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ּפּפּפּפררררעעעעהההה:::: ׁשׁשׁשׁשללללֹוֹוֹוֹוםםםם אאאאתתתת ט"ז)ייייעעעעננננהההה מ"א, (שם ©£¤¤§©§Ÿ

êéøöבלעדי" לפרעה יוסף שאמר מהו  להבין 

פרעה  והרי  פרעה" שלום את יענה אלקים

שאלקים  התשובה ומהו  לחלום, פתרון ממנו  בקש 

פרעה. שלום את יענה

 úåéäì åîöò  ùã÷ì êéøö ïåúçúä íãàä .à

ä"î  íù àåäù ïåéìòä  íãàì øáåçî

 äðäלגו דא האצילות , בראש איכא רישין תלת 

בזוה"ק  כמ"ש דא, מן לעילא ודא דא, מן 

זוטא ע"ב)באדרא רפ"ח  הוא (דף הראשון  והראש  ,

מוחא  והשלישי  גלגלתא, והשני אתידע, דלא רישא

האריז"ל וכתב ד')סתימאה. פרק  א "א  (שער 

במלוי הוי"ה שהוא ע"ב שם בו  יש  הראשון דהראש

שם  השלישי  והראש ס "ג, שם השני והראש יודי"ן,

בפה  מתגלה שברדל"א הע"ב שם ואח"כ מ"ה.

בחוטמא  והמ"ה בדיקנא, מתגלה והס"ג דא"א,

הק '. האר "י  בדברי  כמבואר

äðäå'אדמה' מלשון  'אדם' נקרא התחתון  האדם

י"ד)àלעליון  י"ד  דמות(ישעי' לשון  שהוא ,

להיות כח לאדם יש כי  העליון, לאדם להתדמות

מ"ה, גי' עולה אד"ם וסוד העליון, לאדם מחובר 

אלפי"ן במלוי הוי"ה שם שהוא מ"ה שם (כזה :כנגד 

ה"א) וא "ו ה"א וג'יו"ד אחת י ' אות זה בשם ויש ,

הק' באר"י ומבואר  השם, עיקר שהם אלפי"ן

וע"ד) סע "ג ע"ט דף  דפסח א' דרוש שכל (שעה"כ

אהי "ה  שם על מורה מ"ה שבשם אלפי "ן  מהג' אחד

ריבוע בבחי' בו אהיה)המתפשט אהי, אה , א, ,(כזה :

בז"א  המתפשט הדם סוד  והוא ד "ם, בגי ' שעולה

וכו ' בחינות ג' בו ויש .áמאימא,

_________________________

בשלה"קא . ז')עי' אות דוד בית – אדם ודמות (תולדות עליון, אדם דמות  הקדושה דמות  הוא. דמויות בעל האדם וז"ל :
טוב  בדרך כשהולך והרע, והמות  והטוב  החיים שנאמר: כמו  הבחירה בו  ומקויים אדם, בפני כקוף שהוא בליעל האדם
סוד 'דמות' הוא אז טוב  בדרך כשהולך  כיצד, נשתנה. ודמות  במות , דבק רע  בדרך  וכשהולך  החיים, עץ סוד  בחיים דבק

לברכה זכרונם  רבותינו  שאמרו וכמו ביהו"ה, דבק ע "א)'מדות' י"ד ואז (סוטה במדותיו , הדבק - ביהו"ה הדבקים ואתם
כי  'אדמה', מלשון אדם נקרא ואז 'מות ', 'דם' ונעשה משתנה דמות  אז בהיפוך וכשהוא לעליון. 'אדמה' מלשון 'אדם' נקרא
באמת, בראשית מעשה חותם כי דע כיצד , לעולם. מיתה גרמה חוה מצד  ומות אדם, מצד ודם תשוב, עפר ואל אתה עפר
של  תכלית  הוא כי 'אדם', אותיות 'מאד' טוב  והנה אדם, מרומז ושם 'אמת ', תיבות  סופי עשה, אשר כל את ' אלהים' וירא'
אשר  יתד  רק יכזב, שלא נצחיי אמתיי מציאות פירושו אמת ענין כי נצחיי, כלומר 'אמת ' להיות ונברא בראשית , מעשה כל

עכ"ל. וכו ', נצחי חיות לעולם וחי שלו  הבריאה תכלית והיה תמוט , לא
על ב. מורה מהם אחד וכל אלפי"ן, ג' יש זו  ובהויה בז"א, היא דאלפי"ן דמ"ה שהוי"ה נודע  בקיצור: שם שעה"כ  וז"ל



לנפשך  חכמה דעה ד

 âðë ä" î  íùã ïéôìà 'âá íãä úåèùôúä .á ã

äùòîáå  äøåúáå äáùçîá  íãàä úåùã÷úä

 úååöîä

ïéðòäå' בחי בג' עצמו לקדש האדם צריך כי הוא

והאל"ף  מ"ה, בשם שיש אלו אלפי "ן 

בינה, בחי ' שהוא ראשונה ה"א דמלוי  (ושם הראשון

שבראש) דעת  בבחי' החיות דם הוא מתפשט ענינו 

קדושות, מחשבות רק לו שיהיו  מחשבתו  לקדש

תמיד  דבוק ויהיה הק ', בשמות  עת  בכל שיחשוב

דמלוי השני  והאל"ף  וטהורות. קדושות במחשבות 

הוא  ידו שעל הגוף  בכל המתפש דם בחי ' הוא וא"ו,

האדם, נפש של החו"גהחיות  התפשטות  (בסוד 

הו"ק) בכל תחתון  תפארת דדעת  בבחי' והוא הוא , (כי

הו"ק) כל  את  הכולל הת"ת שכנגד  וא"ו אות במילוי

להיות האדם חיות עיקר שהוא הק', התורה שהוא

האחרון  ואל"ף הקדושה. התורה עם עת בכל קשור 

קיום  של החיות בחי ' הוא אחרונה, ה''א דמלוי 

לבורא  ובדבקות דקדושה חיות עם שיהיה המצוות ,

העולמים, התפשטות כל בחי' הוא אחרונה ה "א  (כי

המצוות) מעשה  בחי' סוד והוא  להמלכות  .הדם

 ìòå,אלו אלפי "ן  בג' עצמו  מקדש  שהאדם ידי 

הוא  שעיקרו  מ"ה שם של הקדושה את מקבל

זוכה  כי אח"ד , גי ' שהוא י "ג בגי ' שעולה יאא"א

הוי "ה  של הפשוטה אחדות עם נכלל להיות  עי "כ 

אהב"ה  של השם שהוא אהב"ה גי ' הוא וגם ית"ש,

הבורא  אהבת לו שיש  מי כי אח"ד , בגי' שעולה

אלו אלפי "ן  ג' עם עת  בכל מקושר להיות צריך

הק ', בתורה ודבקות  קדושות, מחשבות שהם

'אדמה  בבחי ' אדם נעשה ועי"כ המצוות , ובקיום

העליון , האדם עם עת בכל דבוק  והוא לעליון',

שהוא  הגוף  כל חיות של הדם הוא הכל ושורש

שהוא  ו ' באות  שנמשך  בריבוע אהי "ה השם

עיקר  שהיא בתורה הדבקות  ידי  על כי הק ', התורה

לקיים  וכן  מחשבתו  גם לקדש יוכל האדם, חיות 

בדבקות. המצוות מעשה

 åäæå עם מקושר להיות  העולם בזה האדם עבודת 

אלו אלפי "ן  ג' עם שהוא העליון האד"ם

שמות ג' הם אלו אלפי"ן ג' ושורש מ"ה, דשם

הנ"ל  ראשים הג' שהם מ"ה, ס "ג ע"ב במלוי  הוי"ה

בג' מתגלים והם ומו ''ס , גלגלתא רדל"א שהם

ובפומא, ובחוטמא בדיקנא הנ"ל (כי מקומות 

ופומא  ז "א, בחי' וחוטמא  בינה , בחי' הוא  הדיקנא

מלכות) .בחי'

_________________________

והיא  ז"א, תוך  המתפשטת עילאה אימא בחי' והוא כנזכר, ד"ם  בגי' שעולה ואחוריים ריבוע בסוד  בהיותו  אהי"ה שם
שם  והתחלקות התפשטות סדר וזה כנז', ד "ם בבחי' נעשית  היא לכן מתערין דינין מינה כי ולהיות  כנודע. אהי"ה נקראת
דאימא  היסוד  מתלבש שם אשר דז"א בגרון הראשונה וה"א דז"א, בראשו היא יו "ד  אות  כי בז"א. דאלפין דמ"ה הויה
של  אל "ף  בחי' הוא דז"א, בגרון אשר דאימא הזה היסוד ובחי' גבורות , וה' חסדים מה' הכלול הדעת מוח בתוכו אשר

עצמה ה' כי ראשונה, ה"א היא (הפשוטה)מילוי הא' זו  ולכן הגרון, שבתוך דאימא היסוד הוא שבמילויה וא' בגרון, היא
חדרים  ובדעת  כתיב בו אשר שבתוכו , הדעת  בסוד  ז"א, את המחיה חיות  דם נקרא וזה דם, העולה בריבוע אהי"ה שם

פשוט . וזה חיות  דם נקרא שבגרון הדם  כי ונודע ימלאו .
מתגלה  ואז שבו , החזה מקום עד  דז"א דת"ת עליון בשליש למטה ויורד  הדעת  מתפשט  כאשר למטה הוא וא"ו  ואות 

א  שבמילוי אל "ף  אות  והנה גבורות . וה' חסדים ה' בהתפשטות ג"כ הדעת  אהי"ה שם הוא הווי"ן, ב' בין הנתונה וא"ו  ות
בד"ם  אהי"ה ד "ם ובהתחברות  וכו '. שם המתפשטים והגבורות החסדים לבושי בחי' והם ד"ם, ג"כ העולה בריבועו
רחל  אל ניתנים והגבורות  החסדיםם אלו כאשר ואח"כ  וכו'. אד "ם כמנין מ"ה הכל יהיה דאלפי"ן ההוי"ה שם שארית 
הזאת  ה"א אות  שבמילוי הא' אותה אז הזיווג, בסוד  דאלפי"ן דמ"ה הויה של האחרונה ה"א הנקראת דז"א נוקבא
וכו ', טומ' דמי וה' טוהר דמי ה' בה נעשין ואז ברחל , הניתן ד "ם העולה בריבועו  אהי"ה שם אל רומזת היא האחרונה,

עכ"ל.



תשע"ב  מקץ פר' השל"ס

äéäå äàîéúñ  äîëçá  åùøù  ÷éãöä  óñåé .â

 úîùð  ùøåù íùù à" ìãøä ãò  úåìòì êéøö

ìàøùé

 äðäåאותיות שהוא "אברך " נקרא הצדיק יוסף 

עד  עולה הוא כי 'אבא', מלשון ר "ך א"ב

"צפנת גם ונקרא אבא, בחי' שהוא החכמה

אמר  ומ''מ סתימאה, חכמה עד  עולה כי פענח",

שאין  ר ''ל פרעה", שלום את יענה אלקים "בלעדי,

העיקר  אלא סתימאה, מוחא עד לעלות  מספיק 

הגנוזה  המלכות בבחי' הרדל"א, עד  לעלות הוא

הנק' ישראל נשמת  שורש  ששם ברדל''א

י"ש  אותיות שהוא ישרא"ל, שם בסוד  "אלקים"

שבעולם  ואחור פנים שערים הרל"א שהם רל"א,

המלבוש .

 ï" î  úàìòä ïåøñç úîçî àåä íéâåøè÷ä  ìë .ã

 øúëä ãò ï" î úåìòäì àåä ø÷éòäå

äðäã שאין מחמת הוא והקטרוגים העוונות  כל

כמ"ש  לבינה המלכות  להעלות שיכול מי 

ע"ב)האריז"ל כ "ד  דף  דקר "ש ו' דרוש ,â (שעה "כ 

להעלות כדי  ה' קדוש  על נפש מסירות לזה וצריך 

נפשו שמוסר מי אפי' לנו  אין  ואמנם בינה, עד  מ"ן

שמוסר  צדיק איזה ימצא לפעמים אם וגם כראוי,

להעלות עי "כ  שיכול הרי כראוי  באמת  נפשו 

נפשו שמוסר  ידי  על והוא בינה, עד  רק  המלכות 

ובמעשה. בדיבור  במחשבה

 úîàáå שיכולים אמיתיים צדיקים כך כל שאין 

ולהעלות כראוי  נפשם באמת  למסור 

שאין  שכן  וכל הבינה, עד לפחות  המלכות 

שהוא  חכמה, עד המלכות  שיעלו  כאלו  צדיקים

מ"ה, כ"ח בבחי ' דחכמ"ה הגמור  הביטול ידי על

להיות לזה וצריך אתברירו , בחכמה כולם בסוד

הבורא  ביחוד ביותר דבוק  ולהיות ומבוטל בטל

הדינים. כל את יותר  הרבה ממתיק וזה עת , בכל

שהעלו ותלמידיו הק' הבעש''ט דרך היה וזה

שהיתה  אותם כי חכמה, ועד  בינה עד  המלכות 

העלו אש, שלהבת  בבחי ' בהתלהבות  עבודתם

שהיו ואותם אש, דרך שהוא בינה עד  המלכות 

עד  המלכות העלו עת  בכל גמור  בביטול דבוקים

החכמה.

 íðîàå עד המל' להעלות מספיק  אינו זה גם

הוא  העבודה עיקר  אלא החכמה,

רד  עד שהוא הכתר, עד  המל' במקום להעלות  ל''א

_________________________

מן ג. וכח וסיוע  עזר צריך  השי"ת  כביכול פי' גאותו ' ישראל  על  לאלהים עוז 'תנו אומר הכתוב  והנה שם: שעה"כ  וז"ל 
כאשר  וכן הרעים, מעשינו  ע "י נפלה בעונותינו  כי הנופלת', דוד  'סוכת  נקראת המלכות  והנה התחתונים. ישראל  מעשה
וא"כ  אותה, מעלים וזכיותינו כביכול, אותה מפילים עונותינו  כי הטובים, ומעשינו  זכיותינו ע"י שיהיה צריך לעלות  רוצה
מקום  עד  לעלות  כח  להם שיש וטהורות , קדושות נשמותיהם אשר גמורים צדיקים בנו יהיה לא אם לעלות  לה א"א  עתה
מתעכב  הגלות זה ולטעם למעלה, להעלותה דשכינתא גדפין נק' ישראל  כי בתיקונים כנז' המלכות, תעלה ידם ועל  אימא,
את  גם מעלה היה נשמתו שם, לעלות  שיוכל  מי בינינו יהיה אם כי הזו, במדרגה לעלות  שיוכל  מי בנו אין כי ומתארך,
כתיקונו זווג לעשות יכולת אין בעו "ה בזמנינו עתה אך  הגאולה. קץ מתמהרת והיתה כתיקונו נעשה הזווג והיה המלכות,

זו . לסיבה באות  האדם על  הבאות והצרות  הרעות  רוב  וכמעט מתארך , הקץ זו ולסיבה למעלה,
מעשים  שום בנו  אין אפילו  כן, ע "י כי לב, בכל השם קדוש על נפשינו  שנמסור במה תיקון קצת  יש זאת כל עם אמנם
אימא  עד  לעלות  יכולת בנו ויש כולם, עונותינו  מתכפרים להריגה נפשינו מסירת  ע "י הנה להפליא, עד  והרשענו  טובים
מעלה  התשובה ענין כי כו ', אלהיך ה' עד  ישראל שובה שנאמר הכבוד  כסא עד שמגעת תשובה גדולה חז"ל כמ"ש עלאה
גדפין  אנחנו  כי עמנו, לעלות המלכות תוכל  ועי"כ  תשובה, הנקראת עלאה אימא שהיא הכבוד כסא עד  ומגיעתו האדם את 
למעלה  אשר אימא שהיא השם, קדוש 'על ' וז"ס עלאה, אימא אל מ"ן בסוד למעלה ונשמותינו זו"ן יעלו  ואז כנ "ל  דשכינתא

עכ"ל. וכו ', ה' הנק' ז"א על 



לנפשך  חכמה דעה ו 

הגמור , האין  הוא ושם שם, הגנוזה המלכות שורש 

רק  לתת  נפש מסירות  בבחי' הוא העבודה ושם

פרס  לקבל מנת  על שלא העליון למאציל רוח נחת 

של  השכל לנו שאין  ואף הגמור, באין  להכלל כלל,

יהודי כל מ''מ המופלגים, הצדיקים של אלו  עבודות

הסתרות עליו שעובר  אדם דכל מדרגה, לכל שייך 

הוא  שהתכלית לדעת צריך ומשונות, שונות

כל  כנגד  באמונה ולהתחזק תפלות, ממנו  לעשות 

השרשית האמונה בחי' שהוא ההסתרות 

שברדל"א.

 ãîåòå  úåøúñä íãàä ìò øáåòù éãé  ìò .ä

ìåëé ùôð úåøéñîá äîìù  äðåîàá  íäá

 à" ìãøá äæåðâä úåëìîä ãò úåìòì

åäæåאיני עצמי מצד  שאני "בלעדי " יוסף שאמר 

אבל  סתימאה, חכמה עד  רק  לעלות  יכול

המעשה  ידי  דעל פרעה" שלום את  יענה "אלקים

על  שעברו ההסתרות כל שהוא פרעה עם שהיה

עד  לעלות  האפשרות  את  לו נותן זה יוסף 

אחר  שהוא ימים" שנתיים מקץ "ויהי וזהו הרדל"א,

קץ  הגיע כבר  ימים, שנתיים בבור  היה שיוסף

למדרגת העליה שהוא חולם" "ופרעה ואז הימין,

ממנו אשר דא"ק  חולם נקודת סוד שהוא כתר

דאצילות הכתר פ "ג )נעשה ח ' שער  ע "ח  ,(עי'

שהגיע  י''ה, או"ר אותיות  שהוא היאור " על "עומד 

לעלות איך  יודע שאינו  אף הצדיק כי  הרדל"א, עד

כל  לבורא יחודים מיחד כאשר הנה לרדל"א,

בהתלהבות שיהיה די לא נפש , במסירות העולמים

עובר  כאשר אלא וחכמה, בינה שהוא ובביטול אש

אח' שהוא פרעה בבחי ' הסתרות  מיני  כל עליו

של  וההפרעות ההסתרות  כל שהוא דקליפה

ודבוק  עת, בכל בהיחוד דבוק  הוא אם הנה האדם,

עי''כ  ומקבל שלו , אלפי"ן בג' השרשי במ"ה ונכלל

מקבל  הראשון  אל"ף בבחי' כי מ''ה, ס ''ג מע''ב

שהוא  הרדל''א שהוא עילאה דרישא מע''ב

קדושים. ביחודים הדבקות

äãåäéå äîëçã  íéãåçéä 'éçáá äéä  óñåé .å

 à" ìãøä ãåñá øúëã  íéãåçéä êøã  åúåà ãîéì

 úåøúñää ìëá ãîò  ë"éòå äòéãéä ùøåù íùù

äðäå,למצרים נמכר הצדיק  שיוסף  הזמן באותו

הנה  כי מאחיו', יהודה 'וירד ענין היה

דבוק  היה יוסף  כי  הצדיק , ליוסף  זה דרך  לימד  יהודה

שם  שהיו לבור נזרק כאשר אבל דחכמה, ביחודים

לו להפריע יכולים הם הרי  ועקרבים נחשים

חיות עם רק ליחד  אפשר  אי באצילות  כי  ליחודים,

שק  בלבוש  ולא אפשר ואור  אי  שק  בלבוש כי  ,

ברתא  יסד  אבא כי  חכמה, בחי ' של ליחודים להגיע

בלבוש  המלך  שער  אל לבוא ואין  המלכות, שהיא

הוא  כאשר  דחכמה יחודים בדרך להכנס  וקשה שק ,

אל  לו המפריעים ועקרבים נחשים מלא בבור 

ר"ל  עבודתו , ידי על ליוסף גילה יהודה ולכן  היחוד.

התורה  מגלה אינו הצדיק כי בהעלמה, לו שגילה

בעצם  גם אלא רעהו , אל איש  כדבר בפשיטות רק 

הצדיק  לנשמת  מלמדת  אחת צדיק נשמת  עבודתו,

עבודתו  ידי  על בהעלמה ויוסף האחר יהודה (וביותר 

בחי' הם ובאמת ומב"י, מב"ד משיחין  תרין שה"ס

לעולם  כי דין, מן דין ומקבלין  בשורש אחת  נשמה

גיסא  ומאידך גיסא , מחד  מב "י על ושומר  מסייע מב "ד 

כידוע) מב"ד את  מציל  .מב "י

ïëìå,מאחיו יהודה וירד בבחי' בעבודתו  יהודה

למקום  וירד  עולם, של באורו עוסק  שהיה

דרך  ושם דינים, ש ''ך פעמים ב' שהוא תמ''ר 

הוא  ששם רדל''א במקום הגמור  באין  היא העבודה

מאחר  כי  מאד , ונגנז נעלם שהוא הידיעה סוד

ומהרדל"א  הבחירה, סוד  הוא שם ולמטה הרדל"א

שהקב"ה  הידיעה שהוא הידיעה, סוד הוא ולמעלה

ישראל  נשמת שורש ושם הכל, ומתקן  הכל מנהיג

של  השרשי ה"יש" שמציאות  רל"א, י "ש  בסוד

מלך  ה' בסוד  הקב''ה של התפארות הוא ישראל

בנשמות הוא ההתפארות ובאמת לבש, גאות

ישראל  נשמות באמת  כי  רל''א, י "ש  שהוא ישראל

הידיעה, של בסודות  והוא טוב, רק עת  בכל עושים



תשע"ב  מקץ פר' ז של"ס

להכנס  יכול הידיעה של הסוד  שיודע הצדיק כי

רק  מציאות שום שאין יודע כי  הגמור, לאין 

רק  הוא היש  מציאות  וכל ית"ש, עצמו  המאציל

יכול  והוא העולמים, כל בורא של ה'אני ' בחי '

כי לגמרי , לבדו לה' בלתי שהם יחודים לעשות 

למעלה  הוא פרס  לקבל מנת  על שלא ענין באמת 

העליון  היחוד  סוד משיגים כאשר  ורק ההשגה, מן

רק  הוא שהכל ורואה וביה מיניה רק שהוא איך 

שהוא  המלבוש עולם בסוד עליונים שעשועים

בכל  לעמוד  יכולים עצמיים. השעשועים עולם

במקום  אף  ויחודים בדבקות ולהשאר ההסתרות 

ועקרבים. נחשים

äëåðç ø"ð ìù  íéãåçéá íé÷éãöä ìù  äãåáòä .æ

 àåäù  ÷"àã éùøùä à"ìãøä ãò úåìòì àåä

ìàøùé úîùð ùøåù íùù  ùåáìîä  íìåò

 äæå,חנוכה נר  של היחודים עליית  סוד  עומק 

אח"פ  בחי ' של ליחודים רק  לא לעלות  שצריך 

שהוא  הקרקפתא לבחי ' רק ולא דא"ק, ס "ג שהוא

השרשיים  החו"ב הם אלו  שכל דא"ק , ע"ב

למעלה  לעלות  צריך אלא ולמטה, שמהצמצום

בסוד  השרשיית , העליונה ההוי''ה במקום מהם,

ההוי "ה  שהוא וחנון , רחום אל הוי "ה הוי"ה

שהוא  כביכול, מהצמצום למעלה שהיא הראשונה

הם  ששם ומלבוש , קדמון  ואויר  אק''ס  בעולמות 

איך  משיגים ושם השרשיית, ההוי"ה של המדרגות

שורש  בחי ' וכל עליונים, שעשועים רק  הוא שהכל

מיניה  שעשועים בחי ' אלא אינם ישראל נשמת

כביכול. וביה

êøãäå עם שמתקשרים יד  על הוא לזה להגיע

שהוא  ע"ה רבינו משה נשמת  שורש

ה'וא  ש'היה מ'ה בסוד ישראל נשמות שורש 

אחרון , גואל והוא ראשון  גואל שהוא שיהיה,

של  האמיתי  היחוד סוד לנו  גילה ע"ה רבינו ומשה

בסוד  אחד' הוי "ה אלקינו הוי"ה ישראל 'שמע

הוא  לכל שהכל הידיעה וסוד  עצמיים, השעשוים

היחודים  וסוד  ית''ש, אלקות עצמות עצם רק 

נחת לעשות אלא אינם עצמיים שעשועים בבחי '

אנו כי  בזה השגה לנו שאין ואף ליוצרנו, רוח

כאשר  מ''מ 'יש', של במציאות  עת  בכל חיים

מציאות אלא אינו  בשרשו ה'יש' שאף  יודע האדם

בעולם  ישרא"ל נשמת שורש  בסוד ית "ש  הבורא

ישראל  ונשמת  שערים, רל"א י"ש בבחי ' המלבוש 

רק  מציאות  שום ואין  ממש, ממעל אלוק  חלק  הם

אלו מהשגות רחוקים שאנו  ואף  ית "ש , לבדו הוא

שנתיים  מקץ שבזכות עוזר  הקב''ה מ''מ בפועל,

מה  כל בזכות שהוא הימין, קץ שהוא ימים

הצדיקים  אצל ובעיקר  ישראל, נשמות  על שעובר

ועסקו שעברו  מה עברו שהם ויוסף יהודה בבחי '

יכולים  אז  ההסתרות, כל אף על עולם של באורו 

דבחי ' העליון  היחוד שהוא "בלעדי" לסוד  להגיע

חכמה  דבחי' יחודים מספיק אין  כי  השרשי, כתר

היחודים  מספיק  אין ואף דאצילות , יחודים שהוא

מא"ק  שלמעלה ליחודים להכנס  צריך  אלא דא"ק ,

ובאויר  סתימאה בא"ק שהוא דא"ק, רדל"א בבחי '

הצדיק  עבודת הוא ושם העליון, ובמלבוש קדמון 

אמת.

äìòîì  òéâäì íãàä  ìåëé íéãåçéä  íìåòá . ç

 úîùð ùøåùì  úåøù÷úä éãé ìò  åúâøãîî

äùî  úîùðå ìàøùé

óàåעולם מ"מ זו , במדרגה האדם היחודים שאין 

לשורש  להכנס  ויכולים רוחני, כולו הוא

אמת הצדיק  בחי' גנוז שם אשר  ישראל נשמת

נמצא  לא שהאדם אף  ולכן ויהודה. יוסף בבחי '

יכול  היחודים עולם דרך  מ"מ כזה, גבוה במקום

במקום  שהם אלו וליחודים זו  למדרגה להתקשר 

נעלם  באמת שהוא הגמורה הידיעה בסוד הרדל''א

בשורש  ורק  זה, את להבין אפשר  ואי  לגמרי ונסתר 

לבחי ' להכנס יכולים היחודים בעולם הנשמה

נחת לעשות  רק  לבדו לה' בלתי שהם אלו  יחודים

השעשועים  עולמות בחי ' שהוא ליוצרו, רוח

סוד  ששם רל"א י "ש  למקום שמגיעים עד עצמיים,



לנפשך  חכמה דעה ח

שאי באופן  ונסתר  נעלם שהוא הגמורה הידיעה

לצדיקי התקשרות ע"י  מ"מ אך כלל, להבינו  אפשר

להגיע  היחודים בדרך אפשר הדורות יחידי אמת 

שבעולם, ביותר  הקשה ההסתר  כל ולתקן  זו  לבחי '

בהסתר  ר"ע פ"ה שהוא פרעה בבחי' שאפי '

רע  בפה עת  בכל שמגיע הס''מ שהוא הגמור ,

אינו שהמצב ולחשוב ח"ו , ההשגחה כנגד לדבר 

מבין  שאין השאלות כל וכן הדעת , ולהחליש כראוי,

נחשים  בבחי ' הם וההשגחה ההנהגה דרך  האדם

עת, בכל ביחוד  לחיות לאדם המפריעים ועקרבים

שהוא  פרעה' שלום את  יענה 'אלקים בכח מ''מ אך

הכל  לתקן  שאפשר להאמין  צריך  דרדל"א, היחודים

הרבה  באופן הכל בזה יתוקן  ואדרבה מכל, בכל

כח  שהוא וכלל, כלל מבין  שהאדם בלי נעלה יותר 

שהוא  רדל"א דבחי ' עלאה תשובה בסוד התשובה

להגיע  שקשה מקום שהוא אלא הידיעה, מקום

יענה  'אלקים' בסוד הק ' השכינה ידי  על ורק אליו,

'אלקים', הנקראת  הק ' השכינה שהיא פרעה שלום

ודעת, מטעם למעלה הגדולה האמונה כח שהוא

על  מ"מ אליו, להגיע מאד שקשה מקום שהוא ואף 

ישראל  נשמת שורש השכינה שהוא אלקים ידי 

זה. למקום להגיע יכול

 àì úåîìùá äðåîàä  úãåáòá øçåáù éî .è

íéøåñé  åéìò  åøáòéù êéøö

ùéåבעלי את אוהבת  הק' שהשכינה לדעת

האדם  על שעוברים היסורים וכל האמונה,

ביתר  האמונה לעבודת האדם את לקרב כדי הוא

לא  מעצמו , באמונה שבוחר מי ובאמת  שאת,

באמת כי  ח''ו, היסורים כל עליו  שיעבור צריך

רק  הוא דרכו  דהרי  כלל ביסורים רוצה אין הקב''ה

כראוי מקושרים אין  שכאשר  אלא להיטיב,

יסורים  האדם על להביא צריך  האמונה, לאמיתת 

ולכן  הפשוטה. האמונה אל ולקרבו אותו לעורר כדי 

רודפים אין  השכינהכאשר האמונה)אחר  (שהיא 

שיחפש  כדי האדם על יסורים ח"ו  להביא צריך

לאמונה. ויגיע

ïëìåקדושות למחשבות האדם נכנס  כאשר 

שמגיע  עד  העליון  ביחוד בהתבוננות 

מציאות שום שאין  האמונה, אמיתת  לשורש 

להגיע  יכול ית"ש, הבורא מציאות  רק  בעולם

לעשות ורק  אך שיהיה דבר בכל השלמה לכוונה

רק  אלא בעולם רצונות  שום בלי  ליוצרנו  רוח נחת 

להגיע  שיכול מי אתנו שאין  ואף  ה', רצון לעשות 

על  נפש  מסירות ידי  על מ"מ כזה, עליון למקום

יכולים  עת, בכל בתמידות ומצב מצב בכל האמונה

עצומה  מעלה גם והוא הזה, למקום להתקשר  עכ"פ 

מאד . עד

 àéäù  äðåéìòä  úåëìîä ãò  äéìòä çë ø÷éò .é

äãîúää éãé ìò àåä  äðåîàä  úåîìù

ìëì ÷÷åúùäìå ï"î  úåìòäìå ãåçéä  úãåáòá

 úåâøãîä

ø÷éòäåידי על הוא אלו  למדרגות  להגיע

סוד  הוא הצדיק  יוסף כי התמדה,

אפשר  אי  כי  העבודה, התמדת שהוא הדעת בחי '

ודעת, מטעם למעלה הוא כי סתם לרדל"א להגיע

יכול  הדעת  שורש שהוא דעתיק שהיסוד אלא

בהתמדת תלוי הכל ולכן שם, עד  להעלות

שמגיעים  עד  עת בכל היחודים ליחד  העבודה,

שלום  את  יענה 'אלקים בבחי ' דרדל"א  לדעת

מדרגא  מ"ן ולהעלות להשתוקק והעיקר  פרעה',

לכוין  צריך העולם במלך  ברכה ובכל לדרגא,

המעלות רום עד  לדרגא מדרגא מ"ן  להעלות

לכל  להשתוקק  צריך כי הרש "ש, בסידור כמ"ש 

לבחי ' ולהשתוקק מ''ן  להעלות ותחילה המדרגות,

בינה)ישסו ''ת בחי' להשתוקק (שהוא  שהוא ,

ית "ש , לאלקות אש שלהבת  בעבודה לו שיהיה

עלאין  או ''א לבחי' מ"ן  להעלות בחי'ושוב (שהוא

ית "ש ,חכמה) לאלקות גמור ביטול לו שיהיה

א"א לבחי ' מ"ן  ולהעלות  להשתוקק  (שהוא ושוב

שבכתר ) בינה  בבחי 'בחי' הגמור האין  שהוא

עתיק ולבחי ' נפש, במסירות בחי'ביטול (שהוא 

שבכתר ) עד חכמה  באלקות , עצמי  התענוג שהוא
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רום  ועד  הרדל"א עד יותר וישתוקק  יעלה

המעלות.

 éàãåáåלמדרגות להשתוקק תחילה שצריך 

עבודת שהם האצילות  עולם שבבחי'

אלו, למדרגות החסרון ולהרגיש והחכמה, הבינה

ספיר  של העבודות  לכל מ"ן  האצילות,ולהעלות  ות

שהם  בא"ק  בשרשם אלו למדרגות  יעלה ואח"כ 

דא"ק השרשית)אח"פ  בינה וקרקפתא (בחי'

דא"ק השרשיים)וגלגלתא וכתר  חכמה שהם (בחי' ,

במדרגה  אלא וחכמה דבינה עבודות  אותם באמת 

למקום  משם שיעלה עד  א"ק, בבחי ' עליונה יותר 

כליון  של בעבודה רק ולא כלל, במציאות  שאינו 

מציאות שאין למקום יגיע אלא א"ק, במקום שהוא

עולמות ששם דא"ק  מהצמצום למעלה שהוא כלל,

רק  אלא מציאות שום אין  זה ובמקום המלבוש ,

ישראל  נשמת  נכללים ושם עצמיים, שעשועים

ית ' הבורא עם השעשוע במקום העליון  בשרשם

צריך  מ"מ כלל, אלו בחי' מבינים שאין  ואף  בלבד,

הק' השכינה ורק הללו , המדרגות בכל אמונה

תציל  היא הקדוש , המלכות  שהיא האמונה שהיא

נרדוף  כאשר  המדרגות , לכל אותנו ותעלה אותנו 

בתכלית. האמונה שלמות ואחר הק ' השכינה אחר

ùéù äðåîàä àåä äëåðç ø"ðã ãåçéä ãåñ .àé

 àéäå  íéãåçéäå  úåøåàä ìë  úåëìîä ìöà

 àåäù  äîçä  úòé÷ù ïîæá ò"éáá äèîì  äøéàî

 úåìâä êùåç

 äæåשבו 'נר' הנקרא הכלי שהוא חנוכה נר  סוד

כמו והשלהבת, והפתילה השמן מכניסים

הק' המהר ''ל כידוע)שחידש משיח  נשמת לו (שהיה

שהוא  לנרות , כלי  לעשות כן  נוהגים ישראל וכל

הוא  דהכלי הוא והענין  'נר ', בלשון  הנקרא עיקר

שהיא  הק ' השכינה הוא והעיקר  המלכות, בחי '

כלי עם בנפרד מדליק אדם כל ולכן המלכות , בחי '

המהר''ל  כמו  שהמנהג הרמ''א שכתב כמו נפרד

לו שהיה המהר''ל כי  עצמו , בפני ידליק אחד  שכל

המנהג  אין ולכן הכתר, במדרגת  היה משיח נשמת

ובינה, חכמה בחי ' שהם והתוס ' הרמב"ם דעת  כמו

הכתר . בבחי ' שניהם  שכולל המהר''ל כמו אלא

ø÷éòäå בשורש הכתר מדרגת  את  להשיג הוא

רדל"א  לבחי ' לעלות שהוא השרשים,

אמונה  ב"דרך  רק  עצה שום אין  כי האמונה, בעומק 

שהוא  הק ' המלכות  הוא חנוכה נר כי בחרתי ",

ב"ן , שם שהוא בנימין  בסוד  הפתילה ושם הכלי,

האור  כל כי  המלכות, של ההשתוקקות כח שהוא

יחודים  דג' השמות  כל בסוד  המלכות  אצל נמצא

המלכות אל שמורידים וכל ãדנ''ר העולמות כל כי ,

תלויים, היחודים כל שבה במלכות תלוי  המדרגות

למטה  יורדת  המלכות החמה שקיעת  של ובמצב

אור  עמה וממשיכים חנוכה נר מדליקין ואז  לבי "ע

העשיה  עד העולמות לכל העליונים היחודים

חנוכה בכוונת  כמבואר  עלהתחתונה פע"ח (עי'

.חנוכה)

äðäåכי החמה, שקיעת של במצב אנו  עתה

מה  עד  יודע אתנו ואין ארץ, יכסה החושך 

ואיך  העולמים, כל לבורא בתשובה לחזור איך 

מצב  והוא תורה, ללמוד  ואיך הבורא, את לעבוד 

החושך  כי גמור, חושך בבחי' הכוכבים צאת של

השכינה  ידי  על רק  עצה שום לנו ואין ארץ יכסה

אנ"י בסוד החושך למקום לבי''ע עמנו שיורדת הק'

_________________________

תיבת ד. וסוד  נ "ר, בגי' שעולים יחודים הג' כל  שמקבלת  המלכות סוד  הוא חנוכה דנר ובפע"ח , חנוכה דרוש שעה"כ עי'
דיחודא אתוון כ "ה חנ"ו  חז"ל מש"א סוד הוא חנוכה, נר להדליק בברכת תיקו"ז חנוכה בהוד (עי' תמינאה י"ג תיקון

חנוכה"וכו') נר "להדליק במאמר חנוכה על  החכמה ים ליקוטי היטב  ועי' הנ "ר, בחי' של היחודים שמות כל שהם ,
התו "ח עפי"ד  עילאין רזין המאמר בסוף  עי"ש עצמה המלכות  במקום שהוא חנוכ"ה בתיבת  היחוד ענין שם שנתבאר

ואכמ"ל.
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"אני " מצרים, מארץ אתכם המוציא אלקיכם ה'

המוציאה  היא רק  המלכות , מדת  שהוא דייקא

כל  מלכות מלכותך  בסוד  מצרים, מארץ אותנו 

סוד  שהוא לאי "ן  דסלקא אנ"י  ובסוד העולמים,

ולא"ס . לכתר  דסלקא המלכות 

êéøöåהאורות כל בה יש  הק ' שהשכינה לדעת

השמות כל את לה יש  כי  בה, תלוי  והכל

ושכינתא  בגלותא ששכינתא ואף היחודים, וכל

ונמצאת הק ' השכינה מחשיבים אין כי  בעפרא,

שום  שאין כביכול, בורסקי  של ובשוק בעפר ח"ו 

לדרכי חשיבות ואין  השכינה, אל חשיבות

כיון  מ''מ לנו , לעזור  רוצה שהיא ואף האמונה,

עבודת מחשיבים אין כי לזה, כבוד  נותנים שאין

לחיים  חשיבות  ואין אחרות , עבודות רק  האמונה,

השתוקקות שהוא מ"ן ואין  אמונה, דרכי של

היא  אין לזה השתוקקות אין אם והרי  זה. לענין 

לחמא  'הא של במצב היא כי לנו, לעזור יכולה

'לחם  של במצב הנמצאת השכינה שהיא עניא'

עוני'.

ìáà,החנוכה ימי מגיעים כאשר  עתה

הק' בהשכינה דנ''ר היחודים ומתגלים

קדושות  במחשבות הן  הבחינות ], (שהוא בכל

אהי"ה) דהוי"ה  הקדושה היחוד בתורה והן  ,

אלקים) דהויה היחוד  המצוות(שהוא  במעשה והן  ,

אדנ"י) דהוי"ה  היחוד לזכות(שהוא יכולים עי "כ  ,

ושלל  בעלה לב בה בטח ימצא מי חיל לאשת

וכל  העולמות  כל הק' לשכינה יש כי  יחסר, לא

ל"ו גם לה ויש  כלום, לה חסר ואין המדרגות,

יחסר  לא של"ל ענין  שהוא הש''ס  מסכתות 

ש"ס) גי' וחלילה (של"ל כלום. לה חסר  לא כי ,

לדעת וצריך  מהשכינה, הק ' התורה להפריד 

והצדיק  בה, נמצא והכל חסרון , שום לה שאין

בשכ  באמת  דרכישדבוק באמיתת  הק' ינה

וכל  כולה התורה כל את  לו  יש האמונה,

לה  חסר אין  כי  והיחודים האורות וכל העבודות

דבר . שום

ïëìå שלום את יענה 'אלקים אמר הצדיק יוסף

כלל  של העבודות מספיק לא כי  פרעה',

בדרך  או הבינה, התלהבות בדרך  הצדיקים

של  העבודה אפי ' מספיק  ולא דחכמה, הביטול

גלגלתא ושל סתימאה חו"ב מוחא בחי' (שהם

ועתיק) א"א עבודותשבכתר הם אלו שכל אף ,

עד  להגיע צריך אלא התכלית זה אין מ"מ גדולות,

עד  האמונה אחר ולרדוף ברדל"א, הגנוזה המלכות 

לדעת האמיתית, הידיעה לדרכי ולהגיע הסוף,

שום  ואין אלקות , עצמות עצם הוא לכל שהכל

למקום  ולהגיע שמו, יתברך  בלעדו מציאות 

במלכות להדבק יכול ואז  עצמיים, השעשועים

אלפי"ן  הג' לכל ולזכות ברדל"א הגנוזה העליונה

אלקים, הוי "ה אהי"ה, הוי "ה דנ"ר , יחודים הג' שהם

אדנ"י , א'דני והוי "ה א'להים  א 'היה  שמות ג ' (דשורש

אלפי"ן ) ג ' להושע הם יכולים זה ידי על ורק ,

הכל  כי הימין, לקץ ולזכות ר"ע, פ "ה שהוא מפרעה

עטרת מלכות בבחי' הק' בשכינה בדבקות  תלוי 

אשר  והיא לנו , לעזור יכולה היא שרק בעלה,

לנו. תעזור 

äëåðç øð éãé ìò äðåîàä úåîìù øçà .áé

ìù øåàä øøåòì úáù øðì äëåðç úáùá  íéìåò

äìåàâä

ïëìå הנה חנוכה, שבת של הק' הזמן  מגיע כאשר

חנוכה  הנר מדליקים תחילה שב"ק, בערב

שיש  הק ' בשכינה שלמה באמונה ומאמינים למטה,

והיא  דנ"ר , יחודים הג' כל שהם האורות  כל לה

שיש  לאמונה להכנס וצריך לשוק , עמנו יורדת 

לא  וחלילה שבעולם, האורות כל הק ' לשכינה

לתת וצריך  ח"ו, בעפרא תהיה ששכינה לגרום

האמונה  לדרכי  החשיבות  שהוא לשכינה, חשיבות

למעט  חלילה ולא הצדיקים, של האמיתית

כך , כל עבודה זה שאין ולחשוב האמונה בחשיבות

להתעצם  צריך  אלא העבודה, עיקר זה ואין

היחודים  כל הק ' בשכינה שיש  האמונה בשלמות 
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שבת לנר  עולים ואח''כ  האורות , אתäוכל ומעלים

הגאולה, של האור  לעורר למעלה הק' השכינה

כל  של התיקון  שהוא למשיחי ' נר  'ערכתי  בסוד

המדרגות.

 øöåð'  ìæî  úåìâúäá 'äëåðç úàæ' úìòî .âé

íéðåéìòä íéãñçä  íéëùîð  åãé ìòù 'ãñç

íéðéãä  ìë  íé÷éúîîä

ë''çàå נוצר מזל מאיר  חנוכה זאת מגיע כאשר

דרעוין  רעוא בחי' שהוא (נוצ"רחסד 

דרעוין ) רעוא  שהוא רצו"ן תיקוניאותיות  י "ג דהנה ,

הוי ''ה  שם שהוא למעלה מלמעלה נמשך  דיקנא

וכו', וחנון  רחום אל הוי"ה הוי "ה כמ"ש הראשון 

ר' שביאר וכמו הצמצום, מן  שלמעלה ההוי"ה והוא

היא  הראשונה דהוי"ה ז"ל מפאריטש  הלל

היא  השניה והוי "ה הצמצום מן שלמעלה העולמות 

טעמא  פסיק ולכן  הצמצום, מן  שלמטה העולמות 

נוצר  עד המדות  כל מתגלים אז  והנה וכו'. בגוייהו

שהחסדים  המלך בעמק  שהביא כמו לאלפים, חסד 

למעלה  מלמעלה נמשכים חסד בנוצר  הנמשכים

של  הדינים כל ממתיקים ועי''ז השרשי, מהחסד 

חסד  נוצר  ידי על והוא לאלפי"ם, הנק ' ואדני  אלקים

הצדיק . יוסף שהוא

ïéðòäåהמלכות את  שמחשיבים דאחר  הוא

ולא  בנימין, סוד הכלי , סוד  יהודה, שה"ס 

שבאמת אף  וחכמה, דבינה העבודה רק להחשיב

האלקים  עד  להגיע צריך  אך ברתא, יסד אבא

פרעה, שלום את יענה אלקים בסוד  שהוא השרשי

החיבור  הוא ושם ברדל"א, הגנוזה המלכות שהוא

חסדים  להוריד  אפשר  ואז  לבנימין, יהודה בין 

החסדים  שיתגלו רוצה הקב"ה כי עצמיים,

שהקב"ה  לאלפים', חסד  'נוצר בסוד ממש  העצמיים

חסד  רק  רוצה ואינו הסתרה, משום הנאה לו  אין 

כמו לחושך  שם קץ אלא הסתרה, שום ולא ורחמים

מחפש  האדם וכאשר מקץ, ויהי  עפ"ס  חז "ל שאמרו 

לשעשועים  שמגיע עד  הק ' השכינה אחר ורודף

שמשתוקק  דהיינו  לזה, מ"ן  לו  ונעשה עצמיים,

ואף  עצמיים, וחסדים עצמיים לשעשועים להגיע

צריך  מ"מ בתחילה, מיד אותם רואים שאין

ורק  סיני, בהר  העשויה תמיד  עולת בבחי' התמדה

לזה. להגיע יוכל  התמדה ידי על

 úåð÷ìå ãåçéä úãåáòá ãéîúäì êéøö .ãé

 øèù  óñë ìù  íéðéð÷ä 'âá ' ÷ä  äðéëùä

äàéáå

êéøöåנקנית האשה כי היחוד  בעבודת  להתמיד 

כיסופין  הוא בכסף  ובביאה, בשטר  בכסף 

צריך  כי הק ', התורה הוא ובשטר עת , בכל גדולים

הק ', השכינה שקונים עד תורה הרבה ללמוד 

לעס  היחודים עבודת סוד הוא ביחודים ובביאה וק

עד  המלכות קניני  בכל לעסוק וצריך  סוף , בלי 

ולהידבק  דמטרוניתא, בעלה של למדרגה שיגיעו

בכל  והולך  מוסיף להיות  וצריך  חסד', 'נוצר בסוד

בכל  גדולים בכיסופים לעסוק  צריך כי  ועוד , עוד יום

ותחילה  בזה, מאד ולהתמיד קדושים, וביחודים עת 

השכינה  של האורות בכל באמונה לעסוק  צריך

לשבת זוכים ואח"כ  למטה, חנוכה נר  בחי ' שהוא

_________________________

שעה"כ ה. ע "א)וז"ל  ק"ט  דף חנוכה היא (דרוש  עולה שבת  נר כי ביניהם, הפרש שיש אלא חנוכה, ונר שבת  נר וזהו  :
שבת  של  שמן קניית  ולכן במקומה, למטה אליה אלו הבחי' כל יורדים אשר הוא חנוכה ונר ממש, שלו  הכתר עד למעלה
לה  יעשו  אבל  באחרת, התועלת ומה עלתה, כבר קודם, שבת  של ידלוק אם כי קודם, חנוכה נר ההדלקה ובענין קודם,

פע"ח  וז"ל עכ"ל. שבת, בנר תעלה כך  ואחר האורות , בה וירדו חנוכה, נר בהדלקת  ע "ב)הכנה ק"ט  דף  פ "ד חנוכה :(שער
ממדרגה  למעלה ממטה מעט  מעט להעלותה ראוי כי שבת, נר שידליק קודם חנוכה נר שבת  ערב להדליק ראוי לכך וגם
למטה  להורידה ויחזור חנוכה, של  ידליק איך  הראש, עד  למעלה עלתה שכבר קודם, שבת  של הדליק אם אבל  למדרגה.

עכ"ל. ח "ו , בנה"י
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משבת נמשך החנוכה קדושת כל שבאמת חנוכה,

שיוכל  עד  האדם את  תעלה הק' והשכינה חנוכה,

ויוכל  העליונים, השעשועים במקום לחיות  להתחיל

חסד  שיומשך לאלפים, חסד נוצר למקום להגיע

כל  שיבטלו  גדולים חסדים ויומשכו  קץ, אין  עליון

ואדני. אלקים של הדינים

 úåòåùé êéùîäì íéìåëé  åìà íéîéá .åè

äðåîàä úåîìù éãé  ìò  ìàøùéì

ä"á÷äåיזכו שהם מקום בכל ישראל שכל יעזור 

בנו יקויים עוז , וביתר שאת ביתר לזה

בסוד  בעתיקא תלוי הכל כי  ההוא', ביום ה' 'ויושע

אזבוג"ה  שם שהוא ישראל, ובני  משה ישיר אז

כידוע) ישיר אז מפסוקי של (היוצא  ימים הח' שהם ,

ב "ו חנוכה א"ז  שהם ח' פעמים לג' מתחלק  זה  שם (כי

ישועותג "ה) להמשיך  יכולים אלו שבימים לרמז 

ידי על ההוא, ביום ה' ויושע בסוד ישראל

להשיג  יתחילו  כי  עבדו', ובמשה בה' ש'ויאמינו 

האמונה. דרכי 

 äðäãבמלחמת שיכניע השם הוא אזבוג"ה שם

של  השם והוא הקלי ', כל ויהרוג ומגוג גוג

יעזור  והקב''ה אלו, בימים שמאיר החנוכה אור 

כל  את  יכניעו החנוכה בימי המאיר זה שם שבזכות 

היחוד  לפועל להוציא יפריע שלא ומגוג הגוג

הר  ציון  על מלכי  נסכתי "ואני וכמ"ש  העליון,

ו')קדשי " ב ' בהשתוקקות(תהלים  תלוי הכל כי ,

והעיקר  דנוק ', היסוד תיקון שהוא האמונה לדרכי

הטלית לעזוב ולא ומגוג, גוג מלחמת להכניע

ועולם  המלבוש , עולם בסוד  הוא דהטלית  ותפילין ,

כי הדבקות, שהוא התפלין  אל יאיר המלבוש 

הדבקות, שהוא תפלין שיהיה רוצה לא היצה"ר 

ממנו ונשליכה מוסרותימו את  "ננתקה בבחי '

ג ')עבתימו " ב' על (תהלים  יכסה שהטלית  וצריך  ,

דעולם התפ  המלבוש  בבחי ' דבקות שיהיה לין 

מסיפורי המלבוש ג' מעשה שבסוף  ברמזים (עי'

ואכמ"ל ) .מעשיות

 éë והעיקר היחודים, כל את  לה יש הק ' השכינה

לעלות וצריך  בנימין , בסוד השתוקקות  הוא

להג' ולהשתוקק ויותר , יותר  יום בכל בקודש 

בעולם  מזה למעלה והן  האצילות  בעולם הן יחודים

שלמעלה  המלבוש  בעולמות  בקודש וללמעלה א"ק,

ודרכי האמונה לדרכי  ולהכנס  דא "ק, מהצמצום

כל  נשיג ועי "כ  האמיתית, הידיעה ודרכי היחוד

ונזכה  כולה, התורה וכל הש"ס  כל שהוא השל"ל

ההשפעות כל תלוי  בהם אשר נהורין ש"ע להארת

משום  רק  הוא החסרונות  כל כי  ומזוני , חיי  דבני

וגודל  האמונה תוקף  ידי  ועל האמונה, חסרון 

בעלה  לב בה 'בטח בבחי ' הק ' בשכינה הבטחון 

החסרונות. כל יושלם עי "כ  יחסר' לא ושלל 

ìù äîéúçäå äøôëä øîâ àåä  äëåðç úàæ .æè

 øåôéë íåé

 ä" á÷äå,בעיננו עולם של לאורו שנזכה יעזור 

מלכותך '. תראינה 'ועיננו בנו שיתקיים

כל  תלוי  בו  אשר יו ''כ  של הגמר  הוא עתה הנה כי

את חותם סוד  שהוא החתימה וסוף השנה, תיקוני 

דנוק' יסודות בסוד  שנחתמים כמה כי  קודש , ברית 

אל  שהוא המלך  אל רק השתוקקות שום יהיה שלא

בחנוכה  ולכן  השנה. כל בקדושה נכללים כך  היחוד,

שום  לנו  שאין ומתברר  למלכות, חשיבות  שנותנים

העליון , היחוד  ואל הק ' השכינה אל רק השתוקקות 

שום  ללא דבקות  ורק קדושה רק  רוצים שאין

שאת ביתר מתחזק  כך  ידי על הנה אחרים, רצונות

גמר  נעשה ועי ''כ  והושע''ר, יו''כ של החותמות

שהיא  הק ' בשכינה שתלוי יו''כ של הסליחה

חז"ל  שאמרו וכמו ישראל, נשמת  על זכות  מלמדת

אדומה  פרה סוד כי  בנה, צואת ותקנח אמו תבוא

משה  שעשה פרה בסוד  הסודות  מכל למעלה

אפשר  אי  כי בנה, צואת לקנח תבוא והיא במדבר ,

השגות, מכל למעלה שהוא השכינה דרכי להשיג

שעשה  פרה בסוד אותה השיג רבינו  משה ורק

ידי על העשירית לפרה נזכה ובקרוב במדבר , משה

השכינה  בזכות  הדינים כל ויומתקו המשיח, מלך



תשע"ב  מקץ פר' יג של"ס

בעבודה  עתה כבר  שעוסקים הצדיקים ובזכות  הק',

דינים, הפ"ר  כל להמתיק שהוא אדומה, פרה של

העליון  לגחלת  הכל יתקשר  השלהבת  ידי ועל

ביחוד  האמונה דרכי  שהם עליון , כתר  שורש שהוא

הק' בשכינה להתכלל השתוקקות ידי על העליון

האמיתייים  הצדיקים בזכות והכל הק', ובתורה

האמונה.שדבוק  בשלמות  עת  בכל ים

 ä'' á÷äå מלכותך תראינה לועיננו  שנזכה יעזור

דע"ב  הויו"ת  הג' ויומשכו ומיד , תיכף

לח"ם, גי ' הויו "ת וג' האלפי"ן ג' שורש מ"ה ס"ג

מוצא  כל על כי האדם יחיה לבדו  הלחם על לא אך

מוצא  הנק' הק ' השכינה שהוא האדם, יחיה ה' פי

השכינה  כי הק', התורה סודות שהם ה', פי'

כל  והופכת  ההסתרות  כל מרימה כביכול

ממות, מר  אני מוצא בבחי' והעלמות , ההסתרות 

מצא  לבחי ' המרירות כל מהפך ה' פי מוצא כי

למעלה  השכינה שתעלה עד  טוב, מצא אשה

שעשועים  מצד התורה לסודות  שנזכה למעלה,

שהוא  פענח וצפנת אברך מצד  רק ולא עצמיים,

לפנימיות יזכה כך ידי  שעל אלא יוסף, עצמיות 

השלם  לחיבור  ונזכה רדל''א, עד  שעולה החכמה

נזכה  ועי "כ  משיחין, תרין  יחוד שהם ודויד יוסף  של

במהרה  צדק  גואל לביאת ולאלתר  מיד תיכף 

אמן  ממש  בימינו 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .æé

äòã' קיבל רבינו משה הנה לנפשך' חכמה

כי הסודות , לו שגילה יופיא"ל ממלאך

שער  עד  המדרגות  לכל הגיע תורה מתן  בשעת

ירד  ישראל כלל חטא מחמת  ואח"כ  החמישים,

חיה, בחי ' הוא מט"ט שהוא וחנוך נשמה, למדרגת 

יחידה. בחי ' יהיה  צדקנו  ומשיח

äðäã וקיבל נשמה, בחי' שהוא רבינו משה

גם  כך ידי על לו והיה ממט"ט הארה

בחי ' עדיין חסר  אך מט"ט, בחי ' שהוא חיה בחי '

משיח. משה בבחי' משיח יהיה שהוא היחידה

הוא  התורה בסודות רבינו  משה של הרבי  והנה

הכח  שהוא מוצ"א גי ' והוא יופיא"ל, מלאך

האמיתי, היופי  בבחי' קדושים יחודים לעשות 

יש  כי מראה, ויפה תואר  יפה שהיה יוסף בחי '

אלא  חכמה עד רק לא עולה כי העליון , היופי לו 

שלום  את יענה אלקים בסוד החכמה פנימיות  עד

האמיתי. היופי  עיקר  ששם פרעה,

äòã' העבודה מספיק אינו  כי  לנפשך' חכמה

מספיק  לא ואף  דבינה, דהתלהבות 

במדרגות לעבור  שצריך  אף חכמה, של הביטול

צריך  אלא מספיק , אינו אך  דא''א, ביטול של אלו 

בשרשה  האמונה של עצמייים לשעשועים להגיע

מציאות בבחי' מהצמצום למעלה בבחי' ברדל"א

יוסף  כי  לנפשך ' חכמה 'דעה במציאות. שאינה

שהוא  נפש  עד אלא חכמה עד  רק  לא הגיע

הק ', השכינה שהוא ברדל"א הגנוזה המלכות 

כל  של האורות כל לה שיש חנוכה הנר  שהיא

שאי ואף האורות, כל את יש  עמה כי היחודים,

הקודמות המדרגות  ידי על רק לזה להגיע אפשר

לדרגא, מדרגא העליה ידי  על מתגלה והיא אליה

ומרגישים  השתוקקות  יש כאשר רק הוא אך

להרגיש  צריך ובתחילה המדרגות . כל של החסרון 

של  לביטול ואח"כ הבינה, לעבודת  החסרון 

ועי"כ  דא"א, נפש במסירות  לביטול ואח"כ  חכמה,

אך  אותם, ולהשיג הללו מדרגות  לכל מ"ן להעלות

השרשית לאמונה לבסוף להגיע כדי הוא הכל

סוד  ברדל"א, הגנוזה המלכות שהיא בתפארתה,

מן  למעלה שהוא בעלה, עטרת  חיל אשת

סוד  ושם שניתי , לא הוי "ה אני בסוד הצמצום

תהיה  שהבחירה למדרגה להגיע וצריך הידיעה,

מ''מ  מזה, אנו שרחוקים ואף בידיעה, לבחור 

הוא  ושם והתכלית , העיקר הוא ששם לדעת צריך

א"ל  שם שהוא יופיא"ל בסוד האמיתי  היופי

השרשי.

äòã' עי"כ כי לראשך' כתר והיא לנפשך  חכמה

אשה  מצא ידי  על פרעה את ממתיקים



לנפשך  חכמה דעה יד

שמור  קדושך מצות 'נצור  לכל. ה' טוב טוב, מצא

כי ב"ת , ש' שבת הוא העיקר  כי קדשך ', שבת

לה  שיש  ש' אות בסוד גוונים הג' כל לה יש השכינה

הב"ת סוד  שהיא הרביעי  הגוון עצמה והיא קוין, ג'

גואל  בביאת  לזה שנזכה ב"ת, ש ' ש 'ב"ת  וזהו  עין 

אמן . בימינו במהרה צדק 



הכוונות  טו שער

הכוונות  שער

(à) ç"òùú äëåðç  éøåòéù

áúëע"ג קח דף  הכוונות ' äëåðç ב'שער ïéðò

åäééåøú éë øçà ïôåàá àåä íéøåôå

 ìåçá úéøçù úìôúáù  é"ôòàå ãåäá ïåðéà

 æ"ôëå ãåäá úåëìîå çöðá á÷òéã  åðøàéá

øùà íéøåôå äëåðçî  øúåé ùåã÷ àåä ìåçä

 êøã ìò àåä ïéðòä ìáà ãåäá ïåðéà åäééåøú

'÷åðä éë è"éä ïéðòá ç" ø  ùåøãá åðøàéáù

 úìá÷î æàù éôì äùåã÷ úåôñåú æà äì ùé

 àåä ïëå äìòá é" ò àìù  äîöò é" ò äéúåøàä

 ÷ìçå åúøàä  ÷ðåé á÷òé ìåçá  äðä  éë ïàë

 ïúåð ë"çàå ãåää ïîå çöðä ïî äìù äøàä

 äúò ìáà åãé ìò ãåää ïî êùîðå  äúøàä äì

 ïî  äéúåøàä  ÷ìç ú÷ðåé àéä íéøåôå  äëåðçá

 äìéôè  äðéàå äìòá é" ò àìù  äîöò é" ò ãåää

 úôñåú àåä äæ ïéðò äðäå ìåçä  éîéë åéìà

.ìåçáî øúåé  åìà  íéðîæá  äéìà  äùåã÷

äìòá é"ò äéúåøàä '÷åðä  úìá÷î  ìåçä  úåîéá

 úåðååëá àåä ïëéä ––––

 ùéå'שהנוק מה החנוכה ימי מעלת גדר לבאר 

היכן  בעלה, ידי  על שלא הארותיה לוקחת

החול  מימות יום בכל בכוונות זה עניין מצינו

וממנו ליעקב קודם באים רחל של שהארותיה

בענין  הרב לשונות  להביא יש  ראשית אמנם אליה.

זה.

äðäå הוא וכו ' ביארנו  ר"ח שבדרוש שכתב מה

וז "ל: ע"א ע"ו  ìåçä בדף  éîéá éë  òã"

 àåä ïéðòä ãåñå .ãåäá ' ÷åðå çöðá à"æ ãîåò

 àáà ãåñéî àöåé á÷òé óåöøô éë òãåðù

 íéìåò ìåçä éîéáå ,àîéà ãåñéî úàöåé ìçøå

 íäéúåøàäå à"æã ãåäå çöðá ìçøå á÷òé

 íä íäéúåøàää 'áù úåéä íò éë úå÷ìçúî

ùë æ"ëò à"æ êåú  íéãîåò  íäéðù ãçé úåàöåé

 ìçøå á÷òé íéãîåò  íùå õåçì úåøàä  åìà

 ãöá ìçøå çöðä ãöá ãîåò á÷òéå  ô"áô

 êøã íéò÷åá àáà ãåñé úåøàä æàå ãåää

 ãåñé úåøàäå õåçì íéàöåéå à"æã çöðä

 õåçì úåàöåéå à"æã ãåää êøã úò÷åá àîéàã

'æðä úåøàä 'á åãáì àåä ç÷åì á÷òé æàå

 àáàã ãåñé úåøåà  åîöòì áëòî ë"çàå ãçéá

 æ"ëå ...íãáì ' éàã ãåñéã úåøåà ìçøì ïúåðå

 äìòáã úåùøá àáúé àúúéà  éë úåøåäì àåä

 é" ò àìà äøàä  äì ïéàå úìëåà àéä åìùîå

 éë àåäå 'à 'éçáá íéåù  íä è" åéå ç" øå . äìòá

 éãë  äá÷ðä úåøàä  äìéçúá ç÷åì øëæä ïéà

 à"ëå íéåù  íäéðù íðîà  äéìà ë"çà íðúì

 äæ àìå  äæì êéøö  äæ ïéàå åîöòì  åúøàä ç÷åì

."íéåù  íäéðù éë äæì êéøö

ãåò עומדים שכאשר  ע"ב לג בדף זה ענין מצינו 

שניהם  נבנים אזי  דז"א בפנים ורחל יעקב

מצד  אליהם הבוקעים דאו "א המוחין הארת מכוח

ממוחין  ורחל דאבא ממוחין נבנה יעקב הפנים,

וז "ל: íò דאימא ô"áô úøæåç ìçø øùàë  äðäå"

 ãîåò íù  éë  íù ãåîòì íå÷î  äì ïéà à"æ

åáçåø  øåçàá  íéðô ãîåò àåäå 'æðë á÷òé

 á÷òé êôäúéù êéøö íðîàå à"æ áçåø ãâðë

 àéä  íâ ìçø ìà íå÷î úúì  éãë  åîöò ããöéå

 äæ íò äæ ô"áô ìçø  íò á÷òé  íéãîåò æàå



לנפשך  חכמה דעה טז 

 à"æã ïéîé ãöá ãîåòå åîöò ããöî á÷òéå

åàöîðå à"æã ìàîù ãöá  äîöò úããöî ìçøå

 ìáà à"æã íéðô ãöá ìçø éãöå á÷òé éãö

 á÷òé éë  òãåðå . åîò íéðôá  íéðô  ùîî  íðéà

 õåçî úèùôúîä àáàã ãåñé úøàäî êùîð

 àîéà ãåñé úøàäî ìçøå  äæçä ãâðë à"æ ìà

 éðùä äúò éë àöîðå .õåçì àéä íâ úàöåéä

 íäéðù  íä à"æ êåú  íéæåðâä à" åàã úåãåñé

 ãåñéä ïî æàå à"æã  íéðôä êøã íéøéàî

 íä úåøåáâä íéàöåé  åðîî øùà àîéàã

øéàî àáàã ãåñéäå ìçø úà íéð÷úîå íéðåá

 ãåò ù"éòå ì"ëò .á÷òé úà ï÷úîå äðåáå

.äæ  ïéðòá

äðäå האחור מן באה רחל כי  ל"ג דף  שכתב מה

הוא  לפנים שעוברת  העת  דז"א, לפנים

שכתב  כמו  דפנים, מוחין באים שאז  באהבה אחר

אמנם  בפנים. הנוק ' נבנית שאז שם בשהכ "ו 

רחל  וגם שיעקב הכוונות  שער  בלשון  מבואר 

וצ"ב  הפנים. בצד  עמידתם בעת  נבנים שניהם

בפנים, יעקב את  לבנות כוונות כל מצינו  שלא

ברכות בי "ב כוונות מצינו  הנוק' בבנין בשלמא

ומאיר  בונה הז "א הנשיקין  כוונת ע"י  אמצעיות 

ע"ב. לו  בדף בשעה"כ  כמבואר שלה הט"ס את 

מצינו לא בפנים יעקב פרצוף  בנין לגבי אמנם

בזה, כוונות  רחמים'כל ב 'שערי בזה  עמד (וכבר 

עי"ש) קל"ב  שאלה  שיטתח"ב לפי בזה ואפ "ל

הארץ' ע"א)ה'זמרת ז ורחל (בדף  שיעקב

דו"ק  מלכות  - יעקב הם שלום בשים המזדווגים

עפ "ד  והוא דב"ן , דו "ק  מלכות - ורחל דמ"ה,

הנתקנים  ורחל דיעקב ע"ד ז' בדף הרש "ש

דמ"ה  דו "ק  היסודות עטרות  הם אבות בברכת 

שלעולם  אפ"ל ולפי "ז  הגדולים, דזו "ן  דב"ן  ודו "ק 

שצד  אלא ז "א של הכללית  מלכות  הם יחד שניהם

רחל, קרוי  שמאל וצד יעקב קרוי המלכות של ימין

ברכות י"ב ע"י הנבנית שהנוק' אפ "ל ועפי "ז 

דו"ק  המלכות  בחינות לשני הכוונה אמצעיות 

יעקב  גם שלעולם נמצא שיטתו  וכפי  ודב"ן , דמ"ה

הפנים  בצד גם àנבנה האם להסתפק  שיש אלא .

מקבלת החול שבימות שעה"כ דברי  נאמרו ע"ז

המוחין  שאלו דהיינו ידו , על המוחין את הנוק '

כוללים  לנוק' מז "א אמצעיות ברכות בי "ב הבאים

שבצד  ולרחל ימין  שבצד  ליעקב מוחין  מיני ב'

של  ימין לצד המוחין כל באים וראשית שמאל,

של  המוחין  חלקי  באים וממנו  יעקב הקרוי  הנוק '

שזה  או רחל. הקרוי  המלכות  של שמאל לצד  רחל

בשים  הזיווג בעת הה"ג המשכה על רק  נאמר

וכדלהלן . שלום

äðäå בלשון מקור למצוא יש שלום שים בכוונות

ליעקב  קודם באים שהמוחין  הרש "ש סידור 

לענין  הסידור בלשון מבואר דהנה לרחל, וממנו

חסדים  ה' שממשיכים שלום' ד'שים הזיווג טיפת 

וממנו ליסודו, ומשם דז"א לדעת דאימא מיסוד 

ועל  דיעקב, ליסוד ממשיכים ומשם דיעקב לדעת

כמבואר  הוויות  ה' והם דנוק' ליסוד  הזיווג ידי 

מ"ד  מביא שיעקב שכמו  שם מבואר עוד בסידור,

כמ"כ  הוי ', שמות ה' שהם חסידם הה' אותם של

אלוקים. שמות  ה' שהם גבורות ה' מ"ן מעלה הנוק '

באו כיצד  מפורשת כוונה מצינו שלא שצ"ב אלא

שהם  לומר  ואין דנוק ', ליסוד  גבורות  הה' אלו 

דאחור , מוחין  מצד  לה שהיו  הישנות  הגבורות

ועתה  לחוד, דפנים ומוחין  לחוד דאח' דמוחין 

בשער  באורך כמבואר  דפנים, במוחין עסקינן 

בין  חילוק  שיש ובכ "מ תולדות פרשת  הפסוקים

ז"א  שנתן מה דאח' שהה"ג דפנים לה"ג דאח' הה"ג

מ"ן  להעלות עיקרי הכוח הם ראשונה בביאה לנוק '

שמצטרפים  העיסה את להחמיץ כשאור ונחשבים

_________________________

פרצוף א . שגם ע "ג נ"ט  דף ח "ב חיים העץ לשון ע"פ  כן אפ"ל  דאבא אחוריים הוא שהז"א השד "ה שיטת  לפי שגם ובאמת
'שכינה'. בשם קרוי  'יעקב '



הכוונות  יז שער

של  והמ"ן דפנים, דמוחין  החדשים הה"ג אליהם

למדנו וכבר  יחד, שניהם מכוח נעשה הזיווג

לבושים  מהם נעשים הישנים שהמוחין מהתו"ח

מקום  מכל ואכ"מ. החדשים מן גבוהים יותר שהם

עתה  שבאים דפנים המוחין  מן  ה"ג שיש  מבואר 

בזה  מפורשת כוונה כל מצינו  של וצ"ב פנים, מצד

לנוק '. באים הם האיך 

ùéå כאן האמורים הדברים הן דהן לומר 

אליה, וממנו  ליעקב באים דרחל שהמוחין 

של  חסדים בה' נכללים הם בתחילה שהה"ג

אינם  שבתחילה אלא ליעקב וממנו  לז"א הנמשיכים

היסוד  שנכלל הזיווג בעת ואח"כ  בשם, עולים

ואזי אליה אלו גבורות עוברים דנוק' ביסוד דיעקב

ואז  אלוקים, שמות  ה' בשם ועולים ניכרים הם

החדשים  הה"ג מאותם גם מ"ן מעלה הנוק '

העלאת שזמן ט"ל בשער  כדמשמע עתה, שקיבלה

משפיע  ומיד ותיכף  ממש , הזיווג בעת  הוא המ"ן

הה' של הוויות חמשה הייחוד טיפת  את  הז"א לה

חסדים.

àøáúñîå באים דזיווג שבמוחין  דכשם מילתא

הוא  לרחל, וממנו ליעקב המוחין  כל

ליעקב  המוחין  כל קודם שבאים דפנים במוחין  הדין

שהמוחין  מצינו מקומות  שבכמה לרחל, וממנו

דין  וא"כ דפנים, המוחין  כגמר  נחשבים דזיווג

להם  האחד

äàøå'אילך ב'לדוד  אפים נפילת  בכוונת בסידור

והה"ג  ליעקב באים שהה"ח שמבואר

דלאה  מיסוד להמשיך  "יכון  שם: וז"ל לרחל באים

וזזיווג  דרחל, לדעת וה"ג דיעקב לדעת  ה"ח

באים  שהה"ג להדיא הרי  ליסודותיהם" ימשיכם

דדוקא  בזה והחילוק שלום' כב'שים דלא לרחל, מיד 

על  מקבלת שהנוק' ההלכה אז שלום שים של ביחוד

הכ "ד  של הכללי היחוד  שהוא בנפ"א משא"כ ידו 

ע"פ  בזה והטעם בעצמה, מקבלת  הנוק' אז  שעות 

והלילה  היום "כי ע"ג כ"ב דף  שלום' ב'נהר המבואר 

המאורות שני  והם דכללות זו"ן והם שעות  כ "ד הם

המ"ה  והם לילה ומדת  יום מדת ונקרא הגדולים

הייחוד  החול ימות ערך  שלפי  והכוונה דא"ק" וב"ן 

דשיסו"ת דנה"י  המ' בחי ' הוא בנפ "א שעות  דכ "ד

שהם  כיון  וממילא ע"א נ"ה דף  בתו"ח כמבואר

אחד  כל המוחין  ורחל יעקב מקבלין זו בדרגה

שלו 'שים ביחוד בעמידה משא "כ ם'.בפנ"ע,

äìòá é" ò àìù úìá÷îù  äëåðçá  úðååëä ïëéä

àìà חנוכה של בכוונות מצינו היכן  לעיין  שיש 

ע"י שלא בעצמה מקבלת שהנוק' בזה שינוי 

שינוי אין  בתפלה שבאמת אפ"ל היה ולכאו ' יעקב.

נר  להדליק של הברכה בכוונת  מתקיים זה וענין

ניכר  החנוכה ימי מעלת עיקר שכל בלבד חנוכה

אפשר  אי  באמת  אמנם בלבד, הזמנים בפרצוף 

פורים  לענין  ע"א ס "ח דף  בתו "ח דמפורש  כן לומר 

הימים  בפרצוף אף הפורים נס כל שנעשה

בתפלה  המוחין  חנוכה áשנכנסים בין  לחלק  ואין

ע"ג  ק "ל בדף התו "ח דברי  ע"פ בזה וי "ל לפורים.

להשתמש  הזו "ן  עולים בער"ש  מנחה שבתפלת

כל  מצינו לא שם וגם הקיטרוג, קודם כמו אחד  בכת

ימות משאר  שלום' ד 'שים היחוד  בכוונות שינוי

מכל  בסידור שינוי  שאין  דאף  צ"ל ובע"כ החול,

פעם  ולא פעמים ג' ד'נר ' יחוד  אותו לכיון יש מקום

שמבואר  כמו החול, ימות כבשאר בלבד  אחת 

לבד  לז "א נר  יחוד שיש ע"א קל"א בדף בדבריו

יחד , שניהם בין יחוד שיש  פשוט וכן  לבד , ולנוק'

להלן . כ "ז שיבואר  וכפי

íðîàבכוונות הוא להדיא החנוכה כוונות עיקר 

דנ"ר  הרש "ש בסידור דאיתא ההדלקה

ס"ג  קס"א, ע"ב שהם נ"ר  העולים יחודים לג' עולה

_________________________

להרב ב. לחנוכה הנהר 'רחובות  סידור בהקדמה גם ע"ז ועמד  שנ "א שאלה ח"ב  רחמים' 'שערי בשו"ת  מדבריו  פשט  וכן
שמואלי. בניהו 



לנפשך  חכמה דעה יח

כתב  חנוכה בתיבת  ואח"כ  ואדני . מ"ה אלוקים,

כמספר  דס"ג ומלא פשוט לנוק ' מאימא להמשיך

המוחין  נמשכים חנוכה שבתיבת מבואר  כ "ו . חנ"ו 

היחוד  כל סידר  ושוב ז "א, ידי על שלא לנוק ' מאימא

מוחין  לה יש שהנוק מבואר וכואן בנוק '. ד'נר 

להלן . שיבואר כפי בפנ"ע ו'נר ' בעצמה שלמים

(á) ç"òùú äëåðç

úìòîá ע"א ק"ט דף בשעה"כ  כתב החנוכה ימי

åðøàéáù êøã ìò àåä ïéðòä"

 æà äì ùé ' ÷åðä éë è" éä ïéðòá ç"ø  ùåøãá

 äéúåøàä úìá÷î æàù  éôì  äùåã÷ úåôñåú

 éë ïàë àåä ïëå ,äìòá  é"ò àìù äîöò  é"ò

 äìù äøàä  ÷ìçå åúøàä  ÷ðåé á÷òé ìåçá  äðä

 äúøàä  äì ïúåð ë"çàå ,ãåää ïîå çöðä ïî

 äëåðçá äúò ìáà ,åãé ìò ãåää ïî êùîðå

 é" ò ãåää ïî äéúåøàä ÷ìç ú÷ðåé àéä  íéøåôå

åéìà  äìéôè  äðéàå ,äìòá  é"ò àìù äîöò

 äùåã÷ úôñåú àåä äæ ïéðò äðäå ,ìåçä éîéë

."ìåçáî  øúåé  åìà íéðîæá äéìà.עכ "ל

äîöòá äéúåøàä  úìá÷îùë '÷åðä  úìòî øãâ

 ùéåלוקחת שהנוק ' המעלה גודל מה להבין

ע"ו דף ר"ח ובדרושי בעצמה, הארותיה

וחלקה, חלקו נוטל יעקב החול בימות כי  כתב

להורות וכ"ז  חלקה, לה ונותן  אצלו, חלקו  ומשאיר 

ביו "ט  משא"כ יתבא, בעלה ברשות איתתא כי

לעצמו, הארתו  לוקח אחד  וכל שווים שניהם ור "ח

מה  צ"ב ולכאו' לזה. צריך  זה ולא לזה צריך  זה ואין

אדרבא  לז "א, צריכה הנוק ' שאין בזה יש מעלה

והחשיבות המעלה כל כי איפכא נראה לכאו'

אורתיה  מקבלת והנוק' ביניהם יחוד  יש  כאשר

ברשותו. ויתבא בעלה מז"א

 íðîà כאשר ועצומה גדולה מעלה היא באמת 

זה  ענין  כמבואר  מעצמה מקבלת הנוק '

בהמשך  ושם וכדלהלן. הרב בדברי מקומות בכמה

ביום  שעולה הנוק' מעלת  לבאר  האריך ר"ח דרוש 

עלי הביאו  הקב"ה שאמר מאח"ל אז  ומתקיים ר"ח

לא  "לכן  וכתב: הירח, את שמיעטתי כפרה

כפרה  עלי  הביאו  לה שאמר  עד  דעתה נתקררה

עד  לעלות ר "ח בכל היא עתידה כי ר"ל דייקא עלי 

ב' שם להיות כקדמותה, לחזור  שלו, הכתר

מוסף  בתפילת  בקומתם שוים הגדולים המאורות

שכתב  מה והנה אצילותה". כבתחילת  ר"ח של

הגדלים  המאורות  ב' לדרגת להיות חוזרת  שבר "ח

הנוק' שאין מה עניין  עצמו  זה בקומתם, שווים

יש  אליו  ששוה כיון מז"א, הארותיה לקבל צריכה

ידו, על של מאימא בעצמה השפע לקחת  יכולת  בה

שם. כמבואר ובר"ח יו "ט בכל נוהג זה וענין 

ïëå'ז ביאר שבפ"א של"ו  חיים בעץ מבואר

וד' באחור ג' הנוק' עליית  של מדרגות 

לז' ו' מדרגה בין  החילוק ובביאור  וד'בפנים, (ג'

ו 'שבפנים) במדרגה כי המלכותכתב, גדלה

ממנה, גדול שלו שהכתר אלא ז "א קומת כשיעור

ז' במדרגה משא"כ ידו , על לקבל היא צריכה ואז 

היא  מקבלת  כמותו, אחד  בכתר משתמשת שהיא

מבואר  ז"א. ידי  על שלא עצמה מאימא הארותיה

המלכות שכאשר לז ' ו ' מדרגה בין החילוק  דמהות 

אזי מכתרה למעלה כתרו ואין  לז "א לגמרי שווה

מאימא  הארותיה ומקבלת  אליו  צריכה אינה שוב

שכתב  דמה מבואר  נמצא ידו , על שלא בעצמה

שהנוק' ור"ח ביו "ט כמו  שהוא חנוכה בדרושי 

ועצומה  גדולה מעלה הרי "ז  ז"א ע"י  שלא מקבלת

שוה  שכתרה ז ' במדרגה הנוק' עליית  תכלית שהיא

כמו הגדולים המאורות שני בבחי ' הם והרי לכתרו

המיעוט. קודם

óàåשל"ו בע"ח שם שכתב ממה קשה שלכאו '

מלכים  ב' היות שהוא הז' הבחינה כי פ"ב



הכוונות  יט שער

עד  לעולם כך הייתה לא אחד בכתר  משתמשים

כל  היה לא ראשון  בבית  כן היה ואילו  לבא, לעתיד

אפ"ל  איך  וא"כ כלל, בנו שולטת ולשון  אומה

והרי ור"ח, יו "ט בכל זו במדרגה הנו' שתהיה

ע"א  ל"ז דף  שלום' ב'נהר  ברש "ש להדיא מבואר 

לשניהם, אחד  בכתר להיות  נגדלת שבשבועות 

שכתב  דמה ק"ל בדף התו"ח ע"כ עמד כבר וצ"ב.

דוקא  היינו  לעת "ל עד  זו מדרגה תהיה שלא הרב

דישסו"ת במוחין משא"כ עילאין , דאו"א במוחין

מוחין  כל וממילא עי"ש, בזה"ז  אף זו מדרגה מצינו

שביו "ט  ואע"פ ישסו"ת , של רק הם ור"ח יו"ט של

בדף  התו "ח ביאר  כבר עילאין לאו "א הזו"ן עולין

במרומז  דישסו "ת חג"ת  של פרטות הוא שהכל י "ד 

עד  עולים בר"ח וכן  קודש, מקרא בסוד  יו"ט בדרושי 

בלבד . דישסו"ת  דנה"י לכתר 

 à"àá  íùøåùì ï" åæ íéìåòù 'æ äâøãî øãâ

 àìà שאין המעלה גודל מה להבין יש שעדיין

הז "א, ע"י  הארותיה לקבל צריכה הנוק '

קוב"ה  יחוד  כשיש והמעלה השבח כל שלכאו '

ואין  בעצמו ומקבל יונק אחד  שכל ולא ושכינתיה,

בעלה. לז "א צריכה הנוק'

ùéå בנה"ש הרש "ש דברי בהקדם הענין לבאר

כשנתקן  כי  "הענין וז "ל: שכתב ע"ג לד  דף 

מהכתרים  נתקן דאצילות  דאריך כתר  פרצוף 

האצילו פרצופי דכל דחכמות  ושנידכתרים ת,

ניתנו דז "א וב"ן  דמ"ה דחכמות  דכתרים כתרים

הו"ק  ר "ל דזו "ן  שרשים והם ראשו, פיאות בב'

שני נאמר  ועליהם ונוקבא דכר  דז"א ודב"ן  דמ"ה

בדבריו מבואר בקומתם" שוים הגדולים המאורות

ז' במדרגה בקומתם שווים ונוק ' ז"א היות  דענין

פאות בב' שורשו  הגדולים המאורות  שני  בבחי '

מחמת זה, ענין בתמידות מתקיים דשם דא"א,

שלו ושמאל הימין  א"א פרצוף  של מעלתו גודל

המאורות שני בבחי ' לעולם הם ראשו פאות  שהם

צריכה  אינה שזו  ז ' מדרגה בבחי' שזיווגם הגדלים,

הלבנה, מיעוט קודם כמו  בקומתם שווים והם לזה,

אזי זה בשורשם אוחזים להיות הזו "ן  עולים וכאשר 

זו. למדרגה מגיעים הם אף

 äàøå ע"ג כח דף  שערים במבוא שמבואר â גם

לשורשם  הזו"ן עולים כאשר  כי  בדבריו 

אלוקים  אין  בהם מתקיים א"א של הראש  בפיאות

הוי ' חילוף מצפ "ץ שמות  יש  ובשניהם עמדי,

אחת בהשוואה שווים וירח שמש הזו"ן ונעשים

כמבואר  דין, בחי ' המלכות  אין ששוב דהיינו עי "ש ,

אלוקים  היא הנוק' שבחי' פ "ב עתיק  שער בע"ח

שלא  מצינו מקומות  שבהרבה שם וכתב דין , שהיא

משא"כ  ולמטה מאו "א אלא ונקבה זכר  בחי' התחיל

ששם  ואף עמדי, אלוקים אין עליו  נאמר בא"א

בעתיק  אלא קרא האי  נאמר לא שמא נסתפק 

_________________________

להורות ג. הוא ואיןהנקרא אני הנקרא א"א על  נאמר זה פסוק כי עמדי, אלוקים ואין הוא אני אני כי עתה ראו  סוד "וזה
אין  זו ולסיבה דינין, להיותה בו  גלויה נוק' בחי' אין כי  הוא ונקרא אחד , הכל אני הנקרא והנוק' אין הנקרא הדכר  כי
כי  הוא הטעם פאות  ב' היותם האמנם זה. וזכור מצפ "ץ שמות  בא"א הם בז"א אלוקים של  הבחי' כל  כי עמדי, אלוקים
והנוק' החסדים נוטל  הזכר כי וידוע  כנ"ל, חו"ג הכולל  דעת  בו  יש המוח והנה כנז' נפקי' מוחא ממותרי הם השערות הלא
יונקים  הם וזו "ן השמאלית , בפיאה הגבורות  והארת שמימין בפאה החסדים הארת  לחוץ הארתם יוצא ואז הגבורות, נוטלת 
על  ע "א ד "כ בראשית  בפר' מ"ש פירוש וזה גבורות , מהשמאלית  ונוק' מהימנית החסדים הז"א פיאות , הב' מאלו  ונשפעים
אלו כי הענין ביאור וכו'. דרחמי מכילין די"ג עילאין שמאן מצפ"ץ מצפ"ץ שהם הגדולים המאורות שני את אלוקים ויעש
פיאות  בשתי אחת  בהשוואה שווין והם וירח  שמש הזו "ן יונקים משם הראש פיאות שבשתי מצפ "ץ מצפ "ץ שמות הב '
בהיותם  זו"ן שורש אמנם קטן ומאור גדול מאור בחי' זהו כי אלוקים, וזה הוי' זה ואינן מצפ"ץ של שמות  ושניהם הראש
מצפ"ץ  שהם הויות בחי' ושניהם הגדולים מאורות  שוין הם דא"א דמוחא מחו"ג שורשם מכאן כי פיאות הב ' באלו פה

עכ"ל. משמאלא". נוק' כי כנודע משמאל וזה מימין שזה זולתי הפרש בניהם ואין מצפ "ץ



לנפשך  חכמה דעה כ 

א"א  על שגם הנ"ל במבו"ש הכריע כבר  לחוד ,

ק"ג  בדף  התו "ח וכ "כ עמדי', אלוקים 'אין  נאמר

כי הוכחה יש  משם "גם השמ"ש  שם וכתב ע"ד.

אלוקים  ואין  אמר  כך ובגין  כמ"ש דינין  היא הנוק '

על  נקראת הנוק' לעולם כי  מבואר עכ"ל. עמדי"

שע"כ  חיסרון , בבחי ' שהיא דהיינו הדין  מידת שם

היא  וצריכה וחיסרון  נקב מלשון נוק' שמה מורה

ובזה  חסדים, בה שישפיע ע"י דיניה שימתיק לז"א

אהבה  זו  כי  עקא דא אך חסרונה, ויתמלא תשתלם

מחמת בזא הנוק' שהתקשרות בדבר, התלויה

מוצא  אתה וכן דיניה, להתיק  אליו צריכה היותה

שנקשרים  אדם בבני שמצויים הקשרים ברוב

את צריך  העני  חסרונם, למלאות צורך  מחמת 

בו שישפיע לרב צריך והתלמיד  לכספו , העשיר

צד  כמו  עצמי ודיבוק  קשר  זה אין  אמנם מחכמתו ,

בחיבור  המקושרים עצמו , האדם של ושמאל ימין

הם  כאשר בשורשם הזו "ן  ובאמת  עצמי. ודיבוק

עמדי, אלוקים אין עליהם נאמר  דא"א בפיאות

וההתקשרות ודביקות וחיסרון  דין בחי' אין דשם

הוא, אני אני  כי דעו  וזהו  הפשוט, אחדות  בסוד  היא

א  של הזכר בחי ' שהוא 'אין' אותיות ו'אני ''אני' "א

א"א  של הנוק' בחי' דהמ"ה ãהיא אחד, בגוף הם

החיבור  אין ואז  א"א, של ושמאל ימין  הם וב"ן 

את וימתיק הוי' קרוי יהיה שהז"א באופן והדביקות

שמות שניהם אלא אלוקים, הנקראת הנוק' דיני 

בשם  ששניהם הוי', שם של חילוף שהוא מצפ"ץ

אחד .

äæå,'ו מדרגה פני על ז' מדרגה מעלת  גודל

הנוק' מן  גדול הז"א עדיין  ו ' שבמדרגה

והוא  דין  בחי ' שהיא נמצא ממנו, לקבל וצריכה

משא"כ  בדבר , התלוי אהבה והיא רחמים בחי '

בשורשם  ונאחזים בקומתן, ששוים ז ' במדרגה

ואינה  דין בבחי' הנוק ' אין  שוב דא"א שבפיאות 

שני בבבחי ' והם דיניה, להמתקת  לז"א צריכה

ואזי הלבנה, מיעוט קודם כמו  הגדולים המאורת 

בדבר , תלויה שאינה אהבה בבחי ' שלהם היחוד

לזה, זה שצריכים הצורך  מחמת ההתקשרות  שאין

התקשרות ע"ד  ועצמי , מהותי הוא היחוד  אלא

מה  ע"פ וביהוכן  מיניה עצמיים ושעשועים

שעיקר  דוכתי  במה הסולם בעל שהאריך 

השתוות יש כאשר הוא והדביקות ההתקשרות

אחד  כגוף שנעשים הנ"ל בנה"ש  מש"כ  וזה הצורה.

בשמאלו. דב"ן  וו"ק בימינו דמ"ה ו"ק

åîöò éðôá ãçà  ìëì 'øð' ãåçéé ùé 'æ  äâøãîá

äðäå שכאשר ע"א קלא בדף חכם' ה'תורת כתב

אזי ז ' מדרגה בבחי' בקומתם שווים הזו"ן

בפנ"ע. בנוק ' שלם ויחוד בפנ"ע בז "א שלם יחוד  יש 

שהיו למקום דאבי "ע המלכויות  עליית  "והנה וז "ל:

הזווג  א"כ  אחד ... בכתר  להשתמש הקיטרוג קודם

וזו"ן  עצמו בפני  דז"א זו"ן עצמם, בפני  זו"ן כל הוא

אהי "ה  דהוי' שילובים לכוין צריך  עצמו, בפני דנוק'

במבו"ש  כמ"ש בפנ"ע זו "ן  בכל וכו' אלוקים הוי'

עיין  כלל". לזה זה צריכים אינם שאז  פ"ו ח"ב ש"ב

מ"ב  דף  ח"א בע"ח וכן ע"א ט בדף  שם מבו "ש 

שוין  הם הזו "ן  כאשר  כי מ"ש  תבין  "ובזה שכתב

הם  דאו "א יסוד  הוד הנצח אז  בפנים פנים יחד 

מוחין  הם ותבונה דיש"ס  והנה"י  לז"א מוחין

שכשהיו מ"ש  תבין  גם דנוקבא, ברישא ונכנסים

ואחד  בז"א א' יעקב בחי' ב' יוצאין אז פב"פ 

מאו "א  הוא דז "א ממוחין  שהוא האחד כי בנוקבא

סבא  מישראל הוא דנוקבא ממוחין שהוא והב'

שנ  הם ואז  היא ותבונה לא הגדולים המאורות  י 

זה  צריכין ואינם ממנה גדול הוא ולא ממנו  גדולה

הוא  זה דעניין ביאר שם ובשמש עכ"ל. כלל". לזה

עולם  של ושמאל בימין  הם וישסות  או "א כאשר

_________________________

אני,ד . קרוי דא"ס מלכות  שהוא ועתיק אין קרוי שא"א וא"א, עתיק הם ואין שאני כתב ע"ג פ "ט  דף ח "ב שבע"ח  ואף 
דא"ס . מלכות  מעתיק  הוא א"א  של  השמאל צד  דשורש צ"ל



הכוונות  כא שער

ובזה  עי "ש . זה תחת זה ולא זה כנגד זה האצילות 

והנוק' דאו"א המוחין נוטל ז"א דכאשר מבואר 

זה  בקומתן שווים הם דשיסו "ת מוחין  נוטלת

בשוה, שעומדים וישסו "ת או "א ע"ד  זה, לעומת

המוחין  נוטל אחד שכל לזה זה צריכים הזו "ן  ואין

מישסו "ת. והנוק' מאו "א הז "א לבדו ,

äæáå הרש "ש בסידור שמצינו מה לבאר  יש

שסידר  חנוכה נר להדליק בברכת לחנוכה

אהי "ה  הוי ' נ"ר העולים יחודים הג' את פעמים ב'

בתיבת דבשלמא וצ"ב אדנ"י , והוי' אלוקים הוי'

אך  יחודים, בג' הנוק' עם מתייחד  שהז "א מובן 'נר'

והוי ' ס"ג שמקבלת הנוק' על שקאי חנוכה בתיבת 

סידר  אמאי ובסידור , בשעהכ "ו  כמבואר  מאימא

לפי אמנם ד 'נר'. יחודים הג' לכל נוספת פעם

בז"א  הן  ד'נר ' יחודים ב' שיש שפיר אתי  האמור 

'חנוכה', בתיבת  לבדה בנוק' והן  'נר' בתיבת לבדו

בכוונת בעצמה מאימא שפע הנוק ' שמקבל מה וכן

הר "ת בכוונת  מוצא אתה כן וס "ג, הוי' 'חנוכה'

פעמים  ב' שסידר  נח"ל, העולה חנוכה נר להדליק

את אחד  לכל שיש כאמור והוא ובנוק ', בז "א נח"ל

עצמו. בפני  השפע כל

íðîà אחד בכל יחוד שיש מה לבד כי פשוט זה

עם  זה ומזדווגים חוזרים אח"כ עצמו , בפני 

ביחוד  מעלה רק הוא לזה זה שאי "צ דמה זה,

לכל  שיש  ע"פ  אף זה עם זה ומתייחדים שחוזרים

חסרונם  מחמת  ייחודם ואין  עצמו, בפני  שפע אחד

בדבר . תלויה שאינה אהבה אלא לזה, זה שצריכים

הן  אופנים בב' היחוד  לכוין יש 'נר ' בתיבת  כן  ועל

שחוזר  מה והן וביה, מניה הז"א שמתייחד מה

הנוק '. עם ומתייחד 

åîùå ãçà 'ä , íéãåçéé 'á  ùéù à"øâä éøáã

.íé÷åìàä àåä 'éåäå ,ãçà

 åðéöîåבביאורו הגר "א בדברי  גם זה יסוד

ע"א  מ"ו דף "כיäלתיקו"ז מתו "ד  ז"ל

באדם  לשמאלא ימינא בין אחד הן, יחודים שני

שנים  הם ידים כי  לנוק', דכורא בין  והשני עצמו ,

משא"כ  מוחין, וכן  רגלים וכן ושמאלא ימינא

_________________________

בין ה. מכריעין שלמות  ב ' והן וכמש"ו דנה"י תתאה ומתיבתא דחג"ת עילאה במתיבתא הן שלמא "ב ' בשלמות: וז"ל 
כתובים  ב' כו' הכריע  ובשלישי בשני דמחלוקת  הראשונים ימים ג' בענין בראשית בפ ' וכמ"ש הצדדים דבין המחלוקת

ת  והן וארא ועב"פ  ולח חם בינייהו  ואכריע  רוחא ואתא ויבש חם אש וזה ולח קר מים שזה כו' כמש"והמכחישים שלמא רי
ש"ה ועבז"ח  ע "ש ו' ה' בראשית בפ' אמר ע "א)וכן ותרין (סג איהו  שלמא חד  אלא נינהו שלמין סגיאין וכי הכי כלא מאי

סטרין  דתרין שלמא דאיהו אחרא שלמא וחד  דכר דכורא אשתמודע דבגיניה דביתא שלמא דאיהו  איהו  שלמא חד נינהו
דכר  אשתמודע  דדכורא שלום אבל אחרא שלום איהו  בינייהו  שלמא ועביד  סטרין תרין בין באמצעיתא דעאל  חד דאחיד
דכורא  בין והשני עצמו באדם לשמאלא ימינא בין א' הן יחודים שני כי והענין כו' אחד  אקרי וע"ד  כו ' צדיק איהו בגיניה
בת"ת  גם כי ביה דכולא שלמא נק' ולכן בצדיק הוא השלום עיקר ומ"מ אחד  נעשו ובו  שמייחדין אחד נקראו  ושניהם לנוק'
מוחין  וכן רגלים וכן ושמאלא ימינא שנים הם ידים כי אחד נק' העד"א אחד  ונקראין לדידה דידיה בין יחוד מ"מ צריך
אחד כי אדם שמם ויקרא בראם ונקבה זכר דגופא פלגא תרי הן אבל  לבדם ובה בו  וזהו  לבד  אחד  שהוא בעד"א משא"כ
דלית  ר"ל  דכר דכורא אשתמודע דבגיניה וזש"ש בדידה דליתא הצדיק לבד כפול  האמצעי קו  כל  אף  ולפיכך כו ' קראתיו 
ושמו אחד  ה' יחודין שתרין וז"ס  דכולא שלמא והוא העיקר בו, הן היחודים וכל  גמור ביחוד אחד  הוא ולכן בה כוותיה
ושמו אחד  ה' האמצעי בקו  אחד כל  לייחדא צריך  דתחלה כנ "ל  והוא האלקים הוא ה' כי כאחד לון לייחדא ואח"כ  אחד 
ועוד ב ' בהגהה וכמש"ל כמש"ו  באיתנים וא' בהרים א' ריב ב' הן שלמות ב ' אלו  וכנגד דכולא שלמא בצדיק ואח "כ אחד 
דידה  והוא ועטרה מיסוד וצדיק הקוים מב ' עד"א כלולים שהן בהן הוא והשלום כו ' עד "א וחד צדיק חד  אינון רבות  תרין
המחלוקת  בין בדידה להכריע א' שבע "פ  בתורה והן למעלה וכמ"ש באור וחשך ביום נכללת הלילה שלעולם בו וקשורה

עכ"ל. שבכתב ". בתורה לקשרה וא'
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שהוא דאמצעיתא שתרין בעמודא וז"ס  לבד, אחד 

כאחד  לון לייחדא ואח"כ  אחד  ושמו  אחד  ה' יחודין

אחד  כל לייחדא צריך תחלה האלקים, הוא ה' כי

בצדיק  ואח"כ  אחד  ושמו  אחד  ה' האמצעי  בקו

ונוק' ז"א לייחד  יש  דקודם מבואר  דכולא". שלמא

עצמו, שלו שמאל צד עם ימין צד לבדו  אחד  כל

וביאר  כאחד, שניהם ולייחדם לשוב יש ואח"כ 

שיהיה  אחד , ושמו אחד  ה' הוא הראשון  שהיחוד 

ה' הוא השני  והיחוד לבדו , ובשמו לבדו  בה' אחדות 

הנוק' עם ה' הקרוי ז"א לייחד האלוקים, הוא

הזוהר  דברי לבאר שמעתי ובזה אלוקים. הקרויה

תליתאה, דפקודא ע''ב יב דף בראשית  בהקדמת 

ביחודא  יום, בכל שמע בקריאת  קוב"ה לייחד

סטרין  שית לייחד דהיינו תתאה, ויחודא עילאה

דנוק' סטרין  שית  ולייחד דשמע, תיבות  בשית דז "א

רביעאה, פקודא ואח"כ שם. דברוך תיבות  בו '

אל  והשבות היום "וידעת האלוקים הוא דה' למנדע

דאלוקים  שמא לאכללא האלוקים" הוא ה' כי לבבך

פירודא. בהו ולית חד  דאינון למנדע דהוי' בשמא

משם  הזוהר ע"ד מיוסדים הגר "א דברי  שכל וכידוע

לדבריו. ומקור  שורש

 úùáìä , úåâøã 'á íäù  ù"ùøä ô" ò øåàéá

.íúåììëúäå ,íéôåöøôä

ùéå הרש "ש יסודות ע"פ אלו  דרגות ב' לבאר 

אחר  העולמות בתיקון  כי ע"ד  ה' בדף שכתב

לתיקון  שקודם האחד , עניינים, ב' נעשו השבירה

אחד  כל שנשלמו  ע"י  ועתה מזה למעלה זה היו

מה  והשני בשוה, לזה זה הלבישו ספירות  הי' בכל

מה  דבריו  ומקור עי "ש , בזה זה שהתכלכלו 

התיקון  שער  חיים' ב'עץ מבואר  לזה, זה שהלבישו

ונתלבשו ונתפשטו נקודה לכל ט"ס  נוספו איך  פ"ה

דרושי משער  מקורו  בזה זה שנתכללו  ומה בזה. זה

י"ב פרק צ"ד אבי "ע  דף  פ"ב  שמ"ב הוא  שלנו (בדפוס

זב ע"א) לפרק הרש"ש  מכנה ע"ב ל"ד דף ובנה"ש

שורשי נתבארו  שבו  וכתב הנחמד' 'שער בשם

הרש"ש . ההתכללות ענין שביאר  עי "ש  החכמה

ס "א, עד נ"ו  מאות דוד' ב'חסדי  בקיצור  גם וראה

מבואר  באלו. אלו  ונכללו אלו  בתוך  אלו  שנתלבשו

זה  התכללו ואח"כ בשוה, לזה זה הלבישו  שקודם

ב' עצמם הם השלבים ב' שאלו  ונראה בזה,

בשוה  לזה זה שהלבישו דמה האמורים, הייחודים

וביה  מניה אחד  לכל שיש הראשון  היחוד ענין  הוא

שכאשר  לעיל כמבואר  לזה, זה צריכים שאינם

אינם  אזי ז' במדרגה לז"א בקומתה שווה הנוק '

מלבישה  הנוק ' שכאשר  נמצא לזה, זה צריכים

בפני אחד בכל שלם יחוד יש קומתו בכל לז"א

ומבואר  בזה זה ומתכללים חוזרים ואח"כ עצמו ,

התכללות "שזה ע"א מ"ג דף חכם' ב'תורת

שהזיווג  הזיווג, זהו הפרצופים שנכללים

אח"ד" הכל בזה זה וההתכללות וההתלבשות 

חוזרים  עצמו  בפני כ "א שנזדווגו  שאחר הרי  עי "ש .

שם  הגר"א כוונת וזה זה. עם זה ומתייחדים

האר "י בדברי  גם כמבואר  דכר כולו  שהיסוד

היסודות זיווג של זו  שבבחי' פנים, כולו  שהיסוד

ואשר  האלוקים, הוא הוי ' בסוד ההתכללות נעשה

לכוון  שיש בסידור  מבואר שלום' ד'שים ביחוד  ע"כ

יחד . ולשילובם אלוקים וה' הויות לה'

 äðäã זה הפרצופים שמלבישים ההלבשה מצד

הפנימי לפרצוף  הז"א מוגדר עדיין זה ע"ג

סוף  האין  לקו קרוב הז"א זה ובערך לחיצון  והנוק'

הז"א  ההתכלוות  ידי על ואח"כ  ממנו , רחוקה והנוק'

הרש "ש  שכתב ע"ד הוא, לדרגתו הנוק ' את  מעלה

בפסוק  שבת  קבלת  בכונת  "וכנזכר  ע"ד ל"ג בדף 

לזה  זה לבושים הם העולמות  כל כי וכו ' השתחוו

דאצי ' אבי"ע תוך הא"ס כי זה בתוך  זה מתלבשים

תוך  והם העצמות שבתוך  המוח דוגמת  שהם דא"ק 

שם  ועד  שבגוף  העצמות  דוגמת שהם דאצי' אבי "ע

האורות עצמות  והתלבשות  התפשטות הוא

בהון  חד וגרמי איהו וע"כ  עצמם והנרנח"י 

בכלים  מכה העצמות אור ואילך  ומשם באצילות 

ומתלבשים  וחותמם אורם ומתנוצץ דאצילות



הכוונות  כג שער

לאבי "ע  המלבישים דבריאה דבי "ע בכלים

שהם  אף  דאצילות  בי"ע שגם מבואר  האצילות "

הם  מקום מכל האצילות לעולם בקומתם שווים

לקו דבוק  שהוא מחמת  בערכו, כנפרדים נחשבים

חד  וגרמוהי איהו ע"כ  ממנו  אורו ומקבל הא"ס

האין  מקו רחוקים שהם מחמת הבי "ע משא"כ  בהון 

שבת קבלת ובעת  בערכו, נפרדים נחשבים הם סוך

אור  ממשיכים אנו לאצילות בי"ע עלו  שכבר אחר

דף  בשעהכ"ו כמ"ש אליהם מאצילות  אלוקי ושפע

ג' אל אומרים אנו  באצילות שאנו עתה "אבל ס"ה

האצילות עולם שהוא לה' השתחוו  העולמות 

וע"י רבו  לפני כעבד מרחוק אליו  והשתחויתם

על  והנה משם". הארה להם תמשך  זו  ההשתחוי'

כל  מתייחדים ההתקשרות  ההתכללות  ידי 

שבתוכו א"ק  פרצוף שהיה ותחת  בזה, זה העולמות 

סו האין האחרים מאיר העולמות  וכל לכולם פנימי  ף 

נחשבים  דאצילות  שהבי"ע עד ונחשבים לו  חוצה

מתפשט  ההתכללות ידי  על הנה לעומתו , כנפרדים

אין  אור  ובתוכו הפרצופים כל בראש א"ק פרצוף 

מאור  ומקבלים קרובים הפרצופים כל ונמצאו סוף

ז"א  חוזרים שכאשר  י"ל עד"ז  וכן  בשוה. סוף  אין 

בשוה, זל"ז הלבישו שכבר אחר ומזדווגים ונוק'

לאור  להתקרב לדרגתו  הנוק' את הז "א מעלה עי "ז 

בנה"ש  הרש "ש בדברי הכוונה וזה כמותו, סוף אין 

עולה  באורך  שהיה הקו  ההתכללות שע"י ע"ב ו' דף 

בעובי החיצון å להיות  הפרצוף  שעולה דהיינו

ונעשה  הפנימי , הפרצוף  דרגת  כמו אלוקות  להיות 

ונכללו האצילות  אל ממש  נוק ' בדרגת  דעובי  בי "ע

ע"א: י "ג דף  בנה"ש כמבואר  כדרגתו, להיות בו 

הם  אז  לגמרי וזיכוכם תיקונם זמן  אחר "אמנם

לאבי "ע  ומלבישים לפנים ונכנסים יותר מתעלים

ועי"ש  כמוהו " הוא גם אלהות ונעשה דפנימיות

עוד .

 ãåçééå ïé÷éùðã ãåçé íä 'æðä  úåâøãä 'á

 úåãåñéä

ùéå שכל ע"א ט בדף הרש"ש  עפ "ד בזה להוסיף 

דרעותא  זיווג האחד חלקים, לב' נחלק זיווג

והנה  בו"ק. דגופא זיווג והשני , בג"ר, דנשיקין  זיווג

לזה  זה שמלבישים חיק יחוד  ע"ד  הוא העליון  הזיווג

שמאל  עם ימין דב"ן , ו "ק  עם דמ"ה ו"ק בשווה

על  לימין מעלה שיש  נבחן  אין ואז  בקומתם, שווים

חוזרים  אח"כ  אמנם הנוק', על לז "א השמאל

על  הזכר  מעלת  נבחן  ואז  ביסודות ומזדווגים

האלוקים. הוא הוי' של השני  היחוד  שזה הנקבה,

יש  שקודם שלום שים בכוונות מוצא אתה ועד "ז

אתה  ואח"כ דב"ן לו"ק דמ"ה ו "ק  בין  'נר ' יחוד

חסדים  ה' יש יעקב שביסוד  הטיפה בהמשכת מוצא

שמות ה' גבורות ה' רחל ובפרצוף הוי ', שמות  ה'

מוגדר  הז"א היסודות של היחוד שמצד  אלוקים,

דף  חכם' ב'תורת ועיין אלוקים. והנוק' הוי' בשם

כל  מתייחדים דנשיקין  עליון בזיווג כי ע"ב ע"ט

ישנה  דנשיקין יחוד  שבכל ומבואר שלו, בג"ר אחד

כלל  פ"ד  ז"א בשער  ומקורו  ז ' דמדרגה זו  למעלה

מהחזה  למעלה יותר  נגדלת  היא "ואח"כ  שכתב: ב'

ג"ר  שהם ממש  דיליה מוחין ג' בה שנמשכין דיליה

ואז  שבו הכתר עד  פב"פ  עימו  בשוה שוה היא ואז 

דילה  במצח דיליה מצח בחי' עם מסתכל הז"א

_________________________

בעובי ו. עתה נעשה באורך  מתפשטים התיקון קודם העולמות שהיו מה כי הוא הנז' התיקון ענין כללות  כי "נמצא וז"ל:
מעילא  באורך מתפשטים היו שבה היו"ד קוץ עם הפנימית ההוי"ה שהם דא"ק ואבי"ע  א"ק בחינות חמשה הנה כי כנז'
קוץ  שהוא שבו  הא"ק כי הנז' עולמות מחמשה ועולם עולם כל בראש א"ק ונעשו לעילא ועלו ונתקנו נכללו  ועתה לתתא
שהוא  השני לעולם א"ק נעשה הוי"ה זו  של היו "ד  שהוא בו  שהיה והאצילות במקומו. נשאר הפנימית  שבהוי"ה היו"ד
מלביש  והוא דהוי"ה יו "ד  הוא בערכו  אמנם השנית זו דההוי"ה ליו "ד  קוץ ונעשה הב' ההוי"ה שהוא דאצילות ואבי"ע א"ק
קדמון  דאדם הפנימית זו  ההוי"ה  אותיות ארבע  כי ונמצא כנז"ל ... דא"ק הא"ק שהוא הפנימית  דהוי"ה היו "ד  לקוץ בשוה

קוץ  עכ"ל.עם הא"ס" קו מתלבש ובהם כנז' בעובי זה את זה מלבישים הם שבה היו"ד



לנפשך  חכמה דעה כד

בפע"ח  וע"ע דילה". במוחין ומאיר המוחין  ששם

דחצות יחוד בענין  מש"כ  ופורים חנוכה ר"ח שער 

אסתר  מגילת  על אופיר' ב'כתם דבריו  שביאר וכפי

בשוה  שוה ג"ד  בבחי ' הוא קשעה"מ חיק  שהיחוד 

זיווג  שכל מבואר  ע"ד  קע"א דף ובתו"ח ז ', מדרגה

יחוד  כערך הוא הרי  עליון  זיווג הנקרא דנשיקין 

שרק  החול בימות הוא זה כל אמנם ואכמ"ל. חיק .

עולין  היחוד שקודם והנשיקין  חיק היחוד  בזמן 

אינם  כבר  דיסודות היחוד בעת  משא"כ  ז ' למדרגה

הזו"ן  עולין וחנוכה ובר "ח ביו"ט אמנם זו, במדרגה

דיסודות עצמו הייחוד בעת אף ז' מדרגה לבחי '

שייך  דישסו "ת שבמוחין  הנז ' בתו"ח כמבואר  ע"פ

בזה"ז . אף  ז' למדרגה לעלות 

 ÷éúò  úåâøãî 'áë  íä  úåøåîàä úåâøãä 'á

 êéøàå

 ÷åìéçäå לבין האלוקים הוא דהוי' היחוד  שבין

הוא  הרי אחד, ושמו אחד דה' היחוד

שבאריך  לעתיק, אריך  מדרגת שבין כהחילוק 

אחד  בפרצוף זה על זה ומלבישים שווים וב"ן המ"ה

בימינו המ"ה אלא בזה זה מתכללים אינם אך

זו"ן  אוחזים כאשר עד "ז כן  בשמאלו , והב"ן 

בגדר  הם א"א של הראש  פיאות שבב' בשורשם

וזה  לזה אי "צ וזה בקומתם שווים שהם ז' מדרגה

אמנם  אחד, בכל נ"ר  של שלם יחוד ויש  לזה אי "צ

ומתאחדים  ומתכללים חוזרים הם כאשר הם אח"כ

מאיר  שאז  החו"ג בחיבור  אלוקים הוי' ביחוד כאחד 

פרצוף  בסוד  הם והרי  זה, ביחוד  דמוחין  עתיק בחי '

נמצאים  ושניהם יחד מעורבים וב"ן  שהמ"ה עתיק

במדרגה  שהיו זמן  דכל בשמאלו . וגם בימינו גם

שהוא  הנוק ' על הז "א מעלת נבחן עדין  הראשונה

הנוק ', מן  יותר אלוקי  הז"א בשמאל, והיא בימין

הוא  ה' בסוד יחד  ומתייחדים כשחוזרים משא"כ 

הז"א  נותן ואז בעתיק  לשורשם מתעלים האלוקים

הנוק' אף שתהיה האלוקית  מעלתו  את  לנוק '

לפנים  ונכנסת  יותר שמזדככת  כמותו, אלוקית

שהיה  הא"ס קו  בה שמאיר  ע"י עמו, פב"פ  להיות 

בעובי. ונעשה באורך

úáäìùä  úðååë

 ç"ô íéøéùä øéùì  íéèå÷éìä øôñ

ãåò éôùø äéôùø , ÷åñôä  äæá áåúë éúàöî

î ïáåé ïë  íâ äæáå . äé úáäìù  ùà ä

.úìçâá äøåù÷ úáäìù ì"æø åøîàù

íìéöàîá  úåøéôñä úåãçà

:ïåùìä בספר מקורו בגחלת" קשורה "שלהבת

בלימה  ספירות  "עשר  מ"ו  פ"א יצירה

בתחילתן  סופן  נעוץ סוף, להם שאין עשר מדתן

ומבואר  בגחלת " קשורה כשלהבת  בסופן ותחילתן

מצד æ במפרשים  הן משמעויות  ב' בזה שיש

בלא  מציאות  כל לשלהבת שאין כשם השלהבת,

כל  עצמם, בפני  קיום כל לספירות  אין כך הגחלת 

סוף , שבאין  משורשם יניקתם ע"י וקיומם חיותם

צריכה  אינה שהיא עצמה הגחלת  מצד  והן 

כוח  כל את  ובגניזו  בהעלם בה שיש  לשלהבת,

עילאה  יחודא בסוד הם הבחינות ב' ואלו  השלהבת,

_________________________

החכמה ז. מציאות  אפשר אי כך גחלת בלי שלהבת  להימצא אפשר שאי כשם כשלהבת  ואמר "והזהירך שם: הראב "ד ז"ל
ובגימ' אמת בגימ' בגחלת קשורה כשלהבת אלא שעליו  הספירות  יסוד מבלי העטרה מציאות  אפשר אי וכך עליון כתר מבלי
בלי  השלהבת  הימצא שנמנע כמו  העילה מבלי העלול הימצא הוא נמנע  כי המשל  בזה לנו  הורה והנה אהי"ה . פעמים אהי"ה
יה" שלהבת אש רשפי רשפיה והסוד לשלהבת. צריכה הגחלת שאין כמו  לעלול צריכה העילה שאין כן גם והורנו  גחלת .



הכוונות  כהשער

חב"ד , בספרי  הרבה המבוארים תתאה ויחודא

מציאות שכל הבורא, ידיעת  מצד הוא יחוד"ע

שינוי כל בו שאין באופן  בהעלם בו  כלולה הבריאה

הוי ' אני כמאה"כ  ממנו, הספירות השתלשלות  ע"י 

כמו העולם שנברא אחר  הוא ואתה שניתי, לא

במאור , לאור  זאת  המשיל וב'תניא' שנברא, קודם

וכן  שבמאור , בשורשו  כשהוא לאור  מציאות שאין

הגחלת, בתוך  ניכרת השלהבת  אין  הגחלת  במשל

מצד  ומאידך בהעלם. בה וכלולה גנוזה שהיא אף

הספירות מציאות  את  רואים כאשר  יחוד"ת

וכוח  החיות  השפע שכל לדעת  יש  בי"ע, ועולמות

שאתה  סוף, האין  מאורו ונשפע נמשך  הכל הקיום

כוחה  כל היונקת לשלהבת  בדומה כולם, את  מחיה

הגחלת. מן ומציאותה

 íâäåאלו בעניינם כ "כ דיבר לא האר "י  שכתבי 

בשער  לו  מצינו  הייחוד, אמונת  של

התאחדות ענין שביאר ע"ד  ו ' דף  ההקדמות

הי ' היו ח"ו  אם "ואמנם וז"ל: במאציל הספירות

סוף  האין  עם ונאחזים מתקשרים בלתי ספירות

היו ולא כדבריהם, ח"ו היה אז ההוא הקו  דרך

אמנם  נבראים, היו אלא אלקות, בחי ' נקראים

ההוא, הקו  דרך בו ונאחזים קשורים בהיותם

דספר  בפ "ק כנזכר  בגחלת, הקשורה כשלהבת 

אין  בשם הם וגם אחד , הכל והם הוא א"כ יצירה,

הקבלה  חכמת על שטענו  שיש היינו  יקראו" סוף

והם  ח"ו  ית"ש מלבדו  מציאות  עוד מוסיפה שהיא

ריב"ש בתשו' עיין  ספירות, משיב (...)הי ' וע"כ

עצמית מציאות  כל לספירות  שאין הקדוש  האר"י

עצמותו באור  ומתבטלים ונכללים חוזרים הם אלא

אלא  ח"ו  נפרדת  ישות  של מציאות ואינם ית"ש,

להבין  וכדי הפשוט. באחדותו  עמו מתאחדים

בספרים  הרבה לבלות  יש  אמיתתן  על עניינים

מצותיך ', ב'דרך  כגון חב"ד  בספרי  ובפרט הקדושים

דעת שמצד  ואף כפשוטו הצימצום אין איך להבין 

בזיו והאיר  עצמותו, את  השי "ת הסתיר  תחתון 

דעת מצד מקום מכל העולמות , לכל לבד אורו 

ויש  ית "ש , אחדותו  במציאות  שינוי כל אין עליון

ה'. דעות אל בסוד  הידיעות  ב' לאלו  אמתי  מקום

äðäåנרות של אורם בשלהבת מביטים כאשר 

באמונת ולהתבונן  להעמיק  יש  החנוכה,

להתפשטות הרומזים הנרות שלהבת  איך  היחוד,

חוזרת המציאות, כל את ומקיים המחייה אורו  זיו 

מציאות כל הפתילה, שהיא הגחלת  בתוך ונכללת 

ית"ש  לעצמותו  מתבטלים והעולמות , הספירות

עוד  ואין  הפשוטה, אחדותו  בתוך  ונכללים וחוזרים

מלבדו.

øáë,úåéúåà  íä ú"áäìù úìî éë úòãé

 àéøèîéâá úìçâá  íéøåù÷ ,ìáä úù

 íéøåù÷ úùå ìáäå ,äùî ãåñá ,ú" îà

 íéøåù÷å ,ìáä úù äùî ú"ø àåäù ,äùîá

 àáà ãåçéá íéìåìë  íìåëå ,úîà úøåúá

, é"ç ïè÷ øôñîá úìçâ äìåò ïëå , éç àø÷ðä

 òãéåäé ïá åäéðáå áåúëä ù" î ãåñ ë" â  åäæå

 úòãä ãâð àöéù  òãéåäé àø÷ðå ,éç  ùéà ïá

' øô  øäåæä  øîàî ïéáú  äæáå , íéðôáî

.úéùàøá

åá íéììëðä ìá' äå ú'ùå ,äù'î ú"ø 'äùî'

úåîùð דאבא מיסוד  מתפשטים הם והבל שת

שהוא  רבינו משה בנשמת ושורשם

מ' דף שלום' ב'נהר גם ראה אבא, יסוד  בפנימיות 

במדריגה  והם הב"ל ש "ת  בשלהבת שיש "דע ע"ד

פנימי יותר  הוא שההבל אלא דאבא ביסוד  א'

אלא  שת " וחשופי בסוד  למטה הוא שת כי  משת

חיים  בעץ ואילו  למטה יותר ששת  משמע ששם

שהבל  מבואר  ע"א ט' דף  פ "י  סוף הכללים שער 

ים  ב'ליקוטי  בזה ועיין  למטה. היוצא האור הוא

הג' אלו  לבאר ויש קט"ז . דף לחנוכה החכמה'

חב"ד  בתורת  המבוארים לשונות ע"פ מדרגות

ו עלמין , כל סובב עלמין, כל אלוקות.ממלא עצם

יתברך  אורו ע"י היא בהשי"ת  הדביקות  התחלת

ואח"כ  ממכ"ע, בסוד העולמות  להחיות  המתפשט
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בתוך  ונגבל נכנס  שאינו הסובב לאורו  לעלות יש 

העצמי, באורו לדבקות  לעלות וממנו העולמות ,

שיש  ואף  הבל, שת משה של מדרגות  הג' אלו  והם

אין  מקום מכל והבל, שת  של מאורם להתחיל

האמת לדביקות  לעלות  ידם על אלא בזה להישאר

אלקות. עצם של עליון  דעת רבינו  משה בבחי '

לא  ועמך  בשמים לי "מי  ה'תניא' בעל כמאמר 

הדביקות מדרגת  לאחוז  חפץ שאינו  בארץ" חפצתי 

אלא  ורצונו  חפצו אין בסוכ "ע ולא במכ "ע לא

אלוקות. בעצם להידבק

äæå,בגחלת הקשורה השלהבת  לקשור  סוד 

ב' דהיינו  'הבל' 'שת' כולל שלהב"ת 

ממכ"ע  יתברך, אורו  התפשטות  של מדרגות

מדרגות ד' שיש  שם חיים בעץ כמבואר וסוכ "ע

פרצופי ה' כנגד והם משה של אור  בהתפשטות 

ונוק' ז "א כנגד  והבל שת האחרונים וב' האצילות 

ממכ "ע, בבחי' והנוק ' סוכ "ע בבחי' הוא שז "א

ה'גחלת ' בתוך  בשורשם ונכללים חוזרים והם

משה  נשמת שורש  עליון  דעת  בסוד אמת , גימי'

היא  הבורא עבודת  תחילת שבודאי דאף  רבינו ,

על  אורו התפשטות  בסוד וגילויו , מידותיו  דרך

לשוב  יש אח"כ אמנם ומידותיו, שמותיו  ידי 

עצמותו לתוך  אורו  התפשטות  כל את  להחזיר

הגילויים  מן לעלות מלבדו , עוד שאין יתברך 

לית אשר  יתברך  בעצמותו  ולהידבק  לשוב

וההתפשטות הגילויים וכל ביה, תפיסה מחשבה

גנוזה  כשהיא שלהבת  בסוד  בהעלם בו כלולה

בגחלת.

ä"á 'éåä íù úàøåäá  úåâøã 'â  ä"ìùä éøáã

 ä" ìùáספרו בתחילת ה')הקדוש הביא (בית

שם  הוראת בענין  המקובלים מדברי 

שם  באומרנו  כוונתנו  כי  הרמ"ק דעת ב"ה, הוי'

ודעת בלבד , הספירות עצמות  כולל הוא כי העצם

שהיא  האצילות לפנימיות שהכוונה מפאנו  הרמ"ע

וביאר  ככלים. אליו והן הספירות  בתוך נשמה

מעל  גבוה כי  חיים אלוקים דברי ואלו  שאלו  השל"ה

זה  מדרגות  ג' והם עליהם וגבוהים שמור  גבוה

שאינם  השמות וכל הוי' שם א. מזה. למעלה

השמות השתלשלות על המורים נמחקים

ב  הרמ"ק. כדברי  מנוקדותוהספירות י ' סוד  .

בתוך  נשמה הם אשר  פשוטה הוי ' שם ובשורשם

אלו שמות  נקרא, אני  נכתב כשאני ולא הספירות,

הוי ' שם גבוה, מעל גבוה ג. נקראים. ולא נכתבים

שמ"ו כי הרצון על והכוונה אחד, ושמו  שהוא

ולא  נכתב לא הוי' שם אין  ושם רצו "ן , בגימטריא

אין  הנקרא והוא הלב, השכלת  בהרהור אלא נקרא

ממנו המשתלשל הראשון האצילות והוא סוף,

אך  ממנו, הרצון בעלות  התחלה לו שיש  יתברך ,

כל  בו  לנו אין  ממש  עצמותו על אמנם סוף, לו  אין 

קיימא  דלא הרמ"ע ובלשון כלל ודיבור ידיעה

באורך . ועי"ש לאודועי.

ù"ùøä  úøåúá  åìà  úåâøã 'â øåàéá

 ùéå, הרש"ש יסודות  ע"פ  אלו מדרגות ג' לבאר 

למעלה  דאצילות, ז"א הראשונה מדרגה

ניצוץ  ממנו  למעלה המנוקדות , הויות אור ממנו 

שאין  ע"ג ט דף  שלום בנהר  כמבואר סוף. אין  אור 

ההויות באמצעות  אלא בז"א נשפע סוף אין אור 

דחכמה  שכולם החכמה דרגת  שהם המנוקדות 

הכתר  אור ובתוכם ידם, על הוא תיקון  שכל עשית ,

סוף  אין אור ובתוכם הטעמים ל"ד çשהוא ובדף .

דהיינו ניצוץ בשם הקרוי  הוא סוף  אין  אור  כי ביאר 

ומלכות א' ניצוץ בשם גם הקרוי עתיק  מדרגת 

באים  הם לז"א המוחין ובהימשך  סוף , דאין

_________________________

שהיה ח. המנוקדות  הויות העשר בתוכם להמשיך מוחין המשכת  בכל  לכוין  צריך  כנז' הא"ס אור שפע  שיתפשט וכדי וז"ל :
נקודות  כי וכמ"ש המקומות  ובכל  המוחין בשער כנז' והתיקון הבירור עיקר והם וקיומם חיותם והם המוחין דאותם הנרנח"י
דרפ "ח והאורות הכלים והעמדת קיום והוא כולא אתבריר דבמחשבה כנז"ל העליונה המחשבה והוא האצי' שהוא בחכמה



הכוונות  כז שער

לעתיק  עד העליונים הפרצופים בכל מלובשים

עי"ש  תמיד . לנגדי ה' שויתי וז"ס  .èיומין ,

 åðééäå' הוי בשם הקרוי  לז "א המוחין  המשכת כי

האור  שהם המנוקדות ההויות  ידי  על הוא

הרמ"ע  כדברי  הספירות  בתוך השופע האלוקי 

השורשי הוי ' לשם לעלות יש  אח"כ  אמנם מפאנו,

ועל  'רצון ', בגמי ' 'שמו ' הנעלם, שמו דא"ס מלכות 

מחשבה  דלית  ית "ש  בעצמותו מתדבקים ידו 

על  מורה 'ניצוץ' שלשון דנודע כלל, ביה תפיסה

חוזרים  בניצוץ הדבקות  ידי שעל חוזר , אור 

לאודועי. קיימא דלא יתברך בעצמותו ומתדבקים

 äðäåקראנו בכל אלוקינו כה' מי עה"פ  אחז"ל

דאף  והביאור למידותיו . ולא - אליו אליו,

אלא  בו  להידבק אפשרות  כל אין שבאמת

בתורתו, יתברך ושמותיו מידותיו גלוי  באמצעות

דהיינו לנבראים, יתברך  אורו  זיו גילוי  שהם

בגילויים  להישאר אין אמנם דאצילות , ז"א מדרגת 

להמ  יש  אלא בלבד, ההויותאלו  אור  בהם שיך 

בשם  התניא בעל כמ"ש החכמה, אור המנוקדות ,

סוד  שהוא מ"ה כח בחכמה תלוי שהכל המגיד 

אלא  שורה א"ס  אור  שאין ית"ש אליו  הביטול

הכתר  למדרגת  עולים ועי "ז  אליו, הבטל בדבר 

מדרגת א' לניצוץ וממנו ב' ניצוץ סוד  א"א שהוא

בעצמותו ונדבקים חוזרים הניצוץ ומכוח עתיק

ית "ש .

íðîàידי על שלא באורו לתפוס  הנמנע מן

מידת את מיד לתפוס שבא דמי מידותיו,

הבורא, של דב'ה'אני ' פ"ט  דף  ח "ב  בע "ח  (כמבואר

ואין ) אני בסוד הם וא "א , עתיק  הכתר , הרימדרגות 

טעו ובזה הנפרד, ל'אני ' ליפול עצומה בסכנה הוא

עשיתני ואני יאורי  'לי  שאמר וחבריו פרעה

כט) בני(יחזקאל  אנו אמנם אלוהות, עצמו  שעשה

ה' מעבודתו, אלוקינו  ה' הוצאנו קדוש עם ישראל

דחכמה  מוחין דע"י ובינה, חכמה כנגד  אלוקינו

שיש  מצרים, מעבודת יצאנו  הביטול סוד  שהם

קודם  הביטול עבודת שהם דחכמה מוחין  להקדים

יתברך . אורו בעצמות להידבק  שעולים

äæå כאמור הגחלת, השלהבת לקשור הסוד 

גילויי שהוא 'הבל' 'שת' אותיות דשלהבת

שער  חיים בעץ כמבואר ונוק' בז "א יתברך  שמו

_________________________

י' לתוך שבו  המנוקדות  הויו"ת  י' עם דמוחין הצלם להמשיך  יכוין ואח"ך הנז'. המחשבה שהוא לאצילות מבי"ע  שעלו
ההויו "ת  עם הצלם פרקי את  בהם ולהלביש שם הנז' הכלים בשמות  ולכוין השמות  בשער המבוארים דזו "ן דגופא כלים
קיום  להם אין שלהם הנרנח "י שהם המנוקדות  ההויות  ומבלעדי ותיקונם בירורם תכלית וזהו שם הנז' כסדר המנוקדות 
כלול  שהוא עם התיקון עיקר שהוא החדש מ"ה שם וגם מתחילה שהיו כמו נשמה בלא גוף הם כי באצילות והעמדה
ודי  מקומות ובכמה ופנימיות חיצוניות משער ובפ "ד  טנת "א משער בפ"ה וכנז' ב "ן שם בערך  נקודות  בכללות  נק' מטנת "א
בתוכם  להמשך יוכל ועי"כ  המוחין המשכת עיקר הם המנוקדות  הויות העשר כי באופן ז"ל. הרב  בדברי ומבין לבקי בזה
לאור  אפשר אי במוחין למטה מתפשט החכמה אור שאאין עוד דכל וכנודע הא"ס  אור ובתוכם הטעמים שהם דכתר המוחין

ע"ש". האצי' סדר ובשער מקומות  בכמה וכנזכר עשית בחכמה כולם כי להתפשט הכתר

א"א ט. לתקנם ותבונה סבא לישראל  ע "י ועלו שנבררו שלו מהבירורים הנתקנים דאצי' דז"א והנרנח"י המוחין "כי וז "ל :
אור  מלובש שבתוכו  דא"ק עתיק עד  גביו  שעל העליונים הפרצופים דכל המוחין בתוך מלובשים שיהיו  עד  לו  שימשכו 
פרצוף  שכל באופן אלהיכם... לה' אתם בנים נאמר עליו  אשר שם הנזכר האמצעית הבחי' שהיא ההוא הניצוץ שהוא הא"ס 

כי נמשכין נמצא דאצי' לזו "ן וכן דא"ק עתיק עד גביו  שעל העליונים הפרצופים דכל המוחין תוך  מלובשים המוחין לו
בכל  ומתפשט נמצאת האמצעית  הבחי' שהוא הניצוץ שהוא המלובש הא"ס  אור אז דאצילות  לזו"ן מוחין כשנמשכין
וגם  שמה על  נק' הזו "ן ואז דאצילות... זו"ן עד לפרצוף מפרצוף ושהוא דרגא דכל סופא עד  לדרגא מדרגא הפרצופים
לנגדי  ה' שויתי בסוד עיניו  לנגד הנזכר ההוי"ה שם האדם ישים כי באופן אחד . אחדות הכל  ונעשה הזו "ן ע "ש נק' היא

עכ"ל. למבין" בזה  ודי תמיד



לנפשך  חכמה דעה כח

פ"י סוף ע"א)הכללים ט' למשה (דף  בחינות  ה' שיש

ד' בחי' האחרונות, הבחינות וב' דאבא, יסוד  -

בחי ' הוא אז דז"א יסוד  עד דאבא יסוד  כשמגיע

חוץ  דאבא מיסוד היוצא הבל הוא ה' בחי' שת.

הבל  בחי' הוא ושם דז"א לקשר é ליסוד  ויש .

מן  לעלות שיש  'אמת ' גימטריא ב'גחלת ' השלהבת

ביסוד  רבינו משה נשמת  שורש אל הגילויים

לאור  לעלות המנוקדות, הוויות החכמה אור דאבא,

חכמה  פנימיות  בסוד  וממנו להשי"ת , הביטול

להידבק  ולחזור  הניצוץ לאור  לעלות עתיק פנימיות 

יתברך . בעצמותו

ïàëîå כמה על למעשה הוראה ללמד  יוצא

שמזדמנים  ה' בעבודת  עניינים וכמה

אך  חשובים, ודברים מצוות שהם שאף האדם, לפני

את להשקיע לאדם לו  שאין  לאמיתה, אמת  אינם

אחר  לחפש  מגמתו להשים עליו  בהם, כוחו  עיקר

ה' לרצון  עצמו  לבטל לאמיתה, האמת  נקודת

רבינו משה של אמת  דעת והשורשי, .àéהפנימי

 àøåáä úå÷éáãá  úåâøãî 'â

 ùéå'ה עבודת בדרכי  אלו  מדרגות ג' לבאר 

הדרגות בב' היא העבודה התחלת 

לימוד  מורגשת , דביקות של באופן הראשות,

ז"א  בבחי' שהוא שבת , קדושת  והרגשת התורה

דהנה  להשי"ת , ביטול – דחכמה מוחין  בצירוף 

אינם  הק ' בתורה מתבוננים כאשר ה' עובדי 

בלבד , החיצונים השכלים של בתענוג נשארים

ה' אור  את  הם רואים להשי "ת ביטול ע"י  אלא

האלוקי האור את  ומרגישים בתוה"ק , השורה

נכנסים  שב"ק בקדושת וכן בעצמותיהם. כשמן

הותר  שבגשמיות שכמו  התענוגים, אהבה  בבחי '

בעבודה  הוא כן ושתיה באכילה בש"ק  להתענג לן

ביטול  ע"י  הוא זה כל אמנם הוי'. על להתענג

שבת לכם היא קודש דחכמה, מוחין בחי ' להשי"ת ,

שבת בליל ואף  חכמה, בחי' הוא קודש  המלכה,

התו "ח  כתב כבר  לבד, בבינה היא שהעליה

היא  אף  ומאירה בבינה מלובשת  דאו"א שמלכות

עם  שתהיה אלוקית להשראה שהתנאי שבת, בליל

שאין  הנז' ט' בדף  הרש "ש כמ"ש להשי "ת, ביטול

אור  עליהם בהאיר  אלא הנשברים לכלים תיקון

מנוקדות, הויות החכמה אור שהוא האצילות 

בשבירה  מונח נשאר האדם הביטול שלולי 

ה', עבודת התחלת  הוא זה כל אמנם ובפירוד ,

וסוכ "ע. ממכ "ע של האור מורגשת, דביקות 

ë"çàåמורגשת שאינה לדביקות לעלות יש

'כתר ', בחי' בבורא עצמית  דביקות

בו שאין  שבתון שבת  שהוא הכיפורים יום עבודת 

שאינו התניא בעל שאמר  כמו  ושתיה, אכילה

עצמית דביקות אלא עוה"ב ולא עוה"ז לא מחפש 

והשגות גילוים מבקש שאינו והיינו  בבורא,

לקבל  ע"מ שלא בבחי' עצם דביקות אלא מורגשים

במורגש  שהעבודה דבר, חצי  מלשון פרס  פרס,

בזה  לעסוק וראוי שנכון  ואף  בלבד, דבר  חצי היא

יבא  בזאת  ה', לעבודת  הכניסה שזו  בהתחלה,

בתורה  אדם יעסוק  לעולם בבחי ' הקודש, אל אהרון

להיכנס  אפשרות שאין לשמה, שלא ובמצות 

להתעכב שיש ופעמים זה, מבלעדי  זמן לעבודה

ולעלות להמשיך יש  אח"כ אמנם זה, בשלב מה

_________________________

להפכוי. רוצה היה והוא יעקב , לפרצוף להימשך  זה אור צריך  שהיה בשכינה, שהציץ הבל  של חטאו  היא שזה וביאר
בשכינה. שהציץ וזהו  שכינה, הנקראת  לרחל  ולהמשיכו אחוריים לבחי'

להשתמש יא . בין ההבדל  בלבד, לראותם אלא בהם להשתמש רשות לנו אין הם קודש הללו  הנרות  רמז, בדרך [ואפ"ל 
אחר  הליכה היא הריאה משא"כ  שם, ממנו  וההנאה ממקורו הרחק התפשטותו, במקום האור לקיחת הוא השימוש ללראות,
יתברך אורו  את  לקחת  והיינו בשורשו, וקשור נעוץ בהיותו שם בו ולהביט  מקורו את למצוא ידו על  לשוב ההארה שיפעת 

בגחלת .] השלהבת  חיבור וזהו  סוף , שבאין לשורשו  להשיבו הבריאה מציאות ובכל  בספירותיו השופע



הכוונות  כט שער

והנה  ללשמה. לבא פרס, לקבל ע"מ שלא לעבודת 

הג' לכל ישנם עצמה קודש  בשבת  שגם באמת 

שבחי ' אלא השבת , יום סעודות ג' בסוד  מדרגות

'שבת בסוד  החכמה מדרגת כנגד הוא סתם שבת

קודש '.

äðäå,חלקים לב' נחלק יוהכ "פ בחי' הכתר  עבודת

אני וא"א, לעתיק  נחלק שהכתר כדמצינו 

ביטול  אין , בחי' הוא יוהכ "פ של העינוי ואין,

אלא  תענו תקרי ל'אל לעלות  יש וממנו במציאות ,

ואף  אלוקות , בעצם דביקות של תענוג תענגו',

בבחי ' משיג הוא מ"מ מורגש , שאינו באופן  שהוא

של  התענוג את דליבא ברעותא שמרגיש מקיף,

תורה  בליקוטי  בזה ועיין  במעשיו , ה' ישמח הבורא

אפשר  אי אמנם פסח, של שביעי  בענין  צו פר '

יכול  נפרד האני את  מזככים כאשר  אלא לזה לזכות

והנה  הבורא. של ה'אני ' בשמחת ולהתענג לעלות

השלהבת, של הבחי ' ב' הם אלו  השורשים בשורש 

מעשה  ע"י  הפתילה שהם שישראל ולבן, תכלת 

אריך  עליון בכתר  ולהידבק  לעלות יכולים המצוות 

עצם. בדביקות  בבוראם להידבק  ועתיק ,

ù"î íù àéä , äåöî úìî éë , äåöî øð éë

–––– ù"á ú"àá õ" î éë , äæë ,ä"á 'éåä

 ä"å , äìâð àåä  ä" å  íðîà , øúñð íù àåäå , ä"é

 úåéáäìù 'ã øäåæá ù" î ãåñ äæå , äåöîî

 íéæåîø  íä íâå , íéøúñð 'áå  íéìâð 'á ,øðä

 íäù  ùôðå óåâ  íä íéìâðä ,äåöî  øðá

 äæå . äîùðå çåø íä íéøúñðäå , íééøîåç

 ìéëàã íéìâðä  íäù , ùà éôùø äéôùø  øîàù

, äìéúôá úìçâå ,ùà éôùø  íäù ,äìåë éöùå

 íä íéøúñðä 'áä íðîà , íéìâðä  ä" å ãâð íäå

ù"îå , ä"é úáäìù ù"æå  ä"é  íä úáäìùá

.äåöî  øð éë ãåñá úìçâá  äøåù÷

ä"á 'éåä íù ãâðë  úáäìùä éðååâ 'ã

äî ב'נהר ראה הנר  שלהביות  ד ' בעניין שכתב

שכתבשלום' מ' àéä,דף  äìéúôä úðååë"

'ã  ä"öìú äìéúôî àåäù , ä"ë÷ú  äìåòù

." ä"ë÷ú éøä ,íéáåäìù שיש בזה ביארו  וכבר 

שלהובין  ד' עם תלצ"א מספר כי תלצ"א. לגרוס:

כן  גם שעולה 'פתילה' כמנין שהוא תקכ "ה, עולה

תקכ "ה. הוא בגימטריא 'תלצ"א בענין  והכוונה

של  גוונים הד' שהם א'דום, צ'הוב ל'בן ת'כלת ר"ת

גוונים  ד' שיש  הזוהר בשם כאן  כמבואר  השלהבת,

בשלהבת.

 åìàå לשניים ונחלקים הוי' שם כנגד גוונים הד'

הכוונות בשער  מבואר  וכן  וזו"ן, או "א כנגד 

מיני ד ' יש  בנר "והנה שבת: נר בענין ס "ז דף 

פ' בס "ה כנז' הויה אותיות  ד ' כנגד שלהוביות 

והנה  כו' דנורא דשלהוביא חכמתא בענין בראשית

הם  הפתילה עם ודבוקים הסמוכים הגונין ב'

העליונות הב' אבל ונראות העין חוש  אל מושגות

וד' מושג וענינם מהותם ואין  העין  מחוש נסתרות 

אותיות ד' סוד  שהוא מצוה נק' הם האלו שלהוביות 

ונמצא  י"ה ב"ש  בא"ת הם מ"צ כי  בס"ה כנז' הויה

בב' ונתחלפו  נתעלמו י"ה שהם הא' אותיות ב' כי

ו "ה  שהם אחרות אותיות ב' אבל כנז ' מ"צ אותיות 

וז "ס  מצוה אותיות  ד' וזהו במקומם בגילויים נשארו 

ד' בחי' הם הנה שלהוביות ד' כי כו ' מצוה נר  כי

עכ "ל. מצוה" אותיות

øåàéááåבר "ת הרמוזים גוונים הד ' אלו 

בדברי לזה מקור למצוא יש תלצ"א

פ"ג שמ"ג חיים בעץ ע"א)האר "י  צ "ו דף  (ח"ב 

ד' יש רקיע "ובזה שכתב: הרקיע גווני  ד' בענין 

במזרח  ירוק  בצפון  סומקא בדרום חורא גוונין 

הנרמזים  הגוונים ד ' אלו והם במערב" אוכם

ימין  שבצד לבן הוא בדרום חורא תלצ"א, בר"ת

– שבשמאל אדום הוא בצפון , סומקא חסד , –

- שבאמצע צהוב הוא במזרח, ירוק גבורה,

כזהב  צהוב בגוון ירוק שיש  כידוע תפארת,

מידת על המורה ולבן , אדום מתערובת הנעשה

אוכם  לשמאל. ימין בין  המכרעת  התפארת

ואף  המלכות, מידת  על המורה שחור  הוא במערב



לנפשך  חכמה דעה ל

כידוע  חד, תרוויהו תכלת , גוון  כתב שכאן

שחור  הוא בסופו .áéשהתכלת

íäå'לנוק הז "א שמשפיע הקשת  גווני  ג' כללות

כמבואר  הד', הגוון שהיא הייחוד, בעת

דאימא  מוחין  בעניין ע"ד  ה' דף הכוונות  בשער 

בזה  וביאר יה"ו , שהם קר "ש בעת בז "א הנכנסים

איתחזיין  דלא סתימין  גוונין שהם המים יקוו סוד

מוחין  שהג' מבואר אחד , מקום אל ויתקשרו 

גוונים, ג' הם השם של יה"ו  באותיות הכלולים

הרביעי. הגוון  תהיה היא הנוק ' אל ובבואם

יה"ו שהיא הטיפה בסוד ע"ג ל"ה דף  ובנה"ש 

עד  שמגיעה והיינו  רוח, מים אש  טיפין  מג' כלולה

בליקוטי וראה העפר. יסוד כנגד  שהיא לנוק '

תלת כנגד  הם אבות שג' מ"ב תורה ח"א מוהר "ן

אש  בקול שיש  הנגינה קול כנגד והם הקשת גווני 

אותיות בתוך הנגינה קול להמשיך  ויש ורוח, מים

דיניה  ממתיקים ועי"ז המלכות שהיא .âé התפילה

 æåîøä ' ä øåà íäéìòå äìéúôä ãâðë  ìàøùé éðá

 úáäìùá

 ÷"äìùá( אור ,ג תורה פרק - תמיד הביא (מסכת 

גווני את שחילק הקודש  עבודת מספר

והם  תכלת, והתחתון לבן  העליון  לשניים השלהבת

כנגד  שהעליון הק ' האר"י שחילק  החלקים ב' כנגד 

שבשם, ו"ה זו"ן כנגד  והתחתון שבשם, י "ה או "א

ה'. אור  עליהם ששורה הפתילה כנגד  הם וישראל

'תכלת ' הקרוי התחתון שהחלק העבוה"ק  והוסיף

אומות וע"כ בו, שידבק  מה כל ומכרית מכלה הוא

משא"כ  המלכות, ידי  על כיליון להם יש  העולם

כמאה"כ  שורשם, שמשם מחמת  בו  נדבקים ישראל

היום  כולכם חיים אלוקיכם בה' הדבקים .ãéואתם

_________________________

הפעולות יב. הפועלת היא כי הוא ונכון גוון. מכל כלולה שהיא בה ופי' מלכות . היא העשירית פ"ד: י' שער בפרד "ס  וראה
נאמר שאז חסרונה בימי יהיה וזה אורה, להעדר זו למדה השחרות מייחס  המקומות בקצת ובזוהר כלם. א)ע "י (שה"ש

הדין. תוקף  על  להורות  תכלת  בגוון מתלבשת  היא ולפעמים שחרחורת . שאני תראוני אל 

וכו 'יג. רנתם את בשמעו  להם בצר "וירא ק"ו)וז"ל : הקדוש (תהלים בזהר שכתוב כמו  הדינין. נמתקין נגינה, ידי על הנה .
רט"ו) בלבושין (פינחס מתלבשת וכשהיא דשכינתא. לבושין והם האבות , הם דקשת , גונין ותלת השכינה, היא הקשת :

המלכה  רואה וכשהמלך בנו, על שכעס  למלך משל שככה'. המלך 'וחמת  אזי עולם", ברית  לזכר "וראיתיה אזי דנהירין,
שכתוב כמו השכינה, היא התפלה ואותיות בנו. על  מרחם אזי דנהירין, נ"א)בלבושין תפתח",(תהלים שפתי "אדני :

רש"י שפרש כמו  קשת , ונקרא אדני. שם הוא מ "ח )שהדבור הנגינה (בראשית  וקול  תפלה'. 'לשון - ובקשתי" "בחרבי :
וראיתיה  שבהם דנהירין, גונין שלשה הם שהאבות  אבות, שלשה שהם רוח , מים, אש, בקול שיש דקשת , גונין תלת הם

בזכ  הם הנגינה וקול  התפלה, אותיות שמנגן מי נמצא וכו '. האותיות,לזכר הינו  השכינה, את  מלביש אזי גדול . ובבהירות  ות
בזכות  - רנתם" את "בשמעו רש"י: שפרש וזהו שככה': המלך 'וחמת  אזי אותה, רואה הוא בריך  וקדשא דנהירין. בלבושין
לבושין  והם כנ"ל, האבות  הם גונין התלת כי גדול. ובזכות  בבהירות  כנ"ל, דקשת  גונין תלת שהם כשהנגינה, הינו  אבות .
כרב  "וינחם אזי: עולם", ברית לזכר "וראיתיה אזי: האבות . זכות נקרא ובבהירות , בזכות  נהירין וכשהלבושין דשכינתא.

שככה'. המלך  'וחמת הדינין ונמתק שככה', המלך 'וחמת  הינו: חסדיו ".

הנאחז יד . המאור כדמיון צדדין, משני מתייחד  העליון הכבוד  היחוד , מחלק כ "ד פרק הקודש עבודת  לשון "וזה וז"ל:
ונאחז  מתיחד  ומלמטה הלבן, בגוון ומתיחד נאחז מעלה מצד  והתכלת  תכלת, וגוון לבן גוון ההוא במאור יש שהרי בפתילה.
הכבוד , אל  הפתילה כדמיון הם ישראל כן התיקון. זה אל מקום היה לא הפתילה ולולא להאירה, אותו המתקנת בפתילה
והדרך הלבן, באור למעלה ונאחז הכבוד  מתיחד ההוא התיקון ומצד  להאיר, אותו  מתקנים והם בהם ומתיחד  נאחז שהוא
מראות  ובספר לשונו, וזה הנ "ל  בפרק כתב עוד  לשונו. כאן עד נפש, ובכל  לב בכל והעבודה והמצות  התורה קיום הוא לזה
ישראל  ידי על  אלא הלבן באור ולהדבק תכלת של  האור זה להדליק התעוררות  שאין וראה בא הלשון, בזה אמר הצובאות



הכוונות  לא שער

כל  "וכללות  וז"ל: פ"ב חרדים בספר  גם כתב ועד "ז

והמלכות חיורא, נהורא נקרא ספירות התשע

יחדיו והכל חיורא, לנהורא כסא תכלא נהורא דהוא

בלי אחד יחוד העשר  כל כי יתברך , למאציל כסא

לבן  אור שלמעלה הנר לאור  משל פירוד, שום

והעם  ללבן . כסא והתכלת  תכלת, אור ותחתיו 

האור  אל במחשבתם להדבק  אותם צוה בחר , אשר 

אור  בה שנקשר לפתילה דומים והם הזה, התכלת 

בשניהם  קשורים נמצאו  הלבן , האור  ועליו  תכלת 

אלוקיכם  בה' הדבקים ואתם שאמר וזהו  יחדיו.

דוגמת שאתם פי על אף כלומר היום, כולכם חיים

המכלה, התכלת לאור הנקשרת כדאמר הפתילה

דבה"י בספר  כתיב ועלה אוכלה, אש  אלקיך  ה' כי

א) ז , מן (ב ' ירדה והאש להתפלל שלמה וככלות

אתכם  הכי  אפילו  והזבחים, העולה ותאכל השמים

חיים  אתם בה' דבקותכם ידי על אדרבא תכלה, לא

דף  בזוהר  בראשית בפרשת מפורש הכי וקיימים,

על  מאיר  זה שאור  כתב בפ"ג ולהלן עכ "ל. נ"א".

בעלי גם אלא בלבד צדיקים ולא צדיקים של ראשם

עוקבא  במר  כדמצינו  מדבריåè תשובה והביא .

על  ענייניו  שכל בראשו , עינו  החכם עה"פ הזוה"ק

שמן  לה לתת  ראשו , על השורה השכינה אור 

ל"ה  פרק התניא בדברי [וראה טבין . עובדין  דהיינו

שורה  השכינה שאור  אלו הזוה"ק  דברי שביאר  מה

של  מפני דייקא, טובים מעשים ידי  על האדם על

להשי"ת בטל הוא  ]æè ידם

_________________________

למטה, בו שידבק מה כל  להכרית  שחור תכלת  של האור זה של  שדרכו פי על אף  וראה, בא למטה. בו  מתדבקים שהם
בה' הדבקים ואתם דכתיב , הוא הדא אחר, ממקום ולא ממנו שנפשם לפי בקיומו, וקיימים למטה בו  מתדבקים ישראל 
בו מתדבקים ואתם למטה, בו שנדבק מה ומכלה שאוכל שחור תכלת האור באותו כלומר אלהינו, אמר ולא אלהיכם

היום" כלכם חיים שנאמר וקיימים,

ראשיהם,טו. על מאיר זה תכלת אור הצדיקים האנשים תשובה ובעלי הצדיקים ראש על  המאיר האור "בענין בדילוג: וז"ל
מפני  ראשיהם, על  ששורה והסיבה מאודם. ובכל  נפשם ובכל  לבבם בכל שלימה בתשובה ושבו חטאים היו  אשר על  ואף
ראשיהם. על  שורה ולכן יתברך  ממנו דעתם מסיחים שאין מפניו  יראים תמיד  הצדיקים וכן יתברך . מפניו חרדים שהם
ולעתיד נסתר, הדבר ועכשיו  בראשם, וה' נאמר זה ועל הצדיקים, ראש על  זה אור שמאיר מפורש בזוהר דוכתי ובכמה

אח הזה בעולם וגם יראה. עליהם וה' דכתיב  נגלה הזה יהיה האור יראה עליה עדן, גן אל בבואה הגוף מן הנשמה הפרד ר
שכבר  עטרותיהם, אלא עטרות  אמרו  לא בראשיהם, ועטרותיהם יושבים צדיקים ז"ל שאמרו וזהו שם היושבים כל לעיני
מאירה  והיתה תשובה בעל  שהיה עוקבא ממר מאירה, תשובה בעלי ראש על שגם וראיה בהסתר. הזה בעולם עליהם היו
בזמן  נגלה היה הקדושים לחסידים העם, המון לעיני נסתר שהאור פי על ואף  דשבת. חמישי פרק בסוף  כדאיתא ראשו  על
לאור  לב ונותן ראש, ובכובד  בישוב  תמיד  שיהיה צריך  גמור, תשובה בעל או גמור צדיק שהוא בעצמו  שיודע ומי הגמרא.
מפורש  והכי ראיה. כעין בלבו חזקה האמונה תהיה בשרו, בעיני אותו רואה אינו ואם לו . היתה מה' כי ראשו, שעל  הזה

הינוקא בדרש בזהר בלק א)בפר' קפז  בראשו(ח"ג אלא נש דבר עינוי אתר באן וכי בראשו , עיניו  החכם ואמר פתח  וז"ל 
דרישא  בגילויא נש בר יהך  לא דתנן ודאי הוא הכי קרא אלא עלמא, בני מכל יתיר לחכם דאפיק בדרועי או בגופיה דילמא
רישיה, על  וקיימא דשריא בההוא אינון בראשו  ומלוי עינוי חכים וכל  רישיה, על שריה דשכינתא טעמא מאי אמות, ד'
אדליק  ונהורא פתילא איהו נש דבר דגופא בגין למשחא, אצטרך רישיה על דאדליק נהורא דההוא לינדע  תמן עינוי וכד
ועל  טבין, עובדין ואינון למשחא אצטריך  דבראשו  נהורא דהא יתסר אל  ראשך  על ושמן ואמר צווח  מלכא ושלמה לעילא,

עכ"ל. אחרא" באתרא ולא בראשו עיניו  החכם דא

נכלל טז. דבר שאותו  לומר והיינו  דבר באיזה ב"ה א"ס  ואור ית ' אלהותו  גילוי הוא השכינה השראת  ענין "והנה וז"ל 
אין  לגמרי במציאות אליו  בטל שלא מה כל  אבל אחד  ה' בו ומתגלה ששורה הוא שאז לגמרי במציאות  לו ובטל  ה' באור
אמיתת  כי באמת כלל  ביה תפיסא מחשבה לית  הרי רבה באהבה בו שמתדבק גמור צדיק ואף  בו  ומתגלה שורה ה' אור
מחשבה  לית  אפס ולא יש שהוא האוהב זה וא"כ  ממש. בלעדו ואפס  הוא לבדו שהוא ואחדותו יחודו הוא אמת  אלהים ה'



לנפשך  חכמה דעה לב 

 äðäåשבשלהבת התחתון שהחלק  שכתבו  מה

והוא  כילוי של כוח בו יש המלכות  שכנגד 

האר "י ג"כ שכתב מה זה האומות , את  מכלה

"אכיל  שבשלהבת  התחתון  שהחלק  הנז ' בדרוש 

שעניינה  המלכות מידת על מרמז שזה וי "ל ושצי ",

עם  וישראל עבדו, ובמשה בה' אמונה ה' בעבודת 

מתקרבים  הם חכמים אמונת  ידי  על קדוש 

תדבק , ובו  עה"פ חז"ל כדרשת בהשי"ת  ומתדבקים

אומות משא"כ ובתלמידיהם, בחכמים הדבק 

כוח  שנותנים בה' לכפירה זה ידי  על נופלים העולם

וספירת רח"ל, בשיתוף ומאמינים לברואים, אלוקי 

מאור  נדחים והם אותם, ומכלה שורפת  המלכות 

מוהר "ן  בליקוטי שכתב מה [וזה חיים. מלך פני

חכמים  אמונת ידי  שעל הנז' הדרוש בהמשך 

עי"ש  המלכות. דיני את  ]æé ממתיקים

äðäå ישראל בני  כנגד  היא הפתילה זה מהלך  לפי 

המצוות, בקיום מלכותו  עול ושמקבלים

השורים  עליונות ספירות ט' כנגד השלהבת  ואור

סוד  לעיל שכתב ממה הפוך מהלך  זה הרי עליהם.

הם  והגחלת  שהפתילה בגחלת , אחוזה שלהבת

אור  כנגד והשלהבת  שמו, יתברך  עצמותו כנגד 

דרכים  ב' הם ובאמת  ממנו. המתפשטים הספירות

בלשון  הפירושים ב' להעמיס [ויש  אמת . ושניהם

בסופן , ותחילתן  בתחילתן , סופן  "נעוץ יצירה ספר

והדמיון  שהמשל די "ל בגחלת". קשורה כשלהבת 

בסופן  תחילתן כלפי  גם כפול בגחלת לשלהבת

סופן  כלפי וגם במלכות , בסופן  ומאיר  נכלל שהכל

לקש  ויש עליון] בכתר נקשר  שהכל ב'בתחילתן , ר

שספירות מלכות , כתר  בסוד יחד  הפירושים

בזה. ואכמ"ל דייקא הכתר עם קשר לה יש  המלכות 

ãçàäå éöùå ìéëàã  äàð÷ä ãöî äìåò

 úøéñî ãåñ  äæå ,àìåë  ÷ãäîå

, äðéëùä ìò åðéúàð÷ì íééôà úìéôðá  åðùôð

, äàð÷ä ãåñá , íéðåöéçä ïéáî  äéìâø àéöåäì

'ä  íúéîöé ,' åëå 'ä úåî÷ð ìà øåîæîá æåîøë

 úåìòäì , íëåúî ìåàùä ïî  äàéöåéå ,åðé÷åìà

.äéìò íéàð÷î åðàù äàð÷ä é" ò  äæå ,ï"î

 àð÷î ï"î  äìòîù ïåúçúä ÷éãöä úàð÷ éãé  ìò

äðéëùä  ìò ú"éùä

äðä,שחרית בתפלת יום בכל נעשים יחודים שני

חילוק  ויש  אפיים, ובנפילת  שלום, בשים

יחוד  שבכל גדול כלל שזה אף  כי  והוא ביניהם,

מצד  ומ"ד הזכר מצד  מ"ד ומ"ד, מ"ן נכללים

היחוד , נעשה שניהם התכללות ומתוך הנקבה,

שאי המ"ד  מצד  עיקרו שלום דשים ביחוד  אמנם

שפע  קודם שיקבל בלא להתעורר לתחתון אפשר

משא"כ  המ"ד, מכוח הוא המ"ן  שגם העליון, מן

נעשית ההתעוררות עיקר אפיים דנפילת ביחוד

התעוררות ואדרבא מ"ן , שמעלה התחתון  מצד

הכונות בשער  וראה המ"ן. מכוח נעשה המ"ד

ג' דרוש אפים נפילת  מ"ז )בענין  שמעלים (דף 

ב"ן  שמות  ג' ידי על בי "ע עולמות מג' בירורים

_________________________

הסתר  שום בלי ממש ית' וחכמתו  רצונו  שהן המצות קיום ע "י אלא בו ומתגלה שורה ה' אור ואין כלל  ביה תפיסא דיליה
אלא  האצילות בעולם אפי' מתייחד  אינו  ב"ה א"ס  שאור בע"ח  למ"ש וטעם פי' ע"ה ממורי שמעתי וכאשר הגהה: פנים:
מדרגת  היא וזו זולתו ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא ב "ה שא"ס  משום והיינו חכמה בספי' תחלה התלבשותו  ע "י

וכו '. החכמה

את יז. מלביש ידיכן על רזין. בהם ויש פשוט, אינו ומעשיהם דבריהם שכל  שמאמין חכמים, אמונת  ידי על "גם וז"ל:
דנהירין, בלבושין יוחאי הקשת בן שמעון רבי שאמר כמו  קשת, בחינת הוא הצדיק כי עולם". ברית לזכר "וראיתיה אזי:

וכו ' בימיך  קשת  הנראה לוי: בן יהושע )לרבי ע "ז: הקדוש(כתבות בזהר ואיתא רט"ו). דף  פינחס  שעובדוי (פרשת 'מי :
מה  דאוריתא, דרזין נהירין דגונין בלבושין ולקשטא דפשטין, דקדרוניתא לבושין מנה ולמפשט  מטרוניתא, בהון לאנהרא

דבריה". רגזא מנה סלק זמנא  ובההיא אתקרי, רז דאור עולם", ברית  לזכר "וראיתיה בה: כתיב 



הכוונות  לג שער

והמתפלל  דאצילות, דנוק' ליסוד  אותם ומביאים

ללקט  לבי "ע האצילות  מן עצמו  ומפיל נפשו  מוסר

וע"ד  לשכינה, לסייע בירורים ולעלות  הנשמות 

ואז  מגיהינום, נשמות מעלה הצדיק  מיתת  שבעת

הנוק' עם ומתייחד עליון הצדיק קנאה .çéמלביש

עצמו המפיל שהצדיק  כאן מבואר כאן אמנם

השכינה  לצורך  בירורים להעלות  נפשו ומוסר 

גם  וראה השכינה. על קנאתו  מתוך זאת  עושה

רוח  עליו ועבר עה"פ  נשא פר ' הליקוטים בספר

דמלכות יסוד  שהוא ציון  בגימ' דיוסף שכתב קנאה,

ב"ן  פעמים ג' גימ' הוא גם דדוכרא, יסוד הוא ויוסף

וכו ' אשא נפשי  ה' באילך  הנרמזים ב"ן בג' כנגד 

וכו ' לאשתו  מקנא אדם אין  וז"ס  קנאה גימ' הוא גם

מבואר  ע"כ . עליון . דיוסף  מסיטרא הוא כי לרמוז

הרי"ז  השכינה על נפשו  המוסר  הצדיק כי בדבריו

הצדיק , יוסף נשמת משורש והוא עליה, מקנאתו 

קנאת מתעוררת זו  קנאה וע"י קנאה. בגי' שיוסף

העליון  ביסוד  התעוררות גורם שזה העליון  הצדיק

המלכות. עם להתייחד 

 äàøåחיד"א ק')להרב מערכת  לפי, דבש (ספר 

מקאנדיא  יש "ר הרב וכתב יוסף  'גי ' 'קנאה

שיקנאו עלול יוסף ששמו  מי כי לחכמה מצרף בס'

באחותה  רחל ותקנא כתיב דיען  ואפשר  ע"ש, בו 

לציון  קנאתי וז "ש אחיו  בו  ויקנאו  יוסף ילדה לכך 

דמי והוא עכ "ל קנאה. גימט' ציון כי  גדולה קנאה

לעלות זה כוח לו  יש מיוסף  נשמתו  שורש או  ששמו 

לעורר  זה ידי  ועל נפשו, ומסירות בעבודתו מ"ן

צדיק  שיבא ידי  שעל השכינה, על השי "ת קנאת

יתקיים  נפשו, במסירות מ"ן  ויעלה יוסף  מבחי '

לגאלנו. ויבא גדולה קנאה לציון וקנאתי 

åúàð÷ êåúî ùàø  ìù ïéìéôú  çéðî à"æä

äãåáòä êøãá åøåàéáå ,äðéëùá

 åðéöîåקנאת שמתוך  האר"י בדברי זה כעיין 

ראש , של תפילן מניח הוא בנוק' הז"א

באורך  התפילין מדרושי ה' דרוש  בשעה"כ עיין

הנוק' של שהרשימו בלילה, המוחין הסתלקות סדר

תפילין  עצמו  והוא לז "א יד  של תפילן בסוד נעשה

ומניח  הז"א בה מתקנא ואז  הנוק', אצל ראש  של

בתו "ד : ע"ג ט בדף וז"ל בראשו. תפילן הוא אף

הלילה  בתחילה עולה דז "א הרשימו  כי דבר  "סוף

הרשימו אבל ראשו על מקיף אור בחי' ונעשה

מסתלק  הוא הבית עקרת רחל הנקרא דנוק' דמוחין 

מוצאו ממקום דז"א גופא תוך  ונכנס ממנה בלילה

_________________________

נוק'יח. תוך עצמינו  וכוללין נכללין אנו ושם במקומו כנ"ל האצילות  בעולם עומדים י"ח  בתפלת אנו עתה הנה "כי וז"ל:
אנו אשר האצילות  עולם מן מלמעלה עצמנו  מפילים ואנו  המ"ן אלו  אלי' לצורכה מעלין ובניה עבדיה ואנו רחל  דז"א
אפים. נפילת  כונת  וז"ס בקרקע למטה עד  הגג מראש עצמו  המפיל כאדם העשיה עולם בסוף  למטה עד ויורדין שם עתה
אל  משם עולה שאתה תכוין ואח "כ העשיה מן מ"ן ומברר מלקט  אתה העשיה בסוף  עצמך  הפלת  אשר עתה כי ותכוין
האצילות  אל  תעלה ומשם משם ולברר ללקוט  הבריאה אל  לעלות  תכוין ומשם מ"ן משם ג"כ ומברר ומלקט  היצירה
מעצמם  לעלות  יכולות אינם המתבררות ניצוצות שאותם ודע מ"ן. בסוד  שלה היסוד תוך ותניחם תמסרם ושם דז"א בנוק'
הבירורים  אלו כי דע גם שלו , נר"ן עם הבירורים אותם יעלו ועי "כ  עמהם שלו נר"ן לשתף  האדם שיכוין ע"י לא אם
הבירורין  אותם משם ותברר תלקט והיא העשיה בעולם נפשך להוריד תכוין ולכן כנ "ל  עצמם הקלי' תוך נתונים הם
יורדין  מיתתן אחר שהצדיקים חז"ל  מ"ש אל דומה זה והנה מקיים. שאתה תפלה מצות  זכות  בכח יהיה וזה עמך  ותעלם
מקברו . עשן ואכבה אמות  מתי אר"י בחגיגה וכמ"ש משם אותם ומצילין ברשעים ואוחזין הקלי' מדור מקום שה"ס  לגהינם
מ"ש  ז"ס  גם בנשיקה הצדיקים מיתת ז"ס  וגם ז"ון אל  למעלה עליון זווג גורמין מיתתן בעת  שהצדיקים הזה הענין וסוד 
ההוא  הצדיק נפש ואז בנוק' ומזדווג העליון הצדיק קנאה אלביש כדין התחתון צדיק מית  כד ע"א רי"א ויקהל בזוהר
ונתקנות  עליון זווג ומעורר מ"ן בסוד  אותם ומעלים ממש הקלי' מדור מקום שהוא בגהינם הנתונות  הנשמות אותם מבררת

ע "י: הנשמות  אותם



לנפשך  חכמה דעה לד

בתוך  עומד ושם דז"א בחזה שהוא בתחילה שיצא

עומד  הוא ושם למטה אליה מאיר הוא ומשם ז"א

כתב  בע"ד ולהלן  דז "א" נוק ' רחל אל מקיפים בבחי '

לו ואומרת אליו שואלת היא "אז  הלילה בעת  כי

הארתך  שעתה אע"פ  ופי' כו ' כחותם שימני 

שלי החותם שאותו  באופן  עשה ממני מסתלקת

ביום  בי הנשאר שלי  המוחין  של הרשימו שהוא

זה  שתשים באופן  עשה מסתלק  הוא גם ועתה

במקום  שם וישאר לבך על שלי והרשימו החותם

באו אשר  המקום אל לגמרי  יסתלק ולא כנ"ל החזה

לגמרי, שנסתלקו שלך המוחין עשו כאשר  משם

ישא  בעתאמנם כי  כתב עוד  כנזכר" לבך על רו

בחוץ  ונקשר דרחל הכתר כשעלה הבקר "אור 

דמוחין  הרשימו  אותו  יוצא אז זרועו על כחותם

כנגדה  שהוא ממש מלבו  ז"א פנימיות  מתוך  דרחל

דז"א  דנוק ' דכתר רישא תוך ונכנס  לחוץ ויוצא

הנקודה  של מוחין  בסוד  הרשימו זה משמש ושם

הנקודה  אותה תוך הרשימו  אותו  בהכנס  ואז ההיא

אותה  כי פי' יד  של תפילין  הנקודה אותה נק ' אז

במקום  דז "א השמאלי בזרוע נקשרת  הנקודה

ע"א  י' ובדף  הלב". כנגד  מכוון שהוא הקיבורת 

אח"כ  יד  של תפילין שהנחנו אחר  "והנה כתב:

בראות כי  הוא והענין  ש "ר תפילין להניח צריך

עומדים  שהיו  דנוקב' המוחין של הרשימו  אשר  ז"א

עסק  ע"י הבוקר  באור חזר  בלילה בפני' לבו  על

ועלתה  כנז ' בלילה שעסקו התחתונים של התורה

עסק  ע"י  בזרוע ונקשרה למעלה שלה הכת ' נקודת

הרשימו ואותו כנז ' שעסקו  התחתונים של התורה

שעושים  המצות  בכח ההיא בנקו ' נכנס  ג"כ

הברכה  ע"י  וגם ש "י  תפילין בהניחם התחתונים

אז  תפילין בחי' בה נעשי ' ואז תפילין להניח של

את גם בו ושואב וממשיך  בה הוא גם מתקנא

בו ונכנסו  בלילה ממנו שנסתלק  שלו  הרשימו

מצות ע"י זה וגם ראש  של תפילין בו  ונעשים

נעשה  דבר  אין  כי התחתונים שמניחין  תפילין

קשה  וזמ"ש התחתונים מעשה בכח אלא למעלה

קנאה" כשאול

øàåáîידי שעל האמור כעין  זה מכל

את שמעלים התחתונים התעוררות 

בלילה, התורה לימוד  ידי  על מהבריאה הנוק '

שלה  הפנים של הכתר נקודת את מביאים ואח"כ 

יד  של תפילין  הנחת וע"י  דז"א, שמאל בזרוע

ליבו מתוך  שלה המוחין  של הרשימו את  מושכין

על  תפילין בבחי' מקיף אור  לה להיות הז "א של

וקנאתם  התחתונים עבודת  הוא זה כל הנה ראשה,

הוא  והרי מקיפין , מוחין לה ולתת השכינה לעלות

מתעורר  ועי"ז למ"ד , הקודמת  מ"ן  העלאת  בבחי '

אשר  לעצמו, מוחין הוא אף  להמשיך הז "א קנאת

של  המ"ן שראה אחר שנתעורר  המ"ד בחי ' זהו

השכינה.

 éèå÷éìáå העבודה בדרך  זה כל ביאר  מוהר"ן 

בקיצור  דבריו  ותוכן האדם, בנפש

המלכות כנגד היא שהמלכות ביאור , ובתוס '

ובלילה  שלו , הדיבור כוח שהוא שבאדם הפרטי 

מבחי ' לעלותו  ויש החיצונים, בין  בגלות  הדיבור 

הוא  הדבור , ותיקון ה', לדבר לעשותו  סערה רוח

לאדם, שצר בעת  בלילה, שלומדים התורה ידי על

ועל  לילה. בחינת  שהוא ובדחקות , בעניות ושרוי 

לאצילות, הדיבור, את – המלכות את מעלין  זה ידי 

הוא. ברוך  לקדוש  והלל ושבח בשיר  לדבר  שיוכל

המלכות עומדת לשורשו, הדבור  את  וכשמעלה

על  מורה וזה שלו , בגבורה הז "א של שמאל בזרוע

הגבורות, בשלהבת  קונו לבין  בינו  לדבר  שמתחיל

יוצא  ואז יתברך . השם לעבודת עצמו  את ומעורר 

השורשי אור  שהוא שלה הרשימו אור  המלכות אל

מקיף  אור  לה להיות ז "א של הלב מן  הגבורות, של

מעתה  שמדבר על מורה וזה בראשה, תפילין

'דברים  למדרגת הדיבור שעולה הלב, בחמימות 

ושם  בלב, הם הגבורות שרש  כי  הלב' מן  היוצאים

שכתוב  כמו  הדבור , של האמת של אמתי  שרש

בחמימות לדבר  ומתחיל בלבבו ", אמת "ודובר 

של  התפילן  בחי' עדיין הוא זה כל אמנם שבלב.

וכלפי התשובה, שקודם בושה בחי ' בלבד הנוק '



הכוונות  להשער

דהיינו בלבד, יד של לתפילן  נחשב הז"א

לבו, בפנימיותו  עדיין  היא והבושה שההתעוררות 

ז "א. בראש תפלין להיחשב פניו, על מתגלה ואין

 íðîà הוא אף ומניח בנוק' הז "א מתקנא אח"כ 

שהתשובה  כך על מורה שזה תפילין ,

על  והוא שבאדם, יותר גבוה ממקום מעתה באה

הוא  שבו, הנוק' בחלק  החיצונית שההתעוררות  ידי 

החלק  את בו  לעורר דלתתא, איתערותא הגדר 

שבו. הז "א בחי ' שבו, הפנימי

øçàåממנו ומסיר הנוק ' בבחי ' תשובה, שעושה

מתבייש  הוא ואז  שכל, בו  נוסף הטיפשות ,

הזאת והבושה פניו, על הבושה ונתגלה ביותר ,

שלבים, ב' בזה ויש התפילין, אור  בחינת  הוא

במדרגה  עדיין שהוא התפלה שקודם התפילין

התפלה  ידי שעל התפלה, שאחר  והתפילין קטנה,

בבחינות הרשימו  יוצא ואז  חדשים מוחין באין 

ומבקש  מתפלל הוא הבושה ידי  על כי  תפלין 

במצחו, פניו על שנתגלה עוונותיו על מחילה

נקרא  ה' שם כי  הארץ עמי  כל "וראו  חז"ל: כמאמר 

הוא  היראה כי תפלין. אלו ממך ", ויראו  עליך 

'זה  - פניכם" על ה' "יראת  שכתוב: כמו  הבושה,

דבריו בכל עי"ש  הפנים. על  שהיא .èéהבושה',

æ"ãòå]בעבו נרותי "ל שמדליקים החנוכה ימי  דת 

בלילה, התורה לימוד  בחי ' בלילה,

_________________________

דקץ יט. שלטנותא שאז לילה בחינת שהוא ובדחקות , בעניות  לאדם, בצר שלומדין התורה ידי על הוא הדבור, ותקון
וכתיב לחשך", שם "קץ שכתוב : כמו בשר. א')כל לילה"(בראשית קרא "ולחשך אמרו : לברכה, זכרונם וחכמינו (חגיגה .

( בזהרי"ב: שכתוב  כמו דאברהם. בקר בחינת הוא 'חסד', ביום'. חסד  של חוט עליו  מושכין בלילה. תורה 'הלומד  (מקץ :

וכמור"ג.) מסאבא. סטר וכל  אנון וחמוריהם, המה דדינין. מארי אנון שלחו, והאנשים דאברהם'. בקר 'דא - אור" "הבקר :
ג')שכתוב  והלל (רות ושבח  בשיר יוצא הדבור ואז הדבור, על השולטים  המקטרגים כל  נופלים אזי הבקר". עד "שכבי :

שכתוב כמו  הוא. ברוך פ "ג)להקדוש שכתוב(תהלים וכמו  לך; דמי אל  אלקים ל'): ידם",(תהלים ולא כבוד  יזמרך  "למען :
וכו ' בקר" כוכבי יחד  "ברן ל"ח )ואז: וזהו (איוב קכ"ב): שכתוב (תהלים כמו  רגל , נקרא הדבור כי רגלינו ", היו "עומדות  :

מ"א) שכתוב(ישעיה וכמו  לרגלו ", יקראהו "צדק נ "ח ): כפרוש (תהלים התורה, ידי על ירושלים, בשעריך תדברון". "צדק :
י')רש"י (מכות  לברכה זכרונם רבותינו, מדברי ):(והוא

כאור  אזי בלילה, התורה למוד ידי שעל לבך ", על כחותם "שימני פסוק : על ז, פרק התפלין שער חיים" עץ ב"פרי (כמובא

כנ"ל) הדבור בחינות  (שהוא המלכות  ראש  עולה אנפין.הבקר דזעיר שבחזה הרשימו  ומקבלת  אנפין, דזעיר בזרוע  ויושבת ,
וכו ':) תפלין בבחינת  יוצאין והרשימו  חדשים, מחין נכנסין התפלה ידי ועל שלו. הרשימו  מקבל  אנפין וזעיר

לעבודת  עצמו  את  ומעורר הגבורות , בשלהבת קונו לבין בינו  לדבר ומתחיל לגבורות , הינו  לשרשו, הדבור את וכשמעלה
הלב חמימות הינו הגבורות , של שרש אור נכנס  אזי יתברך. בראש השם שנכנס  אנפין. זעיר שבלב רשימו בחינת  (וזה

שמאלי) בזרוע יושבת כשהיא המלכות, בראש הינו אמת , שכתובדברך כמו בלב, הם הגבורות  שרש ל"ט)כי "חם (תהלים :
שכתוב  כמו  הדבור, של  האמת  של  אמתי שרש ושם וכו'. בהגיגי" בקרבי ט"ו)לבי ומתחיל (שם בלבבו ". אמת "ודובר :

ורואה  בתשובה, בהתעוררות  שבלבו, אמת דברי קונו לבין בינו וכשמדבר שבלב. אמת דבר שבלב , בחמימות  לדבר
בושה  בו  נכנס  אזי אותם, כשיודע  ועכשו בהם, עין ולא כתפיו  אחר חטאתיו  השליך  עכשו עד  כי הבורא. וגדלת פחיתותיו 
הוא  שהבושה הינו בפעל, איננה עדין הזאת  והבושה עלמין. דכל ושרשא עקרא ושליט רב כנגד פשעיו, גדל על  גדולה

שכתוב כמו פניו , על מתגלה ואין ס "ט)בפנימיות, וזה (תהלים התשובה, קדם היא הבושה זאת  כי פני". כלמה "כסתה :
גדול. בשתו המלך אל  ביותר שמקרב מה כל כרך. לבן כפר בן דומה אין הוא ידוע  המלך, בכבוד  ביותר שיודע  מה וכל 

שכלו מטמטמין חטאתיו  כי פניו , על בפעל אינו בשתו זה ידי על  בקטנות. ידיעתו עדין התשובה, וקדם מהמלך. יותר בוש
שאמרו כמו שבקרבו, שטות  רוח  ידי על  ג')וידיעתו, וכו'(סוטה עברה' עובר אדם 'אין אנפין : שזעיר בחינת  (וזה

שלו) הרשימו לעצמו ולוקח במלכות אזי מתקנא שכלו . בו  ונתוסף הטפשות , ממנו ומסיר תשובה, כשעושה כך  אחר אבל
התפלין אור בחינת הוא הזאת  והבושה פניו . על  הבושה ונתגלה ביותר, מתביש באין הוא התפלה ידי שעל בחינת  (וזהו



לנפשך  חכמה דעה לו 

כנגד  נרות  ל"ו  לתורה, זוכה בנר הרגיל כמאחז "ל

ולהלל  להודות באים ועי"ז הש"ס , מסכתות  ל"ו 

מקנאים  ובזה ביום, הלל ואמירת בתפילה להשי"ת 

לעלות בחוץ, אליה להאיר השכינה קנאת

ושמנים  פתילות בבחי' נדחות נשמות ניצוצותיה,

ידי ועל השנה, ימות  בכל ה' אור  להם נוגע אין 

הז"א  מתעורר  ובזה מ"ן , לה מעלים עלייתם

ערכתי בבחי ' גדולה, קנאה לציון  ויקנא להתייחד 

למשחי.] נר 

ãåòבמסכת רז "ל מאמרי בשער דא כגון מצינו

חבירו בחצר "הדר וז "ל: שכתב קמא בבא

הכונה  לא. או  שכר  לו  להעלות  צריך מדעתו שלא

מדת שהיא בחצר  זווגים מיני  ב' יש כי  היא

זווג  וזה קיים המקדש  שבית  בזמן זווג אם המלכות 

זה  חבירים ווין  ב' שהם ויסוד  ת"ת  ע"י נעשה גמור 

לבדו, יסוד  ע"י שנעשה הגלות  בימי  זווג או זה, עם

הת "ת, שהוא ו ' מדעת שלא פירוש, מדעתו' 'שלא

הנכנס  היסוד מזרע הוא הגלות שבזמן  זווג כי

פרי כל עץ ומצמיח כדאמרן  חצר  שהוא במלכות 

העליון  לארץ ונופל חוזר עצמו  והזרע בו זרעו אשר 

כד"א  היסוד מצד נמשך  וזה מעצמו וצומח חוזר

החורבן  שאחר והיינו  עכ"ל. לצדיק". זרוע אור 

הצדיקים  נשמות את לוקחים חדשות  נשמות שאין

בסוד  אותם ומעלים וחוזרים במלכות  נזרעו שכבר

ובתו"ד  פ"א, בשל"ד  היפ "ש שביאר  כמו מ"ן,

זו ומדרגה בבחינת בזו "ן  אין  הזווג שעיקר  "ואע"פ 

ספיחים  בה נשארו הבית בזמן  שהיו  מאותם מ"מ

והבאים  וגדלים וחוזרים בה ונופלים גדלים והם

והבאים  במלכות מ"ן  מעלין דמלכות חיה מבחינת

עצמם  והם בז "א מ"ן מעלין  דז "א חיה מבחינת

מכוח  לזיווג ערך  לפי נחשב וזה עי"ש. הזווג. עושים

בביתו. הגנני  שאין  כיון  המ"ד , מכוח ולא המ"ן

äæáå דף בנה"ש  המערב חכמי  קושיית  ליישב יש

שלא  רז "ל דאמור  מאי  על מ' אות  ע"ד ל

של  בירושלים שיכנס  עד מעלה של בירושלים יכנס

לזה מטה, שיקדם  עד או"א  יחוד יהיה שלא  (והיינו

זו"ן ) עד יחוד זו "ן  להזדווג שא"א להיפך  חזינן ואנן

צריך  זו "ן  להזדווג דכדי קושייתם ביאור או "א. אחר

זיווג  להקדים ויש המ"ד  לצורך  בז "א הוחין להקדים

זו"ן  יזדווגו  ואיך  אלו , מוחין  לו להשפיע בכדי או "א

או הנ"ל אופנים בב' י"ל להאמור  אמנם זה. בלא

באופן  או  נזרעו , שכבר  הצדיקים נשמות ידי  על

נפשו שמוסר  הצדיק ידיד  על למ"ד  המ"ן שיקדים

הז"א  קנאת  יתעורר  ועי "ז  מבי "ע, נשמות  להעלות

ע"ב  קמ"ג דף בתו"ח וע"ע מאו "א. מוחין  לו להביא

בס"ד . במקו"א ויתבאר בזה, מש"כ 

_________________________

עוונותיו) על מחילה ומבקש מתפלל הוא הבושה ידי על כי תפלין בבחינות הרשימו יוצא ואז חדשים פניומחין על שנתגלה

שכתוב כמו במצח, היא הבושה התגלות  ועקר ג')במצחו . פרוש (ירמיה וזה הכלם": מאנת  לך  היה זונה אשה "ומצח  :
ב') הקדוש(משלי בזהר כמובא ה'", יראת תבין "אז :( ט : דף  התקונים "ואם (בהקדמת  ברא', על  אמא בחינת  הם 'תפלין :

תקרא" ב')לבינה ה'",(משלי "יראת זה ידי על  הבורא, בהכרת  שיהיה יתרה בינה ידי על הינו  תבין", "אז פרוש וזה .
לברכה זכרונם חכמינו, שאמרו  כמו  תפלין, בחינת  ו')הינו  ויראו(ברכות עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו :
שכתוב כמו הבושה, הוא היראה כי תפלין. אלו כ')ממך", הפנים.(נדרים על שהיא הבושה', 'זה - פניכם" על  ה' "יראת  :

לברכה זכרונם חכמינו, שאמרו וזה ברא: על אמא שהיא בינה, ידי על  תפלין בחינת  י"א)הינו  נקראין (ברכות  תפלין :
שכתוב  כמו הגונין, כלליות ידי על ההתפארות  כי הגונין, כלליות  הוא ופאר עליך". חבוש "פארך שנאמר: (ישעיה פאר,

אתפאר"מ "ט) בך אשר "ישראל :( צ: יתרו נעשה (זוהר מתביש כשאדם רואים, שאנו  וזה סגיאין. מגונין כלולין הם כי ,
פניו , על  מסתכלין כשאנו החטא. תקון לאחר בושה, הינו שמים, יראת  לאדם יש אם להבין, אנו יכולים ובזה גונין. כמה
בזה  פרוש ה'", יראת תבין "אז פרוש: וזה שמו . יתברך  הבורא בגדלת  דעת  עלינו שנמשך הינו ובושה, יראה עלינו ונופל 
בחינת: וזה ויראה. בושה הינו הבורא, בגדלת  דעה לך , גם כשימצא הינו תמצא. אלקים ודעת  ה', יראת  לו  שיש תבין

יראה: כן גם עליהם שנמשך  הינו ממך ", ויראו  וכו' הארץ עמי כל "וראו 



הכוונות  לז שער

 äæáå סוף ח"ב מוהר "ן הליקוטי דברי לבאר יש 

עקיבא  רבי  "כשהיה וז "ל: ס' תורה

למדני רבי , יוחאי : בן שמעון רבי  לו אמר בתפיסה,

ומוסרך  אבא ליוחאי אומר  אני לאו , ואם תורה,

שרבי מאד , מאד  תמוהים והדברים למלכות ,

שימסרו לרבו, האלה כדברים יאמר שמעון

מחמת רק שזהו אמר, שמעון רבי  למלכות ...

רבי של ענותנותו שמחמת  עקיבא, רבי של עניוות

מחמת תורה, לגלות יכול שאין  סובר הוא עקיבא

רבי אמר  כן  ועל האב... מצד  חסדים לו שאין

תורה, אומר שאני הינו  וכו ', אומר' 'אני שמעון:

רבי את יביא זה ידי  ועל האב, מצד  חסדים לי שיש

עקיבא  רבי  שיכרח עד גדלות , בחינת  לתוך  עקיבא

יכול  עקיבא רבי  באמת  כי  תורה. לומר  כרחו בעל

אבות, זכות לו שאין פי על אף  תורה, לגלות  בודאי 

על  תורה לגלות שיכול כך , כל גדול עקיבא רבי  כי

ועל  ענו, שהוא רק עצמו , מצד  לו  שיש חסדים ידי 

לו יש שהוא תורה תלמידו שמעון  רבי שיגלה ידי 

עקיבא  רבי  את  יביא זה ידי  על האב, מצד  חסדים

תורה  לומר  כרחו בעל שיכרח עד גדלות , לבחינת

שאמר  הינו לאו ', 'ואם וזהו : רוצה. שאינו  פי  על אף

לומר  רוצה אתה אין אם עקיבא: לרבי שמעון  רבי

אומר  'אני  אזי ענותנותך , מחמת  וזהו תורה,

לי יש כי תורה, אומר שאני הינו  אבא', ליוחאי 

שאביא  למלכות', 'ומוסרך  כנ"ל, האב מצד חסדים

גדלות, לבחינת  למלכות , כרחך  בעל ואמסרך  אותך

עכ "ל. תורה". לגלות כרחך בעל מכרח ותהיה

התלמיד  ידי  על איך ביאר  "ולא נתן: רבי  שם וכתב

יהיה  זה ידי  על תורה, כשמגלה אבות, זכות לו  שיש

ולפי תורה". ולומר  בגדלות  לבוא מוכרח רבו

יותר  במדרגה שהתלמיד  אף כי לבאר  יש  האמור 

שמלמד  ידי  על הוא יכול מקום מכל הרב, מן  קטנה

תורת כוח כל שהרי  רבו , אצל מ"ן לעלות  תורה

ידי ועל שלו , המלכות  בבחי' והוא הרב, מן  התלמיד

את  מ"ן שמעורר  להעלות הרב של המלכות בחי '

להתעורר  הז "א בחי' שבוא הרב מתעורר  ממילא

מ"ד . בבחי' התורה מימי  השפעת  ולהביא ליחוד

ואכ "מ. בס"ד  בכ "ז  הרבה להאריך  יש  ועוד 



לנפשך  חכמה דעה לח

דחנוכה  בסוגיא  שיעור

ע"א  כא דף  שבת

ä"éäà  íù ' îéâ –––– àë óãá äëåðçã àéâåñ

 àéâåñ [à'הק שם גימ' – כא בדף  היא דחנוכה

קשור  דחנוכה שיו"ט ללמדנו אהי "ה,

מליקו"מ [וכידוע הזה, הק' שם ו)עם סי' שם (קמא 

למהוי, זמין אנא דלעת "ל, אורות  על מרמז אהי "ה

מאורות טעימה הגנוז, אור מאיר בחנוכה וה"נ

אותיות חנוכ "ה כי מהאריז "ל אי ' וכן  דלעת"ל],

אהי"ה)חנ"ה משם  היוצא  ס"ג  שם שם (גימ ' – כ "ו 

בשיטת הסוגיא דמתחיל בסמוך  נראה וכן  הוי"ה,

הסוגיא  נתחיל באמת אך  ס"ג, שבגימ' הונ"א רב

כדלהלן . מקודם שורות  כמה עתה

 ãåçéä  úåîéìù –––– øð 'îéâá é"îø

.' îâ [á.'åëå àîç øá éîøבחז"ל (בבא אי'

ע"ב) יב  דף  חסדא בתרא רב שבת 

רמב"ח, פטירת  ואחר  חמא בר לרמי  קודם נישאה

האריז"ל מרבינו ואי ' לרבא, הגלגולים נישאה (שער 

לח) והקדמה לו הקדמה נ"ר - בגימ' ,àשרמ"י

נ"ר  בגימ' חמ"א ב"ר שגם התלמידים א' [והוסיף

שמיוחדים  השלם היחוד על מרמז שהוא עה"כ],

אהי"ה הוי"ה גימ' חנוכה, נר הוי "ה (ג "ר )בהדלקת 

אדנ"י (חג "ת)אלקים יש (נהי"ם)הוי "ה וע"כ ,

היתה  שאצלו  חמא בר ברמי הסוגיא את  להתחיל

– הונא דרב במימרא להתחיל ולא היחוד , שלימות

היחוד . שלימות  – חמא בר רמי  דתני  אלא ס "ג,

íé÷éãöä íéðååëîù ãåçéä ø÷éò –––– ø"ðã ãåçé

äðäã [âבאריז"ל היתה (שם)אי ' חסדא רב שבת

הק ', לשכינה מרכבה של גבוהה בדרגה

בר  רמ"י  עמה לעשות זכה היחוד  שלימות ועיקר 

הוי "ה  אלקים, הוי"ה בגימ' שהוא דרבא כנ"ל, חמא

_________________________

קורא א. והיה אמוראים, של  אחד  זווג ענין ז"ל, מורי לי אומר שהיה חלמתי איכה, שבת ביום לח, בהקדמה שם זל "ק
וא"ל, גדול , סוד הוא כי וא"ל, הענין לי ופירש הענין, לו  וספרתי הלכתי ובבקר ליריאך. צפנת אשר טובך רב  מה עליהם,
כי  הוא, והענין חקירה. ע "י הדבר לו  שגלו עד הדבר, הבין ולא נר, ואותיות  חמי, בר רמי במצחי, כתוב  ראה בע "ש כי

והנה ונפש. נפש שרש בכל יש חכמים, תלמידי נצוצות  תרי"ג כי ביארנו, בחי'כבר הוא בגמרא, הנז ' חסדא רב בת
שהם המלכות  ואהי"ה, הוי"ה הדעת , סוד היא העליון זווג והנה טובך. ורב סוד ג"כ  וזהו  חסד, ורב  בו שכתוב אותו בת  ,

באר, אותיות  שהם רבא, לקחה ואח "כ תחלה, אותה לקח  ולכן שנבאר. כמו חמא בר רמי סוד  הוא ושם מ"ז, בגימטריא
באר, בגימטריא שהם תחתונים, זווגים ב ' והם אדנ "י, יהו"ה אלהי"ם יהו "ה בגימטריא, רבא כי דיסוד, תחתון זווג שהוא
אם  כי העליון, הוא חמא, בר רמי אמנם בתראה. ואנא רבא אמר ולזה כנודע . הת "ת  עם היכלותיה בשבע  המלכות  שהם
בגימטריא  והם נ "ר. בגימטריא שלשתם יהיו  כנז', מ"ז העולה העליון זווג עם ורב "א, בא"ר שהם תחתונים זווגים ב ' תצרף
חמא  כי חמא, בר רמ"י וזהו  עיט , ידעו לא נתיב החמשים, שער והוא כנודע  הדעת רוממות בחי' הוא רמ"י והנה רמ"י.
טובך רב  מה פסוק ענין וזהו  נפשי. שרש של  העליון דעת סוד נפשי, שרש של  החמשים שער הוא ורמי מ"ט , בגימטריא
הדעת  סוד ורבא, רמי ליריאיך  צפונה והיא חסדא, רב שהוא טובך , רב בת  הוא כנודע, המלכות שהיא מה כי שחלמתי,
נפשי. שרש של  החמשים שער היא רמ"י כי זה ענין וזכור רמ"י, בגימטריא "אשר, "טובך  "רב  מ"ה של  ר"ת וגם והיסוד .

ע"כ.



דחנוכה  בסוגיא לט שיעור

לחוד אהי"ה)אדנ"י הוי"ה  – בג "ר  יחוד  אי"ז (שחסר  ,

השלם  ליחוד שזכה רמי  משא"כ  היחוד , שלימות

הצדיקים, בו שמכוונים היחוד  עיקר שהוא דנ"ר 

טובך  רב 'מה עה"פ  האריז "ל בדברי  שם וכמבואר 

שהצדיקים ליראיך', צפנת יודעים ('יראיך')אשר 

היחודים  בג' דבוקים תמיד להיות  שצריך גדול סוד

כנרמז  אדנ"י, והוי "ה אלקים הוי"ה אה"י  דהוי "ה

– נ"ר בגימ' שהוא א'שר ט'ובך  ר 'ב דמ'ה בר"ת

צירופי הק"כ  את  מכניע זה שיחוד  הנ"ל, יחוד

הדינים)אלקים כל  הפסו '(שמהם  בהמשך וכמרומז  ,

כל  ונמתקים ק "כ, בגימ' דהר "ת  ל'חוסים פ'עלת

בפ 'עלת כמרומז הוי"ה בשם דאלקים הגבורות

הוי "ה-אלקים גימ' ר "ת  שהוא ב'ך  שם ל'חוסים (ואי'

מהקלי') הנשמה  את  לשמור היחוד  זה [וכן שסגולת ,

מקאמרנא מהרה"ק לבעש"ט אי ' בהקדמה (עי'

זה עה"ת) שיחוד זי "ע הק' הבעש"ט רבינו בשם

בו]. לכוין נפש  לכל השוה היחוד  הוא דנ"ר

 ãåçéä  úåâøã ' â øåàéá

øàáðå [ã הדרגות למעלה)ג' דהוי "ה (מלמטה

אהי"ה, הוי"ה אלקי "ם, הוי "ה אדנ"י,

מתבוננים  שאם האמצעי, אדמו "ר  שמבארם כפי 

דרגת עלמין', כל 'ממלא של האלקות בדרגת 

עולמות בתוך  בצמצום המאיר  האלקי האור 

הר "ז  בשר ', 'חיי  להתפעלות באים ועי "ז  הבי "ע,

התחלת ובזה אדנ"י, דהוי"ה יחוד  בבחי '

באלקות, אי"זההתבוננות אך  טוב ג "כ שהוא  (אף 

באור השלימות) להתבונן  ונכנסים עולים ואח"כ  ,

של  עולם – האצי' לעולם ועולים דסוכ "ע, לעיון

אך  דהוי"ה-אלקים], דרגה כנגד  [וזה אלקות, גילוי 

דא"ק , בדרגה כשמתבוננים השלימות  עיקר

ומשוה  השוה אוא"ס  בבחי ' יחד , ולמטה למעלה

וזוכים  חשיב, לא קמיה דכולא ותחתונים עליונים

להיות הקב"ה 'נתאוה של העליונה הכוונה לבצע

להתפעלות זוכים ובזה בתחתונים', דירה  לו 

דהוי "ה-אהי"ה]. יחוד כנגד [וזה אמיתית, אלקית 

êøãáå] על מרמז  הוי "ה-אדנ"י  הרי  הפשוט

שיזכה  עד שמים מלכות עול קבלת 

והנהגותיו ודיבוריו מעשיו  על הש"י את  להמליך 

עבודת(נהי"ם)כראוי  על מרמז והי "ה-אלקים ,

את ויאיר שיתקן  עד ודבקות  ויראה באהבה הש"י

אלקות  גילוי  בהם שיאיר שבלב ,(חג "ת)מדותיו

במוחין  התבוננות על מרמז  והוי "ה-אהי"ה

במוחין  להש "י  לביטול שיזכה עד  ית "ש  באלקותו

].(חב"ד)שלו 

' íéðîù' ïåùìä  ìò à"÷òøâä úéùå÷

 éðú [ä íéðîùå úåìéúô àîç øá  éîø

 íäá íé÷éìãî ïéà íéîëç  åøîàù

. ùã÷îá íäá  íé÷éìãî ïéà úáùá ומקשה

נקט  למאי  הש "ס בגליון  זי"ע הגרעק"א זקיני

בשמן  אלא מדליקים אין  במקדש הלא ו 'שמנים',

האחרים  השמנים שכל פשיטא וא"כ  זך , זית 

פסולים.

 úéá  úëùìá àöîð ïîùäù –––– à" òøâä úéùå÷

ìëéäá àìå íéðîùä

ì" éå [ åזקיני של נוספת קושיא בהקדם בזה

יונים  שכשנכנסו הגמ' על הגרעק"א,

בגליון  ומציין שבהיכל, השמנים כל טמאו  להיכל

הרמב"ם את  הבחירה הש"ס  בית  מהל' (פ "ה

השמנים ה"ח) מקום אין  שהרי  להקשות וכוונתו 

שנקראה  לכך  מיוחדת בלשכה אלא בהיכל

השמנים' בתי 'לשכת  לתשובת  הגרעק "א  (ומציין 

.כהונה)

åæ äìàù  ìò áéùîå  ìàåùä éöåøéú

ìàåùäå [æמב)ומשיב סי' ב'(ח "ג בזה מתרץ

הפחד  שמחמת  א) תירוצים,

מהלישכה  השמנים כל את  הוציאו מהשונאים

היו השמנים בית  שבלשכת  ב) להיכל, והעבירום



לנפשך  חכמה דעה מ 

של  השמנים אך המנחות , של השמנים מונחים

בהיכל  מונחים שהיו יתכן .áהמנורה

 êô ïéðòá  ò"éæ øåâî éøîàä  ìù àìôðä  õåøéú

 ïîùä

êà [çאמת האמרי כ "ק בזה שתירץ התי ' ידוע

זי"ע רוח מגור ע "פ תי' הוא זה  (ותירוץ

ומדרשים) בחז "ל  מקור  לו ואין שהקשה הקודש, ,

בחותמו חתום השמן פך נמצא איך נוספת, קושיא

חותמות לחתום הכה"ג עוסק ומאימתי  כה"ג, של

בחנוכה  דייקא מדוע עוד  מקשה וכן שמן , כדי  על

מה  המהדרין  מן  ומהדרין מהדרין של הענין  מצינו

האמרי בזה וגילה מצוות, בשאר כן מצינו  שלא

שאת הידור לעצמו  שעשה גדול כהן  שהיה אמת 

שלו נסכים יום)המנחת  בכל מקריב  לא (שהכה"ג 

אלא  למנחות, הכשר  רגיל זית  משמן  עושהו היה

היתה  וע"כ  זך, זית  משמן  דוקא ועושהו  מהדר היה

שבה  מיוחדת חותמת זיתלו  השמן  את חותם היה

נפרד  במקום בהיכל מונח והיה שלו, הפרטי  זך 

שנמצא  שמן הפך וזהו השמנים, משאר 

ע"י הנס  שנעשה ומכיון למנורה, בו  שהשתמשו 

בחנוכה  חז"ל תקנו לעצמו , הכה"ג שעשה הידור 

זי "ע  אמת האמרי  עכ"ד  כו' מהדרין  של ענין 

החסידים  מזקני ששמע  ז"ל מאבי זה  תי' (ושמעתי

אמת) מהאמרי זאת .ששמעו

øîàå] תירוץ בבחי' הוא זה שתירוץ מורנו

דברים  ומתאימים ברוה"ק, שנאמר

ופלא  זי"ע, מפאנו  כהרמ"ע קדמון לצדיק  כאלו

היה  שלא אמת  האמרי ע"י נאמר כזה שתירוץ

יש  שאמנם מצאנו שוב זו , בדרך  כלל בדרך  רגיל

ישעי ' רפאל הרב ה"ה זה תי' שאמר  קדמון  צדיק

חיד"א)אזולאי  הרב של (בן  'שבת בס ' כמובא זצ"ל,

שם]. שבת  הגמ' על מי'

äøåðîä  íùì äùòð ïîùä àäéù êéøö ïéà

ô" òå [ è בדרך לתרץ יש אמת האמרי דברי 

כאן , הגרעק "א זקיני  קושית דרוש 

ד'שמנים' הדין חמא בר רמי נקט שדוקא שי"ל

בהם  מדליקים אין  בשבת  בהם מדליקים שאין

הן , שומע אתה לאו שמכלל בזה לרמז  במקדש,

יהא  שב"ק לשם הנעשה זך זית  שמן  יהא שאם

השמן  נעשה שיהא וא"צ למנורה, הוא כשר

רמי דברי  הוי  וזבה המנורה, הדלקת לשם לשמה,

דחנוכה  הנס שכל דחנוכה, לסוגיא הקדמה חמא בר

זך  זית  שמן  שא"צ הזאת ההלכה ע"י  נעשה

אלא  המנורה, הדלקת לשם במיוחד  שנעשה

הכהן  ע"י שנעשה זך זית  בשמן למנורה השתמשו

נסכים. מנחת  לשם  גדול

 ÷"ùøòá  úåìéúôä úðëä ïéðò  ìãåâ

.'îâ [é àåäå  äì  éðú àåä ãéîú  øð úåìòäì

 äìåò úáäìù àäúù  éãë  äì øîà

. øçà  øáã éãé ìò  äìåò àäúù àìå äéìàî

והטיה) תיקון  צריכה שתהא  ולא  יש (וברש"י הנה .

[שדין  שב"ק, נר  בהדלקת עש"ק  בכל שאלה מקום

בשו "ע  גם מובא מאליה עולה שלהבת שתהא זה

_________________________

להם ב. הי' השמנים והא להיכל, שמנים ענין דמה צ"ע  לכאורה שבהיכל  שמנים דטמאו  דאמרו  בהא והנה שם, השו"מ ז"ל 
מוהר"ע  הגאון רמיזת  מתוך  הוכחתי וכן הבחירה, מבית  פ "ה וברמב "ם דמדות פ "ב כדאמר שמניא, בית  הנקראת לשכה
שלא  לנסכים צריכה שהיתה המנחות  של  לשמנים היתה דהלשכה לומר יש ולפע "ד זו , לקושיא שמרמז הש"ס בהגהת איגר
השמן  אבל  לנסך  צריכים היו  יין שגם והיינו  יינות  גם שם הי' שכן ותדע  פ"ה, דף  במנחות וכמבואר כ"כ, זך  זית  זמן היה

מצאתי  לא אבל שבשמנים, המובחר השמן היה שזה בהיכל מונח  שהיה אפשר נראה להדלקה ויותר לזה, רמז מקום בשום
שהרי  ותדע  יותר, האויב  מן משומר שיהי' כדי להיכל  השמנים הכניסו  האויב  מפני ונתיראו ירושלים על שצרו בזמן שאז
להקריב  רצו  מ"מ בטומאה בא שהשמן ואף  השמן יטמאו שמא חוששין שהיו ע"כ כה"ג, של  בחותמו  חתום שהי' שמן מצאו

ע"כ. ודו "ק. כנפלע "ד ביותר משומר שיהי' להיכל  הכניסום ולכך וטהרה, בקדושה לשם



דחנוכה  בסוגיא מא שיעור

ס"ח) רסד שהנרות(סי' שב"ק ], נר הדלקת  לגבי 

הארוכות מפארפי"ן )שלנו  בהם (העשויות  יש 

מיד  האש  נתפשת  ובה הנר  בראש אורה פתילה

הזאת הפתילה שדרך אלא האור, בהם כשאוחז 

על  נשאר  ואח"כ רגעים כמה במשך  כולה להשרף

וקטנה  נמוכה בלהבה הדולקת  קטנה פתילה הנר

ולכאו ' זמן , אחר אלא לגובה השלהבת עולה ואין

סילקה  ותיכף  הארוכה הפתילה שהדליקה אשה

שאין  פה המובאת  ההלכה קיימה לא ממנה ידה

עולה  השלהבת  שתהא עד מהפתילה ידו לסלק 

לקיים  בימינו אף יש  שע"כ  פירשתי ובזה מאליה,

הקדום ישראל מנהג בפוסקים)את שיהא (המובא 

ומכבם  ומדליקם מקודם, הנרות את  מטיב הבעל

לבטל  שרצו בדורינו  ויש האשה, להדלקת  להכינם

ללא  אף המה טובים שלנו  שנרות  באמרם זה מנהג

תהא  הבעל הטבת ע"י להנ"ל אך זאת, הכנה

לפני קטנה כשהיא לאשה מוכנת  הפתילה

האש  תתפש אותם כשמדלקת  ותיכף שתדליקם

ברוב  האש  שנתפש  ובזה שנשארה הפתילה ברוב

ידה לסלק כבר יכולה תיכף שרוב הפתילה (שכיון

כמו  מאליה  כבר  כעולה נחשב  דולקת  כבר  הפתילה

הנ "ל הארוכה  בפתילה  משא "כ  שם ברמ "א  דאי'

קיום) לה אין  בתחילה  הנתפשת יש שהאש וע"כ ,

לפני הנרות  יכין  שהבעל הנ"ל הקדום המנהג לחזק 

במצוה  לחלקו  זוכה שבזה הן  האשה, הדלקת 

של  בסידורו וכדאי ' שב"ק, נרות  דהדלקת  הגדולה

השני)שבת לעשות(בשורש ויכול בזה, הענין  גודל

וצדיקים, לת"ח בניו שיגדלו  עצומות תפילות  אז

המצוה בסגולת חז"ל מבארוכדברי (ובמחה"ש

על אז  שמתפללין שהתפילה מועילה  המצוה שסגולת 

ע "א , פח דף  יתרו (פר ' בזוה"ק ואי' נענית , זה  ענין 

ע"א) רמה דף פנחס  פר ' על רע "מ  גדולים דברים

מפ  ויש שב"ק, השולחן על הכנת  שהכוונה רשים

שלהבת על האריז"ל כונת  וכל הפתילות, הכנת

ברחיצה. שמכוונים י-ה

' ä-é  úáäìù' úùåã÷

ìëå [ àé שאיתא י-ה השלהבת  של הסוד 

רחיצת באריז"ל ענין  הכוונות (שער

של פיו"ר ) הרחיצה בשעת זו קדושה שמגיעה

בשעתâ עש "ק  באה זו דקדושה משמע בזוה"ק הרי  ,

שמצד  מבאר ששון  ובשמן  הפתורא, הכנת

_________________________

רחיצתךג. שבשעת  צריך ולכן הקלי' את  המגרשת  בזוהר הנז' דאשא שלהובא בסוד הם חמין המים כי נת' והנה שם, זל "ק
ונבאר  למטה הקלי' ולהפיל לגרש כדי י"ה משם יוצאת השלהבת זו כי ר"ל י"ה שלהבת כוונת  בסוד  תכוין החמין במים
הה  יוד הא יוד הי יוד  כזה ובההין ובאלפין ביודין מלויים מיני ג' בו  יש י"ה שם הנה י"ה משם נמשכת  השלהבת זו  איך
ה"י  פעמים יוד  כזה המלויים שלשה בכל בזו זו אותיותיו  ב ' תכה כך  אחר יאהדונה"י כמנין אמן בגי' הם יחד ושלשתם
והענין  כת "ר. בגי' הם יחד  ושלשתם ק"ך בגי' הם ה"א פעמים יוד  מאתים בגי' הם ה"ה פעמים יוד מאות שלש בגי' הם
אצלנו . כנודע י"ה משם הם שלה מוחין בתי' כל  כי הנקבה של  הכתר בבחינת למעלה והם מוחין שלשה הם  י"ה ג' כי הוא
תקח גם יה"א כזה בלבד  מילויים שלשה תקח אח"כ  אשתו. נקרא אז כי אשת"י בגי' הכל  הרי אמן עם כתר נצרף ואם
לנו די לכן שינוי במלוייהם אין יודין שהשלשה ולפי כ"ו  בגי' והם ודיה"א הכל  והרי ו"ד והם יו "ד  אות  מילוי אותיות שני
תחבר  אם והנה יה"א שהם שלשה לוקחין אנו  ולכן במילואה שינויים ג' יש הה"א באות אבל לבדו  א' מילוי נקח אם
מוחין  ב ' בסוד  והוא השלהבת  זו יוצאת י"ה משם איך  נתבאר והרי שלהבת  בגי' הכל  יהיה כ"ו  עם אשתי שהוא תשי"א
אותיות  כי דע  גם הקליפות. לגרש כדי הזו  השלהבת  משם להמשיך ותכוין כנודע  והוד נצח  תוך  המתפשטים או "א של 
או שבה קוים בג' ש' סוד  שהם בנה"י העולה המלכות שהיא בת ש' שבת עלית סוד שהוא לה' שבת  אותיו' הם שלהב'
כי  כנודע או "א שהוא י"ה שם מן נמשכת  קדושתו השבת  ענין כי י"ה שלהבת  וזהו  ש' סוד הם שגם חג"ת  אל  כשעולה
שתרד השלהבת  לאותה הגורמ' היא העלי' וזו י"ה הנקרא ממש או"א עד  זו"ן שעולין לפי היא קדש כי בו  נאמר השבת

עכ"ל. וכו '. לעלות  יכולה הקדושה היתה לא עקבו  על  כרוך  היה הנחש כ "א הקליפה את  ותגרש
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השולחן , הכנת בשעת הקדושה מגיעה הכללות 

הרחיצה, בשעת הקדושה מגיעה הפרטות  ומצד 

ידליק  לכה"פ הרי שב"ק  של השולחן מכין  שאין  ומי

אחד  וכל השולחן , מהכנת  חלק  ג"כ  שזהו  הנרות 

כדאי ' שב"ק לכבוד  משהו לכה"פ לעשות  צריך

להוציא  יכולה שאשתו  מחדש ובערוה"ש  בשו"ע,

אין  הפוסקים רוב אך כגופו , אשתו מדין יד "ח אותו 

הערוה"ש . לחידוש מסכימים

'ñåúä  úéùå÷ ìò  ò"éæ  õéð'æà÷î ãéâîä  õåøéú

 ä"ãåú [ áé ú"àå . äøåàì  ùîúùäì  øúåîå

 àðåä áø  øáñã àáøì  äéì àðî

øîàã àä àîìéã  äøåàì  ùîúùäì  øúåîã

 ÷å÷æ äúáë  øáñã  íåùî úáùá ïé÷éìãî ïéà

.' åëå úáùá  ÷éìãäì ìåëé ïéàå  äì המעשה ידוע

זי"ע מקאז 'ניץ המגיד ישראל )שכותב נר  (בספרו

הרש "ש  הרה"ק  בישיבת  כשלמד  שבצעירותו

לתרץ  בידו  שיש  הוא אמר זי"ע מניקלשבורג

מדליקים  שאין  שהטעם לומר  שא"א תוס', קושית 

הדין  דכל לה, זקוק כבתה משום בשבת  בהם

אז  שנצרכים החול בימות  רק הוא לה זקוק  דכבתה

דאין  בודאי  בשב"ק  בשכבתה אך  חנוכה, לנרות 

בשבת ובודאי  דחנוכה, לנר בשב"ק  כלל זקוקים

לה, זקוק אין  אחרכבתה טעם  לומר צריך (ובע"כ

להשתמש  שמותר משום  בשבת בהם מדליקים  שאין

ההשתמשות) בשעת להטות ויבא  וכותב לאורה ,

תירוצו סברת  הבינו לא הלומדים שכל המגיד 

לה) זקוק דכבתה דין  ישתנה  בשבת רבו(דמדוע אך ,

שמבאר  קבלה, ע"פ  נכון שתירוצו הסכים הרר "ש

שבת, נר ואח"כ  חנוכה נר שמדליקים האריז"ל

למטה האורות מאיר חנוכה יעקב שנר (בפרצוף 

עד ורחל ) למעלה השכינה מעלים שבת בנר  אך 

שכבר  חנוכה, לנר  יותר  צריך  אין ותו הראש ,

ע"י למעלה האורות השכינה בשבת עתה מקבלת

לה, זקוק אין  כבתה לכו"ע בשבת  ולכן  שבת, נר

ע"פ  ביאור בתירוצו מפרש אין  מקאז'ניץ והמגיד

ע"פנגלה, כוונתו היתה בתירוצו לכתחילה  (אלא

הקבלה) .טעם

äìâð  ô"ò  åöåøéú øåàéá

 ùéå [âéדרוש)להוסיף המגיד (בדרך  בתי ' ביאור 

זה  אדם דהנה נגלה, ע"פ אף  מקאז 'ניץ

ושמנים  בפתילות בשבת  חנוכה נרות  שמדליק 

ג"כ  לו  שיש  בודאי הרי  בשבת, בהם מדליקים שאין

בפתילות מדליק  שאותם שבת  נרות  בביתו 

ב' לו  יש ומסתמא שבת, לנר הכשרים ושמנים

להדליק  שיש  בהלכה המובא כהמנהג כאלו נרות 

כנגד  ואחד  זכור  כנגד אחד בשב"ק  נרות  ב' לכה"פ 

תנאי להתנות בידו  יש  שלכאו ' י"ל א"כ שמור,

ידי יצא שלא בשבת יתברר סיבה מאיזו שאם

החנוכה נר  למ"ד חובת  חנוכה  הנר שיכבה  (היינו

לה) זקוק חנוכה כבתה  נר לצאת  מכוין  הוא הרי  ,

הוא  כאילו  למפרע שיתברר השני שבת  בהנר

חנוכה נר  לשם ברירה הודלק  דיש קי"ל  (שהלא 

שאם בדרבנן ) למפרע, תנאי  לעשות יכול וא"כ  ,

למפרע  כוונתו יוברר בשב"ק , חנוכה הנר יכבה

נר  לשם הוא יחשב השני שהנר  אז  שיתברר

כדי חנוכה, ושמור  דזכור  נרות של המעלה  (ויפסיד

חנוכה) נר  מצות להפסיד  ללא ,שלא שאפי ' ויתכן 

אחד  שכל שבודאי שאמרינן  זאת, יועיל תנאי

הוי וממילא חנווכה נר  מצות בידו שיהא רוצה

הנר  יכבה שאם שכוונתו אדם כל בלב גלוי  כאילו 

הוא  שיהא השני השבת  בנר  לצאת מתכוין  חנוכה

המגיד  דברי  מובן  ובזה חנוכה, הנר למפרע

כבתה  בודאי שבשב"ק נגלה, ע"פ  אף  מקאז 'ניץ

שבת  של אחר נר לו שיש  כיון לה, זקוק (שהוא אין 

טובים) ושמנים בפתילות  של דולק  הנר  הוא שיהא

הא  בע"כ  וא"כ שכבה, החנוכה נר תמורת חנוכה

ושמנים  בפתילות חנוכה נר  מדליקים שאין

להשתמש  שמותר משום הוא בשבת הפסולים

הנר  להטות  יבא שמא חשש  יש וממילא לאורה,

בשבת. לאורה כשישתמש 



דחנוכה  בסוגיא מג שיעור

êéîñäå] המובא הדין  את  הנ"ל לתנאי  מורנו

תרעז )בב"ח לנר (סי' להשתמש שיכול

מקודם  בו שהשתמש  ההבדלה נר עם חנוכה

ביה  דעביד מגו  ואדרבא האש , מאורי  לברכת 

ע"י הנר  שיהפך חסרון אין וה"נ וכו ', חדא מצוה

ששם  חילק, שוב אך חנוכה, לנר  שבת מנר התנאי

נר  לשם ומדליקו  חזור  הכיבוי  שאחרי  הכונה

הנר  את  למפרע להפוך  ראיה משם ואין חנוכה,

ראיה  זה לדבר  א"צ באמת  אך  חנוכה, לנר  שבת

ברירה]. יש דבדרבנן  קיי"ל דכנ"ל אחר  ממקום

ע"ב  כא דף 

 úåìòôúäá äãåáò ––––  íäá úëñëñî øåàä

 úéðåöéç

.' îâ [ãé íéðîùå úåìéúô áø  øîà àøéæ  ø"à

 úáùá íäá  íé÷éìãî ïéàù

.'åëå äëåðçá  íäá íé÷éìãî,זו כדעה הלכה וכן

אינן  האלו שפתילות שהטעם איתא לעיל והנה

בהם  מסכסכת  שהאור משום לשבת כשרות 

שם רש "י  מסכסכת)ומפרש זקוף (ד "ה  אורו שאין

נכנסת ואינה וקופץ נידעך אלא אחד במקום ונח

רש"י, עכ"ל מבחוץ סביב אלא הפתילה תוך

הקופצים  אלו  על רמז  בזה שיש  צדק  הצמח ומפרש 

ואין  פנימיות , ללא חיצונית  בהתפעלות בתפילה

משום  קופצים אלא אחד  במקום זקופים עומדים

רק  אלא בפנימיות , בהם מאיר  האלקי  האור  שאין

האמצעי  שהאדמו"ר וכמו  מבחוץ, (בקונטרס סביב

מתפעלים ההתפעלות) שהיו החסידים את מבטל

חבירו את  א' שרואים בדמיון, רק בתפילה וקופצים

נר  וזה פנימיות, ללא אותו ומחקה וצועק  מתלהב

לשבת, פסול

äîøîå ïåéîãá  íéãáåòä óà –––– 'éúîú éúðåé'

íå÷îä éðôì íéáéáç

íðîà [ åè אף אלו נרות שהלא בזה להוסיף  יש

הם  כשרים מ"מ לשבת  שפסולים

הר"א  הרה"ק עפמש "כ בזה וי "ל לחנוכה,

זי "ע עבודה)מסטראשלע שערי לס' בשם (הקדמה

אלו על וריחם טוב שהמליץ התניא, בעל הרב

נאמר  שע"ז  הנ"ל החסידים על ואמר הנשמות 

מרומה  שלהם שההתפעלות שאף תמתי ', 'יונתי

הונאה)ובדמיון  לשון  שיש (יונתי תמתי, היא מ"מ

הש "י אצל חביבות ג"כ  שברור ãלזה צ"ל ובאמת ,

חלקו לא הלוי  הר "א והרה"ק  האמצעי שהאדמו "ר 

_________________________

מצדד . היש הרגשת  לברר הוא שהעבודה עדן, נשמתו ורבינו מורינו אדונינו בשם לעיל שכתבתי הגם והנה שם, זל"ק
הלבבות  לקרב  תמיד , הקדושים דבריו  כל היו זאת  כל  עם שיעורא עצמו , לפום ואחד  אחד  כל  של ההתפעלות כל  ולאמת ,

בכדי  שבעבודה, עצמו הרגשת  להסיר באופן יהיה וההתפעלות , העבודה שעיקר מאחר לעיו , האדם לב  יפול  שבל דיליה,
היא  ואהבתו עצמו, מצד הרגשה כן גם בה יש שמתפעל, שההתפעלות יחוש כן על אשר ורע, טוב התערבות  יהיה שלא
בלב, האהבה נרגש שיהיה התפשטות  בשביל  יתבונן לא כן על אשר אמיתית, ואינה צרכה כל מבוררת  ואינה דמיון, בחינת

הפסוק על מיוסד  הקדוש ספרו  כל  וכאשר לדמיון, יחוש ובל  האהבות כל  את מאמת  היה כן על יד)אשר ל, כי (דברים
ההתפעלות  לקרב הם דבריו כל אשר הקדוש, בספרו  המעיין יראה וכאשר לעשותו , ובלבבך  בפיך  מאד  הדבר אליך  קרוב

ח "ו . לרחק ולא האופנים, בכל ואחד  אחד כל הפסוקשל עדן נשמתו ורבינו מורינו פירש ב)וכאשר ה, יונתי (שה"ש 
על  אף מאונה, שהיא הגם כי תערובת , באיזה מאונה שהיא לעבודתו יחוש כן על אשר אונאה, לשון הוא יונה כי תמתי,
עבודתו ערך  כפי בנפשו  ואחד  אחד כל  שנדע  בכדי לידיעה, נצרך זה כל  הרגשתו, לברר שצריך הגם תמימה, היא כן פי
לנצח , יכול פעמים ובמלחמה בתפילה, היא זו ומלחמה העבודה, היא זה וכל  שכלו , ערך  לפי התערובת להסיר ערכו , לפי
אחרא  הסטרא ידי תחת  וישאר לגמרי, שכנגדו יתגבר נמצא כלל. מלחמה יעשה לא זה בשביל וכי לנצח , יכול אינו  ופעמים
שלפי  מה דהיינו  מספר, לאין מדרגות  כמה שיש ערכו , לםפי אחד  לכל  הוא זה הניצוח וגם הבהמית, הנפש שהיא לגמרי,
לאין  מדריגות יש כי עצמו , מצד  גמורה הרגשה זה נחשב במעלה, ממנו  הגבוה לגבי עצמו, הרגשת  מסיר הוא העובד  דמיון



לנפשך  חכמה דעה מד

בעל  עליהם שאמר וכמו אמיתית, במח' ביניהם

מתפרשין ', דלא רעין 'תרין שהם זי "ע התניא

החכמה  בדרך הלך  האמצעי  שאדמו "ר  והיינו

הבינה  בדרך הלך  לוי  שהיה מסטראשלע והר "א

האמצעי) אדמו"ר ערך  לפי תרין (היינו הם וביחד ,

מתפרשין  דלא שבילרעין – ובינה חכמה  (יחוד 

הר"א ונתיב) שהקיל שהא בעניננו , לפרש יש  וא"כ  ,

הבינה  שחיצוניות  משום הוא זה, בענין הלוי

הלוי הר "א וע"כ המלכות , חיצוניות עם קשורה

הבינה החכמה)שבבחי' לעומת  החיצוניות (שבבחי'

חיצוניות על זכות  וללמד להמליץ יותר נטה

הלוי הרר "א ודיבר הנ"ל, החסידים של העבודה

הח  ימות  של שמדליקים בנוסח שההלכה נוכה

שמסכסכת משום לשבת הפסולות  האלו  בפתילות 

הפתילה  תוך האש  נכנסת  ואין בהם וקופצת האש

היינו כשרים, הם בחנוכה ובכ "ז מבחוץ סביב אלא

של  העליונה לקדושה בעבודתם זוכים שאין שאף 

חנוכה, של הק ' האור בעבודתם מאיר  מ"מ שב"ק ,

שאם  לזה, מודה האמצעי  האדמו "ר  שגם ובודאי

בזה  יש הרי הש"י, את ורוצה מחפש  הוא בדמיונו

בשר חיי של האמצעי)נקודה אדמו"ר  אלא (כלשון ,

דיבר  העבודה זאת שפסל האמצעי  שהאדמו "ר 

היינו לשבת, פסולות אלו שפתילות  הרישא בבחי '

הלוי והר "א והפנימית, האמיתית העבודה זו שאין

טפחים  מי' למטה שיורד חנוכה של מהאור  דיבר

החיצוניות בעבודתם אף הזה האור שמאיר

ב"ה  המקום לפני היא אף  וחביבה והדמיונית,

מח' איזו שהיתה בכלל ברור  לא [ובאמת  זו, בבחי '

שכל  מאד  שיתכן  עצמם הצדיקים ב' בין  אמיתית

וכמש "כ  אנשיהם בין חיצונית מח' רק היתה המח'

בודאי עתה אופן  ובכל במכתבו , הלוי הר"א

וא"א  דרקיעא במתיבתא ביניהם הצדיקים השלימו 

יחודך  'דרושי נאמר  וע"ז השני , ללא א' דברי  להבין 

הצדיקים  ב' אחרי  לדרוש שיש שמרם', כבבת

היוד  ענין את  ולפרש להסביר היחוד  אחר  שדרשו 

כלל  וא"א הנתיב, בדרך וי"א השביל בדרך  י "א

אחר  חלק ומפרש גילה אחד שכל ביניהם, להפריד 

זה]. את  זה ומשלימים מהיחוד 

'éðà' êôäî ,ì"úòìã øåà –––– äëåðçã øåà

'ïéà' ì ãøôðä

÷îåòáå [æè של ההיתר  את  לבאר  יש הסוד

לשבת הפסולין הפתילות 

פתילה  צדק  מהצמח כנ"ל שהנה לחנוכה, שכשרים

– ממש חיצונית להתפעלות  רומזת  המסכסכת 

היא  הרי  בחנוכה ובכ "ז הנפרד ', 'אני שבבחי'

הארה  מאיר שחנוכה הידוע ע"פ וזאת  כשרה,

הנפרד  האני  שיתהפך  אי ' ולעת "ל דלעת"ל, מאור 

לאין  כלי  להיותו והחיצוני , הנפרד  הגוף  שהוא –

כמו וזהו  הנשמה, את  יזין  שהגוף עד  גדול היותר 

הב"ן  של שהרפ"ח ונפלו דאי ' שנשברו (האותיות

המלכות) יה"ו,מספי' י "ה, י , של הק ' האותיות  הם

שיר  לעת "ל, שיתער  השיר  של האותיות  שהם וכו ',

שהאותיות יתכן  ואיך ומרובע, משולש  כפול פשוט

ביותר הגדולה המלכות)שבשבירה הם (שבירת

וההסבר  ביותר, הגדול התיקון של האותיות אותם

ביותר  הנפרד  הכלי עם משתמשים שבתיקון  כנ"ל

דהמלכות) הרפ"ח  העליון (אותיות האור בהם לגלות

המסכסכת פתילה אף כשרה בחנוכה וע"כ  ביותר ,

האור  לגלות הכלי היא שנהיית הנפרד, אני –

דלעת"ל. האלקי

' äùî øéùé æ"à'ã ãåñä øéàî äëåðçá

 äæå [æé בחנוכה שמאיר משה', ישיר ד 'א"ז הסוד

בתקו "ז  ימי כדאי' ח ' על  מרמז  (ש'א"ז '

שהאיר חנוכה) מילתא' תליא ד'בעתיקא שהאור  ,

_________________________

הכתוב כמאמר גמורה, להרגשה ממנו להעליון נחשב  במדריגה, התחתון של  ההרגשה ביטול שכל  יא)מספר, יב, (הושע

עכ"ל. וכו '. דיליה . דמיון כפום וחד  חד לכל נחית  דאיהו מהימנא ברעיא ומבואר אדמה, הנביאים וביד



דחנוכה  בסוגיא מהשיעור

דלעת "ל האור  הוא –בקרי"ס משה' ש'ישיר  (כדאי'

יראה לעת"ל ) האמצעי  אדמו"ר בספרי שמעיין ומי  ,

הוא  הרי  סוף  ים דקריעת בענין  שמדבר  שהיכן 

דאדמו"ר  ענין [שזהו נפלאה באריכות  מאריך

שהעיד  כמו  דעתיק  באור היה שעסקו האמצעי 

שכותב עד התניא], בעל אביו (שבבחי'עליו 

דמ"תמסוימת) האור  מעל הוא דקרי "ס  דהאור 

דמ"ת  האור לעומת  יומין בעתיק הוא דקרי"ס  (האור 

דא"א) האור  –שהוא  נ"ר  דיחוד האור בחי ' וזהו ,

א"ק  יחוד בבחי' והיינו  בחנוכה, שמאיר השלם יחוד

וכמו כאחד, ולמטה למעלה שמאיר האור שהוא

הק' שהבעש "ט במקו"א האמצעי  האדמו "ר  שמביא

בקבלת לדבר  שיוכל שיזכה תעניות  כו "כ  התענה

הגדולות העליות של הזמן  שהוא שב"ק, בליל שבת

במילי הפשוטים האנשים עם אז לדבר  ויוכל

א"ק  של האור  להמשיך  לזכות שרצה מפני  דעלמא,

עליונים  חיבור  שיהא לעת"ל שהיא התכלית  שהוא

זו הארה ומעין כאחד , ולמטה למעלה ותחתונים,

טפחים, מי ' למטה האור  מאיר  שג"כ  בחנוכה מאיר 

כמו המסכסכות ובפתילות ובלילה, ובשמאל,

במקו"א. בזה שהארכנו 

 øîåòá â"ì ãåáëì  íéãâá  úôéøù

.'îâ [çé íéðäë éñðëî éàìáî ïðú

 ïäîå ïéòé÷ôî  åéä  íäéðîéäîå

.äáàåùä úéá úçîù ïé÷éìãî מובא כאן  הנה

ויש  וכו', הכהנים מכנסי מבלאי רק לוקחים שהיו 

ומשיב  והשואל החת"ס זקיני  שיטת  את לציין

לשימוש  טובים שעדיין  בגדים ליקח שאוסרים

השמחה, להגדיל בעומר , ל"ג של למדורה ולזרקם

לשיטת וראיה תשחית , בל איסור  זה הוי דלשיטתם

חמד  השדי אך  הכא, פוסקים (ח"ה)מגמ' מביא

האדם  שעושה דבר כל ולשיטתם שחולקים אחרים

היה  ולשיטתם תשחית , בל בזה אין  הנאתו  לצורך

של  חדשים מכנסים גם ליקח הדין  מעיקר  מותר

שלא  אלא השואבה, בית  בשמחת  ולהדליקם כהנים

בלאי הרבה להם שהיה חדשים ליקח צורך  היה

חולין  דבר  שום עמם לעשות  אסור שהיה מכנסים,

להרבות בהם השתמשו  ע"כ  הקדש שהם היות 

כמו שרי [וזה השואבה, בית  בשמחת השמחה

תוס' שמחת)שמבאר  הקרבן (ד"ה ולכבוד  דהואיל

נחשבת השואהבה בית  שמחת את  עושים היו

לצורך  השואבה בית בשמחת המנורה הדלקת 

הקרבן ].

 ÷éæäì øåñéàä  òé÷ôî –––– ø÷ôä ã"éá ø÷ôä

ïééöðå [èé'במס הרא"ש פי' דברי את בזה

ע"א)מדות כח  על (דף  שמקשה

מי בגדי את בביהמ"ק ששרפו  שם המשנה

ומקשה  שלו , המשמר  בשעת  ישן  אותו שמצאו

ומתרץ  תשחית, בל איסור  הוי  הלא הרא"ש  שם

ר' הגאון  ושאל הפקר , בי"ד דהפקר הרא"ש 

הפשט  מה אאמו"ר את  זצ"ל גינזבורג שמאי

זה תשחית בתוס' בל איסור  נפקע איך  לכאו' (כי

בית  שהפקר  בזה  למקום  אדם בין  של איסור שהוא 

הפקר ) שדנודין הידוע ע"פ  שמאי ר' ותי ' ,

להזיק  בתורה האיסור  מקור מה הראשונים

מדין  נלמד להזיק שהאיסור התוס' ושיטת  לחבירו ,

תשחית, עצמו דבל חפצי להשחית אסור  (שאם 

לזולתו) שאסור בדבריכ "ש לפרש אפשר ולפ"ז  ,

שם)הרא"ש  בל (בתמיד מדין  שהקשה שמה ,

אדם  דבין האיסור על כוונתו  היתה לא תשחית

תשחית , בל של דאי"זלמקום דשרי י"ל (שבזה

חינוך  תועלת לצורך דהוי כיון  השחתה נחשב

בל "ג המתירים  סברת וכמו ירדם  שלא השומר 

הנלמד בעומר ) מהאיסור היתה קושיתו  אלא ,

וע"ז  חבירו, חפצי את  להזיק  שאסור  תשחית  מבל

נחשב  ואינו הפקר דין  בית  דהפקר הרא"ש  מתרץ

חבירו. לחפצי

 úéðåîîä  úåéååùä òé÷ôî ã"éá ø÷ôä

ãçàå [ë הרא"ש בדברי  לפרש רצה התלמידים

הפקר , דין בית שהפקר  שכיון  כפשוטם



לנפשך  חכמה דעה מו 

ממון  שם את  הבגד של מהחפצא חז "ל הפקיעו

כלל )ממנו  שוויות  זה לבגד אין  דין (כאילו בו ואין 

מצינו וכן  השחתה, איסור בו אין וממילא ממון 

שוויות, ב' יש חפץ שבכל כזאת  סברא בקצוה"ח

וא"כ  שבו , ממון  השוויות ומדין החפץ עצם מדין

ואיסור  שעליו , ממון  דין מפקיע בי "ד  שהפקר  י "ל

של  שוויות בו  שיש בדבר רק הוא תשחית דבל

ממון .

 øëéðä èåòéî ìèáì øùôà êéà

'ñåú [àë.éðàù äáàåùä úéá úçîù  ä"ã

åàì àäå  ÷éìãäì éøù éëéä  äîéú

.ãð óã) ïéùåãé÷ã á" ôá  øîàå àåä ïáø÷ êøåö

 ÷çåãå ïäá ïéìòåî åìáù äðåäë éãâá (íùå

 ïäì ùé êøåö  äîã ïäéìò  äðúî ã"á áì  øîåì

 ìéàåäã  é" øì  äàøðå  äæ ìéáùá úåðúäì

 íúáàùå áéúëã ïéùåò åéä ïáø÷ä ãåáëìå

 áåùç ïáø÷ êøåö (áé  äéòùé) ïåùùá íéî

 ä" ô äëåñ) øîàã àäå äéì úøøåá (. âð óã

 äúéäù àì  äáàåùä úéá øåàì ïéèç  äùà

åäéîå øåøáì äìåëé  äúéäù àìà úøøåá

 ïéà çéøå äàøîå ìå÷ã àëäî ÷ééã  éîìùåøéá

 êéøô éàî é"øì  äù÷å  äìéòî íåùî ïäá

 áéúëã ïúùô ïäá  äéä àìä íéðäëä  éñðëîî

øæùî ùùå éðù úòìåúå ïîâøàå úìëú

øáã êøëë éåäã  äìéúôì áåèå (çë úåîù)

åá ïé÷éìãî ïéàù øáã  â" ò åá ïé÷éìãîù

 ìáà äéðéòá  ÷éìãé àîù øåñàã àåä úáùáå

 é"øì  äàøðå äøéæâ êä àëééù àì  ùã÷îá

øàùá ìèá  òéáø àìà ïúùôä ïî ïéàù ïåéëã

.ììë ïúùô åá ïéà åìéàë  éåäå íéðéî' ולכאו

הניכר  לדבר ביטול שאין ביו"ד הידוע מהכלל צ"ע

מיעוט הוא אם איסוראפי' שאפי' שם שאי' (עד 

ניכר שיהא לעשות שאפשר אלא  ניכר  אינו שעכשיו

בטל ) אינו ג "כ לחוץ , האיסור  את  שיוציא  בישול  ,ע "י

הוא  וודאי  מהפתילה רבע הוא שהפשתן כאן ואיך

בטל, הוא האיך ניכר 

åðéà åìéàëå ìèá èåòéîä

ì" éå [áëהרב בשו"ע עפמש "כ סוכה בזה (הל'

תרעה) הסכך סי' את עירב שאם

הוא  הרי אניכר שהו  אף  הכשר הסכך בתוך הפסול

אכילת שאר לגבי  כמו  זה שאין  שם ומפרש בטל,

ע"י מהאיסור  וליהנות לאכול שבאים האיסור 

אז  בטל שאינו  ניכר כשהאיסור  א"א וזה הביטול,

הסכך  עם כשעירבו  פסול בסכך  אך באלף, אפי'

כלל  משתמש שאין שנחשב העירוב מועיל כשר

שהוא  אף העירוב מועיל ולזה הפסול, הסכך  עם

הוא  מהפתילה שהרוב ע"י  בעניננו , וה"נ ניכר,

עם  כלל משתמשים שאין  כאילו  נחשב זה הרי  צמר

דברהפשתן , על  כשר  דבר  ככרך  הוי לא (וממילא 

שאינו) כאילו כשר דהדבר  .פסול,

ìåèéáì ,ã"éáá áåøá  ìåèéá ïéá  ÷åìéçä

 øåñéà  úìéëàá

øáñääå [âë ביטול דיני כל שהלא בזה הפשוט

ד'אחרי מהדין  להו ילפינן  ברוב

בתר  דאזלינן  שלשה של בי"ד לגבי  להטות', רבים

השלישי הדיין שם הלא ולכאו' האחד, כנגד השנים

דעת כנגד  דעתו  שבטלה אמרינן ובכ "ז ניכר הוא

ברוב  ביטול דין  שיהא מהתם נילף  ולכאו' השנים,

שאני, ששם בע"כ אלא ניכר, כשהמיעוט אפי'

השלישי הדיין בדעת  כלל משתמשים אנו  שאין

אמרינן  ובזה בדעתו , כלל מתחשבים שאין  אלא

עמו, להתחשב ולא לבטלו  אפשר  ניכר  שהוא דאף 

משתמשים  אנו  ששם איסור  אכילת לגבי ורק

ביטול  דין  לעשות  א"א שם מהאיסור , ונהנים

בב"ק תוס' [אמנם ניכר  דף כשהוא המניח  פר ' (תחי'

קמ"ל ) ד "ה  ע"ב רבים כז ד 'אחרי דין לגבי כותב

השלישי הדיין  בדעת  גם משתמשים שאנו  להטות'

הוא  וכן  הוי פגום  או פסול שנים  של  בי"ד (שהלא

צריך  להיפך שאמר  השלישי הדיין  שאף ההלכה

האחרים) השנים  עם  יחד  בי"ד של הפסק  על ,לחתום

הוא  גם כאילו נחשב שיהא אותו  מבטלים ואנו

דא"כ  כנ"ל קשה ולתוס ' האחרים, הב' כדעת סובר



דחנוכה  בסוגיא מז שיעור

כשהאיסור  אף ברוב ביטול דין דיש מהתם נילף 

מתחשבים  אנו  אין בב"ק  לתוס' שאף וי"ל ניכר,

השלישי, הדיין  'דעת' עם (שדעתו ומשתמשים

כלל ) קיימת אינה  אתכאילו מצרפים רק  אלא ,

דיינים, ג' כאן  שיש נחשב שיהא הדיין  של הגברא

אחרת  סובר שהוא  הגברא עצם  על ניכר  אין  (והלא

האחרים) שמותר מב ' משם להוכיח א"א וע"כ  ,

ניכר ]. כשהוא עצמו  מהאיסור  וליהנות  לאכול



לנפשך  חכמה דעה מח

מוהר"ן  חיי

âñ÷ úåà( âé úåà 'åëå ùèéååàøàðì åúòéñð)à

,éúòîù ÷éìôòèî ìàåîù  éáøì øîàù

 éãë ,êì øîåà éðà ,áàìñàæá

.êë øçà äéäéù  äî òãåé éðàù  òãúù

 ÷éãöäã ÷"äåø

 ÷éãöä [ à מה ויודע ברור  הקודש רוח לו יש

מה  מעין [וזהו  כך , אחר  שיהיה

וכן  – וגו ' מותי אחרי  ידעתי 'כי  משרע"ה שאמר 

שיהיו דברים על היתה רביז "ל שכוונת  נראה כאן 

דהדברים  שנראה להלן  וכמבואר  – פטירתו אחרי

רביז "ל]. של ציונו  ענין  על מרמזים

 ùé àåä ãçàå ãçà  íä íéðù ,íéøáã äùìù

 äùìùä åìàî  íéøáã éðù ,øîåìë) ãçà

åéäéùëå ,(ãçà àåä  øàùðä ãçàäå ãçà  íä

 äéäéùëå ,ãçàä øáãä  äéäé àì íéøáã éðùä

.íéðùä åéäé àì ,ãçàä  øáãä

 ïåéö ïéðò íò äøåù÷ úéàøð åæ  äîåúñ àøîéî

ì"æéáø

 äðä] [á וחתומים סתומים נראים שהדברים אף 

רצה  שרביז "ל נראה מ"מ – כל מעין

יכולתינו  כפי בהם להשיג הקדמות שנתאמץ (ע"פ 

במקו"א) ז"ל בדבריו המובאים אמיתיים  ,ויסודות 

שרוצה  זו  מימרא בתחילת הדגיש שרביז"ל ובפרט

אחר  שיהיה מה יודע "שאני  זו מימרא ע"י שידעו

לראות א"א זו  מימרא כלל מבינים וכשאין  כך ",

שיהיה  מה רביז "ל שיודע איך זו  ממימרא כלל

המימרא  עם זו  מימרא של מהסמוכין  ונראה אח"כ,

קסב)הקודמת רביז "ל,(אות  ציון  בענין  שעוסקת 

כדלהלן  רביז "ל ציון לענין  קשורה זו מימרא שגם

כד , אות תשע"ד החכמה  ים בהקדמת פירשנו (וכעי"ז

רביז "ל שאמרה דכאן  למימרא הדומה המימרא את 

עיי"ש) דהלחם  מעשה  ].áאחר

_________________________

תשע"ח .א. כסליו  י"ט – וישב פר' וערש"ק ליל נאמר

אלטר ב. מוה"ר החסיד  הרב  יד בכתיבת תשל"א, עמ' הצדיק, פעולת  ספר בסוף ונדפס יד , כתבי בכמה הובא זה מעשה
בזלאטיפאלי  הק' רבינו  בשבת  תקס"ב  דבשנת  נודע הנה בזה"ל, זי"ע מטולטשין נחמן מוה"ר הגה"ק חתן ז"ל טעפליקער
לו וחלם פשוט . איש היה לא בעצמו הוא וגם מאוד , גדול צדיק זקנו והיה בשנים, רך  אחד יש הלשון, בזו  לומר "התחיל
אמיתיים, הם שלו שהחלומות  בבירור אצלו הוברר וכבר הקיץ. בבוקר היום, שיאכל  למאכלים לב שיתן לו  ואמר זקנו שבא
אוכל  היה מסתמא כי להמאכלים, לב  נתינת  היא מה הבין ולא אמיתי. הכל והיה הנ"ל זקנו פעמים כמה ראה כבר כי
וכל  מאוד , בכוונה והתפלל  גדולה, בכוונה תהלים קפיטליך  איזה אמר כן ואחרי למקוה, והלך מקודם. גם האכילה בכוונות 
זה  על מאוד  ומצטער כן גם הולך  היה התפלה ואחר להמאכלים. לב  נתינת  ענין הוא מה שידע  לו יעזור שהשי"ת  בקשתו
מהי  לדעת  מצטער אתה לו ואמר בחלום זקנו  שוב  ובא ויישן. ולנוח  לשכב המיטה על  עצמו  והניח ונתייגע הנ "ל , לידע 
לאכול. מן לך  ליתן ורוצים המן, לאוכלי אלא התורה ניתנה ולא התורה, לך למסור רוצים שהיום לך אגיד  לב , נתינת
גדול  דבר הוא בעצמו מן כי זאת , להשיג מאוד  והתאוה מאוד, ומופלא טוב הדבר כי יותר, עוד להצטער והתחיל והקיץ
זה. על  מאוד ונצטער לב , נתינת  מהי יודע  ואינו  לזה, לב  ליתן צריך בודאי ועתה התורה, יקבל זה ידי שעל ובפרט  מאוד ,



מוהר"ן מט חיי

 øòìñ÷òåå  ù"ø ÷"äøä äìéâù æîøä

äðä [â שלמה ר' הרה"ק מכת "י החדש  בספר

עה"פ  פלא, דבר מרומז  זצ"ל וועקסלער

עשיו הר  את  לשפוט ציון  בהר  מושיעים 'ועלו

שהשיג  השגה שם ומגלה המלוכה', לה' והיתה

ע"י הקלי ' כל את להכניע דרך שיש  קדשו, ברוח

ר"ה  תורה - בלקו"מ התורה â התורה שהיא -

הכללי דתיקון  הגילוי  בענין  העוסקת  בליקו "מ

בהר  הכללי דתיקון  ענין [ומרומז רביז "ל, שגילה

ציוןציון להר  לעלות  בעצמו הנ "ל  הרה"ק נהג (וכן

ובער "ה  – רביז"ל ענין – הנצח ספי' יום  – ד ' יום  בכל 

מושעיםהק') 'ועלו בתיבת  כמרומז היינו  ,[øäá
_________________________

אכילה  למרק כדי שלפניו ביום מתענים היו המן אכילת שקודם המן את ויאכילך וירעיבך  ויענך במדרש שאיתא ונזכר
נעמיניש איין ולקח אתמול , מתענה הייתי הלא לעשות, מה ונתיישב המעיים)שבמעיהם. המרפה רחמנות (סם לו  היתה ולא ,

כמו היציאה שיצאה עד מאוד הרבה אותו ושלשל מאוד, חזק נעמיניש איין ולקח  להנ "ל , מאוד שנכסף  מחמת עצמו  על
גם  נתמרק כשמתענים כי מכבר, המאכלים בין עדיין בו  שנשאר התמצית  דם על  מאוד להצטער התחיל כן אחרי שנכנס .
והיה  המטה, על ושכב  עצמו והניח  והלך  הנ"ל. נעמיניש האיין ידי על גם זה על  מאוד  ונתיגע  זה על ונצטער התמצית, דם
הנהר  אל  ואוליכך עמי בא התמצית , דם על  מצטער אתה לו  ואמר זקנו  פעם עוד אצלו  ובא תיר, ולא תיר  נים ולא נים

עמ  והלך  התמצית . דם את גם ותפטור לתוכודינור ונכנס  דינור הנהר אל  לשם כשבא נפלאים, חידושים כמה ראה בדרך  ו,
וכמו והקיץ. חדש עולם ראה משם כשיצא בשלום. ויצא שם טבל  כן ואחרי אחד , איבר אפילו ממנו  ישאר שלא סבור היה
אותו ממש לו  שיש ממש לו  נדמה מקיץ כשהוא אזי בזה, מחשבותיו ומעמיק טוב, חלום דבר איזה לאדם כשחלם שהדרך 
השולחן, על  מונח והלחם כראוי, ערוך  השולחן היה וכבר לגמרי, חדש עולם לו  נדמה כשהקיץ כן כמו לו , שחלם הדבר
מעורבין  אותיות  של  קופה רק כלל  לחם שם שאין וראה השולחן, אל ובא ידיו  וניגב ידים נטילת על  וברך ידיו  ונטל  והלך
הברכה  כי המוציא, ברכת עשה תצטער, אל לו  ואמר בהקיץ אצלו זקנו  ובא לבטלה. ברכה שברך  והצטער כסדר, שלא
כי  ואכלם, כן גם ליקט הלחם מן שנפרכו  הפירורין ואפילו  אכל, אותיות  שראה זמן וכל  הלחם, ואכל  וברך  לזה. שייכת
ה' אנכי בצרופין מסודרות האותיות  אותן ויצאו פיו פתח כן ואחרי הפרורין. עם הלחם כל שאכל עד  אותיות היה הכל
כולה, התורה כל בזה וראה הדברות, העשרת  כל גמר עד וכו ', אחרים אלהים לך יהיה לא וכו ', הוצאתיך  אשר אלהיך 
לכאן  קרוב  האיש אותו  אם אותו  ושאלו לחדש. עתיד  ותיק שתלמיד  מה וכל מנהיגיו , ודור דור ודורשיו , ודור דור וכל 
שהוא  אחד יש אמר כן ואחרי לגמרי. עצמי את אכחיש לשאול תרצו  אם ולשאול , לחקור רוצים אתם והשיב רחוק, או

כן גם כאן הוא שם כשהוא אחד , שהם ושנים וגו')שנים כן גם שם הוא בכאן 'כשהוא אחרינא, המעשה (נוסחא לחזור וציוה .
המעשה. מזה שיהיה מה זמן אחר תראו  היום. עמנו  פה איננו  אשר ואת פה ישנו אשר לאת נצרך יהיה הזה שהמעשה ואמר,
שכל  אמר גם וכו ', בשמחה שח ' כמו  יהיה האהבה אך  אתכם, אוהב אהיה אעפי"כ  תספרו אם לזר, לספרה שלא והזהיר

ע"כ. לזר". לספרה שלא לזה זה ערבים הם השומעים

שם,ג. לילה זל "ק למקרה  לצלן,תקון  רחמנא היום , באותו תהלים  קפיטל עשרה יש לומר  כי ושלום, חס  לו , שארע
שהיא  שמה של אותיות החמש עם  לילי"ת בגימטריא תהלים כי אותה, שלקחה מהקליפה הטפה להוציא תהלים באמירת  כח 
אל  שמות השני כמספר מכון שהוא תפ"ה, בגימטריא שתהלים תהלים, אמירת בשעת  לכון וצריך  כידוע, זה על  הממנה
בחינת  היא הטפה כי מהקליפה, הטפה יוצאה אלו שמות  השני ידי שעל  מם יוד הי למד  אלף למד  אלף כזה במלואו אלקים
הנ"ל  אלקים אל שמות  השני ידי ועל  וגבורה, חסד  בחינת  שהם ולחות חמימות  ומים אש כח בה יש כי כידוע , וגבורה חסד

וגבורה חסד  בחינת אמירת שהם בשעת  לכון צריך וזה משם, הטפה מוציאין זה ידי על כנ "ל , תהלים גימטריא שהם כידוע
תהלים  ספר בהם שנאמר לשונות העשרה בחינת  שהם זמרה, מיני עשרה יש כי קפיטל, עשרה לומר צריך כן ועל תהלים,

ובזהר)כמובא קי"ז  פסחים ולשון (בגמרא לשון בכל כח  ויש רש"י, בפרוש עין וכו' והללויה ומשכיל ולמנצח אשרי שהם ,
לשון  הוא אשרי כי הנ "ל , הקליפה הפך הם הלשונות , מאלו אחד  כל  כי הנ "ל , הקליפה כח  לבטל  הנ"ל לשונות  העשרה של 
מארת " "יהי בבחינות מראות ", עיניו  "ותכהין מבחינת הראות , מקלקול כחה שעיקר הנ "ל  הקליפה הפך  והסתכלות, ראיה
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תורה על הרומז – מכניעים ä" ø ציון שבה – הנ"ל

עשיו. קליפת  כל את 

ì"æéáø  çéèáäù äàøåðä  äçèáää

óàå [ã אלא להדיא מובא אין  הנ"ל בתורה ששם

הבטיח  מ"מ ידוע, לחטא תיקון שהוא

ועו"מ)רביז"ל רכה אות בחיי"מ  שיבא (לקמן שמי  ,

אלו ויאמר  נשמתו לעילוי  פרוטה ויתן  הק' ציונו על

ובודאי ולרוחב לאורך עצמו יניח "אזי הקאפיטלעך 

איך  האדם אותו  יהיה אם אפילו  האדם לזה יושיע

על  יקבל מעתה רק שעבר מה עבר  אפילו  שיהיה

והיינו ושלום", חס  לאולתו ישוב שלא עצמו 

ומהגיהנום, תחתית  מהשאול רביז"ל שיוציאו 

ויש  מאד, נורא דבר והוא לנשמתו , תיקון ויעשה

פרטים הרבה הקדוש)בזה הציון הנפלא  בספר ,(עיין

שיתעסקו רביז "ל ורצה רביז"ל, אמר כך  עכ "פ אך

הק' הקבר  עם שייכות  ישראל ולכלל לאנשיו ויהא

בע  שם ויעסקו הק' לקברו  ושיבואו (כמו בודה"י שלו,

הקודמת) בשיחה  רבינושמובא  מדברי וכידוע ,

א)האריז"ל שמואל שאף (שעה "פ הזוה"ק בשם

בחינות וכמה בכמה הולכת  הצדיק  של שהנשמה

הנשמה של חלק יש מ"מ עולמות, (והוא ובכמה

דגרמי) הבלא  – הנפש של התחתון שנשארתחלק ,

הנשמה  של חלק  שיש  וכיון  הצדיק , של בקבר  תמיד

מאד  הצדיק משתוקק ע"כ  בקבר, תמיד  שנשאר

ובתפילה  בתורה שם ויעסקו  שלו , הקבר על שילכו

תיקוה"כ  סוד  את  רביז"ל גילה ובפרט ובעבודה"י,

התיקוה"כ . את  שם שיאמרו ורצה

 ïåéöá é" äãåáòá  äøùé êøã ìá÷ì  úåëæì êøãä

 ÷éãöä

'éàå [äמטשערין הר "נ (בפרפראות מהרה"ק

ד) תורה  אל לחכמה  שבאים פעם שכל

ובפרט  בעבודה"י  שם ועוסקים הצדיק  ציון

תשובה שם דברים כשעושים ווידוי שם (ומתוודים

ד') בתורה  שם מורה כמובא  הצדיק  פעם בכל אזי ,

ומקבל  נשמתו , שורש לפי  מחדש  ישר  דרך  לו 

מאיפה  עצמו  את  ושואל בעבודה"י , חדשות השגות 

שהיה  שבזכות  והתשובה האלו, ההשגות  קבלתי 

דרך  וביקש  תשובה שם ועשה הצדיק  קבר  אצל

בתוך  לו מאיר הקב"ה הצדיק  בזכות  אזי בעבודה"י ,

ובכל  בעבודה"י, חדשה ודרך  חדשות  השגת  מוחו

זוכה  הצדיק  של לקבר  להגיע שזוכה ופעם פעם

שם  לעשות  זוכה אם בעיקר וזה לגמרי , להתחדש

של  לקבר לבד  בגופו  להגיע די שאין תשובה,

שם הצדיק  כשאומר  מאד  גדול דבר  זה שגם  (אף 

_________________________

לברכה זכרונם רבותינו , ודרשו ע "ב)חסר, עט  דף  מ "ד תקון זהר הראיה,(תקוני מקלקול  כחה שעיקר נמצא לילית ' 'דא
במקום  עין זה וענין מזה, הפך  הוא ומשכיל  משכל , בחינת  היא כי משכיל, וכן ממנה. הפך היא ראיה לשון שהוא ואשרי

יט)אחר בסימן משכיל (לעיל בחינת  שהוא תרגום, לשון ידי על  הוא ושלום, חס במקרה, האדם את להחטיא כחה עיקר כי .
לילית, ששמה הקליפה, הפך  הללויה, וכן שם. עין משכיל ולפעמים משכל  לפעמים ורע , טוב מערב  שהוא תורגמן, ידי על
באה  הטפה גם פרש. לא והשאר ילל "ה, הפך הם הללי אותיות  כי יללה, הפך והלל  תמיד , ביללה מיללת  שהיא שם על
חמשה  בחינת הוא שהדעת  וידוע כנ "ל , וגבורה חסד  בחינת  היא הטפה גם כי כידוע, וגבורה חסד בחינת שהוא מהדעת 

בחינת וזה קפיטל . עשרה לומר צריך כן על  גבורות , וחמש ל"ב)חסדים ראשי (תהלים פשע נשוי אשרי משכיל  "לדוד ,
תהלים. דהינו משכיל , לדוד בחינת  ידי על  נכנע  שהוא נאף . קפיטל תבות  העשרה  לברכה, זכרונו רבנו, גלה כך אחר 

בפרטיות  לדודתהלים  ט "ז, לדוד, מכתם הן, ואלו  טהור, בלתי מקרה ושלום, חס  לו , שיקרה היום באותו  לאמרם שצריך  ,
למשה, תפלה ע"ז, ידותון, על  למנצח נ "ט, תשחת , אל  למנצח  מ"ב, תערג, כאיל מ"א, דל, אל  משכיל  אשרי ל"ב, משכיל,
תהלים, קפיטל העשרה שאלו  ואמר, ק"נ , בקדשו, אל הללו הללויה קל"ז, בבל , נהרות על ק"ה, בשמו, קראו לה' הודו צ',
של  הנורא מפגם כלל  עוד לפחד  צריך אין היום, באותו לאמרם שזוכה ומי ושלום, חס למקרה מאד מאד  גדול תקון הם

ע"כ. זה. ידי על  נתתקן בודאי כי ושלום, חס המקרה,
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שהבטיח  כמו לצדקה  פרוטה והפרשת  הכללי התיקון

וכו') הבטחתורביז "ל  בסוף  רביז "ל שאמר  וכמו

לאוולתו לשוב שלא עצמו  על יקבל "שמעתה הנ"ל

בתשובה  שם לעסוק שיש והיינו  ושלום", חס

הוא  מהתשובה וחלק חטאותיו , את ולעזוב שלימה

עצות עצמו  על ויקבל הנפש חשבון  שיעשה

מי וכל בעבודה"י , לעשות  מה טובות וקבלות

דבר  הוי  כוחו , לפי קצת  ואפילו כן, לעשות שזוכה

בעבודה"י, אמיתית לדרך לזכות  ויכול מאד  גדול

שמי בעוה"ז , האדם שצריך העיקרי  הדבר שזהו 

בה  לילך  שעליו האמיתית הדרך  לדעת שזוכה

ממדרגה  תמיד ועולה הולך  עי"ז הרי בעבודה"י 

הדרך  אחרי לחפש  תמיד יש  וע"כ  למדרגה,

בהשגת חדשים וסודות בהשגות בעבודה"י 

עצמו את  לחדש הצדיק צריך שתמיד התורה"ק ,

וע"כ  ויותר , יותר  לזכות  פעם ובכל ורגע רגע בכל

עצמו מחדש  הצדיק לקבר  שהולכים פעם בכל

שאת. ביתר 

 ÷"äøàáù  íé÷éãöä éøá÷ ìù äùåã÷äå äìòîä

æ"ëå [ å שכן ומכל שבחו"ל, הצדיק בציון  אף 

בחינה הוי(כדלהלן )שיש שבאר "י 

מקום  הוא שאר "י  עוז , ויתר  שאת  ביתר  הדבר 

מקום  ורוה"ק, השכינה השראת  מקום הקדושה,

כשהולכים  באר "י  גם וע"כ  בהש"י, הדבקות

לקבר  כשהולכים כגון  הגדולים הצדיקים לקברי 

המכפלה  [ולמערת השכינה השראת  מקום – רחל

שהעלו מקום – הק' והאמהות האבות קברי  מקום

וכן  בחז"ל], כדאי ' משרע"ה את  המלאכים לשם

כשהולכים עיה"ק שמעון (למשל )בירושלים לקבר 

מלכי ושאר  ושהע"ה דהע"ה ולקברי  ע"ה הצדיק

ובעסק  בעבודה"י שם ועוסקים ציון, בהר דוד  בית

ד' בתורה רביז"ל כמ"ש  דברים ובווידוי  התשובה

הבחינה  לו  יש צדיק  של וקבר  קבר  לכל הרי הנ"ל,

ואין  שלו , והנפרדת  המיוחדת והסגולה והמעלה

כמלא  אפי ' בחברתה נוגעת  אחת ומלכות קדושה

בעבודה"י, נפרדת  ומדריגה מדריגה שכל נימא,

אחר  ענין הוא ישראל שבארץ קדוש מקום וכל

הבחינות כל את  לקבל צריך ויהודי בקדושה,

הנשמה  צריכה ופעם מקום, בכל שיש  והקדושות 

שכולם  אחר, תיקון אחרת ופעם הזה התיקון את 

הרבה  בה יש  שבתפילה וכמו  להנשמה, נצרכים

קרי"ש  ברכות  דזמרה, פסוקי קרבנות, מדרגות,

וכו', קדושה הש"ץ, חזרת לחש, תפילת וקרי"ש,

בכל  לו  חסר  מהתפילה חלק  לאדם חסר ואם

מקום  שכל הקדושה קומת  בענין הוא וכן הבנין ,

ומדריגה ענין איזה לו  יש  קדוש בקדושה וקבר

בבחי ' והם האדם, אל הקדוש  המקום שנותן  מה

ממדריגה  לעלות  שצריך אע"ה יעקב של הסולם

את להקדים שצריך בחי ' יש  ולפעמים למדריגה,

בזה  יש כללי ובאופן  סודות, בזה ויש המאוחר 

שקבר  במקו"א [כמש "כ בספה"ק  שכתוב סדר

למדרגת חו "ל מדרגת  בין החיבור תחי ' היא רחל

תחי ' ששם שבגליל הצדיקים קברי ואח"כ  אר"י,

שהיא  המכפלה מערת  ואח"כ ידם, על הגאולה

ואח"כ  לירושלים, והעליה עדן  גן אויר  תחי'

וקברי הצדיק שמעון עיה"ק , לירושלים העליה

הכותל  אל העליה עד ע"ה, דוד  בית  מלכי

יש  ולפעמים וכו '], השמים' שער 'וזה המערבי

מובא  שאינו פרטי  לאדם המתאים פרטי דבר 

פעם  מרגשת , שנשמתו איך  לפי אלא בספרים,

ללכת צריך  שהאדם ברור זה ומ"מ כך, ופעם כך 

ובווידוי בתשובה שם לעסוק  צדיקים לקברי 

ישרה  דרך עי "ז  ולקבל ובעבודה"י  דברים

נשמתו שורש  לפי  רביז "לבעבודה"י (וכמש"כ

הנ "ל ) ד ' .בתורה 

íé÷éãöä éøá÷ì  ÷" äøàî  äàéöéä ïéðòá

ì"åçáù  íéìåãâä

ïéðòáå [æ וזכה בארה"ק  להיות שזכה מי

הצדיקים  קברי על להשתטח

אל  לנסוע חייב הוא גם האם שבאר "י , הגדולים

הנה  שבחו "ל, והמופלגים הגדולים הצדיקים הקברי 

חמד  בשדי  המובאים הפוסקים בזה שדנו  מה ידוע
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השדה  ובפאת  א , סי' אר"י מערכת  דינים  (אסיפת 

ז ) סי' א ' בין מערכת מח' בזה שהיה ומביא

לקברי לחו"ל מאר "י  לצאת  מותר  האם הפוסקים,

פוסקים כו"כ ועכ"פ  תקסח הצדיקים, סי' (שע"ת

ועוד) מצוה סק "כ  לדבר נחשב שהדבר  הכריעו כבר

אשה  לישא עבור  [כמו לחו "ל, עבורו לצאת  שמותר 

ברמב"ם שמובא תורה מלכים וללמוד  מהל' (פ "ה

ס"א)ובשו"עה"ט) שעב  סי' יו"ד  לצאת(עי' שמותר

יותר  שנתגלו  אחר ובפרט לחו "ל], מאר "י  עבורם

הבעש"ט  מרבינו זה בענין גבוהים ודברים יסודות

האמצעי הק' לאדמו"ר ההשתטחות במאמר (וכמובא 

בעל זי"ע) אחי [ומהרי "ל הליקו "מ הק ' ומרבינו ,

יהודה שארית בספרו פוסק זי"ע סי'התניא (יו"ד

הוא מא) צדיקים קברי על השתטחות של זה שענין 

דרבנן  טומאה איסור אפילו  שדוחה כ"כ  גבוה ענין 

בזה  שאין כנ"ל שסברו  פוסקים שהיו ואף עיי"ש],

ע"פ  נתקבלה למעשה ההכרעה מ"מ מצוה

שכתבו כהפוסקים הבעש "ט ותלמידי  המקובלים

כנ"ל. גבוה מצוה דבר  שהוא

ïëåלמי להתיר  למעשה ההכרעה התקבלה

לצאת שלו  לעבודה"י  בנפשו צורך שמרגיש 

המופלגים  הצדיקים קברי על להשתטח מאר"י

זה  בענין שהבטיח רביז"ל קבר  על ובפרט שבחו"ל,

מפורשת הבטחה מצינו שלא מופלגת הבטחה

אחר . קדוש במקום כמותה

êãéàîå]ח"ו לשכוח אסור  למעשה גיסא

ורגע  רגע שכל אר "י , מקדושת

גבוהה  קדושה בזה יש באר "י  נמצא שהאדם

אר"י ישוב מצות של פוסקים)ונוראה (להרבה

המצוות  כל כנגד  פ "ה ששקולה ע "ז (תוספתא

כט) יב , ראה  פר' ספרי התירוה"ב, ואעפ "כ ,

מאר"י לצאת  לחזור )הפוסקים עבור (כשדעתו

תורה, וללמוד  אשה כלישא גדולה מצוה עשיית

הפוסקים  כרוב למעשה ההכרעה התקבלה וה"נ

הצדיקים  קברי  על השתטחות עבור זאת להתיר

וכנ"ל].

 ÷"äøàáå ì" åçá ì"æéáø  ìù  åîå÷î ïéðòá

íðîà [ç כבר גילה ז "ל, רבינו  של מקומו בענין

א' בחי ' בחינות , ב' בזה שיש רביז "ל

מקומו – ב' בחינה שבחו"ל, שבקברו  מקומו  –

בכ"מ  בזה וכמש "כ בזה שבאר"י, שיש  הקבלה

זי "ע הראב"נ מהרה"ק  הן לדור  סי'מדור (בביאוה "ל

זי"עקנה) קארדונער  הר "י  מהרה"ק  (שארית והן 

ב-ד) מכתב לפניישראל רביז "ל שגילה וכמו  ,

ששם  שבירושלים מהביהמ"ד המעשה פטירתו 

מחו "ל הנשמות  כל הר"י עולים בזה (וכותב 

על במיוחד  בזה  שרימז הנ "ל  במכתב  קארדונער 

הק') זי "ע נשמתו מוהרנ"ת שהשיג כמו  ובפרט ,

רביז"ל פטירת במאמרבליל הראב "נ (כמש"כ 

תיכף הנ "ל ) נשמתו  עולה רביז"ל בפטירת שתיכף  ,

שני 'בין הקדשים בקדש  והנצחי  העיקרי  למקומה

בסוד  משה, ס"ת תהי 'ה' קדשי'ם 'קד'ש  הכרובים'

אלקיך' ה' בית  תביא אדמתך בכורי 'ראשית

הנ "ל ) הראב "נ במקום (כמש"כ  להדיא וכמש "כ ,

ג )אחר סי' ותבונה היא (חכמה  הצדיק  שדירת 

בזוה"ק כמש "כ המערבי משפטים בכותל פר ' (רע "מ 

קטו-קטז ) .דף 

,àéìâúàã àîìò ––––  ìçø 'éçáá –––– ì" åçá

 àéñëúàã àîìò ––––  äàì 'éçáá é"øàáå

øáëå [è במכתב קארדונער הר"י בזה כתב

בבחי ' רביז"ל נמצא שבחו"ל הנ"ל

נמצא  ובאר"י רחל, בחי ' שהיא – דאתגליא עלמא

לאה  בחי ' שהיא – דאתכסיא עלמא בבחי ' רביז"ל

דאתגליא  עלמא  – ולאה שרחל מהזוה"ק (כידוע

דאתכסיא) שהצדיק ועלמא  גדולים סודות  בזה ויש  ,

מש "כ  שידוע אף  ולכן  באר "י , והן בחו"ל הן  נמצא

הוא  הרי בחו"ל כשהוא אף שהצדיק  ראב"נ הרה"ק 

בחי ' שהוא השתיה אבן  קדושתùøåù בבחי '

וכהמעשה  הקודש , הארון  בחי ' הוא והצדיק אר"י,

ריג )הידוע דף הראשונים  החסידים בתורת (מובא

זי "ע  מהארדאנקע נחמן  רבי  הרה"ק  שכשרצה

זי "ע  הק ' הבעש"ט רבו בחיי ישראל לארץ לעלות



מוהר"ן נג חיי

ובית ירושלים את בחזיון  הבעש"ט לו  הראה

הקדשים  וקדש היה ãהמקדש  לא הקודש ארון אך ,

הוא  שהארון הק' הבעש "ט לו  ואמר  שם,

הרי פטירתו  אחרי  רביז "ל בענין מ"מ במעז'יבוז ',

אחת בבחי' נמצא רביז"ל של בעצמו הק' הארון

מצד  אחרת  ובבחי' דאתגליא, עלמא בבחי' בחו "ל,

אצל  כן  שמצינו וכמו באר"י, דאתכסיא עלמא

צדיק  שאצל בחי ' שיש  – הק ' חז"ל –בדברי  מרע"ה

צדיק  שלגבי קבורתו', את  איש ידע 'לא האמת 

הק' ולעצמותיו  לגופו נפשו בין חילוק אין האמת 

נפשו, לבחי' כביכול מחוברים הצדיק  שעצמות 

לגבי בחז "ל דאי ' וכמו  להבין שא"א סודות בזה ויש

בחו"ל הק' גופו נקבר א' שמצד (ואי'משרע"ה

להעלות  כדי במדבר הק' גופו להיות  שצריך בזוה"ק

בתחייה"מ) עמו מדבר  מתי כל  את  אי 'עי"ז  ומאידך  ,

החיד"א  והביאו התמונה  ס' בשם  ראובני (בילקוט 

אליעזר ר' בשם  שרה חיי פר ' אנך  בחומת 

באר"ימגרמייזא) ג"כ הק ' גופו (במערת שנמצא

.המכפלה)

 é"øàáùå  ì"åçáù é"äãåáò úìòî

ë" òå [ é וצריך ששייך  שמי  הנ"ל, בענין תלוי  הכל

דאתגליא  עלמא לבחי ' להתקשר ורוצה

מאר "י לצאת  לו מותר בודאי – רחל בחי ' דהצדיק 

עלמא  לבחי' להתקשר מצוה לדבר  נחשב דזה –

אחד , מצד  מעלה בה שיש דהצדיק, דאתגליא

כבר קסב)וכמש"כ  אות  מוהר "ן  חיי על  בשם (בביאור

זי "ע התניא בעל כב רבינו  דף  ויצא פר ' אור (תורה

שתי  'וללבן  עה"פ  חורבן )äבנות'טו"ד שאחרי

עלמא  – רחל כנגד  הוא שבחו"ל כן  נהיה ביהמ"ק 

דאתכסיא, עלמא – לאה כנגד היא ואר"י דאתגליא,

בחו "ל  אפשר שהיום התניא בעל שם כותב ולכן

_________________________

ביקש ד . לא"י לעלות  העז שבחפצו מהורדנקא נחמן רבי הק' הבעש"ט בית  ונאמן תלמידו עם הסיפור ידוע  שם, ז"ל
מהב  בטבילה רשות  נחמן רבי וענהו  בטבילתו ראה מה הבעש"ט  שאלו וכשחזר למקוה מקודם שילך  לו ואמר הק' עש"ט

אר  הקדשים קודש את  ראה וברביעית הבית הר את ובשלישית ירושלם עיה"ק את  ובשניה א"י כל  את ראיתי ראשונה
במעז'יבוז. נמצא הוא אם הקדוש ארון את לראות  רוצה אתה איך הק' הבעש"ט  לו  ענה ראה, לא הקודש ארון את 

ע"כ.

ועלמא ה. דאתכסיא עלמא שהם הדבור. ואותיות המחשבה אותיות הם ורחל לאה הנה וגו'. בנות שתי וללבן שם, ז"ל 
רחל)דאתגליא קטנה ה' ושם בפי' בכסליו בכ''ה בד''ה לקמן היה (עיין שבהמ''ק שבזמן ארצות . ב' החיים. בארצות ענין וזהו

רחל  בחי' היה והעיקר בא''י. מאירים הבחינות שני היו הבית )קיים עקרת הדבור (שנקראת  בתוך  מתלבשת  המחשבה כי
חכמים  שהיו  ית' אלקותו  גילוי בא''י אז היה לכך  דאתגליא עלמא הוא הדבור בחי' שהוא שרחל ולפי מתגלה. היה והדבור

ונביאים רוה''ק בעלי בא''י)גדולים אלא שורה הנבואה שאין ויחזקאל יונה גבי שפרש''י והשראת (וכמו בהמ''ק ובפרט
שלמעלה. אש יורד שהי' הקרבנות ועבודת  ותומים ואורים  בקה''ק ישראל השכינה שגלו בהמ ''ק חורבן אחר ''כ משא

מאירה  שהיתה  הגלוי מערך כלל מאירה ואינה  שרי' בע' גלות בבחי' שהיא רחל בחי' שהיא השכינה . עמהם  וגלתה 
כו' בירורים בדרך היא והעבודה  נאלמה. גוזזי' לפני כרחל כתיב עכשיו ''כ משא מתגלה הדבור  שהי' הבית בזמן

סיני) במדבר ע''פ  שהיא (וכמ ''ש  המחשבה וכמשל  רחל  מבחי' גבוה יותר מדרגה והיא לאה בחי' בא''י מאיר נשאר ומ''מ
הדבור מן ונעלית הגלות רוחניות בזמן החיצונים ליניקת ומבוא פתח  ממנה שיש פתוחה מ ''ם נק' רחל כי בגלות  אינה (שהיא

קכ''ז ) ודף ב' קכ''ו דף  תרומה ר''פ בזהר עיין לאה שרש הוא ושם סתומה. מ ''ם מבחי' דאתכסיא משא''כ עלמא שהוא לפי אך 
בארץ  אשר הגדולים הצדיקים ומ''מ קיים. בהמ''ק בזמן שהי' הגילוי מערך  בא''י עכשיו אלקות הגילוי אין לכך והעלם

הבית  בזמן כמותם צדיקים שהשיגו  ממה אפי' יותר עליונות  השגות  בא''י עכשיו להשיג בבחי'יכולים היא שההשגה (מאחר

הדבור) בעולם מהתלבשות למעלה עדיין שהיא כמו עליונה השיגומחשבה שלא מה עצומות  השגות  שהשיג ז''ל  האר''י וכמו 
ע"כ. הקדמונים. בדורות  גדולים צדיקים



לנפשך  חכמה דעה נד

משא"כ  למדריגות, קטנות עבודות ע"י  להגיע

לזכות גדולה יותר הרבה עבודה צריך  באר"י

שעוסק  מי ומאידך  האלו, למדרגות להגיע

הרבה  למדריגות מגיע באר "י , אמיתית  בעבודה"י 

הוא  לאה, – דאתכסיא שעלמא היות גבוהות  יותר 

דאתגליא מעלמא יותר  הרבה שכידוע גבוה (ובפרט

הנקראת  גבוהה  פנימיות יש לאה שבתוך מהאריז "ל 

וכו') החול בימות  אף וזה  משה ' .'כלת

 úåîå÷îä 'áî ãçà  ìë  ìù  úéèøôä  åúìòî

 ð"äå [àé מעלה שיש לעניננו, זה דבר נאמר

עלמא  שמצד שבחו "ל, הצדיק  לקבר 

התיקון  לפעול בניקל יותר  אפשר ששם דאתגליא,

הנ"ל רביז"ל הבטחת  התניא ולקבל בעל  (כמש"כ 

שבחו"ל ) העבודה כללות שרוצה לגבי מי  וע"כ  ,

נשמת קדושת את  לקבל שצריך מרגשת  ונשמתו

דאתגליא שבעלמא בחי' מצד (איך הצדיק

הק') שכינה – רחל  לבחי' הצדיק  לושמקושר יש  ,

שייכת שנשמתו  ומי שבחו"ל, הק' לקברו ללכת

של  הגבוהה לבחי' ונצרך שייך  שהוא ומרגשת

להתקשר  לו  יש  הצדיק , של דאתכסיא עלמא

אפשר  אר"י בכל ובאמת  שבאר "י , בבחי ' לרביז"ל

ע"י קדושתו עליו  ולהמשיך לרביז "ל להתקשר 

הק' קברו על בא כאילו  הוא שעי"ז ספריו לימוד

וועקסלער ר "ש הרה "ק  משיחת לעיל  שהבאנו (כפי

הקדושים זי"ע) במקומות ובעיקר  ומכ"ש  ,

הוא  ששם המערבי בכותל ובפרט המיוחדים,

הצדיק , דירת  הוא ושם השכינה השראת מקום

ואפשר  הנ"ל, משפטים פר ' בזוה"ק להדיא וכמובא

אצל  וכן  הצדיק, קדושת  את שם להרגיש  ממש

[המכוון  החיצון ציון בבחי ' שהוא דהע"ה, ציון

הקדשים, קודש – הפנימי ציון עתה כנגד (שא "א 

לשם) מזידיטשויב להכנס מהעט"צ כן וכמובא ,

ע"א)זי"ע קפו דף  זי "ע (וישב מקאמרנא ומהרה"ק

מקומות  ובכמה  העגלות בסוד הנשיאים (בפרשת 

בכ "מ],טובא) כמ"ש  בזה, בכ"מ הזוה"ק דברי ע"פ 

קדשים. קדש הם הבחי ' ושני

ìù ' ÷ä åúçèáä  úà íâù ì"ðä äçéù úåòîùî

 ÷"äøàá  ìá÷ì úåëæì øùôà  ì"æéáø

øáëå [áé'ר הרה"ק מדברי  המשמעות הבאנו 

ההבטחה  שגם וועקסלער שלמה

שבחו "ל  קברו על שילך מי לגבי  רביז "ל של הנוראה

הכללי התיקון שם ויאמר לצדקה פרוטה שם ויתן 

ג"כ  בכללות זו  והבטחה תיקון לקבל אפשר הרי וכו '

לציון  או המערבי  לכותל ילך  אם ובפרט אר "י , בכל

בכל  הן בעצמו הנ"ל הרה"ק  נהג [שכן  דהע"ה

ד ' ביום עניןשבוע שכנגד – הנצח  ספי' שכנגד (היום

דהע"ה רביז "ל ) לציון  לילך  הנ"ל הרה"ק  בו ונהג ,

בשו"ת זצ"ל קעניג הגר"ג הגה"צ מו "ר  כן וכמ"ש

וועקסלער  הר "ש שנהג בער "ה והן  צדיק, שערי 

בין  המקובל התיקון  את  שם לעשות לשם לילך 

'האמת בקונטרס  כמ"ש רביז "ל בציון לער"ה אנ"ש

וברצון  באמונה לשם וילך  אהבו '], והשלום

מתורת שם וילמד האמת הצדיק אל להתקשר 

תשובה  בעשיית התבודדות  שם ויעשה רביז"ל

ויאמר  רביז"ל, לעי"נ פרוטה שם ויתן דברים וווידוי 

הנ"ל  הרה"ק מדברי  שמשמע הכללי , תיקון  שם

לקברו שיגיע שמי  רביז"ל בהבטחת  נכלל ג"כ שכ "ז

להושיעו שביכלתו מה כל לו יעשה הנ"ל כל ויעשה

ולעשות תחתית מהשאול ולהוציאו  נשמתו  ולתקן 

נצחית. טובה לו

––––  äéäéù äî òãåéù  åðì æîø ì"æéáø

åìà 'á  úùåã÷  íéîéä úéøçàá äìâúúù

 úåîå÷îä

 äàøðå [âé, כאן במאמר  כ"ז  לנו  רמז שרביז "ל

[שאף  שיהיה מה יודע שאני  שתדעו

נס  הדברים היו דורות היותשהרבה תרים,

סודות שהם הצדיק תיקוני  של עליונים שדברים

מדור  קמעא, קמעא מתגלים הגאולה עם הקשורים

אור  התנוצצות  לפי  ויותר, יותר  לזמן ומזמן לדור

ויותר  יותר  שמתנוצץ הרה"ק הגאולה (וכמ "ש

שהבאנו  במאמר להדיא  זי"ע שטערינהארץ הר"א 

רביז "ל נשמת  דגילוי הענינים  שב' הקודמת בשיחה



מוהר"ן נהחיי

הארת  ערך לפי ויותר יותר מאיר ישראל  בארץ 

בא "י  – תאיר ציון  על  חדש אור – הגאולה אור

עם  הגאולה דאור  המאורות ב ' – המאורות  יוצר

ישראל ) בארץ  דרביז"ל רביז"ל אור כשגילה וכן  ,[

דהלחם הנורא מעשה ים את בהקדמת (שהבאנו

תשעב) דומים החכמה  בדיבורים ג"כ  סיים ,

דהלחם  הנורא במעשה ששם כאן , לדיבורים

עם  נוראה להתקשרות זכה איך רביז "ל גילה

משרע"ה שם)נשמת  מהמעשה  ועי"ז (כמובן ,

שרימז  הרמזים המשך את  ולפרש  להבין  נוכל

בחז"ל  להדיא אי' משרע"ה שלגבי  שכמו שם

בית מול – בחו "ל הק' בקברו בחינות שני שיש

שהעלוהו המכפלה, במערת  – ובאר"י פעור,

לשם להעלות המלאכים בחו"ל  גם  נשאר  (ובכ"ז 

וכנ "ל ) מדבר מתי רביז"ל עמו ציון לגבי הוא כן  ,

שגילה  מה בתחי' ולפרש  לרמז  יש  [וזהו וכנ"ל,

שנים  "שיש  פה הנפלאה במימרא רביז"ל לנו 

שבקברו הבחי' שני  על קאי שזה אחד ", שהם

מתחלקים  שהם שאף ושבאר "י , שבחו "ל הק',

שונים, אופנים ולב' שונים מקומות לשני לשנים,

ולאה, רחל ודאתכסיא, דאתגליא עלמיא של

בתיקון  הצדיק  עוסק שבשניהם אחד , הם מ"מ

לתקן  עצמו  על שלקח הערבות לקיים אחד

שלימה  בתשובה ולהחזירם ישראל נשמות 

בעבודה"י הישרה דרך  להם ולהורות  להש"י,

וכנ"ל].

äá ììëðù 'äìåãâä  ìçø'  ìù  ääåáâä äâøã

äàì úìòî

êéùîäå [ãé ואחד" של בחינה שיש רביז "ל

ע"פ  עמוק דבר וזה אחד ", שהוא

האריז "ל מרבינו בקבלה שיודעים תחי'מה (שעה "כ 

התפילות  שינוי ובדרושי ע "ג, קח  דף החנוכה ענין 

ע"ד) נט  דף א' דרוש רחל תחי' של ההתחלקות  שכל

ונפרדות שונות  בחינות לב' הוא (בחיצוניות)ולאה

של  ומדרגה בחי ' יש אך  החול, ימות  של במוחין  רק 

הגדולה' שב"ק)'רחל מוסף  של המוחין ואדם (שהם ,

[שאז  הגדולה, רחל של הזאת  למדרגה לזכות  יכול

לאה  מקום את ויורשת  לאצי' וחוזרת  רחל עולה

רחל, שם על לאה מקום אף רחלונקראת (ונהיית

לאה  בני שאף  חז "ל  וכדברי הבית, עקרת בבחי'

בזה) ].מודים

 úåðåøçàä  åéúåðùá  äëæ  ò"éæ ð"áàø  ÷" äøä

åæ äðåéìò äìòîì

úîàáå [ åè הרה"ק אצל היה שכן  נראה

שבשנותיו זי "ע הראב"נ

רחל  של הנ"ל למדרגה להגיע זכה האחרונות

דבוק  היה הנ"ל שהרה"ק ידוע דהנה הגדולה,

רביז"ל  מקום של האלו סודות כל וידע דרזין ברזי 

סי ' בביאוה"ל להדיא [וכמ"ש  ובאר"י שבחו"ל

דן  היה וכן הק', מספריו  בעוד וכן הנ"ל, קנ"ה

אנ"ש  גדולי  חבריו  שאר עם אלו  בענינים הרבה

ואמר  כידוע, לאר"י להעלותם ועמל שבאומאן,

הדו"ד  רוב על שלם ספר  לחבר שיכול בעצמו 

ספיקות תמיד לו והיה עמם], זה בענין לו  שהיה

ישראל  מארץ לצאת האם שנה בכל גדולות

בספר  כמובא שבאומאן, בר"ה בקיבוץ להשתתף 

שמואל זצ"לתולדות  פרידמאן העשיל שמואל  (לר'

שנההי"ד) בכל ומתאר  בעמודים שכותב (עיי"ש

קעח) קסו, [והיינוקס, בזה, הראב"נ של הספקות  ,

תיקונים  של בחינות  ב' שהם שכיון הנ"ל ע"פ

ודלאה) הר "י(דרחל  כמ"ש  צריכים אנו ולשניהם

לאיזה  הסתפק ע"כ הנ"ל, במכתבו  קארדונער

ותיק  נשמתו  יותר  שייכת בפרטות],בחי ' נפשו ון

באומאן  [כשהיה האחרונות שבשנותיו ידוע אך

המלחמה  מפני לאר"י לשוב יכול היה ולא

שם ונפטר אז , עתה שפרצה הוא דיליה  (היא"צ

לפטירתו) שנה  מאה  דחנוכה , ה ' רבותביום אמר  ,[

הרלוי"צ פעמים המובהק  תלמידו שהעיד (כמו

מזה) הקלטה  אצלינו ונמצאת משמו שאם בענדער

דעת על ושבועה נדר  ידור לאר "י  לחזור  יזכה



לנפשך  חכמה דעה נו 

הפרה רבים להם  שאין ושבועה נדר ,)å (שהוא 

ב' יש  שכנ"ל שאף והיינו  מאר "י , יותר יצא שלא

ולאה  ולמטה מחזה רחל ולאה, רחל של בחינות 

ימות של במוחין  זה כל הרי ולמעלה, מחזה

של  הגדולים למוחין בשב"ק כשמגיעים אך  החול,

מקום  בכל מתפשטת היא הרי  הגדולה רחל

הוא  'אחד ממש, אחד  ונהית  ולמטה, למעלה

אפי ' ואז כאן, בשיחה רביז "ל כלשון אחד',

רחל  רגלי  ועולים מתפשטים דלאה העליון במקום

שזוכה  שמי ונמצא הגדולה, רחל נעשה והכל

הן  המדריגות, לכל באר "י  זוכה זאת למדרגה

של  למדרגה והן אתכסיא, – לאה של למדרגה

אתגליא. – רחל

äðåéìòä äâøãáå , äìéôúå äøåú –––– äàìå  ìçø

íéãçàúî

åðééäå [æè במדרגה האדם כשנמצא דבתחילה

ולאה  רחל אז ישסו "ת, של הקטנה

מוהרנ"ת וכלשון שונות , בחי' ב' ה"ה הם ר"ח  (הל '

ואילך) כט  תורה,אות  בחי ' הם רחל של המוחין

תפילה  בחי' הם לאה של בהבחנה æ והמוחין [וע"כ ,

והשגת הארת  את  נשמתו  לתיקון  וצריך הרוצה זו

_________________________

בזהו. הלכה)וביארנו בשו "ע(ע"פ  סכ"א)שאי' רכח סי' מצוה(יו"ד לדבר הפרה לו יש רבים דעת  שעל נדר (וא"כ שאף 

ש  יוכל לכאו' והלא זה בנדר יועיל מצוה)מה דבר שהוא בחו"ל לקיבוץ ליסע  כשירצה להפירו יוכל וב לא בעניננו כאן מ"מ ,
היות  בעניננו אך  זו , להפרה מסכימים היו הרבים שאף שתלינן משום זהו  להפר אפשר מצוה שלדבר הטעם שכל להפירו
מצוה  שום אין כבר בכה"ג באר"י, בשלימות  התיקונים כל  לקבל אפשר כבר זו שבדרגה הגדולה' 'רחל  של דרגה שיש
שישיגו כאלו  יהיו הרבים כל בין דבודאי הנדר, להפיר מסכימים היו  הרבים שבודאי לתלות א"א וא"כ  לחו "ל, לצאת
שיעשה  שע "י ידע זו לדרגתו  כשהגיע  וע "כ  להפר, יסכימו  לא והם לחו "ל לצאת  מצוה אין כבר הראב"נ שלדרגת האמת 

להפירו . יוכל  לא כבר רבים ע"ד  נדר

בסימן ז. לברכה זכרונו רבנו שכתב  כמו  פה. שבעל  תורה בחינת  זה רחל ורחל. ולאה יעקב  בחינת  וזה שם, מוהרנ"ת ז"ל
עשו . של  בחלקו  תפל שלא בוכה שהיתה רכות, לאה ועיני בחינת  תפלה, בחינת זה לאה לדוד"). "תהלה בהתורה יב 
יעקב, קהלת מורשה משה לנו צוה תורה בחינת  התורה, כלליות בחינת זה יעקב  אובילם. ובתחנונים יבאו בבכי בבחינת 
בארנו וכבר כידוע. ורחל יעקב  בחינת  ואשה, איש בחינת  הם פה שבעל ותורה שבכתב תורה כי שבכתב, תורה בחינת הינו 
מדות  עשרה משלש הנמשכין דאוריתא חדושין בחינת  שהיא פה, שבעל תורה ידי על הוא מתורה שעושין התפלה שעקר
שלש  בחינת שהם תפלות , מהתורות  לעשות  יודעין דיקא זה ידי שעל  קדישא, דיקנא תקונא עשר שלשה ששרשם וכו',
כחדא  ורחל  שלאה האר"י ובכתבי הקדוש בזהר וכמובא חשיבי. כחדא ורחל  לאה כן - ועל וכנ "ל . רחמים של  מדות עשרה
שהוא  ברחל , עבודתו  כל היה שבכתב , תורה בחינת התורה, יסוד  שהוא ויעקב  אחד . בפרצוף  נכללין לפעמים כי חשיבי).
ומעשים  ומצות  עבודה שום להוליד אפשר ואי פה. שבעל  תורה בלא שבכתב לתורה שלמות אין כי פה. שבעל תורה בחינת
מצות  כל כי בשלמות , מצוה שום יודעין אין שבכתב  מתורה כי פה, שבעל תורה ידי - על אם כי שבכתב  מתורה טובים
מקום  והיכן וזהב. כסף של  או עור של התפלין אם יודעין אנו  ואין וכו '". "וקשרתם אחד בפסוק אם כי נאמרה לא תפלין
המצות  בשאר וכן פה שבעל תורה ידי - על אם כי יודעין אנו  אין כלם המרבים תפלין דיני שאר וכן וקשירתן. הנחתן

אי באמת  אבל  ברחל, יעקב  של עבודתו  כל היה כן - ועל אחר) במקום זה כל והמצות וכמבאר התורה לקיום לזכות אפשר
הם  ותפלה שתורה ומחמת  כנ"ל. לאה בחינת  שהם וכנ "ל , ותחנונים תפלה ידי על אם כי ורחל  יעקב בחינת שהם בשלמות
צריכין  כי תורה, ידי על אם כי לתפלה לזכות  אפשר ואי תפלה. ידי על  אם כי לתורה לזכות אפשר שאי בזה, זה תלויים
לזכות  גם אבל תפלה, מהתורה ולעשות  להתפלל  מה על  לידע כדי תורה ללמד צריכין כן ועל תפלה, מהתורה לעשות
וכו '. וללמד ללמד  וכו ' בינה בלבנו ותן וכו ' בתורתך  עינינו  והאר יום בכל  מתפללין שאנו וכמו  תפלה. צריכין תורה ללמד
ההתחלה, יודעין שאין דברים כמה שיש אחר) במקום לברכה זכרונו  רבנו  שכתב  וכמו  ההתחלה מהיכן יודעין אין זה ומחמת 
בחינת  שהוא ברחל , תחלה להתדבק שבהכרח וסבר הדבר על  לעמד יכל היה לא השלום, עליו אבינו , יעקב  אפלו כן ועל 



מוהר"ן נז חיי

דאתכסיא. עלמא בחינת  היא לאה כי וגם וכנ "ל . התורה מעסק להתחיל שצריכין כך נראה לכאורה כי פה, שבעל תורה
מעלת  כי דאתגליא, עלמא בחינת זה פה, שבעל  תורה בחינת  שהיא רחל , כי הינו דאתגליא, עלמא בחינת  היא ורחל 
ושכל  וחכמה כל . לעין הנגלה גדול ושכל חכמה בהם שיש מחמת עולם בני כל בעיני וחביב  רואין הכל דאוריתא חדושין
ישראל  - מארץ שיודע מי בהתורה רבנו שכתב  וכמו הכל בעיני חשובה והיא תחיה החכמה כי כל  בעיני וחביב  חשוב זה
התפלה  ומעלת  חשיבות כי דאתכסיא, עלמא בחינת היא תפלה, בחינת שהיא לאה, אבל  תנינא). בלקוטי מ"ם בסימן וכו'
על  נאמר כן ועל כלל, שכל  בשום התפלה ענין להבין אפשר ואי אמונה בחינת רק היא תפלה כי כל , מעין ונעלם סתום
בה. מזלזלין אדם ובני עולם של  ברומו העומדים דברים אלו לברכה, זכרונם רבותינו  ודרשו  וכו '". זלת "כרם התפלה,
פה  שבעל התורה ההדור יפי כי וכו'. רכות לאה ועיני מראה ויפת  תאר יפת היתה ורחל בחינת  וזה תפלה. ניהו, ומאי
של  בחלקו  תפל שלא תמיד  בוכה שהיתה רכות', לאה 'ועיני אבל  המשנה, אל רצין והכל  הכל, בעיני וחשוב  רואין הכל
וזה  עשו . של  שרו שהוא הס "מ, שהוא וחילותיו , הרע  מהיצר להנצל יתברך  לה' שמתפללין התפלות  בחינת  שזהו  עשו ,
ישראל  כנסת על  רמז וזה רכות . עיניה שהיה עד  כך כל בוכה והיתה עשו. של בחלקו  תפל  שלא בוכה שהיתה בחינת
עשו בחינת  שהיא ושלום, חס  הס"מ של בחלקו יפל  שלא לאה כמו כך כל  לבכות צריך מישראל ואחד אחד  שכל על
כי  דאתכסיא, עלמא בחינת הוא כי רואין, הכל  אין תפלה של  זה ענין וחשיבות  מעלות  אבל אחר) במקום מזה וכמבאר

אין כן - ועל מאד . ונעלם וסתום גבה התפלה אדם סוד בני ואדרבא, כך. כל  זה אחר רצין הכשרים אפלו אדם בני
ואפלו בה. מזלזלין אדם בני אבל מאד, ונשגב  שגבה עולם של  ברומו העומדים דברים בחינת  הוא תפלה כי בה, מזלזלים
יעקב  את  להטעות רצה הגדולה ברמאותו הארמי ולבן וכנ"ל. דיקא ברחל ועבד  הנ"ל הדבר על לעמד  יכל היה לא יעקב
ועל  לגמרי בתפלה זלזל בודאי הוא כי התפלה, מעלת בחינת  לאה מעלת כלל  ידע  לא לבן כי ברחל , לאה לו ולהחליף 
באמת  אבל ברחל , לאה לו  שהחליף במה מאד  יעקב  את ורמה שהטעה וסבר כלל  חשיבות  שום בלאה שאין סבר כן -
סימנים  מסרה הצדקת  רחל  כי גדולה, לטובה היה הכל ובאמת  יתברך  מחשבותיו  עמקו מאד  כי היתה, ד' מאת הכל
ודרשו צינים לך הציבי בחינת התורה, של  הסימנים בחינת זה לרחל הסימנים מסר יעקב  כי תתביש, שלא לאה לאחותה
לגלות  שלא תתחלף  ולא תשתכח  שלא בתורה סימנים לעשות צריכין כי לתורה, סימנים עשו לברכה, זכרונם רבותינו
והסימנים, המסורה כל ששם רחל  בחינת שהוא פה, שבעל תורה בבחינת הם הסימנים וכל  כהלכה שלא בתורה פנים
איך אותה ומלמדת  התפלה בחינת  שהיא לאה, לאחותה הסימנים כל  מסרה פה, שבעל תורה בחינת שהוא רחל, אבל
שבעל  תורה כי יחד , ולאה רחל נכללין באמת ואזי תפלה. מהתורה לעשות  ואיך התורה. כלל שהוא יעקב, עם לדבר
שבטי  עשר שנים להוליד  כדי והכל התורה כלל  יסוד שהוא יעקב , עם מתחברים ושניהם אחד. בחינה שניהם ותפלה פה
בחינת  הוא זה שכל  תהלים, בחינת  שזהו  תשובה, שערי ותשעה ארבעים כנגד  אותיות ותשע  ארבעים בהם שיש יה,
ביחד משניהם להתחיל צריכין ההתחלה מהיכן יודעין שאין הדברים אלו בכל  באמת כי כנ"ל. תפלות מהתורות שעושין
בכל  לעסק דהינו משניהם, להתחיל  צריכין ההתחלה מהיכן יודעין שאין ותפלה תורה של  זה בענין כמו  ובזה בזה ולעסק
תפלה  סדר היטב  יודע אינו בודאי שבתחלה פי - על  - אף ואזי היום. קצת בתפלה ולעסק היום קצת ללמד בשניהם יום
ומלמד התורה ודרכי סימני לו  ומוסר עיניו  ומאיר עליו מרחם יתברך  ה' כן - פי - על  - אף תפלה מתורה לעשות  ואיך 
לידע  זוכה ואז יותר. התורה את  להשיג יודע  התפלה ידי - על כך  ואחר תפלה. מתורה לעשות איך  בחינתו לפי אותו
שבתחלה  מה סוד וזה התפלה. את והתורה התורה את התפלה חברו את מחזיק אחד  שכל פעם בכל וכן יותר התפלה סדר

ועל התפלה שהיא ללאה התורה של  הסימנים את מסרה פה שבעל התורה שהיא לאה רחל ידי - על ההולדה עקר כן -
עלמא  לאה בחינת שהיא התפלה, ידי - על  הם טובים, מעשים שהם צדיקים של תולדות  עקר כי שבטים, ששה שילדה
לברכה, זכרונם רבותינו  שאמרו כמו לאחותה. סימנים שמסרה בזכות רק היה רחל של ההולדה כל  וגם כנ "ל  דאתכסיא
התורה, ידי - על  טובים מעשים שמולידין הצדיקים הולדת שכל הינו  לאחותה, סימנים שמסרה רחל ", את  אלהים "ויזכר
הינו התפלה, שהיא ללאה הסימנים שמסרה ידי - על  רק הוא ההולדה עקר וכו'. העקר הוא המדרש לא כי העקר, שזהו
שרחל  בחינת  שזהו תפלה, מהתורה לעשות לזכות בשביל הכל  רחל, בחינת פה שבעל  התורה למוד כל שגם ידי - על

ע"כ. וכו '. כנ "ל , תפלה בחינת  שהיא ללאה, התורה סימני מסרה
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רביז"ל  לציון לילך  לו יש רביז"ל של התורה

השגת את נשמתו  לתיקון  וצריך  והרוצה שבחו"ל,

להתקשר  צריך רביז"ל של ועבודה"י  התפילה דרכי

בדרגה  אך שבאר "י ], רביז"ל מקום את ולמצוא

רחל  שאז  עלאין', ואימא 'אבא של העליונה

לזכות האדם יכול שם ולמטה, למעלה מתפשטת

ודתפילה דתורה המוחין כל את  ולאה)להשיג (רחל

הגבוהה  מדרגה וזו  באר"י, הכל הצדיק, של

זו למדרגה ימיו  בסוף  הראב"נ וכשהגיע והשלימה,

וזהו מאר"י, יותר  יצא שלא שבועה לעשות רצה

וועקסלער ר"ש  הרה"ק  במש"כ  הביאור  (במאמרגם

באר "יהנ "ל ) להשאר  שרוצה בעצמו  שמרגיש  שמי

שכן  משום באר"י הצדיק  קדושת  ע"ע ולהמשיך 

לסמוך , מה על לו יש בודאי נשמתו , לו  מורה

רגע  בכל הרי  באר"י שנשארים רגע בכל שבודאי

מצוות כל כנגד ששקולה רבה מצוה בזה יש 

ומהספרי)התורה מהתוספתא שאע"פ (כנ "ל  ,

מ"מ  הנ"ל, רבה מצוה לשם מאר"י לצאת שהתירו 

את לקבל שיכול בנפשו ומרגיש זוכה שכבר מי 

יוכל  הוא אז באר "י , אף  רביז"ל קדושת  שלימות

כזה  לאדם וע"כ  באר"י, הקדושות ב' את להמשיך

וכו'. ואדרבא מאר"י, לצאת מצוה כבר אין

 ÷éãöä àäéù ì"úòìã 'éçá - 'ãçà àåä ãçà'

 é"øàá ãéçéä éø÷éòä  åîå÷îá

äæå [æé ש 'אחד בחי ' שיש  רביז "ל כאן שאמר  מה

מתפשטת כשרחל  היינו, אחד ', הוא

דברים  שני  וכשיהיו  אחד, הכל ונהיה לאה במקום

הבחי ' ב' שמחולקים החול ימות  של בזמן  היינו 

אחד , הדבר יהיה לא עדיין אז לשנים, ולאה דרחל

רחל  לדרגת  בנ"י ויגיעו  אחד  הדבר וכשיהיה

דרגה הגדולה הארת  בחי' דשב"ק מוסף (דרגת 

לא דלעתיד) [שכבר השנים יהיו  לא כבר  אזי

שבחו "ל  לב', משרע"ה של הבחינות יותר  יתחלקו

במקומו משרע"ה – אחד הכל ויהא ושבאר"י,

הגדולה  שרחל היות  לחוד באר"י והנצחי  העיקרי

בב"א שניהם באר"י)כוללת הנצחי ].(במקומה

ìçøã  úå÷ìçúä úâøãîá à"ðá áåø ììë êøãá

 úåðéçáä 'áì íéëéøöå –––– äàìå

 éàãåáå [çé רוב וע"פ  סודות, עוד  זה בכל שיש 

שרחל  במדרגה עדיין  נמצא האדם

ההתחלקות [בחי' בחינות , ב' אצלו הם ולאה

עבודות ב' בנ"א רוב אצל שהם ותפילה דתורה

הרבה  אצל מצינו וע"כ  וכנ"ל], מוחין  בב' שונות

של  הענין שהשיגו  אלו  שאף  רביז "ל תלמידי  מגדולי 

לר "ה, אף מאר"י יצאו ולא שבאר"י  (כמו רביז"ל

אהבו') והשלום  'האמת  במאמר  כאלו רבים ,שהבאנו

שהיו פעמים הרבה הרי השנה באמצע מ"מ

שבחו"ל רביז"ל לציון  היו יוצאים אף (ולפעמים 

לחו"ל ) לר "ה כלל יוצאים  בדרך  שעדיין מחמת  והכל ,

ולאה, דרחל ההתחלקות  של המדרגה עדיין  ישנה

יחידים צדיקים אותם וועקסלערורק  הר"ש (כהרה "ק 

היותזי"ע) רביז"ל, לציון  מאר "י  מעולם יצאו  שלא

שיכולים  ובמדרגה במצב כבר שהם השיגו שכבר

רחל  בבחי ' בשלימות, באר "י  להצדיק  להתקשר 

–הגדולה חו"ל של הבחינה  את  אף באר "י (ולקבל

כנ "ל ) אתגליא – תורה – כמה רחל  בזה יש  עכ"פ  אך  ,

איך  להשני  אחד  לומר  א"א ולכן ובחינות  מדרגות

שלו במדרגה הוא אחד שכל האלו , בדברים לנהוג

אין  רוב שע"פ  כנ"ל לומר אפשר  ורק  בחינתו , ולפי 

אר "י קדושת להרגיש  הגבוהה במדרגה בנ"א סתם

מותר  [וע"כ הגדולה רחל של הגבוהה בדרגה

בחו "ל  רביז "ל לציון מאר "י  לירד בנ"א לסתם ומצוה

עלמא  בבחי' נפשו תיקון  שם לקבל וצריך  שרוצה

רביז"ל  תורת  אור דרגת – רחל דרגת – דאתגליא

הגבוהה  במדרגה באר"י שמאמין מי אך וכנ"ל].

עליו הרי  באר"י לרביז"ל להתקשר ורוצה הנ"ל

לו שיש הנ"ל, בכת"י  וועקסלער  הר"ש  דברי  נאמרו

מאר "י מעולם יצא שלא מי  [וכגון  לסמוך. מה על

אר "י לקדושת להתקשר שרוצה בנפשו  ומרגיש 

ושנשמתו בה, שנמצא הצדיק לקדושת ידה ועל

יצחק  לגבי  הנאמר  תמימה' 'עולה לבחי ' שייכת 

כהיום  ובפרט מאר"י, לצאת  לו אסור  שהיה אע"ה

שכל  הקדושה, בעניני  נסיונות  הרבה בדרכים שיש
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וכו', בדרכים אלו  בנסיונות לעמוד  יכול שאינו מי 

להתקשר  השמים מן סיוע לו  שיהא פשוט הר"ז 

של  הגבוהה לדרגה ואפילו  שבארי, רביז "ל לבחי '

לעבור  אסור תורה שע"פ כיון הנ"ל, הגדולה רחל

כמו בחו "ל, לרביז"ל בנסיעה ח"ו  איסור שום על

מהשו "ע  אחד סעיף  על יעבור שלא רביז"ל שאמר 

וע"כ  מזו, גדולה לרביז "ל התקשרות לך  ואין  ח"ו ,

הדבר  יהא רביז"ל, לציון  לחו "ל לצאת  הרוצה

ענין  בתוקף  עצמו על שיקבל בתנאי רק  לו  אפשרי

ברצון  תקובל ואז  וכו', בדרכים העינים שמירת

נסיעתו].

, øîàåøîà êéà çëùðå .' åëå øúåé  äöåø  éðà

åéäéù  øúåé äöåø  íà , åðåöø àåäù

.êôéäì  åà íéðùä

 úå÷éôñî íéùøù åìà íéðéðòá  ùéù  úå÷éôñä

ùãå÷ íäéðùù –––– ÷éúòã

àäå [èé זה הרי זה, בענין  ספיקות  עדיין  שיש

האלו ספיקות  להיות  שצריך  משום

סוג  הם וצדיקים עובדה"י  של ספיקות שכל בעולם,

מדברי [וכידוע קודש ששניהם גבוהים ספיקות

ועו"מ)הרמח"ל ואילך , פה  פתח חכמה פתחי (קל "ח

אתיידע, דלא רישא – דעתיק ' 'ספיקות ענין  על

באריז "ל ואילך)המובאים פ "ג  עתיק  שער  שכל (ע"ח

מתנוצץ  שלפעמים אמת, הם כולם שם הספיקות

והספיקות הבחינות וכל כך , ולפעמים כך  ומאיר

צריכים  וכן  העולמות ], לתיקוני  נצרכים והדברים

יותר ) קטנה בעבודה"י(במדריגה הספיקות שיהיו

בתפילות הזה הענין תלוי  ולפיכך  הבחירה, למען

שקיבל  זה בענין קארדונער הר"י [וכמ"ש  ובקשות 

ממוהרנ"ת שקיבל ברסלבער  הר"מ מרבו  ,çכן

הרמזים  אחרי  יבדוק  התפילות שאחר  שכותב

צריך  והאדם פרטית ], בהשגחה הש "י  לו  ששולח

['נשמת לעשות  עליו מה ונשמתו בנפשו להרגיש

שישאל  או  כל'], יבינו ה' 'ודורשי תודיענו', שד "י 

שלו  הרבי הבחינה)את  ולפי המצב  ועכ "פ (לפי ,

של  הבחינה גם אמת, הם הקדושות  כל למעשה

שהוא  'אחד  של הבחינה וגם אחד', שהם 'שנים

יצחק  לבחי' השייכות גבוהות  נשמות  שיש  אחד',

לו אסור שהיה תמימה, עולה שהיה ע"ה אבינו

דוקא  שייכות שאדרבא נשמות ויש לחו "ל, לצאת 

לחו "ל  לצאת מוכרח שהיה אבינו יעקב לבחי '

לפי אחד כל וכנ"ל, ולאה רחל נשים ב' ולישא

תיקונו.

ì"åçá  íéøåâî éáâì ò"éæ áø øòîèàñä  úâäðä

 é"øàá  åà

ïéòîå [ë רב הסאטמער שכ"ק  במקו"א מש "כ

שאלות על עונה היה לא זי "ע

באר"י, או בחו"ל לגור, עליהם היכן בנ"א ששאלוהו

שצריכות נשמות  שיש  הנשמה, תיקוני לפי  שהכל

בעל  רבינו  אצל שהיה וכמו  בחו "ל, דוקא לגור 

_________________________

טובה ח. הסיבה השי"ת סיבב הנסיעה קודם אך לאומן. השנה ראש זה על לנסוע מוכן הייתי שכבר ידידי "תדע  שם, וז"ל
השי"ת  רחמי לעורר מירון, בפה שלנו החברה לייסד  להשתדל  מירון בפה דירתי שאקבע  שרצונו ית ', בהשגחתו  שהיתה
ונדבר  פנים אל ופנים יחד להתוועד  נזכה ואולי לספר, הרבה בזה ויש רשב"י. האלוקי התנא ציון על  בציבור לילה בחצות
וקדושתנו חיותנו  מקום על  להשתטח ותשוקתי געגועי גודל  הכתב  על להעלות אפשר שאי אמנם אם הדבר, בקיצור מזה.

אומן. בעיר והנורא, הקדוש רבנו גניזת קדושת  משה ומקום המוה "ר המובהק מרבי קיבלתי שכך אעשה  מה  אבל
וכו' ליבם צעק בבחי' דליבא, מעומקא הרבה  הרבה לצעוק מקודם צריכין  אמיתית לעצה  שלזכות ז "ל, ברסלבר

ההשגחה  על להביט צריכין העצה ואחר  מלפניך. טובה  בעצה  להאריךותקננו כעת  וא"א ולספר לכתוב  בזה הרבה ויש ,
שאתקשר  בדעתי השם האיר זיע"א רשב"י האלוקי התנא ציון על הקודשים קודש במקום הצעקה ריבוי שע"י ות"ל בזה.
זקני  בין חקלא מחצדי בין חן ליודעי כידוע  להננמ"ח  גדול  שייכות שיש נחית , שמיא מן וקדיש העיר ע "י מכאן לרביה"ק

כ "כ " גלוי במכתב  מזה לדבר וא"א תר"ע )אנ "ש, תמוז כ"ב קרח  עש "ק  ו' יום ד', מכתב .(שם
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מוויטעבסק  הרמ"מ עם יחד שכשנסע זי"ע התניא

הגדול  המגיד נגלה לאר "י  בנסיעתו  ללוותו זי"ע

התניא  לבעל שיורה להרמ"מ הדרך באמצע

וכן  חו"ל, לבחי ' שייכת  שנשמתו בחו "ל להשאר 

שהענין  שידעו בחו"ל, חב"ד אדמו "רי  כל נשארו 

הרבה  אצל הוא וכן  בחו "ל, להיות  צריך שלהם

שכל  נזכה שאז  הגואל, ביאת עד מבנ"י  נשמות 

שייך  מי  התורה סודות  בזה ויש לאר "י , יחזרו  בנ"י 

קברי בענין  כנ"ל הוא וכן  לחו "ל, ומי  לאר"י

בזה  ויש מאד  נסתרים ענינים בזה שיש  הצדיקים,

לדעת וא"א אלקינו וסודות ובירורים בחי ' הרבה

להבין ]. וא"א

ïéðòî úàæä äìéìá . ÷ñðéøà úìéä÷ã èçåùä

 éô ìò óà úåàåôø  øôñá éú÷ñò

åðéà íéøåòð úùà ìáà , íåìë  íðéà úåàåôøù

.àöîðá

íé÷éãöä éìåãâ  ìöà íéøåòð úùà  úìòî

[ àëהאדם הנה של שזווגו  אומר  האריז "ל רבינו 

מבחי ' ופעמים רחל מבחי ' לפעמים הוא

הוא  הנעורים אשת  של הזיווג רוב וע"פ לאה,

רחל שישנם בבחי' הכלל מן  יוצא יש (ולפעמים 

רחל ) בחי' הוא השני זיווגם שאצלם וזהואנשים  ,

מעלה  יש שלרחל היות  נעורים אשת מעלת 

הגדולה רחל לבחי' לעלות  שאז (כנ "ל )שיכולים ,

לאה מעלת  את גם בתוכה היא (עלמא כוללת 

עלמא  מעלת את בתוכה הכוללת דאתגליא 

זוכים דאתכסיא) בעבודה"י  שעוסקים והצדיקים ,

שיתגלה  עד  נשותיהם של נשמותיהן  את  להגביה

אצלו ומתאחדים הגדולה, רחל של המעלה אצלן

גדול  צער היה הצדיקים אצל ולכן המדרגות, כל

שאי ' וכמו  נעוריהם, אשת נפטרה אם מאד

אשתו במיתת שבכה זי "ע הק' מהבעש"ט

יכול  שהיה א) מימרות , ב' בזה ואמר  הראשונה,

שיש  אלא זל"ט כאליהו השמימה בסערה לעלות

תשוב' עפר ד'ואל הקרא לקיים בכתרברצונו (כ"ה

התניא  בעל  הרב בשם  שא-שב סי' השלם  טוב  שם

ושאלוהו)èזי"ע  אשתו, במיתת  והצטער שבכה ב) .

וענה  גשמי , דבר  חסרון על בוכה איך  תלמידיו 

לעלות לזכות בדעתו  סובר  שהיה על שבוכה

שנסתלקה  ועכשיו  זל"ט כאליהו  השמימה בסערה

לזה  לזכות  יוכל לא כבר  דידיה גופא פלג ממנו 

קיח  עמ' תשכ"א מהדו' בעש"ט [ובמקו "א )é (שבחי .

תשעז ) אחו"ק פר' והקישור (נשמ "ח  החיבור  נתבאר 

המימרות ב' ההפסד àéשל גודל על שבכה היינו  ,[

_________________________

איךט. רק אלי', כמו  השמימה בסערה זיין עולה בכח  האט ער אז געזאגט  האט  בעש"ט דער אז ידוע איז עס  ווי שם, ז"ל 
עכ"ל. תשוב'. עפר  ואל אתה עפר 'כי דעם גיין דורך וויל

ז"ל י. אליהו  כמו  בסערה לעלות מצפה היה שהבעש"ט מקאמינקא יוסף  מר' ששמע  דקהלתינו  מהרב  שמעתי שם, ז"ל 
ושא  אשתו פטירת על מצטער שהוא ביתו בני וסברו גדול בצער זה על  מצטער מדתו ,והיה זה שאין ידעו כי אותו  לו 

אפשר  אי גוף  פלג שאני ועכשיו  בסערה לעלות מצפה הייתי כי באדמה, לנוח  שמוכרחים מוחין אלו על  שמצטער והשיב
עכ"ל. מצטער. אני וע "ז

שהעדיף יא. משום בסערה לעלות רצונו על  שויתר נראה א' דבמימרא להדדי, כסותרות  נראות המימרות ב' שלכאו ' שם וכ'
ממנו כשנלקחה כרחו  על זה הפסיד אלא זה רצונו  על ויתר שלא נראה ב' ממימרא ואילו  תשוב ', עפר ד'ואל  הקרא לקיים
שלא  כדי השמימה בסערה לעלות  הבעש"ט  רצה שלא לומר יתכן דאיך  הא', מימרא על  קושיא בהקדם בזה וביאר אשתו .
תשוב, עפר דואל קרא על ח"ו עבר השמימה בסערה שעלה זל"ט  הנביא אליהו  וכי תשוב, עפר דואל הפסוק על  לעבור
בכ "ז  והביאור הנביא, אליהו  בו שעשה כמו  הנ"ל הקרא עם הבעש"ט עשה לא מדוע וא"כ  ח "ו , כן לומר שא"א ודאי
והיינו החכמה. מדרגת  – במציאות ביטול  הבינה, מדריגת – היש ביטול  ביטול , של  מדרגות ב' שישנם הידוע ע "פ יבואר
הנביא  כאליהו השמימה בסערה לעלות  השתוקקות אצלו  שיש שאף הנ "ל , הא' מימרא של המדריגה היא הבינה שמדריגת
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יכול  היה זה שלולא נעוריו, אשת  במיתת לו שהיה

ולפרוח  לעלות יכול שהיה עד  לגמרי גופו  את  לתקן

עיקר  שזה זל"ט, הנביא אליהו כמו  בגפו לשמים

את אף  לתקן ואין ', ל'אני  ולהגיע לבא התכלית

לשרשו ולהעלותו  הנפרד' 'אני  בבחי' שהוא הגוף 

ע"י העליון , ל'אני ' עליונה מרכבה להיותו  העליון

תיקון  ע"י  זוכים ולזה ה'אין', של גמור  ביטול

רחל  לבחי' שעולה עד – רחל – המלכות דהעלאת

_________________________

לבטל  היש' 'ביטול עצמו  לבטל  דיש נאמר וע "ז למעלה], ממטה אש כמו  שעולה הבינה לאש שייכת עצמה זו  [שהשתוקקות
לשמוע שיש והיינו  תשוב , עפר ואל  של הגזירה הק' בתורתו  שכתב הש"י לפני ורצונו  לספי'תשוקתו  שייך (ששמיעה

[היינוהבינה) וגו ', טוב מזבח שמוע הלא ע"ה המלך  לשאול הנביא שמואל שהוכיח  וכהתוכחה כמאמר ה' ודבר צווי את 
באופן  החכמה בדרך  השתמשת כאן הרי החכמה, דרגת היא שדרגתך שאף  ע "ה המלך  לשאול  הנביא שמואל  שהוכיח
הבינה, בדרך  ללכת עליך היה וע "כ  הבינה עם ולהתחבר להזדווג צריכה שהחכמה אסור וזה הבינה, דרך את  שסתרת 

כנ "ל ]. כמאמרו ה' צווי לקול ולשמוע היש, ביטול  שהוא
הפנימיות  גילוי לדרגת  זכה הנביא שאליהו  אלא תשוב, עפר דואל קרא על ח"ו עבר שלא בודאי זל "ט הנביא אליהו ואמנם
שיש  והיינו  עפר, שנקרא המלכות ספי' על  זאת  דמרמז עפר' ד 'ואל הקרא לפרש אפשר והסוד  שבפנימיות  שבקרא, והסוד 

עה"ד חטא את לתקן שאפשר רמז לעולם)בזה המיתה את  המלכות,(שהביאה ספי' שהוא העפר לסוד  וישוב שיכנס ע "י
הק' האמונה אור בתוך לגמרי עצמו ויטמין שיכנס  עפר)היינו  הנקראת המלכות  סוד דעץ (שהיא החטא פגם עי"ז שיתקן עד

הח אחר שתיכף  כדאשכחן אלקות, גילוי על  הסתרה הוא חטא [שכל  בשרשו  ונעלם הדעת  ה' מפני ואשתו  האדם נחבאו  טא
הפשוטה, האמונה אור ממנו נסתרה החטא שע"י והיינו ה', מאת  להסתר שא"א יומו  בן תינוק לכל  הפשוטה הידיעה מהם

באמונה להתחזק היינו  – העפר אל  הכניסה עפר)וע"י צריך(הנקראת  היה לא ואז מהחטא שנהיה החלל את מתקן היה

עפר  דואל קרא שקיים עד  כ"כ חזקה ולאמונה לדבקות  שנכנס  זל"ט  הנביא אליהו  עשה וכן כפשוטו], בגשמיות למות 
בסערה  עמה ועלה הק', והשכינה האמונה – העפר בתוך  ונכלל  ואיננו שנסתלק במציאות , לביטול שזכה ברוחניות, תשוב 

השמימה.
היצירה מעולם היתה שנשמתו היות  הנ "ל , הפנימי באופן הפסוק לפרש והיכולת  רשות  ניתנה הנביא (כדאי'ולאליהו 

יונה) ספר בתחי' בשעה"פ החכמהמהאריז"ל ספי' כמו  שהוא לזכר שנחשב  – ז"א בחי' כנגד  הוא היצירה ועולם (שנחשבת ,

זכר) לבחי' הבןג"כ דמיון בבחי' האופן (חכמה)לאביו (ז "א), שהוא החכמה, ספי' של באופן הפסוק לפרש יכול  היה וע"כ ,
האריז"ל  בשם במקו "א כמש"כ המלכות, ספי' עם שייכות  לו היה גופו מבחי' [וכן הנ "ל  והרוחני הפנימי פירוש של 

י"ב  של בחי' בה שיש המלכות, ספי' של הזיכוך  בבחי' גופו  שנזדכך  עד חודש י"ב אמו במעי בקר שנשתהה י"ב (בחי'

המלכות ) ספי' שלימות – שלימה מטתו בבחי' שהם שבטים וי"ב שלמה, של בסערה שבים לעלות מוכשר היה גופו ע "כ  .
הנ "ל  לביאור האריז"ל ביאור בין קשר ויש האריז"ל. עכ "ד החכמה)השמימה, ספי' מצד דאליהו 'אבא (שהעליה שכידוע ,

כנ"ל המלכות  לספי' שקשור הנביא אליהו  וע "כ  החכמה, מספי' נבנית  המלכות שפנימיות ברתא', שבגימ'יסד  בשמו (כמוכח 

המלכות ) ספי' של שם – וכנ "ל ].ב"ן ברוחניות  תשוב עפר דואל קרא ולפרש החכמה בדרך  ולעלות  להכנס  יכול היה ,
כפשוטו תשוב  עפר דואל קרא לפרש צריך הוא הבינה ספי' לעבודת  שייך  הוא הרי נשמתו  בחינת שע "פ צדיק משא"כ
אש  על דקאי בא"ש ר"ת ש'בראנו א'לקינו ב'רוך  בכוונת מהאריז "ל כדאי' התורה, וחיצוניות נגלה כנגד הבינה שספי' (וכידוע

התורה) נגלות  בחי' ישנה שכנגדה דואל הבינה קרא לקיים כדי השמימה בסערה לעלות  רצונו  את היש בביטול לבטל ועליו ,
ומאמרו . כפשוטו  תשוב עפר

בארץ  דיליה גופא פלג ונטמן אשתו  בפטירת  ואז אשתו, נסתלקה שכבר אחרי נאמרה דהבעש"ט  הא' דמימרא יובן ועפ"ז
הרם)ירד  ערכו וכדאי'(לפי הצדיק מדרגת את  שמורידים הדור עוונות  מחמת  היה [וזה הבינה, למדרגת החכמה ממדרגת

ה  וכדכתיב מהבעש"ט החכמה, מעלת אל לעלות הוא יכול  האדם של  אשתו דרך  דדוקא וכידוע מספרך], נא מחני עה"פ ק'
האדם)'בזאת  של אשתו – המלכות הקודש'(מדרגת  אל  אהרן החכמה)יבא נשוי (ספי' להיות  צריך  היה הגדול  הכהן [וע "כ  ,

בחז"ל ]. כדאי' הכפורים, ביום הקדשים בקדש עבודתו  בעת אשה
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המלכות את ומעלה שמתקן שע"י הגדולה,

שלו הגדולה,(אשתו)החיצונה דרחל תיקון  לבחי '

ג"כ יכ  שהוא גופו את  לגמרי  לתקן  אף לזכות  ול

כל  את לתקן  גם יכולים ובזה דידיה, המלכות  בבחי '

המלכות ספי ' בבחי ' הם שכולם ישראל, נשמות 

ה'יסוד') שבבחי' הצדיק  הצדיק (לעומת  וכשמתקן  ,

נשמות את בזה מתקן  דידיה, המלכות  בחי ' את 

ורביז"ל  כהבעש"ט הצדיקים גדולי  וע"כ ישראל,

אשת עם ענינם את  לגמור  מצליחים היו אם

ישראל  נשמות  כל את  לתקן  יכולים היו  נעוריהם

לזה. זכינו  ולא חיותם, בחיים

øæéîî(רפואה) íùîå ,ùèéøæòî äùòð  äéäé

 áìñøáì  òñú  íùîå àäøèñåàì  òñú

.úåàåôøá  ÷åñòúù íùì äàéáäì  éúâåæ  øåáò

.äùò ïëå

 ïìéàä óåâ ––––  úåøåãä éãéçé 'äã ïéðò

íåéä [ áë(כסליו של (יט ההילולא יום הוא

זי "ע  ממזעריטש  הגדול המגיד 

הבעש"ט  רבינו  של מקומו וממלא ממשיכו שהוא

רביז"ל מש "כ וידוע גילויים (בחיי"מ)הק', ה' שיש 

יש  ראשון שדבר  ובודאי משרע"ה, נשמת של

הדורות  שבכל הצדיקים שכל ולדעת  (בכללהאמין

ושבדורינו) ודור  וקדושים דור גדולים כולם המה

צדיק  של גילוי וכל לעולם, מאד כולם ונצרכים

רביז"ל  הזהיר  וכבר  לעולם, מאד  נצרך שבעולם

שום  של תורה דבר שום אפי ' לבזות ח"ו שאסור 

סיני הר  על אבותיו  ורגלי רגליו שעמדו יהודי

גילוי שכל וכ "ש לעולם נצרך יהודי  כל של והתורה

לעולם, מאד  וחשוב נצרך הדורות שבכל צדיק  של

גדול אילן  כמו  הדבר נמשל שמ"מ החיים)אלא (עץ

נצרכים  שכולם פירות  וריבוי  ענפים ריבוי  לו שיש

דאילנא  גופא הוא העיקר  בכ "ז אך  וחשובים,

האילן  וגוף והפירות, הענפים כל יוצאים שממנו

שיש  גילה ורביז"ל משרע"ה, של הגילוי בחי ' הוא

הגילוי את  שהמשיכו  גדולים צדיקים ה' של בחי '

כל  של הגילויים וכל לעולם, התורה פנימיות של

הבחנה  באיזו  ובעצם מהם, נמשכים הצדיקים

ישראל  מעם יהודי  כל אצל משרע"ה מלובש 

שיקום  השפלות החלק שזה רביז "ל בדברי כמובא

בו המלובש  החלק  הוא אחד  כל אצל לתחיה

ושרשית גבוהה בחי ' יש אעפ "כ משרע"ה, מנשמת

שהם  האלו  והנוראות הגבוהות  נשמות לה' מאד

התורה  פנימיות  ואת  התורה את המשיכו ממש

פנימיות ע"פ העבודה דרך  את והמשיכו לעולם,

לעולם. התורה

åéøáã  úà  ì"æéøàä úîéúñå –––– äøåúä é÷ìç 'ä

òåãéå [âëהאריז"ל אבות)מש "כ והעמק (במס'

והרש "ש הרבה המלך  (ומובא

רמז ,בספה"ק) פשט, בתורה"ק, חלקים ה' שיש 

שם  אותיות ד' כנגד  שהם דרזין , רזי  סוד, דרש,

מהרח"ו רבינו ומבאר  יו"ד, של וקוצו (בפרקי הוי"ה

תורה אבות) הלומד ב'כל מהפירושים אחד שזהו

היינו ה', לשם – לשמה הרבה', לדברים זוכה לשמה

להשלים  התורה"ק חלקי ה' השגת לשם שלומד

משרע"ה, – יו "ד  של [קוצו  כנ"ל, הוי "ה שם גילוי 

øúë,הפשט עד שכולה היורד תורה חומשי (חמשה 

עולם  עד שירדה  ביותר  הגדולה משרע"ה נבואת 

עולם  רזי כל גנוזים  ובתוכה הפשט , לבוש – העשיה

א"ס) –עד יו "ד  ,äîëç"הזוה ה'-אור  רשב"י , ע"י  ק

äðéáרבינו ע"י בכלים והלבשתם הזוה"ק ביאורי 

לבאר  התחיל האריז "ל שרבינו  היינו  האריז"ל,

– הבינה  כנגד  שהיא – הוי"ה שם  של  ה' אות  (בבחי'

אך הבנה) דהזוה"ק , החכמה לאור  כלים ולעשות  ,

מלובשים  הם האריז"ל רבינו  של  הסודות כל בכ"ז 

שלא  עד  וכדו', וספי' ובפרצופים קודש בשמות 

לעבוד  איך  כראוי דבר שום עדיין מהם מבינים

מסטראשלע  ר "א הרה"ק וכמש "כ הש"י, את  בהם

השערים זי "ע ומבוא  בפתח והאמונה היחוד  (שערי

ע"ב) ד  דף  אתבנדמ"ח הסתיר  האריז"ל שרבינו 
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הקדמונים  מכל יותר  בספריáéדבריו שהלומד ,

ושל  הגאונים של הקבלה בספרי כגון  הקדמונים

לעבוד  איך דברים קצת משם  מבינים הרי  הרמ"ק 

בעץ  האריז"ל רבינו  בדברי  אך הש "י , את בהם

נקודים  ובעקודים ובקו בצמצום הכל שמדבר  חיים

דרך  זה מכל רואים אין לכאו' הרי  וכו ', וברודים

אמר  [והאריז "ל הש"י, את  האלו בסודות לעבוד 

עוד  חי היה שאם זי"ע הק' הבעש"ט לרבינו  בעצמו 

שלו הגילוי את לבאר  גומר היה ימים שנתיים

עבודה"י הגאולהâé בדרכי  מביא והיה של "ה , (בשנת

דדניאל ) הקץ שנת  ונשארו– זכינו  שלא אלא ,

כנ"ל]. וסתומים חתומים הדברים

åðéáø éøáã  ìë úøàáî è" ùòáä  úøåú

'àåòø' ìù äåáâä  íå÷îáå é"äãåáòá  ì"æéøàä

 ãåçéä íìåò ––––

ë"òå [ãë זי "ע מסטראשלע הר "א מהרה"ק  אי'

האריז"ל (שם) רבינו של הסודות שכל

של  הגילוי  ע"י רק הש "י  את  בהם לעבוד  יכולים

תורת את  לקחת  ויש  הק', הבעש"ט רבינו 

להסודות פירוש  – דרזין הרזין  שהיא הק' הבעש"ט

הוי "ה  שם של ו' אות כנגד  [והוא האריז "ל רבינו של

רזא  – בעתיקא' דאחיד  ה'ז"א כנגד כידוע שהוא –

מתגלה  הבעש "ט רבינו  של התורה וע"י דרזין],

כולם  עוסקים האריז "ל רבינו של הסודות  שכל איך 

_________________________

ועיקר יב. אופנו , לפום אחד כל  פלאותיו  וסתרי הזאת  החכמה גילו  לברכה זכרונם שהמקובלים הגם והנה שם, וזל "ק
מסתרי  וגילה שערים, ופתח חכמה, תעלומות גילה אשר לכרכה זכרונו האר"י ובכתבי הקדוש בזוהר הוא הגילוי
הסתירו כן פי על  ואף לפניו , היו אשר מכל  הזאת  החכמה בגילוי לעשות  הפליא לברכה זכרונו והוא הקדוש, הזוהר
מהמקובלים  רבים כן על  אשר דבריהם, מבין ואין עזקאן, באלף  וחתומים ומשלים חידות  כמו  הסתרות בכמה זה
זכרונו האר"י של כוונתו  היתה לא ובודאי בעדם. יכפר השם רבה, בהגשמה כפשוטן, כמעט  הדברים תפסו  האחרונים
שביאר  זה מהו כן אם בסתימתן, כהוייתן הדברים שיהיו לברכה זכרונו  וויטל  חיים רבי הרב ותלמידו  לברכה

עלינו בהקדמתו המגנת והיא הוא, ברוך הקדוש לפני שמחה  הוא האחרונים בדורות החכמה הועיל שגילוי ומה ,
גשמי, בגוף  להמשילם הסתרות בכמה והסתירם לפניו , היו אשר מכל סתם לברכה זכרונו  הוא אשר הזה, בגילוי
שגזר  והראיה האלו , בדורות הקדושים דבריו ביאור על  הקדושה כוונתו היתה ודאי אלא שעריו, באי לכל  כידוע
את  הוי"ה שהאיר עד דורות, כמה סתום שהיה היה וכן שנים, מאה אחר עד הקדוש חיבורו את יגלו  שלא אומר
טוב  שם בעל  ישראל רבי הרב  מורינו  האלקי הקדוש נחית , שמיא מן וקדיש עיר הוא הלא וקדושו, ישראל אור
אליהו אליו נגלה אשר השמים, מן עליו  הופיע אשר קדשו ברוח  הקדושים, דבריו  לבאר התחיל  והוא לברכה, זכרונו 
כמו הגוף , עם הנפש התקשרות מבחינת  הרבה, משלים ותיקן וחיקר ואיזן הזאת , החכמה תעלומות וגילה לטוב, זכור

כ"ו)שכתוב  י"ט  לקופה,(איוב אזנים ועשה ישראל, את  להושיע החל לברכה זכרונו  והוא אלוה, אחזה ומבשרי
תמה  עבודתו  לעבוד  העובד יכול  שיהיה בכדי והבנה, תפיסה קצת  בו  שיהיה ודעת טעם במציאות השכל  אל  לקרב
שיעורא  לפום וחד  חד  כל ואחד אחד  כל בלב  יתברך  יחודו  נתפס  ולהיות האלו, הקדושים דברים ביאור פי על

ביחודו נפשו  ולקשר היודיליה, כאשר יתברך , אליו  העולמות  בהתקשרות  ויורד  מטפס  ועולה מטפס להיות  יתברך
הקדושה, תורתו  אור קיבלו  אשר עדן, נשמתם עליון קרושי הזמן גאוני הקדושים לתלמידיו הקרושים דבריו נשמעים
המאירים  הקרושים דבריו לבאר ובינה, שכל  ברוח לתלמידיהם קדשם ברוח כן גם השפיעו  לברכה זכרונם והם

עכל "ק. כספירים.

עה"תיג. לבעש"ט בהקדמה הובא כז )כן נורא (אות ופרישותו  קדושתו היה והאיך  בזה"ל, זי"ע , מקאמרנא הרה"ק מלשון
בכל  אצלו שכיח  שהיה האר"י אלוקיי מרן עם ובפרטות וכו' הצדיקים נשמת  עם מדבר היה והאיך הוולדו , מיום מאוד 
והשיב  עבודה, בדרך ולא באתגלייא כך  הסודות  דיבר מה מפני האר"י את הבעש"ט  אלוקיי מרן שאל  אחת  ופעם שעה,

ע"כ. וכו'. מתוקן, הכל  היה שנים שתי עוד חי היה שאם לו
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תלמידי ספרי  וכל ית ', ובעבודתו  ה' ביחוד

במדרגה  האריז "ל דברי את מסבירים הבעש"ט

את גילה האריז "ל שרבינו  יותר, ופנימיות  גבוהה

ותלמידי ואבי"ע, א"ק  של ההשתלשלות  סדר  כל

וביחוד  ב'רעוא' נמצא זה כל איך  ביארו הבעש"ט

של  והאור הפנימיות  את וגילו ובעבודה"י , אלקינו 

למעלה  של באופן  האריז "ל, רבינו  של האותיות 

זה בענין  עסק הגר "א רבינו וגם האותיות, (שלמכל

האריז "ל ) רבינו דברי בחי 'ביאור עד רק  מדבר  אך ,

שהוא  יותר מפרש אין  ולמעלה ומשם הרצון היכל

בפירושו שרואים כפי  בו  מדבר  ואין בלבד רעוא

השישי)להיכלות  היכל  סוף  הבעש"ט (פקודי ורבינו ,

דבריהם  כל את  וגילו  הרשות קיבלו  הק' ותלמידיו

כל  את וגילו ב'רעוא', דייקא המדרגות כל ואת הק'

היחוד  בעולם שנמצאים איך  האריז"ל רבינו דברי 

ולהתעסק  להתעמק שזוכה שמי  עד וה'רעוא',

להשגת לזכות  יכול הק' ותלמידיו הבעש "ט בתורת

הקל  דרכי  כל את לדעת לזכות  ויכול הדבקות , דרכי

דברי כל איך להבין לזכות ויכול אלקינו, יחוד  בסוד

כולם  המקובלים וכל והרש"ש  האריז "ל רבינו 

עבודה"י. סוד ועל היחוד  סוד  על עוסקים

 úîàä ÷éãöäî  ÷ø  ìá÷ì øùôà ' ä ãåçéã  úåãåñ

 åðéáøå [ äëאת המשיך הוא הק ' הבעש "ט

יחוד  גילוי  של הזאת  התורה

ע"י אלא לקבל א"א האלו שסודות  לעולם, הוי"ה

[כמ"ש  בלבד משרע"ה ניצוץ האמת צדיק

האמצעי כא האדמו "ר  דף השער  פתח  בינה (אמרי

עמוקים )ãéע"א  וביאורים פרטים הרבה בזה ויש ,[

הרש "ש  רבינו מש"כ  ע"פ הוא הענין  וסוד בקבלה,

ע"א) יא דף  בניצוץ (נה"ש תלויים היחוד  סודות  שכל

הש"י, שגילה עליון הכי העליוןהאור  שורש (שהוא 

_________________________

ישראל יד . 'שמע מצות  היתה לאהליכם' לכם 'שובו הש"י להם שאמר אחרי לבנ"י שניתנה הראשונה שהמצוה שם ותו"ד
שאחר  ואתחנן בפר' הפסוק מלשון האמצעי האדמו "ר זאת  ומדייק וגו', ובקומך בשכבך יום, בכל  לקרותה אחד ' ה' ה"א
ואדברה  עמדי עמוד  פה 'ואתה למשרע"ה ואמר הש"י המשיך לאהליכם' לכם 'שובו  לבנ "י לומר למשרע "ה הש"י שאמר
וממשיך וגו ' אתכם ללמד אלקיכם ה' ציוה אשר וגו ' המצוה 'וזאת  משרע"ה ממשיך  אח"כ  ותיכף  וגו ', המצוה כל את  לך 
לבנ "י  ללמד הש"י שציוה הראשונה המצוה היתה ישראל ' 'שמע שמצות  מהפסוקים ומשמע  וגו', ישראל  'שמע  במצות תיכף 
הוא  ה' כי וכו ' הראת אתה כדכתיב  ית' יחודו  התגלות את  במ"ת שראו  שכיון בפשטות מובן בזה [והביאור מ"ת, אחר
בפוסקים  וכדאי' היחוד , אמונת  את  ב"פ  בפה יום כל לקרוא לאהליהם לשוב  להם שאמר אחרי תיכף נצטוו הרי וגו' האלקים
ישראל  ששמע אלקיך', ה' 'אנכי של הראשונה הדיברה את במ"ת  עתה שומעים כאילו ישראל שמע  באמירת לכוין שיש

במ"ת ]. ששמענו  זו  שמיעה כנגד מכוון
במשנה  דייקא המצוה זו  ונזכרה מ"ת, אחרי תיכף  ישראל שמע פר' נכתבה לא מדוע  האדמהאמ"צ לפ "ז מקשה ואמנם
בד ' לכה"פ  או  תורה מתן בפר' להיות צריכה היתה מ"ת  אחר תיכף וניתנה היהדות  יסוד שהיא זו  מצוה שלכאו ' [אף  תורה

הגמ' כלשון אמרו' עצמו  מפי 'משה שכביכול תורה משנה  מדרגת  גבוהה שדרגתם הראשונים ע"ב,חומשים לא דף (מגילה

מעצמו) משה ד"ה בתוס ' ה'עי"ש יחוד מצות  לקיים לזכות  היחידה שהדרך לדורות ללמד שהוא אדמהאמ"צ בזה ומבאר ,[
בהם  ומכניס ישראל  נשמות של  הצאן את ומשקה שרועה מהימנא', 'רעיא שהוא למשרע"ה, התקשרות ע"י הוא כדבעי

ש'מן הד משרע"ה נשמת  שרק במקו "א וכמש"כ ה', יחוד  ענין את  בשכלם ולקבל  לקלוט שיוכלו עד והמוחין וההשגה עת 
של  רוחו הוא – אלקים ורוח וכו' ובוהו  תוהו היתה 'והארץ בחי' – התוהו  מעולם נמשכת  שנשמתו משיתיהו' המים
משרע "ה  נשמת ביכולת וע "כ  הפנוי, והחלל  הצמצום קודם שהיו האוא"ס  מימי – המים' פני על מרחפת – משיח-משרע"ה

מהזוה"ק [כידוע זולתו  שאפס  יחו "ע של הדעת  את וללמד  ואילך )להחדיר ע"ב קלג דף אחד(ח"ב ה' וגו ' ישראל ששמע 
הוא ואתה העולם נברא שלא עד  קודם שהיה כמו היחוד  דרגת דיחו"ע , דרגה הוא שינוי)– וכמו(ללא העולם משנברא

עצמו מפי שמשה תורה במשנה ישראל  שמע פר' נכתבה וע "כ  חב "ד], בדרושי בכ"ז ללמד(כביכול)שמאריכים אמרו ,
עצמו . דמשרע "ה לכוחו  להתקשר צריך  היחוד מצוות  לקיים שכדי
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העולמות) כל ואישל בעצמו, הזה שניצוץ שם '

א' ניצוץ ותחתונה, עליונה ניצוצות  לב' מתחלק 

עתיק) – בורא ' 'ניצוץ  כביכול ב'(הנקרא וניצוץ ,

אריך) – נברא' במקום ('ניצוץ  העליון  היחוד וסוד  ,

הניצוצות דב' ביחוד  תלוי עליון היותר  ושורש

וסוד  השכינה שורש סוד הוא א' ניצוץ דסוד  האלו ,

הגילויים  וב' ישראל, נשמות  שורש  הוא ב' ניצוץ

ב' בסוד הם הליקו "מ, הק ' ודרבינו הבעש "ט דרבינו

במקו "א  [וכמ"ש  העליונות , הק ' הניצוצות אלו 

בבחי ' הדבקות סוד את  גילה הבעש "ט דרבינו

עצמה, הק ' בשכינה דבקות  בו ", ד "ודבקת העליונה

הדבקות סוד גילה ורביה"ק כביכול, א' ניצוץ בחי '

בחכמים' 'הדבק  חז"ל כדרשת  בו ' ד'ודבקת  בסוד

ראש  – ישראל בני  לראש  ההתקשרות בסוד

שם  ובסוד  הנ"ל, א' בניצוץ המתקשר הב' הניצוץ

בסוד  הם הגילויים ב' אלו הרי הנ"ל ב"ה הוי"ה

הבעש"ט  דרבינו גילוי – הוי "ה דשם ו "ה – דזו "ן 

לשמה  דתורה בדרך  הדבקות סוד  – הו ' בסוד

עליונים לתורה)ויחודים ג"כ  ורביה"ק (שנחשבים  ,

התבודדות תפילה' 'ואני  ע"י הדבקות  – הה' בסוד

התקשרות – חכמים אמונת  ע"י  וכן  בפה להש"י

ואכמ"ל]. הה', בסוד  ג"כ שהיא לצדיקים

'à õåöéð ––––  ì"æéáøãå '÷ä è"ùòáäã ãåñ

'á õåöéðå

 éåìéâäå [ åëאינו זי"ע הליקו "מ רביה"ק של

דרבינו מגילוי אחר  גילוי 

אחר , במחצב גילוי אותו  הוא אלא הק' הבעש"ט

היחודים  במחצב הוא הבעש "ט רבינו של דהגילוי

הנ "ל ) א ' בניצוץ  רביה"ק (ששרשו של והגילוי ,

הנשמות במחצב הוא ב'הליקו "מ בניצוץ (ששרשו

ה'הנ "ל ) יחוד של הגילויים כל את גילה ורביה"ק ,

דרכי של באופן הק' הבעש "ט רבינו שגילה

מתקשר  שהאדם שע"י האמת , צדיק של העבודה

ומתחיל  האמת  צדיק  שנקרא משרע"ה לנשמת

האמת צדיק  של העבודה דרכי את  (כפי להשיג

בליקו"מ) שמתחיל שמובאים  עד  אותו מגביה זה

הצדיק  נשמת לשורש  ב')להתקשר שמקושר (ניצוץ

הק ' א')לשכינה נעשים (ניצוץ  ישראל נשמות  וכל ,

האמת  לצדיק  ידו על נשמות מקושרים שכל  (בסוד

אחת) כנשמה  הם להגיע ישראל יכול ממילא ,

א' ניצוץ של העליונה רבינו לדבקות (שגילה

הק') ועליונים הבעש"ט דקים ענינים זה בכל ויש  ,

הענין  יסוד  כללי באופן  אך  כראוי, לפרש  שא"א

ההתקשרות ענין  הוא רביז"ל של הענין שורש שכל

ר "ש  הרה"ק  בארוכה בזה [כמ"ש האמת, לצדיק

לכל  להגיע שא"א הידוע], במאמרו זי "ע הורביץ

שגילה  האמת  ולדבקות  העליונים היחודים סוד

הק ' הבעש"ט ל'עליות רבינו לזכות  בנ"י (שצריכים

לרבינו  צדקינו משיח שאמר  כמו כמוך', ויחודים

כידוע) להצדיק הבעש"ט  ההתקשרות סוד  ע"י אלא ,

רביה"ק . שגילה הסוד  שהוא האמת ,

íéëåæù  äáøä  íéàåø ïéàù ìò ääéîúä

'êåîë íéãåçéå úåéìò' ì

 åîëå [æë הרבה שיש ובחוש במציאות שרואים

בספרי הרבה ובקיאים שיודעים בנ"א

ושאר  קאמרנא ספרי חב"ד , ספרי  בעש "ט, תלמידי

נאות דרשות לומר שיכולים אף ולמעשה ספה"ק,

באמת לחיות כ"ז  ע"י  זכו  לא עדיין  אך בחסידות 

מצוי אינו  זה שדבר  ורגע, רגע בכל היחודים עם

ולכאו ' ממשפחה, ושנים מעיר  אחד  אצל אלא כלל,

לרבינו אמר  צדקינו משיח והלא תמוה, הדבר 

שיפוצו בזה, תלויה שהגאולה הק' הבעש"ט

ועליות יחודים לעשות ויוכלו חוצה מעיינותיו

החסידות דרך  גילה הק' שהבעש"ט ומשמע כמוהו ,

לעשות הדרך בזו  להכנס  בנ"י  כל יוכלו  ידה שעל

על  ועליות  מצוייחודים אין למעשה ומדוע יונים,

זה. דבר

õåøéúäå,האמצעי האדמו "ר  מדברי  כנ"ל הוא

אלא  לקבל א"א ה' יחוד סוד שאת 

בתורה  שכתוב וכמו  בעצמו, האמת  צדיק מנשמת

אשר  האלה הדברים וגו',éëðà והיו  היום מצוך 
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בספר  זאת  ונאמר ה', יחוד מצות  על קאי  זה ודבר

משרע"ה שאמרו תורה מדברת משנה (שכינה

גרונו) ומרומזמתוך ,'éëðà' משרע"ה נשמת  על

סוד  השגת  את לקבל אפשר עצמו ממנו שרק

השגת אחד , א' ה"א ישראל שמע היחוד,

בכל  הבורא אחדות באמיתות  והתבוננות 

הק '. הבעש"ט רבינו שגילה המדרגות

 è" ùòáä úåâùäå  úåâøãîì íééåàø åðà ïéà

 úîàä é÷éãöì  úåøù÷úää  úåëæá àìà

 äùòîìå [çë שגילה העליונות ההשגות  כל

ראויים  אנחנו  אין הבעש "ט

קדושה  של בדרגה נמצאים אנו שאין  בכלל, אליהם

וא"כ  באמת, מעובדה"י  אנו רחוקים וכן מספקת

להשגות נזכה כערכנו  שאנשים כלל שייך איך 

הדבקות ועם הק ' השמות  עם הזמן  כל ולחיות דקות

ע"י ורק  לזה, ראויים לא שאנו הבעש "ט, שגילה

שזכו אמיתיים לצדיקים להתקשר זוכה שהאדם

ולכן  האלו, הדברים לכל כניסה פתח מקבל זה, לכל

המדרגות אותם כל את  רביז"ל רבינו גילה (של 

'מחצב הבעש"ט) של בשפה אחרת, בשפה

הצדיקים, והשגות עבודות  גילוי  היינו  הנשמות '

רבינו ושל הק ' הבעש"ט של לאור  להכנס יזכו שע"י

מהימנא  רעיא נשמת השגת  עד  ורשב"י, האריז"ל

כל  של ההתקשרות  בסוד  עולים ועי"ז קדישא,

ההשגה  שהיא – הק ' השכינה אל ישראל נשמות 

בו ', 'ודבקת  – הדבקות של עליונה (שבאמת היותר 

הזדככות  בסוד  שהיא  אלא הקודמת השגה אותה  היא 

קץ) אין סודות  הרבה בזה ויש המדרגות, וזהושל ,

הפנימית. בדרך  עבודה"י עיקר

 è" ùòá –––– é"áîå ã"áî –––– ' äçôùîî  íéðù'

–––– 'øéòî ãçà'ì íéëåæ íãé ìòù , ì"æéáøå

ä"òøùî

ìëå [ èë של לסוד  להגיע היא כולה התורה

[שמדבר  בגחלת ', הקשורה 'שלהבת

חנוכה  שלהבת  בכוונת  האריז"ל רבינו מזה

במקו"א) המרמז (והארכנו 'אמת', בגימ' ש'גחלת' ,[

נכלל  שהוא משרע"ה, של לדבקות  לבא לזכות  שיש

'שנים  של הפנימי  רמז וזהו  כידוע, ד'ואמת ' בתיקון

הגילויים  ב' על מרמזים [שהם ממשפחה'

שהם  והליקו "מ, הבעש "ט רבינו  של האחרונים

הבעש"ט – המשיחין  ב' והליקו "מ (מב"ד)בבחי'

הגאולה,(מב "י) תלויה שבהם הגילויים עיקרי  שהם ,

דאלף  היום חצות  מזמן  האחרונים בדורות  שנתגלו 

ואילך ת"ח)השישי לקבל (משנת  כבר  שאפשר 

ל'אחד  נזכה ידם שעל שבת ], שכולו היום את בהם

מהימנא  רעיא משה בנשמת  דבקות  מעיר ',

עומד  'אנכי  הק ' בשכינה נדבקים ידו  שעל קדישא,

וביניכם'. ה' בין 

 øøâäì àìù –––– '÷ä è"ùòáä êøã  ùãéç ì"æéáø

 ÷éèéìàôå úåéðåöéç øçà

äæå [ ìשלו הענין  כל וזה רביז "ל ועסק  שרצה מה

הבעש"ט  רבינו  גילוי  פנימיות  את לחדש 

כמובא בהדיא כן שאמר [כמו  עח)הק ', אות (חיי"מ 

בתפילה, והתלהבות  כף המחאת  ענין  על כשדיבר

שעוסק  רביז"ל ואמר רביז"ל, בזמן כבר  שנתיישנה

לחדשה  לזכותåè וחפץ האיך בנ"י את  ללמד שבא ,[

הבלי אחר להגרר ולא הק', בשכינה לדבקות

ה'פאליטיק ' עניני וכל 'עמלק')העוה"ז (גימ '

ע"ש  הנקראים בענינים אף  בעוו "ה שנכנסה

_________________________

הראשון טו. בשבת  תקס "ג שנת  של השנה ראש שקודם בשבת  אמר מ"ד  בסימן א' בלקוטי נצבים אתם התורה שם, ז"ל
סמוך היה אז הזאת , התורה שאמר העת  שבאותו  ודע  התפלה. בשעת  כפים מחיאת מענין מדבר ושם אליו. שנתקרבתי
פתח על  אחת  פעם עמד  לפה כניסתו  שבתחלת  לי וסיפר בתפלה. כפים מחיאת מענין הרבה דבר ואז ברסלב , לפה לכניסתו 
אחד משום שומעין שאין ואמר וענה כראוי. מתפללים שאינם התפלה אודות  על העולם את  והוכיח שבביתו המדרש בית
בכונה  להתפלל  להתעורר שיחזרו לישנה העטרה להחזיר רוצה שהוא מיד הבנו  ומזה כף . המחאת שום מהמתפללין
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של  באופן חסידות בעניני  העוסקים שיש החסידות ,

מהתכלית מאד  רחוק  וזה ופאליטיק , חיצוניות 

בתפילות באמת בעבודה"י עוסק  שלא ומי והאמת,

הצדיקים, עם קשר  לו יהא איך  ה', וביחוד בדבקות

בהש "י דבקות  הוא הצדיקים של הענין  עיקר  הלא

תפילה'. 'ואני 

ìà ÷éãöä úåøù÷úä 'éçá ÷éãöä  ìù úåëìîä

 é"ðá úåîùð  ìë

 äúòå [ àì רביז"ל של נעורים האשת  שהיתה

של  נעוריו דאשת ידוע והרי חולה,

זה  והרי שלו , החיצונית המלכות  בבחי ' היא הצדיק

אנשי לשאר  הצדיק בין שיש  הקשר  על מרמז 

לבחי ' שייכים שהם ביותר, הפשוטים אפי ' העולם,

האשת לרביז"ל היה ואם הצדיק , של המלכות 

אלו שכל ולתקן  לפעול יכול היה בשלימות נעורים

לשרשים  מיד ועולים מגיעים היו אליו  המקורבים

פותחים  שהיינו  מיד אזי זוכים היינו  ואם העליונים,

נשגבים  אורות  לנו  מאירים היו מוהר"ן  הלקוטי  את 

הגילויים  לכל למעלה ממטה דרכם להעלות

רביז"ל  של נעורים שהאשת  עתה אך  העליונים,

ונפטרה חולה עצמו היתה שרביז"ל אח "כ  (וכ "ש

כדינפטר ) עבודה הרבה עוד שצריך בודאי הרי ,

לרביז"ל  ולהתקשר לצדיקים להתקשר להגיע

לנו. לגלות  רצה ז"ל שרבינו להענין ולהגיע

íéìåãâä úåøåàîä ìë  úåøù÷úä –––– é"øàã ãåñ

åéãçé

 äùòîìå [ áì שרצה למה להגיע הדרך היום

כמש "כ  הוא שנזכה, רביז "ל

החמש  בכל שמתעסקים ע"י  שזה זי"ע הראב"נ

בשם  לעיל שהבאנו  וכמו הדורות , יחידי  של גילויים

ה' ה', לשם – לשמה דתורה שז"ס  האריז"ל

הצדיקים  גדולי ע"י שנתגלו  התורה של הגילויים

לא  אם רביז "ל של לגילוי  להגיע שקשה כנ"ל,

בפרט  והיום רביז "ל, שלפני הגילויים לד ' מתקשרים

צריך  הצדיק , של האור  ונסתר האורות  שנסתמו

ד'אור  בסוד וזה מהשכינה, מיוחד  לסיוע להגיע

במהרה  יחד כולנו  ונזכה תאיר  ציון על חדש 

עיה"ק , ירושלים – 'ציון ' של [שהגילוי לאורו ',

לגמרי, בזה זה ואחודים קשורים רביז "ל של והגילוי

זי "ע  שטערינהארץ הר "א הרה"ק  ],æè כמש"כ 

_________________________

בדורות  שהיו  הקדושים ותלמידיו לברכה זכרונו טוב שם הבעל  בימי שהיו הראשונים החסידים כמו  גדול  ובכח והתלהבות
הרבה  וטרח  יגע  לברכה זכרונו  והוא וכו' להתקרר החסידים התחילו  כבר לברכה זכרונו  רבנו  ימי בתחלת כי שלפנינו.
מהחשובים  חסידים שני אצלו  היו  הנ "ל  השנה ראש שלפני השבת  קודם ההיא בעת גם לישנה. העטרה להחזיר זה כל לתקן
בשעת  כפים במחיאת להרבות שדרכו  בנעמריב מאחד  מתלוצצים היו  עמו שיחתן ובתוך  לברכה, זכרונו אצלו וסעדו  קצת 
וכל  בתפלה כפים מחיאת מהו  יודעים אתם וכי להם ואמר קשות אתם ודבר זה על לברכה זכרונו  רבנו  והקפיד  התפלה,
שאחר  בשבת כך ואחר שלו. כפים מחיאת  אצלכם נתקבל  שלא הנ"ל האיש מזה מתלוצצים שאתם עד  בזה שיש הענינים
היתה  והיא כפים, מחיאת  ענין על  נצבים אתם התורה אמר ואז שבת . על אנכי באתי השנה ראש שלפני שבת  שהוא זה

הקדו מפיו  לשמוע  שזכיתי הראשונה ע"כ.התורה וכו' חיי. לאל תהלה הגדולה בעזרתו  אותה כתבתי ותכף ש

ציוןטז. רינת לחיבורו  הרה"ק שכתב  בצוקבהקדמה כולו כמעט  ונאבד בארה"ק  ליקו"מ  הספה"ק על שכ' פירוש (שהוא

כנ"ל) בזה"ל,העיתים הקדמתו שם פותח  ירושלים, מקדושת ובפרט הק' ארצינו מקדושת בהשקפתי ראותי כפי הנה
של  כחודה והן  והסתרתם בהעלמותם הן  "ע. זי ננמ "ח "ר אדמו קדושת עם וחזק אמיץ בקשר שנתקשרה "ב ב "ו ת

אחד באופן  כזה זה באתגליותם החושךמחט מן הרבה דוחה הנ"ל מחט של כחודה שזה האור מן שמעט שמובן וכפי ,
מן  ברוחי המתנוצץ האור מן בהמעט  מחט , של  כחודה אצבעותי במעשי עטי פרי אפתח  אני אף  לזאת  הנ "ל . מהסתרתם
ננמ"ח אדמו "ר של  הקדושה והחכמה החיות קדושת זריחת עוצם גודל את ולגלות לקשר תו "ב יעה"ק ירושלים קדושת 
פז, באדני ומיוסדים משולבים המה כאחד כולם הק', התורות  שסביבות  הק' משיחותיו והן הקדושים בתורותיו  הן זי"ע,
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אר"י, של הסוד  את לנו  שיש  עכשיו תיקן  שהקב"ה

של  הסודות וא' השכינה, סוד היחוד, סוד הוא ואר "י 

משמח  מאורות 'והתקין  של הסוד  הוא היחוד  סוד

כל  התקשרות של בסוד  ברא', אשר עולמו

את כוללים היחוד וסוד  שהשכינה יחדיו, המאורות

יחד . המדרגות כל

åîìåò  çîùî úåøåàî ïé÷úäå'  ìù ìåãâä ãåñ

'àøá øùà

 òåãéå [âìמאורות 'והתקין  של זה שנוסח

הוא  ברא', אשר עולמו משמח

גדולים  צדיקים והיו  אשכנז , מגדולי  קדום נוסח

והיה  אלו, בתיבות  המונחים הסודות גודל שידעו

תיבות לומר רצו שלא עד  הענין  מגודל פחד להם

וסוכות, ויוהכ"פ  כר "ה גבוהים בזמנים אלא אלו 

האלו תיבות קדושת גודל לרוב יום, בכל ולא

זה  המאורות והתכללות  יחוד  שלימות  על (המרמזים 

.בזה)

ìáå÷îåפנחס מהצדיקים פר' שלמה תפארת  (עי'

נחלתו) תרבו לרב האלוד"ה שבתיבות 

יחידי – הצדיקים גדולי  שהם שה'מאורות ' ג"כ  נרמז 

התקשרות בכח בזה זה מאוחדים הנ"ל הדורות 

של  הגילוי  שהוא ישראל ארץ  קדושת  אל כולם

שהאדם  וכמה יחד , שניהם שהולכים הק ', השכינה

השכינה  עם בדבקות  היחוד בסוד לשמוח זוכה

ברא) אשר  עולמו שיזכה (משמח  יגרום בעצמו  עי "ז 

והצדיקים  שהשכינה כיון  האמת, הצדיק  של לאור 

זב"ז  ב')קשורים וניצוץ  א ' דניצוץ  בסוד (וכנ "ל 

וכמ"ש  השכינה, במקום נמצאים שהצדיקים

בכותל  נמצא שהצדיק  הנ"ל זי"ע הראב"נ הרה"ק 

בזוה"ק כמובא כנ "ל )המערבי משפטים  פר ' (רע "מ 

המערבי בכותל נמצאת  שהשכינה שהיות  והיינו

בשכינה. שקשור הצדיק דירת מקום כן גם זה אזי 

 øéàú ïåéö  ìò ùãç øåà'  ìù äù÷áá äðååëä

' åâå

ë"àå [ãì כל על עצום והסתר  כיסוי שיש היום

היות הצדיק , של הפנימי  ענין 

ובמקום  פאליטיק, עניני הצדיק ענין מכל שעושים

לדבקות האדם את להביא הצדיק  בענין  שישתמשו

טובים, ולמעשים ולתשובה ולתפילה לתורה"ק  בה',

עניני מיני לכל הצדיק בענין בעו "ה משתמשים

חדש  אור  כנ"ל הוא התיקון  היום ע"כ  והבל, שטות 

וללמוד  הק' לשכינה להתקשר  וכו', תאיר ציון על

לאור  לזכות  תעזור השכינה ואז לשמה תורה

הר"א  מהרה"ק קבלה ויש  באמת, הצדיק

ובקשת באמירת לכוין שיש זי"ע שטערינהארץ

מהש "י לבקש וכו ', תאיר ציון על חדש אור 

עם  יחוד של פנימי  באופן הצדיק  של האור  שיתגלה

בפנימיותה  הק' השכינה וקדושת אר "י  קדושת 

הק' השכינה עם להתקשרות האדם שיזכה שכמה

בהש"י) באמונה  כך (התקשרות אר "י  קדושת ועם

את להבין  ויזכה הצדיק, עם להתקשרות יזכה לפי"ז

הצדיק . דרכי 

 ïéðò ïéáäì äëåæ äîùì äøåúä ãåîéì é"ò

íéîëç úðåîà

éàãåå [ äì,התורה סודות  של עמוק  ענין  שזה

מה  שכל הכוונה פשוט באופן  אך

הה' כל ולומד ה', לשם – לשמה תורה שהאדם

התורה"ק של רזא בחינות סוד, דרש, רמז, (פשט,

יחידידרזין ) הצדיקים של הגילויים ה' כל ואת  ,

שהיא  ה' באות דבוק  נעשה ממילא הדורות ,

הק' האותיות לו  להאיר  ומתחיל הק ', השכינה

והחושך  העפר  ומסתלק  מוהר"ן , ליקוטי  של

הק' שהשכינה הצדיקים, פני אור  את המסתיר 

וחשוך  נחסר הצדיקים ענין וגם בעפרה נמצאת 

_________________________

הקצוות  משני הק' בחבל  ולאחוז בהם לילך  הק', ומדה מדה בכל  ואמת  הק' דרך  הקדושה, בארץ לדעת יכולים ידם שעל
עכל "ק. וכו '. הנ "ל  הקדושות  משני 
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השכינה  את  לכבד  מתחיל שהאדם ע"י  אך מאד,

כל  את לכבד ומתחיל היחוד , של הענין ואת

להכנס  מתחיל ממילא אז  הצדיקים, של האורות

והשכינה הדבקות  הנ "ל )בתוך  ה' אות  (בתוך 

לגמרי אחר ובאופן באור  לו להאיר  ומתחיל

להבין  ומתחיל לצדיקים, התקשרות  של הענין 

של  הענין  את  לגמרי אחר ובאופן  באור ולראות

גבוהים, ענינים בזה שיש ומבין  חכמים, אמונת

אל  האדם את  מביא זה שדבר  להשיג ומתחיל

התכלית. עיקר 

 úåøù÷úäá êøåöá ïéáî  úå÷áãá  ÷ñåòùë

íé÷éãöì

 éë [åì יודעים אינם בכלל העולם אנשי  רוב הנה

לצדיקים, התקשרות בענין צורך  שיש 

כבר  הרי  חייהם ימי כל ומתפללים שלומדים ואף 

בלי כשהם והתפילה התורה שכל רביז "ל ע"ז אמר

רביז"ל  אמר  [וכן  שינה, בבחי' היא הרי פנימיות 

כל  הצדיק  אל והתקרבות  התקשרות שללא

שכל  האדם], את  שמחקה קוף כמו היא העבודה

מצוות סתם אינם הש"י לנו שנתן המצוות תרי "ג

רזי של סודות בהם יש אלא ח"ו, חיצוניות מעשיות

וכשמתחיל  היחוד , ודרך  אור בתוכם וגנוז  הדבקות

מתחיל  בעצמו, הדבקות בענין  קצת  לעסוק האדם

אמיתיים  הדבקות דרכי  את  לקבל שצריך להרגיש

שצריך  לדעת ומתחיל האמיתיים, מהצדיקים

'ובו מצות לקיים ולחפש אמת, לצדיקי להתקשר 

נקודת אחר  ומבקש בחכמים, הדבק  – תדבק'

בודאי היא האמת ונקודת  שיכול, מה כפי האמת 

יחידי של התורה ארבל הדורות, יחידי של התורה

תלמידיהם  ע"י אלא מתגלית  אינה הדורות 

לעמקות להגיע ומחפש וכו', תלמידיהם ותלמידי 

ולהתקשרות האמת, צדיקי  של דבריהם ולקדושת

שאמר  למה להגיע יכול רביז"ל וע"י לדבריהם,

לעשות בנ"י שיזכו  להבעש "ט צדקינו  משיח

כמוך '. ועליות  'יחודים

äîùì  äøåú ãîåì íà úòãì ïçåáä ïáà

 ùéå [æì זי "ע המהרח"ו  דברי את בזה להסמיך 

אם  עצמו את  לבחון  יכול אחד  שכל

מאיר  רבי התנא שהלא לא, או  לשמה תורה לומד 

מ"א)הבטיח פ "ו לשמה,(אבות בתורה העוסק 'כל

כולו העולם שכל אלא עוד ולא הרבה, לדברים זוכה

המקום, את אוהב אהוב, רע, נקרא לו, הוא כדאי 

את משמח המקום, את  משמח הבריות, את  אוהב

להיות ומכשרתו  ויראה, ענוה ומלבשתו  הבריות,

החטא, מן ומרחקתו  ונאמן , ישר חסיד צדיק

ותושיה  עצה ממנו  ונהנין זכות , לידי ומקרבתו 

ומרוממת ומגדלתו וכו ', וגבורה, כל בינה על ו 

המשנה)המעשים' שמזמן (עכ "ל האדם רואה ואם ,

ויותר ליותר  וזוכה הוא מתעלה באיזו לזמן (לכה "פ

מאיר ,הבחנה) רבי  במשנת המנויים מהדברים

אם  אך הנכונה, בדרך שהולך מובהק סימן  הר"ז 

המובאים  לדברים כלל הוא שזוכה רואה אין 

תשובה  לעשות  שצריך מובהק סימן  הר"ז  במשנה,

שמתחיל  לראות  שיתחיל עד דרכיו  ולשנות

ידע  ואז במשנה, המובאים מהדברים בו להתקיים

הנכונה. בדרך  ללכת שהתחיל

äãé ìòù úåéîéðôá úåãéñçä ãåîéìì äöòä

 è" ùòáäë 'úåéìòå  íéãåçé'ì  äëæé

ïëå [çì,עצמו את  לבדוק יכול האדם בעניננו ,

להבעש"ט  אמר צדקינו  משיח שהלא

שילמדו היינו  חוצה, מעיינותיו  שיפוצו  שע"י הק'

לעשות יזכו הבעש "ט של הק ' תורתו  את בנ"י 

לבדוק  האדם צריך  וע"כ כמוך', ועליות 'יחודים

הק' הבעש "ט בספרי  שלומד ע"י אם ולראות

במקצת לכה"פ אצלו  להתנוצץ מתחיל ותלמידיו

צריך  פעם ובכל אלקות, גילוי של הזה הענין 

ליום, ומיום לזמן  מזמן יותר, קצת הענין להתנוצץ

שגילה  בדרך  באמת להכנס  שמתחיל סימן  הוי ואז 

לו שמגיע רואה אין  אם אך  בעולם, הק' הבעש"ט

הוי אזי  הנ"ל, לענין  קשר ושום התנוצצות  שום

רק  הק ' הבעש "ט תלמידי בספרי  שלומד סימן



לנפשך  חכמה דעה ע

יחד  רביז "ל ספרי  את גם שילמד  ועצתו  בחיצוניות ,

הבטיח  שרביז"ל כוחו, כפי  רביז "ל עצות  קיום עם

לליקו"מ) מוהרנ "ת בהקדמת  שילמד (כמובא מי שכל

בהתבודדות יום כל תשובה ויעשה הק ' בספריו 

להכנס  יזכה בודאי אזי  וכו', שיכול כפי  דברים ווידוי

קשיות גידי  שיבקעו  ויזכה הקדושה דרכי בתוך

מה æé ערפו במוחו אלקות גילוי  להתנוצצות ויזכה ,

כלל, לחברו  לספר  מוהרנ "ת שא"א לכך  שקורא (כמו

רבינו  של  והעליות היחודים דרכי הוא והוא  זי"ע,

הק') לוהבעש"ט יש  אם עצמו לבדוק האדם וצריך ,

הנ"ל, והדרגות הבחינות  לאלו  וקשרים התנוצצות

הבעש"ט  שגילו האמת  בדרך הולך  אם ידע ובזה

בעולם. ורביז"ל הק '

ìù  åøåàì  òéâäì øùôà  íéðåîã÷ä  íééåìéâä é"ò

ì"æéáø

 ùéå [èìבשיחתו רביז "ל בדברי  הנ"ל כל לרמז 

ש' äùòð כאן , äéäé  øæéîî

ùèéøæòî של נעוריו  אשת שעתה שמכיון  ,'

חולה היתה נפטרה)רביז"ל נתרחק (ואח "כ  ממילא ,

את לתפוס עתה וא"א ישראל, נשמות  של התיקון

רבינו של הקודם הגילוי  ללא רביז "ל של הגילוי 

הק' הגדולהבעש "ט המגיד ע"י בעיקר  (שנתגלה 

כידוע) זי"ע  "ממעזריטש , äàøèñåàì  íùîå

,"áìñøáì òñú íùîåע"י שרק שהכוונה

רביז "ל, של לאור להגיע אפשר הקדמונים הגילויים

להגיע  מסייע הק ' הבעש"ט של היחוד וסוד  שאור

להגיע  זוכים שניהם יחוד שע"י  רביה"ק, של לאור 

'והתקין  בבחי' דלעתיד  (ב'úåøåàîלאור

על המאורות) חדש  אור  – ברא' אשר  עולמו משמח

וכנ"ל. וגו' תאיר  ציון 

 äàøèñåàáå]רבינו של הגדול האור ישנו

שגם  זי "ע, המהרש"א

בשבחו מאד  הפליגו  רביז "ל וגם הק' ,çéהבעש "ט

הגדולים  המאורות של להאור שיזכו  שע"י  רמז  וזהו 

הדורות ורביז "ל )יחידי  הק ' יכולים (הבעש"ט  אז 

ונעלה  אחר באופן  הצדיקים שאר של להאור  לזכות

לגמרי].

_________________________

המעשה יז. אלא העקר הוא המדרש לא כי ותורה, תורה שבכל הפשוט  פרוש הוא הקדושה כונתו  עיקר אך  שם, ז"ל
הכל  הקדוש מפיו שיצא ודבור דבור ובכל שגלה. ותורה תורה בכל הקדושה כונתו עיקר שכל פעמים. כמה כבר כמבואר
ותחבולות. עצות להם להורות  ומקרוב  מרחוק להם לרמז ישרה. מעשה לידי להביאם ישראל  את לזכות  בשביל  רק היה
האמת  בעין להסתכל ירצה אם בעיניו  הרואה יראה כאשר שהוא. מקום מכל  יתברך  להשם להתקרב  ונפלאות . עמקות 
יתברך מהשם ושנבקש ותורה. תורה מכל  היוצאים והעצות  העבודה להבין שנשתדל  רק היה הקדושה כונתו כל  כי לאמתו.
קדש  לדברי היטב ולבו עינו שישים מי שכל בטחנו. ובה' בפשיטות . בהם הכתוב  ככל לקים ונשתדל  יתברך לפניו  ונשתטח
באמת. ה' אל ישוב  אשר עד יתברך. לעבודתו  מאד וישתוקק ויכסף  עיניו ויפתחו  לבו  יתלהב  הזה. הקדוש בספר הנאמרין

מתפוצץ. הוא ברזל  אם נמוח . הוא אבן אם ממקומו. יזיז כצור חזק ולב ומאדו . ונפשו לבבו  מפיו בכל שמענו כאשר 
ויהיה  לבבו. קשיות גידי כל אצלו נפתחין יהיו בודאי האמת. בעין הזה  בספר שיסתכל שמי שאמר "ל. ז הקדוש

גמור . תשובה בעל ע"כ.נעשה

עה"תיח. בעש"ט ד-ה)בספר אות  שופטים ועד(פר' המהרש"א עד  שהיו החיבורים שכל  הריב "ש בשם בזה"ל, איתא
וכיון הקודש ברוח היו נבג"מבכלל הריב"ש וכו'. עצמה תורה הוא הקודש ברוח  מאודשהוא "א המהרש את שיבח

צדקתו היו בגודל מזה יודעים העולם היו שאם שאמר קברו עד גבי שעל העפר  ע"כ.לוחכים  .
ה)ובחיי"מ כלל(אות שם שאין ואמר והפילוסופים, המחקרים ספרי את מאד  מגנה היה בזה"ל, כמו כתב גמור שכל

מאד ונעים  נפלא ושכל עמקות בהם  שיש הקדושים  מספרינו וכיוצא שיף "ם מהר או מהרש"א מאמר  באיזה  ,שיש
אבל  מופת , לאיזה שבאים עד ובה מנה הקשים בדרך רק מדברים הם כי כלל. השכל  זה נמצא לא הספרים באלו אבל

ע"כ. וכו'. כלל כלל שם אין להבדיל הקדושה בתורתנו שיש השכל



מוהר"ן עא חיי

 øîàå äéäù ïéðòä  íù åì  äéäéù  øåáñù ,æà

.ìàøùé õøàì òñðùë ìåáðàèñá åì

ìë ï÷úì ïåöø úò àåä  úåëìîä ïå÷éú úò

ìàøùé úåîùð

éë [ î והיה לאר"י רביז "ל שנסע שבזמן ידוע הנה

קטנות בתוך עצמו  הכניס באיסטנבול

קלט דקטנות אות  להכנס )èé(חיי"מ  אח"כ  זכה ועי"ז ,

אז  זוכים היינו אם וכן אר "י , של דגדלות  לגדלות 

החולי כמו שהוא דהצדיק  נעוריו  אשת של החולי

הצדיק  וכשעסק כגופו, אשתו  כי  בעצמו , הצדיק של

זה  הרי שלו , המלכות  בחי' שהיא אשתו  של בריפוי 

בריפוי להתעסק עצמו  את  מוריד שהצדיק  בבחי '

המלכות  הנפרד ותיקון  ה'אני' תיקון  בחי' (שהיא 

ולתקנו) לרפאותלהעלותו שיכול רצון עת  הוי ואז  ,

שנמצאים  ישראל נשמות כל את  גם ולהגביה אז

לאר "י רביז "ל כניסת שלפני וכמו רוחני , בחולי

כן  הגדלות , אל והעלהו הקטנות את ותיקן העלה

שהוא  - אשתו  ברפואת שיתקן רביז "ל סבור  היה

כל  נשמות תיקון  את  - הקטנות אל הירידה סוד

לכך . אז  זכינו  ולא בנ"י,

ìë, ÷éìôòèî ìàåîù  éáøî éúòîù äæ

 ìáà , ùèéøååàðì  åìù  äòéñðäî  øôéñù

 ïéðòî øôñì äáøä ùé ãåòå .áåøä  íäá øñç

 äîåöòå äáâùð  äàéìô  äúéäù úàæ  äòéñð

åúðåë  äúéä äî  òãåé íãà ïéà ïééãòå ,ãàî

.äæá

 úøåú úìåàâ –––– àéðúä ìòá áøä  úìåàâ  íåé

 úåãéñçä

ìëáå [ àî,עכשיו הש"י שיעזור רצון יהי  אופן 

יום  ונורא, גדול ביום אנו שנמצאנו 

האסורים, מבית  התניא בעל הזקן  אדמו "ר  גאולת

הבעש"ט  של הגילוי של ההמשך  הוא התניא ובעל

ישראל, בני כל של רבן בבחי ' הוא והרי  הק',

בנ"י שכל הבעש"ט רבינו תורת את  אז  שהציל

צדקינו, משיח ביאת עד  לאורו  וילכו  הולכים

על  קטרוג אז  היה במאסר  התניא בעל שכשהיה

כששהה  ואז  דרזין, רזא – החסידות  תורת של האור 

לומר  שיוסיף  לו ואמר הבעש"ט אליו בא במאסר 

רבי בית  בס' המעשה [כמובא ויותר , יותר חסידות 

מליובאוויטש  רמ"מ לאדמו "ר  באג"ק והובא

התקשרו)ë(א 'רסג שלא על היה הקטרוג שכל ,[

_________________________

ובסטנבול יט. ולספר. לבאר אפשר אי אשר מאד גדולות  ומניעות  גדולים יסורים לו היו  ישראל לארץ שבא קודם שם, ז"ל 
והלך העליון, כובע ובלא יחף והלך קרוע  במלבוש עצמו  והלביש לשער, אין אשר מאד מופלג קטנות לתוך עצמו השליך 
זמן. איזה שם שעשה ופחיתות  קטנות מעניני כאלה רבים ענינים בזה וכיוצא שבפחותים, הפחותים מן כאחד  והלך בחוץ
וקטנות  צחוק עניני שאר בזה וכיוצא וכו ' זה עם זה שמצחקים הנערים כדרך צחוק, בדרך אנשים שאר עם מלחמה ועשה
אז  וחזרו ישראל  בארץ תחילה שהיו  אנשים שני מסביבותינו בסטנבול שם שהיה נזדמן גם ולספר. לבאר אפשר אי אשר
ונדמה  בחכמתו  ועשה אותו הכירו  ולא עמו ופגעו ישראל , לארץ הלוכו בדרך  בסטנבול  שם לברכה זכרונו רבנו  שהיה בעת 
עצמו על  מקבל היה והוא רצופים ימים כמה בזיונות מיני בכל אותו  מבזים והיו  ושלום, חס מרמה איש הוא כאילו להם
הקטנות  הינו זאת  עליו היה לא שאילו לברכה זכרונו רבנו ואמר אותו . יבזו שהם לזה תחבולות עשה ואדרבא הבזיונות  כל
בכל  כי לו . שהיו המניעות מחמת  ישראל לארץ לבוא באפשרי היה לא הנ"ל והבזיונות הנ"ל גדול לקטנות עצמו שהשליך 
ישראל, ארץ בסביבות  אז היו צרפת ואנשי בעולם אז היו  גדולות  ומלחמות לצלן  רחמנא עפוש שם היה לשם שבא מקום
יכלו לא לברכה זכרונו נפתלי רבי והגאון לברכה זכרונו  טוב  שם שהבעל ואמר לספר. אפשר אי לו שהיו  המניעות  ורוב 
כולם  על  ועבר להם שהיו  המניעות כל  עליו  היה לברכה זכרונו והוא להם שהיו המניעות  מחמת ישראל  לארץ לבוא

ע"כ. לשם. לבוא יכול היה לא זה ובלא מאד, לו הועיל  הנ "ל  והקטנות

מסופרכ. שם, פט "ז )ז"ל  ח"א רבי פעם (בית  אצלו באו פעטרא-פאוולאווסקי במאסר הזקן אדמו "ר ישיבת בעת אשר



לנפשך  חכמה דעה עב 

תשובה, ידה על עשו ולא הבעש"ט, לתורת מספיק 

יעשו ויותר , יותר  חסידות  לומר שיוסיפו וע"י

יחד  כולנו שנזכה יעזור  והש"י תשובה, כולם לבסוף

רביה"ק  של ולאור  הק' הבעש "ט של לאור 

משמח  מאורות ד 'והתקין בסוד  זב"ז  המאוחדים

ציון  על חדש  ל'אור  עי "ז  ונזכה ברא', אשר  עולמו

גואל  בביאת  לאורו ' במהרה יחד  כולנו  ונזכה תאיר

בב"א. ברחמים צדק 

_________________________

שנתחזק  לו והשיבו ממנו, תובעים ומה לו מגיע למה אותם שאל  רבנו  דקשוט , מעלמא נ"ע הבעש"ט עם המגיד הרב  אחת
והשיב  ד "ח , מלומר אפסוק האם מכאן אצא ואם רבנו , א"ל ובגילוי, הרבה חסידות  דברי שאומר על למעלה קטרוג עליו

תפסוק, לא שהתחלת  כיון יותרלו, תאמר לכשתצא אמירת ואדרבה  בזמני הזקן רבנו הוסיף שחרורו אחרי כי הי', וכן .
באריכות  היו המאמרים היה יותרד "ח , "הדא"ח המאור" "גילוי הי' בפטרבורג המאסר קודם אשר וכידוע  וכו'. ובביאור

פטרבורג  אחר אבל הקודם" במצבו  ונשאר ממנו  דא"ח שומע שהי' אחד הי' לא מקיף , בבחי' שהי' לפי העולם את שורף
הקטרוג  וכשבטל בשכל". חסידות  להלביש הגדולה "ההשפלה היתה דהבנה" אותיות  בריבוי בכלי, והדרגה "בסדר הי'
יט ביום והוא – החדשה ההנהגה והותחלה לחפשי, יצא למטה, המאסר נתבטל  במילא החדש, הדרך על  והסכימו למעלה

ע"כ. כסלו.


