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 ãåñá ' ÷ä äðéëùá úå÷áãì  åëæ  äøùå  íäøáà

 ï"á  íù

' äå'בגימ עולה בכל פירש "י  בכל אברהם את ברך

להשיאו צריך  היה בן לו שהיה ומאחר  בן ,

ב"ן  לשם זכה אבינו דאברהם והיינו  ע"כ . אשה,

הק' השכינה נקברה àשהוא אמנו  שרה כן  וכמו ,

האריז"ל  כמ"ש ב"ן שם שה"ס המכפלה ,áבמערת 

היה  ע"ה אבינו ליצחק  וזכו ב"ן  לשם שזכו ומאחר 

בענין  מאריכה התורה ואח"כ אשה. להשיאו  צריך

גדולה  באריכות אבינו  ליצחק השידוך מציאת

של  בשידוך כן היה שלא מה בפרטות, בפרטי 

ושרה. אברהם

 àúúî àåä úåììëá  úåâøãîä úééìò øãñ

ìë  úåèøôá ïéçåîä  úëùîä øãñå àìéòì

 àúúì àìéòî àåä  óåöøô

äðäå דבר שיש העליונים בעולמות מצאנו

בכללות דהנה המדרגות , בעליית  והיפוכו 

למעלה, ממטה הוא למדרגה ממדרגה העליה

פרצוף  שהוא דישסו"ת  מוחין זו"ן מקבלים דתחילה

עילאין  דאו "א המוחין  ומקבלים עולים ושוב הבינה,

שהוא  דא"א המוחין ואח"כ  החכמה, פרצוף שהוא

סדר  פרטית מדרגה בכל ואמנם הכתר. פרצוף 

חב"ד  בסדר למטה, ממעלה הוא המוחין  המשכת 

וכמו דת"י , בג"ה חח"ן בסדר או  נה"י , חג"ת 

_________________________

הנה א. המכפלה, מערת וז "ל: שרה חיי פרשת להאריז"ל לקו "ת ועי' שמה. ובכל אבינו לאברהם היתה בת  ע "ב ט "ז  ב"ב בגמ '

כי  והענין המכפלה. שדה מערת  כתיב ופ"א המכפלה שדה כתיב אחרת ופעם המכפלה מערת כתיב אחת  פעם למה בזוהר הקשו

אות  כי כפול, הוא כי המכפלה נקרא זה שם ולזה השורש, כמו הוא המילוי כי יחד, הויו"ת  ב' הוא כי דההי"ן, ב"ן בשם זה כל

לאברהם  היתה בת סוד הוא כי בה, אברהם נקבר ולכן בכ"ל גי' עולה זה שם אמנם ה"ה, ו"ו ה"ה וכן י', ג"כ הוא ו"ד מילואו י'

עכ"ל. וכו', כנודע כל מכל בכל סוד הם גם כי בה נקברו ויעקב יצחק וגם שמה, ובכל

כפולה ב. הוי"ה והיא ממש, יחד הויות  ב' הוא במלכות אשר ההי"ן דמילוי ב"ן של שם כי דע  וז"ל: פ "ג י"ח  שער ע "ח עי'

והנה  ממש . כפולה הוי"ה אותיות  הם השאר וכל הפשוט , אות כחשבון י' גי' יו"ד דמילוי ו"ד כי כנודע המכפלה, מערת  ונקראת 

אשר  בנוק' הז "א מתחברים וכאשר עצמה, הנוק' בחי' הוא הב' והוי"ה ז"א בחי' אחת  הוי"ה כי הוא, עניינם אלו הויו"ת ב' ענין

שהוא  ב"ן שם בה נעשית  ואז בנוקבא, הויו"ת ב' נעשין ואז  אליה, שלו הוי"ה הארת נותן הז "א אז הנה בנוק', ז "א מאיר אז 

עכ"ל. זו, הקדמה וזכור הויו"ת , ב' בחי'



לנפשך  חכמה דעה ד

המוחין  המשכת  שמתחילים העמידה בתפלת 

א  ואח"כ חכמה, מח שהוא אברהם יצחק באלקי  לקי 

מח  שהוא יעקב אלקי ואח"כ בינה, מח שהוא

ובנה"י. בחג"ת המוחין  מתפשטים ושוב הדעת,

äðäå ואימא אבא כנגד  הם ושרה אברהם בחי'

שהוא  דכללות , דאבא מוחין  בחי ' עילאין 

ויצחק  עלמין , כל סובב ובחי' במציאות  ביטול בחי '

דאימא  מוחין בחי ' ישסו "ת כנגד  הם ורבקה

דהיינו דאימא וו"ק דאבא ו"ק בחי ' שהוא דכללות

התבוננות בחי' ואימא, שבאבא המדות בחי '

המדרגה  והוא עלמין . כל ממלא ובחי' היש , וביטול

נגמרים  שאז  חי  כל בנשמת  שחרית שבת של

הנמשך  דישסו "ת דצלם המ' בסוד דישסו"ת  המוחין

של  תבות ראשי  בו נרמז ולכן נשמת , באמירת 

אברהם  בחי' משא"כ האריז"ל. כמ"ש  ורבקה יצחק 

הנמשכים  עילאין  דאו"א המוחין כנגד הם ושרה

והוא  דשבת , ומוסף  דשחרית ועמידה בקר"ש  אח"כ

למעלה. ממטה המדרגות עליית  סדר

 ÷çöé é÷ìà ,ò"ë ááåñã  úå÷áã -  íäøáà é÷ìà

 ááåñ ãåçé á÷òé é÷ìàå , ò" ë àìîîã úå÷áã -

íöò úå÷áã 'éçáá àìîîå

 íðîàå נמשכים בפרטות  המוחין  המשכת בסדר 

הדבקות כי למטה, ממעלה המוחין 

ימין  קו  בתחילה הוא ומדרגה מדרגה בכל הפרטי 

קו ואח"כ בינה בחי' שמאל קו ואח"כ  חכמה בחי '

אלקי אומרים בתחילה ולכן  דעת, בחי' אמצעי 

כל  סובב בחי ' עלמין  כל סובב בחי' שהוא אברהם

המוחין  מתפשטים ואח"כ  במציאות , וביטול עלמין 

עלמין  כל ממלא בחי' שהוא יצחק אלקי  בבחי ' יותר 

לבחי ' המוחין  מתפשטים ואח"כ  היש, ביטול ובחי'

דממלא  החיבור בחי ' הדעת שהוא יעקב אלקי

היו הדורות  השתלשלות בסדר ולכן  וסובב.

עילאין  או"א כנגד שהם ושרה אברהם בתחילה

בתחילה  כי  עלמין, כל סובב של המדרגה שהוא

שאין  במציאות ביטול של לעבודה להכנס  צריך

המדרגה  נמשך ואח"כ  כלל, בעולם מציאות שום

שהוא  ישסו"ת  כנגד שהם ורבקה יצחק  של

הכסא  על היושב באדם התבוננות  של המדרגה

העולמות המדרגות  פרטי  בכל התבוננות שהוא

יש  ולכן  עלמין. כל דממלא הפרטי  הדבקות  בבחי '

רבקה, של השידוך מציאות בכל פרטים הרבה

בכל  פרטות בפרטי ההתבוננות  ריבוי  שהוא

אבינו יעקב של למדרגה מגיעים ואח"כ  המדרגות.

והוא  לסובב, ממלא בין המחבר  האמצעי קו  שהוא

עלמין  כל שהממלא באופן עצם דבקות בבחי '

עלמין . כל הסובב את יותר מגלה

 éãé ìòã ÷çöé  çëá á÷òéã  úå÷áãä  úåâøãî

 ááåñä  úàù øúéá  äìâúî  ò" ë àìîî 'éçá

 çéùî  äùî àåä á÷òé úâøãî úåîìùå  ò" ë

äãéçé  äéç õ÷ ãåñá

 äðäå הענ שסוף אבינואף  יעקב באמת הוא ין 

דקו היחוד  בסוד  שבאבות  השלמות  שהוא

הוא  וישראל יעקב של השלמות כל אך  האמצעי ,

של  הפרטים כל מגלה שהוא אבינו  יצחק בכח

דממלא  להיחוד מגיעים ולבסוף עלמין , כל ממלא

של  המדרגה ושלמות  יעקב. בחי' שהוא וסובב

מלבר  יעקב בסוד ע"ה, רבינו  משה בחי' הוא יעקב

תפארת בסוד  שהם מלגאו  יעקב)ומשה ודעת(בחי'

התפארת  פנימיות  משה)שהוא הוא (בחי' ומשה .

של  האור  עם בשלמות שישתמש המשיח מלך

אותיות שהוא י 'חידה ח'יה ק 'ץ' בסוד  אבינו  יצחק 

איך â יצח"ק  ממלא של הפרטים כל בחי ' והוא ,

המדרגה  שאת  ביתר  ויגלו  בסובב לעתיד שיוכללו 

_________________________

ח"י ג. ע "ש, קץ בערך שכתבתי כמו ק "ץ) בחי' (הוא נשמה רוח  נפש ח"י ק"ץ יצחק וז "ל: יצחק  ערך  יעקב קהלות עי'

רוח  נפש סוד קץ וז "ל: קץ בערך ועי"ש עכ"ל. יחידה, חיה נשמה רוח  נפש רמוז ביצחק  הרי י'חידה, ח 'יה תיבות ראשי

ואתה  י"ג) י"ב (דניאל שאמר וזה ק"ץ, גימטריא והכולל אותיותיהן כ"ט  ועם ב"ן מ "ה ס"ג מלכות, תפארת מבינה נשמה,



תשע"ו  שרה חיי פר' השל"ס

יש  הוא אבינו  יצחק דייקא ולכן  עלמין . כל סובב של

עד  הבארות ולחפור  פלישתים קלי ' להכניע הכח לו 

דלעתיד , השחוק  בבחי ' הגאולה אור את שמגלה

אבינו יעקב יכול יצחק  מדגת של הפרטים בכח ורק

התפשטות בתחילת ולכן  היחוד. לשלמות  להגיע

שהם  ושרה אברהם היו לתתא מעילא המדרגות

בכל  התורה האריכה ואח"כ  עלמין , כל סובב בחי '

של  הפרטים כל שהם ורבקה יצחק של הפרטים

למדרגת מגיעים שבסוף עד כ "ע, דממלא המדרגה

בחי ' את שאת ביתר  מגלה שהממלא באופן  יעקב

בבחי ' רבינו  במשה הוא זו  מדרגה ושלמות הסובב,

בחי ' שהוא מש "ה ר"ת ש 'יהיה ה'וא ש'היה מ'ה

והוא  מש "ה, דא שיל"ה יבוא כי  עד בסוד  המשיח

בחי ' יושלם כאשר  דלעתיד והשמחה הצחוק  בחי '

התכללות בסוד ח"י , קץ שהוא יצח"ק של המדרגה

בסובב. הממלא

íéèøôä ìë úà ùé ò"ë ááåñ ìù  äâøãîá

äðåéìòä  ä"éåä ãåñá äìåãâ úå÷ãá àìîîã

íåöîöä  íãå÷ù

úîàáå בכל הם אלו  שענינים להבין  יש 

כל  סוף  עד  דרגין  כל מריש  המדרגות

העולם  מסוף  היה הראשון  אדם בתחילה כי דרגין ,

ובמל"ת במ"ע ולשמרה לעבדה ונצטוה סופו ועד 

אדה"ר  חטא ואח"כ כולה, התורה כל כללות שהוא

כי עמוק , ענין בזה ויש בלבד. אמה למאה ונתמעט

בפשיטות שחושבים כמו אינו  וסובב ממלא הנה

פרטים, שום ללא היחוד פשיטות הוא הסובב שאור

בבחי ' באמת  אלא הפרטים, כל בו  יש הממלא ואור

באופן  שהוא אלא הפרטים, כל את גם יש הסובב

מ  דלית  באופן הדק מן  והוא דק  ביה, תפיסה חשבה

אלא  הוי"ה, שם בחי' גם שהיא נעלמת התורה בחי '

עלמין  כל וממלא הנעלמת , העליונה הוי "ה שהוא

המגולה ההוי "ה הרימון הוא פלח בספר באורך  (עי'

שרה  חיי וירא בפרשיות  ז"ל  מפאריטש הלל  למוהר"ר

היטב) באר הענין בכל  .שהאריך 

äîùðä  úà ï÷úì äçë íåöîöä øçàã  ä"éåää

 óåâä  úà ï÷úì äçë  íåöîöä  íãå÷ã ä"éåääå

ìò  ÷ø óåâä ï÷úì øùôà éà ø" äãà àèç øçàå

 ááåñã  úîìòðä ä"éåää çëá íéúîä úééçú éãé

ò" ë

äðäå מסוף בתחילה היה כאשר  הראשון  אדם

שני של הדבקות לו  היה סופו  ועד  העולם

מדות, י"ג דקודם הוי "ה הוי "ה בסוד  כאחד  ההויו "ת

הוי "ה  כנגד שהוא דא"א, פאות השני  סוד שהם

מא"ק  למעלה שהוא הצמצום דקודם העליונה

למטה  שהוא הצמצום דאחר השניה והוי"ה ואבי"ע

אדם  של העבודה גודל היה וזה ואבי"ע, מא"ק

של  העלייה שהוא ההיכלות, עליית  בסוד  הראשון 

וכמו בסובב, אותם לכלול דממלא הפרטים כל

בעליית בקיאים שהיו  כהבעש"ט הגדולים הצדיקים

כאחד  ועליה בית בבחי ' החקירה ההיכלות  ספר (עי'

היה  הק ' שהבעש"ט ח', פרק ה' ועדות  פל "א, ח"ג  להצ"צ

וכו') החטא קודם אדה"ר מעין בעולמות  דהיינוהולך  ,

ממלא  התכללות בבחי ' בדקות  הפרטים כל שנכללו 

קומת היתה ולכן  כאחד, ההויו"ת  ב' שהם בסובב

סופו. ועד  העולם  מסוף  בתחילה אדה"ר 

íðîàå אמה למאה נתמעט אדה"ר  חטא אחר

עולה  כפ"ך  דתיבת  כפך  עלי ותשת  (כמ"ש 

ממלא מאה) מדרגת של בלבד אחת קומה שהוא

יכולים  תורה כשלומדים שאפילו  באופן עלמין , כל

גזירת סוד וזה עלמין, כל ממלא מדרגת  רק להשיג

כי הכלים, ביטול בחי ' שהוא אדה"ר , של מיתה

אך  הסובב, מא"ס  שהוא מהרשימו  שרשם הכלים

במדרגת רק דבקות שאין  באופן  מיתה עליו נגזר 

_________________________

תפארת  מלך  בהיכלי הנפש  תתענג שבהן שלי, נשמה רוח  נפש סוד שלי קץ ה'), ל"ט  (תהלים קצי הוי"ה הודיעני לקץ, לך 

עכ"ל. בינה,



לנפשך  חכמה דעה ו 

בבחי ' ואבי"ע א"ק בחי ' שהוא השניה ההוי"ה

תיקון  בחי' שהוא עלמין כל דממלא המדרגות

אין  עלמין  כל מסובב ששרשו  הגוף  אך הנשמה,

שכתב  וכמו מיתה, ידי על רק  להתתקן  יכול

על  התורה בכח להתרפאות דאסור  בהא הרמב"ם

רק  ניתנה התורה כי  וכו', המכה על לוחש ידי 

הנעלמת התורה באמת  אך  לגוף , ולא לנשמה

בבחי ' התורה של הפנימי  האור  פנימיות שהוא

היא  הרי עלמין כל סובב של הראשונה ההוי"ה

שכחה  דהיינו ממש , בגשמיות גם מרפאה

כ"ע  בסובב שרשה כי הגשמי, הגוף  עד  להתפשט

שנאמר שה  העליון  הפלא כח והוא הגוף, שורש  וא

ואם  והגוף , הנשמה שמחבר לעשות  ומפליא עליו

מיתה, צריך היה לא חוטא היה לא הראשון אדם

המתים  תחיית  של הכח לה יש הנעלמת  התורה כי

נתקן  היה החטא ולולא ג"כ, הגוף  תיקון שהוא

צריכים  היו  ולא הנעלמת התורה בכח ג"כ  הגוף 

מיתה.

 øåàä éáâì  ÷ø àåä íé÷éãöä ììë  ìù ïåçèéáä

 ïåçèéáä êà éìëä êøåöì úåìãúùä íéëéøöå

 çëá éìëä ìò  óà àåä úîà é÷éãö  ìù  íìùä

ò" ë ááåñã  úîìòðä ä"éåäá  íúå÷áã

 äðäå יש הנגלית בהוי "ה רק שדבקים הצדיקים

לגבי רק הוא אך ביטחון  מדת של ענין  להם

איזה  שהוא כלי לעשות  צריכים  מ"מ כי האור ,

להמשיך  יכולים ואח"כ  כלי, שיהיה כדי  השתדלות 

כמו הגדולים הצדיקים אך  ביטחון . ידי  על האור 

העליונה  ההוי"ה עם מקושר  שהוא הצדיק יוסף 

הכלים, לבחי' אפילו  שלם ביטחון  להם יש הנעלמת ,

דבקים  הם כי  כלל השתדלות  שום צריכים ואין

על  תביעה היה ולכן  עלמין, כל סובב של במדרגה

שר  בענין השתדלות  שהוא כל שעשה הצדיק  יוסף 

צריך  הכלי  בחי' אפילו יוסף  במדרגת  כי  המשקים,

השתדלות  שום ללא ביטחון ידי  על רק  (עי'לעשות 

הנ "ל ) הרימון בפלח זה .כל

 àåäù  ÷çöéã äèéçùä ïéðò äúàø åðîà  äøù

ò" ë ááåñá  ììëäì ò"ë àìîîã íéèøôä  úééìò

äìôëîä  úøòîá äæðâðå  äúîùð äçøô ïëìå

 ãçàë ú"åéåää ' á ãåçé àåäù

äðäåהשגת שלמות  להם היה ושרה אברהם

שהוא  העקדה סוד  להם והיה הנבואה,

בהסובב, לגמרי  הממלא את לכלול איך הדרך

מיתת ונסמכה וז "ל: הפרשה בתחילת  רש "י  וכתב

העקידה  בשורת  שע"י  לפי  יצחק  לעקידת שרה

פרחה  נשחט' שלא 'וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן 

אמנו דשרה והיינו  עכ"ל. ומתה, ממנה נשמתה

דעקידת השחיטה ענין  בנבואה ראתה כאשר

קדשה  ברוח נתדבקה כי נשמתה, פרחה יצחק 

העלאת שהוא אבינו, יצחק של השחיטה בבחי '

למעלה  יצחק דבחי ' כ"ע דממלא הפרטים כל

שנזדמן  קדשה ברוח שראתה וזהו  כ"ע, לסובב

דהיינו נשחט', שלא 'וכמעט לשחיטה בנה

הרדל"א  לבחי ' הפרטים כל עולים איך  שראתה

וזהוועולם דאלב"ם 'לא' בחי ' שהוא המלבוש

המכפלה  במערת  נגנזה ולכן  נשחט, ש'לא' כמעט

ההויו"ת ב' הכולל כפולה הוי "ה סוד שהוא

את מגלה דהממלא באופן  כאחד, וסובב דממלא

היא  ארבע בקרית  סוד והוא עלמין , כל הסובב

כאחד , ההויו"ת  ב' חיבור בחי ' שהוא חברון

הד' שהוא דכסופין  עלמין מאות בארבע ונקנה

התו "ח וכמ"ש לאחור, שנמשכין (דףחיוורתא

להפנים,ט"ל ) דאח' חיוורתי  הד' עובר  שבויעבור

הוי "ה  בסוד  דיקנא תיקוני הי"ג נמשך  זה ידי  ועל

הנ"ל. כפולה הוי "ה שהוא זה הוי "ה היה לא (אך 

באופן  שהוא עלמין כל סובב של המדרגה בשלמות 

וזהו  בפועל, שחיטה צריך ואין בהיחוד נכלל הגוף  שגם

דהיינו  נשחט, ש 'לא' 'כמעט' רש "י במש "כ  שנרמז

עולם  שהוא דאלב"ם 'לא' במדרגת כמעט שהיתה

המלבוש למדרגת  לגמרי עולה היתה אם אך  המלבוש,

הגוף בחי' מתבטל  היה לא הרדל "א, מדרגת  שהוא

שהוא  א"א מדרגת  כמו בערכין שהיה והיינו דידה,

עתיק כמדרגת ולא הגוף, ביטול בבחי' הגמור אין



תשע"ו  שרה חיי פר' ז של"ס

ואין  אני בחי' הוא ששם הרדל "א מדרגת שהוא

.כחדא)

ò" ë ááåñ ìù úîìòðä  ä"éåää âéùäì êøãä

 ë"éòå ãåã ïá  çéùî 'éçáá  äìôú éãé ìò àåä

'éçá àåäù  úîìòðä äøåúä âéùäì  íéìåëé

 óñåé ïá çéùî

äðäå ישראל כלל של הרבי  שהוא רבינו  משה

בי "ג  שהוא בגיא אותו  ויקבור  עליו  נאמר

בב' הוא רבינו משה ענין  כל כי  דיקנא, תיקוני 

אחורי ' את  ל'וראית וזכה הדיקנא, דשורש הויו "ת

יראו בעין  'עין  בבחי' יותר יזכה לבוא ולעתיד 

יוכללו דממלא הפרטים שכל באופן  ציון', ה' בשוב

שאת ביתר הסובב מדרגת ויתגלה הסובב בבחי '

המדרגה  והוא כאחד, ההויו"ת  ב' התכללות  בסוד

דא  שיל"ה יבוא כי  עד  בסוד המשיח מלך של

הנעלמת ההוי"ה את  להשיג הדרך ואמנם מש"ה.

אי כי דוד, בחי' שהוא התפלה סוד  ידי  על מתגלית 

תפלות ידי על רק  כ "ע סובב בחי' להשיג אפשר

אי חי כל מעיני הנעלמת  התורה כי  ובקשות ,

בחי ' בסוד התפלה בחי' ידי  על רק  להשיגה אפשר

כ"ב)דוד סימן לקו"מ .(עי'

åäæåבתיקונים עם דאיתא בדפוס ע"א ל' (דף

ליה בהגר"א) יהבינן  חויא להאי  דקטיל מאן

דקטיל  רבינו משה והוא צלותא דא דמלכא ברתא

אחר  ובמקום דמלכא, לברתא וזוכה (שם לחויא

ע"א)בתיק ומ"ג ע"ב מ"ב דף כ"א בתיקונים ון כתוב

דמלכא  ברתא ליה יהבינן  חויא להאי דקטיל דמאן 

רבינו. משה לה שזכה הפנימית  התורה הוא

הגר"א ע"א)ומבאר מ"ג בדף מדרגות(שם ב' שהם

החיצונית מדרגה הוא דצלותא דמלכא בברתא

הפנימית מדרגה הוא והתורה דמלכא, דברתא

משה. בכלת  מדרגות ב' והם דמלכה, דברתא

בסוד  דמלכא ברתא משיגים דתחילה הוא והענין

להשיג  יכולים אח"כ ורק  תפלה, בחי ' שהוא דוד

דמלכא  ברתא בסוד דהתורה דרזין רזין בחי '

התורה. בחי ' שהיא הפנימית 

 éæø úåéîéðô  úåìâì êéøö  äéä åðéáø äùî

ä"éåää ãåñá òìñä  ìà øåáéã éãé  ìò  äøåúä

 àìà  äìéâ àì òìñä úàëä éãé ìò êà  úîìòðä

äìôúä 'éçá ãåñá úéìâðä ä"éåää 'éçá

 äðäåכי הסלע, אל ודברתם למשה אמר  הקב"ה

ולאה  ולמטה מהחזה היתה רחל אז  באמת 

בכלת דבוק  היה רבינו ומשה ולמעלה, מהחזה

בחי ' של פנימית נקודה בה יש  אך לאה הנק' משה

ז"ל  מקמארנא הגה"ק באורך  שביאר  וכמו  רחל

הספר) בדפי ע"ב כ "ח בראשית חי דמשה (זוהר והיינו ,

דבוק  והיה צלותא, דא דמלכא לברתא זכה רבינו 

לאה, ובחי ' תפלה בחי' שהוא משה בכלת

הק ', התורה שהוא רחל בחי ' היה ובפנימיותה

של  המדרגה בחי' כמו  הם אלו מדרגות  ב' ובכללות

המגולה, ההוי"ה בחי' שהוא ולמטה מחזה המלכות 

בחי ' שהוא ולמעלה מחזה המלכות של והמדרגה

הנעלמת. ההוי "ה

äðäå של ההוי "ה השיג כבר  בעצמו  רבינו משה

לארץ  להכנס זכה לא אך הנעלמת , התורה

כי הנעלמת, ההוי "ה את  באתגליא ולגלות ישראל

ובקשות תפלות  ידי  על השיג בעצמו  רבינו משה

השיג  ובפנימיותה צלותא, דא דמלכא ברתא את 

רזין  בבחי' הפנימית התורה שהוא רחל בחי' את 

לו אמר והקב"ה הנעלמת, ההוי "ה של דרזין

התורה  לגלות  שיתחיל הסלע' אל 'ודברתם

בחי ' שהוא הפנימית , משה לכלת ויכנס  הנעלמת 

לארץ  להכנס  יוכל ועי"כ רחל, של הפנימית הנקודה

גילוי שהוא הסלע את  הכה רבינו משה אך ישראל.

בחי ' בערך שהוא בלבד, ולמטה החזה מן  התורה

האורות,ההוי "ה שורש  בחי ' שהוא ואבי"ע, דא"ק

שורש  שהיא הנעלמת ההוי"ה את  גילה לא אך

בסובב  הפרטים כל התכללות בחי' דהיינו  הכלים,

בערך  התורה נגלות גילוי  כערך והוא עלמין , כל
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המדרגות בבחינת שמדברים ואף התורה. סתרי

דמהחזה  העליון , בשורש גם הוא הכל אך דאצילות,

ומהחזה  דממלא, המגולה ההוי"ה על מרמז ולמטה

הנעלמת ההוי "ה של המדרגה על מרמז ולמטה

עלמין . כל דסובב

ïëìå לעסוק העבודה עיקר המשיח ביאת קודם

רק  לא אך דוד , בסוד התפלות  בבחי '

סתרי להשיג תפלות  אלא ח"ו, גשמיות על תפלות

כל  סובב בחי' של הנעלמת  התורה של סתרים

באמת והוא וקיים, חי  ישראל מלך דוד  בסוד עלמין 

דקה  במדרגה שהוא אלא ממש, תורה אותה

יצחק  בסוד ממש  הוי "ה אותה הוא כי  ונעלמת,

אבינו לאברהם דומה פניו  קלסתר  שהיה אבינו

יצחק )ממש את  הוליד  אברהם עה"פ רש"י דהיינו(עי' ,

לההוי "ה  ממש  דומה הוא כ"ע דממלא שההוי "ה

הוי "ה  בסוד  בחינות ב' שהם אלא כ "ע, דסובב

שאי מאד  נעלמים דברים והם ב"ן, דשם כפולה

להשאר  לא אך  תפלות, ידי  על רק להשיג אפשר

בחי ' משה כלת  חיצוניות בחי ' שהוא בתפלות  רק 

התורה  את  התפלות ידי  על להשיג אלא לאה,

הפנימית. רחל בבחי' הנעלמת 

äùòî àåä äìåâîä ä"éåää 'éçáá  íéãåçéä

 àåä  úîìòðä ä"éåää 'éçáá íéãåçéäå úéùàøá

 óà ïåçèéáä úåîìù ãåñá  äáëøî  äùòî

íéìëä 'éçáì

éë' בבחי רק יחודים לעשות אפשר  שאי  זמן  כל

בבחי ' רק הוא המגולה ההוי"ה של התורה

אותם  כי  מרכבה, מעשה בחי ' ולא בראשית  מעשה

בראשית דמעשה יחודים בבחי' ה' את שעובדים

באופן  לא אך  הפרטים, וכל השמות כל שהם

רק  להם יש הנעלמת , להוי"ה היחודים שמקשרים

הכלים, לבחי ' לא אך  האורות לבחינת ביטחון

הכלים, בחי' לצורך  השתדלות  בחי ' איזה וצריכים

יש  מרכבה מעשה בבחי ' המיחדים הצדיקים אך

הם  כי  הכלים, בבחי' אף  הביטחון שלמות להם

עלמין , כל סובב דבחי ' הנעלמת בהוי"ה דבוקים

יש  ולכן משיח, משה מנשמת  הקדושה ומקבלים

כמש"א  ותנועה תנועה בכל הביטחן שלמות להם

חיים', חוקי ותלמדם בך  שבטחו אבותינו  'בעבור 

משה  כלת  ידי על רק  אלו ליחודים להכנס  שייך ולא

הברתא  מקבלים ואז  לאה, שהוא תפלות בבחי '

גם  לזכות  אח"כ יכולים ועי "כ  צלותא, דא דמלכא

ר  בבחי ' הפנימית משה והעיקר לכלת  הפנימית , חל

ולהגדילה  ולמטה שמחזה רחל בחי ' להעלות הוא

דממלא  היחוד שלמות בסוד מהחזה למעלה עד

המכפלה  דמערת הכפולה ההוי"ה סוד וזה וסובב.

על  ההויו"ת  ב' חיבור  בחי ' שהוא בחברון הנקנית 

עפר  סוד  והוא דכיסופין, עלמין מאה ארבע ידי 

הצדיקים  וכל דכולהו, מנא שהוא ישראל ארץ

סוד  והוא ישראל, ארץ עפר דרך  לעלות  צריכים

דפנימיות הפנימי  ב"ן שם וסוד מרכבה מעשה

הכרובים, שני מבין הנמשך הקול בסוד דנוק ' היסוד 

נעשה  עי"כ כי  החיצונים הכלים את  אף  מזכך והוא

במקו "א  שהארכנו  כמו  אחד והפנימיות החיצוניות 

זו) בשנה וירא לך לך בפרשיות חכמה דעה .(עי'

 éøîâì  ìèáúä äìéçúá  íäøáà ãáò øæòéìà

 çë åì  äéä  ë"éòå ò"ë ááåñ ãåñá íäøáàì

ò" ë àìîî ãåñá ÷çöé ìù  íéèøôä  ìë øøáì

 ãåçéäá íúåà  ìåìëìå

 äæå הוא עבד סוד כי אברהם, עבד אליעזר סוד 

שהוא  ע"ב פעמים ד ' בחי' שהוא ד ', ע"ב

המדרגות פרטי כל הוא שבהם ניצוצין רפ "ח

להגביה  וצריך ניצוצין, מהרפ "ח הנעשים שבבי"ע

לבחי ' ארור מבחי ' אותם ולהוציא הרפ "ח כל את 

ופרט  פרט בכל לגלות  אפשר  שאי  ואפילו  ברוך,

תחילת הנה וסובב, דממלא המדרגות כל את 

סובב, ולבחי' גמור לביטול להכנס  הוא העבודה

לאברהם  לגמרי  נתבטל בתחילה אליעזר  ולכן

ישסו"ת למקום לרדת יכולים אח"כ  ורק אבינו,

בחי ' שהוא ורבקה, יצחק של המדרגה שהוא

ליצחק  השידוך  לחפש  אברהם עבד  אליעזר  הליכת 



תשע"ו  שרה חיי פר' ט של"ס

אך  התורה, בהם שהאריכה פרטים הפרטי  כל עם

כלת של באופן  ובקשות תפלות לזה להקדים צריך

שנכנסים  עד צלותא, דא דמלכא ברתא בחי ' משה

יכולים  ואז  התורה, בסוד משה כלת לפנימיות  עי "כ 

כל  שנכללים באופן הכלים בחי ' גם בשלמות לתקן

עלמין , כל בסובב עלמין  כל דממלא הכלים פרטי 

של  המדרגה את  שאת  ביתר  מגלים הם ואדרבה

כאחד . ההויו "ת ב' יחוד ידי על עלמין  כל סובב

äæå' בחי אף  לתקן  שכחה הגאונים תורת סוד 

שהם  ששים גי' גאו "ן  דהנה דבי"ע, הכלים

כי הש "ס, מסכתות  בששים בקיאים שהיו  הגאונים

בח  להם ויש קבלה דברי דבריהם כל הק' י 'הגאונים

גאו"ן  כי גאונים נקראים ולכן  הקדושים חז "ל כמו

שנראית בתורה דיברו  הגאונים ולכן  ששים, גי '

מקאזניץ המגיד כתב כבר  אך  בריאה, (בספר בחי '

שם) בהקדמה ועי' ישראל  עליונה נר תורתם דאדרבה

ולכן  הבריאה, מדרגת אף לזכך  הכח לה שיש  מאד

מעין  ספר  את המגיד  עם למד  הק' הבעש"ט

מקבלת שהוא רבינו למשה המיוחס  החכמה

ההוי "ה  של הגילוי  הוא הק' הבעש "ט כי  הגאונים,

הגאונים. קבלת בחי ' ע"ד  הנעלמת 

äðäåסודות דכל לבעה"ת  גילה הק' המגיד

אחד  שהם מדרגות  בג' כלולים התורה

הג' בסוד הגאונים בקבלת כמבואר וקדמון יחיד

שבכתר שער צחצחצות  בפרדס היטב (עי'

'אחד ',הצחצחצות ) מדרגת הוא אצילות בחי' כי  ,

בחי ' למעלה ויותר  'יחיד', מדרגת הוא מזה ולמעלה

יותר  בחי' הוא לפעמים קדמון בחי ' אך  'קדמון ',

בפרדס  הרמ"ק בדברי ועי' לבי "ע, ומתיחס נמוכה

דברים  והם וכו ', אמת דקדמון הבחינות ששני 

הוי "ה  שיש הוא העיקר אך  ונעלמים . עמוקים

לזכות וצריך נעלמת  תורה בה שיש נעלמת עליונה

עדיין  יודעים שאין ואף  זה, עם הבורא ליחד 

לדעת צריך בכללות מ"מ זו, שבמדרגה הפרטים

בלי בתפלה להרבות וצריך  היחוד, שלמות ענין 

הוא  התפלה עיקר  כי הנעלמת , התורה להשיג סוף

ב' לו  יש מדרגתו כפי  אדם וכל התורה, השגת  על

הוי "ה  בחי ' הוא כבר שהשיג דמה אלו , בחינות 

הוא  מהתורה השיג לא שעדיין  ומה הנגלית,

בלי תפלות לזה וצריך הנעלמת , כהוי "ה בערכו 

ולהתייגע  לעזוב, לא אלא להתפלל, רק  ולא סוף,

תאמין , ומצאת  יגעת  בבחי' עת  בכל ביגיעות

שיהיה  והעיקר  הנעלמת , התורה להשיג ולחפש

העבודה  להשיג שהוא לעשות , מנת  על ללמוד 

הסלע  הכאת של החטא וכל התורה, בכח בפועל

דוד  בבחי' תפלות  ידי  על התורה השיגו  שלא הוא

בתחילה  להכנס הוא והדרך  הדיבור, כח שהוא

עלמין , כל סובב בחי ' שהוא ושרה אברהם לבחי '

יצחק  למדרגת לרדת  ואח"כ בתפלות, ולהרבות

כל  הכולל עלמין כל ממלא בחי ' שהוא ורבקה

להוליד  שיכולים אבינו ליעקב שזוכים עד  הפרטים,

וסובב  דממלא היחוד  בכח בפועל ממש הק ' התורה

כנ"ל. עצם דבקות  בחי' שהוא

äáå äùåã÷ä äøåúä øåà àåä äëåðç ìù øåàä

åéðéðò  ìëá  íãàä  úçìöä ìë éåìú

äðäå ולא כסלו לחודש  נכנסים חנוכה,עתה של ור 

צריך  שיהודי  התכליתים שכל לדעת  וצריך

הוא  הכל ה' ובעבודת  ברוחניות  והן בגשמיות הן

על  הוא הבקשות  כל עיקר ולכן  הק ', התורה ידי  על

את יש ובתורה התורה, רזי ולהשיג הק' התורה

כנגד  לעמוד  הכח הן  להצליח, שצריך  מה לכל הכח

בגשמיות ענין  בכל שצריך במה והן  היצה"ר ,

וברוחניות.

 äðäå'ר ידי  על הק' התורה נתגלה תחילה

שנים  פי  שהיה לתלמיד  שזכה עד עקיבא,

כל  עיקר את  גילה והוא רשב"י , שהוא ברוחו 

צדיקי שהגיעו  עד  נגנז הזוהר  ספר אך הסודות ,

פיזרו הם הכי  אפילו  אך הזוהר , סודות  וגילו  הדורות 

ובספריהם  בתורתם אותם והעלימו והסתירו אותם

כ"ב) סי' לקו"מ על הליקוטים ביאור היטב ולכן (עי' ,

רזי להשיג שנזכה ובקשות  תפלות הרבה צריך
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של  לאור  ולזכות הנעלמת, ההוי "ה ולהשיג התורה

'ערכתי בסוד התורה רזי  של האור  שהוא חנוכה

ידי ועל עצמו, את  לגאול ולזכות  למשיחי', נר

יעזור  וה' הכלל. גאולת את מעוררים הפרט גאולת

המדרגות ב' שהם ושכינתיה קוב"ה ליחד  שנזכה

העולמות. בכל הקב"ה ולגלות  וממלא. דסובב

את ליחד מנת  על שהוא לעשות מנת  על וללמוד

יראו בעין  ועין ה' כבוד  לונגלה שנזכה עד  השי"ת .

בביאת מלכותך תראינה ועיננו ציון . את  ה' בשוב

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל

 êùôðì äîëç äòã

äòã'מדרגת הוא החכמה לנפשך ', חכמה

כל  סובב של המדרגה שהוא אברהם

המדרגה  שהוא יצחק  מדרגת הוא ונפשך עלמין ,

החכמה  אור  שממשיך  ידי  ועל עלמין, כל ממלא של

להשיג  שיכול לראשך' כתר  'והיא עי "כ  לנפשך,

כמו ממש  הוי"ה אותה שהוא הנעלמת , ההוי"ה

סוד  והוא יותר , בדקות  הוא אלא הנגלית , ההוי"ה

תפלות וצריך  כפולה. הוי "ה שהוא ב"ן  שם בחי '

דא  דמלכא ברתא בסוד  הפנימיות להשיג רבות 

הפנימית דמלכא ברתא שמשיגים עד  צלותא,

שמור  קדושך מצות  'נצור הנעלמת , התורה שהיא

התורה  להשיג יכולים קודש  דבשבת  קדשך' שבת

יצחק  ויעתר  בסוד  סוף בלי  תפלות וצריך  הנעלמת ,

בכח  בפועל הלידה שהוא ליעקב שזוכים עד ה', אל

שמכינים  ועתה כאחד. וסובב דממלא היחוד

יעזור  ה' הנעלמת, התורה מתגלה שבו  לחנוכה

הוי "ה  הוי"ה ויתגלה מדרגתו  כפי  ישיג אחד שכל

יעבור  חיוורתי שהד' בכח דיקנא תיקוני וי"ג

ה' ידי על הדינים כל ויומתקו להפנים, מהאח'

שמות וב' הוי "ה א"ל שמות ב' שהם א"ל שמות 

בכוונת בשעה"כ  כמ"ש אחד  שד"י וא"ל אדנ"י  א"ל

דעמידה הנ "ל )'האל' חי בזוהר בכח (עי' והעיקר  ,

ממלא  שהוא ב"ת , ש ' שהוא קודש שבת  קדושת 

יושלם  שכבר בקרוב שנזכה יעזור וה' כאחד. וסובב

ועיננו ושכינתיה, קוב"ה דיחוד  העליון השידוך

ציון , ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



תשע"ז  לך לך פר' יא של"ס

לך פרשת דרעוין רעואדא "ח  תשע"זלך
תשע"ז לך  לך  פר ' של"ס
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א'-ב') י"ב, (בראשית

 çëá  íöòúäì êéøö äéä åðéáà  íäøáà

íéøöîì  úãøì  àìå ïåçèéáä

äðä ואיתא החסד , מדת הוא אבינו אברהם

שם  על גאון  האי  רב לליקוטי  בהקדמה

לביàמ"ב  יגל בטחתי  בחסדך  ואני  הפסוק על

ע"ב  שם בכח ביטחון  לו  היה המלך דדוד  בישועתך,

ע"ב  שם בכח בטחתי' בחסדך  'ואני  מ"ב, ושם

מ"ב  שם בכח בישועתך ' לבי 'יגל חס "ד, העולה

עי "ש . ב'ישועתך ל'בי י'גל ר "ת  וכן  לב"י  גי ' שהוא

גמל  כי להוי "ה 'אשירה הפסוק  דהמשך להוסיף  ויש

עם  כ"ב הוא ג'מל כ'י ר"ת כ"ב שם בכח עלי '

וליחד  לקשר איך האמיתית  הדעת שהוא הכולל,

בינה  חכמה בחי ' כנגד  והם מ"ב, שם עם ע"ב שם

מ"ב  ושם חכמה, בחי' ימין קו  הוא ע"ב דשם ודעת ,

אמצעי קו הוא כ "ב ושם בינה, בחי' שמאל קו הוא

ומ"ב. ע"ב בין המקשר  דעת  בחי'

äðäå לארץ להגיע צריך  היה אבינו אברהם

התכלית והוא הק ', השכינה שהוא ישראל

בחי ' מתגלה ושם אליה, להגיע צריך  יהודי שכל

להגיע  וכדי האדם, של הפנימיות  ומתגלה הפנים

להתעצם  צריך היה ישראל ארץ שהוא לתכלית

בכח  בה' שבטח ע"ה המלך דוד כמו  הביטחון בכח

ברמב"ן  ואיתא החסד , מדת  שהוא ע"ב áשם

נסיון  היה ישראל בארץ שהיה שהרעב ובזוה"ק 

_________________________

בחסדך א . ואני ו') י"ג (תהלים המשורר אמר שם: וז"ל גאון. האי רב לקוטי על ז "ל מקאזניץ להמגיד ישראל נר בספר נדפס 

עמוד  הוא אשר החסד בגדולת ביוצרו בוטח שהיה זה, מאמר כוונת בפנימיות זמירות  נעים הורה בישועתך , לבי יגל בטחתי

הכולל  החס"ד סוד מגדולת שלימותו שפע  אצילות  מקבל היה הוא כי הידוע  ומן עולם, עד ולזרעו לדוד ונאמן וישר קיים ומשען

החסד  מגדולת  המתאצלים הנשגבים השמות  כח יסודי בשמירת לשמרם יריאיו על עולם ועד מעולם ה' וחסד שמות  ע"ב כח 

והבן  יסובבנו, חסד בה' הבוטח  כי שלם, באדון נאמר לעבד לבטוח  כראוי שלם בטחון בו בוטח  והיה הכבוד, בכסא ומתאחזים

להורות  וכיון אלו, מלות  שלש  בראשי כנרשם מ"ב בן שם כח מעלת  על לרמוז  כיון ב'ישועתך, ל'בי י'גל אח"כ ובאמרו חזה.

נבון  ל"ב כי נתיבות  ול"ב ספירות עשר יסוד סוד הכולל לב"י במלת  ג"כ ורמזם בהם, תלויה השם חסד בישועת  הלב שגילת

הנאצל  מ "ב בן השם כח  אצילות  ומקבל אלקים כבוד במכלל כלול להיותו אליו ליחסו היו"ד ונצטרף  ט "ו), י"י (משלי דעת  יקנה

לחזות  כן גם המשורר אמר זאת  כוונה ולדעת  אותיות ), מ "ב בו יש דמלא ומלא ומלא פשוט הוי"ה שם (פירוש  גבוה הוי"ה משם

תוספת  עם יג"ל במלת וגם אלו, מלות בשלש כנרמז זה קדוש שם נעימות  ובאמצעות  בהיכלו, ולבקר מ"ב] [ר"ת יהו"ה בנועם

עכ"ל. הכחות, למ"ב המעמיד בכל המושל האחד

במכשול ב. הצדקת  אשתו שהביא בשגגה גדול חטא חטא אבינו אברהם כי ודע בארץ: רעב ויהי י') (י"ב עה"פ הרמב"ן ז"ל

גם  ולהציל לעזור כח  באלהים יש כי לו, אשר כל ואת אשתו ואת אותו שיציל בשם לבטוח  לו והיה יהרגוהו, פן פחדו מפני עון

נגזר  הזה המעשה ועל ממות  יפדנו ברעב האלהים כי חטא, אשר עון הרעב, מפני בתחילה, עליה שנצטווה הארץ, מן יציאתו
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אברהם  והיה אבינו , אברהם את ניסה שהקב"ה

הקב"ה  כי למצרים, לרדת ולא בה' לבטוח צריך

אבינו ואברהם ישראל. לארץ ללכת אותו  ציוה הרי

השכינה  בכח אלא להצליח יוכל שלא ראה כבר 

לי יטב למען את  אחותי נא אמרי אמרו וזהו הק',

בגללך  נפשי וחיתה .â בעבורך

'ã ìù äîçìîä àåä íéëìîä úîçìî ãåñ

íé÷ìà  úåéúåà ' ä íò ä"éåä  úåéúåà

äðäå הפרשה הד'בהמשך של המלחמה מבואר

הפלוגתא  סוד  שהוא מלכים, הה' עם מלכים

ז"ל  הגר "א שפירש כמו אלקי "ם, לשם הוי"ה שם בין 

ע"ג )בספד"צ ל "ד  דף  ד'(פ"ה הם מלכים דהד'

אלקים. אותיות  ה' הם מלכים והה' הוי "ה, אותיות 

הוי "ה  לשם אלקים שם בין דהמלחמה הוא, והענין

התיקון . לעולם התהו  עולם בין המלחמה הוא

 äðäã של בסדר היה העולמות  השתלשלות  סדר 

יצא  דבתחילה יהה"ו  בצירוף הוי"ה שם

ב"ן  שם בסוד אחרונה ה' אות  שהוא התהו עולם

דא"ק , וס "ג ע"ב שהם דא"ק  י "ה מיחוד שיצא דא"ק 

שהוא  התיקון  דעולם החדש  המ"ה יצא אח"כ  ורק

שסדר  ונמצא דא"ק , הכוללת  הוי "ה דשם ו' אות

יהה"ו. של בסדר היה דא"ק ההוי "ה התפשטות 

ממנו יצא ותחילה א"ק , כנגד אבינו אברהם והנה

עולם  קודם שיצא התהו עולם ע"ד שהוא ישמעאל

עולם  בחי ' שהוא יצחק  בא ישמעאל ואחר  התיקון,

היה  עד "ז כן  וכמו ישראל. כלל שהוא התיקון,

הבכור  והיה עשו תחילה שיצא אבינו  ביעקב

יעקב. ואח"כ 

íìåò  íò  íçåì íé÷ìà  íù ñ"äù åäúä  íìåò

äøåëáä çë  åì  ùé éë  ä"éåä íù ñ" äù ïå÷éúä

ìàøùé  ììë íò  åùòå  ìàòîùé  úîçìî ñ" äå

äæåכי אלקים, לשם הוי"ה שם בין  המלחמה ענין

הדין  תוקף  והוא התהו , עולם ה"ס אלקים שם

שם  שהוא התיקון עולם עם עת בכל הלוחם הקשה

הוא  לאלקים הוי "ה בין  המלחמה והנה הוי"ה,

הדין  כי הדין , תוקף  כנגד לעמוד  מאד קשה מלחמה

עולם  בבחי ' תחילה יצא כי  הבכורה כח לו  יש 

כן  וכמו  לו, שייכת שהבכורה טוען עשו ולכן התהו,

ה' שהם מלכים הה' וזהו  יצחק , קודם נולד  ישמעאל

ד' שהם מלכים הד ' עם הלוחמים אלקים אותיות 

אמר  ולזה הרחמים, עולם שהוא הוי "ה, אותיות 

לך , מגן אנכי  אברם תירא אל לאברהם הקב"ה

האמיתי, הצחוק שהוא יצחק  שיולד  לבסוף  ויזכה

אך  התהו , עולם על שיגבר  התיקון עולם שהוא

נאמר  זה ועל מאד, מאד כבדה מלחמה הוא מ"מ

דור . מדור בעמלק  לה' מלחמה יה כס  על יד כי

íìåò ñ" ä úåáåè  íéðáàî  äéäù êìîä ïá

 ñ" ä  óåùéë  åéìò  äúùòù êìî úáäå ïå÷éúä

åùòå ìàòîùé 'éçá àåäù  åäúä  íìåò

ìàøùé  ììë íò  íéîçåìä

 àúéàåה')בסיפו "מ שלא שהיה ã(מעשה מלך 

התפלל  הגנוז  והצדיק וכו', בנים לו היה

_________________________

א"ר  ע "ב): פ"א לך (לך  בזוה"ק  הוא וכן עכ"ל. והחטא, הרשע  שמה המשפט  במקום פרעה ביד מצרים בארץ הגלות  זרעו על

וירד  כתיב דהא שנין, מאה ארבע  במצרים בנוי אשתעבידו רשו, בלא למצרים אברהם דנחת  בגין) (ס"א כיון חזי, תא יהודה

עכ"ל. דשרה, בגינה ליליא ההוא כל ואצטער מצרים, רד כתיב ולא מצרימה, אברם

ואמג. אברהם אתרחץ כך  ובגין שכינתא, עמה דחמא ידעתי, נא הנה ע"ב) (פ "א זוה"ק  לתרי עי' אסתלק דא ומלה היא, אחותי ר

לי  ייטב למען אלינו, תדבר ואת וכתיב את, אחותי נא אמרי וכתיב את, אחותי לחכמה אמור כדכתיב וחד כמשמעו, חד גוונין,

לאורחא  לאסתלקא ויזכה נש  בר יסתלק דבדא בגין בגללך , נפשי וחיתה קוב"ה, לי ייטב בעבורך אמר, שכינה כלפי בעבורך

עכ"ל. דחיי,

נהפכת ד . מלכותו תהיה שלא כדי בדאקטורים ועסק והלך בנים, לו היו שלא אחד במלך מעשה בסיפו"מ : שם המעשה וז"ל



תשע"ז  לך לך פר' יג של"ס

צדיק  עליו  התפלל ואח"כ בת , לו  נולד ותחילה עליו

שאח"כ  הענין  כל ועי"ש בן, למלך ונולד  אחר גנוז 

הבן  ונעשה הבן  על כישוף  שיעשו  גרמה הבת 

הכניסו הכישוף  לבטל יוכלו  שלא וכדי  וכו ', מצורע

אח"כ  הועיל לא ועי "כ  במים, הכישופים את 

מחמת שהוא לו  שהודיעו עד  הצדיק , של התפלות

שיכניסו הצדיק  ואמר למים, אותו שהכניסו הכישוף

הכישוף  לבטל יוכלו ועי "כ  למים המכשפים כל את 

_________________________

שיתפלל  כדי צדיק  ומחפשים מבקשים היהודים והיו בנים, לו  שיהיו בעבורו שיתפללו היהודים על וגזר לו. הועילו ולא לזרים,

להמלך, והודיעו כלל. יודע  שאינו וענה בנים, להמלך  שיהיו שיתפלל לו ואמרו גנוז , צדיק ומצאו ובקשו בנים, לו שיהיו ויפעול

שהיהודים  יודע אתה הלא בטוב: עמו לדבר המלך והתחיל להמלך . אותו והביאו אחריו, אוקאז) (שקורין פקודתו המלך  ושלח

ולד, שנה באותה לו שיהיה לו והבטיח בנים, לי שיהיו שתתפלל בטוב ממך מבקש  אני כן על כרצוני, בהם לעשות  בידי הם

החכמות  כל יכולה היתה שנים, ארבע  בת וכשהיתה מאד, תאר יפת  מלכה הבת  אותה והיתה בת , המלכה וילדה למקומו, והלך 

המלך. על גדולה שמחה והיה לראותה, המדינות מכל מלכים נוסעים והיו הלשונות. כל יודעת והיתה שיר, בכלי ולזמר

לו  שיהיה שיתפללו היהודים על שוב וגזר זר, לאיש  מלכותו  מוסבת  תהיה שלא כדי בן, לו שיהיה מאד המלך  נכסף  כך אחר

שיתן  לו ואמרו גנוז, צדיק  עוד ומצאו עוד ובקשו נפטר. כבר כי אותו, מצאו ולא הנ "ל הצדיק את ומחפשים מבקשים והיו בן,

החכם  לו אמר כנ "ל. וכו' בידי היהודים הלא כנ"ל: כן גם המלך לו ואמר להמלך, והודיעו כלל, יודע  שאינו ואמר בן, להמלך

טובות, אבנים המיני כל שתביא צריך  אני החכם: לו אמר הן. המלך : אמר שאצוה? מה לעשות תוכל הנ "ל): הצדיק זה (היינו

חצי  אוציא אני המלך: אמר טובות. האבנים מיני כל בו שכתוב ספר המלכים אצל יש כי אחרת , סגולה לו יש  טוב אבן כל כי

והדקם. החכם ולקחם טובות  האבנים מיני כל לו והביא והלך בן. לי שיהיה כדי מלכותי

מאבנים  כולו שיהיה בן להם שיהיה להם ואמר להמלכה. וחציה לשתות  להמלך  הכוס חצי ונתן לתוכו, ונתנם יין כוס ולקח

לא  הנולד והבן המלך . על גדולה שמחה ונעשה בן, וילדה למקומו. והלך  טובות, האבנים כל של הסגולות כל בו ויהיו טובות,

והיו  הלשונות, כל יודע והיה החכמות, בכל גדול וחכם מאד תאר יפה היה שנים ארבע  בן הבן כשהיה טובות . מאבנים היה

לראות. מלכים נוסעים

ונתק כך  כל חשובה שאינה ראתה מלכה מאבנים והבת  כולו שיהיה אמר הצדיק  שאותו באשר נחמתה, היה זאת  רק בו, נאה

טובות. מאבנים שאינו טוב טובות .

בו  ונתקנאה טוב, אבן שם וראתה אצבעו, את  לכרוך  מלכה הבת  ורצתה באצבעו, ונקף עצים מחתך מלך  הבן היה אחת  פעם

וגלתה  מכשף, שם והיה למכשפים. וקראו רפואה, לה לעשות  יכולים היו ולא דאקטורים, כמה ובאו חולה, עצמה ועשתה מאד

אולי  לו: אמרה הן. אמר: מצורע . שיהיה לאדם כישוף לעשות  יוכל אם אותו ושאלה כנ"ל, חולה עצמה עשתה שהיא האמת , לו

והשליכה  כן, ועשתה עוד. לבטלו יוכלו לא המים, אל הכישוף ישליכו אם המכשף : אמר ויתרפא. הכישוף שיבטל מכשף יבקש

בדקטורים  המלך  ועסק גופו, שאר ועל פניו ועל צרעת חטמו על לו) (והיה מאד, מצורע מלך  הבן ונעשה המים, אל הכישוף

הועילו. ולא ובמכשפים

שהוא  באשר יתברך  להשם תמיד מתפלל היה הנ "ל והצדיק  למלך, אותו והביאו הנ"ל, הצדיק ובקשו שיתפללו, היהודים על וגזר

לא  כבודי? בשביל זאת  עשיתי האם יתברך: להשם טוען והיה כן, היה ולא טובות , מאבנים כולו מלך  הבן שיהיה מבטיח היה

שהוא  לו והודיעו הועיל, ולא מתפלל והיה להמלך, הצדיק ובא שאמרתי. כמו נתקים לא ועכשו כבודך , בשביל אם כי עשיתי

כישוף.

תקנה  ואין למים, הכישוף  ושהשליכו כישוף , שהוא להמלך והודיע  הצדיק ובא הכשפים, כל מן למעלה גבוה היה הנ"ל והצדיק

שיתרפא  כדי למים להשליכם המכשפים כל לך  נותן אני המלך: אמר למים הכישוף  שעשה המכשף שישליכו אם כי מלך  להבן

המים. אל ונפלה הכישוף , מונח היכן יודעת  היתה כי המים, מן הכישוף להוציא המים אל ורצתה מלכה הבת ונתיראה בני.

ונפל  הצרעת  ונתיבש  ונתרפא, יתרפא, מלך שהבן להם ואמר הנ"ל הצדיק  ובא המים, אל נפלה מלך שהבת גדול רעש  ונעשה

אז  העור שנקלף אחר כי (היינו טובות: האבנים כל של הסגולות  כל לו והיה כולו, טובות מאבנים ונעשה ממנו העור כל ונקלף 

עכ"ל. הנ"ל), הצדיק אמר כאשר טובות, מאבנים כולו הוא מלך  שהבן ונראה נתגלה



לנפשך  חכמה דעה יד

כולו שהוא מלך הבן לבסוף שנתגלה עד  וכו ',

עי"ש  וכו', הצרעת  כל ונסתלק וכו' טובות  מאבנים

המעשה. כל

ïéðòäå רק הבנים להמשיך אפשר שאי  הוא,

כי הרדל"א, בחי ' שהוא הגנוז מהצדיק

דעתיק  מחו"ג נמשך פ"י)הלידה ט"ל שער ,(ע"ח

הסוד  הוא כי  בת, הצדיק  המשיך בתחילה ואמנם

חיק  יחוד בחינת דרך על שהוא תחילה בת  של

דעתיק , דדעת מגבורות הנמשכת הבחי' שהוא

קודם  התהו  עולם עשה שהקב"ה דרך על והוא

התהו, עולם יתוקן  שלבסוף  אע"פ  התיקון, עולם

יפת ג"כ  היתה תחילה שנולדה מלך הבת לכן אשר 

החכמות כל את  לעשות  יודעת  והיתה מאד  תאר 

אך  בסיפו"מ. שם כמבואר וכו ' הלשונות כל וידעה

לא  התהו עולם בבחי ' היתה שעדיין  כיון מ"מ

אך  מלך , הבן  עם ולחמה דקדושה מסטרא היתה

בע"כ  כי שתולד, עליה התפלל הגנוז  הצדיק  אעפ"כ 

התיקון , עולם קודם התהו  עולם את  להוליד צריך

ויעקב. יצחק קודם ועשו  ישמעאל לידת  וע"ד

ë"çàå עולם שהוא בן , לו  שיהיה המלך נכסף 

התכלית, שהוא אבינו יצחק בחי' התיקון 

תכלית שהוא ישראל, כלל של השורש והוא

ביצחקהקדושה כי כמ"ש  אבינו ביעקב ההתגלות (וגמר

זרע) לך  השנייקרא הגנוז  הצדיק  המשיך ואז  (שהוא ,

דעתיק ) דדעת בחסדים האחוז והוא הצדיק  בן, למלך 

דדעת חסדים מבחי' הנמשך התיקון  עולם בחי '

שבא  התיקון דעולם החדש  מ"ה ע"ד  והוא דעתיק ,

כולו עשוי  היה הזה מלך והבן  התהו. עולם אחר

וכל  הסגולות  כל לו  והיה ומרגליות  טובות  מאבנים

הם  וישמעאל עשו אך  טוב, כולו והיה הקדושות

ומבלב  בהם ולוחמים ישראל בכלל לים מקנאים

הכישוף  כח להם ויש  ישראל, כלל של העבודה

שהבת ענין וזהו מעלה. של פמליא כח שמכחישים

כישוף  עליו  שיעשו וגרמה המלך בבן  קנאה המלך

האבנים  כל כלל בו ניכר ולא צרעת  לו  שנעשה עד

התהו עולם בחי ' כי  וכו ', לו  שהיו  והסגולות  טובות 

שהם  ישראל כלל על הלוחמת הקלי ' של הבחי ' הוא

וישמעאל  עשו  קלי' והוא התיקון , עולם בחי '

כח  בחי ' להם ויש  ישראל, כלל על הלוחמים

הכנסת בבחי' מאד חזק  שלהם והכח הכישוף,

כי ב"ה, א"ס  מימי הוא המים סוד  כי למים, הכישוף

גורמים  ועי"כ ב"ה, א"ס  בחי ' בערכין  נקרא הכתר

הכישוף  לבטל הצדיק  של התפלות  יועיל שלא

שלהם.

 øúëã  úåùéä  ó÷åú é" ò ìàòîùéå åùò çë

ä"åå àñëã 'àá æçåàä  ÷ìîò 'éì÷ ã"ò 'éì÷ã

ä"éåäã

ïéðòäå שרשים להם יש  וישמעאל עשו  כי הוא

פרעה  קליפת  ע"ד  והוא מאד  גדולים

לו ויש בזוהר , כמ"ש  עילאין בשרשין שמשתרש

משתמשים  הם כי  דכתר , אחוריים בחי ' עד שורש 

על  לקטרג חזק כח להם ויש הישות, כח תוקף  עם

הצדיקים, תפלות  לזה יועילו שלא באופן  ישראל

מצורע  נעשה מלך  שהבן שגורמים הענין  וזה

לא  ולכן  ישראל, כלל על רע שם הוצאת  ענין  שהוא

גנבו הסט"א כי ישראל, כלל של התפלות מועיל

כי אמנו , שרה של הסוד שהוא הכתר סוד  את 

לו יש  דכתר אחוריים כנגד  העומד דקליפה הכתר

להתגבר  יכול הצדיק  אין ולכן מאד, חזק  תוקף 

לו יש פרעה כי תפלות . הרבה שמתפלל אף כנגדם

עשיתיני, ואני יאורי  לי שאמר  כמו  כתר  של הכח

של  הרע ועין והכישוף הקללה וכח הרע תוקף  והוא

היש  בכח הנמשך  ישראל, כלל עם ללחום הסט"א

הכתר , מדת  של האמיתי  מהיש  יונק כאשר  דקליפה

עליהם  ומקטרגים ישראל כלל את מחטיאים ועי"כ

מה  יודע הצדיק  ואין מצורע, בבחי' שנעשים עד

את לנצח התפלות  כל לו מועיל לא כי לעשות 

הקלי'.

ïéðòäå התורה כח עם משתמש  הסט"א כי  הוא

ישראל  על ומקטרג עצמה, השכינה וכח

מועיל  לא זה ובאופן עצמה, הק ' התורה בכח



תשע"ז  לך לך פר' טו של"ס

משתמש  שהסט"א י "ה כ "ס על יד כי וזהו התפלות,

דכסא, א' באות אחיזתו ענין  שהוא הכבוד כסא עם

הקב"ה  רק  זה ובאופן הוי"ה, דשם ו"ה ובאותיות

י "ה  כס  על יד כי  כמ"ש המלחמה לעשות יכול עצמו 

דר . מדר  בעמלק  לה' מלחמה

ä óåùéëäå 'éì÷ä íò íçìäì  çëä éãé ìò ÷ø àå

äìòîìù ñ"à éîéîì  äñéðëäå äøåúä  úå÷îò

 óåùéëä  çëî

 íðîàå,גבוה יותר למקום להכנס צריך הצדיק 

את שישליכו הצדיק  אמר ולכן 

הכישוף , מהם ביטל ועי "כ  למים עצמם המכשפים

דקלי', יש  של גדול ותוקף  כח עם הולך הכישוף  כי

ידי על ורק  הכתר , מדרגת של החזק יש  שהוא

ומתגברים  למים עצמם המכשפים שמשליכים

א"ס  מימי  בחי' שהם עצמם המים בכח עליהם

הכישופים.äב"ה  לבטל יכולים ,

 ìòå,לו למושב אוה בציון ה' בחר  כי  נאמר  זה

נאחז  שבהם ו "ה ואותיות א' אות הוא או"ה

יכול  התורה בדרכי  מתעמק הצדיק וכאשר  עמלק,

שהוא  או "ה בתיבת ונרמז  עמלק , של כחו  לבטל

מקאזניץ, המגיד כמ"ש ו"היתר א'יסור תבות ראשי 

להתעמק  צריך  אלא תפלות  סתם מועיל לא כי

הכישוף , כח כנגד ולעמוד הק ' התורה בדרכי

התורה  כח שלוקח הוא הסט"א של שהכח

ולכן  בעמלק, ללחום עצמה מלך  הבת עם ומשתמש 

ב"ה  א"ס למימי ולהכנס  להתגבר צריך  הצדיק

הסט"א, להכניע יכול ועי"כ התורה, שורש  שהוא

בסוד  הק' השכינה להחזיר יכולה הק' התורה כי

אחותי לחכמה אמור כמ"ש  את אחותי נא אמרי

תהיה  הק ' שהתורה עד להתגבר צריך  והצדיק את ,

עפ "י ומשיג א"ס  למימי  נכנס ועי"כ אחותו, בחי '

שורש  עם ולוחם העליונים, המים התורה דרכי

מהבן  הצרעת מוציא ועי "כ  הסט"א, של הכישוף

הכישוף . כח ומבטל מלך 

æàå באופן המלך בן שהוא התיקון עולם מתגלה

אחר  כי ומרגליות , טובות מאבנים שעשוי 

דתהו האורות  שלוקח באופן יהיה התיקון שיושלם

דתהו האורות לוקח הצדיק  כי דתיקון, כלים עם

שהבן  מתגלה ואז  דתיקון , בכלים אותם ומכניס 

שם  סוד  שהוא טובות  מאבנים כולו הוא מלך

שהצדיק  ידי על הדעת , שם שהוא טו "ב גי' אהו "ה

הדעת מתגלה ואז  וב"ן  דמ"ה השלם היחוד מעורר

ושם  האלקים, הוא שהוי "ה מתגלה ואז  דקדושה,

ואז  ההוי "ה, תוקף לגלות כלי רק  הוא אלקים

שהוא  אבינו יצחק  ונולד  ישראל כלל מעלת מתגלה

מ"ה, אבר  אותיות הוא אברהם כי דלעתיד , השחוק

כי עד התיקון, עולם של והאור  החדש מ"ה ומתגלה

י בעין  צדק עין  גואל בביאת ציון  ה' בשוב ראו 

אמן . בימינו  במהרה

 êùôðì äîëç äòã

 äòã סוד הוא אבינו אברהם הנה לנפשך  חכמה

שהוא  בטחתי בחסדך  ואני  בחי ' ע"ב שם

לבי יגל בבחי ' מ"ב שם גם צריך אך  היחוד , טיפת 

הדעת בסוד כ "ב שם ידי על וליחדם בישועתך,

עלי. גמל כי  לה' אשירה הכתוב בהמשך הנרמז 

וישמעאל, עשו  שהם הסט"א עם מלחמה יש  והנה

קודש  שבת  דליל קידוש של העבודה נתן  והקב"ה

ל"ה  בקידוש  יש  כי  וישמעאל, עשו את  להכניע כדי 

עשו כנגד והם תבות ל"ה בויכולו  וכן תבות 

ליחד  איך לדעת צריך אמת  והצדיק וישמעאל,

_________________________

י'ה. בתוך מלך  הבת שהיתה השישי בבעטליר י"ג מעשה בסיפו"מ  המבואר עפ "י א"ס  למימי הכניסה ענין לבאר מו"ר והוסיף

הי' לכל ולהכנס אותה לרפאות  יכול היה ידים לו שאין הצדיק שהוא השישי והבעטליר חצים עשרה בה והיו מים של חומות 

בדא"ח  בע"ה ויתבאר וכו'. פסח הלכות  סוף בלקו"ה מוהרנ"ת ביאור ועפ "י וכו', חצים העשרה כל ממנה ולהוציא מים של חומות 

זה. ענין המשך  שהוא וירא דפרשת 



לנפשך  חכמה דעה טז 

התיקון , עולם עם התהו עולם ולקשר אלקים, הוי"ה

עטרת מלכות  בסוד  גדול כח לו יש התהו עולם כי

משם בעלה למעלה שהוא לס"ג  העולה ב"ן שם (בסוד 

בע"ח) כמ"ש התיקון דעולם כאשר מ"ה ואמנם .

יכולים  היו  לא המים לתוך  הכישוף  את הכניסו

דרכי ידי  על אך  תפלה, ידי על לבטלם להצליח

לה  יש הסט"א כי  עליהם, להתגבר  כח יש  התורה

דכסא  א' באות  האחיזה ידי  על הכישוף  כח

בכח  הוא בהם ללחום והדרך  דהוי"ה, ו "ה ובאותיות

או "ה  בציון  ה' בחר כי כמ"ש  עצמה, הק ' התורה

למימי ולהכנס והיתר , איסור  ר "ת  שהוא לו למושב

למים. שהושלך הכישוף על להתגבר ועי"כ התורה

 äòã הוי "ה שמיחדים ידי  על לנפשך חכמה

דתיקון , כלים עם דתהו  אורות ואלקים

וליחד  התורה, דרכי ידי  על היחוד לתוקף ולהכנס

אברהם  כח והוא דתיקון , כלים עם דתהו אורות

מעשה  לו והיה יצירה ספר  לו  שהיה אבינו

הק ', התורה דרכי  שהם מרכבה, ומעשה בראשית

כתר  'והיא הקלי ', על להתגבר יכול היה ועי"כ

הכתר  על דקדושה הכתר כח את  שהגביר לראשך'

כי קדשך' שבת  שמור  קדושך מצות  'נצור דקלי ',

סתימאה  דעתיקא התורה מתגלה קודש בשבת

הקלי'. של הכישוף  על להתגבר הכח שהוא

'äå למושב או "ה בציון ה' בחר  לכי שנזכה יעזור

והיתר  ובאיסור הק' בתורה ולהתעמק לו,

שעל  הכלים הם התורה נגלות כי  או"ה, ר "ת  שהוא

כלל  שצריכים במה הפרטים למצוא יכולים ידם

לאוה  להגיע ויכולים בתשובה, לשוב ישראל

הק ', התורה סודות  לגלות  הכלים והם לו, למושב

ה'ו בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה עיננו 

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת ציון

אמן .



תשע"ז  וירא פרשת דא"ח יז ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ז ירא ו פרשת  דא"ח טי  ליקו

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

'÷ä  ä"éåä íù úðååëá úåàîåèä  ìë  ìéôäì

àøéå [à.'åâå  ä"éåä  åéìà מעשה מורנו  סיפר

שחלם  אחד צדיק  השבוע לו שסיפר 

וכלבים  רוצחים גויים אחריו  ורודפים שרצים חלום

וחושב  ביניהם הולך  והוא ולהרגו , להזיקו וכדו'

נופלים  וכולם הק' הוי "ה שם במחשבתו בדבקות

מצידו, פעולה שום ללא חללים, חללים לפניו 

המלך עמק בספה"ק מש"כ  מורנו  לזה (שער והסמיך

קנג ) פרק הארבע קרית שער כולל יד הק ' הוי "ה ששם

וכמו בו תלויים [שכולם הק ' השמות  כל את  בתוכו

הוי "ה  שם של יו"ד של בקוצו  תלויים דהכתר  שמות 

דשם  ביו "ד  תלויים דהחכמה שמות וע"ב וכו ',

הוי"ה], בשם תלויים המצוות  כל וכן  וכו ', הוי"ה

הוא  עשה שכן  עצמו  על כותב המלך והעמק 

בזה  ופעל הק' הוי "ה בשם רק  הרבה שכיון בעצמו 

ופתח  נפלאות  וראה והרגיש  נצרך, שהיה מה הכל

העמק  זאת ומייעץ העליונים, השמים ארובות  בהם

הוי "ה  דשם הכוונה זאת  לנסות אחד  לכל המלך

הק ' האותיות דרך  העליון הגדול האור יורד איך (לכוין

האור  יורד שדרכם הי"ס כל  על המרמזים הוי"ה דשם

זאתהעליון) בפעולת פלאות  בעצמו ירגיש שעי"ז ,

שבזה  הוי"ה' אליו ב'וירא הרמז  וזה הכוונה,

את עליו האיר  זה הוי "ה, דשם גילוי אליו  שנתגלה

החולאים  כל את מתקן שזה החמישים דשער אור 

וכנ"ל  החסרונות  כל את .áומשלים

 àøîî éðåìàá óà  íå÷î  ìëá é"ùä úà àåöîì

äàåôøä àéáîù 'ðä øòù 'éçá  äæ -

 àøéå [ á.àøîî éðåìàá 'ä åéìà' פי וברש "י 

הרה"ק  מש"כ  עיין  החולה', את 'לבקר 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

שפע ב. ומושך כלם, הכוונות  כל כלל שהוא ח), טז , (תהילים תמיד' לנגדי י"י 'שויתי סוד וזהו הוי"ה. לשם רומז הכל וזל"ק ,

שהיא  במקוריהם, נבלעים לעתיד שיהיו שמות  השאר לאפוקי ויהיה, הוה היה והוא הנאצלים, כל ותופס  עצמותו, אור עד הפנימי

הרעיא  בספר ובפרט  ובלימודיו, תפילותיו בכל השלום עליו רבינו משה כוונת ממש  וזהו נשמה. סוד שהיא עצמה, הוי"ה אור

מידתו  הוא כי בו, שקרא למי כנודע  הוי"ה, שם על מעמיד מצוה כל של רמזיו מגמת  וכל מצות , תרי"ג על שעשה מהימנא

הנביאים. כל אדון היה ולכן אצילותו, מיוסדיםושורש כולם , והברכות להתפילות כוונתי לקחתי חברייא  דמן זעירא  הקטן אני וגם 
השמים ארובות ופותחים  החכמה  מפתחות ממש שהם נפלאות, ורואה  מרגיש והייתי הוי"ה, שם  אותיות פז אדני ארבע על

להם. שזכה  מי אשרי ויצילך העליונים , המרכבה, במבואות  ו) ג, (משלי אורחותיך " יישר והוא דעהו, דרכיך "בכל נאמר, זה ועל

מנוחה' ה'ברית אומר ולכן י). כח, (דברים ממך ' ויראו עליך נקרא יי' שם כי הארץ עמי כל 'וראו בך  ויקויים ופחד, נזק מכל

כל  ולכן עצמו, השם שכן מכל חביב, כך כל שלו המספר אם ומה קדשים, קודש  הוא אותיות  כ"ו בו שיש ופסוק פסוק שכל

והכולל. השם כמנין כ"ז  אלא אינם מנצפ"ך  עם הקדושה תורתינו וברכה,אותיות  ברכה שבכל הוי"ה  בשם  לעולם  תכוין ואם 
ונחמד  ותהיהאהובלמעלה  ותרויח, תצליח דרכיךתדעהו, בכל לכן כוונתך, ידי היורדמלמעלהעל הגדול ואורם הפרצופין לבנין
בעצמך  ותרגיש מאוד , מאוד הזאת הכוונה  וטובה  השנה , ימות כל מועיל זה וכל עליך. ומסטין מקטרג שום לך יהיה ולא  למטה,

הכוונה . פעולת ופלא , עכל"ק .הפלא 



לנפשך  חכמה דעה יח

ד'אלוני הפסוק על חיים דברי  בספה"ק זי "ע מצאנז

גבורה  בחינה הי' ממרא והנה וזל"ק, ממרא'

ולכן  וגו' בסה"ק  כמבואר  ממרה לשון  שבגבורה

אפ  יתקן ידה שעל המילה על עצה ממרא ילונתן 

ולזה  קדוש  ניצוץ איזה ג"כ יש שם המראה בגודל

הכתוב  רמז  וגם בחלקו , אברהם אל הקב"ה נגלה

בגודל  שאפילו היינו  ממרא באלוני ד ' אליו שוירא

אי ' [עוד עכל"ק. וגו '. ד ' כבוד  הי' והמרה החמריות

אבן  לאאע"ה שהיה חז"ל דברי על מצאנז מהרה"ק 

דקאי מתרפא, היה בה המסתכל חולה שכל טובה

אמונה  דיבורי  שהיו אאע"ה דיבורי על האבן

החולים]. מתרפאים היו  ועי"ז ודבקות,

äðäåוירא)האריז "ל פר' דחול"ה (טעהמ"צ מפרש 

של  האור  לחולה שחסר מ"ט, בגימ' הוא

חולה  הוא וע"כ החמישים, מהרה"ק â שער אי ' [וכן  ,

זי"ע ויקרא)מקאמרנא פר' ריש הברכה (היכל 

מאל"ף  הרפואות  כל את הק' הבעש"ט שהמשיך 

החמישים, דשער מאור  היינו  דויקרא, זעירא

דויקרא  זעירא בא' דבריãהנרמז עפ "י  לפרש  ויש .[

שאפשר  שמאמינים גופא שזה הנ"ל מצאנז  הרה"ק 

למצוא  אפשר  ה' פי  כשממרים אפי' הכל את  לתקן

תשובה  שעושים היינו קדוש, אלוקי ניצוץ ג"כ שם

שבתוך  בההסתרה הש "י  את  שמוצאים עד

נו ההסתרה תורה הידועים רביז"ל זה ä(כדברי הרי ,(

_________________________

ממנו ג . שחסר לפי חולה, כמנין מ "ט והם אותיות, וד' מ "ה שם שהוא מ "ט, משם נמשך החולה חולים, ביקור מצות  שם, זל"ק

נ' הם ועי"ז  מ"ה, של כללות והוא החולה, יתרפא ועי"ז  הנ ', שער לו להמשיך תהיה והכוונה החולי, לו אירע  ולזה הנ', שער

עכל"ק . זללה"ה). מורי משם פלקין (הר"א שערים.

שזהו ד . והאין, המיעוט  בסוד דאצילות כתר בעתיק שמתלבשת דא"ק חכמה זעירא אלף  ויקרא וזהו שם, מקאמרנא הרה"ק  ז "ל

ולז  הזה, לאין זכה ומשה אין, והתקונים,בסוד העולמות  כל חכמ "ה קיום כת"ר במספר מש"ה א"ל ויקר"א וסוד זעירא, אל"ף  ה

עכל"ק . ותבין. וירא לק"ת עיין משה, אל ויקרא מפסוק  למד הרפואות שכל טוב הריב"ש מרן אמר ולזה זה. כל והבן

יתברך ה. שהשם כלל יודע שאינו נסתרת, בעצמה שההסתרה דהינו הסתרה בתוך  הסתרה בחינת עוד שיש דע , אבל שם, זל"ק

הינו  ושלום, חס גמור, למישור לו דומות רעים הדברים כל רק  להתר, האסור אצלו שנהפך  כלל יודע  שאינו דהינו ממנו, נסתר

רק כהתר, לו שנעשה שידע  זאת  אפילו ממנו נסתר אזי ושלום, חס  עברות, יותר עושה ושנה, שעבר אחר ושלום, חס  אם,

כנ "ל  נסתרת בעצמה שההסתרה הסתרה, שבתוך  הסתרה בחינת  וזה בעיניו, ישר הוא והכל אסור, נדנוד משום כלל יודע  שאינו

דבר  לשום חיות  אין בלעדיו כי התורה, אותיות  דהינו יתברך, השם מלובש  שם גם ההסתרה, שבתוך  ההסתרה בתוך גם ובאמת

כלל  יודע  שאינו עד לפתיות התורה מחכמות  אצלו שנהפך  עד לגמרי, חיים אלקים דברי הפך העברות רבוי ידי שעל רק  כנ"ל

על  וזה הנ "ל, ההסתרות  לגלות צריך  כן על כנ"ל, הסתרה שבתוך הסתרה בחינת  שזה כנ "ל, כהתר לו שנעשה בעצמו זה אפילו

בעצמה, ההסתרה בתוך  שאפילו לידע יוכל הדעת , זה ידי ועל כנ "ל דעת  בחינת שהוא המלכות , לתוך ימים אריכות  שממשיך ידי

יש  ההסתרות  בתוך  שאפילו שיודע ומאחר התורה דהינו יתברך, השם מלובש שם גם הסתרה, שבתוך  ההסתרה בתוך  ואפילו

גם  באמת  כי תורה נעשה הסתרה, שבתוך  מהסתרה ואפלו תורה מהם ונעשה ההסתרות , נתגלין בעצמו מזה יתברך, השם שם

ההסתרות, בחינת  הוא בעצמו זה שם, נסתר יתברך שהשם יודעין היו שלא מחמת רק  כנ"ל תורה הינו יתברך, השם מלבש  שם

והחזרה  דעת , ממנה ונעשה ההסתרה, שבתוך  ההסתרה נתהפכה בעצמו זה ידי על שם, נסתר יתברך שהשם כשיודעין ותכף,

ממנה  ונעשה לדעת , הסתרה שבתוך ההסתרה שנחזר וכיון שם נסתר יתברך שהשם שיודע  מאחר לדעת, כאן, שנסתר התורה

מכרזת  התורה באמת  כי פתי', תאהבו פתיים מתי עד קמיהו מכרזת 'אוריתא בבחינת , אותם, מוכיחה בעצמה התורה אזי תורה,

קול  שומע שאינו רק  וכו ' תאהבו" פתים מתי עד וכו' תקרא  המיות  "בראש  א), (משלי שכתוב כמו תמיד, ומוכיחה וצועקת 

תכף  אזי כנ"ל, הדעת ידי על תורה, מהם ונעשה ההסתרות ונחזרו שנתגלו ומאחר הנ "ל ההסתרות  מחמת  התורה, של הכרוז 

עכל"ק . וכו'. כנ"ל וכו' פתים" מתי "עד אותם מוכיחה בעצמה התורה תורה, מהם כשנעשה
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החמישים, שער  של האור  שלגופא האור (שהוא

בכל הש "י שנמצא שמגלה – סתום המאמר – בראשית

ההסתרה  מקומות – הסתומים במקומות ואפי' המקומות

רביז"ל ) שם הרפואותכמש"כ כל נמשכים ומזה ,

אאע"ה. נתרפא זה ידי  ועל שבעולם

 úåðè÷ä úòá  íéãåçé  úåùòì øåñéàä ïéðòá

äæì  äöòäå

àøéå [â.äìåçä úà ø÷áì .' åâå  ä"éåä  åéìà

הידוע  ע"פ  פנימיות  בדרך  לפרש  יש

קטטה  בדרך  קדושים יחודים לכוין  שאסור בקבלה

אדה"ר  דחטא מבחי' א' היה שזה מלחמה, ובדרך 

בקטנות יחודים שבבחי ' החול בימות  יחוד  שעשה

אסור . שזה המוחין

 äæå הרש"ש שכתב ואילך )הטעם ע"ב לב (דף

העומר  ספירת  בימי כוונות  לכוין  שאסור 

המוחין  עדיין  נשלמו  שאאע"ה å שלא כאן  והנה ,

המוחין , בקטנות  הוא חולה סתם הרי  חולה היה

יחודים  מלייחד פסק  לא שאאע"ה בודאי והלא

באמת ואיך חליו, בעת  ואפי ' עת, בכל קדושים

לכוי יכול חוליו,היה בעת  ויחודים כוונות ן

חכם בתורת  המבואר ע"פ  בזה קנב,והביאור (דף 

ספיה"ע) בימי לכוין שאין הנ"ל הרש "ש  דברי ,על

של  לזו "ן  השייכים ויחודים כוונות לגבי  רק  שזהו 

וא"א  תקונם, לקבל נגמרו לא עדיין  שהם עכשיו

של  ביחודים לכוין ומותר יכול אך  בהם, לכוין 

של  יחודים כמו  מתוקנים שהם אחרים מקומות

הקודם)ג"ר דזמן פרצוף של  יחודים ואדרבא,(או ,

והמוחין  היחוד להחזיק איך  העבודה עיקר שזהו 

אחר  לזמן בג"ר  שמתקשר  ע"י  הקטנות  בזמן אף

של  הידועים דבריו  [בבחי' הקטנות, אין  שבו

ואפשר  לעולם', מוחין  סילוק ש'אין התו"ח

שעדיין  הקודם דזמן  דגדלות  למוחין להתקשר 

וקיימים]. נמצאים

 úåðè÷ä úòá íéãåçéä  ìò æîøì ä" òàà úáéùé

äæå [ã אעמוד ואני 'שב הקב"ה לו שאמר  הרמז 

בעדת להתייצב אני שעתיד  לבניך  סימן

בעדת ניצב אלקים שנאמר יושבים והן הדיינים

בעלי שכשיהיו  במשנה מש"כ  ידוע דהנה א-ל',

בש "ך  ומצינו כרשעים, בעיניך יהיו לפניך  דינים

סקי"ג ) יז סי' חו"מ בספר (שו"ע  כתב ועפ"ז  בזה"ל,

כשטוענים, דין  הבעלי  בפני להסתכל דאין חסידים

יש  ובכ"ז  עכ"ל. רשע, בפני להסתכל דאסור 

שיש  והיינו דין, הבית במעמד  השכינה השראת 

בזמן  הקטנות , בזמן  אפילו  יחודים בחי' שיש  בחינה

לו שאמר הרמז וזה אלקים, מדת – הדין  מדת  של

בזמן  שאפי ' לבניך, סימן זה ויהא שתשב הש"י

זכית כזה בזמן  גם דקטנות , זמן בחי ' דישיבה

שישנה  לבניך סימן  תהיה ובזה השכינה, להשראת 

[היינו קטנות , בזמן אפי' יחודים של אפשרות 

ולזה  הנ"ל], חכם בתורת המובאים ההיתר  באופני 

אף  יחודים לכוין אפשר  איך  ללמדו אליו  ה' נראה

כנ"ל  [והיינו כנ"ל, והישיבה והקטנות החולי בזמן 

לכוין  אסור  הגמור הקטנות  שהוא הנה"י  מצד  שרק

החג"ת מצד אך  ישיבה)כוונות  מצד (בחי' וכ "ש

תמיד  לכוין  מותר שם הרי השבירה אין  ששם הג"ר

כוונות )].

à"å÷îáå]להקמת מהטעמים א' שזהו כ '

כדי זי"ע חכם התורת ע"ש  ביהמ"ד

_________________________

מסודרים ו. שהם התפילות כונת בסדר לבו אל ערב זה מי כן אם מלשונו, קצת לך בתפילות והא לכוונם השנה ימות לשאר

בואי העומר ישא דימי עונו זה תפילותיו שאיש ובכל שלו בנר"ן ופוגם בקדושה לחיצונים אחיזה לתת  חלל ה' קדוש את  כי

פסח  כי אלו בימים יד להם שנתן כיון בהם יתאחזו כי חשכים ילך בכולם השנה בכל שיעשה הטובים ומעשיו ומצותיו ותורתו

עליותיה  נתבטלו החמורה שבת  אפי' השנה ימות כל אותו מוליכים בה בהם שהולך ובדרך  השנה ימות לכל שורש הם אלו וימים

עכל"ק . וכו'. השנה דימי השבתות כשאר המוחין והמשכת העולמות עליית  ואין האלו בימים



לנפשך  חכמה דעה כ 

יכולים  שיהיו  עד  דמר , אתרא בבחי' המקום שיהא

יש  זמן ובכל מקום שבכל הנ"ל, כשיטת  לנהוג

כוונות  לכוין  ישיבותאפשרות שאר כמנהג (דלא

התורת כשיטת  למעשה לנהוג קיבלו שלא המקובלים

הנ "ל ) ].חכם

äèîá ïã÷øôà úáéëù øéúäì  äëìäì ùåãéç

 ïåñëìàá äèåî

àøéå [ä. äìåçä úà  ø÷áì . ä"éåä  åéìà אמר

להלכה  חידוש ע"פ  צחות, בדרך

מישרים דובר בספר שמצינו  שלא למעשה יג , (סי'

הרבנים  מגדולי הסכמות  לו שיש אלא מחברו שם נודע

ומסכימים  הספר כל על  הפוסקים שעברו המחבר וכותב

למעשה) ופסקיו דבריו איסור עם לגבי  שם שמחדש ,

בגמ' שאי' שכמו  אפרקדן, יגשכיבת  דף  (ברכות 

שרי ע"ב) צידו על קצת האדם מוטה (בשעתשאם

בשר) בעל  כגון אפרקדן ,הדחק באיסור  נחשב ואינו  ,

גמורה  בשכיבה אינה היא שאם המטה לגבי  ה"נ

בו אין באלכסון קצת המוטה נח, כסא כעין אלא

נצרך  הוא זה ודבר אפרקדן , דשכיבת איסור 

רופא אצל טיפול העושה לגבי  רופא למעשה (כגון

אפרקדן שיניים) לשכב המטופל (לצורךשצריך 

אותו) הרופא בשכיבה בדיקת  אינו הכסא אם הרי

שרי. באלכסון אלא גמורה

äæå אאע"ה את לבקר  בא שהש"י ברמז  לפרש יש

וכבר  לרפאותו, ובא וישב חולה כשהיה

הרפואות שכל מקאמרנא מהרה"ק לעיל הבאנו 

נכתבת היא אל"ף  אות  והנה א', אות  מצד נמשכים

דרכו חולה סתם שהלא רמז יש ובזה באלכסון ,

היה  שישב אאע"ה אף ומסתמא מטתו , על לשכב

באלכסון הנוטה כסא על נח'מסתמא 'כסא (הנקרא

שכיבה) כעין היא עליו לישב שהישיבה מותר  ואיך ,

וע"ז  אפרקדן, שכיבת איסור  בזה ואין כזה כסא על

א' אות  שראה הוי"ה, אליו וירא כנ"ל נרמז 

ואין  שרי כזו ששכיבה לרמז  באלכסון , הנכתבת 

אפרקדן . שכיבת  איסור  בה

åðéã  úéáå àåä –––– ' äå ìò ì"æéøàä 'éô

' äå [å.'åâå íåãñ ìò øéèîä במדרש איתא

ב)רבה נא, הוא (פר' על מרמז  ש'וה''

מה  השפ "ח בפי ' וכן  הרמב"ן  בפי ' [עיין  דינו , ובית 

מהאריז "ל ומצינו  בזה], לבאר שער שהאריכו  (ע"ח

ע"ב) נו דף  הירח זה מיעוט ענין על פלא ,æ פירוש

ומלבישים  מכסים דהנוק ' הז "ת  כלל בדרך  דהנה

והחטאים  הפגמים כשגוברים אך  דז "א, הז "ת  את 

סדום) במעשי בהג"ר (כמו נכללו  דהנוק' הז"ת כל

ע"י דנוק ', השכינה שעלתה חז"ל  בדברי הפי' (וזהו

דנוק ' הז"ת  שנתעלו היינו רקיעים מז' למעלה החטאים

בג"ר) ונכללו נהיה למעלה דהז"א הז"ת נשאר ועי "ז 

של  כאלו  קשים דינים היו ועי"ז דהנוק ' לבוש  כלי

דינו, ובית  הוא – וה' הביאור  זהו  – סדום הפיכת

על  קאי  – דינו ובית הז"א, על קאי – הוא היינו 

את ולא בג"ר  למעלה רק  הז"א את שהלביש  הנוק '

_________________________

השמים ז. מן ההנהגה עיקר כי השמים מן ה' מאת סדום על המטיר וה' סדום באנשי וז "ש שם, קדשו מלשון מקצת לך הא

וגו' המטיר וה' כמ"ש עמו בכללות נזכרת  לכן דז"א דנה"י עליונים בג"פ כלולה היתה נוקבא גם כי להיות  אמנם ז"א. שהוא

הם  וכאשר שלו בנה"י הם הז "א דיני כל כי בסיפא ונייחין ברישא תקיפין דדכורא דינין בזוהר מ"ש ענין וזהו וב"ד. הוא

ז "ת  שנכלין הנ "ל בבחי' הוא כאשר אמנם מוחין. בחי' להיות  שחזרו בסופם שם נייחין אז  מוחין בה ונעשין בנוקבא מתפשטין

לפי  השמים מן תקיפין דינין שהם ואש גפרית המטיר וה' וע "כ בסופם תקיפין דינין הם אז שלו נה"י בריש  שבה בג"ר שבה

הוצאת  ענין נמי וזהו דנוקבא. ברישא מוחין נעשין שלו נה"י כאשר הוא  רחמים נקרא הוא ואם דין אלא רחמים אינו הז "א שאז

נוקבא  הוא ונרתקו ז "א הוא חמה כי והענין דנ "ח  כ"א בתיקון כנזכר אדנ"י הוי"ה שה ובתיקונים בדרז "ל הנזכר מנרתקה חמה

מנרתקה  חמה ובצאת  כוחם ונחלש דנוקבא רישא) (שהיא נרתקה בתוך חמה הנקרא תקיפין דינין שהם שבו נה"י שמלבשת

עכל"ק . וכו'. הקשים בדינים כולו העולם שורפת כנ "ל
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ביותר  תקיפים דינים היו ועי "ז  היה הז "ת  שלא (מה

הלבנה) מיעוט בעת אפי' .כן

äîöò ' ÷åðäî øúåé  íéðéãì áùçð à"æ êéà

 úîàáå [æ ידוע שהלא פלא, דבר זה בענין יש

רחמים, לבחי' נחשב שהז"א תמיד 

אשכחן  הכא ואילו  הדין , בבחי ' שהוא הנוק ' לעומת

נהיה  סדום דהפיכת  והנורא הקשה הדין  שעיקר 

ומלובש  מכוסה היה שלא משום הז"א, ע"י דייקא

ואיך  הז "א, דיני  ממתיקה שהנוק ' ומשמע בנוק ',

זה ענין  תמיד )יתבאר הידוע היפך  .(שהוא

'÷åðäì  åéðéã øñåî à"æä

øåàéáäå [çבזוה"ק דאי' ע"פ  תצוה בזה (פר'

ע"א) קעח בחי 'דף  הוא שהז "א

נייחא  בבחי ' הוא ולבסוף  ברישא תקיפין דינין 

בזה והביאור רחמים, לבחי ' נשתככין ונהיה (איך

לרחמים) הז"א ונהיה דהז"א תקיפים משום הדינין זהו

עד  הנוק' אל שלו הדינים כל את  הז"א שמוסר 

עפ "ז  מובן  וע"כ  רחמים, בבחי ' הוא שנשאר

הרי הנוק ' של והלבוש הנרתיק את  לז "א שכשאין

ביותר . קשים דינים הוא הז"א

 àä ñéðëîù é" òìåöéð äìéôúá úåîéîçäå  ù

äù÷ ïéãî

 ìùîäå [èרביז"ל מדברי הוא קמא בזה (לקו"מ

ה) יט, בקרביסי' לבי 'חם עה"פ 

כל  להכניס שיש דברתי , אש  תבער  בהגיגי

התפילה  בתוך  וההתלהבות ועי"ז çהחמימות 

ח"ו, וכו ' תאוה או כעס  של רעה מחמימות ניצול

למקום  הדין  מדת בחי ' שזו החמימות שנותן  והיינו

המלכות, מדת בחי ' שהיא תפילה, היינו  לה, הראוי 

_________________________

תרגום,ח. ידי על עולה לשון, השבעים הינו שטות, הרוח הינו סערה, שהרוח  כג) (דברים לילה מקרה בחינת וזה שם, זל"ק

את  מקרר הקודש, לשון שלמות לו שיש מי כי קודש מברית הקודש, מרוח  הקודש , מלשון ויונק  שינה, ידי  על תרדמה, ידי על

הקודש, לשון של בדבור חמימותו שמקרר בלשוני", דברתי וכו', בקרבי לבי "חם ל"ט ) (תהלים בבחינת הקודש, בלשון חמימותו

הרוח  אזי הקודש, לשון שלמות  לו שאין מי אבל ס"ג) (יבמות בחוה' דעתו שנתקררה 'מכאן מעצמי", עצם הפעם "זאת  בבחינת ,

לילה  במקרה אותו מקרר ל),סערה (משלי בחינת הוא 'בדרך' קרירות , לשון בדרך", קרך "אשר כ"ה) (דברים בבחינת בשנה,

מאליהו  יורש  היה ואלישע הנ "ל החשמ "ל מן ויונק נגה, בחינת שהוא התרגום, דרך  הולך  סערה שהרוח  מנאפת", אשה דרך "כן

שנים, פי אלי" ברוחך שנים פי נא "ויהי ב), (מלכים-ב' בבחינת  הקודש, לשון שלמות  ממנו מקבל היה זה ידי ועל הקודש , רוח 

'שלא  תמיד", עלינו עבר קדוש "איש  ד), (שם בה כתיב זה ידי על ח ), (ברכות  תרגום' ואחד מקרא 'שנים כי הקודש , לשון הינו

הקודש  לשון שלמות  ידי על כי כנ"ל, לילה ממקרה נצולין הקודש לשון שלמות ידי על כי ע"ב), י (ברכות סדינו' על קרי ראתה

שמבררין  ידי על דהינו ושנה, תרדמה בחינת  שהוא תרגום, ידי על הוא הקודש לשון עיקרשלמות  כי כנ"ל, הברית לתקון זוכין

"ראש  ק "מ), (תהלים דוד שבקש  כנ"לוזה שבתרדמה לילה ממקרה נצולין אז כן ועל כנ "ל, התרדמה בחינת התרגום, בחינת  את 

"עמל  הקדושה, את  המסבבין ראש  שהוא סביב", לו "נגה א), (יחזקאל בחינת  הוא מסבי" "ראש " יכסמו שפתימו עמל מסבי

עליהם  "ימוטו הנ "ל, כוכבין שבעין של מדורה בחינת שהם העמים, לשונות  שאר ועל יתבטל, שבו והרע העמל יכסמו" שפתימו

הרע  שיפל שיתברר, צריכין תרגום, בחינת שהוא נגה, בחינת  כי הינו ט "ו), (יחזקאל תאכלם" והאש יצאו מהאש "כי גחלים",

לשון  ידי על הקודש לשון שלמות  בחינת שזהו הקודש , בלשון הינו הקדושה, בתוך  נכלל ויהיה ויעלה יתברר שבו והטוב שבו,

כנ"לוזה  וכו'" גחלים עליהם "ימוטו בבחינת  לגמרי, לכלותם צריכין גמור, רע  בחינת  שהם העמים, לשונות  ושאר כנ"ל תרגום

בכניסת  שבת , בערב כי פרוש, מהקדושה. לינק בנגה יכללו שלא הקלפות, ראש על שבת  בערב היורדת דאשא שלהובא בחינת 

ראשם  על דאשא שלהובא יורד ואז הקדושה, אל לעלות  לגמרי הטמאות הקלפות שאר גם רוצין ואז  בקדושה, נגה נכלל שבת,

שבתרגום  הטוב לברר שצריכין הנ"ל, בחינה וזהו בכונות כמבאר שבת, בערב חמין מים רחיצת  כונת סוד שזהו למטה, ונופלים

לגמרי  ולבטלם להפילם צריכין גמור, רע  בחינת שהם העכו"ם, לשונות ושאר הקודש , בלשון נכלל שיהיה נגה, בחינת  שהוא

עכל"ק . כנ"ל. הינו
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כשאינו משא"כ קשה, דין  מכל הוא נטהר  בזה

הנוק' אל וההתלהבות והחמימות האש  מכניס

בתפילה) מכניסה שאין האש (היינו אצלו  נשאר הרי

ולעבירות לכעס  המביאו קשה לדין ונהיה והדינים,

ח"ו.

äìéôúá  íéùåã÷  úåðåéîã  úìòî  ïéðò

æ" éòëå [ é מסטראשאלע הלוי הר"א מהרה"ק אי '

עבודה)זי "ע שערי לס' לגבי(בהקדמתו

התפילה, בעת  קדושים שמדמה דמיונות (היינו

לא  שעדיין בשעה הויראה אהב של דמיונות בחי' לעצמו

באמת ) להם קדושים זכה דמיונות אוהב שהש"י ,

יונתי בחי' שזה שאף תמתי' 'יונתי נאמר וע"ז אלו ,

שהש "י – תמתי  בכ"ז  דמיון, שבבחי ' הונאה –

ושלם  תם דבר כמו זאת בזה èאוהב ביאור  ומוסיף  .

בתפילה  בדמיונות  להשתמש שמפחדים שאלו

ישתמשו בע"כ הם הרי כוזב, דבר שזה בטענה

עוה"ז , של הבאי לדברי שלהם הדמיונות  בכח

שלהם  הדמיון  בכח השתמשו  שלא כיון  שהלא

עוה"ז , לתאוות בו  ישתמשו  בע"כ  קדושה לדברי 

להנוק' להכנס  צריכים הז "א שדיני הנ"ל כעין וזהו 

והדמיונות המדמה בכח השתמשות בחי' (שהוא

הנוק ') בחי' הוא המדמה שהכח ניצול לעבודה"י ובזה

בעצמם  הדמיון כח שהם קשים מדינים האדם

מעביר  שהז"א שע"י  [והיינו מהז "א מקבלים כשאין 

שהז"א  המתקה, בשניהם יש להנוק ' שלו הדינים

מתעלה  ג"כ והנוק ' לבד , רחמים בבחי ' נשאר 

שמזככים  מהז "א שמקבלת הדינים לה שעדיף 

הדמיונות שעדיף  כמו עצמה, מדיני  אותה

מה  שהוא בעבודה"י, המדמה כח שמקבלת 

שרגליה  עצמה, מדמיונות  מהז"א, שמקבלת 

וכנ"ל]. עוה"ז  להבלי  מוות יורדות

 ÷çöé éðéã ú÷úîîä ä÷áø

ïéðòå [ àé הוא חייזה בפרשת המבואר  כעין 

ורבקה, דיצחק שידוך  בענין שרה

והנוק' רחמים בבחי' הוא שהזכר ידוע כלל שבדרך 

להיפך , הוא ורבקה יצחק  אצל ואילו  דין , בחי' היא

מרבקה, יותר הגבורה ומדת  דין בחי ' הוא שיצחק

הדין , ממנו ממתקת דיליה הנוק ' שהיא ורבקה

הז"א  דיני ממתקת  שהנוק ' בחי ' שיש  כנ"ל והיינו

דיניו  לשם להעביר קבלה וכלי מקום לז"א שיש  (ע"י

ועי"ז  הנ "ל , בתפילה ההתלהבות  ענין כעין הראוי באופן

וכנ "ל ) דיניו .מתמתקים

_________________________

אונאה ט. לשון הוא יונה כי תמתי' 'יונתי ב) ה, (שה"ש  הפסוק  התניא] [-בעל עדן נשמתו ורבינו מורינו פירש וכאשר שם, זל"ק

לברר  שצריך  הגם תמימה היא כן פי על אף מאונה שהיא הגם כי תערובת באיזה מאונה שהיא לעבודתו יחוש בל כן על אשר

עבוד  ערך כפי בנפשו ואחד חד כל שידע  בכדי לידיעה, נצרך זה כל שכלו,הרגשתו ערך לפי התערובת  להסיר ערכו לפי תו

יעשה  לא זה בשביל וכי לנצח, יכול אינו ופעמים לנצח  יכול פעמים ובמלחמה בתפילה, היא זו ומלחמה העבודה, היא זה וכל

לכל  הוא זה הניצוח וגם הבהמית. הנפש שהיא לגמרי אחרא הסטרא ידי תחת  וישאר לגמרי שכנגדו יתגבר נמצא כלל, מלחמה

במעלה  ממנו הגאוה לגבי עצמו הרגשת מסיר הוא העובד דמיון שלפי מה דהיינו מספר לאין מדרגות כמה שיש ערכו לפי אחד

ממנו  להעליון נחשב כמדריגה התחתון של ההרגשה ביטול שכל מספר לאין מדריגות  יש  כי עצמו, מצד גמורה הרגשה זה נחשב

כפום  וחד חד לכל נחית דאיהו מהימנא ברעיא ומבואר אדמה. הנביאים וביד י"א) י"ב (הושע הכתוב כמאמר גמורה, להרגשה

כן  פי על אף  דמיונו לפי הוא ביטולו רק בשלימות שלו היש ביטל לא שעדיין הרגשה הבחינת הוא הדמיון והנה דיליה. דמיון

ולכן  בעצם ההרגשה בביטול היה השלום עליו רבינו משה שרק  הנביאים, כמו הדמיון בבחינת  בעצמו הוא בריך  קודשא  נחית 

בהתלבשות  היתה שהשגתם מאירה שאינה באספקלריא נבואתם היתה הנביאים כל אבל המאירה , כאספקלריא נבואתו היתה

ערך  היה ובודאי ממש , הוי"ה את  ואראה א) ו, (ישעי' בהם נאמר כן פי על ואף  שלהם, דמיון לפי מבטלים שהיו רק  יש  בחינת 

אופן  בבחינת ממש הוא ברוך הוי"ה נגלה כן פי על ואף היש הרגשת  כבחינת השלום עליו רבינו משה של ביטול לגבי ביטולם

עכל"ק . וכו'. הדמיון בחינת  שהוא ביטולם



תשע"ז  וירא פרשת דא"ח כג ליקוטי

äôé ïéã úéá çë –––– åðéã úéáå àåä

' äå [ áé.' åâå  íåãñ ìò øéèîä (הנ "ל )ובמדרש

דרוש  בדרך אמר דינו, ובית הוא – וה'

שכביכול  דין , בית של הכח גודל על רמז כאן  שיש

על  דין בית  פסק  שיש  לפני עונש  מביא הש "י  אין 

ג"כ מטה של בי "ד  כח על נלמד  ומזה (שהוא כך,

וכו') העליון דין לבית מרכבה זה בחי' בענין ודיבר  ,

ברמ"א דאי' מה ס"א)ע"פ כה סי' בשם (חו"מ

הדשן  החיבורים é תרומת  בו שהחמירו  שדבר

הבאים  מדורות לחכם א"א ישראל ברוב שנתפשטו 

ע"ז ברורות )לחלוק  בראיות  .(ואפי'

ò"åùä  ìò ' åëå à"øâäå ê" ùä íé÷ìåç êéà

äù÷äå [âé האחרונים בגדולי מצינו  איך  עפ"ז 

אריה  והשאגת והגר"א הש"ך  כמו

פסקי על חולקים וכן  הראשונים על שחולקים

הגר"א  פסק  לדוגמא [ונקט מקומות, בהרבה השו"ע

ס"ד ) שפו סי' לשו"ע בכמהין (בבי' עירוב לענין 

וכן  השו"ע, ונגד הראשונים כל נגד שהוא ופטריות

בשב"ק  מלאכה ועושה המבשל בענין  הגר "א פסק

במ"ב שם ומובא שיח סי' בשו "ע הנפסק  ,(סק "ג )נגד

פסקי והלא ספור ], אין מקומות  ריבוי ועוד

מהחיבורים  הם השו"ע ופסקי  הראשונים

ישראל. ברוב שנתפשטו

ìàøùé áåøá èùôúð éàãåá  ò"åùä

' àå [ãéבירושלים הת "ח זצ"ל )מגדולי זלזניק  (הרב

לא  והגר"א הש"ך  שבזמן לתרץ רצה

מורנו אך  ישראל, ברוב השו "ע פסקי  עדיין נתקבלו 

ברוב  השו"ע נתקבל הב"י בזמן שכבר  ע"ז  חלק

ישראל ר'בנים תפוצות מ'מאתים ר"ת  שמר"ן (כידוע

השו"ע) פסקי על  שסמכו בדורותנ'סמך , וכ "ש ,

הרי"ף  על גם חולקים וכו ' שהגר "א ובפרט שאחריו,

ברוב  דבריהם כבר  נתקבלו שודאי אף והרמב"ם

הנ"ל. האחרונים גדולי בזמן ישראל

ù"ùøä ìò é"òøâä úäéîú

 úîàáå [åè על זצ"ל הגרע"י  שהקשה מצינו כן

הידועים הרש "ש דףדברי (נה"ש 

ע"ב) פסח לב בליל אבות  מגן  ברכת לומר  שיש

בשב"ק  להיות  שהלא àéשחל הגרע"י בזה ותמה ,

ניסים  ר' דברי הוא אבות מגן לומר  שלא המקור

ברוב  דבריו  נתקבלו  וכבר  בשו "ע שנפסקו  גאון 

זה. על לחלוק לרש"ש  אפשר ואיך ישראל

íãå÷ä ïéã úéá çëî íéðåùàøä ìò  íé÷ìåçä

íéðåùàøä  ìù íðéã úéáî  ìåãâä

øîàå [æèאלו כל על שהתירוץ שנראה מורנו

הגר"א  מש"כ  ע"פ  הוא, הקושיות 

שם) הגר"א בכל (בביאור שנתקבל שדבר  שהטעם

בית שאין  הדין  משום הוא עליו , לחלוק  א"א ישראל

בחכמה  ממנו  גדול אא"כ  חברו  דברי  לבטל יכול דין

הוי ישראל ברוב שנתפשט שדבר  והיינו  ובמנין,

חכם  לסתם א"א וע"כ וחשוב גדול דין  בית  כהוראת

לפרש  יש  ועפ "ז עליהם, לחלוק  מהם גדול שאינו 

שכשמוכיחים  והשאג"א והגר"א הש"ך  שסברו

הרי בעצמם, הש"ס  מדברי המנהג את  לפרוך 

ישראל  של דין  מבית גדול הש "ס של דין הבית

_________________________

לחלוקי. יכול בפוסקים שהוזכר כמו הדין שאין מוכרחות ראיות  מכח  דורו ולבני לדיין נראה דאם אומרים יש  מיהו שם, ז"ל

בתלמוד, נזכר שאינו מאחר ישראלעליו, ברוב שנתפשטו החבורים בו שהחמירו בדבר להקל אין מקום שקבל מכל לא אם

ע"כ. חומרא. באותה נוהגין שאין מרבותיו

אף יא. בשבתף  להיות שחל טוב יום כשאר שבע  מעין ברכת לומר צריך  בשבת להיות שחל דפסח טוב יום שם, הרש"ש  ז "ל

דף  (שבת בתלמוד שהוזכרה כיון בשבת , להיות שחל פסח  בליל גם לאומרה צריך  מקום מכל מקום, לה שאין שנראה פי על

עכ"ל  מסברא. הוא הר"ן שכתב החילוק ואותו טובים, ימים לשאר פסה בין חילקו ולא כ"ד)
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על  לחלוק שיכולים סברו וע"כ שאחריהם, בדורות 

מבית גדולים שהם שסברו  משום לא הראשונים,

לסמוך  בידם שיש סברו אלא הראשונים, של דינם

מהבית גדול יותר  שהוא הש"ס  של הבית  כח על

קושית לגבי  לתרץ יש  וה"נ הראשונים, של דין

ועל  גאון  הר "נ על חולק איך הרש"ש , על הגרע"י

שיטתו ודייק  סבר  שהרש"ש  די "ל השו "ע, פסק

שפירש  האריז "ל ע"י  שנתגלתה הקבלה מטעם

הרש "ש  סבר  וא"כ  הזוה"ק, מדברי דבריו והוכיח

של דינו מבית גדול הזוה"ק  של דינו גאון שבית  ר "נ

הר"נ  על לחלוק הזוה"ק  בכח יכול וע"כ  והשו "ע,

השו "ע  ועל .áéגאון 

 äëåðç  éðéðò

 âçä éðéðòá ïéùøåãå  ïéìàåù âçä íãå÷ íåé íéùåìù

 úåìéìî  äìéì ìëá (ìåôìô) ìéèòùô øîåì íòèä

'÷ä  äëåðçä

ùé [ à ובעוד סיגעט שבחצרות  הטעם לפרש

פשעטיל לומר  נהגו כל (-פלפול )מקומות 

הפמ"ג  דברי ע"פ  הק', החנוכה מלילות  לילה

'וזדים  ע"י היה היוונים על הנצחון  שעיקר שמפרש 

êúøåú'ביד é÷ñåòהט"ז שפירש  כמו והוא מז , (סי'

שאומרים סק"א) מה על

ואגב  וז"ל, תורה', בדברי  'לעסוק התורה בברכת 

בגמרא  איתא הכי  בס "ד חלקנו  בו  נזכיר  גררא

את ויבן החכם האיש  מי  דכתיב מאי  רב אמר אר"י

אבדה  מה על ויגידה אליו  ה' פי  דבר ואשר זאת

ולמלאכי ולנביאים לחכמים נשאל זה דבר הארץ

בעצמו, הקב"ה שפירשה עד  פירשוהו, ולא השרת 

נתתי אשר  תורתי  את עזבם על ה' ויאמר  שנאמר 

ולא  היינו  בה, הלכו  ולא בקולי שמעו  ולא לפניהם

שלא  רב אמר  בה, הלכו  ולא היינו  בקולי שמעו

זה  במאמר  הרבה י"ל תחלה. בתורה ברכו 

יתברך  שהוא ונראה זכרנום, לא הקיצור  ולאהבת

את עצמה בשאלה ורמז  שאלות ב' בכאן  שאל

הזכיר  ובזה רמז , דרך לשאלה השייך התירוץ

מי אמר וע"כ התירוץ, להגיד  ידעו  לא שאעפ "כ

עיקר  על דהיינו זאת , את ויבן החכם האיש 

ה' שפי  ר "ל אליו  ה' פי  דבר ואשר שנית  השאלה.

ב' והנה יגיד. אם נראה ואעפ"כ  התירוץ, את דבר 

דוקא  ר "ל הארץ אבדה מה על הא' היו. השאלות 

ש "ד  ג"ע על עברו  כבר והלא עכשיו  הזאת  ארץ

אזלא  שהתורה על שנית  עכשיו. נשתנו  ומה וע"א

כמדבר  נצתה אמר  וע"כ מהם ונאבדה מישראל

כמדבר  מישראל נתרוקנה שהתורה עובר  מבלי 

מרומז  הוא התירוץ והנה עובר . מכל שנתרוקנה

לפרש  ידעו שלא אלא כך  אחר כמ"ש בקושיא

תחלה, מ"ש  בעצמו הקב"ה שפירשה עד הדבר 

לפי קודם נחרבה לא למה שהקשה על והיינו

בסוטה  כדאיתא עליהם מגנת  היתה שהתורה

שעזבו אחר  אבל החטא, מן ומצלת  מגנת  תורה

בקולי שמעו  לא שכבר  מה על נפקדו  אז  תורתי את 

את עזבם על וז"ש  שעשו , וע"א ש "ד ג"ע בעבירה

סילוק  דהיינו  השנית  ועל בקולי, שמעו  ולא תורתי 

בה הלכו  שלא לפי äðéà התורה äøåúäù

 äéìò  åîöò úéîîù éîá àìà úîéé÷úî

 äøåú ìù ïúîå àùîå ìåôìôá ÷ñåòù åðééäã

åéäúù úðî ìò  åëìú  éúå÷çá ìò ù" îë

 ú"ã íéãîåìù íúåàá ë"àùî  äøåúá  íéìîò

 äøåúä ïéà äá íéòâé  íðéàå âðåò êåúî

íìöà úîéé÷úî ר"ל בה הלכו  ולא אמר  ע"כ 

של  ומתן משא דרך התורה בהלכות עסקו שלא

ברכו שלא וזהו  כמ"ש להליכה המתייחס פלפול

_________________________

וכמה יב. גאון, כהגר"נ דלא להו סבירא ראשונים שחבל שהוכיח שליט "א הלל הגרי"מ תשובת (יג) מקבציאל בקובץ ועי'

בארוכה. עיי"ש  לסמוך, מי על להרש"ש  יש וא"כ הפסח , בליל אף  אבות' 'מגן ברכת לאמר שיש בפירוש  כתבו מהראשונים
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דרך  בד"ת לעסוק  היא הברכה כי תחלה בתורה

הקב"ה  במ"ש  מרומז הוא זה וחירוץ דוקא טורח

עובר  מבלי  הך  עובר  מבלי כמדבר  נצתה בשאלה

נצתה  דמ"ה כמדבר נצתה קושיא על תירוץ הוא

שלא  ר "ל עובר  מבלי שהיה לפי  כמדבר התורה

נזכר  שבקושיא נמצא כמ"ש מו"מ דרך בה עסקו 

הקב"ה  שעשה עד  אחד שום ידע ולא התירוץ

ולא  המאמר בעל אמר  וע"כ  עצמו  דברי  על פירוש

פירוש  לשון  אלא הושיבוהו  ולא לשון ולא פירשוהו

ממנו שיצאו  הדברים פירוש אחד  שום ידע שלא

ממנו ונמשך  זה במאמר  נכון דרך זהו  יתברך 

טורח  דרך  דוקא בתורה עוסקים מעלת שעיקר 

הבאתי בד"ת. לעסוק  בברכה כיוונו  זה ואל ויגיעה

מ"מ  זה לחבור  ענין שאינו  אע"פ לכאן אלו דברים

במאמר  לפשוטו  וקרוב נכון  פירוש  שהוא נ"ל

הט"ז . עכ"ל הטור . שהביא

ð" äå בכח דוקא היתה היוונים קלי' על הנצחון 

שעסוק  אלו  בכח שהכוונה תורתך , עוסקי

וע"כ  התורה"ק, בעמל ופלפולים בקושיות  בתורה

בתורה"ק  עמוקים פלפולים לומר  גרמא הזמן 

בכל  ג"כ נשתדל בעזה"י  [ובל"נ החנוכה, בלילות 

ותירוץ  קושיא איזו  לומר  החנוכה מלילות  לילה

הנ"ל]. בחי' על לרמז  חנוכה בעניני 

íéðåùàøì äëåðçá úåãåòñä úòá øù÷úäì

äáåç äîäù ì"ñã íé÷ñåôäå

øáéã [á בחנוכה שעושים הסעודות  ענין  על

הרמ"א פסק ס"ב)שכידוע תרע (סי'

והודאה  שבח דברי  ע"י ורק  הרשות  סעודות שהם

דברי ע"פ חידוש בזה ואמר  מצוה, סעודת  נהיים

חמץ  תערובת  איסור כוונת  לגבי  שכתב הר"ש 

ראשונים, מח' בזה שיש חמץ, וכתב ואכילת 

בעולמות ולתקן המצוה לקיים לכוין  שיש הרש "ש

שיטה  כל לפי כדאיâé העליונים בעניינו , ה"נ הרי ,

העולמות לתקן ולכוין הסעודות  בעת  להתקשר 

שהסעודות הסוברות  להשיטות  השייכים העליונים

שימי שכ ' הרמב"ם שיטת  [כגון  חובה הוו  דחמוכה

הגה"ק  כתב שעפ"ז  שמחה ימי  הם חנוכה

בסעודת בהמה בשר אף לאכול שיש  ממונקאטש

הסעודות שהוו  שס"ל והב"ח יואל לרבינו  וכן חנוכה

הזכיר  שלא למי שוב ברהמ"ז לברך יש חובה

כוותייהו פסקינן שלא אף וע"כ דחנוכה], הזכרה

גדולים  נשמות  עם להתקשר  וכדאי  הראוי מן  מ"מ

לעולמות השייכים התיקונים לתקן ולכוין אלו 

הגדולים. לאלו  השייכים

 úãåòñ  ìëåàù)  äôá ïë øîåì øùôà  íàä

(ì"ðä íéðåùàøäëå  äáåçë  äëåðç

àìà] [â גם זה לומר אפשרות יש  האם שלגבי

תלה  במחשבתו, לכוין רק או  בפה,

על  לומר מותר  אם במקו"א שכתבנו  במח' הענין 

ר' סעודת לשם זה שאוכל בשב"ק רבא קידושא

ככפירה  ח"ו  שהוי כן , לומר  שאסור או  חדקא

חידקא, כר ' שלא כרבים שנפסקה (והוי בההלכה

(שאוסר) המהרש "ם בין הבנ"ימח' ,(שמתיר)לתלמיד 

שאין  שס "ל החזו "א לשיטת הרי  בעניננו וה"נ

כהשו"ע, שלא לי  קים לומר בכסף למוחזק אפשרות 

שא"א  הש "ס כדברי הוא דהשו "ע שס"ל והיינו

שאסור  כמו לדבריו וא"כ  כהש "ס, שלא לי  קים לומר 

בפה נגד (להמהרש"ם)לומר  שהוא חידקא ר ' סעודת

הרי חדקא, ר' על החולקים כרבים בש"ס  הנפסק

_________________________

דכל יג. ול"ת חמץ, יאכל דלא ל"ת מקיים ובה מצות  תאכלו בערב שנא' דאורייתא מצה אכילת וזל"ק , הפסח, לחג בכוונותיו 

שלא  ולא להרמב"ן, עשה מכלל הבא ולאו חמץ, ולא תאכלו מצות ימים שבעת  שנא' חמץ מאכילת  ולפרוש תאכלו, לא מחמצת

ההלל  את  לגמור וכו'. שאור ימצא דלא ולא חמץ לך  יראה דלא ולאו שאור לך  יראה דלא ולאו להרמב"ם, חמץ תערובת לאכול

מצוה  שמכלל מצוה ענף  הוא ולהרמב"ם אלקיך , והוא תהלתך הוא שנא' דאורייתא הוא הסמ "ג ולבעל מדרבנן, ובלילה ביום

עכל"ק . וכו'. לפניו. ולהלל לשיר לנו יש השמחה מרוב ברגלים לשמוח שנצטוינו



לנפשך  חכמה דעה כו 

מצוה  סעודת  לשם שמכוין בפה להזכיר אין  ה"נ

בשו"ע. הנפסק  נגד  שזה

 äúáëã  àéâåñá

 é" ùø ïåùìá ÷åéã

 é" ùøá [ã(לה זקוק ד "ה ע"א כא דף  וז "ל,(שבת 

צריך  הלכך  לתקנה לה. זקוק 

לה. מתקן  ולא פשע דילמא יפה לעשות  לכתחלה

עכ "ל.

 íéù÷îåכוונתו מה רש"י לשון  על המפרשים

לכאו ' הלא לה', מתקן ולא יפשע 'שמא

נר  אך תיקון, וצריך  הדולק  בדבר  שייך  תיקון  לשון

אל  תיקון , לשון  בו  שייך לא שמדליקים שכבה א

ולא  יפשע 'שמא לכתוב לרש"י והו "ל שוב, אותו 

שנית'. ידליקנה

äëåðçä âçá úåëåñä âç éîéã äãåáòä øîâ

 ì"éå [ äלשבת ביוצר  מש"כ  בהקדם בזה רמז

חידוש  שם שאי' חנוכה, של שניה

בימי היונים עם המלחמה זמן היה שבאמת

המלחמה ãéהסוכות אחר  לביתם שחזרו הזמן  אך  ,

ההודאה ימי קבעו וע"כ בחנוכה נס היה על (גם

החנוכההמלחמה) בהודאה בימי  כן שמזכירים (כמו

הניסים) שגמר דעל זה בענין פנימי רמז ויש  ,

החנוכה בימי  הוא הסוכות דימי  (כמש "כהעבודה

בין  והחיבור דהקשר זה ענין על  רמזים הרבה בספה"ק

החנוכה') עד  'מהחג  לחנוכה, שלא סוכות  שכיון והיינו ,

לגמור  צריך הסוכות  בימי  העבודה את  כראוי  גמרו

את בחנוכה עושים וע"כ בחנוכה, העבודה

הסוכות בימי  שהיתה המלחמה נצחון  על ההודאה

ומתקנת משלימה החנוכה ימי  שעבודת היות  –

כנ"ל. הסוכות  חג ימי  עבודת  את 

 úåëåñä éîéã  äãåáòä åøîâ àìù –––– ' äúáë'

åäæå [åבימי פעלו  שלא היינו  – ב'כבתה' הרמז

וכמש "כ  לה'- 'זקוק  הרי  כראוי , הסוכות

ענין  זה שכנ"ל לתקנה, שהכוונה הנ"ל רש "י 

ומ"ד  דסוכות , התיקון גמר  ידה על לתקן  דחנוכה

ביחוד  דבקות  ה'אין ', שע"י היינו לה, זקוק  אין 

את מתקנים זו  שלדעה לה, זקוק  ע"י ובאלקות,

אלא  וידליק  שיחזור  ללא אף הסוכות  ימי עבודת 

המנורה  שנכבית  שמה ית "ש  יחודו  שיגלה ע"י 

כדבעי) הסוכות  ימי עבודת  נעשתה שלא מה הכל (וכן

ויכנס  וכו ', הנצחית לטובתו הש"י מאת הוא

לה' הביטול –('אין')לבחי ' לה' ל'זקוק יזכה ועי"ז

לבד  ית"ש יחודו ע"י  העבר  כל ולתקן להדליק

אמן .

 èøàååä  úçîù  ìâøì 'íééçì'á ç"àã

(à"èéìù  â"ãîéø ç"äøä ïá  â"ø ç"äáä ìù)

åëøöåäù  ä÷áøå  ÷çöéã êåãéù àðù éàî

íéðîéñì

äðä [àשרה)פרשתינו פרשת(חיי היא

שבתורה  וכידוע השידוכין,

שאר  של השידוכין  היו  איך נכתב לא הקדושה

התורה"ק  האריכה ורבקה ביצחק ורק  האבות,

וכו', השידוך למציאת  אליעזר  שעשה בסימנים

יצחק  אצל שנא מאי  ביאור טעון  הדבר  ובאמת

ענין  שלהם לשידוך  נצרך  שהיה ורבקה

הסימנים.

_________________________

וחמשה יד . בעשרים באו המלחמה מצבא שליו, חג עד חמושים חלוצי "מחומשים אי' שם עניתני', כי 'אודך המתחיל ביוצר

הסוכות. בחג היינו שליו', ב'חג המלחמה שנגמרה שמשמע וכו'. לב" וטובי שמחים לאהליהם וילכו בכסלו,
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íéðîéñ ––––  íéëåãéùä  íù –––– ä" åäà íùã éåìéî

åðîà  ìçøì ä" òà÷òé øñîù

 ùéå [ á בספה"ק הידוע בהקדם בזה ביאור לומר

בפרשתן) ראובני ילקוט עה"פ (עי'

בה' שהוא ä אלקי åשמיםä לקי à 'ואשביעך ארץ'

אהו "ה  הק ' השם על בר "ת  מרמז

ה'ארץ) ו'את ה'שמים א'ת מהפסוק שם (היוצא שהוא

שמים בין  המשדך  הק ' השם (ספי'השידוכים,

החתן) הכלה)לארץהז"א-בחי' בחי' הנוק ' ואי '(ספי' ,

זי"ע מקאמרנא קטז מהגה"ק  בפרשתן הברכה (היכל 

אמנוע"ב) לרחל אע"ה יעקב שמסר שהסימנים

דייקא דס "ג במילוי הנ"ל הק' השם הוא (אל"ף,ע"ה

ה"י) וא"ו, שם ה"י, כמש "כ דמילוי דמילוי [באופן  ,

הצדיק  יוסף  בסוד  הדע"ת, גימ' עגו "ת וזל"ק,

הדעת, שם חסר עג"ת  שכן  עליון בדעת המקושר 

יו "ד , ה"י  וא"ו , אל"ף  וא"ו  יו "ד , ה"י פ "א, למ"ד אל"ף

ושם  מכוון , במספר י "ה, ל"ו  בח"ר  יעק "ב כ"י בסוד

עכל"ק ]. לרחל. סימנים יעקב מסר זה

 àìå â"ñ íùã éåìéîá ïéëåãéùä íù òåãî

 á" ò íùã éåìéîá

 úîàáå [â הוא השידוך שם מדוע בעי  טעמא

שעיקר  ידוע והלא דס"ג, במילוי

בזוה"ק  [כדאי' דחכמה, המוחין  עם היחוד  ענין 

אבי בת  אחותי אמנה 'וגם עה"פ ע"ב ק' דף  ויקרא

ש  אבא 'רבי בזה"ל, שמעון ,היא' לרבי ליה לח

קדישא. במלכא ישראל דכנסת זווגא אימתי  אמר,

לא  אך היא אבי  בת אחותי  אמנה וגם ליה, שלח

לאשה. לי  ותהי אמי  דחכמה בת מוחין על (דקאי

בליקו"מ) כן כמובא את , אחותי לחכמה אמרי ,הנקראת

רבי רבי  ואמר  בכה קליה, ארים אבא, רבי  אתרגיש 

מוחין  והלא עי"ש], ע"כ וכו ''. קדישא בוצינא

כן  להיות  צריך  היה ולכאו' ע"ב בשם הם דחכמה

ע"ב  דשם דיודי"ן במילוי  השידוך דשם מילוי  גם

ה"י) וי"ו ה"י השידוך (אל"ף דשם מילוי מדוע וא"כ  ,

ס "ג. שם שבבחי' ואל"ף דיודי"ן במילוי הוא

 éåìú  åðéà ïéëåãéùä ïéðòù à"øâä éøáã øåàéá

 úåìãúùäá

øåàéáäå [ã' בפי הגר "א מש "כ בהקדם י "ל בזה

שענין  הזוהר , היכלות  על

אלא  דבנ"א בהשתדלות  תלוי  אינו  השידוכים

שהבינו ליטא מגדולי והיו מלמעלה, מסובב

שום  בשידוכים לעשות שא"צ הגר "א שכוונת 

טבעית בקצתהשתדלות  שסגי שהכוונה שפירשו (ויש 

בשידוכין) שזוהשתדלות  נראה אין  האמת  אך ,

ספה"ק בהרבה וכמש "כ הגר"א, (מתלמידי כוונת 

יקר) בכלי וכן הק' השתדלותהבעש "ט שצריך 

אליה  שההשתדלות מצוה דבר בכל כמו בשידוכין

לפרש  יש אלא מהמצוה, וחלק  מהחיוב חלק  הוא

ורבקה  דיצחק השידוך בפרשת שכמו  הגר"א כוונת

משמים  סימנים אליעזר  וראה הארץ, לו קפצה הרי

כדי זאת  לנו מספרת התורה הרי  הדירוך , אל

שיש  ה' יד יותר ניכרת השידוכין  שבענין  שנדע

והיו משמים, ורמז  סימן איזה שידוך  בכל כלל בדרך

בשידוך  ה' יד של גילוי איזה ראו  שכשלא צדיקים

שע"פ  ותנאי קושי דבר איזה מלכתחילה עשו

אם  לראות בדקו  ובזה השידוך , לעכב יכול הטבע

הרי שעשו, הקשה לתנאי  יסכים השני  הצד  בכ"ז 

המכוונת ה' יד את בזה לראות  סימן  זה יהא

זה. לשידוך

ìò ë"â æîøîä úåîùäã 'îéâä ïéðòá ä÷éãá ùé

' ä ãé éåìéâ

ïëå [ äבקדמונים המובאת  בדיקה דרך (ר'יש

ועוד ) גאון של סעדיה בדיקה ע"י ,

הקובע, שזה הכוונה ואין  השמות, של הגימטריאות 

כשרואים  ה' יד  והתגלות רמז ניכר שלפעמים אלא

דהשמות, הגימ' בין  בשלימות התאמה שיש

הרי דהגימ' זה חשבון  ע"פ  ושרה ואמנם אברהם

יצחק  אך שלהם, בגימ' מתאימים ורחל יעקב וכן

בענין  יש  וכן הגימ', ע"פ  מתאימים אין  ורבקה

כלל  שבדרך הרגיל מהסדר  שינוי  ורבקה דיצחק

ביצחק  ואילו מהאשה, רחמים בבחי' יותר הזכר



לנפשך  חכמה דעה כח

מרבקה, דין בחי' יותר שיצחק להיפך, הוא ורבקה

וגילוי סימנים ורבקה דיצחק בשידוך היה שלא וכיון

התאמתם  ע"י  או  דשמתיהם הגימ' ידי על ה' יד 

המדות שבין הרגיל מהרגיל )לסדר  להיפך  ,(שהוא

סימנים  ע"י ה' יד ולמצוא לגלות  אליעזר  הוצרך

ה'. יד  בהם לראות  וקבע שעשה חדשים

 õåçì úåìâúä –––– â"ñã éåìéîá êåãéùä íù

ì" éå [ å דוקא הוא השידוך  ששם בהא הרמז דזהו

שם  הוא ע"ב שם דהנה ס"ג, בשם

צנועים  'ואת  בבחי ' בצניעות , שדרכה החכמה

היחוד  אל השייך שם הוא ע"ב שם וע"כ חכמה',

שם  אך הצניעות , בתכלית להיות שצריך עצמו 

ענין  על המרמז  דס"ג, במילוי נרמז נרמז השידוך

שבשם  יו"ט בחי ' [כמו  לחוץ התגלות  בחי ' הגסות ,

ויין , בבשר  חיצונית  בשמחה בו שמחויבים ס"ג

הנ"ל  בבחי ' היינו לחוץ], האורות  התגלות 

וכמו לחוץ, ה' יד התגלות  שיהא בעינן  שבשידוך 

דבר  איזה בו שרואה שידוך  שעשה אחד כל

לחוץ.(-שמיימי)'הימליש' התגלות  בבחי '

 úàöåéä 'ä ãé úåìâúä àéä  òáå÷ä êåãéùá

 úåìãúùää êåúî

ì" éå [æ אין שבשידוך  הנ"ל הגר"א כוונת  ג"כ דזו 

כל  אלא וקובעת, מספיקה ההשתדלות 

מקום  ההשתדלות שתהא כדי  רק הוא ההשתדלות 

ה', יד של הגילוי  ידו  ועל בו להתגלות  שיוכל וכלי 

רביז"ל  [וכדברי  כנ"ל, בשידוך הקובע הדבר  שזה

ב) סי' תנינא האחדות(לקו"מ ומעלת ענין על

בחי ' שזו המשתנות  פעולות  מתוך המתגלה

פעולות מתוך  ומתגלה היוצאת  אחד  ה' יד התגלות 

שזה  ההשתדלות , ומיני  סוגי  כמה של המשתנות

השידוך  לענין שייך  וזה ה', לפני ביותר  חביב

המשתנות  פעולות ב' בחי ' הם ואשה (שהם שאיש 

הפכיים) בחי' שכינה שני ואשה שאיש התכלית  והוי 

השראת תתגלה ועליהם ידם שעל ביניהם,

מתוך  היוצא הפשוט האחדות גילוי שהיא השכינה

המשתנות]. פעולות

äìâúîù –––– ä" ôéã ãåçé  úåìâúä –––– ïúçéù  äôé

íéðåúçúá ' úé  åúðéëùì èòî  ùã÷î ïéðá é" ò

 äæå [ç,''וכו אבות  עבדי  של שיחתן  ב'יפ "ה הרמז 

דהיחוד  האור  את  לגלות אליעזר שביקש 

אדנ"י') 'יהי"ה – דיפ"ה בגימ' כידוע המתגלה (הנרמז ,

ולגלות למצוא כדי  הסימנים עשה וע"כ בשידוך,

היחוד . אור את עי"ז

 íéàðúáå המגיד' והכלה החתן  מברכים

טוב  שם יתן  הוא אחרית  מראשית 

היא  השידוך ותכלית ענין  שכל לרמז  וכו'', ושארית 

הכל בראשית שהיה הש"י את  עי "ז  ('אדון לגלות 

נברא') יציר כל  בטרם מלך אשר שיהיה עולם כמו  ,

וזה  שהיה, כמו  להאיר האוא"ס  שיחזור  באחרית 

מעט  מקדש בית – בישראל נאמן  בית  שבונים ע"י 

דורות ה', עובדי  תולדות  להביא הק', לשכינה

בתחתונים  הש "י  את שיגלו ומבורכים ישרים

עי"ז  מלבדו ', עוד  ש 'אין  בביתם וילמדו  ויכריזו 

שאת ביתר  בראשית  שהיה מה באחרית  יתגלה

בגילוי למטה ית "ש  יחודו בהתגלות קישוט ויתר 

בב"א. משיח של אורו

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



מוהר"ן כט חיי

מוהר"ן  חיי

 çé÷ úåàà

(åè úåà 'åëå åúãéì íå÷î)

 úðùá àäøèñåàå  ùèéøååàðì  òñð æ"ñ÷ú

,úåìéä÷  øàùå àðáåãå áàìñàæå

 ääùå ,ãàøá ùãå÷ úìéä÷á ïë  íâ æà  äéäå

 òãåé íãà íåù ïéàå ,äðù  éöç êøòá äæ êøãá

 ïåîî  íù ìáé÷ àì  éë ,åæ äòéñðá äùò  äî

 àì  íù äéäù úåîå÷îä áåøá  íâ .åæ  äòéñðá

 íùì  ñðëðù ,ãàøáá èøôá ,ììë åðîî  åòãé

 äøèôð  åæ äòéñðáå .'åëå ìåãâ  íìòäá  åãáì

,øéè÷àãä ìöà íù  äúéäù ,áàìñàæá åúùà

øçàå .úåòåáùä âç ìò  íù åðééä åðçðàå

,ãàøáî êãúùð ,õé÷ä  åúåàá ,åúùà úøéèô

 óëú  øîàå ,èñåää úàìåç  åéìò àá æàå

.äéðùä åúùà àùð ìåìà  ùãçáå ,÷ìúñéù

íé÷éãöä  úåòñî  ìë ÷"äøåúá áúëé ì"úòì

àáåî [à זי "ע מראפשיץ מוהרנ"צ מהרה"ק

בתורה  כתוב שעתה שכמו שאמר

וכו', למקום ממקום מסעות נסעו  שבנ"י מסעי פר '

נסע  מענדל'ע ר ' שהרבי  ג"כ כתוב יהא לעת"ל הרי

וכו ' ברימינוב ויחן בדבריáמפריסטיק נכלל וזה ,

תצא', מאתי  חדשה 'תורה שלעת "ל הפסוק 

הצדיקים  ישראל בני  מעשי שכל יתגלה שלעת"ל

מהתורה"ק . חלק  הם

äàéøáä ìë  ìù íéèøôäå  íéììëä  ìë åììëð êéà

 ÷"äøåúá

ïéàå [áשינוי שיהא הנ"ל בדברים ח"ו הכוונה

'זאת שהלא התורה, בספר  בפועל

שום  יוסיף ולא יוחלף  ולא מוחלפת ' תהא לא התורה

הוא  הענין ביאור אלא מהתורה, א' באות  שנוי 

בביאורו הגר "א שכתב הנוראים דבריו  ע"פ

דצניעותא לד )לספרא מה (דף כל כי והכלל וזל"ק ,

בתורה  כלול הכל עולם עד  ויהיה והוה שהיה

הכללים  ולא ישראל'. כל 'לעיני עד  מ'בראשית'

כל  ושל ומין  מין  כל של פרטיו  אפילו אלא בלבד

סופו עד הולדו מיום לו שאירע מה וכל בפרט אדם

מין  כל של וכן  פרטיו. ופרטי  פרטיו  וכל גלגוליו וכל

וצומח  עשב וכל שבעולם חי בעל וכל וחיה בהמה

מין  בכל פרטיהם ופרטי פרטיהם וכל ומין ודומם

ושרשם, להם שיארע ומה לעולם עד  המינים ואישי

בכל  הן  כולם וישראל ומשה באבות  מ"ש כל וכן

דור  בכל ניצוצותיהם מתגלגלים שכולם ודור דור

סוף  עד  מאדה"ר  מעשיהם כל וכן  כידוע, ודור 

_________________________

תשע "ז.א. שרה חיי פר' וערש "ק  ליל נאמר

מלובלין.ב. והרבי מרומנוב, מענדלי הר"ר הרה"ק תלמיד הי' מראפשיטץ מהרר"נ הגה"ק צ), (אות  מנחם בעטרת הוא כן

אבות  שילמוד מראפשיטץ להרר"נ  ז"ל הררמ"מ  ציוה פ"א אליו, בא ובזה וש"ס משניות תנ "ך  לסיים הוכרח  לרומנוב כשנסע

מהררמ"מ המסעות  שמה יכתב כי נכתבים, בספר מעשיך וכל המשנה בביאור להם אמר פ"א עמהם, ולמד החסידים עם

ע"כ. ס"ת. על ברכה ככל ויברכו תצא מאתי חדשה תורה וזו מכאו"א, וכן מסעיו, בכל שעשה ומה לרומנוב, מפריסטיק
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אדם  בכל וכ "ה למבין, כידוע דור  בכל הוא התורה

הנעלם  במדרש  לבאר שהתחיל כמו לבד ואדם

כמ"ש  נח עד  בראשית  בפ ' כולו  נכלל זה וכל ברמז ,

ברא  עד הראשונה בפ' נכלל וכללו  בס "ד, כאן 

ראשון  בפ' הכללים כללי  וכלל כנ"ל, לעשות אלקים

אלפי שתא בפ "א כמ"ש שנה אלפי  וז ' תיבות בז'

ד' נגד  כללים ד ' והן כו'. קדמאי  בשתא תליין  שנין

והולך  בכלל יותר  שלמעלה עולם בכל עולמות 

עכל"ק . וכו' ומתפרט

äøåúä êåúá  úåàøì é"ðá éðéò ' ä  çúôé  ì" úòì

íäéìò øáòù äî ìë

 àåäå [â החסיד בשם שמואל במדרש שאי' כמו 

רושם  ש'העולם זי "ע יעב"ץ יוסף  רבי 

שעובר  מה כל א"כ  אלקות', רושם והתורה התורה,

כל  ועל התורה"ק, בתיבות הכל נמצא בבריאה

[כדאי ' בתורה"ק שכתוב מה כל עובר יהודי

הק ' מסעי)מהבעש"ט ר"פ עה"ת בעש "ט שהמ"ב (עי'

אחד  לכל ואפשר יהודי ], כל על עוברים מסעות 

מאא"ז  [כדאי ' עליו  שעובר  מה כל בתורה"ק  למצוא

כשבתו)החת "ס  והיה עה"פ שופטים פר' עה"ת  (חת "ס

תורה  הספר את  עמו  להחזיק שצריך המלך לגבי 

וימצא  המלך  שיקרא ומפרש חייו, ימי  כל בו וקרא

דברי מובנים ועפ"ז  חייו ], ימי  כל את תמיד  בס"ת

כתוב  יהא שלעת"ל הנ"ל זי "ע מראפשיץ הרה"ק 

הכוונה  שאין למקום, ממקום נסע מענדל'י  שר '

התורה  על נוספת  אות  איזו בפועל כתוב שיהא

עינינו את  הש "י  יפתח שלעת "ל אלא ח"ו, שבידינו 

עין  שנראה עד  בתורה"ק  חדשה התגלות  לראות 

שעבר  מה כל כתוב התורה"ק שבתוך איך  בעין 

עלינו.

 ÷"äøåú ãåîéìá è" ùòáä êøã

 äæå [ã ובועז יכין סוד  בספה"ק דאי ' מה כעין 

דרכו(פ"ב) היתה שכן  שיודע שמעיד 

למעלה  עצמו  לדבק  הק ' הבעש"ט רבינו של

התורה"ק  אותיות לימוד בשעת ועי"ז â בהש "י  ,

שהאיר  האור את  התוה אותיות  בתוך  לראות  זכה

אח"כ  וגנזו  סופו  ועד  עולם מסוף הבריאה בתחילת 

אחד  לכל לעת"ל יהא וכן  התורה"ק , בתוך  הקב"ה

והכיסוי מנרתיקה ותצא תתגלה שהתורה"ק

ללא  בה הגנוז  האור  שיתגלה עד  שעליה, וההסתר 

ע  שעבר  מה שכל ונראה חיינולבוש , ימי  כל לינו

סודות סודי זה בכל ויש  בתורה"ק , בפירוש כתוב

זה  דבר  לגילוי  כבר זכה מראפשיץ הרר "נ [והרה"ק

בתורה"ק  כתוב היכן לו  שנתגלה בעוה"ז  עתה

וגילה  דיבר וע"כ  מענדלע, ר' הרבי  של המסעות 

מענדל'ע  ר' של שהמסעות  גלוי כבר שאצלו לכל

וכל  רביז "ל שאצל וודאי מהתורה"ק, חלק הם

וכמש "כ  הסודות, עתה גלוי כבר אמת הצדיקי

סודות היו שלרביז "ל פה בשיחות  מוהרנ"ת 

שום  להם היה שלא שלו  הנסיעות  בנין נוראים

אתנו אנו שאין  אף ואצלינו  פשט, פי על פירוש

הסודות אחד  לכל יתגלה לעת"ל מ"מ מה עד יודע

עליו]. שעבר במה

_________________________

וכאשר ג . זרה, כוונה שום בלי לשמה ללמוד א"ע  שמכין וזכה נכונה במחשבה הלימוד קודם שיחשוב שם, מלשו"ק  קצת נביא

ובחסידות בתורה הגדולים מוריי לזה אותי בעש"ט הזהירו ישראל "ר  מוהר "ר הדו מופת החסיד  הרב ידידי ובתוכם 
"ה  מנר"ן זצללה חלק לקשר ובמחשבה בדיבור ופועל בכח האותיות עם וטהרה בקדושה א"ע  לדבק  לשמה בלימוד רצוי' כוונה

ולהתדבק להבין וכשזכה נצחיות . אמיתיות וחיות אורות  שפע ומשפיעות המחכימות אותיות  אור ותורה מצוה נר בקדושת  ח "י

בהם  המתדבק עיני שמאירה עינים מאירת  התורה נקראת ולכן עתידות אפילו ממש האותיות מתוך להבין יוכל קדושים באותיות

ותומים אורים של האותיות  כמו ובטהרה ישראל בקדושה "ר  מוהר הרב מורי עם  האהבה  בדביקות שהכרתי  מיום ומילדותי
יחי' באמונתו צדיק וחכמתו ופרישות חסידות ברוב ובטהרה בקדושה הנהגותיו הי' שזה  נאמנה ידעתי הנ "ל "ה תנצב

לי' גלין שם.דמטמרין קדשו מלשון ע"כ וכו'". דבר הסתר ה' כבוד



מוהר"ן לא חיי

åîöò äåùäù íéðéò øåàîäî äùòîä øåàéá

ò"éæ éìàôéðàî æ"øøäì

åðàáäå [ä מהמאור המעשה במקו"א כבר

מאניפולי הרר"ז  על שסיפר  עינים

לקבץ  ישראל לעיירות במסעות  נוסע שהיה זי"ע

בת שומע היה אליה שנכנס עיר כל ולפני צדקה,

זו, בעיר לקבץ שיצליח נגזר ממון  כמה (וע"י קול

מתגלה  היה לעיר כניסתו לפני שומע שהיה קול  הבת 

ההשתדלות ריבוי שאין והאמונה ההשגחה בחוש  אליו

מעומר  הוסיף  לא שהמרבה במן וכמו כלום מוסיף 

וכו') לו שהוא שנקצב עצמו  על אמר עינים והמאור ,

עיר  בכל יודע ג"כ שהוא הרר"ז , כמו במדרגה ג"כ

שהרר "ז  אלא לקבץ, שיצליח עליו נגזר כסף כמה

יודע  ואני לעיר כניסתו  לפני  קול הבת ע"י זאת  ידע

מהעיר  שיצאתי  אחרי הצליח זאת  כמה (כשרואה

זי "ע לקבץ) עינים המאור  של בדב"ק והכוונה ,

הבת בשמיעת היתה לא הרר "ז של הגדלות  שהנה

דהרר"ז)קול בעבודה"י מדרגה אינה שעל (שזו אלא ,

ומוחלט  ברור  באופן  להרר"ז  ונתגלה הוברר  ידה

ושאין  וגו'', ידיך את 'פותח שאומרים הפסוק  את 

אלא  ובהשתדלותו ידיו  במעשה תלויה ההצלחה

לא  'והמרבה במן  הנאמר  בבחי ' עליון בגזירת

וגו''. הוסיף 

æ" òåאינו שהוא שאף  ע"ע עינים המאור  אמר 

בעצם  מ"מ קול, הבת שמיעת של זו בדרגה

הוא  הרי  האמונה וברירות בהירות  של המדריגה

כמה  ורואה מהעיר  כשיוצא שהוא להרר "ז, שוה

שכן  האמונה אצלו  בהירה הרי  זו בעיר שאסף  כסף

מחמת הצליח ולא עליונה בהשגחה והכל עליו נגזר 

מיעוט  מחמת הפסיד  ולא השתדלותו ריבוי

לבא השתדל  זוכים אם נפ"מ ומאי וכו ', ותו

חיזוק  ע"י  או ורוה"ק קול בת  ע"י האמונה לבהירות

שוים, הם בתכלית סו "ס  שהלא האמונה,

[שבהירות האמונה, ותוקף  בהירות  היא שהתכלית 

הבעש"ט  מרבינו כדאי' הדבקות היא היא האמונה

בזוה"ק ], וכדאי ' התורה"ק כל תכלית  שהיא הק',

לבירור  זוכים ידה שעל רוה"ק של המעלה וכל

האמונה. ותוקף ולבירור המדמה

äâùää  ìòáì  äåù  äîéìù äðåîàá ïéîàîä

 ÷"äåøá äàåøù

ïëå [ åידעו הק' שהצדיקים בעניננו, גם הוא

וידעו לעשות עליהם מה מהתורה"ק

להם  שנתגלו  הסודות  כפי הק ' נסיעותהם לכוין 

הרי מה, עד יודע אתנו  שאין  אנו  אף אך בתורה"ק ,

שעובר  מה שכל שלימה באמונה מאמין הוא אם

האמונה  בדרגת הרי בתורה"ק, נכתב הכל עליו

ברוה"ק  הדברים שרואה ההשגה לבעל שוה ,ãהוא

במקו "א רביז"ל לג )וכמש"כ  אות הר"ן (שיחות

מהכל  גדולה מהדעתäשאמונה היא גדולה ואף ,

רוה"ק ) באה העליון (שממנה שרשה שהאמונה

והדעת הכתר , חיצוניות  רק  הוא והדעת בכתר

ואדם  האמונה, של התחזקות  בחי ' רק  הוא

הכל  עליו  העובר  שכל האמונה בתוקף המתחזק

הצדיקים  דרגת כעין זה הרי הש "י , מאת לטובה

עליהם. שעבר  מה לכל עליונה מרכבה בגילוי  שהיו 

_________________________

בני ד . ילכו ולא שכתבתי ממה ישנו שלא קדישא מהחברא מאד ובקשתי בזה"ל, בצוואתו העבודה ושורש  היסוד מש"כ ועי'

וארץ  שמים עלי מעיד שאני מה עלי, ידברו הזה השבח  את  רק  כלל, שבח  שום עלי ידברו שלא ואומר גוזר והריני המטה, אחר

פטירתי אחר ג"כ עלי ויעיד יודע  תעלומות  כמשה והיודע ממש לעד , זכרו ויתעלה "ש ית אלהותו באמונת מאמין שהייתי
"ה  ע אמונה רבינו בגודל השפל ואני הוא", נאמן ביתי "בכל ז) יב, (במדבר כמ"ש שכלו עיני גדל כפי בבירור ידע  הוא אך  ,

עכ"ל. וכו'. שכלי. קט  לפי גמור בבירור וגם ח"ו, כלל וספק  פקפוק  שום בלי ברורה, ואמיתות שלימה

גדול ה. דבר הוא אמונה ואצלי קטן דבר הוא אמונה העולם אצל ואמר, ענה מאמונה, מדבר היה אחת  פעם שוב שם, זל"ק

עכ"ל. מאמינים. הכשרים עם וההמון שהנשים כמו גמור בפשיטות  רק  כלל. וחקירות חכמות שום בלי היא האמונה ועיקר מאד.



לנפשך  חכמה דעה לב 

ùéù ' îéâäå ïåáùçä úòéãéá êøåöä ïéðò

åîùá

 äðäå [æ בזוה"ק בתיקונים)אי ' אדם (זו"ח שכל

של  והגימטריא החשבון  יודע שאין 

לשאול  הולך האמת בעולם בזה å שמו ומבאר  ,

שליחות ואחד אחד  לכל שיש שהאמונה הגר"א

שמו של הגימ' ענין  וזה בעוה"ז, מיוחד ותפקיד 

לו המיוחד והתפקיד  השליחות ולגלות למצוא

נבואה  שהיתה שבזמן הגר"א ומבאר  בעוה"ז ,

לכל  לומר  היה הנביא מתפקידי  אחד הרי בישראל

בעולם  לו  המיוחד תפקידו  מה אנוæ יהודי  וכהיום ,

לילה  חצות  בתיקון  ומתאוננים ומצטערים בוכים

אנו יודעים ולא הק ', הנבואה והפסדנו  שאיבדנו על

לכל  גורם וזה בעוה"ז , והפרטי  המיוחד  תפקידנו  מה

וכו', התאוה הקנאה התגברות  ולכל הבלבולים

הפרטי התכלית  מה בבירור אנו יודעים שאין  מפני

שאינן  המדות  דכל להתגברות  גורם וזה שלנו,

המיוחד  ומקומו תפקידו  שיודע מי כי ח"ו , טובות 

לענינים בעול  ותאוה ושנאה קנאה שום לו אין  ם

בעולמו בחלקו  בשלו  לו  די כי לאחרים, השייכים

ואמר  בחלקו  ששמח שבסיפו "מ הק ' התם [וכמעשי

שלו']. מעשה וזה שלי מעשה 'זה תמיד בשמחה

ìãúùîå ïéîàîå åáì  ìëá ' ä  ùøåãù é"ò

 úàæ åì äìâúî éèøôä  åîå÷î àåöîì

' éàå [çהמלך בדעתבעמק חי איש בבן (וכ"מ

נביא ותבונה) לנו  שאין  עתה שאף

כל  אחר  ולדרוש לחפש  אדם כל צריך מ"מ וחוזה

הנ"ל הנעלמות  ומחזקים הידיעות  ברוה"ק  (שמתגלים

שאת ) ביתר אתהאמונה מבקש האדם שאם והיינו ,

כתוב  עליו שעובר  מה שכל ומאמין לבו בכל הש"י

ופרטי מיוחד  תפקיד לו שיש ומאמין  בתורה"ק ,

מקנא  ואין  בעולם, אחר  אדם לשום שאין בעוה"ז ,

ולעשות למצוא משתדל אלא אדם בשום כן משום

שיגיע  לה' ומתפלל ה' כרצון  הפרטית עבודתו

מתגלה  שהש"י זוכה אזי תיקונו , לתכלית עי "ז 

נבואה, התגלות בבחינת  האמונה ע"י  אליו

אותו מנהיג שהש "י  איך האמונה ע"י  לו  ומתגלה

יודע  שאינו  ואף נביא, שע"י  בהתגלות כמו

מתגלה  מ"מ בתורה"ק , עליו  כתוב מה מלכתחילה

והתמימות האמונה תוקף ע"י  אח"כ  זה דבר  אליו

תוקף  ע"י שזכה דלעיל עינים המאור דברי  וכעין 

בידיעתו הרר"ז  שזכה מה כמו  האמונה בהירות

מקודם.

äî  äðåîàä é"ò àöåîù  äîá  çåîùì ùé

íìåòá éèøôä åãé÷ôú

êéøöå [è אם כמו הזו, הק' באמונתו  לשמוח

בהדיא  כתוב למצוא זוכה היה

בעולם, לו  המיוחד הפרטי  תפקידו מה בתורה"ק 

בבחי ' האמונה בשמחת עצמו  לחיות  יש כן 

תניא [עיין יחיה' באמונתו  לג )'וצדיק שיש (פר'

וכאילו האמונה, במצות  עצמו ולחיות לשמוח

בא  לבד ועבורה בתורה"ק היחידה מצוה הוא

התורה"ק  כל לקיים יזכה זו שמחה ובכח לעולם,

עיי"ש  בזה çכדבעי ושמח מאמין שהאדם שע"י ,[

_________________________

דאוקמוה ו. כמא לשאול לנחתא עתיד דיליה וחשבונות  בגימטריאות  ידע דלא דמאן איתמר כח  האי ובגין שם, הזוה"ק  ז"ל

ע"כ. שמה. הולך  אתה אשר בשאול וחכמה ודעת  וחשבון מעשה אין כי עשה בכחך לעשות  ידך  תמצא אשר כל י) ט , (קהלת

חדש ז. לגלגול להנתן הוא עלול לאו שאם שמו, וגימטריאות חשבונות את  להשיג אחד כל ועל ג), אות (פ"ג התור קול בס ' ז"ל

ובביאורי  לשאול, לנחתא עתיד בשמו הצפונים שלו וחשבונות  בגימטריאות ידע דלא דמאן זה, בגלגול בזאת  שהחסיר מה לתקן

לעשות  ידך  תמצא אשר כל וז  ביד, התלוין בכל שלו בחשבון שישיג שם) בתקוז "ח הגר"א (בי' חדש  בתקו"ז  שם (הגר"א) רבינו

על  כי הוא והטעם זה וחשבון" ה"מעשה את להשיג עוד תוכל לא שבשאול היינו בשאול, וחשבון מעשה אין כי עשה, בכחך

ע"כ. וכו'. הזה, בעולם היחידאית שליחותו את לקיים איך אחד כל ידע זו ידיעה יסוד

זו ח. באמונה ומאד ונפש לב בכל ורנן גילת אף נפשו ותגל לבו ישמח  הרבה בזה כשיעמיק והנה שם, התניא בעל הרב זל"ק



מוהר"ן לג חיי

של  התכלית  בחי ' הר"ז  בעוה"ז, תפקידו  שעושה

להגיע  יזכה זה ידי  ועל בעושיו', ישראל 'ישמח

על  ונזכה משי"ח, אותיות ישמ"ח התכלית, אל

הק' ובתורתו  הק' ובאמונתו  בהש "י  השמחה ידי 

האלקי האור והתגלות ה' כבוד לגלות ועבודתו 

אמן . גדולים ברחמים במהרה שבתורה"ק

_________________________

דירה  לו להיות  ותחתוני' עליונים העולמות כל ובריאות בריאתו ותכלית האדם כל וזה ממש  אלהים קרבת היא כי היא רבה כי

ודר  המתאכסן ודם בשר למלך  בהתקרבותו אנשים ושפל הדיוט  שמחת  גדולה כמה והנה באריכות . לקמן כמ"ש בתחתוני' זו

זה  ועל ה'. נאם אלי לגשת לבו ערב אשר זה הוא מי כי וכדכתיב הקב"ה ממ "ה ודירת  לקרבת  קץ לאין וק"ו בביתו עמו אתו

שש  שהאדם כמו כלומר ירושתנו יפה ומה וכו' חלקנו טוב מה אשרינו ולומר בוקר בכל ית ' לשמו והודיה שבח ליתן תיקנו

יחוד  הוא אבותינו שהנחילנו  ירושתנו על לשמוח  לנו יש קץ לאין מכן ויותר כן בו עמל שלא עתק  הון לו שנפלה בירושה ושמח 

חבקוק בא לישראל ניתנו מצות  תרי"ג רז "ל וז"ש  בתחתונים דירתו היא וזו מלבדו עוד אין מתחת בארץ אפי' אשר האמיתי ה'

יבא  לבדה האמונה ע "י כי לבדה האמונה היא אחת מצוה רק  אינה כאלו כלומר יחיה באמונתו וצדיק שנאמר אחת על והעמידן

זו  מצוה רק  עליו היתה לא כאלו השמחה בתכלית  ה' ביחוד באמונתו ושמח שש לבו כשיהיה דהיינו מצות התרי"ג כל לקיום

על  מעלה למעלה נפשו תתעלה זו רבה בשמחה נפשו וחיות בכח  הרי העולמות  כל ובריאת  בריאתו תכלית לבדה והיא לבדה

יחי  באמונתו שאמר וזהו ומחוץ. מבית  מצות התרי"ג כל קיום המונעים תחיה כל כך משל דרך המתים כתחיית דייקא יחיה ה

ישמח  זאת עוד עמו. אתו ודירתו ה' בקרבת  המשכלת הנפש  שמחת מלבד כי ומכופלת כפולה שמחה והיא זו רבה בשמחה נפשו

הקליפות  חשך  שהוא לנהורא חשוכא ואתהפך ממש  ס"א דאתכפיא זו באמונה ית ' לפניו רוח נחת וגודל ה' בשמחת בכפליים

מן  הטומאה רוח  שיעביר הימין קץ [דהיינו לחשך שם קץ כמ"ש קץ עת  עד ית' אורו על ומכסים המחשיכים החומרי שבעה"ז 

שמחה  ואין וס"א קליפות  ומלא טמא שאוירם עו"ג בארצות  ובפרט  לקמן] וכמ"ש יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה הארץ

לו  יש  ישראל מזרע  שהוא מי שכל פי' בעושיו ישראל ישמח וז "ש דייקא. החשך  מן הבא אור ביתרון ושמחה כאורה ית' לפניו

עוה"ז  שהוא רבים לשון בעושיו וז"ש  ממש . גשמיית  עשיה בחי' שהם בתחתוני' בדירתו ושמח  שש אשר ה' בשמחת  לשמוח 

זו. באמונה ית ' ליחודו היחיד רשות  ונעשים  לנהורא ואתהפכן דפרודא וטורי הרבים רשות  שנק ' וס "א קליפות  המלא הגשמי

עכל"ק .


