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 ãåñ é" ò  ÷ø ïå÷éú åì ïéà  íéðá àìá úîù íãà

òéâäìå úåìòúäì ìëåé ' ä ãáåò äéäé íàå íåáéä

 ïå÷éúä úåîìùì

àúéà שבכתב תורה  זה שארה צדק בצמח

המקיפין , סוד הוא כסותה שבע"פ , ותורה

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

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

שהצדיק  אחר דהיינו מהראשונה, למעלה שהיא

שארה  לו ויש  דאצילות מלכות  בבחינת  דבוק  כבר 

אמר  ולזה עליונה, יותר מדרגה יש  ועונתה, כסותה

לא  עליונה היותר למדרגה שיעלה שאף הכתוב

התורה  שהוא ועונתה, כסותה שארה את  יבטל

כנ"ל. והיחוד והמקיפים

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

תיקון , לו  אין בנים בלא שמסתלק  שמי

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

מכל  אך אמו, אשתו שנעשית  באופן  והוא נתקן,

כיון  תיקון מקצת אלא גמור תיקון זה אין מקום

דכאשר  בזוהר  שם עיין  וכו', דנוקבא לעלמא שנפל

שלו והרוח ובת בן השאיר  ולא מסתלק  אדם

כמי הוא היבום סוד  ידי ועל באלמנה, מקשקש 

שהם  וכליון  במחלון  היה וזה אדם, אותו  שוב שנולד

והוא  בועז ידי  על היבום בסוד באו ואח"כ נסתלקו

על  באמת כי המלך , דוד  וממנו מרות  שנולד  עובד 

גמור , לתיקון  ולהגיע שוב לעלות  יכול עבודה ידי 

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

שזכה  עד  וכליון דמחלון הנשמה תיקן  ועי "כ  גדול

המשיח. ומלך  ע"ה המלך דוד  ממנו שיצא

 ãáàî øùàë  úåéðçåøá íâ àåä  íéðá àìá úî

íäù  äàøéå  äáäà  åì ïéàå äøåúä  úà  íãàä

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

ïéðòäå דשם י"ה כנגד הם ואשתו אדם דכל הוא

ידי על הוי"ה שם להשלים וצריך הוי"ה,

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

בפשטות בנים לו  שאין זה בענין  רק הענין 

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

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

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

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

ותושבע"פ  בתושב"כ התורה קבלת  לפועל מוציא

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

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

ו"ה, כנגד שהם ואהבה דיראה המדות  הוא וכן

וסודות נשמות תיקוני דרכי מיני כל יש כזה ובאופן 

מי מתקנים איך  דמשפטים בסבא שמאריך  הגלגול

והן  כפשוטו  בגשמיות  הן  פו"ר, קיים שלא

לתקן  איך  דגילגוליא רזא יש  ובזה ברוחניות ,

יבום  ידי  על ואמנם יבום, בסוד  והוא אלו, נשמות 

להגיע  קשה הוא עדיין מ"מ אך להתתקן מתחיל

אך  דנוק ', לסטרא האדם נפל דהרי התיקון  לשלמות 

אלו. נשמות  לתקן  הכח לו  יש הצדיק

ïëåהמחלוקת בקלי' דנפל פלת בן באון היה

אך  אותו , הצילה ואשתו  ועדתו , דקרח

צריך  היה ולכן דנוק ', בעלמא נפל למעשה

באותו שנתגלגל מפאנו הרמ"ע כמ"ש להתגלגל

שהיה  השירים שיר בזוהר המעשה המובא אדם

ואמר  שנים, י' ילדים להם היה שלא ואשה איש 



לנפשך  חכמה דעה ד

והאשה  סעודה ועשו  להתגרש , שצריך  רשב"י 

ולא  בכח אותו ולקחה בסעודה בעלה את שיכרה

לרשב"י אותה ולקחו  כו ', אותה שיגרש הסכימה

גלגול  היה איש ואותו ילדים, לה שהיה לבסוף  ופעל

אותו הצילה שאשתו וכמו  פלת , בן און של

אצל  פעלה אשתו  ידי  על עתה כך  בראשונה,

ילדים. להם שימשיך  רשב"י 

ïéðòäå הכח את צריך  בנים להמשיך דכדי הוא

וזה  דז "א, ביסוד  שיתלבש דאבא יסוד של

דאבא  יסוד  בחי' אמת הצדיק שהוא שרשב"י  ענין 

ילדים להם שיהיה פירושו פעל בנים לו שאין (דמי

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

ויכול דז "א ביסוד  המתלבש דאבא יסוד  כח  לו ממשיך

בנים) להביא  אנושוב  העוונות  כל ידי על באמת  כי ,

שנופלים  ענין והוא דנוק', בעלמא עת בכל נופלים

בחינה  והוא בהפקרות , וחיים ותושבע"פ  מתושב"כ 

שלא  ורגע יום כל כי  ילדים, בלא מת שהוא כמו

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

וירא  ואהבה אך תורה ילדים, בלא כמת הוא הרי ה

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

אמו, אשתו  שנעשית  היבום בסוד  תיקון  לו  להיות 

אם  כי אמת, הצדיק  בכח לתיקון  להגיע יכול ועי"כ

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

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

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

אותו. ויתקן צדיק שיבוא ודואגת עליו

íùù éîöòä  ä"éåä íù àéä úéùøùä äùåã÷ä

ììëá êøáúé åðåöø  î"î êà äàåùäá ìëä

íéîòä  ìëî åðá øçáù ìàøùé

äðäå בסוד העולמות  בכל היא הק ' השכינה

ולמעלה  עולמים, כל מלכות  מלכותך

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

מחשבה  דלית  המקום עד  דרגות  כו"כ מזה ולמעלה

נתן  והקב"ה הנמנעות, נמנע והוא ביה תפיסא

שנוכל  ההשתלשלות וסדר ישראל לכלל התורה

ודור , דור  בכל ישראל חכמי וכפי  ערכנו  כפי להבין 

לית של מדרגה יש  התורה גילויי  מכל למעלה אך

נמנע  של הבחי' שהוא ביה תפיסא מחשבה

תפיסא  מחשבה שלית אפילו ואמנם הנמנעות,

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

העליון . הרצון גילוי  שהוא מדות  י"ג בסוד 

 äðäåהשרשית הוי "ה שם הוא השרשית  הקדושה

הפשוט  רצונו המגלה העצמי הוי "ה שהוא

יודעים  אנו ואעפ"כ  ביה, תפיסא מחשבה דלית 

ליעקב  עשו  שאח ואף  העמים, מכל בחרתנו שאתה

הנמנעות, נמנע והוא כרצונו  לעשות יכול והקב"ה

מכל  למעלה הפשוט רצונו את  יודעים אנו  מ"מ

העמים  מכל בחרתנו  'אתה של הענין שהוא שכל

והגויים  הקלי ' ולמטה בנו ', ורצית אותנו  אהבת 

והרי לעמים ישראל בין  הבדל שאין לטעון רוצים

והרי הבדל, אין בשורש ולמעלה ליעקב, עשו  אח

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

ישראל  בין  הבדל שאין  הטוענת הקלי' והתגברות 

שאתה  יודעים אנו  כי  נכון  אינו באמת  אך  לעמים,

והוא  שנאתי , עשו ואת וכתוב העמים מכל בחרתנו 

דנוק ', לעלמא נפל שיהודי שאפילו  הנעלם הכח

אמת  צדיק של הכח מגלה הנה הצדיק מרדכי  בחי'

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

אתה  של הנעלמת  הקדושה מגלה והוא הרדל"א

איך  הדרך והוא הסבר, ובלי  טעם בלי בחרתנו 

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

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

בסכנה  הוא והרי  בהפקרות, וחי התורה של

לו שאין  דהיינו ילדים לו אין  אם כי  עצומה,

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

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

שעכ "פ  פלת  בן און  בחינת כמו  הוא הרי התפלה

צריך  אך אותו , להציל יכולה המלכות שהיא אשתו 

ילדים  לו שימשיך כרשב"י אמת הצדיק את לזה

הנ"ל. במעשה שהיה כמו



תשע"ז  משפטים פר' השל"ס

ìù ïåéìò àìôä çë øøåòúî  íéì÷ù úáùá

åðá øçáù êøáúé  åðåöø äìâúîå à"ìãøå à"à

íéîòä  ìëî

äæå של הכח שהוא שקלים, של הגדול הכח סוד 

העליון  הפלא כח שהוא ורדל"א (עי'א"א

מצות  דשורש תשא  כי פ' לאריז"ל המצוות טעמי

דא"א) ברישא למעלה  הוא  ולמעלה שקלים  ,

למעלה  הנמנעות נמנע של הסוד  הוא למעלה

כי שקלים, שבת  של הכח וזה השגה, מכל

וכח  הפלא בכח להשתמש  רוצה הסט"א

ישראל  בין ההבדל ולבטל יתברך השוואתו 

בעה"ב  הוא הקב"ה שאכן אף  באמת אך לעמים,

לעשות ויכול דבר כל ועל העולמות כל על

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

אתה  כמש "א דייקא ישראל בכלל הוא יתברך 

בנו, ורצית אותנו  אהבת  העמים מכל בחרתנו 

בהם  שמתגלה וא"א עתיק של הקדושה והוא

ובוחר  רוצה שהקב"ה יודעים ואנו יתברך, רצונו 

ישראל. בכלל דווקא

åäæå יודעים שאנו דאף שקלים, של הנורא הדעת

סוד  יש אך  הקב"ה, אצל בשוה שוה שהכל

שהוא  לפניהם' תשים אשר  המשפטים 'ואלה של

ונמשך  קוים, הג' שהוא המשפט של הקדושה

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

יש  מ"מ בשוה, שוה והכל ביה תפיסא מחשבה

רצונו שהוא העמים מכל בחרתנו אתה של ענין 

יתברך .

 äæå לא ואחיתופל שדואג באויר הפורח מגדל סוד

דהיינו ולחוץ, משפה היתה תורתם כי  הבינו,

היוצא  האור שהוא אריך של הסודות  שהבינו 

למ  הוא איך מבינים אין אך  בדעתמפומא, עלה

לא  ולכן באויר, הפורח מגדל של בהסוד באוירא

ידי על הנולד מעובד שבא המלך דוד את הבינו

וכליון , מחלון נשמת  בחינת  והוא יבום, בחינת

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

מדרגת שהוא ולחוץ משפה רק  היתה השגתם כל

שעולה  באויר הפורח מגדל סוד  השיגו ולא א"א,

התענוג  מתגלה ושם עתיק , בסוד  הרדל"א עד

תיקון  דרך  והוא ודעת , מטעם למעלה השרשי

לשלמות להגיע שיכולים עבודה ידי על הנשמות 

של  הסוד שהוא היבום, סוד בדרך  אף  העליה

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

המשיח. ומלך

íéìåëé íéøåôå íéì÷ù úáù  ìù øåàä é"ò

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

äìòîì úîìòðä  ä"éåää  çëá  íúå÷ú  äãáàù

 úòãå íòèî

äæåשמת שמי כלל שיש כמו  כללים שיש הענין 

ברוחניות הוא וכן תיקון, לו  אין  בנים בלא

תושב"כ  בלי דנוק ' לעלמא ח"ו  נופל הוא אם

בסוד  אותו  לתקן  איך דרך יש  מ"מ ותושבע"פ,

של  הסוד והוא אמו , אשתו  שנעשית  ובסוד היבום

לו יש דהקב"ה לו, למושב אוה בציון  ה' בחר כי

שיש  ואף ישראל, נשמות  מתקן  הוא איך  דרכים

ובעון  לשה"ר  בעון  ח"ו נכשל אדם שאם כללים

כל  ומאבד דינים כ "כ עליו יש  הרי  מחלוקת 

שנפל  פלת  בן און  וכמו והמצוות, התורה

שמאבד  בירושלמי  ואיתא ועדתו, קרח במחלוקת 

מאד  קשה נראה חז"ל ועפ "י  והעוה"ב, העוה"ז 

הק' התורה מאבד האדם כאשר  הנשמות תיקוני 

ומחלוקת הרע לשון בקלי ' ונופל בעוונות ונופל

ח"ו.

êàלנו ונתן ישראל נשמות  על ריחם הקב"ה

שהוא  השקלים, ושל אדר  חודש של האור 

סדר  מכל אחרת שהוא הנעלמת  הקדושה

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

כסותה  שארה לה שיש  השכינה מבחי' למעלה

וכו', ומקיפים ותושבע"פ  תושב"כ שהוא ועונתה

נמשך  וממנו  ברדל"א למעלה שהוא אחרת ויש

שבראש  בחיוורתי  עקלתון ונחש בריח נחש

ותושבע"פ , תושב"כ שורש  שהוא האצילות 



לנפשך  חכמה דעה ו 

שקלים  ובשבת ואסתר , מרדכי שרשי והוא

ש  מרדכי  בכח העבודה בריח מתחיל נחש  הוא

התיקון  גמר  ובפורים השקל, מחצית בסוד

ולכן  עקלתון. נחש שורש שהוא אסתר בבחי '

תושב"כ  ללמוד  להתחיל רוצה האדם כאשר

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

העבודה  עם ולהתחיל שקלים בשבת  להתעורר 

שבפורים  עד בריח, נחש בחי' מרדכי  בבחי '

בסוד  המלכה אסתר בבחי' העבודה לגמור יכול

עקלתון . נחש

ø÷éòäå התורה כללי פי  שעל אדם דאפילו הוא

מתושב"כ  התרחק  כי מופרך , הוא

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

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

כל  של ההתרה של הסוד והוא הנמנעות , נמנע

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

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

נכנסים  וכאשר והשבועה, הנדר להתיר  יכול

יוה"כ  של הקדושה ע"ד  שהוא פורים של לקדושה

של  העליון  הכח לעורר יכולים הגורלות, בסוד

את ולתקן הנמנעות  נמנע בסוד  יתברך  השואתו

שאין  ולזכור  לדעת  צריך אך  ישראל, נשמות כל

שהיות שחושבים ופרעה המן  כמו  זאת  קדושה ענין 

ישראל  בין  הבדל אין  ממילא לפניו בהשואה שהכל

מכל  בחרתנו אתה שבאמת אלא ח"ו, לעמים

שבחר  יתברך רצונו  שזהו יודעים ואנו  העמים

לכל  תיקון להמשיך יכולים ועי"כ ישראל, בכלל

ישראל. נשמות 

 äðäå תיקון ששייך מבינים אין  ואחיתופל דואג

נאבדו וכליון שמחלון וחושבים המלך, לדוד

על  לתקן דרך יש באמת אך  לתקנם, איך  דרך ואין

ואם  בסוד שהו  ואסתר, מרדכי בסוד דאבא יסוד  ידי 

המלך  דוד  נשמת  להמשיך ואפשר  לה, יקח אחרת

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

הכללים  מכל למעלה שהוא אעשה, למעני  למעני 

ההשגות. מכל ולמעלה

ìá÷îå  úéîöòä ä"éåäá ïéîàî  íãàä øùàë

 çëá ïå÷éúì  òéâäì  ìåëé  ùãçî  äøåúä åéìò

 úåâøãîä  ìëî ìôðù åìéôà '÷ä äðéëùä

àìéîîåקיימו שכתוב הפורים ימי לקראת

הק' התורה שקיבלו דהיינו  וקיבלו ,

בחיי ואיתא מרצון , התורה קבלת  בבחינת  מחדש 

כדי ישראל לארץ לבוא שרוצה שאמר  מוהר "ן

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

את מעוררת  והיא הק ', השכינה שהוא ישראל ארץ

רחמים  לעורר שיכולים באופן העצמי, ההוי"ה

א  ובסוד אעשה למעני  למעני בסוד תה רבים

העצמית הבחירה שהוא העמים מכל בחרתנו 

כאשר  ולכן  ודעת . מטעם למעלה ישראל בכלל

כי תיקון  לו אין  הכללים פי ועל שחטא רואה האדם

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

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

כאשר  בגשמיות  כן  וכמו  הנמנעות, נמנע הוא כי

שיכול  הטבע פי על נראה שאין דבר לאדם חסד 

הטבע  מכל למעלה בקב"ה להאמין צריך לו, שיהיה

ומזוני חיי בבני צרכיו  כל לו להשלים ברצונו  שיכול

דבר . ובכל

ïëìåאפילו ענין  כל או גמרא לומד  האדם כאשר

הגמרא  ופותח מהכל שנפל באופן  הוא אם

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

חז"ל  שאמרו ומחלוקחת  לשה"ר ידי  על התורה

ועוה"ב, עוה"ז ומאבדים המדרגות  מכל שנופלים

השכינה  בזכות  כח שיש  לדעת צריך מקום מכל

'אם  של בחינה שיש מאמין  האדם וכאשר  הק',

והוא  השתלשלות , בסדר  שלא שהוא לו ' יקח אחרת

הנמשך  אעשה למעני למעני  של הגדולים הרחמים

ההשתלשלות, מסדר  למעלה העצמית מההוי"ה

עקלתון  הנחש שהוא בשורש  הק' השכינה ובזכות 

לתיקון , להגיע אדם כל יכול בפורים, שיתגלה

נחש  של הסוד  להתגלות מתחיל שקלים ובשבת 

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

עקלתון . נחש  בסוד  התיקון גמר



תשע"ז  משפטים פר' ז של"ס

ïëìå בתורה אות שום מבין אין כאשר אפילו 

ויאמין  העצמית בהוי"ה יתדבק  אם הק',

הכל  להבין רגע באותו יכול הנמנעות , בנמנע

לו ויהיה הכל יבין ולבסוף  רגע, באותו  ונושע

שהקב"ה  פורים של הגילוי  והוא הישועה, כל

מכל  למעלה הכל לתקן ויכול הנמנעות נמנע

'למעני בסוד בגשמיות והן ברוחניות  הן הכללים

אדר  למשנכנס  שנזכה רצון  ויהי אעשה'. למעני 

לזכות שצריך מה לכל ונזכה בשמחה מרבים

ובתיקוני ובגשמיות ברוחניות  הענינים בכל

במהרה  רבים ברחמים צדק גואל בביאת עוונות

אמן . בימינו



לנפשך  חכמה דעה ח

חדתין  נשמתין
תשע"ח  בשלח פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú äøéù-çìùá ' øô ìò åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

ùåãé÷ 'ìä –––– äëìä øáã

 úòùá  ùòø éáâì éòîúùî àì éì÷ éøúã ïéãá

ùåãé÷ä

øáéã [ à וכלה חתן שמחת  שבזמני  המצוי מדבר

שאוכלים (וכדו') גדולה משפחה של

ראש  שכל ונהוג יחד, המשפחה בני כל שב"ק  בליל

באופן  לילדיו בעצמו קידוש עושה משפחה

הסובבים  מכל רעש ישנו  הקידוש  שבשעת 

שישנו פעם לכל זו  שאלה נוגע [וכן  שם הנוכחים

איך  צ"ע ולכאו' הקידוש ], עשיית בשעת רעש 

קיי"ל והלא בקידוש  המשפחה בני סי'יוצאים (שו"ע

ס"ב) הרעש קמא  וקול משתמעי, לא קלי  דתרי 

הקידוש . קול מלשמוע להם מפריע לכאו' שמסביב

 úåìå÷ä éâåñ ïéá  å÷ìéç àì  íé÷ñåôä  úåîúñ

' àå [áקלי דתרי דהדין לתרץ רצה התלמידים

שרוצה  קולות  בשני  הוא משתמעי לא

שמיעה  וע"כ  שניהם, את  באמת  לשמוע האדם

שאין  צדדי  רעש בקול אך לשניה, מפריעה אחת 

בדעתו בו  מתענין  ואין כלל, לשמעו  רוצה האדם

קול  לשמיעת לו מפריע אינו כזה רעש  הרי  כלל,

והסמיך  בו, רק ומתרכז לשמעו שחפץ הקידוש

זבחים  מס' בריש  המובא הדין את  זו לסברא מורנו 

ע"א) ג מחריב (דף  לא מינה דלאו  בה מחריב דמינה

בפוס  עדיין  מצינו  שלא מורינו  אמר  ואמנם קים בה,

זה בסברא)חילוק  מובן  שהוא וסתמות(אף  ,

תרי בכל שהוא משתמעי לא קלי  דתרי  הפוסקים

מהם. א' אלא לשמוע חפץ כשאין אף קלי 

 á÷òé ÷çä ã"ò ì÷äì åëîñù  ì"é

 íðîàå [â להקל העולם דסמכו  די"ל מורנו תי'

יעקב החק דעת  על תפח בזה (סי'

המהרש "םסק"ד) טזשמביא – ה ' ביום  (שהשבוע

ס"ב) שם  בדע "ת  דיליה , רבא  דהילולא יומא ,שבט,

שהיות אסתר  מגילת לגבי  שקיי "ל שכמו שס "ל

קידוש  ה"נ בה, משתמעי  קלי  תרי  ע"כ  דחביבה

קלי. תרי בה ומשתמעי  האדם אצל חביב ג"כ הוא

לא  ולע"ע יחידאה, דעה הוא יעקב החק  שדעת  ואף 

שלא  הפוסקים שאר מסתימת וכן  חבר, לו מצינו

באופן  מ"מ כן, ס "ל דלא נראה זה חידוש הביאו

שקשה  אנשים ריבוי שיש שמחה שבת של הנ"ל

הוי הרי  אחד, כל של הקידוש בשעת  כולם להשתיק 

דקיי "ל שעה"ד , של או"ה)בבחי' הוראת (בהל '

יחידאה. דעה על  אף סמכינן  דבשעה"ד

 úååöî éáâì äàãéçé äòã ìò êåîñì ïéà ê"ùäì

' åàã

íðîà [ã הש"ך מח' כמ"פ  הבאנו (יו"ד כבר 

רמב) והט"ז סוס "י הב"ח סי'נגד  (יו"ד

סק"ד) על רצג אף  סמכינן דבשעה"ד זה דין האם

בדין  רק  או  דאורייתא בדין  אף הוא יחידאה דעה

סמכינן  לא דאורייתא דבדין  להש "ך ולכאו ' דרבנן,

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח ט ליקוטי 

דעת על לסמוך  א"א יחידאה, דעה על בשעה"ד אף

מדאו'. שהוא שב"ק  ליל קידוש  לגבי יעקב החק 

äæ ïéðòá  åðøåî úöò

øîàå [ä רואה האדם שאם עצה מורנו  בזה

שאין  גדול רעש שיש קידוש לפני 

ביתו בני  שיצטרכו  שיודע באופן  להשתיקו יכול

ממנו) הקידוש החק (השומעים  דעת על עתה לסמוך

הנ"ל ק יעקב תרי בו ומשתמעי חביב  ,לי)(דקידוש

שבת', 'גוט לזה זה שיאמרו  להם שיאמר עצתו  הרי

השבת יום את 'זכור מצות יד "ח לצאת  בזה ויכוונו

הגרעק "א זקינו וכדברי  מדאו ', (בהגהותיו לקדשו '

ס"א) רעא  סי' המג "א רק על הקידוש  הוי  ובזה ,

על  בשעה"ד  לסמוך אפשר לכו "ע שבזה דרבנן

הנ"ל, הגרעק "א על חולקים שיש  [ואף יחיד  דעת

גוט  באמירת  דאו ' קידוש יד"ח יוצאים שאין וס "ל

בדעת שבת  דאיתקש ד"ה שם  הביאוה "ל (ה "ה 

אחרונים) עוד דייקו וכן  הנ"ל הרמב "ם , במעשה מ"מ

שונים, צדדים ב' היינו ספיקא, ספק  בגדר  הוי

סמכינן  בדאו' דאף והט"ז הב"ח שיטת א', לקולא,

הש "ך  לשיטת  ואף ב, בשעה"ד , יחיד דעת  על

כבר  דיצא כרעק"א שס "ל פוסקים ישנם החולק 

ב' לנו  יש וא"כ  שבת', 'גוט באמירת דאו' בקידוש

יעקב  החק  שיטת  על לסמוך להתיר  צדדים

דכל  בפוסקים וידוע קלי , תרי  משתמעי דבקידוש 

דדינו דרבנן ספק כדין דינו בדאו ' ספיקא ספק

לקולא].

 éðôì  úáù èåâ íéùðä úøéîàì óñåð  íòè

 áéøòî  åììôúä àìùë  ùåãé÷

øéëæäå [ åשהנשים שכדאי נוסף  (היוצאים טעם

יאמרו  קידוש, יד "ח המשפחה מאבי

יד"ח  בזה  לצאת  בכוונה  הקידוש, לפני שבת' 'גוט 

ערבית  עדיין התפללו לא  שהם באופן דאו', המצוה 

(וכמ"פ הידוע  הדג "מ שלדעת התפלל  כבר  והוא 

עמו) דאו',מסכימים המ"ע יד "ח כבר  יצא הוא הרי

עדיין  קידוש  חיוב הוי  שאצלם להוציאן, יוכל ואיך

שיצא  מי  דאף אמרינן מ"ע שלגבי ואף  מדאו',

שמחדש  החידוש  ידוע הרי  ערבות, מדין  מוציא

עצמו  הדג"מ הנ "ל )בזה רעא כלל (בסי' שאין  שס "ל

לנשים ערבות דברכות דין  פ "ג  הרא "ש (כשיטת 

אין אנשים  על  גם אם לשיטתו הדג"מ  ונסתפק סי"ג ,

נשים) עבור ערבות נשים דין  להוציא לגבי  וע"כ  ,

בדבר  בעצמו  חייב להיות המוציאן  צריך  יד "ח

לא  שאם כנ"ל היא העצה וע"כ  שלהן , דרגה באותו 

שבת ' 'גוט תאמרנה מעריב הנשים עדיין התפללו 

ואז  המצוה יד "ח לצאת  ויכוונו  הקידוש , לפני

להוציאם ויכול כמותו המה להיפך חייבים עדיף (או

היפך  מעריב תפילת בשעת  בהדיא המוציא  שיכוין

בתפילת  דאו' קידוש יד"ח לצאת  שלא שמכוין  כוונה

התפללו  שלא  אף  הנשים  להוציא יכול  ואז  מעריב ,

.מעריב)

 úåáøò ïéàã  î"âãä  úèéùá éîéðô øåàéá

íéùðì

øàéáå [æ הנ"ל בשיטה קבלה ע"פ פנימי ביאור 

בנשים, ערבות דין  דאין דהדג"מ

כמ"ש  לעת"ל שתתגלה הדרגה בבחי ' שהוא

ע"ג )הרש"ש  ז  דף רחובה"נ  הזו"ן (הקדמת  שיהיו 

'כתרה  להז "א, צריכה הנוק' שאין  בדרגה שוים,

לזה', צריך ואין 'זו  לכתרו', הנוק'שוה (שמקבלת 

ז "א) דרך  שלא מהבינה  ישר  במקו "א אורה  [וביאר  ,

היינו בדבר ', תלויה שאינה 'אהבה של בחי ' שזה

קשורה  היא ובכ "ז לו צריכה אינה שהיא שעי"ז

תלויה  שאינה אהבה של גילוי  הר"ז  אליו  ומיוחדת 

בשיטת מרומזת  דלעת "ל זו ודרגה ואכמ"ל]. בדבר ,

וממילא  לנשים ערבות שאין שס"ל ודעימיה הדג"מ

וצריכות ממנו, קידוש יד"ח לצאת  יכולות  לא הן

אינן  שהם כאילו  והוי  לעצמן, קידוש לעשות 

הנ"ל, לזה' א"צ ד'זו  דלעת "ל ובבחי ' אליו, צריכות 

בדבר  תלויה שאינה האהבה מתגלה שבזה

אכי "ר . בב"א דלעת"ל
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 úå÷áãá òåùòùå äçîù –––– äùåã÷ä ïéðò

 é" äãåáòá  õøîð  úåáäìúäå

øáéã [ç מורה ששמו  קידוש  מצות  מענין עוד

הקדושה  למצות קשור שהוא עליו 

הברי"ק)הכללית  קדושת  שבין (שהיא  הקשר  [כידוע ,

ש  הברי"ק, לקדושת שב"ק איקרוקדושת  שניהם

הרה"ק  של הנפלאים דבריו  את בזה והזכיר 'אות'],

הר"מ  הרה"ק תלמיד  [שהיה זי"ע מקאסוב ברוך  ר'

זי"ע], הק' הבעש"ט תלמיד זי "ע מפרימישליאן

העבודה עמוד דף בספרו אמת  לחכמת  (בקונטרס 

וג ') ע "ב  הנאמר עא  הקדושה ענין שכל שם שכותב ,

רוחני ושעשוע ושמחה התלהבות  הוא מקום בכל

האדם  ששמח בעבודה"י מצוה של ושמחה

בהש "י בחזקה עי "ז  'מדת ,áומתקשר ענין  (שזה

בהש"י) בעונג  חזקה  ודבקות  התקשרות [וזהוהיסוד ' ,

שב"ק  דליל קידוש לעשות  ישראל למנהג ביאור  גם

קידוש  שכנ"ל ושמחה, התלהבות של מיוחד באופן

ענין  וכל הקדושה, מצות  בבחי' הוא שב"ק דליל

בהש "י והשמחה ההתלהבות ענין הוא הקדושה

כנ"ל].

ìù âåðòúä  ìãåâ  úååàúä éìòá íéòãåé  åéä íà

' åëå  ÷éãöäì  úåáø÷úä  ìùå  ÷"áù

 åøéëæäå [èהתלהבות של זה בענין התלמידים

דברי את השב"ק, בקדושת ושמחה

הי "ד  זי "ע מקארלין הר"ש  עמ'הרה"ק  אהרן (ברכת 

אתרלט) הגדולים התאוות בעלי  יודעים היו שאם

עוזבים  היו  שב"ק  של והתענוג הטעם גודל

אחרי ורצים ורודפים תאוותיהם כל את ומשליכים

שב"ק  של והתענוג האלקית  בזה â התאוה ואמר ,

הצדיק , אל התקרבות  לגבי  ג"כ י "ל שכן מורנו 

ובמשה  בה ' ד'ויאמינו בקרא  דידן בפרשה (הנרמז 

הטעם עבדו') את התאוות בעלי  יודעים היו שאם ,

משליכים  היו  הצדיק אל ההתקרבות של והעונג

עזה  ותאוה בתשוקה ורצים תאוותיהם כל כנ"ל

בזה  והביאור  הצדיק, אל להתקרב ונפלאה

_________________________

במיתתן ב. אפי' צדיקים רז"ל כמ"ש בהפך, וההפך  השלמיות, מיני בכל מכונה בו  גובר דקדושה שסטרא ומי שם, זל"ק
השכינה  עליו  ששורה הצדיק וכן מת , הוא והרשע  חי הוא שהצדיק הרי מתים, קרויים בחייהם אפילו  ורשעים חיים קרויים
מקום  השכינה מוצא ולכך השמחה, מקור הוא שם אשר דקדושה מסטרא הנשמה שהיא בחלקו שמח  הוא מסתמא כי
שהוא  מצוה של שמחה מתוך  אלא שורה השכינה אין עצבות  שיש במקום אבל  וניעור, מינו  את מין ומצא עליו  לשרות 
דבקות  ענין  והיא אלוק, בעבודת רוחניית והשעשוע השמחה  אלא אינו אדם  בבני מקום  בכל הנאמר  הקדושה ענין 

אחר,והתלהבות במקום באריכות  אצלי קדוש כמבואר נק' הוא שעה באותה נמרץ והתלהבות דבקות לו שיש ,ומי
עליונה  בקדושה והחדוה השעשוע  ומעורר קדושה, ענין היא גדולה מאהבה עבודה כל  וכן אז, בו גוברת  הקדושה ענין כי

ונלע "ד ונעיור. מינו  את מין מצא הקדושה כי ענין  על התורה  שהזהירה מקום תהיובכל קדושים בכתוב  שתמצא כמו 
בזה וכיוצא קדושים והייתם והתלהבות והתקדשתם והדבקות מצוה  של שמחה על הוא המפרשים הכוונה  שפירשו  ומה

לבו ומתלהב  בהשי"ת  דבוק שהוא מי כי שאמרנו כמו  הוא ג"כ  לך במותר עצמך  קדש זה הוזכר בתלמוד  וגם הרמב "ן כמו 
ענין  היטב  וזכור לו המותר מן אפי' עצמו פירש וממילא לכלום אותו  חושב ואינו  נגדו כאין העולם  תאות כל אזי לעבודתו

עכל "ק. ע"כ. וכו '. הקדושה

ובפרטג . מצוה, יעדער פון האט יוד  ערליכער א וואס תענוג דעם וויסין תאוות בעלי גרעסטע  דיא וואלטין אמר, זל"ק,
הייליגין  דעם צוא נעמין זיך וואלטין זיי און תאוות, זייערי אלע גיווארפין אוועג זיי וואלטין קודש, שבת הייליגין פון

ע"כ. בתענוג. ולשמוח בו לנוח  שבת,
הביא אבות  "ע ובתורת  זי מלעכאוויטש "מ הר והבעל מהרה "ק בעשרו, ועשיר במלכותו , שמלך לי, תאמינו  שאמר,

ע"כ. שבת . לכבוד פצע"י אוכל שהוא בשעה כמו  תענוג לו אין בתאותיו , תאוה



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח יא ליקוטי 

הדבקות בבחי ' היא הצדיק  אל שההתקשרות 

הק ', בו',בשכינה 'ודבקת הפסוק  על  חז"ל (כדברי

ותלמידיהם) בחכמים  הבחי 'הדבק  באותה והרי "ז  ,

הד  הק'של בשכינה דבקות  ג"כ  שהיא בשב"ק  בקות

הק' שכינה  – קדישא  מלכותא – מלכתא (שבת 

בשב"ק) .שמתגלית 

íé÷éãöä  íéãéîìúä ìà  úåáø÷úää ùåôéç ïéðò

 øåã ìëáù  íééçä

ìàùå [ é הרבה שיש  כך על התלמידים אחד

ובדורות בדורינו  ברסלב מחסידי

א"צ  ומוהרנ"ת  רביז "ל שלדעת  שסבורים קודמים,

ומספיק  חי , צדיק  תלמיד  אחרי  ולחפש להתקרב

הק' בספריו לימוד דרך העליון  לצדיק התקרבות 

במקו "א  בזה האריך [שכבר  וכו ', עצותיו וקיום

פסק  ונגד  ישראל, בכל המקובל נגד  שהוא

מצות שקיום ועוד, והחינוך  הרמב"ם הראשונים,

בדור  החיים בחכמים דוקא היא בו ' ד 'ודבקת עשה

בהרבה  עצמו מוהרנ"ת  מש "כ נגד הוא וכן  זה,

לחפש  דוקא שצריך ובלקו "ת בלקוה"ל מקומות

ולשמוע  זה, שבדור  החי  הצדיק התלמיד  ולמצוא

יז  אות  ברית  בלקו"ע כמש"כ  ממש מפיו תורה

והל' סי"ב, ה"א תערובות ובלקוה"ל יט, ובלקו "ת

הל' בלקוה"ל בארוכה ועיין ועו"מ, ה"א ברה"ת

את עדיין מוצא כשאין ורק יא-יב, ה"ה שלוחין 

בתורה  א"ע ולהחיות  לפרנס יש  אזי החי התלמיד

כמש "כ  שלפנינו האמיתיים הצדיקים לנו  שגילו 

סכ"א  ה"ג ות "ח רבו כבוד בליקוה"ל (וכ"כ ,ãלהדיא

ועו"מ) סל "ז  ה "ב  הריח  ברכות  .בהל'

åëæ àì åøåã éùðà áåøù ð"áàøä  ÷" äøä éøáã

ì"æéáø  úòã âéùäì

 äðòå [àé זי "ע הראב"נ הרה"ק בזה כתב שכבר

קורמן מאיר יצחק ר ' להרה "ח  (במכתבו

ברסלב זצ"ל ) מאנשי  שרוב הרי מכיר  שהוא שכפי

ונכלל  דרביז"ל, האמיתית דעת  יודעים אין  שבדורו 

האמיתית דעתו ידעו  שלא הנ"ל, וטעות  ענין בזה

הראב"נ וכ"כ  רביז"ל, יא של סי' יט ä(ביאוה "ל )å וסי'

ההתקרבות לולא רביז "ל של דעתו לידע שא"א

הראב"נ  וכ "כ דור, שבכל הגדולים לתלמידים

אור  מו-מז )בכוכבי או' וסיפורים לגבי(שיחות  ,

– יהושע בבחי' היה רביז"ל שכלפי  שאף מוהרנ"ת 

צריכים  שהיו דורו  בני  שאר  לגבי הרי  לבנה, פני

פני – משה בבחי' מוהרנ"ת נחשב ממנו לקבל

הר"נ  אביו לגבי גם הוא שכן אח"כ  ומעיד חמה,

כל  לגבי גם הוא שכן  מדבריו  ומובן זי"ע, מטולטשין 

לבחי ' הוא שנחשב שאף  אמיתי ותלמיד תלמיד

העליון  הצדיק לגבי  לבנה פני ובבחי' תלמיד

חמה  פני משרע"ה ניצוץ – הדורות  מיחידי

שצריכים  דורו  בני שאר לגבי מ"מ והשלם, האמיתי 

האמיתיים  התלמידים כל נחשבים מהם לקבל

להתקרב  דאו ' מצוה שיש  משה', 'פני  לבחי '

אליהם שבדורולהתקשר  הצדיקים  בכלל  (שהם

תפילה  כל לפני לומר  הר"ן בשיחות רביז "ל  שציוה 

_________________________

וזמןד. עת  בכל "כי שם, הדורזל"ק שבאותו האמיתיים מהצדיקים יודעים בהתורה שאין  א"ע ולהחיות  לפרנס צריכין ,
עלינו  הש"י שירחם עד בדרכיהם, לילך אנו וצריכין שלפנינו, האמיתיים הצדיקים לנו  אמת שגילו  הצדיקי את לנו ויגלה 

הזה  ע"כ.שבדור ."

משה,ה. בחי' שהוא מהצדיק רק ונפש, בגוף גאולתנו לקבל ביכולתנו אין באמת כי שם, אפשרז"ל  אי מהצדיק וגם

כידוע, לדור מדור  תלמידיו "י ע רק ע"כ.לקבל צמצומים. בכמה לצייר מוכרח שלו  האור גם כי

אי ו. שבע "פ דברים חז"ל אמרו  זה [ושמחמת שבכתב בתורה גם נמצא שלא מה בזה, שנמצא התועלת  ומרוב  שם, ז"ל 
לכתוב , שניתנו  עכשיו  גם בכתב ], לאומרם רשאי פה אתה בעל מאתו לשמוע דור , שבכל להצדיק לנסוע "פ עכ מוכרח

ע"כ.ממש  .



לנפשך  חכמה דעה יב 

שבדורינו') הצדיקים  כל  עם עצמי מקשר  ,'הריני

מהראשונים. כנ"ל בו' ד'ודבקת  מ"ע בהם ולקיים

ìëáù  ÷éãöä –––– ' åãáò äùîáå 'äá åðéîàéå'

 øåã

øåù÷å [ áéויאמינו' השבוע, לפר ' זה ענין  כל

גם  זה דקאי עבדו ', ובמשה בה'

דור  שבכל החיים האמיתיים החכמים על דור בכל

משרע"ה ניצוצי בהם ונתעבר  (כדברי שמתלבש

בי  ה' 'ויתעבר עה "פ ואתחנן פר ' בלקו"ת האריז"ל

וחכם למענכם') צדיק 'בכל דמשה ואתפשטותא ,

באורייתא' דף דמתעסק  סט, תיקון התיקו"ז (לשון

ע"א) אתקיב  ומחיים ומחזקים הרועים שהם ,

התניא וכלשון  בה' מב)האמונה דור (בפר' שבכל

את ולרעות להחיות ממשרע"ה ניצוצות  יורדים

כאילוæ האמונה  נאמן  ברועה שמאמין  מי  ו"כל ,

העולם" ואמר שהיה מי במאמר  (מכילתא מאמין

פ"ו) בשלח  .פר'

 àúåøáç àìì  ú"ðøäåî  ìù  åãåîéì øãñ

øôéñå [âéמוהרנ"ת מענין בטו עוד (שהשבוע 

הולדתו) יום שרביז"ל בשבט  וסיפר

לימודים של עצום ריבוי  לו  אות נתן בחיי"מ (כמובא

והיה תלה) בחברותא ללמוד יכול היה שלא עד 

יום  כל לדבר רביז "ל וציוה הורהו  וע"כ לבדו , לומד 

דעתו לפקח אחרים  אנשים עם .çבעבודה"י

_________________________

ה'ז. מה ישראל  ועתה פסוק על בגמ' מ"ש היטב יובן תתאה יראה בענין לעיל  במ"ש והנה שם, התניא בעל הרב  זל "ק
וכו ' היא זוטרתי מילתא משה לגבי אין היא זוטרתי מילתא יראה אטו אלהיך ה' את ליראה אם כי מעמך  שואל אלהיך 
משרע "ה  מבחי' בה יש ישראל מבית  ונפש נפש כל  כי הוא הענין אלא כתיב. מעמך שואל  דהא התירוץ מובן אינו  דלכאורה
כללו ' הוא ומשרע"ה רועים בשם נקראים שלכן ישראל נשמות לכללו' ואלהות  חיות  הממשיכים רועים משבעה הוא כי
ושרשה  נשמתו השגת כפי אחד  כל  ה' את לידע  ישראל  לכללות הדעת  בחי' שממשיך דהיינו  מהימנא רעיא ונקרא כולם
ודעתו שהוא ב"ה במאצילן המיוחדות  דאצילות  שבי"ס העליון בדעת  המושרשת משרע"ה נשמת משרש ויניקתה למעלה

כו'. המדע והוא של אחד  ונפש בגוף ומתלבשין  "ה  משרע מנשמת ניצוצין  יורדין ודור  דור בכל כן על יתר  זאת ועוד 
ונפש  בלב ולעבדו ה' גדולת ולידע העם  את דעת ללמד  העדה עיני הדור הדעת חכמי לפי היא שבלב  העבודה כי

ה' את  דעו  לאמר רעהו את  איש ילמדו ולא אומר הוא ולעתיד חפיצה ונפש שלם בלב ועבדהו אביך  אלהי את דע כמ"ש
הוא  העיקר אלא ספרים ומפי סופרים מפי ה' גדולת  שידעו לבדה הידיעה אינה הדעת עיקר אך וגו' אותי ידעו  כולם כי
אמיץ  בקשר בה' מקושרת מחשבתו  שתהא עד והמוח הלב ואומץ בחוזק בה' מחשבתו  ולתקוע ה' בגדולת  דעתו  להעמיק
כמו התקשרות לשון הוא שדעת  כנודע  מחשבתו בו ומעמיק בשר בעיני שרואה גשמי בדבר מקושרת  שהיא כמו וחזק
שנתלבשה  מאחר רק משרע "ה מנשמת  ביניקתה ישראל מבית נפש בכל  יש בה' דעתו  לקשר זו ומדה זה וכח  וגו ' ידע  והאדם
יחשיך שלא ולהכניעו הגוף את לבטש בשר יגיעת היא האחת  ומכופלת . כפולה ועצומה רבה ליגיעה צריכה בגוף  הנפש
מעומק  תשובה הרהורי ידי על והיינו ליה מבטשין דנשמתא נהורא ביה סליק דלא דגופא הזהר בשם כמש"ל הנפש אור על

ב  ולהתבונן להעמיק מחשבתה ליגע  העבודה עליה תכבד  שלא הנפש יגיעת היא והשנית  שם. כמ"ש שעה הלב ה' גדולת
ע"כ. וכו'. רצופה גדולה

אראה ח. יום שבכל  אותי והזהיר יום, בכל גדולים שעורים לי וקבע  עלי וצוה הלמוד , בהתמדת  אותי כשהכניס שם, ז"ל 
שצוה  השעורים לגמור לי מספיק היום היה שלא פי על  ואף  דעתי. לפקח  כדי וספורים שיחות  איזה אדם בני עם לדבר
במקום  מבואר וכבר ביום. שעה איזה אדם בני עם שיחה ידי על יום בכל דעתי לפקח  מוכרח  שזה אמר כן פי על אף  עלי,
צריכין  בעצמו הלמוד  בתוך שגם לי אמר כך אחר גם למוחין. ניחא שהיא שנה כמו היא אדם בני עם שהשיחה אחר
חס לגמרי לחוץ מחשבתו תצא שלא ובלבד קלה, שעה  איזה לחרות  דעתו  להניח דעתו  לפקח ולנוח לפוש לעמוד  לפעמים
ערוך שולחן הארבעה כל  שאגמור הקדוש רצונו  היה ואז ושלום. חס רעים הרהורים או  רעות  מחשבות לחשוב  ושלום
עם  חיים האורח כל וגמרתי שנה חצי כמו קימתי וכן יום, בכל דפין חמשה ללמוד  שעור לי וקבע אחת. בשנה הגדולים



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח יג ליקוטי 

ìò áøç'ã ùøãá  ì"æç  úøäæä  ìò íéöåøéú 'ã

' åëå 'íéãáä

ìàùå [ãéחז "ל והלא התלמידים (ברכות אחד 

ועו"מ) ע "ב  סג ודרשודף  הזהירו 

לימוד  של הענין בחומר הבדים' על ד'חרב מקרא

בזה  שיש מורנו  וענה חברותא, ללא לבד התורה"ק 

ישובים. הרבה

.àהיות לבדו , ג"כ שלמד זי "ע הגר"א על דאי '

בלימוד  לדרגתו  מתאימה חברותא מצא שלא

לירד  שא"צ וחזינן עמו  ללמוד  שיוכל התורה"ק ,

חברותא, עם ללמוד כדי הלימוד  ביארבדרגת (כן 

זאננפעלד  להגרי"ח  חיים שלמת  בשו"ת  קדשו כוונת

סז ) סי' ח "ב  היה זצ "ל, שלא מוהרנ"ת לגבי  י"ל וה"נ ,

של  העצום ההספק  בקצב עמו  ללמוד  שיכול מי 

לימודו.

. áעלי"א אילים  אורות בספרו יועץ  הפלא  דעת  (כן 

הנ "ל ) ברכות  בזמנם גמ ' היה האיסור  שכל

ניתנה  שלא פה בעל התורה"ק לומדים שהיו דחז "ל

תושבע"פ, לכתוב הרשות גדולעדיין  חשש (והיה 

התורה"ק) ויסלף וישתבש יטעה לבד  ילמד ,שאם

זה  הרי ספרים עם ב"ה שלומדים בדורינו משא"כ 

ע  בחברותא שאמר כלומד  מה [מעין הק ' הספרים ם

פטירתו לפני  במכתב מוהרנ"ת (כמובא

בוההסתלקות) שכותבים שהקנה חבר' – לך  'וקנה

שלך ]. החבר  יהא הוא חדו "ת

.âהגר"א בשם פר 'אי ' יצחק  קהלת  בס' הובא (כן 

לומדים יתרו) שם שיש  בביהמ"ד  שהלומד 

הבדים  על וחרב יחידי, שם ללמוד  לו מותר אחרים,

יחיד . בביתו  בלומד רק נאמר 

.ã עמדין להגר "י  יעקב בית  בסידור  חידוש אי'

יג ) דף  פאלאג'י(דפו"י והגר"ח ארצות , (בספרו

וסי' ו סי' החצר  שער ס' בשם יא, אות ד  שער החיים

ע"א) מא דף ח"א אברהם דרש וס ' שבארץ שז,

ישראל  דארץ 'אוירא כי יחידי ללמוד מותר ישראל

ע"ב)מחכים' קנח  דף בתרא בה (בבא שיש היינו  ,

השכינה, עם כלומד  שם ונחשב השכינה, השראת 

לומד  שהיה שבודאי  כמוהרנ"ת צדיק  לגבי י"ל וה"נ

עמו השכינה השראת שהיתה עד לשמה בדבקות

בחז"ל שכתוב [ואף  לימודו , ו בשעת  דף (ברכות

עמוע"א) ששכינה יהודי  כל בשעת(וכנגדו)על

די שאין הנ"ל המפרשים שסברו צ"ל לימודו,

להתיר  הרגיל באופן כנגדו  שכינה של זו  בדרגה

השכינה  השראת  בה שיש  באר"י רק  ביחידי , לימוד

הלומד  הצדיק  לימוד  אצל י"ל וכן  שרי , הגדולה

גדולה  השכינה השראת אצלו  שיש  לשמה תורה

דשרי]. בלימודו
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ע"ב)חז"ל צא  דף נאמר (סנהדרין לא 'שר'

ענין  בהם דנאמר  מהפסוקים אחד וזהו 'ישיר ', אלא

המלך  העמק  על בזה והקשה המתים , דתחיית 

פמ "ו) יג  גופא (שער  זה ודרש  מקרא שם שכותב

משה, דא שילה', יבא כי  ד 'עד הפסוק  אל ומסמיכו 

_________________________

ללמוד יכלתי ולא והבלבולים המניעות  מאד  עלי התגברו כך אחר לסופו . סמוך  עד דעה והיורה זהב וטורי אברהם המגן
שנים  איזה עוד ערוך שולחן הארבעה של  הלמוד גמר נמשך  ואז וכו ', קבלה ללמוד עלי צוה ואז הנ"ל. שעור יום בכל 
אצלנו רק הוא הדבר זה הלא ואמר ענה דעתי. לישב  נחומים דברי לי ואמר מזה, עמו  דברתי אחת פעם מזה. צער לי והיה
ישאו לא ומאומה ולריק להבל  שנים ארבע  או  שלש לעבור יכולים העולם אצל אבל בזריזות , הכל לגמור רוצים שאנו 
אף  מיד לגמור מאד שרצונו פי על אף  דבר. בשום השעה את  לדחוק אפשר שאי הנ "ל  ענין היה הקדושה וכונתו  בעמלם.
ויצפה  שיוכל, מה במתינות  יעשה רק מזה. להתבלבל חלילה ביותר, מתגברין והבלבולים אפשר, שאי רואין אם כן פי על

ע"כ. וכו'. שיגמור, עד  ה' לישועת  ויחכה



לנפשך  חכמה דעה יד

העולם  יתוקן  ד 'עד èשאז  פסוק קאי בפשטות  והנה ,

דוד  בן  משיח שהוא צדקינו משיח על שילה' יבא כי

יהודה אבינו שמזרע יעקב בברכת  זה פסוק (כדאי'

ליהודה) דא ע"ה 'שילה בשם צדקינו משיח ונקרא ,

משה  מנשמת  והארה ניצוץ בו  שיהא משום משה'

כי ד'עד  זה קרא המלך  העמק  ומדמסמיך  רבינו ,

משה  שישיר  השירה לענין משה' דא – שילה יבא

שמשיח  המלך העמק שסובר  מזה נראה לעת "ל,

לעת "ל, זו  שירה ישיר ג "כ צדקינו צדקינו (דמשיח

נשמת  הארת  בו שמתלבשת  ע"ש, משה בשם נקרא 

במקו"א) זה  בענין  במאמרים כמש"כ  וקשה משרע "ה  ,

דתחיית ענין זה מדרש דרשו  חז"ל כנ"ל הלא

הגוף  על הפסוק  מפרשים דחז"ל וחזינן המתים,

וישיר  המתים לתחיית  שיקום עצמו , דמשרע"ה

זו ושירה פסוק המלך  העמק  מסמיך  ואיך  זו, שירה

דהע"ה, מזרע שהוא צדקינו משיח (ואינו על

לתחייה) שקם  .משרע"ה
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õøéúå [á בילקוט דאי ' כמו  א. תירוצים, ב' בזה

שאף  חדש ילקוט בשם אליעזר 

עדיין  יהא לתחייה"מ משרע"ה כשיקום לעת "ל

פה  כבד כמוé בבחי' שיהא הנביא לאליהו  ויצטרך 

הכהן  אהרן כמו  לבנ"י, משרע"ה בין ממוצע

למשרע"ה, לפה היה המדבר  ה"ה שבדור הרי

במדרש אי ' דלעת"ל השירה טז )בענין ג, (דב "ר

בענן  מכוסה יהא לעת "ל אף  שמשרע"ה ,àéכעי "ז 

_________________________

היה ט. די כי ב'], ד' [בראשית ללדת' 'ותוסף שנאמר בבריאה תוספות  היה ע"ה רבינו שמשה הוא, הענין אלא שם, זל"ק
קצהו , עד  הראשון אדם חטא לתקן בשבילו , אלא העולם נברא ולא הראשון, אדם חוטא היה לא אם דקין, בתולדות לעולם
שחזרה  הגנאי, גרמו  מריבה ומי העגל חטא ורק אך  לתקן, בידו שהיה מה ותקן האנושי, מין מבחר היה שהוא כנודע .
שהם  והכרובים, המתהפכת החרב להט משם להסיר עדן, גן שערי עד ישראל עם לילך בדעתו  ועלה לאיתנה, הזוהמא

ה  ושעשועי מחול  שם שיהיה עדן, גן שערי על  גיהנם גבול ולהוסיף  החבלה. בשביל מלאכי מעלתו היתה וגדולה צדיקים,
הליכת  היה ולא כ"ה], ג' [דברים הטובה' הארץ את  ואראה נא 'אעברה שאמר עד ישראל , ארץ ממעלת יותר ישראל מעלת 
פרשת  חדש בזוהר כנודע  עדן, לגן ושער מבוא ממש שהיא המכפילה, מערת דרך לו ליקח  אלא לו, צורך ישראל ארץ
קודם  שהיתה כמו  לישראל המעלה וחזרה בעולם, רעה היתה לא החטא ואילולי הקודמים. בשערים ביארתי כאשר נח ,
כאומרו ע"ה, רבינו משה אם כי העולם, לתקן אדם לשום אפשר אי עתה אבל  מתוקן, העולם והיה הראשון, אדם שחטא

מקומות, ובכמה בראשית פרשת  שילה'בזוהר יבוא כי עד  מיהודה... שבט יסור י']'לא מ"ט  בגימטריא [בראשית 
ידומשה, ועל העגל , בעון שחסר מה לתקן דורו  עם ויבוא ליושנה, העטרה לבוא לעתיד  יחזיר והוא פורקנא. תליא דביה

לגמרי. בטל  יהיה שבהם והמות והרע שבהם, הטוב  רב , וערב  ישראל  יתוקנו ואז העולמות, כל הזמןיתוקנו ובאותו

הים שירת "ה ע רבינו ומשה  ישראל לאמר"ישוררו ויאמרו ליי' הזאת השירה את ישראל  ובני משה ישיר "אז שנאמר, ,
בזמן  אימתי, לעתיד. ישראל  עם שישורר מלמד  ב '], צ"א [סנהדרין ישיר' אלא נאמר לא 'שר חז"ל ואמרו  א'], ט"ו [שמות
הידועה  השירה והיא הששי, לאלף  זא"ת  אלפים ה' שהוא אחוזתו ' אל איש תשובו  הזא"ת  'בשנה הזוהר שאומר ת "ח, שנת
ויאמרו וגם לי"י', ישראל  ובני משה ישיר 'אז למימר ליה והוה שיר, פעמים ב' כפל  אומר ולכן עליה, מצפים ישראל  שכל
ע"כ. וכו'. פעמים, ב ' ישראל ובני משה שיאמרוה מלמד  לדורות, לאמור, מקום בכל הוא פירושו  אלא כפל, הוא לאמור

אליהו ,י. שיבא עד  מונח  יהיה הכל עליה דאתמר אליהו, הוא שלך תלמיד ע "ה, רבינו למשה אומרים התנאים שם, ז"ל 
לפיה, לי היה ואהרן פה כבד שהייתי הכהן, אהרן בן אתמר ועליה שלי, חבר תלמיד  שהוא ודאי כן להם, לעתידהשיב כן 

כבראשונה, ולשון פה  כבד  "ה  הקב לי יעשה  לכך משה , זה ולא הוא אחר  יאמרו שלא כדי פה, כבד  "ה  הקב לי יוקים
לפה לי יהיה  מאהרן דאתי מן ואליהו ויעשה ויתקן הוא יבא בתיקו, וסלקי הזה בעולם נתרצו  שלא הספיקות  כל לתרץ

עכ"ל. תיקון. תיקו

את יא . להם כשאביא לע"ל כך הזה בעולם עליהן נפשך את  שנתת  כשם חייך משה הקב"ה ליה אמר שם, המדרש ז"ל



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח טו ליקוטי 

איך  עצמו ממנו לשמוע בנ"י  יוכלו  שלא י"ל וע"כ 

צדקינו  משיח יצטרך וע"כ שר , יהא שהוא (שהוא 

ממשרע"ה) לשמוע  היכולת בין לו הממוצע להיות

משה  ישיר  ד 'אז פסוק  וע"כ בנ"י, עם לבין משרע"ה

משיח  על ובין  משרע"ה על בין  קאי  ישראל' ובני

ביחד . צדקינו

.á משה של בענין  במאמרים שהאריך כעין 

מדרגת למעלה שאין שאף  צדקינו, ומשיח

האמונה, עיקרי מי"ג האמונה וכעיקר משרע"ה

הבאים  ולחכמים לנביאים אב הוא שמשרע"ה

לאחריו, והבאים משיח לפניו  גם בזה (שנכלל

משרע"ה  למעלת קרוב  רק יהא שהוא צדקינו,

החזקה) ביד הרמב "ם  שם כמש"כ  נתבאר  ובכ "ז ,

התורה  כל את שקיבל משרע"ה שאצל בארוכה

האורות כל ונעלמים גנוזים משה', 'תורת  במתנה

ואילו משה', ד 'תורת האותיות  בתוך  כולם שגנוזים

והסודות האורות ויוציא יגלה צדקינו משיח

מן  ויוציאם משרע"ה אצל והגנוזים הסתומים

צדקינו ומשיח לבנ"י , ללמדם הגילוי  אל הגניזו 

נשמת בכח הרדל"א של הסודות  את  יגלה

הוא  שהיה 'מה סוד  בו שתתלבש  משרע"ה

א"ק  בבחי' אז  יהא בעצמו  ומשרע"ה שיהיה',

אדמו"ר  כ"ק  וכמש"כ  צדקינו , למשיח המשפיע

חיים בתורת  זי "ע קנו האמצעי דף  דידן  (בפרשה

מכוסה áéבארוכה ע"ב) משרע"ה אז שיהא אלא ,

בנ"י יצטרכו וע"כ  אליהו, באדרת וכמש "כ בענן,

ה"נ  הרי  צדקינו . ממשיח דייקא הסודות  כל לקבל

_________________________

כתיב שכך  מנין כאחת . באין שניכם הנביא  א)אליהו  ה'(נחום ינקה לא ונקה כח  וגדל  אפים ארך  דרכו ה' ובסערה בסופה
רגליו  אבק אמלל וענן החריב  הנהרות וכל ויבשהו  בים אמלל גוער לבנון ופרח וכרמל  משה בשן זה  דכתיב בסופה

ב) שפת (שמות על בסוף  ותשם הילד  את  בה ותשם ובזפת  בחמר ותחמרה גומא תיבת לו  ותקח הצפינו  עוד  יכלה ולא
אליהו היאור זה ב)דכתיב ובסערה ב שניהם (מלכים בין ויפרידו אש וסוסי אש רכב  והנה ודבר הלוך הולכים המה ויהי

ויקרעם  בבגדיו ויחזק עוד ראהו ולא ופרשיו  ישראל רכב אבי אבי מצעק והוא רואה ואלישע  השמים בסערה אליהו  ויעל 
אבות  לב והשיב  וגו ' הנביא אליה את  לכם שולח  אנכי הנה שנאמר מנין אתכם ומנחם בא הוא שעה אותה קרעים. לשנים

ע"כ. בנים. על

הבירורי'יב. מבחי' שלמעלה ממש שבעצמו' הוי' שם לבחי' דהיינו הוי' עבד  שהי' משה מדרגת ענין "וזהו שם, וזל"ק
א"ס דמהו "ע העצמיי' שעשועי' לבחי' ולהמשיך  להביא ממוצע  בחי' שהי' לפי והוא כו' ב"ן בחי' אלקי' דשם בתיקון דמצות 
כמו עצמן מצד במצות  בכנ "י העצמו' להוי' לחבר הוא נאמן ביתי בכל וז"ש וטעם. הכוונה מן שלמעלה בפו"מ במצות ב "ה
אבל  כו ' נפשי כלתה כמו  תכלה שנק' עונג לכל  וגבול קץ שיש קץ ראיתי תכלה לכל כמ"ש ממש במהו"ע  למעלה שהן
אפס רק כו ' השעשועי' בעצמו' הן עצמן מצד  שהמצות הנ "ל  מטעם כלל שבה לשעשועי' וגבול  קץ בלי מאד  מצותך  רחבה

כו' שעשעתי תורתך אני כמ"ש בתורה גם נמשך  מזה המצות קצה וחיבוב במעלת רק שמדבר כו' דרך תמימי באשרי (וכמובן

דוקא) עצמן דמשיח ,מצד מדרגת מבחי' למעלה  משה שבחי' ע"י ונמצא בפנימי' ומשיח  אבא פנימי' בבחי' שמשה (ואע "פ

מפנימי' למעלה זהו נובלות  שנק' בפו"מ  המצות במעשה דתורה חכ' שירדה במה אבל למעלה גם דתורה החכ' אור בבחי' זהו

בנו שם מה שמו מה מ"ש הוא דמשה וזהו כנ "ל, דמשיח  הוי'ח"ע  שם  שהוא עליון היותר מ "ה בחי' הוא שמו "ה  דמ
כנ "ל העצמו' הב' אהי' שהוא בעוה"ב  שיתגלה "ל הנ "ל  כנ בן שנק' דמשיח עילאה  דחכ' מ "ה הוא בנו שם  שנק'ומה

דוקא  זה ומחמת העצמי האמיתי ואין מ"ה בבחי' להיותו כו' האדם מכל  עניו  משה שהי' וזהו  א"ק, הוא ומשה בתראה אדם
מאד וגבה בו  שנא' אע"פ  ממשיח  שלמעלה האמיתי יש אוהבי להנחיל  שנא' העוה"ב  עצמו יהי' המשפיל דכל שרמזו (וזהו

כו') המשרה מרבה ונק' לי' אניס  לא רז  דכל משיח  ע "י תשלח ביד נא שלח (וא' האדם מכל ענו שהי' מגביהוכמשה הקב"ה
האמיתי יש בבחי' יה בעוה"ב  מאד  וגבה בו שנא' כמשיח עצמו יש והמגביה כי "ב, בעוה משה  לגבי בערך שפל י'

מנה  מאתים  בעוה"ב בכלל שיתגלה עצמו  עה"ע לגבי אוכם כו' דח"ס וסודות  רזי' כל  מקור שהוא ומצוחצח צח אור דאפי'
עכל "ק. וד"ל )". כנ "ל  כו ' הפשוט  והתענוג הרצון עצם [בחי '] שהוא



לנפשך  חכמה דעה טז 

בנבואה  עוד  ישיר שמשרע"ה הים שירת לגבי  י "ל

צדקינו משיח ואילו  בנ"י, עם השירה אותיות  את 

הטעמים  את לאור  ויוציא לבנ"י  וילמד יגלה

האותיות בתוך הגנוזים הנוראים והסודות

דהשירה.

 ãçà ìëìù  óà äçîùá äøéùä é"ðá åøù êéà

íéøöîá  åúçôùî éðá áåø  åúî

øéëæä [âזה בענין  מכאןעוד  חז "ל  (דדרשת 

התורה) מן  הווארט לתחייה "מ  את

הנוראה  המלחמה שאחר  זי "ע רב הבעלז 'ער של

הבעלזער  ודרש אמר משפחתו , בני כל בה שנהרגו 

לשורר  בנ"י  יכלו איך וקרי"ס ביצי"מ גם שלכאו' רב

מחמשה אחד רק  הלא או שירה, מחמישים (או

מאות) אחד מחמש לכל וא"כ  מצרים, מארץ יצאו

היו ואיך משפחתו, בני רוב מתו  שיצאו  מבנ"י 

ולשורר  השכינה ולהשראת  לשמחה לזכות יכולים

ישיר' 'אז  חז"ל בדברי  התירוץ מרומז  וע"כ  שירה,

שידעו וכיון התורה, מן  המתים לתחיית מכאן  –

לשורר  יכולים היו שמתו , אלו  לכל תחייה"מ שתהא

שמתו הרשעים אלו כל שאף  חידוש  [והוא שירה,

לקום  יזכו ממצרים יצאו  ולא חושך במכת

לעת"ל]. בתחייה"מ

 éàðúä  ìà æîø ,'äì äøéùà –––– øîàì øîàéå

å"äá÷éã

ãåò [ã מייזליש הרב בשם פירוש  אמר 

רב' בערגןה'ווייצנער במחנה  (שהיה 

שבאו  נוראות לשאלות הפוסק הרב שם  והיה בעלזן 

את  וסיפר בלאנדאן דרשות  כשדרש שאח"כ עד  לידו

עמו) כולם  בכו לידו שבאו הקשות  ופירש השאלות  ,

משה  הישמח דברי ע"פ לאמר' ד'ויאמר  זה פסוק 

מפניך')זי "ע גוים אוריש 'כי עה "פ תשא  כי על (סו"פ 

ענין  את  שמפרש למלך ' מעשי אני  'אומר הפסוק 

שהוא  מצוה כל לפני  קובה"ו  יחוד לשם אמירת 

המצוה  על תנאי עשיית רוב âé כעין [וכשיטת ,

שכל  ואכ "מ] במצוות תנאים דמהני הפוסקים גדולי 

שהיא  בתנאי  רק היא המצוה יד"ח לצאת  כוונתו 

ח"ו הסט"א תבא אם וע"כ  קובה"ו, יחוד לשם

המצוה כח)לחטוף ממנה ולקבל תתבטל (לינוק 

לגמרי רק המצוה המצוה כונת  שכל תנאי עשה (כי

לסט"א) ולא עצמולשיקבה"ו מייאש  שהסט"א עד ,

המצוה עוד  היאוש,מלחטוף  מדת  לה  יש הסט"א (כי

המצוה  לחטוף ושוב  שוב הסט"א שכשמנסה

הסט"א  מתייאש אז פעם בכל המצוה  ומתבטלת 

ומגיעה  חוזרת  ואז המצוה, עוד לחטוף מלנסות לבסוף 

כפילות  פירש ועפ "ז  קובה"ו, לייחד  למקומה המצוה 

שעשו  לה', אשירה  לאמר' - 'ויאמרו בפסוק  הלשון 

_________________________

ע"פיג . וגו', למלך מעשי אני אומר טוב  דבר לבי 'רחש הפסוק לפרש ששמעתי מה פי על  לפרש לי נראה שם, זל"ק
לישרים אור בספר זצ"ל מפראג מהר"ז הגאון דברי ע"פ  נופך והוספתי ליקבה"ו , א)אמירת יחוד(דרוש  לשם ידי דעל

מתכוין  הוי זה זולת וא"כ קבה"ו, יחוד  יהיה אם רק אחר, באופן חובתו ידי לצאת שלא בפירוש כמתכוון הוי קבה"ו
לחטוף  הסט"א רוצים אם וא"כ כונה, צריכות אין מצות מ"ד אפילו  יוצא דאינו מודים כ "ע  ובזה י"ח , לצאת  שלא בפירוש
ר"ל  למלך', מעשי אני 'אומר והיינו  ביאור, בתוספת  עכ "ד למעלה עולה המצוה חוטפין שאין וכיון לחטוף , מה להם אין
סופר  עט 'לשוני לכך  לחטוף , יכולים אין א"כ  לצאת , שלא מתכוין זהוי זולת וא"כ אחר, באופן ולא המלך בשביל  רק

ע"כ. והבן. עיכוב, בלי מהיר',
מרדכי תכלת  זצ"ל)ובס' מבערז'אן להמהרש"ם תבא, כי אב"ד(פר' זצ"ל קלוגר שלמה מהג"ר זה ביאור ששמע הביא

הגיד מבראדי נ "י לעווין עזריאל ר' החסיד  הרב כי ושמעתי בזה"ל , וסיים ת"ח  של חולין שיחת בס ' הביא וכן בראדי,
התקיעות  קודם ובר"ה ר"ה, קודם אצלו בהיותו  זי"ע מבעלזא יהושע מוהר"ר להרה"ק [הגרש"ק] אא"ז בשם זה דבר

ע"כ. לתקוע . התחיל ואח"כ  מאד , וקלסי' ההוא המאמר הפעם עוד לו להגיד עליו וצוה הנ "ל  הרה"ק אותו  קרא



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח יז ליקוטי 

השירה  שתהא רק היא  אמירתם שכל  ואמרו תנאי

השירה  תתבטל לה' ותעלה תלך לא  (שאם  ה' לכבוד 

.כנ "ל )

''æà'á  ä"òøùî ìù àéèî÷øô ìë' øåàéá

æ" à [ä äùî øéùé המדרש דברי את  הזכיר  ,

רמא) רמז בפרשתן שכל (ילקו"ש

ומסחר )פרקמטיא היה (עסק משרע"ה של

הגר "אãéב'אז' דברי ע"פ בזה ופירש  (תולדות ,

בהקדמה) ח"ב העקוב יצחק 'והיה הפסוק על

שיש  אות  שהוא א' שאות  בזה שדרש למישור ',

עקמומיות , – עקוב אות בה שבאמצע שהו' (היינו

בעקמומיות) עומדת והוסיף א ' למישור . תיהפך  ,

ויהפך  זו  ו' שתעמד בזה שי"ל מורנו, בזה וביאר

ז ' לאות הוי"ו ממנה ומעל שתחת היו"דין (ששני

וכמו  הו' ומעל  בראש יעמדו אלף של  האמצעי

ז ') .באות

 ïåéìòä  ùøåù ìòî é"ðáã ïåéìòä ùøåù

 ÷"äøåúäã

 ùøéôå [åבארוכה ר "פ )בזה רק ע"פ (ונכתוב  ,

האריז "ל דרושי דברי  ריש (בשעה "כ 

ודע) ד"ה ע "א  קב דף שמע"צ,סוכות  בכונת 

היו"דין  בשני  הנרמז  קובה"ו  יחוד נהיה שבשמע"צ

כנס "י)דאל"ף , התחתון ויו"ד  קוב "ה , העליון  ,(יו"ד

מתייחדים, ושם ו ' באות  כביכול שניהם ונכנסים

היינו היחוד, של א' דרגה וזה א', דאות הרמז וזה

התורה שהוא עלשהו' מרמז הוי"ה דשם  שו' (כידוע

תורה) – הש "י הז "א בין  מקשר העליון ), לבנ"י(יו"ד 

התחתון ) גמר (יו"ד ואמנם בשמע"צ, נעשה וזה ,

הוא  דשמע"צ מהיחוד  הנולדת והלידה היחוד

בפע"ח האריז "ל כמש"כ  הלולב בשש"פ  (שער 

והיינו)åè פ "ח  ז ', לאות א' מאות  נעשה שאז ,

שמע"צ  של מהיחוד  שנולד שכינה, גילוי של הדרגה

נעשה  ואז  ואנווהו , קלי  זה – שש "פ של הגילוי 

קלי ב'זה ונרמז בעלה, עטרת מלכות של הבחי '

ה' – הק')ואנווהו ' לו'(שכינה  נרמז (ז "א)קודם וזה ,

ו ' אות  מעל שעומד ז ' שבאות שהיו "ד  ז' באות

אחרי שנשארה היו"ד שהוא השרשית , י ' על מרמז 

סוד  [שהוא סרוג, מהר "י  בכתבי המוזכרת  הצמצום

ומוזכרת ביותר , העליונה המלכות  סוד  - הרשימו

בע"ח ע"ב)ברמז יא  בעיגולא',(דף 'מאנא בשם

'מלכותך  ובסוד ברדל"א, הגנוזה מלכות סוד והוא

שהיא  הזאת  העליונה ויו"ד עולמים'], כל מלכות 

הו ' מעל עומדת בנ"י , – דכנס"י העליון  שורש 

התורה"ק  שורש  הקו סוד  היחוד שהוא שער  (עיין 

אדמו"ר לכ"ק תרנ"ט  ובמאמרי האמצעי לאדמו"ר

לשמע"צ) .מהרש"ב

äæ ïéðòá è" ìæ àéáðä åäéìà éøáã

àåäå [æהתנדב"א דברי פי"ד)בסוד  (רבא 

הוא  דבנ"י  העליון ששורש  שמגלה

קדשו ובלשון דהתורה"ק , העליון שורש  מעל

_________________________

עליויד. חקוקין שהיו  תפארת  של חלוק הקב "ה לבש ישיר אז ישראל  שאמרו  בשעה עקיבא רבי אמר שם, המדרש ז"ל
ה' את  ונהרת תראי אז יהושע ידבר אז עורים עיני תפקחנה אז פסח  כאיל ידלג אז בתולה תשמח אז שבתורה אז כל
ימלא  אז שנאמר להחזירו הקב "ה ועתיד  אמרתו . בצע שנאמר וקרעו  חזר שחטאו  וכיון היום האמירך  וה' היום האמרת 

פינו . באז.שחוק אלא היתה  לא משה  של פרקמטיא כל אמרי דמים רבנן  חתן אמרה אז ממנו וירף  באז נפשו  הצלת
ערים. שלש משה יבדיל  אז באז ערים הפרשת  אף משה, ישיר אז באז שירתו  פרעה. אל  באתי ומאז באז קנטורו וגו ',

ע"כ.

מקבלת טו. והיא זה, ביום הוא ורחל ישראל  זיווג כי - והענין ה'. עצר עצר כי מלשון עצרת  וש"ת , ש"ע סוד  שם, זל"ק
חדש  ו' וכל וכו'. עצרת . נקרא לכן הזרע , את וקולטת  עצרת  ונקרא ח"ו, מפלטת  ואינה העליון, של זרע ז' יום עד חורף ים

ע"כ. כו'. הזה. העיבור מן י"ס  קריעת בסוד יולדת  ואז זה, מזיוג מעוברת  היא פסח,



לנפשך  חכמה דעה יח

יש  דברים שני רבי לי "ואמר זל"ט הנביא דאליהו 

הן  ואלו  גמורה, אהבה בלבבי אוהבם ואני  בעולם

קודם, מהם איזה יודע איני אבל וישראל, תורה

בני, לו íéøîåà אמרתי íãà éðá ìù ïëøã

 äîã÷ äøåúä שנאמר ח), ראשית(משלי קנני ה'

וגו ' ÷åîãדרכו ìàøùé  øîåà  éðà ìáà שנאמר ,

ב) משל (ירמיה תבואתה. ראשית  לה' ישראל קודש 

את וכתב הבית  בתוך  ובנים אשה לו  שהיה למלך

אלמלא  שם ובניו שאשתו  המקום אל האגרת

הבית בתוך רוח נחת  לי  שעושין  שלי ובני אשתי 

כך המקום, את  àì החרבתי  ìàøùé íä àìîìà

íìåòä àøáð קודש נאמר  לכך העולם, ונחרב

קנני ה' ונאמר תבואתה ראשית לה' ישראל

ע"כ . וגו'. דרכו ראשית 

 æ"àá úåæîøðä  ä"òøùî ìù  úåãåáòä 'á

äæå [ç של פרגמטיא שכל הביאור עומק 

של  עבודתו  כל שזו  ב'אז ', משרע"ה

עבודת מקודם אתà'משרע"ה, ולחבר לקשר –

משה, תורת – התורה"ק ידי על בנ"י  ואת  הש"י

וגו', וביניכם ה' בין עומד  'אנכי –בבחי ' א' (וזהו

– הו' בתוך  ביחד  ונכללים  הנכנסים  יו"דין  שני

עד תורה"ק) בנ"י את  להעלות הז' עבודת ואח"כ ,

היו"ד  שהוא ביותר  העליון  לשרשם מרכבה שיהיו

דברי בבחי ' הו ', מעל עומד  שהוא הנ"ל העליונה

שהקב"ה  וגו ', אליך  פניו  ה' 'ישא עה"פ  העט"צ

מעליו  בנ"י את שהוא מגביה – הז "א מעל (היינו

הש"י) של  הגילוי שהוא – כמוהתורה"ק כביכול,

שכשרוצה  עד כתפיו  על בנו  את  שמגביה אדם

כלפי פניו  את לישא צריך  בנו  בפני  להסתכל

אליך)מעלה פניו ה' ישא 'והיה (וזה  הפי ' וזהו ,

היינו ז', אות נהיה א' שמאות למישור' העקוב

ובנ"י קוב"ה שאז דשמע"צ היחוד  דמתחילת

א' יחוד  שזה התורה"ק, בתוך  ומתאחדים נכללים

גמר  בשש"פ  לבסוף  נהיה מזה הרי דשמע"צ,

דאות העקוב שמתיישר ז ' באות  הנרמז  היחוד

עטרת מלכות  בבחי' הו' מעל היו "ד  ונעמד א'

בעלה.

 úëî ãâðëù íåéå  äìéì ìë ìù  úåãåáòä 'â

 ú"îå ñ"éø÷ úåøåëá

ãåò [èפי על קרי"ס של בסודות  בארוכה דרש 

בזה  שמגלה והחידושים הגילויים

בפרשתינו  זי"ע צבי  ע"א)העטרת מו שמגלה (דף 

התחלת הרי מצרים שביציאת שכמו  בארוכה

וסוף  בכורו , במכת  לילה בחצות  היתה הגאולה

ים  כשנקרע השחר  בעלות  בשש "פ, היה הגאולה

שש "פ  של השחר  שבעלות  שקרי "ס  יוצא וא"כ  סוף,

דליל  לילה בחצות שהתחיל היחוד גמר  כעין  הוא

דפסח, שבמכת א' ע"ב לט דף מהתו"ח  משמע (וכן 

גמר עד בארוכה  שנמשך  חיק  יחוד נהיה  בכורות 

בקרי"ס) לילה,היחוד בכל נעשה זה דבר  הרי  ,

וכמש "כ  לאה יעקב יחוד  נעשה לילה שבחצות 

הלילה)האריז"ל מדרושי ד ' דרוש וזהו(שעה"כ ,

ואח"כ  בכורות, מכת  של היחוד תחילת כנגד 

שעוסקים  הבקור  עד  מחצות הלילה, כל במשך 

והתבודדות ובתפילות  התורה"ק  בלימוד בעבודה"י 

הסודי ליחוד הכנה הוי  זה כל הרי  קדושים, ויחודים

האריז"ל  כמש"כ  לאה עם השחר בעלות  שנהיה

ד' דרוש וסוף ע "א  כ  דף  דק "ש ג ' דרוש (שעה "כ 

ע"ד) נד  דף הלילה  עלותדדרושי של הזה שהיחוד  ,

שהיה  סוף ים דקריעת  היחוד  גמר כנגד  הוא השחר 

השחר . בעלות

 ãåçéã ãåñä úåìâì úåùø ìáé÷ àì  ì"æéøàä

äìâî ö"èòäå (àúìééà àéää) øçùä úåìòã

íéùåãéç  äæá

äðäå [é הסוד לגלות רשות  לו היה לא האריז "ל

[שהוא  השחר  בעלות הנעשה דהיחוד

איילתא ההיא של לסוד  בשעת קשור (שצווחת 

בנ"י  וה"נ  רחמה , ונפתח הנחש בה  שמכיש עד הלידה 

הים) שנקרע עד  סוף  ים קריעת  לפני על צווחו ונענש ,



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח יט ליקוטי 

המלך  בעמק כמ"ש  בנו במיתת זה סוד  גילוי 

פ"ו  שלישית  האריז"ל )æè (הקדמה  דברי ומפשטות ,[

שנעשה  לאה עם היחוד בין קשר שום נראה אין 

בשעה"כ  הנזכר השחר דק "ש)בעלות ג' עם (דרוש

_________________________

הר"ר טז. מורנו  כבוד בשביל האר"י, של נפשו  מסירת  הגיע  היכן ועד  האר"י, של  פטירתו  סיבת לך  אכתוב הנה  שם, זל "ק
רמ"ט [במדבר פנחס בפרשת הזוהר של אחד  מאמר מפרש והיה מצרים, גלות  סוד בשדה להם דרש אחת שפעם ז"ל, חיים
ז"ל, האר"י אמר אחד. נחש לה מזמן הקב"ה לידתה זמן וכשתגיע  נתעברה, שהיא לאחר אחת, אילה שיש המדבר ב ],

בדבר גדולה סכנה  שיש מפני סודות, לגלות יכול איני תשאל,בכאן  לא מלה 'בהאי בשלח בפרשת  הרשב"י אמר לכן ,
ע "ה  רבנו משה וגם הסכנה, מן נפשו  מפחד הוא שגם להיות  ב '], נ"ב שמות [זוהר דייקא' מלה ובהאי ה', את  תנסה ולא
שגזרו להיות  ע "ה, להאר"י בוש, עד בו הפציר חיים ר' והחכם ג']. ד ' [שמות  מפניו ' משה 'וינס דכתיב המקום, מזה ברח 
כתוב  והוא הסוד, לו  וגילה לו, לגלות  מוכרח והיה חיים, הר"ר מורנו כבוד  ממנו  שישאל ממה דבר שום יעלים שלא עליו,

לאל. תהילה לו אצלנו אמרו האמת, דיין ברוך ואמר  ראשו, על בידו "י האר הכה  הסוד , מלומר שסיים לאחר
שגליתי  בעבור  ימים , ז' קודם  משה  בני שימות הגזירה יצאה  עתה  להם  אמר מורינו, אדונינו האי מאי לתלמידיו

הסוד ושאל לכם ע "ה הרב והלך  הרב , עם הרב של  לביתו  חיים הר"ר מורנו הלך השדה, מן ובאו ערב, לעת  שהגיע כיון .
מיד במטה. והשכבתיו  עליו , כבד שראשו לי ואמר הספר, מבית  שבא שעות  ב ' זה אמרה הוא, היכן משה בנינו לאשתו
ימים  ז' עברו  לא אש, כמו  שורף שהיה וראה ראשו, על ידו  ושם עמו, חיים הר"ר מורנו וכבוד  הנער, אל  יצחק רבי הלך 
אחר  שלח  אבילות, ימי ז' לאחר י"ב]. דרוש העומר ספירת  הכוונות  בשער עוד [עיין האלקים איש כדבר הנער וימות 
בעצמי, אני וגם בני, כל  לי ימותו  אילו  משה, בני של  פטירתו בעבור מנהגי, מכם שאמנע  תיראו  אל  להם ואמר התלמידים
>י"ב  העולם כל  את תאירו  למען בשלימות, אתכם לתקן כדי התורה, רזי כל אתכם מללמוד אתכם אעזוב  ולא ידי אניח  לא
ורגליו ידיו  לו  ונשקו  לפניו, נזופים הם כבר כי חשבו  כי מאוד, עד גדולה שמחה התלמידים וישמחו  בחכמתכם. כולו ב <
הימים  שאחרי ז"ל, האר"י עשה ופלא, הפלא מזה יותר ועוד  ישראל'. כל בקרב ובניו הוא לעולם המלך אדונינו 'יחי ואמרו 
קמאי  עבדו דאיילתא אורזילאין 'תרין של התוספתא הבנת  ז"ל להאר"י ז"ל  חיים הר"ר מורנו  כבוד ששאל  נזדמן האלה
האר"י  לו  אמר ע "ב . נ "ה דף  מצורע  פרשת  בזוהר מובא והוא הוו... ויצחק אברהם דאמר קלא ושמע לי... דניחא רעותא
ואינם  בכאן גדול שסוד העולם, ולכל  לי וגם לך  ויונעם לך , אפרשנה שלא בכאן, אותי שתניח חיים, רבי בחייך ז"ל,
שתתחרט סופו  לך  אותה אגלה שאם ראה האר"י, לו ואמר וחזר לי, שתגליהו  אתה מוכרח לו  אמר אותו. שאגלה רוצים
מזהירך אני כן על  ישאלני, שרצונך מה כל ממך, למנוע שלא ומצווה מוכרח  אני אבל בך , מתרה ואני גדולה, חרטה עליו
פירש  אזי פנים, כל על  לי אותה שתפרש רוצה אני ואמר, ז"ל  חיים הר"ר מורנו חזר התוספתא. זו לך  מלפרש שתניחני
שגליתי  עונש מחמת שנה, באותה האר"י שימות  הגזירה יצאה שכבר אמר אותו  שגילה ואחר סודה, לו וגילה התוספתא לו 
מענישים  היו ולא לך , מגליהו  הייתי לא כך  כל  בי מפציר היית  לא שאם ההיזק. זה לך גרמת  בעצמך ואתה הסוד , זה לך 
ביתי, בני על ולא עלי חש אני אין ואכן לדברי, לבך ליתן רצית לא ואתה פעמים, כמה לך  רמזתי וכבר השמים, מן אותי
מורנו כבוד  ביד  גנוז והוא אליו , זכינו  לא עדיין הסוד  וזה תיקוניכם. שלימות  בלי אתכם אניח  איך  מצטער, אני עליכם אלא
היינו לא הלואי ואמרו  לבם אל  התלמידים נתעצבו אזי הקב "ה, המלכים מלך של  דבריו  בא עת  עד מגלה ואינו חיים הר"ר
באותו עצמן, בפני והטף להנשים חדרים ותקן חבירים, העשרה לאלו אחד , הסגר ז"ל האר"י עשה כך  אחר דבר. שואלים
לבעליהן, אותו  הגידו והנשים שבת, בערב  הנשים בין אחת  קטטה נפלה חדשים חמשה לסוף  עצמו. ההסגר בית  של החצר
שלום  תמיד ביניהם שיהיה והאהבה, האחוה על אותם מזהיר היה תמיד  ע"ה והרב נתקוטטו, החבירים שגם עד  ונמשך
וזעף, מר הכנסת  לבית  וחזר שבת, לקבל החבירים עם יצא ערב  ולעת  בעונות. דבריו  על עברו היום ובאותו  ואחוה, אהבה
לעשות. מנהגו כן היה לא כי מאוד, נבהל  סגנון באותו  אותו כשראה חיים הר"ר ומורנו באנינות, התפילה זמן כל  וישב
נפש, ובמר באנינות  הזאת  התפלה זמן כל ראיתיך למה רבינו לו, ואמר אליו, חיים רבי הלך התפילה הקהל שסיימו לאחר
כ"ה] י"ב א' [שמואל תספו' מלככם גם אתם 'גם הפסוק, זה ואמר סמאל , שבת בקבלת  שראיתי מפני ע "ה, האר"י לו אמר
זמן  שכל החבירים. בין היום שנעשה קטטה בעבור אלא נחתם ולא  הרבים, בעונותינו דין גזר נחתם שכבר נראה מכאן



לנפשך  חכמה דעה כ 

התפילין  בכונות האריז"ל ה'מש"כ  דרוש (שעה"כ

ע"ד) ט דף  עולה דתפילין השחר  עלות  שקודם

ועולה  לאצילות וחוזר  מבי"ע דרחל הכתר נקודת

נראה  ואין יד, של תפילין  הנחת  מקום על

הסוגיות  ב' בין  קשר שיש (וכנ "למהאריז"ל

וגילה  אלו מסודות לדבר רשות  קיבל לא  שהאריז"ל

הים) מן  טיפה שהכתר רק שזה מגלה העט"צ ואילו  ,

הפנים  בחי ' ממנה ונהיה השחר  בעלות  עולה דרחל

דאיילת הסודי  ליחוד קשור  הר"ז  יד, של תפילין  של

סוף)השחר ים  דקריעת  היחוד  בחי' הוא ,(שכנ"ל

ושבאיילת לילה שבחצות שהיחוד  שאף  והיינו

בה  ג"כ נכללת רחל מ"מ לאה עם נעשים השחר 

דחיק) יחוד זה  יחוד נקרא  רחל .(וכלפי

ïáåîäå]ח"ן )לפי"ז קרי"ס (ליודעי של שהסוד 

הופך  שהש "י  והפלא החידוש הוא

פנים, לבחי' אח' בכוונות בחי ' גם  דאי' (וכמו

וגו') פניו על  ה ' של ד 'ויעבור  שהיחוד  שאף  והיינו ,

רחל )קרי"ס יחוד (כלפי כלל שבדרך דחיק, יחוד  הוא

אח' בבחי' הוא אח'דחיק  בבחי' הוא למטה (פירוש

פנים) בבחי' הוא  למעלה  יחוד ורק היה בקרי"ס הרי

למטה גם פנים של באופן חיק  עליית של (שכנ "ל 

ליחוד  קשור פנים בבחי' לאצי' בעלוה "ש רחל 

].דקרי"ס)

 ãåñá àåä  ô"ùùù  óàù  ç" åúá àáåîä ãåñä

 úæéçà úà é" ùä  íùî ÷ìéñ  ä÷éðéã ïéçåî

' åöéçä

øùé÷å [ àé בתו "ח להמבואר  הנ"ל סוד מורנו

ע"ג לט  פסח )æé (דף  שליל שמסביר

חג"ת, בבחי' הוא ושש"פ  נה"י , בבחי' הוא

התו "ח  שם ומבאר החב"ד, בסוד  הוא ושבועות 

חג"ת שבבחי ' שאף  בשש"פ  היה (שהוא שהחידוש

דיניקה) מוחין יש בבחי' עדיין דקטנות מוחין שהוא

הש "י המשיך בשש"פ  מ"מ הקלי', אחיזת כלל בדרך

_________________________

מעלה שה  של בישיבה נתבקש שנה באותו  הרבים, בעונותינו  היה וכך  לקטרג, כניסה בית  לו  היה לא ביניהם שלום יה
ע"כ. וכו'. ראשינו, עטרת  ורבינו מורינו

ושני יז. ראשון דגדלות המוחין מז"א נסתלקו  לא א"כ  לעולם, מוחין סילוק יש שלא ז"ל הרב מורי סברת  וכפי שם, זל "ק
השבועות  חג  ושל  בחג"ת העומר ושל דז"א הנה"י בפרצופי היו  המוחין שאותם ישן הכוונות  בספר שכתב אלא דפסח ,
הכתר  שנעשה הטבילה ע"י השבועות , ליל  עד המל' נטהרה לא לכך ויניקה, דעיבור מוחין נק' וחג"ת  נה"י א"כ בחב "ד,
שער  ש"ל ז"ל הרב  כמ"ש הקלי', אחיזת הדוחה דזו"ן הכולל  הפנימי כלי בחי' שהוא הכוללים דכחב "ד מוחין שהם
וכשלוקח בהם, הנאחזים הקלי' אחיזת פחד  מפני אב"א זו"ן עומדים והאמצעי החיצון פר' בז"א בהיות  כי פ"א הפרצופים
בסוד הוא שז"א עתה א"כ פב"פ , זו"ן חוזרים ואז החיצון, בפרצוף  אפילו לקלי' אחיזה אין אז רחמים שהוא הפנימי פר'
שרחל  דפסח  ד ' בדרוש כמ"ש דאב "א היה זווג היה פסח  שבליל  ואע "פ הכולל , בערך אחיזה יש א"כ הכוללת דיני' פר'

אבל יע"ש, ז"א עם אב"א הפסח  ימי כל "א עומדת  שא הוצרך "פ דפב זווג צריך היה סוף ים קריעת לענין  עכשיו
"פ, פב "ן זו ויחזרו והקלי' החיצו' אחיזת יסתלקו "י וע בו דנה"י יאיר הפר' פרטי כל שעלו ר"ל  א"א הארת וזאת

א"א  שנקרא לחב "ד עלו  והחג"ת  בערכם, זו"ן הנק' הנה"י של  או"א בחי' שהם בחג"ת  הנה"י שעלו מדריגות ג' הנז' וחג"ת
ידי  ועל  העומר, וימי דפסח  א' ביום הנתקנים חג"ת  נה"י דפרצופי ואבי"ע  דא"ק העשיה סוף עד  א"ק מתחי' וזהו  בערכם

פב"פ , זו"ן חזרו  יתאחזו זה שלא תיקון מקצת היה  זה  השבועות, חג עד הכולל הפנימי הכלי בא לא שעדיין  "פ אע
"פ, פב ויחזרו "ן  דזו באחוריים  נקרא הקלי' שבועות של  החב"ד  בערך  כ"ז שני, דגדלות מוחין הזו "ן קבלו שכבר ואע"פ 

באו"א  לעילא שהוא זווג כל  כי דילן מסטרא שאינו  זווג נקרא שלזה ואפשר עילאין, באו "א למעלה היה והזווג אב "א,
הנעשה  והרוחא הכלי ענין על לילה חצות זווג ענין על הלילה בדרושי הכונות בספר כמ"ש התחתונים, ע "י שלא נקרא
ע "י  כי או "א ע "ש אלא זו "ן ע "ש נקרא זה זווג אין שכמעט  וכתב פ "ז, ומ"ד  מ"ן שער ל"ט  בשער וכן בחצות, בלילה

עכל "ק. יע "ש. ראויים אינן התחתו ' של כשהמעשים זה באופן הזווג תמיד הוא וכן מזדווגים, הם או "א של המ"ן



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח כא ליקוטי 

והר "ז  הקלי ', אחיזת  כל שסילק  דעתיקא גדול אור 

יחוד  הוא קרי"ס של שהיחוד  שאף הנ"ל הסוד  מעין 

של  הענין את בקרי "ס  הש"י עשה מ"מ דחיק

וסילק  לפנים, מאח' להפוך פניו', על ה' 'ויעבור 

מהיחוד . הקלי ' אחיזת את  הש "י

 éùî úîùð  úãéìå  çéùî éìáç ú÷úîä ïéðò ç

 ãåîéì é"ò , å" ç  úåîçìîå íéîã úåëéôù àìì

äìéìä úåöç øçàù é" äãåáòå  ÷" äøåúä

ïëå [ áé הגאולה לפני ג"כ  הוא שכן מורנו  הסביר 

הרחם  פתיחת בחי' להיות שוב שצריך

צריך  בפשטות  ולכאו' משיח, נשמת  להולדת 

לשפיכת שגורם הנחש הכשת ע"י  זה ענין להיות 

ושפיכות משיח חבלי של הסכנה ענין שזהו  דמים,

בכל  שלומדים הצדיקים אך הגאולה, לפני ח"ו דמים

וביחודים  בעבודה"י ועוסקים תורה"ק  ולילה לילה

עלות של היחוד את  לעורר הכנה זה כל קדושים,

שתהא  סוף, ים קריעת  של היחוד שהוא השחר ,

דעתיקא אור  המשכת  של באופן  לעת "ל (כמו שוב

סוף) ים של בקריעת  גדול אור נמשך  שיהא היינו ,

מהיחוד  החיצונים אחיזת את  יסלק שהוא עתיקא

מלחמות ללא משיח נשמת של הלידה להיות  ויוכל

בשם  ליעקב האמת וכמש"כ  ח"ו , דמים ושפיכות 

אי ' וכן  הק' הבעש "ט בשם אי' וכן  האריז"ל

אי ' וכן  הגר "א, בשם חבר  מרי "א אי ' וכן מרביז"ל,

שאם  גילו  שכולם ועוד, זי"ע מליזענסק  מהרר "א

תליא  'בעתיקא של באופן הגאולה לידת תהא נזכה

וגבוהה  שלימה לאמונה בנ"י שיזכו  באופן  מילתא',

האמיתיים, ובצדיקים ובמשה בהש "י  בה' ('ויאמינו

כל עבדו') את  ויבטל היסורים כל את ימתיק  שזה ,

גדולים  ברחמים לגאולה בנ"י  כל ויזכו  משיח חבלי 

אמן .

 øåàéáì ñ"éø÷ ïéðòá ö"èòä øåàéá ïéá øù÷ä

 ñ"éø÷ ïéðòá àéðúä ìòá

øùé÷å [âé העט"צ שגילה הסוד את מורנו

היחוד  שהוא  קרי"ס  של  (שהיחוד 

דרחל כתר עליית  של הסוד עם קשור השחר  דאיילת 

יד) של  התפילין של  האור נהיה שממנו השחר  בעלות 

התניא בעל שמגלה דף להסוד  בפרשתן  אור (תורה 

ואילך) ע "ב  שמחתסד  עם קשור קרי"ס של שהסוד 

המצוות במיוחד çéושעשועי  מצינו  שאמנם ,

מצוה  של שמחה של ענין את התפילין  במצות

בגמ' ע"ב)כדאשכחן ל  דף ירמיה (ברכות  ר' על

מנחנא', תפילין  'אנא זירא לר ' ואמר טובא שבדח

הכוונה המפרשים גם שיש שביאר משמע (וכן

ע"ב  א  דף בשעה"כ מאוד )èéהאריז"ל שמח שהיה

של  מיוחד ענין שיש  וחזינן  התפילין , מצות  עם

_________________________

בשעת יח. והנה שם, מלשו"ק קצת  לך ויבשה הא ים ועי''ז מהשתלשלות  שלמעלה ממש ועצמותו מהותו  התגלות הי' קי''ס
שההעלם  דייקא ביבשה הים  בתוך ויעברו ברגל יעברו  בנהר ליבשה ים הפך  וזהו גילוי מהעלם יבשה מים ונעשה ממש שוין

ממש. שוין וגילוי שהעלם עצמותו גילוי ע''י גילוי בחי'נעשה והוא ממש ועצמותו במהותו ממש בו נשמחה שם וזהו
מצוה  של כו '.שמחה התגלות . אז  שהי' עצמותו גלוי בחי' שהוא מצות של שכרן  מתן שהוא מצוה  של שמחה וזהו

ממש  בעצמותו בו נשמחה  שם  וזהו ''ס  קי כלל בשעת באתעדל''ת  שלא שבא זכרים אותיות  בחי' אתעדל ''ע בחי' והוא
המאציל  עצמות  שהוא מילתא תליא בעתיקא אלי תצעק מה משה אל  ה' ויאמר וזהו  כלל. לעורר יכול אתעדל ''ת אין כי

ע"כ. תחרישון. ואתם לכם ילחם  ה' אלא כלל לעורר יכול  אתעדל ''ת שאין העליון

בעת יט. עליו  הנמשך העליון האור לקבל יכול נפשו אין כך נעשה ואם בעצבון, תפילתו להתפלל לאדם אסור שם, זל"ק
גדול  נפלא נזק לו  נמשך  התפילה בשאר אבל בלבד , להתעצב טוב אז חטאיו ומפרט  הוידוי שמתודה בעת  אמנם התפילה.

ויראה, באימה גדולה הכנעה ית ' לפניו  להראות צריך  אבל  עצבותו, ידי בכל על וגדולה יתירה בשמחה תהיה  אמנם
לפניו,האפשר נמאסת עבודתו  בעצבות  משמשו ואם יתירה, בשמחה רבו  את המשמש העבד שעיקרכדמיון וכמעט

זה  בדבר תלויה  הקודש רוח והשגת והשלמות המצות המעלה משאר מצוה איזה כשעושה ובין תפילתו בעת בין וכמו ,



לנפשך  חכמה דעה כב 

ידם  על שמתגלה התפילין  במצות  מצוה של שמחה

בבנ"י  מתפאר שהש"י והשעשוע (כדכתיב הפאר

והתפילין וכו', ישראל כעמך 'מי הקב "ה , של בתפילין 

התפילין ) למטה  מניחים כשבנ "י מתגלה  הקב "ה  ,של

גורם  והר "ז דלעת "ל, השעשועים עולם בחי' שזהו 

אחד  העיד  [וכן דלעת "ל, פינו' שחוק  ימלא ל'אז

דרכו שהיה זי "ע הלוי  השבט מרן  על התלמידים

בחדרו)לרקוד מה (בצנעא  תפילין הנחתו  בעת

שיש  וכנ"ל המצוות, בשאר דרכו  כן היתה שלא

התפילין ], בהנחת  מצוה של שמחה  של מיוחד  ענין 

העט"צ  שמגלה הסוד  בין  קשר  שיש ונמצא

הסוד  לבין  התפילין , מצות  של האור  נולד  שבקרי"ס

של  האור נגלה שבקרי"ס התניא בעל שמגלה

המצוות. ושעשועי  שמחת 

,é"áî 'éçá –––– ù" äåìòá øåàä úãéìå ñ"éø÷

 ã"áî 'éçá –––– äìéôúä  ìëå ú"îå

 äðäå [ãé של תפילין של האור לידת של האור

האור  לידת  בבחי' הוא בעלוה"ש  יד

יוסף בן  להל 'דמשיח בביאור  בארוכה (וכמש"כ 

שם  שמקומה רחל , עמידת במקום  הוא שתש"י תפילין

יוסף) בן דמשיח  השורש היא  ורחל  דז"א  החזה ,מול 

הצדיק  יוסף בזכות  היתה קרי"ס בחז "לוכן (כדאי'

יוסף  של ארונו הנס', מפני 'נס וינוס', ראה 'הים  על

יוסף ראה) בן משיח של האור שנולד  ואחרי ,

בעל וכן האור(בקרי"ס  בלידת  לילה  בכל  וה"ש

מב "י) כנגד  שהוא יד, של נמשך דתפילין מזה הרי  ,

של  דתפילין ענין שהוא דוד, בן  משיח לידת אח"כ

ביציאת וכן שחרית, תפילת  המשך  וכל ראש ,

שהוא  תורה מתן של האור מקרי "ס  נמשך מצרים

דמב"ד . האור  כנגד 

 úå÷ìà  úåìâúä ìù  úåâøãä 'â íåëéñ

 é"ðá úãåáòáù

íåëéñìå [æèבעבודת יום בכל נעשה הרי

מכת של הדרגות  ג' היהודי

אלקות דהתגלות  דרגה ומ"ת, וקרי "ס  בכורות 

הכנה  לילה, חצות בקימת  – בכורות  דמכת 

עד  הלילה מחצות ה' בעבודת - סוף  ים לקריעת

קדים עלוה"ש, רוח הלילה  כל היה שבקרי"ס (כמו

לקרי"ס) כהכנה בחי 'עזה נעשה שבעלוה"ש עד ,

של  האור  ונולד דהלילה, החושך  שנקרע קרי "ס 

יד  של התפילין אור – יוסף בן  הוא משיח זה  (שאור

התפילה) כל  של  האור בשעתשורש ואח"כ  .

מתן  של והאור  היחוד נעשה עצמה התפילה

דוד , בן משיח ע"י הגאולה גמר  בבחי ' שהוא תורה

מוהרנ"ת למש"כ  הדברים להסמיך  (הל '[ויש

ה"ה) הבוקר  היתה השכמת  שבמצרים שכמו 

כך  לילה, בחצות  בכורות  במכת הגאולה  התחלת

בחצות הקמים אלו בזכות  הגאולה תהא לעת "ל

אור ëלילה  עד ובעבודה"י בתורה"ק  לעסוק 

שע"י ביותר , הדברים מובנים ולהנ"ל הבוקר,

_________________________

מנחנא  קא תפילין ואמר כו ' טובא קבדח דהוה מההוא בגמרא ע"כ.שאמרו מאד. גדול שכרו  כי זה לענין תבוז ואל  .

עיקר כ . כי מצרים". בתוך  יוצא אני הלילה "כחצות שם, שכתוב  כמו  בחצות , מצרים יציאת  עיקר היה כן על שם, זל"ק
בחינת  דין, בבחינת  תפלה, בחינת שהם ואהרן, משה מטה ידי על  היה מצרים ז')יציאת  יהי (שמות  פרעה לפני והשלך

שאמרו וזה כנ "ל . דין בבחינת התפלה כח מתעורר אז כי הלילה, בחצות מצרים יציאת  עיקר היה כן על כנ"ל. וכו' לתנין
לברכה זכרונם ג')רבותינו  היה (ברכות כנור כי ליה, הוי סימנא דוד אלא ידע, היכי דוד אימת  חצות ידע  לא משה מכדי ,

היה  כן ועל  הנ"ל. דין בבחינת  התפלה של  התקון בשלמות נשלם לא עדין משה בימי כי וכו', דוד  של  ממטתו למעלה תלוי
כנ "ל , הנ"ל מהתפלה שנמשך  אימת  חצות  בחינת  היטב  לכון עדין יודע  היה לא כן ועל גלות  אחריה הוא עדין דוד  אבל

בתכלית התפלה  לזאת יזכה שהוא גלות השלמות,משיח, אחריה שאין שלמה  הגאולה תהיה זה  ידי שזהושעל ,
מה)בחינת  הפסוק(תהלים וכן המלך. אויבי בלב  יפלו  תחתיך  עמים עד וכו ' גבור ירך על  חרבך קי)חגור "מטה (שם ,

נאמר  שעליו משיח , דוד על עקרו  נאמר הנ "ל  התפלה לענין הנ"ל בהתורה שם שמביא וכו '". מציון ה' ישלח  ,(שם)עוזך 



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח כג ליקוטי 

בתורה  בעבודה"י והעסק לילה חצות קימת 

קדושים, וביחודים לך ',ובתפילה אותה  תת "י ('טוב

אל ידיהם על שמתחברים  יחודים , תפילה תורה ר "ת

הק') בזה השכינה  הבוקר  עד  לילה מחצות 

וזה  בעלוה"ש, דעתיקא הגדול האור  את  ממשיכים

שהוא  הגדול השחר עלות שגם ומעורר פועל

אור  של באופן יהא דהגאולה האור  התגלות 

אמן. גדולים ברחמים בביאורדעתיקא (והאריך

שלישית) בסעודה  הדברים  .עומק 

ìù éòéáùì òâåðá àéðúä ìòá  ìù íéùåãéç 'â

 çñô

ãåò [æé בעל שמחדש חידושים מכמה דיבר 

פסח, של לשביעי בנוגע זי"ע התניא

תורה בלקוטי  התניא שבעל ע"ד)א. טו דף  צו (פר'

של  בשביעי שמחה שלמי  שאין  הדברים בין כתב

מעלתו מפני שזה ארוך  בדרוש  שם ומבאר פסח,

פסח  של שביעי בוàëשל שאין  לעת "ל מעין  שהוא ,

שתיה. ולא אכילה  לא

í"áîøä  ÷ñôî  äéîçð éøáãäå ö"öä úäéîú

ô"ùùá äçîù éîìù áåéç ùéù

àáåîå [çé הצ"צ הגהת  בסוגריים שם ע"ז 

שהאריך  וכמו צ"ע, שהדבר 

נחמיה דברי  בשו "ת בזה בליקוט לתמוה (חאה "ע 

המחבר ) הרמב"םמהגאון פסק מהל 'שהלא (בפ "ו

הט"ז ) בשלמייו"ט  חייבים הפסח ימות ז ' שכל

הרב בשו"ע וכ "פ ס "ו)שמחה, תקפט  .(סי'

 äìçúáå דב"ק שם ליישב נחמיה הדברי  רוצה

התוספתא  גי ' ע"פ התניא דבעל

בתוס ' בשמחה)המובאת יש ד "ה  ע"ב ו דף (חגיגה 

רק  בפסח שמחה חיוב ליכא שלהתוספתא שמשמע

זו שגירסא שם שמאריך מלבד אך ראשון, ביום

הנכונה  הגירסא ולפי  היא, משבשתא בתוספתא

הרי שבעה, כל בפסח שמחה חיוב יש הרי  שבידינו 

בין  חילוק  אין  הרי זו  לגי' שאף לתמוה שם מוסיף 

רק  זו  שלגי ' פסח, של לשביעי פסח חוה"מ ימות  כל

חזינן  מהיכא וא"כ בשמחה, חייב דפסח א' יו"ט

דלעת"ל, בדרגה שהוא שש "פ של המיוחדת  מעלתו

טועה  דמעתיק  נחמיה הדברי  שם מסיק  וע"כ 

_________________________

יושב  הוא כי בשלמות, הגאולה יגמור הוא כי וכו '". עוזך  מטה לרגליך  הדום איביך  אשית  עד לימיני שב  לאדוני ה' "נאם
וכו '. לרגליו הדום אויביו  ישית  עד  יתברך , השם התפלה לימין ידי על מתעורר שהוא חצות זמן השיג דוד כן ועל

מנשבת  צפונית  רוח  לילה חצות  שהגיע  וכיון ממטתו . למעלה תלוי היה כנור דוד שם, שכתוב  מה בעצמו  וזהו  כנ"ל, הנ "ל 
ע"כ. וכו'. שם. שכתוב  כמו התפלה ידי על  נמשך שהוא שם המבאר הנפלא הנגון בחינת  הינו  מאליו , מנגן והיה בו 

פסחכא. של בשביעי שמחה שלמי הקריבו  לא ולכן שם, כ ''כ (צ''ע )זל "ק גדול  פסח  של שביעי של השמחה שבחינת 
שם  כתיב ולכן מלמעלה עליהם מקיף בבחי' כ ''א אכילה בחי' שהוא פנימית בבחי' התגלות  לבחינת לבוא יכולה שאינה
שלמעלה  מבחי' אלקותו גילוי יתגלה ג''כ שלעוה''ב כו ' אכילה לא בו אין עוה''ב שארז''ל וזהו דייקא. שם נשמחה

עכל "ק. כנ ''ל. מקיף  בבחי' כ ''א פנימית אכילה בבחי' יתגלה לא לכן מהשתלשלות
כנ"ל. ראיה בחי' אראנו נפלאות , אראנו כתיב לעת"ל אבל  הנ"ל, הנהר עבר בחי' נתגלה לא דעכשיו בזמן עתה והנה
והדוחק  העוני שסבלנו  שע"י ותנחמני אפך ישוב ולכן פרנסה השעבוד קושי יסורים דהיינו  בי אנפת  כי ה' אודך וזהו 
העתיד על  נאמר הזה הפסוק כי ימים, ז' ולא מצות  תאכל  ימים ששת וזהו  כנ"ל. הנהר בעבר בחי' התגלות לבחי' נזכה

מעדן, היוצא הנהר עבר בחי' אלקיך, להוי' עצרת  יהי' הז' מצה שיום אכילת בו יהי' לא לכן  כו', אכילה  לא בו שאין 
עוני, אבל לחם נפש, אוכל בהם שהותרה טובים ימים בשאר כדכתיב  עבודה מלאכת  ולא סתם מלאכה ל"ת כתיב ולכן

כו ' אכילה לא בו שאין לפי במשמע  נמי נפש אוכל מלאכת  אפילו  סתם מלאכה תעשה לא לבא לעתיד הנ "ל , הז' ביום
עכל "ק. כו'. כנ"ל.
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נחמיה. הדברי עכ "ד התניא, בעל ולא (ואיןכתבה

מבעה"ת  בזה  יש שלם דרוש שהלא כוונתו מובנת 

כתבו) טועה שתלמיד בזה  לומר אפשר  .ואיך

'ñåúä 'éâ ô" ò àéðúä  ìòáã ÷"áã áåùé

 éøéàîä úòã  íâ àåä ïëù àúôñåúá

 íðîà [èé בעל של דב"ק את  ליישב יש  באמת 

שיטת שמצינו  מה ע"פ  התניא,

ע"א)המאירי  עא  דף  ועצרת(פסחים  שבפסח להדיא

בסוכות ורק  בלבד, ראשון ביו"ט שמחה חובת  יש 

ולא  היות  וטעמו הימים, ח' בכל שמחה חובת יש 

בסוכות אלא השמחה לחיוב בהדיא קרא מצינו

מעצרת  ילפינן  דפסח ראשון  ויו "ט (כדאי'ובעצרת,

ספרי) בשם  סע"א ח  דף  חגיגה שאר בתוס ' משא"כ ,

שמחה. חיוב בהם שאין שש "פ כולל הפסח ימות 

המאירי לשיטת התוספתא וא"כ לגי' י"ל (וכן 

הנ "ל ) חגיגה היו "ט שבתוס' בין חילוק  שיש  מצינו

הימים  שבכל טובים, הימים כל לשאר  דשש"פ 

אומר  וע"כ שש "פ, מלבד שמחה, חיוב יש טובים

בבחי ' שהוא שש "פ מעלת  משום שזהו  התניא בעל

ושתיה. אכילה בו  שאין  הד"נדלעת "ל שהקשה  (ומה

זה  זו, לשיטה  שמחה חיוב  אין פסח בחוה "מ  גם שהלא

שאינם  מחמת  אלא  חוה"מ, ימי מעלת מחמת אינו

גמור יו"ט שהוא  שש"פ  משא"כ חוה"מ, רק  אלא יו"ט 

מעלתו) משום  הוא בע "כ  שמחה חיוב  בו אין  .ובכ "ז

 ÷"áùëå  ô" ëäåéë  ì" úòì  ô"ùùù àä øåàéá

. á [ëכותב דא"ח בסידור התניא חגבעל (שער 

ע"ב) רצב  דף שש "פ המצות יהא שלעת "ל

אלא  גשמית, ושתיה אכילה בו שאין  יוהכ "פ, כמו

בלבד  דעתיקא הרוחני  תענוג של האכילה יהיה

בעל  זאת  ומדייק  גשמי , בממון  התלבשות  בלתי

מצות', תאכל ימים 'ששת דכתיב מקרא התניא

שלא  לעת"ל על קאי דזה הז', יום את  כולל ולא

בשש"פ . גשמית  ושתיה אכילה תהא

.â בעה"ת שם מחדש  ראה עוד  בפר' מקרא  (ומדייק

שאסור עיי"ש) שב"ק , כמו  שש"פ  יהא שלעת"ל

אלקיך  לה' עצרת ביה כתיב וע"כ נפש , באוכל אף

לכם) תהיה עצרת ביה  דכתיב  כשמע"צ [עיי"ש (דלא ,

ביתר  דקרי "ס  נס  שוב יהא שלעת"ל בארוכה

בליקו "ת אלו חידושים מוצאים וכן  (הנ "לשאת],

שם  העמ' .)áëבהמשך

 à÷éúòã øåà  íäá øéàîù íéøåôë  ô"ùù

.ã [àëהתניא בעל מדברי שם נראה (בדף עוד 

ע"ב) וקטנותרצ נמוכות  נשמות  שאפי '

שבו בשש "פ, מאוד ולהתעלות  להתקרב יכולות 

שבגילוי שם ומבאר  וכו ', הים על שפחה אף  ראתה

איש  בין כלל מדרגות  שינוי  שום היה "לא דשש"פ 

ונשתוו וראו  השיגו א' בהשוואה וכולם לקטן , גדול

משום  העדה", גדולי עם אמן  שבמעי העוברין  בזה

כולל  יומין עתיק  שנקרא עליון כתר דבבחינת 

אחת", בהשוואה הכל בארוכה)כללות  .(עיי"ש

הרה"ק  כעי"ז שכתב מה את לזה מורנו והסמיך 

למשניות  זקן' 'פני  בפירושו  זי "ע (עמ"ס מקאמרנא

מרדכי') זה 'פתחיה מאמר  בסוף שבפורים שקלים 

קטנה  נשמה שאפי ' עד  הכתר אור  היום כל מאיר 

_________________________

בחי'כב. אראנו נפלאות, אראנו כתיב לעת "ל  אבל  הנ "ל , הנהר עבר בחי' נתגלה לא דעכשיו  בזמן עתה והנה שם, זל "ק
פרנסה השעבוד קושי יסורים דהיינו בי אנפת כי ה' אודך וזהו כנ "ל . העוני ראיה שסבלנו שע "י ותנחמני אפך  ישוב  ולכן

על  נאמר הזה הפסוק כי ימים, ז' ולא מצות  תאכל ימים ששת וזהו  כנ"ל. הנהר בעבר בחי' התגלות  לבחי' נזכה והדוחק
מעדן, היוצא הנהר עבר בחי' אלקיך, להוי' עצרת יהי' הז' שיום אכילת העתיד בו יהי' לא לכן  כו', אכילה לא בו שאין

עוני, לחם נפש,מצה אוכל בהם שהותרה טובים ימים בשאר כדכתיב עבודה מלאכת  ולא סתם מלאכה ל "ת  כתיב ולכן
אכילה  לא בו שאין לפי במשמע נמי נפש אוכל מלאכת  אפילו  סתם מלאכה תעשה לא לבא לעתיד  הנ"ל, הז' ביום אבל

עכל "ק. כו '. כנ "ל. כו'



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח כהליקוטי 

בפורים  גבוה יחוד  לעשות  יכולה ,âë שבישראל

ששניהם בשש "פ, ג"כ  הוא ושש"פ )וכעי"ז (פורים 

עה"פ  בזוה"ק  כדאי' דעתיקא, אור  דגילוי  בסוד  הם

ד 'בעת אלי ' תצעק  מילתא'.'מה תליא יקא

 úåðè÷ã ïéçåîî êåôäì  ä"ò  ÷éãöä  óñåé çëá

 úåìãâã ïéçåîì

ãåò [ áëמרבינו המובא הסוד מענין דיבר

שנקרע האריז"ל ע "ג פ"ו יב (שעה "כ 

שהוא  דקטנות" העליון נחש נשיכת זווג "ע "י הים 

וקישר עיי"ש, נחש הנקרא  דקטנות  יסוד  ע "י הנשיכה 

הים) שנקרע חז"ל לדברי ע"יזאת  קרי "ס  בענין 

ומבאר  בחז"ל, כדאי ' יוסף של ארונו הים שראה

מוחין  להמתיק בכוחו יש הצדיק שיוסף  האריז"ל

הענין  גם [שזהו  דגדלות, למוחין  ולהפכן דקטנות

ענין  שהוא חלומות לפתור יכול היה הצדיק שיוסף

שהוא  עתידות  גילוי לבחי ' ולהפכו דקטנות דמוחין 

שהיה  דיוסה"צ הנסיון  בעת  וכן דגדלות, מוחין

דקטנות  במוחין בו ממש נמצא מלאכתו (לעשות 

מ"ד) דגדלותלחד  למוחין ולהפכו להמתיקו זכה ,

אביו) של דיוקנו דמות שראה אלקות ],(להתגלות

נתונים  שהיו הצרה עת נהפכה יוסה"צ בזכות  וע"כ 

דקטנות ומוחין  זמן  שבבחי' קרי "ס  לפני  בנ"י  בה

ע"י [וזאת  דגדלות, מוחין – דעתיקא אור  להמשכת 

משה  'ויקח יוסה"צ, של הזכות  אז  שעורר  משרע"ה

אז  משרע"ה כיון וכן עמו', יוסף  עצמות את 

ע"ב של הק ' ויבא בשמות 'ויסע בפסוקי (הנרמזים

דיוסה"צ ויט') לבחי ' השייכות  החכמה שמות שהם ,

כמוך') וחכם נבון  ].(ש'אין 

 úåìãâì úåðè÷î ë"â  åëôä  íéîåúå  íéøåàä

êéîñäå [âë בזוה"ק המובא את  זה (פר 'לכל

ע"ב) רלד דף  שבאורים פקודי

שמות היו המשפט, בחושן מונחים שהיו  ותומים

מוחין  את  להפוך בכחם והיה וע"ב, מ"ב הק'

שאלה  לו  שהיה א' שכל והיינו לגדלות , דקטנות

והיה  דקטנות , מוחין  בבחי' זה הרי  לעשות מה וספק 

היה  הגדול והכהן  בחושן , המלובש  הכה"ג אל בא

ותומים  האורים ע"י  הגדלות  אל מהקטנות לו הופך

הנח"ש הפיכת בבחי ' הספיקות שבחושן, (שכל 

הקדמוני) דנחש מחטא  החש"ן .נמשכים  ע"י לתיקון  ,

 ú"åàáù  úåðè÷ã ïéçåîã ïå÷éú ìù ÷æçä  çëä

úîàáå [ãë ותומים באורים הצורך שכל אי'

של  דקטנות מוחין  בעת  היה

היה  הרי דגדלות  מוחין של גבוה בזמן  כי  הכה"ג,

לשאול  הוצרך שלא עד נבואה רוח עליו שורה

בחז "ל אשכחן  ואמנם יעקב באו"ת , שארית (עיין 

פ "ק) ריש ברכות ותומים עמ"ס לאורים מעלה שיש 

את מתמין  ותומים שבאורים נבואה, על אף

ה"ג )דבריהם דיומא  פ"ז בזה (ירושלמי ומבאר ,

חכמה ט)המשך  כה , הירושלמי (תרומה (פ "א ע"פ 

ה"ג ) שנבואה דסנהדרין קיי"ל הנבואה שבענין  ,

משא"כ  להתקיים, ושלא להשתנות יכולה לרעה

דבריהם  שמחויבים יותר  חזק  ותומים אורים

דקטנות המוחין מתקנים שאם וחזינן  להתקיים,

דגדלות למוחין אותם האו"ת ומהפכים ענין  (שזהו

ביותרכנ "ל ) חזקים מוחין  מזה נהיה יותר, (אפי'

דהנבואה) הגבוהים  .ממוחין

_________________________

פורים כג . ובזכות מאוד, ישגא שאחריתך  רחמים, שערי הפותח יה, פתח  זכות  ידי על נס עמנו עשה והקב "ה שם, זל "ק
ורחמיו הזה אבא יסוד התגלות  ממשיכין אזי מדעתו , ויצא בשמחה דעתו  שיתרח עד  והביסום ומתנות , מנות  ומשלוח ומגלה

עיכוב. בלי עולם ועד  מעולם לעלות  שנוכל לעתיד אף  פב"פ  לעת  גם התגלות יוכל המרובים פורים  שבימי וקבלנו
עיכוב, בלי לכתר  התפלות כל עולין וכן מעכב, שום בלי מופלא צדיק של להיכל קטנה נשמה  ואחריתךלעלות וזהו 

להעלות  עיכוב  שום בלי השערים כל הפותח  פתחיה שמו נשתנה הנס אחר ולזה הגדלות , בעת  אף מאוד  ישגא הקטנות
אחשורש בימי קבלוה הדר ולזה הדין, דיקדוק שום בלי בקטנות שנעשה מה ע "א)כל  פח  דף  הרחמים,(שבת  אור בהתגלות

עכל "ק. ישראל . מאהבת  רכיל הולך ונעשיתי זה, כל  בלחישה קבלתי ה'. פני לראות עלותו  בעת כך  כל  לדקדק שלא



לנפשך  חכמה דעה כו 

åá úåðòì ãá ãåôà  äéä èåéãä ïäëì íâ

 à"ðá úåìàùì

øîàå [äëמהראשונים בכמה עוד דאי ' (כןעוד

קדמון חכם  הראב "ש בפירוש מצאנו

'ושמואל יח ב , א ' בשמואל עה"פ  שבתימן, מצנעא

בד') אפוד חגור  ה' פני את  שלכה"ג משרת שכמו

היה  שבהם ותומים אורים עם משפט חושן  היה

בד  אפוד  הדיוט כהן  לכל היה גם כך  לשאלות, עונה

בנ"א לשאלות  לענות  כח ג"כ  בו שהיה חול (ע "י של

וע"ב) דמ"ב היה כוונות  שלא הנביא שמואל [ואף  ,

כהונה]. מבגדי שאינו  ללבשו לו  היה מותר  כהן ,

 úåøåãä  ìëá  åéãéîìúå ' ÷ä è"ùòáä êøã

íéøåà 'éçá ––––  äøåúä úåéúåàá ìëúñäì

íéîåúå

øîàå [åë הבעש"ט מתלמידי כמה בשם בזה

ובועז  יכין [סוד אי ')ãë(פ "ב הק ' וכן

זי"ע מעז 'יבוז' הרר "ב להרה"ק על משה דעת  (עי'

נצבים  פר ' זי"ע  מקאז'ניץ  ומהמגיד )äëרמאי"ב

זי"ע אבות)מקאז'ניץ פרקי על המשנה (בפי' על

בספר  מעשיך וכל שומעת ואוזן רואה ד'עין

ותומים, האורים הכה"ג אצל שיש  שכמו  נכתבים'],

להסתכל  הק ' הכח האמיתיים הצדיקים אצל יש  כך 

האור  את בתוכם ולמצוא התורה אותיות בתוך

הש "י  בהם שגנז  ימי האלקי  שבעת  של (אור 

סופו) ועד  העולם מסוף בהם שרואים בראשית 

שכן  לשואליהם, ברוה"ק תשובות ידם על ולענות 

הק ' הבעש "ט מנהג פר 'היה עינים במאור (כמובא 

מתלמידי)åë שמות  צדיקים הרבה נהגו וכן 

ואמנם  ממש, דורינו עד הדורות בכל הק ' הבעש"ט

קטנות של בזמן היה זה שכל מתבאר הנ"ל לפי

של  או"תהמוחין לבחי' הוצרכו  שאז  הצדיקים,

התורה"ק  אותיות בתוך  ההסתכלות בחי' שהוא

דגדלות מוחין בזמן אך הצדיקים, של האו "ת שהם

_________________________

אותי כד . הזהירו וכאשר זרה כוונה שום בלי לשמה ללמוד עצמו את  שמכין נכונה מחשבה הלימוד  קודם יחשוב  שם, ז"ל 
רצוייה  כוונה זצללה"ה בעש"ט  ישראל  מו"ה הדור מופת  החסיד הרב ידידי ובראשם ובחסידות  בתורה הגדולים מוריי לזה
נשמה  רוח מנפש חלק לקשר ובמחשבה בדיבור בפועל בכח  האותיות  עם ובטהרה בקדושה עצמו  את לדבק לשמה בלימוד 
וכשזוכה  נצחיות  אמיתיות  אלקות  וחיות אורות  שפע ומשפיעים המחכימות אותיות אור  ותורה מצוה נר בקדושת יחידה חיה

עתידות  אפילו  ממש האותיות מתוך  להבין יכול הקדושים בהאותיות ולהתדבק עיניםלהבין מאירת התורה  נקראת ולכן
בדבקות  שהכרתי מיום ומילדותי וחומים אורים של האותיות כמו ובטהרה  בקדושה  בהם המתדבק עיני שמאירה 
הנהגותיו  היה  שזה נאמנה  ידעתי "ל הנ "ה תנצב טוב שם בעל ישראל "ה מו החסיד הרב ידידי מורי עם  אהבה

ליה  גליין דמטמרין יחיה  באמונתו צדיק וחכמתו ופרישות חסידות ברוב ובטהרה  דבר וכבוד בקדושה  הסתר אלהים
עכ"ל. וכו '.

וכןכה. התורה. אותיות צירופי ע "י התורה באותיות העתידות ולראות לידע  יוכל  שהצדיק נודע שם, מהה "ק זל "ק לי הוגד
האותיות, צירופי "י ע הספר מתוך דבר לשואלו שהשיב זצללה "ה  ברוך "ה  מצינומו הלא כי החפץ על תתמה ואל

אם  הילכו  האותיות לצרף  יודע  הי' ותומים אורים לבוש והי' יצנחו  אם למלחמה הילכו  דבר, איזה לו כשנשאלו  גדול בכהן
באורה  ועוסק בקרבו מופיע  ד ' אשר האיש כן לצרפם, הדברים לתמם מאירים שהיו  ותומים אורים שמם נקרא ולזה יחדלו ,
התורה. ע"י הכל  יודע ומתוקה טובה ושנה ובנים טובים לחיים צריכים. שאנו  לטובה צרופים בה לעשות  יודע  תורה, זו

ע"כ.

שאין כו. שראה כיון סופו ועד  העולם מסוף  בו צופה אדם היה בראשית  ימי שבששת  אור רז"ל שאמרו  מה נודע  שם, זל"ק
כמו בלבושין נתלבשה התורה כי בהתורה הגנוז אור יש כי הוא והענין לבוא לעתיד  לצדיקים וגנזו עמד  לו כדאי העולם
שאלהי  אך ה' את נפשי ברכי דוד  אמר זה ועל  להשיגו מאוד  יקר הגנוז אור כי ה' את  נפשי ברכי ע"ה המלך דוד  שאמר
להשיגו יוכל  אחד  שכל באופן בלבושין לבשת והדר הוד אמר כן על חד הוא בריך  וקודשא אורייתא כי להשיגך מאוד גדלת 
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מה  כל ושומעים ורואים רוה"ק  הצדיקים על שורה

דהמשנה  רישא בבחי ' ולשמוע לראות שחפצים

זה  על התולדות וכפי ' שומעת' ואוזן רואה 'עין 

עה"ת) בבעש"ט והובא  יוסף  פורת  בן וזל"ק ,(בספרו

משנה ביאור זלה"ה ממורי פ "ב)"שמעתי  (אבות

ראוי עין שהוא מצד  כו', שומעת ואוזן  רואה עין 

לשמוע  ראוי ואוזן  סופו , ועד  העולם מסוף  לראות 

מצד  מבדילין , עונותינו  רק  מעלה, של הכרוזין 

ערלה  של קליפות וג' הרע, היצר  בגלות שהנשמה

שישבית וצריך  והשמיעה, הראייה מסבבין

ולראות, לשמוע יוכל ואז ä" äìæ הקליפות,  éøåîå

øùàë ïéæåøëä òîùå  ÷åçøî äàøù çéëåé

" åúîàì øøáúð. עכל"ק .

 úå÷çøúäå  äùåã÷ä ïéðò ìò ïúçì äëøãä

íéàîèä íéìëî

òéâä [æë הרבה עמו ודיבר  חו"ל מבני חתן 

ענין  על  בארוכה הדרכה דיבורי

על  הזהירו ובפרט העינים וקדושת הקדושה

לו אמר הדברים ובין  הטמאים, מכלים ההתרחקות 

ונשגב  נורא אלקות  לגילוי בנ"י  כל יזכו שלעת"ל

הים  על שפחה שראתה בקרי"ס כמו  קץ, אין עד

לזכות שכדי אלא ואנוהו , קלי  זה כולם ואמרו וכו ',

בקדושה  העינים את היום לשמור  צריך זה לגילוי 

במכשירים  אסורות בראיות  לטמאותם ולא

ציון' ה' בשוב יראו  בעין 'עין וכדכתיב הטמאים

ראטה ר "א הרה"ק מאמרופירש הקודש (טהרת 

פ"ו) עינים לעת "ל שמירת  בעין  יראה אחד  שכל

עיניו את  עתה ששמר  מה כפי אלקות גילוי 

בקדושה.

íéàîèä  íéøéùëîä 'éì÷  úà òéðëîä '÷ä íùä

øîàå [çë תמיד לכוין  יכלתו)לו  הק'(כפי בשם

היוצא  השם שהוא אזבוג"ה ש"ת

וגו ', משה ישיר ד 'אז שרשי מתיבות בספר  (כמבואר 

יד  סי' א אות  להרמ "ז את)æë השמות  מכניע זה ששם

ידין דן בפירוש  כמובא רשיעא, (מהרה"ק ארמילוס 

הי"ד  זי"ע מאסטראפלי קרנים )çëהר"ש ספר על ,

_________________________

אלהים ה' ומגן שמש כי הבהירות  הלבושין דרך רואה כך  שהוא מה כפי יב)מהתורה פד, אפשר (תהלים אי שהשמש כמו
ממש  כי להשיגו אדם לכל  אפשר אי הבהיר אור עצמותו אור הבדלות  אלפים אלפי באלף כך  מגן ידי על  אם כי בו  להסתכל 

סופו  ועד  העולם  מסוף  להביט  יוכל הבהיר אור ידי כגוןעל  לכך שזכו אדם מבני שראינו ממעשים  זה  שנודע וכמו
גשמי  דבר אדם בני מעניני אפילו פרטי דבר  שום  לדעת צריך כשהיה  עליו שסיפרו מרומים  בגנזי נשמתו "ט הבעש
בדבר רואה והיה בתוכה  הגנוז לאור  שהגיע עד עצמו את  ומדבק ורחימו בדחילו בה ולומד  בהתורה מסתכל היה

ממש לראות חכמתושצריך גזרה כן על זו למדריגה זוכה אדם כל לא אך  סופו ועד העולם מסוף מש"ס שאמרו  כמו
כפי  הלבושין דרך  האור לראות  מעט עצמו  את האדם שירגיל בכדי בלבושין ולהלבישה בתורה ההוא האור לגנוז יתברך
מסך בלי הבהירות  לראות בה הגנוז לאור להגיע  יוכל  הזמן שבהמשך  עד  למדריגה ממדריגה וילך נשמתו ושורש מדריגתו
רשעתו בו פועל והיה סופו ועד  העולם מסוף בו  שרואין באור מסתכל  כן גם הרשע  היה זאת לולא כי לזה טעם ועוד  מבדיל 

לרשעי  נאה שאין ראה רז"ל  הראויים כמאמר הצדיקים אם כי אותו ישיגו  לא ששם בהתורה גנזו כן על וכו ' בו להשתמש ם
אחד בפעם הבהיר הגדול האור לסבול יכולין העולם היה לא בלבושין התורה והתלבשות  הגניזה היה לא שאם ועד  לזה

עכל "ק. והבן. הגנוז  לאור  להתלבשות  הוצרך לכן פעמים כמה זה כמאמרינו  מעט מקודם הרגל  בלא

מפסוקכז. ומוצאו  ג"ה, ב"ו  א"ז משמות נעשה להיותו  השמינית , שם נקרא הוא אזבוג"ה, שם, א)זל "ק טו, א'ז'(שמות 
שהוא  אנפין זעיר ביסוד  שהוא כתב  ב', חלק יונה ובכנפי וכו'. ג'אה' כי וכו' הזאת השירה את ישראל ו 'ב 'ני משה ישיר
שנקודות  וכו ' היכלות בפרקי הגדול  חותם ונקרא מילה, זו  השמינית  על למנצח נאמר ועליו  כלה, קישוטי כ "ד הממשיך

עכל "ק. וכו ' ההי"ן דמילוי הוי"ה גימ' ב "ן  עולה השם

בספרוכח. יששכר הבני הרה"ק לשון נעתיק ע "כ  דבריו , כל להעתיק המקום כאן ואין נפלאים בסודות שם מאריך הרה"ק



לנפשך  חכמה דעה כח

יד) מאמר מקרדינא , אהרן  רבי שהוא (להרה"ק ,

בזה  שהאריך וכמו הטמא, דאינטערנט הקלי'

תשס "ט. שנת  החכמה ים בהקדמת

 úå÷÷åúùääå ïåöøä éôë ì"úòìã éåìéâä

ãåò [èëמפאנו הרמ"ע דברי  ע"פ  אותו  חיזק 

פ "ב)שכותב ח"א דין חקור (מאמר

יזכו דלעת "ל לויתן  בסעודת  שיהא אלקות שהגילוי

אליה  מבנ"י  אחד  שרצה èëכל הדברים כפי  ,

בעולמות היחודים פעל ובזה אליהם, והשתוקק 

מרמזהג"ר  בים המכוסה דג שהוא (שהלויתן 

הג "ר ) של ומכוסים  הנעלמים  זכה לעולמות שלא ואף  ,

בפועל  ורצונותיו שאיפותיו את ולעשות לגמור 

לכה"פ  אם בעניננו , וה"נ הו "ק , בעולם עלמא בהאי 

ומשתוקק  הקדושה שמירת  על לוחם הוא הרי

הרי ע"ז ומתפלל הקדושה לשלימות לזכות ורוצה

דלעת"ל. בגילויים חלק עי "ז  לו  יש 

äæ ïéðòá  íéôñåð ÷åæéç éøáã

ãåòå [ì הוא זה בענין  הקושי שעיקר חיזקו

ממה  לפרוש  ההרגל, בתחילת 

זי "ע משה הישמח וכדברי  לח"גשהתרגל, (בהקדמה

יח) הפרישה ס' עצם שע"כ  בחלום לו שנתגלה

מה  כל על כפרה הוי אליו  שהתרגל אסור  מדבר 

עתה  עד  לסיגופיםì שנכשל עוד וא"צ מרן, (ומביאו

הל נה)השבט  סי' ח "ד  שבה "ל בשו"ת להלכה וכן וי ,

גדולים  מעשירים ושמע שקיבל מה לו הסביר

להשגת הטמאים המכשירים מסייעים אין שבאמת

הפרנסה  שמקלקלים להיפך  אלא ועשירות , פרנסה

בגשמיות. אף 

_________________________

ישרה קנו)רגל אות  א רשע (מערכת ימית שפתיו  וברוח פסוק על  בתרגום כמבואר לעתיד שיהיה הרשע ארמילוס וזל"ק,
י"א) עצמו(ישעי' ילביש הנ "ל  וארמילוס גאש"א אמם ושם ומגוג גוג אחי הוא רשיעא ארמילוס  יתקטל דפומי' וברוחא

וכו ' קמי"ך תהרוס גאונך  וברוב  הים בשירת  מרומזין ושניהם שב "ק נק' ואחד  קמי"ך נקרא אחד  ראשים בשני לעתיד 
עליו אשר והמקום כימ"ה נק' יהיה עליו  ישב אשר והאבן הראשון הרוצח  קי"ן בגי' נפ "ל ג"כ  שמו  ויהי' כק"ש יאכלמו

ליל "ו נק' "ה האבן אזבוג "ת ש השמות "י ע "ס  ארמילו קליפת יתבטל לבוא וע "ש ולעתיד י"ד , מאמר ידין ודן קרניים .
עכ"ל. קצרתי. כי פלאות  פלאי 

זהכט. זולת הלויתן שחוק אין כי ישלים, נביאו  עצת הוא ברוך  עבדו  דבר מקים שם, הרמ"ע  יוםז"ל  בכל בו לקבץ

מצטרפת  מחשבתם  כי תמיד  ומעשים עושים  להיות שלם , בלב מתאוים שהצדיקים המצות מעדוני ברכותיו מעין 
דברי למעשה  עליו לענות לויתן עורר  עתידים הסעודה ובזמן אונס . מחמת מצותיהם בטול בו  שיש יום אוררי עכשיו והם

תחלה ונותן חונן צדיק שהוא פלא עושה תהלות לנורא גדול  והלל  חנםשבח מתנת חונן המחשבה על הגמול את מצדיק

הושלם שלא המעשה  זה על לויתן וכתיב בס"ד. השני מהחלק כ"ב בפרק לבאר עתידים שאנו כמו  שניהם שכר ונותן .
קבצן  הוא ורוחו  מלאכתן נגמרה שלא פי על אף ובשכרן, מצות באותן שיתעדנו  צוה הוא יתברך פיו כי בו לשחק יצרת 

שישמח ממה לפניו  וחדוה עז זה ובשביל סעודה בעושיו.לאותה שחוק ישראל  יקרא השמחה אל הקווי דרךוהנה על  .
יוצא בפועל הלויתן אצל  שבא אלא הזרע . בבשורת פניו על כשנפל  באברהם השחוק האמור בו ומסגיל ממציא יוצרו כי

כאמור לטובים  להטיב יום ע"כ.בכל במעשיו. ה' ישמח לבא, לעתיד עצמה השמחה להם ובהשתלם .

בה ל . ונשתקע עבירה עשה ימיו  כל  אם יגונב, דבר ואלי בחלומי ואני בבקר לפ"ק קדמ"ת אב  ר"ח  ביום שם, זל"ק
עשה  שאם ואף  לו, מוחל עוד יעשה שלא לגמרי ועזיבה בחרטה רבה בכיה ובוכה וטבל והלך  נתחרט  כשעשאה ובאחרונה
כיון  דהתם טפי, עדיף  הכא לו, שהי' הנאה נגד צער שיסבול המשקל תשובת  וצריך  בזה לו די לא עבירה אחת פעם רק
מאוד בה שרגיל שזה מא"כ  אחר, צער לעשות  צריך לכך  בה הורגל שלא כיון צער לו  הפרישה הוי לא בה נשתקע שלא

ההנאה ,וכו' נגד  הצער  לו ומחשב "פ כ יצרו שזובח מזה  גדול המשקל תשובת לך לבן אין  הפך כולו  נאמר כזה ועל 
עכל "ק. וכו ' הוא טהור



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח כט ליקוטי 

(èáù ãé) ì"öæ ùéøô ìàéðã 'ø ö"äøä ö"àé

øáéã [àì ה'מתוק בעל של מהיא"צ קצת 

ר' הרה"צ הזוה"ק , על מדבש'

מורנו שלמד  זצ"ל, פריש הירצקא נפתלי  בר ' דניאל

כל  שיהא שצריך  שהזהירו  וסיפר קבלה, אצלו 

שנתקיים  עליו סיפר  וכן  לש"ש , רק  הקבלה לימוד

בביטול  מאוד  מונח שהיה חכמה', צנועים 'ואת  בו 

בתכלית בטל והיה ושפל, עניו  'אין', ובבחי'

וכן  שליט"א, ליברמאן יוסף ר ' להגה"צ וכן לרבותיו 

של  הק' ספריו  ע"פ קדושות עבודות  הרבה לו היה

קדושת בענין וכגון זי "ע, ראטה ר"א הרה"ק 

'שולחן  שלם ספר  ע"ז חיבר הנ"ל שהרה"ק  האכילה

לחבר  וזכה הרבה, בו  עסק  הנ"ל והרה"צ הטהור ',

בכל  ונפוץ שנתקבל הזוה"ק  על פירוש חיבור

מלובלין  הרבי  שאמר  כמו  הפשט, דרך  ע"פ  ישראל,

מקאמרנא זי "ע אליעזר  הדמשק כן שהביא (כמו

לפירושו  על )àìבהקדמתו פירוש  לכתוב שרצה

שחיבורו הסולם בעל משא"כ  פשט, ע"פ  הזוה"ק

הוא  וכעי"ז דרזין, רזין  ע"פ הזוה"ק  את מפרש

הברכה  היכל בעל הרה"ק פי' שבין החילוק

בנו חיבור לבין  חי ', 'זוהר  הזוה"ק על מקאמרנא

את מפרש חי  שבזוהר הזוה"ק, על אליעזר' 'דמשק

דרך  על אליעזר  והדמשק  דרזין, רזין ע"ד  הזוה"ק

הפשט.

(èáù æè) ò"éæ ïà'æøòáî í" ùøäîä ö"àé

øéëæä [ áì מבערז 'אן המהרש "ם של היא"צ את

הכהן משה  בן מרדכי שלום  (ר'

ממנושוואדראן ) מצינו  שלא במקו "א כ' וכבר ,

שמזכיר  כמותו, גדול קומה בשיעור פוסק ואילך

ביחד  דתורה"ק  ונסתר נגלה בפסקיו  ומקשר 

הסוד  ע"פ הלכה לפסוק שאין  בזה במקו"א [וכמש"כ 

מ"מ  ועוד , והחת "ס  רביז "ל בזה שהזהיר  כמו  לבד,

הלכה  לפסק זוכה הוא הרי ובנסתר  בנגלה שבקי מי 

ההלכה  הכרעת  אל מהסוד  שמסתייע יותר, מבורר

מ  שהפנימיות  החיצוניות,כדבעי, בירור אל סייע

מקאז'ניץ, ומהמגיד הקנה, מס ' כן שאי ' וכמו 

שנתקבלו המהרש "ם זכה ואמנם זכי"ע], ומהגר "א,

בישראל וחידושיו מהפוסקים פסקיו רבים  כמו (שלא

נתקבלו  לא גדולים חידושים מחדשים שהיו שכיון

בספריו  שיש אף  והמהרש"ם  בישראל, פסקיהם

בישראל ) פסקיו נתקבלו גדולים  'וה'חידושים  ובבחי ' ,

שזכה  כנ"ל והיינו מקום, בכל כמותו שהלכה – עמו '

זכה  ובזה וקבלה, בחסידות  גם עוסק  שהיה ע"י  לזה

עמו', ש'וה' היות  כמותו  שהלכה דהע"ה כמו

דבוק  שהוא מי  כמו  שהלכה הכל"ה, אותיות  הלכ"ה

הק '. בשכינה

íéâãå øùá –––– øúñðì  äìâð ïéá øáéç í" ùøäîä

øéëæäå [âì שקשור מהמהרש "ם אחד פסק

הנ"ל נגלה לענין חיבור  (של

שהמהרש "םונסתר ) ד"ה , קכד  סי' ח "ד  שלו (בשו"ת

דגים ובדבר ) בו  שנתבשלו  סיר  בענין  בימינו  מקיל

מעת ולאחר ג"פ הגעלה בזה שמועיל יחד, ובשר

חמירא לעת מחמת  בזה  שהחמירו כהפוסקים (ולא

מאיסורא) הקנה סכנתא  מספר המהרש"ם ומביא ,

לבשל לא היתה (ולאכול )שהגזירה יחד, ודגים בשר 

חמישי יום כנגד  שהוא החמישי, האלף  תום עד רק 

הש "י של הברית היתה שאז בראשית , מעשה של

כהיום  אך זוהמייהו , נפיש אז  עד ולזה הדגים, עם

וע"כ  ובשר , דגים חיבור של הסכנה את אין כבר 

הקנה, דעת מובאת  אין  ובפוסקים שבשו "ע אף

ובפסק  להקל. שיטתו  לצרף אפשר הנ"ל בענין  מ"מ

הקבלה מסודות  שמצרף  רואים עצמו (שבספרזה

הקנה הקנה) סברת עצם וגם ההלכה, לפסק 

על  רמז  הוא ובשר , בדגים סכנה אין  שכהיום

_________________________

שיהיה לא . היה הטוב שרצונו מלובלין מאטיל בן יצחק יעקב רבנו  קדוש מפה  ששמע זלה"ה מאאמו"ר שמעתי שם, זל "ק
ע"כ. וכו'. הפשט  פי על לפרש שיוכל  מקום בכל פשוט  פשט פי על  הקדוש הזוהר דברי את שיפרש בעולם אחד  איש



לנפשך  חכמה דעה ל

שהוא  הקבלה תורת  בין מחבר שהיה המהרש "ם

בחי ' כנגד  שהוא הנגלה לתורת הדגים בחי ' כנגד 

שמיני הבשר , פר' אור  בתורה התניא  בעל (וכמש"כ 

והלויתן ) הבר דשור  לגאולה בענין שבסמוך  והיינו ,

שהוא  – האצי ' עולם חיבור אל כבר קרובים כשאנו 

הג"ר בים)בחי' המכוסה הדג עולמות(שכנגד אל

הו"ק  עולמות  שהם הבשר )הבי "ע כבר (שכנגד  הרי  ,

ובשר . דגים של זה חיבור של הסכנה נפחתה

שליט"א  שכטר  יצחק  ר' מהרה"ג ששמע [ואמר 

נתניה) צאנז בקרית  זי "ע (מו"ץ  מראפשיץ שהרה"ק

הדגים  נגד ששים ויש ודגים בשר בנתבשלו  הקיל

ביטול  בזה מועיל דלא שהחמירו  כהפוסקים ודלא

מאיסורא]. סכנתא דחמירא היות  בס ',

 úòøö åôåâá äúìòù  äððòøî ÷éãöäî äùòîä

äæá ìé÷äùë

íðîà [ãì בן' החדש  מהספר הביא הביא

מהרה"צ לאשרי' ומכתבים  (שו"ת

מרעננה') 'הצדיק זצ"ל  הוברמאן  יצחק שמובא ר' ,

זי "ע  מגור  ישראל להבית  שכתב מכתב ספרו בריש

שנכשל  שם ומספר  עצמו, על רחמים שם ומבקש

דגים  אחרי  בשר ואכל המהירות עקב בשוגג פ"א

והדחה בקינוח הפסק סי'ללא יו"ד דשו"ע (כדינא 

באכילה  לבשר דגים אכילת  בין  להפסיק שיש קטו,

פיו) בהם  ולהדיח לקנח בינותם דבר  איזה  ,ושתיה

להביא  עלול שהדבר חז "ל דברי  בו  ונתקיימו

של  צרעת גופו בכל בו עלתה ואמנם צרעת,

דברי גם בו נתקיימו  [ומסתמא כואבים, פצעים

השערה, כחוט הצדיקים עם מדקדק  שהקב"ה חז"ל

קטן  מכשול כל על בעוה"ז תיכף  להענישם

שאף  זצ"ל מרעננה הצדיק שם וכותב שנכשלים],

י "ל  אך זה, בדבר  בימינו  מקיל הנ"ל שהקנה

הסכנה  היתה החמישי האלף שעד  הקנה שכוונת 

ידועים  בזמנים אלא אינה והלאה ומאז  תמידית 

בפוסקים דרכ"ת כמובא ס "ד , יא  סי' יו"ד  רמ"א (עי'

סק"ז ) פג הב"יסי' הביאו  שלא הא מובן וממילא ,

היות להלכה, זה בדבר היתר פוסקים ושאר

מהזמנים  הוא שעתה לחשוש  יש  שתמיד 

המסוכנים.

åìù  úåðåéãôä  çë ïéðòá  ì"ðä  ÷éãöäî  äùòî

øôéñå] [äì(אגב הצדיק (בדרך הנהגת על ,

ע"י גדולים מופתים לפעול הנ"ל

והסכום  לצדקה, גדולים סכומים של פדיונות  בקשת 

והיה  פונט, מאות ארבע היה כרגיל מבקש  שהיה

בדחקות חי היה עצמו והוא לצדקה, הכל מחלק

היו אם לו  די והיה עלמא, מהאי  כלל הנאה ללא

לאיזו לצדקה הנ"ל סכום שנתן קבלה מביאים

יהודי שמכיר  מורנו סיפר ואמנם כולל. או ישיבה

הנ"ל  להצדיק וכשפנה מסוכן חולה היה שאביו 

דאלער  אלף עשרים של תועפות הון  זו בפעם ביקש

עמו) הכמוס הסכום (מטעם היהודי  לו נתן ולא ,

זאת, לו וסיפר זי"ע ישראל להבית  ופנה שביקש ,

נתת שלא שכמותך  'שוטה ישראל הבית לו אמר

הוא  רק לך , לעזור יכול לא ואני שביקש ', הסכום לו 

שוב  ופנה הנ"ל, סכום ע"י לך  לעזור  יכול היה

הסכום  ליתן עתה שמסכים מרעננה להצדיק

בזמנו כי  המועד, איחרת  שכבר לו  ואמר  שביקש ,

ולמכור  להעביר בכוחי  שהיה גוי איזה לי היה

ההוא, הגוי כבר  מת  ועתה אליו, המחלה

אחר  גוי שוב שיחפש  אמר  לפניו, ובכה וכשהתחנן

בכך  הצליח ואמנם אליו , המחלה ולמכור להעביר 

לגוי ונתרפא, מחלה  ולמכור  להעביר  זה שענין (ואמר

ידוע  שהיה  זי"ע  מראדושיץ  הסב"ק מהרה"ק מקורו

בזמן וכן  בעש"ט ", "קליינע נקרא והיה  במופתיו,

ומרומז זצ "ל, פרץ ניסים  ר' הרה"צ כן  נהג  האחרון 

ע"ב) סב  (דף ברכות  בגמ' זה אדם ענין  'ואתן  עה"פ

תחתיך ]. אדום – תחתיך '

íçðî ø"á  äîìù øæòéìà 'ø –––– ù"àøäåî ö"àé

(èáù æé) ì"öæ áàæ

øôéñ [åì איך נוכח בשב"ק, אצלו שכשהיה קצת 

אמר  שב"ק ליל לסעודת שנכנס שלפני



תשע"ח  בשלח פר' דא"ח לא ליקוטי 

בדביקות ביחידות השירים שיר בחדרו 

שהוא  מוהרא"ש  אז  לו  ואמר גדולה, והתעוררות 

שזכה  אחר  אף  אותו עזב שלא היחיד התלמיד

לעצמו , קהילה אליו להקים כשבא לו אמר  (וכן

שבעים) בגיל כשנהיה  שראה לברכו אז לו אמר וכן  ,

גדולה  באש מאיר הוי "ה שם זי "ע החת "ס  ציון  על

מקום, בשום כזאת  ראה רביז "לשלא בציון  (מלבד

אחר ) ענין  הוא .ששם 

äòåîù ìò åðøåî  úùçëä

øîàå [æìדרכו אין כלל שבדרך  שאף מורנו 

בשמו, שאומרים דברים להכחיש

ברבים  כבר  שפירסם  הכללי דעת  הגילוי על  (וסומך

נדפס  אינו אם בשמו הנאמר דבר  לשום  להאמין שאין

החכמה  ים  ממכון  היוצאות בחוברות או בספריו

בעצמו) אותם  הגרח"ק שהגיה  שאמר זה על וסומך ,

ביכלתו שאין זצ"ל החזו"א מרן דודו בשם שליט"א

והם  הזמן  שיכלה בשמו, שנאמר  מה כל להכחיש

פגיעה  בה שיש  דלהלן  בשמועה מ"מ יכלו, לא

ששמע  שמה ולפרסם למחות  צריך  הצדיק בכבוד

נגד  דיבור  איזה אמר שכביכול בשמו  שי"א

הידועה  בצוואתו  מוהרא"ש שהבטיח ההבטחות

סגולה )áì(בתחילתה  נגמרה כבר  שכאילו  ,

אמר  לא מעולם שלהד "ם, באמת הרי  זו , והבטחה

וסגולות שהבטחת  פשוט אלא אלו, דברים

לעולם. וקיימים עומדים הצדיקים

 úåðåùì  åèéîùéù ù"àøäåî ïåöøù øåøá

åéøôñáù íéôéøçä

àìà [çì נשתלשלה שמסתמא אח"כ ביאר

שפירסם  ממה זו מוטעית שמועה

זצ"ל  מוהרא"ש  שרצון  בבירור  שיודע דעתו  את 

הלשונות כל את בנחל' 'אשר מספרי  שישמיטו 

החכמים  אלו נגד  בספריו שכותב החריפים

עלי שחולק או  עמו שחלקו שנכתבווהצדיקים הם,

השעה  צורך מפני  רק  החריפים הלשונות  אלו כל

כבודו לפי אלו  לשונות אין כבר  עתה אך  אז, שהיה

וע"כ  והצדיקים, החכמים כבוד לפי ולא דמוהרא"ש ,

האלו, לשונות שישמיטו מוהרא"ש של ברצונו 

מוהרא"ש  שנתן  וההבטחה שהסגולה אמר ובזה

עתה  זהו  בנחל', 'אשר  מכרכי א' חלק שמדפיס  למי 

לשונותיו משם שישמיטו דייקא, הנ"ל באופן

החריפים  הלשונות להשמיט יש  וכן החריפים,

הבטחותיו כל שכנ"ל בודאי  אך הק', שבצוואתו 

תכון  אמת  'שפת  כדכתיב לעד, קיימים וסגולותיו 

אמן . ועכ "י  זי"ע – לעד '

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

שם,לב. מבטיחז"ל  מהתחלה אני תהלים ספר כל  את ויגמרו לקברי, כאן שיבואו רווקה, בחורה וכל  רווק, בחור שכל
גמירא ממני.לזכותי,עד  חזקה הבטחה וזה זיווגם, את שימצאו  אוכל  שרק מה בכל אשתדל  אזי

את  יודע  האמת  הוא, ברוך והקדוש אמת  היא זו מצבה על  שחרות מה שכל  במרומים סהדי ותלמידיי חתניי ובנותיי בניי
תיקון  לי יהיה שם וילמדו ויתפללו  קברי על  שיבואו  ידי שעל  ואקווה רסיסים באלפים כחרס  הנשבר ולבי רוחי שברון
כשיבואו לעילא הסתלקותי לאחר עכשיו  כן כמו  בתשובה אנשים ידי על  נתעוררו  חיותי בחיים וכמו  ונשמתי רוחי לנפשי
ולא  בשמים יושר למליץ להם ואהיה יתברך  בעזרתו  ופלאות ישועות לעצמם וימשיכו שלימה בתשובה יתעוררו  קברי על

ובפרט  השמים, מן שלימה ישועה וללמוד  להתפלל  קברי אל  שבא למי שיהיה עד אשקוט ולא בחורה אנוח  או בחור 
שימצאו  להם  מבטיח אני להפסיק בלי תהלים ספר  כל את ויאמרו קברי אל יבואו אם זיווגם את למצוא שצריכים 

מאד . בזה חזק ואני השמים מן זיווגם ע"כ.את



לנפשך  חכמה דעה לב 

בשבת  דחול אמצעיות ברכות כוונת

øòù אודיעך "עוד  ב': דרוש  ע"ד ס"ט דף  הכוונות 

שיש  ברכות  ז' בענין  נאות וסדר  אחד  כלל

דע  כלל, דרך  עניינם ומה תפילות  מד ' תפילה בכל

וגבורות אבות  שהם הראשות  ברכות  ג' בחי' כל כי

שהם  אחרות  ספי ' בג' תמיד  הם השם וקדושת

שנעשו ואחר  בז"א, מוחין  ג' הנעשין דאימא בנה"י 

וגבורות אבות  ראשונות ג ' בבחי' מוחין  בחי' בו 

ג' עם דאה"י אה"י  אותיות  ג' בסוד השם, וקדושת

ממשיכים  אנו  ואח"כ  כנז'. מהם היוצאים שמות 

של  אחרונה ה' בסוד  הנקבה של כתר לבחי ' אותם

שהיא  התיקונים ס ' בהקדמת אמרו שעליה אהי "ה

כי באמצעיתא ואיהי  מכאן  וג' מכאן ג' אמצעית

מקדש  ברכת  סוד  והיא דנוקבא כתר בחי' היא

בק "ש  אצלנו כמבואר אדנ"י י"ה שם והוא השבת

ואח"כ  וע"ש. דבשכמל"ו ועד במלת דחול דשחרית 

נה"י מבחי ' חב"ד הנק' שבה מוחין ג' לה נעשין

ומודים  רצה והם אחרונות  ברכות ג' שהם דז "א

בשלשה  יה"ו אותיות  ג' סוד  והם שלום ושים

שלשה  כי ונמצא כנ"ל. מהם היוצאים השמות 

מוחי ' הנעשים דאימא יסוד הוד  נצח הם ראשונות 

מוחין  ג' הנעשים דז "א נה"י הם אחרונות וג' בז"א

ואפי ' התפלות בכל זה כלל וזכור  בנוקביה

עכ "ל. החול". ימי בתפילות

 úåðåùàø  úåëøá 'âá à"æì ïéçåîä úëùîä .à

éãëá להקדים יש  דשבת  העמידה כונת להבין 

דימות העמידה בענין קצרה הקדמה

בעמידה  שנשתנה מה להבין נוכל ואח"כ החול,

נודע  הנה בלבד , ברכות ז ' בה היות מחמת  דשבת 

בז"א  ממשיכים אנו  באהבה עד דחול בעמידה כי

שעושים  ב'באהבה' ואח"כ דאחור , המוחין את 

מרום  ומביאים ממנו , דאח' המוחין מוציאין נסירה

דאח' המוחין  והנה דפנים, חדשים מוחין המעלות

בנוק' שעה לפי שניהם נכנסים דפנים והמוחין 

ממנה  יוצאים ושוב ומגן', ומושיע עוזר  ב'מלך

שעתה  אלא אליה, מאירים וממנו  בז"א ונכנסים

דאח' המוחין דאח'נחלקים שהמוחין מדפנים,

קומת סוף עד כולם נכנסים בז"א, קודם היו  שכבר

'מגן  ראשונה ברכה של וזקיפות בכריעות  הז"א

נכנסים  החדשים דפנים המוחין אמנם אברהם'.

כל  נכנסים ראשונות  ברכות שבג' והוא בהדרגה,

אברהם' ב'מגן  דהיינו בלבד, דז"א בג"ר המוחין

נכנס  גבור ' וב'אתה דז"א, בחכמה החח"ן  כל נכנס 

כל  נכנס  קדוש' וב'אתה דז "א, בבינה הבג"ה כל

דז "א. בדעת הדת"י

àìàהברכות שבב' בעוד כי  ביניהם חילוק שיש 

בבת נכנסים קדוש ' ו 'אתה גבור ' 'אתה

בברכה  דז"א, ודעת  בבינה המוחין  כל אחת 

כריעות ב' בה שיש  בהדרגה, נכנסים הם ראשונה

נכנסים  'ברוך' שבתיבת  בכריעות זקיפות , וב'

שבהם  הו "ק  ראשונה בכריעה דפנים, דאח' המוחין

שבהם  הג"ר  שניה ובכריעה ונצח, החסד דהיינו

נכנסים  ה' שבתיבת ובזקיפות החכמה, דהיינו

ונצח  חסד  דהיינו שבהם הו "ק  דפנים, דפנים המוחין

החכמה  מוח דהיינו שבהם והג"ר ראשונה בזקיפה

שניה. בזקיפה

 òãåðå, בלבד שבכתר  החכמה במוח הוא זה שכל

תפילת בכל העבודה עיקר  נעשה שבו 

דפנים  מוחין  ואח"כ באהבה, עד  דאח' במוחין י "ח,

הכתר  הרי זאת מלבד  אמנם כנז ', בהדרגה שבאים

בד' אותם שממשיכים חו"ג חו"ב מוחין  לד' נחלק

שבכתר  החכמה שרק  אלא וזקיפות, כריעות 



בשבת  דחול אמצעיות ברכות לג כוונת

בשאר  משא"כ  רבים בשלבים המשכתה נעשית 

הרש "ש  כתב לזה והטעם מיד , שנכנסים מוחין הג'

במוח  הוא הטורח עיקר כי ע"ג ט' דף בנה"ש

אפשר  אותו שהמשכנו ולאחר  שבכתר , החכמה

המוחין . שאר את  ומהיר  קל באופן  להמשיך כבר 

ביטול  הוא החכמה כי  העבודה בדרך  וענינו 

האיש  עבודת  עיקר  ובזה כנודע, להשי"ת 

שאר  כל להשי "ת, להתבטל שזוכה ואחר הישראלי,

בניקל. כבר  לו הולכים האחרות העבודות 

 úåðåùàø  úåëøá 'âá ' ÷åðì à"æî äëùîää .á

 ÷åáéç -

äðäåברכות בג' לז "א המוחין המשכת  מלבד

לנוק' הנוגעת  נוספת כונה יש  ראשונות 

קרוי וזה לנוק ' אלו  ממוחין משפיע שהז"א והוא

שהמשכנו אחר  מוח שכל והיינו  'חיבוק ', בלשון

הנוק ', את  בהם ומחבק  משפיע הוא בז "א אותו 

ה' דרוש  ד"ה ע"ב מ"ו דף  בנה"ש כמבואר

החיבוק  ענין עצמם הם בז"א המוחין דהמשכת

בז"א  להתפשט המוחין כשחזרו כי "ודע וז "ל: לנוק '

בחסד  רק  החסדים ה"ח נתפשטו לא אברהם במגן

החכמה  שהוא הראשון  אתה דז"א מברכת  ואח"ך

חיבוק" זה והרי בת "ת קדוש ובאתה בגבורה גבור 

קמ"ה דף התו"ח ל "א וכ "כ אות  ב' דרוש (והש"ש

צ"ה) דף  ח "א  לגני שיש ובבאתי שסברו יש והנה .

בז"א  מוחין  המשכת האחד נפרדות, כוונות ב' כאן 

מוחין  מאותם ואי"ז לנוק ' חיבוק  והשני  עצמו ,

וכן  שמות, אותם שאי "ז  מחמת  ובסרתם עצמם,

להמשכת קודם החיבוק  כוונת  נסדר שבסידור 

שהעלה  וכמו  הרש"ש  לדברי  אמנם בז "א. המוחין

בז"א  המוחין  והמשכת  אחד , ענין הכל התו"ח

כאחד . באים והחיבוק 

àìà שהוא בחג"ת  שייך החיבוק  ענין  שלכאו '

אמנם  שבראש, בג"ר  ולא הידים מקום

פרקין  ב' עלו  הפרקין  עליית שע"י מצד  הכונה

בהם  שייך  וע"כ חב"ד, להיות  דז"א דחג"ת עילאין

באמת אמנם שבחג"ת  שורשם מצד  החיבוק ענין 

חב"ד . להיות  החג"ת  שעל דז "א במוחין  הוא

àìà מחבק הנוק ' בחינת איזה בכ "ז לתמוה שיש 

שבחי ' מצד הן  בתרתי, קשה וזה הז "א,

לברכות עד נבנתה לא עדיין  דפנים הנוק '

תהיה  לא תיבנה כאשר שגם ועוד האמצעיות ,

בכוונות כמבואר דז "א, בתנה"י  אלא קומתה

לנוק' הז "א מן  המשכות ב' שיש  אמצעיות ברכות

המוחין  מהות  עצם מצד שהוא לספירה, מספירה

ומפרק  בז "א, שכנגדו  המוח מן מקבל בנוק' מוח כל

כנגד  שעומדת הנוק' קומת  מצד שזה לספירה,

דז "א, מנה"י  אחד פרק  כנגד  ספירה כל דז"א הנה"י 

עדיין  דפנים המוחין כשתקבל דאף  מבואר  הרי

לבד . דז"א בתנה"י  קומתה

äðäå הוא שהחיבוק שאף אפ"ל היה בדוחק 

מכל  הנ"ל בנה"ש כמבואר  דפנים ממוחין 

כבר  שהיא דאח' הנוק ' את בהם מחבק הז"א מקום

אין  היא שגם ואף דז "א, הפנים כנגד ועומדת בנויה

יתורץ  מקום מכל דז"א, תנה"י כנגד אלא קומתה

ועומדת, בנויה כבר  שהנוק ' אחת , קושיה לכה"פ לן

זה  שאין  בדוחק  לומר נצטרך  לקומתה ובנוגע

דז "א, תנה"י עד  רק  עומדת שהנוק ' בפשוטו, חיבוק

והנה  למקומה. אליה יורדים אלו  אורות מקום מכל

בשווים, הוא חיבוק  שמשמעות הנז ' הדוחק  מלבד

מוחין  שמצד  שהחיבוק לומר גדול דוחק זה עוד 

שכל  הוא הסדר  שלכאו ' דאח' לנוק ' ישפיע דפנים

דז"א  דפנים והמוחין  במינו , מין  הוא מוחין השפעת 

י "ל  אמנם שלה, באח' ולא דנוק' בפנים מקומם

יש  הפנים לצד  חזרה כבר  דאח' הנוק ' שבחי' דכיון

המוחין  אליה להמשך ושייך פנים, של דין  ג"כ לה

דז "א. מפנים

ãåò ו"ק בין עצמו בז"א הוא שהחיבוק  לומר יש 

ע"ד  ז' דף בנה"ש  כמבואר  דב"ן  לו"ק דמ"ה

זו"ן  בשם נקראים שבגופו דב"ן  וו "ק  דמ"ה ו "ק  כי

בקומתם, שווים והם הפנים, מחי ' ושניהם הגדולים,

הנוק ', שורש  הוא שבז"א דב"ן  הו "ק  כי  נודע והנה



לנפשך  חכמה דעה לד

בברכות דפנים הנוק ' תיבנה כאשר  אח"כ וע"כ 

של  המוחין השפעת  את תקבל ממילא אמצעיות ,

מקום  מכל קצת , דוחק זה שגם ואף  אלו . חיבוקים

בדברי לעיין  ויש עתה, לעת מרווח יותר  הנראה זה

בזה. שעמד מי  יש האם המפרשים

 úåèùôúä ––––  úåéòöîà úåëøá úðååë .â

'÷åðì åðîî ïé÷éùðå ,åîöò à"æá ïéçåîä

 äðäå בסידור מבואר האמצעיות  הברכות בענין 

עיקריות, כוונות ג' בהם שיש  הרש "ש

אחר  עצמו, בז "א דפנים המוחין להמשיך האחד,

בחב"ד  אלא נמשכו לא ראשונות  ברכות  שבג'

אף  להתפשט המוחין  מוסיפים ועתה בלבד, דז "א

מז"א  נשיקין  להמשיך והשני , דז"א. נה"י בחג"ת 

לספירה. מפרק  המשכה וכן לספירה, מספירה לנוק '

דז"א  מחב"ד הנשיקין  ממשיכים שקודם הוא והסדר 

לנו, וסלח השיבנו, חונן , אתה ברכות , בג' לנוק '

שלו מהג"ר  עצמו  בז"א המוחין  ממשיכים ואח"כ 

קומתו. לכל

íðîà כבר מתחלת המוחין שהמשכת  לדייק  יש

לחסד  המוחין  שממשיכם שלבד לנו, בסלח

דנוק ', לחסד  דז "א מחסד נשיקין גם ממשיכים דז "א,

דדעת, נשיקין  כוונות , ג' יש  לנו  שבסלח נמצא

מחסד  נשיקין שבו , לחסד בז"א המוחין  המשכת 

מוחין  הם שהנשיקין  בכ"ז  והכלל דנוק ', לחסד דז "א

להמשיך  יש  קודם ע"כ  הז"א, שקיבל עצמם דפנים

מחסד  להשפיע הוא יכול ואח"כ עצמו  בו המוחין

קו ממשיכים בענינו' נא וב'ראה דנוק', לחסד שלו

ואח"כ  והוד, לגבורה שלו מבינה דז"א שמאל

לגבורה מ  שלו מגבורה נשיקין  לנוק ' הז"א שפיע

וממנו בז "א, אמצעי  קו  ממשיכים וב'רפאנו ' דנוק',

עלינו ' ב'ברך  ואח"כ שלה. לת "ת שלו  מת "ת לנוק '

בשופר' וב'תקע דנוק', לנצח שלו מנצח נשיקין

נשיקין  שופטינו ובהשיבה דנוק', להוד  דז"א מהוד 

מספירה  הנשיקין  נסתיימו בזה הנה ביסוד .

מיוחדת כוונה יש ב'ולמלשינים' אח"כ אלו  לספירה.

הנשיקין  של למהלך  שייך  והוא דנוק ', הכתר לבנות

ממשיכים  ברכות  בג' ואח"כ לספירה. מספירה

לג' דז"א פרקים מג' ברכה בכל לספירה, מפרק

שמאל, ימין אמצע הוא והסדר בנוק', ספירות

"שופר  מכונה המערב חכמי  ובלשון דב"ח, הקרוי

יסוד  מג"פ ממשיכים הצדיקים' ב'על דהנה מהופך",

ירושלים' ב'בונה דת"י , דנוק ' אמצעי  קו  לכל דז "א

וב'את בג"ה דנוק ' שמאל לקו  דז "א הוד  פרקי  מג'

פרקי מג' ממשיכים דנוק ' ימין קו  לכל דוד ' צמח

קולנו ' ב'שמע ואח"כ דנוק '. לחח"ן  דז "א נצח

זה  ובפשטות  דנוק ', לכתר  דז "א מכתר  ממשיכים

מב' שממשיכים לספירה, מפרק  של למהלך המשך 

שם, העומד  דנוק' לכתר דז "א דת"ת  תתאין פקרין

בזה. לדון שיש  מה נביא להלן  אמנם

 äðäå בי "ב לנוק' מז "א המשכות  י"ב הם בסה"כ 

בלשון  כולם את  לכנות ואפשר ברכות

ל"ז  דף הכוונות בשער  זה לשון  נזכר  וכן  נשיקין

ל"ב  בדף  הרש "ש כתב וכן  נשיקין, י "ב שיש  ע"ב

קולנו". שמע עד  חונן  מאתה נשיקין י "ב הם "וכולם

שב' צ"ל י "ג מוצא אתה בפרטן  שלכאו ' ואף 

שמנו לאחד , החשיבו  לנו סלח שבברכת הנשיקין

תוציא  וכאשר  ברכות, ח"י שהם הברכות , מנין לפי

בהם  שיש ברכות  י "ב יהיו  אחרונות וג' ראשונות ג'

נשיקין .

 äðäã'ב מהאר"י רח"ו ששמע מבואר בשעה"כ

שיש  והשני נשיקין , ז' שיש האחד  שמעות,

עיקר  שלעולם הרש "ש, ומיישב נשיקין, י "ב

שיש  אלא ז', והם לספירה מספירה הם הנשיקין

והם  עיקריים שאינם אף  נשיקין  עוד להוסיף 

לספירה. מפרק  וכן  החב"ד ,

íðîà נשיקין הז ' על הוא הנשיקין  ענין  עיקר 

ולמטה מדעת  לספירה (לבד שמספירה

המינים) "ונמצא מברכת שם בשעה"כ  שכתב כמו

מוחין  ב' הם השיבנו וברכת  חונן אתה ברכת  כי

השבעה  בחי ' הם שלאחריהן  ברכות וז ' שלה חו "ב

ברוחא  רוחא בסוד פיה אל מפיו  היוצאין  נשיקין



בשבת  דחול אמצעיות ברכות להכוונת

שלה... תחתונות ז "ס ומתקנין  פיה לתוך  ונכנסין

ישקני בפסוק  תיבות  ז ' נזכרו  אלו נשיקין  ז ' וכנגד

וכן  עכ"ל. מיין " דודיך טובים כי  פיהו  מנשיקות 

שנותן  הבלים הז' ענין  ז "א שער סוף בע"ח מבואר 

ענין  והוא שלה, לז "ת  אורות  לפיה מפיו  לנוק' הז"א

שהשווה  ל"ט אות  מ"ה דף בנה"ש ועיין  נשיקין,

לדברי האמצעיות שבברות  הנשיקין את הרש "ש

וכן  זה, במנין נכללים החו "ב אין הרי אלו. האר"י

אינם  ג"כ לספירה בפרק אח"כ  המוחין  המשכת 

שם  עליהם נזכר לא בסידור  וכן נשיקין , בכלל

בלשון  כולם את  לכנות אפשר  אמנם נשיקין.

בשעה"כ . זה לשון שנזכר כמו נשיקין,

äðäå הם מי לדון  יש  נשיקין הז' של פרטן בגדר 

ברכות בז' שהם כתב הכוונות שבשער הז'

הראשון  לנו שסלח משמע הראשונות, ג' שאחר 

מאידך  אמנם האחרונה, המינים וברכת  שבהם

בברכת נישקין  לשון  הזכיר  שלא הסידור מלשון

יסוד . עד  מדעת נשיקין ז' שהם משמע המינים

ואף  ולמטה, מחסד  שהם נראה היותר אמנם

שאין  הדין  הוא בהם נכללים חו "ב שאין שבשעה"כ

ועיקר  הג"ר , בכלל הוא שאף  בהם נכלל הדעת

מחמת הז ' בכלל שהיא לנו סלח ברכת  לגבי  כוונות 

דעיין  בכלל, אינו  שבה הדעת אמנם שבה, החסד 

נשיקין  ענין שהשווה ל"ט אות  מ"ה בדף לרש "ש

דף  י "ז  שער  בסוף  לנוק' הז "א שנותן הבלים לז ' אלו 

בענין  נתבארו אלו  הבלים ענין והנה ע"ב, פ"ה

בכלל  הם הבלים שהז' ושבועות, נדרים כוונת

הרש "ש  בסידור  ועיין שבז"ת, שבועות  מצות

ושובעות נדרים התרת בכוונת כיפור  יום תחילת 

ונראה  מלכות, עד מחסד  אלו  הבלים שם שמנה

שיש  אלא מלכות , עד  מחסד  הם הכא הדין דהוא

הנשיקין , בכלל המלכות אין כאן שהרי  ע"ז לעמוד 

ברכת את  במקומה מונים אנו  שהכא ואפ "ל

והכתר  המלכות שכידוע בכתר , שהיא המינים

שתיקנו קודם דאף להוסיף  ויש בזה, זה קשורים

שהייתה  אלא במנין  הבלים ז' היו  המינים ברכת 

המלכות את העלו ואח"כ  היסוד , עם יחד  המלכות 

המינים  בברכת  בכתר הוא האחרון  שנישוק לכתר

המלכות. במקום

 äðäå שייך הנשיקין  ענין שעיקר  האמור  כפי 

ה'תורת העלה דנוק ' לז "ת  דז"א מז"ת

מחב"ד  הראשונים נשיקין דג' ע"א קמ"ה דף  חכם'

השיבנו חונן  אתה ברכות בג' דנוק' לחב"ד  דז "א

כבר  שהם דנוק' האמתי  בחב"ד  אינם לנו וסלח

הם  אלא ראשונות, ברכות בג' החיבוק  ע"י  נתקנו 

ולא  בו"ק שייך  נשיקין ענין שעיקר  דו"ק בחב"ד

המשכה  כפל שאין שפיר אתי דבריו  ולפי בג"ר.

ב' יש  הרי הפשטות לפי  דהנה מקום, מאותו 

ברכות בג' האחד , דז "א, מחב"ד המשכות

השיבנו חונן באתה והשני , חיבוק , בגדר ראשונות 

לפי אמנם עצמם, מוחין  מאותם נישוק  לנו  וסלח

הוא  והנישוק  האמתי , מהחב"ד הוא החיבוק  התו"ח

בו"ק  ואח"כ  דו "ק  בג"ר  הוא שקודם אלא מהו "ק , רק 

עצמו.

äðäåאחרונות ברכות שבג' בשעה"כ שכתב מה

כבר  בנוק ', מוחין  הנעשים דז "א בנה"י הם

הקודמים בשיעורים ברישא ביארנו  מ "ב  שם (בענין

הפירקין ) לשבתועלית חול בין חילוק  בזה שיש 

דאימא  נה"י  אין  הראשון  הבית  חורבן מעת שבחול

שבג' נמצא החג"ת, עד אלא בז"א מתפשטים

דז"א  לנה"י בלבד  הארה מגיע אחרונות, ברכות

שהוא  השד "ה כתב בשבת משא"כ לנוק ', וממנו

עד  מתפשטים דאימא שנה"י הראשון  בית  ע"ד

ולא  אמתיים מוחין לנוק ' וממנו  דז"א נה"י  לסוף

ב' בו שנסדרו הנדפס בסידור ועיין  בלבד . הארה

בהערה  ועי "ש  אחרונות, ברכות  בג' כוונות  אופני 

בסופו) נדפס  נקוה "כ  הראשונה (בסידור  שהכונה

נה"י נמשכו  שבשבת דס"ל השד"ה לדעת  היא

שביאר  וכמו דז "א, החדשים לנה"י  אף דאימא

אמנם  אוצ"ח, בסוף  מכת "י שנדפסה בהגה דעתו 

וע"כ  לדעתו , עם הסכימו שלא הישיבה מחכמי היו

החכמים  לדעת  באופ "א בכפילא הכוונה הדפיסו 



לנפשך  חכמה דעה לו 

במקו "א  כתבנו  וכבר  יבחר , והבוחר  האחרים

בענין  המחוורת היא השד"ה של שדעתו

מתפשטין  שבשבת  דאימא נה"י התפשטות 

בעיקר  אמנם דז"א. החדשים לנה"י עד  בעצמותן

עוד  להלן  נביא בשבת האחרונות  ברכות  כוונת

ששון . השמן  מדברי  בזה שיטה

 úðååë  úà  úáùá úðååë íéðååëî íàä .ã

'÷åðã ñ"éì  ïé÷éùðä

äðäå באמצע אחת  ברכה אלא לנו  שאין  בשבת 

אלו. כונות  כל יעשו אימתי  לעיין  יש

להדיא  מבואר דנוק' כתר  בניית  כוונת ובשלמא

האמצעית, בברכה בשבת נעשה שהוא בשעה"כ 

בז"א  המוחין המשכת דהיינו  הכוונות  שאר  אמנם

בענין  והנה נעשים. אימתי  לנוק ' והנשיקין 

בסידור  מבואר  עצמו בז "א המוחין המשכת 

שבימות ראשונות  ברכות בג' דכבר הרש "ש

עתה  לבד  דז"א בחב"ד המוחין  נמשכים החול

שביאר  וכמו  דז"א, קוין ג' לכל נמשכים הם בשבת

מבחול  "והחילוק וז"ל: ע"ב  ס"ז  דף עינים' ב'פתח

הנמשכים  דחח"ן המוחין  אלו שבחול הוא לשבת

ודת"י גבור באתה ובג"ה אברהם מגן בברכת 

לא  פנים ופנים דאחור דבחינת  קדוש  באתה

ברכות ע"י ואח"כ  דז"א בחב"ד  רק נמשך 

למטה  עצמם המוחין  אלו מתפשטים אמצעיות 

ברכות לנו שאין  בשבת כן לא דז"א בגופא

חח"ן  של הקו  בכל קוים הג' אלו  נמשך אמצעיות 

הסכמתינו עלתה וכן פשוט וזה דז"א דת "י ובג"ה

סדר  כל כמו לכוין  יכב"ץ אל בית ק "ק יחידי

עכ "ל. החול".

íðîà הייתה לא לנוק ' הז "א מן  הנשיקין בענין

בסידור  וכן הישנים, בסידורים כונה

המצויים  הסידורים ברוב אמנם ליתא, היר "א

השד "ה דעת  ע"פ  הוסיפו בסידורים (בפאת כהיום

שנ "ב) דף ח "ב  'מקדש השד"ה בברכת  וכתבו

את בהם לכווין דנוק' הכלים כל את השבת'

שהוסיפו ויש נסדרו, ועפ"ז  לנוק', מז"א הנשיקין

מיני ב' את בשבת  אף לפרט שיש יותר  עוד 

לספירה, ומפרק  לספירה מספירה מוחין המשכת 

שאף  בגמ' מהמבואר לדבריהם סעד  להביא ויש

שמפני אלא ברכות  הח"י לכל הוא ראוי שבת

בלבד , ברכות  ז ' על העמידו דציבורא טרחה

שייכות דחול ברכות  דח"י  כוונות שאותה משמע

בשבת. אף 

óàå בברכה לכוין  כתב לא הכוונות שבשער

ואילו דנוק ' הכתר  את אלא האמצעית

מה  דנוק' הי "ס  כל את  לכוין  שיש  השד"ה לדברי 

בשעה"כ . ביחוד שנזכר מהם יותר  הכתר התייחד 

הו שלא האחרים המקובלים ע"פ  דהנה סיפוונראה

מקבלת אימתי יפרשו כיצד  לעיין יש אלו כוונות 

ובג' שהואיל וצ"ל בשבת , הפנים אורות הנוק '

בג"ה  החח"ן  לכל בהם מכוונים ראשונות  ברכות

ממילא, בדרך ממנו מקבלת הנוק ' הנה דז "א, דת"י 

לזה  מיוחדת  כוונה צריך  בנוגע àואין משא"כ ,

וכיון  הז"א, אצל בשבת כוונתו  נזכרה שלא להכתר

בא  אי"ז אצלו , המוחין המשכת  את  כיוונו  שלא

מוחין  חסרה הנוק ' נמצאת  לנוק', ממילא בדרך

דנוק' לכתר מיוחדת המשכה לכיון  יש  ע"כ  דכתר ,

שאף  י "ל להכי  דאתינא והשתא האמצעית . בברכה

ההמשכה  שעיקר דבריהם, לעיקר מודה השד "ה

עצמו לז "א ההמשכה מכוח הוא הט"ס  בכל לנוק '

_________________________

בכוונת א. הי"ס  כל  נכללים ע"כ הראשונות , ברכות בג' כבר הז"א קומת בכל המוחין התפשטו ובשבת  שהואיל י"ל [ואולי
בחול  חוזרים מ"מ לנוק' חיבוק בהם שניתן אף דז"א החב "ד לגבי שהרי צ"ב אמנם הראשונות , ברכות שבג' החיבוק
בתוך הנשיקין נכללו  בשבת אבל  לזה יתירות  ברכות שיש בחול  דוקא דהיינו  י"ל  אמנם נשיקין, של  בדרך  בה ומשפעים
כבר  נתפשטו שבשבת מחמת הכתר, מן לבד - הספירות  כל את לכלול אפשר הרי ובחיבוק ממילא, בדרך  החיבוק כוונת 

הז"א] בכל ראשונות  ברכות בג'



בשבת  דחול אמצעיות ברכות לז כוונת

להוסיף  יש  שלדעתו אלא ראשונות , ברכות בג'

בברכה  נשיקין  של באופן  בהדיא, בהם לכוין 

לז"א  ההמשכה ע"י  כוחם עיקר אמנם אמצעית,

שהרי לז"א נמשך שלא הכתר  משא"כ עצמו ,

ולא  דת "י אלא נזכר לא קדוש ' 'אתה בברכת 

לכתר  מיוחדת  כוונה לנוק' לעשות  יש  ע"כ הכתר,

ועוד  ובסידור. בשעה"כ ביחוד ונזכרה שלה,

בפשטות מכוונים ספירות  בשאר  דבשלמא

ספירה  לאותה דז "א מספירה המוחין להמשיך

בז "א, אותו  המשכנו שלא כיון בכתר אלא בנוק ',

האמצעי הקו על דקאי קדוש אתה בברכת שהרי 

יש  ע"כ  הכתר, בלא דת"י , אלא בז "א המשכו לא

ממוחין  להמשיך  מיוחדת כוונה תחתיו לעשות 

שזה  בסידור , כמבואר דאו "א שבנה"י  דז"א דחב"ד 

בו לכוון יש ע"כ  הכתר , מן  ההמשכה במקום בא

בהדיא.

 úôñåð äðåë ,øúëä íâô ï÷úì íéðéîä  úëøá .ä

. úáùá äæá  íéðååëî  íàäå , åðìå÷ òîùá

äðäå'ולנוק לז"א דפנים הכתר המשכת בענין

היה  לא שבתחילה הכוונות  בשער  מצינו 

הז"א  לגבי  בנוק ', ולא בז"א לא בהם לכוון  צריך

כיוון  כתב הנוק ' ולגבי  מאליו, בא שהיה כתב

לכוון  אי"צ בעיקרה בה מושרשת  הכתר שנקודת 

לבנות לכוון הוצרכו  המינים משקלקלו אמנם בה,

הז"א  לגבי  והנה בנוק '. ובין  בז"א בין  הכתר  את 

והוא  אחרת בחי' עוד "יש וז "ל: ע"א לו בדף הוא

וקודם  תוס ' בסוד בא הוא גם אשר דז"א הכתר

לרוב  וזה ע"י שלא מעצמו  בא היה המינין  שקלקלו

ונתקלקלו המינין  שרבו  אחר  אבל ומעלתו  גדולתו

הדור  בעון נסתלק אז  הקליפות ונתרבו  ר"ג בזמן 

הוא  זו  ברכה וע"י  המינין ברכת  לתקן  הוצרכו  אז

ולגבי ומעשינו". תפלתינו ע"י  דז "א הכתר  גם בא

זו נקודה הנה "כי וז"ל: בע"ד  שם הוא הנוק '

הכתר  נקודת  היא אצילותה בעת בה שנשרשה

בחיצונים  כח אין  עליונה מדרגה ולהיותה שבה

ואין  התחתונים ויחטאו  יפגמו  אם אף בה להתאחז 

כדי כי ועוד  תמיד . שם קבועה תשאר  אם חשש 

גדול  חטא שיהיה צריך שם התחתונים פגם להגיע

בימי החרבן  בזמן  והנה מצוי , אינו וזה מאד ועצום

המינות פגם ועונש  בישראל המינים רבו  שאז  ר"ג

היותו עם שבה הכתר עד  ומגיע מאד  חמור 

אז  הוצרכו ולכן אצילותה בתחילת בה מושרש 

שבה" הכתר  את  גם לתקן  כדי  למינים ברכת לתקן

האם  שמועות ב' מביא שרח"ו  שם וע"ע עכ"ל.

בכתר  או דז"א בכתר היא המינים ברכת  כוונת

בשניהם. לכוון  שיש ומסקנתו דנוק '

 áâàå גודל רואים אנו אלו שמדברים להעיר  יש 

שפוגם  עד  ומקטרג שלעולה המינות פגם

היה  ולא מאליו  בא היה מעלותו  שלרוב בכתר,

שפוגע  דנוק' הכתר לגבי ובפרט פגם, בו נוגע

החטאים  בשאר משא"כ  שורשה, נקודת בעצם

אבל  העליונים, המוחין את  מסלקים אלא שאינם

וכבר  עצמם. השורשיים במוחין  פוגע המינות 

שבקשה  שכתב הי "ד  בספר הרמב"ם בזה החמיר 

מהלכות בפ "ב וז"ל אדם" בני  צורכי מכל "גדולה זו

מישראל  היוצאים רבו גמליאל רבן "בימי תפלה:

ה' מאחרי  לשוב אותן ומסיתין  לישראל מצרין  והיו 

עמד  אדם בני  צרכי  מכל גדולה שזו שראה וכיון

בה  שתהיה אחרת  ברכה והתקין  דינו  ובית הוא

אותה  וקבע היוצאים לאבד  ה' מלפני  שאלה

עכ "ל. הכל". בפי עכורה שתהיה כדי  בתפלה

 äðäå'ודנוק דז"א כתר  השוו החול בימות  בשלמא

אלא  המינים, בברכת  בשניהם שמכוונים

מכוונים  אמצעית שבברכה עליה, תהא מה שבת

כוונה, כל לו  אין דז"א הכתר אמנם דנוק ', בכתר

כל  בהם שנכללות  ראשונות  ברכות  בג' ואף 

בג"ה  בחח"ן  שהוא בסידור מבואר הז "א ספירות

אפ"ל  והיה שם, מוזכר אינו  הכתר  אך דת"י 

פגם  בו  פוגע אין  השבת  קדושת  מעלת שמגודל

שמכוונים  בנוק ' מ"ש  תימה זה אמנם המינים,

אחד  דין  שלכאו ' מכוונים שאין בז"א ומ"ש  בכתרה

להיות צריכה לנוק ' שההמשכה עוצ"ב להם.



לנפשך  חכמה דעה לח

וכיון  לספירה, מספירה שממשיכים דז "א, מהכתר

נביא  מהיכן בז"א ההמשכה את  מכוונים שאין

לנוק '. המוחין 

àîùå'ב מצינו דנוק ' הכתר בענין  דהנה י "ל

והשני, המינים, בברכת  האחד, כוונות ,

היא  המינים ברכת  כוונת  והנה קולנו . בשמע

והיא  לספירה דמספירה הנשיקין לכוונות  המשך 

מן  הספירות כל שנמשכו  שאחר להם, אחרונה

וממנו בז "א הכתר  את  אף ממשיכים לנוק' הז"א

מצינו קולנו בשמע השניה בכוונה אמנם לנוק ',

היר "א, לסידור  הנדפס  סידור  לשון  בין  חילוק

"להמשיך  וז"ל: אחת  כוונה כתב הנדפס  שבסידור 

דכתר  לי"ס דז"א שבת"ת  דאימא ממוחין  הארה

ב' כתב היר"א בסידור  אמנם דנוק'" דפנים דאו"פ

פרקין  מתרי  הארה להמשיך  הראשונה כוונות ,

להמשיך  יכוין גם והשני  לנוק ', דז "א דת"ת  תתאין 

הם  מה יל"ע דז"א, שבת "ת דאימא ממוחין הארה

אלו. כוונות  ב'

 úåèùôáå היא הראשונה שהכוונה נראה

מז"א  המוחין להמשכת המשך

הברכות בג' שהמשכנו  דאחר לספירה, מפרק לנוק '

מב"ש  עתה ממשיכם דנוק ' קווין  הג' לכל הקודמות 

מטבע  אותו שהוא כנגדו, העומדת  לנוק' דז "א ת "ת

דז"א  מפרקין ההמשכות  בכל שנזכר ע"ד לשון

להמשיך  היר "א עוד  שהוסיף  ומה הנוק '. לספירות

לג' התחלה היא זו כוונה הנה וכו ' דאימא מנה"י 

דאימא  מנה"י  הארה שנמשך אחרונות  ברכות

בלשון  שמבואר  לנוק ', וממנו  דז"א החדשים לנה"י 

דאימא  מנה"י  הארה המשכת שזו שם הסידור

ב'שמע  ולפי "ז  עצמו , מז "א ולא לנוק ', ז "א שבתוך 

נה"י הארת המשכת  את  מתחילים כבר  קולנו '

ההמשכה  שבהם אחרונות , ברכות שבג' דאימא

לכתר  זו המשכה מתחילים וכאן דת "י, בג"ה בחח"ן

וה' ד' אותיות מ"ו דף עניים' ב'פתח ועיין דנוק'

הכוונה  על וכתב זה לשון ג"כ לו  שהיה שנראה

הרב  בדברי מקור לה מצא שלא .áהשניה

äðäå אלא הזכיר  שלא הנדפס  הסידור לדעת 

לעיין  יש  קולנו' ב'שמע אחת  כוונה

המוחין  המשכת  לכוונת  המשך  הוא האם בדעתו ,

הסברא, בפשטות נראה וכן  לספירה, דמפרק 

דז"א  מפרקין הנוק' ספירות  לכל שהמשכנו  דאחר 

ח"א  לגני ' ב'באתי ביאר  [וכן  לכתר גם להמשיך יש 

המשך  היא זו  שהארה "ופשוט וז "ל: י ' אות צ"ט דף 

זה  שלפני  ברכות  בג' שלה קוין לג' שקיבלה למה

לכתר  ת"ת  מב"ש וכאן  דז "א, דנה"י  פרקין מט'

כוונתו אולי דאימא ממוחין  ומש"כ  שכנגדם,

דישסו "ת].

 åàאחרונות ברכות  לג' התחלה שהוא דילמא

הארה  ממשיכים שלום ושים מודים שברצה

דז "א, החדשים בנה"י המתפשטים דאימא מנה"י 

דת "י, בג"ה חח"ן הנוק ', קוי לג' מהם שממשיכים

ויש  קולנו , בשמע עתה כבר נמשך  הכתר ואילו 

שכתב  לזה, שבסידור הכוונה בלשון משמעות 

דז "א, שבת"ת  דאימא ממוחין  היא שההמשכה

משא"כ  אחרונות, ברכות  לג' בדומיא והוא

[וה'באתי עצמו  מהז "א שממשיכים באמצעיות 

כנ"ל]. זה לשון  ליישב נדחק  לגני'

_________________________

ובשמן ב. בתחילה, שבא דנוק' לכתר באחרונה שבא דז"א כתר בין לחלק כתב ע"ג ל "ו דף בשעה"כ דהנה י"ל [ולכאו '
שעה"כ  שדברי וי"ל באחרונה. הוא שאף נמצא המינים בברכת דנוק' כתר לתקן הרב כותב  שלהלן ע"ז תמה ה' אות ששון
אלא  נתקן אינו דנוק' הכתר דאילו  כתב  וע "ז דז"א, כתר לצורך רק נתקנה המינים שברכת השמועה לפרש באים שם
דאימא  מוחין לו  שימשיכו קולנו בשמע והוא בראשונה שיבא היכן ורק עתה, בו מכוונים שאין ראי' שזו בראשונה,
לשאר  קודם בראשונה בא הוא שאז קולנו בשמע דנוק' לכתר הארה להמשיך שיש זו  לכוונה מקור וזה בראשונה,

אופן.] בשום דנוק' כתר להקדים  הרב דברי  יתקיימו  לא הרי זו כוונה נכוון לא ואם ספירותיה.



בשבת  דחול אמצעיות ברכות לט כוונת

 äìòכוונות ג' בחול לנו  יש היר "א שלדעת  לן

ושניים  המינים, בברכת  אחת דנוק ', לכתר

כוונת ב' יש  הנדפס הסידור  ולדעת קולנו, בשמע

מהם  כוונה איזה לעיין לנו  יש ומעתה בלבד.

תדקדק  וכאשר בשבת, אמצעית בברכה מכוונים

אחת לאף  בהדיא להשוותה תוכל לא הכוונה בלשון

הלשון  בה שמבואר  האמורות , כוונות  הג' מן

דאימא  שבנה"י דז"א מחב"ד  דנוק ' כתר להמשיך

המינים  בברכת  כמו  אינו שזה שבו, חג"ת  דרך

כבשמע  ואינו  דנוק ', לכתר  דז "א מכתר שממשיכים

אי"ז  וכן דנוק ', לכתר  ת "ת מב"פ שממשיכים קולנו 

קולנו בשמע היר"א שהוסיף הכוונה כמו

הוא  דהתם ז "א שבתוך  דאימא מנה"י  שממשיכים

שבחב"ד  מנה"י והכא דז"א שבת "ת דאימא מנה"י 

לשבת מיוחדת כוונה כאן שיש  לומר  ואין דז "א.

למדנו דכבר  אינו  זה החול, ימות  כוונות ע"ד שאינה

הולכים  וחול דשבת  הכוונות  שכל הרש"ש  מתורת

כוונה  וע"כ שבכלל, מה אלא בפרט אין אחד , למקום

יש  סיבה שמאיזה אלא החול כוונות  ע"ד היא זו

איזה  לעיין לנו יש מעתה הכוונה, בפרטי  שינוי

החול  בימות הכתר  דהמשכת  כוונות הג' או מהב'

זו. בכוונה נכללים שכולם או"ד זו  בכוונה כלולות 

 äðäå בסידור קולנו ' 'שמע כוונת  בביאור נימא אי 

אחרונות, ברכות לג' התחלה שהוא הנדפס

הכוונה  וע"ד לספירה, מפרק  לכוונת המשך  ואינו 

בפשיטות ליישב נוכל היר "א, שבסידור  השניה

חיסרון  כל ואין כלל המינות  פגם נוגע אין  שבשבת 

ובא  נמשך הוא שבז "א בז"א, ולא בנוק' לא בכתר

וב  ופגם מאליו, שורשו מצד  מתקיים הוא נוק '

מכוונים  שאנו  ומה כלל. בו ופגע נגע לא המינות 

כוונת במקום אי "ז  אמצעית בברכה דנוק' בכתר

בשבת כוונה נצרך  לא דלזה שבחול, המינים ברכת 

קולנו', 'שמע כוונת במקום הוא אלא וכלל, כלל

שייך  אינו  שזה דאימא, מנה"י הארה להביא דהיינו

בו להמשיך יש  מ"מ נפגם שלא דאף  הפגם להלכות 

הארה. תוספת 

 øúë åìéàå ' ÷åðã øúë ï÷úì  íéðååëî úáùá .å

.àìéîî æ"éò ï÷úð à"æã

 íðîà שלא הנדפס  הסידור  לדברי שגם באמת 

יותר  קולנו' ב'שמע אחת  כוונה אלא כתב

שבברכת הכתר  המשכת של המשך  שהוא נראה

וכאן  לספירה מספירה נתקן  ששם אלא המינים,

ע"א  ל"ז דף  שעה"כ  לשון מורה וכן  לספירה, מפרק

ממנו אשר דז"א בת"ת  כתב: הרחמן אב בד"ה

עצמו הז"א על דקאי דמשמע דנוק ', כתר נעשה

להלן  וכן  שבתוכו, דאימא נה"י  הארת על ולא

ברכות בארבע הנה להדיא: כתב רצה בד"ה

מן  הארה המשכנו  אמצעיות  שבי "ג אחרונות

ממשיכים  אנו  ועתה דנוק', י"ס אל דז"א התנה"י

מבואר  דאימא" הנה"י מן  דנוק' הי "ס  אל הארה

דנוק '. לכתר  דז "א הת "ת מן המשכנו כי להדיא

ברכות בג' אח"כ  שיבא דאימא נה"י  הארת ואי"ז

תמה  עניים שה'פתח לעיל הבאנו  וכבר אמצעיות ,

דאימא  נה"י  הארת  להמשיך מקור מצא שלא

בפשט  לגני ' ה'באתי  הסיק  [וכן  דנוק', לכתר

הסידור ].

æ"éôìå'לנוק כוונות  ב' יש החול שבימות נמצא

והשני לספירה, מספירה נשיקין  הראשון 

את מביאים בסיומם מיד ובשניהם לספירה, מפרק

וב'שמע  לספירה, מספירה המינים בברכת הכתר,

היה  קולנו שמע שברכת [ואף  לספירה, מפרק  קולנו '

דמפרק  שההמשכה צ"ל המינים, שפגמו  קודם גם

היה  לא שזה הכתר  בניית עיקר על אינה לספירה

מן  הארה לתוספת אלא המינים, שפגמו קודם צריך

שהיה  דאף שפגמו , קודם אף  היה וזה לנוק ' הז"א

כתב  שהרי הארה, לתוספת  היה צריך קיים הכתר

מלכות אלא בו  היה שלא ע"ד ל"ו  בדף  בשעה"כ 

הוא  שאף  נמצא הט"ס, כל בו חסרים והיו דכתר 

בברכה  בשבת ועתה הארה] לתוספת נצרך  היה

הרי"ז  לנוק ' הכתר  להמשיך שמכוונים אמצעית

את רק  שמכוונים לומר  ואין  כוונות , הב' לאלו כולל

דא"כ  המינים, ברכת את  ולא קולנו, שמע כוונת



לנפשך  חכמה דעה מ 

קולנו, שמע ע"ד  הכוונה נוסח להיות צריך  היה

וכד  דנוק', לכתר  דז"א דת"ת  מב"פ  להמשיך

נמצא  אמצעית  דברכה הכוונה בלשון  מעיינינן 

דייקא  מהג"ר דהיינו  דז "א מחב"ד  שהמשיך  הלשון

שממשיכים  למינים כוונת תמורת  עומדים שהם

דנוק '. לכתר דז"א שבג"ר מהכתר

äìòתמורת דנוק ' בכתר מכוונים שבשבת  לן 

שבחול, קולנו ושמע המינים ברכת  כוונת 

צ"ל  ולכאו ' כלל, מכוונים אין  דז "א בכתר משא"כ 

אין  הז "א שלגבי  לנוק', הז"א בין חילוק איזה שיש

בה  שפגע בנוק ' משא"כ בשבת , בו  נוגע הפגם

ביניהם. לחלק  טעם למצוא ויש לתקנה, ויש  הפגם

 åà לתקן יש בשבת  אף  שלעולם אחר  באופן אפ"ל

בכתר  ובין דז"א בכתר בין המינים שפגמו מה

דז"א  הכתר נתקן הנוק' תיקון  ידי  שעל אלא דנוק',

חיים' ב'עץ שכתב מה ע"פ  והוא ממילא. בדרך

ו פרק מד  ע"א)שער  ק ' במהרה (דף  לבא "לעתיד :

גבר  תסובב נקבה כי בארץ חדשה ה' יברא בימינו 

התחתונה  שהיא דז "א שהנוקבא ר"ל הז"א הוא

מה  כדמיון הז"א גבר תסובב מלכות הנקרא

תתעלה  כי  והסיבה הבינה אותו  מסבבת  שעתה

צדיקים  בסוד  ת"ת  הנקרא מז "א למעלה המלכות 

שעתה  מה כדמיון  בראשיהם, ועטרותיהן  יושבים

המלכות תתעלה כי והסיבה הבינה, אותו  מסבבת

יושבים  צדיקים בסוד ת"ת  הנקרא מז "א למעלה

שהמלכות מבואר  עכ "ל בראשיהם" ועטרותיהן 

בשבת והנה ז"א, בראש וכתר עטרה תהיה עצמה

למלכות עילוי  שיש לבא לעתיד  מעיין  הארה בו יש 

נעשה  עצמו בזה והנה צדיק , בראש  עטרה להיות 

שאנו וא"ש  המינות , מפגם דז "א לכתר  תיקון

בדרך  מועיל וזה הנוק ' את ומתקנים מכוונים

לז "א. אף ממילא

 àìàשבת נשתנה מה ע"ז לעמוד  שיש

דז "א, מחב"ד הוא דנוק' לכתר  שההמשכה

להדיא  מפורש  כן שבאמת ואף  לכתר , מכתר  ולא

דז"א  המוחין  שנעשו דאחר  הנ"ל הכוונות בשער 

'אותם' ממשיכים אנו  – דאימא מנה"י ברכות  בג'

ונראה  בעי. טעמא כ"ז  אמנם דנוק', בכתר

דז"א דב  הכתר שהמשכת החול בימות שלמא

אף  ממנו  להמשיך  אחיזה בו  לנו יש ידינו  על נעשה

ולנוק ', לז "א הכתר  להמשיך  אחד  המשך  והכל לנוק '

דז"א  הכתר בתיקון  מכוונים שאין בשבת משא"כ 

ובפרט  דנוק ', לכתר  ממנו להמשיך  יכולת לנו אין 

ממילא  בא הנוק' תיקון שע"י שביארנו מה לפי

שנמצא  בעלה עטרת מלכות בסוד הז "א תיקון

תיקון  נשלם לא עדיין  דנוק' הכתר תיקון  שקודם

המוחין  להמשיך  מהיכן  לנו ואין  כלל דז "א כתר

החב"ד  את  תופסים אנו  הכתר במקום ע"כ לנוק ',

הפרטיים  לכתרים בעיקר שהכוונה וצ "ל ד"ז ,

לנוק '. כתר  ממשכים ומהם שבהם

 áâà היר"א בסידור  שמצאנו  פלא דבר לציין  יש

כפי כתב דשבת אמצעית  ברכה שבכוונת

וכו', דז "א מחב"ד דהיינו הנדפס שבסידור הלשון

בשמע  כמו כתב דפסח עמידה בתפלת  אמנם

לספירה, מפרק  כוונות, ב' בו  יש  שלדעתו קולנו ,

מנה"י כוונה ועוד דת "ת, תתאין פרקין  מב' דהיינו

בעי. טעמא זה וכל דז"א, ת "ת שבתוך דאימא

וצ"ע.

äëøáá ,úáùá ïé÷éùðä  íéùòð ïëéä .æ

 úåðåøçà úåëøá ' ãá  åà ,úéòöîà

ãåò'ובנוק בז"א המוחין  המשכת בענין נדבר 

דיברנו כבר  דהנה השבת, בתפילות 

כפל  מצינו  החול שבימות הקודמים בשיעורים

בהם  מכוונים שבתחילה דז"א, נה"י בענין  כוונה

הגבור  בהגדול ראשונה בברכה הפרקין  בעליית 

בברכה  דאח' המוחין את  בהם וממשיכים והנורא,

ברכות בג' בדחב"ד  דפנים ומוחין דאשונה,

בד  וכן  אמצעיות, בברכות  נה"י  ובחג"ת ראשונות ,

בז"א  אמצעיות  בברכות  המוחין המשכת  עם בבד

לבנותה  לנוק ' ממנו  להמשיך מכוונים אנו עצמו ,

שסיינו שאחר בזה והתמיהה הנשיקין. בכוונת



בשבת  דחול אמצעיות ברכות מא כוונת

חוזרים  אנו והנוק' הז "א קומת  כל את  לכאו'

צ"ב  וזה אחרונות, ברכות בג' שוב בהם ומכוונים

דברי ע"פ  וביארנו בכפילא. חכמים דיברו  מ"ט

שיש  מ"ו, דף בנה"ש  הרש "ש עפ"ד  שביאר השד "ה

דאימא  נה"י נתפשטו שלא שני  בית בין  חילוק

שנתפשטו, ראשון בית ובין  דז"א, החדשים בנה"י 

המוחין  המשכת עיקר  החול שבימות כיון וע"כ 

בלבד , הארה אלא בהם שאין  החדשים לנה"י  אינם

דז"א  חג"ת  חב"ד  קומת  את  מחשיבים אנו  ע"כ

הדעת בדרוש הרש "ש עפ"ד  וביארנו שלם, לפרצוף 

פרצוף  קומת  שם נגמר  דז "א המוחין  מצד  שבאמת

אנו ההמשכה, עיקר את  שסיימנו  אחר אמנם שלם,

שכאן  שני  בית  ערך  לפי שכ"ז ואומרים מוספים

להוסיף  מבקשים אנו אמנם הפרצוף , כל נגמר

אנו שלפי"ז ראשון בית  מדרגת  אף  בעלמא הארה

ואנו ז "א, קומת נסתיימה לא שעדיין אומרים

בנה"י דאימא נה"י הארת להמשיך  חוזרים

לנוק '. וממנו דז"א  החדשים

 äðäåבכוונת גם הוא הדין אותו השד "ה לדעת

את פיו על הוסיפו  זמננו  שבסידורי  השבת

שאנו כאמור  והוא לנוק ', מז"א הנשיקין  כוונת  כל

אחרונות ברכות לג' שבאנו קודם שעוד  חושבים

זה  אמנם והנוק '. הז "א קומת  כל את סיימנו כבר 

כפי כן  אפ"ל החול בימות דבשלמא בסברא, תמוה

בחג"ת, נסתיימו כבר  הזו"ן קומת  דעיקר שביארו

מעיקר  אי"ז אחרונות  ברכות בג' שנוסף ומה

אלא  העתיד , ע"ש בעלמא הראה אלא קומתם

השד"ה כתב הרי  שבת בשבת לסידור  (בהערות 

ל "ה) הערה  נקוה"כ (בסידור רצה ובסוף בכוונת 

חשובות בהגהות  האוצ"ח על אש "ל פירושו

אחר  כי  בנה"ש  מ"ש  כי השד "ה) מכת"י  שנוספו 

עד  רק  דאימא נה"י  נתפשטו  לא ראשון  בית חורבן

בחול, זה כל לחג"ת שעלו  הראשונים דז"א נה"י 

התחתונים  בנה"י מתפשטים ויו"ט בשבתות אבל

מילתא  הוי  בחול דבשלמא לתמוה יש  שלפי"ז דז "א.

סוף  עד שלם כפרצוף  ז"א את להחשיב בטעמא

כל  עבדין  אמצעיות בברכות וע"כ  שלו, החג"ת 

לנוק' וממנו דז"א לי"ס המוחין  המשכת כוונות 

ומפרק  לספירה מספירה שלו  בנה"י  העומדת 

לסוף  עד אמתית הארה שיש בשבת אלא לספירה,

שהנוק' הזו "ן  של האמתי מקומה זהו ואשר  הנה"י 

כל  לכוון  צריך היה לא שלו , החדשים בנה"י  עומדת 

ולא  אחרונות ברכות  בג' אלא אלו  כוונות 

באמצעיות.

ì" öå כל את  עושים אנו  בשבת אף  שלעולם בזה

עוד  בזה שיש אלא שני, בית  ע"ד העבודה

אמנם  ראשון  כבית שהוא שבת  מעלת  של תוספת 

זה  וכעין  ממקומה. נעקרה לא שני בית מדרגת 

מדות מסכת  פירוש כהנים' 'עזרת בספר מצאנו 

ששמע  שמביא מאיזביצא הרה"ק  מתלמיד לאחד

ה  בית את יבנו  ישראל שבני  השלישימרבו  מקדש 

לדרגת יעלהו  והשי"ת  השני , הבית  תבנית ע"ד

השלישי. הבית  לדרגת ואח"כ  הראשון , הבית

השני הבית מדות  כתב בהלכותיו הרמב"ם  ולפיכך

לבני שמצוות  אלא לשלישי, בינו חילוקים שיש  אף

הוא  והשי "ת השני, הבית  כתבנית  לבנות ישראל

וה"נ  עכ "ד. השלישי. הבית  ומדרגת  למדת  יעלהו

שני בית ע"ד  מכוונים ראשית השבת שבכונות י "ל

עד  מתפשטים דאימא שנה"י  החול ככונות שהוא

בשבת שנוסף מעלה עוד מוסיפים ואח"כ החג"ת ,

השני. הבית מדרגת על ראשון  בית  מדרגת 

 äðäå שהוכרח מה אזיל לשיטתו השד "ה לדעת

בברכה  דנוק ' הכלים שמות להוסיף 

כופל  שהוא דכיון נשיקין, כוונת  לצורך אמצעית

כל  נשלמו  שקודם עצמו, הז"א הכוונות את 

חוזרים  ואח"כ ראשונות, ברכות  בג' ספירותיו

ג"כ  הוא מוכרח הנה החדשים. לנה"י עד  וממשיכים

תנה"י שיהיה מקום דכל לנוק' המשכות ב' לעשות 

מוחין  ותקבל הנוק' שם שתעמוד בהכרח דז "א

בברכות הז"א עמידת  שסיים אחר  ע"כ  ממנו ,

את אמצעית  בברכה להעמיד  והוכרח ראשונות ,

הנשיקין . ע"י ממנו  מוחין  שתקבל דנוק' כלים



לנפשך  חכמה דעה מב 

בז"א  מוחין  עוד  וממשיך  חוזר כאשר  ואח"כ 

פעם  מכוונים שם ראשון בית בגדר ומעמידו

אחרונות ברכות בג' אף  לנוק ' להמשיך  נוספת

האמצעית. בברכה שהמשכנו  מה מלבד 

äæáå גם הנשיקין  בכוונת  שסידרו מה ליישב יש 

בניקוד  המוחין  מלבד  דנוק', הכתר כלי את 

כיון  לכאו ' הבנה לזה שאין אליו, הנמשכים קמץ

דנוק' הכתר  לגבי  מיוחדת כוונה נעשתה שכבר

הוא  האמור  לפי  אמנם בו. ולכוון  לחזור  יש  ומה

כוונות לגבי הי "ס  כל בתוך  הכתר  נכלל דקודם מובן 

ברכות ג' של הכוונה מתחילים ואח"כ שני . בית

שני. דבית  דנוק ' בכתר  המוחין להמשיך אחרונות

סדר  את לתקן  יש  שלכאו ' להעיר יש  שבזה אלא

כדי בזמננו  הסידורים מדפיס  שהכניסו  מה הכוונה

כוונת את  קודם שהעמידו  השד"ה, דעת  את  לצאת 

כלי י ' כל את  ואח"כ  דז "א, חב"ד מוחין  מג' הכתר

להעמיד  ראשית הסדר, להפך  להם שהיה הנוק ',

ברכות לג' המשך שהוא הנוק', כלי  י ' את 

שהוא  בפנ"ע הכתר  כוונת ואח"כ ראשונות ,

אחרונות. ברכות לג' התחלה

 àìà זה שלפי השד "ה דעת  לפי  להעיר  שיש מה

מב' להמשיך  הכתר כוונת להיות צריך היה

מחב"ד  כוונה סדרו  ואמאי דנוק' לכתר הת"ת  פרקי

מת"ת היא שההשכה דאע"פ אפ "ל והיה שלו,

להיות צריך היה הוא ההמשכה ושורש מקור אמנם

להמשיך  כוונה היה שלא דכיון  א"א, וזה הכתר, מן

בנוק' כתר להמשיך  כוח לו אין  עצמו בז"א כתר

דז"א  מחב"ד להמשיך  הוצרכו ע"כ  שבו , מת"ת  ואף 

הכתר . במקום

íðîà'ענים ב'פתח ששן' לה'שמן  לו  מצאנו

ס "ז  בדף דהנה עמו הייתה אחרת  שרוח

כן  והביא ממש  השד "ה כדברי בתחלה כתב ע"א

לכוון  שאין  "ואפילו וז "ל: ליעקב' 'אמת מספר  גם

בחול  כנז' הנשיקין לצורך  בשבת  אמצעיות  ברכות

דבר  אין  יע"ש , דעמידה ו ' דרוש הכונות בספר

מנשק  והדר מחבקה בתחילה מהסדר  חסר 

לא  בשבת  הנשיקין  וכונת  הזווג הוא ובאחרונה

בקונ' אל"י בספר ועיין  לכוין  מקומו איה פורש 

בברכה  שהוא שכתב כ"א אות  אמת  שפת 

לעשות שיש ס"ל שהאמל"י  והיינו עכ "ל. רביעית"

הנדפס , וכבסידור אמצעית בברכה הנשיקין כל

כתב  והנה ד"ה ע"א ס"ח בדף אח"כ שוב אמנם

לכתר  עתה הנמשך  זאת דהארה "ואפשר וז "ל:

שלום  ושים ומודים רצה אחרונות  ברכות  ובג'

בחינת הוא דיעקו"ר דת "י בג"ה לחח"ן דז "א מנה"י 

שבברכות החול ע"ד  הזווג אל הקודמים נשיקין

כ"א  אות  דק "ג ליעקב אמת  בספר ועיין אמצעיות 

את לעשות מפרש  שהש"ש  והיינו עכ "ל. יע"ש "

לכתר  , אחרונות ברכות בד ' הנשיקין כוונת

ברכות בג' קווין הג' ולשאר השבת , מקדש בברכת 

ששבת דכיון  היטב מובן  לפי"ז והנה אחרונות.

השד"ה  שביאר  כמו  החול מימות  ביסודו  חלוק 

המשכה  היא דז"א בנה"י דאימא נה"י שהמשכת

דז"א  נה"י  שכנגד  הנוק' מקום עיקר וע"כ  עיקרית ,

לעשות יש  ממילא החדשים, הנה"י  אלו כנגד הוא

מן  לספירה מפרק של באופן  אלו בברכות  הנשיקין

מהלך  ולפי"ז הנוק '. עמידת שכנגד הפרקים

השפעת כל את  מסיימים שקודם בשבת, העמידה

ובזה  ראשונות , בכרות  בג' עצמו בז "א המוחין

את עוד להמשיך  ואי "צ בז"א, ההמשכה כל סיימנו

שמה  כיון  דז"א, החדשים בנה"י  דאימא נה"י 

המוחין  להמשיך ראשונות ברכות בג' שנתכוונו

ולא  החדשים. הנה"י  כבר  הם שבו  לנה"י עד בז"א

נשיקין  הז "א מן  להמשיך  לכוון  אלא לנו נשאר 

ולצורך שבהם לנוק ', אחרונות כברכות ג' באו  זה

בהא  מיהא אלא לנוק ', מז"א הנשיקין נמשכים

היו השד"ה שלפי  לשד "ה היר"א בין נפקותא איכא

היר"א  לדעת  משא"כ לספירה, מספירה הנשיקין

הנשיקין  וכל לספירה, מספירה נשיקין אי"צ בשבת

לספירה. מפרק רק הם

ùéå ענין דהנה לחול, שבת  בין  החילוק לבאר 

ההמשכה  היא לספירה מפרק הנשיקין 



בשבת  דחול אמצעיות ברכות מג כוונת

דאיך  הנוק', של ושעתה מקומה לפי האמתית 

תוספת אמנם מדרגתה, שלמעלה מוחין תקבל

הכנה  בגדר  הוא לספירה מספירה הנשיקין

מדרגתה, שלמעלה עליונה לדרגה והשתוקקות

אלו מהלכים לב' עבדינן  החול בימות בשלמא והנה

כיון  שאני  בשבת אמנם טובים, כאחד  ששניהם

קומת לכל לגדול לעלות  ומיד  תיכף עומדת  שהנוק'

להשתוקק  צורך  לה אין שוב כתר, בקדושת  הז"א

לה  שיבא למה להמתין  אלא לה אין זה, לדרגה

אלא  מכוונים אין ע"כ  ידה, בהישג והוא ומיד תיכף 

לספירה. מספירה ולא לספירה מפרק

 äìòברכות ג' כוונת  בענין  שיטות ג' בזה לנו

הישיבה  חכמי  דעת  בשבת , אחרונות 

חילוק  כל שאין הנדפס בסידור בהערה שנזכרו 

שאין  להם שני בית דין ותרוויהו לשבת, חול בין 

החדשים  בנה"י דאימא נה"י  עצמות התפשטות 

יש  דינים שב' השד "ה דעת  בלבד, הארה אלא

שני בית  כדין חול ע"ד מכוונים ראשית  בשבת

שם  ועד דז"א החג"ת  ההתפשטות  נגמרה שכבר

בית לדין  מוסיפים ואח"כ  שלם, פרצוף  עושים

ברכות בג' דאימא נה"י עצמות להמשיך  ראשון 

דזה  נשיקין כוונת  בהם אין  אמנם אחרונות,

השמן  דעת  האמצעית , בברכה כבר  נעשה

ע"ד  הכל אלא בשבת  כוונה כפל שאין ששון 

בג' עצמותן  דאימא נה"י  שנמשכו  ראשון בית

הנשיקין  את מכוונים ובהם אחרונות  ברכות

לספירה. מפרק

 íðîà הסידורים ע"ד ולהעיר להוסיף  שיש מה

הכתר  בניית כוונת את  שהניחו  הנדפסים

ולכאו ' הנשיקין, כוונת  אח"כ  ורק ראשונה דנוק'

שקודם  החול כוונות ע"ד להיפך הסדר  להיות צריך

לה  שממשיכים ספירותיה, ט' בכל הנוק ' את בונים

את בונים אח"כ ורק  לספירה, מספירה הנשיקין

יש  שקודם בשבת  להיות צריך וה"נ שלה, הכתר

כוונת את וא"כ  ורק  שלה בט"ס  הנשיקין את  לכוון 

הכתר .

å"ìîëùá  äðååëä ã"ò '÷åðã øúë úðååë . ç

íù '÷åðã øúë ïéðò øåàéáå

 áúë היא האמצעית  שהברכה הנז' בשעה"כ  עוד

מקדש  ברכת  סוד והיא דנוקבא כתר  בחי'

בק "ש  אצלנו כמבואר אדנ"י י"ה שם והוא השבת

ויש  וע"ש. דבשכמל"ו  ועד במלת  דחול דשחרית 

דקר "ש  ועד בכוונת  שיש חידוש  נקודת מה לעיין

שם  היא שהמלכות אם לכאן , ראי' משם שמביא

המרגלאן  כוונת  בכל לו  פשוט היה זה אדנ"י י "ה

ששון' וב'שמן בשעה"כ. פעמים כמה (דף כמבואר

ד') אות ע "ד  ששם צ ' מבואר ששם וכתב ע"ז עמד 

הנוק ', בכללות  סתם ולא דנוק' בכתר  הוא זה

שם  הוא דנוק ' שכתר שם שמבואר  הש "ש והוסיף

לאה  שלוקחת  אורות ט"ז  לו ומוסיפים אדנ"י

לרחל  אותם ממשיכים ועתה דאחד בד' לכתרה

כמספר  עולים הם וביחד  אדנ"י שם עם ומתחברים

אדנ"י י "ה שם מספר ג"כ  שזהו  הש"ש  וכתב וע"ד ,

נראה  שם מבואר אינו זה ששם ואף  הכולל, עם

הרב. נתכון שלכך 

áâà שם ב'ברוך נתקן  דרחל כתר בענין  דאיירינן 

מילתא. ביה נימא ועד ' לעולם מלכותו  כבוד

בשער  מהמבואר המפרשים בזה עמדו  כבר הנה

לקה"ק  דרחל כתר יורד בלילה כי ע"ד ט דף הכונות

נקודת עולה התורה עסק ע"י חצות  ואחר  דבריאה,

לאצילות, עולה השחר  בעלות  ואז לאט לאט הכתר

עומדת הכתר  ונקודת  לבי"ע, דרחל הט"ס ויורדין

יד  של תפילין  בתורת ז "א של שמאל בזרוע בפנים

נשארת הכתר נקודת כי  ע"א י' בדף וכתב שלו,

לאחור  עוברת  שאז אבות  ברכת עד  דז"א בפנים

"ונבאר  וז"ל: מבי"ע שעלו  הט"ס  עם ומתחברת

בבי "ע  בבקר שירדו דרחל הט"ס שאר ענין  עתה

שחר  של תפלה ע"י אח"כ  והנה מהם, נעשה מה

מעולם  אותם מעלים הם התחתונים שמתפללין

בברכת ואז  אבות ברכת  שמתפללין  עד לעולם

אחורי עד האלה הט"ס מעלים אנו עצמה אבות

ולמטה  שלה מחכמה רחל פרצוף  נעשית  ושם ז"א
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שם  שעלו ואחר ז "א, עם באחור  אחור גמור פרצוף 

כתר  שהיא ההיא הנקודה חוזרת  אז  הט"ס  אלו 

כנודע  ז"א עם פב"פ עומדת אז עד שהיתה דרחל

השמאל  עם בזרועו  ומתחברת האחור אל וחוזרת  י 

ע"י יחד  עמהם ונתקנת שבה תחתונות  הט"ס

בברכת ואז  מחדש , לה שבאו החדשים המוחין

ההיא  הנקודה פ "ב אח"כ חוזרת עצמה אבות

ביחד  שלה הי "ס  וכל הט"ס  כל עם המחוברת 

עכ "ל. כנודע". יעקב ועם ז "א עם פב"פ חוזרים

ë"àå להמשיך בבשכמל"ו הכוונה מה צ"ב לפי"ז

נקודת והרי בבריאה, העומדת  לנוק ' כתר

בבי "ע  ואינה באצילות  פב"פ  עומדת כבר הכתר

בזה  עמד  ק' שאלה ח"ב רחמים' 'שערי ובספר כלל.

המגיה)וכתב מהרב  העומדת(והוא הכתר  דנקודת

חיצוניות היא יד של תפילין בתורת באצילות 

במחצב  הם מעשיות  מצות  שכל כנודע הכתר,

עסקינן  ותפילה בקר"ש  משא"כ החיצוניות ,

הי"ס  כל ירדו הפנימיות  מצד הפנימות , במחצב

עכ "ד. הכתר. ומתקנים ממשיכים ולהם (וכןלבי "ע

זצ"ל ) עדס אברהם הרב בשם פ"ה  שאלה  בח "א  כתב

בשעה"כ  מהמבואר בזה להעיר  שיש מה אמנם

הכתר  נקודת מתחברת אבות שבברכת הנז'

וכיון  מבי "ע, שעלו  הט"ס  שאר  עם יד של דתפילין 

תתחבר  איך בלבד בחיצוניות  היא הכתר  שנקודת 

בפנימיות. שהם בתפלה שמתקנים הט"ס  עם

שעקרו אף שבתפלה ולבאר, להוסיף וצריך 

וכוללים  מעלים ממילא בדרך  מקום מכל בפנימיות 

ט"ו דף  בנה"ש  כמ"ש החיצוניות  מחצב את אף

עם  שמתחבר  דמה י"ל ולפי"ז בכללות , ד"ה ע"ב

ממילא  שנתקנו דחיצוניות הט"ס  הוא הכתר נקודת

ירדו הפנימיות  במחצב אמנם הפנימיות , תיקון  ע"י 

ומתקנים  ממשיכים אנו ובבשכמל"ו  לבי"ע הי"ס כל

הכתר . את  להם

 íðîà שתירץ מה הוא מחוור נראה היותר 

הרש"ש השד "ה לסידור השד "ה  (בפאת 

ח"א  רחמים  בשערי בשמו וכן  ע "א , מ"ה דף ח"ב

פ "ה) עצמם שאלה  הם לבי "ע שירדו שהט"ס

נחלק  מהט"ס שכ "א כתב [בשע"ר לי "ס  נחלקים

הוא  שבהם והכתר שלו ] הפרטי בכתר ואיירנן  לי "ס 

הכתר  שנקודת מובן  ולפי"ז בבשכמל"ו . הנתקן

בחיצוניות בין  איירי יד  של תפילין  להיות  העולה

וא"ש  בתרוויהו, עסקינן  בתפלה וכן בפנימיות , ובין

אבות. בברכת הכתר  עם הט"ס שמתחברים

ìàåהמלכות שמעלים וזקיפות  שבכריעות תתמה

דרחל  הכתר  את  אף  מעלים לאצילות  מבי"ע

והרי הוי ', בתיבת  וב' א' בזקיפה בסידור  כמבואר

נקודת עם להתחבר הט"ס  שחוזרים אבות בברכת 

לחושבם  לשוב כבר ראוי  היה שבאצילות  הכתר

לא  הכתר תיקון  שעיקר שכיון וי"ל בלבד, כט"ס 

הכתר  הנקודת  יתחבר  שאז  עליון ' ב'אל רק נעשה

אנו עדיין  עתה לעת טעמא מהאי  הט"ס  עם

עצמם, בפני  י "ס  להם שיש כמי  הט"ס  את חושבים

כתר  עם שלם כפרצוף מבי"ע אותם מעלים שאנו

עליון' ב'אל כשיתחברו  אח"כ ורק משלהם, פרטי 

והכתר  כט"ס  להיחשב יחזרו האמתי  הכתר  עם

שלהם. העשירי  הכתר  יהיה דתפילין 
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øôéñ åì  ùéù øùàá ïéðòî æà åì  øôéñå

 éë , äæ ìéáùá åéðáå  åúùà ãáàù ,åúéáá

åùëòå ,äæ ìò åùôð  øñîå , äæ øåáò  å÷ìúñð

 äàø éë , äéä ïéðòäå .úåùòì  äî  òãåé åðéà

 óøùé  íà êà ,âøáîìá íù  ÷ìúñäì çøëåîù

 àìå ÷ôåñî äéä ïë ìòå ,úåéçì ìëåé øôñä äæ

øö  äéä éë ,úåùòì äî åùôðá äöò úúì  òãé

,ãàî àøåðäå ùåã÷ä  øôñä äæ óåøùì ãàî  åì

 úùåã÷  íöåòå .'åëå  äæ ìò åùôð  øñî øùà

 äæî  øáãì øùôà éà øôñä  äæ ìù úåàøåðå

åéä ,íìåòá øôñä äæ øàùð äéä  íàå ,ììë

 éáø  åì áéùä .'åëå ïéòá ïéò úìåãâ ïéàåø

 íëééçù àøáñ  äæéà ùé íà  éàãåá ,ïåòîù

,øôñä óåøùì øúåé áåè  éàãåá , äæá  éåìú

 íéðô ìë ìò ,áéùä .íééçá  åøàùúù éãë

,øôñä  äæ óøùé íà åðéä ,éàãåá ïîæä êøàúé

 äæä íìåòá úåéçì àëøà åì äéäé íéðô ìë ìò

 ãàî  éì øö ïë  éô ìò óà ìáà ,ïîæ äæéà ãåò

åúùåã÷ úø÷é ìãåâ òãåé  äúà ïéà éë ,åôøùì

 äðåùàøä éúùà  éúãáà  éëðàå ,øôñä äæ ìù

 ìéáùá  éì åéäù  íéîåöò  íéøåñé äîëå  éðáå

 àá êë øçàå .ãàî ãàî  äëåá  äéäå .' åëå äæ

 íé÷ñåò åéäå ïåòîù  éáøå , åúéáì øéè÷àãä

 ïåòîù éáø  øôñå ,ì"ðä  äçéù ïéðòá

 ìò ì"æéáø ìò àðìáå÷ êøãá øéè÷àãäì

 ãáë åéìçù ,úàæä úòá  åùëò  äëåá àåäù

 éðôì ãàî æà ìäáð øéè÷àãäå ,êë ìë  åéìò

 úö÷ øéè÷àãä åîò  øáéã êë  øçàå ,ì"æéáø

 ïåòîù éáø ãåò åøáã êë  øçàå .êìäå

 æà  äëåá äéä  äëøáì  åðåøëæ àåäå ,ì"æéáøå

 éáøì  øîà êë  øçàå ,ãàî äáøä äáøä

 ìù çúôîä êì àä ,àåôà ïë íà ,ïåòîù

,ãåîòú ìà  äùåç ,äøäî êìå ,éìù  òãàîà÷ä

 íùâä êøöòé ìàå ,áìñøáì äìâò øåëùúå

 àåáúå ,áìñøáì  äùåç äøäî õåøå ,âìùäå

 çðåî ãçà ; íéøôñ éðù ç÷úå , íùì

êåúá çðåî éðùäå ,òãàîà÷äá ìù äáéú

 éðùå] íúåà óåøùúå íúåà ç÷úå ,ìãà éúá

åøáçî ÷úòî äéä ãçà éë ,ãçà  åéä  íéøôñä

 ÷éúòäì  éúéëæù ,éãé ìò  äúéä ä÷úòääå)

, íäéðù ç÷ì åéú÷úòäù  øçà óëú êà , åìöà

øôñäå äùåã÷ä åãé úáéúë øôñ  åðéä

 éðù åìàå , åìöà íäéðù íðîèå ,éú÷úòäù

 æøãæä  íùä ïòîì êà ,[(óåøùì äåö  íéøôñä

 ìáì ãàî ïåòîù éáø úà øéäæäå .äæá ãàî

 úåðùì  íëçúé àìù  åðéä , äæá íëç  äéäé

 ïéðò  äæéà óåøùì éìáì íåìùå  ñç  åéøáã

.ìåãâ úåæéøæá  åéøáã  íéé÷é ÷ø ,åìöà  åæðâìå
_________________________

תשע"ח .א. בשלח  פר' וערש"ק ליל  נאמר



לנפשך  חכמה דעה מו 

øëùå ìåãâ úåæéøæá ïåòîù  éáø êìä óëúå

åàåááå ,ì"æéáø úéáì áìñøáì äìâò

 éáø ìôð ,áìñøáì êåîñ àéäù ,áéùàãì

 äéä àìå , éåã  ùøò ìò ìèåäå  íåàúô ïåòîù

,øáã ìòá äùòî àåäù ïéáäå ,íå÷ì ìåëé

,øáë  åðì  òåãéë) åéøáã íé÷ìî  åòðîì ïéöåøù

 íéôìà  äæ ìò ùé ,úåùòì  äåöù äî ìë ìòù

øáã ìò èøôá ,ãàî úåìåãâ úåòéðî úåááøå

 éáø äåöå ,(äæá íéåìú  åéä ééçù , äæë ìåãâ

 òåñðì  äìâòä ìò  åúåà çéðäì ïåòîù

 ìò çðåî  äéäé àåäù áùéúä éë ,áìñøáì

 äéäå , åá  åùôð ãåò ìë áìñøáì  òñéå  äìâòä

 íéðô ìë ìò ìëåéù ,áìñøáì àåáéù  ÷ø äôöî

 ïëå .åéðôì íéøôñä åôøùéù  íéøçàì úååöì

, íùì òñðå äìâòä ìò åúåà  åçéðäù ,äéä

 àéøáäå åðúéàì óëú  øæç áìñøáì  åàåááå

.íäéðù  íôøùå  íéøôñä éðù ç÷ìå , äìéçúáë

 ìù  äæä  øåà øàùéù  åðéëæ àìù åðì  éåà

 ïî  åéìò åøæâ íéáøä åðéúåðååòáå , äæä øôñä

 äéäé àì øôñä  äæù ,øîàå . åôøùì íéîùä

åðéúåðååòá ïéãáàã ìò ìáç , íìåòá ãåò

 äæù ,øîàå .úøæåç äðéàù  äãáà  íéáøä

 éèå÷ì  øôñä äæå ,åôøùì çøëäá øôñä

.íìåòá èùôúéå ñôãð  äéäé ï" øäåî

 ò÷

 éúáúëùë,ùåã÷ä øôñä äæ  åéðôì

åúãå÷ô éô ìò óøùðù

 íà ,åéðôì éúáúëù úòá øîàå äðò ,ì"ðë

 éúáùä .' åëå áúåë äúàù äî  òãåé úééä

.ììë  òãåé éðéà  éàãåá ,áìä úòðëäá  åì

 òãåé  äúà ïéàù äî  òãåé  äúà ïéà ,áéùä

 èñééåå àéã  ñàåå èéð øäàâ èñééåå àéã" -

."èéð

 àò÷

ãåòøúåé ãåò  äåáâ àåäù ,ãçà  øôñ  åì äéä

øôñ àåäå ,óøùðä  øôñäî  åìéôà øúåéå

,åáúëùë ÷ìñ åôåâ  åìéôàù , øîàå .æåðâä

 àåäù , øîàå .ïéò åúôæù àì  øôñä  åúåàå

øàù ãâð , åìöà øîåìë) ïéæøã ïéæø úðéçá

 ìò ãéâé çéùîù , øîàå ,( äìâî àåäù  íéøáãä

øîâð  äéä øáë  äæä æåðâä  øôñå .ùåøô äæ

åðééä ,(æ"ñ÷ú)  å"ñ÷ú úðù úìçúá  åìöà

 ãåîò  äúòå . åúå÷ìúñä íãå÷  íéðù ùîç

 íìåòî éë ,êë øçà òéâä àâøã  äæéàì ïðåáúäå

, ÷ìúñðù íåéä ãò úçà äâøãî ìò ãîò àì

 éôì úåùãç  âéùä  äòùå äòù ìëá ùîîå

 éë ,ãàî ãàî ïáäå ,ãàî äàøåðä åúâøãî

 àñéôú äáùçî úéì æåðâä  øôñ úìåãâ úìòî

 äúòîå , ùåøô äæ ìò ãéâé çéùîå ,ììë äá

.' åëå 'åëå  åúìåãâ êúòãá  øòùúå ïðåáúú

 úåéîéðô –––– æåðâä øôñå ,äðéá ––––  óøùðä øôñ

 ÷éúò  úåéîéðô äîëç

 úîã÷äá [ à הרה"ק כתב אור כוכבי הספר 

הגאולה  שבזמן  זי "ע הראב"נ

הגנוז '. ו'ספר הנשרף ' 'ספר אלו  ספרים שני  יתגלו 

כך  ונעלם גנוז  עצמו שהצדיק  שכמו הענין  וביאור 

הוא  עצמו  שהצדיק  ונעלמים, גנוזים הם ספריו  גם

ציור  בתוך מלובש לאחרים ומתגלה ונעלם טמיר 

מגלה  הק ' שהאר"י וכמו קומה, פרצוף  בתוך או 

נשמות התגלות למעלת  לזכות שרוצה שמי

בכמה  נמצאים שהצדיקים לידע צריך  הצדיקים

ונשמה  ביצירה, רוח בעשיה, [נפש מדרגות וכמה

בג"ע  וחלק  התחתון בג"ע חלק  וכו ', בבריאה

שמלובש  הבחינות ג' את לו  יש והצדיק העליון],

דספי ' האש  כנגד  הוא הנשרף  שספר  והיינו  בהם,

האש  כנגד זה בלבוש  מלובש  היה שרבינו  הבינה



מוהר"ן מז חיי

למען  לישרף הנ"ל הספר על נגזר  הבינה, דספי'

בבחי ' רביז "ל היה הגנוז  ובספר  ית ', שמו  קדושת 

רביז"ל  אמר וע"כ העליונה, הג"ר לספי ' מרכבה

שבבחי ' והיינו  אותו , כשכתב סילק גופו  את שאף 

שבינה  גוף, בחי' איזה לו  היה עדיין הנשרף ספר

אור  אל גוף  וכמו  הכלי הוא [שהבינה גוף בחי' נקרא

בחי ' כנגד שהוא הגנוז ספר  משא"כ החכמה],

רביז"ל  סילק  שם האור  שבבחי' החכמה ספירת 

רביז "ל, אצל דרזין רזין  בבחי ' ונקרא לגמרי, גופו 

הם  רביז "ל של החכמה ספי ' שבבחי' שהסודות

בבחי ' הם וע"כ עתיק , בחי' – חכמה פנימיות  בבחי '

הכתר . ספי ' כנגד  דרזין רזין 

äìòîì ÷åáã  úåéäì úåëæì øùôà  î"å÷éìä êøã

 ÷éúòã øåà ãò

íðîà [ á'הק הספרים אלו לכל זכינו  שלא אף

ספה"ק  רק בידינו  ונשאר והנוראים

לנו יש  מ"מ ו "ק , בבחי' הוא שלעומתם ליקו "מ

בזוה"ק  הידוע ע"א)הכלל רצב  דף ש 'ז"א (אד"ז 

שהז"א ואחיד ', תלייא קדישא בחי'בעתיקא (שהוא 

שדרך הליקו"מ) עתיקא, עד  למעלה למעלה אחוז 

בחי ' עד  למעלה דבוק להיות האדם יכול הליקו "מ

רביז "ל. של דעתיקא הכתר אור

äæáå לא הספר  'שזה רביז "ל שאמר מה לפרש  יש

לעיל  הבאנו  והלא בעולם', עוד  יהיה

ויתגלו יחזרו המשיח שבימות שאמר  מהראב"נ

שאמנם  כנ"ל היא התשובה אלא הק', הספרים אלו 

מקודם  שהיו  צורה באותה הספרים אלו  יהיו  לא

אלו יתגלו  לעת"ל אלא בפ"ע, נפרדים כספרים

עצמו. הליקו "מ בתוך הספרים

–––– àìô  ìù  äøåú àéäù íéàåø î" å÷éìä ìò  óà

 ÷"äøåúä é÷ìç ìë äãé  ìò íéøù÷îä

 äðäå [âשבט)היום רבינו(י' של היא"צ הוא

רביז"ל  לנו גילה וכבר  זי"ע, הרש "ש

ועו"מ) לג סי' קמא  דעתיקא (ליקו"מ  תורה שיש

שתיה אבן של תורה פלא, של תורה (שם סתימאה

סא) דרזין סי' רזין יא), סי' של (שם התורה וכמו ,

של  תורה שהוא רואים הליקו"מ על שאף רביז"ל

רביז "ל שאמר וכמו  רא)פלא, אות  הר"ן (שיחות 

כל  על לעבור  אפשר ליקו"מ של א' שבמאמר 

הגה"ק  קצת כן  שעשה וכמו כולה, התורה

בספריו זי "ע שבו מטשערין דשבתא' 'יקרא (ה "ה 

ובספרו  שב"ק, לענין  בליקו"מ  התורות  כל  את קישר

אר"י) לקדושת  הכל  קישר הארץ' וכמו'זמרת ,

ספר  שאין רואים וכן  ספריו , בהקדמת  שכותב

כל  ומקשר התורה"ק חלקי מכל שמדבר  בעולם

הסודותח  מכל ומדבר ובשו "ע, בש"ס  התורה"ק  לקי

בספה"ק  מוהרנ"ת  כן שעשה באופן שבהם, והרזין

רביז "ל, של וההקדמות  היסודות ע"פ הלכות ליקוטי

נוראים  וחיבורים קשרים מוהרנ"ת חידש  שעפי "ז 

זמ"ז  השונים התורה"ק חלקי בין ונעלמים

בחיצוניות.

íìòðå  íåúñ ïééãò íéøáãä  úîùð  úãå÷ð

óàå [ã איך בחיצוניות  בחוש  שרואים אחרי 

נוראים  קשרים וגילה חידש שמוהרנ"ת 

מ"מ  רביז "ל של ההקדמות ע "י  התורה"ק  חלקי בין 

ונעלם  סתום עדיין הדברים נשמת נקודת עדיין 

ונעלם) סתום  עדיין עצמו שהצדיק גופא (היות וזה ,

שב"ת, של הסוד את מבינים שלא זמן שכל הסוד,

למלך  הש'ני של הענין הצדיק)שהוא (נשמת 

מלך  הב'ת ' את –שמציל א ' מעשה בסיפו"מ (כנזכר

ישראל ) כלל  נשמות  מיהיינו תופסים שאין זמן  וכל ,

הדברים  כל בין קשר  אין  אזי  למלך  השני הוא

ואין  פה, וניצוץ פה ניצוץ רמזים, רק והכל כראוי,

הנשמה  את  ואין  הדברים, בין  הקשרים את  מבינים

הקשרים. של

 ÷îåò àåöîì íéëåæ  íéîãå÷ä  úåøåãä éãéçé é"ò

î"å÷ìä éøáã  úåéîéðô

êëéôìå [ ä בדור ובפרט הימים באחרית

והגילוי הענין התגלה האחרון 



לנפשך  חכמה דעה מח

רביז"ל  ע"י הש "י  לנו  שגילה הדורות , יחידי ה' של

בכללים  הראב"נ הרה"ק  וכמש "כ הק', ותלמידיו

אמיתית והבנה ידיעה שאין  ליקו"מ ללימוד

דרך  היינו  הקודמים, הצדיקים דרך רק בליקו "מ

ילמד  לא ואם זי "ע, ורשב"י  והאריז "ל הק' הבעש"ט

רבינו ושל רשב"י  אדונינו  של דרזין  הרזין  האדם

הק ' הרש"ש האר"י דרך  האריז "ל  של  גילויו (שנגמר

תלמידו) חכם הק'והתורת הבעש "ט רבינו  ושל ,

דברי עומק  פנימיות  את  גם יבין  לא ממילא זי"ע,

את בתחילה ללמוד צריך שבודאי  שאף הליקו "מ,

שהוא כמות רביז "ל )הליקו"מ וכמ "ש מ"מ (לגירסא  ,

הנעלם  האור וימצאו  שיתעמקו רביז"ל רצה

הק' בספרו הגנוזים דרזין  והרזין העליונים והסודות

הנשרף  הספר  אל הליקו "מ דרך  שנגיע עד ליקו "מ,

הגנוז . ספר  ואל

 úåãåñ é"ò úåéîùâä  ìë óåøùì ––––  óøùðä øôñ

 ÷"äøåúä

 ì"éå [ å שהאדם מרמז  לדידן  הנשרף' ש'ספר  רמז

עד  התורה"ק  סודות  ולהשיג ללמוד צריך 

כל  שנשרף לשרף, כביכול ונתהפך  שנעשה

וכמ"ש  וההתבוננות , הדבקות  מרוב הגשמיות

זי "ע מליזענסק הרר "א פקודי)מהרה"ק  סו"פ (נוע "א 

שרף' לך  'עשה סודותáעה"פ  שלומד  שהאדם ,

אש  מולו  כאילו  כביכול לראות  צריך התורה"ק 

בשום  לחשוב יכול יהא שלא עד נשגבה קודש 

תפוסים  יהיו ולבו  מחשבתו  וכל גשמיים, דברים

וכדברי ומהתורה"ק , מהקב"ה רק  לחשוב יוכל שלא

ה"ג )הרמב"ם תשובה מהל' צריך (פ "י שהאדם

אהבה  חולת 'כי בבחי' הש "י  באהבת  דבוק  להיות 

לחשוב â אני ' יוכל שלא עד תמיד ישגה ובאהבתו  ,

_________________________

משה.ב. שינה למה להבין ביאור צריך זה והנה * הנחושת  נחש משה ויעש שרף לך עשה משה אל ד' ויאמר שם, זל"ק
לחשוב  לנו  וחלילה כו ' הדין במדת  לבראו במחשבה עלה מתחילה וכו' ברא בראשית קמאי שדקדקו במה לפרש לך  ואקדים
לעבוד האדם שצריך  באמת  כך  הוא העיקר אך אצלו שינוי איזה חלילה שיהא הפשוט האמתי האחד  הוא ברוך  הקדוש על
כחמורות  בעיניו יהיה שבקלות  והקלה חטא ונדנוד  עבירה בשום חלילה לפניו יחטא לבלתי אופנים אופני בכל הבורא את 
מועטים  המה עליה בני אבל כך  האדם שיהא נותן הדין שורת וזה הדין מדת ידי על  אף  להתקיים יכול  היה הצדיק וזה
באחד הוא ברוך הקדוש ראה בתחילה ובאמת הרחמים מדת לשתף צריך  היה ולכן הדין שורת  נגד  לעמוד יכולים שיהיו
הבריאה  מהתחלת לומר רוצה כו ' במחשבה עלה מתחילה וזהו  תשובה בעל ומדרגות מעיקרא צדיק היינו מדריגות  השני
מחמת  מתקיים העולם שאין וראה הדין שורת  פי על להתקיים שיכול  הצדיק על קאי הדין במדת  לבראו במחשבה עלה
וראה  חישב באמת אבל הרחמים מדת ושיתף אחר במקום כתבתי כאשר צדיקים כולם להיות אפשרי בלתי הבריאה שטבע 
שלא  יתברך  הבורא בעבודת  באמת שהולך מי לומר רוצה אמת  אלקיכם ה' אני וזהו חלילה השתנות שום בלי ביחד  הכל
שיחטא  ואחר האדם שיחטא קודם ד ' אני וזהו הדין ממדת להתיירא לו  ואין אצלו  רחמים הוא הדין המדת  אף חלילה יחטא
שלמעלה  המקדש שבית  כו ' מקדש לי ועשו  וזהו  הרחמים ד' אני שיחטא אחר ואף  רחמים הוא הדין גם שיחטא דקודם
מקדש  לי ועשו  וזהו  הוא  ברוך  יתברך  להשם מקדש עושה למטה עצמו מקדש וכשאדם שלמטה המקדש בית  כנגד  מכוין
שרף  לך  עשה וזהו למעלה. מקדש לי עושין אז בתוכם שוכן אני שאז למטה עצמם כשיקדשו  היינו בתוכם ושכנתי אמתי
וכו ' אומר ותגזר נאמר עליהם הללו  הצדיקים בוודאי ההתלהבותם אש וכרשפי בקדושתם השורפים אדם בני לומר רוצה
וזהו ניסים מעשה הכל ומעשיו  פעולותיו שכל  הכל  שיבינו לעולם לנם הזה הצדיק את  שתשים פירוש נם על  אותו  ושים
תיכף  וחי אותו וראה בני חיי מזוני והן רפואה הן דבר איזה לו  שחסר דהיינו  נשיכה לו שיש מי כל לומר רוצה הנשוך כל

ה  עליו  רבינו ומשה הכל הנ"ל הצדיק לו ימשיך בעלמא דהוא כל משה בראיה ויעש מועטים המה עליה שבני ראה שלום
וראה  ומקטרג העולה הרע היצר הוא השטן הוא נחש כך  הפירוש י"ל  הלשון על  נופל לשון ז"ל  ופרש"י הנחושת  נחש

עכל "ק. כנ"ל. צדיק כך  כל שאינו מי שאף נחושת  נגדו  לעשות  השלום עליו  רבינו  משה

נפשוג. שתהא עד  מאוד  עזה יתירה גדולה אהבה ה' את  שיאהב הוא הראויה האהבה היא וכיצד שם, הרמב "ם ז"ל
בה  שוגה והוא אשה אותה מאהבת  פנויה דעתו שאין האהבה חולי חולה כאלו  תמיד בה שוגה ונמצא ה' באהבת קשורה



מוהר"ן מט חיי

הדרגה  בחי' וזהו מהקב"ה, חוץ בעולם דבר  שום

דרך  להגיע יכול וכן  הנשרף , ספר של הסודות של

סוד  שהוא הנגנז  ספר דרגת  אל אפי' הליקו "מ

למעלה  שהוא ה'עצם' סוד  אל ואף  עילאה, הגניזו 

דרך  להגיע אפשר זה ולכל הכל, וכולל הכל מן

הזוה"ק  דברי [ובחי' הו"ק בחי' שהוא (אד"זהליקו "מ

ע"א) רצב  לעלותדף  שאפשר בעתיקא', אחיד ד 'ז"א

דרך  וה"נ דרגין דכל רישא עד  ו"ק – הז"א דרך

הליקו"מ].

äùéøãäå  î"å÷éì ÷"äôñ  úùåã÷á äðåîàä é"ò

 úåëæì  ìåëé åá æåðâä ÷"äåøä éøçà  ùåôéçäå

ìëäì

óàù [æ הנשרף שהספר זכינו  לא שבעוו "ה

הכלל  מ"מ בעולם, בגילוי ישאר

בידינו  הוא הנתון הכל הש "י  שעושה מה שכל

כהיפך  בחיצוניות שנראה זה ואף לטובה,

מתהפך  מסיבות  'והוא הקב"ה מ"מ הטובה,

לפעלם' יב)בתחבולותיו לז, הכל (איוב ומהפך 

רביז "ל [וכלשון עו,לטובה, אות הנפש (השתפכות 

ועו"מ) ה"ה המנחה תפילת הל' ענין ליקוה "ל ש"יש

כל  הכניס  שהקב"ה לטובה"], הכל שנתהפך 

עד  הליקו"מ בתוך והסתומים הגנוזים האורות

את ולהשיג להגיע הליקו "מ דרך אפשר  שכהיום

תלוי והכל לנו , לגלות רביז"ל שרצה מה כל

ליקו "מ  ספה"ק בקדושת אמונה שללא באמונה

שיש  יאמין  אם אך  כלום, ישיג ולא יגיע לא

של  שכל גנוז, עליון שכל איזה הליקו"מ בספה"ק

הרוה"ק  אחרי ולילה יומם ויחפש השתיה', 'אבן

הצדיק  של תורתו בדברי הגנוזים נבואה והרוח

מוהרנ"ת  ו [כדברי אות  ה "ה  שלוחין  הל' (ליקוה"ל 

של ועו"מ) הקודש הרוח אחרי  לחפש  שיש 

התורה"ק  שרשי  לכל מקודם מקושר ויהא הצדיק],

יחידי של החיים" "עץ האילן, של הקודמים

ואח"כ  אחד , אילן שכולם וידע ויאמין  הדורות 

השתיה, האבן היכן ליקו "מ בספר  ויחפש  ידרוש

הגנוז , וספר הנשרף  ספר  של הסודות הם היכן

הגשמיות כל את ששורפים הסודות  שהם

הגשמי  הגוף את  ידיהם על דנחש ומפשיטין (חויא

הנחש) עור להשגת– ליכנס ידם על וזוכים ,

הכניס  שכ"ז  הדבקות, דקות אלקות , רוחניות 

וצריך  מאוד , גנוז באופן  הליקו "מ בתוך רביז"ל

לתוכם. להכנס

íéìùåøéì ñðëäì  åëæ àì úåøåãä éãéçé  ìë

 ÷"äéò

äæìå [ç והרזין הסודות של ההתגלות  מסייע

ידי על האחרונים בדורות  שנתגלו 

זכו שהם וכו ', חכם והתורת הרש "ש רבינו 

זכו שלא באופן  הסודות  ולגלות להזריח

וכן  האריז "ל, רבינו לגבי  שידוע וכמו קודמיהם,

אחד  שאף רביז"ל, ולגבי  הבעש "ט רבינו  לגבי 

לירושלים  בגדלותו  להכנס  יכול היה לא מהם

מקאמרנא הרה"ק  וכמש "כ פר 'עיה"ק, חי (זוהר

ע"א) קנא  דף  נולד ויצא הק' שהאר"י שאף

ושם  למצרים שירד אחר מ"מ בירושלים,

ע"י הסודות  כל את  לקבל שזכה עד  התבודד 

המלך בעמק  כמובא זל"ט הנביא (הקדמה אליהו 

פ "ב  רצה )ãשלישית  לא כבר  לאר "י , שוב חזר  ,

_________________________

כמו תמיד  בה שוגים אוהביו  בלב  ה' אהבת  תהיה מזה יתר ושותה אוכל  שהוא בשעה בין בקומו  בין בשבתו בין תמיד 
זה. לענין הוא משל השירים שיר וכל אני אהבה חולת  כי משל  דרך  אמר ששלמה והוא נפשך ובכל  לבבך בכל שצונו

עכ"ל.

בעשר ד . שנתקדשה בירושלים גם ומה הקדושה, בארץ בקדושה היתה זלה"ה האר"י של  ולידתו הורתו  שם, זל"ק
אצלו רגיל  והיה זלה"ה, לורי"א שלמה רבי הרב מורנו ושמו  גדול חסיד היה ואביו  ישראל , ארץ משאר יותר קדושות,



לנפשך  חכמה דעה נ 

עיה"ק  לירושלים להכנס חוץ äשוב עמד אלא ,

הקדושים  המקומות  כל על ידו  וסמך לירושלים

'פרשת בספרו חאגיז הר"מ כמ"ש שבירושלים,

כלל  יכול היה לא הק' [והבעש"ט מסעי' אלה

וכן  בארוכה, המעשה כידוע לאר "י  להכנס 

שלקחו החכם עם דיבר  שבספינה אף רביז"ל

במקו"א)לאר "י  כמ "ש אלגאזי המהרי"ט ,(ה"ה

או בצפת  ולא בירושלים דוקא להיות  שרוצה

רשות קיבלו  ולא זכינו  לא למעשה מ"מ טבריה,

עיה"ק לירושלים להכנס זה ויכולת  כל (כמובא 

יד -טו. אות  הר "ן  בשבחי

 ñðëäìî úåøåãä éãéçé ìò äéäù  äòéðîä  íòè

 ÷"äéò íéìùåøéì

'éàå [è היה שאמנם בזה לבאר  בספה"ק 

משמיא  מיוחדת  מניעה עליהם

שהצדיק  במקו "א בזה וכמ"ש  לירושלים, מלבוא

הרי כזאת גבוהה בדרגה התורה"ק סודות שמגלה

כשנכנס  וממילא לז "א, מרכבה בבחי ' הוא

ונוק' ז "א יחוד בחי ' הר"ז  עיה"ק  לירושלים

הנוק') בחי' – המלוכה עיר  – מביא (ירושלים שהיה ,

של  באופן  השלימה הגאולה את תיכף  זאת

והאריז"ל  משרע"ה קיבלו לא ע"כ  הקץ, דחיקת

_________________________

של  מילתו  ביום הזהר לו , ואמר לאביו  ז"ל  אליהו אליו  נתגלה וכשנולד גדולה. חסידה שהיתה  אמו  וכן ז"ל, אליהו 
הנער  את והוליכו השמיני יום שהגיע וכיון הכנסת , בבית  אצלך  עומד  שתראני עד  אותו  תמול  שלא לך, יולד  אשר בנך,
ומכאן  מכאן שהיות אביו ועשה ראהו, ולא שם, ז"ל  אליהו  אם ולכאן לכאן מסתכל אביו והיה להמול, הכנסת לבית 
לבו שת  לא והוא הקהל, כל בו שגערו  עד כך , כל  מתעכב הוא מה על ותמהו , עמדו  הקהל וכל ויותר. שעה חצי כמו 
גבי  על  וישב ז"ל  אליהו  בא בידו, והילד ישב , והוא הכסא, על שב  לאביו ואמר ז"ל , אליהו  בא כך  ובין צעקתם, אל 
דבר, שום ראה ולא מל והמוהל  ידיו , בשתי בו  ותפס  חיקו , גבי על  אותו ושם אביו, מיד הילד  ולקח  אביו של  חיקו 

לבדו . אביו  רק
נולד והוא העולם, ולכל  ישראל לכל  ממנו יצא גדול אור כי בו , והחזיק לך ליה, ואמר לאביו הילד  נתן שנימול  ולאחר
עשיר  שהיה דודו  לבית למצרים ירד  עניותו ומתוך  קטן, נער היה והוא אביו , נפטר כך ואחר הששי. לאלף רצ"ד בשנת 
דן' במחנה לפעמו י"י רוח 'ותחל  בקרבו , מקשקש היה והאור ובסברא, בפלפול  בחריפות  ואור, הולך היה והוא גדול ,
מצרים, חכמי על ובקיאותו בפלפולו חכמתו גברה שנה, עשרה חמש בן וכשהיה בידו . מתקיים ותלמודו  כ "ה], י"ג [שופטים

לאשה. בתו לו נתן ודודו ואדם, אלהים בעיני חן ונשא
הו התבודד כן אחרי שנים, שבע ע "ה אשכנזי בצלאל רבי הרב  מורנו כבוד  רבו עם נתבודד הנישואין ששה ואחרי לבדו  א

ולא  לבדו, הוא נילוס  נהר על  בנוי אחד  בבית  רצופים, שנים עשר יתירה בקדושה ולהתקדש להתבודד  הוסיף  עוד שנים,
אלא  אשתו , עם ואפילו  אדם, שום עם מדבר היה ולא לביתו בא לחשיכה סמוך  שבת ובערב אדם. שום עם מסיח היה
סתרי  ומלמדו  ז"ל , אליהו  אליו  נתגלה ולפעמים הקודש, לרוח  זכה ושם ועולה, ומקצר הקודש, ובלשון גדול  להכרח

תורה.
במתיבתא  שהכניסוהו  עד בדרך, לשמרו השרת  מלאכי של גדודים ובאו מעלה, של בישיבה נשמתו  עלתה לילה שבכל  וזכה
בישיבת  ולפעמים ע "ה, הרשב"י בישיבת לפעמים לו  בחר והוא לישב , בוחר הוא ישיבה באיזה אותו  שואלין והיו דרקיעא,

הדברים. המשך  ע "ש עכ"ל וכו'. הנביאים. בישיבת  ולפעמים הגדול , אליעזר רבי בישיבת ולפעמים עקיבא, רבי

ידי ה. על  שנחרב  ירושלים חורבן היה לא חייא ר' בימי כי פעמים כמה נחרב  ירושלים כי שם, מקאמארנא הרה"ק ז"ל
דירושלים  בגין לגמרי, נחרבה חייא ר' ובימי מיושבת , העיר היה אעפ"כ  המקדש, החורבן אחר אלא טמיא, שחיק טיטוס 
דהוא  לס"מ רשו אתייהב והא שם, לישב  שראוי גמור צדיק לא אם בירושלים ידור לא נפשו  על  שחס  מי ולכן איהו, דינא
כלל. ירושלים דרך  לעבור רצה לא האר"י מרן לכך הקדשים, קודש על  אחת  ורגלו  מובס  פגר על  אחת  רגלו  עדיין עומד

ע"כ. וכו'.



מוהר"ן נא חיי

לירושלים  ליכנס  ויכולת  רשות ורביז "ל והבעש "ט

.å עיה"ק 

 ñéðëäì  äæáå ––––  íéìùåøéì ñðëéì äëæ ù" ùøä

íéàìôð íéìëá ì"æéøàäã  úåãåñä

ë"àùî [éהאר "י נשמת בו  שהיה הרש"ש 

גילויæ הק' המשך הוריד והוא ,

לעולם האריז"ל האריז "לתורת שאמר לפני (כמו

ללמדם) שוב  ישוב  יזכו שאם זכה פטירתו הוא הרי  ,

גם  וזה עיה"ק , בירושלים הק ' ישיבתו ולעשות לבא

את להכניס  זכה שהרש "ש שרואים מה עם מתאים

נפלאים  כלים בתוך האריז "ל רבינו  של הסודות כל

שבאחרית הנשמות  אף יכולים שעי "ז  עד  כאלו

ובשכל  בסודות אחיזה איזה ערכם לפי  לקבל הימים

רשב"י של הסודות וכל האריז"ל, רבינו של הכולל

אם  רק  כראוי להשיגם אפשר  רביז"ל ושל והאריז "ל

האבן  סוד  שזה הכולל שכל דרך אותם משיגים

ללא  סתימא דעתיקא אור דרזין , הרזין  סוד השתיה,

אתיידע. דלא רישא היחוד , סוד  לבושים,

íéðåéìòä  úåãåñì  äëæù éîì  ïîéñä

ïîéñäå [àé העליונים לסודות  שזכה מי  של

– היחוד  לסוד  ליכנס  וזכה האלו

דקדושה, לשכרות ידם על מגיע שהוא רדל"א,

יין  ששותה מי וכמו שלו, דקלי ' הראש  את ומאבד 

כך  שלו, הראש  את  שמאבד  עד ומשתכר  גשמי

הרי התורה"ק של העליונים לסודות  כראוי הנכנס 

ששוכח  ידע', דלא 'עד  דקדושה יין  שותה הוא

וכמו לגמרי, העוה"ז  תאוות  כל את  ומאבד 

שלהם  והגוף  הסודות  מאלו נשרפים שהיו  הצדיקים

שנשאר  ומי  הגנוזים, הרזין אלו דרך  מתפורר היה

הסודות שלומד אף העוה"ז  תאות  איזה לו 

סימן  הר"ז  הצדיקים גדולי של והתורות העליונים

פנימיות השיג ולא המכוון  לתכלית  הגיע שלא

כוונתם.

äãîå 'éáø÷á é÷åìà ïéà éë ìò' úåøöä  ìë

äáåøî äáåè

åîëå [áé עה"פ זי"ע התניא בעל מרבינו  שאי '

כל  מצאוני  בקרבי  אלוקי  אין  כי  'על

ואינו אלקות מחפש שלא שהאדם האלה', הרעות 

ואת העוה"ז  תאוות  כל את לו יש  ע"כ בהש"י דבוק

האדם  על העוברים שבעולם והרעות  הצרות  כל

אך  בקרבי ', אלוקי  ש 'אין  מחמת הוא שהכל ה"י ,

שהאדם  בקרבו, אלוקיו יש שאם מרובה טובה מדה

לומד  וכן  כדבעי, ומעריב מנחה שחרית מתפלל

הרי בהש "י , דבקות זה כל ידי על ומחפש התורה"ק 

שכל  הרמח"ל וכמ"ש שבעולם, טוב לכל עי"ז זוכה

הטוב  כל את להביא ונסיבות  דרכים הם התפילות 

שהקב"ה  לברואיו , להטיב ברצונו  שהלא שבעולם,

אלקות הגילוי  ע"י  שזהו  הטוב כל שיתגלה רוצה

ובתורה"ק . בתפילות  שמתגלה

_________________________

עיה"ק,ו. בירושלים היה רשב"י שאדונינו  בחז"ל מקור שום החיפוש) (אחרי מצינו לא שלע"ע התלמידים אחד והוסיף 
לגבי  גם כן י"ל  הדורות יחידי שאר לגבי למעלה המתבאר ולפי שליט "א], כהן יהושע  ר' הגדול הגאון לנו  אמר [וכן

טעמא. מהאי עיה"ק לירושלים לבוא יכול היה לא שג "כ  רשב "י אדונינו 

אבוא ז. אני תזכו  אם ז"ל, הכהן יצחק רבי לתלמידו אמר האריז"ל רבינו  פטירת שבעת כתב  בסופה) לט (הקדמה בשעה"ג
תהיה  איך בנסתרות  עסק לך  אין לו ואימר מהעוה"ז, אתה נפטר שאתה אחר ותלמדנו תבא איך  לו ויאמר ואלמדכם, לכם

ש' ועוד) ע "ב  צב דף  תצוה פר' חיים תוכחת (עי' בכמ"ק פאלאג'י המהר"ח  וכתב ע"כ. לכם בתורה ביאתי הגדול רבינו
ז "ל שרעבי שלום  שר אב בגלגול (-הרש"ש)ובחסידות להם  ובא האר "י רבינו שהבטיח ההבטחה באה עליו

"ש  ועוד .הרש ריא) סימן (ח"א שאל  חיים בשו"ת  ז"ל החיד"א רבינו  בפירוש כתב  וכן ע "כ . '



לנפשך  חכמה דעה נב 

ìë  úà  ÷éúîäì øùôà éòáãë úçà äìéôúá  óà

íéðéãä

 íàå [âé,כדבעי אחת תפילה אף מתפללים היינו 

מעצמינו בזה להמתיק  היה אפשר כבר 

כל  המתקת היא תפילה שכל הדינים, כל את 

כוללת שהיא שחרית תפילת מבעיא ולא הדינים,

מנחה  בתפילות  אפי' אלא העולמות , כל את 

כל  'עובי ' בבחי ' נמצאים בהם גם הרי ומעריב,

כל  את  ידם על גם להמתיק  ואפשר העולמות 

שתיקנו חצות תיקון בתפילת  וכן  הדינים,

ותיקונים  דרזין רזין  ג"כ  בזה שיש  הקדמונים,

לאדם, שלימה גאולה בו יש דבר וכל נוראים,

מצרים, ליציאת זכר  הם המצוות שכל וכידוע

יצי"מ, של כוחות בה יש  ומצוה מצוה שבכל

ולהגיע  עצמו את לפדות יכול האדם ובאמת

המצוות עם וכ"ש  מצוה, כל ידי  על לתיקונו 

כמצות יצי "מ, עם ביותר  השייכים המיוחדות 

זכרשב"ק הוא ששב "ק  שניות  בלוחות (כדכתיב

'תחלה ליצי"מ) בה שאומרים קידוש ומצות  ,

מצרים'. ליציאת זכר  קודש למקראי

 øëæ  íä é"ùäì  úåããåáúääå  úåìéôúä  ìë

î"éöéì

ïëå [ãéלהש "י וההתבודדות  להש"י התפילות

[וכידוע  ליצי"מ, זכר  בבחי ' הם כולם

כח  ביצי "מ אז  שנפתח פה-סח אותיות  הוא שפסח

חי צומח דומם שיש  ידוע שהנה הש "י ], אל הדיבור 

עם  אף לדבר  יכול שהיה זכה הק' והאר"י מדבר ,

והוא  המחייהו , אלקי ניצוץ ישנו  דומם שבכל דומם,

הק' והאר"י תזעק ', מקיר 'אבן  כדכתיב לדבר יכול

הדצח"מ, מכל הניצוצות  את לעלות  בכוחו היה

המהרח"ו  ע"ב)וכמש"כ  ד  דף  רוה "ק  שהיה (שער 

חיות בשיחת דקלים(חי)בקי וכו',(צומח)ובשיחות

בקי האריז"ל היה הדומם בשיחות והכל çואפי' ,

בכח  באלקות,היה העצמי בדבקות דבוק שהיה

שאין  ומגלה המציאות  כל מהפך  היה זה שבכח

ובאמת ית "ש , אלקותו מציאותו  רק מציאות שום

בכל  להש "י  דיבורים לדבר  יכול שהאדם מה כל

היחוד . סוד מכח בא הכל הרי מקום,

'ãåçéä ãåñ'î àåä íå÷î  ìëá é" ùäì øåáéãä çë

ù"îëå [åèזי"ע מוהרנ"ת  שותפים ג"ע (הל '

כז ) אות ה"ה כותב בקרקע  וכן

זי "ע מקאמרנא תצא הגה"ק  כי פר' החיים  (באוצר 

הקן ) שילוח לדבר במצות יכול שהיהודי  שמה

'סוד  מכח בא זהו  המקומות, ובכל מצב בכל להש"י

מציאות ואין מקום בכל נמצא שהש"י היחוד',

אלקות הגילוי הוא הדיבור' ו'סוד ית', מבלעדיו 

אלקות מהשראת הוא הדיבור' ש'סוד  גדול, היותר 

להגיע  האדם יכול וע"כ  מקום, בכל הש "י  שנמצא

מצב, ובכל מקום בכל הדיבור ע"י בהש "י  לדבקות

של  הזאת הק' בעבודה להכנס שזכה ויהודי 

ג"כ  מקבל בזה הרי להש"י והתפילות הדיבורים

שכתב  עלאין  והרזין הסודות לאלו פנימי  קשר

מה  כל כי הגנוז , ובספר הנשרף  בספר רביז"ל

הנשרף  ספר  לקו "מ, הק ' ספריו את רביז "ל שגילה

_________________________

ובעני ח. שם, מהרח"ו אמנם זל"ק ומין. מין כל פרטי ומכ "ש החכמות מיני של  הכללים לספר יכולה הפה אין השגתו  ן
הנפטרים. מן או  החיים מן או שתהיה. מי נפש לפניו  להמשיך יודע היה אלו. הם ואמיתים נפלאים דברים בעיני שראיתי מה
הנביא  אליהו  אליו  נגלה היה גם התורה. וברזי העתידות בידיעת  רצונו  כל  מהם ושואל האחרונים, מן או  הראשונים מן

ומלמדו. שבשערות.ז"ל ובאורות האדם . גוף בעור  שיש ובאורות הפרצוף. ובחכמת המצח באותיות מכיר היה  גם 
הדומם שיחת ואפי' ועשבים . ואילנות דקלים  ובשיחת עופות. וגו '.ובצפצופי ב '] [חבקוק תזעק מקיר אבן כמש"ה

בכל  ובקי עמהם ומדבר כנודע . ההכרזות כל  בעולם המכריזים המלאכים ורואה אש. גחלי ולהבת  הנר. להבת ושיחת 
ולא  ראו עיני ואשר להם יסופר כי השומעים יאמינום לא ספר. יכילם לא רבות  וכאלה האמיתים. ובסגולותיהם העשבים

ע"כ. באמת . כתבתי זר



מוהר"ן נג חיי

דעתיקא  ותורה דגניזו , התורה שהם הגנוז , וספר 

הם  התורות אלו  כל הרי העצמי , ותורה סתימאה

אלקות של תורה תפילות, שהם תורות בעצם

תפילות שעושה והאדם בהש "י , ודבקות 

בתוך  נכנסת  התורה כל הרי  להש "י  והתבודדות 

התפילות. אלו 

 ãåçéä êåúá òåùòùå  äòåðú –––– øåáéãä ãåñ

ãåñù [æè עליון כח בו  שיש  סוד הוא הדיבור

בסוד  הוא שהדיבור  [כידוע ותחתון ,

אחרון ', ואני  ראשון 'אני  עליה שנאמר המלכות 

הוא  והדיבור  עולמים'], כל מלכות 'מלכותך  בסוד

של  הענין וכמו  היחוד', בתוך 'תנועה של סוד

שבתוך  התנועה סוד שהם העליונים' 'שעשועים

היתה  הדיבור בלי בדבקות היה האדם ואם היחוד,

בזה  שאין  תנועה, ללא מנוחה בבחי ' רק הדביקות 

הדיבור  סוד  את הש "י  נתן  ולכן  השעשוע סוד  את 

סוד  שהוא היחוד ', בתוך  שיש ה'תנועה סוד שהוא

בהם ה'שעשועים', שגנוז התפילות  סוד (וזהו

השעשועים) עולמות  של  העליונים .התורות 

åæéà äìâî î"çöã ìù  äâéøãîå äâéøãî  ìë

 é" ùäá úå÷áã ìù  äâøã

ïëìå [æé,ומדרגה מדרגה שבכל הש "י  עשה

ומדבר , חי צומח כנגד דומם (שהם 

כידוע) ב"ן  מ "ה  ס"ג  חיותע "ב  יש  דרגה לכל הרי ,

יש  בדומם אף שכנ"ל אחרת, ותנועה אחר ודיבור

נעלם דיבור בחי' תזעק')איזה מקיר  שהוא ('אבן  ,

מלכות עול קבלת - הנפש סוד של ותנועה דיבור 

ודומם  שעומד  החייל כמו  דומם בבחי ' [שהוא שמים

וחיות תנועה יש  לצומח וכן  המלוכה], עול בקבלת

ויראה שלה אהבה של ותנועה חיות  וכנגד  (שבבחי'

גדלה) היא  החיותשעי"ז בחי ' יש ל'חי ' וכן ,

וכל  לאלקות , וביטול התבוננות של והתנועה

דביקות מין איזה לאדם מגלה שבעולם מציאות 

איזה  הדבקות ', שבתוך  'תנועה מין  ואיזה להש"י,

והדבקות באלקות , מנוחה או לה' השתוקקות  בחי '

התפילה, כל ואת  התורה כל את כוללת בהש"י

הם  ששניהם אחד  הם ותפילה תורה בשורש שהרי 

אלקות גילוי  של שונים פנים [בשני אלקות גילוי 

– השתוקקות – חוזר ואור  תורה, – ביטול – ישר  (אור

].תפילה)

 úåàéöîä  ìë  úàå ÷"äøåúä úà  òå÷áì ùé

 é" ùäá úå÷áãå úåìéôú  íäî  úåùòìå

 ììëäå [çéאת לגאול רוצים שאנו  והעיקר

האלו בפרשיות  ובפרט נפשינו ,

זמן  בכל אותנו  לגאול רוצה שהקב"ה יצי"מ, של

יצי "מ  של פרשיות  בתורה כשקוראים עתה ובפרט

לגאולה  גם שייך  סוף ים קריעת שענין  וקרי"ס,

בנביא כדאי ' טו)העתידה יא , יקרע (ישעי' שהקב"ה

בזוה"ק  וכדאי' נחלים, לשבעה הים את לעתיד  גם

לעת"ל, שיהא דאורייתא ימא בקיעת  ענין שזהו 

התורה"ק  ליקח שיש  עכשיו , מתחיל כבר  זה וענין

ודביקות תפילות ממנה ולעשות אותה ולבקוע

וא"צ  ורגע, רגע בכל לעשות  יש  וזה להש"י,

שב"ק עד  אפי' בה להמתין  שקוראים  – בשלח (שבת

להפוך קרי"ס) זה ברגע להתחיל אפשר  אלא ,

המציאות כל את  להפוך וכן לתפילות  התורה

חי צומח דומם של הענינים בכל האדם על שעובר

וכמו בהש"י, ולדבקות לתפילה הכל להפוך ומדבר,

רביז"ל מא שאמר  אות  שיחהר"ן תלט, אות  (חיי"מ

התבודדותועוד) לעשות שיש אותנו שלימד שאף 

בדיבורים  יום בכל שעה לכה"פ הש"י, אל ולדבר

היום  כל האדם יעשה שבאמת  רוצה היה מ"מ שלו,

ויתפלל  'ולואי חז "ל דברי  בבחי ' להש"י, התבודדות

עכשיו יכול שהאדם בזה והכונה כולו', היום כל

המציאות בכל להש"י להתבודד להתחיל זה ברגע

תפילה  של לדרגות הכל ולהפוך עליו שעובר

בהש "י  אהבה ודבקות של או עול  קבלת  של (בדרגה 

לה') ביטול או באלקות, התבוננות או מה ויראה  וכל ,

ממנו להתבודד  יכול רגע בכל האדם על שעובר

בהש"י. ולדבקות לתפלה זאת ולהפוך להש "י 



לנפשך  חכמה דעה נד

 úå÷áãä  úãå÷ð øçà ùåôéçå íé÷éãö  úðåîà

íäìù úéîéðôä

äøåúå [èé האדם כזאת ומגלה  (שמוצא 

המציאות  מתוך בהש"י דבקות

עליו) היא העוברת  אלא סתם, תורה אינה ,

'ספר  בבחי ' שרף, להיות  יכול ידה שעל תורה

תורה  דגניזו ' ל'תורה לזכות  וכן  הנ"ל, הנשרף'

ד 'עתיקא  תורה בהש "י , עצמית דבקות של

מציאות מכל לצאת האדם ויכול סתימאה',

הצדיקים  כמו  הש "י  בתוך ולהכנס  הגשמיות

רביז"ל שאמר וכמו בהקדמת הגדולים, (כמובא

לליקו"מ  קדושה )èמוהרנ"ת  יש שלו שבתורות 

יכנס  אם פשוט הכי האדם שאפי' כזו  נוראה

ובאמת, בתמימות נפשו בכל האלו  לתורות 

יכול  בהש"י, הדבקות  לתוך  ויכנס  להש "י  ויתפלל

מדרגות מעין נוראות למדרגות דרכם להגיע

וזה  בהש"י, אמיתית דבקות להם שהיה הצדיקים

של  באופן התורות בתוך שיכנס  ע"י דוקא

ע"י וזה בהש"י, האמיתית הדבקות חיפוש 

האמת בנקודת  באמת  ויתקשר  בצדיקים שיאמין 

של  והנקודה הענין  שכל הצדיקים, של הפנימית

בה', האמיתית  הדבקות  נקודת  היא הצדיקים

מסביב  של בבחי ' רק הם האחרים הענינים וכל

נקודת אחת  היא הפנימית  הנקודה אך  הנקודה,

חיים  אלקיכם בה' הדבקים 'ואתם הדבקות

היום'. כולכם

î"å÷éìä ãåîéìá ùôçìå ïéåëì  ùé äî

ìëå [ë בכוונה ללמוד  צריך  הצדיקים של התורה

ואם  בהש "י , לדבקות  ידה על לזכות  כדי 

אחרים  דברים הצדיקים של בתורה מחפש האדם

את ולזכך  לברר  צריך  והאדם לנקודה, מגיע לא אזי

בהש"י, דבוק  להיות שלו הרצון  שיהא שלו, הרצון

בו דבוק  להיות זכה שהצדיק שכמו מהש"י ולבקש

את ותורתו  מהצדיק לקבל רוצה הוא גם כך ית',

האמיתית דבקות לתוך  להכנס לזכות  המהלך

הש "י של היחוד לתוך  להכנס  הדרך ואת בהש"י,

מיחוד  א' לרגע אפילו דעתו  יותר יסיח שלא עד

להפשיט  הדרך  היא מה לחפש  וצריכים אלקינו ,

ע"ע  שהעיד  רביז "ל וכמו הגוף , כל את  מאתנו

שלפנינו) שלו(בשיחה  הגוף את ממנו שהפשיט

גנוז  הכל נמצא ועכשיו  אלקות, לעצם להגיע וזכה

צריכים  אנו אלא מוהר "ן, ליקוטי  של באותיות 

את ליקח שיש תפילות, ע"י זאת ולגלות  להגביה

בהם  ולהתבונן  בלקו "מ לומדים שאנו הק ' השכליים

על  שנתגלו  הקודמים הסודות לשאר  אותם ולקשר 

קודש ספרי  ובשאר הדורות יחידי  שאר  (שכולם ידי

הדורות) מיחידי מציאותענפים נעשה שהכל עד

ועי"ז  התפילות לתוך  להכנס  יש ואז אחת , אלקית 

לה' ולהתבטל להש"י, הגוף  את  לשרוף אפשר

רביז"ל  שאמר  מה בנו יקויים ועי"ז בהש "י , ולהכלל

ה) סי' ותנינא נה , סי' קמא  שמקורב (ליקו"מ  שמי

המדמה. כח ומכל העוה"ז  תאוות  מכל יוצא לצדיק

_________________________

המעשה ט. אלא העקר הוא המדרש לא כי ותורה, תורה שבכל הפשוט פרוש הוא הקדושה כונתו עיקר אך  שם, זל "ק
הכל  הקדוש מפיו  שיצא ודבור דבור ובכל  שגלה. ותורה תורה בכל  הקדושה כונתו  עקר שכל פעמים. כמה כבר כמבואר
ותחבולות. עצות להם להורות  ומקרוב  מרחוק להם לרמז ישרה. מעשה לידי להביאם ישראל  את לזכות  בשביל  רק היה
האמת  בעין להסתכל ירצה אם בעיניו  הרואה יראה כאשר שהוא. מקום מכל  יתברך  להשם להתקרב  ונפלאות . עמקות 
יתברך מהשם ושנבקש ותורה. תורה מכל  היוצאים והעצות  העבודה להבין שנשתדל  רק היה הקדושה כונתו כל  כי לאמתו.

בפשיטות. בהם הכתוב ככל  לקים ונשתדל יתברך  לפניו  לדברי ונשתטח היטב ולבו עינו שישים מי שכל בטחנו. ובה '
ישוב  אשר עד יתברך. לעבודתו מאד  וישתוקק ויכסף עיניו ויפתחו לבו יתלהב הזה. הקדוש בספר הנאמרין קדש
מתפוצץ. הוא ברזל אם  נמוח. הוא אבן אם  ממקומו. יזיז  כצור חזק ולב ומאדו. ונפשו לבבו בכל באמת. ה' אל
גידי  כל אצלו נפתחין  יהיו בודאי האמת. בעין  הזה  בספר  שיסתכל שמי שאמר  ז "ל. הקדוש מפיו שמענו כאשר

גמור תשובה בעל נעשה ויהיה לבבו. ע"כ.קשיות  .



מוהר"ן נהחיי

äìá÷ä ìë  íöîöì  ù"ùøä  ìù  ãçåéîä  çëä

äéúùä ïáà  ìù íåöîöä 'éçá –––– íéôã 'èá

øåæòé [ àë זי "ע הרש "ש רבינו שבזכות  הש"י

לגלות נזכה שלו  היא"צ הוא שהיום

'אבן  של באופן  הסודות של האותיות  לתוך ולהכנס

את בה שמייחד  מיוחדת שפה יש שלרש "ש שתיה',

בעצמו והרש"ש  החכמות , כל ואת  המציאות כל

ע"א)כותב לב  ולהתעמק (בדף  להתמיד  שיש

כל  את  בהם וימצא דבריו  בתוך  מאד  ולהתבונן 

הסוד  הם é תורת הרש "ש דברי  כל הלא שבפשטות ,

כמה  של סוגיות  כמה רק  שם וכתב דפים ט' רק 

מאות הם האריז "ל כתבי  ואילו  ותירוצים קושיות

ענינים, אלפי שהם הזוה"ק כל את  יש וכן  דפים,

דפים  הט' שבתוך פלא חידוש  הרש"ש  אומר ובכ "ז

הנהר )שכתב רחובות שכתוב (בהקדמת תמצא ,

שכל  איך  האחרונים ומצאו  דייקו וכן  הכל, שם

אלו, דפים ט' בתוך וגנוזים כתובים התורה סודות 

בחי ' כמו  כח בהם שהיה הגבוהים הצדיקים כח וזה

'כל  בהם שהיה הראשונות הדברות  העשרת 

אחד' ענין  פ "ט)התורה בסנהדרין התוספתא  (כלשון

גבוהה  לדרגה האדם את מגביהים הצדיקים וכן

אחד , ענין  התורה כל של הקדושה את לקבל שיוכל

'אבן  של הכולל' 'שכל לתוך  האדם את ומכניסים

השתיה'.

ìù úåéúåàä ìëî  äùòð  úå÷áãä ùåôéç é"ò

 úåìéôú 'éçá –––– î" å÷éì

øáãå [ áë הרש "ש רבינו אצל במיוחד ניכר  זה

ירושלים  בתוך להכנס כבר  שזכה

שיש  האופן בגלוי יותר  אצלו  ניכר  וע"כ עיה"ק ,

'אבן  של ושכל הכולל', 'שכל של הענין בתורתו 

תלמידו השתיה', במיוחד  זאת  ומגלה שמסביר  (וכמו

בספרו) חכם הכולל התורת השכל את לוקח והאדם ,

הליקוטי את  ללמוד יש  האיך מכך  ומתלמד הזה

בפירוש  העיד רביז "ל שהלא הזה, באופן מוהר "ן

לקשר  ויש  הכולל', 'שכל הוא שלו  הק' שהספר 

על  ולעבוד זה על להתפלל ויש הכוללים, השכליים

אלא  האלו, דברים בכלל מבינים לא שבתחילה זה,

שיש  כך , על ומתפללים זה על שעובדים ע"י  רק 

ולהרבות מוהר"ן  ליקוטי  של התורות  את  ליקח

שכל  את בה למצוא שיזכה בתפילות עליהם

הוא  בכללות  הכולל' ש'שכל מבין אחד שכל הכולל,

הדבקות, הוא העיקר  שהלא בהש"י, הדבקות  ענין 

שמבין  מוהר"ן  בליקוטי שורה איזה ליקח יש וע"כ 

ליקח  יש ואח"כ  בהש"י, דבקות  איזה בזה ורואה

ולעשות בתפילות ע"ז  ולעבוד  ולהרבות זאת

שמי גדולה, לאש  הדבקות של הקטנה מהאש

של  האותיות מכל אז  בהש "י  דבקות  שמחפש

הקטנה  ומאש  אש, של אותיות  נהיה התורה"ק 

_________________________

אדם י. חרפת  ממני עולם של ברומו העומדים דברים לשאול  מהתם מעכ "ת  שלחו אשר השאלות  את ראיתי שם, זל "ק
דבריו והבנת  חיים עץ לימוד בסדר נשתוינו  לא עדיין כי נלע "ד כי השב עת לא כי ראיתי אמנם אדע  ולא בער ונמאס  נבזה
הנקרא  לעצמי לסדר התחלתי אשר הכוונות סדר סדור מן השחר ברכות של  קונטריס  להם לשלוח לבי אל  אמרתי ע "כ 

הנהר רחובות הנקרא הנז' הסידור הקדמת מתחילת קונטריס וגם שלום הנזכר נהר הסידור מן שיתחדש ממה ובעה"י
ז"ל הרב דברי בהבנת דעותינו  ישתוו  ובכן בעה"י להם אשלח הנזכר בדברי'ומההקדמה לב שיתנו היא חלותי אמנם

פעם עליהם להשקיף נעלמים וסודות גדולים  דברים  ונסתמו נכללו שבה  בהקדמה  שכתוב במה ובפרט שם  האמורים 
הוא  רק דבר  לא כי וכנכון  כראוי טובה  בהשקפה  כולם ושתים שם הכתוב  כל כי במרומים וסהדי בשמים עידי והנה

לא  זלה"ה האר"י תלמידי שאר בדברי ואפי' מלבדו עוד  ואין ז"ל  למוהרח "ו  ז"ל  האר"י מפי האמורים חיים אלהים דברי
גלוי  כי כלל מהם ידיעה לי ואין בהם למדתי ולא אחרונים ולא ראשונים לא המקובלים בספרי יד  מגע  לי ואין למדתי
עינינו יאיר והי"ת  ז"ל  האר"י הרב  דברי הם כי בהם שיעיינו  אמרתי ולפיכך האמת שכן העולם והיה שאמר מי לפני וידוע
להבין  בינה בלבנו יתן יתברך  ה' שאלות  איזה מהם נשארו זה אחר ואם ממילא השאלות  כל  יותרו ובזה כי"ר בתורתו

ע"כ. ולהשכיל .



לנפשך  חכמה דעה נו 

התורה"ק  שכל גדולה, לאש להגביר וצריך  אפשר

אש באמת ה '")היא נאם כאש דברי כה  וכמו("הלא  ,

אש  שכולו עינים בכ"ד  הוי "ה שם של הק ' (עי'השם

בזה , שהאריך פ "ז , קדים הפונה שער הקדו"ש בלשם,

פר ' זי"ע  מראפשיץ הרנ"צ  להרה"ק קודש בזרע ועי'

ישראל ') כל  אל משה 'ויקרא  .עה"פ 

íãàä åîë  ùàä 'éçá ãâðë 'øáãî'ä  íãàä

äëæ ë"àà ' íãà' àø÷ð  åðéàå –––– 'éöàä  íìåòã

 úàæä  ùãå÷ ùàì

 åîëå [âëמהאריז"ל פ"י)דאי ' נ שער  על (ע"ח

עשיה, יצירה בריאה דאצי' ענין 

עפר  מים רוח אש  כנגד עולם àéשהוא כל ולפ "ז ,

חלק  בבחי ' [והיינו 'אש', בחי' כנגד נקרא האצי '

השורף  אש  בחי ' ולא האש , של המאיר  ה'אור '

בחי ' גם יש  זה וכנגד  הבריאה], עולם כנגד שהוא

האדם  שהוא 'מדבר' וא"כ מדבר , חי צומח דומם

נקרא  אדם אין וע"כ  ה'אש', בחי' כנגד  ג"כ  הוא

הש"י, של האש לבחי' שזכה עד  'אדם', בשם בכלל

האצי'. עולם של  והאור  האש

 à éúî' ãéîú ÷÷åúùäì øåà éîò ïåëùéù äëæ

' äðéëùä

 ä" á÷äå [ãë,'ישראל' בני לנו  וקרא בנו  בחר

ראש ', 'לי  רל"א', 'יש  – 'ישראל'

אוכלה' 'אש שנקראת שכינתו  הש"י והשרה

אתכם  הוצאתי  אשר  ה"א 'אני וכמש "כ בתוכינו ,

חפץ  שהקב"ה לאלקים', לכם להיות מצרים מארץ

משכני 'ונתתי בתוכינו, שכינתו להשרות

ואחד , אחד  כל בתוך בתוכם', 'ושכנתי  בתוככם',

מביאות שהתפילות  תפילות, סוף בלי ע"ז וצריך 

שעושה  באדם בוחר  והקב"ה השכינה, השראת  את 

מרכבה  להיות  לזכות  שרוצה הזמן כל תפילות 

הק ' הבעש "ט שאומר  וכמו הק', (בעש"ט לשכינה

לב) אות  עקב  פר ' כל עה"ת לחשוב צריך שהאדם

השכינה', אור  עמי שישכון אזכה 'מתי הזמן 

הזמן . כל זה את  ומחפש 

 úå÷áãå äðéëùä  úàøùä ––––  ÷"áùã ãåñ

íéëåæ úåìéôúä éðîæá  ìåçä  úåîéáå ,é" ùäá

åæ äáåè äðúîì

 äæå [äëלי יש טובה 'מתנה השב"ק  של הסוד 

של  שהמתנה שמה', ושבת  גנזי  בבית 

בני ובין 'ביני – החיבור של הסוד  היא שב"ק 

שזוכה  ומי השכינה, השראת סוד  שהוא ישראל'

של  המתנה את קיבל השכינה השראת  לאיזה

אלא  השבוע, כל אף זאת לקבל ואפשר שב"ק ,

ובימות לכך , המסוגל הזמן  הוא קודש ששבת 

התפילות, בזמן הוא לכך  המסוגל הזמן  השבוע

ימות של התפילות שזמן מהאריז "ל שאי ' [וכמו 

השארית וכמש"כ  שב"ק , מעין אור  הם השבוע

מווילענדניק  שני ישראל מאמר סוכות  הזמנים (שער 

של בתחילתו) התפילות מזמני  נעשית שהשב"ק

של  הקדושה את לקבל יש  וע"כ  השבוע], ימות 

של  הקדושה התפילות, בזמני לכה"פ שב"ק 

בהש"י, דבקות  של הקדושה השכינה, השראת 

יגאל  לאלתר מיד  ותיכף לזה אותנו  יזכה והש "י 

ברחמים  גוא"צ בביאת  בתכלית בו לידבק  אותנו 

אמן . ממש בימינו במהרה

_________________________

הוי"ה יא . והם עפר, יסוד  ועשיה מים, יסוד  ויצירה רוח , יסוד ובריאה אש, יסוד  אצי' כי יהי' כלל דרך  אמנם שם, זל"ק
ע"כ. כו'. נפש רוח  נשמה חי' והם כולם, כוללת א'


