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ל"א-ל"ב)ממממּדּדּדּדֹוֹוֹוֹותתתת:::: י"ג, (במדבר ¦

 éë íéìâøîä  úùøôì äëîñð úéöéö  úùøô

 éðàä àåäù  íéðéòá àåä  íéìâøîä íâô ø÷éò

 éîùâä  óåâä ãåñá ãøôðä

éë' מעלה כלפי כביכול פירש"י ממנו' הוא חזק

סוטה בגמרא והוא ע"א)אמרו , שאמרו(ל "ה

כליו. משם להוציא יכול הבית בעל אין כביכול

ומשמע  ציצית, בפרשת הוא הפרשה סיום והנה

בפרשת דהנה המרגלים. של הפרשה לענין דשייך

ואחרי לבבכם אחרי תתורו  'ולא כתוב ציצית 

כמ"ש  הסתכלות  מלשון  הוא ציצית ענין כי  עינכם',

החרכים מן ד 'מציץ דף דציצית ב' דרוש שעה"כ (עי'

ז') סי' לקו"מ ועי' תתורוסע"ב, 'ולא ביה כתיב ולכן ,

מפגם  לברוח צריך כי  עינכם' ואחרי  לבבכם אחרי

ציצית, לפרשת  קרח מחלוקת  נסמכה ולכן  העינים,

חז"ל שאמרו  קרח)וכמו פ' הלבישן (תנחומא שקרח

רבינו משה על חלק  ועי"ז תכלת , שכולן  טליתות

ציצית פגם ידי  על הוא קרח מחלוקת  עיקר  כי  וכו ',

מוהרנ"ת כמ"ש  העינים, פגם יו"דשהוא (לקו"ה

ג ') אות  ג' הלכה העין מן שנתעלם בשר והוא הלכות .

דא"ק , העינים באורות שהיה השבירה שורש 

העינים. פגם תיקון ידי על הוא השבירה ותיקון 

פרשת בסוף ציצית פרשת  דנסמכה י"ל כן וכמו 

שהם  המרגלים, של הפגם ענין  גם הוא כי  שלח,

הנפרד  האני  את  לגמרי  לתקן  אפשר  שאי  חשבו

אין  דכביכול שאמרו וזהו  הגשמי , הגוף  שהוא

אפשר  שאי  דהיינו כליו , משם להוציא יכול בעה"ב

עד  ולעלות הכלים שבירת  את  בשלמות לתקן

ולכן  ית"ש. הבורא של האמיתי  האני של המדרגה

מלשון  שהוא ציצית פרשת  הפרשה בסוף  כתוב

להגיע  שצריך הסתכלותהסתכלות , של למדרגה

העליונים. בעולמות  פנימית 

 éðà ïéà ïéà éðà ãåñá  úåìùìúùää øãñ

åìèáìå ãøôðä éðàä úåìòäì  äãåáòä  úéìëúå

'úé àøåáä ìù éúéîàä éðàä äìâúéù ãò

àúéàåבדברי ועד"ז  הבעה"ת  בדברי  בספה"ק 

ית"ש  אלקותו  מגלה שהקב"ה הרש"ש 

ונקרא  עתיק , הנקרא א' ניצוץ בבחינת בתחילה

'אין ' ונקרא א"א הנקרא ב' ניצוץ ואח"כ (ע"ח 'אני',

פ"א) מ"ב דסדר שער חב"ד  בכתבי  ואיתא .

אין  אין אני שהם: מדרגות בד' הוא ההשתלשלות 

בחי ' הוא הצמצום קודם דבתחילה כלומר  אני ,

דא"ס , מלכות בסוד  ית' הבורא  של האמיתי  'אני '

ב"ה  הוי"ה שם ונתגלה א' צמצום נעשה ואח"כ 

הראשון , 'אין ' בחינת  והוא האצילות , עולם בסוד

בסוד  אלקים שם ונתגלה צמצום עוד נעשה ואח"כ 

שבגמר  עד  השני, 'אין ' בחינת והוא בי"ע עולמות 

למטה. הנפרד  ה'אני' מתגלה ההשתלשלות



לנפשך  חכמה דעה ד

äðäåלקחת הוא הבריאה וכל התורה כל תכלית 

בקודם  להכלל ולהחזירה הבריאה אחר  את

ולבטלו הנפרד ה'אני' את ולזכך ולעלות  הבריאה,

שבבי"ע, לאין  לעלות ובתחילה האלוקי, ל'אין '

עד  שבאצילות , גדול יותר  לאין  לעלות ושוב

סוד  את ומגלים ברדל"א הגנוזה למלכות  שעולים

עתיק  מדרגת  והוא הבורא, של האמיתי ה'אני '

הוא  דשם שהאין באופן כחדא, ואין  אני שהוא

ה'אני ' בבחינת עצם בדבקות להכלל הגמור הכליון 

ית "ש . הבורא של

äùòîå  äàúú àãåçé àåä úéùàøá  äùòî

 ï÷úìå  òéðëäì øùôà éàå äàìéò àãåçé äáëøî

äùòîã  ò"åçé éãé  ìò  ÷ø éîùâä óåâä éøîâì

äáëøî

ïéðòäå'ב וניצוץ א' דניצוץ המדרגות דב' הוא,

מעשה  בחי ' הוא השרשים בשורש 

בחגיגה  במשנה ואיתא מרכבה, ומעשה בראשית

ע"ב) ולא (י"א בשנים בראשית  במעשה דורשין  אין

ומבין  חכם היה א"כ אלא ביחיד מרכבה במעשה

שנים  בחי ' יש  בראשית  במעשה דהנה מדעתו ,

רק  יש מרכבה במעשה אך והבורא, הנברא שהוא

הם  אלו מדרגות  וב' הבורא, שהוא יחיד  בחי '

תחתון  דעת  כי  עליון , ודעת  תחתון  דעת בחינת

אחד . בחי ' עליון  ודעת שנים בחי' הוא

 äðäã'ב הם מרכבה ומעשה בראשית מעשה

ית', הבורא את  מרגישים איך מדרגות 

ואף  תתאה, יחודא בחי' הוא בראשית מעשה

אי מ"מ זו, במדרגה אמת  בדבקות  להיות שזוכה

והיצרים הגשמי  הגוף לגמרי להכניע רק אפשר

למטה  דהמלכות אף דהנה עילאה. יחודא בצירוף 

למעלה  הוא למעלה שרשה מ"מ הז "א, מתחת  היא

באופן  הענין מתחלף החמשים בשער ולכן מהכל,

והניצוץ  מלכות, בחי ' הוא עתיק  שהוא א' שהניצוץ

כי עליונות , ספירות  ט' בחי ' הוא א"א שהוא ב'

תיקונה  אך  הנפרד, האני סוד  הוא למטה המלכות 

של  האמיתי  האני  עד להעלותה הוא למעלה

המלכות בסוד מהכל למעלה היא ושם ית', הבורא

ברדל"א. הגנוזה

 à"àá åùøùå  úåáàä ãâðë  íéùàø 'âã ï"éù

åùøùå  úåäîàä ãâðë  íéùàø 'ãã ï"éùå

 ãåñá éúéîàä éðàä äìâúî  íùù  ÷éúòá

äðåéìòä  úåëìîä

äðäåדנשמת המוחין של השורש שהם התפלין

שכליים  ב' שהם שינין , ב' בהם יש  ישראל,

ג' של הוא אחד ושין  יתברך. הבורא להשיג איך 

ראשים  ד ' של הוא הב' ושין  אבות, ג' כנגד  ראשים

עד  בשרשו עולה אבות  הג' ובחי' אימהות , ד ' כנגד 

כי עתיק, עד  בשרשו  עולה אמהות הד ' ובחי ' א"א,

ושרשה  הק ', השכינה כנגד  הוא אמהות  ד ' בחי '

של  העצמי לתענוג שזוכה והיינו  ברדל"א, העליון

ה' 'אני ' של ההרגשה והוא הק', בשכינה הדבקות

נעשה  ועי "כ  הבורא, של ה'אני ' שהוא אלקיכם

למדרגת להגיע אפשר  אי ואמנם הגמור , כליון 

א"א, מדרגת של ב'אין ' קודם נכלל כאשר  רק  עתיק

יכול  אח"כ ורק ראשים, דג' השין  שורש שהוא

בסוד  האמיתי ה'אני' בחי ' ולהשיג לעתיק  לעלות

ראשים. דד' השין  שורש שהיא העליונה המלכות

 úìá÷å 'ïéàìéò  ìë ìò  äàìéò'  ÷" îøä  úìá÷

 úìá÷å 'ïééîéúñ  ìë  ìò àîéúñ'  ì"æéøàä

' ììë êá àñéôú  äáùçî úéì' è"ùòáä

äðäå רק והלכו עתיק של במדרגה פגמו  המרגלים

להיות צריך  באמת כי  א"א. של במדרגה

תחתון , דעת מצד רק  ולא עליון  דעת מצד  בדבקות

ישראל  דשמע יחו"ע של הדעת  הוא עליון  והדעת 

אנת אליהו: בפתח שכתב וזהו אחד, ה' אלקינו  ה'

סתימין , כל על סתימא עלאין , כל על עלאה הוא

בדברי ואיתא כלל, בך  תפיסא מחשבה לית

ז"ל מהאמיל לקו"תמהרי "א עם בסידור (מובא
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ער"ש ) במנחת  אליהו פתח דמדרגה àבפירוש

עילאין' כל על עילאה הוא 'אנת שהוא ראשונה

שהוא  שניה ומדרגה הרמ"ק, של הגילוי  הוא

הק ', האר "י  של הגילוי הוא סתימין ' כל על 'סתימא

כלל' בך  תפיסא משבה 'לית שהוא הג' ומדרגה

עילאה  של והמדרגה הק'. הבעש"ט של הגילוי  הוא

הוא  הרמ"ק  דקבלת הגילוי  שהוא עילאין  כל על

סתימין  דכל סתימו של והמדרגה יחו"ת , מצד

הוא  אך  יחו"ע, מצד הוא האריז "ל של הגילוי שהוא

הבעש"ט  משא"כ  להעליון, דהתחתון הביטול מצד

מחשבה  'לית של הדבקות  לגלות  התחיל הק'

בסוד  העליון, מצד  יחו"ע שהוא כלל' ביה תפיסא

תתענג  אז של מהמדרגה הנעשה הגמור  הכליון 

ברעותא  עצם לדבקות מגיעים ועי "כ  הוי"ה, על

ית'. הבורא של  האמיתי האני  בסוד דלבא

äðäã כל לקבץ האור  הוא הרמ"ק של השכל

הקדמונים  מכל הק' התורה של השכליים

השכל  שמתחיל אף הק ' והאר"י והראשונים,

שבו, ו "ק  בחי' רק  הוא מ"מ הבעש"ט, של והגילוי

הגילוי כערך  עדיין הוא הבעש "ט של הגילוי ובערך

המדרגה  הוא הבעש"ט של הגילוי  כי הרמ"ק, של

טוב' שם 'בעל וזהו בך תפסיה מחשבה לית  של

'שם  הנקרא הדבקות שהוא העצמי  השם שהוא

שלומד  התורה כל להעלות איך השכל והוא טוב',

של  האור  הק ' מהשכינה ולקבל אור, של למדרגה

_________________________

הראשון א. והוא הכל, והעושה והיוצר הבורא הוא יתברך שהוא היינו בחושבן' 'חד פירוש  בחושבן' ולא חד הוא 'אנת  שם: וז "ל

שאין  היינו בחושבן' 'ולא אבל פ"א), וארא אור תורה עי' המנוי אחד נקרא (וזהו בחושבן' 'חד נקרא וזהו ההשתלשלות , לכל

לרקיע, רקיע  בין וכן שנה, ת"ק לרקיע הארץ מן וכמו בעולמות, מדרגות רבבות רבוא שיש  שאף  להתבונן, יש וככה לך, ערוך

עולם  לגבי הגשמי שהעוה"ז שכן וכל הגשמית. העשיה עולם זה וכל חרדל, כגרגר ממש היא הארץ העליון, רקיע  שלגבי ויובן

הוא  כי ממש , ואפס אין בודאי היצירה, דעולם תחתונה מדריגה לגבי בכללו העשיה ועולם ממש . וכאין כלא הוא הרוחני העשה

הוא  כי הבריאה, דעולם התחתונה מדריגה לגבי וכאין כלא והכל מדריגות, וכמה כמה יש  היצירה ובעולם לגמרי. אחר עולם

המדריגות  כל כנגד הוא התחתונה שמדריגה היינו כולם, כנגד החיות  רגלי רז "ל אמרו הבריאה ובעולם לגמרי. אחר עולם

מדריגה  לגבי שלנו דעוה"ז  התחתונה שמדריגה ונמצא החיות , קרני עד כולם, כנגד החיות  קרסולי וכן ועשיה, יצירה דעולמות 

ערך  יהיה כן הבריאה, עולם לגבי הגשמי שעוה"ז שכמו לומר דעתך וסלקא וכו'. ממש  ואפס כאין הוא הבריאה, דעולם עליונה

שאינו  בחושבן', ולא 'חד וזהו וכלל כלל לך  ערוך אין אמר לזה ממש . אלקות מדריגות  לגבי הבריאה דעולם עליונה מדריגה

טל. שפע בספר כמ "ש  הרמ"ק  קבלת לפי הוא כן לגמרי. אחר ערך הוא אלקות כי לך , ערוך  אין כי כלל, בחשבון

מה  וכל הנ "ל, התבוננות  כפי חשבון ע"פ  הוא לך ' ערוך 'אין ענין להבין כי בחושבן, נקרא זה גם האריז "ל, קבלת לפי אבל

שום  בזה אין וא"כ זולתך, אין מ "ש  היינו בחושבן' ולא 'חד פירוש אבל לך . ערוך  אין ענין יותר יבין ויותר, יותר שיתבונן

יש  זה גם ז "ל, הבעש"ט קבלת ולפי חשבון. לעשות  ממה אין וא"כ הוא, לבדו והוא ממש, זולתו אפס  ממש אחד והוא חשבון,

שייך  ואין הוא, לבדו שהוא בחושבן' ולא 'חד פירוש עיקר אבל ומטה, מעלה חשבון יש  אחד בדבר גם כי 'בחושבן', לקרות

לפניו. שוין ומטה מעלה כי מדרגות , וחילוקי ומטה מעלה כלל

כל  ועל לך , ערוך  שאין ז"ל), הרמ"ק  קבלת (דהיינו הראשון פירוש  היינו עילאין' כל על עילאה הוא 'אנת  אח "כ שמפרש וזהו

זהב  מלשון הוא סתימו סתימין' כל על סתימו הוא 'אנת  וכלל. כלל אליו ערוך שאין כולא, על עילאה הוא שתתבונן, עילאין

ואין  אחד שהוא סתימין, דכל סתימו הוא עד"מ  כן ההוא, הזהב רק  ונשאר החנויות כל וסוגרים ההוא הזהב שכשמראים סגור,

כלל', בך תפיסא מחשבה 'לית אמר ואח "כ האריז"ל). קבלת (דהיינו הנ "ל השני הפירוש  כמו וזהו הוא, לבדו הוא רק  זולתו,

ההשתלשלות  כל נתהוה איך א"כ שוין, ומטה ומעלה הוא, לבדו שהוא מאחר כי ז "ל), הבעש "ט  קבלת  (היינו השלישי פירוש  זהו

מאן  ולית עלמין, בכולהו תפיס הוא כי כלל, בך תפיסא מחשבה לית  אמר ולזה ממש. הפכים שני והוא ומטה, מעלה ענין שזהו

עכ"ל. וד"ל. , וכו' בך דתפיס



לנפשך  חכמה דעה ו 

יכולים  ועי "כ  העצמי , בתענוג דבקות  והוא התורה,

עוה"ז . תאוות כל לבטל

äðåîàä éãé ìò  ÷ø éîùâä óåâä ï÷úì øùôà éà

 øåà úåéîéðô  ìò âðòúîù ïôåàá ïéò úá ãåñá

äøåúä

 äðäã'הד כנגד  שהוא ראשים ד ' של השין 

בת סוד  והוא האמונה, ענין הוא אמהות 

גלדי ותלת  עין, ובת  עין גלדי  תלת  ענין יש כי  עין ,

תפלות הג' בחינת והם אבות , הג' כנגד  הם עינא

להיות מספיק לא באמת אך  תיקנו , שהאבות 

דג' הדבקות שהוא התפלה של בדבקות רק מונחים

את גם צריך  אך  ראשים, דג' שין כנגד שהוא אבות

המדרגה  שהוא המלך  דוד  של הרביעית  המדרגה

תפלה, נעשית שהתורה המדרגה והוא עין , בת  של

שהוא  והאמונה התפלה של העליון  שורש  והוא

אפשר  אי  כי  הוי "ה, על תתענג אז  של המדרגה

ורק  השתוקקות, ידי על רק  עוה"ז  מתאוות  לצאת 

מצוות תרי"ג שהוא התורה אור על מתענג כאשר

הק' התורה ע"י כי כת"ר, העולים דרבנן  וז '

כלתה  בבחי' הגמור לכליון  להגיע יכול בשרשה

כי עוה"ז , מתאות  לצאת  יכול ואז  אף נפשי, זה בלא

תאוות ממציאות לצאת  קשה ומתפלל, שמשתוקק 

על  ן ' ואות  ח' אות שמקשר  חת "ן  סוד  וזה עוה"ז ,

נשמעים בנחת  חכמים דברי  בסוד הת ' (כמ"שידי

א') סי' .בלקו"מ

ìù äâøãîä àåä äøåúä úåéúåà ãöî úå÷áãä

 àåä  äøåúä øåà  úåéîéðôá úå÷áãäå à"à

äìòîìù  äìôúä ãåñá ÷éúò ìù äâøãîä

äøåúäî

êéøöå של הדבקות  עם רק לחיות לא לזכות

הדבקות עם גם אלא בראשית , מעשה

בחו"ל, שהיו המרגלים והנה מרכבה, מעשה של

מעשה  של הדבקות עם רק לחיות  יכולים היו

לך  דשלח מקמארנא הגה"ק  וכתב בראשית,

הנשמה, מצד  אותם שישלח היינו  לדעתך  אנשים

מצד  ולא הגוף  מצד  ללכת איך  רק  הבינו  לא והם

בכתבי איתא סיני בהר  רבינו משה דהנה הנשמה,

מדרגא  אלו יום במ' עלה רבינו  דמשה הגר"א

באמת כי  הק ', בשכינה בדבקות עלייה והוא לדרגא

בשכינה  הפגם מחמת  הוא המתעוררים הדינים כל

של  השכל וכל הדינים, כל משתלשל ומזה הק',

השכינה  עם דבקות  של שכל הוא התורה המשכת 

אחר  שהוא שלומדים התורות  כל ואמנם הק',

שהוא  א"א בבחי ' דבקות רק הוא באותיות  שכתוב

לשרשם  האותיות  את להעלות  צריך אך  ב', ניצוץ

התפלה  סוד  וזה הק ', השכינה שהוא 'אור ' בבחי '

ה' מבית  היוצא מעיין  בסוד  מהתורה שלמעלה

בלקו "מ ח')כמ"ש .(סימן

äæå שהוא הסתכלות מלשון  שהוא ציצית  סוד

אך  העליונים, בעולמות ההסתכלות 

התורה  של האותיות להם שיש  אף  המרגלים

הוא  אך לפנינו , הנמצאת  התורה בקיבוץ לראות 

קיבוץ  בחינת כי  הק', השכינה של האור  בלי 

בבחי ' ששרשה אבות  ג' של האור הוא הק ' התורה

הק' התורה של האור בשורש  הדבקות אך  א"א,

הגנוזה  במלכות  העליון בשרשה השכינה בסוד

אמהות הד ' של האור  בחינת הוא ברדל"א,

עתיק . בבחי ' ששרשה

 ãåñá äðéëùä  úùåã÷ àåä  ìàøùé õøà úùåã÷

 àúåòøá íöò úå÷áã àåäù  äùîã ïåéìò úòã

ìë  úììåëä äøåúä øåà  ùøåùá àáìã

 úåùåã÷ä

îéå" àìלזכות צריך  כי  הארץ" כל את  ה' כבוד

בסוד  'אני ' הנק ' הק' השכינה לכבוד

עליון  הכי  ובשורש  העולמים, כל מלכות  מלכותך 

רוצה  שהקב"ה המדרגה והוא א', ניצוץ נקראת 

קדושת שהוא ישראל ארץ קדושת  והוא שיתגלה,

קדושת שהוא הכרובים, שני  בין השורה השכינה

מש"ה  ר "ת  ה'כרובים ש'ני מ'בין שם הגנוז משה



תשע"ו  שלח פר' ז של"ס

נשא) סו"פ ציצית,(בעה"ט ידי  שעל הדבקות  וזה .

המדרגה  באמת והוא עליון, בדעת  שיסתכל היינו 

כלל, ביה תפיסא מחשבה לית  כי דלבא רעותא של

ידי על הרצון , בבעל נדבק דלבא ברעותא ורק

ואין  הוא אני אני  כי עתה ראו הנפש  לכלות שנכנס

עמדי. אלקים

êéøöå נמצא בתורה כי הק' התורה אחר לרדוף

הצרכים  וכל האדם שצריך הישועות  כל

ותענוגים  תאוות  אחר רודף  שהאדם ענין  וכל שלו,

ללמוד  וצריך התורה, אור  את  לו שאין  מחמת  הוא

והכל  לאה, דיני להמתיק ה' לשם לשמה תורה

וצריך  אמונה, ועם דבקות  עם לומדים שאין מחמת 

משחרי כל בבחי' הק' התורה אחר  לרדוף 

שצריך  הקדושה כל את יש ובתורה ימצאונני ,

וימים  שבת של הקדושות  כל דהיינו לקבל, האדם

הכל  המצוות , ומעשה ועבודות ותפלות  טובים

כל  של הקדושות  כל שכוללת  הק' בתורה נמצא

מונח  כאשר רק  הוא אך המצוות , וכל הזמנים

כל  בבחי' הק ' בתורה שמאמין באופן הק' בתורה

נמשך  והכל התורה, אותיות  כ"ב  שהוא ב"ך מעייני 

הבורא, וביחוד באמונה ומדבקות העצמי משם

התורה  יכולה התורה בקדושת מאמין וכאשר 

אך  העולמות, ולכל הקדושות  לכל אותו  להביא

יזמרך  למען הק ' התורה בכבוד  יפגום שלא בתנאי

וגו'. ידום ולא כבוד

éë היא הק ' והתורה כבודה, על מקפדת השכינה

ימצא  מי  חיל אשת  כמ"ש  הק' השכינה עצמה

הק' השכינה כי ש "ס, גי' של"ל יחסר , לא ושלל

וצריך  הק', התורה וכל הש"ס  כל כוללת חיל אשת

המדרגות כל שם ולחפש הק ' התורה אחר לרדוף 

אחר  שרודף  ובזכות  היחודים, וכל העולמות וכל

השכינה  כי הכרובים, שני מבין הק' התורה

רבינו משה במקום כי  אחד , דבר הוא הק' והתורה

ניצוץ  של הסוד יש  עצמו  שם הכרובים שני  מבין 

זכה  ועי "כ  השרשים, בשורש  התורה בחי ' שהוא א'

ואז  הקלי', כל המכלה התכלת בסוד  הגמור לכליון 

שהתורה  שחושב מי אך  החיצונים, כל לכלות  יכול

חוץ  בבחי' הוא ממילא הק', השכינה אינה הק'

המד  כל גנוז שבתורה יודע ואין ויש לארץ, רגות ,

התורה  כח יודעים שאין  בעולם כזה יצה"ר 

סוד  התכלית סוד התכלת  סוד  הק ' והשכינה

בשרשה. הק' התורה סוד  עצמו  שהוא האמונה

àåäå, עין עלי  פורת בן  יוסף פורת  בן מאה"כ 

יראו בעין  עין  של מדרגות  ב' שיש דאף

הנקראת מזה למעלה מדרגה יש  ציון, ה' בשוב

ידה  ועל עצמה, הקדושה השכינה והוא עין ' 'עלי 

של  ולאור התכלית שהוא התכלת של לאור  זוכים

וה' ב"ה א"ס  באור  בדבקות  ולהכלל אמת  הצדיק

גואל  בביאת ציון ה' בשוב יראו בעין שעין  יעזור 

אמן . בימנו  במהרה צדק



לנפשך  חכמה דעה ח

תשע"זנשאפרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז נשא פר ' של"ס

ׁשׁשׁשׁשננננהההה ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשייייםםםם ממממּבּבּבּבןןןן ללללממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפחחחחתתתתםםםם:::: אאאאבבבבתתתתםםםם ללללבבבבייייתתתת ההההםםםם ּגּגּגּגםםםם גגגגררררׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבנננניייי רררראאאאׁשׁשׁשׁש אאאאתתתת ¨¨¦§¤¦¨Ÿ§¥¥§©¥§¥£Ÿ¨§¦§§Ÿ¤̈ננננׂשׂשׂשׂשאאאא

עעעעבבבבדדדדהההה ללללעעעעבבבבדדדד צצצצבבבבאאאא ללללצצצצבבבבאאאא ההההּבּבּבּבאאאא ּכּכּכּכלללל אאאאֹוֹוֹוֹותתתתםםםם ּתּתּתּתפפפפקקקקדדדד ׁשׁשׁשׁשננננהההה חחחחממממּׁשּׁשּׁשּׁשייייםםםם ּבּבּבּבןןןן עעעעדדדד ¨Ÿ¨¨©¨¦§Ÿ¨¨©£Ÿ£Ÿ§¦¨¨¦¦£¤©¨§©̈ווווממממעעעעללללהההה

ּוּוּוּוללללממממּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא:::: ללללעעעעבבבבדדדד ההההּגּגּגּגררררׁשׁשׁשׁשּנּנּנּניייי ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפחחחחתתתת עעעעבבבבדדדדתתתת זזזזאאאאתתתת ממממֹוֹוֹוֹועעעעדדדד:::: ד',ּבּבּבּבאאאאההההלללל (במדבר §Ÿ¤¥Ÿ£Ÿ©¦§§Ÿ©¥§ª¦©£Ÿ§©¨

כ"ב-כ"ד)

 ç"ôøä  úåìòäì  äãåáòä àåä 'àùîìå ãáòì'

 ãåçéä úôéè  íäî  úåùòìå  úåìéöàì ïéöåöéð

ùà íéî øéåà  úðéçáá

 àúéàזאת עה"פ  מזידיטשוב מהרי"א בפירוש 

ולמשא, לעבוד  הגרשוני משפחות עבודת

הרפ"ח  שהם ע"ב, ד ' אותיות  הוא 'לעבד' דתיבת

דע"ב  ע"ב דהיינו ע"ב, פעמים ד' שהם ניצוצין 

א'ויר  ר "ת  הוא 'למשא' ותיבת ודב"ן, ודמ"ה ודס"ג

להעלות העבודה עיקר  כי הוא, והענין  א'ש. מ'ים

להעלות דהיינו  אצילות, של למדרגה בי"ע את 

היחוד  טיפת  במדרגת  שיוכללו עד  ניצוצין  הרפ "ח

אש . מים אויר  שה"ס  דאצילות

íéãå÷òã  äôá  åùøùå à÷éúòã äôä ñ"ä éðéñ

äðåéìòä  äìôúä ñ"äå äøåúä ìá÷ì êéøö  íùîå

äøåúä  ùøåù àéäù

 äðäåבכתבי ומבואר מסיני , תורה קיבל משה

דא"א  פה הוא שסיני  ותלמידיו  ,àהגר "א

_________________________

סוד א . הוא סיני שהר בליקוטיו הגר"א בשם הספר) בדפי ע "ב קל"ג (דף  רבא אדרא על חבר להגרי"א עולמים בית  בספר עי'

בתפארת  סין שמדבר (עי"ש  זעירא יו"ד בתוספת מלכות  סיני מדבר וז"ל: ט"ו) משנה (פ"ד יצירה לספר בהגר"א ועי' הפה,

בית  וע"ע  מדבריות . הז ' באמצע והוא הארץ של הפה הוא ושם כידוע , שלמה חכמת  במלכות ) והוא י' בו נוסף  סיני ומדבר

שבעת  רז"ל מ "ש  והוא דע "ק , לדיקנא למעלה ז "א עלה אז  תורה מתן שבעת שידוע וז"ל: הספר) בדפי ע"א צ"ד (דף עולמים

כל  נתבררו מ"ת בעת  שאז  ידוע כי כו', האלקים אל עלה ומשה מ "ש  גדול סוד והוא בישיבה, יושב כזקן ית' הוא נראה מ"ת

הר  כי וידוע זוהמתן, פסקה סיני הר על שעמדו ישראל וכמ"ש אדה"ר, חטא מחמת  שנתקלקלו הנשמות של שרשים רבוא הס'

סביב  העם את והגבלת  מ "ש  והוא דפומא, סחרני הם דיקנא תיקוני י"ג שכל דע "ק , בפה ששרשה נוק ' סוד הפה סוד הוא סיני

כו', בקצהו ונגוע  בהר עלות  לכם השמרו מ"ש עמוק  וז"ס הפה. המסבבים תיקונים י"ב נגד ישראל שבטי י"ב שהם ההר,

וז "ס סלחתי. לומר פומא יכול היה לא שערות , שם היה שאם משערות, פנוי הוא עצמו והפה הפה, סביב רק  הם שהשערות

וז "ס בסמוך . עוד ויתבאר כמש"ל השבועה סוד הוא דע"ק שבפה סיני, מהר ועומד מושבע  מ"ש והוא סיני. הר של השבועה

וידוע  הפרצופים, ובכל העולמות  בכל הוא וכן דעקודים, בפה כמו ספירות  י' כל כולל הפה שלעולם וידוע הפה, ע "י הדברות 

הוא  ע "ה רבינו שמשה ונמצא דיקנא, תיקוני בי"ג מושרשים שהם ישראל של שבטים י"ב כל כלל היה ע"ה רבינו שמשה

שירותא  ראשית נק ' שמו"ס  כו', לו ראשית וירא כמ "ש  ראשית  ע"ה רבינו משה שנק ' וז "ס  במו"ס , שלהם בשורש  מושרש 

למו"ס , לשורשו משה ג"כ עלה אז כמבואר, דע "ק  לדיקנא ז"א ע"י לשורשם ישראל עלו שאז  מ"ת בעת  ולכן כידוע , דאצילות 

עין, מכל ונסתר יום ארבעים בהר שהייתו וז"ס האלקים, אל עלה ומשה מ"ש והוא עילאה, גבורה בוצד"ק  שורש  הוא ושם

עכ"ל. וכו', כידוע וגניז סתים הוא שמו"ס 



תשע"ז  נשא פר' ט של"ס

עולם  סוד  שהוא דא"ק  פה בסוד  למעלה ושרשו 

בכורי הוא ישראל ארץ סוד והנה העקודים,

י'סוד  ב'רודים נ'קודים ע'קודים ר "ת  שהוא ענבי "ם

לאוצ"ח)מ'לכות בהגהות הרמ"ז וקבלת(כמ"ש  ,

בחי ' והוא דעקודים, פה שהוא בסיני תלוי  התורה

כי התורה, שורש  שהוא התפלות של העליון שורש 

אור  שהוא דנקודים, אורות  ה"ס  עצמה התורה

שבכל  התורה באור  ההסתכלות  שהוא העינים,

התורה  לחבר  וצריך  הקדושים, השמות והם דבר 

הכלי בחי ' שהוא הברודים, עולם שה"ס  התפלה עם

הנקודים  ליחד  הכח ואמנם דנקודים, לאורות

בתיבתוהברודים הנ "ל  מ'לכות  י'סוד  ענין (שהוא

התורה ענבי"ם) לשורש שמתחבר  ידי  על הוא ,

בחי ' שהוא מסיני ', תורה קיבל 'משה בבחינת

שורש  שהיא העליונה תפלה בחי ' והוא עקודים,

ש  בדיבור  ההתבודדות  סוד  והוא נכנס התורה, ע"י 

רוח  בחי' שהוא לבי  אמר לך בסוד הלב לפנימיות 

בלקו"מ כמ"ש קנ"ו)הקודש לעשות(סי' וצריך ,

תפלה  .áמתורה

äðäå שרואים דבר  שכל היינו  ולמשא' 'לעבוד

כל  כי  ה', לעבודת הכל להיות צריך בעולם

ד' יש דבר ובכל התורה, מאותיות הוא המציאות 

הרפ"ח  שהם דעסמ"ב ע"ב שה"ס ע"ב פעמים

שמעלים  באופן לאצילות , להעלותם וצריך  ניצוצין ,

היחוד  טיפת  בבחי' שיהיו  עד ע"ב פעמים הד'

מים  אויר בסוד טיפין  מג' כלולה שהיא דאצילות

לצדיקים  שמקושר  ומי למלכות, ולהמשיכם אש,

דבר  כל ומעלים התורה, אותיות  דבר בכל שרואים

עת בכל ודבוקים תפלות, מהתורה ועושים

עקודים, של עליונה בבחי ' ותפלות בהתבודדות

עי"כ  הנה הפסק , בלי עת  בכל תורה ולומדים

לחבר  הוא העיקר כי  למלכות , טיפין הג' מחבר

יה"ו בסוד  טיפות  הג' ה"ס דיהונתן  ודוד , יהונתן 

שה"ס  לדוד  ממשיכם והוא דיליה, חיצין  הג' שהם

המלכות.

äøåúä øåáéç àåä 'ð  úåà  íò 'ç  úåà øåáéç

íøáçì  çëäå íéãåøáå íéãå÷ð 'éçáá  äìôúäå

 ñ" äù çëá  äøåú 'éçáá áìä úåéîéðô é"ò

 úåããåáúää ñ" äå íéãå÷òä

äæå בלקו "מ כמ"ש  נ' אות עם ח' אות  חיבור  סוד 

א') והוא â (סי' חכמה, בחינת  הוא ח' דאות 

_________________________

באורך.ב. ב' פרק  ישכון' לבדד עם 'הן במאמר תשס"ה החכמה ים עיין

של ג . והחשיבות והחן ומתפללים, מבקשים שאנו הבקשות  וכל התפלות  כל נתקבלים התורה ידי על כי דע  שם: לקו"מ  וז"ל

ישראל ישר  של האמיתי וחשיבות חן הרבים בעוונותינו עכשיו כי בגשמי. הן ברוחני הן שצריכין מי כל בפני ונתרומם נתעלה אל

(משלי  נקראת  התורה כי ישראל, של והחשיבות  החן נתעלה התורה ידי על אבל אצלם, הוא והחן החשיבות עיקר עכשיו כי נפל,

והבקשות. התפלות כל נתקבלין זה ידי ועל ע"ב), נ "ד (ערובין לומדיה על חן שמעלה חן" ויעלת  אהבים "אילת  ה)

לו  שיאיר כדי דבר, בכל שיש והשכל החכמה אל עצמו ולקשר דבר, כל של בהשכל להסתכל תמיד צריך הישראלי איש כי

שכתוב  כמו דרכיו, בכל לו ומאיר גדול אור הוא השכל כי הדבר. אותו ידי על יתברך להשם להתקרב דבר, בכל שיש השכל

נו"ן  בחינת  ידי על אם כי אליו לזכות  אפשר אי מאד, גדול השכל שאור מחמת  אך וכו'. פניו" תאיר אדם "חכמת ח ): (קהלת 

הלבנה  כי לבנה, בחינת  וזה מלכות'. 'לשון רש"י ופירש  שמו", ינון שמש  "לפני ע "ב) (תהלים שכתוב כמו מלכות, בחינת  שהוא

אלא  כלום מגרמה לה דלית מלכות בחינת וזהו ורמ "ט:), רל"ח. ויחי (זהר מהשמש שמקבלת  מה אם כי מעצמה אור לה אין

שאינו  מי אבל החמה". כאור הלבנה "אור ל') (ישעי' ונעשה כנ "ל, שמש  בחינת ח 'כמה בחינת שהיא החי"ת, מן שמקבלת  מה

את  עשו "ויבז כ"ה) (בראשית  כמ"ש הבכורה את  שבזה עשו בחינת  זה דבר, בכל שיש והחיות והחכמה השכל אל עצמו מקשר

הרשעה  מלכות  בחינת וזה לבו". בהתגלות  אם כי בתבונה כסיל יחפץ "לא י"ח ) (משלי בחינת כנ"ל השכל דהיינו הבכורה"

וכו'.



לנפשך  חכמה דעה י 

עסק  ענין  והוא וכו ', דבר כל של בשכל ההסתכלות 

שהוא  הנקודים, אורות  בחי ' שהוא עת  בכל התורה

עם  לחברה וצריך דבר, כל של בשכל ההסתכלות 

מלכות בחי ' שהוא נ' בינה)אות בחי '(או שהוא ,

דנקודים, לאורות כלי שנעשה בפשטות התפלה

ידי ועל 'ברודים', שהוא התיקון עולם בחי ' והוא

צריך  כי  וכו', התפלות  כל מתקבלים נ' עם ח' חיבור

קיבל  משה של האור  עם התורה את לקבל יום בכל

הפה  מבחי ' התורה מקבלים וכאשר  מסיני, תורה

שם  שכתב בכח התורה עסק בחי ' שהוא דעקודים,

נ' אות  עם ח' אות לחבר  יכול שעי"כ בלקו"מ,

מקבל  עת ובכל והברודים, הנקודים נתקן  וממילא

והוא  ע"ב, פעמים ד' שהם חדשים שכליים האדם

מים  אויר לבחי ' שנעשים עד  לאצילות אותם מעלה

אש .

 äðäå'ח אות עת  בכל ומקשר בעקודים שדבוק  מי 

כי ובקשותיו  תפלותיו  מתקבלים נ', אות  עם

כמ"ש  הלב לפנימיות  התפלות  נכנסים עי "כ 

בח  והוא הנ"ל, החקיקה בלקו"מ שהוא ת' אות  י '

ונעשה  וח' נ' אות מחבר ועי "כ  הלב, בפנימיות 

והענין  נשמעים. בנחת חכמים דברי בבחינת נח"ת 

שהם  ע"ב פעמים דד ' הבירורים מעלה דכאשר  הוא

הרש"ש , מרן  כמ"ש  לדרגא מדרגא ניצוצין  הרפ "ח

משם  עולים דאצילות, עתיק  עד שעלו  אחר הנה

א"ק  בפנימיות  נכנסים ומשם העקודים לעולם

דא"ק  ס "ג ע"ב עד  עולים ומשם החזה, (עי'במקום

ע"ג ) כ"ז דף עולם ãנה"ש כי הלב, פנימיות  סוד וזה ,

מקום  שהוא דא"ק החזה פנימיות כנגד העקודים

אפשר  ואי  דא"ק, תפארת שהוא דכללות  הלב

העקודים  בעולם שדבוק  מי רק  ולפנים לפני  להכנס 

_________________________

ירגיז  'לעולם ע "א) ה' (ברכות  רז"ל שאמרו וכמו דסט "א מלכות  על להתגבר דקדושה מלכות לבחינת  כח  לתן אחד כל וצריך 

שם  רז "ל שאמרו (כמו בכח  עוסק שהוא התורה ידי על דקדושה, למלכות  כח נותן מה ידי ועל הרע'. יצר על טוב יצר אדם

משכהו  זה מנוול בך  פגע אם ע "ב) ל' (קדושין רז"ל שאמרו וכמו בתורה), יעסק לאו ואם מוטב, אזיל אי וכו', ירגיז 'לעולם

בחינת  שהיא החכמה מן חיות נ' בחינת שהיא המלכות  מקבלת  ואזי דקדושה, למלכות כח נותן התורה ידי על כי המדרש , לבית 

וכו'. נופל זה קם וכשזה החמה, כאור הלבנה אור ונעשה והנ ' הח ' ונתקשר ונתחבר ח',

נכנסין  ואין חן, להדברים שאין מחמת הוא הבקשות  נתקבלין שאין מה עיקר כי והבקשות , התפלות כל נתקבלים זה ידי ועל

של  בלבו הדברים שיכנסו חן, להמבקש שאין מחמת בלבו, הדברים שיכנסו מקום בלבו אין כאלו ממנו, שמבקשין זה של בלב

(משלי  התורה נקראת  כן ועל ח"ן, ונעשה כנ "ל והח ' הנ ' ונתקשרין נתחברין זה ידי שעל התורה, ידי על אבל ממנו. שמבקשין זה

שד  זוכה ואזי חן", "יעלת  בלב ה') הדברים שנכנסין חן דברי שמדבר מי כמו ובקשותיו, דבריו נתקבלין ואזי חן, דברי הם בריו

ממנו. שמבקשין זה דהיינו המתבקש ,

חקיקה  לשון שהוא ת"ו, בחינת  נעשה זה ידי על ח "ן, בחינת ונעשה והנו"ן החי"ת  ונתקשרו שנתחברו ידי על היינו ת ' בחינת וזה

ידי  על כי הבקשה, לקבל המתבקש  בלב מקום ונרשם נחקק  החן ידי על כי תו", "והתוית  י"ט ) (יחזקאל שכתוב כמו ורשימה,

והחקיקה  בקשתו, ויקבל בלבו דבריו שיכנסו כדי ממנו, שמבקשין זה בלב מקום חקק הח "ן שבחינת נמצא דבריו. נתקבלו החן

הנ "ל, והת ' הנ"ל חן בחינת  היינו דייקא, 'נחת' נשמעים", בנחת חכמים "דברי ט ') (קהלת וזהו כנ "ל, ת"ו בחינת זה ורשימה

עכ"ל. כנ "ל, בקשתו ונתקבל דבריו נשמעים ואז  נח"ת  אותיות  נעשה זה ידי ועל

ע"ב ד. עד ולהעלותם להמשיך צריך  דאצילות עתיק עד עלייתם ואחר לפרצוף מפרצוף הבירורים עליית  סדר בנה"ש עי"ש

שבמלכות  שלהם שרשים לעשר עתיק  נשמת עם הבירורים כל עולים ואז וז"ל: בפרטות העליה סדר שם וכתב דא"ק, וס"ג

הפרסא, גבי שעל דא"ק  החזה שבפנימיות הנקודות  לשרשי ומשם לחב"ד, ומשם לחג"ת  ומשם דעקודים לנה"י ומשם דעקודים,

הפנימיים  וס "ג דע "ב נת"א חלקי עם ועולים דא"ק , ההם לבירורים המתייחסים דפנימיות וב"ן דמ"ה טנת"א חלקי מתעוררים ואז 

לכל  המתייחסים דמ "ה טנת "א חיצוניות  חלקי מהמצח  ומוציאים וס"ג, ע"ב מזדווגים ואז  הפנימיים, ס "ג דע"ב לטעמים למ"ן

העליונות  ספירות  התשעה תשלום עם דס "ג ונקודות דב"ן טנת"א לצאת  חוזרים ומהעינים נקודה, דכל הבירורים אותם פרטי

עכ"ל. וכו', ולמטה דא"ק מטיבור ומתגלים אח "פ דרך  ויורדים דב"ן, וכלים אורות  עם דמ "ה וכלים אורות ומתחברים פרט, דכל



תשע"ז  נשא פר' יא של"ס

עולם  של האור שהוא הלב, פנימיות לו שיש

גם  עצמו  הוא מ"ן עליית  ענין כל ובאמת העקודים,

כמ"ש  ו "ק  דבחי ' יחודים שהוא אלא יחודים, בחינת

עקודים,äהתו "ח  בחי ' עד  מ"ן  מעלה כאשר  ולכן ,

א"ק , לפנימיות שהוא ולפנים לפני  שנכנס באופן

מחבר  עי "כ  העולמות , דכללות הלב פנימיות שהוא

בסוד  והברודים הנקודים יחוד  שהוא נ' עם ח'

ומלכות. יסוד  חיבור

 éãé  ìò  ÷ø ò"éá éðéðò ìë úåìòäì øùôà éà

ìëáù é÷ìàä øåàá  úåìëúñäå  äøåúä ÷ñò

ìáé÷  äùî 'éçáá  íé÷éãöì  úåøù÷úäá øáã

 éðéñî äøåú

åäæå'הד שמעלה גרשון, בני  ראש  את נשא

שנפלו הניצוצין  בחי ' שהם ע"ב פעמים

בבחינת אותם ומעלה האצילות , מעולם ונתגרשו 

עד  ע"ב פעמים ד' שמעלה דהיינו  ולמשא', 'לעבוד 

ממשיך  ועי"כ המעלות, רום עד  ומשם האצילות 

שה"ס  המלכות עד  אש  מים אויר  בסוד  היחוד טיפת 

העולמות להכיר הוא והדרך  מועד, אוהל

פה  שהוא מסיני  תורה קיבל משה של הראשונים

דהיינו העליונה, לתפלה התורה ולקשר דא"ק ,

עת, בכל האדם על העוברים השכליים כל לקחת

עומק  והוא אש , מים אויר  בחי' עד  אותם ולהעלות 

ההתבודדות. עבודת סוד 

éîå בי "ע עניני כל הרי  הק ' בתורה נדבק  שאינו 

האדם משגע  את על å ים אלא לזה עצה ואין  ,

הוא  שהכל ויודעים הבריאה עניני  את שלוקחים ידי 

שמות ד ' שהם ניצוצין  הרפ"ח שהם הק', שמות 

המלמדים  הצדיקים קול את לשמוע וצריך  ע"ב,

שהוא  ומי עת , בכל הבריאה את להעלות איך  דעת

אינו ממילא הצדיקים, קול את שומע שאינו חרש 

הלב, לפנימיות ולהכנס ובקשות  תפלות לדבר  יכול

יכול  אינו  ואז  מדבר, ואינו שומע אינו חרש סתם כי

ורק  עקודים, של העליון  דיבור של למדרגה להגיע

בחי ' שהם אמת מצדיקי  התורה מקבל כאשר

תורה  קיבל משה בחינת  בהתקשרות  ולומד  משה,

ע"ב, פעמים הד ' ולהעלות  לדבר הכח לו יש מסיני ,

אלוקיים. שכליים הם העולם עניני  כל איך ולראות 

 àåä  ä"éåä  íù ãçéì äåáâ êøåö  äãåáòä

äìòîìå 'ñøô ìá÷ì  úðî ìò àìù' ìù äâøãîä

'ñøô  ìá÷ì àìù úðî ìò' ìù  äâøãîä àåä  äæî

äðäå וכל לה', יודע הוא אחד  יום נקרא שבועות 

השבועות, בחג מחדש  התורה קיבל אדם

מפנימיות הקב"ה עם לדבר  להתחיל עתה וצריך 

ד' שהוא מבין ואינו שלומד  דבר בכל ולראות הלב,

להעלות שצריך ניצוצין  הרפ "ח שהם ע"ב, פעמים

עניני בכל וכן  ולמשא', 'לעבוד בבחינת  אותם

כל  להעלות  וצריך ע"ב, פעמים ד' הוא הכל העולם

דירה  בבחי ' מקום בכל ית' יחודו ולגלות  דבר 

_________________________

י"א ה. בהערה ושם ג', אות שעות  דכ"ד הכוללים זו"ן למאמר בהקדמה תשע "ג החכמה ים ועי' ע"ב, ט"ז דף חכם תורת עי'

ואכמ "ל. זה, יסוד בענין לתו"ח  ציונים כו"כ

ידי ו. על הוא הרע היצר של הכנעתו שעיקר היינו וכו', אהי"ה' עלה דחקיק באלותא ליה 'ומחינן וז "ל: הנ "ל לקו"מ המשך  עי'

י"ד  בתרא (בבא וי"ו ורחבן וי"ו ארכן הלוחות כי וא"ו, בחינת היא והתורה הוא, ברוך  הקדוש  של שמותיו כלה שהיא התורה

ה  וכו', אהי"ה עלה דחקיק  מקלות  דהינו אלותא, בחינת וזהו צורת ע "א), הוא והוי"ו וי"ו, בחינת  שהיא התורה בחינת שמות , יינו

משוגע  האדם את  לעשות  שרוצה הרע היצר את  מכניע  היא הקדושה שהתורה היינו יתברך, השם של שמותיו כולה והיא מקל,

שטות ', רוח  בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם 'אין ג') (סוטה רז"ל שאמרו כמו משוגע הוא עבירה בעל כי ושלום, חס ממש 

מכין  שבזה ושמות, מקלות בחינת הוא שעוסקין התורה ממש  כן כמו שמות, עליהם ולשום להכותם צריכים שהמשוגעים וכמו

שמות ' עליה דחקיק באלותא ליה 'ומחינן בחינת בו, שנכנס שטות  והרוח השיגעון את האדם מן ומגרשין הרע היצר את ומכניעין

עכ"ל. וכו', כנ "ל וכו'



לנפשך  חכמה דעה יב 

ולא  הוי "ה, בשם דבוק להיות  וצריך  בתחתונים,

רק  שדבוק  דהיינו שם, פלג שהוא פלגשים בבחי '

אלא  הוי "ה, דשם בי"ה רק או  הוי "ה דשם בו "ה

ב"ה, הוי "ה שם לכל שהוא גבוה לצורך העבודה

כי מזה, גבוהה יותר  למדרגה לעלות ואח"כ 

עובד  של מדרגה רק  נקרא גבוה לצורך  העבודה

הוא  מזה ולמעלה פרס , לקבל מנת על שלא

יותר  שהוא פרס , לקבל שלא מנת על העבודה

כמו פרס לקבל מנת  על שלא מהעבודה גבוה

ז "ל מקמארנא הגה"ק אבותשביאר על חסד (נוצר

ג ') משנה א' משם æ פרק שלמעלה המדרגה והוא ,

ב"ה  א"ס אור  לגלות הוא ענינו  שכל הוי"ה,

בשוב  יראו  בעין  לעין  שנזכה יעזור וה' בעולמות .

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת ציון  ה'

_________________________

על ז. 'שלא ושנו אחריו חכמים באו למינות , זה ידי על וכשיצאו לקבל' שלא מנת  'על לימד ואנטיגנוס  שם: חסד נוצר וז"ל

שיהיה  המציאות , וביטול לדבקות ועבודה תורה ידי על לבוא צריך  כי אנטיגנוס  וכונת אנטיגנוס, כונת  יבינו לא השוטים כי מנת ',

מקבל, ולא משפיע  דמטרוניתא, בעלה השכינה עם מתיחד אלא דבר, לשום יקוה לא אשר יתברך  באורו בטל ממש, 'אין' בעיניו

לקבל' שלא מנת  'על וזהו הקודש , ברוח  עבודה לבעלי אלא זה יושג ולא ממש, 'אין' בעצמו והוא משפיע , צינור ממש ונעשה

מנת ', על 'שלא כפשטות  חכמים שנו העולם לרוב אבל זאת, ממדרגה נופל דבר, שום לקבל ישות איזה בדעתו יצויר אם כי

עכ"ל. מזה, גדול לשכר תקוה ולמה טוב, בעצמו והוא מתוק, באור בתענוג משמחה מאהבה עבוד

הנדמ "ח ) חסד נוצר על וביאורים בערות שהביא כפי רני, ד"ה תצא (הפטרת  אפרים מחנה דגל עי' הק ', מהבעש"ט דבריו ומקור

המשמשים  כעבדים הוו אלא פרס לקבל מנת על הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל מ"ג) פ"א (אבות  לבאר ונקדים וז "ל:

הגירסאות  ששני זללה"ה מאא"ז  ושמעתי פרס', לקבל שלא מנת 'על אחרינא גירסא ויש פרס, לקבל מנת  על שלא הרב את 

איזה  על כשמתפלל דהיינו וגדולה, נכונה עבודה הוא פרס ' לקבל מנת  על 'שלא כי והוא מזו, למעלה זו מדריגות והם נכונים,

ועשיותיו  האדם עבודת כל וכן יבוא, לא יבוא לא ואם יבוא יבוא אם עליו מתפלל הוא אשר והדבר גבוה, לצורך כוונתו יהיה דבר

עם  לדבר בוער ולבו מאוד ורוצה שחפץ למי משל דרך  על נשגבה בחינה עוד ויש  הנאתו. דבר לשם ולא שמים לשם יהיה

המלך, עם תמיד לדבר ורצונו חפצו אשר הזה וכשהאדם בקשתו, ימלא שאלה איזה שישאל מי שכל ואמר גזר והמלך  המלך,

יותר  רוצה הוא לכן המלך, עם לדבר עוד לו ומה חסרונו, וימלא המלך לו יתן פן מתירא המלך , לפני מבוקשו לדבר כשבא

כ  מבוקשתו, לו ימלא תפלה שלא א') ק "ב (תהלים וזהו עמו, ולדבר פעם באיזה המלך לפני עוד לבא דבר איזה לו שיהיה די

בש "ס שאיתא דרך על והוא שיחו, ישפוך  ה' ולפני הוא עני של התפילות  כל פירוש שיחו, ישפוך ה' ולפני יעטוף  כי לעני

אבות  על ביתו' 'זקן בספר (וע "ע עכ"ל. פרס ', לקבל שלא מנת 'על וזהו הקטן, דשמואל במעשה לזה רמז  ע "א) כ"ט  (ברכות

נ"ג). ואות  מ "ט אות חסד נוצר על וביאורים בהערות  כמובא ל"א ואופן י' אופן שם



תשע"ז  בהעלותך פרשת דא"ח יג ליקוטי 

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

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

–––– ð"á úååöî 'æ ìò  ò"éæ õéùáééà é"øøä éøáã

äøåúä  ìë éùøù

êúåìòäá [ à.'åâå úåøðä úàדברי על חזר

אייבשיץ  הרר "י  הרה"ק זקינו

פרשתן)זי"ע בריש  יהונתן אל (תפארת דבר  וזל"ק,

מול  אל הנרות את  בהעלותך אליו ואמרת  אהרן 

במדרש  איתא הנרות , שבעת יאירו המנורה פני

חלש  קרבנותיהם הקריבו  דנשיאים אהרן  כשראה

ונרות בטלים יהיו  הקרבנות כי הקב"ה א"ל דעתו 

דהא  הרמב"ן  בזה תמה וכבר  לעולם , קיימין  שלך 

לבאר  ונראה החורבן, אחר  בטלים יהיו  הנרות  גם

נכללים  מצות  תרי "ג כל כי הוא הענין  כי המדרש

מצות תרי"ג לכל עיקרים והם נח בני  מצות  בשבע

ומזה  ענפים, הם מצות  ותרי "ג שרשים שהם רק 

הענפים  השיג כי  בכללה התורה כל אברהם שמר 

של  כללות  נרות שבעה מורה וע"ז  השרשים, מן

פני מול אל והכל אור, ותורה מצוה נר  כמ"ש מצוה

לכל  כלל שהם ז' הכולל התורה שהוא המנורה

סובב  זהו כי יאירו  המנורה פני מול אל וזהו הנרות 

אחד  הכל והתורה והמצות לתורה המצות  כוונת

צדקו למען חפץ ה' הנרות  על במדרש דרש  ולכך

וידוע  התרי "ג נשתרבב מצות  ז' דע"י  תורה, יגדיל

כמ"ש  הקרבנות כמו מכפר  התורה החורבן דלאחר 

בטלים  הקרבנות  כל וזה וכו' בתורה העוסק  כל

יבטלו לא ומצות התורה על המורה שלך אבל

עכל"ק . וכו '. בתורה העוסק  כל לעולם

åðééäåשרשי ז ' על מרמזים שבמנורה נרות שהז'

עמודיה  'חצבה נאמר שע"ז  התורה כל

התורה"ק  על רומזת  שהמנורה [וכידוע שבעה',

שהם  נח בני מצוות  הז' שהמה לעולם], המאירה

שאפשר  דרך  ויש התורה, כל ועיקרי  להשיג שרשי

וזכה  מצוות, התרי "ג כל את ב"נ מצוות הז ' ע"י 

הנרות ז' הדלקת  ענין ג"כ  וזה כנ"ל, אאע"ה לזה

התורה"ק  שרשי  ז' את להאיר ע"מ הכהן דאהרן

לעולם. קיימים שהם בעולם,

 ÷"äøåúä ìë éùøù –––– '÷ä 'éôñä 'æ

óéñåäå [ á מרמזים הנרות ז ' קבלה שע"פ לבאר

כל  שרשי  שהם הק' הספירות ז ' על

ספי ' ז ' שהוא הז"א כנגד  שהתורה"ק  [כידוע התורה

בז"א) הנכללת  הנוק ' בתהילים(עם נאמר  וע"ז (קיט,],

שיש קסד ) צדקך , משפטי  על הללתיך ביום שבע

שבע  בה שיש כיון  הלולים בשבע התורה על להלל

נחלקת שהתורה"ק בחי' שיש  אי ' [וכן  שרשים

דידן שפרשה היות  הז "ס, כנגד  ספרים, (פר'לשבע

שהוא בהעלותך ) הארון בנסוע ויהי  פר ' את  בה יש 

בגמ' כדאי' בפ "ע, ע"א)ספר קטז דף  וא"כ (שבת  ,

שקודם  חציו  ספרים, ג' בבחי ' הוא במדבר חומש 

הארון  בנסוע רביעי)ויהי  הארון (ספר בנסוע ויהי ,

חמישי) במדבר(ספר חומש של השני  חציו  (ספר ,

דבריםששי) חומש שביעי), ברמב"ן (ספר אי' וכן .[

הגמול עלבשער  בפירוש  דבריו תמצית  (מובא

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים
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ס"ב  תשובה מהל ' בפ"ט אנו)áהרמב"ם שבזה"ז 

הז' כנגד  חכמה מדרגות  ז' רק  בתורה"ק משיגים

במנורה. נרות ז ' ישנם זה וכנגד הק', ספי '

'àöú éúàî äùãç äøåú' øåàéá

 ì" úòìå [â' ג )אי יג , מאתי(ויק "ר חדשה ש 'תורה

לא  התורה ש 'זאת שאע"פ תצא',

המוחין , יתגלו  לעת"ל מ"מ לעולם, מוחלפת' תהא

והיינו התורה"ק , בתוך הגנוזים העליונים הג"ר

שיתגלו התורה, חידוש על הכוונה 'חדשה' שתורה

העליונים המוחין  בתוך (הג"ר)לעת "ל שגנוזים

הז"א)התורה"ק  פנים (בתוך התורה כל תקבל ועי "ז 

שתיקרא עד  חדשה.(כביכול )חדשות תורה

 éðéñ øáãîá ø"âä  úâùäì é"ðá  åëæ àìù àä

øàéáå [ã צריכים היו בנ"י  שבאמת  בזה עוד 

את גם סיני במדבר כבר לקבל

ברחו בפרשתינו  ברש "י  שכמובא היות  אלא הג"ר,

בזה  הספר , מבית הבורח כתינוק  סיני מהר בנ"י 

העליונים  והמוחין  הג"ר  את  לקבל הזכות  את  אבדו

ירדו וכו ' הבורח כתינוק שבבריחתם שבתורה,

עליונים  במוחין השגה לו  שאין תינוק  למדרגת 

רק  המצוות  כל התינוק ומקיים בהם חפץ ואינו 

בנ"י אצל נשאר  וכך פנימיים מוחין ללא בחיצוניות 

ללא  בלבד חיצוניות בבחי' התורה כל דקיום האופן

ירשו לא [וע"כ  שבהם, העליונים והסודות המוחין

עממין  שבעה ארץ את  רק  אר"י בירושת בנ"י 

קי ולא הספי ', ז ' הקינישכנגד  ארץ את  עדיין  בלו 

זה  שאת דג"ר, המוחין  שכנגד והקדמוני הקניזי

וכן  שבתורה. הג"ר  את כשיקבלו  לעת"ל, רק  יירשו 

בחז "ל ע"ב)אי' יג  על (ערכין 'למנצח עה"פ

עשור' 'עלי  עה"פ  וכן  ישנם â השמינית', שבזה"ז  ,

המוזיקא  בחכמת  ידוע וכן  בכינור , מיתרים ז ' רק 

קולות  של דרגות ז' רק בה שהם (טענע"ר)שיש

הג"ר  את גם בנ"י  כשיקבלו ולעת "ל הספי', ז' כנגד 

ועשרה  נימים עשרה של כינור יהא שבתורה

קולות]. של דרגות

'÷ä ñ"æä ìà  ÷" äøåúä øåùé÷ úìòî

øáéãå [äזה ענין ידיעת ממעלת (לקשר מורנו

הק ') הז"ס לענין התורה"ק  שא'כל  ,

בנפש  הקלה נהיה שעי"ז בזה, שיש מהמעלות

נפש  שבטבע התורה"ק , והשגת קניית  לענין האדם

התורה  וידיעת  השגת אחר מחיפוש  קושי יש האדם

ים מיני  ורחבה מדה מארץ היא (כלשון שארוכה

ט) יא, באיוב מוגבלתהפסוק האדם שנפש  שכיון  ,

_________________________

השכר ב. עולם הוא הבא העולם כי מוכיח מקומות בכמה הנה הגמול. בשער ז "ל הרמב"ן ז "ל וז"ל, שם, בפירוש מש"כ ונעתיק 

הקב"ה  שעתיד עולם והוא הוא התחייה עולם אלא עדן גן שקרינו הנשמות עולם ואינו המתים בתחיית  מחיה שהקב"ה לאותו

בגידים  וגומר ובבשר בעור מתחיל בעוה"ז אדם יצירת מה אמרינן רבה ובבראשית המתים. ותחיית  המשיח  ימות  לאחר לחדש

נימין  שבע  של המקדש בית של כנור אומר יהודה רב תניא וכן ועצמות  בגידין וגומר ובשר בעור לעוה"ב מתחיל כך  ועצמות 

ושל  השמינית  על למנצת  שנאמר שמונה המשיח  ולימות  שבע  אלא שובע תקרי אל פניך  את  שמחיות שובע  עליו שנאמר היה

הנתלית  המחשבה להשגת  רמז במקדש  הזמר וכלי הכנור כי הענין ופירוש  וכו'. נבל ועלי עשור עלי שנאמר עשר הבא עולם

ברוח  החכמים ישיגו בעוה"ז  והנה הקדש, רוח וזה ורוח  ודבור קול שאמרו כענין כמוזיק"א דק  דבר בגשמיות ואין הקודש  ברוח 

ובמשכן במקדש  אורן וידבק ספירות  שבע מנורה הקדש של נרות בשבע שבע ונרמזות את  אמר בלעם גם הקרבנות ובקצת 

שמינית  ספירה תושג המשיח ולימות  בעוה"ז , הקול כלי שבע בכנור ירמזו לכך הידיעה בה"א אותם והזכיר ערכתי המזבחות

שם. הפירוש עכ"ל וכו'. ומופלא נכבד ענין וזה אותן וירמזו ספירות לי' שלימה ההשגה תהיה ולעוה"ב אותה, וירמזו

תיקרי ג . אל פניך [את ] שמחות  שובע  שנאמר היה נימין שבעת  של מקדש של כנור אומר יהודה רבי דתניא שם, הגמרא ז "ל

עשור  עלי שנאמר עשר הבא עולם של שמינית  נימא על השמינית  על למנצח  שנאמר שמונה המשיח ימות  ושל שבע  אלא שובע

ע"כ. חדש. שיר לו שירו לו זמרו עשור בנבל בכנור לה' הודו ואומר בכנור הגיון עלי נבל ועלי



תשע"ז  בהעלותך פרשת דא"ח טו ליקוטי 

מוגבל  שאינו  דבר  השגת  אחרי  לרדוף לה קשה

בחז"ל שמצינו ע"א)[ואף כא דף שיש (עירובין

הגמ' וז "ל כמגילה גדולה שהיא לתורה גבול כביכול

ויאמר  דכתיב ופירשו עדו בן  זכריה שבא עד שם,

עפה  מגילה רואה אני ואומר רואה אתה מה אלי 

וכי באמה עשר  ורחבה באמה עשרים ארכה

היא  וכתיב בעשרין  עשרין לה הויא לה פשטת 

לה  הויא כמה לה קלפת  וכי ואחור  פנים כתובה

ושמים  מים בשעלו  מדד  מי  וכתיב בעשרין  ארבעין

משלשת אחד כולו העולם כל נמצא וגו ' תכן  בזרת 

זו שמדה כיון  הרי ע"כ . בתורה, ומאתים אלפים

תפיסת כלפי  הרי העולם מכל פעמים אלפי גדולה

אך  גבול], כבלי  זה נחשב הנפש  והשגת 

מסוים, גבול בתוך  התורה"ק  את  כשמגדירים

בחז"ל  מצינו  וכן  האדם, אל זאת ומיקל מועיל

ח) ה, ר'(שהש "ר וז "ל, תלתלים, קווצותיו עה"פ 

מי עפר  של בתלוליות  קרא פתר  דצפרין  יוחנן

מי זה את  לקצות  יכול מי אומר מהו טפש שהוא

משפלות שתי  קוצה הריני אומר  מהו  פקח שהוא

שאני עד כן  ולמחר  בלילה משפלות  ושתי ביום

כולה, את éî קוצה  øîåà  ùôè àåäù éî êë

 íéùìù ïé÷éæð äøåúä ìë ãîìì ìåëé àåä

øîåà íëçäå íé÷øô íéùìù  íéìë íé÷øô

øçîì  íéúùå íåéä úåëìä éúù ãîåì  éðéøä

.äìåë  äãîåì éðàù ãò. ע"כ

' íãà - äøåúä úàæ'

äæå [å של מההגדרה שישנם מהתועלות  אחד

שזו ספירות , ז ' – הז"א בבחי' התורה"ק 

שהיא  להתורה"ק ומספר  גבול נתינת  בחי '

האדם, נפש וצורת ערך כפי  ומוגבלת  מותאמת 

וכדכתיב  מידות , לז ' במידותיו מחולק הוא שגם

את כביכול שמעמידים שע"י  אדם', התורה- 'זאת

התחתון  האדם ודמות  בצורת  שהיא התורה"ק 

בתורה"ק ) הוא וכן מוחין, וג "ר מדות ז' בו (שיש

אחרי ולימשך לידבק האדם נפש  מתיישבת 

התורה"ק .

 úâùä áåéçì ìåáâ  ùéù áøä  ò"åùä ÷ñô

 ÷"äøåúä

íðîà [æ'בהל הרב בשו "ע מזה טפי  אשכחן 

ה"ה)ת "ת שיש (פ"א להלכה שפוסק

גבול  בהשגת  מחויב שהאדם בתורה"ק, גבול בחי '

בהשגת חובתו ידי  יצא זה גבול שהשיג ואחרי  זה,

ויכול  בתורה, עוד להשיג שוב מחויב ואינו  התורה

שבעצם  שאף  ה', דבקות  לרכוש  עצמו  לפנות 

שנתחייבנו בהחיוב מ"מ סוף לה אין  התורה"ק 

שם, הרב השו "ע וז "ל וסוף, גבול לה יש  בהשגתה

התורה  כל ללמוד  אפשר  איך האדם יאמר ואל

ותכלית קץ לה אין התורה הרי  כולה פה שבעל

מאד  מצותך  רחבה קץ ראיתי תכלה לכל כמ''ש 

וגו'. מדה מארץ ארוכה úîàá ונאמר éë

 õ÷ ïäì ùé  åðéðáìå  åðì úåìâðä úåëìää

 åðì  åìâúðù íéùøãîä ïëå øôñîå úéìëúå רק

לפשטי אפילו  ותכלית קץ אין  עצמה מצד שהתורה

על  דורש היה עקיבא ורבי בה. הצפונים דרשותיה

הגיע  ולא הלכות  של תילים תילי וקוץ קוץ כל

ותכלית קץ אין  וכן עדיין . דרשותיה לתכלית

בטעמיהן  והפלפול ההלכות טעמי לעומק 

ועי''ז  נדרשת שהתורה במדות ובדרשותיהן 

למי ותכלית קץ לאין  הלכות חידושי  ג''כ  יתחדשו 

שבע''פ  התורה כל תחלה שגמר אחר לזה שזוכה

חכמים  שאמרו כמו כל. לעין ונגלות לנו המסורה

בעומק  עיון שהוא ליסבר  והדר אינש ליגמר 

שם פוסק  וכן  עכ"ל. שיתבאר. וכמו (בפ"דהטעמים

שהשיגוה"ה-ו) שאחרי הראשונים החסידים על

תשע  יום כל לעסוק  יכולים היו דהתורה"ק  זה גבול

י ''ח  בתפלת ואפילו וז "ל, התפילה, בעבודת  שעות 

אחת שעה שוהין היו הראשונים שחסידים אמרו

י '' תפלת בכל יום שלימה שבכל תפלות משלש  ח

אחת ושעה תפלה כל קודם שלימה אחת ושעה

ביום  שעות ט' שוהין ונמצא תפלה כל אחר  שלימה

תורה  שתלמוד  אף  תורה לביטול חוששין היו ולא

הכל  לאדון  דעתם מקשרים שהיו מפני כולם כנגד 

עד  אמיתית  ודביקות עזה ואהבה ביראה ב''ה



לנפשך  חכמה דעה טז 

ומצות הגשמיות  להתפשטות  מגיעים שהיו 

גדולה  היא ואהבה ביראה האמיתית הדביקות 

חכמה  ראשית כמ''ש  אליה וקודמת ת''ת  ממצות

ה'. àì יראת  íéðåùàøä íéãéñç  íâ î'' î êà

 éðôî àìà äìôúá êë ìë úåäùäì íéàùø  åéä

 ìòáùå áúëáù äøåúä ìë  äìçú  øáë  åãîìù

 äøåúä úåòéãé åîéé÷å  äìåë  äô שמתוך

ומתקיימת משתמרת תורתם היתה הם שחסידים

תלמוד  שמצות  רק  מהם. משתכחת  ולא בידם

זו מצוה וכנגד ולילה יומם בו  והגית  היא תורה

ואהבה  ביראה האמיתית  הדביקות מצות  שקולה

במצוה  העוסק כל כדין זו ממצוה ליפטר אמיתית

התורה  ידיעת  מצות כנגד  לא אבל מהמצוה פטור

עכ "ל. וכו'. ח''ו ממנה וליפטר

 ãåçé úìåãâå ,úååöîä â"éøú ïéðî úìòî

äáëøîä

ïðéæçå [çאת שחילק שם הרב מהשו "ע ג"כ 

מנין  ע"פ התורה"ק  השגת קיום

שם כמש "כ מצוות , ה"ד )דתרי"ג וכן (פ"א וזל"ק ,

לבא  צריכה מישראל נפש  שכל האמת חכמי  אמרו

מצות התרי ''ג כל שתקיים עד  רבים בגלגולים

לימוד  הוא ומחשבה ודיבור  ומחשבה דבור במעשה

זאת פסוק על חכמים שאמרו  דרך  על הלכותיהן

חטאת בתורת העוסק  שכל וגו' החטאת תורת

צריכה  נפש  שכל האמת  חכמי  אמרו ועוד  כו' כאילו 

יכולה  שהיא מה כפי בפרד''ס  לעסוק לתיקונה

הרבה  ולידע להשיג שיכול מי וכל ולידע להשיג

לבא  צריך  מעט אלא וידע השיג ולא ונתעצל

לנשמתו שאפשר  מה כל וידע שישיג עד בגלגול

הן  ההלכות  בפשטי  הן התורה מידיעת  להשיג

יכולה  שנשמתו  מה כל כי  וסודות ודרשות ברמזים

שלימותה  תיקון  זהו התורה מידיעת  ולידע להשיג

החיים  בצרור ולהשתלם להתתקן לה אפשר ואי

זו ידיעה בלתי משם חוצבה אשר  במקורה ה' את 

ותלמודו לכאן שבא מי  אשרי  חכמים אמרו  ולכן

הזה. לעולם בגלגול לבא יצטרך  שלא כדי בידו 

האדם, וגידי אברי  תרי"ג כנגד  ג"כ שהוא עכ"ל,

כפי  דהתורה זו חלוקה שע"י ודוגמתוכנ"ל ערך

האדם אברי צורת  רמ"ח כנגד עשה מצוות (רמ"ח

גידיו) שס"ה כנגד תעשה לא ושס"ה נכנסתהאדם, ,

התורה"ק  את ולהשיג להכיר  האדם בנפש  תשוקה

הפרטי הגבול ואל לדוגמתו  מכוונת  שהיא

כוונת גבי  ששייך  דבר ג"כ [וזה שלו, והצמצום

בכוונה  הק' האר"י שהפליג הק', לשכינה המרכבה

נ )זו  דף  כ "א יחוד  רוה"ק  לאדם (שער ראוי וזל"ק,

מדור  הוא כאלו עצמו  את  ולהעריך לכוין  תמיד

ויברא  כתיב הנה כי  הקדוש האצילות  אל וכסא

בצלם  כי  וכתיב שם בצלמו האדם את אלהי "ם

האדם את עשה ט')אלהי"ם בזמן (בראשית ובפרט

שיכוין  ומוכרח ראוי יותר הוא מתפלל שהאדם

ותקובל  השמים מן לשיענוהו יוכל כך  וע"י  בכך ,

העולמות כל לקשר  זו  כונה ע"י  שיוכל לפי תפלתו

מה  וזהו עליונה קדושה עליו ותחול שתשרה ע"י 

לנהוג  האדם יתמיד  אם כי ספק  ואין וכו ', שיכוין 

אלו  בכונות íéëàìîä עצמו ïî ãçàë  äéäéù

 äöøé øùà ìë úòãì âéùéå òé÷øá  íéúøùîä

ולא  ורגע רגע בכל ויחשוב יפסיק לא אם ובפרט

כונתו עוצם כפי תלוי  והכל המחשבה יפריד

עיניך . מנגד  זה יליז  ואל למעלה והתדבקותו 

כוונת את  שמסדרים זה סדר  שע"י והיינו עכל"ק .

גופו, אברי צורת  כפי  האדם על השכינה השראת 

הק' והאורות השמות  האיך  בפרטות ומכוונים

כל  על בפרטות  ושוכנים שורים העליונות  דהספי'

הש "י אחרי  האדם נמשך וכו', מאבריו  אחד

ה' אור אל למרכבה עצמו  ללא ולעשות (משא"כ 

אחרי  לרדוף האדם לנפש  קשה כביכול , זה, וגבול צמצום

את הש "י הכניס וע"כ הש"י, של סופי האין אורו השגת 

במנין  התורה, וצמצומי גבולי בתוך  סופי האין אורו

התורה, כללות שהם התורה מצוות תרי"ג 

íéèøô àìå  íéììë ãåîìúä úåùòì

 ùéå [ è הרמח"ל דברי את  לזה להסמיך

ה') דרך לספרו שמביא (בהקדמתו ,



תשע"ז  בהעלותך פרשת דא"ח יז ליקוטי 

חז "ל ב)מאמר לב, האזינו ישנה (ספרי שלעולם

פרטים  ולא כללים תלמודו את  והיינוãהאדם ,

סוף  להם אין  התורה שפרטי שהיות  הנ"ל מטעם

עשיית ע"י ורק  אחריהם, לרדוף לאדם קשה וגבול,

מרובים  שאינם כללים של מצומצם למספר  התורה

כללי ולקנות לרדוף  התשוקה לאדם נפתח כ"כ ,

אחר  גם לימשך  אח"כ  יזכה הכללים וע"י  התורה,

הפרטים.

 úååöî â"éøú ìò ' úåååöîä éðîéñ' øôñä úìòî

çáéùå [é הנקרא הנפלא הספר את מורנו 

בן  ת "ח [שחיברו  המצוות ', 'סימני 

שליט"א)דורנו  מרקסון מ"י אברהם ספרו(הר' שעשה

מעלה של מירושלים ת"ח של ספר  קרוב ע"פ (לפני

שנה) ספר למאה שחיבר  זצ"ל דידאווסקי יעקב הרב

תרי "ג  לכל סימנים עשה שבו לתורה'], 'ציונים

ובתפיסה המצוות, התורה, כל שרשי כנ "ל  (שהם

הפרטים) אחר לימשך אח"כ בעדו יקל בע"פ ,בשרשים

ולידע  מצוות  התרי"ג לשנן אחד  כל יוכל שעי"ז

מגדולי הרבה זה בדבר  שהפליגו פה, בעל אותם

וכידוע  ספרו , בהקדמת  שם שמעתיק  כמו הדורות 

ספרו שכתב ספרו בהקדמת החינוך בעל מש"כ 

המצוות חשבון  את שילמדו הילדים לב לעורר

מחשבתם  את בהם הסמ"ג äולהתפיס בעל וכ "כ ,

שאין  המצוות  שאפי' לספרם בהקדמתם והסמ"ק

ולשננם  יסודותיהם לידע יש ג"כ  בזה"ז נוהגים

כאילו עי "ז  עלינו מעלה והקב"ה בפינו  ולחדדם

כולם  אותם במס'å קיימנו הק' השל"ה וכ "כ .

לו רשום שהיה מהמדקדקים א' שראה שבועות

אותם  לחזור  נוהג והיה קטן בקונטרס  מצוות תרי "ג

והיה  פה, על בפיו  שגורים היו  שכולם עד יום בכל

בתרי "ג  מנינה מצוה כל הק'æ יודע השל"ה ומסיים ,

_________________________

לדעת ד. לו אפשר ואי האדם, שכל אותם מהכיל מאד עצום הפרטים מספר שהנה שתתבונן, צריך  ואמנם שם, הרמח "ל ז"ל

נמצא  אחד, כלל וכשישיג הרבה, פרטים כולל בטבעו כלל כל כי כללים. ידיעת  הוא עליו, שישתדל לו שראוי מה אולם כולם,

מהם  אחד כשיבוא הנה כי ההוא, הכלל פרטי היותם הכיר ולא עידין בם הבחין שלא ואע"פ  הפרטים. מן רב מספר מאליו משיג

זכרונם  חכמינו אמרו וכן בלתו. היות  להם אפשר אי אשר הכללי, הענין אצלו ידוע שכבר כיון אותו, מלהכיר יניח  לא לידו,

פר  ולא כללים בידיך תורה דברי יהיו "לעולם שם.לברכה הרמח"ל דברי ע"כ טים".

הנער ה. לב לעורר זו, אחר זו בתורה שנכתבו וכסדר הסדרים, דרך  על המצוות לכתוב וכו' טוב ראיתי כן על שם, החינוך  ז"ל

במחשבה  מחשבתם ולהתפיס  בהן אותם ולהרגיל המצוות  בחשבון הסדר אותו שילמדו אחר ושבוע, שבוע  בכל חבריו והילדים בני

עכ"ל. ממנו. יסורו לא יזקין כי וגם בכך , ומה לך מה ושל שחוק  של חשבונות  בלבם שיכניסו טרם עיקר, של וחשבון טהורה

וחומר ו. קל קדשים סדר ולמצוות  לנו מה שאומרים עם מהמון יש העשין), למנין (בהקדמה הסמ"ג בעל מקוצי משה רבינו ז"ל

יסודותיהם  לידע  יש העולם אדון צוה אשר המצוות כי כן, אדם יאמר אל הזה, בזמן נוהגים שאינן לדברים טהרות סדר למצוות

ונאמר  אתכם. מצוה אנכי אשר המצוה כל את  שמור ונאמר אותך, ולמדתם נצטוינו המצוות כל על כי עתה, צריכין שאין אע "פ

כי  נעים כי שנאמר בלב אלא שמירה אין כי דברים, שני והעשיה שהשמירה למדת הא אותם. ועשיתם מצותי כל את ושמרתם

לבניך, והשננתם הזהירה והתורה וכו'. העשיה זו ועשיתם משנה זו שמרתם חז"ל אמרו וכן שפתיך. על יחד יכונו בבטנך תשמרם

הקריב  כאילו עולה בתורת  העוסק כל העולה תורת  זאת  חז"ל אמרו עוד וכו'. בניך ובפי בפיך מחודדים התורה מצות  שיהיו

עכ"ל. שפתינו. פרים ונשלמה ונאמר עולה,

רבים  ידעו שלא ויראתי משתכחת, התורה בעוונות כי יען בזה"ל, לסמ"ק  בהקדמה כתב התוספות מבעלי מקורביל יצחק ורבינו

השבוע, ימי שבעה כנגד עמודים בשבעה הזה בזמן עלינו המוטלות המצוות אלו כתבתי עלינו, המוטלות  המצוות  ביאור היטב

לידו  שבאו עד לעשותם חייב אדם שאין מצוות הרבה יש כי לו, ייטב למען אחד, עמוד יום בכל בו לקרוא איש  כל ובקשתי

וזכרתם  בספרי כדאיתא ועוד וכו'. המצוה עשה כאילו הוא ברוך  הקדוש  עליו מעלה לעשותם בלבו ומעלה קוראם וכשהוא

עכ"ל. כמעשה. שהזכירה מכאן מצוותי, כל את ועשיתם

נוהג ז. והיה קטן, בקונטרס מצוות  תרי"ג רשום לו שהיה המדקדקים א' ראיתי בפיך, ה' תורת תהיה למען שם, הק ' השל"ה ז "ל
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 ïë äùòé äøåúä úáäàì  åáì áãðîù  éî ìëù

וע"י  התורה שרשי הם מצוות  שתרי"ג  כנ"ל (והיינו

התורה) בכל  נדבק  בשרשים הש "ך שנדבק  וכ "כ ,

מישראל  אחד  לכל שיש  צדק פועל לספר בהקדמתו

פ"א  ולכה"פ יום בכל מצוות התרי "ג לקרוא

הגדולים çבשבוע  שם בספרו  החיד "א ג"ע וכ "כ ,

הכהן  אל לשמוע טוב ובאמת וז"ל, קו"א מ' אות

הש"ך)הגדול בעל המצוות.(ה"ה מעיניו  יליזו ואל

ברמזי קצר  סדר  שעשה בתשובה, הרדב"ז כתב וכן

øåñéהמצוות, àì åúãåôàá äæ  øôñ  äéä ãéîúå

åðîî. גם נדפס הנ"ל המצות  סימני ספר (וגם

הנ "ל ) הרדב"ז הנהגת בו לקיים שאפשר כיס .במהדורת 

משה מוהר "ר החסיד  הרב דרךוגם בספר (מפראג

מנין טובים) תמיד ללמוד  מאד הזהיר  לבניו בצואתו

הרמב"ם  כתבם כאשר קצרה בדרך המצוות 

עכ"ל  עיי"ש. המדע, ספר .èבתחילת

 øåãä éìåãâî íéáø  úåâäðä úå

ë"ëå [ àéהדורות מגדולי  רבים של בהנהגות

יגמור  וז "ל, החיים דרך  בספר  כגון

דהיינו סדר, באיזה לחזור  מצוות תרי"ג שבוע בכל

בכל  יהיה ובזה י"ג, ובשבת  מצוות  מאה יום בכל

בכל  מצוות תרי "ג לגמור  נכון  וכו'. עיניו. נגד  עת 

בספר  המצוות במנין  המסוגר, חדר באיזה שבת

לרשום  וראוי  ספרים, בשאר  או  שבועות  ליל תיקון

התורה, כסדר נמרץ בקיצור מצוות תרי "ג לו 

שבת בכל בע"פ אותן  ולגמור פה בעל אותן ולחזור 

לישראל. תורה ניתנה בשבת עלמא לכולי  באשר 

מי וז"ל, לבניו צדקה המעיל בצוואת  וכן  עכ"ל.

ולידע  ללמוד  יראה ספר יודע אם כי למדן  שאינו 

בקיצור , מצוות  תרי "ג לפניו  לסדר ויחזור המצוות ,

להעתיק  וישתדל וכו' ובשמותיהן בהן  בקי  ולהיות

בלשון  בקיצור מצוות  תרי"ג סדר הבנה בדרך  לו 

אני, ואסדרם ה' יזכני ואולי  נכון , ובסדר  אשכנז

עכ "ל.

ò"éæ  úåãéñçä  éìåãâî íéáø úåâäðä

ïëå [ áéהחסידות מגדולי רבים בהנהגות מובא

ממעזריטש  הגדול המגיד  בהנהגות  כגון 

על  בהם, בקי ולהיות  מצוות  תרי "ג ללמוד  וז"ל, זי"ע

_________________________

וכל  בזה. כיוצא או כ' או ס ' או מ ' מצוה היא פלונית מצוה יודע והיה פה, על בפיו שגורים שכולם עד יום, בכל אותם לחזור

עכל"ק . כן. יעשה התורה לאהבת  לבו שמנדב מי

ולדעתי ח. בינינו, הנהוגות אותן אף  בפיו, שגורות מצוות  התרי"ג להיות  לב על משים אין עמנו בני שראיתי מפני שם, ז "ל

(שבת מישראל שתשתכח תורה עתידה באמרם חז"ל כוונו אותם שלזה ולדורותי גילי ולבני לי סדרתי כן על ע "ב). קלט דף 

פעם  אותם לקרות מישראל איש לכל בנקל יהיה למען וכו' מישראל קודש  זרע  שאר גם מזה ילמדו ואולי אמת, בכתב רשום

בפעם  כולם את  לחזור לו אפשר שאי ומי ולילה, יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר ימוש לא יקיים ובזה יום, בכל אחת

עכ"ל. וכו'. שרשמתי הימים סדרי כפי אחד בשבוע פנים כל על אותם יחזור אחת ,

ללמוד ט. קצרה, דרך בתחילה שתלך  לי הנראה לבניו, בצוואתו הנ "ל), החיד"א בדברי (הנזכר מפראג משה ר' החסיד וז"ל

שיהיו  עד אותם ותמד ובלבבך. בפיך  מצוות  התרי"ג כל הכללות  דרך  תקיים וזה מצוות, התרי"ג של הפרקים ראשי תחילה

וכפי  חפץ שלבך  וכפי שכלך  כפי לימודך ושאר שתים או שעה ללמוד תקבע בתחילה דהיינו פה, בעל גם בפיך  ושגורים ערוכים

הסעודה  ואחר התפילה ואחר הפרקים בין אותם תחזור שבנקל כלל זמן ביטול צריך אין ואח "כ יום. בכל שלך  הכלי שסובל

או  בב' אותם לחזור ותוכל לך , שתקבל כפי מצוות  איזה פעמים ג' תחזור תורה מדברי השולחן את  לפטור כדי הסעודה ובתוך

הנ "ל  דברינו ולפי וכו'. תשכחהו ואל ובשכלך  ובלבבך  בפיך ובפרט  לברך על חרותים ויהיו חייך , ימי כל בזה ותאחז  ימים, בג'

המצוה  ספר מתוך  ללמדה תוכל במלאכתך , מהיר ואתה פתוח לבך  אין ואם המצוות , לימוד ידי על זה ספר היטב לצאת תוכל

בזמנים  פה בעל ללמוד לך  יהיה ואז  קצת וארוכה קצרה דרך והוא בפיך, ושגורים נזכרים שיהיו זה שאחרי בסעיף  לך  שאכתוב

עכ"ל. לבך. על חרותים יהיו זה וע"פ 



תשע"ז  בהעלותך פרשת דא"ח יט ליקוטי 

וכן  ע"כ. מצוות. תרי "ג חודש בכל לחזור  פנים כל

והרה"ק  מוויטעבסק הרמ"מ הרה"ק בהנהגות

הרמ"ל  והרה"ק מטשערנאביל עינים המאור 

והרה"ק  מראשקוב שבתי  ר' והרה"ק  מסאסוב

והרה"ק  פיקודיך , דרך  בהקדמת בזה האריך הבנ"י 

עלינו. יגן  כולם  זכות  מסטאלין, הינוקא

ë"ëåחיים החפץ קנו)רבינו סו"ס עוד (במ"ב וז"ל,

והרבה הרבה עשין יש תדירות (מצוות

בספריולאוין) ונמצאים ערוך בהשלחן  הובאו שלא

מאד  ונכון והחינוך. והסמ"ג הרמב"ם המצוות מוני

יהיה  ועי "ז  בהן בקי ויהיה אדם כל אותם שילמד

'וראיתם  עה"פ  חז "ל שאמרו  וכמו  לקיימן , ביכלתו

אותם' ועשיתם ה' מצוות  כל את וזכרתם אותו 

היא  אם ידע לא דאם עשיה לידי  מביאה זכירה

ספרו בסוף וכ"כ  עכ "ל. לקיימן . יזכור  מה כלל מצוה

פ"ג )שמיה"ל הספר לעורר (חתימת באתי  עוד וז "ל,

ציצית, בפרשת יום בכל אומרים שאנו  דבר  על

ואמרו ה'', מצוות  כל את  וזכרתם אותו  'וראיתם

לידי מביאה וזכירה זכירה לידי  מביאה ראיה חז"ל

כשהוא  זה, דבר להועיל יכול אימתי  אבל עשיה,

ישכחם, שמא ירא שהוא אך המצוות  ויודע לומד 

וממילא  ישכחם, ולא שיזכרם הציצית  מועילה וע"ז 

מה  המצוות  את ידע לא אם אבל קיום, לידי  יבוא

אדם  כל שילמד מאד נכון כן  ועל הציצית. לו תועיל

ספר  קיצור פנים כל על או השם", "מצוות ספר

לבעל  משה תורת  זכרו  בספר המובא חרדים

מצוות בשלימות תתקיים ואז  המצוות, וידע חיי"א,

עכ "ל. ציצית.

ìàøùé éìåãâ ìò äæá  íéøåôéñ

áøäå [âé בנימין אברהם ר ' הג"ר  מפיטסבורג

עלזצ"ל מלך הדרת לספרו (בהקדמתו

נפתליהמצוות ) מוהרח"י הגה"צ זקינו על מספר  ,

מלימוד  נופש  עת  שבכל זצ"ל מווארשא זילברברג

המצוות ספר העיון , בעומק  כסדרם שיעורים

בעת לו  אמר כן כמו  הקדושות . ידיו באצבעות

בעיון  תורה בדברי להעמיק אפשר כשאי הפטירה

אפילו באהל', ימות  כי 'אדם לקיים חיוב וישנו

זאת לקיים ניתן  בתורה, עוסק תהא מיתה בשעת

שתהיינה  כדאי  לכן המצוות , תרי "ג בספירת 

כשסר  האחרונים ברגעיו ובאמת, בפיו , שגורות 

את ספר להניע, היה יכול אצבעותיו את ורק כוחו ,

באצבעותיו. המצוות

øôåñîå מרן דישראל דארעא מרא על עוד

הגיע  שטרם זצ"ל זוננפעלד הגרי "ח

המצוות תרי "ג את  עמו  שינן המצוות, לעול בנו 

שאינו חיל לו, ואמר  מצוה, לבר הדרשה במקום

בראשו, יתחייב עליו המוטלות הפקודות את יודע

ידע  לא המצוות לעול הנכנס שהנער  יתכן וכיצד 

עליו. המוטל החוב את 

äæá ïåøçàä øåã é÷éãö  úëøãä

ïëå [ãé דור מצדיקי כו"כ למעשה והדריכו  חינכו

אמת האמרי אדמו"ר כ "ק כגון האחרון ,

יודע  מי  בת"ת  הילדים את בוחן  שהיה זצ"ל מגור 

וכן  התורה, מצוות בתרי "ג פלונית מצוה מנין  מה

מצוות תרי "ג שידע מנכדיו אחד לכל נותן  היה

משי  קפוטת  או זהב שעון  הביתבע"פ  אדמו"ר (וכן

המצוות תרי"ג  כל את בילדותו כששינן מגור ישראל

החי' נכד  זצ"ל מפילץ הרב משפחתו קרוב לו נתן בע"פ

זהב) מטבעות  חופן מגור, והדריך הרי"ם הורה וכן  ,

ישראל  התרי "ג הבית  לימוד את להחדיר  שיש

וכן  שמים. יראת  בהם מכניס זה כי בנערים מצוות 

שהיה  זצ"ל סלאנימער  מאטיל ר ' הרה"צ על מובא

והיו המצוות , תרי "ג את יום בכל לשנן  נוהג

ברגעים  לגרסם שהספיק  עד  כ "כ פיו  על שגורות 

הילדים  את  לעודד  רבות השתדל כן  וכמו  ספורים.

מאטיל  ר ' והיה פה. בעל המצוות  תרי "ג את לשנן 

לחזור  נהג זי "ע מוויטעבסק מנדלי  שרבי  מספר

המצוות. תרי "ג את יום כל ìò בפיו  ùéù øîàå

'íäéôá  äîéù' äøåúá  ùøåôî éååéö  äæ וכן .

זי "ע  מקלויזנבורג חיים השפע בעל אדמו"ר סיפר 
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כל  מצוה, בר  בגיל צעיר נער  שבהיותו  עצמו על

לאחר  הרצועות  את וגלל התפילין  שחלץ בעת יום

ועשה  פה. על מצוות  תרי "ג על חוזר היה התפילה

קל  לו היה כך  המצוות , סדר  על סימנים לעצמו 

לזכור . יותר 

åðòîùå]דורנו מצדיקי  אחד  על נאה שמועה

כל  קטן בטלית שכשמתעטף  שליט"א

אז  וחוזר זמן לאיזה ראשו  מעל באויר מחזיקו יום

מצוות התרי"ג כל על דברי במחשבתו כעין (והר"ז

ציצית ) מצות  כוונת שזו בשמיה"ל  הנ "ל  ובדרך הח"ח ,

ב'לשם  מובא המצויים הסידורים שברוב נוסיף  אגב

אך  ציון , שערי  מספר הנוסח ציצית מצות של יחוד'

פשט, ע"פ המצוה וטעם כוונת זה בנוסח חסר 

הידועה הב"ח כוונתשלשיטת  לגבי תרכה (בסי'

סוכה) טעם מצות בתורה שנאמר מקום כל הרי  ,

וכו')המצוה לעיכובא (למען היא הטעם זכירת הרי 

בשיטתו)במצוה, יעקב הבכורי הוסיף (לשיטת  וע"כ .

בסידורו מבוטאשאטש חלקתהרה"ק  בסידור (וכן

ועוד ) שמכוין יהושע הציצית  עטיפת לפני לומר 

לעשותם ה' מצוות כל את לזכור  ('למען בעיטופו 

מצותי') כל  את  ועשיתם ].תזכרו

 ë"åëå ,ïðáøã  úååöî 'æå ð"á úååöî 'æ éðîéñ

 úååöîä éðîéñî

 úåéäå [ åè הנ"ל אייבשיץ הרר "י  דברי שע"פ 

השרשים  הם נח בני מצוות  ז' הרי

את הנ"ל מספר ונעתיק נכתוב מצוות התרי"ג של

החמורות עבירות ג' והם הללו, מצוות  הז ' סימני 

יעבור  ואל יהרג שדינם גילוי הידועות  זרה, (עבודה

דמים) ושפיכות  א'בר עריות שסימנם מצוות ד ' ועוד  ,

ד 'ינים ג'זל, השם , ב'רכת  החי, ההנהגותמן (דיני

ההנהגות משפט ע"פ לחבירו)הראויות  אדם וכן בין ,

סימני הנ"ל מספר  בעלמא טעימה בבחי' נעתיק

שבתורה הראשונות  מצוות  ראשונותארבע (ג '

בא) בפר' ד ' ומצוה בראשית א'דםשבספר והמה (פרו ,

ד'ודורבו) הנשה, ג'יד  מילה, ב'רית  החודש, (קידוש 

דוד בית מלכות שנמשלה הלבנה, מהלך  חשבון לפי -

דידןאליה) מפר' מצוות שני  סימני  נעתיק [וכן  (פר',

כל שלח) זכירת שכנגד שבציצית מצוות שהם ,

מצוה  והמה לעיל, הח"ח כדברי  מצוות התרי "ג

ז 'כירה פ 'תילים ש 'מונה שמונה שפ"ז , להשים (מ"ע

המצוות ) כל לזכירת  הבגד  כנפות על ומל"תפתילים

ח'טא פ'תחי  ש 'מור  לבבכם שפ"ח אחרי תתורו ('ולא

החטא) פתחי שהם עיניכם', הסימן ואחרי נעתיק  וכן .[

שבתורה האחרונה ספר למצוה כתיבת  מצות (שהיא

התורה) כל את  הכוללת י'כתוב תורה ר 'בוננו  ת'ורת 

דרבנן מצוות  לז ' הסימנים נעתיק  וכן (שהם ג'בר .

בלוחות יש  שכנגדם לכת "ר, מצוות התרי"ג  המשלימים

אותיות ) תר"ך בתיבותהראשונות מרומזים והם ,

בנ"י  בבחי'שמ"ע שהם חז"ל  על דקאי אביך - (מוסר

ש 'בחאבותינו) ביו"ט), הלל  אסתר ,(מצות מ'גילת ,

תחומין ע'ירובין עירובי ומבואות, חצירות (עירובי

מז' אחת  למצוה כולם שנחשבים תבשילין ועירובי

ב'רכותהמצוות ) השבח , והמצוות הנהנין ברכות  (כל 

נ'רותוההודאה) מצוות, ב' והם חנוכה, ונר שבת  (נר

המצוות ) ז' י'דיםממנין לאכילה), ידים (נטילת

וראו 'טעמו  בבחי ' בעלמא כטעימה כ"ז  [והעתקנו

הנ"ל  ספר לרכוש  עוד ויחכם לחכם ותן  ה'', טוב כי

כהנהגת בע"פ  מצוות  התרי"ג כל ידו על ולשנן

הנ"ל  הדורות  וצדיקי  גדולי  עשרות כל והדרכת 

זי"ע].

 êåðéçì í"áîøä ïéá 'à äåöî ïéðîá éåðéùä

ãåò [æè תרי "ג את שהמשנן מורנו  הזכיר 

הנ"ל מספר עלהמצוות מיוסד (שהוא

מצוות ) התרי"ג  במנין  הרמב"ם לידע שיטת עליו  הרי ,

במנין  שינוי  יש  תפח מצוה עד  תג שממצוה

דספר  למנין הרמב"ם מנין  בין א' במצוה המצוות 

הרמב"ם  ממנין שינה שהחינוך  משום החינוך,

קג  מל"ת את  החינוך שהשמיט מצוות, בשני

הקדשים מקדשי זר  יאכל שלא (וכללשברמב"ם

רפ) במצוה בתרומה זר יאכל  שלא האיסור עם ,אותו

ה  בבמתוהוסיף  פסח לשחוט שלא תפ "ז מ"ע חינוך
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וע"כ  זו , מל"ת  כלל מנה לא שהרמב"ם יחיד,

בין  במנין  שינוי  יש  תפח מצוה עד  קד  ממצוה

מ"ע  היא שברמב"ם קד  שמצוה לחינוך , הרמב"ם

וכו'. בחינוך ק"ג

äæéà ãâðë  äåöî  ìëì àðøîà÷î ÷"äøä øåàéá

 úçà úåà

÷" äøäå [æé הברכה היכל בספה"ק מקאמרנא

כל  מדוע קבלה פי על פירש 

שבעשרת אותיות  בתרי "ג רמוזות  מצוות  התרי "ג

ראשונה  מצוה מדוע לפרש [היינו  הדברות

של  א' אות כנגד היא פו "ר , מצות – שבתורה

של  נ' אות  כנגד מילה ברית  מצות ומדוע א'נכי,

מהכ"ב  אות שבכל זה מסדר והיוצא וכו '], אנ'כי

שבתורה, מצוות הרבה תלויות  שבתורה אותיות 

מצוות ס"ג תלויים א' באות פעמים ולמשל ס"ג (כנגד

הדברות ) בעשרת מופיעה א' והיוצא שהאות וכו ',

המצוות מתרי "ג מצוה שום אין ט' שאות  לפ"ז 

חז "ל דברי ידועים שהלא זוטרתא שכנגדה, (פסיקתא

ע"ב) ט דף  בעשרתדברים ט' אות מוזכר שאין

הראשונות )הדברות בעי(בלוחות וטעמא נגד. (מדוע

אות מלבד  מצוות ריבוי ישנם האותיות מכ"ב אות כל

אחת ) מצוה אפי' נגדה שאין .ט'

 úåà ãâðë äøåúá äåöî ïéà  òåãî íéøåàéá 'á

'è

øàéáå [çé'ט שאות  הידוע ע"פ מורנו בזה

בגויה', גניז  'טוביה על מרמזת 

על  ומרמזת  לפנים, שכפופה ט' האות צורת כמו

כדאי ' האוא"ס נגנז שבה היסוד  הנסמן ספי ' (עי'

סעי' ט אות  אותיות  מערכת  – חב"ד הערכים בספר

הא"ס ה) האור  על מרמז  היא ט' שאות  י"ל וא"כ ,

כנגדה, מצוה אין וע"כ  המצוות , תרי "ג בכל הגנוז 

הק ' הספי ' של הכלים בבחי ' הם (וכידוע שהמצוות

הכלים  ג ' כנגד  הם אותיות  הכ "ז שכל  הק ' מהאר"י

בזה  והארכנו כלים. ג' ספי' לכל  שיש הק', דהספי'

עיי"ש ) האותיות סוד  כנגד במאמר מרמזת  ט' ואות .

מה  ע"פ [ועוי "ל הכלים, אלו  כל שבתוך האוא"ס 

דבר  שכל הגר "א בשם התורה מעלות  בספר  דאי'

מצוה  הוי בתורה רביז"ל é הנזכר  בדברי אי' וכן  ,

טו)בלקו"מ אות  ה, סי' תנינא דבר (ליקו"מ שכל

מצוה  הוא הרי  ה' רצון שאותàéשהוא י"ל וא"כ .

אלא  טוב 'אין  כי  התורה, כללות על מרמזת  ט'

_________________________

תרי"ג י. רק  המצוות גדר תחת יכנסו שלא למימר ליכא שבוודאי הדבר שורש ז "ל הגאון מאחי ושמעתי הספר, בהקדמת  ז "ל

אינו  הדבר וזה מצוה שום בהם שאין בתורה פרשיות  הרבה גם מצוות  שלש אלא בהם אין בא עד מבראשית כן שאם יותר ולא

עצמו מתקבל, בפני מצוה הוא  הגבורה מפי שיצא בתורה  ודיבור דיבור כל באמת עד אלא ועצמו רבו המצוות  באמת והנה .

והמצוות  התורה פי על גדול ועד מקטן ועניניו הנהגותיו פרטי בכל להתנהג יוכל מבין ולב השכלי עין לו שיש מי עד מספר אין

מאשר  ומדרשים בגמרא ז "ל מהקדמונים מעשים הרבה הובא כאשר מספר אין עד רגע ובכל עת  בכל המצוות לקיים יכול ואז 

ר  תכלה 'לכל השלום עליו המלך  דוד אמר זה ועל והמצוות , התורה פי על הכל הנהגותיהם מאד'נהגו מצותך  רחבה קץ איתי

ממנו  נעלם זה דבר ובאמת הרבה לענפים מתפשטים הם אבל שרשים אלא אינם מצוות תרי"ג שהוזכר ומה צ), קי"ט, (תהלים

וכל  התורה כל נכללו התורה מדבורי דיבור ובכל מצוה בכל כי זאת לדעת  הצורך  מן ואין ענפים מהם ואיזה שרשים מהם איזה

עכ"ל. וכו'. ופרטותיהן כללותיהן כולן המצוות

ממש ,יא. מצוה דוקא ולאו יתברך, ומצוותיו השם עבודת  בשביל וטיט  רפש מיני בכל להתגלגל צריכין כי שם, כל זל"ק  אלא 
מצוה  נקרא יתברך השם רצון בו שיש שיש דבר  דבר וכל רבים, ענפים להם יש  מצוות  התרי"ג ואלו מצוות , תרי"ג יש כי

לעשות  כדי וטיט, רפש  מיני בכל עצמו לגלגל וצריך  מצוה, בחינת הוא שבשמים, לאביו נחת בו שעושין יתברך , השם רצון בו

וטיט לרפש  עצמו ומשליך  חכמתו כל שמסלק עד יתברך , להשם כל-כך חזקה כשאהבתו יתברךואזי להשם ונחת רצון איזה

עכל"ק . וכו'. נחת , איזה יתברך  לו לעשות כדי יתברך , עבודתו בשביל



לנפשך  חכמה דעה כב 

גם  חשוב בתורה שנכתב מה שכל ללמד  תורה',

לפי ' קשור  וזה המצוות , תרי"ג כמו מצוה כן 

בכל  הגנוז  סוף  אין האור כנגד ט' שאות הקודם

התורה,התורה, למצוות  וקץ סוף  אין  באמת  וע"כ

ט' ואות  השרשים, רק הם מצוות  שהתרי"ג

שאין  התרי"ג, של הענפים התפשטות על מרמזת 

האור  כמו  סוף אין בבחי ' והם וקץ, מנין להם

א"ס ].

 úåçåìä 'á ïéá  ÷åìéçä øåàéá

ãåò [èé הידוע ע"פ בזה נוסף ביאור פירש

מ') תיקון הראשונות(תיקו"ז שלוחות 

ובבחי ' האצי ', אור  ובבחי' החכמה ספי ' כנגד  הם

דשב"ק  –אור  תורה ניתנה שבשבת מודו (שכו"ע

ראשונות ) התורה לוחות  כל של הכללי  אור [ובבחי ' ,

בתוספתא וכדאי' רבותכולה, ומובאת  ה, ז, (סנהדרין

הראגאצ'ווער) הוא',בדברי אחד  ענין התורה ש'כל

בבחי ' שכולם הראשונות דלוחות  אור על שקאי 

הבינה, ספי' כנגד  השניות  לוחות ואילו כללי ], אור 

התורה, פרטי הרבה בבחי ' שניות  בלוחות יש  (וע"כ

שבלוחות אותיות  תר"ך  שכנ"ל – אותיות מתר"ך יותר

לוחות משא"כ התורה, שרשי נגד  הם הראשונות 

התורה) פרטי כנגד  שהוא השניות דיו"ט אור ובבחי ' ,

הבינה. ספי ' כנגד 

 ÷"áù  ìò è" åéá  ùéù  äìòîä øåàéá

 åðøàéáå [ëקלה במקו"א אות  בחיי"מ (בשיעור

ש"ז) תשא כי פר' שאור ערש"ק ,

ובשבת העוה"ז, שמעל גבוה אור  הוא דשב"ק

הזה עולם מגבולות  לגמרי איסור יוצאים (בבחי'

המלאכות ) כל  והיינועשיית  האצי ', לעולם ועולים

בתוך  להתגלות  יכול אינו דשב"ק  הגבוה שאור

הבי"ע העתידה)גבולות  בגאולה רק  יהא אלא (שזה ,

הבי"ע, מגבולות  לגמרי יוצאים כאילו  בשבת

מעלתו מ"מ נמוך  יותר אור  שהוא אף יו "ט משא"כ 

מתברר  בי "ע וגם הבי"ע, גבולות  לתוך  שיורד

בשר  אכילת על בתורה נצטוינו  ביו"ט וע"כ ביו"ט,

הגשמיות ותיקון  זיכוך  שבבחי ' יין, ושתיית בהמה

לחם  היא האכילה עיקר שבשבת  משב"ק, יותר 

של  אוכל רוחני, אוכל – מן אכילת שבבחי ' משנה

השרת אינו מלאכי בשב"ק  שאוכלים והיין (והבשר

עונג', לשבת 'וקראת כדכתיב קבלה, מדברי אלא

מצוותה  הט"ז לשיטת בשב"ק  הלחם משא"כ 

ממ"ע  היא והיין הבשר אכילת  ביו"ט אך מדאורייתא,

אלא  שמחה שאין בחגך ' 'ושמחת  של ויין)דאו' ,בבשר

אוכל  מלאכת  מותרת  שביו"ט הביאור גם וזהו 

את אף  ולתקן לברר כח יש שביו "ט לרמז  נפש ,

שלום)הבי "ע בנהר ברש "ש  .(אי'

 éåìâä áåè ìò 'è  úåà ìù æîøá óñåð øåàéá

 õåçá

äðäå [àëהמרמזת ט', אות  של נוספת  בחי' יש

כנגד  שהיא היסוד , ספי' על כנ"ל

ז "ת בבחי' לחוץ, ויוצאת המתגלית  ההשפעה

ומתגלה  הבי"ע אל ומשפיעות שיוצאות  דבינה

מה  שכל שאף זי"ע הצדיקים וכמאמר  בגלוי, הטוב

'הראנו מבקשים אנו מ"מ לטובה הכל עושה שה'

שיהא  ונגלה נראה באופן הטוב  שיהא חסדך ', ה'

באבעס  לאלטע אף כל לעיני בפועל ההטבה ניכר

זקנות ) על (נשים מרמז  שטוב להנ"ל סתירה [ואי "ז 

הוא  שטוב שהאמת בגויה, טובא הגנוז  גבוה אור 

וע"כ  החיצונים, אחיזת  בו שאין מושלם טוב רק 

עדיין  לירד יכול שאינו  האצי' מעולם הגבוה האור 

אחיזת בו שיהא משום בעוה"ז , עתה ולהתגלות

אור  על ט' אות  מרמז זו  בבחי' הרי  החיצונים

טוב  בבחי' שישאר כדי  ולהעלם ליגנז עתה הצריך

טוב) מכלל יצא החיצונים אחיזת  בו משא"כ (שכשיהא ,

יכול  שכבר  אור  על הטוב מרמז טוב' 'יום בבחי '

אחיזת בו  שיהא ללא ולהתגלות  לחוץ לצאת 

להתגלות יכול כבר  שה'טוב' והיינו החיצונים,

דעוה"ז, ה'יום' בבחי' לחוץ שבתולהאיר (משא"כ 

מתגלה  אינו בו הגנוז שהטוב טוב, יום נקרא אינו

כנ "ל ) דעוה"ז היום בתוך לחוץ מגולה ].בהארה
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ô" òå מדוע נוסף  ביאור  מורנו ביאר  זו  הבחנה

שכיון  הראשונות , בלוחות ט' האות אין 

שאין  דשב"ק אור  בבחי' הם הראשונות  שלוחות

הבי "ע  את מתקן האור  ואין לחוץ מתגלה הטוב

המרמזת ט' אות  בהם נאמר  לא ע"כ  החיצוני ,

בתוך  ומתגלה היורד  טוב כי  האור על כנ"ל

הבי"ע.

 à÷ééã øùáì  é"ðá úù÷á ùøåù øåàéá

ùøéôå [ áëבנ"י של הטעות  את  עפי"ז

יאכילנו 'מי שאמרו  בפרשתינו

קלוקל, לחם שהוא עליו ואמרו במן  וקצו בשר ',

ונכון , אמיתי  שורש יש  דעה דור של שלטעות וודאי

אורות על מרמז  ש'בשר' הנ"ל ע"פ וההסבר

אלא  שמחה אין בבחי ' במורגש, למטה אף  היורדים

למטה, היורדים אורות בבחי' היא ששמחה בבשר ,

בבחי ' בלב, אף בבחי 'ומורגשים בינה-ליבא,

אורות בבחי' היה המן משא"כ חיצונית , התגלות 

למטה ההרגש לבחי ' יורדים שאינם (וכדכתיב דקים

עה"ת זקנים בדעת  דאי' וכמו וירעיבך' 'ויענך במן

ג ) ח, היינו(דברים בהרגשה, משביע היה לא שהמן

למטה  בהתגלות המן  אורות יורדים היו  שלא כנ"ל

בהרגשה).

 ïééå øùáì åìùîð  äøåúä úåìâðã àä øåàéá

ìùîäå [âë, התורה"ק וסודות  מנגלות הוא לזה

נמשלו דתורה"ק  שהנגלות היינו ,

וכדאי ' שביעה, יותר בהם שמרגישים ויין  לבשר 

בהקדמה  מהרח"ו והביאו הי"ג, פ"ד יסוה"ת  הל ' (רמב"ם

ע"ג ) א דף ההקדמות לעסוק לשער לאדם שאין 

ויין , בבשר  כריסו  שמילא קודם התורה בסודות 

אורות שהם התורה לנגלות המשלים שהם

בשר  וכמו  הבי "ע, לבחי' למטה היורדים מורגשים

הם  התורה וסודות לבי"ע, שיורדים הנ"ל דיו"ט ויין 

כ "כ  למטה יורדים שאין דקים רוחניים אורות

בבי"ע. במורגש

'øùá åðìéëàé éî' é"ðá úù÷áá  íâôä øåàéá

 íðîàå [ãëהראוי באופן  בנ"י  בקשת היתה אם

שמחת לגילוי  השתוקקות של

פגם  היה לא למטה, התורה אורות  והרגשת

של  באופן זה שהיה היה הפגם אלא בבקשתם,

תלונות של באופן בקרבכם', אשר ה' את 'מאסתם

הגבוה  במאכל ומאסו  שביזו  כל', אין  יבשה 'נפשנו 

של  המוות בסם ל'למדן  משל שהרי "ז  המן, של

זי"ע)תורה' מקאמרנא הרה"ק  בסודות(לשון המואס  ,

חפץ  ואינו  שבתורה, אלקות  בגילוי  ומואס התורה

בבחי ' שהם התורה"ק  דסודות  אורות  להשיג כלל

בפלפולים  רק  וחפץ ח"ו , בהם ומואס  דשב"ק אור 

וזה  בלבד , התורה נגלות  של הלומדות ובהשגת 

קדושת וכל יו "ט, מעל ששב"ק  שבודאי  גדול, פגם

בראשונים  כדאי ' השבת, מקדושת נמשכת היו"ט

והזמנים' וישראל השבת  'מקדש  ברכת  על

בשבת ) שחל  ביו"ט את(הנאמרת מקדשת  ששבת 

היו"ט. את לקדש הם יכולים זה שבכח בנ"י

ïëåהאורות שמחת שהיא הבשר , שמחת כל

נמשכים  התורה, שבנגלות המורגשים

א  מקדושת שהוא ונשתלשלים שבתורה, האלקי  ור 

אור  דאצי ', אור מורגש , שאינו  הדבקות אור 

התורה"ק . דסודות אור דשב"ק ,

 úà íâ  ùéâøäì ïîä úùåã÷ é"ò  åëæ íé÷éãöä

 øùáä  íòè

éîå [äëבקדושת ומאמין  הראויה בדרגה שהוא

לעיל  שהבאנו  כמו הרי  התורה, סודות 

כל  את נח בני  מצוות  ז ' ע"י  שהשיג מאאע"ה

למטה, מלמעלה של דרך יש  ה"נ מצוות, התרי "ג

התורה, סודות ע"י  התורה"ק  נגלות כל את  להשיג

כוללות ראשונות שלוחות  מנה, – מאתיים שבכלל

על  מתלוננים היו לא בנ"י ואם השניות , לוחות את 

היו המן בקדושת להאמין  מתחזקים אלא המן

הבשר , שמחת את גם ידו  על אח"כ  משיגים

בחז "ל ע"א)וכמובא עה דף  יכולים (יומא שהיו
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היו וא"כ שבעולם, הטעמים כל את  במן להרגיש

של  המורגש  טעם את  גם במן  להרגיש  יכולים

שהאמינו לצדיקים רק היה שזה אלא הבשר ,

ע"י זכו ועי"ז כראוי , המן את וכיבדו  המן  בקדושת 

את גם ידו  על והשיגו  שבעולם, הטעמים לכל המן

אלא  תורה ניתנה לא בבחי ' התורה"ק נגלות כל

המן כ )לאוכלי  בשלח, תנחומא משא"כ (מדרש  ,

הדקים  העליונים האורות  את  כיבדו שלא הרשעים

את ידו  על להשיג יכלו  לא המן  של הרוחניים

לבסוף  עי"ז ובאו  הבשר , של המורגשים האורות

בשר  יאכילנו מי  ולטעון עליו  ולהתלונן  במן  לקוץ

וגו'.

 ø÷éò  úééùò úåãåà åáøì  ò"éæ ì"çîøä  úøâéà

 øúñðä ãåîéìî

êéîñäå [ åë זי "ע הרמח"ל מכתב את  לזה

פח) אגרת הרמח"ל (אגרות

באסאן  מהר"י לרבו שירדשכותב לרמח"ל (שכתב

וכו', התורה"ק בנגלות בשקידה לומד  שהיה מלימודו

זה) בענין שהאריך  אגרות בכמה עוד  לוועיי"ש  וענה ,

יקרת פנת ונשא ירום הגדול ההר וז "ל: הרמח"ל

וכו'. הכ "ת  אגרת  קבלתי נר"ו. מ"ו  הראשה אבן

וגם  בנגלות, פרי עשיתי כי כ"ת שמח אשר  ראיתי

תורתו חלקי בכל ה' יחנני באשר  ת "ל, שמח, אני 

מנחש  אך נפש. ומשיבת תמימה כולה כי  הקדושה,

מתאוה, היה לזה אשר  הכ"ת כונת שלי בגביע אני 

בנגלות עסקי ועושה הנסתרות  מניח הייתי  ולולי 

רחוק  היותי  מאד  לי  צר ואני לשמחה. לו  היה כבר 

לא  אליו  קרוב הייתי לולי  כי כ"ת, הדרת  מאת 

וגדול  שר  כמוהו, איש כי מלהשתדל מניח הייתי

הקבלה  [תורת הפנימי  הטוב את יעזוב ]בישראל,

רק  הרמה נפשו  להשביע הנקיה, סלת  הבהיר , אור 

חיי ובתמרור  התורה פשט שהוא השדה בעשב

[בזהר] אמרו עליו  אשר  שווה] [וגזרה וג"ש  הק"ו

מקרא  הלא כו'. קשה" בעבודה חייהם את "וימררו 

כציץ  חסדו וכל חציר הבשר  "כל ואומר  צווח

עבדין , לגרמייהו  דעבדין חסד כל השדה",

אותה  שינהלו  לבניה הממתנת הקדושה והשכינה

הייטב  ילדה. בנים מכל לה מנהל ואין הגלות  מן

ליוצרנו רוח נחת נמצא מה דבר, וסוף  ה', בעיני

ואין  הרבים, והפסקים הגדולים הפלפולים בכל ב"ה

אל  כבודו  אור  ולגלות ה' בסוד לעמוד  מתחזק אחד

עולם", ברית לזכור  "וראיתיה בה שנאמר השכינה

רשב"י הקדוש  מדבר בסתר  לא דאוריתא. ברזין 

בנשים" היפה לך  תדעי  לא "אם פ ' חדשעל (זהר

ע"ד ) ע, אפילועמ' דאוריתא רזין  יודע שאינו  שמי

מכל  ליה מפקין וסגיאין  טבין עובדין  ביה אית

הקדוש  הרב הסתיר ההסתר עלמא. דההוא תרעי 

באמרו , דבריו  זלה"ה óéøç האר "י  àåäù  éîù

, äëìäá øúåéä ìëì íéúù åà 'à  äòù ïééòé

 àìà ,ø÷éò ìë  äá ïééòé àì óéøç  åðéàù éîå

 äìá÷áå úåãâàáå  íéùøãîá  äéäé  ÷ñòä ø÷éò

 úà áåæòð  äîì àåôéà ë"à , äøåúä úåéîéðô

 ìôèä úà æåçàðå  ø÷éòä אדם אין הכלל, זה .

שהמשיך  מה האור  אלא לבא לעתיד מוצא

יהנה  הפנימיות  שידע ומי  הזה. בעולם בידיעתו 

על  ממנו יהנה לא השיגו  שלא ומי פנימי , באור 

צריכים  הדינים הלא יאמרו, וכי  פנים. שום

אותם, נעזוב לא לא, אותם, הנעזוב - לישראל

אך  הכי , בלאו  שא"א לפי זמנים להם נקבע אבל

בעו"ה, רע זה הלא ח"ו . זמננו נבלה בהם לא

ומן  האמת מעל רחקו  כבר ישראל חכמי שרוב

אחרי ללכת  אלקינו , ה' כבוד הנעים, האור 

אם  יודע הוא לבות  בוחן וה' הבל. של פלפוליהם

אלא  נוטים אינם כי  הוא, לעקלקלות אם לעקל

ככל  מאלה להם שיביא ומה והכבוד . הבצע אחרי

על  מאד לי צר להם. יבחרו אותו  נפשם, אות

עיקר  יעשה לא אשר כ"ת, הדרת  הגדול האדם

ולפי כמוהו  אשר  לאיש [ראוי ] שהיה במה עסקו 

אין  אני עולם. של מלכו  מלך , במעדני יתעדן  אכלו

יעצני אשר ה' את  אברך  שבכחי . מה אלא בכחי

הטוב  את  בניו בלב יתן  והוא אמת, בדרך ללכת

עכל"ק . וכו', תמיד . להם



תשע"ז  בהעלותך פרשת דא"ח כהליקוטי 

'á åà äòù åì ÷éôñî  äéåàøä  äâøãáù éî

íãà íúñ  ë"àùî  úåìâðä ãåîéìì

åðééäå [æë ללמוד יכול הגבוהה שבדרגה שמי

לו ותהא התורה, סודות היום רוב

קדושת אור שמרוב הנגלות  בלימוד והצלחה ברכה

נגלות ובמהירות בקלות  להבין יזכה התורה, סודות 

זמן  ריבוי  ללא שתים או  א ' בשעה שילמוד  התורה

בנגלות ידות  ששה החול  בימות שעסק (והאריז"ל

במיעוט  במהירות אלא זמן בריבוי זה היה לא התורה

גדולה) דשמיא בסייעתא דשב"ק זמן דרך  בחי ' וזה ,

וישלח  פר ' [ובנשמ"ח הסוד  ללימוד בעיקר שנועד

העמוק  עיון  לימוד  האוסרים דעות  בארוכה הבאנו 

בימות אף  והצדיקים בשב"ק ], התורה"ק בנגלות

לאדם  משא"כ  יומא, דכולי  שבת  בבחי ' הם החול

ברמב"ם נפסק הרי  החול ימות  שבבחי ' (הנ "לפשוט

כג ) אחר אות  אלא הסוד  בתורת לעסוק לו  שאין 

וכן  התורה, נגלות של ויין בבשר  כריסו שמילא

מהיום  שליש  שני  ללמוד  לו יש בעצמו יום בכל

התורה"ק  במשנה)נגלות ושליש במקרא ורק (שליש  ,

כפסק  התורה, סודות  את שכולל בתלמוד  שליש

הרב ה"א)שו "ע פ"ב ת"ת העט"צ (הל' [וכמש "כ 

טוב) ועשה מרע סור יום (בספר בכל לקיים שיש 

ויין  בבשר עצמו היום באותו כריסו למלאות

הסודות]. ילמוד ואח"כ התורה, בנגלות

 éøçà åøôñá ãåîéìä  ÷éôñîù í"áîøä éøáã

 ë"áùåú

õøéúå [çëטענת את הנ"ל דרך  ע"פ  מורנו 

שהנה  הרמב"ם, על הרא"ש 

ללמוד  שאפשר  ספרו  בהקדמת כתב הרמב"ם

וז "ל, למעשה, הלכה ספרו  את  תיכף  תושב"כ  אחרי

את השעה ודחקה יתירות , הצרות  תקפו הזה ובזמן

נסתרה. נבונינו ובינת  חכמינו , חכמת ואבדה הכל,

והתשובות וההלכות הפירושים אותם לפיכך ,

מבוארים, דברים שהם וראו הגאונים, שחברו 

אלא  כראוי, עניניהם מבין  ואין בימינו, נתקשו

עצמה, הגמרא לומר  צריך ואין במספר . מעט

והתוספתא, וספרי וספרא והירושלמית, הבבלית

ארוך , וזמן  חכמה, ונפש רחבה, דעת צריכין  שהם

בדברים  הנכוחה הדרך  מהם יוודע כך  ואחר 

היאך  התורה, דיני ושאר והמותרים, האסורים

חצני נערתי זה ומפני  שנסתי הוא. מדויקת , (בנוסחא

על מתני) ונשענתי הספרדי , מיימון  בן  משה אני ,

הספרים, אלו  בכל ובינותי הוא, ברוך  הצור ,

אלו מכל המתבררים דברים לחבר וראיתי 

והטהור  הטמא והמותר, האסור  בענין  ,החיבורים,

ודרך  ברורה, בלשון  כולם התורה, דיני  שאר  עם

סדורה  כולה, פה שבעל תורה שתהא עד קצרה,

בכה  אומר זה לא פירוק . ולא קושיא בלא הכל, בפי

על  נכונים, קרובים, ברורים, דברים אלא בכה, וזה

החיבורים  אלו  מכל יתבאר אשר  המשפט פי

ועד  הקדוש  רבינו  מימות  הנמצאים והפירושים,

ולגדול, לקטן גלויין  הדינין  כל שיהיו  עד עכשיו,

שתיקנו הדברים כל ובדין ומצוה, מצוה כל בדין

אדם  יהא שלא כדי דבר, של כללו  ונביאים. חכמים

אלא  ישראל, מדיני  בדין  בעולם, אחר  לחיבור  צריך

עם  כולה, פה שבעל לתורה מקבץ זה חיבור יהא

משה  מימות  שנעשו והגזירות , והמנהגות  התקנות

הגאונים  לנו  שפירשו  וכמו  הגמרא, חבור  ועד  רבינו 

הגמרא. אחר שחיברו חיבוריהם êëéôì בכל

 íãàù  éôì ,äøåú äðùî  äæ  øåáéç íù éúàø÷

 àøå÷ êë  øçàå ,äìçú áúëáù  äøåúá àøå÷

åðéàå ,äìåë äô ìòáù  äøåú  åðîî  òãåéå äæá

.íäéðéá  øçà  øôñ úåø÷ì êéøö.עכ "ל

í"áîøä éøáã ìò  ù"àøä úðòè

ïòèå [èë הרא"ש ט)ע"ז סי' לא כלל  (בתשובותיו

מדברי למעשה הלכה ללמוד  שא"א

מהש"ס , הדברים שרשי יודע שאינו למי הרמב"ם

בשלש  בקי שהיה מי  שהכיר הרא"ש שמעיד  וכמו 

ההלכה  כראוי  להבין יכול היה ובהם מהש"ס  סדרים

מהש "ס  סדרים בשאר משא"כ הרמב"ם, מדברי 

מדברי ההלכה מבין  היה לא בהם בקי היה שלא
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כראוי בכלáéהרמב"ם בקי שהיה היות עצמו (והרא"ש 

להביא  אלא מעצמו זו עדות  להעיד יכול היה לא הש "ס

סדרים) בשלש רק  בקי שהיה אחר מחכם וכן העדות  ,

הרא"ש , כדברי למעשה הלכה הרב השו"ע פוסק 

ולכן  דוקא טעמיהן  עם מצוות התרי"ג ללמוד  שיש

הרמב"ם  בלימוד  התורה השגת יד "ח יוצאים אין 

לחוד .

ò"éæ  ùèéååàáåéìî ø" åîãà ÷" ë õéôäù  íòè

í"áîøä ãåîéì úà

÷"ëå] [ ì יסד זצ"ל מליובאוויטש  הרמ"מ אדמו"ר

לכה"פ  שיצאו  הרמב"ם ושינון  לימוד

כי התורה, ידיעת  חובת  ידי הרמב"ם לשיטת 

ע"י הרא"ש  לשיטת  הש "ס בידיעת חובה ידי  לצאת 

בר  ההלכות כל מקורותיהם שידע עם מב"ם

הדבר כבד  מהש "ס קצתוטעמיהם במקו"א (וכתבנו

שמעתיק הכס"מ, עם יחד  הרמב"ם לימוד  ע"י לזה עצה

ההלכה) שורש לידיעת  הנצרך הסוגיא שורש עיקר ,את

הפוסקים  בכללי המובא הכלל ע"פ  והיינו

וה"נ  יחיד, דעת  על אף  לסמוך  אפשר שבשעה"ד

לשיטת התורה ידיעת  לקיים ביכלתו שאין  למי 

להפסיד  שלא הדחק, שעת  בבחי ' הוא הרי  הרא"ש ,

ידיעת של והיסודית העיקרית  המצוה קיום את ח"ו 

וג',התורה ה"ב פ"ד ת "ת  בהל ' הרב השו"ע (שלדברי

על ולא המצות, כל כנגד  שקולה שהיא נאמר עליה דוקא

אין  אך המצוות  מכל גדולה רק שהיא התורה לימוד  סתם

כולן  כנגד חידוש,âé שקולה דבר פוסק  בפ"ג ובקו"א ,

אף דפו"ר הגדולה מ"ע את אף  דוחה התורה שידיעת 

עזאי  בן וכדעביד אחרים ע"י להעשות  יכולה שאינה

לשיטתעי"ש ) ידיעה"ת מצות  יקיים לכה"פ הרי ,

הפוסקים)הרמב"ם כל  ראש וישנן (שהוא שילמד ע"י  ,

גבול  בחי ' לו  שיש להרמב"ם, החזקה היד ספר את 

לו וקץ שיש דבר אחרי נמשכת האדם שנפש (וכנ "ל 

וקץ) ].גבול 

_________________________

דבריו,יב. הוציא מהיכן לידע  בגמרא בקיאין ואינן ז"ל, הרמב"ם דברי מתוך הוראות המורים כל טועים וכן שם, הרא"ש ז"ל

דבריהם  היכן המקומות  על והראו לדבריהם ראיות  שהביאו המחברים כשאר עשה לא כי המותר, את  ולאסור האסור להתיר טועין

וכל  ראיה, ובלא טעם בלא הגבורה מפי כמתנבא ספרו כתב הוא אבל האמת. ועל העיקר על לעמוד יכול זה ומתוך בגמרא,

יסמוך  לא לכך ובהוראה, בדין ויכשל ולאמתו, לאשורו דבר מבין אין בגמרא בקי אינו שאם כן, ואינו בו שמבין סבור בו הקורא

בתלתא  בקי שהיה בברצילונה גדול אדם מפי שמעתי וכן בגמרא, ראיה שימצא לא אם ולהורות, לדון בספרו קריאתו על אדם

בהם, שיכירו וסבורין ספריו, מתוך  ודנים ומורים ז"ל הרמב"ם בספרי וקורין גמרא למדו שלא אדם בני על תמהתי ואמר סדרי,

אינני  וזרעים קדשים בהלכות  בספריו אבל בספריו, קורא כשאני מבין, אני שלמדתי סדרים בג' כי בעצמי מכיר אני אמר כי

הרא"ש. עכ"ל ספריו. בכל להם הוא שכך  וידעתי כלום בהם מבין

כל יג . כנגד שקול תורה תלמוד אלא תורה תלמוד כנגד שקולה שהיא כולן המצות  בכל מצוה לך ואין שם, הרב השו"ע  ז"ל

מביא  היה לא אם אף עשה מצות  ג''כ הוא עצמו מצד התלמוד כי בידו שניהם ונמצא מעשה לידי מביא שהתלמוד כולם המצות

בלי  ודקדוקיהן בתנאיהן כהלכתן המצות  כל לקיים אפשר שאי כולן  המצות כל מעשה לידי ג''כ מביא והוא והואיל מעשה לידי

כנגד שקול הוא לכך ותנאיהן המצות  דקדוקי שהן ההלכות כל לידע  היטב למעשה לימוד קודם התלמוד ולפיכך  כולן המצות  כל

בקדשים  עוסק  ואפילו תלמודו יפסיק לא אחרים ע''י להעשות למצוה אפשר אם תורה ותלמוד מצות  עשיית  לפניו היה מקום. בכל

שאינה  רק  מצות  משאר גדולה ג''כ היא עצמה מצד תורה תלמוד של עשה מצות מקום מכל במעשה עכשיו נוהגים שאין וטהרות

אפשר  אי ואם כהלכתן לקיימן אפשר אי שבלעדו כולן מעשה לידי מביא שהתלמוד משום אלא כולן המצות  כל כנגד שקולה

אחרים  עשיית שאין או אחרים מדברי יותר נשמעים שדבריו במקום לצדקה מעשה להיות כגון אחרים ע''י להעשות  למצוה

ויחזור  המצוה ויעשה תלמודו יפסיק  במקומו שיתבאר כשיעור כבודו לפי מלווים לו שאין המת  להוצאת כגון זו למצוה מספקת 

תנאיהן  בכל כהלכתן לקיימן כדי תלמודו להפסיק שחייב בה וכיוצא תפלה כמו סופרים מדברי חובה שהן למצות ואצ''ל לתלמודו

עכ"ל. וכו'. האדם כל זה כי השלימות בתכלית סופרים ודקדוקי ודקדוקיהן



תשע"ז  בהעלותך פרשת דא"ח כז ליקוטי 

––––  úåðåùàøä úåçåìã øåà 'éçáá í"áîøä

íéùøùäå íéììëä ãåîéì ÷éôñîù

áùééìå [ àì על הרא"ש  וטענת  קושיית  את

לפרש  יש  הרמב"ם, שיטת

ספר) באיזה אי' כתבנו(וכע"ז שהנה הנ"ל, ע"פ 

החכמה אור  בבחי' הוא שהרמב"ם (בבחי'כמ"פ 

כמשה') קם לא משה עד 'ממשה עליו שהאיר הנאמר ,

האור  שהוא התורה כל של הכללי האור אצלו 

[וכדאי ' החכמה אור שבבחי ' ראשונות  דלוחות

בבחי ' הרמב"ם שהיה זי "ע מרוז 'ין  מהרה"ק 

מגלותה  התורה כל את  וקיבץ בדורו  משיח

אחד  לספר  וליקטה מקומות לריבוי שנתפזרה

לקבץ  ימשיך  שעי"ז הכנה בתור  כראוי , מסודר 

עליו קמה זכינו שלא וכיון  ישראל, כל את אח"כ

ג"כ  מזה וחזינן  השעה, ונחמצה וקטרוגים מח'

ובבחי ' התיקון , לעולם קשור  הרמב"ם שספר 

וחפץ  העגל], חטא שקודם ראשונות  לוחות 

דלוחות לדרך בנ"י את להחזיר הרמב"ם

הלכות שהם השרשים, שלומדים ראשונות 

והפלפולים  הטעמים ללא בלבד, מצוות התרי "ג

הפרטים, רקוריבוי בהם שיש ראשונות  בלוחות (כמו

של הפרטים ריבוי ללא השרשים שהם אותיות  תרי"ג 

שניות ) .לוחות 

í"áîøä ãåîéì êåúî  ìëä âéùäì êøã ùé

úîàáå [ áì הרמב"ם במדרגת בנ"י  היו  אם

הגדול  ולאורו  אליו  ומתבטלים

ספרו בלימוד להשיג זוכים היו עליו חולקים היו ולא

לטעות נכשלים היו ולא למעשה ההלכה את 

שאפשר  הנ"ל, בהקדמתו  הרמב"ם וכמ"ש  בדבריו,

בבחי ' [וזה לבד. ספרו  את תושב"כ  אחרי  ללמוד 

הבשר  טעם הרגשת השגת  דרך שיש  לעיל מש"כ 

אופן  יש וה"נ טעם, בו  היה שלא המן  אכילת בתוך

פרטי כל ואת  מצוות  התרי"ג טעמי  כל את  להשיג

אף  ברמב"ם התרי"ג לימוד  בתוך ההלכות  ופלפולי 

טעמים]. ללא בקיצור  שנכתב

ìá÷ì åðéëæ àìù éøçà  äæ ì"ðä  ù"àøä éøáã

 éòáãë  í"áîøä øåà  úà

ë"ùîå [âì שאין בחוש  והכיר  שראה הרא"ש 

שלא  אחרי אירע זה כן, הדבר 

להאיר  תפקידו את  הרמב"ם גמר ולא כנ"ל, זכינו

וקטרוגים  מח' עליו  וקמה כראוי, לבנ"י  אורו את 

יכלו לא כבר  ועי "ז  מבנ"י, אורו  את  שהסתירו

הרמב"ם  ספר  מתוך כראוי  ההלכה ולהבין  ללמוד 

הרמ"מ  אדמו "ר  כ "ק שיגע שמה י"ל [ועפ "ז

ספר  לימוד  את  ולהפיץ לפרסם זי"ע מליובאוויטש 

העיקרית מפעולתו  חלק וזהו  בנ"י , בעם הרמב"ם

בהפצת דלעת "ל אור את  ולזרז  להביא חייו  בימי

אור  בהפצת  ג"כ עסק  וע"כ וכו', החסידות  לימוד

אור  החכמה- דספי ' אור כנ"ל שהוא דהרמב"ם

כנ"ל]. התיקון דעולם אור ראשונות- דלוחות 

ä"òøùî  ìò ïäëä ïøäàå  íéøî úðòè øåàéá

'ç÷ì  úéùë  äùà éë'

øùé÷å [ãì הנביאה מרים לטענת  גם זה ענין

משרע"ה  על ע"ה הכהן ואהרן 

בדקות שזה לקח, כושית אשה כי על שבפרשתינו ,

המן  על שהתלוננו  בנ"י של הפגם אותו  בבחי '

עד  למרום עלה משרע"ה כי  והיינו  בבשר , וחפצו 

מוריד  שאינו  כאילו נראה הר "ז מהאשה, שפרש 

שאי"ז  ואהרן  מרים טענו וע"ז לבי"ע, אורות

דירה  לו  להיות הקב"ה נתאוה שהלא התכלית,

ית ' אורו  ויגלו  שיורידו  חפץ שהש "י  בתחתונים,

שהאדם  פו "ר  מצות  ע"י  מתקיים שזה למטה,

שהנוק' לעוה"ז , למטה האורות את  ומשפיע מוריד 

תכלית מבצע ובזה המלכות , ספי ' כנגד  היא

בתחתונים, ית ' שכינתו להשרות  העליונה, הכוונה

הבשר  באכילת שרצו  בנ"י  טענת בבחי' והר "ז

למטה שהיא  המורגשים אורות  הורדת  בבחי ' כנ"ל

משרע"ה  על שטענו  שמה הקבלה, [ובלשון בבי "ע,

בחי ' עם שנזדווג מרמז זה לקח', כשית  אשה 'כי

יורדים  שאין כושית , אשה שנקראת – לאה פרצוף 

באצי ' אורה נשאר  אלא בבי "ע, למטה אורותיה



לנפשך  חכמה דעה כח

מתגלה  שאין  כושית , כאשה למטה ונראית  בלבד,

האורות להוריד שהתכלית טענו וע"כ  יופיה,

האור  להשפיע שיורדת רחל פרצוף  בבחי' למטה

לבי"ע].

 øúåé  äèîì  äðéëùä ãéøåä ä" òøùîù  úîàä

íé÷éãöä ìëî

êà [äì למטה השכינה הוריד שמשרע"ה האמת

שהלא  הצדיקים, מכל יותר  בארץ

האלקי האור שהיא התורה את הוריד  משרע"ה

לתחתונים, למטה משרע"ה והורידו  ביותר  הגדול

הידוע במדרש חז"ל פי"ב)[כדברי  שעד (שמו"ר

למטה  ירדו  לא שהעליונים גזירה היתה משרע"ה

בתחתונים, למטה השכינה משרע"ה שהוריד עד

על  ידך נטה משה אל ה' ויאמר המדרש, וז "ל

דכתיב הוא הדא ו)השמים קלה, אשר (תהלים כל

הקדוש  שגזר  פי  על אף דוד  אמר וגו' עשה ה' חפץ

הוא טז)ברוך  קטו, והארץ (שם לה' שמים השמים

שגזר  למלך  דומה הדבר למה משל אדם. לבני  נתן 

יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו  לא רומי  בני ואמר 

העולם  את הוא ברוך הקדוש כשברא כך לרומי .

לבני נתן והארץ לה' שמים השמים ואמר, גזר 

ראשונה  גזירה בטל התורה ליתן  כשבקש  אדם,

ירדו והעליונים לעליונים יעלו  התחתונים ואמר 

שנאמר  המתחיל ואני כ )לתחתונים יט, וירד (שמות

וכתיב סיני הר  על א)ה' כד , אמר (שם משה ואל

בשמים  עשה ה' חפץ אשר כל הרי  ה', אל עלה

ע"כ . וגו'. ובארץ

 åîëå חב"ד בתורת  בזה המאמרים שמבואר (ספר

387 עמ' תשי"ג המאמרים ספר לז, דף תרפ"ז

שלא ועוד ) עד  התורה כל האבות  שקיימו שאף ,

למטה  האלקי האור  קדושת  בזה הורידו לא ניתנה,

המדרש  וכדברי ג )לתחתונים, א, עה"פ (שהש"ר

שמך' תורק  שמן טובים שמניך המדרש,'לריח (וז"ל

השירים  כל דר"ש בריה ינאי ר' טובים, שמניך  לריח

תורק שמן אנו אבל  היו, ריחות האבות לפניך שאמרו

שעשו  המצות כל  חבירו, לכלי מכלי שמריק  כאדם שמך,

שמך, תורק שמן אנו אבל היו, ריחות האבות לפניך 

וששים  מאות ושלש עשה, מצות  וח' וארבעים מאתים

ע"כ ) תעשה. לא מצות ואי'וחמש עונג, ס' הקדמת  (עי'

אתיו"ט) ע"ה אבינו  יעקב בהם שעשה שהמקלות

אותן  לזרוק יכולים היו  תפילין  מצות כוונות 

להתפס  האלקי האור  ירד  שלא אח"כ, לאשפה

לתחתונים  שכינה עדיין  ירדה שלא המקלות, בתוך

התורה  הוריד  משרע"ה ורק  האבות, בזמן 

בקיום  ממשיכים שאנו לתחתונים והשכינה

חפצי ונתקדשים הבי "ע, לחפצי  אף  קדושה המצוות 

גניזה]. שטעונים אלקית בקדושה התפילין 

 çéùî ––––  ä"òøùî ãéøåéå ïéàåùéðä àäé  ì" úòì

 éåìéâá  äèîì é÷ìàä øåàä åðé÷ãö

 àìà [ åì התורה היתה משרע"ה שבזמן  שכיון

חז"ל  וכדרשת  ארוסה, בבחי ' רק  הק'

וגו', מורשה'-מאורסה משה לנו צוה 'תורה עה"פ

מן  פרוש  להיות משרע"ה צריך היה בחיצוניות  הרי

ולבוש  הסתרה לעשות צריך שהיה האשה,

גבוה  אור לגבי לעיל וכמש"כ  האור , על ושמירה

וצריך  בבי "ע, למטה עתה להתגלות יכול שאין

בגוויה, גניז  טוביה בבחי ' מוסתר להשאר  האור 

בבי "ע  למטה פרוש  משרע"ה להיות  צריך  היה וכך

בבחי' לאה פרצוף עם באצי' למעלה רק  היחודים (ולקיים

פרצוף פנימיות  בתוך  אך הנ"ל, לקח' כשית אשה 'כי

אלא  רחל דפרצוף האור בהסתרה כביכול  יש זו לאה

רחל, ובפנימיות לאה בחיצוניות  שהיא משה' 'כלת  בסוד 

כנ "ל ) למטה האור להתגלות  עדיין יכול היה שלא ,אלא

הנישואין , בסוד לבנ"י התורה"ק שתנתן לעת"ל אך

אי ' הרי  בגילוי , לגמרי  בארץ למטה השכינה ותרד 

צדקינו שמשיח בעצמו בזוה"ק משה-משיח (שהוא

נשמת בו יהא צדקינו שמשיח במקו"א בארוכה כמש"כ

יוריד משרע"ה) אלא האשה, מן פרוש  יהא לא ,

למטה האלקי רחלהאור פרצוף  עם נישואין (בבחי'

לבי"ע) למטה האלקי האור .שמורידה



תשע"ז  בהעלותך פרשת דא"ח כט ליקוטי 

êøãáå] נוחה דעתינו שאין לעורר  יש  אגב

כו"כ  שהנהיגו שנתחדש מהמנהג

לחדר  ההליכה לפני החופה אחר ריקודין לעשות 

הפסק  לעשות שאין קבלה, ע"פ  נכון שאי"ז היחוד,

החופה לגמר  החופה תחי' בין החדר כלל (שהוא

הליכתהיחוד ) בזמן הריקודין  כל לעשות יש  אלא

רביז"ל וכמש"כ  הפסק  ללא היחוד לחדר  (ספר החתן 

דרך ערך ח "א אלו)ãéהמדות בריקודין גדול ענין  שיש 

לל  מחופתו כשיוצא החתן  היחוד לפני  לחדר וותו 

הקדום]. המנהג היה וכן

 ãéìåîù úåøðä úòáù  úùåã÷  ìò  ì"æéáø éøáã

 é÷ìà  ìëù òôù

êúåìòäá [æì.'åâå úåøðä úàדברי ידועים

כא)רביז "ל ששבעת(תורה

האברים שבעת  על מרמזים ב'הנרות חוטם, (פה,

עינים) ב' שפע אזנים, ממשיך ועי"ז לקדשם שיש ,

הקודש  רוח של הנרות 'אלקי שבעת 'יאירו (בבחי'

הנרות ) שבעת גבי על השורה האלקי האור ,שהוא

שאין  במהירות לאדם שנשפע הגדול השכל שהוא

השכל  ידי  שעל הקדמה בשום להשתמש צריך

מאליה. עולה השלהבת  הנ"ל האלקי

ùàø ìù ïéìéôúä 'éçáá é÷ìàä ìëùä

øàáîå [çìרביז "ל ד ')שם האלקי(אות שהשכל

שאין  עד מאוד , עד  גדול הוא הזה

מקיף  הוא אלא במח, נכנס  ואינו לסבלו  יכול המח

חיותו מקבל הפנימי  והשכל מבחוץ, הראש את 

המקיף  שהשכל רביז"ל מדברי  ומובן הזה, מהמקיף

מרמזים  שהם הק ' התפילין  בבחי ' הוא הנ"ל האלקי

את מקיף  אלא במח נכנס  שאינו האלקי  השכל על

במקו "א  רביז "ל בדברי מובא וכן  מבחוץ, הראש 

יג ) סי' קמא של (לקו"מ שבתפילין השי"נין  ששני 

לקשר  [ויש  גבוהים, שכליים ב' על מרמזים ראש 

ראשים  ז ' כידוע יש השי "נין שבשני  התורות , שני

ראשין) ד ' של  ושי"ן ראשין ג ' של  מרמזים (שי"ן שהם

ידי על הנמשכים הנ"ל הגבוהים השכליים על

הנ"ל]. הנרות ז ' קדושת 

ùàø ìù ïéìéôú øù÷ä  íå÷î

øáéãå [èì של הנכון מקומו מענין מורנו 

ראש  של תפילין קשר עמידת 

רבני בין  ומו"מ נידון  זה בדבר  שיש  הלכה, ע"פ

החכמה  בים זה בענין  נדפס  וכבר דורנו, ופוסקי

תשס"ז) ראש ,(שנת  של תפילין קשר מקום במאמר 

ו) סי' החכמה ים הוא (ובשו"ת  שנשנה דבר וכל ,

במג"א אי ' דהנה בו , שנתחדש  דבר כז מחמת  (סי'

בעורף ) ד"ה הקשר סקט"ו שמקום הרמב"ם בשם

וכמובא  הגולגולת, בסוף הוא ראש  של תפילין

סקל"ה)במ"ב למטה (שם כ"כ  ולא הפנים נגד שהוא

שטוב  השע"ת בשם המ"ב ומביא הגרון , נגד

עיקר  מונח ועכ "פ שיהיה הגומא, מן  למעלה הקשר

מונח  הקשר  מקצת  אפילו  יהיה שלא להזהר  יש 

ולא  הצואר  מפרקת  הוא דשם משער הפנוי במקום

שלטה"ג  בשם כנה"ג בשם בשע"ת  [וכמובא עורף

והוי יצא לא השער  מצמיחת  למטה הקשר  דהמניח

הקשר  של התחתון דקצה והיינו לבטלה, ברכה

ומביא  השערות, צמיחת  מהתחלת למעלה יהיה

קטן  בספר  שראה לו  שכמדומה השע"ת עוד 

יד "ח, יצא לא בגומא הראש  שמאחורי שכשהקשר 

מלשון  שהרי לו  מנין  ידע שלא השע"ת ותמה

מילתא  תליא שערות  דבצמיחת משמע השלט"ג

יצא  שערות עדיין שם יש  אם בגומא שהוא שאף  (והיינו

לעשותיד"ח) שיש דנראה השע"ת שמסיים אלא ,

לכתחילה הגומא)כן  מעל הקשר שיהא משום (היינו

לראשו  סביב היטב הדק שיהא (והיינו דבעינן 

וע"כ היטב, מהודק  להיות לו קשה בגומא שכשהקשר

מה  וזהו הגומא, מעל הקשר שיהא טוב לכתחילה

_________________________

ע"כ.יד. בדרך. ניזוק  אינו החופה, מן כשיוצאין וכלה, חתן בשמחת  עצמו את  שמשמח  ומי שם, זל"ק 



לנפשך  חכמה דעה ל

מונח  שיהא דטוב השע"ת, בשם הנ"ל המ"ב שהעתיק 

הגומא) מן למעלה הקשר והמ"ב.עיקר השע"ת עכ"ד  ,

יצחק חקל א)ובשו"ת  כל (סי' להניח שיכול ס "ל

לכתחילה אף הגומא בתוך כשע"תהקשר  (דלא

בדיעבד ) רק ].שהוא

ì"ðä àîåâä íå÷î  åäî î" åîä

äðäå [ îהגומא מקום מהו לדון (שלשיטתיש 

להניח  לכתחילה יש והמ"ב השע"ת 

מעליה) הקשר עיקר לכה"פ או נחלקוהקשר ובזה ,

זילבער  להגר "ב נדברו  אז  שבשו"ת  בדורנו, רבנים

כמה זצ"ל אחריו ונמשכו נו, סי' וח"ב פח, סי' (ח"א

העצם רבנים) שמתחת המקום הוא דהגומא ס "ל

מונח  שיהא לכתחילה צריך ולדבריו  לחוץ, הבולט

הקשר)הקשר עיקר לכה"פ הבולט (או העצם על

שלדעתינו  הנ"ל במאמר  כתבנו כבר אך (וכן לחוץ,

רבנים) עוד למטה דעת  יותר הוא הגומא מקום

ג"כ  זאת [והוכחנו  השערות לגמר  הסמוך  במקום

הקשר  שכשמונחים שכותב השע"ת, ממשמעות 

היטב, הדק  התפילין מתהדקים מהגומא למעלה

אם  משא"כ שלמטה, הגומא למקום רק  שייך  וזה

שהוא  הבולט העצם על התפילין  קשר מניחים

להדק  קשה אז אדרבא הרי למעלה גבוה במקום

כזה], גבוה במקום הקשר כשמונח התפילין  היטב

במקום  הקשר שהמניח לחוש יש  לדידן  ואדרבא

לחוש  יש  הרי הבולט העצם מעל שהוא כ "כ גבוה

למניח נחשב (כלשון הגולגולתñáóåדאינו 

ולא הרמב"ם) הגולגולת באמצע הוא דשם הנ"ל,

הנ"ל. החכמה ים שבספרי שבמאמר עכ"ד  בסופה,

 æåìä íöò íå÷î

ùéå [ àî בענין מקורות  עוד  ולהביא לדון  להוסיף

מפאנו ברמ"ע אשכחן דהנה זה,

ה' שבתות במצת(ח"ד )במאמר  במהרנ"ש וכן ,

תפילין)שימורים המלך(בהל ' ובעמק  פרק, יד (שער

הלוז ,קה) עצם במקום הוא תפילין של קשר דמקום ,

שסברו ויש  הנ"ל, העצם מקום היכן  לחקור יש והנה

הנ"ל לחוץ הבולט העצם הוא המקום שהלוז (שהוא

הנ "ל ) נדברו האז לשיטת  הקשר להניח יש  אך שעליו ,

במקום  שהוא והלוז בזה"ל, אי ' שם מפאנו ברמ"ע

רבה, בויקרא שדרה של לוז  נקרא תפילין של קשר

הקררה  מן  השדרה אל ההתפשטות תחילת הוא

הקדרה) צ"ל  שהוא (לכאו' למימר לן  וניחא מוח של

ונכנס  עורף  ממול הגולגולת לעצמות  תחתון  עצם

הלוז  שאין  מדבריו  משמע וא"כ עכ"ל. בשדרה,

הלוז  אלא למעלה, בגולגולת  לחוץ הבולט העצם

ונכסנת הגולגולת לעצם שמתחת  הב' העצם הוא

ממול  הוא תפילין של שקשר  והיינו לשדרה, בסופה

והולך  ומיצר לפנים בשפוע שנמשך התחתון  עצם

הלוז , עצם הוא זה ארוך  שעצם השערות  גמר עד

ראש  של הקשר להניח יש (ולכתחילה וכנגדו

שבסופו) הגומא מעל  .בתחילתו

 úòãä  çî íå÷îá ïåãéðäå äøéúñä

ãåò [ áîבקבלה מבואר פ"ב מצינו כא שער (ע"ח

ועוד ) הוא מ"ת תפילין של קשר שמקום

מח  מקום הוא היכן  לדון  ויש הדעת, מח במקום

בכ"מ דאי ' מהא שדייקו  יש  והנה (כגון הדעת,

הוא  וכן פ"ו כט שער בע"ח הוא וכן הריח בכוונת 

התפילין) בכוונת המצח,בפרע"ח כנגד  עומד  דהדעת ,

גבוה  במקום הקשר להניח שיש  מזה דייקו וע"כ 

כנגד  שהוא הגולגולת של העליון העצם במקום

בע"ח אשכחן מאידך  באמת אך ט)המצח. (שער

בסוד  הדעת , בסוד הם דהעינים השמ"ש ובהגהות 

הדעת של הויו"ת  גבורות )י ' וחמש חסדים חמש (שהוא

לראות  ס "ר כי  בסוד  עין  ב"פ  בגימ' בגימ'שהם (ס"ר

הוי"ה) למטה י"פ הוא הדעת  שמקום מזה וחזינן ,

התחתון ישר)בעצם בקו העינים שמול המקום ,(שהוא

שהדעת הקודמים במקורות שמש "כ נראה וע"כ 

שהלא  ישר , בקו  הכוונה אין המצח מול מובא הוא

עמידת מקום נקרא שהמצח התפילין בכוונת שם

על  התפילין מניחים אנו אין באמת  והלא התפילין,

המינים)המצח דרך  שהוא בגובה (ח"ו, למעלה אלא ,



תשע"ז  בהעלותך פרשת דא"ח לא ליקוטי 

כנגדה, עומדת  שהדעת  הכוונה מה וא"כ הראש ,

עומדים  שהתפילין באלכסון, כנגדה הכוונה ובע"כ 

באלכסון  קו  וכשמותחים המצח, מעל הראש  בגובה

שהוא  התחתון  העצם למקום מגיע התפילין  מגובה

הדעת. מח מקום

íå÷îù  î"éøä éùåãéçäå ö"öäî  äçëåää

 úéúçúá àåäù ïéìåôä  íå÷îá ú"ù øù÷ä

íöòä

ïëå [âî צדק להצמח התורה אור בספר  מוכח

תתקצט) עמ' בלק דברי(פר' על שכתב ,

מה)הגמ' דף וכו',(חולין קדירה גבי  על יש  פולין דב'

עם  הצואר חיבור  במקום הם דהפולין הצ"צ ומבאר 

כי הדעת, מח – השדרה חוט נמשך משם הגולגולת 

באחוריים  הוא הדעת  ומח לפנים והבינה ,åè החכמה

עצם  כנגד הוא דהדעת כמש"כ  מדבריו ומוכח

השדרה, חוט נמשך  שמשם לצואר  הסמוך  התחתון 

מספר  משמע וכן  ושמאל, ימין הפולין ב' יש  ושם

חוקת )הזכות  פר' מגור, הרי"ם החי' שמבאר (מהרה"ק 

של  תפילין  קשר  מקום למשרע"ה הראה דהקב"ה

אל  ומחבר המקשר הדעת במקום שהוא ראש ,

לשעבד  התפילין תפקיד שזה המדות, אל המוחין

שם  וכותב המוחין , אל והמדות הכוחות  כל את 

במקום  הוא תךפילין של הקשר  שמקום להדיא

שהוא  התחתון  עצם בתחתית למטה שהוא הפולין ,

כנ"ל  הלוז  .æè עצם

_________________________

הכלים טו. חיצוני' הם והמצות  הכלים פנימיות  בחי' שהוא היינו כולם, כנגד ות''ת  שאמרו תורה והוא בחי' עוד יש והנה שם, זל"ק 

אף  מתפלה גבוה דתורה משמע דלפעמים וצ''ל מתורה גבוה שתפלה נתבאר כ''ז הנה אך  כו'. ימינא דרועא חסד וגמ''ח צדקה

פניו, תאיר אדם וחכמת  נפקת מחכמה אורייתא כי התורה עסק  בחי' הוא פנים היינו ואחור פנים כי  הדעת המשכת הוא שהתפלה

תפלה  בחי' שהוא אחור בחי' צ''ל לזה מקודם אך  מלמעלה עליו אדם כמראה הכסא דעל העליון אדם על שקאי בירושלמי ואיתא

וכמארז''ל  כו', ואחוריים עורף בחי' הוא כ''ז השדרה חוט נמשך  שבהם שבשדרה חוליות ח''י כנגד שהם דצלותא ברכאן ח ''י כי

פולין  ושני כו', כמוח נידון שבמוח מה וכל קדירה כמארז ''ל מוח הוא קדירה כי הקדירה על מונחין פולין שני כמין מ''ה) (חולין

בעורף והגולגולת הצוואר חיבור מקום דהיינו הקדירה עפ''י הדעת מונחין ממוח השדרה חוט נמשך חב''ד ושם  מוחין תלת  כי

דגולגלתא חללין ''ב שבתלת  חו המוחין ב' באמצע באחורים הדעת ומוח מלפנים  הם  ''ב חו מוחין בחי'ב' נמשך  הדעת ומבחי'

ל  אין הדעת  ומוח  דחו''ב מוחין ב' רק להם אין קליפות  ולכן שבתפלה ויראה משא''כ האהבה למטה מלמעלה הם דחו''ב מוחין כי הם

איזה  ג''כ להם שיש הגם כי הדעת  מוח להם אין קליפות אבל בלב כך יתפעל במוחו שמבין שמה דהיינו מלמטה הוא הדעת  במוח

עם  כי כמש''כ ג''כ מעלה בזה יש  מ ''מ מעורף הוא הדעת  מוח שבחי' הגם והנה כלל, אליו שייך הדבר אין עכ''ז  באלקות השגה

המשכת  וסלחת וע ''כ דוקא בעורף רק הוא זו ובחי' ומחוץ מבית  מונע  כל נגד לעמוד הוא הקושיות  שבחי' וסלחת הוא עורף קשה

חיצוניות  בחי' הוא רצון כי מרצון למעלה הוא עליון שעונג עליון תענוג התגלות  פניו תאיר בחי' נמשך התורה ע''י אך מדה''ר, י''ג

לו  יש רצונו שכשנתמלא רצון מילוי אחר כ''א שייך  אין עונג כי בתורה העונג ואח''כ בתפלה הרצון קודם צ''ל מ ''מ אבל העונג,

רצון  הוא תפלה כי מתפלה לעילא שתורה נתבאר עכ''פ  והנה עונג. אח''כ שייך  אין כלל תשוקה לו הי' לא אם משא''כ כו' עונג

הוא  תורה כי מתורה גבוה שתפלה למעלה שנתבאר ממה  היפך  הוא וא''כ פנימית שהוא עונג בחי' הוא ותורה חיצוניות  עורף  בחי'

יותר  גבוה שהוא האור שהוא הכוונה הוא תפלה אבל הכלים חיצוני' בחי' שהם מצות לגבי פנימי' כלים שהוא רק כלים בחי'

מצות  לקיים פסוקות  בהלכות  ערבית  ופ ''א שחרית  פ ''א רק  כשעוסק  היינו תורה יש כי תורה ויש  תורה יש  כי הענין אך  מהכלים.

אבל  מצות שארי לגבי הפנימי' אברים בחי' הוא מקום שמכל רק וכלים אברי' בחי' שהן המצות כל ע ''ד מצוה הוא א''כ בו והגית 

ידיעת  למצות  להגיע בכדי בעיון בתורה כשעוסק משא''כ ג''כ הפנימי' האברים לגבי גם אור נק ' הדעת המשכת  שהיא התפלה

שהוא  אעפ ''י התפלה ולכן אברים מבחי' שלמעלה ממש  מוחא חכמה בחי' הוא תורתו אז  הנה אומנתו  תורתו בבחי' והוא התורה

כתלג  לבוש' בחי' שהוא כשלמה אור עוטה מבחי' הוא התורה שרש  כי ותרוממך  סלסלה ועז ''נ  ממש ח ''ע לגבי אחור נקרא דעת

עכל"ק . וכו'. נקי כעמר רישי' שער בחי' שהוא התורה מקור לבחי' ותרוממך  עי''ז  התורה בעיון סלסלה ע ''י אבל חיור

הדעת טז. מוח  הוא תפלין של קשר ממקום חו"ב יחוד הוא שדעת לו הראה תפלין של קשר חז "ל שאמרו וזה שם, זל"ק



לנפשך  חכמה דעה לב 

 úòãä  çî  úéúçúá  äéàøä çë íå÷î

 åàøäå [ãî' המהפך' הנקרא ספר  (מא'למו "ר 

הרז"כ שבדורינו התשובה ממחזירי

והרופאים שליט"א) החוקרים מדברי  שם שמביא

האחורי במח בראש נמצא שבעינים הראיה שכח

הדעת ) מח שהוא הקטן הראש .(מח בתחתית  למטה

שמגובה  מהתפילין  באלכסון  קו שיש כנ"ל והיינו

באלכסון  ישר בקו  משם ויורד העינים בין הראש 

במציאות גם הוא שכן  הראש, לתחתית  למטה

יורדת העינים דרך  שנכנסת  שהראיה הגשמית 

הראש . שבתחתית למח למטה בשפוע

 úòãä  çîá äáåâá  äìòîì äàéø÷ä  çë íå÷î

êãéàîå [äî הקריאה שכח הנ"ל בספר  מביא

שהוא  ממש  העינים מול נמצא

מח  גובה בתחילת  והוא שבראש , גבוה יותר  מקום

הנ"ל  האריז"ל דברי  מתפרשים ובזה הדעת,

מח  תחילת מול דהיינו ממש , הדעת כנגד  שהעינים

בעינים, הנקראת  הקריאה מקום ששם הדעת

מקום  מול הוא הדעת  שמקום האריז"ל ומש "כ

מח  תחתית כנ"ל היינו  הראש שבגובה התפילין

מכוון  שהוא הראיה, מקום שהוא שלמטה, הדעת

וכנ"ל. התפילין  גובה נגד באלכסון 

 àúìéîã àð÷ñî

àð÷ñîå [åîשלדעתינו כמה דמילתא, דעת (וכן

דתפילין רבנים) הקשר להניח יש

הראש , בתחתית  העצם לסוף קרוב לכתחילה

שהוא  ממש למטה הקשר  הניח אם אף ובדיעבד 

עדיין  שיש  במקום הקשר כל ונמצא הגומא מקום

יד "ח יצא לכתחילה)שערות , אף  כשר יצחק ,(ולהחקל

מעל  ומעלה הראש בגובה הקשר  הניח אם אך

הנכון  מקום שאינו  לחוש  יש  לחוץ, הבולט העצם

הגולגולת סוף  נקרא אינו זה שמקום בדיעבד, אף

התפילין וגם וכנ"ל, הגולגולת אמצע (בדרךאלא

גבוה כלל ) כשהקשר כראוי  ומהודקים מונחים אינם

רבינו את  זה בענין  ששאלו ושמעתי  כנ"ל, כ"כ 

היה  הישן שהמנהג ואמר  זצ"ל יצחק המנחת 

למעלה. ולא העצם בתחתית הקשר להניח

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

זה  ית ' לה' הבינה ע "י המידות  כל ומטה האדם, כל שלוקח  עד עמוקה התבוננות  ע"י המוחין בל ממלאים ובינה שכשהחכמה

שכלול  טיפה זו ממחשבה ונעשה מענטש), גאנצין דעם איבער נעמט  (עס דעת , בשם הזווג שמכונה כו' אדם וידע כמו דעת, יקרא

ע "פ  מונחים פולין ב' וכמין הגוף , בכל כוחו שמתפשט  השדרה חוט  ע "י ומתפשט  שבמוח, מלחלוחית  נעשה וזה האדם כל בה

עי"ש ,הקד  יודע איני עצמן ופולין כלחוץ, ולחוץ ומשם כלפנים, ולפנים מפולין טרפות, אלו פ ' בחולין הםירה, הפולין ואותן

תפלין  של קשר כוחות מקום בכל שמתפשט  השדרה שבחוט מוח שבראש ממוח שנעשה התפשטות  התחלת הדעת  שורש  ששם

למידות, המוחין חיבור והוא רו"ח, ממש שםהאדם המונח תפלין של הקשר  ה'והוא אהבת  התפלין ע"י המוח כשנתמלא

הטוב  לברר הדעת, עץ מקום והטבור החזה עד הרצועות  התפשטות והוא לבדו לה' והכוחות  המידות בכל שמתפשט  עד ויראתו

רבינו  למשה ולכך  וב"ש, ב"ה כביכול כנ"ל ג"כ כו', כעמך מי בהן שכ' ישראל באהבת  כביכול עלמא דמרי תפלין וכן מהרע.

העצם  הוא תפלין של קשר במקום ושם כנ "ל תפלין של קשר לו נגלה לכך  כו', טוב בי דבתיב בטוב שנולד כיון הדעת , שורש

שורש  שהוא זה במקום ולכך הדעת , עץ אכילת  ע"י באה שהמיתה אחר והטעם המתים, בתחית  האדם יבנה שממנו לוז , הנקרא

נובעים  מידות  שהז' שבע , באר שהוא לוז  נקרא זה ומטעם נשאר, זה כו' לפנים אם א"י עצמן פולין דאמר לוז  לכך ונקרא הדעת,

דיעקב  כידוע שם, בא אנינו ויעקב טו"ר, עה"ד מהתפשטות למעלה הבאר שהוא מה"מ, שולט  שאין המקום שם לוז ונקרא משם,

עכל"ק . כו', מלגאו משה כחד, ומשה


