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 õøàì òéâäì  úåëæì êøãä  íä  úåòñî á"î

 úîà ÷éãöä ùå÷éáå  ùåôéçá éåìú àåäå  ìàøùé

ìàøùé õøà ìåáâá øåá÷  äéäù ïåìåáæ ãåñá

äðä מבקשים ישראל שכלל ובקשות התפלות

ולארץ  המשיח למלך לזכות הוא עת  בכל

לגבול  להכנס  זוכים הצדיק חיפוש  ידי  ועל ישראל,

צידון  על ירכתו  שהיה זבולון בסוד  ישראל ארץ

זבולון  בחי' ידי על כי  ישראל, ארץ בגבול שהוא

הצדיק  חיפוש בבחי ' ישראל לארץ להכנס  זוכים

שביאר  כמו  ישראל לארץ הכניסה סוד שהוא אמת 

הודאה מוהרנ"ת וברכת הריח ברכת או"ח (לקו"ה

ד ') .àהלכה

_________________________

בהצדיקא. שפוגמין מפגם נמשכין כולם להודות , הצריכין הארבעה אלו על שעברו הצרות  כל כי מ"ב: אות שם לקו"ה וז "ל

זוכה  זה ידי על אליו. להתקרב שזוכה עד כראוי, האמת הצדיק  את  ולבקש  לחפש  שזוכה מי כי ישראל, ארץ פגם בחינת שהוא

השגחה  של ההנהגה בחינת ישראל ארץ בחינת  שזהו שלעתיד, העולם חידוש  לבחינת  זוכה זה ידי שעל כנ "ל, שלמה לאמונה

יתברך  שה' בשלמות, יתברך  בה' להאמין שלמה לאמונה זוכין ואז  ישראל, לארץ זוכין הצדיק ידי שעל נמצא כנ "ל. וכו' ונפלאות 

שפוגם  מי אבל וכנ"ל. פרטיות בהשגחה עת  בכל בעולם משגיח יתברך והוא עולמו, את לחדש ועתיד מאין יש  העולם את חידש

פוגם  זה ידי על שימצאנו, עד תמיד הצדיק את ולבקש לחפש מתייגע  ואינו אמת, לצדיקי להתקרב משתדל שאינו דהיינו בזה,

כל  כלולים שבהם לעיל, הנזכרים הארבעה כל של לעיל הנזכרות הצרות  כל עליו עוברין כן ועל וכנ"ל, ישראל ובארץ באמונה

לצלן. רחמנא הצרות 

שהיא  הנפש  וסכנות  צרות הוא עיקר וכו', וחולים מדבריות הולכי שהם לעיל. הנזכרים הארבעה כל של והסכנה הצרה עיקר כי

וכמובא  בספרים, מזה מובא וכבר משכיל, לכל כמובן הנ"ל במזמור הנאמרים הדברים כל נאמרו שעליו שבשמים, מאביה רחוקה

בישימון  במדבר תועה שהיא הנפש  צרות  על מרמזין הנ "ל הארבעה אלו שכל קס"ג) (בסימן לברכה זכרונו רבנו בדברי מזה

בין  בגולה כבושה שהיא האסורים בבית חבושה כמו והיא בדרכיו, ולילך האמת להצדיק להתקרב זוכה שאינה זמן כל דרך ,

ועולה  הים מצולת בעמק בים יורד כמו והיא אני, אהבה חולת  כי בבחינת הנפש  חולת חולה והיא רעות , והמדות  התאוות מאסר

בסימן  מזה וכמבואר וכו' שטפתני ושבולת  מים במעמקי באתי מעמד ואין מצולה ביון טבעתי שכתוב כמו תהומות, ויורדת שמים

וכו'. הנ "ל



לנפשך  חכמה דעה ד

äðäãשערי נ' בחי ' שהוא מ"ב שם סוד כל

מצרים מארץ שיצאו  שער בינה ע"ח (עי'

פי"ג ) ירחו א"א לירדן להגיע כדי גמר הוא (שהוא

ירחו) ירדן על מואב בערבות  מסעות ולהכנס המ"ב

מסעות המ"ב סדר כל אחר  ולכן  ישראל, לארץ

ירחו ' ירדן על מואב 'בערבות  למשה ה' צוה

הוא  מצרים ארץ דהנה וכו '. הארץ את להוריש 

עד  מסעות מ"ב וצריך  הגרון, מצר  מקום

בסוד  הריח סוד שהוא ירחו  ירדן  לסוד  שמגיעים

ב')החוטם סי' לקו"מ לסו(עי' להגיע יכולים ואז  ד ,

צדק  הצמח שביאר וכמו  ישראל ארץ (אור של

מסעי) פ' ריש  .התורה

 àåäù  íéãåçéä úãåáòá äéåìú  çéùîä  úàéá

 úåããåáúä ãåñ é"òå à"åà ãåñá íìòðå æåðâ

 à" åàã ãåçéä øåà  íéìâî øåáéãá

ïéðòäå לבעש"ט גילה צדקנו משיח דהנה הוא

חוצה  מעיינותך  יפוצו כאשר  שיבוא הק'

של  היחודים ענין כל והנה כמותך , יחודים ויעשו

היחודים  ענין  כי נעלם, דבר  הוא הק ' הבעש"ט

וגנוזים  נעלמים או "א וענין  או"א, של בסודות תלוי 

בתחילה  גילה לא רשב"י והנה דיקנא, תחות 

גילה  ולא וזו"ן א"א מדרגת  רק רבא באדרא

נתבאר וכבר ואימא, אבא של (לעילהמדרגות

תשע"ד ) מטות חכמה ענין בדעה הוא א"א שמדרגת 

_________________________

זה  ידי שעל מהצדיק , הריחוק מחמת  נמשכין כולם הנ"ל, בארבעה כלולים שכולם ונפש  בגוף  והסכנות והצרות  היסורים וכל

הרעות  שכל האלה. הרעות מצאוני בקרבי אלוה אין כי על הלא בבחינת כנ"ל, בשלמות  ומאמונה ישראל מארץ רחוקים הם

זה  שפגם האמונה, פגם דהיינו תמיד, עלינו ומשגיח בקרבנו ששוכן יתברך ה' מרגישין שאין מחמת  נמשכין ושלום חס  והצרות 

הרבים, בעוונותינו הגלות מתוקף  נמשכין לצלן רחמנא שבעולם הצרות  כל כי כנ"ל. ישראל ומארץ מהצדיק  הריחוק  מחמת נמשך

מי  ארבע כי בחינת שהם הנ "ל ארבעה בחינת וזה לצלן, רחמנא מחברו מרובה קללתו שאין יום לך אין המקדש  בית  שחרב ום

ארבע  גליות  הארבע  כל על שמרמז  מצרים גלות כן ועל לצלן, רחמנא הצרות  כל שכוללים הגלויות  כל כלולים שבהם מלכיות,

לברכה, זכרונו רבנו בדברי ומובא במדרש שאמרו כמו לישראל, מצרים שהם שם על מצרים, גלות  נקראים כולם כי מלכיות

הנ "ל  במזמור הנאמרים והנפלאות הנסים לכל זכינו ממצרים כשיצאנו כי הנ "ל, הארבעה מכל כלול היה מצרים גלות כן על

הנ "ל. להודות צריכין מארבעה שמדבר

שכתוב  כמו ישראל ארץ גבול הוא צידון כי צידון. על וירכתו אניות  לחוף  והוא ישכון ימים לחוף זבולן בחינת  וזה מ"ג: אות שם

שם  להיות זכיתי (כאשר זבולון קבור שם ישראל ארץ שמתחיל במקום הגבול בתחלת  ושם וכו'. מצידון הכנעני גבול ויהי

תאוות  תיקון בחינת  הוא זבולון כי ישראל), ארץ גבול לחשב מתחילין שמשם שם לי ואמרו צידון בעיר הקדוש  קברו על בעצמי

שאמרו  כמו ליששכר מספיק והיה בפרקמטיא עוסק היה וזבולון בתורה, עוסק שהיה הצדיק ליששכר מספיק  היה זבולון כי ממון,

ארץ  גבול שהוא צידון על שסופו צידון' על 'וירכתו בחינת  בצידון ישראל ארץ גבול על קבור  הוא זבולון כן ועל וכו'. רז "ל

שמבקשים  ידי על היינו ישראל, לארץ לכנס זוכין ממון תאוות  תיקון בחינת דהיינו זבולון, בחינת  ידי שעל רמז  זה ישראל.

על  הממון, אחר והבקשה החיפוש שהוא אחרא, הסטרא של והבקשה מהחיפוש להינצל זוכין זה ידי שעל הצדיק, את ומחפשים

ישראל. לארץ זוכים זה ידי

ידי  על אם כי ישראל לארץ לזכות  לאדם אפשר ואי ארץ, יירשו צדיקים בבחינת הצדיק  ידי על זוכין ישראל ארץ עיקר כי

הארץ, את לנחל וכו' האנשים אלה שכתוב כמו לישראל, הארץ להנחיל משה שהעמיד הנשיאים בחינת שזהו אמתיים, צדיקים

ארץ  בחינת  שזהו העולם חדוש לאמונת זוכין ידם שעל אמתיים, צדיקים ידי על אם כי ישראל לארץ לזכות  אפשר אי כי

כמו  צרכיו כל לו ועושה וממון, ונפש בגוף אותו ומשמש  האמת להצדיק המתקרב בחינת שזהו זבולון כן ועל כנ"ל. ישראל

על  עומד זבולון כן ועל ישראל, לארץ לבוא זוכה הוא בתורה, שעסק יששכר את  להספיק בשביל בפרקמטיא שטרח  זבולון

ישראל  לארץ ולבוא ליכנס  זוכה זה ידי על האמת , לצדיק המתקרב שהוא זבולון בחינת  ידי על דייקא כי ישראל, ארץ גבול

עכ"ל. כנ "ל,



תשע"ד מסעי  פר' השל"ס

בחי ' הם זו"ן ומדרגות  לקב"ה, וכיסופים רצונות

הדיקנא  סודות שם גילה וכן  ותושבע"פ , תושב"כ 

סוד  נתגלה ובזה דא"א, אח"פ אורות  בחי' שהוא

דרך  סוד  שהם או "א את  גילה לא אך הדיבור ,

הרדל"א  של הסודות את שם גילה לא וכן  היחודים,

אלקות השראת  בסוד היחודים, שורש  שהוא

באדרא  פטירתו ביום ורק אלקות, עצם של ותענוג

גילה  וכו', למעלה בכיסופא לעלות  שלא כדי  זוטא

אבא  סודות  ואת  רישין  והתלת הרדל"א סודות  את 

ואימא.

äðäåיחידי בדרך  ההולך של בתורה רבה"ק 

לבטלה לבו נ"ב)ומפנה סי' ביאר (לקו"מ

לביטול  יגיע ידו  שעל בדיבור  ההתבודדות סוד

ביארנו וכבר וכו ', המציאות במחוייב (לעילולהכלל

מטות ) פרשת חכמה ענין בדעה גילה דהבעש"ט

שבהם  או "א בחי ' בגילוי  תלוי והוא היחודים עבודת 

דייקא  הוא לזה להגיע הדרך  אך  היחוד , סוד  תלוי 

עבודת בסוד הדיבור סוד פנימיות  ידי  על

ידי על כי  הלקו "מ, רבה"ק שגילה ההתבודדות

ועי"כ  שבראש , לשרשם או"א את מעלה הדיבור 

ויהי אור  יהי  בסוד  היחוד  של אלקי  האור  מתגלה

ידי על אליו  שיגיע שצריך הביטול סוד וזה וכו', אור 

סוד  שהם עילאין  או "א בחי ' שהוא ההתבודדות,

במציאות  ביטול שהוא החכמה היטב מדרגת  (עי'

הענין) כל  מטות  פרשת .לעיל

 àúìâìâã  ú"æ 'éçá  äìôúä íãå÷ úçà äòù

 úçà äòùå à"à 'éçá äîöò äìôúä øåáéãå

äùòî øîâ àåäù à"åà 'éçá äìôúä øçà

äìôúä

äðäåלעבודת להגיע כדי הוא בלחש תפלה

או "א  את  ולגלות החכמה, סוד  הביטול

ידי ועל בדיקנא, נעלמים הם כי שלהם מההסתר

והנה  או "א. את מגלים הדיבור  בסוד התפלה

הכנה  וצריך  עמוק , מכל עמוק הוא היחודים עבודת 

בסוד קודם לאלקות משתוקקים כאשר התפלה

הז "ת את מעוררים אז התפלה, קודם אחת  שעה

ראשון  דפסוק  תבות  ז ' סוד שהם גלגלתא

התפלה  של הדיבור ידי על ואח"כ דבראשית ,

בפה  הנכללים דיקנא תיקוני הי"ג בחי ' מתגלה

דבראשית, ב' דפסוק  תבות  י"ג בחי' והם דא"א,

או "א  שרשי  לעורר  מתחילים הדיבור  ובכח

התפלה  של היחוד לגמר  זוכים ועי "כ  שבראש,

דבראשית ג' בפסוק  המרומזים או"א בסוד  שהוא

בחי ' שהוא אור ' ויהי  אור יהי אלקים 'ויאמר  שהוא

או "א  שמעלים ידי על היחוד של אלקי  האור  השגת

בחי ' והוא היחוד, אור פנימיות ומתגלה להראש 

של  הסוד והוא התפלה, את  הגומר המעשה

אחר  אחת  שעה שוהים שהיו  הראשונים חסידים

בסוד  למעשה בפועל היחוד  להמשיך שהוא התפלה

או"א. בחי '

íùøùá à"åàã ãåçéä øåà úåìâì  íéëåæù øçà

'â ãåñá à" ìãøä ãò  íùî úåìòì êéøö ùàøá

 à" ìãø 'éçá ãò  ÷"àì  íùîå  úåðåéìòä úåçöçö

 ãåñá äåöîä íöòá âåðòú 'éçá àåäù  ÷"àã§©¤

äðåîà éòåùòù

 äðäå שהוא הרדל"א הוא דצניעותא ספרא סוד

צניעותא בבחי ' ונעלם רישגנוז  בהגר"א (עי'

עד ספד"צ) לעלות הוא באמת  התכלית אך  ,

שזכו ידי  ועל קדמון , מצוחצח צח בסוד הרדל"א

של  האור ולהרגיש לביטול להגיע הדיבורים בכח

שיתגלו עד  לראש או "א העלאת בסוד היחודים

להרגיש  מתחילים אח"כ אור', ויהי  אור  'יהי  בבחי '

שהוא  הצחצחות בסוד  היחודים של האור פנימיות 

ומצוחצח, צח פנימיותאור  חכמה פנימיות  (בסוד 

הרדל"א עתיק ) בסוד  עולם של קדמונו עד  ועולים ,

ויש  קדמון , מצוחצח צח של מדרגות ג' ה"ס ששם

מצח  למעלה הוא קדמון  האם ברמ"ק שיטות ב'

אמת, ושניהם ומצוחצח, מצח למטה או ומצוחצח

הנק' הבחי ' הוא המצוה של הרצון כללות  דהנה

שאמרו בסוד  ביותר  הגבוה הדבר  והוא 'קדמון '

ע"א)בגמ' ט"ז אמר (ר"ה רחמנא תוקעין  'למה
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הרצון  ששם בא"ק שרשה זו  ומדרגה תקעו ',

רצון  בחי ' שהוא בשרשם, המצוות של הפשוט

שיגלה  מהסודות גבוהה יותר  מדרגה והוא ¤©§המצוה,

העונג  בסוד  והוא רדל"א, בבחי' שהם המשיח מלך

יותר  שהוא דלעתיד רבינו משה ידי  על שיתגלה

האמצעי  אדמו"ר שביאר  כמו ממשיח (תורתגבוה

בשלח) פרשת והייחיים יהיה , לעתיד  משה דבחי' נו

א"ק  של המדרגה והוא משיחין  מתרין  כלול

שהוא  הרדל"א בגמר כי מהרדל"א, שלמעלה

המתים, תחיית  של האור  הוא שם לא"ק  הכניסה

בשרשה  המצוה בחי ' פשיטות  של האור הוא ושם

ומשם  המצוה, בעצם העונג שהוא עצם, ¤©§בסוד

עולמות שהוא דא"ק  לרדל"א עד נכנסים

בחי ' שהוא אמונה שעשועי בסוד השעשועים

האמונה. עצם של התענוג

 äðäã כמ"ש השירה ענין הוא רבינו משה

ישיר  אז  - עבדו ובמשה בה' ויאמינו 

של  בקדושה האמונה והוא וגו', ישראל ובני משה

בסוד  אמונה בשעשועי  שמשתעשע אמת הצדיק

המצוה, רצון עצם של א"ק )העונג ולמעלה (בחי' §©¤

המצוה בעצם תענוג בחי ' דא"קמזה רדל"א (בחי' §©¤

השעשועים) עולם תפלה שהוא בחי ' יש שם והנה ,

בשתיקה  תפלה אלא בפה תפלה נקראת שאינה

בכ "מ. האמצעי  האדמו"ר  כמ"ש  גמורה

ìá÷îä äôä ãåñá 'åçøé ïãøé' é"ò é"àì äñéðëä

 úòãä 'éçá ãò  úåìòì  íéìåëé  ë"éòå íèåçäî

 à" ìãøì úåìòì  íùîå àøéåàá  æåðâä ÷éúòã

äðäã לארץ הכניסה שורש  שהוא ירחו  ירדן  סוד 

הוא  מסעות, המ"ב כל גמר אחר ישראל

צריך  הפה כי  דא"א, החוטמא בסוד הריח בחי '

בן  בסוד והוא הריח, בסוד מהחוטם תחילה לקבל

מקבל  מלכות בחי' שהוא שהפה יוסף פורת

פור "ת בסוד  יוסף, ובחי' יסוד בחי' שהוא מהחוטם

ואהי "ה הוי "ה שמלואי השמות כלל מלואי שהוא  (ד '

ע"ה) פור"ת  בגי' עולים אהי"ה מלואי וג ' עסמ"ב ,הוי"ה

דעת בסוד דעתיק בחי' עד  עולה הפה שורש  דהנה

שרשו עד עולה החוטם וע"י דמלכא, בפומא גניז 

הדעת בחי ' והיינו הגר"א, כמ"ש  סתימאה במוחא

עולה  סתימאה דמוחא ומהדעת  סתימאה, דמוחא

באוירא. הגנוז דעתיק  לדעת

ø÷éòå עליונים היחודים ידי דעל הוא העבודה

שמחוטם  ליחודים מביא הפה בכח

יכול  ועי"כ לראש, או"א את  עי "כ  ומעלה ולמטה,

דא"א, הידים במקום למטה בפועל התפלה לגמור 

התפלה  של העבודה לפועל להוציא יכולים ועי"כ

למעלה  עליון שורש לו  יש בי"ע באמת  כי  בבי "ע,

הראשים  בראשי אלא בראש רק ולא בראש ,

וכפי גאון  האי ר' שגילה וכמו ברדל"א, שהוא

במעשה  אלקות  הגילוי כי בפרדס, הרמ"ק  שהביא

בפועל,המג  בבי "ע ומתגלה עילאין  או"א ידי על יע

וסוד  קדמון , מצוחצח צח שהם הראשים בג' שרשם

תחתונה  היותר הבחי' הוא אחד מצד קדמון בחי '

הבחי ' הוא שני  ומצד  בבי"ע, למטה מתגלה והוא

והוא  ומצוחצח, מצח שלמעלה עליונה היותר 

של  הראשים ראשי של אלקות  גילוי בבחי '

בהן  נדרשת שהתורה מדות  י"ג בסוד הרדל"א,

מצוחצח  צח שהם ראשים וג' ספירות י ' שהם

מעלה áקדמון  הוא קדמון שהוא העליונה והבחי' ,

לא"ק .

_________________________

הא ב. ר' דברי הביא א' בפרק  ושם י"א) (שער הצחצחצות שער פרדס שהם עי' בהן נדרשת שהתורה מדות  י"ג בביאור גאון י

הענין, בביאור פרקים כמה באורך ועי"ש  צח, אור מצוחצח  אור קדמון אור וה"ס  מהן, שלמעלה צחצחות וג' ספירות י' בסוד

דברי  כפי בהא"ס  הצחצחות ענין נתבאר הקודמים שבפרקים אחר וז "ל: אלו מדרגות  ג' בסדר הסתירה ליישב כתב ז ' בפרק  ושם

הנעלמות  אלה שג' ביאר שם כי ק "ל.) דף ע ' (תקונא בתיקונים ע "ה להרשב"י זה הפך נמצא כי לדקדק יש  והגאונים, הרשב"י

שג' בברור נראה העלות. עלת  קדם אוכם איהו מצוחצח, ואור צח ואור קדמון אור דאיהו אע"ג עלאה כתר וז "ל: בכתר, הם



תשע"ד מסעי  פר' ז של"ס

 àåäù  ÷"àì úåìòì êéøö à"ìãøì  äéìòä øçà

äåöîá  äçîùäå  úååöîä  ìù éùøùä ïåöøä§©¤

íöòá âåðòúä àåäù ÷"àã à"ìãø ãò  íùîå

íééîöò íéòåùòù ãåñá äåöîä§©¤

äðäå, קדמון בסוד השרשים בשורש למעלה שם

של  נעלמת  בחי ' יש ושם לא"ק , עולה משם

שהוא  בדיבור  תפלה שיש  כמו  כי בשתיקה, תפלה

ההתבודדות ענין וכן  היחוד, שהוא העמידה בחי '

קודש  בד  בבחי ' לתפלה, הכנה שהוא בדיבור 

לפני לאלקות לביטול להגיע החיפוש שהוא ילבש ,

עי"כ  להגיע כדי  לבטלה, לבו מפנה בסוד  התפלה

המציאות  במחוייב סי'להכלל לקו"מ מדברי (כנ "ל 

ידינ"ב) על כי במחשבה, תפלות  יש  כן  כמו ,

רק  ולא במחשבה, תפלה לבחי' נכנס הדיבור 

ג"ר  בבחי' התפלות  אלא דעתיק, ז"ת של במדרגה

תחיית של האור  שהוא הרדל"א ענין שהוא דעתיק 

שהוא  קדמון בחי' עד  יחיד  אחד  בסוד  המתים

המצוה  עצם של לתענוג ומגיע עולם, של ¤©§קדמונו

מחכמה  ליהנות  וזוכה מצוה, מצוה שכר  ¤©§בסוד

תרי "ג  של הכללי הרצון של אלקי עונג שהוא דא"ק 

_________________________

אור  ואח "כ מצוחצח  אור ואח "כ קדמון אור סדרם הגאון כי הגאון, כדרך אמרם שלא בלשונו נדקדק  ועוד בכתר, הם הנעלמות

ולכן  הפעולה, חוזק  על להורות האותיות  בו שנכפלו עד גדול ולובן צחות מורה מצוחצח  כי זה, לענין לכאורה נוטה והשכל צח ,

הקודמים, בפרקים הקדמנו שכבר כמו הוא הענין כי לומר ואפשר אחד. צחות  אלא שאינו צח על בצחותו מתעלה להיות  ראוי

אלא  מציאותם, שם ונשאר בכתר נצטיירו אצילותם בעת  כן בהא"ס , העשר בכללות  ראשונות  ג' מציאות  נעלם שנשארו כמו

אל  הצח  קדם בכתר אבל קמ"ץ, וסימנם צח ואח"כ מצוחצח  אור ואח "כ קדמון אור הם בהא"ס כי בהא"ס , שהם כסדר שאינם

קדם  לכן הבינה, אצילות  אל קדמה החכמה שאצילות מפני אלא ממש כחותם ולא המתהפך, החותם כדמות והטעם המצוחצח ,

לעילא  מתתא (ר"ל מצוחצח אור ואח"כ צח  אור ואה"כ קדמון אור הם ולכן והאצילות, הגלוי אל קרובה אחרונה והיא גלויה

הרשב"י  דברי נתבאר ובזה מצוחצח ). אור ממנו ולמעלה צח אור ממנו ולמעלה ביותר התחתון שהוא קדמון אור תחילה הוא

הרמ"ק . עכ"ל אופניו, בכל

בסוד  בבי"ע  למטה מתגלה הוא א"ק , מדרגת בחי' שהוא קדמון אור סוד שהוא עליונה הכי דהמדרגה הוא דהסוד מו"ר, ומבאר

למעלה  מאד גבוה המצוות מעשה דשורש פכ"ג) ושם פ"ד לקו"א בתניא (עי' בכ"מ  הבעה"ת מדברי וכידוע  המצוות , מעשה

אור  בחי' שהוא שרשם בחי' עד לעלות יכולים המצוות  מעשה בכח  ולכן המצוות , במעשה המתלבש  המצוה רצון בחי' ¤©§שהוא

יכולים  קדמון, אור בסוד שבא"ק העליונה בחי' עד למעלה שעולים ידי על ומאידך  ומצוחצח , צח  מאור שלמעלה העליון קדמון

בי"ע, עולמות סוף עד ויורד הקצה אל מהקצה המבריח  א"ק  של הכח זהו כי בבי"ע , למטה המעשה פועל עד התפלה להמשיך 

בבי"ע. המעשה פועל תלוי שבו הפשוט  רצונו בחי' והוא

מפני  אפשר, אי בהא"ס , ר"ל בבורא הרצון כי הכוונה וז "ל: רל"ט ) (פיקודי הזוהר לשון בביאור ה') (פרק שם בפרדס  וע "ע

ענין  אמנם שנויים. בעל שאינו המציאות מחוייב הא"ס  בחק  נמנע וזה לרצון, מרצון משתנה נמצא רוצה, שהוא נאמר שאם

השינוי, בעלי שהכלים והכלים, העצמות כדמיון רצונו פועל הוא ההוא הרצון וע "י ממנו, המשתלשל ראשון האצילות  הוא הרצון

אצילות  שאינו נעלם הזה הרצון אמנם להאציל. הרצון הוא האצילות  התפשטות  תחילת ולכן ידם. על השינוי פועל והעצמות 

נקרא  והוא הרוצה הוא הא"ס עצמות  אמנם הרוצה, אינו הזה הרצון והנה להאציל. מתרצה שע "י רצון הוא אמנם ממש, מתגלה

עד  המאציל אל הקרוב הרצון היות  נמצא ועד"ז בפ "ד. וכלים עצמות בשער והגבול הדין בענין שפי' כדרך  הרצון, ע"י רוצה

הנאצלים  הוא הרצון ולכן הנאצלים, להאציל רצונו עלות  מציאות הוא אמנם ממש . עצמות ולא עצמות הוא אמנם אצילות , שאינו

להמציא  רצון יהיה כבר לפ"ז  והנה בפ "ג. כדפי' הנאצלים להאציל רצונו עלות מצד עצמותו במציאות ונמצאו שנתהוו עצמם

המאציל  בעצם העצמי יחודם בסוד האלה והרצונות המאציל. אל משתווה נקודה שיהיה עד רצון להמציא רצון יעלה כי רצון,

בשם  מכונים שכן לנהורין' ולא לרעותין לא 'א"ס הנ "ל) הזוהר (בלשון אמר הרעותין שבו הא"ס התעלמות ומפני רעותין, נקרא

וע"י  רצון, הנקרא שהוא הכתר הוא בעוה"ז  שינוי  יפעל ידו שעל הרצון ואמנם מצוחצח, אור צח אור קדמון אור כענין נהורין

עכ"ל. וכו', חכם נקרא החכמה שע "י כמו רוצה הא"ס
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עד  בשורש, עצמם המצוות שמחת בבחי' מצוות ,

בחי ' שהוא דא"ק ברדל"א למעלה למעלה

התגלות בעצם התענוג ובחי' עצמיים שעשועים

¤©§המצוה.

'éçá  íä  äìòîå à" ìãøäî íéîìòðä  íéãåçéä

åðéáø  äùî ìù äâøãîä àåäù  äáùçîá  äìôú

 úùåøé ø÷éò àåäå çéùî úâøãîî  äìòîìù

ìàøùé õøà

äæå של המדרגה שהוא רבינו משה של הסוד 

שהי ' משה ישיר אז בסוד במחשבה, תפלה

כי שם, רש "י  שפירש כמו  המחשבה שם על הוא

סוד  הם במחשבה הנעלמים תפלה היחודים

שלמעלה  רבינו  משה בסוד ולמעלה מהרדל"א

בחי ' שהוא מׂשיח בסוד מׁשיח כי  משיחין , מתרין 

כח  גם והוא שבפה, הדיבור של הכח שהוא שיחה

של  הנגנז  הסוד  מגלה הפה ידי שעל ונורא עליון

ואי דיקנא, תחות גנוזים שהם עילאין או "א בחי '

יהי בסוד  עילאין או"א אם שייכות שיהיה אפשר

בכח  לראש  אותם שמעלה ע"י  רק אור ויהי אור 

ישראל  ארץ את לרשת היא התכלית אך הפה,

לרשת וצריך  ברדל"א, הגנוזה המלכות  סוד שהוא

של  הגבול לעבור  וצריך הרדל"א, של זו מדרגה

בחי ' שהוא צידון, על ירכתו  אשר זבולון מקום

אחר  החיפוש  וכן  אישי, יזבלני  בסוד התפלות

מסעות המ"ב ידי ועל זבולון , בסוד  אמת  הצדיק

של  הסודות מגלים ידו  שעל הפה מדרגת שה"ס 

עד  ידם על לעלות  בשורש  והן במעשה הן או "א

עד  לעלות צריך  הפה ידי  ועל למעלה, למעלה

במחשבה  תפלה שהוא הרדל"א בחי ' של התפלות

מקום  כי  לפניו, ונחיה בסוד המתים תחיית סוד ושם

שנים, בחי ' שהוא מיומיים יחיינו  סוד  הוא הפה

יקיימנו השלישי ביום לבחי' לעלות  צריך ומשם

אחד  בסוד  הגמור היחוד סוד שהוא לפניו ונחיה

מצוחצח  צח של מדרגות  הג' שהם קדמון , יחיד

אל  ולעלות עולם, של קדמונו עד ולהגיע קדמון ,

רדל"א  במקום מא"ק ולמעלה א"ק של העולמות 

משה  בכח והוא העצמיים, השעשועים ששם דא"ק 

שהוא  ישראל ארץ לכבוש צריך  בזכותו אשר  רבינו 

הק '. השכינה

åäæåההתבודדות ידי  על שצריך  התפלה כח

הכנעני רעות המדות כל לבטל בדיבור 

ועי"כ  עממין , הז ' כל שהם וכו' והאמורי  והחתי 

בסוד  גלגלתא ז "ת  בחי' שהם דעתיק  ז "ת  מקבלים

הדיבור  כח ידי על ואח"כ דבראשית, א' פסוק 

ב' דפסוק דיקנא תיקוני  הי"ג בחי' שהוא שבתפלה

בראש  לשרשם או"א להעלות צריך  דבראשית ,

הג' הפסוק  בסוד  היחודים של אלקי  האור ולגלות 

צריך  ומשם אור, ויהי אור  יהי  שהוא דבראשית 

דעתיק  ג"ר בחי' שהוא הרדל"א עד  עוד לעלות

כנגד  שהם וקדמוני  קניזי  קני עממין הג' ולהכניע

הג' בסוד  האמיתיים הג"ר לקבל ולזכות  הג"ר,

לבחי ' ולהגיע קדמון , מצוחצח צח שהם ראשין 

של  תפלות תקט"ו בסוד  רבינו  משה של התפלה

כדי התפלות  שהם ואתחנ"ן, כמנין רבינו  משה

ישראל. לארץ להכנס

 çéùî  úâøãîî  äìòîìù äùî  ìù äâøãîä

 úåììëúä 'éçáá ' åéðôì  äéçðå' ìù äâøãîä ñ"ä

ìàøùé  úîùð ùøåù  ìù íéðåéìòä  íéòåùòùá

 àãçë ïáå áà ãåñá

 éë מהתרין גבוה יותר רבינו  משה של הקדושה

בפה  התפלה ידי  על ותחילה הוא, משיחין 

הביטול  של האור  מגלים בפה, התבודדות ובחי'

מדות הז' כל מבטלים ועי"כ החכמה, אור  שהוא

שהוא  בנפשו ' 'מתחייב לבחי ' שמגיעים עד  רעות ,

ומשם  הרדל"א, של המציאות  במחוייב להכלל

בבחי ' העליונה התפלה לשורש  לעלות  צריך

המצוה עצם של דא"ק )התענוג רדל"א בחי' ,(שהוא §©¤

רצון  של עונג של למדרגה לזכות צריך  ותחילה

מזה  ולמעלה דא"ק, חכמה בחי' שהוא ¤©§המצוה

רדל"א  בחי ' שהוא עצמיים שעשועים עד  לעלות

לעתיד , רבינו משה של בעבודה נכלל זה וכל דא"ק ,
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ונחיה  יקיימנו  השלישי 'ביום של הבחי' שהוא

ולא  המתים, תחיית  של המדרגה בסוד  לפניו '

בסוד  שנים בחי' שהוא מיומיים' 'יחיינו בחי' מספיק 

נברא, ושל בורא של מדרגות ב' שהם ואימא אבא

בסוד  לפניו ' 'ונחיה של למדרגה להגיע אלא

המצוה, עצם של התענוג במקום למעלה ¤©§התכללות

ישראל  נשמת של התענוג של השורש שהוא

מנשמת נהנה כביכול שהקב"ה העליון, בשרשם

מבנו. אב של ההנאה כמו  ישראל

äæå למלך משל הק': רש "י  שהביא המשל סוד

רחוק  למקום והוליכו  חולה בנו  שהיה

כל  מונה אביו  התחיל חוזרין, שהיו כיון  לרפאותו ,

כאן  הוקרנו כאן ישננו  כאן לו  אמר המסעות ,

מסעות דהמ"ב הוא, והענין וכו '. ראשך  את חששת 

שהיו 'וכיון  בינה, בחי ' שהוא 'רצוא' בסוד הם

'שוב' בסוד חזרה בחי' הנק' חכמה בחי ' הוא חוזרין'

כל  למנות  אביו  התחיל ואז ה'רצוא', שאחר 

נשמת בשורש  התענוג ענין  שהוא וכו ', המסעות 

המ"ב  של מהמדרגה למעלה שהוא ישראל,

כח  בחי ' הוא מסעות המ"ב של ה'רצוא' כי מסעות ,

ועולים  לרדל"א, משם עולים הפה כח ואחר  הפה,

אלקות, בעצם התענוג שורש  עד לדרגא מדרגא

ישראל  נשמת  בשורש  מתענג הקב"ה וכביכול

'ביום  של הבחי' והוא בשורש , כחדא ובן  אב בבחי '

ב' נכללים שאז  לפניו ' ונחיה יקיימנו  השלישי

סוד  הוא ושם כאחד, והנברא הבורא של המדרגות

למעלה  שהוא עליונים, ביחודים במחשבה התפלה

שנכלל  אחר  כי בדיבור , תפלה ידי  שעל מיחודים

ביטול  בחי' שהוא בנפשו' 'מתחייב של ביחודים

המצ  עצם למקום נכנס  לשמחה במציאות , ונכנס  וה §©¤

של  המדרגה שהוא המצוה רצון בבחי ' המצוה ¤©§¤©§של

עצם  של לשעשועים עד  ועולה נכנס ומשם א"ק,

דא"ק . רדל"א בחי ' שהוא ¤©§המצוה

äæå אחר הבאה במחשבה תפלה של המדרגה סוד 

לבטלה  לבו מפנה בבחי' בפה התבודדות 

כי במציאות, ביטול בסוד  בנפשו  מתחייב ובחי'

מתרין  הכלול למשה תפלה לבחי ' נכנס  משם

של  ולרצון  המצוה של לשמחה ונכנס ¤©§משיחין ,

האמונה  שלמות להשיג אמצעי  זה וכל ¤©§המצוה,

האמיתית הדרך והוא אמונה, שעשועי בבחי '

שם  של הסוד לזה וצריך ישראל, ארץ את לרשת 

ירחו ירדן  ובחי ' פומא, בסוד מסעות מ"ב בסוד  מ"ב

מכל  ולצאת  חוטמא, בסוד הריח בחי' שהוא

הפה  בסוד  ולהדבק עממין, ז ' בחי ' שהם התאוות

דעתיק  לדעת  למעלה עולים ידם שעל והחוטם

במחויב  להכלל הקדמה הוא זה וכל באוירא, הגנוז 

לדרגא  מדרגא לרדל"א לעלות  ומשם המציאות ,

הארץ' את 'והורשתם וזהו עצמו  במצוה ¤©§ולהכלל

ברדל"א. הגנוזה המלכות  שהוא

 à÷ééã àåä ãéúòìã äùî  úâøãîì òéâäì êøãä

 ïéçéùî ïéøúä ãåñá  çéùîä êìî 'éçá éãé  ìò

 ãåçéä ìù  úåãåñä úâùä àåäù

 äðäå מ"ב בשם הוא אלקים' ברא 'בראשית  סוד

ושניה  ראשונה בפרשה והם ע"ב, ובשם

פרשה  והוא ו ' פעמים ז ' הוא מ"ב שם וסוד  דקר"ש ,

ו ' פעמים י"ב הוא ע"ב שם וסוד דקר"ש , ראשונה

השלישי 'ביום של במקום דהנה הרמ"ק . כמ"ש 

שתיקה  אלא דיבור  אין  שם לפניו', ונחיה יקיימנו 

שלא  רש "י  כמ"ש  משה ישיר אז בחי' והוא גמורה,

שם  על הי ' כי  י ', עם י 'שיר  אלא שר  נאמר

במחוייב  ונכלל שנתבטל אחר  כי  המחשבה,

המצוה  עצם עם להשמחה להכנס יכול ¤©§המציאות ,

א"ק ) של (בחי' היחוד של מהסודות  למעלה ולעלות ,

המשיח רדל"א)מלך בחי' של (שהוא המדרגה והוא ,

שביאר  כמו  ממשיח שלמעלה דלעתיד משה

משה  לבחי' להגיע הדרך  אך האמצעי, האדמו"ר

שהם  המשיח מלך  של הסודות ידי  על דייקא היא

וע"ב, מ"ב שמות  בסוד שהם משיחין  התרין  בחי '

מזה  שלמעלה משה עם להתקשר אח"כ  צריך ועי"כ

כאחד . משיחין  מתרין כלול הוא שהוא דמשה (והיינו

כאשר  המשיח בחי' שהוא אלא עצמו, המשיח בחי' גם

את צריך  ותחילה כאחד , משיחין מתרין כלול הוא
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היחוד סודות  כל  שהם דרזין ורזין רזין של  החיפוש 

ה  בבחי' שלהכלולים הכח ידי ועל הרדל "א, בסוד  משיח

א"ק, בחי' עד  עוד לעלות לזכות יכולים המשיח מלך

תחיית של הגילוי שהוא רבינו משה של  לאור ולהגיע

בבחי' המצוה של  השמחה של האור שהוא ¤©§המתים,

המדרגה  שהוא המצוות, כל  של השרשי הרצון פשיטות

בחי' עד עוד לעלות ומשם מהרדל"א, שלמעלה א"ק  של

בסוד המצוה עצם של התענוג  שהוא דא"ק  ¤©§רדל"א

עצמיים. שעשועים

 êéøö íäáå ø"â ãâðë  íéøöîä ïéáã  úåòåáù 'â

 úåðáìå éðåîã÷ éæéð÷ éð÷ã ïéîîò 'âä  òéðëäì

äúà ùàá' ãåñá  ùã÷îä úéáå íéìùåøé  úà

' äúåðáì ãéúò

äðäåבית את לבנות  צריך אלו  קדושים בימים

לבנותה', עתיד  אתה 'באש בסוד  המקדש 

ג"ר , כנגד  הם המצרים בין  של אלו שבועות  וג'

קניזי קיני שהם העליונים עממין הג' כנגד שהם

תפלות אלו בימים להוסיף  צריך ולכן וקדמוני ,

בסוד  הביטול חיפוש  בבחי ' בדיבור  והתבודדות 

העליונים  האורות  שיתחילו עד  לבטלה, לבו  מפנה

לביטול  זוכה כאשר  הוא לזה והסימן להאיר ,

'יהי בבחי' להיות צריכים הק' השמות  כי  אמיתי ,

לשרשם  או "א העלאת  בסוד אור' ויהי אור 

ולהכלל  לבטלה לבו  למפנה עי"כ ולהגיע שבראש,

בחי ' עד להגיע יכול ועי "כ  המציאות, במחוייב

המצוה, בעצם השעשועים בחי ' ועד  עצמו ¤©§¤©§המצוה

שהם  בקדושה, ישראל ארץ את  לכבוש זוכים וכך

קדושת לשלמות  להגיע איך  האמיתיים היחוד דרכי

ירושלים  את לבנות  צריך  ותחילה ישראל. ארץ

ג' בסוד של"ם יר "ו  של המדרגה בסוד  שהוא עיה"ק 

דחיצוניות היחוד  והוא יר "ו , העולים דסמ"ב ע"ב

ע"ב ג' שהם דעתיק דדעת גבורות ע"ח בסוד  (עי'

י') פרק  ט"ל  המקדש שער בית  את  לבנות  ואח"כ ,

השלם  היחוד בסוד  דע"ב, ע"ב בחי ' שהוא

שם  בסוד דעתיק דדעת  חסדים ע"י שהוא דפנימיות

בסוד  האמת יחוד פנימיות  לפנימי ולהכנס ע"ב,

של  האש שהוא לבנותה' עתיד אתה 'באש

העליונים. היחודים

 èì÷î éøòì ñðëäì êéøö âåøè÷äî ìöðäì éãë

äðåéìòä  äáåùúä ãåñå ÷"äåúä éæø ñ" äù

 à" ìãøá äìòîì àåäù éììëä ïå÷éú 'éçáá

 äðäå דעתיק ג"ר  כנגד הם קדמוני קניזי קיני 

המדרגה  את  לחפש  וצריך הרדל"א, שהוא

שיש  ובאמת זו , לבחי ' להגיע כדי דרזין רזין  של

ועל  זו , בדרך ההולכים המיחדים על דייקא קטרוגים

מקבציאל', חי איש  בן  יהוידע בן  'ובניהו כתיב זה

הנה  חי' איש  'בן של זו  למדרגה להגיע כי

איזה  לו שיש  אדם כל על מקטרגים המקטרגים

של  ריח בחי' לו  שיש  דהיינו ירחו' 'ירדן עם שייכות

וצריך  ישראל, לארץ לכניסה הדרך  שהוא היחודים,

חי, איש  בן יהוידע בן  בניהו של הכח את  לזה

שהוא  הרדל"א למדרגת לעלות הכח את ולקבל

שהוא  א"ק לבחי' לעלות ומשם משיח, של המדרגה

הרדל"א. בכח רק 

êøãäåערי של הסוד  הוא מהקטרוג להנצל

לה  שיש הק ' התורה שהוא מקלט,

לקב"ה, חטא שאדם שאף באופן  גדולה, קדושה

שאמר  וכמו  התוה"ק , ידי על הוא התשובה עיקר

מחפשים  שאין  זמן  דכל ומוהרנ"ת  מבעלז הגה"ק

התורה  וסודות  האמונה של האור  שהוא דרזין רזין 

להגיע  הדרך  שזהו והיחוד , האמונה דרכי המגלים

למדרגות לעלות רוצים כאשר הנה לתשובה,

להוציא  שרוצים מהקלי ' וסכנה פחד  יש  עליונות

שהוא  מקלט ערי ידי  על ורק  ולהרחיקו , אותו 

מהקטרוג  להנצל יכולים וסודותיה, הקדושה התורה

להגיע  ולהצליח יהוידע, בן בניהו  של הכח ולקבל

המדרגה  שהוא הרדל"א בסוד דרזין  ולרזין  לרזין 

משיח. של

äðäå הוא הכללי ', 'תיקון  בבחי ' תשובה ידי על

שיוכל  המיחד על לשמור שיכול הכח

ידי על רק  לזה להגיע אפשר ואי  א"ק, עד  לעלות
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ידם  על וצריך והפה, החוטם בחי' בסוד  ודוד  יוסף 

משיח  בחי ' ששם רדל"א של לסוד  תחילה לעלות

התורה  סודות כל את משיגים ושם מלא, דויד  בחי '

בסוד  האמיתית  התשובה וזהו  היחוד , רזי בסוד

השמירה  שהוא מרובע, משולש  כפול פשוט שיר

קניזי קני שכנגד  הג"ר עד  לעלות  שיוכל המעולה

שאין  זמן כל כי מקלט, ערי בחי' והוא קדמוני,

מפריד  קטן  חטא כל הנה היחוד , רזי  יודעים

הוא  חטא כל כי לתקנו, רב זמן  ולוקח מהבורא,

הק' התורה ידי על ורק בשגגה, נפש  הורג כמו בחי '

בדרך  התורה בחי ' שהוא מקלט, לערי  להגיע יכול

בבחי ' להיות  האדם מביא שזה היחוד , רזי של

של  בתענוג שחי ידי על כי  עת, בכל תשובה

הכח  את לו  יש ממילא עת, בכל והיחוד  האמונה

מקלט  ערי בחי' בסוד השרשיים הג"ר בחי' לתקן

בזה)העליונים מש "כ  צדק  צמח לתקן (עי' יכול ועי "כ  .

במהירות. החטאים

éëלעלות והפה החוטם ידי  על העבודה עיקר זה

בסוד  הכללי תיקון  לבחי' ולהגיע הרדל"א עד 

בתשובה  ולעסוק  מרובע, משולש  כפול פשוט שיר

מקלט  ערי ידי על העליונים ג"ר  לבחי ' ולזכות 

ישראל  אין  כי  החטאים, כל לתקן  לאדם המסייעים

העליונה  התשובה ידי ועל בתשובה, אלא נגאלים

המדרגה  עד  לעלות  יכולים הרדל"א, במקום שהוא

שהוא  ממשיח, למעלה שהוא רבינו משה של

בשתיקה  התפלה בחי' בסוד א"ק  של המדרגה

אמונה  ידי על והכל בדיבור , מתפלה למעלה שהוא

אין  ועי "כ  וכו', כפול פשוט שיר  בסוד ותשובה

סוד  לו יש  כי  עליו , ולקטרג לו  להפריע לקלי ' שליטה

וה' הק'. התורה רזי  בכח התשובה בסוד מקלט ערי

בעין  עין מלכותך תראינה לועיננו שנזכה יעזור 

האור  בחי ' הוא בעין עין  כי  ציון, את  ה' בשוב יראו 

שיתגלה  באופן  א', עין  שהוא עלמין כל סובב של

עין  שהוא עלמין  כל ממלא בבחי ' התורה רזי כל

ציון  את ה' בשוב יראו בעין  לעין נזכה ועי"כ הב',

של  הכח את  ונקבל דנוק', יסוד  של האור  שהוא

שנזכה  עד  מקבציאל, חי איש  בן יהוידע בן  בניהו

צדק  גואל בביאת  המצוה עצם של לתענוג ¤©§לעלות

אמן  בימינו במהרה ברחמים

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã' על שמגיע הדיבור ידי דעל לנפשך ' חכמה

שכנגד  מדות הז ' ולבטל דחכמה לביטול ידו

או "א  של ליחודים עי"כ להגיע יכול עממין, ז'

במציאות ביטול ובחי' חכמה בחי' שהם עילאין

'והיא  בנפשו ', ומתחייב לבטלה לבו  'מפנה בסוד

לרדל"א, לעלות יכול כך  ידי  על כי  לראשך' כתר

שהוא  בי "ע עם המקושרים ראשין לראשי  ולעלות 

ולגלות 'קדמון ', מדרגת  בסוד  המעשה בחי '

המעשה  מקור  שהם עילאין או "א של המדרגה

שרשי שם דאח"פ  האורות כי בי "ע, שרשי  בבחי '

המלבישים  או"א בבחי' למטה מתגלה והוא הנר"ן ,

של  המעשה גמר נעשה ידם שעל א"א ידי על

ברדל"א. הוא השרשים ושרש  התפלה,

øåöð' העיקר כי קדשך ' שבת שמור  קדושך מצות

של  האור  שהוא דעתי "ס  לתורה להגיע

המדרגה  בחי' שהוא קדש שבת בחי ' רבינו משה

עליונים  יחודים בחי ' שהוא בשתיקה, תפלה של

בסוד  המצוה, דעצם ורצון  תענוג בבחי ' שרשים

ועל  משיחין , מתרין  שלמעלה דלעתיד  משה בחי '

בבחי ' הארץ' את 'וירשתם של הגמר  נעשה כך ידי 

השלישי 'ביום בסוד המתים תחיית של המדרגה

רדל"א  עד העליה בחי ' שהוא לפניו ', ונחיה יקיימנו 

העיקר  והוא המצוה, דעצם התענוג בסוד  ¤©§דא"ק 

רק  לזה להגיע אפשר  אי  אך ישראל, לארץ להגיע

המדרגה  בסוד היחוד סודות  שהוא הרדל"א ידי על

'ירדן  בחי' והפה החוטם ידי  על כי המשיח, מלך של

למעלה  למעלה עולים עי"כ 'זבולון', ובחי' ירחו '

היחוד , של דרזין רזין בחי' שהוא הרדל"א של לאור 

לעלות יכולים ומשם האמיתית , התשובה סוד  ושם

בחי ' שהוא דא"ק לרדל"א ומשם דא"ק, לחכמה

השכינה  שהיא הארץ את ולרשת אמונה, שעשועי

הק '.



לנפשך  חכמה דעה יב 

 éë,'אלקים' ברא לבראשית  בעיקר לזכות  צריך

העליון  בשרשה הק' השכינה את להשיג

בסוד  דא"ס  מלכות  שה"ס  העליונה מלכות  בבחי '

בבחי ' הצדיקים בזכות  יעזור  וה' הגנוז . שמו  בחי '

אז  לבחי ' להגיע שנזכה עבדו, ובמשה בה' ויאמינו

של  לסוד  ולהגיע המחשבה, בחי' שהוא משה ישיר 

השורש  סוד  דמטרוניתא בעלא שהוא רבינו משה

אלו בימים שנזכה יעזור וה' ישראל. ארץ של

לביטול, עי "כ  ולהכנס  ובקשות, בתפלות  להרבות 

ארץ  לבחי' ולהגיע המציאות, במחייב ולהכלל

אתה  'באש בבחי' המקדש  ובית  וירושלים ישראל

ציון  את ה' בשוב יראו בעין ועין  לבנותה', עתיד

במהרה  צדק גואל בביאת ולאלתר  ומיד תיכף 

אמן . בימינו 



תשע"ו  מטות פרשת דא"ח יג ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ו מטות  פרשת דא"ח ליקוטי

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

 ò"éæ  ÷" îøä ö"àé

åðéàù ãåñ  ìò  ÷" îøä áúåëù äãéçéä  íòôä

åúåìâì ìåëé

øáéã [ àהרמ"ק דרבינו  היא"צ (שהיה על

תמוז) כג  – זו בשם בעש "ק  ואמר  ,

בדף  שכותב שליט"א ארלנגר  הרי "מ הגה"צ ידי "נ

יקירא' 'רזא הנקרא זו שבת  של שלו  הדב"ת

מקדושי והנהגות עובדות קדישין' 'עירין  במאמר

דבר  כל מבאר חיבוריו בכל הרמ"ק שם, וז"ל עולם

חפץ  אשר  את מסתיר  שאינו וכמעט טעם בטוב

הרמ"ק  כתב אחת פעם שרק לי וכמדומה לגלות,

לגלות, רשות  ניתן  ולא סוד  שהוא ענין איזה על

בגלות חלק לו שהיה השילוני  אחיה בענין  והוא

על  שהתנבא הנביא הוא שהיה מחמת  ישראל

על  ג"כ  התיקון יהיה ולכן  דוד, בית מלכות חורבן

וידוע  לגלות . רשות ניתן ולא סוד והוא ידו 

השילוני אחיה של תלמיד  היה הקדוש שהבעש "ט

יוסף  יעקב תולדות בספה"ק  בלק )כמש "כ (פרשת

ע"ה, רבינו  ממשה שקבל השילוני "אחיה וז "ל

דוד  של דינו מבית ואח"כ  מצרים מיוצאי  והיה

של  ורבו  הנביא, אליהו של רבו והיה ע"ה, המלך

אור  גילוי  הוא החסידות  גילוי  לכן ז"ל", מורי 

על  להבעש "ט משיח שהשיב כמו לבוא דלעתיד 

מעינותיך  לכשיפוצו מר  קאתי אימתי  שאלתו 

הבעש"ט  שקיבל בגילוי  יהיה שהתיקון  חוצה,

עכ "ל. השילוני . מאחיה

åðéáø ìò éà÷ã  äæ ãåñá à" îéøä ùåøéô

ò"éæ ' ÷ä è"ùòáä

øîàå [á יקר באור  הוא זה שמקום מו "ר 

כב-כג ) דף  כ"א ה סי' ש"א (תיקונים

זה  שבחבור  תמצא תדקדק  ואם שם, הרמ"ק וזל"ק

ועם  וכותבים שומעים אלא כלל חברים בו דברו  לא

כי הוא והענין  למאד , קשה דאתגליא מלת זה כל

נ  היתה ע"ה ר"ש  השילונינשמת  אחיה שמת

מה  לתיקון  שנתגלגל והסיבה בו  שנתגלגל

ירבעם  ענין  על שנתנבא נבואתו  בסבת שנתקלקל

השכינה  וגלות  ישראל לגלות  ראש  היה שהוא

בגלוי נשמתו  בסוד  שמעון ר ' והיה ידעת, כאשר

בן  זכריה נשמת בעיבור נשמתו  בסוד בא והיה

המקדש  בית לחורבן גרם היה  הוא שגם יהוידע

וזה  ישראל לגלות  סבה וזהו  דמו , שפיכות בסבת

הענין  ותקנו עמדו  יחד  ושניהם יהודה, לגלות  סיבה

ולזכות לישראל לשכינה לתיקון הזה החבור  בסוד

חיבורו כל סוד  היה יחד  שניהם ומנבואת  לגאולה

הנשמות כל בו ונשתתפו  שהשיג מה ר"ש  והשיג

מה  קצת יתוקן ובזכותם קצת גרמו הם שגם

הצדיקים  בשני  שמעון  ר ' ולסיבת שנתקלקל,

בשעת מקומו  לברור רשות  לו נתן האלו הנביאים

השילוני אחיה הנשמה בסוד  אביו  אצל עם פטירתו 

כחכם  והוא יהוידע בן זכריה עיבורו  אצל או 

קדושת על מת  שזכריה היות עם אלהים בחכמת

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה יד

שהיה  אביו  השילוני  אחיה אצל מקומו בירר  השם

ע"ה  רבינו משה של מפיו ללמוד  וזכה קדמון 

שתמצא  מקום וכל יותר. זה בחבור עמו  המשתתף 

עוד  ויש  נאמר , הזה הסוד על בזוהר מקום ברור

סוד, úåìâäì בזה ïúð àìå äæ ãåñ  éì  äìâúðå

עכ "ל. וכו '

ì"æéøàä æîøù àðøîà÷î ÷"äøä  ùøéô æ"éòë

å" çøäîì

øîàå [â של הרמז  שקאי  הרימ"א שפירוש מו"ר

הוא  הרי  הק ', הבעש"ט על הרמ"ק 

במגילת זי "ע מקאמרנא הגה"ק  למש "כ דומה

לו שאמר המהרח"ו  מש "כ לגבי  שלו סתרים

כל חמדת 'ולמי שכתב ìàøùéהאריז"ל לך' אם כי 

הק' הבעש"ט רבינו נשמת  על בזה שרמז  בזה

ז"ל  האר "י  מרן רמז הבעש"ט מרן  ועל שם, וזל"ק

חמדת כל 'ולמי  השגתו על ז"ל להרח"ו  שהשיב

לך , הלא טוב, שם בעל ישראל ר ' השגת ישראל',

בחזיונות מקאמרנא áעיין הרה"ק  וכ "כ עכל"ק , .

ח)במקו"א אות  ה' והבעש"ט (מעשה האריז "ל על

אחיה  שורש שהוא הרשב"י משורש שכולם

וכו ' .â השילוני

åîöòá  ÷" îøä  ìò éà÷ã âéðò÷ ö"ðøâä øåàéá

øôéñå [ã בליל שנים הרבה לפני  שבהיותו

קעניג  הרנ"צ הגה"צ אצל שב"ק

העצומה  ובקיאותו  בשקידתו ידוע היה שגם זצ"ל

הרמ"ק  כתבי  ערכי בכל – נתן תורת ספר ע"ז (וחיבר

ערכים) לפי הרמ"ק  חידושי כל סיכום כרכים י' ,הרמ"ק 

הרמ"ק  שבכתבי זה קטע את  הרנ"צ לו הראה

הרמ"ק ) בכתבי כמוהו שאין נדיר קטע הוא ,(שכנ"ל

שכוונת לו שכמדומה לו  פירש  הרנ"צ ואמנם

שאצל  והיינו  עצמו, על לרמז נגמר הרמ"ק הרמ"ק

הנ"ל. השילוני דאחיה תיקון

 ÷"äøåúä éåìéâ úåâøã ïéðòá ì"æéáø éøáã

øåàéáå [ ä הידועים רביז"ל דברי  ע"פ  הדברים

רעט) אות מוהר"ן שמעתי(חיי וז "ל, ,

שהיה  יוחאי, בר שמעון  רבי  מן שאמר, בשמו,

זכרונו האר"י עד שקט העולם היה כמפרסם, חידוש 

האר "י עד יוחאי בר שמעון  שמרבי  הינו  לברכה,

על  שנתגלו  כמו חדשות  נתגלו  לא לברכה זכרונו 

זכרונו האר "י  שבא עד  יוחאי , בר שמעון רבי ידי 

חדשות גלה והוא כמפרסם, חידוש  שהיה לברכה,

עד  כאלה חדשות  שיגלה מי  נמצא שלא לגמרי,

עד  לברכה זכרונו האר"י ומן  לברכה. זכרונו  האר"י

העולם  כן  גם היה לברכה, זכרונו טוב שם הבעל

זכרונו טוב שם הבעל שבא עד  חידוש, בלי שקט

ומן  חדשות. וגילה נפלא חידוש שהיה לברכה,

כן  גם היה עתה עד  לברכה זכרונו טוב שם הבעל

מתנהג  העולם והיה כזה, חידוש  בלי שקט העולם

זכרונו טוב שם הבעל שגילה ההתגלות  פי  על רק 

_________________________

פניו ב. וחליתי לך ', הלא ישראל חמדת כל 'ולמי זה, פסוק  וא"ל נשמתי השגת על בע "ש והיה ממנו שאלתי אחת פעם שם, ז"ל

לבאר  רצונו היה שלא לי והשיב המלך , משאול שאני דבריו פי' היו אם לו ואמרתי מזה, יותר לבאר רצה ולא דבריו לי שיבאר

עכל"ק . דבריו. ולפרש

אחיה ג . הנביא עם שניהם שלמדו הידוע , חבירו עם אלקי מרן שישב בעת אחת שפעם הצדיק, חמי מורי לי סיפר שם, זל"ק 

חטא  לתקן באו וכולם השילוני), אחיה שורש שהוא רשב"י, משורש כולם האר"י ומרן הבעש "ט  אלקי מרן שורש (כי השילוני

היה  ודור דור שבכל הקדושים אלו ועל יוסף. בן משיח נשמת של הרע  שחטא, אחר בו שהיה הרע  נבט בן ירבעם רע, כלב

העולם  כל את שקלקל שבדורינו, הכלב פני שעשה כמו אותם, ולצער עליהם לחלוק  שעמד שני, בית של הכלב פני רע  כלב

כל  שהיתה הבעש "ט , אלקי מן שורש ידי על ובפרט ההם, הקדושים בימים הגאולה היתה שבוודאי בישראל, מינות והרבה

עכל"ק . שהביא. חנם ושנאת מחלוקת ידי על הכל קלקל הזה והרע עטר. בן חיים ר' מו"ה הקדוש  ועל עליו, תלויה הגאולה



תשע"ו  מטות פרשת דא"ח טו ליקוטי 

אני ועתה אנכי , שבאתי עד הנה, עד לברכה

עכל"ק . וכו '. לגמרי  נפלאות  חדשות  לגלות  מתחיל

ïáåîåשמימות המקובלים שכל רביז "ל מדברי 

של  בחי' גילו  לא האריז"ל עד  רשב"י 

יותר חדשות ועליונה נוספת  דרגה גילו לא (היינו

התורה"ק ) סודות  המה בעמקות דבריהם כל אלא ,

דברי להסמיך [ויש  רשב"י, שגילה לסודות פירוש

יצחק  ר' הרה"ק בשם להמובא רביז "ל של קדשו

זי"ע החסידות )מסקווירא דרך – אור מאורי (ילקוט

רשב"י התורה, גוף את גילה שמשרע"ה שאמר 

רוח  דרגת גילה הק ' והאר"י התורה, נפש את  גילה

נשמת את  גילה הק' והבעש "ט התורה, של

צדקנו משיח ביאת על מחכים יחידה וחיה התורה,

מרביה"ק  בידינו הקבלה ולפי  ע"כ , מטמוניה. לגלות

'חיה' בחי' את  גילה רביז "ל הרי הנ"ל, הלקו"מ

דהתורה]. 'יחידה' יגלה צדקינו  ומשיח דהתורה"ק

åìöà àìéîîå –––– é"áùø úìá÷ øîâ  ÷" îøä ìöà

 éðåìéùä  äéçàã ïå÷éú øîâ

 òåãéå [ åבספריו אלימה שהרמ"ק רימונים, (פרדס

דבריוכו') כל את  בתמצית  הביא

על ק  דבור  דבר וסידרם וסיכמם הראשונים בלת

הזוה"ק  שעל הגדול בספרו פירש וכן  (פירושאופנו,

יקר) הראשונים,אור קבלת ע"פ הזוה"ק כל את 

דרשב"י סודות וסיכום ביאור שגמר מובן  וממילא

הרמ"ק  אצל דרגה הסתיים התחיל ואילך (שמהאריז"ל

הסודות ) גילוי של  דאחיה חדשה תיקון גמר וא"כ ,

רשב"י)השילוני  ע"י הרמ"ק ,(שהיה אצל נגמר 

åá øéàäù úîçî ÷"îøä  ìù  åúåðúåðò  ìãåâ

äùîã äåðò 'éçá

 äæå [æעצמו בשבח לגלות יכול שאינו  הסוד

של  רוחו ושפלות  ענותנותו גודל [וכידוע

את במקו "א שהעתקנו  כמו  להשיג שאין הרמ"ק 

המופלאים בדרושדבריו י"ז כרך  תחילת יקר (שבאור

זוהמלאכים) ראיה שאדרבא במקו "א כתבנו וכבר  .[

דרגת לבחי' הרמ"ק שזכה לסתור , ראיה היא

שמו. על שנקרא משרע"ה של הענוה

 øåà 'éçá ––––  åäåúä  íìåòá  ÷" îøä éùåøã

ä"òøùîã

óéñåäå [ç' דאי מה ע"פ התלמידים אחד בזה

חב"ד שמותבכתבי  פר' אור (תורה

וכו') לאדם פה שם מי ה' ויאמר עה"פ ע"ב נא דף

משיתיהו', המים מן 'כי כן נקרא שמשרע"ה

בספרי אי ' וע"כ התוהו, מעולם נמשכה שנשמתו

ועוד )חסידות  משה פני משרע"ה (אור אצל שהיה

מועטים בכלים דתוהו  אורות  של הבחי'הבחי' (שזו

התוהו) גבוהה דעולם היתה שנשמתו שאף וכדאי'

מ"מ  בלידתו , אורה כולו הבית שנתמלא עד מאוד 

רב תיקון צריך היה מהמלךגופו  המעשה שם (כדאי'

משרע"ה  את  לצייר עולם ãששלח בקיצור אי' והנה ,(

מקנדיא)התיקון  יש "ר החכם (למהר"ר וז "ל,

_________________________

האלקים ד . איש  משה עשה אשר מכל שמע (אשר) אחד ממלך  מעשה בס' דאי' אומרים שמעתי חקת), (פר' משה פני האור זל"ק 

דמות  לצייר משה, אל המדברה, אומן צייר ושלח  בדעתו, והסכים הפרצוף . בצורת  מכיר היה הזה והמלך ותעצומות , נפלאות 

סימני  מראה שהיה הזה, הפרצוף צורת  מהתואר רע בעולם איש אין כי וירא וכה כה ויפן המלך אל בא כאשר והיה - תבניתו.

בשליחות  שמעל באמור באמת, הזה הצייר את  להרוג המלך  ויצו שבעולם. רעות  מדות וכל וכו' וכו' להיות ומגונות רעות  מדות

כתבנית  והנה פניו, וירא משה, אל השני הצייר בא כאשר ויהי וכזה. כזה לו ואמר השני הצייר את בדברים המלך  ויקח  המלך.

אל  ויגש  לבו, אל וערב המלך . אל בבאו הוא גם ילך  למיתה כי באמרו, בשרו, שערות ותסמר הראשון. הצייר אתו הביא אשר

ויען  האדמה. פני על אשר  אדם בן לשום דומה אינך  ואתה רעים פניך  מדוע  לי שתאמר בקשתי והנה וכך, כך לו ויאמר משה,

מורים  פניו אשר למי יאמר הטוב, משכל צפנת ולבך  מראות עיניך טח  אשר מחומר , קרוץ אדם בן אתה ויאמר, משרע "ה

(היסודי) טבעו לפי - (בפועל) כבהמה הוא זה טוב, להיות  עד ומוכיחים רעים פניו אשר מי (בפועל), הטוב הדבר וזה טוב; הוא



לנפשך  חכמה דעה טז 

מדבר (הרמ"ק )הקורדווירי  לכן התהו בעולם מדבר 

האשכנזי  החכם אבל בחינות , מדבר (האר"י)על

בפועל הלשון  נופל ושם התיקון רקבעולם (ולא

הרמ"ק בחינות ) רבינו שדרושי  היינו , ע"כ. וכו'. ,

התוהו  עולם בבחי ' הם –שדרושיו  בלימ"ה (עולם

התיקון) דעולם מ"ה בלי לשמוהיינו מתאים והר "ז ,

התוהו מעולם שנשמתו  משרע"ה ע"ש שנקרא הק'

וכנ"ל.

ò"éæ ìéîàäî à"øä  ÷" äøä  ìù  ÷"áã øåàéá

øéëæäå [ èאייזי ר ' הרה"ק  של דב"ק את ק בזה

זי "ע השפלותמהאמיל (מאמר

עב) אות דרך והשמחה היא הרמ"ק רבינו  שדרך

 úåìùìúùäã דרך היא האריז "ל רבינו ודרך ,

 úåùáìúäã דרך היא הבעש"ט רבינו ודרך  ,

 äàøùäã.

ùøéôå בעולם עוסקים הרמ"ק, כתבי שכל בזה

להדיא  הרמ"ק בכתבי  מוזכר  ואין  האצי'

א"ק , דעולם ביאור ענין גמר היא הרמ"ק תורת (שכנ "ל 

עולם  סודות  את בעיקר שגילה דרשב"י הסודות  דרגת 

ברמז) רק  בזוה"ק  נזכר א"ק דעולם בחי 'האצי', וזה ,

על úåìùìúùäã דרך בנוי  האצי ' עולם שכל ,

ועלול  עילה בדרך  מזה, זה הספי' השתלשלות 

בגילוי חיים העץ את  פותח האריז "ל ורבינו  כידוע.

דאבי "ע  העולמות  כל מלובשים שעליו  א"ק עולם

דרך בחי' שבע"ח úåùáìúäã וזהו  שאף  [ואמר  ,

האמת א"ק, בדרושי  הספר  את האריז"ל פותח

גמר  ימיו בסוף  אלא א"ק דרושי  האריז"ל גילה שלא

הרש "ש  רבינו  אצל היה האריז "ל רבינו של הגילוי 

חכם) התורת בגלגול (ותלמידו שוב שירד כידוע

דבריו ביאור ].äלגמור

'÷ä è" ùòáä åðéáøã éåìéâå êøã ïéðòá

åðéáøå [ éגילוי בדרגת  התחיל הק ' הבעש"ט

בענין  ועוסק  יותר  ונעלה חדש 

העולמות ג' שהם סרוג דמהר"י העולמות 

דעולם  יחידה חיה הנשמה בחי' שהם הגבוהים,

סתימאה קדמון אדם עולם והיינו ,(אק"ס)א"ק ,

שהוא  קדמון אויר ועולם דא"ק , נשמה בחי' שהוא

בחי ' שכנגד המלבוש ועולם דא"ק , חיה בחי '

_________________________

עד  טוב. בבחירותו הוא כי טוב, לו לקרוא הטוב משפט  לו אשר בעצם הוא זה לטוב, ומהפכו החומריות  על גובר והוא מאד,

משרע"ה  ואצל טוב) הוא שבפועל הסכים (שמשרע"ה ענוה מיעוט  יראה השיב אשר זו שתשובה לפקפק שיש  הגם שמעתי. כאן

רבן  שמשה באמרם ח "ו ידו על ש"ש  יתחלל שלא בכדי כזה, להשיב צריך היה כי אאמין מ "מ כו'. מאד ענו משה והאיש  נאמר

שאין  חז "ל מאמרי ליישב שהאריך עוד (ועיי"ש נכון. דקדוק  הוא כי ודוק  האמת, השיב לכך  כזו; מוכחת  צורתו ישראל כל של

זה). מעשה עם מתאימים

רבכם  משה ה'.) (בכורות דאמר הא על זלהה"ה הק '] [הבעש "ט  אא"ז  מן ששמעתי דרך על תשא), כי (בפר' הדגמ "א וזל"ק 

בפרט משה, אחרי יביטו משה של כדורו דעה דור איך  משה, אחרי והביטו להבין גם זה, להבין נפשות. גונב או הוא קוביוסטוס 

אך  הרעות, המדות  כל לו ויהיה וכו' שיהיה בבחינת נולד רבינו משה כי ז "ל, הוא ופירש  ק "י.). (סנהדרין וכו' אותו שיחשדו

הדגמ "א. עכל"ק  כאן. עד טובות, במדות עצמו להכניס  רק והשתדל רעות  המדות כל ושיבר היפך  שהוא

הוא,ה. ידוע ל"ז ) (דף וזבולון יששכר מס ' הביא זלה"ה הרש"ש  רבינו בשבחי כ') עמוד זצ"ל קצין (להר"י הגן עץ פרי בס '

שוב  אבוא תזכו אם ואמ"ל ז "ל הכהן יצחק הרב תלמידו אצלו היה פטירתו דבשעת  האריז "ל, רבינו ניצוץ הוא הרש "ש רבינו

(לר' ומשה אהרן תולדות  בס' וכ"כ ע"כ. וכו' שלום רב הוא כי בבירור שידעו בדבר ספק  ואין הקבלה אתכם ללמד ואחזור

שהבטיח  מה לקיים האריז "ל רבינו בגלגול בא הוא ז "ל הרש"ש  שרבנו ע"ד) ט ' דף יצחק  אפר בקונטרס זי"ע  פרירא אהרן

האריז"ל  רבינו שהבטיח  ההבטחה כי ע"ב) דצ"ו תצוה (פ' חיים תוכחת בס ' ז "ל פלאג"י מהר"ח רבינו וכ"כ עכת"ד. לתלמידיו

שלום  רבי רבינו בגלגול האריז "ל הרב להם בא כי אחרת פעם אליכם אבוא תזכו שאם הטבילה בתוך טובל כשהיה לתלמידיו

ע"כ. זיע"א. שרעבי



תשע"ו  מטות פרשת דא"ח יז ליקוטי 

דא"ק, עיגולים יחידה עולם רק  גילה בע"ח (והאריז"ל

בכ"ז) ואכמ"ל  דא"ק, והרוח הנפש  שהם דא"ק ,ויושר

בעש"ט  ישראל רבינו  שגילה עבודה"י  דרך  וע"י

הדרגות לכל ה' בעבודת  מרכבה עצמו  לעשות 

– דהשראה דרך  שזו בקבלה, המובאות העליונות

דאור ה  ובחי' דרך שזהו ע"ע, אלקות  השראת  יינו 

התחתון , על העליון  אור  השראת  שהוא הכתר,

קשר  מקבלים בפועל דעבודה"י זו  בדרך דוקא הרי

שסוף  כידוע הנ"ל, עליונים היותר לעולמות 

בפועל )מעשה בעולמות(עבודה"י בתחילתן נעוץ

תורת דגילוי  ביאור [וגמר הנ"ל. עליונים היותר 

מקאמרנא  ורביה"ק חב"ד בתורת  הוא הבעש"ט

זי"ע].

î"å÷éìä  ÷" äéáøã éåìéâä  úâøã øåàéá

óéñåäå [ àéדרבינו הסודות גילוי  שדרגת ואמר

הליקו "מ ה'חיה'הק' דרגת (שהוא

התורה"ק ) למלך'שבסודות ד 'שני הדרגה היא

סיפו"מ) ספה"ק את  בו הדרגה (שפותח שהוא

הנקרא  – נברא ניצוץ ב' ניצוץ בקבלה הנקראת 

דכל  השורש  הוא זה שניצוץ – למלך  משנה כביכול

העליונים. העולמות 

äîöò àúéðåøèîä ' éçá –––– é"øàáù ä" òøùî

øîàå [áé זי "ע אלקבץ שלמה ר' הרה"ק  בשם

הלוי ברית בספרו (בתשובה שכותב

הספר) שבסוף  זי"ע יוסף הבית  שמשרע"ה למרן

שהוא  דמטרוניתא, בעלא להיות זכה שבחו"ל

נדרה את הק ' לשכינה כביכול בתיקוני מיפר (וכדאי'

נדרי  כל  לפני שאומרים הר "ש å זוה"ק  מוסיף אמנם .(

נכנס  משרע"ה שהיה זוכים היינו  שאם אלקבץ

בשכינה  לגמרי  להכלל נהפך  כביכול היה לאר"י

דמטרוניתא', 'בעלה בבחי' רק  ולא עצמה, הק'

עצמה. הק ' במטרוניתא כביכול נכלל היה אלא

 é"øàáù ä" òøùî 'éçá –––– ÷"äéáøã éåìéâä øîâ

øîàå [âé שנכלל הצדיק  של זו  שדרגה

תהיה  היא עצמה במטרוניתא

כנ"ל  שהנה רביה"ק, גילוי של הדרגה של הגמר

ואמנם  ב', ניצוץ דרגת  היא רביה"ק גילוי  שדרגת

שבחו "ל  דמשרע"ה דרגה בבחי' עדיין רביז"ל

בחו"ל ) עדיין בגלוי רביז"ל יהא (שציון הגילוי גמר  אך  ,

משרע"ה  בבחי ' ויתגלה יגמור  שרביז"ל כשנזכה

הראב"נבאר"י כמש"כ דמשרע"ה מקומו עיקר (שזה

הידועים  א'æ בדבריו דניצוץ הדרגה גילוי  יהא שאז  ,(

_________________________

עלמא,ו. למארי ושבח עילא, לגבי ידוי וסליק רגלוי, על שמעון רבי קם ע "א), קמג דף מהנוספות  חמישאה (תיקון התיקו"ז ז"ל

התרה, למעבד יכלין ובינה חכמה דאינון ואמא אבא הא באומאה איהי ואם בגלותא, דאיהי שכינתא בגין עביד עלמא רבון ואמר,

דאיהו  בן נשבע או נדר ואם התרה, למעבד יכיל הרב אומי התלמיד אם יפר, ומי יעץ צבאו"ת ה' י"ד) (ישעיה דכתיב הוא הדא

תלת  הא אתחרט , ואיהו ובינה, חכמה דאינון בי"ה איהו שבועה או ונדר ידיעא, זמנא עד בגלותא דתהי אלא לה יפרוק  דלא ו'

למפ  יכילן נשא דלעילא בני דמתיבתא אינון ומכל מנך , בעינא אנא תתחרט , לא ואם לקבלייהו, לעילא אבהן תלת  ואינון ליה, טר

עכל"ק . וכו'. זמנין ובינה בינך  שלם עאל ואיהו אתר, בכל משכינתא זז  דלא מהימנא רעיא בגין דתעביד ותתא,

חשב ז. האחרונה, בלילה ז"ל אדמו"ר שבפטירת  ז"ל, מורנ "ת  במאמר זה מכל "ונזכרתי שם, וזל"ק  קנה, סי' הליקוטים בביאור

ב'], הלכה בחלב בשר בהלכות  בחידושיו אז עמדו [כפי וכו', אלקיך  ה' בית תביא אדמתך ביכורי ראשית הכתוב הלילה, כל

הזה, המקום נורא מה כי וכו'... הנשמות  גדולי והתעלות  הסתלקות  סוד שזה האריז "ל בכתבי שמבואר בדעתו עלה כך ושאחר

לך  יעשה בית כי הכתוב יסובב שעליו דוד, בן ש 'ל'מ 'ה'] באותיות הנמצא מ 'ש'ה' בשם [הרשום ומשיחו ה' בית  אם כי זה אין

למשכן  ציון תהיה אשר מה כל "כי וכו', יתברך " וחכמתו אלקותו בית בעיקר הוא בעצמו ז "ל אדמו"ר שגם מבואר שמזה ה',

בנשמות  שכינתו להיות  כביכול ותאותו רצונו בסיבת  רק הוא הכל, [על] כבודו וכסא ומנוחתו שכינתו וזאת יתברך , הבורא כבוד

דברי  מצירופי זה כל כמבואר הבית ראש  שהוא לכולם, והראש  בהמובחר והעיקר אלקינו, בית  מעדן הגדלים שלמטה, ישראל

מהרנ"ת  ודברי מדבריו זה גם [כמבואר ונשמתו רוחו חלקי עת  בכל ולמצוא לחפש  מוכרח בעצמו הצדיק גם ולאשר ז"ל. אדמו"ר



לנפשך  חכמה דעה יח

– עצמה הק ' בשכינה ליכלל שזוכה הצדיק  גילוי –

יגמור  שהוא צדקינו דמשיח הדרגה [שהיא כביכול,

רביז "ל וכמ"ש היחידה, דרגת גילוי אותאת  (חיי"מ

אין רסו) צדקינו  משיח לבין (שדרגתחילוקשבינו 

משיח  דרגת  שהיא היחידה דרגת גילוי היא כנ"ל רביז"ל

באריה"ק ) כדאי' יגמור צדקינו צדקינו  שמשיח אלא

לגמור  עדיין יכול איני  ].çואני 

åîöò ãåñáù ñ" ãøôä 'éçá ïéðò

øàéáå [ãéדסודות הם אלו  דרגות שד'

אותיות ד' כנגד  הם התורה"ק

שאי ' שכמו  וביאר  הק', הוי"ה עירובין שם יהוידע (בן

לב, האזינו מהגר"א אליהו אדרת  על  יצחק באר ע"ב, נד

רבים) ועוד הם מד. התורה"ק דפרד "ס הדרגות שד'

הוי "ה שם אותיות ד ' ו-רמז,כנגד  ה-דרוש, (י-סוד,

בעצמה ה-פשט) דרגה שכל בקבלה אי' הרי  ,

לד ' שברמז מתחלקת פרד "ס שבפשט, פרד"ס (היינו

הנ"לוכו') דרגות  וד ' רביז"ל ), בעש"ט, אריז"ל, ,(רמ"ק ,

עצמו דהסוד הדרגות  ד ' יגלה הם צדקינו (ומשיח

שהוא  דרזין רזין בחי' יו"ד , של קוצו בחי' את במהרה

התורה"ק ) שבסודות  היחידה .בחי'

 úåúëñîä ìë  úåøåù÷ù –––– ñ"ùä  úòéãé ïéðòá

åæì  åæ

øîàå [åè מה הש"ס , ידיעת  בענין  שידוע שכמו

בספרו זצ"ל מוואלאז'ין מהגר"ח דאי '

חיים סופ"ה)רוח וכו',(אבות בה הפך ואמר  וז "ל,

רז "ל שאמרו  ע"ב)כמו  נד נמשלה (עירובין למה

שעצמותו הדד  כמו  והנה וכו ', הדד מה לדד  התורה

למשל  התורה, כן חלב, ממנו  מוציא והתינוק בשר 

שלפי אף וכדומה, עגונה להתיר  יכולים סוכה מדין

ואינם  נצרכים אינם דינים שכמה נראה הראות 

דין  ללמוד  יכולים כי הוא כן ולא עתה, לנו  נוהגים

עכ "ל. בה, להוגים ידוע וזה מחבירו, אחד 

øàéáåמפנינים יקרה הגרח"ק (פ"ג )בספר  בשם

דוגמא  הך חיים הרוח נקט למה שליט"א,

דהוא  עגונה, להתיר  יכולים סוכה שמדין  למשל,

בתרא בבא בגמ' מצינו  זה שבענין ע"ב)מפני  (קסב

קרח  גט על שם דאיתא מהשני , אחד  דין  שלמדו 

עדים  חסר אבל כשרים עדים ב' לו שיש  מקושר גט (היינו

הקשרים) בקרובים למנין מלאוהו חזקיה דאמר ,

ב  פוסל סוכה אויר  שהרי תתמה ואל שלשה כשר,

מבואר  הרי ע"כ. בארבעה, פוסל פסול וסכך 

בהלכות דין  ע"פ א"א והתירו  גט בגמ' שהכשירו

סוכה.

ïëåקשורות כולן  דהש"ס  המסכתות כל כי  ידוע

לתורה  כבוד תנו  בקונטרס  וכמובא זב"ז,

זצ"ל ) מווינא פירסט מבריסק (מהגר"ש הגר"ח בשם

ידיעת ללא אמיתי  פלפול לחדש  יכולים שאין זצ"ל

רש "י פירוש  עם הש"ס  שכל èכל משום והיינו ,

בזו. זו קשורות המסכתות 

_________________________

משם  יצא אשר וכל לנצח , מקומו שם ולקבוע  ולבוא לנסוע נפשו את למסור בעצמו ז "ל אדמו"ר גם הוכרח בהם]. שמבאר ז "ל

כמבואר  בתמידות , לארץ בחוץ להשתקע  ולא זה, לכל המוכרחים ישראל נפשות כל עם לשם ולבא לחזור דעת על זולת היתה לא

מהר"ן  ובחיי ו] אות  ה"ד בסעודה הנוהגים דברים ובהל' ו אות ה"ד לסעודה נט "י הלכות הלכות , [ליקוטי הקדושים מדבריו

ועירו  בארצו הוא והנצחי האמיתי מקומו אבל מקומות, ושאר בברסלב רועה הוא לבד שעה שלפי לנאווריטש , נסיעתו בסיפור

קדשים' קדש' וכו'. וכו' השעה מפני הדחיה בסיבת  זולת  היתה לא פטירתו כל שגם ז "ל, מורנ"ת מפי נשמע וכן וכו' וכו' לבד

ישראל  ובארץ הקודש. במקום מקומו, ועיקר לארץ, ובחוץ ישראל בארץ נמצא משיח משה נשמת  כי מ'ש 'ה', תיבות סופי תהיה'

ע"כ. רבי". לאותיות  ריב מאותיות  לבא הוא העיקר, אבל ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר'ב'י', אותיות 

מהח. כל אמר, שם, יותר.ז "ל דבר ולא ופסק  אני... אבל הוא, שהחלוק  רק לעשות , יכול אני לישראל, טובות יעשה שמשיח 

ע"כ. עדיין. לגמור יכול איני אני אבל אחר, נוסח 

את ט. לקבל נסע אחת  פעם עד), מפי עד (ולא ז "ל מבראד הגאון של קדשו מפי ששמע  אחד בתורה גדול לי סיפר שם, ז"ל



תשע"ו  מטות פרשת דא"ח יט ליקוטי 

 úåëìäá  ÷åñôì à"àù –––– ì"ðä ïéðòì äéàø

 àî÷ àáá úëñî úòéãé àìì  úáù

êéîñäå] [æè שנלמד מה התלמידים אחד  לזה

זו שב"ק  של היומי  דףבדף  (ב"ק 

דפטור ס) בניזקין גרמא דין בין  מחלק  אשי  שרב ,

מסייעתו) ורוח האש  את במלבה גרמא (במזיק לדין 

גרמא כמן שהוי  שאף  מסייעו)בשב"ק  ורוח (זורה

אמרה  מחשבת דמלאכת  היות  חייב בשב"ק מ"מ

ברוח  ליה דניחא מחשבתו , ונתקיימה תורה

מופיע  שאינו  גדול חידוש זו  מגמ' וחזינן  מסייעתו ,

שבת  בגמ' שאי ' שאף  דהיינו שבת , מס' (קכבכל

התורה ע"א) אסרה שלא דשרי, כיבוי גרם לגבי

ב"ק  במס' אי' בגרמא, הנעשית מלאכה בשב"ק 

ונתקיימה  לעשותה לכתחילה שחשב שגרמא

בשב"ק אסורה גמורה מחשבתו  גרמא שהוי (אף 

בנזקין) עליה הגמ'שפטור דברי  פי שעל וכידוע ,

הרבה  על הדור  פוסקי גדולי חלקו הנ"ל בב"ק

צומת מכון שהמציאו שונים ומכשירים המצאות

וגדולי גרמא, דהיתר  בסיס  על הפועלים ודומיהם

דכל  דב"ק, הנ"ל גמ' סמך על זה היתר  דחו  הדור

בשבת, דגרמא היתר ליכא מחשבתו  שנתקיימה

ב' בין  לחלק בפוסקים גדולה אריכות ישנה [ובאמת

בפוסקים, דרכים ג' בזה שיש בין הסוגיות, נפ"מ (ויש

הנ "ל ) מכשירים לגבי הדרכים הרא"ש ג' שיטת א) ,

היות תורה אסרה זורה במלאכת דרק יא סי' בב"ק

סיוע  ע"י  שנעשית זורה מלאכת  של דרכה היא שכן

דהרוח, במלאכותדגרמא גרמא שרי (ולהרא"ש 

עליהם) כמשכוין אף רש "יאחרות  מדברי אך  ב) ,

כהרא"ש , דלא מוכח שבת  במס' ר"ח ומדברי בב"ק

אמת  זרע בשו "ת כתב מד )ולדרכם סי' שרק (ח"א

כיבוי  שם)בגרם שבת במס' בה מותר (דאיירינן

זמן  לאחר  נפעלת  דכיבוי  שהמלאכה היות גרמא

שנפעלת בזורה משא"כ  בגרמא, שרי  ולכן

אסור  החדשים במכשירים ולפ"ז  תיכף , המלאכה

ב' בין לחלק שלישית דרך  ישנה וכן ג) מה"ת ,

באחיעזר  ס)הסוגיות  סי' מעשה (ח"ג  בין המחלק

שינוימשונה  בו שאין מעשה ישלבין (ולדבריו

או  כשינוי נחשבים האם החדשים במכשירים להסתפק 

פוסקילא) הרבה בזה שהאריכו  בכ"ז , ואכמ"ל ,

שכדי הנ"ל את  להוכיח זו בסוגיא יש מ"מ דורינו ,

קמא  בבא מס' לדעת  צריך  שבת בהל' לפסוק 

וכנ"ל].

äéøåá ìò äúåà  úòãì úçà  úëñî ïåðéù óéãò

 éåàøë  òãåé ïéàù ñ" ùä  ìë ãåîéì øùàî

úîàáå [æé בשם חידוש  דבר  מורנו בזה אמר 

מז 'עליחאוו שמעון הר "ר הגה"ק 

אש  נהרי  מח"ס זי"ע בשמו הי "ד  שהעיד  ששמע (כפי

זצ"ל ) דאמב הרב לילך תלמידו לאדם שיש  שאמר 

תלמוד  בהלכות התניא בעל רבינו  לנו שסלל בדרך

ה"ג )תורה פ"ב עי' מקומות  שאדם (בכמה שמאריך

שיזכור  עד שלומד לימוד  כל על הרבה לחזור צריך

יותר  ישכחנו שלא באופן כ"כ  יוסיף é אותו ואז ,

הוא  שכן הנ"ל הגה"ק  אמר וה"נ וכו', עוד  ללמוד 

_________________________

היה  וועלוועל הר' - הדור גאון אח "כ שנעשה ז "ל וועלוועל רבי בנו את לבתו שדיברו בעבור מבריסק  ז"ל חיים רבי הגאון פני

הרב  רש"י". מיט ש "ס  גאנץ גידענקט וועלוועל "מיין מבראד להגאון ווים רבי הגאון אמר שנים. ט "ז  בן כערך  ההיא בעת

בקיאות  אייך  בייא איז ווענן זייט גישעהן, אייך  מיט  איז  וואס  חיים "רבי – חיים רבי הגאון את ושאל נשתומם, עמד מבראד

רב, "בראדער – חיים רבי הגאון לו אמר בעיון". נאר דאך מען לערנט  אייך  בייא - ענין א עמעצער אויך אויב מיר  בייא 
רש"י מיט ש"ס  גאנץ גידענקט ער איידער פילפול, א אזאגט מיר בייא דאס איז הבל – של עכ"ל.פילפול ."

בלימוד י. לו די לא יום בכל בתלמוד בין במשנה בין במקרא בין אדם של למודו  בתחלת  הכל ולדברי ה"ג), (בפ"ב שם הרב ז"ל

והמשנה  היטב. שיזכור כדי אדם של זכרונו כח לפי הכל מאד רבות  פעמים אחד כל על לחזור צריך  אלא ושלש  ושתים פעם

לומר  רשאי אתה אי שבכתב תורה כי מהמקרא יותר כפליים בכפלי עליהן לחזור צריך בטעמיהן פסוקות  ההלכות  שהן והתלמוד

משנתו  שתהא עד כך כל עליהן לחזור התורה מן הוא חייב בטעמיהן ההלכות שהן והתלמוד המשנה שבע ''פ תורה משא''כ בע ''פ



לנפשך  חכמה דעה כ 

מסכת ללמוד להוסיף שאין הש "ס, ידיעת  לגבי 

הראשונה  מסכת  היטב היטב ששיננו עד חדשה

ידי על אף  ואף  בוריה, על בע"פ אותה ויודע שלמד 

על  אחת  מסכתא לידע עדיף הש"ס  כל ידע לא זה

אף  לידע ולא הש"ס  כל את ללמוד  מאשר בוריה

כראוי. אחת מסכת

ì"ðä êøãá  íé÷éãöå  íéìåãâ úâäðä

òåãéå [çé שאצל בהקדמתו לדרך  הצדה מש"כ 

שישים  היה התוס ' מבעלי  הזקן ר"י

על  אחת  במסכת בקי  היה אחד  שכל תלמידים

אין àéבוריה  אם בודק  אחד  כל היה ר"י של חידוש (וכל

בה) בקי שהיא מהמסכת  סתירה המעשה לו ידוע וכן ,

הישר  בקב מהמעשה (פי"ד )המובא וראה ובא וז"ל,

שום  לו היה ולא קטן, בכפר  דר  שהיה אחד בחסיד

ימיו כל והיה חגיגה, מסכת של אחת  גמרא רק  ספר

ימים  והאריך  חגיגה במסכת  עוסק  חסיד  אותו של

המסכת אותו נתלבש מותו  קודם ולבסוף מאוד ,

שהביאו עד  מותו  אחר  לפניו  והלך  אשה בדמות 

של  דרכו כמדו ' היה [וכן  ע"כ . עדן". לגן  חסיד אותו 

בכל  לשנן  זי "ע מקרעטשניף  אדמו"ר כ "ק מו "ר 

ברכות  מס ' את החול ופנ"י)ימות מהרש "א ובכל (עם

שבת , מס ' את שיששב"ק  מכות  מס' את לילה (ובכל 

לשמירה  סגולה אתוכו')בה שנה בכל משנן היה וכן 

טובים  להימים הקשורים מועד דסדר  המסכתות 

השנה]. שבימות 

íéáøî åéäù íéàøåîàäë  úéàøð ì"æéáø êøã

 úåìéáç úåìéáç

íðîàå [èé ע"ז בגמ' שאי ' מה ידוע (יט מאידך

סחורה ע"א) רב אמר  רבא 'אמר

וקובץ  ימעט מהבל הון דכתיב מאי  הונא רב אמר

_________________________

גמגום  בלי מותר או אסור מיד לו להשיב יוכל שלמד ממה הלכה דבר איזה אדם ישאלנו שאם בענין כך כל בפיו ושגורה סדורה

מיד. לו אמור אלא לו ותאמר תגמגם אל דבר אדם ישאלך שאם בפיך ומחודדים שנונים תורה דברי שיהיו לבניך ושננתם שנאמר

תורה  שנכתבה עכשיו גם ולכן לך. אסורה שאחותך  לך  שברור כמו לך וברורה בהלכה בקי שתהא את  אחותי לחכמה אמור כמ''ש

ואין  שיעיין עד מיד לו משיב ואינו לשואלו שמגמגם מאחר ושננתם מצות בזה חובתו ידי יוצא אינו בספרים לעיין ויכול שבע''פ 

עליך  לא חכמים שאמרו כמו יחוש לא הרבה הלכות  ללמוד יוכל לא שעי''ז ואף לעיין. צריך שאין כאחותו לו ברורה זו הלכה

רק לימודם בתחלת  לומדים היו פה בעל לומדים שהיו בימיהם עושים היו וכן ממנה. ליבטל חורין בן אתה ולא לגמור המלאכה

מאה  פרקו השונה דומה אינו חכמים ואמרו ויותר פעמים מאה עליהם חוזרים והיו בשבוע ברייתות או משניות פעמים ג' או ב'

שזה ואחת  פעמים מאה לשונה אין פעמים לפנינו כתובה שבע ''פ שתורה ועכשיו כראוי. עבדו לא נקרא וזה אלהים עובד נקרא

שתהיינה  בענין קרובים לפרקים תמיד הראשונות על לחזור מאוד שיזהר רק ממש  לימודו בשעת ואחת  פעמים מאה לחזור צריך 

עכ"ל. ממש. לימודו כבשעת גמגום בלי לו וברורות שבינתיים הימים כל בזכרונו היטב חקוקות  עתה עד שלמד ההלכות  כל

בפירושי יא. לומדים היו הקדוש ) רש "י (ה"ה טרו"ייש מעיר הגדול התייר שלמה רבינו זמן וקודם שם, לדרך  צדה הרב ז "ל

בלשון  הבבלי על פירושים וחבר בגמ' ידו וגברה שלמה  רבינו על הקדש  רוח  ושרתה מאד, ארוכים והיו הגולה מאור גרשום רבי

יעקב  רבינו בנותיו מבני ניניו ידו על והחזיקו מישראל. הבבלי דרך  נשתכחה הוא ואלמלא כמוהו קם לא לפניו אשר וקצר צח 

אופיר, בכתם יסולה לא אשר הישר ספר קראו ספר וחבר  תם רבינו מכונה והוא מטרו"ייש  פרסאות שלש עיר שהיא מרומ "ני

בישיבה, ולימד למד אשר התוספות בעל הנודע  תם רבינו של אחותו בן יצחק  ורבינו בתרא. בבא שפירש שמואל כי ורבינו
ההלכה  שומע היה מהם  א' שכל רבנים ס' לפניו לומדים שהיו ונתפרסם  נודע כי רבותם בשם הצרפתים  רבותי לי העידו
יצחק  רבינו מגיד היה ולא פה על חוזרים והיו חברו לומד היה שלא מסכתא לבדו אחד  כל לומד  היה גם  מגיד  שהיה

שבגמ ' ספיקות כל להם שנתבררו עד  הגדה  כאותה  עיניהם בין הגמ' כל כולם בין בפיהם  היה שלא  הלכה הלכה וכל ,

ושאלותם  תוספותם שראה מי לכל מבואר כאשר אופנו על ותקן ישב אחר במקום סתירה או הפך  שנראה אמורא או תנא ומאמר

עכ"ל. וכו'. שלמה רבינו זקנם על שהשיגו וההשגות  ופירושם ותשובותם



תשע"ו  מטות פרשת דא"ח כא ליקוטי 

חבילות חבילות  תורתו  אדם עושה אם ירבה יד  על

ידעי רבא אמר  ירבה ידי  על קובץ ואם מתמעט

בר  נחמן  רב אמר  עלה ועברי מילתא להא רבנן 

בזה  וביאר  בידי ', וקיים עבידתה אנא יצחק 

דקאמר  לי  קשה אכתי אבל וז"ל, שם המהרש "א

דידעי כיון  עלה ועברי  מלתא להא רבנן  דידעי

נחמן  דרב נמי  רבותיה מאי  גם עלה, קעברי אמאי 

דהנך  נראה וע"כ  שעשיתיה, שהתפאר  ב"ר

יהגה  ואח"כ  תורה אדם ילמוד  לעולם דלעיל דרשות 

כמ"ש  כו' דמשכח ואע"ג אינש ליגרוס  ולעולם כו',

הא  זה כל סותר  הרואה בפרק  וכפרש"י לעיל

חבילות תורתו עושה אדם אם הכא דקאמר

אדם  דאם דרשא הך  ידעי  רבנן  אמר  ולזה מתמעט,

ועבדי עליה ועברי מתמעט חבילות  תורתו  עושה

הרבה  לאדם ללמוד דיש  דלעיל, דרשות כהנך 

יש  ולפ "ז בה ויעיין יהגה ואח"כ  וכו ' ידע דלא ואע"ג

להך  דעברתיה ברי"ש עברתיה הגירסא לקיים

וקיים  חבילות  כעין  ולמדתי וכו ', מהבל דהון דרשא

חזינן  עכל"ק . וק "ל. דלעיל דרשות כהנך  בידי 

במח', שנוי  זה שדבר  שס "ל המהרש"א מדברי 

חבילות תורה לומדים היו רבנן  סתם ואדרבא

כן  עבד  רנב"י אף אחת [ולגי' נראה áéחבילות  וכן .[

הר "ן  שבשיחות  הידועה בשיחה רביז"ל מדברי 

עו) כ "כ (שיחה עוסקים אין שבה גבוהה דרך  שיש

של  בלימוד  מרבים אלא לימוד כל על בחזרות

פסק âé התורה"ק  עם מתאים אי"ז שלכאו ' אף ,

_________________________

רביה"קיב. עם שבש"ס לרנב"י הקשר בענין ע"א) לח  (דף  ברכות עמ"ס  יעקב בשארית  שהארכנו מה עם מתאימה זו וגירסא

כסדר  למד שרנב"י מתאים הרי המהרש "א ולגירסת  לזה), אסמכתות הרבה שם שהבאנו וכמו בעצמו שאמר (כמו הלקו"מ 

בתורה"ק). חבילות חבילות  (להרבות הנ "ל הר"ן בשיחות  המובא הלימוד

למד יג. שני ופעם כפשוטו אחת פעם פעמים. שלש  ערוך  שלחן הארבעה כל שלמד שסיפר, מכבר בשמו שמעתי שם, זל"ק

וגמר  למד שלישי ופעם ותוספות . רש"י פרוש בגמרא שלו השורש  ערוך שלחן מארבעה ודין דין בכל יודע והיה אותם. וגמר

לי  וזכה אחר אותם כי נעוריו בימי היה זה כל הנשמע , וכפי סוד. פי על כך הדין מה מפני הדין של הכונה סוד ודין דין בכל דע

הכבד  החולאת  בעת  אפילו הסוף עד ימיו כל הרבה הרבה לומד שהיה תמיד היה ודרכו פעמים. כמה עוד אותם וגמר חזר כך 

עצות  לנו ולתן ה' לעבודת לקרבם אנשיו כל ועם עמנו הרבה עוסק שהיה דצבורא טרחא עליו שהיה פי על ואף  בסוף . לו שהיה

בלמוד  עוסק  היה כן פי על אף  וכו', וכו' תמיד ונוראות גבוהות בהשגות  תמיד משוטט היה מוחו וגם וכו', וכו' עסקינו בכל

אפשר  ואי נפלא חידוש  היה זה ובענין הדעת. בישוב היה תמיד רק כלל טרוד היה ולא ויום. יום בכל הרבה בפשיטות  התורה

בשעה  פוסק  דפין כמה לומד והיה מאד. גדול במהירות למודו היה ותמיד דבר. כל על פנאי לו היה זה ומחמת  כלל. מזה לספר

הגולה  והבאר אברהם והמגן זהב הטורי שהם גדול, בכרך  הנדפסים ערוך  שלחן הארבעה שסביב כולם הפרושים כל עם אחת

שמתחילין  בעת בבקר להתפלל עצמן מכינים שהעולם שבעת וסיפר החלקים. בשאר בהם וכיוצא זקנים ועטרת  חדש  ופרי

הכל  וכיוצא, פוסק  או גמרא שלמד מה כל וכן פוסק . דפין ארבעה לומד הוא השעה באותה להתפלל, שמתחילין עד להתקבץ

ללמוד  רק  בלמודו. הרבה לדקדק  ולבלי במהירות ללמוד שטוב זה בענין הרבה הרבה עמנו וסיפר מאד. גדול במהירות  היה

לפעמים  ואם במקומו. בפשיטות הדבר להבין יראה רק לענין מענין לחמודו בשעת הרבה דעתו לבלבל ולבלי בזריזות. בפשיטות

שלא  מה ממילא כך  אחר ידע הרוב פי ועל להלן. יותר וילמד הענין אותו ויניח  שם הרבה יעמוד אל אחד דבר להבין יכול אינו

וממילא  כסדר, הדברים לומר לבד האמירה רק בלימוד צריכין שאין ואמר, יותר. להלן בזריזות  כסדר כשילמד בתחילה מבין היה

בהלימוד  מחו יכניס  רק  כלל יבין ולא תכף הרבה לו יקשה זה ומחמת תכף להבין שירצה למודו בתחילת דעתו יבלבל ולא יבין.

על  לעמוד יוכל לא כן פי על שאף  דברים איזה ישארו ואם כך. אחר יבין תכף  יבין לא ואם יבין. וממילא בזריזות  כסדר ויאמר

דלא  גב על ואף  לסבר והדר לגמר לברכה, זכרונם חכמינו שאמרו וכמו הכל על עולה הלימוד ריבוי מעלת  כי בכך. מה כונתו,

יזכה  זה ידי על הרבה, ללמוד ויזכה במהירות שילמד הלמוד ריבוי ידי על כי וכו', לתאבה נפשי גרסה שנאמר, קאמר, מה ידע 

השני  בפעם יבין ממילא זה ידי ועל פעם. אחר פעם ולגמרם להתחיל ולחזור לגמרם שלומד הספרים אלו פעמים כמה לעבור

ואי זה, בענין מאד הרבה ודיבר דבריהם. על ולעמוד להבין שאפשר מה כל בתחילה, מבין היה שלא מה כל אפשר והשלישי



לנפשך  חכמה דעה כב 

הנ"ל  הרב שבשו"ע ארוכה ההלכה תשובה ע"ז (ויש

קלה  סי' ח"ב יו"ד  יציב דברי ).ãéבשו"ת

äøåúä  ìë úòéãéì  íéëåæ ' ÷ä  äðéëùä  òåéñá

øàéáå [ë הפסוק מאמר  ע"פ בזה פנימי ביאור

מפנינים  ורחוק  ימצא מי  חיל 'אשת

וידע  יחסר', לא ושלל בעלה לב בה בטח מכרה,

הק', השכינה על קאי חיל' בחי'ד 'אשת – המל' (ספי'

התפילה) ספי 'ענין על מרמז  – בעלה לב בה ובטח ,

שכתב  מה ע"פ  והביאור התורה"ק , בחי' – הז"א

בלקו"מ ח)רביז"ל סי' מבית(קמא 'ומעין  עה"פ 

התו ששורש  יצא' מהתפילה הוי"ה יוצא רה"ק 

הק'åè הק' בשכינה הדבוקים שצדיקים מובן  ובזה ,

ובדבקות בכוונה בתפילה ועוסקים חזקה ובאמונה

_________________________

הרבה  ללמוד לזכות  יכולים זה ידי על כי הלימוד, בענין מאד טובה עצה דרך  הוא באמת אבל היטב. בכתב אלו דברים לבאר

וכמה  הלמוד. מן מאד מבלבל זה כי גדול בדקדוק  לומד היה מאשר יותר הדברים להבין יזכה וגם ספרים וכמה כמה לגמור מאד

במהירות  ללמוד עצמו כשירגיל אבל בידם. נשאר לא ומאומה שלהם, הדקדוקים ריבוי ידי על לגמרי מלמודם פסקו אדם בני

וספרי  ומדרשים ותנ"ך כולם ופוסקים גמרא מאד, הרבה ללמוד ויזכה בידו תתקיים התורה הרבה, דקדוקים בלי לעיל כנזכר

הספרים  בכל בחייו שיעבור לאדם שטוב לברכה זכרונו רבנו של שיחתו לעיל מבאר וכבר כולם. ספרים ושאר וקבלה הזהר

עכל"ק . הקדושה. התורה של

הלכות יד. כל לזכור שיכול במי דיבר שהרב נתבאר כבר לפענ "ד אך  שם, וז"ל זה, בענין למעשה מחידושיו קצת ונעתיק 

מי  ואין לעולם ירדה ששכחה בעוה"ר אבל המצוה, מקיים בזה שגם ס "ל שכנראה גמגום, שום בלי בטעמן ברורות  הנהוגות

ושננתם  מצות  לקיים כלל שייך לא א"כ סגולה, ליחידי פרט  וכו', הימים כל בזכרונו חקוקות שיהיו באופן זאת גם ללמוד שיכול

שיוכל  זו למדה הגיע שלא מי אבל וכו' יפה שדעתו או שלמד בת"ח  זה וכל שכתב, ה"ד) בפ "ג (שם הרב בשו"ע  ועיין כדבעי.

על  מבין שאינו בלימוד להרבות כדי ארעי מלאכתו ולעשות צער חיי לחיות  חייב אינו  וכו', לבן פסוקות  ההלכות  טעמי ללמוד

ללמוד  יוכל שלא אדם לך אין והלא עיי"ש , וכו' לשכחו עתיד וגם למעלה כמשנ"ת טעמים בלי ההלכות  לימוד שהוא בוריו

וע"כ  כך, שילמוד החיוב אין ולמה הימים, כל מזכרונו ימושו שלא באופן תמיד עליהם ולחזור במקורן שתים או אחת הלכה

פ"ג] [ריש  שם בקו"א בארוכה שביאר וכמו התורה ידיעת  מצות מלקיים הוא דאנוס ושננתם, מצות חיוב כלל עליו אין דבכה"ג

ההלכות  כל כשידע  התורה ידיעת  קצת לו יהא דעכ"פ בוריין, על זוכר שאינו אף  הרבה ללמוד שרשאי מכ"ש  וא"כ ודו"ק . עיי"ש

ומה  וכו'. וז"ב. ומתן, במשא ויעסוק התורה מן שיפרוש ממה מיהת גרע  לא ועכ"פ  מקרא. לגבי וכמו ולברר לעיין שיוכל באופן

התורה, מתיקות  לטעום יזכה ללמוד ירבה אם משא"כ מפיו, תורה טעם תפוג אחת  הלכה רק תמיד לומד שאם מעיד שהחוש  גם

באופן  שילמוד ממה היטב, יזכור שלא ואף זה, באופן שילמוד טפי ועדיף ההתמדה. את  מכרחת והחזרה הלימוד רוב עול וגם

באופן  ללמוד שיכול מי ואין הדורות משנחלשו בזה להקל צורך  הדורות חכמי ראו ולפיכך הזמן. במשך לגמרי ממשנתו שיפסיק 

תקנתינו, היא קלקלתינו ונמצא כתיקונה. התורה ידיעת  מצות לקיים אפשר אי דבלא"ה תמיד, לבו על חרותים הדברים שיהיהו

של  הלימוד דרך ואמנם וכו'. ודו"ק. שנתבאר וכמו מקפת  בידיעה רק  שיזכור באופן גם הרבה ללמוד רשאים שפיר דמשו"ה

עטרה  להחזיר כדי הש "ס  ומפעל הש "ס  כוללי את  בס "ד ייסדנו זו למטרה ואשר ומקדם, מאז נהוג שהיה כפי וחזרה ביקאות

י"ז  דף  ר"ה [ירושלמי אחר במקום ועשירים במקומם עניים תורה דברי כי כזו, מקפת לידיעה בה להגיע  הדרך היא ליושנה,

הלימוד  רוב וגם ירבה. יד על וקובץ מקומות  בכמה ונשנים חוזרים הענינים ורוב דרפרם], אלא בתוד"ה ע"א י"ד כריתות  ע "א,

עיי"ש. עכל"ק. וכו'. הזמן. במשך  בעצמו יראה וכאשר הזכרון, כח  ומתעורר השכל את  מחדדים והידיעות 

לעמקה טו. ללון יהיה התורה ולימוד ותפילה, תורה ידי על הוא מהטוב, הרע ולבטל ולהבדיל להפריש לזה, ולבוא שם, זל"ק

ופסול, כשר וטהור, טמא והיתר, איסור מבחינת  שנאחזין והרע, הטוב אחיזת  בהתורה יש כי פוסקים. ללמוד היינו הלכה, של

בבחינת  והוא מהטוב, הרע  ולבטל להפריש  יכול אינו כן ועל ורע, טוב מעורב הוא ההלכה מברר שאינו זמן וכל בהתורה, שיש

לימוד  ידי על דהינו וכו', והמותר האסור ומברר הלכה הפסק ומברר מעיין הוא אשר עד תבואנו", רעה "ודרש י"א) (משלי

נמשך  משם כי תפילה, ידי על הוא הלכה, של לעמקה ללון שיוכל השכל, לזה לזכות אך  מהרע , הטוב מפריש אזי פוסקים,



תשע"ו  מטות פרשת דא"ח כג ליקוטי 

בשלימות, היראה מדת  והתפילה ובקניית (שהיראה

הק ') המלכות  ספי' השכינה לדרגת  שייכים הרישניהם

כל  את  לדעת  בעדם מסייעת  הק ' השכינה

דברי בבחי ' מהטבע, שלמעלה באופן התורה"ק 

ע"ב)חז"ל לב דף הראשונים (ברכות חסידים על

שמתוך  התפילה בעבודת  יום כל שעות  ט' שעסקו

ותורתם  מתברכת  מלאכתם הם שחסידים

נאמר  וע"ז  משתכחת, ואינה אצלם משתמרת

בגימ' של"ל יחסר ', לא ושל"ל בעלה לב בה 'בטח

הק ' דהשכינה הסיוע שע"י היינו  חיל )ש"ס , (אשת

מצינו וכן  כראוי , התורה"ק  כל לידיעת גם יזכה

ב)בחז "ל פרט א כלל  משכיל  שירי בספר מובא (מדרש

למי קטן  דבר  התורה"ק  שכל חייכם אומר שהש "י 

כראוי היראה מדת  שע"י היינו מלפני , ירא שהוא

במתנה. התורה"ק כל לקבל לזכות  יכול

ì"ðä  íéëøã 'áî úçà  ìëì  ì"ðä  òåéñá êøåöä

øàéáå [ àëזה הק 'שענין  דהשכינה בסיוע (הצורך 

התורה) ידיעת  מצות  לקיים נצרך כדי

הרב השו"ע כדין שנוהג למי  עלבין הרבה (שחוזר

חדש ) לימוד שלומד  לפני לעולם ישכחנו שלא עד  לימודו

דהלא  הנ"ל, דרביז "ל הלימוד כדרך  הנוהג ובין

הרי הדברים מטבע הרי  הרב השו"ע בדרך  הלומד 

בימי כלל זמן לו יהא לא שבתורה"ק החלקים רוב

אליהם בלימודו  להגיע עסוקחייו יהא תמיד  (כי

יספיק ואיך  ישתכח שלא מכבר שלמד מה על בחזרה

עצמו  הרב השו"ע ובאמת התורה"ק , חלקי כל ללמוד 

חלקי  כל ללימוד יום כל  קצר זמן יקדיש שע"כ  כותב

חזרה) ללא במידתהתורה"ק לידבק  יזכה אם משא"כ ,

יוכל  וכו ' כראוי  התפילה ובכח והיראה האמונה

וכמו ידיעה"ת מצות  לקיים מלעילא לסיוע לזכות

_________________________

המעינים  ישראל ונשמות גן, נקראת  התורה כי אוריתא', דא - 'גן ע"ב), כט י"ד, (תקון זהר בתקוני שכתוב כמו והענין, השכל.

השירים  (שיר שכתוב כמו חכמה, דא ממעין, הוא גדלים, הם ומאין בגן דאתרביאו ודשאין עשבין בחינת הם בהתורה ומבינים

יצא" ה' מבית  "ומעין ד) (יואל שכתוב כמו מהתפילה, הוא המעין, בחינת  שהוא והשכל החכמה מקבלין ומהיכן גנים". "מעין ד)

חידוש  בחינת הוא תפילה כי הפועל. אל מכח  מביא בחינת  והוא תפלה", בית ביתי "כי נ "ו) (ישעיהו שכתוב כמו התפילה, הוא -

שכתוב  כמו בכח, בריאה בחינות והוא הטבע , לשנות  כרצונו לעשות  בידו אשר מחדש  שיש  שמאמין הוא תפילה כי העולם,

בפועל, בריאה בחינת  היא והתורה כנ"ל, החכמה מעין יוצא שמשם התפילה בחינת  שהוא עשית", בחכמה "כלם ק "ד) (תהלים

אצל  "ואהיה ח ) (משלי שכתוב בחינת כמו הוא דבר, איזה על וכשמתפלל העולם, נברא בהתורה כי פועל, לשון אומן, - אמון" ו

זה  יצא", ה' מבית "ומעין לעיל, כנזכר בתפילה, שהוא החכמה התעוררות  בחינת והוא בכח , בריאה בחינת  והוא העולם חידוש

(משלי  שכתוב כמו הפועל, אל יוצא ושם התורה, אל החכמה הוא המעין נמשך ומשם כנ"ל, החכמה נתעורר שם כי התפילה,

אתרביאו  זה ידי ועל הגן, משקה שהמעין גנים, מעין נעשה זה ידי ועל החכמה, התגלות  הוא בהתורה כי ותבונה", דעת  "מפיו ב)

שנאמר  וכו', לב' כאב לידי בא בתפלתו 'המעין ע"ב) לב (ברכות לברכה זכרונם  רבותינו שאמרו וזהו כנ"ל. ודשאין עשבין

כי  שאמרנו, זהו באה", תאוה חיים "ועץ (שם) שנאמר בתורה, יעסוק תקנתיה, מאי לב", מחלה ממשכה "תוחלת  י"ג) (משלי

ידי  על בקשתו, נעשה ואזי בפועל, בריאה בחינת שהיא התורה, אל שבא עד הפועל, אל יוצא ואינו בכח  הוא עדין בהתפילה

הוא  ראשים לארבעה והיה יפרד ומשם הגן, את  להשקות מעדן יצא ונהר ב') (בראשית  דכתיב והינו הפועל אל מכח שיוצא

שהוא  תפילה בחינת שזהו ע "ב), לד (ברכות  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו ראתה", לא "עין עדן כי התפילה, בחינת 

שום  לנו אין מהטבע למעלה כי ראתה", לא "עין עדן בחינת  [שזהו כנ"ל הטבע  משנה תפילה ידי על כי הטבע , מן למעלה

"מעין  כנ"ל, התורה הוא - הגן את להשקות יצא", ה' מבית  "ומעין כנ"ל, מהתפילה, היינו - מעדן יצא ונהר והיינו, תפיסא],

שגדלים  כלומר ישראל, נשמות ודשאין עשבין אתרביאו אזי התורה, שהוא הגן אל מהתפילה החכמה מעין נמשך  וכאשר גנים"

הטוב  מפריש ובזה וכו', הטהור והמותר, האסור הדין, לברר הלכה של בעמקה ללון זוכה ואזי בהתורה, ומשכילים ומבינים בהגן

- ראשים לארבעה והיה ואזי, הטוב, רק  נשאר ולא יסודות מהארבעה הרע נפרד זה ידי על כי יפרד, ומשם וזהו כנ"ל, מהרע

עכל"ק . וכו' כנ"ל יסודות  הארבעה של הטוב שרש  שהם הוי"ה, אותיות ארבע  הם



לנפשך  חכמה דעה כד

בעיון  לומד שהיה זצ"ל החזו"א מרן אצל שראינו

שבועות אחד  בענין  להעמיק יכול והיה גדול

בעיון  התורה כל ללמוד  זכה ובכ"ז  וכו' שלימים

בתורה. מקום בכל עמוקים חידושים  ולכתוב

ù"ëîå שהולך למי  מלעילא רב סיוע שנצרך

המיוחד  הסיוע שללא דרביז "ל, בדרך

שלא  עלול הדברים מטבע מה הרי  כראוי להבין

בזריזות )שלומד  הלימוד הדברים (ע"י שמטבע וכ "ש ,

הרבה  עליו חוזר  כשאין  הלימוד  לזכור  יוכל לא

מי ורק ידיעה"ת, מצות לקיים יוכל ולא פעמים,

ובקניית ובהתבודדות בתפילה כראוי שעוסק 

שאר  בכל רביז"ל שלימד  כפי וכו ' והיראה האמונה

שגילה  הלימוד בדרך למוד יכול אזי הק ', שיחותיו

והציות הביטול ובזכות הנ"ל, בשיחה רביז"ל

רביז"ל זכותלדברי  שסייעה כמו לו מסייע ג "כ  (שזה

האריז"ל ) מדברי כנ "ל  נון בן ליהושע יש משרע"ה אזי

של  הנ"ל הפסוק  דברי  בו  שיתקיים שיזכה תקוה לו 

הק' השכינה – חיל שהאשת יחסר, לא ושל"ל

התורה"ק , כל את  כראוי  ולזכור  להבין  בעדו  תסייע

שחסידים  מתוך  הנ"ל חז "ל כדברי כראוי ולזוכרה

וכו'. הם

ìë úòéãéá –––– äøéàîä  äéøì÷ôñà 'éçá

 ÷"äøåúä

øùé÷å [âë' בתחי רש "י  לדברי הנ"ל ענין  כל

זכה  משרע"ה שרק הפרשה,

ב'זה  ונתנבא המאירה באספקלריה לנבואה

המאירה  אספקלריה שדרגת בזה ופירש הדבר ',

כמו כולה, התורה כל לידיעת שזוכה במי רק  היא

האריז "ל מרבינו עליו  שאי' הליקוטים משרע"ה (ס'

עקב) תלמידו)שהואר"פ נון בן שזכה (ויהושע היחיד 

התורה  כל .æè לידיעת 

 æ" äæá äøéàîä  äéøì÷ôñà 'éçá

ïëå [ãë המאירה אספקלריה דרגת  בחי ' יש 

הדור  גדול כל משרע"ה אצל (שבבחי'

הדור) אותו בושל  שיש  אמיתיי חכם כל אצל וכן  ,

לבחי ' הדור דרגת  ערך לפי  שזכה משרע"ה ניצוץ

בשו "ע  התניא הבעל וכמש "כ התורה, כל ידיעת

מצות קיום של מציאות  שיש ת"ת  הל' בכל הרב

עם  מצוות  תרי "ג שיודע במי התורה ידיעת

במקו "א  [וכתבנו וטעמיהן , העיקריות הלכותיהם

שיודע  למי המצוה יד "ח יוצאים הרמב"ם שלשיטת

עם  מצוות  תרי"ג יש  ששם החזקה' 'יד ספרו

_________________________

וביהושע טז. קבלה נקט במשה למה שדקדק  וגו' מסיני תורה קבל תורה משה משנה על ששמעתי מה עם יובן וזה שם, זל"ק 

לשון  לא הזכיר ולא לנביאים וזקנים לזקנים ויהושע אמר דלקמן ועוד מסירה , או קבלה לשון בשניהם לומר לו והיה מסירה

נביאים  שיאמר די והיה מסירה, לשון להזכיר חזר הגדולה כנסת  לאנשי מסרוה ונביאים אמר ואח"כ קבלה לשון ולא מסירה

ואח"כ  זה, ולא זה לא ופעם מסירה לשון ופעם קבלה לשון נקט שפעם זה מה וא"כ לנביאים, וזקנים כמ"ש הגדולה כנסת  לאנשי

וימסרו  לא) (במדבר לזה וראיה לו שנמסרה כרחו בעל הכרח  לשון הוא מסירה לשון כי ותירצו מסירה, לשון והזכיר חזר

פטירת  הכתוב בה שתלה לפי מלחמה לאותה ללכת רוצים היו שלא כרחם בעל שנמסרו מדין, במלחמת  הנאמר ישראל מאלפי

ארוכה  הקדושה תורתינו להיות  וע "כ כרחם. בעל נמסרו ולכן תאסף, אחר המדינים מאת  ישראל בני נקמת נקום שנאמר מרע"ה

לקבל יכול היה לא שהוא כרחו בעל ליהושע  למוסרה ע"ה משה הוצרך  מדה נקלה מארץ על קבל כחו רב כי בלבד ומשה
משה של בכחו אלא  קבלה לא יהושע זה אבל מרובים אנשים בין כי כח הוצרך לא לרבים המסירה להיות  לזקנים ויהושע 

שהם  לנביאים מזקנים וכן כולה התורה כל לזכור שצריך יחיד שהוא כמו טורח בזה ואין מקצתו זוכר וזה לימודו מקצת זוכר

מסרוה  ונביאים אמר ולכך  בכח מסירה הוצרך למרובים ממרובים ואפי' הלבבות  נתמעטו הדורות  בהמשך אבל לרבים רבים

דהיינו  המצוה כל משה אמר ולכן ויהושע משה אלא כולה התורה כל שידע יחיד בעולם נמצא שלא באופן הגדולה כנסת לאנשי

כל  לזכור בידכם יעלה שלא יודע אני כבר אבל ליהושע כמו כולם את מלמד אני ויחיד יחיד לכל מצוך  אנכי אשר התורה כל

עכ"ל. וכו'. מקצת, יזכור וזה מקצת יזכור שזה כולכם בין אותה תשמרון הפחות  על אומר אני ולכן ויחיד, יחיד כל כולה התורה



תשע"ו  מטות פרשת דא"ח כהליקוטי 

הרמ"מ  כ"ק  תיקן  שעפ "ז העיקריות הלכותיהן

כדי הרמב"ם לימוד  תקנת  זי"ע מליובאוויטש 

הפוסקים  גדול לדעת לכה"פ המצוה את שיקיימו

ללמוד  הראוי שמן  שם והוספנו זי "ע, הרמב"ם

מקיים  שבזה משנה' ה'כסף פירוש  עם הרמב"ם

גם  לידע שיש הסוברים להראשונים אף המצוה

לבחי ' זוכה זה שבאופן  ואכמ"ל], המצוות טעמי 

אספקלריה  של ע"ה רבינו משה ניצוץ עיבור

המאירה.

äå à" åæçä ' çîá éî íé÷ìçðùë äàð ç"àøâ

ìò úçà äëìä  òãåéä  íò äøåúä  ìë òãåéù

äéøåá

øîàå [äë שהיודע היתה החזו"א שדעת  בזה

אף  הרי התורה כל את בכללות

ויודע  הבקיר  אחר  יש שבה מיוחדת הלכה יש  אם

תהא  זאת  בכל ממנו, יותר  זו בהלכה בעומק 

אף  התורה כל את  היודע הגדול דעת כפי ההלכה

נאה  הגרא"ח על בזה החזו "א [וחלק  זו , בהלכה

התורה  כל את  יודע שהחזו "א שאף שאמר  זצ"ל

מדות של מסוימת בהלכה אך ממני, יותר 

ממנו  יותר  יודע אני  הגרא"ח ושיעורים (שעסק

וכו') רבות שנים זו מדותבסוגיא בענין  וע"כ  ,

כחזו "א ולא כוותי  הלכה חלקושיעורים (והחזו"א

מי  בתר אזלינן זו בהלכה שאף  כנ "ל , הגרא"ח על 

בכללות ) התורה כל  את יותר סברתשיודע וביאר ,[

כל  בכללות  לידיעה שהזוכה הנ"ל, ע"פ  החזו"א

שבבחי ' מיוחד  אלקי לאור זוכה התורה

פרטית הלכה בכל וע"כ  המאירה אספקלריה

לזכות מלעילא מיוחדת  והשגה לסיוע זוכה שלומד

שמעתתא  ולאסוקי לאמיתה, האמת  על לכוין 

הלכה  וע"כ  שלומד , מקום בכל דהלכתא אליבא

שהלכה  – עמו  'וה' בבחי' מקום בכל כוותיה

מקום'. בכל כמותו 

 áø ïéðòá ù"àøä éøáãî à"åæçä ìò ò"ö

' åëå éøåñéàá áøë àúëìäã  ìàåîùå

íðîàå [åë החזו "א על צ"ע שלכאורה אמר

הרא"ש  ס"ד )מדברי  דב"ק  (פ"ד 

וכשמואל  באיסורי כרב הלכתא מדוע שמבאר 

עשו טעם דמאיזה נוטה דעתי וכן וז"ל, בממוני,

בדיני כשמואל הלכה לפסוק  זה כלל הגמרא חכמי

היה  ששמואל שידעו  לפי  מקום, בכל באיסורי וכרב

ויורד  בהן  מדקדק  היה ולכך  דינין לפסוק  תמיד  רגיל

רגיל  היה רב וכן אמת . דבר כל על ומשכיל לעומקן

על  סמכו  לכך  והיתר  איסור  בהוראת לדקדק 

וחזינן  עכ "ל. וכו '. והיתר איסור  לעניני  הוראותיו

מקומות בכמה בש "ס שמשמע היה æé שאף שרב

המיוחד  במקצוע מ"מ משמואל, יותר הדור גדול

כוותיה, הלכתא מרב, יותר  שמואל בו  שעסק

כהחזו"א. דלא הוא ולכאו'

'åàëìåהיו שניהם ושמואל שרב התירוץ צ"ל

התורה,ג  בכל בקיאים והיו  הדור  דולי

מה  מהני ובזה משמואל, גדול היה שרב אלא

יותר  ממונות  בעניני ובקי גדול היה ששמואל

דברי אך ממונות, בהלכות כוותיה לפסוק  – מרב

כל  את היודע הדור  גדול לגבי  מיירי הנ"ל החזו"א

את כלל יודע שאינו  חכם איזה עם ונחלק  התורה

כגדול  דהלכה להחזו "א ס"ל שבזה התורה כל

יותר  בו בקי שהת "ח הפרטי  הענין לגבי אף  הדור

רבים  ועוד  זי "ע מגור אמת האמרי  [ואמנם ממנו .

הדור  ירושלים)מגדולי גדולי בענין (ובפרט פסקו

כהחזו"א, ודלא נאה כהגרא"ח והמדות השיעורים

כל  לידיעת  זכה נאה הגרא"ח שגם סברו  ואולי 

דרב  המח' כבחי ' והרי "ז  ערכו  לפי התורה

הלכה  משמואל, גדול היה שרב שאף  ושמואל,

יותר  בדיניהם בקי  שהיה היות  בממונות כשמואל

וכנ"ל]. מרב

_________________________

עיי"ש.יז. משמואל גדול תואר יוחנן ר' לי' שכתב אי' ושם ע"ב צה דף  חולין פב, דף ב"ק  ח, דף  כתובות  - ופליג תנא רב



לנפשך  חכמה דעה כו 

ìù ïáø ––––  ä"òøùîã  ìåãâ ïéð÷ –––– 'áø  äð÷îå'

ìàøùé

 äð÷îå [æë ïáåàø  éðáìå ãâ éðáì äéä áø

.' åâå החוזה הרה"ק  פירוש הזכיר 

זי "ע תר"פ)מלובלין  בפרשתן משמואל  שהיה (שם

היינו בה'רב', גדול קנין ראובן  ובני גד  לבני 

כדי לירדן  מעבר  להישאר העדיפו ולכן  במשרע"ה,

בחו"ל שנקבר למשרע"ה סמוך בקרא להיות  (וכדאי'

גד שבט את  פטירתו לפני משרע"ה בברכת להדיא

ועוג סיחון בארץ חלק  לו ליטול (ראה לו ראשית  'וירא

רש"י) הארץ. כיבוש ראשית חלקתשהיא שם כי 

ספון' שדה מחוקק חלקת בנחלתצו שם אשר ידע (כי

רש"י) משה. והוא מחוקק .קבורת

 ïáåàø éðáå ãâ éðá ìò  äúéäù  äòéáúä øåàéá

ä"òøùî ìù åîå÷î ø÷éòù  òãéì  åëæ àìù

 à÷ééã é"øàá

 íðîà [çëבחז "ל שאי ' מה בזה (מד"ר ביאר 

פרשתן) על בסוף  תביעה שהיתה

מבוהלת 'נחלה שלקחו  ראובן ובני  גד בני 

גלו שע"כ תבורך ', לא ואחריתה בראשונה,

לידבק  טהורה היתה כוונתם אם ולכאו' בראשונה,

ע"ז , כ"כ  ונענשו נתבעו מה במשרע"ה ולהתקשר

שהעתקנו הראב"נ הרה"ק  דברי  ע"פ הביאור  אלא

ט)לעיל הוא (הערה משרע"ה של מקומו  שעיקר

וע"ז  רבי, איקרי ובאר "י  רב איקרי ובחו"ל באר"י,

ראובן  ובני גד לבני שהיה רב', 'ומקנה הפסוק  רומז

ודרגת בבחי' כשהוא במשרע"ה והשגה קנין רק 

בדרגתו השגה להם היתה ולא העיקרית'רב',

'רבי', נקרא שאז באר"י העיקרי במקומו  כשהוא

אך  משרע"ה, עם יחד בחו "ל להיות העדיפו וע"כ 

הק' שגופו  שאף האמת  ולידע להאמין  זוכים היו אם

מקומו עיקר  מ"מ בחו "ל נקבר משרע"ה (היינו של

האדם) עיקר היא האדם שנשמת – נשמתו הוא מקום

מש "ה, ס"ת תהי 'ה קדשי'ם קד 'ש במקום באר"י,

קרובים  להיותם לאר "י  להכנס  מעדיפים היו  הרי

שבאר "י  משרע"ה דאיקרי לנשמת העיקר (שהוא

לגוף רבי) רק ולהתקשר בחו"ל להוותר מאשר ,

שאינו ליה' הגון  דלא בצולמא ד'קבור  דמשרע"ה

כנ"ל. העיקרי  במקומו

 äæåחז "ל בדברי  ג"כ  לרמז ברש"י)יש (המובאים

ראובן  ובני גד בני  על תביעה שהיתה

העיקר  לפני הטפל לפני שהקדימו הצאן (שהקדימו

הכמוס הטף ) הנסתר הפנימי בטעם גם הרי  ולהנ"ל ,

להם למשרע"ה)שהיה וקשורים דבוקים לישאר (שחפצו

את שהעדיפו הנ"ל טעות  באמת עשו שם גם הרי

למקום  'טפל' בחי' שהוא שבחו "ל דמשרע"ה הגוף 

שהוא  ה'עיקר ' שהוא משרע"ה, דנשמת  העיקרי

דייקא. באר"י כנ"ל

íåé  ìë  íéìäú úøéîà –––– òåáùä åðøåî ïå÷éú

äìéôúä øçà øåáöá

ï÷éú [èë בביהמ"ד השבוע במנין מורנו (בין

השני) במנין ובין כל הותיקין לומר ,

היומי התהילים את בציבור  התפילה אחר  יום

החודש ) לימות  עם (המחולק יה"ר אמירת ואח"כ 

מדות י "ג אמירת  לפני  חצוצרות או  שופר תקיעת

האור הרחמים, תפילת את גם בלחש אז אומר (ומורנו

מדות ) י"ג  אמירת בשעת  לומר שנתקנה הק ' ,החיים

בזכות היה"ר  באמירת לומר שיש חידוש  ואמר 

שהם – שאמרנו התהילים מזמורי מזמורי כל  (היינו

בכללות ) וכו',התהלים תורה חומשי  חמשה כנגד

ספר  בגמר רק  זאת שאומרים הרגיל כמנהג [ולא

שלם].

 úåòåáùä 'âá  ùãç  ÷"èá  åðøåî  äùòù  äöòä

 åð÷ [ ì יוכל איך והסתפק חדש , קטן  טלית  למורנו 

בפוסקים  שאי' השבועות  בשלשת  לחדשו 

למורנו ואמרו שהחיינו , ברכת בהם לומר  שאין

חי איש והבן  קלוגער  הגר"ש  בשם בפסק"ת מש"כ 

שהחיינו לברך  שאין ועו "פ  והגרשז "א החיים והכף

חשוב בגד שאינו  ט"ק  הכרעתעל עצמה המצוה (ועל

שהחיינו) לברך  דאין דכל הפוסקים דחה מורנו אך ,



תשע"ו  מטות פרשת דא"ח כז ליקוטי 

והבגד  בגדיו תחת הט"ק  בלובש  רק  מיירי  דבריהם

אך  זה, בגד  בלבישת שמחה לו ואין  מוסתר  עצמו 

לחוץ  ונראה לבגדים מחוץ הט"ק  שלובשים לדידן 

וישנה  כבר, נקי כשאינו  ישן  ט"ק בלבישת  צער ויש

הרי וחדש , נקי שהוא חדש  ט"ק בלבישת  שמחה

בזה  שעשה והעצה שהחיינו , לברך  שצריך  ודאי 

לברך  עדתם שמנהג קארלין מחסיד  הברכה ששמע

שאף  ואמר חדש , פרי על שהחיינו  תמוז כ"ב ביום

כעונה בירךששומע עצמו שהוא נחשב (וא"כ 

שמברכים שהחיינו) מנהגם על בזה סמך  הרי

התלמידים  א' לזה הסמיך  ועוד  זה, ביום שהחיינו

בתוס ' שאי ' יגיע)מה שלא עד ד"ה ע"ב כא דף  (ברכות 

באמצע  רבא שמיה ויהא קדושה השומע לגבי 

אך  עמהם, כעונה לו ויחשב וישמע שישתוק  שמו"ע

באמצע  הפסקה איסור  על כעובר  נחשב אינו

הגדול  המגיד  הרב בשם בזה ומבארים שמו"ע.

בלבי ראיתי אם 'און  הפסוק ע"פ זי "ע, ממעזריטש 

וגו'', תפילתי  בקול ה' שמע אכן – ה' ישמע לא

דמחשבה  הדין  בבחי' הוא כעונה שומע שדין  והיינו

אין  רעה ומחשבה למעשה, מצרפה הקב"ה טובה

המצוה  חלק לגבי וא"כ  למעשה, מצרפה הקב"ה

השמיעה  לו מצרפים וכו ' הקדושה בשמיעת  היוצא

המצוה, יד "ח ויצא בעצמו הקדושה כענה שתחשב

אין  בשמו "ע ההפסק  של הפגם חלק לגבי  אך

בענינינו, י "ל וה"נ למעשה, השמיעה לו מחשבים

לגבי מ"מ ששמע, שהחיינו  בברכת  שיוצא שאף 

אין  השבועות  בג' שהחיינו  לברך  שאין הפגם חלק

שיתהפכו ויה"ר למעשה, השמיעה לו  מצרפים

ולשמחה, לששון  האלו  שנה הימים – זו בשנה (בפרט

שביעית ) דמוצאי בשמחה המסוגלת  תיכף  ונברך  ,

משיח  בביאת הזה לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו

בב"א. גדולים ברחמים צדקינו

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה כח

שבת  הלכות

 ÷éìãäù  úáù øð  ú÷ìãä ìò  úëøáî  äùàù àä

 éåâ

øáéã [ àהרב בשו"ע סי"א)מהמובא רסג  (סי'

נרות הדליקה ולא שנתאחרה שאשה

להדליק  לגוי  לומר יכולה ביה"ש עד שב"ק של

לצורךהנרות  בביה"ש  ומותר שבות לעכו"ם (דאמירה

זוגדול ) הדלקה על לברך האשה והביאור àויכולה ,

בשב"ק  הנרות  דמצות  הנ"ל לדעה דס "ל זה בדין

אלא  הנרות, שידליק  הגברא על וחיוב דין אינה

בבית דלוק שיהא דהמצוה דהיינו החפצא, על חיוב

שבת  וכן נר  בית  שלום ויפגם בחושך יכשלו (שלא

שבת ) עונג  הברכה משום בנוסח זה דין  ודייק ,

שייך  שהנר  מוכיח זה שלשון  שבת ', של נר  'להדליק

בזה, פנימי  ביאור וביאר השב"ק , דיום לחפצא

החכמה  הארת  בו שמאיר יום הוא ששב"ק שהיות

דברי ידועים הלא 'קודש', הנקראת  העליונה

ד 'אבא ברתא(חכמה)הזוה"ק שמדת(מלכות )יסד  ,'

שב"ק  וע"כ החכמה, אור מפנימיות נבנית המלכות 

שבת – המלכות  הארת  מאירה שבו  יום הוא

'חפצא', בבחי' היא המלכות ספי' והלא מלכתא,

'גברא') בבחי' שהוא הז"א כספי' [ובמקו "א (ולא ,

ע"ב) נב דף  ברכות  יעקב ענגיל (שארית מר "י  הבאנו 

על  בעיקר קאי  שבת דיני  האם זאת  חקירה שחוקר 

בבלי במח' זאת ותולה הגברא, על או  החפצא

עי ].áי"ש וירושלמי

ì"ðä øúéä êééù àì äëåðçá

 ìòå [ á שיכולה הנ"ל שדין  הא פירש  זה פי

הוא  הגוי , הדלקת  על לברך האשה

ששם  חנוכה נר  לגבי  ולא שבת, נר  לגבי רק 

_________________________

ידיה א . תפרוש  מהחופה או משחשכה מהטבילה ובבואה ברכה בלא לכתה קודם לכתחלה להדליק לה אין אבל שם, הרב ז"ל

קודם  להדליק  שלא זה על לסמוך לה אין השמשות בבין מהחופה לבא דעתה אם וכן לאורן שתהנה קודם אז  ולברך  הנרות  לפני

תהנה  שלא הנכרי הדלקת  אחר מיד ידיה פרישת ידי על היא ושתברך  השמשות בבין כשתבא להדליק  לנכרי ושתצוה לכתה

בדיעבד  מקום ומכל הנכרי. ידי על או לכן מקודם כבר דולקות והן להדליק וצונו תברך  שהאיך לפי ברכתה אחר עד לאורן

שתהנה  קודם היא ושתברך  להדליק  לנכרי לצוות לה להתיר יש  השמשות בבין ונזכרה השמשות בין קודם הדליקה ולא ששכחה

שההדלקה  אלא המצוה עיקר היא לאורה והתשמיש  ההנאה אלא בלבד ההדלקה אינה שבת  נר הדלקת מצות שעיקר (דכיון לאורן

דהיינו  המצוה עיקר קודם לברך יכולה המצוה בתחלת  בירכה ולא ששכחה וזו עליה מברכים ולכן זו למצוה והכנה התחלה היא

להתיר  אפשר אחד נר (אבל המצוה עיקר שזהו השלחן על אחד נר אלא להדליק תצוה לא מקום ומכל לאורן) שתהנה קודם

השמשות  בבין שבות בו שהתירו גדול כצורך זה הרי זו בברכה מאד נזהרות שהנשים שמאחר דלוק נר כבר שם יש אם אף  לה

עכ"ל. רס''א). בסי' שנתבאר כמו

הם ב. חפצא איסורי שבת איסורי אם  לחקור יצא י) (כלל דאורייתא אתוון בספרו ענגל מהר"י הגאון הנה שם, ממש"כ ונעתיק

שיהיה  מסתברא לא החפצא דמצד גברא, איסור אלא אינו בזמן התלוי איסור שכל נותנת הסברא גיסא דמחד גברא, איסורי או

איסור  כל דנקטה המשנה מלשון משמע  וכן דהיתרא, חפצא גופיה החפצא אותו יהיה אחר ובזמן דאיסורא חפצא אחד בזמן

חפצא  איסור דלמא או וכו', והקצירה החרישה כגון דחפצא, איסור ולא וכו' קוצר חורש דגברא , איסור בלשון שבת מלאכות

דלדעת  והירושלמי, הבבלי מח ' דהוא ענגיל הגר"י ומוכיח  בזמן. שתלוי אף  הוא חפצא דאיסור בפסח  חמץ באיסור וכדמצינו הוא



שבת  כט הלכות

הגוי הדלקת על לברך  ליהודי  אפשר  אי 

ברמב"ם ה"ט)כמבואר  חנוכה מהל ' ,(פ"ד

לספירת שייכים חנוכה שנרות  בזה והביאור 

החול  בימות  הם החנוכה ימות  שהלא הבינה,

הבינה ספירת  בהם בגמ'שמאיר  מרומז (וכן

'הונא' רב בתיבת הסוגיא שפותחת דחנוכה בסוגיא

הבינה) שם סג - שמיםשבגימ' ש 'כונן וידוע (ז"א),

הבינה)בתבונה נבנית(ספי' הז "א שספירת ,'

דנר  חיוב כן ועל הבינה, מספירת  בפנימיותה

הוא  שהגברא המדליק, לגברא שייך  חנוכה

היהודי שיברך שייך  לא כן  ועל הז"א, בבחי '

– היהודי  עשה שלא כיון הגוי הדלקת  על

בנוסח  מרומז  כן גם וזה מצוותו , את  – הגברא

שלגירסת חנוכה, נר הדלקת של הברכה

חנוכה, של נר  להדליק  אומרים לא האריז"ל

שהחיוב  בזה ומרומז  חנוכה', נר  'להדליק  אלא

החנוכה. נר להדליק הגברא על הוא

ìò êøáì ìåëé äëåðçá íâù äòãä øåàéá

 éåâä ú÷ìãä

 íðîà [âדעה לאברהם אשכחן חסד  (שו"ת

פ) סי' חנוכה מהדו"ת בנר דגם שס"ל

פי על מורנו בזה וביאר הגוי , הדלקת  על לברך יכול

אור  ויורד מאיר החנוכה שבימי  בקבלה הידוע

הבינה, במקום להאיר למטה דהחכמה הגבוה

יחוד שהוא מהאריז"ל  שאי' ד'נר' היחוד בענין (וכמרומז

הוי"ה  אלקים, הוי"ה אהי"ה, הוי"ה השמות  דג ' ושלם נאה

השלם  היחוד שענין היחוד, שלימות על המורה אדנ"י,

החכמה) אור כשמאיר רק החכמה הוא הארת ומכח ,

בחנוכה  שגם הנ"ל מ"ד לחד ס"ל בחנוכה המאירה

וכנ"ל  הגוי הדלקת על לברך  היהודי  יכול

לתקן  הגבוה האור יורד החכמה אור  כשכשמאיר 

– החפצא את  איש אף נר בחי' – הבית  åúéáå (בחי'

תיקון  על הברכה לברך יכולים שכן וכיון בחנוכה), הנזכר

דהגברא. בתיקון שחסר אף בהדלקה שנהיה החפצא

_________________________

החפצא, על האיסור חל דבגזילה יד"ח, בה יוצא אין גזולה מצה דהאוכל ע "ב) עב (שבת  שם דאיתא גברא, איסור הוא הירושלמי

שבת  דאיסורי הירושלמי דשיטת  וש"מ החפצא, ולא עבירה דעביד דאיהו יצא, שבת , הוצאת איסור בה שנעשה מצה האוכל אך 

עבירה, ממלאכת  שבת שלא נר נקרא גוי של דנר דידן, מסוגיא והוא חפצא, איסור דהוא מוכח דידן מש "ס  אך  הן. גברא איסורי

החפצא. מצד שבת  שלא ונקרא עבירה מלאכת בנר נעשית  מ "מ עבירה שום עבד לא שהגוי אף


