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 ùé חומש דסוף  הפסוקים סמיכות  תחילה לבאר

יכל  'ולא ויקרא. חומש תחילת עם שמות 

וכבוד  הענן  עליו שכן כי  מועד  אהל אל לבוא משה

המשכן' את מלא ל"ה)ה' מ' .(שמות

 é" ùøôå משה יכול ולא אומר  אחד כתוב הק ':

אחד  וכתוב - מועד אהל אל לבוא

ז')אומר בא (במדבר מועד , אהל אל משה ובבא

עליו שכן  'כי ביניהם והכריע השלישי הכתוב

לא  הענן  עליו שהיה זמן  כל מעתה, אמור הענן',

עמו. ומדבר נכנס  הענן נסתלק  לבוא, יכול היה

åá  ùéå øåà 'éçá åá ùé ,éùøùä úå÷éáãä .à

 êùåç 'éçá

 ÷" îøä הציורים שכל  הגוונין  בשער  מביא

ענינים  על מרמזים בעולם שישנם

בבורא  בדביקות  מדרגות כמה יש  כי  מאד . גבוהים

סודות על מרמז שבעולם וגוון ציור  וכל עולמים, כל

הכתר . ספירת  על מרמז השחור  והגוון אלקיים.

ביותר  הגבוהה שהמדרגה המלך  בעמק ומבואר

נקרא  הוא ביה, תפיסה מחשבה לית  נאמר שעליה

ה  בחי' שהוא ומצד êùåç חושך . שבאלקות . הנעלם

הדיוק , בתכלית הם שכתביו  שמהרח"ו , ידוע שני

בשם הראשון מההתגלות מדבר  סוף øåàוהוא אין 

הראשון  ההתגלות  האם להבין צריך וא"כ  ב"ה,

ב"ה, אא"ס  הוא ישראל לנשמות  מתגלה שה'

לית בעצמות כי  כלל, מדברים אין מזה ולמעלה

מצד  מדברים אין כי כלל. ביה תפיסה מחשבה

אחד  והוא מתגלה, שהשי "ת מה מצד רק  עצמותו 

האח  בתכלית ז"ל עמו מהרח"ו  מדוע וא"כ דות.

קוראים  החכמה ובמעיין המלך ובעמק  אור, לו  קרא

חושך . לזה

øàáîå מדברים שניהם שבאמת צדק הצמח

למטה, שמלמעלה אלא מדרגה, מאותה

האור , בתכלית אא"ס , הוא השי"ת  העליון מצד

רוצה  שה' השרשית  ההטבה ואחדותו, יחודו אור 

התכליתים, תכלית  שזה ישראל לנשמות  להטיב

העליון  מצד אור  נקרא לכן ב"ה. סוף אין  אור 

ישראל  נשמות  מצד משא"כ  למטה. מלמעלה

מלמטה  בחי' הם כי  זאת, השיגו  לא שעדיין

נקרא  זה לכן  אורו , והסתיר  צמצם והשי"ת  למעלה,

ולמעלה. מלמטה התחתון, מצד חושך

 àåäåהרי האא"ס , בבחי ' אפי' כי מאד. עמוק ענין

כי עצמותו , ולא ב"ה, א"ס  אור  רק  גילה

שמתחילה  ויהיה, הוה היה ע"ש הוי "ה שם נקרא

ולעתיד  העולמות האציל ועכשיו אא"ס הכל היה

האור  התגלות  עצם ולכן ב"ה. אא"ס  עצמות  יתגלה

הוא  כבר , שנתגלה מאורו יותר  התגלות שהוא

מלמטה  התחתון, השגת כלפי  חושך , בבחי' עדיין 

למעלה.

àöîð, אור מלא הכל למטה מלמעלה ית' שמצדו

בסוד  הוא למעלה, מלמטה משא"כ

החשכות.



לנפשך  חכמה דעה ד

,øåîçä  ìò áëåøå éðò ãåñá  çéùî úâøã .á

 úéìëúá øàùð àåä  ä"á ñ"àà âéùîùë  íâù

 úåìôùä

äðäå. עילאין הגוונין בסוד רק  שאינו להבין עלינו

הבריאה  תכלית  כי האדם. בעבודת  גם אלא

לנבראיו להטיב רצונו כי  ע"ח)הוא בריש ,(כמובא

אי ' והנה בעולם. ב"ה אא"ס  לגלות רוצה השי"ת 

רביה"ק  בדברי מרומז וכן מקאמארנא, מהרה"ק 

בבחי ' העולמות  כל ברא שהשי"ת  מוהר"ן , בלקוטי 

לאא"ס  יחזור  שהכל היינו יהיה ויהיה, הוה היה

לפני מלכתחילה יתרה דביקות  תהיה ואז ב"ה.

הבריאה.

,ïééðòäå ורוכב 'עני בשם נקרא המשיח מלך  כי 

חמור' ט')על מלך (זכריה עבודת ועיקר .

המלך  דוד בבחי' עני . קרבן  בבחי ' הוא המשיח

בבחי'שהוא עני, קרבן סוד  י"ט)מגלה ב', (איכה

ואביון , ודל עני  כמו ה', פני  נוכח לבך כמים שפכי

ואביון '. עני עם יחוס  'אולי  וכדאמרינן  דלות, בדלי 

éë ולחזור לעלות  היא העבודה שעיקר  אע"פ 

התכליתים, תכלית  שזה ב"ה, לאא"ס 

שהוא  קודש, שבת סוד שהוא מגלה ומוהרנ"ת

קודש  בשבת  נאמר ואעפ"כ  ב"ה, אא"ס  התגלות 

ביום  ממקומו  איש  יצא אל תחתיו , איש 'שבו

מפרש ורביה"ק  ס"ט)השביעי ', י"ד , לקו"מ (עיין

השפלות, להרגיש  קודש  שבת  עבודת עיקר  שזוהי

בסוד  בענוה, מדרגות ד ' ויש  תחתיו, איש  שבו בחי '

ממנו מגדול שפל להיות  הוי"ה. שם אותיות  ד'

ממנו שפל וכן  ממנו, מקטן  ושפל אליו, ומשוה

מדרגת בתוך השפלות  להרגיש  וצריך  בעצמו .

הכל  מדרגות , שום אין שבאא"ס אף ב"ה. אא"ס

משיח  נקודת  אעפ"כ  הגדול. התענוג התגלות א"ס,

שאפי ' החמור , על ורוכב עני  בחי' הוא דוד , בן

עכ "ז  יוסף , של אורו שהוא ב"ה לאא"ס  כשבא

כלפי שפל עצמו ומרגיש בתכלית, בשפלות נשאר 

ממנו ושפל ית'. הבורא וכלפי  מישראל, אחד כל

כמו ה', פני  נוכח בבחי ' ה' לפני  ומדבר  בעצמו .

דבוק  הוא ואעפ"כ  בתכלית. שפל שהוא עני ,

הוא  ועכ"ז  אלקות , בצחצחות ב"ה. באא"ס

עצם  אליו  נגלה דייקא ואז  ממש. האמת בשפלות

האור .

 àåä ,éùøùä  úå÷éáãáù êùåçäå øåàä .â

 úåìôùä úùâøäå ,øåàä úâùä

 éë לזה לקרוא שאפשר הבחנה בו יש האור  עצם

כשאדם  כי  צדק . בצמח כמובא אור, וגם חושך

החושך  דרגת  גם להיות צריך ב"ה לאא"ס  חוזר

עצמו, שפלות  והרגשת  הנאצל, העדר  גודל שהוא

נכלל  ואעפ"כ  שבדביקות . החושך  בחי' שזה

אור  שהוא ית "ש , אלקותו  התגלות  הנועם, בתענוג

מאד . עמוקים והדברים  ב"ה. א"ס 

åäæå שכן כי  מועד אוהל אל לבא משה יכל 'ולא

ולכן  ענן. בחי' החושך סוד שהוא הענן', עליו

משה. אל ויקרא לסוד  הוצרך

 úåøéø÷ä øåáéç ãåñ íä à"ø÷éå úåéúåà .ã

äðéáã ùåáìä íò  äîëçã

÷" äæáå לשון ק "ר ויקר "א, אותיות בסוד מאריך 

המלבוש , עולם על מרמז  י "א קרירות ,

סוד  שהוא אחור , אותיות  וי "א פנים אותיות  י "א

הוא  והקרירות השרשית . בינה כנודע. המלבוש 

קרירות בחי ' היא חכמה כי השרשי. החכמה אור 

הקרירות מקשר  הוא החיבור  ו' אש. בחי' ובינה

שבבינה. י"א עם שבחכמה

 éë מועד לאוהל להכנס רבינו משה יכל שלא מה

שצריך  מאד. עמוק  ענין הוא הענן  עליו שכן  כי

בסוד  ב"ה לאא"ס  לחבר  שיוכל דעת  יתן  שהשי "ת

שהענן  באופן  החושך  שם יכלל כן  פי  על ואף אור ,

שהעולמות כמו ב"ה, סוף אין אור  יגלה בעצמו 

ב"ה. סוף אין אור  לגלות  קישוט סוף כל סוף יהיו 

åîëå והרה"ק מקאמארנא הרה"ק  שמביא

דוד  בן  משיח עבודת שעיקר  מוהרנ"ת ,
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ויהיה, הוה היה בסוד ב"ה, לאא"ס הכל שיחזור  הוא

אמיתי לתענוג להכנס  העליונות , לצחצחות לשוב

לסוד  צריך  לכך, כשזוכים וגם ית"ש. אלקותו  שהכל

סוד  שם כי שחור, וכולו  לבנונית  שכולו  הרדל"א

דוד  דבחי' אמיתית  שפלות שם שנתגלה הצחצחות

ולשפוך  ולהתפלל ואביון, עני  עם יחוס אולי המלך,

הזה  שהמקום אפי' כי ה'. פני נוכח כמים שיח

קרירות סוד שהוא ב"ה, אא"ס  נועם בו  מתגלה

השרשי. הנורא הקרח ב"ה, אא"ס  שמרגיש הנורא

ועכ "ז  לנבראיו . להטיב השי"ת  של הרצון  שזהו 

האמת שפלות  דלות, ודלי  עניות בחי ' שם מרגיש

עני. קרבן בבחי'

 øåáéò 'éçá àåä ãçà ãöî çñô  ìéì  úãåáò .ä

 éðò  úçðî 'éçá , úåðè÷å

åæå' בחי כולו  אחד  שמצד  פסח, ליל עבודת  עיקר 

היא  שהמצה מנחה, בחי' נפש , בחי ' עיבור 

תודה. לחמי בבחי ' בראשונים. כמובא מנחה בבחי '

הדביקות שהוא הגאולה באור להכלל צריך כי

של  באופן השי "ת עם לדבר ואעפ "כ ב"ה, באא"ס

כל  וכלפי  עצמו  כלפי ושפלות  ועניות דלות , דלי

המלך  דוד כמו  אמתית . בשפלות  מישראל אחד

באהבת דלות הדלי  לסוד שזכה ובזוי , שפל שהיה

ית'. לבורא אמת

 éë מכיר כי דקדושה, החשכות  לסוד  זוכה העני  רק 

ועי"ז  אמת , אהבת  של באופן המלך בכבוד

בתענוג  ב"ה אא"ס כשמרגיש גם ב"ה, לאא"ס חוזר

והשפלות. הדלות  בתכלית  נשאר הוא השרשי,

, úåìôùäå úå÷éáãä íä ïáø÷áù  íãäå áìçä .å

 â" òù äëøòîä éöò ãåñ àåä  íäéðéá øáçîäå

 çáæîä

á"ùøäå החלב הוא הקרבן ענין  שעיקר מבאר

הוא  שהחלב באריז "ל ומבואר  והדם.

הוא  והדם אב, מצד הוא הלובן  כי  הדוכרא, מצד

לה'', קרבן מכם יקריב כי 'אדם וזהו  אימא. בחי '

הם  ודם, חלב באדם נתן השי "ת דם. א' אדם

הוא  החלב הבהמית . שבנפש  והגבורות  החסדים

ושניהם  החמימות. סוד הוא והדם הקרירות , סוד

העצים, סוד  יש  ובמזבח המזבח. על להקריב צריכין

וי "א  דחכמה ק "ר של החיבור  ויקרא, של הו ' סוד הם

המערכה, עצי  הם הו' ודם, חלב סוד  שהם דבינה,

החיבור . ו '

 éë אהי "ה 'אהו "ה שמות שהוא ק "ס בגי ' ע"ץ

כל  חיבור  הפדיון , שמות  א"ל', אדנ"י הוי"ה

שמחבר  חיבור  ו ' ויקרא של הו ' סוד  והוא השמות .

השרשי. והחמימות הקרירות בחינות ודם, חלב סוד

'éàå וכן סוף , אין  עד  עולה דקרבנא סילוקא בזה"ק

עד  עולה תפילה כל קרבן, במקום התפילות

התפילה  בעת  כי משיח, להביא ע"י  ואפשר  א"ס,

'לא  בבחי ' ב"ה, באא"ס ברדל"א לדביקות זוכים

אלא  השרשי, בתענוג להכלל רק  ולא איש'. ידע

האמת השפלות עם הדביקות של הקרירות לקשר

כשזוכה  ואביון , עני עם יחוס  המלך , דוד  של

אזי קודש , שבת  בחי' שהוא ב"ה אא"ס  להתנוצצות

בתכלית להיות תחתיו', איש  'שבו  סוד צריכים

שפלות. של הדרגות בכל השפלות

 çåìîì íéëéøö íà ïðáøå éáø  ú÷åìçî ãåñ .æ

 øáçì øåáéçä 'å  ÷ø àåäù , íéöò ïáø÷

 úåìôùäå  úå÷éáãä

äðä' בגי המלח מלח, תקריב קרבנך כל על כתיב

העליון , שבכתר הויות  ג' על ומרמז הויות , ג'

יש  ובמלח מלח. בגי' נכ "ח ה', פני  נכח בבחי '

על  המרמז לובן , גם בו יש אך וחמימות , חריפות 

הגמור  באין  כשדבוק  הגמור והאין השפלות

דשבת ומנוחה הלבנונית שהוא ב"ה, באא"ס

בחי ' השפלות , הוא הקדושה שלימות אעפ"כ  קודש .

אחד  כל וכלפי  ית' הבורא כלפי  ואביון  עני 

וזהו הביטול. בתכלית  ה' פני נכח ולדבר מישראל,

קרבן . שבכל העצים סוד



לנפשך  חכמה דעה ו 

äðäå הקדוש רבינו ע"ב)דעת  כ "א שמה (מנחות

היינו מלח, תקריב קרבנך  כל על שכתוב

למזבח, עצים מקדיש שכשאחד  עצים, קרבן  אפי'

בעצמן  שהעצים מתגלה ובזה למלוח. צריכים גם

לדרגא, מדרגא ללכת  החיבור  התגלות הם

ב"ה. באא"ס  בהתדבקות 

 àåäåהשחרות חיבור  שבאוהל, הענן  ענין

בקרבן  מלח שאין רבנן  ודעת  והלבנונית .

אבל  הכל. שורש  והוא הכל, מחבר אא"ס כי  עצים,

דאע"פ  דוד , בן  משיח שבסוד  הקדוש רבינו דעת

הוא  כי שם, מדרגות  שום ואין  אא"ס  נקרא שזה

דאא"ס , הפשוט התענוג בזה אעפ "כ פשוט, אור 

נכלל  דכשהצדיק  סוד שם מתגלה עמקים בעומק 

החיבור  סוד  העצים, בחי' שהוא ב"ה באא"ס

העצים  דקוב"ה, שמא אמת אות  הוא ו' השרשי,

הקדוש  רבינו  לדעת אעפ"כ  ב"ה, אא"ס על מרמזים

אי בשם, עולה אינו הקישוט כי  מלח, שם צריך

שאין  אע"פ כי המדרגות מאלו לדבר אפשר

המלח  בחי ' הקישוט, סוד יש עכ "ז באא"ס , מדרגות

ותענוג  אלקות שהכל הגם העצים. ע"ג אפי'

המלח, בחי' השפלות לחבר צריך  עכ"ז  השרשי,

הגם  השפלות. חמימות יש הלבנונית  בתוך  שגם

של  הנורא קישוט סוד יש  מ"מ הפשוט, אור  שכולו

לגלות מאור, מהאור ולעשות  ויהי 'ה, הו'ה הי 'ה

התגלות רק  ולא אלקות , עצם את  מהאא"ס

עם  יחד  אלא אלקות, שהכל השרשי התענוג

לחזור  העבודה. תכלית  שזה אמתית . שפלות

שהכל  האמיתי בתענוג להתדבק ב"ה לאא"ס

המלך . דוד של  השפלות עם יחד אלקות 

ïëìå שבור והוא לאדם, שפלות  שולח כשהשי "ת

מקאמארנא  הרה"ק אומר  בחושך, ומונח

שע"י משיח, לדרגת  מאד  קרוב הוא הזמנים שבאלו

אלקי, אור  של אמת  לתענוג יתדבק הזה השפלות

אלא  ח"ו, למטה לא השפלות  עם ולהשתמש 

השפלותלהתדב  ע"י  באלקות  אמיתי בתענוג ק

החמישים. שער של להתנוצצות  יזכה ואזי  הזאת,

 øòùá úå÷áãúä àåä øåáéö ïáø÷ . ç

íúåéììëå úåùôðä úåãçàúä é" ò ,íéùéîçä

 èåùôä úåãçàá

 ÷"äøä קרבן של ענין שכל מבאר  מרוגטשוב

אלי זה בבחי' הנ', שער בסוד הוא ציבור 

עמוק , סוד  בו יש ציבור  קרבן ענין כי  ואנוהו .

בחי ' הוא ציבור כי ב"ה, באא"ס  להכלל שיכולים

אלקי באור  דבקים שעי "ז  וההתכללות , השפלות

ה' ישראל שמע בחי ' אלקות . שהכל אמיתי  בתענוג

אמת בתענוג שדבקים והצדיקים אחד . ה' אלהינו

ובזה  אחד . כל כלפי בתכלית שפלים הם הזה,

אפי ' כי ציבור. קרבן בסוד  ית"ש אלקותו  נתגלה

של  מציאות  הוא אעפ "כ רבים, אנשים ציבור , שהם

בחי ' והאחדות . הציבור ענין מתחבר ובזה אחדות .

והשפלות. הדביקות 

 åäæå,חכמה עם שמתאחדת בינה הנ', שער  סוד 

בבחי ' השפלות בתכלית  הוא כשהאדם כי 

הדביקות החכמה אור עליו  מתנוצץ בזה בינה,

השרשי. והתענוג

 íà שעיקר כראוי, להתפלל זוכה האדם היה

לחפש  הוא ותפילה בתורה העבודה

הק ', הבעש"ט שגילה כמו ב"ה, באא"ס  הדביקות 

בהם  שנפקד פקודין  תרי "ג הם מצוות תרי"ג כי

ית "ש , אלקותו  להשיג הוא מצוה כל ותכלית האור ,

ב"ה. לאא"ס  ולחזור

ú"éùäåשבת טובים. וימים שבתות לנו  נתן

ב"ה. ואא"ס  אלקות  התגלות בחי' הוא

מאיר  בו  גם טוב יום קודש . שבת  של האמת מנוחת

משה  וידבר שפלות . בחי' הוא אעפ"כ  האלקי , אור 

שכל  מתגלה דביו "ט ישראל, בני  אל ה' מועדי  את 

האמת. בצדיק  התדבקות  בו יש  מישראל אחד

בליל  שיושב מישראל, אחד כל ופאר  יופי ולראות

וכו'. כוסות  ד' ושותה מצה ואוכל הסדר 

àúéàå.'בבינה וחכם בחכמה 'הבן  יצירה בספר 

צריך  ויו"ט ביו"ט, לכלול צריך  השבת

הדביקות בעיקר  היא השבת  ועבודת בשבת . לכלול
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שלם, אי ישנו השלם בחי' וכלפי האמת . במתיקות 

כלפי שלם האי  בהתבטלות  שמחה שיש היינו 

לו נותן  כשהעשיר ששמח העני  בחי ' הוא השלם,

בעשיר . העני  עי"ז  ונכלל

ìéìå, קודש מקרא יו"ט, הוא אחד מצד  פסח

האמת, חירות  לבן , בגדי לובשים ואעפ "כ

ואעפ "כ  באלקות, הדביקות של האמת  מנוחת

דוי'ד  בסוד האמת  שפלות  בחי' המרור, אוכלים

ענין  הלילה, בחצות  הוא פסח עבודת ועיקר מלא.

כשדבוק  גם ושמאל, הימין  שמקשר  חצות  נקודת

בשפלות הוא זאת  עם יחד לבן, בגדי בסוד  באא"ס

הוא  הניסים כל שורש  ולכן המלך. כדוד  האמת 

וי"א, ק"ר  שמחבר  דויקרא, הו' בחי ' הוא כי  בחצות,

בשפלות להיות  זאת ועם באא"ס דבוק  להיות 

הגאולה. אור שהוא האמת ,

 éë עוסק האדם אם טובות. מדות הוא האדם עיקר

שזכה  או  באא"ס, דבוק  ואינו  ותפילה בתורה

אחר  עי "ז  אמיתי . לשפלות  בא ואינו  לדביקות 

מחמת חביריו  כלפי  בחוצפה מדבר  הוא התפילה

שהם  הטובות , המדות הוא הכל תכלית  אבל גאוה.

האמת שהצדיק  והתפילה, התורה בעת  נמשכים

והוא  האמת, לקישוט זוכה ושם ב"ה, באא"ס נכלל

טוב. כולו אמיתי , בשפלות  ממש , הגמור  'אין' בחי '

 àåäå' בגי עולה שהוא המזבח, שע"ג העץ סוד 

הדעת, שם הוא וכו' אהו 'ה הקודש , שמות

יחד  ואביון כעני  השי"ת  לפני לדבר  החיבור. ו' בחי '

ב"ה. באא"ס  הדביקות  עם

 éë ãòåî ìäàì ñðëäì  ìëé àì  åðéáø  äùî .è

,'àø÷éå' 'éçá äìâúðùë  ÷ø ,ïðòä  åéìò ïëù

 úåìôùäå  úå÷éáãä øåáéç àåäù

ïëìåכי מועד לאוהל להכנס  יכל לא רבינו משה

ע"י אליו , ויקרא ע"י ורק הענן, עליו  שכן

כי ענן . כשיש גם להכנס יוכל כך  הנ"ל, חיבור

שורש  שהוא הענן  ע"י  נמשך הוא אלקות  התגלות 

הכרובים. שני

 íãàùëכי אד "ם הנפש, מתקן בזה לכך , זוכה

התגלות מאיר  בזה א'-דם, יקריב,

בעץ  אדה"ר  פגם שכל הדם. בחי ' בתוך אלקות 

כי הדעת, ועץ החיים עץ של בחיבור הוא הדעת,

אכילת כמה ע"י  לכן המיתה. ענין נמשך הדעת  עץ

להתדבק  ותפילה בתורה לעסוק זוכה שאדם

ישראל  מלך דוד בסוד  הנורא, בקישוט ב"ה, באא"ס

כל  כי הקליפה. ותתבטל הגוף, יזדכך  בזה וקים, חי 

שירגיש  כדי רק הוא קליפות  השי "ת שעשה מה

וכשזה  האמת . השפלות  מתיקות  בחי ' חושך,

בחי ' ה', פני נוכח בסוד  ב"ה, לאא"ס  חוזר השפלות

הקלי', וכל ההסתרה מתבטלת בזה כהן, מראה

יותר . העליונה הבחינה להתגלות כלי נעשה והכל

äæå לכל שתתפשט ישראל ארץ עתידה בחי'

של  א"י  שאין  טוענים שהגוים הארצות.

מכניעים  הצדיקים באמת כי גנבים. ואנו  ישראל,

יחידי אמת צדיקי כח שזהו לגמרי. לגמרי  הקליפות 

הק ', האמונה לגלות  הוא עניינם שכל הדורות ,

יוכללו שישראל סח, פה בשלימות, התפילה תיקון

שום  אין  ואז האמיתי . בשפלות  ב"ה באא"ס

לשפלות כלים יהיו רק הקליפות , לחשכות מציאות 

טובות. ומדות  דקדושה

åðééä ,íéëàìîä éåðéî ïîæ àåä ïñéð ùãåçá .é

 úåìôùä 'éçá , úåéðåöéçä  íâ ï÷úì

 äðä.פסח של הקדושים ימים ה', נאום באים ימים

המלאכים, את אז  ממנה היה הק' והבעש"ט

כל  כי המלאכים. את ממנה השי "ת הימים באלו כי

וזוהי ושפלות . חיצוניות  בינה, בחי' הוא מלאך

נשיא  דכל הימים, באלו הקדושים הנשיאים עבודת 

דכתיב דוד, בחי' כ"ה)הוא ל "ז, עבדי(יחזקאל 'ודוד

תיקון  סוד הוא האמיתית הנשיאות כי להם'. נשיא

בחי ' והדביקות  הפנימיות  בחי ' רק  לא המלאכים,

שפלות. שענינם המלאכים ענין לתקן  אלא נשמות .

כלפי שפלותם מחמת  הוא המלאכים עבודת  כל כי

הכל  ואהבה ידידות  ביניהם יש  ולכן  המאציל.
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כלפי ואחד המאציל כלפי שלהם השפלות  מחמת 

חבירו.

åäæå שהוא אדנ'י , ושם מ"ה שם בגימ' ניסן סוד

הדביקות שהוא ושכינתיה. קוב"ה חיבור

להכלל  זאת עם יחד  אור , בחי ' שהוא ב"ה באא"ס

ב'מציאות היה בתחילה כי  השפלות. שהוא בחושך

ועבודתינו אור, נקרא היה לכן מציאות ', שאינה

ואעפ "כ  ית "ש  באלקותו  השרשי  בתענוג להתדבק

האמת. בשפלות  להיות

íãàùë לצדיקים מתקשר או קרבן, מקריב

הנשיאים  בסוד  הקרבנות שהקריבו 

וקיים. חי  ישראל מלך דוד בקדושת  הנכללים

דוד  בחי ' בחסד, עולם לגאולת מסוגל הימים שבאלו

בן  משיח ע"י שהוא תשרי בסוד  לא ישראל, מלך

לבד , הרוממות נקודת הוא כי סכנה, בו שיש יוסף 

ניסן  בימי משא"כ  קטרוג. יהיה שלא פחד שם ויש

כי ימין, בחי' ישראל, מלך  דוד בסוד היא הגאולה

ובחודש  בשמאל. בהוד ויוסף  בימין, נצח בסוד דוד

בסוד  ב"ה לאא"ס  לחזור דוד, של כחו  נתגלה ניסן

ציבור  בבחי ' הם ישראל שכל ציבור, הקרבן

חיבור  שהוא הפשוט, באחדות  להדבק ואעפ "כ

כי המלך, דוד של אור שהוא והשפלות . הדביקות 

הוא  ואעפ "כ דדוי'ד, הי ' בסוד  ב"ה באא"ס  דבוק

ע"י בא שמשיח דאי' ואע"פ  החמור . על ורוכב עני 

על  ורוכב לעני סתירה זה אין דשמיא עננא

והשפלות. הדביקות  סוד מחבר  הוא כי  החמור,

 àåä íìåòä ìù úåøéøîä  ìë  ÷úîîù  çìîä .àé

 úîàä  ÷éãöä

' éàåלפני האחרונים השבתות ששני  מהצדיקים

ישראל  שמרו שאילו השבתות שני הם פסח,

ליו "ט  עצמינו נכין  ובזה נגאלין. מיד שבתות שני

באלקותו להכלל לחפש הוא ההכנה שעיקר הקדוש ,

ית "ש . ואחדותו יחודו על עת  בכל לחשוב ית"ש,

עלמא, דהאי  מרירותא מרור, לבחי ' שנפל ואע"פ 

מרירותא  למתק  יכיל לא מילחא 'אלמלא נאמר  לכן 

רמ"א)דעלמא'. ויחי את(זהר ממתק  המלח סוד  כי 

לבנונית, בו יש המלח כי  עוה"ז. של המרירות כל

עם  יחד ית "ש , אלקותו  של הנורא תענוג שהוא

והצדיק  האמיתי. השפלות ענין שהוא החמימות 

כמ"ש מלח, י"ט)נקרא י"ח, מלח'.(במדבר 'ברית

ïëìלגלות העצים, גם למלוח שצריך רבי סבר 

ב"ה  אא"ס בסוד הזה, הגבוה במקום הקישוט

ית ' הוא שרוצה אלא מדרגות , שום בו  שאין

גבוה. לצורך  עבודה והוא הקישוט, בסוד  להתגלות 

שיתגלה  ה' שרצון גבאי, מהר "ם הרה"ק כמ"ש 

ענין  והוא הקישוט. בסוד  שאת ביתר האצילות 

ולכן  והלבנונית. השפלות מחבר  שהוא המלח,

דעלמא. המרירות  כל שממתק  מלח הצדיק  נקרא

 ìòáäå האחרון הדור תיקון שעיקר מביא התניא

כמ"ש  תפילה, ע"י י"ט)הוא ק"ב, :(תהלים

ולכן  י"ה', יהלל נברא ועם אחרון  לדור  זאת 'תכתב

עם  יחד התפילה בעת ב"ה באא"ס להתדבק צריך

ע"ה. המלך דדוד  האור  יתנוצץ ועי"ז אמת , שפלות

לכל  מאיר  הוא הרי  בזה, משתדל אחד  שכל וכמה

תיקונו, לפי  אחד  כל שולח השי "ת כי  כולו . העולם

בבחי ' שנמצא ואע"פ  נמצא, הוא מקום באיזה

חשכות שום שאין לגלות יתאמץ והחושך, הענן

אורו לגלות הוא הבריאה כל תכלית כי כלל,

ישראל  בארץ שנמצא ומי ממש. מקום בכל הפשוט

וזה  העליון , ביחוד  אלקות התבוננות ענין שהוא

השי"ת עשה ואעפ"כ  כולו, העולם בכל מתפשט

להיות שזוכה מי ולכן  לכך , שמסוגל מקום שיש

שלם. יראה בבחי' עיה"ק , ובירושלים ישראל בארץ

דביקות של זאת לעבודה להכנס צריך  בודאי 

האמת. השפלות  עם יחד  ב "ה באא"ס

 àåäå לא שעי"ז לתפילה גאולה הסמיכות  עיקר 

החיבור  ע"י היום, כל מפומא חוכא פסיק

דוד  כדרגת השפלות, עם יחד  באא"ס הדביקות  של

החמה  בנץ הוא לכך המסוגל הזמן ולכן  המלך.

הדביקות חיבור שהוא ולילה, יום חיבור שהוא

והשפלות.
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íçøéלעבודת הקדושים הימים באלו שנזכה ה'

לשמחה  ונזכה לתפילה, גאולה סמיכות 

היחיד  קרבנות באמת להקריב ונזכה אמיתית,

ברחמים. גוא"צ בביאת והציבור.

 êùôðì äîëç äòã .áé

 éë'ה ורצון  ב"ה, אא"ס הוא הראשון התגלות

היה  בחי' ישראל, נשמות ע"י קישוט שיהיה

זעירא, א' ויקרא, ע"י  הוא והחיבור ויהיה. הוה

דבוק  כשאדם שגם שמלמד  המלך דוד סוד הוא

א' בבחי ' הוא אעפ "כ דאא"ס, האמת בתענוג

בד' ואביון, כעני  האמת  השפלות להרגיש  זעירא.

השפלות  י"ד )דרגות סי' בלקו"מ ולכן (כמובא .

בכל  כי קרבן , כל על מלח להקריב השי"ת  הזהיר

מדבר . חי  צומח דומם יסודות , ד ' ישנם קרבן

והחי הצומח, הוא השמן  דומם, בחי ' הוא המלח

כנגד  ומכוונים האדם. הוא והמדבר  הקרבן , הוא

בחי ' הוא שהמלח נמצא אבי "ע. עולמות ד'

וזה êùôðì'עשיה.  äîëç äòã'' בחי שמתקנים ,

שאפי ' המלח עבודת  העשיה, עולם בחי ' נפש 

בבחי' הוא עכ"ז  דביקות , בחי ' לבן (שמואלשהוא

י"ד ) יז חריפותא' ענין  הוא הקטן ', הוא 'ודוד  :

וחמימותו. המלח

æ"éòå'בחי משיח, של לאורו øúëזוכה àéäå'

'êùàøì. êùã÷ úååöî  øåöð' עיקר ,'

נמשכים  שהם הטובות, המדות תיקון  הוא המצוות 

השחרות כח שהוא ב"ה. באא"ס הדביקות  ע"י 

שעי"ז  אע"פ הכפורת , על אראה בענן  כי  שבאא"ס ,

הענן , ע"י רק  נראה אעפ "כ להכנס, משה יכל לא

ועי"ז האמת . השפלות  עבודת  úáù שהוא  øåîù'

'êùã÷.באמת היחוד להשלים ,

 íçøéהעליונות בצחצחות להתדבק  שנזכה ה'

לנכח  עיניך  בבחינת השפלות , עם יחד 

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת  יביטו ,

אמן .
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תשאפרשת דרעוין רעואדא "ח  תשע"זכי
תשע"ז תשא כי פר' של"ס

ללללאאאאממממרררר הההה'''' צצצצּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוררררהההה חחחחּקּקּקּקתתתת זזזזאאאאתתתת ללללאאאאממממרררר:::: אאאאההההררררןןןן וווואאאאלללל ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאלללל הההה'''' Ÿ¥ŸŸª©©¨£¤¦¨¥Ÿ£©¤§¤¤¥©§©וווויייידדדדּבּבּבּברררר

ממממּוּוּוּוםםםם ּבּבּבּבּהּהּהּה אאאאייייןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּתּתּתּתממממייייממממהההה אאאאדדדדּמּמּמּמהההה פפפפררררהההה אאאאללללייייךךךך ווווייייקקקקחחחחּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ּבּבּבּבנננניייי אאאאלללל ¨¥¤£¨¦§¨ª£¨¨¨¤¥§¦§¥¨§¦¥§¤¥©ּדּדּדּדּבּבּבּברררר

עעעעלללל:::: עעעעללללייייהההה עעעעללללהההה ללללאאאא א'-ב')אאאאׁשׁשׁשׁשרררר י"ט, (שמות £¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ

 ïéáäì  úåùø ïúéð êà  ÷ç àéä äîåãà  äøô

íé÷øçä ïî  õéöîë äá ïééòìå

äðä ומ"מ טעם, בלא חק  הוא אדומה דפרה איתא

וכתב  וטעמים. פירושים כו"כ עליה נאמר

מסלאנים העבודה יסוד  לבעל לאברהם (חלקבחסד 

א') פרק חז"ל ב' זאת בכל חוקה, בה שנאמר דאף 

ולהיות בה להבין והרשות  רמזים עליה אמרו

גנוז  הדבר  עיקר  כי לידע זולת  החרכים, מן כמציץ

מה  האמונה ואחר  אחריה, להרהר ואין ונעלם

ע"כ . בידו , הרשות בודאי  ותיק  תלמיד  בה שישיג

ענין  בחינה בעוד  להשיג ושנה שנה בכל צריך  ולכן

עם  להתקשר  צריך פרה בשבת כי  אדומה, פרה

מזה  וללמוד  ושנה שנה בכל אדומה פרה ענין 

הי "ת. לעבודת הנוגע

íåöîö ã"ò àåä  å÷ä úøàäå  íåöîöä ãåñ

 àøéåàá æåðâä  ÷éúòã  úòãá øéàäì à" ìãøä

äðäå רדל"א הנקרא דא"ק העליונה המדרגה

בבחינת העולמות ערך  לפי  הוא דא"ק,

הרדל"א  את  מצמצם שהקב"ה וכמו ב"ה, א"ס  אור 

המאיר  דרדל"א דעת בסוד באצילות להאיר 

סוד  בענין העליון  בשורש הוא כך  באוירא,

בסוד  דא"ק  הרדל"א צמצום ע"ד שהוא הצמצום

י ' אות סוד  והוא באוירא, הגנוז דא"ק דעתיק דעת

צדק  בצמח איתא כן וכמו הצמצום. אחר  שנשאר

ב"ה  א"ס  דאור הקו ע"ד  שהוא התפלין בסוד

הגנוז  דעתיק דדעת  הסוד ע"ד  והוא בראש, המאיר 

באוירא.

 à"àã éøòùã àúåâìôá  ì÷ùä  úéöçî ùøåù

íâ ìá÷éù àåä úéìëúäå çéøá  ùçð ãåñá

ô"òáùåú ñ"äù ïåúì÷ò ùçðî

 äðäåהאר "י כלשון החיוורתא על שורה הרדל"א

מרדכי הארת  שנמשך בפורים, בפע"ח

אתיידע דלא חיוורא חיוורא מרישא רישא (פירוש 

בחי' הוא אתידא' ו'לא דא"א דגלגלתא החיורתא הוא

שם) המאיר דרדל "א נמשכים הדעת חיוורתי ח' והנה ,

חיוורתי וד' הפנים, בצד  ויורדים ושמאל בימין

הכולל  א' חיוורא עוד ויש האחור, בצד  יורדים

וגם  בריח, נחש סוד שהוא הראש באמצע העובר 

ושם  הראש , את הסובב שהוא עקלתון נחש יש 

וכן  ב"ה, א"ס אור  שורה הכולל החיוורתא במקום

על  השורה הק' השכינה בסוד ואדם אדם בכל הוא

כביכול  שהקב"ה הצמצום סוד  והוא הצדיק , ראש 

הגנוז  דעתיק דעת  בסוד הרדל"א של האור  מצמצם

הנחש  ואמנם ב"ה, א"ס  מאור ומקבל באוירא,

בחי ' כנגד  שהוא עקלתון  מהנחש גם מקבל בריח

אילו ובאמת  השרשית , הנוק ' ובחי ' עלמין  כל סובב

כבר  היה עקלתון, דנחש האור  לקבל זוכים היו

תורה  שורש הוא עקלתון נחש ענין כי  משיח, מגיע

וביחוד בדבקות  אותו לומדים ואין  (וכמ"ששבע"פ,

הנקבה, את  והרג  הזכר את  סירס סוד שהוא הגר"א



תשע"ז  תשא כי פר' יא של"ס

ונעלם) אורו שנגנז שבע"פ תורה הוא ואילודהנקבה ,

תושבע"פ  לומדים והיו מהסובב לקבל יכול הקו היה

השלמה. הגאולה היה כראוי

 äæåדשערי בפלגותא ששרשו השקל מחצית סוד 

להמשיך  זוכים היו ואילו בריח, נחש  במקום

נעשה  היה עקלתון, הנחש של האור  גם עי "כ 

אין  כאשר אך שלם, שקל בבחינת היחוד שלמות 

בריח  נחש  מבחי ' רק נעשה היחוד  הרי לזה, זוכים

והנה  עכורין, מים בבחי ' והוא השקל מחצית  שהוא

ריש  בבהגר "א כמ"ש  ל"ב בסוד  הוא עקלתון  נחש

יצירה הוא ספר  עשר של קו הסובב דהעיגול  (פירוש

התורה ל"ב) דרכי  שהם חכמה נתיבות ל"ב והם

באופן  כראוי בתושבע"פ  דבוקים היו ואילו  הק',

שלמות ממשיכים היו  הזאת, הדעת  נמשך שהיה

בחינת היה ואז כראוי , רקיע מים אור  בבחי' היחוד

השקל. מחצית רק ולא שלם שקל

 àåä  äîåãà äøô é"ò  íéðéã ø"ôä ú÷úîä ãåñ

 éìëã ãåçé ñ"äù ê" úç íù çëá

 äðäåהמתקת ענין  הוא תמימה אדומה פרה

פרה, מפ "ר שנעשים ידי על דינים הפ"ר 

באר "י  דעמידה)ואיתא ה' דרוש דאדנ"י(שעה"כ

הנמתקים  דאדנ"י  דין פעמים ה' ה"ס תפתח שפתי

ונעשה  שבאימא אהי"ה שמות  דה' אלפין  ה' ידי על

מרומז  אדנ"י דבשם שם מבואר  ועוד שכ"ה, מש"ך 

דאדנ"י א' אות  שעושים באופן  דינים פ"ר  גם

דא  דנ"י עם ורי"ו  רי "ו, פ"ר ,בציור  עולה דנ"י 

דשם  אחרונה ה' ידי על דינים הפ"ר  וממתיקים

עי "ש . פרה מפ "ר  שנעשה באופן ב"ה הוי "ה

ïéðòäåאת שלחה המלכה אסתר דהנה הוא,

כי וכו', בגדים לו  להלביש למרדכי התך

דינים  כך  כל שיש רואה כאשר הצדיק  הנה

לקרוע  אלא עצה שאין  אומר  וקטרוגים, והסתרות

את למרדכי  שלחה המלכה אסתר אמנם הבגדים,

חת"ך  שם הוא הת"ך וסוד בגדים, לו להביא הת "ך 

איך  דרך  יש כי אותיות , ג' עם הת "ך  שהוא

וקטרוג  הסתר בשעת  אף  היחוד  אור  להמשיך

הקדים  הראשון  אדם הנה כי אדה"ר, חטא ולתקן 

שבת דליל הזמן  קודם שעות ג' דהיינו ערלה, ואכל

ורצה  שבת , דערב תשיעית  בשעה שהוא קדוש 

בחי ' ע"ד  שהוא הזמן קודם שבת תוספת להמשיך

סוד  הוא חיק  דיחוד הוא הענין ועומק  ערלה. אכילת 

אסתר  ולכן הקלי ', לחתך אפשר ואז  חת"ך, שם

לו להלביש למרדכי הת"ך את שלחה המלכה

המלך  בשרביט ונגעה ולפנים לפני  ונכנסה  בגדים,

דחיק  יחוד  בסוד ולפנים לפני הכניסה סוד  שהוא

הקלי'. לחתוך  אפשר  ובזה חת"ך, שם ובסוד 

øåàéáåחיים בעץ דמבואר  פרקהענין  ט"ל (שער

שהמלכותי"א) ב"ן בשם חלקים ד' שיש 

הם  הדינים ובחי ' נרנ"ח, שהם דכלי ביחוד  מקבלת

מקבלת וכן  להנוק', שנותנים דב"ן  וב"ן דמ"ה ב"ן

דבחי ' נשמה רוח נפש  בסוד הוא זה כל אך הרי"ו ,

הרביעית בחינה לה לתת הוא העיקר אך החיק ,

סוד  והוא החיה, בחי' שהוא ב"ן דשם י' אות  שהא

בינה  סוד והוא דקר "ש, אחד בתיבת הנמשך החיה

שהוא  התכלת בסוד דבינה חכמה הנעשה דחכמה

בשעה"כ  כמ"ש הנ"ל א"ל שם דציציתסוד ג ' (דרוש 

ע"ד ) ה' הוא דף  כי נהורין , ש"ע של האור  נמשך ואז  ,

בתיבת המבואר דס "ג מייא"י הנעשה א"ל שם סוד

נהורין  ש"ע סוד  הוא א"ל שם וסוד דקר"ש , אחד

במילוי. א"ל פעמים ב' שהם

 ãåñá  äðåøçà 'ä é" ò íéðéã ø" ôä ÷åúéî ø÷éò

 àîèî ñ" äù ïåéìòäã  úåëìîá  úåììëúä

íéàîè øäèîå íéøåäè

 äæáå,הנ"ל תפתח שפתי  אדנ"י כוונת יתבאר

רי"ו הנעשה דאדנ"י הא' בסוד דסוד  הוא

דעתיק  דדעת  מגבורות  הנמשך  דכלי דיחוד  הרי"ו 

בע"ח י')כמבואר  פרק  ט"ל  כדי(שער ואמנם

דשם  אחרונה ה' להוסיף  צריך דינים הפ "ר להמתיק

מספיק  לא באמת כי  פר "ה, מפ"ר  ולעשות הוי"ה

ב"ן  דשם הנר "ן מדרגת  רק שהוא הרי "ו לקחת
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החיה  צריך אלא דקר "ש, שמע בכוונת  הנמשכים

הנ"ל, א"ל שם בסוד אחד  בתיבת  הנמשך ב"ן דשם

לפר "ה. פ"ר  עשיית הוא ידו ועל

 ÷îåòå לקבל צריך דעתיק  דהדעת הוא הענין 

והיינו דהעליון, המלכות  שהוא מהרדל"א

לאלקות לגמרי  בטל נעשה שהצדיק מספיק שאין

דב"ן מ"ה בו  שנמשך  דחיק יחוד  בחי'בסוד (שהוא

הנ "ל ) דכלי דהיחוד במלכותהרי"ו להכלל צריך  אלא ,

העליון מבחי'של שהוא הוי"ה דשם אחרונה ה' (בסוד

העליון) של שמטהר המלכות  אדומה פרה סוד וזה .

להצדיק  אפשר אי כי  טהורים, ומטמא טמאים

העליון  של למלכות  עולה כאשר  רק הטמאים לטהר

יכולים  עי "כ  ורק טהורים, מטמא של כבחינה שהוא

ומבוטל  בטל הוא כאשר לגמרי  הקלי ' להכניע

התחיל  שלא ומרגיש  העליון של במלכות ונכלל

ומרגיש  עול, עליה עלה לא בבחי ' ה' בעבודת 

עוד  התחיל שלא ביותר הגרוע האדם שהוא

הטמאים  לטהר  להצדיק יכול כך  ורק  ה', עבודת 

שנכלל  דהיינו טהורים מטמא בבחי' הוא כאשר

ועל  טמא, בבחי' הוא שבערכו  העליון של במלכות 

שהוא  ב"ן  דשם י' בחי ' שהוא א"ל שם שמקבל ידי 

עבודת התחיל שלא ומרגיש ישראל, אלקי  אל סוד

עול, עליה עלה לא אשר  מקאזניץ המגיד  כמ"ש  ה'

וזה  ה'. בעבודת כלל התחיל שלא מרגיש שהצדיק 

השם  ומקבל דהרדל"א במלכות  נכלל שהצדיק  סוד

פר "ה. מפ"ר  נעשה וממילא א"ל,

ìòå לראש היתה הבונים מאסו 'אבן נאמר זה

מקמארנא הגה"ק שכתב החיים פנה' (אוצר

אדומה) פרה במצות חוקת אל"ף פ' בגי' שעולה

ב"ן  לשם הנמשך מ"ה דשם א' אות בסוד  שנ"ט,

אב"ן שם ה"ה)ונעשה וא"ו ה"ה יו"ד בגי '(כזה ועולה ,

בחינות ה' שהם רג"ל י"ג שו "ק  שע"ר  קו "ל כמספר 

בע"ח כמ"ש  גבורות הה' עפי"דכנגד  פ"ב, כ"ה (שער

ע"א) קמ"ב רבא באדרא כאשר הזוה"ק הה"ג כי  ,

וכאשר  וערוה, זוהמא בבחי ' הוא למטה מתפשטים

שהוא  פינה לראש  היתה בבחי ' נעשים נמתקים

שביסוד  מפתחאן אלף סוד והוא בעלה, עטרת בחי '

מטטרו"ן  גי ' והוא במלוי , שד"י א"ל שעולה דנוק

ור "ת  הפני "ם, שד "יש "ר א"ל מספר  שהוא מש "ה

עולה  מלא שד"י דא"ל אותיות י "ד  ובהוספת פשוט,

עולה  מלא שדי דאל הנ"ל אל"ף  מספר ועם שט"ן 

לראש  היתה הבונים מאסו  'אבן כמספר  שט"ן אלף

שם)פנה' החיים באוצר זה כל  למעלה (עי' למעלה כי ,

שורש  הם גבורות  הה' שם עצם, דבקות במקום

מפתחאן  אלף  בסוד בעלה עטרת דמלכות

ב"ן  משי"ח יוס"ף  ב"ן  משי"ח סוד  והוא שביסודה.

דגלותא. יומין אלף  ומברר אל"ף , שעולה דוי "ד 

íéìùäì êéøö éë íéøåô éøçà àá äøô úáù

ô"òáùåúá  úå÷îò  çëá úåøåáâä  ú÷úîä

íò åãçéìå ïåúì÷ò  ùçð ìù øåàä êéùîäìå

 çéøá ùçð

ø÷éòå לקבל שבע"פ  תורה על הוא המלחמה

המחצית ידי  על וצריך עקלתון, מנחש 

שהוא  עקלתון , מנחש  בריח הנחש שיקבל השקל

מים  דאור  היחוד  להמשיך  ועי"כ הסובב, א"ס מבחי '

התושב"כ , עם התושבע"פ בחי' וליחד רקיע,

התורה  לעמקות  הגבורות כל נעשים זוכים וכאשר 

נמשך  מהם הגבורות כל כי פרטיה, בכל שבע"פ 

להשיג  כלים והם שבע"פ, תורה של הפרטים כל

בריח  נחש  יחוד הוא למעלה בשורש  כי הסוד, עומק 

בתושבע"פ  שמעמיקים ידי  על ורק  עקלתון, ונחש 

לפשט  מגיעים כך  ידי  על שבפשט, לסוד ומגיעים

יכולים  ועי"כ שבסוד, הסוד  להשיג ויכולים שבסוד ,

אדומה, פרה בסוד  דב"ן  וב"ן דמ"ה הב"ן להמתיק

דהוי "ה  אחרונה בה' דינים הפ "ר נכללים כאשר

עקלתון . הנחש  שורש  דהעליון  המלכות  שהוא

ïëìåשמרדכי אף כי  פרה, צריך  פורים אחרי 

לתקן  צריך מ"מ המן , של ביתו קיבל הצדיק 

וצריך  גבורות , מה' הנמשכים תושבע"פ  פרטי כל

היתה  הבונים מאסו  'אבן  ידי על הקלי ' כל לחת "ך 

בנחש  ששרשה תושבע"פ  בחי' ולתקן פינה', לראש 



תשע"ז  תשא כי פר' יג של"ס

בהלכות עוסקים פורים אחרי מיד  ולכן עקלתון ,

נ' עם חכמה נתיבות  ל"ב קישור  ענין שהוא פסח,

שהממלא  העליון  בשורש תלוי  זה וכל בינה, שערי 

השקל  וממחצית הסובב, את  שאת ביתר מגלה

נחש  עם בריח נחש יחוד  ידי  על שלם שקל נעשה

עקלתון .

 úåîùð íéøäèð çñôä  íãå÷  íåé íéùåìù

 úå÷îòáå  çñôä ' ìäá  ÷åñòì êéøöå  ìàøùé

'ï íò  äîëç  úåáéúð á" ì ãçéìå  äîùì  äøåúä

äðéá éøòù

äðäå ובימים כבדה, מלחמה הוא הקלי' להכניע

שמתקדשים  לאברהם בחסד איתא אלו

ישראל  נשמות את  רוחץ והקב"ה פסח עד יום בכל

צריך  ולכן אותם, ומטהר הפסח קודם יום שלושים

יחוד  הוא ענינו שכל לפסח שמכינים אלו  בימים

הל' ללמוד  וצריך  בינה, שערי נ' עם נתיבות ל"ב

ועל  ובנסתרות, בנגלות התורה ללמוד  וצריך פסח,

שבפשט, הסוד מעוררים התורה בנגלות העיון ידי 

תורה  ללמוד  וצריך  שבסוד , לפשט מקשר  וזה

ב"ן  דשם י' לבחי ' להגיע הוא העיקר  כי לשמה,

ולהיות העליון, של למלכות  ולהכנס  א"ל, שם בסוד

אבן  בבחי' הדבקות שהוא לגמרי ומבוטל בטל

כאשר  ורק פינה, לראש היתה הבונים מאסו

העולמות של פרטים ופרטי  הפרטים כל מכירים

להשלים  יכולים אז וחסודה, נאה כלה בסוד

שהיא. כמות כלה של המדרגה

 äðäå,במנחה קודש שבת ערב בענין  תלוי  הכל

והוא  האח', של המדרגה סוף הוא כי

הנעשה  דחיק היחוד  שהוא חת "ך  של הבחינה

ערב  דמנחת  היחוד שהוא דאח', המוחין  בגמר

בבחי ' שהיה אלימלך  ר' הרבי ולכן קודש , שבת

לו היה שהוא בפועל שכן  וכל תמיד , זו  מדרגה

החזיר  ועי "כ  שבת, ערב מנחת  של העבודה

נועם  ספר  וכל ישראל, נשמות  את בתשובה

בעולמות, דבקות ידי על תשובה על מדבר  אלימלך 

והוא  הקלי ', כל החותך חת"ך שם של הבחי ' והוא

זה  וכל הנ"ל, ב"ן דשם י' אות  שה"ס התכלת בחי '

הוא  להביטול ההשתוקקות  כי  לשמה, תורה ידי על

ואיתא  חת "ך , שם בסוד שהוא ער"ש  מנחת סוד

חתכו לא אם כי  בזה, תלוי  שהכל המלך בעמק

בש "ת ואין  חת"ך שם ידי על שבת  בערב הקלי'

הכנה  בלי דהיינו  לשבת, להכנס  אפשר  אי משב"ת,

שבת ערב מנחת של העבודה בבחי ' השבת קודם

של  ההמתקה נעשה ידו  ועל דחיק , היחוד שהוא

ידי על הפ"ר  להמתיק צריך  כי אדומה, פרה בחי '

העליון  של למלכות לעלות שהוא הוי "ה, דשם הה'

להטהר  יכולים ועי"כ בבושה, ומבוטל בטל ולהיות

המכינה  פרה פרשת וכמו התורה, לקבלת ולהכין 

ולשבועות. לפסח

'äå ללמוד אלו קדושים בימים שנקבל יעזור

נגלות גם ישבותו לא ולילה יומם הק ' התורה

שהוא  א"ל לשם ונזכה עולם, אל לשם נסתרות  וגם

נהורין  באלקות,ש"ע העצמי הדבקות שהוא

מטהר  בחי' שהוא דהעליון  המלכות  בבחי' ולהכלל

ב"ן  דשם י ' אות סוד והוא טהורים, ומטמא טמאים

ומצד  כחדא, ואין אני בבחי' לגמרי שנעשה באופן

העולמות כל של הפרטים בכל בקי להיות  אחד

של  הפרטים כל שהוא וחסודה נאה כלה בסוד

סודות של הפרטים וכל בעמקות התורה נגלות

שהוא  דבינה חכמה סוד הוא העיון  ועומק התורה,

הסובב  אור  שאת  ביתר  לגלות ועי"כ דחכמה, בינה

ונזכה  עצם, דבקות  שהוא שהיא כמות כלה בסוד

צדק  גואל בביאת  ציון ה' בשוב יראו  בעין  לעין 

אמן . בימינו  במהרה



לנפשך  חכמה דעה יד

חדתין  נשמתין
תשע"ז ים הפור חג דא"ח ליקוטי

 æ"òùú íéøåôä âçá åøîàðù  ùãå÷ úåçéùî ÷ìçà

 øúñàå ÷éãöä éëãøîã  íéëøãä 'á øåàéáá

äëìîä

øáéã [à שקרע הצדיק  מרדכי  בין המח' אודות 

המלכה  אסתר לבין בגדיו, את

קיבל  ולא להלביש בגדים התך  עם לו  ששלחה

מכל  המלך  בית  להמלט בנפשך תדמי 'אל לה ואמר 

וגו'. היהודים

 øùôà íééçä õò 'éçáá âååæäå äìéëàä éøçà

 úòãä  õò  úà ï÷úì

øàéáå [á המובא ע"פ פנימיות ע"פ הענין 

הר'במקובלים הזוה"ק , (משמעות 

ועוד ) מקאמרנא והרה"ק קאפיל , עץ יעקב חטא בענין ,

מעץ  ואכל אדה"ר  שהקדים היה החטא שכל הדעת,

בזמנו שלא יחוד  בחי' היה וזה בעש "ק, הדעת

היה  אם אך אסור, שזה בי "ע עם יחוד  בבחי '

עולמות מתעלים שאז  שבת  ליל עד ממתין  אדה"ר 

והיה  החיים עץ בבחי ' זווגו היה ובזה לאצי', הבי "ע

לברר  אח"כ  יכול היה בתחילה החייים מעץ אוכל

צריך  שהיה [וכדאי ' הדעת  מעץ אף ולאכול ולתקן 

גפן ], עץ שהוא עה"ד  על שב"ק  בליל קידוש לעשות 

עץ  גם נכלל היה החיים עץ של ההקדמה שע"י

דרגה  ועה"ד  עה"ח נהיים והיו  החיים, בעץ הדעת

ועה"ח  אח', הוא שעה"ד בפנים, נכלל שאח' אחת ,

בבחי ' פנימי  יחודים שעושים ואחרי  פנים, הוא

אח'. בחי' את  אף לתקן  אפשר  הרי  פנים

 úååöîä ìë úåùòì é"øàá úåéäì ì"æéáø ïåöø

íéãåçéá

åäæå [âמרביז "ל שאי' קלג )כמו  אות  שאמר (חיי"מ

כל  שם לקיים כדי  באר"י, להיות שברצונו 

לקיימם  יוכל ואח"כ  ברוחניות  מצוות  התרי "ג

בגשמיות מוחין áכראוי לבחי ' שעולים שע"י  ,

של  המוחין  לדרגת וזוכים פנים, בחי ' שהוא דאר "י 

עבודה"י כל גם אז הפנימיות דרגת  שהיא יחודים,

גבוהה  אחת לדרגה מתעלית  החיצוניות בבחי '

ומתוקנת.

 úåéîéðô  ô"ò  ìáä íâô ïå÷éú

 äæáå [ã' שאי הבל שטעה הטעות גם מתקנים

את שנתן היה שלו  שהפגם באריז "ל

העבודה  שעיקר  הבל וסבר  אח', לבחי ' המוחין  כל

בחי ' שהיא בחיצוניות ותפלה תורה עבודת הוא

פנים, לבחי ' דמ"ה מ"ה המוחין  את נתן ולא אח',

רק  המוחין  כל את נתן אלא היחודים, בחי ' שהוא

נתן  ולא באחוריים, שעומדת רחל, פרצוף  לבחי '

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

לארץ ב. ליסע רוצה שהוא שאמר, הפסח , חג בימי ישראל לארץ ממעדוועדיווקע נסיעתו קדם הקדוש מפיו ונשמע שם, ז "ל

יחד  ולכוללם לארץ חוצה של המצוות כל עם בארץ התלויות  המצוות כל יחד לכלול מצוות, התרי"ג כל שם לקיים כדי ישראל

ע"כ. בגשמיות. כראוי לקיימם יוכל כך ואחר ברוחניות ולקיימם



תשע"ז  הפורים חג דא"ח טו ליקוטי

[וזהו בפנים שעומד ליעקב דמ"ה מ"ה של המוחין

יותר  בשכינה שהסתכל דהבל שפגם בזוה"ק  דאי'

והיינו רחל], לפרצוף המוחין  כל שנתן היינו מדאי

רק  המוחין  כל ואת החשיבות כל את הבל שנתן

שום  נתן  ולא אח', בחי ' שהוא ותפלה תורה לבחי '

שלא  היינו  בפנים, שעומד יעקב פרצוף  לבחי' מוחין

הפנים. עבודת שהוא היחודים, עבודת את החשיב

לבחי ' החשיבות  ליתן שצריך  הבל דפגם ותיקון 

את במעלה להקדים היינו  בפנים, שעומד יעקב

דאר"י, מוחין  הפנים, דרגת שהיא היחודים דרגת 

העבודות כל את ולעשות לירד  אח"כ  יוכל שעי"ז

שלימות. ביתר  החיצוניות

ìù úåìòîä 'á äá  ùéù íéøåô  ìù äìòîä

 è" åéå úáù

åäæå [ä' כדאי פורים, נס של הפנימי הענין 

שני את  בפורים שיש  בהאריז"ל

שחזרו שאף בשלימות. ואח' פנים של המעלות

בחי ' של המעלה נשארה פב"פ  בבחי ' לעמוד  הזו"ן

אבא  יסוד של האורות  לקבל הנוק' שהמשיכה אח'

והיינו באחוריים, בהיותה מקבלת  שהיתה כמו

את הנוק ' מקבלת  שאז אח' בבחי ' מעלה שיש

פב"פ  בבחי' ובהיותה מגולה אבא יסוד של האור 

מגולה, אבא יסוד של האור כלל בדרך  מקבלת אין 

שהוא  נשבר  לב של במצב נמצא כשאדם ולמשל

באופן  ה' אור  לו  להאיר  יכול אז  הרי  אח', בבחי '

גאוה  של החיצונים אחיזת  ללא ונקי זך אור  של

לו כשמצליח פב"פ  של רגיל במצב משא"כ  וישות ,

לו להביא האור  גילוי  עלול הרי כראוי  העבודה

א"א  פב"פ של במצב כלל בדרך וע"כ וגאוה, ישות

הגילוי של האור  שהוא אבא, יסוד  של האור להאיר 

שחזרו שאף  פורים של והנס  מגולה, באופן  האלוקי 

פנים, בדרגת  האח' אף  נכלל פב"פ  להיות  הזו"ן

כשזוכים  שאף הגדולים הצדיקים דרגת וכמו 

של  במצב נשארים פב"פ  של גדולות למדרגות

את וכוללים האח', בדרגת  כמו  נשבר  ולב הכנעה

בתוך  אף  לקבל יכולים ואז הפנים, בתוך  האח'

שזהו מגולה, אבא יסוד  של האור את הפב"פ 

הפנים, בתוך  ובטל כשנכלל אח' בחי' של התיקון

היה  לעה"ד  עה"ח מקדים היה שאם אדה"ר וכמו 

וכנ"ל. עה"ח בתוך  עה"ד  כולל

ìáä  íâô  íéð÷úî 'ìëä  äðå÷' úðååëá

 åäæå [ å התיקון ששם הכל' 'קונה בכוונות כדאי'

הג' כל שנותנים הבל, פגם של

נותנים  דמ"ה ומ"ה אח', לצד גבורות, ג' המדרגות,

פורים, של הנס  מעוררים שבזה הפנים, לצד

אח' וכוללים פנים, ומדרגת אח' מדרגת  שמתקנים

שהוא  פנים לדרגת שזוכים פנים, מדרגת  בתוך

כל  את ועושים חוזרים ועי"ז היחודים דרגת 

גבוהה  במדרגה והתפילה התורה כל ואת  המצוות 

ביחד . ואח' פנים של השלימות  לב' וזוכים יותר,

ìòî è"åéä úìòîå è" åé  ìòî úáùä úìòî

 úáùä

 åäæå [æרביז "ל שאמר  מה קלה)גם אות  (חיי"מ

בתפילות מבוקשו לפעול יכול שהוא

האור  מקבל היה שאז אלא בחו"ל, לבד  ותחנונים

אבא  דיסוד  שהאור יו "ט בבחי ' וכמו  לבושים, ללא

לקבל  יזכה באר"י שיהיה ע"י  משא"כ לבוש, ללא

מלובש  אבא דיסוד שהאור בשב"ק  כמו ההשגה

הכוונות  בשער  דאי ' כמו  וזהו  עז בלבושים, (דף

בתוך טו"ג ) דאבא דמוחין האור  מלובש  שבשב"ק 

להשיג (הלבושים)הצלמים יכולים ולכן דאבא,

אור  סוד ואת היחודים סוד את כראוי  בשב"ק 

בשב"ק  הולכים וע"כ  לבן , אור שהוא החכמה,

אין  דאבא דמוחין האור  ביו "ט משא"כ  לבן , בבגדי

הצלמים מלובשים (הלבושים)להם אלא אבא, של

לא  וע"כ  דאימא, המוחין בתוך דאבא המוחין

מחזה  דאבא דמוחין  האור להשיג ביו "ט יכולים

שב"ק  של והאור הקדושה וע"כ  לבוש, ללא ולמטה

לשב"ק  שיש העליון  מצד וזהו  יו "ט, משל גבוהה

עליון . יותר אור  למטה בו להאיר  שיכול מעלה



לנפשך  חכמה דעה טז 

êãéàîåהשגת מצד היינו התחתון, מצד

מעלה  יש הרי דהתחתון ושלימות 

א' מסך אלא לתחתון שאין שב"ק, מעל ליו"ט

התחתון  יכול וע"כ  דאבא, דמוחין האור בהשגת

חיוב  יש וכן מבשבת , ביו "ט יותר השגות  להשיג

מבשבת, יותר ביו "ט מחמתשמחה היא שהשמחה

ביו"ט. התחתון  השגת  שלימות 

 ãçé íäéðù úåìòî  äá ùéù  íéøåôä úìòî

 åæå [ç כמש "כ והיו "ט, השבת מעל פורים מעלת 

בפורים  שיש הכוונות  בשער  האריז"ל

ב' ישנם שבפורים והיינו בשניהם, שאין  מעלה

וכמו השלימות , שזהו כאחד , ויו "ט דשבת המעלות

שם  להשיג לאר"י ללכת שברצונו רביז"ל שאמר 

לחו "ל  יחזור  ואח"כ  דשב"ק , מוחין דפנים, מוחין

היינו נעלית, יותר בדרגה המצוות  כל את  לקיים

העונג  לאור  וזוכים פנים בבחי ' שמזדווגים שאחרי 

שכוללים  החול בימות אף זאת משפיעים דשב"ק

כל  את  ומקיימים הפנים, בתוך  האח' את אף

ועבודות ביגיעות ותפילה התורה כל ואת המצוות 

הפנימי והעונג האור עם אח' בבחי' שהם ובמסי "נ

הפנים. בחי' של

 ÷"ùòã äçðîã úåðååëá éåìú  çéùî ìù øåàä

 åäæå [è שם שיש דעש"ק  מנחה בכוונת  כדאי'

הבי"ע, כל את  ולהעלות לכלול כוונות

לאור  ולהעלותם החול, דימות העבודות כל ואת

המלך  בעמק ואי' בפנים, יכלל שאח' (שער דשב"ק ,

לב) פרק  טז שער קיב, פרק  יד  שער נה, פרק  לנוה שיש 

מנחה  בעת תהיה שהגאולה אמיתית קבלה

צריך â דעש "ק  משיח שהלא כפשוטו הכוונה ואין  ,

בכל  ולחכות לצפות ויש  רגע, ובכל יום בכל לבא

של  לאורו  זה ברגע כבר שנזכה השבוע בימות רגע

בדברי הכוונה אלא יגלה, במהרה המשיח מלך

בכוונות תלוי  המשיח מלך  של שהאור  המלך העמק

את לכלול העבודה ישנה שאז  דעש "ק מנחה של

האצי', אל הבי "ע את  להעלות  הפנים, בבחי' האח'

לבושי לכלול העבודה זו לשלימות זוכים שאם

של  אורו  הר"ז  השלם, באופן  האצי ' בתוך  הבי "ע

לבושי עם אז  להשתמש שיוכלו  צדקינו, משיח

_________________________

כהלכתן ג . שבתות שני ישראל שמרו אלמלא חז"ל, כדברי הגאולה, מביאה היא שבת תיקון וכן קיב), פר' יד (בשער זל"ק

שהיתה  מעלה, העולמות שיעלו רצון עת יהיה ואם מלתא, תלייא בעליה כי שבת, בתיקון כנודע ב'], קי"ח [שבת  נגאלין מיד

קדשי' הר בכל ישחיתו ולא ירעו 'לא ימתקו, והקליפות והדינים גורם המקום כי הרע, על הטוב יגבר אז ושלמה, דוד בימי

ט ']. י"א העת [ישעיהו שבאותה אמתיות קבלה  לנו יש כי שבת, קבלת בזמן הגאולה להביא זלה"ה  האר"י שרצה כן גם  וכנודע
בימינו  במהרה הגאולה תהיה לעיר רצון, חוץ תלמידיו עם יצא כלה, להכנסת  סמוך שבת  בערב אחת  פעם המעשה, היתה וכן .

והתחיל  השבת. לקבל כדי ומכנסים וכתונת  עליון] מעיל ועליו דק בית  [מעיל ושופיצא היילריק דהיינו, שבת , בגדי ד' לבוש צפת

לסבב  נאה, בניגון מלך ' 'ה' ומזמור השבת', ליום שיר ו'מזמור השבת, לקבלת  מיוסד ופזמון אלים', בני לה' הבו לדוד 'מזמור

רשעים  'סביב שנאמר, האויבים, מעלה של ירושלים מעיר להכרית שהוא הערבה. ביום המזבח  הקפת  וסוד יריחו, בסוד העיר

כנודע, מהשכינה הקליפות אחיזת  כל נכרת  ובזה ז '], נ "ט [תהילים עיר' ויסובבו ככלב 'יהמו ונאמר, ט '], י"ב [תהילים יתהלכון'

ע"ה  הרב אמר משוררים שהיו ובתוך  נאים. בשירים השדה' נצא דודי 'לכה בסוד תוב"ב צפת  עיר מסבב היה ע "ה הרב וכך 

מכ"ה  יותר מצפת  רחוקה היא וירושלים בירושלים, שבת ונעשה השבת , קודם לירושלים, שנלך  רצונכם חברים לתלמידיו,

הדבר  את ונודיע מקודם נלך ואמרו השיבו וקצתם לשם, לילך רצוננו בכך , שומעים אנו התלמידים מן קצת השיבו פרסאות ,

להגאל, זכות  לנו היה שלא לנו אוי ואמר כף, אל כף והכה גדולה, חרדה הרב נתחרד לבתינו, מקודם נלך שאמרו כיון לנשינו.

ישראל, כל נגאלים היו תכף גדולה, בשמחה לילך שרצונכם אחד, בפה משיבים כולכם הייתם השעה שאלמלא היתה שעתה

זלה"ה  האר"י בא רצון העת  אותה שמפני וידוע הרבים. בעונותינו לאיתנו הגלות  חזר בדבר שמאנתם ומתוך  להגאל, עומדת 

ע"כ. הגאולה. את  מביאה היא שבת  שתיקון נמצא נשמות , גלגול בשער בביאור, כנודע יוסף, בן משיח נשמת והוא לעולם,



תשע"ז  הפורים חג דא"ח יז ליקוטי

אדה"ר  דחטא תיקון  וזהו תיקון , של באופן  הבי "ע

הבי "ע  לבושי  עם והזדווג שהשתמש  בעש "ק, שהיה

וזווג  יחוד לעשות  אסור שזה הראוי , באופן שלא

בטלים  ואינם נפרדים כשהם הבי "ע לבושי  עם

דשב"ק האלקי והעונג היחוד איסור לאור בחי' (שזה

מוחין  דחכמה, במוחין אלא יחוד  שאין החול בימות הזווג 

אלקי) עונג  של מוחין כוונותדשב"ק , ע"י משא"כ ,

ומעלים  הבי"ע לבושי את  כשכוללים דעש "ק מנחה

דשב"ק  האלקי האור  בתוך  וליבטל ליכלל אותם

וזהו עה"ד, חטא ותיקון משיח, של אורו  בחי' הר"ז 

של הא  האור עם שמשתמשים כנ"ל פורים של ור 

על  בפורים ומתענגים הבי"ע, לבושי  בתוך  שב"ק 

הוא  שפורים ואף  ויין  דבשר ושתיה באכילה ה'

בתוך  האח' נכלל פורים של הנס ע"י  החול, בימות 

עם  יו"ט של השמחה ריבוי בפורים ויש  הפנים,

הכתר  אור  בחי' וזהו  ביחד , שב"ק  של והעונג האור 

בפורים בס'שמאיר  זי"ע מקאמרנא מהרה"ק (כדאי'

הולך הוא שהרי ע"א, ח שקלים מותר מאמר פי, נדבת 

הכתר  אור מאיר הפורים יום שבכל סוד  ומגלה .)ãרכיל

äëìîä øúñàå äìâðä 'éçáá  ÷éãöä éëãøî

íéìâøå íéãé –––– øúñðä 'éçáá

 äæáå [éמרדכי בין הויכוח פנימיות  מורנו  ביאר

הצדיק  שמרדכי המלכה, לאסתר  הצדיק 

תורת בבחי' ידים, לו שאין השישי  הבעטליר בבחי '

הידים לסוד הקשורה ר"ם הנגלה יד"ך  אותיות (מרדכי

בידים  הקמיצה סוד הילדים לכל שלימד בחז"ל  וכדאי'

שאין וכו') השביעי  בעטליר בבחי' המלכה ואסתר ,

לסוד  הקשורה הנסתר  תורת בבחי ' רגלים, לו 

בליקו"מ רביז "ל כ "ז [וכמש"כ  י')הרגלים (תורה

לסוד  הקשורה הנסתר , תורת על קאי  שאסתר 

היה  הצדיק ומרדכי וכו', בסתר ירך מה הרגלים

ילדי לכל הנגלה תורת  ולימד  הסנהדרין  מחכמי

הנגלה  תורת  בבחי' עיר של ברחובה ].äישראל

_________________________

התפלות ד. כל עולין וכן מעכב שום בלי מופלא, צדיק של להיכל קטנה נשמה לעלות  יוכל הפורים שבימי וקבלנו שם, זל"ק

השערים  כל הפותח  פתחיה שמו נשתנה הנס אחר ולזה הגדלות  בעת אף  מאוד ישגא הקטנות  ואחריתך וזהו עיכוב בלי לכתר

שלא  הרחמים אור בהתגלות אחשורש בימי קבלוה הדר ולזה דיקדוק  שום בלי בקטנות  שנעשה מה כל להעלות עיכוב שום בלי

סידקית  כנקב לך פתחתי ישראל, מאהבת רכיל הולך ונעשיתי זה, כל בלחישה קבלתי ה', פני לראות עלותו בעת  כך  כל לדקדק 

בחברתינו  להחפצין הם ופתוחים ונסתרים עמוקים ענינים רזין ורזי רזין רמזתי ספריי שבכל אחי תדע ומזה דרזין רזי בזה יש כי

עכל"ק . הולך . בחושך  והכסיל בנפשנו ודבוקים

שכתוב,ה. כמו ידים, בחינת הוא נגלה ונסתר, נגלה בהתורה יש  כי ורגלין, ידין בחינת  כן גם היא והתורה שם, רביז"ל זל"ק 

כמאמר  רגלין, בחינות הם ונסתר בנגלה. שהוא ל"ב), (שמות הלוחות על חרות  היינו החור', 'מן החור" מן ידו שלח  "דודי

ומסימת  ב"בית " שמתחלת לב, נקראת  התורה וכלליות  וכו' בסתר' ירך 'מה ירכיך " "חמוקי מט,), (סכה לברכה זכרונם חכמינו,

ואסתר, מרדכי בחינת וזה ובנסתר. בנגלה היינו דרגלין, פרקין ושית  דדרועין פרקין בשית  דנשיב הרוח משכן ששם ב"למד",

זכרונם  חכמינו, כמאמר אלילים, העבודת בחינת  המן כי שעורים עומר בחינת המן, שהפיל גורל בחינת פורים, בחינות  והמן,

כי  ע"ב), י"ג (שם משה בו שמת בחדש  הגורל הוא פור הפיל זה ובשביל ע"ב), י (מגילה אלילים עבודת עצמו שעשה לברכה,

ז"ל  רבותינו שדרשו כמו שבפעור, זרה העבודה לבטל כדי פעור, בית מול נקבר זה ובשביל זרה, העבודה מבטל הוא משה

זרה, העבודה של אף חרון מבטל הוא כי קלז ), אופן עמוקות  במגלה (כמובא אף  חרון גימטריא משה בתוס ') (ועי"ש יד) (סוטה

בו  שמת  בירח פור הפיל כן ועל כנ"ל אלילים העבודת נתבטל ידיהם שעל כנ "ל, ורגלין ידין בחינת  שהוא התורה קבל הוא כי

ואסתר  מרדכי אבל אלילים, העבודת  כח לבטל שיוכל מי עוד ואין אלילים, העבודת  כח המבטל משה מת כבר כי חשב כי משה,

פח, (שבת  ז"ל חכמינו כמאמר מחדש , התורה ישראל קבלו בימיהם זה ובשביל המן, של אלילים העבודת לבטל כח להם היה

וזה "ק כנ "ל בעצמה התורה בחינת והוא ידין, בחינת  זה וקבלו רגלין, בחינת זה וקבלו כבר'קימו שקבלו מה 'קימו וקבלו" ימו

ואסתר  כנ"ל. החור" מן ידו שלח "דודי שכתוב, כמו ידים, בחינת  זה חרות, לשון דרור, ע "ב) קלט (חולין ואסתר מרדכי בחינת 



לנפשך  חכמה דעה יח

 úà  ä"ò ÷éãöä éëãøî òø÷ù éîéðôä  íòè

åéãâá

 éëãøîå [ àéבעת בגדיו את קרע הצדיק 

שבשעת שטען  הגזירה,

ואסור  אח', של במצב הזו "ן  נמצאים הגזירה

לבטל  אפשר שאי  הלבושים, עם עתה להשתמש

שהם  גבוהים יחודים ידי על הגזירה את  עתה

דאבא  מוחין  של יחודים שהם שב"ק  של היחודים

כנ"ל, דאבא מוחין  של לבושין בתוך  המלובשים

לבושי על המרמזים הלבושים את קרע ומרדכי 

אור שב"ק  בהם שמאיר האמיתיים הלבושים (שהם

כנ "ל ) אתהיחוד עתה לבטל אפשר שאי שסבר ,

של  הפגם זה שהלא היחוד, אור של באופן  הגזירה

בזמן  החול, בימות יחוד  שעשה הדעת  עץ חטא

היחוד  לעשות  אסור ואז אב"א, בבחי' זו"ן שהיו 

של  הלבושים עם ולהשתמש שב"ק של והזווג

עץ  פגם שזה היחוד, לאור  בטלים כשאינם בי "ע

א  מרדכי קרע וע"כ  קריעתהדעת, שהם בגדיו ת

ומרה, גדולה צעקה וצעק  שב"ק, של הלבושים

עבודה  יו "ט, של והעבודה האור בבחי' הוא שכ "ז

אור  על לבושים ללא דבינה, מוחין  של ויגיעות 

מוחין  – הנגלה תורת של מוחין  בבחי ' החכמה,

לה' ודיבורים תפילות  וריבוי  ועבודות  יגיעות של

הנגלה. תורת של הצדיק  מרדכי שיטת שזו בפה

,êúä é"ò íéãâáä úà øúñà úçéìùì  íòè

 úåéîéðôá  äúèéù øåàéáå

êà [áé עם הלבושים את למרדכי  שלחה אסתר

תכ "ה, שם על מרמז שהוא – התך 

על  מרמז וכן הקלי ', את הורגים שבו השם שהוא

חת "ך  האותיותשם ג' עם הת "ך  וכן מתחלפים וח' (שה'

חת "ך ) עולם בגימ' כהונת ברית  בספה"ק  [וכמש "כ ,

לג ) פר' אסתר הסתר שעושים (מאמר השם שהוא ,[

היינו בעש"ק , מנחה של והעליות  הכוונות בו 

הצדיק  בחי ' כנגד שהיא המלכה, אסתר שטענה

הלבושים, לקרוע שא"צ הנסתר, תורת  שבבחי'

דעש"ק , מנחה של היחוד לעשות  אפשר  אלא

בתוך  האח' את שכוללים חיק ' ה'יחוד  שהוא

בתוך  דהבי "ע האח' לבושי  את  וכוללים הפנים,

הפנים. אור

_________________________

דרכתי  "פורה ס"ג), (ישעיהו שכתוב כמו אלילים, העבודת  בטול היינו פורים, לשון וזה כנ"ל בסתר ירך מה שוקין, בחינת  הוא

בעולם  אמונה ונתרבה הכפירות  נתבטלו ורגלין, הידין בחינת היינו ואסתר, מרדכי הארת  ידי ועל אתי" איש אין ומעמים לבדי

בחינת  הם שניהם כי אתו", באמנה היתה "כאשר (שם), כתיב ובה הדסה", את אמן "ויהי ב), (אסתר שכתוב כמו ידיהם, על

ע"ב  ז  (מגילה בחינת כנ "לוזה הרוח  ידי על נעשה וזה קומתך) זאת בפסוק  שה"ש  מ"ר ועיין נח  נז  דף  כא תיקון (עיין אמונה

שכתוב  כמו רגלין, בחינת  שהיא בה, תלוי העכו"ם עקר כי רגליו", את  נשא "לבו בחינת היינו נאמרה', הקדש ברוח 'אסתר

אף  נאמרה'. הקדש  ברוח  'אסתר דיקא כן ועל ידה על אלילים העבודת  תקון עקר כן ועל מות", יורדות "רגליה ה), (משלי

ידה  על כן ועל בה, תלויה אלילים העבודת שעקר מחמת רק כנ "ל, מרדכי ידי על כן גם הוא אלילים העבודת תקון שבאמת 

נתגלה  ידו ועל בלב, הוא הרוח  כי נאמרה', הקדש  ברוח 'אסתר דדיקא והיינו אסתר, שם על המגלה נקראת כן ועל התקון עקר

מר  מר, עין מרדכי בחינת  זה עומר שעורים עומר בחינות אסתרוזה בחינת  ברגלים, תלויה העקר רק  והרגלים, הידים הארת 

אל  ע "ב נד (ערובין ז "ל רבותינו שאמרו [כמו ע"ב) פח נה תיקון (עיין הלחת על חרות  בחינת  היינו חרות , לשון דרור דרור

ברוח  אסתר בחינת  זה שעורים י"ד) (במדבר בעין" "עין בחינת שהוא בנגלה, התורה בחינת  שהוא חרות], אלא חרות  תקרי

בעומר  עוסק מצאו למרדכי, המן כשבא זה ובשביל רוח  לשון שהוא דשא" עלי "כשעירים ל"ב), (דברים שכתוב כמו הקדש,

ידי  על כי טז. מגילה י, פרשה רבה (אסתר במדרש כמבאר בניו, ואת אותו ונצח  אתי דידכו שעורים עומר להם, אמר שעורים,

בחינת  המן בחינת  שהוא אלילים העבודת נתבטל ורקודין, כף  המחאת בחינת שהם ורגלין, ידין בחינת  שהוא שעורים, עומר

שהוא  העומר, ספירת של יום חמשים של כח  לבטל רצה כי אמה, חמשים גבוה עץ לעשות המן ציוה זה ובשביל כנ"ל גאות 

עכל"ק . וכו'. ואסתר מרדכי של הכח 



תשע"ז  הפורים חג דא"ח יט ליקוטי

 äðòèå כל להמתיק שאפשר המלכה אסתר 

ללא  אף היחודים דרך ע"י  הדינים

את לעשות שאפשר והצעקות, הלבושים קריעת

לבושי של הקלי' את  שחותך 'חתך ' של היחוד

החכמה  אל הבינה את  להעלות ואפשר הבי "ע,

הבי "ע  את  להעלות  לפנים, האח' את  ולהעלות 

אמיתי יחוד נהיה ואז לשב"ק  לבוש  שיהא

כולו ונכלל נהיה כשהחול בשבת , חול שנכלל

פורים  של האור תוקף  שזהו  ומתייחד , בפנים

האור  ומאיר  בתקפו  אח' של היחוד בו  שנהיה

שנכלל  ע"י  פב"פ  שנהיה אף  אבא יסוד של

בפנים. האח'

 úîã÷ä àìì ÷"ùòã  äçðî úåðååë ïéåëì à"à

íãå÷î  äáåùú úééùòå äå÷îä

êà [âé אסתר דברי קיבל לא הצדיק מרדכי 

בסעודת בנ"י שחטאו שכיון  המלכה,

עבודת – הבינה עבודת להקדים יש  הרי  אחשורוש

כונת לכוין  תיכף וא"א היחוד, מקודם התשובה

וכדאי ' היחודים, ע"י  הכל ולהמתיק  דעש "ק מנחה

בעבודת לעסוק יש  שב"ק  שלפני בספה"ק

לכלול  דעש "ק מנחה של הכוונות וכל התשובה,

למקוה  מקודם שהלכו ע"י רק אפשר  באצי' בי "ע

ואמ  התשובה, עבודת שבבחי' – מרדכידעש "ק ר

שעדיין  בנפשך', תדמי 'אל המלכה לאסתר  הצדיק

היחודים בעבודת לעסוק  כח א"א ע"י (שנעשים

בנפשך ') 'תדמי שבבחי' האדם שבנפש שיש המדמה

ועבודת והזעקה השוועה עבודת  מקודם להקדים

המלכות לבושי ללבוש  תוכלי אח"כ ורק  התשובה,

כראוי. היחודים ולעשות  שב"ק של

 õåçî áäæä èéáøù  úñéôúá  äòåùéä  úìçúä

 ÷"ùòã äçðî –––– êìîä úéáì

ïëå [ãéולילות ימים ג' לצום ישראל בני קיבלו

זה  אך  בשלימות , אח' מדרגת  והשלימו 

זי "ע  החת "ס  וכמש "כ הגזירה, את  ביטל לא עדיין 

היתה  שלא שאגתי ', דברי  מישועתי 'רחוק עה"פ

הצום, ימי ג' של והתפילות  השאגות ע"י הישועה

אין  אך היחוד, אל הכנה בבחי ' רק  היו  שכולם

יחוד  ענין  שהלא דבינה, במוחין עצמו  היחוד

דחכמה במוחין אלא למניעתאמיתי הטעם (שזהו

החול ) דימות  השלישיהיחוד  שביום ידי  על אלא ,

מלכות, בגדי  המלכה אסתר  שוב הלבישה

ולכלול  להעלות שב"ק, של הלבושים שהלבישה

הפנים, מדריגת בתוך הבי "ע לבושי  כל את 

מוחין  שם והמשיכה המלך בית לחצר שנכנסה

מרמז  שזה המלך , שרביט את שם ותפשה דפנים,

את שתופשים דעש "ק מנחה של חיק' 'יחוד  על

לבית מחוץ כשנמצאים עוד  שב"ק  של היחוד

כשנמצאים  הוא דהמלך  הפנימי שבית הפנימי ,

דעש "ק  דמנחה והיחוד בעצמו, השב"ק  בתוך כבר 

הגבוה  היחוד הוא משיח של היחוד שהוא

היחוד  אז ומעוררים החול, בימות  עוד כשנמצאים

שרביט  את  שתופסים חיק ', 'יחוד בבחי ' בשורש 

היחוד  על שמרמז המלך , לחצר היוצא המלך

ידי על שעולים דעש"ק , במנחה שעושים בהעלמה

במקום  שם ועושים גבוה למקום ההשתוקקות 

ואז  ובהעלמה, בשורש היחוד את גבוה

בחי ' ועם שב"ק  של האור  עם משתמשים

החול ימות  של בימותהלבושים נמצאים (שעדיין

האח'החול ) בבחי' שב"ק , של באור  כבר הנכללים

בפנים. הנכלל

 åðééäå למטה דעש "ק במנחה שנמצאים שאף

ההשתוקקות ע"י עולים הרי החול בימות

יחוד  למעלה ועושים דאו"א, מוחין לתוך  למעלה

לתוך  היחוד  ואור הפנים אור  וממשיכים דפנים,

עד  להפנים, בטל שהאח' באופן הבי "ע, לבושי 

תו האח' האור שנהיה שזהו  להפנים, קישוט ספת 

שב"ק , של האור שהוא אבא יסוד שמאיר  דפורים

שיתגלה  דהגאולה, אור שזהו  החול, בימות אף

אור  בתוך  יכלל כשהבי "ע בבי "ע, למטה אף  היחוד

היחוד .



לנפשך  חכמה דעה כ 

–––– ÷"ùòã äçðî –––– èéáøùä  úñéôúã ãåçé é"ò

 ïîæ êåúá ãåò  äòåùéä úìçúä  äööåðúä

äøéæâä

 é" òå [åè מוחין את  בהעלמה אסתר  שהמשיכה

– המלך ' שנת ל'נדדה גרמה דפנים

הנס  התנוצצות והתחיל וכו', עולם של מלכו

היה  שזה הגזירה ביטול קודם אף והישועה

הגזירה, ביטול קודם עוד  הסוס על מרדכי  בהרכבת 

המלכה  אסתר  של היחוד של הדרך על מרמז וזה

לחצר  המלך  שרביט את והמשיכה שתפסה

היחוד  אור והמשיכה שהורידה היינו החיצונה,

דמנחה  היחוד בחי' החיצון , מקום לתוך  דפנים

ימות בתוך דשב"ק  חיק יחוד שממשיכים עש"ק ,

ישועה  של אור מזה שנתנוצץ גרמה ובזה החול,

הגזירה. של החיצוני מצב בתוך  אף 

 âðåò 'éçááù øúñà  äúùîá äòåùéä øîâ

 é"ðá ìù 'éìò åîåö' ä  äëåúá  ììëðù –––– úáù

íéðôá  ììëðä ' çà ––––

ø÷éòå [æè פעלה הגזירה וביטול הישועה וגמר

היינו אסתר, במשתה אסתר 

ועלה  דאח', עבודות שהם מהצומות  שוב כשעלתה

עונג  שכח האלקי , העונג אור  שהוא דשב"ק לאור 

כדאי ' והתעניות , מהצומות  יותר  גבוה הוא שבת

בליקו "מ נז)מרביז"ל סי' בחז"ל(קמא אי ' וכן (מדרש,

ג ) פר' בראשית  יותר תנחומא שקול שבת שעונג

אור  בתוך  אסתר שכללה אלא תעניות , מאלף

את שכללה בנ"י, של עלי' ה'צומו  את  הפנים

עליה  שציוה כמו הפנים מדרגת בתוך  אח' מדרגת 

האח' מדרגת  את לכלול שציוה הצומותמרדכי  (של 

בנ"י) של המשיך והשוועות  ועי "ז  היחודים, אור  בתוך

של  אורו בבחי' ישועה שהיא פורים ישועת את 

ע"י נשלם והאח' והאח', הפנים שנכללים משיח

אח', של המדרגה את מאבדים שלא הפנים, אור 

שלימות בשלימות , אח' מדרגת  את עושים אלא

ותיקון  התשובה עשיית שלימות ותפילה, תורה

ולא  הפנים לאור  לעלות  יכולים ועי"ז המעשים,

אדרבא  אלא דאח', השלימות  את  עי"ז לאבד

כמ"ש  הפנים, אור  ע"י האח' את  יותר  להשלים

דהיחוד  מוחין את וישיג באר"י שיהיה שע"י רביז"ל

שלימות ביתר המצוות  כל ויקיים לחו "ל שוב יחזור 

הפנים  אור בתוך האח' את לכלול כיכדי  בחי ' וזהו ,

תורת את אף שכוללים וגדול, הולך  מרדכי האיש 

מרדכי)הנגלה דאסתר ,(שבבחי' היחודים אור בתוך

ומעלים  שעולים וגדול, מרדכי  של האור  הולך  ועי"ז

ומעלים  דמרדכי מוחין  שהוא דבינה, מוחין את 

דבינה  מוחין  שנכללו  ע"י דכתר, למוחין אותם

הנסתר  תורת של מוחין של דהיחודים האור בתוך

המלכה. אסתר של

åøåà 'éçáá ìåçä  úåîé êåúáù íéøåô ìù øåà

ò"éáä úà ï÷úîù çéùî ìù

åäæå [æéושבת יו "ט של האור  פורים, של האור 

הצדיק מרדכי  של האור (שבבחי'ביחד,

יו"ט) של האור בבחי' – הנגלה דתורת עם האור ביחד 

המלכה אסתר של –האור  מלכתא שבת (שבבחי'

דאבא) מוחין – הנסתר דתורת עונג האור בבחי ' ,

ובזה  יו"ט, שמחת  עם שנתאחד  דשב"ק האלוקי 

בבחי ' השלימות  ויו"ט, דשבת  המעלות לב' זוכים

לבושים  עם המאיר אבא דיסוד והאור  העונג

של  וההשגה והשמחה השלימות  עם ביחד בשב"ק 

שמרמז  החול, ימות בתוך  מאירים שכולם יו"ט,

מעשרה  למטה עד העליונים האורות  שיורדים

שנזכה  השלימות בחי ' שזהו הבי "ע, בתוך  טפחים

ב' כשיכללו בימינו  במהרה המשיח בימות  לה

הכתר  אור  בבחי ' ביחד , ויו"ט דשבת האורות

אור  וירד  יחדיו, והבינה החכמה אור שמאחד 

הבי "ע כל את  ויתקן ויקדש אח')הכתר ויכלל (שבחי'

היחוד . עולם בתוך הבי"ע

'àøéæ éáøì äéèçùå  äáø í÷'á éîéðô øåàéá

äæáå [çé'הגמ דברי  את  ברמז  לפרש יש 

ע"ב)במגילה ז רבה (דף ד 'קם



תשע"ז  הפורים חג דא"ח כא ליקוטי

לכלול  הנ"ל הענין  בבחי' שהוא זירא', לרבי  שחטיה

מרמז  דרבה פנים, בחי ' בתוך ולכללו  אח' בחי ' את 

דגדלות מוחין  גדולה)על מלשון פנים,(רבה שבבחי ' ,

'רז ', בגימ' שהוא ד'רבה' מגימטריא גם וכדחזינן 

ואילו דפנים, מוחין  התורה, סודות  בחי ' על המרמז 

'זעירא' מלשון  זירא, זירא ר' ר' שהיה בגמ' (וכדאי'

קומה) דאח',נמוך מוחין דקטנות, מוחין בבחי ' ,

שמו של העיקריות באותיות  גם (זרא)וכמרומז

הבינה בחי' יצחק , גימ' רח, בגימ' כלי שהם (ובתוך

קדומה  חכמה – יו"ד  אות יש  כדאשכחן )הבינה וזהו  ,

ע"א)בגמ' פה דף מציעא עוסק (בבא היה זירא דר'

וסגופים וכו')בתענית  באש  עצמו בודק שזה (והיה ,

דבינה מוחין  על החול )מרמז דימות ,(יגיעות

עמ"ס  יעקב בשארית זירא דר' זה בענין [ועמש "כ

ג ')ברכות  מאמר ע"א מו הענין (דף וזהו  בארוכה],

בטל  שבפורים זירא, לר' שחטיה רבה דקם הפנימי 

מוחין  בתוך ונכלל דקטנות , מוחין דאח', מוחין  בחי '

דרבה. דחכמה במוחין  דגדלות

'á õåöéðå 'à õåöéð –––– àøéæ 'øå äáø

óéñåäå [èé רבה מרמזים יותר  הגבוה שבמקום

ניצוצות הב' ענין  על זירא ור '

ברש "ש ע"א)המוזכרות  יא דף  –(נה"ש  א' ניצוץ ,

עתיק כביכול )דרגת  בורא ניצוץ וניצוץ (הנקרא ,

אריך נברא)ב'-דרגת הם (ניצוץ אלו  ניצוצות שב' ,

רבה  קם וזהו  ואח', דפנים מוחין לבחי' השורשים

א' ניצוץ בתוך ב' ניצוץ שנכלל זירא, לר' שחטיה

רביה  יוסף  רב שדרגת פורים שאחרי בשב"ק (והוסיף 

א' ניצוץ שמעל הדרגא שהיא 'אפס' דרגת  הוא דרבה

ואכמ"ל ) ח"ב רי' בע"ח מהאריז"ל  .כדאי'

 é" ò , úåñøå÷éôàì ìôðù êìîä ïá ïå÷éú

 úà ì"æéáø úëéúç é"òå éòéáùä øéìèòáä

 ê"úç  íù øøåòì  äùòîä

åäæå [ëבסיפו "מ שרביז"ל בזה הרמז  (מעשה י"ל

המעשה יג ) התחיל בעטלירס , דהז '

כולם  והיו  אביו בחיי למלוכה שעלה מלך  דהבן 

גדולה  היה å בשמחה מה ההמשך  גמר לא ורביז "ל

המלך הבן  שם)עם כמובא וכו' לאפיקורסות (שנפל 

דהז' להמעשה ועבר  באמצע המעשה חתך  אלא

המעשה  רביז"ל גמר לא שם וגם בעטלירס,

ואי ' רגלים, לו שאין הבעטליר  השביעי , דהבעטליר

זי"ע יד -טו)מהראב"נ אות  ואמונה אמת  אור, (כוכבי

דתיקון  המעשה לתחי' קשור הז' דהבעטליר  שסיום

שרביז"ל  בזה והרמז  לאפיקורסות , שנפל מלך הבן

שהוא  חת"ך, דשם הק' שם על לרמז המעשה חתך 

וחותכים  מתקנים שבו  דעש"ק  מנחה של הק' השם

את שמקשרים ע"י הבי "ע, מלבושי הקלי' אחיזת  כל

מלך  דהבן  תיקון  בחי ' וזהו דשב"ק , לאור הבי "ע

שהלך  ע"י  האפיקורסות  דאחיזת קלי ' בו שנאחז 

דחטא  השבירה בחי ' שזו החכמה, אחרי  הרבה

החול  בימות  הזווג עשיית  מחמת שנהיה עה"ד

הלבושים ללא החכמה אור  לקיחת בחי ' (וכנ "לשזה

לבושים) החכמה לאור יש  בשב"ק  בחי'שרק  ריבוישזה

בחי ' וזה להשבירה, שגרם כלים ללא החכמה אור 

החכמה אור  ריבוי ע"י  ונפל המלך כלים בן  (ללא

_________________________

(שקורין ו. גדול משתה ועשה בחייו, לבנו המלוכה למסר המלך ורצה יחיד, בן לו והיה מלך, היה אחת  פעם מעשה. שם, זל"ק

שמחה  היה בודאי בחייו, לבנו המלוכה שמסר עתה, בפרט מאד, גדולה שמחה הוא באל עושה שהמלך פעם בכל ובודאי "באל"),

שמוסר  מזה נהנים היו המדינה וגם המשתה. על מאד שמחים והיו והשרים, הדכסים וכל מלוכה השרי כל שם והיו מאד. גדולה

וקאמעדייש  קאפעלייש שמחה, מיני כל שם והיה מאד. גדולה שמחה שם והיה למלך, גדול כבוד הוא כי בחייו, לבנו המלוכה

בכוכבים, חוזה שאני היות לבנו: ואמר המלך עמד מאד, שמחים כשנעשו המשתה. על שם היה הכל שמחה, מיני כל מזה וכיוצא

וכשתהיה  בשמחה, תהיה רק המלוכה, מן כשתרד עצבות לך יהיה שלא תראה בכן המלוכה, מן לירד עתיד שאתה רואה ואני

למלוכה, ראוי אינך  כי מלך , אתה שאין על בשמחה אהיה אני כן פי על אף  עצבות, לך כשיהיה גם בשמחה. אהיה אני גם בשמחה

ע"כ. מאד. יתרה בשמחה אהיה אזי בשמחה, כשתהיה אבל המלוכה, מן יורד כשאתה בשמחה עצמך  להחזיק  יכול שאינך  מאחר



לנפשך  חכמה דעה כב 

המתאימים) השם ולבושים ע"י הוא המלך  בן ותיקון

המעשה)חת"ך שחתך  במה רביז"ל רימז ובכח (שזה

שהוא  דשב"ק האור על שמרמז  השביעי בעטליר 

לו. המתאימים הלבושים עם דאבא האור 

 ãøéùë óà äçîùá äéäéù êìîä ïá ïå÷éú 'éçú

 úà  äìâîù éùéùä øéìèòá é" ò àåä äëåìîäî

 éììëä ïå÷éú ––––  äðéâð éðéî äøùòä

êìîäå [àë מהמלוכה כשירד שאף  לבנו  אמר 

תחי ' בחי ' שהוא בשמחה יהא

שהוא  יו "ט, שמחת חיוב בבחי ' דיו"ט, התיקון

ע"י התיקון תחי' בחי ' וזה הבינה. ספי ' מצד  התיקון

תיקון  את שמגלה – השישי הבעטליר – מרדכי

התיקון  בחי' נגינה מיני העשרה שהם הכללי,

בבחי ' הכללי [שתיקון  דיו "ט תיקון  – הצדיק דמרדכי 

ריבוי שהוא תהילים אמירת ע"י התשובה עשיית

קשור  גם שהוא הבינה דרך  בבחי ' להש "י , שוועות 

נגינה  מיני עשרה השמחה, דרך שע"י להתשובה

השמחה], בריבוי יו "ט תשובת של הדרך  שהוא

השביעי הבעטליר  הוא מלך  דהבן  התיקון  וגמר 

האור  שב"ק  של היחוד דרך  את מגלה שהוא

משיח  שהוא מלא, דויד  של שהוא המלכה דאסתר 

ובתוך  והתיקוה"כ התהילים בתוך  שיגלה צדקינו

היחודים  אור  את יו "ט של והשמחה הבינה עבודת 

של  המוחין  והוא שב"ק  של האור  שהוא העליונים

של  העבודות בכל להרבות  שנזכה ויה"ר  אר"י,

האור  את בתוכם ולהאיר ושמחה, ותפילה תורה

היחודים  אור שהוא דאר "י  מוחין ושל שב"ק  של

בתפילות ולהרבות לחזור  נזכה זה ומכח העליונים

שאת ביתר  שמאיר ובקשות  פורים של האור (וכמו

וכנ "ל ) החול ימות  בתוך  אף  אבא דיסוד  ועי"ז האור ,

שכולו האור  שיאיר  צדקינו  משיח של לאורו  נזכה

אף  שמלאה עד  הבי"ע לבושי בתוך  אף  שבת

ברחמים  ממש  בימינו במהרה ה', את דעה הארץ

אמן .
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תשע"ז ויקהל-פקודי פרשת דא"ח ליקוטי

 æ"òùú ùãåçä - éãå÷ô-ìä÷éå  úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî ÷ìçà

 äùøôä éðéðò

'úòã' ä øåà  ä" òøùîã øåà

ìä÷éå [à ìàøùé éðá úãò ìë úà  äùî

øùà íéøáãä  äìà íäéìà  øîàéå

 äùòú íéîé úùù íúåà úåùòì ' ä  äåö

' åâå  ùãå÷ íëì äéäé  éòéáùä íåéáå  äëàìî

.'åâå 'äì äîåøú íëúàî åç÷ המובא ידוע הנה

האור  גופא הוא שב"ק  של שהאור  בספה"ק

דמשרע"ה  האור  גופא והוא וביהמ"ק , דהמשכן 

בנ"י, 'עדת' כל בתוך ה'דעת' אור את  המאיר 

פניך ', באור כאחד  כולנו  אבינו  'ברכנו ובבחי'

בני 'עדת  אחת  כעדה כולם בנ"י שכשנקהלים

אורו את  בתוכם משרע"ה להאיר יכול אז  ישראל'

האור  הוא שהדעת  הדעת, אור  שהוא הגדול

רק  וע"כ  והפנימיות  החיצוניות את המחבר

בנ"י כל את  ולהקהיל לחבר  הגדול בכוחו משרע"ה

'וידע  החיבור בבחי' הוא שדעת [כידוע אחד , כאיש

הבינה  ספי ' בין המחבר הוא ודעת וגו ', האדם

החיצוניות ) החכמה(שבבחי' ספי ' (האור אל

המוחין הפנימי) בין מחבר דעת הג"ר)וכן  אל (בחי'

הו"ק )המדות  ].(בחי'

ùôðå  äðù íìåò –––– ä" òøùîå  ÷"áùå  ÷" îäéá

 úòãä øåà úà  íéøéàîù ––––

 åæå [ á אור את בבנ"י  להאיר  דמשרע"ה העבודה

הש "י  אל אותם ולחבר אנכי הדעת (בבחי'

וביניכם) ה' בין ומלמד עומד  מקהיל משרע"ה וע"כ ,

המשכן , בניית  מצות ואת השב"ק  מצות את לבנ"י 

את המחברת הדעת אור  מאירה שבשניהם

דעולמות היחוד  אור  בתוכו להאיר שיוכל העוה"ז 

עולם  נפש', שנה 'עולם בבחי' וזה העליונים,

שכולם (משרע"ה)נפש (שב"ק )שנה(ביהמ"ק ) ,

בנ"י בנשמות הדעת אור להאיר לטובה, שוים

התחתון  עולם את  ולהעלות  לחבר  עי "ז  שיוכלו 

דעולם  היחוד לאור  ומשכן  מקום שיהא דהעוה"ז

העולם  כל שיהא אחד , המשכן שיהא העליון, האצי '

עליונים  בחיבור ית"ש אלקותו  לגילוי משכן

שהיתה  עה"ד חטא לפני שהיה כמו  ותחתונים

העליונים  בין  החיבור  והיה למטה השכינה

בחז"ל  כדאי' .לתחתונים

 úáù ' ìäá øéàî úòãä øåà

òåãéå [âצדיקים נצבים מאמר משמואל (שם

מקאצק הרה"ק  זקינו בשם תר"פ,

ועוד ) בהלכותיו,זי"ע, מאיר יו "ט כל של שהאור

וע"כ  שבת, בהל' מאיר  שב"ק  של האור וה"נ

לאור  להביא מסוגל שבת בהל' והעיון  הלימוד

וע"כ  משרע"ה שמאיר  האלקי  האור  שהוא הדעת,

בחז "ל תח)אי ' אות  בפרשתן ויקהל (ילקו"ש  עה"פ

קהילות להקהיל משרע"ה את הש "י  שציוה משה,

מצדיקים  אי' [ועוד  שבת, הל' את  לבנ"י  וללמד 

ע"א) ל  דף  ברוך -ויז'ניץ הלכות(אמרי לימוד שע"י 

השכחה, קלי ' את ולבטל להחליש  זוכים שבת

– משה תורת 'זכרו שב"ק, בזמירות  כמרומז 

מאיר  שבת הל' לימוד שע"י  גרוסה', שבת במצות

ראשונות דלוחות  האור  שהוא דמשרע"ה האור 

כדאי ' השכחה בהם שלטה שלא למשרע"ה שניתנו

ע"א)בגמ' נד דף  הזמן (עירובין זו  בשבת  וע"כ ,[

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים
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הלכות לבנ"י וללמד לפלפל מיוחד באופן  גרמא

שבת.

ìëåàë  ìëåàì àáä  ä÷ùîã àéâåñ

 ìôìôå [ã נידון בענין שב"ק , בהלכות מורנו 

הרבה  כבר  בזה שהאריך המגבונים

ארוכה עמודים)בתשובה ממאתים ים (יותר בספר 

אחד (תשע"ה)החכמה פרט לבאר  עתה והוסיף ,

סוגיא  לגבי והוא בשלימות , שם נתבאר  שלא

שבת  קמה)שבמס ' משקה (דף בענין בגמ' שם שאי ' ,

ומביאה  כאוכל, שדינו  האוכל לתקן הבא הנסחט

ענבים  במחליק התנאים שנחלקו  ברייתא הגמ'

שסוחט  ככרותיו, פני  על ענבים הסוחט נחתום היינו 

לקבל  הככרות הוכשרו  האם הככר , ע"ג המשקה

הוכשר  לא דלת "ק  לא, או  זה משקה בסיכת  טומאה

התנאים  מח' לפרש  הגמ' ורוצה הוכשר, יהודה ולר '

לא. או  כאוכל דינו לאוכל הבא משקה האם

 ãåáéàì êìåää ä÷ùîá å÷ìçðù àôô áø 'éô

 äàéáîå [ä במשקה שנחלקו פפא רב פי ' הגמ'

או כמשקה דינו אם לאיבוד הבא

נשאר  שלא שהיות  סובר פפא שרב והיינו לא,

בעין הככר המשקה באפיית  ממשו נשרף (אלא

לאיבוד ) כהולך בגמ'נחשב שם גורס  רש"י והנה ,

לאו לאוכל הבא משקה שלכו "ע פפא רב שדעת 

דרב  כביאור  הלכה אין  א"כ  רש"י ולגי ' דמי , כאוכל

ד  התנאים, במח' הבא פפא שמשקה קיי"ל אנן 

דמי, כאוכל מח'לאוכל את  מפרשים להלכה (אלא

הבא  משקה האם שנחלקו בגמ' כהו"א התנאים

הוכשרו  דלא דר"י כרבנן וקיי"ל  דמי, כאוכל  לאוכל 

דמי  כאוכל  לאוכל הבא דמשקה משום הככרות 

מכשיר) .ואינו

 àôô áø éøáãá åøåàéáå à"áùøä  úñøéâ

êà [å היא הגאונים שגירסת כותב הרשב"א

הגר"א)הנכונה ובהגהות הרי"ף ,(וכ"כ

הבא  משקה 'דכו"ע אומר  פפא שרב שגירסתם

במשקה  התנאים נחלקו  אלא דמי ' כאוכל לאוכל

הוכשר  דאמר  יהודה דר' כלומר לאיבוד, ההולך 

מ"מ  דמי, כאוכל לאוכל הבא דמשקה דאע"ג ס"ל

שהאש  לאיבוד  המשקה הולך דאח"כ  כיון  הכא

כמשקה  אלא הוא כאוכל לאו באפיה, שורפו 

את מכשיר  וע"כ אוכל, לתוך בא שאינו  דעלמא

לבסוף  לאיבוד  דהולך דאע"ג סברי  ורבנן הככרות ,

הלכך  הפת את  בהם ומייפה מחליק השתא מ"מ

כאוכל  שדינו הוא דעלמא לאוכל הבא כמשקה

עומדים  פפא רב דברי  זו ולגירסא מכשיר, ואינו 

דמי)להלכה כאוכל  לאוכל הבא דמשקה .(דקיי"ל

 àúâåìô øåàéáá òùåäé áøã äéøá àðåä áø 'éô

íéáðò ÷éìçîäã

êùîäáå [æ הונא רב דעת את הגמ' מביאה

תנאים  שמביא יהושע דרב בריה

לאיבוד  העומד  במשקה שנחלקו (בסוחט אחרים

הוא  שצריך למסוק זמנם הגיע אם לידע זיתים

הולך המשקה אך לצאת  נח שמנו אם לראות

מכשיר, ואינו כמשקה הוי לא שלרבנן לאיבוד,

ומכשיר) כמשקה דינו המח'ולר"י את  ואילו ,

מפרש  הענבים במשקה ככרות במחליק  הקודמת

נחשב  אינו שם דלכו "ע יהושע דרב בריה הונא רב

נתנו האוכל לצחצח שהרי  לאיבוד כהולך המשקה

לצחצח  העומד  במשקה פליגי אלא מצחצחו , והרי 

שלרב  מרש"י ומשמע כאוכל, דינו  האם האוכל

האוכל  בו לטבול ענבים הסוחט דר "י  בריה הונא

ופליגי עביד  משקה דתורת כמשקה דינו  לכו"ע

ניכר  ואין  הככרות את  המשקה שמצחצח באופן

אף  ולר"י כאוכל שדינו  לרבנן ס "ל שבזה המשקה

הונא  רב מדברי מוכח וא"כ כמשקה, דינו  בזה

שמשתמשים  הנסחט המשקה שלכו "ע דר "י בריה

כהולך  דינו אין צורך לאיזה הסחיטה בשעת  בו 

באש )(אףלאיבוד  נשרף  רק שאח"כ  היא המח' וכל ,

או כאוכל דינו האם טומאה הכשרת דין לגבי 
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בודאי כמשקה יהא בשבת דש  איסור לגבי (אך

בכה"ג ) דש  .איסור

åðéã íéðåáâîä úèéçñù ô" åòå  ô"îøâä úòã

 ãåáéàì  äèéçñë

 äðäå [ç ע"מ מהמגבונים המים הוצאת לגבי

הרבנים  מגדולי  כמה יש בהם לנקות

ח"ב  או"ח אג "מ בשו"ת  פיינשטיין משה ר' (הגאון

פראנק הגרצ"פ לומר ונטו הסתפקו וכן ע, סי'

סחיטה והגרשז"א) כמו  הוי שזה לומר שסברו

להלכה  וא"כ לאיבוד  הולכים הלא שהמים לאיבוד,

לאיבוד  והולך הנסחט דמשקה רבנן כדעת קיי "ל

ס"ל  וא"כ כמשקה דינו  דאין  משום מכשיר  אינו

בסחיטת שאין  דה"נ הנ"ל הפוסקים לגדולי 

שהולכים  היות  מדאו ' דש  איסור  משום המגבונים

לאיבוד כמשקה)המים אותם שותים [אלא (ואין ,

מהני ובזה לאיבוד  בהולך אף  דרבנן איסור  דיש

נוסף דרבנן  ].(כדלהלן)צירוף 

 úèéçñ áùçð  òåãî íéðáøä éìåãâî 'à úéùå÷

 çöçöìë éåä àìä) ãåáéàì êìåäì  íéðåáâîä

( úåøëëä úà

êà [è על ששואל בב"ב הרבנים מגדולי  א' ישנו

סחיטת דימו מדוע הנ"ל הפוסקים גדולי

לא  הלא לאיבוד ההולך למשקה מהמגבונים המים

שלכו "ע  שס"ל דר"י בריה הונא רב לדעת  מיבעיא

כהולך  נחשב אינו  ענבים דהמחליק  בברייתא

ומאבדו)לאיבוד שורפו האור שאח"כ היות(אף

בו, שרוצה לשימוש הנסחט המיץ עם שמשתמש 

ה"נ  וא"כ  הככרות, את במשקה לצחצח שרוצה

הולכים  שאח"כ אף  מהמגבונים המים בסוחט

בהם  משתמשים שנאבדים לפני  מ"מ לאיבוד

דש  איסור  בהם ויש  למשקה, ונחשבים לניקוי,

האם  שנחלקו  שמפרש  פפא לרב אפי' אלא לכו"ע,

לאיבוד הולך  שלבסוף שורפו)משקה דינו(שהאש

שס"ל  רש "י  לפירוש  בשלמא הרי לאיבוד, כנסחט

שס"ל  משום זהו  הוכשר  שלא שלרבנן  ר"פ  בדעת

לבסוף  דאזיל אדעתא מתחלה הנסחט שמשקה

י "ל  הרי  למשקה, נחשב שאין  כלאיבוד  דינו  לאיבוד

ע"מ  מתחילה נסחט שהמשקה במגבונים דה"נ

לאיבוד  לשתיה)לילך  ואין (שאינו כמשקה דינו  אין 

דברי אין רש "י  לגי' דהלא קשה אלא דש, איסור בו 

הרי"ף  לגי ' ורק  כנ"ל, להלכה נשארים פפא רב

וכדברי להלכה, פפא רב דברי  עומדים והגאונים

לכו " הרי ולפירושם הנ"ל, מה הרשב"א מהני לא ע

כסחיטה, כלל יחשב שלא לבסוף שורפן שהאש 

מכשיר  שאינו  כאוכל דינו  האם היא המח' כל אלא

אף  וא"כ לטומאה, המכשיר כמשקה או לטומאה

כאוכל, שדינו  משום מכשיר שאינו כרבנן  דקיי"ל

איסור  בודאי בהם יהא מגבונים סחיטת  לגבי  מ"מ

לאיבוד, שהולכים אף  כלדש לרשב"א (שכנ"ל

לגבי  כמשקה או כאוכל נחשב אם רק היא המח'

ישנו  לכו"ע דש מלאכת לגבי אך  טומאה, הכשר

לאיבוד ) אח"כ שהולך אף  .האיסור

íéðåáâî ïéãì ' çöçöì' ïéá ÷åìéçä  ìò áåùééä

 äðäå [ é יישב הנ"ל החכמה ים שבספר בתשובה

בין  חילוק  ועשה הקושיה את  מו"ר כבר 

את לצחצח ע"מ ככרות  על ענבים סחיטת 

נמרח  אלא לאיבוד  הולך המשקה שאין הככרות ,

על  המיץ של הרושם ונשאר ומצחצחם הככרות על

העולם, מן  נאבד ואינו האפיה, אחר אף  הככרות 

לצחצח  שע"מ דר"י בריה הונא לרב ס "ל וע"כ 

בסחיטת משא"כ  לאיבוד , הולך נחשב אינו  לכו"ע

את שמנקים אחר הנסחטים שהמים המגבונים

אלא  הגוף , על המים רושם נשאר אין הגוף 

בריה  הונא רב גם הרי  לגמרי ונאבדים מתייבשים

כסחיטה  דנחשב פפא רב לסברת מודה דר "י 

על  אך  הנ"ל, האחרונים כדברי  לאיבוד ההולך 

רבנים  שיש  ששמענו כמו ולפלפל לדון  יש  זה יישוב

שהמים  שכיון  וס"ל זה בתי ' ופקפקו שטענו

עמם  משתמשים לאיבוד שהולכים לפני הנסחטים



לנפשך  חכמה דעה כו 

אלא  לאיבוד  כהולך נחשב אי"ז הניקוי  לפעולת 

דישה. איסור בו שיש לצחצח כע"מ

íéðåùàøäî ãéçéä àåäù  åúèéùì à"áùøä

ä÷ùîìë áùçð äöéçøì  äèéçñù  ì"ñù

ë" òå [ àé להוכיח חדש, יישוב מורנו  עתה תי '

משיטת להלכה כלל להקשות  שאין 

הרשב"א  כשיטת להלכה קיי "ל לא דאנן הרשב"א,

שהוא  לשיטתו  שהרשב"א אשכחן  דהנה בזה,

שסחיטה  שס "ל שאשכחן  הראשונים מכל היחיד

לאיבוד , ההולכת  כסחיטה נקראת  אין  רחיצה לשם

שס"ל  להדיא אשכחן ראשונים שאר  משא"כ 

כסחיטה  דישה לגבי נחשבת  רחיצה לשם שסחיטה

המשקה  את שותה או  כשאוכל ורק לאיבוד, ההולך 

וכדלהלן . דש, איסור  לגבי כסחיטה נחשב היוצא

àéâåñîíùì  äèéçñù úåèùôá ïðéæç 'ð  óãã

 ãåáéàì êìåäë áùçð äöéçø

íãå÷å [ áé ע"ב נ בדף  הסוגיא את לציין  יש

מרב  מיניה 'בעו שם בגמ' שאי '

בחול  וכי  להו אמר בשבת זיתים לפצוע מהו ששת 

פליגא  לימא אוכלין. הפסד משום קסבר התירו  מי 

בפת, צורכו  כל אדם עושה שמואל דאמר דשמואל

בתוס' ר "י  ופי ' מאיסי', הני  מאיסא לא פת אמרי

ורגליו, ידיו פניו  בהם לרחוץ הזיתים שפוצע שם,

הראשונים שם ועוד )ומקשים הריטב"א מדוע (בחי'

הריטב"א  ומתרץ דישה, איסור  משום בזה אין 

דישה. איסור בזה אין לאיבוד הולך דהמשקה דכיון

הפוסקים  גדולי  כדברי  הגמ' מדברי  בפשטות  וחזינן 

כסחיטה  נחשבת גופו לנקות  ע"מ שסחיטה הנ"ל

שם  בתשובה הבאנו  זו  [וראיה לאיבוד  ההולך 

מיירי דהתם דוחים שיש  מה שם והבאנו בארוכה

גופו לרחוץ בשביל הזיתים שע"ג במשקה די שיש

מהזיתים היוצא במשקה הרשב"א וא"צ (ואולי

שם) בגמ' זה כפי' יפרש  אי"ז שלהלן כנ"ל אך  ,

בפשטות].

íéîä íéëìåäù áùçðù ïçëùà âåôñã àéâåñá

 ãåáéàì

 ùéå [âé שיש אשכחן ששם נוסף  מקום לציין

כל  שאר  עם הרשב"א מח' זה בענין 

שיש  אי ' קמ"ג דף ובגמ' במשנה דהנה הראשונים,

אחיזה  בית  לו שאין  בספוג להשתמש  איסור 

דהוי מכיון  לסחוט מתכוין  שאינו  אע"פ  בשבת,

לידי פסי "ר  שיבא פסי"ר הוי הספוג (שכשאוחז

שםסחיטה) ואי' סכ "ד, שכ  סי' הרב שו"ע ,)á(עיין

_________________________

נעורת ב. או בגד חתיכת  הברזא סביב וכורכין היין בו שמוציאין החבית שבדופן בנקב שמכניסין ברזא שם, הרב השו"ע  ז "ל

מלבנים  שאין משקין שאר או אדום יין של חבית היא אפילו בשבת בה לפקוק  אסור שבחבית  הנקב בה ופוקקים פשתן של

מכל  לאיבוד הולכין הנסחטין שהמשקין ואף  הוא ימות  ולא רישיה  ופסיק בנעורת הבלועין משקין נסחטין הפקיקה שע ''י מפני

אלא  סופרים מדברי אפילו איסור אין לאיבוד הולכין שהמשקין שכל אומרים ויש  למעלה כמ''ש סופרים מדברי אסור מקום

שום  לו אין שהרי כלל לו נוחה הסחיטה שאין כיון מותר רישיה פסיק שהוא אע ''פ  לכך  מכוין שאינו כל אבל לסחוט כשמתכוין

הפך  לתוך מהמוכין הנסחטין שהמשקין מפני אלא לסחוט  מתכוין שאינו אע ''פ הפך בפי מוכין להדק אסרו ולא ממנה הנאה

בהם  לו ואין תחתיהם כלי אין אם לאיבוד הולכין הן הברזא שסביב מהנעורת הנסחטין משקין אבל זו מסחיטה הנאה לו שמגיע 

הראשונה כסברא והעיקר כלום של לסחוט הנאה מתכוין שאינו ''פ אע בו מקנחין אין אחיזה בית לו שאין ספוג  שהרי
לאיבוד הולך מהספוג  הנסחט זכות והמשקה  עליהם שלמדו ויש בשבת בנעורת לפקוק  בדבר היתר נהגו העולם מקום ומכל

אחיזה  בית  לו שיש  ספוג כמו מותר הנעורת  מן משקים שנסחטין אע''פ  לנעורת  מגעת  יד ואין לנעורת חוץ ארוכה שהברזא דכיון

לקבל  הברזא תחת  כלי יש  אם אף זה ולפי מצלוחית מים כמריק שהוא מפני מותר משקה ממנו שהנסחט שאף האומר לדברי

ילך  הנסחט שהמשקה כדי הברזא תחת  כלי יהיה שלא להנהיגם יש לכן דבריו על החולקים שרבו ולפי מותר הנסחט משקה

שהמשקה  כל במתכוין לסחוט  אפילו לגמרי מתירין שיש מפני עיקר שאינה אף שנתבאר האחרונה סברא על ויסמכו לאיבוד



תשע"ז  ויקהל-פקודי פרשת דא"ח כז ליקוטי

לאיבוד , הולכים מהספוג היוצאים שהמים שאף 

המים  בהולכים אף דש  איסור  אסור  מדרבנן מ"מ

דרבנן  איסור של נוסף צירוף  יש  שאם אלא לאיבוד,

שמיירי מפרש הערוך והנה מתירים, אחר

ובכ "ז  הטבלא, את לנקות  בספוג שהשתמשו 

הר "י  בדברי דףאשכחן כתובות  בשיטמ"ק (המובא

שאינוו') היות לאיבוד הולך  כמו  זו  סחיטה שנחשב

שאף  ראיה ר"י מזה ומביא עצמם, מהמים נהנה

מדרבנן אסורה לאיבוד ההולכת (ודלא סחיטה

לכתחילה) ניח"ל דלא בפסי"ר שמתיר .כערוך

 ïéà íéî íò ä÷ðîùëù é"ø  ìò ïòåè à"áùøä

 ãåáéàì  íéëìåäë íéáùçð

 äðäå [ãé הרשב"א (שם)השיטמ"ק בשם מביא

ה  על מחשיב שמקשה למה הנ"ל ר"י

כהולך  הצלחת לנקות מים ממנו  שסוחטים ספוג

והלא  עצמם, מהמים נהנה שאין  משום לאיבוד,

עמהם  שמנקה עצמם מהמים נהנה וחזינן â הוא ,

ע"מ  בסחיטה להר "י  הרשב"א בין  מח' שיש להדיא

דהר "י לאיבוד, ההולך כסחיטה נחשב האם לנקות 

נ', בדף  הריטב"א בשם לעיל כמש"כ  ס"ל

דבר  עם כשמשתמשים רק  תורה אסרה שבסחיטה

הנסחט  כשדבר  אך  לשתיה, או  לאכילה הנסחט

איסור  בו  שאין לאיבוד , כהולך נחשב לניקוי  הולך 

שסחיטה  שס "ל הרשב"א משא"כ  מהתורה, דישה

איסור  בו  יש  לניקוי הנסחט דבר  עם להשתמש  ע"מ

דישה.

 áåèø âåôñá  óà éøééî é"øäù ø"àäî äçëåä

åá ä÷ðîù

 ùéå [åè במנגב מיירי  שהר "י  לדחות שרוצים

שכותב  וזה יבש , ספוג עם הצלחת

את מנקה שאין  משום זה מהמים נהנים שאין  הר"י

המים  את מנגב אדרבא אלא המים עם הצלחת 

מוכח  באמת  אך  היבש . הספוג עם הצלחת שעל

בגמ' אי ' שהלא זו , כדחיה דלא הפוסקים מדברי 

והא"ר  לסחיטה, פסי"ר הוי בספוג (סי'שהשימוש

סקי"ח) ש "כ שכ בסי' השו "ע ממשמעות  מקשה

לידי יבא שמא בספוג להשתמש שלא גזירה שיש

הא"ר  ומתרץ פסי"ר, שאינו ומשמע סחיטה,

אף  יבש  בספוג אף לאסור  שיש מוסיף שהשו "ע

סחיטה, לידי יבא שמא גזירה יש  מ"מ פסי "ר  שאינו 

לידי שיבא בספוג פסי"ר יש  כלל שבדרך  היות 

ק  ספוג שסתם הא"ר  כדברי  ומוכח סחיטה,

בספוג  מיירי פסי "ר  ודאי בו  שיש  הגמ' בה רשמיירי

הר "י בשם המרדכי קאי וע"ז מים, בו  שיש  רטוב

נהנים  שאין  היות לאיבוד, כהולך  נחשב שזה

נחשב  שאין כנ"ל הוא בזה ההסבר ובע"כ  מהמים,

שרק  דישה, לגבי לניקוי  במים ההשתמשות 

הוי ולניקוי  דש , איסור תורה אסרה ושתיה לאכילה

לאיבוד . כהולך דנחשב דרבנן איסור

 âåôñá éøééî é"øù à"áùøä éøáãî çëåî

 áåèø

 úîàáå [æè על שמקשה עצמו מהרשב"א

נהנים  שאין  כותב מדוע הר "י 

_________________________

ובחתיכת  בנעורת לחוש אין ליבון איסור (ומשום זו קולא ג''כ לצרף  כדי לנעורת  חוץ ארוכה תהא הברזא וגם לאיבוד הולך 

שי''ט בסי' שנתבאר כמו כלל לליבון חושש ואינו לכך  עשויין שהן מפני מלבן שהוא לבן יין הוא אם אף הברזא שסביב בגד

ע"כ. משמרת ). לענין

מדרבנן ג. אבל מדאורייתא מילי הני שרי מיניה הנאה ליה ולית  כו' רישיה דפסיק  דאע"ג ואמר ז "ל כרש "י פירש  ור"י שם, ז"ל

קאמר  מחטאת לפוטרו דיליה דלאו בארעא דעביד צריכא לא ההבונה בפרק דמשני והא הוא, רישיה דפסיק כיון אסור מיהא

כלומר  כו' בו מקנחין אחיזה בית  לו יש אם הספוג א) (קמ"ג נוטל בפרק מדתנן לדבריו ראיה והביא איכא מיהא איסורא אבל

כו' רישיה דפסיק  לר"ש  אפילו בגמ ' לה ומוקמין הוא נסחט דע "כ הנסחטין משום במים  הוא נהנה דודאי ראיה  אינה וזו
ולנקות  לקנח לו ע"כ.דצריך וכו'. .
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ומנקה  שרוחץ מהמים נהנים דהלא מהמים,

הר "י בדברי  הרשב"א שהבין  מוכח עמהם,

מים בו  ויש רטוב הנ "ל )שהספוג הדוחים כאלו ,(ולא

בספוג והרשב  שמיירי הר "י  דברי  את מיישב אין "א

אף  שלהר "י  כנ"ל הרשב"א הבין  ובע"כ  יבש ,

והטעם  מהמים, נהנים שאין נחשב רטוב בספוג

נחשבת הניקוי  הנאת  שאין  ר "י  שסובר כנ"ל צ"ל

כהולך  נחשב אלא דישה, איסור לגבי כהנאה

דרבנן איסור  רק דהוי  איסור לאיבוד בצירוף  (ומותר

וכנ "ל ) נוסף  .דרבנן

äî÷  óãã àéâåñ ùøôî åúèéùì à"áùøä

 ïãéãì  ë"àùî , äùéã øåñéà ùé ò" åëìã

 äðäå [æéאת כלל מעתיק אין ש"כ  בסי ' הב"י

את רק מעתיק אלא הרשב"א, דברי

ניח"ל  דלא שפסי"ר שס "ל התוס' בעל הר"י דברי 

סחיטת מאיסור כנ"ל זאת ומוכיח מדרבנן , אסור

נפסק  וכן  מהמים, נהנים כאין שנחשב הספוג

להקשות אין  וא"כ  הנ"ל, שכ  סי ' סוף הרב בשו"ע

קמה, בדף  הרשב"א מדברי הנ"ל הקושיא

לשם  שלא אף שסחיטה שס "ל לשיטתו שהרשב"א

דישה, דאיסור לסחיטה נחשב ושתיה אכילה

מפרש  הרשב"א ע"כ  לאיבוד, כהולך  נחשב ואינו 

את שכשסוחט ס"ל שכו "ע הסוגיא את  שם

אינו הככרות את בהם להחליק ע"מ הענבים

עם  שמשתמש היות לאיבוד כהולך נחשב

הכיכרות, את לצחצח או המשקה אוכל שאין (ואף 

אינו  מ"מ שורפו, שהאש  הנסחט המשקה את שותה

לגבי  כן שס"ל וכמו לאיבוד כהולך להרשב"א נחשב

כל דלדידיה לאיבוד , כהולך נחשב שאינו ספוג סחיטת 

שלא  אף  דש באיסור הוי הנסחט במשקה השתמשות

ושתיה) אכילה שכל לצורך הרשב"א מפרש וע"כ ,

האם  טומאה הכשר  לגבי רק  היא בגמ' המח'

איסור  בו יש לכו "ע אך כאוכל, או  כמשקה נחשב

הראשונים לשאר משא"כ קיי"לדישה, (שכן

בעל להלכה) הר "י  כשיטת  דספוג בסוגיא שס"ל

שבאיסור  היות  לאיבוד , כהולך שנחשב התוס'

והנאת ושתיה, אכילה רק  תורה אסרה דישה

לאיבוד , כהולך  דישה איסור לגבי נחשבת ניקוי

שכל  להיפך , קמ"ה דף  בגמ' גם יפרשו  הם הרי

אם  טומאה הכשר  לגבי רק  היא התנאים המח'

דש  איסור  לגבי  אך כמשקה, או כאוכל חשוב

הנסחט  משקה את  שותה או  אוכל שאין  היות 

אלא  דש, של דאו' איסור בזה אין  לכו "ע עצמו ,

דרבנן , איסור רק  דהוי לאיבוד  כהולך נחשב

דידן  בנידון וא"כ שרי, נוסף דרבנן  איסור ובצירוף

הנ"ל  הראשונים ככל קיי"ל להלכה המגבונים של

רק  דהוי לאיבוד , כהולך  נחשב לניקוי  דסחיטה

[שיש  נוסף דרבנן ובצירוף דרבנן איסור 

כמו דרבנן של נוספים צירופים כו "כ  במגבונים

שרי. שם] בתשובה שהארכנו 

ìéìã äìéôúä  úåðååë éáâì ' äùî  ìä÷éå'á æîøä

 çñô

ãåò [çéאת משה 'ויקהל הפסוק את ברמז  פירש 

דכוונות ענין  לגבי ישראל', בני  עדת  כל

שישנם  למכוונים ידוע דהנה פסח, דליל התפילה

ובכל  זו, תפילה לגבי  במקובלים שיטות הרבה

שיטות כחמשה יש  ובתפילה בקר"ש  תיבה

זו) סוגיא בכל  .(ואכמ"ל 

ù"ùøä úåòîùîë úåèéùä ìë ïéåëì ùé

(êøåë äöî àéöåî úðååëá)

øàéáå [èé במקו "א עפמש "כ בזה שדרכו  מורנו 

מהרש "ש מוציא להוכיח (בכוונת 

כורך ) הרמב"ם מצה מח' את הרש"ש  שם שמביא

לא  מחמצת  דכל לאו ובשמירת  וז "ל, והרמב"ן

דזו"ן  מחב"ד  ולהרמב"ם מכתר, להרמב"ן תאכלו 

עכ "ל. ל"ת . ומצות  עשה מצות בכוונת  אצלינו כנז '

דכל בלאו והרמב"ן הרמב"ם שנחלקו (והיינו

על לאו היא דלהרמב"ם תאכלו, לא מחמצת 

פרט  אלא בפ"ע לאו אינו ולהרמב"ן חמץ, תערובת

דחמץ) הכללי הלאו לגבימפרטי נפ"מ שהוי  ,



תשע"ז  ויקהל-פקודי פרשת דא"ח כט ליקוטי

שאלו שכיון בזה הרש "ש שכוונת  וביארנו  הכוונות ,

שני את  לכוין יש  הרי  חיים, אלקים דברי ואלו

השייכים  העליונים שבעולמות  היינו הכוונות ,

ובעולמות כך , היא הכוונה הרי  הרמב"ם לשורש 

היא  הכוונה הרמב"ן לשורש השייכים העליונים

מח' שיש מקום בכל הוא כן לדעתינו וה"נ אחרת,

דברי ואלו אלו  הרי  הכוונות , בענין המקובלים בין 

כל  של הכוונות  כל את לכוין ויש חיים, אלקים

השייך  הרוחני  בעולם כוונה כל ולכוין  הדעות ,

הכוונה. זאת  שמפרש  המקובל לדעת 

'÷ä  äðéëùä úòøëä ––––  úçà àéä äëìää

àìà [ë שהנה זה, בענין מורנו עתה שהוסיף

קול הבת שהכריזה דאחרי  (לגבי ידוע

וב"ה) ב"ש מ"מ מח' חיים אלקים דברי ואלו  שאלו 

הגה"ק  בזה ומבאר  הלל', בית כדברי  'הלכה

זי "ע לד )מקאמרנא סי' ז"ז בארוכה,(שלה"ט

שאף  שכינתא', דא 'הכלה על מרמז  שהלכה

כל  של השרשים את  העליונים בעולמות  שישנם

ענין  את העליונים בעולמות ישנם שהלא הדעות ,

נוטה  החסד  שספי' וספי '(להקל )לימיןהספי ',

לשמאל בעוה"ז (להחמיר)הגבורה כאן מ"מ וכו ',

שיורדת המלכות שספי ' אחת , הלכה להיות צריך

יונתי היא 'אחת אלא ריבוי  בה אין בעוה"ז  להנהיג

שיש  מה [וכל אחת, הלכה הכרעת  שיש תמתי ',

הגלות מגזירת  הוא בהלכה דעות ריבוי  היום

תמצא  שלא עד  בגלות והיא השכינה שנעלמת

כדברי אחד , במקום ברורה והלכה ברורה משנה

שבת במס ' ע"ב)הגמ' קלח בזמן (דף  אך  ,

הסנהדרין  חכמי יושבים מקומה על שהשכינה

הלכה  שתהא מח' בכל ומכריעים הגזית  בלשכת 

הלכה', זו  הוי "ה 'דבר נאמר וע"כ  ישראל, לכל אחת 

לשון  – חיים אלקים דברי ואלו ואלו אחד ' ש'הוי "ה

הספי ' על שמרמז  אלקים שם לגבי רק  שייך רבים,

מקאמרנא  הגה"ק בכ"ז  שמאריך  וכמו רבים, שהם

שם].

 àéä éøä ç"åúäå  ù"ùøä  úòøëä ùéù  íå÷îá

äðéëùä úòøëä

ð" äå [ àë למכוין הראוי שמן  שאף בעניננו ,

הדעות כל את לכוין האמיתי

במקובלים, כוונה שישנם שכל  לכוין שיש (וכנ"ל

בעולמות נשמתו שורש לפי אחד כל  לפי תהא

במח'העליונים) ההכרעה ענין שישנו כמו  מ"מ ,

הפלוגתא  לגבי ה"נ הרי הפוסקים כללי  ע"פ בהלכה

דעת את שישנה מקום כל הרי המקובלים בין שיש

אצלינו נחשבים שהם חכם והתורת הרש "ש

נחשב  הרי  הכוונות  לענין המובהקים כרבותינו

השכינה  הכרעת  היינו  – בהלכה הכרעה לנו  שיש

הכוונה  שהיא לכוין  שיש העיקרית  הכוונה שהיא –

השכינה. אל השייכת

åîöòì äëìää  òéøëäì  ùé äòøëä ïéàù øáãá

ìåôìôäå ïåéòä êåúî  äðù  ìëá

éáâìå [ áë שאין בדבר המקובלים בין  פלוגתא

והתורת הרש "ש של הכרעה לנו 

מה חכם, עצמם הרש"ש תלמידי שנחלקו (כגון

זו) בכוונה הרש"ש בכל דעת ללמוד  הדרך  שם הרי  ,

תורה  של כדרכה בה ולעיין מחדש , הסוגיא שנה

באריז"ל  הלשונות  מדיוקי וראיות בפלפולים

מתוך  היוצאת וההכרעה הנטיה וכפי  וכו ', וברש"ש 

הכרעת בחי' זה הרי והפלפולים והעיון  הלימוד כל

כל  את  לכוין שיש  אף וא"כ זו , לשנה השכינה

מוסיפים  השיטות כל כוונת אחרי  מ"מ השיטות

כפי היא זו בשנה השכינה אל ההולך  שהכונה

זו. בשנה והעיון הלימוד  מתוך  שיצא הכונה

äðùî  úåðúùäì äìåëé  äðéëùä úâäðääðùì

íéøáãäå [âë,לשנה משנה להשתנות יכולים

הק' השכינה הנהגת שהלא

זמן  בכל להשתנות  שם יכולה שמאריך (וכמו

ור"ת דרש"י תפילין בענין מקאמרנא הגה"ק 

הנהגת לפי לדור מדור בזה ההנהגה שהשתנה



לנפשך  חכמה דעה ל

עיי"ש ) דור בכל  פרק השכינה ריש בגמ' מצינו וכן ,

הנשיא יהודה רבי  אצל המרכבה הזהב (שהיה

דוד שמבית המלך  בחי' הוא שהנשיא – לשכינה

רבינו  על צח סנהדרין בגמ' וכדאי' הדור, אותו של

אל המרכבה שהוא משיח, בבחי' שהיה הק '

ובזקנותוהשכינה) אחת כדעה סבר שבצעירותו

משתנה  השכינה שאצל כנ"ל והיינו להיפך, סבר 

עת. בכל ההנהגה

äëìäì åéúåáåùúá  ì"öæ ô" îøâä úâäðä

ïëå [ãë משה ר ' הגאון אצל אשכחן 

התשובות בענין זצ"ל פיינשטיין 

שואלים  שהיו פעם שבכל כותב, שהיה להלכה

ובפוסקים  בסוגיא שוב מעיין  היה שאלה אותו 

עתה, העיון  מתוך  לו שיצא כפי פוסק  והיה

הוא  שפסק  ממה להיפך תשובה פוסק  ולפעמים

והיינו קודמת, בתשובה גופא זו  בשאלה עצמו 

כפי לפסוק יש פעם שבכל כנ"ל הגרמ"פ שסבר

שהשכינה  שכיון  עתה, העיון  מתוך  שיוצא

כדעה  העיון מתוך לך יצא שעתה אותך הנהיגה

[ואמנם  זו. כדעה ההלכה שעתה מוכיח הר"ז  א'

שוב  לעיין בכוחו אין שעתה הפוסק  כשרואה

השכינה  מהנהגת מוכיח גם הר "ז זו בסוגיא

בזמן  ופסק  שכתב מה על עתה לסמוך  שעליו 

תמיד  לעיין  חיוב לו  ואין זה, בענין  הקודם

ואחר  שוב, לעיין  בכוחו שיש  כשרואה אך מחדש ,

שפסק  ממה אחרת  מסקנא עתה לו  יוצא העיון

היא  עתה השכינה שהנהגת מוכיח הר "ז קודם,

וכנ"ל]. אז  שהיה ממה אחרת 

 éôë  äòøëääù ––––  íòä  úà úòã ãîìî  ä"òøùî

ùãå÷  úáù íåé 'éçá –––– '÷ä  äðéëùä  úâäðä

äæáå [äë משה 'ויקהל הפסוק את ברמז פירש 

ששת וגו' ישראל בני  עדת כל את 

קדש  לכם יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים

הנ"ל  ע"פ  בזה והרמז  וגו ', להוי"ה שבתון שבת

הספי ' שהיא הדעת , ספי ' על מרמז  שמשה

הספירות. כל בין  המכריעה

 ä"òøùîåשישנו שאף בנ"י  את  דעת מלמד

תעשה  ימים 'ששת  של הענין 

ספירות  הששה כל על רמז  שזהו (כידוע מלאכה',

וכו') החסד ספי' כנגד  ראשון נובעים שיום שמהם ,

דברי ואלו  אלו  בבחי' שבתורה, הדעת  ריבוי  כל

את דעת  מלמד משרע"ה מ"מ כנ"ל, חיים אלקים

בבחי ' שהוא להוי "ה', 'שבת  של הענין שישנו העם

'ודבר  ההלכה, הכרעת בבחי' שהיא המלכות  ספי '

רק  תמיד  מכריעה שהשכינה הלכה', זו  הוי"ה

הק' השכינה אחרי תמיד לחפש  ויש  אחת , כדעה

אל  ההולכת שהכוונה ולכוין ההלכה, הכרעת  ואחר 

לגבי הש "י  בחר  שבה האחת הכוונה היא השכינה

תמיד  הק' השכינה אחר חיפוש וע"י וכנ"ל, זו שנה

בכל  הק' השכינה לגילוי  נזכה אורחותינו  בכל

העולמים  לחי ומנוחה שבת שכולו ביום העולמות 

אמן . ברחמים ממש בימינו  במהרה

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


