




תשע"ו  ויקרא-זכור פרשת דא"ח ג ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ו ויקרא-זכור  פרשת דא"ח ליקוטי

תשע"ו  ויקרא-זכור  פרשת  בשב"ק  שנאמרו קודש  משיחות  אחלק

דינא  הרמב"ם  השמיט מדוע החת"ס תירוצי ב'

בשמחה מרבין אדר דמשנכנס

דיבר החת "ס א ] מרן זקינו סי'מקושית  (או"ח

והשו "ע קס) הרמב"ם השמיטו מדוע

בגמ' המוזכר  הדין  ע"א)את  כט דף (תענית 

בשמחה מרבים אדר עם שמשנכנס  דין לו שיש  (ומי

וכו') אדר לחודש  ידחנו הדין גוי בשו "ע שמוזכר  כמו 

בשמחה  ממעטין  אב שמשנכנס  בגמ' שם שנזכר 

ותירץ  אז , ממנו  ישתמט גוי עם דין  לו  שיש  ומי

ממעטין  אב דמשנכנס  דס "ל דהמ"ד החת "ס 

החודש  דכל חדשה' 'והשבתי הקרא דרש  בשמחה

דהאבילות בשו "ע קיי"ל אנן  משא"כ  אבילות  נוהג

קרא  רק ודרשינן ת "ב, בו שחל בשבוע רק נוהגת

לא  באדר ה"ה א"כ חדשה, ולא שבתה ' ד'והשבתי 

חיוב  מזה ללמוד  נהפך ' אשר  'והחודש  דרשינן

שמחה  להוסיף  חיוב לנו  ואין החודש , לכל שמחה

בפורים  אשכחן  דלא פורים בו  שחל בשבוע אפי'

ד 'שבתה'. קרא

המהרש"א עוד שמקשה מה ע"פ  החת "ס  תירץ

שבריא  אדר חודש על שאומרת הגמ' על

שמחה)מזליה בו מרבים מזל (וע"כ  אין והלא

הגמ' דברי  ע"פ החת"ס בזה ומתרץ לישראל,

צה) דף  והוא (חולין סימן , יש ניחוש , דאין אע"ג

כיון  מ"מ לישראל מזל דאין  אע"ג וה"נ דאתחזק ,

אלו בימים הרי חזקה, הוי  זימני  דבתרי דקיי"ל

דישראל  מזל פעמים בב' נתחזק  ופסח דפורים

דמצרים  האומות ב' את  בנ"י  נצחו אלו  שבימים

מזלייהו וברי  לישראל טוב סימן שיש ש"מ ועמלק ,

אלו  היעב"ץ בימים קושית החת "ס מיישב (ובזה

ניסים  ימי וכו' אדר משנכנס על רש"י כתב מדוע

כאן  להזכיר איריא ומאי ופסח, פורים לישראל היו

בימים  ישראל  מזל  שהוחזק ע"י שדווקא אלא פסח,

לישראל ) טוב סימן יש  הרי ב"פ מיישב אלו ובזה ,

העת דלא הא דמשנכנס החת "ס  הדין  הרמב"ם יק 

דקיי "ל  דכיון  ס"ל שהרמב"ם בשמחה, מרבים אדר 

קנו) דף בשבת לא (כמ"ד  הרי  לישראל מזל דאין 

בשמחה  בו ומרבין  מזליה ברי  דאמר  כמ"ד  קיי "ל

הוי  גווני דבתרי רש "י ישוב להרמב"ם ס"ל (ולא

יש ) טוב וסימן יש חזקה אב בחודש ובכ"ז  ,

אב  בחודש  שבריא למיחש  דאיכא מהגוי להשתמט

תיתי מהיכי  אדר חודש  לגבי אך  דהעכו "ם, מזל

דאשכחן  דאף אדר בחודש הגוי  עם הדין שיעשה

מאן  אומות  שארי  מזל הרי דעמלק  מזל באדר דריע

מזל  דאין קיי"ל דישראל מזל ולענין דריע, לן  לימא

החת "ס . עכ"ד  לישראל,

החת"ס  תירוצי על המנח"א קושיות 

והנה  או"חב] נימוקי בספרו תרפו)המנח"א (סי'

תי ' דעל החת "ס , תירוצי  ב' על מקשה

הדין  הרמב"ם מביא דסו "ס  כיון  דהלא מקשה הא'

שיש  שס "ל ש "מ בשמחה ממעטין אב דמשנכנס 

קרא  ודרשינן אב חודש בכל השמחה למעט

בעינן  אדר  בחודש ה"נ א"כ  חדשה, דוהשבתי 

החודש . כל בשמחה  להרבות דיש  לפסוק

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה ד

או "ח ועל  הנמוקי  הקשה הב' בתי ' החת "ס  מש "כ

דהחת"ס  קולמוסו פלטה דשגגה וכתב

הגדולה) תורתו כבוד  חולין (במחילת  בגמ' דהלא ,

טוב  סימן  יש  זימני תלתא באתחזק שרק  להדיא אי '

בנימין  ואת  איננו ושמעון איננו 'יוסף בפסוק כמ"ש 

הקושיא  את ליישב החת"ס מתרץ מה וא"כ  תקחו ',

לישראל ) מזל אין ב"פ (דהלא שהתחזק  שאני דהכא

ובזה  פעמים, ב' אלא ליכא והלא ופסח, בפורים

המנח"א  ונשאר  החת "ס , תי' ב' את  המנח"א סותר 

הרמב"ם  הביא לא מדוע הנ"ל בקושיא בצ"ע שם

בשמחה. מרבים אדר  דמשנכנס  דין 

קושית  ומתרץ  מבאר עצמו דהחת"ס צ"ע

המנח"א 

ובאמת  ב'ג] על המנח"א קושיות להבין  צ"ע

המנח"א  שהקשה דמה החת "ס , תי'

הא' תי' הרמב"ם על מעתיק  אב בחודש (מדוע

וכו') אב דבריודמשנכנס בסיום עצמו החת"ס הרי

במתני ' דתנן מה ולפ "ז וז "ל, זו, קושיא מיישב

רמב"ם, ליה ומייתי בשמחה ממעטין  אב משנכנס

של  ואבורנקי  חתנות  בית  בונין שאין לענין היינו 

דמגילה בפ "ק וכמבואר  ע"ב)מלכים רבי(ה' גבי 

מרבין  באדר  שייך לא וזה בפורים, נטיעה נטע

ביום  ורק נמי , השנה כל פשיטא ונוטעין שבונין 

שנהגו במקום שאפילו  חידושא להאי איתא פורים

ומשו "ה  שמחה של בנין בונין  מ"מ מלאכה איסור 

והנה  בשמחה. מרבים דרב הך  לאתויי  מצי הוי  לא

תוס' ונדחקו וכו ' ישראל בר האי  הלכך אמר  ר"פ 

ס"ל  ורמב"ם זכאי ליום זכות דמגלגלין  אלעיל דקאי 

דלא  כיון כן  ואם הלכך, קאי אדרב קיי "ל כפשוטו

וש"ע  ג"כ, מזלא ריעא אין  מר"ח אבילות  ואין  כרב

עכ "פ  אבל באב, דלשתמט ופסק לסכנתא חשש 

עכ "ל. לי'. דלימצי כתב לא באדר 

דליכא וכוונת  דאף היא, בדבריו החת"ס

מר "ח ממש דרשינן אבילות  (דלא

חדשה') שיש 'והשבתי בדברים קצת  ממעטין מ"מ

כיון  אך  חתנות, בית בנין  כגון גדולה שמחה בהם

נוהג  אין  ה"נ אב, מר "ח אין גמורה אבילות  שחיוב

מובא  אין וגם אדר . מר "ח ממש שמחה חיוב

דרק  אדר, לר "ח הגוי  עם משפט לדחות  בהלכה

זו בשמחה הרי מר"ח שמחה חיוב ממש  דיש למ"ד

דיש  קיי"ל דלא לדידן  משא"כ במשפט, הגוי ינצח

מר"ח  שמחה חיוב וליכא אב מר"ח אבילות חיוב

לר"ח  המשפט לדחות  הדין דליכא ה"נ א"כ  אדר ,

קיי"לאדר . שלא אף לסכנה מחשש ממנו ישתמט (ובאב

סכנתא) חמירא מ"מ אז, אבילות  דיש .מעיקה"ד

דהחת"ס  הב' תי' על  המנח"א קושית תמוה 

וביותר הב',ד] תי' על שמקשה מה צע"ג

על  שהקשה מה א) אנפי, בתרי

רש"י בדברי  החת"ס ופסח ביאור פורים (דמהני

זימני) בתרי טוב סימן אי 'לאחזוקי דבגמ' ומקשה ,

נזהר  החת"ס הנה זימני , תלתא לחזקה דבעינן

זימני, בתרי חזקה דמהני  קיי"ל דאנן  וכתב מזה

דבעינן  כמ"ד  קאי  שם בחולין הגמ' דדברי  וכוונתו

כמ"ד  בתענית  הגמ' ביאר  רש"י אך זימני , תלתא

קיי"ל דהכי  לחזקה, זימני  תרי לגבי דמהני  (לחומרא

קטלנית ) דין לגבי כגון דברים כלל כמה מובן אין ב) .

החת"ס  תי ' עצם המנח"א בדברי  נסתר  איך 

דהחת"ס) בנינו כל דנסתר המנח"א שם הלא (כמ"ש  ,

ס"ל  באמת  דהרמב"ם הוא החת "ס  תי ' אדרבא

זימני דתרי  חזקה מהני ולא כרש "י  (וזה דלא

זימני) ג' לחזקה כלל  בדרך  דבעינן המנח"א כקושית

המנח"א לדברי  אדרבא ג 'א"כ לחזקה (דבעינן

השמיט פעמים) דע"כ החת "ס  תי ' היטב מתחזק 

המנח"א  ודברי אדר , דמשנכנס דין  הרמב"ם

וקיימין . שרירין  החת"ס ותירוצי  צע"ג,

היא  פורים  ששמחת  – פנימיות ע"פ בזה התי'

גבול ללא

והוסיף שענין ה] פנימיות ע"פ  בזה לתרץ

בחי ' הוא אדר  חודש  של השמחה
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שמחה  שהלא סוף, בלי  שמחה גבול, בלי  שמחה

הוא  דפורים ששמחה דפורים, לשמחה קשורה זו

הרדל"א אור  ידע)בבחי' דלא גבול,(עד  בלי אור ,

בש "ס  משא"כ בשו "ע, זו  שמחה מוזכרת אין וע"כ 

א"ק  – הכתר  ספי ' בחי' שהארכנו שהוא (כמו

ברכות ) עמ"ס יעקב שארית בבחי 'בתחי' שהוא

של  השמחה ענין  מוזכר  שם – גבול בלי  אורות

אדר . חודש

והגבולותוהיינו הכלים ענין הוא השו"ע כי 

אותיות 'הלכה' בבחי' והצמצומים,

הכלי, שבבחי ' המלכות  ספי' בבחי ' 'הכלה',

את שפורצת שמחה היא דפורים זו  ושמחה

[כדאשכחן  והאותיות  והצמצומים הכלים גבולות 

גם  מזה שמשתלשל דפורים זו  שמחה לגבי 

פריצת של בחי ' כמה בהם שיש  למטה

הא  וכגון התחתונים, הגבולות  אף הגבולות 

דרבנן  איסורים כמה זו לשמחה שהתירו שיש

וכן  וכו ' תלבש דלא איסור וכן דרבנן , כשעטנז

אינו שכ"ז  ואף  פטור , השמחה מתוך שהזיק מי 

המובא  בשלה"ק כדאיתא חסידים, משנת

פורצים  שהחסידים היינו  ברורה, במשנה

שלימות של באופן  בלבד, למעלה הגבולות 

שנותן  תחתון  גבול שום פריצת ללא הקדושה,

פורצים  החסידים אך  הקלי', לאחי ' ח"ו מקום

אלקות, על המסתירים העליונים הגבולות 

ידע  דלא עד – דהרדל"א העליון  לאור  ועולים

והדעת]. השכל גבולות  שפורץ –

שישנם והסמיך משה הישמח דברי את  לזה

פי על ביאור  בהם שאין דברים

בתורה  יש שבע"כ יראו זה ידי  שעל כדי פשט,

שע"פ  זה בענין  וה"נ וסודות, פנימיות של ענין 

הדין  מוזכר לא מדוע כדבעי תירוץ אין  פשט

ללמדנו וזה אדר , בחודש  בשמחה מרבים של

התורה  סודות לענין קשור  פורים שמחת שענין

הנסתרים  סודות  גילוי – אסתר מגילת (בחי'

.והנעלמים)

עצמו לבטל  הביטול עבודת  – זעירא אל"ף

ית' כבודו לגילוי

ויקרא  וגו '.ו] משה  על אל ביאורים כו "כ  דיבר

דויקרא זעירא מהביאורים אל"ף  (חלק

כטוב  מעשיות, ובסיפורי וצחות  מליצה בדברי היו

לקיים  ורבותיו אבותיו בית  כמנהג ביין, המלך לב

המש ביין ושמחה משתה זכור'מצות ב'שבת  מח,

נתונה) הרשות  שהיתה כפי מקצתם .והעתקנו

בזוה"קידוע שאי ' ע"ב)מה קכב דף  ד 'מאן (ח"א

זעיר ', איהו  דרב ומאן  רב, איהו דזעיר

על  מרמזת דויקרא זעירא האל"ף הרי  ובעניננו 

אחד  לכל שקוראים שהקריאה דהביטול, זה ענין 

שמבטל  הביטול, בענין  תלוי הקודש  למשכן  להכנס 

בשם  בזה ואמר השי"ת , לפני  עצמו ומקטין 

את אליו ומקרב בוחר  אין שהשי"ת  זי"ע הרמח"ל

בהם  שבחר  הצדיקים אלו כל אלא הצדיקים, כל

היינו ה', יחוד  גילוי  בענין  שעסקו אלו היו  השי"ת 

לכבוד  אלא עצמם לכבוד  לא בעבודתם שעסקו

בוחר  דייקא ובהם בעולם, ית' יחודו וגילוי  השכינה

מעבודתו נח"ר יש שלהשי "ת שאף השי"ת ,

התכלית מ"מ יהודי, כל ושל צדיק  כל של ומעש "ט

וכל  אליו עצמו  שמבטל מי  היא ה' בחר שבה

ית', יחודו  וגילוי  השי "ת לכבוד רק  היא עבודתו

מרכבה  עצמם שעשו  האבות  כל דרך היה שזה

ימי כל להשי"ת  עצמם וביטלו  ית ', לשכינתו 

ית ' כבודו  לגלות היתה עבודתם שכל חייהם,

בעולם.

בזמן  מתגלית  יהודי כל שאצל  הביטול נקודת 

מסי"נ  של

ומרומז בתורהז] זה זעירא)ענין  (באל "ף 

כמ"ש  וזהו  הקרבנות, חומש בריש 

הפשוט (פי"ח)בתניא אף  יהודי  כל שאצל

שבנפשו הביטול ונקודת  ענין מתגלה שבפשוטים

ונעלמת ) נעלית נקודה של (שהיא בזמן  ומתגלית 
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בהשי"תבמסי "נ  האמונה על נסיון  לידו שכשבא ,

משום  ה' קידוש על ליהרג נפשו  מוסר אזי

הביטול נקודת  אז  החכמה)שמתגלית אור (נקודת

שמך' 'מקדשי ישראל כל נקראו  ולכן  שבנשמתו,

ה', קידוש  על נפשם למסור הזה הכח בהם שיש על

לה' הביטול כח להם יש נסיון וכולם בזמן (המתגלה

עבודתכנ "ל ) על מרמז  הקרבנות ענין  וכידוע ,

הקרבת בשעת מכוונים שהיו להש "י , המסי"נ

שכל  להשי "ת, וכו' להשחט נפשם למסור הקרבן

עצמם  על הבעלים מכוונים היו בקרבן שנעשה מה

בהם. נעשה כאילו 

הש "י  עבור עצמו  לטחון ה 'טחינה' עבודת 

דיבר עלח] עבודתהרבה הקרבנות , עבודת

הרה"ק  מדברי בזה והזכיר  המסי"נ,

זי "ע ראטה פי"גר "א המחשבה טהרת  (מאמר

עבודתועו"מ) תכלית  הוא להש"י המסי "נ שענין

הכתר)הש "י  ספי' כל (בבחי' על המכפרת  והיא

מסי"נהעוונות  בכוונת הק' מהאר"י (כדאי'

שלימד בקר"ש ) העיקריים מהדברים א' והיא ,

הש "י את  לעבוד איך  זי"ע הק' הבעש"ט רבינו 

אדם  שהיה הנ"ל מהרה"ק והזכיר במסי "נ, בתפלה

בעבודת ימיו כל עוסק  והיה ביותר בטבעו חלוש 

בחי ' ממש  אצלו שהיה וביגיעות בכוחות התפילה

תוך  היתה הנ"ל הרה"ק  פטירת שגם והזכיר מסי"נ,

מצוה, למצות חיטים לטחון במסי"נ שנתאמץ כדי 

בזה פטירתו)והרמז  תהא שכן מהשמים (שסיבבו

לטחון  חייו ימי  כל בקודש  עבודתו היתה שזאת הוא

המסי "נ  עבודת  ענין  שזהו השי "ת, עבור עצמו 

ואמר  הנ"ל, הטחינה ממעלת הרבה ודיבר  הנ"ל,

עבודה  היא המצות  אפית שעבודת  צחות בדרך

יכולים  מיוחדים אנשים שרק יותר  חשובה הנראית 

וא"כ  גאוה, בחי ' בזה יש  לפעמים אך לעשותה,

הקמח  טחינת  עבודת משא"כ  זעיר , הוא דרב מאן

יכול  אחד שכל פשוטה עבודה נראית  שהיא

במסי "נ  הנעשית עבודה שזאת  כיון אך  לעשותה,

כנ"ל. רב' הוא דזעיר  'מאן  הרי

א' – זעירא א' – הכתר ספי' – במסי"נ עבודה

דהספי'

וענין זעירא,ט] באל"ף  מרומז  הנ"ל המסי"נ

עושה  שאדם וקרבנות  מסי"נ שכל

האל"ף  בבחי ' להש "י , ביטול בחי ' הר"ז  הש"י עבור 

שבספי ' א' שהוא – הכתר  ספי ' על המרמזת  זעירא

אור  הוא שהכתר כידוע ונעלם, טמיר זעיר  והוא

עבודה  היא המסי "נ עבודת וה"נ ונעלם, טמיר 

אצל  בשורש ונמצאת  הכתר , בבחי ' ביותר  נעלית

נסיון  בשעת  ומתגלית ונעלמת וגנוזה יהודי כל

מהתניא, נפשם כנ"ל ומוסרים עובדים (וצדיקים

עת ) בכל  תמיד  .לגלותה

להשי"ת  במסי"נ להתענג – הם א' ואריך עתיק

ושאל ענין י ] רק אינו כתר הלא התלמידים אחד

להשי"ת  שבכתר)המסי "נ אריך ,(בחי'

של  השורש  היא שבכתר  הגבוהה הבחי' אלא

ה' על שבכתר)להתענג אריך (עתיק  שמ"מ וענה ,

_________________________

יאמין ב. פתי כי וההשג' הדעת מן למעלה היא שהאמונה בה' מאמינים הם הארץ ועמי הנשים אפילו ישראל כל ולכן שם, זל"ק

ית ' אצלו כפתיים הכל כלל ביה תפיסא מחשבה ולית  והדעת השכל מן למעלה שהוא הקב"ה ולגבי וגו' יבין וערום דבר לכל

עמך  תמיד אני ובהמות  בער שאני שבזה כלומר וגו' עמך  תמיד ואני עמך  הייתי בהמות אדע ולא בער ואני אפי'כדכתיב ולכן
אחד בה' לכפור  שלא קשים עינוים  וסובלים הרוב על ה' קדושת על נפשם  מוסרים ישראל ופושעי שבקלים  אם קל ואף

והתבוננות  דעת  מחמת נפשם מוסרי' ואין כלל מתבונני' אין שיודעים במעט וגם ה'. גדולת יודעים ואין הארץ ועמי בורים הם

כלל  ומענה וטענה טעם שום בלי אחד בה' לכפור כלל אפשר שאי דבר הוא כאלו רק והתבוננות דעת שום בלי אלא כלל. בה'

ומובן  המושג והשכל הדעת  מן למעלה שהיא שבה חכמה בבחי' התלבשותו ע"י הנפש  כל ומחיה מאיר  אחד שה' משום והיינו

עכל"ק .
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עונג  יש  להשי"ת  המסי"נ שבעצם אחד , הם ועתיק 

נפש  ובמסירות בביטול ה' על שמתענג קץ, אין 

להשי "ת. עצמו  שמקריב ובהקרבן

כחגים ' ימיהם 'כל שהחסידים הא ביאור

ופירש הגה"צ יא] יד "נ בשם צחות  בדרך 

שהיות שליט"א הרימ"א

ענין  כנ"ל היתה החסידות בדרך  העבודה שמעיקרי 

דברי שצדקו  בזה לומר  יש המסי"נ, עבודת 

החסידים  נגד שכתבו שלהם, בחרמות המתנגדים

היתה  כן  אמנם כחגים', ימיהם כל ש'עושים

אחרי לעשות  הק' הבעש"ט תלמידי אצל ההנהגה

לחיים  בשתיית מרעים מסיבת  של בחי ' תפלה כל

הנ"ל, ע"פ  הוא בזה והביאור וכו ', שמחה וניגוני

במסי"נ, התפלה בעבודת יום כל שעסקו שכיון

קרא  בנפשם וקיימו  הקרבנות  הקרבת  בבחי '

יקריב כי  נפשם מכם ד'אדם שהקריבו  – לה'' קרבן 

תמורת שהיא התפלה בעבודת כקרבן להש"י

בגמ' אי' הרי  ועוד )הקרבנות , ע"א נ דף  פסחים (עי'

וע"כ  למקריב, טוב יום הוא קרבן בו  שהקריבו  שיום

כחגים. ימיהם כל היו החסידות בדרך  ההולכים

יאראוויטש ר"א הרה "צ אצל  במסי"נ עבודה

סיפר חיפוש יב] על המסי "נ מעבודת  קצת

הרה"צ  אצל שראה האמת נקודת

זצ"ל יאראוויטש ממשיכי ר "א חבורת  מבני (שהיה

זי"ע) ראטה הר"א הרה"ק של  שבגודל דרכו וסיפר 

האמת  נקודת חיפוש  על נפשו (נקודתמסירות 

והדבקות ) האמונה ונקודת לה' זכה הביטול 

מצויות שאינם הדור ערך לפי גדולות  למדרגות

עובדה"י סתם אצל לא כלל מאלף אחד  (בבחי'

אתמצאתי) הנ"ל הרה"צ לו הראה שפעם וסיפר  ,

ידו  שבה)כף  התייגע (השרטוטים שהרבה לו ואמר

כך , היד שתראה שזכה עד בעבודה"י נפשו ומסר

רוצה  אתה מה הנ"ל הרה"צ לו  שאמר וסיפר

אל  תגיע מזה וכי  ביחד , בחברותא היום כל שנלמד 

של  האור  את שתחפש העיקר אלא התכלית,

וביה', מיניה 'יחוד בבחי ' בעצמך, אצלך החברותא

אל  בלבד  בחברותא הלימוד  ע"י יגיע שלא לו  ולימד

דייקא  נקנית  בהשי "ת הדבקות  שאדרבא התכלית,

בכסף  'שדות לו  אמר אלא ההתבודדות, בעבודת 

העליונות  השדות  אל לזכות  שאפשר (דבקותיקנו'

שדבר בהש"י) יקנו', 'בכסף הכיסופין  עבודת ע"י 

יחיד כל של עבודה היא קודש זה 'בד בבח'י  בפ "ע,

צריך  העליון, הקודש אל לעלות שלזכות ילבש '

נוכח  לבדו  הוא התבודדות  'בד' בבחי' להתלבש 

בהתבודדות עוסקים היו הק ' האבות  וכל ה', פני

היו הנביאים כל וכן וכו', צאן  במרעה מבנ"א

לזכות בהתבודדות  ועוסקים מבנ"א פורשים

זמנים  היו  הצדיקים כל אצל וכן  הנבואה, להשראת 

לפני נפשם ולתקן להשלים מבנ"א התבודדות של

ולכסוף  להשתוקק מסי"נ בחי' לזה וצריך הש"י.

במסי"נ. הרצונותלהש"י כל בהפקרת  (היינו

בחי' שזה לבדו להש "י שאינם האחרים והכיסופין

להש"י) וכיסופיו רצונותיו כל שמוסר .מסי"נ 

הדרך  וכן הגריש"א אצל  הבדידות ייסורי

בהש "י  הדבקות להשגת

ואמר למד יג] שכידוע זצ"ל הגריש "א בשם בזה

שום  ללא בהתבודדות  חייו ימי  כל

חייו ימי  כל הרבה שסבל ע"ע ואמר חברותא,

קשים בדידות טבעו מיסורי לפי מסוגל  היה (שלא

שאר  עם להתחבר וכו' ראשו עמקות  ולפי הסגור

ימי  כל  בבדידות וללמוד  להיות  מוכרח והיה בנ "א

זצ"ל חייו) הגרצ"פ הגאון  בדברי  שהתחזק אלא ,

עצמו עם בחברותא ללמוד  שיש  לו  (הנקרא שאמר 

וביה') מיניה 'יחוד הקבלה דרכובלשון היה וכן ,

בחברותא עצמו  עם לומד שאפשר שהיה (כמו

שמקשה  איך ששומעים בהקלטות זאת לשמוע

לעצמו) ומתרץ עצמו דברי את המסי "נ ופורך  וע"י ,

התורה  על ולהתייגע ללמוד  ימיו  כל נפשו שמסר

התורה  בהשגת  עצומות  לדרגות  זכה בבדידות 

בהש"י, הדבקות  השגת  לגבי  הוא וכן  כידוע,
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שעי"ז  ה', פני נוכח התבודדות  ע"י אליה שזוכים

וביה' מיניה 'יחוד שבנפשו הפנימי היחוד  מעורר

עם  המיוחדת שבנפשו הפנימי היחוד שמוצא

הש"י.

דקדושה העקשנות במדת  תלוי העיקר

ואמר העקשנותיד] במידת תלוי שהעיקר

מתעקש  שהאדם שכפי דקדושה,

ית ' בו  דבוק  להיות  השי"ת , למשכן  להיכנס  שרוצה

הרף  בלי לזה ומשתוקק לשכינה מרכבה ולהיות

ויפתח  הש "י  עליו  ירחם סו "ס  הרי הדעת , היסח ובלי

בשם  ואמר ה', למשכן  ויכנס  הקדושה שערי לו 

מתחלה  יכול היה לא משרע "ה אף  שע"כ ספה"ק

בקרא וכדאי' המשכן  אל בזה להיכנס שתמהו (וכפי

לא  איך  וכו' אכל  לא ולחם לשמים שעלה שמי חז"ל

וכו') הענן מפני למשכן להיכנס יכול  אלא היה

אחד  שלכל בא ה שללמדנו  גדול צדיקים (אפי'

שחוסמים כמשרע"ה) בחי ' יש למשכן  שנכנס  לפני

שיעמוד  ע"י ורק  להיכנס, יכול ואין  הדרך, בעדו

המסכים  כל בפני ויעמוד להיכנס וישתוקק בפתח

מפתח  ימוש ולא ומסתיר החופה והענן  והערפל

יקראו דבר של סופו הרי דקדושה בעקשנות  האהל

ה'. למשכן  להיכנס לו 

סיפר' לא הוציאה  'ואיך הוציאה' 'ולבסוף 

והאמת  שיעמוד טו ] ע"ע לקבל צריך  שהאדם

אלו וכיסופין  וברצונות  בעקשנות

מכניסים  שאין  לו  יראה ואפילו חייו  שנות ימי  כל

הוא  הרי  הקודש , לעבודת אותו  מקרבין  ואין  אותו 

ברצונותיו ולהשאר להרפות  שלא ע"ע יקבל

לא  אם אפי' ואז  דקדושה, בעקשנות וכיסופיו

עלמא בהאי  הש"י לפני איזה יכניסוהו (מחמת

שפלא טעם) מעלמא נפשו  כשתצא תיכף  הרי  ,

ולבקר  ה' בנועם לחזות  להיכנס  תיכף יזכה הדין

והשתוקקותוג בהיכלו כיסופיו כל לו שיועילו  ,

שיזכה  בהשי"ת , להדבק  עלמא בהאי  שהשתוקק 

ה' להיכל להיכנס הסתלקותו בעת  תיכף  זה בזכות

לבד זה עבור  דהלא הנצחי , תיקונו (שיזכה ולקבל

ה') בהיכל  למקומו תיכף כל להיכנס לעבוד  כדאי

חייו ימי כל להרפות  ולא בעקשנות  שנה השבעים

הם  מה כי הדבקות , אל והכיסופים מהשתוקקות 

עד , לעלמי הנצחי השכר  לעומת שנה שבעים

הרי כלל שבדרך  עצמו ולחזק  לידע שיש  ובפרט

ורצונו כוונתו  וכשרואה האדם על הש"י מרחם

כנ"ל  בעקשנות מזה מרפה ואין  בו  להדבק  האמיתי 

עוד  והקדושה הדבקות שערי  הש"י לו  פותח הרי

צריך  מצדו  האדם גיסא מאידך אך  עלמא, בהאי 

נפשו למסור  עצמו  על ולקבל ומזומן  מוכן  להיות 

כל  הק' בשכינה הדבקות  – מלך הבת  אחר לחפש 

היכי יהא אם אפי' דקדושה בעקשנות  חייו, ימי

חייו, ימי כל זה וחיפוש בביקוש שיעמוד  תימצי 

בסיפו "מ  א' במעשה רביז"ל לנו  גילה שכבר  אלא

אחריה  ומתגעגע מלך  הבת  אחרי  נפשו  שהמוסר 

ומוציאה  אותה מוצא לבסוף  עבורה נפשו  ומוסר 

כל אצל  שזה שם, כמובא סיפר' לא הוציאה ('ואיך 

בפ"ע) מעשה בפרטות .אחד 

והפסח  הפורים  לאור לזכות  דקדושה  עקשנות 

הבעל "ט  הק '

והוסיף  שכן טז] הנ"ל דקדושה העקשנות  בענין 

לאור  בנוגע בפרטות הוא עתה

שעתה  הבעל"ט, והפסח הפורים ימי  של הגדול

העליונים  אורות אלו בימים מהשמים לירד  עומד 

עובדה"י והרבה בספה"ק, כמבואר  והנשגבים

עצמם  להכין  פורים לפני  יום מ' כבר  מתחילים

היו"ט, של האורות  לקבל וכיסופין  בהשתוקקות 

_________________________

כל ג. שהשתוקק למי מקשת  כחץ יפלוט  שהגיהנום שמבטיח דיליה) יו"ד חל (שהשבוע זי"ע  נזר האבני הרה"ק  מאמר נציין

תר"ע ). שנת תשא פר' משמואל בשם (כמובא להשי"ת, ימיו
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ביותר  מתעוררים הרבה זכור בשבת  עתה ובפרט

עצמם  להכין  כדי שבלבם עמלק  למחות בהכנה

כבר  אך  היו"ט, של הק' אור לקבל מוכשרים להיות 

בעולמות עליות שכשעשה זי "ע הק' הבעש "ט אמר

הרבה  שם ראה עלייתו בתחילת  הרי  העליונים

יותר  גבוהים למקומות  שהתעלה מה וכל בנ"א

בחי ' שיש בעניננו , וה"נ בנ"א, פחות  שם ראה

ימי כל בעקשנות מעמד המחזיקים אלו שמעטים

ללא  והכנה וכיסופין  בהשתוקקות לפורים ההכנה

עצמם  להכין מתחילים שהרבה הדעת, והיסח הרף 

ביום  ואף מעבודתם, ומרפים דעתם מסיחים ואח"כ 

'כי בבחי' והולך , מוסיף להיות  צריך  עצמו  הפורים

וגודל  הולך הפורים שחג וגדול', הולך  מרדכי האיש 

חדא  בקטירא זו בשנה וממשיך  לרגע, מרגע

הוא  ששב"ק במקו"א בזה כמש "כ שאחריה, לשב"ק 

מנהגינו שע"כ הפורים לאור  אחד וענין  המשך 

ענין  שהם להראות ומקדש ', מפה 'פורס לעשות 

לשניהם, אחת  שסעודה שפחדו אחד , צדיקים (והיו

לאור  פורים יפריע שלא לשב"ק, פורים בין לחבר

מאחר  זכרהו השבת, יום את זכור בבחי' השבת,

אור  הם בפנימיות באמת כנ"ל אך  להשכיחו, שבא

.אחד )

לאור  והכנה התחלה היא הק' הפורים  כל 

הפסח  דחג הגאולה 

ובפרט  ושוכחים יז] נופלים הרבה פורים אחרי 

והכנה  התחלה רק  הוא הפורים שכל

כל  הרי  שבאמת  והיינו  הפסח, דחג הגאולה לאור 

ויציאת הפסח חג של לאור התחלה הם הפורים ימי

שנה, בכל מחדש היורד הגאולה אור מצרים,

מרביז "ל שביאר וכדאי' כפי עד , סי' תנינא, (לקו"מ

כה) אות  ה"ד הריח ברכת הל' בלקוה"ל  מוהרנ "ת 

הוא  שפורים והיינו מפורים, ההתחלות כל שהיום

לה  שיש  היינו התחלה אך  ההתחלה, בחי' היום

לחג  ומכינה והולכת  ומוסיפה נמשכת  שהיא המשך 

הבעל"ט גמר הפסח – השבועות  לחג (ואחריה

את תעבדון ממצרים העם את  'בהוציאך – יצי"מ

גלותא' מן יפקון ו'בשבועות  הזה' ההר על  האלקים

הגאולה  גמר בבחי' ששבועות היינו בתקו"ז, כדאי'

זי"עדיצי"מ) מהבנ"י  וכדאי ' אדר,, חודש  (מאמרי

י) אות ד שהחימאמר מגילה שברכת מקרא של ינו 

ערב  של חמץ בדיקת מצות  על והולכת נמשכת 

בדיקת מצות על שהחיינו מברכים אנו שאין  פסח,

והו "ל  לזמן  מזמן הבאה מצוה היא שלכאו ' אף חמץ

יום  ל' – פורים בליל היא המצוה שתחי ' אלא לברך ,

בדיקת חיוב שחל בשו"ע אי' שמאז – החג קודם

הגדול, החמץ בחי ' הוא הרשע שהמן והיינו  חמץ,

ומחמצת ) שאור בחי '(בחי' הם בניו ועשרת ,

חמץ  בדיקת  בליל שמניחים חמץ פתיתי עשרה

מהאריז "ל. כדאי ' בבית 

של בעבודה"י – ואגמור' גמרתי ואנצח 'נצחתי

א' כל 

וע "ז עצמויח] שיחזיק מי שהעיקר לידע יש

דפורים  האור  אחרי ולהשתוקק לחפש

הגאולה  אור אחר וידרוש  ויחפש  ויבקש  וכו' ופסח

הדעת היסח ללא האלו, הק ' בימים המתנוצצת 

לגאולת לבא יזכה ועי"ז דקדושה, בעקשנות

המצרים מכל שישנשמתו צחות בדרך (ואמר

שב"ק עד  זכור, שב"ק  – מעכשיו הפורים יין לשתות

ששתיית הפסקה, ללא פורים, שאחרי שבת הבאה,

ההשתוקקות ) בחי' היא רביז"ל היין אמר וע"ז  ,

שלהתחיל  ואגמור', גמרתי  ואנצח 'נצחתי

מי הוא העיקר אך  המתחילים, הם רבים בעבודה"י 

והמנצח  הגומר להיות  דקדושה עקשנות לו שיש

הסוף  הניגון עד לנגן התחיל התלמידים (ואחד 

כבר  האם ושאלו בו וגער וכו', ואנצח 'נצחתי

הלא  הנ "ל , ניגון לשורר יכול שאתה וגמרת נצחת

חוגר  יתהלל ו'אל  העבודה בתחילת  רק עתה אנו

כתיב) .כמפתח'

'והיא [והרבה ניגון  ובפרט פסח מניגוני לנגן

'שלא  בתיבות לכוין  ואמר שעמדה',

עלינו עמד  בלבד הקלי 'לכלותינו 'אחד  שרצו
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והישות הגאוה בח'י חלות-חמץ, אותנו לעשות 

'והקב"ה ימ"ש , הרשע –מצי דהמן מידם' לנו

דמרדכי אבא דיסוד האור בחי ' מצות  אותנו שעשה

הנ"ל]. הביטול אור בחי ' שהוא הצדיק

הצדיק  דטיש  מעט במתי – רב איהו  דזעיר מאן

ו  מקרעטשניף אמריט ] אדמו"ר כ "ק רבו בשם

ניגונים  לשורר להרבות שיש  זי"ע

להם  שיאיר  שזוכים עד שב"ק דליל בטיש קדושים

מען האור  און זיצט מען און זיצט 'מען (ובלשו"ק

לעכטיג ') ווערט עס ביז בדרך זינגט בזה ואמר ,

רב', איהו  דזעיר 'מאן  נאמר ע"ז שגם צחות

מספר , מתי  רק  הצדיק  של בטיש  ישנם שלפעמים

העליון  אור להמשיך  ומתעקשים יושבים ובכ "ז

ה' שמאיר שהאור  עד ודביקות קדושים בניגונים

מאד . רב הוא לבסוף  עליהם

דאיהו למאן אלא מתגלה  הנביא אליהו 'אין

זעיר'

וסיפר שזכה כ] הק' מרבותיו  מעשיות  קצת

בצילם, שהרי להסתופף  ע"ע (ואמר

תלמידיו, – אותנו המחבר הממוצע בבחי' לנו הוא

להכיר, שזכה הקודמים דורות  צדיקי לעבודת 

את שראו העינים 'אשרי צדיקים מאמר בבחי'

וכו') הנסתרהעינים מהצדיק סיפר וביניהם ('צדיק,

זצ"ל הלוי השבט מרן כלשון פלא' עושה הפלא

לספרו) מתל בהסכמתו זצ"ל סגל הלוי  זרחיה ר'

אליו שנסע שליט"א)אביב אחד גדול  צדיק עם (יחד

דזעיר  'מאן  של הבחי' את  היה אצלו  שגם ואמר 

רב' במדרגותיו איהו גנוז ונסתר נעלם צדיק (שהיה

ונעלמות נשגבות למדרגות  וזכה העולם מעיני

בספריו) ונראה שהרה"צ כמובא סיפר  ומאידך ,

'מאן  בבחי ' שהוא עצמו על והתלונן אמר  הנ"ל

שאינו ומתאונן  מצטער שהיה זעיר', איהו  דרב

זל"ט הנביא אליהו  לגילוי מבקשזוכה (והיה

לזה) שיזכה שיברכוהו אליו הרה"צ מהבאים והיה

לגילוי שזכו פשוטים אנשים שהכיר  מספר הנ"ל

זל"ט מתלמידיו אליהו  א' על  הנ"ל הרה"צ (ואמר

ומשניות, חומש  לימדו זל "ט הנביא שאליהו שזכה

אצלו) גמ' ללמוד זל "ט אליהו אותו שלח ,ואח"כ 

זאת תולה אליהו)והיה לגילוי זוכה משום (שאינו

ומפורסם  ידוע שהיה רב' דאיהו 'מאן בבחי ' שהוא

זל"ט  הנביא ואליהו  – וכו ' והתמדתו  בגאונותו

הביטול. בתכלית  זעיר  דאיהו מאן  אצל רק נמצא

זי "ע  מהרמ"א מעשה בספה"ק  המובא [כידוע

בקהילתו פשוט חייט מאיזה תורה לומד  שהיה

אליהו ואמר  זל"ט, הנביא אליהו איתו  לומד שהיה

מחמת לרמ"א להתגלות יכול שאינו  זל"ט הנביא

היה  הק ' בעש"ט לתלמידי ואמנם וכו'], פרסומו  רוב

הפרסום  שכל עד בהשי"ת  כ"כ  לידבק איך  הדרך

הביטול, ולענין  הבדידות לענין להם מפריע אין 

אפי ' עת  בכל אליהו לגילוי  לזכות יכולים היו  וע"כ 

קהל.כשה  רוב אצלם יו

כל על  לעבור זוכים  בהשי"ת 'כשדבקים 

המניעות'

סיפר שהיה כא ] זי "ע מפיטסבורג מאדמו"ר

וקדוש , גדול הרבה רבי  דבוק  (והיה

זי"ע) הרוקח מבעל המלאך רזיאל וסיפר בספר ,

והנוראה  הגדולה ההסתרה בימי שאפי ' שזכה

הב') המלחמה הרשעים (שנות  אפילו הרי

ימש"ו)העמלקים ארץ (הגרמנים דרך להם היה

במחנות שב"ק  בליל הטיש להנהיג לו ונתנו  מפניו 

אצלו כשהיה ממנו ששמע וסיפר  לו, הפריעו  ולא

הדומה  ממאכל שיריים לו ונתן  חתונתו לפני  בטיש 

זוכים  בהשי "ת כשדבקים לו  ואמר  להרים, בצורתו

המניעות, כל על היינו  – ההרים כל על לעבור 

איז  אויבישטער אין דבוק מ'איז 'ווען (ובלשו"ק

אוגלעך ') קיין בעש"ט נישטא שתלמידי  כנ"ל היינו  ,

ע"י בהשי "ת, הפנימית  הדבקות דרך  לימדו הק'

עד  השי"ת , לפני  בהתבודדות כ"כ  עצמם שהרגילו

לא  רב קהל עם נמצאים שכשהיו  שאפי' אח"כ  שזכו

הש"י. עם והבדידות הדבקות  אל זאת להם הפריע



תשע"ו  ויקרא-זכור פרשת דא"ח יא ליקוטי

הצדיקים אחר מלהרהר הטפשות  לזרוק 

אמר למהר כב] לו שכדאי הנוכחים לאחד 

שלו  הטפשות את  לו ולזרוק (שיש

צדיקים) על  אחד הרהורים שגם לו ואמר

וספיקות קושיות  לו  והיה מפקפק היה ממשפחתו

למד  ממשפחתו אחד  שאותו  וסיפר צדיקים, על

ר "ש  הרה"ק המשגיח לו  ואמר  בפולין , ביח"ל

רצה  ולא פסולים, שלו שהתפילין  זי "ע זעליכאווער 

לדבריו  שלו)להאמין  חכמים אמונת ולקח (מחוסר ,

הנ"ל  הרה"ק בגדלות  להכיר  שזכה עד  רב זמן לו 

אמר  וע"כ  כמובן, פסולות ונמצאו  תפיליו  בדק  ואז 

ממנו הטפשות ויזרוק  הוא שימהר הנ"ל לקרובו

ח"ו. אחריהם יהרהר ולא בצדיקים ויאמין

מפשעווארסק  הק ' רבותיו  עבודת 

וסיפר ר'כג] הרה"ק  רבותיו  מעבודת  ג"כ

מפשעווארסק  יענקלע ור ' איציקל

להיות קשה עבודה משמים להם שנתנו זי"ע

מצו שאינה קשה קלי' יש  ששם יה,באנטווערפן,

הוא  הרי האידיש בשפת שמדבר  מי כלל שבדרך 

המקום  הוא באנטווערפן  שם אך  הקדושה, בצד

שומרים  שאינם אידיש  דוברי  אנשים שישנם היחיד

להצדיקים  משמים ונתנו  קשה, קלי' וזו  ה"י  תומ"צ

נפשות ולהוציא קדושה שם להמשיך עבודה הנ"ל

את ולטהר  שם, המצויות הקשות  מהקלי' ישראל

הבעש"ט  דרך אור בגלוי שם ועסקו  העולם,

הבעש"ט מתלמידי צדיקים הורידו ובסיפורי (שבזה

התורה) סודות  של  אור כמו גדול אור .לעולם

הצדיק  לפני ביטול

ודיבר להיותכד] שצריך  הביטול מענין  ג"כ 

לקבל  שא"א אמת, צדיקי  לפני 

והמורא  הפחד הרגשת ללא דבר שום מהצדיק

הביטול )האלקי  הרגשת  לידי שכן (שמביא וסיפר  ,

לפני לעמוד שזכו  האמיתיים עובדה"י  כל אצל ראה

רבותיו  אדמו"ר כל כ"ק גור, אדמו"רי (כ"ק

הרה"צ  מקרעטשניף, אדמו"ר כ"ק מפשעווארסק,

הרנד "ק הרה"צ ולהבחל"ח זצ"ל , קעניג גדליה ר'

למה שליט"א) זכו  שעי"ז ובביטול, אלקי  בפחד 

אפשר  והביטול והפחד האימה ע"י שרק שזכו,

מהצדיק , לקבל שצריך מה כאלו לקבל יש  (והיום

ובקלות ואימה, פחד ללא הצדיק לפני היושבים

הצדיק ) אור לקבל זוכים אינם וע"כ וכו', וגם ראש  ,

שעומדים  ע"י רב', איהו  דזעיר  'מאן נאמר ע"ז

שפע  הרבה הימנו  לקבל זוכים הצדיק לפני  בביטול

טובות. ההשפעות  וכל וטהרה קדושה

החרדית  העדה  רבני ופעולת עבודת בענין

למעלה הרבה פעולתם שחשובה 

עוד שזה כה] רב' איהו  דזעיר  'מאן בענין הוסיף 

מפקפקים  שיש  מה ענין על ג"כ מרמז 

דהעדה  הביד"ץ רבני  הנהגת  על ומערערים

מיני בכל רח"ל אותם המבזים וישנם החרדית,

הסט"א  מעצת  שזה ממש , בהם שאין טענות

לפעול  מתפקידם יחלשו  ובזה כוחם את להחליש 

מכל  ולהציל והקדושה התורה גדרי בשמירת

בים  בזה מש"כ  ונעתיק שבדור, והסכנות הפרצות

ס"א)החכמה מב סי' תפילין הל' בזה"ל,(תשס"ז ,

מקבלה  אי ' שהנה בהשגח"פ בדורינו כן רואים

היו הישנה ירושלים שחומות  זי"ע מהגר"א

לפי"ז  ויוצא דהיום משה זכרון  לביהמ"ד  בסמיכות 

הרבנים  שהם החרדית העדה של הבד"ץ שמקום

הדת ומעמידים הרע עם שלוחמים שבדורינו הק'

הישנה  העיר שערי בגבולות נמצאים תילה על

שמצילים  לאה ובדיני  בגבורה הדת שומרי  בבחי '

של  ישראל כלל בדרכים את ללכת  יבואו  א

אפשר  לאה דיני של הזאת השמירה וע"י מסולפים,

מב"י בסוד ירושלים, גבולות  על אח"כ להוסיף 

רפיא, דינא של בדרך  אהלך, מקום הרחיבי שבבחי'

עד  אותו ומבררים והזכות  הטוב שמחפשים

מעט  ועוד בבחי ' קודש להיות  הכל יתהפך שלבסוף 

ע"כ . הנ"ל. רשע ואין
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שבשמים וע "כ רב, איהו  דזעיר  שמאן לידע יש 

העדה  לרבני  מיוחדת חשיבות  ישנה

בזיונות מיני בכל אותם שמבזים שאף החרדית

'רב', הם באמת  מ"מ זעיר דאיהו מאן בבחי '

גדר  לגדור  ותפקידם פעולתם בשמים שחשובה

גדרי את  ולחזק הדת  פורצי כל נגד בפרץ ולעמוד

התורה  גדרי כל שמירת  ובזכות  התורה"ק ,

בדקי המחזקים הרבנים תקנות כל ושמירת 

השלימה  ולגאולה רע מכל להנצל נזכה התוה"ק

בב"א. ברחמים

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך



מוהר"ן יג חיי

מוהר"ן  חיי

צג  אאות

יג ) אות חדשים (סיפורים 

לי יום סיפר  באומין. תק"ע , אייר  כ"ד שני ,

וראה  הלילה, באותו  לו שחלם  חלום ,

אל  כן גם  והלך חתונה , שהיתה  בחלום 

וראה  והסתכל החתן. שם יודע  והיה  החתונה,

ויתפלא  מת, אדם היינו  הבא, מעולם אדם  שם 

אותו יראו  אם  הלא בדעתו , ואמר מאד

שם  יודע והיה מאד. גדול רעש יהיה  העולם ,

החתן  של אלו שהשמות ואמר כן, גם המת זה

שמות  הם רק העצם, שמות אינם המת ושל

כל  כמו  שמרמזים למה שמרמזים ממש ,

את  העולם  גם  ראו  כך אחר  הקדושים. שמות

מת. זהו הלא עמהם, ודברתי  הנ"ל, המת

שום  אצלם היה  ולא כן. פי על אף ואמרו,

שם  לילך בעיני הוטב כך אחר כלל. חדוש

טוב  יהיה  שמשם  באשר הכנסת, בית לאיזה 

(כזה), שם  וסבבתי החתונה, על להסתכל יותר 

ובאתי  מסבב, היה איך באצבע  מורה והיה 

(היינו שם  מזמרים והיו הכנסת. הבית אל

איז  בחור  איין הנ"ל, להחתן החופה) במקום 

זה , הוא אחד בחור דער איז חתן איין דער,

והיה  הנגון, את ידעתי  וגם  זה . הוא אחד חתן

שם  מסתכל והייתי שמחה . של נגון יפה , נגון

לא  שם  גם  כך אחר  הנ"ל. הכנסת הבית מן

לביתי , ובאתי לביתי. והלכתי בעיני, הוטב

הארץ, על שוכב הוא שהחתן ומצאתי

לך  מזמרים  הלא אותו , ועוררתי  אותו ונערתי 

(והדברים  כאן. שוכב ואתה  כנ"ל, וכו ' כך כל

זכרונו רבנו  אמר  כך ואחר מאד. סתומים

מזמרים  היו ששם פלא, שהוא בעצמו לברכה 

סתום  והדבר שוכב. הוא וכאן כך, כל לו 

לו, נראה  שבחלום ואמר , מאד). ונעלם

אחר, שם לו  יש הכנסת בית ששם  שהמקום 

אחר . שם לֹו יש  לביתו  שם שהלך והמקום 

הנגון  על אם מסופק ואני ושכח. שידע (ואמר,

של  השמות אלו  על אם  ושכח שידע  ¥©¦אמר

הנ"ל  שמות אבל ושכח. שידע אמר המקומות

אותם  יודע  שהוא אמר  והמת החתן של

שראה  דברים  בזה  עוד שיש ואמר , עדיין),

הנ"ל. בחלום

דרב  זה  הגאולהחזיון לענין קשור יז"ל 

הנה  זהא ] חלום רביז "ל שסיפר  (וכמש "כהשנה

חזיון  היינו דהצדיקים ש 'חלום' במקו"א

על בתורה שנאמר בו' אדבר 'בחלום בבחי' ונבואה,

(עי' שבמקו"א תק"ע, בשנת היתה הנביאים), חזיונות

שהיתה  זו שנה על שאמרו מובא קכו) אות  הר"ן שיחות

שגילה  דרביז"ל  זה חלום שגם מובן וממילא קץ, שנת 

אייר, כד של  הזמן [וגם הגאולה לסודות קשור זו בשנה

גאולה  שבין זמן הוא לשבועות , פסח בין זמן שהוא

גלותא', מן יפקון ש'בשבועות דשבועות, לגאולה דפסח

לענין  שקשור שביסוד , נצח ספי' הוא עצמו אייר וכד

כידוע]. עצמו דרביז"ל 

_________________________

תשע"ו.א. פקודי פר' שישי ליל נאמר



לנפשך  חכמה דעה יד

הגאולה אור – חתונה שמחת  ענין כל

וידוע  מרמז ב ] קבלה ע"פ  החתונה ענין שכל

ענין  כל שזהו קובה"ו , ענין  על

בזה  כמש "כ חתונה, בכל ששמחים השמחה

גודל  מה כלל יודעים אין  שהעולם מוהרנ"ת ,

של  חתונה שכל אלא חתונה, בכל שיש השמחה

יחוד  של אור  ניצוץ ומוריד מעורר הכשרים בנ"י 

והיינו השלימה, בגאולה לעת"ל שתהא קובה"ו 

מרמז  בחלום רביז "ל שראה החתונה שמחת שענין

כו"כ  מעוד  מובא [וכן הגאולה ושמחת אור על

השמחה  גודל את  משמים להם שהראו צדיקים

כמובא  בב"א, צדקינו  משיח בביאת לעת"ל שתהא

האחרון  ובדור זי "ע מנאדווארנא ר"מ מהרה"ק  כן 

ועוד ]. זי "ע ראטה הר"א מהרה"ק 

צדיק  – מת אדם  היינו  הבא מעולם אדם

הגאולה תלויה  אליו שבהתקשרות  שבעוה"ב

'והסתכל  הבא ג] מעולם  אדם  שם וראה

מת' אדם שרביז"ל היינו וי"ל –

והיסודות מהגילויים א' על פה ומגלה מרמז 

והיינו הגאולה, בענין  לרביז"ל שיש  העיקריים

החיים  בצדיקים רק לא תלוי  הגאולה שענין

בעוה"ז  עיקר ונמצאים מוטלת  עליהם אחד  (שמצד

לצדיקים  בהתקשרות  גם תלויה אלא כפשוט) העבודה

תלויה  והגאולה הבא, בעולם כבר הנמצאים הגדולים

שאנשים  ע"י ומתחזקת  (שמתעוררת ובזכותם בכוחם

הגאולה  סו"ס אך אליהם, מתקשרים בעוה"ז החיים

הענין  יסוד שעצם שאף העליונים), הצדיקים בכח תלויה

דאתפטר  ש'צדיקא ע"ב עא דף (ח"ג  בזוה"ק  כבר מובא

בזוה"ק אי' וכן מבחיוהי'. יתיר עלמין בכלהו אשתכח

על העליונים הצדיקים תפילת שלולא ע"ב טז דף  ח"ב

רגע אפי' להתקיים העולם יכול היה לא וכן החיים אחד ),

מודגש רביז"ל אצל  מ"מ ספה"ק , בהרבה הענין מוזכר

מקושרי  אלפי אצל  דורנו עד וכנראה שאת, ביתר הענין

האהבה  חבלי בעבותות אליו המקושרים רביז"ל

הק ' עצותיו ומקיימים ונפש , לב בכל עצומה בהתקשרות

אצל מצינו שלא באופן מופלג  בריבוי הק' ספריו ולומדים

הרחיב  שרביז"ל  כנ"ל והיינו העליונים, צדיקים שאר

להתקשרות והאפשרות  הכח ונתן הפתח את הרבה

העליונים. בעולמות  כשנמצא אליו

והמת  החתן ענין ביאור

וה'חתן' גילויד] של דרגות ב' הם ו 'המת'

איך  הוא ה'חתן ' שדרגת הצדיק,

ענין  את  ופועל למטה בעוה"ז מתגלה שהצדיק 

הצדיק  נשמת שמתעברת  ע"י בגילוי , קובה"ו  יחוד

מלך  שהוא שבעוה"ז, החי  צדיק  בתוך העליון

על  מרמז  ו 'המת' בב"א, ויבא שיתגלה המשיח

בעולמות בשרשה למעלה כשהיא הצדיק  דרגת 

הגאולה  ואור יחוד את  פועל שהוא העליונים

בהגהה  שכתבנו כמו  [וזהו וכנ"ל העליון  בשורשה

חיי "מ על עודשבביאור קם 'ולא ובמאמר צב) (אות

ספי' בבחי' הוא למטה צדקינו משיח שגילוי וגו' נביא

ממנו, שלמעלה העליונות ספי' הארת  את שמגלה הזו"ן

מהצדיקים  ההארה את  יגלה צדקינו משיח וה"נ

את פועלים שהם ואילך ממשרע"ה לו שקדמו העליונים

הכל יוריד  צדקינו ומשיח בשורש, למעלה התיקונים

מהרה"ק ג"כ הענין אי' (וכן למטה בגילוי זאת  ויגלה

זי"ע]. משקלאוו הרמ"מ

בפ"ע מטרה בצדיקים  מהדבקות  לעשות  אין

בהש "י  ידם  על להדבק אלא ח"ו

"ואמר ושל ה ] החתן של אלו  שהשמות

הם  רק  העצם , שמות אינם  המת

כמו שמרמזים למה שמרמזים ממש, שמות

הקדושים" שמות שאמר כל מה בבחי ' היינו, ,

ד )רביז "ל אות  חדשים סיפורים פב אות (חיי"מ

לקשר  הצדיק שתפקיד היינו 'שדכן', להיות שתפקידו

(כתובות חז"ל  וכדברי הש "י, אל ישראל נשמות  ולשדך

בו  להדבק  אפשר ואיך תדבק ', 'ובו עה"פ ע"ב) קיא דף

ותלמידיהם, בחכמים הדבק אלא הוא, אוכלה אש  הלא

כאילו  בפ"ע, תכלית  בהצדיק הדבקות שאין היינו

הדבקותשהדבקות כל אלא בפ"ע, הצדיק  בעצם היא



מוהר"ן טו חיי

וזהו  בהש"י, להדבק ודרך אמצעי רק היא בהצדיק

שכל ית ', משמותיו הק' שמות כל לגבי בספה"ק כמבואר

הש"י  מכבוד  גילוי איזה המגלה כינוי הוא קדוש  שם

הז' כנגד  הם נמחקים שאינם הק ' שמות שהז' (כדאי'

בסתם  הוי"ה שם בגבורה, אלקים בחסד, א-ל  ספי',

ואדנ"י  ביסוד , שד"י והוד , בנצח צבקות בתפארת,

אליו  קראינו בכל אלקינו כה' מי נאמר ובכ "ז במלכות ),

קוראים  שאנו היינו למדותיו, ולא אליו בחז"ל ואי'

מכוונים  אנו ואין מדותיו, דרך עצמו להש"י ונדבקים

עצמו  להש"י קוראים אנו אלא עצמן, ית' למדותיו לקרוא

לו  לקרוא יכולים אנו שאין (אלא בהם שמלובש כביכול 

ודרכם  מדותיו, בתוך עצמו שהלביש  ע"י רק  עצמו ית '

לעשות שאין וכ "ש  בעצמו), ית' אליו לקרוא יכולים אנו

ח"ו, בפ"ע בהם להדבק  מהצדיקים ח"ו עצמית מציאות 

הק ' שמות 'כמו רק  הם שהצדיקים לזכור כנ"ל רק 

מזכירים  שהצדיקים היינו שמרמזים', למה שמרמזים

בהש"י  להדבק  איך  הדרך  אותנו ומלמדים ומרמזים

בהש "י), נדבקים ידו ועל  לשכינה מרכבה (שהצדיק 

מבין  העולם  שאין על בדעתו  מתפלא הצדיק

הצדיק  ציון מעלת  גודל 

"ויתפלא  יראוו ] אם הלא בדעתו, ואמר  מאד 

מאד  גדול רעש יהיה העולם, אותו

הנ"ל, המת את  העולם גם ראו כך  אחר  וכו '.

כן . פי על אף  ואמרו, מת. זהו  הלא עמהם, ודברתי 

ידוע  שאין היינו כלל". חדוש שום אצלם היה ולא

הצדיק , ציון  מקום מעלת  ויקרת חידוש גודל לעולם

בחז "ל דאי ' גירסתשהאמת לפי ע"א יד דף (סוטה

היו  משרע"ה קבורת  מקום נגלה היה שאם יעקב) העין

זמנה  קודם הגאולה את  שם ולפעול שם לבא בנ"י יכולים

כותב  זי"ע והצ"צ קברו), מקום את  הש"י הסתיר (וע"כ

במקום  כמו שם לפעול  שאפשר הרשב"י לציון בנוגע

שלש עה"פ ע"א) לח דף (ח"ב בזוה"ק וכדאי' ביהמ"ק,

פני  מאן ה' האדון פני את זכורך כל יראה בשנה פעמים

ביהוסף בעדות (עי' בספרים ואי' רשב"י, דא ה' האדון

זי"ע, ממונקאטש להרה"ק בדב"ת וע"ע סופר, מהר"י

בשנה  פעמים שלש  לבא המנהג  היה שע"כ  מו) סי' ח"ג

והיינו  בשנה, פעמים ג' לרגל עליה כמצות  רשב"י לציון

ובפרט  הגאולה, יחוד תחילת  הוא הצדיק  ציון שבמקום

עצומים  דברים רביז"ל  שהבטיח מה ידוע רביז"ל  בציון

הקיבוץ  בזמן ובפרט הק' ציונו על לבא להזוכים וגבוהים

קבלה בר"ה  [ואי' היחוד, תחילת זמן בבחי' שהוא

של ונסיעה נסיעה שלכל א'שעג) (שש "ק  זי"ע ממוהרנ "ת 

מדבר  שהצדיק מה וזה הגאולה], בקץ חלק  יהא אחד כל

וגודל וההפלאה החידוש  גודל  ומלמדם העולם עם

כנ "ל (שהוא הצדיק  בציון הנפעלים הנשגבים הדברים

בדעתו  מתפלא והצדיק  מעוה"ב), אדם המת ' 'אדם בחי'

מעלת יקרת מגודל  העולם אצל מאד גדול רעש שאין על 

השגת למיעוט (וזהו כלל  חידוש  אצלם ואי"ז הצדיק  ציון

הענין). גודל והפלאת  ונוראת  ביקרת  העולם

העולם יוכלו  ביהכנ"ס בתוך הצדיק  כשציון

שם שנפעל  קובה"ו  היחוד גודל  יותר להבין

"אחר לאיזה ז] שם לילך בעיני  הוטב כך

יהיה  שמשם באשר הכנסת, בית

שם  וסבבתי  החתונה , על להסתכל יותר טוב

אל ובאתי מסבב, היה איך באצבע מורה והיה (כזה),

הכנסת" שכשהצדיק הבית רמז  זה בענין שיש  י"ל .

הענין  וגודל החידוש  גודל משיג העולם שאין רואה

אצלם  זה ואין הצדיק , ציון על השתטחות של

כלל כנ "ל )חידוש  הענין בגודל השגתם מיעוט (מחמת 

הכנסת  בית  הק ' מציונו שיהא יהיה פועל "שמשם

החתונה" על להסתכל יותר היינוטוב ,

בתוך  הציון שיהא באופן  הק ' ציונו  על שכשיבואו

מביהכנ"ס  המכפלה,וחלק במערת היום כן שהוא (כפי

ובציון  הצדיק, שמעון בציון רשב"י, בציון רחל , בקבר

והשגה  הרגשה יותר יהא האחרון), בדור עצמו רביז"ל

שכל הצדיק, בציון הנפעל  קובה"ו היחוד  בגודל  לעולם

בענין  עוסקים כולם בביהכנ"ס שמתפללים התפילות 

עצמם  לדבק בתפילות  עוסקים ובנ "י קובה"ו, יחוד 

יוכלו  ביהכנ"ס במקום הצדיק  ציון וכשיהא בהש "י,

תפילותיהם  המעלה הוא שהצדיק  הענין, לתפוש העולם

כנ"ל. קובה"ו יחוד  – החתונה את  בזה ופועל הש "י, אל



לנפשך  חכמה דעה טז 

הש "י  יחוד מתגלה  ידו שעל  - הצדיק מעלת 

"והיו  שםח] החופה)מזמרים במקום (היינו

איז  בחור איין הנ"ל, איין להחתן דער,

וגם  זה. הוא אחד  חתן זה, הוא אחד  בחור דער, איז חתן

שמחה". של  נגון יפה, נגון והיה הנגון, את שהנה ידעתי

במעלה היחיד  האמת  הצדיק  ענין כל (החתן כנ"ל

לעולם  ולהורידו היחוד , סוד את לגלות  הוא המיוחד )

בבחי' בעולם, הש "י את  שמגלה סתימאה דעתיקא תורה

דאחד ' ברזא דאתאחדא שבתא איהו דשבתא 'רזא

(כדאי' יומין' דכולהו 'שבת  שהוא האמת  שהצדיק 

קדישא  החבריא כן שאמרו ע"ב קמד דף ח"ג  בזוה"ק

דאחד, רזא – היחוד  סוד המגלה הצדיק הוא לרשב"י),

לגודל סוף  להם שאין כמים נראית הצדיקים תורת  שהנה

התורה  במימי לשוט שנכנס ומי ועמקותם, רחבם ארכם

ידם, על  להגיע צריך הוא להיכן לידע צריך  הצדיקים של

היינו  הצדיק , בתורת לבקש עליו מה היודע שרק

– ("בחור הש "י יחוד סוד  ידם על לו שיתגלה שמחפש

למצוא  יכול הוא זה"), הוא אחד – חתן זה, הוא אחד 

ואז  הצדיק , בדברי הפנימית  והכונה האמיתית הדרך

ניגון  יפה ה"ניגון להתגלות זוכה הצדיק  תורת ע"י זוכה

ומרובע', משולש  כפול  פשוט ה'שיר שהוא שמחה" של

כל את ויתקן לעת "ל  שיתגלה האמונה, שיר היחוד, שיר

ח)]. סי' ותנינא מט, סי' (קמא לקו"מ [עיין העולם

ושם הקדשים  בקדש הצדיק נשמת  ובית  מקום 

מאד  ונעלם סתום הוא

"והייתי הכנסת ט ] הבית מן שם  מסתכל

הוטב  לא שם  גם  כך אחר הנ"ל.

ומצאתי  לביתי, ובאתי לביתי . והלכתי  בעיני,

אותו ונערתי  הארץ, על שוכב הוא שהחתן

וכו ' כך כל לך מזמרים הלא אותו , ועוררתי 

כאן. שוכב ואתה מאד.כנ"ל, סתומים (והדברים

פלא, שהוא בעצמו לברכה זכרונו רבנו אמר כך ואחר

סתום  והדבר שוכב. הוא וכאן כך , כל לו מזמרים היו ששם

מאד )". הרה"ק ונעלם בשם בכ"מ כמש"כ  היינו

זי"ע קנה הראב"נ מאמר הליקוטים ),ב(ביאור

עה"פ  רביז"ל פטירת  בליל השיג זי "ע שמוהרנ"ת

והשיג  אלקיך , ה' בית  תביא אדמתך  בכורי ראשית

עלתה  בפטירתה תיכף  רביז "ל שנשמת  בזה

במקום  שהוא האמיתי ולביתה האמיתי  למקומה

עיה"ק , בירושלים המוריה בהר הקדשים קדש

ששם  מש"ה, ס "ת  תהי'ה" קדשי 'ם "קד 'ש  כדכתיב

_________________________

הכתוב ב. הלילה, כל חשב האחרונה, בלילה ז"ל אדמו"ר שבפטירת  ז "ל, מורנ"ת במאמר זה מכל "ונזכרתי שם, הראב"נ  ז "ל

בדעתו  עלה כך  ושאחר ב'], הלכה בחלב בשר בהלכות בחידושיו אז עמדו [כפי וכו', אלקיך  ה' בית תביא אדמתך  ביכורי ראשית

ה' בית אם כי זה אין הזה, המקום נורא מה כי וכו'... הנשמות  גדולי והתעלות הסתלקות סוד שזה האריז "ל בכתבי שמבואר

שגם  מבואר שמזה ה', לך  יעשה בית  כי הכתוב יסובב שעליו דוד, בן ש 'ל'מ 'ה'] באותיות הנמצא מ 'ש'ה' בשם [הרשום ומשיחו

יתברך, הבורא כבוד למשכן ציון תהיה אשר מה כל "כי וכו', יתברך" וחכמתו אלקותו בית  בעיקר הוא בעצמו ז "ל אדמו"ר

שלמטה, ישראל בנשמות שכינתו להיות כביכול ותאותו רצונו בסיבת רק  הוא הכל, [על] כבודו וכסא ומנוחתו שכינתו וזאת

ז"ל. אדמו"ר דברי מצירופי זה כל כמבואר הבית  ראש  שהוא לכולם, והראש בהמובחר והעיקר אלקינו, בית  מעדן הגדלים

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

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

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

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

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

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

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

ע"כ. רבי". לאותיות  ריב מאותיות  לבא הוא העיקר, אבל ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר'ב'י',
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האמיתי וביתו  מקומו  הוא הכרובים שני  בין בקוה"ק

וכ  משרע"ה, נשמת  'כישל שם הידוע הראב"נ לשון 

מקומו ועיקר  ובאר"י, בחו"ל היא משיח משה נשמת

כתב  כבר אך רב"י ', אותיות  ובאר"י הקדש במקום

זי"ע קארדוינער  הר"י הרה"ק ב'-ד ')בזה (באגרותיו

הוא  באר"י וכאן באתגליא הוא רביז"ל ציון שבחו"ל 

מחו"ל יותר גבוה הוא שאר"י משום והיינו באתכסיא,

עולמות (שהם דאתכסיא עלמא כנגד הוא שאר"י

ומאידך ונעלמים), מכוסים הם וע"כ  יותר הגבוהים

כאן  הרי דאתכסיא עלמא בחי' הוא באר"י שכאן מחמת 

באר"י  שכאן הארץ", על שוכב הוא "שהחתן נראה

נראה  ואין לעין, החורבן את  רואים עיה"ק בירושלים

ואדרבא  הצדיק , של ומקומו ביתו הוא שכאן לעין

והמקום  אחר שם לו יש  הכנסת בית  ששם "שהמקום

הצדיק שבציון היינו אחר", שם לו יש  לביתו שם שהלך 

מזמרין  ו"שם עליו, הצדיק  שם בגלוי נקרא שם שבחו"ל 

בתשובה  לעסוק בגלוי התעוררות יש ששם כך" כל  לו

שם  נקרא כאן ואילו וכו', הצדיק  שגילה תיקוה"כ  ובעניני

הארץ", על שוכב שם "והחתן המקדש ' 'מקום המקום

שם  מתגלה ואינו דאכתסיא, עלמא בבחי' שם ונמצא

וביתו  (במקומו וכאן כ"כ לו מזמרין היו ששם פלא "והוא

מאד ". ונעלם סתום והדבר שוכב הוא האמיתי)

הלוחות  עם נכנס משרע"ה  היה  זוכים היינו אם

ית "ש אלקותו מגלה ומשם  הקדשים לקדש

בעולם

ואי ' מקומות י] בב' מפאנו חקור מהרמ"ע (מאמר

פט"ז  ח"ב פכ "ב)ג דין ח"ג ושם היינו, שאם

אז  המדבר בדור בעגל חוטאים היינו  ולא זוכים

מהר  בידו  הלוחות  עם משרע"ה יורד כשהיה תיכף 

אחרון , גואל הוא ראשון גואל נהיה תיכף  היה סיני 

האמיתי וביתו למקומו ומביאנו  לאר"י ומכניסנו 

ג"ע  שערי  הוא ששם הקדשים, בקדש  המוריה בהר

הקדשים  לקדש בידו הלוחות  עם נכנס והיה העליון,

האלקית ההשגה את  בנ"י לכל פותח היה ומשם

בתוך  וחקוקה שגנוזה סתימאה דעתיקא תורה של

תיכף  מתקן היה ובזה הלוחו, על החקוקות  אותיות 

שכל  איך בנ"י לכל מתגלה שהיה העולם, כל את 

וחיותו קיומו  העולם שכל אלקות, גילוי  הוא העולם

שהם  העולם את  המקיימים מאמרות מהעשרה

הדברות , עשרת  וברא בבחי' באורייתא (ש'אסתכל 

ה  מי' מאמר וכל מי'עלמא' לא' לבוש  הוא מאמרות 

– עדן הגן למקום העולם כל  נהפך  היה ובזה הדברות),

'דירה  לו שיהא הש"י כרצון למטה אלקותו גילוי מקום

זכו  עלמא בהאי שאף  גדולים צדיקים [והיו בתחתונים',

כמו  החקיקה' 'אותיות בבחי' היא התורה כל  איך לראות

הלוחות על החקוקות  הדברות בעשרת האותיות

התורה  אותיות איך לראות  שזכו היינו אלקים, במכתב

תורה  דברי וכל  ית', אלקותו של  החקיקה את  מגלים

כמו  הכל מדברים הרי הגדולים הצדיקים שמדברים

התורה  שמדברים אלקות. גילוי בתוך חקוקות  אותיות

בחסידות הנקראת בבחי' אוא"ס, בתוך  שהיא איך 

שהתורה"ק כדאי' כביכול , בעצמותו המלך  שעשועי

המלך בה שמשתעשע ית ' לפניו שעשועים נקראת 

לפניו  'משחקת התורה"ק  על כדכתיב כביכול , בעצמו

בעל על  המעשה במקו"א כתבנו זו בחי' (ומעין עת ', בכל

_________________________

יקרם ג . ומושב כבודם לכסא קדושה תשמישי להם היו משה של ידיו אלא בארון ליגנז הוצרכו לא בעגל סרחנו ולולא שם, ז"ל

ודור  משה מעלת גדלה שהרי שם לגור אפילו או להשתקע לא יופי מכלל ולציון לארץ ישראל כל בקרב לאלתר עמהם ליכנס 

מקרב  למות המדבר דור כלו שכבר הארבעים בסוף  ואפילו בראשית בזוהר כמבואר ישראל ארץ ממעלת  יותר הרבה המדבר

ה' עיני תמיד יב) יא (דברים כטעם בה עיניו ליתן המעבר רק שאל לא ואראה נא אעברה כה) ג (דברים משה התחנן העם

עץ  דרך לפתוח החרב להט  ואת  הכרובים את משם הסר עדן גן שערי עד להגיע  מאד חפץ היה ומשה סודו ליודעים בה אלהיך 

כל  אז הנה ידיו שתי על עדות ולוחות  לעילוי מעילוי לפנינו ילך  ע "ה רבינו שמשה זכינו ואלו אמונים שומר צדיק  לגוי החיים

נאמר  שהכל עליהם חרותים תורה דקדוקי כחו כפי רואות  ועיניו בהם ולהתבונן להסתכל רשאי היה הקרב הקרב ותיק תלמיד

עכ"ל. וכו'. בסיני למשה
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וויינשטוק יאיר משה ר' לתלמידו פעם שנתן זי"ע הסולם

לזמן  רגיל  שהיה אף – שב"ק בליל הכוס על  לזמן זצ"ל

שבאותו  הנ"ל תלמידו אח"כ וסיפר – בעצמו תמיד אז

היוצאת בתורה"ק  אות שכל איך  לראות  זכה שב"ק  ליל

הנחקקות אש  של  אותיות הם הסולם בעל מפ"ק

פעם  באותו שזכה כנ"ל והיינו העולם, באויר ומאירות 

אותיות גילוי כולה הצדיקים שתורת  איך  לראות

גילוי  של  אותיות  מ"ת, של אותיות בבחי' החקוקות 

זאת לראות  תלמידו שזכה שמח הסולם ובעל  אלקות ,

לזמן)]. לו נתן וע"כ 

אותו ' ועוררתי אותו 'ונערתי של  העבודה

"ונערתי הלא יא] אותו , ועוררתי  אותו

וכו ' כך כל לך מזמרים

כאן. שוכב ואתה מאד.כנ"ל, סתומים (והדברים

פלא, שהוא בעצמו לברכה זכרונו רבנו אמר כך ואחר

והדבר  שוכב. הוא וכאן כך, כל לו מזמרים היו ששם

מאד )". ונעלם באר "יסתום הצדיק  מקום ענין  שכל

סודות בזה ויש ופלא, ונעלם סתום דבר הוא

משרע"ה  בציון שנאמר  מה [בבחי ' מאד  סתומים

הוא  הצדיק מקום שסוד  קבורתו' את איש  ידע 'ולא

כן  ולהנ"ל – א'תידע דל'א ר'ישא – הרדל"א בבחי '

משרע"ה  ניצוצי שהם הצדיקים גדולי  לגבי  גם הוא

בקדש  ונעלם גנוז האמיתי וביתם שמקומם

וכו'], איש ידע ולא בבחי ' ונעלם הנסתר הקדשים,

של  עבודה שיש  אותנו  מלמד  רביז "ל ואמנם

בגילוי שהצדיק היינו  אותו ", ועוררתי אותו "נערתי 

נשמת של האור את ומעיר  מגלה הק' תורתו 

העבו היא וזו  הגנוזה, לקדושה משרע"ה להגיע דה

התורה  פנימיות  סתימאה, דעתיקא תורה של

של  אור וגנוז  נמצא שם הרי היחוד, סוד את  המגלה

שני ל'בין  להגיע זוכים ובזה המתים, תחיית

משרע"ה  נשמת  את שם ולמצא הכרובים'

ולהחיותו.

את  לדעת אלא עצמו  את לבזות ח "ו  אסור

הגנוזים הגדולים כוחותיו 

וזו שבתוך יב ] יהודי, כל של הפנימית עבודה

נשמת של הדעת  הארת  ישנה אחד כל

עם משרע"ה, אותו המחבר הק ' הניצוץ בחי' (שהוא

הנ"ל), להש"י בנ "י המחבר הוא משרע"ה כי – הש "י

הצדיקים  מקדושת גדול וכח הארה יהודי לכל  יש  שעי"ז

את ח"ו ולזלזל  לבזות אחד  לשום ואסור המופלגים,

הגדולים דעצמו  מכוחותיו  לדעת עליו  ואדרבא ,

יחוד  לשם שעושה מה שכל ולהאמין  הגנוזים,

גבוהים  גדולים דברים מזה נעשה קובה"ו ,

קדושות אחר לחפש יהודי  לכל ויש ונעלמים,

בדהע"ה  הש"י בחר שע"כ אלו , וגבוהות  גדולות

תנומה  לעפעפי  לעיני שנת אתן 'אם שאמר כמו

יעקב', לאביר משכנות  לה' מקום אמצא עד

השראת מקום אחר  ימיו  כל דהע"ה ודרש  שחיפש 

נמצאת ששם מקום הקדשים, קדש  מקום השכינה,

_________________________

תפלתו ד . שאין בלבו ונחלט עצמו, את מבזה כשאדם באדם, ג"כ הוא וכן בזה"ל, איתא ז) אות פנחס (פר' עה"ת  בעש"ט בספר

הולך  זה ובשבי וגרועה, פחותה למדרגה ממדרגתו נופל כזה אדם עובד, שהוא עבודתו בעיניו נחשב ואין לכלום, חשוב ולימודו

רצה  נמאס , בעיניו נבזה טו) (בתהלים לזה ורמז נדמה, כבהמה ונמשל שמו, יתברך  בעבודתו שכל וחסר דעת  בלי כמו כך אחר

בעצמם, מתפארים לפעמים וחסידים צדיקים כמה זה ובשביל נמאס , הוא בעצמו אז  עובד, שהוא עבודתו בעיניו כשנבזה לומר,

בני  בפני בעצמם מתפארים ממדרגתם, ונפלו ית' השם בעבודת  כ"כ התלהבות להם שאין עצמם את כשרואים זה, מטעם והוא

יוחאי  בן שמעון לר' התלמידים ששבחוהו מה טעם ג"כ וזהו גדולה, יותר ויראתו, ית ' השם אהבת  להם באה זה ומחמת  אדם,

גדולה, התפארות לו שיהיה כדי מקומות ) בהרבה ועוד ע "א, דפ "ז יתרו ע "א, דל"ח  בא ע"א, דקנ "ו ויצא זוה"ק (עי' בפניו ע "ה

ניצוצות  להעלות התחתונים במדרגות  עצמו להשפיל מוכרח היה הרשב"י בוודאי כי גדולה, יותר ויראה לאהבה זה בשביל ויבא

הכל, לסבול התחתונים במדרגות עצמו להשפיל היה מוכרח  ובודאי העולם, כל סובל היה כמותו גדול אדם בודאי כי מכולם,

עכ"ל. וכו'.



מוהר"ן יט חיי

אחר  ולבקש לחפש  עלינו וכן  משרע"ה, נשמת

ולעורר  בנפשינו, ונעלמת הגנוזה זו גבוהה קדושה

רזא  בבחי ' התורה"ק שנלמד ע"י אותה, ולהקים

שבה, אלקות  גילוי את  בתורה"ק  שנחפש  דיחודא,

ראשונות, דלוחות התורה בבחי' התורה ונלמד 

נלמד  וכך אוא"ס, בתוך חקוקות  אותיות שהם

ית "ש , באלקותו  ידה על להשתעשע בכוונה התורה

נשמת הארת  את  ולהקיץ לעורר נזכה ועי"ז

– משרע"ה שיקום ונזכה בנו, הגנוזה משרע"ה

ויגלה  אחרון, גואל הוא ראשון  גואל צדקינו, משיח

ותמלא  סתימאה דעתיקא דתורה הסודות כל לנו 

בב"א. מכסים לים כמים ה' את דעה הארץ כל


