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íéîçøå ïéã ãñç àåä øãñä  äàéøáä úìéçúá

íéîçøå ãñç ïéã àåä øãñä ïëùîä úééùòáå

 úùçðå óñëå áäæ íäù

 àúéà וזהב דחסד  מסטרא הוא דכסף בזוה"ק 

מסטרא  ונחשת דגבורה מסטרא

ההשתלשלות וסדר העולם ובבריאת דתפארת ,

גבורה  ואח"כ  חסד  שהוא כסף  בבחינת  תחילה היה

היה  דתחילה אבות  הג' סדר  וכמו  תפארת , ואח"כ 

יצחק(חסד )אברהם יעקב (גבורה)ואח"כ  ואח"כ

אלא (תפארת ) כך, הסדר  אין  המשכן  בענין  אמנם ,

[והנה  נחושת. ואח"כ  כסף , כך  ואחר תחילה, זהב

אותיות שהוא רבינו , משה בחינת  הוא נחשת סוד

לתיבת תצוה' 'ואתה סמיכת סוד וזה שת, – נח

ג' הם אלו  כי תרומה, פרשת  שבסוף  'נחשת'

דתיבה  הבל, שת  משה בסוד משה של גלגולים

נח  שהוא נחשת  הוא תרומה פרשת של אחרונה

והרי משה, שהוא תצוה' 'ואתה ליה וסמיך ושת ,

שבמשה]. מדרגות ג' הם

ò" ë ááåñ ãâðë  óñëå ò"ë àìîî ãâðë áäæ

'éçá àåäù áéùç àì äéî÷ àìåë ãâðë úùçðå

íöò

ïéðòäå,'ה ביחוד  הם מדרגות  ג' דהנה הוא

וכולא  עלמין, כל וסובב עלמין, כל ממלא

חשיבא כלא אלקות )קמיה עצם זהב (בחי' ובחי ' ,

נחשת ובחי' סובב, כנגד כסף  ובחי' ממלא, כנגד 

עצם וסובב כנגד ממלא המיחד האמצעי קו (שהוא

להתחיל כאחד ) אפשר  אי  הבריאה בתחילת  ואמנם ,

פחד  יש  כי כ "ע, ממלא מדרגת  שהוא זהב עם

כל  סובב עם להתחיל צריך  ולכן  החיצונים, מאחיזת 

ורק  כסף, שהוא הזהב עלמין  מדרגת  לגלות  אח"כ 

המדרגות ב' ליחד ואח"כ  עלמין, כל ממלא שהוא

קודש  בשבת ואמנם נחשת . בחי ' שהוא עצם בסוד

כנגד  שבת  דליל המשכן , סדר כפי הם מדרגות הג'

סובב  כנגד שחרית  ושבת  זהב, בחי ' כ "ע ממלא

וכנגד  עצם כנגד במנחה ושבת כסף, בחי ' כ"ע

נחשת.

äàîéúñ  ÷"àá  íä  ì"ðä úåâøãî 'âä éùøù

ìù úåâøãî 'âä  íäå ùåáìîå ïåîã÷ øéåàå

 ãéçé ãçà ïåîã÷

 äðäã היחוד לעולמות לעלות זוכים כאשר 

של  לאור  זוכים כאשר כן  וכמו  בשורש,

דעתיקא  תורה של לאור  ונכנסים קודש שבת

הוא  הסדר דרזין, דרזין  התורה שהוא סתימאה

דרך  כי ונחשת , וכסף  זהב שהוא לעילא מתתא

כך  ואחר  ממלא ידי על הוא להיחוד  הכניסה

שהם  העליון  בשורש והנה עצם. כך ואחר  סובב

השורש  בחינת מא"ק, שלמעלה מדרגות הג'

סתימאה, א"ק  של המדרגה הוא כ "ע דממלא

קדמון , אויר הוא עלמין  כל דסובב והשורש

הוא, והענין  המלבוש . הוא דעצם והשורש



לנפשך  חכמה דעה ד

אור  שהוא שאף  בחינה יש סתימאה שבא"ק 

משער  הקב"ה שהיה בחי' שם היה פשוט,

דשרשי הדק  בערך  ממלא כבחי ' והוא העולמות ,

'קדמון ', הנקראת  המדרגה והוא העולמות ,

לבחינת שורש  שהוא קדמון דאויר והמדרגה

דהמלבוש  והמדרגה 'אחד ', נקרא עלמין  כל סובב

והוא  'יחיד' נקרא עצם לבחינת שורש שהוא

דכל  ואף  עצמיים. שעשועים של המדרגה

עצמיים, שעשועים בבחינת  הם שם המדרגות

מדרגות לג' דק בשורש  הבחנה בהם יש  מ"מ

מוהרש"ב  שביאר  וכמו ועצם, וסובב דממלא

תרס"ו) המאמרים ספר .(בסוף

 ãåñá äîìù  úîëçî  äìòîì  çéùîä úîëç

äìòîì ãéúòìã  äùî úâøãîå  äîëç úåéîéðô

 éîöòä äîëç ãåñá  çéùî úâøãîî

 äðäå ויחכם לשלמה חכמה נתן  וה' בכתוב איתא

המלך  שלמה שהיה ומבואר אדם, מכל

ואמנם  ממשה, יותר אף  ולכאורה מכולם, חכם

תתאה  חכמה הוא שלמה דחכמת  בזוהר  איתא

חכם  שיהיה הרמב"ם כתב המשיח ומלך  בלבד,

רק  אינו המשיח מלך  של החכמה כי משלמה, יותר 

ישיג  והמשיח עילאה, חכמה אלא תתאה חכמה

למעלה  והוא דרדל"א, ג"ר  בחי ' היחידה פנימיות 

פנימיות חכמה פנימיות  בסוד  החכמה ממדרגת 

באדמו"ר  איתא רבינו  במשה והנה עתיק,

קנ"ו)האמצעי  קנ "ה דף בשלח חיים דמשה (תורת 

בחי ' ישיג והוא משיח ממדרגת למעלה דלעתיד 

לחכמים, אב נקרא רבינו  משה ולכן  העצמי, חכמה

מצוה  לחדש  יכול אינו  המשיח מלך  אפילו כי

התורה  כל אך  שעה, לפי  רק נבואה פי על חדשה

והוא  לעולם, יתבטל לא רבינו ממשה שקיבלו

המצוות, שורש שהוא העצמי  החכמה מבחי '

כפשוטו אינו לבוא לעתיד בטלות  דמצוות ומש "כ

הבעה"ת  האלכמ"ש  'אתה במאמר באורך (כמשנ "ת 

פלא') .עושה

 úáùá  íä 'äðù' úðéçáá ì"ðä úåâøãî 'â

 úáùå  úáù  ìéìã  úåâøãî 'âä íäù ùãå÷

äçðîá  úáùå úéøçù

 äðäå שהם בחינות  בג' נבחנים המדרגות  כל

ויש  יצירה, בספר כדאיתא נפש שנה עולם

ועצם  וסובב דממלא הנ"ל מדרגות  הג' להבחין 

והוא  ויחיד , אחד קדמון  של המדרגות שהם

ויש  היחוד , השגת  דרכי שהוא נפש במדרגת 

שהוא  עולם ובבחינת שנה בבחינת גם להבחינם

הג' הוא זמן  בבחינת  והנה מקום. ובחינת  זמן בחי '

של  השורש  הוא שבת  דליל קודש , דשבת  מדרגות

השורש  שהוא קדמון , ומדרגת כ"ע, ממלא מדרגת 

של  השורש הוא שחרית ושבת תתאה, דיחודא

מדרגת והוא יחו "ע, של השורש  והוא כ "ע, סובב

קמיה  'כולא של השורש  הוא מנחה ושבת  'אחד',

'יחיד' של המדרגה והוא עצם, בחי ' חשיב', כלא

עצמיים. שעשועים בחי ' שהוא

 ïåéö øäá  íä 'íìåò'  úðéçáá  ì"ðä  úåâøãî 'â

'éçá àåäù  ÷" äéò íéìùåøéáå  ùã÷îä úéááå

 ÷éãöä  ìù  ùøãîä úéá

 úðéçááå הנ"ל מדרגות  הג' להבחין יש  מקום

ששם  ציון הר  שהם מקומות  בג'

המקדש  ובבית דוד, בית  מלכי  עתה קברי (שהוא

המערבי) כותל  של עיה"קהמדרגה ובירושלים (והוא ,

הצדיק ) של המדרש  בית היה בחינת  המלך  דוד  דהנה .

דהמלכות, יסוד בחי ' שהוא ציון  הר  הנק' במקום

וכלי אמצעי וכלי  חיצון  כלי  שהם מדרגות ג' בה ויש

היסוד  של אמצעי  כלי  בחינת הוא ציון והר פנימי ,

פנימי, הכלי  בחינת  הוא המקדש  ובית דהמלכות,

כמה  בזה ויש  חיצון. הכלי בחינת הוא וירושלים

מקומות דג' ביארנו  ובכ"מ סודות, וכמה הבחנות

בחי ' חיצון  כלי דהיינו לפנים מהחוץ כסדרן הם אלו 

בחי ' פנימי  וכלי סובב בחי' אמצעי  וכלי  ממלא

אחר , באופן  הסוד  עומק  עפ "י  נפרש  עתה אך עצם,

כלי הוא כ"ע ממלא כנגד שהוא ראשונה דמדרגה

כנגד  שהוא שניה ומדרגה ציון, הר  שהוא האמצעי 



תשע"ו  תרומה פר' השל"ס

וכותל  המקדש בית שהוא פנימי כלי  הוא סובב

הוא  עצם כנגד שהוא שלישית  ומדרגה המערבי,

של בכל  המדרש  ובית ירושלים שהוא חיצון  י

קה"ק  בפנימיות  היחוד  דבגמר הוא, והענין הצדיק.

בו כי  מעלה תוספת בו  ויש חיצון  הכלי מזדכך 

האני תיקון בסוד  עצם של המדרגה שלמות מתגלה

כפי ית' הבורא של האני שהוא דקדושה האמיתי 

להלן . שיתבאר

 àåäå úéùéù  äâøãîá àìà íðéà äúò  íéãåçéä

 àåä úéòéáùä äâøãî  ÷øå ïåöøä  ìëéä úðéçáá

 ÷"ä÷ ìëéä úðéçáá ãåçéä øîâ

äðäã' הק באר "י  דאיתא פ"א ידוע ל"ו שער (ע"ח

בשלמות,ופ"ב) אינם עתה היחודים דכל

הגדולים  זו "ן  יחוד שהוא שישית מדרגה ואפילו

מכתרה, למעלה שכתרו באופן  הוא בקומתם, שוים

מדרגה  בבחי ' היחוד  שלמות יהיה לעתיד ורק

מלכים  שני  בסוד לכתרה שוה כתרו  שאז שביעית,

דכאשר  בע"ח שם ומבואר אחד . בכתר משמשים

למעלה  שכתרו  באופן  שישית מדרגה רק יש 

להיסוד  עולה דהנוק' שהמלכות נמצא מכתרה,

בספירה  היא דהרי  הז"א, כנגד שאינה כיון  דידה

למעלה  שכתרו  כיון ממנו למטה יותר  אחת 

בכתרם  שוים שהם שביעית במדרגה ורק מכתרה,

במקומה. למטה דהנוק ' המלכות גם מתפשטת

ïéðòäåבשלמות אינם כאשר  היחודים דכל הוא,

ולא  בלבד, הרצון היכל בבחינת הם

קה"ק, היכל ההיכלותבבחינת  בביאורי (כמבואר

שם) הגריא"ח ובהגהות מגיע להגר"א שאין  והיינו  ,

דידה  פנימי  כלי  בסוד  הנוק ' פנימיות  עד היחוד

אמצעי כלי  עד אלא הקדשים, קודש  בחינת שהוא

בזמן  היחוד  התגלות  הוא שם ציון  בהר ולכן דידה,

בלבד , הרצון  היכל מדרגת דרך על והוא הגלות,

הנעשה  החיצון  היחוד של המדרגה בחינת וזה

הנעשה  החותם שהוא שמו' 'למען  בתיבות בתפלה

דב"ן . ב"ן  מבחינת 

åøúëì äåù  äøúë  úåéäì ' ÷åðä  äìåòùë

'÷åðã  úåëìîä èùôúî  úéòéáù  äâøãîá

 êéúåðééòî  åöåôé' ãåñ àåäå äèîì åîå÷îá

' äöåç

äðäå כל ממלא של הקדושה כנגד זו  מדרגה

ב' ניצוץ הוא העליון  ששרשו  עלמין 

דפרשת בדא"ח ונתבאר פ"א מ"ב שער בע"ח (הנזכר

עי"ש ) הצדיקים,תרומה נשמות  שורש  שהוא ,

המקדש  בית  של מהקדושה נשאר  הגלות  ובזמן

של  האור מאיר ושם המערבי , כותל בחי ' רק 

הו שבשורש הק' ואמנם השכינה א', ניצוץ סוד  א

המדרגה  של האמיתי היחוד  לעורר  נזכה כאשר

באופן  בשוה שוה זו "ן  היות שהוא שביעית

של  המדרגה לעורר נוכל לכתרה, שוה שכתרו 

בבחי ' היחוד גמר שהוא הקדשים קודש  פנימיות 

עד  הקדושה תתפשט ואז  דנוק', פנימי  הכלי

שהיא  ירושלים קדושת שהוא דהמלכות המלכות 

מלכות בחי' שהוא דנוק ' חיצון  הכלי  כנגד 

דמלכות.

 äæå מעיינותיך יפוצו  בבחי' הבעש "ט ענין  עיקר

הגאולה, תלוי שבזה המשיח לו שאמר חוצה,

בשם  מליובאויטש האחרון  האדמו"ר שביאר  וכמו 

בחי ' עד שיתפשט היינו 'חוצה' דבחי' מהריי "ץ,

והוא  במקומה, למטה דמלכות  המלכות  התפשטות 

שביעית דמדרגה השלם היחוד  את שיעוררו ידי על

הצדיקים  עבודת הגלות בסוף דעתה ור"ל כנ"ל.

היחוד  שהוא הגאולה של המדרגה לעורר היא

ועי"כ  קה"ק, פנימיות  בבחי ' שביעית דמדרגה

המלכות של המדרגה עד בחוץ היחוד גילוי  יתפשט

הגאולה. תלוי  ובזה דמלכות,

 èåùô øéù ãåñá  ÷" ä÷á  úîà ÷éãöä ùøåù

 ãåñá  úåëìîäã ïåöéç éìë ãò  åúåèùôúäå

òáåøî øéù

ïéðòäå בסוד האמיתי ליחוד זוכים דכאשר הוא,

לפני כה"ג כניסת של לסוד וזוכים הכתר,



לנפשך  חכמה דעה ו 

זוטא, אדרא בסוף רשב"י  וכמ"ש  לקה"ק, ולפנים

שביעית המדרגה של לקדושה לזכות יכולים אז

לזכות יכולים ואז ולפנים, לפני  של הקדושה שהוא

נכנס  הכה"ג כאשר כי חוצה, מעיינתיך ליפוצו

ולפנים, לפני  פשוט השיר  שם מתגלה ולפנים לפני

משולש  כפול פשוט שיר בבחי' מתפשט אך

למטה, עד  שמתפשט מרובע בחי ' עד  מרובע,

בירושלים  קה"ק  קדושת  התפשטות  ענין והוא

עולה  המלכות  כאשר  כי מרובע, שיר בסוד עיה"ק 

באופן  שביעית, מדרגה בסוד  היחוד  לשלמות 

עד  היחוד מתגלה ממילא לכתרו, שוה שכתרה

וירידת התפשטות בסוד  דמלכות מלכות  בחי '

המלכות למקום היסוד ממקום דמלכות  המלכות 

ל"ו) שער בע"ח .(כנ "ל 

 åäæåז"ל מקאזניץ המגיד ישראלשכתב (עבודת

יו"כ ) שנכנס על  כה"ג ישמעאל ר' דאפילו

שר' אף  וכו', ברכני  הקב"ה לו ואמר ולפנים לפני

מ"מ  עולם, יסוד צדיק  בעצמו היה ישמעאל

כי הדור , צדיק שהיה קנה ידי על נעשה העיקר

ידו ועל ממקומו, היחוד  פועל הוא אמת  הצדיק

היחוד . ולגמור  ולפנים לפני להכנס הכה"ג יכול

בגמ' ע"ב)וכדאיתא ג ' לרבי(פסחים ליה שלחו

בתירא  בן  יהודה רבי לך  שלם בתירא בן  יהודה

ועי"ש  בירושלים, פרוסה ומצודתך  בנציבין  דאת

לעלות צריך היה לא למה טעמים כמה בראשונים

בכל  אמת  שהצדיק בזה הסוד  עומק  אך  לרגל,

באמת כי לקה"ק , מקושר הוא הרי  שנמצא מקום

משה  בחי ' בסוד בקה"ק הוא אמת  הצדיק שורש 

מגיע  והכה"ג ה'כרובים, ש 'ני  מ'בין בר"ת הנרמז 

היחוד  לגמור  השרשי  הכח אך הכרובים, עד  רק 

בפנימיותו שהוא אמת  הצדיק בכח הוא הפנימי 

הכרובים, שני מבין  פשוט השיר בבחי ' מושרש 

שהוא  מרובע השיר  בבחינת  אחוז  הוא ובמקומו

חיצונה  הכי המדרגה עד היחוד  התפשטות 

חיצון  הכלי  שהוא דמלכות מלכות  במקום

של  המדרש  בית של הגדול הסוד  והוא דהמלכות,

הכלי במקום שהוא עיה"ק , בירושלים הצדיק

בכל  ודבוק  מקושר הוא אך  המלכות , של חיצון

הגנוז  משה בבחינת אמת הצדיק  פנימיות  עם עת 

שהוא  פשוט השיר במקום ה'כרובים ש 'ני  מ'בין 

משה  כלת סוד ששם המלכות  של פנימי הכלי

הפנימית.

 ïëìåמלכות בקברי מתגלה עלמין כל דממלא אף

בכותל  מתגלה כ"ע וסובב דוד , בית

בקה"ק  ששרשו עצם של המדרגה מ"מ המערבי,

קה"ק  היכל כי  הצדיק , של המדרש בבית מתגלה

שהוא  הספיר  לבנת  היכל של המדרגה עם מיוחד

הניגון  התפשטות בסוד דמלכות , המלכות  סוד

מרובע. שיר  לבחי'

åäæå שלכאורה וטען בראש מי  אמר  שירבעם

ולפנים, לפני  נכנס שהוא ביסוד  הכל תלוי 

הוא  והרי  יוסף, בן משיח שהוא לאפרים שייך  והוא

ישי בן  הקב"ה לו אמר ואמנם בראש , להיות צריך

מדרגת שהוא פשוט השיר העיקר אין כי בראש ,

בכח  שהוא מרובע השיר אלא ולפנים, לפני היסוד 

ולכן  היסוד, בכח ולא המלכות בחי ' שהוא עטה"י 

בראש . דוד  בן 

ïëìå התחיל העולמות ברא הקב"ה כאשר 

השאיר  ושם האמצעית מנקודה הצמצום

הקו, שורש הניצוץ נקודת  שהוא י ' נקודת הקב"ה

עם  דאיהו  עד נחית  לא א"ס  בזוהר  אמר זה ועל

שהוא דמלכות  מלכות שהוא זוגיה , העיגול בת 

שורש  ושם דעשיה, דמלכות  מלכות  של האחרון

והוא  הצמצום, כל של התיקון  שורש ושם הצמצום,

ר' וכמו המקום, מן למעלה שהוא הדור  צדיק בחי '

שני בין במקום עצמו  והוא בנציבין יהודה

הוא  אמת שהצדיק  ענין והוא כנ"ל, הכרובים

של  התכלית סוד וזה העצמית , הנקודה את המגלה

והעיגול  העשיה, גילה שהקב"ה העולמות בריאת 

בחי ' שהוא העצמי  האני  עם מקושר דעשיה

הי ' בבחי ' הצמצום סוד משורש הראשון הניצוץ

ואכמ"ל. דס "ג,



תשע"ו  תרומה פר' ז של"ס

 âåðòúå áëøåîä âåðòú ñ"ä  ì"ðä  úåâøãî 'â

 êà ùâøåî åðéàù èåùô âåðòúå  ùâøåîä

ùâøåî åðéàù âåðòú àåä  úåîìùä úéìëú

ùâøåîá àáä

 äðäå תענוג של השורש הוא סתימאה א"ק 

הוא  קדמון  ואויר זהב, בחי ' והוא המורכב

כסף , בחי' והוא המורגש  תענוג של השורש 

שאינו פשוט תענוג של השורש  הוא והמלבוש

הפשוט  תענוג והנה נחשת . בחי' והוא מורגש,

והוא  כיפור, יום של הקדושה הוא מורגש  שאינו 

הרי שבת במנחת  ואמנם מנחה, שבת  של הקדושה

דהרי מורגש , תענוג של בחי' איזה גם שיש  רואים

שהוא  יו"כ כמו ולא שלישית בסעודה אכילה יש 

יו"כ  של מהבחי ' דלמעלה הוא הסוד אלא בתענית ,

בחי ' בו יש מורגש, שאינו פשוט תענוג שהוא

יום  של המורגש בחי ' שהוא פורים בסוד  מורגש,

תתענגו, אל תתענו תקרי  אל  בזוהר  כמ"ש כיפור

בחי ' גם בו שיש ג' סעודה בחי ' הוא זה ומעין

שאינו תענוג מבחי ' בשורש  שהוא אף מורגש

מורגש  שאינו  פשוט תענוג הנקרא והוא מורגש,

במורגש . הבא

äæå אף כי פורים, של הקדוש  היום של הקדושה

יסוד  בכח והכל מרדכי סוד  הוא שעיקרו

אך  הפנים, בנקודת והן האח' בנקודת  הן  דאבא

לו ותהי  בסוד המלכה באסתר תלוי  הכל אעפ"כ 

המלכות שהוא מרובע השיר  בסוד והוא לבת ,

שעולים  בי"ע עולמות של הבחי ' והוא דמלכות,

למטה. הקדושה התפשטות  ע"י למקומם

 àìîî éùøùì ñðëäì úáùá äãåáòä ø÷éò

äâøãîä äìâúî ñ"ìùã äìéëàáå íöòå ááåñå

ùâøåîá àáä  ùâøåîá  åðéàù âåðòú  ìù

äðäå הוא עלמין  כל דממלא הראשונה העבודה

להתבונן  רק  ולא שבת, דליל העבודה

של  השורש כפי  אלא למטה, ההשתלשלות בסדר

הממלא  שורש שהוא וביה, מניה העולמות  שיעור 

של  והעבודה המורכב, תענוג בסוד  באק "ס למעלה

כפי להיות צריך עלמין, כל בסובב שחרית  שבת

קדמון  באויר  שהוא הסובב של העליון  השורש 

של  והעבודה במורגש, הבא הפשוט תענוג בסוד

השורש  כפי להיות צריך  עצם בסוד שבת מנחת 

תענוג  בסוד  במלבוש  שהוא עצם של העליון

בדיבור  ושמור  זכור ואמנם במורגש. שאינו  העצמי 

השלמת מתגלה דשל"ס ובאכילה נאמרו , אחד

בחי ' בו  ויש מורגש שאינו תענוג של המדרגה

שלא  התו "ח כתב ולכן כנ"ל, פורים ע"ד  מורגש

כי בשל"ס, רק שבת מנחת של המדרגה נשלם

פשוט, לשיר רק  ולא מרובע לשיר להגיע העיקר

הקדושה  התפשטות  אך אחד, ענין הם שבאמת אף

שאינו הפשוט התענוג בחי ' הוא מרובע שיר  עד

במורגש . שבא במורגש 

ïëìå ממלא בסוד זהב תחילה הוא המשכן סדר

ואח"כ  כ"ע, סובב בסוד  כסף ואח"כ  כ"ע,

ש "ת נ"ח הוא נחשת סוד כי  עצם, בסוד  נחשת

מהכל  למעלה הוא ומשה רבינו, משה בחי ' והוא

ממשיח, למעלה בשורש  והוא לנביאים, אב שהוא

מנחת של המדרגה כנגד  הוא ולכן  ברדל"א, ושרשו 

החכמה  בבחי ' בשורש  למעלה כי  ושל"ס, שבת

התענוג  שבחי' באופן מעלה תוספת  יש העצמי 

במורגש . גם יבוא מורגש  שאינו 

íéìùåøé íò ùã÷îä  úéá ãçéî úîà ÷éãöä

 àîù àåäù äàéøá  íò  úåìéöà ãåçé ãåñá

íéìù

 äðäå הוא לארץ דחוץ יעקב קהלות  בספר איתא

יצירה, בחי' ישראל וארץ עשיה, בחי '

בחי ' המקדש  ובית  בריאה, בחי' עיה"ק וירושלים

בחי ' הוא אמת הצדיקי  של האור ואמנם אצילות .

והצדיק  א"ק, כנגד והוא ה'כרובים, ש 'ני  מ'בין  קה"ק 

יחוד  שהוא השלם היחוד  ליחד  הכח לו  יש  אמת 

היחוד  סוד  והוא שלים, שמא הנקרא אלהי"ם הוי"ה

הגר"א כמ"ש בריאה עם דאצילות  (ספד"צ הכולל



לנפשך  חכמה דעה ח

בסוד פ"ד ) אלקים דהוי"ה היחוד סוד עיקר  והוא

עם  ירושלים שמיחדים הענין וזה ובריאה, אצילות 

בריאה, עם אצילות  יחוד  דרך  על שהוא המקדש

היחוד  סוד שמעורר אמת הצדיק  בכח נעשה וזה

עד  הקדושה מתפשט ועי"כ דקה"ק  הפנימי 

ח  מעיינותיך יפוצו בבחינת וצה.ירושלים

 äðäåובזכות בשמחה, מרבים אדר בחודש עתה

כל  של בתיקון  שעוסקים אמת הצדיקי

של  הניגון שהוא מרובע, שיר  בסוד העולמות 

רגע  בכל הצדיקים עבודות  כל כי  אמונה, שעשועי

כ"ע  וסובב כ"ע ממלא של ליחודים להכנס הוא

למטה  בעולמות  רק  ולא חשיבי , כלא קמיא וכולא

עליונים  הכי בעולמות העליונים בשרשים אלא

מדרגות ג' של השרשים שהם מא"ק שלמעלה

בג' לכוון צריך כוונה שבכל התו"ח וכמ"ש  היחוד,

פרטות, ופרטי  ובפרטות  כללות שהם בחינות ,

הכי העליונים בשרשים שהוא בכללות לכוון  והיינו

לזכות יכולים ועי "ז  אלו , מדרגות  של גבוהים

מטה  ידי  על המצרי את ויך  בבחי ' הקלי' כל להכניע

משה  בכח ויחו"ע דיחו "ע החיבור בחי ' שהוא משה

עצם. במדרגת שמושרש 

'äåאמיתית בתשובה לאדר להכנס שנזכה יעזור

לעשות מנת  על וללמוד ה', תשוב שהוא

היחודים  עת  בכל ליחד  וצריך  ליחד , מנת על שהוא

ולבנות חשיב, כלא קמיה וכולא וסובב דממלא

לבנותה, עתיד אתה באש כמ"ש  באש  המקדש

הצדיקים  של האש ידי  ועל היחודים, אש שהוא

בית את  הקב"ה יבנה ביחודים, עת בכל שדבוקים

ועין  מלכותך תראינה ועיננו דידן  במהרה המקדש

במהרה  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו  בעין 

אמן . בימינו 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã,שישית דמדרגה היחוד  הוא לנפשך חכמה

דהיכל  היחוד  של המדרגה כערך  רק  והוא

הקץ  את  לגלות יעקב ביקש ענין  וזה הרצון,

שיעקב  ובגר "א בהגריא"ח וכמבואר  הימנו, ונסתם

דהיכל  היחוד  בחי ' להקץ שמספיק חשב אבינו

נסתלק  אך בלבד, שישית  מדרגה שהוא הרצון

במדרגה  שיהיה מספיק אין היחוד כי שכינה ממנו 

של  למדרגה להגיע צריך אלא הרצון , היכל של

בגלות הרי ולכאורה שביעית מדרגה שהוא קה"ק 

ולא  שישית למדרגה אלא להגיע אפשר אי 

לשביעית.

íðîàå,' לראשך כתר  והיא לנפשך  חכמה 'דעה

לו ויש שישית למדרגה נכנס  כאשר כי

שגילה  אמת  הצדיקי  של הגילויים שהם כיסופים

יפוצו נאמר  זה שעל אמת  והצדיקי הק ' הבעש"ט

שיגיעו משלים הקב"ה עי"כ הנה חוצה מעיינותיך 

הימין  קץ של הסוד  מתגלה ואז שביעית למדרגה

סעודות הג' שהוא קדשך  שבת  שמור וגו ' נצור  וזהו 

המדרגה  שהוא שבת לליל רק  יזכו  שלא שבת  של

שחרית לשבת רק  ולא באק "ס  ששרשו ממלא של

תענוג  שורש שהוא קדמון  באויר  שרשו  שהוא

שהוא  שבת למנחת  אף זוכים אלא המורגש

במדרגה  היחוד שלמות  והוא המלבוש של המדרגה

שאינו הפשוט התענוג שורש  בחי' שהוא שביעית

התפשטות סוד  והוא במורגש שבא במורגש

נחית לא סוף אין בסוד דמלכות מלכות  עד  הקדושה

האי שתתגלה יעזור  וה' זוגיה. בת עם דאיהי עד

שיר  ובכח המלכות בחי' שהוא בידין  דלא אבנא

מלכות עד היחוד התפשטות  שהוא מרובע

נזכה  מלכות  אסתר ותלבש  בסוד  למטה דמלכות

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל לביאת



תשע"ז  יתרו פר' ט של"ס

תשע"זיתרופרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז יתרו  פר ' של"ס
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ו'-ז')ההההאאאאההההללללהההה:::: י"ח, (שמות ¨Ÿ¡¨

 ñ" ä  äøåôéöå ìáä ìåâìâ äùîå ïé÷ ìåâìâ  åøúé

ìáäî ïé÷ ç÷ìù äøúé äîåàúä

é"ùøéô יוצא אתה אין  אם וגו' יתרו חותנך  אני 

אתה  אין  ואם אשתך , בגין  צא בגיני

איתא  עכ "ל. בניה, שני  בגין  צא אשתך בגין יוצא

יתרו)באר"י הפסוקים קין (שער גלגול היה דיתרו 

תבות בראשי לו רמז  ולכן אחיו, הבל גלגול ומשה

אל  ולכן  'אחי', אותיות שהוא 'יתרו  'חותנך  'אני 

מחדש , גר  וזה מלך  שהוא אעפ"י בכבודו, יזלזל

חז"ל  שדרשו וכמו יתרו , לקראת  ויצא יקבלהו מ"מ

עכ"ד . אשתך , בגין צא בגיני, יוצא אתה אין ואם

מהבל, גבוה יותר הוא שבקין  הטוב כי  הוא, והענין

להתבטל  צריך  היה הבל שהיה רבינו  משה ולכן

לו'. וישק 'וישתחו ולכן שבקין , הטוב לחלק  לחותנו 

ãåò באר "י שמות )איתא יתרה (לקו"ת שהתאומה

שהיה  יתרו בת  ציפורה ה"ס מהבל, קין שגזל

את הבל גלגלול שהיה למשה נתן ולכן קין, גלגלול

יתרה  התאומה את בזה לו והחזיר  בתו, צפורה

כלת סוד  היא משה אשת  צפורה והנה ממנו . שגזל

מלכות סוד  הוא בניה ושני  אימא, יסוד  שהוא משה

משנים, שהם הכלולה דשבת נרות  ב' בחי' ע"ד  (והוא

ומלכות ) אימא אתה כנגד אין  אם לו שאמר  וזהו ,

בניה, שני  בגין  וצ"א אשתך, בגין  צ"א בגיני  יוצא

אדנ"י. הוי"ה יחוד  הוא צ"א

äãé ìòå  úåîìåòä ìë éèøô ñ"ä ' ÷ä  äøåúä

 ñ"àì íùîå  úîìòðä  ä"éåäì úåìòì êéøö

 úòãå íòèî  äìòîì

 äðäå שיר בסוד  צמצום היה הבריאה תחילת 

כדי הצמצום ותכלית  וכפול, פשוט

הוי "ה  אנכי ענין שהוא יתברך  שמו  שיתגלה

הק' התורה הוא העולמות  כל ותכלית אלקיך,

הוא  העולמות  פרטי  וכל הקב"ה, של שמו שהיא

וכל  התורה כל וכלל הק', התורה של פרטים

ובו הוא והתכלית  ב"ה, הוי"ה שם הוא העולמות 

כולכם  חיים אלקיכם בהוי "ה הדבקים ואתם תדבק,

יתברך , שמו  שהוא בתורה דבוקים אין ואם היום,

וגו'. מצאוני בקרבי אלוה אין כי על נאמר זה על

 äðäå ז"א הוא ב"ה הוי "ה בשם ראשונה מדרגה

ה' בסוד  המלכות  בו ונכלל דאצילות,

הק' התורה פרטי כל גילויי כלל ענין והוא אחרונה,

ב"ה  הוי "ה בשם נכלל שהכל העולמות, גילויי וכלל

בחינת והוא דאצילות , זו "ן  של הגילוי שבבחי'

התורה  פרטי  כל שהוא עלמין כל ממלא של הגילוי 

הק '.

íðîàåכדי הוא זה, הוי "ה שם גילוי תכלית כל

שהוא  הנעלמת , להוי "ה ידו על להתקשר 

הנזכר  הניצוץ סוד והרש"ש  האר "י  דברי  עפ"י

ונקרא  התורה, כל שורש  והוא בע"ח, מ"ב בשער 

זה  ב"ה הוי"ה שם כי חוזר , אור  בסוד  הוא כי ניצוץ



לנפשך  חכמה דעה י 

א"ס  אור  לגלות  שעולה חוזר  אור הוא ניצוץ הנקרא

רק  מציאות שום שאין  זולתו, אפס  בבחי ' ב"ה

באמת אך ודעת , מטעם למעלה יתברך  מציאותו

אלא  ביה, תפיסא מחשבה לית  הנעלם יתברך  שמו

באימה  מציאותו  לחייב ושוב ברצוא שאפשר 

והוא  מפאנו, הרמ"ע כמ"ש דלבא ברעותא וביראה

השלה"ק , כמ"ש  הוא הוא ושמו  שמו, הוא הוא סוד

רוצה  שהקב"ה והיינו ודעת , מטעם למעלה והוא

שיש  הנגלים בעולמות ויתבוננו  עת בכל שיחשבו

ההשתלשלות סדר וכל בהם, לחשוב רשות  לנו 

המדרגות, בכל התבוננות  לנו  שיהיה כדי לנו ניתן

שמגיעים  עד לדרגא, מדרגא עי "כ  לקב"ה ונתבטל

אין  בבחי ' יתברך השואתו  שהוא הכתר  למדת

שמותר  מדרגות הם הביטולים מדרגות  וכל הגמור ,

להתבונן  וצורך מצוה הוא ואדרבה בהם לחשוב

הק' בתורה תיבה וכל לקב"ה, ולהבטל עת  בכל

כלולה  תיבה כל כי לה', ביטול של מדרגה הוא

וכן  לקב"ה, להתבטל ידה על וצריך  הוי"ה משם

על  היושב האדם על ולהסתכל להתבטל בתפלה

והכל  יתברך, שמו  על ולהסתכל כביכול, הכסא

באמת הוא והתכלית  לה', להתבטל שהוא לתכלית

שאין  אף כי הרצון, בבעל להדבק  הרצון  ידי  על

מציאותו לחייב יכול אך  ביה, תפיסא מחשבה

הסתכלות בבחי' ולא ושוב, ברצוא ויראה באימא

הוא  אלא וכו ', למעלה מה בבחי ' להסתכל דאסור 

להיות צריך וההתבוננות ברצו"ש, מציאותו לחייב

לבו ביטולים של סדר  שהוא השתלשלות  רא בסדר 

אך  מדרגה, בכל שיש ואבי"ע א"ק סדר  כפי  ית'

בו להדבק  להגיע כדי  הוא זה כל של התכלית

אלא  בזה, תפיסה שיש  ולא רצו "ש , בדרך יתברך 

כמ"ש  ויראה באימא מציאותו לחייב שצריך 

מפאנו. הרמ"ע

 ááåñå àìîîã úåâøãîä 'á  íä ìáäå ïé÷

 àåäù êé÷ìà 'ä éëðàì  òéâäì íäéðù  úéìëúå

 úå÷ìà  íöò

äæå'הק התורה גילוי שהוא אלקיך הוי "ה אנכי  סוד 

ממש  אחד הוא אך ב"ה, א"ס אור  קו  שהוא

התורה  פרטי כל ידי  על ולכן יתברך , עצמותו עם

דאצילות, זו "ן  בחי ' שהוא המגולה הוי "ה שם שהוא

הניצוץ  שה"ס הנעלמת להוי "ה לעלות צריך  עי "כ 

מציאותו לחייב ברצו "ש  צריך  ומשם בורא,

שיהיה  צריך  הוי "ה שם אך  ויראה, באימא הנעלמת 

לחייב  ושוב ברצוא ורק  עת , בכל עיננו  כנגד 

הם  קדמון אחד  יחיד  של המדרגות  וכל מציאותו,

והתכלית השגה, בהם שיש  וביטולים דבקות מיני

של  במקום הביטולים מכל למעלה להדבק כדי  הוא

יכול  ית ' שמו  ידי  ועל ביה, תפיסא מחשבה לית

דליבא. ברעותא השם בעל עם להתקשר 

äæå,הבל ושל קין של בעולם נשמות בחי ' ב' סוד 

לקרוא  אפשר  הללו מדרגות ב' כללי ובאופן

הנגלה  הויו"ת  ב' בחי ' וכן  וסובב, ממלא בחי ' להם

התורה, ונסתרות  התורה נגלות או והנעלם,

אותנו להכניס כדי  הוא המדרגות  ב' של ותכלית 

ביה  תפיסא מחשבה דלית במקום עצם לדבקות

יש  מ"מ ביה, תפיסא מחשבה שלית  אף כי  כלל,

בכל  יתברך בשמו  שדבוק  ידי על דבקות ענין בזה

תדבק . ובו  כמ"ש  ורגע רגע

åãé ìòù àúåéìòî åì  ùé ïé÷áù áåèä ÷ìçä

 úå÷ìà  íöò ãò øæåç øåàá úåìòì íéìåëé

 äðäå גם שהוא בחינות , ב' בה יש  משה כלת סוד

רחל  פנימיות  בחי' וגם דאימא, יסוד  בחי '

החזה) מן המדרגותà(שלמעלה ב' כללות כמו והוא ,

_________________________

משה א . כלת  סוד עיקר אך  דז"א, שבדעת  דאימא ביסוד ושרשה הדעת  אחורי שהוא תפלין של קשר בסוד לאה ה"ס משה  כלת 

שהוא  הטבור נקודת  סוד והוא הטבור, עד משם ומאירה דז "א החזה עד ומתפשטת דאימא, יסוד פנימיות  שהוא לאה פנימיות הוא

מהחזה, למעלה עליונה רחל בחי' יש דאימא יסוד ופנימיות לאה בפנימיות כי רחל, פנימיות סוד גם והוא עדן, דגן טמירא נקודה

דף  הנוק ' תיקון שער וע"ע  רחל, נק ' לאה דפנימיות  ע"ג צ"ג דף ז' פרק  אנ"ך שער חיים עץ עי' משה, כלת  סוד בכלל זה וכל



תשע"ז  יתרו פר' יא של"ס

של  הנשמה גאולת  וכל ותושבע"פ , תושב"כ של

הק' בתורה עת  בכל דבוק כאשר רק הוא האדם

טעמא  ומהאי  חלקיה. בכל הק' שבתורה ובאלקות

למטה ק  הנה עלמין, כל ממלא בחי' כנגד שהוא ין

הארץ את שמכחיש  פשתן זרע מקריב (עי'הוא

בראשית ) פרשת ריש  הלוי עבודת  בחלק היטב אך ,

ידי על הנה הבל, עם מקושר  כאשר קין  של הטוב

שאת ביתר לגלות  יכול ממלא, מדרגת שהוא קין

של  המדרגה שהוא עלמין  כל סובב של המדרגה

של  הנגלות  ידי דעל הק' בתורה כן וכמו הבל,

נסתרות את  בעמקות יותר לגלות  יכולים התורה

לכל  גדולה תשוקה להם יש הצדיקים ולכן התורה,

עי"כ  כי  הק ', התורה נגלות ולכל כולה התורה

הנסתרות  את שאת ביתר מפאנו מגלה רמ"ע (עי'

כמו  לקב"ה רוח נחת דאין ו' פרק סוף  קשיטה מאה בספר

סוד ) פי על התורה נגלות  מפרשים ידיכאשר ועל ,

אלקות עצמות  ית ' הבורא מתגלה הנסתרות 

בו להדבק  לחפש  הוא תכליתם כל והצדיקים ית"ש,

יתברך . יחודו ולגלות  יתברך 

 åäæå,אלקות עצם הוא 'אנכי ' אלקיך , הוי "ה אנכי 

ההוי "ה  הוא ואלקיך  הניצוץ, הוא הוי "ה

לגלות הוא והכל דאצילות, זו"ן בחי ' שהוא הנגלית

הבל  בחי' אף  ולכן  אלקות , עצם שהוא אנכי בחי '

להשתחוות צריך  התורה, בנסתרות דבוק  שהוא

בחי ' לו יש כי  התורה, נגלות שהוא שבקין  לטוב

למדרגה  להגיע אפשר  אי כי מהבל, גבוהה שיותר

כאשר  ולכן שבקין. הטוב ידי  על רק  כראוי  הבל של

אל  לקשרו בלי  הוא אם התורה, נגלות לומדים

נמוכה  מדרגה הוא התורה ולנסתרות  הדבקות

אותו מקשרים אם אך למטה, קין בבחי' יותר 

בחי ' שהוא מעלה תוספת בו יש ולדבקות  לפנימיות 

הבל  בחי' את שאת ביתר  המגלה שבקין הטוב

עלמין . על סובב שהוא

äøåúäî äáéú ìëì ñðëäì äãåáòä úéìëú

 ÷áãäìå úå÷ìà úåîùð úåîìåòì  äìôúäå

 àáìã àúåòøá ïåöøä ìòáá

ïëìå מצד ה' עבודת  שעיקר  הבעש "ט לנו  גילה

להכנס  שבתורה ותיבה תיבה בכל אחד 

ושם  ואבי"ע א"ק וליחד אלקות  נשמות  לעולמות 

להכנס  צריך  ועי "כ  תיבה, בכל הנכלל ב"ה הוי"ה

כדי הוא לכל הכל אך ומדרגה, מדרגה בכל לביטול

רצונו ידי ועל למדותיו , ולא אליו יתברך  בו להדבק 

ה' אנכי וזהו  ברעו "ד , הרצון  בבעל  מתדבקים

דעל  אלקות, עצם שהוא שאנכי ' מי  'אנכי  אלקיך

עצם  שהוא אנכי לבחי' להגיע יכול אלקיך הוי"ה ידי 

אלקות.

êéøöåענין על תיבה לעמול בכל ועוד  עוד זה

לזה  וצריך ובתפלה, שבתורה ותיבה

המלך  מות  'בשנת בהפטרה שכתב וזהו ועוז, חוזק

את וארא אז  והכח, העוז  נחלש  כאשר היינו  עוזיהו'

עומדים  שרפים וגו ', ונישא רם כסא על יושב הוי"ה

צריך  והעוז, התוקף נחלש כאשר כי וגו'. לו ממעל

שוב  ולחשוב הנגלית , הוי "ה בשם שוב להתחיל

מ"ב  שם בסוד  למעלה ממטה השתלשלות בסדר

ז' ענין  וזהו וכו ', לו ממעל עומדים שרפים שה"ס 

ידם  ועל מ"ב, שם כנגד שהם הספירה של שבועות

כאשר  כי הספירה, בימי  דאחור  המוחין  ממשיכים

שוב  להתחיל צריך ונחלשים, אחור  לבחי' נופלים

ולהבטל  המדרגות בכל למעלה ממטה להתבונן

מהתורה  תיבה ובכל לדרגא, מדרגא לקב"ה

קדוש  של למדרגה שמגיעים עד  לאלקות, להבטל

קדמון , אחד יחיד כנגד  שהוא קדוש  קדוש 

תחילה  נכנסים כי ית ', לעצמותו  לגמרי ומתבטלים

יותר  ואח"כ  כתר , חכמה בינה בדרך לביטול

לדרגא, מדרגא וכך יחיד , אחד  קדמון  שהוא בדקות

ועדיין  גילויים, בחי ' רק הוא הללו  המדרגות  כל אך

_________________________

מאמרי  שער היטב ועי' ע "ג. פ "א דף  ו' דרוש  וחיצוניות  פנימיות  שער וע"ע  משה, כלת נק' ישראל דכנסת י"ט  אות ע"ב מ"ז

ואכמ "ל. חוקת, פרשת תורה לקוטי וע "ע בראשית , בהקדמת ושם תרומה, פ ' רשב"י
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שהוא  ודעת מטעם למעלה של התכלית אינו

וכמו ביה, תפיסא מחשבה לית  של לדעת להגיע

ההפטרה  על זו בפרשה הלוי בעבודת שכתב

עי "ש .

êéøöå סדר כל שהוא הק' התורה חלקי  כל ללמוד 

ועל  וכו', תלמוד משנה מקרא ההשלשלות

שיכולים  עד  העוונות, כל מתכפרים הק ' התורה ידי 

המשך  וזהו  ודעת , מטעם למעלה יתברך  בו להדבק 

ושב  וכו ' ישמע ובאזניו בעיניו יראה פן  ההפטרה

ד' שהם שם ז"ל הגר"א שביאר כמו  לו  ורפא

לתכלית שמגיעים עד  עי"ש, פרד"ס  כנגד מדרגות

פלא  שמו ויקרא לנו  ניתן  בן  לנו  יולד  ילד  'כי של

הנק' ודעת  מטעם למעלה האמונה שהוא יועץ'

אין  ולשלום המשרה לםרבה שזוכים עד  יועץ, פלא

סוד  שהוא המלבוש  ועד הניצוץ עד מגיעים כי  קץ,

יתהלל  בזאת  עד  להגיע וצריך סתומה, ם'

וכל  העצמי , אור ב"ה א"ס  אור שהוא המתהלל,

פשוטה  לאמונה להגיע הוא הביטולים תכלית

שלית ודעת  מטעם למעלה המציאות באמיתת 

באימה  המציאות  ולחייב ביה, תפיסא מחשבה

ברצו "ש . ויראה

 ïé÷ ãåñá  î"ìèîî ' ä úà ãåáòì êéøö  úåðè÷á

 ãåñá  î"ìòîî 'ä  úà ãåáòì êéøö úåìãâáå

åéúåãîì àìå åéìà  òéâäì íäéðù  úéìëúå  ìáä

 ìòå ואתם לקיים עת  בכל זוכה שהאדם ידי 

ללמוד  שצריך ואף  אלקיכם, בהוי"ה הדבקים

ובמצוות בתפלה ולעסוק עת , בכל הק' תורה

ותכליתם  מדותיו , בחי' הוא זה כל הנה מעשיות,

פנימיות שהוא הניצוץ שהוא התורה שורש לגלות

הוי "ה  שם להיות וצריך בטל, שהכל איך  התורה,

מצבי שיש ואף מצב, בכל עת בכל עיניו כנגד 

ממטה  ללכת  צריך ובקטנות קטנות , ומצבי  גדלות 

צריך  ובגדלות  נמוכים, היותר מעולמות למעלה

גבוהים, היותר  בעולמות למטה ממעלה ללכת

מדרגות להשיג כדי קטנות לפעמים נותן  והקב"ה

להשיג  כדי  גדלות לנו  ונותן קין , בחי ' התחתונות 

תכלית אך הבל, בחי' עליונים היותר  העולמות 

יתברך , רצונו  שהוא בהניצוץ דבוק להיות כדי הכל

ודעת מטעם למעלה בבחי' מציאותו  לחייב ומשם

הכסא, על היושב האדם ידי  ועל הרצון , בעל שהוא

התורה  ידי  ועל אדם', 'לא של המדרגה לגלות  צריך

מחשבה  שלית  ואף  ית ', ממציאותו  יודעים הק'

ממנו לדעת  יכול התורה בכח מ"מ ביה, תפיסא

וצריך  ההסתרים, מכל להוציא הכח זהו  ורק ית',

אך  הבל, בדרך ולפעמים קין בדרך ללכת  לפעמים

ופשטים  צמר בבחי' למטה קין  של בדרך  ללכת  לא

אלא  עלמין, כל ממלא של המדרגה ח"ו  ולגשם

ממעלה  מדרגה שיש אלא אלקות , שהכל לדעת

והבל, קין  והוא למעלה ממטה מדרגה ויש  למטה

תושב"כ  וסובב, דממלא המדרגות  ב' שהם

לכל  והכל הניצוץ, ובחי ' הוי "ה שם בחי ' ותושבע"פ,

יתברך  בו  ולהדבק  ב"ה א"ס  לגלות  כדי  הוא

ושוב  ברצוא מציאותו לחייב דלבא ברעותא

ויראה. באימה

ïëìå'ז כנגד שהוא הספירה של שבועות ז ' אחר

האחור , תיקון והוא נמחקים, שאינם שמות 

שהוא  ב"ה הוי"ה שם ומשיגים לשבועות  מגיעים

זוכים  שבועות  ובליל הכסא, על היושב האדם בחי '

הנמשך  דאחור  כתר  בסוד המרכבה לראות 

שביום  עד שבועות, דליל האשמורת בטבילת

וזוכים  היחוד , ולשלמות  לפנים זוכים שבועות

מי אנכי בסוד אלקות  עצם שהוא אלקיך, ה' לאנכי

שאנכי.

êéøöåובמלכות בבינה עת  בכל דבוק  להיות 

נופלים  כאשר כי אלו , מדרגות ב' שהוא

שבבחי ' העולמות להכיר כדי הוא לאחוריים

קריעת בסוד להפנים לחזור  משם צריך אך ממלא,

התו "ח כמ"ש סוף ע"ג ים ט"ל  ענין וע"ד )(דף  והוא ,

ואח"כ  הפנים, בצד שהוא בויעבור  דלאה היחוד

כלת של אלו בחי' ב' ושורש ברחל. אפים נפילת 

שרשן  רחל, פנימיות ובחי' לאה בחי ' משה



תשע"ז  יתרו פר' יג של"ס

שהוא  בחי ' ב' עצמו בו  שיש  בניצוץ למעלה

בניצוץ  הכלול ב' ניצוץ בחי' ופנימיות חיצוניות 

ולאה  רחל באמת כי  בניה, שני ואת ענין וזה א'.

אור  לגלות הם ושניהם ממש , אחד פרצוף  הם

ב"ה. א"ס

'äå אין וכהיום שלם, ותיקון לתשובה שנזכה יעזור

דורות כמו גדולים תיקונים לעשות  כח

ידי ועל סוף, בלי  תורה ללמוד  צריך  אך  הראשונים,

הדבקות לעמקות  להכנס  צריך  הק' התורה עמקות 

באש  ניתנה הק' והתורה ההשתלשלות , סדר כפי 

כל  שורף  הדבקות  אש כי  הקלי', כל את השורף 

כי הציפרנים, לשרוף החסידות  מדת  כמו  הקלי',

הק ', התורה כח הוא הדבקות אש ידי  על השריפה

גואל  בביאת מלכותך תראינה שועיננו  יעזור  וה'

אמן . בימינו  במהרה צדק 



לנפשך  חכמה דעה יד

תשע"זמשפטים פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז משפטים פר' של"ס
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 ãåñ é" ò  ÷ø ïå÷éú åì ïéà  íéðá àìá úîù íãà

òéâäìå úåìòúäì ìëåé ' ä ãáåò äéäé íàå íåáéä

 ïå÷éúä úåîìùì

àúéà שבכתב תורה  זה שארה צדק בצמח

המקיפין , סוד הוא כסותה שבע"פ , ותורה

פירש  לו ' יקח אחרת 'ואם וכו ', היחוד  סוד ועונתה

גבוהה  יותר  מדרגה שיש  והיינו 'עליה', יקח רש "י 

שהצדיק  אחר דהיינו מהראשונה, למעלה שהיא

שארה  לו ויש  דאצילות מלכות  בבחינת  דבוק  כבר 

אמר  ולזה עליונה, יותר מדרגה יש  ועונתה, כסותה

לא  עליונה היותר למדרגה שיעלה שאף הכתוב

התורה  שהוא ועונתה, כסותה שארה את  יבטל

כנ"ל. והיחוד והמקיפים

äðäåדמשפטים בסבא בזוה"ק ע"א)איתא ק ' (דף 

תיקון , לו אין בנים בלא שמסתלק שמי 

ועי"כ  המת אחיו שם על יקום יבום ידי  על ואמנם

מכל  אך אמו, אשתו שנעשית  באופן  והוא נתקן,

כיון  תיקון מקצת אלא גמור תיקון זה אין מקום

דכאשר  בזוהר  שם עיין  וכו', דנוקבא לעלמא שנפל

שלו והרוח ובת בן השאיר  ולא מסתלק  אדם

כמי הוא היבום סוד  ידי ועל באלמנה, מקשקש 

שהם  וכליון  במחלון  היה וזה אדם, אותו  שוב שנולד

והוא  בועז ידי  על היבום בסוד באו ואח"כ נסתלקו

על  באמת כי המלך , דוד  וממנו מרות  שנולד  עובד 

גמור , לתיקון  ולהגיע שוב לעלות  יכול עבודה ידי 

ה' עובד  שהיה ורות , מבועז שנולד  'עובד' סוד וזה

שזכה  עד  וכליון דמחלון הנשמה תיקן  ועי "כ  גדול

המשיח. ומלך  ע"ה המלך דוד  ממנו שיצא

 ãáàî øùàë  úåéðçåøá íâ àåä  íéðá àìá úî

íäù  äàøéå  äáäà  åì ïéàå äøåúä  úà  íãàä

 úîà ÷éãöä é" ò  åðå÷éúå íéðá ãåñá  ä"å 'éçá

ïéðòäå דשם י"ה כנגד הם ואשתו אדם דכל הוא

ידי על הוי"ה שם להשלים וצריך הוי"ה,

דאין  להבין  ויש  הוי"ה, דשם ו"ה שהם ובת  בן

בפשטות בנים לו  שאין זה בענין  רק הענין 

ו "ה  בחי' לו שאין  מי גם הכוונה אלא בגשמיות,

תושב"כ  בחי' וכן  ואהבה, יראה לו שאין  דהיינו

תכלית עיקר  כי הוי "ה, דשם ו"ה שהם ותושבע"פ

אין  ח"ו האדם והאם הוי"ה, דשם ו "ה להוליד  האדם

ותושבע"פ  בתושב"כ התורה קבלת  לפועל מוציא

הוי"ה, דשם ו"ה שהוא ובת  בן  הוליד  שלא כמו הוא

מצוות, התרי "ג כל כלול ותושבע"פ בתושב"כ כי

ו"ה, כנגד שהם ואהבה דיראה המדות  הוא וכן

וסודות נשמות תיקוני דרכי מיני כל יש כזה ובאופן 

מי מתקנים איך  דמשפטים בסבא שמאריך  הגלגול

והן  כפשוטו  בגשמיות  הן  פו"ר, קיים שלא

לתקן  איך  דגילגוליא רזא יש  ובזה ברוחניות ,

יבום  ידי  על ואמנם יבום, בסוד  והוא אלו, נשמות 

להגיע  קשה הוא עדיין מ"מ אך להתתקן מתחיל

אך  דנוק ', לסטרא האדם נפל דהרי התיקון  לשלמות 

אלו. נשמות  לתקן  הכח לו  יש הצדיק

ïëåהמחלוקת בקלי' דנפל פלת בן באון היה

אך  אותו , הצילה ואשתו  ועדתו , דקרח

צריך  היה ולכן דנוק ', בעלמא נפל למעשה

באותו שנתגלגל מפאנו הרמ"ע כמ"ש להתגלגל

שהיה  השירים שיר בזוהר המעשה המובא אדם



תשע"ז  משפטים פר' טו של"ס

ואמר  שנים, י' ילדים להם היה שלא ואשה איש 

והאשה  סעודה ועשו  להתגרש , שצריך  רשב"י 

ולא  בכח אותו ולקחה בסעודה בעלה את שיכרה

לרשב"י אותה ולקחו  כו ', אותה שיגרש הסכימה

גלגול  היה איש ואותו ילדים, לה שהיה לבסוף  ופעל

אותו הצילה שאשתו וכמו  פלת , בן און של

אצל  פעלה אשתו  ידי  על עתה כך  בראשונה,

ילדים. להם שימשיך  רשב"י 

ïéðòäå הכח את צריך  בנים להמשיך דכדי הוא

וזה  דז "א, ביסוד  שיתלבש דאבא יסוד של

דאבא  יסוד  בחי' אמת הצדיק שהוא שרשב"י  ענין 

ילדים להם שיהיה פירושו פעל בנים לו שאין (דמי

אמת הצדיק ידי ועל  דז"א, יסוד  של הכח לו שחסר

ויכול דז"א ביסוד המתלבש  דאבא יסוד  כח לו ממשיך

בנים) להביא אנושוב העוונות  כל ידי  על באמת  כי  ,

שנופלים  ענין והוא דנוק', בעלמא עת בכל נופלים

בחינה  והוא בהפקרות , וחיים ותושבע"פ  מתושב"כ 

שלא  ורגע יום כל כי  ילדים, בלא מת שהוא כמו

לו אין ואם יום, אותו  שמת כמו  הוא ה' את עובדים

אך  ילדים, בלא כמת הוא הרי ויראה ואהבה תורה

יכול  אשתו , של בחי ' שהוא תפלה לו  יש  לפחות אם

אמו, אשתו  שנעשית  היבום בסוד  תיקון  לו  להיות 

ה  בכח לתיקון  להגיע יכול אם ועי "כ  כי אמת, צדיק 

תיקון  לו להיות יכול ה' עובד בחי' זאת בכל הוא

הוא  דעכ "פ כיון רשב"י , כמו אמת  הצדיק ידי  על

מרחמת השכינה ואז  מלכות, בחי' לו ויש  ה' עובד 

אותו. ויתקן צדיק שיבוא ודואגת עליו

íùù éîöòä  ä"éåä íù àéä úéùøùä äùåã÷ä

ììëá êøáúé åðåöø  î"î êà äàåùäá ìëä

íéîòä  ìëî åðá øçáù ìàøùé

äðäå בסוד העולמות  בכל היא הק ' השכינה

ולמעלה  עולמים, כל מלכות  מלכותך

הכתר , כח שהוא וא"א עתיק בחי' הוא מאצילות 

מחשבה  דלית  המקום עד  דרגות  כו"כ מזה ולמעלה

נתן  והקב"ה הנמנעות, נמנע והוא ביה תפיסא

שנוכל  ההשתלשלות וסדר ישראל לכלל התורה

ודור , דור  בכל ישראל חכמי וכפי  ערכנו  כפי להבין 

לית של מדרגה יש  התורה גילויי  מכל למעלה אך

נמנע  של הבחי' שהוא ביה תפיסא מחשבה

תפיסא  מחשבה שלית אפילו ואמנם הנמנעות,

רצונו ונתגלה יתברך , רצונו  לנו  גילה מ"מ ביה,

העליון . הרצון גילוי  שהוא מדות  י"ג בסוד 

 äðäåהשרשית הוי "ה שם הוא השרשית  הקדושה

הפשוט  רצונו המגלה העצמי הוי "ה שהוא

יודעים  אנו ואעפ"כ  ביה, תפיסא מחשבה דלית 

ליעקב  עשו  שאח ואף  העמים, מכל בחרתנו שאתה

הנמנעות, נמנע והוא כרצונו  לעשות יכול והקב"ה

מכל  למעלה הפשוט רצונו את  יודעים אנו  מ"מ

העמים  מכל בחרתנו  'אתה של הענין שהוא שכל

והגויים  הקלי ' ולמטה בנו ', ורצית אותנו  אהבת 

והרי לעמים ישראל בין  הבדל שאין לטעון רוצים

והרי הבדל, אין בשורש ולמעלה ליעקב, עשו  אח

קטרוגם  כל וזה וכו', כרצונו  לעשות  יכול הקב"ה

ישראל  בין  הבדל שאין  הטוענת הקלי' והתגברות 

שאתה  יודעים אנו  כי  נכון  אינו באמת  אך  לעמים,

והוא  שנאתי , עשו ואת וכתוב העמים מכל בחרתנו 

דנוק ', לעלמא נפל שיהודי שאפילו  הנעלם הכח

מגלה  הצדיק מרדכי  בחי' אמת צדיק  של הכח הנה

של  האור מגלה דאבא היסוד  כי הרדל"א, של האור 

אתה  של הנעלמת  הקדושה מגלה והוא הרדל"א

איך  הדרך והוא הסבר, ובלי  טעם בלי בחרתנו 

ולא  תושב"כ לא לו  אין  שח"ו האדם לתקן

עול  קבלת לו אין כי  בנים, בלי כמת  והוא תושבע"פ 

בסכנה  הוא והרי  בהפקרות, וחי התורה של

לועצומה  שאין  דהיינו ילדים לו אין  אם כי  ,

לו שאין  בסכנה הוא הרי  והתושבע"פ , התושב"כ 

שהוא  ה' עבודת עכ"פ  לו יש  אם ואמנם תקוה.

שעכ "פ  פלת  בן און  בחינת כמו  הוא הרי התפלה

צריך  אך אותו , להציל יכולה המלכות שהיא אשתו 

ילדים  לו שימשיך כרשב"י אמת הצדיק את לזה

הנ"ל. במעשה שהיה כמו



לנפשך  חכמה דעה טז 

ìù ïåéìò àìôä çë øøåòúî  íéì÷ù úáùá

åðá øçáù êøáúé  åðåöø äìâúîå à"ìãøå à"à

íéîòä  ìëî

äæå של הכח שהוא שקלים, של הגדול הכח סוד 

העליון הפלא כח שהוא ורדל"א (עי'א"א

שקלים  מצות דשורש תשא כי פ' לאריז"ל המצוות טעמי

דא"א) ברישא למעלה הוא הוא למעלה ולמעלה ,

וזה  השגה, מכל למעלה הנמנעות  נמנע של הסוד

להשתמש  רוצה הסט"א כי שקלים, שבת של הכח

בין  ההבדל ולבטל יתברך  השוואתו  וכח הפלא בכח

הוא  הקב"ה שאכן  אף  באמת אך  לעמים, ישראל

לעשות ויכול דבר  כל ועל העולמות כל על בעה"ב

רצונו מ"מ וכו', עמים חובב שאף ואפילו  כרצונו,

אתה  כמש "א דייקא ישראל בכלל הוא יתברך 

בנו, ורצית אותנו  אהבת  העמים מכל בחרתנו 

רצונו בהם שמתגלה וא"א עתיק של הקדושה והוא

דווקא  ובוחר  רוצה שהקב"ה יודעים ואנו  יתברך ,

ישראל. בכלל

åäæå יודעים שאנו דאף שקלים, של הנורא הדעת

סוד  יש אך  הקב"ה, אצל בשוה שוה שהכל

שהוא  לפניהם' תשים אשר  המשפטים 'ואלה של

ונמשך  קוים, הג' שהוא המשפט של הקדושה

לית עצמית בהוי "ה ששם ואף העצמית , מהוי"ה

יש  מ"מ בשוה, שוה והכל ביה תפיסא מחשבה

רצונו שהוא העמים מכל בחרתנו אתה של ענין 

יתברך .

 äæå לא ואחיתופל שדואג באויר הפורח מגדל סוד

דהיינו ולחוץ, משפה היתה תורתם כי  הבינו,

היוצא  האור שהוא אריך של הסודות  שהבינו 

בדעת למעלה הוא איך  מבינים אין  אך מפומא,

לא  ולכן באויר, הפורח מגדל של בהסוד באוירא

ידי על הנולד מעובד שבא המלך דוד את הבינו

וכליון , מחלון נשמת  בחינת  והוא יבום, בחינת

כי המלך, דוד ממנו  ויצא עי "כ  שיתוקן יתכן  ואיך

מדרגת שהוא ולחוץ משפה רק  היתה השגתם כל

שעולה  באויר הפורח מגדל סוד  השיגו ולא א"א,

ה  התענוג עד  מתגלה ושם עתיק , בסוד  רדל"א

תיקון  דרך  והוא ודעת , מטעם למעלה השרשי

לשלמות להגיע שיכולים עבודה ידי על הנשמות 

של  הסוד שהוא היבום, סוד בדרך  אף  העליה

המלך  דוד ממנו ויצא גדול ה' עובד שהיה 'עובד '

המשיח. ומלך

íéìåëé íéøåôå íéì÷ù úáù  ìù øåàä é"ò

 ú÷åìçîå ø" äùì éìòáì  óà ïå÷éú êéùîäì

äìòîì úîìòðä  ä"éåää  çëá  íúå÷ú  äãáàù

 úòãå íòèî

äæåשמת שמי כלל שיש כמו  כללים שיש הענין 

ברוחניות הוא וכן תיקון, לו  אין  בנים בלא

תורה  בלי  דנוק ' לעלמא ח"ו  נופל הוא אם

לתקן  איך  דרך  יש  מ"מ שבע"פ , ותורה שבכתב

אמו, אשתו שנעשית ובסוד  היבום בסוד  אותו 

לו, למושב אוה בציון  ה' בחר כי של הסוד והוא

נשמות מתקן  הוא איך  דרכים לו יש  דהקב"ה

ח"ו נכשל אדם שאם כללים שיש ואף ישראל,

כל  עליו  יש הרי  מחלוקת  ובעון הרע לשון בעון 

און  וכמו והמצוות, התורה כל ומאבד דינים כך 

ואיתא  ועדתו, קרח במחלוקת  שנפל פלת  בן

חז"ל  ועפ"י והעוה"ב, העוה"ז  שמאבד  בירושלמי 

האדם  כאשר הנשמות  תיקוני  מאד קשה נראה

בקלי ' ונופל בעוונות  ונופל הק' התורה מאבד

ח"ו. ומחלוקת הרע לשון

êàלנו ונתן ישראל נשמות  על ריחם הקב"ה

שהוא  השקלים, ושל אדר  חודש של האור 

סדר  מכל אחרת שהוא הנעלמת  הקדושה

שהוא  לו', יקח אחרת  'אם כמ"ש ההשתלשלות ,

כסותה  שארה לה שיש  השכינה מבחי' למעלה

פה  שבעל ותורה שבכתב תורה שהוא ועונתה

ברדל"א  למעלה שהוא אחרת  ויש וכו', ומקיפים

בחיוורתי עקלתון  ונחש  בריח נחש נמשך  וממנו

תושב"כ  שורש  שהוא האצילות שבראש

ובשבת ואסתר, מרדכי שרשי והוא ותושבע"פ,
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נחש  שהוא מרדכי  בכח העבודה מתחיל שקלים

התיקון  גמר ובפורים השקל, מחצית  בסוד  בריח

ולכן  עקלתון. נחש שורש שהוא אסתר בבחי '

תושב"כ  ללמוד  להתחיל רוצה האדם כאשר

צריך  הנה כנ"ל, בנים לו אין  כי  ותושבע"פ

העבודה  עם ולהתחיל שקלים בשבת  להתעורר 

יכול  שבפורים עד  בריח, נחש  בחי' מרדכי  בבחי '

נחש  בסוד  המלכה אסתר בבחי' העבודה לגמור 

עקלתון .

ø÷éòäå התורה כללי פי  שעל אדם דאפילו הוא

מתושב"כ  התרחק  כי מופרך , הוא

יש  מ"מ תיקון , שום לכאורה לו  ואין ותושבע"פ

הקב"ה  כי הנעלמת , ההוי "ה ידי  על תיקון דרך

כל  של ההתרה של הסוד והוא הנמנעות , נמנע

להתיר  יכול הוא שהקב"ה צדק  הצמח כמ"ש  נדרי 

וברצונו הכל על בעה"ב הוא הקב"ה כי  הנדרים,

והשבועה. הנדר להתיר  יכול

øùàëå ע"ד שהוא פורים של לקדושה נכנסים

בסוד  הכיפורים יום של הקדושה

השואתו של העליון  הכח לעורר  יכולים הגורלות,

נשמות כל את  ולתקן  הנמנעות נמנע בסוד יתברך 

קדושה  ענין שאין ולזכור לדעת צריך אך  ישראל,

שהכל  שהיות  שחושבים ופרעה המן  כמו  זאת

ישראל  בין הבדל אין ממילא לפניו  בהשואה

מכל  בחרתנו אתה שבאמת אלא ח"ו, לעמים

שבחר  יתברך רצונו  שזהו יודעים ואנו  העמים

לכל  תיקון להמשיך יכולים ועי"כ ישראל, בכלל

ישראל. נשמות

 äðäå תיקון ששייך מבינים אין  ואחיתופל דואג

נאבדו וכליון שמחלון וחושבים המלך, לדוד

על  לתקן דרך יש באמת אך  לתקנם, איך  דרך ואין

ואם  בסוד שהו  ואסתר, מרדכי בסוד דאבא יסוד  ידי 

המלך  דוד  נשמת  להמשיך ואפשר  לה, יקח אחרת

כמ"ש  הקב"ה רחמי  של דרכים הם אלו וכל עי "כ .

הכללים  מכל למעלה שהוא אעשה, למעני  למעני 

ההשגות. מכל ולמעלה

ìá÷îå  úéîöòä ä"éåäá ïéîàî  íãàä øùàë

 çëá ïå÷éúì  òéâäì  ìåëé  ùãçî  äøåúä åéìò

 úåâøãîä  ìëî ìôðù åìéôà '÷ä äðéëùä

àìéîîåקיימו שכתוב הפורים ימי לקראת

הק' התורה שקיבלו דהיינו  וקיבלו ,

בחיי ואיתא מרצון , התורה קבלת  בבחינת  מחדש 

כדי ישראל לארץ לבוא שרוצה שאמר  מוהר "ן

של  הכח והוא התורה, וכל מצוות התרי"ג כל לקיים

את מעוררת  והיא הק ', השכינה שהוא ישראל ארץ

רחמים  לעורר שיכולים באופן העצמי, ההוי"ה

אתה  ובסוד  אעשה למעני למעני  בסוד  רבים

העצמית הבחירה שהוא העמים מכל בחרתנו 

כאשר  ולכן  ודעת . מטעם למעלה ישראל בכלל

כי תיקון  לו אין  הכללים פי ועל שחטא רואה האדם

בהוי "ה  להאמין  צריך ותושבע"פ , תושב"כ  איבד 

הכל  לתקן  ויכול הכל על בעה"ב שהקב"ה עצמית

כאשר  בגשמיות  כן  וכמו  הנמנעות, נמנע הוא כי

שיכול  הטבע פי על נראה שאין דבר לאדם חסד 

ל  צריך לו , הטבע שיהיה מכל למעלה בקב"ה האמין

ומזוני חיי בבני צרכיו  כל לו להשלים ברצונו  שיכול

דבר . ובכל

ïëìåאפילו ענין  כל או גמרא לומד  האדם כאשר

הגמרא  ופותח מהכל שנפל באופן  הוא אם

אור  את רח"ל איבד כי  כלום, מבין ואין החומש או 

חז"ל  שאמרו ומחלוקחת  לשה"ר ידי  על התורה

ועוה"ב, עוה"ז ומאבדים המדרגות  מכל שנופלים

השכינה  בזכות  כח שיש  לדעת צריך מקום מכל

'אם  של בחינה שיש מאמין  האדם וכאשר  הק',

והוא  השתלשלות , בסדר  שלא שהוא לו ' יקח אחרת

הנמשך  אעשה למעני למעני  של הגדולים הרחמים

ההשתלשלות, מסדר  למעלה העצמית מההוי"ה

עקלתון  הנחש שהוא בשורש  הק' השכינה ובזכות 

לתיקון , להגיע אדם כל יכול בפורים, שיתגלה

נחש  של הסוד  להתגלות מתחיל שקלים ובשבת 

הוא  שבפורים עד הקלי', את מכניע ועי"כ בריח

עקלתון . נחש  בסוד  התיקון גמר
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ïëìå בתורה אות שום מבין אין כאשר אפילו 

ויאמין  העצמית בהוי"ה יתדבק  אם הק',

הכל  להבין רגע באותו יכול הנמנעות , בנמנע

כל  לו ויהיה הכל יבין ולבסוף  רגע, באותו  ונושע

ברוך  שהקדוש  פורים של הגילוי  והוא הישועה,

מכל  למעלה הכל לתקן  ויכול הנמנעות נמנע הוא

'למעני בסוד בגשמיות והן ברוחניות  הן הכללים

אדר  למשנכנס  שנזכה רצון  ויהי אעשה'. למעני 

בכל  לזכות שצריך  מה לכל ונזכה בשמחה מרבים

עוונות ובתיקוני  ובגשמיות  ברוחניות הענינים

בימינו במהרה רבים ברחמים צדק גואל בביאת

אמן .



תשע"ז  משפטים פרשת דא"ח יט ליקוטי

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

 æ"òùú íéì÷ù-íéèôùî úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

 øúñðäå äìâðä øåáéç

 äìàå [à.íäéðôì  íéùú  øùà íéèôùîä

אצל  סנהדרין שתשים וברש "י 

המזבח)המקדש  דב"ק (ס"א ע"פ  בענין רמז  אמר  .

עה"פ  זי"ע משינאווא יחזקאל רבי  הרה"ק של

נאמר  בגמרא שכידוע אזנך', והטי  וראי  בת  'שמעי

קשור  הנגלה לימוד דרך כי  מע', 'תא מימרא בכל

נאמר  בזוה"ק ואילו שמיעה, שבבחי' הבינה לספי '

הסוד  לימוד  דרך שזו חזי ' 'תא מימרא שהיא áבכל ,

ב'שמעי והעבודה ראיה, שבבחי ' החכמה אור  בחי '

לב' שזכו שאחרי  היינו  אזנך ', והטי  וראי  בת 

הנגלה  ללימוד  שזכו היינו  וראי, שמעי של הדרגות

שוב  לחבר  אזנך ', ד 'והטי העבודה ישנה והנסתר ,

שבנגלה מימרא 'שמעי')כל שבה (שבחי' הסוד אל

'וראי') שהיו(שבבחי' במ"ת דכתיב מה בבחי' [שזה ,

ההשגות כל את  במ"ת שראו  הנשמע' את  'רואין 

שם  ומביא הנגלה]. לימוד  בתוך  שישנם והסודות

זי"ע, עילאי דבי  אריה בעל הגה"ק  את לדוגמא

לבן  בביהמ"ד שהתקיימה מילה בברית שהשבוע

ע"ש  התינוק שם נקרא שליט"א ריחמ"ד  הרה"ח

בלילות לומד  שהיה מורנו וסיפר הנ"ל, הרה"ק 

ע"ז  ואמר  מהרש"א ספר  בלימוד  הארוכים טבת 

היה  לימודו  שכל זי"ע מצאנז  דב"ח בעל הגה"ק

הסוד . דרך על  הנגלה לפרש

äìâðáù ãåñä  úà âéùäì êéà êøãä

êøãäå [ á ע"פ הוא שבנגלה הסוד  את  להשיג

רש"י ע"ב)מש "כ פח דף אורך (בשבת

כחם  בכל עסוקים וז"ל, בה', 'למיימינין  ימים

äãåñ וטרודים úòãìימינו ביד המשתמש  כאדם

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

קדישא ב. הסבא רבינו אדומו"ר קדוש מפה שמעתי נז ), אות  (מהדו"ו בזה"ל זי"ע  ממונקאטש  מהרה"ק דב"ת  בספר הביא כן

בתו  נדיב ב"ת  ע"א) ג' (בחגיגה כדאמרינן כנס "י נקראת ב"ת היינו וראי, בת  שמעי י"א) מ"ה (תהלים עה"כ משינאווע  זי"ע

בזוה"ק ובנסתר שמעתתא, שמיעה, לשון שמ"ע תא אמרינן (בגמרא) נגלה היינו ונסתר נגלה ללמוד צריכין אבינו, אברהם של

כנזכר  נסתר היינו בזוה"ק חז "י (תא וראי כך) ואחר כנזכר שמ"ע תא נגלה מקודם (שילמדו בת שמע"י וז"ש  חז"י תא לשון הוא

נודע  אולם יחזקאל, דברי בספר זה אח"כ [ונדפס הנסתר) האמת דרך  על כן גם שלמדת הנגלה (ללימוד אזנך והטי כך) ואחר

שעשה  כמו יחזקאל דברי ספר כמו ומדפיס  הכותב שמע  מאשר יותר בעצמו זי"ע  הצדיק מפי שנשמע  דבר חביב כמה עד ומובן

שהגיד  בש "ק  דברים ובאותו ואכמ "ל. ולהדפיס  לכתוב ניתנו שלא בדברים וגרע  קצת  והוסיף  ששינה כ"פ  הלז  ספר הכותב

הגה"ק הראשון) (חותני כמו לדוגמא אז  אמר סוד עפ "י להבינו הנגלה ללימוד אזנך והטי וגו' שמעי עה"כ הנ "ל הק' אדומו"ר

בחורף  הארוכות בלילות  ובפרט  קודש שבת  ליל סעודת  אחרי בקודש  דרכו שהיה עילאי דבי אריה בעל מווישניצא זי"ע  מהרא"ל

בעל  הקדוש  הגאון רבינו (הוא אבי אמנם בפ"ע ) רק נדפס אז (שהיה מהרש "א ספר עם הגמרא ללמוד בביתו ולוקח  יושב היה

הסוד  ע "ד כולם הם החול בימות  אפילו בנגלה גם אז לימודיו שכל עילאי) דבי האריה (על עליו אומר היה ז"ל) חיים דברי

עכל"ק . ואכמ"ל]. כן גם יפרשם
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שיש  אלו  רש "י  מדברי  וחזינן  עכ "ל. עיקר. שהיא

הפשט, עומק  להבין שזוכים עד  בדב"ת לעמול

סדר  ידוע והרי  שבפשט, הסוד  בבחי' שהוא

הרש"ש , רבינו  שגילה והתקשרות התכללות

נפתח  שבפשט' 'סוד  להשגת  שהזוכה מובן  שעפי "ז 

וזה  שבסוד', ה'פשט ולהשיג להבין  הפתח עי"ז לו 

עילאי,הב  דבי האריה מהרה"ק  הנ"ל במעשה יאור

עומק  בחי' שהוא המהרש"א בלימוד  עוסק  שהיה

הענין . סוד  להבין  הפתח נפתח ועי"ז הפשט,

íéîùî  äîëñäë éåä –––– ãåñä  úâùäì  äëåæä

 àúëìäã àáéìà  ïéåëì äëæù

óéñåäå [â שמתייגע אחרי האדם שאם בזה

תיכף  זכה שבפשט הסוד  והבין

כאילו הר"ז  שבסוד, הפשט עפי "ז  לו  שמתנוצץ

תורה  של לאמיתה שכיוון משמיא הסכמה קיבל

גדולי שהיו  מה לבאר  יש ובזה הפשט, בעומק 

שלהם  שהתשובות  עצמם על שהעידו  עולם

סוד, ע"פ גם מתאימות הדב"ח בהלכה הרה"ק (כמו

זי"ע) והאבנ "ז הלכה מצאנז לפסוק שאסור שאע"פ ,

בזה  שהזהיר וכמו סוד, ע"פ התורה בנגלות

אותרביז"ל ה"ג  טהורה בהמה בכור הל ' (בלקוה"ל

בזה)â ט  החת"ס מרן  זקיני דברי  ידועים וכן  (שו"ת,

נה  סי' הלכה )ãחאו"ח בעניני סוד עניני  שהמערב ,

הסוד ) ע"פ הלכה ופוסק  שמכריע באיסור (היינו עובר

ע"פ  בהלכה הבירור  שעשו  אחרי מ"מ כלאים,

ועמלו והתעמקו  התורה נגלות של הלימוד  דרכי

אליבא  שמעתתא לאסוקי ופוסקים הש"ס  בסוגיות 

שבדבר , הסוד  להארת  זה ע"י זכו  אם דהלכתא,

לכוין  שזכו מהשמים הסכמה קבלת כאילו  זה הרי

שהלכה  – עמו 'וה' בבחי' ההלכה, לאמיתת 

האלקי האור  התגלות שע"י  מקום' בכל כמותו

שבדבר  עמו)והסוד וה' שזכה (בבחי' מוכיח זה הרי 

כהלכה ולפסוק תורה של לאמיתה ('הלכה'לכוין 

ע"י  אלקות שהתגלות הק ', שכינה 'הכלה', אותיות

מוכיח  הק ' השכינה הארת  שבבחי' הענין סוד הארת 

ההלכה) אמיתות 'שתשים על  בדין  הרמז וזהו ,

הכרעת על שהסימן המקדש ', אצל סנהדרין

של  לאמיתה ההלכה הכרת  על המרמז הסנהדרין

היינו המקדש , אצל סמוכה שהיא תורה,

הפנימי הסוד גם מתגלה ההלכה שבהכרעות 

המקדש . שבבחי' שבענין

åéúáåùúá òééúñîù  í"ùøäîä  íé÷ñåôä  ìåãâ

 ãåñ ô" ò íéøåàéáî äëìäá

øáëå [ã בדור הפוסקים מגדול במקו"א הזכרנו 

זי "ע  מבערזאן  המהרש"ם ה"ה הקודם

בהכרעת שמסתייע בתשובותיו ג"כ שמצינו 

י "ל  בזה והביאור הסוד , שעפ"י באסמכתות ההלכה

הסוד  מ"מ סוד , ע"פ  הלכה להכריע שאין  שאף  כנ"ל

הכרעת אמיתת על ומוכיח מסייע להיות  יכול

ההלכה.

_________________________

וכמו ג. גדול איסור זה כי הכונות  עפ"י והנהגה דין איזה לו שיצא דהיינו מכוונות, דין שום ללמוד אסור זה ומחמת שם, זל"ק 

שום  להוציא חלילה אבל ופוסקים, בגמ' ז"ל רבותינו דברי עפ"י רק לבררם צריכין התורה דיני כי וכו', ז"ל מרבינו ששמעתי

סברתינו  עפ "י והנהגה דין שום להוציא לנו אפשר שאי הכלל הקבלה, וסודות דרש  בדרך בתורה ודורש שמחדש סברות עפ "י דין

ולהוסיף  להחמיר דהיינו לימין אפילו כי ושמאל ימין וגו' הדבר מן תסור לא נאמר וע"ז  לחומרא, אפילו הקבלה וסודות בכונות

עיי"ש. עכ"ל וכו'. אסור

ממקד. כי ממנו טעמם שנעלם ישראל מנהגי על עוד ילעג שלא מכ"ת רום פאר נא ידע  שם, ורגיל ז "ל נובעים, הם חיים מים ור

יספיק לא נכרים ובילדי חתולתו ה' ויראת אומנתו שתורתו מי כי אחריו בדיקה צריך  ומנהגנו נימוסי' על המפקפק  כל לומר אני

דיבר יפה אבוא, לא נעלמים עם פר"מ  עליו וכ' האר"י מכתבי שהביא שכנגדו, על פר"מ כ' ויפה בשרו את  לחטוא יתן וכן לא
תזרע  אשר הזרע המלאה תוקדש פן כלאים  זורע משום חייב הפסוקות ההלכות עם קבלה דברי המערב כל אומר ,אני

עכ"ל. בכלאים. מנהיג ישראל מנהיג הוא ואם יחדיו וחמור שור חורש על עובר תורה דברי עם הגיון ספרי המערב זה ולעומת 



תשע"ז  משפטים פרשת דא"ח כא ליקוטי

øéëæäå הראשונה (לדוגמא)מורנו התשובה את

מהרש"ם א)בשו"ת  סי' מותר (ח"א האם

קודם  שחרית  תפילת  אחרי  הפסק ולעשות לאכול

התוספתא בשם חידוש שם ומביא דנחות )הלל, (פ"ו

שניהם  הוו וא"כ  זה, את זה מעכבין  והלל דתפילה

גם  שאמרו עד תפילה יד "ח יצאו  ולא אחת  כמצוה

קדיש  לומר  יתכן שלא שם פוסק ועפ"ז  ההלל,

וכו ' הלל, קודם השמו"ע אחר  (עיי"שתתקבל

ומסיים-) ואסמכתות בראיות  בשאילתשמאריך  שו "ר 

הלל  קודם טעימה בענין באורך  מ' סי' ח"א יעב"ץ

טעימה  תפלה קודם גם שמדינא אלא לתפלה דדמי 

קודם  גם לטעום שלא חסידות  מדת ומ"מ מותר,

שם  ומבאר  עכ"ל. ע"ש. קרה"ת וקודם הלל

דתפילה  התוספתא טעם לבאר  דיש המהרש "ם

במשנת עפמש"כ  הסוד , ע"פ זא"ז, מעכבים והלל

פ"ח)חסידים האצי' שארית מדות(מס' י "ג דאמירת 

ובמס' התפלה, תיקון  תשלום הוא שמו"ע שאחרי 

הלל (פ"ב)ר"ח שאומרים דבימים המשנ"ח כתב

הרחמים, מדות  י"ג של ההמתקה את  ההלל פועל

ואין  התפילה גמר לתשלום ההלל ששייך  מובן ובזה

אחרים. בתיקונים בינתיים להפסיק 

äùéøôä úòã  ô" ò í" ùøäîä úòã øåàéá

 äðäå [ ä משה שבאגרות ע)מצינו סי' ח"ג (או"ח

אינו שהלל וס"ל המהרש"ם על נחלק

ע"פ  והנה הלל, קודם לאכול ומותר  משחרית, חלק

האגר "מ, דעת שפיר מובן לכאו' ההלכה פשטות

חלק  הוא שהלל לומר אפשר  איך לכאו ' שהלא

ובדיעבד  שעות  ד' עד זמנה שחרית  הלא משחרית,

ובע"כ  היום, כל זמנו הלל ואילו  היום, חצות עד

ראיה  להביא יש  ואולי  שונים, חיובים שני שהם

הפרישה כדעת שס "ל הנ"ל המהרש"ם (סי'מדברי 

סק"ב) כל פט בדיעבד  זמנה שחרית שגם הסובר

במקו"א [וכמש "כ ברכות )היום עמ"ס יעקב (שארית

מכיון  הוא חצות  שענין שיטתו את בארוכה

את אז יש הרי מנחה תפילת זמן מגיע שבחצות 

מנחה  להקדים יש שבזה בשוגג, תשלומין של הדין

כאילו השחרית על שכר מקבלים ובזה תחלה

שחרית התפלל לא לגבי משא"כ  בזמנה, התפלל

הפרישה  לדעת אז תשלומין דין לה שאין במזיד

כל  בדיעבד  הוא שחרית  תפילת שזמן הדין  נשאר 

מנחה לפני  שחרית  ויתפלל שהיפוךהיום, (כיון

בתו  כשמתפלל רק תשלומין)התפילות דין ומבקש ר ,

לשיטתו וא"כ בזמנה], שלא תפילה של שכר

שזמנם דומים והלל היום.(בדיעבד )שחרית כל

 úåòãä 'á ô" ò î"øâàäå í" ùøäîä úòã øåàéá

 úåðååëä ïéðòá íéìáå÷îá

 äðäå [ å שהלל המהרש "ם שכתב הסוד  בענין

דשחרית, היחוד  והמשך גמר  הוא

הנ"ל  חסידים המשנת  לשיטת  רק שזה מו "ר  פירש 

יום כל של דתחנון שהיחוד  די"גשס "ל היחוד (שהוא

הכתר) יחוד  – וכו' הרחמים בשעתמדות ביו "ט נעשה ,

עלההלל המיצר' ב'מן בהלל  שמכוונים בכוונות (וכדאי'

דיגמה"ר) בא התיקונים לא עוד  המהרש "ם ובזמן  ,

הרש "ש רבינו  קבלת  בכת"י בדפוס  הסידור (שהיה

קבלתעדיין) לגילוי  כבר  שזכינו  עתה משא"כ ,

ההלל  את  בהם שגומרים שבימים אי' ושם הרש "ש

סיום  אחר  תיכף התחנון כונת את  לכוין  יש 

א"כ  דשחרית, בשלום ישראל עמו  את  דהמברך

הוי אלא דשחרית השלמה ההלל אין להרש "ש

הנ"ל האגר"מ כדברי  וזהו  עצמו, בפני  (שאין תיקון 

לשחרית ) קשור הנ"ל ההלל סברא להבין יש [ובאמת  ,

אין  בהלל הלא בהלל, בכונה הוא דיגמה"ר דתיקון 

וע"כ  תיקונים, ט' רק אלא היגמה"ר  כל מכוונים

שנגמר  האריז "ל כוונת  שאין  ליעקב האמת מפרש

בהלל, כמשנ"ח היחוד  הסובר הארץ כזמרת (דלא

אלא הנ "ל ) שלום, בשים היחוד  נגמר באמת אלא ,

גודל  על להש "י  ולהלל להודות  הלל אח"כ  שאומרים

הלל  שאומרים פסח בליל כמו וזהו  היחוד. קדושת 

היחוד  גודל על להש"י להלל התפילה אחר

איסור  שאין האג"מ שיטת מובן ובזה בשמו"ע,

דשמו "ע  גמר  ההלל שאין להלל שמו "ע בין להפסיק 

ואכ"מ)כנ"ל, בכ "ז להאריך ].(ויש



לנפשך  חכמה דעה כב 

 ãåñäå  äëìääù êéà ì"ðä ïéðòî úåàøì ùé

 éìæà àãçë

ïðéæçå [æ והסוד שההלכה איך זה מענין גם

הקודמים  שבדורות אזלי , כחדא

הלל  בתוך  תחנון  כונת את המקובלים שכיונו 

ההלכה  פוסק ע"י נפסק  אז חסידים המשנת כשיטת

ההוא והמשך (מהרש"ם)דדור  השלמה הוא שההלל

לכל  שנתגלה האחרון בדור ואילו  לשחרית,

הרש"ש  דעת  היחודהמקובלים תלמידיו (שלכמה

כנ "ל ) שלום בשים כוותיה נגמר המקובלים ונהגו ,

לשחרית ) המשך ההלל נתפרסם (שאין אז  הרי

ההלל  שאין האחרון  דור פוסק  האגר "מ ע"י ההלכה

כנ"ל. לשחרית  קשור 

 è" åé éãâá  åà  úáù éãâá íéùáåì íéøåôá  íàä

ãåò [ç ההלכה וקישור חיבור לענין  דוגמא הוסיף

פורים, בהל' דיומא מענינא הסוד, לענין

ברמ"א ס"ב)שאי ' תרצה שיש (סי' מהרי"ל בשם

הק' המגיד  והנה ויו "ט, שבת בגדי  בפורים ללבוש 

בספרו כותב זי "ע לפר'מקאז'ניץ ישראל  (עבודת 

בגדיזכור) לבחי ' שייך  פורים של האור קבלה שע"פ

יו "ט  בגדי  בפורים ללבוש וא"צ [כידוע äשבת , ,

וליו"ט, לשבת שונים בגדים יש  שלהמקובלים

ואף  זהב, בגדי וביו"ט לבן, בגדי לבושים שבשבת 

מבגדי יותר נאים יהיו יו "ט שבגדי  אי' בפוסקים

שיו "ט  במקו "א, בזה הביאור  וכמש"כ  שבת,

התגלות בחי ' שהיא הבינה ספי ' התגלות  שבבחי'

אור  שבבחי ' קודש  שבת משא"כ לחוץ, הפאר 

בצניעות שדרכה פנימי  אור  שהיא החכמה, דספי'

של  דהאור  בקבלה כידוע שהלא יותר], ובפנימיות

החכמה, אור  בחי' אבא' 'יסוד של האור הוא פורים

בו שמאיר כיו "ט [ואינו  שב"ק של האור  בחי' שהוא

נחו 'כאשר  שהוא בפורים נאמר וע"כ  דאימא), אור 

– שב"ק דיום לאור  שוה שהוא היינו  היהודים' בו 

המנוחה. יום

 íðîàåבגדי שכ' מהרי"ל דברי  את  ליישב כדי 

ויו"ט הנוהגים שבת  מקובלים ישנם (וכן

_________________________

סעיף ה. ו' (סימן או"ח  בשו"ע איתא כי ז "ל. האר"י בכתבי עי"ש דכיא מירא הנקרא מרדכי אור מהות  נבאר ועתה שם, זל"ק

רואים  שאנו למשל חכמה, שנקרא הזה וענין עי"ש, בראו ואח"כ מזונותיו שהכין בחכמה האדם את יצר אשר הברכה פירוש א)

הרופא  אז אדם, של בגופו רעה מקרה או חולי איזה שנולד אחר רק  מועלת חכמתו אין בו וכיוצא רופא חכם אדם שיש  בעולם

ענין  שיהיה ומה חולי יהיה אם יודע מי כי לבא העתיד החולי על רפואה שיתן חכם לך  אין אבל חכמה, פי על רפואתו יעשה

הדבר  מוכרח ממילא בראו כך  ואחר אדם של מזונותיו שהכין כל בורא אבל השפל. בעולם למטה וזה החולי, ומהות  החולי

והנה  כנ "ל. בחכמ "ה האדם את יצר אשר פירוש  וזהו ותועלתם. וחסרונם מהותם בחכמתו הדורות כל סוף עד הכל שהשקיף

שנקבל  קודם שבת ערב בכל לכן ישראל. בני עלינו קודש בשבת בבהירות  תמיד זורח עלינו הבורא והשגחת החכמה אור

לבנים  וללבוש ולטבול ולרחוץ יראים, ספרי כמ"ש שבת  בערב בתשובה אדם כל שישוב הקדמונים לנו יסדו הזה הבהירות 

מרדכי  בימי והנה לה'. ישראל קודש הנקראת בחינה עד לקדושה למעלה עולים ואנחנו החכמה אור יתגלה בו כי שבת , לכבוד

דכתיב  [וזה החול. בימי רק  בשבת היה שלא הגם הזה האור עליהם נתגלה טוב ברצון התורה את  וקבלו וקיימו תשובתם ידי על

שאין  מה למעלה לשם עולים שבשבת היה, והחילוק  השבת]. הוא המנוח כיום רצ"ל היהודים, בהם נחו כאשר כב) ט, (אסתר

שבת  בגדי ללבוש ס "ב) תרצ"ה סימן או"ח (בשו"ע שאיתא וזהו החסדים, ונתגלה למטה הארה נמשך הצדיק מרדכי ידי על כן

והשמחה  בלבוש  מלובש  עליון האור בא ביו"ט  כי שבת  משל חשובים יו"ט שבגדי כתב ז "ל האר"י והנה הנ"ל. על מורה בפורים

צריך  ואינו גדול כך כל אינו למטה שזורח  הזה האור כי יו"ט, בגדי ללבוש  הצורך  מן אין בפורים אבל עי"ש . יותר מושגת 

והנה  שבת. בגדי ללבוש צריך לכן החכמה מאור שהוא מחמת רק הגם ללבוש ולכן בפורים, התגלות לו יש  הזה האור מרדכי

ח"ו  תאמר אל סנהדרין. מקצת ממנו שפירשו מלמד אחיו, לכל ולא ג) י, (אסתר אחיו לרוב רצוי ע "ב) טו (מגילה חז "ל שאמרו

ז"ל. האר"י כמ "ש  בפורים אלא הגילוי אין כי עמו, להתחבר יכלו ולא החכמה מאור עליון בהירות לו שהיה רק  מערכו, שנגרע 

עכל"ק .
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כשב"ק ) לבן בגדי ולא כיו"ט זהב בגדי בפורים ,ללבוש

לבחי ' יותר  הקשורות שנשמות בזה, הביאור  י "ל

האור  בעיקר בפורים מאיר  אצלם הרי  דמרדכי 

לבחי ' הקשורות נשמות  משא"כ  אבא, דיסוד

שהוא  אימא, דיסוד אור בבחי' היא הרי דאסתר ,

בגדי בפורים לובשים הם ע"כ  דיו "ט, האור  בחי '

יו"ט.

äìéìäã äìéâî àø÷î ïéá ÷ìçì é"áåðä ùåãéç

íåéäãì

ãåò [è חיבור בו  שיש פורים בהל' ענין  הזכיר

של  חידושו ידוע דהנה והנסתר , דהנגלה

מא)הנוב"י  סי' או"ח מגילה (קמא מקרא דין  שמחלק

לבין  להקל, שספיקו  מדרבנן  כמצוה שדינו  דהלילה

קבלה  מדברי  כמצוה שדינו דהיום מגילה מקרא

דס"ל  וטעמו  לחומרא, שספיקו דאו' כמצוה שדינו

חז "ל ע"א)דדרשת  ד  דף לקרות(מגילה אדם דחייב

זאתאת דילפינן  ביום ולשנותה בלילה המגילה

אי"ז  וכו ', ובלילה וכו' יומם אקרא דאלקי  מקרא

דקריאת הדין עיקר ולדעתו  אסמכתא, אלא

מתקנת ואינה חז"ל מתקנת הוא בלילה המגילה

ואסתר . מרדכי

 é"áåðä ô" ò  äðéùù  åðøåã éìáå÷îî 'à ùåãéç

 àìù íéìáå÷îä  ìë  úòã áåùéå úåðååëä  úà

 úàæ åìáé÷

 äðäå [ éדברי את  קיבל דורינו ממקובלי א'

בנוגע  גם למעשה כהלכה הנוב"י 

להיום, הלילה בין  בכוונות ושינה דפורים לכוונות 

בכוונות כמו הכוונות לכוין יש שבלילה דכתב

דרבנן וכו')דמצוה הקטנים בזו"ן ורק (שהוא

של  הכוונות  לכוין  יש דהיום המגילה בקריאת

ואמנם  דאו ', כמצוה שהיא קבלה מדברי מ"ע

כל  שכתבו  בכוונות  לשנות  דאין  נראה האמת 

להיום, הלילה בין  חילקו  שלא הקודמים המקובלים

כסברת להמקובלים להו סבירא שלא וש "מ

מדברי היא דהלילה קריאה שגם ס"ל אלא הנוב"י,

מדברי אף הוכחנו  ובאמת  היום, כקריאת  קבלה

ס"ז)הרמ"א תרצו כחידוש (סי' ס"ל לא הוא שגם

מי יש וז "ל, במחבר  שם אי ' שהלא הנוב"י,

עשה  אתי דלא ויין בבשר מותר שאונן  שאומר

דאורייתא  דרבים עשה ודחי דאבילות דיחיד 

כדברי שהם נינהו  קבלה דדברי בפורים לשמוח

במגילה  במקרא שחייב שכן וכל הגה. תורה.

שמתו פי על אף  בלילה דדוקא ונ"ל וק "ש ותפלה

מתו קבורת  לקברו  שרוצה ביום אבל לפניו מוטל

קורא  ולכן  תרפ "ז סי ' לעיל שנתבאר כמו קודם

כמו ושבת מי "ט עדיף דלא אח"כ  ומתפלל

וחזינן  ע"כ. כנ"ל. ע"א סימן לעיל שנתבאר

בלילה  המגילה קריאת לגבי  שאף  הרמ"א, מדברי 

את ודוחה דפורים קבלה דדברי עשה דאתי ס"ל

המג"א [ואף  דלילה סקכ "ד )האנינות במ"ב (המובא

זהו בלילה, לאונן  ויין דבשר  היתר  לגבי החולק 

משתה  'ימי כתיב ושמחה משתה דלגבי משום

היתר  לגבי  המג"א חולק  שאין  ומשמע ושמחה',

בלילה, לאונן המגילה שהביא דקריאת הדה"ח (ורק

מטעם  המגילה קריאת לגבי גם מפקפק בסקכ"ה המ"ב

המגילה אחר) קריאת  חיוב שלכו "ע ומשמע ,

וחזינן  כהנוב"י , ודלא קבלה מדברי הוא בלילה

כל  להנהגת  מתאימה הפוסקים כל דסתימת 

הנ"ל]. המקובלים

 ï÷æã  úåòè øåàéáá  íéòåãéä ò"éæ ñ"úçä éøáã

 àøîî

äìàå [àé.íäéðôì  íéùú  øùà  íéèôùîä

אצל  סנהדרין שתשים וברש"י

זקינו של הידועים דבריו את  בזה הזכיר המזבח.

זי"ע החת "ס  עה"פ מרן  שופטים פר' עה"ת (חת "ס

בזדון) יעשה אשר של והאיש  טעותו את  שמבאר 

הסנהדרין , לפסק  מציית  ואינו שמורד ממרא, הזקן

היכולת בידו שיש משום מהם חכם שהוא וסובר 

חכמי משא"כ  הפרעות ללא ולילה יומם ללמוד 

יש  ששם המקדש  במקום שנמצאים הסנהדרין



לנפשך  חכמה דעה כד

ושקידת ללימוד חיצוניות  והפרעות  טרדות  ריבוי

לבלתי בזדון יעשה אשר והאיש וזל"ק, התורה"ק ,

אלקיך  ה' את  שם לשרת העומד  הכהן  אל שמוע

דכל  שייכות מאי  יל"ד ויראו. ישמעו  העם וכל וגו'

ירבו שלא ישראל לגדולי  ואזהרה מוסר  זהו  העם

צ"ע  וביותר ולו , להם מה העם כל אבל מחלוקת 

את שם לשרת  העומד  הכהן אל כאן  האריך מ"ט

השופט  אל או הכהן אל סתם אמר  ולא אלקיך  ה'

ואל  הלוי ' הכהנים אל הפרשה תחלת  כדכתיב

אחז"ל  ונלע"ד ההם, בימים יהי ' אשר  השופט

קודם  א' שעה שוהין היו  הראשונים חסידים

ומשני משתמרת, מתי  תורתן  ופריך  וכו ' תפלתם

מאליהן  משתמרת תורתם הם שחסידים כיון 

ע"ב) ל "ב .(ברכות

 äðäå השופט אל שיעלו  הזהיר  הפרשה בתחלת

אלא  לך אין  פרש"י ההם בימים יהי' אשר 

אנו הצדדים שני  יאמרו  שלא שבימיך שופט

שבירושלים  אלו הלא יכריע מי בדבר מחולקים

לך  אין  הזהיר כן על כלום נגדנו חשובים אינם

פנים  כל על ועלית וקמת וצוה שבימיך שופט אלא

באיזה  מפיהם, ושמעו עלו שכבר  עתה אך  -

בעל  אני  שיאמר לא אי הזה, הזקן ימרה טענה

ולילה, יומם בה ומעיין בתורה עוסק א' מלאכה

מעשה  ואנשי חסידים מצאתים וחבריו  הזה והכהן

כל  קרבנות  ומקריבים ומתפללין אחת  שעה שוהין 

משתמרת מתי  ותורתם יחשו לא הלילה וכל היום

הם  שחסידים כיון יאמין ולא עלי , ויכריעו  שיבואו

ומכוונים  משתמרת  ותורתם בקרבם ה' רוח

יעשה  אשר  דקאמר והיינו  האמת . אל ההלכה

שם  לשרת  העומד  הכהן אל שמוע לבלתי בזדון 

בשרותו וטרוד לשרת ועומד  הואיל אלקיך ה' את 

לשמוע, שלא בזדון לזוד  טענה לו יהי' משו"ה

שארית ישראל בעיני ה' עבודת  מקיל זה והנה

כן  על תורה, בני אינם עליון  קדושי שיאמרו  העם

שזה  ישמעו העם וכל נאמר  הזקן  זה של במיתתו

עכל"ק . מקצה. העם לכל נוגע

––––  úåéðåöéçä íò úåéîéðôä øåáéç ïéðò

 á úåáéùçíéàøéäã úåòéðöä éãâ

óéñåäå [áé הסנהדרין שחיבור  זה בענין מו"ר

הכהנים  לעבודת  המה שסמוכים

עם  הפנימיות חיבור על על ומרמז מורה

בהשגת שמעלתם הסנהדרין שחכמי החיצוניות ,

והעליונה  הגבוהה מעלה שהיא התורה"ק 

הכהנים  עבודת  עם להתחבר צריכים והפנימית 

שהיא  וכו' הקרבנות  בעבודת  העוסקים הזריזין 

חיצונית עבודה התורה"ק )בחי' ובערך  ,(לעומת

מקאמרנא מהרה"ק דאי ' מה לזה חי והסמיך (זוהר

ע"א) מה דף  בשלח בחי 'פר' שהיא – כלב קלי ' שיש

הפנימית העבודה את רק שמחשיב היינו לב', 'כולו 

ישנם  ולמשל החיצונית, העבודה את ומבזה שבלב,

אצל  המקובלים המלבושים ענין  את שמבזים כאלו

מעשה  ואנשי חסידים שכידוע בהם, ללכת ה' יראי 

הלבושים  בענין חסידות מיני  בכמה הרבה הקפידו 

המלבושים כל שיהיו וכו')[כגון ומעיל (כתונת

על  נמצא הבגד  שימין  באופן ועשויים תפורים

הבגד, השעיר שמאל בחי' שהוא א' בבגד  (מלבד

גובר לעזאזל ) שהשמאל הגויים כמלבושי ולא ,

רחבים  הבגדים שיהיו  וכן  הבגד, ימין על ונמצא

וכן  הגויים, כמלבושי וקצרים צרים ולא וארוכים

כהים הבגדים בבגדי(שחורים)שיהיו  ולא לבנים או 

ענין  ששם הנשים בגדי  אצל וכ "ש צבעונין,

מדינא  יותר חמור הצניעות בגדי  על הקפידה

כצנועות במלבושים לילך יהודית דת  מחובת  (שהוא

ועוד ].שבישראל )

íéùåáìä éðéðòá úåãéô÷á úìæìæîä 'áìë' 'éì÷

 åìéàå [âéאלו בכל מזלזלת  הנ"ל כלב קלי'

כלל  להשים שאין ואומרת  הקפידות

שהעיקר  הלבושים, ענין  שהוא חיצוניות  על דגש 

כנ"ל  האמת  אך בעי ', לבא 'רחמנא הפנימיות, הוא

בסנהדרין , המזלזל ממרא דהזקן  טעות שורש  שזה

יכול  שהוא מהם, פנימי  יותר שהוא טוען שהוא
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ולא  הלכה, של אמות  בד' ומסוגר  סגור  להיות 

האמת אך החיצוני , העולם כל עם כלל קשור להיות 

תורה  של לאמיתה לכוין  זוכים הסנהדרין  שדייקא

העוסקים  הכהנים עם ג"כ מחוברים שהם היות 

החיצונית מיוחדים בעבודה מלבושים יש  (ולכהנים

החיצוניות ) תיקון הוא המלבושים תיקון ענין ,שכנ"ל

יחד , וחיצוניות דפנימיות הקדושות אלו לב' וצריך 

מהם. בא' ח"ו לזלזל ולא

åéìò ô" äëì íéàøéä éãâáá êìéì ìåëé ïéàù éî

íäéìà  ÷÷åúùäì

øîàå [ãé מאיזה עדיין  יכול שאינו  מי שאף  עוד 

שהוא הוריו טעם התנגדות  מחמת (כגון

מ"מ ומשפחתו) היראים במלבושי עצמו ללבוש 

זה  דבר  ולכבד  זה לעניין להשתוקק  עליו  לכה"פ 

בבחי ' זה לענין  קשר  ברוחניות מקבל לכה"פ שבזה

מרחוק  מקיפים הוא אורות המלבושים שענין (וכידוע

עדיין  יכול שאין ומי קדושים מקיפים אורות  ע"ע להמשיך 

אלו  עם קשר יקבל לבישתם ע"י בפועל אליהם לזכות 

שמכבד וע"י להם השתוקקותו ע"י הק ' המקיפים האורות 

בלבו) אותם .ומחשיב

 ïéåëìå  ÷"áùá ïáì éãâáì ÷÷åúùäì åðéìò

íäéìò  åáìá

øáãå [ åè יכולים אנו  שאין לדידן גם נוהג זה

שהפליגו בשב"ק, לבן  בבגדי לילך 

כמש "כ  זה, דבר ומעלת ענין בגודל הספה"ק

הטהור בשולחן  זי"ע מקאמרנא רסב הגה"ק (סי'

זה )å ס"ח  דבר הפוסקים גדולי לנו  סגרו ובכ "ז ,

כמש "כ  דיוהרא איסור  מחמת בנ"א לרוב ואסרוהו 

במקו "א בארוכה פר'בזה נשמ"ח-בראשית  (ספר

כו-לט) אות  ולכבד וישב להחשיב יש  לכה"פ הרי 

ולכוין  בשב"ק , לבן לבגדי  ולהשתוקק  בלבו, זה דבר 

במקו "א  בזה וכמש "כ לבן, בגדי  מלביש  כאילו  בלבו 

על  מרמז  שב"ק  בבגדי שעושים הזהורית שענין

הבגדי כשלובשים זאת  לכוין  ויש  לבן , בגדי ענין 

בכוונות [כדאי' ע"א)שב"ק  סג  דף  לכוין (שעה"כ שיש 

על  שמרמז  זהריא"ל, הק' לשם שב"ק בגדי  בלבישת 

דהבגדים]. הנ"ל זוהר 

 ïáì éãâáî åòðîðù íéãéñçä âäðî  íòè

 ÷"áùá

úîàáå [æè מעשה ואנשי  החסידים רוב אצל

תלמידי אצל שהסתופפו

שסברו בשב"ק, לבן בבגדי הלכו  לא הבעש"ט

הצדיקים, לגדולי  אלא אחד  לכל שייך הדבר שאין

כו"כ  אחרי  אלא לבן  בגדי  לבש  לא רביז "ל וגם

זה, לענין  כבר  עתה שצריך  שהשיג הנהגה, שנות 

הדמשק  לבנו  הלביש  לא מקאמרנא הרה"ק וכן

בפטירתו אלא לבן בגדי  ציוה אליעזר  עצמו הוא (וכן

בהיו  ממנו כשנפרד אביו שילבשלו שנים עשר בן תו

שנה) שלושים בן בהיותו רק  לבן אחד בגדי לכל ואין  ,

_________________________

והכובע ו. לבן, קטן וכובע  לבנה וחגורה לבנה ויופצע שבת טלית  דהיינו לבנים בגדים ארבעה בשבת ללבוש  ישתדל שם, זל"ק

מוההר"ר  אלקים לאיש  שהי' נורא ממעשה כידוע  ישראל בר לכל ראוי זאת ואיצטלית אחרונה. ה' וטלית  ו' וחגורה ה' ויופצע י'

עבירות  מכל ניצל ויהי' בשבת לבנים וילבש נפש  ומסירות וצער ויסורים עלבונות ויקבל הארחוב, בק "ק דראביטשער יצחק ר'

כך  אחישנה בבחינת  הגאולה הי' כבר בשבת  לבנים לובשין ישראל כל היו ואלו הגאולה, ויקרב גיהנם של ומאש  הרע  ומיצר

אלא  כלל יוהרא כאן אין המר הזה בזמן כי בעיניך יקל אל ע "כ מדראהביטש  יצחק  ר' מוה"ה הקדוש  של הנ"ל ממעשה ידוע 

א"א  זה גם ואם גמור איסור זה כי ואדומים שחורים שבת  בגדי יהיו לא עכ"פ  לו א"א ואם לו, ואשרי ועלבונות חרפות  סבלות

ויופצע  לשבת מיוחד קטן כובע לו ויהי' כנ "ל, ויכוין לבנים בגדים לובש  כאלו במחשבתו יחשוב הדור וליצני רבני מפני לו

הנשמות  לבושי כל שורש שמשם ה"ה ו"ו ה"ה יו"ד מילוי בסוד כפל אלה לכל ויש  טלית במקום שבת של היעל ואיין וחגורה

של  וארבע  מילוים בסוד והם וקטן גדול וטלית  וחלוק ויופצע גארטיל ואייבער גארטיל אינטער חגורות שתי וגדול קטן כובע 

ע"כ. בחול. כלל ילבשם לא הוי"ה של הארבע אבל בחול אף ללבשן יכולין המילוים



לנפשך  חכמה דעה כו 

בזה  וכדאי' הצדיקים, מנהג את  זה בענין  לחקות 

אפרים מחנה נח)בדגל הארץ (פר' כל ויהי וזל"ק,

דרך  על בזה לומר יש  אחדים. ודברים אחת  שפה

מקדם  בנסעם ויהי  מקודם הענין  כל וגם הלצה

שם, לנו ונעשה לשריפה, ונשרפה בקעה, וימצאו 

שקרנים  כת על בכאן מרמזת  התורה הנה

להם  אין  ולבסוף  ישראל אמוני לשלומי  ומתדמים

קאי  לא שקרא כי מאליהם כלים והם (שבתקיום

הארץ ק"ד.) כל ויהי  בתחלה כי  בפסוק מרומז והוא

שפה  גימטריא בשכינה דבוקים היינו אחת  שפה

היה  בה' דבוקים שהיו  מחמת היינו  אחדים ודברים

בפה  אחד מדברים היו  ולא גדול אחדות ביניהם

ויהי אבל אחד היה והלב הפה רק  בלב ואחד 

כמאמר  עולם של מקדמונו  היינו  מקדם בנסעם

ז')רז "ל ל "ח, רבה היינו(בראשית  וגו ' בקעה וימצאו

להם ועוד וחושך עמוק בבור  ונפלו íéàøîù שתעו

 íéðáì  äðáìðå  åøîàù àåäå íé÷éãöë íîöò

 íé÷éãöä ïåéîãë  íéðáì íéãâá ùåáìð åðééä

 íéøåäèä כף אל כף להכות לשריפה ונשרפה

כפשוטו שם לנו  לעשות כדי הוא והכל בהתלהבות 

וסופם  ידם, תחת  עיירות  לכבוש  עיר  לנו ונבנה

 íéðáì  éãâá  åðééä ïáàì äðéáìä  íäì éäúå

 ìåùëîìå óâð ïáàì íäì äéä  íéùáåì åéäù

רבנן ורב מופלא חכם ר "ת  רע"ה.)והחמר ג', (זוהר

כפשוטו לחומר היה בעצמם ומראים מחזיקים שהיו 

שם  כי  משם אותם ה' ויפץ בתוכו, וליפול לטבוע

קטטה  ידם על נתעורר  הרבים בעונותינו  היינו  בלל

יודע  אחד שאין שפתם ונבלל חנם ושנאת  ומריבה

עכל"ק . והבן. מדבר  שהשני מה

 êìéì  íéãéñçä ìöà  ìáå÷îä âäðî øåàéá

íé÷éäáî  íéøåçù íéãâáá ÷"áùá

 é" ôòå [æéהלכו שלא מה מובן  הדגמ"א דברי

אלא  לבן בבגדי  החסידים רוב

על  רמז  שזהו  המזהירים שחורים בבגדים

הכוונה  קבלה וע"פ  לבן , דבגדי לדרגה השתוקקות 

החכמה  דספי ' דרגה על מרמז  בשב"ק  לבן  שבגדי 

אור  בבחי' הוא דשב"ק  וכידוע לעתיק , העולה

קודש )החכמה פנימיות(דאיקרי – חכמה שפנימיות  ,

אור  בבחי ' הוא הכתר  דספי' דאור  וכידוע עתיק,

א-ד )לבן פר' הגוונים שער בפרדס ברמ"ק ,(כדאי'

ע  החכמה דאור כנ"ל דעתיק והיינו לאור  ולה

כתלג  לבושיה יתב יומין 'ועתיק בפסוק בו  שנאמר 

ט)חור ' ז, מזהירים (דניאל  שחורים מלבושים ואילו ,

לכתר  שעולה הבינה דספי' האור על מרמזים

אש  בבחי' היא הבינה דספי ' וכידוע דאריך ,

בעבודה"י והיגיעות העבודות  בחי ' שחורה,

דאי ' מה בבחי' שחורה, כעבודה מבחוץ שנראית

ע"ב)בגמ' כא אתה (עירובין במי כעורב', 'שחורות 

וע"כ  כעורב, עליהן  פניו  שמשחיר במי דב"ת מוצא

על  כנ"ל מרמזים המזהירים שחורים בגדים

הבינה  ספי' על ומרמז לבן  לבגדי  השתוקקות 

דאריך דכתר  לבחי ' ההשתוקקותהעולה (דבחי'

והמסי"נ ) ההשתוקקות ענין שהוא דאריך לכתר ,שייכת

כהים  בגדים ללבוש היראים נוהגים החול [ובימות

במדרש(שחורים) כדאי' פ"ג ), ענין (איכ "ר בזה שיש 

בזה  מכניעים וכן ביהמ"ק, חורבן על אבילות  משום

עומ"ש  לקבלת ומסייע היצה"ר , ששחור את  (כידוע

המלכות ) לספי' בגמ'שייך ע"א)וכדאי ' יז דף  (מו"ק

שם  ואי ' שחורים, שילבש  עליו  גובר  שיצרו מי לגבי 

רואה)בתוס' אם יצרו].(ד "ה יכנע שבזה

äîùì àìù  äãåáò –––– éøáò ãáò ïéðò

 éë [çé ãåáòé  íéðù  ùù éøáò ãáò äð÷ú

. íðç éùôçì àöé úéòéáùáå רימז

בעבודה"י  עברי עבד  רבינו בענין  מדברי (וכידוע

שכל יוסף  יעקב בתולדות הרבה המובאים הבעש "ט

בעבודה"י) זמן ובכל  אדם לכל נוהגים שבתורה ,המצוות

דעבד  וכידוע לשמה, דשלא ענין  על מרמז שהוא

וכדאי ' מקום, של רצונו עושין אין בחי ' על מרמז 

ע"א)בחז"ל י דף  של (ב"ב רצונו עושין שכשישראל

מקום  של רצונו  עושים וכשאין  בנים, נקראים מקום

רצונו עושים שאין בזה והכוונה עבדים. נקראים

האוהבים  כבנים לשמה, ראויה בכוונה מקום של



תשע"ז  משפטים פרשת דא"ח כז ליקוטי

ועושים  ונפש בלב טבעית באהבה אביהם את 

שכר, קבלת לשם שלא מתכוונים רצונו  (והעבדים

לשמה) שלא בבחי' שכר לקבל .לגרמייהו

äîùì àìù ïéðòá  ì"æç éøáãá äøéúñä áåùé

 äðäå [èéסתירה בחז "ל דשלא מצינו  בענין

התוס'לשמה זאת  שהקשו (וכידוע

בש"ס) מקומות ע"ב)דבמקו"אבהרבה נ  דף  אי '(פסחים

לשמה  שלא שמתוך לשמה שלא אדם ילמד  לעולם

ובמקו "א לשמה, ע"א)יבא יז דף  לו(ברכות  דטוב אי'

נברא גווני שלא תרי בין בזה חילקו שם בפסחים (ובתוס'

כידוע) לשמה בזה שלא כותב העבודה יסוד ובספה"ק ,

וחפץ  כשמשתוקק  דוקא הוא שמותר  לשמה דשלא

ללשמה  לשמה השלא ע"י  לוæ לבא מובטח [ואז  ,

_________________________

רש"י ז. שיטת על להפליא יש  ומעתה וזל"ק , ז ), אות פ"ז  (ח "א שם מלשונו קצת ונעתיק  זה, בענין רבות שהאריך  עיי"ש 

אפשר  דהאיך  מב"א שיתכבד בשביל היינו לשמה. שלא אפילו בתו"מ אדם יעסוק לעולם שאמר רבא בפירוש  שדעתם ותוספות

מצוה  זה הרי ונכה"פ לעוה"ב. חלק  לו שאין ואמרה אסרתו שהתורה עצמו על חמור עונש עושה שעי"ז דבר להתיר כן לפרש

אין  דקי"ל כיון (בפ"א) שכתבנו מה ע "פ דעתם ליישב ונראה ה'. ניאץ ברך  בוצע  צ"ד) (בב"ק  אחז"ל שעד"ז  בעבירה הבאה

בפ ' כתוב וגם בריותיו. על בטרוניא בא מזה הקב"ה ע "כ מאוד הדבר אליך  קרוב כי וכו' היא רחוקה לא וכו' המצוה כל נצבים

שאינו  במי דוקא היינו לשמה כ"א התורה ללמוד שאסור מזה וילפינן ה' את  לאהבה שצוה מה הכתוב כוונת על מבינים אנחנו

עד"ז  מצטער שהוא האדם אבל עצמו, לכבוד ומכוון שבשמים אביו כבוד שמניח הקשה לבבו את שרואה במה עד"ז  מצטער

וכמו  לשמה. התורה את שילמוד ויזכהו זו והמדה המצוה אל יתקרב עי"ז  אשר יום כל ובלבו במעשיו נאמנות  עצות  וחופש 

תזכה. לבבך על אלה דברי את  נותן שאתה שמתוך  האלה הדברים והיו ת"ל האיך יודע  איני ואהבת  שמע) (בפ' בספרי שאמר

על  הוא ה' את  לאהבה של החיוב שעיקר והרי העולם. והיה שאמר מי את מכיר אתה כך שמתוך בהגדה עסוק  עוד ואמר

להנאת  מלכוון שישמור הציווי עליו האהבה למדת  הגיע כבר ג"כ שהוא מי או לאהבה, זאת שישיג השתדלות  ורוב היגיעה

ע"כ  חייב. קטלא יליף ודלא באבות הלל דאמר וכמו התורה. את  ללמוד ישראל בני כל על הוא החיוב זה שהרי וכיון עצמו

את  לכוף בלבבו שאי"ז מה מזה ומצטער לשמה לימודו להשיג שמשתדל במי דהיינו בתו"מ  יעסוק  שלעולם רבא אומר שפיר

לאיש  לשמה ללמוד ויבוא שישיג וקיומו לימודו ע "י שיזכה בשביל בזה ודעתו כבוד בשביל שהוא היצר כוונת  ע "י כ"א יצרו

והגם  אותו. מסייעין לטהר הבא כי לשמה ה' עזרת  ע"י יבוא לשמה שלא שמתוך מפני ובמצות בתורה שיעסוק  עליו מצוה הזה

אומר  היה הוא במשנה פ"א באבות וכדפירש"י זה עבור עוה"ב לו אין לשמה שלא ומצות  בתורה עוסק שהוא מה זמן שכל

נוטל  תורה מדברי הנהנה כל הא בעוה"ז כ"א הבא בעולם נוטל שאינו שכרו את החליף חלף  בתגא ודאשתמש  וכו' שמא נגיד

לשמים  ג"כ שכוונתו זה איש  כי עוה"ב. מן נעקר אמרו אשר שבנדרים בכתר המשתמש של דין בו אין מ "מ בעוה"ז  שכרו

שכבר  מה חלקו יקבל שלא עוה"ב מן נעקר אינו ע "כ ולקיים לעסוק  הוא שמחויב כיון כאנוס  והר"ז  בידו אי"ז  שעתה אלא

ע"כ  עבירה. מעונשי ניצול וכשמקיים קטלא מעונש  ניצול כשלומד ומיהו עוה"ב. שכר לו אין התו"מ שבאותה אלא בו זכה

חכמתו  לחכמתו יראתו שמקדים מי כל באבות  דאיתא וכפי האלו הדברים כפי יתנהג אם שיזכה ועוד שילמוד לפניו מוטב

בכלל  ג"כ והר"ז הוא מחויב ע"כ לשמה כך  אחר שיבוא יצפה אז חטא ויראת  במוסר ישתדל יום שבכל מה וע "י מתקיימת ,

הם  שלו ומצות תורה שכל במה מצטער ואינו חטא ויראת מוסר מבקש  שאינו האיש  על אבל הנ"ל, כדברינו ה' את לאהבה

ובשרירות  נפשי עלי שלום מהאומרים הוא כי עצה שואל אינו הלא הזה האיש  עצמו. של כבוד והוא בשביל הולך  אני לבי

לעיל  כמש"כ עשה מצות כמה על ועובר הימים כל בעבירה ומצותיו כנז"ל חמור שענשו כזה איש על רבא דלברי צריך אניו

התורה  כל של וכלל שורש  הם המצות  שאלו ומה יום בכל עובר שהוא מה מצו"ע  וכמה כמה בס"ד לקמן נבאר ועוד בפ "א

אמר  לא הזה האיש על פ "ח). (ח"ב שלקמן בפרקים בס "ד אבאר וכאשר ה' עובד נקרא אינו בל"ז ואשר העבודה עיקרי והם

שליתו  לו שנהפכה ומוטב נברא שלא לו שנוח  מודו כ"ע  שבזה לקנטר ללומד דומה והר"ז לשמה. בא לשמה שלא שמתוך  רבא

ותוספות  רש "י לדעת והר"ן והריטב"א והרמב"ן הרמב"ם דעות שיתקרבו יתכן ועפ "ז מ) (פ ' שמות  במדרש כדאר"י פניו על

ומוסר  חכמה לומד ואינו ע"ז  מצטער שאינו במי היינו כנז"ל חמור עונש לו ופוסקין בלהתכבד ועונשין האוסרין אלו אשר



לנפשך  חכמה דעה כח

ללשמה, לשמה שלא מתוך לבא באמת שיזכה

לשמה, בא לשמה שלא שמתוך חז"ל כהבטחת

ללשמה) השתוקקות  ישנה לבו כשבתוך  וזה (היינו ,[

חנם', לחפשי יצא 'ובשביעית  דידן, בקרא נרמז 

המלכות, ספי' בחי ' על מרמזת  השביעית ששנה

היינו דלשמה, דרגה שהיא דשב"ק דרגה על ומרמז

התכלית ע"י תתעלה לשמה דשלא העבודה דכל

דלשמה. לדרגה ומשתוקק שחפץ והכוונה

ìôðù éî óà ï÷åúé –––– äáåùúä  úåöî é"ò

äîùì àìù úâøãì  ÷æåçá

ë" àùî [ëאדוני את 'אהבתי  העבד  כשאומר

מוכיח  הר"ז  חפשי', אצא לא וכו'

בבחי ' התענוגים ולאהבת לתאוות כ "כ שנפל

חפץ  אפי' לו  שאין עד לשמה, שלא לגרמיה

זה  באופן  והנה דלשמה, לדרגה לבא והשתוקקות

החוזה  דרבינו ומהלך  בעצת להשתמש יש  הרי

שאי' זי"ע, ע"ב)מלובלין  ל דף  זכרון שע"י(זאת אמר 

חטאיו על תשובה האדם זוכה çשעושה עי "ז 

הנהגת היתה וכן  לשמה, יבא לשמה שלא שמתוך 

תשובה  בעשיית להרבות  זי "ע מלובלין  החזוה

התורה"ק  לימוד  סלונים èקודם מצדיקי  אי' [וכעי "ז  ,

אותה  וישנן אחת  מסכת לכה"פ  אדם שילמוד זי"ע

שלו  הבא' עולם 'מסכת תהא שהיא (וכידוע בע"פ

בספה"ק ) זה דשלא ענין וכוונה פניה בזה שיש  ואף

וכו')לשמה העוה"ב בשכר יעשה (שחפץ ע"ז  הרי

_________________________

אליו  לקנות ומשתדל לנפשו ותוכחה מוסר ומבקש במצטער מיירי ותוספות  ורש "י לשמה. לתורה לבו יומשך  שעי"ז  מה והגדה

ע"כ. לשמה. תו"מ  מעלת

אהרן ח. דהנה וי"ל הספנין. וקשר הגמלים קשר עליהם שחייבין קשרים ואלו עוד איתא דהנה כו' מפנין המשנה פי' שם, זל"ק

און  פועלי כל יתפרדו כמ "ש  און פועלי של שלום ורודף לצדיקים שלום אוהב לעיל פירשנו שלום ורודף שלום אוהב הי' הכהן

רודפי  קרבו י"ל זה נופל זה קם כשזה יאמץ מלאום ולאום כמ "ש  לרשעים פירוד יש הצדיקים בין שיש מהשלום ממילא בא וזה

עבירות  בעלי רשעים יש  והנה מתרחקים זימה הרודפי רחקו תורתיך  של מהקירוב להתקרב הרוצים הם רחקו מתורתך זימה

ה' שונאי גמורים רשעים והם בתורה ועוסקים מעש "ט  שעושים ויש  בזה וכיוצא רכיל והולכי לצי' או נואפים לכל מפורסמים

עליהם  להיות שמחוייבין עליהם שלשון וי"ל עליהם שחייבין קשרים ואלו י"ל וזה ז "ל יונה לרבינו תשובה בשערי כמ "ש  ית '

וחשוב  ספון לשון הספנין וקשר גומל ובוסר לשון וחומריות עוביות  לשון וכן גומלין לשון הגמלין קשר להכניעם, הצדיקים תחת 

ולקנטר להתגאות  רק  כוונתם אם שחוטאים לגמלים דומים הם אך  חשוב בדבר שעוסקים הנם שנזכרו השני הגםהרשעות

בתורה  שיעסוק איתא  מי כי נעורים  חטאת ולתקן לשוב צריך אך ניחא  זה לשמה בא  לשמה שלא ובמעש"ט שבתורה
לשמה  בא לשמה משלא  "א כ רשע כשהוא "ט נותן ומע אדרבא הנ"ל שבכל ז "ל האר"י בשם איתא הלא שב בלא משא"כ

וזהו לסט "א ח"ו ע"י כח  לעולם שבא ההיתר לבטל לפעול היתירם על חייב הוא כך קשורם על חייב שהוא וכשם הספנין קשר 

עכל"ק . התנהגות . אותן לעולם יותירו שלא הנ "ל הרשעים וגרעון שפלות שיפרסם לעסוק  הנ "ל הרשעים

הקדוש ט. רבינו אותנו שהזהיר "וכמו כתב ע "ב) רעו דף  א, לו, עה"פ  תשא כי (פ ' זי"ע מקאמרנא מהרה"ק  הברכה היכל ובס '

קודם  חצות  שאחר אחד תלמיד ממנו ששמע  כמו ותפילה תורה כל קודם תשובה ולעשות עצמו את להשפיל מלובלין מוהר"י

והתמרמר  חוקי, לספר לך  מה אלהים אמר ולרשע  טז ) נ, (תהלים בהם שכתוב אותם מן  אני אפשר עולם של רבונו אמר לימודו

על  לו אאמין צדיק  שאני בעצמו הקב"ה לי יאמר אפילו כמוני בעולם גרוע אין אמר וכן ותחנונים. ובכיה ריצוי בדברי מאד

הקדוש  הרב בשם "שמעתי איתא, (בסופו) המאור שמן ובס' ח "ו". תחתית לשאול לדחות  נוכל בניקל כי יותר ולא רגע אותו

הקטן  מהרחש  גרוע אני בל"א) (שפין משממית גרוע  אני העולם מכל גרוע אני וחסידיו לאנשיו שאמר מלובלין יצחק  רבי

העולם  וכל הקודש ברוח  רואין אנו כי הגם אמר דבריו ובתוך  גדולה בבכיה התורה בתוך  סעודות בשלש זה ואמר שבקטנים

ידריכנו  מי במאמרו רב בכי ובכה עדיין התחלנו לא ואנו כמעשינו ולא הבורא לנו נתן מתנה המאירה באספקלריא רואין אנו

ע"כ. הכושר". דעת לנו יורה ומי יושר בנתיב
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ואחר  לשמה, דשלא הפגם על לכפר תשובה אח"כ

בע"פ  שיודע המסכת בידו ישאר  (והוסיפו התשובה

השלא  על  תשובה יעשה לא ח"ו אם שאף  לומר בסלונים

אחר  מ"מ לשמה, דשלא פגם על  בגיהנום ויענש לשמה

המסכת ) בידו וישאר הפגם חלק  ירד הרמז העונש  וזהו  .[

וכידוע  היובל, שנת  עד היינו לעולם', ב'ועבדו 

הבינה  דספי ' העליונה דרגה על מרמז  היובל דשנת 

בינה) שערי דנ ' החמישים שער דרגת(בחי' שבבחי' ,

הכל. תתקן שהיא התשובה

åðééä –––– åúùàù  úìô ïá ïåàã ïéðò øåàéá

ä"òøùî  ìò ÷åìçìî åúìéöä ––––  åúìéôú

 íéùúù [ àë.çáæîä ìöà ïéøãäðñ ביאר

דתורה  ויחוד חיבור בענין 

סנהדרין שתשים זה בענין המרומז (תורה)ותפלה

המזבח לענין (עבודה-תפילה)אצל זאת וקישר  ,

בחז "ל ע"ב)המובא קט דף קורח (סנהדרין במח'

הצילתו שאשתו  פלת בן שאון משרע"ה על ועדתו

פלת בן און של אשתו  שטענה שם בגמ' [וכמובא

נגד  קורח של זו  במח' להתערב לך מה לפני

מאומה  תרויח לא בודאי אתה הלא משרע"ה,

טענה  וע"י זו במח' צד  לנקוט לך ומה זו, ממח'

עצמו], את והציל מהמחלוקת  פרש זו פשוטה

דרגת היינו הצילתו שאשתו בזה, הפנימיות  ופירש

לו שהיתה ועבודה"י אדם התפילה של  (שאשתו

דרגת כנגד  ונמצאת מרמזת היא שלו המל ' בחי' שהיא

שלו) והתפלה מצד עבודה"י פלת בן שאון והיינו  ,

יכול  היה לא תורתו  דרגת  היינו  שלו, הז"א דרגת 

ואבירם  דתן של הגדולה הטומאה כנגד  לעמוד 

משרע"ה נגד  שעמדו  המח' בעלי  (שכמובן ושאר

הס"מ  בבחי' מאד נוראה טומאה המח' בבעלי התלבשה

מח' לעשות  המח' בעלי הצליחו זה בכח שרק עצמו,

סנדראות ראשי ר"נ  ברשתם ולמשוך  משרע"ה כנגד

'שתשים וכו') שקיים מחמת  הוא אותו שהציל ומה ,

גדול  רק היה שלא היינו המזבח', אצל סנהדרין

המח'בתורה מטומאת להנצל כדי די היה לא (שבזה

ניצלו) לא סנהדראות ראשי הר"נ שכל היה כמו אלא ,

לתפילה  תורה בין וחיבר ובתפלה, בעבודה"י גדול

אשתו שלו)ועי "ז  ועבודה"י התפילה דרגת  (היינו

הצילתו.

åéúåéåëæ  ìë úà ãáàî  ÷éãöä ìò  ÷ìåçä

 é" ä íéðá àìá úîë áùçðå –––– åúøåúå

øùé÷å [áëבפרשתינו בזוה"ק  להמבואר זה

בלא  שמת  מי  ענין  על בארוכה

שדבר  היבום, מצות  ע"י נשמתו לתקן  שצריך  בנים

בלא  שמת מי  לגבי  רק אינו בנים בלא המת של זה

שנופל  א' לגבי זה נוגע אלא בגשמיות, בנים

זה  כמו שלו, ומעש "ט המצוות  כל את ומאבד 

כל  את  מאבד ועי"ז הצדיק, נגד במח' שנופל

תורתו כל ואת שחלקזכויותיו הצדיק  אל  עובר (שהכל 

למשרע"ה  עדתו וכל דקורח זכויות  כל שעברו כמו עליו

חלקנו  ושים בכוונת באריז"ל  ועיין ע"ה, הכהן ואהרן

בניםעמהם) בלא כמת  נחשב שזה (שתולדותיהם ,

הטובים) מעשיהם אלו צדיקים יש של  בזה גם הרי ,

איזה  לבא שצריך  היינו  היבום, של והתיקון  הסוד

הגדול האח בבחי' שהוא כמו צדיק הם (שהצדיקים

הרה"ק כן שאמר וכמו ישראל  נשמות  כל  של  הגדול  אח

עצמו) על זי"ע מקוברין ולתקנו.הר"מ ולהצילו ,

' åîà  åúùà'ã  úåéîéðô øåàéá

 åäæå [âë דאון הצילתו' 'אשתו בבחי ' ג"כ הוא

במצות בזוה"ק כדאי ' והיינו  פלת , בן 

אמו, נהיית  שאשתו בלא יבום המת שנשמת (היינו

שנתייבמה  לאשתו הנולד בולד  לעולם שוב יורדת בנים

אמו) אשתו ונהיית כנ"ל לאחיו הוא בזה והפנימיות ,

בלא  כמת  נחשב הר "ז זכויותיו כל את שאיבד  שמי

הדוכרא  חלק  שהוא שלו  הז "א שחלק היינו  בנים,

היינו אשתו, ע"י  היא שלו ההצלה ואז נאבד, שבו

נדבק  שעי "ז  ובתפילה באמונה דבוק  שהיה מה כפי 

ע"י מצילו , היא ואז  אשתו , שנקראת  בשכינה,

נשמתו ונכנסת שנופל היינו  אמו , אשתו  שנהיית

שהוא  – הגדול האח ואז  דנוק', עלמא בתוך בעיבור



לנפשך  חכמה דעה ל

הוא  השכינה עם המקושר  הדור  שבאותו  הצדיק

ומתקנו. אותו מציל

äì åéä àìù äùàá úìô ïá ïåà úùà ìåâìâ

 é"áùø  úìéôúå úöò é"ò  äã÷ôðå íéðá

øàéáå [ãë הגלגולים בספר דאי ' מה בזה

זי "ע מפאנו כז)דרמ"ע (אות 

והיתה  לעולם שוב התגלגלה פלת  בן  און שאשת 

שנים  עשר בנים לה היו  ולא דרשב"י עד é בדור ,

להם  ואמר לרשב"י  ובאו לגרשה, בעלה שרצה

צריכים  בסעודה היתה הנישואין ששמחת  שכמו 

כטוב  הסעודה ובשעת  סעודה, מתוך  להפרד  הם

מביתו שתיקח לאשתו  רשות  נתן  ביין הבעל לב

ביין  הבעל שנשתכר  ואחר  שתרצה, יקר חפץ איזה

בעלה  את לקחת  לעבדיה האשה ציותה ונרדם

לו אמרה הבעל שהקיץ ואחר  אביה, לבית הישן

שאמר , כפי  לה שבחרה היקר החפץ שהוא אשתו 

בבנים  ונפקדו רשב"י עליהם התפלל .àéואז

ì"ðä  ìåâìâá éîéðôä øåàéá

äðäå [ äë אלא מובא אין מפאנו שברמ"ע אף 

נ úùàãהגלגול פלת, בן  ראה און

מגולגל  היה עצמו  פלת בן  שאון שכוונתו  פשוט

כנ"ל  הוא הענין ופנימיות  הנ"ל, האשה בבעל

בדרגה  לעולם שוב לבא פלת  בן  און צריך שהיה

בנים לו שאין  מי של זו המצב ובצורה היה זה (שכנ "ל 

נגד למח' נגרר עצמו דרגת שע"י שלו, והרוחני הפנימי

לו  כאין נחשב שזה עצמו זכויות  כל  את  ואיבד הצדיק

כנ "ל ) היה בנים שלא בצורה לעולם שוב ירד  וע"כ ,

בגשמיות אף בנים מוכיח לו  החיצוני הגשמי (שמצב

כנ "ל ) נשמתו של והרוחני הפנימי מצב והוצרך על  ,

שהיה  – הדור שבאותו  האמת צדיק  – לרשב"י לבא

דמשרע"ה הקודם)ניצוץ בגלגול חלק שיתקנו,(שעליו

ולקחה  בחרה שהיא אשתו , ע"י היה שלו והתיקון 

א' חפץ בתור במעשה)אותו שההצלה (כנ "ל  וכנ"ל ,

והאמונה  התפילה בזכות היתה פלת בן און  של

שהיא  אשתו  ע"י מתגלה שזה שלו, והעבודה"י

האדם. של המל' לבחי ' מרכבה

'÷åðä êåúì àáà ãåñéã øåà ñðëðù íéøåôã ãåñ

äæå [ åë ליסוד נכנס  אבא דיסוד  דפורים סוד גם

ישן  שהיה הז "א את  מתקן ועי "ז  דנוק ',

של  הז"א דבחי ' הנ"ל במעשה וכמו וכו ', בדורמיטא

הקטרוג  מחמת  בנים, בלא ומת נפל פלת בן און 

של  הז"א דרגת פורים בזמן  וה"נ הצדיק, על שחלק 

הצדיק  מרדכי לקול שמעו שלא ע"י  ומת , נפל בנ"י 

_________________________

ולא י. בעלה עם שנים עשר ששהתה בצידן אחת  באשה מעשה פ"א) רבה (שה"ש  חזית במדרש  און, אשת  שם, הרמ"ע ז"ל

ע"כ. שאול. בת מיכל כן גם והיתה און, אשת תיקון והיא לאה, ניצוץ היא ידלה,

ליבטל,יא . רשאי אינו ילדה ולא שנים עשר עמה ושהה אשה אדם נשא תנינן תמן בך , ונשמחה נגילה ד"א שם, המדרש  ז "ל

למשתבקא  בעיין יוחאי בן שמעון ר' גבי אתון ילדה, ולא בעלה עם שנים עשר ששהתה בצידן אחת באשה מעשה אידי רבי אמר

הלכו  ומשתה, מאכל מתוך  אלא מתפרשים אתם אין כך  ובמשתה במאכל לזה זה שנזדווגתם כשם חייכון להון אמר מדין דין

טוב  חפץ כל ראי בתי לה אמר עליו דעתו שנתיישבה כיון מדאי, יותר ושכרתו גדולה סעודה ועשו י"ט לעצמן ועשו בדרכיו

במטה  שאוהו להם ואמרה ולשפחותיה לעבדיה רמזה שישן לאחר היא עשתה מה אביך , לבית ולכי אותו וטלי בבית לי שיש

אבא  בבית  ליה אמרה נתון אני היכן  בתי לה אמר חמריה דפג כיון משנתיה ננער הלילה בחצי אבא, לבית והוליכוהו אותו וקחו

אב  לבית  ולכי אותו טלי בביתי שיש  טוב חפץ כל בערב לי אמרת כך ולא ליה אמרה אביך, לבית  לי מה לה חפץ אמר אין יך 

פוקד  הוא ברוך  הקדוש  מה ללמדך  ונפקדו עליהם והתפלל ועמד יוחאי בן שמעון רבי אצל להם הלכו ממך , יותר בעולם לי טוב

בעולם  חפץ לי אין שכמותו ודם לבשר שאמר על ודם בשר אם ומה וחומר קל דברים והרי עקרות, פוקדים צדיקים אף  עקרות 

נגילה  הוי עאכ"ו, אתה אלא בעולם טוב חפץ לנו אין ואומרים יום בכל הקב"ה לישועת  המחכים ישראל נפקדו, ממך  טוב

ע"כ. בך. ונשמחה
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יסוד  והוצרך  רשע, אותו  של בסעודתו  והשתתפו

יסוד  לתוך  להכנס  דהצדיק העליון אור שהוא אבא

זכות ואת התפילות זכות  את לעורר דנוק',

שהקיצו – המלך שנת נדדה ועי "ז  בנ"י  של האמונה

– וישועה לגאולה עי"ז שזכו עד  הז "א את ותיקנו 

בב"א. לנו תהיה כן 

 íéì÷ù úáù

 ïéëîä êéøàã øúëã øåà 'éçáá íéì÷ùä

 ÷éúòã øúë ––––  íéøåôì

øáéã [à שהוא שקלים בשבת  הפנימי מהרמז 

אור  בבחי ' לפורים, ההכנה בסוד

דעתיק הכתר לאור  המכין  דאריך (המתגלה הכתר 

כתר בפורים) בו שמתגלה הכיפורים שיום וכדאי' ,

כתר  בו שמתגלה מפורים פחות הוא דאריך 

זי"ע מקאמרנא הרה"ק  וכ"כ  פי,דעתיק , (נדבת 

ע"א) ח שקלים מותר רכיל מאמר הולך  הוא שהרי ,

מאיר  הפורים יום שבכל סוד הכתר ומגלה áéאור 

שכתב  האריז"ל רבינו בדברי מפורש  זה דבר (שאין

הרי  בפנימיות אך  אבא, יסוד אור מאיר שבפורים

דיסוד אור וכשמתגלה עתיק , פנימיות  – חכמה פנימיות

דעתיק ) אור ומתנוצץ מתגלה .אבא

'éì÷ã 'ðä øòùì  åéôåùéëå  åâåøè÷á  äìò ïîä

 ÷éãöä éëãøî ìò øåáâìå èåìùì äöø  íùîå

øàéáå [á שעיקר דאשכחן  הא בהקדם הענין 

הפור , הטלת ע"י  היתה המן גזירת

שעלה  חב"ד חסידות בספרי  בזה שמבארים וכמו 

וקטרוגיו)המן  כישופיו שער (בכח של הגבוה למקום

דרגת נגד  שהוא דקלי ' כתר בחי ' שהוא דקלי' הנ'

בחי ' של ודרגה בחי ' יש  ושם דקדושה, כתר  – אריך

ית', אצלו  שוה שהכל ותחתון , עליון  השוואת

אף  ושפע חיות יש  זה גבוה ממקום וממילא

מבעל  כדאי' עמים', חובב 'אף  בבחי' לרשעים

הכתר  ספי' על המרמז  'אף' שמבחי ' זי "ע התניא

ף אות כמו למטה ונמשכת  היורדת  הא' ספי' (שהיא

למטה) ויורדת אף שנמשכת וחביבות חיות יש

שהוא  דהפור  זה למקום המן  וכשהגיע לעמים,

אמה  חמישים גבוה העץ את  עשה הכתר מקום

הנ "ל ) הנ' שער על מרדכי,(לרמז את עליו לתלות

צדיק  בין חילוק  אין  זה גבוה שבמקום שסבר

ח"ו. הצדיק על ולגבור להפיל הרשע ויכול לרשע,

להכנס  שפחד  משרע"ה על בזוה"ק  אשכחן [וכן

דקלי', כתר בחי ' אל מרכבה ג"כ שהיה פרעה, אצל

הצדיק  את  לבלוע הרשע יכול זה שבמקום שחשש

ביחד  עמי  פרעה' אל 'בא הש"י לו שאמר עד

משרע"ה) אצל  שהאירה דעתיק  כתר הארת ].(שבבחי'

 ÷éúòã øúë úà êéøàã øúë é" ò  íéìâî é"ðá

äáäàá é" ùä  íäá øçåáù

 íðîà [âע"י הרשע המן את הכניעו  בנ"י

שבנ"י לשקליו, שקליהם שהקדימו

שבכתר , אריך דהכתר , העליון  למקום ג"כ עולים

מחצית מצות ע"י הנ"ל, ההשוואה מקום ששם

הוא  השקל דמחצית  שסוד  בספה"ק וכדאי' השקל,

שהמה בנ"י  של מחצית של ההשוואה (כנס"י)בסוד 

_________________________

התפלות יב. כל עולין וכן מעכב שום בלי מופלא, צדיק  של להיכל קטנה נשמה לעלות  יוכל הפורים שבימי וקבלנו שם, זל"ק 

השערים  כל הפותח  פתחיה שמו נשתנה הנס אחר ולזה הגדלות  בעת אף  מאוד ישגא הקטנות  ואחריתך וזהו עיכוב בלי לכתר

שלא  הרחמים אור בהתגלות אחשורש בימי קבלוה הדר ולזה דיקדוק  שום בלי בקטנות  שנעשה מה כל להעלות עיכוב שום בלי

סידקית  כנקב לך פתחתי ישראל, מאהבת רכיל הולך ונעשיתי זה, כל בלחישה קבלתי ה', פני לראות עלותו בעת  כך  כל לדקדק 

בחברתינו  להחפצין הם ופתוחים ונסתרים עמוקים ענינים רזין ורזי רזין רמזתי ספריי שבכל אחי תדע ומזה דרזין רזי בזה יש כי

עכל"ק . הולך . בחושך  והכסיל בנפשנו ודבוקים



לנפשך  חכמה דעה לב 

בשוה שוה בבחי' מחצית(כביכול )כביכול לעומת

הכפורת על שהיו הכרובים בב' וכמו  דקוב"ה,

שנמצאים קובה"ו  על המרמזים (כביכול )בקוה"ק 

מול  מחצית  בפנים, פנים בשוה, שוה בבחי '

הנ"ל, ותחתון  עליון השוואת וסוד  בבחי' מחצית,

דהשוואת הגבוה למקום עולים שכשבנ"י  והיינו

ש  הבחירה שם מתגלה ותחתון בנועליון  בחר 

שהוא  ודעת, טעם מכל למעלה אהבה בבחי' הש"י

אריך . ע"י  עתיק  גילוי בבחי '

åéùò  úàå á÷òé úà áäàå åùòì á÷òé çà àìä'

'éúàðù

åäæå [ã' לעשו יעקב אח 'הלא בפסוק  כדאי'

והצדיק, הרשע השוואת בחי' (שהוא

הנ "ל ) דאריך  אור בחי' שהוא לתחתון עליון השוואת

שבנ"י שנאתי ', עשיו ואת  יעקב את  'ואהב ובכ "ז

אור  על מרמז  שעתיק  לעתיק , מאריך עולים

בוחר  שהש"י מהתחתון, ועולה הנעתק העליון

הצדיק  שהוא שהם ביעקב ישראל בבני שבוחר (היינו

עשיו העליונים) את  התחתון)ושונא הרשע .(שהוא

 ð"éñî é"ò êéøàã øúëì  íéìåò é"ðá

 íðîà [ä בהקדם אלא דעתיק האור  לגלות  א"א

אור  לעורר הקדושה ודרך  דאריך , אור

שחפץ  הרשע דהמן בדרך  אינה דאריך  הגבוה

לחנם זה כנ "ל )לעורר לבדו גורל  בנ"י(ע"י אלא

מסי "נ  מצות קבלת בכח דאריך אור את  מעוררים

דאריך . הכתר  אור  עד  עולה שהיא

åúìåãâî ãøéì åà âøäéì  ìàéðã êøöåä  òåãî

äæå [ å שי "א התך אצל דאשכחן בהא הביאור 

מגדולתו שנחתך  דניאל, דףשהוא (מגילה

ע"א) וי "אטו פ"נ ), כשהלך (פרדר"א המן  שהרגו 

הוצרך  מדוע ולכאו ' מרדכי, אל אסתר  בשליחות

דניאל  שירד  הש"י שסיבב הזה ענין להיות 

מ"ד )מגדולתו  לחד שיהרג שדניאל (או בזה וההסבר 

מצות ע"י  הכתר, אור  את אז שעורר  הצדיק  הוא

אז  שעשה אסתר המסי "נ בשליחות שהלך (שזה

לחשוש שלא במסי"נ מצוה קיום בבחי' היה למרדכי

הרשע) המן עורר מסכנת  עי "ז  כשנהרג ואמנם ,

דאריך  דכתר האור  את  שלו  עלו במסי"נ (שמשם

כנ "ל ) דעתיק  דכתר לאור בנ "י למ"ד אח"כ וכן  .

מסי"נ, בבחי' גם זה הרי מגדולתו שהורידוהו 

בלקו "מ רביז "ל רס)וכדברי  סי' שהצדיק (קמא

מסי "נ  בבחי ' ג"כ  הוא הבריות  בפי שמו .âé שמוסר

 êéøàã øúëã ãåñ øøåòì ì÷ùä úéöçî

åäæå [æ,שקלים שבת ע"י  לפורים ההכנה ענין

הכתר  סוד  מעורר שהשקל וכדאי '

_________________________

עין יג . שמו" הוא חיה "נפש  ב), בראשית  נ "ט (בסימן הקודש היכל בהתורה שמבאר כמו הנפש, הוא השם שם, רביז "ל זל"ק 

ושכינתה  הוא בריך קודשא יחוד בשביל ה' קדוש  על נפשם שמסרו מלכות הרוגי עשרה יש  כי נפש, מסירות  זו בבחינה ויש שם

ידי  על אם כי למעלה יחודים ולעשות  לתקן אפשר שאי הדורות , באותן ראו והם נפש , מסירות ידי על היחוד שעיקר כידוע ,

להשכינה, חוזרים הם אזי נפש, מסירות ידי על למעלה עולות כשהנפשות  כי השם, קדוש על נפשם מסרו כן על נשמותיהם,

וכשהם  מ"ו) (ישעיה בטן" מני "העמסים בבחינת ממש , השכינה חלקי שהם ממש, ממעל אלוה חלק הם ישראל כי יצאו, משם כי

ונעשה  עליון השתוקקות מתעורר ואזי י"ג) ויקרא (זהר לגבך  קאתינא ברא במה חזי מתפארת השכינה אזי להשכינה חוזרים

על  יחוד שיהיה כדי מישראל, נפשות  וכמה כמה ושלום, חס שנהרגין, ושלום, חס הריגה, זה לצורך בא ולפעמים כידוע, יחוד

וכן  ושלום, חס  הריגה, בא כן על ושלום, חס מאד, נפשות הרבה היחוד אל צריכין לפעמים כי למעלה, העולות נפשותיהם ידי

מ ואינו מפורסם שהוא אחד שיש  דהיינו המפורסם, היינו השם, אבדת  ידי מדברים על והכל כל בפי מפורסם שהוא דהיינו פורסם,

השם  אבדת  דהיינו המפורסם, את שאבד רק בזה, חפץ שאינו אחד ויש כלל, חשוב אינו כי מפורסם, אינו כן פי על ואף  ממנו,

ברצונו, שלא דבר אובד שאדם כמו אותו, אבד כן פי על אף מפורסם, יהיה שלא רצונו שאין פי על אף  דהיינו הנפש , שהיא



תשע"ז  משפטים פרשת דא"ח לג ליקוטי

מרמז (דאריך ) העגול שהשקל אשא, ושקל בבחי ' ,

העגול הכתר  דהשוואתעל הנ"ל בבחי' הוא (ועגול

וסוף ) ראש  לו שאין בעגול וכמו ותחתון, וכן עליון ,

האור  על שמרמז  לגולגולת ' ד 'בקע בקרא מרומז

אי ' [וכן ד 'גולגלתא', אור שנקרא דאריך  דהכתר 

העיגול  אור על מרמז השקל דמחצית  שעיגול

חיורתי, הי "ב כל את  שכולל הראש את שמקיף 

שהוא העליון  בכתר  שיש בבחי '(כביכול )והיינו 

חיורתי  י"ב שם ויש שערותהגולגלתא קבוצות  (י"ב

כביכול ) ויש לבנות  הרחמים, מדות י"ב כנגד  שהם

המקיף  העיגול אור  כנגד שהיא דיגמה"ר  הי "ג מדה

כחדא, התיקונים י "ב כל את  וכולל הראש כל את 

וזה  דהשקל, העיגול אור  הוא הי "ג אור  וכנגד

פ "ת  שבגימ' 'שקלים' בתיבת  ג"כ לי'מרומז  (להכניע

כנ "ל ) שמה של  הגימ' שג "כ  בגימ'הרשעה שהוא ,

האור  שהיא תושבע"פ  על שמרמז  'תלמוד'

וכדאי ' היגהמ"ר, כל בתוכה הכוללת  דהמלכות

שלשושנה הזוה"ק המלכותבהקדמת ספי' (שהיא

כל הק ') את  מקבלת  שהמלכות לרמז עלים י"ג יש 

'רצון ', בגימ' ד 'שקל' בהא מרומז ג"כ  וזהו יגהמ"ר ,

העליון , הרצון מקום עד  עולה שהשקל כך על לרמז 

כנ"ל. העליון הכתר אור  שהוא

 ïá úî ïëå ,íéðá àìì äøèôð  òåù úáù àä

òáù úáã ïåùàøä

øàéáå [ç יהודה אצל דאשכחן  הא את  ג"כ בזה

שוע  בת עם שהתחתן אע"ה יעקב בן 

מתמר  להוליד זכה ואח"כ  בנים, ממנה לו היה ולא

כנגד  היא שוע בת דבחי ' והענין וזרח, פרץ את 

וע"כ  דמסי "נ, האור  בבחי' שהיא דאריך  האור 

עוררה  ועי"ז מסי"נ, בבחי ' שהיא בנים בלא מתה

יהודה  אח"כ  זכה זה ובכח דאריך, דכתר אור את 

אור  בחי' שהוא משיח של אורו  את מתמר להוליד

בן  מקודם שהוליד דהע"ה אצל היה וכן דעתיק ,

דאריך  יחוד  בבחי ' זה שהיה שנפטר שבע מבת 

מבת המלך  שלמה להולדת הכנה היה וזה במסי"נ,

דעתיק . אור  שבבחי ' שבע

 ãåã ïá  çéùîì ïéëîä ïã ïá çéùî

ïëå [è שמתחילה ע"ה אבינו יעקב אצל  אשכחן 

דן , משבט היוצא הגבור שמשון על סבר

דיעקב  אמינא שהוה וודאי  צדקינו , משיח שהוא

ע"יאע"ה  הגבור  ששמשון אלא ח"ו, טעות אינה

נפשו עם מסירות נפשי 'תמות  נפשו (שמסר

היתה פלשתים') שזו דאריך, אור בחי' את  עורר ,

הגאולה, לאור וההתחלה אור ההכנה (שהוא

משיח  של באורו פלשתים עם להלחם שהמשיך  דדהע"ה

אצלו) כבר 'דן שהתנוצץ עה"פ ברש"י כדאי' וזה ,

שמשון  על שקאי  ישראל', שבטי  כאחד  עמו ידין 

אי ' וכן ליהודה, שהושווה דן משבט שהיה הגיבור

בן  משיח בחי' יהא העתידה בגאולה שגם בזוה"ק

מסי"נ, ע"י דאריך  כתר סוד את  יעורר שהוא דן ,

את שיגלה צדקנו  משיח התגלות  את  יכין ובזה

דעתיק . כתר 

 éë íãà' ––––  äøåúä  ìîò é" ò ð"éñîã úåøùôà

' ìäàá úåîé

íðîàå [éהמסי"נ ענין אור באמת  את  (שמעורר

מסי "נ דאריך ) ע"י להיות  צריך אינו

ממש בפועל ואצללמיתה שוע בת  אצל  (כמו

_________________________

נפשו  את  שמוסר ובדעתו, ברצונו זאת שעושה אחד יש  אבל בעולם, שם לו שיש מפורסם בחינת  שהוא השם, את  שאבד דהיינו

מפורסם, שהוא פי על אף  זה ומחמת כנ"ל, נפש בחינת שהוא כנ"ל, שם בחינת  שהוא שלו, המפורסם דהיינו השם, קדוש על

לו  ויש  דעתו, על עלה שלא כזבים עליו ובודים עליו, דוברים הכל כי להפך, הוא אדרבא כי כלל מפורסם אינו כן פי על אף 

דמים  שפיכות לו יש  וגם כנ "ל, הנפש  הוא השם כי ממש , נפש מסירות  בחינת הוא כי בכונה, זה ועושה מזה ממש  דמים שפיכות 

שהוא  שמו מסירת ידי ועל כנ"ל, היחוד בשביל ושלום, חס  עליהם, לבוא ראוי שהיה ממה בזה ישראל את מציל והוא כנ"ל, מזה

עכל"ק . כנ"ל. אותם מציל הוא כנ"ל, נפשו



לנפשך  חכמה דעה לד

בן  ואצל הגבור שמשון ואצל מ"ד, לחד  דניאל -התך 

כנ "ל ) שבע בן דבת  עתניאל אצל כדאשכחן אלא ,

דרשת בנפשו וקיים התורה, על נפשו  שמסר  קנז 

התורה  אין באהל ימות  כי אדם עה"פ  חז"ל

ובזכות עליה, עצמו  שממית  במי אלא מתקיימת 

ההלכות להחזיר זכה התורה על נפשו מסירות 

זכה  מסי "נ וע"י משה, של אבלו בימי שנשתכחו 

בגמ' דאי ' להא טז)נמי  דף להש "י(תמורה שהתפלל

התורה, להשגת  בשלימות  לו  הנצרך כל לו שיתן 

שמו ומה יעבץ הוא עתניאל הוא תנא הגמ', [וז "ל

יעבץ  אל שענאו  עתניאל שמו  שמעון אחי יהודה

אל  שענאו  ומנלן בישראל תורה וריבץ שיעץ

ברך  אם לאמור ישראל לאלהי  יעבץ ויקרא דכתיב

ידך והיתה גבולי  את והרבית ועשה תברכני  (עמדי

שאל מרעתי) אשר את  אלהים ויבא עצבי לבלתי 

 éìåáâ úà úéáøäå  äøåúá éðëøáú êøá íà

 çëúùé àìù  éãîò êãé äúéäå  íéãéîìúá

éáìî  éãåîìú ריעים לי שיזדמנו  מרעתי ועשה

מלשנות יצה"ר ישגבני שלא עצבי לבלתי כמותי

מוטב כן  עושה אתה êìåä אם éðéøä  åàì  íàå

ìåàùì  éñéñðì שאל אשר  את  אלהים ויבא מיד 

מסי "נ  בחי' מקודם שעשה היינו ע"כ], וכו '.

כדי בתפילה למיתה נפשו  ומסר  להש "י , בתפילה

אשר לזכ  את ה' לו נתן ומיד  התורה, להשגת ות

ישבו לא שהם יתרו, בני את  חברים לו ונתן שאל,

מורה  שזה עראי , באהלי גרו אלא בתים בתוך

ימות  כי  'אדם בנפשם תורה',äìäàá שקיימו  של

ועי"כ  קבע, ותורתם עראי עוה"ז  עניני מכל שעשו 

בן  ועתניאל הסנהדרין, מחכמי ולהיות לתורה זכו 

ג"כ  זכה ועי"ז בדרכם, והלך  עמם התחבר  קנז 

היינו שנשתכחו, ההלכות כל את ולהחזיר  לתורה

שבפטירת מיתה, לבחי' ההלכות  אלו  שנפלו 

אלו גם נפלו התורה גוף  עצם שהוא משרע"ה

קנז  בן ועתניאל ונשתכחו, מיתה לבחי' ההלכות 

למות ע"ע שקיבל מסי "נ ע"י המיתה בחי' את תיקן 

את ולהחזיר להחיות זכה ועי"ז תורה, של באהלה

דבקבלת כנ"ל והיינו שנשתכחו , ההלכות  אלו 

מיתה  כבר שא"צ פועלים התורה בעמל מסי"נ

ח"ו. בפועל

 úå÷÷åúùää ùà  úà  íéøøåòî íéì÷ù úáùá

 øøåòì ð"éñî  úìá÷ 'éçááù úåðáø÷ä úãåáòì

 êéøàã øúëã øåà

æ"ëå [ àé,שקלים דשבת העבודה בבחי ' הוא

הרצון  את מעוררים שבנ"י 

הקרבנות, לעבודת שקלים להעלות  וההשתוקקות

קודש באש ההשתוקקות  שלשעבודת  מטבע (בבחי'

זוכים אש ) ובזה דאריך , לכתר עליה בבחי ' היא

ב'ì÷ùל'ו השוואת ע"י  שלם' 'שקל בבחי ' אשא'

החצוצרות ב' [שבבחי' וקוב"ה דכנס"י המחציות 

את החצוצורת  שמעוררים צורות , חצאי ב' כסף,

מהמגיד  כדאי ' הצורות , השוואת  דאריך , אור 

את שמעוררים וע"י  זי "ע], ממעזריטש  הגדול

אור  בבחי' שהוא הקרבנות, לעבודת  ההשתוקקות 

עצמו דמסי "נ את  האדם הקרבת  תמורת (שהקרבנות 

יקריב כי אדם אח"כíëîבבחי' זוכים עי"ז לה'), קרבן

שפו"ר  דעתיק , אור מהתנוצצות  – הגאולה לאור בפורים

דייקא, ישראל  בעם הש"י שבוחר – לפו"רינו נהפך  דהמן

הרי  דאריך דכתר הגבוה למקום הרשע המן שעלה שאף

ה', אמר אורידך  משם וגו' קינך  כוכבים בין תשים אם

בוחר  ששם דעתיק למקום דאריך  ממקום עולים שבנ"י

העץ  על  המן ונתלה דייקא, קרובו עם בישראל  הש "י

לו. שהכין

,êéøàã øúë ãöî -  äòøôì  åðééä  íéãáò

 ÷éúòã øúë  úøàäá -  íùî à" ä åðàéöåéå

ïëå [ áé פסח של ההגדה בכוונת ג"כ אשכחן 

לפרעה' היינו  'עבדים בכוונת 

אחיזתו שהיתה היינו הער"ף , כנגד היה שפרע"ה

יניקה  יש שמשם הכתר, בחי ' שהוא בגולגלתא,

ישראל, על לשלוט לפרעה שמבחי'ואחיזה (וכנ "ל 

התחתון  להשוות מקום יש בגולגלתא הכתר אור

הצדיק ) על לשלוט הרשע ח"ו שיכול עד ,לעליון



תשע"ז  משפטים פרשת דא"ח להליקוטי

דאו "א  אור  בהארת  - משם אלקינו  ה' ויוציאנו 

אלקינו) ה' בתיבת  דפנימיות(הנרמז האור שהוא

בחי ' ידי  שעל דעתיק , לפנימיות  העולה חכמה

בזה  במצרים, ישראל לבני  שהיה נפש  המסירות 

עד  הקדושה בדרך דאריך  הכתר  לאור וכו  תיקנו

ה' וגאלם יומין  דעתיק  אור עליהם שהתנוצץ

מארץ  צאתך ל'כימי נזכה כן חזקה, ביד ממצרים

השלימה  בגאולה נפלאות' אראנו מצרים

בימינו במהרה יומין דעתיק  אור בגילוי ברחמים

אמן .

 ã"îäéáá íéàðúä úçîùá ç"àãî ô" ø

æòùú  èáù äë

––––  íéîùä ïî âååéæ –––– ' äùà åì ïúé  åéðåãà íà'

íé÷éãö  íéðáì íéëåæ  äæá

'øôá [à וילדה אשה לו יתן אדוניו 'אם השבוע

תהיה  וילדיה האשה בנות  או  בנים לו

בזה"ל, עה"פ  ישראל דברי בספר איתא לאדוניה'.

ויצא פרשת  במדרש ומבואר דידוע לרמז (בר"ר יש

ג-ד ) דכתיב סח הקב"ה מן  אלא איש של זיווגו  שאין 

יד ) יט, יושב (משלי והקב"ה משכלת , אשה ומה'

וההיא  סוף, ים כקריעת  לפניו  וקשה זיווגים ומזווג

אלף  ולקחה בעיניה קל זה דבר שהיה מטרונא

אחת, לילה אותן  וזיווגה שפחות ואלף  עבדים

וזה  עינו נשמט וזה נפצע מוחו  זה אצלה באו למחר

בזמנינו עכשיו רואין  שאנו וזה עי"ש. רגלו, נשבר 

ויקחו בעיניהם קל שזיווגם הריקים הבחורים אותן

והיום  בעצמם, הם להם בתרו  אשר מכל נשים להם

זיווגם  שאין סופם באחרת , בוחר  ולמחר בזו  בוחר 

זה  עינו  נשמט זה נפצע מוחו  זה ולמחר  יפה, עולה

כן  לא כנ"ל. ומריבות בקטטות רגלו  נשבר 

להם  שיזמין  לשמים שמסתכלים הכשרים הבחורים

יפה  עולה זיווגם הם השמים, מן זיווגם הקב"ה

יבורך , ישרים בדור הגונים ובנים כשירה באשה

נאמר  ג )ועליהם קכח, פוריה (תהלים כגפן  אשתך 

מרומ  שהוא וזה יתברך וכו'. אדוניו ' 'אם בכאן , ז 

זיווגו אזי  השמים, מן  שזיווגו  היינו אשה' לו 'יתן

בתורה  עוסקים בנות ' או בנים לו 'וילדה יפה עולה

לאדוניה' תהיה וילדיה 'האשה זהו לשמה, ומצות 

עובדי כשירים וילדים כשירה אשה היינו  יתברך ,

עכל"ק . והבן. כנ"ל, השי "ת

 úåìãúùää ïéðòá à"øâä éøáã øåàéá

 ïéëåãéùá

 ùéå [á על אור ביהל הגר "א מש"כ  בזה להוסיף

לאיש' אשה 'מה' עה"פ היכלות  פרקי 

ע"א) רנה ו היכל גלוי(פקודי יותר ניכר  שבשידוך 

מבשאר  יותר פרטית ההשגחה וגילוי אלקות 

כפרנסה  גשמיים אויערבאך ãéדברים והגרשז"א ,

צורך  שאין כפשטן  הגר "א דברי  את פירש זצ"ל

ובהשתדלות בבירורים בשידוכים להרבות 

פחות בשידוכים ההשתדלות חיוב ולדבריו  גשמית ,

דברים  ושאר  פרנסה על ההשתדלות מחיוב

מבריסק  הגרי"ז בשם מובא וכן (נתיבותגשמיים,

ועו"ס) בהר פר' בשידוכים רבותינו שההשתדלות ,

הנפש , את להרגיע באה אלא מועילה, אינה

_________________________

כידוע,יד . בחיבורא ועת  כל שנקרא הזיווג סוד שהוא עת  בכל בו בטחו אמר לכן שקודם הוא, כך  הפסוק  וענין שם, הגר"א ז"ל

יצא  מה' התורה מן לאיש אשה שמה' הכתובים ומן הנביאים ומן התורה מן ב') י"ח  (מיו"ק  כמ"ש ה' על בזה לבטוח שיש  ואמר

שהוא  בו בונו עמלו שוא בית  יבנה לא ה' אם וכמ "ש  משכלת, אשה ומה' הכתובים, מן הוא, מה' כי ידעו ולא הנביאים מן הדבר

בני  הבל אך  וז "ש ה', מאת הוא שהכל הזיווג בענין אדם בני עסק הוא ששוא כו' ה' אם ואמר כידוע . בית בנין שנקרא הזיווג

ע"כ. יחד. מהבל המה לעלות במאזנים רק  איש בני כזב אדם



לנפשך  חכמה דעה לו 

דעת ומסתמא כמציאה, לאדם לו  ממציאים והזיווג

הנ"ל הגר"א דברי על מיוסת  שהיו הגרי"ז (וכידוע

בהצנע) בקבלה הגר"א תורת את  בבריסק אך לומדים .

והכוונה  הפירוש שאי"ז זה, פי ' על חלק  החזו"א

ובחת"ס  יקר  בכלי משמע וכן  הגר"א, בדברי 

וגו') ידך  נא שים עה"פ שרה חיי פר' משה (תורת

מבשאר  השתדלות יותר  צריך בשידוכין שאדרבא

בענין  בתורה שמצינו  וכמו גשמיים, דברים

ע"ה  אבינו  שאברהם ע"ה, אבינו  דיצחק שידוכין

שבכל  שאף ביתו , זקן עבדו  אליעזר  את השביע

אליעזר  על אע"ה אברהם סמך הגשמיים עניניו 

אך  חשש, ללא בידו  לו אשר  כל את  ומסר  לגמרי

יתאחזו שלא חשש דבנו  השידוכין  בענין 

אע"ה  ליצחק  ולזווג לקלקל והסט"א החיצונים

להשביע  הוצרך  וע"כ  לו מתאימה שאינה אשה

שיש  וחזינן  עליו , סמך ולא עבדו  אליעזר את 

וזהירות ושמירות  פעולות  להוסיף  צורך  בשידוכים

ידי על האמיתי  השידוך  וינזק  יתקלקל שלא כדי 

בדברי שהביאור  צ"ל ובע"כ  החיצונים, קטרוג

יותר  להתחזק צריך שידוכין שבענין  הנ"ל הגר"א

תפילות ובריבוי  ובאמונה לה' בביטול מונח להיות 

שא"צ  גשמיים ענינים בשאר  מאשר  יותר 

כ"כ  עליהם בתפילה אליעזר להרבות  אצל (וכמו

ובטחונו  תפלתו ע"י השידוך  למצוא שזכה אברהם עבד 

ע"ה) אבינו אברהם דאבינו הצדיק  זכות והזכרת ,בה'

שצריך  היינו לאיש  אשה שמה' הגר"א כוונת  וזו 

השידוכין  בענין בה' בבטחון הרבה להתחזק

ולמצוא  לפעול בכח וצריך  דייקא השידוך

הרוחניות והזכויות והבטחון אין התפילות  (אך 

ובירורים  גשמית  השתדלות לעשות  ולא בהם להסתפק 

הסט"א  והטעיית קטרוג לסלק  כדי ג"כ נצרכים שהם

.כנ "ל )

íéðåùàøä éøáã áùééì éãë  ÷åçãì äáåç

 äðäå [âשישלטו" הלשון  נכתב התנאים בשטר 

ובאמת בשוה", שוה בנכסיהם שניהם

מה  שכל כן, אי"ז הלכה דע"פ  צ"ב הלשון זה

תחת הנכסים ואין  בעלה, קנה אשה שקנתה

פירות כל אף אלא בשוה, שוה שניהם שליטת 

והפוסקים וכו ', לבעלה האשה מהרש"ם נכסי (עי'

בשם  ס"ד  רמט סי' יו"ד  ובדע"ת  מה, סי' ח"א בשו"ת 

קפא) סי' מהדו"ג ודעת טעם טוב ליישב שו"ת  נדחקו

מענין  [וחזינן  התנאים בשטר  זה לשון על תירוצים

אף  להדחק  שיש  בהלכה גדול וכלל יסוד זה

הגאונים  ודברי מנהג ליישב בכדי דחוקים בישובים

בישראל  הקדום מנהג לשנות  ואין  הקדמונים,

בדוחק  אף ליישב שיש כ "ז קושיות  מחמת 

בכמה  שליט"א סופר הרי"ח והגאון הקושיות,

פ"ז)מחיבוריו  ב סי' יעקב ברית  בספר האריך (כגון

לזה, מקורות  הרבה והביא זה כלל אודות הרבה

רעק"א שו "ת מהם, כמה צט)ונציין  ר"ס ,(מהדו"ת 

חת "ס  קיט)שו "ת סי' אמת(או"ח זרע שו"ת  (ח"ג,

ע"ב) דע"ג  פה חמדסי' שדי כלל, ו' מערכת כגון (בכ "מ

והגם) ד "ה קכט כלל כ  ומערכת וכבר, ד "ה ועוד ,ס ,

מדברי הנ"ל לכלל מקור  עוד להביא הוספנו  ואנו

ה"ה  הגמ', מדברי  ראיה לזה שהביאו  הראשונים

שם  שכתב ה' למלחמות בהקדמתו  הרמב"ן רבינו 

רבינו דברי  על זכות מלמדים אנחנו  אשר  ויש  וז "ל,

או(הרי"ף ) הסוגיא בפשטי  רחוקים עדיין  היותם עם

התלמידים  אוזן  לגלות  בזה כוונתנו אבל הסוגיות 

מעלימים  אנו  ואין  הזכות מן  בהם שיש  במה

מן  עליה שנשאר מה בספרנו  מסתכל לכל מהגיד 

באים  שאנו מפני אנחנו , לנו מותר וזה הספק

וכן  הראשונים. ודברי  הגדול הרב על זכות  ללמד

ז"ל  ישראל חכמי שהורו כמו  עמו, חובותינו 

אמרו  ע"ב)לתלמידיהם קל  דף פסקא (ב"ב אתי כי

מקרא  לא מיתה לאחר  לקמייכו  דידי דדינא

לא  מקרע מיניה תגמורין  מגמר  ולא  תקרעוניה

טעמא  לי אית אנא הואי אי  דלמא תקרעוניה

מה  אלא לדיין  שאין מיניה תגמרון לא מגמר

ש  וחזינן עכ "ל. וכו'. רואות  מפרש שעיניו  הרמב"ן

כדי עצמו לדחוק חובה שיש  הגמ' מדברי ומוכיח

גדול  ויסוד כלל והוא הראשונים שיטת  ליישב

ההלכה]. בדרכי



תשע"ז  משפטים פרשת דא"ח לז ליקוטי

äåùá  äåù 'éçáá ï" åæäã ì"úòìã ãåçé úøàä

 úåëåîð  úåâøãá  ÷ø äúò øéàîä

øåàéáäå [ã בזה לומר שיש  ע"פ åè הפנימי 

בקבלה פ"ב)הידוע לו שער (ע"ח

כתרו בבחי ' בשוה, שוה דזו"ן ליחוד נזכה שלעת"ל

זו  שא"צ בבחי ' הנקרא שוים לזה (הנוק ')וכתרה

העליון (הז"א) מהמאציל בשוה מקבלים ששניהם

דרך השפע הנוק ' קיבלה שלא דפורים בסוד דאי' (וכמו

וכו') אהבה הז"א של ליחוד  נזכה שלעת "ל והיינו  ,

בדבר  תלויה בזה"ז (ואכמ"ל )שאינה עתה והנה .

במדרגות בשוה שוה יחוד של זו  מדרגה עדיין  אין 

ושבועותהגבוהות  דשמע"צ וביו"ט שבשב"ק  (היינו

של יחוד  עדיין אין העליון יחוד של הגבוהים זמנים שהם

שוה  דזו"ן ליחוד  האלו בזמנים נזכה שאם בשוה, שוה

בעצמה) השלימה הגאולה הר"ז בזמנים בשוה ורק ,

וביחוד  דר "ח ביחוד  כמו כ"כ  גבוה היחוד  שאין

דשוה  ליחוד לזכות אפשרות יש שם דעש"ק  דמנחה

היחוד  שבדרגת  והיינו שוים, וכתרה כתרו  – בשוה

האמיתי)ד'חיק' להיחוד ההכנה מאיר (בבחי' שם

בשוה  היחוד  יהיה שאז דלעת "ל מאור הארה

בשוה.

 éåìéâî øúåé ô" ùùá åðéëæù  úåìâúää úìòî

 úåòåáùã

ïëå [ ä,דשבועות ויחוד דשש"פ  יחוד לגבי  אי'

גמר  בבחי' שהוא דשבועות דביחוד

לשלימות זכינו  לא אז למ"ת , אז  שזכינו היחוד

הוי "ה  'ותמונת  שבבחי' דעתיק יחוד  שהוא היחוד

יחוד  לבחי ' אלא כביכול, השכינה גילוי בבחי' יביט'

תמונה', כל ראיתם לא 'כי בבחי ' שהוא – דאריך 

אז  היתה היחוד  לשלימות במ"ת זוכים היינו (שאם

השלימה) בבחי 'הגאולה שהיתה בשש "פ משא"כ ,

זכינו אז דחיק' 'יחוד  ובבחי' היחוד אל ההכנה

– ואנוהו ' א-לי 'זה ולאמירת שכינה פני  לגילוי 

הוי "ה  ותמונת  שבבחי' זה, ואומר באצבע מראה

מה  הים על שפחה שראתה כדאי' כביכול, יביט

וכו'. המרכבה במראה הנביאים ראו  שלא

'úéøçà úéùàøî ãéâî'ì íéëåæ íéàðúä ïîæá

ì" úòìã ––––

æ"éôòå [ å שהוא ה'תנאים' כתיבת  שבזמן  מובן

הנישואין  אל והכנה התחלה בבחי'

דיחוד  האור אז  מאיר  דחיק ' 'יחוד  בבחי' שהוא

מה  בבחי' וזה בשוה, שוה זו"ן יחוד שבבחי' השלם,

אחרית', מראשית  'מגיד התנאים שטר שמתחיל

התנאים, זמן שהוא ה'ראשית ' בזמן  שדייקא היינו 

דיחוד  האור  שהוא ד'אחרית', האור  מאיר  דייקא אז

דלעת"ל בשוה שוה קשור קובה"ו חו"כ יחוד (שכל

בנה  כאילו בחז"ל  כדאי' לעת "ל , דקובה"ו ליחוד כידוע

ירושלים) מחורבות בשטר אחת כותבים וע"כ  ,

בשוה, שוה בנכסיהם שישלטו  הלשון התנאים

כנ"ל. בשוה שוה הזו"ן שיהיו דלעת"ל אור  על לרמז 

 øåðúù  íéðåøçàå íéðåùàø íé÷ñåôä ùåãéç

äøéëë åðéã ïãéã

 ùéå [æ בשיעור שאשכחן מה עפי"ז לרמז ,

שבת במס ' בלימוד עתה (דףשלמדנו 

וכיריים,לח) תנור  בענין בפוסקים גדול נידון  שיש 

לכיריים  תנור  בין  שונים חילוקים יש וגמ' שבמשנה

ביותר  רב שחומו היות שתנור  שהיה, דין לגבי 

מלמעלה) וקצר למטה רחב שהוא דינו(היות  חמור 

_________________________

בקישורי טו. ישראל שמנהג מה יובן ומכ"ז  שם, וזל"ק  ע"ב) שלא (דף  באוה"ת  הצ"צ אדמו"ר בדברי נמצא הדברים ויסוד

מזו, זה ולא מזה זו לא יעלימו ולא יבריחו לא בשוה תנאים שוה בנכסיהון ישלטו שולחה רק ובפשעכם להיות  שלא דהיינו ,

אין  ג"כ שלמטה מפני נמשך והוא כו', לעתות  תעלים ברחוק תעמוד ה' למה שקובלת כמו לעילא לעילא סליק וקב"ה עמכם

כו' מעשיהם במחשך והי' כו' כברם החמה תוכם כאור הלבנה אור  והי' "ד ע בקומתן שוין יהיו "נ שזו היינו בשוה ושוה 
באורך. עיי"ש ע "כ וכו'.
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אפי ' קדירה כלל בו להשהות  ואסור מכיריים,

האי ורב חננאל רבינו  ואילו צרכה, כל שנתבשלה

דנחתומים  היינו  דהמשנה שתנור מחדשים גאון 

הב"י וכ "כ ככירה. דינו שלנו  תנור  רנגמשא"כ (סי'

ותנור) הוא ד "ה דתנור  שחומר  רש"י דברי  ע"פ

דידן  תנורים משא"כ מלמעלה שפתחו משום

את הב"י  מביא וכן ככירה. דינן מהצד  שפתחן 

יותר  בפנים רחבים שלנו שתנורים בו הכל דברי 

ככירה. דינן  וע"כ  אחת קדירה שפיתת ממקום

 øåñà éúîå íéîëçä  úòãì åúòã ìèáì  ùé éúî

 úàæ

 ìòáå [çשדרכו רואים כלל שבדרך  אף המאור 

כאן  הרי  הרי "ף , על בחריפות  לחלוק 

כותב זה הרי"ף )בענין  מדפי ע"ב טו דף (שבת

ופירשנו גאון , האי  רב דעת  מפני דעתו  שמבטל

סתירה  זה בענין  מצינו שלכאו' הענין כלל

הדבר  מן תסור 'לא עה"פ  בחז "ל אי ' שבמקו "א

לדעת דעתו  לבטל שיש  ושמאל', ימין לך יגידו  אשר 

שמאל  שהוא ימין  על לך  אומרים אפי ' החכמים

לחכם  שאסור  אי' הוריות  ריש בגמ' ואילו וכו ',

ל  סביר או דין דגמיר הבית דעת אל דעתו בטל

מדוע  ולכאו' טועים, שהם בדעתו ומבין  כשרואה

וההסבר  דעתם, מפני דעתו לבטל שעליו נימא לא

טועים  שהסנהדרין  בבירור החכם שכשרואה בזה

דעתו) ליישב (לפי אפשרות  או צד  שום לו  ואין

דעתו לבטל לו  אסור אזי בדוחק , אף דעתם ולהבין

דחוקה  דרך איזו  לחכם כשיש אך  דעתם, מפני

עליו מוטל אז ממנו  הגדולים החכמים דעת להבין 

דעתם, מפני דעתו  ולבטל יורוהו אשר  ככל לשמוע

שהוא  ימין  על לך  שאומרים בחז "ל דאי' מה [ולפ "ז

יד  על שאומרים כפשוטה הכוונה אין  וכו' שמאל

שטועים  לו  ברור כזה שבאופן שמאל, שהיא ימין

שאף  הכוונה אלא מפניהם, דעתו  לבטל לו ואסור 

מותר לו  שנראה דבר על ימין)שאומרים (שבבחי'

אסור שמאל )שהוא לשמוע (שבבחי' עליו  בזה ,

טועים)לדבריהם שהם לו ברור ].(כשאין

äøéëë ïãéã øåðú  íà  úåòãä 'áá éîéðô øåàéá

 àì åà

äðäå [èקיי"ל ברמ"א)להלכה ס"א רנג (סי'

אך  ככירה, דינם שלנו  שתנורים

שחולק (סקכ"ח)במ"ב המהרש"ל בשם מביא

היות הצד , מן שפיהם אף  דידן בתנורים ומחמיר

המ"ב  דעת נוטה וכן  רב, והיסק חום בהם שיש

תמיד  בו  שמסיקים דנחתומין בתנור להחמיר 

החמורים  חז"ל דימי  כתנור דינו שיהא רב שחומו 

החזו"א אך סק"ז)מכירה, לז המ"ב,(סי' על חולק 

כירה, כדין דידן  תנור דין שיהא הדין  והחזיר 

כו)והאגר "מ אות עד  סי' שבתנורים (ח"ד  כתב

שלא  ששומר טערמוסטא"ט ע"י  שפועלים שבימינו

המ"ב  גם יודה בזה המדה, על יתר  החום יתגבר

זה, בענין  הפנימי  הביאור וי "ל ככירה. שדינו

שהוא  החמה בחי' על מרמז  וחזק רב שחומר  דתנור 

מרמז  חלש  שחומה הכירה ואילו  הז"א, בחי ' כידוע

ב' זה בענין יש  וע"כ  הנוק'. שבבחי' הלבנה על

שוים הזו"ן אין  בזה"ז  הרי אחד  דמצד (אףצדדים,

הנוק 'בשב"ק ) מעל והז "א התורה , שבזה"ז מה (בבחי'

זה  בענין שהאריך וכמו התפילה, ומעל המצוות מעל 

ובלקוה"ל והשבטים, דיוסף  פר' אור בתורה התניא בעל 

ואכמ"ל ) ה"ה, ר"ח דין הל ' אין  דגמ' מדינא וע"כ ,

עיקר  הרי שני מצד  אמנם שוים, והכירה התנור

דער"ש , הדין לגבי  הוא בתנור (שאסור החומרא

כל מבושל שהוא אף התבשיל  מער"ש בו להשהות 

כהיום צרכו) אף  ישנו  דערש"ק  במנחה כנ"ל והלא ,

מזה  והשתלשל התעורר ע"כ בשוה, דשוה היחוד

ב  ככיריים, דינו  דידן שתנור הפוסקים בחי 'שחידשו

בשוה. שוה דזו"ן  יחוד

 êà ,'àâìô' 'éçáá '÷åðä àäé  ì" úòì  óàù 'éçá

 ïåøñç 'éçáá æ"éà

úîàáå [ é' הבחי ישנו  לעת"ל שאף בחינה יש 

בגמ' ע"ב)המוזכרת  צח דף  (סנהדרין

המשיחין  תרין על המרמז קיסר' ופלגא ד'קיסר

באופן  ונוק ', לז "א המרכבה שהם ומב"ד, מב"י 



תשע"ז  משפטים פרשת דא"ח לט ליקוטי

דז"א פלגא הוא בזה"ז)שנוק' אז (כמו ואמנם ,

יתגלה  שאז  אלא דהנוק ' חסרון  בחי' אי"ז לעת "ל

תכלית זהו דהמלכות  זה חסרון ע"י שדייקא

זי "ע  אבועלפיא מהר"א דאי ' כמו  השלימות,

וחצי'. 'שלם בבחי' הוא השלימות שתכלית 

åéáà  äöø àìù  íìåñä ìòá ïáî äùòîä

åúðåúç íãå÷  åëøáì

øåàéáäå [àé מהרה"ק מעשה שמובא כמו  בזה

בעל  הרה"ק בן שלום ברוך

הק ', מאביו ברכה ביקש  חופתו שלפני  זי "ע הסולם

שלם  כבר  אתה הלא לברכך  לי יש מה לו ואמר 

בש "ס  בקי  להיות זכית  שכבר  – בתורה שלם בכל,

ומופלג  אתה שלם וכן  הוראה, ולהיתר ופוסקים

הסולם  בעל קרא חתונתו אחר ורק וכו ', בעבודה"י 

המלכות, אל התקשרת  שכבר  עתה לו  ואמר  לבנו 

כלי כבר אתה עתה הרי  חסרון בבחי ' היא שהמל'

אלא  לברכה מקום שאין  ברכה, לקבל מוכשר 

ששלם  שמי  מובן ובזה החסרון. מקום להשלמת

בזה  שהלא גדול, חסרון בעצמו  הר"ז  חסרון  ללא

קבלה  שאין קבלתו, כלי נסתם שלם כבר שהוא

החסרון במקום הרצון אלא הסולם בעל  בלשון (הנקרא

הקבלה) כלי שהוא אל לקבל להתקשר  יש  וע"כ  ,

כלי נעשה ועי"ז פלגא, בבחי' היא שתמיד  המלכות 

והשלמה. הוספה תמיד  לקבל

'éöçå  íìù' àåäùë à÷ééã  úåîéìùäã øåàéá

äæå [áé זי "ע אבועלפיא הר"א בדברי  הביאור 

להיות היא האמיתית  שהשלימות הנ"ל

מצד  שלימות כנ"ל היינו  וחצי', 'שלם בחי ' תמיד

והגדלות המדות  תיקון  מצד שלימות והיינו  הז"א

בעניין  היינו  הנוק ', מצד ו'חצי ' בתורה, והשלימות 

שם  הרי הנוק ' לבחי' שייכת  שהיא התפילה עבודת 

שהוא להרגיש תמיד חסר ,צריך  ובבחי ' חצי בבחי'

שיתגלה  מה וזה והשלמה, להוספה תמיד  שזקוק

שאין  שיתגלה היינו  בשוה, שוה שהזו "ן  לעת "ל

ח"ו  אמיתי חסרון דהנוק' כהיום חסרון  הנראה (כפי

אמיתי) חסרון בתור הלבנה החסרון פגם כל אלא

עד  השפע לקבלת כלי להיות  כדי רק הוא דהנוק'

שהלא  התענוג, התחדשות תמיד  ולהוסיף א"ס,

החסרון  בחי' ע"י ורק  תענוג, אינו  תמידי תענוג

תוספת תמיד המצריך  דבר  בחי' שהוא דהנוק',

את המשלים הדבר זה והתחדשות , השלמה

לתענוג  תענוג שאינו תמידי  מתענוג התענוג,

האמיתי. תענוג שהוא תמיד  המחודש 

 úùâøäì äëåæ ' ÷åðä íò úåøù÷úää é"ò

äìéôúä  úìá÷ì çúôä àéäù ïåøñçä

ïéðòå [âéהחסרון דהרגשת לקבל 'זה ה'כלי (שהוא

הנוק ' עם התקשרות ע"י זוכים שלזה

התפילהכנ "ל ) קבלת לענין  הפתח הוא דענין , (כידוע

לכוין  מהאריז"ל וכדאי' הנוק ', לבחי' שייך התפילה

שהיא  השכינה, אל  מרכבה האדם שנהיה בתפילה

והתפילה  להשלמה, הזקוק חסרון של  במצב נמצאת

שבנוק ') החסרון הר"צ להשלמת  מהגה"ק  אי' וכן ,

זי "ע ריב-ריג )מלובלין  אות הצדיק  על (צדקת 

גדולות בקשות וביקש שהתפלל קנז  בן  עתניאל

שאל, אשר שאלתו  את ה' לו  נתן  ומיד ברוחניות ,

אל  בתפילתו בחוזק  להתקשר שזכה משום וזה

הרגשת את גדול בתוקף להרגיש שזכה עד הנוק '

החסרון  השלמת  על כשהתפלל תיכף ובזה החסרון ,

בקשתו כל ונתן הש"י לו מה æè השלים אמנם .

החסרון  להרגשת עדיין  זכה שלא אדם יעשה

_________________________

שהיא טז. התורה ידי על או התפילה ידי על השלמה ומבקש  חסר שהוא למי רק  שניהם והתפילה התורה שם, הצדה"צ ז"ל

ל  ולמה ביניכם יש הרע  יצר כלום פ"ט.) (שבת  שאמרו וכמו שבלב. החסרון וליישר הרע ליצר תחילת תבלין ולכן תורה. כם

פירוש  נוקבא נקרא דיראה וכידוע  מתיירא. הוא זה שמפני החסרון הכרת פירוש יראה עיקר כי ששמעתי כמו היראה שניהם

לב  משמחי וגו' פקודי ט') י"ט (תהלים שנאמר כמו החסרון השלמת  הוא מיד תורה ידי ועל השלמה. ומבקשת  חסירה שהיא
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וכו' זיקא ונשיב הרוח  משיב אמר ע "ב) סוף כ"ה (תענית שאמרו כדרך  הוא אם תפילה ידי על אבל היראה. היפוך  הוא ושמחה

גם  כי וכו' נאמר לא תפילתם ז '.) (ברכות  ז"ל ואמרו המילוי מגיע  שמיד תפילתי בבית ושמחתים ז ') נ"ו (ישעיה נאמר זה על

לענות  מוכן והוא צדיקים של לתפילתן שמתאוה בשביל שמנעו רק דבר לאותו ורוצה מתאוה פירוש  מתפלל הוא ברוך הקדוש

וכו' שגורה אם ע "ב) ל"ד (שם אמרו זה ועל ושמחתים. ואז  תפילתו היינו יתברך השם של ותאוותו ויענו שיתפללו ומתאוה

כך  כל חולים על שהתפלל דוסא בן חנינא רק  ובודאי לה. חסר הוא כן אם אלא דבר על להתפלל אפשר אי כי במרוצה פירוש

החסרון  ומילוי השמחה מגיע היה תיכף  אז  פועל היה ואם לישועה. ומצפה מאד חסר שהיה עד חולה אותו על רחמיו עוררו

אפשר  היה ולא ובציפוי בחסרון עומד עדיין היה לאו ואם הישועה. להחיש  כדי לתיבה מתיבה בתפילתו לרוץ יכול והיה בלבו

המעיין  כל ע "ב) ל"ב (שם ז"ל ואמרו  לחסרונו. מילוי לו אין שעדיין מאחר ממנה ולהרחיק התפילה מן תיבה מכל כלל ללכת  לו

(שם  נאמר ולכן וגו'. וקוה וגו' חזק וגו' קוה י"ד) כ"ז (תהלים רק  התפילה על בבירור כך כל לבטוח  לאדם שאין וכו' בתפילתו

דוסא  בן חנינא כר' כן אם אלא כך כל בטוח אינו כי בשמחה ולא ביראה היא דתפילה שהעבודה ביראה וגו' עבדו י"א) ב'

במזמור  רק  ברעדה. כן גם להיות  וצריך כך כל לבטוח אפשר אי שמחה לו כשבא שאפילו ברעדה וגילו תפילתו. כששגורה

סמיכת  טעם וזה לבוא. לעתיד וצעקה העבר על הודיה להיות  צריך  תפילה בכל כי בשמחה ה' את עבדו ב') ק ' (שם נאמר לתודה

ידי  ועל צף שהעץ גוונא כהאי עושה יתברך  שהשם דבר להראות שצריך דאלישע  עץ קציבת על ששמעתי כמו לתפילה גאולה

העבר  על הודיה להזכיר צריך  וכן לברזל. עץ בין יתברך  להשם מינה נפקא מאי כי יציף  הברזל שגם בחוזק לבקש יכול כן

התודה  בעת  ולכך לעכשיו. אז בין לך מינה נפקא מאי הושיענו עכשיו גם נבקש זה ידי ועל ישועות  שפעלת  ומה שגאלתנו

מכח  יענה שודאי התפילה על שמחה כן גם להמשיך  יוכל זה ומכח  בשמחה. נאמר שפיר המילוי היה כבר שבזה העבר והודאת 

עולם  בן והוא יענה בתפילה גם אז לה. ומיוחדת ומחובר לה תכופה שיהיה לתפילה גאולה סמיכת וזהו לעיל. הנזכרת טענה

על  צ'.) (סנהדרין חלק פרק בריש שאמרו כמו הבא עולם שנקרא העליונה ארץ מדת היא צלותא דא דמלכא ברתא כי הבא

מאחר  לעיל הנזכר לטעם יתברך השם בשבח ראשונות  שלוש תיקנו ולכן ארץ. ירשו  דלעולם כ"א) ס' (ישעיה מקרא הבא עולם

המילוי. על שבטוח  פרס הנוטל כעבד אחרונות שלוש כך ואחר אמצעיות עשרה שתים מבקשים זה ידי על הכל על יכול שאתה

בכם  מי ותחילתו וגו'. ה' בשם יבטח י') נ ' (שם שנאמר וכדרך  בה יעיין שלא רק תפילתו  ויקבל שיענהו בה' לבטוח  יש ובאמת

והיינו  הכנסת . לבית  לבוא דרגיל זה על ע "ב) ו' (ברכות שאמרו כמו תפילה ידי על השלמה ומבקש  החסר פירוש וגו' ה' ירא

ובאמת  הרשות לדבר שם פירושו חשכים והלך  המלך . לפני כעבד ר"י) (אות לעיל כנזכר ציבור השליח הוא עבדו בקול דשומע 

לדברי  ואפילו נוגה לו אין שבאמת  הכתוב כוונת רק  קליפות. הד' מסוד כידוע  הרשות דבר הוא נוגה רק עבירה דבר נקרא חושך 

יבטח  בזה כנודע, מהטבע  שלמעלה מה הוא ה' שם פירוש  וגו' יבטח ואמר ממצוה. מונע  זה ידי שעל כיון חשכים הוא הרשות

באלהיו  זהו עליו ונשען בידו שהוא ומה יותר הוא משען ישען אבל בטחון רק זהו מקום ומכל משכלו. למעלה להושיע  שיוכל

על  עצמו לכלכל יתברך השם לו שנתן לו שיש  כוחותיו לומר רצה ואלהיו בברואים המוטבעים כוחות על מורה זה דשם כידוע 

גם  מכוחו שלמעלה בישועה יבטח מקום ומכל השעינה. עיקר הוא בזה ועבודה וחכמה תורה מדברי בעצות צרכיו בכל ידיהם

א'). נ "ט (ישעיה מהושיע ידו קצרה לא והן לה' מעצור אין כי כן

וגו' דכאי ואת לב לנשברי ה' קרוב י"ט ) ל"ד (תהלים שנאמר וכמו יענהו לא שהקב"ה אפשר אי השלמה ומבקש  חסר שהוא מי

יודע  אין אפילו מ "א.) (נדרים בדעת  אלא עני ואין רקיעין. ובקעי צלותין כל כלל דעני דתפילה קצ"ה.) ח "ג (זוהר שמובא וכמו

תורה  דברי ולא דעלמא מילי פירוש ושיחה שיחו ישפוך ה' ולפני א') ק"ב (תהלים בו נאמר ולכן לקונו ולרצות להתפלל איך 

תורה  שיחתן שכל תורה בעלי אלו ושיחו התורה עמוד דהוא כידוע ס "ג) כ"ד (בראשית  בשדה לשוח  כן גם נאמר [וביצחק

שבירו  שמתוך  רק ובסדר במתון ולא וישפוך דעת בלא שמדבר היינו שיחו] שפיר שייך ע"ב) נ"ד נפשו (עירובין שופך  לבו ת

יתברך  השם לפני שחשוב מנחה נקרא ודעני קרבנות במקום ותפילה יותר. מקובלת  וזו בדעת  ושלא מסודרים בלתי ודברים לה'

גם  ומבקש  דבר לאיזה שחסר מישראל אחד דכל ששמעתי וכמו הנייחא. תיכף מקבל הוא כי נייחא לשון הוא וגם ומנחה מתנה

אחר  מרוצה שהוא רק בודאי פועל היה י"א)] פ "א (תהלים ואמלאהו פיך הרחב דבשאלה נ'.) (ברכות שאמרו [כדרך בהפלגה

(דברי  שאמר יעבץ עצת  וזה שלימה. בישועה רק חסר שאינו עצמו ולחשוב להתרצות שלא דעת לזה וצריך שהוא. בכל כך 

מקבל  שאינו שאמר פירוש  וכו' הולך הריני לאו ואם וכו' אם שאמר (ט"ז.) בתמורה ואמרינן וגו' ברך  אם י') ד' א - הימים



תשע"ז  משפטים פרשת דא"ח מא ליקוטי

השכינה  עם עדיין להתקשר זכה שלא [משום

ללא  אף  להתפלל שיתחיל בזה  עצתו  הרי  כדבעי ]

שעליו הרוחני הדבר בצורך כדבעי הרגשה

יזכה  עצמה, התפילה ידי  על ובכ "ז מתפלל,

שיזכה  עד הק' השכינה עם החיבור אצלו  שיתחזק

שוב  יתפלל ואז  כדבעי , החסרון  להרגשת גופא עי "ז 

משאלתו. הש "י  לו ויתן שישלים ויזכה כדבעי 

 úåúáù éúù úøéîùá øåàéá

äæå [ãéשבתות שתי ישראל שמרו  'אלולי בחי '

היא  הראשונה ששבת  נגאלין ', היו מיד 

היינו כדבעי, שלא הנוק' אל ההתקשרות  בבחי '

כראוי שמרגיש  לפני הרוחניות  השגת על שמתפלל

החסרון בחי ' זכה את ולא 'שלם' בדרגת עדיין (שהוא

הנ "ל ) וחצי' 'שלם לדרגת לשמור עדיין שיזכה וע"י  ,

א  אל שבת  הראשונה ההתקשרות  שהיא חת

שב"ק  שאחר  החול בימות  אח"כ יזכה השכינה,

בשכינה  שישנה החסרון בחי ' את כדבעי להרגיש

כדבעי להתקשרות  השניה בשבת  יזכה ועי"ז הק',

חסרון  שירגיש וחצי ' 'שלם בבחי' השכינה עם

כדבעי החסרון  השלמת כשיבקש ואז  השלימות,

על  בקשות  להתפלל שמותר בפוסקים [וכמש"כ 

בשב"ק, רוחניות  רפח דרגות סי' בפסק"ת (כמש "כ 

שו"ע  מלשון וכ "מ קנ , ח"ד תורה דברי ס' בשם  ח' אות 

ועוד ) ס"ח רפח סי' ויזכה הרב נענית תפלתו  תהא ,[

הן  'מיד בבחי' האמיתית . ושלמותו לגאולתו 

נגאלין '.

äðåúçä éðôì ñ"ùä  íåéñ ïéðò

ìëîå [ åè העבודה החתונה שקודם חזינן  הנ"ל

בבחי ' שהוא הז"א בתיקון היא

כמה  בהנהגת שמצינו במה הביאור וזה ה'שלם',

בחי ' לאיזו  שיזכו  מהחתנים דורשים שהיו  צדיקים

שהיו בברסלב שהיו כמו החתונה, לפני  שלימות

וכמקובל  החתונה לפני הש "ס כל לגמור משתדלים

ג 'רא)מרביז "ל ב'עג, לצלם (שיש "ק  זוכה האדם שאין 

צריך  בחתונה והלא הש"ס , כל שגומר עד אלקים

דזו"ן  העליון  יחוד לעורר  היינו אלקי, לצלם לזכות

בצלם  בצלמו האדם את אלקים 'ויברא הפסוק  (בבחי'

אותם') ברא ונקבה זכר אותו, ברא סיום אלקים וע"כ ,

זה. לענין מסייע מקודם הש "ס 

 ÷"äøåúá  ÷ìç  úâùäá úåîéìù  åæéà  úâùä

äðéëùä  ìà  úåøù÷úäì òåéñå ' íìù' 'éçááù

'÷ä

úîàáå [æè מן אלא דווקא, לאו הש "ס  סיום

בתורה, חלק איזה לסיים הראוי

המשנה  חלקי ו ' לימוד המסיימים יש בזמנינו כמו

החתונה קודם מסכתברורה על סיום העושים (ויש

ושו"ע) בטור קידושין והל' וקידושין שכ "ז כתובות  ,

מוחין  לגמור שיש בקבלה המובא בבחי' הוא

שיש  ובבחי' דגדלות , מוחין  לקבל כדי דיניקה

הנסתר , לימוד לפני  ופוסקים בש "ס כריסו למלא

הז "א, בתיקון שלימות דרגת  לאיזו לזכות יש  וה"נ

להיות שזוכה לפני  בתורה"ק, חלקו השגת  שהיא

זוכה  שבחתונתו  היינו  המרכבה, יורדי בבחי '

_________________________

והשם  לגמרי. וחסר לשאול ושלום חס הולך הרי לאו ובאם שאל אשר ככל יתברך השם יענהו שלא זמן כל כלל נייחא שום

לתבירי  דעני רחמנא מבקשים ואנו תיכף . דפועל מבואר מיד הגמרא ומלשון שאל אשר ויבא ומיד לב לנשברי לעזור מוכן יתברך

בישועה  רק  דבר בשום להתרצות ושלא נשבר לב להיות דשמיא סייעתא צריך גופה לזה דבאמת  ענינא. רוחא ולמכיכי ליבא

גם  והושיע  זה בדבר לפלוני ענית שהרי העץ. מקציבת רי"ב) (אות לעיל שכתבתי כדרך  וכו' רחמנא מבקשים זה ועל גמורה.

יתברך  השם רצון לאמיתות  כי וגו' לו תתן מה צדקת אם ז ') ל"ה (איוב כענין לך  מינה נפקא מאי כמוהו אנו שאין פי על אף לנו

יותר. לב לנשבר וכן יותר לצדיק  לענות ראוי מצידה התורה הנהגת מצד זהו רק בזה. שכן וכל לרשע  צדיק  בין מינה נפקא מאי

לזה  עונה שאתה רואים שאנו כמו רחמנותך מדת מצד רחמנא וזהו התורה. משפט משורת שאינו גם הוא רחמים בקשת אבל

עכ"ל. לנו. גם ענה כך



לנפשך  חכמה דעה מב 

נעלית דרגה שהיא הק ', השכינה עם להתקשר 

שישיג  ויה"ר  מהז"א. סיוע אליה וצריך  יותר 

ועבודה"י בתורה"ק ושלימותו  חלקו  את  נ"י  החתן 

עד  עדי  לבנין  בישראל נאמן  בית  להקים ויזכה

ה'פלגא' שבבחי ' המלכות , אל כדבעי להתקשר 

תמיד  ולהיות  החסרון , בחי' להרגשת תמיד לזכות

תמיד  ולהוסיף  לעלות ה' פני  ומבקש  דורש  בבחי '

יחוד  דזו"ן, ביחוד  חלקו ולהשלים בקודש  עליות 

ליחוד  במהרה שנזכה עד שלים, ביחודא קובה"ו ,

יחוד  ה', עמכם דיבר בפנים דפנים יחוד  השלם

לאלתר  ומיד תיכף ברחמים לכתרו שוה דכתרה

אמן . ממש 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


