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ג'-ד') ט"ז, (במדבר

êéøö על ויפול משה 'וישמע ענין  מהו  להבין 

המחלוקת. מפני  הק' רש"י וכתב פניו ',

של  היחודים סוד הוא פניו  על ויפול ענין  והנה

בזוה"ק כדאיתא אפים ע"ב)נפילת קע"ו דף ,à(קרח

לעשות בכאן רבינו משה הוצרך למה להבין  וצריך 

אפים. נפילת בחי'

'÷ä  äðéëùá  úå÷áãä àåä äàéøáä  úéìëú .à

 øàáä  úçéúô ñ"äù  ìàøùé õøà ãåñá

 àúéàכ "ד )בלקו "מ דעלמא (תורה אמצעותא

הכא,áהיכא  להו  אמר לאצבעתיה זקפא ,

ומושחו, אשלו אייתו אמר יימר, מי  ליה אמרו

הענין  כל היא â ועיש"ב הבריאה תכלית  דהנה .

_________________________

במה,א. למיתה. גרמייהו מסרו ואהרן משה חזי, תא בׂשר. לכל הרוחות  אלהי אל ויאמרו פניהם על ויפלו שם: הזוה"ק וז "ל

נפילת  אתר ובכל הוא, דמותא אילנא כך ובגין וא"ו. חסר כתיב רוחת הרוחות , אלהי אל ויאמרו פניהם על ויפלו דכתיב בגין

אתר  דאיהו הרוחות ' 'אלהי יום', בכל זועם 'ואל ז') (תהלים דכתיב הוא הדא 'אל' אלהי. אל דא ועל הוי. אתר לההוא אנפין

אתיין. ומתמן סלקין תמן נשמתין וכל דעלמא, דנשמתין צרורא

שאלות ב. כמה חנניא בן יהושע  ר' את ושאלו גדולים חכמים היו שהם ע"ב) ח ' (דף  בכורות  בגמ ' אתונא דבי דסבי באגדה עי'

היכן  אותו ששאלו הוא השאלה ופירוש  מהם. חכם יותר שהוא להוכיח כדי הקיסר בפקודת היה וזה חכמתו, כפי להם וענה

סובב  זו אגדה ביאור ועל ע"כ. ותמדדו, חבל תביאו להם אמר אמר, מי לו אמרו כאן, להם ואמר לאצבעו זקף העולם, אמצע

שם. בלקו"מ  העמוקים דבריו והולך

משיג ג. השכל שאין אעפ"י א"ס  דאור נמרץ: בקיצור דבריו תמצית וזה המאמר, מיוסד זה ועל שם בלקו"מ  היטב לעיין יש 

הוא  זה ענין (ומקור מטי ולא מטי בבחי' אותו משיג השכל אז  הרדיפה ידי ועל אבתרה, למרדף דמחשבה רדיפה מ"מ  אותו

הזוה"ק לשון שמובא תשע"ב שמות פרשת  חכמה" "דעה ועי' וכו', בצלותין ידאי ארימת  ע "א ס"ה דף נח פרשת הזוה"ק במאמר

המצוות  עשיית  ענין שהוא הקטורת סוד ידי על רק  מטי ולא מטי של זו בחי' להשיג אפשר ואי באריכות ), הענין כל וביאור

וע"י  לב", ישמח  וקטורת  "שמן הפסוק סוד והוא הקטורת, סמני י"א בסוד מהקלי' והקדושה החיות  מעלה עי"כ אשר בשמחה

הקטורת  בכוונת בשעה"כ המבואר מהקלי' דעשיה המלכות  עליית  סוד וזה תצאו, בשמחה כי בסוד הנצוה"ק  עולים המצוות שמחת

ע "ג). י"ג (דף

שיצאה  והקדושה לחב"ד, והחג"ת  לחג"ת , והנה"י לנה"י, עולה דהמלכות העולמות, עליית  סדר בשעה"כ שם ומבואר והנה

כח  יש מצוה עשיית ידי שעל הוא לנה"י המלכות עליית  דסוד שם, רבינו ומבאר המלכות, למקום עולה הקטורת  בסוד מהקלי'

העולמות  לכל ברכה נמשך ההליכה ידי על ואח "כ ההליכה. כלי שהוא נה"י וה"ס  ה', לעבודת העולמות  כל ולעורר לילך  בהמצוה

א  אהרן וישא בסוד הברכה, תלוי שבהם הידים שהם החג"ת  על הנה"י עליית  סוד החג"ת וזה עליית  וסוד ויברכם, העם אל ידיו ת

מלכות  סוד וזה בעצמו, השכל על לסמוך אין כי השכל, ברכת לתוך אמונה להמשיך  וצריך  השכל. ברכת  ענין הוא החב"ד על



לנפשך  חכמה דעה ד

את לירש  הוא והתכלית ב"ה, א"ס לאור  לחזור

השכינה  שהוא העליון בבאר  ולהכלל ישראל, ארץ

לגור  לזכות והנה ברדל"א. הגנוזה המלכות  סוד  הק'

הקדושים  והאבות  קשה, דבר  הוא ישראל בארץ

המלכות, סוד  שהוא הבארות, בחפירת עוסקים היו

הבאר  שפותחים אחר אף  כי קשה, עבודה והוא

ושוב  שוב וצריך  אותם, וסותמים הפלישתים באים

בקביעות לגור  פשוט דבר אינו  כי הבאר , לפתוח

אחר  ואף ישראל, ארץ שה"ס הק' השכינה עם

אינו הבאר, שנפתח וזוכים ה' בעבודת שעוסקים

הבאר . נסתם שוב ואח"כ  מועט, לזמן אלא

 äðäãהבארות בכריית עסק  אבינו  אברהם

פתח  יצחק ואח"כ  סתמום, והפלישתים

זכה  כך  אחר  ורק ושטנה, עשק שהם בארות כמה

אותו, סתמו שלא הנהר  רחובות  של הבאר  לכריית 

_________________________

הוא  כתר כי הכתר, בחי' שהוא השכל את  והמיישב המסדר נתברך  הברכה פנימיות ידי ועל דעשיה. בחב"ד שמאירה דיצירה

שאתיישב". עד "המתן אומר שכל איזהו האדם את  כששואלין דהיינו זעיר", לי "כתר כמ"ש המתנה לשון

המאירה  דיצירה מלכות  עד לדרגא מדרגא בעשיה למטה העלייה סוד כדוגמת כי העולמות , עליית  ענין בקיצור בזה ומתבאר

של  למטה העליה שהוא הקטורת שבכח  בזה ומתבאר האצילות. עולם בראש למעלה עד העולמות , בכל הוא כך העשיה, בראש 

עולם  שהוא ממנו, שלמעלה העולם של למלכות שמגיעים עד לדרגא מדרגא עולים ומשם דעשיה, המלכות במקום הנצוה"ק 

סתימאה  במוחא למעלה למעלה דמחשבה רדיפו בסוד הנ"ל הזוה"ק מאמר מתבאר ובזה העולמות . בכל הוא וכך  וכו', היצירה

מטי  ולא מטי סוד נעשה ובזה השכל, את שמעכב ההמתנה בסוד המוחין את ומסדר המיישב שהוא הכתר וסוד דאצילות, דא"א

כיעוי"ש. וכו' היכלין התשעה וסוד

המוחין  את  ומסדר המיישב הכתר וסוד מטי ולא מטי סוד בענין דבריו את  מוהרנ "ת  שמבאר ח ') (אות  התורה בהמשך ועי"ש

הזה  הנורא הסוד עמקות  גודל בעצמו לברכה זכרונו רבנו לי רמז וכאשר למשכיל, כמובן ימצאנו מי עמוק עמוק הענין זה וז "ל:

והמסדר  המיישב הוא הכתר כי והוא, קצת: הדבר לבאר וההכרח  למעיין, הזאת  בהתורה וכמבואר וכו', למעלה למעלה שמגיע 

הוא  הכח זה הגבול, מן חוץ לצאת  יהרוס לבל והדעת  המח  את ולסדר ליישב אדם של בהשכל שיש  הכח  דהיינו המוחין, את 

מעכב  הוא והמסדר, המיישב שהוא הכח  זה כי האא"ס , ובין המוחין בין המפסקת מחיצה כמו הוא הכח וזה כנ "ל, כתר בחינת 

הכח  וזה האא"ס . להשיג רודפין המוחין כי ממחיצתם, למעלה ה' אל לעלות  יהרסו לבל ורדיפתם, מרוצתם בעת המוחין את 

וע"י  כנ "ל. מרדיפתם אותם ומעכב מחיצה, כמו בפניהם עומד הוא כתר, בחינת שהוא והמסדר המיישב שהוא השכל של הנ"ל

בחינת  והמסדר, המיישב כח שהוא המעכב, כח  וע"י סוף , האין אור להשיג רודפין שהמוחין הרדיפה ע"י היינו והמעכב, הרדיפה

נעשין  זה וע"י והמסדר, המיישב שהוא הנ "ל המחיצה בבחינת  המוחין ומכין מבטשין זה ע "י אלו, בחינות  שני ע"י כנ "ל, כתר

ברוך  סוף האין אור מטי ולא מטי בבחינת ידם על להשיג עליון, ברוחניות  והיכלות כלים בחינת  שנעשין דהיינו לאא"ס, היכלין

מר  המוחין את  שיעכב מי היה ולא כלל, הנ "ל המעכב היה לא אם כי כי הוא. לגמרי. המוחין מתבטלין היו ומרוצתם, דיפתם

נעשין  זה ע "י והמעכב, הרדיפה שהם הבחינות , שני ע"י אך  להשיג. אפשר אי סוף האין אור כי במציאות, מתבטל האדם היה

מטי'. ולא 'מטי בבחינת  רק סוף האין אור משיגים ידם שעל הנ"ל והיכלין מחיצות  בחינת 

שזה  ומשיג, מגיע אינו כן פי על ואף  להשיג, ומגיע  שרודף מגיע', ואינו 'שמגיע דהיינו למבינים, ידוע מטי' ולא 'מטי ופירוש

דקיימא  מאן ולית אתידע ולא ידיע  לא כן  פי על אף הנ"ל, ההיכלין אלו שנעשין פי על ואף  כנ "ל. והמעכב הרדיפה ע"י נעשה

רוחין  מנפשין למעלה הם כי הנ "ל, ההיכלות  אלו השגות בשכל לצייר אפשר אי כי כנ "ל. וכו' ידעין ולא מתדבקין ולא בהו

שלא  ותבין היטב שם עיין ז"ל, רבינו בלשון לעיל כמבואר וכו'. מהספירות למעלה הם כי השכליות, מכל למעלה ונשמתין,

זה  ובשביל סוף. אין עד עמקותם עוצם לגודל קצת , הדברים וביארתי חזרתי רק  דברי. דבריו בכלל כי כלל, דבר שום הוספתי

אחד  כל ונעשה בזה, זה נכללין הם הנ "ל, בהמעכב והכאתם רדיפתם ומחמת  שלוש , הם המוחין כי דייקא, היכלין  תשעה נעשין

הנאמר  הקדש בדרך ולעלות לילך  שיזכה מי אשרי הנ "ל , היכלין תשעה בחינת  וזהו תשעה, הם שלש פעמים ושלש משלש , כלול

מוהרנ"ת. עכ"ל אלו, להשגות  שיזכה עד הזאת בהתורה
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וזה  בארץ, ופרינו  ה' לנו הרחיב עתה כי  וכמ"ש

הבאר , חפירת סוד  שהוא לה'" יצחק "ויעתר סוד

האריז"ל  שביאר כמו  בבנים להיפקד  זכה שעי"כ

תולדות ) פרשת  הליקוטים אחר ã(ספר אף  ואמנם

היה  לה', יצחק  ויעתר  של זו  גדולה לעבודה שזכה

'ויתרוצ  של נתעורר ענין  כי בקרבה', הבנים צו 

והבל, קין  סוד  שהם ועשו דיעקב המחלוקת שוב

כן  אם רבקה ואמרה ושמאל, דימין הפלוגתא סוד

שני לה והשיב ה', את  לדרוש  ותלך  אנכי  זה למה

קין , בחי' יתוקן שלבסוף דהיינו  וכו', בבטנך  גויים

ויתוקן  צעיר , יעבוד  ורב יאמץ מלאם ולאם כמש "א

הימין  בין  סתירה יהיה שלא באופן הפלוגתא

הבארות בחפירת  שעוסק  הצדיק ולכן להשמאל.

הדינים  להמתיק  עת בכל צריך  היצה"ר, את וכופה

וכמו עת, בכל הבאר ולחפור ולחזור ושוב, שוב

ההבדל  אמת , הצדיקי  אצל שאפי ' מוהרנ"ת  שכתב

ושוב  שוב שחוזר  כמה הוא להשני אחד צדיק בין 

היחוד . סוד הק' השכינה שה"ס הבאר  לפתוח

 úééìò ãåñá äçîùì àéáî úøåè÷ä ãåñ .á

 éåìú  äæáù äðåîàá  úå÷áãäå ÷"äåöðä

äìåàâä

 äðäåעליו שנאמר  הקטורת ט')סוד  כ"ז (משלי

תלוי שבו לב" ישמח וקטורת "שמן

הוא  ישמ"ח בעושיו " ישראל "ישמח בסוד השמחה

להוציא  שזוכים כמה כפי תלוי הוא משי"ח, אותיות 

תלוי וזה קטורת , סממני י "א שה"ס מהקלי ' נצוה"ק 

שם, בלקו"מ שביאר  כמו  בשמחה המצוות  בעשיית

הדין , תוקף  והם ועצבות  מותרות  בחי' הם שהקלי '

המצוה, שהוא הק ' השכינה מעלה השמחה ידי ועל

וכו', תצאו בשמחה כי  בסוד  מהקלי' נצוה"ק  ומעלה

של  בעולמות לחיות  ולזכות ישראל לארץ להגיע כי

'ישמח' בסוד  תלוי הוא היחוד, של ועולמות אמונה

"שמן  בסוד הקטורת  סוד שהוא משיח, אותיות 

שמוציא  כמה כפי  תלוי  הוא לב", ישמח וקטורת 

החול  בימות  ה' עבדות  כי מהקלי', נצוה"ק 

ועי"כ  למעלה, ממטה מהקלי' הניצוץ שמוציאים

נתקנים  ועי"כ למטה, ממעלה לז "א מוחין  ממשיכים

מ"מ  בשבת, העבודה שעיקר ואף  העולמות , כל

בהזדככות יותר  שהוא אלא עבודה, אותו  הוא הכל

שמוציאים  חמור פטר  סוד וזה התו "ח. שכתב כמו

הגאולה  תלוי  שבזה מהקלי ', הנצוה"ק ופודים

כלל  ואז  תצאו , בשמחה כי בסוד  הקלי ' שתתבטל

וביחוד . באמונה דבוקים להיות זוכים ישראל

 éåìú ' ÷ä äðéëùä àåäù ìàøùé õøà  úâùä .â

 éèî ìù  úå÷áãä àåäù íéøåôéëä  íåé  úãåáòá

 áòøá íúåéçäì  ãåñá éèî àìå

äðäã סוד הוא הק ' השכינה שה"ס הארץ ירושת 

השנה  בראש  ומתחיל ויו "כ , ר "ה עבודת 

הנסירה) בסוד  המלכות  בנין התחלת ונגמר (שהוא

יוה"כהכיפוריםביום בגמר דחיק היחוד  הוא (שאז

נעילה) הוא בתפלת  הכיפורים יום סוד  והנה ,

של  העולם שהוא ברעב" "להחיותם של המדרגה

_________________________

לחוה,ד . לתקן באה רבקה כי ידעת , כבר אנכי: זה למה כן אם ותאמר בקרבה הבנים ויתרוצצו שם: הליקוטים ספר וז "ל

ויעתר  אז  כי היא, עקרה כי אטום שהיה הבאר וחפר רואי, לחי באר עם ביושבו יצחק, מצד הבאים הגבורות  כח תוקף ובראותה

אנכי, זה למה א"כ אמרה שבקרבה, הדינין תגבורת ובראותה אשתו. רבקה ותהר ואז באר, באותו חתירה לו עשה ה', לו ויחתר

אחיו  את להרוג ורוצה להתגבר, חוזר היה וקין הקליפה, עון מתחדש  היה אדרבה כי ידה, על בא תקון צד אין כי ראתה כי

לה  נאמר ואז ה'. את  לדרוש ותלך אנכי, זה למה כן אם אמרה ולכן מוח, ריצוץ לשון בקרבה, הבנים ויתרוצצו דכתיב בבטנה,

שעירב  התערובת צד וכל יאמץ, מלאום ולאום ואח"כ לקליפה, וזה לקדושה זה אחיו מעל איש יפרדו ממעיה כי תירא, לא כי

צעיר, יעבוד רב ואח"כ כלל. קדושה בלא כעץ יבש  ישאר ואז  און, פועלי כל ויתפרדו לקדושה, ישובו כולם בנשמות , אדה"ר

ית  אז כי לה, הוא גדול תיקון א"כ העולם, מן כחו בזמן ויתבטל ה', את  איש  קניתי לומר ותוכל הנחש , וזוהמת  קליפתה עון וקן

עכ"ל. מזולל, יקר שיוציא



לנפשך  חכמה דעה ו 

ולא  מטי  של לעולמות  הכניסה והוא ההשתוקקות ,

ישראל  ארץ את לכבוש מתחילים ואז מטי 

ששם  העקודים לעולם שנכנסים ידי  על ברוחניות ,

ההשתוקקות, בסוד ברעב להחיותם סוד הוא

מטי. ולא מטי של לדבקות  נכנסים כאשר

 äðäã העליה סוד הוא מטי ' 'לא של הבחינה

הרדל"א, שהוא השורש  אל מהכתר 

ואז  ברדל"א, הגנוזה המלכות עד (בעתומגיע

מטי) לא בסוד  לחכמה העליה מהרדל"א האור נמשך

סודובינה הוא במו"ס ושם סתימאה, חכמה (והוא

הדעת, דרוש עפ"י ונוק' וא"א ונוק ' עתיק  שהם החב"ד

פ"א) כ"ג שער בע"ח כמ"ש המוחין שרשי וסוד שהם .

פנימיות בסוד הוא מהרדל"א שמקבלת החכמה

האור  החכמה מקבלת ולכן  עתיק , פנימיות חכמה

בחסד משפיע משם ואח"כ  הרדל"א, (שהוא של

הדעת ) דרוש פי על אבא ובהוד בחי' ובתפארת

הארות המקבלים הספירות  הם אלו וכל ובמלכות,

קשרים  והם מטי ', 'לא שבבחי' העליה בעת 

דלא  זו ובבחי' העליונות, המדרגות של רוחניים

ידי שעל והיינו המלכות, עד  האורות נמשכים מטי 

לרדל"א, שעולים מטי ' 'לא בסוד ההשתוקקות 

שה"ס  המלכות  עד  וירדו  האורות שיאירו  זוכים

ישראל  .äארץ

åðéæé àìù éãë ïéðîåàä  úà ïéìùìùî ãåñ .ã

íå÷îì  ä÷éúùä íå÷îî äãéøéä àåä íäéðéò

ì"î  ù" ç ãåñá øåáéãä

éë הגנוזה המל ' סוד  הוא ישראל ארץ ענין  באמת

איתא  דהנה עמוק . מכל עמוק  והוא ברדל"א

ה')במשנה משנה פ"ד פתוחין (מדות היו ולולין

_________________________

"לא ה. בבחי' שהאורות בעת  דבין הוא הענין וקיצור ע"ג, ט "ז  דף ההקדמות  ובשער פ "ב מטי ולא מטי שער בע "ח לעיין יש

שחוזרים  התפשטות  בסוד שהוא "מטי" בבחי' שהאורות בעת  ובין הסתלקות , בסוד לשרשם למעלה עולים כאשר שהוא מטי"

למטה, הארה עלייתן בדרך מהם מאיר מטי, לא בסוד האורות  עליית בעת גם כי לספירות, והארה שפע נמשך  למטה, להאיר

למלכות, ומשם להוד, ומשם לתפארת , ומשם לחסד, ואח "כ ובינה, לחכמה ההארה נמשך אז  למעלה, הכתר עולה שכאשר אלא

והוד  ותפארת  וחסד ובינה בחכמה מאירים אין 'מטי' בסוד האורות  התפשטות  בעת  ומאידך וביסוד. ובנצח  בגבורה מאירים ואינם

האורות  נמשכים  אז  כי יותר משובח הוא מטי לא של שהמדרגה זה לפי ונמצא וביסוד, ובנצח  בגבורה מאירים אלא ומלכות,

הביאורים  בספר ועי"ש  היסוד, עד אלא המלכות  עד נמשכים אינם מטי של במדרגה משא"כ הזיווג, בסוד והוא המלכות  עד

ולרוב  ברעב, להחיותם סוד הוא מטי דלא דהמדרגה הבעה"ת , בדברי מבואר וכן הגר"א, וכ"כ שם, ע"ח  על הלשם לבעל

המלכות. אצל למטה יחוד נעשה הכתר, בכלי האור חסרון מצד הנמשך ההשתוקקות 

שגורמת  המדרגה שהוא ומלכות, חכמה בבחי' כולם הם מטי לא בעת  האור המקבלים הספירות דסוד מו"ר שמבאר להלן ועי'

פרצוף  שהוא בחסד ומאירים הדעת , דרוש  עפ "י ונוק ' עתיק  בחי' שהם ובינה בחכמה מאירים כי ברתא, יסד אבא בסוד היחוד

דרוש  עפ "י המלכות בחי' שהוא בהוד ומאירים היחוד, כח  שהוא דעת  בחי' שהוא בתפארת ומאירים הדעת, דרוש  עפ "י אבא

בינה, בבחי' כולם הם מטי בעת האור המקבלים הספירות  משא"כ היחוד. גמר תלוי שבו עטה"י שהוא במלכות  ומאירים הדעת,

שמים  כונן בסוד בינה בחי' גם והוא ז "א בחי' שהוא בנצח  ומאירים הדעת , דרוש  עפ"י אימא בחי' שהוא בגבורה מאירים כי

רק כי היחוד, גורמים ואינם דהיסוד, עלאין פרקין עד שהוא היסוד עד רק  האור מגיע  דאין והיינו ביסוד, ומאירים בתבונה,

בסוד  חכמה בסוד הוא מטי דלא המדרגות  דכל לפי"ז, הענין וכלל זיווג. בבחי' הוא אז  עטה"י שהיא המלכות עד בהתפשטות 

סוד  והם ומ "ל ח "ש שהם ושמאל ימין של דרכים השני כלל והם דיבור. סוד שהוא בינה בסוד הם דמטי המדרגות  וכל שתיקה,

הענין. כל בהמשך להלן עי' וכו', דוד בן ומשיח  יוסף בן ומשיח והבל, קין בחי'

העק בעולם הוא האריז "ל דדברי דהגם להבין מטי ויש  לא בסוד דעקודים בפה לשרשו דעקודים הכתר עליית סוד שהוא ודים

מטי, לא בסוד ברדל"א למעלה לשרשה סתימאה מחכמה העליה עד"ז מפרש ולכן העולמות , בכל הוא דכן מו"ר מפרש וכו',

דמו"ס הרדיפו בענין מטי ולא מטי של הסוד כל שם בלקו"מ שביאר וכפי נח, בפרשת  א') (בהערה הנ"ל בזוה"ק  שמבואר וכמו

וק "ל. וכו', לרדל"א למעלה לעלות



תשע"ב  קרח פר' ז של"ס

משלשלין  היו שבהן הקדשים, קדש  לבית בעליה

מבית עיניהן יזונו  שלא כדי  בתבות, האומנים את 

הצדיקים  כי הק' הבעש"ט ופירש הקדשים, קדשי

את עת  בכל ורואים ישראל ארץ  בבחי ' הדבוקים

הגמורה, השתיקה מקום הוא ושם העליון, היחוד

לקה"ק  הכה"ג נכנס כאשר  הכיפורים ביום וכמו 

אי זה ובמקום דיבור , שם אין היחוד מקום שהוא

כי האומנין, את משלשלין ולכן להשאר, אפשר

לעולמות לרדת יזונוצריך שלא כדי הדיבור ,

ואי אור, ריבוי  של סכנה יש  שם כי  עיניהם,

בעולם  והנה זה. במקום רב זמן לשהות אפשר

שמיעה  ראיה של הבחי' כל את  גם יש  השתיקה

מאד  ועליונה דקה בבחי' הוא אך דיבור , ריח

לרדת אח"כ צריך  אך  השתיקה, בעולמות  שהוא

הדיבור . למקום למטה

 éë תהו נקרא הרוחני  בשורש  עתיק  (כמ"שהנה

פ"א) מ"ב שער שבירה בע"ח בחי ' הוא ושם

עולם  בחי' של השרשים שורש  שהוא בדקות,

השבירה  סוד כל כי  השבירה, עולם שהוא התהו

וגם  לסבלו, יכול הכלי  שאין באופן  אור ריבוי  הוא

שאי אור  ריבוי  בחי' שהוא תהו נקרא בעתיק  שם

רב, זמן  שם להשאר  שורשאפשר  סוד  (והוא

ע"ד י"ג  דף בע"ח כמ"ש הדין שורש  שהוא הצמצום

ע"ב) א' דף  נכנסים ובמבו"ש כאשר  הצדיקים כי  ,

'לא  בסוד  העליון דיבור  ריח שמיעה ראיה לסוד

העליון  היחוד  בסוד  שתיקה, בסוד שהוא מטי '

אי ושם האל, מציאת עם השעשועים מקום שהוא

ליפול  ח"ו יכולים כי  רב, זמן  להשאר להם אפשר

בחי ' שהוא שבירה בחי' שהוא התהו לעולם מזה

הדיבור  לעולם לרדת צריכים ולכן אור, ריבוי

בפשיטות דיבורים ולדבר האותיות, מקום שהוא

השתיקה  לעולם לעלות  שוב ואח"כ  הקב"ה, עם

וכל  הדיבור , אל לרדת  ושוב העליונים, והיחודים

מטי. ולא מטי  בבחי ' העבודה הוא זהו

ïëìå הכיפורים ביום הנעשה דחיק  היחוד במקום

שם  הקדשים, לקודש כה"ג כניסת בעת 

דיבור , בחי ' אין היחוד  בעת כי השתיקה, סוד הוא

ואז  לרדל"א, שעולה מטי  לא בסוד הוא היחוד כי

עד  האורות  ירידת שעה באותה גורם הוא

הכה"ג  כשיוצא אח"כ  אך היחוד, בסוד  המלכות 

הדיבור , בחי ' בסוד קצרה תפלה מתפלל לקודש ,

לעולמות שוב שיורד דהיינו 'מטי' בסוד והוא

הדיבור .

 ãåñá úåòôùðä  úåøéôñä ìù  íéøù÷ä .ä

äãåáòä éëøã éðù  íä éèî àìå éèî

ìë íéììåëä ìàîùå ïéîé ãåñá  úå÷áãäå

äãåáòä éëøã

ïëìå לקה"ק ביוה"כ  גדול הכהן נכנס  כאשר 

היחוד  בסוד והוא קטורת, שם הקטיר 

של  השמחה אמיתת הוא ושם שתיקה, בבחי '

לב")הקטורת ישמח וקטורת  "שמן שהוא (בסוד ,

תיקון  בסוד ההסתר ממקום הניצוץ להעלות

לא  בסוד שהוא השתיקה בבחי' ושם הקטורת,

מעוררי ואמנם גדול, בביטול נמצאים אז מטי, ם

ונוק ' עתיק  סוד והוא ובינה, לחכמה (שהם הארה

הדעת ) דרוש  עפ"י ובינה האור חכמה יורד  ומשם ,

האורות בחי' כבר והוא אבא, שהוא לחסד 

שהוא  לתפארת  האור יורד  ואח"כ  המגולים,

עמידת מקום שהוא להוד ואח"כ  התורה,

והנורא  הקדוש  למלכות  מאיר  ומשם המלכות ,

של  נוראים קשרים הוא זה וכל היחוד , בסוד

הקדושות. הספירות 

 äðäåהספירות של הקשרים הוא זה כל

כך  ואחר מטי', 'לא בסוד הנשפעות

שה"ס  לגבורה האור  נמשך בכתר מטי  כאשר

הדעת )אימא דרוש  ז "א,(עפ"י סוד  שהוא ולנצח ,

סוד  שהוא 'מטי' שבסוד  הקשרים הם ואלו  וליסוד,

אז  הדיבור במקום נכנס  כשהצדיק כי  הדיבור ,

זעיר , לי  כתר  בסוד שהוא הכתר  סוד מעורר  הוא

לעשות וצריך לקודש, מקה"ק  יוצא כאשר וזהו 

מאיר  ר ' שאמר בסוד  קצרה תפלה (ברכותשם



לנפשך  חכמה דעה ח

ע"א) המקום,å ס"א לפני מעוטים דברך יהיו לעולם

ולא  מטי  בבחי ' להיות  עת  בכל שצריך דהיינו

צריך  ואח"כ דיבור בחי ' הוא מטי  ובסוד  מטי ,

והנה  השתיקה, סוד  שהוא מטי ללא לעלות  שוב

וזוכה  אימא שהוא בגבורה מאיר הוא מטי  כאשר

דאימא, ההתבוננות סוד  שהוא הגבורה לאמיתת 

התרין  שהוא וביסוד ז"א שהוא בנצח מטי ואח"כ 

אימא  התגלות  שהוא היסוד  של עליונים פרקין

לעולמות משפיע ועי"כ היסוד  שבבחי'

התחתונים.

ãåñåמדרגות שני בכללות הוא הללו  הקשרים כל

הוא  ולמטה מטי , ולא מטי  שהם דבקות  של

מדרגות השני  והם ושוב רצוא של המדרגות  שני

הספירות חצי  כי דוד , בן ומשיח יוסף  בן משיח של

וחצי שתיקה, בחי ' שהוא מטי לא של בדרך  הם

דיבור , בחי ' שהוא מטי של בדרך  הם מהספירות

בשני לעולם הכל שנכלל התורה כל סוד עיקר  והוא

סוד  הוא דהשתיקה חשמ"ל, סוד והם אלו, מדרגות

השתיקה  לקשר  וצריך  מ"ל, סוד  והדיבור  ח"ש

ישרף  שלא באופן חשמ"ל בסוד  והדיבור

עבודות שני בכללות  שהם ה' בעבודת מהסתירות

ישרף  שלא באופן היחוד  דרכי לדעת וצריך  אלו ,

בגמ' כמ"ש  החשמ"ל ע"א)מאור י"ג דההוא (חגיגה

אותו. ושרפה אש  יצא בחשמ"ל שדרש  ינוקא

 ìëå מדרגותהיחודים בשני תלויים והמדרגות 

ביניהם, שלום לעשות זוכים כאשר אלו

נשרף  ואינו  לזה ויוצא מזה שנכנס  באופן

בסוד  מטי ללא נכנס  כאשר  כי  מהחשמ"ל,

שוב  וצריך אור, מריבוי  זהירות צריך השתיקה,

כאשר  כי הדיבור , בחי ' שהוא מטי לבחי' להכנס 

כה"ג  כניסת בסוד  שתיקה של לעבודה נכנס 

שלא  זהירות  צריך לרדל"א, העליה שה"ס  לקה"ק ,

כתר  בסוד הדיבור לסוד  לרדת שוב וצריך להשרף,

שהוא  הגלגלתא של השמירה שהוא זעיר, לי 

ועי"כ  שם, בלקו "מ שביאר  כמו  והמעכב המסדר

אש  יש  סתימאה במוחא כי  הנשמה, את מרגיע

שם)נורא המלובשת  דעתיק  הגבורה שהוא (בכח

ענין  צריך ולכן  למעלה, לעלות  דמו"ס הרדיפו 

יזונו שלא האומנין את  משלשלין  בסוד הדיבורים

הבינה, של התבוננות  לבחי' לרדת וצריך  עיניהם,

חשמ"ל  בסוד המדרגות  שני ליחד שזוכים עד

מטי. ולא דמטי היחוד בשלמות

 àìå éèî àìå éèî 'éçáá çøå÷  úâøãî  ùøåù .å

åðéáø  äùî  íò úåøù÷úä äæì êéøöù òãé

 øåà ãåñá à"ìãøá äæåðâä ' ìîä úåéîéðô àåäù

 øåàîá

 äðäåהללו הנשמות  וכל ואביהו ונדב קורח

שהם  מטי, ולא מטי לסוד  השייכים

העבודה  היטב שמבינים לקין , ששייכים הנשמות 

ההשתוקקות לעולמותæ של שיעלו לבוא ולעתיד  ,

מעלת בסוד  הם קין  של הנשמות  אז העקודים של

שהוא  ברעב ולהחיותם סוד  ושם הכסף , על הזהב

_________________________

אל ו. שנאמר הוא, ברוך  הקדוש  לפני מועטין אדם של דבריו יהיו לעולם מאיר רבי משום רב אמר הונא רב ואמר הגמ': וז "ל

עכ"ל. מעטים, דבריך יהיו כן על הארץ על ואתה בשמים האלהים כי האלהים, לפני דבר להוציא ימהר אל ולבך  פיך  על תבהל

העבודה ז. של מיוחד כח לו היה דייקא הוא הנה כדלהלן, וכו' קין של נצוצות  ולקח  יצחק בבחי' לוי שהיה דקרח מו"ר וביאר

בהגוב"י  (הובא ז"ל מפאנו הרמ"ע מש"כ עפ "י והוא למ"ל, הח"ש  בין סתירה יהיה שלא באופן החשמ"ל, בסוד מטי ולא מטי של

ויעקב  עקודים, בחי' ויצחק  א"ק , בחי' הוא אבינו דאברהם לך , עושה לבן אשר כל את ראיתי הפסוק  על  הנקודים) שער בע "ח

בימי  פלשתים שסתמום הבאר את  לפתוח שהצליח  והיינו ראי, לחי בבאר יושב היה העקודים שה"ס  יצחק  והנה אצילות , בחי'

בין  שהוא למ "ל, הח"ש  בין עת בכל שיש הסתירה הוא המלכות , שה"ס  הבארות פתיחת  בענין הקושי הנה כי הוא והטעם אביו,

הוא  והטעם ביניהם, שלום ולעשות שניהם ליחד שאפשר מטי, ולא מטי של הכח  את  יש  דייקא ובעקודים להדיבור, השתיקה

גבורות  של בדרך הוא אף  השתיקה, שהוא הח"ש  מדרגת אפי' שם ולכן ברעב, דלהחיותם ההשתוקקות  סוד הוא שם כי
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עולמות עם מקושרים והם הכיפורים, יום מדרגת 

כמו קין של ניצוצות  שלקח קורח ויקח ולכן  אלו .

האריז"ל קרח)שביאר פרשת  הפסוקים וידע ç(שער

ישמח  וקטורת  שמן בסוד  הקטורת סוד מבין שהוא

בסוד  הנצוה"ק של הפדיון  לעשות  יכול והוא לב,

עבודה  והוא זו , עבודה היטב מבין  הוא כי הקטורת,

_________________________

הרי  ההשתוקקות , סוד עם בא הוא שבכאן כיון ח"ש , בסוד הוא לעולם דהיחוד אף  ולכן המלכות, של הדרך  שהוא והשתוקקות ,

יצחק של בכח ולכן בעלה, עטרת  מלכות בסוד הכסף על הזהב מעלת בסוד הוא שכאן אלא והבינה, המ "ל לבחי' דומה גם שהוא

שלא  באופן והמ"ל הח "ש ליחד יכול כי פלשתים, יסתמום שלא באופן בקביעות  הבאר את לפתוח  הוא העקודים, עולם ושל

ביניהם. סתירה יהיה

ומנוחה, וביטול שתיקה בסוד הבל שורש שהוא מנוחה בבחי' אצילות מדרגת  שהוא החכמה, מדרגת  בסוד הוא רבינו משה והנה

כ  את  יותר לו שיש טענתו היה וגבורות , ואש  בינה בחי' שהוא קין של נצוצות שלקח  קורח  שם ולכן אשר העקודים, עולם ח 

ולכן  ולפנים, לפני שנכנס  גדול הכהן של העבודה בסוד מטי ולא מטי של הכח  את  ויש  והמ"ל, הח"ש  בין סתירה כך  כל אין

הח "ש  גם שם כי שאת, ביתר מטי ולא דמטי הכח  את  לו יש בינה, בחי' שהוא יצחק בכח  דדייקא  וסבר גדולה, כהונה ביקש

שאף  ידע ולא בזה, טעה אמנם הכסף, על הזהב מעלת בסוד בעלה עטרת  מלכות ובסוד השתוקקות  בסוד גבורות  בבחי' הוא

המלכות  פנימיות עם מקושר להיות  צריך שם גם מ"מ  וכו', השתוקקות  ריבוי שם ויש מטי ולא מטי סוד ששם העקודים בעולם

התקשרות  בכח ורק  כלל, במציאות  שאינה עד לא"ס  גמור ביטול צריך  בזה אשר  בעצם, ושם במאור אור בסוד ברדל"א  הגנוזה

ליפול  סכנה יש רבינו משה של זו למדרגה התקשרות ובלא דחשמ"ל. היחוד במקום לעמוד אפשר רבינו, משה של זו למדרגה

התיקון. בידו יעלה ולא יצחק, מדרגת  בכח ישות בבחי'

אחידא, ביה נשמתי "דהא ע"א) רצ"ב (באדר"ז  בזוה"ק שאמר רשב"י מדרגת  בענין מוהרש"ב בדברי לעיין דיש  מו"ר והוסיף

ס "ב  דף  תרס "ו המאמרים (ספר מוהרש "ב והאריך  לאתרהא" תסתלק דא ובאשתדלותא ואשתדלת , אתדבקת ביה להיטא, ביה

ומ "ד, מ "ן בסוד שהוא ושוב רצוא בבחי' עבודתו היתה שלא היה דרשב"י דהמעליותא שם ופירש  מ"ה) דף  ובדפו"י בנדמ "ח 

מבחי' והסתלקות  עליה בבחי' הוא הרצוא כי לרצוא, ומשוב לשוב מרצוא ללכת עת בכל וצריך  ביניהם סתירה יש בזה אשר

מדרגתו  היתה אלא וכו', המציאות  לבחי' המציאות העדר מבחי' שבא הוא והשוב המציאות, העדר לבחי' מה דבר ומהות  מציאות

מציאות  בבחי' אינו המטי בבחי' גם כי כלל, ביניהם סתירה היה ולא מ"ד, בבחי' כולו היה ומ"ד המ "ן שכל מטי, ולא מטי בבחי'

הפכי  בבחי' זה אין, יותר שנכלל מה מטי" ה"לא כן ואם וכו', עדיין אור מציאות  בבחי' שאינו במקורו התכללות בבחי' שה"ה

מדברי  דבריו ומקור עיש "ב. וכו' מטי" מה"לא הפכי בבחי' אינו מציאות, בבחי' נעשה שאינו מאחר המטי, כן וכמו מהמטי,

והובא  ואילך ), ק' מעמ ' ובדפו"י וכו', קט"ז עמ ' היטב ועי"ש בנדמ"ח ואילך קי"ג עמ' ענינים הזקן אדמו"ר (במאמרי הבעה"ת

הוא  שלעולם הח"ש  אף  מטי, ולא מטי שבמקום הטעם היטב יתבאר ולפי"ז תשע"ב. וארא פרשת חכמה" ב"דעה לעיל לשונו

הרדיפה  כי וכו', להיטא" "ביה בבחי' דמחשבה, ורדיפו השתוקקות  בבחינת  הוא גם מ "ד, בסוד היחוד הגורם והוא מנוחה בדרך 

ושוב. הרצוא של במדרגה כמו נפרד דבר ואינו מהיחוד חלק  הוא שבכאן

ו ח. לעצמו, רע  מקח שלקח  ויקח, במלת נדחקו רז "ל הנה שם: הפסוקים שער כי וז"ל דע  עתה. שיתבאר במה דבריהם יובנו

העם  בסוד משה, של ענפיו הם המדבר דור וכל מצרים. על חדש  מלך  ויקם בפסוק כמבואר הבל, שבנפש הטוב היה מרע"ה

קטטת  ענין תבין ובזה בקרח . נתגלגל קין של שברוחו הרע איך קין, יקם שבעתים כי בפסוק נתבאר גם וכו'. בקרבו אנכי אשר

הניצוצות  ושאר ורע . טוב מעורבות  והיו ניצוצות, ומכמה נפשות מכמה כלולה היתה הבל נפש כי דע  מחדש. עתה משה עם קרח

שם  על הנקרא הבל, של שמו כמספר בלבד, ניצוצות ל"ז  היו שבהבל הטובות ניצוצות ומספר ניצוצות , ש "ח היו שבה הרעות

הם  וש "ח הב"ל והנה הוא. טוב כי אותו ותרא פסוק על שביארנו כמו טוב, כלו והיה לגמרי נתקן מרע"ה אבל הטובים. ניצוציו

עיקריות  בחי' היו הם שבהבל, רעות  ניצוצות ש "ח אותם והנה טובות. היו שבו ניצוצות  שמ"ה כל כי לרמוז  מש "ה, בגימטריא

העולם, מן נאבד ואז לבד, עיבור בבחי' קין של שברוחו הרע  בחי' ג"כ בו נתעברה ואח"כ ש "ח, בגימטריא שהוא קר"ח, נפש 

רז"ל  רמזו וזה הרע. מצד קין של רוחו של הרע  לקוחו והוא לקח, מה ביאר ולא קרח , ויקח  וז "ס  רעתו. על רעה הוסיף כי

הייתי  עתה עד הנה אמר  הרע, מצד קין של רוחו בו נתעבר שעתה בראותו הנה כי הוא והענין לעצמו. רע מקח  שלקח  בדבריהם
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של  העבודה לפועל להוציא זוכים כאשר  עמוקה

קדושת תלוי בזה אשר  מטי , ולא מטי  בסוד  חשמ"ל

של  הסודות  מתגלה במול"מ כי ישראל, ארץ

ההשתוקקות יש  שם כי ברדל"א, הגנוזה המלכות 

העליונה  שהמדרגה ואף  מטי, לא בסוד לשם לעלות

היות שהוא שביעית מדרגה בחי ' הוא המלכות  של

בשוה שוה פ"ב)זו "ן  ל"ו שער בע"ח מ"מ (כמ"ש ,

ברדל"א  הגנוזה המלכות  הוא המדרגות תכלית

עיקר  וזה בעלה. עטרת חיל אשת  בבחי ' שהיא

החכמה  של ההשתוקקות בכח שהוא הדבקות

לעלות כליון  בבחי' למעלה למעלה סתימאה

בתחילה  ולכן ברדל"א, הגנוזה במלכות  ולהכלל

בב  העליה בסוד  ולפנים לפני הכה"ג לא נכנס חי '

בסוד  לכתר  יורד  ואח"כ הגנוזה, המלכות  עד מטי 

לבחי ' לרדת  שהוא זעיר ' לי 'כתר  בסוד  מטי ,

דיבורים.

äðäå בקיאים הם קין בבחי ' נשמות  אותם

להחיותם  של אלו  גבוהות בעבודות 

שעל  זו עליונה מהשתוקקות  החיות שהוא ברעב,

שכולם  קורח טען ולכן  לרדל"א, לעלות  יכולים ידה

הבריאה  כל את  לתקן יכול ושהוא קדושים,

ישמח  קטורת  בסוד קדושים, כולם של זו  בדבקות

דהיינו זו, בדרך  ישראל לארץ להכנס ואפשר לב,

הק' השכינה שהוא העליונה המלכות את  להשיג

עת בכל וצריך  קשה דבר הוא כי  ישראל, ארץ סוד

מחלוקת שיש  זמן וכל הבארות, ושוב שוב לפתוח

העבודות ב' בסוד בבטנך  גוים שתי  בסוד  והבל קין

ודיבור  הבל בסוד  שתיקה בחי' שהם ומ"ל, ח"ש של

קשה  ביניהים שלום עושים שלא זמן  וכל קין, בסוד

את לו  שיש חשב וקורח ישראל, ארץ לבחי' להגיע

הזה. הסוד כל

íðîàåשאת ביתר לו  שיש דאף  ידע לא קורח

צריך  מ"מ מטי , ולא מטי של הסודות  את 

על  ויפול משה "וישמע סוד וזה רבינו, למשה להגיע

הוא  ישראל ארץ כי  עמוק, מכל עמוק והוא פניו "

בבחי ' היחוד לשלמות להגיע ביותר  העמוק  הענין 

הוא  מטי  ולא שבמטי אף  כי ברדל"א, הגנוזה המל'

א"ס  אור  בבחי' הוא מ"מ א"ס, אור מדרגת 

סוד  אמיתיות כי הבעה"ת , שביאר כמו בהשאלה

הגמור  בפשיטות  למעלה למעלה הוא א"ס אור 

של  שורש  שהוא בעצם, ושם במאור  אור  בסוד

על  ויפול משה וישמע סוד הוא ושם מטי, ולא המטי 

המל' בפנימיות  שיש  הגמור ביטול שהוא פניו 

ברדל"א המלובשהגנוזה דא"ק חכמה בחי' (וה"ס

חוקת ) בפרשת  להלן כמשי"ת  דא"ק  מיèבמלכות ורק  ,

משה  בבחי' זה בענין  סוף בלי בקיאות  לו  שיש

שם. לעמוד יכול הוא רבינו ,

ïëìå שאף יודע אינו בחשמ"ל בקי היה שקורח אף

של  הח"ש  סוד שהוא השתיקה סוד

לעמוד  אפשר אי כי  לבד , שתיקה רק אינו החשמ"ל,

של  העבודה בסוד  רק  השתיקה בעולמות  באמת 

ר  כי  פניו , על ויפול משה אהבתוישמע לו  שיש מי  ק 

בזא"ת בסוד  שם להכנס  יכול הסוף  עד  השכינה

אם  בודקת השכינה כי  הקודש , אל אהרן  יבוא

אהבת לו  שיש  דהיינו  בחשמ"ל באמת בקיאים

אור  בבחי ' אמיתי  ביטול שהוא באמת הק' השכינה

בסוד  דא"ס  מלכות  סוד  הוא שם אשר האמיתי  א"ס

בשכינה  שדבוק העולמים, כל מלכות  מלכותך 

_________________________

רשותו, ידי מתחת  לצאת  ורצה לו, משועבד איני קין, של רוחו בי שיש ועתה לו. משועבד והייתי והבל משה של הרע מבחי'

עכ"ל.

והוא ט. הרדל"א, בפנימיות  שהוא דא"ק  במלכות המלובש  דא"ק  חכמה ענין באורך  חוקת  פרשת  חכמה בדעה להלן היטב עי'

דפרשת  המאמרים בהמשך וע"ע  עיש "ב. הרדל"א, של האני בבחי' המלובש הגמור האין בחי' והוא פ "א, אצילות  סדר שער מע"ח 

הבחנות. בכו"כ זה סוד פנימיות  בכולם שמתבאר ופינחס  בלק
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לו "ויהי  בבחי' הצדיק מרדכי בסוד  נפש במסירות 

בסוד  אף בשכינה דבוק להיות  אפשר אי  כי  לבת ",

משה  מדרגת  עם התקשרות עם רק  מטי, ולא מטי 

של  הסוד לו שהיה האמת  צדיק  שהוא רבינו 

היה  רבינו משה ולכן  פניו", על ויפול משה "וישמע

הכהן  אהרן וגם לקה"ק, להכנס  ויום יום בכל יכול

בטל  שהוא רבינו משה בכח רק  להכנס יכול אינו

בעצם, ושם במאור  אור  בחי' בסוד לגמרי ומבוטל

אהרן  כי  פניו , על ויפול משה וישמע סוד  שהוא

שהוא  חכמה פנימיות בכח ורק אבא סוד הוא הכהן 

אהרן  יכול רבינו , משה בחי ' שהוא עתיק  פנימיות 

לקה"ק . להכנס 

äìòîì  íééçä  õòá æåçà  åðéáø  äùî .æ

äðéëùä  íò  úå÷áãä úåîìù  íå÷îá íåöîöäî

ìù  íìùä ãåçéì  òéâäì íéìåëé  åãé ìò  ÷øå '÷ä

 éèî àìå éèî

äðäåהתהו עולם סוד  הוא דרדל"א מטי  הלא בחי'

בחי ' שיהיה צריך ושם דקדושה, תהו בבחי'

פר"ח  בבחינת המים, פני על מרחפ"ת אלקים ורוח

כלל, מיתה עם שייכות שום לו שאין דהיינו  מ"ת ,

בטל  שהיה אהרן רק כי  אהרן , מטה פרח בסוד

איזה  לו  שיש  מי  כי מ"ת , פר "ח בחי' לו  היה למשה

משהו שנכנס  דהיינו אדה"ר , חטא עם שייכות

לבחי ' שייך הרי  הדעת , עץ בסוד הצמצום למקום

של  הבקיאות לו ואין מ"ת, פר"ח בבחי ' ואינו מיתה

אחוז  שהוא רבינו  משה ורק  באמת , מטי ולא מטי 

יכול  והוא לגמרי , הצמצום מן למעלה החיים בעץ

למטה, ולמטה למעלה למעלה בשכינה דבוק  להיות 

שיש  מי רק  כי העולמים, כל מלכות מלכותך  בסוד

למטה  השכינה אל קרוב והוא השכינה אהבת לו 

על  ויפול בסוד לגמרי  ומבוטל בטל הוא הרי למטה,

ברדל"א  הגנוזה המלכות סוד את לו  יש  והוא פניו ,

ואצל  בעצם, ושם במאור  אור בסוד  למעלה למעלה

חושך  בהו  תהו של המדרגות כל אמת הצדיק

מדרגות ד' בסוד  בשורש  למעלה הוא הכל ותהום,

אלא  גלויות , ד ' בבחי' ואינו ונוק ' ז "א א"א עתיק של

הוא  ושם למעלה, למעלה הספירות שורש  בסוד

מ"ת. פר"ח בבחי ' מרחפ "ת  אלקים ורוח סוד 

ïëìå דבוק שהוא רבינו  משה הק ',רק  בשכינה

עת, בכל במשה דבוק שהוא הכהן  ואהרן

כמ"ש  ממש, אחד הם ומשה ואהרן ואהרן משה כי

דבר  הם ומשה אהרן  כי  בלבו, ושמח וראך  באהרן 

והוא  למשה, אהרן בין כלל לחלק  ואסור ממש  אחד

משה, הוא עצמו  אהרן  כי אהרן, מטה פרח סוד

אל  אהרן  יבוא בזאת  בסוד לקה"ק להכנס יכול ולכן

רק  כי  "זאת ", הנקראת  הק' השכינה שהוא הקודש ,

לקה"ק  להכנס  יכול עת  בכל הק' בשכינה שדבוק  מי 

לפעמים  שמתעורר מי ולא מטי, ולא מטי במקום

שורף  והחשמל בחשמ"ל, לדרוש שיכול וחושב

הנ"ל. חגיגה בגמ' שאמרו כמו  אותו

 éëמטי ולא מטי לסוד  להכנס איך  לדעת צריך

בדיבור , ודבקות  בשתיקה דבקות שהוא

האומנין  את משלשלין בסוד להכנס  איך  לדעת

בשמחה  'כי הוא והתכלית  עיניהם, יזינו  שלא

וקטורת 'שמן בסוד הוא השמחה ועיקר  תצאו'

לפדות שהוא חמור פטר  לפדות לדעת  לב' ישמח

שכל  באופן הבריאה, כל ולתקן  מהקלי ', הניצוץ

ישראל  שכלל דהיינו ישראל, לארץ תכנס הבריאה

באופן  הבאר  ולפתוח האמונה, שלמות ישיגו

עת, בכל פתוח אינו אם כי פתוח, ישאר  שהבאר 

ואין  זמן, מעט שמתגלה בעלמא ציור  כמו  רק  הוא

שיהיה  דהיינו ישראל, בארץ לגור של מדרגה זה

באופן  ולא עת , בכל פתוח הבאר  שהוא היחוד

והבל  קין שהם לשמאל ימין בין פלוגתא שיהיה

שני ליחד אלא בקרבה', הבנים 'ויתרוצצו בבחי '

בקביעות, ביניהם שלום ולעשות  כאחד, המדרגות

שיהיו אלא כלל, ביניהם סתירה יהיה שלא באופן

באופן  למעלה כתפין התרין סוד  בבחי ' והבל קין

היחוד  לשלמות  לזכות  יכולים ואז ביניהם, ששלום

שהוא  ישראל בארץ ולגור מטי, ולא מטי  בסוד

עליית בחי' הוא ואז  בתמידות , היחוד  בבחי '

בחב"ד , וחג"ת בחג"ת ונה"י בנה"י המלכות 
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השכל ברכת  הערה ומקבלים עי' הנ "ל  בלקו"מ (כמ"ש 

אלוקי,א') ושכל אלקות  גילוי עת  בכל ומשיגים ,

בעולמות ולחיות  עת בכל הקב"ה ליחד ויכולים

היחוד .

íò øù÷úäì êéøö øåôéë íåéá â"äëä  óà . ç

ìà ïøäà àåáé  úàæá ãåñá åðéáø äùî 'éçá

íéøåô  úùåã÷ 'éçá àåäå  ùãå÷ä

úîàáå הענינים כל רצו  וקרח ואביהו  נדב

ארץ  לסוד להכנס רצו כי  האלו ,

יום יש  בחי ' בסוד  קטורת הקריבו ולכן  ראל,

קה"ק  בבחי' היה באמת ואביהו  ונדב כיפור,

שמים  לשם כיון קורח וגם הכיפורים, דיום

כתמר é בהתחלה  צדיק  בסוד יתוקן  ולעתיד ,

עם àéיפרח  התקשרו  שלא דכיון  הוא הענין אך ,

לעבודה  להכנס  יכולים היו  לא ע"ה, רבינו משה

צריך  כיפור  יום באמת  כי כיפור, יום של זו

הצדיק  שהוא הצדיק , מרדכי  בסוד  מפורים, לקבל

ביום  גדול הכהן  כי רבינו , משה בחי' אמת 

לו שיש  רבינו משה עם להתקשר  צריך כיפור

הצדיק , מרדכי  בסוד לבת לו  ויהי של הסוד

יבוא  בזא"ת  בסוד  המלכות בסוד בקי  שהוא

להכנס  יכול הכה"ג אין כי הקודש, אל אהרן 

הסוד  ולקבל מטי ולא מטי  במקום ולפנים לפני

עם  עצמו  מקשר אם רק  כראוי, החשמ"ל של

בסוד  הק' השכינה את  מכיר שהוא רבינו  משה

בקר , בן בפר הקודש  אל אהרן יבוא ב"זאת"

סוד  לו היה רבינו ומשה הק ', השכינה שהוא

עם  ודבוק  מכיר שהיה פניו ' על משה 'ויפול

הגמור  הביטול לו  והיה עת , בכל הק ' השכינה

הגנוזה  במל' למעלה למעלה דבוק  שהיה ידי  על

הק' השכינה עם דבוק היה ועי "כ  ברדל"א,

פשוטה. באמונה למטה למטה

äæåהכתוב ע')סוד  ע"ח בדוד (תהלים 'ויבחר 

אחד  ענין הוא ודוד  יוסף משה כי עבדו '

שהוא  גילה הנביא ששמואל המלוכה לחדש  וצריך 

ואפי ' כאחד, שניהם ודוד שאול של המלוכה

כי פשוט, אינו  שאול של במלוכה מאס  שהקב"ה

דקה  בחי' שהוא ממסמס מלשון הוא המאיסה סוד

של  באור ולמעלה העליונים, בעולמות  הדקה מן

שהקב"ה  ומה כאחד  ודוד  יוסף  נקשרים הרדל"א

הכוונה  אלא ח"ו , ח"ו  כפשוטו  אינו  בשאול מאס

למעלה  דוד  עם אותו  וקישר שאול את שהרים

כאחד , ודוד יוסף  שניהם שמאוחדים במקום

בדוד  בחר שהקב"ה ומה הרדל"א של בעולמות 

סוד  דויד פנימיות  שהוא מלא דויד  בסוד  הוא

עם  יוסף יחוד סוד  והוא ברדל"א, הגנוזה המלכות 

למלוכה  זכה המלך דוד  ולכן דדויד, הי' שהוא דוד

מלכות בבחי' השרשי  המלכות  שהוא ה' שם בסוד

ה' אלקינו ה' ישראל דשמע היחוד  שהוא דא"ס ,

הגמור . היחוד סוד  אחד 

äæå יוסף משה של לביטול כשנכנסים הענין עיקר 

משה  'וישמע בסוד גמור  ביטול שהוא ודוד,

בבחי ' הק' בשכינה הדבקות  שהוא פניו', על ויפול

שהוא  השרשי  בח"ש  דבוקים עת ובכל הגמור, אין 

למ"ל א" הולכים ומשם השרשית , האמונה שהוא ס,

הוי "ה  שם בסוד ב"ן מ"ה ס "ג ע"ב שהוא השרשי

אחד , ה' א' ה' ישראל דשמע היחוד  סוד  השרשי,

באופן  החשמ"ל בסוד  ובקיאים ומיוחד , יחיד אחד

יכולים  ואז להמ"ל, הח"ש  בין  סתירה שום שאין

ישראל. ארץ בבחי' השלם ליחוד להגיע

_________________________

בסוד י. משה עם התקשרו שלא אלא ח "ו משה על חלקו לא ואביהו דנדב מו"ר ביאר לקרח ואביהו נדב בין החילוק ואמנם

לגמרי. נפל ולכן משה על ממש חלק  קורח  אך רבו, בפני הלכה מורה

של יא . המדרגה בסוד זו בפרשה בכ"מ הברכה בהיכל ועי' שם. תהלים על הליקוטים ובספר שם תהלים על הפסוקים שער עי'

ואכמ "ל. וכו' לבוא לעתיד קרח



תשע"ב  קרח פר' יג של"ס

ùôçìå  ù÷áì  íéîéä úéøçà  úãåáò  ø÷éò .è

ìòôúäì àìå íéîòô éôìà '÷ä  äðéëùä øçà

 øàáä  çåúôì åçéìöéù ãò éùå÷å øúñäî

 úåòéá÷á

åäæå העיקר ובודאי  הימים, באחרית  הי "ת עבודת

עם  לחיות ישראל, ארץ בחי' לקבל הוא

אלפי ושוב שוב ולהתפלל ולבקש עת , בכל אמונה

הק' השכינה שהיא הבאר את  לפתוח פעמים

ובסוד  מ"ל בסוד  ומחשבה דיבור  ידי  על והאמונה,

שוב  נצח בבחי ' ניצחון  צריך  ולזה סוף , בלי  ח"ש

שצריך  הפעמים מריבוי  להתפעל ולא ושוב,

ולבקש  וליחד, להתפלל פעמים ורבבות לאלפים

השכינה  נפתחת  שכבר  ואף  ושוב, שוב ולחפש

מזה  להתפעל שלא צריך נעלמת , ושוב מה לזמן 

נורא, ניצחון בכח וללכת  ושוב שוב להמשיך  אלא

בכל  נוראים ויחודים קדושות ומחשבות ובתפלות 

בבחי ' עבודה שצריך  בנשמתו מאיר ולפעמים עת ,

בסוד  במחשבה עבודה ולפעמים מ"ל, בסוד  דיבור 

איך  האדם את  מלמדת  עצמה הק' והשכינה ח"ש,

לפי מחשבה, ולפעמים דיבור  צריך  שלפעמים

לנצח  וצריך  מטי , ולא מטי של העליונים התיקונים

ויחודים  מחשבה של בעבודה ולעסוק  ושוב שוב

ריח  שמיעה דראיה החושים ובכל בדיבור  קדושים

בפרט  אלו  בעבודות  עת  בכל לעסוק  וצריך  דיבור ,

הגלות. זמן  בסוף 

 éë ביטול צריך ישראל לארץ להכנס  כשרוצים

על  ויפול משה וישמע בסוד  עת  בכל גמור 

בכל  הגמור  בביטול הק' השכינה עם  להתחבר פניו ,

צריך  ברדל"א הגנוזה למל' להכנס  כדי  כי  עת ,

להכנס  אלא מהחשמ"ל, להשרף  שלא להזהר 

מ"ת, פר"ח מרחפ"ת בסוד  א"ס  אור של לעבודה

ב"ה  א"ס  אור הכל איך לראות  העבודה שהוא

כל  מלכות  מלכותך  בסוד  במאור אור בבחי '

להשתעשע  רבינו  משה של הדרך שהוא העולמים,

רק  בוחרת הק ' השכינה כי  סוף, בלי האל יחוד עם

פניו על ויפול בבחי' שהוא אותה שמכבד  במי 

אלא  שורה אינו  סוף אין כי  גמור, בביטול שהוא

בהתבודדות שעוסק  מי ואף לפניו , הבטל בדבר 

בכל  בסכנה הוא בחשמל, ודורש קדושים ויחודים

כי ח"ו, אותו ותשרוף  מהחשמל אש תצא שלא עת 

עת בכל הדבוק בהצדיק  ומתגרה מקנא הס"מ

בצדיקים  ומקנא ויחודים, בתפלות  הק ' בשכינה

בני בתוך  שוכן  ה' אני  בסוד  בהם שורה שהשכינה

מקנא  ובעיקר שכינתא, אנפי  בבחי ' שהם ישראל,

זכות ידי על כי בקטורת, שעוסקים בצדיקים

בתשובה, לחזור  מתחיל העולם כל הללו  הצדיקים

להיות ומתחיל מהקלי', לצאת  מתחילין  והניצוצות 

לעשות ורוצה מקנא הס "מ ולכן בעולם, שמחה

עת בכל להיות הוא התיקון ולכן  ותהו , בלבול

ולעלות פניו, על ויפול בסוד לגמרי  גמור  בביטול

חיסרון  שום שם שאין במקום מהצמצום למעלה

נפילה. ושום ומיתה

ìôð ïëìå íåöîöä íå÷î ãåñ àåä  õøàä éô .é

 àåäù íééçä  õò íò øù÷úä àì éë çøå÷  íù

åðéáø äùî

 äðäåלפי נכנס וקורח הארץ, פי  סוד הוא הצמצום

ואז  הצמצום, במקום עדיין היה כי הארץ

משה  משא"כ אותו, וקובר אותו שורף הצמצום

בסוד  מהצמצום שלמעלה בבחי' דבוק היה רבינו 

פני על מרחפ"ת אלקים ורוח בסוד מ"ת, פר "ח

אהרן , מטה פרח שה"ס  משיח, של רוחו  דא המים

במקום  המיתות  מכל למעלה השרשי  החיות שהוא

חי כי הדעת , עץ מחטא למעלה שהוא החיים, עץ

ושם  ב"ה, א"ס אור של השרשי בחיות  עת  בכל

אי ושם מיתה, בחי' שום אין  הראשון בשורש 

הארץ  בפי  שנמצא קורח ורק אותו , לשרוף אפשר

על  ולהקבר  להשרף יכול מהצמצום למטה שהוא

הארץ. פי  ידי 

'äåלנו שיהיה הגלות  בסוף  עתה שנזכה יעזור 

בכל  ולהתפלל הללו , התיקונים לכל שייכות

והעיקר  מטי , ולא מטי  בבחי ' יחודים וליחד עת 
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למעלה  ולחיות פשוטה, באמונה עת  בכל להתחזק

במקום  למעלה למעלה לחיות  ולזכות הארץ, מפי

להתענג  שהוא במאור אור בסוד האמונה אמיתת 

מכל  למעלה עת, בכל ית ' מציאותו  אמיתת  על

של  הגילוי ויתגלה מיתה, הנק' וענינים ההסתרות 

ודוד , משה יוסף של הגילוי שהוא ואהרן משה

ולאלתר  ומיד תיכף מלכותך  תראינה ועיננו 

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .àé

 äòãלמטי להגיע הבריאה תכלית  לנפשך  חכמה

ח"ש  בחי' שהוא החשמל, בסוד מטי ולא

מ"ל, בסוד  לקב"ה דיבורים לדבר לדעת  ומ"ל,

ליחודים  ולהגיע ח"ש , בסוד  השתיקה סוד ולדעת 

שמיעה  ראיה בסוד העליונים בעולמות  קדושים

העליונים, בעולמות למעלה בשרשם דיבור ריח

מטי, לא בסוד ונכנס  לקה"ק שנכנס הכה"ג וכמו 

זקיפת סוד לזה וצריך מטי, בסוד  משם יוצא ואח"כ 

ומי ויברכם', ידיו  אהרן 'וישא בסוד האצבעות

הגנוזה  למלכות  ולעלות  מטי  ללא להכנס  שרוצה

למטה  המלכות  של הקשרים לדעת  צריך ברדל"א,

היה  ואהרן  עולמים, כל מלכות  מלכותך בסוד

כי מרחפת , סוד מ"ת  פר"ח בסוד  משה עם מקושר 

סוד  לו שיש  ומי הגמור , הביטול סוד  לדעת צריך

ענין  שהוא כהנים, ברכת  בסוד האצבעות זקיפת 

השכל. לברכת זוכה לחב"ד , החג"ת עליית 

ïëìå בכל רבינו  משה עם מקושר  להיות  צריך 

לצאת שהוא מ"ת פר "ח לסוד ולזכות  עת,

הזה  הנורא השכל להשיג המיתה, ממקום לגמרי

מטי ולא מטי  כי  השרשית , והאמונה הביטול של

צריך  ולכן  ח"ו , קורח כמו  ח"ו האדם לשרוף  יכול

וצריך  הק', בשכינה למטה תחילה הענין  להשיג

הגמור  לביטול להכנס שהוא לנפשך' חכמה 'דעה

שהיא  למלכות  להגיע יכול כך ידי ועל חכמה דבחי'

שהוא  לראשך ' כתר ל'והיא ולעלות  נפש, בחי '

מטי. ולא מטי מדרגת

øåöð העיקר כי  קדושך , שבת  שמור קדושך  מצות

שהוא  שבת  קדושת סוד דא"ס מלכות הוא

השרשי אצילות  הוא רבינו  ומשה א"ס, אור בחי '

הצמצום, מקום שהוא הארץ פי מבחי ' למעלה

כי הללו , הטעותים כל לתקן  שנזכה יעזור  והקב"ה

וכל  ופרשה פרשה דכל אלו , בחי' לו יש  יהודי כל

בחינתו, כפי  ויהודי יהודי  לכל שייך  בתורה ענין 

שלמה  לאמונה ולהכנס  הטעותים כח לתקן וצריך 

לסוד  להכנס  להצליח ועי"כ הגמורה, בפשיטות 

ישרוף  שלא באופן מטי  ולא מטי  וסוד  החשמל

גואל  בביאת הנצחיים חיים לבחי' יעלה אלא אותו ,

בימינו. במהרה צדק



תשע"ו  שלח פר' טו של"ס

תשע"ושלח פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו שלח פר ' של"ס

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּוּוּוּואאאא חחחחזזזזקקקק ּכּכּכּכיייי ההההעעעעםםםם אאאאלללל ללללעעעעללללֹוֹוֹוֹותתתת ננננּוּוּוּוככככלללל ללללאאאא אאאאממממררררּוּוּוּו עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו עעעעללללּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ¤¦¨¨¦¨¨¤£©©Ÿ§¨¦¨¤£¦¨£¨§ווווההההאאאאננננׁשׁשׁשׁשייייםםםם

עעעעבבבבררררננננּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההאאאאררררץץץץ ללללאאאאממממרררר ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ּבּבּבּבנננניייי אאאאלללל אאאאתתתתּהּהּהּה ּתּתּתּתררררּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההאאאאררררץץץץ ּדּדּדּדּבּבּבּבתתתת §©¨¤£¤¨¨Ÿ¦¦©¨¨¤£¤¨Ÿ¨¤§¥¦§¨¥¥Ÿ©ווווּיּיּיּיצצצצייייאאאאּוּוּוּו

אאאאננננׁשׁשׁשׁשיייי בבבבתתתתֹוֹוֹוֹוככככּהּהּהּה רררראאאאייייננננּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההעעעעםםםם ווווככככלללל ההההוווואאאא ייייֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבבבבייייהההה אאאאככככללללתתתת אאאאררררץץץץ אאאאתתתתּהּהּהּה ללללתתתתּוּוּוּורררר ¥§©¨§¦¨¤£¨¨¨§¦¨¤§¤¤Ÿ¨¤¤Ÿ¨̈בבבבּהּהּהּה

ל"א-ל"ב)ממממּדּדּדּדֹוֹוֹוֹותתתת:::: י"ג, (במדבר ¦

 éë íéìâøîä  úùøôì äëîñð úéöéö  úùøô

 éðàä àåäù  íéðéòá àåä  íéìâøîä íâô ø÷éò

 éîùâä  óåâä ãåñá ãøôðä

éë' מעלה כלפי כביכול פירש"י ממנו' הוא חזק

סוטה בגמרא והוא ע"א)אמרו , שאמרו(ל "ה

כליו. משם להוציא יכול הבית בעל אין כביכול

ומשמע  ציצית, בפרשת הוא הפרשה סיום והנה

בפרשת דהנה המרגלים. של הפרשה לענין דשייך

ואחרי לבבכם אחרי תתורו  'ולא כתוב ציצית 

כמ"ש  הסתכלות  מלשון  הוא ציצית ענין כי  עינכם',

החרכים מן ד 'מציץ דף דציצית ב' דרוש שעה"כ (עי'

ז') סי' לקו"מ ועי' תתורוסע"ב, 'ולא ביה כתיב ולכן ,

מפגם  לברוח צריך כי  עינכם' ואחרי  לבבכם אחרי

ציצית, לפרשת  קרח מחלוקת  נסמכה ולכן  העינים,

חז"ל שאמרו  קרח)וכמו פ' הלבישן (תנחומא שקרח

רבינו משה על חלק  ועי"ז תכלת , שכולן  טליתות

ציצית פגם ידי  על הוא קרח מחלוקת  עיקר  כי  וכו ',

מוהרנ"ת כמ"ש  העינים, פגם יו"דשהוא (לקו"ה

ג ') אות  ג' הלכה העין מן שנתעלם בשר והוא הלכות .

דא"ק , העינים באורות שהיה השבירה שורש 

העינים. פגם תיקון ידי על הוא השבירה ותיקון 

פרשת בסוף ציצית פרשת  דנסמכה י"ל כן וכמו 

שהם  המרגלים, של הפגם ענין  גם הוא כי  שלח,

הנפרד  האני  את  לגמרי  לתקן  אפשר  שאי  חשבו

אין  דכביכול שאמרו וזהו  הגשמי , הגוף  שהוא

אפשר  שאי  דהיינו כליו , משם להוציא יכול בעה"ב

עד  ולעלות הכלים שבירת  את  בשלמות לתקן

ולכן  ית"ש. הבורא של האמיתי  האני של המדרגה

מלשון  שהוא ציצית פרשת  הפרשה בסוף  כתוב

הסתכלות של למדרגה להגיע שצריך  הסתכלות ,

העליונים. בעולמות  פנימית 

 éðà ïéà ïéà éðà ãåñá  úåìùìúùää øãñ

åìèáìå ãøôðä éðàä úåìòäì  äãåáòä  úéìëúå

 áä ìù éúéîàä éðàä  äìâúéù ãò'úé àøå

àúéàåבדברי ועד"ז  הבעה"ת  בדברי  בספה"ק 

ית"ש  אלקותו  מגלה שהקב"ה הרש"ש 

ונקרא  עתיק , הנקרא א' ניצוץ בבחינת בתחילה

'אין ' ונקרא א"א הנקרא ב' ניצוץ ואח"כ (ע"ח 'אני',

פ"א) מ"ב דסדר שער חב"ד  בכתבי  ואיתא .

אין  אין אני שהם: מדרגות בד' הוא ההשתלשלות 

בחי ' הוא הצמצום קודם דבתחילה כלומר  אני ,

דא"ס , מלכות בסוד  ית' הבורא  של האמיתי  'אני '

ב"ה  הוי"ה שם ונתגלה א' צמצום נעשה ואח"כ 

הראשון , 'אין ' בחינת  והוא האצילות , עולם בסוד

בסוד  אלקים שם ונתגלה צמצום עוד נעשה ואח"כ 

שבגמר  עד  השני, 'אין ' בחינת והוא בי"ע עולמות 

למטה. הנפרד  ה'אני' מתגלה ההשתלשלות

äðäåלקחת הוא הבריאה וכל התורה כל תכלית 

בקודם  להכלל ולהחזירה הבריאה אחר  את



לנפשך  חכמה דעה טז 

ולבטלו הנפרד ה'אני' את ולזכך ולעלות  הבריאה,

שבבי"ע, לאין  לעלות ובתחילה האלוקי, ל'אין '

עד  שבאצילות , גדול יותר  לאין  לעלות ושוב

סוד  את ומגלים ברדל"א הגנוזה למלכות  שעולים

עתיק  מדרגת  והוא הבורא, של האמיתי ה'אני '

הוא  דשם שהאין באופן כחדא, ואין  אני שהוא

ה'אני ' בבחינת עצם בדבקות להכלל הגמור הכליון 

ית "ש . הבורא של

äùòîå  äàúú àãåçé àåä úéùàøá  äùòî

 ï÷úìå  òéðëäì øùôà éàå äàìéò àãåçé äáëøî

äùòîã  ò"åçé éãé  ìò  ÷ø éîùâä óåâä éøîâì

äáëøî

ïéðòäå וניצוץ א' דניצוץ המדרגות  דב' הוא,

מעשה  בחי' הוא השרשים בשורש  ב'

במשנה  ואיתא מרכבה, ומעשה בראשית

ע"ב)בחגיגה בראשית(י"א במעשה דורשין אין

היה  א"כ אלא ביחיד מרכבה במעשה ולא בשנים

יש  בראשית במעשה דהנה מדעתו, ומבין חכם

במעשה  אך והבורא, הנברא שהוא שנים בחי '

וב' הבורא, שהוא יחיד  בחי' רק  יש מרכבה

עליון , ודעת תחתון  דעת  בחינת  הם אלו  מדרגות

בחי ' עליון ודעת שנים בחי' הוא תחתון דעת כי

אחד .

 äðäã'ב הם מרכבה ומעשה בראשית מעשה

ית', הבורא את  מרגישים איך מדרגות 

ואף  תתאה, יחודא בחי' הוא בראשית מעשה

מ"מ  זו , במדרגה אמת  בדבקות  להיות שזוכה

ו הגשמי  הגוף  לגמרי  להכניע אפשר היצרים אי

דהמלכות אף  דהנה עילאה. יחודא בצירוף  רק 

למעלה  שרשה מ"מ הז "א, מתחת היא למטה

החמשים  בשער  ולכן  מהכל, למעלה הוא

עתיק  שהוא א' שהניצוץ באופן  הענין מתחלף 

הוא  א"א שהוא ב' והניצוץ מלכות , בחי ' הוא

למטה  המלכות  כי עליונות , ספירות  ט' בחי '

הוא  למעלה תיקונה אך הנפרד , האני סוד הוא

ית', הבורא של האמיתי האני  עד  להעלותה

הגנוזה  המלכות בסוד מהכל למעלה היא ושם

ברדל"א.

 à"àá åùøùå  úåáàä ãâðë  íéùàø 'âã ï"éù

åùøùå  úåäîàä ãâðë  íéùàø 'ãã ï"éùå

 ãåñá éúéîàä éðàä äìâúî  íùù  ÷éúòá

äðåéìòä  úåëìîä

äðäåדנשמת המוחין של השורש שהם התפלין

שכליים  ב' שהם שינין , ב' בהם יש  ישראל,

ג' של הוא אחד ושין  יתברך. הבורא להשיג איך 

ראשים  ד ' של הוא הב' ושין  אבות, ג' כנגד  ראשים

בשרשו עולה אבות  הג' ובחי' אימהות, ד ' כנגד 

עד  בשרשו  עולה אמהות הד' ובחי ' א"א, עד

הק ', השכינה כנגד הוא אמהות  ד' בחי ' כי עתיק,

לתענוג  שזוכה והיינו ברדל"א, העליון ושרשה

ההרגשה  והוא הק ', בשכינה הדבקות  של העצמי 

הבורא, של ה'אני ' שהוא אלקיכם ה' 'אני' של

להגיע  אפשר אי  ואמנם הגמור, כליון נעשה ועי"כ

של  ב'אין ' קודם נכלל כאשר  רק עתיק  למדרגת 

ורק  ראשים, דג' השין  שורש  שהוא א"א, מדרגת 

ה'אני ' בחי ' ולהשיג לעתיק לעלות יכול אח"כ

שורש  שהיא העליונה המלכות בסוד האמיתי 

ראשים. דד' השין

 úìá÷å 'ïéàìéò  ìë ìò  äàìéò'  ÷" îøä  úìá÷

 úìá÷å 'ïééîéúñ  ìë  ìò àîéúñ'  ì"æéøàä

' ììë êá àñéôú  äáùçî úéì' è"ùòáä

äðäå רק והלכו עתיק של במדרגה פגמו  המרגלים

להיות צריך  באמת כי  א"א. של במדרגה

תחתון , דעת מצד רק  ולא עליון  דעת מצד  בדבקות

ישראל  דשמע יחו"ע של הדעת  הוא עליון  והדעת 

אנת אליהו: בפתח שכתב וזהו אחד, ה' אלקינו  ה'

סתימין , כל על סתימא עלאין , כל על עלאה הוא

מהרי "א  וכתב כלל, בך  תפיסא מחשבה לית

ז"ל פתח מהאמיל בפירוש לקו"ת  עם בסידור (מובא



תשע"ו  שלח פר' יז של"ס

ער"ש ) במנחת 'אנתàאליהו שהוא ראשונה דמדרגה

הרמ"ק , של הגילוי  הוא עילאין ' כל על עילאה הוא

הוא  סתימין' כל על 'סתימא שהוא שניה ומדרגה

'לית שהוא הג' ומדרגה הק', האר"י של הגילוי 

הבעש"ט  של הגילוי  הוא כלל' בך תפיסא משבה

שהוא  עילאין  כל על עילאה של והמדרגה הק'.

והמדרגה  יחו "ת, מצד  הוא הרמ"ק דקבלת הגילוי 

האריז"ל  של הגילוי שהוא סתימין  דכל סתימו  של

דהתחתון  הביטול מצד  הוא אך יחו "ע, מצד  הוא

לגלות התחיל הק' הבעש "ט משא"כ להעליון,

שהוא  כלל' ביה תפיסא מחשבה 'לית של הדבקות

הנעשה  הגמור  הכליון  בסוד  העליון , מצד יחו"ע

מגיעים  ועי"כ הוי "ה, על תתענג אז של מהמדרגה

האמיתי האני  בסוד  דלבא ברעותא עצם לדבקות

ית'. הבורא של 

äðäã כל לקבץ האור  הוא הרמ"ק של השכל

הקדמונים  מכל הק' התורה של השכליים

השכל  שמתחיל אף הק ' והאר"י והראשונים,

שבו, ו "ק  בחי' רק  הוא מ"מ הבעש"ט, של והגילוי

הגילוי כערך  עדיין הוא הבעש "ט של הגילוי ובערך

המדרגה  הוא הבעש"ט של הגילוי  כי הרמ"ק, של

טוב' שם 'בעל וזהו בך תפסיה מחשבה לית  של

'שם  הנקרא הדבקות שהוא העצמי  השם שהוא

שלומד  התורה כל להעלות איך השכל והוא טוב',

של  האור  הק ' מהשכינה ולקבל אור, של למדרגה

_________________________

הראשון א. והוא הכל, והעושה והיוצר הבורא הוא יתברך שהוא היינו בחושבן' 'חד פירוש  בחושבן' ולא חד הוא 'אנת  שם: וז "ל

שאין  היינו בחושבן' 'ולא אבל פ"א), וארא אור תורה עי' המנוי אחד נקרא (וזהו בחושבן' 'חד נקרא וזהו ההשתלשלות , לכל

לרקיע, רקיע  בין וכן שנה, ת"ק לרקיע הארץ מן וכמו בעולמות, מדרגות רבבות רבוא שיש  שאף  להתבונן, יש וככה לך, ערוך

עולם  לגבי הגשמי שהעוה"ז שכן וכל הגשמית. העשיה עולם זה וכל חרדל, כגרגר ממש היא הארץ העליון, רקיע  שלגבי ויובן

הוא  כי ממש , ואפס אין בודאי היצירה, דעולם תחתונה מדריגה לגבי בכללו העשיה ועולם ממש . וכאין כלא הוא הרוחני העשה

הוא  כי הבריאה, דעולם התחתונה מדריגה לגבי וכאין כלא והכל מדריגות, וכמה כמה יש  היצירה ובעולם לגמרי. אחר עולם

המדריגות  כל כנגד הוא התחתונה שמדריגה היינו כולם, כנגד החיות  רגלי רז "ל אמרו הבריאה ובעולם לגמרי. אחר עולם

מדריגה  לגבי שלנו דעוה"ז  התחתונה שמדריגה ונמצא החיות , קרני עד כולם, כנגד החיות  קרסולי וכן ועשיה, יצירה דעולמות 

ערך  יהיה כן הבריאה, עולם לגבי הגשמי שעוה"ז שכמו לומר דעתך וסלקא וכו'. ממש  ואפס כאין הוא הבריאה, דעולם עליונה

שאינו  בחושבן', ולא 'חד וזהו וכלל כלל לך  ערוך אין אמר לזה ממש . אלקות מדריגות  לגבי הבריאה דעולם עליונה מדריגה

טל. שפע בספר כמ "ש  הרמ"ק  קבלת לפי הוא כן לגמרי. אחר ערך הוא אלקות כי לך , ערוך  אין כי כלל, בחשבון

מה  וכל הנ "ל, התבוננות  כפי חשבון ע"פ  הוא לך ' ערוך 'אין ענין להבין כי בחושבן, נקרא זה גם האריז "ל, קבלת לפי אבל

שום  בזה אין וא"כ זולתך, אין מ "ש  היינו בחושבן' ולא 'חד פירוש אבל לך . ערוך  אין ענין יותר יבין ויותר, יותר שיתבונן

יש  זה גם ז "ל, הבעש"ט קבלת ולפי חשבון. לעשות  ממה אין וא"כ הוא, לבדו והוא ממש, זולתו אפס  ממש אחד והוא חשבון,

שייך  ואין הוא, לבדו שהוא בחושבן' ולא 'חד פירוש עיקר אבל ומטה, מעלה חשבון יש  אחד בדבר גם כי 'בחושבן', לקרות

לפניו. שוין ומטה מעלה כי מדרגות , וחילוקי ומטה מעלה כלל

כל  ועל לך , ערוך  שאין ז"ל), הרמ"ק  קבלת (דהיינו הראשון פירוש  היינו עילאין' כל על עילאה הוא 'אנת  אח "כ שמפרש וזהו

זהב  מלשון הוא סתימו סתימין' כל על סתימו הוא 'אנת  וכלל. כלל אליו ערוך שאין כולא, על עילאה הוא שתתבונן, עילאין

ואין  אחד שהוא סתימין, דכל סתימו הוא עד"מ  כן ההוא, הזהב רק  ונשאר החנויות כל וסוגרים ההוא הזהב שכשמראים סגור,

כלל', בך תפיסא מחשבה 'לית אמר ואח "כ האריז"ל). קבלת (דהיינו הנ "ל השני הפירוש  כמו וזהו הוא, לבדו הוא רק  זולתו,

ההשתלשלות  כל נתהוה איך א"כ שוין, ומטה ומעלה הוא, לבדו שהוא מאחר כי ז "ל), הבעש "ט  קבלת  (היינו השלישי פירוש  זהו

מאן  ולית עלמין, בכולהו תפיס הוא כי כלל, בך תפיסא מחשבה לית  אמר ולזה ממש. הפכים שני והוא ומטה, מעלה ענין שזהו

עכ"ל. וד"ל. וכו', בך  דתפיס
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יכולים  ועי "כ  העצמי , בתענוג דבקות  והוא התורה,

עוה"ז . תאוות כל לבטל

äðåîàä éãé ìò  ÷ø éîùâä óåâä ï÷úì øùôà éà

 øåà úåéîéðô  ìò âðòúîù ïôåàá ïéò úá ãåñá

äøåúä

 äðäã'הד כנגד  שהוא ראשים ד ' של השין 

בת סוד  והוא האמונה, ענין הוא אמהות 

גלדי ותלת  עין, ובת  עין גלדי  תלת  ענין יש כי  עין ,

תפלות הג' בחינת והם אבות , הג' כנגד  הם עינא

להיות מספיק לא באמת אך  תיקנו , שהאבות 

דג' הדבקות שהוא התפלה של בדבקות רק מונחים

את גם צריך  אך  ראשים, דג' שין כנגד שהוא אבות

המדרגה  שהוא המלך  דוד  של הרביעית  המדרגה

תפלה, נעשית שהתורה המדרגה והוא עין , בת  של

שהוא  והאמונה התפלה של העליון  שורש  והוא

אפשר  אי  כי  הוי "ה, על תתענג אז  של המדרגה

ורק  השתוקקות, ידי על רק  עוה"ז  מתאוות  לצאת 

מצוות תרי"ג שהוא התורה אור על מתענג כאשר

הק' התורה ע"י כי כת"ר, העולים דרבנן  וז '

כלתה  בבחי' הגמור לכליון  להגיע יכול בשרשה

ב  כי עוה"ז , מתאות  לצאת  יכול ואז  אף נפשי, זה לא

תאוות ממציאות לצאת  קשה ומתפלל, שמשתוקק 

על  ן ' ואות  ח' אות שמקשר  חת "ן  סוד  וזה עוה"ז ,

נשמעים בנחת  חכמים דברי  בסוד הת ' (כמ"שידי

א') סי' .בלקו"מ

ìù äâøãîä àåä äøåúä úåéúåà ãöî úå÷áãä

 àåä  äøåúä øåà  úåéîéðôá úå÷áãäå à"à

äìòîìù  äìôúä ãåñá ÷éúò ìù äâøãîä

äøåúäî

êéøöå של הדבקות  עם רק לחיות לא לזכות

הדבקות עם גם אלא בראשית , מעשה

בחו"ל, שהיו המרגלים והנה מרכבה, מעשה של

מעשה  של הדבקות עם רק לחיות  יכולים היו

לך  דשלח מקמארנא הגה"ק  וכתב בראשית,

הנשמה, מצד  אותם שישלח היינו  לדעתך  אנשים

מצד  ולא הגוף  מצד  ללכת איך  רק  הבינו  לא והם

בכתבי איתא סיני בהר  רבינו משה דהנה הנשמה,

מדרגא  אלו יום במ' עלה רבינו  דמשה הגר"א

באמת כי  הק ', בשכינה בדבקות עלייה והוא לדרגא

בשכינה  הפגם מחמת  הוא המתעוררים הדינים כל

של  השכל וכל הדינים, כל משתלשל ומזה הק',

השכינה  עם דבקות  של שכל הוא התורה המשכת 

אחר  שהוא שלומדים התורות  כל ואמנם הק',

שהוא  א"א בבחי ' דבקות רק הוא באותיות  שכתוב

לשרשם  האותיות  את להעלות  צריך אך  ב', ניצוץ

התפלה  סוד  וזה הק ', השכינה שהוא 'אור ' בבחי '

ה' מבית  היוצא מעיין  בסוד  מהתורה שלמעלה

בלקו "מ ח')כמ"ש .(סימן

äæå שהוא הסתכלות מלשון  שהוא ציצית  סוד

אך  העליונים, בעולמות ההסתכלות 

התורה  של האותיות להם שיש  אף  המרגלים

הוא  אך לפנינו , הנמצאת  התורה בקיבוץ לראות 

קיבוץ  בחינת כי  הק', השכינה של האור  בלי 

בבחי ' ששרשה אבות  ג' של האור הוא הק ' התורה

הק' התורה של האור בשורש  הדבקות אך  א"א,

הגנוזה  במלכות  העליון בשרשה השכינה בסוד

אמהות הד ' של האור  בחינת הוא ברדל"א,

עתיק . בבחי ' ששרשה

 ãåñá äðéëùä  úùåã÷ àåä  ìàøùé õøà úùåã÷

 àúåòøá íöò úå÷áã àåäù  äùîã ïåéìò úòã

ìë  úììåëä äøåúä øåà  ùøåùá àáìã

 úåùåã÷ä

 àìîéå"לזכות צריך  כי  הארץ" כל את  ה' כבוד

בסוד  'אני ' הנק ' הק' השכינה לכבוד

עליון  הכי  ובשורש  העולמים, כל מלכות  מלכותך 

רוצה  שהקב"ה המדרגה והוא א', ניצוץ נקראת 

קדושת שהוא ישראל ארץ קדושת  והוא שיתגלה,

קדושת שהוא הכרובים, שני  בין השורה השכינה

מש"ה  ר "ת  ה'כרובים ש'ני מ'בין שם הגנוז משה



תשע"ו  שלח פר' יט של"ס

נשא) סו"פ ציצית,(בעה"ט ידי  שעל הדבקות  וזה .

המדרגה  באמת והוא עליון, בדעת  שיסתכל היינו 

כלל, ביה תפיסא מחשבה לית  כי דלבא רעותא של

ידי על הרצון , בבעל נדבק דלבא ברעותא ורק

ואין  הוא אני אני  כי עתה ראו הנפש  לכלות שנכנס

עמדי אלקים

êéøöå נמצא בתורה כי הק' התורה אחר לרדוף

הצרכים  וכל האדם שצריך הישועות  כל

ותענוגים  תאוות  אחר רודף  שהאדם ענין  וכל שלו,

ללמוד  וצריך התורה, אור  את  לו שאין  מחמת  הוא

והכל  לאה, דיני להמתיק ה' לשם לשמה תורה

וצריך  אמונה, ועם דבקות  עם לומדים שאין מחמת 

משחרי כל בבחי' הק' התורה אחר  לרדוף 

שצריך  הקדושה כל את יש ובתורה ימצאונני ,

וימים  שבת של הקדושות  כל דהיינו לקבל, האדם

הכל  המצוות , ומעשה ועבודות ותפלות  טובים

כל  של הקדושות  כל שכוללת  הק' בתורה נמצא

מונח  כאשר רק  הוא אך המצוות , וכל הזמנים

כל  בבחי' הק ' בתורה שמאמין באופן הק' בתורה

נמשך  והכל התורה, אותיות  כ"ב  שהוא ב"ך מעייני 

הבורא, וביחוד באמונה ומדבקות העצמי משם

התורה  יכולה התורה בקדושת מאמין וכאשר 

אך  העולמות, ולכל הקדושות  לכל אותו  להביא

יזמרך  למען הק ' התורה בכבוד  יפגום שלא בתנאי

וגו'. ידום ולא כבוד

éë היא הק ' והתורה כבודה, על מקפדת השכינה

ימצא  מי  חיל אשת  כמ"ש  הק' השכינה עצמה

הק' השכינה כי ש "ס, גי' של"ל יחסר , לא ושלל

וצריך  הק', התורה וכל הש"ס  כל כוללת חיל אשת

המדרגות כל שם ולחפש הק ' התורה אחר לרדוף 

אחר  שרודף  ובזכות  היחודים, וכל העולמות וכל

השכינה  כי הכרובים, שני מבין הק' התורה

רבינו משה במקום כי  אחד , דבר הוא הק' והתורה

ניצוץ  של הסוד יש  עצמו  שם הכרובים שני  מבין 

זכה  ועי "כ  השרשים, בשורש  התורה בחי ' שהוא א'

ואז  הקלי', כל המכלה התכלת בסוד  הגמור לכליון 

שהתורה  שחושב מי אך  החיצונים, כל לכלות  יכול

חוץ  בבחי' הוא ממילא הק', השכינה אינה הק'

המדרג  כל גנוז  שבתורה יודע ואין  ויש לארץ, ות ,

התורה  כח יודעים שאין  בעולם כזה יצה"ר 

סוד  התכלית סוד התכלת  סוד  הק ' והשכינה

בשרשה. הק' התורה סוד  עצמו  שהוא האמונה

àåäå, עין עלי  פורת בן  יוסף פורת  בן מאה"כ 

יראו בעין  עין  של מדרגות  ב' שיש דאף

הנקראת מזה למעלה מדרגה יש  ציון, ה' בשוב

ידה  ועל עצמה, הקדושה השכינה והוא עין ' 'עלי 

של  ולאור התכלית שהוא התכלת של לאור  זוכים

וה' ב"ה א"ס  באור  בדבקות  ולהכלל אמת  הצדיק

גואל  בביאת ציון ה' בשוב יראו בעין שעין  יעזור 

אמן . בימנו  במהרה צדק
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הגיוס  גזירת בענין

 íéòùøì úåøáçúä  éðéðò  ìëå  ú"ìéä éçøæàå  éîåàì  úåøéùìå àáöì

 äðä [à äøéæâ ïéðòá  äøåú úòã  øàáì  ùé

åæ äàøåðà íé÷ñåô  äáøäìù ,

âøäéá àéäù úãä ìò øéáòäì äøéæâ úáùçð

,øåáòé ìàåוכל זצ"ל שך  הגראמ"מ דעת  היתה (וכן

הדור  á( ÷ñåôגדולי  äæéà àöîé  íà  åìéôàå ,

 ÷ìåçä('יעבור ואל  ב'יהרג  שאינו ò"åëì (וסובר î" î

 úåçåëäå ó÷åúä ìëá ãâðúäì áåéç ùé

 íäìù àîèä àáöì  ñééâúäìî  òðîäìå â.

ùéå,הנ"ל דהפוסקים ההלכה לפסק הסברא לבאר 

בסוגייא  לעיין  ת"ח לכל הפתח ולפתוח

זו יסודיãעמוקה בהל' הרמב"ם אדוננו ז"ל  דהנה ,

_________________________

דעתנו א . גילינו שכבר כלל, להתייצב שלא או דיחוי, לעשות  מנת על ההתייצבות על לנידון להתייחס  הזה המאמר כוונת אין

לצבאם, בפועל להתגייס  אותו מכריחים או אותו שמפתים למי המאמר כוונת  אלא בזה), רבותינו ודעת דברי (וידוע  במקו"א בזה

לכו"ע. מוסכמים זה בענין במאמר המובאים והדברים ישראל גדולי בין מחלוקת  שום זה בענין אין שבררנו מה וכפי

–ב. לצבא ללכת גמור שאיסור תדעו "רבותי, קכב) עמ' בוטח אני בזאת בספר (כנדפס  שך הרב לשון הנפש זה למסור וצריך
זה  לצבא.על בניו את  לשלוח  גמור איסור כי ילדיו, על ולהשגיח  לשמור צריך אבא כל כולם ,, ובשם  בשמי שאסור תפרסמו

לצבא  הילדים לקחת לשלוח  להם  להרשות ואין במחאה".– לצאת וצריכים מקום בכל בשמי תפרסמו יותר לדבר כח  לי אין .

ע"כ.

בלבד.ג. הדור לגדולי מסורה כזה חמור בדבר וההחלטה ההכרעה למעשה וההלכה

נשים ד. וז"ל, ה"ב), תרח (סי' יוהכ"פ  בהל' וכמובא באיסורים נכשל חבירו כשרואה להפריש אחד כל על חיוב שיש  וידוע

בזדון. לעשות  תבואו שלא כדי בידן ממחין אין הקדש  על מחול להוסיף שמצוה יודעות  אינן והן שחשכה עד ושותות שאוכלות

שאינו  ודוקא מזידין יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב ודוקא מזידין יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב אמרינן: איסור דבר בכל וה"ה הגה:

עכ"ל. בידן. מוחין בתורה מפורש אם אבל דאורייתא שהוא אע "פ בתורה "ע מפורש לכו מוסכם  הדבר הרי דידן בנידון והנה
הגדולים , בין מחלוקת בזה  שאין הדור גדולי וכל שך "מ הגרא בשם לעיל שאין וכמש"כ במקום שאפי' לציין הראוי מן אך 

שבע  ובבאר ע "ב) ב (דף  הוריות  בגמ ' שמשמע וכמו דעתו, את  לומר להוראה שהגיע  קטן תלמיד לכל יש  ישראל מגדולי הוראה

שכב) סי' (ח"ב הרשב"א תשובת ע "פ ז') דף (חולין עינים פתח  ובספרו שם, הוריות  גמ' על מהרחיד"א יוסף  שער ובספר שם,

שהיו  כאלו שהיו תימצי היכי היה (אם ישראל בגדולי פגיעה ח "ו בזה ואין דעתו, לומר מחויב להוראה שהגיע  קטן תלמיד שאף

שנוהגים  בדרך דוקא והיינו דעתו, את  אומר אחד וכל ישראל חכמי בה שנחלקו שבתורה מחלוקת בכל וכמו אחרת ), סוברים

וע  אהבו', והשלום 'והאמת נאמר שע"ז  ושמאי הלל מחלוקת  על ע "ב) יד דף (יבמות בגמ ' כדאי' בזה זה אחד כבוד כל בימינו "כ

כבר  להוראה האמת  וז"ל, משה משה אגרות  לספר בהקדמה כמובא להוראה הגיע  זה נקרא (שבזמנינו כראוי סוגיא איזו שבירר

וביראה  ראש בכובד כחו כפי ובפוסקים בש "ס  ההלכה לברר כראוי שעיין אחרי להחכם שנראה כפי אלא היא בשמים לא נאמר

עמ"ס משה דברות בספרו בזה והאריך ע"כ. כן. להורות  ומחוייב להוראה, האמת הוא הדין  פסק  הוא שכן לו ונראה מהשי"ת 

איסור. הוא שלדעתו מדבר לדעתו) ששומע מי (את  להפריש כדי דעתו את לגלות חייב חולין), ועמ"ס  שבת

והלא  שנה ארבעים אכלו המן 'את ל"ח) (קדושין לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו וזה וזל"ק , נו) סי' (קמא מוהר"ן לקוטי ועיין
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נפש (פ"ה)התורה מסירות חיוב של הגדרים כתב

וזל"ק ית' שמו קידוש  א-ג )על ישראל (ה' בית כל ,

ונקדשתי שנאמר  הזה הגדול השם קדוש  על מצווין 

ולא  שנאמר  לחללו  שלא ומוזהרין  ישראל בני  בתוך

כוכבים  עובד כשיעמוד כיצד  קדשי  שם את  תחללו

מצות מכל אחת  על לעבור  ישראל את  ויאנוס 

יהרג  ואל יעבור  יהרגנו  או בתורה האמורות

בהם  וחי  האדם אותם יעשה אשר במצות  שנאמר 

הרי עבר  ולא מת ואם בהם שימות  ולא בהם וחי

בשאר  אמורים דברים במה בנפשו: מתחייב זה

ושפיכת עריות  וגלוי כוכבים מעבודת חוץ מצות

על  עבור  לו יאמר אם אלו  עבירות שלש  אבל דמים

דברים  במה יעבור ואל יהרג תהרג או  מהן  אחת 

להנאת מתכוין כוכבים שהעובד בזמן אמורים

לבשל  או בשבת  ביתו  לו  לבנות שאנסו כגון עצמו 

אבל  בזה וכיוצא לבועלה אשה אנס או תבשילו  לו 

בינו היה אם בלבד המצות על  להעבירו  נתכוין  אם

ואל  יעבור  מישראל עשרה שם ואין עצמו  לבין 

יהרג  מישראל בעשרה להעבירו אנסו  ואם יהרג

על  אלא להעבירו נתכוין  לא ואפילו יעבור ואל

שלא  האלו  הדברים וכל בלבד : מצות משאר מצוה

שיעמוד  והוא הגזרה בשעת אבל הגזרה בשעת

על  גזרה ויגזור וחביריו  כנבוכדנצר רשע מלך

יהרג  המצות מן מצוה או דתם לבטל ואל ישראל

בתוך  נאנס  בין מצות  משאר אחת  על אפילו יעבור

עכל"ק . כוכבים. עובדי לבין בינו נאנס  בין  עשרה

äðäå [á íéòùøäù òåãé éøä ïãéã ïåãéðá

 áø áøòä úìùîî úãä  éøéôî

 àîèä àáöì ñééâúäì áééçìå øåæâì  íéöåø

_________________________

ראוי  היה הדעת , בחינת  שהוא המן, באמת כי מן', טעם בה טעמו ממצרים שהוציאו עוגה אלא יום, שלשים חסר שנה ארבעים

היה  הדעת , ונתגלה ממצרים שיצאו תכף  דהיינו כנ"ל, ודעת  בינה בחינת  הוא ארבעים, כי בשלמות  שנה ארבעים אותו שיאכלו

כי  מן, טעם בהם טעמו המצות, הינו ממצרים, שהוציאו עוגה לברכה, זכרונם רבותינו תרצו זה ועל תכף, המן שיאכלו ראוי

יותר  מאד, גדול דעת באמת שהוא שמים, לשם שהוא מחלוקת יש אך  הדעת הפך הוא ומחלוקת  וכנ"ל, בדעת תלוי השלום

"את  ע"ב), ל (קדושין לברכה זכרונם חכמינו שאמרו כמו גדול, ושלום אהבה היא המחלוקת  זה באמת כי שלום, של מהדעת 

שהיא  'מחלוקת  ה), פרק (אבות  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וזה לזה' זה אוהבים שנעשו עד משם זזו 'לא - בסופה" והב

משה  כי משה, בחינת וזה כנ "ל, בסופה" והב "את  כ"א), (במדבר כנ "ל אהבה היא שבאמת הינו להתקיים', סופה שמים לשם

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

עכ"ל. וכו'. שמים לשם

שלום, של מדעת  אף גדול יותר הוא בזה זה כבוד ונהגו שמים לשם ביניהם שחלקו והלל שמאי מחלוקת  שענין מדבריו וחזינן

לפעמים  יכול שזה באהבה, חבירו את  מעורר אלא וכדו', שנאה שום וללא ח"ו, כלל בזולתו זלזול ח "ו גורם כשאין דוקא והייניו

לדעת  כששומעים דעתם הגדולים משנים שלפעמים ע "א) ז' (דף  חולין בגמ ' כמובא דעתו, את ג"כ לשנות הזולת  על להשפיע 

מהם. הקטן

הנתיבות  בעל הגאון בפירוש כדאי' הדור, מגדולי הבחירה שניטלת הדור בעוונות גזירה שיש לחשוש  יש  שלפעמים ובפרט 

שהיה  עתיד בלשון שנכתב הדבר קשה ישתחוה. ולא יכרע לא ומרדכי וזל"ק , ב) (פ"ג, אסתר מגילת  על סתרים מגילת  בפירושו

השתחו  לא שמרדכי מה באמת כי נראה לכן השתחוה, ולא כרע לא ומרדכי לכתוב ישראל לו לכלות שרצה עד בהמן בי' ואיקני ה

וכו', מרדכי מיני' דנפיק לשמעי דוד קטלי' דלא יהודי לי עשה מה חזי ישראל כנסת אמרה במגילה אמרו דהא חטא כמעט הי'

כתב  לאיוב בהקדמתו הרמב"ן אך כזאת , יעשה הצדיק  שמרדכי קשה והדבר השתחוה, שלא על לגנות  בש"ס חשבו הרי

שעלה  ישיר דאז הקרא על רש "י כתב בשלח בפ ' והנה הבחירה, ממנו נסתלק בוודאי הד"ת נגד שהוא דבר עושה שכשהצדיק

מחמת  שזה וכמובן עכל"ק. הבחירה. ממנו שנסתלק היות שיכרע  בליבו עלה לא שמרדכי הכתוב כוונת כאן וכן שישיר, בליבו

ידי  על שלפעמים דעתו את לגלות חיוב יש  בודאי וע"כ סמותא), לנגדא עביד ד"ה ע"א נב (ב"ק ברש"י כדמשמע הדור עוונות 

הבחירה. עדיין נטלו לא שמהם ישראל מבני אחד ידו על שיתעורר יזכה זה



לנפשך  חכמה דעה כב 

 íäéøáãá àéãäì  íéùøôî äîäå , íäìù כפי)

ראשיהם) של  לשונות וכמה כמה íúðååëù שראינו

åðúåà úìãáîä  äîåçä úà  øåáùì  åæ  äøéæâá

 áøòúäì  åðúåà áééçìå , íúàîåèîå íäî

, íäîò ïéôúåùå  ÷ìç úåéäìå ,óúúùäìå

øáçúäì  åðúåà áééçì àéãäì  íúðååëù  åðééäå

 çøëäá ìá÷ð  äæ éãé ìòù íäîò úååúùäìå

,äòøä  íëøã ìëî äòôùäלהיות האדם (שטבע

עצמם  הם שקורין וכמו ומחברתו מסביבתו מושפע

ההיתוך ') 'כור הטמא בלשונם [åîëåלצבאם ,

 êøåö íäì ïéàù øáã éòãåé  íéçéëåîù

 íäì  øñç ïéàù  ñåéâä  íöòá  éîöò úìòåúå

 íéìåãâ  íééù÷ íäì íøåâ àáøãàå ,úàæ

 íåùî àìà ' åëå úåááøì íééôñë úåàöåäå

 ì"ðë  íðåöøå íúðååëùä.[

äðäåוהורדת והשתוות  התחברות  ענין

הוא  הרשעים לבין בינינו  המחיצות

ממצוות אחת  על גדולה ועבירה חמור , איסור 

בהל' הרמב"ם לשון  זה שהנה שבתורה, העיקריות

נמשך  אדם של ברייתו דרך ה"א, פ "ו  דעות 

כמנהג  ונוהג וחביריו רעיו אחר  ובמעשיו בדעותיו 

לצדיקים  להתחבר אדם צריך לפיכך  מדינתו , אנשי

מעשיהם, שילמד כדי תמיד החכמים אצל ולישב

שלא  כדי  בחשך  ההולכים הרשעים מן  ויתרחק

את הולך אומר  ששלמה הוא ממעשיהם, ילמד 

אשרי ואומר ירוע, כסילים ורועה יחכם חכמים

היה  אם וכן וגו ', רשעים בעצת  הלך  לא אשר  האיש 

הולכים  אנשיה ואין רעים שמנהגותיה במדינה

ונוהגים  צדיקים שאנשיו למקום ילך  ישרה, בדרך

יודען  שהוא המדינות כל היו ואם טובים, בדרך

זמננו, כמו  טובה לא בדרך נוהגים שמועתן ושומע

טובים  שמנהגותיה למדינה לילך  יכול שאינו או 

כענין  יחידי לבדו  ישב החלי , מפני  או  הגיסות  מפי

וחטאים  רעים היו ואם וידם, בדד  ישב שנאמר 

כן  אם אלא במדינה לישב אותו מניחין שאין

_________________________

ורוסיא)ה. פולין (במדינות  הלבוש  גזירת  בזמן הדור וגדולי צדיקי בין שהיתה הגדולה המחלוקת את  בזה ולציין להוסיף  יש 

עד  להם שהיו הקודמים ממלבושיהם ולשנות  הגויים, למלבושי הדומים בגדים ללבוש  ישראל בני את  לחייב המלכות שגזרה

שמד  גזירת שהיא זו, גזירה נגד הנפש למסור שיש  סברו מטשעכנאוו אברהם ר' הרה"ק  וכן הרי"מ החידושי בעל שמרנן הנה,

החידושי  שנעצר בארוכה המעשה כידוע ע"ז  הנפש למסור בפועל הורו וכן הנ"ל) הרמב"ם (כפסק  יעבור ואל ביהרג דינה והוי

צדק הצמח הרה"ק  וכן מקאצק הרמ"מ  הרה"ק  משא"כ הגזירה, לבסוף  נתבטלה נפשו מסירות  ידי ועל וכו' ע"ז  במאסר הרי"מ

לבושם  את ליובאוויטש  חסידי ושינו הגזירה נתבטלה לא הצ"צ במקום (וע"כ השמד שעת  בכלל זה שאין וסברו ע"ז  חלקו זי"ע

אצלם). היום עד כניכר

וללמוד  עמהם, להתחברות היהודים יבואו הלבושים שינוי שע "י שכוונתם להדיא הגויים אמרו לא הלבוש בגזירת  שם והנה

וצדיקי  גדולי בזה נחלקו וע "כ עצמם), הגויים גזירת  ע"פ  נפרדים במקומות  דרים היהודים היו ההוא בזמן (שאדרבא מדרכיהם

אליהם  להתדמות עלינו שגוזרים הגזירה על אף  מסי"נ חיוב בזה שיש הורו מטשעכנאוו והרה"ק הרי"מ שהחידושי וכנ "ל, הדור

להשתוות  מטרה בזה שיש  להדיא הזכירו שלא כיון מסי"נ חיוב בזה שאין הורו והצ"צ מקאצק הרה"ק  ואילו בלבד, בחיצוניות 

עי"ז  שנקבל (עד עמהם ונשתווה שנתחבר זו גזירה שכוונת להדיא הרשעים שאומרים דידן בנידון אך מדרכיהם, וללמוד עמהם

(וכנ "ל  השמד לשעת  זה שנחשב מודים היו והצ"צ מקאצק  הרה"ק  שגם נראה הרי הרעה) דרכם מכל השפעה בהכרח 

ומצות  חובת  על לעבור מחייבים הם הרי וכאן השמד לשעת  זה נחשב מהמצוות אחד על לעבור מחייבת שכשהמלכות

ההתבדלות ).

ואל  ביהרג דהוי הצ"צ פסק הגויים שפת החינוך במוסדות ללמד שיש המלכות  שגזרה הגזירה שבשעת  בזה המוכחת והראיה

בצורת  ולהשפיע  ולשנות להתערב הגויים כיוונו השפה דלימוד זו שבגזירה משום והיינו צדק , הצמח  בתולדות  כמובא יעבור

הוא  בצבאם שהשירות להדיא אומרים שהם דידן בנידון וכ"ש  הצ"צ, לדעת  אף יעבור ואל דיהרג באיסור וזה דבנ"י, החינוך 

הגויים. שפת  לימוד ע "י שנהיה מהשינוי הרבה וגרע היהודי צורת כל את  ומשנה שמשפיע ההיתוך ' 'כור
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למערות יצא הרע, במנהגן ונהג עמהן  נתערב

חטאים, בדרך  עצמו ינהיג ואל ולמדברות  ולחוחים

וגו'. אורחים מלון במדבר יתנני  מי שנא' כענין

וז "ל, ט"ו הלכה אישות מהל' פי"ג כתב עוד  עכ"ל.

אדם  שבני מפני זה במדור דר  איני שאמר  האיש 

מתירא  ואני בשכונתי  גוים או פרוצים או רעים

הוחזקו שלא ואע"פ לו . שומעים בפריצות,מהם

עכ "ל. רע. משכן הרחק חכמים צוו שכך 

ãåò]שערי בספרו יונה רבינו  לשון את לציין  יש

נא)תשובה אות של (ש "ג  האיסור  בגודל

וזל"ק , דת, מפירי לרשעים והתחברות  התקרבות 

שנאמר  העולם, בעסקי  הרשע אל להתחבר  ואסור 

לז) כ , את(דה"ב ה' פרץ אחזיהו עם בהתחברך  :

לרשע, להתחבר אסור  מצוה לדבר ואפילו מעשיך.

לא)שנאמר  ג, ואל (משלי חמס באיש  תקנא אל :

לברכה  זכרונם רבותינו  ואמרו דרכיו . בכל תבחר 

מצוה.(אדר"נ ) לדבר  אפילו לרשע חבר תהי אל :

וכבר  הרשעים, בחברת הנמצאים מות דרכי ורבו 

עכל"ק ]. ענשו . וכובד  הזה העון  על גלינו

é"ôòå [â ברמב"ם הברורות  ההלכות  אלו  כל

ההוראה  עמוד  הגדול הגאון  פסק

זצ"ל פראנק תשיג )הגרצ"פ חשון ט' מיום (במכתבו

כוחו גודל על העיד זי"ע דבריסק שגאב"ד [שידוע

נעיין  כד  הנה שם, במכתבו  וז "ל ההלכה], בפסק

ההפרש  נראה הקודמים בדורות היהדות  במצב

הקדמונים, של להצבא היום של הצבא שבין

סד )דאמרינן  דף  משה (שבת  להן אמר ארב"א אר"נ

חזרתם  שמא מדין  ממלחמת בשובם לישראל

איש , ממנו  נפקד לא לו  אמרו הראשון , לקלקולכם

וכן  יהודית, מדת נחסר שלא דהיינו מפרש  ורש"י

בש "ר  דסכנין אר"י דוד  של דורו  על שמעוני  בילקוט

יודעים  היו  דוד  בימי שהיו  תינוקות  אפילו לוי

פנים  ובמ"ט טהור  פנים במ"ט התורה את לדרוש 

ובודאי התורה, במעלות  מדרגתם נפלא הרי טמא,

יתקלקל  בחברתם שהוא שמי חשש היה שלא

דמות ומה בחברתם, שהיה בזה עולמו את ויאבד

מתורת מנותק  שרובו  היום של להצבא תערכו

בתורה, פנים מ"ט לדרוש יודע שאינו ולא ישראל,

ישראל, בתורת  פנים כלל לו  שאין  òåãéå אלא

 íéîìùå  íéàøéäî àáöì  íéñðëðä áåøù

, íåúî  íäá ïéà íéãå÷ðå íéãå÷ò  íùî  íéàöåé

 í"áîøä ÷ñô  é"ôò ë" ò( הנ "ל)ùéàì øåñà

 íéúéñîä åæëù  äáéáñ ïéá áùéì ìàøùé

 íéçéãîå.זצ"ל פראנק הגרצ"פ  עכ"ל ."

ïáåîå זצ"ל דהגרצפ "פ דבריו עפ "י  ופשוט

ישראל  איש לכל הוא הנ"ל שאיסור

ותורתו  בהשי"ת  עול המאמין  ממנו פרק ולא הק'

להתבדל  מחויב הוא הרי ח"ו , הק ' מצוותיו קיום

בזה  ואין  הרעים. ממעשיהם ילמד  שלא מהרשעים

שלו , הלימוד במצב או חילוק הרבה הוא לומד (אם

כלל ) לומד אינו או ה',קצת בעבודת במצבו או

שכזו בסביבה לישב ישראל "לאיש  האיסור שעצם

שלו הלימוד  במצב תלוי  אין ומדיחים", המסיתים

ואצלו  מהסביבה יותר הרבה מושפע לומד  שאינו (ומי

יותר  חמור .)å האיסור

äðäå [ã שנכנסים יחידים שישנם להקשות  אין

א) ניזוקו , לא כאילו  ונראה לשם

כ "כ  ניכר אין  אם אף  הרבה ניזוקו הם שמסתמא

זי"ע מהח"ח [ואיתא הדומה)להדיא, דבר (על

שלא  א' על שומר בתחבולותיו לפעמים שהיצה"ר

שיהא  כדי לרשעים, כשמתחבר בגלוי יתקלקל

אל  ההתקרבות לו  הזיק  לא כאילו  לכל נראה

עוד  לרשתו למשוך  יוכל ידו שעל בכדי  הרשעים,

התקלקל  לא שההוא שכמו  שיסברו  אנשים ריבוי

ברשת כפתיון זה אדם ונהיה ינזקו, לא הם גם כך 

זו מיתה במלכודת ישראל נשמות  ללכוד  הסט"א

_________________________

היא ו. להצילם היחידה והעצה לצבא, ולגייסם הנחשלים, את  לזנב עמלק מעשה שהוא זצ"ל הלוי שבט  בעל מרן שאמר וכמו

ית '. לעבודתו ולקרבם לחזקם לרוממם מיוחדים מוסדות  עבורם ולהקים לבנות מעשה, ואנשי ישראל גדולי כל שיתאחדו ע "י



לנפשך  חכמה דעה כד

להתחזק  יכול יחיד דאיזה נימא אם שאף  ב) ה"י ],

כללות רוב בודאי  מ"מ עצמו , ולהציל במסי"נ

חמימות מכל ולהתקרר ליפול מסוכנים הציבור

ודורותיהם  הם חייהם, ימי לכל יהדותם, וקדושת

בחברת לתקופה וישתתפו שיכנסו  ע"י  אחריהם,

ה"י. שלהם, המשוקץ שבצבא הטמאים עול הפורקי 

äðäå [ äוהמצאות דהתחברות  זה איסור

איסור  שהוא אף רשעים בסביבת

ביהרג  אינו  עדיין כשלעצמו  הוא מ"מ ונורא חמור 

בהדיא  הרשעים שמכוונים עתה מ"מ יעבור , ואל

לנו פסק  כבר  הרי זו  מצוה קיום על להעבירנו 

על  להעבירו  נתכוין אם אבל וז "ל הנ"ל הרמב"ם

שם  אין עצמו  לבין  בינו היה אם בלבד , המצוות 

יהרג, ואל יעבור מישראל åñðàעשרה  íàå

,øåáòé ìàå âøäé ìàøùéî äøùòá  åøéáòäì

 äåöî ìò àìà åøéáòäì ïååëúð àì åìéôàå

 ãáìá úååöî  øàùî שלא האלו  הדברים וכל .

כשיעמוד  והוא השמד , בשעת  אבל השמד, בשעת

על  שמד  ויגזור  וחביריו כנבוכדנאצר רשע מלך

ואל  יהרג המצוות, מן מצוה או דתם לבטל ישראל

נאנס  בין  מצוות משאר אחת על אפילו  יעבור

עכ "ל. גוים. לבין בינו  נאנס  בין עשרה בתוך 

 é" ôòå [ å íé÷ñåô ìù àøáñä ïáåî  äæ ìë

 íéòùøä úðååëùëù ,ì"ðä

 íéòùøî úåìãáúää úåöîî  åðúåà øéáòäì

 ÷ìç úåéäìå áø÷úäìå øáçúäì  åðúåà áééçìå

 íäîò äååùá óúåùå(הטמא ïáåî (כלשונם  éøä ,

øåáòé ìàå âøäé åðéãù  íúòã מבעיא לא והיינו  ,

השמד  כשעת נחשב דידן  המצב שדין  נימא אם

ישראל על  שמד  הגוזר רשע כמלך המה (שנחשבים

המצוות ) מן מצוה אפילו או דתם צריך לבטל  שאז ,

עצמו, לבין בינו  אפילו  זו  מצוה על הנפש  למסור

זו שאין לטעון  סברא איזו  שיש נימא אם אף  אלא

השמד להעבירנו שעת  להדיא אומרים שאין (שיטען

וכו') דתינו אונס על בסתם אף  כנ"ל הרי מ"מ ,

מן  אחת  על לעבור  לאונסו סתם גוי  שרוצה

בפני ע"ז  לעבור שלא הנפש למסור יש המצוות 

בפרסום  העבירה הוי והכא מישראל, עשרה

כל  את שרואים מישראל, מעשרה יותר בהרבה

הוי הנ"ל הפוסקים לדעת  וא"כ  בידם, שנופל אחד

מסי"נ. חיוב

 äòåãéå [æ זי "ע מסאטמער הרה"ק כ"ק  שיטת

ועל הגאולה על לספרו (בהקדמה

מז  ובאות  ואילך, יב עמ' שאף )æ התמורה ס"ל שהיה

עתה עד השנים הנ "ל )בכל הגזירה חיוב (לפני היה

מחמת בצבאם להתגייס  שלא יעבור ' ואל ד'יהרג

דע"ז  אביזרייהו  שם דיש אצלם שסבר (שמחדירים

ועוצם  בכוחם ואמונה בהשי"ת  כפירה של  כוזבות דעות

דג"ע ידם) באביזרייהו הגובלים ענינים וכן  ,

בבחי '(ואכמ"ל ) שהם דברים כו"כ אצלם יש  וכן  ,

פעמים  כו"כ שמחייבים דמים, דשפיכות אביזרייהו

הריגה  לסכנת עצמו ולהכניס  למלחמה לצאת 

זה  שענין  תורה"ק , כדין  שלא שונות  סיבות  מחמת 

שבאים  אופנים עוד  יש  וכן דשפי"ד, אביזרייהו  הוא

שלהם  החוקים שאין דשפכ "ד, לאביזרייהו  ידם על

דיני עם מתאימים וכו ' להרגך  דהבא אלו  בענינים

שלא  הפוסקים אלו  אף  אמנם ואכמ"ל, התורה,

דעתו  את  בזה לכמה קיבלו  גדול  בשעה"ד  (והתירו

שיכולים  וידעו אישי באופן שהכירו בודדים אנשים

_________________________

הפוסקים ז. בדברי להעמיס הרוצים אלו ומעתה וזל"ק , מז ), (באות מדבריו קצר קטע ונעתיק  מקומות, בכמה בזה שם והאריך

ולחפש  ולהשתדל ענינים כמה על לוותר ולא ישראל נפשות  ולהפקיר אופן בכל למלחמה לצאת  שהחיוב הקדושה תורתינו ובדעת

והבריונים  כדת  שלא עשה ריב"ז  שח "ו הנכזבה לדעתם נמצא מלחמה למנוע  כדי ישראל נפשות  הצלת  בשביל אחרים דרכים

להכריע  ומופקרים וכופרים לפושעים שתימסר אפשר אי התורה עפ"י כי ברור זה ועכ"פ האמיתי, תורה לדעת שכיוונו המה

ישראל נפשות איבוד וסכנת  נפשות פיקוח  בו שיש  דמיםבדבר ושפיכת רציחה אלא  הצלה זה  הרי ואין כדבריהם והאומר

עכל"ק . לעולם. לב על יעלו ולא יאמר ולא הדבר ישתקע  ומופקרים כופרים ביד ישראל הכלל מוסר זה



הגיוס  גזירת כהבענין 

הנ "ל ) החמורות בעבירות להכשל שלא עצמם ,לשמור

הדבר  חמור הנ"ל גזירה שכשישנה פשיטא מ"מ

בכוונת להדיא כשמוכח א) סיבות , ג' מפני לכו"ע,

המחיצות את  לשבור הוא שרצונם גזירתם

זו גזירה נחשבת  לבינם, בינינו  המבדילות

על  היא הגזירה שעת  ב) וכנ"ל, הדת  על להעביר 

חלושים  רבים ישנם הכלל שבתוך ודאי  הכלל

הנסיונות באלו לעמוד יוכלו שלא בנפשם

ואל  ביהרג לכו "ע הוי שאצלם הנ"ל החמורות

הכלל  אל התוצאה בענין חילוק  יש  וכן  ג) יעבור,

הכלל  על הגזירה היתה שלא כיון שבזמנו  כולו ,

את עי"ז משנים היו  לא המתגייסים המועטים הרי

הרוב, אחרי נגררים שהמועטים היהודית , צורתם

את ומצילים שומרים מתגייסים שאין והרבים

כלל  על גזירה כשנגזרה משא"כ היהודי, צורת 

הוי עצמו שזה היהודי  צורת משנה בודאי  הציבור

יעבור ואל דיהרג אומרים איסור היו לא אם (אף

המחיצות ) לשבור בסמוך שכוונתם כמובא ,

מהחזו"א.

 äðäå [çהנ"ל שלא חיוב הנפש  למסור (שיש

החומות לשבור הגזירה אל לשמוע

לצבא המבדילות ) הגיוס  גורם היה לא אם אף  הוא

אך  היהדות , חמימות  כל קירור שלהם הטמא

מהמציאות  ידוע ורבים)בפועל גדולים שמעידים (כמו

בכללות, היהדות חמימות כל לקירור מביא שהגיוס 

ומקררת מצננת  רשותם ותחת אצלם שהשהות

ונהפך  האדם, של עומ"ש  וקבלת  שמים היראת 

עמלק  מעשה בבחי' וזה אחר, כאיש להיות במהותו 

מרן  פסק את לציין יש  זה ועל בדרך, קרך  אשר –

קירור  שכל הדור פאר  בס' המועתק  איש החזון

היהדות מחמימות  ואל çכללי דיהרג בחיוב הוי 

דאבזירייהו יעבור ענינים אצלם היה לא אם אף  (היינו

הנ "ל ) עבירות  .דג'

ë" òå [èøåñéà éøä ì"ðä íéîòè úîçî

 àáöì  ñåéâ ìò à÷åã åðéà ì"ðä

 éîåàì úåøéùì úåáöééúä ìò óà àìà , åîöò

 íãé ìò ë"âù äøèùîì  ñðëäìå éçøæàå

 úîåç úìôåðå ìåòä é÷øåô ìà íéáø÷úî

 ë"òå ,íðéáì 'ä  éàøé  äðçî ïéá úåìãáúää

 éøä ,úàæ áééçì íãéöî äøéæâ àäé íà

'à ìò øéáòäì äøéæâá ììëð äæ íâù  øáúñî

úååöîäîכנ "ל מהרשעים דהתבדלות  מ"ע (היינו

úãä מהרמב"ם) ìò  øéáòäì  äøéæâ ' éçáá éåäù ,

. øåáòé ìàå âøäé äðéãù

íééñðå [é ïåùìá  äçéúôä ïéòî áåù

ì"öæ êù î" îàøâäכל (בשם

הדור) úëìì גדולי øåîâ øåñéàù  åòãú , éúåáø"

 àáà ìë , äæ ìò  ùôðä  øåñîì êéøöå –––– àáöì

 êéøöøåñéà éë ,åéãìé ìò çéâùäìå  øåîùì

 éîùá  åîñøôú .àáöì åéðá úà çåìùì øåîâ

–––– àáöì  íéãìéä çåìùì øåñàù ,íìåë íùáå

øáãì çë  éì ïéà .úç÷ì íäì úåùøäì ïéàå

 íéëéøöå íå÷î ìëá  éîùá åîñøôú  øúåé

.ì"ëò "äàçîá úàöì

 é" ùäå úéá  åîò úèéìô úéøàù ìò  íçøé

 úåù÷ úåøéæâä ìëî íìéöéå ìàøùé

 äàøúá àúåìâî  äøäîá íàéöåéå ,úåòøå

' éàãë áø áøòä ìöà úåìâä àéäùח"ג (בזוה"ק

ע"ב) רעז íéîìåò רע"מ úìåàâ äøäîá åðìàâéå

.ïîà  øúìàì é"îåú íéîçøá

_________________________

מהרשעים,ח. התבדלות בעניני להקל היתה ששיטתם כידוע , המזרחי קליפת נגד הדור גדולי כל של המלחמה עיקר היתה וזו

עיקר  שזו שמבאר החזו"א מכתב (עי' היהדות. בכל קירור נגרם לרשעים קרבתם ידי שעל באופן בקיצוניות , מהם להתבדל ולא

נגדם). המלחמה נקודת 



לנפשך  חכמה דעה כו 

מוהר"ן  חיי

 à÷  úåàà

(àë úåà  íéùãç íéøåôéñ)

øôéñå ÷æçúäì íéëéøöù ,äæ ïéðòì  äùòî

 éë , äúéî øçàì íâ  ÷éãöäì áø÷úäì

 äéäù ,øôñå .äðåîà úå÷æçúä ïéëéøö íù  íâ

 òñðù ,ïéñééø  éùðàî ãçà  ùéà ìàøùé õøàá

, íñøôîä ùåã÷ä  ÷éãöä íò ìàøùéõøàì ãçé

, äëøáì ÷éãö  øëæ ,ìãðî íçðî áøä åðøåî

 ÷ñôèéåîעל שהיה המחלוקת  מגודל  ידוע (וכבר

במדינות בפרט הקודמים, בימים והחסידים הצדיקים

להם  היו להם, להתקרב רוצה שהיה מי וכל ורייסין, ליטא

שעור) בלי עצומות õøàá מניעות  íù åîéëñäå ,

 ìéáùá õøàì õåçì åúåà çìùì ìàøùé

 êøãáå .âåäðë ,ìàøùé õøà úåòî àéáäì

 çéìùä  ùéàä  äæ åîìåòì øèôð  íéä ìò  åëåìä

 íçðî áøä  åðøåî ÷éãöäì áøå÷î  äéäù ,ì"ðä

.ììë ïéãò  åòãé àì ìàøùé õøàáå ,ì"ðä ìãðî

 òñåðå êìåä åìàë åì äîãð åúøéèô øçàå

âäåð  äéä  øùàë ,åìù  íéùðà  íò  ÷éñôééìì

 ÷éñôééìì  òñåð äéäå ìåãâ  øçåñ  äéä éë , åééçá

 íùì òñåð àåä  åìàë  äúò  íâ  åì  äîãðå , åééçá

.ãéîú  åëøãë  äìâò ìòáäå  åìù ïîàðä  íò

 ÷÷åúùäìå òâòâúäì ìéçúä åúòéñð êøãá

 ìãðî  íçðî áøä åðøåî ,åáøì òñéì ãàî

åú÷åùú áøîå , íéùåã÷ä åéðô ìá÷ì ,ì"ðä

 êøãä òöîàî áåùìå ìëä øé÷ôäì õôç äéä

åéùðàì úàæ  øáãì ìéçúäå .ì"ðä åáø  íå÷îì

åìéçúäå ,äæì ÷÷åúùî àåäù ,åîò åòñðù

 ìò äìòé êéà  éë , äæî úåçãìå  åðîî  ÷çùì

 äæ  éãé ìòå ,' åëå äæë ïúîå àùî øúñì úòãä

 áäìúðå øæç êë  øçà .äæî  åäåòðî

øîàå  øæçå , åáøì  òñéì õøîð úå÷÷åúùäá

åòðîì  åøæçå ,äæá õôç àåäù  åéùðàì

 àùî ìèáì  øùôà éàù , íäéøáãá  åúåçãìå

 ìèáì , ÷éñôééìì äæë êøãî áåùì , äæë ïúîå

 òîùå .åáø úéáì äúò  òåñðìå  äæë ÷ñò

 êë øçà . äæî òðîðå úàæä íòôá íâ  íäéøáãì

,ãàî ìåãâå áø úåøøåòúäá  øøåòúðå  øæç

 àåä  éë , øáã íåù ììë  òîåù  åðéàù  øîàå

ø ìëä øé÷ôäìå åáøì  òåñðì ãàî à÷ééã äöå

åúåà åòðî  åéùðàù  äî ìëå ,äæ ìéáùá

øùôà êéà ,úåàìúîàå úåðòèå íéøáãá

 òîù àì ,äæë ÷ñò òöîàá  äæë  øáã úåùòì

 à÷ééã  òñðì åúòãá  ÷æç äéäå ,ììë  íäéøáãì

 íäéðô  åøéæçéù ,íäéìò äåöå .åáøì ãéîå óëú

åàøùëå . åáø  íå÷îì åîò  òñéì éãë íäéëøãî

åãîò ,úåðòèå  íéøáãá åòðîì íéìåëé ïéàù

åúåà úééöì íéöåø  íðéàù åøîàå ,åá åãøîå

åðåöøë åùòéù  íäéìò  øòâå ,äæë  øæ  øáãá

ñåòëì ìéçúäå .åòîùì  åöø àì  íäå ,à÷ééã

 éë ,åúåà úééöì  íéöåø íðéàù ìò ãàî  íäéìò

åì  òåîùì  íéáéåçîå  íäìù úéáä ìòáä àåä

,úîàä åì  åòéãåä êë êåúá . øîàé øùà ìëë

 íä  åîò ïéòñåðù  åìà ìëùå ,úî  øáë àåäù
_________________________

תשע"ו.א. קרח פר' שישי ליל נאמר



מוהר"ן כז חיי

 ïéòèîå  åúåà ïéëéìåî íäù , äìáç  éëàìî

 éðà  éàãåá  äúò ,øîàå äðò . äæä êøãá åúåà

 ÷éãöä  éáøì ãéî éúåà  åëéìåúù à÷ééã õôç

åðà ïéà éàãåá  äúò , åøîàå  íä åðò .ì"ðä

åéäå .åéìà êúåà êéìåäì  äæì íéöåøî

åúåà  åëéìåéù  äöø àåä , äæ ïéãá íéîöòúî

 èôùîä úà åàéáäù ãò ,åöø àì  íäå ,åáøì

,åîò ïéãäù  å÷ñôå ,äìòîìù ïéã úéáä  éðôì

. åáøì ãéî  åëéìåäì  åðåöø úåùòì ïéëéøöù

åáøì åúåà  åëéìåä ãéîå óëúù ,äéä ïëå

 äéäù ,ì"ðä ìãðî íçðî áøä  åðøåî ,÷éãöä

åäåàéáäå ,ìàøùé õøàá æà íééçá ïéãò

 áøä  åðøåî ÷éãöä úéáì ñðëðùëå .åúéáì

, íéìáçîäî ãçà åîò ñðëð ,ì"ðä ìãðî  íçðî

åúåà åøøåòå úåùìç øàùðå  ÷éãöä ãçôðå

 êøòá åðå÷úá  ÷ñòå ÷éãöä áùé êë øçàå

 ÷éãöä æà  òéãåäå . åð÷úù ãò íéîé úðåîù

,ì"ðä çéìùä øèôðù ,ìàøùé õøà  éðáì ì"ðä

 ìë  íäì øôéñå ,ììë äæî ïéãò åòãé àì éë

 ãàî  íäì çøëåî äéä  äæå] .úàæä äùòîä

 é÷ñòá  âäðúäì êéà  òãéì éãë åúøéèôî  òãéì

.õøàì õåçì úåçéìùä ïéðòá ìàøùé õøà

 úòã ïòîì , äùòîä  äëøáì åðåøëæ åðáø øôñå

 úåáø÷úäá  åîöò ÷æçúäì ïéëéøö  äîë ãò

 éåìú  ø÷éòäå ,åúøéèô  øçà  íù  íâ ÷éãöäì

 íìåòä äæá ÷æç àåäù  éîù , íìåòä äæá

 íù íâ äëæé ,úéúîàä úå÷æçúäá äðåîàá

 éàäá  ùð øá ÷áãúàã äî íåôë  éë ,äæì

 àì éàãåá æàå ,éúàã àîìòá àåä ïë ,àîìò

 íâ ÷éãöäì êìéìî òðåî  íåù åúåà  òåðîì ìëåé

, äæì äöò øîàù åîùá  éúòîù íâ .[íùî

 ìò òáùéì , ÷éãöäì åúøéèô  øçà àåáì ìëåéù

åéôî úàæ éúòîù àìå .õôç úèé÷ðá äæ

,åðîåìù éùðà  éôî  ÷ø ,åîöòá ùåã÷ä

. ùåã÷ä åéôî  åòîùù

 ùé [ àמעלת וגודל ענין את  בקיצור כאן לבאר

את מעלה שהיא לצדיקים, ההתקשרות

[וכדברי אמיתית  לעבודה האדם של עבודה"י כל

הר "ן בשיחות  קיא)רבז"ל התקשרות(אות שלולא

האדםב], בפני כקוף עבודתו  כל נחשבת לצדיקים

האריז"ל  המקובלים רבותינו  דברי ידוע שהנה

כל  מעל והלביש ברא שהש"י זי"ע, והרש"ש 

עדהעולמות  דא"ק העליון עולם העולמות(מתחי' סוף 

עשיה) יצירה בריאה הנשמותדאצילות  מחצב את 

מחצב מבחוץ, על  מלובש הנשמות שמחצב (והיינו

שבעולמות ) הפנימי אלקות וגילוי שכל הספי' והיינו ,

רפ"ח  ומעלים ה' בעבודת עושים שאנו  עשיה

מחצב  דרך  עובר הכל ועבודה, מצוה בכל הנצו "ק 

עולים  כשאנו  וכגון העולם, אותו  של הנשמות 

שלנו עומ"ש בקבלת התומ"צ ע"י הניצו "ק  ומעלים

טבעית ויראה אהבה וע"י הרוחני, העשיה לעולם

בשעת באלקות  התבוננות  וע"י  היצירה, לעולם

להש "י ביטול וע"י  הבריאה, לעולם התומ"צ קיום

עבור  נפש  מסירות קבלת וע"י האצילות, לעולם

הכתר  לעולם ית' אליו  והשתוקקות  ,(אריך )השי"ת 

לעתיק  לעלות זוכים ה' על ההתענגות וע"י

ולא  במטי  מעלה מעלה לעלות זוכים וכך  שבכתר ,

העולמות בכל להש"י ובביטול בהשתוקקות  מטי 

ונכנסים  קדמון ואדם סתימאה, א"ק הנעלמים,

לשעשועים  שעולים עד הש"י של המלבוש  לעולם

הש"י. של עצמיים

_________________________

רקב. הוא עבודתו כל אזי אמיתי, לצדיק ומקורב מקושר שאינו מי פירוש , לבו. יזעף ה' ועל דרכו תסלף אדם אולת  שם, וז "ל

היא  עבודתו כל אולתו ידי על שהאדם הינו דרכו, תסלף  אדם אולת וזהו אדם. בפני כקוף  לחברו ומתדמה עצמו שמעקם מי כמו

הצדיק על שחולק הינו לבו, יזעף ה' ועל כי והטעם כנ"ל. חברו אחר עצמו ומעקם שמסלף  מי כמו דרכו, תסלף בבחינת רק

האמיתי  הצדיק  ידי על אם כי בעבודה ממש  אין כי כנ"ל, עצמו שמעקם כמי רק שהוא דרכו, תסלף  זה ידי על אליו מקורב ואינו

ע"כ. אחר. במקום כמובא



לנפשך  חכמה דעה כח

 ìëåמדרגות רבבות  אלפי  המה פה שהזכרנו מה

צדיקים  ישנם המדרגות  אלו  ובכל ועולמות ,

את שעבדו שצדיקים העולמות, באלו הממונים

וממונים  שם נמצאים הם המדרגה באותה הש"י

של  העליונים ובמקומות מבחוץ, העולמות  באלו 

מבחוץ  מלובשים שם הרי  ביותר הגבוהים עולמות 

ביותר , הגבוהות  הנשמות שורש הנשמות  במחצב

הגדולים  המופלגים הדורות יחידי נשמות שהם

ורבינו רשב"י , ואדוננו כמשרע"ה, מאוד  במעלה

זי"ע, הלקו"מ ורביה"ק הק', והבעש"ט האריז"ל,

שם  ואחוזים תלויים הצדיקים כל שורש ובאמת

באילן . כענפים

äðäå [á ואין העוה"ז  בגשמיות  הנמצא אדם

לאמיתה  ה' עבודת מהות על יודע

באהבה  האמיתיות  המדרגות מכל באמת ורחוק 

בלא  מצוה דכל הזוה"ק דברי  וידועים וכו ', ויראה

העצה  ישנה וע"ז לעילא, פרחת לא ורחימו דחילו 

בה  והרחיבו  ובראשונים בחז "ל שיסודה – הגדולה

להתקשר  הק'- ותלמידיו הק ' הבעש"ט רבותינו 

האמיתיים, צדיקים ואמונת באהבת  ולהתחבר

נמצאים  והם כראוי, באמת  הש"י את  עבדו שהם

והאדם  כנ"ל, העולמות כל של הנשמות במחצב

שמע  אומר שלכה"פ שיכול, מה עושה עצמו 

בפשיטות עומ"ש עליו ומקבל ה"א, ה"א ישראל

מ  אתשזו  לעבודתו שמצרף וע"י הראשונה, דריגה

ועולה  מתקבלת בצדיקים ואמונתו  התקשרותו 

מעלה, למעלה עבודתו ופורחת 

 úåøù÷úäå [â האדם לידע היינו לצדיקים

מהם, חלק  שהוא בעצמו 

אחד  וכל השכינה, חלקי הם ישראל נשמות שכל

את מעורר  לצדיקים ובהתקשרותו בתפילתו 

עמו, ויתפללו שיתעוררו  הצדיקים (וכדברי נשמת

נשמות את  בתפילתו להעיר שיש  בלקו"מ רביז"ל

וכו') עפר ישני קטן הצדיקים ניצוץ הוא אחד  שכל ,

והוא  השכינה, חלקי ג"כ  הם והצדיקים מהשכינה

והצדיקים  שברגל קטנה כאצבע למשל נחשב

סו"ס  אך  והראש, כהלב חשובים כאברים נמשלים

וזה  יד זה אחת , כנשמה הם הצדיק  עם המתקשר 

ישראל, כנסת בכללות חלקם וכולם ראש  וזה רגל

נפשו פנימיות  את  מעורר  לצדיק  ובהתקשרות 

הצדיקים, עם הוא ואחד  מקושר  הוא ששם

עי"ז  הניצו"ק הרפ"ח ומעלים להש"י יחד ומתפללים

העולמות. לכל

ø÷éòå [ãע"י היה הדורות בכל הגאולה עיכוב

נגד  מחלוקת הס"מ  עורר  שתמיד 

הצדיק  יוסף אחי וכמו במעלה, הגדולים הצדיקים

עמו  ורמה שחלקו  גדולה במחלוקת השגה לנו (ואין

בארוכה  מרביז"ל כדאי' האלו הגדולים הצדיקים שבין

אחיזת איזו גם בזה שנתערב אלא בזה, השגה שאין

כדאי' הדורות, כל  במשך רבות  בנ"י סבלו ומזה הס"מ

בארוכה) ובפרשתןבזוה"ק קרח). על (פר' קורח חלק 

הרבה  היו הדורות  בכל וכן מהימנא, רעיא משה

נתעכבה  ועי "ז  הצדיקים, גדולי נגד מחלוקות

המסוגלהגאולה זמן ובכל  שנה שכל  בספה"ק (כדאי'

מחדש מחלוקת הס"מ מעורר השלימה לגאולה ביותר

את שוב דוחה ועי"ז שבדור, הצדיקים מגדולי אחד  נגד 

ה"י) .הגאולה

óàå [ ä יכולה אין האדם של ה' עבודת כל

העליון , ושורשה למקומה להתעלות

שבדור , אמת מהצדיקי  אחד על אף  מחלוקת, ע"י 

בכולם, להאמין  שצריך  אחד ענין  הם הצדיקים שכל

מהתורה  אחת באות  אף מאמין  שאין  מי וכמו 

אחיזתו כללות  את  ומאבד כופר  הוא הרי  רח"ל,

גם  הרי אחד, ענין  היא התורה שכל עי "ז , בהש"י

עי"ז  לו חסר מהצדיקים באחד אף מאמין  שאינו מי 

את במצוותיו  לתקן יכול ואין היחוד , בכללות 

כראוי. העולמות

ë" òå [å,בצדיקים להאמין שלא לוחם הס"מ

באור  יתקשר הרי בצדיק  יאמין  שאם

של  העליונות הדרגות  ולכל התורה לכל מקיף

העליונים  בעולמות לעלות כשרוצים וע"כ הצדיק,

פטירתו) אחר בין בחייו הרבה (בין לבקש  צריך



מוהר"ן כט חיי

מחיצות העושה מהס"מ שינצל מהש"י רחמים

להתפלל  צריך אחד  וכל הצדיקים, נגד  ובלבולים

כל  את  לקיים שרוצה להש"י הרבה ולהתחנן

חלקו כל את  ולדעת  בשלימות ית ' מצוותיו 

ודבק  בתורתך עינינו  והאר בשלימות , בתורה"ק 

הצדיקים  בכל להאמין  שיזכה וכן  במצוותיך , לבינו

והמצוות התורה שכל התורה, את וקיימו  שגילו 

מחצב  בתוך  הספי' מחצב לצדיקים, קשורים

כנ"ל. הנשמות 

í"áîøäå [æ סנהדרין למס ' המשניות בפי '

האמונה) מעיקרי הח' (בעיקר

שבתוה"ק  אות  בכל להאמין  שיש זה שענין מבאר

אלקיך' הוי"ה 'אנכי בין  חילוק ואין  מהש"י, שכולם

תמנע', לוטן  'ואחות לבין שמענו , הגבורה שמפי 

ישראל  כל לעיני  עד  מבראשית כולה התורה שכל

עבדו , למשה מהש"י אחת נבואה התורה כולה (שכל

משה') 'תורת  במתנה לבדו לו וניתנה שמו על  ,קרויה

כשעשה  השבוע שבפר ' מהפסוק  למדנו  וזה

את לבטל כדי  באדמה קורח דבליעת  נס משרע"ה

וסבר  במשרע"ה רח"ל שכפר קורח, כפירת 

מלבו  דברים גם אומר  במתן שמשרע"ה שראה (ואף

לומר  שיכול  כפר מ"מ הנביאים גדול  שמשרע"ה תורה

מלבו) דברים גם מעיקריח"ו הח' עיקר  לנו  יש וע"ז ,

בנבואה  ה' דבר  היא כולה התורה שכל האמונה

מהש "י שאינה בתורה אחת אות  ואין  למשרע"ה,

צדיק  כנגד היא בתורה אות כל הרי ובעניננו , ח"ו ,

שכנגדו באות  הוא כופר  צדיק באיזה והכופר  אחר,

להתבלבל  שלא חזק  להיות  צריך  והאדם בתורה,

וכן  הצדיקים, נגד הבלבולים ומכל הכפירות  מכל

עצמם, הצדיקים שבין ממחלוקת  להתבלבל שלא

בלקו "מ רביז"ל בזה שהזהיר  ה')וכמו  שיש (תורה ,

חטאיו על תשובה לעשות  ויש בכולם, להאמין 

שרק  הצדיקים, שבין מחלוקת באזניו  כשנשמע

בתשובה  עליהם שב שלא שלו  והפגמים העבירות

ובלבולים, מחיצות  לו  הגורמים הם

äöòäå [çעליו כשמתגברים כזה במצב

וקטרוגים  ומחיצות  בלבולים

כמו הרי  הצדיקים, מאמונת להרחיקו הרוצים

משרע"ה, על שחלקו מהמרגלים להנצל רצה שכלב

מעצת שינצל אבות  בקברי  ע"ז רחמים וביקש 

שיזכה  עצמו על רחמים לבקש  יש כן  מרגלים,

משרע"ה  נתן וכן  הצדיקים, על מלחלוק להנצל

יש  שאם והיינו ה', לפני להתקרב קורח לעדת  עצה

להש"י, להתקרב צריך הצדיקים נגד בלבולים לו 

והיא  הצדיקים, נשמות שורש  הק ', להשכינה

הצדיקים, אל אותו  תקשר 

áéúëãëåלעלות זכו ועי "ז  מקודם בה'' 'ויאמינו

וצריך  עבדו, במשה ולהאמין יותר 

לקיים  שנזכה רחמים ממנו ולבקש  להש "י  להתקשר 

ועי"ז  לצדיקים, להתקשר הש "י  שציונו  המצוה

השירה  את ישראל ובני  משה ישיר  ל'אז  שוב נחזור

להתקשרות זוכים צדיקים אמונת שע"י  לה'', הזאת

הים  בשירת  הנבואה בבחי' בהש"י יותר גדולה

הדביקות. תכלית  שהיא

 åðàå [ è הבלבולים כל נגד להתעקש צריכים

האמונה  שכנגד החזקות והקלי '

לתקן  נזכה ועי"ז בה' לאמונה ולהתקשר  בצדיקים,

בבחי ' עבדו , במשה אמיתית להתקשרות ולזכות 

– אחריך הבאים בנביאים לעולם, יאמינו בך  וגם

נזכה  ועי"ז דור , שבכל האמיתיים הצדיקים שהם

אלא  נאמר  לא 'שר ישראל' ובני משה ישיר  ל'אז

כל  בזכות ברחמים השלימה בגאולה לעת "ל ישיר '

אכי "ר . בהם והאמונה האמיתיים הצדיקים


