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ìçø ìù úåâøãîä 'á  íä íéøèåùå  íéèôåù

 õøàì íéñðëð øùàëå  äìôúå  äøåú  íäù äàìå

íäéðù ãçéì  êéøö  ìàøùé

àúéà הבא דבקות  שיש  מהאמיל במוהרי "א

וכאשר  לאה בחי ' והוא מהתבוננות

והוא  הדבקות  מפסיק  ההתבוננות  מפסיק 

לו שיש  בתניא, המבואר  בינוני של המדרגה

לאה במדרגת  בינה)דבקות שיש (בחי' הצדיק  אך ,

הק' השכינה לו  מאיר  הרי רחל, בבחי' דבקות  לו 

את עת  בכל רואה התבוננות בלא ואף עת, בכל

של  המדרגה וזהו באמונה. ודבוק השכינה

שעריך ', בכל לך תתן ושוטרים 'שופטים

ותפלה, תורה מדרגת הוא ושוטרים דשופטים

אדירים  מים בספר ז"ל משקלאוו מוהרמ"מ כמ"ש 

קמ"ה) רחל (דף של המדרגות ב' חיבור והוא ,

של  המדרגה דהנה ותפלה. תורה בחי ' שהם ולאה

לבחי ' כבר מגיעים כאשר  הוא פב"פ בבחי' רחל

והדבקות האמונה שלמות  שהוא ישראל, ארץ

כבר  זו שבמדרגה לחשוב אין אך  הק ', בשכינה

המשך  אלא לאה, של המדרגה את  צריך אין 

ב' לעולם שצריך  תרדוף' צדק 'צדק הכתוב:

רחל  את  להגביה וצריך ורחל, לאה של המדרגות

שני את  וליחד לאה, מקום עד ולמטה מהחזה

כאחד . המדרגות 

 õøàì  íéñðëð øùàë ÷ø àåä êìî éåðî  úåöî

ìàøùé úåìéöàá  úåëìîä  úà íéðåáå

 äðäåהפרשה י"ד)בהמשך  אל (י"ז  תבוא כי 

וירשתה  לך  נותן  אלקיך  ה' אשר  הארץ

שום  וגו ', מלך  עלי אשימה ואמרת בה וישבתה

סוסים  לו ירבה לא רק  וגו ', מלך  עליך תשים

וכסף  לבבו  יסור ולא נשים לו ירבה ולא וגו',

מלך  למנות  המצוה הנה מאד . לו ירבה לא וזהב

'שופטים  של למדרגה שמגיעים אחר רק הוא

כשיש  דהיינו  שעריך', בכל לך תתן ושוטרים

באמונה  דבקות ויש ישראל לארץ כניסה כבר 

בנין  שהוא מלך, מינוי של מצוה יש  אז  כראוי,

ותחילה  ישראל, ארץ שה"ס באצילות המלכות 

כך  ואחר  יוסף , בחי ' שהוא המלך  שאול מלך

אף  מ"מ אך דוד , בחי ' שהוא המלך דוד  מלך

מצוה  ויש  פב"פ  לקדושה נכנסים כבר  כאשר

שלא  התוה"ק  הזהירה מ"מ מלך, שימת  של

וזהב  וכסף  נשים לו ירבה ולא סוסים לו ירבה

מקמארנא  הגה"ק  בדברי היטב ועי ' לו. ירבה לא



לנפשך  חכמה דעה ד

שם  הברכה ובהיכל זו, מצוה על החיים באוצר 

באורך .

 ï"áã ï"á  ìù  äâøãîá  äìéçúá  äéä êìîä ãåã

ä"îã ï"á úâøãî àåäù ãåã øéò ïåéö ç÷ìå

 ï"áã  ä"îã  äâøãîì  äìò êìîä äîìù  ë"çàå

 äðäå מהחזה רחל בבחי' היה בתחילה המלך דוד

המלך  שאול עם להתחבר ורצה ולמטה

גם  ולכן  לאה, עם להתחבר  כדי  בתו  את ולקחת 

לאה  אל בזה לעלות רצה כי  דוד , עיר ציון את  כבש 

אך  ולמעלה, מהחזה רחל בחי' שהיא הפנימית

ללאה  אלא זכה לא הכהנים עיר דנוב הפגם מחמת 

משה, כלת  שהיא הפנימית  ללאה ולא החיצונית

בלבד  דב"ן  ב"ן של המדרגה לו  היה דתחילה והיינו

ולמטה מהחזה רחל בחי ' צירשהוא בחי' (והוא 

ראשון ) של ודלת  המדרגה גם וקיבל עלה ואח"כ  ,

ולמעלה החזה מן  לאה בחי ' שהוא דמ"ה (והוא ב"ן

שני) ודלת  ציר  שלם בחי' חיבור עדיין  היה לא אך ,

לאה  מקום על תתגדל שרחל באופן  ורחל לאה בין 

המלך  שלמה בא ואח"כ אחד . פרצוף  שניהם ויהיו

סוד  והוא כאחד , ולאה רחל וליחד  לחבר והתחיל

דכלי יחוד  של המדרגה שהוא דב"ן  דמ"ה המדרגה

המדרגה  והוא כאחד , ולאה רחל שמתחברים אחר

הנמשך  הרי"ו  שהוא דעתיק  דדעת גבורות  של

דכלי פ"י)ביחוד ט"ל  שער ע "ח  נשא (עי' ולכן ,

ואלף  נוגה קלי ' כל את  לתקן כדי  נשים אלף שלמה

מב  גדול כחו  היה כי  דחול, דדעתיומין גבורות חי'

בידו. עלה לא אך  דעתיק ,

 úåáøäì øúåîù äãåäé 'øë  ÷ñô êìîä  äîìù

åáì  úà úåøéñî ïéà íà  íéùð é"çî øúåé

åéùòî  ùøéô àìù äéä íâôäå

ïéðòäåלהיות יכול היה המלך שלמה דהנה הוא,

דודו, בן  או  דודו או כמ"ש  המשיח מלך 

ה', ידיד  בחינת  הוא שלמה כי דוד , בן  שלמה והיינו

היה  זוכה היה ואם למשה, הוא שלמה ואותיות

נעשה  והיה דמ"ה דמ"ה המדרגה עם גם מתחבר 

דלא  הפגם מחמת אך התיקון. וגומר  המשיח מלך

באוצר  ועי ' התיקון, השלים לא נשים לו ירבה

קה"ק  המלך  שלמה חלילה דחלילה הנ"ל החיים

שלא  הדין  באמת כי ח"ו , התורה מן לאו על יעבור

אך  אחת, דעה רק  הוא נשים מח"י יותר  לו ירבה

איסור  שאין  יהודה ר ' דעת שהוא שניה דעה יש 

עיקר  אלא נשים, מי "ח יותר  דווקא להרבות 

את שיטו באופן  נשים ירבה שלא הוא האיסור 

מסירות יהיו  שלא צנועות  להרבות  ויכול לבבו ,

צריך  אך  יהודה. כר' דינו  ובית  שלמה פסק וכך  לבו ,

אלא  המלך , לשלמה פגם זה נחשב למה א"כ  להבין 

ההנהגה  את  לפרש  צריך היה המלך ששלמה

מאיזה  כן שעושה ולא ההלכה, כפי  רק  כן  שעושה

מעשיו פירש שלא ומחמת מדרגתו, לפי  כמוס  טעם

עשה  המלך שלמה באמת  אך  עי"ז, ה' חילול היה

וסבר  מעשיו  פירש  ולא יהודה, ר ' שיטת  משום כן 

יכול  האמיתי , אני  של במדרגה שהוא שכיון

מעשיו. לפרש צריך ואין  השגתו כפי  להתנהג

 êøãá êìäå à"ìãøä  úâøãîì  äìò êìîä  äîìù

 øúåéä 'ïéà'ì ìåèéá àìì  äùåã÷ã 'éðà'  ìù

 ïå÷éúä  íéìùä àì ïëìå ïåéìò

úåâøãîå רישין בתלת הם העליון בשרשם אלו 

ומו "ס , אוירא גלגלתא שהם דאצילות,

בתחילה דוד  חסר )ושורש  דוד  במוחא (בבחי' הוא

ושורש  דא"ק , דס "ג בע"ב העליון ושרשו סתימאה

דע"ב  בע"ב העליון ושרשו  בגלגלתא, הוא יוסף 

ומו"ס  דגלגלתא המדרגות ב' לחבר  וצריך  דא"ק ,

הרדל"א ידי  על בפרשת והוא לעיל  משנ "ת (עי'

שהוא ראה) מרדל"א הגילוי מאיר באוירא והנה .

לעולם  צריך  באמת אך  המזוכך, אני של המדרגה

הרדל"א  של הסוד  והנה כחדא, ואין  אני  להיות 

מכל  עמוק  הוא באוירא המאיר  דעתיק דעת בסוד

בזה, בקיאים היו  שלא גדולים צדיקים וכמה עמוק ,

ורק  באויר , הפורח מגדל בסוד  ל' אות  יש  שם כי

דואג  ולא בזה בקי היה רע"מ רבינו  משה
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הפורח  במגדל הלכות מאות שלוש וה"ס ואחיתופל,

טעו ואחיתופל ודואג האוירא, בסוד שהוא באויר

בזה.

ïéðòäå,אתידע לא הוא רדל"א באמת  כי  הוא,

של  המדרגה ענין  שם שמתגלה והיינו 

אלב"ם, בסוד המלבוש  של המדרגה שהוא 'לא'

ישראל  מלך  דויד בסוד המשיח מלך ידי על ולעתיד 

גואל  שהוא רבינו  משה נשמת  בו יתלבש  וקיים חי 

שמלך  דאע"פ  הוא והסוד  אחרון , וגואל ראשון 

בן  משיח של הבחינה הוא בתחילה שיגלה המשיח

של  המדרגה ואח"כ מו"ס, של המדרגה שהוא יוסף 

הגלגלתא, ה"ס דוד בן אך משיח בחיצוניות , (והוא

דוד  של המדרגה  הוא דמו"ס  להיפך הוא  בפנימיות

לעיל וכמשנ"ת  כדלהלן  יוסף של  המדרגה  וגלגלתא 

עי"ש) ראה הוא בפרשת שלישית מדרגה ואח"כ ,

יוסף  חיבור  שהוא מלא דויד  הוא ששם הרדל"א

שהוא  דוד בחי ' הוא הרדל"א עיקר ואמנם ודוד ,

הבורא של האמיתי האני המלכות בחי' (בסוד 

ברדל "א) דדויד הגנוזה  י' בסוד יוסף  גם בו  וכלול ,

שלא  גדולה זהירות  צריך  ובזה האין, בחי ' שהוא

וזה  האין , של הביטול בלי  האני לבחי' רק להכנס 

אני של בדרך שהלך המלך, שלמה של טעותו  היה

על  כן  שעשה מפרש  היה אם אך  מעשיו, פירש ולא

בביטול  גם נכלל היה יהודה, ר ' כשיטת  הלכה פי

התורה, לדיני  שמתבטל שמראה דהיינו האין , של

עולה  היה ואז התורה, הלכות  פי  על הם מעשיו וכל

משיחין , מתרין  הכלול משה בבחי ' משיח למדרגת 

שלמות שהוא דמ"ה מ"ה של למדרגה עולה והיה

דפב"פ . היחוד

úåîìùå מתרין הכלול משה בסוד הוא המדרגה

נשמת בחי ' יהיה משיח כי  משיחין,

של  האני  יתגלה ואז  המלך, בדוד  שתתלבש משה

אך  מלא, דויד  שהוא וקיים חי ישראל מלך  דויד 

להאין  גמור  בכליון  הוא האני שבחי ' באופן יהיה

משה  של הבחי ' והוא גדול, האין הכי  שהוא רבינו 

שהוא  אפילו  המשיח מלך  ענין ועיקר גדול, הכי

באופן  משה, של האור בו  מתלבש  דוד , בחי '

בחי ' של הגמור  האין  מגלה דוד בחי' של שהאני

בו. המלובש משה

ìò äìôúå ñ" åîã  ÷" å 'éçá  úåéîùâ ìò  úåìôú

íéãåçé  íò  úåìôúå ñ"åîã ø"â úåéðçåø

 úâøãî àåä íäéðéá øåîâä øåáéçäå àúìâìâ

 à" ìãøä

 äðäå' בחי הם העליון בשורשם וגלגלתא מו "ס 

דא"ק דס"ג וע"ב דע"ב בחי'ע"ב (שהם 

דא"ק) וגלגלתא  הראשונה מו"ס  שהמדרגה באופן ,

שהוא  אח"פ של המדרגה כנגד  הוא מו"ס שהוא

ושם  תפלה, של העבודה והוא דס "ג ע"ב בחי '

ובתחילה  פה, חוטם אזן  בבחי' העבודה התחלת

שהוא  חסר  דוד  בחינת והוא לארץ, חוץ בבחי' הוא

בינה  מאיר במו "ס  כי  לאה, ובחי ' בינה בחי '

הוא  מ"מ אך  הבינוני , עבודת  והוא דרדל"א,

התפלה, עבודת ידי  על לקב"ה להתקרב מתחיל

דהיינו חו"ל, בבחי' תפלה של המדרגה והוא

צריך , שהוא הצרכים וכל גשמיות על שמתפלל

התפלות ידי  על להכנס זוכים מעט מעט ואח"כ 

מלך  דוד  ולכן  האמונה, ולהשיג ישראל לארץ

ירושלים, של המוחין שהוא דב"ן ב"ן נקרא ישראל

כבר  הם האדם של התפלות כאשר  המדרגה והוא

רק  שאינם דהיינו  גשמיות , על רק ולא רוחניות על

ישראל, ארץ בחי' כבר  בהם יש אלא חו "ל בבחי '

ישראל  דארץ המדרגה התחלת הוא זה כל אך

בלבד . התפלה בחי ' שהוא דב"ן  ב"ן בחי ' רק  ואינו 

äðäå עם להתקשר  דוד צריך היחוד להשלים כדי 

ולמעלה, החזה שמן המדרגה שהוא שאול

במקום  לגדול רחל צריכה הנסירה בזמן  ולעולם

עולים  כאשר  העליון בשורש  הוא כן  וכמו לאה,

תפלות מבחי' העליה שהוא לגלגלתא מהמו "ס 

הוא  דמו "ס  הו"ק הנה כי יחודים, עם תפלות לבחי '

גשמיים צרכים על תפלות שהוא חו "ל (והוא בחי '

דבריאה) מוחין הנקרא בקר"ש דאימא ו"ק  בחי' ,כמו



לנפשך  חכמה דעה ו 

של  המדרגה בבחי ' אר"י בחי ' הוא דמו "ס  והג"ר 

בלבד , תפלות רק  הוא אך רוחניות , על תפלות

עם  התפלות ולקשר  לגלגלתא לעלות  צריך ומשם

דב"ן  הב"ן לחבר  התחיל כבר  המלך ודוד  יחודים,

המ"ה  תיקן  כבר  המלך  ושלמה דמ"ה, הב"ן עם

בית בנין בחי ' כבר  שהוא הפנימי יסוד שהוא דב"ן 

של  הסוד  באמת  לקבל התחיל וכבר  המקדש,

יחודים, בדרך תפלות  של המדרגה שהוא הגלגלתא

ע"ד  שהוא בשלמות ישראל ארץ של האור  והוא

עם  היחודים דהיינו  הפה עם חוטם של החיבור

שלמה  שעשה השירים שיר  סוד  וזה התפלות,

המלך .

'áå ïéøéö 'á ñ"ä  ìåàù  íò ãåãã øåáéçä

 úìçúä àåäù  äîåúñ ' í ãåñá úåúìã

 éìëä  úåéîéðô ñ"ä  äîìù úâøãîå  äìåàâä

 àçåø àéää ãåñá

äðäå עם ונתחבר  שנים ז' לחברון הלך המלך  דוד 

את לכבוש זכה ועי "כ  הקדושים, האבות 

דמ"ה, ב"ן של למדרגה עלייתו  והוא דוד, עיר  ציון

ולמטה  החזה מן  הק ' השכינה כאשר בתחילה כי

בחי ' הוא שאול כי  שאול, ושל דוד  של בחי ' ב' יש 

דוד  ואם עמוק, מכל עמוק הוא שאול וענין יוסף 

ללאה  זוכה היה כראוי , שאול עם מתחבר היה

אך  ולמעלה, מהחזה רחל את  מעלה והיה הפנימית

הכהנים, עיר  נוב של הפגם מחמת  לזה זכה לא

דהיינו דוד, ידי על בהעלם הענין  התחיל ומ"מ

בשלמות היה לא אך  ולמעלה החזה מן לעלות

אלא  ולמעלה החזה מן  רחל בבחי' שיהיה באופן

התחיל  שכבר והיינו ולמעלה, החזה מן לאה בבחי '

רק  ולא דמ"ה ב"ן  של המדרגה גם ולקבל לעלות

כלת שה"ס הפנימית ללאה זכה לא אך דב"ן , ב"ן

היה  ומ"מ ולמעלה, מהחזה רחל בחי' שהוא משה

סתומה  ם' העולה גוא"ל בסוד הגאולה התחלת

דב"ן  מב"ן הנעשים דלתות וב' צירין  ב' שה"ס 

היו לא עדיין  אך וירושלים, ציון  בסוד דמ"ה ומב"ן 

היה  דמ"ה הב"ן אלא רחל, בבחי' המדרגות  ב'

הם' ענין  של התחלה רק זה והיה לאה, בבחי '

הגאולה. בחי' של סתומה

ë"çàåשאביו הענין המשיך  המלך שלמה

הוא  הענין שעיקר שלמה וידע התחיל,

א"ק  שבעקבי  ניצוצות י' שהוא יעקב סוד  לתקן

דחול יומין האלף  ע"א)שה"ס י"ז דף  ע "ח  ולכן (עי' ,

של  העבודה לעשות  התחיל דוד שאביו  אחר

צדק  צדק בסוד  סתומה הם' שהוא השתוקקות 

דמ"ה, ב"ן  עם דב"ן דב"ן  החיבור שהוא תרדוף

שהוא  דב"ן  מ"ה של למדרגה המלך  שלמה עלה

ד  בן היחוד בניהו  של להסוד  להגיע ורצה כלי ,

הנמשך  רוחא ההיא בכח מקבציאל, יהוידע

כל  להעלות רצה ולכן דעתיק, דדעת  מגבורות

תחתון  הדעת ולהעלות א"ק , שבעקבי  הניצוצין 

הכתפין , שבין  תחתון  דעת  שהוא יעקב הנקרא

בע"ח  כמ"ש רוחא ההוא בסוד  בנימין סוד והוא

פ"ו) כ"ט ולתקן (שער  זה דעת  להמשיך ורצה ,

י ' בסוד תחתון  דעת שהוא דחול יומין האלף

יוכל  ועי"ז הכתפין , שבב' והבל קין  של ניצוצין 

כדי נשים אלף  נשא ולכן  הגאולה, את  להביא

הלכה  עפ "י  ובאמת דחול, עלמין האלף  כל לתקן

לישא  לו שמותר  יהודה כר' דינו ובית הוא פסק

פירש  שלא אלא התורה, על ח"ו  עבר ולא אותם,

עלה  לא ולכן כנ"ל, עי "כ  ה' חילול ונעשה מעשיו 

התיקון . בידו 

 úòãä ãåñ àåäù àçåø àéää ìù  äâøãîá

 ãåîòì äìåãâ  úåøéäæ êéøö àøéåàá æåðâä

 ïåéñðá

ãåñäå המאיר דעתיק הדעת ידי  דעל הוא

רוחא  ההוא להמשיך יכולים באוירא

רוחא, ההוא של התשוקה ע"י  הזאת הבחי' ולתקן 

בנה  והוא אמת הצדיק  היה הוא המלך  שלמה כי

השירים שיר  ועשה המקדש הגה"ק בית  בדברי (עי'

ביום  השירים  שיר חיבר  המלך ששלמה  מקמארנא

המקדש) בית את לתקן שבנה נשים אלף נשא ולכן  ,



תשע"ו  שפטים פר' ז של"ס

של  התשוקה סוד  ידי  על הגאולה ולעורר הנוגה כל

בת נשא ולכן  רוחא, ההוא סוד שהוא דב"ן, מ"ה

לתקן  רצה כי המקדש, בית  שבנה ביום פרעה

הצליח  שלא הטעם ואמנם דנוגה. עלמין  האלף

להיות צריך  כי פגם, בחי ' בזה והיה הענין לגמור 

בהאי נהוריה דאחזיה הרדל"א של הזה בסוד  בקי

אוירא.

 úîàáå לארץ הגיע כאשר  אבינו  אברהם

כי זה, סוד להאיר כבר  התחיל ישראל

היה  אז אך היסוד, בסוד  מ"ה אב"ר  הוא אברהם

איזה  בזה והיה מצרימה, אברהם וירד  של בחי '

רואה  הסט"א כאשר  כי הרמב"ן , כמ"ש חטא

שהגיע  אברהם כמו אמיתי ליחוד  להגיע שמתחיל

זה, ענין לסבול יכול אינו  הסט"א הנה לאר"י,

לפעמים  רואים ולכן למצרים, להורידו ומנסה

יחודים  בדרך לתפלות להגיע זוכים שכבר אנשים

על  גדולים רחמים צריך כי  שוב, נופלים לבסוף אך

ליחודים  זוכה האדם דכאשר מהרח"ו  וכמ"ש זה,

שהיו הנשמות כי מאד, קשה דבר הוא מזה ופורש

ולכן  זה, על מקפידים ידו  על להתתקן  צריכים

וכו ' אשמדאי עם הענין כל לו  היה המלך שלמה

הנסיונות. וכל

ùøåù 'à õåöéðå  ÷éãöä 'éçá ùøåù 'á õåöéð

 øåîâä ïåéìëä àåä 'à  õåöéð  ùàøå  äðéëùä

 èìçåîä ñôàì

 äðäå הניצוץ בסוד  שהוא עליון  הכי בשורש 

בע"ח פ "א)המבואר מ "ב  ג'(שער יש 

נברא, ניצוץ סוד שהוא ב' ניצוץ שהם מדרגות,

הן  האבות בסוד  הצדיק בחי ' שורש  סוד  הוא שם

לצדיקים  הנמשכים הנרנח"י שה"ס  המרכבה, הן

ז"ל הרש "ש מרן  ע"ב)שביאר ל"ד  א'(נה"ש וניצוץ ,

בסוד  הק ', השכינה שורש  הוא בורא, ניצוץ שהוא

דא"ס במלכות המלכות שרשה סוד עצמו (והוא

הוא  הרדל "א הרי האצילות  דבערך  ברדל"א , הגנוזה

א') ניצוץ  מזה כבחי' עליונה יותר מדרגה יש  אך ,

והענין  אמנה. ראש  בסוד  א ' הניצוץ ראש  שהוא

ידי על רק היחוד לשלמות  להגיע אפשר  דאי  הוא,

לאין  שהוא הרצון, לבעל הרצון מבחי' שעולים

בכליון  הוא השרשי שהאני באופן  גמור , היותר 

לא  המלך  שלמה ולכן  גמור , היותר  לאין  עת בכל

שעשה  דהיינו  זה, באופן התיקון  לגמור  יכול היה

כן  ועשה כהלכה, שלא שעושה נראה שהיה באופן

צריך  היה באמת אך דקדושה, אני בחי ' של בדרך

משום  כן שעשה ולפרסם ביטול של בדרך ללכת

פי על שמעשיו  והיינו  יהודה ר ' כדעת שפוסק

באופן  ולא הק ' להתורה ביטול של דרך והוא הלכה

על  זה היה שלא וחשבו  ה' חילול ונעשה ידעו  שלא

דקדושה  לאני  מגיע כאשר  אף  כי  הלכה, פי

ובטל  מיוחד לעולם יהיה שהאני צריך האמיתי ,

בסוד  שעליו גדול היותר  להאין גמור בכליון 

מקדושתכם. למעלה קדושתי

ïëìå'הם עושה דמ"ה וב"ן דב"ן שהב"ן אף

כבר  שיש  ואף  הגואל, סוד  שהוא סתומה

המדרגה  כבר  שהוא דב"ן  המ"ה של המדרגה גם

דוד  התחילו  וכבר  הכלי, פנימיות בסוד הפנימית

התחיל ושלמה כבר ושלמה אלו, בחינות  לתקן

זה  אין  מ"מ אך  מלא, דויד  של המדרגה להאיר 

ולהגיע  רדל"א של האור  שיתגלה עד בשלמות 

שהוא  דמ"ה, מ"ה שהוא בפנים פנים של למדרגה

של  הגילוי שכל ולגלות  רבינו, משה של האור 

משה, תורת שהוא 'למשה' אותיות הוא שלמה

שהוא  הגמור  אין  של למדרגה לעלות צריך והכל

משה, של להכנס המדרגה צריך  היה המלך  (ושלמה 

אף  דמ "ה , מ"ה של המדרגה  מעין הביטול לבחי'

דב "ן, מ"ה שהוא דכלי יחוד של  במדרגה רק  שהיה 

מקבלים  ושם או"א, בחיק  נעשה דכלי יחוד דכל  כיון

שם  שמאיר  והיינו מאו"א, דפנים  המוחין  שעה לפי

דמ "ה , מ "ה  שהוא האמיתי הפנים מדרגת בחי' מעין 

של לביטול  גם  להכנס צריך שהיה לעיל משנ "ת והוא 

התיקון ) לגמור יכול  היה  ועי"כ דמ "ה  .מ"ה

äæåמסיפו"מ ב' סיפור לעילענין  (שנתבאר 

עי"ש) ראה  לשדך בפרשת צריך שהיה



לנפשך  חכמה דעה ח

אך  ומו"ס, דגלגלתא היחוד  שהוא והמלך הקיסר 

תוקף , בכל הסט"א לוחם ביניהם ליחד רוצים כאשר

במעשה  שם הענינים ושאר  הסוחר בן  ענין וזהו 

היחוד , לעכב הסט"א של המלחמה כל שהוא הנ"ל

שהמשיכה  הקיסר בת  ידי  על להיחוד  זכו לבסוף אך

האש  סוד והוא וכו ', הקרח של המח ושרפה האש

של  הגמור  הכליון  של האש  שהוא הק ' השכינה של

השכינה  של האני שהוא הרדל "א של האני  בחי '

בכח  הבירורים כל נתקנים ושם למעלה, בשרשו

לאין  בכליון עת בכל לעלות איך שיודע הרע"מ

שהוא  הרע"מ בין החילוק  עיקר והוא הגמור ,

ירים, וזה ישפיל זה של הסוד  ויודע מהכל למעלה

הרצון , לבעל לביטול להגיע הוא שהעיקר ויודע

עת בכל לעלות  וצריך  למדותיו , ולא אליו  בסוד

הרצון . לבעל מהרצון  דלבא ברעותא

ìë ìù  åðòä àåä äùî 'éçá  úîà ÷éãöä

 ïåöøä  ìòáì  øåîâä ïåéìëä ãåñá íé÷éãöä

åäæå הצדיקים כל של הענו  הוא אמת  שהצדיק 

ז"ל רבינו קס"ט)כמש "א אות  מוהר "ן  ,à(חיי

הגמור  לאין  להגיע תכליתו  כל אמת הצדיק כי

את ולגלות דלבא, ברעותא הרצון בבעל ולהתדבק 

הדבוקים  הצדיקים ורק  אתידע, דלא דרישא ה'לא'

ולא  שיהיה, הוא שהיה מה רבינו משה בנשמת

מן  שלמדו ואחיתופל ודואג נבט בן ירבעם כמו

ראש  שהיא הק' השכינה ידי על אלא ולחוץ, השפה

ומגיעים  א' בניצוץ נכללים הצדיקים כי  אמנה.

הרצון  לבעל הביטול שהוא גמור, היותר לאין משם

האין  את  ידו  על לגלות הוא הישות  שכל באופן

הוא  הצדיק ולכן העליון, המאציל של גדול היותר 

הכי יתברך מלכותו ושורש הצדיקים, כל של הענו 

קדושתי בסוד הרצון  בעל לסוד  בכליון עולה עליון

יראו בעין שעין הצ"צ שכ' כמו מקדושתכם למעלה

העולמות, בכל יתברך  מלכותו  לעתיד ויתגלה

והוא  מקדושתכם, למעלה שקדושתי יתגלה ומ"מ

מהכל. שלמעלה הרצון  לבעל העולה הכליון ענין 

בתורה  בירכו שלא הוא המקדש  בית  חורבן וכל

בכל  הקב"ה של הגילוי הוא הק ' התורה כי  תחילה,

שלא  היינו בתחילה, בירכו  שלא והענין  העולמות ,

בעל  שהוא התורה של התחילה עם התחברו 

של  הכליון שהוא עליון הכי  הביטול והוא הרצון,

הרצון . לבעל הבטל הרצון 

åúåëìî úåìâì àåä  ä"øå  ìåìàá äãåáòä  ìë

äìòîì éúùåã÷ù  úåìâìå úåîìåòä ìëá êøáúé

íëúùåã÷î

äðäå ענין וכל לי , ודודי  לדודי אני  אלול בחודש

בכל  יתברך  מלכותו לגלות הוא אלו  ימים

_________________________

מדת א. כי כלל , אצלי נחשבים אינם כי הינו  ענו  ואני עבודתו  לו  יש אחד כל  כי המפרסמים, מכל  ענו אני אמר שם: וז"ל 
ענו שאני נמצא כלל אצלי נחשבים שאינם ומאחר ואפס , אין בעיניו  ולהיות דבר לשום עצמו להחזיק לבלי היא ענוה
לי  יש כלם שבצרוף  נמצא כלל  מהם מחזיק איני ואני זאת , וזה זאת  עושה שזה הענו  אני המפרסמים שמכל  פרוש שלהם.
מחזיק  הוא עצמו שאת  הנראה כן פי על ואף  וכו' אותם או עצמי את  לאין יותר מחזיק אני מי את אך  ביניהם. הענוה מדת
זאת  שיך  איך האדם מכל  מאד ענו  שהיה בו שכתוב מה אצלי מישב  אינו  השלום עליו  רבנו במשה וכן ואפס . לאין יותר
הענוה  מדת לו  שהיה האדם, מכל ענו  שהיה כנ"ל כן גם להיות  צריך אך  כנגדם, ענו  היה איך  תלמידיו היו שכלם מאחר
היה  עצמו את אך  כנ"ל ואפס  אין בבחינת  ענוה בחינת  אצלו היו  כלם כי כלם של  הענוה היתה שאצלו הינו  האדם כל של 

היטב: והבן אותם מחזיק שהיה ואפס אין מבחינת  יותר ואפס  לאין יותר מחזיק
היה  אדם כל  של העבודה אשר עד יתברך  הבורא בגדלת כך כל השיג כי לומר דרצונו דעתי, לעניות נראה המעתיק אמר
על  אף מכלם, יותר השיג כי ישראל כל של רבן שהיה פי על  אף  בעצמו  והוא יתברך . גדלתו  נגד  ואפס אין בבחינת  אצלו 
שכפי  השיג זה ידי על  כך, כל גבוהה השגתו  שהיתה ידי על דיקא כי מכלם. יותר ואפס לאין עצמו  את  מחזיק היה כן פי

עכ"ל. להבין, וקל  יתברך גדלתו נגד ביותר כלום נחשבת עבודתו אין  והשגתו  מדרגתו



תשע"ו  שפטים פר' ט של"ס

ולכן  וגו', ציון  עליך  לעולם ה' ימלוך  העולמות 

וכאשר  מלכותו , גילוי  על בעיקר להתפלל צריך

השפע  כל יומשך  ממילא יתברך, מלכותו יתגלה

רק  פונה להיות  צריך  אך המלך, לאנשי והצרכים

אלא  מספיק, זה אין  ומ"מ יתברך , מלכותו לגילוי 

האמיתי ביחוד עת  בכל דבוק להיות  צריך

מציאות שום לנו שאין באופן  רל"א, י "ש  בבחינת

ולגלות שמו, יתברך ואחדותו יחודו לגלות  אלא

שכל  ואף  מקדושתכם, למעלה קדושתי של הסוד

הרצון  בסוד ב"ה א"ס  אור  רק  הוא המציאות 

למעלה  קדושתי  מ"מ יתברך, מלכותו גילוי שהוא

בכל  ומיוחד יחיד אחד  שיתגלה וצריך מקדושתכם,

מקדושתכם  למעלה קדושתי  ומ"מ העולמות ,

לרדוף  וצריך הרצון , לבעל הרצון של הכליון  שהוא

תרדוף , צדק צדק כמ"ש  האמונה אחר  עת  בכל

כל  אלא השנה, בראש שיפחדו רוצה לא והקב"ה

תקיעה, שברים תקיעה בחי' שיהיה הוא ר"ה ענין 

היחוד  יותר  יתגלה השברים ידי  שעל דהיינו

והו אחר העליון לאחריה לפשוטה החזרה א

השברים.

'äå יוושע אדם וכל גלויים רחמים שיתגלו  יעזור

בחודש  כי הפרטים ובכל שצריך מה בכל

לי ודודי  לדודי באני  עוסקים ישראל כלל הרי  אלול

יהודי שכל איך רואה והקב"ה בשושנים הרועה

יהודי וכל העולמים, כל לבורא להתקרב רוצה

שיתגלה  ורוצה מאד  מאד  מזוכך  הוא באמת 

מדות י"ג שיומשכו יעזור וה' יתברך. מלכותו

כל  שהוא מקום בכל יהודי  לכל ויומשך  הרחמים

בגשמיות פרטות  ובפרטי  בפרטים שצריך מה

לזה, זה מקושרים הרי ישראל וכל וברוחניות,

תרדוף , צדק  צדק הק' השכינה אחר  לרדוף  והעיקר 

כולם  ויזכו  וקיימא חיה זרעא ישראל לכל ויומשך

לשמה, ובמצווות בתורה עוסקים בנים ובני  לבנים

גואל  בביאת ציון  את  ה' בשוב יראו  בעין  ועין

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã' לארץ האדם מגיע כאשר כי לנפשך' חכמה

כמו לו , להפריע מנסה הסט"א ישראל,

נסיון  לו  והיה ישראל לארץ כשבא אבינו  אברהם

שצריך  לנפשך חכמה דעה ולכן  למצרים, לרדת 

לנפשך  הגמור, הביטול שהוא חכמה בחי ' להמשיך

וליחד  ישראל, ארץ בסוד המלכות בחי ' שהוא

על  כי לראשך ' כתר 'והיא המו"ס. עם הגלגלתא

הדרך  לקבל יכולים דעתיק, דעת ששם האוירא ידי 

שמור  המו"ס, עם הגלגלתא וליחד  לעלות  איך 

רדל"א  של התורה הוא העיקר  כי  קדשך  שבת

וזה  קודש , בשבת המתגלה דעתי"ס תורה שהיא

הגמור  הביטול שהוא משה, דעת  של העיקר

גדול, היותר  האין  מגלה דהרדל"א שהאני באופן

העיקר  אין כי רל"א, י"ש שהוא ישראל וה"ס 

הוא  התכלית אלא בלבד , דקדושה היש  והתכלית 

א' ניצוץ של הראש שהוא הגמור , לאין  להגיע

לגלות רק  הוא ההתגלות  וכל הגמור, אפס בסוד

הרצון  שכל באופן  מקדושתכם, למעלה שקדושתי 

האני של הביטול שהוא הגמור  האין  לגלות  הוא

ציון , ה' בשוב יראו בעין  שעין עד הגמור, לאין 

ויתגלה  ה', כבוד ונגלה מלכותך תראינה ועיננו 

יחיד  אחד  יתברך בלעדו  מציאות  שום שאין

ועיננו מקדושתכם, למעלה וקדושתי ומיווחד

גואל  בביאת תצאו  בשמחה כי  מלכותך  תראינה

אמן . בימינו במהרה צדק



לנפשך  חכמה דעה י 

תשע"זעקב פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז עקב פר' של"ס
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íøáçì êéøöå ãåäå  çöð ñ" ä  íéðåéìòä  íééá÷òä

 ÷"áù  ìéìá ø" åòé úâøãî ñ" äå ãåñéä éãé  ìò

 à"æã é" äðä áçåø ìëá íéãîåòù

äéäå שהם העליונים העקביים סוד  הוא עקב

של  הדרכים ב' לחבר  שצריך  והוד, הנצח

את אלקיך ה' ושמר  ושמאל, ימין שהם והוד נצח

העקביים  ב' בין  ומיחד המחבר היסוד ה"ס  הברית ,

היחוד  שבחול הק ' באר"י ואיתא והוד, נצח שהם

בהוד , ואיהי  בנצח איהו בסוד  והוד נצח בבחי' הוא

ואינו דז "א, בנו"ה העומדים יעו "ר  יחוד שהוא

דיעו"ר היחוד  שהוא שלמות היחוד של  ו"ק ע "ד  (והוא

הנעשה  יעו"ר של  האמיתי היחוד  בערך נשיקין  בחי'

שב"ק) בכל בליל יעו"ר עומדים שבת  בליל אך  ,

שבליל  והרי הנה"י, רוחב בכל  דהיינו  הז"א רוחב

ונעשה  בהיחוד, דז"א היסוד  מדרגת  גם נכלל שבת

דרכי ב' הם והוד דנצח הוא והענין שלם. יחוד

השתוקקות של ובליל (נצח)וביטול(הוד)העבודה ,

בכח  הדרכים ב' בין והיחוד  החיבור מתחיל שבת

מאד . מאד עמוק  ענין והוא היסוד,

 úåøåáâ øæåç øåàá  íé÷éúîî ãåäå çöð éãñç

 ãåääå ãåää ÷éúîî çöðäù ïôåàá ãåäå çöðä

 ãåñéä çëá ãçàë íéììëð  ë"éòå  çöðä  ÷éúîî

 äðäåבאר"י ובסידוראיתא פ"ב  כ "ה  שער  (ע "ח 

ק  בכוונת הכל )הרש"ש החסדים ונה דכאשר

וב' והוד  נצח חסדי  שהם ליסוד  יורדים המגולים

באור  עולה דהוד החסד  הנה התפארת, שלישי

עולה  דנצח והחסד  הנצח, גבורת  וממתיק  חוזר

בחי ' והוא ההוד , גבורת וממתיק  חוזר  באור 

ההתכללות וע"י  בנצח, והוד בהוד  דנצח התכללות

בכח  הוא והכל תשמעון', עקב 'והיה בחי ' נעשה

והוד  הנצח וכולל המיחד  היסוד שהוא הברית 

ה' ושמר  הכתוב המשך  וזהו בזה, זה כלולים שיהיו

כנ"ל. היסוד שהוא וגו' הברית את אלקיך

 äæå המגיד כמ"ש  האחרון  בדור העבודה עיקר 

תורה  בחידושי העוסקים דכל ז "ל מקאזניץ

עם  והוד הוד  עם נצח של וחיבורים קשרים עושים

שהוא  היסוד כח ידי  על נעשה החיבורים וכל נצח,

לכאן  הק ' בתורה המחלוקת וכל ביניהם, המיחד 

שהם  והוד  נצח של מדרגות  מיני כל שהם ולכאן

ונכללים  מתחברים היסוד  ידי  על הנה ושמאל, ימין

התורה. דרכי  כל של ליחוד  שמגיעים עד  בזה זה

 àåä ãåäå úåàéöîá  ìåèéá úâøãî àåä  çöð

 éãé ìò ãçàë íãçéì êéøöå ùéä ìåèéá úâøãî

 êùôð úåçöçöá  òéáùäå ãåñá  íöòá ìåèéá

 äðäå גם יש כך והוד , נצח בחי' בקדושה שיש כמו 

והוד , נצח של בחי' בסט"א זה לעומת  זה

יורדים  ששם ביסוד  הוא הצדיקים עבודת  וכל

דנצח  הגבורות עמהם להמתיק  וצריכים החסדים

והם  בקדושה, מדרגות  ב' שהם חוזר, באור והוד

כמ"ש  צחות  צח של המדרגות ב' השרשים בשורש 

ב' שהם וצחות, צח מדרגות ב' שהם הרמח"ל

שהוא  במציאות , וביטול היש ביטול והוא הפכיים,



תשע"ז  עקב פר' יא של"ס

שיהיו וצריך  וביטול, השתוקקות של המדרגות ב'

מלכות הנקראת  הק ' השכינה בכח והוא מקושרים,

פה  שהוא הדיבור  ידי ועל הדיבור , סוד שהיא

התחתון  ופה העליון פה מתקשר  ידו שעל העליון

שפתי אדנ"י בכוונת כמבואר  רי"ו  בחינות ב' שהם

בכוונת תפתח הוא  וכן דעמידה, ה ' דרוש (שעה "כ 

דיו"כ) ב' בדרוש בשפה האכילה אחד  רי "ו דיש 

נעשה  ידם ועל תחתונה, בשפה ב' ורי"ו  עליונה

יכול  שהאדם באופן  ליחו "ת יחו"ע בין  החיבור

כח  כי כאחד , ובהשתוקקות בביטול עת בכל להיות 

דעתיק  דעת מתגלה שם פה מלכות  שהוא הדיבור 

דמלכא  בפומא גנוז  דעת בסוד מהרדל"א, הנמשך 

פ"ו) א "א  שער ע"ח והשביע (עי' ה"ס  וברדל"א ,

הספקות בסוד  הספק עולם שהוא נפשך בצחצחות

משתוקקת הגאולה, אור שהוא ובשבת  דרדל"א,

ל  הק' ידיהשכינה על והוא והוד  נצח של החיבור

קדושת התחלת  שהוא שבת בליל ולכן  היסוד ,

שיעו"ר  באופן ביניהם היחוד מתחיל השבת

דז "א, הנה"י רוחב כל כנגד הרש"ש עומדים (ועפ"י

ה"ס  דהעובי ועובי, אורך  של הסוד  הוא והתו"ח 

סוד  הוא האחרון  פרט  של  והאורך  ההשתוקקות 

ואכמ"ל ) עמוקים דברים  והם .הביטול

äøåù÷ä úáäìùë íä  úåìéöàã úåøéôñä

 õåçî úáäìùä äàøð úåéðåöéçáå  úìçâá

íå÷îá úáäìùäå úìçâä úåéîéðôá êà úìçâì

 ãåçéä  úéìëúá  ãçà

ïéðòäå בבוקר בשבת  אומרים אנו דהנה הוא,

ואין  הזה, בעולם אלקינו ה' כערכך  אין 

גואלנו בלתך  אפס  העוה"ב, לחיי מלכנו זולתך 

לתחיית מושיענו לך  דומה ואין המשיח, לימות 

איתא  דהנה הוא, והענין  מדרגות. ד ' והם המתים,

יצירה מ"ז )בספר  נעוץ (פ "א בלימה ספירות  עשר

הקשורה  כשלהבת בסופן ותחילתן בתחילתן  סופן 

דאור  דהקו ההקדמות  בשער  באר"י ואיתא בגחלת ,

שהוא  בגחלת שלהבת  של הסוד  הוא ב"ה א"ס

שהוא  כתב והבעה"ת  בגחלת , דשלהבת דבקות

שלהבת של פירושים ב' ויש  במאור, אור  סוד

כמבואר  ועוד  הריקאנטי  בקדמונים בגחלת 

הוא  דהשלהבת  פירוש  שיש מוהרש"ב, במאמרי

הגחלת מתפשטת דאמת  אליבא אך לגחלת  מחוץ

נראה  אלא כן  נראה אין  אך  השלהבת, במקום אף

השלהבת באמת אך  לגחלת, מחוץ שהשלהבת 

דאצילות שהספירות  באופן מהגחלת, יוצאה אינה

לגמרי בטלים והם הקב"ה עם מקושרים כביכול

מחוץ  שהשלהבת שנראה ואף במאור , אור בסוד

ביטול  של במדרגה ההבנה לתת  כדי זה לגחלת 

במקום  אף  נמצאת  הגחלת באמת  אך  היש ,

הגחלת במקום כלולה השלהבת  ומאידך  השלהבת,

כלל  ניכרת ואינה שם לגמרי בטלה שהיא אלא

בשמש  הכלול השמש  וזיו  במאור , אור  (עי'בסוד 

ג ') פרק והאמונה היחוד שער  .תניא

äåùá äåù àåäù ï"åæ ãåçéá úéòéáù  äâøãî

ìò àåäå øúëä úâøãî àåäù úåøöåöç ñ"ä

äðåéìòä  äðååëä  úéìëú àåäù  íöòá  ìåèéá éãé

 äðäå,העולמים כל לבורא בביטול מדרגות ד ' הם

הוא  הזה בעולם אלקינו  ה' לך ערוך אין 

הוא  עוה"ב לחיי מלכנו זולתך  ואין  דזו "ן , הביטול

המשיח  לימות  גואלנו  בלתך אפס  דבינה, הביטול

מושיענו לך  דומה ואין דחכמה, הביטול הוא

זו"ן  סוד  דהנה דכתר. הביטול הוא המתים לתחיית

והוא  כ "ע ממלא ה"ס דהמלכות וסובב, ממלא הם

והוא  כ"ע סובב ה"ס  והז "א היש , דביטול הבחינה

מדרגה  יש  והנה במציאות , דביטול הבחינה

בע"ח  כמבואר  בשוה שוה שהם בזו"ן שביעית

פ "ב) ל "ו וביטול (שער היש  שביטול והיינו 

באדם  הזה הדבר יתכן  ואיך  ממש, בשוה במציאות 

יותר  עליונה מדרגה ידי על הוא אלא אחד,

עשה  הכתר  מדרגת שהוא בעצם ביטול הנקראת 

והוא  הקדוש, המגיד כמ"ש צורות חצי חצוצרות  לך

בכל  לעלות שצריך  ואף השרשית, עבודה

היש  ביטול שהוא העבודה, בסולם המדרגות

העליונה, לכוונה העצמי וביטול במציאות  וביטול



לנפשך  חכמה דעה יב 

וא"ק , אצילות, בי"ע, ע"ד  מדרגות  ג' בכללות והם

רק  שמחפש הוא בעצם ביטול של העליונה ומדרגה

והוא  בתחתונים. דירה של העליונה הכוונה לעשות 

למדרגה  שעולה עד  האני  לגמרי  שמזכך המדרגה

הבורא  של העצמי האני שהוא דקדושה האני  של

מארץ  הוצאתיך אשר  אלקיכם ה' אני  בסוד ית'

מושיענו לך דומה אין  של המדרגה והוא מצרים,

האני שהוא הכתר מדרגת  שהוא המתים, לתחיית

הבריאה, של התכלית שהוא הבורא של העצמי 

צורות חצי  בסוד המדרגות  ב' מאחד  הוא הנה

ב' שהם זו "ן  בחי ' שהם והוד , נצח בין  היחוד שהוא

במציאות. וביטול היש ביטול של המדרגות 

î"äçúì êì äîåã ïéà ìù äðåéìòä  äâøãîá

 ãåñá êì êåøò ïéà  ìù äâøãîä áåù  äìâúî

íëúùåã÷î äìòîì éúùåã÷

 íðîàå מהר"ש הרבי בדברי (תורת מבואר

ושם  ואילך , תפ "ז  עמ ' ח "ב  תרל"ג שמואל 

תצ"ד) כתר בעמ' של למדרגה מגיעים דכאשר 

של  המדרגה מתגלה מיד  הנה חצוצרות, בסוד

הבחינה  שהוא העליון , של המלכות שהוא עתיק

העליונה  שבמדרגה דאפילו  והיינו  ערוך', 'אין  של

מדרגת שהוא המתים לתחיית לך דומה אין  של

נשמה בסוד המתים תחיית  שה"ס בגוף הכתר,

חצוצרות בסוד השואה של במדרגה והוא קדוש ,

מ"מ  שבכתר, א"א מדרגת  ע"ד שהוא כנ"ל,

בחינת שהוא ערוך, אין של המדרגה גם בו  מתגלה

קדושתי שלעולם מתגלה ששם שבכתר  עתיק

הנח  שאמרו וזהו ערוך, באין מקדושתכם למעלה

בכבודי, להשתמש ראוי  שהוא עקיבא ר' זקן לאותו 

אם  בעצם ביטול של העבודה להבין אפשר אי  כי

המדרגה  שהוא הרדל"א של הסודות מבינים אין 

הק' השכינה שהוא נפשך  בצחצחות  והשביע של

באין  הוא לכל שהכל מגלה שהיא ברדל"א, הגנוזה

בסוד  א"ס  של עליונה היותר  למדרגה ערוך

כאשר  אפילו  כי  מקדושתכם, למעלה קדושתי

באין  דבוקים אחד  מצד דקדושה, היש מגלים

המתים, לתחיית מושיענו לך דומה אין של העצמי 

שלהבת בבחי' והוא א"א של המדרגה שהוא

מתגלה  מיד אך כביכול, בגחלת וכלולה הקשורה

בא"א  עתיק התלבשות בסוד ערוך  שאין בזה

הצחצחות, מדרגת שהוא הרדל"א ומתגלה

שהיא  הק' השכינה בכח הוא היחוד  שכל ומתגלה

דלית יתברך עצמותו  בערך  ערוך  שאין מגלה

הסוד  בהם יש המדרגות  וכל ביה, תפיסא מחשבה

כמו הצדיקים ורק  מקדושתכם, למעלה קדושתי  של

עד  אלו  בסודות לעלות הרשות להם יש עקיבא ר'

מושיענו לך דומה אין  של העליונה המדרגה

הק' בשכינה דבוקים שהם וכיון  המתים, לתחיית

ועתיק , א"א שהוא הכתר  סוד  יודעים הם הרי

העצמות. בערך  ערוך אין  של באופן  הוא שהכל

äæåðâä ' ÷ä äðéëùä éãé  ìò  íéëåæ íöòá  ìåèéá

 úòã ãåñá øåáéãä  çë íéìá÷î ë"éòå à"ìãøá

äøåúã ãåçéä  úåîìù àåäå àëìîã àîåôá æåðâ

åúðîåà  åúøåú ãåñá  äìôúå

åäæå'הק השכינה שהוא תשמעון  עקב והיה

יכולים  העליונה ובמרכבה ברדל"א, וגנוזה

באהבה  השכינה באהבת  דבוק שאינו  דמי  להשרף,

עקיבא  כר' אינם אם שם להשרף יכול גמורה,

הסוד  יודעים אין  דכאשר בכבודי, להשתמש  שראוי

המתים' לתחיית לך דומה 'ואין  של במדרגה שאף 

בכח  שאת  ביתר ערוך ', 'אין של הסוד שוב שם יש 

מקדושתכם, למעלה קדושתי בסוד  הק ' השכינה

ההתכללות בתכלית  למעלה להכלל שזוכים ואף 

חיבור  שהוא בגחלת, ושלהבת  במאור אור בסוד

יתב"ש  יחודו  אור  ומתגלה החיבור , בתכלית גמור 

ומתגלה  בתחתונים, דירה בסוד העולמות בכל

את יש  לעולם מ"מ אך  ית "ש , דא"ס  הפשוט אורו 

מגלים  ישראל כלל כי  לך, ערוך אין של המדרגה

היש  שורש  הק ' השכינה שהוא רל"א יש  של הסוד

יש  של החיבור  גודל מתגלה אחד  ומצד האמיתי ,

למעלה  שקדושתי מתגלה שני  ומצד  רל"א,

לך . ערוך אין  בבחי ' מקדושתכם



תשע"ז  עקב פר' יג של"ס

ïëìå והוד נצח של העצום החיבור  בסוד דייקא

של  השמחה שמתגלה העקביים ב' שהם

שהוא  שמחה, לשון  שהוא תשמעון  עקב 'והיה'

של  המדרגה מתגלה כאשר  א"א של השמחה

שוכן  ה' אני  בגחלת , כשלהבת  בתוככם והתהלכתי 

נשמת של היחוד  גודל ומתגלה ישראל, בני בתוך

בתחתונים, הדירה ומתגלה הקב"ה, עם ישראל

וצחות, צח לקשר  הכח יש  הק ' השכינה ידי  על הנה

ר' מדרגת  בבחי' לגמרי  שבטלים ידי  על והכל

כאשר  אף  כי  זה, במקום אף  נשרף שאינו עקיבא

לך  דומה אין  בסוד המדמה למדרגת מגיעים

הדמות, מדרגת שהוא המלכות  שהוא מושיענו

שאינו אלא לגביו  ערוך  שיש נראה דומה ענין והרי 

לדעת צריך  לעולם מדרגה בכל מ"מ לגמרי, דומה

הכח  וזה ערוך, באין ביה תפיסא מחשבה דלית 

כי והוד, דנצח הגבורות  כל את להמתיק  שיכול

וההוד  ההוד ממתיק  שהנצח הדבקות כח הוא

לדבר  שיכולים הדיבור כח ומקבלים הנצח, ממתיק

והוד  נצח שהם העליונים השפתיים כי  להשי"ת ,

התחתונים, והוד נצח של השורש הם עליונים

ביטול  של העבודות  ב' חיבור  של הכח ומקבלים

ביטול  של הכח ידי על והוא במציאות , וביטול היש 

ויכולים  השפתיים שנפתח לזה והסימן בעצם,

דיבורים  שיהיו  באופן  לקב"ה, דיבורים לדבר 

כי ובנותיכם, בניכם ונבאו  בבחי' אלקות המגלים

ביטול  עם היש  ביטול לחבר איך  הדרך אין  כאשר

לדבר  יכול ואין  כאלם הוא הרי  כאחד , המציאות 

ומתחבר  המדרגות מתחברים כאשר אך  לקב"ה,

שהוא  אומנותו תורתו  בסוד והתפלה התורה

כאחד  ותפלה התורה תורה באור באורך  (כמבואר 

ואתחנן ) להיותפ' היום כל יכולים עי "כ  הנה ,

בדבקות דבוק הוא כאשר  והוא לקב"ה, בדיבורים

כל  בו  כלולים עת  בכל הרי  עת , בכל עצם

הוא  וכאשר  לומד הוא מתפלל וכאשר המדרגות

וביטול  במציאות  הביטול כי מתפלל, הוא לומד 

בעצם, ביטול בכח עת  בכל אצלו  מיוחד היש 

הברית, בלוחות כאחד  והתפלה התורה ונחקק

וכמ"ש  כאחד , והחסדים הגבורות  שנחקקים דהיינו

שכל  חיותו בחיים שזוכה שמי  מפאנו הרמ"ע

שלו והתפלה הברית,התורה בלוחות חקוקים

כאחד  אצלו  הם והתפלה התורה עת שבכל והיינו

ביחוד  דבוק  שהוא בעצם, ביטול ידי על והוא

עד  הברית, בלוחות  חקוק  והכל  עת , בכל העליון

דממלא  העין שהוא ציון , ה' בשוב יראו בעין שעין

גואל  בביאת  כאחד  המתאחדים דסובב העין  עם

אמן . בימינו במהרה צדק 



לנפשך  חכמה דעה יד

חדתין  נשמתין
תשע"ז עקב פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú á÷ò  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

'øô óåñ ïéáù éåðéùá  äîëç êùîä éøáã

 á÷ò 'øô 'éçúì ïðçúàå

 äéäå [à íéèôùîä ìë úà ïåòîùú á÷ò

 íúåà íúéùòå íúøîùå  åìàä

.'åâå חכמה המשך  ביאור את  במקו"א הבאנו  כבר

הקודמת פר' של האחרון בפסוק  מדוע שמקשה

המצוה(ואתחנן ) את  'ושמרת  התורה úàå מסיימת 

 íéèôùîä úàå íé÷çä היום מצוך אנכי  אשר

התורה  ממשיכה עקב בפר ' תיכף  ואילו לעשותם',

את  תשמעון  עקב וגו',íéèôùîä 'והיה האלה

המשך  ומתרץ החוקים, את התורה מזכירה ואין

המשפטים  את תשמעון עקב והיה וז"ל, חכמה

ראה  - וכו' חולי כל ממך ד' והסיר כו ', האלה

כי דבריו, על להוסיף  ויתכן  מתוקים. דברים בעקדה

בנסיונות ועמדו  בגופם תורה דברי  נתבלל כאשר

למשפטים, החקים להם נתהפך אז שנה, ארבעים

וביאות שמאכלות מה משיג והבהיר  הזך הנפש  כי

והזוהר  הזכות ומרחקים הנפש מטמטם אסורות 

חקים  נחשב כאלה ולאנשים האלקי , מאור 

ריש  דאמרו  מה יתכן  דבריו ועפ "י  והבן . למשפטים,

ד)יומא שנתעצם (דף קודם כי  מים, ונכנס דם יצא 

קרבנות לזריקת  צריכים היו  ובניו באהרן הכהונה

וזה  לד ', נפשו  ליתן  שצריך כמו  שמורה עליהם,

השיגו ומזה הנפש, על ויכפר  הנפש, הוא הדם

והכהונה, העבודה עבור  נפשם למסור הכהנים

די אז  ובניו , באהרן הכהונה שנתעצם לאחר  אבל

לב  וישפוך כאזוב מך  שיהא על שמורה בהזאה

לבל  גדול הכהן צריך  שזה לבבוכמים, רום י

שאיתא  כמו  כמים, לב ולשפוך גדולה בהכהונה

עכ "ל. היטב. ודו "ק  פרה. פרשת בפיוט

åéøáã øåàéá

øåàéáå [ áנופך)דבריו קצת שתחי '(בתוספת

שאין  מסי"נ, בבחי' הוא העבודה"י 

והמתיקות והערבות  הטוב הטעם עדיין  מרגיש

טעם, ללא חוקים כמו  אצלו  ונחשבים ה', שבמצוות

נפשם  למסור העבודה בתחי' הכהנים צריכים וע"כ 

בעבודתם  כשנתעצמו אח"כ אך  הדם, הזאת בבחי '

הערבות בהרגשת  לתענוג עבודה"י  אצלם נהיה

שהמים  מים, בבחי' וזהו שבעבודה, הטוב והטעם

אף  נחשבים אז  וע"כ  תענוג, מיני כל מצמיחים

בהם  שמרגישים בעיניהם, למשפטים החוקים

הדבקות. של והערבות הטוב הטעם

åðééçäù øîåì é"øàá åâäðù  äî øåàéá

(à"îøä  ÷ñôë àìù)  î"éøáá

 ùéå [â בענין שמצינו מה את  לדבריו להסמיך

שאין  בחו"ל שהמנהג מילה, ברית 

שהחיינו ברכת האשכנזים קהילות  רוב אומרים

אף  נוהגים ובאר"י דינוקא, צערא מפני בברי"מ,

בברי "מ שהחיינו  ברכת לומר (אף האשכנזים

לומר ) שלא  ס"ז  רסה  סי' יו"ד  בשו"ע  פוסק  ,שהרמ "א 

בחי ' כנגד שהוא שחו"ל בזה, פנימי טעם וי"ל

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ז  עקב פרשת דא"ח טו ליקוטי 

בפרשתינו רש "י  [כמש"כ  התורה, שמירת  תחילת 

חינוך  כמצות רק הוא בחו"ל המצוות  קיום שכל

יוכלו ועי "ז  המצוות  בקיום ויתחנכו שיתרגלו 

השלימה  הגאולה בעת  באר "י  כדבעי  ב],לקיימם

בפר' וכמו  טעם, ללא 'חוקים' בחי ' יש  שם הרי

משרע"ה ואתחנן  שאין נזכר  שבה  הפרשה (שהיא 

לאר"י) חק נכנס החוקים, בחי' עדיין בה שנזכר  ,

השמחה  עדיין  מרגישים אין  בחו "ל וע"כ  טעם, בלא

עדיין  ונרגש הברי "מ, בקיום והעונג הטוב והטעם

שמירת מקום שהיא באר "י  משא"כ דינוקא, צערא

כראוי תשמעון )התומ"צ עקב והיה  פר' שם (בבחי' ,

עד  המילה שבמצות  והתענוג הטעם כ"כ  נרגש 

ועונג  שמחת מרוב דינוקא, צערא כלל נרגש שאין

הדבקות. וטעם

' ì" úòì úåìèá úååöî'á '÷ä è"ùòáä øåàéá

 åðéöîå [ã,הנ"ל חכמה המשך דברי  כעין

זי "ע  רב הסאטמער כ "ק בדברי 

דיליה) רבא דהילולא יומא חל וכמובא (שהשבוע  ,

חז "ל דברי  על שם שמקשה לבב טוב (נדה בספר 

ע"ב) סא  אחד דף והלא לעת "ל, בטלות  שמצוות

תהא  לא התורה ש'זאת  הוא האמונה מעיקרי

דברי ע"פ  רב, הסאטמער  שם ומתרץ מוחלפת ',

בדגמ"א המובאים הק' שמצוות(לפסח)הבעש"ט ,

שם  שייך יהא לא שלעת"ל היינו  לעת "ל בטלות

'מצוה' על וגדר מצוה לעשות שייך  שלא וכמו  ג,

הנעשה  דבר  שזה חיים, רוח באפו שינשום האדם

שכל  לעת "ל יהא וכך  מוכרח, באופן ממילא

במדרש  [וכדאי ' העולם טבע לתוך  יכנסו  המצוות 

_________________________

רש"יב. יז )ז"ל  חדשים (יא, עליכם יהיו שלא כרי מזוזות  ועשו תפילין הניחו במצוות  מצויינים היו שתגלו  לאחר אף  ,
עכ "ל . ציונים הציבי אומר הוא וכן עה"ת (ספרי)כשתחזרו ברמב"ן ועי' מצוות (שם). שלכאו ' אלו , רש"י דברי על שהק'

עיי"ש. באר"י הוא המצוות  קיום עיקר שמ"מ הרמב "ן ומתרץ מדאו ', בחו"ל  אף לקיימם וחייבים באר"י, תלויות אינן אלו 
כתוב  היה ברש"י כי הדפוס  טעות כאן יש שלדעתו  רש"י דברי את  שהגיה ז"ל  הגר"א בשם הביא לחכמה פרפאות  ובס'
זאת  שבפרשה שכיון חשב הענין ביאור ידע  שלא המדפיס  ע "מ, ה"ת  במצות מצויינים היו שתגלו לאחר אף תיבות בראשי
ע 'שרו ת'רומות  ה'פרישו היא האמיתית הגירסא אבל  מזוזה, עשו תפילין הניחו  היא שהכוונה ומזוזה תפילין כתובים
משייכות  זה ביאור על צ"ע באמת  אך ע "כ . ישראל. בארץ אלא נוהגות  שאינן הם קרקע  חובת  באמת  ואלו  מ'עשרות 
כגירסתנו היא הנכונה הגירסא ובע "כ  אלו, מצוות כלל שם נזכרו  שלא שמוע, אם והיה לפר' ומעשרות תרומות  הפרשת

ז "ל) הרמב"ן הבין וכן לפנינו בספרי המבואת  הגי' שנזכרים (שהיא מזוזה ומצות  תפילין כהנחת אלו מצוות  רש"י שמזכיר
שמוע. אם והיה בפר'

בש"סג . רמז וזהו  שם, ע "ב)זל "ק סא הוי"ה (נדה שם יקרא רק בטל יהיה מצוה תיבת  היינו לבא לעתיד בטילות מצוות
דמצוה, במצה המכוסה המוחין אור יתגלה כי שמעתיב"ה "ה זללה "ז  ישיגוומאא כי ז"ל  הרמב "ן בשם או בשמו או

שכתוב כמו  העולמות  כל וחיות  נפשו חיות ממש שהוא האיך  המצוה חיות ושורש המצוה בחינת כ"ה)העולם ל"ג, (ירמיה

עצמו מצד ע"ה אבינו אברהם שהשיג וכמו התורה היינו  ובריתי שמתי, לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם
השכל  מצד  שהשיג רק תורה היה לא עדיין כי לו מצוה שהיה מחמת  הקב "ה בציווי התורה ששמר ולא כנ"ל התורה כל
לבא  לעתיד  ואז החיים לחי לדבק כדי נפשו לחיות  לעשותה וצריך נפשו  חיות שהוא איך ומצוה מצוה כל של  חיות  שורש

ט ') י"א, בחינת (ישעיה הם רבי אותיות כי מוריך  את רואות עיניך והיו  וזהו מכסים, לים כמים וגו ' דעה הארץ ומלאה
וזהו זללה"ה, אא"ז בשם לעיל כמבואר הנביעו עם ובינה כ')חכמה ל', יהיה (ישעיה שלא פירוש מוריך  עוד יכנף  ולא

חיים מכוסה אורחות  הכל  וישיגו  באתגלייא הכל יהיה רק הסתרה שהוא מ"צ באותיות ובינה חכמה שהוא רבי הבחינת 
אפשר  ואי אותם ומחיה העולמות ובכל  באדם מאירים הם האיך וסודותיה המצוה כל של שורש ע "ה אבינו  אברהם כמו 
מצוות  שם מצוות  פירוש וזהו  המבין, לפי אחד  בקנה עולים הפירושים ושני ידם על  אם כי האדם שלימות  כלל  להיות 
היה  לא ואם הוא ברוך השם מאת מצווה שהוא מחמת  המצוות יעשו  לא כי לבא לעתיד  בטל  יהיה זה ציווי לשון שהוא
בגשמיות  המחיה הדבר אחר שרודפים כמו  נפשם להחיות כדי המצוות לקיים רודפים יהיו ממילא רק עושה היה לא מצווה



לנפשך  חכמה דעה טז 

ט)שוח"ט עג , א"ר (תהלים  בקרבכם אתן  רוחי  'ואת

ללקוט  הולך  אדם בעוה"ז חסידא ר"ש  בשם סימון 

אבל  כלום אומרת  התאנה אין  בשבת תאנה

היא  בשבת תאנה ללקוט הולך  אדם אם לעת "ל

יהא  לא שלעת"ל עד היום'], שבת  ואומרת צווחת 

המצוות כל את  שיקיימו עליהם, מצוה שם שייך 

בחירה. ללא בשלימות

 êùîä øåàéá ïéòë ò"éæ áø øòîèàñä øåàéá

ì"ðä  äîëç

äæáå [ä'עקב 'והיה הנ"ל הרה"ק מפרש 

כל  את ש'תשמעון יהא שלבסוף

לבחי ' המצוות  כל שיהפכו האלו', המשפטים

דברים  שהם הוא המשפטים שגדר משפטים,

של  הגשמי  טבע של בשכל המתקבלים שכליים

וכו')העולם וגזילה  רציחה  לעת "ל (כאיסור יהיו  וכך

תתאים  מצוה שכל משפטים, בגדר  המצוות  כל

וכנ"ל. הגשמי העולם וטבע לשכל

 ùéå אברהם על לוי  הקדושת  דברי את  לזה לציין

ידו את  אברהם 'וישלח עליו  שנאמר  אבינו

מזוכך  גופו  שהיה שכיון  וגו', המאכלת את ויקח

כאילו מקיימים אבריו  תמיד היו דלעת "ל בדרגה

נצטוה  לא שבאמת  וכאן המצוות , את מאליהם

את להכריח הוצרך בנו, את לשחוט ידו  את לשלוח

המאכלת. את ליקח ולשלחה ידו 

äæá ò"éæ  ùèéååàáéìî ø" åîãà ÷" ë øåàéá

[ åãåòåנדה במס ' הגמ' בדברי סא אשכחן (דף 

לעת "ל ע"ב) בטלות מצוות  שלמ"ד 

היות כלאים, של בתכריכין  המת את  לקבור מותר

איסור  עליו  יהא לא המתים בתחיית  שכשיקום

בהם כלאים, שנקברו בלבושיהם  יקומו שהמתים  (אף 

הגמ') מדברי שם  התוס ' שמצוותכדדייק  משום ,

התוס ', מדברי משמע ולכאו ' לעת "ל, בטלות

כלאים  איסור כלל יהא לא בטלות מצוות שלמ"ד 

תהא  לא התורה זאת  שהרי  יתכן  לא וזה לעת "ל,

מליובאוויטש  אדמו "ר  כ"ק  בזה ומבאר  מוחלפת ,

יתוקן  שלעת "ל הנ"ל הק ' הבעש "ט ביאור ע"פ זי"ע

למצוות מתאים יהא העולם טבע וכל העולם, טבע

אינו יחדיו  ופשתים דצמר  שכלאים וכיון התורה,

יתוקן  העולם טבע הרי  ה', מצות ע"פ  טוב דבר 

יפרדו יחדיו ופשתים צמר בו שמעורב בגד שכל

זמ"ז להקיא מאליהם האדם  גוף  בטבע  שהיום (וכמו

וכדו') לגופו ובריא  מתאים  שאינו זר  דבר ,כשבולע 

åæ  äöòá  ìéöäù ò"éæ ïéìáåìî äæåçäî  äùòî

ìàøùéî äøùë äùà ìù äééç

 ùéå] [æ שיעץ זי"ע מלובלין  מהחוזה בזה מעשה

אשה  של גרונה לתוך  חם חלב למזוג

ולא  לבלעו לא יכלה ולא בשר  עצם בגרונה שנתקע

לתוך  החלב וכששפכו ה"י , בסכנה והיתה להקיאו 

גם  ויצא שאכלה הבשר  כל את  מיד  הקיאה גרונה

והסביר  הגדולה, ההקאה כח מרוב מגרונה, העצם

עליה  שמר  שהאדם שמצוה זי"ע מלובלין  החוזה

ההיא, למצוה גופו  כבר  נתקן  הרי  כוחו  בכל תמיד

על  שעוברים לסבול כבר  מסוגל הגוף  שאין עד

זו , כלמצוה לגבי לעת"ל  שיהא  הגוף תיקוף  (בבחי'

כשרה המצוות) אשה היתה הזאת שהאשה וכיון  ,

איסור  על לעבור  שלא חייה ימי כל ששמרה יר "ש

החלב  שנשפך  ברגע הרי  בשר , אחר  חלב אכילת 

גרונה חלב לתוך  אכילת  איסור  בזמן עדיין  (שהיתה 

בשר ) סעודתאחרי כל את  להקיא הגוף  הוכרח

חלב  אכילת באיסור  תכשל שלא כדי  שאכל, הבשר 

כשנהיה  הגוף  שטבע זה ממעשה וחזינן בשר, אחר

יותר  אף הוא ה', מצוות את שומר שהוא עד  מתוקן 

בריאות על לשמור הגוף  מטבע שהריחזק  עצמו ,

_________________________

כנ"ל  אותם יעשו  עצמם והשגת השכל  מצד  רק ציווי בלשון כלל  יכונה שלא מצוה של שם בטל יהיה ולכן מצוה שום בלי
ע"כ. אחד. בקנה עולות הפירושים  שני והאיך  הדברים שורש להבין למשכיל  זו  בהערה ודי



תשע"ז  עקב פרשת דא"ח יז ליקוטי 

שהיה  העצם ע"י חיים בסכנת האשה היתה כאן 

ובכ "ז  ה"י, חנק לידי  להביא שיכול  בגרונה, תקוע

לחייו המסוכן העצם להקיא הגוף  טבע הועיל לא

של  המתוקן  הטבע לזה כשצירפו  ורק הגשמיים,

להקיא  הגוף  התגבר  אז ה', מצוות את  לשמור הגוף 

עי "ז . הגשמית הרפואה את  גם ולהביא

åëæéù úéìëúä àéäù ––––  äçîù ïåùì –––– 'äéäå'

ì" úòì é"ðá  äéìà

 äéäå [ç.ïåòîùú á÷ò בספה"ק מש "כ ידוע

רבים) ועוד  בפרשתן  הק' אוה "ח  (עי'

חז "ל דברי ע"פ  ז )לפרש  יא , אלא (ויק "ר 'והיה' שאין

את לשמוע ישראל בני  שיזכו שאחרי  שמחה, לשון

והסוף  הגמר הרי  ה' מצוות  קיום ('עקב')כל של

עי "ז , שיזכו השמחה גודל ענין  הוא המצוות 

השמחה  על והגאולה הנחמה בנבואות וכמבואר 

לעת"ל. בנ"י  לה שיזכו  המופלגת

 â"éå ãåçéä  úåìâúä  íå÷î ––––  ä" ç  î"ù- äçîù

 ø" äãî

øàéáå [è'ש 'שמחה הצדיקים מאמר  ע"פ בזה

בגימ' שהוא שם-ח"ה, אותיות  הוא

הוא  השמחה במקום ששם והיינו אח"ד, כמנין  י "ג

השמחה, של הפנימיות  וזהו  ה', יחוד  התגלות מקום

שמקום  [כידוע הבינה כלי  בבחי ' הוא שהשמחה

– ובינה – בלבי' שמחה 'נתת – בלב השמחה

דהיחוד , העליון האור את בתוכו שמחזיק ליבא],

הרחמים  מדות י "ג על ח-ה באותיות  ג"כ  ונרמז

י "ג  שמתחלקים כידוע וה', לח' ג"כ מחולקים שהם

הדיקנא הרחמים)תיקוני  מדות  התיקונים (י"ג  לב'

הראשונים)דנוצר התקונים ח ' כל  את ונקה (שכולל

האחרונים) התקונים  ה' את  דבמקום (שכולל  והיינו

הרחמים. מדות י"ג הארת  שם מתגלית  השמחה

ä"ôåçä  úðååëá ì"ðä ïéòë  äðååë

øîàå [é מקאליב אדמו "ר  כ"ק  בשם מורנו

פנחס  רבי  מזקינו ששמע שליט"א

לכוין  שיש מועד, אהל בעמח"ס זצ"ל מראזלא חיים

חופה  תיבות  שבאמצע בחופה, הנ"ל כעין כוונה

להמתיק  ויש אלקים, בגימ' שהם פ"ו אותיות  ישנם

הדין  מדת אלקים)את בתיבת כוונת(הנרמזת  ע"י

ח-ה חופה)האותיות תיבת  וסוף  שהם (תחילת

הרחמים, מדות  י"ג על המרמזים י"ג, בגימ'

שי "ג  ונרמז  היחוד, גילוי  אל מביאה זו  והמתקנה

קיח אלף בגימ' הם פ"ו ,(13*86=1118)פעמים

הוי "ה  ישראל "שמע – היחוד פסוק של הגימ' שהוא

בתיבת אל"הינו הנרמזים הרחמים מדת על (המרמז 

אל"הינו) שבתיבת  הדין למדת הממתיקים הוי"ה

אחד" החיבורהוי"ה ע"י שנהיה היחוד (התגלות

הנ "ל ) .דהוי"ה -אל "הים 

ùåáìî ìà ï"åæ  ìù äéìòä ìò æîø ––––  ä"ôåç

 úåëìîä  ìà øéàîä øúëä øåàã

óéñåäå [àé שהחופה קבלה ע"פ לבאר  מורנו

ובבחי ' עליון  מקיף אור בחי ' הוא

מקיף)מלבוש  אור בבחי' ג "כ הוא  מלבוש וע"כ (שכל  ,

המלבוש  שהוא דהכתר העליון לאור  מרמז  החופה

של  האור  את ממשיכה החופה וע"כ  ואמא, לאבא

הרחמים מדות  דהכתר )י"ג אור עולים (שהוא  שבו

והכלה הזו"ן )החתן בבחי' ואמא,(שהם  אבא לחיק ,

וזהו דאו"א, גבוה במקום דזו "ן  יחוד נהיה ועי"ז

מדות שי "ג חופ"ה בתיבת  הנרמז הנ"ל הרמז בחי '

אל"הים, דתיבת הדין  למדת ממתיקים הרחמים

המלכות למדת  מרכבה שהיא שהכלה והיינו

אל"ה  הוא שלה הק' נמתקתשהשם פ "ו , – ים

הרחמים מדות  י"ג הארת  ע"י (שנמשך ונתקנת 

על מרמז  כנ "ל  שהוא דהחופה העליון האור ע "י אליה

הכתר ) אור – המלבוש הראשון אור בקטע וכדאי ' ,

בי "ג  נרמזים הרחמים מדות  שהי"ג הזוה"ק  של

של  הדינים את  ממתיקים שהם שבשושנה עליונים

השושנה)המלכות  לזווג (שהיא  נתקנת ועי"ז ,

לחיק  מקודם העליה  ע "י היא  דזו"ן  יחוד (שתחי'

המלבוש  בתוך  או"א  שנמצאים  או"א, חיק – אבותם 

כנ "ל ) מדה "ר די"ג אור – .דהחופה 



לנפשך  חכמה דעה יח

 äìéî  úéøá úãåòñá ç"àã

 æ" ù ïðçúàå 'øô 'ã  íåéá)(

 ïáë åúåéäá äìéîä úéøá äîéé÷úð ÷åðéúä ìù úåàéøáä úåîéìùá íéáåëéòå úåòéðî úîçî)

(äðù

 úå÷÷åúùää ùà –––– äúåðáì ãéúò  äúà  ùàáå

äðä [àשע"י ת "ב, אחרי יום עתה אנו נמצאים

לבנין  וההשתוקקות  האבילות  אש 

השכינה, מקומת  חלק  עוד לבנות  זכינו ביהמ"ק 

בתפילת שאומרים וכמו ביהמ"ק , בבנין  חלק  ועוד

אש  שע"י  לבנותה', עתיד  אתה 'ובאש  נחם,

זוכים  הבית  לבנין בנ"י  של והצפיה ההשתוקקות 

ביהמ"ק . את הזמן כל לבנות 

åè÷ú é" ò ïéåòøã àåòø  íå÷îì äìò  ä"òøùî

 úåìéôúä

ïëå [ á ואתחנן )בפרשתינו שהתפלל (פר ' מצינו

ע"י שזכה עד תפילות  תקט"ו משרע"ה

שהוא  ביותר  הלעיון  למקום לעלות התפילות  רוב

של  זה גבוה שבעת דרעוין', 'רעוא מקום נקרא

דרעוין  רעוא של האור  אז שמאיר דשב"ק  מנחה

אל  לעלות זכה שאז  נשמתו, ועלתה נסתלקה

וכדאי ' הרצון, עולם נקרא שהוא הנו "ן , שער 

בי)מהאריז"ל ה' ויתעבר עה "פ ואתחנן  פר' (לקו"ת 

בו, -נו "ן  נבו ', הר  אל משה 'ויעל הפסוק  על

עולם  שהוא הנו "ן , לשער עלה פטירתו  שביום

השתוקקותו גודל ע"י  זכה והכל ביותר, העליון

ארץ  ישוב מצות לקיים שרוצה תפילותיו וריבוי 

ישראל.

'ïéåòøã àåòø' ìù ïôåàá åæ äìéî úéøá

ïëå [âברית בסעודת  להשתתף  עתה זוכים אנו

גדולות מניעות  שהיו  מיוחדת , מילה

בגודל  הבן  ואבי  המצוה, לקיום וכבדות 

על  תפילות הרבה שפך המצוה לקיום השתוקקותו

רצופות תפילות וכן תהלים מניני כמ"פ  והקים כך ,

ביום  שנתבשר  שזכה עד כך, על יום מ' של

לתפילותיו , מגדירים הארבעים שהרופאים (באופן

מהטבע) שלמעלה ניסים פה  שהיו על זאת להתגבר

המלחמות כל את  וניצח והעיכובים, המניעות כל

של  בבריתו  להכניסו וזכה ואנצח', 'נצחתי בבחי '

מסי "נ  של באופן ברי"מ בחי ' שהוא אאע"ה,

והרצון  ההשתוקקות אש דרעוין, רעוא של ובאופן 

למעלה. למעלה עד

 ãåçéä øîâ ––––  úøöò éðéîù íåéì ìéá÷î  äæ  íåé

àðîéñå [ã משמיא שנתגלגל היא מילתא

הרופאים  התירו  שבו שהיום

יום  ת "ב, ביום הוא אאע"ה של בבריתו להכניסו

כנגד  הוא וכן  בנ"י , תפילות רוב ע"י  משיח לידת 

דגמר  היום שהוא – עצרת שמיני ליום ומקביל

והרצון  הרחמים ימי נ' של עד היחוד אלול  (מר "ח

בינה) שערי נ ' כנגד  שהם וכידוע שמע"צ ,

ח)מהמהרש"א דף שמי"ז (בכורות יום שהכ"א

שמר"ה  יום כ "א כנגד הם באב תשעה עד תמוז

יום  שמע"צ, יום כנגד הוא היום וא"כ  שמע"צ, עד

האור  שבכח דרעוין , רעוא הנ', שער  שכנגד הנ'

[שאמר  ואנצח', 'נצחתי  לבחי' זכה הזה העליון

במסי"נ, ישראל, לארץ כניסתו על זאת  רביז"ל

לזה, התפילות  וריבוי  ההשתוקקות גודל ע"י 

שאומרים  כמו זל"ז  שוים וברי"מ אר "י  וכידוע

ברית על יחדיו  הודאה בברכתבברהמ"ז ותורה

רוב  ע"י זכה משרע"ה וכן חז"ל, כדברי  הארץ

גופו את המלאכים הכניסו  שלבסוף  התפילות 

במדרש ]. כדאי ' לאר "י 



תשע"ז  עקב פרשת דא"ח יט ליקוטי 

 éãåäé úìòî  ìãåâî áø øòîèàñäî äùòîä

äðåøçàä  äîçìîä  úà øáòù

àø÷ðå [ äיהודי ג"כ  שהיה זקינו  שם על התינוק

מוראות כל את ועבר  מסי "נ, של

במסי"נ, ביתו את  אח"כ  והקים האחרונה, המלחמה

שכשנסע  זי"ע רב הסאטמער מכ "ק המעשה וידוע

לשאול  מחסידיו א' אליו  בא ממסעותיו באחד  פעם

יצטרך  במקומו יהא לא שהרבי בעת  אם יעשה מה

יפנה  למי ביותר , נחוץ באופן  וברכה ישועה לאיזה

הנחת בעת לביהמ"ד שיכנס הרבי  לו  וענה אז,

מעל  כותנתו  את  שכשמרים אחד וכשיראה תפילין

שחקקו המספר סימני  זרועו בשר על יראה ידו 

לקבל  אליו יגש ההשמדה, במחנות  ימש "ו  הרשעים

כל  עליו  שעברו אחד שכל משום ויוושע, ברכה

תפילין  ומניח עתה ועומד  המלחמה מוראות

עליו ומאיר מסי "נ, של יהודי  הוא הרי בביהמ"ד ,

את להמשיך  יכול זה שבכח דרעוין רעוא של האור 

הברכות. כל

åæ äãåòñá  òãéåäé ïá  åäéðá  úåôúúùä

ïëå [å מילה ברית  בסעודת  ההשתתפות  מסוגל

מילה  ברית  שבכל הישועות , לכל הזאת

מחז"ל וכדאי ' הרחמי , מדות  הי "ג (נדרים מאירים

ע"ב) לא  י "ג דף  עליה שנכרתו מילה שגדולה

וכ "ש  הרחמים, מדות  י "ג כנגד  שהם בריתות ,

ההשתוקקות רוב ע"י אליה זכו שכנ"ל זו  בברי"מ

דספי ' אור  דרעוין, רעוא של לאור שאלו  עד והרצון 

שמשם  העליון המזל מקום הוא ששם הכתר,

ומזוני  חיי  הבני  בזכותא נמשכים שלאו בחז"ל (כדאי'

שנקרא  הכתר, מקום  היינו במזלא, אלא מילתא  תליא

בה מזלא) שמשתתף  מה מלבד כזאת ובסעודה ,

ג"כ  נשאר שהוא בספה"ק שאי' זל"ט הנביא אליהו

שהכה  יהוידע בן בניהו ג"כ  בה נמצא הרי לסעודה,

שבניהו לבאר בספה"ק  ואי' השלג, ביום הארי  את 

כל  את  ושבר במסי "נ מצוה עשה יהוידע בן

בן  נקרא הוא וע"כ ההסתרות, כל ואת  המניעות 

מהאריז"ל איש  וכדאי ' וקיים, חי  בבחי' שהוא חי ,

ש"ח) הגלגולים  שער ע "ב , כז דף  רוה"ק שהוא (שער 

יחודים  שם שמייחדים מקום בכל תמיד  נמצא

גבוהים  עתה ãותיקונים שזכינו כאן  גם נמצא וכן ,

שבבחי ' הרצון, בעולם ברית של גבוה ליחוד

דא"ק דיסוד העליון  האור תמיד התגלות (שמתגלה 

אחר שנתקיימה  זו בברי"מ  ביותר אך ברי"מ , בכל 

וקשים) גדולים  ועכובים מניעות  .שבירת 

_________________________

הצדיקים ד. נשמות  והנה הצדיקים. של הנשמות בו  יתדבקו עליון. יחוד  המייחד  האיש הנה שם, בשערוה"ק האריז"ל ז"ל 
העיבור  בסוד בו  שבאים או אחר. איש משרש גם או נשמתו משרש היותם לסבת הן בו . ומתדבקים האדם אל  מתגלים הם
שמייחדים  המקומות  בכל  ומתגלה  נמצא הוא יהוידע. בן בניהו כי ודע אליהם. מתייחסת מצוה איזו  שעשה מחמת  לסייעו 
עליונים. יחודים מייחדים תמיד היו  בחייהם אשר רבים צדיקים היו  כי הוא. הדבר וסוד מ"ן. העלאת הגורם יחוד  איזה
כי  לפי הוא. והטעם גדול. תועלת  להם נמשך היה ובזה היחודים. מיחדים היו  ואז העליון. רצון בעת  לכוין יודעים והיו 
גורם  רצון. בעת המייחד  אבל  בלבד . נפשו שרש בחי' כפי רק לייחד יכול  אינו בהם, מייחד  שהאדם אעפ "י האחרת  בשעה
שאז  גורמים הם עה"ז מן כשנפטרים הצדיקים שאר ולכן מאד . גדולה מעלה היא וזו כלם. העליונים השרשים כל  לייחד
שאר  שעושים מה בחייהם עושים הם בחייהם. רצון בעת מייחדים אשר הצדיקים, אלו אבל כלם. עולמות  כל  יתייחדו 
הנז'. זה להורות מיתתו לאחר אפי' חי. איש בן נקרא ולכן מהם. אחד  היה יהוידע. בן בניהו  והנה פטירתם. בעת  הצדיקים

מקבצאל וזש"ה כלם, העולמות כל  מייחד  היה בחייו כ"ג)שאפי' ב' ונקרא (שמואל כלם. העולמות  כל ומייחד מקבץ שהיה
שם  הנק' דמ"ן רוחא ההוא הנותן הת "ת  בחי' הוא יה"ו  כי יה"ו ב "ן בניהו  וזהו מ"ן, ומעלה מייחד  שהיה יחודו  ע"ש בניהו
היו גם חי. איש הנק' היסוד מן נמשך ב "ן הנק' ההי"ן דמלוי השם זה כי חי. איש בן ג"כ וזהו יה"ו בן וזהו  בנקבה, ב "ן,

ורב (ע "ב) מרע "ה, כמו הזה. בענין אליו דומים אחרים שאלוצדיקים ולפי וכיוצא. ע"ה. סבא ייבא ורב סבא. המנונא
יחוד ומייחדים בתורה עוסקים ת"ח  שני שרואים מקום בכל  פטירתם אחרי גם לכן בחייהם זאת  למדריגה זכו  הצדיקים



לנפשך  חכמה דעה כ 

 é" ùäå כשם' הנימול ברך  שיתקיים יעזור

ולחופה  לתורה יכנס כן לברית שנכנס 

בשופי עליו  שהתפללו התפילות שכל ולמעש "ט',

בו שיתקיים חייו, ימי כל בעדו ויסייעו  ילווהו

מאד ', ישגא ואחריתך מצער ראשיתך 'והיה

לקיימה  סופו  מעוני התורה את המקיים 'כל בבחי '

ושנים  ימים לאריכות  יזכה שמעתה מעושר',

את ולעבוד  ובנפש, בגוף  השלימה בבריאות

ושמחה  ורצון בהשתוקקות ובתמים באמת הש"י

להוריו דקדושה לנחת  חייו ימי  כל מגולים וחסדים

אכי "ר . ולכט"ס 

åæ î"éøáá  åðøåî âäðî

ïééöðå [æ שהתקיימה זו מילה שבברית 

הרפואה  בבית ניתוח של באופן 

ומחמת הסנדק, להיות  שליט"א מורנו נתכבד

אז  והיה הברית למקום מורנו הגיע לא אונס 

שאומרים  הפסוקים כל ואמר  המדרש בבית

הכוונות כל עם המקובל בניגון  מילה בברית 

שחרית  בתפילת  כך ואחר (שהתפללשבהם,

[אלא אח"כ) הסנדק כדין תחנון  אמר לא

גם  עשה העיון  מראית  ומפני  דמילתא שלרווחא

כמש "כ  התפילה, אחרי  ציצית  מס ' סיום כן 

שבמקום  בפוסקים מקורות  הרבה שיש במקו"א

תחנון  אומרים אין מסכתא סיום (עי'שעורכים

].פסק"ת)

åîöòì úåà÷ãðñä  ç÷ìù à" åæçäî äùòîä

íéøçàì  úåøéùòä ïúðå

øôéñå [çסגולת בענין סיפור מורנו

אחד  לו  שסיפר הסנדקאות,

החזו "א  מתלמידי  היה שאביו  מלאנדאן, מידידיו

גיל לפני ובניו הוא  שיתחתנו לאביו החזו"א  (וציוה 

והיה כ') אאע"ה של לבריתו  בנו  את  אביו  והכניס  ,

שהיו הנולד , הרך של זקניו שני  המילה בברית  שם

את לעצמם שניהם ורצו  חשובים אנשים שניהם

החזו "א  עם להתייעץ בא הבן ואבי  הסנדקאות ,

לו ענה ולא הסנדקאות  את ליתן צריך  למי 

לעצמו ולקח המילה לברית בא והחזו"א החזו"א,

ויכריע  השלישי 'יבא ובבחי ' הסנדקאות , את 

זקניו לעבר  החזו "א פנה הסנדקאות  ואחר ביניהם',

את שאמנם להם ואמר  הנימול, הרך  של

סגולות כל את  אך לעצמי  לקחתי  הסנדקאות 

עכ"ד . לכם נותן  אני הסנדקאות 

 éáøì  úåà÷ãðñ ãéîú ïúéì åâäðù âäðîä

øîàå [ è אפשר החזו"א דברי שע"פ מורנו 

מקומות בכמה שנהגו מה ליישב

להיות הקהילה של הרבי  את תמיד  שמכבדים

דברי נגד  הוא הדבר  ולכאו' הבנים, כל של הסנדק

חסידים מ)הספר  אות  החסיד ר "י המובא (צוואת 

סי"א)ברמ"א רסה  מהרי "ל(סי' הל 'בשם (מנהגים

תעו) עמ' לשנימילה אחד סנדק האב יכבד שלא

_________________________

והטעם  משרשם. שאינם אעפ"י תמיד. עמהם ומתדבקים שם עומדים בהסתר או עמהם, שם ונמצאים מתגלים הם עליון,
יהוידע, בן ובניהו סבא, המנונא רב ענין וזהו תורה, סתרי להם ומגלים כנז"ל. העולמות כל כללות  בסוד שהם  לפי הוא,
טעין  אנא רבנן, משכח דאנא אתר ובכל  וז"ל ע "א] [דצ"ה משפטים בפ' כנז', אבא, ולרבי אלעזר, לרבי מתגלים שהיו
להפליא, השגתו תגדל נשמתם, משרש שהוא האדם אל מתגלים הם הנז' הצדיקים אלו של הנשמות  אם כי ודע  אבתרייהו,
האיש  כי דע גם כנודע , בתקנתו  תקון שיש משרשם שהוא למי היה אם וכ "ש כנז', מתגלים משרשם שאינו למי אפי' כי
ויגרום  יעזבוהו , יומיים [יום], יעזב  אם גדול נזק לו גורם הנה מלייחדם ונמנע הנודעים, הייחודים לייחד התחיל  אשר
ענין  כי לבטלו, ראוי ואין גדול  התורה שעסק תאמר ואל  ממנו , ויתרחקו יבדלו באדם, להתדבק שרוצים הנשמות שאותם
ואעפ"י  ביחד , הוא והכל  ויחוד , התורה עסק ונק' העליונים העולמות מייחד הוא כי התורה. מעסק גדול  הוא הנז', הייחודים
הנשמה  את אליו להמשיך לבד כונתו  תהיה שלא וצריך היחוד, מן יחדל ולא לחוש, אין היטב , הנשמות  בו  יתגלו  שלא

עכל "ק. וכו ' העליונים העולמות לתקן אלא ההיא,



תשע"ז  עקב פרשת דא"ח כא ליקוטי 

באו לקטורת  'חדשים שרק  בקטורת וכמו  בניו,

ע"א)והפיסו' כו דף  יומא  שכבר (עי' למי  נתנו שלא ,

שהקטורת היות שנית, להקטיר הקטורת הקטיר

להקטיר  עדיין  הקטיר שלא למי  ליתן יש מעשרת ,

סנדקאות לגבי וה"נ בעשירות , כולם שיזכו כדי 

שמעשרת.

ì"ðä à" åæçä  úöò  ô"ò âäðîä áåùé

ùéå [é הגדול הכהן  בבחי' הוא שהרבי  שתירצו

שירצה, יום בכל קטורת להקטיר שיכול

החזו "א  חידוש  ע"פ אך הנ"ל, הדין  עליו חל ואין

ובודאי צדיק  שהוא הרבי על שסומכים י "ל הנ"ל

ובודאי פרס , לקבל ע"מ שלא המצוה עושה

ונותנה  שבסנדקאות  העשירות  סגולת על שמוותר

לעשירות צריך אינו  שהצדיק  לזה, שצריך  למי 

עשיר  שאין  האמיתית לעשירות  כבר [שזכה הזאת

שאת הגשמית  לעשירות צריך  ואינו  בדעת , אלא

לזה], שזקוק למי  ונותן  מחלק זה

íåé  ìëá øéè÷î ìåãâä ïäëäù íòèä

 éìåàå [ àé הגדול הכהן אצל הטעם ג"כ זה

שירצה, יום בכל להקטיר שיכול

[שכבר  לעשירות כבר זקוק אינו  שהוא היות 

אחיו על שיש מאחיו', הגדול 'והכהן  בו נתקיים

שלו  העשירות  ובודאי  עשירות להעשירו, (שהיא 

תורה) ע"פ  בה  דקדושה,שנצטוה  עשירות היתה

כדברי דקדושה, הסתפקות עם יחד מגיעה שהיא

מ)רביז"ל סוס "י תנינא  זו(ליקו"מ בעשירות  ואין  ,

רוצה  מנה לו  'יש  של הקללה הגדול דהכהן

וגו', נהיה מאתים' יותר  שמתעשר  כמה (שעי"ז

חסר היה  מנה לו שכשהיה  ביותר וחסר  ועני אומלל

יותר עני נהיה מאתים לו כשיש ועתה  מנה רק  לו

מאתים) עתה  לו שהיה שחסר הגדול הכהן משא"כ ,

ושמחה  הסתפקות  עם שהיא דקדושה עשירות לו 

הרי לו , שיש  ממה ביותר  חפץ ואין  כל' לי  'יש של

למי העשירות ונותן מזכה הקטורת כשמקטיר

עשירות]. עדיין  לו שאין 

ìöà  úëééù  äðéà øçàì úåøéùòä ïúéì  åæ  äöò

íãà ìë

íðîà [ áé אדם של בקטורת  זו עצה מצינו לא

כברסתם שהקטיר למי שיתנו (היינו

אחר ) לאדם  העשירות ליתן ויכוין שוב שי "ל להקטיר  ,

יפה  יפה ימסרנו שלא חיישינן אדם סתם שאצל

בגמ' ע"ב)כדאי' לה  דף  שאף (יומא היינו זה, חשש

בבחי ' זה הרי העשירות , על שמוותר בפיו שיאמר

קניא דלא אדם אסמכתא כל בלב הגלוי דבר  (ובבחי'

העשירות) על  לוותר באמת מתכוין אצל שאין  ורק  ,

צדיק  כל אצל או  החזו"א אצל וכן הגדול הכהן 

עצמו את זיכך שכבר אדם כל בלב שגלוי  אמת 

[וכמו העולם של גשמית  בעשירות  חפץ ואינו 

מרן  עם חלום המעשה תענית  פעם שעשה הח"ח

הגזירה  את לבטל כדי  עשיר, שנעשה שלחם על

שמכוין  הנ"ל כונה מהני  בכה"ג ממנו], הזאת

לאחר . העשירות למסור 

ìù ïôåàá äúåà  åîéé÷ù î"éøáá  äçîùä  ìãåâ

' äåöî  úåùòì áùéç'

ð" äå] [âéדידן מילה ברית  לגבי  בה י "ל (שקיים 

מחשבה  בבחי' הסנדקאות מורנו

זי "ע טובה) מלובלין מהחוזה מעשה שאי' וכמו ,

נמנע  אונס ומחמת  בסנדקאות, כבדוהו  שפעם

ביותר  ושמח בפועל, הסנדקאות מלקיים ממנו 

שאי ' ואמר ההוא, תינוק  של הברי "מ בסעודת

ע"א)בחז "ל ו דף  מצוה (ברכות  לעשות  אדם חישב

כאילו הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס 

כאילו המצוה את מחשב כשהקב"ה והנה עשאה,

הכוונות כל עם עשאה כאילו  בודאי  הר"ז  עשאה

שמחתו גדולה וע"ז  פניות , שום ללא ולשמה,

סנדקאות שבכל ג"כ  י "ל הנ"ל וע"פ עתה, ביותר 

באמת קשה אדם לסתם הרי מילה ברית  של

מעורב  וא"כ  שבמצוה, העשירות סגולת על לוותר 

האדם  כשנאנס  אך לשמה, של פניה בחי ' במצוה

הקב"ה  עליו שמחשב אף  הרי בפועל, עשאה ולא

שבדבר  המצוה חלק לגבי  רק זה אך  עשאה, כאילו 



לנפשך  חכמה דעה כב 

שבמצוה, העשירות סגולת לגבי לא ומסתמא

שום  ללא המצוה לקיום נחשב זה באופן וא"כ 

שכנ"ל  והחזו"א הגדול הכהן דרגת ובבחי' פניה,

שטעמם  וי "ל לאחר , העשירות סגולת  למסור כיונו

שום  ללא לשמה המצוה שתהא כדי  היה בזה

פניה].

 äåöî  øá úãåòñá ç"àã
 à"èéìù éàâà ïåòîù 'ø  ç" äøä ïá é"ð ÷çöé øîë  ç" äáäì

(úéøçù úìéôú øçàì ìåìà  ç"ø áøò)

 úåãåòñä 'â ïéðò øåàéá

øáë [ à'ג לעשות ענין  שיש במקו"א דברנו 

בליל  א, מצוה, הבר  לכבוד סעודות 

התורה  לעול כניסתו  שמחת על מצוה הבר

מצו הבר ביום ב, תפילתוהמצוות , אחר  ה

שהיא  תפילין, מצות  קיום שמחת על שחרית

התורה  ככל ששקולה בחז"ל עליה שאי ' ,äמצוה

[כדאי ' הדבקות מצות  על מרמז שתפילין  היות 

פתיל' 'צמיד  מלשון  שתפילין לפרש בספה"ק

בזוה"ק  מש "כ ידוע והלא בחוזק ], דבוק  שענינו 

ע"ב) פב דף  יתרו בבחי '(פר ' הם המצוות שכל

עיטין  הדבקות(עצות)תרי "ג אל ידם על להגיע

מצות לכבוד מיוחדת  סעודה עושים וע"כ  ית', בו 

בחי ' התגלות על השמחה בבחי' התפיין, הנחת 

úåéîéðôäהמצוות כל כנ "ל )של הדבקות ,(שהיא

מצוה הבר יום במוצאי  ביום)ג, ע"פ (ולהתחילה

פוסקים כמה של סי'הדעות טז  כלל  הרא "ש (שו"ת

ועוד) ליום  מיום ד"ה לא דף  ערכין תוס' שמדאו 'א ,

מעל"ע  שנים י "ג כשנגמר המצוות החיוב חל

יש  ביום, שנולד  מי אצל [וע"כ  הלידה, משעת

בה, שנולד  שעה אחרי  התפילין להניח לדידהו

שוב  יניח השקיעה לפני  שנולד מי ולמשל

אחר  השקיעה, עד בהם וישאר למנחה התפילין

לחוש  קרי "ש  גם בהם ויקרא בה, שנולד שעה

היום, כל הוא קרי "ש  זמן  שמדאו' הכס "מ לדעת

חיובא, בר  עדיין  היה לא בבוקר  שקרא ובקריאה

מצות מדאו ' לקיים הוא יכול היום בסוף  עתה ורק

ואכמ"ל]. היום, של קרי"ש

 úåììë –––– ïéìôúä úåöîáù  úåãåñä éåáéø

 ÷"äøåúä

åðàå [á סעודה – הב' בסעודה עתה נמצאים

גילו וכידוע התפילין, הנחת מצות על

במצות סודות  של מופלג ריבוי זי "ע הצדיקים לנו 

תורות הרבה ומנה רביז "ל, שאמר וכמו  התפילין,

בלקו"מ לט ,ארוכות לח , לה , יז, סי' קמא (בליקוטי

ועוד) עז סז, מ , ה , סי' ובתנינא  ע , נד, שכולם מז ,

ידוע  וכן  התפילין, דמצות בסודות עוסקים

חכם  אותו  ששאל רביז "ל עם שהיה מה המעשה

זאת וקישר  לארה"ק  ביאתו בענין  הסודות על א'

התפילין , דמצות לסודות כנ"ל רביז "ל והיינו 

באמת הרי  התורה"ק , כללות  הם שתפילין מחמת 

_________________________

אזןה. יעיר בספר חיד "א הרב  לג)כתב  אות  ת ' מערכת  קדמות ישראל (במדבר אמרו  תהלים מדרש בשם כתוב מצאתי
הוא  ברוך  הקדוש להם אמר יכולים אנחנו  אין נעשה מה אבל כולה התורה כל את לקיים רצוננו  הוא ברוך  הקדוש לפני
המדרש. דברי כאן עד  בפיך  ה' תורת תהיה למען שכתוב כולה התורה כל קיימתם כאילו עליכם מעלה ואני תפילין הניחו

מקומות  בכמה בגמ' שדרשו מה לזה להסמיך  ויש ועוד)ע"כ. ע"א לה דף  קידושין ידך(עי' על  לאות  לך  והיה קרא 'אמר
ודו"ק. לתפילין' כולה התורה כל  הוקשה בפיך ה' תורת תהיה למען עיניך  בין  ולזכרון



תשע"ז  עקב פרשת דא"ח כג ליקוטי 

עם  קשורים התורה מצוות וכל סודות כל

התפילין .

íò  çåëéå 'éçáá ïéìéôúäù 'ñåúä éøáã øåàéá

íéàøéå  åéìò  íùäù  äçëåä  ùé æ"éòù –––– åðå÷

åðîî

øéëæðå [â'התוס דברי את  לד עוד  דף  (מנחות

לטוטפת) ד"ה ותפילין ע"ב וז "ל,

כמו ויכוח לשון  ע"א)נראה מד  דף ויפלל (סנהדרין

והוכחה  עדות  שהם שם על קונו עם פלילות  שעשה

דאמרינן  כגון  ממנו , ויראים עליו  נקרא שהשם

ע"ב)לקמן  לה  ה'(דף  שם כי הארץ עמי  כל וראו 

וחזינן  עכ "ל. שבראש. תפילין אלו  וגו' עליך נקרא

תפילה  מלשון ג"כ  הם שתפילין  התוס ' מדברי 

חז"ל שדרשו  כמו  ויכוח, מד בדרך  דף  (סנהדרין 

שעשה ע"א) ויפלל', פנחס 'ויעמוד הפסוק על

זה  בענין  שיש מהביאורים וא' קונו , עם פלילות

לעשות צריך  שהאדם בתפילה דרך  שיש הוא

שמתווכח  היינו הש "י , לפני בתפילתו ויכוח כאילו 

לפני ומסביר  עליו , המקטרגים כל עם בתפילתו 

כל  יראים ועי"ז באריכות , טענותיו  כל את הש"י

שהתפילין  התוס ' שמסיים כמו ממנו המקטרגים

ויראים  עליו , נקרא שהשם הוכחה הם שבראש

שע"י והיינו ממנו, והסט"א המקטרגים ממנו 

זהו הש "י , לפני  בדיבורים להרבות האדם שיכול

מראה  שזה עליו, נקרא שהשם ההוכחה בעצמו 

להרבות כשיכול להש "י  קירבתו  גודל את 

רביז"ל  שנהג כמו  הש "י , לפני הרבה בדיבורים

ופיוסים  ומענות טענות  כמה לעצמו מסדר שהיה

נאמן  שאוהב מי לפני  שמדברים כמו הש"י, לפני

באריכות לפניו עצמו  את ומתרץ שמסביר  עבורו ,

לפני לעשות יש וכן ואמתלאות , טענות  מיני  בכל

רק  להסתפק ולא אביך', ורע 'רעך  שנקרא הש"י

זה', לי ותן  זה לי 'תן  הש "י  לפני קצרות בתפילות 

הב  ככלבין לפניו ש'צווחין בזוה"ק מתלונן  [שע"ז 

שאין  זה על שהטענה בזה מהבחי' שא' הב',

קירבה  שמביא ובאופן  בפיוס  בתפילה מאריכים

הבקשה  מבקשים רק אלא להש "י , הלב ואהבת

לחפ  בלי לעצמם הש "ישרוצים עם הקשר חיזוק  ש 

ויותר הכל , תכלית הוא  הש"י עם הקשר (שחיזוק

ע "י  זוכים  ולזה  עצמם , מהבקשות זאת נצרך 

הש"י) עם דברים  ].האריכות 

äøåúä  ìòî é" äãåáòå úåéðçåø ìò  äìéôú

 ú"á ùùç àìì äá êéøàäì øùôàå

óàå [ãשבת במס' הגמ' דברי  י שידועים (דף 

המנונא ע"א) לרב ראה שרבא

עולם  חיי 'מניחין  עליו  והתלונן בתפילה שמאריך 

התורה"ק) שם (לימוד הרי  שעה', בחיי  ועוסקין

שנקראת שהתפילה שם רש "י  שפירש כמו הכוונה

ורפואתו פרנסתו  על התפילה היא שעה, חיי

להאריך אין שבזה לימוד הגשמית, חשבון (על 

הצלחה התורה"ק) ועל עבודה"י על תפילה אך ,

התורה"ק , כל שורש  היא הרי  התורה, בקיום

רביז "ל ח)וכמש "כ סי' קמא 'ומעין (ליקו"מ  עה"פ

התורה"ק  שורש היא שהתפילה יצא', ה' ,å מבית

_________________________

שכתוב ו. כמו מהתפלה, הוא המעין, בחינת שהוא והשכל החכמה מקבלין ומהיכן שם, ד)זל "ק ה'(יואל מבית  "ומעין
שכתוב כמו התפלה, הוא - נ"ו)יצא" הוא (ישעיהו תפלה כי הפעל, אל מכח מביא בחינת  והוא תפלה", בית  ביתי "כי

ל  בידו  אשר מחדש שיש שמאמין הוא תפלה כי העולם, חדוש בריאה בחינת בחינות והוא הטבע, לשנות  כרצונו עשות
שכתוב כמו ק"ד)בכח , היא (תהלים והתורה כנ"ל, החכמה מעין יוצא שמשם התפלה בחינת  שהוא עשית", בחכמה "כלם

שכתוב  כמו בפעל , בריאה ח )בחינת  וכשמתפלל (משלי העולם נברא בהתורה כי פועל , לשון אומן, - אמון" אצלו "ואהיה
כנזכר  בתפלה, שהוא החכמה התעוררות בחינת והוא בכח , בריאה בחינת והוא העולם חדוש בחינת  הוא דבר, איזה על
ושם  התורה, אל  החכמה הוא המעין נמשך  ומשם כנ"ל, החכמה נתעורר שם כי התפלה, זה יצא", ה' מבית  "ומעין לעיל ,

שכתוב  כמו הפעל , אל ב)יוצא גנים,(משלי מעין נעשה זה ידי ועל  החכמה, התגלות הוא בהתורה כי ותבונה", דעת  "מפיו 
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מוהרנ"ת  בזה שהאריך ה"ה)וכמו  ר"ח  (הל'

בעלה', עטרת 'מלכות בבחי' היא כזו שתפילה

תשובה  – תורה ש'תכלית  התורה"ק , תכלית  והיא

טובים' נפלאה æ ומעשים באריכות  שמבאר [עיי "ש  ,

_________________________

לברכה זכרונם רבותינו , שאמרו וזהו  כנ "ל , ודשאין עשבין אתרביאו  זה ידי ועל  הגן, משקה ע "ב)שהמעין לב (ברכות 

שנאמר וכו', לב' כאב  לידי בא בתפלתו  י"ג)'המעין שנאמר (משלי בתורה, יעסק תקנתה, מאי לב " מחלה ממשכה "תוחלת
שהיא (שם) התורה, אל  שבא עד  הפעל , אל יוצא ואינו בכח  הוא עדין בהתפלה כי שאמרנו, זהו  באה" תאוה חיים "ועץ

עכל "ק. וכו '. הפעל  אל  מכח  שיוצא ידי על בקשתו , נעשה ואזי בפעל, בריאה בחינת

קומה ז. ולבנותה לנסרה עסקנו  שכל דוד  מלכות  בחינת  שהיא התפילה, בחינת היא מלכות כי שם, מלשו "ק קצת נעתיק
התורה  קריאת  בכונות כמובן הקדושה, התורה הוא אנפין זעיר בחינת  כי אנפין, זעיר עם וליחדה עצמה בפני שלימה

מקומות  פ "א)ובשאר קריאה"ת שער ועיקר (פע "ח באחור אחור אנפין זעיר עם שדבוקה דוד מלכות  בחינת  היא והתפילה ,
אחור  דבוקים הם ע "כ  באחוריהם, יתדבקו  שלא מתיראין שאז החיצונים שליטת שיש בעת  היא באחור, אחור דביקותא

מקומות  בכמה בכתבים כמבואר פד)באחור, ר"ה שער ולבטל (עי"ש  הדינים להמתיק וכו ' השנה בראש עבודתנו  וזה .
פנים  בבחי' ותתיחד  בפועל שלם פרצוף  שתהיה המלכות  את  לנסר כדי ח"ו, הדינים מתוקף שיניקתם החיצונים אחיזת
בחינת  שהיא תפילה ויש להתורה, טפלה והיא מהתורה למטה שהוא תפילה יש תפילות, בחינות שני יש כי היינו בפנים,
וכו ', ורפואה וחיים ובנים פרנסה צרכיו ,דהיינו על שמתפללין תפילה יש כי מהתורה. גבוה היא וגם ממש. התורה עם אחת
מתכוין  ואינו גופו צרכי על  שמתפלל  מי בודאי כי להתורה, וטפלה מהתורה למטה והיא שעה'. 'חיי נקראת  התפילה וזאת

ז  גופו, ולצורך  להנאתו  וכו ' ומזוני חיי בני, הש"י לו  שיתן מתפלל  הוא רק התורה, בשביל  אינה כלל בודאי התפילה את
רביז"ל שכתב  רעות  תפילות בחינת  והיא הש"י. לפני רט)חשובה סי' ח"א והיא (ליקו"מ רעות  תפילות אדם לכל  שיש

קרה' רחמנא אמחתרתא 'גנבא יעקב)בחינת בעין ע "א סג וימינו(ברכות וריק הבל חיינו ימי שכל בחוש ונראה ידוע  זה כי .
עובר ד)כצל  קמד, עמלו"(תהלים בכל לאדם יתרון ג)"ומה ע, וכו '(קהלת כסף" כעפר יצבר "ואם טז ). כז, "לא (איוב

הכל" יקח  יט)במותו מח, וכו'(תהלים ומרגליות' טובים אבנים ולא זהב ולא כסף  לא לאדם לו מלוין 'ואין ו). וע"כ (אבות  .
פרנסה  הש"י לו שיתן שמתפלל מתפילתו  להש"י הנחת  ומה חיים, לו למה האמיתי, האחרון התכלית  על מסתכל שאינו  מי
על  מסתכל שאינו  מאחר כי כלל, לפניו טובה אינו שמבקש מה שכל ומבין יודע והש"י בטנו . תאות למלאות  וכו' וממון

בבחי' הוא שלו  והעשירות  הפרנסה בודאי יב)התכלית ה, שהתפילה (קהלת  נמצא רח"ל . לרעתו', לבעליו  שמור 'עשר
בזוה"ק תיגר קורא כאלו  תפילות  ועל  כלל , טובה אינה בודאי היא התורה קיום כונת  בלי לבד הגוף  לצורך (עי'שהיא

ע "א) כב דף לצרכי תקו"ז  שהיא כזאת מתפילה נחת  להש"י ואין וכו '. מזונא' לן הב חיי, לן הב הב, הב ככלבין 'צווחין
כדי  כוונתו  וכל ומזונא, חיי בני על  שמתפלל  דהיינו  התורה, קיום בשביל  בתפילתו מתכוין המתפלל כשזה אם כי הגוף
כזאת, מתפילה נח"ר להש"י יש בודאי זה בשביל באמת  כונתו  ואם באמת . ומצותיו תורתו ולקיים ית' רצונו לעשות  שיזכה
שתפילה  נמצא הגוף. צרכי בשביל שהתפילה מאחר כי להתורה, וטפלה מהתורה למטה בודאי היא  כזאת תפילה אעפ "כ אבל

וכו ', בקבר ומחר בכאן והיום וצרכיו, הגוף  לו  למה כי כנ"ל, כלום אינה עצמה בפני ע "ב)זאת כח  ואין (ברכות כנ "ל 
התורה. קיום בשביל הגוף צרכי על בתפלתו  שמתכון מה דהיינו התורה ידי על אם כי וקיום חיות  שום הזאת להתפילה
את  לקים שיוכל כדי הגוף צרכי על  מתפלל הוא רק התורה, הוא העקר כי להתורה טפלה בודאי כזאת  שתפלה נמצא

מהתורה. ולמטה להתורה טפלה היא כזאת  תפלה בודאי כן ועל התורה 
רז"ל שאמרו  כמו  ביותר, בה להאריך שלא לברכה זכרונם רבותינו  הקפידו  כזאת  תפלה ע "א)ועל  י חיי (שבת  'מניחין

חיי  היא הגוף צרכי בשביל  כזאת התפילה אבל התורה, שהוא עולם חיי הוא העיקר כי שעה', בחיי ועוסקין עולם
כ  ועל התורה. בשביל עולם חיי בשביל אותה שצריכין רק ולהאריךשעה, עולם, חיי שהוא העיקר להניח  אין בודאי ן

בבחינת תהיה שלא החיצונים בה יתאחזו  שלא גדולה שמירה צריך  כזאת  ותפלה שעה. חיי שהוא ה,בהטפל  (משלי

בקל ה) התורה, בשביל  שכונתו  רק הגוף של  הגשמיים צרכים על  שמתפלל  מאחר כי ושלום, חס מות ' ירדות 'רגליה
כשהתפלה  כן ועל  כנ"ל. פסולה תפלתו  שאז בעצמו, הגוף צרכי בשביל  כונתו  להטות בו  להתאחז אחרא הסטרא תוכל



תשע"ז  עקב פרשת דא"ח כהליקוטי 

היא  הנוראים הימים כל במשך  עבודתינו שכל איך 

שוה  שתהא המלכות, קומת  את  ולבנות  להעלות

עטרת של התכלית אל שתגיע עד הז"א, אל

בנין  את להקים העבודה היא שכ"ז  בעלה,

על  כראוי  התפילה שתהא מכונה, על התפילה

שבזה  בשלימות, התומ"צ קיום ועל עבודה"י 

המלכות)התפילה להתורה"ק (ספי' (ספי'שוה

התורה"ק ].הז "א) את  ומעטרת

åéäé ïòîì -  äìôúä úòá ïéìéôúä áåéç

 úå÷áãä  ìò  åðéúåìéôú

 åäæå [ ä' מהבחי של א' החיוב חז "ל שהשאירו על

שמדאו ' התפילה, בשעת דוקא התפילין

היום כל הוא התפילין  חיוב בביאורלכמ"פ (כמובא

ר "ת) של  יניח  ד "ה  ס "ב  לד סימן  כנ"ל הלכה שהלא ,

של  הפנימיות שהיא הדבקות, על מרמזים התפילין

עם  לילך  יש  היום כל מדאו ' וא"כ המצוות, כל

ועכשיו היום, כל בהש"י דבוק להיות כדי התפילין

חז"ל  לנו  חייבו לכה"פ  אזי זו  בדרגה אנו שאין

עיקר  שיהיו  נזכור שעי "ז  התפילין , עם להתפלל

על  אלא הגשמיות על לא להש "י  תפילותינו 

ית'. בו הדבקות 

 úåâøãîä  úéìëú àéä úéúéîàä  úå÷áãù  óà

åúâøã éôì à" åàëì  íâ  úàæ êééù

óàå [åבהש "י האמיתית הדבקות  ענין שבאמת

הדבקות [שע"י  המדרגות תכלית הוא

אי ' שע"כ הנבואה למעלה זוכים בהש"י האמיתית

להדיא  כדאי' נביאים, יהיו  לעת"ל בנ"י בכל

א)בפסוקים ג, בשר (יואל  כל על רוחי 'ושפכתי 

כל  יזכו שאז והיינו  וגו ', ובנותיכם' בניכם ונבאו

יהיו וממילא בהש"י הדבקות מצות לקיים ישראל

ה' עם כל יתן  'מי  משרע"ה כבקשת  נביאים כולם

יהודי כל הרי  עליהם'], רוחו ה' יתן  כי  נביאים

במצות דרגתו  לפי ג"כ  מתחייב מצוה בר כשנהיה

מצוות)הדבקות מתרי"ג  האדם (שהיא שנכנס ומיד ,

מתחיל  בזה תפילין , להניח מתחיל מצוה לבר

הרמב"ם  וכמ"ש  הדבקות, לסוד  מעט מעט להכנס 

ה"ה) פ "י תשובה שסוד (הלכות דלשמה, סוד  בענין

וז"ל  הדבקות , מצות  בבחי ' גם הוא דלשמה

_________________________

לה  אין כי אליה, וטפלה להתורה דבוקה שהיא באחור, אחור בבחינת  היא אזי זו, בבחינה הוא מלכות , בחינת שהיא
החיצונים  יתאחזו שלא באחור אחור בבחינת  להיות  וצריכה כנ"ל. כלל  ענין לה אין התורה בלא כי עצמה, בפני פרצוף 
קיום  בשביל  שמכוין רק הגוף צרכי בשביל  התפלה שכל מאחר מאד , מהחיצונים שמירה צריכה כזו  תפלה כי כנ"ל,

כנ"ל. התורה
ה' ליראת  לזכות תפילותיו  שכל  דהיינו  בעצמו, נשמתו צרכי על רק מתפלל  כשאדם היא השלימה התפילה עיקר אבל

ע"ה המלך  דוד שאמר כמו ית', ד)ועבודתו  כז , חיי"(תהלים ימי כל ה' בבית שבתי אבקש אותה ה' מאת  שאלתי "אחת
רביז"ל  שכתב וכמו  יד)וכו'. חנה(בסי' בר בר רבה מאמר ע "א)על עד דף  דרקיע',(ב"ב בכותא ואנחיה לסלתאי 'ושקלית 

העיקר  הוא המדרש 'לא כי התורה, שלימות  עיקר היא כזאת תפילה אדרבא, לתורה, טפילה אינה כזאת  ותפילה עי"ש,
המעשה יז )אלא א, בחי'(אבות  וזה ל). לא, בחי'(משלי שהיא התפילה, היינו  תתהלל ", היא ה' יראת  י)"אשה "אשת (שם

עם  שוה היא התפילה וזאת  התפילה. שלימות  עיקר זה כי תתהלל, היא ית ', ליראתו לזכות ה' יראת  בשביל  כשהוא חיל",
וזהו המעשה', אלא העיקר הוא המדרש 'לא כי התורה, את לקיים הוא התורה בלימוד  הכונה עיקר כי ממנה, וגבוה התורה
התפילה  גם ואף בקומתם, שוים שניהם והתפילה שהתורה נמצא, התורה, את  ולקיים ה' את ליראה שמבקש בתפילתו  כונתו

בבחי' יותר, ד)גבוה יב, ה'"(משלי יראת חכמה "ראשית  בחי' בעלה", עטרת  חיל י)"אשת קיא, התפילה,(תהלים דהיינו  ,
כי  התורה, שהיא מהחכמה, למעלה היא כי חכמה, ראשית  היא היראה על  שמתפלל מה דהיינו  ה', יראת אשה בחי' שהיא
העיקר  הוא המדרש לא כי זאת, תפילה ידי על  שזוכין המעשה היא התורה עיקר  כי התורה, קיום עיקר היא כזאת  תפילה

עכל "ק. וכו '. כנ "ל  וכו '



לנפשך  חכמה דעה כו 

בתורה  אדם יעסוק לעולם חכמים ואמרו הרמב"ם,

לשמה  בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא ואפילו

וכלל  הנשים ואת הקטנים את  כשמלמדין לפיכך 

מיראה  לעבוד אלא אותן  מלמדין אין הארץ עמי 

חכמה  ויתחכמו דעתן שתרבה עד שכר  לקבל וכדי

אותן  ומרגילין מעט מעט זה רז להם מגלים יתירה

ויעבדוהו וידעוהו שישיגוהו עד בנחת זה לענין 

הבר  לבחור  תפילין  הנחת  וע"י עכ"ל. מאהבה

עד  הדבקות, לסוד לבא להשתוקק מתעורר מצוה

שי ולפרש בתפילה להרבות הכח חתושמקבל

כל  לקיום לבא אותו שיזכה באריכות ית ' לפניו 

אמיתית. בדביקות ה' מצות

 ùéå] שע"פ לזה, זה הענינים ולקשר להסמיך

מצות על מרמזים שהתפילין הנ"ל

וכן  הנבואה, ענין  היא שתכליתה הדביקות ,

להאריך  להאדם מסייעים שהתפילין  נתבאר 

קשורים  הרי  הש "י , לפני  פיוסים בדיבורי בתפילה

מרביז "ל דאי' וכמו זל"ז  סי'הענינים קמא  (ליקו"מ 

ניצוץ קנו) בחי' הם הש"י לפני  הדיבורים שענין

ניצוץ  בבחי' והוא האדם בפה שמתלבש  רוה"ק

נבואה]. של קטן 

'ïåöøä éðôá ãîåòä øáã êì ïéà' øåàéá

óëéúå [æלעוררו יש מצוה לבר  האדם בכניסת

לתכלית להגיע ולרצות  לשאוף

[וכמ"ש  ע"ז  להש "י  ולהתפלל העליונות , המדרגות

יט מוהרנ"ת  אות ה"ד ברהמ"ז  הל ' ליקוה "ל (עי'

הרצון ',ואילך) בפני העומד דבר  לך 'אין בביאור

שאף  הרצון , עבודת בענין הפרעה שום שאין

לעבודת להכנס אך  תיכף, א"א למעשה שלקיים

אפשר  והבקשה, והתפלה וההשתוקקות הרצון

משתוקק  כשהאדם ותיכף תיכף, עת בכל תמיד

בשלימות, הש"י מצוות כל לקיים שרוצה ומתפלל

לפני מראה בזה הרי  בתכלית , ית' בו  ולהדבק

תרי "ג  כל את לקיים ורוצה עליו שקיבל הש"י

הק '. המצוות 

åìù äåöî øáä  íåéá  ò"ò à"åæçä ïøî úìá÷

'éàå [çהרוקח בספה"ק בשם השפ"א  הביא )ç(כן 

שהקבלה  כתחילתה, חסידות תוקף שאין

תוקף  לה יש מצוה הבר  ביום ע"ע האדם שמקבל

שביום  זי "ע החזו"א מרן על וכמובא מיוחד, וחוזק 

תורה  חייו  ימי  כל ללמוד  ע"ע קיבל מצוה הבר

לסיוע  חייו  ימי  כל במשך  זכה זו קבלה וע"י  לשמה,

למדרגות שזכה עד  לשמה התורה"ק  בלימוד עצום

הטוב  והרצון  הקבלה שענין ונשגבות, עצומות 

בהמשך  מאד  להאדם מסייעת העבודה שבתחילת

המעלה  גודל על בספה"ק  הרבה [וכמובא העבודה,

שבתחי טובים ורצונות  קבלות יום של כל לת 

שזה  איך שנה, וכל חודש  וכל שבוע כל ובתחילת

העבודה, בהמשך  להצלחתו להאדם מאד  מסייע

כניסת שבתחילת  הטוב והרצון הקבלה וכ "ש

ימי לכל לו שמסייע התומ"צ עול לקבלת  האדם

חייו].

äáåè äãîì å"÷  äéåáà ïá  òùéìàî ãåîìì ùé

äáåøî

 ÷"äôñáå [èמדברי זה, לענין ראיה מציינים

חגיגה ד"ה התוס' ע"א טו (דף 

מהטעמים שובו) שאחד  אבויה, בן אלישע אצל

הקדשת שתחילת  ע"י היה רעה, לתרבות  שיצא

שאינה  במחשבה היה תורה לתלמוד  אותו  אביו

טעם  אינו עצמו  שזה וכמובן כבוד, של טהורה

אלא  רעה, לתרבות האדם את  להוציא מספיק 

לשאר  פתוח פתח זה הרי  ביסוד, פגם שהיה שכיון

אח"כ עליו שעברו ליפולדברים לו גרם  (שזה 

חיקו  מתוך נושרים  מינות ספרי שהיו עד ברוחניות

אם וכו') לאדם שמועיל כמה מרובה טובה ומדה ,

_________________________

חסידות.ח. הל ' רוקח עי'



תשע"ז  עקב פרשת דא"ח כז ליקוטי 

כניסת ביום תיכף  וע"כ כראוי , היסוד את מחזק 

להתפלל  עליו  ומצוות תורה עול לקבלת האדם

הש"י, לפני ושאיפותיו רצונותיו ולפרט להש"י

רחוקים  שעדיין  שאף  התכלית , אל להגיע שיזכה

הרצונות בענין אך מהתכלית  ולמעשה בפועל

במקו "א  [והבאנו  רחוקים, אנו  אין  והתפלות 

– גבוהים עולמות שישנם מפאנו , הרמ"ע מדברי 

וכל  האדם, של הרצונות כנגד שהם הג"ר , עולמות 

בעולמות שם ומשתוקק  שואף שהאדם מה

הרצונות אלו כל נחשבים האלו העליונים

להסמיך  ויש  אליהם, כבר שזכה כמי  וההשתוקקות

יום בהיום המובא המעשה תשרי)בזה (כט

שאחד  איך  לתלמידיו שהראה הק ' מהבעש"ט

ובעולמות כדג' אותך 'אקרע לחבירו שאמר 

ראו הדיבור  בחי ' כנגד המכוונים העליונים

כדג  אותו  שקורע איך הבעש"ט והיינוèתלמידי  ,

הוא  וה"נ כמעשה, הדיבור  נחשב אלו  שבעולמות

הרצונות שכנגד גבוהים היותר  העולמות לגבי  כן 

הנ"ל]. הטובים

 ÷"äøåúä ãåîéì 'éçá ïéìéôú  íò ù"éø÷ áåéç

 é" ùäì  úå÷áãá

æ"éòëå [éלנו שהשאירו מה בענין  לפרש  יש

עם  קרי"ש לקרוא החיוב חז "ל

'כלהתפילין, ע"ב יד דף בברכות  חז "ל  (כדברי

שקר עדות  מעיד  כאילו תפילין בלא קרי"ש הקורא 

אריהבעצמו') השאגת דברי ידועים שהנה (סי',

מצותא) עם אחת  בבחי ' היא קרי"ש שמצות 

בחז"ל [וכדאי' תורה ע"ב)תלמוד  צט  דף  (מנחות 

'והגית מצות  מקיום האדם נפטר  הדחק שבשעת 

ובערב, בבוקר שמע בקריאתו ולילה' יומם בו 

בשבתך  בם 'ודברת קרי"ש בפרשת  וכמש"כ 

בדרך ובלכתך  בכלבביתך ת "ת  מצות על  (דקאי

פנוי) ובקומך'עת קרי"ש ובשכבך  מצות  על  (דקאי

ובערב) נקודתבבוקר  כעין היא שקרי "ש  וחזינן ,

ת"ת  מצות  כל של והשורש בזה התמצית  (וכתבנו

ברכות) עמ "ס  יעקב שארית  אחד בספר וזהו  ,[

עם  קרי "ש  לקרוא חז "ל לנו  שחייבו  מהרמזים

הפנימי הכח ויקבל האדם ילמד שמזה תפילין,

יהא  היום בכל שלומד  התורה"ק שכל בנפשו 

בהש"י. ובדבקות בקדושה

 úåðã÷ù –––– úåâéøãîä íìåñá äéìòä úìéçú

 ÷"äøåúá

ùéå [ àé הספה"ק דברי  ידועים שהנה להוסיף 

הורה  [שרביז"ל ישרים מסילת 

את שייסד אליו ] שנכנסים לפני  ללמדו לבחורים

יאיר , בן פנחס  ר' של העליה סולם על הק ' ספרו

העליונות המדרגות  תכלית עד הזה בסולם שעולים

אליהו  גילוי שע "י תחייה "מ  רוה "ק , חסידות , (קדושה,

השקדנות  ע"י היא בסולם  העליה תחילת  אך זל"ט ],

' יאיר בן  פנחס רבי וכמאמר התורה, äøåú בלימוד

וכו'. זהירות  לידי  מביאה

äæáå זי "ע הרש "ש תלמידי שכתבו מה לפרש  יש

בתורה', 'שקדן שהיה הק' מצבתו על

הפתח  היתה היא בתורה ששקדנותו  ללמדנו

יד  שעל הק'והדרך  מדרגותיו  לכל לעלות  זכה ה

הדיבוק  העיד זי "ע הח"ח מרן  על [וכן הנוראות,

גודל  על בשמים ביותר  הוא שחשוב הידוע

בתורה"ק ]. שקדנותו

_________________________

במ ט. שהות כדי ותוך  עירו, בן עם ריב  היה מעזיבוש העיר של  בתים מהבעלי לאחד  שם, בביהכ"נ,ז"ל הבעש"ט  חיצת 
עצומות, בעינים לידו ולהתייצב  חבריהם, ביד ידיהם לשלב  לתלמידיו ציוה הבעש"ט כדג', יריבו את 'קורע  שהיה צעק הוא
גדולה, אימה מתוך  התלמידים נזדעקו לפתע  בסמוך , שעמדו אלה מתלמידיו , שנים כתפי על הקדושות ידיו הניח הבעש"ט 
רוחני, או  חומרי, בלבוש אם דבר. ופועל  תוצאה – כח  שמכל גמורה, הוכחה מכאן יריבו . את  כדג הוא קורא כיצד ראו  הם

ע"כ. יותר. ועדינים נעלים בחושים רק לתופסו  שאפשר



לנפשך  חכמה דעה כח

íåé÷î øåçá øåèôì –––– æ" åà ç"øäîä úèéù

 úååöîä

úîàáå [áé מהראשונים באחד  שיטה אשכחן

קפג ) סי' שלו בשו"ת או"ז  (מהר "ח

פטור  כראוי התורה"ק  בלימוד  העוסק שבחור שס "ל

האלו לקיים בשנים שאפשר  העיקריות  השנים (שהם 

כראוי) התורה  וידיעת  לימוד מצות  מכל בהם ,

אחרים, ע"י  לעשותן שא"א ממצוות  ואף המצוות 

תפילין  מצות  שם נוקט הענין,ואף בסוף  (וז"ל

יכולים  והתפילין  הטלית  על  לברך ירצו אם  "שמ "מ 

מצוות  כל  על  לברך יכולות שהנשים ר"ת  שפסק כמו

וכו'") גרמא שיטתשהזמן  את לשיטתו [והסמכנו  ,

שא"א  למצוות תורה מתלמוד  שלהפסיק  המהרש "ל

השו "ע  דברי  את וכן  רשות, הוא אחרים ע"י לקיימן 

א')הרב הערה פ "ג  קו"א ת "ת  שמצות(הלכות

ממצות רק מפסיק אחרים ע"י  לעשותן שא"א

לעשותה  שא"א המצוה ע"י  אם אך התורה לימוד

אין  התורה ידיעת  ממצות  יתבטל אחרים ע"י 

עבורה], להפסיק 

 ïë ì"éé÷ àìã àäå æ"åàä úèéùá øåàéáä

øåàéáäå [âé כמש "כ הוא או"ז מהר "ח בשיטת

הוא  הכל ויסוד שתחילת לעיל,

הכל  תחי' וע"כ  וכו', זהירות  לידי  מביאה דתורה

עצמו ולמסור  תורה של באהלה כראוי להכנס צריך

מהר"ח  סובר  וע"כ  בשלימות, התורה"ק לימוד  על

הנישואין  עד  מצוה מהבר  הללו  שבשנים או "ז 

כנגד  שנה כל שנים, כשבע שהם המליצו  [שעליהם

שבעים  בהם שנותינו 'ימי  האדם  חיי  שנות  עשר 

דבר  לשום התורה מלימוד להתבטל אין שנה'],

בעלי סגולה ליחידי היא האו"ז [ושיטת שבעולם,

שלימודם  לצדיק', זרוע ל'אור  שזכו  גבוהה נשמה

מקיום  הם פטורים וע"כ לשמה בדרגת הוא

אומנותן  שתורתן  וחבריו רשב"י  ובחי' המצוות ,

לא  בשו"ע בכ "ז אך המצוות], מקיום פטורים שהיו 

דחייב  בשו"ע קיי "ל אלא הנ"ל, כשיטות  קיי "ל

אחרים, ע"י לעשותה שא"א למצוה מת"ת  להפסיק 

מחויב  ובפרט המצוות  כל המצוה בר  הבחור וחייב

שהשקידה  להורות  בא שזה תפילין  בהנחת  הוא

הקדושה  עם ביחד  להיות צריכה בתורה"ק 

והפילול  התפילות עם וביחד בהש"י, והדבקות 

שלו. שהחכמה ממי  רחמים ולבקש  לקונו

 àì àä àìá àä'ù æîøì –––– ïéìéôúá  ù"éø÷

'àéâñ

 äðäù [ãéבחז"ל ע"ב)מצינו  ע דף  ששאלו(נדה

ובתחילה  ויחכם, האדם יעשה מה

עשו שהרבה הגמ' ושואלת  בישיבה, שירבה תירצו

ביחד  שבעינן הגמ' ומסקנת בידם, עלתה ולא כן 

בישיבה הירבה בתורה)עם השקדנות ענין (שהוא 

הא  בלא והא שלו, שהחכמה ממי  רחמים לבקש  גם

לקרוא  חז"ל שחייבו הענין לפרש יש  ובזה סגיא, לא

כללות על מרמזת  קרי"ש שכנ"ל תפילין, עם קרי "ש 

התורה"ק לימוד הנ "ל )ענין  השאג "א ,(כדברי

לקרוא  ויש לקונו, הפילול ענין על מרמזים והתפילין 

לימוד  עם שביחד לרמז תפילין עם שמע קריאת

שלו. שהחכמה ממי  רחמים לבקש  צריך תורה"ק 

äùåã÷á äøåúä ãåîéì 'éçá –––– ïéìéôúá  ù"éø÷

 à÷ééã

 ïëå [åè שידוע תפילין, עם שמע קריאת מרמזת 

להניחם  צריכים שהתפילין  ההלכה

מחשבתו בקדושה לשמור רח "ל יכול  שאין (ומי

בשו"ע) כדאי' תפילין אז  להניח לו אסור  ,בקדושה,

שלימוד  ללמדנו  בתפילין  קרי "ש  בחיוב רמז ג"כ  וזה

כנ "ל )התורה"ק  בקרי"ש להיות(הנרמז צריך

ע"ע  לקבל המצוה בר  הבחור  שצריך  בקדושה,

ורק  בקדושה, ומחשבתו עיניו  את תמיד  לשמור

ולזכות התורה מתיקות להרגיש זוכים עי "ז 

וכדאי ' התורה"ק, בלימוד מופלגה להצלחה

תורה"ק  שלומד  שמי  זי"ע האמצעי מהאדמו"ר

ש  יין ואינו מלאה כחבית  הר "ז בקדושה עיניו  ומר

לארץ. ממנה נשפך  היין שכל נקב , בתחתיתה שיש



תשע"ז  עקב פרשת דא"ח כט ליקוטי 

äìåâñ –––– ãåîéìä éðôì  äáåùúá øåäøä

 ÷"äøåúä ïåøëæìå  äçìöäì

ë" òå [æè בלימוד שפותחים שלפני  בספה"ק  אי'

בתשובה  קצת להרהר יש  התורה"ק

שתהא  יזכה ועי"ז בקדושה, א "ע לשמור ע"ע ולקבל

להצלחה  ויזכה הש"י, לפני ועריבה נקיה תורתו 

[וכמו התורה"ק ולזכרון  ומתיקות  עריבות בהבנת 

ואחרי לבבכם אחרי תתורו  'ולא בספה"ק  שרימזו 

הקדושה  שמירת  שע"י  וגו', תזכרו 'למען – עיניכם'

התורה"ק ]. לזכור  זוכים

äåöî øáä øçàù íåé 'îä úìåâñ

èøôáå [æé הרחמים לימי נכנסים שאנו  עתה

שאי ' אלול, חודש  והסליחות ,

ועוד)בפוסקים תענית  ערך יועץ פלא  שאף (עי'

אלול  בחודש  מלימודו קצת  לבטל צריך הת "ח

תהלים, ובאמירת  ובתשובה בתפילה ולהרבות

חדש בזהר ע"ב)וכדאי ' צו דף תצא כי עה"פ (פר'

חודש  דא ימים', ירח אמה ואת  אביה את 'ובכתה

יום  שהארבעים דידן  מצוה הבר חתן  וזכה אלול,

יום  הארבעים הם שלו מצוה הבר יום שאחרי 

וידוע  והרצון , הרחמים ימי בשנה, ביותר  המסוגלים

וקדושה מנוחה הספה"ק התורה מש"כ  (שער 

יב) סי' מצוה הראשון  הבר אחר  יום שבארבעים

האדם  של החיים שנות  ימי  כל יתחזק é תלויים ואם ,

בארבעים  בשקידה ללמוד  המצוה בר  הבחור בהם

עליו המקבל 'כל המשנה בו תתקיים הרי  אלו , יום

דרך  ועול מלכות  עול ממנו מעבירים תורה עול

ימי כל ועבודה"י לתורה גדול סיוע ויקבל ארץ',

חייו.

íò  íåéä  ìë ãåîéì 'éçáì úåëæì øùôà êéà

 ïéìéôú

 ÷"äôñáå [çéהנ"ל וקדושה (שהיה מנוחה

שהיו  הגר "א מתלמידי תלמיד 

תפילין ) עם  היום כל  ללמוד  ללמוד רגילים לבנו מורה

שום  ללא התפילין עם היום כל האלו  יום בארבעים

בשו "ע  כמובא כן , נוהגים אין ואנו בטלה, שיחה

בחור  יכול לכה"פ  אך נקי , בגוף  מוחזקים אנו שאין

התפילה  אחר  יום כל ללמוד ע"ע לקבל מצוה הבר

שלומדים  שע"י מהאריז "ל וכדאי' התפילין, עם

להשגה  הדבר מסוגל התפילין עם תורה"ק 

עם  שלימוד  נראה חכמה ראשית  ספר  [ובהקדמת

לשמה  תורה בחי' הוא ע"עàéתפילין ויקבל (כמו ],

_________________________

עצתי,י. כפי היום כל  למחרת  וללמוד  בקולי לשמוע נסה בני, ממך אבקש שם, להתגבר)ז"ל  קל אחד לך(יום יעזור  וה' ,
אין  זאת בכל גדול . וסיפוק עונג לך תסב  ועצתי התורה, וקדושת  הבורא גדלות תשיג ואז גדול, בחשק היום כל ללמוד 
בודאי  היום, בזה וקדושתה התורה למאור תזכה ואם ולמחרתו . עשר ארבעה שנת  תחילת בליל אם כי להטריחך  בקשתי
תהיה  הולד, כיצירת יום ארבעים עד  הזו  בהנהגה תתמיד ואם לפניך, הבאים בימים גם כן להתנהג לבבך בטוהר תתרצה
שנו בפרק הנאמרים המעלות  כל בך  לצמוח ויתחילו  ותבונה", דעת  מפניו  חכמה יתן ה' "כי – ה' יראת  תבין שאז בטוח 

ו')חכמים פרק  הבא(אבות ובעולם הזה בעולם ושמחה לנחת שתזכה ותדע  ד), שער החיים נפש  בספר כתוב זה ולא (כל ,
ע"כ. תלך. בדרך  תדריכך  היא עליך, יאירו נשמתך  אור ניצוצי כי מאחר, ה' דרך ללמוד תצטרך 

טו)ולהלן סי' רצופים (שם ארבעים בלמוד  וזכית  מצוה, בר שנעשית  מהעת  מעברה להשמר זכית  אם בני בן ואתה כתב ,
בספרו , המובאים גדולות  ראיות  עם מואלאזין, חיים רבנו החסיד הגאון כהבטחת  עמך, אלקיך  ה' כי דע  שהורתיך , כמו 

ומלאכיו לבדו  ה' אם כי וחנית  חרב  ידי על  שמירתך  אין יג)ולכן סי' לעיל בלא (עיין לך מזמנת ופרנסתך  ישמרוך, הם
עכל "ק. וכו '. כלל, דאגה ובלא מועטת, טרחה שום

ועם יא. בזה"ל, וכתב  אחד, הם והמעשה כשהתורה מעשה לידי המביאה היא לשמה שתורה מהביאורים באחד  שם שכתב 
יומם  יהגה 'ובתורתו  נקט  דקרא לישנא ולילי' יממא באורייתא דמשתדלי דאינון חולקהון 'זכאה המאמר בסוף  שאמר היות

וזה, זה לקיים שאפשר המעשה, עסק התורה עסק בעבור ישלול  ולא ותפיליןולילה', בציצית מעוטר  בתורה  שיעסוק



לנפשך  חכמה דעה ל

זי"ע  מבעלזא  מהר "א וכ"ק צדיקים כו"כ  שהזהירו

חולין ,בתוכם) שיחת שום התפילין  עם לדבר  שאין  ,

התפילין  עם בתורה"ק  קצת  יום כל שילמד  וע"י

א"ע  להרגיל יכוין בטלה, שיחה הפסק  שום ללא

קדושת את  ע"ע להמשיך  יכוין היום כל שגם עי "ז 

הפסק  שום ללא ברציפות תורה"ק  וילמד התפילין

יכוין  וכן  הלימוד , באמצע חולין בשיחת ח"ו 

ע"י בהש"י, בדביקות תורה"ק ללמוד  א"ע להרגיל

לפעם  מפעם הלימוד באמצע לדבר  שיתרגל

לימודו שיהא יתרגל שבזה להש"י, תפילה דיבורי 

היום  כל שלומד  כאילו בבחי' ונחשב הראוי  באופן

הק '. התפילין  עם

ùàøáù  íéøòù 'æä ìëì –––– íéøèåùå íéèôåù

äúòå [ èé לך תתן  ושוטרים 'שופטים פר ' הוא

שפירשו מה וידוע שעריך ', בכל

שישנם  הפתחים ז ' על קאי  שהשערים בספה"ק

האדם, בליקו"מ בראש  רביז "ל  בלשון (שנקראים

המנורה') קני 'שבעת כא, סי' העינים,קמא  שהם ,

אותם  לשפוט צריך  שהאדם והפה, החוטם האזנים,

כראוי, בקדושה מתנהגים הם אם תמיד 

åäæå,'פלילות' מלשון שהתפילין  מהבחי' אחד ג"כ

ויכוח ולשון  משפט, לשון מדברי שזה (כנ "ל 

נמצאים התוס') שהם התפילין קדושת שבכח היינו  ,

הש "י את  האדם ממליך האדם, שבראש  המוחין  על

אבריו כל ועל מוחו  יחוד'על ב'לשם שאומרים  (כמו

תפילין ) הנחת  אתקודם  לשפוט האדם יכול זה ובכח

הם  [שכנ"ל שעריו שבהם כל המנורה קני  שבעת

ולעשות שבראש], מהמוחין  האלקי  האור מתגלה

הגדולה הידוע)מלחמה החוה"ל  את(כלשון  ולשפוט

שלא  לגרשם יצה"ר, כוחות  וכל הסט"א כוחות  כל

ח"ו. האלו  שערים בתוך  יאחזו  ולא יתפסו

ìàøùéî ãçà ìëì è"ìòáä  íåé íéòáøà  úìåâñ

 íéòáøàå [ë לכל רצון עת  ימי הם אלו  ימים

לו יש יהודי  ולכל מישראל, אחד 

יום  ארבעים של הסגולה בחי' אלו יום בארבעים

בספה"ק  וכמש "כ מצוה, הבר  אחר של הראשונים

גדולים  בימים הנעשים והתיקונים רצון  העת מגודל

השנה  כל את  בהם ומשלימים שמתקנים אלו ,

של  הרוחני  הבנין כל את ובונים ומכינים שעברה,

עצמנו מכינים ואנו  לטובה, עלינו הבאה השנה

אויבך ', על למלחמה תצא ל'כי אלו בימים

הגדולה  למלחמה מעתה כבר להתכונן שמתחילים

הסט"א הקטרוגים נגד  כל את  מביאה ר "ה (שביום 

בזוה"ק) וכדאי' הש"י, לפני בנ"י שיוצאים על  וע"י ,

הש "י מבטיח אזי הגדולה, למלחמה מעתה כבר 

שביו', ל'ושבית שנזכה עד בידך ' אלקיך  ה' 'ונתנו 

הצדיק  ולקדושת  השב"ק  קדושת לקבל שנזכה

'סור  [בבחי' יומין ', דכולהו 'שבת שהוא האמת 

לקבל  – טוב' 'ועשה היצה"ר, הכנעת  – מרע'

האמת]. והצדיק שב"ק  קדושת

äîéìù  äáåùúì  äëæðù  íéîéä ' îá  ììôúäì

äçîù êåúî

åæå [ àë עתה שמשתתפים אלו  לכל הסגולה

מכוונים  שבזה מצוה, הבר  בסעודת

האלו הדברים כל את  ע"ע לקבל כולנו  אנחנו 

היום  כאילו  – כחדשים' בעיניך 'שיהיו באופן

מסוגל  שלזה בזה, חז"ל כדברי סיני , מהר  ניתנו 

אחד  כל שיוכל מצוה, בר בסעודת  כשמשתתפים

מקדושת ע"ע להמשיך  והמשתתפים מהנוכחים

ובפרט  מצוה, הבר  בחור של מצוות  עול הקבלת

סיני להר משרע"ה עלה שבו  אלול ער"ח היום

בנ"י התחילו שבהם האחרונות , לוחות  לקבל

כדאי ' השניות, ללוחות  שיזכו  להש "י  להתפלל

_________________________

תפלין  ובלא ציצית בלא אמות ד' הולכים היו שלא הרבה  בזה זהרין  היו הקדושה שהקדמונים  בשער שהארכנו  וכמו
כאחד ומעשה  תורה מקיימים  בזה עכ"ל.הרי .



תשע"ז  עקב פרשת דא"ח לא ליקוטי 

הטורבחז "ל שהביאו כמו אליעזר דרבי (בפרקי

ר "ה) הל ' יום בריש מהארבעים יום שבכל

ומתפללים  בשופר  בנ"י  מריעים היו  האחרונים

ויזכו הסט"א שוב עליהם יתגבר  שלא להש"י

זכו ועי"ז שניות , בלוחות התורה שוב לקבל

בעצמם  שהם השניות , הלוחות  לקבל באמת 

תורה  של פלפולה של [בתוספת הראשונות לוחות 

ובתוספת החושך  מן  הבא האור יתרון  ובתוספת

לוחות של היחוד  אור  את  להחזיק כלים ריבוי של

צריכים  אנחנו וכן במקו"א], כמש"כ  ראשונות 

שנזכה  להש "י  להתפלל אלו  יום בארבעים

הרה"ק  [וכמש"כ  שמחה מתוך שלימה לתשובה

להיות צריכה שהתשובה זי "ע מלובלין החוזה

שמחה  ].áéמתוך 

 úùøã òöîàá  ÷éñôäì é"øàá âäðîä øåàéá

äåöî øáä ïúç

ïàëå [áë של הדרשה להפסיק  באר "י  המנהג

במצוה הבר  איןחתן (שבחו"ל 

בר חתן אצל  ולא  חתונתו בעת  בחתן רק  כן נוהגים 

אותו  מפסיקים ואין הדרשה  כל  לומר  שרגיל מצוה,

שהיא באמצע) שבחו "ל זה, הפנימי  הטעם וי"ל ,

לוחות דרגת כנגד זה הרי הבינה דרגת  כנגד 

הבינה)שניות בדרגת  שהם  בזוה"ק ע"כ (שאי' ,

תורה  של פלפול לומר  מצוה הבר  חתן  מלמדים

מצוה הבר  קבלנו בסעודת תורה של (שפלפולה

ע"א) לח דף נדרים  בגמ ' כדמשמע  שניות אך בלוחות  ,

החכמה דרגת  כנגד  שהיא באר "י  דאר"י כאן  (אוירא

אף מחכים) אז הראשונות, לוחות  דרגת  כנגד  שזה ,

מצוה  הבר  החתן  מלמדים מצוה הבר  שקודם

הרי שניות , לוחות  בדרגת שהיא תורה של פלפול

לקשר  שעליו  לו  לרמז אותו, מפסיקים הדרשה בעת 

לוחות לדרגת  שלו תורה של פלפולה את 

שנשתברו  הדרשה הראשונות באמצע (שההפסק 

לוחות) שברי בבחי' הלוחותהוא  את לקשר שיש  ,

ששניהם  הראשונות , לוחות שברי אל השניות

הקדשים. בקדש  בארון  יחד מונחים

'÷ä  íù –––– úåçåì éøáù 'éçáá  äùøãá ä÷ñôää

ä" ëú ' ÷ä íùå ê" úç

 åðééäå [âë הבר חתן את  מלמדים שבאר "י 

להסתפק  שאין תיכף  מצוה

אור  אל הפלפול לקשר  עליו אלא לבד, בפלפול

שמרומזים  האלקי, והביטול והדבקות היחוד

חת"ך  שם בחי ' שזה הראשונים, לוחות  בשברי 

חת"ך) שם של  והנסירה  להחיתוך  קשורה ,(שהשבירה

הטובות  ההשפעות לכל השורש (וכדאי'שהוא

לכל שם שמכוונים יד 'ך, א'ת  דפות 'ח בכוונת 

של והחיתוך מהנסירה הנמשכים  הטובות ההשפעות

חת"ך) .שם 

ïëå הכאה בחי' שהוא בדרשה ההפסקה מרמזת 

תכ "ה הק' השם על החתן  ג "כ לדרשת  (שהוא

_________________________

תורהיב. דברי נ)בליקוטי אלף (אות  כי אדם בני שובו ותאמר דכא עד  אנוש תשב  בזה"ל, הביא ממונקאטש מהרה"ק
וכו' יעבור כי אתמול  כיום בעיניך  ד-ה)שנים צ, זי"ע (תהלים [מונקאטש] אבדפ"ק מהר"ש הרה"ק מאאזמו "ר שמעתי .
זי"ע  מלובלין החוזה הקדוש רבינו  בשמחה בשם להיות שצריך התשובה על אנוש והיינושהזהיר  שהגיע תשב והגם

דכא ואזעד  בשמחה, ולשוב להתחזק צריכין זה כל  עם נפש של  שנים דכדוכה אלף שנים כי שנקרא עבירות  אלף  אפילו 
שכתוב יח )כמו א וגו '(ישעיה כשנים חטאיכם יהיו  שמחה כיום ית "שבעיניךאם שהוא יום בבחינת  תשובה יעשה אם

בזוה"ק ע "ב)כדאיתא רכט  כמו(ויחי הוא אז שמחה בבחינת  וכשיהיה ברמשא ורננא בצפרא יעבורשמחה כי אתמול

בלילה  ואפילוואשמורה  כנזכר. בשמחה תשובה עשה אם החטאים ונמחקו  אבד לילה שנה בין היסודזרמתם  חטא אפילו

זרמתם סוסים זרמת ונקרא השינה בעת כ)שהוא כג וכו '(יחזקאל צפרא שמחה בוקר בבחינת ישוב אם וחלף בבוקר יציץ
כנז', העון רקלערבלגמרי אז בערב בחינת ועצבות  בפחד תשובה עושה ויבשאם תשובה ימולל ידי על  שנתכפר היינו

עכל "ק. ויבש. שנמלל  עלה כמו  עוד ניכר רישומו אבל  דיצחק ערב בחינת  מיראה



לנפשך  חכמה דעה לב 

האותיות) ג' עם  חת"ך כ'ל בגימ ' מהפסוק היוצא ,

ת 'הלל, את ה'נשמה משרע"ה הרג  זה (שבשם 

את  ומכים לוחמים  זה  שבשם  המרמז המצרי,

בתהלים הסט"א) האחרון הפסוק הוא זה שפסוק  ,

ובדבקות לשמה התורה"ק  לימוד ענין  על המרמז 

להש "י  תורה והלול חיבור סוד  הוא (שתהילים 

להש"י) ובדבקות לשמה דתורה סוד  – .ותפילה 

ø" äéå כל את  לקיים המצוה בר  הבחור שיזכה

ולקיים  לעשות לשמור הנ"ל הדברים

להתחיל  כולנו  נזכה וכן  הגדולה, במלחמה ולנצח

ואילך  מהיום הק' העבודות  אלו  בכל ולהתחדש 

ועל  עלינו הבאים הק' הימים ארבעים כל למשך 

נזכה  בו  ביוהכ"פ , שנגמרים לטובה, ישראל כל

לסליחה  הראויה, ההכנה ע"י בעזה"י  כולנו 

טובה  לשנה טובה, וחתימה ולכתיבה ומחילה

ומצוות תורה עול קבלת ובזכות ומתקוה,

בבנין  לחזות שלימה לגאולה כולנו  נזכה באהבה

שכינת קרן ולהרמת  ותפארתינו  מקדשנו  בית

בב"א. ברחמים צדקנו משיח בביאת  עוזינו 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


