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 êéøöå  äìôúä úãåáò àåä  äîçìîä ø÷éò .à

åìòôé úåìôúäù ' äá  çåèáìå ïéîàäì

éë של מלחמה הוא אויבך  על למלחמה תצא

חדש  בזוהר ואיתא 'ובכתה àהתפלות, עה"פ 

אלול, חודש שהוא ימים' ירח אמה ואת  אביה את 

צדוק  ובר' מקאזניץ בהמגיד שהעבודה áואיתא

תצא  'כי ענין והוא התפלה, עבודת הוא זה בחודש

וצריך  התפלות , של המלחמה שהוא למלחמה'

שאין  ולחשוב הדעת  לחלישות  להכנס לא להזהר 

שלמה  באמונה להאמין אלא פועלות, התפלות

שיתקבלו דהיינו בידיך" אלקיך ה' ש"ונתנו

בכל  תמיד  עמנו  היה שהקב"ה וכמו התפלות,

"נתנו שיהיה ובודאי  היום, עמנו הוא כך  הדורות ,

שזהו שבת לקדושת זוכים ועי"כ בידיך". אלקיך ה'

קודש . שבת מלשון שביו" "ושבית שאמר 

éëהעולמות בכל מתפשטים התפלות כל באמת

והתפלות דרגין , כל סוף עד דרגין  כל מריש 

בעולמות מאד למעלה למעלה הוא דרגין כל בריש

_________________________

לטורא,א . משה סליק דביה דאלול , ירחא היא דא ימים, ירח אמה ואת  אביה את ובכתה ע"ב: נ"ח  תצא כי חדש זוהר
וכו ', ימים ירח אמה ואת  אביה את ובכתה דא ובגין דעגלא. חובא על לישראל דישתביק בגין קב"ה, קמי רחמין למבעי

עכ"ל 

אלול ב. ימי ענין וזה וז"ל : קס"ט אות הצדיק צדקת  וע"ע זו, בפרשה לרצה"כ  צדיק ובפרי זו, בפרשה ישראל  עבודת  עי'
השנה  דראש וידוע  ההכנה, זמן הוא מקודם יום דשלושים בענינו, ודורשין שואלין השנה ראש לפני יום שלושים שהוא
שאז  הבא, ועולם קץ עת שהוא מעשה סוף  דהיינו הדין, במדת לברוא שעלה המחשבה שהוא עולם" הרת  "היום נקרא
דמחשבה  הדינים גם ולהמתיק תחילה. במחשבה היה זה בדין, טובה מיני כל  שיהיה כנודע ההנהגה ראש יצחק יהיה
לרושם  אף שייכות אין ראשית בעומק דשם ולהמתיק, להתפלל  באלול מקדימים דמחשבה, ראשית עומק שהוא בשורשם

במנחות חז"ל דברי  כידוע ביו"ד אלול דחודש יצירה בספר אמרו  ולכן כידוע. כלל ע "ב)רע פסוק(כ"ט כ"ו על (ישעיה

ביו "ד ,ד') הבא ועולם בה"א, הזה עולם ומעשה הבריאה סוף כפי שהוא ניסן חודש ולכך  בה"א הזה עולם וגו' בי"ה כי
להמתיק  רצו כי זו  בקדושה לאלול קידשו והם להו , דמקדשי הוא ישראל דהזמנים ידוע אבל  תשרי. כן להיות ראוי והיה
המחשבה, זו לחשוב  המחשבה היינו קודם יום ושלושים כנודע. המחשבה שם על  והוא ביו"ד אלול  ולכך בשורשן,

עכ"ל. בשורשה, דבוקה שהמחשבה



לנפשך  חכמה דעה ד

ומורגש  ניכר שאינו  אלא למטה, שאינו ולא היחוד,

התפלה  לעבודת  מגיע האדם וכאשר  למטה,

לדעת צריך שביו", "ושבית בבחי ' אלול בחודש

ומרה  בעצבות להיות לה אסור שתפלה בראשונה

ח"ו יכול â שחורה שאינו  חושב אדם כאשר  כי  ,

בת ומרה לפעול לעצבות  נכנס  הוא הרי  פלותיו ,

לגויים, אלא ישראל לכלל שייך זה ואין ח"ו, שחורה

כמ"ש  עת , בכל השמחה בסוד  הם ישראל כלל כי

י"א) ל "ב והרנינו(תהלים  צדיקים וגילו בה' 'שמחו 

לב'. ישרי כל 

 úåøéø÷å úòãä úåùéìç àåä  ÷ìîò 'éì÷ .á

äìôúä  úåìåòô  úðåîàá

åäæå הפרשה בסוף  הנזכר עמלק  מחיית  ענין 

אשר  וגו ' עמלק  לך  עשה אשר  את  "זכור 

וכו', אחריך " הנחשלים כל בך ויזנב בדרך  קרך

בלקו"ה ד')וביאר הלכה  נחלות  הל ' דעיקר ã(חו"מ

צרות, לישראל יש  כאשר הוא בעמלק  המלחמה

ומחליש  קרירות , של ענין  בלב היצה"ר ומכניס 

וכמ"ש  פועלות , אינם התפלות שכאילו  דעותיהם

ההרגשה  דהיינו  קרירות , שהוא בדרך " קרך  "אשר 

_________________________

הכוונותג . בשער ע "ב)עי' א' האור (דף לקבל  יכול  נפשו אין כך  נעשה ואם בעצבון, תפלתו להתפלל  לאדם אסור וז"ל :
התפילה  בשאר אבל  בלבד , להתעצב טוב  אז חטאיו ומפרט הוידוי שמתודה בעת אמנם התפילה. בעת  עליו הנמשך  העליון
בשמחה  תהיה אמנם ויראה, באימה גדולה הכנעה ית' לפניו להראות צריך אבל  עצבותו, ידי על גדול  נפלא נזק לו נמשך 
לפניו , נמאסת עבודתו בעצבות משמשו ואם יתירה, בשמחה רבו  את  המשמש העבד כדמיון האפשר, בכל  וגדולה יתירה
משאר  מצוה איזה כשעושה ובין תפילתו  בעת בין זה, בדבר תלויה הקודש רוח והשגת והשלמות המעלה שעיקר וכמעט 
גדול  שכרו כי זה לענין תבוז ואל מנחנא. קא תפילין ואמר כו ' טובא קבדח  דהוה מההוא בגמרא שאמרו וכמו המצות,

עכ"ל. מאד ,
רוה"ק ע "ב)ובשער ח' הע (דף  מדת גם הקדש,וז"ל : ורוח  חכמה להשיג הרוצה ובפרט  מאד , מגונה מדה היא בעצמה צבות

כמו אליה, ראוי יהיה אם אפי' ההשגה מניעת גורם דבר בו)ואין הכתוב (שיש  שאמר מה בזה והעד העצבות, של מדה
פט"ו) פ"ג ב' עכ"ל.(מלכים אחרות, ראיות וכמה ה', יד עליו  ותהי המנגן כנגן והיה מנגן לי קחו ועתה

התפלה ד . חלקי שני היינו  שניים פי נוטל והבכור התפלה סוד הוא דהבכורה בלקו "מ ב ' תורה על  מיוסד שהוא עי"ש
וכו ' צרכיו  ושאלת  מקום של  שבחו סידור שם)שהוא ב' אורך(אות רואים וכשאנו  בזה"ל : כתב  ו' באות  שם ובהמשך  ,

לריק, הם התפלות שכל בלבם ח"ו שטועים ישראל בני מעמנו  ויש נושעים, ואינם אליו  צועקים אנחנו יום ובכל  הגלות 
המשכן", את משה "ויקם שכתוב : כמו אותם ומקיימים אותם מעלים הם ודור דור שבכל  הצדיקים התפלות  כל באמת אבל
דא  משיח  יבוא אז קומתה שעור שישתלם עד מעט, מעט השכינה של קומתה ובונין לדוכתיה, ושיפא שיפא כל  ומעלין
עמלק  המן קלי' שכל באורך וביאר שם בלקו"ה מאד  האריך  זה ועל  עכ"ל. בשלמות , אותה ויקים אותה וישלים משה,

שם: בכ "מ מלשונו מזעיר מעט ונעתיק וכו' התפלה עבודת  בכח להאמין שלא ישראל  נשמות  לקרר
רז"ל  שאמרו  כמו  צרכיו, ושאלת  מקום של  שבחו סידור שהם בחינות  שני בתפלה שיש מה כי הענין אך ג': אות  שם
אלא  ברית כורתת האשה אין רז"ל שאמרו  מה בחינת זה צרכיו, יבקש כך ואחר תחלה מקום של  שבחו אדם יסדר לעולם
השפע  כלי לתקן הוא התפלה עיקר כי כמובא תתהלל, היא ה' יראת  אשה בחינת היא התפלה כי כלי, אותה שעושה למי

וכו' לי תהיו ואתם בהתורה וכמבואר כידוע ל"ד)בשלמות  וחסדו(בסימן טובו  להשפיע  ורוצה להטיב חפץ יתברך ה' כי ,
הממשלה  להם שנתן ישראל בני ידי על דהיינו דייקא, התחתונים מעשה ידי על אם כי השפע  להמשיך  יכול אין אך  תמיד ,
בחינת  אמונה כי האמונה, ידי על הוא התפלה שלמות  ועיקר כתקונו . תפלה ידי על  בשלמות  השפע כלי שיתקנו  ידי על
בכל  שלמה להיות  צריכה והאמונה בצלו, פרישן ותרגומו  אמונה ידיו  ויהי שכתוב : כמו  פעמים כמה שמבואר כמו  תפלה,
הוא  התפלה דבורי ידי על  שנשלמת  הכלי עיקר כי השפע , לקבל  כלי נעשית  ואינה שלמות להתפלה אין זה ובלא הבחינות 
שהוא  יתברך  בה' שלמה אמונה לו שיהיה שצריך  שכמו  היינו טוב, כל  לקבל הכלי עיקר שהיא השלמה האמונה ידי על

כן כמו טוב, כל ולהשפיע כרצונו הטבע את לשנות  ובידו  ומשגיח, מושל ומנהיג הכל  בעצמו בורא אמונה לו שיהיה  צריך
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ומק  ומאזין  שומע יתברך שה ' שלמה באמונה מהגרוע להאמין  אפלו מישראל אחד  כל של ודבור דבור  כל שיב
אם יתברך אצלו ברחמים בקשתו לפעול מישראל אחד בכל כח ויש פה, כל תפלת שומע יתברך הוא כי שבגרועים ,

וכו' קוראיו לכל ה' קרוב שכתוב כמו יתברך, אליו באמת כחיתפלל לו גם שיש בעצמו אמונה לו שאין זמן וכל  .
הוא  דעתו שלפי מאחר השפע , לקבל בלבו  וכלי מקום לו אין כי השפע , לקבל כלי לו אין עדיין בתפלתו  השפע  להמשיך 

רושם. עושה שתפלתו  בעצמו מאמין שאינו מאחר השפע , ולהמשיך  השפע  מלקבל רחוק
הבחינות. בכל האמונה שלמות  ידי על הוא בקשתו, ולפעול  השפע  ולקבל  להמשיך  התפלה ידי על הכלי התהוות  עיקר כן על
זה  ובשביל כנ "ל . פה כל תפלת  ושומע  ורחום חנון והוא כרצונו , ומנהיג ומושל  שליט יכול כל שהוא יתברך  בה' שמאמין
בשלמות  האמונה נתחזקה מקום של שבחו סידור ידי על  כי צרכיו , לשאול  כך  ואחר תחלה מקום של  שבחו  לסדר צריכין
תמיד טובים חסדים גומל  יתברך  שהוא האמונה לחזק כדי אבות  זכות  שבחיו בסידור התפלה בתחלת מזכירין כן ועל כנ"ל,
וימלא  תפלתנו את  גם שישמע מתחזקים אנו  וזכותם ובכחם תמיד , תפלתם ושמע  אבותינו עם גדולים חסדים ועשה
בשבחיו , זה כל מזכירין שאנו ידי ועל וכו'. התפלה בתחלת שאומרים יתברך  שבחיו סדור כלל וזהו ברחמים, משאלותינו
שלם  בלב להתפלל  לבנו נתחזק זה ידי על כנודע , יתברך  גדלתו  עיקר זה כי וחסדו, טובו כשמזכירין שבחיו  עיקר זה כי
טוב  כל  לנו  וישפיע  תפלתנו וישמע  עלינו  גם שירחם בעצמנו  האמונה אצלנו נתחזק זה ידי על כי צרכינו , על יתברך  אליו 
שבחיו שסידור נמצא וכנ"ל. השפע  לקבל  כלי לנו נעשה זה ידי ועל וכנ"ל, עליהם שמו ויחד אבותינו  תפלת  שמע כאשר
בברכת  מסיימין צרכיו שאלת בסיום כן ועל  וכנ"ל, השפע לקבל בשלמות  הכלי לתקן בשביל  הוא צרכיו שאלת קודם
הכלי  שלמות  עיקר זה ידי שעל  פה, כל  תפלת שומע  שהוא מאמינים כשאנו התפלה שלמות עיקר זה כי תפלה, שומע

עכ"ל. וכו ', תפלה שומע  יתברך שהוא זאת  באמונה מתחזקים ואנו  וכנ"ל, השפע  לקבל
שצועקין  כשרואין ושלום, חס  לריק התפלות כל  כאלו לטעות  אנשים כמה בלב  שנכנס  הטעות  זה כי ז"ל : י"א באות  שם
אריכת  עיקר ידו  שעל עמלק המן קלפת  מבחינת נמשך הטעות  זה כנ "ל , נושעים ואינם ושנים ימים ומתחננים ומתפללים
אחרא  והסטרא הקליפות כל כלל  הוא עמלק כי אדום, מזרע  שהוא עמלק בחינת שהוא אדום, גלות שהוא הזה המר הגלות 
במה  מישראל  אחד כל את  מסית  בעצמו הוא כי בתפלה, מלהתחזק הדעת  את  המחליש והוא המקטרג והוא המסית  והוא
הוא  בעצמו  זה ידי ועל ושלום. חס הגלות מתגבר זה ומחמת  לצלן, רחמנא רעות ובמדות ובהרהורים בתאות  מסיתו שהוא
חס בתפלתכם כלל פועלים שאינכם רואים אתם הלא בדעתם אותם שמטעה מאחר בתפלה מלהתחזק הדעת את מחליש

מלהתפלל  הדעת מחליש הגלות  יותר שמתארך  מה וכל  ושלום, חס יותר הגלות  מתארך בתפלה וכשמתרשלים ושלום,
ושלום. חס ושלום חס חלילה חוזרת  וכן ויותר, יותר

ה' לולא הרעים תחבולותיו  רבוי ידי על ושלום חס מהגלות  לצאת  אפשר היה שלא עד מאד  הגלות מתארך באמת כן ועל 
דר. מדר בעמלק לה' מלחמה שכתוב  כמו ודור, דור בכל  עמו לוחם בעצמו  שהוא לנו בכל שהיה לנו שולח ברחמיו והוא

אופן , בשום  הרחמים  מן עצמנו ליאש לבלי בדעתנו מכניסים הם  הנשגבה  שבחכמתם נפלאים צדיקים  ודור דור 
במהרה  הגאלה  תבוא זה  ידי ועל שיהיה, איך יהיה  תמיד בתפלה  להתחזק נפלא התחזקות בלבנו בחינת ומכניסים וזה .

הגאלה  לעכב  בבל של  הגלות  בסוף  להתגבר שרצה הקליפה בחינת הוא שמו, ימח  הרשע המן כי פורים, של  הנס  תוקף 
שנה  שבעים לסוף  לגאלם אותם שהבטיחו  הזמן עבר שכבר שרואים מחמת בתפלה מלהרבות  ישראל  בני לב  ולהחליש
המן  סבר כן ועל  שם. עין וטעה, חשב דניאל ואף וטעו חשבו  שכלם לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו  נגאלו, לא ועדין

וכו '. ושלום חס  תקוה עוד אין כאלו בלב  הטעות להכניס
'קרך ' בדרך, קרך  אשר וכו ' עמלק לך  עשה אשר את  זכור שכתוב  כמו עמלק מעשה לזכר הקדושה התורה הזהירנו כן ועל 
קרירות  לשון קרך  וזהו  הנ"ל. בהתורה שמבאר כמו הרע , היצר עיקר שזה הברית  פגם בחינת  ושלום חס מקרה מלשון
בלשוני  דברתי וכו ' בקרבי לבי חם בחינת דקדושה בחמימות להיות שצריכה בתפלה מלהתחזק האדם לב מקרר שהוא היינו 
שזה  שרואין מאחר זה על בתפלה מלהתחזק הדעת המחליש והוא הברית, בפגם והעיקר שמסית , למה המסית הוא כי וכו',
שבישראל. כח החלושי על רק מתגבר שהוא אחריך , הנחשלים כל  בך  ויזנב וזהו : ושלום. חס נושעים ואינם שצועקין כמה
תתהלל, היא ה' יראת שכתוב, כמו  יראה, בחינת שהיא תפלה בחינת זה אלקים' 'ירא אלקים, ירא ולא ויגע עיף  ואתה וזהו 



לנפשך  חכמה דעה ו 

ועי"ז  פועלות, ואינם עוזרות אינם שהתפלות 

עפר  שוכני  הצדיקים ובזכות  הלבבות , נחלשים

'ושם  בבחי' והנחלה במנוחה נמצאים כבר  שהם

וכמאה"כ כח', יגיעי י"ג )ינוחו י"ב  לך (דניאל ואתה

צדיקי ובכח העליון, יו "ד בחי' והם וגו', ותנוח לקץ

התחתון  יו"ד בחי ' שהם חיותם, שבחיים ,äהדור 

לתקוה  להכנס ישראל לנשמות וחיזוק  כח נמשך 

וכמ"ש  פרי, ויעשו  יפעלו  בודאי  דהתפלות ובטחון

י"א) י"ז וגבר (שמות  ידו משה ירים כאשר 'והיה

ישראל'.

 óàå  úåîìåòä  ìëá úëééù äìôúä úãåáò .â

íåöîöä ïî äìòîìù úåîìåòá

 äðäå להכנס לזכות  כדי  שצריך  הראשון  הדבר 

עבודת שיסוד לדעת הוא, התפלה לעבודת 

כמבואר  מ"ד והמשכת מ"ן  העלאת  שהוא התפלה

האצילות, בעולם שהוא כמו  האריז "ל, כוונות  בכל

העליונים  בעולמות  ואפי' העולמות, בכל הוא כן 

שם  בחי' גם הם בערכם כי  הצמצום, מן שלמעלה

הוי "ה  הוי"ה וכדכתיב המדרגות , כל הכולל הוי"ה

חז"ל ואמרו וחנון, רחום ע"ב)אל י"ז  השנה (ראש

ועומק  החטא, אחר ב' והוי "ה החטא קודם א' הוי"ה

בחי ' הוא החטא דקודם דהוי "ה הוא, הסוד

החטא  שאחר  והוי "ה הצמצום, שקודם העולמות 

העולמות הצמצום שאחר וכמו הצמצום, אחר הוא

שקודם  עליונה הוי "ה יש  כך  הוי"ה, שם בחי ' הם

עולמות אותם בערך  כ å הצמצום כי  שהקב"ה , מו

גילה  גם הוא כך הצמצום, שאחר העולמות גילה

גם  המיוסד  המלבוש  עולם שה"ס  דא"ס, העולמות 

ודקה  נעלמת בבחי' הוי "ה, אותיות  ד' שורש על

מדרגות הכל והם עולמות , אותם ערך כפי 

כי כלל, חיסרון שום אין  ששם אלא א"ס, בעולמות 

הוי "ה  ענין שם שייך  ומ"מ הצמצום, מן למעלה הם

אינו זה שכל אלא ומ"ד , מ"ן  ובחי' תפלות  וענין

כי שאת, ביתר  היחוד גילוי של מעלה תוספת  אלא

קישוט  תוספת שיתגלה הוא התפלות ענין כל שם

הצדיקים  עבודת וזהו ב"ה, א"ס אור בגילוי 

"ושבית לבחי' התפלה בעבודת  להכנס שצריכים

להבודד  צריכים כי  השבת, קדושת שהוא שביו "

עולמות שהם העליונים, בעולמות  התפלה בשעת

למעלה. למעלה השלם היחוד 

_________________________

מחלי  שהוא בעצמו ממנו  בא וזה אלקים. יראת  בחינת שהיא בתפלה מתחזק ואינך ויגע  עיף  שאתה וכו 'היינו  דעתך ש
הוא  הזאת  הדעת  בחלישת  התגברותו  כי בלבו , היטב  היטב זאת  לזכור צריכין כי היטב , זאת לזכור התורה והזהירה וכנ "ל .
ליאש  לבלי לשונות  בכמה שהזהירונו  אמתיים הצדיקים של  האזהרות בגודל פעם בכל עצמו  את לזכור וצריכין שעור, בלי

עכ"ל. וכו ' וכנ "ל  אפן בשום הרחמים מן עצמנו
הגלות, עיקר שזה הרעים ומדותיו בתאותיו גלותו  אריכת כפי אחד שכל מאד  לידע  אדם כל צריך וזה ז"ל: כ' אות  שם

הבלו . חיי ימי כל מאד  מאד  בתפלה להרבות  צריך והבלבוליםהוא והתאות נענה  ואינו הרבה  שמתפלל כשרואה ואפלו
שאין ויאמין  ידע רק ושלום , חס לריק הם  ושיחותיו שתפלותיו יטעה אל "כ אעפ יותר , פעם  בכל עליו מתגברים
וישוב  יתברך רחמיו יכמרו אז שצריך, הבנין שיגמר  עד רושם  עושה ושיחה תפלה  וכל לעולם, נאבד  דיבור שום

תמיד ושיחה בתפלה  להרבות להתחזק צריך הוא כן  ועל וכנ "ל. וירחמהו ישועה אליו איזה לו  כשיהיה אעפ"כ  אך .
לנו אפשר שאי יודעים שאנו ואע"פ  וכנ "ל . בחסדו שהכל  ידע רק זאת, פעל הטובים ומעשיו  תפלותיו  ידי שעל  יטעה אל 
רחמיו יכמרו ואז כחנו , כפי בתפלה להרבות  שלנו את לעשות  צריכים אנו אעפ"כ  בתפלותינו, השלמה הישועה לפעול 

עכ"ל. בקרוב. ויושיענו  למענו בחסדו  ויעשה

ואכמ"ל.ה. וכו ' ויהושע  משה בחי ' שהם תחתון וי' עליון י' בענין ו ' תורה לקו"מ עי'

הענין ו. נתבאר ב ' בהערה ושם ז"ל  מפאריטש הלל  ' מדברי י"ג עמ' תשע"א מטות פרשת לעיל חכמה דעה היטב  עי'
עיש"ב. וכו' עליון דעת הנקרא והוא המלבוש בעולם שהוא ולמעלה דא"ק הצמצום מן היינו  החטא דקודם הוי"ה דבחי'



תשע"א  תצא כי  פר' ז של"ס

íãå÷  íéããåáúîå  íéððåáúî íé÷éãöä .ã

ä"á ñ"à  úåîìåòá  äìôúä

 àúéàå מתגברים דכאשר  האמצעי באדמו"ר

הפרט  עוונות מחמת  לפעמים הדינים

לגשת האדם צריך אז ח"ו , הכלל עוונות מחמת או 

עליונים, היותר בעולמות ההסתכלות מצד  לתפלה

וכל  חסרון, ושום חטא שום מגיע אין שם אשר 

ושם  א"ס , בעולמות קישוט להוסיף  תהיה תפלתו

לגלות קדושות, גבורות סוד  הם החסרונות  בחי' כל

עוז , וביתר שאת  ביתר  התלהטות  בתוספת  האור 

להכנס  יכול ואח"כ  התפלה. קודם ההכנה וזהו 

למטה. התפלה לעבודת 

ìù úåâøãî éðù íä  äàåðùäå äáåäàä .ä

äàìå ìçø ãåñá ' ÷ä äðéëùä

éë והיה וגו' אהובה אחת נשים שתי  לאיש  תהינה

לא  וגו', הנחילו ביום והיה לשניאה, הבכור הבן 

השנואה  בן פני על האהובה בן  את  לבכר  יוכל

פי לו לתת יכיר השנואה בן  הבכור  את כי הבכור,

מדרגות ב' סוד  הם אלו  נשים ב' הנה וגו '. שניים

רחל  ובחי ' ורחל, לאה שהם הק ' השכינה של

השנואה  נקראת  לאה ובחי' האהובה ,æ נקראת 

ל "א)וכמאה"כ  כ "ט  שנואה (בראשית  כי ה' וירא

שבעולמות החסרונות במקום דהנה וגו ', לאה

עשיה, יצירה בריאה עולמות שהם התחתונים

עולמות בחי ' הם כי  דהצמצום ההסתר  שולט ששם

שה  תהום הפירוד, 'משפטיך בבחי ' שם הנהגה

אשר  החסרונות ענין  כלל להבין אפשר  ואי  רבה',

בחי ' זה כל ונקרא ההנהגה, תהלוכות בכל שם

וצריך  בי "ע, הנהגת  מבין אינו אחד אף כי שנואה,

אי כי  לטובה, שהכל מההשגה למעלה אמונה רק 

צריך  רק נכון , על בי"ע הנהגת  להבין אפשר

לתכלית הוא שהכל ודעת  מטעם למעלה אמונה

והנהגת שנואה. הנק' לאה בחי ' הוא זו ובחי ' הטוב.

איהו איך שמכירים אלקות, גילוי בבחי' הוא רחל

באצילות רחל כאשר והוא עלמין, כל ממלא

דשם  אחרונה ה' בסוד לצדקה מצדק  ונעשית

אבא  בסוד היא ושם דז"א, בעטה"י  ושרשה הוי"ה,

דבחי ' היחוד  להשיג יכולים ידה על כי ברתא, יסד

ארץ. יסד בחכמה ה' בסוד  חכמה

 äðäå' בחי שהוא בלאה, אלא אינו אדה"ר חטא

הק' באר"י כדאיתא תתאה, אבל çמלכות ,

רחל, בחי' העליונה המלכות  של השרשים שורש 

'מלכותך  בסוד  היא הרי דהוי"ה, תתאה ה' בחי '

היא  היא שלמטה שהמלכות  העולמים', כל מלכות 

אהובה, אחת  הנקראת  והיא העליונה, המלכות 

להתפלל  יכולים האהובה, סוד  המבינים והצדיקים

היא  דאצילות המלכות  כי  העליונים. העולמות  מצד

המלכות עצמה והיא העולמים, כל מלכותך  בבחי '

מזה  ולמעלה ובא"ק  וברדל"א ואפשר èשבעתיק ,

תוספת בבחי ' אלו  בעולמות התפלות כל להתפלל

היחוד . בגילוי  קישוט

'éçá àåäù äàì 'éçáá  äãåáòä  úéùàø .å

 ë" çàå  úåðåøñçä  íå÷îá úåèéùôá äìôúä

íå÷îî äìòîì  ìçø 'éçáì úåìòì êéøö

 úåðåøñçä

ìáàבפשיטות בתחילה הוא העבודה ראשית

שאמר  כמו החסרונות , במקום בי"ע בבחי '

בן  פני  על האהובה בן את  לבכר יוכל "לא הכתוב:

_________________________

וכו 'ז. לזו זו צרות והם האהובה ורחל השנואה נקראת דלאה סע"ד , ס"א דף  פ "ק ורחל  לאה שער חיים בעץ כתב  כך 
עי"ש.

לאהח. בעקבי שהוא ענבים סחטה שחוה ויצא)בסוד פ ' הפסוקים שער ע "ג, ס "ב דף פ "ד ל"ח  שער חוה (ע"ח  ובסוד  ,
ע "ד)ראשונה ס"ב דף  פ "ב ל"ח  שער ואכמ"ל.(ע"ח  וכו ',

ע "א.ט. מ"ו  דף ד' ואות ע "א, מ"ד  דף  א' אות ושם ה', פרק ז' שער הקדו"ש לשם היטב  עי'
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עין  להעלים אפשר  אי  כי הבכור", השנואה

לתת יכיר השנואה בן הבכור  את  "כי מהחסרונות ,

משפט  לו אונו  ראשית  הוא כי וגו ' שנים פי  לו 

הרי כי העבודה, ראשית שהוא דהיינו הבכורה",

במציאות ומרגישים בבי"ע, למטה נמצאים אנו 

על  בפשיטות  להתפלל צריך  ולזה החסרונות , בכל

לאה  בבחי' הוא העבודה תחילת  כי החסרונות, כל

בפשטות. החסרונות הרגשת בבחי ' שהוא

ïëìå אמר רחל, את  שרצה אף  ע"ה, אבינו יעקב

ואדרבה  לאה, את  תחילה שיקח הקב"ה

הי הבנים שעיקר עיקר אף באמת אבל מלאה, לו ו 

ולאה  רחל לאמיתו באמת מ"מ מלאה, היו  הבנים

כל  באמת כי  ברחל. נכלל והכל אחת , בחי' הם

הק ' השכינה של האור  בחי ' רק הוא הכלבי "ע (כי

השכינה) של  הקדושות הגבורות  משהתלשלות  ,הוא

בתכלית, ממש אחת  בחי ' הם ולאה רחל ובאמת

לא  שבכלל רואים אז כאחד , יחד  לחברם וכשזוכים

נמצא  שהאדם זמן דכל אלא דינים, לעולם היה

מה  כל על בפשיטות להתפלל צריך  הצמצום, תחת

אח"כ  אך וההסתרות, הצרות  כל ועל עליו, שעובר

האהובה, הנקראת הק ' השכינה לחפש  צריך

העולמים, כל מלכות מלכותך לבחי' הכל ולהעלות 

של  הדינים וכל אלקות, שהכל איך לאמונה ולהכנס

כשעולים  אח"כ  הצמצום, של דינים שהוא לאה

וכל  הק', בשכינה נכלל הכל איך רואים למעלה

חי ישראל מלך 'דוד  בסוד הוא בשורש לאה בחי '

ביו "ד , מלא דויד בסוד הוא למעלה ושם וקיים',

התפלות שכל יתגלה לבסוף כי  יוסף , את גם הכולל

אלקות לגילוי תפלה באמת  היו החסרונות , כל על

הבריאה. תכלית שהוא

 úà øëáì  íéëéøö  íéðéãä  íéøáâúî øùàë .æ

ùåáìîä íìåò  çëá  äáåäàä ïá

 àìà בא אז  הדינים מתגברים כאשר  שלפעמים

ואתה  אחריך הנחשלים כל בך "ויזנב עמלק

מעייף  הס"מ וחלילה חלילה באם כי ויגע", עיף 

"אותתנו של מצב הוא לפעמים כי ישראל, נשמות 

רואים  ולא תפלות שמתפללים ראינו" לא

האהובה  לבחי' ללכת  צריך אז  פועלים, שהתפלות 

יוכל  שלא ואף  האמצעי, האדמו"ר שאמר כמו

כי הבכור , השנואה פני  על האהובה בן את לבכר 

הוא  ימים ירח אימה ואת  אביה את  ובכתה באמת 

ותחילה  הבכיה, סוד  הוא בה אשר  לאה בחי' סוד

אך  לאה, מדרגת  עם ללכת  בפשיטות לנסות צריך

ולתקנה  לאה בחי ' עם ללכת אפשר  שאי  רואים אם

רחל, של עליונה למדרגה ללכת צריך  אז  כראוי,

אור  הוא שהכל איך לראות עלאה ליחודא ולהכנס

למעלה  אשר התפלה בעבודת ולהכנס  ב"ה, א"ס

וכל  חסרונות , שום שאין  במקום שהוא הצמצום, מן

בגילוי קישוט תוספת  לסוד  רק הוא שם התפלה

שוב  בשורש, הכל ממתיקים כאשר  ואז  היחוד,

שכל  ומתגלה אלקות, שהכל איך למטה גם מתגלה

והכל  רחל, עם ממש  אחד  באמת הוא לאה בחי '

מלבדו. עוד  ואין אלקות גילוי רק הוא

 äðäå בן את לבכר יוכל "לא הכתוב אמר

יוכל  לא הפשיטות מצד  כי האהובה"

הפשיטות לבחי ' תחילה להכנס  וצריך לבכר ,

מתגברים  כאשר  לפעמים אבל כנ"ל, לאה דמדרגת

צריך  אז השנואה, לבחי ' להכנס  אפשר  ואי  הדינים

סוד  הוא ושם המלבוש , לעולם למעלה לעלות

"לא" בחי ' אשר  דאלב"ם ביתא דאלפא ההתהפכות 

כאשר  "לא" הפסוק מתפרש ואז  ל"אל", מתהפך

את לבכר "יוכל אז  המלבוש, דעולם ל"אל" מתהפך

היחוד  שלמות  למקום תחילה ולהכנס האהובה" בן

שהוא  התפלה בסוד  שם ולעסוק המלבוש, דעולם

החסרונות, מכל למעלה הגמורים הרחמים במקום

כל  ולהמתיק  למטה שוב לרדת  אח"כ יוכל ועי"כ

הדינים.

äæå ושלחתה בה חפצת לא אם "והיה שאה"כ

בחי ' עם ללכת אפשר אי  אם כי וגו', לנפשה"

רחל, בחי ' של עליונה למדרגה נכנסים לאה, של זו

אחד  פרצוף נעשים כי  ללאה, לחזור  יכולים ואח"כ 
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אינם  לאה של שהבנים לחשוב שלא בזוה"ק  כמ"ש 

לאה  כי רחל, של הבנים כל באמת כי רחל, של

אחת בחי ' שהכל ומתגלה רחל, גם היא בפנימיותה

.é ממש 

 àãåçéá äàìò àãåçé ìåìëì êéøö íìåòì . ç

ò"åçéá  ú" åçéå äàúú

 äðäåבבע"ת פרק איתא והאמונה היחוד (שער 

עלאה àéז ') יחודא ענין  שביאר אחר 

_________________________

והחלמהי. שבו לשם בספר היטב  הפרק)עי' סוף עד ג' מאות  ה' פרק  ז' שער ולאה (הקדו"ש  רחל סוד  לבאר מאד  שהאריך 
וא  רחל  דרך  בפועל  נולדו שכולם וענין מהם שנולדו  שבטים וכו 'והי"ב  ממש כאחד  להיות ורחל לאה אח "כ מתאחדים יך 

ויצא הזוה"ק דברי הביא ג' אות  בריש ושם הענין, כל  היטב  באר ע "א)עיש"ב דעלמא (קנ"ח תיקונא שבטים תריסר דכולהו
ז' אות ושם היטב  עי"ש הענין, לבאר שם והאריך  זה בענין זוה"ק מאמרי כמה עוד ועי"ש וכו', רחל  שהיא נינהו תתאה
הענין  כל כי הוא והעיקר האמת כי הוא בכ"ז הענין אך  ז"ל: ג' באות  שם בקצרה אחד  לשון ונעתיק נפלאות. ותראה וכו'
מפרטי  רק כולם והם הקדושה, השכינה שהיא רחל  הנקרא דאצילות בהמלכות רק כולם הם ולאה ורחל וישראל  דיעקב 
כולם  הם עולם ועד מעולם אשר כולם הנשמות  וכל רבע "ה ומשה כולם האבות  כל וכן גופה, בה אשר והפרצופים האורות 

בה בשעתא)רק דה"מ ג' ל"ח תז"ח  הגר"א וכמ "ש  נ"ב המחבר מכ"י העולמות (הגהה כל  שמציאת תתאה העלמא היא כי
מלכנו אמת  כי הכל , ונעשה יצא וממנה בה רק כולם הם במקרה והן בעצם הן אשר תהלוכותיהם וכל עניניהם וכל  בי"ע 
דאצילות, בהמלכות א"ס  דאור והיחוד מהגילוי הכל  הוא עולם ועד מעולם בי"ע בהעולמות שנעשה מה שכל זולתו , ואפס

ע "ש. יצחק אביו לאלהי זבחים ויזבח בפסוק ויגש בפ' רמב"ן וע' צבאות, ה' המלך  והוא
האצילות  כל  כלל  היא כי הקדושה, השכינה שהוא דאצילות  המלכות  זולת  בי"ע  העולמות בכל ענין שום אין כי הוא והכלל
דהויה  היחוד והוא למטה, אשר בי"ע העולמות כל את מנהגת היא ובזה למעלה, למעלה אשר ית"ש גילוייו  כל כלל  שהוא
אשר  לה' השער היא וכן דבר, אין וזולתה הכל  נעשה בה הנה יתברך מלכותו  שמים מלכות שהיא והמלכות  וכנ "ל , אדני
ברע "מ  בזה שהאריכו וכמו שמים, מלכות  עול  קבלת ע"י רק דוקא אלא ועבודה תפילה בשום זולתה לכנוס אפשר אי
נפלאה  אריכות ועי"ש עכ"ל. וכו' מקומות ובכמה ע "ב , ל"ב ובתז"ח ע "ב , ט "ל י"ט תיקון ובתיקונים ע "ב , רנ "ו פנחס 

יותר. ואכמ"ל

לעולם יא . מלכותו  כבוד  שם וברוך עילאה יחודא הוא ישראל שמע  דפסוק הקדוש בזהר מ"ש יובן ובזה בקיצור: וז"ל 
הקדוש  והעלים שהסתיר הזה וההסתר הצמצום וטעם סיבת הנה כי אתוון, בחלופי אחד  הוא ועד  כי תתאה, יחודא הוא ועד
בריאת  תכלית כי לכל  ידוע  הוא הנה עצמו, בפני נפרד דבר נראה העולם שיהיה כדי העולם של החיות  את  הוא ברוך
ורחוקים  וזרים נפרדים דברים שהם עוממות מלשון עם פי' עם, בלא מלך  דאין יתברך מלכותו התגלות בשביל  הוא העולם
ושם  זו  מדה כי ונמצא הארץ, כל אדון הוא כי אדנות שם הוא יתברך  מלכותו  מדת על  המורה ושם וכו ', המלך  ממעלת 

י  עכשיו שהוא כמות עולם להיות העולם ומקיימין המהוין הן ממש,זה במציאות  בטל ואינו  עצמו בפני נפרד ודבר גמור ש
היה  ולא ממש, במציאות שם ובטל ית ' פיו ורוח ה' בדבר למקורו חוזר העולם היה ח"ו זה ושם זו מדה בהסתלקות כי
לבדה  ית' מלכותו במדת אם כי העליונות  הקדושות  במדות  שייכות  להן אין אלו  בחי' כל  והנה וכו', כלל עליו עולם שם
ה' מלך ה' מלך ה' זמן בבחי' וכן סטרין, לד' וכן תכלית , אין עד ולמטה קץ אין עד למעלה מלך  ית' שהוא לומר שייך
אדנות  ושם ית' מלכותו ממדת הוא קיומם זמן כל  וקיומם ליש מאין והתהוותם הזמן חיות  וכן המקום שחיות ונמצא ימלוך.
והזמן  המקום בחי' גם  הלכך שיתבאר, כמו  היחוד  בתכלית ית' ועצמותו במהותו מיוחדת ית' מלכותו  שמדת ולפי ב "ה.
שם  כי הוי"ה, בשם אדנות  שם שילוב וזהו בשמש, השמש אור כביטול  ית' ועצמותו  מהותו לגבי ממש במציאות בטילים
מקום  מבחי' למעלה וכן פנחס , פרשת ברע "מ כמ"ש א' ברגע  ויהיה הוה היה שהוא הזמן מן למעלה שהוא מורה הוי"ה
מהמקום  למעלה ית' שהוא פי על אף והנה סטרין. ולד ' למטה עד מלמעלה כולו המקום בחי' כל  את  תמיד  מהוה הוא כי
והזמן, המקום ונתהווה נמשך  שממנה  מלכותו  במדת שמתייחד  דהיינו  וזמן, במקום למטה גם נמצא הוא כן פי על אף  והזמן,

תתאה יחודא ב"ה)וזהו  באדנות  הוי"ה את (שילוב מלא הוא ברוך  סוף אין בשם הנקרא יתברך  ועצמותו שמהותו  דהיינו 
בארץ  הוא כך  כי ממש, בשוה ב "ה  א"ס  מאור מלא הכל סטרין ולד' ובארץ ממעל בשמים כי ומקום, בזמן ממש הארץ כל
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תתאה  יחודא במקום אף דלעולם תתאה, ויחודא

יחודא  עם מיוחד הוא הרי אדנ"י , שם שהוא

הוי "ה  שילוב בסוד  ב"ה, הוי"ה שם שהוא עלאה

ב"ה, הוי "ה שם רק  לעולם הוא ית' דמצדו  ואדנ"י ,

תתאה  יחודא בבחי' הנבראים מצד שהוא ומצדנו 

צריך  לעולם אך  אדנ"י , שם בחי' הוא הרי למטה,

מצידו שמתגלה או ואדנ"י. הוי "ה שילוב להיות 

הפלא  כח שהוא באדנ"י , ומתגלה הוי"ה שהוא

המתפשט  יחו "ע בבחי' למטה מתגלה איך 

שם  ובהעלם אדנ"י  שם בגילוי  הוא ושם ביחו"ת ,

שנכלל  הוא בהוי "ה אדנ"י  שילוב ומאידך הוי"ה.

בכ"מ  המבואר  והוא בהוי "ה, למעלה אדנ"י

הוי"ה, בשם אדנ"י שם למעלה נכלל איך  באורך

ביחודא  תתאה יחודא התכללות בחי ' דהיינו

עלאה.

 óà  äðéëùä àåöîì  òãåé  ÷éãöä .è

 úøúúñîùë

 íéòéâîùëåבאתי" בבחי ' אלו הקדושים לימים

בספרים  איתא כלה" אחותי לגני

בזוה"ק  ואיתא אלו, בימים להסתגר  שצריכים

למצוא  יודע הצדיק ורק  מסתתרת, הק' שהשכינה

כשמסתתרת אף יכול áéהשכינה אינו  והס "מ ,

הצדיק  כח בזכות  ישראל כלל רק  השכינה, למצוא

בכל  הק' השכינה למצוא יכול שהוא רע"מ בחי '

מיני בכל מסתתרת  כאשר אף ממש , מקום

האמונה  סוד  הוא הק' והשכינה הסתרים,

לאה  בחי ' כל ובאמת  הכל, תיקון שהיא האמיתית

מעלים  הקב"ה שבתחילה אלא רחל, גם הוא

הכל  באמת  אך בפנ"ע, בחי ' הוא שלאה שנראה

הק '. השכינה של  אחת בחי ' הוא

 ãåçéä  úåîìùì ñðëäì äãåáòä ø÷éò .é

ùîî ãçàë ìçøå äàì ìåìëìå  äðåîàäå

 àìéîîåאני" אלו  קדושים ימים  מגיעים כאשר 

הוא  העבודה עיקר  לי" ודודי  לדודי 

רחמים  והכל אלקות הכל שבאמת  לדעת  שצריכים

ובקשות תפלות שמתפללים אלא פשוטים,

הוא  והעיקר הפשוטים, רחמיו ויותר  יותר  שיתגלה

לבזות אין  ובודאי ואנחה, ליגון  ח"ו  להכנס  לא

הפשיטות, הוא העיקר כי הפשוטות , העבודות

שכל  לדעת  צריך הפשיטות בתוך שאפי ' אלא

אבל  בחיצוניות, רק  הוא וההסתרות החסרונות 

מתוך  להכנס צריך  ולכן לטובה, הכל באמת 

שלמה  לאמונה החסרונות, על בפשיטות התפלה

כל  מקבל שהקב"ה אמיתית ולתקוה ית', ברחמיו 

ולגילוי גדולים לרחמים יתהפך  והכל התפלות,

אלקות.

ìòå יכיר השנואה בן  הבכור  את "כי נאמר זה

נכלל  עצמה בלאה כי  שניים", פי לו לתת

כי לאה, וגם רחל גם דהיינו  שניים' 'פי  בחי '

וכמו האהובה, בן על הכל להיות  צריך  במחשבה

אלא  רחל, על חשב שבמחשבה ע"ה אבינו  יעקב

אבל  לאה, בחי ' את  להקדים צריך היה שבפועל

ג"כ . בלאה רחל נכללת  בפנימיות  באמת 

_________________________

מדת  ידי על בו המתלבש הוא ברוך  סוף אין באור במציאות הבטל מקום בחי' הוא הכל  כי ממש, ממעל  בשמים כמו  מתחת 
הזמן  יבטלו שלא ב "ה סוף  אין אור להסתיר וההסתר הצמצום מדת  היא מלכותו שמדת  רק ית ', בו  המיוחדת  מלכותו
לא  ה' אני מ"ש יובן במ"ש והנה להתחתונים. אפילו  במציאות ומקום זמן בחי' שום יהיה ולא לגמרי ממציאותם והמקום
שלא  עד  הוא אתה וז"ש שנברא, אחר לבדו הוא כך העולם בריאת  קודם לבדו  שהיה כמו כלל  שינוי שום שאין פי' שניתי,

הענין. כל עוד  ועי"ש עכ "ל . וכו ', שינוי שום בלי כו ' הוא אתה העולם נברא

דף יב. ז"ל להרמח"ל  במרום אדיר בספר וביאורו ע "ב  רל "ח פנחס  זוה"ק ועי' א', מעשה מעשיות סיפורי היטב  עי'
נ "ה.
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 çëá åðéáø äùî é"ò  ÷ìîò 'éì÷  ìåèéá .àé

ùåáìîä íìåò  ãò ãéä úîøä

ø÷éòå הוא ידו  את ירים כאשר רבינו  משה כח

נח  בזוה"ק וכמ"ש העולמות, כל כולל

ע"ב) בצלותא,âé (רס "ח  ידוי  רשב"י שהרים

לרדל"א, למעלה למעלה ידיו  שהרים דהיינו

בסוד  הצמצום, מן  שלמעלה לעולמות שהוא

ולא  האלב"ם, לעולם לעלות  ידו' את משה 'וירם

ישראל, לבבות  להחליש שרוצה מעמלק  להתפעל

איך  ורואים המלבוש  לעולם נכנסים הצדיקים כי

כל  איך  רואים ושם ב"ה, א"ס  אור הוא שהכל

למטה  יודרים ואח"כ  מיד, מתקבלים התפלות

כל  ומכניעים השנואה, דבן  הבכור בסוד

שמנצחים  עד  בפשטות , העולם של ההסתרה

בידיך  אלקיך ה' "ונתנו ומתקיים המלחמה

של  הקדושה את להם שיש  שביו ", ושבית

ולהכניע  להמתיק  אפשר  ואז דאלב"ם, העולמות 

לגוים  רק  הם שחורה ומרה העצבות  כל כי  הכל.

יגון  רק  להם שיש  ולמטה, הצמצום מן  שהם

כלל  אבל ומורה. סורר  בן  בחי ' והם ואנחה,

כי היום", כל יגילון "בשמך  עליהם נאמר ישראל

יר"א  ירושלים בסוד אמת בדרך  הולכים הם

רק  לעשות ית"ש באלקות דבוקים הם כי של"ם,

ומרה  העצבות בחי' שהם הגוים ורק הוי "ה, רצון

משא"כ  ומורה, סורר  הבן בחי ' הם רק שחורה,

ישראל. כלל

äñéðë éãé  ìò äìéôðäî äøéîùä ø÷éò .áé

 ãåçéä  úåîéìù íå÷îá ùåáìîä  íìåòì

éë"כי וגו ' לגגך מעקה ועשית חדש  בית תבנה

הוא  חדש' בית תבנה 'כי  ממנו ", הנופל יפול

הק '. לשכינה בית נבנה ידה שעל התפלה, סוד

כי השמירה, שהוא לבית מעקה לעשות וצריך 

עיקר  שהיא התפלה לעבודת  נכנסים כאשר

אלול  בחודש  אלו בימים ובפרט בעולם, העבודה

שלא  להזהר  צריך הק ', השכינה את  שבונים ותשרי 

כרמך  תזרע "לא כתיב ובהמשך  נפילה. יהיה

עירוב  שהם יחדו  וחמור  שור  ע"ד שהוא כלאים",

והגילוי, הצמצום בחי ' שהוא והגבורות , החסדים

מקומות יש  ושם הכלאים, סוד  הוא בהם שהעירבוב

אלו למקומות  נכנסים וכאשר  להבין , אפשר  שאי

להמתיק  אפשר  ואי  וגבורות חסדים תערובת שיש

שלמעלה  לעולמות לעלות  קודם צריכים למטה,

שם  כי  בשורש, אהובה האחת  בבחי ' ודעת  מטעם

יוכל  "לא" שה"ס במחשבה, תחילה להכנס  צריך

יוכל  אז  אשר  דאלבם "אל" בבחי' דהיינו לבכר ,

שם  והתפלה פשוטים, רחמים הכל ושם כנ"ל, לבכר 

כלאים  ח"ו יהיה לא ועי "כ  רחמים, יותר לגלות  הוא

יה  ממנו.ולא הנופל יפול כי  יה

ë"çàå בן' לבחי ' בפשיטות לרדת  צריך 

אך  שלמטה, העולמות שהוא השנואה'

למעלה  אלקות גילוי הוא הכל שעיקר  לדעת  צריך

"והיה  מתקיים כן עושים וכאשר ודעת, מטעם

_________________________

רעותא,יג . ההוא על קיימא לעילא לעילא עלאה רעותא דכד  לעילא, בצלותין ידי ארימת  שמעון, רבי אמר ז"ל :
וז"ל: ד' ענף א' שער ע "ח ועי' בספה"ק, הרבה ונתבאר מאד עמוק מאמר והוא וכו ' לעלמין אתפס ולא אתידיע  דלא
בצלו ידי ארימת  אר"ש וז"ל  ע "ב  רס "ח  ודף  ע "א דרכ"ו  פקודי בפ ' גם רס "ח  דף נח  בפ ' הובא אחד  מאמר וגם
המלות  כל  היטב  לדייק שכלך עיני תשים ואם כו ', א"ס  איקרו  כולהו דלתתא עילאה דמחשבה ומרזא כו' לעילא
מדרגות  על מדרגות  כמה בראותך ותשתומם תפליא הנ "ל , במאמרים המבין אל הנרמזים והרמזים והכפולים המיותרות
ויבין  ידע  יזכה אם זה בחיבורינו והמעיין האצילות, י"ס  בשם אצלינו  הנקרא ספירות להי' קדמו  ומספר קץ לאין
רמח "ל  ועי' ואכמ"ל . פ"ב  י"ג ושער ב '. ענף ב ' שער שם עכ "ל .וע "ע  בסוף, זה בענף וכמ"ש מתכונתם על ויעמוד 

במרום אדיר ספר תמ"ג)בסוף עמ' עד תי"ח נח(עמ ' פרשת אור ביהל  בהגר"א ועי' זה, מאמר באריכות שביאר
באריכות.



לנפשך  חכמה דעה יב 

נכנע  ואז ישראל", וגבר ידו משה ירים כאשר

זכר  את תמחה 'מחה ויתקיים הסוף , עד עמלק

שיהיה  טפחים, מעשרה למטה כפשוטו עמלק'

שצריך  במה אדם לכל ונוראות גדולות ישועות 

וכמ"ש  ובגשמיות , ו')ברוחניות  ה ' כ "ב  "בך (תהלים

ונמלטו זעקו  אליך ותפלטמו , בטחו אבותינו בטחו 

כל  שיתחזקו  יעזור והקב"ה בושו", ולא בטחו בך

כל  את לראות ונזכה ובבחינתו , בענינו אחד

זכר  את  תמחה "מחה ויתקיים למטה. הישועות 

שיהיה  טפחים, מעשרה למטה בפשטות עמלק"

שצריך . מה בכל אדם לכל גדולות  ישועות 

 óåñáìù ïåçèááå  äìôúá ÷æçúäì êéøö .âé

äøùòî äèîì  úåèùôá  çöð ïãéã éàãåá

íéçôè

ø÷éòå התפלה לעבודת  להכנס הוא אלול עבודת

שיכולים  ולדעת חדש , בית ולבנות

לחשוב  ולא שצריך , מה כל בתפלה לפעול להצליח

בהתחדשות להכנס אלא בתפלה, פועלים שאין

פועלים  שבודאי בבטחון  התפלה, לעבודת  וחיות

לא, או פועלים אם רגע בכל לחשוב ואין בתפלה,

למטה  בפשטות נצח' 'דידן יהיה בודאי  לבסוף כי

הענינים, בכל שמים שם ויתקדש  טפחים, מעשרה

לראות אלקינו  הוי "ה לך  נקוה כן  'ועל ויתקיים

הגדולה  התפארת שיתגלה עוזך ', בתפארת מהרה

הגלות בשעת ואף בעולמות, אלקות גילוי של

ענין  בכל שצריך  במה ישועה אחד לכל יומשך 

לגאולה  הוא והתפלה הבקשה ועיקר  וענין,

צריך  ענין  בכל אך במהרה, שתבוא העתידה

בשום  יהודי לשום צער  שום יהיה שלא להתפלל

בעושיו ישראל "ישמח בנו יתקיים ואדרבה דבר ,

חיי לבני אחד  כל ויזכו  במלכם", יגילו ציון  בני 

עוסקים  בנים ובני  בנים אלא בני, סתם ולא ומזוני,

חי חי  אלא חיי , סתם ולא לשמה, ומצוות  בתורה

ושבעת 'ואכלת  לקיים ומזוני וישבחוך , יודוך

גואל  בביאת  ז"ל, לוי  הקדושת שאמר  וכמו וברכת'

אמן . בימינו  במהרה צדק 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .ãé

äòã בשם מביא הקאמרנער  לנפשך , חכמה

ענין  שבכל היה שלו  שהדרך הק' הבעש "ט

בשורש  ענין  כל ממתיק  והיה יחודים, מיחד היה

הוא  זה ענין ושורש כלל. דינים שום אין  שם אשר 

הקודש " "עבודת ז "ל )מספר  גבאי (למהר "ם

כי גבוה", צורך "העבודה סוד בביאור שהאריך 

ב"ה, א"ס  באור העליון בשורש  הכל ליחד העיקר

הפשטות, מצד  רק הוא לבכר" יוכל "לא דמש "כ

שהוא  אלב"ם בסוד  המלבוש  עולם מצד  אבל

ליחד  יכול כי  לבכר ", "יוכל אז עליונה, המחשבה

זה  כי האהובה, בן בסוד  ענין כל ולהמתיק יחודים

הכל  שלמעלה להכיר  בפנימיות העבודה עיקר

פנימיות, יותר  לגלות הוא העבודה וכל אלקות ,

'פי נעשה ואז  וגו', ידו  את  משה ירים כאשר בסוד

השנואה, בן במקום האהובה בן מתגלה כי  שנים',

'שיפוצו נאמר  זה על אשר הבעש "ט דרך  והוא

וכל  כמותך', יחודים לעשות ויוכלו חוצה מעיוניתך

להיות יוכל ותלמידיו  לבעש"ט התקשרות ע"י אדם

זו. עליונה מדרגה  עם שייכות  לו

äòã" שהוא התפלה הוא נפשך  לנפשך" חכמה

להמשיך  וצריך  נפש, הנק ' המלכות  בחי'

ואח"כ  להתפלל, איך בידיעה ולדעת  החכמה אור 

"נצור  לרדל"א, הכל להעלות  לראשך " כתר  "והיא

למטה  לרדת בפשטות שצריך קדושיך  מצות

ושבית בסוד קדשך" שבת  "שמור  וכו', מעשרה

של  האור  ויתגלה השבת, קדושת שיתגלה שביו ,

כאחד  ולאה דרחל היחוד  שלמות בסוד שנים' 'פי

לא  הוי "ה ואני  מלכותך , תראינה ועיננו  ממש,

כך  הראשונים, לדורות עזר  שהקב"ה וכמו  שניתי,

צדק  גואל בביאת האחרונים, לדורות  יעזור 

אמן . בימינו  במהרה



תשע"ז  שפטים פרשת דא"ח יג ליקוטי 

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

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

ìà  åñçéå é"áùø úâøãî ïéðòá äøéúñä

äéìéã àùéã÷ àééøáçä

 íéèôåù [à êéøòù ìëá êì ïúú íéøèåùå

.' åâå הספרים אודות  הרבה דיבר 

רבה  האידרא על עתה שנדפסו הנפלאים החדשים

ע"י שנכתב והכבוד' 'הכתר הנפלא ביאור עם

לאור  [ויצא שליט"א הרש"ח המקובל הרה"ג ידידנו 

אור  יעקב אביר ישיבת – לישרים' 'אור  מכון ע"י 

הרה"צ  כ"ק  נשיאות  תחת העומדים ושמחה, מאיר 

הענין  על ודיבר שליט"א], אבוחצירא חי  דוד רבי

רבינו דברי בשם מבוא) (בפרקי שם המובא

כו הקדמה הגלגולים (שער שהעשרה )áהאריז "ל ,

בנו, ר "א [רשב"י, אדרא לבי  דאתכנשו חברייא

יצחק , רבי  יעקב, בן  יוסי רבי יהודה, רבי אבא, רבי

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

עם ב. ישראל זווג הוא שבכלם, מעולה היותר הזווג שהוא א', הבחי' בחי', החמשה אלו כל עתה ונבאר שם, זל "ק
יש  רחל , עם המזדווג שהוא ישראל  של  האמיתי שביסוד  והוא, הזווגים, בשאר משא"כ בחי', ב' בו  יש והנה רחל.
המתלבש  דאבא היסוד  הנה כי דאבא. ממוחין חו"ג וגם דאימא, ממוחין שם הנמשכים גבורות, וחמשה חסדים חמשה בו 
וחמשה  דאבא, חמשה שהם, גבורות, העשר והנה ממש, דז"א היסוד סיום עם ומתפשט מגיע הוא הנה ז"א, תוך

וכו' הטיפות. באלו  נתלבשו  נשמותיהם אשר מלכות , הרוגי עשרה בחי' הם הםדאימא, "א, דאו חסדים והעשרה
והם , התקונין, ובספר  קדישא, רבא ובאדרא בזוהר  הנזכר "ה, ע "י הרשב תלמידי עשרה של הנשמות לבושי

וכו' יצחק ור' יהודה , ור ' אבא, ור ' בנו, נאחזות ר "א הקליפות  שאין לפי ליהרג, הוצרכו  לא חסדים, בחי' ולהיותם .
בחי' היו  הם ייסא, ור' חזקיה, ור' יעקב, בר יוסי ר' שהם, קדישא, רבא באדרא שמתו  חברים השלשה ואמנם בהם.
אנפין  בזעיר להאיר למעלה העולות הם אלו  כי ז"א, של בתנ "ה המתפשטים המגולים, אימא של חסדים שלשה
שממנו עצמו, היסוד בחי' הוא ע "ה רשב "י והנה למעלה. ועלו אז, נסתלקו  ההם חברים שלשה ולכן אצלינו  כמבואר
מלכות, הרוגי עשרה שהם הגבורות, בעשר האמנם ולתקנם. תורה ללמדם הוצרך ולכן טיפין, העשרה אותם יצאו
ז"ל, ר"ת כסברת הנעשים התפילין בסוד אצלינו שנתבאר במה הוא והטעם לכלם, שלימד  מיוחד  רבי להם מצינו לא
צר, מקום שהוא לפי אבא, של  היסוד בתוך עומדים אינם אבא, של  החסדים כי יסובבנו , חסד בה' והבוטח  פסוק על
המלביש  דאימא, היסוד תוך עומדים כלם דאבא החסדים כי ונמצא, מבחוץ, דאבא היסוד  את  ומקיפין לחוץ יצאו ולכן
ולסמן  לכנות אפשר אי ולכן דאימא, ביסוד  ואלו  דאבא, ביסוד  אלו  נפרדות, הם כי בגבורות, משא"כ  דאבא. יסוד  את 
דחיה  אלא זה שאין ראיתי זלה"ה, מורי של  מתשובתו כי ודע, לכלם. ללמד  מיוחד אחד ויסוד  אחד רבי להם ולקבוע 
בדברים, אותי ודחה היסודות , ב' כנגד מלמדים, ב ' להם יהיו דא"כ הנזכר, טעם על לו  הקשתי שאני לפי בעלמא,
העשרה  אלו  להיות  כי ודע, הסבה. יודע  אני ואין בזה, הצורך  כל לגלות  רצה שלא כנראה לי, להשיב  רצה ולא
שנתבאר  זכו  לכן רחל, עם מישראל שהוא שבכלם, המעולה הזווג מן ובפרט  החסדים, מבחי' ע"ה רשב "י תלמידי

סודו כל להם בכמה ונגלה בזוהר כנזכר משיחא, דמלכא דרא עד כן יהיה שלא מה כלל, צער מתוך  שלא התורה, ת
עכל "ק. מקומות 



לנפשך  חכמה דעה יד

ייסא], ורבי  יוסי, רבי  חייא, ורבי רב, בר  חזקיה רבי

וממשיך  ואמא, דאבא החסדים העשרה בסוד  היו

שממנו עצמו היסוד  בבחי ' הוא רשב"י  'והנה שם

טיפין  העשרה אותם חסדים יצאו  העשרה  (שהם

הנ "ל ) תורה דאו"א ללמדם רשב"י  הוצרך ולכן 

ויטאל  המהר "ש בזה והקשה עכ "ל, ולתקנם

בבחי ' ג"כ יהא שרשב"י יתכן  איך  שם בהגהה

בעצמו הוא וג"כ  חסדים הי' יוצאים שממנו  היסוד 

חסדים מהעשרה שם)נמנה בשעה "ג ותי '(כמש"כ  ,

שצ"ל  יח) אות  בסוף  ע"ב קכג (דף  הרקח ביין בזה

כל  של הרבי  שבבחי ' בחינות  ב' יש  שלרשב"י

יצאו שממנו עצמו , היסוד  הוא קדישא החברייא

מבני אחד  ג"כ שהוא ובבחי ' חסדים, הי ' כל

בין  ג"כ  נחשב הוא הרי דהאידרא קדישא החברייא

חסדים. העשרה

äðää 'á àùéã÷ àééøáçä íò é"áùøã úåâ

øàéáå [á התנהג רשב"י שאדונינו מורנו בזה

בשני דיליה קדישא החברייא עם

היה  שהוא ותלמידים, רבי  בהנהגת  הן  אופנים

להם המשפיע)המשפיע היסוד בתורת(כמו והן ,

שאמר  וכמו שוים, חברים כולם וכאילו  חברייא

האידרא בריש ע"א)רשב"י  בחביבותא (קכח דאנן 

המלך  בעמק  וכמש"כ  ע"ב)תליין , סב פ"י י"א  (שער

ענוותנותו רוב מכח חביריו, לתלמידו  וקרא וז "ל,

ענו משה "והאיש  שנאמר  משה, ניצוץ שהיה

[במדבר  האדמה" פני על אשר האדם מכל מאוד 

זה  וכל קדישין ', חברין  'אזדרזו  אמר  ולכן ג'], י "ב

הוא  ואז ביניהם. שהיתה ואחוה אהבה מפני היה

הדין  של האורות ומיתוק התיקון , גמר  מועיל

ולא  ושלום, חס ביניהם מחלוקת  יהי  ולא והחסד,

שמתו ע"ה, עקיבא רבי לתלמידי שאירע כמו

לזה, זה כבוד נהגו  שלא מפני  עצרת ועד מפסח

רשב"י אמר וכן ביניהם. ושנאה קנאה והיה

תשא ע"ב)בפרשת קצ שמעון (דף דרבי דביומוי

דהוה, מה הוה ובאתגלייא דאורייתא, רזין גלי  הוה

עכל"ק . ברחימו, דהוו  בגין

åéãéîìúå ì"æéáø ìöà ë"â äæ ïéðò  åðéöî

êéîñäå [â ר"א הרה"ק  שכתב מה את  גם לזה

טובות שטערינהארץ (בספרו

ר'זכרונות) תלמידיו גדולי עם רביז "ל הנהגת על

מכתבי להם כותב שהיה וכו ', אייזיק שמואל

בסוד  ג"כ  והיינו  בשוה, שוה חברים אל כמו ידידות

לסוד  קשור ג"כ  ותלמידיו  רביז "ל דענין  הנ"ל,

דאנ"ן נ 'ובע)התיקון  נ 'חל  תליא (א 'נשי בחביבותא

להדיא רביז "ל וכמ"ש ריח)מילתא, אות (חיי"מ 

היה  האחרון השנה ראש  קודם באומין בזה"ל,

שכבר  הסתלקותו, מענין  שלו אנשים עם מספר

מעת כי הסתלקותו, אחר שנים שלש  אצלו  הוא

שכבר  בעיניו  נחשב הוא החולאת, עליו  שבא

זכות באיזה יודע שאינו  ואמר , העולם. מן נסתלק

סיפרו אז וכו '. אלו  שנים שלש כל בנס  חי הוא

ועל  נעשה, מה כי  מאד, מתאנחים והיו  עמו  אנשיו 

עצמכם  תחזיקו אתם רק  והשיב, אותנו . יעזוב מי 

בלבד , כשרים ולא כשרים, אנשים תהיו אז  ביחד ,

תהי וטובים צדיקים אפילו יתברך אלא השם כי ו ,

מכבר , רציתי כאשר  כרצוני שיהיה בודאי , לי יעזור 

כרצוני ואגמור  גמרתי יתברך  השם בעזרת כי

אויס  האב איך - יתברך השם בעזרת בודאי 

שיגע  מי  שכל ואמר, פירן. אויס  וועל אין גיפירט

איש  יהיה בודאי שלומנו, מאנשי לאחד  ויתחבר 

צדיק  אפילו אלא בלבד כשר  איש ולא באמת, כשר

עכ "ל. רוצה. שאני  כמו  גמור

íéøèåùå  íéèôåù –––– àùéã÷ àééøáçäå é"áùø

íééúéîàä

õéìîäå [ã שהם דרשב"י קדישא החברייא על

והשוטרים  השופטים הינם

העולם  כל את ומכריעים דנים שהם האמיתיים,

הידועים רשב"י  כדברי זכות , מה לכף  דף (סוכה

מן ע"ב) העולם כל את ולפטור להכריע שביכלתו

להדיא שכ ' הזוה"ק  חיבור  ע"י ובפרט (זוה"ק הדין

ע"ב) קכד דף למטעם ח "ג ישראל דעתידין "ובגין 

מן  ביה יפקון  הזהר, ספר  האי דאיהו דחיי , מאילנא



תשע"ז  שפטים פרשת דא"ח טו ליקוטי 

שתיקן  התיקון גודל ע"י ובפרט ברחמי ", גלותא

שבו רבא, באדרא דיליה קדישא וחברייא רשב"י 

ביהמ"ק  לחורבן  התיקון את להמשיך  רשב"י  עסק 

האור  את ולהמשיך  המלכים, דשבירת  ולחורבן 

אור  בספר  פאפריש מהר "ם וכמ"ש  התיקון דעולם

סח)זרוע עמ ' פ"ב  הנקודים  האריז"ל (שער  בשם

חיים) עץ נוף נאמר(בספר  אז יח)וז"ל, ט, (דניאל

זה  שהרי  נשאלתי  שוממותינו ', וראה עיניך 'פקח

בנוי העולם היה וכבר החורבן, זמן  על מדבר 

במאמר  חיים עץ בנוף שכתב כמו  ואולי ומתוקן,

ע"ב) קכז  דף  דחד (אד "ר בקיימא נתיב אימת  'עד

התהו לבחינת  כמעט העולם חזר  כי סמכא',

והנה  הארץ 'ראיתי סוד  וזהו  [ביהמ"ק], בחורבן

ירמיה שאמר  כג )תהו' בן (ד , שמעון  ורבי  וכו '.

האי אתי  שפיר כן אם הסמכין , ותיקן  חזר יוחאי 

עכ "ל. ותיקונם. דמלכים החורבן ענין לומר קרא

 ú"æä ãåñá íéøèåù –––– ø"âä ãåñá  íéèôåù

øàéáå [ ä צדק הצמח דברי ע"פ  (עי'בעניננו ,

הפר ') בריש קרא אוה "ת  שמפרש 

ג' על מרמז  שהשופטים ושוטרים' ד'שופטים

הז' על מרמז  ושוטרים הג"ר, כנגד  שהם השופטים

כדאי ' העדים את  חוקרים השופטים שהיו חקירות 

סנהדריןבגמ' שופטים, פר' זו שב "ק  של היומי (בדף 

מ) על דף ופחד אימה הטלת ע"י  שהיא שהחקירה

את בכח כופים שהיו  השוטרים לענין דומה העדים

הז"ת, בסוד שהם דין , הפסק  לקיים הדינים בעלי 

מרמזים  הג"ר שבסוד שופטים דהג' פירש  ובעניננו 

היו שהם הסופר , אבא ור ' בנו  ור"א רשב"י על

בנו -חכמה, ר"א רשב"י-כתר, כח"ב, – הג"ר  בסוד

בסוד  היו החברים ז ' ושאר אבא-בינה, ור '

כנ"ל, הז "ת  שבסוד  השוטרים,

 ú"æä ãåñá –––– íéøáç 'æ ÷ø  åéä æ"ãàáù àä

 ãåçì

øîàå [å יתכן איך הנ"ל לפי  להקשות  שאין

חברים ז' רק היו  זוטא (שג 'שבאדרא

האיד"ר בשעת  אז נסתלקו רבא מהחבריא חברים 

שם) הם כדאי' הז ' שמנין  הנ"ל, ע"פ קשה ולכאו ' ,

רק  הגילוי יהיה שבאד"ז  יתכן  ואיך  הז "ת , בסוד

מהאד"ר , גבוה שהאד "ז ידוע והלא הז "ת , בבחי '

מהרח"ו  מש"כ  לו,וכידוע הקדמה  הגלגולים (בשער

ע"ב) קלב דף  רשב "י מאמרי היה ובשער  דהאד "ר

במקו "א  אי ' והאד "ז שניות, לוחות הארת בסוד

חזינן  וא"כ  ראשונות , דלוחות סוד  בבחי ' שהוא

דהאד "ז  מזה גם [וכמובן  מהאד"ר  גבוה דהאד "ז

יכול  עתה שרק  להדיא ואמר  פטירתו  ביום גילה

אמירת בעת נתגלו וכן  אלו , עליונים סודות לגלות

בבחי ' שהם שבג"ע הצדיקים נשמות כל האד"ז 

שהם  המלאכים רק נתגלו באד"ר  משא"כ פנימיות ,

ביתו בתוך דהאד "ז גילוי היה וכן חיצוניות, בבחי '

רשב"י  סביבו)של אש מ (שהוקף שהוא על , רמז

בין  בשדה שהיה האד "ר גילוי  לעומת  פנימי , גילוי 

החיצוניות, גילוי על המרמז כ"זהאילנות (כדאי'

ברמה) קול  יתכן בספר איך  כנ"ל קשה וא"כ  ,[

הג"ר  סוד  על המרמז חברים י' בין נאמר שהאד "ר

המרמז  חברים בז' רק  נאמר  האד "ז ואילו  והז "ת ,

דאד "ז  הגר"א בשם בזה ותי ' הז"ת, סוד על רק 

לגלות שא"א כזה גבוה עולם של בגילוי  נאמר

האד "ר  משא"כ דידיה, הז "ת  רק אלא דידיה הג"ר

הן  לגלות  ואפשר  נמוך  יותר עולם של גילוי  שהוא

דידיה. הג"ר  והן  הז"ת

 àééøáçäî 'à ìëì é"áùø  òéôùäù  äòôùää

 ø"ãàá

äðäå [æ האד "ר שבין מהחילוקים שאחד ידוע

כל  נטלו  שבאד"ר  הוא, לאד"ז ,

פתח  אחד וכל הסודות , בגילוי חלק קדישא החבריא

השמים מן חלקו  וגילה בחכמה בכח פיו  (והכל 

קום  מהחברים אחד  לכל אומר  שהיה רשב"י והשפעת 

משפיע  היה ובזה  וכו', יהודה  רבי קום  וכו' אלעזר  רבי

הקודש) רוח  כל להם ששתקו  באדר "ז משא"כ  ,

אף  ואמנם לבדו , רשב"י  אלא דיבר  ולא החברים

שר' חברים, העשרה כל בשוה דיברו לא באיד "ר



לנפשך  חכמה דעה טז 

מהי "ג  א' בביאור כלל דיבר לא יעקב בן  יוסי

לאחד  ביאור רק גילו  לא החברים רוב וכן  תקו "ד ,

כל  שגילו יהודה ור' רשב"י  מלבד התיקו"ד, מי "ג

תיקונים לג' ביאור התיקונים אחד  ג ' ביאר (רשב"י

יב) יא , י, יהודה  ור' יג, ז , .ד ,

 à"øäåî ãéì íéðåîèä øåãä é÷ñåôå éìåãâ

 é"áùøã àùéã÷ àééøáç 'éçá àæìòáî

êéîñäå] [çזה כחם לענין קיבלו החבריא (שכל 

כל מרשב "י) לגבי גם הוא שכעי"ז

למקום  בסמיכות שקבורים הדור  ופוסקי גדולי 

זי "ע מבעלזא מוהר "א כ "ק של קדשו (כגוןמנוחת 

והרב  פישר  והגרי"י משה והאגרות  טשעבין גאב"ד

זכי"ע) כוחם מבריסק  את וינקו קיבלו  שכולם שי "ל ,

התפילה  מכח התורה"ק  בנגלות וגדולתם

כמו והם זי "ע, רב הבעלזער של במסי"נ והעבודה"י

רשב"י  תלמידי קדישא גדולי החבריא (שהיו

ר ' כמו התורה"ק בנגלות במשניות הנזכרים התנאים

מרשב "י) כוחם  וינקו שקבלו וכו', יהודה ור ' ,יוסי

íäéìòî ïåîèä  õøàäðéøòèù à"øä  ÷" äøä

ä"òøùî - ì"æéáøã øåàä íäéìòî øéàî

äìéôúå äøåú ïéá ãçééîä

íééñå [è זי "ע שטערינהארץ הר "א הרה"ק לגבי

שהוא  זו , קדושה בחלקה ג"כ הטמון

מעליהם גדולי טמון  ושאר  רב הבעלזער  מעל (היינו

קודם  עוד  החלקה בזאת טמון היה והוא  הנ"ל, ישראל 

רב) והעטרה הבעלזער  הכתר כמו  שם שנמצא ,

בבחי ' שהיה שהיות  בזה והביאור שמעליהם,

שבדורו בית ברסלב הראש גדולי עליו שאמרו (כמו

ור ' ועקסלער שלמה  ור ' הורביץ  שמואל כר' שבדורו,

ועוד) ברייטער רביז "ל,יצחק של האור בו  שהאיר

והתפילה התורה בחיבור  משה שעסק (שבבחי'

ומב "ד - תורה, מב"י- המשיחין תרין  בחיבור  העוסק 

דרביז"לתפילה) מכחו הרי  דהרא "ש , בציון  (שמאיר

דהתורההנ "ל ) הזה החיבור בגילוי גדולי נהיה (דכל

הנ "ל ) במסי "נ ישראל  ועבודה"י התפילה עם

שישנם  שמצינו מה לזה והסמיך  רב, דהבעלזער

בראשונים דעות  ע"ב כמה טז דף  סנהדרין (תוס'

ע "ב , ד  דף הוריות  המשניות בפי' רמב "ם  אחד , ד"ה

ועוד) ה "ג סנהדרין מהל ' חכמיובפ "א הע"א שמלבד 

עלה  לא שהוא שבבי "ד ', 'מופלא היה הסנהדרין

הסנהדרין  פוסלבמנין זה שמנין  ע"ב, היו יחד (שעמו

שקול ) שאינו מנין שיהא  דבעינן  הסנהדרין  אלא את  ,

מבחוץ  להאיר היה ותפקידו  מכולם גבוה היה הוא

על בזה ולהשפיע הרוחני  וכעי"ז האור  כולם,

דהצדיקים  מקום באותו עומד  שאינו  הנ"ל הרא"ש 

האור  את  להאיר מעליהם כעומד  נמצא אלא הנ"ל

והתפילה  התורה דחיבור האור  שהוא דרביז "ל

הנ"ל].

'÷ä  íéðå÷éúä ìò 'éàçåé øá'  ãçåéî ïåîæô

 àùéã÷ àééøáçäî à" åàë  äìéâù

 äðäå [é להמקובל דוד' 'רוח הספר בראש אשכחן 

מיוחד  פזמון שחיבר  מדינה די דוד ר '

אחד  לכל אחד חרוז כתב בו  יוחאי', 'בר  בשם

התיקון  ושם התנא שם נרמז  בו  אשר מהחברים

בדרך  מבאר  חרוז לכל ומתחת  ידו , על שנתגלה

מהחבריא  אחד  כל שבין הפנימי הקשר  הסוד

שגילה  התיקון  עם בענין â קדישא עסק  מורנו  וכן ,

בקודש דרכו  ע"פ  זאת  לבאר  הרמז )זה .(בדרך 

 úéùàøå,דיקנא תיקוני  י"ג של הסדר כל נעתיק 

אחד  כל של הביאור  שאמר ומי 

_________________________

בזה"ל,ג . שמעון ב "ר אלעזר ברבי המדבר בחרוז שם ראה מאירולדוגמא לך יקיר  הבן  מאין , והחכמה יוחאי, 'בר 
המזלין ' סוד  גם אלעזר רבי דרעוין , רעוא גילה דאבוה  כרעיה עין, בת אמרנואישון  מאין, 'והחכמה שם, וביאר ע "כ . .

יבנה  וה'חכמה בסוד  וכו', אישון' 'מאיר דאבוה, ירכא ברא מאין', 'והחכמה וזהו 'חכמה', אלעזר רבי ובנו  'כתר' שרשב "י
ג)בית' כד, לו(משלי כששאלו  רצון, שעת סוד  פירוש שהוא דרעוין', רעוא 'גילה וכו '. 'אישון' הנקראת מלכות היא ,



תשע"ז  שפטים פרשת דא"ח יז ליקוטי 

רבי – ב' תיקון יצחק , רבי  – א' תיקון  מהתיקונים,

שמעון , רבי  – ד ' תיקון חייא, רבי  – ג' תיקון  חזקיה,

ז' תיקון  ייסא, רבי  – ו ' תיקון  יוסי , רבי  – ה' תיקון

– ט' תיקון אלעזר , רבי – ח' תיקון שמעון, רבי  –

רבי – י "א תיקון  יהודה, רבי  – י ' תיקון  אבא, רבי

רבי – י"ג תיקון  יהודה, רבי – י "ב תיקון יהודה,

שמעון .

 èøôáå äðéëùä ïå÷éúá  íé÷ñåò é"áùø éðå÷éú

åùôð øñîù ––––  ä"òøùîã ïå÷éú –––– 'æä ïå÷éúá

äðéëùä ïå÷éú ìò

øàéáå [àé ע"פ הרמז  בדרך  זה בענין מורנו 

רשב"י, בתיקוני לבאר  ופתח סוד,

עוסקים  שכולם וביאר וי "ג, ז ' ד ' תיקונים שהם

תיקון  עבור נפשו  שמסר  דמשרע"ה, בתיקונים

האריז"ל מש "כ וכידוע ריש השכינה, ש"ס  (לקוטי

שבת) כב ומהרח"ומס ' דף  בראשית  פר' הרקיע  (זהר

דמשרע"ה טו"ד) ניצוץ הוא שהעיד ãשרשב"י ,

ב  עסק  שתמיד  ע"ע השכינה משרע"ה פדיון

למיתה  נפשו  את משרע"ה ומסר בבעלה, ולייחדה

יתיר  ואמוי לאבוי דרחים כברא תיקונה על

עלייהו למיתה נפשיה ומסיר (כלשוןמגרמיה

תצא) כי פר ' ג'הרע "מ  את רשב"י גילה הכא וכן  ,

בענין  מיוחד באופן וקשורים העוסקים התיקונים

דמשרע"ה, לאור  במיוחד וקשורים השכינה, תיקון

ד'ואמת ' תיקון  שהוא הז ' תיקון דתרי ולגבי (התיקון

עילאין נהורין הש"ע הארת שהם  קדישין תפוחין

העליונים) הפנים בב ' כביכול איתא המאירים הרי

למשרע"ה המתייחס  התיקון שהוא (שנקרא להדיא

השייכות  לענין  המרמז אמת' ותורתו אמת 'משה 

ד 'ואמת') תיקון  עם  למשרע"ה ותיקון המיוחדת ,

כוללים  שהם דא"א תפוחין  התרין שהוא השביעי 

שם  [וכדאי' לו  הקודמים תיקונים הששה כל את 

ע"ב)באד"ר  קלג  דאינון (דף  אלין  תפוחין  'ותרין

תקונים  שיתא דכל כללא אינון שביעאה תקונא

השכינה תיקון  אל מרמז  הז 'דאמינא'], ספי' (שהיא

דהז "א) הספירות ו' כל  את  שם הכוללת  וכמובא ,

קיב)במפרשים אות  ברמה  דא"א (קול תפוחין דבב'

ועיין  נה"י, חג"ת  שבסוד  גוונים לו' רמז עכ "פ ישנם

המלך סב)בעמק  פט"ו יא  דו '(שער הענין שביאר

איזה  שם ומפרט תפוחים בתרין שמרומזים גוונים

הראשונים  התיקונים ו' מן ותיקון  תיקון  לכל יש גוון

ז 'עיי "ש , דתיקון  המיוחד הקשר מכ"ז  חזינן (ולעניננו

בזה  ודומה  לו הקודמים  תיקונים הו' את  הכולל דא "א 

הו"ק  את הכוללת  הז' ספי' שהיא השכינה  לתיקון

כנ "ל ) .דז"א 

'÷ä  äðéëùä ïå÷éú  ùøåùá  ÷ñåò –––– 'ã ïå÷éú

ïëå [ áé ג"כ שהוא ד ' תיקון  את  רשב"י  גילה

הוא  וכן  השכינה, תיקון בשורש עוסק 

להדיא  אשכחן [דהנה דמשרע"ה, לתיקונים קשור 

ע"א)באד "ר קלא בסוד (דף  הוא ד ' דתיקון  שאמר 

שביאר  וכמו נחלתו ', לשארית  דכתיב הוא ד'הדא

שם והכבוד הכתר  הקולבפירוש  ביאור (ע "פ

עיי"ש) ליעקב והאמת הוא ברמה  הזה התיקון  'כי

שהם  התחתונים ישראל לבני  העליון  השורש 

שהם  לפי  התיקונים, כל של העיקר והם ה', נחלת 

יתברך , ה' מדות של פעולות את יודעים לבדם

זו במלה יש כי  'לשארית' בתיבת נרמז  וזה

היינו  ישראל' 'ת ' עכ "ל,ú אותיות  ישראל', יקון 

_________________________

אתגלייא' 'אימתי אלעזר] [לרבי ע "א)רשב "י קכט המזלין(דף  סוד  גילה ע "א)וגם קלד שם (דף כתוב זה דרך  ועל  ע "כ , .
החברים. מן ואחד אחד  לכל חרוזים

שםד. מהרח"ו טו)ז"ל  דף  שם הזוה"ק  דעה,(על דור בבחינת  היה ודורו ע "ה, רבינו משה ניצוץ בו  היה הרשב"י כי דע ,
הזוהר ספר התחיל  ע "א)ולכן טו בדף בראשית פרשת  תחלת ולכן (ר"ל ש'מעון, י'וחאי ר'בי ב'ן תיבות ראשי בריש, במלת 

עכל "ק. המדבר. דור מעלת  לראות  רשב "י זכה
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תיקון  לשורש  במיוחד  מקושר זה שתיקון  וחזינן 

– הק' לשכינה המרכבה שהם התחתונים דבנ"י

ישראל]. כנסת

ìöà ä" òøùî õåöéðã éåìéâì êééù –––– 'ã ïå÷éú

ì"æéøàä  åðéáø

ïëå [âé של הגילוי  אל ד' תיקון מורנו הסמיך 

דרבינו בגלגול משרע"ה ניצוץ

במקו "א [וכמש "כ עוד האריז"ל קם  'ולא (מאמר

כמשה') בריש נביא  האריז "ל רבינו דברי ע"פ 

י' פרק  הכללים שער  ע"ח ע"א)ספר ט' (דף

מקומות בה' מתגלה קשור äשמשרע"ה שזה ,

האור  אצלם שנתגלה הדורות יחידי  ה' לבחי '

הוא  ד' תיקון  של מקומו  דהנה דמשרע"ה],

ברוחב  תחתונה בשפה הגדלים השערות בשורת

הפה פי"א)תחת  ח "ב  ש"ג  שערים  במבוא ,(כדאי'

ותחתית בסוף הוא ד ' תיקון של שמקומו וחזינן 

דראש', 'מלכות  בבחי ' שהוא בדמיוןהראש  (שהוא 

הספי') דכל  המלכות הק' .להשכינה

 êøã ïéá ÷åìéçä øåàéáá  íìåñä ìòáî  ìùîä

 è" ùòáä êøãì ì"æéøàä

 äåùäå [ãé,האריז "ל דרבינו  לגילוי מורנו זאת 

זי "ע  הסולם בעל רבינו  דברי ע"פ 

דרבינו גילוי בין  החילוק  להגדיר  בקדשו שאמר 

זאתהא  והמשיל הק ', הבעש "ט דרבינו לגילוי  ריז"ל

להצילו מצילים שני ובאו בנהר שטובע לאחד

בראשו תופסו  ואחד המים, מן  (שהוא ולמשותו 

שם) לתפסו שניקל  בולט למים אבר  מחוץ ומושכו  ,

מושכו ומשם הלב מקום בגופו, תופסו  והשני עי "ז ,

שהאריז"ל  והנמשל הזדונים, מהמים החוצה

ולהוציא  ולהציל למשות  שניהם באים והבעש "ט

דהקלי ' הזדונים במים הטובעים בנ"י  נשמות את 

עוסקים  גילוייו שכל שהאריז"ל אלא עלמא, בהאי 

של  הקדושים המוחין  ובגילוי העליונים בסודות 

ומציל  ואוחז  תופס  הוא הרי  הנשגבים, היחודים

את שעורר  והבעש"ט בראש , בתפיסה בנ"י  את 

בנ"י את מציל תפילה, זו שבלב לעבודה בנ"י 

את מציל שהאריז"ל הנ"ל וע"פ  בלבם, בתפיסה

העוסק  ד' תיקון מדוע מובן  בראשם, בתפיסה בנ"י 

שבראש ' ה'מלכות  הראש במקום סוף (היינו

הפה) האריז"ל שמתחת  דרבינו  לגילוי שייך  ,

עמו שכולל רשב"י  [וע"כ בראשם בנ"י  את שמציל

את וביאר גילה האריז "ל רבינו תיקוני  את  בשורש 

ד ']. תיקון 

'÷ä  äðéëùä ïéðá ùøåù –––– 'ä÷ðå'ã ïå÷éú

ïëå [ åè,רשב"י שגילה הי"ג תיקון לגבי הוא

בדמיון  הוא ד'ונקה', תיקון שהוא

האחרון  התיקון  שהוא וכידוע הק', השכינה דתיקון 

בדומה  התיקונים, י "ג כל כללות  את בו  הכולל

התיקונים  כל את  אצל הכוללת הק' להשכינה

זה  דתיקון שכידוע ובפרט ממנה, העליונים והספי'

עילאה, דאימא השורש  הוא שתיקוןד 'ונקה' (כמו

כידוע) לאבא השורש הוא [וכמ"ש ד 'ונוצר ' ,

פ "ח)האריז "ל יד שער נוצר (ע "ח  המזלין  ששני

ואימא  לאמא], וזה לאבא זה משפיעים ונקה

בנין את הבונה היא דהשכינה (החיצוני)עילאה

השכינה  דתיקון שורש  הוא י"ג תיקון  וע"כ  הק',

הק '.

_________________________

המכוסה ה. עליון בשליש ב ' אבא. יסוד שם כי עצמו ז"א בדעת הוא א' למשה, יש בחינות ה' "הנה שם, האריז"ל ז"ל 
וכו '. מהביט ירא כי פניו משה ויסתר במשה נאמר הבחינה זו  וכנגד  דאבא, היסוד  שם שמתפשט ב ' בחינה הוא ואז וכו'
בחינת  הוא ואז ז"א יסוד תוך אבא  יסוד  כשמגיע ד' בחינה וכו'. משה נבואת  היתה ושם וכו ' האמצעי ת "ת  בשליש ג' בחינה
ה'בל ". ש'ת מ'שה ר"ת  מש"ה סוד  וזה הבל בחינת הוא ושם ז"א ליסוד  חוץ אבא מיסוד היוצא הבל  הוא ה' בחינה וכו '. שת 

עכל "ק.
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 è" ùòáäã êøãá äðéëùä ïå÷éú –––– â" é ïå÷éú

ì"æéáøå

ïå÷éúå [æè משה דנשמת הגילוי בבחי' הוא י"ג

דרבינו בגלגולים ע"ה רבינו

עסקוהבע  שכנ"ל זי "ע הליקו"מ הק' ורבינו  ש"ט

שתפסו ידי על ישראל כנסת בהצלת  שניהם

חיזוק  ידי על הזדונים מהמים אולם להגביה

בבחי ' וזהו תפילה, זו  שבלב בעבודה והתעוררות 

שהיא  עילאה דאימא השורש שהוא הי"ג התיקון

המלכות  את  בונה שהיא הבינה-ליבא, (כנס "י ספי '

בנ"י) נשמות כנ"ל.–

 àùéã÷ àééøáçä ìù 'éôñä  øãñ

øåáòðå [æé,קידשא החברייא לשאר  עתה

הספי', סדר לפי  ונסדרם

האריז "ל ע"ב)וכמש "כ מד דף  פ "מ הגלגולים (ספר

שרשב"י ספי', העשר כנגד הם חברים שהעשרה

הוא  דרשב"י הג"ר  בסוד אבא ור ' בנו אלעזר  ור '

לכולם בסוד הראש  דרשב "י פי' הרמ "ז (ובפי'

הוא  דרשב"י האריז "ל  בשם  כ ' דוד  וברוח הדעת 

וחיצוניות , פנימיות  בסוד  והר "ז  הכתר, בסוד

הכתר ) חיצוניות  בחי' הוא  דדעת ור'וכידוע ,

הבינה, בסוד  אבא ור ' החכמה, בסוד הוא אלעזר 

הא  לבאר אריכות  זה בדבר שיש  [ואמר 

שלגבי היינו  להיפך , הדבר נראה שבחיצוניות

שבת במס' הגמ' בדברי  איתא לג )ר"א (דף 

עיניו, במראית  העולם כל את  שורף שהיה

ר' ואילו  השמאל, בקו  ר "א אחוז שהיה ונראה

בספי ' אחוז  שהיה עליו  מורה שמו  הרי  אבא

בסוד  הוא שהדבר  אלא אבא, הנקראת החכמה

בבינה 'חכם של דראבר"ש)ההתכללות  (סוד

בחכמה' דר "א)ומבין  חסד ,(סוד – יהודה ור ' ,[

– יעקב ב"ר יוסי ור' גבורה, – יצחק ור '

הוד , – ייסא ורבי  נצח, – חזקיה ורבי תפארת,

מלכות. - יוסי ורבי  יסוד, – חייא ורבי 

'éôñá æåçàä  ù"øá à"ø é"ò 'ç ïå÷éú øåàéá

äîëçä

ìéçúðå [çé ר"א שגילה התיקון את  לבאר 

בספי'בר"ש  אחוז  (שהיה 

כנ "ל ) התיקון החכמה  ביאור את גילה שהוא ,

הוא  בזה והביאור  חסד', ד'נוצר תיקון  – הח'

הוא  ד 'ונוצר' שתיקון האריז "ל מדברי  הנ"ל ע"פ

החכמה, ספי ' – לאבא המשפיע העליון  המזל

שאחוז  שראבר "ש היטב ומדויק  א"ש  ובזה

חסד ', ד'נוצר התיקון את מבאר  החכמה בספי '

החכמה  בספי ' המשפיע והמזל השורש  שהוא

דיליה.

'éôñá æåçàä àáà 'ø é" ò 'èä ïå÷éú øåàéá

äðéáä

æ" éòëå [ èé שהוא – הט' תיקון  לגבי הוא

האחוז  אבא ר' שגילה התיקון 

כנגד  מכוון  ט' תיקון שכידוע הבינה, בספי '

מתחת וסמוכים המעורבים הקצרים השערות

ונמצאים  השמיני, התיקון של הארוכים שערות

ב' של האחרונים השערות  בין אלו  שערות

י "ג  ותיקון ח' דתיקון והתחתון העליון  המזלות 

העליון  ח')[שהמזל הזקן (תיקון  עובי  בחצי הוא

ומזל  לנו, הנראה השטח מצד החיצון העליון

י"ג )התחתון ומוסתר (תיקון  מלמטה כנגדו  מכוון

ארוכים  שערות הם ושניהם מתחתיתו ,

שניהם  ובין הטבור, עד למטה הנמשכים

הט'], תיקון  שכנגד הקצרים השערות  נמצאים

נקראים  התשיעי  התיקון  של השערות ואלו

ים ע"א)מצולות קלב דף  באד"ר  שם  ,(כדאי'

המפרשים בזה שם וכמ"ש והכבוד  בהכתר (ר '

דוד) ורוח ליעקב  האמת  היינובשם ים שמצולות ,

השערות אלו כי  והכוונה הים וסיגי פסולת

שהוא  העליונה החכמה ים פסולת  מן  נחשבים

שבזה  החכמה', 'ים הנקרא דא"א סתימאה מוחא

מותרי כל נאספו ים מצולות  הנקרא הט' התיקון
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ר' של שייכותו  א"ש  ובזה עיי"ש. החכמה, דיני 

אחוז  והוא החכמה שם על שמו שנקרא אבא

גילוי את  הכותב הסופר  היה והוא הבינה בספי '

כלי היא כתיבה וכל דרשב"י , החכמה אור 

החכמה, לאור  לאורוצמצום הכלי היא (שהבינה 

בבחי' היא  הרי מתערים  דינים ומינה החכמה

החכמה) דדיני .הפסולת

 ú øåàéá ãåñáù  ÷çöé 'ø éãé ìò 'àä ïå÷é

äøåáâä

äúòå [ë התיקונים בשאר הרמז לבאר נמשיך

ונתחיל  קדישא, החברייא שאר  שגילו 

א' דתיקון  התיקונים, סדר לפי עתה (תיקוןלמנותם

דאי ''א-ל ') ע"פ מורנו  בזה וביאר יצחק , ר' גילה

ע"ש  קרוי  והוא הגבורה, מדת  כנגד  יצחק  דר' שם

אבינו הגבורה)יצחק במדת כידוע  ג"כ  ,(שהוא 

שבת  בגמ' פח)ומצינו אבינו(דף יצחק שדייקא

דלעת"ל, הקשה מהדין העולם כל את  יפטור 

שאחוז  אע"ה יצחק שדייקא בספה"ק  בזה וביארו

הגבורות להמתיק יכול ע"כ הגבורה במדת

בזוה"ק  אי ' והנה ואילך)בשרשן, ע "ב  ריז דף (ח "א 

בו ישלוט שלא יצחק  ר' על ערבות  לקח שרשב"י

רשב"י, עם יחד  יצחק  ר' ונסתלק  המות, מלאך

רשב"י, עם יצחק  ר' של המיוחדת השייכות  וחזינן 

מן  העולם כל את לפטור שיכול ע"ע רשב"י  שאמר 

שפוטר  אע"ה יצחק ע"ש  קרוי יצחק ר ' וכן  הדין,

הא  לפרש יש  ובזה הדין, מן  העולם כל את לעת "ל

בא  שזה יצחק , ר ' על דייקא ערבות  לקח שרשב"י

ליצחק  שקשור  יצחק  ר' עם רשב"י שמתקשר  לרמז 

וע"כ  הדין, מן לעתיד העולם כל את  שיפטור  אע"ה

שהוא  לרמז  יצחק ר' עם בערבות  רשב"י  מתקשר 

לעתיד  העולם כל את  לפטור  זו לערבות  קשור ג"כ

הק' ספרו שבזכות הבטיח שרשב"י כדאי' הדין , מן

יצחק  בשם רמוז וכן ברחמי , גלותא מן יפקון

דהקץ לתיקון  ק"ץ שייכותו  אותיות דיצח"ק (וכדאי'

י'חידה) .ח'

 éðéã ìëì ÷éúîîä ––––  íòåæ ì-à  íù –––– 'à ïå÷éú

[÷çöé  íùá  åîöòì ì"æéáø àø÷ù àäå] ò"éáä

äðäå [àë א-ל תיקון  – הא' ותיקון ששם אי '

בי"ע, עולמות דכל השורש הוא

א"ל  בשם הם הבי"ע עולמות  של הק' שהשמות

א-ל עשיה- הוי"ה , יצירה-א-ל  שד "י, א -ל (בריאה -

הממתיק אדנ"י) השרשי החסד שם הוא זה ושם ,

הבי"ע, שבעולמות  וההסתרות  הגבורות  לכל

בזוה"ק ע"א)וכמש"כ  לא  דף צו א'(פר ' שתיקון

א-ל  לשם זעם שייך  איך ולכאו' זועם', 'א-ל נקרא

הוא  שא-ל הזוה"ק  ומפרש  החסד, שם שהוא

תקיף  הש "י  אלו תקיפים וברחמים תקיפים, רחמים

להכניעם  כדי הדינים כל ועל הסט"א כל על זועם

דיצחק  לתיקון  שקשור יצחק  ר ' וע"כ ולהמתיקם,

את גילה דבי "ע הגבורות כל שממתיק אע"ה

כנ"ל. דא-ל התיקון 

 ùéå] שרביז"ל במקו "א  מש"כ  לזה להסמיך

יצחק , בשם לעצמו  קרא לאר "י  כשנסע

ביותר  הטוב השם הוא זה ששם רביז"ל ואמר 

פתח  לאר "י  שבעלייתו  י "ל בזה והביאור בעבורו ,

הגאולה סוד  את אזרביז "ל שהכניע  בארוכה  (כמ"ש

לאר"י  לעלות מבנ"י שמנע ישמעאל  של  שרו את 

הגאולה) פתח נפתח תלויובזה הגאולה וענין  ,

יצחק  ע"י  לעת "ל יהיה שזה בי"ע, דיני כל בהמתקת 

לערבות הוא גם רביז "ל והתקשר כנ"ל, ע"ה אבינו

אע"ה, יצחק כמו לעתיד הדינים כל להמתיק  זו

יצחק ]. שמו קרא וע"כ

ìãåâ ––––  äé÷æç 'ø éãé ìò 'áä ïå÷éú øåàéá

'éöàã øåà é"ò é"ðá  úåîùðì  ÷åæéçä

'øå [áëאת גילה הנצח בספי ' שאחוז  חזקיה

בזה  וביאר ד'רחום', תיקון  – הב' תיקון 

התיקונים  שג' שביאר  הסולם בעל דברי  ע"פ

שתיקון  ומוחין, יניקה דעיבור  בסוד הם הראשונים

דינים  להמתיק כדי  הוא עיבור בבחי ' שהוא הא'

כבר  הוא דרחום ותיקון כנ"ל, שבבי"ע הקשים



תשע"ז  שפטים פרשת דא"ח כא ליקוטי 

וע"כ  האצי ', לעולם כניסה בבחי' במדרגה במעלה

את בנבואה חזקיה ר ' ראה זה שבתיקון  שם אי '

תחי ' על רמז  שזה דינים, השכ "ה כל המתקת 

הנבואה, השגת נפתח שאז האצי', לעולם הכניסה

השכ"ה  כל שהתמתקו  איך  לראות זכה חזקיה ור '

הנצחון  סוד  שזהו  עילאין , נהורין השכ"ה ע"י דינים

הדינים  כל את  להמתיק  כשמנצח שהוא דקדושה,

בגימ' נחמ"ן  הנצח, בספי ' ג"כ שאחוז  רביז "ל [וע"כ 

הדינים  כל דהמתקת זה בנצחון  ג"כ  עוסק  נצ"ח,

גודל  וזהו  ואנצח'], 'נצחתי אמר שע"כ  ר"ה של

הרמ  לנצח החיזוק שבכוחו חזקיה, דר ' בשם וז

השכ"ה  כל את ולהפוך הדינים כל את  ולהמתיק 

עילאין . נהורין לשכ "ה דינים

íâå'ב בתיקון  עתה שנתגלה דאצי ' אורות גילוי 

נשמות לכל חיזוק הנותנים האורות הם

שספר  מה לגבי מקאמרנא הרה"ק  [וכמ"ש  ישראל,

שגילוי ללמדנו חזקיה, דר ' במימרא נפתח הזוה"ק

הם  הזוה"ק בספר ומאירים שמתגלים האצי' אורות

לכל  הנצרך גדול חיזוק המשפיעים החזקים האורות

את בנ"י מנצחים הזה חיזוק  שבכח בנ"י , נשמות 

הסט"א]. כל

 æåçàä àééç 'ø é"ò äìâúðù 'â ïå÷éú øåàéá

 ãåñéä úãîá

'øå [âë תיקון את גילה היסוד  בספי ' שאחוז חייא

כבר  הוא ג' שתיקון ד'וחנון ', תיקון  – הג'

המוחין  דרגת דלעיל )כנגד  הסולם בעל  ,(כדברי

ותיקון  האצי', דעולם דבינה מוחין כנגד  והיינו

האורחא כנגד הוא שתחת(השביל )ד 'וחנון'

דרך  ועובר חיים הרוח יוצא שהמחוטם החוטם,

החנינה  ממנו שנמשך עד  החוטם שתחת  האורח

דיום  דהסליחה 'סלחתי', לומר העליון הפה אל

כדברך')הכיפורים 'סלחתי הש"י דרך (שאומר  נמשך

המביא  חיים הרוח עובר ששם הנ"ל, האורחא

החוטם  בין מקשר שהאורחא והיינו הנ"ל, ל'סלחתי '

היסוד  ספי ' כנגד שהוא חייא ר ' גילה וע"כ להפה,

ולחבר ) לקשר הג'(שתפקידו תיקון  (המקשראת

לפה) החוטם בין שם ומחבר  על חייא ר ' נקרא וכן ,

מהחוטם היוצא החיים האורחא רוח דרך  (ועובר 

שמתגלה הנ "ל ) דבינה למוחין שייך זה [ותיקון  ,

דסליחה  וכידוע הסולם, מבעל כנ"ל זה בתיקון

נמשך  שממנה הבינה מספי' נמשכת  דיוהכ "פ

לעוונות]. והמחילה התשובה

 æåçàä éñåé 'ø é" ò  äìâúðù 'ä ïå÷éú øåàéá

 úåëìîä úãîá

ïå÷éúå [ãë נתבאר כבר  רשב"י  שגילה הד '

יוסי, ר ' שגילה הה' ותיקון לעיל,

הב' אורח כנגד שהוא אפים', ד 'ארך  תיקון הוא

העליון  האורח כנגד שמכוון הפה, שתחת  התחתון 

החוטם לעילשמתחת  שנתבאר  הג' תיקון (שהוא 

כנגד  הוא שהחוטם  – היסוד שכנגד  חייא ר' ע"י

כדאי 'היסוד) המלכות , בספי' שאחוז יוסי ור ' ,

של  השם שהוא אלהי"ם בגימ' יוסי שר ' מהאריז"ל

הב' האורח את גילה הוא ע"כ  המלכות, ספי '

האור  של והגמר המלכות  בבחי ' הוא הפה, שתחת 

שכנגד  הפה שתחת  האורח שהוא הג' דתיקון 

כנ"ל. היסוד

åëøéá àìù –––– àñéé 'ø é" ò ' å ïå÷éú øåàéá

 æ" ò é"áùø

ïå÷éúå [ äë' בספי שאחוז ייסא ר' גילה הו'

ד'ורב  תיקון את גילה והוא ההוד,

דיום  אור  שכנגד ביותר , גבוה תיקון  שהוא חסד ',

'רב  בגימ' ש 'מרדכי' מהאריז"ל כדאי' הפורים,

שגילו לאחר  רשב"י  בירכם החברים כל והנה חסד ',

ואדרבא  בירכו, שלא ייסא לר ' מלבד  התיקון  את 

בזוה"ק ע"א)אי' עט  דף  לר'(אחרי רשב"י לו  שאמר 

מעלמא', יסתלק  ביעא יתבקע לא 'עד  (ונפטרייסא

חברים) שני עוד עם  האידרא באמצע ייסא וביאר ר' ,

בשעת שנסתלקו  ייסא ור ' חזקיה שר' מורנו  בזה

שאי ' והוד, דנצח הגבורות שני כנגד  הם האידרא



לנפשך  חכמה דעה כב 

לגמרי והוד דנצח הגבורות  ב' נמתקו שלא עליהם

בשעת שניהם נפטרו וע"כ  חוזר , באור  רק ונמתקו

שני וכמו  חוזר באור  למעלה שנתעופפו  האידרא,

כנגד  שהוא ייסא ר ' ובפרט למעלה, העולים עופות

בירכו לא חזקה יותר  גבורה שהיא ההוד  ספי '

יעקב  בירך שלא מה [ובבחי' דבריו, בגמר רשב"י 

בשעת שמעון שבט את ומשרע"ה ע"ה אבינו

חזקה], גבורה בהיותו  השבטים לכל הברכות 

 ïéá  ùéù àúâåìôä ïéðòá éîéðôä  ãåñ øåàéá

 úåôåòä éáâì ìàøùé éìåãâ

øùé÷å] [åë בין ג"כ עתה שיש הפלוגתא את 

העופות לגבי  הן  ישראל גדולי

מותרים  אם האחרונות השנים בחמישים שאוכלים

גדול, בשעה"ד מותרים שהם או  לכתחילה הם

בבתי  הגויים אותם  והכליאו שעירבו שטוענים  (משום 

טמאים , שחלקם  עופות  מיני הרבה  עם  בחו"ל חרושת

במהותם) גדולים  שינויים עי"ז בהם  וכן ועשו ,

'בארקל' הנקראים העופות  לגבי הב' הפלוגתא

מהודרים  עופות הם האם מבעלגיא עתה שהביאו 

שום  בהם ואין הדורות  בכל אותם שאכלו ביותר 

שהם  או  טמאים, מינים עם ועירוב הכלאה חשש 

מסורת ללא עופות מדין לאכלם שאסור  עופות

העופות לבין בהם שנמצאו  השינויים מחמת 

זו בפלוגתא לבאר  [שהאריך הקודם בדור  שנאכלו 

מחמת בנשמ"ח נדפס  לא  ועדיין ש"ז , ראה (פר'

זה) נידון  של  ההגהה בסוד עיכוב ביאר ועתה ,[

והוד , דנצח בסוד הם האלו  העופות שב' הענין 

וב' ומב"ד , מב"י  ובבחי ' זב"ז, שבוטשים

הנ"ל  הגבורות  ב' בסוד הם האלו התרנגולים

שהתרנגול המרמז 'גבר ', נקרא דתרנגול (וכידוע

הגבורה) בסוד נאכלים אחוז  שהיו  דהעופות והיינו  ,

ההוד  בסוד הם עתה גדולה עד  אחי' חשש בה (שיש

הנ "ל עירוב  שבבחי' לדו"ה, הו"ד  נהפך  בבחי'

בהם) לנצח שנתערב  שרוצים החדשים והעופות ,

בסוד  הם עתה עד  שנאכלו  העופות  את  ולהחליף

זא"ז , וממתיקים הבוטשים גבורות  ב' והם הנצח,

יותר . ואכמ"ל

íéáø äúò íéâäåðù äâäðäá äðùéù øåãéää

 à÷ééã ø÷á øùá  ìåëàì ' ä éàøéî

øîàå [æë ע"כ למעליותא פנימי  רמז מורנו

חדשה  מציאות  הש "י  שסיבב

לאכול  עתה ומהדרים מחמירים ה' מיראי שרבים

ומהדרים  שחוששים מחמת  שב"ק , בכל בקר בשר 

ישנם  מהם א' שבכל העופות, אלו  מב' לפרוש 

ופקפוקים מורנו(שאכמ"ל )חששות עתה נוהג [וכן ,

למי מאמשינוב אדמו "ר  כ "ק הורה וכן  שליט"א,

כן , ולהדר  להחמיר  עוף שביכלתו בשר שיאכל (או

נתקבל וכבר הנ"ל דהכלאות  שאלה אין  שבו הודו,

בזה  שמקיימים  מה שמלבד  ואכמ"ל ], בישראל  היתרם 

זי"ע  ממונקאטש אלעזר המנחת כ "ק  של  ההידור

דברי  ע"פ  בקר , בשר שב "ק  בכל  תמיד  לאכול  שהידר 

וחזינן השבתות ', אלו – שמחתכם 'וביום  במדרש חז"ל

(כמו  בשב "ק  אף  שמחה חיוב  שישנו בחז"ל דעה שיש

בחגך') 'ושמחת  מדאו' שנצטוינו כמוביו"ט וא"כ  ,

הפוסקים דעת ישנה יו"ט ועוד)שלגבי  (שאג"א 

לגבי ה"נ בהמה, בבשר אלא שמחה שאין  דס "ל

שב"ק .

' îéâá  ó" åòù òåãéä  ô"ò  äæ ïéðòá éîéðô øåàéá

 ï"á ' îéâá ä" îäá ,ó"ñåé

óéñåäå [çë,זה בענין  פנימיות ע"פ ביאור עוד 

ב"ן , בגימ' שבהמ"ה הידוע ע"פ

הספי ' שהיא המלכות  ספי' על מרמזת שבהמה

יוס"ף  שבגימ' עו "ף  לעומת  ביותר, (ספי'התחתונה

העולה היסוד) היסוד  ספי' כמו ועולה פורח שהעוף  ,

למעלה, האזרחי',ופורחת לאיתן ד'משכיל (בסוד 

העפרוריות) בה  שגובר  בהמה  ידוע משא"כ והנה ,

בהמה, בשר מאכילת  תמיד  שפרשו צדיקים שהיו 

להעלותה  יותר קשה וגשמיותה עביותה שלרוב

בחז"ל [וכדאי ' שבה, הניצו"ק רוב דף ולתקן  (פסחים 



תשע"ז  שפטים פרשת דא"ח כג ליקוטי 

ע"ב) משום מט  בשר  לאכול לו אסור  הארץ שעם

האריז "ל בזה וביאר  לתקנה, יכול (ספרשאין 

פ "א) בראשית בפר' יובן הליקוטים  ובזה בזה"ל, ,

כי והטעם, בשר , לאכול אסור הארץ עם רז "ל מ"ש

מדבר . ובחי חיים ובבעלי  ובצומח בדומם גלגול יש 

מבחינת שהוא ובמלח, במים הוא שבדומם והגלגול

האשה  המשנה ולז"א למעלה, שעולה הנקבה

וזש "ה וכו'. לעיסתה ומלח מים יח ששאלה (במדבר

הנקבה יט) מבחינת  שהוא עולם, מלח ברית 

האדם, שיאכל בחינה מאיזו  ולזה למעלה, שעולה

הבחינה. שבאותה שבתוכה האור  מברר הוא

שהשלימה  כיון בבהמה, שבא זמוה והגלגול את

באותה  לתקן לה שהיה מה כל השלימה ונשחטה,

וכ "כ  עכל"ק], מדבר. חי בבעל ועולה בחינה,

טהורמוהרנ"ת עוף סימני הל ' ה"ב, שחיטה  הל' (יו"ד

יותר ה"א) מזוכך  והוא החיים רוח גובר  שבעופות

והמגושם. העב העפר  יסוד  בה שגובר מהבהמה

 úåìâì àîøâ ïîæä äîéìùä  äìåàâä  íãå÷ äúò

 øùá úìéëà é" ò  íéðåúçúá óà 'ä  úåëìî

 ÷"áù  íåéá  äîäá

íðîà [èë שב"ק שביום בספה"ק  מצינו מאידך

נמוכים  מאכלים מיני  כל אוכלים

וכו') הרגליים מאכל וכן  והבצלים התפו"א ,(כמאכל

מאכלים  אף ולתקן  להעלות  הכח יש  שבש "ק

לגאולה  יותר הסמוך  שבזמן י "ל ועפ "ז הנמוכים,

הנמוך  הבהמה בשר  אף  להעלות כן הש "י  נתן 

העת כבר  הוא שעתה והיינו שב"ק , באכילת 

בתחתונים  אף הש "י  מלכות  לגלות  שצריך 

הכבוד  כסא שעתיד חז "ל וכלשון ביותר , הנמוכים

השוק , באמצע תמוז בתקופת  כחמה להתגלות 

לאכול  עתה בנ"י שירבו  הש"י מסבב לזה וכהכנה

כשם  בגימ' כנ"ל שהוא הבהמה בשר  את ולתקן 

הק')ב"ן  מלכות  שם על  הבהמה (המרמז שתאכל ,

את מגלים ובזה קודש, שבת לכבוד ה' יראי  ע"י 

השלימה  לגאולה כהכנה בתחתונים הש "י מלכות 

ביותר . בתחתונים ית ' מלכותו  שתתגלה

 àåäù 'äòéãé'ä ãåñì øåù÷ä 'ãñç áøå'ã ãåñ

åá  úåòèì ïëåñîå  äù÷ ãåñ

øàéáå [ì לסוד קשור  חסד ' ד 'ורב שסוד בזה עוד 

ה'ידיעה' גילוי  שע"י ה'ידיעה',

וכדכתיב  חסד ', ד'ורב העליון האור את ממשיכים

בספה"ק  שאי' נעשה', אשר כל את  ידע 'ומרדכי 

על  הדינים כל את להמתיק עסק שמרדכי לפרש

ה'ידיעה', סוד  ע"י חסד ' 'רב ולהמשיך  שחטאו  בנ"י 

הק' השם לגבי  זי"ע מקאז'ניץ מהמגיד אי' וכן

ששם  ביקרו', חפץ המלך אשר לאיש יעשה 'ככ "ה

לסוד  קשור  שהוא ה'כתרים, כ 'ל כ'תר על מרמז  זה

הוא  הידיעה סוד  אמנם הבחירה, שמעל הידיעה

אותו מפרשים ואין בו  טועים שרבים מסוכן  סוד

בסברם  מחטאים, כראוי נזהרים אין  כן  וע"י כדבעי ,

ואין  מוכרחים ח"ו הם החטאים שכל בטעותם

לצעוק  ועסק מזה נזהר  ומרדכי ח"ו , בחירה עליהם

לתשובה  בנ"י את ולעורר ומרה גדולה צעקה

אלא  לבד , בידיעה להמתיק שאין  ללמדם שלימה,

עד  וכו ' להש "י  וצעקה תשובה בעשיית  לעסוק  יש 

להש "י וצעקה בתשובה הטובה הבחירה שע"י

הדינים, כל ויתמתקו  הידיעה מקום עד  יתעלו 

בידיעה  להאמין  לטעות  אין אך  חסד, הרב ויומשך

חסד' ד'ורב בתיקון  שיש הסכנה ומחמת ח"ו, לבד

עד  הידיעה סוד  את עדיין  לגלות  א"א שלע"ע

לחטוא  הרשעים עי "ז  יבואו שלא מחשש תכליתו 

יכול  ייסא ר' היה לא ע"כ הידיעה, סוד  גילוי מחמת 

בשער  כ ' וע"כ  כדבעי, זה תיקון לפרש לגמור 

רשב"י  ע"ב)מאמרי  לה  דף  אחרי ר'(פר ' "שנענש 

אפשר  והשומעים הדברים, מסתיר  שהיה על ייסא

ח"ו כן  לא אשר  דברים ויחשבו  בדבריו , שיטעו 

לפרש  ייסא ר' יכול היה שלא כנ"ל והיינו  וכו '",

לסוד  קשור  שהוא חסד', ד 'ורב התיקון  כראוי

לטעות ח"ו ואפשר כראוי  לפרשו  שא"א הידיעה,

כנ"ל. בו 

ïå÷éúå שנגלה הח' ותיקון רשב"י , ע"י  שנגלה הז '

אבא  ר ' ע"י שנגלה הט' ותיקון ר "א, ע"י



לנפשך  חכמה דעה כד

את רק  לבאר לנו נותר  [ועדיין  לעיל, כבר  נתבארו 

יהודה  ר' ע"י  שנתבארו האחרונים התיקונים ג'

וי"ב, י "א י ' תיקונים והם החסד , בספי ' שאחוז

הבעל "ט) בשבוע  בל"נ הביאור  ].(ונשלים 

 é" ùä øñééù  íéøåñéä  ìò ïéîä  äîúù ääéîúä

 àéáðä ìà÷æçéì

øáéã [ àìשבו דיוהכ"פ  התיקון  אודות  בארוכה

מדות י "ג ע"י  הסליחה ונתגלה נמשך

וה')הרחמים ג' בתיקון העינוי(כנ "ל  ענין והסמיך ,

היומי  בדף עתה שלמדנו למה דף דיוהכ"פ  (סנהדרין

ע"א) אלקיכם לט אבהו לרבי מינא האי  שאמר

צדק  על שכב ליחזקאל ליה דקאמר הוא גחכן 

הש "י שעינה ע"ז  המין  ותמה וכו', השמאלי

השמאלי צדו על לשכב מאותליחזקאל שלש 

גדול עינוי  שהוא וכו', יום היה ותשעים (שבפשטות 

לצד  להתהפך  ללא  הלילה  וכל היום  כל  כן  לשכב צריך

.אחר )

 úåùôð éáâì  ô" ëäåéã éåðéòä  úìòåú ìò  ääéîú

äðååëá æ"éò ììôúäì  íéìåëé ïéàù úåùåìç

øàéáå [ áì ג"כ יש  התמיהה זאת שכעין

שבו יוהכ"פ , לגבי  לתמוה

את ממעט זה שלכאו' עינויים, חמשה על נצטוינו 

דיוהכ"פ , התפילות את כראוי  מלהתפלל הכוחות

העליונה  התפילה שהיא נעילה תפילת ובפרט

עתה, ועד מר"ה העבודה כל נגמרת  שבה ביותר 

זו נוראה לתפילה ליגש צריכים היינו  ולכאו '

ניגשים  מבנ"י  הרבה ולמעשה גדולים בכוחות

ואין  מהצום, לגמרי  חלושים כשהם זו  לתפלה

הזאת. הגורלית תפילה כראוי להתפלל בכוחם

 àîìùáå ביוהכ "פ מתעלים שהיו הצדיקים

ולא  ולפנים לפני הנכנס גדול ככהן

של  האלקי העונג מרוב העינויים כלל הרגישו

ביוהכ"פ , ממש  כמלאכים ונהיים יוהכ"פ , קדושת 

אף  בנ"י נפשות  לכל הוא העינוי חיוב סו"ס אך

את מאבדים והעינוי  הצום שע"י  חלשים לנפשות

ניגשים  והם חיותם, כל מהם ויוצאת  כוחם כל

יכולים  ואין עצומה בחלישות  נעילה לתפילת

ההטבה  מה ולכאו' כראוי, זו בתפילה לכוין כמעט

כל  מהם שנאבדים זה, מעינוי להם שיש והתועלת

את ממשיכים הם ואיך התפילה כוונת וכל המוחין

שלהם. העינוי  ע"י  והכפרה הסליחה כל

ìåèéáä  úåâéøãî 'â

øàéáå [âì,ביטול בחינות ג' דיש ìåèéá בזה

 ùéäהבינה ספי ' ע "י שכנגד  (שהוא

והיגיעות  והפעולות  ועבודה "י התנועות כל

úåàéöîá,שבעבודה "י) ìåèéá' ספי שכנגד 

כמו החכמה שבעבודה "י המנוחה ענין ע "י (שהוא

והשתיקה  העמידה ע "י או דשב"ק והעונג  המנוחה  ע"י

עד  להש"י והפה  העינים  ועצימת  שבלחש שבשמו"ע 

להש"י) במציאות הביטול  לבחי' הג'שנכנס והביטול ,

הוא כולנה על éîöòä העולה ìåèéáä כנגד שהוא

שמתגלה  ביותר  הפנימי  הביטול והוא הכתר, ספי '

שעצם  נתגלה שבו דליבא, בפנימיותא ברעוא

ית"ש  אלקותו  בעצם ומאוחדת  בטלה בנ"י נשמת

הקשר  זה לגלות שכדי  אלא עצמי, וקשר  ביחוד

הגוף  של המבדיל המסך את  להחליש צריך  העצמי 

הזה. העצמי  וביטול יחוד  את המסתיר החיצון

ô" ëäåéã éåðéòä é" ò äìâúîä éîöòä  ìåèéáä

åäæå [ãì העינויים ענין  של מהביאורים אחד 

הנשמות אלו שאפי ' דיוהכ"פ ,

נחלשים  העינוי  שע"י  נראה שבחיצוניות  החלושות

מ"מ  בכוונה, להתפלל יכולים שאינם עד כ"כ 

את בהם מגלה כזאת  בחלישות שנאמרת תפילתם

הש"י, עם להם שיש העצמי  והקשר הביטול

לאדם  מאיר שכשהש "י  הגילויים, מכל שלמעלה

אור  ע"י  עמו  שמתקשרים בחי' זה ועונג אור 

חיצוני עונג שום שאין  העינוי ובשעת הגילויים,

מתפלל  הוא ובכ "ז הש "י , עם מההתקשרות לאדם



תשע"ז  שפטים פרשת דא"ח כהליקוטי 

וביטולו חיבורו  עי "ז  מתגלה גדול בקטנות להש"י

גבוה  הזה העצמי  ויחוד שביטול הש "י , עם העצמי 

בזה  האדם יאמין ואם הגילויים, מכל אחת  בבחי '

גופו את שמענה החיצונים היסורים את ויעלה

שעי"ז  שיאמין הענין פנימיות  אל דרכם ויכנס 

הרי להש "י , העצמי  וביטולו דבקותו  עתה מתגלה

שיתגלה יותר  דיליה)יזכה ובהרגשה בגילוי איך (אף 

שלו העצמית  הדבקות את מגלים העינויים שכל

שלו הקטנות  במצב הוא אף שיוכל עד הש "י , עם

שראינו כמו בהם, ולהתענג העינויים עם לשמוח

שבחוזק  פשוטים אנשים אצל אף הדורות  בכל

והעינויים  היסורים עליהם מקבלים היו  אמונתם

עליהם שעברו  או הגדולים ל "ע מחלות בעת  (כגון

ה "י) מלחמות  עי"ז בעת עצומה להתעלות  וזכו  ,

בחי ' שהוא שבנפשם היחידה בחי ' אצלם שנתגלה

מכל  שלמעלה בהש "י , להם שיש  העצמי היחוד

נשמת הגילויים בתוך שטמון  משיח ניצוץ  (בבחי'

מישראל )כ  .או"א 

 ë"ò äìá÷á éãå , ìòåôá íéøåñéå éåðéò ö"à

äáåè  äáùçîá

 íðîà [äì עמק בשם במקו "א כתבנו כבר

את והעלה תיקן  שרשב"י המלך 

לזכות ימיו  כל משתוקק היה ר"ע כי רבו, ר"ע דרגת 

שעי"ז  כדי ה', קידוש  על ליהרג בפועל ליסורים לבא

ג"כ  [וזהו הש "י , עם לו  שיש  העצמי הקשר  יתגלה

קידוש  על ימחו  שיאמרו ויעקב דאברהם בסוד

את עי"ז לגלות  כדי  מוות יסורי בבחי ' היינו שמך ,

אך  הש "י ], עם לבנ"י שיש  העצמי והקשר הביטול

ביטול  לגלות שאפשר מזו , עליונה דרך גילה רשב"י 

בפועל  יסורים ללא אף  הש "י  עם העצמי  וקשר 

במחשבה  מסי"נ בקבלת די  אלא בחיצוניות ,

דרך  וכמו קרי "ש , אמירת  בשעת טובה ובקבלה

מבנ"י הדינים כל את  שימתיק ע"ה, אבינו דיצחק

במה  ה' קידוש  על שנעקד  עליו שנחשב ע"י  לעת "ל

בעת טובה בקבלה לשחיטה מסי"נ ע"ע שקיבל

להם  שדי ע"ה אבינו יצחק מגלה זה ובכח עקידתו ,

עול  קבלת  יום כל ע"ע שמקבלים במה לבנ"י 

כאילו להם ונחשב מסי"נ בכוונת שמים מלכות 

ייחודם  עי "ז  בהם ומתגלה עקד "ה, נהרגו כבר 

לשום  מעתה כבר  וא"צ להש "י , העצמי  וביטולם

מהם  נמתקים יהיו  אלא בפועל, ח "ו  והריגות יסורים

ובזכות אע"ה, יצחק עקידת בזכות  הדינים כל

להש "י באהבה טובה במחשבה המסי "נ קבלת

וחסדים  ברחמים שלימה לגאולה זה בזכות שנזכה

בב"א. מגולים

 äìéîä  úéøá úãåòñá ç"àã
à" èéìù  èàèùøáìä  ô"øä ç" äøäá é" ð äîìù øæòéìà ìåîéðä êøä ìù

 ÷øá éðá  áà  íçðî ä"ë å

íäá ïéàù  íéðåéìò úåãåñá  å÷ñòù íé÷éãöä

íé÷éãö ãâð  íéôéøç  úåðåùìá å÷ìçðå ,äâùä

íéøçà

 åéä [à לא 'עין מבחינת  שהם צדיקים וכמה כמה

סודות שהם זולתך ', אלוקים ראתה

למעלה  שזה השלמה הגאולה סודות דלעתיד 

הרך  התינוק נקרא שמו  שעל הצדיק  [וכן מהשגה.

ז  מוהרא"ש כ"ק  ה"ה בסודותהנימול ג"כ עסק  צ"ל

הלשונות בענין  במקו"א בארוכה כמש "כ אלו ,

ואכמ"ל]. הק ' שבספריו החריפים

_________________________

העופות ו. בענין בזמינו שנתעורר הפולמוס  אודות גם בו [ונזכר שלאחריו . ובלילה הקודם בלילה בשעה"כ  לשיעור מקושר
ראה פר' חדתין בנשמתין מורנו בארוכה בזה הרמז שדן נזכר וכאן זה, שבענין והעיון האריכות רוב מחמת עדיין נדפס (שלא

ישראל) גדולי שבין זו במח ' שישנו ].הפנימי



לנפשך  חכמה דעה כו 

úàæëå שכותב מקאמרנא, הגה"ק אצל מצינו

כנגד  חריפים לשונות מקומות בכמה

מפאנו הרמ"ע עליו  שכתב הראב"ד , וכן גדולים,

כותב  והוא לש "ש, דבריו וכל הדור גדול היה שהוא

שנהגו צדיקיים עוד היו  וכן  הרמב"ם, על בחריפות 

מהשגה. למעלה וזה הדורות , בכל כן 

 êéøöå,בחריפות שחולקים הצדיקים שאלו לדעת 

לשכינה, קשרים שמקשרים בסוד  הם

של  מההשגות למעלה למעלה הוא זה ודבר

לשאר  מובנים שאינם מהלכים בזה ויש  האנשים,

מאוד . חזקה צדיקים לאמונת צריך זה ובענין בנ"א,

 éë וכולם אש  כגחלי  דבריו  שכל מקאמרנא הגה"ק

להתפשטות שזוכה מי  ורק  העליונה, במרכבה

לו שאין  ומי  דבריו, את להבין יכול הגשמיות

אות אפילו  להבין  יכול אינו הגשמיות התפשטות 

גדולים, כמה נגד בחריפות  כתב הוא בדבריו, אחת 

 úåôåòä ïéðòá å÷ìçðù  íéôéøçä úåðåùìä

íðîæá  åàéáäù

 åîëå [ á לאברהם שהחסד  בזמנו  שהיה המעשה

גדולים,(תאומים) ועוד  שלמה והבית

בדורו בנגלה גדול שהיה ומשיב השואל ובראשם

בנגלה) בעיקר  אבל בנסתר פוסק (גם  היה והוא ,

נ דף  בנדה בתוס ' פלפול ע"פ והם (ד"ה הדור ,

מא"י תרנגולתא) אז  שהגיע עוף להתיר (והיה פסקו

בה , פקפקו אבל הוא כשר העוף שזה  מא "י עדות גם 

התוס') ע "פ העדות  בלי אף  התירו אלו גדולים ושלשה 

ועוד  רב והצאנזער הקאמרנער (ואחריהם ואילו

והמנחת  החזו"א כמו כולם  כמעט  הבאים  בדורות 

בתוס '.יצחק) שלהם הפשט עם הסכימו  לא

 ìëéäáåע"א הברכה יב דף  דברים, (פרשת

הקאמרנא בדפו"י) עליהם כותב

להתיר  שרוצים ת"ח 'שיש מאוד , חריפים לשוונות 

ועוד  וכו ', הבל' של תורה ו 'זה פלפול' ע"פ עוף 

בהקדמתו אח"כ  אמנם ביותר . חריפים לשונות

שלא  ומזהיר כותב הוא שם ההדפסה קודם שכתב

לזרעיה  ליה חס  צדיק , לאיזה מתכוון שאני לחשוב

וכו ' נפשי  באהבת  קשורים הצדיקים כל כי דאבא,

שכתבתי מה וכו ,'וכל עיני  כבבת  חשובים וכולם

וב"ש . ב"ה עליון  אל לכבוד  הוא

åðééäå בבחינה זה מבינים, ולא שכתב מה שכל

וכל  עליון', א-ל 'לשם כתב שהכל הזאת,

חריפים  בלשונות  משתמשים שהצדיקים מה

שאין  להאמין  צדיקים אמונת  צריך מובנים, שאינם

שחלקו הצדיקים אלו  באמת כי  ח"ו , מחלוקת בזה

שיהיה  כמעט שא"א נוראה מדרגה זה בחריפות 

יהיו שכן  רוצה השי"ת  אבל  כזאת, בדרגה אדם

כאלו. מחלוקות

 ïéçåî úëùî é" ò  úåðè÷ã ïéçåî  ú÷úîä ïôåà

ò"åîùå ù"éø÷  úðååëá úåìãâã

 äù÷å [â,לאשורו זה עמוק ענין להסביר  מאוד

בעז"ה קצת נבאר  מילה אבל (וכוונות

הזה) לענין ממשיכים שייך ישראל' ב'שמע דהנה ,

דאמא  ו"ק ממשיכים וב'אחד' דקטנות , מוחין

שממשיכים  דאמא שו "ק  כותב ובשעה"כ  דגדלות,

התורה. סודות  כל תלוי שבו המידה קו הוא

ë"çàå מה וכל הגדלות, ממשיכים בשמו"ע

יכולים  דגדלות, מוחין  ממשיכים שיותר

המוחין  את ולהפוך  דקטנות, המוחין את  להמתיק

להויו "ת, אלקים משמות להופכם לאלקות  דקטנות

את להמתיק  השי "ת עבודת עיקר  הוא שזה

.æ הקטנות

 íéçåãå ר"מ – זה באופן דקטנות המוחין  את 

שם, ונמתקים בראש  למעלה נשאר 

בתיב  לגרון  נדחים צירופים ומשם וק "כ האל, ת

עשרים  דוחים הגדול בתיבת  דהיינו  לחג"ת , שישים

הגיבור  ובתיבת לחסד, דקטנות אלקים צירופי 

_________________________

ואילך .ז. י"א מסעיף  תשס "ט  החכמה' ב 'ים ' דקטנות  מוחין דחיית  'סוד במאמר באריכות עיין



תשע"ז  שפטים פרשת דא"ח כז ליקוטי 

עליון  לשליש עשרים ובהנורא לגבורה, עשרים

כל  את מורידים גומל בתיבת  ואח"כ  דת"ת ,

ואח"כ  דת"ת , תחתונים שליש לשני השישים

ביסוד , ונכללים לנה"י אותם דוחים הכל בקונה

המובחרים  השלושים משאירים שלום בשים ואח"כ 

דנוק ', לרישא הנותרים השלושים ומורידים ביסוד ,

לנה"י ומשם לחג"ת, ומשם לגרון , ט"ו  ומשם

המובחרים, העשרה שם ולהשאיר  ביסוד, ולכוללם

הבריאה. לראש  להוריד הנותרים וחמשה

 ìëåע"י דקטנות המוחין  את  שממתיקים נקרא זה

רק  ולא זה, שעושה ומי הגדלות , המשכת

כתב  בפועל, במעשים בעיקר אלא בכוונות 

פ "ג )האריז"ל דקטנות  מוחין  לזכירה (שער  שיזכה

ולכל  התורה בסודות אמיתית  להשגה ויזכה גדולה

ה'. עבודת

ìëìå  íéðéãä ìëì  ÷éúîî ,'éáø÷á é÷åìà'

 úåðè÷ã ïéçåîä

åäæå [ãהאריז "ל שכ"ח)שכתב בביאור (בע"ח

ואחז"ל  הראש ', עד  דוד 'ויבא הכתוב

ונס  כשברח היה שזה ע"ז', לעבוד דוד 'ביקש

שהמוחין  והיינו  בסכנה, אז  והיה מירושלים

בהם  נלחם הוא אמנם דוד , את בלבלו דקטנות

הוא  המשיח מלך  להיות  שזכה מה ועיקר  ומיתקם,

אפרים  מחנה דגל בספה"ק וכמ"ש  שהמתיקם, ע"י 

ובן  דוד , זה דודו  יגאלנו' דודו  בן או  דודו 'או  עה"פ

כתיב  ע"ה רבינו במשה וכן המלך. שלמה זה דודו

מן  ולברוח לנוס שהוצרך  מפניו', משה 'וינס ביה

להם  היה הצדיקים כל וכן  דקטנות , דמוחין  הסכנה

להתבלבל  לא לדעת  וצריך הקטנות , עם מלחמות

ולהמתיקם. להלחם אלא דקטנות  מהמוחין 

 ä÷úîääå' בקרבי 'אלוקי  בחינת ע"י היא

בקרבי אלקי אין כי  'על [כדכתיב

בקרבי ' 'אלוקי  וע"י  האלה, הרעות מצאוני

בתוכו, אלוקות  שמכניס הרעות], כל ממתיקים

באלקות, ובזה להתבונן  דאמא בחב"ד (להתבונן 

עוד  ממתיק  ובזה דאבא  בנה "י ואח"כ חלק, ממתיק 

בהייחוד) ואח"כ וחב "ד  חג"ת  וכן  וממילא יותר ,

לו שיש  שמי איתא ומהבעש"ט הקטנות . מתבטל

ובזה  בדביקות  בבוקר  תורה שילמד דקטנות מוחין

ימתיקם.

–––– øæåç øåàá ãåäå çöðã  úåøåáâã  ä÷úîää

äæá äæ  äùéèáå  äàëä 'éçááù

ø÷éòäå [ ä זה דקטנות מוחין  שהמתקת  להבין

להמתיק  שיוכל פועל עצמו

וגבורות, חסדים בגדלות יש  כי  דגדלות , הגבורות

ע"י ולהמתיק  להמשיך יכול הקטנות המתקת וע"י

יש  אמנם דגדלות . הגבורות את דגדלות החסדים

שזוהי ישר באור  המתקה יש המתקה, בחינות ב'

של  החסדים ממתיקים ובה האמיתית , ההמתקה

ויש  דת "ת, וב"ש וגבורה דחסד  הגבורות את נו "ה

את דחסדים נו"ה עם שממתיקים באו"ח המתקה

וגם  הכל, קונה בכוונת כ"ז  וכמבואר דגבורות, נו "ה

בזה. עוסקים במילה

 äæå וצריך חיק , יחוד  של ב"ן שם המתקת עצמו

נעשה  וזה קשה, מאוד הזו  שההמתקה לדעת

את וההוד ההוד את וממתיק  עולה שהנצח ע"י 

שנשמתו ר"ע סוד  מאוד , עמוק  ענין  וזה הנצח,

מוחין  של חיק  יחוד  שזה משמאל, ונמתק  מימין

ע"י דב"ן  מ"ה את ממתיק דמ"ה שב"ן דק "ש,

סוד  שזה לבוש, ממנו  מקבל שהוא והענין החילוף,

ר "ע. את  המתיק  שרשב"י הענין 

ïëìå, דהוד צדיקים על מדברים נצח של צדיקים

צדיקים  וכן דנצח, צדיקים על דהוד  וצדיקים

חו "ל  צדיקי על מדברים וממתיקים çדא"י  ולהיפך,

חוזר . דאור המתקה  ענין שזה והכאה בעפיפה

_________________________

לבר ח. ול ''ו  דישראל, בארעא ל''ו ואינון ושית, תלתין סליק בחושבנא ל''ו לו, חוכי כל אשרי וז"ל  כ ' תיקון תיקו "ז ¦Ÿעי'



לנפשך  חכמה דעה כח

 ïéáù àúâåìôä é"ò  íééäðù äìë éèåùé÷ä

íé÷éãöä

 äæå [åאלו על אומרים שאלו הפנימי הביאור

אוכלים  ואלו  טמא, עוף אוכלים שהם

זה עוף  את דוקא עללכתחילה להיפך  (ואומרים 

האחרים) העופות  את עתה האוכלים  הוא [שכן 

העופותבפ  על הן  שנחלקים בזמנינו  העופות  ולמוס 

על  והן  האחרונות, השנים בחמישים שאכלו 

את פוסל וא' עתה שהביאו החדשים העופות

יש  גדול תענוג אלא סתם, לא זה דזולתו], העופות

קישוטים  הפלוגתות  אלו מכל שנהיה למעלה, מזה

אחר , בקישוט מקשטה צדיק שכל הק ', לשכינה

מקוזניץ המגיד בהפטרה וכמ"ש ישראל (בעבודת

תלבשי  כעדי כולם 'כי עה"פ  האחרונה  שב"ק של 

ככלה') של ותקשרים השמחה לתאר  שא"א ,

השי "ת, רצון  לעשות חושב אחד  כשכל השכינה

והוא  עולמות , ובונה ועפיפה יחוד  עושה צדיק וכל

צדיק  על צועק דנצח והצדיק השכינה, את משמח

להיפך . וכן ההוד , וממתיק  דהוד

ìàåùä  ìò øòðøîà÷ä áúåëù äîá øåàéáä

' ìáä'  åúøåúù áéùîå

åäæå [æ כתב שהקאמרנא מה הסוד  ביאור

שתורתו ומשיב השואל על בחריפות 

הוא  התורה] בסודות  [שעסק  הקאמרנא כי  'הבל',

בנגלות [שעסק  ומשיב להשואל ונתן  הבל בסוד

קו שהוא הבל של לבוש  קין] בבחי ' והיה התורה

של  צדיקים על מדברים שמאל של וצדיקים ימין,

אח"כ  זה ע"י ונעשה נו "ה, המתקת שכ "ז ימין,

של  ב"ן  השם שזה ב"ן, שם חיק ביחוד ב'באהבה'

שנמתקו ההויו "ת שני  ע"י נעשה הוא חיק  יחוד

לבוש  אח"כ נעשה הוא ב"ן השם וזה נו "ה, בעליית 

ב'שים  אח"כ  נעשה אזי ההמתקה ולפי ליחוד,

בנצח  איהו  החול, בימות  יעקו "ר  של יחוד שלום'

וכן  בחול יעקו "ר  של היחוד  וכל בהוד, ואיהי 

הנו"ה, בהמתקת  תלוי  הכל ובר "ח בתחנון 

 äæåמצורע פרשת  בזוה"ק ע"ב)מש "כ 'ויעקב (נ"ה 

תרי וכו' אלקים מלאכי  בו ויפגעו לדרכו  הלך 

ואינון  לי דניחא רעותא קמאי  עבדו דאילתא עוזלין 

וכו ' קמיה יעקב דערע קדישא משרייתא הוו

למה  ששאל והיינו עיי"ש. וכו' הוו ויצחק  אברהם

קטנות, בחינת שהם אלקים במלאכי פגע יעקב

שבאו ויצחק  אברהם הם המלאכים שאלו לו  ואמרו 

דברי בביאור והארכנו עיי"ש. יעקב את להציל

שאלו מבואר [ובעניננו  במקו "א, האלו  הזוה"ק

והוד  דנצח בסוד ג"כ  הם דאילתא עוזלין  התרין 

ואכמ"ל]. הנ"ל,

 ÷ã ïéçåîäíé÷éãöä úåîùð é"ò  íä  úåðè

 æ"éò åúåà  íéìéöîå  íãàá íéøáòúîù

í÷éúîîù

ïéðòäå [ç זה הקטנות את ממתיקים שהצדיקים

שהנה  מהשמים, השמירה עצמו 

של  ענין שיש  וידוע בידו , מסייעין  ליטהר  הבא

לאדם  לסייע שבאים הצדיקים נשמות  עיבור

אינם  האנשים שרוב אמנם ואף השי "ת, בעבודת 

הם  מ"מ גדולים, צדיקים מלבד לראותם, זוכים

את לעבוד הרוצה באדם ומתעברים נמצאים

הם  לאדם, שיש דקטנות המוחין הם השי"ת ,והם

אהבת וע"י אותך. מצילים והם העיבור, עצמם

עד  אותם ממתיקים להשי "ת אמיתי  וביטול ישראל

פגם  את  ולהמתיק מחלוקת, שום שאין שתאמין 

מדברים  שהצדיקים מה שכל ולדעת  ר"ע, תלמידי

זע"ז  נו "ה להלביש כוונתם בזיון, בדרך  אפילו זע"ז 

ואח"כ  חיק , יחוד  נעשה ומזה ב"ן , שם המתקת שזה

נעשה  זה ואח"כ  למוחין, לבושים מזה נעשה

_________________________

עיי" ובחו"ל  שבא"י ת "ח אלו ונועם חובלים בביאור ע"א סימן תנינא לקו "מ ועי' לב''ם, חלק איהו  ודא דישראל, ש.מארעא
ואכמ"ל ]. ודאר"י דחו"ל  הקיבוץ בענין הפלוגתא על  בזה לרמז שליט"א מו"ר [ונתכוון
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של  הכוללים מוחין מהם נעשה ובסוף  צלמים,

הת"ח וכמ"ש  סח)העובי , התיקונים (דף כל שאחר

הכולל, הזיווג נעשה ומהם הכוללים, המוחין  הם הם

בעיגולים  ולא ביושר  בעיקר דיבר  שהאריז "ל וכתב

הכולל. יחוד  הוא כי 

 äæå העליון שליש ולגלות למתק המילה, ענין 

שדיברנו, מה וזה לאה, שהוא דת"ת  דחסד

גורם  וזה הנו "ה, את הקטנות , את להמתיק שצריך 

התחתונים  שליש  שני  כי  לשליש , לעלות  שיכולים

לזכות וצריך לאה, של עליון ושליש  רחל של הם

לבד . דרחל רק  ולא דלאה גבורות  גם הכל להמתיק

 æ" òæ íéîòôì íé÷ìçðä  ìçøå  äàì úåîùðã ïéðò

ì"ðä ãåñá

éë [è מחיצוניותה ולא מלאה, שהם נשמות יש

עוסקים  והם לאה, מפנימיות  אלא

בתשובה, העולם כל את  להחזיר  ופועלים בהשפעה

להם  ויש בבכיה ורגילים התפילה דרך היא ודרכם

חיים  דברי בעל הרה"ק  דרך  [וכמו להשי "ת, רך  לב

בנסתר  שעוסקים דרחל, נשמות  ויש זי "ע], מצאנז

זי "ע  מקאמרנא הרה"ק [כדרך היחודים ובעבודת

זי"ע , מצאנז הדב"ח בעל  בחיצוניות  עליו (שנחלק 

במקו"א) הממתיקים כמש"כ והוד דנצח בסוד וזה ,

וענין  נו "ה ענין  עצמו וזה כנ"ל], הבטישה ע"ע זע"ז 

יחד  לחברם ורחל, לאה לחבר  וצריך  וחו"ל, א"י 

רחל  לעלות  הסלע, אל לדבר  חיבורם וע"י  ולאחדם,

וממתקים  הסלע, הכאת  פגם ממתיקים ובזה  ללאה,

יעקו"ר  זיווג ר "ח קדושת  ולהמשיך לגמרי , ב"ן שם

הכל  כי  אחד , בכתר משתמשים ששניהם באופן

זו"ן  ליחוד שנזכה עד וכנ"ל, ממתיקים איך תלוי 

אחד . בכתר שישתמשו השלם

êéøöå,היא השי "ת עבודת שעיקר לדעת

נשמות של הפשוט באחדות  להאמין 

התורה  אותיות  ריבוא שישים שהם ,èישראל

כל  את ולאחד ולהאמין הנגלה, עם הנסתר  ולאחד 

וכל  הדור , צדיקי וכל הדורות, שבכל הצדיקים

השי"ת מלחמת וללחום ביהמ"ד , שבאותו הת "ח

בכל  ויחודו אלקותו  לגלות  הנשמות, לאחד

העולמות ,.

ø" äé ולחופה לתורה הנימול הרך שיגדל

זולתך' אלקים ראתה לא 'עין ולמעש"ט,

בסוד äîìù בגאולה ויכנס  ושיזכה במהרה.

לשם íåìù ה  הגדול בייחוד  הפשוט, האחדות  בסוד  ,

את ה' בשוב יראו  בעין 'עין  ושכינתיה, קוב"ה יחוד

בימינו במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת ציון'

אמן .

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

שישים ט. כנגד  התורה אותיות  ריבוא שישים כי בתורה אות לו יש מישראל  אחד  כל וז"ל  צ"א סימן הר"ן שיחות עי'
וע"כ  כנ"ל, ישראל נשמות  שורש ששם בתורה חסרון שיש נמצא מישראל באחד  חסרון וכשיש ישראל, נשמות  ריבוא

אבל  בשלימות, התורה את  לאהוב א"א ישראלי,כשיזהרבוודאי בשום חסרון שום למצוא ולבלי ישראל  שום על מלדבר
כנ"ל. האהבה מגודל  התורה בלימוד  יתמיד  ואזי מאוד התורה את  יאהב בוודאי ואזי ומום חסרון שום בתורה שאין נמצא



לנפשך  חכמה דעה ל

הר"ן  שיחות

 ä"éà áåø÷á  ì"éù ï" øä úåçéù  ìò 'äîëçä íé' øôñ êåúî òè÷

 â"ñø ïîéñ

øôñ äëøáì  åðåøëæ åîò çéùî äéäù ãçà éì

 ãàî çéëùù íéøåòðä éðá ïéðòî

 íéãøôðå  íäéúåùð ïéáå íäéðéá ìå÷ì÷  äùòðù

 ãåøô äæî  äùòð  íéîòôìå ,ïîæ  äæéà  äæî äæ

øáã ìòá äùòî äæù øîà . íåìùå ñç  éøîâì

 íåìùä ì÷ì÷ì ãàî  äæ ìò  åîöò úà çéðîù

ñç  åúãåöîá åñôúéù  éãë íéøåòðä  éðá ìù

 ãàî äæ ìò áøåà àåä  éë . äæ  éãé ìò  íåìùå

 úéá íåìùä ìå÷ì÷  éãé ìò íäéøåòðá íñôúì

 íåìùä ì÷ì÷ì  åúåéîåîøòá  íøåâù  íåìùå  ñç

:úàæ  äçéùá êéøàäå íäéðéáù

 ú"éùò  úøéñðå ìåìà

äðäבלקו "מ השלום (יד)רביז "ל שעניין מבאר 

מכוין  לא האדם שאם לתפילה, שייך  בית

משום  בית, בשלום אח"כ  מתבטא זה אזי  בתפילתו 

אינה  היא אם וע"כ  המלכות, ענין  היא שהתפילה

בית, בשלום בגשמיות  מתגלה זה לפעמים כשורה

היא  שהשכינה למלכות , מרכבה היא האשה כי

בגמרא אמרינן נמי ובאשה הרגשה, של (נדה בחי'

מרגשת.ג.) שהיא

ë"òå בכל לו שבא צער שכל לדעת האדם צריך 

מחמת הכל מביתו, ואפי' הגשמיות , ענייני

על  מצאנז להרה"ק  ספרו שפעם ומובא עוונותיו.

וכי ואמר, בית ; שלום לו  היה שלא חשוב דיין איזה

הפסוק יח)אמר כה, ושא (תהילים  ועמלי  עניי  "ראה

כנז' והיינו חטאותי"; לחשוב לכל לאדם שאסור 

ענייניו כל את אלא בגשמיות, רק  הם ענייניו שכל

שחטא  למה ולקשרם למעלה להעלות  צריך

שכתוב וזהו לתקן . כו)ושצריך יא , "ראה (דברים

שכל  וקללה", ברכה היום לפניכם נותן אנכי

מלמעלה, הכל לאדם המגיעות  והקללות  הברכות

בתשובה. לשוב אותו מעוררים וכדו' הצער  וע"י

 äðäåחשיבות שאין  החושבים אנשים ישנם

ואחדות שלום שיהיה כך  על לעבוד  גדולה

הרמב"ם מש"כ  לדעת  צריך  אולם (הלכות בבית;

יד  ד , וחנוכה כדי)àמגילה ניתנה כולה התורה שכל

היא  האדם עבודת  ועיקר  בעולם. שלום לעשות 

וכמ"ש והאחדות , השלום אחר ט ,ולרדוף  (ירמיהו

וידע כג ) השכל המתהלל יתהלל בזאת  אם Ÿ"כי

השכינה  שהיא המלכות את לתקן היינו אותי ",

הק '.

íðîà רק להיות צריך השלום עניין שכל וודאי

וכנודע  בהיפך, ח"ו ולא הקדושה בדרך

פ "ג )מש"כ  רבתי 'שלום',(כלה  בגימטריא ש'עשו '

גם  שלום לעשות שאפשר  החושבים שישנם

_________________________

נמחק א. השם שהרי ביתו שלום משום קודם ביתו נר היום וקדוש ביתו נר או חנוכה ונר ביתו  נר לפניו  'היה שם, זל "ק
וכל  נעם דרכי דרכיה שנאמר בעולם שלום לעשות  ניתנה התורה שכל  השלום גדול  לאשתו, איש בין שלום לעשות

השלום פרק זוטא ארץ דרך במס' וע"ע עכ"ל. שלום', .(יא)נתיבותיה



הר"ן לא שיחות

האמת אולם התורה, דרכי ע"פ  שלא רעים בדרכים

כלל. שלום שאי "ז  היא

 äðäå שהם נפשות  משתי  מורכב שהאדם ידוע

והם  הבהמית, והנפש  האלוקית  הנפש 

סובבים  הזה העניין ועל ומלכות , ז "א כנגד מכוונים

רבינו ומבאר  ח"ן . ליודעי כידוע הקבלה ענייני  כל

ע"א)האר"י לט דף  ו, פרק ח שער  שבתחילה (ע "ח 

ואח"כ  אחת, נפש  להם והיה באח' אח' זו "ן  עמדו

בפנים  פנים חוזרים ולאחריה הנסירה סוד את  יש 

הוא  ונוגע מאוד , גבוה הוא זה ועניין  יחוד. ונעשה

לעולם, שירדו הנשמות שכל לדעת אדם, לכל

היה  ואח"כ  אחת, נשמה כולם היו למעלה בתחילה

למטה. הנשמות וירדו נסירה

 ùéå הנפש שהנה הנסירה; סוד  מעניין קצת לבאר 

רק  רוצה ז "א כנגד  שהיא שבאדם האלוקית 

שהם  דברים גם רוצה הבהמית  והנפש קדושה,

הנקראת המלכות כנגד שהיא מפני  הקדושה, הפך 

בקדושה. שלא ומהם רצונות  הרבה לה שיש 'אני '

התשובה  בימי  ועכ "פ מתענה, אדם אם והנה

מתענים  אנו  שאין ואף תענית, ימי הנקראים

מ  מרבים בפועל אנו  מ"מ חלישותינו , חמת

כח  את מחלישים אלו  עניינים הנה בתפילות ,

היא  שגם חיזוק לה נותנים וגם הבהמית, הנפש 

ותשתוקק  ותרצה קדושות  גבורות לה יהיו 

ולקדושה. לאלוקות 

äæå,למלכות ז "א בין שעושים הנסירה סוד 

הנפש  שהוא מז "א גבורות  שנותנים

והכוונה  הבהמית . הנפש  שהיא למלכות  האלוקית

מכניסים  כאילו שנותנים גבורה שכל היא, בזה

הרצון  את  היצה"ר  שה"ע הבהמית  הנפש בתוך

הרצון  את  מחלישים ועי "כ  ולקדושה לאלוקות

להרבות צריך השם עובד  כל כן , ועל לבהמיות .

מהנפש  ולהשפיע עצמו, את  ולקדש  בתפילות 

הנפש  את  שמקדש וע"י  הבהמית . לנפש האלוקית

לבסוף  אזי אלוקות, רק תרצה היא שגם הבהמית

יחוד  שיש  כך כדי  עד  בפנים, פנים זו"ן חוזרים

האלוקית. בנפש  לגמרי  נכללת  הבהמית והנפש 

äðäå ספרו בריש מביא התניא א)בעל (תניא 

תהי אותו משביעים דנדה] [בספ"ג 'תניא

נתינת הוא משביעים ולשון רשע', תהי ואל צדיק

לנפש  האלוקית  הנפש  בין הגדולה למלחמה כח

.áהבהמית

øàáîå צדק הנה"א â הצמח בין שהמלחמה

התוהו עולם בין  המלחמה היא לנה"ב

עולם  שהוא התיקון  לעולם הנקודים עולם שהוא

ה"ע  והנה"א השבירה, ה"ע שהנה"ב הברודים,

אלא  במלחמה הקדושה דרך  אין  והנה התיקון;

יוצאים  שממנו  לעולם לעלות צריך ע"כ  בשלום,

שם  אשר העקודים, עולם שהוא וברודים הנקודים

האר"י רבינו בדברי דף מבואר א , פרק ו שער (ע "ח 

ע"ג ) ששתיכד היינו  האורות , לכל אחד  כלי שיש 

באח', אח' בסוד אחת  נפש  הם בשרשם הנפשות

אל  קדושה שימשיך  צריך והזיווג הנסירה בסוד ואז 

וכמושנ"ת. בקדושה, היא אף  שתכלל עד הנה"ב

ë"òåתאות את מעצמו להסיר  שרוצה אדם

צריך  הוא עוה"ז, תאוות  ושאר  האכילה

ובפרט  למלכות דקדושה הרצון  את  להכניס  לפעול

"ואני שיהיה עד  התפילה, ובשעת  הלימוד  בשעת

יבוא  ובזה המלכות , ה"ע ש'אני' תפילה",

בהשי "ת. ולהיכלל דמלכא בגופא לאשתאבא

_________________________

מהצ"צב. התניא לספר והערות  קיצורים בספר נב)עיין צדיק (עמ ' תהי אותו  שמשביעים השבועה 'וזהו "ע שם: וז"ל ,
דצלם, מ"ם למ"ד בחי' והשבועה דצלם, צדי"ק צדיק תהי מזלי'; מבחי' שבגוף  הנשמה חלק על  ומאירים ממשיכים שעי"ז
מלכות, המה ששים בד"ה לצדיק, זרוע  אור להמשיך צדיק תהי ופי' שבועה; ל' בחי' ז' והם יחידה, חי' מקיפים ב ' שהם

תשע "א. עקב  פרשת לנפשך  חכמה דעה בדא"ח בזה עוד ועי' עכ "ל . אותו ', שמשביעי' ע "י והיינו 

ובשא"מ.ג. א'תרסח תצוה תקכב ; תהילים על  אור וביהל  קפו-ז; לשבועות  בדרושים עיי'



לנפשך  חכמה דעה לב 

êéøöå שבעולם הנז ' לשורש  להיכנס  האדם

נפש  שהכל מתגלה ששם העקודים

שהוא  בחכמה שיכנס מספיק  שלא והיינו אחת ,

ענין  שהוא בכתר שיכנס  צריך אלא הביטול, ענין 

שורשית בדביקות שהכל איך  שיראה הגמור  ¤האין 

כלל  יתברך  מבלעדיו מציאות  שום ואין לקב"ה,

;ãוכלל 

åäæåד)שכתוב מא, הדרות(ישעיהו ŸŸ"קרא

נקראים  נקראים ורחל לאה שהנה מראש ",

'לדור הרש"ש  בסידור  כמ"ש 'דור ' ודור (רחל )כ"א

שיש (לאה) האדם שמרגיש  שמה לאל', המליכו

צריך  והנה"ב, הנה"א שהם בחינות  ב' אצלו 

"קרא  היינו אחד, שהם לשורשם הכל Ÿלהעלות

אבל מראש ". הכל הדרות מעלה שלא כמה עד Ÿ

בין  מלחמה של במצב נשאר  הוא א"כ  לשורש ,

תאוות, שרוצה לנה"ב אלוקות שרוצה הנה"א

כמה  ועד מוות  יורדות רגליה שהמלכות משום

לקלי', נופלת  היא בקל ח"ו  אזי עליה שומר  שלא

בית. שלום שאין נקרא זה ומצב

 äæìå,'באהבה' במילת הנסירה עבודת  באה

יום  שכל תשובה; ימי  בעשרת ובכללות 

למלכות אותה ומוסרים אחת  מידה על עובדים

מתגלה  ועי"כ קדושים, ורצונות דינים רק  לה שיהיו

הנה"א  עם מאוחדת שהיא הנה"ב של שורשה

הדינים  כל ממנה יחלשו  וממילא אלוקות, רק ורוצה

סוד  יש  מ"מ נופלת בקל שהמלכות  שאף  הרעים,

היא  המלכות את  מקדש  שאדם כמה שעד  שעניינו

ולכן  לקדושה; גבוהה במהירות  לעלות  יכולה

אהבה  שע"י  'באהבה', במילת הם הנסירה כוונות 

ומקדשו ומגביהו  קדוש ג"כ  שגופו שיודע דקדושה

פב"פ  לחזור יכולה המלכות עי"כ כנ"ל, לקב"ה רק 

וכמבואר . בקב"ה, לגמרי  ולהיכלל

äðäå הוא אלול שעניין  כותב מסוגל רביז "ל

האריז"ל  רבינו שמביא וזהו  לשלום,

של  מידות  י"ג של אורות  להמשיך  שיש אלול בכוונת

או"א, למקיפי הנשמה שורש שהוא מא"א רחמים

מ"מ  דרכים ב' שישנם למטה שנראה שאף  היינו 

להמשיך  צריך כן על אחד, הכל ובהעלם בפנימיות 

אלוקית. לנפש  הנה"ב את ולהפך  משורשם רחמים

ú"éùäå של מדות הי "ג להמשיך  שנזכה יעזור 

את ולכוין  אלול, חודש בכל רחמים

וכפי האר"י ברבינו  כמבואר ס"ג, קס"א של הכוונות 

רביז "ל ו)שהביא בים (לקו"מ "הנותן בסוד שהוא

מדות הי "ג ע"י  להיכנס צריכים הזאת ולדרך דרך",

וכפי הצדיקים קברי  על לילך לזכות  וכן  רחמים; של

האר "י  רבינו  מג )שמביא דף רוה"ק שהעבודה (שער 

ועי"כ  הצדיק, עם ברוחא רוחא להדבק היא בזה

לייחד  ואז באדה"ר מושרש  שהוא להיכן להתקשר 

שכשבאים  חב"ד , בספרי בזה ומבארים היחודים.

תשובה  לעשות  צריכים בתחילה צדיקים לקברי 

לעבודה  להיכנס  צריכים אח"כ אולם וכו', ולהתפלל

בשורש  הכל כי ברוחא רוחא להדבק זו גבוהה

הנשמות; כל את  שכולל באדה"ר אחת  נשמה

óàå מ"מ הצדיק , למדרגת מדרגתו בין  ערוך שאין 

שעבד  איך  הצדיק  למדרגת שמשתוקק ע"י 

נפש  עמו ונעשה זוכה עי"כ סוף, בלי  הקב"ה את 

להתקשר  יש  אלא בלבד  זו  ולא ית '; לעבודתו  אחת 

יתקשרו הם שגם ממנו , שפחותות  לנשמות אפי'

להתקשר  צריכים ישראל כלל שכל לקב"ה, רק  עמו 

אחת. נפש להיות 

 é" òåבאמת והביטול ההתקשרות עבודת

זוכה  עבודתם, עם וההתיחדות  לצדיקים 

השורשית הקדושה את עצמו על להמשיך האדם

ללחום  בכוחו  יש  ואז רחמים, של מדות י"ג של

הנסירה, של האור את  ולהמשיך ה' מלחמות

הכל  ולהפך  לנה"ב מהנה"א האור ולהמשיך 

ישראל  כל עם האמיתי לשלום ולזכות לקדושה,

אמן . ממש , בימינו  במהרה צדק  גואל לביאת ועי"ז

_________________________

שבע.ד. מספר קטנה בגימטריא העולים ל"מ שהם המקיפים שה"ע שבע, מלשון שהוא ה'משביעין' עניין וזהו 


