




תשס"ז  תבוא כי פר' ג של"ס

תשס"זתבוא כיפרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשס"ז תבוא י  כ פר ' של"ס

ווווייייׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת ווווייייררררׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּהּהּהּה ננננחחחחללללהההה ללללךךךך ננננתתתתןןןן אאאאללללההההייייךךךך הההה'''' אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההאאאאררררץץץץ אאאאלללל תתתתבבבבֹוֹוֹוֹואאאא ּכּכּכּכיייי ¨§©¨§¨§¦¦¨£©¨§¥Ÿ¤¨Ÿ¡¤£¤¨¨¤¨¦¨¨§ווווההההייייהההה

הההה'''' אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממאאאאררררצצצצךךךך ּתּתּתּתבבבבייייאאאא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההאאאאדדדדממממהההה ּפּפּפּפרררריייי ּכּכּכּכלללל ממממרררראאאאׁשׁשׁשׁשייייתתתת ווווללללקקקקחחחחּתּתּתּת ¤£¨§§©¥¦¨¤£¨¨£¨¦§¨¦¥¥¨§©¨§ּ̈בּבּבּבּהּהּהּה::::

אאאאללללההההייייךךךך הההה'''' ייייבבבבחחחחרררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם אאאאלללל ווווההההללללככככּתּתּתּת בבבבּטּטּטּטננננאאאא ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּת ללללךךךך ננננתתתתןןןן ¨¤Ÿ¤¨Ÿ¥¨§§©§¨©¤¤§¨©§¨¤©¨£¤¦§©¡Ÿ¡אאאאללללההההייייךךךך

אאאאללללייייוווו וווואאאאממממררררּתּתּתּת ההההההההםםםם ּבּבּבּבּיּיּיּיממממייייםםםם ייייההההייייהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּכּכּכּכההההןןןן אאאאלללל ּוּוּוּובבבבאאאאתתתת ׁשׁשׁשׁשםםםם:::: ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו ¨¥¨§©¨§¥¨¦¨©¤§¦¤£¥Ÿ©¤¨¨¨§¥©§ללללׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן

ללללתתתתתתתת ללללאאאאבבבבתתתתייייננננּוּוּוּו הההה'''' ננננׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבעעעע אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההאאאאררררץץץץ אאאאלללל בבבבאאאאתתתתיייי ּכּכּכּכיייי אאאאללללההההייייךךךך ללללהההה'''' ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ¤¨¥Ÿ¤¨¦¨¦¤¨¨¤£¤¦§©©£Ÿ¡©©¦§©¦ההההּגּגּגּגדדדדּתּתּתּתיייי

וווואאאאממממררררּתּתּתּת וווועעעעננננייייתתתת אאאאללללההההייייךךךך:::: הההה'''' ממממזזזזּבּבּבּבחחחח ללללפפפפנננניייי ווווההההּנּנּנּנייייחחחחֹוֹוֹוֹו ממממּיּיּיּידדדדךךךך ההההּטּטּטּטננננאאאא ההההּכּכּכּכההההןןןן ווווללללקקקקחחחח ¨§©¨§¨¦¨§¨¤Ÿ¥©¤¤¦¨¤¨§¦¦¦§¥¦§©¡Ÿ©©¨§̈ללללננננּוּוּוּו::::

ווווייייההההיייי ממממעעעעטטטט ּבּבּבּבממממתתתתיייי ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיגגגגרררר ממממצצצצררררייייממממהההה ווווּיּיּיּיררררדדדד אאאאבבבביייי אאאאבבבבדדדד אאאאררררּמּמּמּמיייי אאאאללללההההייייךךךך הההה'''' ¦§©¨§¥§¦¨¨¨©¨§©§¦¤¥©¦¨¥Ÿ¤¨£©¦Ÿ¡¥§¦ללללפפפפנננניייי

ווווררררבבבב:::: עעעעצצצצּוּוּוּוםםםם ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל ללללגגגגֹוֹוֹוֹויייי א'-ה')ׁשׁשׁשׁשםםםם כ"ו, (דברים ¨§¨¨¨¨

ההם.הק':וברש"י בימים יהיה אלא אשר לך אין 

שהוא: כמו שבימיך  לשוןוענית.כהן

יונתן בתרגום פלא דבר מצינו והנה קול. הרמת 

ותיעלון ופיפוריא  וציניא  בסליא ותעטרון  שכתב-

האינון: ביומיא  רב לכהן  ממני יהוי די כהנא  לות 

גדול הכהן לפני הביכורים  טנא להביא שיש וכלומר

בחז "ל אסמכתא  לו מצינו שלא  פלאי דבר  והוא  דייקא,

תרגום  דברי שכל  וידוע בפוסקים, נזכר לא וכן  הק '

עניין להבין יש וכן הסוד, עומק לפי הם  אמורים  יונתן 

אבי  אובד ארמי פרשת לאמר  שיש ואמרת - וענית

רש"י. כדפירש רם  בקול 

האמירך  וה ' היום  האמרת ה' את  עניין א.

לך ובהמשך להיות היום האמרת  ה ' את  הכתובים :

חקיו  ולשמר  בדרכיו וללכת  לאלהים 

היום  האמירך  וה' בקלו: ולשמע ומשפטיו ומצותיו

כל ולשמר  לך  דבר  כאשר סגלה  לעם  לו להיות

ליקו"מ  בספר  ואיתא  רנ "ט)מצותיו: תורה  כשאדם (קמא

יתברך , השם  לפני וצערו שיחתו ומפרש מתבודד

גם  אזי שעשה , הפגמים גדל על ומתחרט ומתודה 

וצערה  שיחתה  לפניו מפרשת  כנגדו השכינה 

פגם  בנשמתו, שפגם ופגם פגם  כל  כי אותו, ומנחמת

וה' האמרת  ה ' "את  בחינת וזה  כביכול, כן גם אצלה 

תחבולות  שתבקש אותו מנחמת והיא  וכו'. האמירך"

ניתן אפוא במה להבין יש ולכאורה  הפגמים . כל לתקן

בדברי  שומעים  אנו אין  הרי בתפילתנו לנפשנו נוחם

איתא  אך  השכינה , צער לפנינו כשמשיחה  תנחומיה

הק ' הבעש"ט מורנו הימים שבעת  נחמאור (פרשת 

צ"ו ) כשאומראות מיד  להתפלל, האדם  מתחיל  דכאשר 

ומדברת  בו מתלבשת השכינה  תפתח שפתי אדנ "י

הוא  מתפלל  שהאדם  שהתפילה  והיינו הדיבורים,

גרונו, מתוך מדברת שהשכינה נבואה שפע  בבחי'

וה' וכו' היום  האמרת  ה ' את הכתוב ביאור זהו וא"כ

ושואל ומתפלל עומד  שיהודי שבעת היינו האמירך,

אזי  לפניו ומפאר ומשבח ומודה  אדונו מאת  צרכיו

הם  ודיבוריו בו, מתלבשת  השכינה  ממש הזמן באותו

לפניו  ומשיחה אותו שמנחמת  הק ' השכינה  דיבורי

אבועלפיא  אברהם ר' הרה"ק ביאר זה וכעין צערה ,

הק' שהשכינה  רם , בקול  ואמרת - וענית  הכתוב 

גבוה  הקול  יוצא  וע"כ המתפלל בדיבור  מתלבשת



לנפשך  חכמה דעה ד 

שכתוב  וע "ד  הרגיל , ח ')מדרך  כ "ז  לבי (תהילים אמר לך 

- פני בקשו לבי אמר לך הק' רש"י ופירש פני, בקשו

ישראל כלכם בקשו לבי לי אומר  בשליחותיך בשבילך 

בלב  השוכנת  השכינה  בהתעוררות  והיינו פני, את 

קונו. פני ולבקש לחול האדם  מפי הדיבורים יוצאים

אצל הוא השכינה  השראת עיקר הזה  בזמן ב.

הצדיק 

החפץ והנה האדם קיים היה  המקדש שבית בזמן 

היה  אלוקיו ה ' פני ולראות במלכו להתדבק

ה ', האדון  פני לראות ברגל  בשנה פעמים  שלוש עולה

לילך  יש אזי קיים  המקדש בית שאין  בזמן  ועכשיו

השכינה  שוכנת  ששם הצדיקים  קברי על  ולהשתטח

הזוה"ק כמאמר ע "א)הק' ל"ח  ה'(ח"ב האדון פני מאן

הדור צדיקי פני להקביל לילך וכן  רשב"י, דא 

ובאת  בסוד הקדמונים שבדורות לצדיקים  המקושרים

הכהן היינו ופרש"י ההם בימים  יהיה  אשר  הכהן אל

כתב  יונתן  בתרגום אעפ "כ אמנם בימיך, לך שיש

אפי' הדור שצדיקי והיינו גדול , הכהן  על  עולה שזה 

נמנו  שמשמים  כיוון שבפשוטים פשוטים הם אם 

אל מקושרים הם כאשר  הציבור על פרנסים  להיות

שב  הכהןהצדיקים בבחי' הם  הרי הקודמים דורות

ובפרט  אצלם, שוכנת הק' שהשכינה המשרת  הגדול

שהם  אמת  הצדיקי קברות  על  להשתטח  כשהולכים

פני  שם לקבל שזוכים  גדול  הכהן בבחי' עצמם 

מקום  בכל גם  כי רם בקול  ואמרת וענית  ואזי השכינה ,

התפילה  תוך  מתלבשת הק' השכינה  נמצא שהאדם 

נבואה  רוח  של  ניצוץ  בבחי' והוא  מפיו מוציא שהאדם 

ומנחמת  האדם מחזקת היא ואשר  ממנו, היוצאת 

הבורא  אל שלמה בתשובה  לשוב אותו ומשכלת  אותו

או  הדור צדיקי אצל נמצא  כאשר ובפרט ית',

הקדושים . הצדיקים בקברות

שנמצאים וכאשר היינו יחדיו, הבחי' ב' נתחברים 

ההם  בימים  יהיה אשר  הצדיק  עם  יחד 

נעשה  הרי המה בארץ  אשר הצדיקים  קברות אצל 

האל"ף - בחי' ומתגלה תחתון ויו"ד  עליון י' חיבור 

עולם של ו')אלופו אות קמא ליקו "מ מתגלה (יעויין ואזי ,

שהשכינה  רם  בקול  ואמרת וענית  עניין שאת  ביתר 

מנחמת  והיא  בתכלית , בתפילתו מתלבשת  הק '

בעבודת  הנכונה הדרך  לו ומורה  אותו ומחזקת אותו

בעולם  מסתובבים  אדם  בני רוב  הנה  כי הבורא ,

ימינם  בין  יודעים  ואינם  ומבולבלים  שבורים

ה' אור בה ישכון הדרך  איה ומבקשים  לשמאלם

מישראל אחד  כל ולעולם שלם , בלבב לעבדהו שנוכל 

עצות  נשמתו מפנימיות לו שיתגלו נצרך  היה 

רחוקים  אנו הרבים  ובעוונותינו ית', הבורא  בעבודת

שכל בה נלך  הדרך  שיורונו אמת וצדיקי ממנהיגי

בית  שהיה  בזמן  כי הגלות , מאריכות לנו נגרם  זה 

מישראל אחד לכל  מורים הנביאים היו קיים המקדש

הפרטיים  עבודתו שנחרב (אוהח"ק)דרכי ועתה  ,

ע "י  אך הזאת , המעלה  זו מאיתנו נחסרה הבית

לנפשנו  נוחם תיתן  שהשכינה זוכים  לבדה  התפילה

בכדי  אמנם ית ', בעבודתו הנכון  הדרך לנו ותורה

ואל אמת  הצדיקי אל  לילך  יש תפילה כזאת לקבל

בימים  יהיה אשר  גדול  הכהן  בבחי' הצדיקים  קברי

דיבור של רם  בקול ואמרת  וענית ושם  ההם,

זה  אין אשר  הקולות  את  רואים וכולם הק ', השכינה 

גדול רעש בקול תפילה אלא  הטבע מדרך קול

האדם  את  המעוררת הק ' השכינה מרוח  היוצאת 

הרמב"ןומנ שביאר  וכמו תלאותיו, מכל  אותו חמת

י "ד)עה"כ ג', אהיה (שמות כי אהי"ה : אשר אהי"ה 

הראיה  והיא ואענם, יקראוני צרתם בכל עמהם 

בכל אלינו קרובים בישראל אלהים שיש הגדולה

אחד  וכל  בארץ,ע"כ. שופטים אלהים ויש אליו קראנו

שורה  שהשי"ת לעיניים לראות  יוכל  מישראל

אליו, שוועתו בעת  לו שעונה  שמלבד  בתחתונים 

אל תפילה  בדיבורי לדבר והעוז  הכח עצם  הרי

המתלבשת  הק ' השכינה  מכח  זה הרי השי"ת

אצל שנמצא שבעת לראות  יכול אדם  וכל  בקרבו,

בקשו  לבי אמר  לך  בפועל  בו מתקיים  הרי הצדיקים

וה' היום  האמרת ה ' ואת  לך-בשליחותך, פני

הרי  ממש, בגילוי לכך זכה  שלא  מי ואפ' האמירך,

יזכה  התפילה ובכח  הצדיקים  בקדושת האמונה  מכח



תשס"ז  תבוא כי פר' השל"ס

ולכל המדרגות לכל כללת  האמונה  כי זה, לכל 

כאחד . כולם הקדושות 

השמיטה מעלת לעומת  השבת  קדושת  מעלת ג.

הק 'ואיתא האר "י בהר)בכתבי המצוות שאפי'(טעמי 

קדושתה  הרי שבת  נקראת  ששמיטה

בבחי' הוא קדושתה שבת כי השבת, מקדושת  פחותה 

עולם  של  השכינה השראת  בבחי' המקדש בית 

זרוע  'אור בבחי' היא השמיטה משא "כ  האצילות,

שהוא  הצדיק  שאצל  השכינה  השראת היינו לצדיק '

מ"ד  יש בשביעית וע"כ המקדש, מקום קדושת  מעין 

הבירורין בסוד  הם  שהספיחין ספיחין לאכול שהתירו

אשר הצדיקים  בסוד  שמיטה  שקודם שנים השש של 

ויש  השדה, עבודת ועבדו זרעו שכבר המה  בארץ 

השראת  לקבל  בכדי בהם ולהתדבק  אליהם  להתקשר 

בסוד  ביותר הס"מ נלחם הדבר זה  ועל השכינה ,

שם) אלימלך  בנועם ועיין  כ ', כ "ה , מה (ויקרא תאמרו וכי

את  נאסף ולא  נזרע לא  הן השביעית בשנה  נאכל

שלא  האדם למנוע רוצה שהסט "א  והיינו תבואתה,

לא  וממילא  הצדיק, וקדושת השמיטה בקדושת ישיג 

שהשכינה  באופן כדבעי להתפלל ומוחו דעתו ישים

לו  ומורה  אותו ומנחמת  גרונו מתוך מדברת  הק '

ה '. אל לשוב הדרך 

השכינה היא הארץ בעבודת דרכים ב' ישנם ד.

שאצלואף השכינה  השראת מדרגת  שלכאורה 

מהשראת הצדיק  קטנה השמיטה  שבבחי'

בשורש  מ "מ  השבת, בסוד המקדש שבבית  השכינה 

שהרי  מכולם, גדולה ישראל נשמות מעלת השרשים

וכל מהכל, למעלה  ישראל בנשמות בחר  השי"ת

וא"כ  ישראל , נשמות לצורך הוא הבריאה  תכלית 

השכינה  השראת קדושת  גדולה  בחי' באיזה כי נמצא 

זה  ומכל המקדש, מקום  מאצל אפ' הצדיקים  שאצל 

הארץ  בעבודת עבודות  מיני ב' שיש למדים  נמצאנו

נקשר שהאדם  העבודה היא האחת  המלכות , היא 

כשהאדם  השבת בבחי' כללות  בדרך הק ' בשכינה 

בבחי' אלקות  שהכל  שיודע הבורא  יחוד  אל  נכנס 

והמדרגה  האצילות, עולם של  השכינה השראת 

ע "י  פרטות  בדרך הק ' בשכינה נקשר שהאדם  השנית

נוחם  למצוא זוכה  שבזה הצדיק אל ההתקשרות 

הנכונה  הדרך לו ומורה תפילותיו, בכל לנפשו

מעלה  הק' והשכינה ופרט, פרט  בכל ה' בעבודת

ותענוג שעשוע  לו שיגיע  ועד  תיקונו, תכלית אל אותו

תבוא  כי והיה  בסוד הק ' בשכינה מהתקשרות  גדול 

שמחה  לשון אלא והיה אין הארץ  שמיני אל  (תנחומא

הוא פ"ט) הנפש ותענוג השמחה שעיקר היינו ,

ידי  שעל  הק', השכינה  היא הארץ  אל  בא  כשהאדם

הנבואה , למעלת יבוא בה  ויתאמץ יתקשר שהאדם 

לאדם  עצות  לגלות  הוא הנבואה תכלית כל ואשר

הנביאים  וכל קדשו, במקום  ויקום  ה' בהר יעלה כיצד

בכל כך ומשום הק ', השכינה שלוחי הם בעצמם

לתכלית  זה  שכל  נאמנה  ידע מרגיש שהאדם  הסתרה

הבורא  בעבודת  יותר עמוקות עצות  ויגלה שיחפור 

ע "י  ונביא  כהן  לנו שאין הזה בזמן וגם  ית',

הצדיקים  ואל  המה  בארץ אשר לצדיקים ההתקשרות 

בשעת  בקרבו שיתנוצץ  נבואה  לרוח  יזכה  החיים

לו  ויאיר האמירך, וה ' האמירך  ה' את  בבחי' תפילתו

בה  שמאיר  השמיטה  של  האור לצדיק- זרוע האור 

יוכל יהודי כל  ואשר  הק', השכינה  ואור האמונה אור

עם  בפנים פנים וחיבור  קשר לקבל  ידה על  לזכות 

בני  תוך שוכן הוי"ה אני כי בבחי' הק' השכינה 

ל"ד)ישראל ל"ה, .(במדבר

המשפט  המלך עניין ה .

צריך הימים וכאשר ובאים ממשמשים הנוראים

עניין על  הוא  המשפט  שעיקר למידע 

קל)המלכות  אות נח עה "ת  בעש"ט המלך (עיין  בבחי'

על וליבו דעתו שם  כמה  אחד כל  שבודקים  המשפט 

ובפרט  המלכות מדת בבחי' שהיא  הק' השכינה 

לו  תורה הק' שהשכינה  שיזכה עד השמיטה , בשנת

ויתעורר ית' לפניו אמיתית תשובה  לעשות  הדרך 

ויהא  ליבי, אמר  בשליחותך לך- בבחי ' בתפילה ליבו

עם  מהתחברות ונורא גדול ושעשוע  תענוג לו
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אטייל בתוככם- והתהלכתי בבחי' הק' השכינה 

עדן  בגן  שם)עימכם  וברש"י יב, כב  כדוגמת (ויקרא ,

דשא  בנאות  אליו הקרוב  ידידו עם  שמטייל האדם 

שם  ולתור  לשהות שיוכל  עד  ושעשועו הנאתו שגדלה 

צריך  מכך  יותר ואף כן  וכמו שעות , וכמה  כמה  עימו

שהיא  הק' השכינה מדבקות  וישתעשע שיהנה  האדם 

ומעלה  אותו ומחזקת  ומנחמת  האדם עם  משוחחת 

תיקונו. ותכלית  לשלמות אותו

איש שמקרר עמלק  מקרירות להיזהר יש  ו.

בתכלית  הק' בשכינה  מלדבוק היהודי

ויודעים ואמנם נבונים וכולנו חכמים שכולנו אע"פ 

יקרת  ומגודל הבורא  יחוד עניין  מגודל 

להסתיר הרשע עמלק של כוחו זה מ"מ השכינה ,

על יד כי בבחי' הק', השכינה מאור  מהאדם ולהחשיך 

י-ה טז)כס יז יבוא (שמות  שיהודי מסכים שהוא  ,

מסכים , אינו ו-ה  לבחי' אבל  י-ה  שבבחי' לדבקות

מאוד  מה שבאמת לאדם כאומר  שנעשה וכלומר

הק' בשכינה  הדבקות ומעלת היחודים  מעלת גדלה 

בפועל לעניין  כשמגיע אך הק ', הספרים  שכתבו כמו

תהיה  לבלתי האדם את מקרר  הוא אזי ו-ה בבחי'

וגם  באמת , הק ' השכינה  עם  בהתקשרות  תפילתו

זוכים  תמיד  ולא גלותא גו שרויים  אנו באמת שעדיין 

עיקר מ "מ  אך והיחודים , התפילה  במעלת לראות 

ולידע  התפילה  בכח עוז בכל להאמין  הוא העבודה

עם  בהתקשרות מתפלל שהאדם  שהתפילה נאמנה

לו  יש שלפעמים  וגם  הכל , לפעול בכוחה הק' השכינה 

דברים  ובשאר  ברפואות להתעסק לילך  לאדם 

שאין בדעתו מלחשוב לאדם לו חלילה  הגשמיים 

השכינה  גלות מחמת ורק  הכל, פועלת  התפילה

ה' דרכי ומנסתרות  מקומות , מיני בכל  שיורדת

האדם  צריך  הגשמיים בדברים  שיתעסקו שרוצה

באופן השי"ת את  שברא  וכמו זה , בכל  להתעסק 

לברוא שצריך  יכול  היה שהשי"ת אף ולשתות לאכול

יאמין ואעפ "כ זה, לכל יצטרך שלא באופן האדם 

ולא  לבדו, ית' בהבורא רק תלויה  שישועתו האדם 

מהידיעה  דעתו להסיח המבקש עמלק עצת אחר יפנה

התפילות  מכח הם שבעולם  טובות ההשפעות  שכל

הק' השכינה  את יכבד  שהאדם  וככל  והיחודים ,

כבוד ע "א)שנקראת ס"ז ח "א בגודל(זוהר ויכיר 

הק' השכינה כן התפילה  מעלת  ובגדולת  תפארתה 

וה' האמרת ה ' את  בבחי' אותו ותחזק  אליו תתגלה

צדקותינו  כאור  יוציא המשפט  המלך ובכן האמירך,

התפילה  שע "י ונכיר  מלכותו, מידת את נכבד כאשר 

בין ברוחניות בין העניינים  כל  לפעול  יכולים

בדברים  להתעסק צריך שלפעמים  ואפ ' בגשמיות ,

שבכל כל לעין ייודע ממש בקרוב אך  חיצוניים 

גודל כל לעין ויתגלה ממש, בהם  אין  הללו הדברים

אלקותו  גילוי ממשיכים  שבהם  והיחודים  התפילות  כח 

ממש  זאת  רואים  אין לפעמים כי וגם ממש, ית'

התפילה  בכח  ולהתעורר להתחזק יש מ "מ  במוחש,

שכל להאמין לאדם לו שיש הק' הבעש"ט  שהגיד וכמו

ויראה  מרום משמי נענה  מיד  ומתפלל  שמבקש מה 

עיקר וזה  הנצחית, לטובתו הוא  הדבר כאשר  ישועתו

עלינו  השי"ת את  להמליך הללו בימים  עבודותינו

ח "ו  לבוא  ולא משלה , בכל  אשר מלכותו את  ולגלות 

להאמין אלא התפילות, עניין ואת המלך את להבזות

לאדם  יגיע ובזה הכל לפעול  התפילות בכח  עוז  בכל 

הארץ  מידת  אל כשיבוא מאוד  עד  גדול  ושעשוע עונג 

הק '. השכינה היא 

שביעית  במוצאי מלחמות בשביעית  עניין ז.

בא  דוד בן

חז "לובשנה אמרו שעליו השמיטה  שנת  הזאת 

ע "א) צ"ז סנהדרין ע"ב, י "ז בשביעת (מגילה 

זאת  מודעת  בא , דוד בן  שביעית  ובמוצאי מלחמות

קדושת  ע"י עמלק עם  ללחום  היא המלחמה  שעיקר 

בבחי' אמת  הצדיקי של הקדושה  שהיא  התפילה

בבחי' הם  אמת  הצדיקי כי השמיטה, קדושת

פ"ט)השדכנים  סימן  בתרא ליקו "מ את (עיין  שמעלים 

ויתעוררו  שיעירו ישראל  בקרב  וממשיכים התפילות

הקדושים , והיחודים  התפילות  ומעלת כח בידיעת 

יוכל שהשי"ת האמירך, וה ' האמרת ה ' את בבחי'

בתנאי  והכל  המעלה, ורום לתכלית אותך  להביא 
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ותתענג ותשתעשע האמונה , בתכלית  בו שתאמין

שהשי"ת  האיך לשמוע אוזן ותשום  הק ' התפילות על

בעת  כמו ניחומים  בדברי עמך ומדבר אותך  מחזק 

לבבו  על ומדבר  אמת הצדיק אצל נמצא שהאדם 

הזאת  הנעלה התפילה  ומדרגת וחיזוק, ריצוי בדברי

קודמים , שבדורות  אמת  הצדיקי אצל  לקבל  יכולים

כיוון ההם  בימים יהיה אשר  הכהן אצל לרבות  וגם 

שבדורות  הצדיקים עם  בנפשותם מחוברים  שהם 

ובתפילה  גדול, הכהן בבחי' הם אשר הקודמים

האמיתית  המלחמה ללחום יכולים  הזאת הרוממה

לפני  המלחמות עיקר שהוא  עמלק , עם השבע בשנת

פועל רק הם בגשמיות המלחמות וכל  המשיח , ביאת

לוחמים  אין כאשר והיינו הרוחנית , מהמלחמה יוצא 

בצלותי  - ובקשתי בחרבי הרוחנית  המלחמה 

שם)ובבעותי אונקולוס ובתרגום  כב  מח ולכך (בראשית ,

המלחמה , טכסיסי כל  ולהשכיל הזיין  כלי להכין צריך

עד  בוקר מאור הנוהג דבר  הוא התפילות  עניין  כי

תפילה , בבחי' שיהא צריך  הלימוד  וגם הלילה, סוף 

שמתעוררים  הללו הקדושים  שבימים  יעזרנו והשי"ת

להכין נזכה ית', אליו להתקרב וחסדיו רחמיו רוב 

בכח  שנאמין בכן  המשפט , ליום כראוי עצמנו

הארה  שנרגיש עד בתפילות  ונאריך התפילות

ומנחם  ידינו על  עומד  שהשי"ת  האיך  לראות בנפשנו

הצדיקי  אצל  סמוכים  שאנו דדינא  וביומא  אותנו,

כל ולהסיר לנצח  נזכה  התפילה בבחי' שהם אמת

בביאת  בעינינו נראה  לאלתר  מיד  ותיכף ההסתרות ,

צדק . הגואל

לראשך פירושוזה כתר והיא לנפשך חכמה דעה

בתפילה  להשיג צריך  אחד  שמצד דהיינו וכו',

ית' אליו לגמרי עצמו לבטל היינו החכמה  אור  את 

ומצד  החכמה , מדרגת  שכנגד השבת  קדושת  בבחי'

שבבחי' השמיטה  קדושת להשיג  צריך שני

האדם  אל תתגלה  הק ' שהשכינה  מלכות -נפש,

כי  לנפשו, ונוחם עצות  לו ותיתן התפילה בשעת

בעולם  וגם  האצילות , בעולם גם  נמצאת  הק ' השכינה 

מעלת  גדולה אחת ובבחי' השמיטה, בבחי' הבריאה

לראשך , כתר והיא בסוד השבת , מעלת על  השמיטה 

את  מנחמת  הק' שהשכינה  להרגיש שזוכים שע"י

וה ' בבחי' התפילה  בשעת זה האדם  ע"י האמירך,

קדושת  המקדש בית  קדושת הכתר לקדושת  באים

קדושך  מצוות ל-נצור זוכים ועי"כ אמת, הצדיקי

בחודש  בתשובה  לשוב תקום  היא  אמת  עצת  לקבל

צדיקיא - לתרי שמתקשרים  בזכות והכל  אלול ,

היא  ארץ  ירשו אשר ולצדיקים החיים  לצדיקים

ומעלת  כח לקבל זוכים  בכן ואשר הק', השכינה 

של היחוד אור עם יחד נבואה , בבחי' שתהא  התפילה

השבת – קדשך אור שבת .שמור
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תשע"ושפטים פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו שפטים פר' של"ס
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ìçø ìù úåâøãîä 'á  íä íéøèåùå  íéèôåù

 õøàì íéñðëð øùàëå  äìôúå  äøåú  íäù äàìå

íäéðù ãçéì  êéøö  ìàøùé

àúéà הבא דבקות  שיש  מהאמיל במוהרי "א

וכאשר  לאה בחינת  והוא מהתבוננות

והוא  הדבקות  מפסיק  ההתבוננות  מפסיק 

לו שיש  בתניא, המבואר  בינוני של המדרגה

לאה במדרגת בינה)דבקות הצדיק (בחי' אך  ,

לו מאיר הרי רחל, בבחי ' דבקות  לו שיש

התבוננות בלא ואף עת , בכל הקדושה השכינה

וזהו באמונה. ודבוק  השכינה את  עת  בכל רואה

בכל  לך  תתן  ושוטרים 'שופטים של המדרגה

תורה  מדרגת  הוא ושוטרים דשופטים שעריך ',

בספר  ז"ל משקלאוו  מוהרמ"מ כמ"ש ותפלה,

אדירים קמ"ה)מים המדרגות(דף ב' חיבור  והוא ,

דהנה  ותפלה. תורה בחי' שהם ולאה רחל של

כאשר  הוא פב"פ  בבחינת רחל של המדרגה

שהוא  ישראל, ארץ לבחינת כבר  מגיעים

אך  הקדושה, בשכינה והדבקות  האמונה שלמות 

את צריך  אין  כבר זו שבמדרגה לחשוב אין 

'צדק  הכתוב: המשך  אלא לאה, של המדרגה

של  המדרגות ב' לעולם שצריך תרדוף ' צדק 

מהחזה  רחל את  להגביה וצריך  ורחל, לאה

המדרגות שני את וליחד לאה, מקום עד  ולמטה

כאחד .

 õøàì  íéñðëð øùàë ÷ø àåä êìî éåðî  úåöî

 úåìéöàá  úåëìîä  úà íéðåáå  ìàøùé

 äðäåהפרשה י"ד )(י"בהמשך  הארץ ז אל תבוא כי

וישבתה  וירשתה לך נותן אלקיך  ה' אשר 

עליך  תשים שום וגו', מלך עלי אשימה ואמרת בה

לו ירבה ולא וגו ', סוסים לו ירבה לא רק וגו', מלך

מאד . לו  ירבה לא וזהב וכסף  לבבו  יסור ולא נשים

שמגיעים  אחר רק הוא מלך למנות המצוה הנה

בכל  לך  תתן  ושוטרים 'שופטים של למדרגה

ישראל  לארץ כניסה כבר  כשיש  דהיינו  שעריך ',

מינוי של מצוה יש אז כראוי, באמונה דבקות  ויש

ארץ  שה"ס באצילות המלכות  בנין שהוא מלך,

יוסף , בחי' שהוא המלך שאול מלך  ותחילה ישראל,

אף  מ"מ אך דוד, בחי ' שהוא המלך דוד מלך  ואח"כ 

של  מצוה ויש פב"פ  לקדושה נכנסים כבר  כאשר

לו ירבה שלא התוה"ק הזהירה מ"מ מלך, שימת 

לו. ירבה לא וזהב וכסף נשים לו  ירבה ולא סוסים

החיים  באוצר  מקמארנא הגה"ק  בדברי היטב ועי'

באורך . שם הברכה  ובהיכל זו, מצוה על

 ï"áã ï"á  ìù  äâøãîá  äìéçúá  äéä êìîä ãåã

ä"îã ï"á úâøãî àåäù ãåã øéò ïåéö ç÷ìå

 ï"áã  ä"îã  äâøãîì  äìò êìîä äîìù  ë"çàå

 äðäå מהחזה רחל בבחי' היה בתחילה המלך דוד

המלך  שאול עם להתחבר ורצה ולמטה



תשע"ו  שפטים פר' ט של"ס

גם  ולכן  לאה, עם להתחבר  כדי  בתו  את ולקחת 

לאה  אל בזה לעלות רצה כי  דוד , עיר ציון את  כבש 

אך  ולמעלה, מהחזה רחל בחי' שהיא הפנימית

ללאה  אלא זכה לא הכהנים עיר דנוב הפגם מחמת 

משה, כלת  שהיא הפנימית  ללאה ולא החיצונית

בלבד  דב"ן  ב"ן של המדרגה לו  היה דתחילה והיינו

ולמטה מהחזה רחל בחי' ודלתשהוא ציר בחי' (והוא

ב"ן ראשון) של המדרגה גם וקיבל עלה ואח"כ  ,

ולמעלה החזה מן  לאה בחי ' שהוא בחי'דמ"ה (והוא

שני) ודלת בין ציר שלם חיבור עדיין  היה לא אך ,

ויהיו לאה מקום על תתגדל שרחל באופן ורחל לאה

המלך  שלמה בא ואח"כ אחד . פרצוף  שניהם

סוד  והוא כאחד , ולאה רחל וליחד  לחבר והתחיל

דכלי יחוד  של המדרגה שהוא דב"ן  דמ"ה המדרגה

המדרגה  והוא כאחד , ולאה רחל שמתחברים אחר

הנמשך  הרי"ו  שהוא דעתיק  דדעת גבורות  של

דכלי  פ"י)ביחוד  ט"ל שער ע"ח שלמה (עי' נשא ולכן ,

יומין  ואלף  נוגה קלי' כל את לתקן  כדי  נשים אלף

דדעת גבורות  מבחי ' גדול כחו היה כי  דחול,

בידו. עלה לא אך  דעתיק ,

 úåáøäì øúåîù äãåäé 'øë  ÷ñô êìîä  äîìù

åáì  úà úåøéñî ïéà íà  íéùð é"çî øúåé

åéùòî  ùøéô àìù äéä íâôäå

ïéðòäåלהיות יכול היה המלך שלמה דהנה הוא,

דודו, בן  או  דודו או כמ"ש  המשיח מלך 

בחינ  הוא שלמה כי דוד , בן  שלמה ה',והיינו ידיד  ת 

היה  זוכה היה ואם למשה, הוא שלמה ואותיות

נעשה  והיה דמ"ה דמ"ה המדרגה עם גם מתחבר 

דלא  הפגם מחמת אך התיקון. וגומר  המשיח מלך

באוצר  ועי ' התיקון, השלים לא נשים לו ירבה

קה"ק  המלך  שלמה חלילה דחלילה הנ"ל החיים

שלא  הדין  באמת כי ח"ו , התורה מן לאו על יעבור

אך  אחת, דעה רק  הוא נשים מח"י יותר  לו ירבה

איסור  שאין  יהודה ר ' דעת שהוא שניה דעה יש 

עיקר  אלא נשים, מי "ח יותר  דווקא להרבות 

את שיטו באופן  נשים ירבה שלא הוא האיסור 

מסירות יהיו  שלא צנועות  להרבות  ויכול לבבו ,

צריך  אך  יהודה. כר' דינו  ובית  שלמה פסק וכך  לבו ,

אלא  המלך , לשלמה פגם זה נחשב למה א"כ  להבין 

ההנהגה  את  לפרש  צריך היה המלך ששלמה

מאיזה  כן שעושה ולא ההלכה, כפי  רק  כן  שעושה

מעשיו פירש שלא ומחמת מדרגתו, לפי  כמוס  טעם

עשה  המלך שלמה באמת  אך  עי"ז, ה' חילול היה

וסבר  מעשיו  פירש  ולא יהודה, ר ' שיטת  משום כן 

יכול  האמיתי , אני  של במדרגה שהוא שכיון

מעשיו. לפרש צריך ואין  השגתו כפי  להתנהג

 êøãá êìäå à"ìãøä  úâøãîì  äìò êìîä  äîìù

 øúåéä 'ïéà'ì ìåèéá àìì  äùåã÷ã 'éðà'  ìù

 ïå÷éúä  íéìùä àì ïëìå ïåéìò

úåâøãîå רישין בתלת הם העליון בשרשם אלו 

ומו "ס , אוירא גלגלתא שהם דאצילות,

בתחילה דוד  חסר)ושורש  דוד  במוחא (בבחי' הוא

ושורש  דא"ק , דס "ג בע"ב העליון ושרשו סתימאה

דע"ב  בע"ב העליון ושרשו  בגלגלתא, הוא יוסף 

ומו"ס  דגלגלתא המדרגות ב' לחבר  וצריך  דא"ק ,

הרדל"א ידי על ראה)והוא בפרשת  לעיל  משנ "ת  .(עי'

המדרגה  שהוא מרדל"א הגילוי  מאיר  באוירא והנה

אני להיות לעולם צריך באמת  אך  המזוכך, אני  של

דעת בסוד  הרדל"א של הסוד  והנה כחדא, ואין

וכמה  עמוק, מכל עמוק  הוא באוירא המאיר דעתיק 

יש  שם כי  בזה, בקיאים היו שלא גדולים צדיקים

רבינו משה ורק  באויר , הפורח מגדל בסוד ל' אות

וה"ס  ואחיתופל, דואג ולא בזה בקי היה רע"מ

שהוא  באויר הפורח במגדל הלכות מאות שלוש

בזה. טעו  ואחיתופל ודואג האוירא, בסוד 

ïéðòäåבאמת כי אתידע,הוא, לא הוא רדל"א

של  המדרגה ענין  שם שמתגלה והיינו 

אלב"ם, בסוד המלבוש  של המדרגה שהוא 'לא'

חי ישראל מלך דויד בסוד המשיח מלך ע"י ולעתיד 

גואל  שהוא רבינו משה נשמת בו יתלבש וקיים

שמלך  דאע"פ  הוא והסוד  אחרון , וגואל ראשון 



לנפשך  חכמה דעה י 

שהוא  מב"י  של הבחי ' הוא בתחילה שיגלה המשיח

ה"ס  מב"ד של המדרגה ואח"כ  מו"ס, של המדרגה

להיפךהגלגלתא, הוא בפנימיות אך בחיצוניות, (והוא

יוסף של המדרגה וגלגלתא דוד  של המדרגה הוא דמו"ס

עי"ש ) ראה בפרשת לעיל  וכמשנ"ת ואח"כ כדלהלן ,

מלא  דויד  הוא ששם הרדל"א הוא שלישית  מדרגה

הוא  הרדל"א עיקר  ואמנם ודוד , יוסף  חיבור שהוא

הבורא  של האמיתי האני בחי ' שהוא דוד  בחי '

ברדל"א) הגנוזה המלכות  יוסף (בסוד גם בו  וכלול ,

זהירות צריך  ובזה האין, בחי' שהוא דדויד  י ' בסוד

של  הביטול בלי האני לבחי ' רק להכנס  שלא גדולה

שהלך  המלך , שלמה של טעותו  היה וזה האין ,

מפרש  היה אם אך  מעשיו, פירש  ולא אני של בדרך

נכלל  היה יהודה, ר' כשיטת  הלכה ע"פ כן שעשה

שמתבטל  שמראה דהיינו  האין, של בביטול גם

התורה, הלכות ע"פ הם מעשיו  וכל התורה, לדיני 

הכלול  משה בבחי ' משיח למדרגת  עולה היה ואז 

דמ"ה  מ"ה של למדרגה עולה והיה משיחין, מתרין 

דפב"פ . היחוד שלמות  שהוא

úåîìùå מתרין הכלול משה בסוד הוא המדרגה

נשמת בחי ' יהיה משיח כי  משיחין,

של  האני  יתגלה ואז  המלך, בדוד  שתתלבש משה

אך  מלא, דויד  שהוא וקיים חי ישראל מלך  דויד 

להאין  גמור  בכליון  הוא האני שבחי ' באופן יהיה

האין  שהוא רבינו  משה של הבחי' והוא גדול, הכי

שהוא  אפילו  המשיח מלך  ענין ועיקר גדול, הכי

באופן  משה, של האור בו  מתלבש  דוד , בחי '

בחי ' של הגמור  האין  מגלה דוד בחי' של שהאני

בו. המלובש משה

ìò äìôúå ñ" åîã  ÷" å 'éçá  úåéîùâ ìò  úåìôú

íéãåçé  íò  úåìôúå ñ"åîã ø"â úåéðçåø

 úâøãî àåä íäéðéá øåîâä øåáéçäå àúìâìâ

 à" ìãøä

 äðäå' בחי הם העליון בשורשם וגלגלתא מו "ס 

דא"ק  דס"ג וע"ב דע"ב מו"ס ע"ב בחי' (שהם

דא"ק ) שהוא וגלגלתא הראשונה שהמדרגה באופן  ,

ע"ב  בחי' שהוא אח"פ  של המדרגה כנגד הוא מו "ס 

התחלת ושם תפלה, של העבודה והוא דס "ג

פה  חוטם אזן  בבחי' בבחי 'העבודה הוא ובתחילה ,

בינה  בחי ' שהוא חסר דוד  בחינת והוא לארץ, חוץ

והוא  דרדל"א, בינה מאיר  במו "ס  כי לאה, ובחי'

להתקרב  מתחיל הוא מ"מ אך הבינוני , עבודת 

של  המדרגה והוא התפלה, עבודת ידי  על לקב"ה

וכל  גשמיות  על שמתפלל דהיינו חו"ל, בבחי' תפלה

זוכים  מעט מעט ואח"כ צריך , שהוא הצרכים

ולהשיג  ישראל לארץ התפלות  ידי על להכנס 

דב"ן  ב"ן  נקרא ישראל מלך דוד  ולכן האמונה,

כאשר  המדרגה והוא ירושלים, של המוחין  שהוא

רק  ולא רוחניות על כבר  הם האדם של התפלות

יש  אלא חו "ל בבחי ' רק שאינם דהיינו  גשמיות , על

התחלת הוא זה כל אך  ישראל, ארץ בחי' כבר בהם

דב"ן  ב"ן בחי ' רק ואינו  ישראל דארץ המדרגה

בלבד . התפלה בחי' שהוא

äðäå עם להתקשר  דוד צריך היחוד להשלים כדי 

ולמעלה, החזה שמן המדרגה שהוא שאול

במקום  לגדול רחל צריכה הנסירה בזמן  ולעולם

עולים  כאשר  העליון בשורש  הוא כן  וכמו לאה,

תפלות מבחי' העליה שהוא לגלגלתא מהמו "ס 

הוא  דמו "ס  הו"ק הנה כי יחודים, עם תפלות לבחי '

גשמיים צרכים על תפלות  שהוא חו"ל (והוא בחי '

דבריאה) מוחין הנקרא בקר"ש  דאימא ו"ק  בחי' ,כמו

של  המדרגה בבחי ' אר"י בחי ' הוא דמו "ס  והג"ר 

בלבד , תפלות רק  הוא אך רוחניות , על תפלות

עם  התפלות ולקשר  לגלגלתא לעלות  צריך ומשם

דב"ן  הב"ן לחבר  התחיל כבר  המלך ודוד  יחודים,

המ"ה  תיקן  כבר  המלך  ושלמה דמ"ה, הב"ן עם

בית בנין בחי ' כבר  שהוא הפנימי יסוד שהוא דב"ן 

של  הסוד  באמת  לקבל התחיל וכבר  המקדש,

יחודים, בדרך תפלות  של המדרגה שהוא הגלגלתא

ע"ד  שהוא בשלמות ישראל ארץ של האור  והוא

עם  היחודים דהיינו  הפה עם חוטם של החיבור



תשע"ו  שפטים פר' יא של"ס

שלמה  שעשה השירים שיר  סוד  וזה התפלות,

המלך .

'áå ïéøéö 'á ñ"ä  ìåàù  íò ãåãã øåáéçä

äìåàâä  úìçúä àåäù äîåúñ ' í ãåñá úåúìã

 àéää ãåñá éìëä  úåéîéðô ñ" ä äîìù  úâøãîå

 àçåø

äðäå עם ונתחבר  שנים ז' לחברון הלך המלך  דוד 

את לכבוש זכה ועי "כ  הקדושים, האבות 

דמ"ה, ב"ן של למדרגה עלייתו  והוא דוד, עיר  ציון

השכינ  כאשר  בתחילה ולמטה כי  החזה מן  הק ' ה

בחי ' הוא שאול כי  שאול, ושל דוד  של בחי ' ב' יש 

היה  דוד  ואם עמוק, מכל עמוק הוא שאול וענין  יוסף 

הפנימית ללאה זוכה היה כראוי , שאול עם מתחבר 

זכה  לא אך  ולמעלה, מהחזה רחל את  מעלה והיה

ומ"מ  הכהנים, עיר  נוב של הפגם מחמת  לזה

מן  לעלות  דהיינו דוד , ידי על בהעלם הענין התחיל

שיהיה  באופן בשלמות  היה לא אך  ולמעלה החזה

מן  לאה בבחי' אלא ולמעלה החזה מן רחל בבחי '

ולקבל  לעלות התחיל שכבר  והיינו ולמעלה, החזה

לא  אך  דב"ן , ב"ן רק  ולא דמ"ה ב"ן של המדרגה גם

בחי ' שהוא משה כלת שה"ס  הפנימית  ללאה זכה

הגאולה  התחלת  היה ומ"מ ולמעלה, מהחזה רחל

וב' צירין  ב' שה"ס  סתומה ם' העולה גוא"ל בסוד

ציון  בסוד דמ"ה ומב"ן דב"ן מב"ן הנעשים דלתות

בבחי ' המדרגות  ב' היו  לא עדיין  אך  וירושלים,

רק  זה והיה לאה, בבחי ' היה דמ"ה הב"ן  אלא רחל,

הגאולה. בחי ' של  סתומה הם' ענין  של התחלה

ë"çàåשאביו הענין המשיך  המלך שלמה

הוא  הענין שעיקר שלמה וידע התחיל,

א"ק  שבעקבי  ניצוצות י' שהוא יעקב סוד  לתקן

דחול יומין האלף  ע"א)שה"ס  י"ז דף ע"ח ולכן (עי' ,

של  העבודה לעשות  התחיל דוד שאביו  אחר

צדק  צדק בסוד  סתומה הם' שהוא השתוקקות 

דמ"ה, ב"ן  עם דב"ן דב"ן  החיבור שהוא תרדוף

שהוא  דב"ן  מ"ה של למדרגה המלך  שלמה עלה

בן  בניהו  של להסוד  להגיע ורצה דכלי , היחוד

הנמשך  רוחא ההיא בכח מקבציאל, יהוידע

כל  להעלות רצה ולכן דעתיק, דדעת  מגבורות

תחתון  הדעת ולהעלות א"ק , שבעקבי  הניצוצין 

הכתפין , שבין  תחתון  דעת  שהוא יעקב הנקרא

בע"ח  כמ"ש רוחא ההוא בסוד  בנימין סוד והוא

פ"ו) כ"ט האלף (שער ולתקן זה דעת להמשיך ורצה ,

של  ניצוצין י' בסוד  תחתון  דעת  שהוא דחול יומין 

את להביא יוכל ועי"ז הכתפין , שבב' והבל קין

האלף  כל לתקן  כדי נשים אלף  נשא ולכן  הגאולה,

ובית הוא פסק  הלכה עפ"י ובאמת  דחול, עלמין 

עבר  ולא אותם, לישא לו  שמותר יהודה כר ' דינו 

ונעשה  מעשיו  פירש  שלא אלא התורה, על ח"ו 

התיקון . בידו  עלה לא ולכן כנ"ל, עי "כ ה' חילול

 úòãä ãåñ àåäù àçåø àéää ìù  äâøãîá

 ãåîòì äìåãâ  úåøéäæ êéøö àøéåàá æåðâä

 ïåéñðá

ãåñäå המאיר דעתיק הדעת ידי  דעל הוא

רוחא  ההוא להמשיך יכולים באוירא

רוחא, ההוא של התשוקה ע"י  הזאת הבחי' ולתקן 

בנה  והוא אמת הצדיק  היה הוא המלך  שלמה כי

השירים שיר ועשה המקדש  הגה"קבית בדברי (עי'

ביום  השירים שיר חיבר המלך ששלמה מקמארנא

המקדש ) בית  את  לתקן שבנה נשים אלף  נשא ולכן ,

של  התשוקה סוד  ידי  על הגאולה ולעורר הנוגה כל

בת נשא ולכן  רוחא, ההוא סוד שהוא דב"ן, מ"ה

לתקן  רצה כי המקדש, בית  שבנה ביום פרעה

הצליח  שלא הטעם ואמנם דנוגה. נשים האלף

להיות צריך  כי פגם, בחי ' בזה והיה הענין לגמור 

בהאי נהוריה דאחזיה הרדל"א של הזה בסוד  בקי

אוירא.

 úîàáå לארץ הגיע כאשר  אבינו  אברהם

כי זה, סוד להאיר כבר  התחיל ישראל

היה  אז אך היסוד, בסוד  מ"ה אב"ר  הוא אברהם

איזה  בזה והיה מצרימה, אברהם וירד  של בחי '
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רואה  הסט"א כאשר  כי הרמב"ן , כמ"ש חטא

שהגיע  אברהם כמו אמיתי ליחוד  להגיע שמתחיל

זה, ענין לסבול יכול אינו  הסט"א הנה לאר"י,

לפעמים  רואים ולכן למצרים, להורידו ומנסה

יחודים  בדרך לתפלות להגיע זוכים שכבר אנשים

על  גדולים רחמים צריך כי  שוב, נופלים לבסוף אך

ליחודים  זוכה האדם דכאשר מהרח"ו  וכמ"ש זה,

שהיו הנשמות כי מאד, קשה דבר הוא מזה ופורש

ולכן  זה, על מקפידים ידו  על להתתקן  צריכים

וכל  וכו' אשמדאי עם הענין כל לו היה המלך שלמה

הנסיונות.

ùøåù 'à õåöéðå  ÷éãöä 'éçá ùøåù 'á õåöéð

 øåîâä ïåéìëä àåä 'à  õåöéð  ùàøå  äðéëùä

 èìçåîä ñôàì

 äðäå הניצוץ בסוד  שהוא עליון  הכי בשורש 

בע"ח פ"א)המבואר מ"ב ג'(שער יש 

נברא, ניצוץ סוד שהוא ב' ניצוץ שהם מדרגות,

הן  האבות בסוד  הצדיק בחי ' שורש  סוד  הוא שם

לצדיקים  הנמשכים הנרנח"י שה"ס  המרכבה, הן

ז "ל הרש "ש מרן ע"ב)שביאר ל"ד א'(נה"ש וניצוץ ,

בסוד  הק ', השכינה שורש  הוא בורא, ניצוץ שהוא

דא"ס  במלכות  המלכותשרשה סוד  עצמו (והוא

הוא  הרדל"א הרי האצילות דבערך ברדל "א, הגנוזה

א') ניצוץ עליונ כבחי' יותר מדרגה יש אך  מזה , ה

והענין  אמנה. ראש  בסוד  א ' הניצוץ ראש  שהוא

ידי על רק היחוד לשלמות  להגיע אפשר  דאי  הוא,

לאין  שהוא הרצון, לבעל הרצון מבחי' שעולים

בכליון  הוא השרשי שהאני באופן  גמור , היותר 

לא  המלך  שלמה ולכן  גמור , היותר  לאין  עת בכל

שעשה  דהיינו  זה, באופן התיקון  לגמור  יכול היה

כן  ועשה כהלכה, שלא שעושה נראה שהיה באופן

צריך  היה באמת אך דקדושה, אני בחי ' של בדרך

משום  כן שעשה ולפרסם ביטול של בדרך ללכת

פי על שמעשיו  והיינו  יהודה ר ' כדעת שפוסק

באופן  ולא הק ' להתורה ביטול של דרך והוא הלכה

על  זה היה שלא וחשבו  ה' חילול ונעשה ידעו  שלא

דקדושה  לאני  מגיע כאשר  אף  כי  הלכה, פי

ובטל  מיוחד לעולם יהיה שהאני צריך האמיתי ,

בסוד  שעליו גדול היותר  להאין גמור בכליון 

מקדושתכם. למעלה קדושתי

ïëìå'הם עושה דמ"ה וב"ן דב"ן שהב"ן אף

גם  כבר שיש ואף  הגואל, סוד  שהוא סתומה

המדרגה  כבר שהוא דב"ן המ"ה של המדרגה

דוד  התחילו  וכבר  הכלי, פנימיות בסוד הפנימית

התחיל  כבר ושלמה אלו, בחינות  לתקן ושלמה

זה  אין  מ"מ אך  מלא, דויד  של המדרגה להאיר 

ולהגיע  רדל"א של האור  שיתגלה עד בשלמות 

שהוא  דמ"ה, מ"ה שהוא בפנים פנים של למדרגה

של  הגילוי שכל ולגלות  רבינו, משה של האור 

משה, תורת שהוא 'למשה' אותיות הוא שלמה

שהוא  הגמור  אין  של למדרגה לעלות צריך והכל

משה, של להכנס המדרגה צריך היה המלך  (ושלמה

שהיה  אף  דמ"ה, מ"ה של המדרגה מעין הביטול לבחי'

יחוד דכל כיון דב"ן, מ"ה שהוא דכלי יחוד  של  במדרגה רק 

המוחין  שעה לפי מקבלים ושם או"א, בחיק נעשה דכלי

מדרגת בחי' מעין שם שמאיר והיינו מאו"א, דפנים

לעיל משנ "ת  והוא דמ"ה, מ"ה שהוא האמיתי הפנים

היה  ועי"כ  דמ"ה מ"ה של  לביטול גם להכנס צריך  שהיה

התיקון) לגמור .יכול 

äæåמסיפו"מ ב' סיפור  בפרשתענין  לעיל (שנתבאר

עי"ש ) והמלך ראה הקיסר  לשדך צריך שהיה

רוצים  כאשר  אך  ומו "ס , דגלגלתא היחוד  שהוא

בן  ענין וזהו תוקף, בכל הסט"א לוחם ביניהם ליחד 

כל  שהוא הנ"ל במעשה שם הענינים ושאר  הסוחר

זכו לבסוף אך  היחוד, לעכב הסט"א של המלחמה

ושרפה  האש שהמשיכה הקיסר  בת ידי  על להיחוד

השכינה  של האש סוד  והוא וכו ', הקרח של המח

האני בחי ' של הגמור הכליון  של האש שהוא הק'

בשרשו השכינה של האני  שהוא הרדל"א של

נ  ושם הרע"מ למעלה, בכח הבירורים כל תקנים

הגמור , לאין  בכליון  עת בכל לעלות איך  שיודע

מהכל  למעלה שהוא הרע"מ בין החילוק עיקר והוא



תשע"ו  שפטים פר' יג של"ס

שהעיקר  ויודע ירים, וזה ישפיל זה של הסוד  ויודע

ולא  אליו בסוד  הרצון, לבעל לביטול להגיע הוא

דלבא  ברעותא עת בכל לעלות וצריך  למדותיו ,

הרצון . לבעל מהרצון 

ìë ìù  åðòä àåä äùî 'éçá  úîà ÷éãöä

 ïåöøä  ìòáì  øåîâä ïåéìëä ãåñá íé÷éãöä

åäæå הצדיקים כל של הענו  הוא אמת  שהצדיק 

ז "ל רבינו קס"ט)כמש"א אות מוהר"ן כיà(חיי ,

הגמור  לאין  להגיע תכליתו כל אמת הצדיק

את ולגלות דלבא, ברעותא הרצון בבעל ולהתדבק 

הדבוקים  הצדיקים ורק  אתידע, דלא דרישא ה'לא'

ולא  שיהיה, הוא שהיה מה רבינו משה בנשמת

מן  שלמדו ואחיתופל ודואג נבט בן ירבעם כמו

ראש  שהיא הק' השכינה ידי על אלא ולחוץ, השפה

ומגיעים  א' בניצוץ נכללים הצדיקים כי  אמנה.

הרצון  לבעל הביטול שהוא גמור, היותר לאין משם

האין  את  ידו  על לגלות הוא הישות  שכל באופן

הוא  הצדיק ולכן העליון, המאציל של גדול היותר 

הכי יתברך מלכותו ושורש הצדיקים, כל של הענו 

קדושתי בסוד הרצון  בעל לסוד  בכליון עולה עליון

יראו בעין שעין הצ"צ שכ' כמו מקדושתכם למעלה

העולמות, בכל יתברך  מלכותו  לעתיד ויתגלה

והוא  מקדושתכם, למעלה שקדושתי יתגלה ומ"מ

מהכל. שלמעלה הרצון  לבעל העולה הכליון ענין 

בתורה  בירכו שלא הוא המקדש  בית  חורבן וכל

בכל  הקב"ה של הגילוי הוא הק ' התורה כי  תחילה,

שלא  היינו בתחילה, בירכו  שלא והענין  העולמות ,

בעל  שהוא התורה של התחילה עם התחברו 

של  הכליון שהוא עליון הכי  הביטול והוא הרצון,

הרצון . לבעל הבטל הרצון 

åúåëìî úåìâì àåä  ä"øå  ìåìàá äãåáòä  ìë

äìòîì éúùåã÷ù  úåìâìå úåîìåòä ìëá êøáúé

íëúùåã÷î

äðäå ענין וכל לי , ודודי  לדודי אני  אלול בחודש

בכל  יתברך  מלכותו לגלות הוא אלו  ימים

ול  וגו', ציון עליך לעולם ה' ימלוך  צריך העולמות כן

יתגלה  וכאשר מלכותו, גילוי  על בעיקר  להתפלל

והצרכים  השפע כל יומשך  ממילא יתברך , מלכותו

לגילוי רק פונה להיות  צריך אך המלך , לאנשי

צריך  אלא מספיק , זה אין  ומ"מ יתברך, מלכותו

י"ש  בבחינת  האמיתי ביחוד  עת בכל דבוק להיות 

לגלות אלא מציאות שום לנו שאין באופן רל"א,

של  הסוד ולגלות שמו, יתברך ואחדותו  יחודו

המציאות שכל ואף  מקדושתכם, למעלה קדושתי

גילוי שהוא הרצון  בסוד  ב"ה א"ס אור רק  הוא

מקדושתכם, למעלה קדושתי מ"מ יתברך, מלכותו

_________________________

ענוה א. מדת כי כלל, אצלי נחשבים אינם כי הינו ענו ואני עבודתו לו יש  אחד כל כי המפרסמים, מכל ענו אני אמר שם: וז "ל

פרוש  שלהם. ענו שאני נמצא כלל אצלי נחשבים שאינם ומאחר ואפס, אין בעיניו ולהיות דבר לשום עצמו להחזיק  לבלי היא

ביניהם. הענוה מדת  לי יש כלם שבצרוף  נמצא כלל מהם מחזיק איני ואני זאת, וזה זאת  עושה שזה הענו אני המפרסמים שמכל

וכן  ואפס. לאין יותר מחזיק הוא עצמו שאת  הנראה כן פי על ואף וכו' אותם או עצמי את  לאין יותר מחזיק  אני מי את  אך 

תלמידיו  היו שכלם מאחר זאת  שיך  איך האדם מכל מאד ענו שהיה בו שכתוב מה אצלי מישב אינו השלום עליו רבנו במשה

היתה  שאצלו הינו האדם כל של הענוה מדת לו שהיה האדם, מכל ענו שהיה כנ"ל כן גם להיות  צריך אך כנגדם, ענו היה איך 

מבחינת  יותר ואפס  לאין יותר מחזיק  היה עצמו את  אך  כנ"ל ואפס אין בבחינת  ענוה בחינת אצלו היו כלם כי כלם של הענוה

היטב: והבן אותם מחזיק שהיה ואפס אין

אצלו  היה אדם כל של העבודה אשר עד יתברך  הבורא בגדלת כך  כל השיג כי לומר דרצונו דעתי, לעניות נראה המעתיק אמר

היה  כן פי על אף מכלם, יותר השיג כי ישראל כל של רבן שהיה פי על אף  בעצמו והוא יתברך. גדלתו נגד ואפס  אין בבחינת 

והשגתו  מדרגתו שכפי  השיג זה ידי על כך , כל גבוהה השגתו שהיתה ידי על דיקא כי מכלם. יותר ואפס לאין עצמו את מחזיק 

עכ"ל. להבין, וקל יתברך  גדלתו נגד ביותר כלום נחשבת עבודתו אין
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העולמות, בכל ומיוחד  יחיד אחד שיתגלה וצריך 

של  הכליון שהוא מקדושתכם למעלה קדושתי ומ"מ

אחר  עת  בכל לרדוף וצריך  הרצון , לבעל הרצון

רוצה  לא והקב"ה תרדוף , צדק  צדק  כמ"ש  האמונה

הוא  ר"ה ענין כל אלא השנה, בראש  שיפחדו 

ידי שעל דהיינו תקיעה, שברים תקיעה בחי' שיהיה

החזרה  והוא העליון היחוד  יותר יתגלה השברים

השברים. אחר לאחריה  לפשוטה

'äå יוושע אדם וכל גלויים רחמים שיתגלו יעזור

בחודש  כי הפרטים ובכל שצריך מה בכל

לי ודודי  לדודי באני  עוסקים ישראל כלל הרי  אלול

יהודי שכל איך רואה והקב"ה בשושנים הרועה

יהודי וכל העולמים, כל לבורא להתקרב רוצה

שיתגלה  ורוצה מאד  מאד  מזוכך  הוא באמת 

מדות י"ג שיומשכו יעזור וה' יתברך. מלכותו

מה  כל שהוא מקום בכל יהודי  לכל ויומשך הרחמים

בגשמיות פרטות  ובפרטי בפרטים שצריך 

לזה, זה מקושרים הרי ישראל וכל וברוחניות,

תרדוף , צדק  צדק הק' השכינה אחר  לרדוף  והעיקר 

כולם  ויזכו  וקיימא חיה זרעא ישראל לכל ויומשך

לשמה, ובמצווות בתורה עוסקים בנים ובני  לבנים

צדק  גואל בביאת ציון  את  ה' בשוב יראו בעין ועין

אמן . בימינו  במהרה ברחמים

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã',לאר"י האדם מגיע כאשר  כי לנפשך ' חכמה

אאע"ה  כמו לו, להפריע מנסה הסט"א

ולכן  למצרים, לרדת נסיון  לו והיה לאר"י כשבא

חכמה  בחי' להמשיך  שצריך  לנפשך חכמה דעה

המלכות בחי ' שהוא לנפשך  הגמור, הביטול שהוא

המו "ס . עם הגלגלתא וליחד  ישראל, ארץ בסוד

דעת ששם האוירא ע"י כי  לראשך ' כתר  'והיא

וליחד  לעלות איך הדרך לקבל יכולים דעתיק ,

העיקר  כי קדשך שבת שמור  המו"ס, עם הגלגלתא

דעתי"ס  תורה שהיא רדל"א של התורה הוא

ה  וזה קודש , בשבת  משה,המתגלה דעת של עיקר

מגלה  דהרדל"א שהאני  באופן הגמור  הביטול שהוא

כי רל"א, י"ש שהוא ישראל וה"ס  גדול, היותר  האין 

אלא  בלבד , דקדושה היש  והתכלית העיקר אין 

של  הראש  שהוא הגמור, לאין להגיע הוא התכלית

רק  הוא ההתגלות  וכל הגמור, אפס בסוד א' ניצוץ

שכל  באופן  מקדושתכם, למעלה שקדושתי  לגלות

של  הביטול שהוא הגמור  האין לגלות  הוא הרצון

ציון , ה' בשוב יראו בעין שעין  עד הגמור , לאין  האני 

ויתגלה  ה', כבוד ונגלה מלכותך תראינה ועיננו 

ומיוחד  יחיד אחד  ית' בלעדו מציאות  שום שאין

תראינה  ועיננו  מקדושתכם, למעלה וקדושתי 

בב"א. גוא"צ בביאת תצאו  בשמחה כי מלכותך



שבת  טו הלכ'

שבת  הלכ'

øäåæä úøîåç  éãé úàöì ùåçé  ùôð ìòáù åáúëù íé÷ñåôä úòãá  øåøéá

 åäééðéî ãçá éâñù åà ,ñåëä ìò íâå àøãéñã  äùåã÷áå  äìéôúá ìéãáäì íâ êéøö  íàä

 úøîåçë àìù ò" åùäå  íéðåùàøä éøáã  úîéúñ

 øäåæä

äðä [à במאמר שהארכנו  (הנדפס במה

ואתחנן) פר' בערש"ק בענין בקונטרס

שכתב בענין הזוה"ק ושיטת  דברי  דףביאור  (ח"א

ע"ב) נפיק יד  כד נורא לאדלקא הוא יאות 'שלא

בגין  בכוסא, ומבדלי  בצלותא דמבדלי עד שבתא

שליט  דשבת  וקדושה הוא, שבת זימנא ההוא דעד 

נראה  הזוה"ק  לשון  בפשטות  שלכאו' וכו', עלנא'

שמבדילים  עד עליניו השב"ק  קדושת שנשארת

הוא, שבת ההוא הזמן ועד  הכוס , ועל בתפילה

נראה  כן ואם עלינו , שולטת  השבת וקדושת

לעשות שאין הזוה"ק  לשון  מפשטות  לכאורה

התפילה  אחר  עד  קודש, בשבת  כמו מלאכה

הכוס . על וההבדלה

êàכפי הפוסקים כל סתימת  נגד הוא זה דבר

ערוך  בשולחן  ס"י)שנפסק רצט שמותר (סי'

בין  המבדיל ברוך אמירת אחר  מלאכה לעשות 

הבדלה  ללא אף ומלכות , שם  ללא לחול קודש 

הארכנו זה כלפי והנה כלל, הכוס  ועל בתפילה

מנהג  פי  על ההלכה, נפסק איך במאמר שם

שם, בגמ' רש "י  כשיטת זה בענין  שנהגו ישראל

בדבר  פסקו שהפוסקים שאה"נ נראה ובפשטות 

כידוע  הזוה"ק  כדברי ולא הש "ס כשיטת זה

דברי את  מכריע שהש "ס הפוסקים של הכלל

הזוה"ק .

, ÷" äåæä éøáãì åùùçù  íé÷ñåôä óàù àìôä

åëéøöä àìå ,àøãéñã  äùåã÷ ïéðòì ÷ø  åùùç

 ñåëä ìò äìãáä

 àìà [á הרב השו"ע שאף יפלא עדיין  שסו"ס

את(סק"מ)והמ"ב(סי"ט) שהעתיקו

המג"א דברי יחוש (סקי"ז)מסקנת  נפש  שבעל

לה  לחוש הזכירו  לא הרי  הזוהר , מתין לדברי

לקדושה  לחוש  רק  הזכירו אלא הכוס, על להבדיל

הרב השו"ע בלשון  הוא וכן 'וכל (שם)דסידרא,

לעשות ולא להדליק שלא לעצמו יחמיר  נפש בעל

אע''פ  הצבור של קדושה סדר  קודם מלאכה שום

וכל  המבדיל אמר וגם בתפלה הבדיל שכבר

רואה  אינו  קדושה סדר קודם מלאכה העושה

טלטול  אבל מלאכה מאותה לעולם ברכה סימן

בתפלה  שהבדיל אחר  מיד מותר  בזה וכיוצא הנר

המ"ב לשון וכן וכו '', המבדיל אמר (סק"מ)או 

בשם  משה בדרכי  למ"ש  לחוש נפש  לבעל "שיש

בזוה"ק  אי ' וכן במדבר)האו "ז  להדליק (פר' שלא

אין  הרי עכ "ד, קדושה" סדר אחרי עד  נר

הזוה"ק  את  להלכה בדבריהם כלל מזכירים

הנ"ל הזוהר  ע"ב)שבהקדמת  יד  שפשטות(דף

אחרי עד מלאכה מלעשות  להמתין  שיש  דבריו

דברי בריש זה דבר [שמועתק  הכוס על ההבדלה

גדול  עונש  כתב בראשית  "ובזוהר  וז "ל, המג"א

עכ "ל. הכוס ", על שהבדיל אחר  עד  להדליק שלא

דהרשעים  שהקללות  המג"א שמפרש היינו 

הכוס  על שהבדיל לפני  שמדליק  למי  הם בגיהנום

וכ "כ שם הזוה"ק  על מקאמרנא הרה"ק כפי' דלא (היינו



לנפשך  חכמה דעה טז 

שמדליק למי רק הם שהקללות  השני בתי' מלך במקדש 

לפני  שמדליק מי לגבי אך דסדרא, קדושה לפני הנר

– יאות ' 'דלא הלשון רק  בזוהר נאמר הכוס על  הבדלה

עד מלאכה מלעשות להמתין גמורה מצוה שיש  היינו

קללות בזה אין אך  הכוס, ועל  בתפילה שהבדיל אחרי

כן, מפרש אין המג "א כנ"ל אך הקאמרנאער, עכ "ד 

על הבדלה לפני המדליק  על גם הם שהקללות  וס"ל

המג"א  במסקנת כלל  זה דבר מועתק  אין ובכ "ז הכוס,

משמע  אלא ובמ"ב, בשו"ע זאת מוזכר אין וכן

אף בלבד , דסדרא קדושה עד  להמתין שדי מדבריהם

שלא  מדוע צ"ב, וזה הזוה"ק , לדברי החושש  נפש  לבעל

(בשם  המג"א דברי לריש  ג "כ  לחוש  נפש  בעל יצטרך 

בראשית ) על הזוה"ק שהבדיל מלאכה לעשות שלא

הנ"ל . הגדול מהעונש להנצל מובא הכוס (ואכן

שחששו  כמ"פ, ועוד והסטייפלער החזו"א בשם בפסק "ת 

מלאכה  עשו ולא הזוה"ק בדברי הפשוטה למשמעות 

הבן  כתב וכן הכוס, על ובין בתפילה בין שהבדילו עד 

דווקא, שלשתן שבעינן הזוה"ק  דברי בביאור חי איש 

הפוסקים) ברוב מובא זה דבר אין מדוע צ"ב כנ "ל  אך 

 àéðúä  ìòá ïåùìá  íé÷åéã

ãåòå [â בעל בלשון  ודיוק  קושיא להוסיף יש 

"שכל  שכתב לעיל, שהעתקנו התניא

לעשות ולא להדליק שלא לעצמו יחמיר  נפש בעל

אע"פ  הציבור  של תפילה סדר קודם מלאכה שום

הבדיל דהנה äìéôúá שכבר המבדיל", אמר וגם ,

לכאו 'úáäìéô תיבת היא התניא בעל שכתב

שהוא  הדברים ממקור נמצאת ואינה מיותרת 

משה רצד )בדרכי  האו"ז(סו"ס מוצ"שבשם (הל'

צ) 'הבדיל'סוס"י שכבר אע"פ הלשון  כתוב ששם ,

הבדלה  שום מהני  שלא מורה האו "ז  לשון שסתימת 

הכוס) על  הבדלה קדושה (ואף אמר  שלא זמן  כל

'בתפילה', תיבת  מוסיף התניא בעל ואילו דסידרא,

הבדלה  שרק  בעה"ת  שסובר משמע שלכאו '

אך  דסידרא, קדושה קודם מהני  לא שבתפילה

מהני בלבד הכוס  על נפש )הבדלה לבעל אף (אף

ממה  לדייק  יש וכן  דסידרא. קדושה אמר שלא

הוא  דקדושה שסדר  לפרש התניא בעל שהוסיף

במקור  מופיע אינו  ג"כ  זה שדבר הציבור', 'של

זרוע שבאור לפרשהדברים אפשר היה זרוע (ובאור

ובעל דסידרא, קדושה יאמר בעצמו שהוא שהעיקר

של דסידרא לקדושה להמתין שצריך הדגיש  התניא

.הציבור)

ìò  äìãáä éðäî  ÷" äåæä éøáãì  óàù ùãçì ùé

 éðú÷  åà åà êøãá  ÷" äåæä éøáãå ,ãåçì ñåëä

ë"òå [ã,התניא בעל מלשון  לדייק  לכאו' נראה

לשיטת שאף סובר  שבעה"ת ולחדש

לשיטתו)הזוה"ק  לחוש  רוצה נפש הרי(שהבעל

הבדלה  ללא אף מהני  לבדה הכוס על הבדלה

התניא  מדגיש וע"כ דסידרא, קדושה וללא בתפילה

לא  בתפילה הבדלה שרק לחוש נפש לבעל שראוי

דסידרא)מהני  קדושה הכוס (ללא על הבדלה אך  ,

הזוה"ק , לדברי החושש  נפש  לבעל אף  מהני  לבדה

יאות שלא בזוה"ק שמש "כ בע"כ לפרש צריך ולפ "ז

הרי כוסא, ועל בצלותא דמבדלי עד הנר  להדליק

הבדלה  היינו  המחלק , ו' כמו  הוא כוסא דועל וא"ו

שכשמבדיל  כנ"ל י "ל ובזה הכוס, על או בתפילה או 

קדושה  וללא תפילה ללא אף  מהני לבד הכוס  על

להמתין  צריך  בתפילה במבדיל ורק  דסידרא,

הזוה"ק . כדברי  דסידרא לקדושה

ùåãéçáå לא מדוע הנ"ל א' קושיא תתיישב זה

דברי את  והמ"ב הרב השו"ע העתיקו

קדושה  על מלבד  להמתין שיש בהקדמה הזוה"ק

הרי הנ"ל דלביאור הכוס , על להבדלה אף דסידרא

לשניהם להמתין  שיש הזוה"ק כוונת (הבדלה אין 

הכוס) על  להבדלה וגם מינייהובתפילה חד  אלא

צריך  בתפילה שהמבדיל אלא מהני , בלחוד 

לקד  גם דסידרא,להמתין  שבדרךושה שכיון (אלא

ההזהרה  נקטו הכוס על הבדלה קודם מתפללים כלל 

לקדושה  ג "כ  ימתין בתפילה שכשמבדיל  כנ"ל נפש לבעל

.דסידרא)



שבת  יז הלכ'

 àì éãë àåä àéðúä  ìòá áøä ùåãéçì øå÷îä

 éøáãì ñ"ùáù íéàøåîàä ïéá àúâåìô  úåùòì

 ÷"äåæä

øáñääå [ ä הנ"ל התניא בעל לחידוש  והמקור 

בהכלל  אזיל ג"כ שהוא י "ל

בין  פלוגתא לעשות שאין  הקודם במאמר  שהבאנו

שבת במס ' הגמ' דלמסקנת וכיון  להזוה"ק, הש"ס 

קנ ) לעשות(דף יכול הכוס  על שהמבדיל איתא

בגמ' כדאי' בעצמם האמוראים נהגו  וכן  מלאכה

בין  המח' [שכל הראשונים כל פסקו וכן שם,

האם  היא הקודם במאמר שהבאנו הראשונים

על  המבדיל באמירת דוקא הגמ' מסקנת  את  לפרש

הרי"ף )הכוס  אתה (כשיטת ברוך באמירת  אפי ' או 

ומלכות )ה' כוס(בשם ללא הרא"שהמבדיל, (כשיטת

כוס והטור) ללא המבדיל ברוך  באמירת אפי' או  ,

בשו"ע)כלל קיי"ל שכן רש"י כשיטת ומלכות , שם ,(וללא

הגמ' במסקנת  שמפרש ראשון שום מצאנו  לא אך

עשיית להתיר  כדי  יחד  ההבדלות ב' דבעינן

מביאה àמלאכה  הגמ' שהלא יקשה וביותר ,

מערבא)אמוראים ובני אשי ברוך (רב לומר  שנהגו

סתימת על ובשלמא מלאכה, עשו  ואח"כ  המבדיל

נכתב  לא שהש "ס לומר מקום עוד יש  הש"ס  לשון

אך  הרשעים, לקללות שחוששים נפש לבעלי 

יתכן  שלא וודאי נפש בעלי שהיו ודאי  האמוראים

שהנהגת ובע"כ  מהרשעים, קללות ח"ו שקיבלו

כדי וע"כ  הזוה"ק , לדברי  אף מתאימה האמוראים

_________________________

שיטת א. היא שכן ומפרש יוחאי, בן ספר בשם כן שמביא שמצאנו היחיד הוא הנ"ל במאמר שהבאנו הישר מצב ספר ורק

שיבדיל  צריך בתפילה שהמבדיל בגמ' שם שאי' שם, דגמ' מרישא כן ומדייק דווקא, ההבדלות ב' דבעינן שם בגמ ' שמפרש הרי"ף 

להיפך  ג"כ הוא שכן הנ "ל בספר מחדש  ועפ "ז מלאכה, עשיית  איסור לענין המאמר דקאי הגמ ' מקושית  ומוכח הכוס , על

שעיקר  להדיא ברכות  במס ' בגמ' וכדאי' שניהם, שיעשה עד מלאכה בעשיית  ואסור בתפילה, שיבדיל צריך  הכוס על שהמבדיל

עד  מלאכה עשיית להתיר מהני לא בתפילה להבדיל שהיתה התקנה כעיקר המבדיל אף ואם בתפילה, להבדיל היתה התקנה

במלאכה  אסור שיהא התקנה עיקר שאינה בכוס שהמבדיל להיפך כ"ש  הרי שבת, במס ' הגמ' בקושיית  כדאי' הכוס, על שיבדיל

עם  הש "ס  דברי את להתאים וס "ל הרי"ף, שיטת את לשיטתו כן שמפרש  הנ "ל הישר מצב ספר עכ"ד בתפילה, גם שיבדיל עד

הזוה"ק בדברי הפשוטה למשמעות  שחששו כמ "פ , ועוד והסטייפלער החזו"א בשם בפסק "ת  מובא (וכן זו, בדרך הזוה "ק  דברי

מסתימת  ונראה הרי"ף, בשיטת  כן כתבו לא הראשונים כל כנ "ל אך הכוס ), על ובין בתפילה בין שהבדילו עד מלאכה עשו ולא

והרי"ף  הרמב"ם בעצמו הישר המצב (שלשיטת  ברמב"ם הוא וכן לחודה, הכוס על בהבדלה אף מהני להרי"ף  שאף  דבריהם

דגמ'. כרישא ס"ל שלא הגמ ' כמסקנת  לפסוק להראשונים שס "ל נראה זה ומכל שיטתא), בחדא כלל בדרך  אזלי

שמקשה  בהקושיא הגמ ' כוונת שעיקר היינו הישר, המצב דבעל כפירושו שלא לפרש  מקום לנו יש  עצמה דגמ ' רישא את [ואף

חפציו  שיעשה לאדם לו שאסור יעקב בן ר"א והאמר בשדה, כשמחשיך מלאכה לעשות  מותר איך ע"ב) קנ  (דף המשנה על

בתפילה, דאבדיל תימא וכי הגמ ' וממשיכה בתפילה), ולא הכוס  על היא הבדלה סתם שהלא היא (והקושיא שיבדיל, קודם

שצריך  באופן רק מיירי שראב"י לפרש  שתרצה (והיינו כוס, דאי"צ כיון במלאכה מותר וממילא כוס, כלל יותר צריך לא ובזה

שהבדיל  לפני עוד במלאכה מותר וממילא כוס, אי"צ כבר בתפילה במבדיל אך  הכוס , על שיבדיל עד במלאכה אסור ואז כוס

נשאר  ממילא כוס עדיין שצריך ומכיון הכוס , על שיבדיל צריך  בתפילה המבדיל שמואל אמר יהודה רב והאמר הכוס), על

שמואל  אמר דר"י מהדין אינה מלאכה איסור שיש  הגמ ' קושית וא"כ הכוס, על שיבדיל עד במלאכה שאסור דראב"י הדין

את דהמבדי  סתם שצריך רק  מלאכה עשיית  באיסור דין שמואל אמר ר"י דברי אין כי הכוס , על שיבדיל צריך  בתפילה ל

על  בהבדלה די שבת  במס ' הגמ' למסקנת והלא בתפילה, שיבדיל צריך  בכוס  שהמבדיל ברכות  במס' אי' להיפך  (וכן שניהם,

וכיון  הכוס, על שיבדיל קודם חפציו לעשות  שאסור דראב"י מהדין היא הגמ ' קושית  עיקר רק תפילה), בלא אף  לכו"ע הכוס

איסור  שאין במלאכה, אסור אינו בכוס המבדיל אבל הכוס, בשביל במלאכה אסור הרי כוס , צריך עדיין בתפילה שהמבדיל

ועושים  הכוס  על הבדלה עושים שהיו האמוראים הנהגת בשם הגמ ' מסקנת  שהיא כפי הכוס, על שמבדיל עד רק  המלאכה

ודו"ק ]. מלאכה,
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הש "ס מסקנת  בין פלוגתא לעשות פסקו שלא (שכן

לדינא) דבריהראשונים לבין  האמוראים והנהגת

או או  הזוה"ק  שאף כנ"ל התניא פירש הרי  הזוה"ק

על  הבדלה או  בתפילה הבדלה או  היינו  קתני ,

מהני לחוד  אחד וכל שבהבדלה הכוס, (אלא

דסידרא  קדושה לאמירת גם להמתין בעי שבתפילה

.כנ "ל )

 ïéúîîä éøä àðøîà÷î  ÷" äøä  úåòîùîì

 úôñåúì  ë" äàö øçà '÷ã äîë äëàìî úééùòî

íéòùøä úåìì÷á  åðéà øáë úáù

ùéå [ å בהבדלה [מדוע  בזה הביאור לומר

ולהמתין  להוסיף  צריך  בתפילה

לבד  הכוס על בהבדלה ואילו דסידרא, לקדושה

על  חי בזוהר מקאמרנא הרה"ק  דברי ע"פ מהני ],

שם  חז"ל áהזוה"ק בזמן הקדום שמנהג שמבאר ,

ב  עתה)(וכן אף  הספרדים חכמי להתפלל ין היה

מוצש"ק , של השמשות  בין בזמן במוצ"ש ערבית 

התפילה שמו"ע)וגומרים צאה"כ ,(היינו בזמן בערך

בתפילה  ההבדלה אחר הנר  תיכף  להדליק  אין וע"כ 

דצאה"כ ) זמן בדיוק  שום (שזהו עשה לא שבזה

בצאת תיכף  הגיהנום ופתח שב"ק  על הוספה

יש  אלא הרשעים, אותו מקללין  ובזה מיד, השבת

קדושה  סדר  שאמירת  קדושה, סדר עד  להמתין  לו 

של  קטן זמן שהוא דקות כמה של תוספת היא

דקות כמה לרשעים כבר  שנתן  וכיון  שב"ק , תוספת 

מקללין  אין  עצמה, שב"ק זמן מעל מנוחה תוספת 

בעל  שהוסיף  התוספת גם יובן  ובזה יותר, אותו 

'של  הוא דסידרא דקדושה אמירת  שענין  התניא

קדושה  לחוד  שיאמר מה מהני שלא היינו הציבור',

כשיעור  דקות כמה של שיעור  צריך  אלא דסידרא,

דסידרא קדושה אומר שהציבור  יותר הזמן  (שהוא

היחיד ) הנ"ל מאמירת בחידוש הביאור יובן  ובזה ,

כנ "ל ) התניא בעל מדברי לדברי(המדויק שאף  ,

במו"ש  לבד הכוס על שמבדיל מה מהני  הזוה"ק

הרשעים יקללוהו ולא שלא עדיין התפלל שלא (אף 

דסידרא) קדושה לוקח אמר הכוס  על להבדיל דהלא ,

דסידרא, קדושה אמירת זמן  כמו  דקות כמה ג"כ

אסור  וא"כ  למוצ"ש משב"ק  להכין אסור שהלא

והיין  הכוס דההבדלה)להכין והבשמים קודם (והנר

בזמן  מקילים היו  ערבית תפילת לגבי  [ורק צאה"כ

וכו ' והיין הכוס  הכנת אך בביה"ש להתפלל חז"ל

שמבדיל  מי וע"כ השמשות], בבין  עושים היו לא

ההבדלה  שיגמור  שעד  בע"כ  צאה"כ אחר  הכוס על

נתן  כבר  ובזה צאה"כ, אחר דקות כמה יעברו 

מתיישבת זו  ובדרך יקללוהו, שלא לרשעים מנוחה

הפוסקים. לשיטת  הגמ' דברי  עם הזוה"ק שיטת

_________________________

כי ב. הצבור מתפללין ששם בבה"כ היינו דסידרא לקדושה ישראל מטו לא עד דשבתא במפקא שרגא דאוקיד מאן שם, זל"ק 

לילה  של ביה,ש  ובהתחלת מבע "י אוכלין אלא הלילה עד בס"ש להאריך המנהג אין הספרדים חכמי כל בין וכן הזוהר בימי

הקדוש  מרן נהג וכך  הרבה, הלילה עד בס"ש להאירך  שנתפשט  אשכנזים חכמי בין אפילו וכן ערבית  ומתפללין לביה"כ הולכין

מעריב  השמשות  בבין להתפלל שהולכין עם המון אשכנזים ביה"כ יש  עיר בכל אעפ "כ אבל בעש "ט  ישראל רבינו נורא אלקי

השלימו  שלא עוד כל במהירות  בכוס ואף  בתפלה והבדיל ביחידות  להתפלל בביתו היחיד שהקדים ואע "פ בביהכ"נ ומבדילין

אותו  שמקללין אלו הקללות  כל עליו מקבל שהבדיל אף כזה במהירות  מלאכה העושה קדוש  ואתה הקדושה של הסדרים ישראל

דלאו  מסיים ואח "כ בזה, עליו חולק ואין הזוהר כוונת זהו השבת  על להוסיף  לו והי' כך  כל במהירות  להבדיל למהר לו הי' שלא

עלנא  שליט שבת וקדושת  הוא שבתא זמנא ההוא דעד בגין כסא על ומבדלי בצלותא ישראל דמבדלי עד נורא לאדלקא יאות 

והוא  הכוס , ועל בתפילה יבדיל אלא מלאכה ולעשות לחול קודש בין לומר יאות  לא דסדרא קדושה אחר עד שהמתין אף  היינו

בתפלה  שהבדיל אע"פ  דסדרא קדושה ישראל שלימו לא עד מלאכה עושה אבל גיהנם, חייבי מן קללות עליו ואין גמורה מצוה

אותו  מברכין וממתין השבת על מוסיף הוא ואם הזמן קודם במהירות  לאדלקא דגיהנם לנורא דגרים אותו מקללין הכוס ועל

עכל"ק . בברכות .



שבת  יט הלכ'

(àðøîà÷î ÷"äøä  úèéù  ìòî) àøîåç úôñåú

 àìà ' ÷ã äîë  ìù  úáù  úôñåúá ÷ôúñäì àìù

ìòåôá ñåëä ìò  ìéãáäì

úîàáå [æ מקאמרנא הרה"ק  דלביאור נראה

כלל  מבדיל שאין  מי אף הרי  הנ"ל

עושה  אין  אם הרי הכוס, על ולא בתפילה לא

הכוכבים  צאת  בזמן  שב"ק  במוצאי תיכף מלאכה

צאה"כ אחר  דקות  כמה ממתין שיעור אלא (כדי

המתפלל הראשון הציבור של דסידרא קדושה אמירת 

וכו') קודש בביה"ש  בין  המבדיל ברוך אומר ואז ,

בשו"ע)לחול כנפסק  ומלכות שם עליו(ללא אין הרי  ,

הם  הקללות  עיקר הנ"ל דלביאור  דהזוה"ק , הקללות 

ואין  הכוכבים בצאת  תיכף מלאכה שעושה על

של  תוספת  לרשעים ליתן השבת  על כלום מוסיף 

ישראל  כל הרי  זה לביאור כן  ואם מנוחה, קצת

תוספת דק' כמה לכה"פ שעושים והיראים הכשרים

חובת ידי  כולם יוצאים הרי  צאה"כ אחר שבת

הזוה"ק . שיטת 

óàåשעושות בפוסקים עליהן  שמובא הנשים

ממתינות ואינן  שב"ק במוצאי  מיד מלאכה

דסידרא, ולקדושה לתפילה משמע אף  (ובפשטות 

הזוהר, הזהרת  חובת ידי יוצאות  אין שהנשים מהפוסקים

נפש ) בעלי אינן שאף והן מכיון  הנ"ל לביאור  אך  ,

הכוכבים  בצאת תיכף מלאכה עושות  אין  הנשים

לתוספת דקות כמה ממתינות אלא שב"ק במוצאי

הן  שגם ח"ו, דהרשעים בקללות  אינן הן  גם שב"ק 

לרשעים. מנוחה תוספת  דקות כמה נתנו הנה

 àìàחומרא הוספנו  הרה"קשאנו  דברי (מעל 

זמן מקאמרנא) בתוספת  רק להסתפק  שלא

לבד צאה"כ אחר דק' כמה של שמשמע מועט (כמו

מקאמרנא) הרה"ק  הפוסקים מדברי מש"כ  שלפי  אלא ,

יעשה  לא הזוה"ק  לדברי  החושש  נפש שבעל

דסידרא קדושה שאמר אחרי עד  (היינו מלאכה

דסידרא) קדושה ואמר בתפילה והבדיל  הרישהתפלל ,

מהני הזוהר)דלהפוסקים לשיטת  הבדלה (אף 

לפ "ז  כוס , ללא לבד  דסידרא וקדושה בתפילה

הנ "ל )חידשנו  התניא בעל הרב דברי שה"נ (מדיוק 

היינו לחודה, הכוס  על הבדלה להזוהר  אף מהני 

להסתפק  שלא חומרא עשייתïîæáתוספת  של

הכוס  על ההבדלה לעשות אלא הכוס על הבדלה

דברי את התניא פירש  שכן שנראה בפועל,

וכנ"ל. הזוה"ק 

æ"ôòå מלאכה העושים שאלו בביהמ"ד הנהגנו 

דידן  שלישית  סעודה (שמאריכים באמצע

אין  וע"כ ערבית עמנו להתפלל  רוצים וכמה הרבה, בה

בתפילה) עדיין להבדיל הסתפקויכולים עתה שעד  ,

אלא  ומלכות , שום ללא המבדיל ברוך  באמירת 

לפי ' אלא נפש  בעל ידי  יצאו לא עדיין שבזה

בעל  דהרב אליבא ולא הנ"ל, מקאמרנא דהרה"ק

על  הבדלה לעשות  להצריכם הוספנו  וע"כ  התניא,

ושיטת לפי' אף נפש בעל ידי  יצאו  שבזה הכוס,

הנ"ל. התניא בעל  הרב

ïëåלעשות הרוצים לאלו למעשה נפק"מ יוצא

שלא  שודאי  צאה"כ, בזמן  תיכף מלאכה

וכו', המבדיל ברוך באמירת  ודאייסתפקו  שבזה

שכתבו וכמו  הזוהר. הזהרת ידי  יצאו לא

ולהרה"ק  אליהם. לחוש  נפש לבעל שיש הפוסקים

הזוה"ק  שיטת  חובת ידי יוצאים הנ"ל מקאמרנא

הרשעים) קללות  בעונש  יענשו שלא לגבי (לכה"פ

שב"ק  לתוספת דקות  כמה הזמן כשימתינו (שיעור

דסידרא) קדושה לציבור לומר לדיוק שלוקח אך  ,

גם  יעשו  שלכה"פ  עדיף  הרי  הרב מהשו "ע הנ"ל

הכוס  על הבדלה בלבד )כן  דקות  כמה (שהוא

לפירשונו הזוהר חומרת ידי  יוצאים שבזה

בדברי קתני  או ' ד 'או  התניא בעל הרב בשיטת 

וכנ"ל  .â הזוה"ק 

_________________________

המשך ג . הם ומסקנתו המג"א דברי כל הרי שלדעתו זה, בענין שליט "א הגררח "ה בביהמ "ד הרב ודעת פירוש  כאן  ונביא

נשי  הני ה"ו) פ "א (תענית  בירושלמי אמרינן שם, האו"ז לשון זו שהנה רצד), (סי' משה בדרכי המועתק  האו"ז  לדברי והסכמה
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עבידתא  למעבד דלא שכבר דנהיגין אע "פ קדושה סדר אחר עד מלאכה לעשות  שלא ליזהר צריכים כן אם מנהג סדרא דפניא עד

הדר"מ וממשיך  עכ"ל, קדושה. סדר קודם אפילו בתפלה כשהבדיל הכנסת בבית  הנרות  מדליק  הכנסת בית חזן מיהו הבדיל

המבדיל  ואמר הכוס  על שהבדיל אחר עד נר להדליק שלא ליזהר דיש  כתוב ע"ב) (יד בראשית  פרשת  הזוהר ובספר וז"ל, וכותב

התפילה, הבדלת  אחר נרות  להדליק פשוט המנהג אלא לזה שחשש מי ראיתי ולא בדבר, גדול עונש  דיש וכתב לחול קודש בין

עכ"ל. וכו'. לחוש דאין א) (אות  תרפ"א סימן לקמן הוא וכן

לגבי  אך  מנהג, דהוי בירושלמי המוזכר דסידרא לקדושה ההמתנה לגבי רק  שחושש  האו"ז לדברי שמסכים הדר"מ  מדברי וחזינן

הציבור  כלל קיבלו שלא היינו כלל, לחשוש ראינו שלא משה הדרכי כותב ע"כ הכוס  על שיבדיל אחר עד דהזוה"ק  ההמתנה

המג"א  מוסיף ואח "כ והדר"מ  האו"ז  דברי את  מעתיק  המג"א והנה הכוס , על הבדלה אחר עד להמתיק הזוהר לשיטת לחשוש 

ההמתנה  הוא שהעיקר חזינן בעצמו בזוה"ק אף  הרי שבאמת  כוס ) על להבדלה להמתנה לחוש  (שאי"צ הדר"מ  דברי את לחזק

לעשות  שאין בודאי והלא דסידרא, לקדושה ההמתנה את רק  הזוהר מעתיק במדבר שבזוהר הוא לזה והראיה דסידרא, לקדושה

במדבר, לזוהר בראשית הזוהר בין מח'

(ובאמת  דסידרא, קדושה קודם מלאכה בעושה אלא הרשעים וקללות  החומרא עיקר אין הזוה"ק  לדברי שאף צ"ל ההסבר אלא

קודם  מלאכה העושה לגבי רק  הרשעים קללות שכתב עצמו בראשית  בזוהר אף  זאת  דייקו מקאמרנא והרה"ק מלך המקדש 

במדבר  מזוהר זאת  מדייק  שהמג"א אלא יאות , שלא רק  כתב זה שלגבי הכוס , על הבדלה קודם בעושה ולא דסידרא, קדושה

עד  מלאכה לעשות  שלא לירושלמי שחושש האו"ז  את  מעתיק  בדר"מ מדוע  הרמ "א על להקשות המג"א ממשיך  ואח"כ כנ"ל),

לחוש  נפש  בעל לכל שראוי המג"א מסיים ובזה ברכו, אחר תיכף מלאכה לעשות  שאפשר כותב בשו"ע ואילו דסידרא, קדושה

בבראשית  הזוהר חומרת  לגבי [אך דסידרא , קדושה אחרי עד מלאכה לעשות  שאין כנ "ל, במדבר בזוהר הוא שכן האו"ז לדברי

וע"כ  לזה], חוששים כלל ראינו שלא הדר"מ  וכמש "כ נפש  לבעלי אף  כלל המג"א חושש לא לזה הכוס  על להבדלה אף  להמתין

נפש, לבעל אף  המג"א חשש לא שלזה הכוס, על להבדלה להמתין נפש  לבעל צורך כלל העתיקו לא והמ"ב הרב השו"ע  גם

לחוש  אי"צ נפש  בעל אף  אך  הזוה"ק), בדברי גם וחיזוק  אסמכתא להם (שיש הירושלמי, לדברי רק  לחשוש עליו נפש  והבעל

ההמתנה  את רק והמ "ב הרב השו"ע העתיקו ולכן הדר"מ , כדברי כלל להם חוששים ראינו שלא הכוס  על להבדיל הזוהר לדברי

הם  דבריהם שכל הכוס, על להבדלה ההמתנה את  כלל הזכירו ולא כתבו ולא בירושלמי מוזכר זה שדבר דסידרא לקדושה

המג"א  פסק לקיים הרוצה נפש  בעל הרי זו ולדרך בבראשית , לזוה"ק  כלל חושש  ואין והדר"מ כהאו"ז הפוסק  המג"א כשיטת 

הציבור, עם יחד דסידרא קדושה ויאמר מעריב שיתפלל אחרי עד מלאכה לעשות  שלא עליו שהעתיקוהו) (והפוסקים

הזוהר  ידי כלל יוצאים אין הנפש  בעלי הרי זו שלדרך דסידרא, קדושה תמורת  מהני הכוס על שהבדלה ראיה אין זו [ולדרך

לקיים  הרוצים ה' בסוד הבאים שהמקובלים נמי הכי אין אך קתני), או דאו בזוה"ק לפרש  הרב מהשו"ע ודיוק  הכרח  אין (וא"כ

בהקדמה, הזוהר לשון כפשטות הכוס, על והן בתפילה הן שיבדילו עד מלאכה מעשיית להמנע עליהם הרי הזוה"ק דברי את 

שהבדיל 'אע"פ  תיבת  הרב השו"ע הוסיף  מדוע שדייקנו לדיוק  ותי' ביאור אין זו בדרך מופיעה בתפילה ואמנם אינה זו שתיבה ,'

קדושה  ללא אף מהניא הכוס על שהבדלה לדייק זה כתב הרב שהשו"ע  מתיישב, הרי הנ"ל לביאורנו משא"כ כנ "ל, באו"ז 

וכנ "ל]. דסידרא



מוהר"ן כא חיי

מוהר"ן  חיי

é÷ úåàà

(æ úåà 'åëå åúãéì íå÷î)

 íåùøàå éúòîùù úåðè÷ úåéùòî  äæéà

, äëøáì  åðåøëæ  ùåã÷ä åéôî

 úãåáòá å÷ñò úòá ,åéøåòð éîéáù  øôéñù

 íùäù ãàî õôç  äéä ,äìåãâ  äòéâéá íùä

 ÷æçúú ïòîì ,úôåî åì  äàøî  äéäé êøáúé

 äáøîå øéöôîå øéúòî  äéäå ,øúåé  åúðåîà

.äæ  ìò êøáúé  íùäì úåìôúá

íéñéð ìò ììôúäì øúåî íàä ïéðòá

äðä [ àבמקו "א בבי'הארכנו תשע"ה החכמה (ים

ע"ב) ח דף תענית  מס' הפוסקים על במח'

מח' [שהוא ניסים על להתפלל לאדם מותר האם

להתפלל  מותר  האם בענין  וירושלמי  הבבלי 

יום, מ' אחר לזכר מנקיבה העובר  שיתהפך

ברמ"ז המובא ע"פ שם אותוביארנו  האוצ"ח (שעל 

לאה,ב) כנגד  והירושלמי רחל, כנגד  הוא שהבבלי

ממוהרנ"ת כט)ואי' אות  ה"ה ר"ח הל' או"ח (לקוה"ל

ויפ "מ, יפ "ת  שהיא התורה בבחי ' הוא רחל שבחי'

התפלה  בבחי ' הוא דלאה ובחי' יפיה, רואים שהכל

בתפלות מבכיותיה רכות  עיניה שהיו  ,áכדאי'

דרך  בבחי ' היא מראה' 'יפת שהיתה שרחל היינו 

אין  להבבלי  וע"כ  הנס , על לסמוך  שאין התורה

_________________________

תשע"ו.א. תצא כי פר' שישי ליל נאמר

לאה ב. לדוד'), 'תהלה בהתורה יב בסי' רביז "ל שכתב (כמו שבע "פ תורה בחי' זה רחל ורחל. ולאה יעקב בחי' וזה שם, וזל"ק

יבואו  "בבכי בבחי' ע"א), קכג (ב"ב עשיו של בחלקו תפול שלא בוכה שהיתה רכות", לאה "ועיני בחינת  תפילה, בחי' זה

(דברים  יעקב" קהילת  מורשה משה לנו צוה "תורה בחי' התורה, כלליות  בחי' זה יעקב ח), לא, (ירמיה אובילם" ובתחנונים

כידוע  ורחל יעקב בחי' ואשה, איש בחי' הם שבע"פ  ותור שבכתב תורה כי שבכתב, תורה כי שבכתב, תורה בח 'י היינו ד), לג,

דאורייתא  חדושין בחי' שהיא שבע"פ , תורה ע "י הוא מתורה שעושין התךפילה שעיקר ביארנו וכבר ע"א), קסא ח"ב זוה"ק (עי'

מהתורות  לעשות  יודעין דייקא שעי"ז  ע"א), סב ח"ג זוה"ק  (עי' קדישא דיקנא תקונא י"ג ששרשם וכו', מדות  מי"ג הנמשכין

ורמ "ד  ע "א קח  ח "ג בזוה"ק (וכמובא חשיבי. כחדא ורחל לאה וע "כ וכנ"ל. רחמים של מדות  עשרה שלש בחי' שהם תפילות ,

ויעקב  אחד, בפרצוף נכללין לפעמים כי חשיבי). כחדא ורחל שלאה ע"ב, עג דף פ "ח או"ו שער ע"ח  עי' האריז "ל ובכתבי ע "ב,

אין  כי שבע"פ , תורה בחי' שהיא ברחל, עבודתו כל היה ע"א), וקא ע"א מ  תקו"ז  (עי' שבכתב תורה בחי' התורה, יסוד שהוא

תורה  ע"י אם כי מתושב"כ ומעש"ט ומצוות  עבודה שום להוליד אפשר ואי וכו', שבע"פ  תורה בלא שבכתב לתורה שלימות 

העומדים  דברים "אלו ע "ב) ו דף  (ברכות רז "ל ודרשו וכו'. זולת " "כרום ט) יב, (תהלים התפילה על נאמר וע"כ וכו ', שבע"פ 

וכו' רכות " לאה ועיני מראה ויפת תאר יפת  היתה "ורחל בחי' וזה תפלה", ניהו, ומאי בה, מזלזלין אדם ובני עולם של ברומו

רכות ', לאה 'ועיני אבל המשנה, אל רצין והכל הכל, בעיני וחשוב רואין הכל שבע"פ  התורה ההידור יופי כי יז), כט, (בראשית 

הס"מ , שהוא וחילותיו, מהיצה"ר להנצל להש "י שמתפללין התפלות בחי' שזהו עשיו, של בחלקו תפול שלא תמיד בוכה שהיתה

על  רמז וזה רכות, עיניה שהיו עד כ"כ בוכה והיתה עשיו, של בחלקו תיפול שלא בוכה שהיתה בחי' וזה עשיו, של שרו שהוא

עכל"ק וכו', עשיו בחי' שהיא ח "ו, הס"מ  של בחלקו יפול שלא לאה כמו כ"כ לבכות  צריך  מישראל או"א שכל על ישראל כנסת 

בארוכה. עוד עיי"ש 



לנפשך  חכמה דעה כב 

התפילה  דרך היא לאה משא"כ  הנס, על להתפלל

ע"כ  ניסים, ידה על לפעול התפילה ששלימות 

ונראה  ניסים, על להתפלל אפשר  להירושלמי 

לאה שרביז"ל בחי' – תפילה' 'ואני עצמו על  (שאמר

התפילה) דרך – רכות ' כהירושלמיש 'עיניה סובר 

במעשה  שרואים וכמו  ניסים, על להתפלל שמותר 

מופתים]. על רביז"ל שהתפלל פה

íéìåëé ñð ë"â àåä  òáèä  íìöàù  íé÷éãö

íéñéð ìò ììôúäì

ïëå [áמהפוסקים מא' שם שור הבאנו  (בכור

ע"ב) כא דף תלוישבת  שהדבר  שס"ל

חזקה  לאמונה שזכה שהאדם האדם, בדרגת 

אלקות גילוי  ג"כ  הוא הטבע שאצלו  עד וברורה

וכדברי ניסים, על להתפלל מותר  לו  הרי נס, כמו

לחומץ  יאמר  וידלוק  לשמן  שאמר  'מי רחב"ד 

ורבי לווידלוק', והותר  זו במדרגה היה בודאי ז"ל

לנו עדיף הרי לדידן משא"כ ניסים, על להתפלל

כי ניסים, על ולא מגולים חסדים על להתפלל

שאין  קטרוג ע"ע לעורר עלול ניסים על המתפלל

לנס  הוא לו ראוי מנכין נס לו שנעשה מי (שע"כ 

כל מזכויותיו) ראויים מגולים לחסדים משא"כ ,

קטרוג. ע"כ ואין  להתפלל ישראל

øôéñå,ãçà .æà  åì åùòðù íéúôåî  äùìù

 äðà õåçá êìéì ìéâø äéäù  íå÷îá  éë

 íùäì úå÷áãå úåããåáúäá ÷ñòå  äðàå

 ìåãâ íìö êøãä åúåàá ãîåò  äéä ,êøáúé

 èøôá íëøãë áøòå  éúù  åðééä ,íäìù

åì åéä éë ,ãàî åúåà ìáìáî äéäå , íéøôëá

 úòá  åãâðì ãîåò áøòå  éúùäù ìò  íéøåñé

 íùäì ììôúäå .úåããåáúäå úå÷áãá åëåìéä

ø÷òð äéäéù ,äæ úôåî åì  äùòéù ,êøáúé

 íìöä  ø÷òð  íåàúôå ,í÷éå  øîåà øæâéå . íìöä

 êìåä  äéäù , íéâãä ïéðòî , éðùä .õøàì ìôðå

 éìá  åãéì íéâã  åì åàåáéù  äöøå , øäðä  éðôì

, éúçëù  éùéìùäå .êë  íéé÷úðå ,äãåöî

,úî äàøéù õôçù äî äéäù  äîåãîë

,êë íéé÷úðå ,äæ ìò êøáúé  íùäì  øéöôäå

 áëåù äéä àåäå ,ãçà úî íåàúô  åéìà àáù

,åðúåç úéáá  åìù  øé÷ìàäá åðéä ,åøãçá

 éë ,ãàî ãàî æà äëøáì åðåøëæ åðéáø ãçôðå

 úà  åéðéòá  äàøù ïåùàøä íòô åìöà  äéä æà

 íâå , åéøåòð éîé úìéçúá äéä äæ éë ,úîä

 ïë ìò ,òùø  äéä úîä åúåàù ,êë øçà øîà

,øåòù  éìá ãàî íåöò ìåãâ ãçô  åéìò ìôð

åàáå ,ãàî  äðåùî ä÷òöá ãàî  ÷òöì ìéçúäå

 àìå ,åøãçì  ñðëéì  åöøå úéáä  éùðà  äöåøîá

 äëøáì åðåøëæ åðéáøù úîçî , ñðëéì åìëé

åçøëåäå , íéðôáî øãçä úà äìçúî  øâñ

øôéñ  íà  øëåæ  éðéàå ,ñðëéì úåìåáçú úåùòì

 ïî äìòîìî  åñðëðù  åà ìúåëä åøúñù

 çð êë  øçàå ,åéìà åàáå øé÷ìàä ìúåëä

 òùø  äéä úîä  åúåàù , øîàå . åãçôî

.êë ìë ãçôð  äæ ìéáùáå

 ë" ë ãçôðù òùø úî  åì åàøäù  íòèä

ì" éå [âלכך רשע הטעם מת בתחילה (שהראוהו

כ "כ ) להפחד  לו חז"ל שגרם דברי ע"פ ,

יט) ז, רבה בדרך ,(אסתר מהלך שהיה לאדם "משל

הלואי אמר  קרסוליה, אסתבע דאורחא דוחקא מן

דילדת רומי חד עלוי עבר  חמר , חד לי הוה

הדין  ארכבה סב ליה אמר  עולאי, חד  חמרתיה

לא  אנא ברם אשתמע, צלותי הא אמר  עולאי,

וכו'", למרכיבה אם למרכב אם כהוגן , שאלית 

נקע הדרך צער ומן בדרך מהלך  שהיה קרסולו,(-אדם

אחד רומאי עליו עבר אחד , חמור לי שהיה הלואי אמר

שישא  אדם לאותו הרומאי אמר עייר, חמורו שילדה

לא  אני אך תפילתי, נתקבלה הרי אמר העייר, את 

להרכיבו) או חמור על לרכב אם כהוגן ,שאלתי

האדם  שיבקש  השי"ת  שרצון מהמעשה ורואים

מדויקת בצורה בקשתו כל בתפילתו  ויפרט

כראוי.



מוהר"ן כג חיי

 èøôáå, יותר עמם מדקדק שהקב"ה צדיקים עם

חז "ל ע"ב)וכדברי קכא דף עה"פ (יבמות

עם  מדקדק שהקב"ה מלמד  מאד', נשערה 'וסביביו 

רש"י)סביביו  אחריו. ההולכים השערה,(צדיקים כחוט

בשלימות פירט שלא על רביז"ל עם השי"ת  ודקדק

מזה. יפחד ושלא צדיק מת לראות שרוצה בקשתו 

äðååëä éðäî ïéàå äù÷áä èøôì êéøöù íòèä

 áìá

óàå [ãהכל יודע שהשי"ת  מדוע שודאי  (וא"כ

כראוי) בקשתו ולפרט לפרש הלא צריך ,

וכמו שלה, וההלכות  והדינים הגדרים יש  מצוה לכל

מרובעים  להיות שצריך והלכה גדר  לו שיש תפילין

פסולים  יהיו קצת עגולות התפילין  יהיו  ואם דייקא

סופר  ע"י  בקדושה הפרשיות  כל שם שכתוב אף

מהלכה  בתפילין  וגדר דין  יש מ"מ וכו', יר "ש

יש  וה"נ מרובעים, להיות  שצריכים מסיני  למשה

הבקשה  להיות שצריכה התפילה במצות ודין  גדר 

שהקב"ה  הנ"ל [וקושיא כראוי , ומפורשת מפורטת

כל  על בכלל קושיא היא הלא הלב מחשבות  יודע

השי"ת הלא בפה, להיות התפילה שצריכה הדין

כמה  בזה ויש שבלב, ובקשות מחשבות  יודע

נהיו שבפה שהדיבורים מהם וא' ופירושים, דרכים

היורדת ההשפעה מתלבשת  שבהם הכלים

להיות שצריכים ג"כ  מובן  ועפ "ז מלמעלה,

הגונים, הכלים שיהיו ומדויקים נכונים הדיבורים

התפילין  בתי  שיהיו  הנ"ל להדין דומה זה והרי 

להחזיק  כלים ג"כ  הם התפילין שבתי מרובעים

שיהיו וצריכים התפילין של הק' והמוחין האור 

כנ"ל]. ומדויקים שלמים

øçàå ãçôð àìå  íéúî  äîëå  äîë äàø êë

.ãåò

ùéù à"èñå 'éì÷ àåä é"ùäî  åðéàù ãçô  ìë

äøáùì

 äðäù [ä הוא מהש"י פחד  שאינו חיצוני פחד כל

במסי "נ  לעשות וצריך וסט"א, קלי'

שיצא  עד  לעשותו  שמפחד הדבר  את פעמים כמה

מרביז"ל שמובא וכמו  מלבו, הר"ן הפחד  (שיחות 

נז) מהמיתה אות מאוד מפחד  היה שבצעירותו 

וכו ' הש "י  בשביל זה פחד שגם â ושבר  ויתכן ,

כ "כ  שפחד  שראה שאחר רביז"ל כן  עשה בענינינו 

וכמה  כמה עוד  שיראה מהש "י  ביקש הרשע מהמת 

פחד  שכל הזה, מהפחד  שיצא עד  רשעים מתים

לשברה  בזה עבודה"י  שיש  וסט"א קלי' הוא

זי "ע  מליזענסק  הרר"א מהרה"ק  וכמובא ולהכניעה,

קטן בכל (סט"ז)בצעטיל יום ארבעים עצמו  שירגיל

לשברה  שרוצה הלבבותãמידה ובחובת (שער ,

פ"ו) ה' ישן אהבת  שהיה ה' ירא את ששאלו אי '

_________________________

פ ג . לו היה בחרותו שבימי ספר, מקודם שם, המיתה ז"ל מן מאד הרבה ומתירא מתפחד והיה המיתה. מן מאד מאד גדול חד

גדול  זמן שהיה יודע  הוא זה אבל כמה. זוכר ואינו רב. זמן בזה והלך  השם. קידוש  על שימות יתברך מהשם מבקש היה ואז 

פחדו  ומגודל השם, קידוש על שיסתלק זה על ביקש שלא ותפילה שיחה היתה ולא זה. על תמיד וביקש  בזה שהלך שנה אפשר

גדול  פחדו היה כי זה. על מתפלל שהיה מה ממש  השם קידוש על נפש מסירות  אצלו בעצמו זה היה כנ"ל, מהמיתה אז ויראתו

השם  בשביל לשבר צריך הוא דוקא הדבר אותו בו, משוקע  והוא האדם על שמתגבר הדבר שאותו הבנתי ומהנ "ל מזה. אז מאד

ע"כ. והבן. וכו' עליו שחביב אדם לך יש מאדך, בכל ו לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וכמו עבודתו. עיקר זה כי יתברך ,

מי ד. כגון שאבאר, כמו דוקא י"ח בשנת מדותיו לתקן א"ע יזרז לכן הטבע  את לשבר רק  בעולם נברא לא האדם שם, זל"ק

עצל  שבטבע  מי וכן במחשבתו, שיעלה ממה להיפך דוקא לעשות רצופים יום מ ' טבעו את ישבר עקשנות  של בטבע שנולד

לבישת  בזריזות הן ממשכבו בבוקר לקום הן מטתו על לשכוב בהולך  הן בזריזות דבר כל לעשות  רצופים יום מ ' עצמו את ירגיל

של  מהחלק ביישן שטבעו מי וכן בהן, וכיוצא מהספר קומו אחר תיכף  לביהכ"נ  בזריזות ולילך גופו את ולנקות  ונט"י בגדים

התורה  על ולברך תאמרנה עצמותי כל ולקיים אבריו תנועת  וכח רם בקול דוקא להתפלל יום מ' עצמו את ירגיל רעה בושה



לנפשך  חכמה דעה כד

ואמר  מהאריות, מפחד אינו האם במדבר 

זולתו מלירא מהש"י .äשמתבייש 

äùøùì  äìåôðä  äàøéä úåìòäì

 éøôñáå [å מובא זי "ע הק ' הבעש "ט תלמידי

בעולם  שישנם הפחדים שכל הרבה

מהש "י לירא ידם על האדם שיתעלה כדי הוא הכל

לשרשה, היראה מדת ולהעלות  לברר  וצריך 

רביז "ל קנד )וכדברי  סי' קמא היראות(לקו"מ שיעלה

ובזה  העליונה, היראה למדת לשרשם הנפולות

מובא  וכן הנפולות , התחתונות מהיראות  יפטר

חז "ל ע"א)בדברי נט דף  אלכסנדרי(ברכות ר' "אמר ,

אלא  רעמים נבראו  לא לוי בן יהושע ר' אמר

עשה  'והאלקים שנאמר שבלב עקמומית  לפשוט

לבו שמפחידים שהרעמים היינו מלפניו'", שייראו 

[ובזה  הש"י. לפחד  לבו לעורר כדי הוא האדם של

'וכל  שב"ק  בתפילת  שאומרים מה בספה"ק פירשו 

ליר "ש  עדיין זכה שלא מי שאף  יראוך ', הלבבות

ובשרשם  נפולות, יראות  מיני כל ג"כ  בלבו  יש הלא

אלא  מהש "י , יראה הם כולם שבלב היראות כל הרי

לבושים]. מיני  בכל ונתלבשו  שנפלו

 ãçô éðôî àåäù íé÷éãöä  ìù àøåáéöã àúîéà

äðéëùä

 íðîàå [æבמקו "א מרביז"ל אותאי ' הר"ן (שיחות 

לרביז"ל רי) שהיה הגדול הקושי בענין 

בציבור  בגלוי דבר כל שזה å לעשות שם ומשמע ,

החת"ס  מזקיני מובא וכן  דציבורא, אימתא מחמת 

החדש )זי"ע המשולש  שצריך (בחוט שבזמן  שאמר 

כ  מוסרו  [שהיה ברבים הקבוע שיעורו יום למסור ל

ביוהכ"פ  כולל השנה בימות באב)ויום מתשעה ,(חוץ

פטירתו לפני עצמו  על שאמר  מהמעלות  א' ],æ וזה

יחתכו שאם שמרגיש  כ "כ גדול פחד  לו יש הרי

גופו בתוך נקרש שהדם דם, יצא לא בבשרו  חתך 

הפחד  הצדיקים çמרוב של זה פחד ואמנם ,

אצל  כן שהוא [כמו חיצוני  פחד  היה לא מהציבור

_________________________

טבעו  הרגל מחמת  ומסודר יפה עולים אינם פיו שאמרי מי וכן ממנו, הרעה הבושה להסיר השמים מן שיעזרוהו עד רם בקול

בשעת  הן דשמיא במילי והן דעלמא במילי הן מאליו היוצאים להדיבורים אזנו להטות  יום מ ' עצמו את ירגיל שלו הדבור וכלי

מהרגל  יותר וילמוד יום מ' כן גם עצמו את ירגיל בלימודו מתמיד אינו שטבעו מי וכן שלטון, נעשה דבר כל של הרגל כי לימוד,

מדות  בשבירת והולך מוסיף להיות  יעזרוהו השמים מן  ואילך  ומשם שלי, קטן בצעטיל הלימוד קודם פעם בכל ויסתכל שלו

עכל"ק . תומם. עד הרעות

מן ה. ירא אינך האם לו, אמר שבארת, השממות באחת ישן השם יראי אחד מצא שהוא הצדיקים, אחד שסיפר כמו שם, ז "ל

עכ"ל. זולתו. את  ירא שאני שיראני מאלקי, בוש אני לו, אמר הזה, במקום בכיוצא בישנך  האריות 

שקודם ו. וסיפר זה. על ממש נפש  מסירות לו שיהיה וצריך מאד מאד לו קשה ברבים לעשות צריך  שהוא מה כל אמר, שם, ז "ל

להת  כשרוצה התורה אמירת קודם וכן ממש. נפשו שתצא לו נדמה הקידוש של הראשונה תיבה להתחיל כשרוצה חיל הקידוש 

זיך  דאכט  ווארט ערשטי דאס לאזין ארויס  וויל איך  (וויא ממש נפשו תצא שיאמר הראשונה שבתיבה לו נדמה אזי תורה, לומר

וקריאת  המגילה קריאת כגון בזה כיוצא דבר שום עשה ולא פעם בשום העמוד לפני מתפלל היה ולא אויס ). איך גייא אט  מיר

היה  זה וגם התורה ואמירת קודש  בשבת שולחנו על וזמירות  קידוש  רק  כאלה דברים ושאר התוקע  לפני לקרות ואפילו התורה

ע"כ. מאד. עליו וכבד קשה היה היארצייט  ביום אמו על קדיש לומר צריך  כשהיה ואפילו לעיל. כנזכר מאד עליו כבד

לכאן ז. שבא למי ואשרי כמוני, שנותיו שבילה מי אשרי בוכים, אתם למה לבניו ואמר בזה"ל, החדש, המשולש  בחוט  כמובא

למד  יוהכ"פ  בליל וגם מט"ב חוץ ברבים תורה ללמוד אחד יום ביטל לא רצופות  שנה ששים כי להם אמר וגם בידו, ותלמודו

ע"כ. וכו'. יוהכ"פ, עבודת

ר'מז ח. בפ 'שט  ומשוחים בלולים רמונים וכפרד"ס  חז "ל מאמרי קודש  בהררי יסודותם היו כולם דרש  אשר דרשותיו שם, ז "ל

מלשונו  הטיף פוסק  שאינו וכנהר הנובע כמעיין בשפתותיו חן הוצק כי שבשמים לאביהם אדם בני לבות  ומושכים ס'וד ד'רוש



מוהר"ן כהחיי

שחושש  הוא מהציבור  זה שפחד  אנשים הרבה

בושה  של חיצוני פחד שזה וכדו ', לו שילעגו 

ג"כ  הוא שזה המדומה, כבודו על שחס  חיצונית

פחד  היה הצדיקים אצל אלא וקלי '], סט"א

השורה  השכינה והשראת גילוי  מחמת  מהציבור

כל  – א-ל בעדת ניצב אלקים כדאי ' הציבור אצל

הפחד  אצלם היה וע"כ שריא, שכינתא עשרה בי 

צריכים  היו  זה על גם אך  מהש"י, פחד  מהציבור,

רצון  מעשיית עצמם למנוע ולא להתגבר  הצדיקים

בארוכה  מוהרנ"ת  [וכדברי  הזה הפחד  מחמת  הש"י

מוסר  ספרי ללימוד  בנוגע לחיים ה' יראת עה"פ

חיים  לבחי ' להביא מהש"י היראה שצריכה

שלא  למוות, ולא הש"י רצון בקיום ידה על להתחזק

בעבודה"י דבר  מאיזה היראה רוב מחמת ימנע

עצמו מונע היה שאם החת"ס זקיני  וכמו בשמחה],

הנ"ל דציבורא אימתא מחמתמחמת כנ "ל  (שהוא

הק ') מהשכינה היה פחד  הרי  הק ' שיעוריו ממסירת 

אחד  היה שזה ה', את  בעבודתו גדול חסרון 

[ואי ' השיעורים למסור בעולם העיקריים מתפקידיו 

לישאר  שיוכלו  תלמידיו על מתפלל החת "ס  שהיה

והשראת היראה רוב מחמת  ממנו  יברחו ולא אצלו 

שיעוריו]. בשעת שהיתה העצומה השכינה

òðîäì àìå  íéáøì äøåú ãîìì êéøö  íãà  ìë

 àøåáéöã àúîéà  úîçî

ïëå [ç שזה לאחרים תורה ללמד  צריך  אדם כל

וללמד , ללמוד תורה תלמוד  ממצות  חלק 

בצוואתו  החת "ס  זקיני  כן  חוט וכמש"כ  בס' (המובא

ע"ב  נב דף החדש  רביז"ל èהמשולש לימד  וכן  ,(

ג ')בסיפו"מ להיות(מעשה צריכה הפרנסה שעיקר

שאינו כעקר  ח"ו להיות ולא האילנות, להשקות

שהמצוה  ורבו פרו  במצות הבנ"י  [וכדברי מוליד

תלמידים  להוליד  תורה בדברי ורבו פרו על גם היא

או בפה תורה שמלמדם ע"י לבניו הנחשבים

פיו וסותם לאחרים תורה מלמד  שאינו  ומי בכתב],

דב"ת השורה מלדבר  השכינה וכבוד  פחד מחמת  (אפי'

הציבור, שלעל החיצוני וחשש פחד  מחמת כשהוא וכ"ש

כנ "ל ) וסט"א קלי' שהיא המדומה מפסיד כבוד  הרי  ,

לאחרים  ללמדה שהוא תורה תלמוד מצות מעיקרי

לתורת לימודו נחשב לאחרים תורה והמלמד  כנ"ל,

הגמ' וכמשמעות  לשמה, כתורה שנחשב חסד 

ע"ב) מט דף דף או(בסוכה נקראת  חסד ' ש'תורת 

לאחרים, ללמד  ע"מ כשלומד או  לשמה תורה

בדרגה  היא לאחרים ללמד ע"מ שתורה ורואים

מוכנים  יהיו שתמיד  א' לכל [וראוי לשמה, דתורה

דיומא  ובעניני הפרשה על תורה דברי  איזה אצלו 

מקום  בכל שפוגש  למי  לאמרם יוכל שיהא וכדו'

לאחרים) תורה לימוד מצות בזה גם (ויקיים ינצל ובזה ,

בהם  ליכשל הרבה שמצוי וכו' בטלים מדברים

לדבר  דב"ת  אצלו  מוכנים ואין  בנ"א עם כשנפגש 

עמם].

 ìëî, äãùä ìòá äùòð æàù ,åéîé óåñá ïëù

 éìá úåááøìå íéôìàì  åéìà åàá æàù

øúåéá  ÷ñåò  äéä äæá éë ,ïå÷ú ìéáùá øåòù

,ïéàìéèøò úåîùðå  íéúîä úåîùð ï÷úì
_________________________

פעמים  שכמה סופר) (הכתב זצ"ל הקדוש אבא לי שאמר מה יחשב גדול לפלא ולזאת  רב. ומפז מזהב ונחמדים יקרים דברים

בזה"ל, (החת"ס) הקדוש אביו לו היו אמר אם  לרבים  לדרוש הקודש ארון לפני עומד  שאני שבעת אהובי בני לי תאמין
"ל. הנ המשולש מחוט "כ ע פלא. והוא  "ל עכ ממני יוצאת דם  טיפה  היתה  לא דם לי מקיזים

חודש ט. י"ב עכ"פ  ברבים, יום יום הלימוד תבטלו לא הישיבה, תבטלו אל הנמצאים, החביבים ותלמידי היקרים בני שם, זל"ק

תשמעו  ואתם ברבים השיעור יאמר בנימין שמואל אברהם מהו' הנחמד בני אם טוב ומה ותוס ', הלכה וזמן השיעור לימוד ביום

הק' אמן. וקיים חיים עץ פרי האילן יקצץ ולא המעיין יבוש  שלא ית"ש  התורה נותן מלפניך רצון ויהי עתה, עד שהי' כמו ממנו

ע"כ. הנ "ל. משה



לנפשך  חכמה דעה כו 

øàåáîë ,'åëå ììë óåâá  åñðëð àì ïééãòù

øçà íå÷îá é.

íé÷éãöä é"òù úåîùð éðå÷éú ïéðòî

úîàáå [èלפי אחד  כל עוסקים אמת  צדיקי כל

נשמות תיקון  בעניני  וכוחו  ערכו

שמסתופפים  בנ"י  של הנשמות אותן של ישראל,

מספינקא  זי"ע יוסף  האמרי  מהרה"ק ומובא בצילם,

ראה) פר' יוסף הרי "א (אמרי הרה"ק רבו  לו שסיפר

העליונים  בעולמות  בחזיונו  שראה זי "ע מזידיטשוב

זי "ע  מזידיטשוב צבי העטרת הרה"ק  דודו  שרבו 

אותו ושאל שבג"ע, לו  הקבוע במקומו  נמצא אינו

כל  את לתקן  עתה עוסק שהוא לו  ואמר זה, על

כל  את שמתקן היינו שלו, המקורבים הנשמות 

בג"ע מקומו אל אחד כל ולהביא (ועיין חסידיו 

שכל מקוסוב, ר"נ  הרה"ק על  הבעש"ט שבשבחי במעשה

כולם  הצדיק  שתיקנם להצדיק שקשורים הנשמות 

בעצמו) הצדיק  של  הג "ע בהיכלות ע"ז נמצאים ואמר  ,

שהוא  עצמו  על יוסף  להאמרי מזידיטשוב הרי"א

לתקן  פטירתו אחר לטרוח שיצטרך  בכך  חפץ אינו

שבינתיים  אליו קשורים שהיו הנשמות כל את 

הוא  טורח אלא שבג"ע, ממקומו להמנע יצטרך

בשלימות לתקנם חיותם בחיים עתה כבר ומשתדל

לישב  פטירתו  אחר שיוכל כדי  האפשר  ככל

שבג"ע  בהיכלו .àéבמנוחה

ïëå א מעשה הברכה היה ההיכל הרה"ק צל

שהסתופף  עשיר  שהיה זי"ע מקאמרנא

של  ביהמ"ד  להחזקת  ומסייע מחזיק והיה בצילו

בקרוב  בסמיכות  אותו הושיבו  ובפורים הצדיק,

ושאל  העשיר והשתכר מקאמרנא, להרה"ק 

מחמת אותי מכבדים בעוה"ז כאן בשלמא להצדיק

להחזקת מכיסי זהב מוזיל שאני  ומחמת  עשירותי

_________________________

ארון י. נלקח  תקע "א, שנת  ערב, לעת  סכות המועד דחול שני תשרי, ח"י שלישי יום בזה"ל, שכתב קצא) (אות חיי"מ עיי'

ונסתלק מורנו אלקים, והצפון, הגנוז אור יקירא, קדישא  בוצינא  עלאה , בוצינא  ורבנו, מורנו אדוננו כבוד  ישראל, אור
א  במקום  באומין, רביעי ביום  למחרתו ונקבר לברכה , וקדוש צדיק זכר  נחמן, כמבואר רבי חיותו, בחיים  בו לו בחר שר

מאד  הרבה השם קדוש שם שהיה  מחמת באומין, לשכב בעיניו שהוטב בפרוש, בהם מבאר אשר  דבריו, ספורי הספר  בזה
נשמות  רבבות שם שיש באומין, שספר  מדבריו הבנו כאשר שם , שנהרגו הקדושים מחמת הסתלקותו עיקר גם  כמפרסם .
אלי, ואמר ענה הסתלקותו, לפני אחד יום שהיה  "ל, הנ סוכות המועד דחול ראשון שני, ביום  גם  להעלותן. צריך שהוא
שספרתי  לברכה זכרונו טוב שם הבעל של המעשה  לי, השיב מעשה. איזה  לו, אמרתי לך. שספרתי המעשה  זוכר  האתה 
אלפים לא ואמר, ענה שוב לכאן. לתפסני עלי שהסתכלו רב זמן זה ואמר , ענה  הן. לו, השבתי לאומין. שנכנסתי בעת לך
קדושים וכמה משפטים  שכמה  ואמר , זה מענין כן גם  סיפר  שלאחריו בלילה  גם רבבות. רבבות, רבבות, אם כי כאן, נשמות
חשש, להם  היה  מקודם , שמתו מאנשינו אנשים  אלו לפניכם, הולך שאני מאחר לדאוג  לכם  מה ואמר , בכאן. היו וכו'
תקונים על מצפים הם כלל, אותי הכירו שלא הנשמות אם ומה כלל. לחוש לכם  אין לפניכם , הולך שאני מאחר אתם , אבל

"כ. ע אתם. שכן מכל שלי,

מוהר"ר יא . הקדוש  שהרב איך שסיפר זי"ע ) מזידיששוב מהרי"א (הרה"ק זצללה"ה הקדוש  ממורי ג"כ ששמעתי וכמו שם, זל"ק

לו  ושאל פטירתו, אחר חותנו זללה"ה (מזידיששוב) צבי ר' הרב מורינו רבינו את  בחלום ראה זצללה"ה מראזדיל צבי יהודא

אשר  אנשים נפשות  לתקן שיראה עד מקומו על לילך רוצה שאינו לו והשיב העליון עדן בגן לו המוכן מקומו על כבר הוא אם

המוכן  מקומה על כן גם הקדושה נשמתו תנוח  ואז לו הראוי מקומו על ואחד אחד כל ויעמיד חיותו בחיים אליו מודבקים היו

פטירתו, אחר הזאת הטרחא לי למה בדעתי נתיישבתי ואנכי הלשון, בזה ואמר זה על וסיים המעשה, הקדוש  מורי סיפר כן לה,

כל  ולהעמיד נשמתם את לתקן אלי הנלוים מהאנשים ואחד אחד כל להעמיד עתה משתדל ואני בחיי, זאת כל לעשות  לי מוטב

תוכן  כאן עד במנוחה הראוי מקומי על לילך  אוכל פטירתי ואחר הזה בעולם חי שאני זמן כל לו הראוי מקומו על ואחד אחד

עכל"ק . הקדוש . מפיו ששמעתיו הקדושים דבריו



מוהר"ן כז חיי

אך  אליכם, קרוב אותי  ומושיבים הצדיק  צרכי 

לגיהנום  אותי כישזרקו פטירתו אחרי אעשה מה

לי יעזור  ומי בג"ע העליון  במקומו  יהא והרבי 

לו ואמר  אליכם, להתקרב אוכל כשלא שם

להוציא  ידי  את  אשרוף שאני מקאמרנא הרה"ק 

הצדיקים  שכל כנ"ל והיינו  מגיהנום, אתכם

של  נשמות  תיקוני של זה בענין  קצת עוסקים

ומחזיקים  המסייעים ובפרט בצילם המסתופפים

המיוחד , עסקו  זה היה רביז "ל אצל אך  אותם,

הדורות מיחידי  רביז"ל עדשהיה שממנו (ואמר

דיליה) בדרגה היינו חדשות יהיו לא צדקינו ועל משיח

הערבות עצמו  על שלקח זה בענין  מיוחד  היה כן 

נשמות כל של הכללי בתיקון מלעסוק יפסיק שלא

כולם, של והשלם האחרון התיקון  עד  ישראל

לבין  בינו  שאין ע"ע שאמר  מה בבחי ' שזה

בחיי "מ כמובא צדקינו  רסו)משיח והיינו(אות  ,

לתקן  צדקינו משיח של המיוחדת  העבודה שזו 

רביז"ל  גם בזה עוסק וכן  ישראל, נשמות  כל

השדה בעל שמשיח שהוא שם רביז"ל שסיים (אלא

לגמור  יכול אינו והוא תכליתו עד  הענין יגמור צדקינו

.עדיין)

ìöàå  íé÷éãöä  ìöà úåòåùéäå  íéúôåîä ïéðò

ì"æéáø

 äðäù [é היה עסקם עיקר  צדיקים סתם

בבני וברכות  ישועות בהמשכת 

היו לא רביז "ל ואל שלומם, לאנשי וכו ' ומזוני חיי

המשל  [כמובא ישועות, בשביל בעיקר  נוסעים

רביז"ל בזה מח)שאמר ה' שרצה (שש"ק מי  מענין

על  למרוח שמן הגדול הסוחר אצל לקנות 

מוכר  לא שאני  לו  ואמר  העגלה של הגלגלים

וכו ' זה זה áéשמן משמן קצת לי שיש  אלא

יקרות סחורות הרבה אצלי שקונה למי  המונח

על  למרוח בחינם שמן  קצת לו אני נותן ואז 

הסחורות, עם בנקל לנסוע שיוכל עגלתו גלגלי 

היקרות הסחורות  רביז"ל אצל שקנה מי וה"נ

ישועות היינו  מהשמן גם מקבל עבודה"י , שהם

כראוי], בעבודה"י ידם על ליסע שיוכל גשמיות

בשש "ק  [וכמובא רביז"ל של העיקרי  עסקו  שאי"ז

רצט) רביז "ל(א' אסור דמופתים,שהיה זה בענין

ביטול  יהא שלא בשביל שזה שם כמבואר

ענין  את  ג"כ  אצלו  היה אם אצלו , הבחירה

החיזוקâé המופתים  וגודל  הגבוהים להאורות  (בנוסף

_________________________

לסוחר יב. דומה, הדבר למה לך אמשול ז"ל, רבנו לו אמר פרנסה, בברכת  שיברכו ובקשו ז"ל רבנו אל אחד בא פעם שם, ז "ל

הבד  את  הזמנתו אחר פעם בדים. של גדולה כמות פעם מדי כהרגלו אצלו והזמין בכך  העוסק הסטונאי אל פעם שבא גדול בדים

שמן  מעט  לכם יש  אולי ובקשו: הסטונאי אל נכנס  הטעונה, הסחורה רב מחמת  כהגן העגלה נסעה לא עגלתו עם לנסע  כשהחל

בו  למרח "סמאלע", הנקרא הסמאלע מכונה את  הסטונאי לו נתן ויש, יש  הסטונאי: לו ענה כהוגן, שתסע  כדי העגלה אופני את 

חברו  כשראה לקראתו, בעגלה הנוסע בחברו פגש הנסיעה באמצע כהגן. עגלתו עם הסוחר ונסע  האופנים החליקו ואכן ובשפע .

מהסמאלע  לי מרח וזה זה במקום הנמצא הסטונאי זה לו: ענה כך, כל המהירה נסיעתו לסבת  שאלו כך כל יפה ומחליק נוסע אותו

של  סטונאי הוא זה שסטונאי בחשבו הסטונאי אל ונסע  קם הרבה, חברו  חשב לא המהירה. לנסיעתי הסבה וזו העגלה צירי על

שמכרת  כמו מכונות  שמן ברצוני לו: ענה תדבר, מה על הסטונאי: לו אמר מכונות , שמן ובקשו הסטונאי אל נכנס מכונות . שמן

איך  וכשראיתי סחורה, תדיר אצלי קונה וחברך  בדים ממסחר היא פרנסתי הדבר: לך  אסביר הסטונאי: לו אמר הסוחר. לחברי

סמאלע, רק  ורוצה בא אתה אבל הסמאלע, את  לו ונתתי השגתי עגלתו, על שהעמסתי הסחורה לרב היטב מושכת לא שעגלתו

שאינו  מהם באחד אני כשרואה אחרי וכרוכים הדבוקים מאנשי אלו להלה: ואמר רבנו הפטיר סמאלע! של סוחר איני לך , דע 

בסחורה  הטעונה הקדושה שעגלתם (וכדי פרנסה, בברכת אני מברכם וכדומה, פרנסה חסרון מחמת כדבעי ה' את  לעבד יכול

ע"כ. סמאלע". של סוחר "איני פרנסה, רק  שמבקש אתה אבל היטב), תסע

הנפשות יג. כל ולהשיב ולהחיות  ולעורר לחזק הנעימים דבריו מתיקות  ועוצם בגודל לברכה, זכרונו אדמו"ר והנה שם, ז"ל

איזה  כשעשה וגם במופתים אסור היה זה מחמת  ובאמת  לגמרי. הבחירה מתבטלת היתה במופתים מותר גם היה אם הנפולות ,



לנפשך  חכמה דעה כח

לכל בגילוי משפיע שהיה הש "י בעבודת  וההתעוררות

אצלו) לרביז"ל המסתופפים שנוסעים העיקר  אלא ,[

בתשובה  לשוב הנשמה, תיקון  בשביל הוא

בזכות להש "י  שם ולהתחנן  הש"י, אל שלימה

וערבות ותפילת זכות בעדו  שיסייע רביז"ל

ולקבל  עניניו , בכל האמת בדרך להוליכו  רביז"ל

בליקו "מ שמבואר התיקונים אותאת ד סי' (קמא

חז"לח) דברי על כא), דף  לפרשת(סוטה 'הגיע

מכולם' ניצול הפרפראותãéדרכים בזה שמבאר ,

נעשים  שעתה זי "ע מטשערין  מהרה"ק  לחכמה

[ושימצא  הצדיק , לציון  בבואו  אלו תיקונים כל

אבדותיו  כל כדברי את הצדיק  אצל (שנמצאים

_________________________

אומר, הייתי דמסתפינא ולולא קפ"ז ). אות ב"שיחות-הר"ן", (כמובא הדבר שישתכח  יתברך  מהשם כך  אחר ביקש  מופת , דבר

מועטים  במקומות  [זולת  הקדושים מופתיו ספורי לבאר לבלי לברכה זכרונו מוהרנ"ת בלב יתברך  השם שנתן בעצמו שזה

קפ"ו; אות  ב"שיחות-הר"ן", שנים, שתי עד היקרות זמן מהרחבת העתידות הודעת כמו קלמוסו, מתחת  קצת שנשמט

שם  (כמובא תהילתו באלה לא כי מחמת וכו'], וכו' הנ "ל; באות שם תקס"ז, בשנת  לצלן, רחמנא החלישות , מהתגברות 

שיתן  לברכה, זכרונו אדמו"ר של הנ "ל תפילתו דברי שפעלו מחמת  הוא בעצמו זה שם), עין הר"ן, בשבחי וגם בהשיחות 

ככולם  רובם זה מחמת  נשתכחו כבר באמת  וכאשר לעיל, כנזכר מהלב שישתכחו כדי לעיל, כנזכר בלבו כן יתברך השם

ע"כ. וכו'".

ואפילה,יד. לילה באישון בדרך מהלך שהיה לאחד, משל כא), (סוטה לברכה זכרונם חכמינו שאמרו וזהו שם, רביז"ל ז"ל

רעות  המדות שכל ידוע , זה כי וכו'. מהלך דרך באיזה יודע ואינו ומלסטים, רעה ומחיה הפחתים ומן הקוצים מן ומתירא

'תאוות  מדומם', נמשכין ותולדותיהן 'עצבות חסידים, במשנת  כמובא מרות, מארבע  יסודות, מארבעה נמשכין ותולדותיהן

שרוצה  ומי ממדבר' נמשכין ותולדותיהן 'גאוה מחי' נמשכין ותולדותיהן בטלים 'דברים מצומח', נמשכין ותולדותיהן רעות

ויברר  יפרש חכם והתלמיד דברים ודוי היינו חכם, התלמיד לפני ויספר רעות , המדות כל לשבר צריך  הקודש , בדרך  לילך 

הם  ואלו הכל, נתתקן אלו בחינות  שלש ידי שעל לצדיקים, בהתקרבות בחינות  שלש ויש נשמתו שורש  לפי דרך  לו

וזאת  מוריך " את  רואות  עיניך "והיו ל), (ישעיהו שכתוב כמו הצדיק, את  כשרואה הראשונה, הבחינה בחינות, השלושה

הדור  צדיק כי רעות , ותאוות ותולדותיה, עצבות  היינו 'צומח', 'דומם' היסודות , משני הנמשכין רעות  המדות מבטלת הבחינה

וחלב  "דבש ד), השירים (שיר שכתוב כמו חלב, נקראת  והתורה תורתו, באור לישראל מיניק  שהוא שם על אם, נקרא

לקראת  גדול בזריזות  נתעורר הוא אמו את כשרואה ועצלות, בעצבות  הוא כשהתינוק בחוש , רואים אנו וזה לשונך ", תחת 

על  אף  לזה, גדולה תאוה לו שיש פי על אף  שלו, שטות  בדברי עוסק כשהתינוק בחוש, רואים אנו גם לשרשו, הינו אמו,

של  רעות המדות  שנתבטלין נמצא לאמו , עצמו את  ומושך כתפיו, אחר תאוותיו כל משליך  הוא אמו, את  כשרואה כן פי

שהוא  'ופחתים' 'צומח', בחינת  שהוא הקוצים', מן 'ומתירא וזהו הצדיק , פני הסתכלות  ידי על 'צומח', 'דומם' היסודות, שני

של  רעות  ממדות ניצול ידו ועל התורה באור  אביק  שהוא חכם, תלמיד זה אור, של אבוקה לו וכשנזדמן 'דומם', בחינת 

זה  ידי שעל חכם, לתלמיד שנותן הצדקה השניה, הבחינה הפחתים. ומן הקוצים מן ניצול ואז  'צומח', 'דומם' יסודות , שני

כי  ותולדותיהן וגאוה בטלים דברים שהן ולסטים', רעה 'חיה בחינת  שהן 'מדבר', 'חי' יסודות , שני של רעות  ממדות  ניצול

קדושין  סד: (נדרים עניות זהו האנשים", כל מתו "כי ד), (שמות  שכתוב כמו עניות , בא הרע , ולשון בטלים דברים ידי על

שלמים  'אם ע "ב), ז (גטין לברכה זכרונם חכמינו, שאמרו כמו נתעשר, צדקה ידי ועל עניות' - הרוח  לגסות  'סימן מט :)

ע  שעלה 'כיון וזהו, עניות. סימני לו מראין אין שוב אענך , לא ועניתיך  ועבר נגוזו וכן רבים מחיה וכן נצול השחר מוד

כשחר  יבקע אז וכו', וכסיתו ערם תראה "כי נ "ח ) (ישעיהו שכתוב כמו לצדקה, רמז - השחר' 'עמוד ומלסטים', רעה

הבחינה  ולסטים. רעה חיה בחינת שהם 'מדבר' 'חי' יסודות, שני של רעות ממדות  ניצול צדקה ידי על נמצא, אורך ",

נשמתו  שורש  לפי ישר בדרך אותו מדריך  חכם התלמיד זה ידי שעל חכם, תלמיד לפני דברים וידוי כשמתודה השלישית ,

דברים  וידוי בחינת  זה המיתה', ויום חכם תלמיד 'זה שם), (סוטה לברכה זכרונם חכמינו, ואמרו דרכים', לפרשת  'הגיע וזה

פרשת  נקרא וזה מתוודין' המומתין 'כל ע"ב), מג (סנהדרין לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו כמו וידוי, חכם', 'תלמיד לפני



מוהר"ן כט חיי

קפח  סי' קמא לקו"מ חלקיåè רביז"ל כל את היינו  (

ובתורה"ק  בעבודה"י  חלקו כל ואת  שלו  נר"נ

ממנו]. שנאבדו 

íðîàåנשמת בשורש הרוחני תיקון ידי  על

דממילא  באופן  עי"ז זוכה הרי האדם

[וכדברי הענינים, בכל לו  הנצרכות  הישועות  לכל

בלקו "מ ט)רביז "ל אות  יד  סי' התפילות(קמא שאף 

על  ולכוין להתפלל יש  וכו' עלינו  וברך רפאינו  של

ממילא  בשורש הפגם וכשיתוקן  הנשמה תיקון

ופרנסה  לרפואה ויזכה למטה גם ].æè יתוקן 

åðîî  äùòéù äëæðù äìéôúá  ì"æéáøì íéàá

íéøùë  íéùðà'  åðúàî  úåùòì  äöøù  äî

' åëå  úîàá

 íéàáå [àéבזכות להש"י שם להתפלל לרביז"ל

וערבות הבטחה ע"ע שלקח רביז"ל

בדרכים  ללכת לסייעם אליו  לבאים שיעזור  חזקה

גם  [ונוהגים טובים, הלא מהדרכים ולצאת הטובים

בזה  שהארכנו  וכמו עלינו שיתפלל מרביז "ל לבקש 

למעשה  להלכה נקט זי"ע שמוהרנ"ת במקו"א

עמנו שיתפלל מהצדיק  לבקש שמותר כהפוסקים

וכמו האמיתי תפילה הבעל הוא שהצדיק – ועלינו 

_________________________

אצל  שהיה פי על אף שהתוודה, קודם כי מכולם ניצול אזי נשמתו, שורש  לפי דרך לו מפריש  חכם התלמיד כי דרכים,

מות" דרכי ואחריתה איש  לפני ישר דרך  "יש  כי מהלך , הוא דרך  באיזהו יודע  אינו עדיין ממון, לו ונתן חכם, התלמיד

ניצול  אזי חכם, תלמיד לפני דברים וידוי היינו המיתה, ויום חכם תלמיד זה - דרכים לפרשת 'כשהגיע אבל י"ד), (משלי

עכל"ק . מכולם.

שצריך טו. מה כל לו ומראין מלמדין העולם, לאויר האדם שיוצא קודם כי אבדתו, על לחזר להצדיק  לנסוע  שצריך דע זל"ק,

ל  (נדה לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו מאתו, נשכח מיד העולם לאויר שיצא וכיון העולם, בזה ולהשיג ולעבוד לעשות 

(אבות  לברכה זכרונם כמאמרם אובד, השוכח  את לברכה, זכרונם רבותינו שקראו כמו אבידה, בחינת היא והשכחה ע "ב),

על  חוזר הצדיק כי הצדיק , אצל היא שלו והאבדה אבדתו, ולבקש  לחזור וצריך  וכו', לאבד' ומהיר לשמוע 'מהיר ה') פרק 

כל  של האבידות שמוצא עד אבידתם, גם שמוצא עד אחרים אבדות אחר ומבקש חוזר שמוצאה, ואחר שמוצאה, עד אבדתו

שידרשנו  עד האבידה לו משיב אינו הצדיק אך  אצלו, לקבלה ולשוב אבידתו, ולהכיר לבקש להחכם לבוא צריך  כן על העולם,

ע "ב). כז מציעא (בבא רמאי' אינו אם אחיך את שתדרוש  'עד לו" והשבתו אחיך  דרש "עד שכתוב כמו ושקרן, רמאי אינו אם

עכל"ק .

וחזאי,טז. אזלי בהדדי ורקיע ארעא דנשקי היכי לך  ואחוי תא טיעא, ההוא לי אמר חנה, בר בר רבה שאמר וזה שם, זל"ק

אמר הכא גנבי איכא אמרי, אשכחיתה ולא בעותא, דמצלינא בהדי דרקיעא בכותא ואנחתיה לסלתאי שקלית כוי כוי לי,דעביד

שם, היה גבוה מקום ורקיעא ארעא דנשקי היכא רשב"ם, לה, ומשכח  השתא, כי למחר עד נטר דהדר הוא דרקיע גלגלא

דכתיב, היא, העולם של אמצעיתו ישראל וארץ הוי, שנה ת"ק העולם מהלך  דהא העולם, סוף  הינו ולאו לזה זה יחד שנושקים

חוזר  גלגל בפסחים, כדאמרינן חוזר, - דהדר שלי לחם סל - סלתאי חנה, בר בר רבה של מקומו והינו הארץ, טבור על ישבי

שכתוב  כמו נשמה, בחינת -זה רקיעא גוף , בחינת  זה - ארעא בעצמיו, שלום בחינת זה - ורקיעא ארעא דנשקי קבועים ומזלות 

ידי  על שלום, ביניהם וכשיש  ע"ב) צא (סנהדרין הגוף  זה - הארץ" "ואל הנשמה, זה - מעל" השמים אל "יקרא נ), (תהלים

בכותא  ואנחתיה לסלתאי ושקלית בעליתה" לה פתיחן "וכוין ו) (דניאל בבחינת כנ "ל, תפלה, נעשה זה ידי על כוי עבידי זה

בשביל  רק הזה, עולם מעסקי עסק  בשום לעסק רצה שלא הינו ע"ב), עד (יומא בסלו' פת לו שיש  'מי כמו פרנסה, זה דרקיע

"רפאינו" כגון הגוף , לצורך  שהם בתפלה המפרשים תפלות אלו אפילו נשמתו, לקשר בשביל אלא היו לא תפלותיו כל גם נשמתו

לפרנסת  מכוין שהיה נשמתו, בשביל אלא גופו, בשביל חנה בר בר רבה של כונתו היה לא הגוף, צרכי ושאר עלינו" ו"ברך 

לצורך  הכל בתפלה, ואנחה הגוף , לצורך שהוא לתפלה ששקל דרקיע בכותא ואנחתיה לסלתאי ושקלית  ולרפואתה נשמתו

עכל"ק . וכו'. בגשמיות  גם נתקן ברוחניות , שם כשנתקן ממילא כי נשמתו,



לנפשך  חכמה דעה ל

הראב"נ בזה יז)שמבאר  י, שהעתקנו(ביאוה"ל

רצונוæé שם  בנו  שיקויים ושנזכה בכ "ז], ואכמ"ל ,

באמת כשרים אנשים אותנו  לעשות שרצה ,çéהק '

כן  שאמר וכמו  ממש ', 'כמוני  גדולים, וצדיקים

גדולותèéבעצמו מדריגות  על לבקש הכוונה ואין ,

האוהב  מש "כ בזה שידוע כמו אליו  שייכים שלא

זי"ע מאפטא ויקרא)ישראל פר' שהמבקש (ליקוטים

יוצא ערכו  לפי  שאינם גדולות ,ëמדעתומדריגות 

_________________________

החמישי)יז. בעיקר חלק פרק (פיה"מ ברמב"ם המבואר אודות על בזה לכתוב דעתי עניות לפי נראה אורחא ואגב שם, וזל"ק

מקראות  מכמה ולתמוה להתפלא ויש  ושלום, חס  זרה ועבודה אמצעי כעין הוא כי בעדו ויתפלל שיבקש  אדם משום לבקש שאסור

נראה  ולזאת  בעדם, ויתפללו שיבקשו הנביא ומשמואל ע "ה רבינו ממשה ישראל נפשות  שבקשו בהם שמבואר חז "ל ומאמרי

אין  אם אבל ח "ו, לאמצעי מאתו שמבקש מי את  בזה לעשות כשמתכוון הוא הנ"ל האיסור אודות על חז"ל דברי שכל מבואר

בציבור, תפילה של הענין זולת  שוםכוונתו בזה  אין ובפרט, בכלל צרותיהם על יחד ולהתפלל לבקש לזה  זה  שמעוררים 
לבקש  אליו הנלוים  לנפשות שיבקש מוכרח בעצמו והחכם הצדיק וגם חברו, בצרת להשתתף מחוייב אחד  כל כי איסור ,
ישראל  נפשות כל כי הקדושים  בדבריו אחר במקום בזה ביארתי כאשר  התפילה, השלמת כל בלבד  שאצלו "פ אע בעדו,
לבל  ומוזהרים נצטוו ישראל שנפשות "ל הנ לפי תבין זה בכל אבל וכו'. כנודע בטן מני העמוסים השכינה  חלקי נחשבים

בינ  ואמצעי שיתוף שום  המעלה יעשו מצד  זולת וכו', אמצעי שום  ביניהם נמצא לא  באמת אשר  על יתברך, ה ' ובין ם
מאד  מוכרחים  "ל הנ הצדיק נפש עם ובפרט כנודע. שוים  אדם בני שני אין כי חברו, על אחד  כל ביניהם שנמצא  והיתרון

"ק. עכל שבהם. והחכם  הצדיק נפש ובפרטות הציבור  בכללות בתפילותיהם  להתחבר

הוא יח. שכבר הסתלקותו, מענין שלו אנשים עם מספר היה האחרון השנה ראש  קדם באומין בזה"ל, ריח ) (אות  חיי"מ  עיי'

יודע  שאינו ואמר, העולם. מן נסתלק שכבר בעיניו נחשב הוא החולאת, עליו שבא מעת כי הסתלקותו, אחר שנים שלש  אצלו

אותנו. יעזוב מי ועל נעשה, מה כי מאד, מתאנחים והיו עמו אנשיו סיפרו אז וכו'. אלו שנים שלש כל בנס  חי הוא זכות באיזה

השם  כי תהיו, וטובים צדיקים אפלו אלא בלבד, כשרים ולא כשרים, אנשים תהיו אז ביחד, עצמכם תחזיקו אתם רק  והשיב,

השם  בעזרת בודאי כרצוני ואגמר גמרתי יתברך  השם בעזרת  כי מכבר, רציתי כאשר כרצוני שיהיה בודאי, לי יעזר יתברך

כשר  איש  יהיה בודאי שלומנו, מאנשי לאחד ויתחבר שיגע מי שכל ואמר, פירן. אויס וועל אין גיפירט  אויס האב איך - יתברך

ע"כ. רוצה. שאני כמו גמור צדיק אפילו אלא בלבד כשר איש ולא באמת ,

יכול יט. זה ידי ועל וכו', ועבודות  ביגיעות רק תלוי שהעקר פעמים, כמה הקדוש  מפיו ושמעתי בזה"ל, רלא) (אות חיי"מ עיי'

ואמר, וכו', גדולות  למדרגות  לבוא אדם "כ.כל ע ממש. כמוני ," יוד "גיטער שקורין כשר, איש לעשות יכול אני

כאן כ . ז"ל רש "י שבא דע  כו'. לשון קריאה קדמה וצווים דברות  ולכל קריאות לכל רש"י ופי' וגו' משה אל ויקרא שם, זל"ק 

הרוצה  האדם צריך  כן כמו קריאה, שקדמו עד השכינה עם לדבר נגש  היה לא שמשה כמו והיינו בתורה, גדול כלל ללמדנו

העבדות  כי המדריגה. אותו לו וליתן השמים מן קריאה שיקדימו הוא צריך מדריגה בכל למדריגה ממדריגה ה' אל לעלות

על  השמים מן אותו וכופין לו שקוראין עד מדריגה שום באמת רוצה ואינו השי"ת את  שעובד מי דוקא הוא לשי"ת האמיתית 

העולם. צורך  הוא כי נמצא זה ומאין שחורה  מרה בעלי או "ו ח משוגעים  שנעשו החסידים  מן רבים ראינו בעינינו והנה 
באב  בתשעה  התורה לימוד  "ל חז אסרו זו ולסיבה הלב, את משמחת עוד התורה  אדרבה "ו ח התורה מן אם  הזה, הדבר 

הםול  ההם האנשים כי הוא  הענין אבל ט). יט, (תהלים לב משמחי ישרים  ה' פקודי הלא  המצות מן אם ל). (תענית אבל
בלי  להם  שייך שאין דבר  ותופסים בהדרגה "ת השי את עובדים אינם כי מעיניהם נעלמה והסולם ה' אל לעלות הרוצים 
נאמר  "ז  וע מדריגה, בעל להיות כדי הוא  "ת להשי שלהם  עבדות שעיקר  אנשים יש וגם  השמים. מן ורשות קריאה  שום
רואין  שאנו כמו עליו, ערותך תגלה כי ומדריגה . מעלה בעל להיות כדי היינו מזבחי, על במעלות תעלה  לא כג) כ, (שמות
שום באמת רוצים ואינם "ת להשי מרוצים  עבדים שהם השלמים  האנשים  דרך כן ולא שחורה. מרה בעלי נעשו "ו שח
בזה. האדם ויזהר העולם  לצורך השמים  מן כפייה "י ע הוא  הכל גדולות מדריגות להם  שיש רואים  שאנו ומה מדריגה .

"ק. עכל בידם. עלתה ולא "י כרשב עשו הרבה כי ה ' אל לעלות יהרסו ואל
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הספה"ק  בזה כמש"כ  פר'אלא ושמש מאור (עי'

הי"ד ) להגרא"ו מאמרים ובקובץ דבריתרומה, לבאר

ה"ב)הרמב"ם תשובה מהל ' לו(פ"ה ראוי אחד  שכל

אחד  שכל דהיינו  ע"ה רבינו  כמשה צדיק  להיות 

הוא, כוחותיו לפי  רבינו כמשה שלימות  להשיג יכול

שכמו הכוונה ממש' 'כמוני  הרי  בעניננו וה"נ

כל  הרי  השלימות בתכלית  עצמו השלים שהצדיק 

של  ומצבו מדרגתו לפי עצמו להשלים צריך  אחד

לפי עכשיו של במקומו לשלימות  שיגיע עכשיו,

למדרגה  משמים אותו  יעלו לזה ומשיזכה ערכו ,

יותר)נוספת  גבוה לעולם ועליה נפש  תוספת  (בבחי'

וכך  זו , במדרגה עצמו להשלים ג"כ יצטרך  ושם

דרגה  ובכל למדריגה, ממדריגה תמיד  יתעלה

זו. במדרגה עצמו ישלים

,øôéñå àì úçà íòôå ,ãçà òåáù éðò äéäù

 äãùá êìäå ,áøòá ìåëàì  äî  åì  äéä

,ïôéåøâ íò úçà  òìééùèàô àöîå åëøãë

 äæù , åéôî  òîùðä éôëå ,ìùáì åúéáì àéáäå

 ìò áø ììù àöåîë  åéðéòá ø÷é  äéä øáãä

 êøáúé íùäå ,êøáúé  íùäá ïåçèá åì  äéäù

åéôî  éúòîù éë , äãùá äñðøô  åì ïéîæä

åìéôàù ,ïåçèáî  òãåé àåäù ,øîàù ùåã÷ä

 ïåçèá  åì äéä ,ùîî  äãùá áùåé äéä íà

 äæ êà ,åúñðøô  åì ïéîæéù êøáúé íùäá

 éúéîàä ÷éãöäù  åðéä , øúåé ãáëå äù÷ øáãä

 äù÷ äæ ,ãéî  øæôé àìå  åìöà úåòîä ÷éæçé

ùåìù åì  åéäù , éðôì øôéñå .' åëå øúåé ãáëå

åúåàî ìëåà  äéäå ,åìù ïãð íéîåãà úåàî

,ì"ðä  åéìò  øáò êë  øçàå , åìëù ãò úåòîä

 áùç àì äìéçúá ìáà ,ì"ðë 'åëå  éðò  äéäù

' åëå ì"ðä êñäî ìëàå  åúãåáòá ÷ñò  ÷ø ,ììë

:ì"ðë

å÷ úëùîä 'éçáá ' äì éååé÷äå äìéôúä ïéðò

ììçäå íåöîöä  êåúì ñ"àåàä

 úîàáå [ áéהרי הענינים ובשורש בפנימיות

עבודה  היא עבודה"י  כל פנימיות

הש"י, אל הקיווי התפילה, דרך שהיא אחת 

ולזכות לעלות  שזוכה עד  ית ', בו  והאמונה והבטחון

אפס  שהכל בנפשו  בבירור שיודע הגמור לביטול

הע"ח  בריש כמבואר  והיינו ית"ש, ממנו והכל

שם  שיהא הצמצום בחי' הש"י עשה שבתחילה

ענין  זהו ובעבודה"י  העולמות , כל לעמידת המקום

ה  שמכיר – נמצא התפילה שהוא בחסרונו  אדם

להש "י ומתפלל הפנוי והחלל הצמצום במקום

להשלים  ית"ש אורו  של הקו את  עליו שימשיך

הע"ח  דברי  בהמשך  וכמבואר החלל, ולמלאות 

ובעבודה"י אוא"ס, קו  החלל לתוך  המשיך  שהש "י 

עצמו על להמשיך  צריך  התפילה שע"י הכוונה

להש"י וקיווי הרמח"להתקוה בזה שמבאר (כמו

הקיווי  ).àëבמאמר

_________________________

לשפעת כא . מצפים התחתונים שכל בתקוה הבריאה ראשית  קויתי, לישועתך  הקיווי', בענין ב'דרוש  הק ' מלשונו קצת נעתיק 

בו  שיכנוס לצפות  אם כי עשוי הצמצום אין תקוה אלא ראשית  אין אלקים ברא בראשית כתיב שיר או תפלה ידי על עליונים

בטחונות  שאר וכל בהשגחה שבוטחים אמת של הבטחון שהוא אמת תקות וכו'. ותשוקה, קיווי לשון קו וזה ב"ה, א"ס  קו

אל  איש לא קווי, יבושו לא אשר ה' אני כי וידעת  שנאמר אמת, בטחון הוא בה' ובטחון שקר, של בטחונות  הם בהשתדלות 

קויתי  לישועתך  וזה אפשר, אי זה לעד, תאבד עניים תקות  הבא, לעולם הוא הזה בעולם אינו ואם לו, חכה יתמהמה ואם ויכזב,

ידי  על לא אמצעי בלי עולה תפלתו המקוה וכל כינוי שום ולא התקוה, שתהיה צריך הכל ראשית שהוא יקו"ק השם לזה ה',

סוד  הוא הקיווי ממש, ה' עד ועולה ונוקב הבוקע קו הוא כי שליח , ידי על לא לנוכח  שמדבר כמו דייקא, לישועתך אלא מלאך

השם  שיהיה בזמן יקו"ק קוים, לעשות קויתי, לישועתך  וזה צד מכל סתום דבר הוא העיגול משא"כ המשפט  קו ההתפשטות 

כי  מצטער אינו מקוה אבל תרופה, לו שאין וחושב ואנחה ביגון הוא תמיד המצטער כי צער בלי בשמחה תמיד המקוה שלם.

על  ונענש מהשם רחוק  ונשאר מת מיד מקוה שאינו ומי אותו מחיה התקוה נמצא מחכה, יתמהמה אם ואפילו תמיד, מקוה הוא



לנפשך  חכמה דעה לב 

 ïåçèáå äðåîà –––– íéðåéìòä úåöåöéðä 'á

' éàå [âé מהרש "שáë קדושים ניצוצות  ב' שיש 

הבריאה, שרשי שהם וגבוהים עליונים

מש "כ  לפי  שהכוונה שלום הדברי  נכדו  בזה ומבאר 

קו החלל לתוך  המשיך  שהש"י בע"ח האריז"ל

הוא  שצינור הלומדים סוברים [ובפשטות  וצינור 

הדברי אך  האוא"ס , קו מאיר שבתוכו  כלי בחי '

[כדאי ' 'ניצוץ' מלשון ש'צינור ' בזה מבאר  שלום

ע"א)בחז"ל כג דף  של (חגיגה רוק  לניצוץ שקוראים

יש  הקו  שבתוך והיינו  'צינורא'], בלשון הארץ עם

צינור ]. שנקראים הק ' הניצוצות  ב' אלו

 åðøàéáå,דהאריז "ל הילולא ביום במאמר  בזה

ניצוצות הב' אלו  שבעבודה"י

השרשיים, ובטחון אמונה בבחי ' העליונים

להש "י הקיווי עבודת  ע"י הרי  למעלה ומלמטה

שהוא  בהש "י  הבטחון שהוא הב' לניצוץ נזכה

בהש "י השרשית האמונה שהוא הא', דניצוץ הפרי 

והבטחון' 'האמונה ספרו בריש ברמב"ן (וכדאי'

האילן  כמו האמונה 'כי - האמונה פרי שהבטחון

הפרי') כמו העליונים והבטחון הק' העבודות ששני ,

האמונה  את בנפשו  להשריש  עובד  שהאדם האלו 

בהש "י  ורעה והבטחון ארץ שכן טוב ועשה בה' ('בטח

הקדושים אמונה') הניצוצות  ב' בבחי ' זה הרי ,

עבודת ומתוך האוא"ס , קו  שבתוך העליונים

לזכות האדם זוכה בהש "י  והבטחון האמונה

מלבדו, עוד ואין זולתו , שאפס  הברורה להכרה

ראש  של העליונה בבחי' וזה ית"ש, ממנו והכל

הק' העבודות אלו  ובכל 'אפס', הנקרא הא' הניצוץ

בתוך  ית "ש  אורו  את שוב ולגלות להמשיך זוכה

אוא"ס  גילוי בחי ' עצמו על וממשיך  הפנוי , החלל

הגילויים כל את  ממנו)הכולל כל (התחתונים שזה

שאנו הקב"ה שנתאווה היא שהתכלית התכלית,

שע"י שנזכה בתחתונים, דירה ית ' לו נעשה

לתוך  ית "ש  הא"ס אורו את  הש"י יחזיר עבודתינו 

הצמצום. קודם שהיה כפי  הפנוי  החלל

_________________________

לו  שיש אע "פ המקוה ה'. קויתי לישועתך  דייקא ה' לי אור ה' בחשך  אשב כי גם בו נאמר מקוה שהוא ומי לה' מקוה שאינו

טובים  ממעשים דל שהוא ומי תקוה לדל יש  כי וזה קוי יבשו לא אשר ה' אני כי וידעת  שנאמר יבוש לא טובים מעשים מעט

מגודל התיקון סוף וזה פשעים כל ומעביר עליו מתגלה השם כי תקוה לו באמונה יש ובוטחים הגלות באורך ישראל כל תקות 

אחת  על והעמידה חבקוק בא בו שבוטחים המלך כבוד זהו כי קויתי לישועתך  וזה הארץ עון את ומשתי התקוה וסוף  שיגאלו

מלאכים  וכמה עליו מאיר יקו"ק אבר, יעלו כח  יחליפו ה' וקווי שנאמר ממנו יוצא בגהינום נכנס אפילו המקוה תקוה אמונה

במדריגה  הוא כי ממש, ישראל מקוה טהרתו היא ותקותו למעלה עמו ומסתלקים כנשרים אבר וזה המקוה אותו מעלים עליונים

שובה  ונאמר לו יכלה לא והס"א מקורו, אל שב ממש  שהוא התשובה סוד וזהו תפעל, מה חטאת  אם פגם בו עושה שאין עליונה

יחל  וזה ה' קויתי לישועתך וזה הכבוד כסא תחת לעלות וסדק  נקב ועושה תקותו בקו בוקע  ממש  הוא המקוה כן ה', עד ישראל

מותו  לאחר כן לה', בחייו שקיוה וכמו מעכב פגם ואין חסד, מתגלה יקו"ק שמתגלה במקום החסד, ה' עם כי ה', אל ישראל

אקוה  לישועתך  אומר אינו קויתי, לישועתך  וזה ברגע ומסתלק בו ונקשר ה' עד בתקותו מתחזק הוא הדינים כנגדו כשמתגברים

עכל"ק . וכו'. הקוים יבושו לא המות  אחר כן בחיי קויתי אלא

נברא כב. אחד ניצוץ בכח נתלבש  הניצוץ וזה אלהות , בחי' שהוא א' ניצוץ ונתפשט נמשך  סוף  האין מן 'כי וז "ל, יא) דף (נה"ש 

אפשר  שאי גדול ודקות  בהעלם הי"ס  כל שורשי בה יש יחידה וזו יחידה, נק' והיא מאד מאד דקה נשמה והוא הארתו עוצם מכח

מעל  אלהים ויעל אתם. אלהים אמרתי אני אלהיכם לה' אתם בנים נאמר הנז' הניצוץ ועל ממנו דקות  יותר לנאצלים להיות 

במ "א  אצלינו כמבואר לדרגא מדרגא לה לאשלפא דבעי דכולא, נשמתא דחיי, נשמתא והיא המרכבה הם הם האבות  אברהם.

בו  שאין הא"ס  שהוא המוחלט האפס  זולתי עוד, אין מהתוהו למעלה אשר ובוהו תהו הנק ' הם האלו בחינות  וב' ע "ש. בהקדמה

ובו  הכולל דהוי"ה היו"ד קוץ והם שבכתר ואריך עתיק בחי' הנק ' והם הכולל כתר בחי' נק ' אלו נצוצות  וב' המחשבה תפיסת

עכל"ק . דהוי"ה. אותיות הארבע  כל שורש 



מוהר"ן לג חיי

íé÷éãöä úëùîä 'éçáá  íéúôåî  íéùåò åéäù

íéðåúçúá  úå÷ìà éåìéâ

úîàáå [ãé שהיה הצדיקים דרך ג"כ  מובן  עפ"ז 

לעסוק  השמים מן  תפקידם

תפילותיהם  ע"י  לבנ"י , וברכות ישועות  בהמשכת 

ישועות המשכת של זה שעניין מהש "י , ובקשתם

הכוונה  תכלית  בבחי' ג"כ הוא למטה לעוה"ז לבנ"י 

התניא וכמש "כ פ"ה)העליונה, שאותות(שעהיוה"א

אלקות גילוי  הם הרי שבתורה ומופתים

הכוונה  ותכלית  הבריאה תכלית  שהוא בתחתונים,

למטה  ית "ש  אלקותו  גילוי  ולגלות  להוריד  העליונה

ימשיכו שצדיקים הש"י רוצה וע"כ בתחתונים,

אלו שכל וכו' ומזוני חיי  בבני ישראל לבני  ישועות 

אלקות גילוי זה ממשיכים שצדיקים הישועות 

הבריאה. תכלית שהוא בתחתונים

äãé ìòù ––––  úååöîä ìë ìò  äìéôúä úìòî

 øùá éðéòì éåìéâá æ"äåòá äèîì ñ"àåà êùîð

ïëå [åèבמקו "א התניא ע"א)כותב קנה דף (קו"א

המצוות, כל מעל התפילה מעלת  שזו

בעין  בפועל וניכר  נראה אין למשל שבתפילין 

בהם  שקיימו  ע"י  והעור הקלף  שנשתנה איך הגשמי

עליון  אור  המצוה ע"י  נמשכה שודאי שאף המצוה,

והעור  הקלף  ועל האדם על למטה גדולה וקדושה

אך  הגשמית, לעין  בפועל נראה הדבר אין  מ"מ וכו '

שמתפלל  איך יהודי כל רואה התפילה במצות

בפועל  למטה אלקות  גילוי  תפילתו  ע"י וממשיך 

רפואה  ונמשכת בגילוי הפרנסה אליו שנמשכת

אלקות גילוי זה והרי התפילה, ע"י  וכו ' להחולי

שהש "י המצוות , משאר  יותר  בתחתונים, בפועל

אורו ומאיר תפילותינו  ע"י  למטה אלינו מתגלה

החסרונות שהם הצמצומים בתוך  עלינו  ית"ש

ית"ש  אורו המשכת  ע"י החסרונות  את  ומתקן 

שפעל  ביותר  הקטנה ואפי' ישועה כל וע"כ  לתוכם,

מצות שקיים מלבד  הרי  תפילתו , ע"י אדם

תכלית שהוא עצום לדבר  זכה הרי  התפילה,

בתחתונים, דירה ית ' לו  לעשות  העליונה הכוונה

בתוך  ית' אורו  את עבודתינו ע"י להמשיך היינו 

האדם  שהתפלל התפילה [וללא והצמצום החלל

רחמי מחמת  והישועה השפע עליו שנמשך אלא

שהיה  הכוונה תכלית בזה אין  הרי  וחסדיו , הש"י

לעוה"ז  ית ' אורו  המשכת של זה שענין ית "ש  רצונו 

דיי ובעבודתינו ידינו  על דייקא קא].יהא

 úåòåùé  ìò  óà  ä"øá  ììôúäì øùôà êéà êøãä

 ïéçååöã âåøè÷ì  ìåôéì éìá úåéîùâá  úåéèøô

 áä áä ïéáìëë

æ" ôòå [æè הבעש"ט תלמידי כמה מש "כ מובן

ראש  בימי  להתפלל שעודדו  הק '

ומזוני חיי  בני גשמיות עניני  על אף שאף âë השנה ,

שהזוה"ק ע"א)שידוע כב דף ו תיקון הזהיר (תיקו"ז

הב  הב הב ככלבין  שצווחין קטרוג בזה שנגרם ע"ז

צדיקים יש שע"כ וכו', חיי  ועוד )לנו  (כהגר"א

הדין  יום שהוא שבר "ה עם שהזהירו בו (שמדקדקין

יותר) רק האדם אלא כלל, עצמו  צרכי על יתפלל לא

העולמות. בכל שיתגלה ית "ש  כבודו על

êàשפנימיות לימדו  הק ' הבעש"ט תלמידי כנ"ל

כבודו גילוי  ג"כ היא יהודי כל של ישועה כל

_________________________

עינינוכג. אור הקדוש  רבינו בשם כתבנו כבר כתב, ז ) אות רצון ימי מאמר (מונקאטש יששכר שער "ע בספר זי הבעש"ט
הפרנסה  על להתפלל מותר הזה בזמן מ "מ מזוני, לנו הב חיי לנו הב ככלבים צווחין זוה "ק בתיקוני שכתוב דאף שאמר 
בימים הפרנסה על מתפלל שאינו מי על שהקפיד  "ע זי מקאריץ "פ מהר הקדוש בשם כתבו וכן גבוה , צורך שהיא כיון

בצוק  ובפרט האלו,
היא  הפרנסה הזה בזמן כי השנה) לראש  (בדרושיו זי"ע  הבעש"ט הקדוש לרבינו טוב שם כתר בספר נמצא וכן בעוה"ר. העתים

ירחם. הש"י בהם, למיקם יכיל מאן בתראה דגלות  דעניותא שנין שבעין ב) י, (בהקדמה זוה"ק  בתיקוני מרומז וכבר גבוה, צורך 

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה לד

א"א  ואמנם מהתניא, וכנ"ל בעולם, ית ' ואורו

האדם  נופל שאז הישועות  על בעיקר להתפלל

יכול  ואין העיקר  מעצמו  שעושה לשמה שלא לבחי '

זו שבישועה התכלית  על כזה באופן  לכוין 

למטה ית ' אורו יומשך  עליה זה שמתפלל (שענין

האוא"ס  להמשיך  וברצונו האדם, כוונת  לפי הרבה תלוי

תפילתו.למטה) על קטרוג ח"ו  נהיה ובזה ,

ë"òå להתפלל שיש הק' הבעש "ט תלמידי לימדו

כל  על לבדך  ה' אתה 'ותמלוך על בעיקר 

החזקה  התשוקה בנפשו  לעורר  וכו'' מעשיך

העולמות בכל ית "ש  כבודו כבר שיתגלה והרצון 

שעל  התכליתים, תכלית שזו  מזה, גדול דבר  שאין

שרצה  הכוונה תכלית ותושלם הכל, יתוקן  זה ידי 

אצלו שמתחזק ואחרי העולם, בבריאת השי"ת 

בכל  ית ' כבודו לגילוי  והתשוקה הרצון  גודל

על  בפרטיות  ג"כ  ולהתפלל להוסיף  יכול העולמות ,

כל  הלא שבאמת  לו , הנצרכות פרטיות  ישועות 

עולם בבחינת הוא אף פרטי העלמה)חסרון (מלשון

ויכווין  זה, במקום ית "ש  אורו  מגילוי חסרון  בו שיש

גם  הזה הפרטי  בעולמו  ית ' אורו שיתגלה ויבקש 

כי כן  שלם בלב זאת לבקש אדם לכל  יותר קרוב (שזה

להשלים  בעולם והמיוחדת הפרטית עבודתו באמת  זו

החסרון) זה בקשתומקום כן  גם נכללת זה ידי ועל ,

של  הכללית  הכוונה בתוך הפרטית  לישועתו 

גילוי על הבקשה שהיא העליונה הכוונה תכלית

לפעול  יזכה זה ידי  ועל העולמות, בכל ית' כבודו

בקשתו ובקשתו בקל עצמו שהתאים לרצון (כיון

וברוחניותהש"י) בגשמיות  הישועות כל לקבל

אכי "ר .


