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' ä úòéãé àåä úååöîä  ìëî  äðåùàøä  äåöîä

 êéøö  ë"çàå ' ä"éåä éðà éë íúòãéå' ñ"äå ììëá

 ï" åæ ãåñ  íäå èøôì ñðëäì

 ÷"äåæá,'וגו ה' אני  כי וידעתם עה"פ  ברע"מ

פקודין , דכל קדמאה דא פקודא

לקודשא  ליה למנדע פקודין, דכל קדמאה ראשיתא

דאית למנדע בכללא, מאי  בכללא, הוא בריך

כלהו עלמין וברא עלמא, רבון  דאיהו  עלאה שליטא

וסופא  בכללא, איהו ודא חיליהון, וכל וארעא שמיא

איהו ופרט וכלל בפרט. ליה למנדע בפרט, דכלא

בר  ואשתכח כחדא, ונוקבא דכר רזא וסופא, רישא

נש  בר ופרט, בכלל דאתעסק  עלמא בהאי נש

עלמא  דהאי  תקונא ופרט, כלל איהו  עלמא בהאי 

למנדע  דכלא ראשיתא כך בגין  ופרט, כלל איהו

עלמין , כל רבון  ואיהו עלמא, על ודיין שליט דאית 

נשמתא  באפוי  ונפח מעפרא, נש  לבר ליה וברא

ישראל  נפקו  כד כלל. באורח איהו  ודא דחיי ,

כיון  הוא, בריך לקודשא ליה ידעי הוו לא ממצרים,

לון , אוליף  דא קדמאה פקודא לגבייהו, משה דאתא

המוציא  אלהיכם יהו"ה אני  כי וידעתם דכתיב

עכ "ל. וגו', אתכם 

øàåáîå מכל הראשונה שהמצוה הזוה"ק  בדברי

כלל, בבחי' ה' את  לדעת  היא המצוות

העולמות כל את  וברא עילאה שליטא שהוא ולידע

וכל וארץ הכל שמים וסוף בכללות , וזהו  צבאם

בחי ' הוא ופרט וכלל בפרטות, ית ' אותו לידע צריך

נקרא  ז"א כי  ונוק', דכר בחי' והוא וסופא, רישא

את להשיג ה' עבדות  ועיקר  פרט, נקראת ונוק' כלל

זו "ן . שהם ופרט כלל בסוד הקב"ה

ùé íãà ìëå  äàåáðä úâùä àåä ' ä ìà àøàå

 úãåáò éãé  ìò äàåáð  õåöéð 'éçáì úåëééù  åì

 ãåçéä

 ùéå מכל הראשונה שהמצוה זה ענין להבין

בכלל  הקב"ה את  לידע הוא המצוות

יסוד  שעיקר  אמר  צדק  הצמח והנה ובפרט,

שורה  א"ס דאין הביטול, מדת  ענין  הוא החסידות 

ה' 'אני  כתיב והנה לפניו. שבטל מה על אלא

להיות מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם

אין  שהקב"ה אבולעפיא בר "א ואיתא לאלקים' לכם

שיהיו אלא חכמים, תלמידי  רק  שיהיו  רוצה



לנפשך  חכמה דעה ד

תהיו קדושים עה"פ האלשיך  הביא וכן  àנביאים,

ונבואה. הקודש רוח של למדרגה להגיע שצריך 

של  בחי ' יש מ"מ גבוהה, מדרגה הוא שנבואה ואף 

בני בחי ' של המדרגה שזהו עכ"פ , הנבואה ניצוץ

וכמ"ש  נבואה, לענין שייכות איזה וצריך נביאים,

ע"א)חז "ל ס"ו אין (פסחים אם לישראל להם הנח

שייכות איזה וצריך הם, נביאים בני הם נביאים

נביאים. בני של זה לענין  עכ "פ

 àåä äéàøáå ÷"å 'éçá àåä øåáéãá ' ä  úãåáò

 àåäù ø"âå ÷"å  äâøãî ìëá êéøöå ø"â 'éçá

äàìéò àãåçéå äàúú àãåçé

àúéàå דהטעם הפרשה על יקר באור ברמ"ק

נבואה  והרי  דיבור, ולא 'וארא' שכתוב

דעיקר  הרמ"ק כ ' אלא דיבור, לכאורה הוא

הוא  והדיבור הראיה, אלא הדיבור אינה הנבואה

האר"י, קבלת עפ "י  הענין וביאור  הנבואה. פרי 

הוא  והראיה הנבואה, של הו "ק  בחי' הוא דדיבור

בחי ' הוא דהו"ק והיינו  הנבואה, של הג"ר  בחי '

אך  הנבואה, של התוצאה שהוא תתאה יחודא

וזה  עילאה, יחודא בבחי' ההשגה עצם הוא הג"ר

הצדיק  כי ויעקב', יצחק  אברהם אל 'וארא סוד

המדרגות בכל היחודים בדרך מתבוננן  כאשר

הראיה  עצם הנה דרגין , כל סוף  עד  דרגין כל מריש

כמה  זה ידי  על שמשיג והתוצאה ג"ר, בחי ' הוא

פירות כמו שהם הו "ק , בחי ' הם דברים וכמה

כלל  בחי' עצמו הוא ודיבור ראיה וענין האילן ,

כלל  השגת והוא כלל בחי' הוא הראיה כי  ופרט,

_________________________

פרישה א . היא  אם כי היא, מה הזאת הקדושה ענין אל לב נשית הענין אל לבא והנה קדושים: פרשת ריש  שם האלשיך  וז "ל

מארבעה  וכלול ונפש , גוף  הפכיים, משני נכלל האדם הנה כי ואחשבה תהיו. לשון בו יצדק ולא תעשה ואל בשב הוא מעריות 

או  הצורה אחר החומר להמשיך  מוכן בבחירתו האדם ביד והנה  ויצא, ופרשת בראשית  פרשת בשערים אצלנו כמפורש  עולמות 

הקדושים, כקדמונינו הלזה העולם מענייני ויפרוש ומצות, מתורה עיקר לעשות  ונפשו לבו איש  ישים אם כי החומר, אחר הצורה

(עבודה  באומרו ע"ה יאיר בן פנחס רבי מאמר ענין והוא עליהם, שורה נבואה היתה כן ועל קדושה, מקנים היו לחומרם גם

נבואה  גדר ועד הקדש , רוח  השיגו עד מדרגה, אל ממדרגה בחירתו בטוב בואו עד וכו' זריזות  לידי מביאה זהירות ב') כ' זרה

ז"ל  כמאמרם החומר זיכוך הצריכה ונבואה שכינה ונפש  בגוף  עליהם להשרות יוכנו עד חומרם גם ומקדשים מזככים שהיו

ונבואה, שכינה עליו לשרות ראוי להיות זך חומר להם שהיה שכוונתם לבנה, זכוכית  בטלה ראשון מקדש משחרב ב') מ "ח  (סוטה

הקדש  ורוח  שכינה מהם נעדרה לא חומרם, והזדכך  להתקדש  לו ודומה יוחאי בן שמעון כרבי האלהים בני יבואו כי כן אחרי וגם

רוב  לפי כן ועל במותם, רמה בהם שלטה שלא גדר עד התקדשו יוחאי בן שמעון רבי לגדר השיגו אשר גם כן ועל כמפורסם,

בתורה  איש בהתקדש  כי ב') ע ' מות  אחרי (כגון הזוהר מספר כנודע יתירה נפש  יתרון עליהם שורה ופרישותם חסידותם הכנת

העליון, מעולם אשר נשמה קונה ועצום, רב וחסידות  בכשרון כן אחרי מעלה מעלה עוד ובעלותו רוח  נפשו על שורה ומצות

לכך  כי וכו' תהיו" "קדשים ויאמר בא בחסידות, שנתנהג להועיל המלמדנו  הרחמן אב אבינו זה ועל המלאכים, מעולם למעלה

נוצרתם. כך 

לבוראו  להדמות  ונשמה רוח לקנות  וקדושה חסידות על האדם את להזהיר בא יתברך להיותו כי והוא הכתובים ביאור אל ונבואה

בדרא  חד אם כי לזה וזוכה לכך ראוי אדם כל לא כי באומרם השכל, מדרך תועים איש  בני גם אדם בני יש  והנה ראה יתברך,

איש  שאין אם כי הוא, כן לא אך בחסידות , והתנהג ומצות בתורה השלמות בסולם מלעלות כן ידי על ויתרשלו בדרא, ותרי

יתברך  צוה זה להורות כל על לו, יאמר קדוש  עד בחסידות  והתבודד המעשה וכשרון בתורה לעלות  ירצה אם ישיג שלא בישראל

כו  את  הקהיל כי תהיו, קדושים וכו' ישראל בני עדת  כל אל דבר שתדבר ואמר תאמר ולא לכך , מוכנים העדה כל כי להורותם לם

האמירה  תהיה כולם אליהם כי כלומר וכו', קדושים אליהם ואמרת הנה כי שבתוכם, המוכנים ישמעו שבכללם כדי העדה כל אל

שכולכם  תדעו כלומר אלהיכם, ה' אני ואמר טעם ונתן תהיו, קדושים אליהם ואמרת אומרו וזהו וכו', תהיו קדושים אליהם שתאמר

רק זה אין אלהיכם ה' יקרא בסוג נכנסים שכולכם אחר כן אם כאחד, כולכם של אלוה שהוא מי הוא קדוש  הלא כי מוכנים,

קדושה. שערי לספר מהרח "ו בהקדמת וע"ע  עכ"ל. וכו', יקרא כולכם אלהי על כי יתברך אליו להדמות  לכולכם יש שהכנה



תשע"ג  וארא פר' השל"ס

שהם  הפרטים השגת מזה נמשך ואח"כ  הענין ,

הו "ק . בחי '

 úåìâúäå  ÷" å 'éçá àåä  åìéöàîì  ìöàðä úééðô

ìëá êéøöå ø"â 'éçá àåä  ìöàðä ìà ìéöàîä

 úåðéçáä éðù  úà äìôú

äðäãבתפלות עת בכל עוסקים הצדיקים

שהוא  שפתיים ניב ענין שהוא ובקשות,

עם  שמדברים פעם כל ובאמת  הפירות , בחי '

לפני כעומד שהוא עשרה שמונה בתפילת הקב"ה

כן  כמו  הקב"ה, עם מדבר האדם כאשר  הרי המלך,

שפתי 'אדני  בסוד  זמן, באותו עמו מדבר  הקב"ה

בדיבור  מתלבש העליון שהדיבור  תפתח',

הנאצל  פניית ענין כי  נבואה, ענין  והוא התחתון ,

מדבר  שהקב"ה מה וענין  הו "ק , בחי' הוא למאצילו

ג"ר בחי ' הוא עמו  בחי'כביכול הוא ו"ק  מדרגת כל (כי

לתתא) מעילא בחי' הוא ג "ר מדרגת  וכל לעילא ,מתתא

נכלל  פרט ובכל הפרט, גם נכלל כלל בכל ואמנם

וו"ק  וג"ר דג"ר, וו"ק ג"ר בחי ' כמו שהוא הכלל, גם

בכללות שהוא מתפלל כאשר  ולכן כידוע. דו"ק

צריך  למאצילו, הנאצל פניית ענין  הוא כי  ו"ק בחי '

ראיה  בבחי' הק ' בשמות לחשוב גם זמן באותו 

המאציל  השפעת להשיג שהוא ג"ר , בחי' שהוא

כל  כי  אלהי "ם, הוי "ה סוד  עצמו וזה עליו,

התגלות ענין  כביכול הוא הק' בשמות  המחשבות 

הוא  בפועל התפלה ודיבור  הנאצל, אל המאציל

המאציל. אל הנאצל פניית בחי'

 ïéðååâå ú"âç àåä ïééæçúà àìã ïéðååâ

äìòîì àåä äùî úâùäå é" äð àåä ïééæçúàã

 ç"éùî 'éâ ä" ìéù à"áé ãåñá ìëäî

åäæå גוונין שיש זו  בפרשה הק ' בזוהר  דאיתא

גוונין  ויש  חג"ת  בחי' שהוא מתחזיין דלא

מדרגות והם וכו ', נה"י בחי ' שהוא מתחזיין

הם  ונה"י חג"ת ומדרגות  הנבואה, בחי ' בהשגת

גוונין  ונקרא אחוריים, בדרך המדרגות  השגת בחי '

דאתחזיין  וגוונין החג"ת בחי ' שהוא אתחזיין  דלא

המתלבשת ההשגה הרגשת שהוא נה"י  בחי ' הוא

מדרגת הוא מזה למעלה אך נה"י , בבחי ' למטה

פנים, בבחי ' שהוא ע"ה רבינו משה של ההשגה

שיל"ה  יבא כי  עד בסוד דלעתיד  המדרגה שהוא

משיח  בגי' עולה י"ג בתוספת ומש "ה מש "ה, שהוא

שיל"ה, יב"א כי עד בסוד דלעתיד , המדרגה שהוא

מש"ה  ולכן אח"ד , גי' שהוא י "ג, הוא יב"א דגי'

משי"ח. הוא י"ג בצירוף

'éçá øåáéãå ø"â 'éçá àåä çéøå äòéîù äéàø

 úåøåà ãåñá  íäéðùî  ìåìë úåéäì êéøöå ÷"å

íéìëåäìôúå ù"ø÷ ãåñ àåä  úåììëáå

ø÷éòäå, הו "ק עם הג"ר  לכלול מדרגה בכל

לדבר  עת בכל עצמו  מרגיל והצדיק

ראיה  צריך כי הק ', בשמות  לחשוב וגם דיבורים

ובחי ' העליונים, בעולמות ודיבור ריח שמיעה

בחי ' ואח"כ  הג"ר, בחי' הוא וריח ושמיעה ראיה

עצמו מרגיל הצדיק ולכן  הו "ק , בחי' הוא דיבור 

העולמים, כל לבורא דיבורים עת  בכל לדבר 

וריח, שמיעה ראיה בחי' שהם הק' בשמות ולחשוב

בכל  להסתכל הצדיקים, של העבודה עיקר והוא

בחי ' שהוא הק ', ובשמות  העליונים בעולמות עת 

דאלקות, ג"ר בבחי' בזה ונכלל וריח שמיעה ראיה

הנאצל  התכללות ענין  שהוא דיבור בחי ' ואח"כ 

שהוא  העליונה הראיה משיג ועי "כ  במאצילו,

בתחתון . העליון  התקשרות

 äæå'ה אני  כי  וידעתם כמ"ש התכלית עיקר

שני שהוא לאלקים, לכם והייתי אלקיכם,

צריך  כי  ענין , בכל ו"ק ושל ג"ר  של המדרגות

דיבור  וגם ג"ר , בבחי ' בשמות יחודים גם לעולם

אם  כי לשניהם, צריך  ולעולם ו "ק , בחי ' שהוא

היה  דיבור, בלא בשמות חושב רק היה האדם

גם  צריך  ולכן השמות , אור  מעוצם לגמרי  נשרף

צריך  אלא לבד , דיבור מספיק  אין  ומאידך דיבורים,

לעלות וצריך העליון , עם התחתון  התקשרות תמיד



לנפשך  חכמה דעה ו 

בכו"כ  וג"ר  ו "ק  בדרך עת בכל לדרגא מדרגא

שהוא  שמע קריאת  בחי ' הוא ובכללות מדרגות,

ותפלה  לתחתונים, מתקשר ית ' שהבורא הבחי '

אחד  ובכל הבורא, אל מתקשרים שהתחתונים הוא

התפלה  ענין כי  וג"ר. ו"ק בחי' יש בפרטות  מהם

שני לעולם בזה שיש רעהו, אל איש כדבר  הוא

מדבר  שרעהו והשני רעהו  אל שמדבר  האחד  בחי '

כך  הבורא עם מדבר  שהאדם כמו  ולכן אליו,

ידי על והוא האדם, עם מדבר  ית ' הבורא כביכול

העולמות הארת  ומשיג הק' בשמות שחושב

העליונים.

 ïéà éãåäé  ìëì äàåáð 'éçáî õåöéð ùéù  óà

'éçáá  úåööåðúäë àìà  äàåáðë  å" ç åáéùçäì

 ãáìá íéîùä ïî íéæîø

íðîàå נבואה בחי ' היום לנו שאין  בודאי 

וצריך  מאד , גבוה דבר  הוא כי כפשוטו ,

ברמב"ם כמ"ש  מאד  גבוהה מדרגה (יסודי לזה

ה"א) פ"ז הוא áהתורה נבואה מבחי ' ניצוץ מ"מ ,

באופן  לא אך  ויהודי , יהודי  בכל המתלבש ענין 

שהוא  יחשוב השגה איזה לו  שיש  האדם שח"ו

שיש  בפוסקים ומבואר  כפשוטו , השמים מן דיבור 

שבא  השגה כל ולהחשיב לחשוב חמור איסור 

מן  ודיבור נבואה כמו שהוא דבקות , ידי על לאדם

והתגלות התנוצצות איזה רק  הוא אלא השמים,

לו וללמד רמזים, איזה לאדם להאיר  שמים רחמי

בני בבחי' שייכות לו  שיהיה כדי הק', התורה

כדי נבואה, מבחי ' התנוצצות  איזה שהוא הנביאים

העליונים, העולמות עם לנברא שייכות  שיהיה

לאלקים, לכם והייתי לעם לי אתכם ולקחתי בבחי '

שהוא  הראשונה, המצוה שהוא התכלית עיקר וזה

בזוה"ק  כמ"ש  ובפרט, בכלל הקב"ה את להשיג

אמונה. של דבקות לאדם שיהיה באופן  הנ"ל ,

 úåðåéìòä úåàøîä  ìëå  äìòîì øåéö  íåù ïéà

'÷ä  äðéëùäî  ìùî êøãá úé÷ìà  äàøùä  íä

 úå÷éáãì êøãä  íãàä úà ãîìì

 äðäå כל הוא נבראיו  עם להטיב ית' רצונו  ענין 

הנפלאות והמראות הק ' והשמות  הגילויים

התורה  להשיג הנביאים לעבדיו הקב"ה שגילה

דבוק  נעשה שהנאצל דרכים הם זה כל הק',

התחתון  על שורה שהעליון באופן  למאצילו

וירגיש  אלקית  השראה התחתון שירגיש  כביכול,

על  תתענג 'אז  בבחי ' ית ' הבורא במציאות תענוג

העליונים  בעולמות  דבודאי להבין  יש  אך  הוי"ה',

הק' השמות וכל ענין, ושום ציור  ושום אות  שום אין 

ובחי ' הק' בספרים שכתוב הנפלאות  המראות וכל

למעלה  אין  כי  ח"ו , כפשוטו אינם עילאין, גוונין 

_________________________

גבור ב. בחכמה, גדול חכם על אלא חלה הנבואה ואין האדם, בני את  מנבא שהאל לידע הדת מיסודי שם: הרמב"ם וז"ל

עד  נכונה רחבה דעה בעל והוא תמיד, יצרו על בדעתו מתגבר הוא אלא בעולם, בדבר עליו מתגבר יצרו יהא ולא במדותיו,

לו  ותהיה הרחוקים, הגדולים הענינים באותן וימשך  לפרדס כשיכנס בגופו, שלם האלו המדות בכל ממולא שהוא אדם מאד.

ומלמד  עצמו ומזרז והולך  הזמן, במחשכי ההולכים העם כלל מדרכי ופורש והולך, מתקדש  והוא ולהשיג, להבין נכונה דעה

קשורה  למעלה, תמיד פנויה דעתו אלא ותחבולותיו, הזמן מהבלי ולא בטלים, מדברים באחד כלל מחשבה לו תהיה שלא נפשו

ויודע  הארץ, טבור עד ראשונה מצורה כולה הקב"ה של בחכמתו ומסתכל הטהורות , הקדושות הצורות  באותן להבין הכסא תחת 

לאיש  ויהפך אישים, הנקראים המלאכים במעלת נפשו תתערב הרוח, עליו שתנוח ובעת  עליו, שורה הקודש  רוח מיד גדלו, מהן

עמם  'והתנבית בשאול שנאמר כמו החכמים, אדם בני שאר מעלת  על שנתעלה אלא שהיה, כמות  שאינו בדעתו ויבין אחר,

וכו'. הנביאים כל כשאר שאינה משה נבואת ענין ו' בהלכה עוד ועי"ש אחר'. לאיש  ונהפכת 

שיש  אותם אצל שקר ומהתערבות  שוא מדמיונות מאד להזהר שצריך  ד', באות  ושם תשע "ב שרה חיי חכמה דעה היטב ועי'

דחול  בי"ע  בכל ועולה שבוקע  אמת הצדיק  ורק עיש"ה. וכו' נבואה בחי' מעין אמיתית השגה שהוא וחושבים השגות , איזה להם

וכו'. אמיתית השגה לו יש  הוא האצילות , פנימיות  עד לעלות  וזוכה
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דרך  הוא אלא ציור, ושום אות ושום מציאות שום

להשיג  זה ידי  על מלמדת הק' שהשכינה משל של

לגמרי, מופשטים באמת  שהם העליונים, באורות

לדבקות להגיע לנאצל לתת איך  דרך  שהוא אלא

השתלשלות בסוד  והוא העליונים, בעולמות 

למעלה. להדבק  איך כלים שנעשים העולמות 

äøåúä øåà  ùøåù àåäù ä" ùî 'éâ é"ãù ì"à

íéàéáðä  ìëì  øåàä êùîð  äðîîù ' ÷ä

 äðäå העליון הדבר הוא בשרשה הק' התורה

בחי ' עצמה היא הק ' התורה כי ביותר ,

העולמות של והאורות  הק ' השמות  שורש 

פרטים, כך  כל בה יש  הק' התורה והנה העליונים.

רבינו משה כי משה' לנו  צוה 'תורה נקראת  והיא

קפ "ד  סוד  הוא מש"ה וסוד  התורה, עם מתאחד ע"ה

שם דאבא)(ריבוע אחוריים שהוא דע"ב קס"א הוי"ה

דאימא) פנים שהוא יודי"ן במלוי אהי"ה שעולה (שם

אל  וארא סוד  עצמו וזה האריז "ל, כמ"ש  מש"ה בגי '

גם  כי  מש "ה, גי ' שעולה שד"י בא"ל וגו ' אברהם

יצחק  אברהם בחי' שהם נביאים שאר  של האור 

הנקרא  הק ' התורה של האור  בכח גם הוא ויעקב

של  האור  שהוא שד "י . א"ל סוד  שהוא מש "ה בחי '

הק '. התורה

äàîéúñ à÷éúòã  äøåú àåä äâùää úéìëú

 â"é óåøéöá  ä"ùî àåäù  ä"ìéù à"åáé ãåñá

 ç"éùî 'éçá àåäù ã"çà ãåñá

 äðäå ושרשה ה', אור  התגלות היא הק ' התורה

ואיתא  המלבוש, שבעולם שערים ברל"א

ע"ד )ברש "ש  ט' דף  סוד (רחה"נ היא הק' דהתורה

העולמות בכל המתפשט ב"ה א"ס  דאור  הקו

הוא  התכלית  והנה העשיה, סוף עד  א"ק מראש 

בשורש  התורה עצם שהוא דעתי "ס  התורה  להשיג

כי תצא', מאתי חדשה 'תורה בסוד השרשים,

התורה  שישיגו והיינו נבראיו, עם להטיב רצונו 

שהוא  השרשים, בשורש התורה עצם בבחי' הק'

מש"ה  בבחי' רק ולא סתימאה, דעתיקא תורה

דאבא  אחוריים שהוא קס "א קפ "ד בבחי ' שהוא

אלא  אחורי, את  וראית בחי' שהוא אימא, ופנים

פנימיות חכמה פנימיות בחי ' הוא דלעתיד  התורה

שהוא  מש "ה, דא שיל"ה יב"א כי  עד  בסוד  עתיק,

אחדות בסוד אח"ד שהוא י"ג בצירוף  מש"ה

אלקות, אחדות השגת של התורה שהוא הפשוטה,

הוי "ה  מלואי בחי ' הק ' מהתורה פרט בכל לראות 

י "ג  עד  מתפרטים והמלויים ב"ן, מ"ה ס"ג ע"ב בסוד

אח"ד  בסוד והם מפאנו , הרמ"ע כמ"ש  מילויים בחי '

השמות מלויי  הוא התורה פנימיות  כי י"ג, העולה

הק '.

' ä  íäù  íéîåöîö ' ä ãâðë úåéåìâ  äùîç

äøåúä ìîò éãé ìò íðå÷éúå íé÷ìà  íéîòô

'é  ìù  åöå÷å ä"éåä úåéúåà 'ã íãâðë âéùäì

äðäå הוא שפירושו הצמצום, סוד עשה הקב"ה

הפשוט, אורו  הסתיר הקב"ה שכביכול

של  העבודה לעשות  צריך  הק ' התורה להשיג דכדי

הק ', התורה על הסתרה יש  כי חוזר, ואור  ישר אור 

חומר  בבחי' הק' התורה על עמל הרבה וצריך 

להגיע  כדי קשה, ועבודה רוח קוצר  כדי עד  ולבנים

כל  של הצמצומים כל כי  הק '. התורה לאור 

הה' כנגד  כוללים צמצומים ה' בחי ' שהם העולמות 

ואבי "ע, א"ק שהם הכוללים מזה עולמות הנה

ה' שהוא ת"ל סוד  שהוא הגלות , סוד  כל נמשך 

הוי "ה  אותיות  ד ' היא הק ' התורה כי אלקים, פעמים

ה' והם אלקים, אותיות ה' יש  זה וכנגד  י ', של וקוצו

שהם  גלויות  בחי ' ה' יש שכנגדם  צמצומים בחי '

וכולם  ואדום, ויון  ומדי  בבל וגלות מצרים גלות

הכולל  י' של קוצו כנגד  שהוא מצרים בגלות  נכללו

האריז "ל. כמ"ש אותיות הד' כל

êéøöåתלכו בחוקתי כי כמ"ש  הק ' התורה לעמול

ה' בחי' כל ולברר  בתורה, עמלים שתהיו

שעושים  ה' עבודת ובכל תורה בכל כי אלקים,

אותיות ה' שהם צמצומים הה' לתקן  הוא ענינו
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ובכל  י', של וקוצו הוי "ה אותיות  ד' וכנגד אלהים

מהתורה  אחד  חלק  לברר צריך  גלויות מהד ' גלות

ידי ועל הק ', בתורה עמלות  ידי על הקדושה

הצמצום, מדרגות  כל עם להשתמש  זוכים העמלות

כל  בחי' שהם הכלים כל ידי שעל דהיינו

היש , ביטול של לעבודה להכנס צריך הצמצומים,

כל  לבטל שהוא הבינה, בדרך העבודה בחי' שהוא

להשיג  עי"ז צריך  ואח"כ  היש , ביטול בבחי' הכלים

ולכן  חכמה, בחי ' שהוא במציאות, ביטול מדרגת 

אור  סוד הוא דהכלל ופרט, בכלל התורה ניתנה

דעל  האור, משיגים הכלים יד ועל כלים, סוד והפרט

וביטול  חוזר אור בסוד  התורה ועמל היגיעה ידי 

ביטול  בבחי' יותר בעומק התורה את  משיגים היש ,

התורה  פנימיות להשיג שעולים עד  במציאות ,

תצא. מאתי  חדשה תורה בסוד

äìéçú éë , ììëå èøôå ììë ãåñá  äøåúä  úâùä

íéèøôä  ìë ë" çàå  úåììëá øåàä âéùäì êéøö

äøåúä ãåñá èåùôä øåàì øåæçì  ë"çàå

 ñ"éúòã

 äìéçúå גוונין בסוד  התורה להשיג צריך 

ואח"כ  פרטים, בחי ' שהוא דמתחזיין

בסדר  והוא הכלל, בבחי ' הק ' התורה להשיג יכולים

לבחי ' להכנס  צריך  תחילה כי  וכלל, ופרט כלל של

ואח"כ  בכללות, התורה אור  את ולהשיג הכלל

של  הפרטים כל את ולהשיג הפרט למדרגת לרדת 

פנימיות להשגת  כלים כולם שהם הק' התורה

פרטי שהם דאתחזיין  עצמם הגוונין והם התורה,

בחי ' של התורה והוא שד"י, א"ל בסוד  התורה

אל  לחזור צריך ואח"כ שד "י , א"ל שעולה מש"ה

שהוא  י"ג סוד מש"ה בחי' עם ולחבר  ולעלות  הכלל,

הפשוט, האחדות  של הפנימי האור שהוא אח"ד,

ד  התורה את להשיג אפשר  וזהוועי"כ לעתיד,

את מגלה פרט כל כי וכלל, ופרט כלל של הדרך

הפרט, להשיג יכולים הכלל ידי על ומאידך הכלל,

את להשיג יכול הכלל אל מהפרטים חוזר  וכאשר 

יותר . בעומק  הכלל

 øùé á" ò  íù ãåñá ú"âç 'éçá àåä éëãøî

 é" äð 'éçá àåä øúñàå èøôä ñ"äù øùéå êåôä

 úåãçà àåäù øùåéá  åìåë á"ò íù ãåñá

ììëä ãåñá èåùôä

êéøöåחג"ת בחי' הם ואסתר מרדכי דהנה להבין

כמ"ש  ורגלים ידים בחי ' שהם ונה"י 

י')בלקו"מ שם (סי' בסוד הידים בחי ' ה"ס  ומרדכי  ,

סוד  הוא ושם ויט, ויבוא ויסע מפסוקי  היוצא ע"ב

וישר , הפוך  ישר  בדרך שהוא חוזר ואור ישר  אור 

אך  חוזר , אור יש שם החג"ת  בחי' שהוא בידיים כי

ע"ב  שם שהוא המלכה אסתר סוד הוא הרגלים

ישר  כולו כ"ו בבחי' דף דקר"ש ח' דרוש  שעה"כ  (עי'

וע"ד ) .â ע"ג

_________________________

ויט ,ג. ויבוא ויסע שהם כ"א) כ' י"ט פסוקים (פי"ד בשלח דפרשת  פסוקים מג' היוצאים שמות  ע "ב הוא ע "ב שם דסוד פי'

שכל  שמות  ע"ב כולם בין ונמצא אותיות, ג' בן שם ונעשה פסוק מכל אחת אות ומצרפים אותיות, ע"ב מהם פסוק  בכל שיש

ו  אותיות . מג' מורכבת אות אחת שלקחים כלומר וישר, הפוך ישר של בסדר האחד פסוקים, הג' של צירוף אופני שני יש הנה

והולכים  מצרפים וכך הראשון, השם וזהו השלישי, מפסוק ראשונה ואות השני מפסוק  אחרונה ואות  הראשון מפסוק  ראשונה

מפסוק שלישית אות  וכן ביושר, שהוא הפסוק  סדר כפי הוא ראשון מפסוק  הנלקחת שם דכל ראשונה אות  דהיינו זה, סדר כפי

הוא  ע "ב שמות  צירוף  של השני והאופן לתחילתו. הפסוק  מסוף שהוא הפוך  סדר כפי הוא השני מפסוק שניה אות  אך שלישי,

וכו', דכולם שניה אות  ואח "כ הראשון, לשם אותם ומצרפים פסוקים מהג' אחד מכל ראשונה אות  שלוקחים כלומר ביושר, כולו

ביושר. הפסוקים סדר כפי והכל

שמות  ע"ב כנגד הם ושמתם, תיבת  עד שמוע  אם והיה פרשת שמתחילת תיבות  דע"ב מבואר שם קר"ש בדרושי בשעה"כ והנה

כנגד  והם שמות , ע"ב כנגד אמת) אלקיכם ה' כפילת (בצירוף תיבות  ע "ב בו יש ויאמר פרשת  כן וכמו דז"א, חג"ת כנגד והם
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ïéðòäå' בבחי בתחילה הצדיקים דעבודת  הוא

שהוא  וישר הפוך  ישר בדרך הוא חג"ת

ובכל  עת  בכל לקב"ה ביטול בחי' והוא ואו "ח, או "י

בכו"כ  ישר אור ושוב חוזר אור  בבחי ' מדרגה

אסתר  למדרגת  מגיעים כאשר  אך  מדרגות,

המלכות בחי ' והוא הרגלין  בחי' שהוא המלכה

בראשה  מלכות כתר  בסוד  הרדל"א עד עד  שעולה

האורות כל שם עליון, כתר  עד  סלקא דמלכות

כי ישר , כולו בבחי' ע"ב שם שהוא ישר, בדרך

וזוכים  הרדל"א, של הגמור  ביטול בחי ' הוא שם

דהיינו ישר , אור  שכולו  בדרך  הק' לתורה שם

ולבנים  חומר  בבחי ' רק התורה משיגים שאין

ענין  שהוא יראו, לא ופני  אחוריים בבחי '

אלא  חוזר, אור  בבחי' בכלים התורה התלבשות

יב"א  כי  עד  בסוד פנים, בדרך  התורה משיגים

בבחי ' י"ג עם מש"ה שהוא משה, דא שיל"ה

כי ציון, ה' בשוב יראו בעין  עין בסוד  משי"ח,

שפירתא  עולימתא היא המלכות בגלות  עתה

אך  אחת , עין בחי ' רק והוא עיינין, לה דליל

שהממלא  באופן יראו, בעין  עין בחי' יהיה לעתיד

כל  איך  ורואים שאת , ביתר  הסובב אור מגלה

י "ג  עם מש "ה בסוד  כלל, בסוד אחד , ענין  התורה

התורה  כל ורואים משיח, גי' שעולה אח"ד  שהוא

אחד , ענין  שהכל הפשוט אחדות בבחי ' כולה

ראשונות. לוחות  בבחי '

òä úåâøãî  ìë úåâøãî íä àìéòì àúúî äãåá

 à" ìãøì  äìåòù ãò àâøãì àâøãî ìåèéá  ìù

 é" åàá éøîâì  ç" åàä ììëð éë øùé åìåë  íùù

 äðäã'הק שמות של והציורים הק ' הספירות כל

שהוא  הצדיק, של ביטול דרכי שהוא

ו "ק , בסוד ובקשות  תפלות  בבחי ' עת  בכל מתבודד 

עצמו ומבטל ג"ר , בסוד  ויחודים הק ' שמות ובבחי'

שם  וכל מדרגה וכל עולם כל כי ודרגא, דרגא בכל

יחודא  בחי' והוא ביטול, של דרגא עוד הוא שחושב,

אחרת מדרגה הוא עבודה וכל שם שכל תתאה,

כל  אלא כלל, למעלה ציור אין  באמת  כי  בביטול,

האדם  מלמדת הק' שהשכינה מה הוא הציורים

כי עתה, שעוסק  הבחי' כפי  ביטולים של מדרגות

דרגא  לאדם נותן  הק ' מהתורה חלק  וכל שם כל

דרגא, ואותה עולם אותו כפי  ביטול, של אחרת

המל' להעלות דהתכלית הק ' הבעש"ט שאמר וכמו 

התכלית עיקר  אך לחכמה, ואח"כ לבינה תחילה

ה'אני ' להעלות שהוא לרדל"א, להעלותה הוא

לחכמה)ל'אין ' בינה עליית בבחי '(בסוד  שיהיה עד 

כחדא  ואין אני  התאחדות  במקום שהוא הגמור אין 

לכתר) העלייה פרטי(בסוד  שכל מקום הוא ושמה ,

חדשה  'תורה בחי ' מזה ונעשה מתאחדים, התורה

כל  את  שמגלה אסתר' 'מגלת בסוד  תצא', מאתי

שכל  שרואה עד הצמצומים, כל של ההסתר

הק' התורה שכל ורואה ישר , באור  כולה התורה

_________________________

ישר  של הצירוף  סדר כפי שמוע, אם והיה של הראשונים שמות  הע "ב שסידר קר"ש  בכוונת הרש "ש בסידור ועי' דז "א, נה"י

הפוך  דישר ע "ב כנגד הם החג"ת שסוד לפי"ז  ונמצא ישר. כולו של סדר כפי ויאמר דפרשת השניים שמות וע "ב וישר, הפוך

ישר. דכולו ע "ב כנגד הנה"י וסוד וישר,

בחי' שהם הידים בחי' ה"ס דמרדכי הנ "ל בלקו"מ מש "כ ועפ"י ואסתר, מרדכי בסוד הם אלו מדרגות דשני מו"ר מבאר ועפ"ז 

והם  הנה"י בחי' שהם הרגלים בחי' ה"ס  ואסתר החג"ת ), כנגד שעומדת לאה בחי' הוא כן (וכמו התורה נגלות בחי' והם החג"ת

הפוך  ישר סוד והנה ע"ב. שם של המדרגות  שני בסוד שהם והרי הנה"י), כנגד שעומדת רחל בחי' (וכמו"כ התורה נסתרות  בחי'

בבחי' שהוא מאד, עליונה מדרגה הוא ישר שכולו ע "ב שם בחי' אך  למטה, העבודה כלל שהוא ושוב, רצוא בסוד הוא וישר

כידוע, וכו' במאור אור בחי' הוא בקודש  ולמעלה מטי ולא מטי בבחי' הוא ואו"ח  האו"י דשם וכידוע ביושר, הכל ששם הרדל"א

ע"ב  שם הוא ששם הנה"י בחי' ולכן אלקות. עצם בסוד ישר כולו בבחי' הוא אלא חוזר, והאור הרצוא בחי' ניכר שלא והיינו

המשך  יתבאר ועפי"ז  ישר. כולו בחי' הוא ושם ברדל"א, שרשה עד לעילא סלקא שם אשר שהמלכות כיון הוא סודו ישר, כולו

הענין.
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וכולה  הק', השמות  כלל של מלויים בי"ג נכללת

ישר . כולו  בבחי ' עליונים, יחודים

óàå ישר אור של התכללות  יש  מדרגה שבכל

יש  העולמות בכל כי  ערכו , כפי  חוזר  ואור 

הגבוה  במקום אפי' המדרגות  שני  ויש  עבודה, בחי '

וכמעט  גדול, בדקות הוא למעלה שם מ"מ ביותר ,

כבחי ' כולו ונראה שם, חוזר  האור  בחי ' ניכר  אין 

של  באופן הדרך לו מראה והקב"ה ישר, אור 

כהונתכם' את אתן מתנה לקו"א 'עבודת  תניא (עי'

י"ח) סי' ובאגה"ק במקום פי"ד הבחירה בחי ' ונכלל ,

מראה  שהקב"ה באופן האלקי  באור ונכלל הידיעה,

הדרך . לו 

äðäå העבודה לדרך  להגיע האמיתית  העבודה

וארא  בסוד  עת בכל שעוסקים הצדיקים של

ויעק  יצחק  אברהם זו,אל עבודה לרצות וצריך ב,

בחי ' הוא שדרכו  רבינו, משה של הדרך שהוא

הרצון  בהיכל ושרשו רצו "ן , גי ' מש "ה כי רצון,

רצון  עת  ה' לך תפלתי  ואני  בשעתבסוד  (שהוא

דרעוין  רעוא בזמן משה נסתלק אז אשר שבת מנחת

בזוה"ק ) כמ"ש הרצון בהיכל  מדרגתונגנז סוד  והוא ,

שהם  קס "א קפ "ד וכן מש"ה, שעולה שד"י א"ל

להשתוקק  עת בכל צריך  כי  מש "ה, בגי ' עולה או "א

ג"ר  בבחי ' הק ' ובשמות  בדיבורים למעלה למעלה

באלקות ולהתבונן הקב"ה, אל לדבר  עת ובכל וו"ק,

לדרכי ולהכנס ודיבור, ריח שמיעה ראיה בבחי '

ובפרט. בכלל העבודה

øùàëå'הק ובשמות בדיבורים להתבודד נכנס

שיביא  הוא התכלית אלא מספיק, אינו 

הבטל  דבר  על אלא שורה א"ס אין  כי לביטול, אותו 

מי ' 'לפני של למדרגה להגיע והעיקר ית"ש, לפניו 

מתפללים ע"ב)אתם כ"ח בחי 'ã(ברכות  שהוא

בחי ' שהוא ביטול בחי' והיינו  מי', 'לפני  הנק ' חכמה

שעולה  עד מדרגה אחר  מדרגה ולעלות חכמה,

הגמור , ביטול שהוא מדרגה אותה של לרדל"א

דלא  עד בחי ' שהוא אתיידע דלא רישא הוא ושם

שם. אשר  הביטול עוצם מחמת שכרות שהוא ידע

 úåðìéàá  óøùä  äìåò ïìéàì  äðùä ùàøá

äèîî  çîåöä ïìéàä  úåéîéðô  úâùä ñ" äù

 ãåñá  ùãåç  ùàøá àåä éàîù úòãìå ,äìòîì

 ãåñá  å"èá àåä ììä  úòãìå äàì úâøãî

ìçø  úâøãî

 äãåáòå ענין הוא אלקות , והשראת  ביטול של זו 

כי לאילנות , בר "ה באילן השרף עליית

האילן , פנימיות  השגת  ענין הוא האילן של השרף

שרף  והשגת  למעלה, מלמטה צומח האילך  כי

שמתחילים  חדשה התורה פנימיות  הוא האילן 

וכולה  הק', שמות  כולה הק' שהתורה להרגיש

והנה  אלקות , והשראת ביטול האדם אל מביאה

לאילן , השנה ראש הוא שבט בר"ח שמאי  לשיטת 

מדרגת הוא שמאי  כי  בשבט. בט"ו  הלל ולשיטת

רחל, של היחוד מדרגת והלל לאה, של היחוד

רחל, עם או  לאה עם או מתיחד עת  בכל והצדיק 

מרגיש  אין  כאשר בתחילה הוא לאה ומדרגת

והשתוקקות במחשבה רק אלא כראוי המדרגות

יחודים  שהוא לאה, עם יחודים בחי ' הוא בלבד,

שאין  ואף  קדושות, מחשבות  שהם הכנה, בסוד

_________________________

ונז ד . חיים אורחות  למדנו רבינו לו אמרו לבקרו, תלמידיו נכנסו אליעזר רבי כשחלה רבנן תנו שם: בברכות הגמ ' בהן ז "ל כה

וכשאתם  חכמים, תלמידי ברכי בין והושיבום ההגיון, מן בניכם ומנעו חבריכם, בכבוד הזהרו להם אמר הבא, העולם לחיי

וז"ל: שם חז "ל מאמרי בשער האריז"ל ופי' עכ"ל. הבא, העולם לחיי תזכו כך ובשביל עומדים, אתם מי לפני דעו מתפללים

להמשיך  היא התפילה כוונת  הנה כי והוא, בדבריו. שרמז  הכוונה אל יכוין אם האדם, תפלת  שתתקבל גדול סוד הוא הזה הענין

ושכל  אבא, מצד גם דז"א מוחין ג"כ להמשיך  היא הכונה שעיקר ר"א וא"ל בע "ה, שיתבאר כמו אימא מצד בז"א דגדלות מוחין

נקראת  האימא כי פי' עומדים, אתם מי לפני דעו וזמ"ש עצמו, אבא מן שפע ולהמשיך רחמים לבקש  תהיה וכונתו האדם מגמת 

עכ"ל. בזה, להזהר המתפלל צריך ולכן מ "י, הנק' אימא מן לפנים יותר שהוא אבא אל תתפללו ואתם מ"י,
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ורוצה  וחושב משתוקק הוא הרי  הביטול משיג

בסוד  מאד חשובה עבודה והוא הביטול, בענין 

כדברי לאילן השנה ראש בחי ' וזהו  הכנה, בחי '

עבודה  והוא שבט. חודש  בראש  שהוא שמאי

כיגדולה  יחודים, באלפי לאה בבחי' יחוד  בענין

כל  ולרצות ולחשוב להשתוקק ועוד  עוד צריך

והוא  עת, בכל להשתוקקות ולהכנס המדרגות,

אל  השתוקקות בחי' שהוא דנשיקין יחוד בחי '

וכל  עבודה כל ולהחשיב לכבד וצריך  הגמור , היחוד

להגיע  הכנות  בחי ' הם כולם כי  השתוקקות ,

רחל. של היחוד  לפנימיות

 åäæåעליו שכתוב רבינו  משה על הרמב"ם שכתב

ה') א' התורה (דברים את באר  משה 'הואיל

הרמב"ם  וכתב שבט, חודש  בראש  היה וזה הזאת',

המשניות ) לפירוש אתä(בהקדמה באר משה הואיל

לכולם  משה אמר  אדר  ז' עד שבט שמר "ח התורה

וביאר  ופירש התורה, לברר  השאלות כל שישאלו

שהוא  שבט בר"ח התחיל וזה שאלותיהם, כל להם

היחודים  בחי' בסוד שמאי בית  כדברי  לאילן ר"ה

בחי ' שהוא לאה בחי ' הוא שאלות  ענין  כי  דלאה,

בחי ' שהוא ולהבין לדעת  השתוקקות ובחי' בינה

היחוד  לפנימיות להגיע הכנה הוא זה וכל השאלות ,

רחל. דבחי '

 äâøãîäå ר"ה שהוא בשבט ט"ו הוא השניה

היחוד  בחי ' שהוא הלל כדברי לאילן 

שם  כמנין  ס"ה גימ' שעולה הל"ל בסוד רחל עם

והוא  רחל, בבחי ' הק' המלכות  שהוא אדנ"י

זה  וכל הגמור, לאין להכנס  ביטול של המדרגה

בפועל, עליונה להשראה שיזכה עד  הכנה הוא

שהוא  פורים, של השכרות  לבחי ' להגיע שהוא

לגמרי ולצאת הגמור  לאין להגיע התכלית

חשמ"ל  נעשה שהגוף  עד  עלמא, האי å ממציאות

_________________________

יש ה. ואם מותי, זמן הגיע  להם ואמר העם את  הקהיל שבט, בר"ח חדש  עשר בעשתי שנה בארבעים ויהי שם: הרמב"ם וז "ל

(דברים  שנאמר כמו לו, ואפרשנה יבוא שאלה עליו שנסתפקה מי וכל אותה, ואבאר וישאלני יבוא ושכחה הלכה ששמע  מי בכם

שיש  וכל וישנה, יבוא אחת  הלכה ששכח כל דברים) (פ ' בספרי חכמים אמרו וכן לאמר. הזאת  התורה את  באר משה הואיל א')

לפני  וכשהיה באדר. שבעה עד שבט  מר"ח ההוא, הזמן כל הפרושים ולמדו ההלכות, ברור מפיו ולקחו  ויפרש. יבוא לפרש לו

פ "ק (ב"ב ישראל כל לעיני למ"ד עד בראשית  מבי"ת  כולם גוילים, תורה ספרי י"ג וכתב בספרים, התורה לכתוב החל מותו

התורה  ספר את  לקוח להם, ואמר ללוים נתנו הי"ג והספר בחוקותיו, וללכת  בו להתנהג ושבט שבט לכל ספר ונתן ט "ו). דף 

דקדקה  אשר כפי ע"ב) יג דף (מגילה אדר לחדש האזינו) פ ' (ספרי השביעי היום בחצי ההר אל עלה אח "כ ל"א). (דברים הזה

וכן  אליה. שעלה המעלה לכבוד לו וחיים אותו, ופקדנו שחסרנו בשביל בעינינו, מות קרהו אשר ההוא המקרה והיה הקבלה.

זה  ואין מאד ארוכים הענינים באלו והדברים במרום. ומשמש עלה אלא מת , לא ע"ה רבינו משה ע"ב) יג דף (סוטה אמרו

עכ"ל. מקומם,

קלי'ו. ג' הם נוגה קלי' וסביב פרעה, בת  בתיה סוד שהוא שמסביבו נוגה וקלי' החשמ "ל בסוד א'-ג' פרקים מ "ט שער ע "ח עי'

רגליך, מעל נעליך של סוד ידי על בסנה נתקן ואח"כ במשה, פרעה בת  נגיעת וענין רבינו משה מדרגת  שם ומתבאר וכו', הטמ '

וזהו  הספיר, לבנת היכל הוא עליון, הארון התיבה, מן בצאתו משה נשמת את  הלבישה הנ "ל בתיה והנה ב': פרק  שם ע "ח וז "ל

ורע,ותפתח  טוב הדעת  עץ נוגה שהיא בתיה בו וכשנגעה בשר, הנקרא העליון החשמ "ל הוא התיבה והנה הילד. את  ותראהו

המלבוש  של אברי רמ"ח מבפנים, איברים רמ "ח  - בפנים 'חמר' אמו, לו שעשתה התיבה שהוא דחשמ "ל אחרא גוף  ממנו פרח

פרעה, בת  בתיה בנוגה ג"כ כשנתלבש ואז  במשה, היה וזה וכו', אדנ"י שם הוא מבחוץ שחורה וזפת הוי"ה, שם והוא ההוא,

שבה  ואח "כ הצרעת  סוד וזה טוב, נעשה והכל לגמרי, דבתיה החשמ"ל ותיקן חזר ובסנה דחשמ"ל. הראשון גוף  ממנו פרח אז 

המטה  סוד וזה למלאך, נתהפך שד מן כי בשר, חזר העור כי כנ "ל, בשר הנקרא דחשמ "ל הראשון גוף בבחי' ר"ל כבשרו,

הרע  לומר רצה נעליך ' 'של סוד וזה דמ "ב, בתיקונים כנזכר דחשמ"ל הראשון בגוף נתלבש ואז  מטה, להיות וחזר נחש שנעשה

השמ "ל  עם ונתחבר כולו נזדכך  שבו הטוב אך זה, לבוש  כל הסיר לא כי טו"ר, הכל הסיר לא אך טוב, כולו נעשה ואז  שבנעל,
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על  אף ששורה אלקות השראת  רק ומחפש

כי בגופניות . ממאס האדם כאשר הגופניות ,

אומר י')הכתוב צ"ז רע',(תהלים שנאו  ה' 'אוהבי 

הגופניות שהוא רע, שונא ה' את  שאוהב דמי

חשמ"ל, בחי ' להיות  זוכה ואז  החיצוניות, שהוא

זוכה  שהאדם ידי  ועל אלקות, להשראת וזוכה

נעשה  אז  רחל, בבחי ' באמת  העליון להשראת 

ולפירות האמיתי  לשרף זוכה ואז חשמ"ל, גופו 

האמיתיים.

 úå÷÷åúùä àåä èáù ç"øá äàì úâøãî

 éøçà  óåãøì áöî ìëá  íéãåçéä  úãîúäå

åáå  íéé÷ìå íéðáìå øîåç  ìù êøãá óà  äðéëùä

 ÷áãú

êà חודש בראש  שמאי  בחי' לזה להקדים צריך 

דלאה, היחודים התמדת ענין שהוא שבט,

גם  מדרגתו כפי וליחד  עת, בכל  השתוקקות  שהוא

בבחי ' כשהוא הסתר בשעת  וגם משיג, כשאין 

מניח  אינו  הצדיק  הנה קשה, ועבודה ולבנים חומר 

מסתתרת כאשר אף אחת, רגע אפי ' העבודה

בכל  אחריה ומחפש רודף  הוא הרי  השכינה ממנו 

השכינה  להשיג בקל אפשר  אי כי מצב, ובכל עת 

אמיתית. והשראה הק '

êà מדרגה גם הוא זו  מבחי' קטן ניצוץ כל באמת 

א"ק  יש  מדרגה ובכל עולם ובכל גדולה,

דעשיה  בעשיה נמצאים שאנו ואפי ' שלם, ואבי"ע

בפרטות שם גם יש  מ"מ מאד, נמוכה ובמדרגה

אף  אלקות , השראת  של ניצוץ וכל ואבי"ע, א"ק

הקטנה  ממדרגה אף לגמרי רחוק רחוק  שהוא

הדורות של אפי ' אמיתיים הצדיקים של ביותר 

אף  כי  קץ, לאין הוא חשוב מ"מ האחרונים,

הוא  אלקות השראת  של ביותר  הקטנה המדרגה

כחו כפי  אחד  כל לדבקות להכנס  דאורייתא, מצוה

_________________________

נגה. נקרא ואינו חשמ"ל בחי' הכל וחזר הפנימי,

שלום  בנהר ערומים מלביש בהקדמת  ומשם ב' שער סוף  א' חלק ושם א', פרק ריש  א' שער למהרח "ו קדושה שערי היטב ועי'

נוגה, דקליפת  עור כתנות  דמלבוש  הרע צד ולהפריד להסיר להכניע מאד להזהר צריך הכל תחלת  והנה וז "ל: ע "ד) כ"ב (דף

שהם  הנזכר דמלבוש הטוב צד ולהגביר מאד, מאד עצמן העבירות מן קשים הם כי כנ "ל, הרעות דמדות איברים התרי"ג שהם

אור  ודכתנות  הנרנח "י מלבושי איברי בתרי"ג כח  ואין אור, לכתנות ומושב וכסא תיק  הם יען הטובות , דמדות איברים התרי"ג

לגוף. המחובר עור דכתנות  מלבוש  איברי תרי"ג באמצעות לא אם הגוף , איברי תרי"ג ע "י מצות  התרי"ג ולקיים לפעול

הוא  נמנע הרעות, המדות  שהם ממנו עור דכתנות הרע  הפריד שלא עוד כל כי היא ראשונה חלוקות , לג' נחלק  זה ענין והנה

ועליו  חזיר, באף  זהב נזם נאמר ועליו רב, ובטורח שמים לשם שלא יהיה יקיים ואם בו, טומאתו בעוד והמצות  התורה מלקיים

להעביר  יצרו עם להלחם תחלה כארי יתגבר אם שנית, המות. סם לו נעשית זכה לא חיים סם תורת  לו נעשית  זכה ז "ל אמרו

ויתמיד  עוד יתחזק  אם שלישית, יצרו. את הכובש שמים ירא גמור צדיק יקרא ואז והמצות, התורה ויקיים הרעות, המדות  מעליו

נעליך  של כמ"ש הרעות , למדות  החומר יתאוה ולא היצה"ר, מלחמת בלי בטבע הטובות המדות  בו שיוטבעו עד בזה להתנהג

ובכתנות  הנרנח "י במלבושי והצלם והמוחין הנרנח "י יאירו ואז אור, לכתנות ויתהפך עור דכתנות  מלבוש  יזדכך אז  רגליך, מעל

מיני  בכל שלם הוא ואז  המרכבה, הם הם האבות  כמ "ש  יתברך למרכבתו קדוש כסא ויהיה הכולל, ההוי"ה בו ויתלבש  אור,

עכ"ל. דרכך, ותצליח אלו בדברים עיניך ושים מאהבה, ה' את  עובד המקום, את אוהב אהוב גמור חסיד ונקרא השלמות

יכול  אינו שיהיה, מקום בכל פגם שיש  כיון הקדש , רוח המשכת  לענין האמנם וז "ל: ג') חלק סוף ג' (שער הקדושה בשער וע "ע

המדרגות  בכל המעורב הרע  היצר חלאת מכל נקיים לבנה זכוכית  מדרגותיו כל שיהיו צריך  ליטהר, הבא  ולכן כלל, להמשך 

מדרגותיה  בכל נפשו וכוחות  גופו איברי כל שיהיו רגליך, מעל נעליך  של ה') ג' (שמות  ע "ה רבינו למשה שנאמר וזהו הנפש. של

הרע  היצר זוהמת בו ישאר ולא כ"א), ובתיקון י"ב בתקון (עי' התקונים  בספר כנזכר כלל, עכור וחומר סיג מבלי זכים הנזכרים

מקורה  אל הנפש כוחות בין להבדיל מעכב אין ואז בלבד, הגוף לקיום המוכרח  שהוא שבו, המוברר הטוב חלק זולתי כלל,

עכ"ל. ספירות, העשר שבאור הקדש  רוח  מקור אל הדבק הנשמות מחצב באור
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כל  כי תדבק ', 'ובו  בזה ומקיים מדרגתו , וכפי

אני כי 'וידעתם כמ"ש  דבקות  הוא תכליתה התורה

מצרים. יציאת תכלית שזהו ה''

 ãåñá áåùå àåöø êøãá  äãåáòä èáù  ç"øá

 êøãá èáùá  å"èã  äãåáòäå øùéå êåôä øùé

íéøåôä éîéá àåä  äâøãîä úéìëúå øùé åìåëù

 à" ìãøä ãò äéìòä àåäù

ïëìåאת באר  משה הואיל שבט ר"ח ביום עתה

בבחי ' העבודה להתחיל וצריך  התורה,

שם  בבחי ' חג"ת  של המדרגה שהוא דלאה, יחודים

עשר  לחמשה הכנה ולעשות  וישר , הפוך דישר ע"ב

וזוכה  הלל, בסוד רחל בבחי' היחודים הוא שאז 

הנה"י מדרגת בבחי ' והוא האילנות , של לשרף

ישר . שכולו  ע"ב שם הוא ששם

êàהנה"י ממקום לעלות  הוא התכלית  עיקר 

שורש  עד  המלכות , מקום שם אשר  למטה

ימי של המדרגה והוא ברדל"א, הגנוזה המלכות 

אסתר  בסוד  היחוד  שלמות הוא שאז  הפורים,

העבודה  עיקר  שהוא לבת, לו ותהי המלכה,

וצריך  הרדל"א, עד  המלכות להעלות ותכליתה,

לקב"ה  ביטול לאדם יעורר  עבודה וכל יחוד שכל

היחודים, כל שירגיש למדרגה שיגיע באופן

פרט  כל ידי  ועל הלב, בחי' שהוא בעי  לבא ורחמנא

הכלל, בבחי ' עוד להשיג צריך  הק' מהתורה

כחדא, ואין  אני  של למקום להגיע הוא והתכלית 

שכולו  הרדל"א מקום שנכלל שהוא ואף ישר , אור 

כי ישר, אור כולו  נחשב מ"מ חוזר , אור  גם שם

אני כי וידעתם בסוד האל מציאות  שם מרגישים

בעי, לבא רחמנא כי  הלב ברצון תלוי והכל ה'.

עת בכל ולעלות הק ' בתורה לחשוב עת  בכל וצריך 

הגמור , היחוד  למקום שיעלו  עד  לדרגא, מדרגא

ציון' את ה' בשוב יראו בעין  עין  'כי  בנו ויקויים

שהוא  התחתון  שהעין באופן עינים, ב' שהוא

שאת, ביתר  היחו "ע את  מגלה תתאה, יחודא

העליון . העין שהוא

 ãåñá  í"éááåùä éîéá àåä äãåáòä  úåììë

 ãò èáùá  å"èá  äãåáòä  úåèøôå ãåñéä ïå÷éú

äìåòä ãåñéä ãåñá  íéøåôä éîéì  òéâäì  íéëåæù

 à" ìãøä ãò

ïëìå להיו "ט שמכינים אלו  קדושים בימים

של  יו "ט בחי' שהוא בשבט, עשר  דחמשה

ענין  כל והוא הפירות , סוד  והוא היסוד , בחי '

ימי שהוא להתכלית  הכנה בזה לעשות  ה' עבודת 

של  הגבי"ע סוד שהוא ע"ב י"ג סוד שהוא הפורים,

כמנין  תתקל"ו  עולה ע"ב פעמים וי "ג הצדיק, יוסף 

תיקונים  צריך  לזה להגיע וכדי ואסתר, מרדכי

בעבודת הוא התיקון וכללות היסוד , במדת  גדולים

בשבט  בט"ו  הוא התיקון ובפרטות  השובבים, ימי

היסוד תיקון בחי' קכ"ח)שהוא דף בפע"ח ועל (כמ"ש ,

ושל  בשבט ט"ו של התיקון בחי ' שהוא הפרט ידי 

כבר  שמתחיל הזאת  התורה את באר  משה הואיל

מביא  הכלל כן וכמו  הכלל, נתקן  שבט, בר"ח

להפרט.

 äðäå עד למעלה ממטה העליה כח לו יש  היסוד 

האזרחי  לאיתן משכיל בסוד  (עי'הרדל"א,

סע"א) ק "י דף  דמשפטים בסבא ומקורו פ"ג  ט' שער ,ע"ח

הק' והשכינה למעלה, מלמטה עתה ומתחילים

היסוד  של הקדושה אור  ידי  ועל היסוד, עם מקושרת 

למדרגת לעלות להתחיל יכולים האילן , שרף בסוד

פנים  בבחי ' תורה מתן של האור בסוד הפנים,

עין  בסוד עתי"ס של והאור עמכם, ה' דיבר  בפנים

בתורה  לעמול הוא לזה וההכנה וגו', בעין 

ובעיון  בבקיאות סוף  בלי  ולהתעמל נפש, במסירות 

עד  דמתחזיין , גוונין בסוד התורה, פרטי בכל

הוא  התורה כל איך  להשיג לפנימיות  שנכנסים

דלא  גוונין בבחי' ודבקות עד עבודה אתחזיין ,

משה, דא שיל"ה יב"א כי  לעד בסוף  שמגיעים

היא  כולה התורה כל איך  לראות  שמתחילים

במדרגת הוא בזה והשלמות  אלקות , השראת 

בשבט, בט"ו ההכנה הוא תחילה אך  פורים,

להשיג  ומתחילים רחל, מדרגת  להתנוצץ שמתחיל



לנפשך  חכמה דעה יד

השרף  עליית  בסוד אתחזיין, דלא גוונין בחי '

שיל"ה  ליב"א להגיע צריך  שלבסוף עד באילנות ,

משי"ח. משה זה

 ãåîéìá óéñåäì àåä åìà íéîéá  äãåáòä ø÷éò

 úåããåáúäå  äìôúá ïëå óåñ éìá  ÷" äåúä

 ãåãå óñåé øåáéç ãåñá  íéãåçéå

 àìéîîå,אלו לעבודות שמכינים אלו בימים

להוסיף  בפשיטות  כל קודם הוא העיקר

גדולה, בקדושה ובנסתרות  בנגלות הק ' בתורה

פרקים, ח"י  ללמוד במשניות אם סוף, בלי להוסיף 

אחד  וכל שעות , ה' ברציפות  גמ' בלימוד זה אם

וכן  סוף, בלי  בתורה להוסיף  כחו  וכפי  ענינו כפי 

בלי ובקשות  בתפלות להתבודד  להתרגל בתפלה

הק ', בשמות  לחשוב גם אלא בדיבור  רק ולא סוף,

חי ישראל מלך  דוד בסוד ודוד, יוסף לחבר  צריך כי

ידי על רק והוא 'חי ' להיות צריך דוד  כי  וקיים,

היחודים  עבודת  לקשר דהיינו  יוסף, עם שמתקשר

עד  דוד , בחי ' שהוא התפלות  עם יוסף  בחי ' שהוא

הנבואה. ניצוץ לקבל אלקות  להשראת  שיכנס 

עד  מעשיות, מצוות  התרי "ג בכל לעסוק  וצריך 

דמתחיין  גוונין  בבחי ' הק' התורה להרגיש שמתחיל

של  מדרגות  הם אלו  וכל מתחזיין, דלא וגוונין

כל  את צריך  כי זה, עם זה שנקשרים התורה

דלא  גוונין  והן  דאתחזיין גוונין הן המדרגות,

שמתעמק  וכפי זה, בלא זה אפשר ואי אתחזיין

תתאה, יחודא בבחי' ראשונה במדרגה הק' בתורה

יחודא  בבחי' הק' התורה להשיג לזכות  אח"כ יכול

עילאה.

 ÷"äåúä ãåîéì éãé  ìò ÷ìîò  úééçî ø÷éò

äîùì  äøåúå ïåéòáå  úåàé÷áá àâøãì àâøãî

 ïåöéçä  óåâä úà óà éøîâì êëæì  äëæéù ãò

äæå אנפין שמחשיך  עמלק  מחיית  עיקר 

הוא  הק' שהתורה ידעו שלא דאורייתא,

האדם  את  ומרחיק אלקות, והשראת דבקות

תחילה  וצריך התורה, ומפנימיות מהתורה

להתעמק  לזכות ואח"כ התורה, בלימוד להתמיד

לכבודו לשמה ללמוד לזכות  ואח"כ  התורה, בעיון

לעבודה  לאט לאט לזכות  יכולים ואח"כ  יתברך ,

כי שדי , באל האבות אל וארא סוד של הפנימית

המדרגות לג' להכנס ויוכל שמות, כולה הק ' התורה

בבח  הנבואה ועי"כ של ערכנו , לפי נבואה ניצוץ י '

כל  שהוא החיצון , הבשר את הנפש תגעל

צריך  כי רע, שנאו ה' אוהבי  בחי' שהוא הגשמיות,

לחשמ"ל, הגוף  ולהפוך החיצון , הגוף  את  לזרוק 

נוגה, קלי' ולתקן  הטמ' קלי' הג' כל לסלק  וצריך 

ולפשוט  אלקים, מטה ידי על הנחש להכניע וצריך 

על  זה וכל עוה"ז , התאוות כל שהוא דחויא המשכא

ויחודים  ותפלות  לשמה בתורה שמתעסקים ידי 

מעשיות. ומצוות העולמים כל בבורא ודבקות 

'äå סוף בלי  תורה ללמוד אלו  בימים שנזכה יעזור

ל'אם  להגיע ונזכה ישבותו , לא ולילה יומם

הי "ג  להשיג תנומה', לעפעפי  לעיני שנת אתן 

חיפש  כי לישון  יכול היה לא המלך  דוד כי הויות,

מדרגת אלא חיצוני , דבר  זה ואין המקדש, הבית

כי וירושלים, ציון בסוד  דאלקות הפנימי היחוד

הרמ"ע  שכתב כמו  דרדל"א, השלם היחוד  חיפש

ולא  ביום לא לישון יכול היה לא המלך שדוד  מפאנו

השלם  היחוד  תיקון  רק עת בכל חיפש כי  בלילה,

וכמו לרדל"א, העליה בסוד באלקות, יכלל שהכל

שצריך  'שבתאי ' כוכב בסוד הראב"ד  שכתב

ולתת העליון, במאציל ולהתכלל הכל, להשבית 

המאציל  ושיתגלה העליון, למאציל רוח נחת 

והוא  קודש, שבת  סוד והוא העולמות , בכל העליון

המלכות העלאת שהוא המלכה, אסתר סוד עצמו 

שבת, שומרי  במלכותך  ישמחו  בסוד הרדל"א, עד

בבת כמו השכינה על ששומרים בת , ש' שהוא

חושבים  ולא שמרם, כבבת יחודך  דורשי בסוד  עינו,

דבר . שום על

 úåëæáå הוא ברוך  להקדוש  מתבטל שהאדם

מעט  יזכה ענינו, כל וזה דבר , בכל



תשע"ג  וארא פר' טו של"ס

ונקי קדוש  לגוף  ויזכה דחויא, המשכא לתקן  מעט

ולסלק  נוגה, קלי ' ולתקן  הגוף  את  לטהר  עדן, מגן

לאה  מצד רק ולא היחוד, אל ולזכות  לגמרי, הנחש

שהוא  רחל מצד  אף  אלא שבט, ר "ח בחי' שהוא

בשבט  בט"ו  הוא היחוד  ותחילת  בשבט, ט"ו בחי '

בשכרות הוא והגמר האילנות , שרף בסוד

ונזכה  לרדל"א, העליה שהוא בפורים, האמיתית

בעין  ועין מלכותך, תראינה לועיננו  דידן  במהרה

במהרה  צדק  גואל בביאת  ציון, ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã' הוא המדרגות  כל דהנה לנפשך' חכמה

העולמים  כל לבורא ביטול ידי על בעיקר 

דכל  סופא עד דרגין דכל מרישא המדרגות  בכל

התבוננות ידי על מדרגה וכל שם כל כי  דרגין ,

בינה) לביטול(בחי' להגיע חכמה)צריך ,(בחי'

להתשוקק  וצריך  הביטול, מרגישים אין  ובתחילה

לאה של מדרגה שהוא שמאי לזה ובחי' בינה (בחי'

שבט) ר"ח הביטול שהוא של לאור  שמגיעים עד  ,

רחל בחי ' ט"ו שהוא שהוא הלל  ובחי' חכמה (בחי'

.בשבט)

äòã'התקשרות תחילת  כי לנפשך' חכמה

בחי ' שהוא נפשך ידי על לחכמה

באר  משה הואיל שבט בר"ח ועתה השתוקקות ,

אלו "ה שם שהוא התורה, הוא את  הואי"ל (אותיות 

י') בתוספת  כתר אלו"ה 'והיא השתוקקות. בסוד 

במקום  ברדל"א שגנוזה רחל מדרגת  הוא לראשך'

קדושך  מצות 'נצור  בשבט. בט"ו שהוא הכתר,

שהוא  לפורים להגיע העיקר  כי קדשך' שבת שמור

סוד  שהוא המלכה אסתר  בסוד היחוד  שלמות 

ותלבש  בסוד ברדל"א שרשה עד  שעולה המלכות 

ש' בסוד שבת  קדושת  סוד והוא מלכות, אסתר

חדשה  תורה בסוד הק ' בתורה להכלל וצריך  בת ,

מש"ה  כי שיל"ה, יבו"א כי עד בסוד  תצא, מאתי

הגאולה  שהוא משי "ח, עולה אח"ד  שהוא י "ג עם

להתאחד  צריך התורה לימד ידי על כי  השלמה,

את ל'ואשפוך שנזכה יעזור וה' אלקות . עצם עם

עין  כי עד אלקות, בעצם להכלל בשר ' כל על רוחי 

בב"א. גוא"צ בביאת ציון , את  ה' בשוב יראו  בעין 



לנפשך  חכמה דעה טז 

תשע"זשמות פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז שמות  פר ' של"ס

אאאאללללההההיייי ללללההההםםםם וווואאאאממממררררּתּתּתּתיייי ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ּבּבּבּבנננניייי אאאאלללל בבבבאאאא אאאאננננככככיייי ההההּנּנּנּנהההה ההההאאאאללללההההייייםםםם אאאאלללל ממממׁשׁשׁשׁשהההה ¥Ÿ¤¤¤¨¡Ÿ¦¦¥¨Ÿ¦¨¤§¥¦§¨¥§¨©§¦¨¤¡Ÿ©ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר

אאאאללללההההייייםםםם ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר אאאאללללההההםםםם:::: אאאאממממרררר ממממהההה ּׁשּׁשּׁשּׁשממממֹוֹוֹוֹו ממממהההה לללליייי וווואאאאממממררררּוּוּוּו אאאאללללייייככככםםםם ׁשׁשׁשׁשללללחחחחנננניייי ¦Ÿ©£¥¤©Ÿ¤¡Ÿ¨§©¦§¨§¤¥£¦©¨§¤¥£אאאאבבבבֹוֹוֹוֹותתתתייייככככםםםם

ׁשׁשׁשׁשללללחחחחנננניייי אאאאההההייייהההה ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ללללבבבבנננניייי תתתתאאאאממממרררר ּכּכּכּכהההה ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר אאאאההההייייהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אאאאההההייייהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה ¦©¨§¤§¤¥¨§¦¥§¦©Ÿ¤ŸŸ©¤§¤¤£¤§¤¤¤אאאאלללל

אאאאללללההההיייי ייייההההווווהההה ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ּבּבּבּבנננניייי אאאאלללל תתתתאאאאממממרררר ּכּכּכּכהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאלללל אאאאללללההההייייםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר ¥Ÿ¤¡Ÿ¦¤¤ŸŸ©¤§¥¦§¨¥§Ÿ̈¡Ÿ©¤¥£אאאאללללייייככככםםםם::::

ּׁשּׁשּׁשּׁשממממיייי זזזזהההה אאאאללללייייככככםםםם ׁשׁשׁשׁשללללחחחחנננניייי ייייעעעעקקקקבבבב וווואאאאללללההההיייי ייייצצצצחחחחקקקק אאאאללללההההיייי אאאאבבבבררררההההםםםם אאאאללללההההיייי ¦§¤¤¥£¦©¨§Ÿ¥¤¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ£אאאאבבבבתתתתייייככככםםםם

ּדּדּדּדרררר:::: ללללדדדדרררר זזזזככככרררריייי ווווזזזזהההה י"ג-ט"ו)ללללעעעעללללםםםם ג', (שמות §Ÿ¨§¤¦§¦§ŸŸ

ä"éäà øùà  ä"éäà íùá åîù  úà íúç ä"á÷ä

'úé åîù úøëæäá  ùàá åôøùé àìù éãë

 àúéà ומובא עקיבא דר' אותיות  במדרש 

שמות )באריז "ל פ' שהקב"ה à(שעה"פ

אשר  אהי"ה בשם עולמו  ואת  שמו  את חתם

שמו המזכיר כל הזה, החותם שאלמלא אהי "ה,

למשה  הקב"ה גילה ולכן  באש , נשרף היה יתברך 

כדי אהי "ה, אשר  אהי"ה של הזה החותם בתחילה

ע"כ . יתברך , שמו  אח"כ בשמעו משה ישרף  שלא

'é úðéçáá äéäú äìåàâäù äöø åðéáø äùî

 àì êà äøåúä  úåéîéðô éåìéâ àåäù ú"åéåä

íäù ä"éäà 'é  úðéçáá àìà  äìåàâä äúéä

 ãáìá äøåúä  úåìâð

 äðäå' הק באר "י  דףאיתא דפסח א' דרוש (שעה"כ

סע"ד ) שגלותע"ט חשב רבינו  דמשה

כמ"ש  הוי"ה בשם תלוי  מצרים וגאולת מצרים

י ' כמספר ס "ר שעולה לראות ס"ר  כי ה' וירא

וגאולת גלות  שאין הקב"ה לו ואמר הויו "ת,

_________________________

אהי"ה,א. אשר אהי"ה בשם עולמו, ואת שמו את  חתם הקב"ה כי עקיבא, דר' באותיות במ "ש  יובן אפשר גם שם: שעה"פ  וז "ל

החותם  בתחלה הקב"ה לו גלה וע "כ באש . נשרף היה יתברך, שמו המזכיר כל אהיה, אשר אהיה שהוא הזה החותם שאלמלא

שהוא  אליכם, שלחני אהי"ה תאמר כה ואמר שמו, את הזכיר ואח"כ יתברך, שמו אח"כ בשמעו משה ישרף  שלא כדי הזה,

עכ"ל. בעצמו, השם

זה  שנאמר הכבוד, כסא שעל המפורשות  שמות כל נחתמו שבו השם חותמות  ואיזו ה'): (אות עקיבא דר' אותיות  מדרש וז "ל

ושם  שם שכל השם. חותמות אלו דר לדר זכרי וזה המפורשות , שמות  אלו לעולם שמי זה דר, לדר זכרי וזה לעולם שמי

ואחד  אחד כל המפורשות , שמות  אש כעמודי לו סביב וסביב האש , כסא על יושב והקב"ה כנוי, לו ויש  שם לו יש  שבמרכבה

ובזמן  אש, גדודי של עצומות  מערכות אש, שרי של רבות חיילות  ועמהן אש, מראות  בתוך ואחד אחד כל אש , חופת  בתוך

שכנפי  ורואין לארץ שמגיעין וכיון באש, העולם את לשרוף  ויורדין אש , כולו ורקיע  רקיע  כל מתמלא בהן, משתמש שאדם

רחמים  במדת ונוהגין מכעסן עומדין מיד אהיה', אשר 'אהיה בטבעת וחתומין שמים בכנפי ארץ וכנפי ארץ בכנפי  קשורים שמים

כלו  העולם כל מיד בהן, משתמש כשאדם העולם, רוחות  ארבע  בחותמו חתם לא שאלמלא האדם, אותו ועם העולם כל עם

הישרות  מתוך  הענוה מתוך הרחמים מתוך  אהבה מתוך בסנה למשה שנתגלה וזהו ה', נאום כאש  דברי הלא שנאמר אש , מתמלא

עכ"ל. וכו', ויעקב יצחק אברהם ברית ומתוך האמונה ומתוך  הצדקה מתוך השפלות מתוך



תשע"ז  שמות פר' יז של"ס

היה  הגלות  ולכן אהי"ה בשם אלא תלויה מצרים

י ' כמספר  ולא אהי "ה שמות י ' כמספר  שנה רד "ו 

האמצעי האדמו "ר  וכתבו  רישהויו"ת . חיים (תורת 

מקמארנאשמות ) עה"פ והגה"ק  הברכה היכל  (עי'

לראות ) ס"ר כי ה' היווירא ישראל כלל שכאשר

הקדושה, התורה של הבירורים ביררו  במצרים

סתרי גם ויתגלו שיתבררו  רצה רבינו ומשה

ה' וירא וזהו ב"ה, הוי "ה שם סוד שהוא התורה

ואמר  ס "ר, כמספר  הויו"ת  י' שהוא לראות  ס "ר כי

הק  הוי "ה לו שם בסוד  מצרים גאולת שאין  ב"ה

התורה, נגלות  שהוא אהי "ה שם בסוד אלא ב"ה

התורה  סתרי שהוא הוי"ה שם לגלות  כדי אך

השלמה  הגאולה עד הגלויות בירורי עוד  צריכים

משה  כי  רבינו , משה ידי על תהיה היא שגם

כמ"ש  אחרון  גואל והוא ראשון גואל הוא רבינו 

ותתלבש  מש"ה, ר "ת  שיהיה ה'וא ש 'היה מ'ה

לנו ויגלה משיחא, מלכא דוד  בנשמת  נשמתו 

בסתרי תלויה הגאולה כי הק ', התורה נסתרות 

יתלבש  כי המשיח מלך יהיה רבינו  ומשה התורה

משה  ואז  משיחא, מלכא דוד  בנשמת  נשמתו 

והוא  ס"ר , העולה הויו"ת  י' סוד לנו  יגלה רבינו 

פעמים  ב' כי  ציון, ה' בשוב יראו  בעין  עין  סוד

סובב, ושל ממלא של הגילוי  והוא ס"ר , עולה עי "ן 

סתרי ויתגלו דסובב, ועי"ן דממלא עי "ן  דהיינו

ב"ה. הוי"ה שם שה"ס  התורה

ìåôë èåùô øéù ìù øåøéáä ìéçúä  íéøöîá

 ãéúòìã ïåâéðä àåäù òáåøîå ùìåùî

 íðîàå של הבירורים התחיל כבר  עצמו במצרים

דהשיר  בזוהר ואיתא הגאולה, סודות  כל

שיר  של הסוד  הוא החג התקדש כליל לכם יהיה

של  השיר  שהוא מרובע, משולש  כפול פשוט

שבו כולה התורה כל סוד  והוא דלעתיד האמונה

השיר  והוא האמונה של ניגון שהוא הגאולה, תלוי 

שהוא  דב"ן הוי "ה ריבוע שה"ס המלכות  של

המלכות בחי ' שהוא דב"ן  ע"ב של הבירורים

הם  יהוה, יהו, יה, י, כזה: פשוטה הוי"ה דריבוע (פירוש :

זו  והוי"ה ומרובע, משולש כפול  פשוט של מדרגות הד '

שהוא  דב"ן ע"ב סוד  והוא ע"ב, כמספר עולה בריבוע

בירורי  כנגד  והוא ניצוצין, שברפ"ח הרביעי הע"ב

של פשוטה הוי"ה שהיא דהיינו המלכות, של המלכים

המלכות ) של ב"ן דמלוי תלויה ההוי"ה והגאולה ,

משולש  כפול פשוט שיר שה"ס  המלכות בבירורי 

ומרובע.

ùåáìîä ìù  íéðåéìòä úåîìåòá äéåìú  äìåàâä

 ïåøçà  ìàåâ àåäù  äùî  úîùð ùøåù  íùù

 äðäåהכי בעולמות  דבוק  היה רבינו משה שורש 

המלך  בעמק  כמש "כ פרקהעליונים, א' (שער

מחוקק áס') חלקת  שם כי לו  ראשית וירא הפסוק על

עולם  שהוא עליונה הכי  בראשית  מ"ר  דשורש ספון ,

_________________________

מחוקקב. חלקת 'שם העולמות , כל ראש שהוא לו', ראשית  'וירא שנאמר האור, זה ראה רבינו ומשה שם: המלך  עמק וז"ל

כתיב, חזי 'תא וז"ל: נ"א) פרק א' (שער המלך בעמק וע"ע  עכ"ל. פלא, ענין והוא לו, השיגו לא אבל כ"א), ל"ג (דברים ספון'

על  ואף  זיווא. מההוא דאתהני משום טעמא מאי שתה' לא ומים אכל לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים הוי"ה עם שם 'ויהי

תמן, הוה כד בקדמיתא דאסתכל ממה דמשה, באנפוי לאסתכלא יכלין הוו לא עמיה, נחית לא נהירותא וההוא  מתמן, דנחית גב

שעולם  כלומר כ"א), ל"ג (דברים ספון' מחקק  חלקת  שם 'כי אמר, לכן לשונו. כאן עד שמשא', כהאי נהירין אנפוי ואשתארו

ע"ה, רבנו משה של ההשגה חלק  והוא וטמון, ספון שם האותיות , של והשיעור הגליפו דהיינו  מחקק', 'חלקת  נקרא המלבוש

פעמים  ב' גימטריא ונתי"ב ז'), כ"ח (איוב עיט ' ידעו לא 'נתיב שנאמר כמו ע"ה, רבנו משה השיגו שלא החמשים הנתיב הוא וזה

(זוהר  עילאה' בטהירו גליפוי גליף דמלכא הורמנותא 'בריש  בהתחלתו, בהזוהר רמוזה היא הזאת והחקיקה ואחור. פנים רל"א

שניהם  ע "ה, רבנו משה ניצוץ והוא יוחאי, בר שמעון רבי נוטריקון ברי"ש במלת  הנרמז ע"ה הרשב"י פירוש  א'), ט "ו בראשית

ניצוץ  היה נשמתו כי עילאה'. 'טהירו הנקרא עיגול, בסוד והנקרש הנגלף החקיקה, דין של והשולטנות  ההורמנות אל השיגו

עכ"ל. וכו', דעה דור היה ודורו ע"ה, רבנו משה מנשמת



לנפשך  חכמה דעה יח

עולם  שהם עליונים הכי  עולמות והנה המלבוש ,

פנימיות שהם סתימאה וא"ק  קדמון ואויר  המלבוש 

מא"א"ק למעלה הם אחרת  דעה ולפי אחת, דעה ,ק )(לפי

והם  האמיתיים, הג"ר שהם דכללות  הג"ר סוד  והם

ושם  הגאולה, תלוי ובהם רבינו משה של העולמות 

נתיבות ל"ב ה"ס ושם החמשים, שער סוד  הוא

התורה  אותיות שורש  שם כי בינה, שערי  ון ' חכמה

סוד  הם חכמה נתיבות  ל"ב וסוד  העליון, במלבוש 

ספר  בריש כדאיתא ספירות וי ' התורה אותיות כ"ב

ראה  רבינו  שמשה התמונה בספר ואיתא יצירה,

היה  רבינו ומשה הקדושה, התורה אותיות  את  שם

והגאולה  הק ', התורה שורש  שהוא זו בתורה דבוק

כבר  זה לגלות רצה רבינו  ומשה זו , בבחינה תלויה

רק  בשלמות כן יהיה לא אך  מצרים, בגאולת

בעולמות תלויה היא כי  העתידה, בגאולה

מא"ק  למעלה או  א"ק  פנימיות  הנקראים הנעלמים

פנימיות ) בחי' עצמו העולמות(שזה  הם אלו  ועולמות ,

האמיתי דא"ק  הרדל"א הם כי  ואין, אני  סוד של

מדרגות הג' שהם דא"ק  דעתיק  ג"ר  בחי' שהם

מא"ק ע"ו)שלמעלה כלל  דוד  חסדי הוא (עי' ושם

ואין . אני סוד  אמיתת 

äðäåאני בחי ' נקראים דקדושה דבי "ע היכלות

אין , נקרא האצילות  ועולם דקדושה,

האצילות ידי על מזדככים בי"ע העולמות וכאשר 

ואין  אני  הנקראים העליונים העולמות  עד  עולים

לו, ראשית  וירא בסוד רבינו משה דבוק ושם כחדא,

התגלות כביכול שהוא השרשי הוי "ה שם הוא ושם

התגלות בחי' והוא מצידו, שהוא איך כפי הקב"ה

שהקב"ה  עצמיים שעשועים בסוד  וביה מניה

שם  ואין וביה, מניה באורו משתעשע כביכול

פשוטה. אחדות  הכל אלא כלל, לחוץ יציאה

åøåà  íùåø øàùð  ùåáìîä íìåòáù íåöîöá

ìåáâá  ìåáâ éìáä åá  ììëðå 'é  úåà ãåñá ' úé

äðäå בדרך מהרח"ו  בלשון  מבואר  הצמצום סוד 

את והסתיר  האור  את סילק  שהקב"ה משל

זה  כל אך כביכול, פנוי וחלל פנוי  אויר  ונשאר  אורו 

הצמצום  אך במהרח"ו, המוזכר  דא"ק בצמצום הוא

שהוא  משה ובויקהל המלך בעמק  המבואר 

כתב  שם המלבוש, בעולם שהוא יותר, בפנימיות 

יתברך  אורו  רושם נשאר הצמצום, נעשה שכאשר 

בלי ע"ד והוא הצמצום, אחר שנשאר  י' אות  בסוד

קודם  שהיה יתברך אורו  כל דכביכול בגבול, גבול

הכלו רושם ממנו  נשאר  ועל לכן זו, י' באות  עתה ל

הבלי כל כך בהמשנה, כלולה הגמרא שכל דרך

שנשארה. י' האות של בגבול עתה נכלל גבול

דמה  האמצעי, לאדמו "ר  היחוד  בשער  ואיתא

הוא  שרשו הצמצום, אחר  קו  המשיך  שהקב"ה

שלא  ואף  הצמצום, אחר  שנשאר  זו  י' אות מבחי '

האדמו"ר  לנו גילה מ"מ בע"ח, להדיא נזכר

והיינו המלך , בעמק מש"כ  עפ"י זה ענין האמצעי 

הסובב  א"ס  אור  מבחי ' נמשך  הקו  דבפשטות אף

דקים  דברים והם הנ"ל, י' אות מבחי ' שרשו  מ"מ

ועמוקים.

 úâøãî íäå  ÷"à  úåéîéðô  íä ùåáìîä úåîìåò

ìù ïéæøã ïéæø  úåéîéðô àåäù  äãéçéä úåéîéðô

äøåúä

äðäåפנימיות הם דהמלבוש  העליונים עולמות

הם  ואבי "ע א"ק  עולמות ה' כי היחידה,

בחי ' רק  הוא א"ק אמנם דנרנח"י, מדרגות  ה' כנגד 

עולמות ה"ס  היחידה ופנימיות  היחידה, חיצוניות 

נרנח"י בסוד העולמות מדרגות  ה' והנה המלבוש ,

דפרד "ס  מדרגות  ד ' שהם התורה חלקי ה' כנגד  הם

במדרגת ואמנם דרזין, רזין  הוא היחידה ומדרגת

הוא  שלה דהחיצוניות  מדרגות, ב' בה יש היחידה

שה"ס  א"ק  פנימיות  הוא והפנימיות  א"ק , חיצוניות 

ואק"ס , קדמון  ואויר  המלבוש דודעולם חסדי (ולדעת 

ולדעת הכוללים, ג"ר והוא מא"ק  למעלה הוא ע"ו סי'

א"ק ) פנימיות  שהוא אלא א"ק  בכלל הוא אך הגר"א ,

הק ', התורה של השרשים שורש  סוד הוא עכ"פ 

של  הסוד  הוא ושם ראשונות, לוחות בחינת  והוא

הוי "ה  ריבוע בסוד מרובע משולש כפול פשוט שיר



תשע"ז  שמות פר' יט של"ס

שעבדו פרך  עבודת ידי  ועל יהו'ה. יה'ו י 'ה י '

היה  כאלו, קשים בבירורים ועסקו במצרים, ישראל

של  הסוד בזה והתחילו הבירורים, לתקן הכח בהם

מרובע. משולש  כפול פשוט שיר

äîëç  ìù äâøãî àåä íåöîöä ãåñ úåéîéðô

 ãåñá äðéá ìù  äâøãî  åúåéðåöéçå 'é úåà ãåñá

 ïéãä ùøåù

äðäå' הי של הסוד  והוא פשוט, שיר הוא י' אות 

מכל  עמוק והוא הצמצום, אחר  הנשאר

זו י' אות  בסוד להדיא דיבר לא שמהרח"ו  כד  עמוק 

האור  שנסתלק  רק וכתב הצמצום, אחר  שנשאר

שמדבר  המלך בעמק  אך הצמצום, ידי  על כביכול

י ' אות על יותר  בגילוי  מדבר  גבוה, יותר  בצמצום

גבול  בלי התכללות בסוד האור רושם והוא זו,

אלא  הצמצום, סודות  בכל באמת  והוא בגבול,

ולכן  להדיא, בזה דיברו  לא סוד שלמטה בפשטות 

מהרח"ו כמ"ש  ודין בינה של מדרגה הוא הצמצום

בסוד  הדין  שורש  סוד הוא שהצמצום מבו "ש  בריש

סוד  בפנימיות אך וכו ', מים בשעלו מדד  מי 

אות בסוד  חכמה של מדרגה באמת  הוא הצמצום

שהוא  מהרח"ו ומש"כ  הצמצום, אחר שנשאר  י '

על  והוא שבו, ההסתר בחי' מצד  הוא בינה בחי '

וביקהל  המלך בעמק  ואמנם דחכמה, בינה דרך

אחר  הנשאר הי' מסוד  להדיא דיברו משה

סילוק  בחי ' אינו  הצמצום סוד  הרי ולפי"ז הצמצום,

שהוא  י' אות של גילוי  בחי ' גם בו יש  אלא ודין ,

נכלל  ושם אלקות, התגלות בו ויש אור , של רושם

בהעלמה  נקודה שהוא אלא בגבול, גבול בלי  בחי '

מהרח"ו. בה דיבר  לא ולכן 

øáëåחמאי ור ' גאון  נסים ור' גאון  האי ר' גילה

אחר  אור של שורש שנשאר  זה סוד גאון 

גילוי מזה שנמשך  שם וכתב י', אות  בסוד  הצמצום,

ותכלת ירוק , ואור  התכלת  אור  שהם אורות  ב' של

התכלת סוד  שהוא מלכות  בחי ' כי  חכמה, בחי ' הוא

והמגיד  בינה, בחי' הוא הירוק ואור בחכמה, שרשה

כי ירוק לבחי' נחשב כתר שגם כתב מקאזניץ

בא"א. שרשה הבינה

'ã  íä òáåøîå ùìåùî ìåôë èåùô øéù

 úåîìåòä  úåìùìúùäá úåâøãî

äâøãîå סוד הוא פשוט שיר שה"ס  ראשונה

הוא  היו"ד וזו דהצמצום, היו "ד  נקודת

שיש  שרשי  חושך  שיש הגאונים בדברי הנזכר

היא  היא הנקודה וזו אור, של נקודה של בתוכו

קוצין  ג' בסוד נקודות  מג' כלולה היא והנה היו"ד,

הצמצום, בסוד חושך סביבה א' נקודה י ', דאות 

דרך  ועל הגבול ונשאר גבול הבלי  דנסתלק  והינו 

ב' נקודה סילוק . שענינו  מהרח"ו שכתב הצמצום

וע"ד  אור נקודת בסוד הי ' אות  שנשאר  מה הוא

גילוי יש  היו"ד זו ותוך מהרי"ס, בקבלת שכתב

שבו המשניות  ע"ד  בגבול הכלול גבול דהבלי

בדי בין שכינתו צמצם וע"ד הגמרא, כלולים

הוא  החושך, שהוא הסילוק דזה ג' נקודה הארון.

הנקודה  תוך  להאיר  שיוכל מ"ן העלאת  סוד

שסודו דהצמצום והיינו הסובב, מאור הנשארת 

מ"ן )העלאת הרז"ל  מדברי ומקורו קס"ו, הוא (תו"ח

בסוד  זה וכל היו"ד. תוך הסובב המשכת  לצורך

שנכ  פשוט הנ"ל.השיר בחינות  ג' בו מאמרי לל (עי'

ענין  להבין ד"ה וכן ס"ז, דף קצרים מאמרים אדה"ז

.הצמצום)

äâøãîåהקו סוד הוא כפול שיר שהוא שניה

למעלה  והנה הצמצום, אחר  שנמשך

דאחר  אלא קו  בלשון מדברים לא המלבוש בעולם

ואמנם  המלבוש, נעשה י' אות שנשאר הצמצום

שנמשך  בא"ק שלמטה הקו ע"ד הוא הענין  בעומק 

הבעה"ת גילה כבר  זה וענין  הצמצום, אחר

י ' מהאות  נמשך הקו שבאמת האמצעי  והאדמו "ר 

הוא  זו בחינה וכלל הצמצום. אחר  שנשארה

ב' כולל הוא כי כפול, שיר של השניה מדרגה

בדברי כמ"ש מ"ב בשער המבוארים הניצוצין 

ע"ב שלום ט' דף ברחה"נ הרש "ש  מרן מדברי (וכדמוכח
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ל "ד ) דף  וניצוץ ובנה"ש  בורא ניצוץ סוד והיינו ,

שבו כפול שיר  סוד וזה בהקו . נכללים ושניהם נברא

נברא ניצוץ בחינת  גם היחודנתגלה שער (ועי'

ט"ו) י"ד  אות  האמצעי .לאדמו"ר

äâøãîå'ג הוא משולש שיר שהוא שלישית 

הגאונים  בלשון הנקראים גוונין 

להמגיד  ישראל בנר כמ"ש  חסידות טהרה קדושה

גאון  האי ר' דברי על ז "ל השני מקאזניץ (בשם

שט"ן) קר"ע קוין שהוא ג' סוד  שהוא חג"ת ע"ד והם

קדמון  אויר מדרגת  סוד והוא ואמצע, שמאל ימין

והוא  המלבוש , קיפול אחר שנתגלו  סתימאה וא"ק 

בחינת שהם ואבי"ע א"ק לערך  דכורא מדרגת 

משולש  שיר בחי ' נקרא ולכן  דכללות , המלכות 

מט"ט  בלשון גם ונקרא חג"ת , סוד ע"ד  שהוא

דשם  ו' אות סוד  הוא ובפרטות ואבי"ע, א"ק בערך 

שהם  מדרגות ב' בו ויש  מוהרש"ב, כמ"ש הוי"ה

שהאויר  ויל"פ  הו ', וגוף הוא"ו  שבראש היו"ד

וא"ק  חג"ת , ע"ד והוא הו' ראש  הוא קדמון 

ובכללותם  נה"י , ע"ד שהוא הו ' גוף הוא סתימאה

וסוד  הדכורא מדרגת  בחי' שהם ו "ק  בחי ' הם

מט"ט.

ìëå] ושורש הדיקנא, בסוד  היחידה סוד  הוא זה

שהם  ראשונות הויו "ת בב' הוא הדיקנא

והם  באתב"ש , הוי"ה בסוד  מצפ "ץ שמות  ב'

תיקוני הי "ג שורש  והם דא"א פאות  בב' למעלה

שבעולם  ההתגלות בחי' הוא כן  וכמו דיקנא,

בבחי ' והוא ויחידה, כתר  בבחי ' שהוא המלבוש 

הראשונה  ההתגלות דכל בגאונים ואיתא דיקנא,

של  מלכות ע"ד והוא ב"ש , בא"ת  תיקו "ד  י "ג ה"ס

בסוד  הוא ולכן  בתחתון, כתר  שנעשית העליון

וכן  המלכות , של ביתא אלפ"א שהוא אתב"ש 

הריהוא  כתר  בחי' המלבוש  ואם המדרגות, בכל

בחינות ג' הם והרי מלכות. יש ממנו שלמעלה

זה  וכל דיקנא, תיקוני  והי"ג ההויו"ת  ב' שהם

הכלולים  בחינות  ג' שהם משולש  שיר  בסוד נכלל

הדיקנא]. בסוד 

äâøãîå סוד הוא מרובע שיר שהוא רביעית

בכללות גם והוא למטה, ישראל נשמת

שכולם  המלבוש, עולמות לערך  ואבי"ע א"ק סוד

המלכות, בחי ' בסוד  אחרונה ה' בחי' נקראים

שיר  התפשטות  וגמר  שם, ישראל בנר וכמבואר 

הדירה  בסוד  בעשיה למטה הוא מרובע

של  הגדולה המעלה בזה ומתגלה בתחתונים,

המצוה, את  העושים מרובים בסוד ישראל נשמת

שיר  בסוד  הוי"ה השם כל שלמות  מתגלה שם דרק

יהיה  הזיכוך שאחר האני  התגלות  והוא מרובע,

שלמעלה  הגוף שורש בסוד מהכל, למעלה

. מבחי' שרשו  כי מהנשמה,

íéòåùòù ãåñá ïéðååâ 'é  íä ãéúòìã ïåâéðä ãåñ

 øùôà éàù  äðåùàø  ä"éåä ñ" äå äéáå  äéðî

ìá÷ì  íéìåëé  äéðùä  ä"éåä éãé ìò êà  äâéùäì

äðåùàø ä"éåäî äîìòäá

äðäå פשוט שיר ידי  על המתגלים ספירות  הי '

י ' בחי ' הוא הנה ומרובע משולש  כפול

כידוע)גוונין  נגינה מיני העשרה בהוי "ה (והם והנה ,

אפשר  כי  שלה האור  לגלות  יכולים אין העליונה

ולכן  עקיבא, דר ' באותיות  כמ"ש  מזה להשרף

המדרגה  ומתגלה הוי"ה לשם לבוש עושה הקב"ה

להבין  יכולים אין  אנו  כי שלמטה, השניה הוי "ה של

מ"מ  אך וביה, מניה שהכל הנ"ל העליונה המדרגה

התורה  שהוא זו מתורה בהעלמה מקבלים אנחנו 

ומקבלים  מרובע, משולש  כפול פשוט שיר של

עילאין  גווניין  שהכל הבחי ' שהוא זו  מתורה

הוי "ה  סוד וזה וביה. מניה עצמיים ושעשועים

בגויה, טעמיה דפסיק מדות י "ג שקודם הוי"ה

כי הוא, והטעם לשניה, ראשונה הוי"ה בין  דהיינו

יכולים  אנו שאין העליונה הוי"ה בין הפסק יש 

להשגה. שניתנה השניה להוי "ה להשיגה

ìëå משולש כפול פשוט שיר של אלו מדרגות ד '

השורש  כי העליון, מ"ב בשם שרשם ומרובע

י "ג  א"ב סוד  שהוא אבגית "ץ שם בסוד  מ"ב שם של



תשע"ז  שמות פר' כא של"ס

פ  ת "ץ ת "ץ, ועי "כ  הרחמים מדות לי "ג אב ירוש :

מדות י "ג ידי על כי הקלי ', כל נתיצת  שהוא

מדרגה  והוא הקלי', לכל לנתוץ אפשר הרחמים

יכולים  ועי "כ  פשוט, שיר  בסוד מ"ב דשם ראשונה

מדרגה  שהוא שט"ן , קר "ע בשם השטן לקרוע

ש 'מים  כ'בוד לנגדי ולהגיע כפול, שיר  בסוד שניה

ושוב  משולש, שיר  סוד  שהוא יכ "ש, נג"ד  שם בסוד

שיר  בסוד מ"ב דשם אחרונים שמות הד ' להביא

מרובע.

íéìåëé áìä  ú÷òöå úéãéîú äáåùú é"ò

äìâúéù ãò  úîìòðä  ä"éåäî  íéîçøä êéùîäì

òáåøî øéù ãåñá  ìàøùé úîùð úìòî

ø÷éòå,לקב"ה בתשובה לשוב הוא העבודה

לב  בכל הצעקה הוא התשובה ועיקר

דרשתיך ליבי בכל חכמה כמ"ש בדעה שנתבאר (כמו

עי"ש ) ויחי שהוא פרשת  דא"ק  העולמות  ולחפש ,

א"ק , פנימיות שהוא ראשונות  לוחות  של התורה

והכל  אלקות, הכל איך  המלבוש  של התורה והוא

כפול  פשוט שיר  סוד רק  והכל עילאין, גוונין  רק 

השרשית י' אות  לפתוח וצריך מרובע, משולש

זו י' אות  כי  בגבול, גבול בלי סוד הוא ששם הנ"ל,

ידו על ויכול הסובב, א"ס לאור  מקושר  בפנימיותו

בחי ' שהוא זו י ' בחי ' כי הסובב, א"ס אור להמשיך

פנימיות בסוד  עתיק, לפנימיות מקושר  הרי חכמה

מא"ס  להמשיך  יכול ולכן עתיק , פנימיות  חכמה

דכללות. עתיק  בחי' שהוא הסובב

éë שהוא הסובב א"ס מאור גילוי  להמשיך צריך 

סוד  שיתגלה עד  קץ, אין  פשוטים רחמים

בסוד  ישראל נשמת  התגלות שהוא המרובע

חכם, התורת  כמ"ש המצוות  את העושים מרובים

שכל  הסוד  הוא ושם מרובה, הבית ברכת  ובסוד 

בתכלית, מזדכך  והגוף זכויות, נעשים העבירות

סוד  כי מהנשמה, גבוה יותר  הגוף  איך  מתגלה ואז 

בחי ' כנגד  הוא מרובע שיר סוד שהוא מרובים

ידי על והוא מהכל, למעלה שהוא ומתגלה הגוף ,

אבותינו בעבור  תמידי ביטחון  ידי  ועל תשובה

דבקות ידי  ועל חיים, חוקי ותלמדם בך שבטחו

יכולים  הלב מפנימיות  תמידית  והצעקה השרשי

כבר  ישראל וכלל קץ, אין פשוטים רחמים להמשיך

על  רבינו  ומשה במצרים, זה ענין  להמשיך התחילו 

גי ' עי "ן  עי "ן  פעמים ב' שהוא לראות  ס"ר  כי ידי 

עצמיים  דשעשועים העצמי  התענוג סוד  והוא ס"ר ,

וביה, מיניה יחוד  הוא והכל עילאין , גוונין שהכל

אין  כי  תמידית, תשובה ידי על לזה והכניסה

תשובה מכניסים  ידי  על רק  אלו  לעולמות האדם

אפשר  שאי  החמישים שער  סוד  הוא כי תמידית ,

לקה"ק . הנכנס  הכה"ג רק  לשם להכנס 

 ÷áãäì àåä í"éááåùä éîéá  äáåùúä úéìëú

 úåîùð úåîìåò ãåñá äøåúä úåéúåà ùøåùá

íééîöò íéòåùòùì òéâäìå  úå÷ìà

äðäå של הקדושים הימים לנו  נתן הקב"ה

שצריך  אמר הבעש "ט ובאמת  שובבי"ם,

התיבה, אל בא בסוד באותיות  להדבק  לעולם

כי בתמידות , אלו לעולמות  להכנס  שצריך  והיינו

והקב"ה  האותיות , של השרשיים העולמות  הם

והם  בינה, שערי  ון ' חכמה נתיבות  הל"ב גילה

חכמה  נתיבות הל"ב כי בהאותיות , הדבקות שרשי

כמ"ש  התורה אותיות  וכ"ב ספירות  י ' סוד הם

בט' מתחלקות  התורה אותיות  וכ "ז יצירה, בספר

שהם  בכ "ר דאי "ק  ביתא אלפא בסוד  דז "א ספירות

פנימי  כלי דז"א, ספירה בכל שיש  כלים (אחדים)ג'

אמצעי  חיצון(עשיריות )וכלי הם (מאיות )וכלי והרי  ,

אותיות ז "ך וה"ס  כלים ג' אחד שבכל ספירות ט'

בכ"ר . אי "ק  בסוד  התורה

äðäå יש תיבה ובכל אות  שבכל ביאר הבעש "ט

שם  סוד והוא אלקות , נשמות  עולמות

ספירה, בכל שיש כלים הג' ובחי' אות , שבכל הוי"ה

אות כל הנה האותיות , ידי  על האדם עולה וכאשר 

עצמיים, שעשועים של לדבקות  אדם להביא יכול

שעשועים  בחי ' עד  ולהגיע מאלקות  ליהנות 



לנפשך  חכמה דעה כב 

תמידית, תשובה צריך לזה להגיע כדי  אך עצמיים,

ביום  מתחיל אינו ולפנים לפני כה"ג כניסת  וענין

ידי על השנה בהמשך להתחיל צריך אלא כיפור,

ענין  כי השובבים, בימי  שכן וכל עת, בכל התשובה

ואף  יותר, לחטוא לא להחליט רק אינו התשובה

אלא  התשובה, תכלית  זה אין  אך  צריך , ודאי  דזה

ללמוד  הן הרבה, ללמוד  טוב' 'עשה הוא העיקר

בפשטות, לימוד  להוסיף והן טהרה, הלכות 

קדושה  המלמדים התורה בחלקי ללמוד  ובפרטות 

לפנימיות להכנס צריך פרטות  ובפרטי  וטהרה,

בבחי ' שבתורה באלקות ולהדבק התורה אור 

התורה, של דרזין לרזין  ולהכנס  ראשונות, לוחות 

בתמידו כן  להיות שצריך הבעש "ט בכל וכדברי  ת 

להדבק  שצריך שלומדים, מהתורה ואות אות

אחד  וכל אות , שבכל אלקות  נשמות  בעולמות 

אצלו שנקרא מה ענינו  וכפי  כחו כפי  צריך

ב' הוא שלו  שהתמידות אדם יש  כי  בתמידות ,

כחו כפי אחד כל ועכ "פ יותר, ויש ביום פעמים

לדבקות להכנס  שלו  בתמידות צריך  ועניניו

רק  הוא המציאות  כל איך ולראות הפנימית,

האמיתי הביטחון למדת ולהכנס  ית', הבורא

הקב"ה  ואיך  ית', הבורא הוא הכל איך לראות 

ושם  הטוב, לתכלית  עת  בכל העולם את מנהיג

מעיין  ספר בריש כדאיתא פלא"י המלאך מתגלה

פלאות, פלאי שהוא אלף  אות  סוד  והוא החכמה,

אלקות. גילוי  סוד

øùàëå שלא צריך פנים, הסתר רואה האדם

ושוב  להתפלל אלא כלל, מזה להתפעל

והוא  הישועה, של התחלה שרואה עד להתפלל

שוב  צריך אך  י', אות  כמו והוא גדול, דבר כבר 

עד  להרפות ולא ועוד עוד  ולהתפלל להמשיך

אלקות שיגלו רוצה הקב"ה כי הגאולה, שגומרים

והקב"ה  בתחתונים, דירה בסוד  בתחתונים ית"ש

בתחתונים, למטה עד  הישועות כל שימשיכו רוצה

לעסוק  וצריך בתחתונים, אלקות עי "כ  ולגלות 

חלקי ה' כל שהם ה', לשם שהוא לשמה בתורה

משה  גניזת מקום וסוד  דרזין, ורזין פרד"ס  התורה

שערי ונ' נתיבות  ל"ב שהם לבנה בסוד  הוא רבינו 

והוא  ישראל של מושיעין הוא רבינו ומשה בינה,

ה'וא  ש 'היה מ'ה בסוד אחרון  וגואל ראשון גואל

מתחיל  זו, בעבודה שנכנס  כמה אחד וכל שיהיה,

תשובה, של האור  והוא משיח, של אורו להמשיך

תשובה  ועיקר  בתשובה, אלא נגאלין  ישראל ואין

כי התורה, חלקי  ה' לכל לשוב שהוא ה', תשוב הוא

דבוק  הוא אם הנה ח"ו , בחטא אדם שנכשל אף

ומהפך  ומתקן  תשובה עושה מיד הרי  הק ', בתורה

ידי ועל וקם, צדיק  יפול ושבע לזכויות , העוונות

למתן  האדם זוכה באלקות תמידית התבוננות

יתרו פ' הלוי  בעבודת  כמ"ש עת בכל תורה

והאמונה  התורה בפנימיות דבוק  האדם דכאשר 

סיני. הר במעמד  כמו הוא הרי

' äåבעבודת נתחיל עתה שכבר  לכולם יעזור 

בלוחות תמידית  לדבקות  ולהכנס  התשובה,

ולחפש  אלקות, ולחפש  שניות , ולוחות ראשונות 

ולהוסיף  הק ', בתורה דאלקות עצמיים השעשועים

לשמוע  ובפרט התורה, בלימוד  בפשטות גם

וטהרה  בקדושה ולהוסיף טהרה, בהל' שיעורים

בתשובה  לחזור  הוא נהי"ם מדרגות  כי וחסידות,

שהם  התורה בחלקי  ולהוסיף הענינים, בכל למעשה

שיזכו עד  ומרובע, משולש  כפול פשוט שיר  כנגד 

עמוק  עמוק  למעלה העוונותלעלות  שכל במקום

בשוב  יראו בעין  שעין יעזור וה' לזכויות . מתהפכים

השרשי, העליון הוי"ה משם נישרף  ולא ציון, ה'

אלא  להשרף ולא ערכנו, כפי שם להכנס אלא

מרפא, השמש  בחי ' ידי על להתרפות אדרבה

ברחמים  צדק גואל בביאת  אמיתית  לגאולה ונזכה

אמן . בימינו  במהרה



תשע"ז  שמות פרשת דא"ח כג ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ז שמות  פרשת דא"ח ליקוטי

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

 äùøôä éðéðò

 ãçàå àø÷î íéðù  úøéîà ïéðò æîøð òåãî

 úåîù  ùîåç  ùéøá à÷ééã íåâøú

äìàå [ à.' åâå ìàøùé éðá úåîùרבינו כתב

הרב  הביאו יד  כתב בפירושו  אפרים

פרשתן)חיד "א ריש אנך  חומת ואלה (בספרו בזה"ל,

ש 'נים  ה'פרשה ל'קרות  א'דם ו 'חייב ר"ת שמות ,

הטורים  בבעל וכ "ה ע"כ. ת'רגום, ו 'אחד  מ'קרא

השלם) בלבוש (בפירוש ס"א), רפה ובפרי(סימן

סק"א)מגדים משב"ז .(שם

øáëå שמות )נדפס חומש  נשמ"ח מאמר (בספר

שביאר  זצ"ל גינזבורג שמאי  ר ' הגה"צ

תרגום  ואחד מקרא שנים של השייכות מה דלכאו '

שבתחילתלהכא העולם שאומרים צחות דברי (ויש

כראוי  לומר בהתחזקות  מתחילים כולם בראשית חומש 

חומש בתחילת עתה ורק זה על לחזק אז וא"צ שמו"ת 

הדבר  לחזק צריך ההתחזקות  נחלשה שכבר שמות

הגמ'מחדש ) דברי עפ"י ז''ל שמאי  ר ' ואמר  ,

ע"ב) ח' רפ"ה (ברכות  סי' בשו "ע להלכה הנפסק 

עליהם  שאין  ודיבון  כעטרות פסוקים שאפי ' ס"א

וזה  עצמו, הפסוק פעמים ג' לומר צריך תרגום

שנים  הסידרא להעביר  אדם ש "חייב הכא נרמז 

הסמוכים  בפסוקים אפי' וכו ' תרגום" ואחד מקרא

שהתרגום  וכו' ויהודה לוי  ושמעון  ראובן  שהם

לומר  צריך בהם וגם שינוי  ללא עליהם חוזר

פעמים. ג' הפסוק 

íðîà'בגמ רש "י  לשיטת  רק  מתאים זה ביאור

לומר  צריך  ושמעון  שבראובן שס "ל שם

דייקא  הגמ' שנקטה תוס ' לפי ' אך  מקרא, ג"פ

לומר  וצריך  יונתן תרגום שם שיש  ודיבון עטרות 

א"צ  וגו ' ושמעון ב'ראובן אך  יונתן , התרגום שם

זה  ביאור  אין לשיטתם הרי מקרא, ג"פ לומר 

מתאים.

 úãåáòá  ìàøùé íé÷ñåòù –––– í"éááåùä éîé

íéìäú úøéîàáå äáåùúä

 å [áøàéá הידוע ע"פ הפנימיות ע"ד מו "ר 

הק' דשובבי"ם אלו  שבפרשיות 

גם  ומרבים התשובה בעבודת בנ"י עוסקים

גופא  אלו  בתיבות וכמרומז  תהילים באמירת 

שהם  הבאי'ם ישרא'ל בנ'י שמו'ת  דואל'ה בס"ת

בלקו"מ וכמובא תהלי "ם, עג )ר "ת  סי' (תנינא

מו"ר  תקנת שוב [ונזכיר  לתשובה. מסוגל שתהילים

נפש, לכל השוה תקנה בביהמ"ד, הוא שליט"א (וכן

בפוסקים) כדאי' הקודמים בדורות ישראל רוב מנהג

התהלים  את  שחרית אחר  תיכף יום בכל לומר 

שלוקח  החודש  לימות החלוקה כפי  בציבור היומי 

שנמנו למי  זכות  וגדול בלבד, דק ' מס' אמירתם

עמהם ונמנה מצוה לדבר לא חבריו  ממעוות (להיפך

נמנה  ולא מצוה לדבר חבריו שנמנו מי של לתקון יוכל

ח"ו) צירופיעמהם ריבוי בזה ומכפיל שמרבה ,

רביז"ל  דברי  את עוד ונציין ערוך לאין  הבתים

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה כד

גדולה  ממצוה קטנה ואפי' דרבים מצוה שגדול

ביחיד ]. הנעשית 

äáåùúä  úãåáòì òééñî ú"åîùã ïéðò

ë"òå [â'וא מקרא שנים על הרמז  פה ג"כ נכתב

אמירת שענין לידע שיש  תרגום,

מדרבנן  גמור חיוב הוא שלרוה"פ מלבד  שמו"ת 

יעקב  שארית בספר זה בענין השיטות  בכל (והארכנו

ע"ב) ח דף ברכות דאמירתעמ"ס זה ענין  הרי ,

התשובה  לענין  מאוד  ומסייע מסוגל ג"כ  שמו"ת 

עבודה"י עניני  לכל ומסייע העונות  כל תיקון ולענין

צדיקים כו "כ  מנהג היה ועוד )[וע"כ  זי"ע (כהגר"א

אותו של השמו"ת  יום כל שחרית אחרי  תיכף לומר 

ס"ת )היום מתוך  כן לקרות לו כשאפשר מו"ר נוהג  ,(וכן

היום אותו  עבודת  לכל סיוע מצדיקים שזה קבלה (ויש 

ינצל רש "י פירוש עם יום כל  של  הפרשה שהלומד זי"ע

הענין  יתבאר ולהנ"ל חמורות, מעבירות היום באותו

כמו  לכמ"פ נחשב רש"י שביאור בשו"ע המובא ע"פ

].התרגום)

 ÷"äì é"ò  íåâøúä ïå÷éú ïéðò

 úåéîéðôå [ã שכתב מה ע"פ  מובן הענין 

בלקו"מ יט)רביז"ל סי' (קמא

התרגום, לשון  את  הקודש לשון ע"י לתקן  שיש

כל  של הרע שכוחות בארוכה רביז"ל שם ומבאר 

וכל  בנ"י, על ולשלוט להתגבר  רוצים האומות ע'

מלשון  שיונקים ע"י הוא האומות ע' של הכח

של  להלשון  הקודש לשון בין הממוצע שהוא תרגום

אומות  או ע' של  לשון שלה)(שבכל הרע כח מונח ,מה

שמתקנים  עד  הקודש לשון של הכח התגברות וע"י

הטוב  את  ומעלין התרגום לשון את  גם ידה על

כל  נופלים עי "ז  שבו , הרע את ומפילים שבתרגום

בארוכה. רביז"ל בדברי  עי "ש  לשון , השבעים

óàå רביז"ל בדברי  בהדיא שם מוזכר שאין 

מקרא  שנים אמירת  ענין  על ג"כ שהכוונה

תרגום, כלוא' את  לתקן שיש  רביז"ל בדברי (ונכלל 

שבבחי' חול דיבורי שהם הרשות עסקי של הדיבורים

את מקודם שמקדשים ע"י תרגום שנקראים נוגה קלי'

את המתקן הקודש לשון שהוא ותפילה, בתורה הלשון

וכו') הרשות  דיבורי כל  ואת  שהזמן הק "נ  מובן מ"מ ,

זה  בתיקון  ולהדיא בגלוי עוסקים שבו העיקרי

שלדהתרגום הרע כוחות כל את מפילים זה ידי (שעל 

כנ "ל ) האומות ע' שמו "ת,כל  דאמירת זה בזמן  הוא

יתקנו מקרא השנים אמירת  שע"י  לכוין  יש שאז 

מכל  וניצולים מפילים שעי"ז התרגום לשון את 

האומות. ע' כל של הרע

 ïå÷éú ïéðò øùå÷îù æîøð ì"æéáø éøáãá

 ÷"ùòá ïéîçá äöéçøä ïéðò  íò íåâøúä

ïëå [ ä שכותב שם רביז "ל בדברי  זה דבר  מרומז 

זה ענין  ה')על אות  בחי '(בסוף  וזה וזל"ק,

ראש  על שבת בערב היורדת  דאשא שלהובא

מהקדושה, לינוק  בנגה יוכללו שלא הקלפות,

נגה  נכלל שבת , בכניסת שבת , בערב כי  פירוש,

הטמאות הקלפות  שאר  גם רוצין ואז  בקדושה,

שלהובא  יורד  ואז הקדושה, אל לעלות לגמרי

כונת סוד שזהו למטה, ונופלים ראשם על דאשא

בכונות, כמבואר  שבת, בערב חמין מים רחיצת 

שבתרגום  הטוב לברר שצריכין  הנ"ל, בחינה וזהו 

הקדש , בלשון נכלל שיהיה נגה, בחינת שהוא

גמור , רע בחינת שהם העכו "ם, לשונות ושאר

עכל"ק . כנ"ל. היינו לגמרי , ולבטלם להפילם צריכין

ïðéæçå זה ענין  את  שמקשר רביז "ל מדברי 

דרחיצת תיקון  עם התרגום דתיקון 

על  בדבריו רביז "ל דכוונת מובן וממילא ערש "ק,

שהוא  דעש "ק הרחיצה בזמן שעושים הנוסף תיקון

שמו "ת. דאמירת  התיקון 

 úåøéáòî ìöðäì  íéîùì øåàäî  äìåâñä

 úåøåîç

 äðùéå] [å זי "ע מאפטא ר "מ מהרה"ק קבלה

לשמים אור בארחותבעל (הובא



תשע"ז  שמות פרשת דא"ח כהליקוטי

רפה) סי' צפרניים חיים וקוצץ שמו"ת  שקורא שמי

שב"ק ) לכבוד  הרחיצה מענין חלק  חצות(שזה קודם

חמורות, מעבירות שבוע אותו  כל (ובעלינצל

לכה"פ  כן לעשות  עורר זצ"ל  מביאלא יהושע החלקת 

החמור  מאיסור עי"ז להנצל  כדי פסח שלפני בשבת

בפסח) שענין דחמץ הנ"ל ע"פ מובן  בזה וההסבר ,

כמו הק"נ דתיקון  ענין  עם קשור שמו"ת  אמירת 

דעש "ק בחמין להקאמרנער הרחיצה מקיימים (שזה

ואכמ"ל ) בחמין בטבילה הטהור שלחן וע"כ בספרו ,

שכל  וכנ"ל חמורות, מעבירות אלו  בתיקונים ניצול

שאינה  בק"נ אחיזה ע"י רק הם הכוחות יניקת

מתוקנת].

 êééùä  ÷" ùòá ïçìåùä úëéøò  ìù  óñåð ïå÷éú

ì"ðä ð"÷ä ïå÷éúì

øéëæðå [æשבזוה"ק ע"א)עוד רג  דף  שהוא (ויקהל

נזכר  הנ"ל האריז"ל דברי מקור 

והיינו השולחן , עריכת ע"י  הנ"ל התיקון  שנעשה

התיקונים בזוה"ק,ששלשת  הנזכר השולחן (עריכת 

המרומז  שמו"ת ואמירת באריז"ל, הנזכר בחמין רחיצה

רביז"ל ) דבירור בדברי זה בתיקון עוסקים כולם ,

נוגה תרגום)דקליפת  מתלמידי(הנקרא [והיו

השולחן  בעריכת  גדול עסק  להם שהיה הבעש"ט

השולחן , שעל הנרות להניח ובהתקנת  בט"ז (ואי'

בעש "ק ) השולחן על מפרשים החלות  שבפשטות ,

שיהא  כדי  הוא הבעל ע"י הנרות  דתיקון זה שענין

שבת נר במצות  חלק  הנשים)להם אך (שמדליקות ,

לענין  מסייעת  השולחן  שעריכת  טפי  מובן להנ"ל

הרע  כוחות מכל ההצלה כל תלוי שבזה הק "נ תיקון

וכנ"ל].

ïëå]רביז "ל דברי  בהמשך שם ז)מרומז שכ'(אות 

ושתייתו אכילתו אזי  התרגום תיקון שע"י 

האותיות מהתנוצצות אלא אינו  תענוגיו  וכל

לשלימות שזוכה היינו וכו', ושתיה שבאכילה

השולחן  עריכת  דענין  האכילה, הכנה קדושת (שהוא

קודש ) אכילת שהיא שב"ק לענין לסעודת  נמשכת 

מסייעים  שהם דעש"ק , והרחיצה שמו"ת  אמירת 

דשב"ק ]. האכילה לעבודת

åìåëù  íåéì  äðëäë ì"ðä  íéðå÷éú 'âá ÷åñòì ùé

 çéùîä úåîéã  úáù

úîàáå [ç לשב"ק ההכנות  דענין מספה"ק ידוע

שצריך  ההכנות  על ג"כ  מרמזות 

שכולו יום שהוא המשיח ימות לפני  עתה לעשות 

בחב"ד  שמקובל וכמו ח"כשבת , ,282 ע' חט"ו (לקו"ש 

ועו"מ) 173 לעשותע' בספה"ק המובא ענין על

גם  מרמז  שזה שב"ק  לפני  שב"ק  ממאכלי  'טועמיה'

התורה"ק  פנימיות  מאור עתה לטעום הצורך  על

שהיא  החסידות  תורת לימוד ע"י לעת "ל שיתגלה

לעת"ל. שיתגלו  מאורות טעימה

æ"ôòå כהכנה עתה לעסוק יש כן דכמו מובן 

שכולם  הנ"ל, תיקונים בג' המשיח לימות 

כהכנה  התורה סודות  לימוד  ע"י  לקיים לכוין אפשר

סודות בלימוד  לכוין  שיש והיינו המשיח, לימות 

כל  ולתיקון  שלימה לתשובה נזכה שעי"ז התורה

תרגום)התאוות  לשון – נוגה .(קליפת 

 ÷îò  ÷" äôñ ñéôãäì è"éåúäã øúéää øåàéá

 êìîä

åäæå [ è הספה"ק על התוי"ט בהסכמת  כדאי'

של  הראשון  ספר שהוא המלך , עמק 

שסודות שאף התוי "ט שם וכתב שנדפס , קבלה

נסתרים דברים הם אותם התורה מדפיסים (ואיך 

לכל ) לגילוי אותם הוא ומוציאים בזה ההיתר  אלא ,

תשובה, תיקוני  עניני  המלך בעמק שמבואר  מכיון 

אחד  לכל עניניáהנצרך  שהלא צ"ב דבריו ולכאו' ,

_________________________

זולתי ב. לא, או הקבלה סודות ברבים לדרוש אם שלפנינו הדורות חכמי בין היא ישנה מחלוקת  בהסכמתו, שם התוי"ט  ז "ל

אברבנאל  יצחק  מהר"ר השלם להחכם ראיתי אך בהן ברבים לדרוש אוסר חביב בן ז "ל להגאון שבתשובה שאף הגלגולים ענין



לנפשך  חכמה דעה כו 

חלק  הם המלך עמק  שבספה"ק  התשובה תיקוני 

הספר , כל הדפסת  את  זה מתיר  ואיך מהספר, קטן 

שמבואר  שכיון  התוי "ט בדברי שמרומז ונראה

זה  הרי  תשובה, תיקוני עניני המלך  עמק  בספה"ק

סודות כל את גם בו  שילמדו  הלומדים את מעורר

יזכו הסודות לימוד שע"י בכוונה רק  התורה"ק 

שום  אין זו  וכונה ובאופן  שלימה, בתשובה לחזור

הידוע  [כהמשל התורה"ק, סודות בלימוד  חשש 

טובה  אבן  ששחק המלך  על זי "ע התניא מבעל

והיינו החולה, בנו את להציל כדי  ומרגלית

בזה  להציל כדי  התורה בסודות  שכשמשתמשים

מהחולי ולרפאותם בתשובה ולהחזירם בנ"י  את 

קטרוג]. שום ע"ז  אין הרוחני 

äáåùúì æ"éò  úåëæì  äìá÷ä ãåîéìá ïéåëì ùé

 óåâä ïå÷éúìå

åäæå [ é'וא מקרא שנים בעבודת  והרמז ענין 

בלימוד  העסק ע"י הגאולה, לפני תרגום

בשנים  הנרמז הקבלה לימוד דע"י היינו הקבלה,

קליפת כל את היינו  התרגום את  יתקנו מקרא

השולחן  ולעריכת  הגוף  לרחיצת  עי "ז  יזכו וכן נוגה,

יזכו התורה סודות לימוד שע"י  לכוין שיש היינו 

התאוות כל ותיקון  האכילה ולקדושת הגוף לתיקון

כנ"ל.

 ñåëä  óåèùì  äöòäî ò"éæ ö"èòäî äùòîä

 ïééá

 ùéå [ àéששאלו המובא המעשה לזה להסמיך 

זי "ע  מזידיטשוב העט"צ הרה"ק  את

הקבלה, בלימוד  לעסוק  א' לכל לעורר מרבה איך 

ללמוד  להרוצה תנאים הרבה כתב המהרח"ו והלא

טוב קבלה ועשה מרע בסור האזהרות  כל (והם

הע"ח) בריש  א'הנדפסים לכל מחייב הוא ואיך  ,

וענה  התנאים, אלו קיים שלא למי אף  קבלה ללמוד 

לשטוף  שיש הלכה שישנה קדשו  במליצת העט"צ

יעשה  ומה במים, קידוש  קודם ברכה של הכוס  את 

שישטוף  עצתו  אלא כוס , לרחוץ מים לו שאין  מי 

הרצוי ' דרך  היא המהרח"ו שדרך היינו  ביין, הכוס

של  יינה שהם הסודות לימוד שלפני לכתחילה

התאוות זוהמת  מכל הגוף  ולרחוץ לשטוף תורה

מים וכן ע"י התשובה של  הדמעות  על מרמזים (שהם

את מתקנים שהם התורה"ק  דנגלות  מים על מרמזים

הסודות ) לימוד  לפני יכול הגוף  מים, לו  שאין מי  אך  ,

עצמו, ביין הגוף  את לתקן היינו הכוס את לשטוף

מכל  ויזדכך גופו  ויתוקן  שיטהר שיכוין  כנ"ל היינו 

עצמם. הסודות  לימוד ע"י  הרעות  והמדות  התאוות

 è" ùòáä  ìò øîàù ì"æéáøî  äèîùää øåàéá

 ÷"ùòá àø÷î íéðù 'éçáá åðéðòù

ô" òå [ áéאמירת ענין לרמז  א"ש הנ"ל כל

דשובבי "ם  פרשיות  בתחילת שמו "ת

לגאולת ובהכנה התשובה, בתיקוני העוסקים

כידוע)מצרים דלעת "ל  לגאולה גם ההכנה ,(שהיא

המצוה  היא בכוונה שמו"ת  דאמירת  שענין

נוגה  קלי ' תיקון  ענין  את  לעורר שמסוגלת  הפרטית

העולם שנמשלבכללות  הקבלה לימוד  ע"י (ובפרט

מקרא) לשנים בהשיחה כנ "ל  גם נרמז וזהו ,

מרביז "ל בהשמטות )המקובלת  שאמר (ומובאת 

העבודה  בבחי' שהוא הבעש"ט ענין על רביז"ל

בעש "ק, מקרא קריאה"תשנים כנגד  שהוא אמר (וע"ע

תורתבשב"ק ) דגילוי שענין  הנ"ל ע"פ  וההסבר ,

_________________________

ענין  המציאו בטבעיו' חקירתם ע"פ  יון חכמי של הקדמוני' הפילוסופי' מן שהרבה אומר' שם החומש  על בפירושו תצא כי בפ '

כמהר"ר  המרומם האלוף  שחיבר הספר בראותי כן על אותם, לגלות  וראוי הקבלה סודות שאר בכלל שאינו י"ל לזה הגלגול,

יש  וגם שישובו חטאו ואם יחטאו לבלתי הלבבות מעורר ספרו בתוך אשר זלה"ה אלחנן יעקב כמוהר"ר הגאון בן הירץ נפתלי

העם  וכל בנפשותם החוטאים ויבושו יחזו למען להדפיסו רשות  לו שיהיה הזה הספר עם אמרתי כן על הגלגולים, מעניני בו

ע"כ. עוד. ישגו לבלתי נשמרים יהיו וגם עוד יזידון ולא ויקראו ישמעו
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שיתגלה  האלקי מאור  טעימה שהוא הבעש"ט

דלעת "ל  לאור בזה עצמינו להכין בכדי  לעת "ל

התרגוםולת כל את זה אור ידי על תיקון קן  (שהוא

והמדות התאוות  מכל עי"ז ולהנצל  הרשות  עניני דכל 

בעש"ק .הרעות ) מקרא שנים  ענין הוא שכנ"ל

 é"ðãà- ä"éåäã ãåçéì 'åàá  åúéáå  ùéà'á æîøä

æîåøîå [âé ד'איש הפסוק  בסוף  כן גם זה ענין

זי "ע  הצ"צ דברי  ע"פ באו ', וביתו 

פרשתן) ריש  עמוקות(אוה"ת המגלה (אופן בשם

הוי "ה רכז) דשם ענין על מרמז  וביתו ' ש'איש

אדנ"י(איש ) ישראל (וביתו)ושם שבני  והיינו ,

הק' בשמות דבוקים היו למצרים שירדו 

להיות מעמד החזיקו  זה ומכח דהוי "ה-אדנ"י ,

במצרים להתערב ושלא מקלי'מצוינים ניצלו (ועי"ז

הע' כל קלי' את שכללה הקלי' ראש שהיתה מצרים

הק'אומות ) השמות  יחוד בכוונת דהדבוק והיינו ,

וכידוע  דשמו"ת  התיקון  בבחי' הר"ז  דהוי "ה-אדנ"י 

נרמזת שהיא המלכות  ספי ' את  מתקן הוי "ה דשם

השנים  ידי על התרגום תיקון בבחי ' אדנ"י, בשם

הנאחז מקרא הרע בבחי' הוא בתרגום הנאחז (דהרע

מוות יורדות דהמלכות  שרגליה כידוע המלכות בספי'

.וכו')

íù úðååëá  åì éâñ áåìéùä úðååë  åì äù÷ù éî

ä"éåä

 íðîà [ãé בשם במקו"א מש "כ בזה הזכיר 

שזכה  ע"ע שמעיד  המלך  העמק

עצמו הוי "ה בשם הדבקות  ע"י המדריגות  ,â לכל

דב' השילוב כוונת לכוין יש  שלכתחילה שאף 

זו, כוונה לו שקשה מי מ"מ הוי"ה-אדנ"י, שמות 

שיכוין  ובפרט לבדו, הוי"ה שם שמכווין במה הרי

כל  כולל הוי "ה שם הרי הצדיקים, דעת על זאת

העולמות  וכל גופא המדריגות  הוי"ה דבשם (כידוע

נכללת אחרונה ה' דאות  – דקובה"ו היחוד ענין נרמז

אדנ"י) שם על  נהור ומרמזת  סגי  ר "י  בשם הזכיר וכן  ,

זוכים  ב"ה הוי "ה בשם בתמידות שדבקים שע"י

ואח"כ  ההשתוות , למידת ואח"כ  להתבודדות

שנזכה  ויה"ר  לנבואה, אף עי "ז  שזוכים עד לרוה"ק

האלו התיקונים ולכל ב"ה הוי "ה בשם לידבק כולנו 

אכי "ר .

íé÷éãö ìò  íéãôñäá úåôúúùää  úìåâñ

íéðá  úãìåäì

 úîéå [åè ä ìëå ãçà ìëå óñåé àåää  øåã

.' åâå åöøùéå  åøô ìàøùé  éðáå

להב"י משרים מגיד ספה"ק בשם בזה (רישהזכיר

_________________________

(תהילים ג. תמיד' לנגדי י"י 'שויתי סוד וזהו הוי"ה. לשם רומז  הכל קנג), פרק  הארבע  קרית שער יד (שער המלך העמק  זל"ק 

לאפוקי  ויהיה, הוה היה והוא הנאצלים, כל ותופס עצמותו, אור עד הפנימי שפע ומושך כלם, הכוונות כל כלל שהוא ח ), טז,

עליו  רבינו משה כוונת  ממש  וזהו נשמה. סוד שהיא עצמה, הוי"ה אור שהיא במקוריהם, נבלעים לעתיד שיהיו שמות השאר

מעמיד  מצוה כל של רמזיו מגמת וכל מצות , תרי"ג על שעשה מהימנא הרעיא בספר ובפרט ובלימודיו, תפילותיו בכל השלום

הנביאים. כל אדון היה ולכן אצילותו, ושורש מידתו הוא כי בו, שקרא למי כנודע הוי"ה, שם דמן על זעירא הקטן אני וגם 
ורואה  מרגיש והייתי הוי"ה, שם  אותיות פז  אדני ארבע על מיוסדים כולם , והברכות להתפילות כוונתי לקחתי חברייא

להם. שזכה מי אשרי העליונים , השמים ארובות ופותחים החכמה  מפתחות ממש שהם  דרכיך נפלאות, "בכל נאמר, זה ועל

שם  כי הארץ עמי כל 'וראו בך ויקויים ופחד, נזק  מכל ויצילך  המרכבה, במבואות  ו) ג, (משלי אורחותיך " יישר והוא דעהו,

קדשים, קודש הוא אותיות כ"ו בו שיש  ופסוק פסוק  שכל מנוחה' ה'ברית  אומר ולכן י). כח, (דברים ממך ' ויראו עליך  נקרא יי'

כמנין  כ"ז  אלא אינם מנצפ"ך  עם הקדושה תורתינו אותיות כל ולכן עצמו, השם שכן מכל חביב, כך  כל שלו המספר אם ומה

בשם  לעולם תכוין ואם והכולל . כוונתך,השם ידי על מלמעלה היורד הגדול ואורם הפרצופין לבנין וברכה, ברכה שבכל הוי "ה

זה  וכל עליך. ומסטין מקטרג שום לך יהיה ולא למטה, ונחמד למעלה  אהוב ותהיה ותרויח, תצליח תדעהו, דרכיך  בכל לכן

עכל"ק . הכוונה. פעולת  ופלא, הפלא בעצמך ותרגיש מאוד, מאוד הזאת הכוונה וטובה השנה, ימות  כל מועיל



לנפשך  חכמה דעה כח

ישראל פרשתן) ובני אחיו , וכל יוסף וימת  וזל"ק , ,

דצדיקים  דאוליפתך  רזא רמיז  הכא וכו' וישרצו פרו 

מסתלק  דכד מבחייהם. יותר במיתתם מולידים

ערטלאין  דאזלין נפשין כמה עלמא מן  צדיק

מספידין  וכד לגבי ', אזלין  נייחא להון  ולית בעלמא

בהנהו מתעטפת נפשיה עליה ד "ת  ואמרין עליה

נפשן  והנך עילאין , בדרגא סלקא היא כן  וע"י מלין 

ועי"כ  קדישין, מלין  בהנך  מתעטפיה הכי  אוף 

עלה  גזרי וחדא חדא וכל דיתגלגלו, עלייהו מתגזר

להו ומתקנין יתגלגלו , דוכתא בהי שעתא בההוא

צדיקים  נמצאו  כך . ובין כך בין תמן  דיהון דוכתא

רזא  והיינו מבחייהם, יותר במיתתם מולידים

שפעא  להא רמז כשר  אדם על דמעות  דהורדת 

בני פרו  דלא והיינו נפשן, להנהו מלעילא דנחית 

כל  נחתו  מיתתהון וע"י  וכו ' יוסף  דמית  עד  ישראל

וכו ' פרו  כך וע"י בישראל, ואיתגלגלו נפשן הנך

ספירין  לשית רמיז  אחד  בכרס ששה יולדות והיו 

דכתיב  והיינו ארץ, דאיקרי במלכות  דמשפען 

עכל"ק . אותם. הארץ ותמלא

ïðéæçå להשתתף גדולה סגולה שיש  הק ' מדבריו 

שע"י צדיקים, על שעושים בהספד 

מנשמות לעיבור זוכים בהספדים שמשתתפים

רבים  בנים להוליד  אח"כ  זוכים ועי"ז הצדיקים,

הדור צדיקים וכל  וגו' יוסף  ש 'וימת בפסוק  הקשר (שזה

לפרות זכו ועי"כ עליהם הספדים בנ "י ועשו ההוא'

בעולם) נשמותיהם את שוב ולהוליד .ולרבות 

åéäéù éãë  åì åãìåðù  åéãìéì ë"â éðäî åæ äìåâñ

íé÷éãö

æ"éôòå [æèההשתתפות שע"י  שמלבד יובן

עוד  להוליד  זאת  מסוגל בהספדים

לו שנולדו שבניו  מסוגל גם זה הרי  צדיקים בנים

היינו, ה', בדרך ההולכים צדיקים להיות  יזכו כבר 

בכמות  בריבוי ורבו בפרו  ענין  שיש (כפי שכמו

שזכו  ע"י שזהו א', בכרס ששה שילדו במצרים שהיה

לריבוי  שהתחלקו ואחיו דיוסף  הגדולות מנשמות לעיבור

פרטיים) באיכות,ניצוצות  ורבו פרו  גם ישנו  כך  ,

לעיבור  שזוכים שע"י  באיכותם, הנשמות  שנגדלים

הוא  עי "ז  ונהיה הנשמות נגדלים הצדיקים נשמות 

זרעו  אחריו)וכל ונמשכים בו צדיקים.(התלויים

 ãì 'à òâøá é"ðá åìòúé êéà'øôñî ïéà' úâø

êéîñäå [æé זי "ע מרוז'ין הרה"ק דברי את לזה

הגמ' דברי על כב שאמר דף (יומא

'והיה ע"ב) בפסוק אי' שבמקו"א סתירה שמקשה

פסוק  ובאותו  מספר , לבנ"י  שיש  ישראל' בני מספר

מספר , לבנ"י  שאין  יספר ', ולא ימד  לא 'אשר  אי '

וכאן  מקום של רצונו  בעושין כאן הגמ' ומתרצת

הנ"ל  הרה"ק  ומקשה מקום, של רצונו עושין  באין 

בתשובה  לחזור  חדא ברגעא יכולים בנ"י הלא

שיעשו תורה שהבטיחה ברמב"ם [וכדאי' שלימה

ומובא  נגאלין , הן  ומיד גלותן  בסוף תשובה בנ"י 

צדקינו, משיח של בכוחו  זה שיהא זי"ע מצדיקים

יחזרו שעי"ז ישראל כל על טהרה רוח שימשיך

א' ברגע איך קשה וא"כ  בב"א], בתשובה כולם

קצוב  ממספר  יתהפכו מקום של רצונו  כולם שיעשו

מספר' 'אין של מופלגלדרגה ריבוי להוליד  כדי (שהלא

רב) זמן נצרך בפשטות מספר' 'אין בחי' עד  וענה כזה ,

בבחי ' ויהיו  תשובה בנ"י שכשיעשו הנ"ל הרה"ק 

בחז"ל  שאי ' כמו  הרי מקום', של רצונו  'עושין 

ב) ד, שה"ש בכרס (מדרש רבוא ששים אשה שילדה

שבנשמתו משרע"ה לידת  על והכוונה אחד,

ע"י ג"כ  הוא כן  הרי רבוא, ששים כל נכללים

עד  מישראל אחד  כל נשמת  בכך  שנגדלת  התשובה

וא"כ  נשמות, של עצום ריבוי  בנשמתו שנכללת 

מספר' 'אין  של למצב יתהפך א' שברגע מובן 

של  עצום ריבוי נשמתו  תכלול א' שכל לבנ"י ,

לכך . מספר  שאין  עד חדשות נשמות 

' ùãç êìî' øåàéáá  ìàåîùå áø 'çîá

 í÷éå [çé.'åâå íéøöî ìò ùãç êìî דיבר

ז"ל חכמינו ע"א)מדברי נג דף  (עירובין
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וחד  ממש , חדש מלך אמר  חד ושמואל, רב שנחלקו 

בחז"ל  מפורש אין  והנה גזירותיו, שנתחדשו  אמר

דאשכחן  י"ל אלא שמואל, סבר  ומה רב סבר  מה

ברדב"ז ה"ג,בזה מע"ש  מהל' פ"ו תפארת , יקר (בספרו

שם) הרמב"ם על  'חד ונדפס בחז "ל שכשאי' שמחדש

בראשונה בגמ' שמובא שהמ"ד הכוונה (רב)וחד ',

וכו'. קמא 'חד ' הוא

 ïãéã ïéðòî æ"áãøä  ììëì  äéàø

øîàå [èé ז לכלל ראיה להביא שיש  ה מו "ר 

ושמואל  דרב ממחלוקת  דהרדב"ז 

ושמואל  דרב במח' כידוע דהנה זה, פסוק על

בממונא וכשמואל באיסורי כרב (כדאי'ההלכה

ע"ב) מט דף  בכורות  ברא"ש בגמ' אי' לכך והטעם ,

ס"ד ) דב"ק בהוראת(פ"ד עסקו  עיקר היה שרב

בדיני בעיון  בעיקר עסק ושמואל והיתר, איסור 

.ãממונות

é"ôòå הרדב"ז לדברי  ראיה י"ל הרא"ש ביאור

הם  והיתר  איסור  עניני דהנה הנ"ל,

וע"כ  המקראות, פשטי על בעיקר  המיוסדים הלכות 

ד 'מלך  המקרא מפרש והיתר  באיסור  שעסקו  רב

ממש , חדש היינו  שחדש  המקרא פשט ע"פ  חדש '

המיוסדים  ממונות בעניני  שעסקו  שמואל אך

שאינם  וחידושים עמוקות  סברות  על בעיקר

דמלך  מקרא ג"כ מפרש  בפסוק  להדיא מפורשים

היינו בקרא מפורשת שאינה סברא ע"פ  חדש 

הלימוד  דדרך זה בענין [ויש גזירותיו. שנתחדשו 

אדמו"ר  מכ"ק  שיחה - הנ"ל ע"פ  ושמואל דרב

עי "ש ]. מליובאוויטש  הרמ"מ

 çåöçöá  ì"éé÷ã àäî æ"áãøäã  ììëä  ìò àéù÷

åùãçúðù ã"îë –––– ÷"ùòá íééìòðä

êà [ë זה בענין העיון שאחר  מו"ר אמר

מענין  הרדב"ז כלל על קושיא אשכחן

ושמואל  דרב זו  במח' נפ"מ יש דהנה גופא, זה

בגדי דבענין  ממונות, לענין ובין איסור  לענין  בין 

מהאריז "ל אי' שבת )שב"ק תחום ענין שלא (שעה"כ

בימות עליו  שהיה בגד  שום בשב"ק  עליו  יהא

בפוסקים äהחול  אי ' ובכ "ז , å מדברי זאת  (ודייקו

ה"ב) פ"ו שבת להיותהירושלמי המנהג היה שלא

משתמשים  היו  אלא לשב"ק, מיוחדות נעליים

הספה"ק  כתבו וע"כ  החול, דימות  בנעלים בשב"ק 

בעש"ק  הנעליים לצחצח במדרששיש  ע"ז (ואי'

המצחצח  שכר שגדול  בנעלים' פעמייך  יפו 'מה עה"פ

שב"ק לכבוד  הצחצוח )æ נעליו ידי  שעל והיינו ,

_________________________

בכל ד. באיסורי וכרב בדיני כשמואל הלכה לפסוק  זה כלל הגמרא חכמי עשו טעם דמאיזה נוטה דעתי וכן שם, הרא"ש ז"ל

רב  וכן אמת . דבר כל על ומשכיל לעומקן ויורד בהן מדקדק היה ולכך  דינין לפסוק  תמיד רגיל היה ששמואל שידעו לפי מקום,

עכ"ל. וכו'. והיתר איסור לעניני הוראותיו על סמכו לכך והיתר איסור בהוראת  לדקדק רגיל היה

ששום ה. שיזהר והוא כן לעשות צריך  הוא בנ"א לכל שגם ונלע"ד שנאמר זה בענין הזהרני ז"ל מורי כי ודע שם, מהרח"ו וז "ל

ללבשו  ראוי אין שבת  של החלוק ואפילו שבת, ביום ללובשו ראוי אין החול בימי האדם שלבש  מה מכל בו וכיוצא מלבוש מין

עכל"ק . כלל. החול בימי

בזה.ו. שהאריך סק"ה ס "ב ח "ז אליעזר ציץ עי'

יודעים ז. אינם ישראל פליאה במדרש איתא בזה"ל, בליקוטים), ישראל אוהב בילקוט  (והובא דאורייתא רזין בספר כתב

דכתיב  הוא הדא בנעלים פעמיך  יפו מה ב) ז, השירים (שיר שנאמר שבת בערב המנעלים נקיות  עבור להם המגיע  השכר

זללה"ה  מאפטא ראי"ה הרה"ק  והסביר המדרש . עכ"ד שק ולחגור ולקרחה ולמפפד לבכי ההוא ביום ויקרא יב) כב, (ישעיה

לכפר  מכפר הפתחים על מחזר שהיה ער רח"ל מנכסיו שירד עצום אחד מגביר משל, בהקדמת ודעת  טעם בטוב המדרש  את 

ולקט למראה נחמדים אבנים שם והיו אחד הר אצל  בא בו, נגעה אשר החוס "ר גלגל לסיבת  מסבב בהיותו פ "א לעיר, ומעיר



לנפשך  חכמה דעה ל

כחדשים  הנעלים שס"ל çנחשבים כהמ"ד  וזה ,

מזה  וחזינן ממש, כחדש  נחשב המתחדש  שדבר

גזירותיו שנתחדשו  כמ"ד  קי"ל איסורים שבענין

כחדש . נחשב שזה

ùîî ùãç ã"îë øëîîå ç÷îá  ì"éé÷

ùéå [ àë' כדאי ממון , לענין  גם הנ"ל ממח' נפ "מ

סי'במהרש"ם ח"ה או"ח תורה (דעת

שם) בעירובין התו"ח בשם לחבירותסח באומר 

בצבע  הישן  ביתו וצבע והלך חדש , בית  לו שימכור

וה  חדש , לבית  זאת  שנחשב ללוקח וטוען נה חדש 

שאין  הדיינים שיפסקו לכאו' נראה כזה במעשה

חדש לבית  זה מנהגנחשב בתר אזלינן ממון (דבעניני

חדש ) לבית  המדינה בלשון זה נחשב שאין ,המדינה,

דנתחדשו כמ"ד קיי "ל לא ממון  דבעניני חזינן וא"כ 

שאמר  הוא דרב מזה משמע לכאו ' וא"כ גזירותיו ,

גזירותיו  דנתחדשו  הנעלים הדעה בצחצוח (וע"כ

כרב) קיי"ל איסורי ענין המ"ד שהוא הוא ושמואל ,

ממש  דאין דחדש כוותיה קיי"ל ממון בעניני (וע"כ

חדש ) כבית  הנ"ל נחשב הרדב"ז  מכלל להיפך  וזה ,

וצ"ע.

 úâøãá ò"éæ  òìùàøèñî à"øäî éîéðôä øåàéá

 úâøãáå 'ùé' úåéäì  åöôç àìù  úåãìéîä

' ìá÷î'

 äðéàøúå [áë' åâå  íé÷ìàä úà úåãìééîä

. íéãìéä úà  äðééçúå הקריא

מהר"א  להרה"ק  הלוי עבודת מספה"ק

את המילדת  ותיראן וזל"ק , זי"ע מסטראשלע

בכפל  הילדים את ותחיין וכו ' עשו ולא האלקים

וראיתם  כפקודתו עשו  שלא היא אחת דהיינו  לשון

הוא  אם הביטול על לראות  כו ' האבנים על

בבחי ' שהוא או  בן בחי ' שהוא עצום בביטול

כפקודתו עשו  לא והם כנ"ל בת  בבחי ' מקבל

שלא  באופן  צ"ל האמיתית  שהעבודה דהיינו

העבודה  יהיה אופן  באיזה כלל ע"ז ולעמוד  לראות 

שהוא  ישות  הרגשות מצד הוא גופא זאת ראיה כי

שצ"ל  נאמנה לידע שצריך רק  כידוע העובד 

וליבטול  וליכלול לבדו ב"ה הוי' מצד  תמה עבודתו

בחשיבות מהות איזה ח"ו  להיות ולא באמת  אליו

רבים  לשון  הילדים את ותחיין  זאת ועוד וד"ל. היש 

בחי ' בב' אלקי חיות  להמשיך  שצריך דהיינו

הביטול  שהוא בת בבחי' אפי' דהיינו  ההילדות

בחי ' שמקבל מהות  איזה שיש  נמצא מקבל בבחי '

_________________________

מן  מעט פעם בכל והשליך מעליו להקל והתחיל עליו המשא הכביד ברגליו בהליכתו אולם הנ"ל, מהאבנים כמה לתרמילו

אולי  בכליו למשש  והתחיל וצמא רעב ויגע  עיף והיה עני, אחד מלמד אצל ונתאכסן ונכבד גדול אחד לישוב בואו עד האבנים

גיוו, אחר השליך אשר האבנים מן אחד אבן בתרמילו ומצא ירעב, כי נפשו ולמלאות צמאונו לרוות המטבעות מן מה ימצא

שמע  לו ויאמר הנ"ל האבן את  בידו המלמד בראות ויהי הנ "ל העני המלמד לפני מאוד והתנצל מצא לא אחת  פרוטה אולם

אתי  תלך אם לך  יזיק ומה הוא טוב הלזה האבן עיני ראות לפי כי פה שישנו טובות  אבנים לסוחר אתך ואלך  לעצתי נא

והפ  היה רעב כי יען ידים בשתי דחהו הלזה הנדכה ויהי והעני טובות מהאבנים להסוחר לילך לו נתפתה כי עדי בו ציר

וחשב  משתומם האבן בעל ועמד רו"כ אלף  עבורה שיתן ואמר הזו טובה האבן את  לו והראו הנ "ל הסוחר לבית בבואם

האבן  בעל כשמוע  ויהי האבן של מחירו רב להון עלה כי עדי להוסיף  והתחיל לו שנותן בהמקח יתרצה לא אולי המוכר

כן  כמו גווי, אחרי אותם והשלכתי לקבץ בידי היו אבנים כמה הלא ואמר ויען בשערותיו ומרט  ארצה נפל הלז האבן יקרת

איך  ורואה שבת  בערב נעליו את  שניקה היינו קטנה אחת מצוה אם כי כל אין ובידו שנה ועשרים מאה אחר האדם בבוא

היטב  המדרש  מתבאר ועתה אליהם פנה ולא הגדולות מהמצוות  כמה עזבו על נפשו תיילל במר זה עבור שכר לו שמרבים

ודפח "ח.

ב.ח. סי' ח"א השם מקדשי שו"ת  בשם כן הביא קד, ע' רסב סי' שבת  פני בס'



תשע"ז  שמות פרשת דא"ח לא ליקוטי

סיג  שום בלי  מבורר  הביטול יהיו אעפ "כ הביטול

לבדו ה' מצד שיהי ' רק ח"ו כלל ישות  ותערובות

נעלה  יותר  שורשו  בת שבבחי' הביטול ואדרבא

ונשגב  הארץ מן הטומאה רוח כשיעבור  לעתיד  כי

סו "מ  כי גבר  תסובב נקבה נאמר  אז לבדו שמו

ית ' שלימותו  עצם על מורה גופא זהו  כי במח"ת 

ממש , בשוה מקבל ובחי ' משפיע בחי' השוה וכחו 

כחו הוא הכל מקבל בבחי' שהוא גופא הגלוי זה כי

וד "ל, במ"א וכמבואר  כלל, זולתו  אין כי ית', לבדו

בטרם  כו ' העבריות  המצריות  כנשים  לא כי  וזהו 

ושורש  שעיקרות  פי' כו' המילדת  אליהן תבא

ע"י שהוא לבד  המילדת  בחי' מצד לא הוא ביטולם

משכל  שלמעלה ית' עצמותו  מצד רק כו ' הבנה

באמת הוא בביטולם כוונתם ועיקר והבנה

כו ' עשו  לא זה ומטעם לבדו, ה' מצד  לאמיתו 

היש  חשיבות  בבחי ' להיות רצונם שאין דהיינו

את ותחיין אלא עוד ולא כנ"ל, מקבל בבחי '

אפי ' אלקי חיות בחי' שנתעורר דהיינו  הילדים

עכל"ק . וד"ל. כמבו "ל מקבל בבחי'

 ã"áç  úøåúá  íìåñä ìòá ïåùìì  ùøåù

÷ééãå [âë מחתא בחדא שכותב מלשו"ק מו "ר 

להיות ושלא 'יש' להיות  שלא ענין 

חב"ד  בתורת  שורש  שיש חזינן שמכאן  'מקבל',

זי"ע, הסולם בעל רבינו בדברי  המורגלת ללשון

עניני כל חב"ד שבתורת  במקו"א כמש "כ והיינו

שכל  היינו  ויש, ביטול של בלשון מתפרשים הקבלה

בביטול  נוספת  מדריגה היא הק ' בספי ' מדריגה

שמים מלכות  עול בקבלת  ביטול (מלכות )[ביטול ,

טבעית  ויראה ופגם (ז"א)באהבה עבירה וכל וכו '],

הישות. ענין  חיזוק בחי ' היא

 åìéàå הקבלה כל וביאר כתב הסולם בעל בלשון 

נראה  ולכאו' וקבלה, השפעה של בשפה

[שלכאו ' חדש , לשון  הוא הסולם בעל של שלשונו

הק ' הבעש "ט ולשון  באותיות  לשו"קאינה (המקובל

וממשיכי  התניא בעל  אצל  הגדול  והמגיד דהבעש"ט

ודיברו  והמגיד דהבעש "ט לשו"ק  על  הקפידו שהם דרכו,

הרב  דברי בתוך  חזינן כאן אמנם וישות ], דביטול  בלשון

שכל בעה"ת, של  המובהק (תלמידו הלוי עבודת  בעל 

רבו) מתורת הם כידוע אתדבריו ומחבר שמשוה ,

אצל  שגם וחזינן הקבלה, ענין עם הישות  ענין 

של  דבעה"ס  הלשון  כבר מרומז חב"ד תורת

בלקוה"ל גם אשכחן  [וכן  וקבלה'. הל ''השפעה (חו"מ

בע"ח) ענינופריעת  שכל הצדיק  דמעלת  הענין 

וביאור  כדרך  ג"כ  והוא וכו ', להשפיע וכונתו 

הנ"ל]. בעה"ס 

 úãåáò  úà íéìùîù ò" ò íìåñä  ìòá  úåãò

 àéðúä  ìòá

êéîñäå [ãë גדול מאדם ששמע מה לזה מו "ר 

של  מובהק מתלמיד  ששמע א'

התחיל  התניא שבעל ע"ע שאמר הסולם בעל

והוא  חסידות, ע"פ בזוה"ק  ביאורים קצת  לכתוב

בעה"ת עבודת  את זה משלים ממאמר גם (וחזינן

הק ') בעש"ט תלמידי דרך של  המשך הוא ,שבעה"ס

מאדמ  דאי' מה בזה זי "ע [והזכיר האמצעי  ו "ר 

ביאורי ע"פ  הזוה"ק כל על ביאור  לעשות  שרצה

הגאולה, קירוב תלוי  שבזה שמשמע החסידות  (וכמו

שהגאולה  הזוהר ביאורי על  האמצעי אדמו"ר מהקדמת 

ביאורי  ע"פ הזוה"ק דברי דפי' זה בענין תלויה ברחמים

והחסידות ) ריקם,האריז"ל שב אינו הצדיק ורצון  ,

האמצעי דהאדמו "ר  קדשו רצון  בעה"ס שהשלים

וכנ"ל].

äðñä  äàøî úàåáðã  íéáåúëä  úåëéîñ øåàéá

ä"òøùîì äøåôéö  úðéúð ïéðòì

ìàù [äëמסמיכות לו  שנראה התלמידים אחד 

בתורה"ק  שנכתבה הכתובים

אחר  תיכף  למשרע"ה הסנה דמראה ההתגלות 

למשה, ציפורה בתו את יתרו  נתינת  של הפרשה

וצ"ב. הדברים, בין  קשר  שיש 
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øîàå הידוע ע"פ  הענין לפרש  אפשר שהיה מו"ר

פ"ט  דבורה תומר אין )è(עיין כלל שבדרך

היה  [וזה נשוי כשאינו השכינה להשראת  זוכה אדם

ורדפו שחלקו  הדור מגדולי  כמה של מהטענות  א'

זי"ע, הרמח"ל רבינו  את נוראות  (עיין ברדיפות

שהקים  הנוראה המח' כל באריכות משה ירים בספר

ואכמ"ל ) וטענות  חשדות  בריבוי הסט"א שטענועליו ,

שמגלה  הנוראים הגילויים לכל שזוכה יתכן שלא

שורה  השכינה אין והלא נשוי , ואינו בחור  בהיותו

משרע"ה  שנשא אחר וע"כ נשוי ], שאינו  מי על

באמת אך הסנה, דמראה הנבואה לגילוי  זכה אשה

להיות זכה ודאי משרע"ה שהלא כן , לפרש א"א

[שתיכף  אשה שנשא קודם עוד  בשכינה דבוק

וראתה  אורה, כולו הבית  שנתמלא אי' בלידתו

שכינה עמו שראתה הוא' טוב 'כי  הוא אמו  (וכן

שיש הנ"ל, הרמח"ל רבינו על להחולקים התשובה

מי  על אף  השכינה שתשרה הכלל מן יוצא בדרך פעמים

נשוי) ].שאינו

ìáäå ïé÷ã  íéìåâìâ –––– ä" òøùîå åøúé

 àìà [ åëמרבינו דאי' מה ע"פ הענין  לפרש  יש

ל "גהאריז"ל הקדמה הגלגולים (שער

גלגול ול"ו) היה ויתרו דהבל, גלגול היה שמשרע"ה

להבל, שהיתה יתירה בתאומה קין שנתקנא דקין ,

כדאי ' לעצמו , היתירה התאומה ולקח הרגו  וע"כ 

יתרו  תיקן ועתה קין)בחז"ל, בנתנו(גלגול  זאת 

שציפו לאשה, בתו ציפורה את רה למשרע"ה

יתרו עתה והחזירה היתירה, התאומה גלגול היתה

הבל )למשרע"ה .(גלגול 

åøúéî íåöîöäå éìëä  ä"òøùî ìáé÷ù é"ò

 ÷æðéù àìì  äðñä  úàåáð ìá÷ì ìåëé  äéä

äðäå [æëבתיקו"ז ע"א)אי ' קיח דף סט (תיקון

בשכינה  שהציץ היה דהבל שפגם

שהבל  שהיות  זה בענין  מהביאורים וא' מדאי, יותר 

והצמצום, הכלי  בבחי' הוא וקין האור, בבחי' הוא

לו היתה לא לקין, מקושר  הבל היה שלא כיון הרי

להסתכל  שנפל עד קין , של והצמצום השמירה

צמצום  ללא אור  ריבוי  בבחי' מדאי , יותר  בשכינה

שעתה  בעניננו, מובן ובזה כן, בשביל ומת הכלי,

בהבל, קין ונתקשר  בתו שחזר יתרו שנתן (ע"י

הצמצום,למשרע"ה) וכח הכלי  כח משרע"ה קיבל ,

הסנה  של הנבואה מראה את  לקבל יכול היה ועי"ז

ברכות  בגמ' שאי ' פניו , לחדולהסתיר  ע"א, ז (דף 

ה'דעה) ל'ותמונת זכה פניו' משה 'ויסתר שבזכות

מה  את משרע"ה תיקן שעתה והיינו יביט',

ועכשיו(הבל )שהסתכל מדאי , יותר בשכינה מקודם

מיתרו והצמצום הגבול כח קין)שקיבל היה (גלגול

יותר  בשכינה להסתכל שלא פניו  להסתיר הכח לו 

יביט' ה' ל'ותמונת זכה ועי"ז הראוי מדאי , (באופן

עי"ז) ח"ו למיתה שיפול  שנתגלה ללא הרמז  גם וזה ,

כבר  לו שיש לרמז אש' 'בלבת  הסנה במראה ה' לו 

מקין , שקיבל הכח שהוא האש , של הכח עתה

האש  ובבחי' הגבורות  בבחי' (לעומתשהוא

המים  מן 'כי – המים בבחי' שהוא עצמו משרע"ה

שוב משיתיהו') ח"ו  ליפול שלא תשמרהו  זו שאש  ,

אור ריבוי הראשון)בבחי ' בגלגולו שהיה וע"כ (כפי ,

סר  כי  ה' כש'וירא למשרע"ה הראשון  הדיבור  היה

שזה  וגו', הלום תקרב 'אל ואמר אליו קרא לראות ',

מדאי יותר עתה להסתכל שלא שיזהר  רמז ג"כ

מדאי יותר  בשכינה שהסתכל הבל פגם יתקן שבזה

כנ"ל.

 ãçééì ïéàù ñ"úçä  ìù  íéàøåðä åéøáã

 óà é" ùäá âéùîù  äâùä íåùì é"äãåáò

å" ç æ" ò ãáåòë éåäã ,øúåéá äîøäå ääåáâäì

øîàéå [çë àá éëðà äðä  íé÷ìàä ìà  äùî

 íäì  éúøîàå ìàøùé éðá ìà

 éäìà
_________________________

עיי"ש.ט. וכו'. הנקבה מצד לאדם שכינה עיקר כי כלל, שכינה עמו שאין פשיטא אשה נשא שלא בעוד האדם שם, זל"ק
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åîù äî  éì  åøîàå  íëéìà éðçìù íëéúåáà

 äéäà  äùî ìà íé÷ìà  øîàéå . íäìà  øîà  äî

 ìàøùé  éðáì  øîàú äë øîàéå äéäà øùà

 ìà íé÷ìà ãåò  øîàéå . íëéìà  éðçìù äéäà

 é÷ìà ' ä ìàøùé éðá ìà  øîàú  äë äùî

 à á÷òé é÷ìàå  ÷çöé  é÷ìà íäøáà  é÷ìà  íëéúá

. øã  øãì  éøëæ äæå íìòì éîù äæ  íëéìà  éðçìù

זקינו של והנפלאים הנוראים דבריו  את בזה הקריא

יסודיים  דברים שהם משה, בתורת  זי"ע החת "ס 

בתורת העוסק עבור ובפרט יהודי  כל עבור 

מאוד  וגינה הרמב"ם שכ ' ע"פ י "ל וזל"ק , הקבלה,

עליו כ ' והראב"ד ית "ש  הבורא את  המגשמים

באמת אבל תמוה, והענין כן, חשבו וטובים גדולים

הן  אדם שיחשוב מה כל כלל, הרמב"ם הועיל לא

ועוד  תורה וסתרי  קבלה ע"ד הן  פילוספים ע"ד

מרע"ה  להשגת ישיג ואפילו  גבוה מעל גבוה

לזה  ויחשוב עצמם, הגבוהים מעל הגבו' ולהשגת 

ה' שאיננו כעע"ז , זה הרי לזה, וישתחוה יעבוד

ועצמיות משיגו , איננו  כי  משיג שהוא אותו  יתברך 

פי ' אהי ' אשר  אהי' הוא לדבר שיוכל מה תכלית

àöîð àåä øùà àöîðä' סעדי רבינו כמ"ש

דבר  ואך בעצמותו , נמצא והוא לדבר  צריך שאין

ראב"ד  כתב יפה ע"כ  ולהשיג, להבין  כח אין זה

לדעת כי כך או כך  החושב בין  חילוק שאין לכאורה

תשמעון  ואליו האמת  הפילוסוף השיג הרמב"ם

הכל  שרש  אמנם הראב"ד , השיג ע"כ  וחלילה,

עצמו ותיאר האבות על שמו וייחד קרא הקב"ה

לומר  רצה יעקב, ואלקי  יצחק  אלקי אברהם אלקי

 àì ' ä  éîùù ô" òà íä åâéùäù äâéøãî  äúåà

 äæá  äöøúî ù"úé àåä  î"î íäì  éúòãåð וכיון ,

ע"כ  זה את  גם ישיג לא מאלף áåùçéù שאחד  éã

 ÷çöé íäøáà  é÷ìà úà ãáåò  éðà  åúáùçîá

 äî  äéäéå á÷òéå מה לי  ואמרו מרע"ה שאמר וזה ,

לא  להם שאסביר מה כל כי אליהם, אומר מה שמו

פעם  הקב"ה לו השיב הדבר, לאמיתת להגיע אוכל

סעדי ' רבינו  כמ"ש  אהי' אשר אהי ' להם תודיע א'

א' כל יבין תורה סתרי  ע"ד  גם או פילוספי' ע"ד

להם  תאמר שוב אבל מגעת שידו  מקום עד ממנו 

 éîù  äæ íëéìà éðçìù ' åâå íäøáà  é÷ìà

 ÷áãé àìà ,úøçà äðååë íåù àìå ,íìåòì

 éîì ãåáòéå  åðéúåáà úáùçîá  åúáùçî

íä  åãáòù יקבל הוא האבות  עבודת  שקיבל ומי

בידיהם. מעשיהם אוחזים אם הבנים עבודת 

ד'אליו בענין בחסידות  המובא כעין  והיינו  עכל"ק .

המצאו,ולא  לאמיתת  היא שעבודה"י למדותיו ',

דבר  שזה והיות כלל, ביה תפיסא מחשבה שלית 

ובפרט  ח"ו, הגשמה שום לעשות  שלא איך עמוק 

השמות מציאות  בענין  ולומדים בקבלה להעוסקים

וטעויות לשיבושים לבא ח"ו  ועלולים הק', והספי'

להטועה בזה מין לקרות שא"א הראב"ד  כתב (שע"כ 

בענין  טעו וטובים גדולים שהלא דהגשמה בענין

הנ "ל ) החת "ס כדברי בדקות העצה הגשמה ע"כ  ,

הק' האבות אליו שעבדו למי העבודה כל לייחד

את יקבל וכך ובעבודתם, בהם ורצה הש "י  שבחר 

כמוהם. ית' אותו שנעבוד  עבודתינו

'÷ä úåîùä éåìéâì  íå÷î ïéà 'éöàä  íìåòá

 õåçáì

ãåò [ èë' דאי ע"פ  אלו  בפסוקים מו"ר פירש 

מקום  אין  האצי' שבעולם מהגר"א

שם  תלוי [והכל לחוץ המתגלים הק' השמות  לבחי '

דלבא, דרעותא ונסתרת  נעלמת  פנימית  בראיה

הרצון  עולם העליון , בעולם אחוז  האצי ' שעולם

ענין (כתר) שכל הבאנו  ובמקו"א דרעוין, רעוא ,

דבריאה  קוה"ק  היכל מצד  הוא הק ' השמות  גילוי 

אח"כ  מתהפך הוא וגם האצי', עולם עם המתאחד 

גילוי בחי ' כל אח"כ  ממנו  גם שנעלם עד  לאצי '

ואכמ"ל]. הק ' השמות

äìåàâì æà ïëåî øáë äéä åîöò ãöî  ä"òøùî

äîéìùä

 äðäå [ ì אז מוכן  היה כבר  עצמו  מצד  משרע"ה

מהרה"ק  וכדאי' השלימה, לגאולה



לנפשך  חכמה דעה לד

ש'סר' לראות , 'סר' כי עה"פ  ברמז  זי "ע מקאמרנא

היה  כבר שמשרע"ה שמרמז 'עין', ב"פ  בגימ'

'עין  כי  של הענין בו  שנתקיים לעת"ל של במדריגה

דממכ"ע  יחוד  [בבחי ' לעת"ל כמו יראו , בעין '

למה  קשור וזה ואכמ"ל], וז"א דעתיקא יחוד וסוכ "ע,

בגימ' שס "ר לראות ', סר 'כי  עה"פ מהאריז"ל דאי'

ההויו"ת י ' כל את  משרע"ה שתיקן  הויו"ת , י '

הי"ס) דלעת "ל (פנימיות השלם לדעת  שזכה עד

הוי"ה) בשמות  הנרמז דדכורא דעת  מבחי' .(שהוא

 àìà,השלם דתיקון  בדרגה עדיין אז היו  לא שבנ"י

את רק  תיקנו מצרים שעבוד  של שנה וברד"ו

אהי "ה שמות רד"ו)י' תיקון (שבגימ' בבחי' שהם ,

דנוק ' באלקות )דעת בלב עולם (הרגשה שבבחי '

דעת לתיקון עדיין זכו ולא הבריאה, עולם הבינה,

אלקות. ראיית האצי', עולם שבבחי ' דדכורא,

 øîåà  äî'  ä"òøùî  úìàù úåéîéðô øåàéá

' íäéìà

 åæå [àì משרע"ה בשאלת  הפנימית  הכוונה

וכו ' בנ"י אל בא אנכי  'הנה להש "י 

הם  שהלא אלהם', אומר  מה שמו  מה לי  ואמרו 

שהיא  שלי והדרגה הגילוי עדיין  להשיג יכולים אינם

הק ', השמות  מגילוי  שלמעלה האצי ' דעולם הדרגה

תשובה  תמן  ולית שאלה תמן  לית האצי ' שבעולם

בראיה  הכל תלוי  ושם בפה, האמירה שם ואסורה

שאינם  בנ"י  אך  כנ"ל, דליבא דאבנתא אלקית 

וירצו שמו מה למשרע"ה בפה ישאלו  זו  במדרגה

וזה  בפה, כך על התשובה להם יאמר שמשרע"ה

בשם  השגתו מדרגת  את משרע"ה שיאמר א"א

והגילוי הדיבור  שם שאסור האצי ', דעולם הוי"ה

אליהם. אומר  מה משה שאל וע"כ  כנ"ל, לחוץ

 êùîäì  íëéìà éðçìù  ä"éäà ïéá øù÷ä øåàéá

' åëå íëéúåáà é÷ìàã ÷åñôä

äðòå [áì מדריגתם לפי  להם שיאמר הש"י לו 

בני דרגת שזו  אליכם, שלחני  אהי "ה

לתיקון  וזכו אהי"ה, שמות את שתיקנו ישראל,

דנוק ' שנקראתדדעת הבינה, ספי' הבריאה, (עולם

אהי"ה) לבנ"יבשם שיאמר  הפסוק ממשיך  וע"ז ,

שלחני ויעקב ויצחק  אברהם אלקי אבותיכם שאלקי 

גאולה  בדרגת  אינה עדיין זו שגאולה והיינו אליכם,

עצמו דמשרע"ה בזכותא תהא שהיא השלימה

הגאולה  תהיה ואז  שיהיה', הוא שהיה 'מה בבחי '

נגלה  שאליו  משרע"ה, דרגת שזו הוי"ה דשם בסוד

יביט', הוי "ה 'ותמונת כדכתיב ב"ה הוי"ה דשם סוד

בנ"י אך  הוי"ה, כבוד  שנגלה דלעת"ל הדרגה בחי '

משרע"ה  בזכות  זו מדרגה לגאולה עדיין  זכו  לא אז

הוי "ה  ש 'שמי הק' האבות  בזכות  נגאלו  אלא עצמו 

'זה  הרי  עכשיו של זו  בדרגה וע"כ להם', נודעתי  לא

את עדיין  להעלים שיש העלם, מלשון  לעלם' שמי

הוי"ה בחז"ל )שם עתה.(כדאי' זמנו הגיע לא שעדיין

äìá÷ä  ô"ò  ù" á úòã øåàéá

øùé÷å [âì קר "ש מצות  בענין דאי ' למה זה ענין 

הלל, ובית  שמאי בית בין  מח'

ובבוקר  ויקראו  יטו אדם כל 'בערב אומרים שב"ש 

והנה  כדרכו ', קורא אדם 'כל אומרים וב"ה יעמדו ',

ב"ש  שיטת  הקבלה,לכאו' ע"פ  ביותר מובנת 

שדרכה  המלכות, ספי' בבחי ' הלילה שכידוע

ובישיבה דרךבמנוחה במאמר בארוכה (עמש"כ

תשסו) החכמה ים שבערב היחוד לב"ש ס "ל וע"כ  ,

דרכו הרי לז "א מרכבה שהוא ביום משא"כ יטו,

שנאמרתבעמידה שמו"ע בתפילת הביטול  (בבחי'

לדעתבעמידה) גם זאת  [וקישר  יעמדו. בבוקר  וע"כ ,

כפי היינו שהיא', כמות  'כלה לשבח שיש ב"ש

מצב  על ב"ש  מסתכלים וה"נ בחיצוניות, שנראית

בבחי ' בלילה בחיצוניות , שנראית  כמו השכינה

עמידה]. בבחי' וביום שכיבה

 ÷ø ìëúñäì éîéðôä ïå÷éú 'éçááù  ä"á úòã

 ãåçéä  úãå÷ð ìò

êà [ãìהחיצוניות וגילוי ראית  בבחי ' רק זה כל

חיצוניות ) בבחי' ב"ה לעומת אך (שב"ש ,
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הפנימי  תיקון מבחי' נשיא ב"ה היה שהלל  (וכדאי'

דמשרע"ה) ניצוץ שהיה שנה חילוק ק "כ  אין  ששם ,

החיצונית לבחי ' רק שייך  זה דחילוק  הנ"ל, החיצוני 

שהם  וב"ש הבריאה, עולם שבבחי ' גילוי  שהיא

– הבריאה דעולם לתיקון קשורים הגבורות  בבחי '

מובן  ושם השמות , התגלות  יש  ששם הבינה, עולם

וכנ"ל, הז"א בבחי ' והיום המלכות  בבחי' שהלילה

הוא  שהעיקר סוברים הפנימי  יחוד שבבחי ' ב"ה אך

כדרכו, קורא אחד כל וע"כ  עצמו, היחוד  נקודת

שבלילה  הענין , להתהפך יכול היחוד שבנקודת 

יחוד  ולתקן להשלים אז בעינן  המלכות בחי ' שהוא

הז"א  בבחי ' שהוא ובבוקר  הז "א, עם המלכות 

המלכות, עם היחוד את ולתקן אז להשלים בעינן 

איקרי היחוד שענין כדרכו, קורא אדם כל וע"כ 

לצורך  לו  הנצרך כפי קורא אחד  שכל היינו דרך,

יחוד  דבדרגת הנ"ל בחי' מעין וזהו היחוד, תיקון

האצי')הפנימי שנראה (עולם כפי השמות  גילוי  אין 

כפי שמו  מה לדעת  שירצו בנ"י  וע"כ  בפשטות,

מתאים  אי "ז  הרי ובחיצוניות בפשטות שהוא

דרגת הפנימית , דרגה שהוא דמשרע"ה לדרגה

לחוץ. השמות  התגלות  אין  ששם היחוד , נקודת

ù"áë  äëìä  ì" úòìù àä øåàéá

 íééñå [äìמשה ויקהל בספה"ק שאי ' (דףשאף

ע"א) כב"ש מה הלכה תהא שלעת "ל

ב"ש שדרגת פה המבואר עם מתאים זה איך (ולכאו'

היחוד דרך שהיא ב"ה דרך לעומת החיצונית דרגה היא

כנ "ל ) דלעת"ל הפנימי דרך מה – ע"פ  בזה וביאר ,

כפשוטה  הכוונה שאין  מקאמרנא הרה"ק  שמפרש 

שלעת "ל  משה הויקהל שכוונת עם אלא ישתמשו

את עוז וביתר שאת ביתר  לחזק דב"ש  גבורות

וישמשו יתבטלו ב"ש  שלעת "ל והיינו דב"ה, יחוד

לחזק  דב"ש גבורות  עם ישתמשו  וא"כ לב"ה,

היחוד  ויתגלה דב"ה, היחוד  תוקף  את בחריפות 

ומשמשות נמתקות דב"ש שכשהגבורות  עוז , ביתר

מעלת מעלתן  מתגלה דב"ה להיחוד  ומסייעות

ממותקות )הזהב הכסף(גבורות  בלחוד )על ,(חסדים

שזכה  משרע"ה מעלת על לעיל כמבואר וזהו 

דקין  סיוע את כשקיבל דייקא נבואתו לשלימות

דיליה.(יתרו) החסדים אל הגבורות  סיוע שהוא

'ö úåàá äéåìú  äãéúòä  äìåàâäã àäá øåàéá

íé÷éãöì  úåøù÷úä ––––

ã÷ô [åì.' åâå éúã÷ôשגאולת במדרש  אי '

פ'קד  בבחי' פ' באות היתה מצרים

צ'מח  – צ' באות תהא העתידה וגאולה פ'קדתי ,

זי "ע  מקאז'ניץ מהמגיד  דאי ' ע"פ  בזה וביאר  צ'דיק,

ההתקשרות בענין תלויה העתידה גאולה שעיקר 

העיקריים  מהתיקונים אחד היה שזה לצדיקים,

העולם  בני  תיקון שכל הק ' הבעש "ט רבינו שגילה

בזה  שהאריכו  וכמו לצדיקים, בהתקשרותם תלוי 

ישראל  שארית  בספה"ק  [כגון החסידות  ספרי  כל

זי"ע מווילעדניק  דיליה להרה"ק רבא יו"ד  היה (שעתה

טבת ) כב הקדוש – בספרו  זה בענין  שהאריך  ,

לצדיקים], התקשרות  'שער  הנקרא שלם בשער 

ע"י נתקנים דלעת "ל הגאולה תיקוני שכל

שהם  הצדיקים גדולי  אל העם המון  שמתקשרים

וכל  בתכלית הרעות  המדות וכל התאוות כל תיקנו

עליונים  ביחודים לבדו  לה' בלתי מעשיהם

קובה"ו יחוד  ולגלות העולמות כל לייחד  ונשגבים,

מתחברים  אליהם בנ"י ובהתקשרות  בתחתונים.

מעשי כל ומתעלים לנשמה כגוף  אליהם הם

השכינה  בתיקון חלק כולם ומקבלים בנ"י ומצוות

לבנים  לי  שתביאו רביז"ל [וכדברי המשכן  ובבנין

מוהרנ"ת וכדברי נפלאים. בנינים מהם אבנה ואני

הגדול  להצדיק קשור  שאינו גדול אדם ששאלוהו

הגדול  להצדיק המקושר  פשוט ואדם שבדור 

שבדור  מוהרנ"ת וענה ממי , עדיף מי שבדור ,

מכספו הביא ולא גדול עשיר שהיה מי המדבר 

ומי המשכן, מממונו  נבנה לא למשרע"ה וזהבו 

בעצמו היה שלא אף למשרע"ה מממונו  שתרם

כנ"ל  והיינו  המשכן , מממונו  נבנה מ"מ כ "כ עשיר

דייקא שבני תלוי  דלעת "ל וביהמ"ק הגאולה ן

הצדיקים  גדולי  אל המעשים והבאת בהתקשרות
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את הם שמעלים ע"י  הביהמ"ק , מהם שיבנו 

היחוד ]. לדרגת  והמצוות  המעשים

 éìåãâ ìò 'çî  úåùòì à"èñä  úîçìî ø÷éò

äìåàâä úà äæá  ÷çøì  íé÷éãöä

 äæå [æì דלעת "ל דגאולה המדרש בדברי גם נרמז

על  מרמזת צ' שאות צ', באות תלויה

עולם יסוד הצדיק  אל בקהילתההתקשרות (וכדאי'

דרגת היסוד , בספי' היא צ' שאות ד , אות צ"א ערך  יעקב

מקאז 'ניץ ציס"ע) מהמגיד ישראל בנר  אי ' וע"כ  ,

על  מח' לעשות  הסט"א מלחמת  עיקר  שזו  זי"ע

מאמונת העם המון את  ולנתק הצדיקים גדולי 

ה"י. הגאולה את עי "ז  ולעכב לרחק כדי  צדיקים

åðééäå] הרבה בשם כמ"פ  שהבאנו מה מלבד

הזמן  שמסוגל פעם שבכל ספה"ק

חינם, ושנאת  מח' של ענין  הסט"א מעורר לגאולה

הגלות ולכל ביהמ"ק  לחורבן  שגרמה זאת שהיא

בחז"ל הצרותכדאי' שרוב לש "ש  מח' (ובפרט

התניא  בעל במכתב כדאי' ממנה הם שבגלות והתלאות 

החורבן  בדור שהיתה חנם והשנאת המח' שגם זי"ע,

מין  שהוא בחבירו חשד א' שכל לש "ש  מח' היתה

החומש על  ספרו בהקדמת בנצי"ב כדאי' ואפיקורוס

דבר) במיוחד העמק הענין  יש לכך בנוסף  הרי ,

רוצה  שבזה הצדיקים, שכנגד  במח' ובפרטות 

ע"י שנהיית הגאולה תיקוני כל לקלקל הסט"א

כנ"ל]. בצדיקים והאמונה ההתקשרות

 úà ä" ò ïäëä ïøäàá  äòéâôä ùùç äçã êéà

 é"ðáã ð" å÷ô

øîàéå [çì.çìùú ãéá àð çìù  é"ðãà éá

בחז "ל טז)אי ' ג, שהטעם (שמו"ר

מחמת הש"י, בשליחות משרע"ה כ"כ  שסירב

שהיה  הגדול אחיו ע"ה הכהן באהרן לפגוע חששו 

ע"ז  בספרים ומקשים ביאתו . קודם במצרים נביא

שיעבוד  ובודאי התורה, כל את דוחה פיקו"נ הלא

לבני פיקו"נ בה היה במצרים העבודה וקושי 

ילדי ישראל שוחט שהיה ההריגות על חז"ל  (וכדברי

וכו') בכתלים אותם ותוחב בדמם ורוחץ איך בנ"י וא"כ ,

בנ"י את  לגאול משרע"ה עי"ז סירב (והתמהמה

ימים) שבעה השליחות פגיעה בתחילת חשש מחמת 

ע"ה. הכהן  באהרן 

 úðáìäù  íéðåùàøäì  äéàøåäééøæéáà  íéðô

 ð" å÷ô äçåãå äçéöøã

 ùéå [èìלשיטת הוכחה מכאן מביאים

ע"ב,הראשונים י דף  בסוטה (תוס'

מגן  בפי' הרשב"ץ קלט, סי' ש "ג  בשע"ת  יונה רבינו

ועוד ) מי"א פ"ג אבות  למס' חז"ל אבות שדברי  שס "ל ,

פני ילבין ולא האש לכבשן  עצמו  שיפיל מוטב

מסי "נ  חיוב שיש  כפשוטם הם ברבים, חבירו 

חבירו, פני להלבין שלא כדי ממש  להריגה

הוא  פנים שהלבנת  שס"ל בשיטתם והביאור 

עבירות מג' הוא וע"כ דרציחה, אביזרייהו

מפרשים  ולפ"ז  פקו"נ, מפני  נדחות שאין החמורות

קדישא  כהנא אהרן  שיתבייש משרע"ה שחשש

ישראל  כל בפני  ברבים, פניו וילבנו  ידו  על

אחיו אלא לגאלם נבחר  הוא שלא כולם כשיראו 

מפני נדחה אין  זה שאיסור סבר וא"כ  הקטן ,

אך  ישראל]. דכלל פקו "נ שהוא [אף  כנ"ל פקו "נ

להראשונים צ"ב ע"א עדיין  מג דף  ברכות (מאירי

פקו"נ.ועוד ) דוחה אינה פנים שהלבנת שס "ל

וכו' האש  לכבשן עצמו להפיל לו שנח הגמ' (ודברי

לדינא) נפסקים אינם .לדידהו

íåìù êøãá  íìåòä  ìë  ùåáëé  åðé÷ãö çéùî

ùøéôå [î בספה"ק המובא ע"פ שי "ל מו"ר

לה' בלתי  שנעשית  שעבודה"י 

בעיני חן מוצאת ח"ו, לזולתו  פניה שום ללא לבדו,

דרגת וזו  כנגדה, טענות א' לשום ואין רואיה, כל

ואי ' כולו, העולם כל את  שיכבוש  צדקינו משיח

את שיכבוש  שלום', 'שר משיח נקרא שיהא בזה

שלמה  אצל דאי ' זה ומעין  שלום, בדרכי העולם כל
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שום  ללא העולם כל את שכבש  ע"ה המלך

הגדולה  החכמה אור בכח אלא גשמית , מלחמה

כן  שיהא וכ"ש  אליו , כולם נכנעו אצלו  שהיתה

הק' מלחמותיו  שכל שאר ביתר צדקינו משיח אצל

ולא  קדושים ביחודים רוחנית בדרך יהיו שיעשה

רביז "ל [וכדברי גשמית סז)במלחמה ב, (שיש"ק

ירית ללא העולם כל את  יכבוש  צדקינו  שמשיח

אחת]. נפץ כדור 

 æ" ò 'éçáá åúìåæì  äéðôù  ä"òøùî øáñù ïëúé

 ð" å÷ô äçåãù

 äæáå [àîשגאולת ע"ה רבינו  משה שידע י "ל

גאולה  מעין להיות צריכה מצרים

לבוא שורשדלעתיד  היא מצרים גאולת (שהלא

כדאי') העתידה הכהן דגאולה שאהרן  שסבר  וכיון  ,

משליחותו, הוא יפגע שיהא יתכן  לא בע"כ  א"כ

בשום  יפגע לא האמיתי  שגואל האמיתי, הגואל

יכול  שלא ע"ה המלך לדוד אמר  [והש"י כנ"ל, אדם

ואף  הרבה, דמים ששפך היות  המקדש  בית לבנות

הרשעים, הגויים דמי  היו ששפך  הרבים שהדמים

לבנין  סתירה הוא דמים דשפיכות זה ענין מ"מ

האמיתי השלום דעת להביא שתכליתו  ביהמ"ק 

יתכן  שלא ע"ה רבינו  משה שסבר וכ"ש  בעולם,

דמיו, שפיכת בחי ' שהוא ע"ה, הכהן דאהרן שביוש 

אמיתית]. גאולה לידי יביא

óéñåäå ע"ה רבינו משה שחשד  ג"כ  שי"ל בזה

ידו על יפגע שאהרן שכיון בעצמו 

בלתי ואינה בשליחותו , פניה לו שיש  מוכיח הר"ז 

הפניה  שענין שסבר יתכן וממילא לבדו , לה'

נפש פקוח ענין שדוחה ע"ז  בבחי ' (כדאי'נחשב

אצל ובפרט כע"ז, נחשב לזולתו הפניה דענין בחוה"ל

ואולי  השערה, כחוט עמהם מדקדק שהש "י צדיקים

מ"ת ) לפני ההלכה כן הש "יהיה לו  שגילה עד ,

ושום  וצער  ביוש  שום בזה יהא שלא האמת 

אהרן  שאדרבא הכהן , לאהרן  דמים שפיכות

זה. על בלבו ישמח

äúéäå êàìîä é"ò ä" òøùî úî äéä êéà

åìù äáåèì  äàåáðä úìèáúî

 éäéå [ áîù÷áéå 'ä åäùâôéå ïåìîá êøãá

.åúéîä מו "ר ספר הקשה (בשם

השרון) הורגוחבצלת  ה' שהיה יתכן  איך

בנה)למשרע"ה ערלת  כורתת  ציפורה היתה לא (אם

הרמב"ם דברי ידועים ה"ד )הלא יסוה"ת  מהל' (פ"י

כאן  והלא להתבטל, יכולה אינה לטובה שנבואה

אותו ששולח למשרע"ה לטובה נבואה היתה

נבואה  להתבטל יכולה ואיך  בנ"י , את  לגאול

זו. לטובה

ä"ò  åðéáà á÷òé úàåáð éáâì  í"áîøä 'éú

 íðîà [âî יעקב לגבי  כן  להקשות עוד  מצינו 

שמא  מעשיו שירא ע"ה אבינו 

החטא)יהרגהו  יגרום שמא שירא חז"ל  אף (ופרשו

בשלום  שישיבנו מהש"י לטובה נבואה לו שהיתה

ואיך  בטלה, אינה לטובה נבואה והלא אביו, לבית

הרמב"ם  תירץ וע"ז עשיו, שיהרגנו  ירא היה

והחלק ) ד"ה לפיה"מ שנבואה (בהקדמתו מה שכל

שניתנה  בנבואה הוא מתבטלת אינה לטובה

הם  יראו אם ה' חילול יש  שבזה לאחרים, להבטיח

אע"ה  יעקב בנבואת אך  הנבואה, נתקיימה שלא

עצמו אליו  רק חילול שהיתה בזה אין לאחרים, ולא

להתבטל. היא יכולה וע"כ  ה'

äàéáðä  íéøî  úàåáð  ìò ïë úåù÷äì ùé èøôá

ìëì äîñøôúäù

êà [ãî הנבואה את  אלא מיישב אינו  זה תירוץ

במראה  עתה עצמו  למשרע"ה שהיתה

לאחרים זו נבואה נודעה שלא היה הסנה שלא (וי"ל

בטילה) היתה אם ה' כן חילול להקשות יש  עדיין  אך  ,

ע"ה  הנביאה מרים שנתנבאה הנבואה לגבי 

ישראל', את  שיושיע בן להוליד  אמי 'עתידה

לרבים התפרסמה זו מרים שנבואה זאת (שאמרה

פניה  על אח"כ שטפח בחז"ל כדאי' אביה לעמרם
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נבואה  נתחזקה ובפרט לרבים, הנבואה נודעה ומסתמא

בהצלת הנבואה שמתקיימת  בנ"י כשראו אח"כ זו

וכו') פרעה בבית  וגדילתו פרעה בת ע"י וא"כ משרע"ה ,

יכולה  היתה ואיך ה', חילול יש זו  נבואה בביטול

להיבטל. זו  נבואה

 øçà óà  ìàåâä  úåéäì  ä"òøùî ìåëé  äéä

åúøéèô

' éúå [äîממית הש"י היה אם שאף  שי "ל מו "ר 

להיות יכול היה ע"ה רבינו  למשה

לתחיה, שוב מקימו  שהיה ע"י או הגואל, אח"כ

בגמ' צד  שיש  צדקינו משיח לגבי (סנהדרין וכדאי'

צח) לתחיה,דף הקמים מן  היינו מתייא, מן שהוא

להיות יכול היה עדיין לתחיה קימתו  ללא אפי ' או 

בגמ' שאשכחן באופן  ע"א)הגואל קג  דף  (כתובות 

להוציא  שבא הנשיא יהודה רבי  הק ' רבינו אצל

בספר  ע"ז ואי' פטירתו, אחר בקידוש  ביתו לבני 

הש"ס חסידים בגליון רעק "א והביאו תתשכ "ט, (סי'

חפשישם) דבמתים הדין  נאמר  לא צדיקים שאצל

פטירתם, אחר  אף בגופם המצוות לקיים ויכולים

אף  ישראל את  לגאול משרע"ה גם יכול היה וא"כ 

אלעזר  רבי אצל אשכחן  [וכעי "ז  פטירתו  לאחר

פטירתו אחרי  שנה ושנים שעשרים שמעון  ב"ר

בגמ' כדאי ' עירו  בני את לשפוט דףהמשיך (ב"מ

ע"ב) ].פד

ùåãé÷á àéöåäì ÷ø åúéáì ' ÷ä åðéáø àá òåãî

êøãáå] [åî'הק רבינו  בא מדוע ביאר אגב

חובת ידי להוציא רק לביתו 

לא  השבוע ימות שכל בזה הביאור שי "ל קידוש,

אלא בביתו  כלל הק' רבינו  משכנוהיה תמיד היה

לתלמידים, תורה מלמד  בביהמ"ד, ה', בבית

במשך  עולם מגדולי כמה אצל אף  כן  וכדאשכחן 

אשתו שהיתה שאי' המהרי "ל אצל כגון  הדורות 

הדלקת ממנו  ולשמוע לראות המדרש  לבית באה

עם  מדרשו  בבית מדליק שהיה חנוכה, נרות 

אי ' שבת  בליל ורק  תמיד , שם שהיה התלמידים

עמו אוכלת שתהא הכתובה שמתנאי  ,é ברמב"ם

שב"ק  ליל סעודת  לערוך  לביתו  רבי  חוזר היה ואז 

לב"ב  הצער עיקר  היה זה וע"כ ב"ב, עם

לקדש  בא וע"כ זאת , לה יחסר  שעתה בפטירתו 

שבת  בליל למשךלה ג "כ  נשאר היה (ואולי

].הסעודה)

'÷ä  åðéáøî ãåîìì à"à ì"æéøàä øåàéáì

åððéðòì

 íðîà [æî מעשה בביאור האריז "ל מדברי 

רבינו בא שלא משמע הק ' דרבינו

הגשמי  בגופו  לקדש  הנקרא הק' רוחני זך בגוף  (אלא

בקבר) הטמון הגשמי לגוף  דומה שהוא דרבנן, ,חלוקא

הקדוש , דרבינו  להא לדמותו  א"א דידן בנידון וא"כ 

הגשמי בגופו לגאול משרע"ה צריך  לכאו ' שהלא

מיוכבד אמי שנולד  עתידה דמרים הנבואה היתה (שזו

גופו  על  שקאי שנראה ישראל , את  שמושיע בן שתלד

מג"ע  זך רוחני גוף  מהני ולא מיוכבד , שנולד הגשמי

משרע"ה) .שבדמות

åäéìà  ìò ñ"úçä øåàéá ïéòë  ä"òøùî  ìöà ì"é

 è" ìæ àéáðä

àìà [çîלעליית משרע"ה פטירת  לדמות  יש 

השמימה, בסערה הנביא אליהו

בזה החת "ס  דברי סי'שידועים ח"ו תשובות (לקוטי

לא צח) מעולם כי  דרכו  יורה האמת אבל וזל"ק , ,

נפרדה  אך  טפחים מיו"ד למעלה בגופו  אלי' עלה

_________________________

שב"ק ,י. בליל אצלו שיאכל הגר"א ממנו ביקש  וילנא לעיר וכשהגיעו אשתו, עם יחד גלות  עשה אריה שהשאגת מעשה וסיפר

הסכים  לא ולזה שב"ק, בליל אחד בשולחן אשתו עם לאכול הבעל שחייב הנ "ל הרמב"ם בדעת  מפרש שהוא אריה השאגת  וענה

הגר"א. אצל לאכול השאג"א יכול היה לא וע "כ הק ', עיניו בקדושת וזהירותו קדושתו מגודל הגר"א



תשע"ז  שמות פרשת דא"ח לט ליקוטי

למעלה  ומשמש  עולה והנשמה שם מגופו נשמתו 

בג"ע  ושורה נתדקדק וגופו שרת מלאכי בין 

במהרה  הבשורה וביום הזה בעולם התחתון 

ואז  הלז  הקדוש בגוף נשמתו  תתלבש  בימינו 

והוא  ישראל ונביאי מחכמי  אדם ככל הוא

רבינו ממשה או השילוני אחיה מרבו מוסמך

פנחס הוא אם י"ח)ע"ה ו' שמות והוא (יב"ע ,

בני ככל דין לו  יש  ואז ישראל חכמי את  יסמוך 

בעולם  ומתראה שמתגלה פעם בכל וכן  ישראל

בנשמתו כשמתגלה אך הזך  בגופו מלובש הזה

במתים  במצות  מחויב איננו  אז המילה ביום כמו

ממעלה  למעלה ממטה שיורד ועוד  כתיב חפשי 

אופן  על וכשמתגלה תחומין שם שייך לא למטה

תורה  שלומד  פי על אף  מלאך  הוא הרי זה

דה"ל  דבריו  עפ"י הלכה לקבוע אין  דינים ומגלה

בבת משגיחין  ואין נבואה ורוח חלום כמו  רק 

מגדולי הוא הרי גופו  בלבוש כשמתגלה אך  קול

ואיבעיותחכמ  קושיות יתרץ ותשבי ישראל י

וכשראהו מורה, כמוהו מי כי  תשמעון  ואליו 

לאו וא"ל גוים של הקברות בבית  אבוה בר רבה

מר  ע"א)כהן קי"ד גופו(ב"מ בלבוש נתגלה אז 

מר  כהן לא לשאול שייך לא גוף בלא דאנשמה

בלבוש  ע"כ אלי' אמרן אם שמעתתא שב והני

מג"ע  בא וא"כ  הלכה לברר כדרכו אמרן  גופו 

למטה  מלמעלה לא הקרקע שטח ע"פ התחתון 

בקפיצה  ובא תחומין  דאין מוכרח הוא ושפיר

עכ "ל. זה. ושמור

ð" äå יכול היה ע"ה רבינו משה אצל שגם י "ל

הנביא  דאליהו הזאת  בחי' מעין להיות 

לא  אך מגופו נשמתו  נפשט שהיה לטוב זכור 

לקבר בגוף  שב להקימו היה שצריך  (באופן

באיזה בתחייה"מ) הק' הגוף  מונח היה רק אלא

גוף  כמו  הזה בעולם התחתון  עדן בגן  מקום

היתה  ישראל לגאולת הצורך ולעת  דאליהו ,

אליהו אצל כמו לגאלם, לגופו נשמתו  חוזרת

זל"ט. הנביא

íâå íåé ìëá úåëìä äðåù äéäù éî ïéã  äî

íéáøá åøéáç éðô ïéáìä

' àå] [èîהנ"ל קושיא על תי ' (איךהתלמידים

היתה  והלא ע"ה רבינו משה מת היה

וכו') בטילה לטובה דאי 'הנבואה מה ע"פ ,

לרבו שהקשה זצ"ל שולזינגר  מהגרמ"מ

הלכות שהשונה דאי ' הא על זצ"ל  הסטייפלער

וכדו ' החמה בנץ יום כל שמתפלל מי  או יום בכל

ומאידך  עוה"ב, בן  שהוא לו מובטח דברים, עוד 

חלק  לו שאין ברבים חבירו  פני המלבין  על אי '

שונה  שהיה אדם של דינו מה וא"כ הבא, לעולם

חבירו פני  הלבין וגם וכדו' יום בכל הלכות 

ומכל  מצוה שמכל הסטייפלער לו  וענה ברבים,

ישנם  הנ"ל לאדם וא"כ מלאכים נבראים עבירה

הטובים  מלאכים מלאכים, של קבוצות שתי 

והם  יום כל שונה שהיה מההלכות שנבראו 

לאדם  לו  שמובטח מעלה של בי"ד לפני טוענים

הרעים  המלאכים עומדים ולעומתם עוה"ב, זה

חבירו פני  מלבין שהיה מהעבירות  שנבראו 

לעולם  חלק לו שאין וטוענים צועקים והם ברבים,

יותר  החזקים ואלו אלו , עם אלו  ומתדיינים הבא,

בפנימיות יותר שנעשו או יותר שמרובים אלו (כגון

וכדו') מנצחים.הלב המה ,

 úà  çöðî  äéä àì éàãåá âøè÷îä êàìîä

ä"òøùîã  äáåèä  åúàåáð

ð" äå [ ð של המילה שדחיית  בעניננו , י"ל

מלאך  לבריאת  גרמה משרע"ה

ברמב"ן)מקטרג כדאי' ה' בשם נקרא שהוא (והמלאך

נגד  להלחם בא זה ומלאך משה, את להמית  ביקש

אה"נ  אך למשרע"ה, שהיתה לטובה הנבואה

הנבואה  את  לנצח זה מלאך  יכול היה לא שבודאי

ודאי והיא להיבטל, יכולה אינה שהיא לטובה

עד  שלע"ע אלא המקטרג, המלאך  את סוכ"ס  תנצח

שהיה  המלאך  מקטרוג משרע"ה סבל הנצחון 

אך  בחז "ל, כדאי' וכו ', רגליו ועד  מראשו  בולעו



לנפשך  חכמה דעה מ 

המלאך  היה אלא לבסוף  מת  משה היה שלא בודאי 

גופא שבצער עד  לצערו צער ממשיך בחי' (שהוא

המקטרג מיתה) מלאך והיה העוון לו  מתכפר היה

לבסוף ]. מתבטל

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


