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ָרא ֵאָליו  חֹם ַהּיֹום: 'הַוּיֵ ַתח ָהאֶֹהל ּכְ ב ּפֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יׁשֵ א  ּבְ ָ ׂשּ ַוּיִ
ָרץ ִלְקָראָתם  ְרא ַוּיָ ִבים ָעָליו ַוּיַ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ ֵעיָניו ַוּיַ

חּו ָאְרָצה: ּתַ ׁשְ ַתח ָהאֶֹהל ַוּיִ   ִמּפֶ

  

מילתו אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי ל ,ת החולהלבקר א :וירא אליוופירש"י   

הוא שנתן לו עצה על המילה לפיכך  :באלוני ממרא .היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו

 ,בקש לעמוד אמר לו הקב"ה שב ואני אעמוד ,ישב כתיב :שבוי .נגלה עליו בחלקו

ב) "ם פואתה סימן לבניך שעתיד אני להתיצב בעדת הדיינין והן יושבין שנא' (תהלי

  עכ"ל. ,אלהים נצב בעדת אל

  

"ר דינים המסייעים להיחודא.  "ס ש"ך ופ   ענר אשכול וממרא ה

וא שממרא נתן לאברהם אבינו ע"ה עצה על המילה, וכי איזה עצה ה צריך להבין מה  

ועי' במפרשים  היה צריך אברהם אבינו שהוצרך להגיע לממרא שיתן לו עצה לזה.

, וצריך להבין פנימיות הענין אשנתן לו ממרא שכתבו כו"כ פירושים מהו העצה

  שהוצרך לקבל עצות מממרא. 

שנתאוה הקב"ה  בוהנה תכלית הבריאה הוא כמ"ש חז"ל (מד' תנחומא נשא פט"ז)  

דף א' סע"ב, ודף ט"ו ע"ב וע"ג, ט"ז ואיתא במבוא שערים ( ,להיות לו דירה בתחתונים

                                                 
 ,פירש"י הוא שנתן לו עצה על המילה ,וירא באלוני ממרא עי' דעת זקנים מבעלי התוספות וז"ל: א

איך שאל עצה  ,ולא שאל עצה ,ותימה וכי אדם חשוב וצדיק כאברהם ונתנסה בעשר נסיונות ועמד בכולן
אלא אם יעשה בצנעה או  ,קב"ה. וי"ל שחס ושלום שישאל עצה אם ימול אם לאועל המילה שצוהו ה

בעצם 'והיינו דכתיב  ,כדי שיראו העולם וימולו אחריו ,וממרא נתן לו עצה לעשותה בפרהסיא ,בפרהסיא
 בר אחרדוכו'. ששאל לו עצה מאיזה מקום ימול  בר אחרצומו של יום. דיבע ',היום הזה נימול אברהם

הלך אצל ענר ואשכול לשאול מה יעשה על אנשי ביתו שאינן רוצין  ,ב"ה למול כל אנשי ביתוכשצוה הק
 ,ונתן לו עצה שימול עצמו וישמעאל בנו תחלה ,הלך אצל ממרא ,ולא ידעו מה להשיב לו ,להמול

והדר כתיב וכל  ',בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו'וכן עשה  ,וכשיראו כן אז יקבלו להמול
, לסוף נמול כדאיתא באגדה ,מולו אתו. ואי קשיא ממרא שנתן לו עצה מדוע לא מל עצמוישי ביתו נאנ

  עכ"ל. 
ולפי מה שיבואר להלן בפנימיות הענין שהעצה דממרא היה בסוד תיקון הגבורות שבנה"י, ולהסיר 

ריך להשפיע הסיגים משם, והוא ענין תיקון עניני קדושה אצל האדם עצמו ואצל כל הנלוים אליו, שצ
לבני ביתו ולסובבים אותו לתקן עניני הקדושה וכו', הרי הוא ממש מעין פי' הראשונים שהעצה היתה 

  למול בפרהסיא ולפרסם ענין הברית וכן להשפיע על כל בני ביתו וכו'. 
דבר שהיה  "ויהי"ורבי שמעון אומר כל מקום שהוא אומר וכו',  ביום כלות משה וז"ל המדרש שם: ויהיב
אמר  ."באתי לגני אחותי כלה") ה' א' ה"ש(ש ה שאמר הכתובז ,פסק להרבה ימים וחזר לכמות שהיהנ



ד 

 .והם דברים עמוקים מן הסיגים, נת אצילות העולמות היה לברר העולמותושכו ג)ע"א

דהיינו שמתבררים  ,שוב המוחין יםתבררכמה ובינה משבכל יחוד ח דאריז"לואיתא ב

 ,בסוד כולם בחכמה אתברירוהסיגים מאותם המוחין כפי ערך בחי' אותה מדרגה, 

, ואח"כ חוזרים להתברר כפי המדרגה השניה, ונדחים הסיגים כפי ודוחה הסיגים למטה

  .למטה, וכך מתבררים והולכים כל המדרגות ערכה יותר

ספר ( וביאר האריז"ל ,והנה היה לאברהם ג' חברים שהם ענר אשכול וממרא  

וריבוע גי' שד"י ל "ואשכו .וה"ס ש"ך דינים ,דענ"ר גי' ש"ך ה)הליקוטים וירא סי' י"ח

                                                                                                                   
"ה את העולם נתאוה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש רבי שמואל בר נחמן  בשעה שברא הקב

ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל  ,ואמר לו מכל עץ הגן אכול תאכל ,ברא את האדם וצוה אותו ,בעליונים
אמר ליה הקב"ה כך הייתי מתאוה שיהא לי דירה בתחתונים כמו שיש לי  ,ועבר על צוויו ,נוממ

מנין  ,לק הקב"ה שכינתו לרקיע הראשוןימיד ס ,ודבר אחד צויתי אותך ולא שמרת אותו ,בעליונים
 עמד ,לק שכינתו לרקיע הראשוןיכיון שעברו על הצווי ס ,דכתיב וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן

אמר הקב"ה  ,פקודי סי' ו')שם פרשת לק שכינתו לרקיע שני כו' (כדאיתא לעיל יקין והרג להבל מיד ס
פל את כל הדורות הראשונים ימה עשה ק ,ועד עכשיו יש רשעים לעמוד בה ,שבעה רקיעים בראתי

ירד הקב"ה מן רקיע שביעי  ,כיון שהעמיד אברהם סיגל מעשים טובים ,והעמיד אברהם ,הרשעים
עמד משה והורידה לארץ שנאמר  ,ירד מששי לחמישי כו' ,עמד יצחק ופשט צוארו על גבי המזבח ,ששיל

, עכ"ל. ועי' ע"ח אימתי כשהוקם המשכן ,וכתיב באתי לגני אחותי כלה ,סיניהר ט) וירד ה' על "(שמות י
  עד משה רבינו ע"ה.וחזרתה על ידי ז' צדיקים  ,ענין סילוק השכינה ז' רקיעיםסוד שער ל"ו פ"ב בביאור 

וז"ל מבו"ש שם (דף ט"ו ע"ג): היות כוונתו יתברך לברוא עולם הזה שיש בו שכר ועונש, וזה אי ג
היא מדת הרע להפרע מן הרשעים. והנה הרע זה הוא שורש הסיגים  –אפשר אם לא על ידי קוסטינר 

די שיתגלו הסיגים והקלי' והשמרים של הגבורות והדינין בסוד "מקום המשפט שמה הרשע", והבן זה. וכ
אי אפשר רק על ידי השתלשלות עולמות, ובתכליתם יתבררו הסיגים ויצאו בפועל, אשר כל זה היה על 
ידי מיתת אלו המלכים אשר כולם הם דינים תקיפים הנקראין שם ב"ן שהם הגבורות כנ"ל וכו', והענין 

, ואח"כ 'בראשית ברא אלקים'וכמש"ה כי אלו השבעה מלכים הם בחינת הגבורות שיצאו בעולם תחילה 
כדי שיוכל העולם להתקיים ולא יחזור לתהו ובהו  ',ביום עשות הוי"ה אלקים'שיתף עמו מידת הרחמים 

  .ועי"ש בהמשך כל הענין ,וכו'
כי  ,להוציא ולעשות בחי' קליפות החיצונים ההי ההכוונ תכי תכליוז"ל:  'וע"ע ע"ח שער המלכים פרק ה

וע"כ יצאו  ,לם לתת שכר טוב לצדיקים ולהעניש לרשעים שהיה עתיד לברוא אח"כהם צריכות בעו
ושבירתן זו היא  ,כדי שהכלים שלהם לא יוכלו לסבול את האור וישברו ,הנקודות הנ"ל בלתי תיקון

 ,כאשר היה בדעתו יתברך ,הם הטומאות ,כי אז נתבררו הזוהמא והסיגים שבהם ונעשו קליפות ,טהרתן
אך לא הובררה הקדושה לגמרי  ,והקדושה שבאותן כלים נתעלו למעלה ע"י התיקון ,תקנםואח"כ חזר ל
  .ל"וכו', עכ כמ"ש בע"ה

  ועי' היטב הקדמת רחה"נ דף ג' סע"ג וע"ד.  עי' ע"ח שער ט"ל פרק א' ועי' מבו"ש הנ"ל דף ט"ו ע"ד. ד
גי' פ"ר. ובזה תבין סוד דע כי גבורות הנקבה הם אותיות מנצפ"ך, שהם ב וז"ל ספר הליקוטים שם:ה

"רשהוא סוד הגבורות, שעולה כמנין  א"ממרעמוק, והוא כי מי שנתן עצה לאברהם לימול, היה  ע"ה,  פ
שהם הגבורות אשר מבקשים הזווג והמיתוק. ובהיות אברהם ערל אי אפשר להזדווג, כי החסד עילאה 

  כשמתגלה בפום אמה כשמגיע לערלה מסתלק, לזה נתן לו עצה שימול.
"רוהוא, כי ג' רעים היו לאברהם, והם ענר אשכול וממרא.  כמנין  ש"ךהם הגבורות של זעיר, והם  ענ

"לענ"ר.  "יהוא יסוד שנקרא  אשכו "הומוריד החסדים שהם בתוך  שד של אימא, שריבוע אהי"ה  אהי
"םעולה  "יכמו שידעת, א"כ  ד "ם ו שד "לעולה בגי' ד שד"י . וזהו הזן ומפרנס לכל, ולזה נק' אשכו

ארנו באימא. שכמו שיש יסוד, שהוא זווג חיצון המזווג וזן את הכל כמו שבישהיא הבחינה החיצונה של 



ה 

וממר"א גי' פ"ר  .(ר"ל היחוד דחיות העולמות) ,היחוד החיצוןבחי' שהוא  ,אהי"ה

לעורר היחוד הפנימי, ולכן ממרא היה החשוב ביותר והם הגבורות שצריכים  .דינים

ולכן הוא נתן עצה על  כי הוא היה בסוד הפ"ר גבורות שלצורך היחוד. ,מהג' חברים

  והם דברים עמוקים. הפנימי, המילה שמרמז על סוד היחוד 

  

"י ולדחות הגבורוב.  ת מצות ברית מילה הוא לטהר הסיגים מן הנה
  למקומם הראוי

)  ח"ג פרק מ"ט(מורה נבוכים דהנה כתב הרמב"ם  ,והנוגע לעבודת ה' מכל זה הוא  

וכמ"ש בזוה"ק על ידי כריתת הערלה, הוא להתיש כח התאוה שבטעם מצות מילה 

ולמה  ,מהולהאדם לד והיה אפשר לכתחילה שיולכאורה ו ,שצריך לכבוש הערלה

אלא שהקב"ה  .וקא על ידי מעשה האדםוה דעשה המיליולד ערל ושיוהוצרך האדם לה

 ,דבאמת לית אתר פנוי מיניה .שהם כח הגבורות ,רוצה שיבררו הסיגים ויורידום למטה

וכמ"ש  ,אלא שאין להם להתערב עם הקדושה ,והסיגים יהיה להם גם תיקון לבסוף

ואינם  ,וכאשר מורידים הגבורות למטה למטה ,(דף צ"ב ע"ב ושם ע"ד) התורת חכם

אבל יכולים ממקומם למטה לעשות  .אלא שהם בחוץ ,ערבים ביחוד העליוןמת

דכל דבר יש לו תפקיד לסייע בשלמות  ,התעוררות כאשר מזדככים ונכללים בקדושה

רק צריך לדחות את הגבורות למטה למטה שיהיה במקומו מבחוץ  ,היחוד העליון

ים הנכונים שהעליון כאשר נעשים בתיקונ ,ויסייעו להקדושה בבחי' גבורות קדושות

ואז יכולים  ,דהיינו שהחיצוניות מכבד את הפנימיות ,הוא עליון והתחתון הוא תחתון

אך לא שיתערב  ,לכל דבר יש תפקיד כי ,להיות קשורים עם הפנימיות ולסייע בעדם

  ח"ו התחתון בהעליון.

  

                                                                                                                   
לאימא שני מיני זווגים, כך יש לזו"ן שני מיני זווגים, והם הגבורות של יסוד כמ"ש רז"ל שדי שאמר 

ועוד אמר שדי שודד  ,והוא נותן כח ומדה בגבורות, לפי שהחסדים מתפשטים לאין תכלית ,לעולמו די
לזה לא נתנו  ,המערכות, והוא ע"י הגבורות. ואלו השנים שהם ענר ואשכול אינם מתמתקים ע"י הזווג

כי כל עוד  ,נתן לו עצה ,עצה לימול כי אין להם בזה תועלת, אבל ממרא שעיקר המתקתו עי"ז הזווג
לומר  ,וירא אליו ה': לימול. וז"ששהיה ערל היה מסתלק ממנו החסד ולא היה מתמתק, ולכן נתן לו עצה 

בסיבת המילה שמל, נתגלה לו השכינה לקבל החסדים. ובמה  השעתה שנתגלה החסד בפומא דאמ
ופירוש אילון הוא תוקף, וזהו שנתגלה אליו בתוקף הגבורות, שהם ממר"א שעולים  'באלוני'נתגלה, 

 , עכ"ל., לימתק ע"י הזווגרשנופ"ר כמו שפי



ו 

אסור לערב חלילה הגבורות החיצוניות בפנימיות הקדושה על ידי ג. 
  שלא לשמה

א מתערבים הגבורות החיצוניות בתוך הקדושה הרי זה סוד בחלילה וחלילה דהנה אם   

שהוא  ,והוא פגם נורא שאין כדוגמתו, ושהגבורות מתערבים ביחודח"ו, נחש על חוה 

שהוא כל ההסתרה שבעולם, ועל זה אנו מצפים שיתוקן חטא  ,חטא אדם הראשוןענין 

אדם לומד שלא לשמה ומתערב זה כאשר הגון כוענינו הוא אדה"ר ויבוא משיח צדקנו. 

ולא כמו השלא לשמה של הצדיקים שהם מתלבשים בלבושים של  .בתוך הלימוד ח"ו

דהיינו  ,שהוא ענין שלא לשמה בקדושהבחיצוניות לטעם ידוע, שלא לשמה 

שמשתמשים עם השלא לשמה בבחי' לבוש חיצון בלבד כדי להעלים מדרגתם וכד', אך 

באמת שלא אצל האדם אבל ח"ו אם מתערב  .ו לשמים לגמרי ממשבפנימיות הם כל

 .סוד בא נחש על חוההוא פגם נורא ב ,בעבודת ה'לשמה בפנימיות לימוד התורה או 

אלא הצדיקים כל  .שלא לשמהם חלילה לעשות קדושים יחודיםהעסק בוכמו כן 

כולו לכבודו וכן לימוד התורה צריך להיות  ,היחודים שעושים הם כולו לכבודו ית"ש

  ית'.

  

הצדיקים משתמשים בשלא לשמה בחיצוניות בלבד להיות לבוש ד. 
  ושמירה להלשמה

דמתוך לשמה  שלאאדם בתורה לעולם יעסוק ) סוטה כ"ב ע"ב(ומה שאמרו חז"ל   

 ,בחיצוניותשמשתמש עם השלא לשמה כתוב בספרים דהיינו שלא לשמה בא לשמה, 

אבל לא ח"ו שמתערב באמת  ,שלא לשמה שמסתיר עצמו מן החיצונים עם לבוש של

הוא מטייל באמת כי  ,כי הצדיק צריך שמירה גדולה בכל עתבפנימיות העבודה. 

 ,פשוטנראה ככל אדם  הוא וכאשר מתהלך בזה העולם ,בכל עת בעולמות העליונים

ולכן  שלא יכירו במדרגתו הנפלאה, צריך שמירה גדולה כי הוא ,הוא השמירה אליוזו

וסודו  ,, אך כל זה הוא רק בחיצוניות לגמריתנהגים בחיצוניות שלא לשמההצדיקים מ

, בחיצוניות בלבד עם הגבורות (שהם בחי' השלא לשמה) למטה במקומם תלבשהוא שמ

   שעולים הגבורות ונכללים בתוך הקדושה עצמו ח"ו.  באופן לא אך 

                                                 
ועי' בלשם ספר  .פ"ז, ועי' שער מאמרי רשב"י דף מ"א ע"ג וע"ד ושם דף מ"ב ע"א עי' ע"ח שער ל"ב ו

ועי' היטב ים החכמה תשס"ט עמ' תרס"ב במאמר  .עד דף מ' ע"א ,הכללים כלל ט' ענף י"ד דף ט"ל ע"א
  ושם אות ד' ה' ו'.  ,דחיית המוחין דקטנות



ז 

הצדיקים הגדולים יכולים להשתמש עם השלא לשמה שהם ה. 
  שלמטה לסייע בהיחוד מבחוץהגבורות 

רק בסוד ואמנם יש מדרגה יותר גדולה מזה בבחי' השלא לשמה של הצדיקים שאינו   

אלא משתמש בהם ממש, והוא כאשר  התלבשות חיצונית בעלמא כדי להסתתר בזה,

זוכה הצדיק ומצליח להמתיק הדינים לגמרי עד הסוף, ולהסיר מהם כל הסיגים עד 

גמרי, יכול להשתמש עמהם ממש כפי תיקונם וענינם שנעשים גבורות קדושות ל

כאשר הגבורות עומדות אלא לסייע על ידם להלשמה. ואמנם אין זה ו ,במקומם

סוד אלקים קדושים כאשר הם , ואז הם בלו בקדושהובמקומם ומזכך אותם להיות כ

כח היחוד לעלות הצדיק כי על ידם מקבל  ,מסייעים להיחודואז הם  ,הנכוןבמקומם 

יכול  ,דכפי שיכול לרדת ולהשתמש עם גבורות יותר תחתונות ,מעלה מעלה יותרל

  .מכל המדרגותהסיגים כל צריך לברר לעלות יותר וליחד יותר, ו

הוא בסוד המלכות הקדוש, כי המלכות  ,וענין השתמשות עם השלא לשמה בקדושה  

חיילות  הםל בי"ע , וכ"מלכותך מלכות כל העולמים"מתפשטת באמת בכל בי"ע בסוד 

, וכל בחי' הדינים דש"ך ופ"ר הם בסוד הגבורות שהם מ"ה וב"ן דב"ן, זהמלכות וכליה

, והם סוד ענר אשכול וממרא שהם חשהם היצרים שנעשים כולם כלים לסייע להיחוד

והפ"ר  ,הם סוד הגבורות דב"ן דב"ן(שהוא ענ"ר) ש"ך ופ"ר דינים, דהש"ך דינים 

 ל ה"ס היחוד החיצון"גבורות דב"ן דמ"ה, ואשכוסוד ההם (שהוא ממר"א) דינים 

אך , אשר כל ענינים אלו הם לבושים ושמירה על היחוד, (שהוא שד"י וריבוע אהי"ה)

 ,יהיה עליון והתחתון תחתוןשהעליון כה להיות במקומה הנכון, צריבחינה ובחינה כל 

כי הקדושה  ,כי כל הבלבול שהוא היפך הקדושה נעשה מזה ,עליוןיהיה התחתון שולא 

ואז מתגלה הקדושה  .שהעליון למעלה והתחתון למטה ,צריכה להיות בסדר אמיתי

, האמיתית של הצדיק אמת יחיד במעלה, כאשר כל דבר במקומו הנכון ובסדר אמיתי

  .ומשתמש עם כל המדרגות לשלמות היחוד

  

  

 

                                                 
ג' עולמות בי"ע וכו', ועי' רחובות הנהר עי' ע"ח שער מ"ד פרק א' דהכלים של המלכות מתפשטים בכל  ז

 דף ה' ריש ע"ד.
 עי' היטב תומר דבורה פרק ו'. ח



ח 

  ירעיקר קדושת ישראל להבדל מן הגוים וממעשיהם לגמו. 

ואפי' הגוים  ,סגולה מכל העמים םאל שהקב"ה בחר בם שהיקר קדושת ישרע וזהו  

במקומם צריכים להיות אבל הם  ,לצורך ישראלבאמת רק הוא  ,שיש להם איזה תכלית

לבחי' הגויים, בסוד ענר אשכול כי על ידי שהגוי בטל ליהודי נעשה איזה תיקון  ,למטה

 ,במקומם הנכוןוממרא שהם הגבורות המסייעים להקדושה, אבל הם צריכים לעמוד 

ישראל כלל הוא תכלית הבריאה עיקר ולא להתערב ולעלות למעלה ממקומם, ו

ומשתמשים בכל דבר  ,מכל בחי' דומם צומח חי ומדבר ,שמגלים יחודו ית' בעולם

שלא כמו שמברכים ו עצמם, שום שייכות עם הגויםלתכלית הקדושה, ואין לישראל 

מוטל עליהם לעשות כו''כ דברים לצורך א שאל ,בחוץלגמרי הם עומדים , כי עשני גוי

וצריכים  ,עמהםאך לנו אין שום שייכות  ,כראוי שיוכלו לעבוד את ה'כדי  ישראל

ואין לנו שום  ,אנחנו שונאים ומואסים ברע ומה שהם אוהבים ,להבדל מהם לגמרי

וכל מה שהם עושים שאינו שייך לגילוי  ,שייכות חלילה וחלילה לכל הרע וכל הקלי'

אלא אנו  אין לנו שום רצון לזה ושום שייכות לזה, ,אינו בהדיא מגלה אלקותו ,לקותא

  .ואין אנו סובלים שום דבר מהם כלל וכלל ,מואסים בזה בתכלית

  

קדושת הברית נמשך על האדם כל ימי חייו וצריך לשמוח עמו ז. 
  ולשמרו כראוי

 ,בשעת הבריתעם אחת פואינו רק  ,הברית מילהקדושת האיש הישראלי הוא כי באמת   

כמו  , וצריך לשמוח בכל יום עם הברית מילה,אלא הוא מלוה את האדם כל ימי חייו

אף בבית המרחץ  ששמח בכל עת בברית מילה ',שש אנכי על אמרתך'שאמר דוד המלך 

ואפילו כאשר אין  .)מנחות מ"ג ע"ב(כדאיתא בגמ' ו ,שלא היה עליו שום מצוה אחרת

כי זה  ,הבית ישראל) אמרמוח בקדושת הברית מילה (כמו שיש לו לש ,לאדם כלום

קדושת המילה הטבוע  עניןשהוא  ,קדושת איש הישראליוהוא עיקר  ,יו בכל עתנמשך על

וצריכים לשמוח בקדושת איש הישראלי שהוא מהול ונבדל מכל  ,עת בגוף האדם בכל

ברית מילה הוא כי ה ,והוא הנקודה הראשונה שמכניס את האדם לכל הקדושות ,הגוים

  .הפתח לכל הקדושות על ידי התבדלות מכל עניני הגוים

  

  



ט 

המעשה הוא העיקר וצריך לתקן בפועל המעשים שלו ושל כל ח. 
  הנלוים אליו

כי  ,אלא המעשה הוא העיקר ,ודבר זה אין צריך להיות רק דיבורים בעלמא

כל את אוג לזרוק לדו ,צריך בכל יום ויום להשגיח עליו ועל משפחתו ועל הנלוים אליו

למען וכתיב '(ישעי' נ"ח ב'),  'ואותי יום יום ידרשוןוכמ"ש ' ,הקליפות וכל עניני הגוים

כי צריך שוב ושוב לדרוש  .)בראשית י"ח י"ט( 'אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו

ולגרש כל הדינים והקלי'  ,לזכך הגבורותוולברר הסיגים  ,ולהסיר ולזרוק הקלי'

וזהו תכלית הבריאה  בכל עת שוב ושוב, ים להתערב בנשמות ישראלהנאחזים ורוצ

גרש את האמה "כמ"ש כי צריך לגרש לגמרי הקלי'  ,ולא דבר קטן הוא ,לגרש הקלי'

), ואין זה דבר בראשית כ"א י'( "הזאת כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק

הגבורות למטה וכאשר מעמידים  .הוא תכלית הבריאהצריך לדעת שז אלא ,קטן

אך אין להם להתערב כי  ,הרי הם משמשים ומועילים למה שנצרך מהם ,במקומם הנכון

כאשר הם במקומם יש להם  רקו ,ואין לנו שום שייכות להםהוא זה בכלל ישראל, 

לל אך חלילה וחלילה אסור לתת להם להתערב כ ,איזה תיקונים לפי ענינם ותפקידם

ולברר שוב ושוב שלא ן צריך בכל יום ויום לחפש בגבולות הקדושה ח"ו. ולכוכלל 

ומנסה להכנס לתוך חוזרת ובאה בכל עת כי היא במחנה ישראל, תהיה כניסה לקלי' 

ולזרוק הקלי' שלא יתערבו  ,לברר בכל עת את הדיניםלהתחזק מאד ווצריך הקדושה, 

  .ולזרוק הגוים שלא יתערבו עם ישראל ,בקדושה

  

ילא לתתא וצריך לדחות את הגבורות קדושת הנבואה נשפעת מעט. 
"י ולטהר מהם כל הסיגים   עד הנה

, חב"דלמעלה ראש שהוא מדריגת המתחילה מקדושת הנבואה צריך לדעת שו

 ,לחשוב מחשבות טהורותהמוחין שהוא זיכוך  ,וצריך תחילה לזכך את החב"ד

גבורות ה אתלדחות עי"כ וולהתבונן רק בעניני גילוי אלקות ית"ש ולא בשום דבר זר, 

 ,ושוב לזכך החג"ת שהוא הלב והמדות שלא לרצות שום דבר זר ,שהם המדות ת"לחג

וכל  ,י"עד הנה ת הגבורותאולשעבד את לבו ומדותיו לעבודת הי"ת בלבד, ואז דוחה 

למטה למקום עד שיורדים  ,הגבורות יותר למטהאת דוחים  ,מדרגה שמזככים אותה

וכן  (שהוא בחי' תיקון הנה"י) עשים בפועלואז צריך לתקן ולזכך את המ ,י"נהה

להשגיח על בניו ותלמידיו והנלוים אליו שיתקנו גם הם מעשיהם, אשר כל זה הוא 

  תיקון הנה"י.



י 

שהוא סוד בעקבתא דמשיחא  הרי שעתה ,בערך כללות הדורותוהנה 

עתה עיקר העבודה נמצא ששהם בחי' הנה"י שנתקנים עתה בסוף הגלות,  ,העקביים

ולזכך את מדריגת הנה"י, וזהו העבודה לפני למטה למטה לדחות הגבורות הוא ן והתיקו

לזרוק הקלי' שהם הגבורות הטמאות הנכללים במקום הנה"י, והוא ענין  ,ביאת המשיח

 השפעת האדם על בנים ותלמידים שהם בחי' נה"י, כי אפי' שאדם כבר זיכך המוחין

והוא עצמו אין לו שייכות החג"ת) (שהם ואפי' שכבר זיכך המדות  (שהם החב"ד),

ולכן צריך  ,שהם האנשים הנלוים אליו ,מ"מ עדיין נאחזים הקלי' בנה"י ,לאותם קלי'

כי בזה תלוי עתה עיקר  ,להוכיח ולהשפיע על הסובבים אותו שיזרקו הקלי' לגמרי

וכל אדם  ,לזכך ולדחות הגבורות מהנה"יולכן צריך עתה ביתר שאת  .תיקון העולם

כי אפי' כאשר המוחין  ,כי בזה תלוי שפע הנבואה ,להשפיע לגרש הקלי' מהנה"יצריך 

  .ם מעורבים הגבורות בנה"י הרי זה מעכב הנבואה, מ"מ אוהמדות נקיים ומזוככים

  

דה יכולים לזכות לנבואה התלויה יעל ידי מיתוק הגבורות בסוד העקי. 
"י   בנה

מבאר  ,בינו ע"השהיה לאברהם אהוא הנסיון העשירי שדה יהעק והנה

(שהם בחי' אברהם בחסדים (שהם בחי' יצחק) הוא מיתוק הגבורות  ושסוד טהאריז"ל

ולהבין בראשונה צריך לדעת אך  שעוקד את יצחק), והוא ענין עמוק ויסוד עמוק מאד.

ולהשפיע על  ,לתקן הנה"י ולעמוד על המשמר בעניני קדושההוא שהעיקר  ,תבפשיטו

ולגרש הגבורות והסיגים הנאחזים  ,לתקן עניני קדושהכל אדם שיש עליו השפעה 

שה"ס וירא אליו ה'  ,ועי"כ יכולים להמשיך שפע נבואה התלוי בבחי' הנה"י .בנה"י

(וירא צ"ז ע"א  נבואה כדאיתא בזוה"קבמראות השבזה נתפרש סוד ג' דרגין  ,וגו'

הנה עתה ו .זכה לראיה אלקית ולשפע נבואהשהוא על ידי המילה , ובמדרש הנעלם)

אך אינו  שיתגלה אור הנבואה,כבר רוצה הקב"ה  ,בדור הזה הקרוב מאד אל הגאולה

יהיה ח"ו ערלה על  שלא ,יכול להתגלות רק עם תיקון המילה שהוא תיקון הנה"י

  ונעלם. שפע הנבואה חוזראשר אז  ,הברית

  

                                                 
דה, ידה שסידר בקיצור כל כוונת העקיעי' היטב סידור הרש"ש בתפלת שחרית באמירת פרשת העק ט

ויסודו הוא ענין החסדים המגולים היורדים למתק הגבורות כפי הסדר המבואר בע"ח שער כ"ה פ"ב 
  מ. ובכ"



יא 

כל ההצלחה בתורה ובעבודת ה' תלויה בגירוש הקלי' הנאחזים יא. 
  שי ביתובאדם ובאנ

צריך  ,הקלי' הנוראות כהיום הזה עם כל הכלים הטמאים של הקלי'ולכן 

איך יכול אדם להיות לו שייכות עם בורא כל להתרחק מהם מאד כבורח מן האש, כי 

ואם  .אם אינו מנקה בחי' הנה"י מן הקלי' ,העולמים ולהצליח משהו בתורה ובעבודת ה'

אלוקי שהוא בחי' שפע ל לזכות לשפע שלא יכופשיטא כלים הללו, יש לו בעצמו 

אך אפי' אם מבחי'  .מקולקלים אצלושהוא המדות שלו אף החג"ת דהרי  ,ההנבוא

מ"מ בבחי' , דהיינו שאצלו עצמו הוא נקי ,כבר דחה הסיגים שלו שהם החג"תהמדות 

הרי זה מעכב אותו משפע  ,הנה"י שהוא האנשים הקשורים עמו שיכול להשפיע עליהם

שיסיר מעצמו את הכלים הללו ויתרחק  אינו משפיע ומוכיח את חבירו הנבואה אם

  מדרכי הגויים.

אז קול התוכחה שהוא בחי' ש ,בדרכי נועם ואמנם דרך התוכחה צריך להיות

וצריך לחזור (עי' לקו"מ תנינא תורה ח'),  ,ממתיק את הגבורות על ידי התוכחהחסד 

 ,להסיר הכלים המשחיתים הללואליו  ולפעול על הקרובים ישוב ושוב ולהוכיח באהבה

שהם כנגד  ,גוי שלא עשני עבד ושלא עשני אשה ולטהר את ישראל בבחי' שלא עשני

  . כידוע ג' עולמות בי"עהקלי' שב

  

ודחיית עיקר ההכנה לגאולה הוא על ידי התפשטות השפע יב. 
"יהגבורות      עד הנה

פי'  ".רעב בארץ ויהי בימי שפוט השופטים ויהי"כתיב במגלת רות והנה 

שכבר תהיה  ,היה לה השתוקקות שהוא בחי' רעב(שהוא בחי' 'ארץ') דהשכינה הק' 

 ,ילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואבאז נאמר: ווהגאולה וביאת משיח צידקנו, 

ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וכליון  הוא ואשתו ושני בניו:

(זוה"ח רות) . וכתב בזוה"ק או שדי מואב ויהיו שםוויב ,יהודהאפרתים מבית לחם 

עפ"י בפי' מגלת רות  יאמבואר בספה"קו .ונעמי סוד הבינה ,דאלימלך ה"ס החכמה

ואח"כ  ,חסד וגבורההם חכמה ונעמי בינה ומחלון וכליון הוא דאלימלך  ,הזוה"ק

                                                 
  עי' לקו"מ תנינא תורה ח'. י
בפי' מגלת רות המיוחס לאריז"ל הנדפס בסוף ספר שער היחודים בשם ספר צדיק יסוד עולם, עי"ש  יא

 באריכות כל הענין. 



יב 

ה" לצורך "מבית לחם יהוד ,שהוא התפשטות השפע למטה ,"אפרתים" מלשון פרי

 ,גבורהמבינה לונעמי  ,חסדמחכמה לתפשט בחי' אלימלך ההמלכות הנק' יהודה. פי' ש

  .ואז מתחיל כל ההכנה לגאולה ,נצח והודהתפשט לוכליון התפשט לתפארת,  ומחלון

דוחה הגבורות  ,הענין הוא דהתפשטות השפע מחב"ד לחג"ת ומחג"ת לנה"יו

 .ובזה נשלם התיקון ,ואז צריך לתקן הנה"י ,והדינים למטה עד שיורדים למקום הנה"י

ועיקר העבודה עתה הוא  ,י"באחרית הימים שהגבורות כבר ירדו עד הנהוזהו עתה 

דה שהוא מיתוק יבסוד העקוהוא  למטה למטה, במקום זההקדושות  הגבורות מתקל

   .בחסדים כמו שביאר האריז"להגבורות 

  

"י צריך להזהריג.  ביתר שאת לעשות כל  כאשר נדחו הגבורות עד הנה
  מעשיו לשמה 

הדין ברחמים, ר"ל בחי' הגבול היה דקודם הבריאה היה מעורב  ,והנקודה היא

והקב"ה רצה , בהעלמה גמורה בבחי' מציאות שאינה במציאות ,נכלל לגמרי בבלי גבול

דעצם מה שאינו על הסדר הוא  .ויהיה על הסדר ,שהוא בחי' הגבול ,שיתגלה בחי' הדין

ורק הקדושה של  ,למטהממתיקים הדין וזורקים הסיגים אבל כאשר  ,הדינים התגברות

נעשה כל הגבורות על אז ווחיצוניות הדין נדחה ונשאר למטה,  ,הדין נכללת למעלה

דברים  וכל זה הם .הוא שלמות התיקוןו ,הנכון לעמוד כל דבר במקומו הראוי הסדר

   .עמוקים

כנס לעבודת את ה' ולתקן כל יך להשהאדם צרי ,אך באופן פשוט הביאור הוא

וצריך לזכך  ,שהוא כל הפעולות למעשה שצריכים להיות קודש ,הקומה עד הנה"י

דהיינו שיעשה כל מעשיו לשמה, ולא לומר שכיון שאמרו חז"ל לעולם יעסוק  ,אותם

ענין לכתוב ספרים לכן יש  ,אדם בתורה שלא לשמה דמתוך שלא לשמה בא לשמה

שעל זה וחושב האדם  .ושלא לשמהישות  הםשיש בשאר ענינים או ולומר שיעורים 

הוא זה  הנה כלד .מתוך שלא לשמה בא לשמהכי וכו' נאמר לעולם יעסוק שלא לשמה 

ואז משתמש עמהם תחילה  ,ן למעלה במקום החב"ד והחג"תיהגבורות עדיכאשר אמת 

 .לשמה ומתוך שלא לשמה בא ,עד שדוחה את הסיגים למטה ,באופן של שלא לשמה

שלא לעשות צריך להזהר מאד  ,נה"ימקום ההגיעו לנדחו וכבר אבל כאשר הגבורות 

לעשות הכל רק לשמה בלתי צריך  ,אלא כל פעולה שעושה ,שום פעולה שלא לשמה

  .ה' לבדול



יג 

 ,וצריך לדחות הגבורות למטה למטה ולהשתמש עמהם רק בחיצוניות הגמור

יהיה רק שהוא דהיינו  ,אל הלשמה בתורת לבוש קדושנעשה שלא לשמה אופן שהב

יכול להשתמש  ,הם במקומם למטה למטההגבורות דכאשר בחי' שמירה מבחוץ, ב

אך לא לערב אותם כי הוא זה בפנימיות  ,עמהם לפעמים בסוד לבושים בחיצוניות

  ., כי זה מעכב התפשטות אור הנבואה בפועלהקדושה

נמתקו הדינים של כאשר  , דהיינודייקאא "ולכן וירא אליו ה' באלוני ממר

ועל ידי  ,וכן הדינים דענ"ר ואשכו"ל שהם הש"ך דינים ,בחי' ממר"א שהם הפ"ר דינים

יכול להגיע למראה הנבואה בסוד וירא  ,דהיבסוד העקשנמתקו הגבורות דש"ך ופ"ר 

ושלא יהיה לו שום  ,כי צריך להמתיק כל הגבורות באור ישר ובאור חוזראליו הוי"ה, 

אך הוא רק מבחוץ  ,ורק בסוד שומר לפרי נתקן לבסוף הכל בקדושה ,שמהפניה שלא ל

   .בסוד הקלי' החיצונית הנכללת לבסוף בקדושה ,בסוד שומר לפרי

  

חיבור רות עם נעמי בסוד מלכות עם בינה שהוא טהרת כל יד. 
  לשמה  םהמעשים להיות

ה שהוא דהנה סוד הנבוא ,בינה ומלכות שהם העיקרבחי' והנה רות ונעמי הם 

רות שהיא השכינה הק' צריכה להדבק עם .והשגת השכינה הק'ה"ס  ,סוד התורה הק'

, בסוד מ"י זא"ת עולה מן המדבר מתרפקת על יבנעמי שהוא סוד הלשמה בחי' בינה

כי צריכים  ,יגשהוא חיבור מ"י שהוא בחי' בינה עם זא"ת שהוא בחי' מלכות,דודה

ורה מזוככת ומחוברת עם בחי' הלשמה ללמוד תורה לשמה ולברר בכל עת שתהיה הת

היינו כל פעולות רות , דבסוד עמך עמי, וצריך שכל הפעולות יהיו בכל עת לשמה

ולא לחשוב שמספיק צריך להיות עם נעמי שהיא הבינה בחי' הלשמה,  ,שהוא המלכות

אלא עתה  ,שהוא ענין בירור החב"ד והחג"ת בלבדבמח ובלב לשמה  מעט פנימיות של

 ,שיהיה מזוכך ויהיה לשמה ,בפועלשהוא המעשה ימים העיקר לברר הנה"י באחרית ה

כל המדרגות את ומזככים לגמרי  ,והסיגיםלגמרי מכל וכל את הגבורות  ועי"כ דוחים

שלא יהיה  שהוא תיקון כל המעשים בשלמות באופן ,מריעד שנמתקים כל הדינים לג

מצליח לזכך הגבורות לגמרי שום פניות, ובאמת כל הדור תלוי אפי' ביהודי אחד ש

                                                 
פי' דכל מדרגת הבינה הוא ענין הלשמה שהוא ביטול היש, וכמו שביאר האריז"ל בשעה"מ פרשת  יב

וה"ס מדרגת הבינה הנק' לאה, ועי' היטב  ,יא לאה וכו' עי"שואתחנן סוד תורה לשמה שהוא לשם ה' שה
 בים החכמה תשס"ח במאמר "עקב ענוה יראת ה'". 

 עי' לקו"מ תורה מ"ט ובלקו"ה או"ח הל' תפלת המנחה הלכה ז' באורך.  יג



יד 

. וכל וכל שכן שני יהודים או שלוש ויותר ,הרי הוא משפיע על כל הדורכי בזה  ,לגמרי

  משפיע על כל ישראל. הרי הוא יהודי כפי מדרגתו שמזכך המדרגות 

  

"ס הגבורות של היחוד הפנימי טו.  ממרא נתן עצה על המילה כי ה
  דים הפנימיים שיהיו לשמה מסירות נפש לטהר אפי' היחווהוא ענין 

 , ואשכו"ל ה"ס היחוד החיצון כנ"ל.א"רמר ומ"והנה הש"ך והפ"ר הם סוד ענ

והפ"ר דינים שהוא סוד אשכו"ל, ך ליחוד החיצון ישישה"ס ענ"ר הנה הש"ך דינים ו

ולכן ממר"א שהוא הפ"ר דינים הוא דייקא נתן את  ,שייך ליחוד הפנימישה"ס ממר"א 

אבל  ,נה לעשות היחוד החיצון לשמה הוא מדרגה אחת ויותר קלדההעצה על המילה, 

שמספיק אולי ואברהם אבינו חשב  ,לעשות היחוד הפנימי לשמה הוא יותר קשה

בחי' מיתוק הש"ך דינים שהוא  ,לעשות היחוד החיצון לשמה שהוא בחי' ענר ואשכול

היחוד הפנימי  אלא צריך לעשות ,ולזה אמר לו ממרא שאינו כןבחי' היותר חיצונית, 

  .דהיינו בבחי' הפ"ר דינים השייכים ליחוד הפנימי ,לשמה

בהם שאפי' מעשים שיש כל כך, באופן קדש ולהטהר התכי האדם צריך ל

 ,זה הקושי כביכולולזכך אותם שיהיו בתכלית הלשמה, ומתק צריך גם ל ,חיות פנימי

היא להזדכך הנה עיקר העבודה  ,כי באמת כל כמה שהאדם יותר עובד את הי"ת

ולא רק  ,כי בודאי בבחי' הנה"י צריך דכל פעולה תהיה בלתי לה' לבדו ,ולהטהר

שיש  םפי' יחודים פנימייאלא א ,שזה יותר קל לטהר ,םיניופעולות של היחודים החיצ

סוד רות שנתקשרה לנעמי במסירות  , וזהולגמרי כםלזכג"כ צריך  ,בהם חיות פנימי

 ,שיתגלה בשלמות עזות דקדושה ,היסודבחי' שהוא זכתה לבועז ועי"כ  ,נפש ממש

א השכינה הק' עד ישהוא הגאולה האמיתית התלויה בצדיקים שמרימים את רות שה

   .נעמי שהוא הלשמה שהוא טהרת הדיניםכח בכל זה ובחי' בועז, 

  

באחרית הימים מתפשט אור הנבואה בכלל ישראל אך הכל בתנאי טז. 
  שיתקנו קדושת הברית כראוי

שיפוצו בזה  הלוית ושביאתמשיח אמר לו ש ידהבעש"ט הק'ידוע מכתב נה הו

כי רצה שבאחרית הימים יתעצם  כמותך.ועליות ויוכלו לעשות יחודים נותיך חוצה ימעי

                                                 
  מובא בבעש"ט עה"ת פרשת נח, ועי' דעה חכמה פרשת לך לך תשע"ג הערה ה' לשון המכתב וכו'. יד



טו 

והוא באמת  ,והשגת נבואהויחודים שיחפשו דבקות  ,אור הנבואה בנשמות ישראל

הוא בתנאי של  'וי"הו הוירא אלי'אלא צריך לדעת ד ,באחרית הימיםהעבודה עתה 

וצריך לתקן  ,כי לא יכול להיות גילוי אלקות אם הנה"י מעורב עם דינים וסיגים ,מילה

, בסוד ענר אשכול וממרא, שהוא ש"ך דינים קדושת היסוד ממדרגה למדרגה בתכלית

 ,וסוד אשכו"ל שהוא שד"י וריבוע אהי"ה הוא סוד התשובה בעניני היסוד ,ופ"ר דינים

כי ריבוע אהי"ה הוא סוד התשובה לעלות בזה ממדרגה למדרגה שהוא סוד הריבוע א, 

ולא רק את הש"ך דינים  ,אה, אהי, אהיה, לעלות בדרכי התשובה, ולהמתיק כל הדינים

   ., שהוא בחי' היחוד הפנימיאלא גם את הפ"ר דינים שהם בחי' ממר"א ,שהם בחי' ענ"ר

וגם כאשר אדם אוכל ושותה אינו  ,י סוףכי צריך לעלות ממדרגה למדרגה בל

ולא להסתפק במה  ,אלא צריך לעמול על קדושת האכילה להיות בדבקות ,דבר קטן

ולחפש שלמות היחודים  ,ל יום לעלות ממדרגה למדרגהכאלא צריך ב ,שהיה עד היום

רוצה להחזיר הנבואה כי הוא  ,באחרית הימיםהקב"ה זהו עיקר רצון כי  ,והדבקות

  .תלוי הגאולה זהאשר בלישראל 

  

הנבואה בסוד שלשה ראייה אלקית בדרכי יז. ג' מדרגות בהשגת 
  אנשים נצבים עליו

ג'  דף צ"ז ע"א)הק' (וירא  ואיתא בזוהר ,סוד הנבואה הוא בנצח והודוהנה 

ה אנשים נצבים שוהנה של ,אספקלריא דלא נהרא וכו'שהוא במדרגות בוירא אליו ה' 

 ריכים להתגלות בבחי' המלכות שהוא אספקלריא דלא נהרא,שצ עליו והם ג' מדרגות

דכל אדם יכול להשיג בעת הלימוד  .טועי''שעל הזוה"ק כמו שביאר בעטרת צבי ו

                                                 
ת צבי בריש פרשת וירא (דף רצ"ז בנדמ"ח) ועי"ש בזוה"ק (דף צ"ז ע"א בסתרי תורה) עי' עטר טו

שביאר ג' דרגין בהשגת הנבואה. דרגא א' בקמיטו דעיינין וכו', ודרגא ב' סתים עינא ופתח זעיר וכו', 
 דרגא ג' סתים בסתימו ומגלגלא לעינא וכו'. וביאר שם בעטרת צבי וז"ל בקיצור: עי' פירוש הדברים
בזוהר הרקיע (להאריז"ל) בדרך פשט, אשר יש ג' הדרגות במראות הנבואה, אחד דאצטריך עינא למחזי 

  בקמיטא ולא בסתימא, ב' אצטריך סתום ופתוח, ג' אצטריך סתימא לגמרי וכו' עי"ש. 
ליחד כל הדברים עד נקודה  ,הוא על ידי עיון רב בתורה ובחכמה 'למחזי בקמיטא'ונראה לי דמדרגה א' 

והוא אמרם ז"ל חכם עדיף  .דא כמו בת עין, והוא על ידי בהירות התורה והעבודה בחכמה העמוקהח
כי לא נקרא עוד נביא, וקמיטא דעין  ,מנביא (בבא בתרא י"ב), וזה לא נקרא עוד בשם מראה הנבואה

ות עצה הניל ,לראות בתורה ובחכמה כל עניניו ,יורה על זה אשר מצמצם עצמו כל מחשבותיו וכל חושיו
ותושיה, וזה נראה בחוש המעיין בכל כחו מקמט עינו, וזה הוא בכל חכם הרוצה לעמוד על דבר הנעלם 

תתה, וכל יהן בתורה הן בעניני חקירה, ועל ידי זה בא לו הדבר נעלם אשר לא יכול לבא על אמ ,ממנו
  בר דעת יבין זה.



טז 

                                                                                                                   
בעלי עבודה עליות הנשמה על ידי יחודי ומדרגה הב' סתום ופתוח הוא על דרך עליות מ"ן, ונקרא אצל 

וגוון דא אצטריך 'כמו שאומר  ,ובסוד שינת הצדיקים, והמראות הללו צריכים פתרון ,שמותיו ב"ה וב"ש
וקצת לובן העין פתוח (והוא שקורין פאר גלייס), והוא  ,סותמן לבבת עין - , והעין סתים גבינן'לפתרונא

  דרגת הנביאים. לבעלי התפשטות הגשמיות, ואינו עוד מ
אמנם מדרגה ג' סתימא דעינא לגמרי, והוא מדרגת הנבואה ממש ולכן קורא לזו המדרגה אספקלריא מה 
שאינו קורא בב' הקודמים בשם אספקלריא. אמנם מה שאומר "ואתחזי בהאי גלגולא אספקלריא 

ספקלריא דנהרא, לא שנראה נבואת סתימא דעיינין אספקלריא דנהרא בחי' משה דאתנבי מגו א ,דנהרא"
אמנם הוא במדרגת כל הנביאים דחזיין מגו אספקלריא דלא נהרא אספקלריא דנהרא וכו'. ועי"ש 

  בהמשך שביאר דכל ג' דרגות אלו הם במלכות והם בסוד חכמה בינה ודעת שלה וכו' עי"ש.
ק ה' דף ויש להוסיף מה שביאר מו"ר בימים אלו על פי דברי העטרת צבי את דברי ע"ח (שער אח"פ פר

כ' ע"א) בסוד ה' שהיא ג' קוין ובכל קו הוא בפרטות סוד אות ה' בציור ד' י', וג' פעמים ד"י עולה מ"ב 
וכו' עי"ש כל הענין. וביאר מו"ר ג' בחי' ה' בציור ד"י שהם כנגד ג' מדרגות בהשגת הנבואה המבואר 

דאות ד' הוא  ,הוא סוד יוסף ודוד דה' בציור ד"יבזוה"ק הנ"ל עם פי' העטרת צבי, וקיצור הדברים הוא: 
וסף, והוא כי ג' בחינות יש בהשגת יוסף ודוד דימות החול, והם הג' השגות דאספקלריא 'וד ואות י' י'ד

  הנ"ל.נוק' כנזכר בעטר"צ בחי' הדלא נהרא דימות החול שהוא ההשגה ד
וא דכל בחי' דוד הוא בחי' והנה כל אחד מן הג' מדרגות דהנבואה דימות החול כלול מדוד ויוסף, והכלל ה

ולעולם צריך את שניהם יחד בסוד אות ה' הכלולה  ,וכל בחי' יוסף הוא בחי' תורה ,השגה בדרך נבואה
מאות ד' ואות י' כאחד, כי ד' לבד בלתי י' אינו זוכה למדרגת אמת, כי השגה לבד בלתי תורה אינה 

געון ושקר וכו', ודייקא ע"י תורה או יונות ושועלולים ליפול בקלי' נוגה ודמי ,ממשכת שום גילוי אמיתי
דכל  ,שמות שהוא בחינת יוסף, הנה יוסף מברר את המלכות שהיא דוד, ובזה גופא איכא ג' מדרגות הנ"ל

  .ד"ימב' הבחי' דדוד ויוסף שהם ב' אותיות חד מינייהו כלולה 
התורה, כמעשה דר'  אורכאשר זוכה שנמשך אליו והנה מדרגה הא' היא הרוה"ק ע"י עסק התורה, 

שתסע לפאריז ושם תמצא את בעלה, וכן הוה, ואמר שאין  חתיהושע לייב דיסקין ז"ל שאמר לעגונה א
ובסוד יכין ובועז מייתי מהבעש"ט שהיה נדבק באוא"ס שבאותיות  .זה רוח הקודש אלא הוא מכח התורה

יוסף מצד התורה בחי' יש בזה , והוא סוד אור התורה, וד סופוידע מסוף העולם ועצפה ווכך  ,התורה
, וכל זה הוא שהוא כח אור התוה"ק , אלא שעיקרה בחינת יוסףהנמשכת עי"ז מצד הנבואה בחי' דודו

  קמיטו דעיינין. המדרגה דסוד 
שהם מעלה רפ"ח שיש לו והמדרגה הב' למעלה מזה הוא גילויים ע"י העלאת מ"ן, והיינו דבכל שאלה 

ועיין סידור הגר"א עם ביאור ר'  ועי"כ משיג תשובת השאלה. יך מוחיןוממשהבירורים של אותו ענין, 
פאר גלאסטע 'נפתלי הירץ ז"ל בכוונות אנא בכח שהאריך בענין השאלות ותשובות דהצדיקים, וענין ה

הוא מורה דנמצא בבחי' פעמים בפתיחו ופעמים בסתימו, ולריבוי המהירות נעשה פאר גלאס  'אויגען
אלא שהוא בחי' השגת נבואה, מדרגה זו כלולה גם היא מד' וי', ועיקרה דוד הנה ו וזוכה למדרגה הנ"ל.

העלאת רפ"ח בסוד מ"ן הוא ענין יוסף, דלוקח השגה דרפ"ח שכבר ישנה, והיינו בחינת ו"ק, ענין ש
מבקש אחר הג"ר, כגון שלוקח פסוק ומבקש לגלות פנימיותו, ונמצא דההתחלה שהוא בסוד עולה עמה וו

  וההשגה שבאה אח"כ הוא בחי' דוד אות ד'. ,וא יוסף בחי' אות י'נקודה ה
ומדרגה הג' היא כולה נבואה ורובו דוד, ומ"מ כל העבודה וההשגות והתורה שכבר יש לו מקודם הם 
יוסף, כי אין השגה בעולם אלא דייקא המתלבשת באותיות התורה, ולכן גם הוא בבחי' אות ה' הכלולה 

  מד' וי'. 
"ן אלו בציור ד"י עולים גי' מ"ב, כי שלשתם הם בשם מ"ב, שהשם הא' דאבגית"ץ הוא והנה ג' ההי

שבירה דז"מ, ואם מתקנו זוכה לאור התורה, והשם הב' דקר"ע שט"ן הוא בסוד אחוריים דאבא ואימא 
שנפלו, וכשמתקנם זוכה גם לגילויים בבחי' הב' הנ"ל, והשם הג' דנג"ד יכ"ש שהוא בחי' אחורי נה"י 

, אם כבר זכה לתקן כולם זוכה לבחי' נבואה, ואמנם כל אלו הם ההשגות דימות החול שכולם דא"א
בסתימו דעיינין, וכמו שביאר שם בעט"צ שכולם הם בחי' המלכות בבחי' אספקלריא דלא נהרא, אבל 

  אספקלריא דנהרא.  שבבחינתמדרגת הז"א הוא בפתיחו לגמרי במדרגת הנבואה 
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אך כל זה וכל זה נאמר לנו בדורות האחרונים,  ,ועליית העולמות וכו' הלעליית נשמ

א רק בחב"ד וצריך למול עצמו ל שהם דרכי הגויים, הקלי' את הוא בתנאי שעוזבים

אלא צריך לתקן המעשים  שהוא טהרת המדות,בחג"ת ולא רק  ,שהוא טהרת המחשבה

שהוא טהרת הלשמה  ,בפנימיות העבודה הן והוא ,שהוא הנה"י שיהיה לגמרי לשמה

הנוראות הנאחזות להשמיד ולסלק כל הקלי' שהוא  בחיצוניות העבודההן ובכל דבר, 

כל כן , והסובבים אותואצל ם אצל האדם או שהם המכשירים הטמאים הנמצאי ,בנה"י

זהו המעכב שיכולים ללמוד ולא להרגיש שום דבקות כי הדברים שהם היפך הקדושה, 

ואף כאשר מתפלל  ,ואפי' אם משיגים משהו הרי זה מעורב בקלי' נוגה ,והשגת אלקות

 הרי זה מעורב עם הקלי' אם אינו מטהר את הנה"י, ,עם כוונה וחושב שמשיג משהו

   .לא יוכל להשיג כלוםו ואינו קדושה אמיתית

  

"י ומתרחקים בתכלית מהקלי' ומדרכי הגויים  יח. כאשר מבררים הנה
  יכולים לזכות לגילוי אלקות אף בדורות האחרונים 

ויגרש כל הקלי' ויתרחק מכל דרכי הגויים וכל  ,הנה"יאת אבל אם יברר 

יוכל לזכות  וכל הנלוים אליו, הכלים המשחיתים, וישגיח היטב על בניו ותלמידיו

 ,בדורות האחרוניםאפי' כהיום הזה אלקות לגילוי ויכול לזכות  'וירא אליו הוי"ה'ל

ואדרבה  ,דאפי' עתה באחרית הימים יכולים לזכות להשגות קדושות ,כמ"ש המגיד הק'ו

הקב"ה רוצה עתה להתגלות לכל יהודי הרבה יותר מדורות הראשונים, כי אנו כבר 

אלא מעט  ,ולא צריך עבודות גדולות כ"כ ,השלישי ם מאד לבנין בית המקדשקרובי

כי  ,מעט להזדככות יכול לזכות לגילוי אלקותהאדם כנס יכאשר וטהרה וקדושה, 

ירגיש קדושה  ,וכיון שמתחיל ללמוד ולהתפלל ,הקב"ה רוצה להתגלות לכל יהודי

ד יחודים קדושים ולזכות לכל כנס יותר פנימה וללמויורוממות ודבקות, ואח"כ יוכל לה

שלא כל הקלי' ויזרוק שיסלק המדרגות המבואר בספרים הקדושים, אך כל זה בתנאי 

                                                                                                                   
ונמצא  ,יט'יבא ו'יסע ו'וראשון דשם ע"ב היוצא מאות הראשונה דג' פסוקים השם הוהנה ג' ווי"ן הם 

שורשם בשם ע"ב, כי כל מ"ב שורשו בע"ב, דכל ענין המ"ב אינו אלא לגלות הע"ב, ונמצא דעם ש
בסוד ע"ב את שם לגלות הוא תכליתם מ"מ , אשר בג' ציורים שלה הם בסוד שם מ"ב היותם בחינת ה'

ביטול, היחוד ובדרך הגילוי אלהות ולהגיע לוכרח להשיג שהעיקר הוא הבורא, ג' ווי"ן, דלעולם מה
כח הנאצל  משתמשים עםו ,וכל הקלי' הוא כי מאבדים הביטולשהוא בחי' אור החכמה בבחי' שם ע"ב, 

מוכרח לידע דכל חד מינייהו היא  ,ד"ימדרגות של ג' בבחי' המ"ב שם בלתי המאציל, ולכן גם כאן שהוא 
וצריך לעולם לקשר ולחבר בין שם מ"ב לשם ע"ב שהוא שלמות ההשגה  .דשם ע"ב ווי"ן ג'בבחי' 

  ע"כ בקיצור נמרץ.והיחוד, 
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בלא שום תירוצים שונים  ,כי אינם יכולים לדור כאחד עם הקדושה ,יתערבו בו

המגיעים מהס"מ רח"ל שיש לו כהנה וכהנה תירוצים ע"ג תירוצים, ולא יחשוב 

יחד עם עירוב הקלי' ועירוב הנוגה, כי אפי' אם יזכך מעט את לזכות לקדושה ב רשאפש

עדיין יש את בחי' הממר"א שהוא הפ"ר דינים, ולא שהם בחי' ענ"ר, בחי' הש"ך דינים 

דהיינו זיכוך הפנימיות,  ,יוכל לזכות כלל ליחוד הפנימי בלא תיקון הפ"ר דינים ג"כ

 ,על זהשות כל יום חשבון הנפש ולע ,עשות פעולות לכבודו ית' לגמריהתחיל לוצריך ל

דאפי' אחר כל העבודות ידע לברר המעשים שעושה שיהיו כולם לשמים בלא עירוב. 

, שתמיד מרגיש טזאברהם אבינו יושב פתח האוהל כחום היוםכמ"ש  ,שאינו אלא בפתח

, וצריך לעמול בכל יום ויום לתקן את עצמו יותר ויותר שהוא עדיין רק בפתח האהל,

   הם שב למקומו שוב ושוב. וזהו ואבר

ישראל להשגה  לבבות בניכי הנה באחרית הימים יש כל כך השתוקקות ב

וי"ה, ומחפשים וירא אליו הוכל הדור מחפשים ומבקשים ענין  ,וראיה אלקית

ולערב כל  ,לבלבל את העולםודייקא לכן בא הס''מ ומשתוקקים לנבואה ורוח הקודש, 

הקלי' נעשה מכל דבר שיגעון, כי  יםוכאשר מתערב ,דבר עם נוגה ועם קלי' הטמאות

הוא רק כאשר הוא אמיתית שכל השגה ז"ל כתב מהרח"ו עצמם שיגעון, ובהקלי' הם 

   הקדושה.בתכלית על פי התורה 

הקב"ה רוצה ו ,תשע"בלשנת  םשאנו נכנסיוהקב"ה יעזור שבימים אלו 

בחי' טיפת סוד וא ההעולה הגי' חס"ד, שע"ב שם סוד ואז נזכה ל ,שיעשו תשובה

רוצה לקרב נשמות ו ,ישראלעמו אוהב את הקב"ה כי  ,יזשל היחוד העליון החסדים

וידעתם כי ) 'ב-, ג' א(יואל ב' כ"זכמ"ש   ,על כל אדם ישראל ולהשפיע ראיה אלקית

והיה אחרי כן  .שו עמי לעולםוולא יב ,ה אלהיכם ואין עוד"ואני יהו ,בקרב ישראל אני

 ,מוןומות יחלוזקניכם חל ,תיכםוונבאו בניכם ובנ ,כל בשר אשפוך את רוחי על

 .וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי .נות יראוובחוריכם חזי

לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון "אלא שמבקש מאתנו שנזכך המעשים ויתקיים בנו 

כ משפיע על כי כאשר יש רוח נכון הרי הוא משפיע על הלב ועי" "חדש בקרבי

                                                 
ישיבה לשון  ,ם היום"ווזה "והוא ישב פתח האהל כחוז"ל לקו"ה (אבן העזר הל' אישות הלכה ד'):  טז

יו ה' על ידי שישב ונתעכב נו שזכה לזה שיתגלה אליכמו "ותשבו בקדש ימים רבים", הי ,עכבה זמן רב
שהיא מדרגה הראשונה שצריכין  ,שה, שהוא בחינת מלכותוימים רבים אצל פתח האהל, שהוא פתח הקד

 בחינת זה השער לה' וכו', ,ת הנ"ל, שהיא נקראת פתח ושער כידועגולעלות דרך שם עד שיבוא להש
 עכ"ל. ועי"ש עוד באורך.

ה זו מסוגלת לגילוי טיפת החסדים של היחוד שהוא שם ע"ב עי' היטב הקדמת ים החכמה תשע"ב, דשנ יז
 וכו' עיש"ה כל הענין.
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המעשים, כי לא מספיק רק לב טהור אלא צריך לתקן עי"כ את המעשים שהם בחי' 

לקחתי אתכם מן ואז יקויים בנו בקרוב מאה"כ (יחזקאל ל"ו כ"ד כ"ז): והמלכות, 

וזרקתי עליכם מים  .והבאתי אתכם אל אדמתכם ,וקבצתי אתכם מכל הארצות ,יםיהגו

 ,ונתתי לכם לב חדש .לוליכם אטהר אתכםיל גומכ ,מאותיכםוטהורים וטהרתם מכל ט

ואת  .ונתתי לכם לב בשר ,תי את לב האבן מבשרכםוריוהס ,ורוח חדשה אתן בקרבכם

וישבתם  .ומשפטי תשמרו ועשיתם ,קי תלכווועשיתי את אשר בח ,רוחי אתן בקרבכם

ר והקב"ה יעזו .ואנכי אהיה לכם לאלהים ,והייתם לי לעם ,תיכםובארץ אשר נתתי לאב

ולהיות דבוק  ,ולקבל עזות דקדושה ,שנזכה עתה ממש לבחי' רות המקושרת עם בועז

בביאת גואל  ,סוד נעמיבלשמה הבחי' במסירות נפש לתכלית הטהרה שהוא בכל עת 

  צדק במהרה בימינו אמן.

  

  דעה חכמה לנפשך והיא כתר לראשך. טי

 ,נבואהכי הנה כהיום הזה כולם מחפשים בחי' שפע  "דעה חכמה לנפשך"

ואפשר לזכות לכל המדרגות בבחי' ג'  ,וישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם

אך בתנאי שיהיה תיקון  ,והכל אפשר לזכות ,הנ"ל בעטרת צבי יםהמדרגות המבואר

וכאשר  ,וצריך להמתיק הגבורות ,שלמות הקדושהשהוא ענין סוד המילה בהיסוד 

פשך" שהוא להאיר מבחי' החכמה עד בסוד "דעה חכמה לנממתיקים הגבורות דנה"י 

אל עליון בסוד  ,"והיא כתר לראשךיכולים לזכות ל"אז מדרגת הנה"י שהוא בחי' נפש, 

דכאשר נתקן הכתר נתקן  ,(הם הנה"י) גומל חסדים טובים(שהוא א"א בחי' כתר) 

  .(כמו שביאר בשעה"כ דרוש ב' דעמידה דף ל"א ע"ד ל"ב ע"א) בשלמות הנה"י

כי צריך לטהר  ,מצוההי סוד "העיקר הוא תיקון הנהד "קדושיךנצור מצוות "

שהוא להעלים  ,בחי' הנה"י ולא להשתמש עם הגבורות אלא בבחי' לבוש במקומם

אז זוכים ל"שמור שבת קדשך" להשיג השכינה הק' בסוד קדושת ו .הקדושה מהסט"א

ה אלקית, עד שמשיגים הראילזכות לטהר המלכות הוא העיקר שבת הנק' ש' ב"ת, כי 

וצריך  ,'ותהי לו לבתכמ"ש 'סוד אסתר המלכה שהיא  ,'ועיננו תראינה מלכותךבבחי' '

זוכים ואז  ,הלשמהבחי' שהיא בינה בסוד נעמי עם שהיא המלכות לחבר בכל עת רות 

מסרה שכמו אסתר המלכה  ושלמות קדושת היסוד, שהוא תוקף העזות דקדושה,לבועז 

   .נפשה



כ 

כמו וויהודי לכל יהודי  'וי"הוירא אליו ה' בנו סוד תקייםהקב"ה יעזור שיו

 תיך חוצהונייפוצו מעזי"ע ש הבעש''טלמרן משיח וכמו שאמר  ,שאמר המגיד הק'

ולהרבות בקדושה  ,להרבות בתפלה בכל עתהוא והעיקר ויוכלו לעשות יחודים כמותך, 

שפתי  דנ"יאונזכה ל ,בלקו''מ כתבזוכים להרגיש מתיקות התפלה כמו ש אשר על ידה

 בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. ,תפתח ופי יגיד תהלתך



 כא

 

ה 'ה ֲאדָֹני ַוּיֹאַמר ּמָ י ֵאַדע ּבַ ה ּכִ ּנָ  ִלי ְקָחה ֵאָליו ַוּיֹאֶמר: ִאיָרׁשֶ
ת ֶעְגָלה ׁשֶ ּלֶ ת ְוֵעז ְמׁשֻ ׁשֶ ּלֶ ׁש  ְוַאִיל ְמׁשֻ ּלָ ח: ְוגֹוָזל ְוֹתר ְמׁשֻ ּקַ ל ֶאת לוֹ  ַוּיִ  ּכָ
ה ר ֵאּלֶ ֶוךְ  אָֹתם ַוְיַבּתֵ ּתָ ן ּבַ ּתֵ ְתרוֹ  ִאיׁש  ַוּיִ ּפֹר ְוֶאת ֵרֵעהוּ  ִלְקַראת ּבִ  ַהּצִ

ֶרד: ָבָתר לֹא ָגִרים ַעל ָהַעִיט ַוּיֵ ב ַהּפְ ֵ ׁשּ   :ַאְבָרם אָֹתם ַוּיַ

  

 ישב') ז"קמ תהלים( כמו והפרחה נשיבה לשון אותם אברם' וישבופירש רש"י '

 מלך שיבא עד השמים מן אותו מניחין ואין ,לכלותם ישי בן דוד אושיב רמז '.רוחו

, עכ"ל. וצריך להבין מה ענין הרמז בוירד העיט על הפגרים לדוד בן ישי שיבוא המשיח

ולמה את הציפור לכלותם ולא מניחים אותו מן השמים, שזה ענין 'וישב אותם אברם', 

  ומה מלמדת לנו התורה בזה. לא בתר, 

  

"ב דנתיבות חכמה ושער הן'  נתיב לא ידעו עיט הוא בחי' נתיב הל
  קודש הקדשים בסוד כתר עליוןדבינה והוא בחי' 

הל"ב הגבוה ביותר שהוא נתיב מבואר דהנתיב הנה בענין ל"ב נתיבות חכמה 

(מלמטה למעלה שהוא הנתיב הראשון מלמעלה למטה) נקרא 'נתיב לא ידעו עיט' (ע"ש 

, שאי אפשר להשיג נתיב הכתוב באיוב כ"ח ז' 'נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה')

נת 'איה' על דרך איה מקום כבודו, ועליו נאמר בזוה"ק כתר עליון איהו זה והוא בבחי

שלימו דחמשים שערי בינה, והוא שער החמשים שלא ניתן למשה כמ"ש ותחסרהו מעט 

  . אמאלקים, והוא המדרגה של קדש הקדשים

  

"ק נמשך ומתפשט עד פנימיות יסוד דנוק' הפנימי אור היחוד  דקה
"כ   הפנימיות והחיצוניות מתיחדים כאחד בסוד ציון וירושלים  ועי

האור של קה"ק שהוא עיקר אור היחוד, כאשר נמשך אור זה אינו רק  דהנה

בפנימיות קה"ק מבין שני הכרובים, אלא נמשך עד למטה למטה עד חיצוניות היסוד, 

יחוד הפנימי והוא מתיחד עם פנימיות היסוד, והכל נעשה מציאות אחת, כי בשעת גלוי ה

וכמו שהאריך  נעשה החיצוניות והפנימיות אחד, ובחי' המלכות והיסוד דנוק' נעשים אחד

                                                           
צריך לעיין והמגן אבות ומוהרש"ב, ו"צ 'וירד העיט' שנדפס עתה מדברי הצדא"ח אלו מיוסדים על מאמר  א

  שם היטב כדי להבין עומק הדברים, ולע"ע לא הספיק הזמן להעתיק הלשונות משם, ועוד חזון למועד בעה"י. 
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(עי' היטב זוהר חי בראשית דף כ"א ע"א ואילך בדפי  בזה הגה"ק מקמארנא בכ"מ

זהו שנחלקו המפרשים האם משה רבינו קיבל הנבואה בהיותו עומד מחוץ , והספר)

ובאמת אלו ואלו דברי אלקים  ,"כ בצפנת פענח על התורהלקה"ק או בתוך קה"ק, עי' מש

על משה רבינו שיש שני כתובים המכחישים זה את זה, האם  בשאמרו חז"לחיים כמו 

 היה מקבל את הנבואה בתוך קה"ק או מחוץ לקה"ק, ובא הכתוב השלישי ומכריע ביניהם

ועומק הסוד הוא  דהקול יוצא מבין שני הכרובים ונמשך עד לאהל מועד אל משה וכו'.

דבאמת אין זה סתירה ואלו ואלו דברי אלקים חיים, כי בשעה שהצדיק נכנס לפנימיות 

היחוד בקה"ק אז נמשך האור עד החיצוניות והוא מזדכך עד בחי' פנימיות, וכמ"ש הגר"א 

בביאורי ההיכלות דפנימיות היכל לבנת הספיר שהוא היסוד, שם עצמו הוא בחי' היכל 

וכאשר מתפשט ימיות הג"ר, ואז לבנת הספיר וקה"ק נעשים דבר אחד, קה"ק שהוא פנ

 להיות כפנימיות היסודג"כ חיצוניות היסוד מזדכך היחוד עד פנימיות יסוד דנוק' אז 

, שעד שם מתפשט היחוד העליון דבחי' ומתיחדים שניהם כאחד ממש בסוד ציון וירושלים

  .  , וכדברי הגה"ק מקמארנא הנ"להיכל קה"ק

הנקרא 'נתיב לא (שהוא הנתיב הראשון) נתיב הל"ב ממטה למעלה סוד  וזה

והוא מקום  ,או"איסוד היחוד דמקום הוא ו ,מקום היחוד דשביל ונתיבהוא ידעו עיט' ש

, כי בזמן היחוד מתאחד החיצוניות עם בסוד נקודה טמירא דג"ע פנימיות יסוד דנוק'

  . בכל המדרגות עד למטה, ומתפשט אור היחוד במרוצה הפנימיות בתכלית

  

ב' מדרגות בהשגת הצדיקים האחד בחי' ראובן שהוא הראיה בסדר 
השלשלות העולמות והשני בחי' יוסף שהוא כח היחוד הפנימי של 

  העולמות

צדיקים  דיש ,בכלל ישראלהצדיקים נשמות מדרגות במה וכמה כהנה יש ו

מ"מ אינם מגיעים ו, שיכולים לראות העולמות העליונים שהם בחי' ראובן בסוד הראיה

רק לבחי' חיצוניות העולמות בבחי' מלאכים שהוא בחי' הדודאים שמצא ראובן, כמבואר 

                                                           

(פט) ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר עי' רש"י במדבר ז' פ"ט) על הפסוק  ב
שני כתובים  -אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו, וז"ל: ובבא משה 

המכחישים זה את זה בא שלישי והכריע ביניהם, כתוב אחד אומר (ויקרא א' א') וידבר ה' אליו מאהל 
וב אחד אומר (שמות כ"ח) ודברתי אתך מעל הכפורת, בא זה והכריע ביניהם, מועד, והוא חוץ לפרוכת. וכת

הקול יוצא מן  -משה בא אל אהל מועד, ושם שומע את הקול הבא מעל הכפורת. 'מבין שני הכרובים' 
כמו מתדבר, כבודו של מעלה לומר כן, מדבר  -השמים לבין שני הכרובים, ומשם יצא לאהל מועד. 'מדבר' 

  עצמו ומשה שומע מאליו, עכ"ל. בינו לבין 



 כג

 

בחי' עם רק פה"ק שהצדיקים שרואים העולמות בבחי' ראובן יכולים להתקשר בס

, אך הצדיקים שהם בבחינת מקושרים לנקודה הפנימיתואינם  ,המלאכים הנק' דודאים

בסוד יוסף הצדיק שהוא סוד היסוד, שיש לו הכח לעלות בסוד סליקו דיסוד עד או"א, 

בלא שום פחד, וכמו הוא הצדיק שעולה בעולמות העליונים , ומשכיל לאיתן האזרחי

יכולים לכוון שאמר החת"ס ע"ד הירושלמי 'אנא לא כוונית מעולם' שיש צדיקים שאינם 

בדרגא של יוסף, כי מפחדים מקטרוג המלאכים שיתנו לו איזה סודות וישאר עמהם בבחי' 

נכנס עד פנימיות עולה ואך הצדיק אמת בחי' יוסף ונית, ולא יוכל לעלות לפנימיות, חיצ

באופן ללא שום עיכוב ומשלים היחוד מ'בין ש'ני ה'כרובים (ר"ת מש"ה), קה"ק 

שהוא אותיות ירושלים בחי' עם פנימיות היסוד ונעשה דנוק' יסוד שמתאחד חיצוניות ה

הצדיק עומד בפנים בקה"ק ואף שעומד נמצא דו ,ציוןעם ומתיחד ירושלים  ,יר"ו של"ם

, כי הפנימיות והחיצוניות נעשים אחד בחוץ הוא עומד גם בפנים כנ"ל במשה רבינו ע"ה

   ממש, והכל מתיחד בתכלית האחדות. 

  

מה למאציל כי הוא מדרגת עתיק שבכתר ונתיב הב' הוא נתיב הא' נד
"ל "א שבכתר והם ב' מדרגות הצדיקים הנ   בחי' א

בבחי' היחוד דשביל  והנה מהרח"ו מביא דנתיב לא ידעו עיט הוא יסוד דאבא

נתיב א' יש לו ב' מדרגות כתר דואיתא בפרדס שער הנתיבות  ונתיב שהוא היחוד דאו"א,

ה למאציל, ונתיב הב' נקרא כתר, ונתיב הג' חכמה, והיינו דנתיב , ונדמונקרא אור ,וחכמה

הא' הוא בחי' מאציל ונתיב הב' כתר ונתיב הג' חכמה, ואף שהכל הם בבחי' ל"ב נתיבות 

. ועומק הסוד הוא דנתיב הא' הוא נדמה למאציל שהוא בבחי' עתיק שבכתר, אך חכמה

המדרגות של הצדיקים הנ"ל,  וזהו ב' נתיב הב' שהוא כתר הוא בבחי' א"א שבכתר.

דהצדיק שהוא בבחי' ראובן שיש לו רק בחי' הראיה בעולמות העליונים הוא במדרגה 

של א"א בלבד שהוא הנתיב השני, אך הצדיק שבבחי' יוסף שיש לו כח היחוד דכל 

  המדרגות הוא בבחי' עתיק שהוא הנתיב הראשון. 

  

"א יש עדיין אחיזה בסוד קלי'  פרעה ובמדרגת עתיק במדרגה של א
אין כלל אחיזה בסוד יציאת מצרים שהוא מדרגת פנימיות חכמה 

  פנימיות עתיק

היינו דפרעה היה כנגד  ,'עבדים היינו לפרעה במצרים'הנה הענין הוא, דו

ששייך מרחוק בחי' של אחיזה לעו"ז יש  א"אמדרגת כי ב ,המדרגה של א"א שהוא הכתר
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אף זקני הרר"י ז"ל על הכתוב 'וכמ"ש ' א"א דקלי', שהיה כנגד בחיבסוד פרעה במצרים 

כנגד ' דהסט"א יש לה כביכול איזה אחיזה בבחי' הכתר הנקרא 'אף', ואמנם חובב עמים

דאיתא בזוה"ק דהוי"ה  וזהו ויוציאנו ה' אלקינו משם ,עתיק אין בחי' אחיזה כללבחי' 

 ,ות אבא פנימיות עתיקיכולים להכנס לפנימי או"אכי על ידי  ,דא אבא ואימאאלקינו 

שיש להם המדרגה של פנימיות  ושם הוא רק בחי' כלל ישראל ,ושם אין כלל שום אחיזה

עתיק שהוא הרדל"א, וזהו המעליותא של יציאת מצרים שיצאו מבחי' מצרים שהוא כנגד 

בחי' א"א ונכנסו למדרגת או"א בבחי' פנימיות א"א שהוא בחי' עתיק, ושם אין שום 

  ם. אחיזה לעכו"

  

"א בסוד חצי צורות  הבתרים שעשה אברהם אבינו הם המדרגה של א
  והציפור שלא בתר הוא המדרגה של עתיק

הוא סוד מדרגת א"א ש ,ם של אברהם אבינו שירד עליהם העיטה סוד הבתריזו

כמבואר בדברי המגיד הגדול ואחריו בכל  שהוא בחי' חצוצרות בסוד חצי צורות

וזה סוד הברית בין הבתרים שהוא מדרגת היחוד דא"א שהוא בבחי' חצי צורות,  ,הספה"ק

שהוא הכח של  איזה בחי' יניקה לסט"א כנגד בחי' א"א דקדושהעדיין שם יש אמנם ו

, ולכן שם ירד עיט על הפגרים, אך את הציפור לא פרעה העומד כנגד בחי' א"א דקלי'

והוא למעלה ששם אין שום אחיזה, הוא כנגד המדרגה של עתיק כי הציפור בתר, 

חצי צורות  נו בבחי'שם איכי ממדרגת חצי צורות של א"א, ולכן את הציפור לא בתר 

והוא המדרגה העליונה  והוא סוד היכל קן ציפור שהוא ההיכל של משיח,שהוא הבתרים, 

שערים, ושם אין  בסוד י"ש רל"אששרשם ברדל"א ובעולם המלבוש של כלל ישראל 

  . זה של העכו"ם והקלי'שום אחי

  

"א  מעשה בראשית הוא הראיה בעולמות ועולה רק עד מדרגת א
ומעשה מרכבה הוא היחוד דהעולמות שעולה עד עתיק בסוד נתיב לא 

  ידעו עיט

מעשה בראשית ומעשה מרכבה, דמעשה ב' מדרגות שהם והענין הוא דיש 

ומי שבקי ויש לו ראיה עליונה בכל  ,בראשית הוא סדר ההשתלשלות של כל העולמות

, שהוא בבחי' א"א הנה הראיה הזאת עולה עד הנתיב ב' בלבד ,המדרגות ובכל העולמות

 ,עולמות העליוניםכל הדהיחודים הרכבת האורות בסוד דרכי סוד אך מעשה מרכבה הוא 
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ה כי מעשה מרכבה יותר גבו שהוא בבחי' עתיק, עולה עד נתיב א'והצדיק שבמדרגה זו 

וזהו  .והתכלית הוא ליחד יחודים ולא רק לראות העולמות העליונים ,ממעשה בראשית

מעשה בראשית שהוא בחי' כוונות הוא רק בבחי' כלל הכי  ',אנא לא כוונית מעולם'

 רק עד מדרגת א"א,בזה , ועולה בריאה והוא התעסקות עם מלאכים וחיצוניותמדרגת ה

המדרגה של סוד  ', שהואואת הציפור לא בתר'י' בחביחודים פנימיות האך התכלית הוא 

עולם חי' והוא ב שערים, ש רל"א"ישהוא עולם המלבוש ששם סוד ם "דאלב 'לא'

נתיב לא ידעו עיט שהוא נתיב ', והוא המדרגה של מעשה מרכבה' הנקראהיחודים 

  .בסוד הרדל"א עתיקפנימיות , והוא המדרגה של הראשון שלא ירד עליו העיט

רצה שדוד המלך דענין וירד העיט על הפגרים מרמז על וזהו שכתב רש"י הק' 

שהוא מדרגת  בלבד בחי' נתיב ב'ואין מניחים אותו, כי הוא המדרגה של  לכלות את הקלי'

, והוא המדרגה של אין מניחים אותו מן השמיםא"א שכנגדו יש בחי' קלי' פרעה, ולכן 

מדרגה של נתיב א' שהוא היחוד השלם יהיה בא שהועד שיבוא מלך המשיח  דוד חסר י',

, והוא המדרגה של 'מבין שני הכרוביםבסוד שער החמשים 'ובחי' הרדל"א בבחי' עתיק 

   .דויד מלא עם יו"ד בסוד המדרגה של עתיק

  

"ס  "י הרוח דאוירא הנמשך למו "ס התשובה ע 'וישב אותם אברם' ה
"כ "א שהוא המדרגה של עתיק בסוד 'ואת  ועי יכולים לעלות לרדל

  ובזה תלוי הגאולההציפור לא בתר' 

 שהוא 'וישב אותם אברםהעצה להגיע עד המדרגה של עתיק הוא על ידי 'והנה 

אברם, והוא לשון נשיבה והפרחה, כי צריך להגיע על ידי תשובה שזהו 'וישב' אותם 

' דעת דעתיק שהוא אוירא, ושם יש האור של הרדל"א, וצריך הסוד של תשובה של לבחי

מוחא סתימאה ששם גבורה דעתיק ושם התשובה, וצריך לרדת מהגלגלתא למוחא 

סתימאה לעורר האור של התשובה, ובכח הרוח שהוא רוחו של משיח המרחפת על פני 

, וזה סוד בבחי' מעשה מרכבה המים, על ידי כך יכולים לעלות לרדל"א למקום היחודים

וישב אותם אברם שהוא בחי' נשיבת הרוח שיורדת עד מוחא סתימאה ושוב עולה עד 

  . הרדל"א

אך בפנימיות אין  ,בחי' א"אוהנה כל יניקת הסט"א הוא רק בחיצוניות שהוא 

להם יניקה ולכן כתב האר"י בברכת המינים לכוון הוי"ה בניקוד קמץ שהוא כח פנימיות 

שהוא בז"ת המכרית את החיצונים, דהנה בחי' הפגרים הוא סוד השבירה שהיה  הכתר
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יש בזה ווכמו כן מרמז על הנשמות שעובדים את ה' בלי חיות בבחי' פגרים, חיצוניות, ב

, דפירוש אחד 'עיט' לשון עוף הפורח, ופי' ב' 'עיט' מלשון ב' פירושים מהוא לא ידעו עיט

בסוד עופות צריכים לדעת לעוף ולעלות בפנימיות דהנה נשמות של או"א שהם  עצה,

(ועי' באורך  או"א ולעלות עד פנימיות עתיק שהוא בחי' היחוד ולא רק לראיה החיצוניות

  במאמר 'וירד העיט' הנ"ל כל הענין באר היטב).

כוננו ידיך שהם ב' הידים מקדש ה' עיקר הקדושה של בית המקדש הנקרא וזה 

ואם אין לומדים תורה לשמה  ,ה נתן התורה על מנת לעשותכי הקב" ,של החו"ג דעתיק

ובלא זה אינו המדרגה של בית  ,ועל מנת לעשות היינו על מנת ליחד כמ"ש הגר"א

כי אין מספיק הראיה בחיצוניות  ,המקדש השלישי שהוא בחי' חו"ג דעתיק בחי' כוננו ידיך

נסתר מיוחדים כאחד ורק הצדיק הדבוק במעשה מרכבה הנה אצלו הנגלה וה ,העולמות

שעל ידו עולה בבחי' 'וישב אותם אברם' ואף שיורד לחיצוניות נעשה מזה רק רוח  ,ממש

ולכן אף  , וע"ד הירידה למו"ס שעל ידו עולה שוב עד למעלה לרדל"א,יותר למעלה

ן שלמות ימ"מ בערכין אינו עדיבבחי' סיהרא בשלמותא, שבימי שלמה גם היה יחוד 

וכל זמן שאין נכנסים לעמקות היחוד באופן שמתגלה שכל המציאות חד הוא  ,היחוד

   אין זה המדרגה של הגאולה.  ונעשה מעשה מרכבה ממש

  

"ק ועל ידו  מעלת בית המדרש של הצדיק שמקושר לפנימיות קה
  יכולים להחזיר בתשובה כל נשמות ישראל 

 מוחא' בחי דכנג הוא הצדיק של מדרש הביתכבר נתבאר בכ"מ דסוד  הנהו

, חיצוניותו' בבחי א"הרדל כנגד המערבי וכותל, גלגלתא כנגד המלך דוד וציון, סתימאה

 ס"וה, הכרובים שני מבין היחוד מקום הוא ושם, א"הרדל פנימיות כנגד הוא ק"וקה

) א"הגר ד"לפי א"דרדל ת"חג נקרא שהוא( דעתיק ת"החג' בחי שהוא עתיק פנימיות

, התיקון עולם בעת ן"דב דחכמה ר"הג עלו ושם, דעתיק י"הנה בערך פנימיות הנקרא

(עי' היטב בשיעורי ע"ח שער כ"ה הנדפס בקונטרס  חכמה פנימיות' בחי כמו הוא ולכן

 כי זה על נאמר משם נמשך היחוד אור וכאשר, 'דעה חכמה' בשבוע הקודם ואכמ"ל)

 שם כי' אמר, היחוד השלים כאשר זוטא האדרא בסוף י"רשב אמר זה ועל, בציון' ה בחר

, ולכן עיקר מקום התפלה 'העולם עד חיים' הכתוב השלים ולא' הברכה את ה"הוי צוה

הוא בבית מדרש של הצדיק, ואף שהוא בבחי' מוחא סתימאה שהוא בחיצוניות, מ"מ על 

ידי שהצדיק דבוק בכל עת בפנימיות היחוד בבחי' קה"ק מבין שני הכרובים, ממשיך 

צוניות, ועי"כ הפנימיות והחיצוניות נעשים אחד ממש כנ"ל, ועי"כ עי"כ היחוד עד החי
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יכול להחזיר בתשובה את כל הנשמות ע"י שמתקבצים בבית מדרש של הצדיק, כי שם 

  .מאיר האור הנעלם דפנימיות קה"ק

  

הגאולה תבוא רק בבחי' בעתה אחישנה כאחד שהוא בכח מדרגת 
  הצדיק הדבוק בפנימיות היחוד דעתיק 

ועל ידי הצדיקים הנקראים עופות  ,הגאולה נאמר עליה בעתה אחישנהובאמת 

בבחי' אחישנה אך באופן שהוא ביחד עם בחי' בעתה, יכולים הם ליחד במהירות את או"א 

חסר י', הם ע"ד מש"כ וירד העיט על הפגרים  בחי' דודבהצדיקים העולים רק עד א"א  כי

אין מניחים אותו מן אך ' ,בא לכלותם דהיינו להמשיך בחי' אחישנהשהוא בחי' בן דוד ש

ולכן  ,דהיינו יחד עם בחי' עתיק כאחד, אחישנהעם כי רוצים שיהיה בחי' בעתה  ',השמים

אף שיש אפשרות להביא הגאולה בדרך נתיב ב' בדרך א"א אך יכול להיות בזה אחיזה 

 אחישנהוצריך בעתה  ותו מן השמים כיולכן אין מניחים א ,בבחי' וירד העיט על הפגרים

ולזה  ,בחי' מעשה מרכבה ולא רק בחי' מעשה בראשיתבשיתגלה נתיב א'  כאחד, דהיינו

וצריך להיות בקיאים ביחוד הפנימי כי על זה  ,הוא רק בבחי' ברחמים גדולים אקבצך

  .נאמר וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו שהוא בעת היחוד

ואף  ,וזהו 'וישב אותם אברם' שהוא סוד התשובה בסוד מוחא סתימאה למטה

שוב מ"מ צריך לרדת למו"ס כדי לעלות בסוד הראיה ו ,שהגלגלתא הוא למעלה מהמו"ס

 פעמים וזהו אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך שצריך דווקא ב' ,להגיע לנקודה הפנימית דעתיק

וגו' כי אפילו שיש ראיה בעולמות העליונים  וזהו לך לך מארצך .ועתיק כנגד א"א 'אנכי'

אלא הגאולה תלויה בקן ציפור בסוד ואת  ,מ"מ אין זה תכלית העבודה ,בעת התפלה

שהוא היחוד דבחי' הציפור שהוא חוטם דא"ק שעל ידו עולה עד  ,הציפור לא בתר

א נתיב ל'וצריך להיות בקיאים בסוד  וכמו שהאריך הגרי"א חבר ז"ל בספריו. הרדל"א

ולעלות לנתיב הא' ולא רק לנתיב הב', ולכן אפילו הסודות התורה של עתה  'ידעו עיט

חיצוניות אי אפשר לעלות עמהם רק עד ו ,חיצוניות או"אבבחי' היחוד דשאינו אלא 

ורק לעתיד יוכלו להשיג פנימיות חכמה פנימיות ולא עד פנימיות עתיק, א"א ופנימיות 

ואף עתה מי שעוסק בתשובה הרי זה מעלה אותו למדרגה של לעתיד ויכול להכנס  ,עתיק

  .לפנימיות חכמה פנימיות עתיק אף בזמן הזה
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הגאולה תלויה בפנימיות אות י' הגנוז בם' סתומה דאברם והוא סוד ה' 
  דשער הן' דאברהם ודמשה שהוא ה' דעתיקא בסוד היחוד הנעלם

וסוד ם' הוא סוד גוא"ל ונעשה מב' דלתי"ן שהם ב"ן  ,'םוהנה אברם הוא אב"ר 

צריך להכנס בתוך המ' שהוא בחי' אמנם ו ,דמ"ה וב"ן דב"ן שהוא סוד ציון וירושלים

ולהכנס לפנימיות הי' הנעלם שבתוך המ' שהוא סוד היחודים הנמצאים  ,המ"ה דב"ן

 ה'דרך גבר בעלמ'ו(משלי ל' י"ט) שלשה אלה נפלאו ממני וגו' וזה סוד הכתוב  ,בגניזו

כי סוד היחוד הוא נעלם מאד מאד ונעלם  כמו שביאר בזוהר חי הנ"ל, העלמהשהוא בחי' 

שהוא מחפש  ,ועל ידי תשובה שהוא תשוב ה' ,והוא דרך שצריך להיות בקי בו ,מכל וכל

כמו כן ו ,כי בה' דאברהם גנוז כל הסודוהוא הה' שניתן לאברהם,  ,השכינה הק' עד הסוף

 אש צריך לקבל אות ה' מאברהםומשה שהוא אותיות מ' ש' בסוד מים דמשה, כי סוד ה' 

ואיתא בתיקונים שכל הגאולה תלויה באות ה' זו של אברהם שהוא ה'  כדאיתא בזוה"ק,

לחזור בתשובה על מה שלא חשבו רק על השכינה  , וצריךבחי' שכל הכולל , והואדעתיקא

'בת היתה לאברהם אבינו ורק הצדיק הדבוק בשכינה הק' בסוד  ,הק' אלא על חיצוניות

 ה'בעלמ ' הוא יכול להביא הגאולה, ויכול להשיג סוד היחוד בבחי' 'דרך גברבכל שמהו

כי הרי אין רואים אות הי' הגנוז תוך וכל, באופן נעלם מכל שהוא בהעלמה גדולה מאד 

כי אף הצדיקים והעובדים  ,ניכר ראשית שאינו' דבהם' סתומה שהוא הנקודה הפנימית דב

ואפילו יששכר ור' של ראובן, חי' דודאים בהגדולים הרואים את העולמות אין זה אלא ב

ורק מי שיש לו הסוד שעושה תשובה  ,עקיבא שיצא ממנו כל זה אינו אלא בחי' דודאים

ם והוא נעל ,על השכינה הק' בבחי' ורוח אלקים מרחפת על פני המים דא רוחו של משיח

, וכמאה"כ הנ"ל אומרים 'איה מקום כבודו'לכן ו אותו ואפילו המלאכים אין יודעים ,ונגנז

  'נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה'.

  

"א עושה כל העבודות במהירות בסוד 'אחישנה'  הצדיק הדבוק ברדל
ומאידך יש לו תכלית המתינות בסוד דבקות עצם למעלה מכל 

"כ  "ס 'בעתה' ועי   יכול להביא את הגאולההמעשים שה

וזה הסוד שנתבאר במארז"ל במדרש קהלת דמי שמכניס לביתו יותר מכ"ד 

ר נתבאר בוכ ספרים מהומה הוא מכניס בתוך ביתו (עי' תפארת החנוכי לעיל בפרשת נח),

שהוא עיקר ושורש הכל להיות דבוק בהוי"ה הפנימית  שהוא סוד הוי"ה דכ"ד עייניין

כי באמת צריך  ,ך מחד גיסא מהירות ומאידך גיסא מתינותוצרי שהוא היחוד הכולל,

אך מאידך צריך דווקא מתינות ואין יחוד  ,אחישנה בסוד בחי' מהירות שה"ס יורה כחץ
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וצריך לדעת הסוד של המהירות של אחישנה באופן שיהיה ביחד כמבואר בגמ', במהירות 

הוא  הרי ,כי מי שיש לו רק מהירות דהיינו בחי' תנועה ,עם המתינות שהוא בחי' בעתה

אין דבוק ביחוד הכולל שהוא דבקות בעצם במקום שאין שום רק במדרגה של א"א ו

מ"מ הוא בתכלית  ,ורק הצדיק הדבוק ברדל"א שאף שעושה הכל במהירות ,תנועה כלל

ויש לו רק הוי"ה  אין צריך כלוםצדיק כזה כי  ' ביחד עם 'אחישנה',בעתה'המתינות בסוד 

 אפילו שהם גבוהיםו ,ולא כמו אותם שרוצים להצליח ולפעול וכו' ,אחת של כ"ד עינים

אך הצדיק אמת הדבוק למעלה במקום הרדל"א  ,מאד  הרי אינם משתרשים אלא בא"א

 ,כי הוא דבוק במקום עצם ,אינו צריך ורוצה שום הצלחה ולפעול ולהגיע לאיזה דבר

דבוק בכל עת וא בכל כחו ולעסוק בכל הפעולות, מ"מ היך לפעול ואף שודאי גם הוא צר

והוא דרך נעלם מאד ומשם ממשיך היחוד,  ,מקום גבוה מאד שאין שם שום פעולהב

רוחו של משיח שצריך לרדת סוד והוא  ,שהוא בהעלמה גדולה הבסוד דרך גבר בעלמ

 אך העיקר הוא ',בבחי' 'וישב אותם אברם מצד אחד לכל הפרטים ולעשות תשובה וכו'

אף ד 'ואת הציפור לא בתר'וזה סוד  ,עד הרדל"אלמעלה  כדי לעלות אח"כ ביתר שאת

'וישב אותם אברם'  מ"מ הכל בכחבבחי' העיט דקדושה, שצריך וירד העיט על הפגרים 

שה"ס ישראל שורש קדושת כנס לסוד ונ 'ואת הציפור לא בתר' דעי"כ נכנס למדרגה של

הוי"ה דכ"ד עיינין שהוא הצדיק הדבוק בכ"ד המלבוש ששם סוד ה דעולםש רל"א "י

   כנ"ל. ספרים

ובודאי  ',ותן טל ומטר לברכה'וה' יעזור שבימים אלו שנכנסים להיחוד ואומרים 

ובודאי  ,שצריך מהירות גדולה ואי אפשר לסבול הצער של כלל ישראל אפילו רגע אחד

וד התורה שצריך לרצות ללמוד כל התורה וכמו כן בלימ ,מבקשים בכל רגע להגאולה מיד

אך בפנימיות צריך להיות  ',נה'אחישוכל זה הוא בסוד  ,כולה והכל לעשות בשלמות

ולא להגיע  ,ואין צריך לעשות כלום בהאי עלמא ,שלא יהיה אכפת לו כלום 'בעתה'בבחי' 

הוא יכול  ויש לו כח המתינות בתכלית, ורק הצדיק הדבוק בפנימיות נקודה זו ,לשום דבר

כי רק הצדיק הזה שיש לו את כל הזמן  ,דוד מלך ישראל חי וקיים להמשיך האור של

שזהו הדרך של הצדיק  ,ומאידך יכול לעשות אף במהירות כל דבר ,ואין צריך שום דבר

אפילו מה שעושה בזריזות ו ,כי בכל העבודות שעושהאמת המושרש למעלה בבחי' עתיק, 

בה בכל עת על כל העבודות ודבוק בשם ככ"ה שהוא כ'תר מ"מ חוזר בתשו ,הכי גדול

ועוסק  ,ולכן הצדיק אמת באמת עושה הכל בין בחיצוניות ובין בפנימיות ,כ'ל ה'כתרים

אותם  בויש'אך  בסוד חצי צורות, שהוא המדרגה של א"א והבתרים בבחי' הפגרים גם

יכול להביא את  הואו ,ונכנס מיד להציפור שלא בתר שהוא המדרגה של עתיק 'אברם



 ל

 

תראינה מלכותך בביאת גואל צדק במהרה בימינו  וועיננהשלמה עד שנזכה להגאולה 

   .אמן

  

  דעה חכמה לנפשך והיא כתר לראשך 

צריך להגיע לדעת דעתיק שהוא החכמה השרשית כי דעה חכמה לנפשך 

שהוא כי העיקר הוא נתיב ל"ב ולהמשיך אותה עד 'נפשך' שהוא פנימיות יסוד דנוק', 

שעי"כ עולה לפנימיות הכתר שהוא פנימיות עתיק, והיא כתר לראשך  ,נתיב לא ידעו עיט

ש' שהוא כי העיקר הוא היחוד השלם בין שני הכרובים בחי' שבת  'שמור שבת קדשך'

בסוד  ,דהש' של ג' ראשים ושל ד' ראשים שהם חג"ת ונהי"ם הכל הוא מציאות אחת ,בת

ק' שמתאחדים כאחד ממש בעוצם היחוד דבחי' שבת קודש, פנימיות וחיצוניות יסוד דנו

ברחמים 'ונזכה ל ,יראו בשוב ה' ציון בביאת גואל צדק ועין בעין ועיננו תראינה מלכותך

  .בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן 'למעני למעני אעשה'ו 'גדולים אקבצך



תשע"ו  לך לך פרשת דא"ח לא ליקוטי 

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

תשע"ו  לך לך פרשת בשב"ק  שנאמרו קודש  משיחות אחלק

שבת הל '

פתיחת בענין העבר  משבוע המשך
בשב "ק פקקים

הפקקים דזריקת  בהיתר צ"ע 

הנה על א ] בצ"ע נשארנו  העעל"ט שבוע בגליון

שמדמה  הפקק, כשזורק הגרשז"א היתר

הגרשז"א עו)זאת והע' סו הע' פ"ט להיתר (בשש"כ

לג ) סוכה והקשה (דגמ' אחריתי , הושענא ליה דאית

פתיחת שאוסר  עצמו  להגרשז"א דצ"ע בזה מורנו 

בפתיחתו, אש נורת שם כשנדלק  מדאו' פריז 'דער 

ממנה  נהנה ואינו  זו  נורה עבור כלל מכוין  שלא אף

הוא  שכן  היות  איכפ "ל, דלא פסי"ר הוי  לא מ"מ

זו, בצורה כן  במיוחד  ויצרוהו זו  נורה הדלקת  דרך

עבור  בידים כעושה והוי היצרן, כוונת  בתר  אזלינן

השש "כ [ובלשון  זו , א)הדלקה הע' פל"א (מהדו"ב

הדלקת נעשית  ומתוכנן קבוע שבאופן "דכיון

כעושה  דחשיב אפשר הדלת פתיחת ע"י רק  הנורה

בפרק  וכ"כ  רישיה", פסיק  בגדר  ואינו בידים מעשה

דכיון  הכי  נימא לא בפקק מדוע וא"כ  מה], הערה י '

יהא  בפתיחתו הפקק  שיגמר  זו  בצורה דיצרוהו 

זה מעשה להדיא כעושה בזה נחשב יהא (ולא

בזה  יהא לא לכאו' וכן איכפ"ל , דלא דפסי"ר ההיתר

משנה) דהמגיד .ההיתר

למשאצל "ג  פסי"ר בין החילוק ביאור 

וביאר שמבואר ב ] מה בהקדם מורנו  בזה

הרמב"ם שבת )במפרשי מהל ' (פ"א

לכו "ע  מדאו ' שאסור  פסי"ר דין  בין החילוק  מה

איכפ"ל ) דלא בפסי"ר מדאו' לכו"ע מלאכה (ושרי לבין ,

לגופה צריכה דרבנן שאינה הוי הפוסקים (שלרוב

מדאו') הוי ב ולרמב"ם וביארו  הוא , פסי "ר  שדין  זה

עושה  שהאדם שונות, ופעולות  מלאכות בב'

נעשית מתכוין  שאינו ובאופן  אחת  ומלאכה פעולה

נוספת ובלא פעולה בו, להשתמש ספסל  שגורר (כגון

בקרקע) חריץ עשיית של אחרת  פעולה נוספה ,כוונתו

המלאכה  לעשות מתכוין  האדם משאצל"ג משא"כ 

שחופר  כגון אחרת , היא שמטרתו אלא שעשה

אך  שעושה זו  לפעולה בזה וכוונתו  בקרקע גומא

שזו בקרקע בניה או חרישה לשם מטרתו  אין 

עם  להשתמש  כוונתו  אלא תורה, שאסרה המלאכה

העפר .

דהוי  פריז'דער לגבי הגרשז"א סברת 

פקקים לגבי משא"כ  כמשאצל"ג

ועפ"ז הגרשז"א ג] שחידש  שמה מורנו ביאר

דאינו בפריז 'דער  חשמל בנורת

להדיא  כמכוין  דהוי לומר  כוונתו  אין פסי"ר בגדר 

בגדר  דהוי כוונתו אלא הנורה, הדלקת אודות

את להדיא כעושה שנחשב והיינו  משאצל"ג, של

והדלקת הפריז'דער פתיחת והוי  הנורה הפעלת

אחת  ומלאכה כמעשה ב'הנורה כמו (ולא

שרי  שבזה השני את גורר שא' ופעולות  מלאכות 

איכפ"ל ) שפעולה בלא בכוונה יצרוהו שכן היות

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה לב 

הדלת בפתיחת  תיעשה הנורה הדלקת של זו

הדלקת פעולת  את  להדיא כעושה בפתיחתו  הוי

כמכוין  נחשב לא עדיין אך  אחת , בפעולה הנורה

הנורה הדלקת  לצורך לכו"ע)ממש דאו' הוי (שבזה

זו מלאכה לשם שלא הנורה כמדליק  הוי  אלא

לגופה) צריכה שאינה דאו '(מלאכה הוי ובזה ,

הרמב"ם איכפ"ללשיטת  דלא מפסי"ר (וחמיר

לכו"ע) מדאו' שהתיר דמותר הפקקים לגבי אך ,

דידיה  ההיתר עיקר  הרי כשיזרקם הגרשז"א

בכת"י)למסקנתו שלמה בשולחן הוא (כמש "כ 

שבתיקון  משנה המגיד  סברת  על בזה שסמך

המלאכה  גמר  עבור מכוין  שאינו זמן  כל מנא

נשאר  זה והיתר  כלל, מלאכה כמעשה חשיב לא

הפקק  שיגמר  בכוונה כשיצרוהו אף  קיים

מכוין  אינו הפותח שסו"ס הבקבוק, בפתיחת

הכלי כגמר כלל חשיב לא עבורו  וא"כ  זה עבור 

בפתיחתו.

פלסטיק  פקקי פתיחת  להתיר הגרשז"א סברת 

והוסיף בעצתד] מעלה עוד שיש מורנו

הפקק  עשייתזריקת  עצת (מעל

פלסטיק נקב) בקבוקי לגבי גם שייכת זו  שעצה ,

הפקק  לזרוק  הנ"ל העצה בהם לעשות שאפשר 

מספר  כפי מוכנים פקקים בבית  לו שיהא (או

במה  צורך לו שאין שנחשב באופן שפותח הבקבוקים

לעשותשפותח) א"א פלסטיק בפקקי שהנה ,

הגרשז"א ואמנם הנקב, פוסקים)עצת הקילו(ועוד 

וסברת הרגיל, באופן לפתחם שמותר  בהם

שאין  דס"ל משום היתה בזה להתיר  הגרשז"א

ופקק  הואיל בפטיש  מכה משום בפתיחתם

הבקבוק , על נתינתו  לפני כולו נעשה ההברגה

אין  הבקבוק על נתינתו אחר שגם בזה וחידש 

נתבטל  אליו הטבעת  שבחיבור  אומרים אנו 

רחוקה  אפשרות שישנה היות פקק , שם הימנו

ממנו הטבעת  הסרת  בלא גם הפקק פתיחת  של

זו, טבעת  מפני מהפקק כלי שם פקע לא א"כ

בו המחוברת שהטבעת היטב שניכר  והואיל

המחוברת תוספת היא אלא הפקק  מגוף אינה

מהפקק  הטבעת  הסרת את  רואים אנו  ע"כ  בו 

החבית גבי מעל המגופה ושבירת  כהסרת

עכ"ד . לסתרה שמותר

הפקק  לזרוק יש  פלסטיק  בפקקי אף

אך הגרשז"א ה] על שחלקו  מהפוסקים כמה יש

עובר  פלסטיק  הטבעת  שבהסרת  וסברו 

מחוברת דהטבעת  דכיון  בפטיש, מכה מלאכת  על

המגופה  להסרת  דומה אינה עמו , אחד וחלק  לפקק

ככלי הפקק את עושה הטבעת אלא החבית, מעל

מתקן  בהסרתה וא"כ  עתה, לשימוש ראוי  שאינו 

וכן  לשימוש , ראוי  שוב אותו ועושה הפקק את 

שליט"א הגרנ"ק סק "ג )דעת  פל "ז שני .(חוט

והאור  הלוי  השבט בשם מובא וכן  זצ"ל והגריש "א

מחתך , מלאכת  משום אף הפתיחה אסרו לציון

ודאי דבזה הפקק , זריקת  מהניא איסורים הני ולכל

נהנה  שלא דכיון  דאורייתא, מלאכה הוי  לא כבר 

דלא  פסי "ר  בגדר  חיתוכו וכן תיקונו הוי  מהפקק

שעבר)איכפ "ל בשבוע איסור (וכמש"כ חשש  רק והוי

המיקל בתר  ביה דאזלינן  ודעימיה דרבנן  (גרשז"א

לגמרי) משנה שהתירו המגיד דלסברת  וגם ,

שם) כשאין (שהבאנו מנא דתיקון איסור  לגבי  הרי

הכלי ותיקן  שעשה כלל נחשב לא עליו  מכוין 

לכתחילה. אף  ומותר 

ולשנן  לחזור מותר האם  גניחובסקי הר"א ספק

בזה לקולא והצדדים בשב"ק  ומטר' טל  'ותן

אמר זצ"ל ו ] גניחובסקי אברהם ר ' הגה"צ בשם

'ותן  פעמים צ' לומר מותר האם שחקר 

בשבת לברכה' ומטר  להזכיר טל ישכח שלא (לצורך

החול ) משבתבימות  הכנה איסור מטעם דאסור  או

טעמי, תרי מחמת  בזה להתיר  צידד ומורנו לחול,

חול  תפילת בשבת שהמתפלל היא דההלכה היות 

יד"ח  יצא שבת של ענין  מהברכות באיזה והזכיר

פעמים  הצ' חזרת לו שיועיל מציאות  תתכן א"כ



תשע"ו  לך לך פרשת דא"ח לג ליקוטי 

ונזכר  חול של שהתפלל באופן  [כגון  גופא לשבת

וגמר  שבת  הזכרת שם והוסיף  תפילה בשומע

ומטר  טל ותן  שאמר ודאי  יודע אם דאז  התפילה,

ומטר' טל 'ותן אמר אם מסתפק  אם אך  יד "ח, יצא

יוצא  דאין הוא דינא החול שבימות כיון  לכאו' הרי

ולהתפלל לחזור וצריך  כזו גמר בתפילה כבר (אם

ולהתפלל,שמו"ע) לחזור צריך יהא בשבת גם הרי 

'ותן  חסרון עבור בשבת  שחוזרים תימצי היכי  וזה

החול, לימות  הכנה הויא לא וא"כ ומטר ', טל

השבת עבור  לתועלת זו  חזרה להיות  שיכולה

להוריד יועיל כזה שכיח שאינו דבר אם קצ"ע (אמנם

עבור  היא שכוונתו וניכר שברור ובפרט הכנה, איסור

הנ "ל ) מקרה עבור ולא החול  ].ימות

פוסקים עוד הרבה לדעות להתיר סברא צידד 

תשעא  שנת החכמה שבים בתשובה (שלקטנום

ואילך ) פא עבור עמ' לדאוג האדם על שהחיוב שס "ל

ולשיטתם  זמנם, הגיע לא שעדיין  אף  מצוות  קיום

להכשיר  בשבת אף החובה מוטלת האדם שעל י "ל

לקיים  ומתוקן מוכשר גופו שיהא עצמו  את ולתקן 

ואי"ז  וכהלכה, כראוי החול דימות  התפילה מצות

את ומכשיר שמתקן  אלא החול, לימות  הכנה בגדר 

ומוכנים  ומתאימים מוכשרים ופיו גופו שיהא עצמו 

זה  ותיקון  בהם, שנתחייב ה' מצוות את  לקיים

בזה  שהועיל היינו  גופא, בשבת  תיכף  נעשה

שהיתה  הנ"ל חובתו  בזה שקיים עצמה לשבת

בשבת. כבר  עליו מוטלת 

השבוע  פרשת 

נשמה לכל  מפתחות מאה נתינת – לך לך

לעוה "ז  כשיורדת מישראל

ויאמר לךא ] לך אברם אל ידועים ה ' וגו'.

בפרשתן  הזוה"ק  ע"ב)דברי עו (דף

לעוה"ז  ירידתה לפני נשמה לכל נותן  שהש "י 

שבהם  רוחניות  מפתחות מאה של מיוחדים כוחות

עוה"ז  וקשיי נסיונות מכל מעמד  להחזיק  ,ביוכל

לב' זה שמחולק  שרימזו  [ויש ברכות המאה והמה

המה  מפתחות שנ' 'לך-לך ', – חמישים פעמים

ונ' בו , ישלטו  שלא טומאה שערי הנ' לסגור

ומפרש  קדושה] שערי  נ' לו  לפתוח מפתחות

מארצך  לך לך לאאע"ה אמר שהש "י  הזוה"ק

מישראל  נשמה לכל הש"י אמירת  ומרמזת

לירד  העליון שבעולם ושרשה ממקורה כשיוצאת 

והצידה  אראך ', אשר הארץ 'אל לעוה"ז למטה

שבגימ' לך ' 'לך היא לו  הניתנת והשמירה לדרך

בחי ' שהמה הברכות  מאה על קאי וזה מאה,

בהש "י האמונה את לאדם המזכירים היסודות

ימי כל בהש "י  דבוק יהא ועי"ז שפונה מקום בכל

גרים שגייר  אאע"ה על דאי ' וכמו  פד,חייו, (ב"ר

בפרשתן) ברש "י הובא שלימדם ב, ע"י זאת ועשה ,

במדרש  כדאי' שאוכלים האוכל על ברכות  לעשות 

ו  נד , בעולם,ג (ב"ר האמונה את והפיץ גילה ובזה ,(

בגמ' אי' ע"ב)וכן  מג דף  ועתה (מנחות  עה"פ 

ליראה  אם כי היום מעמך  שואל ה"א מה ישראל

ברכות , המאה על דקאי גרס וגו '', שם (ובתוס'

'מאה'') אלא מה תיקרי 'אל שהאדם ברש"י שע"י  ,

ביום  פעמים מאה לכה"פ  לנוכח להש "י  פונה

_________________________

מאה ב. לה ומסר רעותיה, ולמעבד אורייתא פיקודי למיטר קוב"ה לה אומר עלמא לההוא לנחתא בעיא כד שם, הזוה"ק וז "ל

ולמפלח  לגינתא, בהו לאתקנא בגין לה אתמסר כולהו דהא לך', 'לך כחושבן עילאין לדרגין לאשלמא יומא, דכל דברכאן  מפתחאן

עכלה"ק . וכו'". לה ולנטרא לה

נימור,ג . מה אמרין והן בריכו לון אמר ושותין אוכלין ומשהיו השבים, ואת העוברים את מקבל היה אברהם שם, המדרש ז"ל

ע"כ. עולם'. אל ה' בשם שם 'ויקרא לג) כא, (בראשית דכתיב הוא הדא משלו. שאכלנו עולם אל ברוך להון ואמר



לנפשך  חכמה דעה לד

בלשון  אליו  ומדבר ית ' הגדול שמו  את ומזכיר

הדבר  זה העולם' מלך אלקינו ה' 'אתה נוכח

וכו' ליראה ברישהמביא הידוע הרמ"א (כדברי

אליו  יגיע מיד וכו' תמיד  לנגד הוי"ה ששויתי השו"ע

תמיד ) ממנו ובושתו השי"ת בפחד  וההכנעה ,הפחד

עבודה"י לכל והשורש היסוד היא זו שיראה

הפסוק  שם וגו')שממשיך מצוותיו כל  וכן (לשמור ,

עה"פ  הטורים בבעל כז)אי' לח, "מאת(שמות 

ברכות שהמאה לאדן", ככר  הככר למאת אדנים

שעליהם  במשכן  שהיו האדנים מאה כנגד הם

המשכן ברכה)עמד אות  ש"א אורה בשערי אי' ,(וכן

יהודי כל של ה' עבודת  כל תכלית  שזו היינו ,

בתוך  בתוכם', 'ושכנתי ית ' לשכינתו  משכן  להיות 

המה  הזה הרוחני  המשכן  ויסודות ואחד , אחד  כל

ברכות ברכה הק ' נוסח בכל  קבלה ע"פ (וכידוע

אתה  בחי'ד'ברוך  ופועלים עושים וכו' העולם מלך ה"א

מר"ה  הנעשה והתיקון היחוד  בבחי' ושלם גמור יחוד 

ואכמ"ל ) שמע"צ .עד

הגאולה אל המפתחות ג"כ  המה אלו  מפתחות

ורחמים בחסדים  הקרובה

והסמיך שמובא ב ] מה את  זה לענין  מורנו 

שהגאולה  ספה"ק בהרבה

חז"ל  בדברי כמרומז אאע"ה בזכות  העתידה

ברש"י) ומובאים זה (בב"ר, גדול לגוי "ואעשך

שאומרים  זה ואברכך , אברהם, אלקי שאומרים

אלקי שאומרים זה שמך , ואגדלה יצחק , אלקי

ברכה, והיה ת"ל בכולן חותמין  יהיו יכול יעקב,

ע"י הגלות שחתימת  – בהם", ולא חותמין  בך

– והחסד האהבה מדת  – אע "ה אברהם של מדתו 

שמו למען  בניהם לבני  גואל ',באהבה 'ומביא

אאע"ה בדרכי הליכה כל חיזוקוא"כ (ובעניננו

האמונה  חיזוק  של באופן כראוי ברכות  מאה באמירת 

אאע"ה  כמו תמיד, כנגדו לנוכח הש"י בהכרת ידם, על 

בהש"י) האמונה את  הברכות  ידי על  מסייעתשלימד 

אהבה  של באופן שתהא השלימה הגאולה בקירוב

מארצך  לך 'לך  הרי זה ולביאור  מגולים, וחסדים

הליכה  על ג"כ  מרמז  אראך' אשר הארץ אל וכו '

מהגלות  כשדים)ויציאה אור הגאולה (שבחי' אל

אר"י העתידה שלימות – אראך' אשר ('הארץ

המפתחותדלעת "ל ) מאה בכח ג"כ יהא וזה ,

בכח  שיש מהזוה"ק, כנ"ל לך' ב'לך  המרומזות 

פתח  ולפתוח הגלות פתחי  לסתום הברכות  מאה

הגאולה. שערי 

ואיך  – חינם שנאת  בעקירת  תלוי הגאולה ענין

ברכות  מאה לענין זה  שייך

אמנם  בחז "לג] מש "כ ידוע ט מאידך  דף  (יומא

היא ע"ב) האחרונה הגלות  שעיקר 

כמ"פ  בזה והבאנו חנם, שנאת  עוון  תיקון  עבור 

החיד "א תבא)מדברי כי פר' סוף אנך  חומת  ,(בספרו

נמכרתם  'חנם פסוק  בעניותי פירשתי  וזה וזל"ק,

הרבה  שנקיים אף  כלומר  תגאלו ', בכסף ולא

שנאת נתקן  שלא זמן כל לגאולה מועיל אין  מצות

בעון  נמכרתם, חנם וז "ש גלינו, שבעבורה חנם

פסוק  על כמשז "ל מצות, - בכסף ולא חנם, שנאת

שיש  זמן  כל תגאלו, מצות בקיום לא כסף , אוהב

לע  תלוי  העיקר  ולכן חנם, חנם שנאת שנאת  קור

במהרה  הגאולה תבא ואז השרשים ומן הגזע מן

ענין  בין הקשר  מה ולכאו' עכ"ל. אמן. בימינו 

ברכות הגאולה)המאה מפתחות כנ "ל  לענין (שהם

של  מדתו  [ובפשטות חנם שנאת  עוון דתיקון 

בהש"י האמונה שהיא כלאאע"ה שורש (שהוא

כנ "ל ) שאין הברכות חינם, שנאת  מיני  כל עוקרת 

עשה  הוא שהש"י בידעו לזולתו לשנוא מה לו 

המעשים לכל ויעשה שליח ועושה רק היה (וחבירו

משמים) עליו הנגזר עצמולבצע המרגיל וכן ,

מסוגל  דבר  הוי  כאאע"ה זולתו  עם חסד  בעשיית

מדה  לידי המביא הרע שורש את  מלבו לעקור

ה"י , חנם דשנאת  בענין הגרועה רמז מורנו (אך 

חנם  שנאת  עקירת ענין את עצמם הברכות מאה

].כדלהלן)



תשע"ו  לך לך פרשת דא"ח להליקוטי 

לענין  הנוראה המגיפה ענין בין השייכות  מה 

ברכות  דמאה

וביאר הגר "ש ד] הגה"צ מאמר ע"פ בזה

זצ"ל אמונה פינקוס – שמשון (נפש 

ואילך ) סד בחז"לעמ' דאי ' הא על (במדב"ר שהקשה

יב) סי' תנחומא כא, מגפה יח, היתה דהע"ה שבזמן  ,

רח"ל, מישראל נפשות מאה יום כל ממנה שמתו 

יום, בכל ברכות  מאה לברך  חיוב דהע"ה ותיקן

שבודאי הנ"ל הגה"צ והקשה המגיפה, נעצרה ובזה

מאה  יום כל שמתים כזאת  נוראה גזירה שכישנה

ופגמים  עבירות  שישנם מוכיח הר"ז  אנשים

על  היה וא"כ ישראל עם על נוראים וקטרוגים

הצריכות העבירות  הם מה ולמצוא לחקור דהע"ה

בגמ'תיקון כדאי' בצורת כשהיתה כן שעשה (כפי

ע"א) ד  דף המגיפה יבמות ולעצור לתקן ובזה

ברכות, דמאה ענין  כאן  שייך  ומה בשורשה,

ברכות דמאה חסרון  על המגיפה באה לא שבודאי

ולא  יום, בכל  לברכם חובה דדהע"ה זמנו עד היתה (שלא

והקטרוג ) התביעה כלל  היתה .ע"ז

הדיבור  החזרת ע "י בית  שלום מעשיית  המשל 

ביניהם

וביאר זוג ה] מבני במשל הנ"ל הגה"צ בזה

וקורס  ודברים דין ביניהם שיש

שיטפל  מומחה אדם שולחים אזי  ה"י, ביתם שלום

וכשבא  אצלם, בית השלום לסדר וינסה בהם

הם  אין  שביניהם הפירוד  שלגודל שומע המומחה

אח  שפונה מדברים דרך ישנה אזי  כלל, השני  עם ד 

בינם  לדבר יחזרו הכל שקודם ומשתדל המומחה

רעהו, אל איש  כדבר  רגילים דיבורים עצמם, לבין 

כל  שאת השלום, לעשיית  ופתח יסוד  ניתן שבזה

אח"כ  יסדר זה השני על אחד טענות להם שיש מה

שמדברים  דיבור של  נכון ובסיס יסוד יהא שכבר (אחר

עצמם) לבין שודאיבינם בעניננו , פירש  ועד "ז

מורה  זה צעירים אנשים מאה יום כל שכשמתים

תיקון  צריך  וזה גדולים, וקטרוגים עבירות  על

יש  להש"י הלא דהע"ה, התקשה אך בפ "ע, מיוחד

ע"י ישראל עם את בתשובה להחזיר דרכים

בת להם ששולח והיינו מכות  ללא עמם שמדבר

ובלבם  במוחם – תשובה ההרהורי המה – קול

זי "ע הק' הבעש "ט מרבינו עה"תכדאי ' בעש "ט (עי'

ז-ט) אות בחוקותי בנ"יפר' צריכים עתה ומדוע ,

הבין  ומזה בתשובה, להחזירם כאלו מכות לקבל

להש"י ישראל כנסת  בין הדיבור צילךשפסק ה' (כי

אליהם  מדבר הש "י אז השי"ת עם מדברים שכשבנ"י –

על הדיבור פסק אז הש"י עם מלדבר פסקו שכנס"י וכיון

מכות להכותם והדינים הקטרוגים שלטו ואז לבניו, הש "י

ברכותנאמנות ) המאה ענין בתחילה תיקן וע"כ  ,

כל  פעמים ריבוי להש "י  לדבר בנ"י ישובו שבזה

לדבר  הש "י  יחזור הש"י עם לדבר  שיחזרו  ובזה יום,

דיבור של בצורה הרהורי עמם השפעת כנ "ל  (היינו

וכו') ולבם במוחם ללא תשובה העבירות  ויתוקנו 

דברי גם מובנים [ובזה הנ"ל נוראות  במכות  צורך

ע)רביז "ל אות  עושים (שיחהר"ן שבנ"י  שע"י 

כל  את  הש"י משליך  להש"י ומדברים התבודדות

וכו ' הרעות  שכשיש דהגזירות  הנ"ל כהסבר  היינו ,

רעות לגזירות יותר א"צ להש "י  כנס "י  בין דיבורים

אל  מדברים שכשבנ"י  בתשובה, להשיבם כדי 

מדבר  הש "י  אזי הנפש ובהשתפכות  באהבה הש"י

אופן  ע"י  בתשובה אותם ומחזיר  בנ"י אל הוא אף

_________________________

נשמע ד . הזמן באותו אז (כי בעולם. גזרות  לגזור ויחשוב שיעשה יתברך  השם את מניחין שאנו היתכן ואמר, ענה שם, וז "ל

אותו  לקרות  ח"ו וכיוצא גזרה באיזה בהם עוסק  שהוא מעסקיו השי"ת את  לקרות  צריכין אנו כי ח "ו) ישראל על גזרות שיוצאין

רוצה  מישראל כשאחד כי ית'. לעבודתו אותנו שיקרב ממנו לבקש  עמו לדבר רוצים שאנו למה אלינו ויפנה זאת  שישליך משם

שהוא  שלו העסקים וכל ח "ו לגזור שרוצה הגזרות וכל עניניו כל משליך  השי"ת אזי ית' לפניו שיחתו לפרש  השי"ת עם לדבר

שיעזרהו  מאתו לבקש לפניו שיחתו ולפרש  עמו לדבר שרוצה האיש לזה רק עצמו ופונה הכל משליך והוא כביכול בהם עוסק  ית '

עכל"ק . ית'. אליו להתקרב



לנפשך  חכמה דעה לו 

במכות צורך  ללא טובים דיבורים בחי ' של

ה"י]. ובגזירות 

הנ"ל באופן חנם  שנאת  עוון תיקון

ובזה הויו] ג"כ עצמו  זה שביסוד מורנו פירש 

הגלות שורש של הנורא לענין התיקון

שיטת הנה כי  כנ"ל, חנם שנאת עוון שהוא

ש"ב)הרמב"ם מל"ת שעיקר (רלח)והחינוך(סה"מ ,

בלבבך' אחיך את תשנא 'לא של שורשהלאו  (שהוא

חנם) שומ השנאת  כשאדם חבירוהוא על טענותיו ר

תשנא  דלא זה לאו  על  רגע בכל עובר אזי  בלבו ,

חבירו, על השנאה רגע בכל בלבו שמונח בזה וגו'

שזה  ה"י, לסט"א מרכבה לבו  ונהיה לבו, נפגם ובזה

להיות צריכים שכולם שלו, עבודה"י  בכל יסודי  פגם

יתכן  ואיך  בעי', לבא 'רחמנא – להש"י נקי לב עם

בלבו ' תועבות כש'שבע בלבו הש "י  שיעבוד 

משא"כ  ה"י, חנם שנאת של רצוצה' 'טומאה

שבלבו הטענות בנחת לו  ויאמר  לחבירו  כשיפנה

יצא  בזה וכו', וכך כך לי  עשית  מדוע וישאלהו  עליו,

הנ"ל התיקון מהלאו לגמר עדיין בא לא שעדיין (אף

אחיך את  תשנא ד'לא דאו' מהלאו תיכף יצא כבר מ"מ

הדבר בלבבך  יבוא וסוכ "ס הנ"ל בפוסקים כדאי ' '

הרמב"ם  על חולק  שהרמב"ן [ואף הגמור ). לתיקונו 

לאו הוא בלבבך  אחיך את תשנא שלא וכותב

בהוה הכתוב ודיבר כשמוציא דוקא, אף  (ולדעתו

הלאו) נשאר עדיין בפיו הח"ח הטענות  מדברי  מ"מ ,

לספרו שם)בפתיחה ובבאמ"ח ז' שפוסק (לאו נראה

בזה]. והחינוך הרמב"ם כדעת  להלכה

כל ובזה  את שלימד  אאע"ה של שמדתו  ג"כ  מובן

שבזה  הש"י, אל ולדבר ברכות  לברך  העולם

כל  שורש ע"ז, מטומאת והוציאם העולם את גייר

עוון  של הפגם לתקן  הדרך  ג"כ היא הטומאות ,

כל  להתנהג ג"כ ילמדו  שבנ"י ע"י  – חנם שנאת

א' טענה איזו  להם שכשיש זו, בדרך  רעהו עם אחד

אחד  לדבר  ויפנו מלבם, השנאה יוציאו חבירו על

השנאה  שיעקרו עד  הטענות  כל על חבירו עם

בדרכי ללכת  להתחזק כולנו שנזכה ויה"ר  מלבם,

ענין  ובחיזוק ואהבתו , השי "ת באמונת אאע"ה

בדרכי ובהליכה כראויה, ברכות  מאה אמירת 

חנם  שנאת מיני כל ובעקירת לזולתו, החסד 

חותמין" ל"בך לאלתר תיכף  נזכה ועי"ז מלבינו,

אכי "ר . מגולים ובחסדים ברחמים השלימה בגאולה

ההשגחה הכרת – דולקת ' אחת  בירה  'ראה

עוה "ז  בתוך הש"י של  הפרטית

במדרש ה'ז] ויאמר בזה"ל, אי' פרשתן בריש 

ר' וגו ' מארצך לך לך  אברם אל

מה)פתחיצחק אזנך (תהלים והטי  וראי  בת  שמעי

לאחד  משל יצחק רבי  אמר אביך  ובית עמך ושכחי

דולקת אחת בירה וראה למקום ממקום עובר  שהיה

עליו הציץ מנהיג בלא זו  שהבירה תאמר אמר

לפי כך  הבירה בעל הוא אני לו אמר  הבירה בעל

הזה  שהעולם תאמר  אומר  אברהם אבינו שהיה

הוא  אני  לו  ואמר הקב"ה עליו הציץ מנהיג בלא

ע"כ . העולם. בעל

מהוידוע  המדרש בדברי  הרבה שנתקשו מה

בנזר  בזה [עיין  דייקא, 'דולקת' בירה הלשון 

א]. לט, בפרשתן המדרש על  הקודש

שפירשוופירש  מה ע"פ  א) אופנים בב' מורנו 

בירה  הכוונה דולקת' ש 'בירה המפרשים

בחדריה דולקים נרות  בה דימינו שיש  (ובמשל

הבירה) בחדרי הלעקטער אורות ועפ "ז שדולקים ,

שאאע"ה  ללמדנו  המדרש  שכוונת בספה"ק  פירשו 

לראות אפשר  שזה לעולם, בורא שיש  רק לא השיג

זו אך  שבנאה, מי  שיש  הבירה מציאות  מעצם

מציאות מעצם להכיר  שזכה לאאע"ה רבותא אינה

הבורא  מפלאי זה [שאדרבא בורא, לו  שיש העולם

כזו פלא מציאות  עשה שהקב"ה ביותר  הגדולים

מח  וסתומי כסילים בנ"א כאלו בעולם שיהיו שיתכן

בורא, לו שיש  העולם מציאות מעצם יראו  שלא

זי"ע מבארדיטשוב הרה"ק  כן  שפי ' פר'וכמו (קדו"ל 

עמקושמות ) מאד  ה' מעשיך גדלו 'מה הפסוק  את 



תשע"ו  לך לך פרשת דא"ח לז ליקוטי 

את יבין  לא וכסיל ידע לא בער איש מחשבותיך,

ומעומק  ה' מעשי מגדולת  עצמו שזה זאת'

כזה  ונפלא עמוק  באופן הבריאה שברא מחשבותיו 

זאת יבין שלא וכסיל בער  בעולם שיהא שיתכן

העולם את השי "ת –שברא הבחירה למען (וזה

יראה  אז ורק האמת בגילוי לחפוץ האדם שיצטרך

יוצרו) על  מעיד דבר שכל – כל לעין הפשוטה ],האמת

בירה  היא שהבירה לראות  זכה אאע"ה אלא

והיינו כנ"ל, הנרות בה שדולקים היינו דולקת,

בבירה משתמש  הבירה שדירה שהבעל בימינו (כמו

זו) בדירה שדרים מעידה הלעקטער אורות  בה ,שדולקים

ההשגחה  ענין את  להכיר אאע"ה שזכה והיינו

ולא  העולם בתוך  בפרטות משגיח שהש "י  הפרטית

שאמרו  יב)כהכופרים ח, יחזקאל הפסוק  "אין (כלשון

בעצם  והאמינו  הארץ", את ה' עזב אותנו  רואה ה'

הפרטית בהשגחתו  וכפרו  עולם הבורא מציאות 

על  'רם הגויים [וכדברי העולם, את  עתה ובהנהגתו 

השמים 'על רק אך – גוים' בארץ כל ולא כבודו',

האמונה  ועיקר שורש את  לגלות  זכה ואאע"ה ח"ו ],

כל  על המדוקדקת פרטית בהשגחה האמונה שהיא

'מי הפסוק  כהמשך [שזה העולם מכל ופרט פרט

לשבת המגביהי - ישראל אלקי  - אלקינו כה'

בזה  הידוע וכפי ' ובארץ', בשמים לראות המשפילי

מאצל  יותר סוף  אין גבוה הוא השי"ת  שאצלינו 

הוא  בשמים לראות שמשגיח מה שאפי ' הגויים,

עצמו משפיל שכביכול ענותנותו  גודל מחמת 

בשמים בשמים)להשגיח לראות כמו(המשפילי וא"כ 

לארץ  ג"כ מביט כן בשמים לראות עצמו  שמשפיל

ובארץ) בשמים לראות  אין (המשפילי ית ' שלגביו ,

השמים  על השגחתו  שאף לארץ, שמים בין  חילוק

ית', אצלו גדולה השפלה האלשיךהיא בפי' כ"ז (עי'

תפארת וע"ע זה, פסוק  על  קל ' 'רוממות תהלים על  הק '

ואתחנן  פרשת )].השלמה

נפלאים באורות  מאירה – דולקת' 'בירה

עוד מאירה ח] בירה דולקת ', 'בירה מורנו  פירש

הגויים  שאצל והיינו  יקרות , באור

ומלא  וצלמות , חושך  כולו  העוה"ז  כל הרי והרשעים

רביז"ל וכדברי וצרות, דאגות סוףיגון תנינא (לקו"מ

קיט) אומרים,סי' הכל 'הנה צחות  בלשון  שאמר

אנו הבא עולם והנה הבא ועולם הזה עולם שיש

הזה  עולם גם יש  אפשר  הבא, עולם שיש מאמינים

הגיהנום, שהוא נראה בכאן  כי  עולם, באיזה כן גם

שאין  ואמר  תמיד, גדולים יסורים מלאים כולם כי

בארוכה  בזה ועיין ע"כ , כלל. הזה עולם שום נמצא

הר "ן  שיחות  ספר  .ו בסוף

_________________________

וגו',ה. לראות  המשפילי לשבת המגביהי אלקינו כה' מי ה', גוים כל על רם ד-ו) קיג, (תהלים כתיב דהנה בזה, לשו"ק ונעתיק

יתברך  כבודו זה אין כי התחתונים על משגיח  ואינו ה' רם כי אומרים המה השם מעבדות אחור הנסוגים האפיקורסים מדרך כי

בקרבנו  ה' היש  ז-ח) יז , (שמות שנאמר וזה שאול, לעמקי המביאם וזה וגו', למזמה יומרוך כיף כ) קלט, (שם שנאמר וזה שמו,

זכו  לא שמים גם כי ובארץ, בשמים לראות המשפילי אומרים אנו מאמינים ובני מאמינים אנו כן לא וגו', עמלק ויבא אין אם

עכל"ק . ותחתונים. בעליונים המשגיח  והוא טו), טו, (איוב בעיניו

טובות ו. עתים אינם שעכשיו עת  ובכל שנה בכל לומר העולם שדרך  מה לענין שם, ז"ל חשיבותם, לגודל מהדברים חלק  ונעתיק

עכשיו  אם אדרבא בזה, מינה נפקא מאי ובאמת  וכו', העולם, רוב בין כאלו שיחות כידוע  וכו', יותר טוב היה הקודמים ובשנים

ול  להש"י לברוח  צריכים יותר בדחקות  הש"י העולם אל רק עוה"ז  ויסורי מצרות  לברוח  מקום אין כי ועבודה, בתורה עסוק

אם  שיהיה שאיך  מאחר פרוש  בתורה. שעמלו מי אשרי יולד, לעמל אדם במדרש , שכתוב וכמו יולד, לעמל אדם כי התורה ואל

ימיו  כל גם שכתוב, וכמו מאד רבים אדם כל ויסורי צרות  כי ימיו כל וכעס  עמל לו יהיה בודאי אעפ"כ וכו' עני או עשיר יהיה

שבורח  מי אשרי בודאי כן על וכו', יום אין וכו' שעה אין פגע  בלא רגע אין חרוז , בלשון בשל"ה וכמובא וכו'. ומכאובות  כעס 

שהימים  שאומר בזה אבל הבא ובעולם הזה בעולם לו וטוב אשרי בודאי ואז התורה עמל אל הזה העולם פגעי של העמל מזה

מבלה  רק כלום יפעל לא בזה ויותר יותר פעם בכל וממון פרנסתו על וצערו וטרדתו דאגתו ובגדל מאלה טובים היו הראשונים



לנפשך  חכמה דעה לח

לא  מאומה ולבסוף כאלו ושטותים ושיחות דאגות מחמת  וכו' ותפלה מהתורה עצמו ומבטל ומכאובות וכעס  ודאגה בצער ימיו

שגם  ויראה בשכל יבין לאמתו האמת להבין ולב לראות  עינים לו שיש  מי באמת כי וכו', ילך  ובחשך  בא בהבל כי בעמלו. ישא

שרובם  שנים מאות  לפני שנתחברו הספרים בכל רואים שאנו וכמו הפרנסה, וטרדות  דאגות מלא העולם היה הראשונים בימים

חברו  כן פי על ואף  מכלם הקשה הפרנסה ודחקות כיס  וחסרון בימיהם רבות  צרות  להם שהיה בהקדמותיהם כותבים ככולם

שכתב  כמו פרנסה דאגות  מלא העולם היה הראשונים בימים שגם והכלל וכו'. שיהיה הוא שהיה מה כי הרבה קדושים ספרים

פסוקים  כאלה וכיוצא כו'. רוגז  ושבע ימים קצר יולד לעמל אדם וכתיב, וכו'. ומכאובות כעס  ימיו כל גם ע "ה, המלך שלמה

בלא  העולם מן והלכו ימיהם אבדו ועי"ז הפרנסה על רק לדאג צריכים כאלה העתים שבצוק אחד לכל נדמה אז  וגם הרבה

התורה  לעמל עוה"ז  של העמל מן וברחו זה על השגיחו שלא וכשרים ויראים צדיקים דור בכל נמצא כן פי על ואף חמדה

ואחד  אחד לכל עתה גם עתה כח יש  ובודאי חפשית  הבחירה בודאי עכשיו וכן להם אשרי וכו' ולדורותיהם להם וזכו ועבודה

העולם  דאגת של המר עמל תחת  התורה עמל עצמו על ולקבל בה' ולבטוח  מהם לברוח  כאלה צער של ושיחות מדאגות לברוח 

יותר. יפה פעם בכל העולם מנהיג יתברך  השם אדרבא עתה כן כאז תמיד העולם מפרנס הש"ית  כי הש "י יפרנסו ובודאי הזה

תאכלנה  בעצבון הראשון, אדם מחטא שנזכר וכמו עתה כמו אז  כמו תמיד ויסורים וצער ויגונות  דאגות  מלא שהעוה"ז  הכלל

אם  כי מהם לברוח מקום אין האדם, ימי ומכלים המקצרים האלו והדאגות מהעצבון לברוח מקום ואין לחם, תאכל אפך בזעת 

דבר  וכבר לעיל. וכנזכר התורה ואל יתברך השם במלח אל פת תורה, של דרכה הוא כך במשנה, רז "ל שאמרו מה שזהו נו

אשריך  לך, וטוב אשריך כן עושה אתה אם עמל, אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל

במלח  פת לאכול כזה, עמל לסבל שצריך  מאחר בעוה"ז אשריך שייך איך  עם, ההמון ומקשין הבא. לעולם לך  וטוב הזה בעולם

הזה  עולם בעניני להסתכל ולב עינים לו שיש מי באמת אבל דרש בדרך דחוקים תרוצים איזה ספרים באיזה מבואר וכבר וכו'.

המשנה  מבואר אצלו זצוק"ל, והנורא הקדוש  רבנו של הנוראים ומעשיותיו ושיחותיו מתורותיו באמת לינוק שזכה מי באמת,

הגדולים  והגבירים העשירים כל כי העולם הנהגת  בטוב קצת  הבקי אמיתי שכל בר לכל הדבר להסביר ויכולין גמור בפשיטות

חכמינו  שאמרו וכמו שעה, ובכל יום ובכל פעם בכל מאד מאד רבות ויסוריהם דאגותיהם כי ויסורים יגונות  מלא שהעוה"ז מודים

עשירות  להם היה שאם להם ונדמה זאת  מבינים אינם העניים עם שההמון פי על ואף דאגה. מרבה נכסים מרבה לברכה, זכרונם

כן  גם להם יש  בתים והבעלי והעניים חז "ל. שאמרו וכמו בחוש  וכנראה בזה הרבה טועים הם באמת אבל דאגות, להם היה לא

בענין  הן שונים, מיסורים יסורים מכאובות  המלא עוה"ז מיסורי לברוח מקום אין כן על לעיל, וכנזכר הרבה דאגות  בודאי

ממש, ומכאובים יסורים בענין והן יסורים, מבעליהם להם שיש נדמה ולהנשים ובניו מאשתו ויסורים צער בענין הן פרנסה

אל  אם כי זה מכל לברוח מקום אין בהם וכיוצא אלה כל על הן בעולם, רח "ל מופלאות  ומכות חלאים סובלי הרבה שנמצאים

להפך. בא לטוב שמקוה מה כל כי תמיד. צרות מלא הוא צער בלי בנחת שיחיה בעוה"ז  טוב לו שיהיה שרוצה מי כל כי התורה.

בעוה"ז  כן על האמת . על למסתכל בחוש  כידוע  תמיד ביגונות מעורב בודאי הוא מדומה טוב איזה לפעמים לו יהיה אם ואפילו

שאמרו  כמו צער חיי ולחיות  המעוט בתכלית  להסתפק באמת כשמתרצה אם כי בנחת  לחיות עצה ואין תבונה ואין חכמה אין

כמו  בתורה ולעסק  הכל ולסבל צער וחיי הדחקות  כל עצמו על כשמקבל דיקא שאז וכו', תאכל במלח פת  הנ"ל, במשנה שם

עושה  אתה אם שם, שכתוב כמו הזה בעולם גם לו ואשרי הזה בעולם גם חיות לו יש  דיקא אז עמל, אתה ובתורה שם, שכתוב

עצמו  על שמקבל מאחר מאד אדם כל אצל המרבים הזה העולם מפגעי יסורים שום לו יהיה לא כי ודאי, הזה בעולם אשריך כן

אבל  הזה. בעולם גם לו ואשרי אמתיים חיים חייו בודאי ואז אמתי טוב שהוא התורה הוא וטובו חיותו וכל התורה בשביל הכל

כשבא  תכף כי עוכרתו, קימעא רוח  אפלו כי מאד, ומרורים מרים חייו בודאי הזה, בעולם בנחת  ולחיות  הזה עולם תענוגי הרוצה

מלא  עוה"ז כי ומושל ואדון גביר יהיה אם אפילו כרצונו הכל שיתנהג אפשר אי וזה ויסורים צער לו יש  רצונו נגד דבר עליו

לאכול  התורה של בדרכה לילך  עצמו על לקבל התורה עמל אל אם כי ויסוריו עוה"ז מעמל לברח מקום אין כן על כנ "ל, יסורים

הרבים  ודאגותיו הזה עולם ביסורי קצת לבקי היטב מובנים והדברים ודאי. בעוה"ז אשריו לו. וטוב אשרי ואז  וכו' במלח פת

החכם  של בהמעשה ועין לעיל, מעשיות הספורי אצל הנדפסים לברכה זכרונו רבנו של בשיחותיו מזה ועין האמת . על ומסתכל

הרבה  בספריהם וכמבאר תמיד יסורים מלא הזה שהעולם זה לכל מודים העולם אמות  של המחקרים חכמי אפילו וכו'. והתם

וכו'. עליו שיעבר מה כל לסבל עצמו על לקבל הזה בעולם שצריכין דהינו הסבל, אם כי הזה בעולם טוב שאין ואמרו מזה.



תשע"ו  לך לך פרשת דא"ח לט ליקוטי 

חרדיםוידוע ספר בעל מד "קמאמר (מל "ת 

פ"ד ) המשנהומד"ס דברי  פ"דעל (אבות 

אתמכ"ו) מוציאין והכבוד והתאוה 'הקנאה

הזה  העולם זה גם שבאמת העולם', מן  האדם

ואם  לברואיו , להטיב כדי רק היה השי "ת שבראו 

שטוב  עולם הוא הזה עולם שגם בהכרח כן 

והתאוה  הקנאה אך בו , לחיות ונעים ומתוק 

הטוב  העולם מזה האדם את מוציאין  והכבוד 

מלא  לעולם אותו  ומכניסים השי"ת , שבראו 

חי שהאדם ידי על ורק  ואנחות , יגונות  דאגות 

זוכה  הקדושה ובתורה בהש"י ודבקות אמונה עם

השי"תלחי שברא הטוב בתוך הזה בעולם ות 

הגשמיים  חייו אפי ' ואז ברואיו, עם להטיב

אושר  מלאים אמיתיים חיים הם הזה שבעולם

המקבל  על המשנה וכדברי  אמיתי , ועונג שמחה

כן עושה אתה וכו' תורה עול אשריך עליו 

הזה  הר"ן וכו ',בעולם  בשיחות בזה שהאריך  (וכפי

.הנ "ל )

העולם וזה את ע"ה אבינו  אברהם שראה מה

באורות ומאירה דולקת' כ'בירה הזה

העולם  להם שהיה דורו אנשי  כל כמו  ולא נפלאים,

שחיפש  בזכות  וזה וצלמוות , חושך  עולם הזה

דברי בתחילת נרמז שזה האמת  אחר ודרש 

– למקום ממקום עובר שהיה באדם המדרש

ומחפש  ודורש הולך  היה שאאע"ה ע"ז  שמרמז

האמת  אחר  מקום שהם בכל שראה הע"ז את  (וביטל

לראותשקר) תיכף  זכה זו ודרישה ביקוש ובכח ,

_________________________

עצמו  על שיקבל לזה זוכה אדם אין כי ישראל בני אנחנו שזכינו הקדושה התורה בלא להעולם מועילים אינם דבריהם כל אבל

לאמתו  האמת היטב עצמו האדם כשמישב כי הקדושה התורה ידי על אם כי הזה העולם צרות יטרידוהו ושלא בעוה"ז  הסבל

אף  כלל ודאגות וצער יסורים שום בלי ועשירות טובות  מלא הזה עולם היה אם אפלו כי כלל תכלית  שום אינו הזה שהעולם

שנותינו  ימי שכתוב, וכמו וכו', דקל של כצלו ולא עובר כצל וימינו עין כהרף  ועובר חולף הזמן כי וריק  הבל הוא כן פי על

ודאגות  ויסורים ויגונות  צער מלא הזה העולם כל שגם שכן מכל ונעופה, חיש גז כי ואון עמל ורהבם וכו' שנה שבעים בהם

וטרדות  דאגות מלאים כלם שבעניים עני תכלית עד המפלגים העשירים גדולי גדולי מן קטן ועד מגדול שעור בלי וטרדות

מלאים  גדולים ושרים ומלכים קיסרים ואפלו לכל כידוע והרפתקאות וצרות שונים מיסורים יסורים ושארי פרנסתם הוצאות 

העולם  האמות  לחכמי אפלו ומבאר ידוע  זה וכל ובדרכיהם, בהם שבקי למי כידוע  שעור בלי רבים ופחדים ויסורים דאגות 

כדי  העולם מזה המעוט בתכלית  להסתפק ומרצה הקדושים ומצוות בתורה חלקו כשבוחר אם כי מזה שיברח  מי אין ואעפ"כ

וטרדות  ויגיעות  עמל מעליו לפטר הזה העולם עמל מן לברח יכול דיקא אז העבודה ועל התורה על ימיו ולבלות בתורה לעסק

ובעולם  הזה בעולם האמתיים החיים עיקר הוא אשר ה' ועבודת בתורה אמתיים חיים ולחיות הזה העולם דאגות של נפש  ומרירות

ומים  במלח פת  לאכל הזה בעולם לסבל שבוחר שמי פשוטה פי על אפלו הקדושה המשנה דברי ונאמנו צדקו ובודאי הבא

צריך  הוא כן ועל בהרחבה. זוכה אדם כל לאו במשורה ומים במלח  פת  אפילו כי יחיה צער וחיי יישן הארץ ועל ישתה במשורה

עמל. אתה ובתורה שם, שכתוב כמו בתורה לעסק  כדי עצמו על מקבל הוא זה כל אבל צער. חיי לחיות מרוצה להיות זה כל עם

לסבול  עצמו על שמקבל מאחר  אמתי חיות לו יש  בודאי כי ודאי, הזה בעולם אשריך  לך, וטוב אשריך  בודאי כן עושה אם אז 

העולם  בזה להתענג שרוצה מי אדרבא בו. להתענג נחת בשביל נברא לא שהעוה"ז  האמת להשיג וזכה הזה, עולם יסורי כל

די  לא אז ימינו. וארך חיינו הוא אשר התורה לעמל הזה העולם מעמל בורח  הוא רק  וכנ"ל, ומכאובות  וכעס  יסורים מלא הוא

אשרי  לו אשרי הזה בעולם גם אף עין, כהרף  אפילו כנגדו עולה אינו הזה העולם שכל הנצחי עולם שהוא הבא לעולם שיזכה

התורה  עמל אל כשבורח אם כי הזה העולם יסורי של הסבל לקבל אפשר אי אבל הסבל כמו טוב אין הזה בעולם כי חלקו,

שמתלוצץ  מי כי עצמו, את להטעות רוצה ואינו באמת  שחפץ למי מאד ומובנים מבוארים והדברים וכנ"ל. הקדושים והמצוות

לטבוע  רק  רוצה הוא כי אליהם, ערפו ופונה האמתיות עצותינו לקבל רוצה שאינו הינו מעצמו, רק מתלוצץ הוא כאלו מדברים

הזה  בעולם ינעם ולהשומע וכו' נזכיר אלקינו ה' בשם ואנחנו דרכו אחד כל יאחז  בידו. ימחה ומי הזה, העולם מצולת ביון

עכל"ק . הבא. ובעולם
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תיכף  זכה ולזה בעוה"ז , המאירים האורות  את 

הש"י, אליו שנגלה קודם אף  הביקוש (בבחי'בשעת

ה') מבקשי לב הש "יישמח אחר  בחיפושו שכבר 

ומאירה, דולקת כבירה הבירה כל את  תיכף ראה

עליו 'הציץ הש "י  גילוי  לשלמות להגיע שזכה עד

וכו'. הבירה בעל

ברכות מס' על  יעקב' 'שארית לספר  הוספה

ע"ב  מג  דף

ואת גמ'. בימינו היין את אוחז אומרים ב"ה 

וחוזר היין על מברך בשמאל השמן

השמן. על ומברך

זו מגמ' הטור הוכחת

הנה בטור א] מוכיח זו קיי"למגמ' וכן ס"ד רו (סי'

שם) יש בשו"ע עליו שמברכים דבר  שכל

דברי ובעצם ימין, וביד הברכה בשעת בידיו  לאחזו

החיוב  על הגמ' כוונת  שאין  לפרש מקום היה הגמ'

ב' לו  שיש במי מיירי שבגמ' אלא ביד, לאחוז 

ובזה  שניהם על לברך  וצריך  בידיו שאוחז  דברים

ימין , ביד עתה עליו שמברך מה שיעמיד  ההלכה

אך  מברך, מה על זכור שיהא כדי שמאל ביד  והשני 

אחד  דבר  שיש  באופן הגמ' מדברי  מוכרח אין 

עליו  לברך שעומד  שע"ז לפניו  לכל בלא"ה (שניכר

הברכה) לתקאי אך שיצטרך  ימינו , ביד הדבר  פוש

זה  דין  זו מגמ' דיליף כהטור בשו "ע קיי "ל למעשה

כנ"ל],

מרק  באכילת התהל"ד ספק

הנה  לדודב] תהלה סק"א)בספר  קסז כתב,(סי'

יש  הרי מרק  צלחת אוכל שכשאדם

תמיד  שצריך  דין  יש שהלא ינהג, איך  להסתפק 

יוציא  ואם החצי , על ולא הגדול, או  השלם על לברך 

הברכה  בשעת  ימינו  ביד  ויאחזנה מצלחתו  מרק  כף 

בידו, שאוחז מהמרק חלק  על רק שבירך  נראה א"כ

שלם בדבר  חסרון  והוי המרק , כל על גדול )ולא ,(או

ויאחזנה  הצלחת  בתוך  הכף שיכניס לצדד  יש  וע"כ 

מברך  ואז  המרק , בתוך כן נתונה כשהיא ימין  ביד 

אין  שאולי  בספק  דבריו מסיים אך  המרק . כל על

גדול  אחד כדבר כולו  נקרא המרק ואין  בלח חיבור

פסק "ת  החשוב ובספר עכ"ד . הע'ושלם, סי"א רו (סי'

לגבי37) התהל"ד , של דבריו  ע"פ חידוש  עוד  כתב

לחתוך  ועומד שלם, כשהוא לפניו שבא וכדו' קוגל

עליו שיעשה שם וחידש  לאכילה, חתיכה הימנו

או בכף  לאכלו  שהדרך וכיון  שלם, כשהוא הברכה

מעט  המזלג או הכף לתחוב לו  יש  לכן במזלג

ולברך , המרקבמאכל על לברך  התהל "ד  שצידד  (כעין

הצלחת ) בתוך  יתלוש כשהכף הברכה לאחר ומיד

ויאכלנה עי"ז החתיכה ויהא רותח המאכל  שאם (אלא

לפני  לקררה בה וינשב החתיכה יחתוך גדול הפסק 

שלם) מעלת משום גדול  הפסק לעשות  דאין .הברכה,

שכפיופקפק  וטען הנ"ל, חידושים בב' מורנו 

כן לעשות  העולם מנהג אין (אלא הנראה

שמברכין  מרק  עם הכף  את  שאוחזים הוא המנהג במרק 

בשעת המרק בתוך  הכף מניחים ואין ימין ביד עליו

שלם  כשהוא הברכה מברכים אין קוגל לגבי וכן הברכה,

בלבד ) שאוכל  הפרוסה אוחזים מורנואלא בזה ופירש  ,

בלח, חיבור  הוי  האם שם נסתפק  התהל"ד דהנה

שאין  הספק פושט הנ"ל ישראל שמנהג ונראה

לא  המרק בתוך הכף  יניח אם וא"כ בלח, חיבור

על  הברכה שעשה בזה יחשב ולא מאומה, ירויח

כמחובר  כולו  המרק  נחשב אין  הלא כי  שלם, דבר 

עי "ז .

כן ומאידך, יעשה אם להפסיד הכףיכול (להניח

הצלחת ) כשיעלה בתוך  שעי "ז  שיתכן

ויעלה  שיצא והמרק מהמרק , קצת  יזוז  הכף ויוציא

והלא  הברכה, בשעת בכף שהיה ממה אחר  יהא



תשע"ו  לך לך פרשת דא"ח מא ליקוטי 

מתחיל  שלא מתברר  חיבור ', אין שב'לח מכיון 

קיים  ולא הברכה, בשעת  בידו  שאחז במה אכילתו

מה  את  הברכה בשעת  בידו  לאחוז  ההלכה

הכף  להגביה נהגו וע"כ אכילתו , בו שמתחיל

לדין  בזה חששו ולא הברכה בשעת בידו ולאחזה

וכנ "ל )שלם בלח שלם דין אין כך בין .(שהלא

שונה אכילתם כשדרך ללחם  קוגעל לדמות  אין

וכן קוגלג] שאין (וכדו')לגבי שי"ל מורנו  טען 

הדרך  שבלחם היות הנ"ל, ללחם לדמותו

הדין  יש בזה וע"כ בידו  שאוכל הפרוסה לאחוז 

בידו, הככר  כל ויאחז  שלם כשהוא הברכה שיאמר

הפרוסה  לאוחז  ג"כ נחשב הככר שאוחז  ובזה

אחיזת דרך הוא כן שהלא בידו, אח"כ  שאוכל

האכילה)הלחם בשעת בידו אותה  משא"כ (שאוחז

זה, אדם הנהגת באופן  שתלוי י "ל הרי  וכדו ' הקוגל

נראה  בידו הקוגל פרוסת  לאכול דרכו אם שאמנם

בהיותו הקוגל על שיברך שנראה כלחם בדיוק  דהוי 

הקוגל  כל את בידיו  ויתפוש  בלחם, כנ"ל שלם

הקוגל  פרוסת  לאכול דרכו אם אך הברכה, בשעת

ואין  ללחם לדמותו אין דבזה יתכן  כף  או  מזלג עם

דהיות בידו, שלם כשהוא הקוגל כל לאחוז  להצריכו

צריכה  במזלג, אלא בידים אכילתו דרך שאין

יועיל  לא וכן  במזלג, אכילתו  כרך  האחיזה להיות 

הברכה  בשעת  הקוגל כל בתוך  המזלג שינעץ

לאכול  שעומד החתיכה שאוחז נחשב אין  שבזה

זו  שבצלחתבנעיצה הכף שבתוך להמרק  דומה (ואינו

אכילתו) כצורת  הכף שבתוך  המרק אלא שמחזיק ,

ויאחזנו מהקוגל הפרוסה ויוציא שיחתוך נראה

הברכה. בשעת במזלג

ברכות עמ"ס יעקב שארית לספר השלמה

תפילה זמן לאחר חסידים ק"ק  למנהג נוסף מקור

בשב"ק 

הנה נח"ת )בספר ד] למצוא (עמ' התייגענו  ,

ק "ק  כמה למנהג וישוב פירוש 

צורך  בשביל בשב"ק  התפילה זמן  לאחר חסידים

שאחר  רבותיהם [שידעו  דרבים תורה תלמוד

וע"כ  ילמדו  התפילה לפני  ורק ילמדו , לא הסעודה

רק  זה להיתר  מקור ומצאנו התפלה, זמן איחרו 

ראש , בשמים שו"ת  שרבו מדברי  שם (שהבאנו

עי"ש ) זאת  וישבנו עליו וחולקים אך המפקפקים ,

נוסף  מקור  בזה לציין  שיש להוסיף  יש האמת 

הרמ"א אדונינו ס"ב)מדברי  קו "ואם (סי' וז "ל,

סי ' לעיל שנתבאר  כמו פוסק  אינו  לאחרים לומד 

ק "ש" של ראשון  פסוק  וקורא פוסק  ומ"מ פ"ט

זמן  מצות  דוחה דרבים שת"ת  והיינו , עכ"ל.

דאמירת דרבנן מצוה דוחה וכן דרבנן, תפילה

בזמנה הקר "ש פסוקכל לאמירת  רק  להפסיק  (וצריך 

דאו') שהוא דקר"ש .א'

"באופן (סק"ח)שםובמ "ב שמיירי אמנם מוסיף

יוכלו ולא יתבטלו  עכשיו ילמדו  לא שאם

גם  כמובן שייך  וזה אח"כ ", ללמוד להתקבץ

אחרי ללמוד יוכל לא מהציבור גדול שחלק  בעניננו,

וכו')הסעודה השינה את מביא שהמאכל  [ואין (לפי ,

רבים  לבין לרבים המלמד  א' בין לחלק סברא כ"כ 

יש  בזה שגם עצמם, לבין  בינם בביהמ"ד  הלומדים

דרבים ת "ת של חשיבות  בביאוה"לע"ז  שאשכחן (אף 

יחד, בחבורה בלימוד  מיוחדת  מעלה שיש קנה סי' ריש 

לענין  מ"מ בארוכה, עיי"ש  יותר, שמים כבוד  יש  שעי"ז

חילוק ) דאין נראה דרבים דת"ת אף חשיבות  והנה ,[

החיי"א דעת  את  הביא שם הא"ר)שבמ"ב דעת (וכן

לזמן  להפסיק  דמחויבים וס "ל הרמ"א, על החולקים

בכה"ג אף  מהרוקח תפילה חריפה בלשון (ומסיים

כל אחרים עם לומד  אפילו לימוד  משום תפלה ש "המבטל 

למד") לא כאילו בביאוה"להיום וכן מצדד (שם),

ללמד  כשהתחיל רק היא זו  שהלכה לומר  ומסתפק

קר "ש זמן  שהגיע קודם הרי(עיי"ש )לאחרים ,
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פקפוק  ללא הרמ"א כשיטת  פסק שם הרב בשו"ע

דרבנן) תפלה זמן מצות  דוחה דרבים סייג (שת"ת ולא

תנאי. בשום ההיתר 

שלישית  סעודה  דחיית לגבי כעי "ז אשכחן

וכעי"ז הרבה] בשו"ע עוד  רצ אשכחן (סי'

מצותס"ד ) דרבים ת "ת שדוחה

המדרש  לבית  לבא ונתאחר וז "ל, שלישית סעודה

שלישית  סעודה בשביל הדרשה יניח לפי לא

לכל  קודם לרבים שמים  ויראת תורה  שלימוד

שבתורה  חסידים המצות דק"ק  י "ל וודאי  עכ "ל. .

הרב, והשו"ע הרמ"א כדעת  בזה ונהגו  סמכו 

סברו גם שאולי בזה חידוש  מורנו והוסיף

"לימוד  בבחי ' הוא שב"ק בליל השולחן  שעריכת 

דרבנן , מצוה שדוחה לרבים", שמים ויראת  תורה

יקבעו  שאם זו הנהגה שהנהיגו הצדיקים שידעו (היינו

מתלמידיהם  רבים היו תפלה בזמן השכם התפלה

שב"ק, בליל שעורכים לשולחן מלבא כן עבור נמנעים

משפיעים  הם הרי שלהם שבטיש  המה וידוע

ת "ת כביטול והוי שמים ויראת  תורה לתלמידיהם

הרמ"א  פסק על  סמכו שבזה דרבים, שמים ויראת 

תפלה  דזמן דרבנן מצוה זאת  שדוחה הרב ושו"ע

רצ,כנ "ל ) בסי ' הרב השו"ע דברי סוף לגבי [וצ"ע ,

קודם דרבים המצוות שת "ת כוונתולכל האם ,

המלמד  וא"כ דאו ', מצוות  אף שדוחה לפסוק 

זה  שפטור או וכדו ', תפילין ממצות  נפטר  לרבים

בב' בהו  דאיירינן  דרבנן  במצוות  רק הוא

כתפלה דס"להמקומות, דקר"ש  פרשיות הג ' (וגמר

דרבנן) המצוות 'דהם 'לכל ועפ "ז שלישית , וסעודה

וצ"ע. הוא, דווקא לאו שכתב

החדש עוד הרב לשו"ע בהערות שציינו  מה יל"ע

ת "ת ה"ד )שבהל' כהא"ר (פ"ד  הרב פוסק 

שום  נדחית  שאין  וסובר הרמ"א על החולק  דלעיל

דרבים  ת "ת מפני  דרבנן  אף  כתב ז מצוה מה וצ"ב ,

בראשונה].

סוטה  מסכת 

סוטה  למסכת  הקדמה

מתים ' ציבור 'אין – יחיד בלשון 'סוטה'

הנה  לרמז א] יחיד  בלשון נקראת סוטה מס '

אין  בכללות  ישראל שבכלל ולהורות

הוא  ח"ו החטאים ענין וכל חטא, של כזאת  מציאות 

שייך  ואינו הרגיל, דבר  ואינו הכלל, מן יוצא דבר 

עד  שטות רוח בהם ששלטה יחידים אצל אלא

הרוח  שולטת אין אך ישראל, כלל מדרך  שפרשו 

ומתחזקים  נאספים כשהם הכלל כל על שטות 

מתים', ציבור  "אין חז"ל וכמאמר  אחת , באגודה

המוות שהיא הסט"א כלל שאין על שולטת ,

פר'הציבור , ריש  הנוע"א דברי ידועים (ובפנימיות 

שולט  אין ישראל ' 'כל הנקרא העליון שבעולם דברים

למטה  ישראל כלל  אצל למטה משתלשל  וכן פגם, שום

בהם  שולטת  שאין אחת  באגודה נאספים כשהם

.הסט"א)

שייך  חטא שאין – עצמה הסט"א היא – 'סוטה '

יהודי  לשום 

וביותר מפאנוב ] מהרמ"ע אי ' הרי  פנימיות 

בנ"י שלעת "ל שיחזרו (אחרי

שלימה) החטאים בתשובה כל את השי "ת יזרוק 

הסט"א עונותעל הנושא לעזאזל שעיר (בחי'

לשום ישראל ) החטא שייך  שאין הש"י ויברר ,

_________________________

לעשותה ז. אפשר שאי מצוה שום דוחה רבים של אפילו תורה תלמוד אין ענין שבכל ואומרים זה על חולקין ויש שם, זל"ק

לידי  שמביא מפני גדול הוא והתלמוד טובים מעשים הם חכמה שתכלית  מאחר  דבריהם של קלה מצוה היא ואפילו אחרים ע ''י

עכ"ל. עיקר. וכן מעשה



תשע"ו  לך לך פרשת דא"ח מג ליקוטי 

רק חיהודי היא שה'סוטה' לעת"ל ויתברר ,

מהאריז "ל וכמ"ש  עצמה הקלי'הסט"א שער (ע"ח

ע"א) שסטתה קי אחיות  דשני  בגמ' המעשה על

שהם  הרוחנית  הקלי' על זה דקאי מהם, אחת 

דקלי'. חו "ב

בימי  סוטה מס' ללמוד ישראל מנהג ביאור

ספיה"ע

וע"כ בימיג] ללמוד  מישראל רבים מנהג

סוטה מסכת מט ספיה"ע בה (שיש 

דף שאין דספיה"ע א' וביום הספירה, ימי מט כמנין דפים

בחי' שהיא ללימוד  ההכנה היינו השער דף לומדים כנגדו

הנצרכת היר"ש בחי' שהיא עכשיו, שנאמרת  ההקדמה

התורה) אל  והשער הפתח שהיא הלימוד התחלת ,לפני

בזוה"ק הק 'וכדאי' אוה"ח ועי' ע"א, צז דף  רע"מ (ח"ג

א) יט, נקיים שמות ז' ספי ' בבחי ' הוא ספיה"ע שענין 

ספיה"ע  בימי וה"נ לבעלה, בהם נטהרת שהאשה

לברר  לבעלה, כנס"י לטהר  סוטה מס' לומדים

וכל  חטא, עניני ישראל בכלל שאין  ולגלות 

ושגעון שטות רק הם שהרמב"ם החטאים  (כמו

כותב  - המדויקות  פרנקל ור"ש  רי"ק  במהדו' – בחיבורו

על לרמז בשי"ן, 'שוטה' בסמ"ך סוטה תמורת תמיד

בבנ"א הנ "ל ) הנדבק  חיצוני שטות דבר שהוא ,

יום  שהוא השבועות  לחג מתכוננים ובנ"י  מהקלי',

הקלי ' והפרדת והוצאת בבירור העליון  היחוד

דייקא, החושך  מן האור  יתרון  ובבחי ' מהם,

ובבי תחכמני , עומדים שמאויבי  ההעלם ותיקון  רור

שאת. ביתר  והיחוד  הגילוי על

ע"א  ב דף 

פתח גמ'. הוה  כי  יצחק רב בר  שמואל א"ר

מזווגין  אין הכי  אמר בסוטה לקיש  ריש

לא  כי  שנא' מעשיו לפי אלא אשה  לאדם  לו 

רבה  אמר הצדיקים  גורל על הרשע שבט ינוח

לזווגן  וקשין יוחנן ר ' אמר  חנה  בר  בר 

יחידים  מושיב אלהים  שנאמר סוף ים כקריעת

והא  איני בכושרות אסירים  מוציא ביתה 

קודם  יום ארבעים רב אמר  יהודה  רב אמר

בת  ואומרת יוצאת קול בת הולד יצירת

פלוני  שדה  לפלוני פלוני  בית לפלוני פלוני

בזוג הא ראשון בזוג  הא קשיא לא לפלוני

שני.
_________________________

דין ח. בהם ועושה מעמידם הקב"ה בסוף הטוב תכלית יהיה ומה וזל"ק , הט' במדה זי"ע להרמ"ק  דבורה בתומר אי' וכעי"ז 

מעשיו  עושי והרשעים סמא"ל להעמיד הקב"ה עתיד וכו' כלים אינם וישראל כלים חצי בם אכלה חצי ל"ב) (דברים כדכתיב

מצולות  שהם אלו ע "י להפיל הדין כח השליך ירצה חטאתם כל ים במצולות  ותשליך והיינו הדין בהם ויעשה ים ופעולותיו

כל  אח"כ שישיב בישראל דין העושים הם אלו נג) (ישעי' וטיט רפש  מימיו ויגרשו יוכלו לא השקט כי נגרש  כים והרשעים

אני  אלא די ולא עלבונם ותובע שקדם מה על אפי' מתנחם הקב"ה הדין קבלו שישראל שאחר מפני והטעם בראשם גמולם

עכל"ק . וכו'. לרעה עזרו והמה מעט קצפתי

רחמנא  בעוונות, ושלום, חס נופלין, קדוש  עם כשישראל הוא הרחמנות עיקר 'כי ג) אות ז  סי' תנינא (לקו"מ  רביז"ל ובלשון

של  הכבד המשאוי כנגד כלל נחשבים אינם שבעולם הקשים היסורים כל כי רחמנות  מיני מכל הגדול הרחמנות  זהו כי לצלן,

הזה, הכבד המשאוי כלל לישא אפשר שאי מאד, כבד משאוי זהו ושלום, חס בעוונות, נופלים כשישראל כי ושלום חס עוונות ,

ישראל, של ודקות רוחניות  ויודע לקוחים, הם מאין ישראל קדושת שיודע  מי כי ל"ח) (תהלים ממני" יכבדו כבד "כמשא בבחינת 

דקותם  וגודל משרשם קדושתם גדל לפי לא, כלל כלל להם שיך  עוון ואין מעוון, לגמרי רחוקים הם שישראל יודע, הוא

ואפילו  לצלן, רחמנא ושלום, חס  עוונות, של הכבד המשאוי כנגד למשאוי נחשבים אינם שבעולם היסורים כל כן ועל ורוחניותם

עוון, בהם שכשאין  עון' בלא יסורין 'אין נ"ה) (שבת  כלל ליסורים נחשבים אינם עוונות , בהם אין אם יסורים, לאדם כשיש

קדוש, עם ישראל על לרחם הרחמנות, עיקר וזהו ושלום, חס  בעוונות , כשנופלים רק  הם היסורים עיקר כי כלל, יסורים אינם

עכל"ק . עוונות . של הכבד מהמשאוי להוציאם



לנפשך  חכמה דעה מד

זו בגמ' המהר"ל  ביאור

ומבאר וקשה א] וקאמר וז"ל, המהר"ל בזה

כשם  ר"ל סוף, ים כקריעת  לזווגם

הים  כמו אחד שהוא דבר לקרוע גדול פלא שהוא

וכך  לשנים, ולהפרידו לחקל הוא וקשה אחד , שהוא

בעצמם  שהם דברים שני  לחבר גדול פלא הוא

כלומר  ביתה, יחידים מושיב כדכתיב מחולקים,

אותם  להושיב ומפורדים מחולקים שהם יחידים

דבר  חלוק  שהוא ים קריעת  כמו  הוא אותם, לחבר

אחד  לגמרי(כזה)שהוא אחד  שהוא דבר  חלוק  כי ,

שהוא  דבר אחד  ולעשות  לחבר  כמו קשה הוא

שקשה  תדע ועוד ואשה. איש  כמו בעצמו  מחולק 

נס  היה סוף ים קריעת כי  סוף , ים כקריעת לזווגם

שלא  הוא הזה החבור וכך  העולם, כסדר שלא

ואי מחולקים, הם בטבעם כי  הזה, העולם ממדריגת

עולם  ממדריגת  שלא רק ויתאחדו שיזדווגו אפשר

יה  שם כי שאמרו  מה מן ידוע הזה והדבר  הזה.

כתיב  סוף ים ובקריעת ביחד , ואשה איש מחבר

ט"ו) ולפיכך (שמות לישועה, לי ויהי  יה וזמרת עזי

עכ "ל. סוף . ים כקריעת  לזווגם  קשה

זמ "ז  ההפוכים פלאים בב' ההשוואה מה 

ויש  בין ב ] חילוק יש  דהנה בזה ולבאר  להוסיף 

ובאריז"ל  בזוה"ק אי ' שעליו ראשון  זיווג

לשתים, שנתחלקה בשורשה א' נשמה בחי ' שהם

בזה  נאמר  לא וע"כ לחברם, שוב קשה אין  וע"כ 

נשמות ב' שהם שני זווג משא"כ כקרי "ס , קשה

פלא  שלהם החיבור  הוי  וא"כ  שורש , מאותו שאינם

וזה  מחולקים בעצמם שהם דברים שני  לחבר גדול

כ  גדול קרי "ס .פלא

המ"ם בתוך הגנוזה יו"ד – 'ים '

ואמנם  לקרי "ס ,ג] דזווג ההשוואה קצ"ב עדיין

דבר  להפריד להיפך  הפלא היה ששם

ב' לאחד  הפלא הוי בזווג ואילו  לשנים, ולחלקו  א'

ההפוכים  פלאים ב' לכאו ' והמה הנפרדים, דברים

זל"ז . אותם משוים  ואיך  זמ"ז,

י 'ויש  אות על מרמזת ים תיבת שהנה בזה לרמז

מ' שאות היינו , ם, אות  בתוך  הטמונה

הבינה ספי' על לבינה)מרמזת ארבעים שהיא (בן

הים  כמו הצדדים לד ' ולרוחב לאורך  מתפשטת

העולם רוחות לד ' ורוחב לאורך  (ושורשהמתפשט

ואכמ"ל ) במקו"א כמש "כ  דאריך  מכתר היא הבינה ,ספי'

שבבחי ' היחוד נקודת על מרמזת שבי "ם י ' אות  אך

שמכחה  בים, ונעלמת שגנוזה דעתיק, העליון יחוד

בזוה"ק  וכדאי ' סוף , ים קריעת  ים טהיה דקריעת 

הים  בבריאת  [וכבר  מילתא', תליא 'בעתיקא סוף

כדאי ' בקרי"ס, לישראל שיבקע עמו הקב"ה התנה

והיינו לתנאו, – לאיתנו  הים וישב עה"פ בחז"ל

דעתיקא  י ' בו  גנוזה היתה הים בבריאת  שכבר

בשם  הים נקרא וע"כ  הים, קריעת  היתה שממנה

כנ"ל]. המ"ם בתוך  הגנוזה היו"ד על לרמז – זה

העליון  היחוד מסוד דייקא נלקחה  סוף ים  קריעת 

והנה וקריעתד] הפירוד  שענין  מהנ"ל היוצא

היחוד  מסוד  דוקא נלקח לשנים הים

בזה  הפנימי  והביאור  דעתיק , יחוד  שהוא העליון,

בלקו"מ מרביז "ל דאי ' הא ח)ע"פ אות  נו סי' (קמא

ה'לל  ש 'מאי  מ'חלוקת  ר"ת שם י שמש"ה ומבאר  ,

שמאי מח' שהיא שמים לשם מח' של דעת שיש

_________________________

סופ"ד.ט. דצניעותא מספרא ומקורו ע"ב, נב ודף  ע "א מח  דף  ח "ב

גדול י. דעת באמת  שהוא שמים, לשם שהוא מחלוקת יש אך הדעת הפך הוא ומחלוקת וכנ"ל, בדעת תלוי השלום כי שם, זל"ק

והב  "את ל:) (קדושין חז"ל שאמרו כמו גדול, ושלום אהבה היא המחלוקת, זה באמת  כי שלום של מהדעת  יותר מאד,

להתקים', סופה שמים לשם שהיא 'מחלוקת  ה) פרק  (אבות  רז "ל שאמרו וזה לזה' זה אוהבים שנעשו עד משם זזו בסופה"-'לא

בחינת  שהוא הדעת , בחינת  הוא משה כי משה, בחי' וזה כנ "ל. בסופה" והב "את  כ"א) (במדבר כנ"ל אהבה היא שבאמת  הינו

מחלוקת  בחינת שהם ע "ד) אופן עמוקות במגלה (כמובא ה'לל ש 'מאי מ 'חלוקת תבות  ראשי הוא משה כן ועל שמים לשם מחלוקת



תשע"ו  לך לך פרשת דא"ח מהליקוטי 

והיינו סתם, שלום של מדעת יותר הגבוהה והלל

לגלות יודע הדעת לתכלית שזכה שמשרע"ה

הפנימיות ולגלות הסותרות , דעות בב' אף היחוד

איזה  כל לפי  ולפרש  חיים, אלקים דברי  ואלו  שאלו

כשיכולים  היחוד תכלית שזו  א', מכל מדבר  בחי '

הפכיים, הנראים בדברים אף  היחוד את לראות 

רביז" אחר[וכלשון  במקום אותל ב סי' תנינא (לקו"מ

היוצאתו) האחדות  הקב"ה לפני ביותר שחביב

על  מורה שזה דייקא, המשתנות פעולות  מתוך

היחוד  הרייאתכלית  שבפנימיות מובן ובזה ,[

לגזרים הים וחלוקת הים הפרדת שנחלק  בחז"ל (כדאי'

השבטים) לי"ב – חלקים פירוד לי"ב בחי' אינה ,

שהתגלה  – היחוד  תכלית גילוי  בחי ' אלא וחלוקה

– זו  הפרדה פעולת  מתוך דוקא בתכלית ה' יחוד

עד  המשתנות  מפעולות המתגלית האחדות בבחי '

קלי 'זה באצבע והראו יחד ישראל כל שקראו

ואנוהו'.

הנ"ל ההעלאה  בדרך הוא שני דזיווג הפלא

דקרי"ס 

ובזה ב'ה ] למטה שהם שני  זיווג לגבי גם א"ש 

כקרי "ס , לזווגם וקשה הפכיים, נפרדים

כדלהלן  שני זווג  בבחי' הם הזווגים כל  כמעט (ובדורותינו

ע"ימהאריז"ל ) הוא מזווגם שהש "י  שהדרך אלא ,

הפירוד  אין  ששם – העליון לשורשם אותם שמעלה

ברכת ברכות ז ' בכל שאומרים וכמו היחוד , היפך

בגן  יצירך  כשמחך האהובים רעים תשמח 'שמח

אלו אף  וכלה חתן כל שמעלים היינו מקדם', עדן 

ומעלים  בשרשם כנפרדים נראים שהם שני  שמזווג

שהיו וחוה באדה"ר עליון הכי  לשורשם אותם

הזו"ן  את שמעלים הכוונה קבלה וע"פ אחת , יצירה

נפרדים) בחי' עילאין (שהמה או"א תרין אל (שהם

מתפרשין) דלא ישנורעין עילאין דאו "א ובפנימיות 

היחוד , אל סתירה הפירוד אין ששם עתיק פנימיות 

דייקא  מתגלה שהוא גבוה יחוד שמתגלה ואדרבא

הזווג  דהוי  ההשוואה מובן  ובזה הנפרדים, מתוך

כנ"ל. דקרי"ס פלא כמו ממש 

אחרת  שאשה יהודה ר' בדעת  החת"ס ביאור

לכה "ג  מתקינין

וע "פ חז"ל ו ] דברי  פנימיות  לפרש  יש  הנ"ל

יהודה  ר' שנחלקו  יומא מס ' בריש

אשה  גדול לכהן שמתקינים ס"ל דר "י  וחכמים,

ומבאר  אשתו, תמות שמא הכפורים ביום אחרת

_________________________

ה' כי "וידעתם ט "ז ) (שמות  שכתוב כמו הדעת, ידי על הגאולה עיקר כי משה, ידי על מצרים גאולת  היה כן ועל שמים לשם

עכל"ק וכו'. ידעו" "למען כ"ג) (ויקרא וכו', אתכם" הוציא

נת יא. עי"ז החול, ימי לששת  שבת של קדושה שממשיכין ועי"ז שם, החול וזל"ק  ימי בששת כי יתברך הפשוט  האחדות  גלה

משתנות  שפעולות  האנושי, בשכל זאת להבין האנושי, השכל כנגד וזה משונה, פעולה נברא יום שבכל משתנות , פעולות הם

לנו  שנתן זוכין, שאנו שבת  ידי על רק  זאת להבין אפשר אי האנושי בשכל כי ויתעלה, יתברך  הפשוט  מאחד נמשכין יהיו

כי  הפשוט אחדות  נתגלה עי"ז שמה', ושבת גנזי בבית  לי יש טובה 'מתנה י:) (שבת  רז "ל שאמרו כמו גדולה, מתנה הש "י

ימי  בששת  כלם שברא יתברך, הפשוט מאחד נמשכין משתנות הפעולות  שכל מאמינים, שאנו היחוד, אמונת על מורה שבת

אפלו  מאד יקרה הבחינה זאת  הפשוט  אחדות והתגלות יתברך  הפשוט  אחדות  נתגלה שבת  ידי שעל נמצא בשבת ושבת החל

משונה  דעה בו יש  אחד שכל רבים, שהם מחמת  כי ול"ז), ט' (ברכות  כרבים' הלכה - ורבים 'יחיד שמצינו, כמו יתברך , אצלו

שזה  הפשוט , אחדות בחינת  נעשה משתנות פעולות בחינת נמצא אחד, לדעת יחד מסכימים וכשהם משתנות, פעולות  בחינת 

יאמר  ויחיד יחיד כל כן, לא אם כי בישראל, מחלקת  להרבות שלא כדי וגם כמותם הלכה כן ועל יתברך , בעיניו מאד יקר

אחדות  בבחינת רק רצונו כי יתברך, רצונו זה שאין נ "ט:), מציעא בבא (עין בישראל מחלקת ויתרבו סוף , לדבר ואין כדעתו

אחד, ושמך  אחד "אתה בבחינת  יתברך , הפשוט אחדות  נתגלה למעלה גם למטה, הפשוט  אחדות  בחינת כשנתגלה כי הפשוט,

עכל"ק . למעלה. יתברך  הפשוט  אחדותו נתגלה למטה, בישראל שנתגלה אחדות  ידי שעל בארץ" אחד גוי ישראל כעמך  ומי
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נורא דבר  זי "ע החת "ס  זקיני  ח"ז בזה חת"ס (שו"ת

לד ) הגלגולים סי' בשער  האריז "ל דברי בהקדם ,

מן  קיבל לא וע"כ  חטא אדם שלפעמים שכותב

קודם  יום מ' עליו שנגזר האמיתי  זווגו  השמים

'כאן  דידן הגמ' דברי  את  מפרש ובזה יצירתו ,

לקבל  עלול האדם שחטא שאחרי  היינו  שני ' בזיווג

על  שנגזר זווגו שאינו שני  יצירתוזווג קודם יו 

בגלגול  הוא ראשון  שזווג מהאריז "ל אי' [וכעי "ז 

שני בגלגול אך  האדם, בו  חטא לא שעוד ראשון 

קצוב  זווג לו אין שחטא חטאים לתקן  האדם שבא

כל  כמעט לפ"ז  וא"כ  מעשיו, לפי  אלא השמים מן

לזווגם  שקשה שני זווג בבחי' הם עתה העולם בני 

יהודה  ר' דעת החת "ס  מפרש  ועפ "ז כקרי"ס],

אשתו תמות  שמא לו מתקינין  אחרת  (אףשאשה

א') ביום מיתה מצוי אין מחשש שלכאו' בזה שהכוונה

א"כ  חטאיו כל על בתשובה ביוהכ"פ  כשיחזור  שמא

יום  מ' עליו שנגזר  הראשון  זווגו לקבל לו ראוי  כבר 

שתמות החשש מובן  ובזה הוולד , יצירת קודם

החת"ס  עכ "ד השני, זווג שהיא הנוכחית  אשתו 

הכוונה  לו' מתקינים אחרת  ש 'אשה צ"ל [ולפ "ז

להם  שתזמן  העליונה ההשגחה על בזה לסמוך

מ' לכ "ה המיוחד  הראשון האמתי זווגו שהיא אשה

תמות]. שמא זה חשש  אין  שעליה יצירתו קודם יום

והסירו שתיקנו חכמים  בדעת הפנימי ביאור

זה חשש

ואמנם  יהודהז] רבי ספי'רק בבחי' (שהוא

דמלכותא) דינא – דין בחי' – המלכות

התשובה  ידי  על אשתו  שתמות  לזה דחושש הוא

על  החולקים חכמים אך הכיפורים, ביום שיעשה

אין  כן  'אם אומרים כוותייהו, והלכתא יהודה ר'

יהודה  לר ' שטוענים הכוונה [ובפשטות סוף ' לדבר 

זווגו שאינה הנוכחית  אשתו  לגבי  שחושש שכמו 

יש  ה"נ כן אם תשובתו , מחמת  שתמות האמיתי 

זווגו תהיה שלא לו  שהתקינו האשה לגבי לחשוש

הנ"ל, תשובתו מחמת  היא אף ותמות האמיתי 

פי על חכמים דברי  לפרש נראה בפנימיות אך

הדרך  את מלמדים שחכמים והיינו כדלהלן ] הנ"ל

כשעושה  למות אשתו  צריכה שאין הפנימית

את אף להעלות  הנ"ל גבוהה דרך שיש  תשובה,

למקום  ונפרדים, הפכים בבחי ' שהוא השני הזווג

ביחוד  מאוחדים המה ששם העליון השרשי

הנ"ל, פעולותהעליון מתוך הפשוט ('אחדות 

הנ "ל ) דעתיק  יחוד  בבחי' מלמדים המשתנות', וזה ,

המלכות העלאת  על המרמז – כ "ן אם חכמים

כדחזינן  לקו"מ בריש  רביז"ל כדברי – נו"ן (הנקראת 

לשון  ופרש "י שמו' ינון – שמש 'לפני מקרא לה

היינומלכות ) סוף, לדבר – 'אין' הכתר, אל ,

בחי ' היינו  – אין  בחי' שהוא הכתר  אל בהעלאה

זה, לחשש דבר  סוף הוי זה דעתיק הביטול

הכיפורים  ביום בתשובתו  גדול הכהן  שכשיעלה

אלא  ושלום, חס  אשתו שתמות חשש אין  לשם

היתה  עתה שעד  שאף  בזווגו  יתגלה אדרבה

לו  כהפכית לאחדם נראית עתה עד  צריכים (שהיו

סוף ) ים כקריעת  פלא ידיבאופן על מעתה הרי 

בשרשם  בתכלית  מאוחדים שהם יתגלה תשובתו 

העליון .

הרצ"ה ונסיים אדמו"ר כ"ק  לי שאמר פלא בדבר 

ברכת שכשמברך זי"ע מקרעטשניף

החתן  את להעלות רק לא בזה מכוין תשמח' 'שמח

להעלות מכוין אלא כנ"ל, העליון  לשרשם והכלה

הברכה  את  השומעים שם הנוכחים כל את גם

שבאדה"ר  העליון לשרשם להתעלות  יזכו  שכולם

אכי "ר . – כנ "ל

ע"ב  ב דף 

אינישגמ '. לימא לא מסורא חנינא א"ר 

בהדי  תיסתרי לא הזה בזמן לאיתתיה

דאמר יהודה בר ' יוסי כרבי קי "ל דילמא פלוני

האידנא  וליכא ומיסתתרא עצמו פי על קינוי 

איסורא  עילויה  לה וקאסר למיבדקה סוטה מי 

דלעולם.



תשע"ו  לך לך פרשת דא"ח מז ליקוטי 

עפ "ז  גניחובסקי הר"א חומרת 

הנה גניחובסקיא] אברהם ר ' הגה"צ על בספר 

זו גמ' בדברי מחמיר  שהיה מסופר זצ"ל

לביתו יחוד  הלכות  מלמד שכשהיה שאף  באופן

אלא  קינוי , דין  בתורת מלמד  שאינו מדגיש  היה

שחשש  והיינו בעלמא, יחוד  הלכות לימוד לשם

כל  עם מיחוד  כללית  בהזהרה אף קינוי  דין  שיש

מעשה מפני  הלכה למדין אין  אך ב"ב בנ"א, (כגמ'

ע"ב) קל זו,דף  כחומרא קיי "ל אין  להלכה שלכאו ' ,

שאין  להדיא שכותב בסוגיין המאירי כדברי  אלא

מקנא  שעליו האדם של השם במפרש אלא קינוי דין

שלא  כללית  אזהרה במזהיר ולא בפרטות,

להתייחד .

פנימיות  וע"פ  פשט ע"פ  הענין ביאור

ועומק הוא ב ] הקנאה שענין  פשט, ע"פ הענין 

לבנ"א  מהאשה ריחוק  הטלת בבחי '

לקמן  הגמ' וכמשמעות  ע"א)אחר, ג שהתורה (דף 

ה  את  הצניעות לצורך אתהתירה תשנא ד 'לא לאו 

שנאה  בחי ' מטיל שהקינוי והיינו  בלבבך', אחיך 

שייך  אינו וזה לה, שמקנא לאדם האשה בין  ופירוד 

משא"כ  מסויים, לאדם בפרטות  במקנא אלא

שלא  לה ומלמד  בכללות  יחוד  הלכות  במלמד

קינוי שם ע"ז אין  בכללות , אדם שום עם תתייחד

בזה  שייך  ולא אדם, לשום בינה שנאה מטיל שאי"ז

דידן . הגמ' דברי

צריך וע "פ שהקינוי  הענין לפרש  יש  פנימיות 

לכל  שיש מהאריז "ל דאי ' ע"פ בשם להיות 

בקלי' שם בחי' אליו אדם המתלוה לשד  שיש  (היינו

מסוים) שם איזה שלו היצה"ר גדולה שהוא תועלת ויש

שלו הקלי ' שם את וכדו' ברוה"ק להשיג שיכול במי 

שכדי א"ש ובזה אותו , להכניע בקלות יכול שבזה

לגלות יש  הרי  מהס "מ ה' יראת  האשה את  להציל

את לה לפרש הפנימי  הטעם וזהו הקלי' שם את 

הקלי ' שם בחי' שהוא ממנו , שמקנאין האדם שם

בחי'עבורה הוא עבורה הרי בעלה שאינו אדם (שכל

הס"מ) בו שמתלבש  .קלי'

אדם סתם אצל זה דבר

ודבר לוג] שאין  אדם סתם אצל גם שייך זה

שלו הקלי' שם לידע ברוה"ק השגה

הרעה המדה היא מה לדעת לו  יש ההנהגה הרי (או

טובה) יודע שאינה אין  ואם ביותר ממנה שסובל

מדה  איזה אותו המכירים אצל לברר יכול בעצמו 

בחי ' היא וזו  ביותר , ממנה שסובל להם נראה רעה

בתיקונה. הרבה זאת לו יועיל שכשיכירה הקלי '

זי"ע התניא מבעל המעשה

ואף שכששמעוד] מסופר  גדולים צדיקים על

שאמרו אותם מהסובבים אדם מאיזה

זאת הרבה בדקו רעה מדה איזו בהם שיש עליהם

וה  זה, בדבר  אמת  יש האם לבדוק יינובנפשם

לגלות משמיא כשליח זאת  האומר  אל שהתייחסו

בזה  וכמובא לתקן, שעליהם הקלי' בחי' את  להם

התניא בעל מרבינו  פר'המעשה חסידים (סיפורי

וגו') משה וישמע עה"פ בא קרח המתנגדים מן "אחד 

על  אותו והוכיח התניא, בעל הזקן  לאדמו "ר  פעם

אצל  עומד משרת  והתנשאות , ברוממות שנוהג

את הזקן אדמו"ר כפף אלו, בדברים וכיוצא פתחו ,

שעושים  כמו  השלחן, על זרועותיו על ראשו 

הגביה  אח"כ  זמן , איזה כך  ושהה אפים, בנפילת 

ישראל" אלפי "ראשי כתוב, לאיש , והשיב ראשו 

טז) א, נקראים (במדבר ישראל וגדולי שאלופי 

מחוברים  שהם אע"פ  והגוף  הראש והנה "ראשים",

הגוף  שעל בלבושיהם, מחולקים הם זאת  בכל יחד ,

עצמו, בפני  הראש  ועל עצמו, בפני  בגד  שמים

אלא  כאחד, ולגוף  לראש אחד  בגד יתפרו  לא ולמה

ראשי וכן  מהגוף, מובדל להיות  צריך שהראש

האיש  מהעם. מובדלים להיות  צריכים הדור

אך  לו. והלך  בסיפוק התשובה את קיבל השואל

הסתפק  לא האמצעי האדמו "ר  הרב, של בנו 

להשיב  בשביל לאביו, ואמר זאת , בתשובה

על  ראשך להניח צריך  היית לא הרי זו תשובה

השיב  תיכף. זאת לו  להשיב יכול והיית זרועותיך

כל  "כי  קורח כשאמר  הנה הזקן, אדמו"ר אביו  לו 
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על  תתנשאו  ומדוע ה' ובתוכם קדשים כלם העדה

ואח"כ  פניו ", על ויפל משה "וישמע כתוב ה'", קהל

משה  יכול היה ולכאורה וגו '", ה' וידע "בקר  השיב,

אך  פניו, על תחלה נפל ולמה תיכף, זאת להשיב

זאת לו  שואלים שמא חשש , ע"ה רבינו  משה

לו יאמר אם וא"כ  שליח, רק הוא וקורח מלמעלה,

כך , שוב לו ויאמר אחר איש  אח"כ  יבוא תיכף 

יש  באמת אם להתבונן תחלה, פניו על נפל לפיכך 

שאין  וראה שהתבונן ולאחר התנשאות , איזו  בו 

הש "י באמת עליו שהעיד וכמו  התנשאות, שום בו 

שליח  זה שאין הבין  אז  מאד", עניו משה "והאיש

מה  לו  השיב ואז  פלגאה, קורח אם כי מלמעלה,

דידן ". בנידון  – אדמו"ר סיים – היה וכן  שהשיב,

התניא  בעל הרב סבר שבתחילה והיינו  ע"כ.

הקלי ' לו לגלות  מלמעלה שליח הוא זה שאדם

התברר  באמת  בעה"ת שאצל ואף לתקן, שצריך 

לשית עליו הרי אדם בסתם אך  כנ"ל, כן היה שלא

שהמה  אותו הסובבים לו שאומרים מה אל לבו 

הקלי ' את ולתקן להכיר לו  לעזור  משמיא שלוחים

שלו.

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך



עמכם  ה' דיבר בעין עין  מט מאמר

עמכם  ה' דיבר בעין עין מאמר

כוונת  בצורת ואדה "ז דמוהרש"ש  פלוגתא א.

החיצון  ויחוד פנימי דיחוד השילוב

שהובאובהמשך זי"ע הזקן  אדמו "ר  לדברי 

והאמונה  היחוד בשער שעבר  בשבוע

הוא  עילאה דיחודא באר'ה ומשם שם, עיין  ז', פרק

תתאה  ויחודא הוי "ה, בשם אדנות שם שילוב סוד

ענין  ובביאור  ב"ה. באדנות  הוי"ה שילוב סוד  הוא

תורה  ליקוטי  בספרו  עוד כתב הנזכרים השילובים

ישראל  שובה על ביאור  - שובה לשבת דרושים

ע"ד ) ס"ה הוי "ה (דף  שילוב שילובים, ב' יש  "הנה כי 

יחודא  בחינת והם בהוי"ה, אדנ"י ושילוב באדנ"י

ב' חלק אמרים בלקוטי שכתוב כמו ותתאה עילאה

הנ "ל ) והאמונה היחוד בפרע"ח (שער כלל זהו כי ,

כי ונמצא כו ', הגוברת  היא שבשם ראשונה שאות 

ראשונה  אות הוא שהיו"ד בהוי "ה אדנ"י שילוב

על  גבר הוי "ה שבחינת עילאה, יחודא בחינת הוא

ושילוב  הוי"ה, בשם אדנ"י  שם ונכלל אדנ"י  בחינת

אות היא שהא' תתאה, יחודא הוא באדנ"י  הוי"ה

הוי"ה". שם על גובר  אדנ"י שם והרי ראשונה,

הרואותומה  שעינינו ממה הוא בזה להעיר שיש

בכל  שסידר  איפכא, בתר דנקט ז "ל למרן 

האהי "ה  שאותיות באופן הוא פנימי דזווג מקום

איההיוה"ה, כך: וציורו ההוי"ה, לאותיות  קודמים

קודמים  הוי"ה שאותיות  באופן הוא חיצון וזווג

והיינו יאההויה"ה. כך : וציורו  אהי"ה, לאותיות 

הם  הפנימיים האותיות דלעולם יען  טעמא,

וכדוגמת טפלים, החיצוניים ואותיות העיקריים,

עיקר  שהיא דהנשמה בגוף , המתלבשת  הנשמה

מלביש  והגוף מבפנים, מתלבשת  הגוף  וקיום חיות 

היא  הוי "ה ששם פנימי  בזווג ולפיכך מבחוץ, עליה

ואותיות מבפנים, ההוי"ה אותיות  יבאו  העיקר

הוא  אדנ"י  ששם חיצון ובזווג מבחוץ, אדנ"י

מבפנים  יבאו אדנ"י שאותיות  להיפך , יהיה העיקר,

מבחוץ. הוי "ה ואותיות

שתיקן  השילוב לסדר הרז"ל מדברי מקור ב.

ז"ל מוהרש "ש

ה ויש מרן  שתיקן  לסדר מקור  ז"ל להראות  רש "ש

דיום  ג' דרוש  בשעה"כ  הרז"ל מדברי 

ע"ב)הכיפורים  ק"א איך (דף  תתמה ואל לשונו , וזה

כי דאבא, החסד  תוך  מתלבש  דאימא אהי "ה שם

דאימא, ברישא למעלה הוא זה אהי "ה שם הנה

שבו, תחתונות מו "ק  אחד  הוא דאבא החסד אבל

שריין  וכחדא נפקין כחדא שוין , ואימא אבא והנה

יהיה  שיותר ודאי כן ואם לעלמין , מתפרשין  ולא

הוי "ה  מן [דאימא] הזה השני אהי"ה שם מעולה

והוא  בתוכו . מתלבש הוא ולכן דאבא, דחסד  דע"ב

תחת עליהם עומד  'והוא באברהם שכתוב מה סוד

שבאבא, הנזכר החסד  הוא אברהם כי ויאכלו' העץ

שהוא  דאימא דיודי "ן  הב' אהי "ה הוא הע"ץ והנה

למטה  הוא הנזכר  ואברהם ע"ץ, בגימטריא

אהי "ה  לכן כי  העץ, תחת  וזהו  אהי "ה, מבחינת

להדיא  הרי עכ "ל. הנזכר, החסד תוך  מתלבש 

המעולה דיודי"ן)דהשם אהי"ה שם הוא הוא (שבהנ "ל 

כמותו מעולה שאינו השני  והשם בפנים, המתלבש 

דיודי"ן) דע"ב הוי"ה הוא מבחוץ.(ובהנ "ל  עליו מלביש 

יבאו פנימי דבזווג למרן  לו יצא דמכאן לומר ויש

להיפך . חיצון ובזווג מבפנים, ההוי "ה אותיות 

י "א וכזאת בדרוש הרז "ל מדברי  עוד להוכיח יש 

ע"ב)דפסח ריש  - ע"א סוף פ"ו וזה (דף



לנפשך  חכמה דעה נ 

הוי "ה  אל יכוין א' בשבוע וכו' כונה יכוין גם לשונו ,

בסגול, מנוקדת  כולה החסד שבספירת ראשונה

גבורה, הוי"ת  שהיא שבא בנקוד  שני ובשבוע

בנקודת כולה והיא הת "ת בהוי "ת השלישי  ובשבוע

בניקוד  המלכות  בהוי"ת  הז' ובשבוע וכו ' בחולם

שבה, ימים ז ' לפרטות שבוע כל ויחלק וכו'. צבאות

בהוי "ה  יכוין ראשון משבוע ראשון  ליל כיצד

נשמה  שהיא שבתוכה הרוחניות עם סגול, בניקוד 

בליל  בסגול. כולה היא גם אחרת הוי "ה והיא אליה,

שהיא  רוחניותיה עם שבא, בניקוד בהוי"ה שני

יכוין  ראשון יום שני, בשבוע וכן  בסגול. הוי"ה

הוי "ה  שהיא רוחניותיה עם סגול בניקוד בהוי"ה

וכו', הלילות  שאר  בכל זה דרך ועל שבא, בניקוד 

שבועות". מז ' שבוע בכל זה דרך ועל

הכלליתהרי  ההוי"ה שהיא השבועית  הוי "ה כי 

השבוע  ימי שבעה בכל השולטת והעיקרית 

המתלבשת והנשמה הרוחניות  בחינת  היא ההוא,

היותר  דהבחינה נמי והרי  היומית, ההוי"ה בתוך

מעולה  שאינה הבחינה תוך מתלבשת מעולה

ולטעם  בגוף . הנשמה התלבשות ודוגמת כמותה,

לי בכל לכוין בסידורו שסידר  למרן  תמצא ב'זה לה

מוקפת מבפנים השבועית  ההוי"ה הויו "ת,

ומלבשת המקפת היומית  ההוי "ה ידי  על ומסובבת

מבחוץ ולהלן)עליה 507 עמוד  ח"ב היר"א ,(סידור

האמור  היסוד אל ראיה מכאן  גם .אוהרי 

שנתבאר  השילוב לסדר הרז"ל  מדברי מקור ג.

אדה "ז  בדברי

דתניהאמנם מקומות  בכמה מצינו גיסא לאידך

דהאותיות איפכא, בתר  להדיא

עיקריים  שאינם והאותיות הקודמים הם הגוברים

בשער  דאיתא דרך ועל והפנימיים, המאוחרים הם

אחר יחוד ד"ה ט"ו  יחוד  הקודש  ע"א)רוח ל ' ,(דף

ב' פרק  הכפורים יום שער  ע"ח בפרי הוא (דףוכן

ע"א) סוף  דוד קמ"ג חסדי בכללי  משם הוא וכן ,

קי"ח)בסופו  נפשו(כלל שרש  שהוא למי  לשונו, וזה ,

שיכוין  מאד טוב וכו ' הראשון אדם של כתף מאבר

שמות שני סוד  והם אדם, בני  משאר  יותר  בזה

ואותיותיהם  ההי "ן  מילוי ושל יודי"ן במילוי י"ה של

בוקר  בכל הוא זו  כונה וזמן  בזה, זה משולבות

בקדושת הכפורים ביום גם השחר  עלות בעת 

כבודו, מקום איה שאומרים בעת ובנעילה מוסף

י "ה  סוד  הם השמות אלו  כי  איה במלת  זה ותכוין 

במלוי י"ה הוא הראשון  שם כי  שתכוין מה וזהו 

ולכן הימני , בכתף והוא הגובר יודי "ן  שם הוא על

ההי"ן במלוי  קודמים י "ה והשם ואותיותיו ,

מילוי גובר  בו אשר השמאלי  כתף הוא השני

העיקרי שהוא הגובר  דהשם להדיא הרי  ההי "ן ".

לעיל  האמור  היפך  קודמים, אותיותיו והנעלה

בפנים  מתלבשים אותיותיו מעולה היותר דהשם

בגוף . כנשמה

אמן ,ועל  כוונות בענין  נמי  איתא זה דרך

דחזרת ה' דרוש  בשעה"כ  וכמבואר 

ע"ד )העמידה סוף מ"א של (דף אמן  לשונו, וזה

בכוונת צריך ולכן חיבוק, בחינת  נקרא הקדיש 

תעורר  שבתחילה לדכורא, הנוק' להקדים ענייתו

כוונתו סדר וזה הוי"ה, שם ואח"כ  אדנ"י  שם

בתחילה  להתעורר מקדמת הנוק' כי אידהנוי"ה,

אדנ"י אותיות ולכן באהבה, מחבקה הוא ואז 

שהחיבוק  לפי  והטעם הוי"ה, לאותיות  קודמות 

_________________________

ואפשר א . ומקיף , פנימי הויו"ת  הב' לאלו דקרי שם ז "ל למרן ליה שמענא דהא נטויה, הדוחה שיד אפשר מהתם אי איברא,

באלו  שם ז"ל מרן כוונת בגוף להאריך  ויש זה, באופן מסודרים להיות  דינם ומקיף  כפנימי נבחנים היותם שלסיבת  הכא דשאני

הב' לאלו כוונתו אין שמא או ומקיף, פנימי בשם אצלו נקראים עצמם שהם הויו"ת, הב' לאלו כוונתו אכן אם ומקיף , הפנימי

בציור  למו זכר אין הפנימי) (או המקיף  ואילו המקיף ), (או הפנימי דפרטות  אלא אינם שניהם גם הויו"ת הב' אלו אלא הויו"ת ,

ואכמ "ל. זו, בחקירה המפרשים האריכו וכבר הכוונה.



עמכם  ה' דיבר בעין עין  נא מאמר

החיבוק  סוד  שהוא בקדיש ולכן הנישוק, אל קודם

חלוקות ב' אבל קודמות. הנקבה אותיות אז

דתפלה  ואמן והנהנין  דהמצות אמן  של אחרות 

היא  בהם והכונה נישוק , נקראים שניהם והעמידה

אל  קודמת  הזכר של ההוי "ה יאהדונה"י כסדר 

שהנישוק  כיון  כי  הוא והטעם שבנקבה, האדנ"י

קודם  מתעורר  הזכר  אז ולכן  החיבוק , אחר  הוא

שהוא  בלבד  הראשונה שבפעם לפי הנקבה,

ואילך  ומשם להתעורר  הנקבה קדמה החיבוק

דהבחינה  נמי  הרי תחילה". מתעורר הזכר

קודמים  ואותיותיה הקודמת, היא הגוברת 

להוכיח  יש  זה דרך ועל האחרת . הבחינה לאותיות 

אלול דחודש  היחוד  מכוונות  הקודשקצת רוח (שער

ע"ד ) מ"ד בעתדף והשולט הגובר  דהשם שם עיין  ,

קודמים. אותיותיו  ההיא

מחזיוכל  הרז"ל דברי  דנמצא פלאי, הוא זה

שהובאו הדברים אלה שהלא ח"ו, כסתראי

לעיל  שהובאו עצמו דברי היפך הם באחרונה

מינה.

לסיבת  אדנ"י אותיות יוקדמו  פנימי בזווג ד.

בעלה עטרת  להיות  המלכות עליית

ס "חומצינו  סימן  כהן  שמחת  ע"גלהרב נ' (דף 

טעם ע"ד ) "מה דנא ברזא שנשאל

ל'ו והשיב חיצון", זווג בכל בשילוב קודם ההוי"ה

חיצון  זווגי  בכל אשר  וטעם לשונו , וזה נאמ'ר

קודם, אהי "ה הפנימי  ובזווגי  בשילוב, קודם ההוי"ה

- בגופא גופא זיווג הוא חיצון  זווג בבחינת כי  יען 

אחזה  ומבשרי גובר , הזכר ולזאת נה"י , חג"ת 

זווג  והוא בחב"ד , הוא הפנימי  זווג ברם אלוה,

בסוד  והוא אהי"ה, תוך נעלמת  הוי "ה  לזה הנעלם,

דבריו ברם, עכ "ל. כנודע, בעלה עטרת חיל אשת

להם. פותר  ואין  וחתומים סתומים

תתאה דיחודא הגשמית  הראיה באמצעות  ה.

עילאה דיחודא הרוחנית  הראיה  תתעלה

מעלתה לשלימות 

אדמו"ר והנראה כ"ק  דברי  בהקדים בע"ה בזה

כ "ק  דברי  בהקדים זי "ע האמצעי 

האמונה  שער  בספרו  זי"ע האמצעי  אדמו"ר

דהנפש  הרוחנית הראיה במעלת  הרבה שהאריך 

הראיה  זיכוך מכח דייקא באה כשהיא האלהית

ויותר  יותר הטבעית , דהנפש בשר דעיני הגשמית 

בלתי עצמה מצד  בהיותה עילאה יחודא מבחינת

בעלמא  הנה כי  תתאה, יחודא תוך התלבשותה

דהנפ  הרוחנית  עצמה שהראיה מצד האלהית ש 

בבהירות כ "כ ואינה לבד, השכל ראיית אלא אינה

לעיני הנראית  החושיית  הראיה דוגמת הדקות

והעצמות המהות  בה להבחין א"א ולכן  בשר ,

היא  הגשמית  הראיה כן  לא הפנימיות , דבחינת 

בעיניו שרואה באופן  ממש, בפועל חושית  ראיה

כו', והעצמות  המהות  עם הפרצוף פרטי  מרבית 

הראיה  לזו  א"א וההסתר ההעלם שלרוב אלא

כן  לא לבד , הגשם במיני  אלא להבחין  החושיית 

תתעלה  הגשמית, הראיה זיכוך ע"י  לבוא לעתיד

לראות היא גם שתוכל באופן הרוחנית הראיה

ממש , בפועל בשר  דעיני  חושית  בראיה הרוחניות 

הכתוב ה')וכמאמר מ', וראו(ישעי' ה' כבוד 'ונגלה

וטבעית חושית  בראיה - דייקא [בשר בשר כל

'מבשרי סוד וזה דיבר', הוי "ה פי כי  בשר ] דעיני 

יזכה  הבשר  עיני זיכוך  ע"י  דייקא - אלוה' אחזה

בשר . בעיני ממש חושיית  בראיה אלו 'ה לחזות 

בשוב  יראו בעין עין  'כי באומרו  הכתוב רמז  ולזה

ציון ' ח')הוי "ה נ"ב, הראיה (ישעי' זיכוך  ידי  דעל ,

הראיה  ליתרון יבא התחתונה, דהעין הגשמית 

הרוחניות לראות שתוכל העליונה דהעין הרוחנית

בכח  ולהכיר לראות  שיוכל באופן חושיית , בראיה

בנפעל המלובש האלקי  בהרב בהפועל "וכידוע

_________________________

ע"ב.ב. מ"ח דף  האמונה שער



לנפשך  חכמה דעה נב 

לזה, ימיו  בסוף  שהגיע ז"ל [ממעזריטש ] המגיד 

וקדושה  הטהרה ועוצם וסיגופים, הצומות כל אחר

שאמר  כמו דוקא, בשר  ולב שבמוח תמה בעבודה

הכלי מתוך  הכלי  לפועל שהכיר  מה על ¥בפירוש

זה  להיות  אפשר  שאי  כו', אחת  בעין  סומא שהיה

עד  שבגשם רוחני בכל להכיר  שיכול במי  אם כי

ומקור  כח שהוא הרוחני האלקי  החיות אור  כללות 

שזהו לזה, זכה והוא ליש , מאין  ובריאה פעולה לכל

לראות הרוחניות  דראיה התלבשות  בחינת

ולראות סופו , עד  העולם מסוף  גם בגשמיות

דהכל  הקודש , ורוח לנבואה שקרוב עד  העתידות ,

אחד ". ענין

תתעלה תתאה דיחודא הראיה  זיכוך ע "י ו.

לבחינת  שמיעה  מבחינת  עילאה דיחודא הראיה 

ראיה

מלובשתוזהו בהיות עילאה יחודא מעלת גופא

יחודא  דבעלמא דייקא, תתאה יחודא תוך

יחודא  ממעלת היא גרועה 'יש ' הנקראת תתאה

'אין' הנקראת  בס"דעילאה מזה הארכנו (וכאשר

הכינו  ערכי יסוד ב')בקונטרס לסימן המצורף ,יים

היותה  עם עילאה דיחודא העליונה דהראיה

הגבה  בעליונים ומביט דצופה במעלה, עליונה

לבד  השכל בראיית אלא רואה אינה כו ', למעלה

הראיה  ולעומתה ממש, בפועל חושית בראיה ולא

מאוד  גרועה שהיא הגם תתאה, דיחודא התחתונה

ולא  לבד  החומר  אלא רואה שאינה במעלתה,

היא  מעולה שבה הראיה עצם זה כל עם הצורה,

ממש  בפועל חושיית  ראיה בה יש  שהרי מאוד, עד

כו'. הפרטים כל ובראיית 

עילאה ולפיכך יחודא דבחינת  הראיה כי תמצא

לבד , השמיעה כערך  אלא נבחנת אינה

'שמע' דפסוק  הנודע דרך ועל שמע, תא בחינת

דייקא  איהו השמיעה בחינת על המורה וגו ' ישראל

הראיה  שערך משום והוא עילאה, יחודא כנגד 

להחשב  ראוי  אינו  הזה בזמן  עילאה דיחודא

כערך  אם כי  חזי ', 'תא דבחינת  העליונה במעלה

שנעדר  מחמת  והוא שמע, תא דבחינת  השמיעה

לי', נראה הוי "ה 'מרחוק ורק החושית , הראיה ממנו 

הראיה  ולעומתה כך . כל התפעלות מבלתי

לומר  יוצדק עליה תתאה, דיחודא התחתונה

וגו', שם ברוך הפסוק דרך ועל 'ראיה', בחינת

הפרטים  בראיית מרחוק , ולא מקרוב יחוד  שהוא

כו'. התפעלות ובריבוי 

דיחודא ואמנם  התחתונה הראיה בהזדכך

היא  הרי זיכוך , אחר  בזיכוך  תתאה

הגבה  העליון  לשורשה ועולה אביה, לבית  שבה

דיחודא  העליונה הראיה וסובבת  ומעטרת  למעלה,

החושית הראיה כח נתוסף  כך ידי ועל עילאה,

עילאה, דיחודא העליונה הראיה תוך  בשר דעיני 

האלהות בחינת  יראה בעיניו שוב ואילך ומכאן

המקיימת הצורה ובחינת  הגשם את  ומקיים  המחיה

שהוא  חזי' 'תא בחינת  החומר, תוך  ומלובשת

כח  יכיר  ומאליו  העליונה, הראיה קדושת שלימות

ממעזריטש  הק' המגיד וכמדרגת  בנפעל, הפועל

כנזכר . זי "ע,

הראיה וזהו מבחינת  הנמשכת התועלת תוקף 

היותה  דעם תתאה, דיחודא התחתונה

הראיה  לעטר בעלותה הנה למטה, עתה עומדת 

בראיה  כוחה תת  תוסיף  עילאה, דיחודא העליונה

הראיה  מבחינת  להעלותה עילאה דיחודא העליונה

נודע  וכבר חזי', ד 'תא הראיה למדרגת שמע' ד'תא

ל'ראיה'. 'שמיעה' דומה דאין

לראיה שמיעה  דומה אינו  ז.

מדבריולהבין מעט נחקוק אמיתתו  על הענין

בספר  האמצעי  אדמו"ר הגה"ק פ "ק

כ"ד  אות  האמונה ולהלן)שער ע"ב מ"ג  וזה (דף  ,

שבעיני זו  והכרה ראיה ידי  שעל בתו "ד , לשונו 

וכהאי אלה ברא דמי התבוננות ידי  על בגוף  בשר 

בנשמה  הגורם זהו ממש, הפשוט דרך  על גוונא

האור  כיתרון  ועצמות המהות בראיית אור יתרון



עמכם  ה' דיבר בעין עין  נג מאמר

איוב  שאמר במה זה ויובן  כנ"ל, דוקא החשך מן

נפש  שהוא ממש, מבשרי  - אלוה' אחזה 'מבשרי 

רואה  כשהוא בשר, ולב במוח החומרי הטבעית

'אחזה  משם דוקא, בשר בעיני  האנושי שכל בראית 

כמו המהות ראית בבחינת  ממש אחזה - אלוה'

כל  וראו ה' כבוד  'ונגלה דכתיב לבוא לעתיד שיהיה

כו'. וטבעית חושית בראיה דוקא בשר '

שבין "ויש  בהפרש  וכו' אחד  ענין  לזה להקדים

והראיה  מרחוק  שהשמיעה לראיה, שמיעה

שמתפשט  הבינה במוח השמיעה ושורש  מקרוב,

במוח  והראיה כו ', ישראל 'שמע' וכמו  באזן 

יפלא  זה ולפי וכו ', השכל עין ונקרא דוקא, החכמה

מן  במהותה דקה יותר  שהשמיעה רואים שאנו  מה

קול  בין  להבחין השמועה באוזן יש שהרי  הראיה,

שזהו רע, או  טוב דבר  ובין שמחה, לקול עצב

שפעולתה  הראיה מן יותר  הרבה רוחני וכח פעולה

ואם  כו', דוקא גשם בדבר ולהסתכל להביט גשמית 

שיהיה  ראוי היה החכמה במוח הראיה שורש 

רואים  אנו ולהיפך יותר . רוחניות פעולה בראיה

מבשמיעה, בראיה יתירה מעלה גיסא] [לאידך

שהוא, כמו הדבר אמיתית השגת בענין והוא

ששומע  דאע"פ  לראיה, שמיעה דומה אינו  שאמר 

ויתבונן  בשכלו שיצייר או היטב, ומבין הדבר 

ממש , שהוא כמו בשכלו בהשגתו  ויכוין  מה בדבר 

הדבר  מהות כשרואה לראיה, דומה אינו  מקום מכל

שאי כידוע ממש, לאמתתו ישיג בעיניו  ממש

לאמיתות כך כל להשיג והבנה לשמיעה אפשר

רואים  אנו  זאת  ועוד  וכו '. הראיה ידי  על כמו הדבר 

הנפש , של ההתפעלות  בענין ביניהם גדול הפרש

בשמיעה  הנפש  התפעלות כלל דומה שאינו 

וכו ' ביותר שיתפעל אע"פ רע או  טוב דבר ששומע

הראיה  מן הנפש להתפעלות כלל ידמה לא

להיפך  או הטובה הבשורה דבר בעיניו כשרואה

כח  מן  הראיה כח גדול שיותר  יובן זה ולפי וכו ',

שהשמיעה  הוא, נהפוך  במהותם אבל השמיעה,

כנ"ל. הראיה מן  דקה יותר

הראיה "אך דכח הרוחניות שבחינת  להיות  הנה

החכמה  במוח הראיה כח הרי  השמיעה, וכח

יכוין  כן  על דשמיעה, הבינה מוח מן נעלה שהוא

בראיה  יותר ויתפעל הדבר , לאמיתת יותר 

בשמיעה  שיש  הטעם עצמו  וזהו  מבשמיעה,

גבוה  הגבוה שכל לפי  מבראיה, יותר  רוחניות 

הנמוך , בדבר  עצמו להשפיל יוכל יותר יותר ,

שפל  בדבר  ולהתלבש להתמשך  טבעו ואדרבה

למטה  יבא לא כך כל גבוה שאינו  וכל ביותר , ונמוך

יותר , ודק  רוחני בדבר  רק  וגס , נמוך בדבר כך  כל

רק  תבא לא בבינה שהיא השמיעה כן  ועל

כנ"ל, ורע טוב ובין  רוחני  בקול להבחין ברוחניות 

מתפשטת החכמה במוח שרשה להיות והראיה

שהוא  גשמיית, בפעולה הנמוך בדבר למטה

וזהו יותר, ולא וכדומם הגשם את בראיה לתפוס 

דוקא  מרחוק שהשמיעה הנ"ל, הטעם מצד כן  גם

למבין . ודי כנ"ל, דוקא מקרוב והראיה

עוד "ועוד רואים שאנו  מה הנ"ל כלל מטעם יובן

תפול  שהראיה לשמיעה, ראיה בין הפרש

מקרוב  שהראיה להיות דוקא, ונמוך  השפל בדבר 

הנעלה  בדבר  רק תתכן  לא השמיעה אבל דוקא,

מרחוק , השמיעה כי דוקא, בערך ומופלא וגבוה

והיא  גשמיית להיותה הראיה אבל ביותר , דק והיא

בדבר  רק ונעלה, הגבוה בדבר  תתפס  לא מקרוב

הנ"ל  כלל מטעם והוא גוונא, וכהאי  כדומם גשמי

עכ "ל. וד "ל, כו ' הגבוה דכל

יחודא  בין בזה "ז הנפש בהרגשת ההפרש ח .

עילאה ליחודא תתאה

בנפש והנה הנבחן  ההפרש הוא ממש  זה דרך על

תתאה  דיחודא הראיה בחינת בין האדם

דהראיה  עילאה, יחודא דבחינת  הראיה לבחינת

הפלאתה  לתוקף  עילאה, יחודא דבחינת  העליונה

אלא  האדם בנפש נרגשת אינה בקודש, למעלה

לי, נראה ה' מרחוק  בחינת  לבד , השמיעה כערך

נרגשת תתאה יחודא דבחינת הראיה כן  לא



לנפשך  חכמה דעה נד

דברי בהמשך וכמבואר  בהתפעלות , ובאה מקרוב

מראיה  והדוגמא לשונו, וזה שם, זי "ע הגה"ק

למעלה  כנ"ל, שביניהם בהפרש למטה ושמיעה

שאנו להיות  והוא ממש , זה דרך  על כן  גם יובן

האלקית שבנשמה ושמיעה ראיה בבחינת רואים

והשגת שהשמיעה והוא ביניהם, גדול הפרש כן  גם

והוא  מרחוק , אלא אינו האלהית  בנפש שכל

דוקא בבחינת  עילאה בערך יחודא שמופלא ,

כו', ה' ישראל שמע כמו  כו ', נעלה מאד וגבוה

בעצמות דאצילות  ספירות עשר  יחוד שזהו 

מקרוב  דוקא היינו  והראיה גוונא, וכהאי המאציל

בבחינת מאין  יש  בהתהוות  העין בראיית והוא

תתאה גוונא.יחודא וכהאי דבשכמל"ו

המהוה "והענין מלכות  שבחינת  כידוע הוא,

נקרא  נפרד  עולם בבחינת ליש מאין 

בחינת להיותו  האצילות , עולם לגבי  דומם בחינת

האלקי כח שמוסתר וכו', ממש בפועל עשיה

הדומם  כערך  זהו  ביותר השפל  בדבר  יש  בבחינת

שהיא  הראיה בחינת  בו  ויתכן כו ', החי לגבי 

אבל  הנ"ל, מטעם דוקא השפל בדבר מתפשטת

כנ"ל, דאצילות  עילאה ביחודא ההשגה התבוננות

בחינת שהוא הנפש, מערך  וגבוה נעלה דבר הוא

הרבה  שלמעלה כלל בדרך עלמין כל סובב

חוש  בזה יתכן  כן  על כידוע, כו ' ממלא מבחינת

בהשגת לו  נראה ה' מרחוק  כי  מרחוק , השמיעה

וד "ל. כנ"ל, לבד שכל

הנשמה "וגם שתתפעל רואים שאנו  הטעם זהו 

ומה  תתאה יחודא מבחינת ביותר

שירה  באמרם לאין  מיש מתבטלים שהמלאכים

הנשמה  משתתפעל יותר  הרבה כו ' גדול ברעש 

תתפעל  שלא כו ', עילאה ביחודא שלה בהתבוננות

ודעת טעם בטוב שמשיג גם עילאה, ביחודא כך כל

וזהו כידוע, דיליה שיעורא לפום חד  כל האלקי

יש  הנמוך  בדבר שהוא גם מקרוב שבראיה מטעם

הגבוה  בדבר  שהוא גם מבשמיעה יותר התפעלות

בעיקר  כלל לראיה שמיעה דומה שאינו  לפי  כו',

אמיתית בהשגת  היא] הראיה [ר"ל, שהוא הדבר ,

היטב, ומשיג ששומע ואע"פ  שהוא, כמו  הדבר 

מופלא  כי  הדבר , אמיתות לו  נודע לא מקום מכל

בראיה  משא"כ כו', לו נראה ה' ומרחוק הימנו

הדבר  אמיתת שרואה תתאה, ביחודא מקרוב

ביותר , יתפעל ולזה ממש, בעיניו רואה כאילו 

החכמה  במוח הראיה דשורש הטעם לעיל וכנזכר

כן  ועל מבשמיעה, יותר בראיה ההתפעלות כן על

מרחוק  להיותו בראיה נתפס אינו  עילאה יחודא

עילאה  יחודא נתפס  ובשמיעה כו', הגבוה בדבר 

כנ"ל, מרחוק  דשמיעה לבד  הבינה במוח להיותו

חוש  תתפעל מרחוק  הגבוה שבדבר  ונמצא

מקרוב  השפל ובדבר  הראיה, מן  יותר השמיעה

וד "ל, השמיעה, מן יותר מקרוב הראיה תתפעל

עכ "ל.

אל בשר בעיני הגשמית  הראיה בין ההפרש ט.

השכל בעיני הרוחנית  הראיה 

בין ואחר ההפרש לבאר  זי "ע אדמו"ר שהקדים

זה  דרך  דעל לבאר  חזר  לראיה, שמיעה

אל  בשר  בעיני  הגשמית  הראיה בין ההפרש  יפול

הראיה  הנה כי  השכל, בעיני הרוחנית הראיה

כערך  אלא הזה בזמן נבחנת  אינה הרוחנית

הראיה  ולעומתה לעיל, ענינה שנתבאר  השמיעה

הזה  בזמן  הנבחנת היא בשר , בעיני הגשמית 

ובראיה  מקרוב באה להיותה הראיה, כערך

עליונים  ראיתי , הפוך  כעולם נדמה זה והרי  חושית,

להיפך , הוא הנכון מיהו  למעלה. ותחתונים למטה

השגת עצם דמצד ראית , ברור עולם דאדרבה,

הענין , אמיתות משגת  הרוחנית הראיה הנה הענין 

האין  להשיג זוכה עילאה יחודא שבבחינת דרך  ועל

הענין  משגת  אינה הגשמית  ראיה כן  לא האלקי,

שמשיג  תתאה, יחודא השגת דרך  ועל אמיתתו, על

האין  משיג ואינו האלקי , האין  מן הנולד היש 

החומר  מצד זהו  וכל היש , תוך המוסתר האלקי

הראיה  בזיכוך ואולם המראה, אמיתות  המכסה

להלביש  תתעלה תתאה, דיחודא התחתונה



עמכם  ה' דיבר בעין עין  נהמאמר

יזכה  ואזי  עילאה, יחודא דבחינת  העליונה הראיה

בהתפעלות חושית  לראיה הן לתושיה, בכפליים

שהוא, כמו הענין אמיתות  להשגת והן  מקרוב

היש . המוליד  האלקי האין  השגת  שהוא

כ "הוזה  אות שם דבריו בהמשך  מ"ה לשונו (דף

ולהלן) שמיעה ע"א בין  הנ"ל דרך  על והנה ,

א' דברים בב' לראיה שמיעה דומה שאינו לראיה

והב' ממש, שהוא כמו הדבר  אמיתית בהשגת

הראיה  להיות וזהו  כו', ביותר  עצמיות  בהתפעלות

ההפרש  יובן  כך  כו'. ביותר הנמוך  ובדבר מקרוב

גשמיות, לראיה רוחניות  ראיה בין  עצמה בראיה

את הרואה חכם כמו  השכל בראיית  גם דהנה

הגשמי בעין  ולא השכל בעין  שרואה וכה"ג הנולד 

ליש  מאין  הנולד פירוש הנולד את  שרואה וכו ',

בבחינת שזהו גוונא, תתאהוכהאי  שנקרא יחודא

גשמיות הראיה היפך זהו  הרי  כנ"ל, מקרוב ראיה

היש  רק  הגשמי לעין  שנראה הגשמי  בעין שרואה

אין  בבחינת כלל יראה ולא האלקי , מאין  הנברא

שכליית ראיה ידי  על אבל בו , המוסתר האלקי

ה  האין בחינת יראה שהוא דוקא ליש , המוליד אלקי 

ובדבר  חשיב, וכלא ממש , ובטל טפל והיש  העיקר,

והבנה  דבהשגה לראיה, שמיעה דומה אינו זה

הדבר  לאמיתת יכוין לא הנ"ל מרחוק  דשמיעה

רק  ממש  שהוא כמו היש של אין בחינת שהוא

בו יכוין  השכל עין ראיית ע"י משא"כ כו', מרחוק

הגופני שחומר  לפי  ממש , שהוא כמו  לאמתתו 

הטפל  היש יראו בשר  ועיני  רוחניות, ראיה מחשיך

כו'. לעיקר 

יוכל "אבל הגופני , החומר שיזדכך  או  כשיוסר

חושיות בראיה בשר  בעיני גם לראות

השכל  בעין רואה שהוא כמו  ממש וטבעית 

בשר ', כל 'וראו  דכתיב לבוא לעתיד  כמו הרוחני ,

עיניכם  - וראו ' עיניכם מרום 'שאו  אמר וכה"ג

בעין  גשמיית  בראיה - כו' אלה' ברא 'מי ממש,

עין  ראיית על מעלה יתרון בו  יש  ואז הגשמי,

ולהתפעל  יותר  לאמיתתו  לכוין  הרוחני, השכל

כנ"ל  ביותר  ונמוך יותר מקרוב שהוא מפני ביותר ,

השמיעה  על מקרוב הראיה מעלת יתרון בטעם

ההתפעלות גם ואז כו ', הללו  דברים בב' מרחוק

השכל, עין דראית מהתפעלות יותר הרבה

הנבואה  במראה הנביאים  כהתפעלות

לגמרי  החומרי  גופם מחושי  שנתבטלו

הנמשך בשגיונות ניצוץ כדמיון  וזהו  וכו ',

הרי זה ומטעם וכו '. אליה קרוב בהיותו  לשלהבת

בשר  לעיני האלקי  אור  נגלות  שבהגלות עכ"פ  יובן

זהו וכה"ג, לבוא לעתיד כמו  השכל, לעין  כמו דוקא

דרך  על השכל עין מראיית  במדריגה נעלה יותר 

דברים  בב' לראיה שמיעה דומה שאינו  הנ"ל,

עכ "ל. וד "ל, הנ"ל,

אלו'ה ' אחזה - דייקא - 'מבשרי י.

אדמו"ר ומאחר חזר ההקדמות  אלו  כל עלות

אלוה  אחזה מבשרי ענין  ליישב זי"ע

שהוא  - ממש "מבשרי כי  באומרו  לעיל בו שפתח

כשהוא  בשר ולב במוח החומרי הטבעית נפש 

- דוקא בשר  בעיני האנושי  שכל בראית רואה

ראית בבחינת ממש  אחזה - אלוה' 'אחזה משם

'ונגלה  דכתיב לבוא לעתיד  שיהיה כמו המהות

חושית בראיה דוקא בשר ' כל וראו ה' כבוד

היטב. זה כל יובן  בהמבואר הנה כי וטבעית".

אחזה וזה 'מבשרי  שכתוב מה יובן  כ"ז  ועם לשונו,

בבחינת דהיינו  כנ"ל, דוקא מבשרי  - אלוה'

הגופני החומר  יזדכך כאשר דוקא, בשר עיני

את להכיר  וכו ' האלקית והקדושה הטהרה בתכלית

רואה  אינו  שעתה מה ממש , העין  בראיית בוראו 

כמו ממש  אלוה' 'אחזה אז לבד, השכל בעין  רק 

העצמות לאמתת שרואה כו ', ה' בנועם לחזות 

יותר  הרבה העצמות  כל ובהתפעלות דאלקות

וד "ל. השכל, עין  מראיית

בשר ודוגמא הלב כאשר עתה, גם הוא זה לדבר 

יותר  שהוא השכל, עין  ראית רואה הוא

וכו ', עצמו  השכל עין  מראית  וכידוע טוב



לנפשך  חכמה דעה נו 

בשר בלב השכל עין ראיית טעם לטועמים

אל ירננו  ובשרי  לבי כמו  וזהודוקא, וכו',

בניגון  פתאום יתירה ההתפעלות  בחוש הנראה

דוקא  בשר שהלב מחמת בגשמיות , הלב שבקירות

שיזדכך  וכל וכו '. פשוט שיר ונקרא כו ', רואה

יותר , מסתיר שהיה דנוגה מלבוש יותר  החומר 

לעתיד  וכמו ועצמו , במהותו אור בתוספת יראה

יתעבר  הטומאה שרוח מצד  בשר כל שיראו  לבוא

ה' פחד  מפני  כו ' במערות שיבואו וזהו וכו ', לגמרי

פחד  וכל הברואים, כל על אלקים פחד שיהיה כו'

בגשמיות, הרואה לעין  מקרוב כשהוא אלא אינו

כך  כל מפחד שאינו  לבד, השכל עין  בראית ולא

כל  בקירוב סוף אין  עצמות  גילוי  יהיה כן  ואם וכו ',

כל  שראו  לפי  הברואים כל על פחדו  שיהיה עד  כך 

לפניו ' 'ונחיה שאמר  הבא בעולם וכן כו', בשר 

יאמר  נשמה וכל ועצמות  המהות בראית ממש

לנוכח. זה' 'אלקינו 

בהזדככות"וכל  עתה אחזה' ש 'מבשרי  לפי  זה

וכמשל  נוגה, דקליפת המסתיר  לבוש

הפרי מסתרת ועבה קשה כשהיא אגוז הקליפת

ולעתיד  הפרי , תגלה מיד  ובשבירתה שבתוכה,

רואות', עיניך  והיו  כו' עוד יכנף 'ולא נאמר לבוא

ולא  דנגה. מבדיל המסך  והוא הקליפה שישבר  לפי

לראות אור בתוספת  ידו  על שיאיר  אלא עוד ,

בנשמה  שיבא מה והיינו יותר , ועצמותו  במהותו 

לראות אור  תוספת השכל עין בראית  מ"ה בכח

הנפש  שתראה מחמת זהו  כנ"ל המהות  בראית 

וכו', ההזדככות  לאחר  דוקא בשר  בעיני  הטבעית

זה  הרי הזה וההעלם החושך בחינת  יאיר  וכאשר 

כמלך  שהוא, כמו א"ס אור עצמות אמיתת  גילוי 

מתגלה ואח"כ עצמו את ומעלים וכו'.שמסתיר

וגו ' ממש אלוה' 'אחזה דוקא דנגה 'מבשרי ' וזהו 

וד "ל. הנ"ל, מטעם השכל מעין  שגבוה בשר בעיני

כמו"וזהו  בעין  עין  פירוש, כו ', יראו בעין עין

פנים  אל פנים רעהו את  רואה שהאדם

עינו על רואה רעהו ועין רעהו עין על רואה שעינו 

הטבעית דנפש בגשמיות דעין  שהראיה לפי  וכו '

שבנשמה  השכל דעין  מראיה עליון  יותר בשרשו

א' עינים ב' - בעין' 'עין שכתוב מה והיינו כנ"ל,

שמבשרי הטבעית  נפש בהזדככות  שלמטה עין 

שלמעלה  בעין  האור יתרון  יבא דוקא שמזה אחזה

ועצמותו, במהותו  תראה שהנשמה מה שהוא

עכ "ל.

המברר  מן למעלה המתברר יתעלה  לעת"ל יא.

להלן ועל  שם דבריו בהמשך  עוד  העלה זה פי

כ "ז ע"ב)אות  מ"ח - ע"ב מ"ז מעלת(דף לבאר 

דחיזו התחתונים הגשם בעניני  המקום שבחי  סיפור

תהלים, בספר רבות  שמצינו  דוגמת  עלמא, דהאי

סיפורי בכל שמצינו מה יובן  הנ"ל ובכל לשונו, וזה

בדברים  הכל מדבר  תהלים שבספר  השבחים

עולמות השתלשלות כל בסוף  שהם פשוטים

כו', תנינים הארץ מן ה' את הללו עד הרוחניים,

מזמורי בכל גוונא וכהאי  וכו ', שלג וברד  אש

כו ' נפשי  בברכי וכמו דזמרה, שבפסוקי  תהלים

גשמיים  ונבראים הנמצאים בריבוי הכל שמספר 

בעלמא  הארה בחינת רק אינם שכללותם הגם וכו ',

לספר  דוקא הוא המכוון  ועיקר כו ', מעצמותו 

רבות שאמר כמו  שבמעשיו הנפלאות בשבח

בכמה  וכמובן וכו', מעשיך  נפלאים כו ', עשית 

וזה  דוקא, המעשה בשבח לספר  שמכוין  כתובים

אפילו כו ' חשיבי  כלא קמיה כולא דבאמת פלא,

ומכל  כידוע, המעלות רום עד  הרוחניים העולמות 

למה  כן ואם וכו ', ממש  בפועל העשיה בחינת  שכן

כו'. ה' מעשיך  רבו מה גדול שבח בדרך אומר 

להיות"אך הטעם, יובן  הנ"ל כל עפ"י הנה

בדברים  דוקא אלקות  גילוי  שבחינת 

יש  בהתהוות הזה השפל בעולם כמו תחתונים

ממש  ה' פועל שנקרא דוקא גשמיות בבריאה מאין 

שכתוב  כמו הגשמיות הראיה ענין  יפול שם וכו ',

צבאם  וכל הרקיע כמו כו', וראו  עיניכם מרום שאו

וכו', ואש  ושלג כו' פרי  כעץ בה אשר וכל הארץ וכן



עמכם  ה' דיבר בעין עין  נז מאמר

היותר  אלקי  כח הצמצום מן בא שזה שאע"פ 

שמוסתר  דעשיה דמלכות מלכות שהוא אחרון

ראיה  הוא הרי  אבל דעשיה, הכלים בחיצוניות 

דוקא  שמזה האלקי, פועל שבגשם ברוחניות  מקרוב

גם  דנשמה הרוחניות  בראיה האור יתרון יבא

העליון  עדן  כגן עליונים היותר הרוחניים בעולמות 

בחינת שהוא] [הגשם שזה לפי  וכו', מעלה ולמעלה

היה  הראשון  שרשו  הרי וכו ' כך כל אלקי ההסתר

עד  ונפלו  שירדו וכו ' קדמאין  מלכין  ז' בבחינת

וכו', הסתר  אחר הסתר בחינת להיות מטה למטה

המעשה  בפועל האלקי  אור  יראו  כאשר כן אם

דתהו החשך מן שבא האור  יתרון  ענין  זהו דוקא,

דאצילות. לתיקון  שקדם

לבוא "וכמו  לעתיד  כמו בתכלית, הבירור לאחר 

הזה, והמסך ההסתר  ויוסר  ה' כבוד  שיגלה

חמה  הקב"ה יוציא לבוא לעתיד  רז"ל שאמרו  כמו

בהסתר  שירד אלקים שם הסרת שזהו - מנרתקה

על  ומסתיר  המכסה הנרתק שהוא כו', הסתר  אחר

הוי "ה  בשם בשר  כל אז יראו  כן על הוי"ה, שם

לפי כו ', האור  כיתרון אור  ובתוספת דוקא

המברר מן למעלה  המתברר אז ,שיתעלה

בס"ג  לשרשו יעלה הבירור לאחר  ב"ן דשם כידוע

המברר  דתיקון מ"ה שם מבחינת שלמעלה דתהו 

ומעלים  מסתיר אלקים ששם עכשיו גם כן  על כו',

בכח  חושיית  והכרה ראיה ידי  על וכו ', הוי "ה לשם

גשמיית בבריאה ליש  מאין המהוה זה אלקי

יתרון  יהיה דוקא, הגשמיים הלזו  וארץ דשמים

רום  עד  שבנשמה השכל עין דראיית  האור 

הבורא  בגדולת השבחים כל ולכך כנ"ל, המעלות

הגשמיים  בפעולותיו  אלקי  אור בגילוי  אלא אינו

דוקא, בסופן תחלתן דנעוץ משום וכו ', כנ"ל דוקא

פירוש , הוא' אני  אני כי עתה 'ראו שכתוב וכמו 

בפעולותיו אלקי הפועל בכח חושיית בראיה 'ראו'

דמלכות מלכות בבחינת רק  שאינו  גם הגשמיית,

שזהו כנ"ל, בהם אשר וכל וארץ בשמים דעשיה

שבראש  'אני' זהו  אבל המדריגות , כל בסוף 'אני '

עצמו סוף דאין מלכות  בחינת  שהוא דרגין  כל

ראשון  אני בענין כידוע הראשון, הצמצום שלפני 

דאין  מלכות שהוא ראשון  אני דאותו אחרון  ואני

שבאחרית אני הוא וחוט בקו  שמאיר סוף

'אני וזהו  דעשיה, דמלכות מלכות  עד  ההשתלשלות 

בחינת ידי על ודוקא כלל, הפרש בלי הוא' אני 

כו', אני  אני  כי  'ראו' שכתוב כמו מקרוב ראיה

בעינומ  הרואה וכמשל כנ"ל, תליא בהא דהא שום

חיצוניותו עם פנימיותו  כל שרואה המלך  את 

השכל  בראית  משא"כ וד"ל, בשוה, ממש ובלבושיו 

כח  מהות הרוחני  השכל בראיית  יצייר  איך  כי  וכו ',

אבל  כו', בפעולה מוסתר שהוא כמו  פעולותיו

המלובש  כח במהות  יכיר הרי חושיות בראיה

כאשר  שלו  פנימיות ועצם במהות  ויכיר  בפעולתו,

כמו שלו פנימיות  עם פעולתו  כח בשר בעיני רואה

וכו'. כלל שכל בראיית  לציירו אפשר שאי שהוא,

הכל  פעולתו כח ראיית  עם המהות דראיית  ונמצא

עכ "ל. וכו', חושיית בראיה אחד 

להכיר  - ימיו  בסוף זי"ע  הק' המגיד השגת יב.

בנפעל האלקי הפועל בכח חושית בראיה

היא ומדרגה  חושית , בראיה מהות דראיית זו

השגת והיא  אליהו, גילוי השגת  היא

עד  האדם בה יזכה ולא ימיו, בסוף זי "ע הק' המגיד 

הנפש  בזיכוך אמיתית  נפש  למסירת  שיבא

כל  כל הפיכת עד ובהתהפכא באתכפיא הטבעית

להיות הקצה אל הקצה מן החומריים הכחות 

העינים  אל יזכה שאז  קונם, רצון מאליהם עושים

הכח  חושיית ובראיה בשר בעיני לראות העליוניפ 

הטבע. תוך  הגנוז אלקי

זה וכמבואר זי "ע, אדמו "ר  דברי בהמשך  זה כל

בזהר  שאיתא מה יובן ובזה לשונו ,

דישתמודעין  בגין רק כו ' בראתיו  לכבודי  פסוק  על

שם  שהוא דוקא, בפעולותיו  אותו ויכירו  שידעו  ליה

זה  ידי דעל העצם, שם ולא הפעולה, שם - אדנ"י

הנ"ל  מטעם דוקא ועצמותו במהותו יכירו דוקא



לנפשך  חכמה דעה נח

בראיית זו דמידיעה משום וכו', בעין  עין בענין 

יגיע  דוקא, כנ"ל אלוה אחזה מבשרי כמו  בשר , עיני

דלעתיד  ועצמותו  במהותו והכרה לידיעה מזה

וזהו תליא, בהא דהא כנ"ל, אותו ידעו שכולם לבוא

המהות בראיית  לנשמתו  חולקא ליה דלית  שאמר 

בנפש  יגיעתו  כח בכל ישתדל לא אם עלמא בההוא

ליה  למינדע בשר ולב במוח להכיר הטבעית

בסיפורי פעולותיו  בכח דוקא, עלמא בהאי  לקוב"ה

במעשיו ה' נפלאות  בכל שבתהלים השבחים

למבין . ודי כו ', השפל הזה דעולם דוקא הגשמיים

גמור "וזהו צדיק כל זכה אליהושלא לגילוי 

הקודש  למדריגה ורוח הגיע שתחילה עד

האלקי הפועל בכח חושיית  והכרה דראיה זו

כו', פעול כל שידע לבוא לעתיד שיהיה כמו  בנפעל

בהזדככות האמיתית  נפש מסירת ע"י דוקא שזהו 

החומריים  כחותיה בכל הטבעית  בנפש מאד גדולה

דוקא, לקצה הקצה מן חומריית תאוה כל להפוך

בכח  חושיית בראיה לראות  לו עינים דוקא שאז 

גשמיית. ופעולה בריאה שבכל אלקי 

ימיו"וכידוע בסוף שהגיע ז"ל המגיד בהרב

וסיגופים  הצומות כל אחר לזה 

שבמוח  תמה בעבודה וקדושה הטהרה  ועוצם 

דוקא  בשר מה ולב על בפירוש  שאמר  כמו  ,

בעין  סומא שהיה הכלי  מתוך  הכלי לפועל שהכיר 

שיכול  במי  אם כי זה להיות  אפשר שאי  כו' אחת 

החיות אור  כללות  עד שבגשם רוחני  בכל להכיר

ובריאה  פעולה לכל ומקור כח שהוא הרוחני  האלקי

התלבשות בחינת  שזהו  לזה, זכה והוא ליש , מאין 

העולם  מסוף גם בגשמיות לראות  הרוחניות  דראיה

לנבואה  שקרוב עד העתידות , ולראות סופו , עד

הנ"ל, כל מתוך כמובן  אחד  ענין דהכל הקודש , ורוח

עכ "ל. וד "ל,

אליהו גילוי השגת  - מופלא אמון יג.

דבחינתוהנה  מאוד וגבה ונשא הרם היחוד זה

מקושר  בהיותו לעיל, הנזכר עילאה יחודא

אשר  תתאה, יחודא תפארת  בעטרת  ומעוטר

על  המורה אליהו גילוי  סוד  הוא הוא כי אמרנו

תוך  המלובש האלקי הפועל כח והכרת  השגת

חק"ל  וקדיש  עיר האי  כיון  עליו הגשמי, החומר 

מעיל  לספרו  בהקדמתו  פירירא אהרן כמוה"ר

אדם  תולדות  ספר זה לשונו, וזה ישע ובגדי קודש 

אותו, עשה אלהים בדמות אד"ם אלהים ברא ביום

יתברך  אהבתו ה'משכיל ו'ישכיל ה'אדם י 'דע

שלם  אותו ו 'עשה ו 'יצר ו 'ברא ש'אצל וכו ' לישראל

שם  לקרא ידעו שלא המלאכים מכל יותר ומושלם

הגם  שם לקרא ידע והוא ועוף , חיה בהמה לשום

שם  שום לו  שייך שאינו הגם בעצמו , יתברך לה'

הצחצחות, בתכלית  מצוחצח צח אור  שהוא כיון 

חסד  ורב אפים ארך וחנון  רחום אל טוב שם וכל

וחטאה  ופשע עון  נושא לאלפים חסד נוצר  ואמת

טובות ופעולות  טובות  השמות כל וכיוצא ונקה

ואמר  בו, אמר שייכים אדנ"י שם לו  קרית למה לו

הוי "ה  שם לי  תקרא ולמה הכל, אדון  שאתה לו 

לאדם  ה' ושיבחו  הי"ה, הו "ה יהי"ה שאתה לו אמר

אדם  אותי  שקרא שמי הוא ה' אני שנאמר  הראשון 

וכו', וההשכל החכמה זו  כל לו  בא ומהיכן הראשון .

לשת מסרו והוא השי"ת , לו  שמסר  הספר  זה ידי  על

ויעקב  יצחק  ולאברהם בנו  לשם ונח לנח, ושת בנו ,

שם  סוד לו שמסר וכו ', זיע"א הצדיק  וליוסף

ללוי, מסר  והוא וכו ', הנזכר  ספר שהוא המפורש 

הוא  ולפינחס  ואהרן ולמשה ולעמרם לקהת ולוי 

ואליהו וכו', לעולם לעד  קיים הוא ועדין ז"ל, אליהו

לכל  אותו מוסר  יבורך הוא עין טוב ז"ל הנביא

ידי ועל ואחרונים, ראשונים אלהיים המקובלים

הזוה"ק  כל לגלות  זיע"א הרשב"י  נתחכם זה ספר

וקץ  סוף אין עד ית ' וסודות  רזין  וכל התקונים וכל

ולכל  ספירות  ולכל לאליהו  אתיהיב ורשותא וכו ',

כל  לרשב"י  שיגלו  הצדיקים נשמות  ולכל מלאכין

עילאה  דבי האר "י  קם ואחריו  וכו ', שירצה מה

עץ  ספר וגילה ממנו זז שלא ז"ל אליהו ידי על וגילה

אדנ"י הוי "ה גימטריא האיל"ן  הוא והוא וכו', החיים

וליצור  ולברא להאציל השי"ת  לפני  אומן  היה אשר 



עמכם  ה' דיבר בעין עין  נט מאמר

עיגולים  היינו  ותחתונים, עליונים עולמות  ולעשות

האלהי אדונינו שכתב כמו  העולמות, כל של ויושר

דפוס  חדש  בעה"ח זלה"ה הארץ על יצא השמ"ש 

אמון  ד"ה על ד ' ענף תחילת תובב"א ירושלים

לכל  דא"ק בהיכלא ציורא וצייר  רקם מופלא

השמ"ש  והגיה אדם. ואית אדם דאית קדומים

ב') אות  ע"א י"ג דף  וביאורים גימטריא (הגהות נ"ב

אמון  וג' והעיגולים, היושר סוד ב"ן  מ"ה - אמו "ן 

מ"ה, ס"ג לע"ב רומזים רבה מדרש בריש דכתיב

רבתי אמו "ן  אף  דאמרי  ואית  זו . בחינה יש  שבכולם

גימטריא  רמז  ויהיה יע"ש, [ע"כ ], ב"ן  שם סוד

מי וכל בו, יבואו  צדיקים לה' השער  זה כי  אליה"ו.

זה  בפתח יכנס  והשלום האמת החיים שאוהב

כמו זו מתנה לו  ניתן  הוא כי לאליהו , ימצא ובודאי

שלו "ם  בריתי  את  לו נותן  הנני  הכתוב שאמר 

בריתי וכמש "ה ברי"ת . אחריו  ולזרעו  לו  והיתה

שאוהב  מי  ולכל והשלו "ם. החיי"ם אתו  היתה

אלהים  וה' שנאמר לעולם, וקיים חי  יהיה האמ"ת 

שאיתא  וכמו  עולם, ומלך חיי"ם אלהים הוא אמ"ת 

זכה  זה ועל כידוע, קושטא ששמה עיר  על בש"ס 

שאוהב  מי כי וכן לעולם. וקיים חי  להיות  ז "ל אליהו

שנקראת החיים עץ של נעמ"י  הזאת  החכמה

ולעניננו באורך, עוד  לו  ועיין  עכ "ל. האמת, חכמת

אחר  העליון , היחוד  להשגת  הזוכה אכן כי יובן,

ואבדלתא  קידושא בסדר עצמו  לזכך שהקדים

היושר  דברי חומר ככל ואתהפכא, באתכפיא

לגילוי זוכה האמצעי, אדמו"ר שכתב והאמת

המלובש  האלהי הכח השגת עצמו  שהוא אליהו

מופלא  אמון בקדושת  ונכלל עולה וכדין בנפעל,

כל  כי לו, הוא כדאי  העולם כל ואז  וצייר, רקם

לזה. לצוות  אלא נברא לא העולם

לדעת  והחיצון הפנימי הזווגים ציור ישוב יד.

ז"ל מרן

הזווג ובהאמור  ענין ליישב ונשובה ראש  נתנה

חילופי בו שמצינו והחיצון  הפנימי 

הוי "ה  שם אותיות  להקדים יש  אם שמועות

לומר  יש  ובהאמור  להיפך, או אדנ"י  שם לאותיות 

לעיל  שהובאו כהן  שמחת הרב דברי  פי על בע"ה

קודמים  אדנ"י  אותיות  פנימי  שבזווג דהטעם

מתעלה  ההיא שבעת משום הוא ההוי "ה לאותיות 

דהנה  בעלה, עטרת מלכות  בסוד להעשות  הזווג

דיש  בדבריו , המכוון  עומק היטב יובן  בהמבואר 

דהשם  הרז "ל כדברי הוא למעשה דהעיקר  לומר 

בבחינת זה ולטעם קודמות, שאותיותיו  הוא הגובר 

יוקדמו הגובר , הוא אדנ"י  ששם תתאה יחודא

בדברי וכמבואר ההוי "ה, לאותיות אדנ"י אותיות 

יחודא  דבבחינת  לעיל שהובאו הזקן  אדמו"ר

אותיות ואזי  אדנ"י  בשם הוי "ה שם נכלל תתאה

סוד  הוא היחוד וזה ההוי"ה, לאותיות קודמים אדנ"י

באומרו לעיל שהובאו הרז "ל בדברי הנזכר  החיבוק

יוקדמו ולכן  המקדמת היא הנוק' החיבוק שבבחינת 

אדנ"י. אותיות

יחודא האמנם  דבחינת  התחתון היחוד  מזה

כלל  ז "ל מרן  איירי  לא הנ"ל תתאה

הכוונות עסק עיקר  כל כי  יען  הכוונות, בסידור

הם  הכוונות  שהלא הפנימיות, בבחינת אלא אינו

הנזכר  היחוד  כן  לא העליון , היחוד  עצמיות עצם

בחינת אלא שאינו היחוד, בעצם נוגע אינו לעיל

כבחינת בערכו וחשיב היחוד, אל הקודם החיבוק

מרן  ביה איירי לא להכי ואמטו  חיצוניות ,

מרן  בדברי הנזכרים הזווגים שני אכן הרש "ש,

ההוי "ה  אותיות יוקדמו שבו  החיצון  הזווג שהם

אותיות יוקדמו  שבו  הפנימי והזווג אדנ"י  לאותיות 

עליונים  שניהם גם ההוי"ה, לאותיות אדנ"י

יחודא  דבחינת  התחתון  הזווג מן  טפי למעלה

הנזכר  החיצון  הזווג הנה כי  לעיל, הנזכר  תתאה

ה  הוא הוא מרן , יחודא בדברי  דבחינת  יחוד

ולאשר  זי"ע, הזקן אדמו "ר  בדברי הנזכר  עילאה

אותיות בו יוקדמו לכן  בו  הגובר הוא הוי"ה שם

היחוד  הוא מזה ולמעלה אדנ"י. לאותיות  ההוי"ה

זיכוך  שלימות  אחר  התיקון, בגמר הבא העליון

כעטרה  בקודש לשמש  ועלותו  תתאה היחודא



לנפשך  חכמה דעה ס 

המבואר  וככל עילאה, יחודא דא - צדיק  בראש 

אחזה  מבשרי  בסוד האמצעי  אדמו"ר בדברי 

הוי "ה  שם מתעטר  הזאת  ובעת והואיל אלוה,

תתאה  דיחודא אדנ"י  בשם עילאה דיחודא

שפיר  הלכך  תפארת , בעטרת  ומעטרו  המסבבו

וכדברי ההוי "ה, לאותיות  אדנ"י אותיות יוקדמו 

מלכות בסוד הוא היחוד דזה כהן  שמחת הרב

ומעטרים  מקשטים אדנ"י דאותיות  בעלה, עטרת

חושית לראיה ידם על לזכות ההוי ,ה, לאותיות 

ודו "ק . מקרוב, בהתפעלות


