




תשע"ה  בשלח פר' ג של"ס

תשע "ה בשלח פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ה  בשלח פר' של"ס

קקקקררררֹוֹוֹוֹובבבב ּכּכּכּכיייי ּפּפּפּפללללׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתייייםםםם אאאאררררץץץץ ּדּדּדּדררררךךךך אאאאללללההההייייםםםם ננננחחחחםםםם ווווללללאאאא ההההעעעעםםםם אאאאתתתת ּפּפּפּפררררעעעעהההה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלחחחח ¨¦¦§¦§¤¤§¤¤¦Ÿ¤¨¨§Ÿ¨¨¡Ÿ§©©©§¦§©ווווייייההההיייי

ווווּיּיּיּיּסּסּסּסבבבב ממממצצצצררררייייממממהההה:::: ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו ממממללללחחחחממממהההה ּבּבּבּברררראאאאתתתתםםםם ההההעעעעםםםם ייייּנּנּנּנחחחחםםםם ּפּפּפּפןןןן אאאאללללההההייייםםםם אאאאממממרררר ּכּכּכּכיייי ¥©©¨§¨§¦¨§¨¨§¦¨Ÿ¦¤¦¨¥¨¨¦§Ÿ¡©¨¦ההההּוּוּוּואאאא

ממממאאאאררררץץץץ ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל בבבבנננניייי עעעעללללּוּוּוּו ווווחחחחממממׁשׁשׁשׁשייייםםםם ססססּוּוּוּוףףףף ייייםםםם ההההּמּמּמּמדדדדּבּבּבּברררר ּדּדּדּדררררךךךך ההההעעעעםםםם אאאאתתתת ¤¤¥¥¨§¦¥§¨¦Ÿ¦¤¨¨¤¤§©¦§¨©©£ª¡אאאאללללההההייייםםםם

ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ּבּבּבּבנננניייי אאאאתתתת ההההׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבייייעעעע ההההׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבעעעע ּכּכּכּכיייי עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ייייֹוֹוֹוֹוססססףףףף עעעעצצצצממממֹוֹוֹוֹותתתת אאאאתתתת ממממׁשׁשׁשׁשהההה ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ¥¨§¦¥§¤©¦§¦©¥§©¦¦¥§©¤¤©¦©¦¨§¦ממממצצצצררררייייםםםם::::

אאאאּתּתּתּתככככםםםם:::: ממממּזּזּזּזהההה עעעעצצצצממממתתתתיייי אאאאתתתת ווווההההעעעעללללייייתתתתםםםם אאאאתתתתככככםםםם אאאאללללההההייייםםםם ייייפפפפקקקקדדדד ּפּפּפּפקקקקדדדד (שמותללללאאאאממממרררר ¥Ÿ¨Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦¤§¤§©£¦¤¤©§Ÿ©¦¤¦§¤

י"ז-י"ט) י"ג,

בחי' שהוא קס"א קפ "ד בשם תלויה הגאולה 

עמו יוסף  עצמות  עם  משה 

אלהים הנה  יפקד 'פקד  בסוד  תלויה הגאולה סוד 

סוד  תלוי בו  אשר  קפ "ד שם שהוא אתכם'

ע"ב שם ריבוע והוא ה"י,הפקידה, יו"ד  יו"ד, (כזה

ה"י) וי"ו ה"י יו"ד וי"ו, ה"י הוא יו"ד רבינו משה והנה ,

מש"ה בגי ' שעולה קס"א קפ "ד שמות,סוד (שעה"פ

פ"ו) ל"ב שער אבוחצירהע"ח הגר "י  וכתב (בספר ,

חותם) בתהליםפיתוחי יהוסף נקרא ו')דיוסף (פ"א

הוא  כי יוסף, את  כולל רבינו ומשה קס "א, גי ' שהוא

וקס"א  דאבא, יסוד בסוד  משה בחי' שהוא קפ "ד גי '

קס "א, שעולה יהוס "ף בבחי ' עמו יוסף  כולל שהוא

עמו. יוסף עצמות את משה ויקח וזהו

להסתיר  הוא ישראל לפני שהלך הענן עמוד סוד

כדי  ולמעטו יתברך עצמותו של  האור בהיקת 

לקבלו שיוכלו 

לנחותם 'והוי "ה  ענן  בעמוד יומם לפניהם הלך 

להם  להאיר אש  בעמוד  ולילה הדרך 

ולילה' יומם כ"א)ללכת י"ג  רש "י(שמות  ופירש 

והקב"ה  הדרך , להנחותם שליח היה ענן דעמוד

מראפשיץ  הגה"ק ופי' לפניהם, מוליכו אבכבודו

_________________________

והעמוד א. ענן, העמוד את הוליך  שהקב"ה רש "י פירש ענן. בעמוד יומם לפניהם הולך  וה' זו: פרשה ריש  קודש  זרע  בספר וז"ל

דרך  ועל ענן, העמוד ידי על רק ית"ש  עצמותו אור קדושת גודל לסבול יכולין היו שלא על וודאי וזה ישראל, את הוליך ענן

נקב  שבו כלי לו עושין זה, מנקב אפילו לינק  יכול שאינו כן גם ויש  לינק , התינוק שיוכל כדי בדדיה קטן נקב לה שיש האשה

ע "א), קי"ב (פסחים כו' לינק רוצה שהעגל ממה ויותר הרבה, חלב לה יש  האשה כי דלות, בחינות ב' בזה יש והנה במאוד, קטן

מאתו  טובות  לקבל עדיין יכולין היו שלא מצרים, ביציאת  ישראל היו כך חפצו. כפי כראוי לקבל יכול שאינו בדלות  הבן וגם

השפעת  היה ולכן כו', נעורייך  חסד לך  זכרתי ב') ב' (ירמיה שנאמר כמו בקטנות , עדיין שהיו רב, בשפע להטיב רצונו כפי ית "ש

על  ונמשך  העליונה, החכמה על מורה י' נקודת  כי יו"ד, באות מרומז וזה שאת, יוכלו כאשר קטנות  בענין כן גם עליהם אורו

הנ "ל. דלות בחינת הד' אל הו' ידי

מלאה  כי ט ') י"א (ישעיה שנאמר כמו ית "ש, קדושתו להשיג השכל בנו שיתגדל הגדלות , במדרגת נהיה אז אחרונה ובגאולה

ונלך, נסע  ולאורו עולם, לאור ה' לך והיה י"ט) ס ' (שם שנאמר כמו הצפון טוב רב לקבל נשמותינו כח  ויתגדל דעה, הארץ

י"ב  (ברכות  רז "ל שאמרו מה הוא זה דרך ועל ענן, העמוד מצרים ביציאת כמו ממוצע  ידי על יהיה ולא ית "ש, עצמותו לאור



לנפשך  חכמה דעה ד

של  האור  בהיקות  לסבול ישראל כלל יכלו  שלא

היה ולכן לפניהם, שהלך  יתברך  צריך עצמותו

ידי שעל שליח היה והוא האור , להסתיר ענן  עמוד 

כדרך  והוא בהמעטה, האור לקבל יכלו  זה מסך 

חלב  להשפיע כדי  קטן  נקב רק  לה שאין  האשה

להמשיך  עצמו  להתינוק גם צריך  ולפעמים לתינוק ,

שני והם מאד , קטן נקב עם כלי דרך החלב לו 

רק  משפיע שהמשפיע האחד דלות , בחינות 

דרך  רק לקבל יכול אינו שהמקבל והב' בצמצום,

ועיש "ב. עכ "ד יותר, המצמצם כלי

הוא  יוסף בעצמות  משה  התלבשות סוד

בז"א  להתפשט כדי באימא אבא התלבשות

האור  את ומצמצם המסתיר הענן ע "ד

קס"א וזה קפ"ד  בגי' שעולה מש "ה של הסוד 

יסוד  הוא רבינו משה כי  הגאולה, תלוי  שבזה

דאבא, יסוד  של האור שהוא קפ"ד  סוד  דאבא

קס"א  בבחי' להתלבש  צריך ולכן מדאי, גדול והאור

ביסוד  ומתלבש  דאימא, מיסוד הנעשה לבוש  שהוא

לסבול  ישראל יכולים ואז יוסף, בחי' שהוא דז "א

בחי ' הוא ע"ה רבינו  משה כי רבינו. משה של האור 

ואי באלקות, עליונה ראיה בחי ' שהוא עליון, דעת

ע"ה, רבינו  משה של העבודה דרך  לסבול אפשר

יסוד  להתלבש צריך היה ישראל, את  לגאול וכדי

והוא  'יוסף ', שה"ס דז "א ביסוד ולהתצמצם דאבא

לבוש  ידי על כי  באימא, אבא התלבשות  בחי '

וזה  בז "א, דאבא יסוד  אור מתפשט אימא מיסוד 

שלקח  דהיינו  עמו , יוסף עצמות את  משה ויקח סוד

ידי ועל קס "א, שעולה יהוס "ף בסוד יוסף בחי' את 

האור  להמשיך יכול היה יוסף  בבחי' זו התלבשות

ישראל. לכלל

דעת  בבחי' העליונים  יחודים  הוא דאבא יסוד

תפלות  בחי' הוא באימא והתלבשותו עליון

ובקשות 

יחודים והענין בחי ' הוא דאבא דיסוד  הוא,

דמשה  עליון  דעת בחי ' שהוא עליונים,

דאימא  ביסוד  להלבישו צריך  והיה ע"ה, רבינו 

בני ויצעקו בבחי' ובקשות  תפלות של הדרך שהוא

התפלות דבחי' הלבוש  ידי  ועל ה', אל ישראל

גאולת דהנה היחודים. של האור  להשיג יכולים

היחוד  בבחי ' שהוא הלילה בחצות  היתה מצרים

לעיל כמשנ"ת  בא)דחצות פרשת  חכמה' 'דעה כי(ע' ,

יסודות של עליונים ביחודים תלויה הגאולה כל

קטן  נקב צריך  האור בהירות להשיג וכדי דאו"א,

ענין  והוא האור , להשיג יכולים ידו  על שרק

ענן . העמוד  סוד שהוא באימא, אבא התלבשות

יו "ד , במלוי והוא י ' אות סוד הוא דאבא יסוד והנה

של  ו"ד דמלוי  הנ"ל קודש בזרע שם שביאר וכפי

דהיינו צמצום דרך השפע המשכת  על מורה י ' אות

_________________________

וזהו  אז , שנשיג מה נגד בעינינו קטנים יהיו מצרים יציאת של שהניסים אחרונה, לגאולה טפל רק יהיה מצרים שיציאת  ע "ב)

כשהוא  בנו עם המשתעשע האב כמו ויונק, עולל לשון התעללתי, אשר את בנך ובן בנך  באזני תספר ולמען ב') י' (שמות שנאמר

ואחר  מאוד, בזה ומתפאר ומשתבח  ומשתעשע שמח והילד וכדומה, קטנה מטבע איזה לו שנותן שלם, שכלו ואין ויונק עולל

אז. שמקבל טוב רב נגד בעיניו נחשבים אינם כאלו ותענוגים טובות  אזי הילד, שנתגדל

לא  אז ולכן הגדלות, במדריגת נהיה שאז לעתיד, לנו שיהיה וההשגה הניסים נגד מצרים יציאת של הניסים [יהיו] זה דרך  על

דרך  השפע בקבלת שיש  דלות לבחינת  רומז  לד', הו' דרך  מי' השפעה דהיינו הנ"ל, יו"ד אות דרך על השפע  השפעות  יהיה

השפע  לקבל נוכל אז רק ולהמשפיע , להמקבל דלות  בחינת ב' ויש קטן, נקב ידי על בצמצום שיונק הנ"ל התינוק כמשל צמצום

ואז  לנו. להיטיב ית"ש  וזהו כרצונו גוא"ל, בגימטריא מ ' ו'), ט' (ישעיה המשרה דלםרבה סתומה מ "ם הנ"ל דלתי"ן משני יהיה

השפע  הולכת  זה ידי שעל והמקבל, המשפיע  של הדל"ת הנ"ל, דלתי"ן מב' יום, יום דלתות "י על לשקוד ל"ד) ח ' (משלי שנאמר

בדרך  השפע ויהיה ממי"ן, ב' יהיו הנ"ל דלתי"ן ומב' יום, יום בבחינת  הולכת  תהיה שהשפע לפעול, – 'לשקוד' כנ"ל, יו"ד בדרך 

עכ"ל. והמקבל, המשפיע  אצל יום פעמים ב' יום, יום



תשע"ה  בשלח פר' השל"ס

המורה  ד' לאות  ומשם ו' לאות השפע שמתצמצם

דלות. בחי ' על

שהי' האחד הוי"ה  בשם מצאנו סדרים שני

התפשטות  בסוד שהי ' והב' הצמצום  בסוד

סדר ואמנם מתפרש  איך  דרכים שני יש  באמת

כתב  אחד דבמקום הוי"ה, אותיות ד '

פ"א)האריז "ל אח"פ שער שהם ב(ע"ח חושים דד'

אותיות ד' כנגד הם דיבור  ריח שמיעה ראיה

חכמה  כנגד דראיה והיינו עסמ"ב, וכנגד  הוי"ה,

ודיבור  וריח ה', ואות בינה כנגד ושמיעה י ', ואות 

במקו "א כתב ומאידך ו"ה. הנקודותכנגד שער (ע"ח

ד'ג פ"א) כנגד  הם ועינים ופה חוטם אזן  שבחי'

הוא  י ' אות  בחי ' זה סדר  לפי והרי הוי "ה, אותיות 

חכמה. בחי ' ולא בינה בחי ' שהוא באזן

שם ובאמת בכללות  סדרים שני כן כמו מצאנו 

בע"ח דהנה ב"ה, מול"מ הוי"ה (שער

ע"ד ) ל' דף  התפשטותדפ"א הוא י ' דאות  מבואר 

התפשטות ו' ראשונה, הסתלקות  ה' ראשונה,

הוא  ופירושו שניה, הסתלקות אחרונה ה' שניה,

שקודם  א"ס אור  התגלות  סוד  הוא י ' דאות 

הקו, סוד ו' ואות הצמצום, סוד ה' ואות  הצמצום,

הוא  דהי' והרי  הרשימו , סוד  אחרונה ה' ואות 

קודם  א"ס אור  בחי ' שהוא ראשון התפשטות 

י ' שאות באופן  הוי"ה שם דרך  על והוא הצמצום,

גילוי בחי' שהוא דהיינו  וראיה, חכמה הוא

חב"ד  בספרי כתוב ומאידך עפ "יהוהתפשטות .

הוא  וה' הצמצום, סוד  הוא י ' דאות  הק' האר"י

דא"ק  יושר סוד הוא ו ' ואות הקו, בסוד  התפשטות 

העובי סוד  אחרונה ה' ואות  ביושר, קו  בחי ' שהוא

בחי ' הוא י ' שאות הרי  זה סדר  ולפי  דא"ק . דעיגולים

_________________________

לנשמה ב. נשמה סוד והם הוי"ה. אותיות  ד' והם דבור, ריחא שמיעה ראיה והם לכל יסודות ד' היות ידעת  כבר שם: ע "ח וז"ל

רוח  בהם יש  כי האזנים ונצייר נמשיל הלא כי ונאמר, אליה. לקודם נתחיל ואח"כ ואילך, הנשמה מסוד לבאר ונתחיל ונר"ן.

מתוכו  יוצא מחוטם אח"כ בתוכו. הנצרר הרוח  מחמת הברה קול בתוכו ישמע  אזניו האדם יסתום כאשר לזה והנסיון בתוכם, דק

להיותו  אוזן כי דקותם, יהיה כך ובחינתם הדברים ערך וכפי מכולם. נרגש  יותר הבל יוצא הפה מן ואח "כ מאזן. נרגש  יותר הבל

ממנו  למטה שהוא הפה מהבל דק יותר הוא החוטם הבל וכן מחוטם, היוצא מהבל דק  יותר הוא ממנו היוצא ההבל בינה, סוד

היוצא  והבל נשמה, סוד והוא ולחוץ מתוכו ורוח הבל ממנו נמשך  האוזן מסוד כי משל, דרך ונאמר נמשיל אם אמנם במעלה,

גדליה. להר' בדרוש  בהמשך  ועי"ש  עכ"ל. נפש , סוד הוא מהפה היוצא והבל רוח, סוד מחוטם

אות ג . וב"ן ו' אות ומ"ה הוי"ה של ראשונה ה' אות וס"ג הוי"ה מן י' ע"ב בחי' כל יהיה ע "ב מן כשתמנה והנה שם: ע"ח  וז "ל

ה' ואותיות ו' אות ותגין ראשונה ה' אות והנקודות  י' אות ס"ג של הטעמים יהיה לבדו ס "ג מבחי' השם וכשנמנה אחרונה ה'

בעינים. אחרונה ה' ואות בפה ו' ואות  בחוטם ראשונה ה' ואות באזן י' אות  תהיה הטעמים את  גם נחלק וכאשר אחרונה

דהוי"ה ד . י' דאות (פי' התפשטות  בחינות שתי הם י"ו כי הוי"ה. אותיות ד' מציאות הם אלו בחינות  ארבע והנה שם: ע "ח וז"ל

הסתלקות  היא ראשונה ה' דאות (פי' הסתלקות בחינות שתי הם ה' וה' שני), התפשטות הוא ו' ואות  ראשון, התפשטות  סוד הוא

לא  אלו בחינות  שד' לפי והטעם ולמטה, מחכמה אלא מתחיל אינו הוי"ה שם כי ידעת  וכבר ב'), הסתלקות שניה ה' ואות  א',

עולמים, צור הוי"ה בי"ה כי וז "ס  יהו"ה, י"ה נקרא וכנגדן בלבד, בחי' ב' רק  בו יש לא בכתר אבל ולמטה, מחכמה אלא שייכים

ס הם אשר עקודים, סוד שהוא מתחלה העולם את  ולברוא לצייר התחיל שבהם בשאר לפי והוי"ה בכתר, י"ה כי הוי"ה, י"ה וד

עכ"ל. כולם, פרצופים

והסתלקות  התפשטות  כללי שהם שם תורתו כל שיסוד ע "ב) י"א דף  א' אות א' ענף  א' (כלל הכללים ספר בריש  בלשם היטב ועי'

ובאבני  י"ח  בכלל עי"ש  וביותר הסתלקות, וב' התפשטות ב' שהם הוי"ה אותיות דד' הסדר בסוד הנ"ל האר"י דברי על מיוסד

ואכמ "ל. תשמ"ח, בעמוד תשע"ג הנ "ל החכמה ים ועי' ד'. דרוש  ח "א הדע "ה בספר וע"ע  שם, מילואים

ע"ב,ה. ל"ד שמות  האמצעי האדמו"ר להגה"ק חיים תורת  ועי' באורך, ואילך תשמ "ג עמ' תשע "ג החכמה ים עי'
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הנ"ל  הוי "ה דשם הב' הסדר  דרך  על והוא צמצום,

בינה, ובחי' שמיעה בחי' שהוא באזן י ' שאות 

צמצום. בחי ' שהוא

הוא  אז י' אות  את מסתירים  ו "ד אותיות  כאשר

אז  הו"ד על  גובר הי' וכאשר הצמצום בסוד

של הסדרים  ב' הם  ואלו התפשטות  בסוד הוא

הוי"ה שם

ובחי 'והענין יו "ד , הוא במלוי י' אות דהנה הוא,

בסוד  דאבא בינה בחי' הם ו "ד  אותיות

בחכמה  מים',ו הבן  בשעלו  מדד  'מי  כתיב זה ועל ,

סו הצמצום שהוא כח שתיז ד  י ' באות שיש  ונמצא ,

בחי ' שהוא דאבא חכמה בחי ' הוא דהי ' בחינות ,

בחי ' הוא הי ' דמלוי  ו "ד  ואותיות  האור , התגלות 

נמשך  ומזה להאור, הצמצום כח שהוא דאבא בינה

בעולם  דלמטה הוי"ה. אותיות שבסדר  הבחי ' שני

בסוד  הוי "ה דשם י' אות סוד  מתחיל הצמצום,

שם  מתחזק  היו "ד  דמלוי ו "ד  אותיות  כי  הצמצום,

האור  מן  נשאר  שלא באופן  הי', של האור  להסתיר 

הצמצום, נקודת  סוד שהוא י' אות  נקודת  אם כי

הצמצום  סוד  הוא י ' דאות  הנ"ל הב' הסדר  כפי  וזהו 

יותר  במדרגה משא"כ וכו '. הקו  סוד  ה' ואות 

שקודם  אא"ס מבחי ' הוי "ה שם שמתחיל עליונה

מבחי ' חזק יותר  הוא הי ' בחי ' ששם הרי  הצמצום,

להתגלות יכול הו "ד  ע"י ואדרבה היו "ד , דמלוי  הו "ד 

שקודם  א"ס  אור גילוי  בבחי' הי ', של האור בחי '

הצמצום.חהצמצום  על מורה ה' אות  רק זו ובבחי ' ,

_________________________

כי ו. והענין, בבינה. וחכם בחכמה הבן יצירה בספר מ"ש יתבאר ובו ותבונה, בינה ענין ונבאר וז "ל: פ "ד) ט "ו (שער ע"ח  עי'

בחכמה. הבן ענין וזהו בינה, בחי' יש שם חכמה, שהוא לבד יו"ד באות  אבל חו"ב, בחי' הם הוי"ה של ראשונות  אותיות ב' הנה

בינה  נקרא והיא יו"ד, שבאות ו"ד צורת שהוא ה' צורת נעשית  ו"ד אותיות  וב' חכמה, הוא י' במלואו, יו"ד כי הוא, ופירושו

כתיבת  בענין תפילין בדרוש  הודעתיך  וכבר הנ"ל. ראשונה תבונה היא זו הוי"ה שבשם עצמה ראשונה ה' ואמנם הנ "ל. עילאה

נקרא  החכמה וזו ראשונה, התבונה זאת של חכמה בחי' הוא י' ואות הזאת, ה' של זוית  בקרן י' תחלה לכתוב שצריך  הוי"ה, שם

יש "ס בחי' יש  הוי"ה של ראשונה ה' ובאות  עילאין, או"א בחי' יש הוי"ה של י' באות כי נתבאר והרי בבינה', 'וחכם וז"ש  יש "ס ,

עכ"ל. תתאין, שהם ותבונה

מים'ז. בשעלו מדד 'מי מפסוק  ויובן עניינו, מה הזה הצמצום ענין וראה נא הבט  ואמנם וז"ל: ע"ב א' דף  שערים מבוא עי'

ודין, גבורה ולהיותה מ"י, הנקראת  והיא תליין, ומינה הדינין שורש  שהיא לפי דקרדינותא בוצינא הנקרא היא הבינה כי כו'.

כראוי  ובמידה במשקל אלא מאיר אינו הדין ואמנם גבול. בלי מתפשטת  החסד שמדת  לפי ידה, על היו האצילות מדידות כל לכן

במקומם, שנבארם כך  אחר שיבואו הצמצומים שאר כל תבין ומזה דין, הוא צמצום כל כי נמצא וא"כ מעשיו. לפי אחד לכל

דין. בחינת  הוא כי פ"ב) ח "א (ש "ב במקומו כמ"ש הנקודים עולם להוציא עצמו שצמצם דא"ק צמצום כמו

להזכיר  שאסור היות  עם קצת , להתגלות הדין שורש  התחיל הנזכר, החלל המקום לעשות הא"ס  צמצום התחלת מעת  כי ונמצא

ולמטה  האצילות מן זולתי דין אמנם בחי' הכלים. ע"י היה וההגבלה הצמצום ועיקר להתגלות , הכלים התחילו שם כי להיות ,

הצמצום  כי ונמצא פשוטים. רחמים הוא כאן אמנם הא"ס, בערך גמור בהעלם הדין שורש  הוא דין, בחי' כאן מזכירים שאנו מה

ואח"כ  האור, מן וחשוך  עב שהוא הכלי הויית מבטל האור כי ולהתהוות , להתגלות הזה א"ק  של הכלים שיוכלו כדי היה הזה

ונשאר  שלו, הכלים תוך  ונתלבש  הא"ק  דעצמות אור חזר אז  בפ"ב, כמ"ש בתוכם להתלבש  הא"ס האור של הקו חזרת  בעת

עתה  להם קורין אנו אבל הנקודים, בעולם רק כלים גילוי אין כי כלי, שם כאן להזכיר שאסור היות עם וכלים, עצמות  בבחינת 

הדין, במידת העולם השי"ת  ברא תחילה כי משאז"ל ענין וזהו בתוכו, המתלבש ממנו הזך  הגדול העצמות  של אור בערך  כלים

בתוך  העולמות  שנאצלו ואחר הדין, במידת היה הצמצום ע "י המקום עשית  בעת  כי והכוונה רחמים, מידת עמו שיתף כך  ואחר

עכ"ל. רחמים, מידת  היה אז  בע"ה, כמ"ש בתוכם נתלבש  הא"ס  ואור המקום,

הצמצום ח. שקודם אלא העולמות , את לברוא הרצון סוד והוא ומדרגה, גילוי בבחי' גם הוא הצמצום שקודם א"ס  דאור פירוש:

סוף ', 'אין בכנוי אפי' לכנות אין הנעלמה דאמיתתו פ "ג), ד' שער הקדו"ש  (בספר הלשם שהאריך וכמו סוף, אין בבחי' היה



תשע"ה  בשלח פר' ז של"ס

באופן  כזאת, הבחנה יש אח"ף  באורות  למטה וכ "כ

הצמצום  כפי הוא כי  האוזן , אורות הוא י ' שאות 

את מסתירות ו"ד שאותיות באופן שהוא י ' דאות 

בינה. דבחי ' שמיעה בבחי' רק הוא הי ' ואז האור

יחוד  בסוד הנביא אליהו  ע"י המתים תחיית 

מטבור  שלמעלה העולמות בערך הכולל דכלי

דא"ק 

הנביא והנה אליהו  ידי  על יהיה המתים תחיית

וצריך  סוטה, מסכת סוף במשנה כדאיתא

דכלי, יחוד סוד  והוא ב"ן  שם הוא אליהו דהרי להבין 

כמו הגאולה תחילת  בחי' רק  לכאורה שהוא והרי 

יציאת בסוד  הגאולה התחלת  שהיה דחצות  היחוד

יחוד  בסוד  הוא סוף  ים דקריעת  היחוד וכן מצרים,

ותחיית העתידה הגאולה שגם מתפרש ואיך  דכלי ,

יחוד  בחי' רק שהוא אליהו סוד  ידי על יהיה המתים

תחיית של האור דהנה הוא הענין ואמנם דכלי .

ובכתבי ברמח"ל כדאיתא ברדל"א הוא המתים

אלא  אינו ממנו  שלמעלה העולמות  ולערך  חב"ד,

דחיק  ויחוד  כלי בחי' שהוא דהיינו  דכלי, יחוד  בחי '

המדרגה  אחר  שיהיו  עליונים היותר הגילויים לערך 

שלמעלה  העולמות  בחי' שהם המתים, תחיית  של

עם  מקושר דלמטה חיק  היחוד  ואמנם דא"ק. מטבור 

בחי ' הוא לעתיד גם כי דלעתיד , הכולל חיק  היחוד

מא"ק . שלמעלה המדרגה לערך חצות 

והוא  גוא"ל  גי' שהוא ם' באות תלויה  הגאולה 

את  שמגלים  יו "ד דמלוי ו"ד אותיות  בחי'

בסוד  ם' אות שבתוך הפנימית  הי' נקודת 

מהצמצום שלמעלה א' התפשטות

סתומה והנה  מ' באות  תלויה דלעתיד הגאולה

גוא"ל, גי ' הוא מ' ואות  המשרה, דלםרבה

על  לשקוד  נאמר  זה ועל דלתי "ן  מב' עשוי  והוא

ובאמת הנ"ל. קודש  בזרע כמ"ש  יום יום דלתותי 

סתומה  הם' בתוך כי  י ' אות  של הכח הוא מ' אות

הי ' של ד ' ו ' בחי' הוא סתומה ם' ואות  י ', אות יש 

המלבוש  עולם וגם הי', את  המצמצם הכח שהוא

סתומה. ם' סוד נקרא

של דהנה האור  סוד שהוא הי ' לבוא לעתיד 

גוא"ל, סוד  שהוא מ' לסוד  יתהפך  היחודים

הם', נעשה מהם אשר  ו"ד שהוא הי ' שמלוי דהיינו

יהיו הם אלא הי ', באות צמצום ויעשו  יסתירו לא

לעולמות יעלו לעתיד  כי  האור , את המגלה לבוש 

בסוד  הוא הי ' אות ושם מהצמצום, שלמעלה

שקודם  א"ס  אור  בחי' שהוא א' התפשטות 

משמשים  הם היו "ד  דמלוי ו "ד  ואותיות  הצמצום,

והוא  הי ', של האור כך ידי  על שמתגלה באופן  להי '

של  האור את  מגלה שהוא דגוא"ל מ' אות  בחי '

המלבוש  עולם של האור  של הגילוי  והוא י ', האות

מ'. אות בחי' שהוא

קס"א  קפ "ד בסוד האחרון גואל הוא מש "ה

את  מגלה הבינה  לבוש  שהוא שהקס"א באופן

החכמה אור שהוא הקפ "ד

שיהיה ועומק מוכרח הגאולה דסוד  הוא, הענין 

קפ "ד  של חיבור ידי  ועל יפקד, פקד  ידי על

כולל  והוא הגואל, שהוא מש"ה סוד  שהוא קס "א

חכמה סוד  שהם משיחין  תרין ובינה (מב"י)באמת 

וה'(מב"ד ) בבחי ' הוא התחתונה במדרגה ואמנם ,

האור  להסתיר  שצריך ענן, בעמוד לפניהם הולך 

לצמצם  שצריך  תינוק כמו קטן  בנקב רק ולהמשיכו 

הענן , עמוד של ולבוש  כיסוי בבחי ' ההשפעה את 

על  מתצמצם הוא כי  צמצום, סוד הוא הי ' זו  ובבחי'

בשורש  למעלה אך היו "ד , דמלוי  ו"ד אותיות  ידי 

אינה  אימא אדרבא העתידה בגאולה שהוא

מסייע  אלא אבא של האור  את מסתירה

_________________________

עי"ש  וכו', הראשון גילוי בחי' נקרא והוא סוף, אין בחי' נקרא העולמות  לברוא הרצון ורק  כלל, ביה תפיסא מחשבה דלית 

באורך.
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הרחבה  ונותנת  האור , וגילוי  להתפשטות 

באופן  הוי "ה של הסדר והוא האור, להתפשטות 

הרחבה  נותנים ו "ד  ואותיות  א' התפשטות הוא שי'

אחרון  הגואל שהוא מש"ה סוד  וזה זו , להתפשטות 

מקפ "ד  כלול והוא שיהיה, ה'וא ש'היה מ'ה בסוד

שהו הקס"א שבחי' באופן דאימא קס "א יסוד בחי' א

באופן  דאבא, היסוד שהוא הקפ "ד  בחי ' את יגלה

את יגלה אדרבה אלא האור את יסתיר  לא שהענן 

יסוד  בחי ' הוא צ' דהאות  צמח, עבדי סוד וזה האור .

בחי ' שהוא חמימות  מלשון  הוא מ"ח ואותיות

באופן  היחוד , של החמימות הנותנת הבינה

היחוד . אור שאת ביתר  ויתרחב שיתגלה

יחודיםוהענין בחי ' הוא י' אות  דסוד (בחי'הוא

בינה מב"י) בחי' שהוא ו"ד אותיות וסוד 

התפלה סוד  הוא מב"ד )דאבא ושלמות(בחי' ,

למוחין  ששייכת  שהתפלה באופן  תהיה הגאולה

תהא  ולא היחודים, את תגלה עצמה היא דאימא

תרחיב  התפלה אלא להיחודים, התפלה בין סתירה

דתרין  החיבור  של התיקון עיקר וזה היחודים, את 

משיחין .

בתחילת  הן הוא דחצות דכלי היחוד סוד

את  מסתירים  שהתפלות  באופן הגאולה 

הכולל היחוד ע "י הגאולה  בגמר והן היחודים 

אור  את  מגלים שהתפלות באופן שהוא דכלי

שאת  ביתר היחודים

באופן ובאמת ב"ן לשם שנזכה תלויה הגאולה

על  המתים  תחיית  יעשה אשר שהוא

שיפגמו גרם אדה"ר חטא הרי כי  אליה"ו, סוד ידי 

התהפכות בסוד הגשמי , לעפר ירידה ויהיה בגוף 

בגשם, ההתלבשות והוא עור , לכתנות  אור  כתנות

לילה  בכל היורדת דמלכות  דד ' הד' סוד  הוא ושם

היורדת הק' השכינה שלשהוא הכתר בחי' (בסוד

של דכתר מלכות  בבחי' שהוא לבי"ע היורד  המלכות 

כמשנ "ת דמלכות המלכות של כתר שנעשית המלכות 

עי"ש ) בא בפרשת  של לעיל  נפש של המדרגה והוא ,

הנק' הקודש עיר  ירושלים בחי ' שהוא המלכות 

וכל  לבי "ע, בלילה יורדת  והיא המלכות , של עטה"י 

שירדה  להנוק ' להמשיך הוא דחצות  היחוד סוד

דמלכות, מלכות בסוד ד' אות סוד שהיא לבי "ע

היסוד  בחי ' שהוא ו' אות  סוד  אליה ולהמשיך 

לגבה דכורא בחי ' שנעשה לעילדהמלכות (עי'

ו' מאותיות  המורכב ה' אות היא דהמלכות  בא בפרשת

היורדת דמלכות המלכות  הוא שבה ד' אות ובחי' ד ',

היסוד הוא ו' אות ובחי' השכינה, גלות  בסוד  לבי"ע

הנעשה  דכלי היחוד  בבחי' אליה שיורד  דהמלכות

ב"ן בחצות ) שם סוד  שהוא דכלי  היחוד  סוד והוא ,

של  הסודות לה שנותנים והיינו  להמלכות, הניתן

עטה"י סוד הוא האפוד  כי ואפוד , חושן  של החיבור

דכלי. היחוד בחי ' של היסוד סוד  הוא והחשן דנוק '

תחילתכי של הענין הוא דחצות  חיק יחוד סוד

יש  הנה כי רבינו, משה של הגאולה של הגילוי

לכלל  מגלים כאשר ובתחילה ויחודים ותפלה תורה

צריך  הענן , עמוד  סוד שהוא התפלה סוד ישראל

והיינו האור  את  מסתיר  שהענן באופן  להיות 

והסתר  לבוש בחי ' שהם בתפלות  בעיקר שעוסקים

זוכים  מיוחדים צדיקים ורק היחודים, של לאור 

הראשונה  הגאולה כי  היחודים, של לאור  להכנס 

סוד  עדיין  נתגלה ולא דנוק', דעת בבחי' רק  היתה

צמצום, בסוד  נעלם היחודים ענין  כל אלא היחודים,

הענן . בעמוד להסתירו  צריך והיה

שם אך סוד  ושם דעתי "ס  התורה שמתגלה לעתיד

הוא  י ' שאות מאד גבוהה מבחי ' מתחיל הוי"ה

בחי ' עושה דהיו "ד  ו 'ד ' וסוד  מהצמצום למעלה

עושה  שהתפלה דהיינו האור, וגילוי  התפשטות 

היחודים, את שמצמצמת  ולא ליחודים, התפשטות 

הרדל"א, של האור  שהוא המתים תחיית  סוד  וזה

שלמעלה  העולמות  בערך דחיק  יחוד  בחי' והוא

משה  של המדרגה שלמות והוא דא"ק , מטבור 

עליון  דעת בחי' לו  ויש  אחרון הגואל שהוא רבינו 

להרחיב  איך הדעת  והוא דדכורא, דעת  בחי ' שהוא

התפלות. בכח היחודים
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שבו הרצון 'מצח ' בסוד 'צמח ' עבדי סוד

דעתיק  דבינה אהי"ה  ושם  דעתיק  היסוד מלובש 

דעתיק  היסוד בקיעת  יהיה  ולעתיד מסתירו

תורה מתן בעת  כמו  היחוד אור ויתגלה 

הוא וזה  צמ"ח וסוד היסוד, שהוא צמח ועבדי  סוד

יסוד  דהנה הרצון , מצח בסוד מצ"ח אותיות 

בסוד  מתגלה דא"א דמו"ס בדעת  המלובש  דעתיק 

הנמשך  אהי"ה שם בחי' יש  ושם הרצון , מצח

שלא  הוי"ה שם את  להלביש  כדי דעתיק מבינה

כמו אהי"ה בשם להלבישו צריך ולכן  ממנו, ישרפו 

האריז "ל הווי"ן)שביאר  ביחוד רוה"ק הסוד (שער וזה

דהיינו אהיה, שם בסוד בתחילה היתה שהגאולה

בשם  ולהסתירו הוי "ה שם להלביש צריך  שהיה

בחי ' שהוא בינה בחי' הוא אהי"ה שם וסוד אהי "ה,

היחודים  את  מסתירה התפלה ובתחילה תפלות,

דעתיק  יסוד  בקיעת  ידי  על אך  החכמה, בחי ' שהם

בסו במצח שמתגלה זה באופן  הנה רצון, עת  ד 

בהרחבה, ביחודים לעסוק  שיוכלו  הגאולה מעורר

שיוכלו באופן היחודים, את תרחיב התפלה ואז 

עי"כ  ויוכלו  תורה, מתן  של האור עם תורה ללמוד 

העולמות, של היחודים של עליונות  מראות לראות 

שהוא  התורה אור  ידי  דעל תורה במתן שהיה וכמו 

מראות השיגו  דא"א, מו "ס  בסוד  דכתר ו"ק בחי '

תורה, מתן  בעת  שהיה הגילויים כל שהם עליונות

ובאמת עתיק . בחי ' שהוא דכתר  ג"ר  מבחי' שהם

שהם  התפלות  ידי על רק לזה להגיע אפשר אי 

לראות שיוכל עד היחודים, של הכח את ירחיבו

הנפלאות. המראות 

בתחילה וזה  כי  תורה מתן  של המדרגה סוד

אלי זה היה ושם סוף  ים קריעת היה ביצי"מ

בחי ' שהיה תורה למתן הכנה זה והיה ואנוהו ,

סוף  בים בתחילה כי  עמכם, ה' דיבר בפנים פנים

במתן  ואח"כ  דחיק, יחוד בסוד  התחלה רק זה היה

היחוד  בבחי' אלקיך ה' אנכי  להתגלות זכו  תורה

אך  עמכם, הוי "ה דיבר בפנים פנים כמ"ש  דפב"פ

לבוא  ולעתיד זו , מדרגה אבדו העגל חטא מחמת 

והתחלת אלקיך, ה' אנכי שיתגלה המדרגה יחזור 

זו, לדעת להכנס  הוא הגאולה לעורר העבודה

דלתין , הב' שהוא יום, יום דלתותי  על ולשקוד

הי ' יתחיל שלא באופן  העסמ"ב סוד  ולהגביה

ממדרגת שיתחיל אלא הצמצום, ממדרגת 

לא  הו"ד ואז ב"ה, א"ס  אור של ראשון התפשטות 

להרחבה  יגרום אדרבה אלא צמצום, יעשה

יהיו כאשר  יהיה והוא המלבוש , עולם של והתגלות

הצדיקים  רק עתה והנה הדלתות , על שוקדים

להגיע  יכול יהודי  וכל לזה, להגיע יכולים המופלגים

אך  היחודים, את  מסתירה התפלה כי מעט, רק לזה

להגיע  נזכה יום, יום דלתותי  על שישקדו  ידי על

בחי ' הי' שיהיה הוי "ה שם של העליונה למדרגה

ח"ם, צ' אותיות שהוא צמח סוד  וזה התפשטות .

אלא  האור  את  מסתירה אינה שאימא באופן

האור  יותר  שיתפשט באופן  החמימות את נותנת 

דאבא.

יכולים יום יום התפלה  דלתי על  ששוקדים  ע"י

בבחי' היחודים את  יגלו  שהתפלות לזכות

חכמה בסוד שהוא דלעתיד משה  של המדרגה

שהוא  דא"ק  במלכות  המלובשת דא"ק 

הרדל "א 

סוד והנה שהוא מקיפים ז ' כנגד עננים ז ' סוד

אורות ז' שהם דצלם ל"מ בסוד השבועה,

וכמו צדיק  תהא אותו משביעין  סוד  וזה דמקיפים,

על  ששוקד ידי ועל האמצעי , האדמו "ר  שביאר

למדרגה  להגיע יכול יום, יום התפלה דלתי 

של  למדרגה ולהגיע היחודים, את  תרחיב שהתפלה

מו "ס , דבחי' משה רק  לא דהיינו  בשורש , משה

משה  אלא הצמצום, בסוד  דעתיק  הגבורה ששם

המנוקדות, הויו"ת  סוד דא"ק , חכמה בסוד העליון

חיות רק  הוא הכל ושם אלקות, גילוי  נמשך שמשם

שורש  ושם ברדל"א, מלובשת  דא"ק  וחכמה אלקית ,

של  החיבור  בחי ' שהוא וב', א' ניצוץ של החיבור

שביאר  כמו הנשמות מחצב עם הספירות מחצב
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וע"ג )התו "ח ע"ב מ"ט חו "ב (דף יחוד  והוא ,

לא  הנשמות שמחצב רצה הקב"ה כי השרשיים,

ירחיב  אדרבה אלא הספירות, למחצב סתירה יהיה

הספירות. מחצב של האור 

דעשירותובאמת  תורה הוא דעתי"ס התורה

בלקו"מ ס')כמ"ש אין ט(סימן וכאשר  ,

הזהרו נאמר  זה ועל עניות, בחי ' הוא לזה זוכים

בסוד  הוא כאשר כי  תורה, תצא שמהם עניים בבני 

סוד  הוא העליון  משה אך  עניות , בחי ' הוא הצמצום

סוד  שהוא המן סוד  נמשך  ומשם דעתי"ס, התורה

סוד  וזה דקדושה. עשירות בבחי' הפרנסה המשכת 

כמ"ש  מילתא תליא בעתיקא אלי' תצעק 'מה

מזלין , בתרין  הנכלל הדיקנא סוד והוא בספד"צ,

היחוד  ושורש קס "א, דע"ב היחוד  סוד עצמם שהם

הם  דיקנא תיקוני  והי"ג מהרדל"א, נמשך  דהמזלין 

בשער  כי  בהן, נדרשת שהתורה מדות י "ג בחי '

תורה  וסתרי התורה נגלות מתאחדים החמשים

אחד . דבר ונעשים

לדור  מדור מתקטנות הנשמות התורה  בנגלות 

מתרבה התורה סודות  התגלות בשורש אך

סיוע מקבלים  הדור וצדיקי הגילוי והולך

ערך  כפי ולפסוק  להכריע שיוכלו מהשכינה

הדור 

הנשמותוהנה הרי התורה נגלות בענין

דורות ולכן לדור מדור מתקטנות 

הראשונים  דורות להשיג יכולים אינים האחרונים

יש  הדור חכמי  דאם הרמ"א כ ' ומ"מ הב"י , וכמ"ש

הוא  והענין  וכו '. לפסוק יכולים ברורה ראיה להם

מצד  הוא לדור , מדור  מתקטנים הדור שחכמי דאף 

שהכלים  אף  התורה סודות  מצד  אך  התורה, נגלות

מתגלים  להגאולה שמתקרבים ככל הנה מתקטנים,

להתגלות רשות  וניתן  התורה, סודות ומתרחבים

מתעסקי והצדיקים בבריאה, התורה ם סודות 

נגלות הוא דתלמיד  בקנה כמ"ש התורה בסודות 

שיש  אף  וממילא התורה, סודות הוא וחכם התורה

כאשר  אך  קודמים, מדורות קטנים יותר  כלים

הק' השכינה הנה מזלין, דתרין  להיחוד נכנסים

_________________________

ידי ט. על אם כי הזאת להתבוננות לבוא אפשר שאי מאד, גדול התבוננות בהם שיש  התורה שבילי שיש  דע  שם: לקו"מ וז "ל

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

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

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

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

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

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

התלמוד, כל את  וסידר התלמוד חתימת  שהיה אשי רב וכן המשניות, וחתם שסדר רבי וכן לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו

ה  כן וסדרו שגם שתקנו מחמת כי פ "ה), מציעא בבא ועין נ "ט (גטין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו מאד גדולים עשירים יו

וכו'. הנ"ל להתבוננות  גדול עשירות צריך  כי כנ "ל, עשירים כן גם היו כן על התורה, ידם דרך ועבר פה, שבעל התורה כל את 

בתוכו  לקבל כדי ימים אריכות צריך כי זקן. בחינת ימים, אריכות בחינת עתיק . תיקוני בחינת  ידי על הוא הזאת  לעשירות ולבוא

אצל  שמתחיל ממקום ויום יום כל כי ימיו, ולהגדיל להאריך  שיראה שצריך היינו ימים ואריכות ההתבוננות . של העשירות  את 

להתפלל  כגון היום, באותו לעשות שצריך העבודה מאד עליו קשה היום שבתחילת  היינו קצר, הוא בתחילה בודאי אחד, כל

האדם  וצריך  בעבודתו. והולך מתרחב כך  ואחר מעט, מעט להתחיל צריך כי קצר, הוא בתחלתו היום כן ועל וכיוצא. וללמד

השני  יום כשבא וכן קדושה. בתוספות ולהרחיב להגדיל כך, אחר שבא ושעה שעה כל ולהאריך ולהרחיבה להגדילה לראות 

ימים  אריכות בחינת  וזה קדושה, בתוספות מתרחבין ימיו יהיו ופעם פעם בכל וכן יתרה. קדושה בתוספות  ומתרחב הולך  יהיה

ועיש"ב. עכ"ל וכו',
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בסודות שדבוקים וכיון לפסוק , הכח להם נותנת 

ענין  כפי  לפסוק הכח השכינה להם נותנת  התורה

כפי ברורות ראיות להם שיש כיון ולכן  הדור,

יותר  שהם אף  הדור , אותו  של לחכמים דעתם

בסיוע  שבא כיון  מ"מ קודמים, מדורות  קטנים

ואמנם  זה, פסק על לסמוך  יכולים הק' מהשכינה

חי באל הדבוקים אמיתיים חכמים לתלמידי  רק הוא

ויש  דשמיא, הסייעתא מקבלים והם העליון , וביחוד 

לפסוק  להם וניתן דעתם, כפי  ברורות הראיות  להם

הדור . אותו  מצב כפי 

ובנסתר  בנגלה  עת בכל  העוסקים  הצדיקים

מגלה התורה שפלפול  ידי על הפסק  כח  מקבלים 

את  המגלים התפלות ע"ד הפנימיות את יותר

היחודים

באופן ולכן ונסתרות  בנגלות  העוסקים הצדיקים

משיגים  הם הרי  ונסתר, נגלה שמחברים

ההלכה  ופוסקים עצום, בעמקות הק ' התורה

של  הכח והוא ענין , בכל תורה של לאמיתה

בחי ' עד  חוזר באור הנברא את  להרים הדיקנא

ידי ועל א"ק , של המדרגה עד  שהוא הרדל"א

ולילה, יומם ונסתר  בנגלה לשמה בתורה שעוסקים

לכאורה  באמת  כי  עיניהם. ראות  כפי לפסוק  יכולים

לדרוש  האחרונים בדורות  חכם תלמיד  יכול איך 

מתקטנים  כך  כל הדורות  והרי בהלכה, ולפלפל

מתקטנים  שנה עשרים בכל אפילו לדור, מדור

ולפסוק  לפלפל בושה הוא והרי ויותר , יותר הכלים

החכמים  שהצדיקים כיון  מ"מ אך הדור , קטנות  כפי 

הם  מקבלים הק ', בשכינה ודבוקים חי באל דבוקים

אלא  הי' את מסתיר אינו שהו"ד למקום לעלות  כח

להרחיב  מסייע הנגלה כן וכמו אותו, מרחיב

להשיג  צריך  דור  ובכל להעלימו, ולא הנסתר

ולא  בפועל, היחודים שיתרחבו  באופן הנסתרות 

הסודות שיתרחבו באופן בהשגה אלא בשורש , רק 

בתיקונים  הגר "א כמ"ש  ביבשה הים בתוך בבחי '

ביבשה, כמו  ים בחי' שהם התורה סודות  שיתגלו

שהוא  התורה נגלות  כמו מפורשים שיהיו דהיינו

יבשה. בחי'

בכח כי  אך ונגנז , נעלם העליונה הראיה באמת 

ידי על הכח מקבלים בנגלות שעוסקים

על  שמלביש  ידי על הסודות, לגלות הפלפולים

יותר  יתגלו שהסודות  שגורם באופן  הסודות 

התפלה  כח ידי על דרק  הוא, הדבר וכלל ויתרחבו .

עת בכל שהתפלותוהיחודים לזכות יכולים יום, יום

הק ', בתורה אמיתית השגה יהיה ואז  היחודים, יגלו

וצריך  תורה, מעלה של חכמה נובלות  באמת כי

ביבשה  של באופן  הק ' התורה שיתגלה לזכות

ביבשה. הים ובתוך  הים בתוך

הנה וה' תורה, למתן  עתה מכינים כאשר יעזור

הוא  סוף , ים קריעת שהוא חיק יחוד  ידי  על

ביחוד  שרשי כח יש  ובאמת  תורה, למתן  הכנה

העליון  שרשו כי  תורה, ממתן  למעלה שהוא דחיק

מעוררים  וכאשר דלעתיד , דחיק  היחוד בבחי '

בפנימיות ונכנסים דחיק, יחוד  של הזאת  הנקודה

דלעתיד , העליון  דחיק היחוד  של האור  בחי' לעורר

היחודים  של להרחבה להכנס  יכולים עי"כ הנה

בחי ' העשן  היה ששם כולו, עשן  סיני והר  בסוד

לראות שזכו עליונות המראות כל את לגלות לבוש 

יחוד  בחי ' היה שם גם באמת כי תורה, מתן  בעת 

המדרגה  להשיג כלי  בחי' שהיה אלא דחיק,

בבחי ' נתנה התורה כי תורה, מתן של העליונה

שעל  דהיינו ג"ר , שהוא עתיק  בערך  ו "ק  שהוא א"א

האור  שהוא האמיתי הג"ר  להשיג זכו  התורה ידי 

להשיג  שזכו  העליונות המראות  כל  והם עתיק, של

מזה  שנפלו  אלא דלעתיד, המדרגה באמת  והוא אז,

זה  כל לעורר צריך ועתה העגל, חטא ידי  על אח"כ

הכנה  גם הוא זה וכל העתידה, הגאולה לעורר  כדי 

של  דלעתיד  האור  מאיר שאז הפורים לימי

ציון  ה' בשוב יראו בעין שעין שנזכה עד  הרדל"א,

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



לנפשך  חכמה דעה יב 

חדתין  נשמתין
תשע"ו וארא פרשת דא"ח ליקוטי

תשע"ו  ב) (חלק  וארא פרשת  בשב"ק  שנאמרו קודש  משיחות  אחלק

גיטין  מסכת  גמרא שיעור 

שמעון' בן 'יוסף שם ביאור א.

שהשיירותאמר במקום כאן  קשיא לא רבה

השיירות שאין במקום כאן  מצויות 

והוא  מצויות  שהשיירות במקום ואפילו מצויות,

אחת בעיר שמעון  בן יוסף שני  (מסכתשהוחזקו 

ע"א) כ"ז דף  .גיטין

כאן והנה חז"ל נקטו למה להבין  יש  לכאורה

והיה  שמעון ', בן 'יוסף השם של המשל

שנקטו כמו  יעקב בן ראובן  למשל לינקט מובן  יותר 

מקומות  השבט בהרבה שהוא מחמת הוא (ולכאורה

בישראל ) הראשון והבן ראובן הראשון ושמעון , ראובן 

ראשוני שהם בו, וכיוצא משמעון  שדה שלקח

ביבמות וכן ע"ב)השבטים, צ"ז ושמעון (דף ראובן 

נקטו איסור במקום ואפילו  דוכתי  בכמה וכן  ולוי 

י'.) דף ומה (שם וכו', ראובן ומת כלתו אנס יעקב

נמצא  שלא שמעון בן יוסף  למשל לתפוס  ענין 

במקרה  באו לא חז "ל דברי  וכן כלל, בכתוב דוגמתו

המורגל  למשל שנקטו במקום ואפילו בדקדוק  ושלא

שנקטו במקום שכן  וכל כן  גם נעלם טעם בו  יש 

צדוק  ר ' הרה"ק  שכתב מה ועיין  מורגל. שאינו  משל

השבין  תקנת בספרו זיע"א מלובלין  ו')הכהן  (אות

נפלא סוד  בזה נביא שמבאר  הדברים אריכות (ומפני

עיי"ש למטה, בהערה הקדושים דבריו ).באת

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

ונודע ב. שבהם, והנעלמות האבות לב מעמקי נגלה בבנים כי ששמעתי וכמו האבות , מבררים הבנים כי נודע אבל לשונו, וזה

והפסולת  שמים, לשם רק  היה לאברהם דהחסד לברר חפצו שהיה יצחק את  הוליד אברהם כן ועל בהפכו, להיות  צריך בירור דכל

מדתו  אדרבא והוא לבו, מעמקי גילוי שבו זרעו שנקרא יצחק  שהוליד ידי על נתברר זרעו נקרא לא ממנו שיצא דישמעאל

ולא  שמים, לשם רק כן גם היה ע"ה אבינו אברהם דמדת בהתגלות שהיה החסד דגם נתברר בזה שמים לשם ופחד בצמצום

צריך  היה ואם ההפכית  מדה גם במעמקיו היה הרי הוא אבל לשנותה, להם אפשר ואי אחת במדה ששקועים העולם כאומות

בעקידה. שהיה וכמו כן, גם בה משמש  היה בה לשמש  שמים לשם

(כ"ז  בברכות  שאמרו כמו ממנו הגדולים בחכמים כבוד נהג שלא מפני והעבירוהו קמאי מתקיפי שהיה גמליאל ברבן מצינו וכן

למטרפסיה  ושקליה הרוח כגסות נראה וזה בחכמה, רבי כ"ה.) השנה (ראש בעצמו שאמר כמו ממנו גדול היה יהושע ר' כי ע "ב),

כפי  הזה בעולם להעניש המדה הוא כך  כי כלל, ושלום חס רוחו גסות  מפני היה דלא כוונתו נתברר שלא זמן כל הזה בעולם

ל'.) (שבת  שאמרו פי על אף  ע "ה המלך בדוד וכדאשכחן הזה, בעולם המעמקים ונגלו נתבררו שלא זמן כל הזה בעולם הנגלה

בהקדמת  כן גם שמובא וכמו כלל חטא לא באמת כי לגמרי העוון דנמחק  יתברך  ה' הודיע בנו שלמה ובחיי באמת חטא דלא

מדה. כנגד מדה והעונש  זה על הזה בעולם בחייו עונש לקבל צריך  היה עדיין הודיע  לא דבחייו כיון מקום מכל ע "ב), (ח ' הזוהר

מיד  הכפרה דבזה הסנהדרין ידי על רק  סיבה באיזה שמים בידי ממילא ולא הכבוד בהסרת  נענש  בכבוד שחטאו גמליאל ורבן

מיד  החטא מכירים דבזה והיינו שמים בידי מנענשים ועדיפים מיד, דנתכפרים דין בבית  והנענשים דין בית מיתות  חייבי כל כמו



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח יג ליקוטי 

וכו' כל שאמרו ומה מתודים המומתים כל ע"ב) מ "ג (סנהדרין שאמרו וכמו בתשובה, ושבים חטאם להם מודיעים דין הבית  כי

דין  הבית גזירת ידי על כי כן, היה וממילא מעצמו רק דין בית  פי הממרה פרוץ ליכא דמי בלבד דין בית  ציווי פי על לא היינו

ב  ורק ולהתוודות, לשוב בלבו תשובה הרהורי מתעורר היה המשפט בו לקיים והוליכו העונש  (עירובין עליו אמרו העולם אומות 

לחזור, להם אפשר ואי עצמיותם כך  כי נפשם בעצם הוא חטאם כי התם כדאיתא חוזרים אין גיהנום של פתחו על דאפילו י"ט.)

חמורות. עבירות ובעלי ברשעים גם וזהו בעצם דאינו ישראל בבני כן שאין מה

דין  לבית כלל נמסר לא זה השערה כחוט  עמהם מדקדק הוא ברוך שהקדוש מה רק  באמת כלל חוטאים שאין גמורים ובצדיקים

אדם  אין כי כן ימצאו עצמם בהם גם השערה בחוט  ידקדקו אם הסנהדרין אבל בעצמו, יתברך  ה' ידי על רק  הוא זה דקדוק כי

שפיר  זה להם דומה ושיהיה עליהם ההתפארות בהסרת שם רק  כלל, לסנהדרין זה דבר ניתן ולא עצמך וקשוט  וגו' בארץ צדיק

כן  על שמים לשם היה האמיתית  שכוונתו ובשביל לזכותו היה כן גם זה ודבר מינייהו, מיהת  אולמיה דמאי לטעון בידם היה

לשם  כן גם המריעים כוונת  בהיות  ויתירה גדולה טובה יש דבזה ע"ב) ל"ו שמיני זוהר (ועיין ישראל גדולי ידי על היה עונשו

שנתלה  ואבן שנסקל עץ אפילו שהרי שמים, לשם שכוונתם מה ידי על כן גם בא דזה מהמתוודים שאמרו מה ומלבד שמים,

עצמם  ולברר עצמם על לכפר היום אותו התענו הסנהדרין כן ועל כ"ד), (פרק אליהו דבי בתנא שאמרו כמו הדין ליתן עתיד

מוליד  שמים שלשם ומעשה קדושה דבר וכל מצוה גוררת מצוה כי המומת  שהתוודה ידי על היה והבירור שמים, לשם שכוונתם

נתברר  זה ידי ועל למות ולא עולם חיי באמת  לחיים היה פעולתם הרי להתוודות  תשובה פתח  בו נתעורר ואם בעולם קדושה

הזה. עולם וענין שנאה לשום ולא שמים לשם רק דפעולתם

לעולם  חלק  לו דאין בתשובה שב ולא ימיו בחצי למות  שמים בידי בעונש  האדומי דואג נטרד ידו דעל השלום עליו המלך ודוד

כן  ועל בתשובה, שישוב זה ידי על לו גרם כן אם אלא וכו' מכניסין אין ידו על נענש שחבירו דכל זה על יסורין קיבל הבא,

על  שבח  בזה יש זאת עוד הנידון, בלב תשובה מעוררים היו הרע  לבער ומחויבים ה' ציווי פי על דנין שהם בסנהדרין הנידונין

באמת  והוא כבוד בהסרת  גמליאל) (רבן שנענש ולפי כבוד, בזה ויש  משובח  מלך  שהרגו זה ע"א) סוף  ק"ח (שבת  שאמרו דרך 

כבוד. דרך  עונשו היה כן על הכבוד אחר ושלום חס  רדף  ולא לשמים היה

כמו  כך  כל בזיון היה לא כיוצא או מלך גזירת ידי על מקרה דרך  הועבר אילו להיפך הוא הזה בעולם אדם בני שלעיני ואף 

בלא  הוא בריך קודשא עביד ולא יתברך מה' הוא המקרים כל שגם האמת למכירי האמת  על עצמם, ישראל חכמי כשהעבירוהו

יתב  ה' אלא חטאו, בעד ולאספקלטור למקרים נמסר כשלא יותר כבוד זה אדרבא דרחמנא דינא שלוחי עבדיו ידי על בעצמו רך 

ושלום: חס הרעות  תצא לא עליון דמפי כלל רע אין כן גם זה ידי ועל העושה בעצמו יתברך ה' כאילו שהוא שמים לשם העושים

רק והעונש ללבב רואה יתברך  ה' כי  ב') י"ז , (תהלים מישרים תחזינה עיניך יצא משפטי מלפניך ע"ה המלך  דוד ביקש זה ועל

לא  דתחילה ומה כהוגן, עשה שלא והכיר יהושע ר' את  לפייס  חזר והוא הוחזר  שם גם כן ועל לבד, הזה העולם כפי לרגע 

אכזרי  שיהיה חלילה וגם כלל כבודו תבע  עצמו יהושע ר' לא תחילה גם דהרי כבודו על למחול רצה שלא לא יהושע  ר' נתפייס 

ועל  כן, תחילה חשבוהו כאשר הכבוד אחר כרודף תחילה בעיניו היה וזה נשיא להמנותו שיחזרו היה פיוסו ענין רק מלמחול,

עצמו. לכבוד מתכוין אין כי אבא כבוד בשביל עשה לו שאמר עד נתפייס  לא כן

שהראה  ע "ב) פ "ד מציעא (בבא שאמרו כמו העיקר והוא ענוותנין משלושה שהוא גמליאל בן שמעון רבן  בבנו היה ובירורו

חשבו  לא כן דעל העניוות, עיקר וזהו האמת הכיר הוא רק  כך  כל בדורו כוחו יודעין היו שלא יוחאי בן שמעון ר' נגד ענותנותו

והוא  אדם מכל באמת  גדול שהוא מי אבל האדם, מכל ענוותו על תורה שהעידה ע"ה רבינו משה וכן עניו כן גם שהיה הלל שם

הזה  בעולם מקום ומכל באמת ממנו גדול שהוא מי נגד עניו כשהוא הוא והרבותא כך, כל רבותא זה אין ממנו הקטן נגד עניו

העניוות  סימן וזהו לבד הזה בעולם לפנים ולא נגדו באמת שפל שהוא מי נגד עצמו להשפיל האמת  ומכיר יותר כבוד לו היה

כן. היו גמליאל בן שמעון ור' בתירה ובן יהונתן שם דחשיב שלושה הני וכל הגמור

נתן  ור' מאיר ור' ע "ב), י"ג (דף בהוריות  כדאיתא דין בית ואב החכם נגד הנשיא בכבוד והתקין דרש  הוא גם מקום ומכל

רק לבד במעמקים ענוותן היה לא הוא כי בידם עלתה ולא לאביו שעשו כמו להעבירו וביקשו בכבודו למבקש כן גם חשדוהו

במומו  הפוסל דכל כידוע בזה בהם שהיה קצת  חסרון מצד היה שחשדוהו והם בכך , לחושדו מקום שאין בענין ומפורש לעין גלוי

ונהוי  וכו' לדידן כי ניעבד אמרו שהם ולפי שהוא, כל חסרון בו יהיה שלא וגו' בארץ צדיק  אדם אין ישראל בגדולי ואף פוסל



לנפשך  חכמה דעה יד

גמליאל. בן שמעון לר' בזה חשדו זה ידי על בידם עלתה לא כן ועל לגרמייהו שכיוונו דנראה נשיא ואת  דין בית אב אנא

דהיה  לומר דיש  ואף בראש , נתן לר' להושיב רצה המעורר שהיה מאיר ור' באמת לגרמייהו שכיוונו ושלום חס גם מקום ומכל

ר' למנות ביקשו גמליאל רבן כשהעבירו מקום מכל גרים, בן מאיר ור' דוד ומבית גלות  ראש  בן שהיה דאבוה קמרא משום

עקיבא  ר' ואף  לזה, חש דלא משמע מאיר ור' ליה עניש דילמא אבות זכות  ליה דלית  משום רק גרים בן היה כן דגם אף עקיבא

בן  אלעזר ר' והרי מינוהו שלא זה על דנצטער ב') הלכה א' פרק  סנהדרין (ירושלמי וכדאיתא לזה חושש היה לא דהוא נראה

וליתבר  יענשו אם ואפילו בזה רצו ודאי מאיר ור' עקיבא ר' גם כן ואם ליתבר, דהדר אף וכו' חדא יומא לשתמש  אמר עזריה

שיתקיים. נשיא להמנות  רצו דהם טעמא מהאי למנותו רצו לא שם שהחכמים אלא

וחשבו  לזה חשו לא והם דבר, בעלי כן גם נתן ור' מאיר ר' וכאן דבר בעל שהיה מפני יהושע ר' להמנות  רצו לא דשם וכמו

הרבה  גדול היה מאיר ור' מבחוץ תורה שם יוסי רבי שאמר כמו מכולם בתורה גדולים היותר היו שהם לפי יסכימו דהחכמים

להרחיק רצה המעורר היה שהוא לפי אבל כמותו, בדורו דאין ע "ב) י"ג דעירובין קמא (פרק  שאמרו וכמו נתן מר' בחכמה

כי  ידעו והם דין, בית אב רק  נשיא להיות רצה לא עצמו לכבוד ודורש  כנוגע יהיה לבל כן  גם נפשיה ולגבי הכיעור מן עצמותו

עוד  יקנסו כן ועל לגרמייהו כוונתם הנזכר הלשון כפי עין למראית  מקום שמכל אלא גמליאל בן שמעון מר' גדולים הם באמת

כלל. הכבוד רודף  שאיננו מבורר כבר היה אצלו כי מאומה נגרע לא גמליאל בן שמעון ר' ומכבוד הקודם כבוד בהורדת  לשעה

קל  היותר החסרון הוא האמת ועל דשמעון, החסרון הוא דישראל בנפשות  שיש עין למראית עצום היותר החסרון שורש והנה

גדולים  לבירורים צריך זה שדבר אלא כלל, דישראל בנפשות בזה חסרון שיהיה אפשר אי האמת  על כי בתורה נכתב לא כן דעל

כמו  ולהציל לזכות ומצדד בדבר מתון ואין לנקום ומהיר שזריז  הוא והקנאי בו הפוגע  מקנאי אלא דין בבית מיתתו אין כן ועל

לו  היפך  הבן יהיה כאשר שבאב המעמקים יגלה שהבן שמעון בן יוסף יהיה כאשר הוא השלם והבירור הסנהדרין, עושין שהיו

כי  שמעון, בן יוסף משל דרך על לקרותו יש אביו המברר בן סתם כן ועל בתכלית , בזה מוגדר שהוא יוסף  שורש שזהו ממש ,

דישראל. קדישא וגזעא משורשא שהוא במי בעצם אינו זה חסרון שהרי ישראל בכל ברור הוא זה בירור

ובגמרא  קע"ב.) בתרא (בבא במשנה שאמרו כמו בשמן השוין אדם בני משני כשדיברו שמעון בן יוסף  השם למשל נקטו ולכן

(קס "ז  מה שם למשל נקטו הם בפועל מצוי שם עצמו זה שאין פי על ואף  המצוי, שם דהוא דנראה (מ "ח .) ובבכורות ע"ב)

ואב, בן שם להיות  ראוי הישראלית האומה ראשי שהם השבטים שמות למשל לתפוס  דרכם וכפי בשורש להיות  ראוי שהוא

של  ושמעון יוסף השמות לומר רצה שמעון, בן יוסף  הרבה המצוי הבנים ענין עיקר הוא זה שעל האב המברר בן לומר רצה

דוגמת  הם שבעולם ויוסף שמעון כל דלא כן אדם בני שמות לדורות בפועל שיהיה ולא זה, את  ומברר לזה בן זה יהיה השבטים

להיות  גרים שמא ודאי מקום שמכל פי על ואף  הצדיק, כיוסף  בעריות גדורים שאין בשוק איכא יוסף  כמה חזי ופוק השבטים

ויהיו  השבטים משמות  נקטוה לדוגמא רק בעלמא, ושמעון יוסף בשמות הבירור אין מקום מכל שמו לשורש  מה שייכות לו

הוא  השם כי שוים, ובן אב שמות מצוי זה ידי על להיות  ישראל בני בין המצוי הבירור דהיינו המצוי השם שיהיה איך  השמות 

שמעון. בן ביוסף  ולכנותו להמשילו ראוי כידוע והחיות הנפש  עיקר

בני  הנפשות  שורשי מצד היינו ברור זה שבירור פי על אף  באמת כי כך, כל בפועל שמות אותן מצוי שאין דמה להוסיף  ויש 

ליה  מבשקר לא ע "ה אבינו אברהם בגיהנום ואפילו הזה בעולם בפועל ממש גלוי אינו מקום מכל אבל לאמיתו, באמת  ישראל

השתדלות  כפי הוא הנשמות עולם משפט ועונש  ושכר בחירה בו שיש עלמא האי שימוש זמן דכל (י"ט .), בעירובין שאמרו כמו

בבנים  המתגלה הנעלם שורש פי על ולא הבחירה, שבה הזה בעולם הפועלת  הנפש קומת  התפשטות  מצד הזה בעולם האדם

היינו  ע "ה אבינו אברהם לזרע עדיין ניכר שהוא שמצד היינו מצילם ע"ה אבינו דאברהם עוונות  שבכל אלא בבחירה תלוי שאין

ע"ה  אבינו דאברהם השורש ידי על כן על לאסא הסובבים כהוצי רק בעצם בו תפיסה לעוון אין גמור יהדות  שורש  בו שיש

גילוי  מצד כי ככלב בו שקשורה ארמית בועל אבל בבנו, שורשו ומתברר כשמתגלה הזה בעולם גם גיהנום של מדינה ניצול

מבשקר  לא ע"ה אבינו אברהם כן דעל ישראל משורש שהוא למי שיארע  ראוי זה אין שהרי היהדות משורש כיציאה נראה החטא

גם  בבנו הנעלם שורשו הזה בעולם בפועל מתגלה אין כן על כלל, דיהדות נעלם שורש בו אין וכאילו כלל מזרעו שהוא ליה

הנמשך  הזה דעולם בגלוי הגיהנום משפט  שמצד אלא גיהנום, של מדין ומצילו בשורשו מכירו ע "ה אבינו אברהם גם היה דאז  כן

כן. גם בבנו הזה בעולם גלוי בירור להיות  לו אפשר אי כן אם בזה ניכר השורש אין הזה העולם פעולת  אחר



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח טו ליקוטי 

אליהו הנה  ביד קכ "ד )מבואר אות ע' (מערכת 

הפסוק  על ס"ח)שכתב עלית(תהילים

מרומז  שב"י בתיבת  הנה 'שבי '. שבית למרום

י 'וחאי  ב'ן ש 'מעון  של זיע"א)שמותיהם ,(רשב"י

ש'למה ב'ן האריז"ל )י 'צחק  ב'ן (רבינו ש'לום ,

הרש "ש )י'צחק ש 'רה(רבינו ב'ן  (רבינו י 'שראל

אמר הבעש"ט) זצ"ל מליבאוויטש  אדמו "ר  וכ "ק

מהריי"ץ, אדמו "ר  כ "ק של שמו גם בו  שמרומז 

ש'לום ב'ן  י'צחק י 'וסף  ולפי(דובער)ששמו עיי "ש . ,

התנא  נקט דלכן  רמז  בדרך לומר  מקום יש  זה

סוד  נרמז בזה שגם ש'מעון, ב'ן י 'וסף  השם דייקא

'שב"י.

דרביועוד שיודע מה פי  על לבאר נראה יותר

מנשמת ניצוץ בו היה יוחאי  בר  שמעון 

וכמו משיחין דתרין איחוד בסוד  רבינו משה

ירמיה בספר  י"ד )שכתוב "אחד (ג' אתכם לקחתי

הנה  ציון . אתכם והבאתי  ממשפחה" ושנים מעיר 

בן  משיח משיחין  תרין על רומז  ממשפחה שנים

משה  בסוד  הוא מעיר  ואחד  דוד, בן  ומשיח יוסף 

משיחין . מתרין  כלול שהוא רבינו

ממשה והיינו לקבל צריכין משיחין  שהתרין 

שמו גיטין  בעניני  כן נרמז  ולכן  רבינו,

יוסף , בן משיח על רומז יוסף שמעון, בן יוסף  של

בחי ' שהוא יוחאי בר שמעון  ר' על רומז ושמעון 

של  שפע ונתינת יחוד  הוא גט ונתינת  משה.

דבדלחא לטלא בן גלגלתא משיח בחי' הוא (גלגלתא

יוסף ) בן משיח בחי' הוא דבדלחא וטלא והבעל דוד,

יוסף בן  משיח בחי' הוא הגט דבדלחא)שנותן  (טלא

התחלת כן וכמו זו , היחוד לעורר מתחילה שהוא

כן  נרמז ולכן  יוסף, בן  משיח ע"י  הוא המשיח ביאת

שמעון . בן יוסף  של בשם דייקא הענין 

טצ"ץדמשיח בחי ' הוא יוסף (שהוא בן

(999 בן בגימטריא שמשיח שהכוונה

_________________________

במעשים  ומזכהו שורשו המברר בן לו יהיה שלא מנחה, מגיש  ובן בחכמים ער לו יהיה דלא דעונשו פ "ב.) (סנהדרין אמרו כן ועל

להם  שאין באותן נמנה ולא הבא לעולם חלק  לו יש אבל הזה בעולם הנגלה מצד זה כל מקום מכל אבל אבא, מזכה ברא טובים

ונקטו  האמיתות כפי דיברו וחז "ל לגמרי מבורר שורשו אדרבא הזה בעולם הנעלמת  שבלב הבינה מצד כי הבא, לעולם חלק 

גדולה  חכמה מלאים חכמים דברי וכל הדמיון, בעולם הנגלה הבירור כפי ולא לאמיתו באמת המצוי הבירור שהוא מה כפי למשל

העולמות  בכל הפועל כח  להם יש  תורה דברי כי באמת ההמתקה לענין ואם מדעתו ומבין חכם לתלמיד והידיעה הלימוד בענין אם

פי  על הדינים לכל וממתיק מרפא חכמים לשון כן ועל האמיתים, ישראל חכמי מפי היוצאה התורה פי על מתנהגים שכולם

כן  ועל כן, הוא לאמיתו האמת  ונתברר נתגלה שבה אמת  בה דכתיב התורה פי שעל ונתברר תורה שיחתם כל כי לבד לשונם

היותר  ישראל חטאי כל ולהמתיק  ללמוד להבאים אורחא אגב ללמד האמיתי הבירור כפי שמעון בן יוסף  למשל בזה גם נקטו

בשורשן. חמורים

כן  דעל ההבדלה תכלית שבו ביהודה נכלל הוא כן דעל העמים מן ההבדלה תכלית  בהיפך  הוא שמעון שורש  עיקר ובאמת

יותר  עוד ההבדלה ובשמעון יהודי, נקרא זרה בעבודה הכופר דכל ע"ב) (י"ג דמגילה קמא ובפרק  יהודים ישראל כל נקראים

שהוא  לוי אליו ונטפל לשכם, והרג דינה ענין על המקנא עיקר הוא כן ועל נכר, אל עמו ואין ינחנו בדד דה' לעתיד שיהיה כמו

שהוא  מצידו רק  הוא שאצלו אלא בישראל, אלא ולוים כהנים דאין גוי לכל כן עשה ולא לשעתו יתברך  לה' לגמרי נלוה כן גם

ישראל  שבטי כאחד דהוא שמעון כן שאין מה הזה, בעולם גלויה מדריגתו כן על ולויים כהנים כולם דאין ישראל מכל גם נבדל

אינו  זה חיבור מציאות  שום בלי לגמרי כך  כל מובדלים ישראל כלל ושיהיה ישראל כל קדושת בשורש  שיש  מה הוא ומדריגתו

משורש  הוא שמעון אבל עמה, ולהתחבר הגויה אל לבוא ישראל לכל שאפשר נראה הזה העולם מצד שהרי הזה בעולם גלוי

פעמים  כמה כן שמתורגם וכמו קבלה לשון שמיעה דעיקר יתברך לה' השמיעה כח  יחוד הוא זה דעיקר לגמרי המובדל זה כח 

יתברך  ה' שרצון מה אלא מקבל אין וכאשר מהזולת, בתוכו לקבל וזהו קיבול ככלי עשוי האוזן כי דברים קבלת  בלשון שמיעה

בז  משפיע יתברך  שה' ומה זנונים לקבל מאשת המובדלת  חיל ואשת  ישראל דכנסת  שורש  דזהו נכר, מבני לגמרי נבדל הוא ה

כלל. זה זולת  לא לה נותן שדודה מה אלא מקבלת שאין



לנפשך  חכמה דעה טז 

ידינו על לעשות  ששייך  הכנות  כל עושה יוסף 

שלא  האלף , חלק אבל הגואל, ביאת  לקרב כדאי 

ע"י להקב"ה רק שייך זה לעשותו, אדם בידי  ניתן

בחי ' הוא יוסף בן  דמשיח היינו  דוד, בן  משיח

הוא  דוד בן ומשיח דלתתא, אתערותא

דלעילא, לימודאתערותא בחי' הוא יוסף  בן (משיח

כחו, בכל התורה בלימוד  להתיגע האדם שצריך  תורה

מבקש שהאדם תפלה בחי' הוא דוד  בן ומשיח

חסרונו) את שימלא דייקא מהשי"ת  השם נרמז ולכן

שמעון . בן  ביוסף

איתא ומבואר כן  וכמו יצחק תולדות  בספר

יוסף  עקיבא ר ' הגאון של יד  בכתב

התור  קול בספר  מבואר  וכן  זצ"ל, שלזינגר 

ועוד  יוסף, בן משיח בחי' היה מווילנא שהגר "א

שלזינגר  יוסף  עקיבא ר' הגאון  של יד  בכתב מבואר 

מובן  ולכן  דוד , בן  משיח בחי' היה שהבעש"ט זצ"ל

ביניהם. מחלוקת היה למה

מלחמתהנה  במשך  נאבד התור קול הספר 

תלמידי כמה נתאספו  ואח"כ  העולם,

לו שחקוק מה הכתב על העלה אחד  וכל חכמים

א  כן ומחמת זו , בספר  כתב שהיה מה ין במחשבתו 

וטעותים  שיבושים כמה בו  ויש  מדיוק, הספר

בכוונה, שלא בו  הוא שנפלו  בו שנפלו הטעות  (ועיקר

כתב  בעצמו הגר"א שהרי חיצוניות, חכמת לימד בענין

כל כבר שלמד מי רק  אלו החכמת ללמוד  שאסור בשו"ע

כולה) טובהתורה הוא הספר של רובו רוב (וכן אבל

זו  ספר על  אמר זיע"א מסאטמאר אדמו"ר שכ"ק ידוע

מדוקדק ) התור שאינו בקול שכתב זו סוד בענין ולכן 

לסמוך  אפשר יוסף , בן משיח בחי' היה שהגר "א

מקומות בעוד  כן  שכתב שמצינו מחמת עליו,

אחרות.

ואם הדעת  תקיפות  בו שיהיה צריך הצדיק ב.

בעדם שיטען ישראל, של בצרתן ח "ו  רואה 

הזה לעם  הרעות  למה  כביכול ה ' לפני

באל וארא יעקב ואל יצחק אל אברהם  אל

להם נודעתי  לא ה ' ושמי  ג ')שדי .(ו'

לדבר פרש "י , שהקשה על משפט אתו  דיבר

עכ "ל. הזה, לעם הרעותה למה ולומר

הק ' בזוהר  איתא ע"ב)הנה רל"ו דף א' דמשה (חלק

דמטרונתא בעל כביכול היה כביכולרבינו (היינו

הק ') השכינה של עיי"ש הבעל הוא ג , דייקא ולכן .

דדרכו הזה, לעם הרעותה למה ואמר קשות  דיבר

לאשתו. קשות  לדבר  לפעמים בעל של

יותר אבל  במדריגה היה דמשה הוא האמת 

שהוא  המלכות  בחי ' הם מדבר והיה גבוה,

כתיב דהנה גבוה, יותר  קמ"ה)במדריגה (תהלים

שספירת בזה והביאור  עולמים, כל מלכות מלכותך 

בבחי ' העולמות  כל שורש היא בשורשה המלכות 

בכל  עצמה ומלבישה שיורדת  סוף  דאין  מלכות 

בלבושים  מקודם מתלבשת עולם ובכל העולמות ,

שבכל  המלכות שבספי' עד הספירות  דשאר  אחרים

ה' שהכל ומתגלה הכל שהיא שוב מתגלית  עולם

ואכמ"ל. בעצם, אלקות והכל

דאצילותוהנה  לז "א מרכבה שהיה רבינו משה

מלכות של דמטרונתא בעלה היה הוא הרי

יותר  מדריגה של המלכות  לגבי אבל דאצילות,

אתו לדבר צריך היה לא ממדריגתו, קשות,גבוה

'שמי של במדריגת  השי"ת  התגלות בא זה ועל

שד -י)הוי "ה' א-ל של במדריגת  לפניו(ולא להורות

לו אין  ממנו , גבוה היותר המלכות  מדריגת דלגבי

והבן . קשות , אתו לדבר 

ביאור והרה "ק זיע"א מפרעמישלאן מאיר 'ל ר'

של  בשבחו שמדבר  רש "י  דברי את 

_________________________

ישראל ג. שארץ לו, כדאי ישראל ארץ שאין לפי ישראל, לארץ נכנס  לא משה למה הטעם שזה משרים במגיד מובא זה פי ועל

(דברים  האלקים איש נקרא ולכך  ישראל, מארץ גבוה יותר עוד שהוא דמטרוניתא, בעלה בבחינת ומשה מטרוניתא, בבחינת הוא

כאן. עד א'), ל"ג
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לשונו וזה מאיר)משה, דברי בספר וידבר (מובא ,

על  במשפט אתו דיבר  ברש "י , משה, אל אלקים

ואמר  עכ"ל. הזה, לעם הרעותה למה שהקשה

רב  כל כי זיע"א, מפרעמישלאן מאיר ר ' הרה"ק 

תקיפות בו  שתהיה צריך  ישורין , לעדת ומורה

שיטען  עמו, ישראל בצרת ח"ו רואה אם הדעת,

ובאם  הזה, לעם הרעות למה כביכול ה' לפני בעדם

בני את  לשפוט ראוי  אינו זו, התחזקות  לו  אין 

ישראל.

דיבר ואמר הנ"ל, ז "ל רש"י בדברי  מרומז זהו  כי

משה, עם ה' דיבר  כי פירוש , משפט, אתו

בני את לשפוט כלומר  למשפט, ראוי הוא כי

לדבר  שהקשה על הטעם, מפרש ואח"כ  ישראל,

מאחר  פירוש , הזה, לעם הרעותה למה ולומר

לפני ולהקשות  לדבר שכזו דעת תקיפות  לך  שהיה

אתה  ראוי כן על הזה, לעם הרעותה למה ולומר

עכ "ל. ישראל, בני עם על שופט להיות 

ולחזק הרי לעודד  באים רש"י דדברי מדבריו לנו 

כלפי נכונים דדבריו  לומר  ויש משה, את 

בעל  בבחי' שהם עולם וגדולי צדיקים שאר 

ולומר  לטעון החוב מוטל שעליהם דמטרונתא,

משה  אבל וכו', הרעותה למה ולומר השכי' כלפי 

עם  לדבר  זכה והוא במעלה, יותר  הרבה שהיה

הרי גדולה, יותר במדריגה שהוא המלכות בחי '

אתו לדבר  לו  ואין הללו , דברים נאמר לא אצלו 

קשות.

מאיר ומענין ר' הרה"ק  מדברי שחזינן לענין 

רש "י דברי שפירש  זיע"א מפרעמישלאן

אדמו"ר  כ"ק  שביאור  מה נזכרתי  כפשוטו . שלא

דלא  גם סוכה מסכת  סוף  בביאור זצ"ל מליבאוויטש

עינים  להם יש דצדיקים הגמרא, לשון פשטות כפי 

יש  ולכן  דבר , כל של בסודן  מעמיקים והם רוחניים

תורה  דברי  כל להבן עמוקה הבנה להם

הלכה  שאין  מאיר  ר ' וכמו אחרת, בהסתכלות 

חביריו היה ולא עמקותו  רובב מחמת  כמותו

הק '. דבריו  להבין  יכולים

בסודהנה בגמרא סוכהאיתא מסכת נ"ו ף (דף 

מעשהע"ב) רבנן, אחתתנו (באשה

היתה) ושמה בילגה ממשמרת שהיתה כהן שהיתה

ונשאת והלכה דתה, שהמירה בילגה בת  מרים

שוטר)לסרדיוט כשנכנסו(היינו יוונים, ממלכי אחד 

להיכל יוחנן)יוונים בן מתתיהו (אותה היתה(בימי

בילגה) בת המזבח מרים גבי  על בסנדלה מבעטת 

לוקוס  לוקוס זאב)ואמרה, אתה (זאב מתי  עד 

עליהם  עומד אתה ואין  ישראל, של ממונן מכלה

את קבעו  בדבר , חכמים וכששמעו הדחק . בשעת

ברצפה)טבעתה בילגה, משמרת את(של  וסתמו 

נשתכרו לא הרשעים ששכיני פי על ואף  חלונה...

אבל ) לשכינו, ואוי לרשע אוי אומרים  כלל  בדרך (שהרי

בילגה מלפניה שכיני הסמוכה ישבב, ממשרת (שהם

המשמרת ) חולקתבסדר לעולם שבילגה נשתכרו,

יוצאת )בדרום כשהיא בצפון ,(אפילו אחיו  וישבב

עיי "ש .

בילגה הרי  של משמרת קנסה דהחכמים לנו

שהרי הפנים, מלחם פחותה כמות שיקבלו 

אפשר  שאי  להם קנסו  וכן בדרום, חולקת  לעולם

צריכים  הם אלא שלהם, בטבעת  להשתמש  להם

שחיטת לצורך  אחרים של בטבעת  להשתמש

שלה  התא שחלון עליהם קנסו כן וכמו  הבהמות,

ייסתם.

זיע"א והקשה מליבאוויטש אדמו"ר כ"ק 

כלל, מובן  אינו הענין  כל דלכאורה

העבירה  שזו  דתה את המירה בילגה בת  מרים הרי

הימנה, גדולה יותר  שאין  ירידה  והוא חמורה הכי

הלכה  ואח"כ יהודי, לאינו כלומר לסרדיוט ונישאה

לא  זאת  ובכל ההיכל, את  לטמא היוונים עם יחד 

עונש . שום קיבלה

וזעיר ,ועל טפל דבר  על עונש , קיבלה היא מה

ובעטה  המזבח למקום שהגיעו  מה על היינו

אוכל  אתה מתי עד לוקוס  לוקוס וקראה המזב;ח על

צרתם, בעת להם עונה ואינך  ישראל של ממונם

לכאורה  והנה גדול, עונש המשמר כל קיבלה זה על
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של  תחתונה הכי  לדיוטא הגיעה שכבר ישראל בת 

עושה. שהיא קלה עבירה נוגע מה וכו' דת המרת

אפילואלא  ישראל, של מעלתם רואים מכאן 

לחשוב  ואפשר  וכו ' דתו את שהמיר  יהודי

לו, אומרים העניינים, מכל מנותק כבר  שהוא

מנותק אינו אפגעשניטן שהוא וואו ניין, מען (זאגט

אפגעשניטן) העבירותוואס אפילו  נוגע להקב"ה

אותו. מעניש הוא עליהן וגם עושה, שהוא הקלות 

אבל כל  בחיצוניות, רק  הוא מהקב"ה שלו  הריחוק 

נוגעת יהודי של תנועה כל הרי בעצם

אפילו לכן  ובעצמו , בכבודו  סוף אין  ומהות  לעצמות

ליצלן  רחמנא דתה את  שהמירה ישראל בת 

תתנהג  היא כיצד  לקב"ה נוגע לסרדיוט, ונישאת

מפני לה, נטפלו למה המזבח, את  כשתראה

המזבח. על בסנדלה שטפחה

א הרי  של גדול הכי השבח את  מכאן  רואים אנו 

שאע"פ  בילגה בת מרים נשמה, אידישע

היא  שהרי  מאוד  ושפל נמוך  ומצב במעמד  שהיתה

עם  והלכה לסרדיוט ונישאה דתה את המירה

כן  פי  על אף אבל ההיכל, את שטימאו היוונים

היתה  לא ישראלית , נשמה לה היתה שהיא מחמת 

ישראל, של צרותיהם לראות  להתאפק  יכולה

עם  על מגן אינו  שהמזבח העובדה לה והציקה

סנדלה  שלקחה כך כדי  עד לה נגע הדבר  ישראל,

לוקוס  וזעקה, כך  על ומחתה המזבח על וטפחה

ישראל, לבני  מסייע אינך מדוע בתלוקוס (מרים

די  נישט העלפסטו פארוואס לוקוס לוקוס צעקה בילגה

לנוקבא אידן) שנפלה נדחת  נשמה שאפילו  לנו  הרי

עליו ,שהרי זכות  ללמד צריכין עדיין  רבה, דתהומא

שאי אלקי  ניצוץ לו  יש ישראל מכלל אחד לכל

שלהבת שם ישאר  ותמיד  לעולם, לכבותו אפשר

לשורשיו. אותו ולחזור  ללבותו , שאפשר

להורותהרי בא גמרא של דפשוטו היות  דעם לנו 

כשלומד  אבל בילגה, משמרת  של גנותן

שהגמרא  רואים אנו  בפנימיות  יותר  הגמרא דברי 

נידחת נשמה שאפילו  ישראל, של בשבחן  מדבר 

לוקוס  לוקוס  לו וכואב אלקי, ניצוץ בו  נשאר  עדיין 

ישראל. לבני  מסייע אינך  מדוע

ככר  לבצוע  צריך האם משנה לחם  בענין ג.

פרוסה לחם אפשר או שלם 

ז "להנה  הרמ"א תפ"ב כתב סימן פסח הלכות (או"ח

א') רק סעיף  הלילות ב' לו  שאין מי  וז "ל,

אכילת ועל המוציא ראשון  ליל יברך  מצות, שלשה

השלימות וב' הפרוסה, מן הכל הכריכה וכן  מצה

עיי "ש . ב', לליל 

השלימותומבואר ב' דישאר דהא בפוסקים

משנה  לחם לו  שיהיה כדי  הוא, ב' לליל

גלויות, של שני  יו"ט של שני  בליל משנ"ב גם (עיין

בשם סק"ט) באבודרהם הוא זו  הלכה מקור  והנה .

יוסף  בבית  דבריו  והובא ז "ל ירחי סימן אבן (סוף

.תע"ה)

לחם ולכאורה  חובת ידי  יצא איך  טובא תמוה

והרי פסח, של הראשון  בלילה משנה

לילה  טפי  עדיף  ומאי מהשלימות, כלל בוצע אינו

חיובו ראשון לילה הרי  אדרבא ראשון , מלילה שני

מינה  שמע כרחך  על אלא טפי. ועדיפא התורה מן

"שהיה  במה סגי  משנה לחם חובת  ידי  לצאת דכדי

הברכה, בשעת שלימות  ככרות שתי  לפניו " מונח

מצרף  אם ואף  כלום, ממנה לאכול צריך אינו  אבל

ידי יצא שפיר  לבד , הפרוסה את  ואוכל פרוסה לה

משנה. לחם חובת 

הרבוכמו בשו"ע נמי מפורש סעיףכן  תפ"ב (סימן

ג'ד ') רק הלילות  לב' לו שאין מי שכתב,

המוציא  ראשון ליל יברך וכו ', שמורות  בלבד  מצות

כבר  ממנה שפרס הפרוסה על מצה אכילת  ועל

אחד  כזית  מהשאר  ממנה ויאכל לאפיקומן , כזית

ממנה  יאכל ב' וכזית מצה, אכילת ועל להמוציא

שלימות מצות ב' לו וישתיירו מרור , עם בכריכה

לאפיקומן  פרוסה יבצע ולא ב', לליל משנה ללחם

על  ברכת קודם המוציא ברכת לאחר עד ב' בליל

משנה  לחם על המוציא שיברך  כדי  מצה, אכילת 
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וכו', הפרוסה על יברך  מצה אכילת ועל שלימות

.דעכ"ל 

כן אבל  לנהוג אין הרמ"א, כתב שכן  פי על אף

בית בכל שנהגו  שחזינן  וכמו לכתחילה,

ועיין  משנה. הלחם מן  דייקא לאכול ישראל,

מאמרים לאברהם)באסופות ר'(ברכה הגאון  שפסק

ב' אלא לו שאין  דמי  שליט"א דייטש  מתתיהו

השבת , יום לכל שלימות  ככר ככרות  יחתוך (ואם

בסעודתא  משנה לחם לו יהיה לא שבת , בליל אחד 

דשבתא) שבתדצפרא בליל משנה לחם שיקיים

הפרוסה, מן  ויאכל ופרוסה, שלם ככר  על בברכה

שבת, של היום לסעודת  יקח השלימות ב' ואת

לסעודה  אחד  שלם ככר וישאיר מהם אחד ויחתוך

יברך  שוב ג' ובסעודה ופרוסה,שלישית, ככר  על

משנה. לחם חובת  ידי הדחק בשעת יצא ושפיר 

שמצינווביאור מה פי על ונימוקו  טעמו שם

לחם  מצות  אם שהסתפקו  באחרונים

יש  דהרי  בדווקא, שלימות  שיהיו  מיעכבא משנה

דסברו ודעימי ', הט"ז שיטת  לפי אפילו  מקום

מכל  אבל התורה, מן  הוא משמה לחם שמצות 

ואפשר  'שלימות', ככרות ב' שיהיו צריך  אינו  מקום

בפרוסות , גם הוא לקיימו  שלימות ככרות  של (וחיוב

נצרך למה והטעם שלם, על ברכה שיברך  משום רק 

שבת ) כבוד  משום הוא שלימות, יהיו הככרות  ששתי

יעקב מנחת  בספר  י"ב)ועיין בזה (סימן שהאריך 

כדי משנה לחם מקרי  נמי ופרוסה דשלימה לברר 

היטב  עיי"ש משנה לחם חובת ידי  בו  לצאת 

סופר  חתם בשו "ת אבל דוכתי. מכמה כן  שהוכיח

מ"ו) סימן בזה (או"ח האריך  וכן  יעויי"ש. עלי ' פליג

יציב דברי בשו "ת קכ"ו)טובא סימן או"ח (חלק 

עיי "ש .

דבר והנה משיב כ"א)בשו "ת בזה (סימן האריך

לחם  מצות  דלעיקר  לדינא והעלה טובא

ורק  בפרוסות, אף  חובתו  ידי יצא שפיר משנה

והאריך  שלימות , שיהיו  בעי כבוד דרך משום

זצ"ל  מוואלאזין  מוהר"י הגה"ק  זקינו  מנהג ליישב

שהיו לאלו משנה ללחם חתיכות  ב' נותן  שהיה

נחתכו שכבר אחר  לסעודתו  לבוא מאחרין

עיי "ש . השלימה,

יצחק וכן מנחת בשו "ת י"ג )איתא סימן ג' (חלק

הבאה  בפת משנה לחם לענין לה דמצרף 

צריך  אי שם שהאריך בכסנין, הבאה בפת בכסנין ,

אף  עלה לסמוך  שם ומסיק  משנה, לחם בזה

והנה  באריכות  עיי "ש  פרוסות חתיכות ב' כשלוקח

הך  דעכ "פ הנ"ל יציב דברי  בשו "ת העלה כן  כי

עלמא  לכולי התורה מן  אינו משנה בלחם שלימים

הברכה  מדין  מלבד  שהרי  בעי, כבוד משום ורק

שיהיו שבת  כבוד גם בזה יש הרי  בשלם, דעדיף 

עיי "ש . שלימים שניהם

קודםומעתה  יום דכבוד  קיי"ל (כמבואר הרי

ע"א) ק "ה דף פסחים מסכת וכן בגמרא

_________________________

יראה ד. בזה"ל, סק "ה) מ "ז  תע "ה (סימן כתב הוא דהלא ברורה, והמשנה הרב השו"ע  דברי על בזה חולק מגדים הפרי אמנם

לדידן  הלכתא דהכין משנה, לחם דבעינן המוציא, עד שלימות יניחם שלימות , מצות  שתי אם כי ראשון בליל לו אין שאם לי

ודאי  אפשר, דלא היכא מקום מכל כו', כלום מזה נזכר לא ובתלמוד כו', הוא מנהגא עניא, לחמא בהא קודם דפורסין והא כו',

דבעינן  שם ולבוש  ט "ז  ועיין ב', לליל שתים יניח  מצות, שלש אלא לו שאין מי תפ "ב סימן ועיין וכדאמרן, טפי, עדיף  משנה לחם

גם  היינו מפרוסה, הכל יעשה א' בליל הכי ומשום כו', תחילה המוציא שיאמר עד ב' בליל פורס שאין נמי והיינו משנה, לחם

תהיה  והכריכה מצה אכילת בשעת  כך אחר שפורסה זו ממצה הכוונה מפרוסה, הכל יעשה וז "ש המוציא, ברכת לאחר שפורס כן

עכ"ל. ממנה, הכל

השו"ע  כמש "כ ודלא המוציא, ברכת אחר אלא יפרוס לא הראשון בלילה דגם מגדים להפרי ליה דסבירא מדבריו מבואר הרי

למחר  ורק ב', לליל השלימות וישאיר השלימות ב' עם הפרוסה על ויברך הברכה לפני יפרוס  הראשון דבלילה ז "ל והמ"ב הרב

הברכה. בשעת  שלימות  ב' לו שיהיה כדי הברכה לפני יפרוס לא ב' בליל
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בשו "ע להלכה ג ')נפסק סעיף רע"א בנידן (סימן וא"כ 

היום, לסעודת  השלימות שיקחו עדיף בודאי  דידן 

הרי כנ"ל, כבוד  משום הוא השלימות  דענין  כיון 

קודם  היום דסעודת  ופשיטא קודם, היום כבוד

בשו"ע בזה כמבואר  שלישית  רצ"א לסעודה (סימן

ה') ברמ"אסעיף להמבואר  ג ')ובפרט סעיף  דאף (שם

שלישית, בסעודה משנה לחם ליקח להחמיר  דמסיק 

לבצוע  להקל המנהג דפשט הביא מקום מכל

יעויי "ש . אחד , בככר  רק שלישית בסעודה

בשו "עוהנה רפ"ט)נפסק  סימן שבסעודת(או"ח

שלימות ככרות שני  על לבצוע צריך  שבת 

ואיתא  אחד. לכל מן  עומר שני במדבר  שנפל לזכר

לשנים, הככר  לו  שנשברה דמי גדול, חידוש  ברוקח

יכול  משנה, ללחם שלימות  ככרות  שני  לו ואין

יהא  ועי"ז קיסם, ע"י  הככר  של פרוסות  השני  לחבר

משנה. לחם בזה לקיים ויכול שלימה לככר נחשב

סופרומובא חתם מ"ו)בשו"ת  סי' שהקשה (או"ח

לכמה  ככרו  נשברה אם הדין  מה השואל

דברי על לסמוך  אפשר  זה במקום גם האם חלקים,

לצדד  יש או  קיסם, ע"י  החלקים כל ולחבר  הרוקח

'לשנים' הכרר  כשנחלק  רק נאמרה זה שדין ולומר

מזה. יותר לא אבל

כל ועיי"ש ברור  אינו  זו  שהלכה שכתב בחת"ס

קורא  והוא גדול ספק  בזה לו  ויש  כך,

ולאחר  היא', עומומות  מהלכות  זו הלכה 'כי זאת

כתב  עיי"ש. וכו' עירובין במס' הסוגיא כל שמבאר 

כשנשברה  ג"כ  קאי הרוקח שדברי  מסתבר שלא

פרוסות. משני יותר הככר

ידוע וכדאי  רוב דעפ"י זו, תשובה על לב לשים

שני שהן  והחת"ס הרעק"א בין  החילוק

והרבה  קושיית  הרבה לו יש דהרעק"א שונות , בחי '

ועוד  עיני' יאיר ו 'ה' עיון' ב'צריך נשאר פעמים

בצריך  נשאר אינו רוב עפ"י החת"ס משא"כ  כאלו.

וצלילות בברירות  לפניו מינח היה התורה וכל עיון,

למעשה  הלכה הפסק  שמצא עד ודרש וחקר  נורא

החת"ס  אין וכאן  עיון, בצריך  הענין  להישאר בלי 

זו, ספיקא לפשוט בחז "ל מצא דלא בברירות פוסק 

לשנים  כשנחלק רק  קאי  הרוקח שדברי  פוסק אלא

דיליה'. 'מסברא יותר  השגה ולא לנו שאין (ואע"פ

מי  כלל עוסקים אנו ואין והחת"ס רעק "א של  מגדלותו

מחשבה  לית בבחי' הם הללו דהצדיקים גדול , יותר הוא

אל כלל . ביה בחי'תפיסא לו היה אחד שכל  הוא הכוונה א

'משה' בשמו וכמרומז דכר בבחי' הוא דחת "ס אחרת ,

קושיית לו שאין הוא דכר שבחי' דאבא, יסוד  בחי' שהוא

משא"כ תירוץ. לו יש דבר כל  על אלא חסרון, בחי' שהוא

וקושיית, חסרון בבחי' שהוא נוק ' בבחי' שהוא רעק "א

מלכות, בחי' עקב בחי' שהוא 'עקיבא' בשמו וכמרומז

שהוא  ברדל"א הגנוזא מלכות  בחי' הוא זו ומדריגה

ואכמ"ל ) איתיידע', 'דלא רישא .בבחי'

דאפילווהנה  עצמו  על התבטא החת"ס זקה"ק

ראי ' על ויסתור  שיקשה אחד  יהיה אם

שהפסק  סימן  זה אין  עדיין אעפ"כ  בשו "ת, שמביא

כמו הוא שהלכה לו ברור דזה אמת, אינו  הלכה

עדייןו שהביא, הראיה על מקשה אחד  ואם שכתוב,

ראי ' לו  שיש  מחמת  עומדת  במקומו הלכה הפסק

הוא  שלו  שפסקיו  לו  ברור  זה אבל אחר, ממקום

של  הטעם לבאר עלינו  מצוה וא"כ  לאמיתו, אמת 

קאי הרוקח שדברי שמסתבר שכתב החת "ס  זקה"ק

יותר . ולא חלקים לשתי הככר  כשנחלק רק

ומשיח והנה  דוד בן משיח של היחוד  דע"י ידוע

גואל  שהוא 'משה' נקרא זה יוסף,הרי בן 

דכתיב וכמו האחרון. וגואל י"ד )הראשון  ג' (ירמיה

ממשפחה  ושנים מעיר אחד אתכם ולקחתי

בן  משיח הוא ממשפחה שנים ציון. אתכם והבאתי 

משה. על קאי  בעיר  ואחד  דוד , בן ומשיח יוסף 

על ואפשר משנה לחם לקיים יכול דלכן לומר 

רבינו, משה בחי ' הוא שזה שלם ככר

בחי ' שיש מצינו  כן  גם לשנים, נחלק  כשהככר וגם

שנים  בחי ' שהוא לשנים שנחלק  רבינו  משה של

מצינו לא אבל משיחין , התרין שהם ממשפחה

שדברי דמסתבר החת "ס  פסק ולכן  מזו , יותר 

יותר . ולא לשנים כשנחלק  רק  קאי הרוקח



תשע"ו  בא פרשת דא"ח ליקוטי 
כא 

משיח ואע "פ שהוא משיח, בחינת  עוד  שמצינו 

הוא  אבל דן . משבט שריה ששמו דן בן

'מסייע' רק  הוא אלא עצמו , בפני  משיח אינו

משנה  בלחם שמצינו ההלכה כמו הוא וזה למשיח,

מארבעים  מאחד פחות  הלחם מן  מעט חסר  שאם

זו ובחי ' שלימה, נקרא עדיין  זה הרי  חלקים ושמונה

דן . בן  משיח הוא

דכל ועיי"ש חז"ל דברי לפי  מקשה שהחת"ס

לא  למה א"כ  דמי , כשרוף לשרוף העומד 

לחתוך אמרי העומד דכל משנה לחם לגבי גם נן

משנה  לחם לקיים אפשר  איך וא"כ  דמי . כחתוך 

כמו נחשבים המה הלא שלימות, ככרות בשני

למה  הקרבן הקרבת  לגבי  הקשה כן וכמו חתיכות .

וא"כ  דמי, כשחוט לשחוט העומד דכל אמרינן  לא

בהמה  של דין לו דיש  בהמה, להקריב ראוי  יהא לא

שחוטה.

[לחם ותירץ ככרות ב' לפניו  שיש  דמחמת 

ולכן  אחד, ככר  רק לחתוך וצריך  משנה]

נחשב  שהוא הראשון  ככר על יאמר  אם אפילו 

וחזר  השני, ככר  על לבצוע יכול הוא הרי כחתוך 

כחתוך  נחשב שזה השני הככר על יאמר אם הדין

שאין  ומכיון  הראשון, הככר על יבצוע הוא הרי

אי הרי יבצוע ככר  איזה על וראיה הכרח שום

דמי כחתוך לחתוך  העומד כל זה על לומר  אפשר

חתוך . להיות  עומד ככר איזה  יודעין אנו  דאין 

קרבן אבל על קושייתו לתרץ מספיק  אינו  זה

הגאון  שיטת לפי  וגם לשחוט, העומד 

סעודה  בכל לבצוע שצריך דסובר  זיע"א מוולינא

הככרות. שני את  לחתוך היינו  ככרות, ב' על

על  שיבצע אריז "ל מש"כ  מקיימים דעי "ז  [דסובר 

'לבצוע' צריך סעודה דבכל הוא דהכוונה לחם, י "ב

וכה  חתיכות , ארבע נעשה ועי"ז הככרות , שני

שלש  פעמים וארבע סעודות, השלש  בכל יעשה

שם  שמבאר  חת"ס בתשובות ועיי"ש י "ב]. הוא

לא  המצוה, מבטל וכו ' העומד' ד'כל דבמקום

ואכמ"ל. עיי "ש  וכו ', העומד ' 'כל כלל אמרינן 

תשע"ו בא פרשת דא"ח ליקוטי

תשע"ו  בא פרשת  בשב"ק  שנאמרו קודש  משיחות  חלק

שבת הל '

מורנומצו "ב  שכתב שבת בהלכות תשובות  ב'

שאלות לכמה השיב בהם שליט"א,

שמוש  בענין הארוכה תשובתו אודות שנשאל

בשב"ק .(ווייפ"ס)במגבונים

א  מכתב

בנש "ק  הרה"צ .... מח"ס בעל הגדול הגאון  כבוד

שליט"א  ר'.... כש "ת 

וכט"ס  אחדשה"ט

לפיקבלתי ואענה דחנוכה, ד' מיום מכתבכם

ההערות. סדר

בענין שמים א] זמנינו , באחרוני דמבואר מה

איסור  בהם אין  הבגד  פני  שעל

בסי ' מבואר  זה דין דיסוד בזה, ביארתי - סחיטה,

לטלטלו, אסור במים השרוי  דבגד מ"ה, סעי ' ש"א

- מימיו . על שמקפיד והוא סחיטה, לידי  יבוא שמא

הוא  שאם נ"ט, סעי' ש"א סי ' הרב בשו"ע ומבואר

סוחטו; היה לא ואף מימיו , על מקפיד  שאינו  בגד

ובשאר  אדום, ביין  או בשיכר , נשרו שהבגדים או 

וביארנו לטלטלו . מותר - מלבנים שאינם משקין 

רק  אלא דש , של איסור אין  לח, בגד  שבאחיזת

והוא  סחיטה, לידי  יבוא דשמא מטעם דרבנן  איסור 

האסורה  סחיטה, חשש  שיש  במקום רק אסור
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תשע"ה  משנת  החכמה בים כ "ז עי ' ליבון. מטעם

דמיד  קשה, דלכאורה ועיי "ש  וקמ"ט. קמ"ב עמ'

מים, סוחט שכבר  נמצא הלא הבגד  את  כשאוחז 

מקפיד  כשאינו  מלבן על שיעבור  לחוש  שאין ואף 

אינו אמאי  - כאמור  ליבון  שייך וכשלא מימיו על

החשש  על ולא אוחז שאכן האחיזה על כבר אסור

נתייסד  מזה ואכן  – דש ?. איסור  מטעם מסחיטה

בתוך  הבלועים מים דיש  די "ל בכאן, האמור  היסוד 

איסור  ואין הבגד; פני  מעל המצויים מים ויש  הבגד,

במים  רק אלא כלל הבגד פני  שעל במים ומפרק  דש 

אם  כי שייך  אין אלו  ובמים הבגד ; בתוך הבלועים

רק  שייך זה אשר  ומכבס, מלבן  של דרבנן איסור 

בבגד  וכשאוחז  וכבוס; ליבון  של חשש  דיש באופן

שפורשין  בהכרח וא"כ ידיו , שנרטבים אע"פ  -

מהמים  זה הרי - ידיו אל הבגד מן משקין איזה

דש , מטעם סחיטה איסור בזה ואין הבגד , שמעל

חשש  שיש במקום ורק  מדרבנן, רק איסורו אלא

שם. עכת"ד מכבס .

זה,ונדברנו  יסוד  בהסברת  מעכ "ת  עם בע"פ 

מה  דלכאורה מוכרח, כאמור שהוא

דש  של איסור  אין  באמת למה ואכן , - עניינו ,

צפים  אינן  המים הרי  - הבגד? פני שעל במים

בנפרד  כמצויין  דגידרם יובן , ואזי מהבגד  למעלה

נפרדים  עצמים וכשני  עליו , מונחין ורק לחלוטין,

ברגעים  דרק הוא, הבגד של דהטבע המה;

המים  במים, משרייתו  הוצאתו של הראשונים

בתוך  נבלעים הם אח"כ  ואילו - מלמעלה, צפים

הרבה  - מהשרייה צאתו  עם מיד וגם הבגד;

כשאוחז  ומיד  הבגד; בתוך נבלעים כבר  מהמים

ממש  צפים שאינן  מהמים קצת יוצאין  בבגד

של  מציאות  באיזו כבר  הינם אלא ונפרדים,

וא"כ  - הבגד; בעובי  עומק ובאיזה התערבות,

ל  כאמור , מעל קשה, המצויים 'מים נקרא זה מה

הבלועים  'מים כזו  מציאות  נקראת ולא הבגד',

מעכ"ת, עם בשיחה בע"פ ובארנו - הבגד'?. בתוך

מכיסויו  דבר להוציא הוא דש  איסור  (ואע"פ שעיקר

הראשונים, בשי' טובא בזה להאריך יש  זו נקודה שעצם

ס"ק זהב במשבצות ובפרמ"ג ח', סעי' של "ו או"ח עי' -

שהאבני  ואף הקליפה; שבתוך  מה אלא אינו דמפרק  ח',

גם  - ע"ז חולק ב' אות דש מלאכת  טל  באגלי נזר

האוכל, עם הפסולת מעורבת להיות  צריכה לשיטתו

רבינו  כלשון להאוכל, להכינו ברירה שצריך  באופן

באוכל המחוברת פסולת המפרק  ע"א, ע"ד חננאל 

עכ "ל בהרקדה. או בזרייה כברה או לברירה ומכינו

אינו  פניו, על כשמקושר אבל - שם. חננאל  רבינו

- להפרידו. כלי או כוח איזה שיצטרך  היטב, בו מקושר

ומפרק דש  של  להלכה איסור אין האבנ"ז לשי' ובכלל 

י"א, אות  ובפנים י"ז, אות  ז' בס"ק עיי"ש - בבגד,

של מדאורייתא סחיטה איסור בכלל  אין דבבגד  דשיטתו

זה  יתבאר -ובס"ד בו; לדון יש  מלבן משום ורק מפרק ,

ואכ"מ) אחר. פניבמקום שעל דהמים י"ל וממילא - .

שהם  כיון מ"מ, הבגד, בתוך שנבלעים אף  הבגד,

'שנתכסו ' זאת נקרא לא - הבגד  פני  על ניכרין

הבגד, 'שנתקשרו בתוך זאת נקרא לא – להאבנ"ז (או

ברירה') שצריכין באופן הבגד  עם שעדין היטב כיון

הבגד , בתוך  שנתכסו  המים ורק  מבחוץ; הוא ניכר

בלא  בהבגד  אחיזה ובסתם דש ; איסור בהם יש 

המים  את  אלא מוציא אינו - להדיא, סחיטה

כאמור , היא, שהגדרתן הבגד פני  על שנבלעו

ניכרין . שהמה

בהווייפ"ס ,ועתה  דבדקתם א' באות הערתם

לחלוחית אחת  בודדת בממחטה כשיש 

ווייפ "ס  עוד  שמתם לו וסמוך מכך, פחות ולא כרגיל

הפרש  שום אין  כי ראיתם והנה לחלוטין , יבש 

יהיה  - טענתם כך  – לשיטתינו גם וא"כ  - ביניהם,

כבר  דיש  בו, ולקנח הוויפ "ס את לאחוז איסור בזה

ממש , מתוכו  מים להוציא בכדי זה במעשה

כן  דבלא ממנו  ויוצאת נפרשת לחות איזו דבהכרח

לפי בהבגד  בלועה בהכרח זו ולחות קעביד , מאי 

ומראית הלחות, ניכרת אין  באשר  גופא, הגדרתנו

יבשה. ממחטה למראית  שווה הרגילה הממחטה

זאת ועל – במכתבו . א' באות מעכ "ת  שאלת ע"כ
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שניכר  זמן  דכל טענה. בזה אין  לענ"ד כי אשיב,

של שהמים באופן  לא גם הבגד , פני על נבלעין

אלא  יבש בגד  לבין זה בגד בין הפרש  שיש ראייה

דהחוש  כאן  וכגון  'ניכרות ', של אחרים באופנים

המים  את  מרגישין בהבגד כשנוגעין דמיד  מעיד 

שהמים  מוכח וא"כ  - בהממחטה, חיצוני במישוש 

בעומק  ולא הבגד, פני על רק  הם נבלעין הללו 

המים  את נגדיר אם נפק "מ ואין  ניכר ; הבלתי  עוביו 

מקושרים  ובלתי  מכוסים כבלתי וממילא כניכרין ,

פני על שהוא אותו  ש 'רואים' מטעם - האמור ככל

פני על שהוא בנגיעה' ש 'מרגישין מטעם או  הבגד,

והקינוח  בהאחיזה מוציאין  שלא זמן וכל - הבגד,

מכך , יותר הנבלעים המים את דנים אנו שעליהן

לא  אף  ניכרין, אינן  שהם הבגד  בתוך  ומכוסים

באחיזה  לפיכך, מפרק; איסור בזה אין  - במישוש ,

דש  של במפרק  איסור  אין  .הבעלמא

שאלתם, אין ב ] הבגד שבאחיזת שיטתנו  שלפי 

סחיטה  חשש שאין  במקום איסור 

הבגד  פני על המה שהמים מטעם ליבון , משום

אברהם האשל כתבו  דהרי קשה א"כ  - (סימן בלבד

שבתתרי"ד ) ל"א)והמנחת ס"ק פ' שהעובר (סי'

בפוזמקאות, אף  בהליכתו להמשיך  לו מותר בנהר

בוודאי הנהר  במימי  השרויות  בפוזמקאות  והרי 

מכח  יוצאין  אלו  מים ובוודאי  בעוביין , מים נספגים

שייך  לא זה ובכל הילוכו , דרך  כובדו  בכל סחיטתו

עסקינן . בלועין  במים דהא ועיקר , כלל דידן טעמא

רק  הוא סחיטה משום בזה דאין שהטעם ובהכרח -

בסחיטה  והתירו כדרכה, שלא סחיטה דהוי משום

וכן , הבריות, כבוד  משום דאורייתא שאיננה כזו 

לפנינו שיש שמוכרח ומאחר אחרת . ברירה לו  אין 

שלא  דסחיטה זה יסוד היינו  לקולא, נוסף טעם

אין  בעצמו זה שמטעם לומר יש כבר  כן  אם כדרך ,

אין  ע"ד  ולפי  - דמפרק . סחיטה איסור בגד  באחיזת 

בשו "ע  ומובא ש "א סימן  בשו "ע דמפורש  כן  נראה

הבגד  את  שפשט לאחר  דאף  נ"ט בסי ' שם הרב

טעם  שום בזה שאין  ואע"פ  לטלטלו , מותר  מעליו

ברירה  לו  'אין  של טעם או הבריות כבוד  של

כדרך ', 'שלא של מציאות  סתם ליה והוי  אחרת',

אין  כן  ואע"פ מדרבנן, אסור עכ "פ כדרך ' 'שלא וכל

משום  יסחוט שמא חשש שאין  זמן כל איסור  בזה

השרוי בגד  בטלטול הטעם זה דלא ובהכרח כיבוס .

דזה  סברתנו הוא הטעם אלא מעליו , פשטו שכבר

הוא  צודק בפוזמקאות  ואכן  - כלל, בלוע איננו

ונוכרח  למהלכינו , מקום אין  דשם הסברו , לעצם

או הבריות כבוד בצירוף  כדרך שלא משום לומר 

כי לדברינו , פירכא זאת  אין  אבל הברירה, העדר 

טעמ  שאין פשט מאחר שכבר למקרה מתאים ו

א"כ  ליסודנו , נוכרח ובו בהמים, הרטוב מלבושו 

היטב. דילן חצבא  אצטמיד

מה סי 'ג] במ"ב המובא הט"ז  לדברי  ששאלתם

על  שנשפך משקה או דשכר נ"ה ס"ק  ש "כ 

בכח, יגרר  שלא יזהר  בסכין, לגררו ורוצה המפה

הצף  המשקה יגרר  רק  - לסחיטה, יבוא שמא

מוכח  שלכאורה ושאלתם, – הט"ז. עכ"ד  מלמעלה.

משקה  אבל לגוררו, מותר  הצף  משקה שרק מזה

דידן  נידון  כעין בהבגד מלמעלה גם קצת, שנבלע

בעובי המים בלועים שלא אף  איסור, בזה יש 

ולפי - עכתו"ד. כדברנו. שלא מוכח וא"כ  הבגד;

איירי דהט"ז  לנידו"ד, הט"ז  מדברי  ראיה אין ע"ד

חשש  יש  בכח, כלי  עם מגרר  שאם ופשיטא בכלי,

דישה  דרך  כבר  שזוהי  הבלועים, המים את שיוציא

הוא  אין  כבנידוננו, בעלמא באחיזה אבל בכלי;

אי בכלי אבל - פניו. שעל המים את רק מוציא

בלבד , פניו  שעל המים את  להוציא להיזהר אפשר

_________________________

הבגד,ה. נתרחב היבש בהווייפ"ס כי - לח, ווייפ"ס לבין יבש , ווויפ "ס  בין חילוק  ניכר כן לפ "ד שבאמת , אציין, אגב ובדרך

כאמור  בהבגד, בהנגיעה הלחות הרגש מצד פניו על שהמים ניכר כי דווקא, בזה תלוי אינו עכ"פ  אותו; מצמצמים המים ובלח 

בפנים.
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דישה, דרך  וזוהי  שבפנים, המים את  מוציא דמיד

שבפנים. המים את  מוציא שהכלי

דיברנו ג'ד] ישנם אם ביננו שהמחלוקת 

בנוזלים  מדרגות ד ' או מדרגות 

א', והם: מדרגות. ד' ישנם דעתכם שלפי  - בבגד.

ברגעים  בחוץ הנוטפות  הגדולות  הטיפות

שנינו שבזה – מהשרייה מההוצאה הראשונים

אלו [שטיפות  ומפרק דדש  סחיטה בזה שאין  מודים

מאליהן  ונושרות  מהבגד , לחלוטין  פרודות  המה

שישנם  לחדש , רוצים אתם ב', מעשה]. וללא לבדן 

אינן  [ומ"מ בבגד  כלל נבלעים שאינם מים, מין עוד 

וזוהי הנ"ל], א' דדרגה המנטפין  המים בגדר עולים

שמימיה  [אלא הבגד, פני  על הנמצאת הרטיבות

כדי עד  שתתקבץ בכדי  בכמותה שאין  עד  מועטין,

'מים  בהעין  רואין אין  וכן מהבגד ; מאליה נשירתה

ממש  מצויין  המים כל מקום ומכל כבהט"ז; צפים'

פניו על 'ניכרין ' שהמה רק ולא הבגד  (אלא 'מעל'

מאליהן  נושרין אינן שלמיעוטן ורק גביו, על  ממש  שכולן

צפים) כמו נראין אניואינן שהגדרתי  כפי  המים ג', .[

להגדירם  אין  [אך  שניכרין, בהווייפ"ס , מהלכי בכל

מהבגד' תלושה שהינה לחות של כשיכבה ש'הם

בהבגד , ממש בלועין  לאידך  אינן וגם הב'; כהגדרה

על  ומצויין  בהבגד, דבוקין שהמה גידרן אלא -

ונ  כליכריםפניו, קלה, היבלעות  איזו בהן יש  אם (וגם

כמותרין) חשובין ממש שניכרין הבלועין המים ד ', .[

דמה  כזו מציאות  כלל דאין טענתי ואני בהבגד.

שהמים  דאו  - ;' ב' 'מדרגה לקוראו שחידשתם

דבוקין  'כבר שהמה או מאליהן , החוצה מנטפין

ממילא  - ממש . שבלועין או שניכרין', אלא קצת

עכ "פ  הוא מאליו  מנטף  שאינו  כל תמיד אצלי 

מודים  אתם גם ג' מדריגה והנה ג'. כמדריגה

שהיא  רטיבות  שיש היינו ובגידרה במציאותה

ואינה  מבחוץ; נראית אבל קצת , בהבגד דבוקה

אלא  ד'] [מדרגה הבגד בתוך מכוסה ואינה בלועה

זמן  כל דעתנו ולפי  - הבגד. בפני קצת , בלועה רק 

ד ', כדרגה ואינו  הבגד פני  על שנראה או  שנרגש

אף  סחיטה, איסור בהם אין מים אותם הנה

כאשר  ד ' ובמדרגה קלה. באחיזה אותם שמוציאים

אותם  ומוציאים הבגד  בתוך נבלעים המים כבר 

עד  מפרק . של שאלה בזה יש  שנינו  לפי חזק  כח ע"י 

בדרגות מעכ"ת לדעת  מדעתי הדברים חילוק  כאן 

מעכ "ת שהקשה מה נביא ועתה המים. רטיבות

ש"ב  בסי' דמבואר  - מדרגות , ד' שישנם לשיטתו

שאינו ניעור לנערו מותר  שנרטב, דבגד א' סעיף

- סחיטה. משום לעשות , אסור  חזק ניעור ורק  חזק ,

דידן  דנידון רטיבות דבדרגת מזה ראיה והבאתם

הסעיף  דתוכן  מהבגד; המים הפרדת אסורה

שעל  המים את מוציא חזק  דניעור  דכיון  לשיטתכם,

המים  את  מוציא קל וניעור  ג'] [דרגה הבגד פני

דהטיפות דמאחר - ב'], [דרגה כלל נבלעים שאינם

ממין  ואינם כלל ניעור צריכים אינם הגדולות

האסורות ד' דדרגה הטיפות  אף  ולאידך , העניין,

הבגד  ניעור  ע"י לשיטתכם יוצאין  אינם בסחיטה

מותרת ב' דדרגה הסעיף, שתוכן  הרי  - בחוזק, ואף 

גם  דעכ"פ  נמצא אסורה, ג' ודרגה [קל] בניעור

ותוכן  הראיה, תוכן  ע"כ דש . איסור יש  הג' בדרגה

אשר  כנ"ל, דרגות  ד-ד ' זה מהלך לפי  ההשגה,

היתר  על המבוסס הווייפי "ס  היתר לה אזיד  לפי"ז

כן ; אינו דלענ"ד  אשיב, ועתה הג'. דרגה מציאות 

א' דמדרגה המים את מסירים קל שבניעור אלא,

שעל  המים את וגם מאליהן] כבר  נשרו לא [אם

בעבור  הוא מסתמא הניעור דעיקר ג', [דרגה פניו 

סרו מסתמא א' דדרגה המים דהלא המים, אלו 

דהמים  כיסודנו  ההלכה בזו לנו יש כן ואם מאליהן ],

הן  מותרין דהווייפ"ס , הרטיבות  דרגת ג', דדרגה

הניעור  פועל המשיג' של ב' 'דרגה [ולא בניעור;

חזק  ובניעור - קיימת]. איננה לדידי זו דדרגה הקל;

הנבלעים  המים את גם מוציאים כבר דאז י "ל

להאיסור . ישנו ובזה ד', דרגה  בבגד ,

הנה  בקצותה] דמהמבואר העיר  מעכ"ת

הדברים  בתוך להלן  המובא השולחן

הנ"ל  הג' דהדרגה מוכח, במפה, ידיו לקנח דאסור 



תשע"ו  בא פרשת דא"ח ליקוטי 
כה

המה  המפה מן היוצאין המים דבפשוטו  אסורה,

כדברי ויוכח דנאסרו , קמן והא הנ"ל, ג' בדרגה

בהיתר  יסודנו  ואזיד אסורה, ג' דדרגה מעכ"ת

לדברי נוכרח המותר  קל ובניעור  המגבונים,

הנ"ל. ב' דרגה המה היוצאין  המים דאזי מעכ"ת

כשנאסרה  דאף הראתי  לזה במענה והנה עכתו "ד .

יסחט  שמא אלא מדינא זה אין  בקינוח כזו דרגה

כדלהלן . בהוויפ"ס  שייכת איננה זו וגזירה - יותר ,

צבי הר  מתשובות  שמוכח בע"פ , דיברנו  זאת  ועל

או בבגד , ידיו כשמנגב דאפילו  משה, ומהאגרות

רק  אלא דאו ', איסור  בזה אין בבגד, כשמקנח

וביארתי - סחיטה. לידי יבוא שמא דרבנן  איסור 

ש "כ  בסימן  אברהם מהמגן  הוא דבריהם דמקור 

דאין  אנו פוסקים בספוג למה דהקשה י"ט, ס"ק 

בלי לקינוח אפשר  ד 'אי  ומטעם בו, מקנחים

התירו מ"ח סעיף ש"א בסימן  בעוד  - סחיטה',

קמז  בשבת  מדאיתא ומקורו - באלונטית , לקנח

פניהם  אחת באלונטית מסתפגים אדם בני  י ' ע"ב:

דבדבר  נ"ח, ס "ק במ"א שם ועיין  - ורגליהם, ידיהם

רחיצה  שאני אבל לטלטלו , אסור במים השרוי

הרי - רחיצה. בלא לעמוד אפשר  דאי וסיפוג,

באלונטית מים הרבה יש  אם דאפי' מהמ"א משמע

רחיצה; במקום אסרו לא אעפ"כ  - במים השרויה

אין  אבל מדינא; ולא יסחוט שמא הוא האיסור דכל

בבגד  סחיטה' בלא לקינוח אפשר  ש 'אי  אומרים

השקל  במחצית שם ועיין - בספוג. רק אלא סתם,

מסתפקים  ב"א י' דאפילו  נ"ח, ס "ק המג"א על

גזרינן  לא באלונטית  רבים המים ואפי ' באלונטית ,

האיסור  דכל המ"א מדברי  ומוכח - יסחוט. שמא

משום  הוא מים בה שיש  באלונטית  בהסתפגות 

היוצאין  המים עצם אבל גרידא, לסחוט יבוא שלא

וזה  - דש . משום בהוצאתן  אין בפועל, בהכרח

פינשטיין , משה ר ' והגאון צבי ההר דברי מקור

אם  ולפיכך  - דאו'. איסור  בקינוח או בניגוב דאין

בזה  דרבנן איסור אלא דאו ' שאיננו טעם עוד יש 

לגזירה  גזירה גזרינן  לא שוב דהוייפ "ס כבנידוננו 

אפשר  דאי  מטעם באלונטית גזרו  שלא מה מעין 

דרבנן  דמקולי כאן, גזרו לא ה"נ רחיצה, בלא

לגבי לפיכך  לגזרה. גזרה גזרו  שלא הוא, ההכרחיים

בקצות מבואר דהרי כאמור , ששאלתם, מה

שאין  במפה לקנח שאסור  כ "ה, ס "ק קט"ז  השולחן

האיסור  שם הנה - מים, בה שיש  כיון נגובה, היא

וכמבואר  יסחוט, שמא גזירה דהוא מדרבנן רק הוא

ושם  סחיטה לידי  לבוא שיכול תרי "ג בסימן בלבוש 

גזרו דלא המג"א טעם שייך  לא סיבה מאיזו 

כן  ושם רחיצה, בלא לעמוד אפשר  דאי באלונטית 

כן  ביארתי וכבר מודינא בהא אבל - גזרו .

והן  המפה, בתוך מים מעט רק  יש  שאם בתשובתי ,

אם  - קנוח, ע"י  המים ויוצאים הבגד, בתוך  בלועים

דאו', איסור  בזה יש  לקרר, בשביל המים את רוצה

המים  דאם - המים, שיצאו  רישא פסיק דהוא

הרב  בשו "ע וכמבואר  פ "ר, כאן  יש  הרי  מועטים,

כל  עכ "פ, בנידוננו. הדברים כן אין אמנם תרי "ג.

שאינו כל הרבה, ואם מעט אם מים בו  שיש בגד

יש  - להתקרר, ובא מועטין שמימיו  הנ"ל בגדר 

לידי יבוא שמא לקנח, רוצה אם דרבנן איסור  בזה

במג"א  כמובא דאו ' איסור  בזה אין אבל סחיטה;

דמקצוה"ש  דמעכ "ת  כדבריו  בכאן  אין א"כ  – הנ"ל.

היא, דלא הג', בדרגה דש  מטעם לאסור מוכח

שייכת לא זו  וגזרה יסחוט, שמא אלא אינו  דהתם

בנדוננו.

מה מהאחרונים ו ] באחד נמצא שלא שאמרתי 

של  שאלה בזה יש בוויפ "ס שהמשתמש

פסיק  מצד  רק  בזה לדון  יש  היותר  לכל אלא מכוון ,

הרשב"א  פי על שבת ממס ' שהוכחתי כמו רישא,

ממחברי מעכ "ת  והביא והמאירי, ו' דף  כתובות 

כוונתי - ממש, למכוון  כאן  לדון  שיש שכתבו זמננו

לא  ובהם המפורסמים, הדור פוסקי  הרבנים על

כן . נמצא

מה  מהדורה ז] כהלכתה שבת  בשמירת שכתב

את לנקות דאסור  מ"ג סעיף פי "ב חדשה

מנוגד  דזה העיר ומעכ"ת מטלית , ע"י  השולחן

ממש . נידון אותו זהו  דלדבריו במגבונים להיתרו



לנפשך  חכמה דעה כו 

ר' הגאון שהתיר  למה סתירה בזה אין - עכתו "ד .

שבת שבשמירת בדבריו אויערבאך  זלמן שלמה

בו יש דמטלית  הוויפ "ס, את בתשובתי  המובאים

ורק  הגזרה; משום ה', אות כנ"ל דרבנן איסור 

הרבה  ועוד  דרבנן, תרי  דהוי להתיר  יש  בוויפ "ס

אבל  תשובתי; בתוך המבואר ככל להתיר , סברות

ס "ה, כנ"ל דרבנן  איסור  בזה שיש פשיטא בבגד

איזו שבת מהשמירת שהביא במה אין וא"כ 

בהוויפ"ס . היתרו  יסוד  לסתירת משמעות

ב  מכתב

בנש "ק  הרה"צ .... מח"ס בעל הגדול הגאון  כבוד

ר'.. שליט"א כש"ת ..

אחדשת "ה 

להשיב קבלתי  ואשתדל והחשוב היקר  מכתבו 

החשובים, הערותיו  סדר לפי בסייע"ד

בענין פשוט א] כדבר זמנינו  פוסקי  כל מש "כ

המגבונים  על הנמצאים שמים

שלפי(ווייפ"ס) ושאלתם סחיטה, איסור בהם אין 

סחיטה  שיש הפמ"ג דברי עפ"י [שהסברתי ביאורי

בדבר  משא"כ השני  בתוך  בא' הכמוס  בדבר רק 

בזה הגלוי  אין ולכן מעורב נקרא אי"ז לאבנ "ז (ואף

נקרא  ואי"ז מיד  בזה שמרגישים היות סחיטה

פירשומעורב) לא ולמה חידוש בזה יש א"כ ].הרי 

זה  יסוד  עצם לענ"ד חידוש , דבר בזה שיש

ובמג"א  בשו "ע מקומות  בהרבה מוכח שהוכחתי 

אין  זמנינו ואחרוני  בתשובתי , בארוכה כמש "כ

בסי ' בשו "ע המובא את  כבר ולפרש  לחזור  להם

הדין  עצם את  ביארתי שאני אלא ועו "מ, ש"א

שבשו"ע.

מש"כ ונדפס ב ] במכתב כתב הלוי  שהשבט

ספרכם  מלפנים ו בריש התיר שלא

מלפנים  שהיו הווייפ "ס באותו  אלא בנחת בקינוח

של  במגבונים אך  הווייפ "ס פני  על הלחות  שהיתה

למש "כ  כוונתם וכו', בתוכו  ספוגה הלחות היום

הנפוצים  החדשים שבממחטות  לספרכם בהסכמה

כדי ותוך וכו' המכיל בנוזל הספוגים כהיום בינינו 

בתשובתיו הוא וכן  וכו ' הנוזל נסחט הקינוח

נח  סי ' בח"י להם נט ז שמציין  סי ' שע"יחובח"ח ,

_________________________

וסחיטה ו. דש מלאכת וגדרי יסודות נתבארו שבו בשבת , לחות בממחטות  ההשתמשות  בענין החיבור אודות  שם, השבה"ל ז "ל

הנפוצים  החדשים בממחטות  בשבת להשתמש  הדין מן גמור איסור יש  הפוסקים רוב שלדעת  הדברים ומסקנת  ויו"ט , בשב"ק 

הק כרי ותוך  התינוקות, לקנח  המועילים שונים חומרים המכיל בנוזל הספוגים כהיום, והחומרים בינינו הנוזל נסחט  בממחטות  ינוח 

ובעלי  רבנים עיני למראה היה החיבור נ"ח. סי' וח"י נ "ט, סי' ח"ח  הלוי שבט  בשו"ת ויעויין בקלות , מתקנח  התינוק ונמצא הללו,

[=השבה"ל] מרן  הוסיף וע "ז ידיעה. מחוסר המצוי ממכשול רבים להציל הדברים, פרסום נחיצות על דעתם הביעו אשר הוראה,

ע"כ. לישועה, מצפה בעה"ח ע"ז  לרבים. הדברים מסקנת לגלות מצוה ובודאי הנ "ל דברים ראיתי ב"ה, בזה"ל,

בס'ז. ראה היות תינוקות  לניקוי לחות  בממחטות  בשבת שמוש בענין העני' דעתי האיך  שאל ומע "כ קבלתי, יקרתו שם, ז"ל

בפשיטות. מתיר אני כאלו הלוי שבט תשובת חיים מאור מקובץ שהעתיק  הלכות  פסקי

מסקנתי  שא"מ, ודבר פס"ר בדיני ונו"נ המקילים ודעת  המחמירים דעת  שהבאתי אחרי שם בתשובתי למעשה, רק  בקיצור אכתוב

תינוק לצורך הוא ואם סחיטה, לידי שיבא עד הרבה ידחוק  שלא באופן המקילים) (לדעת להשתמש  דהעצה כזה, בלשון למעשה

יעש"ה. עכ"ל להקל צורך אין גמור ולבריא בהלכה מקום למתירים יש ובזהירות  תינוק  לצורך סו"ד וכו', להקל לצדד אפשר

כיון  רבים לצורך זה דבר ליתן דאין בפשיטות להתיר וקשה בלבד, תינוק  לצורך  וזה המתירים צד לצדד דכתבתי ראה הרי

הרבה  רטובים היום אלה מגבונים שנעשים דע "י כתבתי נ "ט ח "ח  הלוי שבט  ובתשובת  ולסחוט , לדחוק  שלא בזהירות שתלוי

שנדע  עד בכזאת  להחמיר עלינו ע"כ ונשים, להמונים זה למסור ואין הרבה לדחוק שלא הנ"ל בעצה לעמוד שא"א קרוב

עכ"ל. נשתנה. שהמציאות 

או ח. מניר העשויין לחות  במגבונים להשתמש בארחונה שנתחדש בענין נשאל ואשר היקר, מכתבו שקבלתי כמה זה שם, ז "ל



תשע"ו  בא פרשת דא"ח ליקוטי 
כז 

קרוב  הרבה רטובים האלו המגבונים שנעשים

עכ "ד  הרבה, לדחוק שלא הנ"ל בעצה לעמוד שא"א

היו שפעם דבריו כוונת  הבנתם ואתם השבה"ל,

הם המים והיום פניו  על ע"כ רקהמים בפנים,

אלא  כלל, השבה"ל כוונת  אי "ז  ולענ"ד  הבנתכם,

בתוכו מים כ"כ  היו שלא שפעם בפשטות  כוונתו 

במים  רק להשתמש  אפשר היה רך  כ "כ היה ולא

ונעשה  בתוכו  מים הרבה שיש  כהיום אך פניו , שעל

לפסי"ר  לקרוב מגיעים בו שמשתמשים מיד  רך כ"כ 

הרבה  שיש כיון שבפנים המים להוציא סחיטה לידי 

פסי "ר . שזה וכמעט מאוד רך והוא מים

דימינואך במגבונים שגם השבה"ל מודה בודאי 

פניהםגם יש על ביארתי מים כבר (וע"כ 

מחמת בכה"ג  להתיר שיכולים מה בתשובתי בארוכה

סיבות ) כותב כו"כ  הרי השבה"ל לשיטת  [ואפי' ,

למסור  וא"א וכו ' שא"א 'קרוב' שרק תשובתיו  בסוף

יר "ש  שלת"ח ומשמע ונשים, להמונים הדבר 

לדחוק  שלא העצה לו  למסור אפשר  הדין מעיקר

מת "ח  שמעתי  וכן היום, של במגבונים אפי ' בכח

מכמה  עדויות  ששמע מדרשינו בבית הלומד 

בהדיא]. כן  להם  שאמר

מה שמתיר ג] האג"מ שהגאון שכתבתם

ע בתשובתו  סי' ח"ב לנקותט(או"ח (

בנייר  מדבר אין  סופג שאין משום בנייר השולחן

מים  סופג שאין  כתיבה של מנייר אלא ווייפ"ס  של

בתשובתי  כתבתי כבר  הוא בכלל, הנדפס (ובספר

_________________________

ונדבק מהקופסא בהוצאתם פניהם על טופח  שהלחות ראה אשר וכפי מחדש, חיתולו קודם התינוק לנקות כדי ארוג שאינו בד

העור, ע "ג יותר נסחטים המים שעי"ז קינוח בשעת קצת לדחוק גם עשויים החול שבימות  אלא התינוק , גוף על החיצונה מהלחות 

תורה  של כדרכו וכ"ת העני', דעתי ושאל מתירין, ויש  אוסרין ויש  החיצונה, בלחות  בודאי ודי לדחוק  כלל שא"צ אומרים והרבה

וכו'. נוטה דע"ת  ולהיכן הדברים, להשריש  אשתדל כדרכי עני ואני בהיסודות, נו"נ

בנייר  להשתמש  והעצה וז"ל, ומסיים והפוסקים מהראשונים הדברים בשורש  עמודים בשני שהאריך  התשובה בהמשך  עיי"ש

סקי"ב) שכ (סי' בט "ז  ועיין להקל, בה לצדד אפשר תינוק לצורך  והוא סחיטה לידי שיבא עד הרבה ידחוק  שלא באופן הנזכר

המפה כיבוס  חשש  משום התם הט "ז  בסו"ד אוסר דבמים ואף המשקה, לגרר מותר בכח מדחיק  שלא לא דבאופן וזה עצמה

נקוי  לענין שב) (סוס"י באו"ח  באחרונים כיו"ב ועיין המשקה, סחיטת  משום רק והחשש  לאשפה להשליך דעומד בנייר שייך

רק גמור ולבריא להחמיר, צד ולהחמירים בהלכה, מקום להמתירים יש  ובזהירות תינוק לצורך  סו"ד וכה"ג, בשבת  הכלים

שאי  קרוב הרבה, רטובים היום האלה מגבונים שנעשים מה דלפי פעם עוד אותי העירו ושוב להקל. צורך אין תענוג לצורך 

שנדע  עד בכזאת  להחמיר עלינו ע "כ ולנשים, להמונים כזה דבר למסור ובפרט  הרבה, לדחוק שלא הנ "ל בעצה לעמוד אפשר

עכ"ל. לגמרי. נשתנה שהמציאות 

בנייר ט. מלבן שייך  דלא לאסור שאין פשוט  לאיבוד, ומשליכים דבר איזה לקנח  במים נייר ולשרות  שם, זצ"ל הגרמ "פ  ז"ל

להוציא  הנייר על יחוש לא במים וכששורהו מתקלקל אלא במים מתלבן לא נמי קיים שנשאר נייר הוא אם ואף לאיבוד, ההולך 

לסחטו  חושש אינו נייר בכל אף ובנייר לסחטו, חושש  שאינו משום שמותר החבית על לפרוס  העשוי מבגד ועדיף ממנו, המים

סחיטה  הוא במים שגם משום אחיזה לבית שצריך  לספוג דמי אולי אך שיסחוט. לחוש  שאין מים ע"י לאיבוד כשהולך  וכ"ש 

הט "ו  משבת פכ"ב שברמב"ם ואף  שמן, לענין שפירשו ו' דף  כתובות  כתוס' דלא במים הוא וש"ע  הטור לשון דפשטות דמפרק,

דמפרק סחיטה משום שהוא משמע  וש"ע  בטור מ"מ  בנייר, שייך  לא שזה מלבן משום שהוא מפורש במים שהוא משמע  שג"כ

המחבר  שהביא כהחולקים אלא כהערוך דלא מדרבנן שאסור סברי לאיבוד שהוא בכלי שלא ואף  מלבן, הזכירו דלא שבו המים

שעכ"פ  ואף הנייר, בתוך נבלע דלא לסחיטה זה להחשיב אין דבנייר מסתבר אבל בנייר. גם איכא אפשר זו וסחיטה י"ח, בסעיף 

כלי  בתוך  דאינו כיון מ"מ  הי"א, משבת פ "ט  במ"מ  כדאיתא מדרבנן אסור נבלע  לא שודאי בשער גם דהא מדרבנן לאסור יש 

שמתירין  י"ח  בסעיף  כדאיתא להתיר יש  לזה מתכוין ואינו למלבן ולא המים לצורך  לא כלל מנייר מים לסחוט דרך  אין וגם

שודאי  שמזדמן מה לפי אלא בחזקה מחזיקין שאין בנייר פ "ר ליכא אפשר וגם לטיבותא, תרתי איכא וה"נ לטיבותא, בתרתי

עכ"ל. לסחוט . מתכוין בלא לאסור אין



לנפשך  חכמה דעה כח

רצ"ד ) האדםבעמ' מאותו  עדות  (הגר"דשקבלתי 

שבידו,ווינברגר) הווייפ"ס  את לגרמ"פ שהראה

כעשר  של במשך בידו הווייפ "ס את הגרמ"פ  ואחז 

להשתמש  לכתחילה שמותר  לו אמר  ואח"כ דק '

הגר "ד  הגר "מ שבן שם הבאתי  וגם בשבת , בזה

ר' הגאון  ידידי  עם בחברותא שלומד פיינשטיין

כותב  בם ודברת  מח"ס שליט"א מושקוביץ ברוך

אומר  פיינשטיין שר"ד  בהדיא לי ואמר בספרו

בפניו בו  והשתמש  הווייפ "ס לו  התיר  (עיי"ששאביו 

לזה) תלמידיו מספרי מקורות .עוד

פיינשטיין והשמועה  ראובן  ר ' בשם שהבאתם

שאותו ואמר בעצמו  הכחישו  כבר

דבריו הבין לא בסברא אדם מוחלטת  טעות  זו (ובכלל 

עליו  שכותבים בנייר מדבר פיינשטיין שר"מ לחשוב

השולחן) בו לנקות כלל דרך  ,שאין

כמש "כ ופשוט בתשובתו האג"מ שכוונת

גדולים  חוקרים הרבה בשם בתשובתי

שנראה  ומה כלל, בולע אין  שהנייר ג"כ  שסוברים

נראה  דק מאוד  שהוא היות  בולע הנייר  כאילו 

בתוכו בולע הוא שישכאילו בתשובתי הבאתי (וכבר

ספק לענין מש "כ  שם ועיין זה בענין החוקרים בין מח'

.פסי"ר)

ומה  בתוך ד] בלועים המים כל שכאן שטענתם

על  מים כשנופל שרואים וכמו  הבגד,

לחות שום בעין  לראות  שא"א וכדו' שחור קפטן

מדב  נסתר  זה בתוכו , נבלע שהכל הבגד  ריעל

מהמים  חלק  שיש  מודים שכולם שהבאתי החוקרים

ניכר  שאינו כמעט רק הבגד בתוך נבלע שלא

כמה  הבגד  בצבע תלוי  ולפיכך  דקותו, לרוב לעין 

הבגדיםניכר בכל באמת  אך  אלו (אףמים

מבחוץ השחורים) הלחות  להרגיש שיכולים כיון

בפנים  נספג שאין מים של מציאות  בו שיש ש"מ

לעין . נראה שאין אף 

מה על ה ] היד  מעבירים שכשאתם שכתבתם

הלחות מרגישים אינכם בנחת  הווייפ "ס

אלא  פניו  על מים שאין משום הטעם אין  קור , רק 

רטיבות מעט של מציאות  להרגיש יכול אין שהיד

אם  וע"כ לבגד בצמידות  בחוזק נוגע כשהוא רק 

הלחות, מרגישים לא רפוי באופן  בהיד  נוגעים

הרגשה  של וטבע רפוי, באופן נגעתם אתם ואולי 

ואז  לבגד, בחוזק ובצמוד בסמיכות  לנגוע שצריך 

הלחות, בודאי מרגישים

מש "כ הרבו ] שבשו"ע להלכה שא בנוגע (סי'

השרויסנ"ט) בגד לאחוז  שמתיר 

הבאתי [ואני  סחיטתו, על מקפיד שאין  בבגד במים

אין  רטוב בבגד בנחת  האחיזה שעצם ראיה מזה

מהמים  נרטבים שידיו אף  סחיטה שם מדאו' ע"ז

שמיירי אוקימתא עושים ואתם וכו'], פניו שעל

האחיזה  [ולדבריכם יבש, במקום הבגד  שאוחזים

עיין  הנה תמיד ], אסורה הרטוב במקום בבגד

בבגד  ד ' אות ויחי  פר' שניה שנה חי איש  בן בספר

וכו ' לתפשו אדם בני עשר  שיכולים  למים שנפל

ודאי שהלא שדברתם באופן מיירי  שאין  ובודאי

מקום  איזה למצוא יכולים בנ"א העשרה כל אין 

המים לתוך  שנפל בבגד  לו יבש קשה אחד  אדם (ואף

המים) לתוך שנפל  בבגד יבש מקום .למצוא

הסעיף ומה  שבסוף  מההלכה ראיה שהבאתם

וכו ' אדום ביין או  בשכר  נשרו של הנ"ל

הרבה  שנשרו  אף לטלטלו  ראיה י מותר  והבאתם ,

מיירי בבגד  סינון לגבי  הסעיף  שבסוף שכמו 

י "ל  לענ"ד  ברישא, גם כך יבש  מקום שנשאר

הכל  שנעשה אף  מיירי  בבגד בסינון  שגם להיפך

_________________________

על י. מקפיד שאינו בגד הוא כן אם אלא ויסחטנו ישכח  שמא מעליו שפשטו לאחר לטלטלו אסור במים השרוי בגד וזל"ק ,

אדו  ביין או בשכר נשרו  ואם לסוחטה עליה להקפיד דרך  שאין מועטת  שריה אלא בו שאין או סוחטו היה לא בחול ואף ם מימיו

כמו  עליו לסננם כגון בהם להשרותו מותר לכתחלה ואף הרבה שנשרו אע''פ  לטלטלו מותר מלבנים שאינם משקין בשאר או

עכ"ל. [וש''כ]. (ושכ''ז) שי''ט  בסי' שיתבאר



תשע"ו  בא פרשת דא"ח ליקוטי 
כט 

[דנקט  הרב, בשו"ע כאן הלשון וכפשטות  רטוב

רגילות אין סתמא ובשרייה הרבה', 'נשרו  'נשרו ',

ב'נשרה  שכן וכל מקצת, דווקא שיהיה וכיו"ב

שבז  די"ל וליתניהרבה' ליפלוג לו היה וודאי  ה

במקומו ההבלעות בריבוי דווקא הוא זה ד'הרבה'

וכמו הבגד ], שטח כל פני על בריבויו ולא

בגד  ע"י  המשקה ריבוי כשמסננים שבמציאות

הבגד . בכל המשקה ומתפשט הולך 

בעצם ובכלל  בכלל צודקים אתם האם יל"ע

מימיו על מקפיד  שאין  [שבגד הדין,

דבבגד  מכלל בלבד; יבש  במקום לתופשו מותר

היבש ], במקום אף לתופשו אסור מימיו על שמקפיד

מותר  יבש וחלקו רטוב שחלקו שבגד  לומר שיתכן

מימיו על שמקפיד  בבגד אף  היבש בחלק לתפוש 

לסחיטה. יבא שמא בזה גזרו ולא

טו)בשש "כואמנם אות  לאסור (פט"ו לחדש  רוצה

בשם  מ"ח בהערה מביא אבל בזה,

מהבגד  וחשוב גדול כשחלק  רק  שזה הגרשז"א

לדבריו, ברורה וראיה מקור מביא לא אך  נרטב,

להגרח"ג  וביאורים חידושים שבספר  לי אמרו  ושוב

שבת  מס' על יז)זצ"ל אות טז להדיא (סי' כתב

החשוב  בספר  שציין ומה לכתחילה, בכה"ג דמותר 

תשובות  447)פסקי הערה שא המ"ב(סי' (סי'מדברי 

סק"ס  בדברייאשיט לפרש יש הגרשז "א לפי הנה ,(

נהיה  וחשוב גדול במקום הבגד שכששרוי  המ"ב

הבגד, כל על יסחוט שמא המ"ב גזירת  מדברי (ואולי

בהנ "ל ) לאסור שיטתו דייק  הנ"ל האלו להחו"ב אך  ,

כדי רק  במים שכשנשרה המ"ב כוונת לפרש נראה

לתפוש  מותר  וע"כ לסחטו חושש  אינו  פיו הנחת 

במים. הרטוב במקום אף  ברפיון הבגד

לא  לדבריז] [בנוגע ז ' באות  דבריכם הבנתי 

סקי"ב הט"ז שכ  בביאוה"ל יב(סי' המובא (

להנהיגם  טוב ד "ה סי"ח אייג (שם איזו  שיש וכנראה [(

על  שוב תחזרו ואולי זה, בענין בינינו  הבנה

הטובה  ה' כיד בבהירות  ותכתבוה טענתכם

הוא  כתבתי  שאני  מה כללי  ובאופן עליכם,

ליזהר  א"א סכין עם שבמפה המים שכשגוררים

בסכין  כשנוגעים שמיד  פניו שעל המים רק  ליקח

הבגד  מפנימיות  מים להוציא לבא יכולים המפה על

מדבריכם  שנראה ומה הכלי , דרך הוא שכן  היות 

וכמו כן, אי"ז לדעתי  מאוד  עד  חזק כח לזה שצריך 

_________________________

חושש יא . אינו פיו, הנחת כדי מהבגד מועט דבר רק במים נשרה דאינו כיון יסחוט , שמא משום אסור דאינו והא שם, ז"ל

שמצטער  יסחוט , שמא יותר חיישינן דבזה שלו, מכתונת  בית-יד דרך  ישתה שלא ליזהר יש מקום ומכל עוד), ע "ש (ב"י, לסחטו

ע"כ. בלבישתו.

יש יב. בסכין אלא וכו' לנקותו רוצה והוא השלחן שעל המפה על מלבנים שאינם משקים שאר או שכר נשפך  אם שם, ז"ל

דרבנן  איסור עביד דאל"כ בכח יגרור שלא רק  לאיבוד ויזוב המפה על שנשפך המשקה ידו על ולגרור המפה על לדחות  היתר

וכו'.

לנקותו יג . רוצה והוא השולחן שעל המפה על מלבנים שאינם משקים שארי או שכר נשפך  אם הט"ז, כתב שם, הביאוה"ל ז"ל

תוך  שואב שהוא בשעה כאן מקום מכל לאיבוד, דישליכנה גב על דאף  לחוץ, ולשפוך אחד כף תוך  משם ישאב לא פנים כל על

מה  יועיל ולא לאיסור, מודים הכל ובזה תורה], איסור בזה דיש לומר, [רוצה דמפרק  תולדה והוי גמור איסור עושה הכף 

שנשפך  המשקה ידו על ולגרור המפה מעל לדחות היתר יש בסכין אלא לתקון, יוכל לא מעוות דזהו לחוץ, הכף כך  אחר שישפוך

שואב  רק בכח  נוטל שאינו זה דבאופן רבה, באליה עליו תמה זה ומפני 'רק ', איתא שלפנינו [בט "ז  וטוב לאיבוד, ויזוב המפה על

דברי  שהעתיקו שטים עצי שולחן ובספר שבת  תוספת בספר ראיתי אבל איסור, בו אין בכף גם מלמעלה, וצף העומד המשקה

ובאופן  כהערוך , דהמנהג דסובר בכח , כשגורר אפילו להקל בסכין הט"ז דעת דמדינא והיינו 'וטוב', לומר דצריך  משמע  הט"ז,

עד  להזהר, שיוכל מה להזהר וצריך  אחרונה, לדעה פנים כל על דרבנן איסור עביד כן לא דאי בכח, יגרוד שלא בכף] אסור זה

הביאוה"ל. עכ"ל וכו'. הט "ז  לשון כאן



לנפשך  חכמה דעה ל

בכח  בניעור מבגד  היוצאים שהמים בשו"ע שאי'

להוציא  דרכו  הכלי  גם כן  סחיטה גדר עליו  יש 

צריך  ובכלל בזה, ליזהר  וא"א הבגד  מפנים מים

ביד  בנגיעה אפי' דרבנן איסור  שיש שכיון  להעיר 

סחיטתו על שמקפיד יסחוט בבגד  שמא מגזירה

חשש  שיש  הבגד  בעצם בכלי  בנגיעה כ "ש הרי

המ"ב  שמבאר הלשון  ולפיכך  סחיטה לידי שיבא

אבל  פניו  על המים ליקח רק שמתיר הט"ז בדברי 

מכ "ש  פשוט דבר  הוא אסור הבגד  בעצם ליגע

מוכרח  אין עצמו הט"ז  [ובלשון  בידים, מנגיעה

כשדוחק  פשיטא זה אבל המ"ב, כדברי  לגמרי

בידיים  מנגיעה מכ "ש דרבנן איסור  בזה שיש

כנ"ל].

ומה  ינערנוח] אם אף  בהווייפס  ששאלתם

טיפין  מזה יצא לא רציתם בחוזק  (ומזה

המים) בלוע שמאוד פניו על  מים שאין ראיה ,להביא

חזק  ניעור לבין  חלש  בניעור שמחלק  השו"ע הנה

הולך  המשקל הרי משקל, לו  שיש  בבגד מיירי הרי

הניעור  כח על ידעם מים להוציא כח לו יש ובזה

מאוד  עד  קל שמשקלו בנייר משא"כ הניעור, ידי 

הנייר  יקח אם אך בכח, ניעור ע"י  אף  מים יצאו  לא

בתוך  אותו  שסוחטים ע"י  כמו  חזק כח עליו ויפעיל

מים. ממנו  שיצאו בודאי היד

כיון מה התורה"ק, זכרון  על ברכה שבקשתם

מש "כ  ידוע הרי  שבת  בהל' כת "ר  שעוסק

לזכרון  מסוגל שבת הל' שלימוד  הרי"ם החידושי 

שבת במצות משה תורת 'זכרו  הפייטן שיסד  כמו

בשורות תמיד ונתבשר שנשמע ויה"ר גרוסה',

נחת רוב מתוך  בשמחות תמיד  וניפגש  טובות 

אתם  יכולים חפצים הינכם ואם הדעת , והרחבת 

של  כדרכה וליתן  ולישא ולשאול לכתוב להמשיך

ומיסת היכולת כפי לענות בל"נ ואשתדל תורה

הפנאי.

ר'(ובדרך הגדול הגאון  נכד עתה אלינו נכנס אגב

בזה  התיר  שזקינו ואמר זצ"ל ביק משה

בעל  הגדול הגאון  על בפני  העיד  א' וגם בשופי,

הנ"ל  פוסקים ושני  התירם, שג"כ  זצ"ל משה הבאר

שהבאתי כמו  שהתירום פוסקים לריבוי  מצטרפים

רצג). עמ' בתשובתי

תמיד  בשלומכם הדורש 

מארגנשטערן  מאיר יצחק  הק '

שעעל "ט  משבוע לנשמ"ח והוספה תיקון 

במש "כ ש א] ה'שאריתשבוע דברי בענין עבר

ליטמא  לכהנים שמתיר יהודה'

קברי על השתטחות לצורך דרבנן בטומאה

תשובתו  לשון נעתיק קודם הנה (שלא צדיקים,

הקודם) בגליון מהתשובה הנצרך לשון וז"ל העתקנו ,

מא) סי' זו(בחיו"ד  בחששא כך כל לחוש שאין ואף ,

קברי על השתטחות  ומעלת  גדולה מצוה במקום

דבר  מפני חכמים גזרת  ומבטלין  רבה, כי הצדיקים

משתטחין  שבאה"ק שמעתי  וכן בזה, וכיוצא זה

מזה  הוא כן גם ולדעתי התנאים, קברי על הכהנים

זה  מצינו  דלא התנאים, קדושת משום ולא הטעם,

הי ' התנאים בימי  שהי ' שהקבר לפי אלא בגמרא.

שלנו קברים משא"כ דברכות. בפ "ג כדאי ' פתוח

הקבר  על להשתטח לכהנים אסורים סתומים, שהם

התורה. מן  אסור  שהוא לפי  גמור, צדיק  הוא אפילו 

איסור  מדרבנן אלא אסור  שאינו  לכיפה סמוך אבל

_________________________

התנועה יד . בענייננו, וה"נ למרחוק", לזורקו נוח  אין מאד קל שהוא "ודבר – בעוף" קל לך "שאין ד"ה ע "א סד זבחים [כרש"י

מהניעור  טפי המים טיפי ניתזין וממילא כח , ובעלת  נמרצת להיות להתנועה בנקל שיהא עושה והמשקל להמשקל, מצטרפת

בעלמא]. דממחטה מהניעור מאשר דבגד,



תשע"ו  בא פרשת דא"ח ליקוטי 
לא 

קברי על השתטחות  מעלת  מפני נדחה זה

ב' אות שעב סי' פתח"ת  [ועיין  עכ "ל. הצדיקים,

לכהנים  שאוסר כהונה בתי תשובת את שמביא

צדיקים, קברי על השתטחות  לצורך בטומאה להקל

שאין  שסובר  משום טעמו  שעיקר בדבריו  ועיין 

חכמים, וכבוד מצוה צדיקים קברי  על בהשתטחות

בהשתטחות שיש סובר  יהודה השארית משא"כ 

מצוה  דוחה ולכן חכמים, וכבוד  וגדולה רבה מצוה

דרבנן ]. כהנים טומאת זו

לנידון  כהנים טומאת  מדין למילף  ליכא לכאו'

דידן 

והנה  מדבריב ] ללמוד שם שצדדנו  מה

באיסור  שמקיל יהודה השארית

האמת הרי  בצדיקים, דבקות  מצות  לצורך  דרבנן

דרבנן  לאיסורי קולא שום מדבריו  ללמוד שא"א

יותר  קילא דרבנן כהנים טומאת  שהלא אחרים,

מצוה, כל לצורך  שנדחית דרבנן, איסורי משאר 

לצדיקים) דדבקות  גדולה מצוה לצורך רק  וכנפסק (ולא ,

שם)בשו"ע וב"ח ובב"י ס"א שעב סי' ונדחית(יו"ד ,

כמובא  מידו  ולהציל העכו"ם עם לדון  לצורך  אפילו 

דקיי "ל  אחרים דרבנן איסורי לגבי משא"כ  שם,

מצוה לצורך נדחים שבתשאינם בהל' (כדאי'

דשבות שבות דייקא דבעינן כרוה"פ קיי"ל דלהלכה

מצוה) לצורך נדחה אין א' שבות אך מצוה, .לצורך

לדין  כהנים מטומאת דיליף בכס"ד אשכחן

תפילה דזמן

אלא  שהעתקנוג] מה את  בזה לציין שיש

ע"א  כו דף  ברכות  עמ"ס יעקב (בשארית

הספר) בדפיס תנח המהרש"ם עמ' (בהגהותיו מדברי

ס"ו) נח סי' –ספינקא חיים משו"תלארחות שמעתיק ,

ראש  יט)בשמים סי' דהרסנא כסא וז "ל,טו (בחלק 

אין  ודאי דהאידנא דאף  מהר "ש , בשם מורי  "ואמר 

זה לעני ' אומנתו שתורתו מי  מקר"שלנו (לפטור

אנו,ותפלה) כגון  שאמר  יוחנן מר ' עדיפינן  ולא ,

להפסיק , האידנא צריכין אם להסתפק יש מ"מ

יודעים  שהיו בזמנו , אלא אמרו לא יוחנן ר' דאפשר 

מצוה  יותר  דכמעט עכשיו אבל בכוונה, להתפלל

יתפלל  לכוון  יכול אם שאמרו כמו  כלל, יתפלל שלא

הירושלמי דברי על סומכין  שאנו אלא כו', לאו  ואם

האשר"י להפסיק (הרא"ש )שהביא אבל בברכות ,

כגון  אפילו  מצוה מעסק או  זו, תפלה בשביל מד"ת

ושמעתי מנין. זו הוא, בעלמא שלמא אי  אפי ' דין,

שהיה  פעמים כמה בו ראו  קיצינגן , מהר"י שהחסיד 

ועובר  עומד ואינו ספרו מתוך בעיון ולומד יושב

שבדקו לי אמרו תלמידיו  מקצת  אמנם התפלה, זמן 

בספרי לומד הי ' כן  עושה שהי' פעם בכל אחריו 

אחר , ענין הוא הדבר כן  ואם התורה. סודות 

פוסק , אינו מרכבה במעשה דעוסק  בגמ', כדמשמע

איש "ר בשמעו  לאו אלא דהתם לדחות יש  זו (ראי'

ודוק ) משתעי עליו שחובה זכור בדבר מהר"ש  ונהג ,

_________________________

הנוב"י טו. וכן הגרעק"א שזקיני שאף כמ "פ  הבאנו כבר ממנו) חלק הוא דהרסנא' (שה'כסא ראש  בשמים לשו"ת בנוגע הנה

קנד), סי' (חאו"ח זי"ע החת "ס  מרן זקיני שמאידך ואף  אמיתיים, דברים שהמה  וסברו מדבריו העתיקו חמד בנעט ,והשדי והר"מ 

וכינו  מזויפים דברים בחזקת אותם ודנו הנ"ל תשובות  נגד בחריפות כתבו ועוד, ע"ז ) בחריפות בכת "י (שכתב נזר האבני וכן

דהרסנא  כסא שו"ת  דברי על לסמוך  קשה לכאו' וא"כ בזה), חריפים לשונות  מו סי' ח"ג במנח"א (עיי' הרא"ש ', 'כזבי בשם שמו

דבריו, שהאמינו הנ "ל הפוסקים על לסמוך  לקולא אזלינן דבדרבנן י"ל שמאידך אלא על לבד, אלא סומכים אנו עליו שלא 
דבריו  שהעתיקו ובכתובות,הפוסקים בברכות שבידינו האמיתי הרא"ש  דברי את  גם מעתיק  דהכס "ד כיון טפי שפיר זה ובענין ,

שכמו  דביהמ "ד, תורה ביטול מפני דרבנן במצוה להקל היתר ללמוד אפשר כבר לחוד הרא"ש  ומסברת  זיוף, חשש  אין שבזה

דרבנן  דז "ת במצוה להקל דיש  סברו ה"נ בביהמ"ד, דהיושב תורה ביטול מפני דרבנן וכלאים מת  איסור לגבי להקל שאפשר

מלשונותיהם). שהעתקנו שם יעקב בשארית  (ועי' דרבים. ת "ת מפני



לנפשך  חכמה דעה לב 

שמעתי ' להו  ממשכא כד  התלמידים עם לטוב

שמתו, מי  בפ' האשר "י  שהביא ירושלמי כדרך 

את שמביא והיינו עכ"ל. וכלאים", טומאה לענין 

שכשיש  דכתובות  ובפ"ב שמתו מי  בפרק הרא"ש 

דרבנן  רק  היא שהטומאה באופן בביהמ"ד  מת 

לצאת ) סופו ורק  אחר בחדר שהוא הכהנים (כגון א"צ

הרא"ש  שמביא וכמו מלימודם, להפסיק 

בכלאים  ולא במת  מדקדקין אין וז"ל, מהירושלמי 

מש "כ  שם ועיין הירושלמי, עכ"ד  המדרש  בבית

דאורייתא  כלאים "המוצא וז "ל, הרא"ש בפסקי

לא, דרבנן כלאים אבל בשוק  ואפילו  פושטו בבגדו

שאם  המדרש  בבית  ובכלאים במת מדקדקים ואין

או שם ולומד המדרש  בבית  מת  שיש  יודע היה לא

בבהמ"ד  יושב והוא כלאים לבוש שהוא יודע שאינו 

לבוש  שהוא או  מת שם שיש להודיעו צריך  אין 

לדינא  שהוכיח חזינן  הנה עכ "ל. שיצא", כדי כלאים

דרבנן  איסור שדוחים שכמו הרא"ש מדברי 

תורה, ביטול מפני דרבנן  ודכלאים כהנים דטומאת 

מצוות שאר לדחות  מיניה לילף מקום יש  ה"נ

עיי"ש )דרבנן  תפילה זמן יותר (כמצות  דומה וזה ,

דת"ת רבה מצוה לדמות  מקום יש שלכאו' לעניננו,

בו' ד 'ולדבקה רבה ת "תלמצוה הל ' הרב שו"ע (עיין

ת"ת,שכת ממצות גדולה בהשי"ת הדבקות שמצות  ב

הדבקות ) ממצות  חלק היא בצדיקים וכמוודבקות  ,

מדין  התפילה זמן דלדחות דין  הרא"ש שיליף 

ללמוד  מקום יש לדבריו  ה"נ כהנים, טומאת

כהנים  דברכת דידן  נידון  לגבי  כהנים מטומאת

על  ח"ו עוברים אין  שבעניננו וכ "ש חצות , אחר

שיטת על סומכים שם שכמש"כ  אלא דרבנן, איסור 

חצות שלאחר התפילה שנחשבת הפרישה

משה  השיב מתשובת  שם וכמ"ש  שחרית, לתפילת

יד ) קידוש (סי' מצות  להפסיד  שלא שהדחוק  לגבי

הדחוק  לגבי וה"נ יחידאה שיטה על סמכינן לבנה

שם. כמש "כ בו' 'ולדבקה מצות  להפסיד  שלא

דהכס "ד ואמנם  זו בראיה לפקפק  יש  שעדיין  אף

התפילה  זמן  דחיית בין  לחלק  יש [שאולי 

חצות , אחר כהנים ישלברכת בהערה שכנ"ל (ובפרט

ואכמ"ל ) זה מקור על ומפקפקים שע"ז החולקים אלא ,[

מצדיקים רב' 'מעשה הקודם בגליון (בעלהבאנו

פריינד והגרמ"א בארה"ק , פה בהיותו משה ויואל 

ועוד ) האחרונות  .בשנותיו

ההתחלה בתר דאזלינן השיטות 

ונוסיף שאם ד] בתשובה שם מש"כ  לגבי  עוד 

לפני היתה הש "ץ דחזרת  ההתחלה

דאזלינן  הפוסקים מגדולי  כמה דעת הרי  חצות

במקו"א ע"ז  ציינו  כבר  הנה ההתחלה, (ים בתר 

עט) עמ' תשעד  כן,החכמה הסוברות (עי'הדעות

עתה טז בהערה  אשכחן  שכן  עוד  בזה להוסיף ויש  ,(

מגדולי [שהוא הא"ר  שיטת ג"כ  הוא שכן  עוד 

היה  החת "ס  מרן  וזקיני  המפורסמים, הפוסקים

למעשה], להלכה דבריו  על הרבה רלדסומך  (בסי'

מהרא"יסק"א) פסקי  כתב ז"ל מ"א כתב וז "ל, (סי',

בעונתונט) התפללו ציבור  מקצת  אם אפי'

שנתחדש  כיון קדיש, לומר  אין הלילה עד ונמשכה

_________________________

ל"ד)טז. סי' או"ח  ח"ז  (יבי"א הגרע "י שמציין וכמו קודש , בהררי יסודתה ההתחלה בתר דאזלינן זו דשיטה שם, הנכתב נעתיק 

בן  המהר"ם כמו זו בשיטה דאזלי פוסקים עוד יש  וכידוע נא), סי' (ליק  הגאונים בתשובות  זו לשיטה ביותר קדום מקור שיש

הירושלמי  על ענגיל לר"י הש"ס בגליוני וכ"כ קד) (סי' מבוטשאטש  להגה"ק  אברהם באשל וכ"פ  ד), סי' גדול קול (בשו"ת חביב

סמוך  שמו"ע  התחלת שמתיר סק"ד) בדה"ש  כ (סי' השלחן בקצות וכ"ה ס "ה), קי (סי' השלחן בערוך  וכ"פ נד), (אות  ברכות 

מפשיסחא  הקדוש היהודי בשם קכא) סוס "י (ח "א צבי ארץ בשו"ת  וכן חצות, אחר עד השמו"ע לגמור יוכל שלא אף לחצות

[ושיטות  הזעם בשעת  לקלל להתחיל יכול שהיה בלעם לגבי שאלמלי) ד"ה ע"א ז  (דף  בברכות  מהתוס' ע "ז הדיוק  וכידוע  זי"ע,

רסג  (סי' והט"ז ס"א) רלב (סי' המחבר מלשון כן שמדייק  הנ "ל) רלב ובסי' סק"ד פט  (סי' כהמג"א דלא בזה מקילים הנ"ל

ע"כ. התפלה. בזמן התפלה כל לגמור שחיוב שס "ל ועו"פ  ס "א) פט  (סי' הרב ושו "ע ס"ב)



תשע"ו  בא פרשת דא"ח ליקוטי 
לג 

אם  ה"ה וא"כ עכ "ל, מלהתפלל שהפסיקו אחר יום

קדיש  לומר  שאין בו  וכיוצא א"מ באמירת  נמשכו 

וכו', ע"כ, הכוכבים צאת  קודם קדיש  דצ"ל תתקבל,

דדווקא  להיפך  מהרא"י  כוונת  פשוט לי  נראה גם

אבל  יום, שנתחדש קודם מלהתפלל שהפסיקו  כיון 

דנעילת ועוד  קדיש אומרים הלילה עד  נמשכה אם

עכ"ל. אשרי , קודם יוכיח הכפורים (והביאו יום

ס"ב) רלג  סי' הטהור בשולחנו מקאמרנא .הגה"ק

הנהגת  לגבי במכתבו הדב"ח מרן לשון

השו"ע ע"פ  שהכל  מאוחר להתפלל  הצדיקים

ונוסף אגב)לצייןה ] הדברי(בדרך  מרן  לשון את 

במכתבו  זי "ע מצאנז  (הנדפס חיים

(10 עמ' הרועים ילקוט מתלמידיבספק  הצדיקים לגבי 

כי וגם וזל"ק, מאוחר  שהתפללו  הק ' הבעש"ט

הלחץ  בגודל עניים ורעה לעמו  לזכות ה' ברצות 

ביותר  לגלות הקדושים עבדיו לנו  שלח הגלות ועול

האריז"ל  כמו  הקדושים עבדיו  ע"י התורה פנימיות 

לרבים  והזהירו  הודו כולם עכ "פ ז"ל והבעש "ט

המבואר  הק' התורה פשטיות  על עבור מבלי 

בפשטיות התורה גדולי בכבוד  והזהירו  בשו"ע

גדרים  ביתר  דרכיהם היה אדרבה וגם בלבד

סיגופים  ועשו  לשער  אין  היה ויראתם וסייגים

עוה"ז  בהבלי  ומאסו  מדרגה לאיזה לבוא הרבה

הרה"ק  מאדמו"ר זה בדורינו  ראו רבים וכאשר 

ואחריהם  מזידישוב הה"ק ואדמו"ר מראפשיטץ

ומקוואות. בסיגופים נפשם שמסרו מרימינוב הה"ק

הצדיקים  וכל באמת  מסי "נ ראינו התפילה ובשעת 

מהשלחן  אחד  מדבר  סרו  לא כולם זלה"ה רבותינו 

מי ערוך השו "ע  בזמן שלא שהתפללו ומה

ואדם  הצורך שלעת יודע בהלכה שבקי

להתפלל  מותר  בזמנו  להתפלל לו וא"א החלוש 

לפניו הנכון חלוש בעת לומר  יכול כ"א לא אך ,

הדבר  כלל כלבו, באמת שדברו מי  רק  אני 

כלל. הש "ע מדברי  סרו  לא זללה"ה שרבותינו

מרן  לגבי  במכתבו תשובה הדרכי  [וכ "כ עכל"ק .

עמו התפללו הדור גדולי  שכל עצמו  חיים הדברי 

בעניננו ואמנם אחריו , פקפקו ולא מאוחר  בזמן 

בחו "ל  כהנים ברכת אין  הרי כהנים ברכת  לגבי 

לעניננו]. נוגע ואי "ז  ביו"ט, מוסף בתפילת אלא

הדרכה  מכתב

שאלה

שליט"א. ורבינו מורינו  לכבוד

כל רוצה בה' ודבוק  מקושר  להיות מאוד אני

מנסה  ואני  ובתשוקה, בחשק הזמן

הדרכה  לשמוע רוצה אני אבל ושוב שוב להתבונן

להתבונן  איך חדות  ובמילים ברורה יותר 

ותשוקה  חשק  לחדש ואיך  הנכונות , בהתבוננויות

את להחדיר ואיך  הבורא, אחרי  ורדיפה וכיסופין 

שעות 24 בו דבוק שאהיה עד  וללב למוח האלוקות

עצו וחשק בתשוקה יקשה ביממה לא אם מים,

קצרות והדרכות מילים כמה לכתוב ורבינו למורינו

מאוד , לו אודה הי"ו  ר '.... ביד אלי  ולשלוח דף  על

יש  הפסוק על בזוה"ק למש "כ שליט"א מורינו  ויזכה

עוד . ונוסף  מפזר 

תשובה

מגילהעיין ע"ב)במהרש"א יגעת(ו הגמ' שפי'

כי האמנתי הפסוק  פי על תאמין ומצאת

על  להתייגע שצריך  מאד עניתי  אני אדבר 

והדביקות רי "א יז האמונה הגה"ק  בדברי ועיין  ,

מצוותיך בנתיב המובאים זי "ע (נתיב מזידיטשוב

ט) אות  ה שביל 'ומצאתהיחוד  על להתייגע שצריך  ,

_________________________

שמצאתי יז. האמנתי גו' מאד עניתי אני אדבר כי האמנתי בקרא פירשו ועד"ז  כו', יגעתי אדם לך  יאמר אם שם, המהרש "א זל"ק



לנפשך  חכמה דעה לד

לפניך' נאמן  לבבו 'כל יחאת  בפסוק  כתוב וכבר  ,

דבקות על עצמו  שמשחיר שמי ימצאונני ' משחרי 

לעשות והעיקר השי "ת, ימצא בודאי השי"ת 

אפילו דעתו  להסיח שלא הריב"ש  בצוואת כמש "כ

הלימוד  באמצע אפי ' מרכבה להיות  אחד  יטלרגע

בנ"א  עם הדיבור באמצע הדרך כוגם והעיקר  ,

להש"י, תמידיות תפילות ע"י זה לכל לזכות

בלשון  בפה, להש "י  ודיבורים תפילות  שריבוי 

בה זי"ע)שרגיל הלקו"מ רביה"ק  שלימדנו הם (כמו

להסיח  שלא שיוכלו  המוחין את ומחזיקים מחזקים

כמו הצדיקים כל הלכו  זו  ובדרך מהדבקות. דעת

הדבקות להחזיק מוחם את שזיככו  רביז"ל שהעיד

בפשטות, להש"י דיבורים וריבוי  ההתבודדות ע"י 

פעמים ריבוי  להש"י ביום)לומר פעמים אלף (אפי'

תמיד ', בך ודבוק  אליך  קשור להיות  רוצה 'אני 

בדיבורים  ובין  בפה בין  להש"י לדבר  להתרגל ויש

נצרכים  ושניהם במחשבתו , להש "י  לנוכח

לדבר  מתי  האדם מלמדת והנשמה להדביקות ,

הענין , לפי  והכל במחשבה, ומתי בפה להש"י

את להחזיק  איך  הרוה"ק כח מקבל ועי"ז

קדושות במחשבות להתרגל יש  וגם הדביקות ,

צדקינו משיח אמר  וכבר  קדושים, ויחודים

לכשיפוצו מר אתי קא ש 'אימתי  הק ' לבעש"ט

כמוך ', יחודים לעשות  ושיוכלו חוצה, מעיינותיך 

בחי ' להעלות שצריך  זי"ע מחב"ד  אדמו "ר  ופי '

עצם  של לדרגה התחתונה עשיה בחי' 'חוצה'

מצוותיך בדרך זי "ע הצ"צ כמש"כ  (במצותאלקות

(342 עמ' הארץ ולזכך ושבתה להעלות  שצריך  כנ"ל

וכן  עשיה, בחי' שהוא מעשיות המצוות בחי' את 

של  במדרגה שיהיו  עד שבנגלה, התורה לימוד

אלקות כמבואר כאעצם בתחתונים דירה [וז"ס  ,

העצמי רצון  שהוא עלמין" כל ש "הממלא בצ"צ

_________________________

עכ"ל. תאמינו. ולא כוזב, אדם כל יגיעה בלא בחפזי כשאמרתי אבל בזה, מאד ויגעתי שעניתי אדבר, כי

הרב יח. יחידתי, שורש  לבבי, אהבת  עיני, בבת ראשי, כתר אחי, לי ואמר "יגעת וז"ל, מזידיטשוב אייזיק יצחק מוהר"ר הצדיק 

עכל"ק . מתוק. ודפח"ח  חייך , ימי בכל היגיעה עיקר זה שעל לפניך ", נאמן לבבו את  "ומצאת זה, מה תאמין", ומצאת 

מ"מיט. ית' בו עצמו לדבק  א"א הלימוד שבשעת אע"פ  ית ' בו עצמו לדבק  כדי שעה בכל מעט לנוח צריך  וכשלומד שם, זל"ק 

השינה  בעת שכמו ויחשוב דביקותו, יבוטל ילמוד לא ואם בה למחזיקים חיים עץ והוא נשמתו מצחצחת והתורה ללמוד צריך 

שעה  בכל עצמו ליישב צריך  מ"מ  רק מהם גרוע  הלימוד בעת  יהיה לא כן שלו המוחין כשנופלים וכן דבוק להיות יכול אינו

הלימוד  ובעת ית' הבורא דביקות רק אחרת  מחשבה לחשוב שלא צריך כשמדבר הלימוד בעת כנ"ל. יתברך  הבורא דביקות ורגע 

אבל  בה למחזיקים חיים עץ שהוא בתורה לעסוק  פעם בכל וצריך  כראוי, באלהות דבוק  זה ומכח הלימוד מחשבות  לחשוב צריך 

עכל"ק . וכו'. מהדביקות  לפעמים יפול שלא מאוד יזהר הדביקות על ויסמוך דברים רק כשמדבר

יחודים כ. וליחד בהשי"ת  דבוק  להיות  וצריך  ללמוד יכול אינו ואז אדם בני עם ומדבר הולך אדם לפעמים כי והכוונה שם, זל"ק

השי"ת  כי בזה עצמו את יצער ואל אחרים באופנים אותו לעבוד וצריך  כדרכו וללמוד להתפלל יכול ואינו בדרך  הולך כשהאדם וכן

לעבוד  בכדי אדם כני עם לדבר או לדרך  לילך לפניו הזדמן לכך  זה באופן ופעמים זה באופן פעמים האופנים בכל שיעבדוהו רוצה

עכל"ק . וכו'. יתברך מאתו שהוא יחשוב שיזדמן דבר שכל מחשבותיך ויכונו מעשיך ה' אל גול גדול כלל הב' באופן אותו

מתדבקת כא . אלקית  שהנפש  מה הוא שבאדם מ"ה שם וענין כו' הרפ "ח שמברר כנ"ל מ "ה שם ע"י הוא הבירור והנה שם, ז "ל

יבא  ועי"ז חשיב כלא וכולא ממש  מלבשו עוד שאין מ "ה שם בחי' הוא עילאה ביחודא בהתבוננות ותפלה ק"ש בשעת  במקורה

לס "ג  ויעלה פנימיותם וישאר מהם הלבושים שיופרדו היום כל שעשה התומ"צ ומעלה מברר הוא זה בכח ואזי באחד למס "נ

הדבר  מדברת שבהן דנוגה הדברים שהם בשבה"כ בגשמיותם שנשארים מפני לו אין תורה אפי' תורה אלא לי אין האומר אבל

ברוך  דשמ "ע  שבברכות מ"ה שם עד העולמות  עליי' היא התפלה כי בתפלה חייב אומנתו תורתו שאין מי כל לכך  כו' הלכה

שאחר  מ "ה שם מבחי' שהוא דקה דממה קול וכענין וביטול השתחואה בחי' שהוא למטה מלמעלה וממשיך  שכורע הוי' אתה

כמ"ש  סולם התפלה נק' ומה"ט  היום דכל התומ"צ ג"כ עמו מעלה הוא זו עלי' ע"י (והנה כידוע , ופד"ז  בק"ש הלב וצעקת הרעש

עכל"ק . וכו'. במ "א),



תשע"ו  בא פרשת דא"ח ליקוטי 
לה

התענוג  שהוא עלמין " כל ה"סובב את יגלה

מהרש"ב מאדמו "ר  כמבואר  (מאמרי העצמי ,

],תער"ב)

בווהש"י ויקויים שמחה מתוך לזה שיזכה יעזור 

יחשוב  לא אשר  אדם 'אשרי  אדם אשרי 

העוון  שעיקר אדם שאשרי הבעש "ט ופי ' עוון ' לו  ה'

מדביקות, הדעת  היסח הוא שלו

האמתוהעיקר בהצדיק התקשרות ידי על

בספרו נמצאים וחכמתו שכלו  שפניו 

לקו"מ קצב)עיין  דעתיקא (סי' תורה שהיא ,

השכינה  שורה ששם שתיה' 'אבן בסוד  סתימאה,

בין  בחי ' שהוא משה בסוד  הכרובים, ב' בין  הק'

שלום, של דעת  הכולל, דעת שהוא הכרובים שני

בסוד  כאחת, מתחברים הצדיקים שכל  דעת

שממתיק  דרעוין  רעוא הכולל הפדיון של הדעת

שכלול  מלא מב"ד  של אור ומביא הדינים כל

משיחין  מב' דכלול משה בחי' שהוא ממב"י 

במהרה  ברחמים ציון ה' בשוב עינינו ותחזינה

אמן . בימינו 

חנוכה  בהלכות  מורנו שכתב תשובות  כבג'

א  תשובה 

לפ "ק  ה'תשע"ו  חשוון מר כ "ז  בס "ד

שליט"א  .... מוה"ר  הגה"ח ידידי לכבוד 

אחדשה"ט 

סיפק במענה לא עדין חשון, מר מר "ח למכתבו 

ומאחר  כראוי, זו בסוגיא לעיין  בידי 

ספרא  ואין  מקופיא אשיב החנוכה, ימי קרבו  דכבר

ששלחתם. המכתב רק  תח"י עתה דמר 

בענין שאוכל א] דמי  לחדש רצה שכת"ר מה

חשדא  וליכא חבירו בבית סעודה

ראיתי וכן  שם, להדליק יכול עימו שהם כגון מב"ב

ג"כ  כתב ה' אות  בפי "א גבריאל נטעי  בספר  שגם

הטעם  דעיקר שכותב הב"ח מדברי וחיילכם כך ,

חשדא  משום דוקא הוא לביתו  לחזור  שצריך 

דאי ומבואר  עכ"ד , הדליק שלא ב"ב שחשדהו

יכול  שפיר עימו שב"ב כגון  מב"ב חשדא ליכא

פשוט  אינו ולענ"ד  כראוי , שאוכל במקום להדליק

לבטלה, ברכה הוי להמג"א והן להט"ז דהן כלל

ל  שמותר כותב ב' ס "ק בתרע"ז  רק דהט"ז  הדליק

סברה  שום אין לביתו ישוב אם אבל שם, כשישן

שמעכב  דמשמע ברחוב כמדליק והוי  שם שידליק

הט"ז  בדעת  שכתב גבריאל כנטעי  ודלא בדיעבד

המג"א  רבינו  דגם ועוד בדיעבד, מעכב שאינו 

חבירו בבית שאכל מי אבל ז ' אות  בתרע"ז כותב

בסי ' ועי' ומסים בביתו, להדליק צריך  באקראי 

בסי ' ח' סעי' אין שלפנינו פלא והוא ח', סעי ' מ"ט

עמוד  ו' מאמר  מוהרצ"א בחידושי  ומצאתי  מ"ט,

נ"ד אות  מונקאטש )רנ"ט שלו(בדפוס דהגירסא

יש  דשם ז' סעיף  ת "ט בסימן  ועין היה במג"א

ממקום  שמודדין  עירוב מדידת  לענין  הלכה

אצל  באקראי אוכלים התלמידים ואם שאוכלין

דאכילתם  לינתן  ממקום אלא מודדין  אין  בעה"ב

מציין  המג"א שרבינו  וכיון  עכ"ד , אקראי, הוא

כמו חשדא משום רק דאינו משמע זו  הלכה

אקראי בית  דאין כללי דין  הוא רק  מהב"ח דמשמע

לט"ז  הב"ח בין  מחלו ' דהוי  נמצא כלל, ביתו  נחשב

לבטלה, ברכות ספק  והוי לא ומג"א הב"ח (ואפי'

כך רק לברך שמותר חשדא אין שאם מדבריו מפורש 

ויכול חולקים ומג"א שהט"ז כיון אבל  דבריו משמעות

דברי  שמציין כן כיון הב"ח שגם לומד  שהמג"א להיות

ועכ"פ  הב"ח בדברי כן דלמד משמע זו בהלכה הב"ח

נפקא) לא ספיקא .מידי

_________________________

יאבדו.כב. שלא עתה ונדפסים בשעתם נדפסו לא



לנפשך  חכמה דעה לו 

ואין רס"ג ב] סי' התניא בעל מרבינו ראיה

הב"ח  כדברי  שהכריע וט"ו  ט' סעי '

שמי פ"ד  בסי' והמהרש "ל כהמג"א שפוסק ממה

לענין  בפרוטה להשתתף צריך  אין מב"ב שהוא

לבעל  פרוטה ליתן  יכול מב"ב אינו ואם שבת  נר

ראיה  להביא אפשר  וממילא ט' סעי' עיי"ש הבית

שבת נר לענין ביתו  נקרא אחת בסעודה דגם

הוי לא והמג"א להט"ז  ולכאורה נ"ח, לענין וה"ה

וי "ל  הט"ז , כלשון  ברחוב כמדליק אלא ביתו כמו

שמבואר  שבת  נר  דשאני  משם ראיה שאין

הצורך  שבשעת י "א סעי ' רס"ג סי' הרב בשו"ע

שהשמש  בתנאי בביהכנ"ס  גם להדליק יכול

נרותיה, לאור האכילה מצרכי  דבר שום ישתמש 

דגברא  אקרקפתא חיוב הוי  שבת דנר מזה מוכח

לצורך  לזה שישתמשו  בתנאי  רק שהוא מקום בכל

ואינו בזה משתמש  אינו  הוא אפילו שבת  אכילת 

להדליק  חייב הלא חנוכה בנר אבל כלל, בביתו 

בעראי ביתו  נקרא לא והט"ז המג"א ולפי  בביתו 

שם, שישן הט"ז לפי  דשאני רק לתרץ (ואין

רבינו  חילק דלא בביהכנ "ס קנין לו יש דכ "א בביהכנ"ס

לכל השייך  ביהכנ"ס או פרטי ביהכנ"ס זה אם שם

.העיר)

ולהמג"א כמבואר ג] ביתו הוי  לא עראי שבית

יש  ז ' סעי ' ת "ט בסי' עירוב בהלכ '

ישן  אם ולכאורא נ"ח, לענין ביתו נקרא מתי לעיין

וכמו כביתו , שנחשב הט"ז לדברי  יודה הוא גם שם

משם  מודדין  עראי  בבית בשבת ישן אם בעירוב

תחומין .

ידועים  בביה"ל ד] המובאים חדש  הפרי  דברי

שאכל  במקום בד "ה בתרע"ז 

להדליק  שצריך חנוכה ימי לח' בקביעות  דההולך

בשם  מביא ג' ס "ק פ"ו בח"ה יצחק  והשבות  שם,

יכול  רצופים ימים מד' דרק  אליישיב הגרי"ש

חדש  הפרי  כוונת אי "ז  ולענ"ד  מקום באתו  להדליק

מקום  באותו  להדליק יכול והב"ח להט"ז דגם כלל

עי ' זמנינו  פוסקי כל כן  פסקו וכר  אחת  לילה אפילו 

ודעת כ "ג סי' חנוכה תודה בשלמי מובא חז"א

קרליץ  והגר"נ וואזנאר  והגר "ש אויירבאך הגרש "ז

להחמיר  דראוי  שכותב הדר חובת  כבעל ודלא

לא  הפר"ח כאילו ההדלקה שעת  עד  בביתו שישאר 

חנוכה  ימי  ח' לכל בההולך  אלא דבריו  אמר

והמג"א  הט"ז על חולק אינו דהפר"ח ופשיטא

שביום  שאף  הפר"ח של החידוש ועיקר והב"ח,

ובזמן  בביתו עראי  אכילת  ואוכל בביתו  נמצא

נמצאים  ב"ב דאין  כיון בביתו להיות  יכול ההדלקה

חייב  לפיכך לב"ב ההיכר שכל האידנא וכ"ש  שם

פשיטא  אבל בקביעות  שם שישן במקום להדליק

זמן  מתחילת  אחד  לילה נמצא אם דעתו לפי  שגם

שאין  פשיטא שם וישן השינה זמן  עד ההדלקה

רק  להדליק שחייב ופשיטא והמג"א הט"ז  על חולק 

בברכה. שם

בסימן אצל ה ] שסועד מי  שבת נר  לענין רס"ג

הגריש"א  בין  מחלוק ' יש חברו 

שלא  כב"ב נחשב אחת בסעודה אם להגרשז"א

שבת שמירת  דספר בפרוטה, השתתפות להצריך

צריך  דאינו  א' הערה פמ"ג פוסק  כהלכתה

יצחק  שבות בספר  ולהגריש "א בפרוטה להשתתף 

מי על דרק בפרוטה להשתתף  צריך י "ד  פרק

דלא  זה התר  יש  בקביעות  שולחנו על שסמוך 

שכל  כיון  ולכאורה בפרוטה, להשתתף  נצרך 

שמדבר  בתרע"ז  המהרש "ל מדברי זו הלכה

בקביעות דווקא הוא שולחנו  על שסמוך  מאדם

מהבעל  הגרשז"א לשטת ראיה להביא יש  אבל

אמורים  דברים במה ט' אות רס"ג סי ' התניא

שולחן  על סמוך הוא אם אבל משלו  שם דאוכל

הבית בעל של בנרו ויוצא כב"ב נעשה הבעה"ב

ומשמע  כלל, בפרוטה עימו  להשתתף  צריך  ואין

ב  אוכל אם דאפילו  אצל מבעה"ת  אחת  שבת

שאורחים  הדרך הוא דכך כב"ב נעשה בעה"ב

די "ל  ראיה משם אין אבל אחת , לשבת  באים

אצל  השבת כל שם ואכל דישן  התם דשאני 

אחת סעודה רק  לאכול אם דבר  לא אבל הבעה"ב



תשע"ו  בא פרשת דא"ח ליקוטי 
לז 

אינו כזו דבאופן מודה הוא שגם להיות  יכול ובהא

מועיל  אבל בפרוטה להשתתף וצריך  כב"ב נעשה

ומג"א  הט"ז שיטת  לפי  גם בפרוטה השתתפותו 

שבת נר  לענין  ביתו  צריך  שאין  כיון  תרע"ז סי'

בסעודה  דאפי' הגרשז "א דברי ולכאורה כנ"ל

דאין  תרע"ז מסי ' לגמרי  מופרך  כב"ב נחשב אחת 

חבריו אצל אחת  סעודה שאוכל די  אחד פוסק 

רק  מיירי הב"ח דברי לפי דגם כב"ב דנחשב

שאוכל במקום כיון שמדליק  שלו בית (שנחשב

של מב"ב שהוא נחשב לא עדין אבל שם שאוכל 

רוצה  ואם בעיסתן בקביעות שחלוקים כיון בעה"ב

היה  ואם בפרוטה, להשתתף צריך  עימו יד "ח לצאת

כלל ) להדליק צריך  היה לא כב"ב שנחשב נחשב ולא

בעראי סעודה שסועד  דמי  פשיטא ממילא כב"ב

באם  אלא בנרותיו יוצא אין בשבת  חבירו  אצל

בפרוטה. עימו  ישתתף 

מבני  שליט"א ו ] ישראל ר' הרה"ח היקר 

מסופקים  אתם שעדיין  שמעתי

תשע"ה  החכמה בים שנדפסה התשובה לענין 

רישא  פסיק דהוי וחושש  וויפ "ס הביב"י  לענין 

עמוד  בתשובה ביררתי כבר  אבל ליה דניחא

י "ט  ס"ק  ש"כ  ס"ס  מהמג"א דמוכח רמ"ה,

בו יש רק סחיטה בלי  בו  לקנח אפשר דאלונטית

דבכל  כספוג ודלא סחיטה, לידי  יבוא שמא איסור 

סי ' צבי בהר מוכח וכן  רישא, פסיק בו  יש  אחיזה

דנייר  שסובר למי  דאפילו  ס"ע ח"ב ובאג"מ ק"צ

רישא  פסיק  אינו  בו כשמקנח בגד  כמו ממש הוא

רישא, פסיק לידי  יבוא שמא חשש  רק  דש  של

כל  כן  ואם הנ"ל מהמג"א כן מוכח ולכאורה

לא  דרבנן  ובתרי  דרבנן  באיסור הוא השאלה

בים  עוד ועיין  שם, צבי  בהר  כמבואר  גזרו 

בדרבנן  דמותר רישא פסיק  ספק דהוי החכמה

דפסיק  רכ "ג בעמוד  עיי "ש  ועוד ליה בניחא אפילו 

לפי דרבנן בשלשה מותר ליה דניחא רישא

עיי"ש  בעה"ת  ורבינו  מרבבה והדגול המג"א

ואכמה"ל. באורך

ב  תשובה 

בס "ד 

לפ "ק  ה'תשע"ו  טבת  ח'

שליט"א  .... מוה"ר  הגה"ח ידידי לכבוד 

אחדשה"ט 

אכ בדעת בענין  והב"ח בסעודה המג"א סנאי

להוכיח  רוצה כת "ר  הנה בארעי, אחת 

שאוסרים  הסיבה דכל תרע"ז בסימן הב"ח מדברי 

משום  רק  הוא בארעי  שם שסועד במקום להדליק

כגון  חשדא שאין  במקום כת "ר  טוען וממילא חשדא

במקום  לכתחילה להדליק  מותר  שם נמצאים שב"ב

לומר  גדול מקום יש ולענ"ד עכ"ד , ארעי, סעודת

אסור  איתו נמצאים ב"ב אם אפי' הב"ח לפי שגם

חשדא  שעיקר כיון ארעי סעודת בבית  להדליק לו 

עמו. ב"ב שאין בזמן

ס "ס ואפרש בטור דאי' מה דידוע שיחתי 

התרומה  בעל ספר בשם תרע"א

הונא  ר ' של דין  אין  בבית שמדליקים הזה שבזמן

ע"א) כ "ג  צריך (שבת פתחים ב' לו  שיש שחצר

בעל  בשם הטור  ואומר חשדא, משום והטעם נרות 

לחוש  אין בבית  שמדליקים שבזה"ז  התרומה

מצדד  הטור  אבל ע"כ , אחת  בהדלקה וסגי  לחשדא

דאנן  כיון שהרי בזה להחמיר  שיש בעצמו 

שלא  רואים והעוברים הבית בפתח מדליקים

פוסק  הרמ"א רבינו אבל חשד, ואיכא הדליק

ממש  בפנים מדליקין דכולם דבזה"ז  ס"ח בתרע"א

אין  פתחים הרבה עם חצר לו יש  אם אפילו 

ט' אות  בדרכ "מ וביאר ע"כ , בפנים אלא מדליקין

ויש  מבפנים הפתח על מדליקין היו הטור דבזמן

הבית שבתוך מה נראה דלפעמים לחשד  מקום

נר  השני  בפתח יהיה לא ואם פתוח שהפתח

דהרמ"א  בזמנו  דהיינו  בזמנינו  אבל בו  יחשדו

בנר  ודי  כלל חשד שייך  לא ממש  בפנים שהדלקו

ע"כ . אחד 
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יש ולכאורה  תמיד לא הטור  בזמן  גם דהלא קשה

כלל  מביתו יוצא אין  דלפעמים חשד

הפחות לכל הטור  בזמן וא"כ פתחו  כלל פותח ולא

הטור  צריך  היה כלל פתחו  פותח שאינו בזמן  גם

ועוד  א', בנר שמספיק התרומה בעל כמו  לפסוק 

הדלקת בזמן  משתמש  אם לפסוק  צריך היה הטור 

פתחים  בשאר ולא בו שמדליק בפתח רק נרות 

דין  דאין ש"מ א' בנר שסגי  התרומות כבעל הלכה

יש  אם רק  חשד  הזאת  במציאות  יש אם חשד 

כזה  באופן אפי' לפעמים, ואפי ' חשד  חשש בכללות 

חשד . מדין  להדליק חיוב יש  שבכללות כיון  חשד  אין 

שמשוה וכן ז ' ס"ק  תרע"ז סי ' המג"א מדברי מוכח

והשא  ע"ג, סי ' יוסף והשארית הב"ח ריתדברי

עיקר  לינה מקום בארעי  דכשאוכל ליה פשיטא יוסף 

וא"כ  איתו  נמצאת שאשתו  מה יועיל לא דבריו  לפי

הבין  ע"כ הב"ח לדברי שיטתו משוה שהמג"א כיון 

ע"כ . כן , הדין  הב"ח לפי שגם

מסוגיא ברצוני באורך  לכם לכם לכתוב היה

בית וחובת  גברא חובת מדין  דחנוכה

עתה  מונח ואיני  השעה עברה בעווה"ר  אבל

בפ "א. הענין להשלים כוח לי יתן  ה"י  בענין ,

וכט"ס  הדוש "ט ידידכם

ג  תשובה 

בס "ד 

– שבט לאמר ר"ח התורה את באר משה הואיל בו יום

שליט"א  ... ר' הרה"ג לכבוד

אחדשת "ה 

שרציתם קבלתי  מה לו , ותשו"ח היקר מכתבו 

את שמשוה במג"א שהפשט לומר 

לשארית שגם הב"ח, עם יוסף השארית דברי 

שהוי משום שם להדליק יוכל עמו  אשתו  אם יוסף 

קבע.

יש לענ"ד סברא שאיזה כלל, נראה אי"ז

כשישן  ובשלמא קבע, עושה שאשתו 

שאשתו סתם אך קבע, ונהיה ביתו  נקרא שם

סימוכין  להביא ויש  קבע, נקרא אי"ז שם אוכלת 

יוסף  פרדס  מספר  שמות )לזה פר' שמביא (ריש

המג"א שיטת  לגבי  שכתב חיים שדה (תצו מספר 

מהרדב"ז סק"ז) עג )שמביא סי' דבעוקר (ח"ב שכ '

לחזור  דעתו אפי ' אשתו  עם לחו"ל מאר "י  דירתו 

על  סמוך  שדוקא השד "ח ע"ז וכתב מהני , לא

אין  אחרים שולחן על בסמוך אבל עצמו, שולחן

מהני לא עמו  שאשתו וחזינן  עמו , אשתו מהני 

יפות בפנים שההפלאה ואף  אחרים, בשולחן

צ"ל  הרדב"ז  כשיטת  באו  וביתו מאיש  מדייק 

כל  אלא יוסף  בבית  אכלו שלא סובר  שההפלאה

שולחן  על באוכלים משא"כ  עצמו , בשולחן  אחד

אשתו, בגלל כקביעות  נחשב לא לכו"ע אחרים

משוה  שהמג"א שכיון  הנ"ל דברי  על אחזור  וע"כ 

יוסף  שלשארית  כמו  הרי הב"ח עם יוסף השארית

באופן  ואף להב"ח, גם כך שם להדליק  אסור

בברכת חשד, יש שבכללות כיון  חשד  שאין

לבו משאלות  ומילוי  דשמיא וסייעתא הצלחה

לטובה.

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך



מוהר"ן לט חיי

מוהר"ן  חיי

פו  אות

ו) אות חדשים סיפורים נושאים לפי  (בחיי "מ

של תקס"ט, אחד קבוץ שהיה  לו , חלם 

גדול  שהיה אחד, מנהיג  עם יהודים 

כל  את להרג גזרה וגזרו בעולם . מאד

שצריכין  עצה , על נפל והמנהיג היהודים ,

לו וגלח אמן, וקרא והלך לערל. עצמו לשנות

שהוא  נתברר כך ואחר  הפאות. עם הזקן

בושה  כמה  הנ"ל. הגזרה כלל נגזר שלא שקר ,

לו אפשר  היה  לא בודאי  מנהיג , לאותו הגיע 

לעקור והוצרך העולם , לפני  להתראות

שוכרין  ואיך הפתח, מן יוצאין ואיך ולברוח.

בושה  לו  היתה  בודאי בזה, וכיוצא עגלה

לבאר, אפשר  אי אשר מאד, גדולה וכלמה

עד  ערל, אצל זמן איזה לישב הוצרך ובודאי

זקנו . שיצמח

דמים כשפיכות בושה

צריך בחי 'א ] היא מאוד  גדולה שבושה לדעת

את מבייש  וכשאדם ממש , מיתה

שיטת שישנם עד ממש, דמיו שופך הוא חבירו 

אביזרייהו היא פנים שהלבנת  ראשונים כו"כ

חבירו, פני להלבין ולא ליהרג שחייבים דשפיכ"ד 

עצמו  שיפיל לאדם דמוטב מתמר דילפינן בחז"ל (כדאי'

ברבים) חבירו פני מלהלבין האש ובלקו"מלכבשן (סי',

בישראל רס) שיהא ח"ו  הצורך שכשיש  מובא

מ"ן  העלאת לשם דמים בזמן שפיכות  שהיה (כפי

מלכות ) הרוגי לבזיון עשרה נפשו מוסר הצדיק  הרי 

ממש . דמים שפיכות  כמו הר "ז  וכו '

עקד"ה הריגה של הזכות גודל 

ויש  קידוש ב ] על לההרג של הענין  גודל לידע

משרים  במגיד  בב"י וכדאי ' ה',

וכמו ה' קידוש על ליהרג לזכות  סוף  בלי  שהשתוקק 

להשרף  שלו  הבשר  שיזכה המגיד  לו שהבטיח

מביא  זי"ע והצ"צ לזה, משתוקק שהיה כמו עקד "ה

מקבל  זכות  שום לו אין אפי ' עקד "ה שנהרג שמי

חייו ימי כל הש "י  את  עבד כאילו קדושה אחד ברגע

הגשמיות. בהתפשטות

עקד"ה כשריפה באמונה  הבושה קבלת 

ואי' המקובל ג] מהרה"ק שנדפס  החדש בספר 

ישע  בגדי בעל פרירו  אהרן ר' האלקי 

מקבל  ואתה ברבים אותך מבייש  שכשאדם שכתב

ולטובתך  ית "ש  מאיתו שהכל באמונה זאת

על  ונשרפת  לאש  שנכנסת  כמו זה אז באהבה,

ימיו כל הב"י שהשתוקק לאור וזכית  ה', קידוש

עקד "ה, לישרף שזכה מולכו שלמה ר' כמו לישרף 

בחיים  שנתקדש  יותר זכה שהב"י בספה"ק ואי'

יכול  יהודי  וכל עקד"ה הנשרף כמו גופו לקדש חיותו

אותו שמביישים בושה כשמקבל לזה לזכות

ובאהבה. באמונה

קהלה למנהיג בבושה המיוחדת  הטובה 

וכל כבוד ד] איזה לו  ויש קהלה שמנהיג מנהיג

ח"ו לו לקחת  עלול הכבוד  הרי  בעוה"ז 

מליצה  בלשון זי "ע הח"ח וכדברי העוה"ב, כל את 
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ששאר  בזה ופירש  שבת  של קוגל כמו  הוא שהכבוד 

היות עוה"ב בשכר  כ"כ  פוגמים אין הנאות

אך  רוחני , הוא עוה"ב ושכר גשמיות הם שההנאות 

של  שכר  מעין והוא רוחני  עצום אור הוא כבוד

בכל  פוגם זה עצמו  לכבוד כבוד  והמקבל עוה"ב,

מתנגד  איזה לו  ושולח עליו מרחם והש "י  עבודתו,

תיקון  הוא הביוש  ואז  אותו , ומבייש  עליו  שחולק

לש "ש, שלא שקיבל כבוד המקבללאיזה (משא"כ

אלקי  כבוד הוא כבודו אז בלבד  הש "י לכבוד  הכבוד

בלקו"מ) כדאי' הנשמה חלקי בזה לו ויכול ומוסיף ,

היה  רביז "ל פה שמדבר  הזה שהמנהיג  להיות 

בושות בכ "ז וקיבל רביז"ל כלשון  מאד" גדול "אדם

כראוי, קיבל שלא הכבוד כל את תיקן שבזה כאלו

שזכה  כמו  הבושה ע"י  שזוכה גבוה יותר  ועוד

כותב  זי"ע מקאמרנא והרה"ק  עקד"ה, להישרף 

מופלא איזה לשון  בזה יש  וודאי פשט ע"פ מובן (שאין

שמיסוד ) הברכה היכל ספרו שבסוף בהוספות 

יותר  למדרגות  להגיע יכול באהבה בזיונות שמקבל

ממדריגת גבוה ויותר  וחביריו, מר "ע גבוהות 

.אהאריז"ל 

זה בענין מעשים  כמה

והיה  ר'ה] גדול עובדה"י האחרון בדור יהודי

ז "ל אייזנר חי'גד'ל דישיבת  (משגיח

בת"א) הבדלה הרי"מ עשה ההבדלה שבעת

כל  את וקלקל שלו  הזקן את  ושרף  גדול בדביקות 

את וקיבל לישיבה נכנס  ולמחר שלו, פנים התואר

ראו וכן  דבר, אירע לא כאילו באהבה הבושה כל

הבושות את  שקיבלו  חשובים אנשים הרבה אצל

עי "ז , שמזדככים כמה להשיג וא"א גדולה באהבה

מזה  להם ויש  השערות , להם שנופלים חולים יש  וכן

יכולים  אזי החולי, צער מלבד גדולות  בושות ג"כ

אם  אלו שבושות  זו בידיעה להתחזק  הרבה

נחשבות הש"י ובאהבת  באמונה אותם מקבלים

איזה  פגשתי  ופעם עקד "ה. שנשרפים כשריפה

גופו שכל מאוד נוראה מחלה וקיבל צדיק  אברך 

ושאלתיו לדבר  יכול היה ובקושי ה"י , ממנה נשדף

מתהפך  איך  מרגיש  אני לי  וענה מרגיש, הוא איך 

למדתי ומאוד  העליון , החשמל לאור  שלי הגוף 

באהבה  גדולים יסורים שקיבל איך הזה מהאברך 

מאוד , מופלא באופן 

בזיונו 'ישמע  ע "י תשובה ימי - השובבי"ם  ימי

וישתוק' ידום

וימים ימיו] הם השובבי"ם, שבועות  של האלו

התשובה  מדרכי  ואחד  להש"י, תשובה

רביז "ל וכמ"ש הבושה, דרך  ו')הוא (בתורה

ולאו וישתוק', ידום בזיונו 'ישמע ע"י היא שתשובה

אלא  עתה, עד שדברנו  כאלו  נוראות בושות דוקא

שמובא  כמו  הרבה, פועלים קטנות  בושות אף

ולא  נורא ענין איזה לפעול שרצה הק' מהבעש"ט

בקריאת טעות איזו  לו  שהיה עד לפעול יכול היה

נתעלה  באהבה שקיבלה זו טעות וע"י המגילה,

שרצה. הענין  לפעול  יכול היה ואז  כ"כ 

ובאמונה באהבה  שמקבלים קטנים ביסורים 

גדולים מיסורים נפטרים

וכן לוז] שיש  כמו קטנה בושה איזו לאדם כשיש 

ח"ו לילך אסור  וכדו ', בהלכה טעות איזו 

שעובר  וצער בושה שכל לידע אלא הש"י עם בקרי 

ועוזר  לטובתו וזה מהש"י, בהשגחה זה האדם על

קטנים  יסורים בכל יהודי  כל וכך  הצדדים, בכל לו 

פרטית בהשגחה שהמה לידע יש עליו שעוברים

יסורים  עליו לבא צריך שלא ניצל ובזה לטובתו ,

_________________________

ושמחהא. גדולה טובה לך ויהיה ושתוק  "תיסבול טו"ג) רז  דף  פנינים אמרי לקט  הספר (חתימת שלא זל"ק  מה השגה  ותשיג
וחיבה באהבה וגדופים  חרופים שתקבל בעת האר"י ממרן תשיג ויותר  וחביריו ר"ע מלא השיג  לבך  ויהיה דעת וחלישות

עיי"ש. עכל"ק וכו' הש"י מאת מושגח והכל וכו' ותפלה ותורה הש "י ודביקות  ישראל ואהבת  וחדוה אור



מוהר"ן מא חיי

ביסורים  התיקון כבר שעשה כיון  יותר גדולים

ואהבה. באמונה שקיבלם הקטנים

בשלג ואי' ההולך שהאדם זי "ע עינים מהמאור

צער  קצת  לו  ויש  מזה יסורים איזה לו ויש 

כל  על כפרה הזה השלג שיהא לומר צריך  מזה

הפסוק  ולומר הדב"ח עוונותיו, בעל  ממרן (המקובל

לאומרו) אז זי"ע חטאתי ', לכל ושא ועמלי עניי 'ראה

באמונה, תלוי  והכל שלג, גלגול כמו  השלג נחשב

על  מצוותיך  בנתיב מקאמרנא הרה"ק  וכדברי 

יסורים תכלית היכן עד  א הגמ' שביל  האמונה (נתיב

ג איזובאות  שתקבל שמיד  באמונה, תלוי  והכל (

_________________________

הוא ב. מאי המפרשים, בו ונתקשו השם", בחילול מזיד וא' שוגג אחד בגלוי, ממנו נפרעים בסתר שמים שם "המחלל שם, זל"ק 

אש, להבת ישראל אור הבעש"ט אלקי מרן דברי פי על חסד" "נצר בחבורנו ובארנו למזיד, שוגג ישוה ולמה בסתר, השם חילול

"אין  ש "ס  וביאור בדוד, האמונה או הכפירה הוא מאי ובדוד", בהשם שכפרו עד ישראל גלו "לא ש "ס  ביאור ממורי דשמעתי

עד  עולמו, קיבל יסורין, בלא יום ארבעים עליו שעברו "מי בש"ס דמבואר בלבד", מלכיות  שיעבוד אלא לעוה"ב העוה"ז בין

בלא  יסורין אין "הא ועוד "תכלית ", לשון זה מאי והקשה אחד", בידו ועלה שתים ליטול לכיס  ידו המושיט  היסורין, תכלית  היכן

פרטית  בהשגחה המאמין כי יחיה" באמונתו "צדיק כי  מורי וביאר ועון, חטא ולמרק עון לכפרת נחשב יהיה שזה ס"ד וכי עון",

קטן  דבר והן ומיוחד, יחיד וב"ש, ב"ה סוף  אין מהשגחת  ית', ממנו הוא אדם של מאורעות  כל כי ורגע עת  בכל ויודע  הש"י של

לעצמו  שקרא שמו בכח ומיוחד יחיד סוף, אין הארות  בכח שמיא, דמלכות דמלכותא "דינא" אדנ"י, צדק , בדין הוא הכל גדול או

עצמו  על ומקבל תשובה, ועושה מהשם, ופחד חרדה ומתמלא נתחרט ומיד שחטא, חטא איזה  לסיבת  שהוא ובודק  ומעיין מלכות,

"תכלית  זהו אזי ממנו, שנעלם דבר הוא אם שחטא, חטא איזה עינו שיגלה הרצון מבעל ומבקש  לעולם, זה דבר עוד יעשה שלא

ומוחלין  חמורים, ביסורים עוד יתייסר לא בתשובה, ושב קלים ביסורין מרגיש  שזה וכיון וכיון תשובה, לעשות  שתכליתן היסורין"

עיקרן  שהרי היסורין, כל תכלית הוא קלים יסורים על ית ' בו מחשבתו ומדבק  בו, וחוזר מאמין, שהוא מאחר הכל, על מיד לו

בתשובה  ושב זה, לו נזדמן חנם על שלא ומאמין, מרגיש תיכף המושיט  זה ואם הש "י, לפני שלימה בתשובה האדם שישוב הן,

שעושה, שלימה תשובה ידי על בודאי ונתכפר עון לכפרת  נחשב אזי ומתחרט , חטאו לסיבת  הוא שזה בודאי יודע הוא כי שלימה,

ובחינות  וירחמהו", השם אל "וישוב ויתודה, יודה שבהכרח עד חמורים, גלוים ביסורים נידון מרגיש " ואינו "שוטה הוא אם אבל

ברכה  כל על "מרומם למרום" עיני "דלו "דוד", של ראשונה דל"ת  בחינת  הוא אין, שנקרא סוף אין אור כי "דוד" נקראין אלו

מרצון  מושגח  הכל וענייה, דלה סוד דל"ת אל פרטית השגחה וא"ו הנקרא וחיות  שפע סוד נמשך  וממנו עליון, אין ותהלה",

ושוכח  בזה, קלים, ביסורין נידון אזי "דוד", ובהשגחתו בהשם מאמין וכשהוא חלילה, מקרה וגדול קטן  דבר שום ואין המשגיח ,

קטנה  תנועה כל על יתברך  השם של פרטית בהשגחה מאמין ואינו מקרה, שהכל בדעתו סובר אפיקרוסות, ידי על או מהש"י,

זה  של והנהגה מלכות, הזה בעולם כי הענין רק אדנ"י, שמים מלכות בדין כופר כי "דוד", ובבחינות  בהשם כופר נקרא וגדולה

רוח  את  אז אשר המשיח  ולימות  אדם מבני יתברך השגחתו עניני ומסתיר המכסה הקליפה, אל ומשועבד מכוסה הוא העולם

שמים  שם שעושה בסתר שמים שם המחלל  יובן ובזה ותנועה פרט בכל היה הש "י השגחת  כי יתגלה אז הארץ מן יעביר הטומאה

אלהים  בהשגחת כופר שהוא מכפירתו יודעת  בריה שאין בסתר והוא כבודו הארץ כל מלא שהש "י מאמין ואינו חלילה וריק  חלל

קטן  דבר שום שאין פרטית  בהשגחה וכופר שמים שם מחלל שהוא וכיון אחרים אלהים ועבדתם שסר תיכף וסרתם נאמר ועליו

פרטית  בהשגחה עליו שמכריזין עד קטנה מכה אצבעו נוקף  אדם שאין שמים מלכות  בדין כופר כי ובדוד בהש "י וכופר מקרה

נשא  לבני אונאה דעבדין כיונים והשגחתו עיניו צלחה רשעים דרך שרואה מחמת אליו בא זאת וכפירה פתגמין עירין ובגזירת

לבו  על ישים לא מרגיש  שאינו שוטה או כופר שהוא כיון קלים בדינים נידון שיהיה אפשר אי מאמין ואינו כופר שהוא וכיון

ישראל  גלו ולא עוניו על בהשגחה לו שבא להודות  מוכרח  שיהיה בגלוי ממנו נפרעין ולכן קלים בדינים חטאיו על בתשובה לשוב

שוגג  ואחד המר ובגלות ומרים קשים ובדינים בגלוי ממנו נפרעין ולכן קטן דבר כל על פרטית בהשגחה שכפרו עד המר בגלות 

פרטית  בהשגחה שכופר אחר כי קשים בדינים ממנו שנפרעין לזה שוה פרטית  בהשגחה במזיד כופר מזיד או מרגיש שאינו שוטה

עכל"ק . אמן. אלהותו ואמונת  בדביקות  וישמח  יחיה באמונתו וצדיק  קשים ובדינים בגלוי הפרעון יצטרך  לשוגג גם
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בקדושה  אותך  לקדש  מהש "י  אש  שזה תדע בושה

לאדם  קשה וזה התיקונים, כל הכוללת  נוראה

האדם  וצריך לכעס , האדם נכנס  כלל שבדרך 

איזה  לקבל רגע בכל מוכן  ולהיות  ע"ז להתפלל

ואז  שלימה, ובאמונה באהבה בושה איזו  או  יסורים

באופן  התיקונים כל את איתנו  גומר  הש "י  בודאי 

לתקן  הנצרך  כל את  לתקן  שנזכה ויה"ר השלם.

יתוקנו העוונות  שכל מעולה היותר באופן

התורה  עמל של וביסורים מאהבה בתשובה

גופי כל בחז"ל, כדאי ' ליסורים ג"כ  שנחשבים

וכדאי ' בתורה, שעמלו  מי  אשרי  נינהו  דרופתקי 

י -ה  תיסרנו  אשר הגבר  'אשרי עה"פ  זי "ע מצדיקים

לצאת אפשר  התורה"ק שע"י תלמדנו' ומתורתך 

בב"א. ברחמים לגאולה ונזכה יסורים, יד"ח ג"כ



פלא  עשה הא'ל מג אתה

פלא עשה הא'ל  אתה מאמר

ועול שמים  מלכות  עול  קבלת ענין צ"ב א.

דאוא"ס  הפשוט היחוד  במקום תומ"צ

דבריכבר בביאור בס"ד  בארוכה דברינו באו

הבחנות הב' בענין ג' שער  החיים הנפש

לבאר  באנו עתה של על אכן ו 'מצדנו ', 'מצדו'

מלכות עול קבלת  חיוב בענין  ביאור תוספת בע"ה

כיון  דלכאורה שמע, דקריאת אחד בתיבת שמים

כפי הנעלה היחוד לכוין גרמא הזמן  הזאת  שבעת

מושלל  פשוט סוף אין אור  בהיותו  - 'מצדו ' שהוא

כקודם  החלל כל את וממלא דרגין  חילוקי מיני  מכל

והזמן , המקום מגבולי למעלה הגבה העולם, דנברא

ענין  זה במקום להבחין יתכן  איך  ממש , זולתו  אפס 

אלו שכל ומצות  תורה עול וקבלת  מלכותו קבלת

והנה  והזמן , המקום גבולי תחת מיוסדים הענינים

קבלת חיוב מצות עיקר  דאדרבה, הרואות עינינו 

בזה  בעומדנו  ודייקא הפסוק , בזה נרמז  מלכותו

ועול  מלכותו קבלת חיוב זמן  עיקר  הוא הפסוק 

בשמים  ולמטה למעלה ויחודו ומצותיו  תורתו 

זה  שהלא פלאי, והוא כו', סטרין ובכל ובארץ

- הפשוט דהוי "ה עילאה יחודא דאיהו - היחוד

זולתו ' 'אפס  כי  עד  המציאות כל מעיקרא שולל

לכאן . אלו כל ענין מה ולכאורה ממש,

דעיקר וביותר שמעינן הגמרא דמדברי יפלא

דוקא  הוא שמים מלכות  עול קבלת  חיוב

ברכות וכדאיתא שמע, של ראשון  י"גבפסוק (דף 

עד ע"ב) אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע רבנן "תנו 

יתיב  הוה ירמיה רבי וכו ', הלב כוונת  צריכה כאן 

מאריך  דהוה חזייה אבא, בר  חייא דרבי  קמיה

ולמטה  למעלה דאמליכתיה כיון  ליה אמר טובא,

דעיקר  הרי  צריכת", לא תו  השמים רוחות  ולארבע

כו', להמליכו הוא שמע של ראשון  פסוק כוונת

שם  אמרו  וכן  שמים. מלכות  עול עליו לקבל והיינו

זו אחד  ה' אלהינו  ה' ישראל שמע רבנן "תנו  להלן

בשעה  וכו', הנשיא יהודה רבי של שמע קריאת

מלכות עול עליו  מקבל פניו על ידיו שמעביר

ע"א י"ג דף  מינה לעיל שם ובמשנה "אמר שמים".

שמע  פרשת  קדמה למה קרחה בן  יהושע רבי

שמים  מלכות  עול עליו  שיקבל כדי שמוע אם לוהיה

מצות". עול עליו מקבל כך ואחר  תחילה

מלכותהרי עול קבלת חיוב דעיקר  זה מכל לנו

והא  שמע, של ראשון  בפסוק נתקן  שמים

עול  לקבלת  שורש  הוא מלכותו עול דקבלת ודאי 

יחודא  על מורה זה שפסוק וכיון ומצות , תורה

זולתו שאפס באופן הפשוט סוף  האין  דאור עילאה

הא  הפסוק, לזה זה כל שייך  איך 'מצדו ', הנקרא

וגו ' שם הרוך  בפסוק זה חיוב לקבוע ראוי  היה יותר 

תתאה. יחודא דאיהו

החיים וביותר הנפש בדברי  להמבואר  יפלא

ו') פרק  ג ' תורה (שער יסודי  "כל

ולא  עשה כולם, והמצות האזהרות  בכל הקדושה

שמצד  הבחינה זאת  פי  על הולכים כולם תעשה,

וכן  וכו ', מקומות ושינוי חילוק יש  שודאי השגתנו ,

מפיו שנצטוינו  הנהגותינו חיוב וסדרי  עניני  כל

אין  שמצדנו  הבחינה זאת  ובלתי  הקדושה, בתורה

היחוד  במקום כי  והרי כלל". ומצות לתורה מקום

זה  ואיך  כלל', ומצות  לתורה מקום 'אין  שמצדו 

תיקנו שם הנזכר הפשוט היחוד  במקום שדוקא

מלכותו. חיוב עיקר עלינו לקבל חכמים

החיים ואמת הנפש  הרגיש  הפליאה בזו  כי 

שלהי ג' לשער הנודעת  בהגהתו בעצמו
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הנזכר  השער  בכל הרבה שהאריך דאחר  י "א, פרק

מציאות שום יש  לא 'מצדו ' השגת שמצד  לבאר

פשוט  סוף  אין אור הכל אלא כו ', ונאצלים עולמות 

הדר  כלל, שינוי  שום מבלי  העולם שנברא כקודם

רבי ליה דאמר ממאי יקשה "ולכאורה ליה קשיא

אבא בר חייא לרבי קורא)ירמיה היה פרק  (בריש 

כיון  ליה ואמר אחד , בתיבת  טובא מאריך דהוה

השמים  רוחות ולארבע ולמטה למעלה דאמליכתיה

לישנא  קצת קשה דברינו  ולפי  צריכת , לא תו

דמשני שם לו  ועיין  אחד ". תיבת  על 'דאמליכתיה'

בדברי ליודעים כידוע תברא, לא הא גם "אמנם

יתברך  מחשבתו ראשית  תחילת  שכל ז"ל האר"י

סוף , דאין  מלכות בסוד  היתה הבריאה בענין 

עיין  הקודם, במאמר לעיל בזה כתבנו  וכבר והבן ".

לאלוה  ועוד דבריו, בביאור בס "ד שכתבנו מה שם

דנא. רזא בעומק מילין 

מראשיתולכאורה דהא ביאור, צריך זה כל

הוא  בריך קודשא ברא "כד  מחשבתו 

עלמא, וברא באורייתא בה אסתכל עלמא,

דאו כמה עלמא, אתברי דכתיב ובאורייתא קמוה

ח') אלא (משלי אמון תקרי אל אמון , אצלו ואהיה

בזוהר  וכדאיתא ע"א)אומן", קס"א דף והאריך (ח"ב ,

ושערים  הקדמות בספרו  ואחלמה שבו  הלשם מזה

בכל  גילויו "שהתחלת  א' פרק  קדים הפונה שער 

אמיתתו מאחר  אשר כולו המציאות  פעולות

הראשונה  גילויו התחלת  היה הנה ולמטה הנעלמה

ידה  ועל בה התגלה כך ואחר  הקדושה, בהתורה

מבואר  וכן כולו ". המציאות בכל ופועל אומן  להיות 

ומצות התורה בסוד חסידות בדרושי הרבה

בספר  מהנה ואחת ולעילא, לעילא ששורשם

כ "ג )התניא והיא (פרק מכולם למעלה הוא "התורה

שהיא  עלמין כל סובב הנקרא יתברך  רצונו היא

וכו'", עלמין בתוך להתלבש  יכול שאינו  מה בחינת

תרי "ג  בהקדמת  ז "ל הרש "ש מרן  שכתב מה ועיין 

ע"ד )מצות  ט' דף שלום התורה (נהר בשורש 

אחד  בקנה הדברים אלה כל יעלו ואיך  העליונה,

הבחינה  זאת  "בלתי כי  החיים הנפש דברי עם

כלל". ומצות  לתורה מקום אין שמצדנו 

הדברים ובהכרח שאין מודה החיים הנפש שגם

עצמו ז "ל הוא שהלא כפשוטם, לגמרי

דבריו בהמשך  י"ג )כתב פרק  ג' עבודת(שער בשבח

הנקרא  הפשוט סוף האין אור שהוא עילאה יחודא

ימיהם, כל האבות עבודת ענין היה "זה כי 'מצדו'

היו לבם קדושת וטהרת צדקתם בנוראות המה כי

בלי ימיהם כל יתברך  לרצונו  מחשבתם מדבקים

שבעולם  כחות כל ברצונם ובטלו  רגע, הפסק

שמו נתייחד ולכן  וכו', אצלם נחשבו  ותהו  ולאפס

הן  הן  האבות ז"ל אמרו  ולזה וכו' עליהם יתברך 

היתה  ע"ה רבינו  משה מדרגת  אמנם המרכבה,

קם  ולא התורה שהעידה כמו  גבוה, יותר  עוד 

נביא".

זה ובהמשך כל על "אמנם י "ד  בפרק דבריו 

בעת שעכ"פ  אמיתי  ה' ירא לכל ראוי

יכולתו כפי  לבו בטוהר  יבטל להתפלל עמדו

אין  כאילו  כחותיו  וכל שבעולם הכחות כל והשגתו

בו רק בלבו  ולהתדבק  כלל, בעולם מציאות  שום

ראוי וכו ' לפרקים ועכ"פ  ב"ה. יחיד  אדון יתברך 

הכחות כל גמור ביטול ברצונו  שיבטל ונכון 

אינם  כאחלו  כחותיו, כל וגם ותחתונים, עליונים

שגם  אלא התפלה, בענין בלבד זו ולא במציאות .

צריכה  כן  גם כראוי אצלו  שתתקיים בתורה העסק 

כע  המדרגה, זאת  פי על מאמרםשתהיה (סוטה נין 

ע"ב) במיכ"א אלא מתקיימים תורה דברי אין

טהרת ולהדביק ולכוין שאינו, כמי  עצמו  שמשים

של  יחידו הוא עולם של למקומו רק בתפלתו לבו 

והעולמות העולם כל הממלא ב"ה סוף  אין עולם

סוף  ז "ל רוקח ועיין  מיניה. פנוי אתר ולית  כולם,

אל  ה' אתה ברוך  'וכשיאמר ז "ל השם זכירת  שורש 

על  ומראה הנביאים בלב הנראה הכבוד  על יחשוב

ובארץ  בשמים האלקים הוא ה' על אם כי  הכסא,

האבות', אלהי שהוא העולם ובכל ובים באויר

והבן ". עכ"ל,
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הראויהרי  מן  והתפלה התורה עסק  בתוך גם דאף

שזה  ומכאן עילאה, ביחודא ונפשו לבו  לייחד 

ומצות, התורה ענין סותר  שאינו  לבד זו  לא היחוד

באופן  התורה, עסק  בתוך לקובעו יש  אדרבה, אלא

ביאור . צריכים הדברים אלה שכל

שנחלקוומן מה הוא החקירה מזו  המסתעף 

לבוא  לעתיד  בטילות  מצות בענין  בגמרא

נדה במסכת  וכדאיתא לאו , ע"ב)אם ס"א "בגד (דף

למת, תכריכין  ממנו  עושה וכו' כלאים בו  שאבד 

לעתיד  בטלות  מצות  אומרת זאת  יוסף רב אמר

אמר  מני  רב אמר  והא וכו' אביי  ליה אמר  לבא,

אסור , לקוברו אבל לספדו  אלא שנו לא ינאי רבי

אפילו יוחנן  רבי  אמר עלה איתמר  לאו  ליה אמר

מאי יוחנן  רבי  דאמר  לטעמיה יוחנן  ורבי  לקוברו,

חפשי נעשה אדם שמת כיון  חפשי במתים דכתיב

ראשונים  הפוסקים בדברי  מזה ועיין  המצות ". מן

להבין  רחב ביאור צריך זה וכל ואכמ"ל. ואחרונים,

החכמה  שרשי פי על אמיתותן על .אהדברים

רפ"ח  בחי' הוא בחול  המתגלה  הא"ס אור ב.

בשבת  המתגלה  האמיתי' הא"ס 'אור בערך

להקדים וטרם ההכרח מן  ישו'ב לכלל שנבוא

נדבר  וראש ותחילה הקדמות, איזה בע"ה

התורת רבינו דברי  בקדושת להבין יש  במה מעט

ע"ב)חכם ק"מ הקודם,(דף במאמרנו לעיל שהובאו

דבי"ע, באבי "ע עסקינו כל בחול בתו "ד , לשונו  וזה

דאצילות אבי"ע בערך  רפ"ח בחינת נקרא שכולו

העשיה, בערך סוף אין  נקרא והיצירה שבשבת ,

ומלכות היצירה, בערך  סוף  אין נקרא והבריאה

וכן  הבריאה. בערך  סוף אין  נקרא דאצילות

נקרא  תחתון  פרצוף  כל עצמו , דשבת באצילות 

נמצא ממנו, העליון  בערך רפ"ח שבחינת בחינת

הז' של רפ"ח מבחינת הוא שבחול סוף האין

מהאין ירורים הב  הטיפה שנמשכת  שבת משא"כ ,

האמיתי נקרא בסוף  החול] דימות [הזווג וזה וכו ',

עם  מזדווגים הצדיקים שנשמות  - זרוע אור 

עכ "ל. וכו', המלכות

ליעקב וכבר אמת הרב מדברי  שם לעיל הבאנו 

ק"ט אות הזיי "ן  ע"א)מערכת כ "ט (דף 

הללו, רבינו  דברי  בקצרה וקור 'א שמביא דאחר 

" המה כי עלייהו גדולה מסיק ואמתהקדמה  ,"

שהלא  הם, נשגבה פליאה הדברים אלה דלכאורה

סימן  המערב חכמי  שאלת  על מוסבים רבינו דברי 

ע"ג )ל"ג ל ' דף  שלום הרז"ל (נהר מדברי להו  דקשיא

ותלד  ותהר פסוק  על וירא פרשת הפסוקים בשער 

וגו ' ולכן)שרה ד"ה ע"ד ט' דף מ"ן של  ובלקוטי(דרוש ,

בן  והנה ד "ה וירא ע"ב)תורה כ "ו דף תר"ם ,(וילנא

ט' פרק  ג' חלק ב' שער  שערים ע"ג )ובמבוא י"ז ,(דף

ז' פרק  ט"ל שער ע"ג )ובע"ח ע"ב ובכמה (דף  ,

מוחין  הולדת שום שאין מבואר ששם מקומות,

בנים  מחדש  "לחדש  כי  סוף האין  מאור זולת  חדשים

יכולים  אינם חדשים], מוחין להמשיך  [ר "ל, אחרים

ההוא  התוספת שיקחו  לא אם הפרצופים] [כל

לוקחים  ואימא אבא וגם מלמעלה, מאביהם

לבדו שהוא העליון , המאציל עד למעלה, מהיותר 

שאין  מה סוף , לו שאין  לפי תמיד לחדש כח לו יש 

שניתן  מה לעצמם אלא להם שאין  בנאצלים כן 

כלל  זו"ן של בעולם זווג שאין  נמצא מלמעלה. להם

עד  מלמעלה נמשך  ההוא הזווג יהיה כן אם אלא

שמע  קריאת יחוד  כוונת  סוד  וזה סוף , אין 

באמיתותה".

נמשכים ומאחר החול דבימות  הרואות  שעינינו

אלו שמוחין  בהכרח חדשים, מוחין

בכחו לבדו  שהוא דייקא, סוף האין  מן נמשכו 

_________________________

הרוצה א. ולכן החסידות, דרך על הדברים לבאר נחזור ואילך  ומשם הקבלה, דרך על דברינו יבאו י"א אות  עד ואילך  מכאן

י"א. אות  להלן עד ואילך מכאן האמור כל עתה לעת ידלג החסידות, דרך על הדברים להבין

ע"א.ב. קט "ו דף  עוד ועיין וכתב, ד"ה ע "ב קנ "ט ודף ע"א, ריש ד' בדף חכם התורת  רבינו בדברי וכמבואר
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דימות סוף דהאין  ומדחזינן חדשים, מוחין  להוליד

הוא  דהוא מכלל חדשים, מוחין להוליד בכחו החול

סוף  האין אור והוא 'האמיתי ', סוף  האין  אור 

מכל  לגמרי  המושלל הפשיטות בתכלית  הפשוט

סוף  האין אור דיני חומר שכל דרגין  חילוקי מיני

דבערך  עליו לומר יוצדק איך  כן ואם בו, נוהגים

לא  השבת  ביום ומאיר המתגלה סוף האין אור 

אלא  מנגד חשיב זה דבר  שלכאורה כרפ"ח,

הרעיון .

האין וממה  אור בערך דאמת אליבא אם נפשך,

האיך  רפ "ח, אלא אינו  'האמיתי' סוף

אלא  נמצא לא זה שכח חדשים מוחין להוליד בכחו

כל  הלא כן  לא שאם האמיתי, סוף האין  באור 

בערך  סוף האין  כאור נבחנת עליונה מדרגה

מבוא  בספר וכדאיתא ממנה, שלמטה המדרגה

ה' פרק ג' חלק  ב' שער ע"ד )שערים י"ג  כל (דף "כי 

לבחינת סוף אין  נקראים עליונים שהם האורות

להוליד  בכוחה אין ואעפ "כ ממנו ", שלמטה העולם

סוף  האין אור  שרק מזה ובהכרח חדשים, מוחין

חדשים, מוחין  להוליד בכחו  לבדו  הוא 'האמיתי '

ידו שעל החול דימות  סוף  האין אור  אף כן  ואם

החול  בימות הנמשכים החדשים המוחין נולדים

דכיון  גיסא, לאידך לן תיקשי כן  ואם הוא, 'אמיתי '

יוצדק  איך  'האמיתי' סוף האין  אור הוא שהוא

סוף  אין האור  זה נשתנה דמה כרפ"ח, להבחינו

דשבת. סוף  האין מאור 

האמיתי 'גם  סוף האין 'אור בין  החילוק גוף 

ביאור  צריך  אמיתי  שאינו סוף האין  לאור 

דבר  הוא אמיתי ' סוף  'אין התואר דעצם עמוק ,

היותו על מעיד  שמו  סוף' האין ד 'אור  והפוכו ,

מכל  לגמרי ומושלל הפשיטות בתכלית פשוט

יתכן  ואיך  זולתו ', 'אפס  דרגין חילוקי  מיני

יש  שזולתו  המורה 'אמיתי' תואר עליו  להתפיס 

סוף' 'אין  בשם היא גם הנקראת מדרגה איזו  עוד 

דאפס  אמרת  הא 'האמיתי', אינה שהיא אלא

זולתו.

אוא"ס  בענין לשבת חול  בין ההפרש  צ"ע  ג.

חול ובעיקר בין ההפרש ביאור צריך  הדבר 

לרבינו ליה שמענא דהא לשבת,

דקאמר  ע"א)גופא ד ' השבת(דף  של "המעלה כי 

לכך  וכו' סוף האין  אור שמתגלה מסיבה הוא

דחיה, בירורים השבת של הבירורים אלו  נקראים

הם  שבת  של ובירורים וכו', דיחידה מנחה ושל

של  והבירורים החול], [דימות  המדרגה מן  לפנים

המנחה  ושל דחיה, נקראים שבת יום שחרית

א"א, ונקראים יחידה נקראים לפנים יותר  שהם

דעקודים  בירורים יקראו  מהם  ושלפנים

השבוע  של ראשון ביום ונבררים ,בערכם ,

ע"ב  שהוא העליון  הרצון מצח אל עלותם עד

עליית דמצד להדיא הרי  דא"ק". וס"ג דע"ב

למ  ממדרגה הראשון הפרצופים יום דרגה,

מיום  - מה מצד  - מעולה השבת שלמחרת 

דשבת המוחין שבערך עד לו, שקדם השבת

ראשון  דיום דהמוחין  לומר  יוצדק יחידה הנקראים

כמוחין  נבחנים - שבת של מאותם המעולים -

דעקודים.

ופיר 'שוכן ע"ב)שנה קנ"ט הפרצופים (דף כי

המתייחס  באצילות הבאה בשבת  "עולים

שהוא הרבה להם שעברה השבת מן ¦§¦לפנים
הם  בשבת ראשון יום  של שהבירורים  וכו',

שבת מנחת מן של לפנים  המעלה וכל וכו',

כך  ואחר וכו ', סוף  האין  אור שמתגלה הוא השבת

הבירורים  ומתבררים הולכים הבאה השבוע בימי

מעט, מעט בהדרגה השבת מבירורי לפנים שהם

השבת מן  שמקבלים והשפע הקדושה מכח

שעברה".

השלישי ויבא  ע"א)הכתוב כ"ט מה (דף  "שאפילו 

ב[כל  הטובים מעשינו ידי  על מתקנים שאנו 

נה"י נקרא בכלל], השבת  [ויום ה]שבוע ימות 

בשבוע  מתקנים שאנו  הפרצוף תיקון  בערך וחג"ת

ואפילו בערכם, ג"ר  הנקרא של הבא הבירורים 

של  הבירורים  בערך ורוח נפש  נקראים השבת
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הבא  אל השבוע  קרובים לפנים יותר  שהם מפני  ,

סוף ". האין

אשיבנווארבעה  ע"א)ול'ו קט"ו בחול (דף "כי 

דאצילות לבי "ע אלא עולים אינם

עד  התפלה סדר ידי  על בשבת כך ואחר בעמידה,

כך  ואחר  לא"א, ובמנחה וכו', דישסו"ת  אבא

ולמעלה  מעקודים ליקח מתחילים  שני  בשבוע

בפרצוף  - ובשבת וכו ', תפלה בסדר  ישסו "ת של

עולים  ובמנחה וכו ', דעקודים דאצילות  הרביעי 

נקראים  שהם הנזכרים, דישסו "ת דא"ק  ס"ג לע"ב

העקודים". בערך  א"א

דמצד הרי  לרקיעיא, דמטיין  מיליא אילין  מכל לן 

ומשבוע  לשבוע ליום מיום העולמות  עליית

שבתא  ימי שבעה כללות הנה כו' לחודש לשבוע

שבתא  ימי שבעה מכללות  גבוהים זה דשבוע

בה  ז"ל מרן מדברי וכמוכח שעבר, קדמתדשבוע

והזמנים ע"ב)הימים - ע"א י"ג  דף  שלום דבכל (נהר

כל  עולים עלמא דהוי שני אלפי משית  יום

אחת מדרגה המאציל אל ומתקרבים הפרצופים

ועולים  מתבררים וכו ' מצוה ובכל תפלה "ובכל

שנבררו לבירורים ומלבישים וכו', חדשים בירורים

והבירורים  להם, חיצוניות ונעשים אתמול ונתקנו

לפנים  הם כי להם, פנימיות בערך  הם אתמול של

מהם  יותר אחת מדרגה המאציל אל וקרובים מהם

יותר , אחת  מדרגה המאציל אל ומתקרבים וכו ',

בכל  נעשה זה דרך על וכן וכו', יותר  ומזדככים

ומשבוע  לשבוע, ליום מיום עולים כי  העולמות ,

נשלמה  יום שבכל עד וכו', לשנה ומחודש  לחודש,

להתתקן  המאציל אל הסמוכה אחת מדרגה

עד  וכו ', במאציל ונדבק שלם וזיכוך  תיקון ולהזדכך

כל  נשלמו חד עלמא דהוי  שני  אלפי שבשתא

ממדרגתם  ולעלות  ולהתתקן  להתברר  העולמות 

שלימה". אחת מדרגה

התורתוכן רבינו  בדברי וכמבואר המדה, היא

ע"א)חכם סוף  קל"ו היום (דף של "שהמוחין

והיותר  מאתמול, עליונים ויותר לפנים יותר הם

התחתון  בערך  החדש מ"ה נקרא ועליון פנימי 

וכן  בערכו". וב"ן  אחור בחינת נקרא שהוא ממנו 

מינה לעיל שם עוד  ע"א)כתב ל"ח "לעולם (דף

כסדרן , מדרגה אחר מדרגה ונתקנים הולכים

והבירורים  שחרית , וכו' מן לפנים היא שהמנחה

לפנים  לילה ודחצות המנחה, מן  לפנים דערבית

מערבית".

המאיר ואם  סוף האין אור נשתנה מה יפלא כן

יותר  כ 'אמיתי ' נבחן להיות השבת  ביום

'אמיתי ' שאינו  החול דימות סוף  האין  מאור 

הוא  המדובר אם נפשך , ממה הא כמוהו ,

סוף , האין  כאור נבחן היותו  זמן  בתוך בעומדנו 

האין  אור בערך גופא החול בימות בעומדנו  וכגון 

ביום  בעומדנו  זה דרך ועל החול, דימות סוף

שבתוך  ודאי דשבת, סוף האין  אור  בערך  השבת

סוף  האין  אור דיני חומר  כל גופא ההוא הזמן 

האין  כאור עתה הנבחן הוא שהרי  בו, נוהגים

האין  אור  שהוא חדשים מוחין להוליד  שבכחו סוף

מכל  והמושלל הפשיטות  בתכלית  הפשוט סוף

כו', וברשימו בהעלם אפילו דרגין חילוקי  מיני

לו אין  העילות בעילת נפשי כח שיש והאומר

עליו, מעיד סוף' אין 'אור שמו  וכאשר  כו ', חלק

שום  אין כי  ודאי  הזמן בתוך בעמדנו כן  ואם

הוא  פלילי  ועון  השבת , אל החול בין הפרש

רפ "ח. כבחינת  להבחינו

ועבר ואם חלף  שכבר  אחר  בעמדנו הוא המדובר

נתעלו וכבר  ההיא, המדרגה תיקון  זמן

עליונה, היותר  המדרגה אל העולמות  כל פרצופי 

האין  אור מדרגת  בערך  השבת ביום בעומדנו  וכגון 

זה  בשבוע בעמדנו וכן  החול, בימות שהאיר  סוף

דכיון  שעבר , בשבוע שהאיר  סוף האין אור  בערך 

הגבה  הפרצופים כל נתעלו  כבר הזאת שבעת

האור  גם אף הקודם, בזמן עמידתם ממקום למעלה

שהיה  האור  מן  מעולה הוא סוף האין  כאור  הנבחן

הכא  השתא כן ואם הנה, עד  התואר בזה נבחן

נבחן  לבדו הוא הזאת בעת המאיר  סוף  האין האור 



לנפשך  חכמה דעה מח

מקדמת שהאיר סוף האין אור  לעומת  כ'אמיתי'

בין  הוא זה ודבר  כ 'אמיתי ', נבחן  אינו ששוב דנא

ובין  החול ימות בערך  השבת דיום סוף  האין  באור 

שעבר , השבוע בערך  הזה דשבוע סוף  האין  באור 

דשרי החול דימות סוף  האין  אור  שנא מאי  כן  ואם

סוף  האין אור בערך אמיתי' כ'אינו  להבחינו

לאור  רפ"ח, לקרותו שרי זה שלטעם עד  דשבת ,

בשום  להבחינו הותר שלא השבת דיום סוף האין 

אור  בערך  לא ואף  אמיתי ', כ'אינו  שבעולם צד

לעולם  אדרבה, אלא הבא, השבת  דיום סוף  האין 

מיני מכל בעצם מושלל והוא כ'אמיתי', נבחן הוא

תואר  בשום להבחינו שאסור  עד דרגין , חילוקי

בהיותו הוא גם שהלא פלאי, והוא הבחנה, ובשום

הרי הבאה, דשבת סוף  האין אור  בערך נבחן

יאסר  למה כן  ואם 'אמיתי', אינו שוב כביכול

התמיהות שלחומר באופן  תואר . בשום להבחינו

הנזכרים  חכם התורת  רבינו דברי שכל נראה

ביאור  המה צריכים כי וחיו , דרשונו ואמרין  צווחין 

ועמוק . רחב

לעיל איברא, תמהנו כבר  התמיהות אלו כעין

ז"ל  מרן  דברי בגוף  הקודם במאמרנו

והזמנים הימים ע"ב)בהקדמת  י"ג שדבריו(דף ,

הנאצל  עלות  אחר  שגם באומרו מאוד  נפלאו  דשם

הפשוט  סוף  האין באור  להתכלל תיקונו בתכלית

מה  בערך  זה כל עם במאציל', 'נדבק  ולהיות

אם  כי העליה זו  חשיבא לא מזה, שלמעלה

אחת'. 'מדרגה עליית שהיא חד ' 'עלמא כעליית

סתומים  כדברים לדידן  מחזי  הדברים אלה והנה

מכל  והמעולה הגדולה - זו עליה דאיך וחתומים,

כל  ותכלית  החמודות כל חמדת העליות ,

ולהתאחד  להתכלל הנאצל עליית התכליתים,

ש  סוף  האין  דאור הפשוטה מכל באחדות  למעלה

כעליית נחשבת תהיה - דרגין חילוקי מיני

דברינו באו  וכבר  חד', וכ 'עלמא אחת' 'מדרגה

ועוד  בארוכה, שם עיין  הדברים, ליישב שם לעיל

בע"ה. מילין  לאלוה

האחרון  הפרט פרצופי הלבשת  מציאות  צ"ע  ד.

בשוה להלביש הפרצופים כל עלות  אחר באורך

ז"ל ולהבין מרן  דברי  להקדים הראוי מן  זה כל

ע"ד , סוף  ה' דף  הנהר רחובות בהקדמת 

ובספר  ה', פרק  התיקון בשער הרב כתב לשונו , וזה

התיקון  דקודם ז', פרק ג' חלק ב' שער שערים מבוא

וכו ' האצילות עולם כל הכוללים ספירות  העשר היו

וכו', לבד  הכתר  מספירת היו וא"א עתיק כי קטנים,

הבינה, מספירת ואימא החכמה, מספירת  אבא

קודם  בהם היה אחר שינוי  ועוד  וכו '. מו"ק וז "א

זו ואין  מזו , למעלה זו היה אחד  כל כי התיקון,

נתפשטו התיקון , כל ואחר וכו '. כלל בזו מתלבשת 

עשר  שלימות בהם שנתוסף מחמת הפרצופים כל

האצילות, כל אורך מהם אחד כל ונתארך  ספירות,

שוים  אלו , בתוך אלו ונתלבשו באלו, אלו  ונכללו 

לכל  מלבשת  שהנוק ' עד גמורה, בהשואה בקומתם

בזה, המשל וכו ', קומתם לכל בשוה הפרצופים

כלולה  מהם אחת  וכל ספירות, לעשר נשלם עתיק

כל  אורך אחת  כל ונתארכה ספירות , מעשר 

באלו, אלו ונתלבשו באלו, אלו ונכללו האצילות ,

שוים  זה בתוך  זה פרצופים עשר שנמצאו עד

עתיק . פרצוף הם וכולם גמורה, בהשואה בקומתם

א"א, פרצופי עשר  עליו  מלבישים זה דרך ועל

אבא. וכולם אבא, פרצופי עשר ועליו  א"א. וכולם

ז "א. פרצופי עשר  ועליו  אימא. פרצופי  עשר ועליו 

עכ "ל. נוק ', פרצופי  עשר  ועליו

כל הרי  ועולים נגדלים התיקון בתכלית כי 

מבלי בשוה כולם שמלבישים עד  הפרצופים

אלו ומתקשרים ומתכללים לזה, זה בין  הפרש

גם  ואולם אחת. באחדות  כולם שנעשים עד באלו ,

והלבישו הפרצופים שהגדילו  אע"פ הזאת, בעת 

שבהם  האחרון הפרט עדיין  אחת, בהשוואה כולם

מאלו אחד כל כלול הלום גם שהלא באורך, מלביש 

ספירות מעשר  בשוה המלבישים הפרצופים

העשר  ואלו מזה, למטה זה באורך המלבישים

- האחרון ' 'פרט הנקראים שהם - ספירות
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וזה  ע"ד ו' בדף וכמבואר  כדרכם, באורך מלבישים

הכ"ה  כללות  תיקון סדר נתבאר הרי  לשונו ,

ואבי "ע  א"ק פרצופי דפרטי  פרצוף דכל פרצופים

בקומתם, שוים ועולם עולם כל פרצופי כל ואיך וכו ',

פרטיו אמנם וכו ', בשוה זה את  זה מלבישים

בקומתם, שוים אינם ופרצוף  פרצוף  כל ספירות

העולמות, תיקון  היה וזה וכו', זה תחת זה אלא

עכ "ל. בזה, זה ומקושרים בזה זה כלולים להיות

דבהיותווכן ע"ב, - ע"א ז' בדף  עוד  מבואר

עולמות חמשה הלבשת סדר  והולך מבאר 

הוא  זה "כל כי להודיע הקדים דאורך , ואבי "ע א"ק

ואחר  לעיל, הנזכר וההתלבשות  ההתכללות  אחר

שלא  עוד כל כי לפרט, שאפשר  האחרון הפרטות

כלולה  היא ספירה כל הנה האחרון , פרט לידי באו 

ואבי "ע  לא"ק  בשוה מלבשת  והיא ואבי "ע, מא"ק

ו [לכן] וכו', כנודע הפרטים כל בה ויש  [הכוללים],

האורך] [מפרצופי  פרצוף כל הלבשת  מדת שיעור 

ספירה  כל שיעור מדת  וכן  ממנו, שלמעלה לפרצוף 

שיעור  מדת וכן  פרצוף , בכל דאורך] הספירות  [מן

היינו מקומות , בכמה הנזכר  מאבי "ע עולם כל

עכ "ל. למבין, ודי  כוללת , ספירה דכל האחרון בפרט

כיורבותא דאם מיהת מינה דשמע היא,

כל  בעלות הוא התיקון  תכלית 

גם  זה כל עם אחת , בהשוואה להלביש הפרצופים

שבהם  האחרון שהפרט הוא מוכרח הזאת  בעת 

כדבר  דמחזי  פלאי, הוא ולכאורה באורך, יעמוד

קומת והשוואת גידול מציאות שהלא והפוכו ,

והשוואתם  הדרגין ביטול על מורה הפרצופים

דייקא  שזהו  סוף , האין  באור בהתכללותם הפשוטה

פרצופי הלבשת מציאות ולעומתה התיקון , תכלית

על  מורה מזה למטה זה באורך  האחרון הפרט

למטה, ותחתונים למעלה דעליונים דרגין חילוקי

שבתכלית וכיון הדרגין , השוואת  מציאות היפך

להלביש  הפרצופים עלות בעת  - עסקינן  התיקון

הפרט  פרצופי הלבשת מציאות ענין  מה בשוה,

לכאן . באורך  האחרון 

למרן ובעל הרואות  שעינינו מתוך כרחך

הלבשות השתי  אלו לכלול שדקדק

הלבשת במציאות עוסק היותו דמדי  הדדי , בהדי

דיבור  כדי  בתוך  להזכיר  דקדק  בשוה הפרצופים

המלבישים  האחרון הפרט פרצופי מציאות 

גם  הלבשות  השתי דאלו  מינה שמע באורך,

דהתיקון  והיינו השלם, התיקון בכלל שניהם

הדרגין  ביטול ממציאות הן מתרין, כלול השלם

כל  עליית סוד שזה - אחת באחדות והשוואתם

והן  בשוה, להלביש תיקונם בגמר הפרצופים

הדר  התחלקות -ממציאות ותחתון  דעליון גין

בגמר  הפרצופים עליית  אחר שגם מה סוד שזה

הפרט  נשאר  עדיין בשוה להלביש תיקונם

גופא  הא ברם, באורך . להלביש שבהם האחרון

לכאורה  מחזי הלבשות תרין  דאילין  עיון, צריך

שניהם  יעלו ואיך והפוכו, וכדבר  אהדדי  כסתרי 

התיקון . אמיתות  יחד  שניהם להשלים אחד בקנה

- בשוה הפרצופים כל שילבישו  יתכן איך ה.

אחת  בבת לכולם נמשכים המוחין והלא

שיש ולהבין מה להקדים בהכרח המראה, פתרון

עליית מציאות  בעצם עוד להעיר 

טובא  יפלא דלכאורה בשוה, להלביש  הפרצופים

לן  כייל כללא והלא הזה, כדבר  להיות יתכן  כיצד

לכל  נמשכים דהמוחין  מקומות בכמה ז"ל מרן 

ובערך  אחת בבת  נתקנים וכולם בשוה, הפרצופים

דף  הנהר רחובות  בהקדמת טעמא וכמבואר אחד,

ע"א  סוף  ח' בדף שאת  וביתר ע"א, ריש  ה' - ע"ג ד'

דמאחר  באר 'ה ומשם באורך , שם עיין  ע"א, ט' -

לכולם, אחד  דין  זו"ן, נקראים הפרצופים שכל

מהם  שלמעלה מה בערך מתוקנים אינם שכולם

המוחין  מן  וחסרים לבד, ורוח דנפש במוחין  אלא

דנשמה המוחין  שנמשכים עת  ובכל (בימותדנח"י ,

דחיההחול ) דשבת )או ומוסף דיחידה (בשחרית או ,

שבת ) לכל (במנחת  בשוה המוחין נמשכים ,

דרגין , דכל סיפא עד דרגין דכל מרישא הפרצופים
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עיין  אחד , ובערך אחת בבת  ועולים נגדלים וכולם

שם.

בשוה,וכיון הפרצופים לכל נמשכים שהמוחין

בהכרח  אחת , בבת ועולים נגדלים וכולם

ינוע  ולא יעמוד  מקומו על לעולם המדרגות שסולם

הפרצופים  אל המוחין  שיגיעו מטרם שהרי  בלכתו ,

וילבישו התחתונים הפרצופים ויעלו התחתונים

הפרצופים  אל לבוא המוחין  יקדימו העליונים,

הפרצופים  וילבישו הם גם ויעלו  העליונים,

עלות דמדי ונמצא מהם, שלמעלה העליונים

כבר  העליונים להלביש התחתונים הפרצופים

מהם, שלמעלה העליונים והלבישו  העליונים קדמו 

התחתונים, הפרצופים עליית אחר  גם ולפיכך

שום  מבלי למטה ותחתונים למעלה עליונים עדיין 

המדרגות. בסולם שינוי 

כגון ואפילו  דיחידה, המוחין המשכת  בגמר 

הג  שבת , כל במנחת עלו  כי  שאמת  ם

השלישי הפרצוף קומת שיעור והלבישו הפרצופים

המוחין  המשכת  דבעת  וכנודע מהם, שלמעלה

קומת שיעור ומלביש  פרצוף  כל עולה דנשמה

המשכת ובעת  אליו , הסמוך העליון הפרצוף 

קומת שיעור  ומלביש  פרצוף כל עולה דחיה המוחין

המשכת ובעת  ממנו, שלמעלה השני הפרצוף 

ומלביש  פרצוף  כל עולה דחיה דיחידה  המוחין

ממנו, שלמעלה השלישי  הפרצוף קומת  שיעור 

על  המדרגות סולם עדיין  הזאת , בעת גם והנה

וההפרש  הריחוק  דשיעור כבראשונה, יעמוד מקומו 

גם  נשאר עלייתם, קודם הפרצופים בין קיים שהיה

כולו הסולם שכל אלא שינוי, שום מבלי עתה

דמעיקרא  מדרגות , שלש נתעלה רגליו  ועד מראשו 

דא"ק , בטיבורא אשר במקומו  מלביש  א"א היה

מן  וישסו"ת  הנזכר, דא"א הגרון  מן ואימא ואבא

החזה  מן  ונוק' דיליה, מטיבורא וז"א דיליה, החזה

הפרצוף  והלביש  א"א עלה השתא איכו  דז "א,

דא"ק , הכתר  פרצוף  שהוא ממנו  שלמעלה השלישי

השלישי הפרצוף והלבישו ואימא אבא ועלו

ועלו דא"א, החכמה פרצוף  שהוא מהם שלמעלה

הז"א  ועלה דא"ק , הבינה לפרצוף  והלבישו  ישסו"ת 

הנוק' ועלתה דאצילות, א"א לפרצוף  והלביש

דאצילות. ואימא אבא לפרצופי  והלבישה

-והרי  רגליו ועד  מראשו  כולו המדרגות סולם כי

- בו  ואחוזים התלויים הפרצופים כל עם

לא  המדרגות , סולם עצם אבל מדרגות , שלש  עלה

למעלה  עליונים הלום דגם שינוי, שום בו  חל

למעלה  התחתונים עלו  ולא למטה, ותחתונים

שלמעלה  העליונים הפרצופים מן למעלה (להלביש 

למטהמהם) העליונים ירדו  תחתולא (לעמוד

מהם) שלמטה התחתונים על הפרצופים כולם אלא ,

שינוי שום חל לא ואף כבראשונה, יעמודו  מקומם

דא"א  הפרצופים, שבין  וההפרש  הריחוק בשיעור 

לעילא  דרגין  תלת ונעלה גבוה עתה גם נשאר 

ונעלים  גבוהים עתה גם נשארו ואימא ואבא מז"א,

והכל  בכולם, זה דרך ועל מז"א, לעילא דרגין  תרין 

כקדמיתא. שוה

הנזכרתואם  זו  מציאות יתכן  כיצד יפלא כן

להלביש  הפרצופים כל דעליית  מרן בדברי

גם  להמבואר והלא האצילות, קומת  כל בשוה

עד  האצילות, קומת  כל להלביש  עלייתם אחר

פרצופי מכל התחתון  שהוא ז"א שאפילו

הו גם והלביש  עלה קומתהאצילות כל א

עומד , מקומו על המדרגות סולם עדיין האצילות ,

שהרי למטה, ותחתונים למעלה עליונים הלום וגם

קומת כל והלביש א"א עלה גופא ההיא בעת 

דבעת מר דאמר מהו כן  ואם דא"ק, הכתר  פרצוף 

וכולם  העליונים, עם התחתונים הושוו ההיא

בטיבורא  אשר האצילות  מראש בשוה מלבישים

ולמטה. דא"ק 

שנעשה מה  בכל ונתקן נברר יום  'בכל ו.

בראשית' ימי בששת 

הדרגין ואין דהשוואת  זו פלאית  דמציאות לומר 

שעה  לפי המאציל שחידש חידוש אלא אינה



פלא  עשה הא'ל נא אתה

התיקון  בעת עלמא למברי  ברצונו עלה כאשר

אלא  בו לך ואין בראשית , ימי  דששת הראשון 

עוד  שיעשה אפשר אי  שוב עתה ועד  דמאז  חידושו ,

דאמרן . וכטעמא הזה, כסדר 

בהקדמתדזה ז "ל מרן  הודיענו  כבר שהלא אינו ,

הסדר  כפי "כי ע"ד ג' דף  הנהר רחובות

וכו ' בראשית ימי בששת  ונעשה ונתקן  שנברר

וכנזכר  כנודע יום, בכל ונעשה נתקן  ממש כדוגמתו 

המפיל בדרוש הכוונות  ובספר  מקומות  (דףבכמה

הכלל ) ד"ה ע"א ".נ "ו

פרק ושנה י"ז שער לע"ח בהגהותיו  לעכב עליו 

ב')ב' אות  ע"ג פ"ד דף יום (ח"א בכל "כי

כמבואר  העולם בבריאת  שנעשה מה כל נעשה

מקומות". בכמה

שלוםויבא נהר בספר  השלישי ט"להכתוב (דף 

מה ע"ג ) בכל ונתקן נברר  יום בכל "הנה כי 

האמור  דכל הרי בראשית", ימי בששת  שנעשה

התיקון  ואף  - בראשית ימי  דששת  התיקון בסדר

יום  דבר וניאו 'ר  חוזר - בכלל הדרגין  דהשוואת 

ביומו.

חכםוכן התורת  רבינו  בדברי  יפה (דףמבואר

ע"א) שזה כ "א דעתי לעניות "ונראה

והתקשרות ] ההתכללות [ר"ל, הכללות 

גמר  [גופא זהו  [בשוה], בזה זה וההתלבשות 

כוונה  מין  בכל נעשה וזה המוחין , קבלת תיקון]

מהעתיקין  הענין  אותו של עתיק  שנתקן שבעולם,

וכו'. כולם" של מאריכים - והאריכים כולם, של

עוד כתב ונראה)וכן ד "ה ע"א מ"ג  בזה (דף וכיוצא ,

הדרגין  דהשוואת זה דתיקון  הרי מקומות . בכמה

והתק  מין וההתכללות בכל ונעשה חוזר  שרות 

כיצד  לדוכתיה, קושיא והדרא שבעולם, כוונה

בשוה, הפרצופים דהלבשת  זו מציאות תיכון

הנודע  הכלל וסותרת מנגדת  זו  מציאות  והלא

ינוע  ולא יעמוד מקומו  על המדרגות דסולם

בלכתו.

שניהם נעשים  בשרשם  להתכלל  זו"ן בעלות  ז.

הגדולים המאורות שני בסוד הויו"ת

בספר והנראה  הרז "ל דברי  פי על בע"ה בזה

י "ג  פרק ב' חלק  ג' שער שערים מבוא

ע"ג ) כ "ח שורשי(דף שהם דא"א הפאות בענין 

אלהים, נקראת  הגבורה כי ונודע לשונו , וזה הזו"ן,

של  הפיאה והנה וכו', אלהים נקראת  המלכות  וגם

ושמה  הגלגלתא של המלכות בחינת היא הראש 

הם  והנה וכו ', אלהי"ם בגימטריא פאה וכן אלהי "ם,

שמות ב' נמצאו הראש, צדדי בב' פיאות  ב'

להיותם  כי שתדע צריך אמנם אלהי"ם. אלהי "ם

מתכסים  שהדינים דא"א, רישא שהוא גבוה במקום

אלהי"ם, שמות ממש  שיהיו אפשר אי  בו, ונעלמים

סוד  וזה וכו', מצפ "ץ מצפ"ץ של שמות  ב' הם אמנם

כי עמדי', אלהים ואין  הוא אני  אני כי עתה 'ראו

הנקרא  ואי"ן אנ"י  הנקרא א"א על נאמר  זה פסוק 

והנוק' 'אי "ן ' הנקרא הדכר כי להורות 'הוא'

אין  כי 'הוא' ונקרא אחד , הכל 'אנ"י' הנקראת 

אין  זו ולסיבה דינין , להיותה בו  גלויה נוק' בחינת

יונקים  הם וזו"ן וכו'. זה וזכור  וכו', עמדי  'אלהים'

ונשפע] [יונק הז"א פיאות , הב' מאלו  ונשפעים

וזהו גבורות, מהשמאלית ונוק ' מהימנית, חסדים

על  ע"א כ ' דף  בראשית  פרשת  שכתב מה פירוש

שהם  הגדולים המאורות  שני  את  אלהים ויעש

דרחמי מכילן  די"ג עילאין שמהן  מצפ"ץ מצפ"ץ

מצפ"ץ  מצפ "ץ שמות  הב' אלו כי  הענין , ביאור  כו',

שמש  - ונוק ' ז"א יונקים משם הפיאות  שבשתי

הראש , פאתי בב' אחת  בהשואה שוין  והם וירח,

וזה  הוי"ה זה ואינן מצפ "ץ, של שמות ושניהם

אמנם  קטן , ומאור  גדול מאור  בחינת זהו  כי  אלהים,

הם  וכו ' פיאות הב' באלו פה בהיותם זו"ן שורש 

וכו', הויו"ת  בחינת  ושניהם הגדולים, מאורות שוין ,

משמאל, וזה מימין שזה זולתי  הפרש ביניהם ואין

עכ "ל. משמאלא, נוק ' כי כנודע

ז"ל וכן הרש "ש מרן  בדברי  משם בתשובתוהוא

המערב לחכמי  ל "דהרמתה דף שלום (נהר
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לדבריע"ג ) קטירא בחד  קטיר דשם קדשו ובדברות ,

להתכלל  הזו"ן דבעלות  דקאמר - הללו הרז "ל

שניהם  נעשים דא"א פאות בתרין  אשר בשרשם

עם  - הגדולים המאורות שני בסוד הויו"ת  בחינת

וההתכללות הפרצופים קומת דהשוואת דינא הך

דף  הנהר רחובות בהקדמת  המבואר  והתקשרות 

ע"ד . ה'

כיוזה  תורתו כבוד שכתב מה ועל בקצרה, לשונו 

פאות הב' כי  ז"ל הרב כתב אחר במקום

כי כתב אחר  ובמקום וז "א, אריך כנגד  הם הנזכרים

שנתבאר  כמו הוא הענין וכו', ונוק' ז "א כנגד  הם

דרושי שערי הנחמד משער  י"ב בפרק אצלינו

בפרק  ובפרט החכמה, שורשי נתבארו שבו  אבי "ע

שער  הנקרא השני מ"ב שער [לפנינו שבו י "ב

ב' פרק  אבי"ע ע"א)כללות  צ"ד  דף  שכל (ח"ב באופן  [

שם  נתבאר כי והוא מחמדים, כולו  השער 

באופן  היה העולמות  תיקון כי אחרים ובמקומות 

אבי "ע  פרצופי  פרטי דכל הכתרים מכל כי זה,

ומכל  דאצילות, דאריך אבי"ע נתקן  דאצילות

מלביש  דאצילות, דאבא אבי "ע נתקן וכו ' החכמות 

הבינות ומכל דאצילות , דאריך  אבי"ע כל על בשוה

בשוה  מלביש דאצילות , דאימא אבי "ע נתקן וכו '

כולם  זה דרך על וכן דאצילות, דאבא אבי "ע כל על

כל  על מלביש וכו' דעשיה דמלכות אבי "ע עד

הוא  שדיברנו וזה לעיל. הנזכרים דאבי "ע הבחינות 

שכל  כנודע בפרטות , היה הענין  אמנם בכללות ,

מכל  כלולה שתהיה עד  ספירה נקרא אינו  ספירה

הפרטות ובזה ריבוא, אלף  לי"ז נפרטת  וכו' אבי "ע

ספירה  שכל באופן וכו', העולמות תיקון היה

עד  א"ק  מראש בשוה מלביש  לעיל מהנזכר  פרטית

כי הענין, אל נחזור וכו'. דעשיה מלכות סוף

נתקן  דאצילות דאריך כתר  פרצוף  כשנתקן

כתרים  ושני  האצילות , פרצופי דכל וכו ' מהכתרים

בב' ניתנו דז "א וב"ן דמ"ה דחכמות דכתרים

דמ"ה  ו "ק  ר"ל, דזו"ן, שרשים והם ראשו, פיאות

שני נאמר  ועליהם ונוקבא, דכר דז"א, ודב"ן

לו ועיין עכ "ל. בקומתם, שוים הגדולים המאורות

שבא  שאפשר חושב "שאני  דבריו בהמשך  שם

ביאורו, מקום פה אין מאד , עמוק אחר ענין לרמוז

האמת להבין  תורתו  באור עינינו יאיר  יתברך  וה'

רצון ". יהי  כן  אמן  אמיתותו, על

אשר הרי  בשרשם להתכלל הזו"ן בעלות  כי 

בהם  שנעשה הוא אז דא"א, פאות בתרין

דהשווא  הנזכר המורה התיקון הפרצופים קומת  ת 

שניהם  ישתוו  ההיא בעת  ולפיכך הדרגין , ביטול על

את אלקים ויעש הכתוב כמאמר  כאחדים, להיות 

שהיא  - הנוק' אין ושוב הגדולים, המאורות  שני

הנקרא  הז"א לעומת  אלהים נקראת - דין  בחינת

'ואין  בסוד הויו"ת , בחינת שניהם אלא הוי"ה,

דאחד . ברזא שניהם שהושוו  מאחר עמדי ', אלהים

הפרצופים משתוים  הכתר בחינת  בהתתקן ח .

הויו"ת  כולם  ונעשים 

הפרצופים ומכאן עליית דבעת  למדים, אנו

בהם  שנעשה הוא אז בשרשם, להתכלל

המורה  הפרצופים קומת והשוואת דגידול זה ענין 

שבעלותם  הזו "ן  ודוגמת הדרגין , ביטול על

אין  שוב דא"א פאות בתרין  אשר  בשרשם להתכלל

אין  הכתוב כמאמר הנוק' אל הדכר בין  הבדל

שני הכתוב כדבר הדרגין ומתבטלים עמדי, אלקים

הויו "ת, בסוד שניהם נעשים הגדולים, המאורות

הפרצופים  עליית  עת בכל הוא זה דרך  ועל

כולם  בשורש שלמעלה לפי  בשורשם, להתכלל

בחד . נכללים

להתכלל והנה הפרצופים דעליית זה ענין

היותם  בעת בהם נעשה בשרשם,

בדברי וכמבואר דיחידה, המוחין בבחינת  נתקנים

בעלות זה דרך על וכן לשונו, וזה ע"ג, ח' בדף מרן 

וכו ' מא"א דיחידה מוחין  לקבל עוד  דאצילות  הזו"ן

הז"א  נגדל וכו ', כתר  הנקרא דזו"ן החמישי  לפרצוף 

אשר  דא"ק טבורא עד שהוא א"א קומת שיעור  עד

וכו ' עולים וישסו"ת  א"א. בשם ונקרא שורשו , שם
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לע"ב  - ואימא ואבא ישסו"ת . שורשי דא"ק לבינה

לגולגלתא  - וא"א שורשם. שהוא דא"ק דחכמה

עתה  עולה דז "א נוק ' וכן  שורשו. שהוא דא"ק כתר

למקום  - והבריאה עילאין. ואימא אבא למקום

שהוא  ז"א למקום - והיצירה שורשו . שהוא ישסו"ת 

דאצילות דז "א נוק ' למקום - והעשיה שורשו .

עכ "ל. העשיה, שורש שהוא

המוחין הרי בבחינת  הפרצופים בהתתקן  כי

אז  דילהון , הכתר לפרצוף הנמשכים דיחידה

ולהמבואר  בשרשם, ונכללים כולם שעולים הוא

הנזכר  התיקון  בהם נעשה הזאת בעת  הנה

שעולים  כמי  מהשתא וחשיב הקומה, דהשוואת 

אחת. בהשוואה ומלבישים כולם

דביטול ואע "פ דינא דהך לעיל שאמרנו 

הפרצופים  קומת והשוואת  הדרגין 

דלעולם  מקום בכל אצלינו  המונח הכלל סותר 

אחת בבת  הפרצופים דכל המוחין  נמשכים

אינו המדרגות  סולם ולפיכך אחד  ובערך

למעלה  עליונים דלעולם והיינו  משתנה,

התחתונים  שישתוו יתכן ולא למטה ותחתונים

עלות טרם אלא אינו  זה כל העליונים. עם

בעלותם  כן לא הכתר , לבחינת  הפרצופים

אור  בחינת חשיב שהכתר כיון הכתר, לבחינת

א' פרק מ"ב שער בע"ח כמבואר סוף, (ח"ב האין

ע"ג ) - ע"ב פ"ט בשער דף  עוד מבואר  זה וכעין ,

ב' פרק  ע"ג )י "ג ע"ב ס' דף  בקצרה (ח"א ומשם ,

ע"א, ז ' דף  הנהר רחובות  בהקדמת מרן  בדברי 

מכרחת מציאותו עצם הלא סוף האין  ואור

הדין  הוא לכן  וכל, מכל הדרגין  ושלילת  ביטול

אור  בחינת ומאיר הכתר , אור  שמתגלה עת  בכל

ועלו הפרצופים, כל שהושוו  כמי חשיב סוף, האין 

מציאות נתבטל ומעתה בשוה, והלבישו כולם

וכדחזינן  הוא, שם וגדול וקטן המדרגות , סולם

דא"א  פאות  בתרין אשר  לשרשם דבעלותם בזו"ן

בסוד  הויו"ת  בחינת  להעשות  שניהם מתהפכים

הגדולים. המאורות  שני

'אין וזהו שכתוב מקרא דדריש  להרז"ל שמצינו 

דלית הכתר , אודות  על עמדי ' אלהים

י "ב  שער בע"ח וכמבואר עתיקא, בהאי שמאלא

ב' ע"א)פרק נ "ז מדברי(דף  לשם, השמ"ש  ובהגהות

בראשית פרשת  ע"ב)הזוהר כ"ב כל (דף  דעילת 

הוא  אני אני כי עתה 'ראו  קרא האי  אמר העילות 

דכר  כגון בשתוף אחד  דאית עמדי ', אלהים ואין

איהו אבל קראתיו', אחד 'כי בהון  דאתמר  ונוק'

ולא  בחושבן  ולא חד איהו  העילות] כל עילת  [ר"ל,

שם  עיין עמדי ', אלקים 'ואין  אמר כך ובגין בשיתוף,

פרקא. בכולא

בחינתוהוא  שהוא הכתר נגלות  שבהגלות לפי

וכדין  בשרשם, כולם נכללים סוף , האין  אור 

ונעשים  דרגין , כלהו  דמתבטלין  עמדי, אלהי'ם אין 

לנוק ', דכר בין הפרש  מבלי  הויו"ת  בחינת כולם

בע"ח  עוד המבואר וכעין בחושבן , ולא חד איהו

ח' פרק  כ "ג ע"ד )שער  סוף ק "ח דף  הכתר (ח"א "כי

מן  אך וכו', דז "א חיצוניות  שהוא אלקים בו אין 

מתחיל  משם דז"א ובינה חכמה שהם דז"א המוחין

ש "ך  אתברירו במחשבה סוד  וזה וכו ', אלקים שם

מ  [ר"ל, משם כי  ולהלאה ניצוצין, החכמה] ן

האלקים  וזה החיצוניות, שהם האלקים מתחילים

סוד  הוא אשר ב"ן  שם עצמו הוא החיצוניות שהוא

אלהים  'אין  סוד  הוא דהכתר והרי  שמתו ". מלכים ז'

לטעם  והוא עתיקא, בהאי  שמאלא דלית  עמדי',

ענין  בו נעשה ולפיכך  סוף , האין  אור  בחינת היותו

הפרש  מבלי  הויו "ת כולם ונעשים הדרגין , השוואת

ותחתון . עליון

ובין ודין בפרטות ובין בכללות בין  הוא נכון  זה

תיקון  שנשלם עת  דבכל פרטות , בפרטי 

בזווגא  להזדווג הפרצופים והוכשרו  הכתר בחינת

תיקון  בהם נעשה בפרטות , ובין בכללות בין שלים,

וסדר  הדרגין  וביטול הקומה דהשוואת זה

לעיל כמובא והתקשרות , ה')ההתכללות  (אות

חכם התורת דרבינו  ע"א)משמיה כ"א  "זה (דף  כי

שבעולם". כוונה מין  בכל נעשה
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חכםוכן התורת  רבינו בדברי עוד  (דףמפורש 

ע"ב) סוף  הזו"ן קכ"ב שמזדווגים הזווג בענין

ותפלה, תפלה דכל שלום שים ברכת  בחתימת 

המוחין  בבחינת תיקונם נשלם ההיא שבעת שכיון

ההיא, התפלה דפרטות  דיחידה המוחין שהם דזווג

בשוה  כולם ומלבישים הפרצופים כל ועולים נגדלים

טעמא  והיינו  אלו, עם אלו ומתקשרים ומתכללים

הכתר  בבחינת תיקונם ונשלם דהואיל כדאמרן ,

שהגדילו כמי חשיב סוף, האין  אור בחינת הנקרא

הדרגין . בביטול קומתם והשוו כולם

כיון וזה ז "ל] [למרן לו  שאלתי אני אבל לשונו,

העשירי דשער ה' בפרק  ז "ל הרב שכתב

איך  אחת בהשואה אלו  בתוך  אלו  נתלבשו שכולם

צד  הוא שהזווג לי  והשיב וזו"ן, ואימא אבא יזדווגו

אבא  זווג נקרא זה כולם של שמאל צד עם ימין

וז "א, אבא נקרא כולם של ימין שמצד וזו "ן , ואימא

כבר  כי וכו ', ונוק ' אימא נקרא כולם של שמאל וצד 

וזהו שמאל, צד  עם ימין צד הוא שהזווג כתבנו 

ורחל  שיעקב העמידה בדרוש הכונות  בספר שכתב

וזה  דז "א ימין  בצד זה עומדים ז "א לפני  כשבאים

נקרא  שניהם של ימין  שצד  אלא דז"א, שמאל בצד

לעניננו, הנוגע עכ "ל רחל, נקרא שמאל וצד  יעקב

תשע"ד  החכמה ים בספר  זה לשון נתבאר וכבר

י"א - י' אות  ד ' ענף השתלשלות סדר עמוד(מאמר

ולהלן) דבגמר תרצ"ט למדנו  ולעניננו  שם. עיין  ,

שים  לברכת  בהגיענו וכגון  פרט, דכל הזו "ן  תיקון

המוחין  נמשכים ההיא שבעת תפלה, דכל שלום

הפרצופים  כל עולים דיחידה, המוחין  שהם דזווג

אלו ומתקשרים ומתכללים בשוה, כולם ומלבישים

ימי בששת שנעשה התיקון סדר וככל אלו, עם

ומשם  ה' פרק י ' שער  בע"ח כמבואר בראשית,

ולהלן  ע"ב ה' דף  הנהר  רחובות .ג בהקדמת

נקראים שעות דכ "ד הכוללים  שזו"ן הטעם ט.

דא"ק  זו"ן שם  על

ברכתוהיינו  בהקדמת ז"ל למרן דאשכחנא

בינה לשכוי ע"גהנותן כ"ב דף  שלום (נהר

שמע) כי 'שניד"ה שעות  דכ "ד הכוללים לז"ן  דקרי 

וב"ן  מ"ה דאינון עלייהו  וקאמר  הגדולים', המאורות

הם  והלילה היום כי הוא והענין לשונו , זה דא"ק .

המאורות שני  והם דכללות , זו "ן  והם שעות, כ"ד 

המ"ה  והם לילה, ומדת יום מדת ונקראים הגדולים,

הז"א  כי זמנים, לארבעה ונחלקים דא"ק, וב"ן 

הנק' והנוק' זמנים, לשני  נחלק  יום מדת  הנקרא

בזו"ן  הוא זה כל וכו ', זמנים לב' נחלקת  לילה מדת

לכל  כמובן פלאי והוא שעות". הכ "ד דכל דכללות

בביאורו אליהו  מעיל הרב בזה עמד  וכבר מעיין,

שם שלום רנ"ו)לנהר .(עמוד

נודע ואמנם כבר  הנה כי היטב, יובן  לעניננו

חכם התורת דרבינו  קדשו  מ"ב דעת (דף 

מן ע"א) למעלה שהוא הכולל כתר "בויעבור  כי 

אחר במקום עוד כתב וכן  הכוללים". נ"ה הל"מ (דף

דאבא,ע"א) דל"מ הלמדי"ן נכנסו כהנים "שבברכת

בדף  עוד  לו ועיין דל"מ". הממי"ן בויעבור ועכשיו 

_________________________

הרז"ל ג . דברי בביאור פסח של דשביעי הנס בענין ע"ב) ע "א סוף  ל"ט (דף חכם התורת רבינו בדברי דאיתמר גופא והיינו

- אלי תצעק  מה הזוהר בספר שכתב מה על ע "ד) ריש פ "ו דף  דפסח י"ב (דרוש סוף ים קריעת  בדרוש הכונות  "בספר שכתב

אם  הנחש נשיכת  בסוד נוק ' עם להזדווג יכול היה לא קטנות  בבחינת  ז "א אז להיות  כי ר"ל, מילתא, תלייא בעתיקא דייקא, אלי

אבל  נוק', עם להזדווג ז"א יכול זה ידי ועל בז"א, ומאירים בז"א מתלבשים דא"א נה"י כי מא"א, הנמשכת הארה ידי על לא

הכוללת  דיניקה פרצוף  בסוד הוא שז "א עתה וכו', זה הזווג אל לעוררו כח  בהם אין ואימא מאבא לז"א הנמשכות הארות  שאר

החיצונים  אחיזת יסתלקו ידו ועל בו יאיר שא"א הוצרך  בפנים, דפנים זווג צריך היה וכו', הכולל בערך אחיזה יש  כן אם

שאת, ביתר יובן בשמעתין להמבואר האמנם אחר, במקום מזה הארכנו וכבר שם, עיין בפנים". פנים זו"ן ויחזרו והקליפות ,

סוד  וזה הפנים, לבחינת  האחור להפוך בכחו לכן הדרגין, מתבטלים ידו ועל סוף, האין אור הארת ביה אית  והכתר דהואיל

שלים. ביחודא ומתייחדים בפנים פנים הזו"ן חוזרים הכתר בחינתר בהגלות  דמיד מילתא, תליא בעתיקא
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דכ "ד  הכוללים זו "ן  תיקון בגמר  כי  הרי  ע"א. ל"ט

השלישי דהיום אפים בנפילת  שהוא שעות ,

עליון  היותר הכתר בחינת  תיקונם נשלם לתיקונם,

הנמשכים  הכוללים ל"מ ממקיפי שלמעלה -

כהנים. בברכת

בשוה,ולאשר שניהם מלבישים ההיא בעת

הכתר  תיקון דבהשתלם וכדאמרן 

הויו "ת, בסוד בשוה שניהם ומלבישים זו"ן עולים

ובשם  הגדולים המאורות  שני  בשם להו קרי  שפיר 

הזו"ן  דהיות  - העליונה המעלה דזו יען  דא"ק, זו"ן

המעלה  היא היא - בשוה שניהם מלבישים

דא"ק , וב"ן מ"ה שהם דא"ק  הכוללים לזו"ן דאיתנהי

ההשתלש  מדרושי  וב"ן וכנודע המ"ה שאלו  לות

ולמטה  דא"ק מטיבורא בשוה שניהם מלבישים

מעלה  על ולהורות מתפרשין. דלא ריעין  כתרין

שעות, דכ"ד  הכוללים בזו "ן  שישנה זו יתירה

דוגמת בשוה שניהם מלבישים תיקונם שבגמר 

להו קרי בשוה המלבישים דא"ק זו"ן הלבשת אופן

נודע  וכבר  דא"ק, וב"ן  מ"ה - זו"ן שם על מרן 

בהקדמת מרן  בדברי כדאיתא א"ק נקרא דא"א

הנהר ע"ב)רחובות ט' .(דף 

זווהגם  למעלה איתא לעיל בדברינו  שלהמבואר 

מצוה, ובכל תפלה בכל כוונה מין  בכל

או התפלה דפרטות  הכתר בחינת תיקון שבגמר 

בשוה, ומלבישים שניהם הזו"ן עולים ההיא המצוה

חכם התורת  רבינו  בדברי ע"ב)וכמבואר קכ"ב (דף 

הכוללים  זו "ן  נשתנו מה כן  ואם לעיל, שהזכרנו 

- זו "ן  שם על נקראים להיות הזו"ן מיני  שאר מכל

דא"ק . וב"ן  מ "ה

זו"ן יש דהיות - המעלה שזו אמנם דהן לומר

גמר  עת  בכל ישנה - בשוה שניהם מלבישים

בפרטות ובין בכללות  בין  הכתר , בבחינת  תיקונם

ישנה  ויותר  יותר זה כל עם פרטות, בפרטי ובין

זו"ן  שהמה שעות , דכ"ד  הכוללים בזו"ן זו למעלה

דילהון  הכתר כן ועל השבוע, דימות  כוללים היותר 

שאר  כל בערך עליון והיותר  האמיתי  הכתר  הוא

שאינם  והמצות התפלות  ידי  על הנתקנים הכתרים

ברכת בהקדמת  וכמבואר פרטיים, כתרים אלא

ע"ג )המעביר כ"ג רק (דף  שעות  הכ"ד  בכל אין "כי 

שהוא  דשחרית, אפים דנפילת זיווג והוא אחד , זיווג

להוליד , זיווג והוא הכ "ד, דכל הכוללים דזו "ן  זווג

וכו', וחזרה בלחש  שזווגם הפרטיים דזו"ן זווג ואינו 

הכ "ד  כל בהמשך  זווגים מיני  כמה שיש ואע"פ 

דכללות". ולא דפרטות הם הנה שעות ,

בנפילתהרי  המזדווגים שעות דכ"ד  הללו זו "ן  כי 

הנתקן אפים דילהון הכתר תיקון גמר (אחר

חכם) התורת דרבינו משמיה לעיל וכנזכר הם בויעבור,

הוא  דילהון הכתר  וממילא כוללים, היותר הזו"ן

נעלה  היותר הוא הזווג וזה עליון, היותר  הכתר

טפי - לקרותם יוצדק  שפיר  להכי ואמטו וכולל,

זו"ן  ובשם הגדולים המאורות שני בשם - מאחריני 

שניהם  היותם על להורות  דא"ק, וב"ן  מ"ה -

בח  ושניהם בשוה, הוא מלבישים מיהו  הויו"ת , ינת

כלל  דכל הכתר תשלום עת בכל הוא שכן הדין

ההוא. הפרט בערך פרט ודכל ההוא, הכלל בערך 

היותם בערך אלא אינו שוים  הזו "ן  בהיות גם י.

גדול הז"א שם שגם ודאי אבל  הויו "ת  שניהם

מנוק'

חכםכל התורת לרבינו תחזה אתה דנא (דףקבל

ע"ב) דהגם ק"ג והוא לן, משמע קא חדש  דדבר

הזו"ן  שבעלות  שערים מבוא בספר הרז "ל שכתב

נעשים  דא"א, פאות בתרין  אשר בשרשם להתכלל

הגדולים, המאורות שני הכתוב בסוד  שוין  שניהם

בזה  לבטל הכונה אין  הויו"ת , בחינת  ושניהם

דמעתה  להורות אם כי  לגמרי , הדרגין  התחלקות

אלא  דין, על המורה אלקים בחינת  הנוק ' אין  שוב

אלקים  דאין  כמוהו , רחמים בחינת נעשית  היא גם

דבר  ועל עתיקא, בהאי  שמאלא ולית כתיב, עמדי

המאורות שני  להעשות הזו "ן  שהושוו  הוא זה

ולאפוקי הויו"ת , בחינת  שניהם דמהשתא הגדולים,

אליבא  מיהו  כדמעיקרא, אלקים בחינת  היותה



לנפשך  חכמה דעה נו 

שכן  ממנה, גדול הז "א עדיין  הזאת  בעת גם דאמת

הז"א  שיהיה התחתונים הנהגת לצורך  מוכרח הוא

הכי. בלאו סגי ולא הנוק ', מן גדול

ג'וזה שער שערים מבוא בספר  וכן בתו"ד, לשונו

זו"ן  שורש  אמנם לשונו , וזה ג' פרק ב' חלק 

שרשם  מכאן  כי דא"א, פאות הב' באלו בהיותם

שני שוים, הם סתימאה, דמוחא וגבורות  מחסדים

ואין  הויו "ת, בחינת היו ושניהם הגדולים, המאורות

וכו'. ע"כ שמאל, וזה ימין  שזה זולת  הפרש ביניהם

הם  ששניהם  - שוים שהם  דוקא הוא זה לענין

הז"א  שם שאפילו ודאי אבל הויו"ת, בחינת

מנוק' נקראוגדול לכך שם הויו "ת ששניהם ומפני  ,

פרק  א' חלק  ה' בשער כתב שהרי  גדולים, שניהם

ע"ד )ז' ל"ח דף שערים זו"ן (מבוא יצאו לא שלכך 

לבד , ס"ג משם שיצאו ואימא אבא כמו  אחד משם

סתימאה  דחכמה וב"ן מ"ה שמות מב' יצאו  אלא

אלודא"א, מאורות שני  שיהיו שמוכרח לפי 

התחתונים  הנהגת לצורך שוים שם.בלתי  עיין ,

בחינת ששניהם שוים, הם דוקא זה לענין אלא

בחינת ונוק' הוי"ה בחינת ז "א ואינו הויו "ת,

עכ "ל. עמדי, אלהי "ם אין  כי אלהי"ם,

אור ודבר נגלות בהגלות דאף  רבינו, דיבר גדול

עולים  ידו  שעל בכתר , המלובש סוף האין 

כולם  ומלבישים בשורשם, ונכללים התחתונים

וכולם  וגדול, קטן  הפרש מבלי אחת  בהשוואה

וכלא  מתבטלין דרגין  וכלהו הויו "ת, בחינת נעשים

ומתקשרים  עולים אלהות נשמות עולמות חשיבי ,

אמיתי יחוד ומתייחדים זה, עם זה ומתייחדים

שיעור , לאין גדול ותענוג שמחה ונעשה באלהות,

בהעלמה  האמנם באתגליא, אלא אינו  זה כל הנה

שיהיו שמוכרח 'לפי  מנוק '', גדול הז "א שם 'אפילו 

הנהגת לצורך שוים בלתי  אלו  מאורות שני

התחתונים'.

הנמצא ואכן 'הפלא' כח הוא גופא זה ענין 

האין  'אור לכאורה הלא כי כתר, בבחינת

בהעלם  אפילו  הדרגין  ביטול על מורה שמו  סוף'

הזו"ן  דבהתתקן  אמרינן  עצמו זה ולטעם וברשימו ,

שניהם  דגם עמדי, אלהים אין הכתר  בבחינת

הז"א  שם 'אפילו  כי לומר  יתכן  ואיך  הויו "ת, נעשים

האמנם  דסתרי, כתרתי  מחזי דלכאורה מנוק '', גדול

ב"ה  סוף האין דאור  הפלא מכח נמשך  זה נעלם רז 

מחתא  בחדא וכליל הנמנעות נמנע שהוא

הדרגין  הדרגין (באתגליא)להשוואת ולחילוקי

זה (בהעלמה) סותרים שיהיו  מבלי  כחדא תרוייהו

זה. את 

דברווהיינו  שמדי  במה ז"ל מרן  לן דרמז  גופא

כל  דעליית התיקון  תכלית מענין 

דקדק  כו', הדרגין  וביטול בשוה להלביש הפרצופים

האחרון  הפרט פרצופי הלבשת  ענין להזכיר 

לעיל בדברינו וכמובא ג ')באורך , ולהורות(אות  .

מאלו כלול שיהיה מוכרח השלם דהתיקון נתן ,

דכיון  סגי, לא דא בלא ודא יחד , גם השנים

וקץ  סוף  ואין  כתיב, מקדושתכם למעלה שקדושתי 

בהתכללותם  הדרגין בהתבטל אף  לכן התיקון, אל

בהיותם  התיקון, בתכלית  הפשוט סוף האין באור 

ומתאחדים  אחת , בהשוואה להלביש כולם עולים

שלים, ביחודא ומתקשרים ומתכללים אלו עם אלו 

בהעלמה  - ומתגלה חוזר  ההיא, בעת  הנה

חילוקי מציאות  - הדקות  ובתכלית  דהעלמה

האין  'אור ' חוזר  ההיא שבעת ידי על והוא הדרגין ,

ממנו, שלמעלה האור  'עצם' בערך נבחן  להיות סוף

הפה  שאין מה עליון  היותר ואפילו 'אור' כל שהלא

שנקרא מה עד לדבר  בחינתיכול הוא העצמי , שמו 

פשוט', 'עצם ואינו לזולתו , הוא גילוי וכל 'גילוי ',

ממנו שלמעלה הפשוט' העצמי ה'האור ובערך

ומיד  דרגין, מחילוקי  בהעלמה כלול שיהיה בהכרח

כל  ממילא חוזרים זו  בהבחנה נבחן האור בהיות 

כפרצופי בהעלמה נבחנים להיות  הפרצופים

עליונים  לאחור, כולם ושבים האחרון, הפרט

מדרגתם  וכחילוקי  למטה, ותחתונים למעלה

בהעלמה  אלא אינה זו  הבחנה אכן  דנא, מקדמת 

חילוקי שאין  ובאופן ושוב, וברצוא דייקא, דהעלמה



פלא  עשה הא'ל נז אתה

ועל  סוף, האין  דאור  היחוד פשיטות סותרים הדרגין 

שאינם  במאציל הגנוזות  הנעלמות  הספירות  דרך

כן  לא הנעלמה, אחדותו מפשיטות  יוצאים

הפשוט  סוף  האין באור כולם יאירו באתגליא

שכן  לפי  זה וכל הצורה, ובהשוואת  הדרגין  בביטול

הנהגת לצורך יתברך  מחוקו  מוכרח הוא

התחתונים.

דהכתר  הפלא כח יא.

ההפרש ולהבין להקדים יש  שאת ביתר  הענין

הכתר , לבחינת הדעת בחינת  בין

בכמה  האריז "ל רבינו  בדברי  המבואר  ובהקדם

הפרצוף , קומת מכלל שאינו  הכתר , לענין מקומות

על  למעלה עומד שהכתר  הרואות  עינינו וכאשר 

כבחינת ודלא הראש , תוך  מלובש  ואינו  רישא, גבי 

דגולגלתא, חללי בתלת  המלובשים דחב"ד המוחין

א' פרק מ"ב שער  בע"ח ע"ב)וכמבואר  פ"ט דף (ח"ב

מכלל  אינה עליונה, בחינה הוא הכתר לעולם "כי

שהוא  המלך כתר אל דומה אלא ההוא, העולם

אינה  כן ועל ראשו , מכללות ואינו  מראשו , למעלה

הוא  וכן  הדעת". נמנה ובמקומו  הספירות, מכלל

א' פרק כ"ג בשער  ומהם מקומות , דףבכמה (ח"א

ע"ב) - ע"א ב'ק "ו אות  ה' פרק  שם ע"ג ), ק "ז שם (דף ,

ד' ע"ד )אות ח'(שם פרק שם ע"ג ), ק "ט שער (דף  ,

ה' פרק ע"ב)כ"ה י"א דף טובא.(ח"ב ועוד ,

דהכתר ובזה  הדעת, אל הכתר  בין ההפרש הוא

למעלה  והיינו  הפרצוף, מקומת למעלה הוא

היותו לסיבת  והוא רישא, דגו  דחב"ד המוחין מן

ודעת, מטעם למעלה הגבה ונשא רם עליון שכל

הפלא  כח דהוא לסובלו, יכול הדעת שאין  עד

ובכחו אחת , בבת והפוכו  דבר  לעשות  המפליא

מבלי מחתא בחדא ההפכיים כל נכללים הפלאי

שלום  של הדעת  בסוד  זה, את זה סותרים שיהיו

וכמאמר  משיחא, מלכא בביאת  להתגלות  העתיד

י"א)הכתוב ונחה (ישעי' וגו ' ישי מגזע חוטר  ויצא

רוח ירעועליו  לא וגו' כבש עם זאב וגר  וגו' הוי "ה

דעה  הארץ מלאה כי קדשי , הר  בכל ישחיתו ולא

הדעת ענין כן  לא מכסים". לים כמים הוי"ה את 

ודעת, בטעם בהשגה המתלבש תחתון , שכל הוא

ומתפשט  דגולגלתא חללי  תוך  מתלבש הוא כן ועל

ימלאו. חדרים בדעת בסוד  בגופא

הקודם)נתבארוכבר במאמרנו כלול (לעיל  דהדעת 

ה', דעות אל הכתוב כמאמר  דעות מתרין 

הרמוז  עילאה יחודא בחינת  שהוא עליון דעת והם

שהוא  תחתון ודעת מצדו, ונקרא הוי"ה בשם

ונקרא  אדנ"י  בשם הרמוז תתאה יחודא בחינת

בזה  וזה בזה זה נכללים דעות  השתי ואלו  מצדנו,

בהוי"ה, אדנ"י  ושילוב באדנ"י הוי "ה שילוב בסוד

לעיל. בדברינו  בארוכה וכמבואר

עליון אכן דדעת הבחינות אלו בכל השוה הצד 

בהשגה  מתלבשים דכולם תחתון ודעת

האין  אור שהוא העליון הכתר  כן לא ודעת , בטעם

הפלא, כח הוא הפשוט, הוי"ה בשם הרמוז סוף

ודאי הלא כי ודעת, מטעם למעלה כולו והוא

היותו על מורה שמו  סוף  האין שאור  הוא מוכרח

מיני מכל לגמרי  מושלל ומשוה, השוה פשוט אור 

כו', וברשימו  דהעלם בהעלם אפילו  דרגין  חילוקי

כחו דמצד  דכתר , רבותא גופא היינו  האמנם

ריבוי כל בהעלמה בתוכו  לכלול בכחו  הפלאי

פרצופי בסוד שונים ממינים מינים הדרגין  חילוקי

באורך , מזה למטה זה המלבישים האחרון הפרט

כל  ובאופן יתירה, ובהעלמה נפלא, בדקות  זה וכל

יחודו מפשיטות  יוצאים אינם דרגין  חילוקי אילין

בספר  היטב זה כל וכמבואר  ושוב, וברצוא הנעלם,

הלוי מהר"א להגה"ק והאמונה היחוד שערי 

השני השער ולהלן)מסטראשעליע כ"ד בדבר (פרק

בארוכה, שם עיין הכתר , אל הדעת  בין  ההפרש

ואכמ"ל.

ליחודים וזה דמי לא הכתר  דבחינת  הפלאי  היחוד 

שילוב  בסוד דהמה ותחתון , עליון  דדעת

באדנ"י תחתון)הוי"ה אדנ"י(דעת  שילוב בסוד או

עליון)בהוי "ה הדעת(דעת  שבבחינת  לפי  והוא ,



לנפשך  חכמה דעה נח

עליונים  ותחתון  דעליון דרגין חילוקי  איכא עדיין 

ברזא  שמתאחדים והגם למטה, ותחתונים למעלה

מדרגתם, חילוקי  בהם ניכר עדיין זה כל עם דאחד ,

כן  עולים לא דרגין  דכלהו הכתר , בבחינת

כולם  הדרגין, ובביטול אחת  בהשוואה ומלבישים

כתיב, עמדי ' אלהים 'אין  דהא הויו"ת, נקראים

עתיקא, בהאי  שמאלא דלית  בזוהר וכדאיתא

על  המורה הוי "ה הוי"ה בסוד  הוא היחוד  ולפיכך

הדרגין .(באתגליא)השוואת 

שהודיענווהיינו במה מרן  לן משמע דקא

בעומדנו גם דאף  קדשו, בדברות 

להתכלל  המדרגות בעלות התיקון , גמר בתכלית

ידודון  צבאות ומלאכי העליון , הכתר  אור בקדושת 

בהשוואת והתכללותם הדרגין  בביטול ידודון 

דאור  יתברך  השוואתו בכח עצמי בביטול הצורה

זמירות הארץ מכנף הזאת בעת גם הנה סוף, האין 

דרגין  חילוקי  כלהו  בהעלמה לעורר  שמענו

לכלל  שלבוא לפי  והוא האחרון, הפרט דפרצופי

כיסופין  דכל דכיסופא רישא והאמיתי  השלם היחוד

הדרגין  במיתת די לא החמודות , כל וחמדת 

האין  באור הצורה בהשוואת  בהתכללותם וביטולם

על  ועומד  קבוע היחוד  נמצא כן דאם הפשוט, סוף

ובא  מאיר  הוא והרי  תנועה, בהעדר מקומו 

שאינו תמידי  שתענוג נודע וכבר תמידי, בתענוג

בהכרח  רגע, בכל התענוג לחדש  כדי ולכן  תענוג,

תנועה  סוף האין דאור  הפשוט היחוד תוך לעורר

שאין  ובאופן הדקה, מן דקה דממה בקול נעלמת 

מעוררת אם כי  היחוד, מפשיטות  יוצאת התנועה

מיניה  גופא היחוד בפשיטות נעלמים שעשועים

מתחדש  כך ידי ועל הוי"ה, הוי"ה יחוד בסוד וביה

בקישוטין  והידור קישוט בתוספת  היחוד  ומתקשט

הוו ולפיכך דדלא בראשונה, בו  היה שלא מה

תחיית בסוד  הישנים הגופים ולחדש  לעורר  בהכרח

הבחנתההמתים  בכח קדומים אהבת ולעורר  ,

ממנו, שלמעלה האור  'עצם' בערך סוף  האין  'אור '

דרגין  חילוקי כלהו  בהעלמה מתעוררים שאזי 

בסוד  דרגין דכל סיפא עד  דרגין  דכל מרישא

הפכיות תנועות ידי  ועל האחרון, הפרט פרצופי 

הוו. דלא בקישוטין היחוד  מתקשט אלו 

בחינותוזהו  מב' הכלול דהכתר הפלאי  כחו  גופא

מנוחה על המורים ואין דאני (אין)הפכיות

התנועה (אני)ותנועה שאין  ובאופן  אחת, בבת

אלא  והמנוחה, הביטול מפשיטות יוצאת  הדקה

שיבוא  הביטול מעוררת גופא התנועה אדרבה

דרחימותא, ובשלהובין אש  ברשפי  שאת  ביתר

היותר  דהאחדות  מברסלב הקדוש  רבינו  וכמאמר

הנמשכת האחדות  זאת  דוקא היא וגבוהה נעלית

ה  "וזאת  המשתנות, הפעולות  מתוך  בחינה ובאה

יתברך" אצלו אפילו  מאד יתגדל ו יקרה דכדין ,

_________________________

טובא.ד. ועוד קנ "ד, אות  י', אות בראשית חיים מים מקור התורה על טוב שם בעל ע"ד, ב' דף פענח  צפנת עיין

ואמר ה. המגדל, על ודפק גדול נשר בא כך "בתוך  העיור דהבעטליר הנורא במעשה י"ג מעשה מעשיות ספורי בסה"ק עיין

הספינות  אל חזרו להם ואמר וכו', שלכם באוצרות  משתמשים והיו שלכם, האוצרות אל שובו עניים, מלהיות  עוד חדלו להם

אותם". וברך אליהם, חזרו עתה ויבנו, שיחזרו שנשברו שלכם הגופים שהם שלכם

ימי ו. לששת  שבת  של קדושה שממשיכים זה ידי ועל בתו"ד, לשונו וזה ו') (אות ב' סימן ח "ב מוהר"ן ליקוטי בסה"ק עיין

וזה  משונה, פעולה נברא יום שבכל משתנות , פעולות הם החול ימי בששת  כי יתברך, הפשוט  האחדות נתגלה זה ידי  על החול,

האנושי כנגד  בשכל כי ויתעלה, יתברך  הפשוט  מאחד נמשכים יהיו משתנות שפעולות האנושי בשכל זאת להבין האנושי השכל

שבת  כי הפשוט, אחדות נתגלה זה ידי על וכו' גדולה מתנה השי"ת  לנו שנתן זוכין שאנו שבת ידי על רק  זאת , להבין אפשר אי

החול  ימי בששת  כולם שברא יתברך הפשוט  מאחד נמשכים משתנות הפעולות שכל מאמינים, שאנו היחוד, אמונת  על מורה

אצלו  אפילו מאד יקרה הבחינה זאת הפשוט  אחדות והתגלות יתברך. הפשוט אחדות נתגלה שבת  ידי שעל נמצא בשבת, ©¨ושבת

משתנות, פעולות בחינת  משונה דעה בו יש אחד שכל רבים שהם מחמת כי כרבים, הלכה ורבים יחיד שמצינו כמו יתברך



פלא  עשה הא'ל נט אתה

להאיר  גאונו  בהדר  להופיע רבא שמיה ויתקדש 

עילאה. בנהירו  דנהרין בגוונין ולדרים לארץ

אל וכן האדון יבא פתאום אשר  עת  בכל הוא

המלובש  סוף  האין אור  עלינו בהופיע היכלו

השוואתו כח ומתגלה העליון, הכתר  בבחינת

ותתאין , עילאין דרגין כלהו  ומתבטלין  יתברך ,

קטן  ומשוה השוה העליון באור כולם ונכללים

להיות סוף האין אור  חוזר ברגע בו  הנה כגדול,

האור' 'עצם בערך  ובדקות בהעלמה נבחן

ומתגלים  חוזרים כך ידי ועל ממנו, שלמעלה

דפרצופי דרגין  חילוקי  פרטי כל ובדקות בהעלמה

ומתקשט  מתחדש  כך  ידי  ועל האחרון , הפרט

היותם  בבחינת  כולם ומתייחדים הפשוט, היחוד

הויו "ת. כולם

של ראשון בפסוק מלכותו עול  קבלת  חיוב יב.

שמע

דייקא וזה  ומצות תורה עול קבלת  חיוב סוד

פסוק  באמירת  העליון  היחוד הארת  בעת 

החיים  הנפש  בזה תמה וכבר שמע, של ראשון 

הובאה  י"א, פרק  שלהי  ג' לשער  הנודעת  בהגהתו

עומדים  בהיותנו  הלא שלכאורה הקודם, במאמרנו

לייחדו עלינו מצוה שמע, של ראשון  בפסוק 

מצדו הנקרא הפשוט הוי "ה בסוד  עילאה ביחודא

'אפס  וכל מכל הדרגין ושלילת ביטול על המורה

האין  אור זולת  מציאות  שום שאין באופן  זולתו'

דרגין  חילוקי מיני  מכל המושלל הפשוט סוף

הגבה  העולם, שנברא כקודם החלל כל את וממלא

ענין  מהו  כן  ואם והזמן , המקום מגבולי למעלה

עול  עלינו  לקבל החיוב על המורה 'אמליכתיה'

היחוד  בזה עומדים בהיותנו ברצון מלכותו

התורה  דקיום והזמן המקום מגדרי  וגבוה הנעלה

והמצות.

תברא אכן לא דדא שם החיים הנפש כתב כבר 

שכל  ז "ל האר"י בדברי  ליודעים "כידוע

הבריאה  בענין  יתברך מחשבתו  ראשית  תחילת 

ואמנם  והבן ", סוף , דאין מלכות  בסוד היתה

האחרון  הפרט פרצופי  בסוד  עתה להמבואר 

האין  דאור הדרגין ביטול במקום בהעלמה הכלולים

חיה  כעת  דדייקא כוונתו , בעומק  לומר יש  סוף,

האין  דאור הנעלם היחוד  במקום עומדים בהיותנו

לגמרי המושלל הפשוט דרגין סוף  חילוקי  מיני  מכל

תמידי בתענוג היחוד ולפאר לקשט גרמא הזמן  כו',

ריבוי כל בהעלמה הסובל הפלא כח ידי על מחודש

שאינם  באופן  והזמן מקום וגבולות הדרגין  חילוקי

החיוב  עתה דייקא ולכן היחוד , פשיטות סותרים

תורה  עול בקבלת ברצון  מלכותו לקבל עלינו

קבלוה  הדור בסוד  עוז ויתר שאת  ביתר  ומצות 

הפשוט  האחדות  יופי  בזה ולעורר מאהבה,

הפלא  בכח המשתנות הפעולות ידי  על המתגלה

הגוף . משיגי ישיגוהו שלא הנעלם

לבאר ובזה החיים הנפש שהקדים דאע"פ תבין

ו') פרק ג ' הקדושה (שער תורה יסודי  "כל כי 

תעשה, ולא עשה כולם, והמצות  האזהרות  בכל

השגתנו שמצד הבחינה זאת  פי על הולכים כולם

לתורה  מקום אין  שמצדנו  הבחינה זאת ובלתי וכו ',

שהוא  שמצדו  הבחינה פי שעל באופן  כלל", ומצות 

אין  ומצות , לתורה מקום אין  הפשוט סוף האין אור 

אלא  אינה כוונתו  עיקר  וכל כפשוטם, הדברים

עצם  סוף  האין אור  באשר  הוא, כן דבאתגליא

והזמן , והמקום הדרגין  מציאות  שוללת  מציאותו

התורה  וחיובי  גדרי כל כי ודאי  בהעלמה, מיהת  הא

כח  שורש להיותו  ואדרבה, שם, גם ישנם והמצות 

הוא  שם יתברך מלכותו  קבלת חיוב עיקר הגבול,

במאצילו הנאצל מתייחד  שם באשר דייקא,

_________________________

ועל  יתברך, בעיניו מאד יקר שזה הפשוט , אחדות  בחינת  נעשה משתנות פעולות  בחינת  נמצא אחד לדעת יחד מסכימים וכשהם

עוד. שם ועיין עכ"ל. כמותם, הלכה כן



לנפשך  חכמה דעה ס 

וכדיבואר  והדיבוק , היחוד  בתכלית שלם ביחודא

בע"ה. להלן  מזה עוד

יתן  לעמו עוז ה ' יג.

הזקן וזהו אדמו"ר בדברי  ל"ו)המבואר  פרק  (תניא

לשונו וזה יתן , לעמו עוז הוי "ה הכתוב בסוד

בריאת שתכלית  רז"ל מאמר  זאת מודעת  בקצרה,

הוא הזה דירה עולם לו להיות הקב"ה  שנתאוה 

הוא בתחתונים היה העולם שנברא קודם כי וכו ',

כל  וממלא ומיוחד יחיד  יתברך לבדו

הוא  כן עתה וגם העולם, בו  שברא הזה המקום

חיותו המקבלים אל הוא שהשינוי רק  יתברך , לפניו 

רבים  לבושים ידי  על שמקבלים יתברך , ואורו

לא  כי כדכתיב יתברך אורו ומסתירים המכסים

השתלשלות ענין וזהו וכו ', וחי  האדם יראני 

עד  וכו', למדרגה ממדרגה וירידתם העולמות 

והוא  ממש, והחומרי הגשמי  הזה עולם שנברא

בענין  ממנו למטה תחתון  שאין  במדרגה התחתון 

וכו'. יתברך אורו הסתר

וירידתם "והנה  העולמות השתלשלות  תכלית

ברצונו עלה שכך  וכו ', למדרגה ממדרגה

אתכפיא  כד יתברך לפניו  רוח נחת להיות  יתברך 

אור  שיאיר  לנהורא, חשוכא ואתהפך  אחרא סטרא

ויתרון  עז ויתר שאת ביתר וכו ' ב"ה סוף אין ה'

התורה  את לישראל הקב"ה נתן ולזה וכו ', אור 

רז "ל וכמאמר  וכח, עוז נותן שנקראת שהקב"ה 

שלא  לבא לעתיד שכרם  לקבל בצדיקים  כח

הנגלה  ה' באור  ממש  במציאות יתבטלו

לבוש שום  בלי עוד לעתיד יכנף  ולא כדכתיב

ולבוש )מוריך בכנף  ממך יתכסה שלא והיו(פירוש,

יראו בעין  עין כי וכתיב מוריך את רואות עיניך

וגו ' יומם לאור השמש  עוד  לך יהיה לא וכתיב וגו'

שם  עיין  עכ "ל, וגו', עולם לאור  לך  יהיה ה' כי

באורך .

אתהפך הרי  כד  הוא היחוד שלימות כי דאם

סוף  האין אור ויחזור לנהורא חשוכא

ההיא  בעת אשר  ולדרים לארץ להאיר  הפשוט

סוף  האין באור  להתכלל הנאצלים כל יחזרו

כל  עם הצורה, ובהשוואת הדרגין  בביטול הפשוט

להטיב  נטויה ידו זאת  עוד אלא בכך , די לא זה

שיתן  ידי על שאת, ביתר היחוד  ולקשט אחריתנו

יתבטלו שלא שכרם לקבל בצדיקים ועוז  כח

שום  בלי לעתיד  הנגלה ה' באור  ממש במציאות 

דפרצופי הדרגין  התחלקות  סוד  הוא זה שכל לבוש ,

השוואתו בכח הפשוט היחוד תוך  האחרון הפרט

והפוכו, כדבר  נראה זה דבר  היות  שעם יתברך ,

ושלילת ביטול על מורה סוף האין אור  שהרי 

כח  ליתן יתן לעמו  עוז הוי"ה זה כל עם הדרגין ,

כדי זה וכל ממש, במציאות  יתבטלו  לבל ועוז

שלים, ביחודא הוו  דלא בקישוטין  היחוד לקשט

שנברא  קודם בראשונה מהיותו  שאת ביתר

עליון  אור גילוי "יהיה ההיא בעת  הנה כי  העולם,

אורות התוספת וזהו הקודם, מהאור שלמעלה

בחינת שיאיר ומצות, התורה ידי  על שנמשך

מהאור  גם שלמעלה סוף  אין אור ועצמיות  פנימיות 

החלל" מקום ממלא "הרגש ז שהיה סוד  והוא .

מתבטל  אינו מקום ומכל דאלקות , המהות

וכמו כו ', יתן לעמו  עוז  דהוי "ה משום ממציאותו,

ל"ו " פרק  בינונים של בספר הטובה חשכתב זו וכל .

שלימות בכלל היא בעולם אז  שיתגלה והברכה

"שעלה  בעת  במחשבתו  כלולה שהיתה ההטבה

לב  שמו יתברך להיטיב ברצונו כדי העולם את רוא

למעלה  מרכבה להיות ויזכו גדולתו ויכירו  לברואיו

יתברך" בו .טלהדבק 

_________________________

ו'.ז. עמוד בהנמ "ח  תרס"ו ר"ה של טוב ביום ז "ל מוהרש"ב אדמו"ר הגה"ק לשון

תקע"ד.ח. עמוד שם

הכללים.ט. שער בריש הרז"ל לשון



פלא  עשה הא'ל סא אתה

בין  ההפרש  בענין חכם התורת דברי ישוב יד.

לשבת  חול

חכם ובהאמור התורת רבינו דברי ליישב נשוב

ע"ב) ק "מ לעיל(דף בהם (אותשפתחנו

מבחינת "ב') הוא שבחול סוף האין שבחינת

הבירורים  הז' של שנמשכתרפ "ח שבת  משא"כ  ,

בזה  תמהנו  ולעיל האמיתי ", סוף  מהאין  הטיפה

ודאי דהא הוא בזה לומר  שיש ומה שם. עיין טובא,

האין  כאור  נבחן האור  היות זמן דבתוך פשיטא

ביה  איתנהו סוף אין  אור  דיני  חומר  כל כי  ודאי  סוף

דרגין  חילוקי  מיני  מכל בעצם מושלל הוא ובודאי

בעילת נפשי כח יש כי והאומר  בהעלם, אפילו 

הראב"ד , מדברי  לעיל כמובא כו', לו  אין העילות 

החול  ימות  בערך החול בימות בין  הוא זה ודבר

הפרש . מבלי  השבת יום בערך בשבת ובין 

החול האמנם  ימות בין הפרש  איכא זה בדבר

בהם  מצינו  החול דימות  השבת , ליום

אם  כי  עצמו, בפני  שלם כתיקון  חשובים שאינם

וכנודע  השבת, ביום שסיומו  התיקון  כתחילת

הנמשכים  המוחין  דכללות המוחין , כניסת מסדר

דנפש  המוחין כבחינת  נבחנים החול בימות 

דרנח"י המוחין  תשלום בערך והיינו  לבד , דנשמה

ביום  הנמשכים ודיחידה דחיה ודנרנח"י  דנשמה

החול, דימות  הזווג בענין הוא זה דרך ועל השבת,

דשבת הזווג בערך ורחל דיעקב זווג אלא שאינו 

עלה  כך  כי הרי  וכנודע. הגדולים, זו"ן מזדווגים שבו

בערך  נבחנים החול ימות  יהיו לבל הפשוט ברצונו 

השבת. יום קדושת בערך  אם  כי  עצמם,

צאתולא ועד  מבואו הוא קדוש  יום השבת , יום כן 

מלאכתך  כל בבחינת  השלם, התיקון  בסוד

נבחן  השבת שיהיה מצינו  לא ולעולם עשויה,

מעולה  היותר  התיקון  בערך  התיקון  כתחילת

הוא  השבת  אלא הבא, בשבוע להעשות העתיד

וכמבואר  כלום, אחריו  ואין  התיקון, גמר  עצמו 

הקדוש החיים האור ג ')בדברי ב, "כי(בראשית 

הדברות בעשרת שאמר במה הדבר  גילה הקב"ה

י"א) כ ', השמים (שמות את  ה' עשה ימים ששת כי

כח  ה' ברא לא הבריאה בשעת כי גילה הרי  וגו',

זול  גם בעולם לו  הנודע לטעם ימים ששת לעמוד  ת 

הוא  אחד  יום וברא ה' ונתחכם אמת, ליודעי ידוע

לעולם  נפש  ומשפיע ה' חוזר ביום ובו  לה', יודע

הדרך , זה על וכן ימים, ששה עוד המקיים שיעור 

ימים  ששת  בגמר  חרב העולם היה היום זה וזולת

שנית, פעם להכינו  ה' וצריך ובוהו , לתוהו וחוזר 

בו ' 'כי אומרו והוא עומד , העולם שבת  ובאמצעות 

מלאכתו', מכל 'שבת  זה יום באמצעות  פירוש

כי עצמה, הבריאה היא המלאכה היא מה ופירש

גם  אלא שבת  לבד המעשה שהוא מהתיקון לא

משפיע  שבת יום ובאמצעות  וכו', מהבריאה

ימים". ששת עוד  המקיימת  רוח העולמות  בכללות 

יום  ואין  הבריאה, תיקון נשלם השבת  ביום כי הרי

שלאחריו. הימים בערך נבחן השבת 

נתבאר והפרש  השבת ליום החול ימות בין 

הקדיש  דרוש  הכוונות ט"ו בשער (דף

ע"ב) כל סוף  הקדושה תוספת נמשכת  בשבת "כי

אלא  קדושה תוספת שאין  בחול משא"כ היום,

נשמה  תוספת  שאין הטעם וזהו  לבד , תפלה בשעת

שמו ולחושבי  ד ' ליראי  עכ "ז אבל בלבד, בשבת  רק 

החול  בימי  גם קדושה הארת קצת  איזה להם יש 

התפלה". בשעת

גופא ולפיכך החול ימות  שבערך  אמנם הן

וביה נבחנים מיניה היותם בערך  (שלא

השבת ) מבלילעומת  לגמרי  השבת אל החול שוה

החול  בימות  שנמשכים כמי וחשיב הפרש , שום

זו"ן  ומזדווגים התיקון, ונשלם המוחין, כללות 

רבינו בדברי  וכמבואר  דשבת, דומיא הגדולים,

חכם ע"ב)התורת  קי"ג ז"ל (דף דמרן משמיה

ופיר 'ש  שנה וכן  שוים", שניהם והשבת  "שהחול

להלן  ע"ב)שם קכ"ג בשער (דף דהרז "ל משמיה

דעמידה ו ' דרוש  ד"ה הכוונות סוף ע"א ל "ח (דף 

הריהאמנם) רחל", עם דז "א זווג יש בחול "שגם

שוה  דינם עצמם בערך  נבחנים החול ימי דבהיות
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הקדיש  בדרוש  הרז"ל שכתב דרך ועל השבת , לדין

יש  שמו  ולחושבי  ד' "ליראי כי  לעיל שהעתקנו

החול  בימי גם קדושה הארת קצת  איזה להם

סוף  האין  אור  הדין  והוא התפלה". בשעת

החול  ימות בערך  הנה החול, בימות  המתגלה

שבכחו הפשוט סוף האין אור כבחינת חשיב גופא

שום  בכח שאין  מה חדשים מוחין  ולחדש להוליד

ודאינ  הוא זה ובערך סוף , האין אור  זולת אצל

ועון  כו ', דרגין  חילוקי מיני  מכל לגמרי  מושלל

וככל  דרגין, חילוקי  איזה בו  להבחין  הוא פלילי 

לעיל. הנזכרים האזהרות  חומר 

יתברך ,אלא חכמתו קבעה שכך  כיון  זה כל שעם

שהוא  החול, דימות הזווג עת בהגיע שתיכף 

החול  ימות חוזרים שלום, שים ברכת  בחתימת 

שכללות כמי וחשיב השבת, בערך  נבחנים להיות 

דבחינת אלא אינם החול בימות הנמשכים המוחין

המוחין  שהם דשבת המוחין  לעומת לבד הנשמה

זו"ן  שיזדווגו  הוא הנמנע מן עצמו זה ולטעם דחיה,

לבדם, ורחל יעקב אם כי  החול, בימות הגדולים

ו ' שער לע"ח השמ"ש  בהגהות  טעמא וכמבואר 

ב' פרק א')סוף אות ע"ג כ "ה דף  שם.(ח"א עיין  ,

יהיו החול ימות שכללות ברצונו עלה שכך  באופן

בערך  - החול ימי בעצם בעומדנו גם - נבחנים

סוף  האין אור  להבחין  הותר להכי ואמטו  השבת,

אור  בערך  רפ "ח כבחינת החול בימות המתגלה

הואיל  השבת , ביום המתגלה האמיתי סוף האין 

נבחנים  החול ימות בעצם דגם הרז"ל לן גלי וכבר

השבת. בערך  החול  ימות

מצינוואולם  שלא כיון השבת, ביום הוא כן לא

הבאים  הימים בערך נבחן  שיהיה בו

אלא  בו המתגלה האור  להבחין הותר  לא אחריו ,

ובו והואיל וביה, מיניה גופא השבת יום בערך 

חלילה  סוף , האין  כאור היום כל נבחן  הוא ביום

דכל  דרגין , חילוקי שום עליו  להתפיס וחלילה

חלק  לו  אין  העילות בעילת  נפשי  כח שיש האומר 

כו'.

הפלא אלא  כח שמתוקף אמרנו כבר מקום שמכל

תיכף  הנה הנמנעות, נמנע סוף האין דאור

הדרגין  בביטול התיקון  לתכלית הפרצופים בהגיע

בהעלם  ומתגלה חוזר  מיד  הקומה, ובהשוואת 

להוסיף  כדי  האחרון הפרט דפרצופי הדרגין חילוקי

שיום  הגם ולפיכך הפשוט, היחוד  עצם על קישוט

הימים  בערך נבחן שיהיה בו  מצינו לא השבת

תוספת בו גם מצינו  בדקות  הנה אחריו, הבאים

כל  מתברכין מיניה השבת דיום וכדאיתא קישוט,

השבת משמש ובהעלם ובדקות  יומין, שתא

בספרים  וכדאיתא החול, לימות הכנה כבחינת 

שתי ישראל שמרו אלמלי ז"ל מאמרם בסוד

שהשבת לפי  דהוא נגאלין , היו מיד  שבתות

השבת אל הכנה כבחינת  משמשת  הראשונה

כי הנ"ל הקדוש החים האור  וכדברי  הבאה,

העולמות בכללות משפיע שבת יום "באמצעות

עוד  המקיימת  ימים".רוח ששת

ז"לוכן מרן בדברי ע"ג )מבואר ל"ז דף  שלום (נהר

היה  והוא דב"ן , ג"ר נאצלו  באלול י"ז "יום כי 

וכו ' השני השבת יום עד  ראשן מיום ואחריו  שבת,

השבת וביום שנשברו, דב"ן מלכים השבעה נאצלו 

המלך  נשבר  ביום שבו כ"ד  יום שהוא הנז "ל השנית 

החדש , דמ"ה ג"ר ויצאו  נאצלו ביום ובו השביעי 

השבעה  לצאת התחילו כ"ה יום שהוא ולמחרתו

והם  דב"ן , מלכים השבעה לתקן דמ"ה מלכים

במעשה  בתורה הכתובים ימים השבעה

ביום  מתחיל החול דימות דהתיקון  הרי  בראשית".

התורת רבינו  כתב זה דרך  ועל שלפניו . השבת

ע"ב)חכם כ "ד  זה (דף  דשבוע השביעי "המלך  כי 

ואימא  דאבא מוחין יקבל השבת ] ביום [הנתקן

הבא". בשבת עילאין 

הקישוט אלא  בסוד  אם כי  כפשוטו  אינו זה שכל

האין  דאור  העליון הפלא ידי  על המתגלה

בסוד  ז"ל מרן בדברי  המבואר דרך ועל סוף,

ובהעלמה  בגניזו  המתגלים האחרון  הפרט פרצופי 

סוף , האין דאור הקומה דהשוואת התיקון  תוך
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האין  דאור  הפשוט היחוד  ולרומם לפאר  ותכליתם

ביום  שבו היותו שעם השבת, ביום הוא וכן סוף.

בבחינת במאציל ונדבק  ועולה וינפש , שבת

ודמי ומנוחה, שבת שכולו  דיום המוחלטת המנוחה

לזכות הקב"ה רצה זה כל עם התיקון, שנשלם כמי

המנוחה  תוך  ודק נעלם קישוט בתוספת ישראל את 

וכמבואר . השבת , דיום

ולעת "ל עדן, בגן בעוה"ז, ומצות תורה טו.

דפרצופיולהבין הנעלם היחוד ענין  שאת  ביתר

האחרון  התורה הפרט קיום סוד (שזהו

החיים) הנפש מדברי וכנ"ל סוף ומצות , האין  אור  תוך

צדק  הצמח הגה"ק אדמו"ר דברי  בהקדם הפשוט,

שבת הארץ ושבתה מאמר  מצותיך  דרך  בספרו

ע"ב)לה' - ע"א מצינו(קס"ז שלפעמים "במה שחקר ,

תלמוד  רז"ל כמאמר  מתפלה עדיף  תורה שתלמוד 

תפלה  עיון כנגד אף  היינו כולם, כנגד  תורה

כמו להיפך משמע אחר ובמקום חסדים, וגמילות

וכיוצא ש  כולו , היום כל אדם שיתפלל הלואי אמרו 

ותפלה". מתורה עדיף חסדים דגמילות מצינו בזה

לשונוובהמשך וזה ליישב, האריך  שם דבריו

השכינה, זיו הוא עדן  גן  הנה בקצרה,

תוספת בחינת והיינו גילוי , ענין הוא זיו ופירוש 

ונהנים  משיגים שיהיו העולמות , חיות  על הארה

שלהבת שיביאו וכמשל זו, מהארה בהשגתם

מכל  הנר  של האור שם שיש אע"פ  בבית  גדולה

הוא  כן  כמו  שהיה, מכמו אורה תוספת נעשה מקום

תוספת בחינת שהוא עדן, שבגן  השכינה זיו ענין 

באה  מהיכן  אך וכו '. בהשגתם אלהות וגילוי אור 

שתלמידי רז "ל מאמר  ענין זהו זו , הארה תוספת 

ידי על והיינו וכו ', עולם של בבנינו  עוסקים חכמים

נמשך  הוא המצוה שכר כי  שלהם, ומצות  תורה

כו', בתורה הוא וכן  וכו', עצמה מהמצוה

זיו נעשה למטה שלמדה עצמה שמהתורה

למטה. התורה שלמדה זו  לנשמה להאיר השכינה

המדברת הלכה לימוד שמגשמיות  הוא איך  אך

כו ' בטלית אוחזין שנים כמו  גשמיות  בענינים

פירוש  שזהו  הענין השכינה, זיו  בחינת יתהוה

לעבודת עשב מצות  רמ"ח שנמשלו 'לעבדה'

הנזרע  עצמה שהזרע וקצירה, בזריעה הארץ

מאומה, ממנו  נשאר ולא וכל, מכל נרקב בהקרקע

שבארץ, הצומח בכח כחם נכלל זה ידי שעל אלא

את הצומח כח מוציא זה ידי על ואז  עמו , ונתאחד

מעין  שבולת  לגדל חיות ומשפיע הפועל, אל כחו

מעלה  למעלה ועצום רב בעילוי  פירות  וכן הזרע,

כן  כמו כו '. הנטוע הגרעין של ועצמותו  ממהותו 

וכדומה, בטלית  אוחזין  שנים של ההלכה פשט

בשנים  גשמיות מעשה סיפור בענין שמדברת

שקר , טוען  ואחד  שלי  כולה טוען וזה טלית שמצאו

הלכה  כשלומד דהיינו היה, כלא והיה יתבטל זה כל

מלימוד  הנולד  השכינה זיו  בחינת שהוא עדן  בגן זו

כלל  שם נזכר  לא הזה בעולם שלמד הגשמית הלכה

בטלית אוחזין בשנים בגשמיות זו  מעשה סיפור

טענת שם ואין גשמי  טלית שם אין  כי  ח "ו , גשמי

עילאה  מחכמה אלקי  השכל גילוי הוא אלא שקר,

שיחלוקו, והפסק  הדין יהיה למה זו  בהלכה שיש

יתברך  חכמתו  פי  על ה' סוד  למעלה בזה שיש

שנתלבשה  אלא ידיעא בחכמה ולא חכים דאיהו 

הלבושים  עדן בגן  ולכן  הגשמיות , זו במעשה

אבל  היה, כלא והיה נרקבו דאורייתא הגשמיים

אור  להוסיף  שם נשארה בזה שיש  אלקית  החכמה

והוא  האלקית , זו השגה ויבין שישיג לנשמתו  וגילוי

יושבים  שצדיקים רז"ל שאמרו  השכינה זיו  ענין 

וכו'. ממש ועבודתם תורתם זיו והיינו  מזיו , ונהנין 

מתחלה "והנה צריכה בארץ הנזרע שהזרע כמו 

ועשתה  תצמיח כך  ואחר בארץ לרקוב

כנזכר  והתורה המצות במעשה הוא כן  וכמו פרי ,

רק  יתבטל וההלכה המעשה שגשמיות לעיל

ענין  וזהו  אלהות , גלוי  המשכת  מזה שיצמח

דגשמיות הפסולת  יפול התפלה ידי שעל התפלה

בקריאת באחד נפשו  שמוסר במה המצוה מעשה

ומצות התורה עמו  מגביה זה ידי שעל שמע
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המוץ  בחינת והוא הפסולת  מהם ונופל למעלה,

זה  ידי  ועל וכו ' דאורייתא הלבושים שהם והתבן

צדקות זורע להיות  ומצות התורה עסק נתברר

העליונה. בארץ ב"ה סוף  אין  גילוי  ישועות ומצמיח

מגמ"ח  עדיפא דתפלה מצינו שלפעמים מה וזהו 

והיינו היום, כל שיתפלל ולואי  וכאמרם ותורה,

התורה  נשארים היו  התפלה עלידיי  לא שאם משום

עליונה, בארץ כלל נקלטים היו  ולא למטה, ומצות 

ומה  הפסולת. ונופל מתעלים הם התפלה ידי  על כי

משום  היינו עדיפא, ומצות  דתורה משמע שפעמים

דשכר  כנ"ל מהם, הוא השכינה הזיו  עיקר  שבאמת

הזרע  כמו והם עצמה, מהמצוה נמשך  המצוה

חפצתי חסד כי וזהו  כו', הצמיחה עיקר הוא שמזה

ומצות תורה ע"י הוא וההמשכה הגילוי  שעיקר 

ענין  הוא למעלה כן וכמו  וכו'. כנ"ל חסד  הנקראים

ידי על והיינו  עדן בגן  עליונים וחסדים אלהות  גלוי

תחילה  בתפלה העבודה ובצירוף  כנ"ל, המצות

רז"ל  שאמרו  וזהו כו '. ומצות  התורה להעלות

לגזבר  דומה שמים יראת  בו שאין חכם בתלמיד

החיצונות ומפתחות הפנימיות מפתחות לו  שמסרו

לו שאין שמכיון וכו' פירוש  עייל, בהי  לו  מסרו  לא

המעלה  שהיא התפלה כענין שהוא שמים יראת 

כן  אם כו ', למטה ישארו  לשלא ומצות  התורה את 

גילוי נמשך  היה ידן שעל ומצות תורה לו שיש אף

כן  וכמו וכו', עייל בהי  מקום מכל עדן , בגן  אא"ס

מה  לו אין  ומצות תורה בלא בתפלה להיפוך 

התפלה  כאחד  שניהם בצירוף  אם כי להכניס,

את ומגביה מעלה התפלה אזי ומצות והתורה

פתח  הנקראת העליונה בארץ ומצות  התורה

אלקות גילוי כך אחר זה ידי  על שם להיות  האהל

וכו'. כנ"ל אור  ותוספת 

שני"'שש אלפי  שית  שהם כו' שדך ' תזרע שנים

בעבודת לעשותם שהיום עלמא דהוי

כך  אחר זה ידי ועל כו' ולזרוע לחרוש הארץ

שאז  השביעי  באלף  ר "ל, לה'', שבת ו 'בשביעית 

לחיי מנוחה וכו ' למטה סוף  אין  האור גילוי יהיה

שהוא  כדעכשיו יהיה שלא משום העולמים

אור  גילוי אין  שעדיין  לפי וכו' ושוב רצוא בבחינת

בבחינת היא לכן  העליונה בארץ ממש סוף  אין 

שיהיה  לעתיד אבל כו ', א"ס  מאור  לקבל רצוא

יהיה  אזי שני  אלפי שבשית  העבודה מכל הגילוי 

הארץ  ושבתה וזהו העולמים לחיי מנוחה בחינת

כו'.

ענין עוד בביאור  דבריו בהמשך שם כתב

תתעלה  "כי השביעי דהאלף המנוחה

תקבל  ולא בעלה עטרת ותהיה עצמה ס"ג בבחינת

דלבא  דפיקו בחינת  שהוא ושוב רצוא בבחינת  עוד 

הוא  עלמא דהאי שני  אלפי ו ' כי  וכו ', בעלה מז"א

השביעי באלף  כך ואחר  ובירורים, העבודה זמן 

יהיה  דעכשיו השבתות  שכל שבת, שכולו יום יהיה

לבוא  לעתיד  והיינו  שבת  שכולו  ביום עליה להם

שהיה  השבירה קודם כמו  דעכשיו עשיה שיהיה

כידוע  דעכשיו , מאצילות גבוה דס "ג עשיה

דעשיה, אדם וברודים דיצירה אדם נקרא שנקודים

הגבה  יותר עוד  יתעלה דעכשיו  אצילות  כן  ואם

עכ "ל. כו', מאד 

הבחינה הרי ומצות, לתורה יש בחינות דתלת 

כפי והמצות התורה גוף  היא הראשונה

בהיותם  הזה בעולם מתקיימים היותם צורת 

היא  השניה הבחינה גשמיים. בלבושים מלובשים

בארץ  והמצות  התורה נזרעים ששם עדן , בגן

דעלמא  הגשמיים מלבושיהם ונרקבים העליונה,

החכמה  זולת  מהם נשאר ולא היו, כלא והיו  הדין,

שנרקבו ואחר בהם, הגנוז  האלקי והשכל העליונה

וזיו אור תוספת בסוד וצומחים חוזרים בארץ

הגשמיים  מלבושיהם נסתלקו  ההיא ובעת  השכינה,

השלישית הבחינה וזיו. אור תוספת  זולת  בהם ואין

התורה  גוף  ישובו שאז  השביעי , באלף  היא

ויתעלו ויעלו  לתחיה, לקום שנרקבו והמצות 

דא"ק  הבינה למדרגת האצילות , ממדרגת למעלה

רדל"א, בחינת  ונעשים בעלה, עטרת מלכות בסוד

שבת. שכולו יום
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בתחתונים,אכן דירה לו להיות הקב"ה נתאוה

והמצות התורה ישראל שיקיימו והיינו 

גשמיים  בלבושים מלובשים בהיותם עלמא בהאי 

ולהצמיח  לזרוע זוכה זה עסק ובסגולת דייקא,

בסוד  השכינה וזיו אור  תוספת עדן בגן למעלה

התורה  שיעלו כדי  האמנם מצוה, מצוה שכר

בארץ  נזרעים להיות למעלה הללו  והמצות 

לחוד , בפועל ומצות התורה בקיום די לא העליונה,

בה  שבסגולתם אלא שמים, ויראת לתפלה גם כרח

להיות ולעילא לעילא והמצות התורה עולים

כי ונמצא ואור , דזיו  פירות ועושים נזרעים

והמצות התורה לגוף  הן צריכים אנו  לתרוייהו

העליונה  בארץ ונזרע העולה הזרע עצם שהם

שהם  והיראה התפלה לעסק  והן וזיו , אור ומצמיח

ומצות התורה עולים שבסגולתם העליה, כח

העליונה. בארץ נזרעים להיות  למעלה

בבחינת  'שיהיה  - לעת "ל  בטילות מצות  טז.

דלעתיד' הגילוי לגבי מקום  תפיסת  העדר

והמצותולהבין התורה בענין  דבריו אמיתות

היו, כלא והיו  העליונה בארץ המרקיבים

למדרגת ועולים לתחיה קמים השביעי באלף  ושוב

הנודע  פי על לומר  יש  בעלה, עטרת  מלכות 

דש "ס ע"ב)מפלוגתא ס"א בטילות(נדה מצות בענין 

חסידות, בדרושי  דמבואר  לאו, אם לבוא לעתיד

אין  לבוא, לעתיד  בטילות דמצות דבאומרנו

גם  בטילות  אינם מצות  דלעולם כפשוטם, הדברים

כו', מוחלפת  תהא לא התורה דזאת  לבוא, לעתיד

מצד  הוא דלעתיד  המצות  ביטול ענין  עומק אכן 

מקום, תפיסת העדר  בבחינת בטלים היותם

זה  וענין במאור , והאור  האבוקה בפני הנר וכביטול

דנהירין . אנפין בתרין יתבאר הביטול

הזה האופן בזמן אשר  דהמצות  הוא האחד

מקום  תפיסת העדר בבחינת  יתבטלו 

הזה  בזמן הנה כי  דלעתיד, הגילוי תוקף בערך 

העליון  האור נמשך מצות מעשה בסגולת 

האור  שזה ולהיות  עלמין , כל ממלא דבחינת 

בין  הפרש  מזה נמשך דרגין , חילוקי ביה איכא

זה, כראי זה ראי דלא הרוחניות , אל הגשמיות

בתחתונים, דירה לו  להיות הקב"ה נתאוה אכן 

וזהו הרוחניות , כמו יאיר גופא דהגשמיות והיינו

דבחינת סוף  האין  אור  עצמות  שימשך  ידי על

בין  ההפרש מתבטל ידו  שעל עלמין כל סובב

בין  ההפרש סיבת עיקר  דכל לרוחניות, הגשמיות

שאין  מחמת אלא אינו  הרוחניות  אל הגשמיות

אכן  בעלמא, וזיו  הארה זולת  הזה בזמן  מתגלה

הסובב  סוף האין  אור  עצמות  יתגלה לבוא לעתיד

ואז  דרגין , חילוקי מיני מכל המושלל עלמין כל

לגילוי כלי  כבחינת ישמש  גופא הגשמיות

עלמין , כל הסובב העליון האור והמשכת

בדברי זה יסוד  הצמח וכמבואר  הגה"ק אדמו"ר

תתקצ"ז,צדק  - תתקצ"ו עמוד בלק  התורה (אור

א') אות  בתחתונים דירה ערך  הלקוטים בספר ומשם

וכו', בתחתונים דירה לו  להיות  הקב"ה "נתאוה כי

אחרון , היותר ההעלם היינו  'תחתונים' כי  הענין 

תחתונים, נקרא זהו  יותר העלם שהוא מה

ידי על היינו  בתחתונים, דירה לו להיות ונתאווה

ב"ה  סוף אין  אור עצמות  בחינת נמשך  שיהיה

שלמטה  מה כי כן , גם למטה גילוי יהיה הנה

מהארה  רק שהוא לפי  הוא והעלם הסתר  נעשה

עצמות בחינת  נמשך  שיהיה ידי על אבל בעלמא,

על  וכמו 'דירה', הנקרא שזהו  ב"ה, סוף  אין  אור 

בה, מתגלה שעצמותו  האדם של דירה משל דרך

כן ". גם למטה גילוי  יהיה הנה

הצמח ובזה  אדמו"ר בדברי הנזכר ההפרש יובן 

הזה  בעולם ענינם בין  המצות  בענין  צדק

הנה  כי  לבוא, לעתיד  וענינם עדן בגן לענינם

בהיותם  דייקא הוא המצות קיום אופן  הזה בזמן 

האור  נמשך ידם ועל גשמיים, בלבושים מלובשים

נבחן  הגשמיות ולהיות  עלמין, כל ממלא דבחינת 

למעלה  המצות  בעלות  לכן  הרוחניות , אל כסתירה

מלבושיהם  להתפשט תחילה מוכרחים עדן , בגן
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ואז  העליונה, בארץ נזרעים ולהיות  הגשמיים,

ועל  היו, כלא והיו  הגשמיים, מלבושיהם יתרקבו 

להתכלל  בעלותם בי "ע עולמות ביטול דרך

סוף  ג' שער  בע"ח כמבואר האצילות, בקדושת 

ב' ע"ב)פרק  ריש  י"ז הקדמת(דף  בריש ומשם

הנהר  ע"ב)רחובות  ריש ב' ויצמחו(דף  וחזרו  ,

לבושים  בלתי  אלקי וזיו  אור  תוספת בבחינת

האור  שבמדרגת לפי הוא זה וכל גשמיים,

הגשמיות משמש עלמין  כל ממלא דבחינת 

הרוחניות. אל כסתירה

אור ואולם נגלות בהגלות  לבוא, לעתיד

יתפשט  עלמין, כל דסובב העצמות

בבחינת 'בתחתונים' למטה גם האור  ויאיר 

ישמש י הגשמיות לא שהגשמיות לבד זו  לא ושוב ,

הגשמיות אדרבה אלא הרוחניות, אל כסתירה

כבחינת ישמש  תחתון היותר  ה'אני' שהוא גופא

אלהיכם' ה' 'אני דבחינת העצמות אור לגילוי כלי

המצות ישובו ההיא בעת  ולכן רדל"א, דאיהו 

זו ולא הזה, כבזמן גשמיים בלבושים להתלבש 

האור , בעד חוצצים יהיו לא הלבושים שאלו  לבד

כבחינת לשמש  יתעלו עצמם הם אדרבה אלא

גבוה  שורשו  ו'האני ' דהואיל בעלה, עטרת מלכות 

סוף  מ"ב שער בע"ח וכדאיתא ה'אין ', מבחינת

א' ע"ג )פרק פ"ט דף  בא"א (ח"ב שורשו  דה'אין '

העליון וה'אנ  האור יתגלה בסגולתו  לכן  בעתיק , י'

האין  'האור מן  למעלה הגבה העצמות, דבחינת 

כל  את ממלא והיה בראשונה שנתגלה סוף'

החלל.

דוקא באופן נמשך  יהיה דלעתיד , הגילוי  שעיקר

דתרי "ג  הגשמיים הלבושים בסגולת

ליה  אית שהגשמיות  כמי חשיב זה ובערך מצות,

'העצמות ' דאור הרוחניות, על יתר יתירה מעלה

וזהו דוקא, הגשמיות  באמצעות  אלא מתגלה אינו

לעתיד  כי בספרים, הנזכר  הנשמה על הגוף  מעלת 

דהגוף  והיינו להורא, חשוכא החושך )יתהפך  (שהוא

הנשמה אל בטל שיהיה לבד האור)לא אלא (שהיא ,

כתנות בסוד נשמה לבחינת  יתהפך  עצמו הוא אף

ערומים  מלביש הקדמת בשלהי וכמבואר אור ,

ז"ל הרש "ש ע"ב)למרן  כ"ג דף שלום דאחר (נהר

הכובש  שמים ירא גמור  צדיק  להיות  זכה שכבר

להתנהג  ויתמיד  עוד יתחזק "אם מעתה יצרו  את 

בלי בטבע הטובות המדות בו  שיוטבעו  עד בזה

למדות החומר יתאוה ולא הרע, היצר מלחמת 

אז  רגליך , מעל נעליך של שכתוב כמו הרעות ,

אור , לכתנות  ויתהפך  עור  דכתנות  מלבוש  יזדכך

במלבושי והצלם והמוחין הנרנח"י  יאירו  ואז 

הכולל, ההוי"ה בו  ויתלבש  אור , ובכתנות הנרנח"י

שאמרו כמו  יתברך , למרכבתו קדוש כסא ויהיה

מיני בכל שלם הוא ואז המרכבה, הם הם האבות

את אוהב אהוב, גמור, חסיד  ונקרא השלימות,

מאהבה". ה' את עובד  המקום,

הגילויוהנה  זה דלעתיד, העצמות גילוי בערך 

העדר  בבחינת  הוא הזה בזמן  הנמשך 

והיינו כלל, בערך  אינו שהרי  מקום, תפיסת 

דאין  לבוא, לעתיד  בטילות דמצות דאמרינן 

הוא  ההיפך להמבואר שהלא כפשוטם, הדברים

_________________________

בי"ע י. עולמות  אין ולכן בי"ע, עולמות  מציאות סובל אינו שהאצילות  דנודע  לא"ק, האצילות בין ההפרש  דוגמת  זה והרי

גבי  על המלבישים בי"ע עולמות  מציאות גם סובל הפלאי בכחו א"ק כן לא תחתיו, עומדים אלא האצילות , עולם על מלבישים

הכתר  בקדושת הם גם ונכללים הנבדלת ממציאותם בי"ע עולמות מתהפכים דא"ק  הנורא היחוד שבמקום לפי דיליה, עקביים

אינו  ולאשר האצילות , דוגמת  הוא עדן דגן לבוא, דלעתיד להגילוי עדן דגן הגילוי בין ההפרש  הוא זה דרך ועל דא"ק. העליון

האלהי  והזיו והאור העליון השכל ורק  היו, כלא והיו מלבושיהם יתרקבו לשם המצות בעלות  לכן בי"ע , עולמות מציאות  סובל

בקדושתו  מקום להם יש בי"ע  עולמות שגם דא"ק , הגילוי דוגמת  הוא לבוא דלעתיד הגילוי אבל רטוב, כגן ויצמח  יעלה לבדו הוא

בלבושיהם  יתקיימו והמצות  התורה גם הרוחניות , אל וסותר מנגד הגשם יהיה לא ששוב עד הגשמיות  זיכוך  לגודל ולכן הפלאית,

בלבושיהם. שיקומו המתים וכתחיית  הגשמיים ,
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אלא  אינו  דלעתיד  העליון הגילוי  עיקר דכל הנכון,

גשמיים, בלבושים המלובשים המצות  בסגולת 

בסגולת הנמשך הגילוי  על סובב הענין  האמנם

באין  להיותו הגילוי  שזה הזה, בזמן המצות קיום

יתבטל  דלעתיד, העצמות אור  גילוי  לעומת  ערוך

מקום. תפיסת מבחינת

מוהרש"ב וכל  אדמו"ר הגה"ק  בדברי נתבאר זה

עמודזי "ע סוף  ח"ג תער"ב שהקדימו (בשעה

יהיה א'רע"ח) לעתיד אבל בתו"ד, לשונו וזה

הפנימיות, בחינת שיתגלה היינו  האור, התגלות 

י "ה  ו"ה,בחינת  בבחינת גם הגילוי ויהיה שבמצות,

גילוי ויהיה כנ''ל, י"ה כמו  יהיה ו "ה שבחינת עד

כמו למטה הגילוי ויהיה כו', ועצמי  פנימי אור 

הרוחניות בין  כלל הפרש  בלי והיינו כו ', למעלה

העצמי אור  גילוי יהיה בגשמיות דגם והגשמיות ,

עצמוכו', בהגשמי  יהיה הגילוי עיקר  ,ואדרבא

לעתיד וכנ''ל העיקר יהיה  שהגילוישהגוף להיות ,

כו', יתגלה שההעלם מה הגשמי הוא ידי ועל

בהרוחני  גם  הגילוי  שכר יהיה ענין  והוא כו '.

מצות ענין דזה לומר ויש  כו'. לעתיד שיהיה מצוה

וידוע לעתיד , שיהיה בטילות בטילות דפירוש

הגילוי  לגבי  מקום  תפיסת העדר  בבחינת

הוא דלעתיד עכשיו  המצות  דהמשכת  והיינו  כו',

ועל  כו ', לעתיד דמצות ההמשכה לגבי  ערוך באין 

יהיו  מקוםכן תפיסת העדר  בבחינת כו'.בטלים 

עד  וכו ' החטא קודם הראשון  באדם היה זה ומעין

צריך  היה ולא כנשמתו , ה' ברכת קיבל גופו  שגם

בחנוך  וכמו  כו', כלל וצמצום בלבוש להתלבש 

שהן  האבות  וכמו כו', חנוך ויתהלך  ביה דכתיב

ובארות אורחים דהכנסת  בעובדות המרכבה

קיבלו כן על ממש , העליונות כמצות ומקלות

למעלה  שהוא כמו  בגשמיות ה' ברכת

וכלל כלל הסתר בלי היוברוחניות  כן וכמו וכו ',

קדושים  טהורים בגופים שהיו  גבוהות  נשמות כמה

בחיי גם אלקי בחיי  וחיו  כו ' רע מכל ומובדלים

הן  כו ' בחייך  תראה עולמך וכמו כו', גשמיים

עכ"ל  כו ', בגשמיות  והן  .יאברוחניות

הרצון  ביטול  מצד - לעת"ל בטילות  מצות  יז.

העצמי  התענוג לגבי העצמי

לבוא עוד לעתיד בטילות מצות  ענין  נתבאר 

תרי "ג  דהנה והוא נעלה, מאוד אחר באופן

ואמנם  העצמי , הרצון בבחינת שורשם מצות

שלמעלה  העצמי  התענוג יתגלה לבוא לעתיד

שורשו שהרצון  וכנודע העצמי , הרצון  מבחינת

וה  נגלותבא"א בהגלות  והנה בעתיק , תענוג

ולהיות חדש, רצון  ממילא נולד העצמי , התענוג

התענוג  לגבי  מקום תופס אינו הרצון  שזה

שכל  עד התענוג, אחר נמשך  הוא מאליו  העצמי ,

אחר  בטבע נמשך  להיות  משתנה וטבעו מהותו 

אין  שוב ההיא ובעת העצמי , התענוג רצון

כמעט  אלא ויגיעה, טורח בדרך  באים המצות

עצמיותו וכל טבעו שהרי נעשים, הם מאליהם

נמשך  אב 'זכור  הפייט וכמאמר  אחריהם, נמשך 

להלך  כלל לו  אפשר שאי  וכמעט כמים', אחריך

זו ועל העליון , הרצון  על ולעבור טבעו  כנגד 

בטילות 'מצות באומרם חז"ל כיוונו  הבחינה

לבוא  שלעתיד  היא בזה דהכוונה לבוא', לעתיד

מקום  תפיסת  העדר  בבחינת  בטלים המצות יהיו 

יתקיימו, מאליהם כן  ועל העצמי, התענוג לגבי 

אם  כי כו ' היצר  ומלחמת ויגיעה טורח מבלי 

ממילא  .יבבדרך

_________________________

דייקא יא. כך  ידי ועל שלים, ביחודא ולייחדם הממלא בחינת תוך  הסובב בחינת להמשיך  היא העבודה דתכלית היסוד וגוף 

קצ"ט עמוד עת"ר תל"ח . עמוד שם ג', עמוד תרס"ו לכם. ולקחתם ד"ה תרס "א המאמרים בספר עוד מבואר העצמות, אור נמשך

טובא. ועוד ואילך,

ביטול יב. "בבחינת מקיימם היותו ידי שעל הזה בזמן המצות קיום בענין תכלה) לכל (ד"ה תרנ "ט המאמרים בספר מזה עיין



לנפשך  חכמה דעה סח

ידיובהאמור  על הנמשך  העון סליחת ענין  יובן

התשובה  ידי  ועל דהואיל התשובה,

מבחינת שלמעלה העצמי  התענוג לבחינת  עולה

נמשך  העצמי  התענוג ובהגלות העצמי , הרצון

התענוג  אחר  בטבע לילך חדש  רצון  ממילא

והחסרון  הפגם מתמלא ממילא בדרך  הנה העצמי ,

דבחינת העליון האור דרך  ועל הרצון, במקום אשר 

החלל. כל את הממלא עלמין כל סובב

הגה"ק ואופן אדמו "ר  בדברי  הוא גם נתבאר  זה

הנזכר במאמר שהקדימו מוהרש "ב (בשעה

שצ"ד ) - שצ"ג  עמוד ח"א בתו "ד ,תער"ב לשונו  וזה ,

סליחת נמשך התשובה ידי שעל מה דלכאורה

באמת אבל ח''ו , ושינוי ניחום כמו  זה הרי עוונות

התשובה  ידי  שעל אם כי ניחום בבחינת  זה אין 

מהרצון  שלמעלה העצמי  התענוג בבחינת  מגיע

שניהם  והרצון  שהעונג דלהיות כו ', דמצות 

ויכול  לזה, זה סיבה בבחינת אינם כן  על עצמיים,

ה' חשק באבותיך רק וכמו רצון , בלא עונג להיות 

קיום  לבד  עצמו , מצד  ישראל בנשמות העונג שזהו 

כמו עונג בלא רצון יש וכן  כו', ומצות  התורה

טעם  לא גם לרצון, טעם אין  וכמו  כו', החוקים

עונג  בבחינת  מגיעים התשובה ידי ועל כו ', לעונג

דוקא  דלהתם סוף , אין  ופנימיות דעצמות  העצמי 

מהריחוק  שבא המיצר  בחינת  דישראל עקתא מטא

אי כו' דמצותדשם  הרצון מקום  תופס  כו',נו

אינו וגם ח''ו, ומתחלף משתנה שהרצון זה אין אבל

מפני  אם כי  כו ', כאורה כחשכה שלגבי כענין 

מקום  תופס הרצון אין העצמי  ויכול תענוג ,

הרצון  נמשך  וממילא כו', רצון בלא גם עונג להיות 

על  פנימי , והעונג חיצוני  הוא דהרצון  להיות, כן  גם

כן  גם נמשך  העצמי  העונג בחינת  כשנמשך  כן 

הפגמים, שמתמלאים מה וזהו  כו ', מחדש  הרצון

והתגלות המשכת  מצד  הכל שנסלח מה דלבד 

ידי על הכל מתמלא הנה כו', העצמי  העונג

ישראל  שנשמות  מפני  וכו', מחדש  הרצון  שנמשך

התשובה  ידי  על סוף  אין בעצמות  מושרשים

להבא  על אמיתית  ובקבלה באמת  שמתחרט

ולהיות העצמי  תענוג בחינת  כן גם ממשיכים

כו', מחדש הרצון בטלים המשכת  שמצות ומה

שהוא  העצמי  תענוג  גילוי מפני  זהו לעתיד,

חיצוניות, העצמי ורצון פנימיות, בחינת

הפנימיות  לגבי  תופס  ענין ואינו  שורש  וזהו  ,

שהוא  העצמי תענוג בבחינת  שמגיע התשובה

נמשך  וממילא עצמם, מצד ישראל בנשמות העונג

עכ "ל. הרצון , גם

אם כי אחר רצון שום להיות א"א 'וממילא יח .

לבדו ' הוא יתברך סוף לאין נפשו  כלות 

לגביויסוד הרצון בחינת  דביטול הנזכר  זה

באופן  טבעו שנתהפך  עד התענוג בחינת

יתברך , רצונו  לעשות  אלא עוד  חפץ אינו שמאליו 

מסטראשעליע  הלוי  מהר"א הגה"ק  עוד נתבאר 

וארא פרשת  הלוי  עבודת  ע"ד )בספרו כ "ב וזה (דף

בתו "ד : לשונו 

ואחד "וכן אחד שבכל בעבודה זה כל יובן

ומדות בשכל המסתיר שהגוף  מישראל,

נמשך  שהוא זמן וכל מצרים, נקרא הוא גשמיות

יטיב  אשר  לכל לחפוץ הגוף  ברצונות הגוף אחר

בתורה  אף היינו ביטול שום להיות יוכל לא לבו 

סוף  אין גילוי להתגלות הכוונה תכלית  כי ומצות ,

שהוא  זמן וכל דייקא, הפרטים בכל בעצמותו  ב"ה

עסקו בעת  גם הרי הגוף מתאוות ברצונות  עדיין 

_________________________

שכ  הקצה אל הקצה מן לבו את להפוך  והרגלו, מטבעו למעלה נוטה רצונו שלבו ומה יעשה לא לעשות  בטבעו נוטה שלבו מה ל

היש  ביטול בבחינת העבודה ידי ועל וכו', הגשמיים בהדברים גם הביטול פועל שלו ביטול ידי על הנה כו', יעשה לעשות שלא

ונכלל  בטל יהיה בכלל ממלא בחינת שהוא רוכ"ד עד העליון יש  דבחינת  והיינו אלקים הוי"ה יחוד העליון ביטל בחינת ממשיך

בממלא". ממש  סובב בחי גילוי שיהי' וממלא סובב בחינת  יחוד ויהיה כנ "ל כו' ויסתיר יעלים שלא הוא והביטול סובב, בבחינת 



פלא  עשה הא'ל סט אתה

סוף  האין  גילוי  בו  מתגלה אינו ומצות  בתורה

על  אם כי  ממצרים לצאת  אפשר  אי  ולכן  יתברך ,

אין  אשר  לבדו יתברך  סוף  באין התבוננות  ידי 

כלל, רצון וממילאזולתו שום  להיות אפשר אי

הוא  יתברך סוף לאין נפשו  כלות אם  כי אחר 

בכדילבדו רק  הוא שלו  והמדות  השכל וכל ,

ומדות השכל ידי  שעל היינו יתברך, אליו להתייחד 

יתברך , מלבדו  עוד שאין  אליויושג בטלים  ויהיו 

הנפש בכלות תוכויתברך בתוך  יוקבע וכאשר .

יתברך , לבדו  אם כי  אחר רצון  שום שייך שלא איך 

שהוא  כמו  בעצם היש שבאמת יותר עוד  ישיג אז

הגוף  מצד  וביטולו  עבודתו  כל ויהיו  כלל, נבדל אינו

גשמיים, ומצות  בתורה שכל במהותו  וישיג וידע

כן  גם הוא והמסתיר  הגשמי גופו של הפרטים

לבדו עצמותו בביטול כח העבודה כל לכן  אשר  ,

ומהות, יש  מזה יהיו  לא ממש בפועל הגוף  שמצד 

למבין , ודי  סוף, אין  גילוי  זה ידי  על להיות  אם כי

עכ "ל.

בפועל יתקיים  הקב"ה של רצונו 'מציאות  יט.

דהמצוות' המציאות  ידי על  ממילא בדרך

הרמ"ם ועל  הגה"ק  אדמו"ר כתב האמור  פי

זי "ע שאינם מליובאויטש  שבע"פ תורה (הלכות 

שערי  ,132-133 עמוד ה' חלק מלכות  דבר לעולם, בטלים

ולהלן) קל "ג  עמוד יוחנן אמונה רבי דברי  ליישב

לקבור  שהתיר  לבוא לעתיד בטילות דמצות בסוגיא

בטילות דמצות  משום כלאים של בתכריכים המת 

שכתב  עצמו  יוחנן רבי  דברי עם לבוא, לעתיד

לאהרן  תרומה מצות ישראל יקיימו  לבוא דלעתיד 

לכאורה  מחזי  יוחנן  דרבי מימרא תרין  דאילין הכהן ,

מצות אכן 'הציווי ' דמצד יובן , דבהמבואר כסתראי ,

הרצון  מצד מקום מכל אבל לבוא, לעתיד  בטילות 

המצות יתקיימו  העצמי  בעונג הבטל העצמי 

העצמ  הרצון  הביטול דלגודל הטבע, בדרך  ממילא

עד  רצונו  לעשות  הטבע יתהפך  העצמי בתענוג

רצונו. נגד  לעשות יכולת  מבלי

דמצוותוזה בהסוגיא הדיוק בהקדם ויובן  לשונו,

כלאים  בו שאבד 'בגד לבוא לעתיד  בטלות 

זאת יוסף רב אמר  למת, תכריכין ממנו  עושה

ליה  אמר לבוא, לעתיד בטלות  מצוות אומרת 

ר  תימא ואי א"ר אביי  מני רבי  אמר  והא דימי ב

אמר  אסור , לקוברו אבל לספדו  אלא שנו  לא ינאי

ור' לקוברו , אפילו יוחנן  א"ר  עלה אתמר לאו  ליה

במתים  דכתיב מאי  יוחנן דא"ר לטעמיה יוחנן

המוות'. מן  חפשי נעשה אדם שמת כיון חפשי 

שמת 'כיון  יוחנן ר' של טעמו תמוה דלכאורה

זמן  שכל מהני המצות ' מן חפשי  נעשה אדם

לא  אבל כלאים, איסור  משום עליו אין מת  שהוא

במלבושיו כשיעמוד  התחיה שלאחרי  לזמן  מהני 

וכיון  כלאים, איסור עליו  יחול שאז בהן , שנקבר

שייך  ד'במתים' יוחנן  ר' של דטעמו  הזמן אין שכן

שמצוות יוסף רב של טעמו  צריך  שבו להזמן 

דתחיית בסוגיא ועיקר , ועוד  לבוא. לעתיד בטלות

לתחיית מניין  יוחנן  ר' 'אמר בסנהדרין המתים

את ממנו ונתתם שנאמר  התורה מן  המתים

לחיות שעתיד מלמד וכו', הכהן לאהרן ה' תרומת

שסבירא  מוכח שמזה תרומה', לו נותנין וישראל

לבוא, לעתיד בטלות מצוות שאין יוחנן  לרבי  ליה

ואם  המתים, תחיית  לאחרי תרומה מצות  שיקיימו

כשיעמוד  הרי  לקוברו, אפילו יוחנן  ר' אמר איך  כן 

בכלאים. לבוש יהיה במלבושיו 

אדם ויש  שמת  כיון לטעמיה יוחנן  שר' לומר

ביאור  גם הוא המצוות מן חפשי  נעשה

לעתיד  בטלות  שמצוות  יוסף רב לדברי והסבר

אינו לבוא לעתיד  בטלות  דמצוות הפירוש לבוא,

להאדם להציווי בנוגע שגדרם אלא דייקא (מצוות 

לאדם) ציווי גמר הוא לאחרי אדם שמת  שכיון

מן  חפשי האדם נעשה המצוות בקיום עבודתו

התחיה בעולם שגם היינו  גמר המצוות, (לאחר

דהיום  הזמן במשך  המצוות בקיום ועבודתינו מעשינו

אבל לעשותם) המצוות , דקיום ציווי  עליו אין

נצחי, בקיום היא כשלעצמה המצוות מציאות 



לנפשך  חכמה דעה ע

בתור  לא עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה

ברוך  הקדוש של רצונו בתור  אלא לאדם ציווי

הוא.

להאדם "וההסברה ציווי דמצוות הגדר  בזה,

מציאות הוא כשהאדם רק שייך 

הקב"ה  ציווי  של גדר עליו נופל שאז עצמו , בפני

לאחרי אבל הקב"ה, של רצונו  פי  על להתנהג

המצוות, בקיום האדם של עבודתו שנשלמת 

מציאותו שבו)שכל הפרטים ברצונו(כל  חדורה

צוותא  של ומצב במעמד ונעשה הקב"ה, של

צוותא) מלשון עד (מצוה הקב"ה, עם וחיבור 

ישראל אחת מציאות  אורייתא)שנעשים ידי (על 

ובגלוי בפועל שיהיה כפי חד  כולא וקוב"ה

לאדם דציווי  הגדר שייך לא לבוא, (כיון לעתיד 

מציא  עצמו)שאינו בפני שהוא ,ות אם כי

מתקיים  שבודאי הקב"ה , של רצונו מציאות

המציאות  ידי  על ממילא בדרך בפועל

.דהמצוות 

יוחנן "ועל ר' שבדברי הסתירה מתורצת זה פי 

כיון  בכלאים לקוברו שמותר ליה שסבירא

תחיית שיליף  אף  לבוא, לעתיד  בטלות שמצוות

שעתיד  לאחרי לאהרן תרומה מנתינת המתים

גם  תהיה תרומה דנתינת  המציאות כי לחיות 

'ציווי ' של בגדר  לא אבל המתים, תחיית לאחרי

המצוות מן חפשי שנעשה למעליותא לאדם (חפשי

עצמו, בפני מציאות  שאינו כיון לציווי זקוק  שאינו

הקב"ה) עם אחת מציאות לקוברואלא מותר  ולכן  ,

עליו יהיה לא לעתיד  כשיעמוד  כי  בכלאים,

אף כלאים, דאיסור ישארהציווי לא שבודאי

בכלאים התחיה)לבוש רגע לא (לאחר כי אם

ציווי  רצונובתורת מצד ממילא בדרך אלא

לשלול הקב"ה ידי של על  ומתבטא (שמתגלה

ד ) עכ"ל האיסור .יג כלאים,

_________________________

הפירוש יג . לפי גם לשונו, וזה (33 הערה עקב פרשת  ב' (תשמ"ט  השיחות  בספר זי"ע מליובאויטש הגה"ק לאדמו"ר עוד ועיין

שצ"ג. עמוד א' חלק שם וראה א'רע "ט . עמוד ח "ג תער"ב (המשך מקומות בכמה מבואר הרי המתים, לתחיית בטילות שמצות 

כו', דלעתיד דמצוות  ההמשכה לגבי ערוך  באין הוא עכשיו המצוות שהמשכת הפירוש  ואילך ) תע"ו עמוד בשלח התורה אור

עכ"ל. יותר, נעלית  בשלימות אלא המצוות, קיום יהיו אז  שגם היינו כו', מקום תפיסת העדר בבחינת בטלים יהיו כן ועל

לשונו  וזה תשס "ז . שבט  ג' מיום אבנה משכן בלבבי לספר הסכמה במכתב שליט "א מרן כ"ק מדברי לחקוק  גורם המקום כאן

לדעת  וצריך וכו', ע"ב) ס "א נדה ע "ב, קנ "א (שבת  לבוא לעתיד בטלות מצות האם המחלוקת  בחז"ל דאיתא מה דידוע  בתו"ד,

הכוונה  אין לבוא, לעתיד בטלות מצות שאמרו דמה שצ"ג), דף (ח "א תרע "ב בהמשך מוהרש "ב אדמו"ר בזה שהאריך הענין

שמתגלה  העצמי תענוג בבחינת  והיינו דלעתיד, העצמי אור לגבי מקום תפיסת העדר מבחינת  שיתבטלו אם כי ח"ו, שיתבטלו

הרצון  בחינת  יתבטל סתימאה, עילאה עדן של הגילוי ובחינת  מורגש ובלתי העצמי עונג בחינת התגלות שיהיה ולעתיד לעתיד,

כשמקיימים  שהיום הוא, דהביאור תכלה, לכל ד"ה תרנ"ט  שנת  במאמרים שהאריך וכמו בטיהרא, שרגא כמו זה גילוי לגבי

כל  יתבטל לבוא לעתיד אבל ומצות , תורה בעשית הקושי להרגשת  גורמת נוגה דקליפת  היש, לביטול צריכים ומצות  התורה

ומצות  תורה שהוא הגוף  ובחינת בעלה, עטרת  דמלכות המדרגה ותתגלה תתבטל, הקליפה שכל כיון ומצות, בתורה שיש הקושי

התניא  בעל להרב תורה לקוטי בספר ועיין קכ"ז, דף להרש"ב שלום תורת בספר ועיין ההתבוננות, בחינת שהיא להנשמה יאירו

ועוד. ד' סימן נחמן ב"ר אברהם למוה"ר הליקוטים ביאור ובספר שמיני, פרשת

ש  הבינה דחלק  בענין, בחינת והביאור שהוא והכתר העונג בחינת שהוא החכמה חלק  אבל יתבטל, ומצות דתורה היגיעה חלק הוא

תחיית  של המעלה סוד שזהו הליקוטים בביאור עוד ועיין להנשמה. יאיר ואדרבה יתבטל, לא ומצות שבתורה וההשראה התענוג

עליונה  יותר מדרגה הנשמה אל מאיר הגוף  אזי הגוף לבחינת גם דכשיש עדן, בגן להנשמה שיש  העליונים החיים על המתים

הנשמה. לבחינת רק  שיש ממה

שלמעלה  המדרגה בערך ו"ק  בחינת  רק  היא יותר פנימית  בבחינה כך  אחר הרי ג"ר, בחינת  שהיא שמשיגין מדרגה כל "וכן



פלא  עשה הא'ל עא אתה

בפסוק  מלכותו  קבלת עיקר סיבת עומק כ .

שמע של ראשון

לבוא הרי לעתיד בטילות מצות  ענין  נתבאר 

דהמצות הוא האחד האופן  אנפין, בתרין 

מקום  תפיסת  העדר  בבחינת יתבטלו הזה שבזמן

אור  עצמות  יתגלה ידם שעל דלעתיד  המצות  לגבי 

לבוא. דלעתיד  המצות  מעלת  מובן ובזה סוף, האין 

בבחינת ששרשם דהמצות  הוא השני  והאופן 

העדר  בבחינת לעתיד  יתבטלו  העצמי הרצון

בעת שיתגלה העצמי התענוג לגבי מקום תפיסת 

דלעתיד . הגילוי מעלת מובן ובזה ההיא,

החיים ויש הנפש כוונת  אמיתות  דזהו  לומר 

מקום  'אין  'מצדו ' בחינת שמצד  באומרו 

כפשוטם, לדברים כוונתו דאין  כלל', ומצות  לתורה

קבלת חיוב מענין  א' באות לעיל הוכחנו  וכאשר 

האמנם  דייקא, שמע של ראשון  בפסוק  מלכותו

מצות אומרם בכוונת המבואר  דרך  על כוונתו 

לעתיד  העצמיבטילות התענוג דבהגלות לבוא,

והמצות התורה שורש שהוא - העצמי  הרצון אין 

העצמי התענוג לגבי  הוא דבטל מקום, תופס -

והיינו דמיא, דליתא וכמאן במאור, האור  כביטול

לאידך  מיהת הא ומצות', לתורה מקום ד 'אין  דאמר 

רצון  בו נולד  הביטול, ועוצם לגודל  אדרבה, גיסא,

הגמור  הכליון  ובתכלית  בטבע נמשך  להיות חדש 

באופן  לו אפשר שאי  עד העצמי  התענוג אחר

הוא, כאן והמצות  התורה שורש ונמצא אחר,

באופן  והמצות  התורה דיני  כל מתקיימים דבכאן

שעל  אלא עוד  ולא יחודו, מפשיטות  יוצאים שאינם

קישוט  בתוספת העצמי  התענוג מתקשט ידם

המלך  דשעשועי הדקה התנועה מן הנמשך 

בעצמותו.

שתקנוובהאמור הטעם שאת ביתר  יובן

מלכותו קבלת חיוב עיקר  חז"ל

בזה  לתמוה יש  דלכאורה שמע, של ראשון בפסוק 

עילאה  יחודא למקום עולה הפסוק  בזה שהלא

בחינת - עלמין כל הסובב סוף האין אור  שהוא

לתורה  מקום 'אין שם ולכאורה העצמי, התענוג

מלכותו עול קבלת  ענין מה כן  ואם כלל', ומצות 

בהגהתו החיים הנפש בזה תמה וכבר לשם,

מדבריו כמובא י "א, פרק שלהי ג' לשער הנודעת 

לעיל.

הנותנת,ואמנם  היא דהיא יובן , בהאמור

התענוג  דגילוי זה במקום דדייקא

שורש  שהוא - העצמי  הרצון אין שבו העצמי 

עליו לקבל הרצון  נולד מקום, תופס - המצות

עצמו שכל באופן יתברך מלכותו  עול מחדש 

גמור  בכליון מאליו  נמשך להיות  מתהפך וטבעו

לעשות העצמי, התענוג אחר  אחריו  כליון שאין

עד  והדקדוק , ההידור בתכלית  מצותיו ולקיים רצונו 

אליו המנגד  דבר  אחר  נמשך  להיות יכולת בלתי

היא  כי ודאי זו, במדרגה מלכותו קבלת והנה ית"ש,

יתברך  מלכותו קבלת אמיתות  שלימות  היא

עליהם'. קבלו  'ברצון ' 'ומלכותו  בבחינת 

_________________________

ישנם  שם שגם מתגלה החמישים, לשער דכשמגיעים טוב שם הבעל בשם וכמובא ע "ב, י"ג דף  שלום בנהר וכמבואר ממנה,

ג"ר  בחינת שהיא עילאה יחודא של מדרגה כל אחר ובלשון שעליה, מדרגה לגבי זו"ן היא מדרגה דכל ונמצא וכו', שערים מ"ט 

ספירות  עשר דגם ב' בפרק  יצירה בספר בראב"ד וכמבואר שעליה, מדרגה כלפי ו"ק בחינת  שהיא תתאה יחודא כן גם בה כלול

סוד  שזהו והאמונה היחוד שער ח"ב קדישא בתניא ועיין שעליהם. המדרגה לגבי ו"ק בבחינת  מצות תרי"ג להם יש  דאצילות 

ישראל  ואדברה עמי 'שמעה נ ') (תהלים הפסוק  על רות  תחילת  רבה במדרש  ועיין בהוי"ה. ואדנו"ת  באדנו"ת הוי"ה השילוב

אלקיך  פ "ב), (תהלים אתם' אלקים אמרתי 'אני שנאמר אלקים, אתכם שקראתי פי על דאף  אנכי', אלקיך אלקים בך ואעידה

לומר  תלמוד כמוני יכול תהיו קדושים חז "ל שאמרו כמו רפ "ו, דף יתרו פרשת  בילקוט  הוא וכן גביכם, על שאנכי דהוא אנכי,

הקדושים, ומצותיו תורתו קבלת בסוד אליו בטלים ואנו למעלה הוא השי"ת  שתמיד מקדושתכם, למעלה קדושתי אני, קדוש

עכ"ל. ואכמ "ל,



לנפשך  חכמה דעה עב 

החיים ויש הנפש  אף כיון גופא דלזה לומר

דענין  באומרו הנזכרת , בהגהה בדבריו

"כידוע  הוא שמע של ראשון בפסוק מלכותו  קבלת

ראשית תחילת  שכל ז "ל האר "י  בדברי ליודעים

בסוד  היתה הבריאה בענין  יתברך מחשבתו 

בעלותינו דייקא ור"ל, והבן", סוף, דאין מלכות 

אז  מחשבתו , ראשית  לתחילת לתחילת זה בפסוק 

מכל  שאת  ביתר - גרמא הזמן ויותר יותר 

ברצון , מלכותו עול עלינו לקבל - והזמנים העתים

העצמי הרצון  ביטול לגודל הזאת בעת באשר 

להיות הרצון  מתחדש  העצמי , בתענוג הבטל

בבחינתנמשך  גמור, בכליון התענוג אחר לגמרי

המלך  שעשועי ובסוד  מאהבה, קבלוה הדור

בעצמותו.

מנאדבורא ועל מהר"ם הרה"ק כיון זה כגון

ק "ד ) עמוד  החדש  מרדכי הפסוק (מאמר דברי 

וזה  המדינות ', בכל הולך  'ושמעו  אסתר  במגלת 

עול  להמשיך יוכל הגדול הצדיק  פירוש , לשונו ,

שיכול  יש ישראל, שמע אמירת בעת שמים מלכות 

ויש  לעירו , ויש ביתו , בני  ועל עצמו על להמשיך

כל  על להמשיך יכול היה מרדכי  והצדיק למדינתו,

היה  הוא המדינות ', בכל הולך  ו'שמעו וזהו  העולם.

זה  העולם, כל על שמים מלכות עול להמשיך  יכול

לכל  הלך שלו ישראל השמע היינו 'ושמעו '

מלכותו עול עליו  מקבל בהיותו  כי עכ"ל. המדינות,

ומתפשט  נמשך  ודאי האופן , ובזה המדרגה בזו

בכלהו העצמי  הרצון וגילוי העצמי  התענוג גילוי 

עלמין .

שם וזה  הבעל הימים שבעת  אור מרן  מאמר סוד 

הקדוש  ברכה טוב פרשת יוסף יעקב (תולדות

ט"ז) ר "תאות  ככ"ה כתר בקדושת  שם לכוין  "שיש 

להעלות נפלאה סגולה והוא ה'כתרים כ 'ל כ'תר

בספרי טובא איתא וכן  ממעמקים,. הנשמות 

רמזי בספר כמובא מקאז 'ניץ, הקדוש  המגיד 

ג' תמונה סוף קכ "ד )ישראל עמוד  "ואמר (בהנמ"ח

כ'ל  כ 'תר  ר "ת  ככ"ה שם יש  בכתר  כי  ז "ל שם בעל

נותן  שהקב"ה שהגם הרצונות, כל רצון  ה'כתרים

הפשוט, ברצונו הכל כרצונם, ועושים לכל רצון

עוד  הוא וכן לרצונו". הכל לחזור יכול עת  בכל והוא

מקומות בכמה ישראל נר  בהנמ"ח בספרו  (ומהם

רע"ב) ס"ו, כ"ג, עמוד 

הגה"ק ואחריו בספרי טובא כן מבואר

בספרו מהנה ואחת מקאמארנא,

אסתר  מגילת על אופיר ט')כתם פסוק  ו' כי(פרק 

הנשמות כל המעלה נורא "שם הוא ככ"ה שם

מן  שנעשה עליה והוא בראשית , יוצר  לפני

לראות אליך  פניו ה' ישא ואז וכו', ישראל נשמות 

עתידין  שישראל חז"ל מדרשת והוא הכתר , את 

המלכים  מלכי מלך קונם בראש  כתר להיות 

להלן שם הוא וכן י"א)הקב"ה. עוד (פסוק ועיין ,

שלמה תפארת  ד"ה בספר  תורה שמחת (מועדים

המורא) .ולכל

הבחירה וסוד העלאת על מורה הנזכר  השם

אינה  שהבחירה באופן  הידיעה למקום

נתוסף  ידה שעל אלא עוד ולא הידיעה, סותרת 

כמבואר  והיינו  הידיעה, תוך עצמי  ושעשוע קישוט

העליון התענוג בחינתדבהתגלות שורש (שהוא

הרצון הידיעה) ממילא ענין נמשך  שורש (שהוא

נפש הבחירה) ובמסירות גמור בכליון התענוג אחר

הפשוט  הרצון זולת אחר רצון  שום עוד לו  שאין  עד

מפשיטות יוצא אינו שהרצון ובאופן  דהעליון ,

וכל  זולתו , שאפס  מתגלה ההיא בעת כי היחוד,

קישוט  תוספת אלא אינם ומצות  התורה עניני

וביה. מיניה העצמי התענוג בגוף 

היחוד  תוך הדרגין חילוקי ענין יובן בהנ"ל כא.

דאוא"ס  הפשוט

התורתובכל  רבינו דברי  יפה יתבארו  האמור

ע"ב)חכם ק "ג  לעיל(דף  י')שהובאו (אות

בתרין  אשר בשרשם להתכלל הזו"ן בעלות דגם

הדרגין  מתבטלים ההיא בעת  אשר דא"א, פאות 

המאורות שני הכתוב בסוד  שוין  שניהם ונעשים



פלא  עשה הא'ל עג אתה

"לענין  דרק לגמרי, הדרגין  מתבטלים אין הגדולים,

בחינת הם ששניהם - שוים שהם דוקא הוא זה

מנוק' גדול הז"א שם שאפילו ודאי  אבל הויו "ת,

בלתי אלו  מאורות  שני שיהיו  שמוכרח לפי  וכו ',

אלא  שם. עיין התחתונים, הנהגת לצורך שוים

הויו "ת, בחינת  ששניהם שוים, הם דוקא זה לענין 

אין  כי אלהי"ם, בחינת ונוק' הוי "ה בחינת ז"א ואינו 

עמדי". אלהי"ם

סוד ובהמבואר גופא דהיינו  יובן  עתה

גילוי במקום הרצון התחדשות

התענוג  שבהגלות  היות דעם העצמי , התענוג

מכל  עצמי  הרצון  מתבטל סוף , האין דאור  העצמי 

תיכף  זה כל עם מקום, תפיסת העדר כדי עד  וכל

בטבע  נמשך  להיות מחודש רצון נולד  הרגע באותו 

שלא  באופן העצמי  התענוג אחר  הנפש ובכלות

הציווי, מחמת  ולא ח"ו, רצונו  על לעבור  כלל יתכן 

להיות העצמי דהרצון הגמור הכליון לסיבת  אלא

והתועלת העצמי, התענוג אחר בטבע נמשך 

פאר  קישוט נתוסף כך  ידי  דעל היא מזה הנמשכת 

דאור  העצמי דהתענוג הפשוט היחוד תוך  והדר

מכח  מחודשת  בתנועה מתחדש  בהיותו  סוף, האין 

היחוד , מפשיטות יוצאים שאינם מצות פרטי  ריבוי

דשעשועי עילאין  בקישוטין אותו  מקשטים אלא

בעצמותו. המלך

דגם והיינו חכם התורת רבינו לן  משמע דקא

הדרגין  דביטול העצמי  התענוג בהגלות 

שני בסוד הז"א עם בשוה לעמוד  הנוק ' בעליית 

בסוד  הויו "ת בחינת ושניהם הגדולים, המאורות

מן  גדול הז "א הלום גם זה כל עם עמדי , אלהים אין 

יתר  לז"א שיש  המעלה זו  מקום שמכל אלא הנוק ',

כן  שעל יחודם, פשיטות  סותרת אינה הנוק' על

שוים  היותם על המורה הויו"ת  בחינת  שניהם גופא

פשיטות המנגדת דין תנועת  שום מבלי במעלה

תוספת להוסיף כדי מקום שמכל אלא היחוד,

שעשועים  ולעורר הפשוט, היחוד תוך  קישוט

בהכרח  וביה, מיניה הפשוט היחוד  תוך עליונים

הפשוט  היחוד  תוך הדקה מן  דקה תנועה להוסיף 

רצון  מחדש שנולד  ידי על וזהו הדרגין, דהשוואת 

מן  גדול הז"א היות בבחינת  הדרגין חילוקי  לעורר

הנוק '.

למרן וכבר ליה דחזינן נמי  דהיינו לעיל כתבנו

הנהר  רחובות  בהקדמת  ע"ד )ז "ל ה' (דף

הדרגין  ביטול מענין  דברו  שמדי מקומות , ובכמה

העליון , בשורשם להתכלל הפרצופים בעליית 

סוף האין באור  להתכלל בעלייתם (כמבואר דהיינו 

ח') אות לעיל  דיבור בדברינו כדי בתוך  להזכיר  דקדק  ,

באורך . המלבישים האחרון  הפרט פרצופי מציאות 

מורה  האחרון הפרט פרצופי  דענין  יובן דבהאמור

היחוד  תוך  מצות התרי "ג פרטי התחדשות על

הפרטים  שאין באופן העצמי דהתענוג הפשוט

מעוררים  גם אף  אלא היחוד פשיטות סותרים

מיניה  העצמי  היחוד  תוך מחודש  ושעשוע קישוט

שהוא  הפלא בסוד  הוא זה וכל וכמבואר . וביה,

העליון  הפלא בסוד  מזה ולמעלה הכתר, בחינת

שהוא  דרדל"א פלאות הפלאי בחינת  שהוא

העצמי .ידהתענוג

_________________________

התורת יד. רבינו בדברי מצינו  רדל"א, דבחינת  העליון והפלא הכתר, דבחינת הפלא  שהם בחינות , תרין אילין דכנגד לומר ויש

שלום, שים ברכת בחתימת והוא תפלה, דכל הפרטי התיקון דבגמר ע"ב קכ"ב בדף המבוארת  היא האחת  הבחנות, מיני ב' חכם

בסוד  ע"א ס "ה בדף  המבוארת  היא והשניה באורך, נשאר שבהם האחרון והפרט  בשוה, ומלבישים הפרצופים כל ועולים נגדלים

שהוא  הפלא בסוד היא הראשונה דההבחנה לומר ויש  לו. עיין העיגולים, וכבחינת מקיפים כאורות הנבחנים גופא העובי פרצופי

הדרגין, בביטול בשוה והלבישו ועלו תיקונם שנשלם כמי הכוללים הפרצופים נבחנים ששם הפרטי, הזווג במקום והיא הכתר,

באורך  האחרון הפרט  פרצופי מלבישים הלום דגם והוא הפשוט, היחוד תוך קישוט  תוספת מתגלה הפלא בכח הנה זה כל ועם



לנפשך  חכמה דעה עד

וב  דרגין חילוקי העליון בבחינת הפלא בסוד שהיא השניה ההבחנה היא מזו למעלה ואולם היחוד. מפשיטות  יוצאים שאינם אופן

בכח  מקום ומכל בעובי, והלבישו ועלו תיקונם לגמר שבאו כמי הפרצופים נבחנים ששם הכללי, הזווג במקום והיא דרדל"א,

עבודה  ועל הדקה מן דקה תנועה על המורה עיגולים בבחינת נבחנים עצמם הם דהיותם קישוט תוספת  מתגלה העליון הפלא

ואכה"מ . עוד, בזה להאריך ויש הדקות , בתכלית


