




תשע"ו  וירא פר' ג של"ס

תשע"וויראפרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו ירא ו פר' של"ס

ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר זזזזקקקקןןןן:::: וווואאאאדדדדנננניייי עעעעדדדדננננהההה ּלּלּלּליייי ההההייייתתתתהההה בבבבללללתתתתיייי אאאאחחחחרררריייי ללללאאאאממממרררר ּבּבּבּבקקקקררררּבּבּבּבּהּהּהּה ׂשׂשׂשׂשררררהההה ¤Ÿ©£¥§Ÿ¦¨§¨¦¤§¨©Ÿ¦¨¥©Ÿ¥¨§¦§¨¨©§¦©ווווּתּתּתּתצצצצחחחחקקקק

זזזזקקקקננננּתּתּתּתיייי:::: וווואאאאנננניייי אאאאללללדדדד אאאאממממננננםםםם ההההאאאאףףףף ללללאאאאממממרררר ׂשׂשׂשׂשררררהההה צצצצחחחחקקקקהההה ּזּזּזּזהההה ללללּמּמּמּמהההה אאאאבבבבררררההההםםםם אאאאלללל ¦§©¨¦£©¥¥¨§Ÿ©©ª¥¨¨¨£¨¤¨¨¨¨§©¤הההה''''

בבבבןןןן:::: ּוּוּוּוללללׂשׂשׂשׂשררררהההה חחחחּיּיּיּיהההה ּכּכּכּכעעעעתתתת אאאאללללייייךךךך אאאאׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב ללללּמּמּמּמֹוֹוֹוֹועעעעדדדד ּדּדּדּדבבבברררר ממממהההה'''' י"ח,ההההייייּפּפּפּפללללאאאא (בראשית £¦¨¥¥¨¨©¥¨¥¤¨¨¥©¨§¨¨¥

י"ב-י"ד)

äúàø éë ï÷æ éðåãàå  äøîàù  äøù  ìù àìôä

 êéàå  íéîçø àìî ï÷æ 'éçá äàåáðä  äàøîá

 ïéã àåäù  ÷çöé 'éçá äæî êùîåé

 äðä אל אמר  והקב"ה זקן' 'ואדוני אמרה שרה

זקני הנה רש "י . ועי' זקנתי ' 'ואני  אברהם

זי "ע  הרר"י זקני בשם מביא זי "ע דטעם àהחת "ס 

ד'אדני ' היינו זקן', 'ואדני  ואמרה שרה שהתפלאה

את הנבואה במראות וראתה הק ', השכינה היא

דדיקנא  דרגא שהוא זקן בבחינת הק ' השכינה

תלד  איך פלא לה היה ולכן רחמים, מלא זקן  בבחי '

רואה  כאשר  הדין  מדת בחי' שהוא יצחק את 

ואיך  רחמים, בבחי ' השכינה את  הנבואה במראה

לשרה  דבן  אשתך , לשרה בן בחי ' להיות  יכול

דין , בבחי ' יהיה הרי  מלכות  בחי ' שהיא אשתך

הם  והרי  דין , בבחי' בן  להם שיהיה להיות  יכול ואיך

גדולים. רחמים שכולו א"א של במדרגה

 éãé  ìò à÷ééã àåä  ÷çöé  úãéì êéùîäì êøãä

äøùå íäøáàã  ÷åçö 'éçáì äñéðëä

 äðäåאבינו יצחק  לידת איך להבין צריך  באמת 

כפי כביכול חטאים ב' שהיה אחרי  הגיע

בחי ' שהוא ושרה, אברהם של מדרגתם גודל ערך 

בקרבה' שרה 'ותצחק כמ"ש  אמנו  שרה של צחוק 

אבינו אברהם אצל צחוק  בחי ' היה כן  וכמו  וגו',

לך לך בסו"פ י"ז)כמבואר פניו(י"ז על  אברהם ויפול

_________________________

קאי א. זקן' ד'ואדוני דבש יערות ספר בשם ששמעתי לפי זקן', ואדוני עדנה לי היתה בלותי 'אחרי זו: בפרשה החת "ס  וז"ל

לה  תהי' אם שרה שידעה אומר אני דרכו עפ "י וכו'], ראו ולכן ד"ה לז "א ג' דרוש  [בח"ר ע"ש  זקן בבחי' שנראית  אשכינה

שהוא  חיור כתלג רישיה זקן בבחי' לה נראית  והשכינה ע"ה, יצחק מידת הי' שזה כידוע  ממדה"ד, הבן אותו יהי' בבן פקידה

השכינה  נראית  ואיך ממה"ד, ע "כ יהיה בן לה יהיה אם שהרי בן, לה שיהיה אפשר איך מתמיה היתה ע "כ העליון, רצון בחי'

אחרי  ד', ב' אחרי בלותית  שאחרי שניות  אותיות על ומרמז  מופלג אחרי כי בלותי', 'אחרי אלו בתיבות  מרומז וזהו חסד, בבחי'

אע"ה  לאברהם הקב"ה בדברי מרומז ג"כ וזה - אלהי"ם שהוא פ "ו גימטריה ד'נ 'ב'ל' אותיות  והם ל', י' אחרי ב', ת ' אחרי נ', ל'

זקן. בבחי' נראית  - זקנתי השכינה אנ "י והרי כנ "ל, אלד פ"ו אמנם ואמרה פ "ו, גימטרי' הא"ף כי זקנתי' ואני אלד אמנם 'האף

היה  אמת  בחינת יעקב לידת זמן עתה היה ואילו אמ "ת , הנקרא רחמים בחי' היה יעקב כי אלד', אמת  'הגם רש"י בכוונת  וי"ל

אמ"ת, בחי' לא דין בחי' אלא אוליד לא הלא בתמיה, אוליד אמ"ת האם שאמרה וזה זקן, בבחי' השכינה שנראית שפיר אתי

וכי  ואמר ב'עמו, י'הו"ה ר'וצה כ'י ר"ת  וכמו או"ר, יה"י כמו רל"ב גמטרי' הוי"ה דב"ר כי דבר, מהוי"ה היפלא הקב"ה ואמר

בזה. להאריך ואין ית"ש , מהוי"ה דבר נפרד חלילה



לנפשך  חכמה דעה ד

שרה  ואם יולד  שנה מאה הלבן בלבו  ויאמר ויצחק

תשעים תלד הבת דהתביעה שנה שם רש"י (ועי'

וכו', דאברהם הצחוק  על ולא דשרה הצחוק  על  רק היתה

לידת נמשך  למה להבין צריך ערכו לפי בדקות מ"מ אך 

צחוק ) בחי' ידי על דייקא סודויצחק בעומק באמת אך  .

ז"ל  וואלי  הרמ"ד כתב אתáכבר להביא שהוצרך

מסטרא  בין צחוק בחי ' ידי על דייקא לעולם יצחק 

מסטרא  ובין  אברהם של הצחוק שהוא דדוכרא

שרה. של הצחוק שהוא דנוק '

åëéùîä ÷åçöä 'éçáì  äøùå íäøáà  úñéðë é"ò

 àåäù ãéúòìã ÷åçùä 'éçá àåäù ÷çöé úâøãî

åðéô ÷åçù àìîé æà  úðéçáã  äðåéìòä äâùää

 íäøáàåלהיות חדל בימים באים זקנים ושרה

רש "י הביא ואמנם כנשים, ארח לשרה

חזר  כי  פת הביא שלא וגו' וחלב חמאה ויקח עה"פ

והנה  וכו'. העיסה ונטמאה כנשים ארח לשרה

הוא  הרי  זמן  באותו  שרה שנטמאה ענין  לכאורה

נתגלה  זה מתוך  ואדרבה ה', נד בסוד  היחוד  היפך

כל  נמשך  שממנו יצחק  לידת שהוא גדול הכי  היחוד

בתחילה  להתגלות צריך  והיה ישראל, כלל שורש 

ושל  אברהם של צחוק  של הבחינות שתי  ידי על

כהיפך  שנראה ה' נד בחי ' ידי על ודווקא שרה,

הצחוק  לבטל צריכים היו זה בכח באמת  כי היחוד.

דקדושה  הצחוק  בחי ' את שעוררו ידי על דקליפה

יצחק  לידת סוד  שהוא פינו  שחוק ימלא אז בסוד

וכפי צחוק  בחי ' שהוא היחוד  היפך  מתוך דדווקא

ידו שעל צחוק בחי' היה מדרגתם גודל כפי ערך 

דיצחק  דלעתיד צחוק ע"ד  והוא היחוד  לבסוף נמשך 

תולדות הנעלם במדרש נאמר שעליו  (קל"ה אבינו 

אברהם'â ע"ב) בן  יצחק תולדות  'אלה עה"פ

שהוא  וכו ', והשמחה השחוק  מולידה הנשמה

אינון  זמינין שם: ואמרו  לבוא, דלעתיד השחוק

סכלתנו יסגי  וכדין  בלבהון , ליה למנדע צדיקיא

המדרגה  והוא וכו ', בעינא ליה חזו כאילו בלבהון 

'אז  נאמר  זה ועל י 'חידה, ח'יה ק 'ץ בסוד יצחק  של

הבור  ושור לויתן סעודת  והוא פינו', שחוק  ימלא

בחי ' בסוד  דלעתיד  השמחה שהוא המשומר , ויין 

בחי ' ידי על דייקא היה לזה הכניסה ולכן יצחק ,

ח"ו, חטא זה היה שלא ואף  ושרה, דאברהם צחוק 

ושרה  אברהם של מדרגתם ערך כפי  בדקות  אך

לרדת צריכים היו כי  חיצוניות, של בחי' זה היה

בנועם  דאיתא וכמו  חיצוניות של למדרגה

_________________________

הוא ב. כי 'יצחק ', שמו את שיקרא לאברהם נאמר כבר ממנה לצאת העתיד שהבן לפי וז"ל: זו בפרשה התורה על  בפירושו עי'

בעלמא  בין יצחק, של לידתו בעת  ונתפשט שנתגלה הגבורה של המגולה האור בסוד בעולם, השמחה ואת הצחוק את  יביא

בעלמא  הגילוי לעורר אברהם של הצחוק  צריך היה ולכן לעילא, איתער דלתתא ובאיתערותא דנוקבא. בעלמא ובין דדכורא

לקיים  רוצה כאילו צחקת', כי 'לא לשרה אמר שהשי"ת  הטעם וזה דנוקבא. בעלמא כן גם לעוררו שרה של והצחוק דדכורא,

עכ"ל. שכתבנו, כמו העליונה ההנהגה לענין הצריך  דבר ולהעמיד

זמינין ג . בעובדוי, הוא בריך קודשא דיחדי  ביומא יוסי, רבי דאמר שלימה, דעת הצדיקים ישיגו זמן באותו שם: זוה"ק  וז"ל

ליה  חזו כאילו בלבהון סכלתנו יסגי וכדין בלבהון, ליה למנדע  צדיקיא ואמר אינון ט') כ"ה (ישעיה דכתיב הוא הדא בעינא,

מזיו  ויהנו בוראם את וישיגו וידעו קיימים, שניהם שיהיו על מכלם, יתר בגוף הנשמה ושמחת וגו', זה אלהינו הנה ההוא ביום

השמחה  תולדות הם אלו אברהם, בן יצחק  תולדות ואלה דכתיב הוא הדא לבא, לעתיד לצדיקים הגנוז הטוב וזהו השכינה,

הנשמה  יצחק , את הוליד אברהם במעלתה, שלימה ולהיות  לכך, הזוכה הנשמה היא אברהם, בן זמן, באותו בעולם שיהא והשחוק

לצדיקים  סעודה לעשות  הוא ברוך הקדוש דעתיד דתנינן הא חייא, לרבי יהודה רבי אמר בעולם. הזה והשחוק השמחה מולידה

ועי' וכו', בענביו המשומר ויין והבר ושור לויתן הוא לבוא דלעתיד דהסעודה הזוהר בהמשך ועי"ש  עכ"ל. וכו', לבא לעתיד

זה. סוד עומק  באורך וכו' יומין לאלף  חד ד"ה וע"ב) ע"א י"ב (דף  לספד"צ הגר"א בביאור היטב



תשע"ו  וירא פר' השל"ס

זי "ע ãאלימלך  המגיד מצד äובדברי  הצחוק  שהיה

של  המדרגה לבחי' לרדת צריכים היו  כי הגוף , בחי '

לרדת צריכים שהיו והטעם החיצוניות. שהוא הגוף 

אז  צריכים היו  שלכאורה אף  על הגוף  של למדרגה

דיש  אלא העליון. היחוד של למדרגה לעילא לעלות

השחוק  להפך  יכולים היו  זה בכח דדייקא סוד בזה

יצחק  לידת  לצורך  העליון  היחוד ולהמשיך  דקלי '

אבינו.

_________________________

דעת ד. על עולה איך מפוסמים הדקדוקים כו' שרה ותכחש  כו' בלותי אחרי לאמר בקרבה שרה ותצחק  שם: אלימלך  נועם וז "ל

להסתכל  שצריך  לאדם היא הענין אך  ה'. נגד שרה שתכחש דעת על עולה איך לזה ונוסף  ה'. דבר על ח"ו תצחק  אמנו ששרה

גמור, צדיק הוא אם גם עיניו יראו עצמו, על בהסתכלותו יתמיד כאשר ואז  הפסק, בלי ותנועותיו מעשיו בכל תמיד עצמו על

המחשבת  על ועוברת  פורחת הזאת המחשבה כן אחד ברגע הפורח עוף  כמו טובה, לא מחשבה איזה מחשבתו על יעבור דלפעמים

לדעת  והרוצה הזה, הדבר טוב לא כן פי על אף  אך חלילה. בה רוצה ואינו הזאת המחשבה את  ומרחק  דוחה הצדיק אך הצדיק,

ומסתכל  משגיח  שאינו מי אבל באמת . דברי כי עיניו ויראו תנועותיו, כל על בתמידות  להסתכל מאוד ישכיל אתי, שאמת  זאת

באמת  מאמנת שהיתה פירוש שומעת' 'ושרה וזהו הזאת. מחשבה מחשבתו על עלתה שלא ויסבור כלל, מזה ידע  לא עצמו, על

האדם  ישמע  אשר שזה העליון, האהל פתח  שהיא זאת  במדרגה שומעת שהיתה פירוש  האהל' 'פתח ה', מלאך  שליחות לדברי

מאמנת, שהיתה באמת אמנו שרה של צדקת  היה וזה עדן. לגן בו לכנום העליון לאוהל פתח  שעושה לעצמו גורם ה' דברי לקול

עליו  העוברת טובה לא מחשבה נדנוד איזה לו יבוא שלא אפשרי בלתי פנים כל ועל הגשמי, בגוף  נברא שהאדם מחמת  אך 

אחריו', 'והוא הכתוב שאמר וזהו טובות , לא מחשבות קצת  נמשך אחוריים שממקום חן ליודעי כידוע  שבו, אחוריים מחמת כנ"ל

המחשבה  עליה ופורח  עובר שהיה דהיינו מאחוריים, קצת  מחשבה לה היתה כן פי על אף  באמת , באמונתה שצדקה הגם פירוש

על אף  בה, רצתה ולא אותה ודחתה זאת  למחשבה חששה שלא הגם זקן', הדבר.'ואדוני טוב לא כן פי

אברהם  גבי שפירש"י כמו שמחה לשון רק  ח"ו, והיתול שחוק לשון שאינו פירוש בקרבה', שרה 'ותצחק הפסוקים פירוש  וזהו

הנס על עצמה משמחת שהיתה כאן, הפירש כן וכמו יולד. שנה מאה לבן כזה נם לו שנעשה שמח שהיה ויצחק, פניו על ויפול

על  עובר שהיה דהיינו זקן', 'ואדוני רק  בן, לה שיהיה אמת הוא ובוודאי עדנה, לי היתה בלותי שאחרי לה שנעשה כזה גדול

במחשבה  רוצה שאינה מאחר חטא, זה שאין וסברה הצדיקים, כדרך  הזאת  המחשבה ודחתה זקן', 'ואדוני זאת המחשבה מחשבתה

נחשב  זה כן פי על אף שתלד, באמת מאמנת שהיתה הגם פירוש  אלד', אמנם האף  לאמר שרה צחקה זה למה ה' 'ויאמר זאת.

חששה  שלא מאחר כנ "ל, וחטא עבירה לנדנוד נחשב שזה דעתה על עלתה לא והיא כנ "ל, המחשבה העברת והיתול לצחוק 

מחמת  פירוש יראה' 'כי צחקה, שלא לאמר מתנצלת  שהיתה פירוש צחקתי', לא לאמר שרה 'ותכחש לכן הזאת , המחשבה ודחתה

ח"ו. והיתול לצחוק  נחשב ולא חטא זה שאין וסברה אותה, ודחתה עליה חוששת היתה ולא זאת ממחשבה יראה שהיתה שראתה

על  שיעבור לצדיק טוב לא זה שגם לצחוק, נחשב זה גם אלא חטא, זה שאין סובר שאתה כמו לא פירוש צחקת ', כי לא 'ויאמר

סיג, שום בלי וטהור גדול בזיכוך מתשבתו ויתטהר שיזדכך עד הצדיק לעבוד צריך  רק טובה, לא מחשבה איזה ויפרח מחשבתו

עכ"ל.

המגיד ה. עם מהבעש"ט מעשה באורך  שהביא תתפ "ד דף  הספר שבסוף  מהריי"ץ במכתבי צדק להצמח  יצחק  אהל בתהלים עי'

זמן  לו היה שהמגיד מביא המעשה ובסוף  עיש "ב. וכו', תהלים אומרים והיו שבת בליל הפשוטים האנשים מקרב שהיה בענין

אחרי  הרהר מדוע  עצמו את להרגיע יכול ולא זה דבר לתקן תיקונים כמה ועשה הבעש"ט, אחרי אז  הרהר אשר על צער רב

רבן  בית של תינוקות אשר אחד היכל דרך עבר עדן, דגן בהיכלות  עלה דכאשר ונשגב, נעלה מחזה ראה הלילות ובאחד רבו,

התינוקות  ואחד לך, לך  פרשת למדו ההוא בהיכל אשר התינוקות  וכל השולחן, בראש יושב רבינו ומשה חומש , ולומדים יושבים

ומשה  תלד. שנה תשעים הבת  שרה ואם יולד, שנים מאה הלבן בלבו ויאמר ויצחק , פניו על אברהם ויפול הכתוב רם בקול אמר

אברהם  אשר הדבר אפשר איך  תאמרו ואם פשוטו, מדי יוצא מקרא ואין הם, אמת הפירושים כל כי להילדים להם מסביר רבינו

תדעו השם, במאמר מסתפק  יכולים יהיה הגוף מצד אשר המגיד וכשמוע הוא. בשר קדוש  גוף  גם ואשר הגוף , מצד זהו אשר

ע"כ. נ"ע, הקדוש  המגיד של רוחו את  הרגיע  זה הנה ומאליו, ממילא בדרך  הבאים והרהורים מחשבות כמה להיות 
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 óåâä 'éçá  úîçî  äéîòè ÷éñô íäøáà  íäøáà

 øôàå øôò ãåñáäéîòè  ÷éñô àì  äùî äùîå

äî  åðçðå ãåñá éøîâì åôåâ êëæð éë

äðäåהחיים נפש פי"ג )עי' ג' ההבדל å (שער בענין

אבינו דאברהם הדבקות מדרגת בין

אבינו דאברהם רבינו, דמשה הדבקות למדרגת 

מה, ונחנו אמר רבינו ומשה ואפר עפר  ואנכי  אמר

עפר . למציאות עדיין  מתראה עכ"פ  ואפר עפר כי

שום  אין  כאלו מה ונחנו  אמר משרע"ה אבל

בין  ההבדל כענין והוא לגמרי. כלל בעולם מציאות 

אלא  וארא מש"כ  וע"ד הוי"ה לשם אלקים שם בחי '

להם  נודעתי  לא הוי "ה ושמי  שדי באל וכו' אברהם

בטעמי  כמ"ש  דינים פ"ר בחי' הוא ואפר עפר (דסוד

ע"א) קי"ב דף ח"ב ע"ח ועי' חוקת , פרשת  וזהוהמצוות  .

ז"ל  מאמרם בפי' הגלגולים בס ' ז"ל הרח"ו מש"כ 

ומשה  טעמא, פסיק יעקב יעקב אברהם אברהם

הפסק  ענין  על שהוא טעמא, פסיק  לא משה

שם  הביא ועוד ע"ש . הגוף  מענין מועטת  וחציצה

רבה שמות  אני(פי"א)ממדרש  למשה אמר  יצחק

פני את  וראיתי כו ' צוארי  שפשטתי ממך גדול

_________________________

מחשבתם ו. מדבקים היו לבם קדושת  וטהרת  צדקתם בנוראות המה כי ימיהם, כל האבות עבודת ענין היה וזה שם: נפה"ח וז"ל

לנסים  גם זכו ולכן אצלם. נחשבו ותהו ולאפס שבעולם, כחות כל ברצונם ובטלו רגע, הפסק בלי ימיהם כל יתברך  לרצונו

יתב' וכאמרו וכו'. יצחק אלהי אברהם אלהי להקרא עליהם יתברך שמו נתיחד ולכן כנ"ל. וצבאיהם המערכות  בשדוד נפלאים

המרכבה. הן הן האבות ז"ל אמרו ולזה אבותיכם. אלקי בעצמו

הוא  ביאר ממדרגתם מדרגתו חילוק  ועצם וגו'. נביא קם ולא התורה שהעידה כמו גבוה, יותר עוד היתה משרע "ה מדרגת אמנם

שנתבאר  החילוק  עצם הוא הוא, והענין להם. נודעתי לא הוי"ה ושמי שדי באל וכו' אברהם אל וארא הוי"ה אני ואמר בעצמו יתב'

התהלכו  אשר האלקים אלקים, השם נאמר מצינו האבות  השגת בענין הרוב על כי ב"ה. הוי"ה לשם אלהים השם בין למעלה

שלא  מדרגתם קדושת  בענין כמש "ל וכו' אברהם אלהי יתב' אותו קוראים אנחנו וכן מעודי, אותי הרועה האלקים לפניו, אבותי

אברהם  אל וארא וזש"ה לגמרי, ממציאותם הכחות  בביטול היתה לא נבואתם השגת אמנם כלל. בעולם וענין כח  שום על השגיחו

הכחות  כל מערכת משדד אני רגע כל וברצותי כולם הכחות  בעל שאני ור"ל אלהים, השם כענין ג"כ שענינו שדי, באל וכו'

נודעתי  לא פי"א) לעיל ענינו פי' שנתבאר (כמו הוי"ה שמי ענין בבחי' אבל שדי', 'אל זהו הבריאה, בעת בהם קבעתי מאשר

חוצץ  כח שום היה לא ולכן ב"ה, הוי"ה המיוחד העצם השם בחי' נבואתו השגת היתה משרע "ה אבל נבואתם. בהשגת להם

יתב' מלבדו עוד ואין לגמרי הכחות כל מציאות ביטול כולם ראו ידו על שנעשו ה' נסי כל ע"י וכן נבואתו, השגת אור בפני

אלהים  וידבר ז "ש כנ"ל. ב"ה הוי"ה המיוחד השם ופי' ענין והוא וכו'. הוא ה' כי לדעת  הראת אתה כמש"ה כמשמעו, לגמרי

הוא  ה' כי הכתוב כענין הוי"ה בחי' הכל אצלו אלהים השם שגם נבואתו השגת בחי' הודיעו הוי"ה, אני אליו ויאמר משה אל

פא"פ. הוי"ה ידעו אשר וכו' נביא קם ולא וזהו ה'. ויאמר ה' וידבר אלא אצלו נזכר לא ואילך  ומאז מלבדו, עוד אין הלאהים

אברהם  אל וארא דמלא ורזא כלל, כסויא בלא משה לגבי אבל כו', במנעלים אלא אתחזיא לא אבהן ולגבי כ"ו בתיקון וז "ש

עכ"ל.וכו  ,'

באברהם  דאילו באברהם ממ "ש  יותר ואהרן במשה שנאמר גדול ע "א) פ "ט  (חולין הדם כסוי בס"פ ז"ל מאמרם ענין ג"כ והוא

אמר  משרע"ה אבל עפר, למציאות עדיין מתראה עכ"פ ואפר עפר כי מה. ונחנו כתיב ואהרן במשה ואלו ואפר עפר ואנכי כתיב

במשה  שנאמ' גדול וכמאמרם הבחי' בזאת אתו כלל אהרן את  גם כי (ועם לגמרי. כלל בעולם מציאות שום אין כאלו מה ונחנו

וז "ש  לבד). הוא היה הנוראה המדרגה בזאת  העיקר אבל רבים בלשון השיבם שניהם על היתה ישראל שתלונת לפי ואהרן.

יותר  נתעליתי אני משה א"ל השכינה. פני את  וראיתי כו' צוארי שפשטתי ממך  גדול אני למשה אמר יצחק  פי"א רבה בשמות 

וע ' למבין. ומבואר איני. כהו ולא בפנים פנים השכינה עם מדבר הייתי אני אבל כו' עינך וכהו השכינה פני ראית  שאתה ממך 

שהוא  טעמא. פסיק לא משה ומשה טעמא. פסיק  יעקב יעקב אברהם אברהם ז "ל מאמרם בפי' הגלגולים בס' ז "ל הרח"ו מ"ש

במקור  דינין הפ"ר שוכללו אדומה פרה כוונת כענין הוא ואפר עפר וענין הגהה: ע "ש. הגוף מענין מועטת וחציצה הפסק  ענין על

הנפה"ח. עכ"ל לאור, עור כתנות בין החילוק  כענין לאפר עפר בין החילוק וענין האותיו'. כל של הפשוט  כח שהוא באלף  שרשם



תשע"ו  וירא פר' ז של"ס

ממך , יותר נתעליתי  אני  משה א"ל השכינה,

אני אבל כו ', עינך וכהו השכינה פני ראית שאתה

כהו ולא בפנים פנים השכינה עם מדבר  הייתי

הענין . כל ועי "ש ע"כ . עיני,

ïéðòäå התחתון חלק בנשמה חלקים ב' שיש  הוא

שלמעלה  העליון  וחלק  לגוף המחובר 

נח)מהגוף פרשת  רשב"י מאמרי שער היטב וזהו(עי' ,

פסיק  לא רבינו  ובמשה לך, הפקודות נשמותינו  על

הגוף  בין  מחיצה שום היה לא כי  בגויה טעמא

בגוף  המלובשת הנשמה חלק  בין  דהיינו  לנשמה,

אברהם  אך  למעלה, הנמצאת הנשמה לחלק

בין  הבדל איזה היה כי בגויה, טעמא פסיק  אברהם

אברהם  כי  שלה, העליון לחלק  שבגוף הנשמה חלק

עוד  לו  שהיה דהיינו  ואפר עפר ואנכי  אמר  הרי

מזוכך  שהיה ואף ואפר , עפר  בבחי' בגוף  בחי ' איזה

ע' שהוא ואפר עפר סוד שזה מאד גבוהה במדרגה

בחי ' שהוא הנ"ל הנפה"ח כמ"ש פ "ר, א' פ"ר ,

דע' והיינו  א', עם א'ור  וכתנות  ע' עם ע'ור  כתנות

מדרגת הוא פ"ר  וא' הז "ת  זיכוך מדרגת הוא פ"ר 

הג"ר  אתæ זיכוך זיכך אבינו אברהם שבאמת ואף ,

רבינו משה כמדרגת היה לא מ"מ אך  גופו, כל

דאצילות לחשמל שנתהפך  עד  כך  כל גופו  שזיכך

וכמ  האריז "לממש  פ"ב)"ש מ"ט שער והגר"א ç(ע"ח

ספד"צ  בסוף  טעמא èז"ל פסיק לא משה משה ולכן  ,

בגויה.

åá  ììëðå ú"åçéá ø÷éòá  äéä  úåáàä úâøãî

ò"åçéá ø÷éòá äúéä  äùî úâøãîå ò" åçé

 ú"åçé åá  ììëðå

ïéðòäåכתב הרוקח דהנה שם הוא, בנפה"ח (מובא

לא é פי"ד ) ה' אתה ברוך  אומר דכאשר 

על  ומראה הנביאים בלב הנראה הכבוד  על יחשוב

_________________________

על ז. לעמוד ושלמה משה יכול לא בזה כי מאד היטב והבן אדומה פרה סוד וזה ע "א): קי"ב דף  סופ "ג מ"ט  (שער ע"ח  וז "ל

בסוד  דנוגה בנוק ' היא כי פרה והיא טו"ר, בבחי' הטהור ומטמא הטמא ומטהרת  ך', תיקון ועיין ביחד, הטו"ר זה איך ביאוריה

אהרן, שעשה עגל נקרא דנוגה הז "א ושם דל"ז , פקודי בפרשה ועיין פר"ה, גימ ' טמאים דמים וה' טהורים דמים ה' מנצפ "ך

היה  לכן כנ"ל, העפר מן היה הכל נאמר שעליו החטאת  שריפת ועפר אפר ונעשית ומתבררת נטהרת  וכשנשרפת פרה, והיא

הנשים  להביא וזה רב, ערב הזכר להביא זה היה, ושלמה משה כוונת  וכל חשמ "ל. שהוא להיכל חוץ מקומו שם כי למחנה מחוץ

יוקדין  והרע  שבו, הטוב להתברר הצלם זה יושלם ואז משיח , שיבוא עד ולתקנם עליה לעמוד יכלו ולא לתקנם, הכל הגויות ,

אוכל  בו שיש  נוגה שהוא הטוב פסולת  לך פסל בסוד באש תשרפון אלהיהם פסילי ע"ש  קי"ב דף ס"ו תיקון כנזכר בנורא ליה

עכ"ל. ס "ו, תיקון כנזכר טו"ר הדעת  מעץ שניות  לוחות  נחצבו משם כי ופסולת,

ש ח. ע"ח  ותפתח וז"ל וזהו הספיר, לבנת  היכל הוא עליון הארון התיבה מן בצאתו משה נשמת  את הלבישה הנ "ל בתיה והנה ם:

ממנו  פרח  ורע, טוב הדעת עץ נוגה שהיא בתיה בו וכשנגעה בשר, הנקרא העליון החשמ "ל הוא התיבה והנה הילד, את  ותראהו

שם  והוא ההוא המלבוש  של אברי רמ "ח  מבפנים איברים רמ"ח בפנים חמר אמו לו שעשתה התיבה שהוא דחשמ"ל אחרא גוף 

שמתחיל  מבחוץ זפת  אידהנוי"ה בסוד ל' בתקונים כנז ' יאהדונה"י החשמ"ל הרי כי אדנ "י, שם הוא מבחוץ שחורה וזפת הוי"ה,

ובסנה  דחשמ"ל, הראשון גוף ממנו פרח אז  פרעה בת בתיה בנוגה ג"כ כשנתלבש  ואז  במשה, היה וזה הוי"ה, שם על אדנ "י שם

דחשמ "ל  הראשון גוף  בבחי' ר"ל כבשרו, שבה ואח"כ הצרעת סוד וזה טוב, נעשה והכל לגמרי דבתיה החשמ "ל ותיקן חזר

נתלבש  ואז  מטה, להיות  וחזר נחש שנעשה המטה סוד וזה למלאך, נתהפך שד מן כי בשר, חזר העור כי כנ"ל, בשר הנקרא

הסיר  לא אך  טוב, כולו נעשה ואז שבנעל, הרע  לומר רצה נעליך' 'של סוד וזה דמ"ב, בתקנים כנזכר דחשמ "ל הראשון בגוף 

נקרא  ואינו חשמ"ל בחי' הכל וחזר הפנימי, השמ"ל עם ונתחבר כולו נזדכך  שבו הטוב אך  זה, לבוש  כל הסיר לא כי טו"ר, הכל

עכ"ל. נגה,

נעשה ט. שלו שעור אצילות , כולו ונעשה שלו עור וקרן כידוע , נזדכך  שגופו דנהרא לאספקלריא זכה ומשה שם: הגר"א וז "ל

עכ"ל. דאצילות, מלכות

וכשאתה י. באבות  ז"ל מאמרם וכן למקום, לבו את  שיכוון צריך  שהמתפלל במאמרם ז "ל כונתם מבואר ועתה שם: נפה"ח וז "ל
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הרוקח)הכסא בלשון עטרה נקרא על (והוא אם כי  ,

ובים  באויר  ובארץ בשמים האלקים הוא הוי"ה

דהנה  ע"כ. האבות , אלהי  שהוא העולם ובכל

אלקים  והב' הוי "ה האחד מדות  בב' מתגלה הקב"ה

עילאה  יחודא בסוד מתגלה הקב"ה כי  אדנ"י , או 

הגילוי הוא תתאה ויחודא תתאה, יחודא ובסוד 

כפי צדיק  וכל העולמות, מדרגות כפי  בעולמות 

לראות זוכה הקודש  ברוח או בנבואה מדרגתו

השכינה  את  להרגיש או ולהשיג הק ' השכינה

מצד  זה אך הכבוד, כסא על יושבת שהיא בבחי '

בסוד  תתאה יחודא שהוא אלקים אדני  של המדה

יחודא  מצד אך  הכסא. על היושבת הק ' השכינה

באופן  מתגלה הקב"ה ב"ה הוי"ה שם בחי ' עילאה

וכאשר  העליון. ביחוד  גמור אלקות  הוא לכל שהכל

לא  ה', אתה ברוך ואומרים בברכה לקב"ה פונים

בסוד  הכבוד בכסא שמתגלה מה כפי  לקב"ה יכוון

לשם  יכוין  אלא עטרה, הנקראת  הק' השכינה

יחודא  בסוד ב"ה א"ס אור בחי ' שהוא ב"ה הוי"ה

איש  מקובל מדבריו  אות דכל ידוע והרוקח עילאה,

מבואר  ואמנם ע"ה. רבינו  משה עד  איש מפי

הפתח  הוא אדנ"י דהשם ובראשונים הק' באר"י

לשם  לפנות שצריך  אף ולכן  הוי "ה, לשם והכניסה

אדנ"י, שם ידי על הוא לזה הכניסה מ"מ הוי"ה,

אדנ"י שם יש  הוי "ה של  אחרונה ה' (עי'ובתוך 

ע"ב) ג' דף  למחשבתàéשעה"כ  להכנס  הכניסה והוא

אלא  מציאות  שום שאין  ב"ה הוי "ה דשם היחוד

ית'. הבורא

äðäå בכל דבוקים הצדיקים וכל ע"ה רבינו  משה

ויחו"ת ביחו"ע שהוא אלקי "ם בהוי"ה עת

היה  שגופם כיון  הקדושים האבות  מ"מ אך כאחד ,

לכן  דינים, פ"ר  בחי ' שהוא ואפר עפר בבחי' רק 

ושמי שדי באל וגו ' אברהם אל וארא עליהם נאמר

נכנסים  הם שגם דאף והיינו  להם, נודעתי  לא הוי"ה

מחיצה  להם יש  מ"מ ב"ה, הוי"ה שם בבחי' ליחו"ע

ביחו "ת, תפיסתם ועיקר ליחו "ע, היחו "ת בין 

לבחי ' גופו שנזדכך  רבינו  משה אין משא"כ חשמל,

הוא  תפיסתו ועיקר  ליחו "ע, יחו"ת  בין  הפסק  לו 

משה  שאמר במדרש  שם שאמרו וזהו  ביחו"ע.

כי וכו ', עיני  כהו  שלא ממך גדול אני  ליצחק רבינו 

ליצחק  שהיה אף ביחו"ת , תפיסתם שעיקר  האבות

התבוננות שהוא השכינה בפני  הסתכלות בחי '

היה  לא כי  עיניו כהו  מ"מ המדרגות , גילוי בבחי '

אך  הוי"ה, דשם יחו"ע לבחי' לגמרי להכנס יכול

דיבור  בבחי' היה כי מזה למעלה היה רבינו משה

יכול  היה כי עיניו, קהו  לא וכן פב"פ, השכינה עם

_________________________

בתפלתו  לבו מגמת ולשום לכוון שלא מאד בנפשו ליזהר שצריך  ב"ה. המקום לפני ותחנונים רחמים אלא וכו' תעש אל מתפלל

וקיצוץ  אמת אלקי ללא עבודה הוא כי לבד עליון וכח ספירה לשום לכוון שלא בלבד זו ולא מהנאצלים, אפי' ספי' לשום ח "ו

במציאות. אינם כאלו כחותיו כל וגם ותחתונים עליונים הכחות  כל גמור ביטול ברצונו שיבטל ונכון ראוי שגם אלא ח "ו, נטיעות

כענין  המדרגה, זאת  עפ"י שתהיה צריכה ג"כ כראוי, אצלו שתתקיים בתורה העסק שגם אלא התפלה, בענין בלבד זו (ולא

למקומו  רק בתפלתו לבו טהרת ולהדביק  ולכוון שאינו), כמי עצמו שמשים במי אלא מתקיימין ד"ת אין ע "ב כ"א סוטה מאמרם

שורש  סוף  ז"ל רוקח וע' מניה. פנוי אתר ולית כולם והעולמות  העולם כל הממלא ב"ה א"ס  עולם של יחידו הוא עולם של

הוא  ה' על אם כי הכסא, על ומראה הנביאים בלב הנראה הכבוד על יחשוב אל ה', אתה ברוך וכשיאמר ז "ל: השם זכירת

הנפה"ח. עכ"ל והבן, עכ"ל. האבות , אלהי שהוא העולם ובכל ובים באויר ובארץ בשמים האלקים

לכלול יא. תכוין מקום בכל ההוי"ה שם מפיך  ומוציא ומברך  מזכיר שאתה פעם בכל הנה קטנה. אחת  הקדמה שם: שעה"כ וז "ל

הוי"ה  שם מפיך  שתוציא פעם בכל לכוין צריך גם כנודע . אדנ"י הוא ובקריאתו הוי"ה הוא בכתיבתו כי לפי אדנ "י, הוי"ה ביחד

אותיות  ג' כי ותכוין הוי"ה, בשם כתוב הנה כי זה" באופן ז"א עם המלכות קשר סוד הוא כי בזה לכוין הזהר שיהיה מקום בכל

בלבך  הוי"ה שם שתצייר באופן אדנ "י, שם שהיא שלם שם שנעשה תכוין מלכות, שהיא שבשם אחרונה וה"א ז "א, הוא יה"ו

עכ"ל. ההוי"ה, של אחרונה ה"א והיא הנוק ' שהיא אדני לשם אחרונה בה' ותכוין
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משה  משה בסוד עיניו, שיכהו בלא ליחו "ע להכנס 

בגויה. טעמא פסיק  לא

 úâøãî àåä  äãéçé äéç  õ÷ ãåñá ÷çöé úâøãî

 úåéðåöéç åìéôà ï÷úîä ãéúòìã çéùî äùî

 óåâä

 äðäå בסוד המשיח מלך עצמו  הוא רבינו  משה

הוא  וסודו  מש "ה, דא שיל"ה יבוא כי עד

משיח  משה ובחי' מו"ס בחי ' הוא עתה משה דבחי'

נכלל  משה במדרגת  שגם ואף  רדל"א, בחי' הוא

ביחו "ע  היחו "ת ונכלל מתבטל שם מ"מ יחו"ת ,

יתן  לעמו עוז  ה' ל"ו)בסוד סימן בלקו"א תניא ,(עי'

מדרגת סוד עצמו שהוא דלעתיד הצחוק סוד והוא

שנכלל  רדל"א של המדרגה שהוא דלעתיד , משיח

ביתר  היחוד שמתגלה באופן הפרטים כל שם

ימלא  אז בסוד דלעתיד השחוק בחי ' והוא שאת,

י 'חידה  ח'יה ק "ץ שהוא יצחק בבחי' פינו , שחוק

אחורי, את וראית  בענין הרמב"ם שמבאר וכמו 

הפרטים, כל עם האדם מכירים אין  שבאחוריים

לעתיד  אך  הפרטים, כל שהוא יראו  לא ופני  אך

דכאשר  יראו , 'לא' ופני  סוד וזה פנים, בחי ' יהיה

הפנים  'יראו ' אז  דאלב"ם 'אל' של למדרגה יעלו

איך  באופן זה יהיה אך  הפרטים, בחי' שהוא

בחי ' שהוא העליון  ביחוד הפרטים כל שנכללים

דלעתיד . השחוק

 ïëìå יצחק בחי ' להמשיך יזכו ושרה שאברהם כדי 

צריכים  היו  יחידה, חיה קץ שהוא אבינו

בסוד  החיצון הגוף שהוא חיצונית  לבחי' להכנס 

שיוכלו כדי הגוף , בחי' מצד הנמשך  הצחוק 

היחוד  שהוא יצחק של עליונה מדרגה להמשיך

של  החיצונית  הבחינה עד שמתפשט באופן  העליון

ואף  העליון, ביחוד כולם ונכללים הפרטים, כל גילוי 

שעה  לפי  הנחש  אחיזת בחי' יש  בחיצוניות ששם

כדי זו לבחי ' להכנס צריך היה מ"מ ה', נד בסוד

היחוד  עד  אותו ולהעלות החיצוניות  את  להפוך

האור  שהוא יחידה, חיה קץ יצחק בסוד עליון  הכי

שהוא  לבוא, דלעתיד השחוק בסוד  ממש משיח של

מש "ה. דא שיל"ה בבחי ' משה סוד  עצמו 

íéìùåøéå ïåéöã äîåúñ ' í ñ" ä  äøùå  íäøáà

äãå÷ð àåäù ÷çöé 'éçá êéùîäì íéëéøö åéäå

 éîéðôä ãåçéä ãåñá ' í  úåàã  äàîéðô

äðäåמדרגות ג' שיש  הק' ובאר "י  בזוה"ק  איתא

וב"ן  שמו  בלמען  הנתקן  דב"ן ב"ן  שהם

וב' צירין  הב' סוד  והם בבאהבה, הנתקן דמ"ה

סתומה, ם' בחי' שהוא וירושלים ציון  בסוד  דלתות

בעת שנתקן דב"ן מ"ה הוא שלישית ומדרגה

הם' שבתוך אמצעית נקודה בחי' והוא היחוד,

דבראשית ב' דאות הפנימית הנקודה בסוד סתומה

הגה"ק  בזה שהאריך  וכמו  בהיכליה נקודה הנק'

בדפי מקמארנא ואילך כ"א מדף  בראשית חי (זוהר

דב"ן הספר) המדרגות ב' הם ושרה אברהם והנה .

שהם  וירושלים ציון  בחי ' שהם דב"ן  וב"ן דמ"ה

של  המדרגה המשיכו והם בפרטות , דכו "נ בחי '

היחוד  אור  בסוד הפנימית  הנקודה סוד שהוא יצחק 

יחידה. חיה קץ  בבחינת

äãå÷ðã éîéðôä ãåçéä ãåñá úáù úùåã÷

ìàøùé úñðëì âåæ ïá 'éçá ñ"äå 'í  úåàã

 äðäåחז"ל ח')אמרו י"א רבה שאמרה áé(בראשית 

בן  נתת  לא ולי  זוג בן  נתת לכולם השבת 

זוגך  בן יהיה ישראל כנסת הקב"ה לה ואמר  זוג

בזה, הסוד עומק  מקמארנא הגה"ק  ומבאר  וכו ',

שבחינת היינו זוג בן  ישראל לכנסת  שאין  דהשאלה

_________________________

ישראל יב. כנסת  הקב"ה א"ל זוג, בן אין ולי זוג בן יש לכולן רבש"ע  הקב"ה לפני שבת  אמרה יוחאי בן ר"ש  תני המדרש: וז "ל

היינו  זוגך , בן היא ישראל כנסת  לשבת  שאמרתי הדבר זכרו הקב"ה להם אמר סיני, הר לפני ישראל שעמדו וכיון זוגך . בן היא

עכ"ל. לקדשו, השבת  יום את  זכור כ') (שמות  דבור



לנפשך  חכמה דעה י 

אצל  זוג בן  בחי' אבריו בכל כנגדו  יש הדכורא

כנגדה  בחי' אבר  כל כנגד  שיש כלומר הנוק ',

אין  דכורא בבחי' היסוד בחי ' כנגד  ואמנם בהנוק ',

הנוק' בין ההבדל הוא בזה כי כנגדו , בחי' להמלכות 

דידה, ציון בנקודת דכורא בחי ' לה שאין  לדכורא

לכנסת זוג הבן היא דהשבת הקב"ה אמר זה ועל

הנקודה  מתגלה קודש דבשבת  כלומר ישראל,

דכורא  בחי ' תמיד לה יש  ששם שבנוק ' הפנימית

היחוד  שהוא דנוק' שביסוד  הפנימי ב"ן  שם בסוד

בסוד  הנוק' בפנימיות  שיש  התמידי  הפנימי 

הטעם  וזה הנ"ל, סתומה שבם' הפנימית הנקודה

אחת ובבחי' נוק ' בחי ' נקראת אחת בבחי ' שהשבת 

סוד  והוא ואכמ"ל. באורך  עי"ש וכו ', דכורא בחי '

מאד  ב"ן עמוק  הנקרא אבינו יצחק דסוד מאד,

מסטרא  נקבה בחי ' לכאורה שהוא אשתך לשרה

תמהה  זה שעל דין , בחי' והוא שבמלכות , דב"ן 

אלא  כנ"ל, רחמים ובחי' זכר  בחי ' יהיה איך  שרה

שבנוק' ב"ן שם דפנימיות  מאד , עמוק ענין הוא

רוחא  ההוא שה"ס  בנימין  בסוד ימי "ן  ב"ן בחי' הוא

שבת סוד  והוא דדכורא, רוח בבחי ' שהוא שבנוק'

שבאו מלאכים הג' הם הש' דסוד ב"ת, ש ' בסוד

הקשת גווני  ג' סוד  והוא יצחק, בשורת לבשר 

בחי ' שהוא ימין  דבן הפנימית הנקודה שהוא

עולם, ברית  לזכור וראיתיה נאמר וע"ז  דכורא,

בחי ' והוא דשבת  ש' בסוד  הקשת גווני  ג' שהם

קודש  שבת וכמו  דוכרא, בחי ' באמת  שהוא ברית 

בחי ' הוא אחר  ומצד נקבה בחי ' הוא אחד שמצד 

מאד . עמוק ענין והוא דוכרא

 úåøåãä úåìùìúùäá  äëåîð øúåé äâøãî  ìë

 úà êëæîä ìåãâ øúåé ãåçéä øåà äëéùîî

íéèøôä  ìëá úå÷ìà éåìéâ ãåñá úåéðåöéçä

 äðäãהשתלשלות בסדר החיצונית המדרגה סוד 

נמוכה  יותר מדרגה כל הרי האורות ,

אפי ' שמתפשט גדול יותר  אור בהכרח אליה נמשך 

ערכים  בסוד וכידוע החיצונית , המדרגה עד

וכפי בכ "מ. כמשנ"ת להכלים האורות בין הפכיים

בסדר  אליה הקודמת שהמדרגה נמצא זה ערך 

בערך  גבוהה יותר  מדרגה שהיא אף  השתלשלות 

יותר  מדרגה היא האורות בערך  מ"מ הכלים,

חיצונית יותר  לבחי ' זה ערך כפי ונחשב נמוכה,

היותר  האור  אליה שנמשך הנמוכה מהמדרגה

קטן . יותר  אור  נמשך  הקודמת למדרגה כי פנימי .

לעולם  והמדרגות , הדורות השתלשלות  בסדר  ולכן

של  הגילויים בחי' שהוא חיצונית  היותר  המדרגה

האורות בערך הרי  האחרונים, בדורות  הצדיקים

יותר  אורות מגלים כי  פנימית , יותר מדרגה הוא

נמוכה, יותר מדרגה הם הכלים שבבחי ' אף  גדולים

הבעש"ט  ואחריו  האריז"ל ואחריו  הזוהר גילוי  וע"ד 

נמוך  יותר  דור  שבכל וכו', רבה"ק ואחריו  ז"ל

לגלות כדי  ואמנם יותר. הפנימי  היחוד אור  מתגלה

הגילוי מדרגת  עם להתקשר  צריך גדול יותר אור 

המדרגה  בערך  חיצונית  בחי ' שהוא הקודם

שמזכך  גדול יותר אור  להמשיך  ועי"כ החדשה,

וע"ד  אליו , הקודמת  החיצונית המדרגה את  יותר 

למדרגת שנתקשר  ז "ל מקמארנא הגה"ק גילוי 

והמשיך  הפרטים, בכל האריז "ל של הגילויים

ביתר  הק' הבעש"ט של הגילוי אור את בתוכם

ואכמ"ל. שאת ,

ïëìåלרדת צריכים שהיו  כיון ושרה אברהם

לכן  יצחק, את  ולהוליד החיצונית  למדרגה

הכניסה  שהוא זקנתי ואני זקן ואדוני בבחי ' היו

יותר  אור להמשיך כדי  בערכם, הקודמת  למדרגה

סוד  וזה יצחק, של המדרגה עד שיתפשט גדול

סוד  כי  קודש, שבת  קדושת סוד שהוא הדיקנא

שייכות לו  יש  הפנימי , בכלי שהוא פנימי הכי  היחוד

החיצון כלי  עם באחדות  חי והוא בזוהר באורך  (עי'

אברהם הנ "ל ) צריכים היו  אחד  שמצד ונמצא .

כנ"ל, הצחוק  בסוד  החיצונה לבחי' לרדת ושרה

הדיקנא  של הפנימית למדרגה להתקשר ומאידך 

המדרגה  אפילו המתקן  גדול יותר  גילוי  ולהמשיך 

דלעתיד  השחוק בסוד יצחק סוד  שהוא החיצונה,



תשע"ו  וירא פר' יא של"ס

הבחי ' עד הפרטים בכל היחוד גילוי שלמות  שהוא

חיצונית. הכי

íéøäèð  íéùéîçä øòùã éîéðôä ãåçéä é"ò

 úå÷éôñî êùîðä à÷éôñ  ÷ôñ ãåñá  íéøæîîä

'ïä øòù ìù øåàä àåäù à" ìãøã

éë החמשים שער הוא פנימי הכי המקום הנה

מבית לצאת  העתידים חיים המים סוד והוא

לטהר  מעיין  מהם שיעשה עד  ויתפשטו  המקדש

של  הכח והוא בגמ', כדאיתא וכו ' והזבות  הזבים

כמ"ש  ממזרים אפי' לטהר  שכחו  החמשים שער 

הגר "א וכמ"ש להטהר ממזרים (בבהגר"א עתידין

ע"ג ) ל"ז דף התיקונים החמשים,על  שער בכח שהוא

שהיה  לר "מ היה אחד תלמיד  סוד  דזה שם וכתב

שנכנס  והיינו  וכו'. טעמים בק"נ השרץ מטהר

הכניסה  ע"ד שהוא טעמים ק "נ בבחי' גדול לפלפול

והמשיך  בחיצוניות  יותר  שהם הפרטים לריבוי

את לטהר הכח שהוא החמשים שער  מבחי ' עי "כ 

ספק  ידי על הממזרים טהרת סוד  וזה השרץ,

וכן  ז "ר מ"מ אותיות הוא ממזר  סוד דהנה ספיקא.

על  שנתקן  הנ"ל סתומה ם' בסוד שהוא מ"מ, ר"ז 

שער  בחי ' שהוא ם' שבאות הפנימית  הנקודה ידי 

ע"ב  משם האחרון  שם הוא מ"ם וסוד  החמשים,

משם  חיצונה הכי המדרגה והוא מו "ם שם שהוא

האחרונה  המדרגה עד האור  נמשך  וכאשר ע"ב,

שה"ס  עליונה הכי  המדרגה המשכת  בחי' הוא

והוא  להטהר . ממזרים עתידין בסוד  הממזר טהרת

ספיקא  ספק סוד של פשוטים הרחמים בכח

סוד  והוא דעתיק , הספיקות בסוד ברדל"א ששרשם

השרץ  לטהר הכח שהוא אקבצך , גדולים ברחמים

טעמים. בק"נ

 áúëå ממזר יבוא לא נאמר זה דעל שם הגר"א

שער  בחי ' עד  דהיינו  עשירי, דור  עד

פלא, והוא הממזרים, את מטהר  שהוא החמשים

להם  יבוא לא עשירי  דור  גם אומר הכתוב דהרי 

כלומר  וכו' עשירי  דור עד שכתב ומהו  ה', בקהל

וצ"ל  הן '. שער בסוד  הממזרים יטהרו  דאח"כ 

דור  גם התורה שאמרה מהו לדייק  הגר"א דכוונת 

שמרמזת ובע"כ אסורים, הם לעולם והרי עשירי

הם  עשירי  דור  בחי ' של מדרגה עד דרק התורה

מדרגת בחי' שהוא שאחריו במדרגה אך אסורים,

גם  מש"א ויל"פ  נטהרים. הם הרי  החמשים שער 

למדרגת יעלו  דכאשר  היינו  יבוא, לא עשירי דור

בסוד  המלבוש  עולם של המדרגה שהוא הרדל"א

טהרת בכח ה' בקהל יבואו  שם דאלבם, 'לא'

הן '. שער ידי  על הממזרים

ãåñäå מעורר החיצון גוף שהוא דהחיצוניות  הוא

הרדל"א  מקום בחי ' השרשים בשורש

והוא  ממזרים, לטהר שבכחו ספיקא ספק  בסוד

הצדיקים  של המדרגה לבחי ' לחזור שצריך  הסוד

שלהם  בהגילוי  עליון יותר  אור ולהמשיך  הקודמים

שום  להם אין  הנשמות דריבוי  הוא והענין כנ"ל.

של  הגמור בחיצוניות רק היחוד  בפנימיות השגה

דהיינו בלבד, היחוד  התחלת  בחי' שהוא היחוד

אלקות, שהוא בכל רק  שייכות  להם שיש  הנשמות 

אף  ומתאחד הפנימי ביחוד שדבוק בכח הצדיק  אך

הנשמות להעלות  יכול עי"כ החיצוניות , עם

בבחי ' אחיזה שהוא כל רק להם שיש אפי' הנמוכות

על  דדייקא דלעתיד , השחוק סוד עצמו  וזה היחוד,

הצחוק  בחי' למקום שירדו ושרה אברהם ידי 

בחי ' שהוא יצחק מדרגת לגלות עי"כ יכלו החיצון,

שבאו המלאכים ולכן דלעתיד . הפנימי הצחוק 

אך  הקשת, גווני  ג' בבחי' היו  יצחק לידת  לבשר 

במנוח  שהיה וכמו  לעלות  יכלו  שלא באופן נתגשמו 

על  רק  ועלה וכו ' לאכול יוכל שלא המלאך  שאמר 

המזבח להב שם)ידי  התורה על מוהרנ "ת  .(עי'

äâøãî êéùîäì  åúéìëú 'ä úãåáòá  ÷åçéø  ìë

 úåéðåöéçä  úà  åìéôà úð÷úîä  úéîéðô øúåé

ïëìå שמרחקים לפעמים מרגיש  האדם כאשר 

מקושרים  שאחרים ומרגיש מהשמים אותו

מן  ריחוק איזה לו  יש  אחד  וכל ממנו, יותר לקב"ה



לנפשך  חכמה דעה יב 

והב' בגשמיות  האחד אחר , באופן השמים

כל  באמת אך  וכו', שלו בהשגות או ברוחניות ,

השחוק , של ההתחלה סוד הוא התרחקות 

לרדת וצריך  הפנימי היחוד  לגלות  שמתחילים

בפרטי אלקות  להשיג כדי  החיצונים להפרטים

ולכן  דייקא, בחיצוניות  מתגלה שהוא פרטות

להמשיך  כדי  הוא תכליתו  אך  ריחוק, בחי' נעשה

וכל  החיצונית , בחי ' אפילו  המתקן  גדול יותר  אור 

ליחוד  שאת  ביתר  לחזור  שיוכלו כדי הוא ריחוק 

כי הנסיון , עיקר שהוא העקדה סוד  וזה יותר . פנימי 

למקום  יצחק  למקום לרדת צריך היה אבינו  אברהם

שוב  לעלות  ואח"כ הגבורות, ומקום השחיטה

הגבורות נכללו  העקדה ידי  ועל בתכלית, למעלה

בתכלית השלם היחוד נמשך וכך בחסדים,

וגו'. ה' נאום נשבעתי בי  כמ"ש השלמות 

 úëìì ìåëé ïéàå äìåç 'éçáá  íãàä øùàë

äðéëùä  úà êéùîäì ìåëé  ÷éãöäìå äðéëùäì

äëåðç úåøð  ìù øåàä ãåñá åéìà  ÷éãöä úàå

'äå הימים אחר  הקדושים בימים דעתה יעזור

בתפלות למעלה דבוקים היו  שאז טובים

של  לפרטים להכנס  יורדים ועתה קדושים, ויחודים

לעלות כדי הוא זה וכל ונסתרות, בנגלות  ההלכות 

ליחוד  ולהכנס  טובים, בימים שהיה בהיחוד יותר 

שהוא  חנוכה לנרות ההכנה וזהו  פנימי, היותר 

את לבקר ה' אליו  וירא וזהו משיח, של אורו 

בבחי ' בחוץ והוא החמשים שער  שאיבד  החולה,

שהיה  והיינו  שם, בשעה"פ כמ"ש חול"ה גי ' מ"ט

ואז  שערים, מ"ט בחי' שהוא להפרטים לרדת  צריך

בחי ' שהוא חנוכה ענין  וזה דייקא, ה' אליו וירא

ובפרט  החולה, את  מבקר שהקב"ה ה', אליו  וירא

להאיר  בכלל אפשר  ואי  סכנה שעת שהוא עתה

שאין  האדם כמו והוא גמור , חולה בבחי ' להחוץ

ואף  בביתו , יושב והוא להצדיק ללכת אפי ' יכול

לפעמים  אך להצדיק , ללכת  הוא ה' עבודת שעיקר 

להגיע  אפשר ואי  בגוף  או בנפש  חולה בחי ' יש 

אפשר  ואי  לגמרי נעלם כשהצדיק ח"ו  או  לצדיק,

אפשר  אי  זה מפני לא באמת  הנה להצדיק , להגיע

להגיע  אפשר  שאי  זמן שום אין כי  להצדיק , להגיע

בא  הצדיק  של שהאור  חנוכה סוד זה אלא להצדיק,

כי סוד וזה מביתו, לצאת יכול אין כאשר  אליו

רחוק  שהוא שחושב דאף זרע, לך יקרא ביצחק 

שהוא  ונראה ה', נד  של במצב שהיה מהצדיק,

דייקא  וכו', בריחוק  נמצאים שכביכול דקלי ' שחוק

דמלך  שחוק  סוד  שהוא זרע, לך  יקרא ביצחק  כי  אז

ש  חנוכה וזהו של המשיח, ביתו  לתוך הקב"ה נכנס 

ואוכל  בביתו שכלוא האדם יחשוב ולא אדם,

להגיע  דרך  לו  ואין  מאלקות  רחוק  וכביכול ושותה

אור  בסוד הכל להפוך יכול זה בזמן דייקא אלא וכו ',

אחד  לכל ישועות שיומשך יעזור  וה' חנוכה. דנרות

בעין  ועין ובגשמיות , ברוחניות  שצריך  מה בכל

במהרה  צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו 



תשע"ז  נח פר' יג של"ס

תשע"זנח פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז נח פר ' של"ס

ננננחחחח:::: ההההתתתתההההּלּלּלּלךךךך ההההאאאאללללההההייייםםםם אאאאתתתת ּבּבּבּבדדדדררררתתתתייייוווו ההההייייהההה ּתּתּתּתממממייייםםםם צצצצּדּדּדּדייייקקקק אאאאייייׁשׁשׁשׁש ננננחחחח ננננחחחח ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוללללדדדדתתתת ©ŸŸ©Ÿ©¦©¦¨¦¨¨§ŸŸ¨¤¨¡Ÿ¦¦§©¤§Ÿ§¤¥אאאאּלּלּלּלהההה

ייייפפפפתתתת:::: וווואאאאתתתת חחחחםםםם אאאאתתתת ׁשׁשׁשׁשםםםם אאאאתתתת בבבבננננייייםםםם ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ננננחחחח ט'-י')ווווּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוללללדדדד ו', (בראשית ©¤Ÿ©§¨¨¦¤¥¤¨§¤¨¤

åëôùð  ë" ôòàå  ìåáîä ãøé àì ìàøùé  õøàá

 úåðååò  ìù íâôä  úîçî  ìåáîä  éîéî íùì

 øåãä

äðä ובארץ ישראל ארץ בחינת  הוא הצדיק 

איש  שהיה נח ולכן  המבול, ירד לא ישראל

איתא  ואמנם המבול. מן  וניצול לתיבה נכנס  צדיק

פכ "ג )בחז"ל דר"א לא (פרקי ישראל שבארץ דאף 

הארצות משאר  המימות  כל אבל מבול ירד

ע"ד  הוא, והענין  ישראל, לארץ ונשפכו נתגלגלו

יוסף  יעקב תולדות בספר  אותהמובא (בראשית

הפסוק àב') ב')על י"ב גמר (תהלים כי  ה' הושיעה

לו יש  דהצדיק  אדם, מבני אמונים פסו  כי  חסיד

דהיינו אדם, מבני  אמונים שפסו מחמת ירידה

אף  בדורותיו, צדיק  שהיה נח ולכן הדור , מחמת 

ישראל  ארץ בחי' ע"ד  היה מ"מ המבול ממי שניצל

דהיינו הארצות, משאר המים לשם נשפכו  שעכ "פ

בארץ  גם חסרון  איזה היה הדור עוונות מחמת 

בכו"כ  וקושי צער  סבל בתיבה נח כן  וכמו ישראל,

הדור . עוונת  מחמת  דברים,

äìòîìù ãåçéä úâøãî àåä äáéúä ïî à"ö

 úà  ìéöäì ìåëé  çð  äéä  ë"éòå  äáéúä  úâøãîî

åøåã

äðäå חדש בזוהר  ע"ב)איתא כ "ג  הנעלם á(מדרש

לבכות התחיל התיבה מן  נח יצא שכאשר 

לנח  הקב"ה ואמר  שמם, העולם כל את  שראה

_________________________

והקשו א . ע"ב). מח  (סוטה וכו' לכך ראוי דורו שאין  אלא שכינה עליו שתשרה הקטן שמואל היה ראוי שם: התולדות וז "ל

פסוק פוסטנר מוהרי"ל החסיד שביאר דרך  על ושמעתי לכך. הראוי על שכינה השראת לעכב דורו ענין מה שלמים, וכן רבים

שגמר  לפי גיסא, לאידך דילמא לו ואמרו בחלום ובאו ב'), י"ב (תהלים אדם מבני אמונים שפסו לפי חסיד, גמר כי ה' הושיעה

עם  להמוני הגורמים שהם פשעם, הת"ח  לעמי הגד יובן ובזה ודפח"ח . ועוד), שמות  פרשת (עיין וכו' אמונים פסו לכך  חסיד

להמוני  להם נעשה חכם תלמוד של השגגות  כן אם זדונות, שיעשו עם להמוני גורמים חכמים התלמידי של השגגות כי לירד,

כל  והשתא שגגות , להם שגורמין חכם לתלמיד נעשה שלהם הזדונות  הארץ עמי הגורמים שהם תאמר, יעקב ולבית זדונות . עם

עכ"ל. לשוב, לבו ויכנע  בזולתו, ולא בעצמו הסירחון יתלה אחד

ואמר ב. עליו, לבכות  והתחיל חרב העולם כל וראה התיבה, מן כשיצא לנח הקב"ה השיב מה ת "ר שם: הנעלם מדרש וז"ל

בלישנא  לך דאמרית בזמנא ולא דא אמרת  כען שטיא רעיא הקב"ה, השיבו בריותיך . על לרחם לך  היה רחום, נקראת רבש "ע

ראיתי  אותך כי כו' לנח  ה' ויאמר כו', בשר כל לשחת כו' המבול את  מביא הנני ואני כו', גופר תבת לך עשה דכתיב רכיכא,

את  דתשתיזיב דשמעת  ומכדין עלמא, על רחמין דתבעי בדיל לך , ואמרית  עמך  אתעכבית  האי כולי הזה, בדור לפני צדיק

בעיין  קדמי למללא פומך  פתחית  עלמא, דאתאביד וכען ואשתזבתא. תיבותא ועבדת דעלמא, בישותא בלבך  עאל לא בתיבותא,

במזבח. עולות ויעל הטהור העוף  ומכל הטהורה הבהמה מכל ויקח דכתיב וקרבנין, עלוון הקריב כך , נח  דחזא כיון ותחנונין.



לנפשך  חכמה דעה יד

בכית לא ולמה עתה, עד היית  היכן  שטיא' 'רעיא

על  שהתפלל אבינו אברהם כמו ולא וכו ', בתחילה

הדור  כל על נפשו  מסר  ע"ה רבינו משה וכן סדום,

מספרך . נא מחני אין ואם כמ"ש  עליהם והתפלל

המבול מי  מפני  הפסוק על ברש"י איתא ז')ועוד  (ז'

מאמין  ואינו מאמין היה, אמנה מקטני  נח אף

שדחקוהו עד  לתיבה נכנס  ולא המבול, שיבא

המים.

ïéðòäå של לתיקון  הגיע רבינו משה דהנה הוא,

בסוד  נח כמ"ש מי  מספרך  נא מחני

האמונה,â האריז"ל  לשלמות נכנס היה נח ואם ,

מן  צא מאה"כ וזהו הדור, את להציל יכול היה

היחוד , סוד  שהוא ואדנ"י  הוי "ה עולה צ"א התיבה,

שהוא  התיבה, מן  צ"א של ליחוד נכנס היה נח ואם

כל  את  להציל יכול היה התיבה, מענין  למעלה

והאמונה. היחוד  שלמות ידי  על העולם

_________________________

דכיון  כאברהם, עליו התפלל ולא דורו על הגין לא נח  נח. ובין אח"כ לישראל שהיו הצדיקים בין מה וראה בא יוחנן, א"ר

שאם  ששאל עד הקב"ה כנגד דברים והרבה וכו', ויאמר אברהם ויגש מיד רבה, כי ועמורה סדום זעקת לאברהם הקב"ה דאמר

ולכן  וחתניו, ובנותיו ובניו ואשתו לוט עם בעיר י' שהיו אברהם וחשב בשבילם, הדור לכל שיכפר צדיקים, עשרה שם ימצא

יותר. התפלל לא

'ויחל', מהו משה', 'ויחל ביה כתיב מה הדרך, מן מהר סרו חטאו, ישראל למשה הקב"ה שאמר כיון הדור, כל על והגין משה בא

שאחזת  עד שהתפלל דכתיב מלמד העוה"ב, ומן העוה"ז מן עליהם נפשו שנתן עד להקב"ה משה הניח לא אמרי, רבנן חלחלה. ו

בפרץ  עמד בחירו משה לולי להשמידם ויאמר מהכא, יוסי א"ר כתבת. אשר מספרך  מחני אין ואם חטאתם, תשא אם ועתה

דברים  ריבוי ליה ואמר הקב"ה, עמו התעכב ונח  בהם. לשלוט הדין מדת  הניחו ולא דורם, על הגינו הצדיקים כל וכן לפניו.

עכ"ל. וכו', העולם כל ונאבד התיבה ועשה רחמים, עליהם ביקש  ולא השגיח  ולא רחמים, עליהם יבקש  שמא

שנה'ג. ועשרים מאה ימיו והיו בשר הוא בשגם לעולם באדם רוחי ידון 'לא ג') ו' (בראשית  עה"פ  בראשית  סו"פ שעה"פ עי'

כי  ודע וכו'. כנודע צירופים ק"ך שהם אלהי"ם שם צירופי כמספר והוא שנה, ק"ך שחיה מרע"ה על נאמר זה כי דע גם וז "ל:

שיבאו  גרם הוא כי וגו', לי זאת נח  מי כי ט ') נ "ד (ישעי' פסוק  על חז "ל כמ"ש דורו, בני על להתפלל רצה ולא משה, היה נח

בתשובה, יחזרו אולי שנה ק"ך להם נתלה בזכותו עכ"ז עליהם, התפלל שלא אעפ"י ואמנם נח. מי שמו על נקראו ולכן המבול, מי

אשר  תיקן משה וע "כ כנודע . משה, וזה הבל, זה ובשגם שנה, ק "ך  ימיו והיו בשר הוא בשגם וזש "ה מרע"ה. של שנותיו כמנין

ימיו  וכל היקום', כל את 'וימח במבול הנזכר מחוי מלשון 'מחני' ונקט נא, מחני אין ואם באמרו עליהם להתפלל וחזר נח  עוות

עכ"ל. וכו', בתחלה עוות  אשר לתקן הדור על בתפלה היו

והוא  כולם, המקבל יסוד הוא נח כי ודע , וז"ל: וכו' הקשת  גווני ג' שהם נח  בני ג' בענין נח ) פרשת  (ריש  הליקוטים בספר וע "ע

בחינה  הוא ונח  גנים. מעיין נק ' ולזה תחתון, הגן שהוא ולמלכות  העליון, הגן הוא לבינה ומשקה ז"א, יסוד עד היורד אבא יסוד

ונח  סופו. ועד מראשו אבא יסוד בחינת הוא מרע "ה כי ודע , מנוחה. מלשון נח נקרא ולזה ז"א, בתוך הנכנס אבא יסוד של זאת

כנגד  חמר וזפת . חמר משה ובתיבת  זפת, המבול בדור נח בתיבת  בתיבה. שניהם נכנסו ולזה למטה, בבחינתו זה ביסוד נתעלה

להם  והמים כ"ט) י"ד (שמות  ביאור, משליכים היו מהם ולזה פגימות. השני לתקן שבא המבול, דור כנגד וזפת  הפלגה, דור

לבנים  ותוכן י"ח) ה' (שם פרעה וזמ "ש  לבנים. במקום בבנין אותם בונים היו ומהם ע"ז , עבדו ועדיין המבול מדור שהיו חומה,

נפשו  ומסר לתקן מרע"ה בא דורו, בני על התפלל שלא על פגם שנח  ולפי הפלגה. דור ננד שהיו לפי לבנים בה קרי תתנו,

מ"ש  ג"כ וזהו היקום. כל את  וימח כ"ג) ז ' (בראשית בסוד נא, מחני אין ואם חטאתם תשא אם ל"ב) ל"ב (שם ואמר עליהם.

אמר  ואתה י"ב) ל"ג למשה (שמות  הקב"ה השיב לזה ח "ן. מצא ונח  ח ') ו' (בראשית בסוד בעיני, ח "ן מצאת וגם בשם ידעתיך ת 

אבא, ליסוד לבוש זעיר, יסוד הוא יוסף אמנם נח . כדמיון גדול, לגוי אותך ואעשה ואשמידם ממני הרף י"ד) ט ' (דברים ואמר

זעיר, יסוד תשלום עד אבא יסוד שמגיע  לפי עמו, יוסף  עצמות  את משה ויקח  י"ט) י"ג (שמות נאמר ולזה אבא. יסוד ומשה

עכ"ל. אזלין, כחדא ויוסף משה בזוהר וזמ "ש 



תשע"ז  נח פר' טו של"ס

 àùéá àãáò  òéðëäì àåä ÷éãöä úãåáò ø÷éò

åîë  ìàøùé  úîùð  ììë úà  äáåùúá øéæçäìå

î"òø  äùî

éë צריך אין  מתפלל כאשר  הצדיק באמת

העולם, כל על אלא עצמו  על רק להתפלל

הנער' את  ערב עבדך  'כי ביהודה שכתוב וע"ד 

בלקו"מ ס"ה)וכמ"ש השדה (סימן בעל בענין

רבינו ומשה וכו', הנשמות כל בתיקון המתעסק

בחינה  לו יש יהודי  כל ובאמת השדה, בעל היה

ולא  אחרים לאנשים לדאוג שצריך ערכו, כפי  כזאת 

להחזיר  היה דרכו  רבינו  ומשה לעצמו , רק 

שנח  שאמרו וזהו ישראל, נשמות  כל את  בתשובה

ואת עצמו את רק  הציל ולכן היה, אמנה מקטני

שיכול  באופן צ"א של ליחוד  נכנס לא כי  בניו

לא  האדם כי  העולם. כל את  בתשובה עי"כ להחזיר

את לתקן אלא שלו ביצה"ר רק  עסוק להיות  צריך

אלקות לגלות הוא היחוד ועיקר  שבעולם, הרע כלל

נשמת כלל של היצה"ר  ולהכניע העולמות בכל

ידי על כי כולם, את בתשובה ולהחזיר  ישראל

יחזרו קטן  ועד מגדול כולם ישראל נשמת שכלל

העולם, בכל יתברך מלכותו יתגלה אז בתשובה,

בלקו"מ. שם המבואר  השדה בעל ענין וזה

äðäå לקשר כדי ולפנים לפני הכה"ג נכנס  ביו "כ 

שהוא  שתיה באבן ישראל נשמת  כלל את

הכולל ע"א)שכל וסי' ג', אות  ס"א סי' לקו"מ וזה (עי' ,

רק  עסוק  להיות צריך  לא האדם כי  העבודה, עיקר

עבדא  להכניע צריך אלא שלו , הפרטי ביצה"ר 

ישראל  נשמת  שכלל באופן הסט"א שהוא בישא

תיקו"ז  על אמת בשפת כמ"ש  בתשובה, יחזרו

עמ' ח"א תקו"ז על מקאזניץ המגיד פירוש בסוף  (נדפס

ע"ה שפ"ה) רבינו  משה על חדש זוהר תיקוני בשם

רק  דיליה, בישא יצרא להכניע אישתדיל  דלא

מרדכי ענין וזהו וכו '. למלכא בישא עבדא להכניע

עליו שנאמר ד ')הצדיק  ט' בכל (אסתר הולך 'ושמעו

הקריאת הוא ד 'שמעו' בספה"ק ופירשו המדינות'

ומגלה  שנמשך  היינו  המדינות, בכל הולך  שלו שמע

המדינות. בכל יתברך  יחודו

îä éøçàíéãåçéä  úãåáòì ñðëäì êéøö  íéãòå

 éîé ìù øåàä ñ"äå ïîæå  íå÷îî  äìòîìù

íéùåã÷ä íéîéä ìù  äãåáòä øîâ íäù äëåðçä

äæå על שמרמז  בפיה' טרף זית עלה 'והנה סוד 

בתיקו "ז  כמ"ש  חנוכה של י"ג )האור  ã(תיקון

ישראל  על כ"ה שריא בפיה טרף  זית  דעלה ומיד

דאינון  דיחודא, אתוון כ"ה אינון ואלין  בכסלו , בכ"ה

כ "ה. חנ"ו חנוכ"ה איהו  ודא וגומר, ישראל שמע

של  האור  שהוא הצדיק  יוסף של האור  והוא

קודש  האש  שהוא להבה יוסף בית  בסוד  היחודים,

בחי ' שהם העליונים היחודים והוא היחודים, של

בלקו "מ כמ"ש  עוה"ב ב')שעשועי סי' והוא ä(תנינא

_________________________

כבוד ד . שם ברוך  דאינון יומין ועשרין לארבעה דחנוכה, יומי תמניא הוד ואיהו וכו', בהודאה תמינאה שם: זוהר תיקוני ז"ל

שמע  דאינון דיחודא, אתוון כ"ה אינון ואלין בכסלו, בכ"ה ישראל על כ"ה שריא בפיה טרף זית  דעלה ומיד ועד, לעולם מלכותו

צדיק , נח רמיז  ביה דנצח בגין השביעי, בחדש  התיבה ותנח  ביה, איתמר נצח אבל כ"ה. חנ "ו חנוכ"ה איהו ודא וגומר, ישראל

איתמר  ליה נטרין וכד הזדונים), המים (דאינון דעלמא אומין מתגברין מילה ברית  ישראל נטרין לא כד מאד, גברו והמים וביה

נתתי  קשתי את איהו (ודא ספירן לעשר עשיראה מלכות דאיהי דמילה, י' דא העשירי החדש  עד וחסור, הלוך  היו והמים בהון

עכ"ל. וכו', ברית ) דאיהו בענן

וימי ה. וכו'. ולהלל' להודות  אלו חנכה ימי שמונת  'וקבעו שכתוב: כמו הודאה ימי הם חנוכה ימי א'): (אות שם לקו"מ  וז "ל

יתברך, אותו ולהכיר יתברך הגדול לשמו ולהלל להודות הבא, עולם שעשוע  עיקר זה כי הבא, עולם שעשוע  בחינת זה הודאה

כל  שאר כי ביותר, אליו סמוכים ביותר, יתברך אותו ומכירין שיודעין מה כל כי יתברך , אליו וקרובים סמוכים  זה ידי שעל

כ"ז ), פרשה אמור ט , פרשה צו רבה (מדרש תודה' מקרבן חוץ בטלין הקרבנות 'כל בבחינת : כולם, לעתיד יתבטלו הדברים

הארץ  מלאה "כי י"א): (ישעיה שכתוב כמו יתברך, אותו ולדעת ולהלל להודות  והודאה, תודה בחינת רק  לעתיד ישאר שלא



לנפשך  חכמה דעה טז 

המדרגה  שהוא המלבוש דעולם העליון היחוד  בחי '

היחודים  אש בחי' והוא עצמיים, שעשועים של

והזמן . המקום מן  למעלה שהם

ïéðòäå אמר נח תיבת  של המדרגה דאחר  הוא,

המדרגה  שהוא התיבה מן  צ"א הכתוב

ענין  כי התיבה, מבחי' שלמעלה היחודים של

התפלה תיבות  סוד הוא מהבעש"ט התיבה (כידוע

עי' וכו' התפלה תיבות  שהוא התיבה את בוא בסוד 

נח) פ' עה"ת  בעש"ט גבוה באורך יותר מדרגה ויש ,

ופורים  חנוכה של האור  והוא התפלה, עבודת מכל

תורה  בחי' והוא הקדושים, הימים אחר  שבא

כבר  האר "י  פשט פי שעל אף כי סתימאה, דעתיקא

בשמחת נמשך  וכבר  תורה, שמחת אחר  הכל נגמר

סוכות של המדרגות כל של הכתרים (כמ"שתורה

וההקפות ) ד "ה ע"א מ' דף  המשך בנה"ש  אין  ולכאורה ,

צריך  מ"מ תורה, שמחת  נגמר שכבר אחר  עתה

בחי ' והוא מזה, גבוהה יותר מדרגה שיש לדעת

מן  ולמעלה המקום מן למעלה שהוא דכתר כתר

ולכן  מהתיבה, גבוהה שיותר המדרגה והוא הזמן ,

פרשת קוראים תשרי דחודש המועדים אחר  מיד 

עלה  'והנה בפסוק  חנוכה של האור  נזכר  שבו  נח

דנרות השמן  של האור שהוא בפיה' טרף זית 

להכנס  מיד צריך כי הנ"ל, בתיקו "ז  כמ"ש חנוכה

מהמקום  שלמעלה יחודים של גבוהה יותר למדרגה

חנוכה. של האור בכח מהזמן ולמעלה

 åäæå הרי "ם החידושי  קודם å שאמר דהמועדים

דבדיחותא  מילתא כמו  הם הלימוד זמני 

ב  כדאיתא הלימוד קודם רבה ל 'גמ'שאמר (שבת 

תשריע"ב) דחודש  העבודה דכל לפרש יש ועפי"ד ,

הלימוד  לצורך דבדיחותא ומלתא הקדמה כמו הוא

דעתיקא  לתורה הכניסה שהוא תשרי, חודש  שאחר 

ועי"כ  מהזמן , ולמעלה מהמקום שלמעלה סתימאה

דהמועדים. והיחוד  התיקון גמר  עיקר  נעשה

 âåâ ìù  äîçìî 'éçá ïééãò  ùé úåëåñ éøçà

 ñ"éúòã  äøåú 'éçáá  íéãåçéä éãé  ìò  ÷øå âåâîå

äîçìîä çöðì  íéìåëé øúëã øúë 'éçáá

äæå של העבודה כל דאחר  התיבה, מן צ"א סוד 

כל  בבחי' התיבה בחי' שהוא תשרי חודש 

אי הנה הקדושים, הימים של התפלות  של תיבות

זה  ועל העבודה, את  זה עם לגמור  עדיין  אפשר

ב')נאמר  יהגו(תהלים ולאומים גויים רגשו למה

הוי "ה  על יחד נוסדו  ורוזנים ארץ מלכי  יתיצבו ריק,

באים  ומגוג דגוג בחת"ס ואיתא וכו '. משיחו ועל

אין  הצדיקים דאפילו  הוא, והענין סוכות. לאחר

של  הקלי' ויש  תשרי, דחודש  העבודה לגמור  יכולים

וכמו ישראל, כלל של העבודה המבלבלים הגויים

מ"מ  המבול, שם ירד שלא שאף  ישראל בארץ

המשך  וזהו  העולם, בכל שירדו המים לשם נמשך 

וכו ' קדשי' הר  ציון על מלכי  נסכתי  'ואני  שם הפרק

של  מדרגה יש  כי וכו ', ילדתיך היום אני אתה בני 

ואי וזמן, ממקום שלמעלה סתימאה דעתיקא תורה

הק' השכינה ידי  על רק  עבודה שום לגמור  אפשר

היחודים  של לקדושה ולהכנס השבת , קדושת  שה"ס 

בחי ' והוא מהזמן, ולמעלה מהמקום שלמעלה

של  מהמדרגה למעלה שהוא דכתר כתר מדרגת 

נגמר  לא זו ובבחינה תורה, דשמחת הכתר

להמשיך  צריך אלא תורה, בשמחת העבודה

למעלה  שהיא גבוהה יותר במדרגה וליחד ולעלות 

חנוכה  של האור  ענין  והוא והזמן, מהמקום

ולכן  הקדושים, הימים אחר  מיד  להתנוצץ שמתחיל

יום  של החותם גמר הוא דבחנוכה בספה"ק  איתא

_________________________

עכ"ל. וכו', הבא עולם שעשוע  כל שזה מכסים", לים כמים ה' את דעה

מקמי ו. רבה ע"ב) ל' (שבת שאיתא מה פי על הוא הקבועים, הלימוד זמני קודם הם וסוכות  דפסח  הא הרי"ם: החידושי וז"ל

הלימוד  זמני קודם שהם וסוכות  פסח השמחה שחגי באימתא. יתיב לסוף רבנן, ובדחו דבדיחותא מילי אמר בשמעתא דפתח 

דבדיחותא  מילתא בבחינת להלימודים מועיל הקבועים,



תשע"ז  נח פר' יז של"ס

י"א)הכיפורים אות ז' סי' לקו"מ בספר (עי' ואיתא ,

אז  מפסוק היוצא אזבוג"ה שם סוד  בענין קרניים

ארמילוס  את  מכניע זה דשם וכו ', משה ישיר 

א' יום שהוא השנה ראש  הוא א"ז וסוד הרשע.

ח' שעולה א"ז בחי ' הוא חנוכה וכן  הז', בחודש

הגה"ק  מביא ומכאן  חנוכה, ימי  ח' בסוד

החתימה  שגמר  ראיה אלעזר  במנחת ממונקאטש

בחנוכה. הוא

 øçàù íéîé 'â ã"ò  íä íéãòåîä éøçàù íéîéä

 úáùä  úùåã÷ íäá øéàîù úáùä

äæå אהי "ה שמות על המיוסד שבת  קדושת  ענין 

המאירים  מרגלאן  הז ' יוצאים שמהם יה"ו

ה' אות  והנה הק'. האר"י כמ"ש  קודש , בשבת

קדושת בחי ' והוא המלכות הוא דאהי"ה אחרונה

אה"י אותיות  ג' הם השבת שלפני  ימים וג' השבת,

אותיות ג' הם השבת שאחר ימים וג' דאהי"ה,

הוא  אהי"ה שם דסוד  הוא והענין  יה"ו.

והם  שבת , לקדושת  ישראל כלל של ההשתוקקות 

קודש , לשבת  שמכינים השבת שקודם ימים הג'

מחמת הנמשכת  הקדושה הוא יה"ו ושם

שאחר  הביטול הוא דיה"ו  והיינו  ההשתוקקות ,

שאחר  הימים בחי' והם האהי"ה, של ההשתוקקות 

כולם  יוצאים ויה"ו  אה"י של אלו ושמות  השבת,

שבאמצע  המלכות  סוד שהוא דאהי"ה אחרונה מה'

בשעה"כ סע"ד )כמ"ש  יורדים (ס"ה אה"י דאותיות

בה' יה"ו אותיות עולים ועי"כ דאהי"ה אחרונה לה'

וכו', מרגלאן הז' מהם יוצאים ועי"כ אהי "ה, של זו

שהם  המועדים שאחר  הימים בחינת  הוא וכן  עי "ש .

בהם  שמאיר השבת שאחר ימים ג' בחינת דרך  על

לפנימיות להכנס  ויכולים השבת , קדושת הארת

השבת. אחר  המאיר יה"ו שם מבחינת היחוד 

'éçáá íéãåçé àåä äáéúä ïî à"ö  ìù äâøãîä

äìôúä  úåáéúî äìòîìù ÷"ä÷

 åäæå ז"ל מקמארנא הגה"ק בדברי  על æ דאיתא

ע"א)הגמ' כ "ו פתוחין (פסחים היו  לולין

את 'משלשלין שבהן הקדשים קדשי  בית  בעליית 

מבית עיניהם יזונו שלא כדי בתיבות' האומנים

וכאשר  הצדיקים, הם דהאומנים הקדשים, קדשי

להתפלל  יכול אינו גדולה לדבקות הצדיק  נכנס 

משלשל  הקב"ה ואז האור , גודל מחמת וללמוד

הגדול  מהאור  אותם שדוחה היינו בתיבות , אותם

יזונו שלא כדי והתורה, התפלה תבות לתוך

גדול  אור  הוא ששם הקדשים, קדשי  מבית עיניהם

והתורה. התפלה תבות  מבחי' שלמעלה היחוד  של

בכניסתו בדיבור  מתפלל היה לא גדול הכהן  ולכן

החיצון  בבית לקה"ק מחוץ רק  הקדשים לקודש 

בגמ' ע"ב)כדאיתא נ "ג  הוא (יומא קה"ק  מדרגת כי  ,

התפלה. מתיבות למעלה

ïéðòäåעת בכל באמת  לעסוק שצריך  דאף  הוא,

של  התיבות  שהוא התיבה, בענין

להמשיך  צריך מהתיבה אך והתורה, התפלות

מ  צ"א שלמעלה בבחי' ליחודים ולהיכנס התיבה, ן 

הימים  שאחר  ופורים חנוכה ענין  והוא מהתיבה,

תפלות בריבוי עסקו הקדושים בימים כי הקדושים,

_________________________

את עי'ז. 'משלשלין ז "ל אמרם על מניקלשבורג שמעלקא רבינו הקדוש אמר והענין וז"ל: כ"ה) ה' (ואתחנן הברכה היכל

מבית  עיניהם יזונו שלא 'כדי ותשבחות, ושירות  ותפלה תורה ודבורי האותיות הם 'בתיבות' קדושים צדיקים היינו האומנין',

סוף  אין באור עצמם על השכינה וזיו נפלאה הארה ממשיכין למאד, עצמן וזיככו שקדשו צדיקים כי והענין הקדשים'. קדש

האור  זה שימשיכו הגדול, מהאור אותם לשחות  אותן' ו'משלשלין דבור, שום לדבר יכלו שלא עד נפלא, חיות  עליהם השופע 

'ל  ואז  מעט , האור מצומצם ושם תורה, של ותיבה אות  שבכל אלהות  נשמות בעולמות  עצמם לדבק  ותפלה, תורה 'תיבות' דרך 

המגיד  מיכל יחיאל ר' להקדוש  שאירע כמו האור מגודל נפשם שתצא וקרוב כך, כל הקדשים' קודש  מבית  עיניהם יזונו א

לבעל  התפלה ובשער ט "ז . משנה פ"ב אבות  על חסד נוצר וע "ע עכ"ל. עילאה, ברעו נסתלק  שלישית  סעודה בעת  מזלאטשוב

ה'. פרק  פילול ט ' שער חיים מים באר



לנפשך  חכמה דעה יח

מהם  גבוהה יותר מדרגה יש אך תיבה, בבחי ' שהם

מתיבות שלמעלה הקדשים קודש בחי' שהוא

בבחי ' ביחודים הפנימית  הדבקות  והוא התפלה,

התיבה. מן  צ"א

 úåéúåàî  úéùòðä äîåúñ 'í àåä  äáéúä ãåñ

 úåùòì àåä äãåáòä úåîéìùå  çð ìù 'ð ' ç

 úéáä çúôá äëåðç øð úøåöë 'ú  úåà  íäî

äðäå שהוא ונח סתומה, ם' הוא התיבה סוד

סתומה ם' ה"ס וח', נ' (פירוש:אותיות 

ח' דאות בפתח למטה בשכיבה נ ' אות  מחברים כאשר

סתומה) ם' והח'נעשה הנ' מחברים וכאשר  (באופן ,

ח') דאות  השמאלי ברגל  הנ' ת 'שמעמידים אות נעשה

בלקו"מ שביאר א')וע"ד העבודה ç(סי' עיקר  אך  ,

באופן  והנ' הח' שיקשר להיות  צריך  היה נח של

אלא  השמאל, רגל יציאת ללא ת ' אות  שיהיה

שערי בספר בזה כמ"ש ימין לצד הת ' רגל שיכנס 

ח', צורת  שהוא בפתח חנוכה נר  ענין שזה עדן, גן

של  השמאל רגל בצד העומד  חנוכה הנר  ועם

לצד  הנכנס התיו  רגל כבחי' הוא מבפנים, הפתח

התפלה  כח שהוא הנ' לקחת הסוד  ידע נח כי ימין.

ולהשלים  אותם ולחבר התורה, כח שהוא והח'

ציון  על מלכי נסכתי 'ואני  של הסוד ידי על אותם

העבודות, כל המשלימים היחודים שהוא קדשי', הר

הימים  של העבודה להשלים אלו  בימים עתה וצריך 

להכנס  הוא הצדיק של העבודה ועיקר הקדושים,

נשמת כלל את בתשובה שיחזירו  כאלו ליחודים

פועל  זה אמיתי  ליחוד  נכנסים כאשר  כי  ישראל,

בתשובה, לחזור ישראל נשמת  שמתחילים

נתתי קשתי 'את  כמאה"כ הקשת  גווני  ג' ומתגלה

הק' בזוהר  ואיתא גוונים, ג' לה יש  הקשת כי בענן

לרגלי תצפי נהירין  בגוונין הקשת תחזי  כאשר

דמשיחי.

 âåàãì àåä éãåäé  ìë  ìù  äãåáòä úéìëú

 é" ò ìàøùé úîùð  ììë úà  äáåùúá øéæçäì

íéùåã÷ä íéãåçéä  ìù  íéîå ùà

 äðäå בכל מתלבש מהימנא רעיא רבינו משה

ידע יהודי ולא הפסוק  בביאור עינים מאור (עי'

יהודי) כל  של בלב גנוז הוא כי קבורתו, את  וצריך איש  ,

רק  ולעסוק  שטיא' 'רעיא להיות שלא לראות 

של  בעבודה להתעסק  אלא שלו, העצמית בעבודה

_________________________

ונעשה ח. והנ' הח' ונתקשר ונתחבר ח', בחינת שהיא החכמה מן חיות  נ', בחינת  שהיא המלכות  מקבלת ואזי שם: לקו"מ  וז "ל

ה' דרכי ישרים "כי י"ד): (הושע שכתוב כמו הרשעה מלכות  ונתבטל נופל ואזי נופל, זה קם וכשזה החמה. כאור הלבנה אור

הם  דקדושה, במלכות  שדבקים הצדיקים זה ידי על התורה, היינו ה', דרכי ידי על היינו בם", יכשלו ופשעים בם ילכו צדיקים

התורה, ידי על ונכנע  שנופל הרע , היצר בחינת הרשעה, מלכות  בחינת  בם" יכשלו "ופושעים זה. ידי על כח ומקבלים נתחזקים

כנ "ל.

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

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

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

הדברים  שנכנסין חן, דברי שמדבר מי כמו ובקשותיו, דבריו נתקבלין ואזי חן, דברי הם שדבריו זוכה ואזי חן", "יעלת  ה):

ממנו. שמבקשין זה דהיינו המתבקש , בלב

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

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

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

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

עכ"ל. כנ "ל:, בקשתו ונתקבל דבריו נשמעים ואז  נח"ת , אותיות  נעשה זה ידי ועל הנ"ל,
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נש  שכלל ולדאוג הכולל, יחזרוהיחוד  ישראל מת 

של  האור  שהוא קדושים ליחודים ולהכנס בתשובה,

להחזיר  הוא התיקון  גמר עיקר כי  ופורים, חנוכה

של  ההכנעה וכח ישראל. נשמת כלל בתשובה

מרובע, משולש כפול פשוט שיר  ידי על הוא הקלי'

אך  פשוט, שיר סוד שהוא לבן בגדי ידי על והעיקר 

הכפול  ידי על רק פשוט לשיר להגיע אפשר אי 

שהיה  הכה"ג של לבן הבגדי  וכמו ומרובע, משולש

היה  זהב הבגדי  בצירוף ורק זהב, בגדי גם צריך

לבן . הבגדי  ידי על היחוד לפשיטות  הגיע יכול

àö צ"א של כח יש תיבה בכל כי התיבה מן

התיבה  מן לעלות  אדנ"י  הוי"ה יחוד שהוא

ללמד  שבא רבה"ק אמר וכבר  עליונים ליחודים

בששון  מים ושאבתם כמ"ש ביחודים חדשה דרך

דצדיקייא  מבחירי חדתי אולפן  ותקבלין  כתרגומו 

של  מדרגת עוד יש נח של התיבה בחי' אחר כי

חנוכה  של האור  ענין והוא מהם שלמעלה יחודים

הכוללים  היחודים כי  הקדושים הימים אחר שבא

את אלא הפרטיים היצה"ר  את  רק  לא להכניע הוא

השדה. בעל של  הדרך  והוא בישא העבדא

 úîàáå בתשובה להחזיר שצריכים היחודים

בחינות ב' בהם יש ישראל נשמת  כלל

שהם  בחי ' ב' בו ויש  כתר דבחי ' יחודים הם הרי כי

בבחי ' יחודים יש  כי  ומים אש בחי ' והם וא"א עתיק

שצריכים  יחודים יש  כי מים, בבחי' יחודים ויש  אש

נפש  מסירות של כחות יקבלו ישראל שכלל לגרום

של  והבחי ' א"א, של האורות  בחי' אש, בחי ' שהוא

עליונים  יחודים בחי' והם מים, של בחי ' הוא עתיק

ובמנוחה  העולמים כל לבורא הגמור  כליון  בבחי '

מוחלטת.

åäæåנח"ת שהם נשמעים, בנחת  חכמים דברי

אש  חנוכה בחי' של הללו  ביחודים שיש דאף

בדרך  שהוא נחת בבחי' באים הם מ"מ חזקה, כ"כ 

השחוק  סוד  הוא המקדש  הבית  וענין מנוחה,

לנשמת אמת הדעת  להביא וצריך דלעתיד ,

משה  של הארה באדם מתלבש וכאשר  ישראל,

משה, מנשמת  הארה בו יש  ת "ח שכל כמ"ש  רבינו 

להחזיר  זו בעבודה לעסוק  אחד  כל צריך ולכן

בקרבנו שיכניס  יעזור וה' ישראל כלל את  בתשובה

עצמו על האדם רק לא ולרחם טהור  לב טהרה רוח

מן  לצ'א ולהכנס ישראל נשמת כלל על אלא

התיק  ולהמשיך  הקדושים התיבה הימים של ונים

גואל  בביאת ציון את  ה' בשוב יראו בעין  שעין עד

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק 

 êùôðì äîëç äòã

äòã' שהוא ח' אות חיבור  הוא לנפשך' חכמה

נפש , בחי ' מלכות  שהוא נ' אות  עם חכמה

אות עם נ' אות  חיבור ידי דעל לראשך ' כתר 'והיא

מדרגת והוא ימין  לצד  הרגל עם ת ' אות נעשה ח'

'נצור  עצמם. ונ' ח' אות ידי על הנעשה הכתר

שהם  יחודים יש  כי קדשך' שבת  שמור קדושך  מצות

לגמור  קשה כי מהזמן , ולמעלה מהמקום למעלה

של  העבודה כמו וזמן, מקום בחי ' שתחת העבודה

הולכים  כאשר או זמן , בחי ' שהם הקדושים הימים

בזה  להיות  ויכול מקום, בחי' שהוא קדוש למקום

צריך  ולכן  גויים', 'רגשו בחי' של אחיזה עדיין 

שהוא  שבת קדושת לבחי' אלו  ימים אחר להכנס 

אחרונה  ה' כי מהזמן , ולמעלה מהמקום למעלה

קדושת סוד  הקדושה השכינה שהוא דאהי"ה

שאחר  הימים שהם היה"ו עם הן מצטרפת השבת,

שבת. שקודם הימים שהם האה"י עם והן השבת,

àåäå ליחודים להכנס  שהוא התיבה, מן צ"א סוד 

וזמן , מקום בחי ' שהוא מהתיבה שלמעלה

ולהכניע  העבודה לגמור  הכח והוא אחיזה, אין ושם

אחר  הבא חנוכה של האור  וזה בישא, העבדא

ועל  כאחד, ומים אש  בחי ' שהוא הקדושים, הימים

לגמור  יכולים חנוכה בחי ' של היחודים קדושת  ידי 

של  המדרגה והוא הקדושים. הימים של העבודה

בחינת הוא חסר  דוד כי  וקיים, חי ישראל מלך דוד

למעלה  שהוא וקיים חי  הוא מלא דויד אך  התיבה,

מזמן . ולמעלה ממקום
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àúéàå'ע"ב)בגמ נ"ב ארבעה (סוכה ה' ויראני

חרשים, ארבעה נינהו מאן חרשים,

חסידא  שמעון רבי אמר  ביזנא בר חנא רב אמר

צדק . וכהן  ואליהו יוסף בן  ומשיח דוד בן  משיח

של  העבודה כלל הוא חרשים דארבעה לבאר ויש

הפנימי חותם סוד  הוא דאליהו תשרי , חודש

חותם  סוד הוא נח בן שם שהו  צדק וכהן  דיו "כ ,

בחי ' הוא יוסף בן ומשיח דהושע"ר , החיצון

הוא  דוד  בן  ומשיח ועשי"ת , דר "ה דאחור המוחין

ואמנם  עצרת, ושמיני דסוכות דפנים המוחין  בחי '

שלמעלה  למדרגה לעלות צריך  טובים הימים אחר

וה  ומהזמן, שהוא מהמקום מלא דויד בחי ' וא

שלמעלה  דכתר דכתר  הפנימיים היחודים

הפנימי היחוד והוא התיבה, מן  צא בסוד  מהמקום

חרשים  הארבעה של מדרגות  הד ' כל הכולל

הנ"ל.

'äå היחוד של לאור  יזכו  ישראל כלל שכל יעזור 

נסכתי ואני  מזמן , ולמעלה ממקום שלמעלה

עם  להתקשר  וצריך  קדשי , הר ציון על מלכי

וה' נח, התהלך האלקים את כמ"ש הק ' השכינה

הגמור  בתיקון  יוכללו ישראל נשמות שכל יעזור 

בעין  לעין ונזכה שמחה, מתוך גמורה ותשובה

אמן . ברחמים צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 



תשע"ז  לך לך פרשת דא"ח כא ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ז לך  לך  פרשת דא"ח ליקוטי

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

–––– 'åâå éúçèá êãñçá éðàå'  úåáéú  ìò ïåâéð

 éåðéùá ïåâéðä  äðå÷å

êì [à.' åâå êöøàî êìניגון ידוע חיבר (שהוא

תיבות ) ללא בעולם התיבותומפורסם עם

אשירה  בישועתך, לבי יגל בטחתי בחסדך  ד'ואני 

זה  שפסוק  להלן  שיבואר [כמו עלי ' גמל כי  לה'

הק' מסעותיו  כל ולענין  אאע"ה, לעבודת  מקושר 

מילים  שמחברים שבזה ואמר וגו'], מארצך לך לך

בשינוי הן  הניגון, את  קונים הרי  תיבות ללא לניגון

עם מעשה הוא ועתה תיבות ללא ניגון היה (שקודם

ראיה תיבות ) במקו"א [כמש "כ השם בשינוי  והן  ,

זי "ע  מטשערנאביל הר"מ הרה"ק מדברי  זה לענין 

ניכרת חיל דאשת שמניגון זי "ע למוהרנ"ת  שאמר 

הוא  הניגון שמקור  אף רביז"ל, של קדשו רוח

שקנהו אלא זי "ע, ממעז 'בוז ' הרר"ב מהרה"ק 

הניגון , תיבות בהחלפת  השם בשינוי  רביז"ל

נגלית' ד 'אתה אתמתיבות  הרר"ב שורר (שעליהם

חיל'].הניגון) ד'אשת  לתיבות 

 ç"äåö÷ä  úééùå÷  ìò ( õåøéúå) ääéîú

øîàå [ á(אגב על (בדרך  לתמוה יש  שלכאו '

בה  שנשאר החושן  הקצות  קושית

סק"ה)בצ"ע ש "ס סי' הגה"צ (בחו"מ דברי [והזכיר

הקצוה"ח  ספרי  לימוד  בחשיבות  שליט"א הרא"ב

והוסיף  בש"ס , הנכון העיון דרך לומדים ידו  שעל

על  רמז שהוא ש"ס  בסי ' הקצות  דברי  שכ"ש  רמז 

הקצוה"ח], ספר לימוד  ע"י  שזה בעיון  הש "ס לימוד

ג"כ  צריך  מעשה שינוי  שכל ההלכה שם אי ' שהנה

הקצוה"ח  ומבאר  השם, שינוי איזה בו שיהא

שינוי בו היה אא"כ  קונה אינו  גרידא השם ששינוי 

מהני אז  מעשה שינוי  כשיש  משא"כ גמור , השם

נ  שלא שינויאף אלא גמור  שינוי השם עי "ז  שתנה

גיטין מהגמ' ע"ז ומקשה שהוא, ע"א)כל נג (דף 

היזק  שמיה לאו  ניכר שאינו  היזק  מ"ד  על שמקשה

לומר  שיכול הפסח עליו  ועבר חמץ הגוזל של מהדין

דאי הגמ' ומקשה לפניך , שלך  הרי  הפסח אחר לו 

וא"כ  מעשה, כשינוי נחשב הרי  היזק  שמיה אמרת

שלך  הרי  לנגזל לומר  יכול ואיך החמץ, לגזלן נקנה

היזק  ששמיה אף הלא הקצות ומקשה לפניך,

השם, שינוי אין עדיין  מ"מ מעשה כשינוי ונחשב

השם  שינוי גם שיהא מעשה לשינוי בעינן  והלא

בצ"ע  ונשאר .áכנ"ל,

äù÷äå דלעיל הקצוה"ח לביאור  שהלא מו"ר

השם  בשינוי  סגי מעשה שינוי שבצירוף 

שינוי יש הפסח עליו  ועבר לחם בגזל הרי שהו , כל

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

אבל ב. וע "ש. הגזילה שם נשתנה בעינן דלא והמחבר הרמב"ם דעת שכן וכתב בזה חולק  חיים תורת  ובס' שם, הקצוה"ח  ז"ל

מדברי  נראה וכן ע "ש. עצים) הגוזל ד"ה ב צג, (ב"ק קמא הגוזל ר"פ תוס ' וכ"כ הגזילה שם נשתנה דבעינן והרמ "א הטור דעת

נוטלין. השבור כלי ליטול הבעלים רצו ואם וכו' הכלי נשבר הרמב"ם במ"ש ע"ש  טו) הל' גזילה מהלכות (פ"ב המגיד הרב

הש "ע  דעת דכן כתב (סק "ד) ובש"ך  ע"ש . עליו בששמו דאיירי ותירץ בשינוי הגנב וקונה שינוי ה"ל כשנשבר דהא והקשה

כלל  משכחת לא מעשה שינוי דא"כ ממש  השם שינוי היינו דלאו נראה הגזילה שם נשתנה מיהו מוהרש"ל. פסק וכן ט בסעיף 
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ללחם  לקרוא הרגילות אין  שבפסח שהוא, כל השם

כל  השם שינוי  יש וא"כ חמץ, בשם אלא לחם, בשם

של  תמיהתו  [ובאמת מעשה שינוי  בצירוף שהוא

הקצוה"ח  קושית  על תירוץ גופא היא מורנו 

וכנ"ל]. בצ"ע בה שנשאר

ä"òàà –––– á" ò  íù –––– 'éúçèá êãñçá éðàå'

 ùøéôå [â'ד הנ"ל בפסוק פנימי éðàå ביאור 

 éúçèá êãñçá מרמז שהוא וגו '',

מ"ב, ע"ב, הק ', שמות ג' כנגד שהם דרגות  ג' על

הק ')כ"ב, האבות ג ' כנגד בחסדך (שהם ד'ואני  והיינו  ,

אע"ה, דאברהם ה' אהבת דרגת על קאי בטחתי'

ונסוע  'הלוך  היתה עבודתו כל מספה"ק  שכידוע

וכמו החסד, מדת שכנגד דרום, צד  – הנגבה'

ה' אהבת  וברוב אוהבי', 'אברהם בפסוק שנקרא

בכל  ית"ש ואלקותו האמונה פרסם בו שהיתה

את מילא [וכן  כל בפי  ה' שם והקריא העולם,

שבקרבו ה' אהבת  גודל ע"י החסד במידת העולם

מלאה  ה' ש'חסדך  הש "י  חסדי  להכרת  שזכה ע"י 

החסד  בדרכי לילך מרכבה ג"כ  נהיה ומזה הארץ',

בחסדים העולם את ומילא הש "י  שאמרה של (עד

תמורתו  בעולם משמש  שאאע"ה הש "י לפני החסד מדת

בחז"ל ).â כדאי'

íùäå,ע"ב שם הוא החסד מדת  שכנגד הק '

כידוע חסד  שם שבגימ' ג"כ הוא ע"ב (ששם

החסד שמדת אבות  דברכת מכוונות  כידוע – החכמה

ימין) בקו ששניהם – החכמה אל .עולה

ä"òà ÷çöé –––– á"î –––– 'é"áì  ìâé'

 ìâé' [ã'êúòåùéá  é"áì– מ"ב שם על מרמז 

הבינה, לספי' השייך השם כידוע שהוא

היוצא  מ"ב שם וה"נ למעלה, מלמטה כאש (שעולה

הנשמה  לעליית שמכוונים השם הוא בכח' מ'אנא

באריז" כדאי' העליונים (בכוונותלעולמות  ל 

הלבקרשעהמ"ט) לעבודת ושייך בינה), – זו(ליבא

עמוד  ע"ה, אבינו יצחק עבודת  כנגד שהוא תפילה,

השמחה  ע"ש  נקרא [ו 'יצחק' והתפילה העבודה

בישועתך ', לבי  'יגל בבחי ' ה' בישועת והצחוק

כבר  מובא ומ"ב ע"ב שם על דקרא רישא שביאור (ואמר

].בספה"ק )

_________________________

שינוי  דהיינו מעשה שינוי בלא השם דשינוי אלא השם. שינוי דהוי ליה תיפוק שמו ובנשתנה קנה, לא שמו נשתנה לא דאם כיון

אפי' הגזילה שם בנשתנה לה סגי מעשה ובשינוי ע "ש. איל ונעשה טלה גנב גבי מרובה פ' הרא"ש  וכמ "ש  חשוב שהוא השם

מזיד  ואחד שוגג אחד תורה דבר חזקיה דאמר בהא א) נג, (גיטין הנזקין בפרק  דפריך מהא קשה אך  דהו. כל בשינוי שמו שינוי

נימא  ואי תיובתא. כו' לפניך שלך הרי לו אומר הפסח עליו ועבר חמץ גזל דתנן מהא היזק , שמיה ניכר שאינו היזק  מ "ט חייב

מעשה  שינוי ליה וחשיב היזק  שמיה ניכר שאינו היזק למ "ד אפי' א"כ קנה לא הגזילה שם נשתנה שלא כל מעשה בשינוי דאפי'

וצ"ע. לחם והשתא לחם דמעיקרא הגזילה שם נשתנה דלא כיון לפניך שלך  הרי אמר מצי אכתי ע"ש , שם תוס ' דמפרשי וכמו

ע"כ.

(בראשית ג . ותורותי', חקותי מצותי משמרתי וישמור בקולי אברהם שמע אשר 'עקב וזל"ק , קצא) (אות הבהיר בספר הוא כן

משמרתי, מאי ה) אברהםכו, שהרי מלאכתי, לעשות אני הוצרכתי לא בעולם אברהם  היות ימי כל החסד  מדת אמרה כך
במקומי  שם משיבם עמד ועוד אותם, מוכה אני נתחייבו ואפילו העולם את מזכה שאני מלאכתי, זאת אני כי משמרתי, וישמור ,

עם  להתאימם איך  אלו חז"ל בדברי לעיין [ויש עכ"ל. וכו'. אברהם עשה זה וכל שבשמים, אביהם רצון לעשות בלבם ומביא

ואוי"ל  וצ"ע, בארוכה, עיי"ש  ואפר, עפר ואנכי עה"פ טו) איגרת קדישא בתניא (המובאים זי"ע ממעזריטש הגדול המגיד דברי

לעומת  ואפר עפר שהוא (אף  הק' בעבודתו ע"ה אבינו שאברהם המדרש דלתתא שכוונת  באתערותא עורר העליונה) החסד מדת

למטה]. מלמעלה הפועלת  כדרכה לפעול הוצרכה שלא עד העליונה החסד מדת את  דיליה
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ä"òà á÷òé –––– á" ë  íù –––– 'ìî'â é'ë'

äøéùà' [ ä–––– ' éìò ìî' â  é'ë 'äì הוסיף בזה

על  מרמז גמל' ד 'כי שר"ת לחדש

אותיות  דכ "ב הק' בכוונתשם פה כל  בסידור (שמופיע

פספסי"ם  פסת"ם 'אנקת"ם – דיו"ט כהנים ברכת

שע"כ דיונסי"ם') [וביאר  כ"ג בגימ' הכולל עם שהוא

זה  ששם היות  דייקא, הכולל עם זה שם מרמזים

אלא  נאמרת שאינה כהנים מברכת  דייקא יוצא

שכוללת השכינה השראת  שם שיש  דייקא, במנין 

בהוספת נרמז וזה כחדא, המנין  כל את ומחברת 

מפסוקים הכולל היוצאים ומ"ב דע"ב שמות (משא"כ 

הנאמרים  בכח' 'אנא ומתפילת  וגו', ויט' ויבא ד 'ויסע

אותיותביחיד ) דכ"ב ענין על ג"כ  מרמז  כ "ב ושם ,[

'תתן  ע"ה אבינו  יעקב דרגת כנגד  שזה התורה,

[והתורה"ק  תורה, אלא אמת  אין  ליעקב', אמת 

את לכם כתבו 'ועתה כדכתיב שירה, נקראת 

בגמ' וכדאי ' התורה, כל על דקאי הזאת ' השירה

ע"א) לב דף בנעימה (מגילה התורה"ק ללמוד שיש

וגו']. לה' דאשירה הרמז וזהו  ובזמרה,

 ã"ëã '÷ä  íùá æîøðä á" îå á" ò íùã øåáéçä

 ïééðéò

øîàå [å,ע"ב לשם מ"ב דשם והקשר  שהחיבור 

עיניים דכ"ד  הק' בשם גם (שהוא נרמז

המופיע  הכתר, שבספי' שם ביותר, גבוה קדוש שם

השם  שעשוי דקר"ש, הוי"ה שמות בכל הכוונות בסידור

בין  ויש  עיניים, כצורת  נקודות כ"ד של מחיבור הוי"ה

לצורת זל"ז הנקודות  לחבר חיבורים ח"י הנקודות

(הם  מישחתא הח"י עם יחד עיניים דהכ "ד  והיינו אותיות,

הנקודות ) בין הנ"ל על החיבורים לרמז  מ"ב, בגימ' הוי

ג' כעין ישנם עיניים מהכ"ד  עין כל ועל מ"ב, שם

העין)גבינים הוו(שע"ג רמז וביחד  והוי ע"ב, גימ'

שם  האצי' עולם אל לעליה לזכות  שהדרך  להנ"ל

העליונים)ע"ב הגבינים בע"ב עבודת(הנרמז ע"י זהו 

תפילה)הלב זו שבלב מ"ב (עבודה בשם שנרמז 

הנ"ל.

 á" î  íùî úåéðçåøá  äéìò –––– 'êöøàî êì êì'

 á" ò íùì

óéñåäå [æ מארצך לך ד'לך  הפסוק עפי"ז לבאר 

העליה  דרכי  על מרמז ג"כ שזהו  וגו '',

לו רמז שהש "י  למדריגה, ממדריגה ברוחניות 

הגבוהה  למדריגה תיכף  לעלות  שא"א לאאע"ה

דרך  הוא ע"ב שם אל הכניסה דרך אלא ע"ב, דשם

ליכנס  שא"א חסידות  בלשון וביאר מ"ב, שם

שם  שכנגד  – החכמה אור  בחי ' המוחין לעבודת 

חכמה)ע"ב – הלב (אצי' עבודת הקדמת ע"י  אלא ,

בשבוע  [וכמש "כ מ"ב, שם שכנגד הבינה שכנגד –

התבוננות – החב"ד  לעבודת  שא"א העעל"ט

עבודה  ההתבודדות, עבודת  ללא דאלקות, במוחין

ל"ך' ד'לך  בציווי מרומז  וזה תפילה], זו  שבלב

ג"כ  מרמז  וכן בינה, שערי נ' על המרמז  נ' שבגימ'

דמ"ב הק ' שם ז'על עם שביחד  הבינה ספי' של (השם

נ ') הוו דכולל  וכולל הוא הכוללים מ"ב דשם [והיינו  ,

וכו ' בכח' 'אנא דתפילת  מר"ת היוצא השם כידוע

כל  שבסוף  – הספירה ימי במ"ט אותם שמכוונים

אב"ג  – א' שבוע סוף – השם כללות  מכוונים שבוע

כללות כנגד  הוא הנ' יום – השבועות  וחג – ית"ץ

מ"ב]. דשם דכללות

 úååöî äðúéð àì  òåãî  ùøãîä éøáã øåàéá

 ïåùàøä íãàì äìéîä

øáéã [çבפרשתן ב)מהמדרש מו, ששאל (פר'

היא  חביבה כה אם הש "י  את אאע"ה

וענה  לאדה"ר , כבר ניתנה לא מדוע המילה, מצוות 

בעולם'. ואתה אני ''דייך לאברהם , הש"י

øàéáå בחז"ל שמצינו  דומה לשון ע"פ  בזה

ה"ב) פ"א סנהדרין ר"ע (ירושלמי שאמר 

כוחך ', מכירים ובוראך שאני  'דייך  רשב"י  לתלמידו

שאני זצ"ל מרגליות  זעליג אשר ר ' בזה ומבאר 

הבריאה, ועולם האצילות עולם על מרמז ובוראך 

האצי', דעולם מלכות על מרמז  ד 'אני ' והיינו

הבריאה, עולם על קאי  ו'בוראך' 'אני ', שנקראת



לנפשך  חכמה דעה כד

יורד  אין רשב"י, – האמת צדיק של שהגילוי והיינו

ועשיה דיצירה התחתונים ו-ה לעולמות שם (שכנגד

וכו') שלם השם דאין ופגם החסרון יש ומתגלה ששם ,

דרשב"י בעולם אור העליונים בעולמות  בעיקר 

והבריאה, עלהאצי' ידידות בשיר שמובא (וכעין

בעומות היינו נעלם', שמו עולמות  'מהרבה רביז"ל

וההסתרה) והפגם החסרון שם שיש [ויש התחתונים ,

קאי דאני הפשוט הפשט אל גם הנ"ל רמז בין קשר

בחי ' היה בעצמו  שהוא דרשב"י רבו ר"ע על

מרכבה  היינו  ובוראך', ד'אני לעולם מרכבה

בגמ' וכדאי ' הבריאה, ועולם דאצי ' (סוכה למלכות

ע"א) נג  ביתדף בשמחת  אומר שהיה הזקן בהלל

שם  רש "י  ומפרש כאן', הכל כאן  אני  'אם השואבה

דהיינו הק', השכינה על והן  בעצמו עליו הן  שקאי 

השכינה  אל מרכבה היה בעצמו הזקן שהלל הך,

המלכות על קאי  ובוראך' ש'אני בעניננו , וה"נ הק',

אליהם  מרכבה היה שר "ע וכו' דאצי' ],ãהעליונה

היחוד  יהא ידך שעל שדייך לרשב"י  ר"ע אמר  וע"ז 

שזהו הבריאה, לעולם האצי' עולם בין בעליונים

בספרא  והגר "א מהרמח"ל וכדאי ' העיקר,

שיש  המסך  להוריד  היא העבודה שעיקר דצניעותא

ד'גאל  היחוד  בחי ' הבריאה, לעולם האצי ' בין 

הבריאה)ישראל' האצי')לשמו"ע(עולם ,(עולם

התורה"ק  נגלות  ללמוד  שיש גם בזה (שהם [ונרמז 

הבריאה) עולם הסודכנגד האצי')ע"ד כדרך (עולם

המשניות, על בחיבורו רוקח המעשה זקיני  שעשה

האצי'], לעולם הבריאה עולם בין מחברים שבזה

עולם  שבין  המסך ויסירו  הנ"ל היחוד שיעשו שע"י

יתגלה  דממילא באופן הבריאה, לעולם האצי '

ג"כ . התחתונים העולמות בכל ית"ש אלקותו

äùîçä  úà  íéëìîä 'ã úîçìî ––––  ì"ðä ãåçé

øùé÷å [èזה לתוךענין האצי' עולם והארת (דיחוד 

הבריאה) דבריעולם ע"פ לפרשתינו ,

הארבע  במלחמת  דצניעותא, בספרא הגר"א

מלכים  שארבע שבפרשתן , החמשה את מלכים

ב"ה הוי"ה שם על אותיות )מרמזים שהם (ד ' ,

דה' הגבורות את ולהכניע ולהמתיק להאיר צריכים

אלקי"ם, דשם אותיות ה' על המרמזים המלכים

ענין  כבר יש  ששם הבריאה, דעולם שם שהוא

להמתיקם  שצריך  הקשות  והגבורות  הדינים

שאףולהכניעם כידוע, רע יגורך  לא באצי' (משא"כ

החסדים  תגבורת  בבחי' היא האצי' דעולם הגבורה מדת

.וכו')

íéùòîä  åð÷åúé æ"éòå –––– ïéçåîäå  úåòãä ï÷úì

ø÷éòäå [é– בגניזו היחוד מקודם לפעול

דהוי "ה  יחוד העליונים, בעולמות

הנ "ל )אלקים ובריאה דאצי' ברש "ש (יחוד וכדאי' ,

שנעשה  ואחרי  הג"ר , במקום היחוד  לפעול שהעיקר 

ובניקל  במהירות מתפשט בעליונים שם היחוד

העולמות בכל עיקר למטה ששם שמו"ע בתפילת (כמו

לעולמות השפע יורד  ואח"כ בעליונים, היחוד  עבודת

מאליו) וכאילו ובמהרה בניקל כמוהתחתונים [וזה ,

את מוכיחים שאין  בתשובה מחזירים שישנם

בארוכה  אותו  מלמדים אלא מעשיו  על כלל האדם

הנכונה  הדעה בו  להכניס  התורה"ק  את כראוי

הג"ר) המוחין-תיקון בלימוד (תיקון כשמתמיד ועי "ז 

מתהפך  דמאליו באופן  כמעט הנכונה הדעה

להדיא  שיוכיחוהו ללא מעשיו  כל את  עי "ז  ומשנה

תדבק' ד'ובו  עשה המצות גודל גם וזה עליהם,

_________________________

הקבלה ד. סודות שגילה שרשב"י וכדאי' הבריאה, ועולם האצי' לעולם מרכבה הם ור"ע  שרשב"י נוספת  בחי' כתבנו ובמקו"א

עולם  הבינה, ספי' בחי' והוא דר"ע , אליבא שכולהו – המשניות  את שגילה ר"ע רבו לעומת  החכמה, בחי' הוא האצי' בעולם

וכן  ברחמי, גלותא מן יפקון ספרא דבהאי בזוה"ק  כדאי' לגאולה יזכו והמשניות  דהזוה"ק האלו לימודים שני ידי שעל הבריאה,

היחוד  ונרמז אקבצם', עתה בגויים משניות) (מלשון יתנו כי 'גם כדכתיב לגאולה, יזכו המשניות שבזכות ג) ז, פר' (ויק"ר אי'

ואכמ "ל. שמעון, – 'תשמעון' עקיבא, – 'עקב' שמחה לשון ד'והיה' בתיבות שניהם בין



תשע"ז  לך לך פרשת דא"ח כהליקוטי 

ההליכה  שע"י בחכמים להדבק חז "ל שדרשו 

עד  נכונות ודעות  קדושים מקיפים מקבל לצדיקים

כראוי], מעשיו כל ג"כ  לבסוף יתקן ידם שעל

מקום  לאר"י, בשורש שזכה הראשון היה ואאע"ה

יחוד  גילוי  המילה, ברית  למצות זכה ועי"ז היחוד,

כנ"ל. י -ה

íìåòå 'éöàä  íìåòã ãåçé –––– 'äúàå éðà'

äàéøáä

 äæå [àé ואתה אני  'דייך המדרש  בדברי הביאור 

היחוד  על כנ"ל קאי  ואתה שאני  בעולם',

דאצי ' הבריאה(אני)דמלכות  עולם ,(ואתה)עם

אבר -מה, אותיות ע"ה אבינו  שאברהם והיינו

קיבל  וע"כ  בעולם, היחוד  סוד  לגלות שהתחיל

למעלה  היחוד  גילוי היינו מ"ל-י"ה, - המילה מצות

האצי ' עולם שכנגד  י -ה, ועולם (י')באותיות

היחוד (ה')הבריאה לגלות קודם להתחיל שיש ,

לאדם  המילה מצות  ליתן אפשר היה ולא הנ"ל,

לא"ק מרכבה שהיה –הראשון, הראשון (אדם

קדמון) הכתר-אדם לעולם היחוד מרכבה גילוי  שזה ,

התחתונים בעולמות  אף עקבי הגמור  על (המלובשים

ולזרעוא"ק ) לאאע"ה המילה מצות ניתנה אלא ,

יחוד  די -ה, היחוד  גילוי  יפעלו  שבעבודתם אחריו 

שירד  עד  זו עבודה וכשתגמר הנ"ל, ובריאה דאצי'

באופן  הרי  להבריאה, האצי' בין  המסך  לגמרי

למטה  עד  הגמור  היחוד ויתגלה יומשך דממילא

כל  'וראו  בשר , כל לעיני  הגשמי בעוה"ז הגמור 

בב"א. דיבר ' ה' פי כי יחדיו  בשר

 ä"ò åðîà ìçøã ö"àé

ì"åçá ìçø øá÷ù é"ùø úèéùá ï"áîøä úðáä

øáéã [ áéשמדברי במקו "א כבר ממש"כ 

הבין  שהוא מוכח עה"ת  הרמב"ן 

רחל  שקבר  רש "י  שסובר  עה"ת , הק ' רש"י בפירוש

עה"פ  רש"י וכמש "כ בחו "ל, ז)הוא מח, (בראשית 

שם, רש "י  [וז "ל אפרתה', לבא ארץ כברת  'בעוד 

עליך  מטריח שאני  ואע"פ וגו'. מפדן  בבואי ואני

לאמך  עשיתי  כך  ולא כנען , בארץ ליקבר להוליכני

ולא  שם. ואקברה וכו ' לחם. לבית סמוך  מתה שהרי 

לחם לבית  אפי' õøàì הולכתיה äñéðëäìוידעתי ,

הדיבור  פי שעל לך דע אבל עלי, בלבבך  שיש

אותם  כשיגלה לבניה לעזרה שתהא שם קברתיה

וז "ל, הרמב"ן שם ומקשה עכל"ק. וכו'. נבוזארדן

לארץ  בחוצה וכי  מהו  ידעתי  ולא לארץ להכניסה

נקברה  ושם מתה בארץ שהרי  ושלום, חס נקברה

בארץ  רחל עלי מתה בפירוש כאן שנאמר כמו

ושם ו)כנען , לה, יעקב (לעיל ויבא מפורש  עוד  כתוב

וכתיב אל בית היא כנען בארץ אשר  (שם לוזה

טז) הארץ בפסוק כברת עוד  ויהי אל מבית ויסעו 

בית ובין  אל בית בין בדרך ומתה אפרתה, לבא

חזינן  עכ"ל. ישראל. בארץ והיא אפרתה, לחם

הוא  רחל שקבר  שסובר ברש"י הרמב"ן שהבין

שקבר בחו "ל שכוונתו רש"י בדברי המפרשים כפי' (ולא

בנ"א) ישוב שאינו במקום הוא ].רחל

äðéëùä åîë ––––  ì"åçì àöåéå êùîðä ìçø øá÷

'÷ä

øáëå [âé ע"פ הפנימיות , ע"פ  זה ענין ביאר

שרחל דאצי')הידוע יוצאת(מלכות

וההסתר  הפירוד  לתוך  ויורדת  מאצי' לילה בכל

הנפולים  ניצו"ק ולהעלות  בירורים לברר דהבריאה

שנפרדת רחל, דתיקון והבכיה דהצער הפנימי ענין (וזה

דהאצי') היחוד לרש"ימעולם ס"ל וע"כ  (להבנת,

מחילה הרמב"ן) בו יש רחל בקבר שגם שבע"כ 

בחי ' כנגד שזה חו"ל, עד  ויוצאת הנמשכת  למערה

הק ' האצי '(רחל )השכינה מעולם ויורדת  היוצאת

חו"ל. שכנגד  התחתונים עולמות אל אר "י , שכנגד

יעקאע"ה  שהתנצל רש"י במש "כ הביאור  [וזה



לנפשך  חכמה דעה כו 

כזה  במקום אמנו רחל את  שקבר  על ליוסה"צ

דחו"ל], העמים לטומאת  הנ"ל מערה ע"י שמחובר

" ä ù"øîå úåáöòì ì"çø ìôðù éîì äöòä é

æ" ôìå [ãéלעצבות אדם נופל שאם עתה ביאר 

ונפרד  ויוצא שניתק  בחי' שזה ומ"ש ,

במקומו')מהיחוד, וחדוה 'עוז כי שם עצב הרי(שאין ,

ההליכה  מסוגלת היחוד  לעולם וליכנס לחזור  בכדי 

למקום  יורדת  היא שכנ"ל אמנו רחל וקבר לציון

ולהחזירם  הנפולים הניצו "ק  להעלות  כדי הפירוד

כ "כ  מועיל אין  כזה במצב דלאדם והיינו  לאצי ',

כהכותל  אחרים קדושים למקומות  ההליכה

בחי ' על יותר  מרמזים שהם דהע"ה, וציון המערבי

האצי ' שבעולם שאין השכינה"ק לאה פרצוף (בחי'

מהאצי') ונפרד  לחזור יוצא יותר לו יועיל רחל וקבר ,

האלקי  והיחוד הקדושה אל יורדתולהכנס (שהיא

להעלותו) כדי בבחי 'למצבו הוא רחל קבר  וע"כ ,

שהיא  הק', למקומות  והכניסה לאר "י  הכניסה

הק ') דהבריאה (השכינה מהפירוד האדם את  מעלה

היינו דהאצי', האלקי  ליחוד  אותו ומחזירה

ויגונו מעצבותו האדם את  הנפילה שמוציאה (שהיא

וההסתרה) הפירוד למקום לעולם אותו  ומשיבה

את אליו  שמחזירה ע"י  השמחה, מקום היחוד,

הק '. האמונה הארת

' ìçø øá÷á äðéëùä úàøùä ø÷éò'

åäæå [åè הידועים הגר "א בדברי הביאור 

ו) תיקון תיקו"ז על שבזמן (בפירושו

בדור  צדיקים כשאין הרי חרב, שביהמ"ק  הגלות

[ובמקו "א  רחל בקבר  היא השכינה השראת  עיקר

היה  בעצמו  שהגר "א מחמת  שזאת מו "ר  ביאר 

יוסף בן משיח נשמת בקולבבחי' תלמידו (כמש "כ 

רחלהתור) קדושת  גילה דמב"י)וע"כ וה"נ (שורש  ,

לאה, שמבחי ' נשמות לגבי דהע"ה ציון  לגבי כן הוי

לאה, פרצוף  שבבחי' השכינה השראת  ישנה ששם

קבר  דייקא מדגיש שהגר "א עוד יבואר להנ"ל אך

כנ"ל. הקודש אל הכניסה מקום שהוא רחל

 ò"éæ íéðéò øåàîäã ö"àé

 úåîìåò òðòðî éãåäé  ìëù äîéìùä  äðåîàä

äðè÷ä åòáöà òåðòðá íéðåéìò

àéø÷ä [æèישרות בהנהגות קדשו לשון

בכל  יהודי  שכל הספר, שבסוף 

העליונים, העולמות את  מנענע שעושה תנועה

äîéìù וזל"ק ,  äðåîàá ïéîàäì êéøöå

 òðòðî äðè÷ òáöàá åìéôà òðòðî  íãàùë

 è" ùòáä  ù"îë . íééðçåø úåðåéìò úåîìåò

 ì"æ האדם כי  שלימה באמונה להאמין וצריך  ,

האר "י בכתבי  שכתוב כמו העולמות כל מן  כלול

הדבר  ואם מדרשים. ובכמה הקדוש ובזהר ז"ל

דבר  בכל הוא ברוך  להקדוש לאמלוכי צריך  כן ,

הן  ותפלה, תורה דברי  הן  שעושה, ודבר

ואפילו דיליה, אברים כל על המצוות , בעשיית

ומחשבותיו, דיבוריו לקדש  צריך חולין  דברי 

אלהותו השגחת ומחשבותיו דיבוריו בכל ולהביא

הדיבור  של בהשורש  בו  לדבקה יתברך ,

או מדבר  יתברך השם בכח כי והמחשבה.

ישגיח  אזי שלימה באמונה זה וכשיאמין  מחשב.

מאתו הוא שהכל ומאורעותיו  עניניו  פרטי  כל

כרצונו שלא או כרצונו  שנעשה והן  שמו. יתברך 

יחשב. לטובה ובוודאי  שמו . יתברך  מאתו  הכל

שכתוב לח)כמו ג , תצא (איכה לא עליון 'מפי 

כי למעלה, שכתבתי כמה הטוב, אם כי הרעות ',

מאתו הטוב כח בו  יש רע דבר  בכל אפילו 

זה  את רואה ואינו אותו, המחיה שמו  יתברך 

של  המסכים כי כשרים, עינים לו  שיש  מי אך

אדם. בני  עיני את  ומסמים מבדילים עונות 



תשע"ז  לך לך פרשת דא"ח כז ליקוטי 

חוץ  יסתכל שלא דהיינו  הראיה, חוש  וכשיזכך

ברוך  הוי "ה אותיות  ארבע שהוא אמותיו  לארבע

כל  ולתקן הויות, כל המהווה שמו  וברוך הוא

הקדוש  בזוהר כמבואר טוב, במדת רעות  המדות 

ע"א) קעח וכל (ח"ג  בימינא', שמאל להכליל 'צריך

הטוב  יגבור ואזי מוסר, בספרי שכתוב המדות 

הרע  וישאר בגוה, הגנוז הטוב מהרע ויתעלה

צדקינו משיח יבוא ואזי  לגמרי , ויובטל לבד

שכתבתי מה וכל סלה. אמן בימינו  במהרה

וצריך  שלימה, באמונה להאמין צריך למעלה

ישוטט  ולא ורגע, עת בכל זה על נפשו  למסור

של  בשבחו  לדבק ועיקר הזמן . בהבלי מחשבתו 

הוי "ה  שמות  שלשה ולייחד  הוא, ברוך מקום

נמשך  אדם של מחשבה דהיינו  אהי"ה, אדנ"י

הוא, ברוך אהי "ה שם והיא המחשבה מעולם

יש  דבר  דבכל במחשבה, אתברירית והכל

אותם  מעלה הנ"ל ובכונה מהשבירה, אותיות 

עכל"ק . וכו '. מהשבירה

 ïéîàäì ùéù  í"éøä éùåãéçä éøáãî àéùå÷ä

 à÷ééã  ÷éãöä  åáø ìò ïë

äù÷äå [æé זי "ע הרי "ם החידושי  מדברי בזה

מאמין  שאינו  שחסיד  שאמר 

כשמניע הצדיק שלו(למשל )שרבו  הספודיק את

העולמות את בזה מנענע למקום ממקום

ו חכמים, באמונת לו חסר  הרי הלא העליונים,

מנענע  יהודי שכל איתא עינים המאור מדברי 

כל  שאצל וביאר  הצדיק , רק ולא שלו  תנועה בכל

העליונים  בעולמות  שלו  והנענוע ההשפעה יהודי

אך  ממנו, ונעלם נסתר  שזה באופן  ממילא, נעשים

הק' ומעשיו תנועותיו  שעושה הצדיק  אצל

בעולמות שלו  ההשפעה הרי  קדושים, ביחודים

[ומעין  להדיא גלוי  באופן  אצלו  היא העליונים

שהעולם  שעהמ"ט דקרי "ש  בכוונות  האריז "ל דברי 

שאצלם  הכוונות, ומכוונים המייחדים אלו על קיים

והיחודים  התיקונים בעצמם פועלים שהם נחשב

בנ"א  שאר  אצל משא"כ  העליונים, בעולמות 

כ "כ  נחשב ואינו דממילא באופן  זאת  שנעשה

ידם על תשלם שנעשה אתה כי חסד  ה' 'לך (אלא

עשה  שהוא כאילו – הדמיון בכ "ף  כמעשהו', לאיש

להדיא) היחודים כל ].בעצמו

 àáéå äìâúé åðé÷ãö  çéùî éðîéñ øåàéá

 à"áá

øéëæäå [çéבסיפו"מ רביז "ל דברי  (אחר את

י') יהיומעשה צדקינו  שלמשיח

היה  ישראל וזל"ק, רביז"ל שם ומפרש  סימנים,

שיאמר  מי  פקדתי ", "פקד במצרים סימנים להם

מאחר  תמוה והדבר הגואל. הוא הלשון זה להם

אפשר  הסימן, מהו  כן  אם מזה, ישראל כל שידעו

האחרון  הגואל על וגם להזקנים. אלא נמסר  לא

מה  כל לישראל יגיד  משיח סימנים. יש  בודאי 

ואחד  אחד  כל על ויום יום בכל ישראל על שעבר 

שמשיח  דהיינו ופירש  עכל"ק , בפרט" מישראל

הפרטי שלו  החיבור  את  יהודי  לכל יפתח צדקינו

מה  לו ויראה העליונים, העולמות  עם והמיוחד 

שעשה  בעבודתו העליונים בעולמות  שפעל

ותפקידו מקומו אדם כל גם ידע שע"י  וכו ', בעוה"ז 

המשיח שבימות העולם, לתיקון  לו  (עדהמיוחד 

אחד תחייה"מ) כשכל בשלימות עבודה"י עיקר  יהא

לפעול  שצריך מה המיוחד ותיקונו  מקומו ידע

בתניא וכדאי' ע"א)ולהשלים, מו דף  בשם (פל "ו

המשיח, ימות על קאי לעשותם שהיום האריז"ל

והיום  הנביאים, מתפקידי  אחד מלפנים היה וזה

הרי זה, כל לנו  לגלות וחוזה נביא אתנו  שאין

להתחזק  בנ"י  לבות  את מחזק  האמת  הצדיק

בבטחון  ולהתחזק כלל, לפחד  ושלא בעבודתם

ידיעה  ללא מאוד  צר גשר על שהולכים אף  בהש"י

לבנים  לי הביאו  רביז"ל אמר כבר  מ"מ מקומו , איה

המשכן ואני שבונה משרע"ה בחי' האמת  (הצדיק

לתיקון וביהמ"ק ) נפלאים בנינים מהם עושה

בב"א. השכינה



לנפשך  חכמה דעה כח

 ò"éæ à"åæçä ïøî ö"àé

 éñî 'éçá à" åæçäã ð"éñîä"òààã ð"

øáéã [ èé היא"צ חל פרטית שבהשגחה ע"ז 

אברהם  שנקרא החזו"א דמרן 

אברהם (ישעי') על בתורה"ק  שקוראים בשבועות 

בענין  היתה החזו"א עבודת  שעיקר שאף  אע"ה,

לשמה התורה"ק  דיעקב לימוד לענין יותר שייך  (שזה

דשם  בביהמ"ד  בתורה שעמל  אהלים, יושב ע"ה, אבינו

וכו') בעיניו שינה ללא שנה י"ד  גמר ועבר מ"מ ,

חייו בימי דהחזו"א אחר עבודתו הולך (ש 'הכל 

גיוס החיתום') גזירת נגד הנוראה מלחמתו  היתה ,

יעבור')בנות  ואל ב'יהרג היא זו שגזירה עד (שפסק  ,

וכידוע  זו, גזירה לבטל נפשו שמוסר רמז  שלבסוף 

וחוקי, רשמי באופן  זו  גזירה היום עד  בטלה לא

החזו "א  פעל וזה אותה, מבצעים אין  שבפועל אלא

שתחילת דאאע"ה ענין וזה הנ"ל, נפשו במסירות 

לשבור  נפשו מסירת  היתה עבודתו ושורש

חז "ל, מדברי  כידוע אביו  דתרח והע"ז הפסילים

המופלג  להחתן ברכות  ושבע מלכא מלוה בסעודת

שליט"א  קיוואק הרנ"ד הרה"צ בן 

'áìä àåä úåãéñç'

øôéñ [ëזי"ע העבודה מהיסוד  (המובא המעשה

רכג ) עמ' ח"ד  ישורון נתיבי "שמעתיבס' ,

העבודה  שהיסוד  ע"ה אשכנזי יואל ר ' מהרה"ח

יין  כוס ומזג הטהור, שולחנו בעריכת  פעם ישב

יין  כוס לו  אתן חסידות זה מה לי שיאמר  מי ואמר ,

שבסוף  קאברין  מחסידי  אלי' נחום ר ' שם והיה זה,

וענה לטבריא, עלה áìäימיו àåä úåãéñçוהיינו

וחזינן  היין ". את  היסוה"ע ונתן  בעי, ליבא רחמנא

[וכמו הלב, סוד  הוא החסידות שסוד מהמעשה

בעצמו זי"ע הק ' מהבעש "ט מכתב כן שישנו

החרסונית ) שהיא (מהגניזה הק' דרכו על שכותב

הפנימית נקודה והעיקר האיכות, ורב הכמות  מעט

].äשבלב 

ìù  åøåà úåööåðúä –––– '÷ä è" ùòáä êøã

 áìä ãåçéá éåìúä –––– åðé÷ãö çéùî

øàéáå [àë הבעש"ט דרבינו  שענין הידוע ע"פ

אור  והארת  התנוצצות הוא הק'

הימים)הגנוז  שבעת  של (אור תורתו אור  בחי ' ,

בכל  ית "ש  אלקותו  צדקינו  משיח שיגלה משיח,

דעת שלימד  הק' הבעש "ט כדרך  התחתון, עולם

קדושים, יחודים לעשות איך  הק' תלמידיו  את 

של  אלופו ששם ותנועה, תנועה בכל הש"י ולייחד 

ית"ש  בו והבטחון  האמונה תוקף בחיזוק עולם,

וכו ' כבודו הארץ  כל שמלא ית"ש יחודו ].å ובגילוי 

 òåãéå ליחוד קשור צדקינו  דמשיח ויחוד  שענין 

ביאת זמן על חז"ל כדברי שבלב, הפנימי

_________________________

בזה"ל:ה. (27 (נומ' ח "ב התולדות  בס ' נדפס 

אקופ  פק "ק לפ"ק ת "ק  שנת  ער"ה בעזהש"י

נ "י  יצחק  מוהר"ר וכו' ונורא נעלה ומאוד קדוש  איש הדור מוכיח  מפורסם צדיק ויקירא רבא גברא האי אל שלום הרים ישאו

דראהביטש. מק "ק מ "מ

לשמוע  אלי נהרו קדושים גאונים וב"ה שנים ששה בערך וזה יתש "ו שמים שם ע "י ויתקדש  תתגלה לי אמרו השמים מן הן

שבלב לקחי פנימית הנקודה  רק היא והעיקר כבדה אדרבה באיכות אבל בכמות וקלה ונקיה קצרה  בדרך ה' להר ולעלות
"ל בצלא וד לחסות נ"י כ"ק  יבוא הבע "ל הסוכות חג על אבל לדרוש עת  הימים שבאלו אמת  לבוא בושש  י"נ כ"ק  מדוע 

מטלוסט ] בע"ש  אליעזר במוהר"ר [ישראל לעולם. ובלונ "ח  באמת מכירו שאינו ואם אוהבו דברי דמהמנותא.

ע"כ.ו. ישראל ". לנפשות  שלימה גאולה ממש  הוא טוב, הריב"ש  מרן "דרך  וישלח), (פרשת  חי בזוהר מקאמרנא הרה"ק כתב

ששאל  ע"ה מפולנאי הרב של בספר הנדפס  ז"ל אא"ז של הקודש באגרת  "איתא בזה"ל, כתב בשלח ) (פר' אפרים מחנה ובדגל



תשע"ז  לך לך פרשת דא"ח כט ליקוטי 

צדקנו ע"א)משיח צט דף גיליתי(סנהדרין ללבי

הגה"ק  בזה שהאריך וכמו גיליתי , לא לאברי

זי "ע לז מקאמרנא דף  בראשית  פר' הברכה (היכל

שכנגד ע"א) היחוד דוקא הוא משיח של שהיחוד

העליון  .æ הלב

íéðåéìò  íéãåçéá  ò"åîùá  íé÷åáã  íé÷éãöä

øéëæäå [ áëבירושלמי חז"ל דברי (ברכותאת 

ה"ד ) סוף רובא פ"ב חייא א"ר וז "ל,

מכוונה  בעי זמן  חד אלא כוונית לא יומי מן  אנא

קדמי מלכא קומי עליל מאן ואמרית בלבי  והרהרית 

_________________________

יוצאים  ישראל ובני בפסוק שמרומז  לומר יש וזה ע "ש, חוצה מעינותיך  ויפוצו תורתך  כשיתגלה והשיב מר, אתי אימתי למשיח 

היינו  גלי, שם, בעל ישראל רבי ר"ת ברי"ש  גלי, בריש  אונקלוס תרגם רמה, ביד הגלות , מן יוצאים ישראל ובני היינו רמה ביד

ע"כ. והבן" גלותא מן יפקון אז  מעינותיו, ויפוצו תורתו כשיתגלה

למשוך  עצמו ללמוד הוא נ"ע הקדוש טוב שם הבעל דרך  כל כי מקאיידנוב הרה"ק  "אמר כתב ע "א) י (דף  צדיק זכר ובספר

צז  דף (סנהדרין וזהו הדור, בראשי משיח  נשמת  ניצוצי להתנוצץ התחיל ואילך  ממנו כי המשיח, בימות שיהיה להעבודה עצמו

הוא אלפים המשיח , ימות  אלפים שני המשיח,ע"א) בימות שיהיה העבודה דרך עצמו ללמוד והוא חכמה', 'אאלפך  לימוד לשון

וכו'". ושמחה ענוה והוא בלכתן יסבו שתמיד האלו והאפנים הגלגלים שני על הוטבע החסידות דרך כל בכלל כי

עת ז. ובכל המשיח , מלך רגע  באותו יבוא אולי ועת , זמן בכל לבבו ובשכיות בעיניו לצפות  ישראל איש  צריך  כן שם, זל"ק 

ומה  וכו'. ישראל. ישועת  של עין' 'הרף רגע  אותו הוא אולי עין', כהרף ה' 'ישועת כי ה', לישועת  וצופה עליו הומה לבו יהיה

וקץ, ועת זמן זוהר, בדברי שתמצא מה כי בינה, להשכילך  יצאתי וריעי, ואחיי בני הנה זמן', לו ישים 'ולא [הרמב"ם] שכתב

על  חלילה יעבור לא יוחאי, בן שמעון רבי האלקי מרן רבינו הרב ובודאי ת"ר, שנת וכגון שהיה, מה שהיה ת"ח , שנת כגון

שבית  בני, דע אלא מגלהו. ואתה מכסהו הקב"ה רשות, לו נתן מי הקודש, ברוח  שכתב אע "פ זמן, לו ליתן תורה מדברי עיקר

אברי  כשמזכך וצדיק , צדיק וכל בזה, וכיוצא הלב הוא וכפורת ארון כגון אדם, איברי וציור העולמות  כל ציור הוא המקדש 

עת  בכל ב), קמז , (תהלים ד'' ירושלים 'בונה כי ובירושלים, המקדש  בבית בונה ככה נשמתו, בשורש התלוין כל עם נשמתו

אברי  שנזדככו וכשם בו, התלוין נשמתו ארי כל יזדכך  זו שבשנה קדשו ברוח ורואה אבר, באיזה תלוי כשהצדיק ולמשל, וזמן,

חרב  'כאילו א) א, (ירושלמי הגמרא רמז  זה סוד ועל הזיכוך , בתכלית הנזדככין במדותיו 'בימיו', המקדש בית נבנה ככה נשמתו

נשמתו. שורש  לכל בפרטיות אלא כללית גאולה אינו אבל גאולה, יהיה זו שבשנה קדשו, ברוח  צופה ולכן למשכיל. ודי בימיו',

בזה  ודי השכינה, בקומת בזה וכיוצא ה), ז , (שה"ש  בחשבון' ברכות  'עיניך המקדש בבית  נתקן אזי בעינים, תלוי הוא אם

כללית. גאולה לידע יכול הגאולה, סוד קדשו ברוח לראות  כזוכה בלב, תלוי שהוא ומי עולם. של כבשונו סוד הם כי למשכילים,

צער, מרגיש הלב אברים, לכל כלליות גאולה יהיה שלא זמן כל כך  עליהם, מלך והוא אברים, כל צער מרגיש  שהלב כמו כי

התלוין  אותן ולכן ישראל, לכל כלליות גאולה שיהיה עד בלב, התלויין הנשמות לאותלן פרטיות גאולה אפילו יהיה לא ולכן

וזהו  העולם. לכל כלליות אמיתית  גאולה של ורגע זמן הכלליות , גאולה לידע  יכולין הגאולה, זמן קדשם ברוח  כשצופין בלב

מרגיש  הלב כי הכלליות , יודע והלב פרטיות, אלא אינו קדשם, ברוח  צופים שהם אע"פ  גליתי'. לא ולאברי גליתי 'ללבי סוד

עולם  של כבשונו הם רמים דברים כי למשכיל, ודי הלב, סוד הקודש  בארון תלוי גאולתינו איחור זמן כעת  ולכן הגוף . כל צער

אלא  בלב, קומה בשיעור תלוי היה לא יוחאי בן שמעון שר' לנו, ידוע זה ולכן אלפים. לכסות  טפח  וגליתי ים, מני עמוקים

ניצוצי  של מבירור אלא מדבר היה לא כי כלליות, לגאולה אמיתי לקיום דבריו בעיניך חלילה יהיה לא לכן עליונים, בעינים

אלא  יגלה, והוא כיסה הקב"ה כי לגלות, אסור לזה הגאולה, זמן עיקר ויודע  בלב, תלוי שהוא מי כי בשרשו. התלויין נשמתו

חילוק שום בעיניך  יהיה לא בני, ולכן נשמתו. פרט אלא הכלליות מגלה שאינו כיון לגלות , מותר אבגרים בשאר תלוי שהוא מי

שיעלה  ובאם אלם', לשון 'ותרן ו) לה, (ישעיה נאמר אז  אשר תר"נ , שנת ת "ר שנת בין עת, בכל בה עומד שאתה רגע  אותו בין

מה  אמיתים, לך גליתי מתוקים אוצרות  כבר כי מאוד הזהר לכן הזה, ובעיקר בהשי"ת  כפרת  זמן, לאיזה דוקא צפיה שום בלבך 

עכל"ק . מהשמים. והורוני שקבלתי



לנפשך  חכמה דעה ל

גלותא ארקבסה ריש אי גלותא] ריש  על  הממונה (פי'

ממנו) רבי(הקטן אפרוחיא, מנית  אנא אמר  שמואל ,

דימוסיא, מנית  אנא אמר חייא בר  שלבון  שורה (פי'

דכד אבנים) לראשי טיבו מחזק  אנא מתניה א"ר  ,

בזה  וביאר  ע"כ, מגרמיה. כרע הוא מודים מטי  הוה

זי "ע מזידיטשוב העט"צ והרה"ק  פר'הרדב"ז  (עט"צ

ע"א) ז דף לבם ויקרא בפנימיות דבוקים שהיו 

עסקו זאת  [ולהסתיר  גבוהים ויחודים בכוונות 

בזה  וכיוונו העופות, בספירת  כאילו  בחיצוניות 

רבי שאמר  התם דאי ' בהא וכן עליונים], יחודים

הנ"ל  מבארים בתפילה, כיוון לא שמימיו חייא

עסק  אלא שלמטה בכוונה עסק שלא שהביאור 

הפשוטות. הכוונות  שמעל עליונים ביחודים

 úåðúî  íéðúåðù  íéëàìîäî ñ"úçä øåàéá

' åëå

 éðé÷æîå [âëזי"ע פר'החת"ס עה"ת (חת"ס

'קול בהפטורה עה"פ שופטים

אתצופיך ') כשרואים שהמלאכים נוסף, ביאור יש

העליונים  בחדרים בעליות  עולים הק ' הצדיקים

שמגלים  היינו מתנות  להם ומחלקים בהם, מקנאים

למנוע  כדי התפילה באמצע סודות  המלאכים להם

עד  בהש "י  בהדבקות להתעלות  מלהמשיך אותם

הגמור  בביטול המלך  פני לראות להכנס  שיזכו 

מהז'[וכדאי ' הידוע הק ' הבעש"ט במשל גם כן

שמחלקים  המתנות  ענין  הוא מהם שאחד  חומות ,

מהסודות להתפתות  עלולים והצדיקים בדרך],

אמר  וע"ז  ח"ו , המלך  אל הכניסה את ולהפסיד

זמן  שאין  מימיו , כיוון שלא חייא רבי הק ' האמורא

וכו', הסודות  מתגלים ידם שעל לכוונות  בתפילה

העליון  המלך אל להכנס  רק היתה תפלתו  כל אלא

בתכלית ית ' אליו  ולהתבטל בו  (עיי"שלהדבק 

בזה) שהאריך .בחת "ס

 ïéðò –––– úéø÷éòä  äãåáòä  ÷éñôäì àìù øäæäì

' ä ãåçé

óàå [ãë מ"מ גבוהים צדיקים לגבי נוגע שזה

שהסט"א  אחד , לכל מזה הלימוד 

צדדיות עבודות מיני  בכל כנ"ל שיעסקו  מסכימה

ענין  שהיא העיקרית  העבודה יפסידו  שעי"ז כדי 

דברי [בבחי ' הק ', בשכינה והדבקות  ה' יחוד

זי"ע ט)מוהרנ"ת אות  ה' שבת שהבאנו(לקוה"ל 

כלפי וזורקן  מילות  שחותך עמלק על במקו"א

שאף çמעלה  זי"ע הרמח"ל דברי  את והזכיר  .[

להש "י יש  שמכולם בעולם צדיקים הרבה שהיו 

שעסק  במי אלא השי"ת , בהם בחר לא מ"מ נח"ר,

האמיתית בתכלית  ודבק  ית "ש  יחודו  גילוי בענין 

השכינה  גילוי  מלבדו , עוד שאין האמונה גילוי של

בעולם. הק'

ù" úé  åì äøéã ãåò úî÷äá ––––  äìëå ïúç úçîù

èøôáå [äë דרחל ביא"צ שבהשגח"פ  עתה

השכינה  אל המרכבה ע"ה אמנו 

עיקר  הרי  וכלה, חתן  בשמחת  משתתפים אנו הק'

_________________________

(תנחומא ח. רז "ל שדרשו וכמו דייקא, 'ויזנב' וכו' אחריך " הנחשלים כל בך "ויזנב יח ) כה, (דברים שכתוב וזה שם, וזל"ק

האמת  הצדיק כי אליו, טפלים הם כי זנב, בבחינת  הם הצדיק כנגד עם ההמון כי מעלה. כלפי וזורקן זנבות חותך  שהיה שם)

האמיתי  בית  ראש שהוא הזה לצדיק וטפל זנב להיות טוב בודאי אבל זנב, בבחינת הם אליו הטפלים והקטנים הראש , הוא

רז"ל  שאמרו וכמו לשועלים', ראש  תהי ואל לאריות זנב 'הוי יד) ד, (אבות  במשנה שאמרו וכמו אחר. במקום ראש  מלהיות

כמו  לך ', וישתחוו לשחוור הדבק מלך  מלך 'עבד מו) (שבועות אינשי וכדאמרי טהור', לטהור ומחובר 'הדבוק  ה) טז, (בר"ר,

מעלה  כלפי וזורק הזנבות חותך בתחבולותיו ועמלק  כו'. ישראל לארץ שסמוך  פרת נהר לענין יח ) טו, (בראשית  שפירש "י

שעושה  דהיינו מעלה, כלפי וזורקן האמיתי, בית מהראש מהצדיק ומרחקם וחותכם במעלה קטנים שלוקח לראש, מזנב שמהפך

ולהעלים  להסתיר בשביל הכל הצדיק על שיחלקו בלבם ומכניס  מאוד, שמם ומגדיל למעלה, למעלה אותם ומגביה ראשים מהם

עיי"ש. עכל"ק וכו'. וכנ "ל האמיתי בית הראש שהוא הזה הצדיק שם



תשע"ז  לך לך פרשת דא"ח לא ליקוטי 

עוד  בהקמת  ית "ש , יחודו  גילוי שמחת  היא השמחה

בחי ' בתחתונים ית' לו  דירה בישראל, נאמן  בית

שבתורה, ראשונה מצוה שזה מעט, מקדש  בית

הש "י מלכות גילוי להרבות  התורה כל שורש 

אתבתחתונים שילמדם דורות  להש "י שמעמיד  (ע"י

את ציוה אשר אבינו כאברהם ית "ש  ביחודו האמונה

ה') דרך ולימדם אחריו וביתו .בניו

 úãå÷ð –––– áìáù  úéîéðôä  äãå÷ð ––––  úåãéñç

 é" ùä ãåçéá  äðåîàäå úå÷áãä

äæå [ åë והיסוד הק' הבעש"ט בדברי הביאור 

היא  החסידות שענין הנ"ל, העבודה

ולכוין  להתבונן היינו שבלב, הפנימית  הנקודה

– שב"ק נקודת  שבפנים, העיגול נקודת על תמיד

ובכל  עבודה בכל להתכוין  הק ', השכינה נקודת

באמונה לידבק פעולה ובכל מצותיךמצוה ('כל 

מלכותאמונה') את לגלות הק ', השכינה ולגלות ,

למטה. הש"י

åæù שב הפנימית נתיבותáì הנקודה הל"ב שכל ,

כולם  – התורה"ק בהם שדורשים חכמה

נקודת שבלב, הפנימית לנקודה ללב, צריכים

ישראל. בני  לבות  בפנימיות השוכנת עוזינו  שכינת

ãåò]מעשיות סיפורי  מספה"ק  ה')דיבר (מעשה

שהאריך  טובות, מאבנים שהיה מלך מבן 

משם]. קחנו  שלישית בסעודה בדא"ח בזה

ø" äéå בישראל נאמן בית להקים שיזכו

שכינת – הלב נקודת  שם שתתגלה

כלה, וקול חתן  קול יהודה בערי ישמע ועוד עוזינו,

עוזינו שכינת העולם, לב כבר שיתגלה

כולנו ונזכה הכל, ותכלית  הכל שורש  ותפארתינו ,

עוזינו בשכינת  וליכלל הק', באמונה לידבק

הק' שכינתו  ה' בשוב כולנו  ונראה ותפארתינו 

ויגאלנו יבא במהרה משיחא מלכא דוד  ע"י  לציון

אמן . לאלתר  תומ"י ברחמים

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה לב 

שבת  הלכ'

÷"áù ( éâäðîå) úåëìä

 ñéñá àåäù úîçî  ÷ìåãä øðã  äö÷åî ïéðòá

 úáäìùì

øáéã [à' שאי הדולק, נר של המוקצה בענין

ע"א)בגמ' מז דף  שטעם (שבת 

האש , לשלהבת  בסיס שהוא משום נר של המוקצה

להגמ' היה [ובהו "א האסור, לדבר  בסיס הוי  וע"כ 

הטלטול, ע"י  יכבה שמא בטלטול אסור שהנר  צד

כר "ש  קיי "ל אנן  דהרי הגמ' זאת דוחה במסקנא אך

מותר ]. מתכוין שאינו  דדבר 

äö÷åî úáäìùä òåãî íéëìäî 'â

 íðîàå [ á האש נחשבת  מדוע בגמ' מבואר אין 

והלא  האסור , לדבר שבשלהבת 

דבר  הוא ולהאיר להאיר, העומד דבר הוי  האש

מהלכים, ג' בזה ויש בשב"ק, ביאור à)המותר

טז)החזו"א ס"ק  מא סי' שבת  ובמציאות(הל ' שהיות

מיחדים  בנ"א ע"כ טלטולו , ע"י להכבות  הנר  יכול

מטלטול  מוקצה הוי וע"כ  לטלטלו , שלא מקום ,àלו

יצחק המנחת זה ביאור  על תמהו  כבר  (ח"גואמנם

ב) אות מד  יד )והגרשז"אסי' סי' ח"א שלמה (מנחת 

שהיו נרות חז "ל בזמן  שהיו  בגמ' מובן  שהלא

הדרך  להם להאיר  בהליכה בחול אותם מטלטלים

לומר  א"א ועליהם בשבת, מוקצה הוו ג"כ  והם

הנ"ל  החזו"א הגרעק"א á,(áביאור  זקיני ביאור 

סופ"ג ) שבת משניות הוא (בתוספותיו דנר  שמוקצה

החזו "א וביאר  ראוי , שאינו שהוא (שם)כיון  שיטתו,

הגמ' דברי ע"א)ע"פ נג דף  על (ברכות שכשמברך

שאש  היינו  בה, הנולדת  התוספת  על מברך  האש

מחדש , שנולדה כמי  רגע בכל נחשבת הדולקת

דנולד  מוקצה הוי להקשותâ וע"כ יש  לכאו ' אך  ,

בשבת דנולד  מוקצה קיי "ל לא יש,שאנן ביו"ט (ורק

ס"ד ) תצה בסי' ס"ל כדאי' דהגרעק"א י"ל אמנם ,

בשב"ק  אף ישנו שזה גמור, כנולד הוי הנוסף  שאש 

הרב בשו"ע סל"ב)כדאי' שה שי ובמ"ב(סי' (סי'

_________________________

ואי א . האור, לתשמיש אלא למידי חזי לא נר גם הדלקה בשעת  הלא ופתילה שמן מנר שלהבת שנא מאי לעי' יש  שם, ז"ל

אין  דלעולם וי"ל מוקצה, הוי לא שלהבת  גם א"כ המשמשים הכלים כשאר והו"ל להאור משמש דהוא כיון מוקצה מקרי דלא

לטלטל  עשוי שאין ודבר לטלטלה, דרך ואין במקומה הוא הנר השתמשות  לעולם א"נ תכבה, דלמא בשבת  לטלטל הנר דרך 

ע"כ. וכו'. מוקצה חשיב שלהבת והלכך מוקצה, חשיב בשבת ממנו דנהנה אע "ג כלל

למען ב. מהרוח  שמוגן עששית  בתוך  יום מבעוד דולק נר במיוחד הכין אם החזו"א דלדעת  טובא צ"ע וגם שם, המנח "ש ז"ל

אם  מ"מ  רגיל בנר אפילו וגם כך, לשם שנעשה כיון בטלטול לפי"ז מותר להיות  צריך שבת בליל גם הפנס לאור לילך  יוכל

בסי' ואילו מותר, להיות צריך  ג"כ דלדבריו לחדר ומחדר למקום ממקום הנר את לטלטל גם שרצונו שבת  בערב התנה מפורש 

מחמיר  והרמ"א המתירים דעת מביא דהב"י משיכבה בשבת שיטלטלנו נר על שבת  מערב בהתנה פלוגתא איכא ד' סעי' רע "ט 

להיות  צריך  כהחזו"א ואם לכשיכבה, התנה אם רק זה דכל שם ומבואר אלו, במדינות  נוהגין וכן לומר והוסיף  דאסור וכתב

עכ"ל. וכו'. התנה, ומפורש  קפיד דלא כיון שדולק בשעה לטלטל התנה אם גם מותר

קמברך ג . וכי א' נ "ג ברכות כדאמר תוספתא משום מוקצה חשיב דשלהבת הגרע"א לדעת לפרש  ואפשר שם, החזו"א ז"ל

ע"כ. שם. בברכות כדמוכח האסור ולדבר המותר לדבר בסיס חשיב אכתי אבל נולד, חשיב תוספתא והאי כו' אתוספתא



שבת  לג הלכ'

השלחןסקל"ב) ס"ו)ובערוך שח מקשה (סי' והחזו "א ,

נראה  הנ"ל ברכות מגמ' שהלא הרעק"א על

וא"כ  'נולד', אינו שהוא הראשון מאש גם שנשאר

דהרעק"א  וי"ל והמותר, האסור לדבר  בסיס הוי

וא"כ  נולד , שהוא הנוסף חלק  הוא שהעיקר סבר 

העיקרי שהוא האיסור  חלק ההיתר .גובר  חלק  על

(âזצ"ל הסימן)הגרשז"א בתחי' שם שלמה (במנחת

היות גופו, מחמת  מוקצה הוי שהשלהבת מבאר

לכלום  ראוי אין  עצמו  ומצד  אוכל, ואינו  כלי  שאינו 

וכו ' אותו לתפוש  לשימוש ãשא"א ראוי  שהוי  שאף ,

אנו אין מ"מ והפתילה, והשמן  הכלי  עם חיבורו  ע"י 

הנר  עם אחד  היא כאילו  בשלהבת מתחשבים

הזמן  דכל עמהם אחד אינו דהאש והפתילה, השמן 

וגם  לשלישי, ומשני  לשני, ראשון מעמוד מתחלף 

אל  מתייחסים אנו  לכן  לכולם, ועיקר חשוב דהוא

וע"כ  עצמה, בפני עומדת היא כאילו  השלהבת

הוו והשמן והפתילה והנר  גופו, מחמת  מוקצה הוא

לחדש  רוצה [וע"כ האסור, לדבר  להלכה)בסיס (לא

שונה  ובזה הכלי , עם אחד הוי  דהלעקטער  שאש 

הכלי אין  וע"כ מהפתילה, נפרדת  שהאש  מאש

מוקצה]. העלעקטער  כח בו שיש 

ììë  íéìèìèî ïéàå ' ùàá  íé÷çùî ïéà' é"ðá

 øðä

 íééñðå [â בארוכה כתבנו  שכבר  בחידוש

אי ' הדין שמעיקר שאף  במקו "א,

ובמ"ב הרב רעו)בשו "ע לטלטל (סי' שאפשר

ידיו  באחורי כגון  הדולק נר בנחת  (כמו בשינוי 

לרוה"פ) מקוצה כל כן לטלטל  כלל שמותר מ"מ ,

באש', משחקים 'אין רב ישראל הסאטמער (כמליצת 

בגופם,בכה"ג ) אף הדולק נר  כלל מטלטלים ואין ,

לנהוג  קיבל ישראל שכלל שנראה שם וכתבנו

דאתרא  מרא שהיה הברטנורא כשיטת  זה בדבר 

טעם  את במשנה מעתיק שהוא עיה"ק , דירושלים

דגמ', יכבה)ההו"א שמא הדולק נר לטלטל אף (שאין ,

המסקנא  אלא בפירושו  מעתיק  אין  כלל שבדרך 

הדולק  נר מטלטלין  אין  ישראל כלל ולכן להלכה,

כלל.

åâäðù úáù  úìá÷á  ìàøùé âäðî  ìò àìô

(ì"æéøàäë àìå) ÷"îøäë

ãåò [ã,שבת קבלת  בענין  פלא דבר  שיש  דיבר 

קבלת בענין לנהוג קיבלו ישראל שכלל

_________________________

שהנר ד. מפני הוא בשבת הדולק נר לטלטל שמעון לר' גם דאסור דטעמא ע"א) (מז שבת בגמ ' מבואר שם, שלמה המנחת  ז"ל

טפל  שהכלי ר"ש מודה מוקצה האי דבכי שפירש בפרש "י וע"ש  האסור, דבר שהוא לשלהבת בסיס  הם כולם והפתילה והשמן

וכתבנו  מותר, מתכוין שאינו דדבר כר"ש  קיי"ל דהא בשבת הנר יכבה הטלטול שע "י דחיישינן משום ולא בו בעודה לשלהבת

היא  דלמה להבין עדיין צריכים עצמה השלהבת על מ "מ אבל לשלהבת  בסיס שכולם נהי צ"ע  דלכאורה פ"ב אש " "מאורי בספ'

שנהנין  כמו מ "מ אבל מכבה משום בשבת כן לעשות אסור וגם השלהבת את לטלטל כלל אפשר אי דבלחודיה ואע"ג מוקצה

מקום  בכל השלהבת  מאור וליהנות  למקום ממקום הנר ע "י השלהבת  את  לטלטל רגילים גם כך במקומו דולק כשהנר מהאור

הנר  גם דהא גם שירצה וא"כ השלהבת, של מהאור ליהנות אם כי שדולק בשעה שימוש לשום ראויים אינם והפתילה והשמן

כלי  בכל דאטו למקום, ממקום השלהבת את  בכך ומטלטל בנר שאוחז זה ע "י ממנה ליהנות שימוש  לאותו ראוי שפיר השלהבת

ולטלטלו  בשבת  אותו להפריד ראוי יהי' לו בסיס שכולם הכלי של ביותר החשוב שהחלק להקפיד צריכים בשבת לטלטל שמותר

על  לדעת  ולמחוגים לטבלא בסיס  כולו המנגנון שכל אע"ג בשבת  שעון לטלטל שמותר מזה לכך  דוגמא [קצת עצמו בפני גם

חשיב  השלהבת למה וא"כ עצמה, בפני ולטלטלה מהשעון בשבת אותה להפריד אסור ודאי לחודה הטבלא ומ "מ השעה את ידם

מלאכתו  של למוקצה אפילו כלל שייך  לא והפתילה השמן את הזמן כל ומבעיר הולך  שהשלהבת  דזה הדבר פשוט וגם מוקצה],

ראשון  מעמוד הזמן כל ומתחלף הולך  שהשלהבת  דכיון בדוחק  ליישב ואמרתי אדם. ע"י ולא מאליו נעשה שזה כיון לאיסור

טלטול  בר ולאו ממש בו אין דמ "מ וכיון מכולם נפרד כדבר אותו רואין לכן מאד וחשוב עיקר גם והוא וכו' לשלישי ומשני לשני

ע"כ. מוקצה. שם עליו יש  לכן בשבת  הניטלים הדברים ושאר ואוכלים ככלים הוא



לנפשך  חכמה דעה לד

האריז "ל כמנהג ולא הרמ"ק  כמנהג אלו שבת  (אף 

דבריו) בכל כהאריז"ל נוהגים כלל שאין שבדרך  והיינו  ,

שבת קבלת לעשות  האריז"ל כדברי  נוהגים אנו 

נוהגים  אלא בבית , ופ "א בשדה פ"א פעמיים,

ד )כהרמ"ק  סי' י, שער למשה תפילה (בסידורו

בביהמ"ד  עושים וזה פ"א, רק שבת  קבלת  שעושים

לשדה, לצאת  שאין  הרמ"ק וכדברי  בשדה, ולא

מבשדה  יותר המדרש  בבית קדושה יותר ,äשיש 

עשו שבת קבלת  ב"פ  שעשו א-ל בבית  [ואף 

ולא  בהקפה ופ "א בעמידה פ "א בביהמ"ד שניהם

לשדה, שהשדה יצאו  שכיון שסברו משום (וטעמם

לשדה, נחשב אינו עירוב סביבו ויש העיר בתחומי נמצא

מתערובת חששו וגם לעיר, שמחוץ לשדה יצא והאריז"ל

בעו"ה) בחוץ המצוי הצניעות  לגדרי כל שחוץ וכן ב) ,[

הקאפיטלעך ששה אמירת  עדענין  נרננה' (מ'לכו

השבוע) ימי ו' שכנגד וגו'', הבו לדוד בקבלת'מזמור

אמרם לא והאריז "ל מהרמ"ק, מקורו  אמר שבת (רק 

וגו'') לה' 'הבו .מזמור

äîå]קהילות בכו"כ נהגו  וכן  אצלינו שנוהגים

זה  דודי , לכה בסוף  ריקוד  לעשות  החסידים

מקבלים  שהיו  א-ל בית הנהגת  ומעין רמז קצת

כנ"ל, בהקפה ופ "א בעמידה פ "א ב"פ, שבת  קבלת

כל  גמר אחר  ההקפה לעשות נוהגים הם אך

עושים  ואנו ימים', לאורך  'ה' אחרי  היינו  הקב"ש ,

וכו']. כלה' ד'בואי  בגמר  ההקפה

íäáù äðååëä ø÷éòä  ì"æéøàä éðéðòá

 úîàáå [ äשכמו הענין  בביאור לומר מקום יש

שב"ק  של ענינים בעוד  שאשכחן

ענין  כגון  בפועל, ולא במחשבה רק  אותם שעושים

סוכות, המועד  חול דשבת  בהושענות ההקפות

אומרים  ואנו  הקפות  לעשות  יש האריז"ל שע"פ 

השולחן  שסביב הקפות  לגבי  וכן  הקפות, בלא זאת

שעשו הבעש"ט מתלמידי  שהיו  הסעודה לפני

בלבד , מקומם על שהסתובבו או במחשבה הקפות

שהעיקר  סברו  הבעש "ט שתלמידי  במקו"א וכתבנו

ובפרט  שבהם, הכוונה היא האריז"ל בעניני

עולם  היחוד , עולם שהוא שב"ק , של בענינים

המחשבה.

_________________________

מלכתא ה. שבת לקראת ונצא באו אמר שבתא דמעלי אפניא וקאי מתעטף חנינא ר' בגמרא פי' קבלתו וענין (שם), בסידורו ז "ל

והנה כלה בואי כלה בואי אומר ינאי השבתר' לקבל השדה החוצה  לצאת שצריך מכאן שדמו רבים  מלתא יש לי ותמיהא

שהי' אלא ונפיק  קאמר לא וקאי מתעטף אמר ועוד למטה מלמעלה עליון מדרך אלא השדה מדרך  בא אינו השבת  שהרי טובא

ונצא בואו בפועל אומר יוצא  שהי' אמר אם לא אלא באמירה ינאי דר' ניחא באמירה הראשון אם בשלמא אמר ינאי ר' ועוד ,

רצים  שהיו ונצא באו דממש  נראה הרגל) כיצד (פרק  קמא בבבא ומיהו באמירתו מתייחס ינאי ר' אין ברגליו יוצא הי' חנינא ר'

שכינתו  להשרות עלינו בא מלמעלה הוא והרי יצא צד לאיזה כי יוצא הי' שלא לי נראה לכך למרהט רשותא ליה דאית  דהיינו

מאלי' תבא שהיא עד נמתין לא כלומר ונצא באו אומר והי' ינאי ר' אמירת  במקום ואמירתו וקאי מתעטף  הכוונה אלא עלינו

באה  שבת  שאין כענין בואה קודם לקראתה מהחול יוצאים שאנו שזו הקדש  על מחול ונקדים באו אלא אותה נקבל ואז  עלינו

חייליו  שמקדימין בואו קודם המלך לקראת  שמקדים כמי הקדש  על מחול שמוסיפין מה מקדימים אנו אמנם בואה לזמן אלא

ממש  לי' דסבירא יותר אמירתו מדקדק  ינאי ור' כדפי' לקראת  ונצא והיינו לקראתה מקדימין ואנו באים שבת חיילי וכך לבא

מ ולכך  ובאה מקדמת שבת וכיון דקדושת  אותה שיקרא לעת  לבעלה המצפה הכלה כעין השבת והרי כלה בואי אומר הי' יד

עכל"ק . מיד. כלה באי לכך  באה היא מיד אותה שקורא

ע "פ  זובחים הם אשר זבחיהם את בנ "י יביאו לא אשר עה"פ  וז"ל, הרמ"ק  כתב קה) עמ ' יג כרך כח סי' אחרי (פר' יקר ובאור

גרם  ומי וכו' השפע יעכבו וכו' תפילה בענין הקרבן יעבד ומקטרגים הרבה מונעים יש  ההם בבחי' שם השחיטה בהיות  השדה

הקרבן, עליית  יעכבו הבחי' באותם האחוזים השולטים שדה דההוא פנים השדה ע "פ זבח בהיותו חוץ זה התפילה דין וכן
בדבר  ומקטרגים  מערערים  שיש השדה "פ ע ולא  בביהמ "ד  או בביה "כ שתהיה אלא ראוי שאין "כ לעניננו.לביה עכ"ל ,



שבת  לההלכ'

 úìá÷ úîåòì ,åäåúã  úåøåà –––– ÷"îøä  úìá÷

 ïå÷éúã íéìë –––– ì"æéøàä

íðîà [åלגבי בפרט פנימי ביאור להוסיף  יש 

הידוע  ע"פ  שבת , דקבלת  זה ענין 

מפאנו  הרמ"ע וכ "כמש"כ  הפרד"ס על פירושו (בתחי'

המלך ) הרמ"קבעמק קבלת האר"י)על קבלת  (לעומת

עולם  בחי' היינו – בלימ"ה עולם בסוד  שהיא

את שהאציל החדש  מ"ה של התיקון  ללא התוהו ,

אור  הריבוי בבחי' שזה האצי ', קבלתעולם (לעומת 

האצי' עולם – התיקון עולם נקראת  שהיא האריז"ל

החדש ) מ"ה הארת [שאחר האריז"ל , דקבלת היינו 

ריבוי ללא מסודר באופן  הקבלה עניני  כל שסידר

באיזה  בקבלה דעה כל ביאר  אלא ומח', שיטות

ואלו שאלו  באופן מיירי מדריגה ובאיזה עולם

כל  בהם המתאחדים פרצופים של ובאופן דא"ח,

התיקון  עולם בחי' הוא וכ"ז  בזה, זה הספי '

אחד  שלם פרצוף  ונהיו  זב"ז  הספי ' שנתאחדו

ואכמ"ל].

 ÷"îøä êøãì äøåù÷ úåãéñçä êøãã øå÷îä

ò"éæ

 äðäå [æ במבוא ממש"כ  במקו"א הבאנו  כבר 

דףהשערים הי"ד מפיאסעצנא (מהרה"ק

מהגניזה  קדושים במכתבים כן שראה ע"ב, מח

הק'החרסונית ) הבעש"ט דרבינו  החסידות שענין 

לגבי באמת  והנה הרמ"ק, תורת  עם קשר  לה יש 

הרי החרסונית גניזה מכתבי  הנ"ל דהרה"ק מקורו

על  לסמוך אפשר  אם הצדיקים בזה שנחלקו  ידוע

אלו  טהור (ואכמ"ל )כתבים מקורו  זה ענין  אמנם ,

תלמיד  זי"ע לויצקער  שלמה ר' הרה"ק מדברי 

כעי"ז  שכתב זי"ע ממעזריטש  הגדול המגיד 

ליעקב  דבריו מגיד לספר  שם å בהקדמתו  שכ' ,

_________________________

פנינו ו. עבר אל והאיר אלהינו עזבנו לא גלותינו חשכת ובגודל תצמח, מארץ ואמת  החשך, מן אור יתרון אמנם שם, זל"ק

בוצינא  ידי על צרופה, ה' אמרת  דברו, בא עת  עד יומין עתיק שכיסן ומכוסה, ומופלא וסתומה ועלומה הקדומה התורה זו אורה,

תהיה  החכמה החכמים, הם העדה עיני לעיינין כברק שמזהיר זהר, ותיקוני חדש  וזהר הזהר בספר רשב"י האלקי התנא קדישא

כל  לגלות תושיה והפליא עצה והגדיל עממוהו לא סתום כל אשר קורדווירא משה מוהר"ר הרב האלקי ע"י הזה כיום לחיותינו

האל  שהוא ולהודע ולהודיע לידע העם את  דעת  ולימד הקדושים, ספריו ושאר  הפרדס בספר בביאורו הנ "ל הזהר או"ר דא ר"ז 

ואורות  שכליים וק  הם כי זו, בחכמה ח"ו ההגשמה מן מאוד ומרחק  ומשמר ומזהיר הברואים, ממדת מאוד ונעלה מרוחק  ית '

לכתבים  המגיע בשבח משבחו אריה עלה כאשר בקרבו. אלקים חכמת כי בו, דיבר ה' רוח  כאשר ית ' אלהות וחיות עליונים

אמת  תורת  אמת, דברי יושר בכתב ותיקן וחקר ואזן דרקיע, שביליי ליה נהירין די זלה"ה לוריא צחק רבי האלהי קודש, כתבי

זלה"ה  האר"י הקדוש הרב כן אמנם הצליח. בידו ה' חפץ לכל עת  בעתו יפה עשה הכל את  בפרטות, הכל לבאר בפיהו היתה

בשם  המכונה נכונה ומדה עצמו, בפני ועולם עולם כל פרטיות בפרטי אופניו על דבור דבר כל ביאור להרחיב צריך בהיותו

רק שהוא חיים, עץ סה"ק בהקדמת  מבואר כאשר וכו', הזמן יכלה אשר מאוד וארוכים נחמדים דרושים הם אשר פרצופים,

הגשמיות  ובהפשטת בהרחקת  הדיבור להרחיב עוד יכול היה לא אמה, אלפים ומכסה טפח ומגלה החרכים מן כמציץ פרקים ראשי

הצור  מן לו היה שלא גם ומה ית '. דעת ממנו ולמדו יתירה ובינה חכמה ממולאים שהיו הקדושים לתלמידיו רק זאת גילה כי ך 

נשכח  וכמעט  הלבבות , ונתמעטו מטה, מטה הדורות  רבו כמו רבו בעו"ה והנה זלה"ה. מוהרמ "ק האלהי של הקדושים מספרים

מדה  בו ותפסו  ואחזו כפשוטן, דברים רק  ז"ל האר"י דברי בצמא שתו מהם וגם סגולה, יחידי מזעיר מעט אצל רק זו חכמה

עשר  יצירה בספר ז "ל כמאמרם מ "ה, עד יודע  אתו ואין עליון, דעת  דעתו על ועולה ומטפח  להטפיח  מנת  על הנ"ל מפח  כמדתו

האיר  עלינו ה' בחמלת  אשר עד הנ "ל. קדמונים ספרים גיוום אחרי השליכו כי אלוהיות, חיות רק שהם ר"ל מ"ה, בלי ספירות 

מוהר"ר הקדוש האלקי הרב ה"ה ישרא"ל בעש"טאור בצמא ישראל לשתות  רגליו בעפר נתאבקו אשר הקדושים ותלמידיו

העליון  עולם  הליכות  של תילין תלי וקוץ קוץ כל על זו חכמה תפארת  יקר מקור גילה הוא כי חיים, אלקים דברי דבריו את 

היה  תפירה כל ועל מנעלים תופר שהיה חנוך  על ז "ל כמאמרם ועובדא, ודיבור והילוך  תנועה בכל התחתון, בעולם והתאחדותה



לנפשך  חכמה דעה לו 

שנהיה  הקלקול לתקן הק' הבעש"ט שבא בארוכה

למדו שלא משום האריז "ל דברי את  שגישמו  מאלו 

עיי "ש . הרמ"ק , ספרי  את  קודם

 ÷"îøä ïåùìë  úåãéñçä ïåùì

øàéáå [ç דהבעש"ט ענין  שבאמת  הענין מורנו

תורת בין  ולחבר לקשר  הוא הק '

האריז "ל לתורת  הקבלה הרמ"ק  במקו"א (כמש"כ

ע"י  זי"ע הבעש"ט של הק' ארונו שהועלה זי"ע מצדיקים

דהאריז"ל רגליו בין צפת "ו בעיה"ק  ונטמן המלאכים

הנ "ל ) טעם מחמת והוא דהרמ"ק , בבחי 'לראשו שזה ,

דתיקון  בכלים דתוהו דאורות  חב"דחיבור (כלשון

החסידותבזה) בלשון  הדגשה יש שבכ"ז  אלא ,

היינו למעלה, מלמטה העולה אש של לשון שהוא

שמסובב  איך  התחתון  באדם עבודה"י  דרכי ללמוד 

הזוה"ק  וכלשון בעליונים, היחודים עי "ז  ומתקן 

בדרך  שלשונו האריז "ל בלשון ואינו והרמ"ק,

מעולמות להדיא לדבר  שמתחיל למטה, דלמעלה

והיינו למטה. ממעלה משתלשלים איך העליונים

ריבוי להאיר  הבעש"ט דרבינו  ענינו שעיקר  ג"כ

א"ק, אור בחי ' הכללי  דהאמונה אור  האור (בחי'

דהרמ"ק ) הכללי האור שבחי' וכו' והדבקות ,והשמחה

וזה  האריז"ל, כרבינו כ "כ לפרטים נכנס ואינו 

האור  בחי ' האור ריבוי בחי ' שהיא הרמ"ק  כקבלת 

כנ"ל. הכללי 

 úåëìîã é÷ìàä øåàä  úìçúä  ùé  ÷"áù  ìéìá

 àáàã

äæáå [è כל נהגו  שבת  קבלת  דבענין  א"ש

דהנה  הרמ"ק , ושיטת  כמנהג ישראל

ענין  יש שבת  שבקבלת  הא במקו"א הבאנו  כבר 

ואבא דאמא ובינה)החיבור  הבינה (חכמה ועליית 

קבלת ענין  הרי  הקבלה פשט דע"פ החכמה, אל

חג"ת דרגת היינו דישסו"ת , חג"ת בחי' הוא שבת

נה"י בתיקון  עוסקים השבוע ימי [שכל דאמא,

דישסו"ת )דאמא מתעסקים (נה"י שב"ק  ובליל ,

דאמא דחג"ת דישסו"ת )בתיקון  עד (חג "ת  וכו ',

תיקון  גומרים השבת  ביום חי  כל נשמת  שבאמירת

חכם  שהתורת  אלא ואכמ"ל], הבינה, דפרצוף

כל  שהלא כפשוטן , דהדברים לומר  דא"א מקשה

דאיקרי החכמה ספי' ע"ש  נקראת  קודש שבת

דספי ' האור יהא לא שב"ק  שבליל יתכן ואיך קודש ,

האור  שתחי ' חכם התורת  מפרש וע"כ החכמה,

החכמה דאבא)דספי' מלכות כבר (הנקראת מתגלה

כבר  מונח דאמא חג"ת  דבתוך היינו  שבת , בקבלת

דאבא, דמלכות  דקלי'האור  תיקון אז מתחיל (וע"כ

דאבא) האור ע"י שתיקונה .נוגה

 êøãáî øúåé øåàä  äìåâî  ÷" îøä êøãá

ì"æéøàä

äðäå [ éגילוי בחי' הוא דאבא דמלכות ענין 

דהבריאה, הכלי בתוך האלקי  האור 

עולם  בתוך החכמה, אור – האצי' גילוי התחלת (היינו

הבינה) ספי' – קבלתהבריאה שענין  שכיון  י"ל וע"כ  ,

לכן  האלקי , האור גילוי התחלת  ענין על קאי שבת

שהוא  הרמ"ק, כשיטת בזה לנהוג ישראל כלל נהגו 

האורות  גילוי  לענין  קשור  דתוהו)כנ"ל ,(אורות 

וכמו בגילוי , האלקי האור מתגלה הרמ"ק  שאצל

שבו כנ"ל, הרמ"ק  לדרך הקשורה – החסידות  בדרך

האריז"ל  מבדרך  יותר  – האלקי האור יותר  מתגלה

חתומים  אותיות של ובלשון  משלים, בלשון  שדיבר 

משא"כ  ובגניזו, בהסתר  האלקי  האור שם שנמצא

נוהגים  שבת בקבלת  וע"כ  האור , מגלה הרמ"ק 

הרמ"ק  כדרך  בפועל הצדיקים למעשה (ומכוונים

עובדה"י  הולכים וע"כ במחשבה, בקב"ש האריז"ל  כוונת 

איך הצדיקים אותם שילמדו הצדיק , אל  שב"ק בכניסת 

_________________________

ביתה  הובאו הקדושים מדבריו הרבה כאשר אי"ה, הספר בזה בפנים ביאורו יבא כאשר ושכינתיה, ב"ה קודשא יחוד לשם אומר

עכל"ק . וכו'. נ"י. הכהן יוסף יעקב מוה' ופרישא קדישא הגאון הרב כבוד של קדשו דברי הם יחדיו חוברו אשר בספרים יוסף



שבת  לז הלכ'

אין  במעשה שהלא במחשבה, בקב"ש היחודים לעשות 

ביחודים  הכל לעשות לכה"פ ומוכרחים כהאריז"ל עושים

כ .נ "ל )ובמחשבה

åúøéèô éðôì äàåáðá ñåîéðåì÷ åðéáø  úåäâä

øéëæäå [àéבמנחות התוס' דברי  בזה (דףעוד 

בתחילה) ד"ה ע"ב שאמר קט מה

התוס ', וז "ל פטירתו, לפני  בנבואה קלונימוס  רבינו 

קודם  בתחלה מנחה. [או] עולה האומר  כל בתחילה

אני ומנחה עולה עלי  הרי ואומר קרבנו  שיפריש 

לא  שמא עלי  לומר טוב דאין משום כו ' עליו מטיל

וכתיב כג )יקיים כך (דברים וגו ' לנדור תחדל וכי

אחר  פירוש בקונטרס פירש  עוד הקונטרס פירש 

ומניחו כופתו אני עלה האומר  כל בתחילה גרסינן 

מטיל  אני ממנה לירד האומר  כל עכשיו  ארי לפני

שונא  הייתי  בתחילה חמין  של קומקום עליו

ועכשיו כו' לגדולה עלה לי האומר  וכל הרבנות 

היה  נשיא פרחיה בן  יהושע רבי  לגדולה שעליתי

חגיגה טז.)במסכ' לשון (דף ואותו לשונו  כאן עד 

גבי לאיתויי  ליה הוה ולעיל בספר  כתוב היה ראשון 

עולה עלי éáø הרי  ìù  åéáà ñåîéðåì÷  åðéáøå

åúøéèô úòùá éðù ïåùìë äéâä  íìåùî

לעולה עלה בין טעה íéøáã והסופר  äùìùå

åúøéèô úòùá äàåáð  éôîë äéâä ועוד זאת  ,

לגלות ענין  מה צ"ב ולכאו ' עכ "ל. וכו '. אחרת,

הפשט  בדרך ואמר  דייקא, בנבואה זה מאמר

היה  שלא נתן , דר ' אבות מס ' מכת"י  נדפס שעתה

בחז"ל  זה ענין אי' ושם כלל, קלונימוס  דרבינו  בזמן 

פ"י להדיא דר"נ  שגילה )æ (אבות הכוונה זה ואולי  ,

כיון  והוא בחז"ל שמובאים דברים קלונימוס  רבינו 

חז "ל. במקורות  זה שיראה ללא בנבואה לזה

 óà ––––  äðîî ãøéì ïéà  äìåãâì  äìòù øçà òåãî

òåøâ øáã  äìéçúëì àåäù

øîàå [áéבאמת שלכאו ' בזה, פנימי  ביאור

ברבנות להנהיג שאם צ"ב הדבר 

מי הארי  לפני  לכפות שיש  כ "כ גרוע דבר  הוי

לגדולה  שעלה לאחר  שנא מאי א"כ כן, לו שאומר

לירד  לו ואסור  בגדולתו, להשאר  מוכרח שכבר

שכותב  זי "ע הגרעק "א מזקינו  מעשה [וסיפר הימנה

הנוראים  דימים התפילות  ברוב שכיוון  במכתבו 

לישב  ויוכל הרבנות, מעול להיפטר  הש"י שיזכהו 

מפריעים  ללא לכת בהצנע התורה על ,çבשקידה

שבא  עד בשמים תפילתו שפעלה אליוומסופר 

פלא) שיקח (באופן בהצעה שבעירו  דהמרחץ הבלן

יפטר  ועי "ז  ממנה ויתפרנס עבודתו, את  הגרעק "א

ודאי שזה הצעתו  לקבל הגרע"א ורצה מהרבנות 

השמים, קצר מן זמן איזה לעבוד  יוכל  שבזה (וסבר

היום  כל  ללמוד יוכל  ואח"כ המרחץ ולהכין לחמם בלילה

מפריע) ללא הנתיבותבשקידה בעל שהגאון  אלא ,

שהיה זי"ע עליו אמר זי"ע מפשיסחא הרר"ב (שהרה"ק 

סנהדרין  מס' הגרעק"א èבחי' על לצוות כח לו היה וע"כ ,

הסנהדרין) צווי להמשיך כמו הוא שמוכרח עליו  גזר ,

_________________________

עד ז. עמו שארד אני רוצה תכנס , זו לגדולה שאכנס קודם לי שיאמר מי כל אומר, היה יהודה] [ר' הוא שם, דר"נ האבות  ז "ל

להעלותה  היא קשה שהגדולה חמין, של קומקמוס  עליו שאפיל אני רוצה הימנה, רד לי שיאמר מי כל שנכנסתי, עכשיו לחייו,

שנאמר  מתחבא, היא במלכות עמוד לו שאמר בשעה בשאול מצינו שכן להורידה היא קשה כך  להעלותה היא שקשה וכשם

ע"כ. להרגו. דוד אחר מחזר היה הימנה רד לו שאמרו ובשעה הכלים, אל נחבא הוא הנה ה' ויאמר ה) א, (שמואל

הזה ח. אסיר ממסגר להוציאני הקדושים בימים תפלתי רוב כי באמונה החדש, המשולש חוט  בס' הנדפס  במכתב הרעק "א ז"ל

שמש  להיות  יותר אנכי בוחר לדעתי כי אברהם ר' ולבני נ"י וורעשנר ישראל מו"ה הרב לעמיתי אמרתי רבים פעמים וכו',

עכ"ל. וכו'. היום רוב וללמוד כף  מיגיע  להתפרנס  לילה שומר או הכנסת  בבית 

יעקב.ט. תולדות  ס' בשם קל עמ' חי"ב והחסידות התורה מגדולי



לנפשך  חכמה דעה לח

הק' מתפקידו להתפטר  לו  ואסור  ברבנות ולשמש

ישראל]. לכל תורה וללמד  הוראה להורות 

 øúåé  ääåáâ äéìòì àéáäì  äëéøö äãéøé  ìë

øàéáå [âé היא ברבנות ההנהגה שענין בזה

העליה  תכלית  ירידה בבחינת 

רביז "ל בדברי  כב הנזכר סי' קמא והיינו)é (לקו"מ ,

יותר  גבוהה לעליה לעלות חייבים ירידה שמכל

הש "י שנותן  הטעם [וזה הירידה, קודם היתה שלא

ית ' שרצונו  אף  ולחטוא, ברע לבחור לחוטא רשות

יחטא, שלא מהחוטא למנוע היה ויכול להטיב רק 

התשובה  עשיית  שאחר הש "י  יודע שסו "ס  אלא

ותוספת זכות  לתוספת  החטא יתהפך  מאהבה

מקודם  היה שלא מה בודאיàéעליה הרי  ובעניננו , ,[

מגן  יצא ולא אדה"ר יחטא שלא היה הש"י שרצון 

כלל ברמ"ח עדן  ולשמה' ד 'לעבדה התיקונים כל (ויעשה

עצמו) עדן גן בתוך  עליונים ביחודים ל"ת ושס"ה ,מ"ע

עדן  מגן  ונגרש בחטא אדה"ר שנפל אחרי סו "ס  אך

ולגלות הבי"ע לתוך לירד  התפקיד קיבל עי "ז  הרי

לגילוי לעת "ל נזכה שעי "ז  ית"ש, אלקותו  שם אף

אף  היורד  דא"ק  כתר  אור גילוי  היינו גבוה, יותר 

רקלבי "ע התיקון היה מג "ע שנגרש קודם (משא"כ 

האצי') .בעולם

íñøôúäì  ò"éæ ãéâîä êøöåäù àä øåàéá

î"äåçá  òñðù úîçî

ð" äå [ãéשהרי ברבנות הצדיק  הנהגת  בענין

האצי ' מעולם ירידה בבחי' היא

ברבנות נוהג אינו  שכשהצדיק הבריאה, לעולם

בעולם  הוא הרי  בעליונים ביחודים בקונו  ודבוק 

ניתק  כרחו בעל ברבנות וכשנוהג האצי ',

בבחי ' הוא שבתחילה להבריאה, ויורד מהדבקות

ממעזריטש  הגדול המגיד  על [כדאי ' לצדיק עונש 

להתפרסם  עליו שנגזר  שמה משמים לו  שגילו  זי"ע

הר "ז  פה ולהמבואר בחוה"מ, שנסע משום הוא

שחילל שהיות מדה, כנגד דרגתו)מדה קדושת(לפי

אצי' מבחי ' והורידו בי "ע (קודש )המועד, לבחי '

החול ) יורד (ימות שבזה להתפרסם ג"כ עליו נגזר ,

אחרי אך חול], שבדרגת הבריאה אל מאצי '

ברבנות להנהיג כבר שהוכרח ההשגחה שסיבבה

_________________________

העליה,י. קודם ירידה להיות צריך  ממנה, גבוה ונשמע' 'נעשה למדרגת זה ונשמע ' 'נעשה ממדרגת  לצאת כשרוצים אך שם, זל"ק

זכרונ רבותינו שאמרו כמו העליה, תכלית היא הירידה כו',כי מעשה לאותו ראוי דוד היה לא ע "ב) ד זרה (עבודה לברכה ם

לברכה  זכרונם רבותינו שאמרו כמו העולם, לטובת  מכשול להם יתברך השם שנתן אלא מעשה, לאותו ראויים ישראל היו  לא

נכשל  כן אם אלא עליהם עומד אדם שאין תורה, דברי אלו - ידך  תחת  הזאת והמכשלה ג), (ישעיהו וזה תשובה, להורות שם,

בחינות  שהם כנ"ל, וכו' משה" אל ה' "וידבר שהם המצוה, שסביבות  הדבורים בחינת הם תורה דברי מ"ג) וגטין ק"כ (שבת  בהם

ולעשות  ע "ב), ו (ברכות תפילה אלא עמידה אין כי תפילה, בחינות  זה - עליהם עומד כנ "ל, תפלה בחינות  'נשמע', בחינות  נסתר,

עליהם, יהיה התפילה, בחינות  שהיא העמידה, שיהיה עד 'נעשה', בחינות ממנו נעשה יהיה 'נשמע', בחינות שהוא תורה, מהדברי

גבוה  'נשמע ' לו יהיה 'נעשה' מה'נשמע' כשיהיה כי יותר, גבוה 'נשמע ', בחינות  תפילה, בחינות עמידה, בחינות  לו שיהיה הינו

(ירמיה  וזה המכשול, שהיא תחילה, ירידה צריך  לדרגא מדרגא לעלות כי בהם, נכשל כן אם אלא אפשר אי וזה כנ "ל. ממנו

מעברות  נעשה ויהיה זכיות, נעשין זדונות  התשובה ידי ועל תשובה, כלו יהיה לעתיד כי ואיננו, ישראל עון יבוקש  ההוא ביום נ),

ממנו  לעשות כדי עוון איזה עוד לוקחין איך ישראל, עונות אחר אז ויחפשו יבקשו כי העונות , אז  יבקשו כן ועל תורה, ישראל

בחינות  שזהו התשובה, ידי על לזכיות נתהפכין העונות  ששם סוף, באין היינו באין, נכללין העונות  כל יהיו כי ואיננו, תורה,

עכל"ק . הנ"ל. העליה' תכלית 'ירידה

שאנו יא. על מלענטשנא והה"ק מפרשיסחא, מוהרש "ב אלקי הה"ק וכמו"ש בזה"ל, שכתב סיון) (לר"ח  ישראל ישמח  עי'

בשעת  שגם למפרע מילתא ואגלאי ית "ש, רצונו הי' כאילו כביכול הפי' אך בתשובה', 'המתרצה ולא בתשובה' 'הרוצה מברכין

עכל"ק . וכו'. מאהבה, תשובה שעשה אחרי רצונו על עבר לא החטא



שבת  לט הלכ'

הכח  לו  שניתן בע"כ הרי  להבריאה, לירד והוכרח

ית"ש  אלקותו  אור  לגלות יותר , גבוה תיקון  לתקן

א"ק  בעולם יותר  גבוה אור בהארת בתחתונים, אף

לירד  לו אין  עתה וע"כ  כנ"ל, לבי "ע אף  היורד 

גדולה  לעליה הנ"ל הירידה להפוך  אלא מהגדולה,

הבריאה. בתוך  ית "ש  אלקותו  לגלות יותר 

 à÷ééã äàåáðá äæ øáã äìâúðù àä

äæáå [åè קלונימוס רבינו  שגילה הרמז א"ש

דברי ע"פ  דייקא, בנבואה זה ענין 

שנתגלה  שדבר הטעם שמבאר  התניא בעל

להתבטל יכול אין  לטובה דבר בנבואה (משא"כ 

להתבטל ) שיכול אור שברוה"ק  היא דנבואה היות  ,

התחתון עולם לתוך היורד  הנביא)אלקי  פה (בתוך 

ביותר חזק  אור שהוא בע"כ  גילוי וע"כ  (שכנ "ל 

ביותר) גבוה אור ע"י הוא בתחתונים אין אלקות וע"כ ,

קלונימוס  רבינו גילה וע"כ  להתבטל, הנבואה יכולה

בחי ' היא שכנ"ל ברבנות ההנהגה דמעלת זה ענין 

אור  ג"כ שהוא בנבואה, דייקא לתחתונים, הירידה

לתחתונים. היורד 



לנפשך  חכמה דעה מ 

שו "ע  ביאורי

'â 'éñ

ב' סעיף

àäé ãò  åîöò  äìâé àìå àñëä úéáá òåðö

 ãçéá íéùðà  éðù  åëìé àìå :äâä .áùéù

 íåùî  åãòá úìãä øåâñéå  íù øáãé àì  íâ

:úåòéðö

 ñ"ëäéá úøîåçá  î"âàäå ç"àáä éøåàéá

äðä [àחי איש  אותהבן ויצא פר' א, שנה (הלכות ,

כ "כ ד ) חמור הצניעות ענין  מדוע שואל

הכסא מהמוכרח)בבית  יותר כלום שם לגלות  ,(שאסור

דברי ע"פ הבא"ח ומבאר המרחץ, מבית יותר 

ע"א)חז"ל סב דף  מצויים (ברכות הכסא שבבית 

משא"כ  בצניעות , נוהג שאינו  למי  המזיקים שדים

והאג"מ המרחץ, ג )בבית אות  מז סי' ח"ג מבאר (יו"ד 

ואין  גופו , כל לגילוי מיועד  המרחץ שבית  פשט ע"פ

רק  שמיועד הכסא בית  משא"כ  צניעות , חסרון  בו 

לצרכיו, מהנצרך יותר  שם לגלות  ואסור לצורכו

הבא"ח  בין  להלכה נפק "מ במקו"א [וכתבנו

הנמצא  בביהכ"ס  צניעות דין  לגבי להאג"מ

כן , הרגילות ששם אף  שם, יש  שמזיקים במרחץ,

גופו]. בגילוי  שם להפנות אסור  יהיה ולהבא"ח

íöîåöî úåéç 'éì÷ì òéôùî ñ" ëäéáì äàéöéá

øåàéáäå [á' דאי ע"פ י "ל קבלה ע"פ  הפנימי

השפעה  נותנים שבביהכ "ס

מכניעים  ובזה חיותם, כדי הקלי ' אל מצומצם וחיות

בנו תלויה שלהם שהחיות  שכיון  בשורש, אותם

לכלב  מזון  הנותן  וכמו עליהם, בעה"ב אנו הרי

ששם  בקבלה ואי' אליו , ונכנע אחריו נמשך שבזה

שמתפשט  הל"ב הנתיב מקום הוא היציאה במקום

תצוה, פר ' בזוה"ק  המוזכרת  הג' נקוד  והוא לשם,

הע"ז  מקום פעור , בית  מול שבבחי' מקום והוא

כנ"ל, .(ואכמ"ל )והקלי '

äøéúé úåòéðöá âäðúäì êéøö 'éì÷ä  òéðëäì

 äðäå [â צריך הקלי' להכניע הכח לקבל כדי 

בעולמ  דבוקים גבוהים להיות ות

[כדחזינן  ונעלמים מכוסים צנועים עולמות ביותר ,

שמזכירים  היחידה הברכה היא יצר' 'אשר  שברכת

כדי ולכן כבודך '], כסא 'לפני  הכבוד  דכסא ענין  בה

והמכוסים  העליונים בעולמות הדביקות  לעורר

בצניעות  מאד  להתנהג צריך כנגדהנ"ל מדה (שאז

הצנועים  העליונים בעולמות  הדביקות עליו ימשך מדה

שהיותהנ "ל ) ע"ה המלך שאול לגבי אשכחן וכן ,

קלי ' הקלי', עם להלחם היה המיוחד שתפקידו 

הכלים  אל ונחבא ביותר  צנוע היה הרי עמלק,

שאמרה  כמו  אבריו  נתגלו  לא ומעולם בנ"ך, כדאי '

בחז "ל אי' וכן לדהע"ה, ע"ב)מיכל סב דף  (ברכות

כנ"ל  והטעם הכסא, בבית ביותר צנוע שהיה

בעולם  דבוק  להיות צריך  עמלק  קלי' שלהכניע

צריך  וע"כ  לגמרי  והמכוסה הנעלם עולם – הרדל"א

להדבק  זוכים שעי"ז יתירה בצניעות להתנהג

דהרדל"א. והנעלם הצנוע בעולם

ג ' סעיף 

 íàøåøöá úòáèä  éôá ùîùîì  äöåø

ùîùîé  åéá÷ð çåúôì  íñé÷á  åà

 éðôî áùéù øçà  ùîùîé àìå áùéù íãå÷

:íéôùëì  äù÷ù



שו"ע  מא ביאורי

 óåùéëä 'éì÷ ó÷åú øåàéá

 äðä [à בחז"ל כדאי ' וחזקה, קשה קלי' הוא כישוף 

ע"ב) ז דף  כח (כביכול )שמכחישים(חולין

דקלי', כתר  שבבחי ' קלי ' שהיא מעלה, של פמליא

מעשיות  סיפורי  בספה"ק מלךואי' מבן ה' (במעשה

ומרגליות ) מאבנים אינה שהיה סתם תפילה שאפי'

כישוף  נגד  בחי 'àמועילה הוא שכישוף משום ,

באחוריים  שהיא פרעה קלי' כמו  הכתר, עד העולה

לגאוה  שנכנס היתה פרעה קלי ' ונקודת דכתר ,

ואני יאורי  'לי שאמר עד  דקלי' חזקה וישות גדולה

'אני ' בחי' על בנוי  כישוף  של הכח וכעי"ז עשיתיני ',

בכוחם  המכשפים ומתחזקים שבוטחים דקלי ',

למען הטמא כביכול  רוחני כח איזה להם הש"י (שנתן

בבחי' זה בכח בחוזק  ובוטחים מגבירים והם הבחירה,

דקלי') דקלי'.'אני' כתר עד עולים ובזה ,

 çëá íéçèåáù  íééåâäã  äù÷ä 'éì÷ øåàéá

íîöò  úåùéå

 äæå [á הגויים של הקשה בקלי' הביאור גם

בחוזק  שנכנסים האחרונים שבדורות 

בחוזק  אמונה כגון  עצמם, בישות בכח לאמונה

המח  כאילובכח נפרדת, ישות בתור  שלהם, שבה

ח"ו, עצמו  בכח לפעול האדם של המחשבה בכח יש 

ע"ז , ובבחי ' כישוף , בחי ' וזה להש "י , ביטול ללא

כע"ז  דינו כישוף  שכל הזוה"ק ושיטת כדברי (והיינו

יעבור) ואל ביהרג  .שדינו

 éøáãá  úøëæðä)  äùåã÷ä ' åîöòá  äðåîà' øåàéá

(ì"æéáø

 äéäå [â,בזה הרבה להאריך  שעתה אפשר  (אלא

לקצר) כוזבתעת  שדעה הענין  ונקודת ,

והביטול  ההכנעה האדם מן  נוטלת  הגויים של זו

קלי ' בבחי ' עצמו  בכח אמונה לו ומכניסה להש"י,

היפך  שזהו עשיתיני ', ואני  יאורי ש 'לי  פרעה

רביז"ל  בדברי המוזכרת  בעצמו, דקדושה האמונה

קמ) אות הר"ן שעליו(שיחות רביז"ל שם שמפרש

עסק  להש"י ושיש  הש"י אצל חשוב שהוא לידע

לוáעמו יש  הש "י  ברחמי ויבטח שיאמין  וע"י  ,

שבעולם, טוב כל ברחמיו  הש"י לו  שיתן התקוה

ע"י ורק  כלום, יכול לא העצמי בכוחו  שהוא ויודע

יכול  מהש"י ובבקשה ובאמונה בתפילה שיתחזק

טוב. כל מהש "י לקבל לזכות

_________________________

אותו א . והביאו הנ"ל, הצדיק  ובקשו שיתפללו. היהודים על וגזר הועילו. ולא ובמכשפים בדאקטורים המלך  ועסק  שם, וזל"ק

היה  ולא טובות , מאבנים כלו מלך  הבן שיהיה מבטיח היה שהוא באשר יתברך  להשם תמיד מתפלל היה הנ"ל והצדיק  למלך.

שאמרתי, כמו נתקיים לא ועכשיו כבודך, בשביל אם כי עשיתי לא כבודי, בשביל זאת עשיתי האם יתברך , להשם טוען והיה כן.

ובא  הכשפים. כל מן למעלה גבוה היה הנ"ל והצדיק כשוף. שהוא לו והודיעו הועיל. ולא מתפלל והיה להמלך . הצדיק ובא

למים  הכשוף שעשה המכשף  שישליכו אם כי מלך להבן תקנה ואין למים. הכשוף  ושהשליכו כשוף , שהוא להמלך והודיע הצדיק

ע"כ. וכו'.

צריכין ב. אמונה קטנות  ידי שעל קשה, ומעבודה רוח מקצר פסוק  על פ"ו סימן תנינא בלקוטי הנדפס ענין לי כשאמר שם, זל"ק 

ענה  קצת. אמונה לי שיש לי נדמה כי זה, בענין תמהים היו ומחשבותי כמשתומם לפניו עמדתי שם, עין וכו' קשות  לעבודות

מאמר  מיד והזכיר ניט), אמונה קיין דיר אין (האסטי בעצמך  אמונה לך אין אמונה, לך יש  ואם כאומר קצת , גערה בלשון ואמר

שלא  בעצמן, בהם שהיה קטנות לבוא, לעתיד שולחנם שיתבזבז לצדיקים גרם מי קטנות, ליום בז מי כי לברכה זכרונם רבותינו

בהם  שהיה קטנות שם שאמרו הגמרא לשון מדקדוק  אבל אמונה. קטנות  כפשוטו שם פירש ז "ל ורש"י בעצמן. בהם האמינו

בהקדוש  האמינו שלא זה לפי לפרש ויש  בעצמן. בהן היה שלהן האמונה קטנות  שעיקר לברכה זכרונו רבנו דברי מבואר נראה

שלהם  האמונה קטנות  עיקר היה וזה קטנות. בהם היה זה ומחמת  יתברך . בעיניו וגדולים חשובים והם לכל, טוב שהוא הוא ברוך 

צריך שהאדם מדבריו המובן והכלל לזה. רש "י פרוש  גם לכוין ויש בעצמן. בהם האמינו שלא בעצמו מה אמונה לו שיהיה 
יתברך  השם  בעיני חביב הוא  יתברך שגם  השם של טובתו גדולת  לפי כי יתברך , בעיניו וחשוב גדול הוא  מבואר גם  וכבר .



לנפשך  חכמה דעה מב 

òåøâ øúåé é" ùä úìåæ èùôåî  çëá ïåçèáä

 éîùâä 'éãé íöåòå éçåë'á ïåçèáî

ë"àùî [ãאת לנתק  היא דהגויים הישות  קלי '

ושיבטח  להש"י מהביטול האדם

ממנה  ויעשה מחשבתו  בכח ויבטח עצמו , בכוחות

ד 'כוחי אמונה כל ובאמת רח"ל, וע"ז  אליל כמו

ותולה  הגשמיים ידיו  במעשי  הבוטח אף ידי ' ועוצם

בהרבה  וכדאי ' ע"ז , סרך זה הרי הצלחתו בהם

ל'כוחי האדם ידה על שנופל ממון  שתאוות  ספה"ק

שהוא  כישוף אך דע"ז, יצרא בחי ' הוא ידי' ועוצם

לדעת הרי הש "י , שברא רוחני כח באיזה בטחון 

יו"ד )הזוה"ק בש "ך  רק(המובא אלא éçá 'אינו ע"ז ,

והטעם  יעבור ', ואל ב'יהרג שדינו  כע"ז ממש  דינו 

מנתק  הש"י, שזולת מופשט בכח שהבטחון לזה

הדבר  את שמעמיד  מהש "י , יותר  האדם את 

גרוע  וזה רח"ל, הש"י תמורת  בו שמאמין המופשט

עי"ז  ושוכחים ממון  לתאות  שנפלו  מאלו יותר 

האמונה  אצלם נשארה במקיף שלכה"פ  מהש"י,

בהש"י.

 é" ä êôéäìå ––––  äùåã÷á  äáùçîä çë øåàéá

ë"òå [ä שהיא הנ"ל, הגויים קלי' לגבי גם מובן 

המחשבה  בכח והבטחון  האמונה

הר "ז  גשמי , דבר ואינו  מופשט דבר  שהוא העצמית

מאמונה  יותר  רח"ל מהש "י  האדם את  מנתק 

כח  את שמעמיד  הגשמי , ידי' ועוצם ב'כוחי 

הש"י, תמורת  וע"ז, אליל ממנו ועושה המחשבה

שאם  האדם של המחשבה כח את  וברא נתן  והש "י 

בהש"י, ידו  על להדבק  כראוי האדם בו  ישתמש 

ע"י יעלה הרי להש "י , ובביטול ובטחון  באמונה

שבמקום  ביותר , הגבוהים לעולמות המחשבה

האדם  וכשדבוק  הוא, שם אדם של שמחשבתו

שהיא  הבריאה לתכלית  זוכה בהש "י  במחשבתו 

מכח  העושה זה לעומת אך הדביקות, מצות

מה  לעצמו  שימשיך  שחשוב עצמי , כח מחשבתו 

קלי ' בחי ' כנ"ל זה הרי מחשבתו, ע"י  שרוצה

ה"י. דקלי ' 'אני' של ע"ז , וקלי ' פרעה וקלי ' הכישוף

להם  שנותן כפי בזה קצת הצלחה איזה ה' נתן (ולגויים

אך והנסיון, הבחירה למען בכישוף, הצלחה איזו הש "י

דבנ"י  ההשפעה שדרך הצלחה, כלל  בזה אין בנ "י אצל 

תפילה  ע"י להש "י, והביטול  הקדושה בדרך  רק  היא

דבר  כל  וישיג  יגיע שעי"ז ית ', בו ובטחון ואמונה

קלי' שהיא דקלי' מישות סולדים בטבעם ובנ "י שבעולם,

שאינה  בתכלית, ע"ז קלי' שונאת  היהודי שנשמת  ע"ז,

פי"ח) בתניא שהאריך  (כמו מהש "י ח"ו להפרד  .רוצה

êéøàäå]דברי וביאר  זה בענין  הרבה עוד 

זה, בענין הר"ן  שבשיחות  רביז"ל

הבעל"ט]. בשבוע הענין בעזה"י  נשלים ואולי

 ñ"àåà éîéîì äñéðëä é" ò óåùéëä ìèáì êøãä

åãáìî ãåò ïéà ––––

êøãäå [åע"י הוא הכישוף  כח לבטל היחידה

כדאי ' למים, הכישוף השלכת 

לאמונה  בחוזק להכנס שיש והכוונה שם, בסיפו"מ

הגמ' וכדברי אוא"ס, מימי  בחי ' דףבאוא"ס , (בחולין

ע"ב) ירא ז שאינו  למכשפה שאמר  חנינא רבי  על

כח  מבטל מלבדו' עוד  ש 'אין  משום ממנה

כח â הכשפים  שמבטל דקדושה כתר  בחי' שהוא ,

הכישוף . דקלי ' דכתר דאחוריים

_________________________

ענוה  לדרכי לזכות  יתברך מהשם הרבה לבקש וצריכין ושלום חס דקטנות במחין להיות  ענוה זה שאין פעמים כמה זה ענין

בחלק ס "א סימן שמעון", רבי "חדי התורה אז ואמר השנה ראש  הגיע  הנ"ל, ענין שאמר אחר בסמוך  כך  אחר גם וכו'. באמת

להם  שאין מחמת מחלוקת עליהם שיש  ויש שם. שכתוב מה ה' באות שם עיין בעצמו, אמונה חסרון ענין הזכיר ושם ראשון,

עכל"ק . וכו'. בעצמן אמונה

מילתיך ג. מסתייעא לא שקולי לה אמר חנינא דרבי כרעיה מתותיה עפרא למישקל מהדרא קא דהות  איתתא ההיא שם, הגמ' ז "ל



שו"ע  מג ביאורי

 øåòôä  íå÷îá  äèîì àöîð ùçðä ùàø

ì" éå [æ מהרמ"ז אי ' שהנה זה, בסעיף  הרמז דזהו 

לתפוש  למשרע"ה הש"י שאמר ומהגר "א

למטה  נמצא הנחש שראש ומבארים בזנבו, הנחש

שראשבפעור הפוך  נחש כצורת היא האדם (ששדרת

העורף, במקום למעלה וזנבו הפעור במקום למטה

ראש ) של תפילין של קשר פחד במקום [ומשרע"ה ,

לו ואמר בפעור , שנמצא בראשו להכניעו  מפרעה

למעלה  במוחו  הנמצא בזנבו  שיתפוס העצה הש"י

במעשה, שלמטה תוקפו במקום בו ילחם שלא היינו 

ג"כ  יתוקן ועי "ז  מהמוחין , אחיזתו ויוציא יתקן  אלא

אח"כ  יתוקנו  שעי "ז  הדעות  תיקון  בבחי ' למטה

המעשים].

-ã"éá ùåîùîä é" ò ––––  óåùéëä 'éì÷  ìåèéá

 ãå'ã  óñå'é

, åððéðòìå [ç הקודם בסעיף  שביארנו כפי 

חיות נתינת יש שביציאה

שם  יש  וע"כ  פרעה, קלי ' שהיא הפעור, לקלי'

בכח  שיתגברו הקלי ' אחיזת בחי ' לכשפים, סכנה

דרכי בחי' בי "ד  למשמש  העצה וע"ז דקלי ', הישות

ודוד יוסף שמלמדים והאמונה (משמושהביטול

מ"ה'-ביטול ) ל 'שם לעשותרמז יש המשמוש ואת ,

דמוחין  דג"ר בביטול השימוש בבחי' בעמידה

מלבדו  עוד  אין דשמו"ע בחי' הביטול  (כמו

קלי 'דבעמידה) להכניע אפשר בכוחה שרק ,

שא"א הכשפים דמוחין, ו"ק  שבבחי' – בישיבה (ולא

דהכישוף ) דקלי' כתר קלי' ידה על  יזכינולבטל והש"י ,

שלא  וטעות  שיבוש  מכל ולהנצל שלימה לאמונה

האמונה  מפשטות  סטיה בשום כלל לסטות 

האמונה  בכח ונזכה לדור, מדור  בידינו המקובלת 

לכל  ולזכות  הקלי' כל להכניע בהש "י  והבטחון

במהרה  שלימה ולגאולה והישועות  הברכות

אמן . בימינו

ד ' סעיף 

àìåéðôìîå çôè  åéøçàì à"ë  åîöò  äìâé

 äéðôìîå çôè äéøçàî  äùàå íééçôè

:íåìë àìå

 ï" åæäì äîùð  íä øåáéãäå  ìå÷ä êéà á"ö

ùé [ àדברי בהקדם פנימיות ע"פ  ההלכה לבאר

ע"ב)האריז "ל יז קול (ע"ח יוצא שמהפה

הז"א של הנשמה בחי ' שהם ונשמה (קול )ודיבור, ,

הנוק ' אי '(דיבור)של מקום בכל הלא קשה, ולכאו ' ,

ואיך  הטבור, מתחת למטה מלובשים שהזו "ן 

האדם  שבראש בפה למעלה שהזו "ן  כאן  אומרים

ישנה  שבראש  ברש "ש כדאי' הוא הרגיל [שהסדר 

החזה, עד  מהגרון  – החכמה וספי' הכתר , ספי '

מקום  על מלובשים וזו"ן הטבור , עד מהחזה וספי'

צריכים  היו  לכאו ' והלא וכנ"ל], ולמטה הטבור 

המלובשים  לאו "א משפיעים והדיבור  הקול להיות 

כן ]. שמכוונים שופר  בכוונת [כמו  שם

 øåáèäî äèîì  íéèùôúî øåáéãäå ìå÷ä

øàéáå [áחכם בתורת  מש"כ  ע"ב ע"פ  א (דף

למטה) התו"ח שהיה מדפי שנראה ,

חילוק  שיש  שם מדבריו והיוצא זו, קושיא לו קשה

החיצוניות  מקיפים)בין  והיינו(בחי' הפנימיות, אל

הרי תיבה מפיו מוציא כשאדם הרי שבחיצוניות

ויורד  לחוץ, ומתפשט ההבל נמשך מלה בכל

של  הפשט וזהו  הטבור , עד למטה ומתפשט

מהטבור , למטה מלובשים דזו "ן  הנ"ל האריז"ל

היוצאים  והדיבור מהקול ואור חיות  מקבלים ומ"מ

נשמת בחי' הם והדיבור שהקול למעלה, מהפה

וכנ"ל העולה הזו"ן מההבל יוצא הקול  שבגשמיות  (וכמו

גם  הפה, דרך ויוצא למעלה ועולה הטבור מתחת

מפה  והדיבור דהקול ההבל שיוצא אחר ברוחניות

_________________________

ע"כ. כתיב. מלבדו עוד אין



לנפשך  חכמה דעה מד

– להזו"ן נשמה בחי' הוא והרי למטה, וחוזר מתפשט

מהטבור) למטה המלובשים – ורוח .נפש

 íðîà אך בחיצוניות, ההתפשטות זה כל

רק  הוא וגרון דחיך יחוד הרי  בפנימיות 

לאו "א  אלא היחוד הולך לא בשופר  ולכן למעלה,

חכמה) כנ"ל,(בחי' הגרון  במקום למעלה המלובשים

המלובשים  להזו"ן חיות  להשפיע למטה יורד  ולא

שנכתבו בקבלה עמוקים דברים הם וכ"ז  למטה,

בר "פ .(שאכמ"ל )כאן

íãàä óåâáå íìåòáù  úåãå÷ðä 'â

äðäå [â בזוה"ק ע"ב)אי ' קפד דף  תצוה ,(פר'

באריז"ל ע"ד )ומובא לז דף ח"ב (ע"ח

בעולם ופתחים נקודות  ג' ג 'שישנם יש  (וכנגדם

קטן) עולם שהוא האדם בגוף  פתח נקודות  נקודת א) ,

שאינו במקום במדבר נמצאת  שהיא התחתון , ג"ע

היינו סתימאה, עילאה אימא נקודת ונקרא ישוב,

נקודת הוא האדם בגוף וכנגדו  עילאה, דאימא יסוד 

סתומה נקודה שהיא אצלינו הטבור , שסתום (כמו

הנ "ל )הכני  ג"ע לפתח יסוד סה – ירושלים נקודת  ב) .

וכנגדו הישוב, שבמקום העולם מרכז  דקדושה,

ישנו זה ולעומת  הק', היסוד נקודת  היא באדם

שיש  והקלי', הפעור  פתח נקודת שהיא ג) נקודה

לאח', היציאה נקודת האדם בגוף וכנגדם להכניעם,

כנ"ל  להכניעם כדי הקלי' אל חיות משפיעים בה

ב'. בסעיף 

æ"ôòå לביהכ "ס הנכנס שהנה דידן, סעיף  יבואר

קלי ' בזה להכניע שצריך  לצרכיו , לצאת 

טיפח  גילוי בחי' שזה הנ"ל, ג' נקודה – פעור

טפחים, ב' דלפניו גילוי בכח רק זה הרי דלאחריו,

בחי ' שהם שלפנים, דהצדיק הק ' הנקודות  ב' שהם

היסוד , דנקודת  וטפח דאמא יסוד דנקודת טפח

להכניע  יכול דלפנים הקדושות ב' דמכח והיינו

באח'. הקלי'

'áì  úåøù÷úää é"ò 'éì÷ä úòðëä ìåòôì  çëä

 é"øàáù íéðô ' éçááù '÷ä úåãå÷ð

 ìùîäå [ã בשם כמ"פ עפמש"כ  בעולם, בזה

זי"ע קנה)הראב"נ מאמר (ביאוה"ל 

קבר  בבחי' הוא בחו"ל רביז"ל ציון  שנקודת 

קלי ' להכניע פעור בית מול הנמצא משרע"ה

רביז"ל )פעור  כמ"ש  ישראל  קדושת גבול  קצה ,(ששם

הק' הנקודות  ב' אל ההתקשרות בכח רק זה אך

קדושת – א' לנקודה התקשרות  היינו שלפנים,

שהוא  דהע"ה, בציון  שהוא דאמא יסוד נקודת

וכמש "כ  ג"ע, פתח סתימאה, דאמא יסוד בחי '

המי אביו בשם שכתב יעקב הבית בשם במקו"א

הפתח  הוא ע"ה המלך  דוד  שציון זי "ע, השילוח

לג"ע  הכניסה ששם המכפלה כדאי 'ãדמערת

נקודת – הב' לנקודה להתקשר  יש וכן  בזוה"ק,

המערבי בכותל שהוא השתיה)היסוד יסוד (ואבן

שבארץ  הק' נקודות  לב' ההתקשרות ומכח העולם,

הטפחים  ב' שבבחי' עיה"ק, ובירושלים ישראל

_________________________

אמצעיתא ד. נקודה בעלמא, נקודין תלת שיש  ע "ב) קפד (שמות הקדוש בזוהר איתא המכפלה שדה יז ), (דף  יעקב הבית  וז"ל

דלתתא  עדן גן איהי טמירא עלאה מאימא דנטלא נקודה איהו דקדושה, סטרא ישובא דכל אמצעיתא ונקודה דעלמא, דחריבו

כל  על שמרמזין וירושלים ישראל ארץ על מורה ישובא וכו', וישובא דחריבו סטרין לכל עלמא בכל באמצעיתא דקיימא

נקודה  שהיא דלתתא ועדן השי"ת , בעבודת  שיעסקו אדם בני שם שאין מישוב היפוך שהוא מדברות על מורה וחריבו העבודות.

פא  (בראשית  הקדוש  בזוהר כדאיתא עדן דגן 'פתחא' הוא המכפילה ומערת מכולם, ומעולה השנים אלו הכולל הוא השלישית 

שבש "ס דוד בית  קברי על מרמז שזה זצללה"ה הגה"ק  אאמו"ר כבוד ואמר וכו', עדן דגן פתחא איהו  תמן דכפילתא במערה ע "א)

ב' הימים (דברי אומר הוא וכן שבנכסים, מעולה עליה, מאי העליה, מן משלם שהניזק  מה ראיה מביא ע"ב) טז קמא (בבבא

נינהו  ומאן שבמשפחה מעולין אצל במעלה אלעזר ר' ואמר דוד בני קברי במעלה ויקברוהו אבותיו עם חזקיה וישכב לב-לג)

עכל"ק , ושלמה, דוד



שו"ע  מהביאורי

אח' שבנקודת הקלי ' להכניע אפשר  שלפניו,

פעור  בית מול שבחו "ל הצדיק  בציון  – שבחו"ל

כנ"ל.

'éì÷ì òéôùäì ãøåéä íöîåöî  ìå÷

øåæçðå [ äבחיצוניות בחי ' שיש לעיל למש "כ

למטה  נמשכים והדיבור שהקול

הרי שם, המלובשים לזו"ן חיות  לתת  הטבור תחת

בבית דיבור איסור  שיש  הידוע ע"פ  להוסיף יש 

לקלי ' ודיבור  דקול מיחוד  להשפיע שאסור הכסא,

בחי ' שיש מצומצם קול בחי' יש אמנם למטה,

ודיבור  קול בחי ' שהוא משם, היוצאת  הנחירה

ואי ' חיותם, כדי  מצומצם חיות להם ליתן  מצומצם

ע"א)בגמ' סב דף  להתרחק (ברכות (כשנפנה שיש 

בחי 'בשדה) שהוא זה, קול חבירו  ישמע שלא

מהנצרך  יותר אחיזה יהא שלא כדי הצניעות ,

זו. בחיות

 úéìëúá úåòéðöä øåîùì àìà ö"à ' ÷åðä ìöà

'éì÷ä íò  úîçåì äæáå

æ"ëå [å('לאח וטפח לפנים לזכר (טפחיים רק  הוא

דלאה הנ"ל, נקודות  ג' לו (יסודשיש

שבטבור) ודרחלדאימא דקדושה), שמשפיע (יסוד  ,

בנקודת הקלי' עם לוחם ומכוחם להם ומתקשר

לפנים  גילוי שום אין  הנוק' אצל משכ "א הפעור.

לא  והיא רחל, בחי' אל מרכבה עצמה היא שהרי 

השפע  מקבלת כבר והיא ללאה, להשפיע צריכה

מכל  לישמר  רק ענינה עיקר וע"כ  הזכר, מצד

יינקו ולא בה יאחזו שלא ינקו  שלא הקלי '. אחיזת 

עם  לוחמת והיא ח"ו , חיותם מכדי  יותר  ממנה

בס"ב  [וכנ"ל בתכלית הצניעות  בשמירת  הקלי'

בקלי'], לוחמים ידה שעל הדרך  היא שהצניעות

שבכתר  העליון לשרשה עולה שבה הצניעות שע"י

הרדל"א במקום ונעלם)– הצנוע ונהיית(מקום ,

להרמת מסייעת ובצניעותה בעלה, עטרת מלכות 

בב"א. ותפארתנו עוזנו  שכינת קרן


