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äðä"תשמעון עקב "והיה הוא העבודה עיקר

ארץ  בחי ' והוא ולמלכות לעקביים להגיע

העבודה  הוא ישראל בארץ לגור  כי ישראל,

משה  של הכיסופין כל היה וזה ביותר , הגבוהה

ישראל. ארץ של  לעבודה להגיע ע"ה רבינו
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ìùðå" מעט מפניך  האל הגוים את  אלהיך ה'

תרבה  פן מהר  כלותם תוכל לא מעט

תכלית שעיקר אף  הנה כי השדה", חיית עליך 

מ"מ  ישראל, ארץ לקדושת  להגיע הוא העבודה

עד  מעט מעט בזה ללכת  וצריך קשה עבודה הוא

החובלים  כל את השבעה àשמגרשים שהם והקלי '

יכנס  רבינו שמשה זכינו  שלא הסיבה ועיקר  עממין ,

מכל  כלול היה הרי נכנס היה אם כי ישראל, לארץ

מכל  אדה"ר חטא לתקן צריך והיה ישראל נשמות 

נפתלי שר ' הטעם גם וזה הזמן. עדיין הגיע ולא וכל

שאנו ר "ל ישראל, לארץ להיכנס  זכו  לא והבעש "ט

הגיע  לא כי ישראל, לארץ יכנסו שהם זכינו  לא

מעט  מעט אלא החובלים, כל לתקן  הזמן עדיין 

השדה, חיית עליך  תרבה פן הארץ מן אגרשנו 

מוהרנ"ת זה כל ברכתוכמ"ש הל' או"ח (לקו"ה

ד ') הלכה .áהפירות 

_________________________

של א . מוחין כי ודע בזה"ל: שם וכתב לארץ, דחוץ ומוחין ישראל דארץ מוחין ענין באריכות ע"א) תורה (תנינא לקו"מ  עי'

ולאחד  נועם קראתי "לאחד י"א): (זכריה שכתוב כמו חובלים, בחינת  הם לארץ חוץ של ומוחין נועם, בחינת הם ישראל ארץ

לזה  זה שמנעימים ישראל שבארץ חכמים תלמידי אלו 'נועם' כ"ד): (סנהדרין לברכה זכרונם רבותינו ואמרו חובלים". קראתי

הענין. כל עי"ש וכו' בהלכה לזה זה שחובלים לארץ שבחוץ חכמים תלמידי אלו 'חובלים' בהלכה,

והנה ב. ד': אות  שם בקיצור: שם לקו"ה מלשון מעט  ונעתיק  תנינא, בלקו"מ הנ "ל ע"א תורה על ומיוסד שם לקו"ה היטב עי'

עיקר  כי ישראל, ארץ כחכמת חכמה אין כי המוחין, עיקר שם כן ועל 'נועם' בחינת היא ישראל שארץ הנ"ל בהתורה מבואר

וכו', מחלוקת  בחינת 'חובלים', בחינת הם לארץ חוץ של מוחין אבל כנ "ל, ישראל בארץ ששופע  העליון מנועם נמשכין המוחין

שמקבלים  בעת  היא ותיקונם תיקון, לעצמן מבקשים חובלים בחינת  שהם לארץ חוץ של המוחין שאלו ומחמת  שם. שמבאר כמו

למוחין  ונופלים חובלים בחינת לארץ חוץ של המוחין באין שאז  וכו'. צדקה ידי על הנעשה כלי ידי על העליון הנועם השפעת

חוץ  של המוחין לפעמים כן על שם. כמבואר וכו' תקונם זמן הוא אז  כי זה, ידי על להתתקן כדי נועם, בחינת  ישראל ארץ של

נתקנים  שלא די ולא נועם, בחינת  שהם ישראל ארץ של להמוחין גם פגם שגורמים עד כך, כל פגומים הם חובלים בחינת  לארץ



לנפשך  חכמה דעה ד

כל  שם עין וכו', ושלום חס כן גם ישראל בארץ שיש המחלוקת בא ומזה אותם, פוגמים הם אדרבא הנועם, ידי על החובלים

היטב. זה

קודם  לשבר שצריכין שיעור בלי המניעות  ריבוי ועצם ישראל, לארץ שבאין קודם לסבול שצריכין היסורין גודל בחינת  וזה

ידי  על שבאין מהדברים אחד הוא ישראל שארץ ע"א) ה' (ברכות  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו ישראל, לארץ שבאין

ויסורים, חבלה לשון שהם לעיל הנזכרים החובלים מבחינת  נמשך זה וכל ישראל. מארץ המונעים הם היסורים ועיקר יסורים,

ישראל, לארץ לנסוע כך [כל] רוצה האדם כי מחלוקת , בחינת הם שבעולם המניעות כל כי מחלוקת , בחינת שהם מניעות דהיינו

מבחי  נמשך זה וכל ושלום. חס  למנעו ורוצים עליו, וחולקים כנגדו עומדים לארץ והמניעות  חוץ של המוחין שהם החובלים, נת 

ישראל, לארץ לילך  נתעורר כשהאדם תכף  כן על הנועם, ידי על להתתקן רוצים שהחובלים מחמת היינו מחלוקת, בחינת  שהם

ואזי  ישראל. ארץ של המוחין שהם העליון הנועם מבחינת  הארה עליו נמשך ישראל, לארץ ותשוקתו התעוררותו כפי שאזי

נאחז  מחלוקת, בחינת לארץ חוץ של מוחין הם שהחובלים ומחמת כנ"ל. להתתקן כדי בנעימים ונופלים החובלים באים תכף

גדולות  מניעות  לו וגורמים האדם, מח ומבלבלין שבהם הרע מתגבר כן על העמים, ארץ שהיא לארץ חוץ של הזהמא בהם

לשברם. יגיעה וצריך ישראל מארץ

שהכביד  עד הנועם, כנגד שנתעוררו מצרים) (גאולת הגאולה התחלת  בעת אז  החובלים של ההתגברות  ומגודל ז': אות  שם

חכם  יהולל העושק  אשר עד כך  כל והתגברו כנ"ל, וכו' עליכם ה' ירא שאמרו ואבירם דתן של מחלוקת וגרם וכו', העבודה

עתה  יתברך , ה' לו אמר כן על החובלים, התגברות  מחמת  זה וכל וכו'. הרעותה למה יתברך  לה' אמר רבנו משה שגם וכו',

ישראל, לארץ יכנס  שלא תכף  יתברך ה' לו שרמז מלכים, ואחד לשלושים העשוי ולא לברכה זכרונם רבותינו ואמרו וכו' תראה

שיכנס אפשר אי בודאי הרעותה. למה שאמר עד הקדושה דעתו גם מבלבלין הם אדרבא, החובלים, לתקן בידו שאין מאחר היינו

ביותר  פוגמים הם אזי לתקנם  בידו וכשאין ויותר, יותר החובלים יתגברו ישראל, לארץ ליכנס  כשירצה כי ישראל, לארץ

ישראל. לארץ שיכנס אפשר אי בודאי כן ועל הנ "ל. בהתורה כמבואר ישראל, ארץ בקדושת 

אם  גדולתו עצם לפי רבנו משה כי ישראל, לארץ לבוא יכלו שלא ז"ל נפתלי ורבי ז "ל טוב שם הבעל היה לדורותינו סמוך  וכן

המוחין  כל להתתקן צריכים והיו להתתקן, הנעימים לתוך  החובלים כל וליפול ליכנס צריכים היו ישראל, לארץ נכנס  היה

פגם  ידי על שנמשכין לארץ חוץ של מוחין בחינת חובלים, בחינת הם שכולם ואילך , הראשון אדם מחטא שנפגמו הפגומים

כל  כי משה, ידי על להתתקן צריכים היו שכולם שבעולם, החטאים כל כלל שהם יתברך , ה' בכבוד שפוגמין ידי על הכבוד,

כן  ועל להתתקן, החובלים בחינת  ונופלים באין כן כמו הנועם, השפעת  דהיינו ישראל, ארץ קדושת  לקבל שזוכה מה כפי אחד

תיקון  יגמר לא כי לזה, הזמן הגיע  לא עדיין שאז  ומחמת להתתקן, החובלים כל צריכים היו לארץ, נכנס רבנו משה היה אם

הארץ. מן הטמאה רוח ויבער משיח  שיבוא עד החובלים כל

ישראל. עם לארץ יכנס  שהוא הנמנע  מן היה כן על ושלום. חס יותר פגם לגרום יכולים היו אז לתקנם אפשר היה שלא ומחמת

ש  יהושע  שיכניסם ההכרח וזה והיה לקבל, שזכה הנועם ערך כפי מעט  אם כי החובלים נתעוררו לא שאז ממשה, קטנה מעלתו

ששה  שכולל מט"ט  זה ה' צבא שר באתי", "עתה לו ואמר ליהושע ה' צבא שר שבא וזה משה. רבו וזכות  בכח  לתקן בידו היה

מתיר  וזה אוסר זה בהלכה, לזה זה שחובלים ואמוראים התנאים מחלוקת  שהוא בקדושה, החובלים שורש ששם משנה, סדרי

כנ "ל. להתתקן בנעימים שנופלים חובלים בחינת  היינו ישראל, ארץ גבול לתחילת ליריחו שנכנס קודם ליהושע  בא כן ועל וכו'.

בחינת הארץ"וזה את ונחלת תפרה  אשר עד מפניך אגרשנו מעט מעט השדה, חית עליך תרבה  פן מהר כלותם  תוכל ."לא

בחינת  שהם שבחובלים הרע  לגרש מעט , מעט ישראל ארץ קדושת  לכבוש שצריכין וכו'. אחת " בשנה מפניך אגרשנו "לא וכתיב

שבהם  הטוב לברר דהיינו אחת, בבת החובלים לתקן כח  אין כי מעט , מעט לגרשם ישראל, מארץ והמונעים והקליפות העמים

הנועם  קדושת  וכפי מעט. מעט  הנועם קדושת להמשיך  מעט', 'מעט  אם כי לזה, כח בנו ואין ויתבטל, יפול והרע בנועם, שיוכלל

הארץ', את  ונחלת  תפרה אשר עד אגרשנו מעט  'מעט  בבחינת שבהם הרע  את  ונגרש החובלים את נתקן כן כמו להמשיך , שנזכה

ולירש  לנחול שתזכה הארץ" את  "ונחלת  ואז תפרה", אשר "עד בחינת דקדושה ההולדה שמשם הנועם קדושת  לקבלת שתזכה

כנ "ל. העליון מנועם שקדושתה ארץ

מה  וכל יתברך, ה' לעבודת ליכנס  שרוצה מי כל על יותר פעם בכל דבר הבעל שמתגבר וההתגברות  ההתגרות  כל בחינת וזה
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 íðîàå רבינויש משה של הכיסופין  כל כי  לדעת 

של  לעבודה ולהגיע ישראל לארץ להכנס

בכדי. ח"ו אינו  שהתפלל התפלות  וכל ישראל, ארץ

במדרש  איתא י')והנה פסקה י"א :â (דברים

לארץ  להכנס שיזכה התפלל רבינו  שכשמשה

וחיית בהמת כמו עכ "פ שיכנס  ביקש  ישראל,

להכנס  ביקש ושוב לך . רב הקב"ה לו אמר השדה,

לך . רב הקב"ה לו ואמר  הפורח, עוף  כמו  עכ"פ 

כבהמות להיות  משה שביקש ענין  מה להבין וצריך 

ועופות. וחיות 

ïéðòäåהעולמות כל כולל רבינו  שמשה הוא

ורצה  המדרגות, וכל וו"ק ג"ר שהם

שהיה  וכיון  הבחינות, ובכל המדרגות  בכל להכנס 

בשלמות להכנס  יכול היה ולא חובלים, מדאי  יותר 

ובפרט  הג"ר, מדרגת בבחי ' שהוא אדם בן כמו

תרין  בבחי ' שהיה רבינו דמשה האדם מדרגת 

ביקש  לכן  השלמה, מדרגתו כפי כאחד  משיחין 

בחי ' שהם הו"ק מדרגת בסוד  רק  עכ "פ שיכנס 

משיח  בסוד בלבד  לאה בבחי ' שהוא וחיות, בהמות

שיכנס  ביקש ואז  לך . רב הקב"ה לו ואמר  דוד, בן

העופות, מדרגת שהוא בלבד יסוד בסוד  עכ"פ 

משה  כי  רחל, בבחי' יוסף  בן  משיח בחי ' שהוא

ומכל  המשיחין  בחי' מכל כלול היה רבינו 

בחי ' בסוד  עכ"פ  להכנס ביקש ולכן המדרגות,

יסוד , בחי ' עופות בחי ' שהוא בלבד יוסף  בן משיח

ויהושע  מת משה בסוד ממש  יהושע בחי ' שהוא

ומ"מ  בלבד , יוסף בן  משיח בחי' רק שהוא מכניס,

לך . רב הקב"ה לו אמר

 úçà  äàð÷ àìå  úåúéî äàî .â

 ãåò במדרש ט')איתא פסקה ט' שמשה ã(דברים

העולמים, כל בורא לפני  טען  רבינו 

_________________________

יצרו  מחברו הגדול כל רז "ל שאמרו כמו ביותר, דבר הבעל כנגדו מתעורר יתברך, ה' לעבודת ליכנס יותר האדם שמתעורר

התורה  כלל שהיא העליון נועם מבחינת ישראל, מארץ נמשך הישראלי איש  של הקדושה כל עיקר כי נ "ב). (סוכה ממנו גדול

ארץ  קדושת עליו נמשך שאז יותר, הקדושה אל ליכנס  רוצה שהאדם מה כל כן ועל נועם. דרכי דרכיה שכתוב כמו הקדושה,

שבחובלים  הרע  מתעורר כן כמו ואזי כנ"ל. להתתקן החובלים בחינת  באים כן כמו ביותר, העליון הנועם קדושת ישראל

כמו  הרע , היצר עיקר שמשם מחלוקת , בחינת שהם מהחובלים אחיזתם אחרא והסטרא החטאים כל כי למנעו, כנגדו ומתגברים

א'), (בנחמיה שכתוב כמו חבלה, בשם החטאים נקראים כן ועל מחלוקת. בחינת  הוא הרע  שיצר אחר במקום ז"ל רבנו שכתב

הרע  להכניע  כדי מחדש  פעם בכל להתגבר האדם צריך  כן ועל כנ"ל. החובלים מבחינת  נמשכין כולם כי לך, חבלנו חבול

בכל  ששם שבחובלים ישראל ארץ של מוחין בבחינת המוחין כל שיהיו נועם, לבחינת החובלים להפוך  שבהם, הטוב ולתקן פעם

שם. מוהרנ"ת עכ"ל וכנ "ל, והחכמה המח עיקר

שהן ג. השדה כחיות אותי הניח  ישראל, לארץ אותי מכניס  אתה אין אם רבש"ע  הקב"ה לפני משה אמר שם: המדרש  וז "ל

הניח  לאו ואם רבש"ע  לפניו אמר לך . רב א"ל מהן, כאחת  נפשי תהא כך העולם, את  ורואין וחיין מים, ושותין עשבים אוכלין

נפשי  תהא כך לקינו, חוזר הערב ולעת יום, בכל מזונו ומלקט העולם רוחות  ארבע  בכל פורח  שהוא זה כעוף  הזה בעולם אותי

עכ"ל. דברת, אשר לך רב לו אמר לך , רב מהו לך . רב לו אמר מהן, כאחת

חי,ד . ואהא שלי ארכי יהושע יטול רבש "ע לפניו אמר יהושע ": את  קרא למות ימיך  קרבו "הן הפסוק: על שם המדרש וז"ל

בוא  רבי משה ואמר יהושע נתיירא יהושע , של לביתו והלך משה השכים מיד לך , עושה שהוא כדרך לו עשה ב"ה הקדוש  אמר

הענן, עמוד משנסתלק ביניהם, והפסיק  הענן עמוד ירד מועד, לאהל נכנסו יהושע , של לשמאלו משה הלך להלוך , יצאו אצלי,

אותה  עמך ? מדבר מה הייתי יודע עליך נגלה הדיבור כשהיה יהושע  א"ל הדיבור, לך אמר מה ואמר יהושע אצל משה הלך 

אהבה  קנאה, כשאול קשה אהבה כמות עזה כי ח ') (שה"ש מפרשה ושלמה אחת . קנאה ולא מיתות מאה ואמר: משה  צעק  שעה

חייך, ליה אמר מפייסו, הוא ברוך הקדוש  התחיל למות, עליו שקיבל כיון ביהושע . משה שקינא ומה ליהושע, משה שאהב
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יהיה  רבינו  ומשה ליהושע, תלך הקדושה שהשכינה

רבינו משה ואז  מיהושע, וישמע התלמיד כביכול

דיבר  הקב"ה מה יהושע את  ושאל ליהושע הלך

מה  לו לומר  יכול שאינו לו  ואמר יהושע וענה עמו ,

אומר  היה לא משה לכן שקודם וכמו  דיבר, שהקב"ה

אמר  כך , שהיה וכיון ה', עמו דיבר מה ליהושע

אחת, קנאה ולא מיתות  אלף שעדיף זה על משה

שהוא  כל דרגא בשום ח"ו  ליפול שלא למות . והסכים

עמוקים  דברים והם נוראה, קלי ' שהוא קנאה של

אלו . ענינים כל להבין  שצריכים שכךמאד (ובודאי

משה) אל האלה כדברים ידבר שיהושע סיבב .הקב"ה

íé÷éãöä  ìù  íéãéîìúä ìù äãåáòä ø÷éò .ã

ìàøùé õøàì åðéáø  äùî  úà ñéðëäì

äðäå הלקו "מ פטירת  של האחרון בלילה מוהרנ"ת 

בכורי "ראשית הפסוק  על הלילה כל חשב

ה' בית תביא התורה אדמתך היה וזה אלקיך"

זמן באותו  בה בחלב שעסק  בשר הל ' דעה יורה (לקו"ה

ט"ו) באות  ושם ה' לוהלכה שנתעורר  מה וזה

אברהם  ר ' ביאר לילה באותו זה פסוק במחשבה

ז "ל נחמן  קנ"ה)ב"ר תורה על הליקוטים ביאור ä(עי'

הוא  אדמתך" בכורי  ד"ראשית  הוא זה פסוק  דסוד 

הסתלקות ענין  והוא רבינו , משה של האור 

אלקיך" ה' בית  "תביא הנשמות, גדולי והתעלות

מ"מ  לארץ, בחוץ ונקבר מת שמשה דאפי' היינו 

העבודה  עיקר זה כי ישראל, לארץ מכניס יהושע

רבינו משה את  להכניס הצדיקים של התלמידים של

אדמתך  ביכורי  ראשית סוד  וזה ישראל, לארץ

אלקיך . ה' בית תביא הצדיקים, מיתת בחי' שהוא

ùéå שציוה האחרונה הצואה בחי ' שזהו  להבין 

לחיים  האחרונה בלילה למוהרנ"ת הק ' רבינו 

כי במחשבה, דהיינו  ברוחניות צוואה ר"ל חיותו,

אור  בבחי ' רק בגילוי , דיבור בחי ' היה לא כבר 

רקיע) מים אור הק'(בסוד רבינו  עליו  שהשפיע והוא ,

זה  פסוק  על התורה ולחדש להרהר לילה באותו 

הצדיקים  את להביא הוא העבודה שעיקר  דייקא,

בודאי. עמוק ענין  וזה ישראל, לארץ

ä"åä úåéúåà 'â úâøãîá àåä ì" åçá ÷éãöä .ä

'é  úâøãîá àåä  ìàøùé õøàáå ä"éåä  íùã

'é  ìù  åöå÷å

 äðäã שהצדיק הוא לארץ בחוץ הצדיק ענין

הו "ה  אותיות  ג' בסוד  בינה של במדרגה

בינה שהם ב"ה, הוי "ה ראשונה)דשם (ו"ה)וז "ת (ה'

זוכה  ישראל לארץ נכנס  כשהצדיק אך בלבד,

דשם  יו"ד של וקוצו  י' בבחי ' ועתיק א"א לתיקוני 

שהוא  עתיק  דתיקוני  ג"ר  עד ומגיע הוי"ה,

'כולא  בסוד באלקות , תמידית עמוקה התבוננות

אלקות, עצם של היחוד להשיג חשיבא' כלא קמיה

והצדיק  ישראל. בארץ הצדיק גילוי  עיקר  שהוא

במדרגה  שהוא אלא גילוי, אותו מגלה לארץ בחוץ

בלבד  הו"ה אותיות של ישראל å נמוכה ובארץ ,

_________________________

עמו, משה עולם ימי ויזכור ס "ג) (ישעיה שנאמר מנין אותן, מנהיג אני ידיך  על לבא לעתיד אף בני, את  הנהגת  הזה בעולם

עכ"ל.

האגרת.ה. כל לשון נ"ח) (עמ ' תשע "ג החכמה ים הקדמת  ועי' ראבר"ן הרה"ק  שכתב באגרת ומקורו

בה ו. שנמצא בחי' בכל ואמנם חשיב, כלא קמיה וכולא וסובב ממלא של מדרגות בג' הוא לעולם הצדיק  של הגילוי דעיקר פי'

ממלא  מגלה אז הו"ה, אותיות ג' בבחי' שהוא אחור של במדרגה שהוא לארץ בחוץ ולכן דרגא, באותו אלו מדרגות  ג' את  יש 

כלא  קמיה (כולא ראשונה ה' (סובב), ו' (ממלא), אחרונה ה' שהוא אחור, של חיצונית  במדרגה חשיב כלא קמיה וכולא וסובב

(סובב  י' של וקוצו א"א) בחי' (ממלא י' אות  בסוד הם אלו מדרגות  ג' אז  פנים, בחי' שהוא ישראל לארץ נכנס וכאשר חשיב),

אחרונה  בה' דאף  להלן ומתבאר המאמר, בהמשך וכדלהלן דעתיק), ג"ר בחי' חשיב כלא קמיה (כולא ורדל"א דעתיק) ז "ת בחי'

ודו"ה.עצמה המאמר, בהמשך וכמשי"ת ס', תורה בלקו"מ  שביאר יראה בחי' הג' והם אלו, מדרגות  ג' בפרטות יש



תשע"ב  עקב פר' ז של"ס

העליונה  במדרגה למעלה, המדרגות  כל את מגלה

י'. של וקוצו י ' אות בחי ' של

 ÷éúò éðå÷éúì òéâäì àåä  íé÷éãöä ïéðò  ìë .å

'é  ìù  åöå÷ àåäù

äðäåבחז "ל י"ג )איתא פרק שמואל אין æ (מדרש 

שמים, מלכות  שיבקשו עד נגאלין  ישראל

דברים  הג' ואלו המקדש. ובית דוד , בית ומלכות

לחפש  צריך כי  לגאולה, לזכות כדי  לבקש צריכים

בבחי ' הקדושה המלכות  את  עת בכל ולבקש

וזה  המקדש , ובית דוד  בית ומלכות  שמים מלכות 

הבורא. עבדות עיקר 

 úîàäåראשית" לסוד לזכות  שהעיקר  הוא

אלקיך" ה' בית  תביא אדמתך  ביכורי

של  התבוננות ידי  על הוא עתיק, של האור שהוא

בלקו"מ הק' רבינו  שביאר וכפי  עתיק , (תורה בחי'

ר'çס') בנו  כאשר  הק ' רבינו  אמר זו שתורה וידוע

בבחי ' היה שהוא העולם. מן נסתלק אפרים שלמה

הגאולה שלמה סוד  כי משיחין תרין התכללות  (בסוד

מב"י) סוד  ואפרים מב"ד  העולםה"ס מן  (עי'ונסתלק 

כ"ח) סי' מוהר"ן של חיי הנ"ל התורה דיבר  ואז  .

הוא  הצדיקים ענין כל באמת  כי  דעתיק , התבוננות

יו"ד  של קוצו  שהוא עתיק לתיקוני  .èלהגיע

íäù úåâøãî 'â íéììåë  ÷éúò éðå÷éú .æ

 úåððåáúäå  úâìôåî  úåøéùòå íéîé  úåëéøà

 àìîî ìù  úåâøãî 'â ãâðë íäå úå÷ìàá ä÷åîò

 àáéùç àìë  äéî÷ àìåëå  ò" ë ááåñå ò"ë

 äðäåהנ"ל בהתורה בלקו"מ)מבואר  ס' ענין (תורה

דעתיק , ועשירות  דא"א ימים אריכות 

_________________________

כי ז. מאסו, אותי גם מאסו, אותי יוחאי בר שמעון רבי תני וגו'. העם בקול שמע  שמואל אל ה' ויאמר שם: שמואל מדרש  וז"ל

המקדש. בית  ובבנין דוד, בית ובמלכות  שמים, במלכות למאוס , עתידין הן דברים בשלשה הקב"ה ליה אמר מאסו. אותי גם

מלכות  זו בדוד" חלק  לנו "מה וגו' ישראל כל וירא ט"ז) ב' א' (מלכים דכתיב הוא הדא רחבעם. בימי בשלשתן, מאסו אימתי

רבי  אמר המקדש . בית בנין זו דוד" ביתך  ראה עתה ישראל לאהליו "איש  דוד, בית  מלכות זו ישי" בבן נחלה "ולא שמים,

ישובו  אחר ה') ג' (הושע  דכתיב היא הדא שלשתן , ויבקשו שיחזרו עד לעולם ברכה סימן רואין ישראל אין מנסיא בר שמעון

באחרית  טובו ואל ה' אל "ופחדו דוד, בית  מלכות  זו מלכם" דוד "ואת שמים, מלכות  זו  אלהיהם" ה' את "ובקשו ישראל בני

עכ"ל. המקדש, בית בנין זה הימים"

אם ח. כי הזאת, להתבוננות לבוא אפשר שאי מאד. גדול התבוננות בהם שיש התורה שבילי שיש דע א': אות שם לקו"מ  וז"ל

כן  כמו פרנסה. פנים כל על לו שיהיה וצריך ג'), פרק (אבות תורה' אין קמח  אין 'אם אורייתא שבפשטי כמו עשירות. ידי על

הון  כל צריך כי בה. כל תחסר ולא רב הון לו שיהיה מאד. גדול עשירות לו שיהיה צריך  מאד, גדול שהוא הזאת להתבוננות

בינה", יודעי יששכר "ומבני י"ב): א הימים (דברי בבחינת ההתבוננות  זאת  להם שהיה יששכר ובני הזאת. להתבוננות דעלמא

וכל  משה כן ועל בנכסין'. 'עתיר ותרגומו: גרם" חמור "יששכר מ "ט): (בראשית בחינת עשירות ידי על אם כי לזה זכו לא

נקראת  כן על הזאת , התבוננות  בהתורה שיש  ומחמת  הזאת. להתבוננות ידו על לבוא כדי מאד גדול עשירות  להם היה הנביאים

היה  לישראל, התורה שהביא רבנו משה דהינו מאד. גדול עשירות להם היה התורה ידם דרך  שעבר מי כל וכן הון, התורה

את  וסידר התלמוד חתימת  שהיה אשי רב וכן המשניות, וחתם שסידר רבי וכן לברכה. זכרונם רבותינו שאמרו כמו גדול עשיר

מחמת  כי פ "ה). מציעא בבא ועיין נ "ט (גטין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו מאד גדולים עשירים היו כן שגם התלמוד, כל

צריך כי כנ"ל, עשירים כן גם היו כן על התורה, ידם דרך ועבר פה, שבעל התורה כל את  וסידרו גדול שתיקנו עשירות

עתיק . מדרגת הוא העשירות דסוד בהמשך  ועי"ש  עכ"ל וכו', הנ"ל להתבוננות 

סיפורי ט. סוד של התורה אמר ואז שינה, ולבחי' לעילוף נכנס שהעולם אפרים, שלמה ר' שנסתלק  אחר הק ' רבינו ואמר

השינה  מן לעורר הכח שזה ס' בתורה שם באורך שביאר וכמו עתיק, תיקוני של האור בחי' שהוא קדמוניות משנים מעשיות

י"א. סי' ח"א מוהרנ"ת ימי וע"ע  קנ "א, סי' מוהר"ן חיי ועי' עיש"ב וכו' שנה שבעים של
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שהם  מדרגות, ג' הם ועתיק  א"א בחי' כללי ובאופן 

דעתיק  וז "ת  בא"א)א"א, מלובש  דעתיק .(שהוא וג"ר ,

להאריך  שיזכו ימים אריכות סוד הוא א"א והנה

באריכות, הימים כל שיהיו לזכות דהיינו  הימים את 

שפירש  כמו באריכות  יום בכל ה' את  לעבוד  ר"ל

שם  לאלקות.é רבינו ההשתוקקות  מדרגת והוא .

שהוא  דעתיק  לז "ת  לזכות  הוא שניה מדרגה ואח"כ 

אלקי לעונג לזכות שהוא מופלגת עשירות בחי '

לזכות אפשר  א"א של ההשתוקקות  אחר כי  אמיתי ,

באלקות תענוג שהוא דקדושה, מופלגת  לעשירות 

המלובש  דעתיק ז "ת  בבחי ' והוא עתיק , בבחי '

מדרגות ושני עשירות , בחי' סוד  הוא ששם בא"א

עלמין  כל וסובב עלמין  כל ממלא בחי' הם אלו 

קוצו בחי ' שהוא הכתר  של המדרגות  פרטי בבחי '

איך  להשיג שהוא דעתיק  לג"ר  שזוכים עד יו"ד, של

יותר  מדרגה שהוא חשיבא' כלא קמיה 'כולא

התבוננות והוא עלמין , כל סובב מבחי' למעלה

התגלות אמיתת  ולהשיג דרזין , רזין  בסוד מופלגת 

חיים. דאלקים היחוד 

'â 'éçáá  äðåøçà ' äì  úãøì êéøö äìéçú . ç

äøåîå  íéîù äøåî  íäù äàøé  ìù  úåâøãî

'âì úåìòì íéìåëé  ë"éòå  íàå áà  äøåîå êáø

 ÷éúò éðå÷éúã úåðåéìòä  úåâøãî

êà שיורדים עד  זו למדרגה להגיע אפשר  אי

יראה  בחי' שהוא תתאה לה' למטה תחילה

יראת חכמה ראשית בסוד יראה בחי' היא (דהמלכות

של àéה') מדרגות  ג' יש למטה היראה בבחי ' ושם ,

שם  בלקו "מ שביאר כמו  שמים,áéיראה מורא והם ,

_________________________

צריך י. כי זקן. בחינת  ימים, אריכות בחינת עתיק . תיקוני בחינת  ידי על הוא הזאת , לעשירות ולבוא ב': אות  שם לקו"מ וז "ל

כל  כי ימיו, ולהגדיל להאריך  שיראה שצריך היינו ימים ואריכות  ההתבוננות . של העשירות  את  בתוכו לקבל כדי ימים אריכות 

לעשות  שצריך  העבודה מאד עליו קשה היום שבתחילת היינו קצר, הוא בתחילה בודאי אחד, כל אצל שמתחיל ממקום ויום יום

מתרחב  כך ואחר מעט, מעט  להתחיל צריך כי קצר, הוא בתחילתו היום כן ועל וכיוצא. וללמוד להתפלל כגון היום, באותו

בתוספות  ולהרחיב להגדיל כך , אחר שבא ושעה שעה כל ולהאריך ולהרחיבה להגדילה לראות  האדם וצריך בעבודתו. והולך 

בתוספות  מתרחבין ימיו יהיו ופעם פעם בכל וכן יתרה. קדושה בתוספות  ומתרחב הולך  יהיה השני יום כשבא וכן קדושה.

(בראשית  בחינת  לעשירות זכה זה ידי על ימים, אריכות  בחינת זקן, לבחינת  שזכה ואברהם ימים, אריכות  בחינת וזה קדושה,

זקן  בחינת ידי שעל אתבונן", "מזקנים קי"ט ): (תהלים בחינת  וזה בכל", אברהם את ברך וה' בימים בא זקן "ואברהם כ"ד):

עכ"ל. וכו', כנ "ל זקן בחינת  שהוא ימים, אריכות לתוך שנמשך עשירות ידי על בא שהוא להתבוננות , בא הנ"ל,

יראה,יא . ידי על הוא כנ"ל. פעם בכל קדושה בתוספות  ימיו ולהאריך  להרחיב דהיינו זקן, ובחינת  ג': אות שם לקו"מ  וז "ל

ימים". תוסיף ה' "יראת י') (משלי בבחינת הימים ונתרחבין נתארכין זה ידי שעל ויום. יום בכל קדושה תוספות מביאה שהיראה

כי  מלמטה. ורחב מלמעלה קצר שהוא כאוצר', 'עשאה ס"א): (ברכות בחינת  אוצרו", היא ה' "יראת ל"ג): (ישעיה בחינת וזה

היראה  ידי על שזוכין נמצא כנ"ל. היראה ידי על קדשה, בתוספות והולכין, מתרחבין כך ואחר קצרים, הם הימים התחלת 

לעשירות. זוכין זה ידי שעל עתיק, תקוני בחינת  זקן, בחינת  שהם ימים לאריכות 

שקר  של חן מיני כמה יש  כי היופי". והבל החן "שקר בחינת : ידי על שבא עניות  דהיינו עשירות, של מההפך  שומרת היראה כי

ובדיב  ובאכילה בעמידה הם שעושים שקר של החנות אלו וכל מיוחד, אחר חן יש  דבר ולכל דברים, בשאר וכן אנשים עם ורו

של  תאוות  לו יש  זה ידי על הנשים, מיופי נשמר שאינו מי דהיינו היפי". והבל החן "שקר בבחינת: היופי, הבל ידי על באים

וכו', תתהלל" היא ה' יראת אשה היופי והבל החן "שקר ל"א): (משלי שכתוב כמו מזה הפך הוא ויראה שקר. של החנות  אלו

עכ"ל.

וכשיש יב. ואם'. אב 'ומורא רבך', 'ומורא שמים', 'מורא בחינת קוין. שלש בבחינת היא היראה ושלמות  ד': אות שם לקו"מ  וז"ל

שמים'. 'מורא בחינת  הוא שבדור והרב החכם יראת כי בשלמות . היראה אזי הגונים, ולבנים הגונים, לתלמידים שזוכה הדור חכם

בשלמות. היראה אלו, יראות שלוש  ידי שעל ואם'. אב 'מורא להם יש והבנים רבך '. 'מורא בחינת  הרב יראת להם יש  והתלמידים
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הנ"ל  מדרגות  הג' והם ואם, אב ומורא רבך, ומורה

קמיה  וכולא עלמין , כל וסובב עלמין, כל ממלא של

תתאה, ה' במקום למטה שהוא אלא חשיבא, כלא

הג' ולהשיג לעלות יכולים אלו  יראות  ג' וע"י

וג"ר  דעתיק וז"ת א"א בבחי' למעלה מדרגות

דעתיק .

 äðäã'עלמין כל 'ממלא הא' הם, מדרגות ג'

בחי ' כל שהוא הק' לתורה לזכות  שהוא

פנימיות שהוא עלמין ' כל 'סובב הב' השמות , פרטי 

'כולא  מדרגת הוא והג' הק ', השמות  שבכל היחוד

הכתר  מדרגת  סוד שהוא חשיבא', כלא קמיה

חשיבא  כ'לא סוד והוא ממש, כחדא ואין אני  בבחי '

הוא  וכ'לא הגמור האין הוא 'לא' כי  הדמיון , בכ"ף 

השרשי וס "ג ע"ב סוד והוא באין , הכלול האני בחי '

מרגליות של מבצר סוד  והוא ואין. אני  בחי' שהוא

שם נמצאת מלך מעשה שהבת מעשיות סיפורי (עי'

בחי 'א') שהם וצ"ר מ"ב אותיות הוא מבצ"ר סוד  כי 

ואין , אני  בחי' שהם וס "ג ע"ב של המדרגות ב'

שם  הגנוזה המלכות  בסוד הרדל"א במקום והוא

ושם  מרגליות , של ומבצר  זהב של ההר  בחי ' שהוא

ואין . אני  של האמיתית ההתבוננות הוא

 íðîàå יורדין כאשר רק  הוא באמת לזה להגיע

הנ"ל, יראות הג' בסוד  אחרונה, לה'

הו "ה  אותיות  בבחי' מדרגות הג' משיגים ואח"כ 

אמיתת להשיג הכנה והוא אחור, בחי ' שהוא

חשיב, כלא קמיה וכולא וסובב דממלא המדרגות

בחיצוניות, אלו מדרגות להשיג צריך  בתחילה כי

ולעלות בפנימיות . אותם להשיג אפשר  אח"כ  ורק

של  בקוצו למעלה למעלה אלו מדרגות ג' ולהשיג

ואז  דעתיק , וג"ר  דעתיק  וז "ת  א"א שהוא יו"ד

ש  לרדל"א להגיע המלכותיכולים נמצאת שם

מדרגות הג' כל משיגים ושם השרשית . האמיתית

שהוא  אחת , בבת קמיה וכולא וסובב דממלא

היחוד  בסוד ישראל ארץ קדושת שלמות בחי '

האמיתי.

 úå÷ìà éåìéâ íñøôìå òéôùäì êéøö ãçà ìë .è

 ë"éòå  ä"åä  úåéúåà 'â ãåñá  íéãéîìúìå  íéðáì

'é  ìù  åöå÷å 'é 'éçáì úåìòì ìëåé

êéøöåלהיות לא הוא ה' עבדות שעיקר להבין

צריך  אחד כל אלא שמים, ירא בעצמו  רק

'והודעתם  כמ"ש : והתלמידים הבנים על להשפיע

ותלמידים, בנים יש  אדם לכל כי  בניך', ולבני  לבניך 

הרי ותלמידים, בנים לו אין וחלילה חלילה ואם

לאחרים, שישפיע עצמו לזה לזכות  לעבוד צריך

גילוי ולפרסם תלמידים. ובחי ' בנים בחי' לו ויהיה

שהם  אמיתיים ותלמידים לבנים שיזכה עד  אלקות ,

ו ' בחי ' והבן ראשונה ה' בחי ' הוא הרב כי ו"ה, סוד

בחי ' גילוי ידי  ועל אחרונה, ה' בחי' והתלמיד 

המשפיע  הצדיק בחי ' שהוא הו "ה. אותיות  מדרגת 

וקוצו בי' אותם לכלול אח"כ  יכול ותלמידים, לבנים

וברדל"א. יו"ד של

_________________________

צריך  שמים' 'מורא שהוא הרב של מורא דהיינו שלש. משלש  כלול שיהיה צריך הנ "ל, מהשלש אחד כל של יראה ובחינת 

שמו, יתברך  הבורא גדולת התבוננות ידי על הוא הרב של יראתו עקר כי 'דעת '. 'בינה' 'חכמה' מוחין התלת  בכל כלול שיהיה

ובינתו  בחכמתו מוחין, השלשה בכל מלאה היראה שתהיה צריך כן על השכל, ידי על שיראתו נמצא בשכלו. ודורש שחוקר

שתהיה  צריכה מהרב, שמקבל הלימוד ידי על שהוא רבך', 'מורא דהיינו התלמיד ויראת השם. מיראת  מלאים יהיו כולם ודעתו,

'מורא  שהוא הבן ויראת  פ"ח ). (שבת  תליתאה' 'אורייתא בחינת היינו קוין, שלש בחינת  כן גם שהוא הלימוד, חלקי בכל נמשכת

כל  על היראה שתתפשט וצריך  אבות", נחלת  והון "בית י"ט ): (משלי בחינת אבות', 'נחלת  בבחינת  להמשיכה צריך ואם', אב

'שליש  מעותיו אדם ישלש  'לעולם מ "ב): מציעא (בבא בחינת  קוין, שלש בחינת  דהיינו כנ"ל. אבות  נחלת שהם עשירות  חלקי

בתורה  שנזכר עשירות פעמים שלשה כנגד הם בעשירות, שיש  אלו חלקים ושלשה בידו'. 'ושליש  בקרקע', 'ושליש  בפרקמטיא',

ועיש"ב. עכ"ל וכו',



לנפשך  חכמה דעה י 

äìåàâä ïå÷éúá ìéçúä êìîä  åäé÷æç .é

'éçá ï÷úì  äëæ àì êà  íìåòáù  äðéùä øøåòì

 úåéäì ìåëé äéä àì ïëìå  íéãéîìúå íéðá

 çéùî

ïëìå,משיח של האור לו שהיה המלך חזקיהו 

שלמה  חטא בתיקון  והתחיל בגאולה ועסק 

לתקן  רצה המלך שלמה כי פרעה, בת  עם המלך

דחול  יומין  אלף  בסוד הנוגה בשינה,âé כל ונפל ,

אחר  באיחור לילה באותו  המלך שלמה קם ולכן

קרבן  נתאחר  כן  ומחמת  פרעה, בת  את שנשא

יום  באותו כיãéהתמיד לעולם, שינה נפל ואז ,

הצליח  ולא הגאולה, להביא אז  רצה המלך שלמה

ועומק  הגלות  עומק  שהוא בעולם, שינה ונפל

הק' הצדיק  בא ואח"כ הק'. התורה של ההסתר

כל  את  והעיר משיח, נשמת לו שהיה המלך חזקיהו

מדן  העולם בכל התורה ולימד  השינה, מן העולם

של  החטא לתקן התחיל והוא וכו', שבע באר  ועד 

בגמ' כמ"ש היחוד בעבודת ועסק המלך , שלמה

ע"ב) י' גאולה (ברכות  שסמך עשיתי בעינך והטוב

זכה  לא אך  היחוד . שה"ס כוותיקין והתפלל לתפלה

הישר בדרך  הלכו  לא ובניו הבנים, בגמ'לסוד (עי"ש

.ברכות )

ïéðòäå תלויה דהגאולה לפרסם הוא, שיוכלו בזה

וכדאיתא  ותלמיד, בן בסוד בעולם אלקות

ע"א)בגמ' קט"ז אמר (ב"ב חד  למו  חליפות אין  אשר 

תלמיד  אמר וחד  ועי'בן  ח' תורה תנינא לקו"מ (עי'

תשע"ב) ואתחנן חכמה העבודה דעה עיקר כי  ,

והתלמידים  הישר בדרך  ילכו שהבנים להשפיע

כל  ממלא של המדרגות  שני  והוא הישר , בדרך  ילכו 

להגיע  יכולים ידם ועל עלמין, כל וסובב עלמין 

כלא  קמיה כולא של העליונה השלישית  למדרגה

כאחד , וסובב ממלא של החיבור שהוא חשיבא,

מורא  עם שמים מורא של היראה שלמות בסוד

ואם. אב ומורא רבך

ìù úåàøé 'âä ìëá ÷åñòì êéøö  íãà  ìë .àé

íéîù  úåëìî  ùå÷éá ñ"äå ãéîìúäå ïáäå áøä

äæáù ùã÷îä úéá ïéðáå ãåã  úéá úåëìîå

äìåàâä éåìú

äðäå של היראה במדרגת  הוא עצמו הצדיק 

של  הסודות  משיג והוא שמים", "מורא

של  הסוד היודע הוא כי חשיבא, כלא קמיה כולא

מלכות של הפנימית בעבודה ועוסק שמים מלכות 

של  היראה במדרגת  לעסוק צריכים והבנים שמים,

עלמין , כל סובב בחי' שהוא ואם, אב מורא

של  היראה במדרגת לעסוק צריכים והתלמידים

כל  ובאמת עלמין . כל ממלא בחי' שהוא רבך מורא

יראות, הג' בכל בחינתו כפי לעסוק  צריך אדם

ממלא  של אלו  מדרגות בג' ההתבוננות  שהם

חשיבא. כלא קמיה וכולא וסובב

_________________________

בה יג . ולהשפיע נוגה, קליפת לתקן היתה נשים אלף בקחתו שלמה כוונת  וז "ל: פי"א) א' (מלכים להאריז "ל הליקוטים ספר עי'

ג"ר, בסוד מאות  הג' כי פלגשים. מאות וז ' נשים מאות  ג' לקח  ולכן דחול, יומין אלף  סוד והם לקדושה. כולה שתחזור עד כ"כ

אח  אמרתי שהע "ה מ "ש  וז"ס בע "ה. המשיח  מלך שבא עד לתקן אפשר אי כי וטעה, ז"ת . בסוד מאות רחוקה והשבע  והיא כמה

עכ"ל. ממני,

כיון יד. יין, בהן שתה לא המקדש בית  שלמה שבנה שנים שבע  אותן כל יודן א"ר וז"ל: ה') י"ב רבה (ויקרא במדרש עי'

לבת  שמחה ואחת המקדש בית  לבנין שמחה אחת בלוזמאות, ב' שם והיו יין, שתה הלילה אותו פרעה, בת בתיה ונשא שבנאו

(ירמיה  הה"ד ירושלים את להחריב דעתו על עלה שעה באותה אלו, של או אלו של אקבל מי של הוא ברוך הקדוש אמר פרעה,

אמר  חוטמו, ועקם המטונף במקום עובר שהוא כזה הילני בר הילל א"ר וגו'. הזאת העיר לי היתה חמתי ועל אפי על כי ל"ב)

נתונות  המקדש בית  של ומפתחות ביום שעות  ד' עד ישן שלמה והיה הלילה, באותה פרעה בת  רקדה ריקודין מיני פ' חוניא רבי

עכ"ל. וכו', והוכיחתו אמו נכנסה שעות, בארבע שקרב שחר של תמיד על דתנן הוא הדא ראשו, תחת
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íäåתלוי שבהם הנ"ל ביקוש  של בחי ' הג'

ומלכות שמים מלכות  ביקוש שהם הגאולה,

רוצה  הקב"ה כי המקדש. בית ובנין  דוד בית

הביקוש  שהוא דוד  בית מלכות  את  שיבקשו 

בית וביקוש  הצדיקים, את  שמחפשים והעבודה

בכללות, הק ' השכינה שמחפשים הוא המקדש

בחי ' שהוא הק' השכינה עם והקשר  התענוג שהוא

הוא  שמים מלכות  של והביקוש המקדש. בית

עולה  שהוא סתימאה דעתיקא התורה של הביקוש 

שהוא  והיחוד התורה של הביקוש  והוא הכל, על

הכל. על העולה שמים מורא בחי'

íéîòô äàî àåä  úåúéî  äàî ãåñ .áé

 ãò  äìåòù äðéá úåéîéðô ãåñá  úåððåáúä

"àì" ãåñá  ùåáìîä  íìåòì  äìòé ë"éòå  ÷éúò

 ãåñé àåäù úçà  äàð÷ 'éçá àåä íùå

 ñ"÷àã

ïëìå,אלו לבחי' להגיע רצה בעיקר רבינו  משה

בהמה  סוד  שהוא לו"ק לרדת  שמוכן ואמר 

שהוא  ליסוד  ולרדת הוי "ה, דשם ו ' אות בחי' וחיה,

אחרונה  ה' שבתוך  הי' בחי' שהוא עופות בחי '

יוסף ) בן משיח עד (בחי' לך . רב הקב"ה לו אמר  ואז  ,

ה' של הגמור לשפלות לרדת אפי' שהסכים

עצמו ולבטל אחרונה, ה' של  הד ' בבחי' אחרונה

הסכים  ולזה יהושע. של תלמידו ולהיות לגמרי

ולא  מיתות  מאה שעדיף משה שאמר  עד  הקב"ה,

שהעצה  בזה הקב"ה לו שגילה והיינו  אחת , קנאה

הוא  והסוד אחת , קנאה ולא מיתות מאה היא

כי התבוננות , פעמים מאה בחי ' הוא מיתות  דמאה

בחי ' הנקרא ההתבוננות  עומק הוא בינה פנימיות 

יום  בכל ברכות מאה סוד והוא דקדושה, מיתה

ועל  הבינה, של האור שהוא ע"ה המלך דוד שתיקן

שעולה  בינה לפנימיות נכנסים התבוננות ריבוי ידי 

בסוד  עתיק פנימיות  עד עוד עולה וכן  א"א, עד

הוא הלוי  שבעתיקועבד  האני בחי' עד שעולה (ר"ל

חכמה  פנימיות  משא"כ שבעתיק , בינה בחי' שהוא

שבעתיק האין לבחי' העליה הוא עתיק לפנימיות  שעולה

שבעתיק ) חכמה בחי' .שהוא

åäæåהתבוננות שעדיף ע"ה רבינו  משה שאמר 

אחת, קנאה ול"א מיתות , מאה בחי ' של

בחי ' עד  ההתבוננות ריבוי  ידי על שיעלה דהיינו

"קנאה  בחי' הוא ושם המלבוש , עולם שהוא ל"א

יסוד  והוא קנאה, בחי ' שהוא היסוד  שהוא אחת "

האמיתי היסוד שהוא סתימאה, קדמאה דאדם

כדאיתא  ב"ה א"ס  דאור הקו נמשך ידו  שעל העליון

יכולים  עמוקה התבוננות  ידי על כי  המלך, בעמק

המלבוש  עולם עד  ולעלות פנימיות לפנימי להכנס 

דאק"ס . יסוד מקום עד 

íúåìëì ìëåú'  í"áìàã 'àì' ì  äéìòä éãé  ìò .âé

'éçá ìù õ÷ ïéà  íéèåùô íéîçø  çëá 'øäî

 éùøùä  ÷éúò

 äðäå'ה לבחי' להכנס  רצה ע"ה רבינו  משה

של  מדרגות  הג' כל שם ולהשיג אחרונה

מורא  רבך מורא של יראות הג' בחי' שהם יראה,

ממלא  של מדרגות  הג' והם ואם, אב ומורא שמים

למטה  בבחינתם חשיב כלא קמיה וכולא וסובב

מדרגות לג' לעלות  יוכל ועי"כ אחרונה, ה' במקום

סוד  שהם ועתיק א"א בסוד  העליון  בשרשם אלו 

והתבוננות מופלגת, ועשירות ימים, אריכות 

כנ"ל. דעתיק ג"ר  של עמוקה

 äðäå פן מהר  כלותם תוכל "לא הכתוב אמר 

אם  ואמנם השדה" חיית עליך תרבה

'תוכל  שכן עצה יש דאלב"ם ל"א לסוד  יכנס

בסוד  ברכות מאה סוד ידי  על כי  מהר', לכלותם

פעמים  מאה באלקות  שמתבוננים מיתות מאה

סוף , בלי  פעמים מאה ושוב שוב להתבוננן ביום,

"אל" שם שהוא ה"לא" לעולם לעלות יכולים ואז 

פשוטים  הרחמים למקום ולהכנס  המלבוש, דעולם

שה"ס  דאק"ס  היסוד להמשיך יכולים ואז  קץ, אין 

שכתב  וכמו  מהר, לכלותם ולהצליח אחת, קנאה



לנפשך  חכמה דעה יב 

המלך דעה בעמק  לעיל הובא י', פרק ט"ז (שער

תשע"ב) ואתחנן לא חכמה רעי  ה' הפסוק על

א"ל  של שהוא ל"א של המדרגה ידי דעל אחסר ,

יל"פ  אחסר' 'לא ומש"א השפע, כל תלוי העליון,

וזהו דאלב"ם, ה"לא" בחי ' הוא שחסר  מה דכל

ומה  שחסר מה כל כי אחסר , ל"א רעי ה' שאמר 

רחמי שהוא דאלב"ם הל"א את הוא שצריכים

עתיק .

 éë מאה בסוד סוף בלי התבוננות ריבוי ידי  על

דהס"מ  וידוע הס"מ, את  מכניעים ברכות,

שמו ר"ת שהוא ל'עשות א'ין  מ'סכתא ס 'יום אומר 

דבר  ובכל הסיום, ענין על תמיד  לוחם כי הס "מ, של

כחות בכחי הס "מ נלחם ולסיום לסוף מגיעים כאשר

לו להפריע אדם כל על ועומד  לסיים, יצליחו שלא

שיפריעו השדה חיית  את  ומגביר  הקדושה, לסיים

מהר . לכלות  יוכל ולא לאדם

ìù øåîâä ìåèéáä àåä í"áìàã 'àì' ãåñ .ãé

 úåã÷åðî ú"åéåää  ùøåù àåäù  ÷"àã  äîëç

 úâøãî úåéîéðô àåäå  ì"æ ù" ùøä äìéâù

 øåîâä ïéàä ãåñá çéùî

'éôàå והיה הנביאים ראש  שהיה רבינו משה

לבטל  יכול והיה המפורש בשם בקי

אותו  ולהרוג סוףהס "מ רבה מדרש היטב (עי'

הברכה) וזאת  הקב"ה פרשת לו  גילה מ"מ ,

שהוא  דאלב"ם, ל"א הוא היחידה שהעצה

בכח  קץ, אין פשוטים רחמים של המדרגה

המלובשת דא"ק חכמה של הגמור  הביטול

הרש "ש  שגילה מנוקדות הויו"ת  בסוד  ברדל"א,

מוחין המשכת  בכל לכוון ע"גז "ל ט' דף (נה"ש

ע"ג ) ל"ג בחי 'åè ודף של הגמור ביטול שהוא ,

של  האני בחי' הוא המשיח כי המשיח, פנימיות 

מלובש  ובתוכו אלקיכם, ה' אני בסוד הרדל"א

ד  בסוד חכמה מנוקדות  ההויו "ת סוד שהוא א"ק

_________________________

ספירה טו. אותו ניקוד כפי מנוקדות הויו"ת שהם המוחין נשמת בפנימיות לכוון צריך  מוחין המשכת  שבכל הרש "ש שיטת  כידוע

ובתוכו  הכתר, אור שהוא הטעמים אור מלובש  ובתוכו חכמה, בחי' שהם נקודות בסוד החכמה אור בחי' והוא המוחין, בה שנמשך 

בפנימיות  הנמשך א"ס באור לכוון לעולם צריך כי המוחין, המשכת  ידי על הנעשה התיקון עיקר והוא ב"ה, א"ס  אור מלובש

בע "ח  וכמ"ש באצילות , ואח "כ דא"ק בחכמה ואח"כ דא"ק בכתר א"ס אור התלבשות ידי על הוא המשכתו ואופן העולמות ,

עי"ש. באופן, ד"ה ע"א ה' דף  ברחה"נ וכמ"ש אצילות , סדר שער

העשר  בתוכם להמשיך  מוחין המשכת  בכל לכוין צריך  כנזכר, הא"ס אור שפע שיתפשט וכדי ע "ג: ט ' דף  שם הרש "ש וז "ל

ובכל  המוחין בשער כנז ' והתיקון הבירור עיקר והם וקיומם, חיותם והם המוחין דאותם הנרנח "י שהם המנוקדות, הויו"ת 

קיום  והוא כולא, אתבריר דבמחשבה כנז "ל, העליונה המחשבה והוא האצילות, שהוא בחכמה, נקודות  כי וכמ"ש המקומות,

י' עם דמוחין הצלם להמשיך יכוין ואח"ך  הנז '. המחשבה שהוא לאצילות  מבי"ע שעלו דרפ "ח והאורות  הכלים והעמדת 

ולהלביש  שם, הנז ' הכלים בשמות  ולכוין השמות , בשער המבוארים דזו"ן דגופא כלים י' לתוך שבו, המנוקדות הויו"ת 

המנוקדות  ההויו"ת ומבלעדי ותיקונם, בירורם תכלית וזהו שם, הנז ' כסדר המנוקדות  ההויו"ת  עם הצלם פרקי את  בהם

החדש  מ "ה שם וגם מתחילה, שהיו כמו נשמה בלא גוף  הם כי באצילות, והעמדה קיום להם אין שלהם, הנרנח "י שהם

משער  ובפ"ד טנת"א משער בפ"ה וכנז ' ב"ן, שם בערך נקודות  בכללות  נק' מטנת"א, כלול שהוא עם התיקון, עיקר שהוא

וד  מקומות ובכמה ופנימיות  המשכת חיצוניות עיקר הם המנוקדות  הויות העשר כי באופן ז "ל. הרב בדברי ומבין לבקי בזה י

החכמה  אור שאין עוד דכל וכנודע  הא"ס, אור ובתוכם הטעמים, שהם דכתר המוחין בתוכם להמשך יוכל ועי"כ המוחין,

האצילות  סדר ובשער מקומות בכמה וכנזכר עשית  בחכמה כולם כי להתפשט , הכתר לאור אפשר אי במוחין, למטה מתפשט

ה"ס דא"ק , מחכמה נמשך ששרשם החכמה אור שהם המנוקדות  שההויו"ת בזה הסוד עומק  מו"ר ומבאר עכ"ל. ע "ש,

רחמי  מבחי' קץ אין פשוטים רחמים להמשיך יכולים ועי"כ דא"ק , חכמה מתלבש ששם עתיק פנימיות דבחי' הגמור הביטול

עתיק .



תשע"ב  עקב פר' יג של"ס

דגושפנקא  והוא æè טברקא הגמור , האין  שהוא

לכל  האמיתי  החיות המשכת  של השרשים שורש 

העולמות.

ïëìå, המלך חזקיהו  של גלגול שהיה הק' הרש "ש

צריך  היה חכם, התורת עם המעשה כידוע

הויו"ת של הסוד גילה ולכן  זה, ענין לתקן

העתיק  של האני בתוך שצריך והיינו  מנוקדות ,

ידי על דהיינו  הוא, הלוי  ועבד  ידי  על שמתגלה

הרדל"א  לפנימיות להכנס  כנ"ל, ההתבוננות עומק 

שהוא  דא"ק , חכמה של הגמור  הביטול הוא ששם

שהם  מנוקדות  הויו"ת  בסוד  אמיתי , היותר האין 

ומבוטל  בטל להיות  והיינו  דא"ק, החכמה אור 

המלכים מלכי למלך חכמה לגמרי  דעה היטב (ועי'

תשע"ב) שהוא חוקת דאבא יסוד  של שורש  והוא ,

"תהלות בסוד הגאולה תלוי  ובזה דא"ק . חכמה

דאבא  ביסוד תלויה שהגאולה גואלם" עליון לאל

הגואל דעה שהוא ועי' דקר"ש , ח' דרוש (שעה"כ

תשע"א) בלק  דאק "ס חכמה יסוד  הוא העליון  ושרשו ,

כי רבה, בראשית בריש כמ"ש  אומנא ההיא בסוד

הטעמים  אור  מלובש שם המנוקדות בהויו "ת

א"ס  קו  מלובש ובו  וא"א, עתיק  של האור  שהוא

כמ"ש  דאק "ס היסוד מבחי' נמשך  ושרשו  ב"ה,

המלך . בעמק 

 øåîâä ïåçèéáä àåä ' ä úåãáò ø÷éò .åè

 ÷éúò éîçøá

éëברחמי דבוק  להיות לזכות הוא ה' עבדות עיקר 

עתיק , ברחמי הגמור  לביטחון  ולהכנס השי "ת

הלבבות  בחובת  הביטחון)וכמ"ש  לשער æé (בהקדמה

חכמים  היו  כי בקב"ה, בטחון הוא ה' עבדות שעיקר 

וידעו אלכימיה של גדולות  חכמות שידעו גדולים

להם  שהיה גדולה בשמחה והיו  לזהב, כסף  להפוך

שהרבה  הלבבות  בחובת  וכתב וכו', גדולה עשירת

השרשי בטחון לו  שיש  הצדיק הוא מזה יותר 

של  המופלגת העשירות  שהוא הקב"ה, ברחמי

ועי"ש  עתיק, ברחמי  שלם ביטחון  לו  שיש הצדיק

עדיף  הביטחון שבעל טעמים עשר  שכתב בחוה"ל

וכו'. הכימיה לבעל

äáåùúì úåöò  ùôçì àåä ìåìà éîé úãåáò .æè

 ÷"äåæå éîìùåøéå éìáá ãåîéì àåä  äöòä ø÷éòå

äöòä íå÷î íùù é"äð ãâðë  íäù

ïëìå מחפש אחד  וכל אלול ימי מגיעים כאשר

העבודה, עיקר שהוא לתשובה, עצות

בס  לומר  רק  אלא ולא תשובה, שעושים תם

והעצות ז"ל, חבר  מהרי "א כמ"ש עצות לחפש 

ואם  יועצות, כליות  בסוד  והוד  נצח בסוד  הם

בחי ' שהם וירושלמי  בבלי  שילמד  עצה לו  אין 

בנצח, והירושלמי בהוד  דהבבלי והוד, נצח

וכמ"ש  ביסוד , שהוא הקדוש זוהר  וילמד

בבלי לימוד  ידי ועל ז"ל, מפאנו  הרמ"ע בתלמידי

לדרכי עצות האדם אל יאיר  וזוה"ק  וירושלמי

התשובה.

êéøöåהפרעות לו יש ממה ולחקור לחפש האדם

עצמו לתקן  עצות ולמצוא ה' בעבודת 

בממלא  עת בכל להתבונן  שיוכל באופן דבר, בכל

_________________________

בסוד טז. חותם בחי' שהוא דגושפנקא טברקא סוד שהוא חיים נשמת  באפיו ויפח  הפסוק על רבא באדרא הזוה"ק לשון הוא

הרש "ש  שביאר וכמו נברא ניצוץ בסוד אלקיכם, לה' אתם בנים בסוד ישראל, נשמות של חיים נשמת  שורש  שהוא דחיי נשמתא

הענין. כל עיש"ה נברא וניצוץ בורא ניצוץ בסוד פ "א מ "ב שער ע"ח  דברי ועפ "י וע "ג, סע "ב ט' בדף  שם הנ "ל

ויהיה יז. העבודה, לעניני לבבו ולייחד העולם, מעניני לבו את לפנות  בטחונו יביאהו באלהים שהבוטח  שם: הלבבות חובת וז"ל

והבדיל  והנחושת  לזהב, הכסף  להפוך  היודע והוא האלכימיה, לבעל עולמו, לעניני דאגתו ומיעוט  לבו ורוחב נפשו במנוחת  דומה

בעשרה  יתרון עליו לו יש באלהים, בבטחונו) חזק  הוא (ואם הבוטח  כי ועוד ומעשה. חכמה ידי על אותה) ישיג (אשר לכסף,

הכימיה. בעל על עדיף הביטחון שבעל טעמים עשרה לפרש  שהאריך  עי"ש וכו', דברים
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כלא  קמיה וכולא עלמין  כל וסובב עלמין כל

המוח  לסתום גורמים העוונות  כאשר כי חשיבא,

ולהתבונן  לחשוב יכול אינו העינים, ולהחשיך 

בבלי שילמד הוא והעצה האל, יחוד  בעניני

איך  ילמד הק ' התורה ובזכות  הק ', וזוהר וירושלמי

היצה"ר . של החובות מכל להפטר 

íà êà èòî èòî àåä äáåùúä éëøã úâùä .æé

 úåëæì  ìåëé ÷éúò éîçøá øåîâä ïåçèáì ñðëð

 úåøéäîá  äáåùúì

êéøöå לא כי  לתשובה עצות לחפש  ולילה יומם

מעט  ללכת וצריך מהר לכלותם תוכל

נכנסים  כאשר  דאלב"ם ל"א ידי  על מ"מ אך מעט,

עתיק  לרחמי  ונכנסים בקב"ה, חזק לביטחון

כי במהירות , לתשובה לזכות יכולים אז השרשי,

בכח  שאפשר  גדול כך  כל התשובה כח באמת 

ברגע  לתשובה להגיע אמיתי ובטחון עתיק רחמי

עת בכל באלקות להתבונן  הוא והעיקר אחד,

להגיע  שהוא ו"לא" מיתות מאה לבחי' ולהגיע

קנאה  ולבחי' דאלב"ם, ל"א בסוד  עתיק  לרחמי

וכל  ודמלבו "ש  דאק "ס יסוד  בסוד העליונה

ההויו"ת שורש שהם ביותר  הגבוהים המקומות

הפשוט  רצונו להשיג שיגיע עד  המנוקדות ,

ית "ש . אלקות  והתגלות 

úåëæáå כל את נגמור ה' בשם הביטחון 

קדשו בשם כי  כמ"ש  המלחמות 

הוי "ה  שם בכח הוא הבטחון  עיקר כי  בטחנו ,

'ורעה  בבחי ' אחסר, לא רעי הוי "ה כמ"ש השרשי

בכח  והכל ב"ה, הוי "ה בשם לרעות שהוא אמונה'

דבוקים  ולהיות דאלב"ם, ל"א שהוא אחסר " "לא

פשוטים, הכי  רחמים שהם עתיק ברחמי

רחמי בחי' שיתנוצץ עד כך  כל באלקות  ולהתבונן 

ש  שיהיועתיק  הענין וזה אעשה', למעני 'למעני ל

כל  תלוי בזה אשר  עתיק רחמי  שיגלו צדיקים

הגאולה.

 êéùîî äéä  äøéù øîåà äéä åäé÷æç  íà . çé

 úåéäìå íéãéîìúå íéðáì äëåæ äéäå ÷éúò éîçø

 çéùî

ïëìå זכה לא שירה אמר שלא כיון  המלך חזקיהו 

להמשיך  צריך  שהיה והיינו משיח, להיות

מדרגת מגלה היה ואז  השירה, ידי על עתיק  רחמי

יהיו כן שבניו  זוכה והיה חשיבא, כלא קמיה כולא

תלוי הכל כי  המשיח, מלך  להיות  יכול והיה הגונים,

שירה  אמר  שלא הטעות היה וזה עתיק , ברחמי

וצריך  המלבו "ש , של עתיק רחמי להשיג נכנס ולא

עד  ועוד  עוד להתבונן  ביום פעמים מאות

עתיק . רחמי  בלב שיתעורר 

ìëá úåððåáúää àåä éì éãåãå éãåãì éðà .èé

 úåëæì  íéìåëé  ë"éòå ìàä úåàéöîá úò

ìåìà éîéá  äîìù äáåùúì

 ä" á÷äåא'ני בחי' שהם אלו שבימים יעזור 

לחזור  אפשר  ואי  ל'י , ו'דודי ל'דודי

בטחון , אין  אם אלול בחודש סתם בתשובה

אני בבחי ' הקב"ה עם הקשר  להרגיש  וצריך 

במציאות ההתבוננות  שהוא לי, ודודי לדודי

וכל  הדרכים מכל למעלה שהוא עת, בכל אלקות 

'למעני ענין  לעורר  עתיק  רחמי  ובזכות  השכליים,

עצמיים. שעשועים סוד  שהוא אעשה' למעני 

יזכה  אחד שכל יעזור  הוא ברוך והקדוש

יזכה  אחד וכל התשובה, לדרכי להתעורר 

בתשובה, שיחזרו  ולתלמידים לבנים להשפיע

קמיה  וכולא וסובב דממלא המדרגות כל ויתגלה

של  ימים לאריכות להכנס ונזכה חשיבא, כלא

באלקות תענוג של מופלגת ולעשירות א"א,

עמוקה  להתבוננות ולהכנס דעתיק , ז"ת בבחי '

לאור  ונזכה דעתיק , דג"ר  העליון היחוד  של

תראינה  לועיננו ונזכה עתיק, רחמי  שהם הפנים

ציון , את  ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך ,

אמן . בימינו  במהרה צדק גואל בביאת



תשע"ב  עקב פר' טו של"ס

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .ë

 äòã בכל רצה רבינו משה הנה לנפשך  חכמה

אך  ישראל, לארץ להכנס  דרכים מיני

בסוד  הה', הוא שהעיקר אותו לימד הקב"ה

'ועבד  בסוד  עתיק לפנימיות שעולה בינה פנימיות 

ו דעתיק, האני בחי ' שהוא הוא' 'דעה הלוי  בחי' הוא

שהוא  מיתות במאה שעוסק ידי  דעל לנפשך ' חכמה

לל"א  שיעלה עד  באלקות  פעמים מאה התבוננות

דאק"ס , יסוד בסוד אחת  לקנאה ויגיע דאלב"ם

עי"כ  הקדומה, חכמה סוד הקו אור  שורש  שהוא

ההויו"ת שהוא החכמה אור  להמשיך  אפשר

שהוא  חיים, דאלקים ליחוד  ולזכות  המנוקדות ,

ונצח  השרשי , ביטחון  שהוא עתיק  לרחמי  לזכות

תלמוד  ענין שהוא ארץ' 'בטחוני נקראים והוד

לכל  עצות לקבל יכולים ידם שעל וירושלמי  בבלי 

שעושה  יסוד  בחי ' שהוא הקדוש זוהר ובצירוף דבר ,

להשיג  יכולים ידו ועל לירושלמי, בבלי  בין  שלום

נקרא  היסוד  כי  דאק "ס, יסוד עד  המדרגות כל את 

להשיג  זוכים ידו שעל האזרחי  לאיתן משכיל

המוחין .

 úåèùôáåבעצות עת  בכל לעסוק הוא הענין

אלול  בחודש ובפרט ה', בעבודת

לצאת איך  עצות  לחפש  ויום יום בכל שצריך 

שיהיה  סתם ולא הישר, בדרך וללכת מעוונות

עצות לחפש צריך אלא יעזור, שהקב"ה ביטחון

לראשך' כתר  'והיא זה ובזכות ביטחון , עם ביחד 

'נצור  עתיק , של השרשית  להתבוננות  שיגיעו

המצוות לקיים הוא העצות  עיקר  כי  קדושך' מצות

האור  ידי  על קדשך' שבת  'שמור  בתשובה, ולעסוק 

של  הגמור לביטחון  להגיע קודש  שבת  קדושת  של

במהרה  צדיק  גואל בביאת אעשה', למעני 'למעני 

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה טז 

חדתין  נשמתין
תשע"ו ואתחנן  פרשת  דא"ח טי  ליקו

 å"òùú ïðçúàå úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

ò"éæ  ìéáàðøòùèî î"ø  ÷" äøä éøáã øåàéá

ì"æéáøã 'ìéç úùà'ã ïåâéð òîùùë

åøøåùùë [à בברסלב ומקובל הידוע הניגון 

המעשה  סיפר חיל' ד 'אשת

בשש"ק  ר"מ (ב'קמב)המובא מהרה"ק

רבנו של פטירתו לאחר  וז"ל, זי"ע מטשערנאביל

מרדכי רבי  הקדוש הרב אצל חייקיל רבי פעם שהה

רבי שסיים ולאחר השנה, בראש מטשרנוביל

חייקיל  שרבי  איך  שמע שולחנו, עריכת מרדכי

התאנחתי חייקיל, רבי  השיבו זה, על ושאלו  נאנח,

אצל  שהייתי השנה מהראש שנזכרתי  מחמת 

לי ישמיע כן  אם "נו מרדכי, רבי לו ואמר רבנו".

רבך, משירי ïåô שיר  ïåâéð  éô à øéî  âðéæ"

"ïéáòø  øòééà כך כי  חיל, אשת  על לפניו וזמר .

חיל  אשת השיר  את  לשיר  רבו  אצל נהגו  עוד 

השיר , את  חייקיל רבי סיים כאשר  השנה. בראש 

את מרגישים הזה "בהניגון מרדכי, רבי לו  אמר

רבכם", על ששרתה הקדש  ïåâéð רוח íòã ïéà"

" ùã÷ä çåø ñðáòø øòééà ïàî èòæ. ע"כ .

ìàùå שמשוררים שהניגון ידוע הלא זה, על

הניגון  וכן  חיל אשת על בברסלב

דהרה"ק  ניגונים הם נגלית ' ב'אתה דשבועות 

להיפך  מנגן  היה שהוא אלא זי"ע, ממעז 'בוז  הרר "ב

וכו') נגלית' ד'אתה תיבות על  חיל ' ד 'אשת  ,(הניגון

הניגונים  להחליף  אמר הוכיח áורביז "ל איך  וא"כ ,

רביז"ל  של הרוה"ק מטשערנאביל הר "מ וראה

שכשצדיק  להוכיח יש  ומזה חיל, דאשת מניגון

שקונה  בבחי ' הוא הרי  ניגון  של תיבות  מחליף 

מעשה)הניגון  בשינוי קנין עתה (בבחי' ומתגלה

החדש  בתיבות  הניגון  הנשמה כשמנגנים ים

של  ולא התיבות  שהחליף הצדיק  של והרוה"ק 

שהניגון  אגב, בדרך [ונזכיר הניגון שחיבר הצדיק

ועשה  בה' 'בטח תיבות על מו"ר אצל שמשוררים

כ "ק  של ניגונו הוא וגו'' אמונה ורעה ארץ שכן  טוב

משוררו שהיה זצ"ל אמונים משומרי  אדמו"ר

לוהטת  ובאש  תיבות )בהתלהבות  עם (בלא בריקוד

שב"ק  בליל הטיש אחר  עצמו חסידיו  שהוא (וכמדו'

וכו') חי' כל  'נשמת  כל אז אומר התאים היה ומו"ר ,

זה]. לניגון הנ"ל התיבות 

 úãçåéîä äòù –––– àéää úòá ' ä  ìà ïðçúàå

 úåããåáúäì

ïðçúàå [á.' åâå øîàì àéää úòá ' ä ìà

רביז"ל  של הגדולה העצה ידועה

העצות ') כל 'עצת ההתבודדות(הנקראת  עצת שהיא

שעה  שהיא ההיא' 'בעת קונו, לבין  בינו והשיחה

רביז "ל וכלשון  להתבודדות , (ליקו"מ המיוחדת 

כה) סי' עליונה תנינא מעלה הוא "ההתבודדות

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

רבי ב. אצל אותו שרים היו חיל", "אשת  מזמור על שבת  בליל אנ "ש  בפי המושר הידוע הניגון בזה"ל, (ג'פב) בשש"ק כמובא

בפי  הידוע  המזמור ואת השנה, ראש  של מוסף בתפלת  נגלית " "אתה התפלה על השבועות  בחג רבנו) (דוד זי"ע  ממעזבוז  ברוך 

להחליפם" "צריך  רבנו, ואמר חיל". "אשת  המזמור על שרים היו נגלית " "אתה על "אנ "ש  בייטן איבער זיי ואכן "מ 'דארף ,

ע"כ. אנ"ש. כך  נוהגים מאז 



תשע"ו  ואתחנן פרשת דא"ח יז ליקוטי 

דהיינו הכל מן íéðô וגדולה ìë ìò åì  òåá÷ì

åà  øãç  äæéàá åãáì ããåáúäì  øúåé åà äòù

 äãùáבטענות קונו לבין בינו  שיחתו  ולפרש ,

ולהתחנן  לבקש ופיוס , ורצוי  חן  בדברי  ואמתלאות

באמת לעבודתו  אליו  שיקרבו  יתברך, מלפניו 

דהינו בו, שמדברים בלשון יהיה זו  ושיחה ותפלה

אשכנז  לו(במדינתנו)בלשון קשה הקודש בלשון כי

אחרי נמשך הלב אין וגם שיחתו , כל לפרש

כי בהלשון , כך כל מורגל שאינו מחמת  הדבורים,

אשכנז  בלשון אבל הקודש , בלשון  לדבר דרכנו אין 

לבו, לשבר יותר וקרוב קל בו , ומדברים שמספרים

מחמת אשכנז, לשון אל יותר  וקרוב נמשך  הלב כי

כל  לפרש יכול אשכנז ובלשון בו מורגל שהוא

לפניו ויספר ישיח לבבו  עם אשר  כל ואת  שיחתו

בקשת והן העבר, על ותשובה חרטה הן  יתברך ,

מהיום  יתברך  אליו להתקרב לזכות  תחנונים

דרגה  לפום חד כל בזה וכיוצא באמת , ולהלאה

 éãî  äæá ãéîúäì  åîöò ìéâøäì ãàî øäæéå

 ì"ðë úãçåéî äòù íåéá  íåé יהיה היום ושאר  ,

מאד  במעלה גדולה הוא זו והנהגה כנ"ל. בשמחה

אליו להתקרב מאד  טובה ועצה דרך  והוא מאד,

על  כי  הכל שכולל כללית, עצה היא זאת כי  יתברך ,

רחוק  הוא אם או השם, בעבודת לו שיחסר  מה כל

יפרש  הכל על יתברך, מעבודתו וכל מכל לגמרי

עכל"ק . וכו'" כנ"ל יתברך מאתו ויבקש  שיחתו 

ò"éæ ú"ðøäåî éáúëá  úåîå÷îä áåøáù àìôä

 úåããåáúä 'äòù' ìù ïéðòä  øëæåî ïéà

øîàå [â הספר שבכל פלא דבר עלים שישנו 

שכתב  חיזוק  מכתבי שהוא לתרופה

ריבוי מעוררו  ובו  יצחק ר ' לבנו  זי"ע מוהרנ"ת 

והשיחה  ההתבודדות של הנפלאה עצה על פעמים

כותב  אין פעם שבשום כמדו ' הרי  קונו לבין  בינו

[וכן  דייקא, 'שעה' של הענין  את  שם ומזכיר

ציוה  שרביז"ל שכותב במקום הר "ן בשיחות

לימוד  של חיוב יום בכל לו שיהא אחד  לכל לאנשים

לא  ג"כ קונו  לבין  בינו  השיחה חיוב ושל הפוסקים

דייקא  'שעה' בלשון החיוב שם בריבויâ מוזכר  וכן ,[

ענין  על מוהרנ"ת  שמדבר הלכות  בלקוטי  מקומות

'שעה' של ענין מזכיר אין  קונו לבין בינו  השיחה

דייקא.

 úååöìå ÷æçì à"à êà ––––  äöòä úåîéìù 'äòù'

 à"ðá  äáøäì äæá

øáñääå [ã הוא התבודדות 'שעה' שענין  בזה

העצה, שלימות  דרגת  בחי'

אנ"ש זקני ביד  כמקובל גדול , כח יש  (בשם של'שעה'

זצ"ל ) ברייטער יצחק  דשעה ר' לדין  זה ענין  שהשוו

דיבור  שעה וה"נ מהבשר , הדם להוציא מליחה

וכן  העכורים, הדמים ממנו  מוציאה קונו לבין  בינו

תפילת שכל הראשונים חסידים לגבי  בחז"ל רואים

כל  לא ואמנם דייקא, שעה אצלם היתה שמו"ע

זו, שלימות דרגת  על תיכף לצוותו  יכולים אחד

רביז"ל  שציוה מה את כשמביא הר"ן  בשיחות וע"כ 

וכן  דשעה, החיוב הביא לא אחד , לכל בפרטות

לצורך  לתרופה בעלים המכתבים שכתב מוהרנ"ת 

מקום  בשום הדגיש לא הדורות , ולכל בנו  חיזוק 

אדם  בני להרבה מחזק אינו שזה דייקא, דשעה ענין 

להיפך  אלא לכך , ומוכשרים מסוגלים אין  שעדיין

שבינו שיחה של רגע כל מעלת גודל להדגיש יש 

ונשגב  קדוש לענין  האדם לב שימשך  עד קונו לבין 

_________________________

אפלו ג. יום. בכל פוסק ללמוד דהינו כלם, את  והזהיר שצוה הכללית הנהגה היתה וזאת וז "ל, קפה) (אות הר"ן בשיחות  עיי"ש 

מישראל. אחד כל על גדול חיוב שהוא ואמר שהוא. מקום בכל ערוך  שולחן סעיף איזה פנים כל על ילמד פנאי לו שאין ביום

ולבקש  יתברך השם לפני שיחתו ויפרש ויום יום בכל להתבודד דהינו ואחד, אחד כל את  שהזהיר כללית  הנהגה היתה זאת  גם

בספריו  מזה וכמבאר וכו'. בו שמדברים אשכנז בלשון תהיה זו ושיחה יתברך. לעבודתו להתקרב לזכות  ותחנונים רחמים מלפניו

עכ"ל. הקדושים.



לנפשך  חכמה דעה יח

ממילא  ויבא בזה להרבות  ויזכה יבא ולבסוף זה

במקו"א לשעה רביז"ל שכתב כמו ).ã(וליותר,

ïëåזצ"ל בנדר רלוי"צ הרה"צ על (שהיה מובא

האחרון) בדור המסורה מדגיש מעביר היה שלא

דשעה  הזמן ענין ההתבודדות  בענין בשיחותיו

הראויה  בדרגה שאינו שלמי מטעם והכל דייקא,

לשברון  הדבר  לו יביא שעה, להתבודד שמסוגל

והנוראה הנפלאה העצה קיום מכל (בבחי'ורפיון 

האש ) את המכבה השמן שהפליג ריבוי אף וע"כ ,

המע  בגודל אליה רביז"ל ערוך  שאין העצומה לה

לא  מ"מ כפשוטה, ה' לפני  התבודדות שעה בקיום

אחד  לכל חיוב של באופן הנ"ל הר"ן  בשיחות  כתבו 

וכנ"ל. המקומות ברוב מוהרנ"ת  העלימו  וכן כנ"ל,

 ïãéã ïåãéðì äçéìî 'ìäî íéãîìðä íéðéðò  äîë

 ö" äøäå [ ä קבלה הביא זצ"ל מוהרא"ש 

ברייטער קדמונית הר"י (בשם

שאף כנ "ל ) בפוסקים שאי' מליחה להל' לדמות

מ"מ  כנ"ל, שעה הוא מליחה שיעור שלכתחילה

שעה, שלישי שני של בשיעור  מהני בדיעבד

שעה, שליש שיעור  אף מהני הפס "מ של ובאופן 

שעה  להתבודד  עדיין  יכול שאינו מי בעניננו, וה"נ

וכן  שעה, שליש שיעור לכה"פ להתבודד  ישתדל

צריך  שלכתחילה שאף  מליחה להל' עוד דימו 

מ"מ  הפסק  ללא רצופה שעה המליחה שתהא

היינו הפסקות, בכמה מליחה לצרף אפשר  בדיעבד

מלח  ושוב המלח ושטף  דק ' לכמה המלח שהניח

הכל  מצרפים שבדיעבד  וכו ', ושטף  דק' לכמה

יכול  שאינו  שמי בענינינו , וה"נ שעה, לשיעור 

במשך  רעהו  אל איש  כדבר  ה' לפני נפשו לשפוך 

כמה  ה' לפני לדבר ישתדל לכה"פ רצופה, שעה

במשך  גדול לחשבון ויצטרף היום כל במשך פעמים

היום. כל

 úåáöòì  ìåôéì àìù øäæäì –––– øî àì –––– 'øîàì'

ùéå [ å רביז"ל שאמר מה ע"פ  בזה נוסף רמז

מא) אות  הר"ן נשבר (שיחות  הלב שזמן 

ויזהר  בשמחה, רק  יהא היום וכל זו , בשעה רק הוא

ח"ו לעצבות  זו  דשעה נשבר  מלב יבא וזהוäשלא ,

יבא  שלא שיזהר  מר ', 'לא אותיות ב'לאמר ' הרמז 

התחינה  ע"י שדייקא ואדרבא לעצבות , ממרירות 

לשמחה  היום כל יזכה כראוי  לקונו  והתפילה

התפילה  ע"י לה שזכה ה' קרבת  שע"י שלימה,

וחיזוק  שמחה לבו נתמלא קונו  לבין  בינו  והשיחה

בה', אשמח אנכי שיחי עליו יערב בבחי ' בה',

כשאין  שאף  שלימה באמונה להאמין שיש  ובפרט

בתפילותיו  שפעל תיכף  עדיין  משרע"ה רואה (כמו

בתפילתו) אז שפעל  נראה לא האמתשבחיצוניות  אך 

_________________________

וזרז ד. אותנו וחזק לשונות , מיני בכמה נפלאה בשיחה מאד והאריך  מהתבודדות, הרבה "דיבר צו) סי' (תנינא בלקו"מ אי' כן

ואמר, קונו לבין בינו ושיחה בהתבודדות  להרבות  להתחזק  בזה, מאד מאד התבודדות,אותנו כלו היום כל לנו שיהיה  שרצונו
שעה  איזה  פנים  כל על להם שיהיה  להם  לצוות בהכרח כן על זאת, לקיים יכול אדם כל לאו אך זה, על היום כל ולבלות

היום התבודדות  כל לו שיהיה רצונו באמת, יתברך  עבודתו על עליו לקבל ורוצה בה', חזק שלבו מי אבל מאד. טוב זה גם כי ,

ובמעש "ט בתורה עבודתו שאף  שהכוונה באריכות נתבאר ובמקו"א עכל"ק . כולו'". היום כל אדם שיתפלל 'ולואי התבודדות,

תפילה'. 'ואני בחי' תפילה, של באופן היא

שהוא ה. ועצבות הטחול. מן בא הוא עצבות  אבל בלב. הוא נשבר לב כי כלל אחד ענין אינו ועצבות נשבר לב שם, זל"ק

מאד  יקר נשבר לב כי יתברך  השם לפני חביב הוא נשבר לב אבל אותה, שונא הוא ברוך  והקדוש  אחרא סטרא היא מהטחול

צריכין  כן על לעצבות. נשבר מלב לבוא יכולין כערככם אנשים אך  היום כל נשבר לב לו שיהיה טוב והיה יתברך . בעיניו מאד

במ כמבאר יתברך  לפניו לבו ולשבר להתבודד דהינו נשבר לב לו שיהיה ביום שעה איזה היום ליחד כל שאר אבל אחר, קום

ועצבות  ביום, שעה איזה רק  נשבר לב לנו יהיה שלא ולהתגבר להתאמץ פעמים, כמה אותנו הזהיר זה ועל בשמחה. רק יהיה כלו

ע"כ. בשמחה. יהיה היום כל ושאר לא. כלל



תשע"ו  ואתחנן פרשת דא"ח יט ליקוטי 

פעולות פועל להש"י מהפה שיוצא תיבה שבכל

שום  ואין  בעליונים, עצומים ותיקונים נוראות

בזה  שאין ריקם ששבה להש"י בתפילה תיבה

חז"ל וכדברי  ע"ב)השגה, ו דף  התפילה (ברכות  על

עולם' של ברומו העומדים מה'דברים שהיא

ובנ"א  מרום בשמי עצומים תיקונים ומתקנים

הפעול  תיכף רואים אין  כי בהם בעין מזלזלים ה

שקיים  מה בעצם לשמוח יש  ובעיקר שלהם. הגשמי

בהש"י, הדביקות מצות  שהיא התפילה מצות

התפילה. ע"י  הנפעלים הענינים מכל למעלה שהוא

 úåìéôú å"è÷ú  ä"òøùî  ììôúäù ñ"úçä éøáã

ò"åîù

ïðçúàå [æ.' åâå 'ä ìà בחז"ל שאי ' מה ידוע

ו) יא, רבה שהתפלל (דברים

ומבאר  ואתחנ"ן , כמנין תפילות תקט"ו  משרע"ה

זי"ע החת"ס מרן זקיני אב בזה לז' חת "ס (דרשות 

שכה) עמ' ההיא תקפ"ו בעת שהתפלל שהכוונה

אמר  מ"ט עוד  ויל"ד וזל"ק , שמו "ע, תפילות תקט"ו 

לא  ועתה תפילות  תקט"ו  ממנו  ושמע תוסף' 'אל

כתבתי כבר י "ל אחת , תפילה עוד לשמוע רצה

ימי ז' וכל ניסן, יו"ד מתה מרים יען אחר  במקום

ג' הלכו  ואז  ניסן י"ז עד  הבאר נסתלק לא אבלה

יום  ניסן  כ"א ביום המים הוצאת  והי ' מים בלי  ימים

מים  הוציא ובו סוף ים מי  הוביש שבו  פסח של ז'

לא  'לכן  עליו  נגזר ובו הפכים, שני  החלמיש  מצור 

'ערב  תפילות  ג' יום בכל התפלל ומאז תביאו '

ג' שהיו  בהפלאה מ"ו וכ"כ  אשיחה' וצהרים ובוקר 

תפלות תקט"ו שלמו  וחשוב צא יום, בכל תפלות

ימים  קע"ב שהוא שחרית  סוכות של ב' ביום

כמ"ש מעשי סיפורי אלא דליכא חשבי' לא (ומוספים

דע"ז) פ"ק  ריש רש "י אמרכל ס ' בשם א"ר בס' וכ"כ 

לארצם  ונכנס סיחון  מלחמת  הי' שאז  סוכה הלכות 

שבו המים על רצון יום היום סוכות  של ב' ויום

ריש  כדאיתא מ"ם יו "ד  מ"ם המים ניסוך  רמז תחלת

כאשר  המים על הי' מרע"ה וגזירת תענית , מס'

ראוי ע"כ  שמות , פ' כפירש "י  פרעה אצטגניני  ראו

קדשו, משמי ה' שיענהו רצון  עת  ההיא בעת  הי '

ביום  מנחה תפלת גם מתפלל הי ' אי זה כל אך

בתפילת אלא נענה לא אליהו  גם דהרי ההוא,

ברכות במס ' כמשחז "ל ע"א)המנחה מיד (ו ומשו"ה

תוסף' 'אל א"ל תקט"ו , שהי ' שחרית תפילת אחר

יאמרו שלא תוסף' 'אל תקי"ו  שיהי ' מנחה תפילת

רצון . בעת גם תלמידו  ענה שלא קשה הרב אז

עכל"ק .

íéãéñçî é"áùø àðù éàî ò"éæ ö"öä úééùå÷

íéðåùàøä

àéáäå [çøå החת "ס דזקיני  דייקא בדב"ק (מדוע

שתמיד שמשמע ביום ג "פ התפלל אז

ביום) ג"פ התפלל  כ "ק לא קושיית בהקדם יבואר 

זי "ע עד )הצ"צ עמ' חז"ל (בפרשתן דברי על שהקשה

ע"א) יא דף  היה (שבת  אומנותו שתורתו  שרשב"י

אומר  רק  אלא מתפלל היה ולא מתפילה, פטור

שמע  מקריאת  אף  [ולירושלמי בלבד שמע קריאת

שארית בספר בזה הביאור  וכמש"כ  פטור, היה

הלא  הצ"צ והקשה ואכמ"ל], ברכות  עמ"ס  יעקב

רשב"י שנא ומאי  גדול, חסיד רשב"י  שהיה בודאי 

היתה  תורתם גם שמסתמא הראשונים מחסידים

ומדוע  ביום שעות  ט' בתפילה שהו ובכ"ז  אומנותם

בזה"ל, לתרץ וכתב כלל, התפלל לא רשב"י 

הראשונים  חסידים בין  ההפרש  יובן  ג"כ ומעתה

רשב"י ובין  ביום שעות ט' בתפילתם שוהים שהיו 

ורז"ל  לתפלה מפסיק  הי ' ולא אומנתו  תורתו שהי'

וא"כ  משתמרת , תורתן  הן  שחסידים מתוך  אמרו

ומתוך  בתפלה להפסיק לו  היה רשב"י על קשה

והתירוץ  משתמרת, תורתו  יהי ' היה חסיד  שבודאי

אבל  התורה, ידיעת על שייך  משתמרת  תורתן  כי

ע"ד  התורה חידושי ידיעות אור  מוסיף  היה רשב"י 

ונמצא  וכו ', מתורתך , נפלאות ואביטה עיני  גל

בחי ' שהיה לפי  התורה בפנימיות  השיג רשב"י 

בבחי ' עיקרם הראשונים וחסידים חב"ד  מוחין

אבות בין בכלל בההפרש  הנ"ל, ע"ד חג"ת , מדות 

אצי ' של שהמדות ידוע ומ "מ משה, ובין העולם



לנפשך  חכמה דעה כ 

שחסידים  מתוך  וזהו  דבריאה מחב"ד גבוה עד"מ

יפה  בענין  כה"ג ועמ"ש משתמרת , תורתן הן

אבל  בנים, של מתורתן  אבות עבדי של שיחתן 

העליון  עולם של וחב"ד  מוחין  מבחי ' היה רשב"י 

לתפלה. הפסיק  לא לכן  העליונות , ממדות גם ממש

בין  שהחילוק דבריו מתחילת ומשמע עכל"ק .

בזה  הסתפקו  שהם הראשונים, לחסידים רשב"י 

משתמרת הבבלי)שתורתם היו(כגירסת וע"כ  ,

רצה  רשב"י ואילו בתפילה, להאריך  יכולים

כלל, מתפלל היה לא וע"כ  תורה חידושי תוספת 

צ"ב. וזה

 é" ò  äìéôúä øåà êéùîä ø"â 'éçááù é"áùøä

 ÷"äøåúä

øåàéáäå [è שהחסידים הצ"צ, בתירוץ העמוק 

היו נשמותיהם הראשונים

ועולה  התפילה בדרך  הולכים והם מהו "ק  נשמות 

רשב"י משא"כ  למעלה, מלמטה בה עצמו  ומדבק

גבוהה  בדרך הולכים והם ג"ר, של מנשמות היה

את לימודם ע"י שמורידים התורה"ק , דרך  של

גבוהה  זו  ודרך  למטה, מלמעלה האלקי  האור 

שעול  התפילה ע"י  הנמשך  האור מדרך ים ורמה

למעלה, מלמטה שלהורידבה במציאות  (וכנראה

מלהעלות ) קל מנהמשא מאתיים ובכלל (שהאור ,

הגבוהות הנשמות  ע"י התורה"ק  ע"י היורד  האלקי

שע"י  האלקי אור את  אצלו וכולל  גבוהה יותר שמהג"ר

.התפילה)

 é"áùøù  ÷" äåæä  úåòîùîî à"ãéçä úéùå÷

 éìááä ïéá ÷åìéçä øåàéáå , ììôúî  äéä

íéðåùàøä  íéãéñçá éîìùåøéì

óéñåäå [é קושיה אשכחן  שבאמת  בזה מו"ר

הגמ' דברי על החיד"א שהקשה

בכ"מ  שמהזוה"ק  שקשה התפלל, לא שרשב"י

מתפלל היה שרשב"י  שדייקו משמע יש  (וכן

אלא  מתפלל  היה שרשב"י הכוונות בשער מהאריז"ל

ואכמ"ל ) זה בדיוק לדון ויש בזמנה, מתפלל  היה ,שלא

לזמן , מזמן  מתפלל היה שרשב"י  החיד"א ומתרץ

בהקדם  נוסף, תירוץ בזה לתרץ מו"ר הוסיף  אך

לאנדאן  מעיר זצ"ל סמיט דוד ר' מהגאון חידוש 

לו והיה בש"ס  עצום ובקי מובהק למדן [שהיה

שמקשר  ע"י  התורה לזכור מיוחדת לימוד דרך

דבריו לשאר שבש "ס מ"ד  כל של מימרא כל

הש"ס  ד'לשיטתו')בכל הלימוד  דרך  ע"פ (הנקרא

אי ' בבבלי  מדוע שביאר גדול], ועמקות  פלפול

ע"ב) לב דף הראשונים (ברכות חסידים על

בירושלמי ואילו אצלם 'משתמרת ' (שם שתורתם

ה"א) וביאר פ"ה מתברכת , היתה שתורתם  אי'

נגלה)שבבבל שבבחי' בבבל' 'רב התפללו(שבבחי'

אפשר  כזו  תפילה ובדרגת  יחודים ללא תפלה

באר "י משא"כ משתמרת, לתורתם רק לזכות

הצדיקים  דרגת  שהיא – באר"י' 'רבי (שבדרגת

רבי) הנקראים בנסתר ביחודים העוסקים שהתפללו 

לתורתם  זוכים כזו בתפלה הרי  קדושים

עכ"ד . מתברכת,

íéáùçð é"áùøã ÷"äøåúä ãåîéìã íéãåçé

 ãçéá äìéôúå  äøåúë

 ùéå [àé שחסידים שאף שי"ל דרכו  ע"פ  להוסיף

ביחודים הראשונים בתפילה שעסקו (אף

הנ "ל ) בתפילה,להירושלמי להרבות הוצרכו  עדיין

בדרגת עדיין היו שלהם שיחודים מהצ"צ כנ"ל זהו

ו"ק, לבד )יחודי שבתפילה יחודים משא"כ (היינו ,

יותר גבוהים ליחודים זכה שלרשב"י יחודים (בבחי'

מהצ"צ) כנ"ל ג "ר יחודי שהם שבדרגתעד התורה

כמו בעצמם היחודים נחשבים אלו גבוהים יחודים

שמשמע  שמה שי "ל א"ש  ובזה ביחד. ותפילה תורה

מייחד  שהיה הכוונה מתפלל היה שרשב"י  בזוה"ק

והיינו לתפילה, גם הנחשבים כאלו  גבוהים יחודים

ביחודים  היה רשב"י  של התורה"ק  שלימוד  שהיות

כל  את  לייחד בלימודו  כיוון  הרי עליונים, קדושים

נכלל בתורתו וע"כ  התפילה, מאתים יחודי  (בכלל

התפילה.מנה) ואור יחודי  כל את



תשע"ו  ואתחנן פרשת דא"ח כא ליקוטי 

 éãåçé íéìòåô êéà ÷"äâàá àéðúä ìòá éøáã

äìéôú ç"ãé äæá íéàöåéù  ì"é æ" ôòå íé÷éãöä

øáëå [áé התניא בעל דברי  את בכ"מ כתבנו

באגה"ק  עיין)זי"ע סוד "ה קנד  (עמ'

לא  ד'הרהור  הפנימי הטעם שם שמבאר שאחרי 

מידי' בהרהור,עביד וכו' בתפילה יד"ח יוצאים (ואין

שבנוגה, ממלכים מ"ן מעלה הדיבור שרק משום והוא

א"א  מ"ן העלאת  וללא מ"נ, מעלה אינו ההרהור משא"כ 

והיחוד הזיווג לעשות  מלמעלה הטיפין המ"ד להוריד

וכו') פקודידקובה"ו פרשת זוהר ועיין וז"ל, מסיים ,

ע"ב) רמד  [וז"ל (דף כו ' לאסתכלא כו ' סידורא דאית 

שם לקב"ה (בתרגום)הזוהר  ושבח סדר  'שישנו

ולהסתכל  להתבונן  הלב וכוונת ברצון  התלוי 

התפילה  כוונות והן  סוף '], אין  עד מעלה למעלה

כו ' לאסתכלא ומשיגים ויודעים עליונים ויחודים

ללא  פועלים הם איך להקשות בעה"ת  [וכוונת 

לאו והרהור  מידי  עביד לא הרהור  והלא דיבור 

מיין  הן עצמם שלהם נר"נ כי ומתרץ-] דמי  כדיבור

אפיים  ובנפילת  התורה על נפשם במסירות נוקבין 

עכל"ק . כנודע,

åðééäåידי על שהצדיקים התניא בעל שמבאר

היחוד  לפעול כח להם יש נפשם מסירות

שכנ"ל  בפה, שאינם אף עליונים ביחודים קובה"ו 

מהנפש  מ"ן להעלות  הוא בפה באמירה הצורך

ע"י הנעשה שבדיבור  אותיות ע"י  שבנוגה החיונית

דיבור  ללא אף  מ"ן מעלים הצדיקים משא"כ הנפש ,

שבעצם  ואף ובנפ "א, התורה על נפשם מסירת  ע"י 

הצדיקים  שאלו  להדיא מוזכר אין  התניא בעל לשון

ללא  ביחודים אף תפילה מצות יד "ח לצאת יכולים

בפה איךאמירה מבאר רק  אלא מזה שם מדבר (שאין

בפה) דיבור ללא למעלה יחוד  הצדיקים יש פועלים מ"מ ,

היו ודעימיה שרשב"י  שם דבריו  יסוד ע"פ  לפרש

תפילה  מצות  ידי לצאת  אף יכולים שהיו  בדרגה

מייחדים. שהיו התפילה ביחודי 

åù ÷ñô øåàéá ö"à ïåéòä  úòùáù áøä  ò"

åéôá ú"áã àéöåäì

ùéå [âé התניא בעל מש"כ  את  לזה עוד להסמיך 

ת"ת  בהל' הרב הי"א)בשו "ע (פ"ג 

בפיו הדברים את מלהוציא פטור  בעיון  ,å שהלומד

שלקיים  שם הרב לשו"ע ס "ל שתמיד אף והיינו

דייקא, בפיו  הדברים להוציא צריך  ת "ת מצות

אף ת "ת  מצות שמקיימים הגר"א כשיטת  (ודלא

ואכמ"ל ) להוציא בהרהור, א"צ בעיון  הלומד  מ"מ ,

חובת ידי  גם אז  יוצא שבכ "ז משמע ולכאו ' בפיו ,

תורה, תלמוד  שבשעתמצות שכוונתו לומר (ודוחק 

הצורך מחמת בדיבור, דת "ת  מ"ע מקיום נפטר העיון

וזה  ת "ת , מצות בעיון שמקיים כנ"ל נראה אלא לעיין,

רצה צ"ב) זי "ע מליובאוויטש  הרמ"מ ואדמו "ר  ,

כדיבור  הרהור מדין היא בעה"ת  שכוונת  לפרש

יכול  אין  העיון  שבשעת  כיון  והיינו באונס , דמי

לכמה  דבריו  הוסמיך  בפיו , שמעיין מה להוציא

אג"מ שיטות  ועי' סב, בסי' ובאה"ט ברכ"י פרמ"ג , (ט"ז,

ד ) סי' ח"ה דהרהור או"ח אמרינן  שבאונס הסוברים

בעה"ת בפסק ביאור  לבאר עוד  יש אך דמי . כדיבור

והעמוק  הפנימי חלק  עם משתמשים העיון שבשעת 

הרהור  בגדר נקרא אין  שזה לאו שבמוח, (שהרהור

דמי) של כדיבור חזקה כפעולה נחשב העיון  אלא

כדיבור. זו  פעולה שנחשבת  עד  (שכמו הנפש 

בעיון  ה"נ  הנפש  כח עם הרבה להשתמש צריך  שבדיבור

בה חזק ) שיוצאים דעה כתיבה לגבי  אשכחן [וכן

דאין  למ"ד  ואף  בפיו, מוציא כשאין  אף ת"ת  יד "ח

בכתיבה  יוצאים ובכ "ז בהרהור , המצוה יוצאים

דבכתיבה  כנ"ל והיינו מעשה, דהוי  משום

_________________________

ותלמודו. משנה במקרא בין שלומד מה כל לאזניו ולהשמיע  בשפתיו להוציא ליזהר צריך אדם וכל שם, כן וז"ל אם אלא 
דבר  מתוך דבר  להבין עיון ע"כ.בשעת .



לנפשך  חכמה דעה כב 

כהרהור  ואינה דהנפש חזק  כח עם ג"כ  משתמשים

חזק ]. עיון  לגבי וה"נ בעלמא,

 ð"äåבאגרת התניא בעל דברי  את לפרש יש

שמיחדים  היחודים לגבי  הנ"ל הקודש

והתפשטות נפש  מסירות של באופן הצדיקים

הנפש  של חזקה כפעולה והוי  וכו' החמריות

רשב"י יצאו וע"כ  להרהור, ולא לדיבור  הנחשבת

ביחודי תפילה חובת  ידי  דיליה קדישא וחבריא

לכו"ע. כדיבור  שנחשבים התפילה

ä"òøùî  äúò êøöåäù øàáúé ì"ðä ö"öäì

íåé  ìëá  ô"â  ììôúäì

[ãéïðéæçåשלימות שבשעת הצ"צ מדברי 

המוחין דרגתגדלות – הג "ר (דרגת

ע"ירשב"י) נעשית  שתפילתם שמו "ע להתפלל א"צ

שנחשבים  הראשונים החסידים ורק  וכו ', היחודים

צריכים  היו  הו "ק  דרגת  לבחי' רשב"י לעומת

כפשוטה, בתפילה שעות ט' ולהאריך להרבות 

זקיני דברי  ג"כ  יתבאר  הנ"ל ההקדמות כל וע"פ 

להתפלל  משרע"ה הוצרך שעתה הנ"ל החת"ס מרן 

שהיה  שכיון  יום, בכל תפילות ג' תפילות , תקט"ו 

צרה עת  בבחי ' משרע"ה הגזירה עתה עליו (שנגזרה

גדולה  וצרה קשה גזירה שהיתה ישראל  לארץ יכנס שלא

הג"ר עבורו) מדרגת  הצדיק יורד צרה בעת  הרי  ,

וכדברי מהצרה, חלק עצמו  שזהו הו"ק, לדרגת 

הדעת, מחסרון  רק הם הצרות שכל רביז"ל

שירד  גם בזה נכלל הצדיק  על גזירה איזו  וכשנגזרה

לפי הו"ק לבחי' שיורד  עד  והשגתו , דעתו משלימות

העליונים  היחודים לייחד  יכול אינו ואז  מדרגתו,

כפשוטו תפילות  ריבוי  להתפלל אז  ומוכרח כדבעי ,

כנ"ל. שמו "ע תקט"ו –

 äæáå] שתפילה הידועה הרמב"ן  דעת גם יתבאר

והיינו מדאורייתא, היא דייקא צרה בעת 

לעשות מדאורייתא מוכרח אין רווחה שבעת

ע"י לעשותם ואפשר תפילה, ע"י  דוקא התיקונים

כראוי לייחד א"א שאז צרה בעת אך וכו', יחודים

אז  שא"א מדאורייתא, התפילה חיוב הוי לכו"ע

בפה  התפילה ע"י  אלא העליונים התיקונים  לתקן

כפשוטו].

íéìéäú  úøéîàá óéñåäì ã"áç éø"åîãà âäðî

äøö  úòá

êéîñäå [ åè מוהריי "צ מכ"ק  המובא את  לזה

יצחק )זי"ע יוסף  אהל תהילים (בסוף

תהילים  יום כל לומר  היה חב"ד  אדמו "רי  שמנהג

לאחרונה  מורנו  תיקן [וכן  החודש  לימות המחולק 

מזמורי שחרית  תפילת  אחר  בביהמ"ד יום כל לומר 

יה"ר  ובאמירת החודש, לימי  המחולק כפי תהילים

אומרים  היו  צרה ובעת אחריו], מדה"ר  וי"ג וכו '

שבעת כנ"ל היינו השבוע, לימות המחולק  תהילים

[ודהע"ה  דייקא בפה בתפילות להרבות  יש צרה

בחז "ל אי ' ע"ב)עצמו ל  דף מצער (ברכות שהיה

המובא  ע"פ  לפרש ויש טובא, ברחמים נפשיה

הרי"מ ברכות )מהחידושי  מס' ריש  הרי"מ (ליקוטי

הצרות כל לתוך עצמו את תמיד דהע"ה שהכניס 

הדורות שבכל ישראל נשמות  כל של ,æ ובדוחק 

חז"ל שוח"ט וכדברי  מדרש ע"א, קיט דף  פסחים (גמ'

א) ד יח, ישראל,שאמר  כל עבור התהילים הע"ה

להעלות תחתית  בשאול כביכול מסתובב והיה

תמיד  היה וע"כ  ישראל, נשמות משם ולהציל

בה  להרבות  שיש צרה עת של ובחי ' בדרגה נמצא

ובתחנונים]. בתפילות

_________________________

ואני ז. ידו, על להנצל יכול ישראל מבני מי יגיע  שאם כדי ומסוכנים, נמוכים למקומות עצמו הכניס ע "ה המלך  דוד שם, ז "ל

עצמן  וסיכנו תחתית , השאול בשפת תמיד הלכו ע"ה המלך  ושלמה ע"ה המלך  דוד ישראל. בני את לקרב כו' מלוכלכות ידי

בנו  ושלמה המלך דוד חלל, לבם היה בעצמם המה כי לגמרי. יאבד לא ישראל איש שם יבא שאם כדי הבאים, דורות בשביל

פארפאלן  נישט עהר זאל כזה רע למקום ישראל איש ח"ו ירד שאם כדי תחתית , לשאול סמוך  מסוכנים במקומות  לילך דרכם היה

ע"כ. לגמרי]. נאבד יהיה [-שלא וערין



תשע"ו  ואתחנן פרשת דא"ח כג ליקוטי 

íéðéãä  ú÷úîäù éç ùéà ïáä éøáã øåàéá

íéìéäú úøéîà é"ò àéä øúåéá

øéëæäå [æè שאף חי איש הבן דברי את  בזה

של  הכח ותפילה תורה בכל שיש 

הגדולה  הדינים המתקת  בכ"ז  הדינים המתקת 

תהילים אמירת  ע"י היא שישנה (וכנראה ביותר 

לפנות ודחק צרה בעת  הדורות בכל  ישראל  כל  ממנהג

דייקא) תהילים לאמירת .תיכף

øàéáå חז"ל דברי  ע"פ בזה הבא"ח דברי  את 

ח) יא, שיהא (שוח"ט דהע"ה שביקש 

שכתבו מה וידוע ואהלות, כנגעים התהילים נחשב

מהראשונים שלכמה רבו יקר ב"ר יהודה רבינו (ה"ה

האשכול ) בעל  ורבינו [ה"ה הרמב"ן, ספה"ק  והרבה

הק ' השל"ה אותרבינו התשובה עמוד יומא (מסכת 

חכמהכח) הראשית  פ"י)ורבינו האהבה (שער

בצוואתו שם והחוו"ד והוסיף ד', אות  יעקב (נחלת

יתירה  מעלה בהם יש ואהלות  כנגעים שנחשב שמלבד 

לשמה) שלא של חשש  בזה מבוטשאטש שאין והא"א ,

רח) אף (סי' תהלים לאמר  שמותר  עפ"ז  שמחדש

כמשניות הלילה כ "ז (ואכמ"ל )בתחילת כמובא

המפורש (ועוד ) לתהילים שבמבוא הנפלא בליקוט

יועץ(פ"ג ) בפלא תהלים)וע"ע שתהילים (ערך 

ביחיד ], ואהלות מנגעים יותר  חשוב בציבור

דהע"ה  פעל שודאי בפשיטות  כולם שכתבו

[והנפה"ח  ואהלות, התהילים ונחשב זו , בתפלתו

פ"ב)הידוע בדעתו(ש "ד  יחיד  הוא בזה שהסתפק

דלא  להדיא כתבו הגר"א מתלמידי כמה ואף  בזה,

הפרדס  מבעל הנ"ל במבוא שמביא וכמו  כדבריו ,

הגר"א) הסכמת מפלאצק (שקיבל  פנחס ומרבי 

התהילים  בשמים נחשב וא"כ  הגר "א], תלמיד

גדול הכי בעיון  התורה"ק ואהלותכלימוד (כנגעים

וקשות ) חמורות  מסכתות  נחשבתשהם ומאידך  ,

גדולה  הכי שברוה"ק  כתפילה התהילים אמירת 

כדוגמתה בגמ'שאין  כדאי' נביא היה (שדהע"ה

הגלגולים  בספר כדאי' רוה"ק  לבעלי ראש  והיה מגילה,

גבוהה  רוה"ק של בדרגה נאמרו תפילותיו וכל פל "ה,

הנו"ן) ,משער

 ìòå תורה של יחוד תהילים באמירת יש  כן 

והלא  דוגמתו , שאין  גבוה באופן  ותפילה

אשר  המשפטים 'ואלה עה"פ  רביז "ל מש "כ ידוע

לכל  לאיש אשה הכתוב השוה לפניהם', תשים

שהצריך  רביז "ל בזה שרימז שבתורה, דינים

– לאיש  דאשה יחוד  ע"י  הדינים כל את להמתיק

ותורה, דתפילה יחוד קובה"ו)שהוא וע"כ (יחוד  ,

ותפילה  דתורה הנ"ל היחוד  ישנו שבתהילים מכיון 

ג"כ  בתהילים יש  ע"כ ביותר , הנעלית  בצורה

צדק  מהצמח ואי ' ביותר . הגדולה הדינים המתקת 

שבט)זי"ע כד יום מה (היום הבריות ידעו  "לו שאמר ,

היו בשמים פעולתם ומהי תהלים פסוקי  של כוחם

שוברים  תהלים מזמורי עת. בכל אותם אומרים

בעילוי עולים תהלים מזמורי המחיצות . כל את 

לפני הם משתטחים הפרעה כל ובלי  עילוי אחר

וברחמים", בחסד פעולתם ופועלים העולמים אדון 

íåéä ìë íéìéäú øîåì à"àù íòèä

àìà [æé כל תהילים לומר  ביכלתינו אין  שבכ "ז

התניא בעל עפמש"כ  שלו היום (בשו"ע

ה"ו) פ"ד ת"ת שהאריכוהל ' הראשונים חסידים לגבי

שקיימו אחר דייקא שזהו  שעות  ט' בתפילתם ושהו 

מהם  הנדרשת דרגה לפי התורה ידיעת  ,çמצות 

התורה  ידיעת מצות עדיין  קיימנו  שלא אנו משא"כ 

בתפילות כ"כ  להאריך לנו  א"א  מאתנו  הנדרש  לפי

_________________________

התורה ח. כל תחלה כבר שלמדו מפני אלא בתפלה כך כל להשהות רשאים היו לא הראשונים חסידים גם מ ''מ אך  שם, וזל"ק 

משתכחת  ולא בידם ומתקיימת משתמרת תורתם היתה הם שחסידים שמתוך התורה ידיעות  וקיימו כולה פה ושבעל שבכתב

אמיתית  ואהבה ביראה האמיתית  הדביקות מצות  שקולה זו מצוה וכנגד ולילה יומם בו והגית  היא תורה תלמוד שמצות רק מהם.

עכ"ל. וכו'. ח''ו ממנה וליפטר התורה ידיעת מצות  כנגד לא אבל מהמצוה פטור במצוה  העוסק  כל כדין זו ממצוה ליפטר



לנפשך  חכמה דעה כד

תהילים  אמירת לגבי  וה"נ הראשונים, כחסידים

כנגעים  וכו ' השכר בענין היא ששקולה שאף 

תורה  ביטול איסור  בה שאין  בודאי וכן  ואהלות ,

תורה  ביטול שאי"ז נ"ך ללימוד  בודאי שנחשבת 

כנגעים  נחשב שיהא דהע"ה בקשת לפני אף  (וזה

ה"ה ואהלות ) הפוסקים מגדולי  אחד כן  וכמש "כ ,

יעקב מדהשבות סי' איè(ח"ב סוף סוף  בכ "ז הרי  ,(

שמצות התורה, ידיעת  מצות ידה על לקיים אפשר

בעה"ת לפסק הדבקות  למצות  קודמת ידיעה"ת

הנ"ל  יועץ הפלא שכתב במה לפרש יש  [וזה שם.

הפוסקים סי'בשם אפרים בית  לשו"ת הכונה (כנראה

עיי"ש ) ועוסק סח ופלפולים הלכות  ללמוד שיכול למי

היינו דידיה, לגבי תורה ביטול חשוב בתהילים

התורה, ידיעת מצות  זאתביטול ממש "כ  נראה (וכן

ידיעה) בערך ביטול שוב דהוי לפרש א"א דהלא ,

תהילים  של תיבה כל כנ"ל דהלא  כפשוטו, תורה

שבכתב כתורה לכו"ע הוי  מחשב הבנה ללא (שאפי'

היום כדב"ת ) כל באומר  אפי ' ת"ת  מצות ומקיימים

וכ "ש  תמנע', לוטן לו'ואחות  שנחשב התהילים

עצמו יועץ הפלא כמש"כ  ואהלות כנגעים גם כנ"ל

שהארכנו מה ועי ' כנ"ל, הכוונה בע"כ אלא שם,

חסידיו את  הנהיג בעצמו  התניא שבעל במקו"א

ידיעת מצות  עדיין קיימו  שלא אף  בתפילה להאריך

כנ"ל, שלו בשו "ע למש"כ  סותר  זה ולכאו ' התורה,

מצות לקיים היתה התפילה שהאריכות  ותירצנו 

מחוייבים  שאנו וכו' בהש "י  ודביקות  ויראה אהבה

תהילים  באמירת המאריך לגבי גם י"ל וכך בהם,

הנ"ל]. לצורך 

ìàøùé õøàì ñðëäì  ä"òøùî  úù÷á øåàéá

 øåôéöë

øéëæä [çéחז "ל דברי  י)את  יא, פר' רבה (דברים

אף  לאר"י להכנס  משרע"ה שביקש

ציפור  רביז"ל é כמו  דברי ע"פ מוהרנ"ת בזה וביאר ,

לבחי ' ישראל לארץ שנכנס  לפני  עצמו  שהכניס 

דגדלות לגדלות עי"ז לבא כדי דקטנות  קטנות 

עצמוàéבאר "י להכניס  משרע"ה חפץ וה"נ ,

_________________________

תורה ט. זמן חז"ל אמרו שהרי מדי, יותר בתפילה להרבות תורה ביטול חשש יש  ודאי אומנתו שתורתו מי ובפרטות  שם, ז"ל

נעשית, אימתי תורתו כ"כ בתפלה ירבה ואי לחוד, תפילה וזמן שהוא לחוד תהלים  לומר יוכל בתפילה להרבות רוצה  ואם
בתורה  עכ"ל.כעוסק וכו'. הרבה, סגולות  בה ויש

עשבים י. אוכלין שהן השדה כחיות אותי הניח  לא"י אותי מכניס אתה אין אם רבש "ע הקב"ה לפני משה אמר המדרש , ז"ל

רבש"ע  לפניו אמר לך  רב א"ל מהן כאחת  נפשי תהא כך  העולם את ורואין וחיין מים הזה ושותין בעולם  אותי הניח לאו ואם 
מהן  כאחת נפשי תהא  כך לקנו חוזר הערב ולעת יום  בכל מזונו ומלקט העולם רוחות ארבע בכל פורח שהוא זה כעוף

ע"כ. לך. רב לו אמר

אשר יא . מאד, גדולות ומניעות גדולים יסורים לו היו ישראל, לארץ שבא קודם בזה"ל, שכתב קלט-קמ ) (אות  מוהר"ן חיי עי'

והלך  קרוע  במלבוש עצמו והלביש לשער, אין אשר מאד מופלג קטנות לתוך  עצמו השליך  ובסטאנבול ולספר. לבאר אפשר אי

ו  בחוץ והלך העליון, כובע  ובלא ופחיתות יחף קטנות מעניני כאלה רבים ענינים בזה וכיוצא שבפחותים הפחותים מן כאחד הלך 

שאר  בזה וכיוצא וכו' זה עם זה שמצחקים הנערים כדרך צחוק , בדרך  אנשים שאר עם מלחמה ועשה זמן. איזה שם שעשה

בארץ  תחלה שהיו אנשים, שני מסביבותינו בסטנבול שם שהיה נזדמן, גם ולספר. לבאר אפשר אי אשר וקטנות, צחוק עניני

להם  ונדמה בחכמתו ועשה אותו, הכירו ולא עמו ופגעו ישראל, לארץ הלוכו בדרך בסטנבול שם שהיה בעת  אז וחזרו ישראל

הבזיונות, כל עצמו על מקבל היה והוא רצופים, ימים כמה בזיונות  מיני בכל אותו מבזים והיו ושלום חס  מרמה איש  הוא כאלו

הנ "ל  גדול לקטנות  עצמו שהשליך הקטנות  הינו זאת , עליו היה לא שאלו ואמר, אותו. יבזו שהם לזה תחבולות עשה ואדרבא,

רחמנא  עפוש  שם היה לשם, שבא מקום בכל כי לו, שהיו המניעות מחמת ישראל לארץ לבוא באפשרי היה לא הנ "ל, והבזיונות 

שהבעל  ואמר, לספר. אפשר אי לו שהיו המניעות  ורב בסביבות, אז היו צרפת ואנשי בעולם, אז היו גדולות ומלחמות לצלן,



תשע"ו  ואתחנן פרשת דא"ח כהליקוטי 

ציפור , כמו לגמרי המוחין בסילוק  דקטנות לקטנות 

כנ"ל. דגדלות  גדלות – לאר "י  לבא לזכות  כדי

 úãîìðä) äøåúä  úòéãéå ãåîéì  úåöîá äøòä

(ïãéã äùøôá 'íúððùå'ã àø÷î

øîà [èé משה הישמח בשם בנשמ"ח שהובא

התהילים על למשה תפלה (א,בספרו 

משם ב) שמשמע חפצו ' ה' בתורת  אם 'כי  עה"פ 

אלא  שלומד , מה מבין ואינו שהלומד  חידוש 

ללימוד  נחשב להבין, בזה áéשמשתוקק  ויוצא ,

המג"א לשיטת  אף  תורה תלמוד נ )מצות  (סי'

ללימוד , נחשב אינו  הבנה ללא שלימוד  הסובר

בספר  ג"כ  להדיא כן  שמצא בזה עתה והוסיף

מהרי "ח לתורה)ליקוטי עתים קביעות הל' וז "ל,(ח"א

לא  שלומד  מה מבין אינו דאם נו"ן סי' במג"א ועיין 

אינו באם דוקא דהכוונה ולפענ"ד ללימוד, נחשב

עצמו מיגע ואינו ולחוץ משפה שלומד  מחמת מבין 

רננות שפתי  מאמר יבק  מעבר בספר  ועיין להבין ,

כ"ו) שאין (פ' אע"פ בעוה"ז  בתורה טורח אדם דאם

והוא  דרקיעא במתיבתא לב לו יהיה עתה לב לו 

לעולם  ע"ז  במס ' הגמ' דברי  פי' ובזה וישב, מזוה"ק

עתיד  כי  קאמר , מאי  ידע דלא ואע"ג איניש  לגרוס

ותיקונים  הזוהר סדר לגרוס טוב ולכן  וסיים להבין ,

עכ"ל ור"מ  ע"ש. אותם יבין  שלא גם וכדומה

מהרי"ח. הליקוטי

ùàø ìù ïéìéôúáù øù÷ä ïéðòá äøòä

íúøù÷å [ë úåôèåèì  åéäå êãé ìò úåàì

.êéðéò ïéá התלמידים אחד 

שע"פ  בכ "מ להוכיח מו "ר  שהאריך  מה ע"פ  שאל

הקדומה השמוש"ר)מסורת בשם בב"י וכן (המובאת

קדומים מקורות מעוד  הקבלה מוכח ע"פ הוא (וכן

ועוד ) ומהרש "ש  מהאריז"ל  הד'כמוכח שקשר

דלתין  שני היא צורתו הרי ראש  של שבתפילין 

ם, בצורת היום הד 'הנקראים שצורת שם (כמבואר

וכו') עצמו בקשר ולא ברצועות  בענין ניכרת  והאריך ,

ד' שלאות  אליעזר' 'פרי הנלא בספר  הרבה זה

הוא  אלא בראשונים קדומים מקורות אין  החדשה

זה  ולפי האחרונים, בדורות  ונעשה שנתחדש  קשר

_________________________

זכרונו  והוא להם, שהיו המניעות מחמת  ישראל לארץ לבוא יכלו לא לברכה זכרונו נפתלי רבי והגאון לברכה זכרונו טוב שם

לשם  לבוא יכול היה לא זה ובלא מאד, לו הועיל הנ "ל והקטנות כלם, על ועבר להם שהיו המניעות כל עליו היו ושמעתי .לברכה

בתחלה  ליפול צריכין כן על דגדלות, גדלות  היא ישראל וארץ לקטנות, בתחלה ליפול  צריכין לגדלות שבאים קודם כי שאמר,

קטנות  לתוך לירד יכול היה לא כי ישראל, לארץ לבוא לברכה זכרונו טוב שם הבעל יכול היה לא כן ועל דקטנות , בקטנות

קטנות  מופלג, לקטנות העצומה בחכמתו לשם שירד הקטנות , גדל ידי על ישראל לארץ לבוא זכה לברכה זכרונו והוא כזה,

אין  וכו' דיו הימים כל אלו ישראל, בארץ שזכה ההשגה ועצם דגדלות . גדלות שהוא ישראל, לארץ לבוא שזכה עד דקטנות,

שעלה  עד כזו, ועליונה עצומה מופלגת להשגה ישראל לארץ כניסה ידי על שיזכה מי נראה ולא נשמע  לא אשר לבאר, מספיק 

ודבורים  כלים לנו אין כי ושלום, חס  בכבודו ולמעט לפגם שלא מזה, לדבר לנו וחלילה מאד. גבוה עליונה ומדרגה למעלה

על  בפרוש ואמר הקודמים, בדורות אפלו כזה חדוש  היה לא אשר מאד, מפלג חדוש היה כי ומעלתו, הגתו עצם בהם לכנות

גדול  חדוש  לברכה זכרונו הוא היה זאת  ולולא הזה, הדור פחיתות  בעצמו אחד כל יודע  כאשר כזה, דור היה לא שאלו עצמו,

הרבים  בעוונותינו אך ע"כ.בעולם, הים. מן כטפה אפלו ממנו נתגלה ולא מאד האור נתעלם כדאי, הדור היה שלא מחמת  ,

בתרתי,יב. טעו כי להבין לב להם שאין מפני בתורה עוסקים שאינם בדעתם המעלים אלו ע"א ב דף  פ"א הש"מ ע"פ  שם, זל"ק 

דהיינו להגות  רק להבין נצטוו לא שהרי להבין א' ויחפצו אם שישתדלו כי והיינו תאמין, ומצאת יגעת  לבא הבינה סוף  כי ב' .

כריסו  ומילא הראוי יגיעה אחר בעתו יתן פריו כו' שתול כעץ יהי' והב' כאמור, יהגה ובתורתו להבין שיחפוץ חפצו ה' בתורת

היינו יבול לא ועליהו כו' זו במקום עניי' ד"ת כי יצליח בתורה יעשה  אשר וכל הרקנית, כעלה  הבנה  בלי שלמד  מה אף
שכרו  יקופח לא  כי "ב ע"כ.לעוה וכו'.



לנפשך  חכמה דעה כו 

ד' מאות  שלו הקשר להחליף האם התלמיד שאל

שבעל  לומר  שרצו [ויש מקורו בבירור  ידוע שאין

ספר  שיש וכמו הקדום הקשר שינה זי"ע התניא

שכותב  הרב' 'שבחי  בשם קאפוסט מחסידי מא'

שמדגיש âé כן  בסידור הרב בלשון מדויק וכן  ,

לעין  שהיא חוץ לצד ד', כעין "נראה יהא שהקשר 

שהוא  בכתיבתו", ד ' כעין  ד ' כעין  מלאחריו הרואה

הפוסקים, בשאר  מצינו שלא ומודגש  ארוך  לשון

פולין  לחסידי וכן חב"ד לחסידי  כן  התפשט ומשם

וכדו') גור בעל (כחסידי הרב דעת  אחרי בזה שהלכו 

ידוע  שלא צ"ב שהדבר  אמר מו"ר אך התניא,

התניא  בעל ששינה רק ויודעים זה, ענין  בחב"ד

וכו ' שבתוס' אליהו  ר' לשיטת לחשוש יד  של הקשר

וכן  ראש, של בקשר  ששינה אצלם ידוע לא אך

ועיין  הקשר, את ליטא בני אצל שינה מי  צ"ב עדיין 

יהודה  שר' מקורות שמביא אליעזר  פרי בספר

הנודע חסיד הביהמ"ד ובנה לירושלים שעלה (האחרון

ואכמ"ל ) עליו עוררין ואחריוויש הקשר  שינה שהוא ,

לירושלים, כשעלה באר "י  שהיו הספרדים נמשכו 

ממש , לדל"ת  דומה בהיותו הלב מושך זה שקשר 

שעלו הגר"א תלמידי הפרושים נמשכו  ואחריהם

בכ"ז)לירושלים, צ"ב .(ועדיין

'á úøåöì 'ã  úøåöî øù÷ä  úåðùì éåàø  íàä

(í) ïéú" ìã

 éôìå [àë התלמידים מן  אחד  שאל הנ"ל כל

שלו הקשר  להחליף  לו  ראוי  האם

דלתין  שני  לצורת א' ד' בצורת  וענה ,(ם)שהיא

רבים  אצל יש האחרונים בדורות שסו"ס שכיון

ששני הפוסקים כתבו  וכבר אחד, ד' של זו  מסורת

מקשר  לשנות אין  לכתחילה הרי כשרות, הצורות

לו העיד וכן  דורות , כמה במשך  וזקינו  אביו  שהלכו 

הלוי שבט בעל מרן לו ענה שכן מהתלמידים אחד

בזה. אבותיו  כמנהג יעשה אחד שכל זי "ע

êøãáå הסוגיא שלומד  שמי י "ל אפשר

תוקף  חוזק גודל ורואה מהמקורות 

שעי"ז  עד  לזה, חזקות  ראיות  לו  ויש  ם', של הקשר

לבעלי תלמיד כמו זו בדעה בעצמו הוא נכנס 

אבותיו, ממנהג לשנות  יכול הוא הקדומה, המסורת

בחו"מ ב)וכמובא לחלוק (סי' לחכם שאפשר

חכם  שרק  כתוב ששם צ"ע שעדיין  אלא בראיות.

בזה  והארכנו  מדעתו, כן להחליט יכול גדול

והערוה"ש )במקו"א הריטב"א שלא (מדברי שלכה"פ

עיי ' בראיות , להכריע אחד  כל יכול החולקים בפני

ואכהמ"ל. בזה צ"ע ועדיין  שבת מס ' משה דברות 

 íðîà]באו וזקינם שאבותיהם שידוע כאלו  ישנם

בצורה  כולם שם שנהגו  ממקומות 

הקדום  ממנהג ידע שלא שאביהם אלא ם, הנקראת 

לבדיקה  תפיליו שכשמסר השגיח ולא שבמסורת ,

הודעה שום ללא לד ' ממם הקשר לו  (שכן החליפו 

בדור  ומגיהים בודקים סופרים כו"כ  של  דרכם היתה

החליפו  ם בצורת  לפניהם שבאו תפילין שכל  האחרון

שסברו  מחמת  כלל , שאלה ללא ד לצורת  הקשר את 

בתחילה  סבר שכן פסולה, צורה היא ם שצורת  בטעותם

הקדומים  ממקורות לו שהוכיחו עד  זצ"ל , הגריש"א

אליעזר) פרי בספר כמובא בו וחזר זה להיפך  ובאופן  ,

והקדום  האמיתי למנהג לחזור הבן יכול לכאורה

אבותיו למנהג הוא חוזר שבזה זקיניו , שבדורות

האמיתי].

_________________________

בזה"ל,יג. הנ "ל כתב ט ' ובאות  התניא, בעל של בצ"ק  שהסתופפו וחכמים מזקנים סיפוריו בכל שדייק כותב לחיבורו בהקדמתו

בדעתו  נטל מפ "ב בנסעו הזה האיש לוילנא, הרב בפקודת  נסע  אשר יאנוויטשער ליב ר' עם קרה אשר את  לספר נחזור עתה

מורו  אליו אמר במעזריטש  הרב היה כאשר כי הקשרי' משארי משונה והוא הרב דעת  ע "פ שהיה שלו תפילין של הקשר לשנות 

הנחת  בעת הקשר לקשור צריך שיהיה היינו יום בכל וקשרתם מצות לקיים שאוכל יד של קשר לי עשה זלמן ר' ז "ל הרה"מ

רייסין, מדינת  אנשי כל היום עושים וכן התפילין, על לקשרו שיוצרך דין ע "פ קשר הרב והמציא יום בכל הקשר תפילין וגם
ד' בצורת לעשותו צוה ראש עכ"ד.של וכו'. פשוט . בקשר עושים והאשכנזים ,



תשע"ו  ואתחנן פרשת דא"ח כז ליקוטי 

ò"éæ àðøîà÷î ÷"äøä òîùù àìôðä øåàéá

íåìçá

 àéø÷ä [áë מהרה"ק הברכה היכל מספה"ק 

החלום  את  זי "ע מקאמרנא

לו לזה שהראו  שקוראים דהצדיקים אלקי חזיון (היינו

חלום) בשם שם בענוותנותם 'ועבדתם עה"פ

לי אמרו וא"ו . חסר "יריחן  וזל"ק, וגו ', אלקים

אלה  כתיב דלא חלילה בחלום חלילה אחרים ים

רב  הדור ראשי והם רברביא מתרגמינון אלא

ראשי היו שלפנינו בדורות  אשר  ורבן, ורבי 

ומדברין  סופו  ועד עולם מסוף  רואין הדור

נפשם  והיה מעלה של כרוזין ושומעין ברוה"ק

לכל  הזה מאור  והשפיעו השכינה מזיו  מלאים

זה  כל כידוע בהם הדבקים ולכל דורם בני 

יסגי חוצפא משיחא ובעקבות ומפורסים,

ידי מעשה הדור ראשי  אלהים שם ועבדתם

ראשי שיהיו ישראל עדת  עליהם שהסכימו אדם,

העוסק  ת"ח ואבן הדור צדיק  החיים עץ הדור

בני עליהם שהסכימו ולומדים רבנים בתורה

לא  אשר ואבן  עץ אדם ידי  מעשה וזהו אדם,

מעלה  של כרוזין  ישמעון ולא הקודש ברוח יראון 

השכינה  בזיו  יאכלו  ולא עליון מפי  ותורה

ריחא  יריחן  ולא הדור , אל מאורם להשפיע

לראשי אלו מדריגות  שיהיה הראוי כפי  דלבושא

יתיר  ולכך ובקדושה, בנחת דורם להנהיג הדור

הראיה  ושורש  כללות  רוחניות על דקאי  נון 

משם  ובקשתם אעפ "כ וריח, ואכילה והשמיעה

הדור  ראשי אצל גם ומצאת, אלהיך  ה' את 

ובכל  לבבך בכל תדרשנו אם ובלבד כאלה,

ובאחדות עזה באהבה דבוק  אמת  בלב נפשך

לינ  אמרו ע"כ  גדול, תועלת  לך יהיה הצדיק  עם

נפלא  וחייזוק  חידוש הק' ודבריו  עכל"ק. בחלום.

הש "י את  למצוא האחרון בדור  אחד  כל שיכול

למראות זוכה שאינו שלו המנהיג אצל אף

ונפשו לבבו  בכל הש "י  אחר  יבקש אם אלקים

עם  עזה באהבה ובאחדות אמת בלב בתמימות

רבו.

íðîàå, וזל"ק זי"ע מקאמרנא הרה"ק שם ממשיך

שצריכין  יהודאין  שדין יש  באמת אבל

המשיג  אפילו  אבל האש, מן כמו מהם להתרחק

להרהר  לו חלילה המוני , לאיש  ומכ "ש הקודש רוח

לשאול  למטה יפול כי הדור, ראש  שום אחר

הוא  וכליות, לבות לבוחן אלא זה יוכר ולא תחתית,

למבעי אלא נ"מ אין העניים ולנו  אחד, כל לב ידוע

דבוקים  להיות  שנזכה דשמיא אלהא קדם מן רחמא

יהודאין  משידין והזהרתו עכל"ק . וכו '. אמת בצדיק

בלקו"מ רביז"ל הזהרת  כעין סז)היא להזהר (תורה

שאין  שקר , של מפורסמים שהמה אש ממאורי 

להזהר  במקו"א רביז"ל וכ"כ  כלל, ה' שם בהם

הגון . שאינו רבי מלהסמיך 

ì"æéáø øéäæäù 'ø÷ù ìù íñøåôî' øåàéá

øàéáå [âë שהזהיר שקר של שמפורסם בזה

מי רק  הוא בכ "מ רביז "ל ממנו

דרכי כנגד רעים בדרכים תלמידיו את שמנהיג

ח"ו  להתורה"ק  שמתיר מי בימינו את(כגון תלמידיו

וכדו') הטמא לצבא הגיוס את או הטמאים ,המכשירים

תלמידיו את  שמחזק  שמים ירא מנהיג כל אך

שמחנכים  מוסדות לחסידיו  ומקים ה' דרך  לשמור

לכבד  שיש רביז"ל אמר זה על הרי  ה', בדרך שם

אף  בכבודם ח"ו לזלזל ואין ה' יראי את  בתכלית

שמכבד  מה וכפי כנ"ל, אמת צדיקי בדרגת שאינם

הק' השכינה את שהעלה ניכר כן  ה' יראי  את 

רביז"ל יד )כדברי שיש (תורה בקדשו אמר  וכן ,

נשמרת ידם שעל המנהיגים לכל טובה להכיר

מקאמרנא  דהרה"ק החלום נאמר  ועליהם היהדות,

בתמימות ונפשו לבו בכל הש "י  את שהמבקש

הש "י , את אצלם שם שהם ימצא כאלו שיש (אף

נתן  הש"י מ"מ כנ "ל , וכו' יראו ולא להם עינים בבחי'

משמיא  גרגירתא ריש אפי' חז"ל כדברי הנהגה כח להם

ואפשר  דקדושה מלכות כח להם ויש  וכו', ליה ממנו

למי  דקדושה, מלכות  – הק' השכינה את אצלם למצוא

וכנ "ל ) ונפשו לבו בכל  אחריה .שיחפש 



לנפשך  חכמה דעה כח

(ïúùøôá øëæðä) ' åòøâú àì'ã åàìä ïéðòá

øéëæä [ãëהביאוה"ל של חידושו  לדאת (סי'

יניח) בעירובין ד"ה מהגמ' שמדייק 

ע"א) ק גבי(דף  על אחת  מתנה שהמזה שם שאי'

שהן  מתנות שתי  ממנו להזות שיש בקרבן  המזבח

אף  תגרעו , דלא לאו  על עובר  הוא הרי  ארבע,

אחת, במתנה אף  המצוה חובת  ידי יוצא שבדיעבד 

דאורייתא  מצוה שכל הביאוה"ל מוכיח ומזה

מדיני אחד  ממנה שחסר באופן המתקיימת 

חובת ידי  ויוצאים מכב אינו זה שדין אף  המצוה,

בלאו המקיים עבר  מ"מ זה, דין  בלא אף  המצוה

תגרע דלא לקיימו דאורייתא שיש דין הוא הדין (אם

זו) במצוה ישנה מדאו' שמכאן הביאוה"ל ע"ז וכותב ,

באופן  המצוות לקיים להמסתפקים מגולה תוכחת

ד'לא  דאו' לאו על עוברים שעי "ז  בדיעבד  של

תגרע'.

íðîàåהמצוה דיני רוב כלל (הנצרכים בדרך

מדאו') מעכביםאליה בקדשים הם (שרק 

אך מעכבים אין הכתוב עליהם שנה שללא אשכחן

דין  שיהא שכיח אין הורה מצוות ברוב מקומות שאר

המצוה) מעכב ולא לכתחילה רק  שיהא אמנם במצוה ,

אגד  מצות  דין  לגבי  מצוי  להיות  יכול הדבר 

ואחרונים  ראשונים כמה שלדעת הוא ãéבלולב

דאורייתא ואנוהו')דין  קלי 'זה אינו(משום אך

במצוה ס"א)מעכב תרנא בסי' השו"ע אך (כפסק  ,

בלולב אגד מצות לאגדו המבטל הספיק  שלא (כגון

ביו"ט) לאגוד  ואסור יו"ט זולפני לשיטה ,

הנ"ל  הביאוה"ל ולדעת  והאחרונים דהראשונים

שתמצא  לאחר  [וכן תגרעו '. ד 'ולא בלאו  עובר 

בודאי התכלת  בקרוב ראדזין בעזה"י  לחסידי (או

התכלת ) ודאי היא דימינו שהתכלת הסוברים וכדו'

אף  תכלת , בלא לבן ציצית להטיל אסור יהא הרי

מ"מ  הלבן , את מעכב אינו שהתכלת  שקיי"ל

תגרע', ד'לא לאו על בזה ילבשיעבור  לא (ואם

קיומית מצוה תעשה ואל בשב יפסיד כלל  ציצית 

כשיש תכלת  ללא הלבן ילבש  אם אך  חיובית, שאינה

בקום  תגרע דלא לאו על עובר הרי בידו תכלת לו

].ועשה)

ãåòבהנחת לכוין שיש  בביאוה"ל שם האריך

ולא  ספק מחמת  רק שמניחן  דר "ת  תפילין

עיי"ש  תגרע בל על עובר  דאל"כ  ודאי, בתורת

הסוברים  שלמקובלים כתב שם [ובדבריו בארוכה,

אין  כשרים ושניהם חיים אלקים דברי  ואלו  שאלו

לא  שהפוסקים שמסיק אלא הנ"ל, כונה לכוין צריך

שפליגי היכא דכל וידוע להלכה זה דבר קיבלו 

עי"ש  כהפוסקים, היא ההלכה והפוסקים המקובלים

בעל  הרב דברי במקו "א הבאנו  ואמנם עוד ,

בזה הכולל )התניא בשער שלהחסידים (כמובא

תהא  ההלכה המקובלים כמנהג הנוהגים

כהמקובלים].

_________________________

הלולב יד. אגד לענין שכתב במה א) אות הרי"ף  בדפי ז  דף סוכה למסכת המאור ספר על (בהשגותיו הראב"ד מדברי

בדפי  לח דף פ "ז סוף  (בברכות הרי"ף  על שם אנשי בחידושי בהדיא כתב וכן ע "ש. מהתורה שהוא סובר שהוא נראה

וכ"כ  ע "ש. במצוות לפניו התנאה ודרשינן ואנוהו לי א זה דכתיב הוא דאורייתא מצוה הידור דעיקר ב) אות הרי"ף 

הגזול) לולב פרק  ריש  לסוכה (בחידושיו סופר חתם הגאון דעת וכן ע"ש . הרמב"ם לדעת נ) (סי' אריה שאגת  בשו"ת

בד"ה  (מא במנחות  התוס ' כתבו שכן בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן הוא מצוה הידור שדין הסוברים יש אולם ע "ש.

של  ים בספר מהרש "ל וכ"כ ע"ש . מדרבנן שהוא ואי) בד"ה יא לסוכה (בחידושיו הריטב"א כתב וכן ע"ש . אין)

רב  אמר (בד"ה התוס ' דברי על קד) לשבת  (בחידושיו המהרש"א וכ"כ ע"ש , כד) סי' א' פרק  קמא (בבא שלמה

ע "ש. חסדא)



תשע"ו  ואתחנן פרשת דא"ח כט ליקוטי 

øåàéáå  ïå÷éú úôñåúá øáòù òåáùî ä÷úòä

 õ÷ ––––  å"ñøú úðù úìåâñ 'øè÷úú ï"éååá'

ò"éæ àååàðéùî  ÷"äøäã

øîà [äë לגאולה הזמן בסגולת רמז ששמע

הרה"ק  של דב"ק ע"פ השלימה,

שנה  על שעורר  תרס"ו שנת  לפני  זי "ע משינאווא

שלש (תרס"ו)ההיא בה שיש  לגאולה היא שמסוגלת 

תשובה  דרכי בעל [והרה"ק  שש מספר  פעמים

קורא  קול תרס "ו  בשנת הוציא שלא åè ממונקאטש

אז הגאולה å"çתהא  é"ðá  åùàééúé àìù éãë

 áëòúú íà  äìåàâäîעניני שכל שידעו  ובכדי  ,

יבוא  שבודאי הכוונה אין הצדיקים שמרמזים הקץ

וכמו לגאולה, מסוגל זמן שהוא אלא אז , משיח

קיצין  לומר איסור  בענין  ז"ל רבינו והיינוæè שכתב ,[

השישי באלף  באה שהגאולה הטעם הידוע ע"פ

היסוד, ספי' המ שכנגד  אל משפיע –(שהיסוד לכות 

שמים  מלכות התגלות את  לפעול  היסוד בכח שיש

השלימה) של בהגאולה צירופים בה שיש  בשנה הרי  ,

ספי ' כח בו  מתחזקת  שש, מספר  פעמים כמה

ג"כ  זאת  ורימז  הגאולה, את אז  לפעול היסוד 

תתקטר' 'בווין האריז"ל רבינו  של הזמר בתיבות

הווי"ן  בשנת שמתחזק דקוב"ה והיחוד הקשר  היינו 

הנ"ל.(תרס"ו)

ùéå] משינאווא דהרה"ק דבה"ק ע"פ להוסיף

הכח  בתוקף התגלה תרס"ו שבשנת  שכיון 

הרי הצדיק , יוסף של הכח שהוא היסוד ספי ' של

זו  שנה (תשע"ו)בשנה אחר  שנים ועשר  מאה שהם

זו, שנה סגולת  של והגמר  הכח בבחי ' הוא ההיא,

שנים, ועשר  מאה היו ע"ה הצדיק יוסף שחיי  שכמו 

היסוד  דמדת  התגברות  של הכח ג"כ יוסףהרי  (מדת 

לסוף הצדיק ) עד נמשכת  ההיא בשנה שנתגלתה

זו]. שנה

'éçá 'æ úåà ô"â ìù øåáéç –––– äàáä  äðùá

'ïéùéðëã ï"éðéæ'

ë"çàå [ åëהבעל"ט מתגלה (תשע"ז)בשנה

מדה  המלכות , ספי' של הכח

הגר"א,השביעית , רבינו לדברי היסוד עטרת  (בחי'

הבאה ואכמ"ל ) בשנה שיש דוד , בן משיח של הכח ,

שבע מנין פעמים ג' של ג"כ (777)צירוף ומרומז  ,

'וזינין  האריז"ל של הזמר בהמשך  זו שנה סגולת 

אותיות כל התאספות  על זה לפרש  שיש  דכנישין ',

מתחיל  ועכשיו  הבעל"ט, בשנה שיש  ג"פ זיי "נין

מתחיל  והלאה באב ט"ו שמיום זה, אור להתנוצץ

לטובה, עלינו  הבא השנה של האור להתנוצץ

זאת כל  עם יום, בכל לבוא יכול צדקינו שמשיח (ואע"פ

ביותר) מסוגלים האלו .הימים

 íàå אור של החיבור  בזמן  עתה אנו נמצאים כן

היסוד  יוסף )דמידת בן משיח המאירה (בחי'

דיוסף  הנ"ל שנה ועשר  המאה בגמר  בתוקף 

המלכות דמדת  האור  עם דוד )הצדיק, בן משיח (בחי'

_________________________

תרס "טו. (כסלו יוסף וילקט בקובץ ו).נתפרסם

באותו טז. משיח שיבוא שראוי ואומרים קצים שמחשבין גדולים כמה שיש הקצים, לענין וז"ל, תקכ"ז ) (אות מוהר"ן בחיי עיין

לברכה  זכרונו ורבנו שלפניו. בדורות וכן משיח, יבוא שאז  פרטים כמה על אומרים שהיו בזמננו שארע  כמו אומרים, שהם הקץ

אומרים. שהם הקץ באותו אפן בשום משיח  יבוא לא בודאי אז קץ איזה שאומרים זמן שבכל ואמר כלל, זה על מסכים היה לא

שיבוא  העולם אומרים עכשו והנה הדעת. בהסח אלא בא דוד בן אין כי קצין המחשבי כל מאד שמקלל הקדוש בזהר מבאר וכבר

שיבוא  להיות  ויכול אפן בשום יבוא לא בודאי אז ובאמת זה. על הקדוש  בזהר רמזים שיש  להם ונדמה לפ "ק , ת"ר בשנת משיח 

וזמן  עת  בכל והכלל הזמן. לאותו מצפין שהעולם מאחר אפן בשום יבוא לא ת"ר בשנת אבל לאחריו, או ת"ר לשנת  קדם

במהרה  יאחר לא יבוא בוא רק  הזמן. באותו אפן בשום יבוא לא דיקא אז הזמן, באותו שיבוא שאומרים קצים מחשבי שנמצאים

עיי"ש. עכ"ל אמן, בימינו במהרה יבוא ופתאום שיבוא, הקץ אותו על כלל יחשבו שלא הינו לגמרי, הדעת  בהסח בימינו



לנפשך  חכמה דעה ל

דב' היחוד בבחי ' זה והרי הבאה, בשנה המאירה

הנה  כי וגו', יהודה אליו  ויגש  ויהודה, יוסף המלכים

במלכא, מלכא תקרובתא יחדיו , נועדו  המלכים

גאולה דסמיכת יחוד ,(יהודה)לתפילה(יוסף )ובבחי '

לפעול  ביותר המסוגלת  משיחין  דתרין  חיבור  בחי '

זה כל ידי  יראועל ברחמים, השלימה הגאולה את

בקרוב  בישועתך  נפשנו ותגל לבינו וישמח עינינו 

אמן .

íéðùä ïéðîá ìéâøä ïéðîå êøãë  åðéà ì"ðä æîø

øéòäå [æë הדרך שבאמת מהמקובלים א'

שמאה  היא בה שמכוונים הרגילה

הכתר  ספי' כנגד  היא אלף  שבכל הראשונה שנה

הראשונים  שנים עשר הרי  עצמה בהמאה וכן וכו ',

עצמם  שנים בעשר וכן  וכו ', הכתר ספי ' כנגד הם

ולדרך  וכו ', הכתר ספי' כנגד  היא הראשונה שנה

'נצח  בבחי' היא הבעל"ט תשע"ז שנת  הרי  זו

– רביז "ל של הכח בבחי' והיא שבנצח', שבנצח

בבחי ' ו  ואנצח', 'נצחתי הנצח בספי' שאחוז שאמר 

ג"כ  שאחוז  אחרון גואל ראשון גואל דמשרע"ה אור 

קשור  ג"כ ונצח בעתיקא, אחיד  דנצח הנצח, בספי '

שתרין  שאיתא ההבחנה ע"פ  דוד  בן  למשיח

ימין  ברגל שמב"ד  רגלין, תרין בבחי ' הם המשיחין 

–הוד . שמאל ברגל ומב"י נצח, –

 àìàהנ"ל שהדרך  מו "ר  ג 'ביאר בה שיש (שתרס"ו

זייני"ן  ג' בה שיש  ותשע"ז היסוד , ספי' כנגד ווי"ן

המלכות ) ספי' וסדר כנגד  ומנין לדרך קשורה אינה ,

בבחי ' רק היא אלא והמאה, האלף  דכל הרגיל

בשנה  ומתגלה המרומז  הפרטי המיוחד  האור 

שכל  והפרטית, המיוחדת  סגולתה לפי מסוימת

המלכות ספי ' כנגד ז ' אות וכל היסוד כנגד  ו' אות

של  המיוחד  הכח השנה מקבלת ג"פ וכשנכפל וכו ',

שיום  שבוע, בכל אשכחן [ועוד  שאת. ביתר  זו  ספי '

ספי ' כנגד  שב"ק  ויום וכו', החסד ספי ' נגד  הוא א'

כל  את ולהשלים לתקן ג"כ  עולים ובשב"ק  המלכות ,

הג"ר)הג"ר אל מהמלכות  העליה בבחי '(בבחי' והר"ז 

המלכות, ותיקון שבהתחזקות  שנזכה שיה"ר רמז 

הג"ר , אל מתוכה לעלות נזכה הנ"ל, זייני"ן בג"פ

אכי "ר ]. יומין דעתיק  הכתר  רחמי ולגילוי

î" ééç øåòéùá è" ìòòù  ñôãðä òè÷ä ïå÷éú

é"ç  ìò âøåáðæéåì÷î  ÷" äâä éøáã(ועשרים) úåòù

äîîéá ãåîéì

 éúåãìéá [çë אדמו"ר מכ "ק  שיעור שמעתי

פה  זצ"ל מקלויזנבורג

של  לכתרה לזכות  שכדי  ואמר עיה"ק בירושלים

לעת, מעת שעות ח"י ללמוד יהודי כל על תורה

ושעתיי לשינה שעות  ארבע חישב ם [ומסתמא

ואם  הקדושה] התורה ללימוד השאר  וכל לתפילות 

לעת , במעת  שעות  עשרים ילמוד חלש (וזהו ראשו 

ב' שישנו מקאמרנא והרה"ק מהגר"א שהבאנו כמו

במעל"ע) [ובודאישעות  הק ', דבריו כאן  עד ,

לימוד  חיוב גודל על לחזק רק היתה שכוונתו

הק' לתורה ההשתוקקות ולעורר  הקדושה, התורה

דבריו את לקיים יכול שאינו  מי שאף  סוף . בלי 

לזה, לזכות ישתוקק  הפחות לכל ממש, בפועל

ההשתוקקות גודל אצלו  שיעורר זה ובעצם

התורה  אור  עם קשר  איזה לקבל יזכה להתורה"ק 

הגר "א שכתב מה ועיין  דרגתו . אליהו לפי  (שנות 

א') משנה א' שיעור פרק לו  אין התורה שלימוד

חובת ידי יוצא שבאונס  למטה, ולא למעלה לא

בערב  שמע בקריאת  גם התורה לימוד  מצות

הוא  הק ' בתורה לימוד  של תיבה ובכל ובבוקר ,

הנ"ל  חז"ל כדברי  הוא וזה עצמו] בפני מצוה

אל  – ומצאת  יגעת  לא תאמין , – ומצאת 'יגעת

ישראל  בני  שיתייגעו חפץ שהקב"ה תאמין',

אם  עה"פ  חז"ל וכדברי ובעבודה"י, בתורה"ק 

וכפי בתורה, עמלים שתהיו  – תלכו בחקותי

דילעון  ורגיג וחמיד צבי  האקדמות את  שמסיימים

ומסי "נ  יגיעות  אוהב שהקב"ה וכו', בלעותא

ית'. עבורו  בניו  שעושים



תשע"ו  ואתחנן פרשת דא"ח לא ליקוטי 

 ì"æéøàäã àìåìéäî  øáòä òåáùá øîàîî èîùðù òè÷

íééçä íé÷éãöì  úåøù÷úäá  úåðéçá éúù

 ùéå [ èë הסוד בחינת  הרש "ש לנו שרימז לומר

הזוה"ק  בדברי  האריז"ל רבינו  שגילה

לנו מגלה שהזוה"ק  הנ"ל, דאיילתא עוזלין  דתרין

שהם  דעשיו גבורות את להכניע לדורות  הדרך איך 

וכל  דקטנות המוחין וכל הקשה הדין מדת  בחי ' כל

העליה  ע"י וכ"ז  אלקים, שם צירופי ק"כ 

ניצוצין  ב' עם דהצדיק  העליונה וההתקשרות 

הנ"ל, עם העליונים להתקשר העבודה יהודי לכל (וכן

והבטחון  האמונה עבודת  בחי' שהיא עבודתו ועם הצדיק

כנ "ל ) אז השרשי שעסק הזוה"ק שמאריך  מה וזה ,

הדין  מדת  ולהמתיק  עשיו  עם במלחמה אע"ה יעקב

שמלחמת בחז"ל [ואיתא דעשיו, הקשים והגבורות 

הגלות שנות לכל מלחמה היא עשיו עם יעקאע"ה

אבינו יעקב שאמר וכמו  המשיח, בביאת  ותגמר

על  דקאי  שעיירה' אדוני אל אבא כי 'עד  ע"ה

הר  את לשפוט ציון  בהר  מושיעים 'ועלו  הפסוק 

מחנות, ב' ליעקאע"ה שנתגלו  עד  וגו''], עשיו 

בחי ' שהוא יצחק , אביו על מרמז א' מחנה מחניים,

שיצחק  שאף  הזוה"ק  שם שכתב וכמו  הב', ניצוץ

זאת בכל הזמן , תחת בחי ' בעוה"ז , עדיין  חי  היה

שמקשר  העליון  שרשו  בבחי' ליעקאע"ה התגלה

ובבחי ' הזמן מן  למעלה הזמן כל את  אע"ה יצחק 

הזוה"ק  שם שמרמז  כמו  ובפרט ח"י , ק "ץ – יצחק 

ופרחה  העקדה נסיון את עבר  ע"ה אבינו שיצחק

הוא  הרי חי  כשהוא אף  כן ועל למעלה, נשמתו  אז

זו לבחי ' .æé מרכבה

åðééäåהחי להצדיק  בהתקשרות  חלקים ב' שיש 

לפעם  מפעם פניו לקבל א' הזה, בעולם

בתמידות אפשר  אי וזה ואורו, מתורתו  לקבל כדי 

אפשר  שזה נשמתו  לשורש להתקשר ב', ממש.

גדול  סוד וזה וזמן. עת בכל בתמידות להיות 

הלכות בלקוטי  ועיין  לצדיקים, (חושן בהתקשרות 

ג ') הלכה חובו לגבות שליח העושה הלכות  מה משפט

נוראים, דברים שם וכתב זו  בענין שמאריך 

מקבל çéעיי"ש  הצדיק לפני שכשנמצא והיינו, .

נשמתו לשורש אליו  וכשמתקשר פנימי, אור ממנו 

_________________________

במחצב יז. נכלל הנשמות  ומחצב דצדיקים זה ענין ובכל מ"ט ), (דף  חכם ובתורת  זי"ע הרש "ב מאדמו"ר הקבצו מאמר עיין

שנעשה  לא אך  ית "ש, הבורא רק מציאות שום שאין ידם על שנתגלה דהיינו המרכבה בסוד והוא עמוק  וענין סוד הוא הספי'

מקומות, בכמה בזה והארכנו היחוד, לגלות הצדיקים ענין אדרבא רק  היחוד, היפך ח "ו ישות מציאות  איזה עי"ז  הצדיק

נפרדת  מציאות  שעשה אחר טעות  היתה שזו זה בענין לצדיק  זרוע  אור במאמר תשע "ב שנת החכמה בים ארוך  מאמר (עיין

עולמים  כל מהבורא חוץ בעולם אמיתי כח שום שאין ושכחו מהצדיקים, נפרדת  מציאות  שעשו מינים הרבה וכן ממט"ט ,

באלימה, הרמ"ק  ובדברי בזוה"ק  כמובא החוצב ביד כגרזן רק  הספי' כל ואפי' הצדיקים וכל ית "ש, ומיוחד יחיד אחד

ואכהמ "ל.

וממשיך יח. נושם שהוא ונשימה נשימה ובכל ורגע  עת בכל באמת  בו ודבוק  להצדיק מקורב להיות  העיקר כן ועל שם, ז"ל

לה' להתקרב ויזהר יתברך ובה' בהתורה שדבוק  האמת  מהצדיק נמשך שלו החיות  שהיא  הזאת  שהנשימה תכף  יזכר חיים הרוח 

עכ"ל. ונשימה, נשימה בכל יתברך  ה' את  ולעבד ונשימה, נשימה בכל ולהצדיק ולהתורה יתברך

אינו  ולכאורה האהל' מתוך ימוש  לא נער נון בן 'ויהושע וז "ל, ה') הלכה קרקעות חזקת  הלכות (חו"מ הלכות  בלקוטי עוד ועיין

התורה  והלא זאת  לקים אפשר איך אלו בדורות שכן מכל בודאי הגוף  צרכי ולעשות  ולשתות לאכל צריך היה הלא כי מובן,

זה  ידי על רזין, מלאים  הם ומעשיו רבו דברי שכל שמאמין הנ"ל בבחינה חכמים אמונת  ידי על אך זמן, ובכל אדם בכל היא

משנה  באילנו הדר אתרוג בחינת וזה האהל, מתוך  ימוש לא בבחינת תמיד והוא אהלו מתוך מש אינו רבו אצל שאינו בעת אפלו

לשנה, משנה תמיד בו דר הוא וצמיחתו גדולו כל שמשם ויקירא, רבא אילנא בחינת רבו, בחינת שהוא באילנו, שדר לשנה,

עכ"ל. הנ "ל, האהל מתוך  ימוש  לא בחינת



לנפשך  חכמה דעה לב 

לגבי הוא וכן  מקיף, אור  ממנו  מקבל בפניו שלא

הליכה  ע"י רק  אליו  שהמתקשרים העליון הצדיק

אור  כח בעיקר מקבלים הק ', ספריו  ולימוד ציונו  על

ע"י גם אליו והמתקשרים הצדיק, של המקיף

עמנו, החיים תלמידיו ותלמידי לתלמידיו  שימוש 

פנימי. אור גם מקבלים

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



שבת  לג הלכ'

שבת  הלכ'

 úåìôù  ìù  ú" å÷ìá íéòè÷ øîåì øúåî  íàä

 úåøîøîúäå

 ìàù [à מותר האם למורנו התלמידים אחד 

שכידוע  בשב"ק, תפילות  לקוטי לומר

עצמו על מאד שמתמרמר  מקומות  ריבוי שם יש 

ושפלותו הפחותה דרגתו  ועל חטאיו  וגודל

האסור  צער לעורר  שיכולים וכו ' נוראים בביטויים

ר' לבנו שכתב אי ' ממוהרנ"ת ואמנם בשב"ק ,

שאין  הקטעים ידלג בשב"ק  לקו "ת שכשאומר  יצחק 

הנ"ל. קטעים לכל  הכוונה ולכאו' בשב"ק , לאמרם

åøåáò âðåò àåäù éîì øúéää

íðîàå [á לקולא סברא קצת בזה מו "ר  צידד 

למי שמתיר הק ' השל"ה דברי ע"פ 

חטאיו, על להתוודות בשב"ק  חלום תענית שעושה

עונג  שהוא לפי  בשב"ק מותרת  שהתענית  שכמו 

בשביל  עונג הוו  חטאיו  על והתשובה הוידוי  ה"נ לו ,

שאמירת למי  להקל לצדד יש  וכעי"ז המתענה,

עבודתו דרך  הוא שכן בשבילו  עונג היא הלקו"ת 

תשובה  עמו  ועושה למוהרנ"ת שמתקשר ה' את 

במ"ב אשכחן מזה ויותר  וכו ', סק "ד )ווידוי רפח (סי'

אם  צערו על לבכות שהתירו והתו "ש  הא"ר בשם

עונג  לידי מהבכיה ויבא אח"כ , לו  יקיל הבכיה ע"י 

נעשית עצמה כשהבכיה הט"ז, עליהם שנחלק  (אלא

הבכיה, ע"י קל לו כשנהיה אח"כ  רק בא והעונג בצער,

דשפלות ובדרך בתפילות  שרגיל  למי דידן בנידון אך 

תיכף הוא העונג שאצלו להיות יכול  דמוהרנ "ת  עצמו

לכו"ע) שרי אולי .ובזה

äáåùúäù  ô" ëäåéã øåà 'éçá ú"ðøäåîã øåà

 úåìãâã ïéçåî êøãá àéä

òåãéëå] [â שהאור עצמו על העיד  מוהרנ"ת

ר "ה, של האור  הוא רביז"ל של

הכיפורים, יום של האור הוא שלו (כידוע והאור

המרבה  'חנון תיבות על פטירתו לפני רבות שחזר

'נתן') שבגימ' בספה"ק לסלוח' שאי' מה וידוע (לקו"ת,

ב) יד , יוהכ "פ שה"ש של והוידוי והתשובה שהעינוי 

ברעב', 'לחיותם בבחי' גדול ואור חיות בהם יש 

תשובה  כדרך  אינם יוהכ "פ של והוידוי והתשובה

בקטנות הנעשים השנה ימות של וחרטה ווידוי

מותר ובצער, הוידוי שבשעת מהאריז"ל (וכדאי'

בוהעצבות ) שמאיר  ונשא רם יו "ט הוא יוהכ"פ  אך  ,

נעשים  והחרטה הוידוי שאפי' עד  כ "כ גבוה אור 

אור  בהם שיש עד  מאד וקדושים גדולים במוחין

טהרה  להמשיך בכוחם שיש  עד גדולה וחיות

ימי שבמשך  אף החמורים, החטאים כל על וכפרה

'לפני בבחי ' תשובה, ע"י כפרה להם אין השנה

תטהרו' גבוהה הוי "ה לדרגה ביוהכ"פ שעולים (כדאי'

וגו') הוי"ה 'לפני .הנקראת

æ" ôòå עד לקו "ת באמירת הרבה שהרגיל מובן 

כנ"ל  שהוא דמוהרנ"ת  לאור  שנתקשר

ואור  חיות עונג מרגיש  הרי יוהכ "פ, של האור  בחי '

יש  ולדידיה שבלקו"ת , המופלגים לשונות בכל גדול

למתענה  שמותר כפי בשב"ק, אמירתם להתיר

הוא  שעונג היות  בשב"ק להתוודות  חלום תענית 

וכנ"ל]. לו ,



לנפשך  חכמה דעה לד

באב  ט "ו ליום 

÷"äøåúä ãåîéìá åá óéñåäì  ùéù ––––  ÷åæéç  éøáã

äçðî éøçàù î"å÷éìáù øåòéùá øîàð

 è" ìòáä ä"øì äðëä áà å"è

 òåãé [ àהצדיקים מאמר מאמר יששכר שער (עי'

סי' ושלום חיים דרכי ס"ב, מגל תבר  יום

וחתימה תרפד ) 'כתיבה הזכירו  כבר באב שמט"ו 

באב')טובה' עשר ד'חמשה הגימ' הרבה (שהוא ויש  ,

ויש  אלול לר "ח להמתין  שאין ע"ז מצדיקים מימרות

הספה"ק  [וכמאמר מעכשיו, כבר ההכנה להתחיל

בלק ) פר' ישראל  ישמח דברים, פר' דפרקא על (אגרא

הגמ' ע"א)דברי  סא דף  ארי(ברכות  אב 'אחורי  (חודש

אריה) אשה'שמזלו אחורי שמזלו ולא אלול (חודש

ישראלבתולה) בעבודת ואי ' ראה), מהרה"ק (פר'

אלימלך  ר ' הרבי  בשם זי "ע מקאז 'ניץ המגיד 

בהמה  למעשר ר "ה באלול שאחד זי "א, מליזענסק 

ה"ה  אלול בר "ח בתשובה להתעורר  שהמתחיל

קודם  יום ארבעים הוי באב ומט"ו בהמה, בבחי '

הולד  יצירתיצירת שהוא העולם נברא אלול  (שבכ"ה

הוולד ,הוולד ) יצירת  על בשמים מכריזין כבר  שאז  ,

ימי לקראת ומכינים בשמים כבר  שמכריזין היינו 

זי "ע  צדיקים וכמאמר  הבעל"ט, הדין ויום ר"ה

למעלה, למשפט הכסאות כבר  ומזיזים שמכינים

לקו "מ נט)[ועיין סי' ענין (קמא על מרמזת  ם שאות

לדין  ההכנה כבר שמתעורר  ומובן  והדין המשפט

קודם]. יום מ'

ìëå åîöò øéæçäì –––– ÷"äøåúä ãåîéìá  äôñåä

äáåùúá  íìåòä

ì"æçáå [á' ע"א)אי לא דף  להוסיף (תענית  שיש

באב, ט"ו  מיום התורה"ק  בלימוד 

העולם  כל את ולהחזיר לחזור  העיקרית הדרך שזו 

רביז"ל וכדברי  שלימה, יד )בתשובה סי' קמא (לקו"מ

באותיות לעורר לכוין צריך  בלימודו שהאדם

שכולם  ישראל נשמות שרשי את שלומד  התורה

התורה  באותיות  בתשובה àאחוזים ולהחזירם ,

הק' הבעש "ט מרבינו דאי ' וכמו  (המובא שלימה,

_________________________

חוצה",א. מעינותיך  "יפוצו ה) (משלי שכתוב כמו תורה, ידי על אלא התשובה, בעלי עם הגרים את  לקרב אפשר ואי שם, זל"ק 

יקר  תוציא "אם ט"ו) (ירמיה וזהו תורה', אלא כבוד 'אין בה, ילכו הדרך להם להודיע  מבחוץ, שהם אותם להשקות שצריך

"מוציא  נקרא זהו כי יתברך'. השם לעבודת  אדם בני שמקרבין 'אלו ע"ב) פה מציעא (בבא לברכה זכרונם חכמינו ואמרו מזולל",

אזי  ליה, ומשבחין מודין כשהעכו"ם היינו ה'", גוים כל על "רם קי"ג), (תהלים דגלותא, מזילותא - "מזולל" כבוד, הינו יקר",

אלא  לגרים, הן ישראל, לרשעי הן - התשובה להתעוררות לבוא אפשר ואי מהחשך, הכבוד נתעלה אזי כבודו", השמים "על

רבוא  ששים הם התורה כי דיקא, 'חוצה' - חוצה" וכו' "יפוצו שכתוב, כמו שם, שהם מקום אל להם שמאירין התורה ידי על

במחשבה  עלו 'ישראל כי הוא, בריך דקודשא במחשבה למעלה שורש  הנשמות לכל ויש נשמות, רבוא ששים כנגד אותיות,

שהוציא  התורה אותיות  ידי על הנשמות וכשנתעוררים גרים, נשמות  נבראים הנשמות  זווג ידי ועל א) רבה (בראשית  תחלה'

נבראים  שבמחשבה הנשמות  התנוצצות  של הזווג ידי ועל מזה. הארה מקבל שזה זווג, בחינת  זה - לזה זה ומתנוצצים מפיו

כל  על נקרא ישראל ששם נמצא ישראל', 'פושעי נקרא (כי עליו נקרא ישראל ששם זמן כל ישראל, הפושעי גם גרים נשמות



באב  ט"ו להליום

תקכב) עמ' תרס"ו תופש בהמשך  כשאתה שהעצם 

חכם  מהתורת אי' וכן בכולו, תופס אתה במקצתו 

ע"ב) מט יחוד שבכ (דף  יש  אומר שהאדם תיבה ל

הק ' הבעש "ט וכלשון  שלם, עמודדשמו "ע נח (פר'

ועו"מ) טו או' נשמותהתפילה  עולמות  יש אות  שבכל

בדבקות התורה"ק לומד  כשאתה וע"כ  ואלקות,

כל  ואת  עצמך  את  מחזיר אתה בהש"י גדולה

להש"י, שלימה בתשובה עמך  העולם

 êìåäå  óéñåî  íðéðòù äëåðçä éîé –––– ïôåñ  õåòð

 øåà óéñåî –––– áàá å"è –––– ïúìéçúá ––––

 ÷"äøåúä

ïéðòå [âבט"ו התורה"ק בלימוד  הוספה של זה

בתחילתן , סופן  נעוץ בחי ' הוא אב,

כידוע  בחנוכה הוא הנוראים הימים שגמר 

זי "ע áמספה"ק  מצאנז  הדב"ח מרן  אומר היה וכן ,

להתכונן  שיש  הנוראים הימים בתחילת  מיד 

מעשה  סוף  מקיימים שהצדיקים היינו לחנוכה,

'מוסיף  הוא חנוכה של והאור תחילה, במחשבה

בלימוד  ההוספה שבבחי' הנרות , בהדלקת והולך'

אור , ותורה מצוה נר  כי אב, שמט"ו  התורה"ק 

קרן  על לכם 'כתבו  האומרים יוונים ישנם דור ובכל

הנס  ועיקר  ישראל', באלקי  חלק  לכם שאין השור

בתורה"ק  העוסקים צדיקים – הכהנים ע"י  נהיה

מים לנחלי  נמשלת  והתורה"ק נטיו'לשמה, ('כנחלים

נטע') 'כאהלים אתוגו' מעלים מים שנחלי  שכשם

את מביאין  אהלים אף  לטהרה מטומאה האדם

טהרה, לידי  כגירסתהאדם ע"א, טז דף ברכות  (גמ'

יאמר) או ד "ה חקת פר' ושמש  הלומד המאור ובפרט ,

בזה  ושוטף פוסק  שאינו  כנהר  שנהיה לשמה תורה

זי "ע  מקאצק  מהרה"ק ואי ' העולם, טומאות כל את 

תרע"ו) לך  פר' משמואל  מיין ,(שם דודיך טובים כי

הדרך  אך ה' וקירבת תשובה דרכי הרבה שישנם

התורה, לימוד ע"י היא ביותר  והמובחרת המעולה

רצופות, שעות כמה התורה לימוד ע"י ובפרט

אי' העבודה פ"ה)ומהיסוד  חמש (ח"ג  לימוד סגולת 

_________________________

ידי  ועל עליונה, במחשבה ושורש אחיזה לו יש הוא', ישראל שחטא, פי על 'אף  ישראל), פושעי שנקרא מאחר עדין, עליו פנים

הארה  ידי ועל נשמתו, משורש ישראל הפושעי לזה הארה ומגיע  השרשים, שאר בין נשמתו  שורש  גם התנוצץ ההתנוצצות 

חכמים, תלמידי בניהם אין חכמים תלמידי מה 'מפני ע"ב) פא (נדרים לברכה זכרונם חכמינו שאמרו וזה בתשובה. חוזר הזאת

הינו  הנשמות , בשרש  תורתו בלמוד ולהאיר לברך  חכם, תלמיד ובפרט  אדם, כל שצריך  תחילה', בתורה ברכו שלא מפני

הנשמות, ומתברכין מתנוצצין ידו ועל המחשבה, תחילת  לתוך  וברכה הארה כשמביא נמצא, שרשנו שם כי תחלה, במחשבה

מאיר  כשאין אבל חכם. תלמיד יהיה בנו גם זה ידי ועל וזכה, בהירה נשמה ממשיך הוא בודאי לבנו, נשמה כשממשיך נמצא

מאירה, ואינה ישנה", "אני ה), השירים (שיר בבחינת היא הנשמה לבנו, נשמה כשממשיך  אז למודו, ידי על התחילה את ומברך

שו  היינו תחילה, בתורה ברכו שלא מפני וזה חכם, תלמיד בנו יהיה לא זה במחשבה מפני עלה ישראל בבחינת  הנשמות, רש

עכל"ק . וכו'. תחילה

בחנוכה",ב. הוא החתימה גמר סוף  "שעיקר חדשים ) כמשלש ויהי ד"ה  וישב (פר' עין בת בס ' הביאו הק' מהאר"י איתא כן

בית  בסה"ק  וכ"כ החתימה". גמר שהוא רבה, הושענא הוא חנוכה עד "כי כ' אלקים) ד"ה לחנוכה (דרוש אהרן תולדות  ובסה"ק 

וזל"ק , כ' עשו) זאת  ד"ה חנוכה (לזאת שלמה תפארת  ובסה"ק אברהם. מגן בסה"ק  וכ"כ ובאמת), ד"ה ע"א מו (לחנוכה אהרן

עתה  נגמר שופר, בתקיעות העבר השנה מראש שנעשה התיקונים מכל  הפעולה כי חינוך  לשון חנוכה זאת היום זה נקרא "ולזה

חנוכה  עד נמשכים התשובה זמני "ולכן לחנוכה) (בהשמטות  מדינאב להרה"ק לדוד צמח בסה"ק  וכ"כ עכל"ק. החנוכה". בימי

זצ"ל  מדינוב דויד ר' הקדוש דודי מרן כבוד מדבר קדוש מפה "שמעתי  וזל"ק  ע"ב) ח (דף  בנימין בני בסה"ק וכ"כ כנודע".

מאיר  חנוכה, עד אלול חודש  מראש  אשר צדיקים בשם שאמר זצ"ל אלימלך  צבי ר' הרה"ק  אא"ז הוא אביו מר מכבוד ששמע

תשובתם  ומתקבלת תשובה ימי בעשרת מלשוב נדחו סיבה מאיזה אשר תשובה, בעלי אותם לקבל הפשוטה יד תבנית  כעין  ברקיע

עכל"ק . בכלל" ועד חנוכה זאת  עד עוברת  היד אין שלדעתו זצ"ל דודי זה על וסיים חנוכה. עד



לנפשך  חכמה דעה לו 

רצופות אי 'â שעות מוואלז 'ין  ומהגר"ח עץ , (בספר

ד ') שעותהחיים ג' לימוד  סגולת  הגר "א רבו  בשם

כל  על כללי  לתיקון  שנחשב לשמה, בלילה רצופות 

-ãהעוונות כפשוטו  ללילה הכונה הדברים ופשט ,

מש "כ  לדבריו להסמיך ויש עלוה"ש , עד מצאה"כ

התורה  הולך בלילה שהלימוד  בליקו "מ רביז"ל

בזה  [וי "ל לשמה. ללימוד נחשב וא"כ הק ', להשכינה

והאדם  ללילה הנחשב וקושי  הסתרה שבזמן עוד 

ואמונתך  בבחי ' באמונה התוה"ק ללמוד  מתחזק

על  כללי לתיקון כזה לימוד שעות ג' נחשב בלילות ,

העוונות]. כל

ùúä êøã ø÷éò úå÷áãáå  úåëéàá  äôñåäá äáå

 ÷"äøåúá

äæå [ã תורה"ק שילמד ע"י התשובה דרך עיקר 

אור  להשפיע בכוונה בקדושה בדביקות

ישראל, נשמות  שהם התוה"ק לאותיות אלקות 

שלומד  אדם שיש  יחסר , לא ראשך על ושמן בבחי '

השלימות, אינו וזה הש"י על לחשוב בלי תורה"ק 

זו הש "י  על וחושב תורה"ק  לומד  אדם אם אך

הרה"ק  לגיסו הבעש"ט וכמ"ש  הנכונה, המדרגה

שם  ליחד תיבה בכל לחשוב שיש קיטובער ר"ג

תיבה  בכל כן  יכול אין  ואם אלקות, נשמות  עולמות 

אי ' הרי הצדיקים מדריגת הריב"ששזו )ä(בצוואת

ומהתניא מה, זמן כל זה בענין יחשוב (פר'שלכה"פ

בשעה מ"א) פ"א שלכה"פ לחזור å אי' הדרך וזו  ,

ע"י בתשובה העולם כל את ולהחזיר בעצמו 

וכדאי ' בהש"י, בדבקות ללמוד ומתעלים שעולים

זי "ע מוהרנ"ת  ה"גמהרה"ק  ת "ת  הל ' יו"ד  (ליקוה"ל

ב) בתורה,אות עמלים שתהיו חז"ל דברי על

התורה"ק , ע"י  הש"י עם קשר לקבל עמלים שתהיו

התורה  שיהיה שעמלים התורה"ק  עמל מעיקרי  וזה

ית"ש  ובוראו ליוצרו נח"ר  לעשות  באמת, לשמה

ולהוסיף  להתעלות  ימינו, כל העבודה וזו  באהבה,

בהש"י. באמת בדבקות התורה"ק  בלימוד

 åæå ואילך באב מט"ו  להוסיף המיוחדת  העבודה

האמת נקודת זה ודבקות  הזאת, הק ' בעבודה

לרמז  יש  [אולי  בעצמו ע"כ  לעבוד  צריך אחד  שכל

מתחלקים  אלו שבימים מקומות שיש  מה בזה

יותר  נמצא יחיד  וכל התורה"ק  ומקומות החבורות

_________________________

שעות,ג. תענית וע "ד בעלמא טעימה ענין ובלא אחר בענין דיבור הפסק  שום בלא שעות ה' ערך ללמוד לו והקובע שם, זל"ק

עכ"ל. מעולה. וכפרה לתשובה אדם אותו ומביא ומכפר ומזכך  המועיל נפלא ענין הוא זה שדבר נ"ל

רוח ד. כי וסיפר, עוונותיו. כל לו מוחלין לשמה, בלילה שעות ג' ללמוד שנזהר מי שכל מווילנא), (הגאון רבנו אמר שם, ז "ל

עבורו  שיסלק מהנער הרוח  וביקש  ימות, ולא וילנא מגדולי אצלו שיבואו הבחור וצוח  בוילנא, אחד בחור בתוך  נכנס  אחד מלמד

המעשה  אודות הנער וישאלהו בחייו, המלמד את מכיר היה והנער עדן. לגן לבוא יכול אינו זה מפני כי חוב), (לבעל זהובים ח "י

זולת  זה, על לי מחלו זה] [בגלל לשמה, בלילה שעות ג' שלמדתי "מה והשיב, בכך, נעשה מה לו, הידוע עריות בגילוי המגונה

ע"כ. לחבירו. אדם שבין עבירות 

ית ',ה. מהבורא בלימודו עצמו מתרחק  שלפעמים לומד, הוא מי לפני עצמו ליישב צריך כשלומד נד), אות  קה"ת  (במהדו' זל"ק 

עכל"ק . שעה. ובכל עת  בכל עצמו ליישב צריך  [הוא] לכך

הלימוד ו. בתחל' הוא לעכב לשמה ההכנה שעיקר כנודע  לפחות  זו הכנה צריכה ללמוד שיתחיל קודם היום באמצע וכן שם, זל"ק 

ולשמה  לשמו או ס "ת  קדושת  לשם כותב הריני הכתיבה בתחלת  שיאמר ודיו לעכב לשמה שצריכים וס "ת  בגט וכמו בבינונים,

"פ כו', עכ ושעה שעה  בכל "ל הנ זו בהכנה להתבונן לו יש רצופות הרבה שעות המשכה וכשלומד היא ושעה שעה בכל כי

יצירה] שבס ' ושוב רצוא [בסוד למקורה חוזרת שלפניה שבשעה החיות והמשכת  התחתונים להחיות עליונים מעולמות  אחרת

היום  שעות בי"ב ב"ה הוי"ה שם צירופי מי"ב אחד צירוף שולט שעה בכל כי התחתונים של טובים ומעשים התורה כל עם

ע"כ. כנודע. בלילה אדנ "י שם וצירופי



באב  ט"ו לז ליום

שיש  הפנימית הטובה והנקודה והכוונה עצמו, עם

והש "י עצמו  עם נמצא אחד  כל שיהא כדי  היא בזה

בהש "י הדבקות ענין על יותר לעבוד  ויוכל לבד

ימצאונני משחרי  וכל התורה"ק] לימוד  בעת 

בדביקות תורה"ק  ללמוד הדרך  את  לחפש שצריך 

העולם  כל ואת  עצמו  את  בזה ולעורר  ולהחזיר 

בכל  חנוכה של האור  מאיר  ובזה בתשובה לחזור

העולם  בכל ומרבה והולך , המוסיף אור  העולם,

ידי על בתשובה שחוזרים ותלמידים בנים בחי '

וכמאמר  במקומו , בדבקות  שלומד  התורה"ק  לימוד

בך  לו עוז  אדם 'אשרי  עה"פ זי "ע (בלשון החוזה

בלבבםיחיד ) רבים)מסילות  לימודו(לשון שע"י – '

ישראל  בני  לבבות  בהרבה מסילות עושה ביחידות 

לחזור  ישראל לנשמות אכי "ר .ומאיר להש "י 

ùîî  ú"ñë àåä  äéäð éåàøë  ÷" äøåú ãîåìä

éîå [äבהש "י ובדבקות  ביר"ש  תורה"ק שלומד

עד  שבתורה"ק  אלקות לגילוי  זוכה

שהלומד  התורה, עם אחד  בעצמו  הוא עי"ז שנהיה

דברים  ב' והתורה הוא הרי  בחיצוניות תורה"ק 

אור  נכנס כראוי ביר "ש תורה שלומד אך נפרדים,

בעצמו התורה הוא שנהיה עד  ובשרו  לדמו התורה

[וכדברי ממש ס "ת  בקדושת  ונפשו  גופו שנתקדש

ע"ב)חז "ל כב דף  טפשאי(מכות כמה רבא 'אמר

קיימי ולא תורה ספר מקמי  דקיימי  אינשי  שאר 

ואתו ארבעים כתיב בס "ת  דאילו רבה גברא מקמי

התורה"ק  הלומד רק זוכה שלזה חדא'], בצרו  רבנן 

הפסוק  וכלשון  ודבקות , יר "ש עם היינו דעת  עם

יב) ח, שהתורה"ק (משלי ערמה', שכנתי  חכמה 'אני 

היינו ערמה לו  שיש במי  רק שוכנת החכמה שהיא

בהש"י. שדבוק 

 àåä  åìù ãéâîäù çéëåäì ì"çîøä úáåùú

äùåã÷ã àøèñî éúéîà

 úîàáå [ å שלא יראה זה בענין ומעיין  הבודק 

בכל  הבקי אמיתי  גאון  מצינו 

הלומד  אצל רק  חלקיה בכל בעמקות התורה"ק 

בהש"י, ובדבקות  ביר "ש וגדול כראוי  התורה"ק 

בגלותא' 'שכינתא של מציאות שישנה שאף  והיינו

בנגלה  התורה"ק  מחלקי  חלק  שאיזה להיות שיכול

ירא  שאינו מי  אצל ובשביה בגלות  יהיו  בנסתר  או 

נפולים  וחלקים ניצוצות של בחי ' רק זה הרי שמים,

חלקי בכל אמיתית גדלות אך  התורה"ק, של

וישנה  הקלי', אצל שתפול מצינו  לא התורה"ק 

שכידוע  זי"ע, הרמח"ל שהשיב ממה לזה אסמכתא

התורה"ק , רזי  את  שלימדו קדוש מגיד לו היה

שחיבר  העצומים בספרים אבדו שכתב (שרובם

בעו"ה) וחשדומעמנו עליו ונחלקו  קמו  בדורו ורבים ,

מהקלי ' והיה שהוא נשוי היה ולא צעיר שהיה (היות

מצד גבוהות  כה למדריגות  שיזכה בעיניהם לזר נראה

ה"ה הקדושה) הרמח"ל, של מרבותיו  אחד  ושאל ,

מהאריז "ל אי ' הלא באסאן, ישעי ' שער הרב (בריש 

קדוש רוה"ק ) שיהא מגיד לקבל קשה הזה שבזמן

מהקלי ' ונקי  שהגר"א æ לגמרי [וידוע בחו "ל ובפרט ,

מוילנא זלמלע ר ' להגאון  הגר"ח שלח (אחי

שאינומוואלאז'ין) אליו  שיבא המגיד לקבל שיסרב

שבא çנקי הטמא מהמגיד  המעשה ידוע וכן ,

רצה, ולא ממנו שילמד  עמוקות  המגלה את לפתות

_________________________

הם ז. אלו כי מגידים, בספרים ונקראים וסודות עתידות אותם ומודיעים אדם, בני אל המתגלים המלאכים ענין וזה שם, זל"ק

כפי  הוא והכל להם, שמתגלים מי ויש  כלל. להם מתגלים הנז' המגידים שאין אנשים ויש  ובמצות , בתורה אדם מעסק  נבראים

הנעשים  המצוה או מהתורה הנעשים הם לגמרי אמיתיים מגידים ויש בזה. להאריך ואין מעשיהם, כפי או נשמותיהם בחינת 

בחינה  איזה לו היה האדם אם כי הוא והטעם ושקר, כזב תערובות  בהם ויש  דבריהם במקצת משקרים מגידים ויש  בשלימות 

אומר  שבו הטוב ובחינת  טו"ר, כלול הוא משם הנברא המלאך  גם הנה שעשה, המצוה או התורה באותה שקר דבר או רעה

עכל"ק . וכו'. כזב. דבר אומר שבו הרע  ובחינת  אמת  דברי

הקטן ח. אחי אצל אותי (הגר"א) רבינו ששלח עובדא, הוה "ובדידי לספד"צ, הגר"א לבי' בהקדמתו מוואלאז'ין הגר"ח  כ"כ



לנפשך  חכמה דעה לח

אותו  את  תמורתו  שמצא השבור עד צבי הרשע

מכל  שהדיחו  עד הימנו ללמוד שהסכים שר "י 

היו הרשע אותו לתלמידי  וכן  רח"ל, היהדות

קדוש  שלך  שהמגיד לך  מנין  וא"כ  טמאים], מגידים

הרמח"ל לו וענה ונקי, ובני טהור  הרמח"ל (אגרות

מג ) אגרת מסטרא דורו הוא ודאי שלי שהמגיד 

התורה  בכל בקי שהוא כך  על והראיה דקדושה,

לענות יודע אותו שואל שאני  מקום ובכל כולה,

בעמקות שליטה èולחדש אין  שלסט"א כנ"ל והיינו  ,

של  חיצוניים חלקים שרק כולה, התורה כל על

הסט"א אצל בגלות  נפלו  חצותהתורה"ק (ובתיקון

לחיצונים) שנפלו התורה"ק  רזי על  בוכים ואף אנו ,

התורה"ק  כל שידע שייך  לא סט"א של מלאך

התברר בעמקות, הדורות במשך  שאח"כ (וכידוע

כמו  שלו, המגיד ושל  הרמח"ל  קדושת  מגודל האמת 

והרמח"ל הדורות , וצדיקי גדולי כל  והעידו שהסכימו

_________________________

מגיד  מלאך  שום  יקבל שלא משמו, בציווי לו לאמר זלה"ה זלמן מוהר"ש הגאון קדישא חסידא דמיטב, מילי בכל ממני וגדול

שנה  מאות ב' לפני זה היה מגיד, לו היה הב"י מרן כי אף  ואמר, מגיד, מלאך אליו יבוא כביר לא בזמן כי אצלו, יבא אשר

קדש  כולו שיהיה כלל אפשר אי בחו"ל ובפרט המתפרצים שרבו עתה כן לא הקודש, אדמת על שרוי והיה כתקנן, הדורות שהיו

ע"כ. כלל". ערוב שום בלי קדשים

להדרת ט. אני חייב אשר תחת  נר"ו. ורבי מורי הראשה אבן יקרת פנת ונשא ירום הגדול ההר הק ', מכתבו מלשון קצת נעתיק

שבת  ערב אלי הבאה תורתו כבוד אגרת לדברי עתה אני משיב הבא, העולם לחיי הביאני אשר תמיד הימים כל תורתו כבוד

אשר לאיש  עושה הייתי שלא מה וחשש  ספק כל הטהור מלבבו להסיר שעבר ודאיקודש אך דיבר כמוהו פליאה אלה הרבה 
אמר  כאשר דברים  יאמר  קדוש פה על לי כלם היא קדושים דברים לאמר הס"א לבא בישראל כזאת היתה ומתי ולמה ואיך  ,

ועתה  ראותו, אחרי תורתו וכבוד המה, עידיהם אשר והחיבורים הספרים מן יותר זה על יותן אות מה או חיים אלקים דברי

תורתו, כבוד הדרת נא יאמר לבבו על אלה דברים יעלה רואהו הוא קצהו קהלת על ומחיבורי התיקונים ספר תבונתו עיני תחת 

כל  זה והיה לסתור, אם כי איננו ראיה שהוא איש יחשוב אשר כל באמת כי הזה, הדבר על לאות  והיה יעמק, או שאלה יגבה

החפץ  כל לעיני או לעיניו בי ידבר ומלאכו ה' ירד אשר רק כי רוחו יניח דרך  למצוא ידעתי לא מזה וחוץ עתידות גילוי וכל נס 

בליעל, מאדם ה' ודבר תורה תצא ומס "מ יכסה שופטיה פני רשע ביד נתנה הארץ פיה על הקערה להפוך  יצא מהיכן יאמינו אם

הוא  ברוך הקדוש של ומסתורין נעדר לא איש  הקדושה תורתנו בדברי סתום כל לבאר לאל תודה לי נתונה הרשות עתה כי

טעות  נפשי חי זאת ? תעשה ס"מ  ויד ידי על עתה נגלו לאל תודה זלה"ה האר"י בדברי ועומדים כסתומים אם כי נגלו לא אשר

הדרת  לב ספק בדרך  אפילו אליו יטה אשר דעתי לנוח לי אפשר ואי מפיהו זה דבר הוציא אדם ראשון  ביד זה, הוא משגה בדבר

ושלום?! חס הס "א מן הכל ודילמא זלה"ה האר"י דברי שכן וכל הם אמת זלה"ה הרשב"י שדברי מוכח מאן עתה כי תורתו כבוד

המשפט אלקי איה או ונעלם רז  כל לפרש הס "א ביד רשות  שיהא לחשוב, זה דבר חושב אני ושלום חס ככפירה ובתמים באמת

רוח  תבא אשר לעולמו משים היה הזאת והמכשלה בשפטו, אלוק  היצדק יענני אמת  דבר על עתה רואה, אין הארץ את ה' עזב

לשדי  חלילה בריותיו על בטרוניא בא הוא ברוך  הקדוש  וכי לו, יאמר קדוש צד מכל כי מבין, ואין העולם את  לבלבל הטומאה

לחשוב  היא תורה של עלבונה ולא יעשה, הארץ כל ושופט  זאת  עושה היה לא בתומו מתהלך ואדם הוא, וישר צדיק כי מעול,

דין  אלה דברים יצאו מי מבטן דעתי לפי כי בעד יכפר הטוב ה' נכר? אל ביד ותועבה טומאה כי נעשית, לבד חול לא עתה כי

וכו'. וכו' הוא ברוך  הקדוש המלכים מלכי מלך לפני להשיב צריך  היה וחשבון שתמסר רב להאמין אנו צריכים  טרם באמת
כל  יסוד התחלתי מבראשית חלקן בפירוש היום  ואני ממנה, סוד כל לגלות הוא שיוכל נבין אחר ס "מ , ביד  כולה  תורה

? זאת לעשות תוכל "א  והס נעדר , לא איש לאל תודה לי נגלה כמן המעשים האמת החכמת  מן להתרחק מיד צריכים היינו

היו  מצוא אם עולם של צדיקו מעגל זה לא אבי, הדרך זה לא המכשולים, בה רבים כה אם אוכלת אחד האש  בדברי מוצאים

הדרת  יקר לגודל רק  כי דברי על ימחול יחנני יצא הנביא ומיד הוא קודש הכל אם אך ידברו, אז חובה לכף נידון להיות  שיוכל

עכל"ק . אחר. לפני ולא האלה הדברים כל לפניו דברתי גדלני כאב אשר תורתו כבוד
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המובהק מהסימן מהקדושה שלו שמגיד ידע עצמו

).é הנ "ל

 çë àìì ÷"äåøå  íéúôåî  äàøîäî úåøéäæä

 ÷"äøåúä

ïéðòå [æלדידן גם נוגע הנ "לזה שאלה לנו (שאין

מגידים) אל לגבי מתפרסם שלפעמים

גילויים  רוה"ק  עניני אצלו נראים שפתאום אחד

מוחזק  שהוא יודע אתנו  ואין  וכדו ', מופתים ועשיית 

ודאי הרי  הק', בתורה בקי  ושהוא בקדושה תמיד

אש  המאורי בבחי ' שהוא הרבה לחוש  שיש

רביז "ל מהם שמדבר  סז)הקדריים סי' תנינא ,(לקו"מ

מהסט"א  הוא בדרכיàéשכוחם שהלך המוחזק  ורק ,

הרי התורה, בכל שבקי מי  ובפרט ימיו כל הקדושה

שנשמעים  והמופתים קדשו  רוח אל להתייחס  יש  אז

דקדושה. מסטרא שהם עליו 

 ÷"äåøî  äåáâä  ÷"äøåúá æåðâä øåà

åðéáøìå [ç תלמיד היה הק' (הרה"קהבעש "ט

נתיבים  מאיר בעל מרגליות מאיר ר'

שםזי"ע) שכותב ובועז , יכין  סוד ספר  (פ"ב)שכתב

בדבקות תורה"ק  ללמוד הק' הבעש"ט רבינו  שדרך 

התורה"ק  אותיות בתוך שגנוז  א"ס ואפי 'áéדאור ,

_________________________

שלא י. דברים וחידש  דופי, ללא היתה שתורתו נבט  בן ירבעם על ע "א) קב דף (סנהדרין הגמ ' מדברי זה בענין לעיין יש אמנם

שבזמן  י"ל (ואולי כשדה, להם גלויים התורה טעמי וכל השדה', כעשבי לפניו דומין חכמים תלמידי ו'כל מעולם, אוזן שמעה

בית  במלכי מקנאתו אח"כ שבאה שלו הנפילה לפני עדיין היה לשדה השילוני אחיה עם ירבעם שיצא הגמ' שם שמיירי ההוא

שנאמר  ואחיתופל דואג על ע "ב) קו דף  (שם הגמ ' מדברי לעיין יש  ועוד בתורה), העצומה גדולתו את  איבד מסתמא וכשנפל דוד,

שכל  שם הגמ ' מש "כ ע"פ  בזה וי"ל באויר, הפורח  במגדל איבעיות ) מאות  ארבע  (או פסוקות  הלכות  מאות  ג' להם שהיו עליהם

בבחי' תורתן כל שהיתה עי"ש ) ע "ב מט דף סוכה הש"ס (בגליוני ענגיל הגר"י בזה ומפרש ולחוץ, השפה מן היתה תורתם

שלו  הק' המגיד אצל שראה הרמח "ל משא"כ בתורה"ק, האמיתית בעמקות  ולא קל') 'עיון (ובלשונו בלבד חיצוניות  ידיעות

התורה. בכל נוראה עמקות 

הדור,יא . בני כל דהיינו כולנו, ואזי 'בית', בחינת  ויש 'ראש ' בחינת  יש  אזי בית, הראש  שהוא הצדיק  זה כשיש  ואזי שם, זל"ק

שמות  ושלום, חס  מתגברין, אזי כנ"ל, ה' שם בחינת  הפאר, שהוא הראש  זה ונתעלם כשנסתלק  אבל בית, בני בחינת  כולם

הנ "ל  ראש כנגד שהוא אחרא, הסטרא של ראש  בחינת  והם כנ"ל שקר של המפורסמים בחינת  שזה החיצונים, של הטומאה

של  הטומאה שם בחינת  שקר, של מפורסמים בחינת  אחרא, דסטרא ראש  בחינת שזהו חוצות", כל "ראש  בחינת  דקדושה,

בחינת  ושלום, חס  נתעלם, כי חוצות, כל ראש נקרא כן ועל ושלום חס  בחוצות , ומתגלגלים בית, אין ואזי ושלום, חס החיצונים,

ציון  בני חוצות , כל בראש  קדש  אבני "תשתפכנה נאמר, זה ועל ושלום. חס  בחוצות , ומתגלגלים בית, אין ואזי בית , ראש 

ונתעלם  נסתלק כי חוצות', כל 'בראש ושלום, חס  מתגלגלים, קדושים שישראל דהיינו ד) (איכה וכו' בפז " המסלאים היקרים

'ראש בחינת החיצונים, של הטטמאה של שם בחינת שהוא ההפך, ושלום, חס ונתגבר, האמתי, הצדיק  דהיינו בית, כל הראש 

עכל"ק . כנ"ל. חוצות'

וכאשר יב. זרה, כוונה שום בלי לשמה ללמוד א"ע שמכין וזכה נכונה במחשבה הלימוד קודם שיחשוב שם, מלשו"ק  קצת  נביא

ובחסידות בתורה הגדולים מוריי לזה אותי בעש"ט הזהירו ישראל "ר  מוהר "ר הדו מופת החסיד  הרב ידידי ובתוכם 
"ה  מנר"ן זצללה חלק לקשר ובמחשבה בדיבור ופועל בכח האותיות עם וטהרה בקדושה א"ע  לדבק  לשמה בלימוד רצוי' כוונה

ולהתדבק להבין וכשזכה נצחיות . אמיתיות וחיות אורות  שפע ומשפיעות המחכימות אותיות  אור ותורה מצוה נר בקדושת  ח "י

בהם  המתדבק עיני שמאירה עינים מאירת  התורה נקראת ולכן עתידות אפילו ממש האותיות מתוך להבין יוכל קדושים באותיות

ותומים  אורים של האותיות כמו ובטהרה ישראל בקדושה "ר  מוהר הרב מורי עם  האהבה  בדביקות שהכרתי  מיום ומילדותי
יחי' באמונתו צדיק וחכמתו ופרישות חסידות ברוב ובטהרה בקדושה הנהגותיו הי' שזה  נאמנה ידעתי הנ "ל "ה תנצב

לי' גלין שם.דמטמרין קדשו מלשון ע"כ וכו'". דבר הסתר ה' כבוד
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לצפות יכול היה ולא ודינים הסתרות שיש  בזמן 

יכול  היה סופו , ועד  העולם מסוף ברוה"ק כדרכו 

הגנוז  האור  ולמצוא התורה"ק  באותיות להסתכל

אוא  שהוא וכו',שבהם, דא"ק  בחכמה הגנוס  "ס

והיה  התורה"ק , אותיות לתוך עד  ומשתלשל

זי "ע  דיסקין  המהרי"ל הדור גדול אצל מעשה

לה  וענה בעלה, איה עגונה אשה אותו ששאלה

א' ושאל שם, ומצאוהו  וחיפשוהו  במצרים, שנמצא

שלא  וענהו  הקודש , ברוח לו ענה האם להמהרי"ל

התורה, באור  לו ענה אלא ברוה"ק , השתמש

הקודש . מרוח התורה אור  שגבוה

äøåúë éåä äøåúä øåàù áéöé éøáãä ùåãéç

 æ" ôò ñ"úçä éøáã øåàéáå  äîöò

 ùéå [è של החידוש  את  זה למעשה להסמיך 

מקלויזנבורג  יציב הדברי אדמו"ר כ "ק

החכמה זי"ע ים בשו"ת הובא שלו, חורש "י (בשיעור

ו) אות א בשמים סי' לא שתורה שאף שחידש

אך  הקודש, ברוח דברים לפסוק  לצדיק  וא"א היא

התורה  שאור  לפסוק, אפשר התורה אור  ע"י 

של  החסרון בזה ואין  בעצמה, התורה כמו הוא

ע"פ  אך  גדול, חידוש  וזה היא, בשמים לא תורה

המובא המעשה את לבאר  יש  זה (חוט חידוש 

לב) דף אותוהמשולש  שאל זי"ע החת"ס מזקני

קשות תשובות מהר כ "כ משיב איך הכת "ס  בנו 

לעיין  חושש  ואין שבתורה החמורות בהלכות 

שמשמים  החת "ס  לו  וענה יטעה שמא יותר 

ומשיב  הדור פוסק  להיות  אותו העמידו 

שהשיב  בתשובותיו טעה לא ומעולם התשובות 

אח"כâé תיכף  הרי מתשובתו בו שחזר (ופעמיים

ובחזרתו  נכונות היו הראשונות שתשובותיו נמצא

לדחותãéטעה  מקום לפעמים יש  אם ואפי' ,(

_________________________

שאלו יג. ופעם הרמתה, תשובתו השיב השאלה שבא יום באותו עוד רוב עפ"י דברו ירוץ מהרה עד גבור ביד וכחצים שם, ז"ל

דבר  לשואלים ולהשיב למרחוק  חצים להורות עוז בנפשך מרהיב אתה האיך  אבי זצ"ל], סופר הכתב [ה"ה זצ"ל מאוה"ג אבא

קטן  דבר לא כי ידעתי, בני ידעתי לו, והשיב המטרה, תחטיא שבחיפזון תתיירא ולא בחמורות אפי' לידך השאלה בבוא מיד ה'

להשיב  הדרך  להם להאיר לפניהם יצא אשר העדה על איש ה' העמיד ודור דור בכל בני, דע אבל צלותא, בעי ושמעתתא הוא

וב"ה  ע "ז מסכימים השמים מן כי בעליל נראה ממני ה' דבר שואלים ככולם רובם כי ויען שלהם ספיקות ולהתיר שאלותיהם על

להוראתי יסכים ובוודאי ח"ו שיכשילני לקב"ה חושד אינני ע"כ זולת  ולא לבדו לה' בלתי וכוונתי הצורך ככל הראי'למדתי ואם
הוא  אמת דין הדין "מ  מ "כ כ מכוון אינו זצ"ל לפעמים  א"ש אמרי בעל מהגאון חמורה שאלה בא שפעם זצ"ל אבא וסיפר .

מהגאון  מכתב בא ימים ואחרי זצ"ל לאבא תשובתו והראה כדרכו לו השיב הסעודה אחר ומיד הצהריים לסעודת  ישבו בעת

ידעתי  הלא אבי הקדוש  לאביו ושאל זצ"ל לאבי הראה התשובה זאת וגם מיד ע "ז גם לו והשיב דברים איזה על ופקפק  הנ"ל

ורב  כמוהו] בקי ראה לא שנה עשרים שזה הנ "ל הגאון על אמר זצ"ל זקיני [כי גדול לת"ח  בעיניך  א"ש  מאיר רבי חשוב איך 

אם  לי ומה אמת  דין הדין בני לו וענה בדבריך . שפקפק על בעיניך  הרע  ועתה כ"כ במהירות  כותב ואתה לאוריתא איזה חילו

על  לא שח "ו הרבה והתנצל הנ "ל הגאון תשובת בא זמן ואחר זאת, להבין צריך כמוהו ות"ח  כ"כ, מדוקדק  אינה להדין ראי'

דבריו  שבא עד אצלו הי' מפוקפק  ראי' איזה רק השכינה, אחרי מהרהר כאלו המהרהר וכל אמת, דין הדין כי פקפק , הדין עיקר

ע"כ. שנית. הקדושי'

ר'יד . ברכת הזכיר דבריו בסוף  ש "ק , ליל הגיעני גי"ה שם, וזל"ק ע "ב) לד (דף  שם המובא במכתב עצמו החת"ס העיד כן

משא  לעמוס עלי הוא שו"ת ענין כל כי וטעמי פעמים אחד ענין על להשיב שלא גדרי פורץ הייתי לא לתלמידו, ששנה פרידא

או  אסור לשואל בהשיבו די הי' ולזה ריקם השואל להשיב יד"ח יוצא שאיני אלא דאחרינא אחריות ולקבל לישא ברצוני ושלא

וכלת  ששאלו טרם ראו הם גם ומפרשים וד"מ ש "ע ודברי ת"ח  הם השואלים רוב היות  אך – לא ותו חייב או פטור מותר

הלז  דיעה על לסמוך  שיש לומר או עליהם לחלוק  או ההמה הפוסקים כדברי שלא דבר לחדש למצוא יוכל אולי לשאול רצונם

טעות  וימצא אחרי יבדוק שאם כדי השואל הרב שראה כמו שלא פוסק  אני טעם מאיזה להודיע  אני צריך ע "כ וא"כ וכדומה,

ועתה  ונמוקי, טעמי להודיע  אני מחויב וע"כ לטעות, עלול אדם כל כי בידי הי' טעות לפניכם שאמרתי דברים ואומר שאחזור



באב  ט"ו מא ליום

הדין  עצם מ"מ בתשובותיו שמביא ראיותיו

עכתו "ד . נכון , יהא לעולם

 ïåéò  äáøä àìì ñ" úçä  äðåò  äéä êéà

'åàëìå [ é ברוח שמשיב כמי דבריו נראים

א"א  שהלא קשה ובזה הקודש ,

בענין  [ורק  היא בשמים לא תורה כי ברוה"ק לפסוק 

דעות ישנם המציאות  לפסוק åè ידיעת  שאפשר

היה  הלא החת"ס אך רוה"ק , ע"פ המציאות  ולברר

באופן  התורה עניני בכל פסקיו את ופוסק עונה

שאצל  א"ש , הנ"ל יציב הדברי  לחידוש אך  הנ"ל],

לו יש  הרי במוחו התורה"ק  כל שמונחת  הדור גדול

בתורה"ק  הגנוז  האלקי האור  את (כדברי בודאי 

הנ "ל ) הק ' גופא הבעש"ט הוא זה אלקי ואור  ,

חד ')התורה"ק כולא וקוב"ה 'אורייתא שזה (בבחי' ,

הוא  הוא התורה אור אלא הקודש, מרוח למעלה

אין  שעדיין אף  עפי"ז לפסוק  ויכול עצמה, התורה

שמונח  כיון  מ"מ ראיותיו , בבירור  להוכיח יכול

א  ודעתו במוחו ש "ס אצלו התורה"ק, כל כללות ת 

בכל  היוצא שע"פ לבו בעומק וחש  ופוסקים,

בודאי זאת ויודע האמת , הוא כן  שאצלו  התורה"ק 

הוא  הדין שעצם עליו  השורה התורה אור ע"פ

שהגדול  זה, בכל והכוונה כן , לפסוק יכול אמת 

ע"פ  לפסוק  יכול התורה, כל את היודע האמיתי 

כמו ע"ז , ראיה לו  שאין אף  בתורה, חזקה סברא

גדולי אצל האחרון  בדור  בעיקר כן  שמצינו 

ועוד )הפוסקים והגריש "א על (הגרשז"א שסמכו שמה ,

הוא  ראיה, ללא אף ונכונה אמיתית  שהיא סברתם

בהם. שיש  התורה אור כח מחמת 

'áø ÷éúù' ì"æç éøáã øåàéá

åäæå [àéבחז"ל ביצה כדאשכחן ע"א, ז דף  (סוכה

ע"א) סב דף  ב"ב ע"א, ו לרב דף ששאלו

לא  ובפשטות רב', ו 'שתיק שלו  הפסק  על שאלות 

מדעתו, בו  חזר לא אך השאלות, על מענה לו  היה

ברור  היה שכן  כיון צודק שהוא שודאי שידע היות 

אין  שעדיין אף וע"כ שעמו , התורה"ק באור  הדין לו 

ואותיות מלים לתוך  האור  להוריד הכח לו 

הקושיות ולתרץ כראוי , נכונות  בראיות ולהכניסם

לו  שברור כיון מ"מ עליו, האסורה שמקשים (כאחותו

חז"ל ) כלשון הוא לו שכן שאצלו התורה אור  ע"פ

לא  ד 'תורה בגדר  ואי"ז כן , לפסוק יכול הנכון, הפסק

גדול  באדם רק  שייך  זה כנ"ל אך  היא', בשמים

התורה"ק . כל את לו  שיש  בתורה"ק  אמיתי

 çëå  úåëæ  åì ùé  ìåãâ íãàù î"âàä ÷ñô

 úåàîâåã äîëå  íòè àìì óà  äàøåä  úåøåäì

äæì

 äæáå [ áé הגר"מ מרן  פסק את  ביארנו 

לח פיינשטיין  סי' ח"ד יו"ד  (אג"מ

_________________________

מצא  ולא אחרי בדק  שזה ראיתי והרי בראיות, מש שאין אני ורואה עמדי על עומד אני אם עלי להשיג תשובתו שנית בבוא

טוב, הרי כדברי יעשה אם נפשך  ממה ולזאת, לי מה להצדיקני לו להשיב לי  ומה ממש , בהם שאין תשובות  חבילות  מ "ש  אלא

טעיתי  אם אך  אבנים, לבונן מוחויב ואיני לו השבתי שכבר יצאתי חובתי וידי אחריות. לי שאין יותר, טוב זה יעשה לא ואם

בי, לחזור "ל ע "כ זצ מרגליות זלמן מה "ר הגאון החזירני "א פ פעמים, ב' אלא  לי אירע ולא "ת תלי שנה ארבעים לי וזה
הנ "ל  הג' והחזרני בקונשטאנת ' כמ"ש מדינתא בגט לכתוב שיש  בורסיף בבל מדליקין במה ס "פ  מתוס' להוציא שרציתי במה

לו, ושוב והודתי אמתיים , הראשונים  ודברי הודתי כדין שלא  כי וראיתי ועיינתי שבתי הגזול לולב ללמוד זכיתי כי ועתה
זצ "ל לאנדוי שמואל ר' הגאון עם  לי הי' דמתקריא  או דמתקרי הנהר על לכתוב בענין "א סי'פ אה"ע  ח"ס שו"ת (עיין

מ ') וסי' א ל"ט בי, והעלה וחזרתי תשובתי קיצור  כתב פרעשבורג בשם גיטין טיב בספרו זצ "ל מרגליות מהר "ז  הגאון מנם 
"ת, תלי ידעתי לא זה זולת הראשונים  כדברי הלכה אלא הודתי כדין עכל"ק .שלא וכו'. להשיב, שלא בעדי גדר ע "כ

מקורות טו. עוד הבאנו החכמה ים שבשו"ת א' ובתשובה לב), סי' (או"ח יוסף  ובברכי ה"ז), אישות  מהל' (פ "ט  למלך  משנה עי'

עיי"ש. בזה והארכנו



לנפשך  חכמה דעה מב 

ב) ללא או' שהוראה תמיד  שהכלל שאף שפוסק 

המוחזק  גדול באדם מ"מ הוראה, דין לה אין  טעם

כהלכה  תמיד ומורה התורה"ק כח לו  שיש לנו 

אף  הרי התורה, בכל האמיתית  ידיעתו ע"פ

דין  לה יש  טעם בה נותן  אין שעתה בהוראה

מקומות בכמה מצינו  וכן עכ "ד. הוראה,

האחרוני מגדולי  בתשובתובתשובות כגון ם

זי "ע  מצאנז  חיים הדברי  רבינו  מרן  של הידועה

כחמץ  שהם שכותב מכונה מצות  איסור לגבי 

הכמוס  הטעם לפרש  יכול שאינו שם וכתב גמור ,

כאלו בענינים אצלו מקובל שכך וכן æè עמו , ,

אייגר  עקיבא מרבי שיצא בכרוז גם כה"ג מצינו

קלב) הגרע"א טעמו(אגרות מגלה שאין  שכתב

בפסח  היי "ש  עיי "ש .æé לאסור 

ïëåלאומי שירות על כשפסק החזו"א מרן 

יעבור  ואל ביהרג שהוא הכרוז לבנות (והוא

חייו) בימי עליו שחתם מאנשיהיחיד ושאלוהו 

זה  לפסק ראייתו  ומה בשו "ע המקור  היכן המזרחי 

במטבח  תפו"א שלקלף  כתוב 'איפה המושחת  (ובלשונם

יעבור) ואל יהרג  להם הוא הראה וכתשובה ,

המקור  שהוא הטהור לבו  לוח על בקדשו החזו"א

בלשון  זאת  מפרשים ליטא למדני ואצל זה. לפסק

לי', אומר  'לבי  בראשונים לפעמים המובאת

שכולו לב הוא הראשונים של שלבם ואומרים

שיש  אחת  פרטית מראיה גדול יותר  וזה תורה,

לדחותה.

ì"ðäá éîéðôäå èåùôä øåàéáä

øáñääå [âéהאג"מ בפסק  (ובכלהפשוט

הנ "ל ) לסמוך תשובות לנו  שיש 

להם  יש  שודאי כגדולים לנו המוחזקים אנשים על

הכמוס  שמטעם אלא לדבריהם, וחזקה נכונה ראיה

הם  שמוחזקים וכיון עתה, לאמרו  יכולים אין איתם

ג"כ  מקבלים אנו  בראיותיהם שצודקים תמיד

חזקה בתר  אזלינן בבחי ' זו רובא)הוראה .(ובתר

אלו שגדולים שכיון כנ"ל, י"ל בזה הפנימי  והביאור 

עד  התורה"ק  כל את  שיודעים לנו מוחזקים

אור  לבם בפנימיות  אצלם מאיר  שבודאי

אחרי להסתפק  לנו אין כבר הרי  התורה"ק ,

לדבריהם, וראיה טעם מביאים כשאין אף  הוראתם

חזקה  אצלם המאיר התורה"ק אור  ע"פ שסברתם

הנ"ל  החת"ס כדברי  ואדרבא הראיות , מכל היא

הראיות ולדחות לפלפל מקום יש שלפעמים

לאמיתה, אמת הוא בודאי הדין עצם אך  שמביא,

_________________________

הנה טז. המאשינין, על לפסח  מצות  לעשות  מותר אם השאלה בדבר כג), סי' ח"א (או"ח זי"ע מצאנז  חיים הדברי הרה"ק  זל"ק 

במ"ש  בזה לאסור די אך  להשיב יש  דברים קצת  על כי הגם בדבריהם מאד וצדקו לאסור שהסכימו זמנינו גאוני תשובות  ראיתי

עפ"י  טעמים הרבה לדעתי גם אולם בזה לבא יוכל מכשולים וכמה בו הנדבק  היטב לגרור א"א כי בעיניו שראה מהרמ"ז הגאון

אתי כמוסים הם אך לאיסור הדין דין לפסוק רק הטעם  לגלות אין הדברים  אלה  שבכמות "ל ז "ח מו מפי קבלתי כן כאשר
וגו' ישמע והשומע העיד בהחלט כי אודיע זאת ועוד גמור חמץ הוא זה כלי על מצות העושה כי לכם אומר החלט  בדרך  ולכן

שהוא  להם והראה המאשין על מצות  עושין הדעת  קלי אצל וראה באונגארין אשתקד שהי' מפה נכבד סוחר חשוב אדם לפני

לא  ואם אופן בשום זה להתיר שאין לדעתי ידידי ולכן מאד מתחרט להם המתיר שהרב לו אמרו וגם מאד ונתביישו גמור חמץ

שיצאו  חשש מחמת להקל שאין ראי' שהביא ז"ל מהרי"א בפסקי ועיין בפסח ממש  חמץ אוכלים אם להם נעשה מה שמוע יאבו

עכל"ק . לפ "ק . תרי"ח  ניסן ער"ח ב' יום שלום והיה ח"ו ומכשולות משגיאות  יצילנו וד' אופן בשום להתיר אין ולכן לד"ת  חוץ

לא יז. ורז הזאת הידיעה נתנה לבדנה להם לאמור בלבבם המתברכים במדינה שנים או אחד עוד ימצא המצא ואם שם, ז "ל

ונוסף  שכיחי, דלא דמיעוטא מיעוטא הם עכ"פ הנה להם, מהאמין לבנו יפג לא אם גם חמץ, תערובת בלי לעשותו להו אנס 

חמץ, תערובות  שום בלי באמת זה משקה שנעשה הוא כן כי להו יהיבנא גם אי אותו עכ"ז  למשתי זרה  ורוחי בעיני רחוק עוד
כיום לגלותו עת לא  העת בקרבי וצפון עמדי הכמוס  מטעם  דפסחא יאחזוני ביומא  זאת בזכרי כחלילים, יהמה לבי ולבי ,

עכ"ל. וכו'. גדולים ובמכשולות  עון בחבלי וילכדו ילקשו במהמורות יפלו כי ד' עם על וחבלים צירים



באב  ט"ו מג ליום

אותיות בתוך  הגנוז האלקי  הגנוז אור בבחי ' שזה

הק' הבעש "ט כדברי לצדיקים המתגלה התורה

כי הקודש מרוח למעלה הוא זה גנוז שאור  הנ"ל,

עצמה. התורה הוא הוא


