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 àåä ïéîìò ìë àìîî ãåñá  äàéøáä úéìëú

 úå÷ìà íöò  úåìâì  ùôðä  úåìë íò  ìåò  úìá÷

äùáéá  íéä êåúá  óåñ íé  úòéø÷ ñ" äå

æà' ישיר אלא נאמר  לא שר  פירש"י משה' ישיר 

ואיתא  התורה. מן המתים לתחיית  מכאן 

הק ' כ"א)בזוהר תיקון הוא (תיקו"ז דלעתיד דהניגון

ריבוע  סוד שהוא ומרובע משולש  כפול פשוט שיר

תיקון  סוד והוא יהוה, יהו, יה, י, כזה: הוי "ה שם

ח')הכללי  סי' ותנינא מ"ט סימן להבין (לקו"מ וצריך

באחוריים  הוי"ה בסוד  הולך דלעתיד הניגון למה

דייקא.

ïéðòäå נתאוה כי  הבריאה תכלית  דהנה הוא,

והיינו בתחתונים, דירה לו  להיות  הקב"ה

תחתון  שאין  התחתון  עולם שהוא העשיה בעולם

מלכות עול קבלת  עבודת הוא ושם ממנו, למטה

מלכות עול לקבל הי"ת  עבדות  עיקר  וזה שמים,

ארץ  דרך  אלקים נחם 'ולא וזהו עת , בכל שמים

הוא  סוף ים כי  סוף', ים 'דרך  אלא וגו ' פלישתים'

מלכות עול קבלת  ענין  והוא דרגין , דכל סופא סוד

קבלת רוצה שהקב"ה התכלית עיקר  וזה שמים,

שיהיה  ויזכו שיגיעו רוצה הקב"ה ואמנם עול,

דהיינו ואנוהו ' אלי 'זה של במדרגה עול הקבלת

שמים  מלכות עול לקבלת סוף ים בחינת להגביה

עם  שיהיה אך  העשיה, עולם של המדרגה שהוא

'זה  של המדגה ענין  שהוא אלקות  עצם של תענוג

עם  שמים מלכות העול שיהיה דהיינו ואנוהו', אלי 

של  התכלית שהוא העולמים, כל לבורא כליון 

הנפש  כלות  עם עול הקבלת שיהיה סוף ים קריעת

עלמין , כל ממלא של התכלית פנימיות שעל שהוא

לאלקות, הכליון  נעשה כ"ע ממלא של המדרגה ידי 

שאת, ביתר  ב"ה א"ס  אור  עצמות לגלות  דהיינו

הים  בתוך  שעברו  סוף  ים קריעת ענין  והוא

יבשה, בחינת  הים בתוך  שיתגלה דהיינו ביבשה,

בחי ' והיבשה עלמין כל סובב בחי ' הוא הים כי

בחי ' שהוא הים בתוך ויתגלה עלמין, כל ממלא

השכינה  וה"ס  הממלא, בחי' שהוא היבשה הסובב,

ברדל"א. הגנוזה המלכות  שהיא הק'

íééøåçàá ä"éåä àåä ãéúòìã ïåâéðä ãåñ

ìù ïåéìòä âåðòúä  úåìâì ïåéìë ìò  äøåîä

 à" ìãøä

 äæåמלכות קבלת מתוך  שיגיעו  העבודה תכלית

כך  ומתוך אלקות בעצם לתענוג שמים

שהוא  אחוריים ענין סוד  וזה אלקות, בעצם להכלל

של  בדרך שהולך  מורה דהריבוע דלעתיד, הניגון

התכלית עיקר וזה לעילא, מתתא חוזר  ואור  כליון 

של  התענוג שהוא גאה, גאה כי להוי "ה אשירה של

הרדל"א, של למעלה למעלה העליונה המדרגה

מדרגת בסוד  דקדושה גאוה של המדרגה ששם

העבודה  תכלית  וזה העולמים, כל בורא של ה'אני '

שרשה  עד  מטה למטה שהיא המלכות  להעלות

את מעלים יום בכל ותחילה ברדל"א, העליון



לנפשך  חכמה דעה ד

מלכות למקום ועולה קטורת , בסוד מהקלי ' הקדושה

הלא  מהתענוגים שמעלים דהיינו  דקדושה, דעשיה

בירור  בסוד  הטובים התענוגים את טובים

מדרגא  המלכות את  מעלים ואח"כ הקטורת,

עד  לבריאה ומיצירה ליצירה מעשיה לדרגא

הרדל"א. עד  עוד  ואילך  ומשם האצילות

åôéãøä é" òå àúìâìâá  úååöîä äùòî ùøåù

ììëäì éîöòä ïåöøä  äìåò  äàîéúñ àçåîã

íééîöò íéòåùòù ãåñá éîöòä âåðòúá

äæåלעלות שרוצה סתימאה דמוחא הרדיפו  סוד 

שמעכב  הגלגלתא של מסך יש אך  לרדל"א

סוד  כי  כ "ד, סי ' בלקו"מ כמ"ש  המוחין ומסדר 

הוא  ושם המצוות, מעשה שורש  הוא הגלגלתא

דהיינו שמים, מלכות עול קבלת  של העליון  שורש 

מעשה  ידי  על הממלא בחי' והולך מזדכך כאשר

הגלגלתא, בחי' נעשה העליון  שרשו עד המצוות 

האמונה  של העצמיים שעשועים מתגלה ידו  ועל

העצמי הרצון של הכליון  שהוא בכח בא"א (ששרשו

הממלא) מדרגת  העצמישורש בתענוג להכלל

הסובב) מדרגת  שורש שהוא בעתיק  ונעשה (ששרשו

מטי ולא מטי בבחי' העצמי  והתענוג העצמי הרצון

עצמיים. שעשועים בסוד

 úò ìëá  íé÷åáã  úåéäì  íé÷éãöä  úãåáò

 úðéçáá ïéáå  äàøé úðéçáá ïéá '÷ä äðéëùá

äàìãå ìçøã  íéâååéæä ãåñá úåìôùå  äåðò

äðäå' הק השכינה לילה רחל )בכל יורדת(בחי'

בחצות ירידתה ונגמר הבריאה לעולם

ואח"כ  לאה, עם באצילות  היחוד  נעשה ואז  הלילה,

של  הלימוד  ידי על לעלות  מתחילה השכינה

השחר  עלות  קודם ואח"כ  חצות , אחר הצדיקים

לאה  עם סודי יחוד  עוד יש דצפרא קדרותא בעת 

עולה  השחר בעלות ואח"כ  השחר , אילת  בסוד

של  תפלין  של קשר בסוד לאצילות  רחל של הכתר

הלילה. בדרושי  בשעה"כ כ "ז כמבואר  יד

ïéðòäå דהנה וקאמרנא, זידיטשוב בספרי  מבואר 

מצליח  כאשר  הי "ת עבודת  בתחילת 

הולך  וכאשר  רחל, עם היחוד בבחי' הוא בעבודה

ענוה  בדרך והולכים וחושך, שפלות  ומרגישים קשה

בשפלות, שהוא אף לקב"ה ובטלים ומתדבקים

היש , וביטול בהתבוננות  הבינה לעבודת  ונכנסים

וכל  האורות, מרגיש שאינו אף  ועוד  עוד ומתבונן 

לאה עם זיווגים בחינת  הוא בינה זה בחינת  (שהיא

לשמה  בחי' והיינו ה', יראת ענוה עקב בסוד ענוה ובחי'

ענוה) ושל לאה של מדרגות שהם היש דרך וביטול  וזהו ,

בטלים  אין  ושפלות  חושך בזמן  שאפילו  הצדיקים

לאה, בבחי' ודבקות  לעבודה נכנסים אלא מדבקות,

עוד  אז שנעשה אף  הלילה דבסוף סוד יש  ואמנם

באותו הרי מ"מ השחר, אילת בסוד  לאה עם זיווג

בסוד  לאצילות  לעלות  דרחל כתר מתחיל זמן 

יד  של השחר)תפלין  בעלות  עלייתו גמר ,(שהוא

שעולה  זה דרחל דכתר  מקמארנא הגה"ק ומבאר 

השחר , שבאילת  דלאה בהיחוד נכלל זמן באותו 

ויכולים  לאה, פנימיות  שהוא משה כלת סוד  והוא

השחר , דאילת היחוד  בעת  אף זו  בחינה להרגיש

שהוא  החושך בזמן אפילו  לייחד זוכה כאשר  דהיינו

לאה  לפנימיות לזכות יכול לאה, עם יחוד בחי '

ולהגיע  משה, כלת בסוד רחל בחי ' שם שגנוז

רחל. בבחי ' פנימי לתענוג

äðäå אז גם בחצות שהוא דלאה היחוד  בתחילת

עלייתה  בסוד רחל בה שנכללת  בחי ' יש 

הנעשה  דכלי  יחוד  לצורך  לאצילות  שעה לפי

ששון השמן  שמבאר כמו דאיתא בחצות, (פירוש:

נעשה  חצות  שבנקודת  הלילה דרושי בשעה"כ  באר"י

מבואר  ומאידך  או"א, בחיק למעלה רחל עם דכלי יחוד 

מחצות והיחוד בלילה, לבי"ע יורדת  דרחל אחר בדרוש

שלאה  כיון הז"א, קומת בכל לאה עם יעקב הוא ואילך

רחל במקום השמן מתפשטת ומיישב מקומה, ויורשת

חצות בנקודת מ"מ לבריאה ירדה שרחל דאף  ששון

יורדת ושוב דכלי, היחוד לצורך לאצילות  שעה לפי עולה

עלייתלבריאה) של בחינה עוד יש הלילה בסוף אך  ,
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בבחינת הוא גם שנכלל לאצילות, דרחל הכתר

כנ"ל. דצפרא שבקדרותא  דלאה היחוד

äðäåאינו אך  לאה, עם יחוד גם יש  שבת  בליל

אין  כי  לבריאה, יורדת שרחל החול כבימות

זמן  באותו אלא שבת, בליל השכינה גלות בחינת

כמבואר  וכו' פרסאות  ו' בסוד באימא עולה רחל

שבת. בדרושי הק ' באר "י 

ììëå של ממצב מתפעל אינו  דהצדיק הוא, הענין

י "ה  תיסרנו אשר  הגבר 'אשרי  וכמ"ש  חושך 

בשכינה  לעולם דבוק  הצדיק  כי  תלמדנו ', ומתורתך 

עלמא  שהם ולאה מרחל כלולה שהיא הקדושה

דבוקים  ולפעמים דאתגלייא, ועלמא דאתכסייא

עליונה  ל'ראיה' וזוכים 'יראה' בסוד ברחל

בבחי ' הוא הדבקות  ולפעמים המוחין , בבהירות

מדבקות גם נהנה והצדיק ושפלות, ענוה בסוד לאה

נאמר  זה ועל הנאצל, של האפסיות  לו שמראים זו,

גם  מטעמים לו  יש  הקב"ה כי  מטעמים', לי 'ועשה

מדרגת של הדבקות שהוא בינוני של מדבקות

הבעה"ת וכמ"ש לאה, ומדרגת  לקו"א הבינה (תניא

יכול àפכ"ז) אין והצדיק משניהם, הם דהמטעמים

צריך  ולעולם נותן , שהבינוני  המטעמים לתת

לאה  עם מהזיווגים אף וליהנות בדבקות לחיות 

בבחי ' הוא וכאשר הק', מהשכינה חלק  גם שהיא

דבחי ' מהיחודים נהנה אז בעבודתו ומצליח צדיק

נאמר  זה ועל חכמה, של הבחי' שהוא רחל

כלומר  רשע, תהא ואל צדיק תהא אותו  משביעין 

צדיק  בבחי' או  המדרגות  בב' ה' את שתעבוד 

'ואל  בבחי' או רחל, ושל חכמה של מדרגה שהוא

בינה  בבחי ' הבינוני  של מדרגה שהוא רשע' תהי

השי"ת את  לעבוד  צריך שם וגם לאה, ובחי'

ח"ו. רשע בחי ' להיות  ולא מהעבודה וליהנות

 ñ" äù  äùåã÷ã êùåçå ïðò äéä  óåñ  íé  úòéø÷á

 ãåñá  ìôøò íâ äéä äøåú ïúîáå àúìâìâå ñ" åî

 à" ìãøä

 äðäå ענן היה סוף ים קריעת שבעת  מבואר

כתוב  תורה במתן וגם הלילה, כל וחושך

לא  סוף  ים בקריעת אך  וערפל, ענן חושך שהיה

כ  הוא והענין וחושך. ענן אלא ערפל הוא נזכר ענן  י 

הגלגלתא, סוד הוא וחושך סתימאה, מוחא סוד

רק  היה סוף ים ובקריעת הרדל"א. סוד הוא וערפל

היה  תורה ובמתן וגלגלתא, מו "ס  שהוא וחושך  ענן

ים  בקריעת גם ואמנם הרדל"א, שהוא ערפל גם

ואנוהו', אלי 'זה בסוד הרדל"א של הארה היה סוף

_________________________

ומחשוכא א. למתקא ממרירו ואתהפכא לגמרי הסט"א מביטול אחד למעלה. יתברך לפניו רוח  נחת  מיני ושני שם: התניא וז"ל

באתערותא  ה' מורידה ומשם כנשר, עצמה ומגביה וגבורתה בתקפה בעודה  הסט"א אתכפייא כד והשנית  הצדיקים. ע"י לנהורא

מאמר  והוא רוח, נחת  מיני שני רבים, לשון מטעמים אהבתי', כאשר מטעמים לי 'ועשה הכתוב וזש"א הבינונים. ע "י דלתתא

ערבים  ממאכלים אחד מעדנים, מיני שני יש משל דרך גשמיים שבמטעמים וכמו בתיקונים. כדפי' ישראל כללות  לבניה השכינה

הכתוב  וזש"א הנפש . להשיב מעדנים שנעשו עד היטב ומתוקנים מתובלים שהם רק  חמוצים או חריפים מדברים והשני ומתוקים,

ואסתלק סט"א אתכפייא כד למעלה ואור יום שלו הרע ויעשה מרשעו שישוב פירוש רעה, ליום רשע  וגם למענהו ה' פעל כל

לאכפייא  ומתכוין קלה שעה אפי' יצרו זובח שהאדם מה כל לגמרי, המותרים בדברים אפי' אלא עוד ולא לעילא. דקוב"ה יקרא

אם  וכן וכו' שעה באותה בתורה ועוסק פחות  או שעה לאחר עד סעודתו ומאחר לאכול שחפץ כגון השמאלי, שבחלל לסט "א

סט "א  דאתכפייא מזעיר במעט אפילו מחשבתו בהרהורי וכן העולם, מענייני לדברם מאד מתאוה שלבו דברים מלדבר פיו בולם

ועצום  רב סיוע לסייעו למטה האדם על עליונה קדושה נמשכת זו ומקדושה הרבה, לעילא וקדושתו דקוב"ה יקרא אסתלק לתתא,

תורה  של עשה מצות שמקיים מה לבד מלמעלה, הרבה אותו מקדשין למטה מעט עצמו מקדש  אדם רז "ל וזש "א ית'. לעבודתו

ומובדל  קדוש אינו שבאמת אף  כלומר קדושים, עצמכם שתעשו 'והתקדשתם' ופי' לו, במותר עצמו כשמקדש וכו' והתקדשתם

להיות  סופו כלומר קדושים' 'והייתם עצמו, ומקדש  יצרו שכובש  רק השמאלי, בחלל כתולדתה ובגבורתה בתקפה היא כי מסט"א

עכ"ל. מעט , מעט  מלבו לגרשה אותו ומסייעים מלמעלה הרבה אותו שמקדשים ע"י מהסט "א באמת  ומובדל קדוש



לנפשך  חכמה דעה ו 

בסוד  בגלגלתא שמאיר דעתיק  הדעת שם היה כי

דהיה  ל"ט דף בתו"ח וכמ"ש שבגלגלתא, האוירא

בכח  פב"פ של מדרגה סוף ים דקריעת היחוד  בעת 

מתן  כמו  היה שלא ואף  וכו', עתיקא של האור 

דעתיק  הדעת בכח פב"פ בחי ' שם היה אך תורה,

באוירא. המאיר

 é" ò ò"ë àìîî 'éçá êåëéæ ñ"ä  óåñ íé  úòéø÷

 ïúîì  äðëä àåäå àøéåàá æåðâä ÷éúòã  úòãä

ò" ë ááåñ ãåñá à"ìãøä  úâøãîì òéâäì  äøåú

äðäå הזיכוך על מורה דקדושה והחושך  הענן סוד 

שרשו עד שעולה העשיה עולם של

התענוג  עצם לגלות  כלי נעשה ועי"כ בגלגלתא,

על  נתגלה כי  ואנוהו', אלי  'זה סוד וזה הרדל"א, של

וכל  בשרשו , הממלא של הזיכוך  דעתיק  הדעת  ידי 

אח"כ  נתגלה עי"כ כי תורה, למתן  הכנה היה זה

בסוד  עלמין כל סובב של המדרגה גם תורה במתן 

כל  אך תורה, במתן  שהיה הערפל שה"ס הרדל"א

ים  בקריעת שהיה הממלא של הזיכוך בכח היה זה

חושך  הענן ידי  על כי ואנוהו', אלי 'זה בסוד סוף

העשיה  מבחי' הממלא זיכוך  על המורה וערפל

של  הגילוי כל נמשך ומזה העליון  שרשו עד  למטה

תורה  שבמתן אפי ' ולכן  תורה, ומתן  י "ס  קריעת

ערפל, בסוד  הרדל"א עד שהגיעו גדול יותר היה

הרצון  בסוד  כגיגית  הר  עליהם כפה שם היה מ"מ

במדרגה  ואמנם עול, הקבלת שורש  שהוא העצמי 

העצמי, התענוג לבחי ' לרדל"א עולים שכבר זו

העצמי  הרצון ממילא עי "כ  שורשנמשך  (שהוא

עול ) והקבלת בתענוג הממלא להכלל גמור בכליון

ים  קריעת  של ההכנה בכח היה הכל אך העצמי ,

בבחי ' עול הקבלת  ידי על כ "ע הממלא שנזדכך סוף

ואנוהו ' אלי .á'זה

äæå משה בכח היה הכל כי  משה' ישיר 'אז  סוד

מש"ה  כי  פקדתי , פקד סוד  הוא שענינו רבינו 

שהוא  פקדתי  בפקוד  ונרמז  קס"א קפ "ד בגי' עולה

קפ "ד  ה"ס פק"ד  כי  מצרים, לגאולת דמש "ה,הסימן 

אות ונשאר  ק"ס , עולה פ 'קדתי פ'קד תבות  וראשי

סוד  הוא והאל"ף  דמש"ה, קס"א שם להשלים א'

והיינו משה, ישיר דא'ז א' ואת  סוד וזה עצמו, משה

קפ "ד  בסוד  בורא בניצוץ נכלל נברא שהניצוץ

עד â קס"א  המצוות  מעשה את  מגביה הצדיק כי .

מדרגת עד ומזדכך  לאלקות , כליון  ממנו  שנעשה

דאלקות. העצמי התענוג מגלה ועי"כ הרדל"א

_________________________

נפש ב. במסירות העבודה עול שהוא דקדושה, עול הקבלת שורש והוא רצון בחינת הוא הגלגלתא שהוא א"א דמדרגת פירוש:

בדבקות  העבודה שהוא תענוג, בחינת  הוא עתיק  ומדרגת דומם, כאבן הוא אלא דאלקות , התענוג מרגיש שאינו חושך  בבחינת  אף 

הר  עליהם כפה סוד והוא העצמי, ורצון העצמי תענוג הנקרא וא"א עתיק  שרשי הוא שם ברדל"א למעלה ואמנם האלקי, האור

בחינה שהוא תורה, במתן שעיקר כגיגית ואף העצמי, רצון בבחי' העליון בשורש שהוא אלא רצון של במדרגה עול קבלת של

להכלל  כליון בדרך  העצמי רצון בחי' ממילא נמשך זו במדרגה הנה העצמי, התענוג שהוא עתיק  בשורש הוא תורה מתן מדרגת

הסובב  בשורש  נכלל וכאשר עול, קבלת של המדרגה למטה נמשך  ממנו כ"ע ממלא דבחי' הוא הענין וקיצור העצמי. בתענוג

בתענוג  בכליון עת  בכל הנכלל בשורש  עול הקבלת כח בזה שכלול ונמצא כ"ע, בסובב להכלל כליון עי"כ נעשה עלמין כל

העצמי.

ניצוץ ג. סוד הוא העליון ובשרשם אימא, בחינת דאהי"ה פנים הוא וקס "א אבא, בחינת דע"ב הוי"ה ריבוע הוא דקפ "ד פירוש:

שרשו  כי קס "א קפ"ד העולה מש"ה דנשמת  הפנימי העליון שורש וזה ע "ב, ריבוע בחי' בורא בניצוץ הנכלל קס "א בחי' נברא

כ"ע  דממלא המדרגות  ב' שורש  עצמו  וזה קפ "ד, שהוא בורא ניצוץ בשורש  עת  בכל ונכלל בקס"א, הוא נברא ניצוץ בבחינת 

נמשך  בורא ניצוץ בחי' שהוא כ"ע  סובב ומבחי' עול, קבלת  נמשך  נברא ניצוץ בחי' שהוא כ"ע  הממלא ומבחינת  כ"ע , וסובב

שהוא  בורא, בניצוץ הנכלל נברא ניצוץ בסוד בשרשו להכלל בכליון עת בכל עולה מש"ה בחי' אמת והצדיק  העצמי, התענוג

העליון. האין את  שאת  ביתר המגלה השרשי האני בסוד העצמי, התענוג שאת ביתר המגלה העצמי דרצון הכליון



תשע"ו  בשלח פר' ז של"ס

 úðéçáá  äãåáòä  úòá  íâ  úå÷áãì ñðëð ÷éãöä

ìçø ãåñá  äàì  úåéîéðôì äëåæù ãò  äàì

äùî  úìë ñ" äù äàì  úåéîéðôá úììëðä

 äæå כלל דעת  מסיח שאינו האמיתי הצדיק דרך

לאה  של במצב בין השכינה עם מדבקות

יראה  לו כשיש בין  דהיינו רחל, של במצב ובין

היחודים  והנה וענוה. שפלות  לו  כשיש ובין

לשורש  גורם זה דלאה, יחודים שהם דחצות 

ביטול  הוא ששם התחתונים בי"ע של הקדושה

את מרגיש לאה של לעבודה נכנס וכאשר  היש ,

של  התיקון  שהוא התחתונים, בי"ע של הקדושה

עצמות נעשה וממנה בלאה שהיה אדה"ר חטא

של  לקדושה נכנס  וכאשר  בע"ח, כמבואר  בי "ע

ונכנס  עול, קבלת של לעבודה ונכנס  העשיה

בדרך  שהולך  היינו  עול, קבלת  בבחי ' אף  לדבקות

אח"כ  זוכה זה בכח הנה לאה, של הזיווגים

לפי יכול וגם עול, הקבלת את ולזכך  להעלות

ולזכות הלילה חושך  להמתיק זמן באותו  שעה

במקום  להאיר דהיינו יאיר , כיום לילה של לבחי '

והוא  אלקות, בגילוי  שעה לפי שיזדכך  עול הקבלת

בהעלם  שעה לפי לזכות שיכול חצות  בעבודת 

שעה  לפי שעולה רחל בכח אלקות  לגילוי 

באילת ואח"כ דילה, דכלי היחוד בסוד לאצילות 

מתחיל  כבר אז  כי  יותר, לזכות יכול השחר 

של  כתר בסוד יד  של תפלין  של הסוד להתנוצץ

לפנימיות אז לזכות  ויכול לאצילות, שעולה רחל

משה. כלת בסוד לאה

ìçø  äìåò äàì  íò ãåçéä úòá  úáù  ìéìá

ìçøã ãåçéá úåððåáúää  çë ùé æàå  äðéáì

 úéøçù  úáùá  äéäéù ìçøã ãåçéì äðëä àåäù

 ìëå קודש שבת  בליל אך  החול, בלילות זה

הבינה, במקום למעלה עולה שרחל מבואר

בחי ' עם יחוד  עדיין לו אין  שבת שבליל שאף  והיינו

היחוד  בענין התבוננות בחי ' עכ "פ לו יש  אך  רחל,

התבוננות, שהוא לבינה שעולה הסוד  וזה דרחל,

עכ "פ  יכול אך זו, במדרגה מתיחד  שאינו ואפילו

יותר  והוא בזה, להתבוננות  במדרגה להכנס

לבריאה, יורדת  שרחל החול גנוז מימות  מ"מ (אך

התו"ח  כמ"ש עילאין דאו"א המלכות גם שבת בליל

בתוך חכמה של המדרגה להתנוצץ כבר שמתחיל והיינו

שבת ) דליל  שבתהיחודים בליל העבודה וזהו

ה' בחר  כי  כתוב זה ועל האמונה, עם להתיחד

דעתיק  דעת את  המרגישים הצדיקים כי  בציון,

סוף , ים קריעת של המדרגה בסוד באוירא המאיר 

הנה  ואנוהו ', אלי  'זה של למדרגה עי"כ ומגיעים

תורה, ממתן אפילו  יותר מיוחדת  מעלה בזה יש 

נשמת התגלות וענין  דלעתיד  הניגון של הבחי' כי

הוא  הנה ישראל, ובני  משה ישיר אז  בסוד ישראל

בסוד  ישראל נשמת  של הכח גילוי  של מיוחד ענין 

שנעשה  דחיק היחוד בחי ' שהוא לצדיק , זרוע אור 

י"ס  קריעת  של המדרגה וזהו  הצדיק , סוד  ידי על

המעלה  מתגלה ושם דחיק , יחוד  של מדרגה שהוא

נשמות מעלת שהוא לצדיק זרוע אור  של

הצדיקים.

 åîëå שלם יחוד  שאין אף  קודש , שבת בליל כן

מ"מ  שחרית , בשבת רק  דאצילות  בזו "ן 

והוא  דחיק, יחוד  בחי ' ע"ד  כבר  הוא שבת  בליל

דירה  מתגלה ידו  שעל הלבוש את הגורם

על  והוא בעלה עטרת המלכות  ובאמת  בתחתונים,

דמוקפים  פורים בערך בי"ד דפרזים פורים דרך

פנימיות בבחי' הם המוקפים שלכאורה בט"ו ,

היסוד , חיצוניות בבחינת  רק והפרזים היסוד 

אך  הפרזים, על המוקפים מעלת גדול ובפשטות 

אופיר בכתם כתב י"ט)כבר ט' הפרזים (אסתר דסוד

ולעיל  ברמיזה, אפילו  לרשמו  ואין נעלם סוד הוא

י"ג )מניה פסוק פרצוף (שם הוא שושן  דסוד פירש

בט"ו נחו  ולכן משה כלת הנק ' דנוק ' הפנימי 

כלי הוא הפרזים וסוד  פנימיות, פנימי  ציון בנקודת

שבמדרגה  הבחנה דיש  הוא, והענין דנוק'. חיצון

השביעית מדרגה שהוא המלכות של העליונה

עד  דהיינו למטה המלכות עד הקדושה מתפשט



לנפשך  חכמה דעה ח

דמלכות מלכות  ופ"ב)בחי' פ"א ל"ו שער ע"ח ,ã(עי'

מבמדרגה  יותר  הוא למטה המלכות  של הגילוי  ואז 

המלכות של החיצוניות  שמזדכך  והיינו שישית ,

יחוד  שהוא שבת  בליל ולכן גדולה, יותר במעלה

דמלאכים יחוד  ובחי ' דחיק יחוד  בבחי ' (כמ"שחיצוני

פנחס) פ' הפסוקים מעלתבשער מתגלה שם הנה ,

לצדיק  זרוע אור  בסוד  ישראל על äנשמת והוא ,

של  המדרגה את  שמגלה דעתיק  דעת דרך

וזה הרד  הרדל"א, בערך  חיק בחי ' ע"ד שהוא ל"א,

פטירתו לפני  שאמר רשב"י  זוטא)סוד אדרא (בסוף 

היינו הברכה את ה' צוה שם כי  בציון  ה' בחר  כי

לצדיק . זרוע אור של זו מדרגה בבחי ' שהיה

ìëá  íéîù úåëìî  ìåò ìá÷ì äãåáòä úéìëú

 ãò äîùìì ñðëäì äîùì àìù êåúîå úò

 ïåéìòä âåðòúá  ììëäì  ùôðä úåìëì  íéëåæù

äðåîà éòåùòù ìù

 àìéîîå תורה למתן  ההכנה שהוא זו  בפרשה

כל  וצריך  ואנוהו', אלי 'זה סוד  ידי על

שהוא  שלו מהתפקיד דעתו להסיח שלא יהודי

עת בכל וצריך בתחתונים, דירה לקב"ה לעשות 

הלכה  אפילו מהלכה לזוז  ולא שמים מלכות לקבל

אפילו עת  בכל עול ולקבל שבשו"ע, קטנה

התכלית זה לא אך  לשמה, שלא הוא שבתחילה

דהיינו לקטנים, מגלים אין  זה דרז הרמב"ם כמ"ש 

להגיע  צריך אלא לשמה, שלא אינו  שהתכלית 

כליון  שיהיה באופן האל, אהבת מחמת  ללשמה

ולכן  האמת, וזה האל, יחוד  של בתענוג להכלל

לה' בעבדות מונחים יהיו  עת  שבכל רוצה הקב"ה

כו"כ  שהם מאדך  ובכל נפשך ובכל לבבך בכל

הקב"ה  כי מעט, מעט אותו  לגלות וצריך מדרגות,

רוצה  אלא לשמה, ושלא חיצוניות  רוצה אינו

בכל  ולהכלל להיחוד, כליון עם ויהיה לשמה שיהיה

והוא  אמונה, שעשועי  של האמיתי  בתענוג עת 

התיקון , עיקר והוא מזה, דעתו  להסיח שאסור הרז 

דעתיקא  תורה קודש  שבת קדושת סוד והוא

השכינה  ידי על רק לזה להגיע אפשר  ואי  סתימאה,

בסוד  אמת  הצדיק  שהוא משה ישיר  אז  בסוד  הק'

_________________________

למעלה ד. כתרו עדיין מ "מ הז"א, קומת כל כנגד פב"פ  עמידתה שהוא המלכות של שישית  שבמדרגה שם בע"ח  דמבואר פירוש:

המלכות  נכלל ואז  הז"א, כנגד אינה שלה דהמלכות  ונמצא דידה, היסוד כנגד דז"א המלכות  הקומה שבסוף  גורם וזה מכתרה,

כתרו, כנגד כתרה שגם באופן אחד, בכתר המשמשים מלכים שני שהוא המלכות של שביעית  במדרגה אך דידה, ביסוד דידה

דמלכות  מלכות  בחי' שהוא דידה המלכות ומתגלה דידיה, המלכות כנגד ועומדת  למקומה דידה המלכות  מתפשטת  ממילא אז 

ביסוד. נעלמת לכן קודם שהיתה

קומתו  שיעור כמוהו גדולה שתהיה דכללות ) שישית  מדרגה שהוא בפנים ג' מדרגה (פי' הג' פ "א): סוף  ל"ו (שער שם ע "ח וז "ל

באמצעית  אלא אורותיה מקבלת  אינה היא עדיין ואמנם עמהם. למעלה היא בהיותה שם ראשונות ה' של האורות ותקבל פב"פ,

בזכר, כנגדה זוג בן לה אין שבה שהמלכות נמצא מכתרה, למעלה וגבוה גדול יותר הוא כי מכתרה, גדול יהיה שלו והכתר ז "א,

ידו, על לקבל היא צריכה ואז  קומתו, שיעור מכל למטה היא שבה שהמלכות לו צריכה היא לכן שלו, היסוד מן למטה היא כי

בסוד שם יחד ונכללין עצמה , שבה היסוד עד ונתעלה זוג בן לה אין שלה המלכות לקבל ואז תוכל ואז אצלינו, כנודע  הכללות

ג"כ  ואז  שבה, ביסוד נכללת שבה העשירית כי לבד, עליונות  שבה ט"ס  פרצוף בה יש זו בבחי' כי ונמצא ז "א. של היסוד מן

אחד  בכתר משמשת  היא גם שתהיה דכללות ) שביעית  מדרגה שהוא בפנים ד' מדרגה (פירוש  הד' מכתרה. גבוה שלו הכתר

עכ"ל. שלה, הגידול תכלית  וזהו י"ס, בכל שלימה ותהיה או"א, דמיון ז "א ע "י שלא עצמה מאמא אורותיה ומקבלת  כמותו,

המדרגה ה. הוא כי אחד, בכתר מלכים שני שהוא שביעית מדרגה עתה לנו שאין דאף  קל"א בדף התו"ח דברי עפ"י הוא והענין

שביעית  מדרגה של בחינה האחור פרצוף  בפרטות  יש  האחור של המדרגה בגמר מ "מ פ"ב) ל"ו (שער שם בע "ח כמבוא דלעתיד

הנעשה  דכלי יחוד בחי' בסוד האחור בנין גמר שהוא שבת בליל ולכן אחד, בכתר מלכים שני של מדרגה מעין יש ושם בערכו,

כמשנ"ת. דמלכות  מלכות של הבחינה מתגלה זה ובערך בערכין, שביעית מדרגה של בחי' שם יש האחור, בגמר



תשע"ו  בשלח פר' ט של"ס

בדרך  ולפעמים א'ז', וזהו ז ', בסוד הק ' והשכינה א',

שלעולם  הכל כלל אך  לאה, בדרך  ולפעמים רחל

של  במצב הוא וכאשר  הק', בשכינה להדבק  צריך

של  בסוד  חזק להדבק צריך לאה של ומדרגה חושך

הא' עם הז' בחי' להדבק א"ז, בסוד  סוף ים קריעת

שהדעת לזכות  יכול ואז  העליון , היחוד שהוא

ועיננו בסובב, להדבקות אותו יעלה דעתיק 

ציון  ה' בשוב יראו בעין ועין  מלכותך תראינה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת

 êùôðì äîëç äòã

 äòã' של המדרגה לזכך  צריך כי  לנפשך' חכמה

בחי ' בעשיה שהוא שמים מלכות  עול קבלת

צריך  ושם שבגלגלתא, לשרשו ולהעלותו 'נפש '

וזהו באוירא, המאיר  דעתיק דעת  של באור להדבק 

לרדל"א  לעלות יכולים ועי "כ  לנפשך', חכמה 'דעה

כתר  'והיא הרדל"א וזהו למקום לעלות  לראשך'

שורש  ושם הק' השכינה ושם העצמי התענוג ששם

התענוג  המגלה העצמי רצון  בבחי' הממלא

כי קדשך' שבת שמור  קדושיך  מצות  'נצור העצמי ,

והניגון  דעתי"ס התורה מתגלה קודש בשבת

במקום  כי  וכו', כפול פשוט שיר  שהוא דלעתיד 

ע"ד  חיק היחוד של הגילוי  ענין  הוא יאיר כיום לילה

שהיה  אף  ואנוהו  אלי זה שנתגלה סוף  ים קריעת

עד  דעשיה עולה הקבלת נזדכך כי  וענן , חושך

על  להגיע יכולים כי  ומו"ס, בגלגלתא העליון שרשו

דעתיק  דעת שהוא ואנוהו אלי  לזה עול קבלת  ידי 

עלמא  ידי  ועל המצוות, במעשה התענוג שהוא

בתוך  בסוד  דאסכסייא עלמא מתגלה דאתגלייא

ולא  מטי בסוד  כאחד שמאחדים עד  ביבשה, הים

צדק  גואל בביאת  מלכותך  תראינה ועיננו מטי ,

אמן . בימינו  במהרה



לנפשך  חכמה דעה י 

תשע "ה באפרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ה  בא פר' של"ס
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הההה':':':': אאאאנננניייי ּכּכּכּכיייי וווויייידדדדעעעעּתּתּתּתםםםם בבבבםםםם ׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּתיייי אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אאאאתתתתתתתתיייי וווואאאאתתתת ּבּבּבּבממממצצצצררררייייםםםם י',ההההתתתתעעעעּלּלּלּלללללּתּתּתּתיייי (שמות ¦§©©§¦§¦§©¦§¤ŸŸ©£¤©§¦¨¦©§¤¦£¦

א'-ב')

 óåöøô  úîìòä àåä çñô  ìéìá äøåîù  äöî ãåñ

ìçøì äèîì  äéúåøåà  úëùîäå äàì

äðä והוא שמורה, מצה לאכול צריך פסח בליל

פסח  בליל לאה פרצוף  שמתעלמת  סוד 

אותם  לוקחים לאה וחלקי  רחל, עם נעשה והיחוד 

פסח  ליל של העבודה כל וזה לרחל, אותם ונותנים

על  מורה החמץ השבתת  כי שמורה, המצה בסוד

יורדים  אורותיה ואמנם לאה, פרצוף התעלמות 

באריז "ל כמבואר  לרחל ד 'וניתנים דרוש (שעה"כ 

מצה  נקראת  היא האחד בחי', ב' יש ולכן שם: וז"ל דפסח

אבא  של  ב' לאה כי שמורה, שאינה מצה והאחד  שמורה

ואינה  החיצונים, מן שמורה היא תמיד בפנים העומדת

הב' לאה אבל בה, ליגע יכולים החיצונים אין כי מחמצת 

שמורה  שאינה מצה נק' לז"א חוץ העומדת אימא של

שלא  בה ליזהר צריך  ולכן בחוץ, להיותה מעצמה

ת"ם  נק' שהיתה ומה החיצונים, בה ויתאחזו תחמיץ

אחיזת על  המורות  מ"ת לאותיות  להתהפך ח"ו תחזור

שתחזור  הוא השימור וענין כנודע. מות  הנק' החיצונים

ז' כל  בחוץ תשאר ולא ז"א תוך בפנים ליכנס הארותיה

נעשה  מה עתה ונבאר שם: דבריו ובהמשך  הפסח. ימי

אלו  ונכנסין הפסח ימי בז' המתבטלת  לאה של זו מבחי'

אין  בפנים בהכנסה והנה ז"א, תוך  בפנים שלה המוחין

פנימיות דרך  יורדים והם למעלה, שם לעמוד מקום להם

יוצאות ושם שלו, בחזה בז"א למטה עד דז"א הגרון תוך

אב"א  שם העומדת  רחל בראש ונכנסין החזה באחורי

ברדתם  האלו ההארות  נעשים מה נבאר ואח"כ ז"א, עם

רחל ) .בראש 

 àåäù  ùåáìîáù â"ñã 'é ãåñá íåöîöä ùøåù

ìåáâá ìåáâ éìá úåììëúä ãåñá øåà  úãå÷ð

 èåùô øéù ñ" äù

äðäå סוד והוא חושך , ובורא אור  יוצר הקב"ה

הנקרא  הנעלם חושך  סוד  שהוא הצמצום

יעקב בבית  ועי' הקדמון  דחושך (איזביצא)חושך 

נמשך  הבריאה תכלית וכל מאד, גבוה הוא הקדמון 

וסוד  הצמצום בסוד  שרשו  ופרעה הצמצום, מכח

הבכור , שהוא עשו  בחינת  סוד  והוא קדמון, החושך

שנעשה  הצמצום סוד של הבחינה כנגד הוא כי

יעקב. בחינת שהוא הקו  קודם בתחילה

äðäå בתוך דהנה ובגאונים צדק  בצמח איתא

חלק  בסוד חושך שהוא אף עצמו הצמצום

בריש  כמ"ש מים בשעלו מדד מי בסוד  שבו הבינה

אור  נקודת  הצמצום בתוך  יש  מ"מ שערים, מבוא

להקו ושורש היולי בחי' שהוא י' אות (עי'שהוא

הקודמות ) בפרשיות  חכמה אור דעה נקודת  והוא ,

סוד  וכל ב"ה, א"ס  לאור  המקושר  החושך בתוך

נה"י ובסוד מ"ן  העלאת  בסוד הוא באמת הצמצום

הנשאר  הי ' וסוד  הסובב, א"ס שהוא לחג"ת העולה

השיר  בחי' סוד והוא הקו , שורש הוא הצמצום אחר



תשע"ה  בא פר' יא של"ס

הקו כי  כפול, שיר  הנקרא להקו  שורש שהוא פשוט

מ"ב, בשער  המבואר  ניצוצין ב' מסוד  כלול כבר 

פשוט. שיר בסוד  אחת  נקודה בחי ' הוא הי ' אות  אך

äðäå אור לגלות הוא החושך של התכלית  עיקר

ששרשו מתגאה ופרעה גדול, יותר 

ממנו פחד רבינו משה ובאמת  הראשון, מהחושך

כמבואר  עילאין בשרשין  משתרש  ליה דחמא

של  הפנימית  בנקודה באמת אך  זו , בפרשה בזוה"ק

פשוט, שיר בסוד הקדושה שורש  הוא שם הצמצום

היחוד , כח והוא היולי , בחי' והוא אור  נקודת והוא

כמ"ש  מ"ן העלאת בסוד הצמצום נעשה וכאשר 

יש  שם הנה לחג"ת , נה"י עליית  ע"ד שהוא התו"ח

בחינת שהוא בהגבול גבול הבלי כל שנכלל סוד

הוא  זה פשוט ושיר  הצמצום, אחר  שנשאר י ' אות

חלל  לתוך הנעלם מתפארת להתפשט להקו  גורם

הצמצום.

 âåæ ïá  äì ïéàù ùãå÷ úáù ñ" ä â"ñã 'é ãåñ

äâåæ ïá  íä ìàøùé  úñðëå

äðäåוב"ן מ"ה שעלו המלבוש קיפול (שהוא ענין 

המלבוש ) של  התחתון וס"ג חצי ע"ב על

המלבוש ) של העליון חצי י '(שהוא נשאר  כך ידי  על

אותיות, כ' בהם יש וס "ג ע"ב שמות  כי  פתוח, דס "ג

דהרי אותיות , י "ט רק בהם יש וב"ן מ"ה שמות  אך

קיפול  דאחר  גרם וזה אותיות, ט' רק לו  יש ב"ן  שם

וב  מ"ה שעלו וס "ג,המלבוש  ע"ב על והלבישו "ן 

סוד  והוא פתוחה, וס"ג מע"ב אחת  אות נשאר הרי

קיפול  אחר  בגילו  שנשארה ס"ג דשם י ' אות

ולי זוג בן  נתת 'לכולם צעק דס"ג י ' ואות  המלבוש ,

אות שהוא קודש  שבת  סוד  והוא זוג', בן נתת  לא

כמו המלבוש , קיפול אחר  שנשארה דס"ג זו י '

שבת ה"ס  זו  י' שנקודת  האמצעי  האדמו "ר  שביאר

נקודת והוא זוג, בן נתת לא לי  הצועק  והוא קודש 

יסוד  ונקרא פשוט שיר  בסוד הצועקת היהדות

נתת לא ולי  זוג בן נתת  לכולם צועקת  והיא דבינה,

זוג. בן 

 äðäåנקודות ג' שיש  תצוה פ ' בזוה"ק  איתא

שהם  הפנים, בצד  וב' האח' בצד האחד 

סתימאה  טמיראה נקודה שהוא הטבור נקודת

היסוד  נקודת  והב' , עדן  דגן  טמירא נקודה שהוא

שהוא  דאימא יסוד  של זו ונקודה ירושלים שהוא

העולם  פנימיות  אחת  בבחי' ונקרא עדן , דגן נקודה

וארא) פרשת חכמה בדעה לעל  דס"ג (עי' י ' באמת  כי  ,

זה  ועל הצמצום, בנקודת  למעלה למעלה מקושר 

הי ' פנימיות לסוד שיכנס  פרעה' אל 'בא נאמר

דקדושה)דהצמצום פרעה בחי' סוד (שהוא והוא ,

הבאר  שהוא משה כלת  סוד היא זו  בחי ' כי נעלם

כלת וענין הפנימית, לאה סוד  דאימא דיסוד העליון

החיצונית לאה כי  שימורים מצת סוד הוא משה

והוא  שמורה היא הפנימית ולאה בפסח בטלה

רבינו. משה של  הבחי'

äàì ñ" äù  äùî  úìëì äëæ åðéáø äùî

 àåäù  ùãå÷  úáùã âåæ ïáä àåäå úéîéðôä

 â"ñã 'éä ùøåù

éë הצדיקים וכלל תפלה, בחי ' הוא לאה סוד הנה

שהוא  החיצונית , לאה בחי ' רק  להם יש

אמת הצדיק  אך  התפלה, חיצוניות  של המדרגה

הנקרארת הפנימית אה את לו יש  בשה בחינת

דס "ג, השרשי  הי ' לסוד  מקושרת  והיא משה, כלת

עליון , דדעת  ונקודה קודש, דשבת הנקודה והוא

לראות ס "ר כי  ה' וירא כמ"ש דמשה הדעת  וזהו 

יחו"ע, של הדעת  בסוד  ס "ר בעולה הויו "ת י ' שהוא

רבינו משה כי עדן . דגן  טמירא הנקודה וה"ס 

פרצופים, ב' הם ורחל שלאה החול בימות  אפילו 

למעלה  ולאה מהחזה למטה שרחל אף  מ"מ

למטה,מהחזה, נמצאת  רחל הנק' התורה דבחי' (והיינו

שהוא התפלה מהחזה)ובחי' למעלה הוא והנה לאה .

גם  דהיינו מהכל כלול היה בודאי  רבינו משה

בלאה  עסק  רבינו משה אך מתפלה, וגם מתורה

נכנס  והוא רגלך, מעל נעלך  של בסוד  העליונה

באמת והוא שמורה, מצה שהוא לאה לפנימיות 

קודש  בשבת נגדלת  דכאשר הגדולה, רחל בחי '



לנפשך  חכמה דעה יב 

רבינו משה באמת אך לאה, במקום אף עולה

הפנימית לאה בבחי ' אחיזה לו היה החול בימות 

רחל  בבחי ' קודש בשבת  לנו שיש ממה יותר  והוא

לשם. שעלתה הגדולה

 äæåנתת לכולם שאומרת דס "ג השרשית הי ' סוד 

שבת של הבחי' דהוא נתת, לא ולי זוג בן 

דאימא  דיסוד פנימית  הנקודה שהוא קודש 

והנה  הנ"ל, השרשי דס"ג לי ' בפנימיותה המקושר 

יהיה  ישראל כנסת  לה אמר  שהקב"ה חז"ל אמרו

מלכות שהיא הק' השכינה הנה כי  זוגך, בן

ניצוצין  י ' סוד  והוא בגלות, נמצאת  דמלכות

בע"ח המבואר  א"ק ע"א)שבעקבי י"ז וענין (דף ,

כאשר  באמת הוא זוגך  בן יהיה ישראל כנסת 

שוה  שכתרו שביעית  במדרגה השלם ליחוד זוכים

בשבת אפילו כזה יחוד לנו  אין וכהיום לכתרה,

סוד  יש  אך  שישית, במדרגה רק היחוד כי  קודש ,

שביעית מדרגה לפעמים שייך  האח' שבמדרגת

כנסת של הסוד  שייך  זו ובבחינה התו"ח, כמ"ש 

זוגך . בן  יהיה ישראל

 úîà  ÷éãöäî êùîð ÷"ä÷á â" äëäã ãåçéä çë

 éúù÷ úà ãåñá úù÷ä çìåùå  õåçá ãîåòä

 ïðòá éúúð

äðäã, המקדש לבית  לרגל עולים היו ישראל כלל

לפני להכנס  יכול היה לבדו הוא גדול והכהן

מקאזניץ  המגיד אך  למעלה, היחוד  ולעורר  ולפנים

הקשת זורק הוא האמיתי הצדיק רק דבאמת כתב

שנכנס  כה"ג ישמעאל ר' ואפילו היחוד , ועושה

שהיה  הדור צדיק בכח באמת זה היה ולפנים לפני

הסוד  לו יש הדור שהצדיק  והיינו בחוץ, שעמד אז

הוא  ורק  דמלכות, המלכות  של האמיתי האני  של

נתתי קשתי את בסוד  היחוד באמת  לגמור  יכול

הקשת חצי את השולח הדור  צדיק  שהוא בענן

שם. היחוד נעשה ועי "כ  בקה"ק

äæå עולה רחל קודש בשבת כי פרעה' אל 'בא סוד 

כה"ג  כניסת  ע"ד והוא דבינה מיסוד ומקבלת

משה  הוא לזה הגורם באמת  אך ולפנים, לפני

לכולם  וזהו מבחוץ, העומד  הצדיק שהוא רבינו 

והוא  זוג, הבן  היא ישראל וכנסת וכו ' זוג בן  נתת

אמת  הצדיק  באמתסוד  כי ישראל. מנשמת  הכלול

הגמור  חושך שהוא בחוץ דמלכות המלכות בחינת

יכולים  ישראל שכלל עושה זה הנה פרעה, של

שהוא  רל"א, יש  בסוד דקדושה להיש להכנס 

היש  שורש ברדל"א הגנוזה הפנימית המלכות 

דבר  נעשים והאין  האני ושם דקדושה, האמיתי 

למטה  המלכות שחיצוניות הסוד  וזה ממש , אחד

מלכות מלכוך בסוד העליונה המלכות עם מקושרת 

שניהם  הכה"ג וגם הצדיק גם ובאמת עולמים, כל

ואין  מאני  בעצם כלול אחד וכל אחד , דבר עושים

לגמור  אמת מהצדיק  הכח מקבל גדול והכהן כחדא,

בקה"ק . היחוד 

 ãåçé ñ" ä çñô ìéìá êðáì  úãâäå  úåöî

 àåäù ïåéìò úòãî  íéìáä 'æ êéùîäì ïé÷éùðã

 éìá ñ" ä  úåàéöîä ìëù  úåàøì  ò"åçéã  úòãä

ìåáâá  ìåáâ

 äðäåידי על הוא הראשון  החושך  להכניע הכח

בסוד  שבקיאים דהיינו דס"ג, י' של הסוד

משולש  כפול שיר  להמשך יכול שממנו פשוט שיר

של  הגדה אומרים כאשר  פסח בליל והנה ומרובע,

מהפה  הקולות להוציא שיכוונו באר"י איתא פסח

בשופר  הכוונה ע"ד דבינה יסוד מרן בסוד (כמ"ש 

ע"ג ) ל "ה דף  בנה"ש  לבנך  והגדת בכוונת והוא הרש "ש  ,

עליון  מדעת הנמשכים קולות  ז ' ע"ח להמשיך  (עי'

ע"ד ) ז' דף  י"ז כלל פ"ב כ"ה רבינושער משה ולכן ,

להיות והוא לראות, ס"ר  כי  בסוד עליון דעת  שהוא

בי ' דבוק  והוא הצמצום, שקודם א"ס באור  מונח

ששם  הפנימי  יסוד  בסוד האור  נקודת  שהוא דס "ג

הצדיק  כי פשוט, שיר בסוד בגבול גבול בלי  הוא

בסוד  עת בכל דבוק  הוא הצמצום במקום אפילו 

הנמצא  דרחל הפנימי יסוד שהוא דס"ג הי '

הוא  רבינו משה דבחי' והצדיק  לאה, בפנימיות 

שמורה  מצה שהוא זו  בבחי' עת בכל דבוק



תשע"ה  בא פר' יג של"ס

שום  לו  ואין  עת, בכל לאה של הדינים וממתיק 

דבוק  שהוא מבעי  דלא הסתר, ושל חמץ של ענין 

אלא  העליונה, הוי "ה שהוא כפשוטו  שלא בצמצום

התחתונה, הוי"ה שהוא הצמצום בחי ' מצד אפי'

הי ' נקודת שהוא י' האות  בסוד דבוק  הוא מ"מ

הבלים  ז' נמשך  ואח"כ  הצמצום, אחר הנשאר 

המציאות שכל הבלים הבל בחי' והוא עליון מדעת

מנקבי היוצאים הבלים ע"ד  הבלים בחי' רק הוא

בגבול, גבול בלי של ה"ס  הכל איך  ורואה א"ק,

שלמטה  רחל בחי ' עד אף  מזה מאיר  רבינו  ומשה

לרחל בי היורדים לאה של האורות  ע"ד  החול, מות 

פסח. בליל

'éä úãå÷ð ãåñì äñéðëä àåä 'äòøô ìà àá'

äùøùá úåëìîã  úåëìîä øù÷ì  íåöîöäã

 éá÷òáù ïéöåöéð 'éä ï÷úì  íéìåëé  ë"éòå ïåéìòä

 ÷"à

 äæåשבת של זוג הבן  הם ישראל דכלל הסוד

הנה  דבינה דיסוד  זו  י ' נקודת סוד  כי  קודש ,

ישראל נשמת  מסוד  מקבלת  הצדיקהיא בחי' (שהוא

ישראל ) נשמות מכל הכלול הסוד אמת הממשיכים

גוונין  הג' שהוא בענן, נתתי  קשתי  את  של

האמיתי האני עם מקושרים ישראל וכלל דהקשת,

באין  ונכללים ישרא"ל, אותיות  רל"א י "ש  בסוד

יש  אמת הצדיק  ולכן  כחדא, ואין  אני בסוד  הגמור 

בחי ' בסוד  א"ק שבעקבי  ניצוצין  הי ' לתקן  הכח לו 

הצדיק  ע"א)יוסף  י"ז דף  ע"ח מקשר (עי' והוא ,

ה'אין' עד ה'אני' שורש שהוא דמלכות  המלכות 

את הכבדתי  'אני ' כי פרעה אל בא סוד  וזה הגמור ,

האין  לו ויש  האני  לו  יש  רבינו  משה כי לבו ,

כאחד , הבחינות שני  את  לו  יש  כי אמת , ושניהם

ניצוצין  הי' שם שיש  בחוץ דמלכות  המלכות  כי

האני בחי ' הוא א"ק , בעקבי  יעקב שארית  בסוד

של  רל"א יש סוד  באמת  והוא הצדיק, יוסף של

אלו ניצוצין  י' יתוקנו  כאשר  ישראל נשמת

יודע  הוא רבינו  ומשה האמיתי, מהיש  ששרשם

במצה  דבוק  הוא כי דחיק, היחוד לעשות  איך הסוד

כל  כי  פסח, דליל היחוד לעשות  ויכול שמורה

הצדיק  רק לעשותם יכול פסח ליל של הכוונות 

לאה  של האורות ולוקח שמורה, מצה סוד  היודע

דחיק , זיווג רק הוא פסח שליל ואף  לרחל, ונותנם

דבר  אינו  לרחל דלאה האורות  נתינת ענין מ"מ

פסח  קרבן אוכלים ישראל כל דהנה פשוט,

ובחי ' דחיק יחוד  בחי ' שהוא עדן  גן  טעם וטועמים

עדן  דגן טמירא כמבואר נקודה ס"ח פ"ה סוד (שהוא

עי"ש ) וארא פרשת  חכמה מעורר בדעה הצדיק  כי ,

דבינה  יסוד  את ההגדה של עליונים נשיקין  ידי  על

עם  באמת אחד דבר שהוא משה, כלת שהוא

יחוד  לעשות יכולים ואז  שבחוץ, דמלכות המלכות 

בשוה. שוה בבחי '

àúéàåשבאמת ז "ל מקאריץ פינחס ר ' מהגה"ק 

בכל  לפעול גדול כח להם יש ישראל כלל

מזה  שרחוקים החיסרון  כל אלא העולמות , בכל עת 

הוא  דהיש  והיינו  והגיאות, הישות מחמת רק הוא

של  להפנימיות  מכוונים ואין  דמלכות , המלכות  סוד

כי עליון, דעת  לזה צריך כי הק ', באמתהשכינה

אחד  ענין  הוא למעלה והשכינה למטה השכינה

לדבקות ולהכנס  ולפנים לפני  להכנס  יודעים כאשר

יסוד  הוא דוד  כי וקיים, חי  ישראל מלך  דוד של

אותו מקשרים כאשר הוא וקיים' 'חי  ובחינת דלאה,

דרך  יש זו  בדרך הולכים וכאשר רחל, פנימיות  עם

ניצוצין  הי ' ולהעלות  העולם כל בתשובה להחזיר

ואין  אני  בסוד אחת מלכות הכל כי  א"ק, מעקבי

כלל  כי  זוגך , בן יהיה ישראל כנסת וה"ס כחדא,

והכל  להיחוד  מסייעים בחוץ שעומדים ישראל

ואין . אני  בסוד  אחד  נעשה

 åäæå ואין בתשובה שחוזרים השובבים ימי

ועיקר  תשובה, מתוך אלא נגאלים ישראל

הפנימי ליסוד להכנס פרעה' אל 'בא הוא התשובה

שום  שאין  ולדעת לבנך, דוהגדת  עליונים ולנשיקין 

בחינת שהוא גדול הכי בחושך ואפי' חושך,

אור  נקודת  שהוא דס"ג י' אות סוד שם יש 'פרעה'

להמשיך  אפשר ממנו  וממילא פשוט, שיר בסוד
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נשמת על ירחם וה' ומרובע, משולש  כפול שיר

ה' בשוב יראו  בעין  לעין  ומיד  תיכף שיזכו ישראל

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת ציון

אמן .



שבת  טו הל'

שבת  àהל '

 úéìîùçä  äèìôä ìò  óà ÷"åâ  úåùòì

øøåò [à שהפלטה שרצונו  לדרוש  והרבה מו"ר

הקוגעל  את  מניחים שעליה החשמלית

של  החום להקטין עבה כיסוי עליה יהא לחימום

והיינו גו "ק , שהיא הפלטה נחשבת  שבזה הפלטה,

זצ"ל הגריש"א כשיטת  בזה יצחקשדעתו (שבות 

פ"ח) והטמנה על שהיה גם גו "ק  לעשות שצריך ,

כמו דינה שמתחממת  עצמה שהפלטה הפלטה

בגו "ק . לכסותה שצריך  אש

âäðîå] הפלטה על כיסוי מניחים שאין  העולם

הפוסקים שאר כדעת  האג"מ זהו (ה"ה

פ"א  שש"כ גרשז"א קלו, סי' צבי הר לה, אות עד סי' ח"ד

א', סוס"י עלקטערי קונטרס ח"ו משה באר עח, הערה

ברית כו, סי' ח"ח צי"א ל, סי' ח"ה הלוי שבט ב', וסי'

ועוד ) סכ "ו, שהיה לפלטה עולם שאין  שכיון וסברתם ,

דרך  אין וגם החום להוריד  או  להעלות  כפתורים

נחשב  עצמו  זה הרי  החול, בימות עליה לבשל

דקטומה  ענין  כל שהלא לכסותה בלא אף כקטומה

וכאן  האש, על להוסיף יבואו  שלא כדי להיכר הוא

דרך  אין  וכן  האש  להגדיל כלל אפשרות  שאין

סתם, מגרופה חזק  יותר זה הרי  כלל, עליה לבשל

לבשל  אפשרות שיש  שכיון ס"ל הגריש "א משא"כ 

דלא  חז"ל בתקנת  נכלל הר"ז  הקלים מאכלים עליה

שליט"א]. למו"ר ס "ל וכן  רבנן, פלוג

ìòâå÷ä ìëà àìù  äæá äçîù  äàçîä

ãåòå [ áשהניחו המעשה נגד למחות הוסיף

הפלטה  על הקוגעל את לחימום

על  בזה וסמכו  חזרה, תנאי  ללא עצמה בשבת

האג"מ לד )שיטת  אות  עד סי' שיטת(ח"ב ועל

לב)היבי "א סי' מיחזי(ח"ו גזירת שליתא שס "ל

עליה, לבשל הדרך שאין חשמלית בפלטה כמבשל

אפשרות שאין כיון ליכא יחתה שמא גזירת  וגם

חזרה  תנאי כלל א"צ לדעת  וע"כ החום, להגדיל

הם  והגרע"י  האג"מ דעת  באמת  אך  בפלטה,

כהלכה שבת בספר כמש"כ  סי"ב)חידוש  (פ"י

במאור  הגרשז "א וכ "כ אוסרים, מהפוסקים שרבים

כג )השבת מכתב ובח"ב ל , מכתב שנוהגים (ח"א

של  לחום עליו  לחמם שהדרך שכיון בזה, להחמיר 

כמבשל. מיחזי גזירת בכלל הוא שוב סולדת, יד

 ÷" áùáå] מהקוגעל מו"ר אכל לא האחרונה

הנ"ל מעשה בו  (שהניחוהו שנעשה

עצמה) הפלטה על שבודאיבשב"ק שאף  והסביר ,

דעת על לסמוך  אפשר  שבת  מעשה שלגבי

איסור  שלענין וכידוע והיבי"א, דהאג"מ המתירים

דעה  שיש  מקום שבכל הוא הכלל שבת מעשה

בדיעבד התבשיל לאסור אין  (והביאוה"להמתרת 

לגבי  אף זאת  כותב ס"ד, שיח ובסי' ודוקא ד"ה רנג סי'

הדעות היינו בשו"ע כלל  נזכרים שאין ראשונים דעות

כמאב"ד שנתבשל אחר במאכל  בישול שאין ),áשס"ל 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

את ב. אף  בשעה"ד שמתיר כח ) סי' (ח "ח ישראל באבן זצ"ל פישר דהגרי"י יחיד דעת  של הפלא חידוש את  הזכיר אגב ובדרך

דס "ל  והט "ז  הב"ח לדעת רק יובן בשיטתו הביאור ולכאו' הנ"ל, הראשונים שיטת על בהסתמך  כמאב"ד כשנתבשל עצמה החזרה
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עי"ז  שיזהרו וכדי  מחאה בתורת כן  שעשה אלא

יותר ]. כן  לעשות  שלא

,äðéáì óà éðäîù  äàøð  íé÷ñåôä ïåùìîù  óà

äëåôä äøéã÷ óéãòäì  ùé ,äëåôä  äøéã÷ ö"àå

'àå] [â בפסק "ת מש"כ  לו הראה (סי'התלמידים

בסוגריים) 245 הערה משם רנג שמשמע

ומ"ב ובה"ט הרב ושו"ע רנט)שבמג"א סי' (סוף

ליתן  אפשר  אלא הפוכה קדירה דוקא שא"צ מוכח

אויר  הפסק דייקא שא"צ והיינו התנור, על לבינה

עליו לבשל הדרך שאין  דבר  כל להניח אפשר  אלא

אבן, כמו החול בימות בפלטה כן עושים היו (וכן

כפשטות מעתה שינהגו רצה מורנו אך שבביהמ"ד ,

הפסק בה שיש הפוכה קדירה להשים בפוסקים המובא

החום]. למעט אויר

 â" ò ÷ø àåä  ÷"áùá  úéð÷éø  äøéã÷ éðäîã àä

 ÷"åâ

 åðééäå [ãשהשו"ע ס"ג )שאף  רנג  אוסר (סי'

הקדירה  ע"ג לכתחילה להניח

החזרה  תנאי כל כשנתקיימו  רק ומתיר ריקנית 

קדירה  גבי על רק  תנאי ללא חזרה בס"ה השו"ע (ומתיר

תבשיל ) בה הביאוה"לשיש שכתב וכמו ד"ה , רנג (סי'

מתרתויזהר) אינה ריקנית שקדירה הפמ"ג בשם

מכוסה  כבר  שהפלטה הכא מ"מ חזרה, תנאי ללא

דורינו(כנ "ל )בפח פוסקי  גדולי  כתבו  כבר הרי

והגרשז "א הלוי  רנגהשבט סי' בפסק"ת (כמובא

(245 בפח הערה האש מכוסה שכבר שבכה"ג

ריקנית קדירה ע"ג שיניח מהני ודאי  בזה מע"ש

ללא  אף  עצמה בשבת  אף  עליה להניח להתיר

חזרה, תנאי

äøéã÷ä  ìò  ìòâå÷ä  çéðäì óéãò  äìéçúëì

ù"øòî  úéð÷éø

íðîà [ ä שב מו"ר הקוגעל הוסיף שאין  אופן

שיניחו מעדיף  היה עי"ז מתקלקל

לחוש  מעש"ק  כבר הקוגעל ועליה ריקנית  הקדירה

נדברו  אז  שו"ת  יג )לדעת סי' וח"ח יד סי' המובא (ח"ג

247)בפסק"ת החזו"א(הערה בדעת  לז שמפרש (סי'

שאף סקי"א) פח, ע"ג אף  ריקנית  קדירה מהני שלא

גו"ק הוי שהפח נימא בזה אם החזו"א כשיטת (דלא

דלא ואכמ"ל ) פח ע"ג כפח ריקנית הקדירה הוי  מ"מ ,

פסק"ת עיין אך חזרה, תנאי  ללא (בהערה מהני 

הפוסקים הנ "ל ) כגדולי  בירושלים שהמנהג

הנ"ל]. המתירים

_________________________

שבאיסור  וס"ל עליהם החולק הש"ך  לשיטת אך  כוותייהו, הלכתא שלית דעות  על בשעה"ד לסמוך אפשר דאו' באיסורים שאף

לחידושו. מקום אין בשעה"ד אף להקל א"א דאו'



מוהר"ן יז חיי

מוהר"ן  חיי

 æë÷ úåàà

(ãë úåà åúáéùéå åúãéì  íå÷î)

íòô áëòúðå , ò÷ååéãòååãòîì  òñð úçà

 çøëåäå ,úáù ìò òéâä àìå ,êøãá

 êåîñ à÷åé÷ååàìàä øôëá úåáùì

åéä àìå  åòâéúð  íéñåñä éë , ò÷ååéãòååãòîì

 ú÷ìãäì êåîñ àáù ãò , øçàúðå ,êìéì  íéìåëé

 àáùë ,êë øçàå .ì"ðä øôëì  ùîî úåøð

 úàæä äùòîä ìë  åðéðôì øôéñ ,ïàëì åúéáì

 íéñåñä åëìäù úòáù ,øîàå ,ìåãâ úåëéøàá

åöåøéù  äöåø äéä àåäå ,áøòì êåîñ

,øîàå ,êìéì  åöø àì  íä ìáà ,ìåãâ úåøéäîá

 äîãðù ,íåìçá ïéçøåáù  åîë äîåã  äéäù

 çåøáì åì  øùôà  éàå ,çåøáì êéøöù  íãàäì

, íåìçä êøã êëù ùåçá òåãéë ,ïôåà íåùá

 àìù ãàî ìåãâ øòö åì äéäå ,æà  åì  äéä êë

åì äîãðå , íåìùå ñç úáù ìåìéç  éãéì àåáé

 íãàä úà ïéëéìåîù åîë åúòéñð úòùá

,óåñ ïéà ãò ìåãâ ãçôä éàãåá æàù ,íåðäéâì

 úáù ìåìéç  ùùçî  åéìò  äéä  äæ ãçô  ùîî ïë

åðåùìî úö÷ éúðáä  åéøáã ììëîå .íåìùå  ñç

åúåà ïéëéìåîù äòùá íãàä ìù ãçôä  íöò

 úàæ  øéöì øùôà éàå ,íåìùå  ñç íåðäéâì

 íöåòî  âéìôäå , íéîòô åéøáã ìôë  éë áúëá

,úéìëú ïéàå óåñ ïéà ãò àøåðäå ìåãâä ãçôä

åúåà ïéëéìåîù úòá íãàä ìò ìôåðù

åéìò äéä äæ ãçô  ùîîå ,íåìùå  ñç íåðäéâì

 ìåìéç éãéì àåáé àìù àøéúî äéäù úîçî æà

 óøåçá äúéä úàæä äùòîäå .íåìùå ñç úáù

 éë ,íìù øåôéñ  äæá  ùéå , äøéù úáù íãå÷

 èøôá ,÷éø øáã äéä àì ì"æéáø ìù áåëò

åéùðà  åéä  øáëå ,äøéù úáù ìò òñðù úòá

 êéøö  äéä àåäå ,úåøéò äîëî íù íéöáå÷î

 úåùòìå ãàî  äàøåðäå äùåã÷ä åúøåú  øîåì

åúøåúá ï÷úîå  äùåò  äéäù äî ï÷úìå

 úò ìëáù ,øîàå , åéùðà íò  å÷ñòå äùåã÷ä

,åéùðà  éðôì äøåú  øîåì êéøö àåäù õåá÷ä

 ìàøùé ììë ìò ùéù ãçôäå  ùòøä  ùîî éæà

 ïéëìåäù úòá ,áøò úòì øåôë  íåé áøòá

åéìò ìôåð äæ ùòøå ãçô  ùîî ,úñðëä úéáì

øîåì êéøö àåäù ,áåè íåé  åà úáùä åúåàá

øáëù , äæä ìåãâä  ùòøä  øçàå . íéáøá äøåú

 äîëî åëøãë äøéù úáù ìò àåáì ïëåî äéä

 àåä  øôëá úáùå áëòúð íåàúôå ,íéðù

øáëù íéùðà úö÷ ãåòå åîò åòñðù åéùðàå

øôëá úáùì  åçøëåä íìåë , åúàø÷ì  åàá

,úåúùìå ìåëàì äî  íäì  äéä àìå ,ì"ðä

, äìçä ìò  ùã÷ìå ïâã ìù äìç ìåëàì  åçøëåäå

ùã÷ì  ñåë íù äéä àì  éë,óøù ïééä ìò

.íäì  åéä àì  äìéëà  éìë  íåùå ïéëñ åìéôàå

øãñ ìë êë  øçà  øôéñ äëøáì  åðåøëæ àåäå

 òñð úáù  øçà .úåëéøàá  íù äéäù úáùä

øùò  äùîç äéä  éðù  íåéáå , ò÷ååéãòååãòîì

åéùðà  íò æà áùéå ,äãåòñ  åùòå ,èáùá

.íäéðôì øîåì êéøö äéäù  äøåúä æà  øîàå

 ìò øáòù äîî ãçà øáã òãéì  äëåæä éøùà
_________________________

תשע "ז.א. ויחי פר' וערש "ק  ליל נאמר



לנפשך  חכמה דעה יח

åéä åéúåòøåàî ìëá  éë , íòô ìëá ì"æéáø

.ãàî úåîåöòå úåàìôð úåàøåð úåãåñ

 æ" äåòáù ãçà ìë  ìò  íéøáåòù íéðå÷éú

ìò [ à' ואפי בעוה"ז , שנמצא ואחד אחד כל

מופלגים  צדיקים ואפילו אמת , צדיקי

ובחי ' ניצוץ הדורות , שמיחידי רביז"ל כמו

תיקונים, מיני כל עוברים עליהם גם הרי  משרע"ה,

בפחד  פחד שרביז "ל איך  פה במעשה  שרואים וכמו 

ולבסוף  שב"ק , חילול בסרך ח"ו  להכשל  שעלול נורא

לו היה ולא שבת, באותה תורה לומר  יכול היה לא

שבת, מאכלי  שאר ולא עליו , לקדש  יין כוס  שם

וכו'. החול ימות  של מאכלים בשב"ק  לאכול והוצרך 

 úå÷áãá ãéîú éç  ìàøùé  ìù  íáì  ä"òà÷òé

 é" ùäá

 íðîà [ á הפרשה על בזוה"ק  מש"כ  לידע יש

מצרים', בארץ יעקב 'ויחי

וזכה  משיח ביאת  על לנבואה זכה שיעקאע"ה

מצרים, ארץ של במקום דוקא אמיתיים חיים לחיות 

פשוט  שהנה מקודם לידע ויש  הארץ, ערות 

ישראל של לבם שהוא דיעקאע"ה שיעקאע"ה (כידוע

הקומה  כל של  הלב בחי' שהוא תפארת, – הז"א בבחי'

המקומותשלימה) ובכל שנותיו שבכל בודאי הרי ,

שאין  בדביקות דבוק היה בהם, שהיה והמצבים

בהש "י  בבחי'לשער  הוא דז"א חב"ד  בספרי (כידוע

הדבקות ) על מדת  שהתאבל השנים בכ "ב ואפי ' ,

אז  גם הרי  שכינה, עליו שרתה ולא הצדיק  יוסף 

בפנימיות אך  בחיצוניות, רק  זו הסתלקות היתה

בכל  בהש "י  ודבוק ישראל של לבם היה יעקאע"ה

אהלים  ויושב תם היה שיעקאע"ה מצב, ובכל זמן 

באור  דבוק  שהיה ע"י בהש"י בדבקות תמיד וחי

בבחי ' תמיד חייו היו ועי "ז  התורה"ק , של האלקי

בגמ' וכדאי' עדן  גן  ע"ב)חיי  טז דף שהקב"ה (ב"ב

ורק  בעוה"ז , ג"ע טעם ליעקאע"ה הטעים

היה  הצדיק  יוסף על האבילות  בזמן בחיצוניות 

שהוא  מי  על אלא בגילוי שורה השכינה ואין בצער

נסת ע"כ שכינהבשמחה הימנו בשנים (בגלוי)לקה

מהש "י לגילויים זכה לא אלו  בשנים [ומ"מ אלו .

מהש"י]. פנים הסתר בחי' האלו  בשנים אצלו שהיו 

'éçáá  ÷ø ÷éãöä  ìù úåðè÷äå øòöä íéîòôì

 à"èñäî  äøúñäå ùåáì

êãéàîå [â בזוה"ק ג"כ  שאי' אף  במצרים אח"כ

שם  שהיה הפרשה בהתחלת

טמא  במקום שנמצא על צער  בבחי ' ג"כ יעקאע"ה

הצער  הפריע לא שם אעפ"כ  מצרים, של כזה

שם  וזכה הנבואה, ולגילוי  השכינה להשראת 

משיח  ביאת  נבואת של ביותר הגדולה לנבואה

עירה  לגפן 'אוסרי יהודה על  שהתנבא הנבואה (שהוא

להשראתוגו'') הפרעה היה לא הצער  ששם וחזינן ,

הסתר  בבחי' במצרים הצער  היה ולא השכינה

עמוק  ענין בזה שיש  אלא ונסיון , ועונש  פנים

באופן  הצדיקים את מנהיג הש "י  שלפעמים

כדי קטנות  ובבחי' אח' בבחי ' להתלבש שיצטרכו 

לקטרג  תוכל שלא מהסט"א והסתר לבוש יהא שזה

עצומים. סודות לגלות הצדיקים יוכלו  ועי"ז

íéîìòð  äìåàâä éãåçéá  íé÷éãöä  íé÷ñåòùë

íäéøáàî  óà  íéøáãä

ïëå [ãבחז "ל ע"א)אי ' צט דף  על (סנהדרין

לאברי גליתי  ש 'ללבי  השלימה הגאולה

שכשעוסקים  הספה"ק  בזה ומרמזים גליתי', לא

לגאולה  הקשורים גבוהים ביחודים הצדיקים

ידע  הלב שרק כ "כ בהסתר  בהם לעסוק  צריכים

מיחודים  כלל ידעו  ולא ירגישו לא והאברים מזה

שנשפעת אחרים קדושים מיחודים [לאפוקי האלו 

מתלהטים  שכולם האברים כל על קדושתם

היחודים, וקדושת  מאש ומתלהבים ומתחממים

שנעשים  הגאולה של הגבוהים ביחודים מא"כ

וה"נ  הלב], בפנימיות נסתר במקום רק  ונרגשים

הצדיקים  נצרכים פעמים שהרבה בעניננו,



מוהר"ן יט חיי

שעוסקים  בשעה גדול קטנות  בתוך  להתלבש 

ונוראים. עצומים בתיקונים

 ÷ñò ––––  äàøåð úåðè÷á ÷"áùä  ì"æéáø äùòùë

' åëå 'éúéìâ  éáìì'ã  íéðå÷éúá

ð" äå [ ä צריך שהיה פה רביז"ל של במעשה

כזו, נוראה בקטנות  שב"ק לעשות

קיד  ללא היין)וש שבת הרי(על וכו', סעודה וללא

המופלגים  שהצדיקים בחיצוניות, רק היה הכל

[כמו גסים בלבושים בחיצוניות לפעמים מתלבשים

עצמו הכניס  לאר "י  שבדרכו  רביז "ל על שמובא

כא' ברחוב ששיחק מופלגה, דקטנות  בקטנות 

וכו', הקטנים עליו  ויקלסו  שילעגו הדעה מחסרי 

קדושת ולקבל להכנס  לבסוף  זכה כ "ז ע"י שרק

היותר  בתיקונים עוסקים הם דייקא ואז אר"י],

לא  לאברי גליתי  'ללבי  של היחודים בחי' של גדולים

גליתי'.

 äæå הצדיקים של הפלא דרכי  נוראות נורא

חיצוניים  בלבושים שמתלבשים המופלגים

כאלו במצבים אז ודייקא וקטנות, הסתרה של

גדולים  היותר נוראים ותיקונים ביחודים עוסקים

שאף  גליתי ', לא לאברי גליתי 'ללבי  שבבחי'

הוא  שעתה משיגים לא בכלל הצדיק  של האברים

אינה  שהסט"א וכ "ש ביחודים, לעסוק שאפשר זמן 

מזה. כלל יודעת

 ïéðò àåäù 'úåøéô'ä  ìò æîøî –––– èáùá å"è

äùåã÷ä ãö ìù ïåçöðä

 íåéáå [å אז היה èáùá'שני øùò äùîç'

לפירות ר "ה הוא בשבט שבט"ו וידוע

והזוה"ק  ע"ב)האילן , קג דף ש 'פירות(ח"ב אומר 

והסט"א  פירין עביד  הקדושה שצד מרמז האילן '

והיינו פירין, עביד ולא דאיסתריס  אחיר  אל הוא

שלכאו ' פעמים הרבה רואים שבעוה"ז  שאף 

ענינים, מיני בכל ח"ו  הצלחה איזו לה יש הסט"א

ח"ו, מצליחה שאינה לפעמים נראה הקדושה וצד 

לצד  שרק  הזוה"ק שאומר  כפי  היא האמת אך

וזה  פירות . שום אין  ולסט"א פירות, יש  הקדושה

הקדושה, צד של הפירות  ענין – עמוק ענין 

המתברר  דבר  הוא הקדושה צד של שההצלחה

של  הקיום את  שרואים כמו  ולמשל הדורות , במשך 

כ "כ  שסבלה הקטנה האומה שהיא ישראל כלל

ואח"כ  ועצומות , גדולות  מאומות ורדיפות  שמדות

ישראל  את שרדפו הגדולות האומות שמכל נתברר

וכו') ויון –(כרומי ישראל ועם פירות , נשארו לא

וקיים  חי  - וכו ' ועינוה ששחטוה הקטנה הכבשה

עד . לעלמי 

 éìåãâ ìò úåøåãä êùîá äúéäù 'çîä ïéðò

 çöéð äùåã÷ä ãö ñ" ëåñù –––– íé÷éãöä

ïëå [æהדורות במשך שהיתה המח' בענין רואים

רדיפותעל  נגדם שהיו הצדיקים גדולי 

היה  שכן  וכידוע העולם, כל את  שהרעישו נוראות

הצדיקים מגדולי  הרבה הרמח"ל,אצל (הרמב"ם,

החסידות וגדולי רביז"ל  התניא, בעל אייבשיץ, הרר"י

נראה ועוד ) היה המח' של הסערה רוח שבשעת עד 

אצל  [וכגון צלחה, רשעים שדרך פעמים הרבה

ספריו רוב את  לבער צריך  שהיה הרמח"ל רבינו 

שכתב התורה"ק )הנוראים סודות  מחמת(מגילויי

שרדפוהו הדור גדולי  של והחרמות  השבועות

מכל  הרי הדורות בהמשך  ואילו וכו '], בכך  וחייבוהו 

ומכתבי כתבי  [שכל זכר, כמעט נשאר  לא החולקים

שיפנה  מי ואין ההסטוריונים בגנזי  גנוזים החרמות 

רבים  של שמותם ואף בהם, ללמוד  ויסתכל

לגדולי ומפורסמים נחשבים היו שבזמנם מהחולקים

נזכרים  ואין אצלינו ידועים אין  כהיום הרי  הדור

הטהור  שמם נשאר  הצדיקים ואילו  שמותם], כמעט

הק' ספריהם לומדים ישראל וכל עולם, לזכרון

זה  ממשל ורואים הק', ובתורתם בהם ודבוקים

הצלחה  איזה ישנה שעה שלפי  בחי' שיש שאף 

ולא  אסתריס אחר  אל סוכ"ס  הרי  להסט"א מדומית

היא  הקדושה צד  ולבסוף  אמיתיים, פירין  עביד 

והנצחית. האמיתית  ההצלחה שמצליחה



לנפשך  חכמה דעה כ 

å"èá à÷ééã äøåúä ì"æéáø äìéâù àäá æîøä

 èáùá

ð" äå [çקטנות רביז"ל שעבר שאחרי בענינינו

של  בחשש  שהיה שב"ק  של דקטנות 

לו היה ולא גיהנום, של בפחד והיה שבת  חילול

יכול  היה ולא לאכול, ומה לקדש מה על לרביז"ל

הקיבוץ  לעשות  יכול היה לא ובגילוי  תורה, לומר 

נראה  והיה שירה, בשבת  לו שהיה הקבוע הק'

ומנעתו ניצחתו הסט"א כאילו  בחיצוניות 

עשה  בשבט ט"ו שני  ביום אח"כ אך  מתיקוניו,

בדעתו שהיה הנוראה התורה וגילה סעודה רביז"ל

דייקא  נאמרה שהתורה בזה והרמז  בשב"ק , לומר 

לרמז  האילן , פירות של הזמן שזה בשבט, ט"ו ביום

ההצלחה  שהיא האילן, פירות יש  לקדושה שסו "ס 

גם  אז  עסק שרביז"ל ובודאי  ביותר , הגדולה

של  שענין  הגאולה, אל הקשורים ויחודים בתיקונים

אדנ"י, דהוי"ה – היחוד  פרי  האילן ' 'פרי הוא משיח

והוולד  הלידה ועיקר הוולד, בחי' הוא הפרי  שענין

צדקינו משיח דלידת ענין  כמ"פ הוא בנ"ך (כדאי'

וולד ללידת  צדקינו משיח ואת הגאולה את  שממשילים

לנו') יולד  'ילד ע – והצדיקים בשבט , בט"ו  וסקים

משיח. תיקוני בעניני

òåãéëåימי באמצע הוא בשבט שט"ו 

תיקון  ענין  שכל השובבי"ם,

הקשורים  הק' הניצוצות  תיקון ענין הוא השובבי "ם

הגאולה, 'פירותלתיקוני  ג "כ  נקראים (שהניצו"ק

שנקרא  הז"א אל  ועולים שמתבררים הניצו"ק  האילן',

וכו',אילן) פירות סוגי  ג' זה ביום אוכלים [וע"כ  ,

בספה"ק  ז)כדאי ' נהר ז, מעין ג'(חסל "א כנגד  שהם

בי "ע  כל áעולמות  את  להעלות  בזה שמכוונים ,

האצי']. אל הבי"ע ניצוצי 

 áìä úãåáòì ñðëäì  ùé úåðè÷ä ïîæá

 úéîéðôä

åðàå [ è מה לגבי למעשה מזה ללמוד  צריכים

כל  מישראל ואחד  אחד  כל על שעובר

ש 'ויחי לזכור צריכים ואז  קטנות , של מצבים מיני

אפשר  הקטנות  בזמן שדייקא מצרים', בארץ יעקב

מאוד , ונסתרת  פנימית  לעבודה להכנס וצריך 

שאף  גליתי', 'ללבי  שבבחי ' הלב', 'עבודת 

דייקא  הרי קטנות  של במצב נמצאים שבחיצוניות

גדולה  בדבקות  הלב בפנימיות  לעסוק אפשר אז

בלב  נוראים ותפילות ביחודים לעסוק אז ואפשר 

עללהש"י מרמז שזה תפילה', זו שבלב עבודה ('איזו

_________________________

על ב. רז "ל שאמרו כמו מינים, הרבה יש ומין מין ומכל בעולם, נבראו אילן פירות  מיני ל' כי ודע שם, לאברהם החסד זל"ק 

שהם  ומפני דבריאה, ספירות עשר סוד הבריאה מעולם עשרה המינים. בכל וכן תמרים, מיני שבעים תמרים ושבעים פסוק

תאנים, ענבים, הן, ואלו שהן, כמות  ונאכלים בחוץ ולא בפנים לא קליפה להם אין לאצילות  וקרובים הטומאה מן רחוקים

חרובין. סווראב"ס , בלע "ז), (מורי תותים בל"א), (קיטין חבושים אגסים, לימונים, אתרוגים, תפוחים,

קרובים  שאינם העשייה, עולם ובין הבריאה עולם בין בינוניים שהם דיצירה, ספירות  עשר סוד היצירה מעולם מהם ועשרה

כגרעין  רך  שאינו לפי נאכל אינו הפרי בתוך  הזרע גרעיני לכן הבריאה, עולם כמו רחוקים ולא העשיה עולם כמו לטומאה

גינדא"ש, משמישוש, סירולא"ש , פרישקו"ס , סופייפאפ "ס , גודגניות, תמרים, זיתים, הן, ואלו דבריאה, הפירות  שבתוך 

ניספולא"ש. אקראני"ש ,

היא  הפרי שקליפת  שבחוץ, מה ונזרק שבפנים מה נאכל ולזה דעשייה, ספירות עשר סוד העשייה, עולם מסוד מהם ועשרה

לוזים  ערמונים, שקדים, אגוזים, רימונים, הם, ואלו מהם, טומאה יקבל שלא כדי לו הקרוב התמורות עולם ובין בינו מחיצה

מאוזישו. פיסטוקוס , פיניו"ניס , פרישין, בלע"ז , אלביוטא"ש אלוני"ם בלע"ז , אנש  אלוילי

מיני  הל' אלו וכנגד ממרום. רוחו עלינו יערה עד קבלתי לא ספירות עשר סדר על סדורם אבל קבלתי ומספרם שמותם ומנין

עליהם  מברכין ואין קליפה כולן אלא אוכל בהם אין ורובן מאליהן, היער בעצי שצומחין דשמאלא מסטרא אחרים ל' יש פירות

עכל"ק . וכו'. דשמאלא. לסטרא ורומזים הואיל מהם יאכל לא במעשיו שמדקדק ומי העץ, פרי בורא



מוהר"ן כא חיי

אין  מלאכים שאף ית ', לפניו רק  הגלויה שבלב תפילה

שבלב) מחשבות  שמזמן יודעים מתגלה ואח"כ ,

לצד  גדול נצחון  ונולד נצמח וההסתר  הקטנות 

של  תורה מזה להמשיך שיכולים עד הקדושה,

בימינו במהרה ברחמים גוא"צ בביאת גאולה

אמן . ממש

 úøåú'  ÷" äôñ  ìò ' íëç áì'  ùãçä øôñä ïéðòá

' íëç

äôñåä] [ éהשיעור ספר אחר  לפניו (כשהביאו

ספר  על פירוש שהוא חכם לב החדש

חכם) ספה"ק תורת על חדש ספר  עתה יצא הנה ,

פירות בבחי ' והוא חכם], לב [הנקרא חכם תורת

שעכשיו לגאולה, הקשורים פירות שהזכרנו, האילן 

תורת הספה"ק את ולהבין ללמוד  לזכות  אפשר

להבנה  מאוד  וקשה עמוק ספר  הוא שכידוע חכם

שהספר  נראה שהיה תקופות  והיו למקובלים, אף

בו, שהבין  מי שאין  העולם, מן להעלם עומד 

חדשות מהדורות  כמה נדפסו  האחרונות ובשנים

השגה  פתח נפתח שעתה עד  הלימוד , על המקילים

ממקובלי אחד ידי  על הזה הקדוש בספר  והבנה

הק ', בדבריו  והבנה פירוש  שפתח הגיה זמנינו  וגם

מאות משבע יותר  בו ומצא הכת "י, מתוך  הספר

בפשט נפ"מ גם בהם שיש לשונות , (וב"ה שינויי

תו"ח) ספר מחצי יותר זה בספר נתבאר וכנ"ל כבר ,

בחז "ל ואי ' פירות , לו יש הקדושה צד  (ב"ר שסו"ס

ח) לונח, נחשב צדיק של מקחו  בבירור העוסק  שכל

שנחשב  היינו  הדברות, העשרת כל קיים כאילו 

בעניני העוסק  ספר  ובפרט התורה, כל קיים כאילו 

התורה"ק הראשונותפנימיות הלוחות  בבחי' (שהוא

תורתכידוע) בספה"ק ללמוד  כולנו שנזכה ויה"ר  .

אמן ]. ברחמים ולגאו "ש  חכם



לנפשך  חכמה דעה כב 

מוהר"ן  חיי

 çë÷  úåàà

(äë úåà åúáéùéå åúãéì íå÷î)

øçà ìò ãåò òñð àì ,âøáîìî àáù

, íã÷î  åëøãë  äøåú  øîåì òðééø÷åàä

øôñî  äéä úçà íòôå .úàìåçä úîçî

 äéä ïéîãå÷ä íéîéáù ïéðòî äøéù úáùá

 íù øîåà äéäå  åììä íéúòá  äðéãîä ìò òñåð

, òâòâúîë  øôñî  äéäå ,' åëå  äàìôð äøåú

 ïéðò äéä ,äìâòä ìò áùåé  äéäùëù , øîàå

åàöéå , íùì òñðù øéòì àá äéäùëå ,ãçåéî

. øçà ïéðò äùòð  äéä ,ãåáë åì åùòå  åúàø÷ì

øîàùë ,øçà ïéðò äéä ,øéòä ìà ñðëðùë

 ìáé÷ùë êë  øçà , øçà ïéðò äéä ,íù äøåú

 äîë äæá àöåéë áùçå ,øçà ïéðò  äéä ,úåòî

 ïáåîäå . øçà ïéðò  äéä íòô ìëáù , íéðéðò

 äãåáò  äòéñðä ïéðòá åì  äéäù ,åéøáãî

 éðôá ïéðò ìëá ãàî äàøåðå  äàìôð úãçåéî

' åëå ' åëå ãåáëäá ïä ,äòéñðäá ïä , åîöò

.ì"ðë

äãùá êìîä ––––  åúòéñðá  ÷éãöä úìòî

 äæå [àבספרי המובא בשדה' 'המלך  של בחי'

בעיר  נמצא שכשהצדיק  היינו חב"ד ,

נמצא  וכשהצדיק  אחת, בחי' זה שלו , הקבועה

בשדה' 'המלך של ענין הוא במקומו שלא בנסיעה

אל  להגיע ביותר  נקל ואז  לגמרי , אחר  ענין  שהוא

זי "ע התניא בעל שמאריך  וכפי פר'המלך , (לקו"ת 

ע"ב) כה דף  אלול ראה חודש ימי  לסגולת בנוגע ,

ולגשת להתקרב בניקל ואפשר  בשדה המלך  שאז 

מחוץ  בנסיעה כשהצדיק  הוא וכך  אליו, ולהתקשר

הקבוע. למקומו

 ÷éãöä é" ò  úåòî úçé÷ì ïéðò

 ìòáå [á הרה"ק רבו בשם מביא זי "ע התניא

שבזמננו זי"ע מוויטעבסק הרמ"מ

להם  שאומר לפני  מהעם מעות  לקבל הצדיק  מחויב

רביז"ל )תורה, כאן שמזכיר בעה"ת(וכמו ומבאר 

כשיש  אלא השכינה את  לגלות  אסור  הגלות שבזמן

הסתר  שעושה המעות ענין וזה ולבוש , הסתר  לה

שהסט"א  הסט"א, מקטרוג התורה על וכיסוי

כדי הוא תורה אומר שהצדיק שזה ואומרת  סבורה

על  ולבוש הסתר  נעשה ועי "ז  המעות, את לקבל

בתורתו, גבוה אור לגלות  הצדיק  יכול ואז  התורה,

א  גילה אע"ה שיעקב ויחי, בפר ' שרואים תוכמו

משיח של והנבואה שבירךהסוד בברכתו (שהיא

וכו') שילה' יבא כי 'עד  מצרים,ליהודה בארץ דוקא ,

סבורה  ועצבות  הטומאה במקום שם שדוקא

שם  דייקא ואז הצדיק , מכח כ"כ  לפחד  שאין  הסט"א

והנבואה  האור את הקץ, את  לגלות  יעקאע"ה יכול

משיח. של

ùåøéâ  ìù ïîæá  äðéëùä  ìà úåøù÷úä

ïëå [â שדייקא לפעמים, הצדיקים מנהג הוא

בחיצוניות ונמצאים ובדרך  בחוץ כשהם

_________________________

תשע "ז.א. שמות  פר' וערש "ק  ליל נאמר



מוהר"ן כג חיי

הם  יכולים שם דייקא לפעמים קטנות , של בבחי '

שכל  מהרמ"ק אי' וכן  מופלגים, סודות לגלות

רבות וכמובא הדרך , על נאמרו שבזוה"ק  הסודות 

הסודות את גילו  החברייא וכל שרשב"י בזוה"ק

הרמ"ק  עוד בזה שמבאר  וכפי בדרכים, בהיותם

בזה  הרי  מבתיהם מתגרשים שכשהצדיקים

בגלות נמצאת היא שגם השכינה אל מתקשרים

השכינה  אל שמתקשרים ועי "ז  מגורשת, בבחי '

בביתם. בהיותם להשיגם שא"א סודות משיגים

 ÷" îøäå כשלמד הארץ על לישב מנהגו  היה

וזה  השכינה, אל להתקשר כדי  זוה"ק

במעלת זי "ע מקאריץ מוהר"פ  הרה"ק מש "כ בבחי '

הארץ על וכו')הישיבה חצות  תיקון שבזה (בזמן

בארץ  שנמצאת  הק ' השכינה אל מתקשרים

השפלות. במקום

ïëå] שמות )בפרשתינו שמשרע"ה (פר' נראה

זיווגו את  אלמצא התקשרות  (שבבחי'

הק ') חרב השכינה מפני בברחו  בגלות בהיותו  דוקא

הסנה)פרעה למראה אז זכה ].(וכן

 úà ãáëî êéà ò"à ãéîú ÷åãáéù ä÷éãáä ïéðò

' ä éàøé

ïëå [ã בנסיעה שבהיותו מגלה זו בשיחה רביז "ל

אחר , ענין לו  שנתנו  מהכבוד  נעשה

השכינה, כבוד  הוא לצדיקים שנותנים שהכבוד 

בליקו "מ רביז "ל ו)וכמ"ש אות יד, סי' שהאדם (קמא

המלכות את  להעלות שזכה כמה לראות יכול

והאדם  ה', יראי את  לכבד שזוכה מה לפי  לשרשה

הכבוד  לפי  לבדוק  יכול ה' ויראי ת "ח שפוגש 

בהעלאת דרגתו  היא ומה איך  אותם שמכבד

אף  שינוי זה בענין  שיש בחוש  ורואים השכינה,

לבדוק  האדם וצריך  ליום, מיום עצמו  אחד  באדם

נותן  הוא כבוד כמה זה, בענין עת בכל עצמו את 

כמה  בשבילו סימן  שזה ה', וליראי  לצדיקים

של שהעלה  התכלית  שזהו  לשרשה, השכינה את

הק' השכינה את  להעלות לזכות עבודה"י כל

והכבוד  החבור  ענין וע"כ  בבעלה, ולייחדה לשרשה

שזו הן מאוד, נורא ענין  הוא ה' ויראי לצדיקים

כל  על גילוי שהוא והן כשלעצמה, נוראה עבודה

באמת נעשית  היא כמה ידע שעי"ז עבודתו שאר 

עבודה"י מעיקרי וזה השכינה, והעלאת לתיקון

זה. בענין זמן בכל עצמו  את  לבדוק 

äáåùúä  úãåáò úåáéùç

 èøôáå [ ä של הק ' ימים האלו  בימים

עבודת ימי  שהם השובבי"ם,

כל  של העבודה נקודת עיקר שזו התשובה,

עבודות שכל להש "י , ידם על לשוב העבודות

ידם  על כששבים רק שלימות  להם אין שבעולם

כל  על תשובה לעשות  שצריך  מבעיא ולא להש"י,

שזכה  המצוות כל אף  אלא ח"ו, בה שנכשלו  עבירה

כפי רק  וחשיבות שלימות  להם אין לעשותם האדם

החשיבות וזו  ידם, על להש"י לשוב לבא שזכה מה

ונותנת משלימה שהיא התשובה עבודת של

שבעולם. קדושה לכל חשיבות

íã÷ éîéì  ì" æéáø  òâòâúäù íéòåâòâä ïéðò

êëå [å,שלפנינו השיחה בענין גם הביאור 

למה  והתגעגע השתוקק שרביז"ל

יכול  אינו שעתה הקודמים, בזמנים שעשה

שכל  התשובה, עבודת בבחי' ג "כ זה הרי  לעשותה,

שעתה  עבודה"י  לאיזו משתוקק שאדם השתוקקות 

ההשתוקקות הרי  בפועל, לעשותה יכול אין 

וע"י התשובה, לעבודת  נחשבים הללו  והגעגועים

בהעלם  העבודה נעשית  וההשתוקקות  הגעגועים

התשובה  ותיקון עבודת  ובבחי' גבוה, במקום

יותר . גבוהים תיקונים שמתקן 

 åîëå דיבר יג )שרביז "ל מעשה  מענין (סיפו"מ

הבעטליר  הוא רגלים, לו  שאין הצדיק 

דוד , בן משיח המשיח, המלך שהוא השביעי ,

השביעי שהבעטליר רביז"ל בדברי  שם שמרומז 

דהע"ה  כמו הזמן  כל ומפזז  שמרקד הצדיק הוא
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רק  רקד שלא כמעט עצמו  רביז "ל ואילו ה', משיח

מאוד  ביותר מעט נצרך שהיה שנה באיזה (מלבד 

קטו  אות בחיי"מ כמובא הדינים להמתיק  אך áלרקוד ,(

לסוד  תמיד  משתוקק  רביז "ל שהיה הריקודין ,בודאי 

ואין  לעשות האדם שצריך  עבודה"י בכל הכלל שזה

זו לעשות להשתוקק  עליו אזי  בפועל לעשותו יכול

מה  וכפי התשובה, בדרך הענין  ולתקן העבודה,

הענינים  כל נתקנים אזי  תשובה האדם שעושה

ועוז . שאת  וביתר  שלימות ביתר

 øåã  ìëá íéàöîðä íééçä  úîà é÷éãöä ïéðò

äîùðä ïå÷éú àåä  íãåáéëù

ë"òå [æויראי הצדיקים כל את  לכבד צריכים אנו 

צדיקים  ודור  דור  בכל שיש  שבודאי ה',

בשיחות רביז "ל וכמש"כ  הדור, ערך לפי נוראים,

קצב)הר "ן כך (אות  משתנה אינו  שהשי "ת שכמו

הצדיקים  ענין  משתנה ישנם â אין  דור  שבכל ,

הזה  בעולם גשמי בגוף החיים נוראים צדיקים

מאמרי בהרבה וכדאי' העולם, עומד שעליהם

יצחק  כאברהם בו  שאין דור  שאין  ז"ל חכמינו 

אחרי ומוהרנ"ת  וכו', ע"ה רבינו וכמשה ויעקב

בליקוטי תפילות הרבה חיבר רביז"ל פטירת

החיים  הצדיקים את  למצוא שנזכה תפילות 

תורה  ולשמוע אליהם לבא ונזכה הזה שבעולם

דייקא, כמו מפיהם דהצדיק בספר בעיון די (שאין

יט) בסי' רביז"ל  אליהם,שכתב ולהתקרב בח"א , (כגון

לג, תפלה ז, תפלה ובח"ב יט, ותפלה יג תפלה ד, תפילה

ועוד ) נו בכמה תפלה מוהרנ"ת בזה והאריך ,

ולגמקומות סל"ב ד ' הריח ברכת בהלכות ã(כגון

_________________________

כניסתו ב. בתחלת  באמת (כי ורקודין. כף בהמחאת  ברסלב עיר את כבשנו אנחנו לברכה, זכרונו רבנו שאמר שמעתי שם, ז"ל

כמבואר  ישראל, דארץ אוירא וממשיכין לארץ חוץ של האויר מגרשין זה ידי שעל בתפלה, כפים ממחיאת תכף  דבר לברסלב

ע"כ. וכו'. הפונקטין לבטל אודות  הרבה רקד זו בשנה וכן וכו'", נצבים "אתם במאמר

גדולים ג . צדיקים עכשיו נמצאים שיהיו להאמין רוצים העולם שאין זה מענין לברכה זכרונו עמו דיברתי אחת פעם שם, ז"ל

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

עכ"ל. מאד. והבן ודור. דור בכל בודאי צדיקים נמצאים כן כמו בודאי נמצא יתברך 

ולחפש ד . מאד, מהש"י לבקש שצריכין היטב, הענין זה לכתוב מאד והזהיר פא"פ , עמי דיבר שם שכתוב ממה ויותר שם, ז"ל

לאמונת  שלימה, לאמונה שיזכה כדי הצדיק, של רוה"ק ע"י המדמה לבירור לזכות  כדי האמת , להצדיק להתקרב לזכות הרבה,

קבלת  שבשעת  הנ"ל בהתורה בעצמו שם כתב רביז "ל הלא זה, ענין על להקשות יש  לכאורה והנה כנ "ל. וכו' העולם חידוש

צריכין  למה קשה וא"כ כנ"ל. וכו' העולם חידוש לאמונת וזכו שלהם, המדמה נתברר ועי"ז רוה"ק , לבחי' ישראל כל זכו התורה

וקושיא  כנ "ל. תורה מתן בשעת לזה ישראל זכו כבר הלא שלו, רוה"ק ע"י המדמה בירור ממנו לקבל בשביל להצדיק  לנסוע 

שמקשין העולם לקושית קרובה מכבר זאת שיש בהספרים די הלא להצדיק, לנסוע צריכין בא למה  הנ"ל בהתורה ורביז "ל .

כי  וכו', בזה תלוי האמונה כל כי הישראלי, איש קדושת  עיקר ושזה לצדיקים, לנסוע  דווקא שצריכים ולבאר קושיתם לבטל

מעשה  ומחדש יום, בכל סיבות  מסבב שהש "י וכמו וכו', מחדש  ויום יום בכל עצמו על להמשיך צריכין האמונה שלימות  באמת

הקדושה, האמונה ולהעלים להסתיר והקליפות הס"ט  מתגברים זה לעומת  זה את כמו"כ כו', האמונה לגלות כדי יום בכל בראשית

וכו'. בלב חדשות  וקושיות  כפירות  ולהכניס

דייקא להתקרב מאד להשתדל צריכין זה מכבר ובשביל שיש בספרים  די ואין שבדור, אמיתיים צריכין להצדיקים  אנו כי ,

שבדור  האמת ע "כלהצדיק כו' חדש  לבירור צריכין אנו ויום יום בכל כי הדור כו' צדיק הרשימו צריכין בכח  כו' דייקא

כח שנשארה  יש הזאת  האמונה יסוד ע"י כי כו', מ"ת בשעת ישראל בלב שנקבע  האמונה בדורומיסוד וצדיק צדיק לברר לכל

להתקרב להשתדל צריכין וע "כ כו' הקדושה האמונה את  הדור לישראל שמתגבר לצדיק היצה"ר, התגברות  עיקר וזה כו'. דייקא

את  ולהעלים להסתיר ודור דור הדור בכל שבאותו שזה הצדיק ואומרים הצדיק, בזה גם מודים הבאים הימים בשכבר ואח"כ ,

ע"ז  חולקים אבל צדיק , היה שאחריו בוודאי הדור  שבזה רצו הצדיק ולא האר"י, על גדול מחלוקת  היה האריז"ל בימי כי ,



מוהר"ן כהחיי

נגד äועו"מ  הוא היצה"ר  התגברות  שעיקר  ,(

די אין  כי הזה, שבדור האמת  בצדיקי  האמונה

הקודמים, שבדורות  מהצדיקים הנדפסים בהספרים

הזה  שבדור להצדיקים להתקרב דייקא וצריכים

כשזוכים  היום וגם כנ"ל, תורה הק' מפיהם ולשמוע

ממנו ולשמוע לכבדו  צריך צדיק איזה למצוא

בשיחה)תורה, כאן כמובא מעות לו בזה (וליתן ויש ,

לתיקון  ידם על וזוכה וגבוהים נוראים ענינים

הנשמה. תיקון וזה נשמתו,

 éòáãë ' ä éàøéì íéãáëî ïéà ììë êøãá

øçàìå [ç'ה ויראי לצדיקים שנותן  הכבוד  כל

אינו הר"ז  כלל שבדרך  לדעת צריך

מרביז "ל המעשה שמובא וכפי אותמספיק , (חיי"מ

רביז "ל,תקנג ) של לעירו ה' ירא אדם איזה שהגיע

איך  שאל לביתו וכשחזר  שם, היה לא ורביז "ל

רביז"ל  היה לא כיבדוהו  שבאמת ואף כיבדוהו ,

הכבוד  גודל כפי  מספיק שאי "ז  ואמר  מזה, מרוצה

ה' יראי כל את לכבד  לעשותå שצריך  עדיין וצריך ,

הצדיקים  בכבוד פגם של הענין  על תשובה הרבה

יראי וכבוד  התורה התורה וכבוד דכבוד  שענין ה',

התורה"ק  מלימוד למעלה אף  הוא (ששקולה הרי

המצוות ) כל  מגילה.כנגד  מס' ריש  בגמ' וכדאי' ,

 ïéðò ìò í"éááåùä éîéá  äáåùúá úåáøäì

äæ ãåáë êøãá  äðéàù 'çî  ìëå  úåááì ãåøéô

äæì

øåæòé [ èימי אלו , נוראים שבימים הש"י

בעבודת לעסוק  נזכה השובבי "ם,

תשובה  ובפרט הענינים, כל על תשובה התשובה,

כל  בכבוד  ולהוסיף  להרבות  ה', יראי  ביזוי עניני  על

הכלי שזה בזה, זה כבוד  נהגו  בבחי ' לזולתו , יהודי

על  ביותר שהזהירנו רביז "ל של האור  את  לקבל

שאמר כמו  האחדות, ריח)ענין  אות אם (חיי"מ

כמו כשרים אנשים תהיו  יחד  עצמכם את תחזיקו 

רוצה  ד 'אנן'æ שאני  ע"ז המליצו  וכן נ'חל, (א'נשי

_________________________

האריז"ל, נתקבל דורות  בכמה ואח "כ האריז "ל. בכתבי כמובא כזה, רוה"ק לו שיהיה כזה, חידוש  הדור באותו שימצא להודות 

היה  לימינו שסמוך עד שאחריו. שבדורות  אחרים צדיקים על חלקו אבל וכו', אלוקי איש  נפלא חידוש  שהיה מודים והכל

על  וחלקו בהאריז"ל הודו המתנגדים רוב הבעש "ט  ובימי גדול, מחלוקת עליו והיה מאד, ונורא נפלא אור שהיה ז "ל הבעש"ט

הקודש ), באגרת  מזה שם מדבר אלימלך נועם ספר בסוף  (ועיין בספרים מזה מובא וכבר ודור, דור בכל הוא וכן ז"ל, הבעש"ט

ע"י דייקא הוא האמונה בירור שהוא המדמה בירור שעיקר מחמת  הוא דייקא וכ"ז הדור שבזה  האמת אלא הצדיק לך אין כי ,

כ"א  מתברר אינו שזה כנ "ל, היום שבאותו בראשית מעשה חידוש  כפי מחדש יום בכל האמונה לברר צריכין כי שבימיך , שופט

זה דייקא ע "י הדור  שבאותו עכל"ק .הצדיק ."

שלימות ה. מקבלין שממנו בע "פ, תורה בחי' שהוא הדור בהצדיק תלוי הכל כי בזה"ל, שכתב יב) סעי' א' (תערובות  לקוה"ל עי'

נתתקן  שעי"ז תרגום, לשון ע "י לה"ק  לשלימות  לזכות כדי בעצמו, הדור הצדיק  מפי דוקא לשמוע וצריך  וכו', הקודש  לשון

עכל"ק . וכו'. הכל

לביתו,ו. וכשחזר בביתו. אז  היה לא לברכה זכרונו ורבינו בברסלב, אחד צדיק  של מתלמידיו אחד שבת  אחת פעם שם, ז "ל

אז, ואמר בעולם). כך  כל מפורסם היה לא הזה שהאיש פי על (אף לו כראוי כבוד בו נהגו אם ושאל זה, מענין לפניו סיפרו

ע"כ. יכבד". ה' יראי "ואת נאמר זה ועל שבעולם, הכבוד כל בו לנהוג יספיק לא כזה כשר לאיש 

אחר ז. שנים שלש  אצלו הוא שכבר הסתלקותו, מענין שלו אנשים עם מספר היה האחרון השנה ראש קודם באומין שם, ז"ל

בנס חי הוא זכות באיזה יודע  שאינו ואמר, העולם. מן נסתלק  שכבר בעיניו נחשב הוא החולאת, עליו שבא מעת  כי הסתלקותו,

והשיב, אותנו. יעזב מי ועל נעשה, מה כי מאד, מתאנחים והיו עמו אנשיו ספרו אז וכו'. אלו שנים שלש  תחזיקו כל אתם  רק
תהיו  וטובים צדיקים  אפלו אלא  בלבד, כשרים ולא כשרים, אנשים  תהיו אז ביחד, בודאי,עצמכם לי יעזור יתברך  השם כי ,

אויס האב איך  יתברך, השם בעזרת  בודאי כרצוני ואגמר גמרתי יתברך השם בעזרת  כי מכבר, רציתי כאשר כרצוני שיהיה
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תשובה נ 'ובע) ולעשות מילתא, תליא בחביבותא

היסוד  תיקון של ימים שהם האלו  הק ' בימים גדולה

שהם  חינם, ושנאת  ומח' לבבות פירוד עניני כל על

ולברוח  היסוד, במידת ביותר  הגדולים הפוגמים

מח' מכל ובפרט מאש, יותר שבעולם מח' מכל

הצרות שרוב שמים לשם שהיא הנקראת 

הידועים  התניא בעל כדברי ממנה הם והתלאות

הרב  מקדשינוç(באגרות בית את  שהחריבה והיא ,(

לש "ש  ומח' ה"י, בינינו  היא מרקדת ועדיין

שנחלקו שאף וב"ה דב"ש  בדרך רק היא האמיתית

כעניני שבתורה, ביותר  החמורים בענינים

זה  כבוד  נהגו החמורים, דין בית  ומיתות כריתות

הגמ' כדברי אהבו והשלום 'האמת  בהם וקיימו בזה

ע"ב) יד  דף  כבוד (יבמות בה נוהגים שאין מח' וכל ,

שאין  האש , מפני  יותר  הימנה לברוח יש  בזה זה

בטעויות האדם את בו מטעה שהסט"א דבר לך

את המעכב עיקר שזה דמח', זה בענין כמו נוראות

זי "ע מוהרנ"ת  כמ"ש המשיח חו"מ ביאת (ליקוה"ל 

ה"ג ) בחברו חובל בארוכה הל ' ,è.

 éøîâì ï÷úì äáåùúä  çë ìãåâá ïéîàäì ùé

ùéå [ é התשובה מצות של הכח בגודל להאמין 

אלקות עצם של אור  ,(כביכול )המביאה

עבודת של זה באור  נכללים והיחודים הכוונות  שכל

את לחדש היה רביז"ל של ענינו  וכל התשובה.

שנולד, כקטן  התשובה עבודת  ע"י  (כמו האדם

שנולד כקטן נהיים ממנו שכשזוכרים רביז"ל  שאמר

בעבודת האדם את לחדש  רביז"ל  עבודת  שזו היינו

שנולד ) כקטן שיהא עד  תוך התשובה אל ולהכנס ,

עצומים  מוחין שהם תשובה של האלו  המוחין

עושה  שהוא שע"י  להאמין  צריך שהאדם ונוראים,

מחדש  עכשיו שנולד כמו  הוא הרי תשובה עכשיו

העוונות כל את  התשובה ע"י להפוך  ויכול לגמרי,

ואף  שישנם, הפלאות  מגדולי  גדול פלא וזה לזכויות,

רוב  מ"מ מזה, ויודעים מזה שמעו האנשים שכל

אדם  סתם אלא בכלל, הזה בדבר  חיים לא אנשים

לו וקשה מזה נשבר  מיד  ונפילה ירידה איזו לו  שיש

האדם  ועל כראוי , בעבודה"י  להתעלות  להמשיך

את שמתקן התשובה כח בגודל ולהאמין  להתחזק

_________________________

כר  איש ולא באמת, כשר איש יהיה בודאי שלומנו, מאנשי לאחד ויתחבר שיגע מי שכל ואמר, פירן. אויס  וועל אין גיפירט 

עכל"ק . רוצה. שאני כמו גמור צדיק  אפלו אלא בלבד

על ח. המעביר כל כמארז "ל מדותיו, על להעביר הטהור בלבו טהרה רוח  לעורר ובקשתי שאלתי שם, התניא בעל הרב זל"ק

השלום, ולמען למעני זאת  ולעשות הבע"ל. יה"כ קודם נ"י מאיר מו' מהנגיד ברבים מחילה ולבקש  הנעלבים מן ולהיות  וכו',

ח "ו, מריבה מתוך  יוצא שלום אין שמים ,כי לשם ממחלוקת הן והתלאות הצרות רוב אשר שמים, לשם  ממחלוקת ובפרט
ממנה  יצילנו ח"ו,הרחמן גיון אחרי ישליכם ולא פי אמרי לרצון ויהיו המרובים, יחזיקו המעוטים אלה שדברי בטחוני ומגודל .

חי"ק . מלונ "ח . וטובתו ד"ש תדרשנו. כנפש  מאדה"ש  שלום ואומר קצרתי

כי ט. חכמים. תלמידי בין קטוגריא בא דוד שבן דור שארז"ל וכמו חכמים התלמידי שבין המחלוקת ע "י הוא העיכוב "ועיקר

יבוא  בא סוף  כל סוף כי משיח  לביאת  שקרוב רואה הוא כי מאד, זה על לבו שם דבר הבעל כי המשיח , ביאת המעכב עיקר זהו

זה  שנלחמין אדם בני שני כמו לעכבו, מאד מאד מתגבר הוא כן על המשיח ימות  ובאין שממשמשין שרואה ומחמת יאחר. לא

מחמת  כן כמו חבירו, נגד מאד מאד מתגבר הוא אזי ולתפסו לנצחו מאד וקרוב עליו מתגבר שחברו האחד כשרואה זה עם

ועיקר  ח"ו. לעכבה ולרחבו לארכו עצמו הניח כן על לבוא ממשמשמת והגאולה משיח לביאת  מאד שקרוב דבר הבעל שרואה

כל  שבין הגדול המחלוקת וביותר מחלוקות  מלא העולם וכל ביותר בעולם עכשיו שהכניס  הגדול המחלוקת  ידי על העיכוב

בעצמן, ישראל שבין המחלוקת ידי על הוא הגלות  אריכות עיקר כי האמת , היכן יודע אחד שאין עד חכמים והתלמידי הצדיקים

עוד  (עיי"ש  עכל"ק . וכו'" ביותר, הכבוד נפגם זה ע"י חבריהם ישראל בכבוד ח "ו פוגמין בעצמן ישראל המחלוקת מחמת כי

באריכות ).



מוהר"ן כז חיי

התשובה  ידי  על התיקון נהיה שלבסוף  עד הכל,

וכמו החטא. קודם היה מאשר טוב יותר עוד 

עה"ד  חטא לגבי  זי "ע הראב"נ הרה"ק  כן שמביא

התיקונים  כל אחר  שסוכ "ס הראשון , אדם של

עה"ד  חטא את הדורות כל במשך בנ"י שתיקנו 

נעלה  תיקון  הוא זה כל ידי  על שיצא התיקון הרי

חוטא  היה לא אם יוצא שהיה התיקון  מאשר  יותר 

כלל, בשל"ה אדה"ר  כבר מובאים הראב"נ  דברי (ויסוד 

פרטיהק ') אדם כל של חטא לגבי כן  שהוא וכ"ש  ,

התשובה, ובעבודת  בעבודה"י  להתחזק  שעליו 

לבסוף  יזכה התשובה בעבודת  החיזוק  שע"י ולידע

'במקום  למדרגת ולבא יותר  גבוה לתיקון להגיע

יכולים  גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי

מאהבה  שלימה לתשובה יזכנו והש"י לעמוד ',

והשלום  ול'והאמת  בזה', זה כבוד  ל'נהגו  ולזכות 

ידי ועל חינם, שנאת תמורת  חינם ולאהבת אהבו ',

בימינו במהרה ברחמים שלימה לגאולה נזכה זה

אמן .



לנפשך  חכמה דעה כח

מוהר"ן  חיי

 èë÷  úåàà

(à úåà  é" àì åúòéñð)

, äìéçúá òñð ,ìàøùé õøàì  òñðù  íãå÷

øôñá øáë øàåáîë ,õéðéîà÷ì

 éáøì øîà õéðéîà÷ì  åúòéñðáå , ñôãðä

.ïëéäì òãåé  éðéàå  äòéñð  éðôì ùé ,ïåòîù

 íéòãåé ïéà íà  íéòñåð êéà ,ïåòîù  éáø ÷çùå

.òãåé  éðéà úîàá ,åì áéùäå . íéòñåð ïëéäì

 ìëå  íéñåñå  äìâò ïéëäå ïåòîù éáø êìäå

ù÷á åîò åúòéñðáå . åîò òñðå äòéñðä  éëøö

 ìáé÷å ,õéååéçìàåå øôë êøã òñéù ì"æéáøî

 íâ  íùî ãçà  ùéà  òñðå ,ãçà ùéà ãåò  íù

åòãé àì ïééãòå .'æåá'æîì åàáù ãò ,íäîò ïë

åéáà úéáì 'æåá'æîì åàåááå .íéòñåð ïëéäì

 ìò  åçîù , äëøáì  íðåøëæ  íé÷éãöä  åîàå

 äëøáì äðåøëæ  åîà äúðò .ãàî åúàéá

 íù ìòáä ,êð÷æì êìú éúî ,éðá ,åì  äøîàå

. ùåã÷ä åøá÷ ìò åðééä , äëøáì  åðåøëæ áåè

.ïàëì àåáé , éîò úåàøì  äöåø  éð÷æ íà ,áéùä

 äãîò ø÷åááå ,ïùéì áëù äìéìá êë  øçà

 äéä  øáë êð÷æ àìä åì  äøîàå åéìà úàáå åîà

,áéùä . åøá÷ ìò  åðéä , åéìà êìú  éúîå ,êìöà

 äöøé íà ,éúøéæçá ,åøá÷ ìò  äéäà àì åéùëò

 àáù  íãå÷å . äéä ïëå .åøá÷ ìò äéäà ,íùä

 àáå , éåã ùøò ìò ïåòîù éáø ìôð 'æåá'æîì

øéàùäì çøëåäå ,ãàî  ÷æç úàìåçá 'æåá'æîì

.õéðéîà÷ì  åîò  òñð àìå ,'æåá'æîá  íù åúåà

 òñðìå  åðîî øåèôì ïåòîù éáø ìà êìäùëå

 ãò , åçéðäì ïåòîù  éáø  äöø àì ,õéðéîà÷ì

 éàãåáù ,ùåã÷ä åøåáéã ìò åçéèáäù

 íâå .äåä ïëå , íåìùå íééçá åðàöîé  åúøéæçá

,ïåòîù éáøì  øîà , åúéáî  òñðù íãå÷

åúòéñðù , åì øîàå , éîò òñéì ìëåúä

åà ùãåç åà íéúù åà òåáù  åà  äîäîúú

, äîéîú äðù  åà  äðù  éöç  åà  äðù  òáø

, äëøáì åðåøëæ ïåòîù  éáø  ÷úù äìéçúáå

 éáø  øîà ,úîàá  òåñðì  äöåøù  äàøùë êà

 íà  åìôà , åîò  òñéå ìëä  øé÷ôéù ,ïåòîù

,'æåá'æîáå .ì"ðë  åîò  òñðå ,äîë äîäîúé

 äòùá , åúòéñð íãå÷  åðîî ì"æéáø  øèôðùë

 éáø äðò ,éåã  ùøò ìò ìèî  äéä ïåòîù éáøù

 íéðô äàøúà éúî ,ì"æéáøì  øîàå ïåòîù

, äîë êøãá äîäîúäì åìëåú àìä éë ,íëîò

 äîë òãåé åðéàù åúéáá øîàù åîë

 íà éë äîäîúé àìù ,åì øîà .äîäîúé

 ìàù . øúåé àì ,íéîé äøùò åà  íéîé  äðåîù

 íéòãåé  íëðéàù ,íëúéáá  íúøîà àìä , åì

 àá , åì áéùä .êøãá åäîäîúú äîë úî

 éðàù  òãåé éðà åéùëò ìáà ,éúòãé àì  éúéáá

 äáøä äîäîúà àìå ,õéðéîà÷ì òåñðì êéøö

 ìòáä éìöà  äéä äìéìä  åúåàá éë ,ì"ðë íà éë

 ïëéäì  éì  òéãåä æàå ,äëøáì  åðåøëæ áåè  íù

,õéðéîà÷ì ãéî òñðå .õéðéîà÷ì  åðééä ,òåñðì

 àì ïéãòå ,éç ìë ïéòî  íìòð íù  äùòù äîå

 ìàåâä úàéá ãò íìåòá íãà  íåùì  òãåð

.ïîà ,åðéîéá äøäîá
_________________________

תשע "ז.א. וארא פר' וערש"ק ליל נאמר



מוהר"ן כט חיי

äòéñôä  ÷ø úåùòì ãçà ìë êéøö é"äãåáòá

äúò åéðôì úãîåòù  äðåùàøä

 åðà [ àזה שבענין  המעשיות  מכל (וכמובן רואים

וקלא) קל  אות  לקמניץ בהמשך שהנסיעה ,

כמה  ויש  לאר "י , הנסיעה של ההתחלה היתה

כאן . הנורא מהמעשה ללמוד יכול אחד שכל דברים

רק  יודע אין  שלו  בעבודה"י א' שכל לידע יש  דהנה

וכמו לעשות, עתה שצריך  הראשונה הפסיעה

ידע  לא רביז "ל שאף  כאן במעשה שרואים

זמן  וכמה לנסוע, עליו  להיכן  הנסיעה בתחילת 

האדם  וכשמתחיל בדרכו , להתמהמה יצטרך

מתגלה  עתה לעשותה שעליו אחת  פסיעה לעשות 

בליקו"מ תורה שיש  וכמו  ההמשך , אח"כ (קמא לו

קעח) דברו',סי' בקול לשמוע דברו 'עושי  עה"פ

קודם  לעשות  צריכים שהצדיקים שם גם שמשמע

דברו)עבודות 'לשמוע (עושי אח"כ  זוכים עי "ז  שרק

אחת מדרגה רק יודעים שבתחילה דברו', בקול

וממשיכים  מ"ן עי"ז ומעלים השי"ת  בה ועובדים

קול  ושומעים השמים מן להם שמתגלה עד  מ"ד

ללכת, שעליהם הבאה הפסיעה מה לידע דברו 

עולים  וכך גילוי , ועוד  גילוי  עוד  הצדיקים ומקבלים

למדריגה. ממדריגה תמיד

åæ 'éçá ë"â  äéä é"øàì  ä"òàà úñéðëá

 äæå [ áבחז "ל לך )כדאי' ר"פ ברש "י לגבי(הובא

מארצך  לך לך  השי"ת  לו  שאמר  אאע"ה

לו גילה לא והקב"ה אראך , אשר הארץ אל וגו'

שזה  שכרו , להרבות  כדי לנסוע, להיכן בתחילה

היו הצדיקים שאם הצדיקים, של הנסיונות מעיקרי

שצריכים  העבודות כל בתחילה תיכף יודעים

והקב"ה  עבודתם, בחשיבות  חסרון  היה לעשות 

שעליהם  ממה קטן חלק  רק  לצדיקים פעם כל מגלה

לו גילה לא שבתחילה אאע"ה אצל וכמו לעשות ,

לאר "י כשבא אח"כ  ואף לאר"י, לנסוע שצריך  הש"י

ברמב"ן אי ' י)הרי  יב, איזו(בראשית אצלו שהיה

ישראל  מארץ שיצא חטא רעב)áבחי' שם (כשהיה

לעשותורואי עליו מה הש "י  לו גילה שלא מזה ם

אחר  שאף  והיינו בזה, נסיון  אז  לו  והיה אז,

מטי', ולא 'מטי של בחי ' יש  הרי לאר"י שמגיעים

כל  שבהשגת  אר"י, בהשגת דרגות  כמה שיש

ואמצע ושמאל ימין  הענין  יש  גבורה קדושה (חסד

להגיע ותפארת ) כשזוכים היא ההשגה ששלימות ,

המדרגה, של האמצעי  האמצעי לקו  קו שדייקא (כידוע

הכתר) עד  עולה שהוא אמת שמגיעים נקרא ולפני  ,

בחי ' שהוא הגבורה קו  של הבחי' יש האמצעי לקו

ונסיון . והסתר צמצום

 ïéîéã êøãá é"äãåáò ìëå íìåòä  úàéøá  ìë

òöîàå ìàîù

òåãéëå [â זי "ע ממעזריטש מהמגיד  דאי ' מה

באופן  העולם את  ברא שהקב"ה

גילה  שבתחילה היינו ואמצע, ושמאל ימין  של

_________________________

עשקו ב. והמצרים הבצורת , בימי נפשו להחיות שם לגור הרעב מפני למצרים ירד אברהם הנה בארץ רעב ויהי שם, הרמב"ן ז "ל

אנשים  פרעה עליו צוה וגם ובזהב, בכסף  במקנה משם והוציאו גדולים, בנגעים נקמתם נקם והקב"ה אשתו, את  לקחת חנם אותו

(שמות  אמר כאשר הנשים מהם ויקחו להם ירעו והמצרים בארץ, שם לגור הרעב מפני מצרים ירדו בניו כי אליו ורמז  לשלחם.

בהם  והחזיקו מאד, כבד מקנה ובקר וצאן וזהב בכסף  שיוציאם עד גדולים בנגעים נקמתם ינקום והקב"ה תחיון, הבת וכל כב) א

רבי  בשם פנחס  רבי ו) (ח  רבה בבראשית  פרשוהו הזה והענין בבנים יהיה שלא האב מאורע מכל דבר נפל לא הארץ מן לשלחם

באברהם  בבניו, כתוב באברהם שכתוב מה כל מוצא ואתה בניך , לפני הדרך את וכבוש  צא לאברהם הקב"ה אמר אמר, אושעיא

בשגגה  גדול חטא חטא אבינו אברהם כי ודע  הארץ. בקרב הרעב שנתים זה כי ו) מה (להלן כתיב בישראל בארץ, רעב ויהי כתוב

יש  כי לו, אשר כל ואת  אשתו ואת אותו שיציל בשם לבטוח לו והיה יהרגוהו, פן פחדו מפני עון במכשול הצדקת  אשתו שהביא

ולהציל. לעזור כח  חטא באלקים אשר  עון הרעב, מפני בתחילה, עליה  שנצטווה  הארץ, מן יציאתו ברעב גם האלקים כי ,

עכל"ק . והחטא. הרשע  שמה המשפט במקום פרעה ביד מצרים בארץ הגלות  זרעו על נגזר הזה המעשה ועל ממות  יפדנו



לנפשך  חכמה דעה ל

זה  [שבגילוי ימין , קו גילוי שבבחי' האוא"ס הש"י

מקום  אין עדיין מ"מ ביותר  הגבוה גילוי  שהוא אף

לבצע  א"א וא"כ  העולמות, לבריאת ואפשרות

לו להיות  הש "י  שנתאוה התכלית  את זה בגילוי 

בחי ' כביכול השי "ת עשה ואח"כ בתחתונים], דירה

ואח"כ  השמאל, קו שבבחי ' האוא"ס על צמצום

קו שהוא האוא"ס  קו להחלל השי "ת המשיך

שלהאמצע, החיות את האוא"ס קו ע"י משפיע (והש"י

העולמות ) י 'כל  שאות הק ', הוי"ה בשם ידוע וכן ,

קו נקראת  ראשונה ה' ואות ימין , קו בחי ' נקראת 

הוא  וכן  האמצע, בקו הם ו-ה ואותיות שמאל,

קו כנגד הראשון  שביהמ"ק  המקדש, בתי  ג' בענין 

וכו')ימין  ותומים ואורים והארון שכינה גילוי בו ,(שהיה

וגבורה  צמצום של השמאל קו כנגד השני וביהמ"ק

הנ "ל ) השכינה גילויי בו חסרים היו הוא (ע"כ  והעיקר  ,

האמצע, קו  שכנגד  נצחי  שהוא השלישי ביהמ"ק 

דימין  בדרך עבודה"י, של הדרך  כל בנוי וכך

ואמצע. ושמאל

å÷ ,íåöîöäå úåìâä ãåñá õéðî÷ì äòéñðä

 úå÷÷åúùää  úãåáò , ìàîùä

ïëå [ã לארץ ביאתו בענין  רביז "ל אצל היה

בקו תמיד  הולכים שהצדיקים ישראל,

שעולים  לפני אך  ימין , לקו  יותר הנוטה האמצע

שוב  להכנס צריכים יותר  וגבוהה חדשה למדריגה

האמצע  לקו אח"כ  לחזור  כדי  השמאל לקו

גבוה  עמוקים,במדריגה סודות בזה ויש יותר. ה

לארץ  נסיעתו בתחילת  רביז"ל צריך  היה וע"כ 

שהיא  לקמניץ, גבאי  ללא אף לבדו לנסוע ישראל

השמאל, קו  שבחי ' הגלות  שבסוד נסיעה היתה

שלא  גדול בהסתר  זו נסיעה שהיתה שרואים וכמו 

כשהיה  אח"כ וגם וכו', כלום בתחילה לו הודיעו

שכ "ז  שם, שעשה מה בריה לשום נודע לא שם

נכנס  וכשהצדיק והסתר , צמצום בחי ' על מרמז 

דרגת את  אצלו  מחזק הר"ז  השמאל לקו

שמאל,ההשתוקקות  בקו ההשתוקקות  (שנמצאת

ההשתוקקות דרגת מתגברת  אלקות על  ההסתר שע"י

ועיף ציה בארץ חי לא-ל  לאלקים נפשי 'צמאה בבחי'

מים') .בלי

 åðééäå,הביטול עבודת היא הימין  קו שעבודת 

עבודת היא השמאל קו ועבודת 

הצדיק  כשזוכה הוא האמצעי  וקו  ההשתוקקות ,

שזכה  היינו  הביטול, מתוך  להשי "ת להשתוקק

גם  והשתוקקות  לביטול וזכה הקוים ב' לאיחוד

יחד .

äðéëùì äáëøî  úåéäì é" äãåáò  ìë úéìëú

íéðåúçúá é"ùä  úåìâì

æ"ëå [ä לענין ובפרט עבודה"י, עניני לכל שייך 

שהיא  ישראל, ארץ קדושת השגת

ישראל  ארץ שהשגת שישנה, גבוה היותר  ההשגה

שהיא  הק', בשכינה הדבקות  השגת בחי ' היא

להדבק  לזכות  היא יהודי  כל שתכלית  התכלית,

שזו בתחתונים, הש "י  את  עי "ז  ולגלות בשכינה

ית ' לו להיות הקב"ה שנתאוה הבריאה תכלית

לארץ  להגיע לזכות הכוונה וזו בתחתונים, דירה

בתחתונים, ית ' שכינתו לגלות  לזכות היינו  ישראל,

יש  באר "י , לדור  זכינו  כבר  שבגשמיות אנו ואפי '

לאר "י להגיע לזכות  העבודה עדיין עלינו

לתכלית להגיע אחד כל שצריך היינו ברוחניות ,

ידו על ויתקיים בעולם, ית' שכינתו  ידו  על שיתגלה

בתוכם'. 'ושכנתי  הפסוק

 åæåהיינו ושכינתיה, קוב"ה יחוד  לשם עבודה"י , כל

שהקב"ה  שכמו  בעולם, ית ' שכינתו לגלות

האצי' בעולם ית' אורו  את  ז"א מגלה בספי' (ובפרט

קוב"ה) הנקרא יחוד דאצי' שיהא הש"י רוצה כך ,

השכינה  דרך גם ית' אורו  שיתגלה היינו  קובה"ו 

רביז"ל  שרצה מה וכל התחתון, הזה עולם בתוך

ממש , בפועל נפשו  את  ע"ז  ומסר  לאר"י להגיע כ"כ 

ודרך  כלי הוא בגשמיות לאר "י  שלבא משום הוא

ולהיות ברוחניות לאר"י לבא ידה על לזכות

הק '. לשכינה מרכבה
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 éãëå לארץ הנסיעה ידי על השכינה לגילוי להגיע

דימין  הקוים ג' בדרכי להכנס  צריך ישראל,

ואמצע זי"ע ושמאל הסולם בעל שהאריך (וכמו

וכל העליונים העולמות שכל איך  לבאר נוראים בסודות

ושמאל דימין סודות  על  מיוסדים הש "י של הגילויים דרכי

ישראל ואמצע) לארץ רביז"ל שנכנס לפני וע"כ  ,

שבקו הגלות לבחי' ולהכנס לילך  צריך  היה

'צרה' [שבגימ' לקמניץ הנסיעה סוד  שהיא השמאל,

בבחי '(עה"א) שהוא השמאל קו  על מרמז שג"כ

האמצע  לקו  לחזור כך אחר יוכל זה ידי  שעל 'צרה'],

שאת. ביתר 

 éàáâ ïåòîù 'ø  ìò øáòù éèøôä  íåöîöä

 õéðî÷ã íåöîöì  ñðëäì ìåëé  äéä àìù ì"æéáø

'øå [åבנסיעתו רביז"ל של הגבאי  שהיה שמעון 

של  הגבאי גם הוא הרי [וכידוע לאר "י 

כמובא העליון בעולם תקלד )רביז "ל אות  ],(חיי"מ

יכול  היה לא הוא הרי רשב"י של ניצוץ בבחי ' והיה

[אלא  בקמניץ רביז "ל של הנוראה בגלות  לעמוד 

השמאל  קו  שבבחי ' והצמצום ההסתרה עברו עליו

חזק  לחולאת  דוי  לערש שנפל ידי על אחר באופן

אלו שכל לקמניץ, לבא אצלו  מסוכן והיה מאוד ],

עמוקות נשמות  הם הרי שמעון בשם הנקראים

כמש "כ  והיפוכו, דבר  של הסודות בהם [שיש

במקו"א מד )רביז"ל אות הר"ן הוא (שיחות ששמעון

והרי ואכמ"ל], עון , מש  של וכן עון , שם של אותיות 

לצד  שרשם בעצם כבר  הקשורות  נשמות  הם

ספי'השמאל שבבחי' השמיעה ע"ש  ששמעון (כידוע

השמאל ) שבקו בצד הבינה לעמוד  להם קשה וע"כ  ,

מדאי  יותר  היה השמאל האמת  צדיק  שהוא (ורשב"י

הסתרות שם שהיו המערה בצער אף  שעמד מיוחד 

שבעולם) רביז"ל הקשים של הגבאי שמעון  ר ' ולכן  ,

של  כזה קשה וצמצום בהסתר  לעמוד  יכול היה לא

לקמניץ לקו כניסה כניסה בבחי' לשם הכניסה (שהיתה

נשמות כלל של  הכללי תיקון של ואופן בענין השמאל

תיקון  בסוד היתה לאר"י רביז"ל  שכניסת כמובן ישראל,

רביז"ל של לגבאי זה שייך  ואין ישראל , נשמות  לכלל

פרטי) אדם בבחי' לקושהיה הכניסה את עשה והוא ,

לערש  שנפל ע"י  פרטי  צמצום של באופן השמאל

קשה. ולחולאת דוי

ùòáä åðé÷æî êøãä ìáé÷ ì"æéáøù àä è"

 à÷ééã

éîå [æע"י לאר "י  הדרך  את  לרביז"ל שגילה

הק ', הבעש"ט זקינו  היה לקמניץ נסיעה

לאר "י להגיע השתוקק הבעש "ט כידוע שהלא

זכה  ולא לחזור  הוצרך ולבסוף וכו ' הנסיעה והתחיל

לפועל  יצא הבעש"ט רצון אך לאר"י, להגיע

דרכו וממשיך  נכדו  שהיה רביז"ל אצל והתקיים

מתגלה  שבהם מקומות ה' מענין  במקו "א [וכמש"כ 

הגילוי בבחי' הוא שהבעש"ט משרע"ה, נשמת

מהיסוד  היוצא ההבל בבחי ' ורביז "ל היסוד , במקום

את מהבעש "ט לקבל רביז "ל הוצרך  וע"כ  ואכמ"ל],

לאר"י להגיע והאופן  מקודם הדרך הנסיעה (ע"י

.לקמניץ)

 è" ùòáä ïåéöì êìéì ì"æéáø äöø àì òåãî

 à÷ééã åéìà àåáéù  äöøå

 ì"æéáøå [ç אז רצה לקמניץ)לא נסיעתו (לפני

הבעש"ט  דזקינו  קדשו לציון ללכת

דייקא אליו יבא שהבעש "ט רצה אחר אלא (ורק

הבעש"ט) לציון ילך מקמניץ מדוע שיחזור ולכאו' ,

שהוא  ולא אליו  יבא שהבעש "טי  דייקא רביז"ל רצה

ע"פ  הוא, בזה ההסברים אחד אלא ציונו , על ילך 

בפרשתינו בזוה"ק  בארוכה וארא)מש"כ  עה"פ (פר'

בבטחון  להתחזק  צריך שהאדם עד ' עדי  בה' 'בטחו 

עבודת שענין  הזוה"ק  שם ומבאר בעבודה"י, גדול

'עד ', הנקראת הז "א לספי' דייקא קשור הבטחון 

זי"ע האמצעי  האדמו"ר כ "כ בזה (בביאורו ומבאר 

שם) הזוהר למדתעל  דייקא שייך  הבטחון  שענין

שמתגבר  היינו  הז "א, מדרגת שהיא דקדושה, היש 

מרוב  בה' ובוטח דהמדות, היש של ועוז  בתוקף 

לה' האהבה אור  את  בתוקף (שהיא שמרגיש



לנפשך  חכמה דעה לב 

כולהו) עם אזיל דחסד כידוע המדות כל  של  ,הפנימיות 

ימלא  שבודאי  בו  בוטח זו הרגשתו שמרוב עד

עיי"ש  להיותâ בקשתו , לזכות שרוצה שמי והיינו  ,

מדריגה  איזה ולקנות ולזכות  מלחמה ואיש  גבור 

בדרך  להכנס הוא צריך הצדיקים של גבוהה

ז"א שנקרא הבטחון הנצח מדרגת  מדת (בבחי'

בקדושה,כידוע) יש  ואין)שנקרא אני שסתם (בסוד ,

יכול  אין הזה, החזק הבטחון של הכח לו  שאין  אדם

לבא  לזכות  שא"א וכ"ש  גבוהות, למדריגות לזכות

הק'(ברוחניות ) בשכינה הדבקות  שהיא לאר "י 

רק  אפשר  לזה ולזכות העולמות, כל חמדת שהיא

ידי על רק  שייך וזה מאוד , חזק מלחמה כח ע"י 

עד  כדוגמתו , שאין  בבטחון  בהש"י בוטח שהוא

כזו כבדה מלחמה אף להלחם שיכול ית' בו  שיבטח

רבי דברי  [בבחי' ואנצח'].ולנצחה 'נצחתי  ז "ל

 é"øàì  äñéðëä  ìù äîçìîì  ì"æéáø ñðëðùë

'éçááù  äùåã÷ã  ùé 'éçá øøåòì  íãå÷ êøöåä

 ïåçèáä

ë"òå [è כניסה של בעבודה רביז "ל כשהתחיל

את לעורר  להכנס  צריך  היה לאר"י

דקדושה יש  בבחי' 'אני', בחי ' של (בבחי'העולמות 

_________________________

לאתתקפא ג. שאמר והיינו העצומה וההתגברות  התוקף ענין שהוא הבטחון בחי' שרש  לפרש זה במאמר כאן בא הנה שם, זל"ק 

הבטחון  של המדה וכך  כו' חכמה בטוחות כמו בתגבורת  ודביקה טיחה לשון  בטחו פי' כי כו' בהוי' דבטחו פי' שהוא בקב"ה בי'

ואימוץ  חוזק ענין שהוא תהלים ס' שבכל בטחתי בה' כמו בקשתו ימלא שבוודאי לבטוח עצמו שמתגבר התגברות  בחינת  הוא

הנאמנה  חבירו באהבת אדם שיבטח עד"מ כמו כו' אוי"ר המדות  של ועוז תוקף מבחי' היינו ענינו ושרש ברור בבטחון הלב

אין  חזקה האהבה אין ואם לו נאמנה כי האהבה אור חיזוק מחמת הוא הבטחון אותו של החיזוק  שעיקר מה דבר לו שיעשה

הוא  הבטחון שעיקר ג"כ מובן והרי המדות  של האותיות  עוצם בבחינת  תלוי הוא הבטחון שחיזוק מובן ונמצא כ"כ, חזק  הבטחון

כי  המדה של היש  אהבה בחינת  דבר על בלבו יבטח  כאשר אך מה, ודבר ליש  כלל מורגשת בלתי עצמותה מצד האהבה אור

התגברות, בבחי' בה בטוח שהוא אחר הזאת האהבה מן ודבר יש שעושה דהיינו היש הרגשת  בחינת הוא הזה הבטחון בחי' הרי

לאמר  בדבור לו כשיגלה האוהב אהבת מן דמיון וע "ד הוא, דבר הלא כלומר מורגש, יש  לבחי' האהבה למדת מראה בזה הרי

בה' בטחון של המדה בבחי' למעלה למשכיל יובן מכ"ז והנמשל וכו', האמיתית  האהבה של היש  בחי' הי' שזו מאד אהבתיך  הלא

ואהבתו  חסדו ג"כ יעזוב שלא בה' בטוח לבו נכון שבזאת כו' יראה או לה' אהבה כמו המדות של תגבורת ועוז תוקף מבחי' שהוא

רוח  ואמשיך  רוח  אייתי רוח  כי דאצי' עליונות המדות  בבחי' למעלה הוא הבטחון שרש ונמצא וכיוצא, צרה בכל לעוזרו ממנו

הדביקות  בחינת היינו בה' והבטחון כנ "ל, ג"כ למעל' מעוררים למעלה כנ"י דאהבת ובאתעדל"ת וכו' אתכם אהבתי כמ"ש כו'

זאת  בחי' ג"כ למעלה ומעוררים כו' המדות  פנימיות של היש הרגשת בחי' הוא וגם כנ "ל המדות  של העצומה תגבורת  בבחי'

בעיין  עלמא בני כל כנודע, דאצי' ז"א בח'י שהוא בה' דבטחו הפסוק לפרש כאן שביאר מה וזהו כנ"ל, המדות מן למעלה

ולכך  הנ"ל, במשל כמבואר דוקא במדות היא הזאת וההתגברות והתוקף כנ"ל, דאצי' המדות בחי' הוא בקוב"ה בי' לאתתקפא

משה  של נשמתו שרש  כמו דאצי' המדות מבחי' למעלה נשמתו ששורש מי ואמנם וד"ל. כנ "ל ספק שום בלי ובטוח נכון לבו

הוא  הבטחון בחי' כי כלל הבטחון בחינת  שם שייך  לא כידוע  כו' משיתיהו המים מן כי וכמ"ש דאצי' החכמה אור מבחי' שהיה

לית  באא"ס כי להיות במציאות ביטול בחי' דהיינו מה כח בחינת הוא בחכמה אבל כנ"ל, ועוז  בתוקף מה דבר הרגשת  בחי'

מתסעף  ומזה לי, נראה ה' מרחוק וכמו מרחוק  אחותו ותתצב וכמ"ש ההעלם בבחי' הוא בחכמה ואא"ס כו' בי' תפיסה מחשבה

חיזוק שום יודע אינו ולכך כו' פשפשת  מה כי כו' מה ונחנו משה וכמ"ש עצמותו הרגשת  העדר בחי' שהוא הביטול בבחי' להיות 

הביטול  ובבחינת כו' שנתפעל מי שיש באהבה ההתפעלות מבחי' למעלה שהביטול מאחר מה בדבר בבטחון בלבו לבטוח לנפשו

שם  אין שם תפיסה מחשבה דלית  מאחר כו' הבטחון בבחינת בזה להתגבר תפיסה בחינת  בו שיהיה מורגשת התפעלות  יש לא

משה  בטח  לא למה יפלא ולכאורה וכו' יעקב ויברח  וכן פרעה מפני משה ויברח במשה שנאמר וזהו כו' ולהתגבר להתפס  במה

היפוך  יש בחי' משה ששורש לפי הוא הענין אך כו' הבטחון מדת  למשה לו היה שלא יתכן לא וזה פרעה מחרב שיצילהו בה'

וכן נפשו אז ברח ולכך  כנ"ל, הביטול עכל"ק .בחי' וד"ל. כו' יעקב ויברח 
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הנצח) להבעש"ט מדת  לילך  ברצונו שאין ואמר ,

נראה  זה שבחיצוניות  אליו, יבוא שהבעש "ט אלא

אני  ובבחי' יש  רביז"לבבחי' זאת  אמר שבודאי (אף

והביטול ) הענוה בתכלית  שהשתמש בפנימיות ,

להכנס  הדרך  שזו משום היש, בבחי' בחיצוניות 

הוא  שכנ"ל הבטחון למדת שמתקשרים ע"י לאר"י

יכול  היה ידה על ורק  דקדושה, היש למדת מקושר 

של  השמאל לצד ולהכנס  הזו  למלחמה להכנס 

שהוא  האמצעי  לקו  אח"כ לזכות  ועי"ז קמניץ,

כל  הרי בקמניץ רביז "ל שהיה אחר ורק אר"י,

ל'אין' ידו על לבא בכדי הוא 'אני ' גילוי  של הענין 

אז  הלך  מקמניץ רביז"ל כשחזר  וע"כ גמור, יותר 

הק' לזקינו להתבטל הק' הבעש "ט זקינו לציון

אין . בבחי '

ìåãâ ïçöð úåéäì êéøö  ìàøùéî ãçà  ìë

äæá êéùîäìå ïåçèáä úãåáò é"ò é"äãåáòá

 úåòåùéä  ìë

 ìëå [ é,מישראל אחד  לכל שייכים הדברים אלו 

התורה"ק  בפרשיות  כשקוראים ובפרט

זו שבפרשה ישראל, כל אצל שוב זאת מתעורר 

כנגד  עומדים איך  הנוראים הסודות בזוה"ק  מובא

הקלי' הקלי')כל כל שורש היא מצרים ע"י(שקלי' ,

כל  שעושים צדיקים דרך  וזו  הבטחון , עבודת 

הקלי ' כל את  ומכניעים הכבדות  המלחמות

עבודת על עומד והכל הקדושות, כל את  וקונים

אלקי בה' גדול בטחון יש שלצדיקים הבטחון ,

לכל  ולזכות ה' מלחמות  עי "ז  ללחום ישראל

צ  וכך שבעולם, להיותהקדושות אדם כל ריך

וכח  שבזכות  ולהאמין  גדול נצחן בעבודה"י 

הוא  האמת  צדיק  ובזכות  הש"י ברחמי הבטחון 

שבעולם, המלחמות כל את  ולנצח ללחום יכול

להתחיל  רק  עליו  הרי לזה, הדרך יודע שאין ואף 

שודאי בהש "י  ולבטוח הראשונה הפסיעה את 

ההמשך . את אח"כ לו יגלה

ïëå שהאדם שבעולם, הישועות  כל לגבי  הוא

צריך  בהם וגם ה', עבודת לצורך  להם נצרך

נצרך  האדם שלפעמים חזק , בטחון  לאדם שיהיה

זאת לו ונצרכת  ומזוני , חיי  בני בעניני  ישועה לאיזו 

להיות צריך  בזה גם הרי עבודה"י , לצורך הישועה

ולבטוח  להאמין שצריך  היינו  מאוד, גדול נצחן

וימשיך  שיעמוד  ע"י שבודאי ויתחזק  בהש"י

בעבודה"י לפני להתחזק לו שיש  הקושי אף (על 

ישועתו) הההסתרותשמגיעה כל את ינצח עי "ז  הרי 

בעולם. הש "י  של הרחמים להמשיך באמת  ויזכה

' åàøé ïéòá ïéò' ì ïîæä  ìë íé÷÷åúùî íé÷éãöä

ò" ëåñå  ò" ëîî ––––

ø" äéå [àéאת להמשיך  הבטחון ע"י שנזכה

בעין  'עין של האמיתיים הרחמים

סר  כי  ה' 'וירא משרע"ה אצל וכמש"כ  יראו ',

נרמז  שבזה בעין ', 'עין בגימ' ש 'סר ' לראות ',

של  להגילוי הזמן  כל ומשתוקקים רוצים שהצדיקים

שרצה  היינו לראות סר  ומשרע"ה יראו', בעין 'עין 

בעין ', 'עין של דלעת"ל הגילוי  את  אז לראות כבר 

בבחי ' בעולם הש "י  שיתגלה הגילוי  עיקר שזה

כל  סובב של הגילוי עם ביחד עלמין כל ממלא

בעין')עלמין 'עין בחי' הממלא (וזה אור שדרך  ,

לגלות הש "י  שרוצה הגילוי וזה הסובב, אור יתגלה

וכמו הסובב, אור  את יגלה הממלא שאור  בעולם,

שילמדו התורה"ק  לימוד כל שע"י  לעת"ל שיהא

הממלא) אור בבחי' עי"ז (שהוא תיכף יתגלה ממילא

בתוך  הגנוז  אוא"ס  בבחי' הנסתרים הסודות כל

דלעת"ל, אר "י  של הגילוי בבחי' וזה התורה"ק ,

גוא"צ  בביאת לאלתר ומיד  תיכף לזה יזכנו והש "י 

אמן . ממש בימינו במהרה ברחמים



  

  

  

  

  

  

  

  גיליון מוקדשה

  להצלחת ידידנו היקר

 פיזם הי"ויעקב אליהו ראובן ר' 

  ולזכות בתו שנולדה לו במזל טוב,

  שרה עליזה בת תמר מרים שתחי'

  בזכות המצווהיהי רצון ש

  יזכו אביה ואמה לגדלה

  לתורה ולחופה ולמעשים טובים

  ולרוב נחת דקדושה.

 


