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ב') ל ', (במדבר

 á"é ãåñá øáãä 'äæ' ïåùìá åðéáø  äùî úàåáð

 úøàôúáù ïåñëìà éìåáâ

 é" ùøá"ב"כה נתנבא משה הדבר" "זה הק':

הלילה כחצות ה' י"א)אמר  ,(שמות 

משה  עליהם מוסף ה', אמר בכה נתנבאו  והנביאים

מתנבאים  הנביאים כל הדבר ", "זה בלשון שנתנבא

ענין  עכ "ל. הדבר, בזה רבינו  ומשה ה' אמר בכה

המאירה  אספקלריא סוד  הוא הדבר  ב'זה' הנבואה

י "ב  עולה 'זה' סוד והנה ע"ה. רבינו משה דמדרגת

וזה  התפארת , במדת שיש  אלכסון  גבולי י "ב שה"ס 

שם  לצוות  שצריך  היינו הוי"ה, צוה אשר  הדבר 

כלומר  ושכינתיה, קוב"ה יחוד בסוד ב"ה הוי"ה

שה"ס  אחרונה ה' עם יה"ו ולחבר צוותא לעשות 

ושכינתיה, קוב"ה ליחד  התכלית  כל וזה המלכות ,

כלומר  לבך , משאלות כל הוי"ה ימלא מאה"כ וזהו 

הוי"ה, שם למלאת  תמיד יהיה הלב משאלות שכל

ה' עם יה"ו יחוד  בסוד ב"ה הוי "ה שם ליחד  שהוא

אחרונה.

åúåéîéðô éîéðôå  äðéáî äðáð à"æä úåéîéðô

ä"ò  åðéáø äùî  úâøãî àåäå äîëçî

äðäå הקדוש פ"ב)הרמ"ק  א' שער מגלה (פרדס

מבינה  בנינו  שהז"א אומר שהזוה"ק שאף

מקבל  הוא בפנימיות  מ"מ בתבונה, שמים כונן בסוד

דמש "כמהחכמה האר"י מדברי בכ "מ נתבאר (וכבר

שהוא  הז"א פנימיות על  הכוונה בתבונה שמים כונן

פנימיות דבפנימי היינו הרמ"ק  דמש "כ  וצ"ל  מאימא,

אבא) שהוא חכמה מבחי' גם משה הוא מדרגת והוא ,

המ  התפארת  בפנימיות  שהוא ע"ה קבל רבינו

שמים, לרקיע אלקים ויקרא סוד  וזה מחכמה.

ימין  שהם ומים אש סוד  והוא ז"א הוא דשמים

הרקיע  אך בתפארת , הנכללים קוין  ג' בסוד  ושמאל,

חכמה, שהוא י' רקע בסוד  החכמה, אור  סוד  הוא

הז"א  שבחינת  באופן  שמים, של לבוש  יש ועליו 

התפארת, של לבושים הוא המשפט הנהגת  שהוא

י ' רקע שהוא הרקיע של אור  הוא התפארת  עצם אך

חכמה. בחי ' שהוא

 úøàôúã ïéå÷ 'âä 'éçá  íä ïáåàø éðáå ãâ éðá

äùî ãåñá  úøàôúä úåéðåöéç 'éçá àåäù

ì"åçá

ïéðòäå ראובן ובני גד בני  ענין דהנה הוא,

להכנס  רצו  לא מנשה שבט וחצי 

הירדן, בעבר ונשארו ישראל באורךלארץ (עי'

זו) בפרשה הלוי עולם בעבודת בסוד והם ,

בחי ' הוא ישראל ארץ משא"כ  הבריאה,

ואור  ישר  אור  הם וגד ראובן וסוד אצילות ,

והם  חוזר  אור וגד ישר אור  הוא דראובן  חוזר,

ועשיה יצירה בחי ' בבריאה)כנגד  והם (הכלולים ,

אמצעי קו כנגד ומנשה שמאל, וקו ימין  קו  כנגד 

דבריאה  קה"ק דהיכל ולהיות  הבריאה, וכנגד

נשאר  מנשה שבט חצי רק לכן  באצילות, נכלל

בחו"ל.

äðäåכי כמ"ש גד  של בחלקו  קבור רבינו  משה

שהוא  הצדיק כי ספון , מחוקק  חלקת שם



לנפשך  חכמה דעה ד

ועיקרו דעת , ובחי' תפארת  בבחי' הוא רבינו  משה

אך  ישראל, ארץ שהוא חכמה בסוד  בפנימיות 

בסוד  הוא דתפארת  קוין  הג' שהם הלבושים בבחי '

בחו "ל  להשאר  רצו ראובן  ובני גד  ובני  הירדן . עבר

המלחמות של העבודה ששם הלבושים, במקום

שה"ס  חוזר ואור ישר אור בסוד  עושה, שהצדיק 

שהוא  מנשה שבט חצי  וכן ראובן , ובני גד בני 

בסוד  מ'לכותו  כ 'בוד  ש 'ם סוד  להכניע ורצה מיוסף 

משה  בחי ' עם בחו "ל להשאר רצו  ולכן  שכ "ם,

שם. הקבור רבינו

ò"éá 'éçáá íä  íãàä  ìù  úåîçìîäå úåðåéñðä

 õøà ãåñá  úåéîéðôì ñðëäì úéìëúä êà  ì"åçå

 úåìéöà 'éçá àåäù  ìàøùé

äðäå ומתעסק השם מלחמות  לוחם רבינו  משה

כל  אך ואנצח, ניצחתי בבחי' במלחמות 

והנכסים  והבנים האשה בחי' וכמו בחיצוניות זה

והם  האדם, של החיצוניות בחי ' שהוא האדם של

המלחמות ושם ועשיה, יצירה בריאה כנגד 

מיחוש  ידי  על לפעמים עת , בכל לוחם שהאדם

או מאשה או  מנכסים לו הנמשך יסורים או 

תא  או מקנאה נמשך  לפעמים או  אומבנים, וה

עסק  כל וזה בי"ע, עולמות  ג' כנגד שהם כבוד

המלחמות וכל דבי "ע, מדרגות לתקן האדם

מחשבות הם העולם בזה להלחם שצריך 

להיות רוצה שהאדם ואף האדם, את  שתופסים

על  עובר מ"מ הפנימיות, שהוא ישראל בארץ

טרוד  להיות  לו וגורם ענינים כו "כ  נפשו 

שמשה  הבחי' והוא בי"ע, שבבחינת  במלחמות

גד  ראובן  נחלת  במקום הירדן  בעבר  נמצא רבינו 

כל  את  להמתיק כדי  המנשה, שבט וחצי

הללו. המלחמות

êà אך רבינו , משה של החיצוניות  רק  הוא זה כל

חכמה, הוא התפארת  פנימיות באמת 

כמ"ש  ישראל בארץ הוא רבינו משה ובפנימיות

קוין  ג' לו  יש  דהז "א אף  כי  קבורתו, איש ידע ולא

שמאל  ימין  שהם קוין  ג' לה שיש ה' אות בסוד

מ"מ  דבראשית, ב' דאות קוין  ג' כנגד והם אמצע,

מדרגת שהוא י ' אות  בסוד  פנימיות  יותר נקודה יש 

הנפרד , היש  לתקן הוא בי"ע עניני כל והנה חכמה.

של  העליון השורש  ידי על להיות צריך והתיקון 

ית', הבורא של האמיתי  היש  שהוא הנפרד  היש 

האמיתי. היש  לגלות שצריך הצדיק עבודת  וזה

'אין' בבחי' שמונח כיון  רק הוא שלו  הכח כל ואמנם

יכולים  הגמור לאין העליה ידי  על ורק  הזמן , כל

בסוד  ית ' הבורא של האמיתי  היש  ולגלות לתקן

אלקיכם. ה' אני

 ïåçèéáä  úâøãî àåä  úøàôúä úåéîéðô

 àìåëã àúééøåà ñ" äå à" ìãøî êùîðä éúéîàä

 àðéîé

 äæå והביטחון דביטחון , ב' שהוא דבראשית  ב'

הצמח  שהביא כמו  מהרדל"א נמשך האמיתי

הזוהר בביאורי  וארא)צדק  ומתגלה (פרשת ,

רק  הוא שלו הענין  כל והצדיק התפארת , בפנימיות 

דכולה  אורייתא בסוד העליון  ויחוד ואמונה ביטחון

קו בסוד קוין  ג' לה יש  שהתפארת ואף ימינא,

הצדיק  בפנימיות מ"מ קוין, הג' כל הכולל האמצעי 

בבחי ' דבראשית הב' שבתוך בנקודה הזמן כל דבוק

להתלבש  הצדיק יכול ולכן ימינא, דכולה אורייתא

המלכות, עיקר זה אין  אך הירדן , עבר  של במלחמה

בזוה"ק  כמ"ש המלכות חיצוניות  רק  זה (עי'כי

שם) הלוי בעבודת  רבינובאורך  שמשה אף ולכן  ,

בבחי ' מלחמות  שם ועושה גד של בחלקו נמצא

משה, של המלוכה עיקר  זה אין  מ"מ ואנצח, ניצחתי 

פנימיות שהוא ישראל בארץ הוא בפנימיות  כי

עת, בכל החכמה במדרגת דבוק הוא ושם התפארת,

כולו שהוא ימינא, כולה אורייתא של הבחי ' והוא

שהוא  דבראשית , ב' נקודת בסוד וביטחון  אמונה

שהוא  אצילות ובחי' אין  בבחי ' החכמה נקודת

ישראל. ארץ של  המדרגה
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 éúéîàä  ùéä úåìâì àåä ò"éáã ïå÷éúä úéìëú

 õøà 'éçá àåäù øåîâä ïéàì  äñéðëä éãé  ìò

'ïä øòù ãåñá ìàøùé

ïëìåעת בכל שצריך  אפילו העבודה, עיקר 

שהוא  ובריאה, יצירה עשיה בבחי' לעבור

ונכסים  ובנים אשה בבחי ' האדם על שעובר מה כל

לתקן  האמיתי  הדרך  מ"מ העולם, עניני וכל

ליש  העליה ידי  על הוא המלחמות , בכל ולהצליח

צריך  ולזה הנפרד, היש  של השורש  שהוא האמיתי 

ובחי ' ישראל ארץ בחי ' שהוא הגמור לאין להכנס 

רבינו משה פנימיות של המדרגה והוא אצילות ,

ש 'ני מ'בין בסוד ישראל בארץ הנמצא ע"ה

מש "ה ר "ת  נשא)ה'כרובים סו"פ הטורים בעל  .(כמ"ש 

 éë, גד של בחלקו  גנוז רבינו  שמשה אף  באמת 

נ' אותיות שהוא נדר  בסוד רבינו  משה מ"מ

שני מבין בסוד הן', בשער דר שהוא כלומר דר ,

הגמור  הביטחון  של המדרגה והוא הכרובים,

בבחי ' מלחמות עושה שבחיצוניות ואף הן', דשער

גניזתו שהוא הפנימיות  בכח הוא זה כל חו "ל,

מאה"כ  וזהו החמשים. שער  בבחי' ישראל בארץ

אל  תאסף  ואחר המדינים מאת  בנ"י נקמת נקום

בנ"י נקמת  ונוקם לוחם שבתחילה דהיינו עמיך ,

עמיו אל נאסף  ואח"כ  בחיצוניות, המלחמה שהוא

הגמור  הביטחון שהוא העבודה לפנימיות שנכנס

ישראל. לארץ הכניסה בבחי'

 úåìéöàá ÷åáã  úåéäì êéøö äáùçîä ø÷éò

 úðî  ìò ïåéñðä  íå÷îì úãøì äòù éôì ÷øå

 èåùé÷  úôñåú êøåöì ãøôðä  ùéä ï÷úì

äðäå מונחים שלו  המחשבות  כל כאשר האדם

שסובל, וביסורים עליו העוברים בענינים

אלא  הדרך , זה ואין  בבי"ע, רק מחשבתו  כל הרי

לה  אלא צריך באצילות, דבוק מחשבתו עיקר יות

של  הבחינות לתקן  שעה לפי  לרדת  לפעמים שצריך 

הקביעות עיקר  כי  בקביעות, זה אין אך בי "ע,

לפי ורק וביטחון, באמונה להיות צריך  במחשבה

שיש  ואף  דבי "ע, הפירוד למקום לצאת שעה

אלא  זה אין  מיתה, בדקי בבחינת יסורים לפעמים

כאשר  שאפילו צדיקים והיו  בלבד , שעה לפי  ירידה

ולא  הק' בתורה חושבים היו  ניתוח, להם עושים היו

בלקו "מ  דאיתא וזהו  הניתוח, את כלל מרגישים היו

ג ') אות ס"ה עליוà(סימן עובר  כאשר אדם כל דאפילו 

וכו'. עיניו  ויעצום  חזק  עצמו שיבטל מיחוש  איזה

_________________________

אינם א . בודאי התכלית , על יסתכל אם ושלום, חס  האדם על העוברין והרעות  והיסורין הצרות  כל אפילו כי שם: לקו"מ וז "ל

למרק אם בתשובה, שישוב להזכירו אם לטובתו, יתברך  מהשם בכונה באים היסורין כל בודאי כי גדולות. טובות רק  כלל רעות

שיש  והיסורין הרעות שבכל נמצא לטובה. רק  בודאי הוא יתברך השם כוונת  כי גדולות , טובות  הם היסורין כן ואם עוונותיו.

מגודל  שמחה יתמלא אדרבא רק כלל. יסורין לו יהיה לא יתברך, השם כונת היינו התכלית , על יסתכל אם ושלום, חס  לאדם

טוב. כלו רק בעולם רע  שום אין ובאמת  כנ"ל, אחד כולו טוב כולו הוא התכלית כי הללו, היסורין בתכלית שיסתכל הטובה רוב

להסתכל  יכול שאין עד הדעת , מהאדם שלוקחין מחמת רק  הוא ושלום. חס עליו שעוברים מהיסורין לאדם שיש  הצער עיקר אך 

של  הצער כלל מרגיש  אינו התכלית, על ומסתכל דעת  לו כשיש  כי היסורין. וכאב צער מרגיש ואז  טוב, כלו שהוא התכלית על

כנ "ל. היסורין

לאדם  איבר איזה כשחותכין למשל כגון רח"ל, גדולים יסורין לו כשיש  האדם בנפש שנטבע מה ונסתר, נעלם דבר תבין ובזה

אזי  ממנו, רחוק  שהוא דבר על להסתכל רוצה כשאדם בחוש רואים אנו זה כי בחוזק , עיניו את  ועוצם סותם אזי ושלום, חס 

משרת  הוא הראות  כי מחמת וזה לראות, שרוצה הרחוק  הדבר אל הראות לכוון כדי הראות  ומכוץ ומצמצם עיניו את סותם

היא  והידיעה שרואה, הדבר מהות לידע דהינו הידיעה, היא הראיה עיקר כי המח. לתוך שרואה הדבר להביא המח  של ושליח

המח, לתוך ומביאו הדבר ורואה הולך והראות  הראות , את שולח  הוא אזי כנגדו, שעומד הדבר זה לידע  המח וכשרוצה במח,

בעיניו  הדבר ראה שבאמת  אף  הדבר, מהות יודע  אינו גדול, במהירות אדם לפני דבר כשמעבירין כן ועל שרואה. מה יודע  ואזי
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äðäå להוסיף כדי רק הוא בחו "ל נקבר  שמשה מה

שיתקשר  האני  של  התיקון  ידי  על קישוט

עיקר  זה אין אך  גדול, יותר  אין ויתגלה האין עם

עם  להיות הוא התכלית  אלא והתכלית , המקום

ביטחון  כולו  הוא ששם ישראל, בארץ משה בחי '

י ' רקע רקיע בסוד ימינא, דכולה אורייתא בבחי '

קוין  בג' ומתלבש  שיורד ואף דחכמה, י ' בחי' שהוא

של  יופי  תוספת לצורך  הוא התפארת , קוי הג' שהם

בחי ' היא הפנימית הנקודה אך  התפארת, בחי '

קוים. הג' כל פנימיות  שהוא חכמה,

 êéøöå äîëç ãâðë  úåòåáù  äùìùäî 'à òåáù

 õøà  úùåã÷ ñ"äù úéîéðôä  äãåáòì ñðëäì

ìàøùé

äðäå'ג כנגד שהם שבועות בג' אנו  עתה

חכמה  כנגד  ראשון  ושבוע ראשונות,

ולכן  קוין, הג' של הפנימי השורש  שהיא דג"ר ,

פנימיות שהוא חכמה של לעבודה להכנס צריך

של  הדרך וזה ישראל, ארץ קדושת  בסוד  התפארת,

עולם  שהוא ישראל בארץ שגרים אמת  הצדיקי

של  היופי  ומגלים ה' מלחמות נלחמים והם היחוד,

המעלה  גודל יתגלה וכאשר  התפארת , של קוין  הג'

שהם  עושים, שישראל העבודות כל של הנפלא

של  התחלה שהוא חוזר ואור  ישר אור של העבודה

של  היופי  יתגלה ולבסוף  דקדושה, המלכות 

י ' דנקודת בהיחוד  הכל יוכלל כאשר  התפארת

התפארת. של הפנימי שורש שהוא

 éë,'הקלי עם לוחמים ישראל כלל לעולם באמת

עם  לוחמים באמת זה, עם זה שלוחמים ואף

בבחי ' רק זה אך  וגד , ראובן בבחי ' הקלי'

בחי ' הפנימיות  לגלות הוא והתכלית  החיצוניות ,

בבורא  וביטחון אמיתית אמונה בחי' ישראל ארץ

ה' בשוב יראו בעין שעין יעזור וה' העולמים. כל

לחסדו, למיחלים יראיו אל ה' עין  כבר  ויתגלה ציון

דכולה  אורייתא ויתגלה יחו"ת , עם יחו "ע ויתגלה

מלכותך  תראינה ועיננו  חיוורתא, כולה ימינא,

אמן . ממש במהרה צדק  גואל בביאת

_________________________

לילך  בהראות  כח  אין ממנו, רחוק כשהדבר כן ועל המח. לתוך  הדבר להביא פנאי היה לא המהירות , מחמת זה כל עם ממש ,

ידי  על הראות  שנתפזר הפיזור מחמת וכן אותו, מבלבלים הצד מן שרואה אחרים שהדברים מחמת  המח, לתוך  ולהביאו לשם

הדבר  אל ולכוונו הראות ולצמצם עיניו את  לסתום צריך כן על המח . לתוך שרואה הדבר להביא כח בו ואין נקלש, הוא זה

כנ "ל. הרחוק  הדבר לראות יוכל ואז  קלוש, יהיה ולא הראות  כח  שיתחזק  כדי וגם אחרים, דברים יבלבלו שלא כדי שצריך,

התכלית. אל ההסתכלות ולכוון עיניו את  לסתום צריך אחד, כלו טוב כולו שהוא התכלית על להסתכל כשרוצים כן כמו

ולסגרם  לגמרי העינים את  לסתום שצריך דעיינין, בסתימו אם כי לראותו אפשר ואי מהאדם, רחוקה היא הזה התכלית אור כי

עיניו  את  לסתום שצריך  היינו הזה, התכלית  על להסתכל יוכל ואז לגמרי, לסתמם כדי בהאצבע  לדחקם גם אף מאד, בחזקה

ולהשיג  לראות  יוכל ואז  והבליו, הזה עולם תאוות  על כלל להסתכל לבלי מאד ולסגרם עיניו להעלים לגמרי, עלמא דהאי מחיזו

בנפש  נטבע  כן ועל כנ "ל, מהתכלית שרחוק מחמת  היסורין  עיקר כי כנ "ל. היסורין יתבטלו ואז טוב, שכולו הזה התכלית אור

טוב, כולו שהוא התכלית על ההסתכלות  ידי על ולבטלם מהיסורין לברוח  כדי כנ "ל, יסורין בשעת  עיניו לסתום האדם

כן  פי על אף עושה, הוא מה כלום יודע  אינו שהאדם ואף כנ "ל, העינים סתימת ידי על אם כי אפשר אי הזאת  שההסתכלות

עכ"ל. וכו', כנ"ל יסורין בשעת העינים לסתום מטבעה כן ועל הכל, יודעת  הנפש 
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תשע"זחקת פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז חקת  פר ' של"ס

לאמר לאמר לאמר לאמר  יהוהיהוהיהוהיהוה צ צ צ צ ּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה חחחחּקּקּקּקת ת ת ת  זאתזאתזאתזאת לאמר לאמר לאמר לאמר :::: אהרןאהרןאהרןאהרן ואלואלואלואל ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל הההה'''' Ÿ¥ŸŸª©©¨£¤¦¨§Ÿ̈¥Ÿ£©¤§¤¤¥©§©וידוידוידוידּבּבּבּברררר

אאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  ממממּוּוּוּוםםםם ּבּבּבּבּהּהּהּה איןאיןאיןאין אאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  ּתּתּתּתמימה מימה מימה מימה  אד אד אד אד ּמּמּמּמהההה פרהפרהפרהפרה אליך אליך אליך אליך  ויקח ויקח ויקח ויקח ּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני אל אל אל אל  ¤£¨¥¤£¨¦§¨ª£¨¨¨¤¥§¦§¥¨§¦¥§¤¥©ּדּדּדּדּבּבּבּברררר

עלעלעלעל:::: עליהעליהעליהעליה עלהעלהעלהעלה ב')לאלאלאלא י "ט , (במדבר Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ

 úà øäèî 'éçáá àéä  äîùì àìù  äãåáòä

íéøåäèä úà àîèîå íéàîèä

ïéðò ומטמא הטמאים את שמטהר אדומה פרה

לשמה, שלא העבודה הוא הטהורים, את

וכמו העבודה, בתחילת הראשונה המדרגה שהוא

ומתוך  לשמה שלא אדם ילמד  לעולם חז"ל שאמרו 

צריכים  צדיקים ואפילו  לשמה, בא לשמה שלא

נקרא  שבערכם אלא לשמה, שלא עם להתחיל

במדרגות התענוג לשם הוא כאשר  לשמה שלא

הבעה"ת, כמ"ש  הצמאה נפשו  לרוות הרוחניים

התענוג  לשם שהוא כפשוטו הוא מזה ולמטה

וממדרגות מהתורה לאדם שיש  בגשמיות

דהיינו הטמאים, את מטהר ענין וזה הרוחניות ,

שלא  אפילו והתורה העבודה בתחילה שיעשה

עי"כ  כי הטמאים, מטהר  עכ"פ  שהוא לשמה,

בהתחלה, טובה מדרגה והוא ה', את לעבוד יתחיל

נכנס  כאשר  אך  ללשמה, זה ידי  על שיבוא כדי 

אמת, ולדבקות לאלקות ונכנס העבודה לפנימיות 

רק  הוא באמת  כי  גדול, פגם הוא לשמה השלא הרי

והגיע  שנטהר  אחר אך  ללשמה, להגיע כלי

בבחינת לשמה השלא אצלו  הרי לשמה, למדרגת 

הטהורים. את  מטמא 

 åäæå שהוא המלכות בבנין  הראשונה העבודה

לשמה, שלא שהוא דב"ן , ב"ן מדרגת 

שלא  דמתוך  דמ"ה, לב"ן להגיע כדי  ותכליתה

ידי על הוא המלכות בנין וגמר  ללשמה, בא לשמה

דב"ן  מ"ה בחי ' שהוא דחיק  שנתבאר יחוד  (וכמו

עי"ש ) האחרונים בשבועות  חכמה .בדעה

 úééàø íäù íé÷éãöì úåáø÷úäá úåðéçá 'â

ìåöéð íãé  ìòå åéðôì éåãéåäå ä÷ãö  úðéúðå  åéðô

î úîà úöòå êøã  ìá÷îå  úåòø  úåãîä

' ä  úãåáòá

 äðäåבלקו "מ ד ')איתא בחינותà(סימן ג' שיש

ראיית שהם לצדיקים, בהתקרבות  שיש

_________________________

ואפלה,א. לילה באישון בדרך מהלך שהיה לאחד, משל כ"א ) (סוטה לברכה זכרונם חכמינו , שאמרו וזהו שם: לקו"מ  וז"ל

הקוצים  מן ניצל אור של אבוקה לו [נזדמנה מהלך  דרך  באיזה יודע ואינו ומלסטים, רעה ומחיה הפחתים ומן הקוצים מן ומתירא

ניצול  השחר עמוד שעלה כיון מהלך, דרך  באיזה יודע ואינו הליסטין ומן רעה מחיה מתיירא ועדיין הברקנים, ומן הפחתים ומן

מכולם]. ניצול דרכים לפרשת  הגיע  מהלך דרך  באיזה יודע  אינו ועדיין הליסטין, ומן רעה מחיה

ותולדותיהן  עצבות חסידים, במשנת  כמובא מרות , מארבע יסודות , מארבעה נמשכין ותולדותיהן רעות המדות  שכל ידוע , זה כי

נמשכין  ותולדותיהן גאוה מחי, נמשכין ותולדותיהן בטלים דברים מצומח , נמשכין ותולדותיהן רעות תאוות מדומם, נמשכין

והתלמיד  דברים, ודוי היינו חכם, התלמיד לפני ויספר רעות, המדות כל לשבר צריך  הקודש, בדרך לילך  שרוצה ומי ממדבר.

הכל, נתתקן אלו בחינות  שלש  ידי שעל לצדיקים, בהתקרבות  בחינות שלש  ויש נשמתו, שרש  לפי דרך  לו ויברר יפרש  חכם



לנפשך  חכמה דעה ח

לפני ווידוי  להצדיק , צדקה ונתינת  הצדיק, פני

העבודה  בדרכי  אמת עצת עצת  לקבל הצדיק

שהוא  הראשונה הבחינה ידי  ועל נשמתו. ותיקון 

הנמשכים  רעות מהמדות  ניצול הצדיק , פני  ראיית

ותאוות ותולדותיה, עצבות שהם וצומח, מדומם

שהוא  השניה הבחינה ידי  ועל ותולדותיהן. רעות 

רעות מהמדות ניצול להצדיק, צדקה נתינת 

בטלים  דברים שהם ומדבר, חי מבחינת הנמשכים

והבחינה  ותולדותיהן. וגאוה ותולדותיהן ,

עי"כ  הצדיק , לפני  דברים ודוי שהוא השלישית 

את לעבוד איך נשמתו שורש לפי ועצה דרך  מקבל

ה'.

äæáåהגמרא כ"א)פירש שהיה (סוטה לאחד  משל

ומתירא  ואפלה, לילה באישון  בדרך מהלך

ומלסטים  רעה ומחיה הפחתים ומן  הקוצים מן

חי  צומח מדומם הנמשכים רעות  מדות  הד ' (שהם

לוומדבר) נזדמנה מהלך. דרך  באיזה יודע ואינו  ,

אור  של פני אבוקה ראיית של  הראשונה הבחינה (הוא

ומן הצדיק ) הפחתים ומן  הקוצים מן ניצול ,

מדומם הברקנים הנמשכים רעות המדות (שהם

הליסטין וצומח) ומן רעה מחיה מתיירא ועדיין ,

עמוד  שעלה כיון מהלך, דרך  באיזה יודע ואינו 

להצדיק )השחר  צדקה נתינת  של השניה הבחינה (הוא

הליסטין  ומן  רעה מחיה רעותניצול המדות (שהם

_________________________

בחינות. השלושה הם ואלו

המדות  מבטלת הבחינה וזאת  מוריך ". את  רואות עיניך "והיו ל): (ישעיהו שכתוב כמו הצדיק , את כשרואה הראשונה: הבחינה

שהוא  שם על אם, נקרא הדור צדיק  כי רעות , ותאוות  ותולדותיה עצבות  הינו 'צומח', 'דומם' היסודות משני הנמשכין רעות

רואים  אנו וזה לשונך". תחת  וחלב "דבש  ד): השירים (שיר שכתוב כמו חלב, נקראת והתורה תורתו, באור לישראל מיניק

רואים  אנו גם לשרשו. הינו אמו, לקראת  גדול בזריזות נתעורר הוא אמו את  כשרואה ועצלות, בעצבות  הוא כשהתינוק  בחוש,

משליך  הוא אמו, את כשרואה כן פי על אף  לזה, גדולה תאוה לו שיש  פי על אף  שלו, שטות בדברי עוסק  כשהתינוק בחוש,

הסתכלות  ידי על 'צומח', 'דומם' היסודות : שני של רעות  המדות שנתבטלין נמצא, לאמו. עצמו את  ומושך כתפיו, אחר תאוותיו כל

זה  אור, של אבוקה לו וכשנזדמן 'דומם'. בחינת שהוא 'ופחתים' 'צומח '. בחינת שהוא הקוצים', מן 'ומתירא וזהו הצדיק . פני

ומן  הקוצים מן נצול ואז 'צומח ', 'דומם' יסודות: שני של רעות  ממדות  נצול ידו ועל התורה באור אביק שהוא חכם, תלמיד

הפחתים.

רע  'חיה בחינת  שהן 'מדבר', 'חי' יסודות: שני של רעות  ממדות  נצול זה ידי שעל חכם, לתלמיד שנותן הצדקה השניה: ה הבחינה

"כי  ד): (שמות  שכתוב כמו עניות, בא הרע, ולשון בטלים דברים ידי על כי ותולדותיהן. וגאוה בטלים דברים  שהן ולסטים',

ברש"י  י"ג: מגילה ועיין כ"ט: סוכה ועיין (ע "ש ( מט : (קדושין אמרו בגאוה גם ס"ד). (נדרים עניות זהו האנשים", כל מתו

שלמים  'אם :( ז : (גטין לברכה זכרונם חכמינו, שאמרו כמו נתעשר, צדקה ידי ועל עניות '. - הרוח לגסות  'סימן הגיס ): ואם ד"ה

רעה  מחיה נצול השחר עמוד שעלה 'כיון וזהו, עניות. סימני לו מראין אין שוב אענך , לא ועניתיך ועבר נגוזו וכן רבים וכן

נמצא, אורך". כשחר יבקע אז  וכו', וכסיתו ערם תראה "כי נ "ח ): (ישעיהו שכתוב כמו לצדקה, רמז  - השחר' 'עמוד ומלסטים'.

ולסטים: רעה חיה בחינת  שהם 'מדבר' 'חי' יסודות: שני של רעות  ממדות נצול צדקה ידי על

שרש  לפי ישר בדרך  אותו מדריך חכם התלמיד זה ידי שעל חכם, תלמיד לפני דברים ודוי כשמתודה השלישית: הבחינה

ודוי  בחינת  זה המיתה', ויום חכם תלמיד 'זה סוטה): (שם לברכה זכרונם חכמינו, ואמרו דרכים', לפרשת 'הגיע וזה נשמתו.

המומתין  'כל :( מג: (סנהדרין לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו כמו ודוי, על רמז  המיתה', 'יום חכם'. 'תלמיד לפני דברים

על  אף  שהתודה, קדם כי מכלם. נצול אזי נשמתו, שרש לפי דרך  לו מפריש  חכם התלמיד כי דרכים פרשת  נקרא וזה מתודין'.

דרכי  ואחריתה איש  לפני ישר דרך  "יש  כי מהלך , הוא דרך  באיזהו יודע אינו עדין ממון, לו ונתן חכם, התלמיד אצל שהיה פי

נצול  אזי חכם, תלמיד לפני דברים ודוי הינו המיתה; ויום חכם תלמיד זה - דרכים לפרשת  'כשהגיע  אבל י"ד), (משלי מות"

מכלם:
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ומדבר) מחי דרך הנמשכים באיזה יודע אינו ועדיין  ,

בעבודתו)מהלך  אמת  ועצת  דרך  לו אין הגיע (דעדיין ,

מכולם ניצול דרכים השלישיתלפרשת  הבחינה (הוא

לעבודה  הדרך מקבל  כך  ידי דעל הצדיק , לפני וידוי של

נשמתו) שורש  עכ"ד .כפי ,

 úåâøãî 'â ãâðë ÷éãöì úáø÷úäá úåðéçá 'â

ä"îå  ä"îã ï"áå ï"áã ï"á íäù úåëìîä ïéðáá

 ï"áã

ïéðòäå להצדיק דהתקרבות אלו בחינות  דג' הוא,

המלכות את הבונים מדרגות  ג' כנגד הם

ב"ן  שהם השלם. ליחוד ראויה שתהיה דקדושה

המדרגות ב' והנה דב"ן , ומ"ה דמ"ה, וב"ן דב"ן ,

ב' כנגד הם דב"ן , וב"ן  דמ"ה ב"ן שהם הראשונות 

צדקה  ונתינת הצדיק פני ראיית  של הבחינות 

הרעות, מהמדות  להנצל לאדם מועיל וזה לצדיק,

האדם  ניצול דב"ן  ב"ן  של הקדושה ידי  דעל

ב"ן  של הקדושה ידי  ועל רעות, ותאוות מעצבות

אינו עדיין  אך ומגאוה, בטלים מדברים ניצול דמ"ה

דמ"ה  למדרגה שזוכה עד ילך , דרך באיזה יודע

דרך  בזה שמקבל הצדיק  לפני  הוידוי ידי  על דב"ן 

ה'. בעבודת אמת ועצת 

äðäã דב"ן ב"ן  שהם הראשונות המדרגות ב'

המלכות בנין רק הוא דמ"ה וב"ן

שהם בחיצוניות  וירושלים דציון חותמות הב' סוד (שהם

וכלי  חיצון כלי וכנגד  המלכות , של  דלתות  וב' צירין הב'

דיסוד ) תורה אמצעי של הבחינות ב' כנגד  גם והם ,

זה, ערך  כפי  יוסף בחי' הוא דב"ן  ב"ן דבחי ' ותפלה,

דוד  בחי' דמ"ה וב"ן  רחל, ובחי ' תורה בחי' והוא

ממלא  מדרגת כמו והוא תפלה, ובחי' לאה בחי '

לפעמים  כי ביניהם, פלוגתא ויש  כ"ע, וסובב כ"ע

ולפעמים  תורה, של החיות ומחפשים רוצים

פלוגתא  ויש התפלה, של להחיות  דייקא נמשכים

הנ"ל  המדרגות ב' הם ואלו הללו , העבודות  ב' בין 

תורה, וכנגד רחל כנגד  שהוא הצדיק ראיית של

השפעה. בחי' שהוא לאה בחי' הוא לת "ח וצדקה

ä"îã ï"áå ï"áã ï"áã úåðåùàø úåâøãî 'á

 úéùéìù  äâøãîå íéðéã ø" ôå ê" ù  ú÷úîä ñ"ä

äîåãà äøô ìù ãåñä àåä ï"áã ä" î àåäù

äðäå,דינים ופ"ר  דינים ש "ך כנגד אלו  מדרגות  ב'

תמימה  אדומה פרה הוא העבודה עיקר  אך 

והוא  עול, עליה עלה לא אשר מום בה אין  אשר 

מש "ך  לעשות  צריך כי  דב"ן, מ"ה של המדרגה

בשעה"כ וכמבואר  פרה, ומפ"ר  ה'שכ "ה (דרוש

דהש "ך áדעמידה) תפתח, שפתי אדנ"י בכוונת

ה' להם להמשיך וצריך  די"ן, פעמים ה' ה"ס  דינים

שהוא  אדנ"י  פעמים ה' ונעשה מהבינה אלפי"ן

מנצפ "ך  מה"ג הוא אלו  אלפי"ן ה' ושורש שכ "ה,

אדנ"י משם לעשות ב' כוונה יש ואח"כ פ"ר , שהם

_________________________

ניצוצין ב. ש"ך  לז "א יורדים כי היא הא' מלמעלה, יורדים דינים מיני בחי' שני כי תכוין כו' תפתח  שפתי אדני שם: שעה"כ וז "ל

ש "ך  ולכך אדני, הנקר' נוק ' אל מז"א יורדים הם ואח"כ ש "ך, הם מי' כלול כ"א חכמה נתיבות ל"ב מן הם ושרשם דינים של

נתיבות  מל"ב לה שבאו באימא שיש  אלהים ל"ב בחי' הם אלו כי הוא והענין אדני. של שמות  בחמש שהם דין ה"פ  בגי' הם

נתחלקו  הסיבות  אלו ולכל דהוי"ה. ראשונה ה' סוד היא אשר בבינה הוא זה ושם אותיות , ה' בו יש  אלהים שם והנה חכמה,

אדני, הנק' דז"א בנוק' אשר דינים הש"ך  אלו להמתיק הוא עתה לכוין שצריך  מה ואמנם כנז ', דין ה"פ  לחילוק אלו נצוצין ש "ך

ראו  ואינה הנז ', נצוצין הש"ך  שהם ה' חסר נער בבחי' עומדת דז"א נוק ' עתה שעד הוא והענין בה. אשר דין הה"פ  אלו יה ולמתק

לתקנה  מקדימין אנו העמידה, קודם זה בפסוק האצילות  בעולם אנו שכבר עתה ולכן עמו, להזדווג צריכה בעמידה ועתה לזווג.

הוא  תיקונה ואופן פקודי. פ' בזוהר הנז ' המלך אל באה הנערה ובזה בסוד הזווג אל ראויה שתהא כדי בה"א, נערה ולעשותה

אלפין  ה' שנמשיך  ע "י וזה כנודע . בשרשו אלא נמתק הדין אין כי הבינה, שהיא שרשה ע "י בה אשר דין הה"פ  אלו שנמתיק

על  היתירים הה' אלו כי דע גם ממותקים. אדני ה"פ ויעשו דז"א , שבנוק' דין ה"פ  אל ונמשכים שבבינה, אהי"ה שמות ה' מן

תכוין  עד"ז  גם נמתקים. ידם ועל דינים הש "ך אל שרשים הם כי מנצפ"ך  גבורות  החמשה ה"ס נמתקים, ע "י אשר ש"ך  מספר
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יו"ר  בציור  דאדנ"י  א' דאות  באופן פ "ר, בחינת

וצריך  פ "ר, עולה דאדנ"י  די"ן ועם רי"ו , שהוא

שורש  שהיא דהוי "ה אחרונה ה' להם להמשיך

נעשה  ועי"כ באצילות, נכללת כאשר המלכות 

הענין . כל עי "ש פר"ה, מפ "ר

ïéðòäå תפתח שפתי  אדני  דבפסוק  הוא,

הכנה  עושים העמידה קודם שאומרים

ראשונה  בברכה שתיבנה המלכות בנין לכל

המלכות בבנין ראשונה מדרגה והנה דעמידה,

בציר  באחור  המלכות בנין והוא  דב"ן, ב"ן שהוא

נע"ר  בסוד ש "ך בבחינת היא אז  ראשון, ודלת 

ב"ן  שהוא שניה ומדרגה די"ן , פעמים ה' שהוא

ידי על שהוא שני  ודלת ציר  מקבלת  כאשר  דמ"ה,

מנצפ "ך  מה"ג אלפי"ן ה' לה נמשך  הנסירה,

שכ "ה, שהוא לנער "ה מנע"ר  ונעשית שבבינה,

המלך' אל באה הנערה 'בזה הפזוק  נאמר זה ועל

לחיק  עלייתה הוא שלישית  מדרגה ואח"כ  וכו ',

המדרגה  מקבלת ואז  דכלי , זיווג לצורך  או "א

השניה  הכוונה וזהו דב"ן, מ"ה שהוא השלישית 

בציור  דאדנ"י  א' אות שנעשה תפתח שפתי באדני

בסוד  שהוא דכלי היחוד  טיפת בחינת שהוא רי"ו 

פ"י)רי"ו  ט"ל שער ע"ח פר"ה (עי' מפ "ר נעשה ואז  ,

עולה  כאשר  דהיינו  דהוי"ה, אחרונה ה' ידי  על

דז "א. דהוי "ה אחרונה ה' בבחי ' נעשית  דכלי ליחוד

å"éøä é"ò äùòðå  äâåðä  úøäè àåä äîåãà  äøô

 øôò ñ"äù ÷éçã ãåçé ìù ïåúçúäå ïåéìòä

 øôàå

äðäå מפ "ר לעשות שהוא השלישית המדרגה

דחיק  יחוד של הבחינה ידי על הוא פר"ה

עמוק  הוא זה וענין  דב"ן , מ"ה של המדרגה שהוא

הסוד  שהוא ביה, תפיסא מחשבה ולית  עמוק  מכל

במדבר , משה שעשה פרה וה"ס אדומה, פרה של

פרה  של הסוד להשיג אפשר שאי  שכתוב והגם

אמרתי ע"ה המלך  שלמה שאמר  כמו  אדומה

רשות ניתן אעפ"כ  ממני , רחוקה והיא אחכמה

ולהשיג  בזה ולעיין מדרגתו , כפי  אחד לכל להכנס 

הגה"ק  שכתב וכמו  זה, בסוד והשגה טעם איזה

חוקת )מקמארנא פרשת ריש  החיים וכל â (אוצר

הצדיקים.

ïéðòäå'ע הוא דעפר  אפר , ויש עפר  שיש הוא

יחוד  ע"י דינים הפ"ר  שממתיקים פ "ר

דשמע ע' סוד והוא דבינה)חיק , ז"ת ואפר (כנגד  ,

שהוא  חיק  דיחוד  א' אות  ידי  על ההמתקה הוא

רי"ו)הרי "ו בציור אדומה (א' פרה סוד והוא ,

_________________________

הוי"ה  של תתאה ה"א ה"ס אלפין הה' אותם כי תכוין כנ "ל, עליהם שהוספת אלפין הה' ע"י הנ"ל דינים הש"ך  כשתמתיק למעלה

אדנ "י. בתיבת תכוין וזה ה"א בתוספת  נער"ה ונעשית  ונמתקים שכ"ה נעשים וע"י הנזכרת,

והם  דז"א, נוק ' אל יורדים ומשם הגבורה אל יורדים בתחלה אשר הנ "ל, מנצפ "ך של ה"ג וה"ס  כנ"ל דינים של ב' בחי' יש  גם

נעשין  ואז למעלה, עליונים גבורות  ה' שהם שרשם ע "י להמתק צריכין הם גם אלו ניצוצין פ "ר וגם מנצפ "ך, כמנין פ "ר בגי'

שהוא  יו"ר בציור א' ציור כשתצייר והוא אדנ"י, בתיבת הוא מיתוקם וכוונת נמתקים ואז ופר"ה, פ"ר ושכ"ה ש"ך  כענין פרה

מיתוקם  כונת אופן ואמנם דינין. הפ"ר נרמזו והרי ניצוצין, פ"ר שהם פ "ר יעלו די"ן, שהם האחרות אותיות  ג' עם ותחברנו רי"ו

יהו"ה  בשם הנכללים האצילות י"ס עם נכללת ובהיותה אדני, נק' עצמה בפני בהיותה שהנוקב' שנודע  מה אל תכוין כי כך  הוא

שם  אל הנז' אחרונה ה' הארת  שתמשיך שתכוין מה זהו כי ונמצא הנז', ההוי"ה של אחרונה ה' באות נרמזת הנקבה תהיה כנודע

עכ"ל. הנז ', הדינים בחי' ב' נתמתקו והרי פר"ה, יהיה ואז  הנז', דינין פ "ר אל הנ"ל בציורו המורה אדנ "י

י"טג. רבה (במדבר חז "ל מאמר על וסמכו נעלם, זאת  מצוה שטעם הפשטנים שדימו כמו תחשוב לא שם: החיים אוצר וז "ל

נבאר  ולקמן יחשוב, כן לא לבבי אבל ממני, רחוקה והיא אחכמה אמרתי שאמר המלך  שלמה ועל פרה, טעמי מגלה אני לך ו')

עכ"ל. חז"ל, כוונת 
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בע"ח כמ"ש נגה קלי ' את  מ"ט המטהרת  (שער

בכל ãספ"ג ) האדם את  משגעת  נוגה הקלי' דהנה .

או הנפש, מפגם הנמשך  מנכסיו  ביסורים או עת ,

ביסורים  או  הרוח, מפגם הנמשך מהאשה ביסורים

מדברי וכידוע הנשמה, מפגם שהוא מבניו

כל  שהוא נוגה מקלי' נמשך זה וכל הק', הבעש"ט

אותו ומבלבלים האדם את הסובבים העולם עניני

מדרגות ב' לו יש כאשר  אף והנה מעבודה,

מהמדות ניצול וכבר ותפלה, דתורה ראשונות 

לו אין  עדיין  מ"מ יסודות , בד' המושרשים רעות 

כאשר  רק נוגה, הקלי ' לטהר איך  לדעת אמת דרך

הוידוי שהוא דב"ן, מ"ה שהוא ג' למדרגה זוכה

הי "ת. לעבודת אמת עצת  וקבלת הצדיק  לפני

 éçù  ÷éãöä úâøãî àåä äîãà  äøô  úøäè ãåñ

 àåäå àãçë ïéàå éðà 'éçáá ïåéìòä ãöî

òìñä ìà  íúøáãå  ìù  äâøãîä

ïéðòäå העליון מצד  ה' עבודת של דרך  יש הוא,

מצד  רק  ויחיה לגמרי  בטל שיהיה באופן

הוא  הענין והתחלת  עמוקים, דברים והם העליון,

רצוא  של המדרגה שהוא העליונות הצחצחות  ענין 

ושוב, ברצוא רק זה ענין  להבין אפשר  ואי  ושוב,

מחד  לגמרי  סוף לאין שבטל אמת  הצדיק  ענין  והוא

בפרטי המצוות בכל עוסק גיסא ומאידך  גיסא,

פרטי כל שהוא הפרטים בכל תורה ולומד  פרטות,

הכוונה  להמשיך כדי העולמות, כל של הדרגין 

דבוק  הוא אופן  ובכל בתחתונים, דירה של העליונה

מצד  הדרגין  מכל למעלה בתפלה גיסא מאידך

העליון .

äæå מ ודברתם ענין  למשה הקב"ה שאמר מריבה י

הסלע, את הכה רבינו  ומשה הסלע, אל

את להכות הקב"ה לו אמר  באמת  בתחילה ואמנם

כי בצור, הכאה בסוד  בתחילה דרך  יש כי  הצור ,

בדרך  לדבקות ולהגיע תורה ללמוד  צריך  בתחילה

אך  הצור, הכאת בחי ' והוא חיצוניות, שהוא הכאה

מצד  תורה שלומד  למדרגה להגיע צריך  אח"כ

שנתאוה  העליונה לכוונה הוא ענינו וכל העליון,

אצלו שוה הצדיק ואצל בתחתונים, לדירה הקב"ה

העליון  מצד  חי הוא עת  ובכל והתפלה, התורה

ושוב, רצוא בדרך שהוא אלא הק', השכינה ומצד 

לחיות יכול שני ומצד לא"ס , לגמרי בטל אחד דמצד 

זמן  שבאותו  באופן הק', התורה של הדרגין בכל

התורה  פרטי כל שהם הדרגין  פרטי  בכל שעוסק 

בביטול  שהוא תפלה בבחי' דבוק  גם הוא הקדושה,

שהוא  ית' מצדו  שחי הצדיק  ורק  הדרגין, כל

המדרגה  שהוא הסלע, אל ודברתם של המדרגה

בדבקות עת  בכל לחיות  יכול הוא ואפר , עפר  של

הוא  אמת  הצדיק  כי כאחד, הנ"ל המדרגות בשני

ומובטל  ובטל עת  בכל ואפר  עפר של במדרגה

העליונה. הכוונה כפי הוא עסקו וכל לגמרי,

äðäå הוא חיק , יחוד  שהוא דב"ן  מ"ה של המדרגה

שמשליך  תולעת  ושני ואזוב ארז  עץ סוד 

הפרה שרפת לתוך  בהיכלשלשתם באורך  (עי'

זו) במצוה החיים ובאוצר דעת,הברכה הוא ארז  דעץ ,

_________________________

וז "סד. ורע, טוב הם ולמטה דבריאה ומז"א דשביבין, כרסייא קדושים אלקים הוא האצילות שכנגד נגה וקליפת שם: ע "ח וז "ל

ומטהרת  ך', תקון ועיין ביחד, הטו"ר זה איך ביאוריה על לעמוד ושלמה משה יכול לא בזה כי מאד היטב והבן אדומה, פרה

פרה, גימ ' טמאים דמים וה' טהורים דמים ה' מנצפ"ך  בסוד דנוגה בנוק ' היא כי פרה והיא טו"ר, בבחי' הטהור ומטמא הטמא

ועפר  אפר ונעשית ומתבררת נטהרת  וכשנשרפת פרה והיא אהרן, שעשה עגל נקרא דנוגה הז"א ושם דל"ז. פקודי בפרשה ועיין

כוונת  וכל חשמ "ל, שהוא להיכל חוץ מקומו שם כי למחנה מחוץ היה לכן כנ "ל, העפר מן היה הכל נאמר שעליו החטאת  שריפת 

שיבא  עד ולתקנם עליה לעמוד יכלו ולא לתקנם, הכל הגויות, הנשים להביא וזה רב, ערב הזכר להביא זה היה ושלמה משה

תשרפון  אלהיהם פסילי ע "ש קי"ב דף ס"ו תקון כנזכר בנורא, ליה יוקדין והרע  שבו, הטוב להתברר הצלם זה יושלם ואז משיח 

תיקון  כנזכר טו"ר הדעת מעץ שניות לוחות  נחצבו משם כי ופסולת, אוכל בו שיש נוגה שהוא הטוב פסולת  לך פסל בסוד באש 

עכ"ל. ס "ו,
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משליך  זה וכל עטה"י , הוא תולעת  ושני  יסוד , ואזוב

דחיק  היחוד  לעשות לדעת צריך  כי הפרה, לשריפת 

דבר  הוא העליון מצד  לחיות  באמת כי  בהעלמה,

אחד , דבר והתפלה שהתורה מקום שהוא נעלם,

הצדיקים  והם אלקות , הוא החיפוש ועיקר 

אני של באופן וחיים הק ', השכינה רק המחפשים

שאין  רק ולא היחוד, גילוי רק  ומחפשים כאחד, ואין

היחוד , לגלות הוא ענינם שכל אלא מציאות , להם

וגם  הבינה גם ושם כחדא, ואין אני  ע"י  והוא

הם  ולכן היחוד , לנקודת ובטלים נשרפים המלכות 

כל  אז ואפר עפר הכל כאשר כי  כאחד, שם שוים

העליון . היחוד לגילוי  רק  הם המדרגות 

 àúååãçä àåäù íéðéã ø" ôä  ú÷úîä

 ï"áã  ä"î ìù ãåçéä é"ò  ÷ø àåä àúúòîùã

 ñ"àì éøîâì ìèá øùàë

 úîàáå פרה סוד  שהוא זה, את  להבין אפשר אי

גילוי באמת כי במדבר, משה שעשה

חמימות לאדם נותן התורה פרטי שהוא הדרגין 

יש  אך דשמעתתא, חימום וחדוותא של סכנה בזה

כמו אביו ערות שראה כנען  וה"ס  מדאי, יותר 

הענין  והוא נח, פ ' הלוי  בעבודת  היטב שביאר

הדרגין , של והישות  מהאורות שיכורים שנעשים

אך  וכו', אביו  ערות  שראה כנען  כמו בזה ונעשים

למדרגות שנכנסו והיינו  אחורנית , הלכו ויפת שם

שעומדים  עתיק  בחינת כמו  והוא אחוריים, בדרך

ביטול  ענין  והוא באח', אח' שבו  והב"ן המ"ה

דביטול  המדרגות ב' שנעשים המקום עד הגמור 

והוא  אחד, לדבר ותורה תפלה בחי' שהם וגילויים

של  למדרגה שמגיע ומי  עתיק , מדרגת עד העליה

בהיחוד  והתחיל חיק, יחוד שהוא הסלע אל ודברתם

הדרך  אותו ללמד  יכול הצדיק אז דב"ן, מ"ה של

מחפש  אינו כאשר והיינו ה', בעבודת  האמיתית

ומצד  לא"ס , בטל אחד  ומצד  העליונה, הכוונה אלא

בכל  ולעסוק המדרגות וכל התורה ללמוד  רוצה שני

לגלות רק זה כל אך  הדרגין, פרטי של הגילויים

בתחתונים. דירה בבחי' יתברך יחודו

íðîàå בתחילה צריך  כי הסלע הכה רבינו  משה

להגיע  אח"כ  ורק  לשמה, לשלא לרדת 

תחילת זהו  ובאמת  לשמה, ושל דיבור  של למדרגה

הצור , בהכאת  בתחילה הציווי  שהיה וכמו הדרך

ויגלה  הסלע אל שידבר  הקב"ה רצה עתה אך

ואחר  כאחד , ואין אני  של העליונה המדרגה

אינו כחדא ואין אני  של למדרגה מגיע שהצדיק 

המדרגות, להכיר  כדי  לשמה לשלא לרדת  צריך

כל  לגלות  ומ"מ לגמרי, לא"ס בטל להיות  יכול אלא

זה  שאין  באופן הגמור, לשמה בדרך המדרגות

כלל. סתירה

 äæå דאף מריבה, מי חטא של התיקון  עיקר

ידי על לעבודה להכנס  צריך  שבהתחלה

שחי למדרגה להגיע צריך מ"מ המורגש , דבקות

בבחי ' הרדל"א, ומצד עתיק  מצד  העליון, מצד

הכל  אלו במקומות  ושם תלכו, אלקיכם ה' אחרי

של  למדרגה שעולה ואחר  היחוד , גילוי  רק  הוא

הדבקות להמשיך  שוב יכול במורגש, שאינו  דבקות

ג"כ . במורגש שיבוא

' äåהבית את  לתקן  שצריך אלו שבימים יעזור 

ת 'שובה  ז'מני ר"ת ותמו"ז המקדש

לתשובה  שנזכה יעזור ה' ו'באים, מ'משמשים

להתחיל  אופן  בכל צריך ותחילה שאת , ביתר

צריך  אח"כ  אך לשמה, שלא אף ולהתפלל  ללמוד 

והן  התורה בשעת  הן בבורא דבוק  להיות  לחפש 

המדרגות את שמטהרים עד  התפלה, בשעת

עד  ית"ש, ואחדותו יחודו  לגלות  רק יהיה שהכל

גואל  בביאת  ציון  את ה' בשוב יראו  בעין שעין

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק 
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חדתין  נשמתין
תשע"ז פנחס פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú ñçðô úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

 ñçðéô  äùòî é" ò  äìâúðù ãåçéä

øáéã [ à מעשה ע"י שהתגלה היחוד  ענין  על

הזוה"ק בדברי וכמובא (פר'פינחס ,

ע"ב) נז דף  חלקים אחרי לשני  שמו  מתחלק שפנחס 

[שפ"נ  ושמאל דימין הקוים ב' על שמרמז  פ"נ-ח"ס ,

ה' על מרמזות  שהם מנצפ"ך  מאותיות הם

על  מרמזות רחמנות מלשון  וח"ס הגבורות,

הנוספת היו "ד  ואות  בשם (לפעמים)החסדים],

קדומה, חכמה [יו "ד  היחוד ענין על מרמזת  פינחס

הקוים  ב' בין  החכמה] מספי' נובע היחוד  שאור

שם) בזוה"ק  .(כמבו'

íéãñçå úåøåáâ ––––  äùòîä  úåéîéðôå úåéðåöéç

øåàå [á שלקח פנחס מעשה ע"י נתגלה היחוד

דבר  בבחי' המעשה שכל בידו, רמח

של  מעשה עשה שבחיצוניות  והיינו  והיפוכו,

מסטרא  שהיא החוטא בחרב להרוג קנאות 

מעשהו דגבורה, שנובע השבטים אותו חשדו (ולכן

היה  שיתרו וכו', יתרו של מזרעו שהיה דגבורה מסטרא

דגבורה) מסטרא שהוא קין, של הקב"ה גלגול  אך ,

מסטרא  היה כולו שכל מעשהו פנימיות על העיד 

שהכהן  – הכהן אהרן אחר השי "ת וייחסו  דחסד,

דחסד  מסטרא חסידך ')הוא לאיש  ואוריך ,('תומיך

שעשה  בקנאות כוונתו  שכל העיד שהש "י  והיינו

ולהמשיך  בנ"י, מעל החימה את להשיב היתה

ו וחסדים, רחמים ב'עליהם פנחס אצל נתאחדו  עי "ז 

ושמאל דימין הוא הקוים שבחיצוניות  מעשה (ע"י

דחסד ) מסטרא הוא ובפנימיות דגבורה .מסטרא

ù"éø÷ã úåáéú  ç"îø ––––  åãéá çîø ç÷éå

ïëå [â,בידו רמח פנחס שלקח במה ג"כ  מרומז 

מסטרא  כמעשה זה נראה שבחיצוניות 

ח"ו)דגבורה הרשע דעשיו תחיה' חרבך 'ועל  ,(בבחי'

מלובלין  הרבי  הרה"ק  מש "כ ידוע בפנימיות  אך

קכה)זי"ע דף בפרשתן זאת  איש (זכרון בבן  אי ' וכן  ,

לפרשתן)חי רמ"ח (בדרושיו על ה'רמח' שמרמז  ,

היחוד  סוד את פינחס שתפס שמע, דקריאת  תיבות

קרי "ש  די'וסףשל היחוד  סוד  על ג"כ מרמז (וביד "ו

זמריוד'וד ) את  הרג דקרי"ש היחוד כונת  ובכח ,

בזוה"ק  דאי ' ע"א)[וכעין סב דף כא תיקון על (תיקו"ז

ה' שהם אבנים ה' ע"י  גלית  את שהרג דהע"ה

ל'אחד ', שנהיו  – ה' ה"א ישראל דשמע תיבות

דקרי "ש ]. אחד תיבת 

òùøä íòìáã æ"òìæ –––– ñçðô

äëæå [ã,הרשע בלעם את גם להרוג פנחס

כדאי ' דקליפה, הדעת  בבחי ' שהוא

וכדאי ' דקדושה, דעת  – משרע"ה נגד  הזלע"ז  שהיה

הרשע  בלעם משתמש שהיה איך  בארוכה , בזוה"ק

ב' שהם והלחשים דהקסמים הכוחות  ב' עם

אי ' בלעם שם [וגם דטומאה, ושמאל דימין  הכוחות

ע"ב)בזוה"ק קנט דף בלק לב'(פר' שמתחלק

דטומאה], ושמאל ימין  כנגד  והיינו ב"ל-ע"ם,

דקדושה הדעת  לבחי' שזכה דחו"גופנחס  (שיחוד 

חו"ג ) שכולל הדעת בבחי' הוא בכוחוהנ"ל היה ,

דבלעם. דקלי ' הדעת  על להתגבר

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים
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íåìù úåùòì àáù –––– è" ìæ  åäéìà  äæ ñçðô

íéå÷ä 'á ïéá íìåòá

ë"òå [ äבחז "ל תשעא)אי' רמז בפרשתן (ילקו"ש

לעשות אליהו שבא אליהו, זה שפנחס

בחז"ל כדאי' בעולם מ"ז)שלום פ"ח שזהו(עדויות ,

דימין  הקוים ב' בין לחבר השלום עבודת  עיקר

תמידושמאל, נמשכים שבעולם המח' (שכל 

הראשונה  במח' וכמו הנ "ל , הקוים דב' מהתחלקות

שהיה  הבל  את והרג דשמאל  מסטרא היה שקין בעולם

שבעולם) המח' בכל  הוא וכן דימין, ואליהומסטרא ,

יוסף  בן משיח המשיחין , ב' בין  קודם יחבר  הנביא

בר 'כי יוסה"צ על  כדאי' דימין הוא íéëç(דמסטרא

דודליה') בן משיח עם שהיה , – דשמאל  (מסטרא

הרשעים) דמי ושפך אדמוני השלום דהע"ה וע"י .

המשיחין  תרין  בין זל"ט אליהו שיעשה בשורש 

באי לכל דלעת "ל המופלג דהשלום הדעת  יומשך 

ובהמות לחיות אפי' זאת שיומשך עד  עולם,

זאב 'וגר שלעת "ל דגבורה)וכדכתיב עם (סטרא

דחסד )כבש וגו'.(סטרא ירבץ ארי עם וגדי 

 é" ò ÷"äéáø  ìù ' ÷ä åøåà úëùîä ïéðò

 øåã ìëáù  íééçä  íéìåãâä  íéãéîìúä

 åëøãëå [ å לעסוק שנה בכל (ביותר)בקודש

תמוז  ת'שובה מחודש ז'מני (ר"ת

ו'באים) הק'מ'משמשים הקיבוץ בענין  ואילך

ענין  אל זאת קישר  הבעל"ט, הק ' בר"ה דרביז "ל

מצינו דהנה ובהקדם והשמאל, הימין  דחיבור  זה,

ג"ע  הגדול ותלמידו  רביה"ק  של בענינו פלא דבר 

ע"י לדור מדור  הק' אורם המשכת  בענין  מוהרנ"ת ,

בארוכה  [וכמש"כ  דור  שבכל הגדולים תלמידיהם

בקדשו  שאמר רביז "ל דברי ע"פ  אותבכ "מ (חיי"מ

אח"כ רכג ) ונפסק  דבר  שפעלו צדיקים כאלו שהיו

תלמידיו ע"י  לדור  מדור  יעבור שלו האור אך

תלמידיו בכ "מáותלמידי  מוהרנ"ת כתב וכן  (כן ,

ועו"מ) ה' הלכה שליחים הל ' בלקו"ה שא"א משמע

שימוש  ע"י אלא העליונים מהצדיקים לקבל

התלמידים  את ששימשו החיים לתלמידים

העברת בכל הסדר  הוא שכן  הקודמים, שבדורות

כידוע התורה ובהקדמתמסורת  אבות פרקי (בריש

הצדיק הרמב"ם) אור  בהעברת בפרטות  הוא וכן  ,

די שלא רביז "ל בדברי  להדיא שאי' כמו לדור  מדור

תורה  לשמוע יש  אלא לחוד, הצדיקים ספרי בלימוד

דור  שבכל הגדולים החיים התלמידים את  ולשמש

הצדיק  נשמת  מניצוצי דור בכל בהם שמתעבר

ואכמ"ל]. העליון 

'á  ìù ïôåàá ú"ðøäåîå ì"æéáøã øåàä êùîä

ìàîùå ïéîéã íéå÷

 äðäã [æומוהרנ"ת לרביז"ל שהיו שאף  מצינו

מ"מ  וקדושים, צדיקים הרבה תלמידים

להמשך  והמעשיות  והתורה הדעת השארת עיקר

דימין  קוים ב' של באופן בעיקר נמשכו  וכו ' הדורות 

בשמותיהם ושמאל גם זל "ז ומתאימים (המקבילים

בעיקר כדלהלן) שייך  התורה עמוד דכידוע והיינו ,

הימין למו')לקו דת אש  העבודה ('מימינו ועמוד ,

נחמן  ר ' הגה"ק  על ידוע והנה השמאל, לקו  שייך 

התורה' 'שר בדורו נקרא שהיה זי "ע מטשערין 

אש  נהרי בספר קע)[וכדאי' אות  דיבורים (ליקוטי

המתנגדים  שאף מז'עליחאוו, שמעון  ר' מהרה"ק 

יכולים  היו  לא מוהרנ"ת  הגדול לרבו  שהתנגדו

גדלותו לרוב מטשערין הגה"ק  אל להתנגד 

בתורה  בתורה"ק â העצומה ספרים רוב וחיבר  ,[

_________________________

ונסתלקו,ב. כשנפטרו כך , ואחר שתקנו, מה בעולם ותקנו עשו צדיקים וכמה לברכה זכרונו טוב שם הבעל אמר, שם, זל"ק

לעשות  צריכין כן על נפסק, רק  לדור מדור נמשך  לא יתברך , להשם והחזירום בתלמידיהם שהאירו ההארה הינו הדבר, נפסק 

וכן  אחרים, תלמידים יעשו התלמידים שאלו תלמידים, להשאיר שצריכין אחת , פעם עוד דבר וכן לעד. קיום לו שיהיה דבר

ע"כ. דורות. לדורי וכן ויותר יותר להלן יאירו תלמידים התלמידי

אעפ"כ ג. רבו, ז"ל נתן ר' הרה"ק על מחלוקת הרבה שהי' אע"פ  זצ"ל מטשעהרין נחמן ר' הרה"ק  על הר"ש ] [אמר שם, ז"ל



תשע"ז  פנחס פרשת דא"ח טו ליקוטי

חסידים, לשון הש "ס, ועל ליקו"מ על  לחכמה (פרפראות 

עצות לקוטי חלקים, ד' היראה אוצר חסידים, דרך

הארץ, זמרת  דשבתא, יקרא השולחן, נחת המשולש ,

תפלות השתטחות , המעשיות , רמזי האיתנים, ירח

ועוד ) ה"צוואה" קונטרס זדים, מכניע ובהם ותחנונים, ,

בספרי הטמון  העצום החכמה ועומק אור את  גילה

דברי רביה"ק , את לקיים בעולם הדרך  גילה (שהוא

ש ולפרשרביז"ל הק ' תורתו של א' במאמר להלך  אפשר

כל את לפרש  אפשר מאידך וכן התורה"ק, כל  את  בה

כל את  שפירש (כמו בתורה אחד ענין על הליקו"מ

ענין  ועל האיתנים ירח בחיבורו דר"ה ענין על  הלקו"מ

בחיבורו  דשב"ק  ענין ועל  הארץ, זמרת בחיבורו דאר"י

דשבתא) מלאים יקרא שבנגלה ספריו כל [והיו ,

נכדו ע"ז שהעיד כמו בכת"י  עמוקות  בהערות 

ספריו את  רק  אלא להדפיסם, אבה ולא הרא"ש ,

רביז "ל]. תורת  כבוד  את  שמבארים

ìù åùîùî –––– ïéùèìåèî éåìä ð"ø  ÷" äøä

 ú"ðøäåî

 åúåàáå [çאת לעומתו  היה עצמו  הדור 

מוהרנ"ת של הגדול המשמש

נפטר  ואמנם מוהרנ "ת  של נון בן יהושע בבחי' (שהיה

נון) בן יהושע של הדפסתביא"צ על נפשו  שמסר 

את בשימושו נפשו מסר  וכן  הלכות ליקוטי ספר

מטולטשין  חזן הלוי ר"נ הרה"ק ה"ה מוהרנ"ת 

'השמש  עצמו את  חותם היה הנ"ל שהרה"ק  זי"ע,

נקודתו היתה שכן  ברסלב', דחסידי דהקלויז  והחזן

ובמסי "נ  ובפשטות בענוה השימוש  בעבודת  הק'

לדורות הנחיל ובזה רביז "ל, עניני  ולכל למוהרנ"ת 

וסמך  להצדיק , בשימוש  עבודה"י דרך  את עולם

בפועל  ההנהגה את שימשיך  עליו  ידיו מוהרנ"ת 

מטשערין  הגה"ק  היה בתורה הגדלות  שבענין  אף

שימושה  'גדולה של הבחי' נאמר  שע"ז  ממנו, גדול

אף  תורה של ששימושה מלימודה', יותר תורה של

השמאל לקו שייכת שהיה שהיא במה גם (וכנרמז

דשמאלא) דמסטרא לוי על הרנ "ט לעלות  ניקל מ"מ ,

הימין קו מבדרך  יותר  הכתר  אל (כמש "כידה

מסטראשלע  הלוי העבודת מהרה"ק בארוכה במקו"א

עולים  בינה – הלוי שדרך  הוא' הלוי 'ועבד עה"פ זי"ע

הנעלם) כתר – 'הוא' אל יותר התחלקותבניקל  היינו .[

ïîçðשל –––– ïîçð נחמן ר ' הרה"ק ושמאל, לימין 

נחמן (מטשערין) ר ' והרה"ק לימין -תורה, –

לשמאל-עבודה.(מטולטשין)

íäøáà 'øä ÷"äâä  ìù  ÷" äøåúá  åúåìãâ

ò"éæ  õøàäðéøòèù

ïëå [ è,לאברהם-אברהם כן  התחלק  הבא בדור

הימין  שבקו התורה)היינו  את(קו היה

זי "ע שטערינהארץ אברהם ר' הגה"קהגה"ק (נכד 

חלקימטשערין) בכל העצומה בגדלותו נודע שהיה

למד  ע"ע שהעיד  שכפי  ונסתר , בנגלה התורה

רוב  את מטשערין התורה שר זקינו  עם בחברותא

בעיון ובנסתר בנגלה התורה חתונתו)חלקי  ,(אחרי

עמהם  להשתעשע דורו  ורבני גדולי לכל ונסע

חלקי ד' על אצלם ולהבחן תורה, וחידושי  בפלפולי

ובסוףשו"ע דורו גדולי מעשרות להוראה סמיכה (וקיבל

לפועל יצא ולא ירושלים לגאב"ד  להסמיכו רצו ימיו

צדדיות ) ממנומסיבות  שנשאר  מצינו שלא ואף  ,

בכתי"ק בתורה חיבורים חיבוריו כמעט כל  (שנשרפו

ע"י  קטמון לשכונת העתיקה מהעיר כשיצאו שבכת "י

ואכמ"ל ) הישמעאלים של עשרותהגירוש במשך  מ"מ ,

דרביה"ק  בקיבוץ תורה שאמר  מי  הוא היה שנים

בכל  בע"פ ארוכות  שעות  דורש היה שם באומאן ,

שנה  משבעים יותר  במשך  מסר וכן רביה"ק ספרי

מקומות מיני  בכל ארוכות בשעות שיעורים רוב

ונסתר  נגלה התורה"ק כל ומשלב חורז היה שבהם

_________________________

געוועזען  איז מטשעהרין נחמן ר' געהאט ' מורא מען האט  איהם 'פאר יראים, היו ממנו מנגדים, היו לא מטשעהרין נחמן ר' על

ע"כ. תורה. ספר בקדושת  הי' הוא תורה, ספר איין



לנפשך  חכמה דעה טז 

הרבים  תלמידיו שמעידים כמו וקבלה חסידות 

מאירים  הדברים שהיו דרשותיו  ממנו ששמעו 

ר' תלמידו  שכותב [וכפי  מסיני . כנתינתן ומתוקים

באזנינו 'והנה ציון  לרינת המסדר  בהקדמת גדליה

וכמה  כמה הזה הקדוש  מהרב שהיה שמענו

וראה  העיתים, בצוק נאבדו  אך לטהרה, חיבורים

אחרי לחבר שהתחיל מזעיר מעט חלק  מצאתי זה

לספרו, שכתב מההקדמה כנראה לארצה"ק , שעלה

הרב  לב היה כי  ומאלף , ממאה אחד חלק  הוא אך

דיבוריו ושטף  בהרצאת ומבהיל מבעית החסיד

לבו]. שרעפי  שיח וסוד  קודש באמרות  נובע כנחל

 á íäøáà 'ø  ÷" äøä ìù ' ÷ä  úãåáò ïîçð ø"

íéèå÷éìä øåàéá ñ" çî

åúîåòìå [ é אברהם הר ' הרה"ק את  בדורו היה

ביאור  מח"ס זי"ע נחמן ב"ר 

הנ "ל )הליקוטים מטולטשין נחמן הר' הרה"ק  ,(בן

היה  חייו בימי הרי  תולדותיו  בסיפור שכמובא

היתה  עבודתו נקודת  שעיקר  ונעלם, טמיר  בבחי '

לב  ובשפיכת  ליישוב מחוץ ובבריחה בהתבודדות

שאמר  וכמו  להש "י , ותפילות  בכיות  בריבוי כמים

רביה"ק  דברי בביאור העמוקים חיבוריו  שכל ע"ע

וההתבודדות התפילות רוב בכח דוקא נתחברו 

מסכתי',שלו בבכי 'ושקוי עה"פ מרביז"ל  (וכדאי'

בכיות ) רוב ע"י נתחברו הש"ס וכשנחלש שמסכתות ,

כדרכו בהתבודדות בבכיות להרבות יכול היה ולא

לנהוג  דרכו והיה חידו"ת , מכתיבת ג"כ פסק

כבוד , של ענין  מכל והתרחקות  וענוה בשפלות

האריז"ל  כמש"כ  ענוה שנקראת  הבינה קו [בבחי '

ועו"מ) פי"ב ריש  הכללים שער הבינה (ע"ח ספי' על

ענוה, בבחי ' ג"כ  שנקראתשהיא לאה דפרצוף  (וכידוע

הבינה) דספי' המלכות  היא הימין ענוה קו  לעומת  ,[

עבודתו שהיתה שטערינהארץ ר"א דהרה"ק

גלי בריש הק' הקיבוץ בהנהגת  דקדושה בפרסום

בריש  ית ' אלקותו שפירסם הימין קו  אאע"ה וכמו 

כל, לעין גלי

íðîàå] בהרה"ק נתקיים הבאים לדורות 

הכבוד  מן הבורח 'כל הראב"נ

שהכונה  צדיקים בזה שפירשו  אחריו ', רודף הכבוד

כל  הודפסו  פטירתו  אחר שדייקא פטירתו, אחרי

גדלותו  לרבים ונודע שלו העמוקים (מה הכת"י 

מספר) למתי אלא חייו בימי ידוע היה ובפרט שלא ,

הגדול  תלמידו ע"י האחרון  בדור אח"כ נתפרסם

ר' של הבחי ' שוב וחזינן זצ"ל), בענדר  הרלוי "צ

אברהם(שטערינהארץ)אברהם ר' עם נחמן – (ב"ר

].הלוי)

äîëçä øåà –––– âéðò÷ ïøäà  äéìãâ 'ø ö" äâä

äðåéìòä

øåãáå [ àéע"י ההנהגה המשיכה הרי האחרון

אלו ב' של התלמידים גדולי  ב'

העולם, יום גדולי  – זה בשבוע שלהם היא"צ (ששניהם

יום) ר'אחר הגה"ק  של ההשארה שעיקר  היינו  ,

הגדול  תלמידו ע"י  היתה שטערינהארץ אברהם

זצ"ל קעניג אהרן גדליה ר' מו"ר הגה"צ (שזכה

בעת תליסר, כבר בנערותו, שעות  כמה עמו ללמוד 

עיה"ק בנין ביסוס למען בנסיעה בלאנדאן שהותו

הק ' מרוחו מו"ר ממנו וקיבל  כידוע, בה שנפטר צפת "ו,

יגוועון' רוחם 'תוסף  בבחי' פטירתו לפני בו שניתוסף

כידוע ואכמ"ל ) הימין, קו  על מרמזים ששמותיו .

הגדולה' ה' 'לך  בשם נקראת  החסד (הנרמז דספי '

גדליה) החסדבשם איש  נקרא אהרן  וכן ('תומיך,

חסידך ') לאיש  תולדותיוואוריך  בסיפור כמובא ואכן  ,

ובשלוה  במנוחה הנהגתו וכל דעתו ישוב גודל

החכמה)גדולה קו – הימין לקו שייך  ג"כ היה (שזה וכן ,

נגלה  התורה"ק  חלקי  בכל העצומה בגאונותו ידוע

הנפלאים  מספריו גם וכנראה עמוק, בעיון ונסתר 

כרכים  ח' צדיק שערי שו"ת נפש, חיי מרים, של  (בארה

התורה"ק ) חלקי בכל  כת "י ממנו נשארו מסר ועוד וכן  ,

שייכת שהיא צפת, עיה"ק בניית  על כידוע נפשו 

חכמת שכל וכידוע העליונה, החכמה אור  לגילוי 

שם נתגלתה ורבינו הקבלה הרמ"ק  רבינו (ע"י

הק ') וחבורתם ביותר האריז"ל  הזך  אוירה בהיות ,



תשע"ז  פנחס פרשת דא"ח יז ליקוטי

בחסד  כדאיתא דישראל דארעא אוירא מכל

[ובזוה"ק ע"א)לאברהם. רכ  דף  ויקהל  אי '(פר'

אור  על המרמז  – הצדיק יוסף של בחלקו שהגליל

כנ"ל]. העליונה החכמה

åà éåìéâäðëä ––––  å" úôö  ÷" äéòá ì"æéáø ø

 ÷"äéò íéìùåøéá çéùî ìù åøåà éåìéâì

 åîëå [ áé על הק' בספריו  הרבה שהאריך

אור  שגילוי  בידו שהיתה הקבלה

הגאולה  לאור הכנה היא צפת בעיה"ק  רביז"ל

יוסף  בן שמשיח מה בבחי' [וזה עיה"ק  בירושלים

העליונה) החכמה דוד (אור בן  למשיח ההכנה היא

למקומה  העבודה את ויחזיר ביהמ"ק את מב"ד (שיבנה

תובב"א) יראה-שלים ירושלים, שקיבל בעיה"ק וכמו  ,

הרמז  שטערינהארץ ר "א הגדול מרבו קבלה בזה

תק"ע צפת )על ל'בשופר'(בגי' הכנה שהיא (בגימ',

בכ"מ ירושלים) בספרו הבאנוãוכמש"כ  וכן  .

אהבו ' והשלום 'האמת י"ד )בקונטרס הערה ד  (ענף 

_________________________

עשה ד. ושמע , הסכת  מאד, נכבד דבר אזנך  כעת  אגלה ענין, באותו לענין "ומענין רפב). מכתב (ח "ו צדיק  שערי בספרו ז"ל

תראה  כן על כי תובב"א; ירושלים קדושת עם ביותר ומחוברת וקשורה דבוקה כנ "ל צפת "ו קדושת כי ודע, כאפרכסת  אזנך 

– במילויה א'הבה תיבת של אל"ף  יתברך : ה' בעזרת  שיתבאר וכמו ירושלם, בגימטריא הכול, עם במלוייה אהבה שתיבת 

אהב'ה  תיבת של בי"ת  ל"א(31), גימטריא – ה"י ה"ה ה"א היינו: מלוייה בשלושת  אה'בה תיבת  של ה' קי"א(111), גימטריא

בגימטריא  יחד הכל .(31) ל"א גימטריא – כנ"ל מלוייה בשלושת  אהבה' תיבת של שניה ה' תי"ב(412), גימטריא – במלויה

גם  שהוא ירושלם תיבת  ומספר כמנין ,(586) תקפ "ו בגימטריא זה הרי בעצמה, אהבה תיבת של הכולל ועם תקפ "ה(585),

עיר  לקדושת צפת "ו עיר קדושת ומחברת  המאחדת היא האהב"ה תוק "ף  כי מזה ותשכיל ותתבונן .(586) תקפ "ו בגימטריא כן

,(586) תקפ "ו בגימטריא 'תוקף ' תיבת  גם כן כי בכונה, הוא האהבה' 'תוק"ף שכתבתי מה כי תבין ובין תובב"א. ירושל"ם

הנ "ל, בחצוצרות  בהתורה וכמבואר ימינו", ישע  "בגברות ז') כ' (תהלים הכתוב בסוד והכל כנ "ל; במלוייה אהבה כמספר

ד'. באות שם עיין מאד, מאד גדול שהוא הצדקה מתועלת  המדברת ד' סימן בלקו "ת לכלכלך צויתי העורבים ואת ובהתורה

תובב"א: צפת  הקודש לעיר תובב"א ירושלים ותפארתנו קדשנו עיר בקשר זאת  ההיא "עוד "בעת י"ז) ג' (ירמיה הנביא אמר

במלויה  כ'סא תיבת  של כ"ף היינו: צפ "ת. כמספר בגימטריא אותיותיה, ז' עם במלוייה יהו"ה כסא וגו'". ה' כסא לירושלם יקראו

בגימטריא  – במלויה כסא' תיבת  של אל"ף  ,(120) ק "כ בגימטריא – במלויה כס 'א תיבת  של סמ "ך  ,(100) ק' בגימטריא –

כסא  אותיות  (7) ז' ועוד ,(232) רל"ב בגימטריא – ב"ן מ"ה ס "ג ע"ב מלוייו בארבעה הוא ברוך הוי"ה שם ,(111) קי"א

הקודש  עיר כי נמצא .(570) תק "ע  בגימטריא כן גם שהוא צפ"ת  ומספר כמנין ,(570) תק"ע  בגימטריא ביחד הכל הוי"ה,

שכתוב  כמו הוא, ברוך הקדוש של בשמו אותה שיקראו ירושלים עתידה והנה הוא. ברוך הוי"ה כסא קדושת  בבחינת  היא צפת"ו

קדושת  כי הרי ע"ב). ע "ה (דף בתרא בבא במסכת  רז"ל שאמרו וכמו שמה", הוי"ה מיום העיר "ושם ל"ד) מ"ח (יחזקאל

הוא. ברוך  הוי"ה כס "א קדושת בבחינת  מתאחדים יחד תובב"א צפת וקדושת  תובב"א ירושלים

הטוב  מן בודאי ירושלים, בבנין ועוסקים ומצפים ועומדים שבשמים, אבינו אל א'ל, אל נשואות  קדוש  עם ישראל כל עיני ועתה

(מובא  ז"ל רבותינו דרשו וכבר בזה. זה ותלויים אחד ענין שניהם כי צפת"ו, הקודש  עיר לבנין גם לבם את  שישימו והישר

הכס ולא שלם השם לא בעולם, קיים עמלק של שזרעו זמן כל חנינא, בר חמא רבי בשם לוי "רבי רס"ח): רמז  שמעוני בילקוט 

מה  כל לעשות ועלינו יחד, ויושלמו יתתקנו ששניהם מזה ומבואר ומובן ט"ז)", י"ג (שמות  וגו' יה כס  על יד כי שנאמר שלם,

יו"ד): סימן ז ' פרשה השירים (שיר רבה במדרש  חז "ל שאמרו מה זהו ואולי יחד. גם שניהם בתיקון בכשרות  לעשות  שניתן

צפת"ו  עיר קדושת סוד שזה דיקא, הכבוד כס "א עד וכו'", הכבוד כסא עד מגעת ולהיות ולעלות  להתרחב ירושלים עתידה "תני,

כנ "ל.

זה  בפסוק גם מלאת ". על ישבות  בחלב רחצות מים אפיקי על כיונים "עיניו י"ב) ה' השירים (שיר כתיב שלישיה: בה ועוד

תקע"א(571), הכולל עם צפ "ת כמנין תקע "א(571), בגימטריא מלא"ת ע"ל צפת "ו. עם ירושלים את המאחד הקשר מרומז 

והבן. וכו'", לה ולברכא לה לאטובא ירושל"ם על תדירא מתסכלין "עינוהי הכתוב: ותרגום



לנפשך  חכמה דעה יח

ג' בסוד שהם רביז "ל של הק ' הקיבוצים ג' בסוד

ירושלים- מירון-חכמה, בינה-אומאן, הראשים,

בגלילות קטן מושב הוא דמירון וידוע כתר , בחי '

צפת –העיר  צפת  לעיר שייך  דמירון שהקיבוץ (והיינו

מקודם  מתגלה ובה העליונה החכמה בה שמאיר עיר

דמשיח  אורו של  השלם לגילוי והכנה דרביז"ל  אורו

הנ "ל על  רמז התלמידים א' [והוסיף  עיה"ק בירושלים

ר"ה, על  'אצלי' להיות  החיוב על שאמר רביז"ל בדברי

א'ומאן, הקיבוצים הג ' אלו על  אצל"י בתיבת  ומרומז

ומירון  דאומאן הקיבוצים דב' וכנ"ל לי'רושלים, צ'פת ,

צפת ) הגדול (שבגלילות  להקיבוץ והכשרה הכנה הם

דירושלים]. והשלם

ì"öæ øãðòá ö"éåìø ö"äâäã ' ÷ä úãåáò

 åúîåòìå [âé עיה"ק בירושלים –הרי  דוד  (עיר

השמאל ) אור קו את המשיך

ה"ה  הראב"נ, הרה"ק של המובהק  תלמידו  רביז"ל

מרמזים  שמותיו ששני בענדר , יצחק לוי ר ' הגה"צ

כידוע הגבורה ספי' וכן על דשמאלא מסטרא (לוי-

הגבורה) עמוד  אאע"ה יצחק  כשם ידוע יצחק  שהיה ,

עניני כל על ובמסי"נ בתמימות ה' את בעבודתו

ברסלב רביז "ל דחסידי בקלויז והחזן השמש (והיה

הנ "ל ) מטולטשין הר"נ  בדוגמת  עבודתו [ונראה והיתה ,

גם  זל"ז  הגדולים התלמידים אלו ב' של שייכותם

יום, אחר יום לזה, זה שלהם היא"צ ב' בסמיכות 

תמוז  תמוז (הרלוי"צ)כ"ב וכ"ג גדליה), וכן (ה"ר ,

שמותם, של בגימ' קצת  השם מרומז שעיקר (שאי'

תמיד חתם גדליה, והר' הראשון, בשמו הוא אדם כל של

ה') בשם זלזול (מחשש ה' האות  בלי שמו וגדלי 'את

ה') האות  לוי (ללא בגימ' יצח"ק,(עה"כ )הוא לו"י (וכן

אהר"ן) בגימ' התיבות ב' ].עם

äðäå דימין הקוים ב' ענין  את שראינו  אחרי

הרי רביז"ל, אור דהמשכת בענין ושמאל,

בסוד  דרביז "ל הקיבוץ בענין חידוש לפרש  יש 

ושמאל, דימין  הקוים דב' והחיבור (בבחי'הדעת

הקוים) ב' בין המחבר הנ "ל  אליהו זה דפינחס .החיבור

ì"æéáø ïéðòá 'øåôéñå øôñ  øôåñ'ã ïéðò

 íéã÷äå [ãé מהרה"ק המובא ע"פ  בזה מורנו 

הר"נ  אביו  על שכותב הראב"נ

ומוהרנ"ת דרביז "ל ההמשך  שהוא מטולטשין ,

ספר  ד 'סופר  ענין  שיש יצירה בספר המובא בסוד

בעצמו, רביז "ל על מרמז ד 'סופר ' ומפרש  וסיפור ',

את עולם לאור  שהוציא מוהרנ"ת על מרמז ו 'ספר '

מטולטשין  ר "נ על מרמז ו 'סיפור ' רביז "ל, ספרי

המעשיות את  להעביר היה עסקיו  מעיקרי  שאחד 

רביז"ל  עם בספריו,שהיו  הראב"נ בנו  כמש "כ

קבלה  בספרי המבוארים מההבחנות  אחד  והנה

חב"ד , בבחי ' שהוא וסיפור ', ספר  ד'סופר בביאור

סופר  דסתם אף החכמה, בחי ' הוא ד 'סופר ' היינו 

כאן  מ"מ הבינה, לבחי ' שייך וקלף בדיו  שכותב

את שמוריד רביז"ל כדוגמת עליון בסופר איירינן

האותיות גולמי לתוך דהכתר  האור ושרשי  ראשי 

שמעתיק  סתם מסופר מיירי  ולא דהחכמה,

הוא  ו 'ספר ' ואכמ"ל, הגשמי , הספר  לתוך האותיות 

לאור  הכלי בבחי ' הוא שהספר  הבינה, בבחי '

החכמה, לאור  הכלי  שהיא הבינה כמו החכמה,

הדעת , בבחי ' אורותו'סיפור' את  מוריד (שהסיפור

את המורידה הדעת  וכמו המעשה כלי לתוך  החו"ב

להו"ק ) .החו"ב

'âì úòãä  ú÷åìç 'éçáá  íä ìéòìã úåøåãä 'â

 úåâøãî

æ" éôòå [åèשמנינו דורות  הג' אלו  שכל י "ל

המשך  בבחי' הם כולם לעיל,

של  הדעת גילוי  המשך  היינו  רביז "ל, של ה'סיפור'

ימין רביז"ל – הקוים לב' דמתחלקים דחזינן (וכנ "ל 

לחו"ג ) הדעת  דספי' התחלקות בבחי' שהוא ,ושמאל ,

ובנה"ש  הדעת  בדרוש  דאי ' ע"פ ע"א)והיינו  ח (דף 

המכריע, ודעת  עטרין מתרין כלול דעת  שכל

הדורות ג' כנגד  והם בהדעת, מדרגות  שלש דהיינו

נחמן  [ר ' דהדעת  נה"י חג"ת  חב"ד  כנגד שהוי  הנ"ל

ר' – אברהם ר ' דהדעת , חב"ד  בבחי' נחמן , ר ' –

גדלי', ור' לוי "צ- ר ' דהדעת, חג"ת  בבחי ' אברהם,



תשע"ז  פנחס פרשת דא"ח יט ליקוטי

דנ"ר  ביחוד זה יחוד וכדאשכחן  דהדעת], נה"י 

הוי "ה-אלקים  הוי "ה-אהי"ה בגימ' שהוא

דחב"ד  הנ"ל יחוד  על מרמז שהוא הוי"ה-אדנ"י,

המדרגות. שלושת של החו"ג ונה"י , וחג"ת 

äæîù  úåøåáâäå  íéãñçä ïéá äàëää ïééðò

 ãåçéä äéäð

äðäå [æè זל"ט אליהו  זה דפינחס  ענין  הרי כנ"ל

דב' החיבור ולגלות  להראות  הוא

זל"ז , כסותרים קצת  שנראים במקום אף  הקוים

רביז "ל בדברי גם ה)(לי וכדאשכחן סי' קמא קו"מ

שבין  ומריבה המצותא את  לשמוע שאסור 

של  בחי' שיש  שנראה שאף  להאמין  ויש הצדיקים,

במקו "א  רביז "ל כמש "כ זה הרי בינייהו  פלוגתא

יח) אות  ח"ב צדיק  ערך  המדות  להתערב (ספר שאין 

קוצר , וזה חורש  זה שבאמת הצדיקים, שבין במח'

המכוון  משלימים וכדאי'äוביחד  סי', קמא ליקו"מ (עי'

ה"ב) ספיה"ע או"ח ליקוה"ל שנהיים ה, הרעמים על

זב"ז , שמכים והגבורות  החסדים שבין ההכאה מכח

השלם. היחוד לבסוף נעשה זה שמכח

òåñðì áåéç ïéà é"øàîù ð"áàøä  ÷"äøä úòã

ä"øì ïàîåàì

øáéãå [æéדעות ב' כעין  דאשכחן הא מענין 

בר "ה, דרביז "ל הק' הקיבוץ בענין 

והשלום  האמת  במאמר  בארוכה הובא כבר שהנה

שהעיד  כמו זי "ע הראב"נ הרה"ק דעת אהבו 

מים  ליצוק שזכה בענדר הרלוי "צ המובהק  תלמידו

למסקנא  העלה ימיו  בסוף  כי  האחרונות  בשנותיו 

לאומאן  מאר "י  ליסע הצורך מן  דאין למעשה הלכה

דסיבת ונימוקו טעמו שהודיע שם וכמש "כ ר "ה, על

מפי לא היא באומאן לקיבוץ שנה כל נסיעתו

הקיבוץ  אל לנסוע להם יש  אר"י שבני שדעתו

את לחזק  הרבים זיכוי  משום אם כי אלא באומאן ,

אצלם  לפעול וכן הק ' שבקיבוץ שבעיירות  אנ"ש

לארה"ק זה להעלותם דבר אצלם שפעל שאלו (כידוע

ואלו  בארה"ק , רביה"ק של  ההשארה עיקר נשאר מהם

על רח"ל  הכורת עלה שם ונשארו בקולו שמעו שלא

הי"ד ) דורותיהם .המשך

øîàå] כשנמנע לאומאן  האחרונה בנסיעתו

יזכה  שאם והכריז לארה"ק  לשוב ממנו 

לו שאין רבים דעת  על נדר  ידור  לארה"ק לחזור

לר"ה לאומאן ארה"ק  מן יותר יסע שלא (כמו הפרה

תלמידו  בספר מובא וכן הרלוי"צ תלמידו כן שהעיד

אליהו  מהר' גם זו עדות  ששמע 237 עמוד  ופרח כפתור

זצ"ל ) רוזין ].חיים

åðéáø  úîùð ïéðò ìò åéøôñáù '÷ä  åéúåðåùì

 ÷"äøàá  ì"æ

øáëå [çéבכ "מ להביא ים הארכנו (בהקדמת

הנ "ל ) ובמאמר תשעג אתהחכמה

בביאוה"ל הק' קנה)לשונו  בסוד (סי' האריך שם

למקומו פטירתו בעת  רביז"ל נשמת עליית 

ביכורי ד'ראשית  הפסו ' בסוד והעיקרי  האמיתי 

רביז"ל  מדברי והביא א'', ה' בית תביא אדמתך

ובירושלים  בארה"ק  הוא והנצחי  האמיתי  שמקומו

רביז"ל å בלבד  שחזר מה אשר  שם מביא וכן  .

לשם  ולבוא לשוב דעת על היה לאומאן  מארה"ק 

_________________________

לזווג,ה. הברית  הקמת דבריו - אחד או בקצירה, דבריו - והשני בחרישה, הם דבוריו - שאחד צדיקים, שני יש  שם, זל"ק

האלו  צדיקים שני בין מחלוקת כשיש בכן אותו. ומגדלין אמו בבטן הולד את ומהוים הזרע את הממשיכים הם דבריו - והשני

עכל"ק . המכוון. את  יקלקל שלא כדי זה, על זה שמדברים דבורם בתוך  זר יתערב אל

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

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

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



לנפשך  חכמה דעה כ 

ישראל נשמות  כל באומאן עם וקבורתו פטירתו (וכל

מוהרנ "ת שאמר כמו השעה מפני שנדחה מחמת  היתה

קדשים בזה) 'קדש  הידוע הק ' בלשונו  שם ומסיים .

סי ' ותבונה חכמה בספרו בארוכה וכ "כ וכו', תהיה

המערבי הכותל אצל דר 'שהצדיק  ומסיים ג,

תובב"א',

 é"çúù  ô"éòèäî  äìéîá  äìéî  úö÷ ä÷úòä

äæ ïéðòá øãðòá ö"éåìøäî

ïëå] [ èé מרלוי "צ תח"י  שנמצא בטעי"פ נשמע

שמות ומונה פעמים עשרות שחוזר

נסעו שלא בארה"ק שדרו מהחסידים רבים של

לאומאן מלה לר "ה שתח"י מהקלטת קצת  (ונעתיק

לא במלה) באומאן  ר"ה של שהחיוב מקובל "היה

הרבה  – פעמים "הרבה ישראל", מארץ היה

ככה אומר  היה ר"ה (הראב"נ )פעמים של שהחיוב

קדוש  היה נחמן  ב"ר  אברהם "ר' מאר "י ", אינו

– אלו מילים הק' מפיו  ויצא אמיתי  רוה"ק ובעל

שאסור  אמר לא הוא לנסוע, חיוב אינו  מאר"י

ברוסיא  היה החיוב לנסוע, חיוב שאין  רק לנסוע

ר"ה  על נוסעים היו  יותר  רחוקים ממקומות וגם

שמכל  ברור  דבר זה נוסעים, היו לא מכאן  אבל

מאמריקע, לאומאן , לנסוע צריכים כולו  העולם

אבל  לאומאן, לנסוע צריכים מקום ומכל מבעלגיע,

ולכן  קדוש , כ "כ הוא ישראל ארץ לא, ישראל מארץ

ר' כהן, נפתלי  ר ' מכאן, נוסע היה לא אדם  שום

מאטיל  ר ' ישעי ', ר' לוצקער , נחמן ר' שניידר , יעקב

מקובל  שהיה מחמת  נוסעים היו  לא כולם ועוד,

לנסוע חיוב אין  ישראל ור'שמארץ אפרים ר' (ורק

פעם  נסע טעפליקער מאיר ר' נסעו, נחמן ב"ר אברהם

נעשים אחת ) התיקונים שכל להאמין ויש ,

כאן  אותו(בירושלים)כשמתאספים וכששואלים ."

דברים  אמר  כאילו  בשמו שנאמרים שמועות על

מאר"י)אחרים לאומאן לנסוע חיוב עונה (שישנו

ראב"נ  וכזב, שקר  וכזב, "שקר  יתירה, בחריפות 

אינו לר "ה לנסוע שהחיוב פעמים כמה דיבר

כל  והיה פעמים, הרבה זאת ממנו  שמעתי  מאר"י,

האחרונים  ובזמנים עוד , יסע שלא נדר  עושה שנה

יעשה  לארה"ק , שיחזור  יעזור הקב"ה שאם אמר

יכול  איני  עוד, יסע שלא רבים דעת על נדר 

והכזבים  השקרים כל את היום כל להכחיש

גאון  שהסטייפלער  מובא ראיתי  בשמי , שאומרים

ואמר  בשמו, שאומרים דברים הרבה על אמר

הרבה  כ"כ  בשמי שאומרים פעם אמר  שהחזו "א

לעמוד  צריך היה להכחיש  ירצה הוא שאם דברים

ולהכחיש " היום מלה כל מהעתקה קטן חלק (ע"כ 

דיבורים  ריבוי עוד  וישנם שתח"י מהטעייפ'ס במלה

שאכמ"ל ) זה ].בטעי"פ

_________________________

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

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

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

ז"ל. אדמו"ר דברי מצירופי זה כל כמבואר הבית  ראש  שהוא לכולם, והראש בהמובחר והעיקר אלקינו, בית  מעדן הגדלים

שמבאר  ז "ל מהרנ"ת ודברי מדבריו זה גם [כמבואר ונשמתו רוחו חלקי עת בכל ולמצוא לחפש מוכרח  בעצמו הצדיק גם ולאשר

היתה  לא משם יצא אשר וכל לנצח, מקומו שם ולקבוע  ולבוא לנסוע  נפשו את למסור בעצמו ז"ל אדמו"ר גם הוכרח בהם].

מדבריו  כמבואר בתמידות, לארץ בחוץ להשתקע ולא זה, לכל המוכרחים ישראל נפשות כל עם לשם ולבא לחזור דעת  על זולת

בסיפור  מהר"ן ובחיי ו] אות  ה"ד בסעודה הנוהגים דברים ובהל' ו, אות ה"ד לסעודה נט "י הלכות הלכות , [ליקוטי הקדושים

וכו' לבד ועירו בארצו הוא והנצחי האמיתי מקומו אבל מקומות , ושאר בברסלב רועה הוא לבד שעה שלפי לנאווריטש , נסיעתו

סופי  תהיה' קדשים' קדש ' וכו'. וכו' השעה מפני הדחיה בסיבת  זולת היתה לא פטירתו כל שגם ז "ל, מורנ "ת  מפי נשמע וכן וכו'

אותיות  ישראל ובארץ הקודש. במקום מקומו, ועיקר לארץ, ובחוץ ישראל בארץ נמצא משיח  משה נשמת  כי מ'ש 'ה', תיבות

ע"כ. רבי". לאותיות  ריב מאותיות  לבא הוא העיקר, אבל ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר'ב'י',



תשע"ז  פנחס פרשת דא"ח כא ליקוטי

 ãåòå ,' åéöá÷ðì åéìò  õá÷à ãåò'á øåàéáä

 é"øàá '÷ä õåáé÷ä ïéðòá  íéèøô

 àúåáéáçìå [ë שאומר מה נעתיק  דמילתא

את לפרש  הראב"נ בשם שם

בזה  ומפרש  לנקבציו ', עליו אקבץ 'עוד  הפסוק 

אל  שבחו"ל הקיבוצים כל את מקבץ שהקב"ה

עוד  העיקרי . הקיבוץ שהוא שבאר "י  הגדול הקיבוץ

ולהכלל  להתאסף החיוב על בטעי "פ  שם מבאר

שעליו רביז "ל שם על שנקרא הק' בהקיבוץ בר"ה

לי שיהא שרצוני  להדיא בקדשו רביז"ל אמר

ישראל בארץ שלי  ה"ר הקיבוץ בכת "י (כמובא

לחיי"מ) בהוספות הורביץ בשם שמואל  מעיד  וכן  ,

המערבי בכותל רביז "ל עם מדבר  שהיה ראב"נ

טעם  היה שזה לפי "ז  ומובן ממש, הק ' בציון כמו

המערבי בכותל בער "ה לבוא הרלוי"צ מנהג

זה) מכתב דרך  בתמימי בבחי '(כמש"כ שהוא

בער "ה.הש  רביז"ל ציון על תטחות

 úåèùôá åøáñ ì"öæ äéìãâ 'ø åãéîìúå  ù"àøä

 é"øàî íâ àåä ïàîåàì  òåñðì áåéçäù

äðäå [àë בהשקפה הרי  זאת לעומת לכאו '

הרה"ק  הרי  ריהטא לפום ראשונה

שטערינהארץ אברהם זצ"ל )ר' גדלי' הר' (ותלמידו

וכמו מאר "י , גם הוא לאומאן לנסוע שהחיוב סברו 

שכתבו טהורות  אמרות  מהקונטרס  מכ "מ שמשמע

לאומין  לבוא אפשר  "שכשאי  שם שכ' באר"י

פנים  כל על ר "ה שהוא ראשית על לאדמו"ר

בראשית של הצירוף  שגילה לזה ליסע צריכים

השנה  בראשית  ומוחינו  ראשינו  לצרף בית, ראש 

וכו '" שבת  בחי ' בית  ראש כן  גם שהוא לרשב"י 

לצאת א"א לאומאן  לנסוע שכשאפשר  [ומשמע

מדברי וכן בכ"מ, שם וכ "מ לרשב"י , בנסיעה יד "ח

בכ "מ]. צדיק בשערי  הנ"ל הגדול  תלמידו 

ì"ðä úåòãä 'á ïéá  úååùäì  íå÷î  ùé  äúò

ùãéçå [ áë מקום יש בזמנינו שעתה מורנו  בזה

הדעות  בין  הידוע להשוות (כהכלל

ככל הפוסקים בין בפלוגתא להשוות  שיש  בפוסקים

תמן  שלית  שאי' התורה פנימיות בעניני וכ "ש  האפשר,

וכו') קוצר וזה חורש  שזה הנ "ל  רביז"ל  וכדברי .פלוגתא,

קונטרס  בסוף  הנ"ל הרה"ק  מש"כ  בהקדם וזאת 

הקיבוץ  קבע מדוע מבאר ששם טהורות  אמרות 

שהוא  הקודש עיר בירושלים ולא במירון הק'

מובן  וזל"ק , שם וכותב במעלה, הראשון המקום

סז  ח"ב)מהתורה תלוי(בלקו"מ הביהמ"ק שקדושת 

על  להתאבל וצריכים לשם, המאיר בהצדיק

הצדיק  הסתלקות [על כפליים הסתלקותו

ועל  הסתלקותו ] ידי  על ביהמ"ק קדושת  והסתלקות

הרב  מזקני הארץ זמרת בספר  מובא כן 

ביהמ"ק  החורבן אחר  שעכשיו  ז "ל מטשעהרין 

ונתעלם  נפגם צדיקים של הסתלקותן ע"י ובפרט

צדיק  בחי' שהם הגם וירושלים, אר"י קדושת  כל

אך  שתיה, אבן בחי' שזה המערבי כותל ואפי '

ה' עיני  בחי' קדושתם, כל ונתעלם נפגם בחורבנו 

הצדיקים, שהם דייקא עיני השנה, מראשית  בה

עכל"ק .

çëåîå ישראל ארץ הרי שבאמת  מדבריו

עצמם המערבי)וירושלים כותל  (ובפרט

החורבן  בעת  שעתה אלא הצדיק , קדושת  להם יש 

קדושתם, כל ונתעלמו נפגמו הצדיקים והסתלקות

הצדיקים. קברי במקום עתה להתאסף  עלינו  וע"כ 

 ÷éãöä ïåéö 'éçáá 'ä àñë  úàø÷ð  íéìùåøé  ìë

ãåò [âëשבמקו"א הק ' בדבריו (קונטרס מצינו 

צו) עמ' טהורות  הגם אמרות שם, וז"ל

עיה"ק  מירושלים לצאת שחוששין  מאנ"ש שיש

כמו תורות  וכמה כמה לנו יש השנה, בראש 

מדבר  ששם א, סי ' בליקו"ת  ממשלה תקעו התורה

עתה  לעת כי  הגדול, מלוה ע"י  ירושלים מבנין 

בבנינה  לעסוק צריכין  ואנחנו בחורבנה, ירושלים

הקדש , היכל נט סי ' בליקו"א וכן הר"ה, ע"י 

ההיא  בעת  שם מובא הק ' היכל בונה שהצדיק 

הק' הצדיק של הציון  וזהו  ד', כסא לירושלים יקראו



לנפשך  חכמה דעה כב 

ר "ש חדי ובהתורה ינחילם, כבוד וכסא (שם בבחי'

ס) וכפיסי' שתיה, אבן ק"ק  הוא שהצדיק שם מובא

ציון  על מרמז ואבן אבן  יעקב מאבני שם שמובא

עכ "ל. וכו'. הצדיק  של הק '

çëåîå הצדיק בבחי' הוא השתיה שאבן מדבריו

'ציון' נקראת ירושלים עיה"ק וכל עצמו ,

ירושלים  עיה"ק  שכל היינו  ה'', 'כסא ונקראת

שהציון  שכמו  הצדיק , של הציון כמו  נחשבת

ששורה  הכסא בחי' הוא הצדיק קבר על שבונים

שהוא  ירושלים עיה"ק כל כן הצדיק, ונפש  אור  עליו

ה' כסא נקראת ע"כ השכינה, כבוד  לגילוי  מקום

עליו שמתגלה דהצדיק הציון ודרגת  בבחי' הוא

הצדיק שנקראו אור כמו ה' כבוד  את מגלה (שהצדיק

בזוה"ק ) שכינתא אנפי שם הצדיקים שכותב אלא ,

מכונה. ועל בבנינה שירושלים בזמן  דייקא שכ "ז

íò õéîà øù÷á äøåù÷ ÷"äéò íéìùåøé úùåã÷

ì"æéáø  úùåã÷

äðäå [ãë הנ"ל הרה"ק  שכתב בהקדמה אשכחן 

ציון  רינת שכ 'לחיבורו פירוש  (שהוא

בצוק כולו כמעט ונאבד  בארה"ק  ליקו"מ הספה"ק על 

כנ "ל ) כפיהעיתים הנה בזה"ל, הקדמתו שם ופותח ,

ובפרט  הק ' ארצינו  מקדושת בהשקפתי  ראותי

בקשר  שנתקשרה ב"ב ת "ו ירושלים מקדושת 

זי"ע. ננמ"ח אדמו "ר  קדושת  עם וחזק  ïä אמיץ

 èçî ìù äãåçë ïäå  íúøúñäå íúåîìòäá

 ãçà ïôåàá äæë äæ íúåéìâúàá שמובן וכפי ,

דוחה  הנ"ל מחט של כחודה שזה האור מן  שמעט

אני אף לזאת הנ"ל. מהסתרתם החושך  מן  הרבה

מחט, של כחודה אצבעותי במעשי  עטי פרי אפתח

קדושת מן  ברוחי  המתנוצץ האור  מן בהמעט

עוצם  גודל את  ולגלות  לקשר תו "ב יעה"ק  ירושלים

של  הקדושה והחכמה החיות  קדושת זריחת

והן  הקדושים בתורותיו הן זי "ע, ננמ"ח אדמו"ר

כאחד  כולם הק ', התורות שסביבות הק ' משיחותיו

ידם  שעל פז , באדני ומיוסדים משולבים המה

בכל  ואמת  הק ' דרך  הקדושה, בארץ לדעת  יכולים

משני הק' בחבל ולאחוז  בהם לילך  הק ', ומדה מדה

עכל"ק . וכו '. הנ"ל הקדושות  משני הקצוות

 ÷"äéò  íéìùåøéã  úåøåà 'á –––– ' úåøåàîä øöåé'

ì"æéáøå

 ù" ééòå [äëדבריו שם)בהמשך  (בהקדמה

על  חדש 'אור התפילה בביאור

'אור  הבקשה של הכוונה וזהו וז"ל, וכו ', תאיר ציון

חידושי של האור  זה כי  וכו ', תאיר' ציון על חדש 

וירושלים, בציון  השי"ת  לנו  יאיר  הק' אדמו"ר

'יוצר  ומסיימים ולקיים, להרגיש כולנו  שנזכה

ושל  הק' ארצינו  של שנים, רבים מיעוט המאורות',

עכ"ל. זי"ע. בענין אדמו"ר אופנים בכמה שם (ומאריך 

ההקדמה:) ומסיים עיי"ש , כל זה ע"י  נזכה ואולי 'ופן

וכיסופין  בחשק עצמינו את  לחדש להתעורר  זה

זרע  כולו  שהם הקדושים, עצותיו  לקיים חדשים

הק' מארצינו  היינו דייקא, מארץ ואמת אמת ,

ישועה  קרן ובפרט בכלל לנו  י 'צ'מ'ח' ובזה תצמח,

"צמח" ע"י ורוחניות נחמן)בגשמיות ב"ב (בגימ'

ע"כ . אמן .

 èçî  ìù äãåçë ïäå íúøúñäå íúåîìòäá ïä"

"ãçà ïôåàá äæë  äæ íúåéìâúàá

äðäå [åë רביז"ל שקדושת  הנ"ל כל ע"פ

לזה  זה צמודים ירושלים וקדושת

ס "ז  תורה בשם כמש "כ הרי יפרד, בל אמיץ בקשר

שעי"ז  הצדיק של ושמו  ופאר כבוד הסתלקות לענין 

וארה"ק , וירושלים ביהמ"ק  אור ונתעלם נסתלק

מרובה  טובה שמדה לחדש יש עפ "ז הרי

בכל  כבר  בימינו  עתה נתפרסם שב"ה שכשרואים

היה  שלא באופן רביז "ל של הק ' שמו  כולו העולם

מחתא  בחדא שב"ה מוכיח זה הרי דוגמתו, מעולם

עיה"ק  של וחשיבותה ופארה כבודה נתעלה

ששם  עיר שהיא בה ניכר שכבר  באופן  ירושלים

ובחר  שאיוה העיר  דוד ', 'עיר עליה, נקרא הצדיק



תשע"ז  פנחס פרשת דא"ח כג ליקוטי

ציון  ונקראת לה, יקרא ה'' 'כסא לנחלתו  י -ה לו 

הצדיק , של הק ' הציון  קדושת  בחי ' הוא שכנ"ל

בספרו מטשעהרין הרב הק' זקינו שמאריך  וכמו 

בכלל, הקודש ארץ שקדושת בכ "מ הארץ זמרת 

בבחי ' ממש הם בפרט, המערבי  וכותל וירושלים

[בבחי ' ר"ה, קדושת  ובבחי' הצדיק  íìåò קדושת

ארה"ק ) ערי ראש ירושלים שנה(קדושת  ראש, (ימי

הק ') ראשùôð,השנה בית הראש שהוא (הצדיק 

ישראל ) ].לנשמות 

 ãåáë íñøôúðå  äìåàâì ë" ë êåîñä  åððîæá

 ÷"äéò  íéìùåøé  íâ  úøæåç  íìåòä ìëá ì"æéáø

 ÷éãöä ïåéö –––– ' ä àñë àø÷éì äãåáëì

åðééäå [æë'ב את עתה להשוות מקום שיש 

[וכן  והרא"ש  דהראב"נ השיטות 

והשלום  'האמת  בקונטרס שהובאו הדעות כל את 

כה)אהבו' אות א לנסוע (ענף  חיוב שיש שס "ל

ששם  בזמנם רק  היה שכ "ז מארה"ק ] אף לאומאן 

זה  והיה בעולם נתגלה לא הצדיק ופאר  וכבוד 

ועיה"ק  השכינה ופאר כבוד הסתלקות  על מוכיח

עיה"ק ירוש  יכולה אין  זה בזמן אשר  תובב"א לים

הצדיק , ציון  בבחי' ה' כסא בגלוי להקרא ירושלים

איך  לגאולה כך  כל הסמוך בזמן  עתה כשנראה אך

בית הראש  גדולת  בכבוד כבר  מכיר העולם שכל

גרמא  שהזמן  מוכיח זה הרי  זי "ע רביה"ק שהוא

האמיתי וביתו במקומו הצדיק וכבוד שם את לגלות

הנ "ל )והנצחי הראב"נ בעיה"ק (כלשון שהוא

תובב"א. ירושלים

 àìà]מזקניו קבלה בידו  היתה הרא"ש שהרה"ק

דירושלים  ההתגלות שתחילת הק'

צפת בעיה"ק  דרביה"ק בהתגלות  קודם מתחילה

נאמנה  קריה בניית  על נפשו  מסר שע"כ תובב"א,

במירון  הק' הקיבוץ ויסד צפת, בעיה"ק  רביז "ל ע"ש

צפת ) בגלילות  הכנה (שהוא בתור זה כל אך ,

במקומו דרביז "ל אורו וגילוי להחזרת והכשרה

תובב"א]. ירושלים בעיה"ק  והנצחי האמיתי 

åðì  äìéâ î" î ––––  äðáøåçá äðãåò íéìùåøéù  óà

 ÷"äéòì '÷ä äðéëùä úøæç  úìéçú  ìò ñ" úçä

 à"ááåú  íéìùåøé

íðîàå [çëנמצאת עדיין שבודאי הדגיש 

שלא  זמן  כל בחורבנה ירושלים

'נחם' בתפילת שאומרים וכמו  ביהמ"ק, עדיין  נבנה

וכו')בת"ב והשוממה והבזויה והחריבה האבילה (העיר

ורוחניות פנימיות  לענין בימינו אף  שייך  שכ "ז

כאותם  [ולא עדיין, נבנתה שלא ירושלים העיר 

בימינו נחם בתפילת  ששינו המגושמים השוטים

לענין  רק בזה הכוונה אלא עיניהם], מראות לפי

וכמו עיה"ק, לירושלים השכינה כבוד  החזרת תחי'

שפירש  זצ"ל מקלויזנבורג הגה"ק בקדשו כן שאמר 

חורבן  על הידועה בתשובתו  החת"ס דברי את כן 

תבעה  ש 'ירושלים מחמת  שהוא צפת עיה"ק 

תבעה  לא מדוע הנ"ל הגה"ק  והקשה כבודה',

והאריז "ל, הב"י  בזמן  לכן  קודם כבודה ירושלים

לשוב  הק' השכינה התחילה ההוא שבזמן וביאר

שכ "ש  מובן ועפ "ז וכו ', עיה"ק לירושלים לעלות

בכל  הצדיק  שם נתפרסם שכבר  בימינו  עתה

הצדיק  הארת התחזקות על מוכיח שזה העולם,

עתה  מוכשר  שכבר  לומר שיש עיה"ק  בירושלים

שם לכו "ע שיהא להצדיק וציון  כסא להיות עיה"ק

דרביז "ל. והעיקרי הגדול הקיבוץ

 øåñà ïäëù ÷"äåæä  ìù  íéù÷åîä  åéøáã áåùé

 èåçùì  åì

ùøéôå [èëדברי את  הנ"ל הענין  ע"פ עוד

ע"א)הזוה"ק  קכד דף  נשא (פר'

לו אסור  דחסד מסטרא שהוא שכהן  שכ' המוקשים

לשחוט, לו  מותר  ישראל ורק הקרבנות, לשחוט

לדברי סותר שזה הזוה"ק במפרשי  בזה והקשו

ע"ב)הגמ' לא דף  בזר (ברכות כשרה (ולא ששחיטה

לשחוט) כשר כהן שרק הכהן עלי בני אך כסברת  ,

בהקדם  בזה ותי ' לשחוט, כשרים ודאי הכהנים

ברכות עמ"ס יעקב בשארית  ע"א)מש "כ ד (דף 

'שמרה  ע"ע שאמר דהע"ה על הגמ' דברי בביאור
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המע"ה  דוד שהיה שאף  אני', חסיד  כי נפשי 

החסד , למדת שהתקשר  ע"י מ"מ דשמאלא מסטרא

עד  ימין בקו  ונכלל 'חסיד ', לבחינת והתעלה

מראה  לטהר אף היה יכול רוה"ק , עליו  ששרתה

לבעלה  אשה לטהר  כדי .æ אדום,

å÷ 'éçá  úà úåìâìå øù÷úäì åéìò èçåùä ïäëä

åáù  äøåáâäå éåìä

æ" ôòå [ ì שמסטרא הצדיק  שאף  שאשכחן 

להתקשר (דהע"ה)דשמאלא יכול

טהורים  דמים מראות  לראות  שיוכל עד הימין לצד

כוונת כן גם הוא זה שכעין לומר  יש הרי וכנ"ל,

כשמתקשר  היינו  לשחוט לכהן  שאסור  ג"כ  הזוה"ק

בדרגת פוגם שבזה שבו, החסד  לקו בדעתו 

שהוא  שחיטה של הפכי  מעשה כשעושה החסדים

דגבורה. מעשה

äæáåעליו כששוחט שהכהן  הזוה"ק  מחדש

שבתוך  הלוי בחי' את  ולגלות להתקשר

הלויים,עצמו  כל  כמו הם לוי שבט בני הכהנים (שהרי

_________________________

אגודות ז. אגודות  יושבים ומערב מזרח מלכי שכל אני, חסיד לא 'רבש "ע , הקב"ה, לפני דוד אמר כך בגמ ', שם, מש "כ ונעתיק

עניין  לבין דמים, ראיית  בין שייטא מאי צ"ב, לכאורה לבעלה'. אשה לטהר ובשליא  ובשפיר בדם מלוכלכות  ידי ואני בכבודם,

ש  מה ע "פ וי"ל את חסידות . שלמד נסתר בצדיק הוי דעובדא שקבלנו, מעשה ובהקדם נופך, בתוספת מצדיקים וקבלתי שמעתי

שלא  סוד רש"י בדברי שיש  והבין פירושו". ידעתי "לא שכותב העור', מן מראה אין 'ועמוק  הפסוק  על תזריע בפר' רש "י דברי

בבחינת  חיבורו את  כתב שהוא רש"י לו ואמר כוונתו. את בעצמו רש "י את לשאול נשמה עליית ועשה ובכה להשיגו. הצליח 

רוחנית  ראייה היא הנגעים את  כהן ראיית  כי מובן, הפנימיות  עפ "י אמנם זה. לעניין ביאור אין הפשט  ולפי מקרא, של פשוטו

עליו  שרתה בנגע הכהן וכשהביט הרוחנית. הראייה עניין שהיא החכמה ומספירת  ימין בקו הם הכהנים שכן החכמה, בבחי'

פירושו", ידעתי "לא רש"י שכתב מה וזה העור. מן מראה אין עמוק של מציאות  ישנה כזאת ובראייה העליונה, החכמה הארת 

שהיתה  המשכיל יבין ומזה זה. לעניין הסבר אין הטבעית, ההנהגה כנגד שזה המלכות , ספי' שבבחי' מקרא של פשוטו שלפי לרמז

רוחנית. ראייה אלא טבעית שאינה ראייה הכהן ראיית

דיש  ואילך ) צד עמ' זצ"ל, וויינשטאק הגרמ"י (בהוצאת דכתב זי"ע. גיקטליא לר"י המרכבה פירוש עפ"י זה בענין להעמיק  ויש 

הנבואה. מראה להם מתגלה הרקע וע"ז  לבן אור של רקע  רואים והם החכמה, שמצד ימין שבקו נביאים יש נביאים, בחי' ב'

המראה, להם נגלה וע "ז שחור רקע רואים השמאל שבקו ונביאים בבהירות. הכל נראה לבן רקע  שעל ברורה, נבואה הוי ובזה

קשה  ולכן השמאל, מצד שהוא ההרגש, מאוד אצלם מתעורר שמאל, שמצד הנביאים דאלו ועוד, כ"כ. בהיר המראה אין ובזה

הביטול  כ"כ להם ואין "יש", בבחי' והם דמאחר לגשם, שלא כדי בהסתכלות , להרבות  חוששים גם הנבואה. את לסבול עליהם

ח"ו. לגשם הם קרובים ימין, כבקו

שמאל, בקו היא שהמלכות  בשלמות, הראיה את לקבל קשה המלכות ספי' שמצד והשראה נבואה שע "פ בעומק, יותר מובן ובזה

המלכות  ספירת  שמצד רוחנית, ראיה היא הכהן שראיית  כתב לא המלכות, ספי' שבבחי' הפשט בבחי' פירושו שכתב רש"י ולזאת

ימין. שבקו החכמה ספי' שבבחי' כהן של ראיה דוקא ונצרכת הרוחנית , בראיה אף די אין

שנכלל  יצחק  כמו בימין, להתכלל יכול שמאל שבקו מי אף  דהנה לחסידות. דאשה דמים ראיית  שבין השייכות י"ל ועפי"ז 

כדאי' התורה מן טהור שהוא אדום מראה דיש  ביותר, קשה ראיה היא דאשה דמים ראיית והנה כדאי'. יצחק  בעקידת  באברהם

קפ"ח ), סימן ביו"ד כדאיתא אדמומית, משהו כל מטמאים היום ולכך  בזה בקיאין אנו שאין אלא ועו"מ, ע"א יט (דף  נדה במס '

ו  רוחנית . ראיה ע"י הבחנה צריך  ספי'ולזה בבחי' היא דאשה טהור, לדם טמא דם בין להבחין יודעת ואינה בדמיונות  טועה אשה

יכול  והינו הרוחנית, הראייה את לו יש ואשר החכמה, ספי' בבחי' שהוא חכם צריך  ולכך  כנ "ל. ברורה ראיה אין ושם המלכות

טמא. לדם טהור דם בין להבחין

המלכות  בבחי' ג"כ שהיה אף  ע "ה, המלך  דוד אך  דם, כל מטמאים אנו הרוחנית, והראיה הנבואה שנתמעטו הגלות בזמן אך 

והוא  הרוחנית , והראיה רוה"ק עליו ששרתה עד והחסד ימין בקו ונכלל חסיד, לבחי' עצמו וקישר התעלה מ "מ השמאל, שמצד
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כהונה) קדושת  תוספת בהם שיש בחי 'אלא וזה ,

שבנפ  הדעת  בחי ' את ועי"ז שיעורר  חו"ג הכולל שו 

ואז  בו  הנכללת הגבורה בחי' את  בתוכו גם ימצא

בעצמו לשחוט אף הזוה"ק )יוכל לשיטת  וכמו(אף ,

שייך  היה עצמו  שמצד  בפנחס בפרשתינו  דאשכחן 

דימינא אהרן לסטרא זקינו אחר הכתוב שייחסו (כפי

ע"ה) קדישא אתכהנא שהרג שעתא דבההיא אלא ,

שבו, השמאל קו בחי ' את  וגילה התקשר (וכיון זמרי

החימה) ולהשיב חסדים להמשיך פנימיות בזה ובזה אף ,

וע"כ  ושמאלא, דימינא הקוים ב' בין  שלום עשה

בריתי את לקבל מדה כנגד למדה זכה זאת  בשכר

לעשות שיבא הברית  מלאך  להיות ולזכות  'שלום',

בב"א. בעולם שלום

 ïá  úà ïéøãäðñä  åâøä òåãî  íéîòèä 'á

 àáéæåë

 ô"òå [àì אגב בדרך  גם פירש  הנ"ל מהלך

כוזיבא  בן  בענין תמוה מאמר

דורו חכמי  וכל ר"ע עליו  וגירסתשסברו (לשון

ה"ג ) מלכים מהל' בפי"א דוד הרמב"ם בן משיח שהוא

כשנהרג  ואח"כ עינינו, מייחלות  שעליו  האמיתי ,

שם  משנה הלחם והנה בכך , שטעו  ראו בעוונות

חז"ל דברי  את  ע"ב)מביא צג דף (סנהדרין

'מורח  שאינו עליו  שראו  מפני  הרגוהו  שהסנהדרין 

נכד  הנגיד  דוד ר' בשם מביא שם בגליון  אך  ודאין ',

שהוברר  מחמת היה שהרגוהו שהטעם הרמב"ם

דהע"ה. נכד היה שלא כיון שקר משיח שהוא להם

 àåäù àáéæåë ïá ìò  åøåã éîëçå  ò"ø  åøáñ êéà

 çéùîä êìî

êà [áì יתכן איך הנגיד דוד  ר' לפי ' צ"ע באמת

דורו חכמי וכל ר"ע סברו  שמתחילה

בתחילה  ידעו  לא וכי  צדקינו, משיח שהוא עליו

להיות צריך  צדקינו  שמשיח הוא האמונה שמעיקרי 

ע"ה המלך  דוד  סברו מזרע שבתחילה לומר (ודוחק

שאינו) להם הוברר אח"כ  ורק דהע"ה מגזע וכן שהוא ,

הגמ' דברי  את יפרש איך הנגיד הר "ד לפי' צ"ב

בזה ופירש ודאין ', 'מורח שאינו  על (בדרךשהרגוהו

זי"עדרוש ) מלובלין  הר"צ הגה"ק  דברי  (פרי בהקדם

באב) טו על  שמשיח צדיק  חז"ל מדברי שמוכיח

וסגי בן , אחר  בן  דהע"ה מזרע להיות  א"צ צדקינו

יהודה  מרבי  וראייתו בת, אחר  בן  כשהוא בדיעבד

כדאי ' לדהע"ה בן אחר  בן היה שלא הנשיא

ה"גבירושלמי פ"ט בסנהדין )ç(כלאים אי ' ובכ"ז  (דף,

ע"א) וחזינן צח הקדוש', רבינו  כגון חייא מן  'אי

אחר  בן היה שלא אף  משיח להיות רבי ראוי  שהיה

מדהע"ה. בן

äùåã÷ã  úòãä úåîéìù çëá àéùðä äãåäé éáø

ä"òäãì ïá øçà ïáë áùçð

ì" éå [âì שיש הנ"ל ע"פ  זה, בענין  העומק 

האדם הדעת )ביכולת ספי' לקשר (ע"י

הוא  נוטה עצמו שמבחי ' אף  החסדים לבחי' עצמו 

הגבורות  נפשי לצד  'שמרה ע"ע שאמר דהע"ה (וכמו

וכנ "ל ) אני' חסיד  הראויכי מן  שבאמת י "ל הרי  ,

מרמז  שזה לדהע"ה בן  אחר  בן  יהא צדקינו  שמשיח

דדהע"ה היורש  במדרגת  השלימות לו  (שעיקר שיש

לבן) מבן לדור מדור עוברת  הרוחנייים הכוחות  ,ירושת 

שכשאנו מיירי הנ"ל צדוק ר ' הרה"ק שדברי אלא

שנראה  ישראל נשיא הק' כרבינו גדול צדיק  רואים

הרוחניים  הכוחות  וירש  שקיבל כל לעין בחוש 

שהצליח  מוכח בזה הרי  משיחא, מלכא דוד  מזקינו

עצמו המקשר)לקשר הדעת דהע"ה (בכח לדרגת 

בת, אחר בן רק  שהוא החסרון  על ולהתגבר

_________________________

הרוחנית  שהראיה וכו', אני" חסיד "כי דוד אומר וע "ז לבעלה. אשה לטהר כדי אדום, מראה אף ולטהר דמים לראות יכול היה

ע"כ. ולטהרם. דמים לראות הכח את  מקבל שמזה אליה, עצמו דהע "ה שהתקשר החסד, שבבחי' הימין קו מצד היא

ע"ה.ח. המלך  דוד של בניו מבני שהיה ע "א) ה (דף סנהדרין ובגמ ' ע"ב) סב (דף  כתובות  בגמ' כדאי' עליו חולק הבבלי אמנם
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הדעת ובכח הרוחני  באור  החסרון זה והשלים

ראוי היה וע"כ בן, נקרא הדעת  ששלימות דקדושה

בדרגת שאינו מי  אך משיח, להיות הק' רבינו 

לדוד  בן אחר  בן שיהא אצלו  מעכב השלם הדעת

המלך .

 áëòî  úòãä úåîéìùá äéä àìù  àáéæåë ïá

 ïá øçà ïá àäéù  åìöà

æ"ôòå [ãìבת אחר  בן  ג"כ היה כוזיבא שבן י"ל

חז"ל  סברו שבתחילה אלא לדהע"ה,

סברו ע"כ דקדושה, הדעת בשלימות שהוא עליו

משיח שיהא כנ "ל )שיתכן  הק' רבינו אך (כמו ,

מורה  שזה ודאין ' 'מורח שאינו ומצאו כשבדקו 

הנצרכת דקדושה הדעת מדרגת בשלימות שאינו 

שלא  למפרע הבינו מזה הרי צדקינו , משיח אצל

שאינו כיון צדקינו משיח להיות  ראוי שיהא יתכן 

לדהע"ה  בן  אחר בן  שאינו  היינו דהע"ה מזרע

המימרות  ב' ומשלימים הרגוהו, ולכן  (דחז"לוכנ"ל

הנגיד ) דוד  לזו.ודר' זו

 éìåãâ  ìöà 'ïéàãå çøåî'  úâéøãîå 'éçá ïçëùà

íé÷éãöä

 ô"òå [ äìזה ודאין'פירוש 'מורח שהוא מי (שרק 

בן  הוא אם אף צדקינו משיח להיות  יכול

מדהע"ה) בת  יהודה אחר ר ' הק' רבינו  שאצל צ"ל ,

שהוא  ואף ודאין', 'מורח ומדרגת בחי ' היה הנשיא

הגדולים  צדיקים אצל הרי  צדקינו, משיח מדרגת 

בחינת בהם תתכן  משיח, וניצוץ בחי' בהם שיש

בזוה"ק אשכחן וכן זו, מעלה דףוהארת  בלק (פר'

ע"א) לוקפו שהיה סבא המנונא רב של בנו על

שהריח  שם שמסופר  וכמו  ודאין ', 'מורח מדריגת

הריח  ידי ועל אמו בבית שהתארחו התנאים בגדי

והתרחק  בזמנה שמע קריאת  קראו  שלא והכיר  ידע

כלה מהם, הכנסת  במצות עסקו שהתנאים (עיי"ש 

דקרי"ש המצוה מן פטורים והיה במצוה ועסקו לחופה

.)èבזמנה 

ù"éø÷  åàø÷ù à÷åðéä øéëä àì òåãî

øôéñå [ åì הרימ"א הגה"צ ידי"נ את ששאל

דברי על הנ"ל,שליט"א הזוהר 

דרגת סבא המנונא דרב להינוקא שהיה שכיון

שהיו קדשו  ברוח ג"כ ידע לא מדוע ודאין' 'מורח

פטורים  היו  שע"כ  כלה הכנסת  במצות  עסוקים

עלמקרי"ש מהם מתרחק היה לא זאת יודע היה (שאם

קרי"ש ) קראו שי "ל שלא פלפול בדרך  מתרצים [ויש ,

משנה  הכסף  כדעת  סבר המנונא דר ' שהתינוק

סבר  וע"כ היום, כל הוא דאו' קרי"ש שזמן הידוע

לעסוק  שסיימו  אחר  עתה לקרותה צריכים שהיו 

_________________________

סכנין"ט. "כפר שנקרא המקום אל ובאו בדרך יהודה ורבי יצחק רבי שהלכו מעשה בלה"ק , המעשה הזוהר נפלאות  מס' נעתיק 

יחיד  בן עם שלו האלמנה ונשארה בחיים סבא המנונא רב היה לא כבר ואז סבא המנונא רב הגדול הצדיק  דר היה שם אשר

צהרים  בעת לבית  הינוקא בא כאשר "ינוקא" בשם וקראוהו חכים בר היה והוא תורה ללמוד הישיבה אל יום בכל שהלך  קטן

הינוקא  ויברכוך, שלום להם ותן אליהם קרב ישראל חכמי מן חשובים אורחים שני אלינו באו כאשר מחמדי "בני אמו לו אמרה

בני  "מדוע  אותו שאלה כך  אמו ראתה כאשר אליהם, קרב ולא מהם אחור נסוג להם שהתקרב טרם אבל אליהם לגשת התחיל

מי  למדתי ואני בשחריות  שמע  קריאת  היום קראו לא כי יען אליהם לגשת אחפץ "לא הינוקא, לה ויענה אליהם", לגשת מאנת 

על  מאד התפלאו הינוקא דברי החכמים שני שמעו כאשר היום", אותו כל בנידוי הוא הרי בשחרית  שמע  קריאת  קורא שאינו

"הן  הנאספים אל ואמרו כזה, קדוש בן המנונא רב מן שנשאר על להקב"ה הודיה ונתנו אותו וברכו לשמים ידיהם נשאו דבריו

בבקר  לקום היום שהוכרחנו היה הדבר וסבת  בשחרית שמע קריאת  היום קרינו שלא המעשה הוה כך  כי כנים הינוקא דברי

וכאשר  עניים יתומים שני של התונה על כלה הכנסת  לצורך סעודה ועל מלבושים על מעות  לאסוף אנשים אצל ולהשתדל השכם

אחר  המצוה", מן פטור במצוה העוסק שכל היא והלכה במצוה, עוסקים והיינו החתונה לעשות ביכולת היה לא זה כל חסר היה
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רוב  כדעת  סברו התנאים משא"כ  חו"כ, במצות

שעות, שלש  עד  הוא מדאו ' קרי"ש שזמן  הפוסקים

המצוה, בטלה הזמן אח"כוכשעבר  קראוה אם (ואף 

בתורה  כקורא אלא קרי"ש  מצות בה לקיים כוונו לא

דקרי"ש בעלמא) האור עליהם האיר  לא וע"כ ,

כוונה]. צריכות  דמצוות 

 çéùîã  åøåà 'éçá àåä ë"åç úçîùã ãåçé

íìòðä

' éúå [æì חו"כ שמחת שכל פנימיות בדרך מורנו

דלעת"ל, דקובה"ו  היחוד  לסוד קשור

בו שנאמר צדקינו דמשיח אורו  בבחי ' הוא וע"כ 

ע"א) צט דף גליתי',(סנהדרין לא לאברי  גליתי 'ללבי 

כל, מעין  דמשיח קץ סוד  צדקינו שנעלם משיח (ואף 

הגאולה) קץ יודע אין ב"ר עצמו הינוקא אף וע"כ ,

הריח  לא ודאין' 'מורח בדרגת שהיה סבא המנונא

אורו בבחי ' שהיא חו "כ  שמחת של המצוה אור את 

כל. מעין ונעלם הטמיר משיח של

 áùçð  úåéäìå ïäëúäì äëæ  åäùòî é"ò ñçðéô

 ïäëä ïøäàã ïá øçà ïáì

 é" ôòå [çìבשלימותהנ"ל הק ' רבינו שהיה (שע"י

כאילו  נחשב היה בזה דקדושה הדעת 

לדהע"ה) בן אחר בן חז"ל הוא דברי את  לפרש  יש 

אהרן  אחרי לפינחס ויחסו  הכתוב שבא בפרשתינו

פעל  זמרי הריגת של זה שבמעשה היינו  הכהן ,

אהרן אחרי  להתייחס נתכהן וזכה שלא חז"ל  (וכדברי

היה  לא עתה שעד היינו לזמרי, שהרגו עד  פינחס

הכהן) לאהרן והמעשים מתייחס שהפעולות  וחזינן  ,

שעד  יחוסו, מדרגת  את משנים האדם של טובים

הכהן , לאהרן בן אחר  כבן מעלתו נחשבה לא אז

להיות והתחיל היחוס  קיבל הטוב מעשהו ע"י ועתה

רבינו אצל וה"נ הכהן, לאהרן  בן אחר לבן נחשב

צדקינו משיח ואצל הנשיא יהודה ר' הק'

שלהם  ודאין' ה'מורח ומדרגת  הטובים שמעשיהם

כנ"ל. לדהע"ה בן אחר  לבן אותם מחשיבים הם

 çéùî  ìöà ÷ø ïéàãå çøåîã  äâøãîä  úåîéìù

ä"òäù  ìöà  óà äúéä àìå åðé÷ãö

óàå [ èì סבא המנונא דרב בריה הינוקא שאותו 

הנשיא) יהודה רבינו איזו(וכן להם היה

ששלימות ודאי הרי  ודאין', 'מורח של בחי '

משיח  אצל רק תהיה ודאין ' ד'מורח המדרגה

זו מדרגה כלל היתה לא כוזיבא בן [ואצל צדקינו

משיח  שאצל חז"ל ביד  מקובל שהיה הרגוהו , וע"כ 

בזמן  אף היינו התגלותו , גמר קודם אף  צדקינו

'ודאי בגדר ולא משיח' 'חזקת  בגדר  רק  שהוא

ב'משיח' דיליף מלכים בהל ' בזה הרמב"ם (וכדברי

כוזיבא) דבן מהא איזוהדרגות כבר להיות  צריך  ג"כ ,

בחז "ל איתא שהלא ודאין'], 'מורח של (ראשדרגה

ע"ב) כ"א דף  שביקש השנה ע"ה המלך שלמה על

ע"פ  לדון  שרצה היינו  עדים, ללא תורה דיני  לדון

צדקינו משיח של הדרגה בבחי' שהוא הקודש , רוח

יושר  'וכתוב ואמרה קול בת  ויצאה ודאין, דמורח

אמת ' בתורה"ק )דברי דאיתא שנים (היינו פי  'על

ע"ה  המלך  שלמה שאף  וחזינן דבר', יקום עדים

צדקינו משיח הארת  מאד אצלו  לו שהאירה (שהיה

שם  הרמב"ם שמנה משיח' 'ודאי סימני כל כמעט כבר

אלא  במקומו ביהמ"ק  ובנה האומות כל  את שהכניע

יעקב  בשארית  כמש "כ  לגמרי, משיח עבודת גמר שלא

בארוכה) עיי"ש ע"ב לד דף ברכות  עדיין עמ"ס ובכ "ז ,

בענין  שיש  לגמרי, ודאין ' 'מורח במדריגת  היה לא

דאשכחן  וכמו מדריגות, אלפי ברוה"ק  ראיה של זה

'מורח  שהיה שאף  הנ"ל דהינוקא מעשה בהאי 

לאמיתה לאמת  כיון  לא מ"מ (שרחקודאין '

_________________________

הבגדים  ריח  ידי על והכיר הרגיש  שזאת  להם ויענה בשחרית, שמע  קריאת היום קראו שלא לו נודע  מאין הינוקא את  שאלו כך 

המעשה. המשך בזוה"ק  עי' וכו'. אליהם נגש כאשר שלהם



לנפשך  חכמה דעה כח

להם) הראוי כפי שלא הק ' משיח מהתנאים ורק  ,

בשלימות. המדריגה זאת לו יהא צדקינו 

äâéøãîä ìãåâ ìò øôéñù àéðúä ìòáî äùòîä

ò"éæ  ÷ñáòèéååî î" îøä  ìù

øéëæäå [ î המובא המעשה את בזה מורנו 

אש  נהרי  קסג )בספה"ק  וז"ל (אות ,

הקדשים  קודש אדונינו  גדולת  מספר  הי ' שם,

הרה"ק  שאל פעם זי"ע. מוויטעפסק  מהרמ"מ

בעל  הקדוש  הגאון  את  ז "ל מסטאלין  מהר"א

לו שהי' וההתדבקות ההכנעה גודל על ז "ל התניא

כמה  לו  ואמר  מוויטעבסק, מהרמ"מ מרן  אל

מה  ובכל ז "ל, למהרמ"מ לו  שהיו  גבוהות  מדרגות

את מנענע מסטאלין  הרה"ק הי ' אותו, שהפיא

עד  אצלו , חידוש זאת  שאין  רמז  באיזה ראשו 

זי "ע  מהרמ"מ מרן כי  התניא בעל הגה"ק שאמר 

וגם  מתקנן  והי' בשורשן  ישראל נשמות שורש ידע

מרן  כי  לו  שאמר  עד  ראשו, את  נענע זה על

היו איך הנשמות  כל שורש ידע זי "ע מהרמ"מ

היתה  איפה הראשון אדם של בעפרו  צבורין 

שורש  יודע הי ' חז"ל, כדברי הארץ בהוסדה

בשעה  הקב"ה של במחשבתו נמצאו איך  הנפשות

שעלתה  בשעה הקב"ה של במחשבתו  שעלתה

האט  רבי דער העולמות , לברוא ית' במחשבתו 

הי ' שמבראשית, נסתרות  המון דעהם געוויסט

העליונה, מחשבה ראשית  מן  הקדושה ממשיך

ע"כ . עוד . שאל  ולא מסטאלין הרה"ק נתפעל

ïðéæçåהמדריגות רוב את  כנ"ל זה ממעשה

ופירש  הקודש , רוח דרגת  בענין שישנם

בבחי ' היתה מוויטעבסק הרמ"מ שדרגת  בזה

הכתר  דרגת  צדקינו,והארת  משיח דרגת  (הארת 

חזקיה  נשמת  בו שהיתה עליו צדיקים שהעידו וכידוע

משיח) לעשותו הקב"ה שביקש  היה המלך, וע"כ ,

העליונה. המחשבה מראשית הקדושה ממשיך

íðîàå] ט"ס שיש  אחרת גירסה שיש  מורנו  אמר

הנ"ל אש )במעשה בנהרי שלא (הנדפס ,

כמובא היה  אלא מסטאלין  מוהר "א הרה"ק  השואל

מטשערנאביל  עינים המאור השואל שהיה במקו"א

מדוע  התניא לבעל שאלתו כוונת שהיתה זי"ע,

את לרבו  עליו  קיבל הגדול המגיד  פטירת  אחר

לרב, עינים להמאור  קיבלו  ולא מוויטעבסק  הרמ"מ

המגיד תלמידי זקן הוא אצלשהיה עוד (והיה

הק ') ].הבעש"ט

 àåìñ ïá éøîæá  äúéäù  ò"ø úîùð

øéëæäå [àîדברי את פנחס  מעשה בענין  עוד 

מפאנו  הרמ"ע של (גלגולי הפלא

עו) סעיף  כ אות  אתנשמות סלוא בן בזמרי שהיתה

במגפה  עמו  ומתו  סלוא בן זמרי  ונהרג ר"ע, נשמת

להם  שהיה השבט שמעון , משבט  איש אלף כ"ד 

ר"ע הריגת  בבחי ' וזה הרוגי לנשיא, מעשרה (שהיה

שכל מלכות ) במגפה, שמתו תלמידיו  אלף כ "ד עם ,

והיו ר "ע נשמת  ניצוצי  היו תלמידים אלף  הכ "ד אלו 

זמרי במעשה שמתו אלף  הכ"ד  בתé גלגולי  [וכזבי .

היתה הבא)צור  הרשע (בגלגול טורנסופוס  אשת 

בגלגול  אך באיסור , סלוא בן  זמרי מקודם ולקחה

ר "ע נשאה דזמרי)דר"ע כדאי '(גלגול  בהיתר

בחז "ל].

_________________________

היתה י. איזבל כי וידוע  עקיבא, רבי אשת דהוה טורנוסרופוס אשת היתה ותיקונה איזבל, היא כזבי שם, מפאנו הרמ "ע  ז "ל

בן  היה הוא וזמרי במטרוניתא, תיקונה וכזבי תיקונו, והוא עקיבא רבי הוא וזמרי ממנו, להנקם פינחס שהוא אליהו את  רודפת

כבוד  חלקו שלא שמתו עקיבא רבי תלמידי אלף הכ"ד הם בשכם, שמעון משבט  שהמית אלף והכ"ד שמעון, שנשאה קודם דינה

עכל"ק . תניינא. מותא ומתו יכלו יחדיו אשר עד ממנו, הוטהרו שלא שטים עון בזכרם לזה, זה

בשכם  שהרג לשמעוני, אב בית  נשיא סלוא בן זמרי גלגול היה עקיבא רבי ב') (מ ' המלך  מעמק  הביא שם עין' 'מאיר ובהגהות 

ע "ש. וכו'. עקיבא רבי תלמידי אלף  כ"ד היו וגלגולם זמרי, עם בזנות נהרגו לכן אלף, כ"ד שנימולו
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 âøäéì àáé÷ò 'ø êøöåä òåãî

øáãäå [ áî ר"ע נשמת  הוצרכה מדוע צ"ב

פעמיים הב'ליהרג הפעם (ועל 

לתקן  עליהם שהיה אי' מלכות  הרוגי עשרה עם שנהרג 

הריגתו  אך השבטים, עשרת ע"י יוסף מכירת חטא

דר"ע  הק' נשמתו שתהיה נתגלגל  איך צ"ב, הא' בפעם

אז) ליהרג  שהוצרך  עד  סלוא בן ע"פ בזמרי בזה וביאר ,

בספה"ק ועוד )דאי' עח סעי' א אות  חדש  ילקוט (עי'

ג  שלוםומובא באהבת פרשתינו)ם (בתחילת

עבירות בג' פגם בחטאו  שאדה"ר בארוכה,

האבות ג' והנה דמים, ושפיכות  ג"ע ע"ז, חמורות,

ששבר  ואאע"ה אדה"ר, דחטא בתיקון עסקו  הק'

חטא  תיקן בעולם ית"ש אלקותו  ופירסם אביו  פסילי

נפשו שמסר  ע"ה אבינו  ויצחק  דאדה"ר, ע"ז

חטא  לתקן התחיל העקידה בשעת  לשחיטה

שהיה  ע"ה אבינו  ויעקב דאדה"ר , דמים שפיכות

מטתו והיתה אוני', וראשית 'כוחי  בבחי' תם איש 

ג"ע. חטא תיקון  תיקן  שלימה

åéùò åðâøäé àìù àøé ä" òà á÷òé äéäù íòèä

äðäå [âî אף דאדה"ר  דמים דשפיכות  חטא

אע"ה, יצחק  ע"י  תיקונו  שהתחיל

גזירת עדיין בטלה לא שהלא לגמרי , נתקן  לא מ"מ

בחטאו, אדה"ר  לה שגרם לחטא המיתה (דנחשב

עולם) באי לכל מיתה שגרם בזה דמים וע"כ שפיכות ,

אדם  בבחי ' תם איש  שהיה ע"ה אבינו יעקב על אי '

הראשון  לאדם ביותר דומה שהיה (כדאי'השלם,

ע"א) פד  דף ב"מ שלא בגמ' מעשיו ירא שהיה ,

ואי ' לו ', ויצר מאד יעקב 'וירא וכדכתיב יהרגנו ,

שלא  לו' 'ויצר  יהרג שלא 'וירא' שם, עה"פ ברש "י 

האריז "ל בזה ומקשה אחרים, את הוא (בספר יהרוג

לח) סי' ריש וישב פר' שצדיק הליקוטים יתכן  איך 

מעשיו, ירא היה הקב"ה שהבטיחו  אחר  כמוהו 

שהיה  היות  מעשיו  ירא שהיה האריז "ל שם ומתרץ

ובסיבתו האדם דם ששפך  דמים שופך אדמוני 

הדורות כל על מיתה מעשיו נקנסה ירא (והיה

שהרג כמו שוב יהרגנו שלא הקדמוני נחש  בו שמלובש 

לאדה"ר) הקדמוני האריז "ל.הנחש עכ "ד ,

 ø" äãàã éðåîã÷ä àèç –––– 'àèçä  íåøâé àîù'

àìà [ãî תתורץ איך ביאור  עדיין שצריך 

יעקב  ירא מדוע האריז"ל  קושית 

השי"ת כבר  הבטיחו  הלא עשיו , יהרגנו  שלא

דברי ביאור עומק ונראה עליונה, בשמירה

הגמ' דברי  עפ"י ע"א)האריז "ל ד דף  שהיה (ברכות 

לעיל  הנתבאר וע"פ החטא, יגרום שמא ירא

ירא  שהיה מובן  אדה"ר , דוגמת היה אבינו שיעקב

חטא  שהוא הידוע החטא היינו  'החטא' יגרום שמא

נתקן  לא ועדיין העולם, לכל מיתה שגרם אדה"ר 

זה מהעולם)חטא המיתה בטלה לא וע"כ (שעדיין ,

הוצרך  וע"כ אדה"ר , חטא על לכפר ליהרג לו ראוי 

יהרגהו. שלא מעשיו  להנצל להתפלל אע"ה יעקב

åéùò  úà âåøäì àìù á÷òéì - ' åì øöéå'  òåãî

êøãáå [äî לשון המשך  את גם ביאר אגב

תמוהים, דבריו שנראים האריז "ל

ליעקב  לו' ש'ויצר  חז"ל דברי את לפרש  שכתב

לגמרי  לו יהרוג הארץ,(לעשיו)שמא מן ויבערו 

יעקב  היה "ואם בלשו "ק , האריז "ל בזה ומבאר 

יהודה", שהוא מבניו המשיח בא היה לא הורגו 

לעשיו הורג היה יעקב אם מדוע תמוהים והדברים

יעקב מבני  המשיח בא היה יהודה)לא ,(שהוא

מקאמרנא  הרה"ק  לפמש"כ  מתבארים והדברים

נשמת וגנוז  טמון  היה דקלי ' האדמוני  שבעשיו  זי"ע

דוד , בן  משיח נשמת בקדושה, האדמוני דהע"ה

בבחי' עצמו הוא נהיה היה בטוב בוחר עשיו היה (ואם

יוסף, בן משיח בבחי' ע"ה אבינו ויעקב דוד בן משיח

בחי' שהוא הבכורה, יעקב ממנו נטל  עשיו שחטא וכיון

בני  ויוסף  ליהודה המשיחין שני ועברו בראש', דוד 'בן

אתיעקב) אז להרוג שלא יעקב שירא מה וזה ,

בו הטמונה ה' משיח דהע"ה נשמת  מפני עשיו ,

שכבר  אחר זה היה לעשיו, דן בן חושים כשהרגו (ואח"כ



לנפשך  חכמה דעה ל

בעת יעקב ונבואת  ברכות  את  יעקב בן יהודה קיבל

בן  משיח נשמת  שורש  את  יהודה קיבל שאז פטירתו

כבר  ועברה ונכנסה מעשיו הנ "ל  הק ' ניצוץ ויצא דוד,

יעקב ליהודה) הורג היה שאם האריז "ל כוונת וזו  ,

דוד , בן  דמשיח הק ' הניצוץ ממנו שיצא לפני  לעשיו 

יעקב. מבני המשיח בא היה לא

ìò øôëì àåìñ ïá éøîæá äâøäðù  ò"ø  úîùð

 ø" äãà àèç

æ"ôòå [åî ששורש עקיבא ר' נשמת  לגבי  מובן

וכדאי ' הנ"ל, לסוד קשורה הריגתו 

'יעקב' אותיות  ש 'עקיבא' באריז "ל א'שם (בתוספת

הראשון) אדם על ניצוץ המרמז היה עקיבא שר ' ,

שופריה  מעין דיעקב ששופריה ע"ה, אבינו יעקב

הנ "ל )דאדה"ר  ב"מ כדי(כגמ' ליהרג הוצרך ע"כ ,

וכנ"ל  דאדה"ר דמים שפיכות חטא על לכפר

שזה  צור, בת כזבי לו שגרמה בחטא הריגתו (ונתגלגלה

אשתו) זאת לו שגרמה הראשון אדם חטא על .רמז

å÷ìç âøäðå ––––  íéðùì  ÷ìçúð àáé÷ò 'ø

äøòîá  úî éîéðôä  ÷ìçäå ,éðåöéçä

ïëå [æîהאריז "ל בדברי  להדיא בס'אי' (שם

בסוד הליקוטים) הוא ר "ע מיתת שסוד

אדה"ר  חטא שם,תיקון האריז"ל בדברי פלא דבר (ויש 

הדורות,כדלהלן) אחר  יעקב ג"כ שבא עד וז"ל, ,

כמש"ה  המשיח, ניצוץ שהיה עקיבא ר ' שהוא

טו) ג, זמן (בראשי' אחר ר"ל, עקב, תשופנו ואתה

הרוגי עשרה וכן  שנהרג. היה וכך לך, הנחש ישוך 

ומה  נהרג. הנחש  בו ששלט החלק  ואותו  מלכות ,

ובמערה, עצמו. מיתת  מת רוחניות, בו  שהיה

מ"ש  ועם במדרש. כמ"ש בקבורתו , עסק ז "ל אליהו

עכל"ק . וכו '. המדרשים שני  יתישבו

 óåâä äðîî  äãéøôä  ë"â  ä"ò  äëìîä øúñà

 ãù àø÷ðä ïåöéçä

øéëæäå [çî'הק האריז "ל רבינו דברי את בזה

ע"א  קיג  דף  פ"ו, מט שער )àé(ע"ח

להפריד  הרוחני  הכח אצל היה אסתר  על שם שאי'

הפנימי, מגופה שלה החיצון  הגוף את ממנה

שלה  החיצון  גוף  את לאחשורוש  שולחת  והיתה

] שד, נקרא זה 'מוך'שגוף בשם ג"כ  זה שד  ונקרא

בתוס' דאי ' מה סוד וטובלת )וזה ד"ה ע"ב יג (מגילה

שהיתה  היינו במוך , משמשת אסתר שהיתה

מוך  שנקרא השד , את לאחשורוש  כן שולחת  (כדאי'

הדרושים  סוף  ישראל , בעבודת  זי"ע מקאז'ניץ מהמגיד

שהיה לפורים) הנ"ל האריז"ל מדברי נראה וה"נ ,[

שבו החיצון גוף את  מעצמו  שהפריד ר"ע, אצל כן 

של  במסרקות  הרומאים סרקו  ואותו הנחש שלט

מיתת מת  והקדוש  הפנימי גופו  משא"כ ברזל,

במערה. עצמו 

 ãåñá ñçðôã  åðå÷éú øîâ è" ìæ àéáðä åäéìà

íéãñçä

 ùéå [èî'התוס דברי  את להנ"ל (ב"מ להסמיך

שיסדרו) מהו ד"ה באמצע ע"ב קיב דף 

התעסק  זל"ט הנביא שאליהו מדרש שמביא

שכפי היינו  עקיבא, רבי של הק' גופו בקבורת

דזמרי  הקודם ר"ע)שבגלגול נשמת  בו מלובש (שהיה

בתיקונו פינחס  לתיקונו עסק  פנחס הביאו (שבהריגתו

תיקון) הוא עונש שכל  בגלגול כידוע גם היה כן הרי ,

_________________________

ד"ן יא. ובתקונים רע"ו דף תצא פרשת  כמ "ש  אחשורוש  עם ומזדווגת  במקומה שידה מנחת שהיתה אסתר ענין וזהו שם, זל"ק 

שם  כנזכר המפורש שם ע"י שלה היצה"ר השד להשביע  ומרדכי היא יודעת והיתה שד הנקרא הרע מבחי' שלה נגה קלי' והוא

היה  לכן ממש  אסתר בן הוא והרי שלה ההיא השידה מצד אסתר בן דריוש נולד ומשם אחשורוש  אל וילך גוף  בדמות  שיתלבש 

חוצה  וינס הלבוש בחינת  היינו אצלה בגדו ותנח  ביוסף  מ "ש  תבין כאן באסתר האמור עם צמח  - [הגהה רע . וחציו טוב חציו

עכל"ק . וכו'. כורש . שמלך  קודם תחלה רשות  נתן הוא כי בהמ"ק  שיבנה צוה וגם  גוי היה לכן פנימית]. היינו



תשע"ז  פנחס פרשת דא"ח לא ליקוטי

זל"ט הנביא אליהו שעסק  פנחס)הבא (שהוא

תיקונו)בקבורתו גמר רבי(שהוא הק ' התנא של

לזמרי פנחס של הריגתו  שכל כנ"ל והיינו  עקיבא,

ר"ע  נשמת נתקנה שעי"ז התיקון , בסוד היה

שזכה  עד וכנ"ל אדה"ר חטא ותיקן בו, שהיתה

התורה  שכל ר "ע הק' התנא להיות  הבא בגלגולו

תיקונו את  הנביא אליהו אז וגמר  ממנו  שבע"פ 

תיקן  ועתה הגבורות בסוד הקודם בגלגול שתיקן

גופו עם חסד  שעשה במה החסדים, בסוד התיקון

מגינה  הגדולה וזכותו לקבורה, והביאו דר "ע, הק'

מהאריה"ק  כדאי ' עולם לדורות  ישראל כל על

אמן . ועכ "י  זי"ע ה'', נקמות 'קל בכוונת 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


