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 óåöøô  úîìòä àåä çñô  ìéìá äøåîù  äöî ãåñ

ìçøì äèîì  äéúåøåà  úëùîäå äàì

äðä והוא שמורה, מצה לאכול צריך פסח בליל

פסח  בליל לאה פרצוף  שמתעלמת  סוד 

אותם  לוקחים לאה וחלקי  רחל, עם נעשה והיחוד 

פסח  ליל של העבודה כל וזה לרחל, אותם ונותנים

על  מורה החמץ השבתת  כי שמורה, המצה בסוד

יורדים  אורותיה ואמנם לאה, פרצוף התעלמות 

באריז "ל כמבואר  לרחל ד'וניתנים דרוש (שעה"כ

.àדפסח)

 àåäù  ùåáìîáù â"ñã 'é ãåñá íåöîöä ùøåù

ìåáâá ìåáâ éìá úåììëúä ãåñá øåà  úãå÷ð

 èåùô øéù ñ" äù

äðäå סוד והוא חושך , ובורא אור  יוצר הקב"ה

הנקרא  הנעלם חושך  סוד  שהוא הצמצום

יעקב בבית ועי ' הקדמון דחושך (איזביצא)חושך 

נמשך  הבריאה תכלית וכל מאד, גבוה הוא הקדמון 

וסוד  הצמצום בסוד  שרשו  ופרעה הצמצום, מכח

הבכור , שהוא עשו  בחינת  סוד  והוא קדמון, החושך

שנעשה  הצמצום סוד של הבחינה כנגד הוא כי

יעקב. בחינת שהוא הקו  קודם בתחילה

äðäå בתוך דהנה ובגאונים צדק  בצמח איתא

אף  עצמו  חלק הצמצום בסוד חושך שהוא

בריש  כמ"ש מים בשעלו מדד מי בסוד  שבו הבינה

אור  נקודת  הצמצום בתוך  יש  מ"מ שערים, מבוא

להקו  ושורש  היולי בחי' שהוא י' אות (עי'שהוא

הקודמות) בפרשיות  חכמה אור דעה נקודת  והוא ,

סוד  וכל ב"ה, א"ס  לאור  המקושר  החושך בתוך

נה"י ובסוד מ"ן  העלאת  בסוד הוא באמת הצמצום

הנשאר  הי ' וסוד  הסובב, א"ס שהוא לחג"ת העולה

השיר  בחי' סוד והוא הקו , שורש הוא הצמצום אחר

_________________________

אבא א. של  ב' לאה כי שמורה, שאינה מצה והאחד  שמורה מצה נקראת היא האחד  בחי', ב ' יש ולכן שם: שעה"כ  וז"ל
אימא  של  הב ' לאה אבל בה, ליגע יכולים החיצונים אין כי מחמצת ואינה החיצונים, מן שמורה היא תמיד  בפנים העומדת
החיצונים, בה ויתאחזו תחמיץ שלא בה ליזהר צריך  ולכן בחוץ, להיותה מעצמה שמורה שאינה מצה נק' לז"א חוץ העומדת
הוא  השימור וענין כנודע. מות  הנק' החיצונים אחיזת על  המורות  מ"ת  לאותיות  להתהפך ח"ו תחזור ת "ם נק' שהיתה ומה

הפסח . ימי ז' כל בחוץ תשאר ולא ז"א תוך בפנים ליכנס  הארותיה שתחזור
בפנים  שלה המוחין אלו ונכנסין הפסח ימי בז' המתבטלת  לאה של זו  מבחי' נעשה מה עתה ונבאר שם: דבריו ובהמשך
למטה  עד דז"א הגרון תוך  פנימיות  דרך יורדים והם למעלה, שם לעמוד מקום להם אין בפנים בהכנסה והנה ז"א, תוך
נעשים  מה נבאר ואח"כ  ז"א, עם אב "א שם העומדת  רחל בראש ונכנסין החזה באחורי יוצאות ושם שלו , בחזה בז"א

רחל. בראש ברדתם  האלו ההארות 



לנפשך  חכמה דעה ד

הקו כי  כפול, שיר  הנקרא להקו  שורש שהוא פשוט

מ"ב, בשער  המבואר  ניצוצין ב' מסוד  כלול כבר 

פשוט. שיר בסוד  אחת  נקודה בחי ' הוא הי ' אות  אך

äðäå אור לגלות הוא החושך של התכלית  עיקר

ששרשו מתגאה ופרעה גדול, יותר 

ממנו פחד רבינו משה ובאמת  הראשון, מהחושך

כמבואר  עילאין בשרשין  משתרש  ליה דחמא

של  הפנימית  בנקודה באמת אך  זו , בפרשה בזוה"ק

פשוט, שיר בסוד הקדושה שורש  הוא שם הצמצום

היחוד , כח והוא היולי , בחי' והוא אור  נקודת והוא

כמ"ש  מ"ן העלאת בסוד הצמצום נעשה וכאשר 

יש  שם הנה לחג"ת , נה"י עליית  ע"ד שהוא התו"ח

בחינת שהוא בהגבול גבול הבלי כל שנכלל סוד

הוא  זה פשוט ושיר  הצמצום, אחר  שנשאר י ' אות

חלל  לתוך הנעלם מתפארת להתפשט להקו  גורם

הצמצום.

 âåæ ïá  äì ïéàù ùãå÷ úáù ñ" ä â"ñã 'é ãåñ

äâåæ ïá  íä ìàøùé  úñðëå

äðäå וב"ן מ"ה שעלו  המלבוש  קיפול (שהוא ענין

המלבוש) של  התחתון וס"ג חצי ע"ב על

המלבוש) של העליון חצי י '(שהוא נשאר  כך ידי על

אותיות, כ' בהם יש וס "ג ע"ב שמות  כי  פתוח, דס "ג

דהרי אותיות , י "ט רק בהם יש וב"ן מ"ה שמות  אך

קיפול  דאחר  גרם וזה אותיות, ט' רק לו  יש ב"ן  שם

וס "ג, ע"ב על והלבישו וב"ן  מ"ה שעלו המלבוש 

סוד  והוא פתוחה, וס"ג מע"ב אחת  אות נשאר הרי

קיפול  אחר  בגילו  שנשארה ס"ג דשם י ' אות

ולי זוג בן  נתת 'לכולם צעק דס"ג י ' ואות  המלבוש ,

אות שהוא קודש  שבת  סוד  והוא זוג', בן נתת  לא

כמו המלבוש , קיפול אחר  שנשארה דס"ג זו י '

שבת ה"ס  זו  י' שנקודת  האמצעי  האדמו "ר  שביאר

נקודת והוא זוג, בן נתת לא לי  הצועק  והוא קודש 

יסוד  ונקרא פשוט שיר  בסוד הצועקת היהדות

ו נתתדבינה, לא ולי  זוג בן נתת  לכולם צועקת  היא

זוג. בן 

 äðäåנקודות ג' שיש  תצוה פ ' בזוה"ק  איתא

שהם  הפנים, בצד  וב' האח' בצד האחד 

סתימאה  טמיראה נקודה שהוא הטבור נקודת

היסוד  נקודת  והב' , עדן  דגן  טמירא נקודה שהוא

שהוא  דאימא יסוד  של זו ונקודה ירושלים שהוא

העולם  פנימיות  אחת  בבחי' ונקרא עדן , דגן נקודה

וארא) פרשת חכמה בדעה  לעל  י '(עי' באמת  כי  ,

ועל  הצמצום, בנקודת  למעלה למעלה מקושר  דס "ג

הי ' פנימיות  לסוד שיכנס פרעה' אל 'בא נאמר זה

דקדושה)דהצמצום פרעה בחי' סוד (שהוא והוא ,

הבאר  שהוא משה כלת  סוד היא זו  בחי ' כי נעלם

כלת וענין הפנימית, לאה סוד  דאימא דיסוד העליון

החיצונית לאה כי  שימורים מצת סוד הוא משה

והוא  שמורה היא הפנימית ולאה בפסח בטלה

רבינו. משה של  הבחי'

äàì ñ" äù  äùî  úìëì äëæ åðéáø äùî

 àåäù  ùãå÷  úáùã âåæ ïáä àåäå úéîéðôä

 â"ñã 'éä ùøåù

éë הצדיקים וכלל תפלה, בחי ' הוא לאה סוד הנה

שהוא  החיצונית , לאה בחי ' רק  להם יש

אמת הצדיק  אך  התפלה, חיצוניות  של המדרגה

הנקרארת הפנימית אה את לו יש  בשה בחינת

דס "ג, השרשי  הי ' לסוד  מקושרת  והיא משה, כלת

עליון , דדעת  ונקודה קודש, דשבת הנקודה והוא

לראות ס "ר כי  ה' וירא כמ"ש דמשה הדעת  וזהו 

יחו"ע, של הדעת  בסוד  ס "ר בעולה הויו "ת י ' שהוא

אפילו רבינו משה כי  עדן. דגן טמירא הנקודה וה"ס 

אף  מ"מ פרצופים, ב' הם ורחל שלאה החול בימות 

מהחזה, למעלה ולאה מהחזה למטה (והיינו שרחל

התפלה  ובחי' למטה, נמצאת  רחל  הנק' התורה דבחי'

מהחזה) למעלה  הוא לאה רבינושהוא משה והנה .

וגם  מתורה גם דהיינו מהכל כלול היה בודאי 

בסוד  העליונה בלאה עסק רבינו משה אך מתפלה,

לאה  לפנימיות נכנס והוא רגלך , מעל נעלך  של

הגדולה, רחל בחי ' באמת  והוא שמורה, מצה שהוא

לאה, במקום אף עולה קודש בשבת נגדלת  דכאשר 



תשע"ז  בא פר' השל"ס

אחיזה  לו היה החול בימות רבינו משה באמת  אך

לנו שיש  ממה יותר והוא הפנימית לאה בבחי '

לשם. שעלתה הגדולה רחל בבחי' קודש בשבת

 äæåנתת לכולם שאומרת דס "ג השרשית הי ' סוד 

שבת של הבחי' דהוא נתת, לא ולי זוג בן 

דאימא  דיסוד פנימית  הנקודה שהוא קודש 

והנה  הנ"ל, השרשי דס"ג לי ' בפנימיותה המקושר 

יהיה  ישראל כנסת  לה אמר  שהקב"ה חז"ל אמרו

דמלכות מלכות שהיא הק ' השכינה הנה כי  זוגך , בן

א"ק  שבעקבי ניצוצין  י ' סוד  והוא בגלות, נמצאת 

בע"ח ע"א)המבואר י"ז ישראל (דף  כנסת וענין ,

השלם  ליחוד  זוכים כאשר באמת הוא זוגך  בן יהיה

אין  וכהיום לכתרה, שוה שכתרו שביעית  במדרגה

רק  היחוד כי קודש, בשבת אפילו כזה יחוד לנו 

שייך  האח' שבמדרגת סוד יש  אך שישית, במדרגה

זו ובבחינה התו"ח, כמ"ש שביעית  מדרגה לפעמים

זוגך . בן יהיה ישראל כנסת של הסוד שייך

 úîà  ÷éãöäî êùîð ÷"ä÷á â" äëäã ãåçéä çë

 éúù÷ úà ãåñá úù÷ä çìåùå  õåçá ãîåòä

 ïðòá éúúð

äðäã, המקדש לבית  לרגל עולים היו ישראל כלל

לפני להכנס  יכול היה לבדו הוא גדול והכהן

מקאזניץ  המגיד אך  למעלה, היחוד  ולעורר  ולפנים

הקשת זורק הוא האמיתי הצדיק רק דבאמת כתב

שנכנס  כה"ג ישמעאל ר' ואפילו היחוד , ועושה

שהיה  הדור צדיק בכח באמת זה היה ולפנים לפני

הסוד  לו יש הדור שהצדיק  והיינו בחוץ, שעמד אז

הוא  ורק  דמלכות, המלכות  של האמיתי האני  של

נתתי קשתי את בסוד  היחוד באמת  לגמור  יכול

הקשת חצי את השולח הדור  צדיק  שהוא בענן

שם. היחוד נעשה ועי "כ  בקה"ק

äæå עולה רחל קודש בשבת כי פרעה' אל 'בא סוד 

כה"ג  כניסת  ע"ד והוא דבינה מיסוד ומקבלת

משה  הוא לזה הגורם באמת  אך ולפנים, לפני

לכולם  וזהו מבחוץ, העומד  הצדיק שהוא רבינו 

והוא  זוג, הבן  היא ישראל וכנסת וכו ' זוג בן  נתת

ה  באמתסוד כי ישראל. מנשמת  הכלול אמת צדיק

הגמור  חושך שהוא בחוץ דמלכות המלכות בחינת

יכולים  ישראל שכלל עושה זה הנה פרעה, של

שהוא  רל"א, יש  בסוד דקדושה להיש להכנס 

היש  שורש ברדל"א הגנוזה הפנימית המלכות 

דבר  נעשים והאין  האני ושם דקדושה, האמיתי 

למטה  המלכות שחיצוניות הסוד  וזה ממש , אחד

מלכותך  בסוד  העליונה המלכות עם מקושרת 

הכה"ג  וגם הצדיק  גם ובאמת עולמים , כל מלכות 

בעצם  כלול אחד  וכל אחד , דבר עושים שניהם

מהצדיק  הכח מקבל גדול והכהן  כחדא, ואין מאני 

בקה"ק . היחוד  לגמור  אמת

 ãåçé ñ" ä çñô ìéìá êðáì  úãâäå  úåöî

 àåäù ïåéìò úòãî  íéìáä 'æ êéùîäì ïé÷éùðã

 éìá ñ" ä  úåàéöîä ìëù  úåàøì  ò"åçéã  úòãä

ìåáâá  ìåáâ

 äðäåידי על הוא הראשון  החושך  להכניע הכח

בסוד  שבקיאים דהיינו דס"ג, י' של הסוד

משולש  כפול שיר  להמשך יכול שממנו פשוט שיר

של  הגדה אומרים כאשר  פסח בליל והנה ומרובע,

מהפה  הקולות להוציא שיכוונו באר"י איתא פסח

בשופר  הכוונה ע"ד דבינה יסוד מרןבסוד  (כמ"ש

ע"ג ) ל"ה  דף בנה"ש לבנך  והגדת בכוונת ,הרש"ש

עליון  מדעת הנמשכים קולות  ז ' להמשיך (עי'והוא

ע"ד) ז' דף י"ז  כלל פ "ב כ "ה  שער משה ע "ח  ולכן  ,

והוא  לראות, ס "ר כי  בסוד  עליון דעת שהוא רבינו 

דבוק  והוא הצמצום, שקודם א"ס באור מונח להיות 

הפנימי יסוד  בסוד  האור נקודת שהוא דס "ג בי '

כי פשוט, שיר  בסוד בגבול גבול בלי הוא ששם

עת בכל דבוק הוא הצמצום במקום אפילו הצדיק

הנמצא  דרחל הפנימי  יסוד  שהוא דס"ג הי ' בסוד

הוא  רבינו משה דבחי' והצדיק  לאה, בפנימיות 

וממתיק  שמורה מצה שהוא זו  בבחי ' עת  בכל דבוק

של  ענין שום לו  ואין עת, בכל לאה של הדינים

בצמצום  דבוק שהוא מבעי דלא הסתר, ושל חמץ



לנפשך  חכמה דעה ו 

מצד  אפי' אלא העליונה, הוי"ה שהוא כפשוטו  שלא

הוא  מ"מ התחתונה, הוי"ה שהוא הצמצום בחי '

אחר  הנשאר הי ' נקודת  שהוא י' האות  בסוד  דבוק

והוא  עליון  מדעת הבלים ז' נמשך ואח"כ הצמצום,

בחי ' רק  הוא המציאות  שכל הבלים הבל בחי '

איך  ורואה א"ק , מנקבי היוצאים הבלים ע"ד הבלים

מאיר  רבינו  ומשה בגבול, גבול בלי של ה"ס הכל

ע"ד  החול, בימות  שלמטה רחל בחי ' עד אף מזה

פסח. בליל לרחל היורדים לאה של האורות

'éä úãå÷ð ãåñì äñéðëä àåä 'äòøô ìà àá'

äùøùá úåëìîã  úåëìîä øù÷ì  íåöîöäã

 éá÷òáù ïéöåöéð 'éä ï÷úì  íéìåëé  ë"éòå ïåéìòä

 ÷"à

 äæåשבת של זוג הבן  הם ישראל דכלל הסוד

הנה  דבינה דיסוד  זו  י ' נקודת סוד  כי  קודש ,

ישראל נשמת מסוד  מקבלת בחי'היא (שהוא 

ישראל ) נשמות מכל הכלול אמת הממשיכים הצדיק

גוונין  הג' שהוא בענן , נתתי  קשתי את  של הסוד

האמיתי האני עם מקושרים ישראל וכלל דהקשת,

באין  ונכללים ישרא"ל, אותיות  רל"א י "ש  בסוד

יש  אמת הצדיק  ולכן  כחדא, ואין  אני בסוד  הגמור 

בחי ' בסוד  א"ק שבעקבי  ניצוצין  הי ' לתקן  הכח לו 

הצדיק ע"א)יוסף  י"ז דף ע "ח  מקשר (עי' והוא ,

ה'אין' עד ה'אני' שורש שהוא דמלכות  המלכות 

את הכבדתי  'אני ' כי פרעה אל בא סוד  וזה הגמור ,

האין  לו ויש  האני  לו  יש  רבינו  משה כי לבו ,

כאחד , הבחינות שני  את  לו  יש  כי אמת , ושניהם

ניצוצין  הי' שם שיש  בחוץ דמלכות  המלכות  כי

של  האני בחי' הוא א"ק , בעקבי  יעקב שארית בסוד

נשמת של רל"א יש סוד באמת והוא הצדיק, יוסף 

מהיש  ששרשם אלו  ניצוצין  י' יתוקנו  כאשר  ישראל

לעשות איך  הסוד  יודע הוא רבינו ומשה האמיתי ,

ויכול  שמורה במצה דבוק  הוא כי דחיק , היחוד

ליל  של הכוונות כל כי פסח, דליל היחוד לעשות 

מצה  סוד היודע הצדיק רק  לעשותם יכול פסח

ואף  לרחל, ונותנם לאה של האורות  ולוקח שמורה,

נתינת ענין  מ"מ דחיק, זיווג רק  הוא פסח שליל

כל  דהנה פשוט, דבר  אינו  לרחל דלאה האורות

עדן  גן  טעם וטועמים פסח קרבן  אוכלים ישראל

עדן  דגן  טמירא נקודה ובחי' דחיק יחוד בחי' שהוא

פרשת  חכמה  בדעה כמבואר ס "ח  פ "ה סוד (שהוא 

עי"ש) נשיקין וארא ידי  על מעורר הצדיק כי ,

כלתעליונים  שהוא דבינה יסוד את ההגדה של

המלכות עם באמת  אחד דבר  שהוא משה,

בבחי ' יחוד  לעשות  יכולים ואז  שבחוץ, דמלכות

בשוה. שוה

 úåùéä ìèáì  åìà  íéîéá äáåùúä ø÷éò

ìåãâ çë  ùé æàå ' ÷ä  äðéëùä úåéîéðôì ñðëäìå

 úåîìåòä ìëá ìåòôì

àúéàåשבאמת ז "ל מקאריץ פינחס ר ' מהגה"ק 

בכל  לפעול גדול כח להם יש ישראל כלל

מזה  שרחוקים החיסרון  כל אלא העולמות , בכל עת 

הוא  דהיש  והיינו  והגיאות, הישות מחמת רק הוא

של  להפנימיות  מכוונים ואין  דמלכות , המלכות  סוד

באמת כי  עליון, דעת לזה צריך  כי הק ', השכינה

אחד  ענין  הוא למעלה והשכינה למטה השכינה

לדבקות ולהכנס  ולפנים לפני  להכנס  יודעים כאשר

יסוד  הוא דוד  כי וקיים, חי  ישראל מלך  דוד של

אותו מקשרים כאשר הוא וקיים' 'חי  ובחינת דלאה,

דרך  יש זו  בדרך הולכים וכאשר רחל, פנימיות  עם

ניצוצין  הי ' ולהעלות  העולם כל בתשובה להחזיר

ואין  אני  בסוד אחת מלכות הכל כי  א"ק, מעקבי

כלל  כי  זוגך , בן יהיה ישראל כנסת וה"ס כחדא,

והכל  להיחוד  מסייעים בחוץ שעומדים ישראל

ואין . אני  בסוד  אחד  נעשה

 åäæå ישראל ואין בתשובה שחוזרים השובבים ימי 

התשובה  ועיקר  תשובה, מתוך אלא נגאלים

ולנשיקין  הפנימי  ליסוד להכנס  פרעה' אל 'בא הוא

חושך , שום שאין  ולדעת לבנך , דוהגדת עליונים

יש  'פרעה' בחינת  שהוא גדול הכי  בחושך  ואפי '

שיר  בסוד אור  נקודת  שהוא דס "ג י' אות  סוד  שם



תשע"ז  בא פר' ז של"ס

כפול  שיר  להמשיך אפשר ממנו וממילא פשוט,

שיזכו ישראל נשמת על ירחם וה' ומרובע, משולש

בביאת ציון  ה' בשוב יראו בעין  לעין ומיד  תיכף 

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל



לנפשך  חכמה דעה ח

חדתין  נשמתין
תשע"ח  שמות פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú  úåîù 'øô  ìò åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

–––– íåâøú ãçàå àø÷î  íéðù ––––  ú" åîù äìàå

 ú"åîù ãâðë ' ÷ä è"ùòáä  åðéáø ïéðòù  äìá÷ä

äìàå [ à äîéøöî  íéàáä ìàøùé  éðá úåîù

.'åâå הלבוש דברי סי'ידועים (ריש

חז "לרפה) חייבו ע"א)וזל"ק , ח  דף  כל (ברכות על

עם  שבוע בכל הפרשה שישלים מישראל אדם

בקי שיהא כדי  תרגום, ואחד מקרא שנים הציבור

ישראל בני  שמו"ת  ואל"ה וסימנך (שמות בתורה,

א) מ'קרא א , ש 'נים ה'פרשה, ל'קרות  א'דם ו'חייב ,

וכל  ישראל', 'בני כל חייבים וזה ת'רגום, ו 'אחד 

והזכיר  עכ "ל. ושנותיו. ימיו לו  מאריכין כן  העושה

זי "ע  הראב"נ מהרה"ק  המובאת הקבלה את 

של  הסוד  עם קשור  הק' הבעש "ט רבינו של שהענין

קשור  רביז "ל של והענין  תרגום, ואחד מקרא שנים

שיש  ובודאי  בשב"ק, התורה קריאת  של הסוד עם

א' ביארנו [ובמקו"א רבים, סודות  זה בענין 

הנוגה  קלי ' את  מעלה הבעש "ט דרבינו  מהסודות 

לגילוי ומכינה הבריאה כל את ומתקן לאלקות ,

לשב"ק ]. כהכנה דשמו"ת  ענין שזהו משיח

íéðåéìòä  úåîìåòá åúøåú äìéâ ' ÷ä è"ùòáä

 ú"åîùá  íéæîøðä ––––  íéòåùòùä  úåîìåò ––––

øàéáå [ á גילה שהאריז"ל בארוכה מש"כ  ע"פ

מהרח "ו) עולם (בכתבי את בעיקר 

ואבי"ע)האצי' שביאר (א"ק כמו  - הק ' והבעש "ט

זי "ע מוהרש "ב אדמו "ר  מהות כ "ק על  (במאמרו

החסידות) הק'תורת תורתו  כל את  גילה -

האצי ' עולם שמעל הגמור  היחוד  (והם בעולמות 

סרוג ) מהר "י שבכתבי ג'העולמות  המה שבכללות ,

סתימאה קדמון  אדם העליונים ,(אק"ס)העולמות

עולמות שהם המלבוש , ועולם קדמון, אויר

הוא  דהמקרא בשמו"ת , נרמז וזה השעשועים,

התנועה  סוד  הוא והתרגום הפשוט היחוד  בסוד

התחדשות בבחי' השעשועים שז "ס היחוד, שבתוך 

התמידי. תענוג בתוך התענוג

 úåîìåò úåììëúä 'éçáá ––––  ì"æéáø éåìéâ

'à õåöéðå 'á  õåöéð  íäìù íéøúëá íéòåùòùä

 ì"æéáøå [â ואריך עתיק  בחי ' גילוי בענין  עסק 

ב') וניצוץ  א ' השעשועים (ניצוץ  של

כביכול בתורה העצמיים המוזכרים עוה "ב  (שעשועי

התכלית) שהם  השעשועים יד ענין  שהוא

ב' בניצוץ הנ"ל העליונים העולמות  דהתכללות 

ישראל ) נשמות  כל שורש – נברא ניצוץ (ניצוץ  עם

העליון )א' במקום הק ' השכינה  המוזכר (שורש ,

ע"א ברש "ש יא  דף  כל )á(נה "ש משתעשעים שעי"ז ,

וענין  אוא"ס, – הק ' השכינה אור עם בנ"י  נשמות 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

מכחב. נברא אחד  ניצוץ בכח  נתלבש הניצוץ וזה אלהות , בחי' שהוא א' ניצוץ ונתפשט  נמשך  סוף האין מן כי וזל"ק,
אפשר  שאי גדול ודקות  בהעלם הי"ס  כל שורשי בה יש יחידה וזו  יחידה, נק' והיא מאד  מאד דקה נשמה והוא הארתו  עוצם
אלהים  ויעל  אתם. אלהים אמרתי אני אלהיכם לה' אתם בנים נאמר הנז' הניצוץ ועל ממנו  דקות יותר לנאצלים להיות 



תשע"ח  שמות פר' דא"ח ט ליקוטי

ואריך  עתיק  – א' ניצוץ עם ב' דניצוץ יחוד

התורה  בקריאת מתגלה השעשועים דעולמות

הוי "ה  בבחי ' הפשוט אור בבחי ' שהוא בשב"ק ,

בפוסקים וכמבואר סק"ה העצמי , קמו סי' (המג "א

לר "א  המור  צרור בשם רנ סי' משה מהמטה הביא

ועו"ס) פקודי, פר' בשב"ק סבע  התורה קריאת שכל

בנ"י זכו שאז תורה, דמתן דגילוי ניצוץ בבחי' היא

דלעת"לבשעש  מעין פל"ו)ועים בתניא ,(כמובא

בנשמת בנ"י  נשמות  כל תורה במתן ונתכללו

הנ "ל )הצדיק  ב ' בניצוץ ששרשו ועי"ז (משרע"ה ,

הק ' בשכינה כולם א')נתכללו  פרחה (ניצוץ  שעי "ז  ,

בחז "ל כדאי' ה"א)נשמתם פ "ד מגילה  וכן (ירושלמי

בפוסקים שם)אי' ובמ "ב  ס "ד  קמא סי' שו"ע  (עי'

שהוא  הסרסור במקום עומד  קורא שהבעל

פסוקי בקריאת  מגלה שהוא היינו משרע"ה,

דנשמת האור  את  - משה תורת – התורה

מתוך  מדברת  היתה ששכינה סיני  בהר  משרע"ה

נשמתם  מתאחדת הקריאה השומעים וכל גרונו ,

משרע"ה  בנבואת  כולם שנאמרו  התורה"ק  בפסוקי 

ממשרע"ה  אחת  נבואה היא כולה התורה  (שכל

הרמב"ם) כלשון ישראל' כל 'לעיני עד ,מ 'בראשית '

דשב"ק  בזמן משרע"ה בנשמת  דבקותם (זמןוע"י 

משרע"ה) ע"י דשעשועימ "ת  האור  למעין  ג"כ  זוכים

הנ"ל. תורה מתן 

(ì"æéáø úøåú) ú"äàéø÷ù ïçëùà ãáòéãá

 ú"åîùã 'à àø÷îî úøèåô

 ÷éúîäå [ãאלו על זכות  ולימד  הנ"ל ע"פ

דבקותם  שמרוב רביז "ל מחסידי

רבינו בתורת  כדבעי  עסקו לא רביז"ל בתורת

שהדבר  במקו "א [שכ' הק ' ותלמידיו  הבעש"ט

של  שענין שהבאנו  וכמו והשלמה תיקון צריך

ונוק' ז"א כמו  הוא ורביז "ל דשם הבעש"ט (ו"ה 

העליון הוי"ה) בשורש וכן זמ"ז, להפרידם שאין 

ובכ "ז  להפרידם, שאין  ב' וניצוץ א' ניצוץ בבחי '

המג"א  מש"כ  ע"פ כדלהלן], בזה זכות ללמד יש 

סק"ח) רפה  יעקב(סי' בית  בשו"ת  כתב וכן (סי',

יוצא קלז ) שמו "ת השלים שלא מי שבדיעבד  ,

חובתו  מקרא)ידי  מהשנים אחת  פעם (של 

זו, כדעה קיי"ל דלא ואף  ששמע, בקריאה"ת

על  טוב להמליץ זו  דעה ע"י יש  בעניננו  מ"מ

הק' הבעש "ט רבינו  בתורת  עסק שלא מי 

תרגום) ואחד  מקרא לשנים  כנ "ל  שיצא (שנמשל  ,

רביז"ל תורת לימוד  ע"י  בדיעבד  (שבבחי'יד"ח

דשב"ק) מדרבנן קריאה"ת חיוב דיש  בודאי  אך ,

והסדר  בקריאה"ת , להסתפק  ואין  שמו "ת לקרוא

הוא  מהאריה"ק כמבואר הוא בזה הראוי 

בעש"ק  שמו "ת בפוסקים להשלים מקורות (ויש

שחרית  תפילת  לפני שמו"ת  לכתחילה לגמור

והארכנו  קריאה"ת, לפני כהכנה  והיינו דשב "ק ,

בזה) ברכות עמ"ס יעקב דתורתבשארית  והיינו  ,

הראויה  הכנה היא הק' ותלמידיו הבעש "ט רבינו 

המכין  שמו"ת  כמו  רביה"ק  תורת ללימוד

בענדער  רלוי "צ מהגה"צ [והבאנו לקריאה"ת,

וגדולי עובדי  רוב אצל באומאן  המנהג זצ"ל

ותלמידיו הק ' הבעש "ט תורת ללמוד היה אנ"ש

כמנהג  הלילה, חצות עד שב"ק בליל הק'

קודם  שב"ק בליל לישן  לילך שאין  הק ' הבעש"ט

רבינו דתורת  להנ"ל מתאים גם וזה חצות,

לפני ההכנה שהיא לשמו "ת דומה הבעש"ט

וע"כ  שב"ק, שביום העצמיים השעשועים עולם

ההכנה  שהיא שב"ק  בליל ללמדה ביותר מתאים

שב"ק ]. ליום

_________________________

אצלינו כמבואר לדרגא מדרגא לה לאשלפא דבעי דכולא, נשמתא דחיי, נשמתא והיא המרכבה הם הם האבות אברהם. מעל
שהוא  המוחלט האפס  זולתי עוד, אין מהתוהו  למעלה אשר ובוהו תהו  הנק' הם האלו  בחינות  וב ' ע "ש. בהקדמה במ"א
היו "ד קוץ והם שבכתר ואריך עתיק בחי' הנק' והם הכולל כתר בחי' נק' אלו  נצוצות וב ' המחשבה תפיסת  בו שאין הא"ס 

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



לנפשך  חכמה דעה י 

íéòåùòùì äøåù÷ä úåããåáúää úöò ïéðò

ì" úòìã

øùé÷å [ ä השעשועים לעולם רביז "ל ענין את 

שכל  דמלבד  כנ"ל, העצמיים

אורות של הגבוה ממקום נמשכה הק ' תורתו 

בחיי"מ)דלעת"ל כמובא ע"ע שהעיד  גם (כמו הרי ,

לדבר ע  בנ"י, את רביז"ל שלימד העיקרית צתו

אל  איש 'כדבר בבחי' גדולה בקירבה הש"י לפני

אות רעהו ' בחיי"מ  בזה , קדשו שיחת (כלשון

לעת"ל,)â תלט  של והקירבה הדרגה בחי ' והוא ,

עם  יטייל שהקב"ה בחוקתי בפר ' ברש "י וכמש"כ 

ית', ממנו יזדעזעו לא שכביכול עד  עדן , בגן בנ"י 

מהטיול  לבנ"י שיהיה השעשועים גודל מרוב

דרגת וזהו  בג"ע, הש "י  עם כביכול שיטיילו 

עד  להש"י גדולה בקירבה האמיתית  ההתבודדות

הרגשת מרוב גדולים שעשועים שמרגיש 

איש  כדבר ית' אליו שמדבר  והידידות, הקריבה

אצל  מש "כ בבחי ' שהוא כביכול, רעהו אל

כמש "כ  והיינו בו', אדבר פה אל 'פה משרע"ה

סו)רביז "ל אות הנפש שבשעת(השתפכות 

של  בפיו הק' השכינה מדברת  ההתבודדות

כראוי דדרגתãהמתבודד  ניצוץ בבחי ' וזה ,

הביטול  בבחי ' בו', אדבר פה אל 'פה משרע"ה

דלעת"ל. ואין ' ד'אני

 éðùä ïéðòá åúìéçúá ÷ñåò î" åôéñ  ÷" äôñ

äùøùì êìîä úá  úà äìòîå àöåîù êìîì

 øôñä  ìëã úåéîéðôä  åäæå –––– ïåéìòä

øáéãå [åהשב"ק יום של עולם מהזמן  בו (שמאיר

הנ "ל ) העצמיים בוהשעשועים  שנהגו

מספה"ק  התפילה אחר לקרוא רביז "ל חסידי  אצל

קדוש  ספר שבכל בחי' שיש ואמר מעשיות , סיפורי

ע"פ  ובפרט הספר , בתחילת הספר כל נקודת  נכלל

כנגד  הם שבסיפו"מ המעשיות שי"ג במקו "א מש"כ 

הוא  הראשון  המעשה וא"כ הרחמים, מדות י "ג

א-ל מדת דף כנגד  נשא  פר' באיד "ר הזוה"ק (לשיטת 

הרחמים) מדות מהי"ג  הראשון  הוא  שא -ל ע "א  קלב

בפע"ח ע"א)ואי ' ס  דף  פ "ח הסליחות  שמדה (שער

מדות י"ג כל את כוללת  א-ל מדת הראשונה

מספר הרחמ  דהסיפו"מ א' שבמעשה והיינו ים,

הבת אחר חיפש למלך  שהשני איך בארוכה רביז"ל

וזהו המלך, על והחזירה והוציאה, שמצאה עד  מלך

שרביז"ל סיפו "מ ספה"ק כל של (שהוא הפנימיות 

למלך) ישראל השני נשמות את  ומעלה מתקן 

הק '. המעשיות  ע"י שנפלו 

 úåöåöéðä 'á ãåçéàá ì"ðä  íéòåùòù –––– úá-ù

äæå [æש 'ני אנפין, בתרי שב"ת  בתיבת מרומז

שהצדיק  איך  מרמז  וזה המלך , בת ' למלך

_________________________

לברכה,ג . זכרונה שרה מרת  הצדקת  בתו  בן ישראל  כמר החכם נכדו אצלו  היה באומן האחרון השנה בראש שם, ז"ל
סמוך היה כי לברכה, זכרונו רבנו, של החולאת  מאד חזק היה ואז שנים ארבע  או שלש בן קטן נער עדין היה ונכדו
להשם  עלי התפלל ישראל, הנ"ל: לנכדו לברכה, זכרונו  רבנו, ואמר סוכות המועד  בחל  כך אחר תכף  שנסתלק להסתלקותו
הוא  שכבר הראיתם לברכה זכרונם רבותינו, ענה עליך. ואתפלל  שלך  הזייגעריל  לי תן השיב: לבריאותי. שאשוב יתברך
גאט גאט  הלשון: בזו ואמר לו. והלך הזייגעריל  הנער ולקח לו ונתן שיתפלל. בשביל  חפץ לו  שאתן מצוה כי יוד. גוטער
מהשם  לבקש צריכין כך  ואמר, לברכה, זכרונו רבנו, ענה שם. העומדים לשחוק והתחילו  גיזונד. זיין זיידע דער לאז

כלומר אחר. בענין יתברך להשם מתפללין איך וכי לפני יתברך. כתינוק גמור בפשטות יתברך להשם התפלה  עקר שכך
רעהו  אל איש ידבר כאשר ע"כ.אביו .

שפגם,ד . הפגמים גודל  על ומתחרט ומתודה יתברך השם לפני וצערו שיחתו  ומפרש מתבודד  כשאדם שם, גםז"ל אז 
וצערו  שיחתו לפניו מפרשת כנגדו שיבקש השכינה  אותו  מנחמת  והיא כביכול , אצלה, פגם בנשמתו ופגם פגם כל  כי .

ע"כ. הפגמים. כל  לתקן תחבולות 



תשע"ח  שמות פר' דא"ח יא ליקוטי

בבוקר  בשב"ק אורו  מאיר שכנ"ל משרע"ה [נשמת

חלקו', במתנת  משה 'ישמח אז  שמתפללים וכמו 

קריאה"ת קוראים וכן לבנ"י , הכתרים את  שמחזיר 

אחת נבואה היא התורה שכל בבוקר  בשב"ק 

למלך הש'ני שהוא כנ"ל], ממשרע"ה (ניצוץ ארוכה

הנ "ל ) ב'ת 'ב' ישראל נשמות  את ומוציא מעלה

אליהם  שנפלו טובים הלא מהמקומות המלך

מהאריז "ל שב"ק [וכדאי' ליל בכוונת  (בסידורו

השבת) ליום שיר  נשמתבמזמור שבעש"ק 

טורחים  עמה צדיקים נשמות  וכמה משרע"ה

לעלות בכוחם שאין הנשמות  כל את להעלות

דשב"ק  אור ].äלקבל

ïëå'ב ניצוץ דיחוד ענין  על שב"ת  תיבת  מרמז

כל עם ישראל נשמות  כל  שורש (משרע "ה 

שהעלה) בנ "י ניצוץ נשמות  עם ומתאחד  שחוזר 

העליון )א' בשרשה  המלך בת – הק ' וכנ"ל (שכינה  ,

הרש "ש  בלשון  השעשועים דעולם ענין שהוא

האמצעי (הנ "ל ) דאדמו "ר  ובלשון  פר ', (במאמרים

ועוד) רפג  עמ ' דנשמותנשא  השעשועים היינו 

סוף . אין  אור  בעצמות  ישראל

 ò"éæ àéðúä  ìòá åðéáø  ÷"äøä ö"àéî ç"àã

 àøåãäîá àéðúá àéðúá ãåîìì úåôéãò

äøåúä  úåéùøô ãâðë àéðú é÷øô ï"â –––– äìéâøä

øáéã [ à בעל רבינו של היא"צ על מורנו 

לפניו שיביאו וביקש זי "ע, התניא

התניא  ספר התלמידים אחד  והביא התניא, ספר

ללמוד  והעדיף וציונים, הוספות  עם המבואר 

את בזה וסיפר  רגילה, במהדורה התניא בספר

זי "ע צדק  הצמח מכ"ק  בקיצורים המעשה (המובא 

קכה) עמ ' אמרים לקוטי לספר לנקד והערות  שרצה

זאת יעשה שלא משמים לו  והורו התניא ספר  את 

פסול  שניקדו שס"ת וכידועå היות  אדמו"ר, (אג"ק 

ועוד) סה סי' ח"ד אמר הריי"צ  התניא שבעל

שיש  שבכתב תורה כנגד הק' ספרו  את  שכתב

פרקים  ג"ן  ספרו  את כתב וה"נ פרשיות, ג"ן בה

פר ' כנגד היא  שההקדמה  שם הריי"צ  (וכתב

'תניא בראשית) נפלא ספר  יצא שעתה ואמר ,

החסידות פנימיות  ע"פ שמבאר באורייתא',

השבוע  לפרשת בתניא פרק  כל בין שיש הקשרים

האדמו "רים  כ "ק שיחות ביאורי ע"פ שכנגדה

זי"ע. מליובאוויטש 

äìåâñ  åîë àéðúä ãåîéìá úåáøäì ùé  äìéçúá

 úåéîéðô  úåàøì ìéçúäì  íéðéòä  íéçúôðù ãò

'÷ä  åéøáã

øîàå [á התניא בלימוד להרבות יש  שבתחילה

סגולה רבות כמו  סגולות שנלקטו (כמו

וכחו  קדישא 'התניא  בספר  התניא בלימוד שישנם 

_________________________

שבעבורם ה. מפני לו  ונתנו העגל בחטא מהם שניטלו  הכתרים לישראל  שבת  ערב בכל מחזיר משה כי ויכוין שם, זל "ק
ועתה אור, חלקי אלף  ממנו  מחזירלוקח  שבת ערב העולמות בכל כל עם ומעלה  יורד  צדיקים כמה  עם  והוא לו אותם ים

להעלותם אדם לשום  יכולת ואין  הקליפות בעמקי הם אשר מתים של בין  חיים של בין  השבת הנשמות ביום לכן ,
ע"כ. וכו'. אצילות שהוא למשה  הכסא שהיא הבריאה להביא למשה, ר"ת השבת' ליום שיר 'מזמור ולזמר לשורר  ראוי

החלטתי ו. וכאשר לפסוקים ולחלקו התניא מפר את  לנקד  חפצתי בחרותי בימי צדק, הצמח אדמו "ר כ "ק סיפר שם , ז"ל
כדינה  שכתבוה תורה בספר שאלה לפני באה והנה תורה ספר כתיבת הלכות  לומד שהנני הלילה באותו  חלמתי כן לעשות
הי' יום באותו  הרמז. את הבנתי וכשהקיצותי הכשרתי' הפלפול אריכות  ולאחר דינה, מה לפסוקים וחלקוה שנקדוה אלא
ספר  אאזמו "ר כ"ק לי אמר לצאת  המפתן על  וכשדרכתי ענין איזה לרגלי הזקן אדמו"ר אאזמו "ר כ"ק אצל  להיות  עלי

ע"כ. שונים. לצירופים שעולים הקב"ה של  שמותיו כולה התורה כל כי פסולה, לפסוקים וחלקוה שנקדוה תורה



לנפשך  חכמה דעה יב 

בפי"א  הנפלאים דבריו עיי"ש ובתחילה )æ האלקי' ,

של  היסוד ספר  כמו התניא נקבע מדוע מובן  אין 

כל  להתבאר צריך שבה חב"ד , חסידות  תורת

נראה  אינו  וזה הבעש"ט, תורת יסודות  עמקות 

כמו בתחילה שנראה התניא, בלימוד בתחילה

א  אך עמוק ומוסר דרוש  בגלויספר בו  מודגש ין 

דתורת כ"כ  תושב "כ  כנגד שהוא  א ' (בחלק 

שנתבארוהחסידות) והאמונה היחוד  יסודות  את  ,

החסידות  שהוא בתורת והאמונה היחוד בשער  (ורק 

וביותר להדיא  יותר זאת שם  מובא  דהתניא ח"ב

כמואריכות) קודם ולשננו התניא ללמוד יש  וע"כ  ,

והשינון  הלימוד ריבוי שאחר  עד סגולה, ספר

איך  הענין , אמיתות את לראות  העינים נפתחים

מרבינו והיחוד  האמונה יסודות  כל שבאמת

החסידות בתורת באורך שנתבארו הבעש"ט

הר "א  והרה "ק  האמצעי אדמו"ר כ "ק  ע "י (ובפרט 

זי"ע) מהרש"ב  אדמו"ר  וכ"ק מסטראשלע  הלוי

דהתניא, ח"א פרקי בג"ן  ובקיצור בתמצית נכתבו 

של  ספרים כו "כ  יצאו  שכבר האחרון  בדור  ובפרט

למקומות שמציינים התניא בדברי  וציונים הערות 

בתורת בארוכה אלו ענינים נתבארו שבהם

החסידות.

íìåòä  úàéøá úéìëú ÷øô –––– àéðúá  åì ÷øô

íéìâøîä àèç ïå÷éú ãâðë

äæáå [â באורייתא תניא בספר  עתה ניתוסף

להתעמק  איך  חדש  ודרך גילוי הנ"ל

שלו השייכות  את פרק בכל ולמצוא התניא, בספר

קטנה  אחת  נקודה והזכיר שכנגדו, השבוע לפר '

תכלית את התניא מבאר שבו  דהפרק  הנ"ל, מספר

הקב"ה  שנתאוה משום שהוא העולם בריאת 

בתורת [וכידוע בתחתונים דירה ית ' לו  להיות 

עמוקים  ביאורים זה בענין נתבאר החסידות 

ובספה"ק  האריז "ל בדברי  אשכחן  שבאמת  ורחבים

שרצון  המובא וכגון  העולם, לבריאת טעמים כו"כ

מרכבה  ויהיו  ליה דישתמודעון וכדי להטיב, הטוב

דברי ואלו ואלו אמת שכולם ונתבאר  וכו ', אליו

דרגה  כנגד  היא ותכלית  מטרה וכל חיים, אלקים

הוא  זה פרק הרי ואכמ"ל], אלקות , בגילוי אחרת

חטא  – שלח פר ' כנגד  שהוא לו  בפרק  כידוע

החסידות בתורת  רבות  ומובא המרגלים,

להשאר  שרצו  משום היה המרגלים חטא שפנימיות

והענן , האש ועמוד הכבוד ענני  תחת  במדבר 

השרת, מלאכי מאכל השמים, מן  לחם מן  ולאכול

איש  שם שישבו הגשמית לאר"י להכנס  חפצו  ולא

_________________________

אייזיק ז. יצחק ר' הרה"ח הרפואות', 'ספר בשם התניא הספר את  קראו  החסידים זקני שם, מדבריו  כמה לדוגמא ונעתיק
"ספר  התניא הספר את  קורא הי' מפאריטש הלל ר' והרה"ח המורה", "ספר בשם התניא ספר את קורא הי' מהאמיל 

דוכמן)הסגולות ". אברהם חיים ר' הרה"ח ומפי ,204 ע ' ח "ג וסיפוירם .(שמועות 
אמרים" "לקוטי הייליקן פון ווארט  איין בזה"ל, לי אמר תרס"א בשנת  בגור אמת  השפת  אצל  "לקוטי (תניא)בהיותי און

כו' הארץ די אויף  פלאקערט  עס בליצט , און שיינט  זורח תורה", תורה, ולקוטי תניא, אמרים לקוטי מהספה"ק אחת  (מלה

הלב) את ומלהיב ללמודומבהיק הפועל  אל  באים מהלימוד מצוה, גוררת ומצוה הצמאה, נפשו  את  יחי' כזה ובאופן ,
מתונה בתפלה הדעת )ולהתפלל  בטירוף  מצוה.(שלא ובהידור מצוה בזהירות ממש בפועל ולקיים מוהריי"צ , אדמו"ר (כ"ק 

שלד) ע' ח"א אג"ק  .זי"ע,
דעקבות  הרוחניות המגפות לכל  קטורת  הוא התניא ספר אמר, המגיד, הרב  תלמידי מגדולי הכהן לייב  יהודה ר' הרה"צ

ו'רוח )משיחא. נ'שמה ק'טורת ת 'ניא ר"ת , שהוא תקנ"ו בשנת  נכתבה שההסכמה במה מרומז שזה חסידים, (קיוצרים .(ואמרו

קכה) ע' אמרים לקוטי לס ' .והערות 
בגשמיות . פעולה גם אלא ברוחניות , רק לא פועלת  בתניא עמ'שורה תש "ג השיחות  ספר זי"ע , מוהריי"צ אדמו"ר (כ"ק

(63.



תשע"ח  שמות פר' דא"ח יג ליקוטי

ידעו שלא והיינו  וכו ', תאנתו  ותחת  גפנו  תחת

הקב"ה  שנתאוה היא הבריאה כוונת שתכלית 

דירה לו וכן íéðåúçúá להיות ואכמ"ל. דווקא

הוא  המרגלים שחטא בליקו "מ מרביז"ל מובא

החטאים, כל שורש  הכללי חטא הוא באר "י  שמאסו 

תכלית העולם, לתיקון מביא זה חטא ותיקון 

העולם]. בריאת 

 æ"éò ï÷úì éãë ø"äì àèçì ë"òá  ìôð  ä"òøùî

 é"ðá  ìù ø" äì àèç

ïòéå [ã àìå  éì  åðéîàé àì ïäå  øîàéå äùî

 äàøð àì  åøîàé  éë  éì÷á  åòîùé

øîàéå êãéá  äæ  äî 'ä  åéìà øîàéå .'ä êéìà

 äöøà  åäëìùéå  äöøà åäëéìùä  øîàéå . äèî

.åéðôî äùî  ñðéå ùçðì  éäéå כתב הק ' וברש"י

לדרוש  א' תיבה נכתב לכך  - בידך מזה בזה"ל,

בכשרים. שחשדת ללקות  חייב אתה שבידך  מזה

שזו אתה מודה לחבירו  שאומר כאדם ופשוטו 

עושה  הריני  לו אמר  הן לו  אומר  היא אבן  שלפניך 

הרע  לשון  שסיפר לו רמז - לנחש ויהי עץ: אותה

ישראל לי)על יאמינו לא של (באומרו אומנתו ותפש

ע"כ . נחש .

åøå÷éáá הגה"צ ידי "נ אצל רבא בקידושא

דיברו שליט"א שארהרימ"א (בין

בקבלה) העמוקים המסי "נ הדברים  ענין אודות  גם

הרימ"א  וביאר ישראל, עם בעבור  דמשרע"ה

זי "ע  הק ' הבעש"ט רבינו  יסודות ע"פ שליט"א

ונופל  מדרגתו  הצדיק נופל כביכול זה שבעבור

אח"כ  כשיעשה שעי "ז  כדי  ישראל, עם לחטאי  בע"כ

הבעש"ט  רבינו וכדברי  בנ"י , את בזה יעלה תשובה

הידועים לשערהק ' ליקוטים ישראל (שארית

טז ) דף  אינוההתקשרות  בדבר  מחויב שאינו מי שכל

חובתם  ידי הרבים את מהרה"ק çמוציא אי' וכן ,

זי"ע מלובלין הכהן קנד)הר "צ אות  הצדיק על (צדקת 

נפילת בחי ' שהוא משרע"ה, ע"י הלוחות שבירת

דבנ"י  דע"ז  חטא לבחי ' דרגתו  לפי (דשבירת הצדיק

בבחי' הוא מהש"י הוראה  ללא  האלקים  מכתב  הלוחות 

בדקות) ע"ז  כחך חטא  'יישר לו  ואמר הש "י  לו  והודה ,

ע"א)ששברת' צט דף על (מנחות לכפר  יכול שעי "ז 

דבנ"י העגל א ,חטא לד, שמות בחומש רש"י (וכדברי

כמו  בנ"י על לכפר שיוכל  כדי הלוחות ששבר  להדיא 

עי"ש) הכתובה  את שקרע  היותהשושבין  וה"נ ,

לעיל משרע"ה אמר  משה שכבר  ויירא  ד "ה  (ברש"י

הדבר ) נודע אכן  שסיבתובד"ה משרע"ה שהבין 

והדלטוריא  לה"ר חטא עבור היא מצרים גלות

אליו הש "י  שליחות  בתחילת  עתה ע"כ שביניהם,

נשמת התקשרות שהתחילה בנ"י  עם את  לגאול

גם  בע"כ משרע"ה נפל בנ"י , נשמות  עם משרע"ה

דלה"ר . בחטא דרגתו לפי

 úìéôð 'éçá  ùçðì êôäðù äöøà  äèîä ú÷éøæ

 úà  úåìòì øåæçì éãë  ò"éáì 'éöàî  ä"òøùî

 é"ðá

 é" ùäå [ ä המטה לזרוק לו  באמור  זאת  לו  רימז 

לנחש , שנהפך עד  ארצה, האלקים

שנפל  זה ענין  ג"כ  עתה נהיה עצמו שבו  לרמז 

לעולמות שבאצי' העליונה מדרגתו כביכול

הנחש ('ארצה')התחתונים אחיזת  בו  ונהיה ,

תיכף  לו רימז אך הראשון, לה"ר בעל – הקדמוני

ולהחזיר  ולהעלות  לחזור  כדי  היא גופא זו  שנפילה

ידו על ויצאו שיתהפכו בנ"י כל את  בתשובה

דרגת נביאים, לדרגת  כולם ויעלו  הנחש, מאחיזת 

בזנב  לאחוז שוב לו  אמר וע"כ האלקים, מטה

_________________________

ז"ל ח. הוא ואמר חובתן, ידי הרבים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו כל נבג"מ הריב"ש מאמר כידוע שם, זל "ק
השתתפות  שום לו  שאין בעצמו , מחוייב  שאינו  החכם להוציא הפירוש, יכול אינו ממדרגתו, נופל שאינו  פי' עם, המון עם

ללכלך הוא מוכרח  להוציאו, חבירו ורוצה ברפש, שמונח  מי למשל כמו ולתקנם, חובתן מידי ישראל, הכלל פי' הרבים את 
עכ"ל. אופן. בשום יוציאנו לא במקומו  כשעומד  אבל להוציאו ויכול אליו, ולהתקרב  מעט , עצמו  את 



לנפשך  חכמה דעה יד

יאמינו 'למען  האלקים, למטה שוב ולהפכו הנחש

בזה  ומרומז  וכו ', אבותם אלקי  ה' אליך  נראה כי

למטה  ויהפכהו בנחש  שוב שיאחוז שע"י כנ"ל

ג"כ  שיזכו בנ"י לכל טוב וסימן רמז הר"ז  האלקים,

לדרגת ולהתעלות  הנחש , מאחיזת  לצאת ידו  על

המדריגות תכלית  שהיא בהש "י  השלימה האמונה

העליונות.

íìåòì  äðëä  ò"éáä ìà 'éöàî  ÷éãöä  úãéøé

ì" úòìã ïå÷éúä

ãåò [ åונפילת שירידת  הדברים בין  הזכירו 

הבי "ע  עולם אל האצי ' מעולם משרע"ה

הכנה  באמת  זה הרי  בנ"י, נשמות  את עי"ז לתקן

אל  האצי ' ירד  שאז לבא, דלעתיד  התיקון  עולם אל

ירד  שלעת"ל וכמובא תיקון, של באופן  הבריאה

עולם  כל אז ויתכלל הבריאה אל האצי ' שבין המסך 

שע"י האצי', מעולם שאת וביתר באלקות העשיה

שאת ביתר  קירוב יותר  יתוסף שמתחילה הריחוק 

החושך  מן  האור  יתרון בבחי' הבי "ע, בעולמות 

פל"ו)דייקא בתניא .(כמובא 

äàéøáä  íìåòá à÷ééã  ù"ø÷ úøéîà ïéðò

 àúåéìòîì

øéëæäå [æשאנו האריז "ל דברי את הרימ"א

קרי"ש  בברכות או קרי"ש אומרים

שאין  האצי ', בעולם ולא הבריאה עולם כנגד שהוא

זה  גבוה במקום דקר"ש  היחוד  לעשות  ביכלתינו 

למעליותא  זה ענין הרימ"א וביאר האצי', בעולם

וחיבור  בהלחמת שעוסקים מאלו  ששמע ממשל

ומלבנים  אש  ניצוצי שזורק  מכשיר ע"י לברזל ברזל

המכשיר  מעמידים שאין  לו שביארו כידוע, הברזל

המרחק  ע"י ודוקא ממרחק  אלא לברזל ממש  סמוך

נהיה  ידו שעל הברזל, המלבן האש  כח יתחזק 

דוקא  וה"נ בחוזק , דהברזלים והחיבור היחוד אח"כ

מהש"י, מרחק  בבחי' עדיין שאנו  הבריאה בעולם

היחוד , אל והתשוקה הצמאון אש  גוברת דוקא שם

בעולמות דוקא היחוד שלימות  יתגלה לבסוף  וע"כ 

בתחתונים)התחתונים גודל (דירה  קודם שהיה היכן

עולמות יזכו  ועי "ז  היחוד, אל והצמאון  התשוקה

היחוד  לשלימות  להתעלות  היחוד התחתונים (דרגת 

האצי 'דכתר ) עולם דבחי'שמעל היחוד (דרגת 

במקובלים חכמה) שאי ' שהא מורנו פירש  ובזה .

שגילה  היינו בתחתונים מלך  היה המלך ששלמה

לא  הבריאה, לעולם שיורדת תתאה מלכות  דרגת 

חסרון  זה היתה היה שהע"ה מלכות (דאדרבא 

באשלמותא) סיהרא  – בבחי 'שלימה היה זה אלא ,

המלכות ויגלה שיוריד צדקינו  דמשיח לדרגה הכנה

תתעלה  שעי"ז דמעליותא, באופן  הבריאה בעולם

למעלה  עוד  עי "ז  ותתעלה האצי ', אל הבריאה כל

כנ"ל. האצי' מן 

 ð"éñîá  äéôð ,'úåòøä  äîì'  ä"òøùî úðòè

 é"ðáã  äðåîà  úåðè÷  úâøãîì

øàéáå [ç בסוף מצינו  שכן שליט"א הרימ"א

של  זה ענין את  שוב הפרשה

שנפל  עד בנ"י, עבור  משרע"ה של נפשו  מסירות 

חטא לבחי ' דרגתו)כביכול להציל (לפי כדי

משרע"ה  בטענת והיינו  בנ"י , את ולהעלות 

שלחתני', זה למה הזה לעם הרעות 'למה להש"י,

במדת  אלקים  עמו שדיבר וארא פרשת  בריש (שאי'

אלו) דיבורים  על משפט  עמו שדיבר  – וכמובא הדין  ,

נראים  אלו  שדיבורים הק ' ובאוה"ח ברש "י  שם

כלפי כתרעומת ונראים ית ', מדותיו  אחר כהרהור 

מה  שכל ח"ו , באמונה כחסרון  שנראה ח"ו, מעלה

לטובה. רק הוא עושה שהש"י

 éàãåáå של המסי "נ מחמת ג"כ  היה שכ "ז

היו שבנ"י שהיות  בנ"י, עבור  משרע"ה

כמש "כ  אמונה' ל'קטנות  שנפלו קשה במצב אז

רוח  מקוצר  משה אל שמעו  'ולא בתורה"ק 

להעלותם  שצריך משרע"ה גם ע"כ קשה', ומעבודה

ולהעלותם  ולהחזירם האמונה קוצר  של זו  מדרגה

זה  חטא לבחי' ג"כ  בע"כ  נופל האמונה, שלימות  אל



תשע"ח  שמות פר' דא"ח טו ליקוטי

כהרהור  שנראים ולדיבורים ח"ו , אמונה קטנות של

נפל  שמשרע"ה וע"י  מעלה, כלפי  ותרעומת 

עמו. להעלותם בתשובתו אח"כ  יכול היה לדרגתם

êøãáå [ èהגרימ"א לביתו אצל הביקור (אחר 

קודש שליט"א) באש לדבר המשיך 

והאריך  בעבודה"י, נפש המסירות ענין אודות

בעבודה"י הדרכה ולקבל ולהסתופף  לראות  שזכה

מרן  אל בנשמתם קשורים שהיו צדיקים ג' בצל

ה"ה  הק ', ובניו  זי"ע מצאנז  חיים הדברי  הרה"ק 

כ "ק מו מפשעווארסק , יענקלע הר' אדמו"ר כ "ק "ר 

אלחנן  ר' הגה"צ ומו"ר קלויזנבורג, מצאנז  אדמו"ר

מרן  את  לראות שזכה שמי והאריך  זכי "ע, הלפרין 

עבודתו כל שהיתה מקדושתו ולקבל הדב"ח

רגע  בכל נפשו  למסור  עזה ותשוקה תאוה בדרגת 

משנתו בקומו תמיד צועק שהיה וכמו  להש"י,

ולההרג  להשרף  רגע בכל שרוצה נוראות  בצעקות 

שמו קדושת  עבור ולהחנק  היה èולהשחט וכן ,

להכלל אלא כלום  רוצה שאינו בעבודה"י תמיד  צועק

(פרי  צדיקים  עליו שהעידו וכידוע בהש"י, לגמרי

ד) עמ' תשנט  ניסן  באבוב לנשמתוהכרם  שהיה

זי"ע, מבארדיטשוב לוי  הקדושת  נשמת עם קשר

השתוקק  ימיו  שכל ר"ע נשמת  ניצוץ בו שהיתה

במסי "נ  ר"ע שחפץ ואקיימנה', לידי  יבא 'מתי

עבודת דרך  היתה וכן עקד"ה, לההרג בפועל

נפשו למסור  חייו ימי  כל בקודש  מצאנז  הרה"ק 

וקיבלו אותו שראו אלו וכל להש "י , עת בכל

במסי"נ, עבודה"י  דרגת  השפיעו  כולם מקדושתו

הנ "ל ) הק' רבותיו אצל בעצמו שראה עד (וכמו ,

בתאוות נפלו לא כבר  לביתם בחזרם אח"כ  שאפי '

להש "י והתשוקה והאהבה האור שגודל האכילה

התאוות את  מהם ביטל רגע בכל נפש  במסירות 

קטן  ניצוץ כמו הזה, העולם של והשפלות הבזויות 

מהם  נתבטלה כך  גדולה, אש בתוך  שמתבטל

הגדולה  האש לעומת הנה"ב של הקטנה התאוה

בנשמתם. שבערה הש "י  אהבת של

ìà ùôð úåøéñîä çë ñçåéî àùéã÷ àéðúá

––––  äîëçä  úåéîéðô  åðééäå –––– äîëçä 'éôñ

 úå÷ìàá  íééîöòä íéòåùòù –––– øúëáù  ÷éúò

 àìà [ é שמוזכר אף קדישא שבתניא שהוסיף

לה' נפש  מסירות של הענין ג"כ

עת בכל לעבודה"י כה הנצרכת מ"מ )é (סו"פ ,

לספי '(פי"ח)בתניא המסי"נ ענין  את מייחס

ש  ידוע הלא קשה ולכאו ' המסירותהחכמה, ענין 

הכתר ממדת  הוא לה' מייחסו(אריך)נפש ואיך ,

בעל  שכוונת וביאר החכמה, לספי ' התניא בעל

_________________________

חייםט. דרכי ז "ל)בספר רפאל הר' בזה"ל(מהמשב"ק יח )כתב ממטתו(אות  בקומו זי"ע] מצאנז [הרה"ק רבינו התנהגות  ,
רמז  הי' וזה נוא, צעק משינתו כשנתעורר מיד  הים. מן כטיפה מזעיר מעט  אכתוב  רק כלל , בכתב  לתאר אפשר אי בבוקר,
לעבוד והתחיל  המטה על  כך יושב ונשאר המטה מעל הקדושים רגליו בזריזות הוריד  הקדושים ידיו וכשנטל  ידיו, שיטלו
רק  במציאות 'אין כגון זאת, עבודה בשעת אומר רבינו שהי' הדיבורים נשמע הי' לפעמים בראשו, הקדושים בידיו  ולהכות 
'רשע  צועק רבינו הי' ולפעמים אותך', לעבוד  ותורה בחירה לנו 'נתת עבורך', נפשי מוסר והנני לכל  נראה זה אחד  בורא
בידיו מכה והי' עלי, בידיו נשען והי' סמוך רבינו  צאל אז שעמדתי לפעמים ואירע  הבורא', את  לעבוד רק רוצה אינני רשע 
לכל  מובן שעה, חצי לערך  נשתהה הי' זה וענין יתברך ', הבורא עבור לגוווע רק כלל רוצה 'אינני ואומר בי, הקדושים

ע"כ. שמה. רואין שהיו מה לכתוב  שא"א

יום י. בכל פעמים ק"ש לקרות  לארץ לדור תורה במשנה ע "ה רבינו  משה צוה למה יובן ובזה שם, זל "ק
משום  אלא וגו ' ה' יתן ומוראכם פחדכם שנכנסו להם הבטיח והלא נפש במסירת שמים מלכות עליו  לקבל 
תמיד בלבו קבוע שיהיה יחודו על לה' נפשו מסירת ענין  תמיד  שיזכור בזה  תלוי ומצותיה  התורה שקיום

מזכרונו  ימיש לא ולילה יומם כנ"ל.ממש שעה ובכל  עת בכל תמיד לנצחו  יצרו  נגד לעמוד  יוכל בזה כי
ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה טז 

– חכמה פנימיות כי  החכמה, פנימיות  על התניא

שהכח  מגלה התניא שבעל והיינו עתיק , פנימיות 

נפש  שבכתר )למסירות שבקלים (אריך קל אצל אף

הכתר מפנימיות נמשך ישראל, (עתיק ופושעי

של שבכתר ) העליונים השעשועים שמגודל והיינו 

העליון  בשרשה הדבוקה יהודי  כל של הנשמה

ביחוד  העצמיים שעשועים של העליון במקום

מזה  כלום יודעים לא למטה הם שאף  באלקות ,

דבוקה  נשמתם ששורש חזי, מזלייהו  מ"מ

אין  ונשגבים עצומים בשעשועים בהש "י  ומאוחדת

מתגלה  זה ומכח לבוא, לעתיד שיתגלה כמו קץ

נפש . מסירות  של הכח למטה אצלם

 øàéáåרבינו של בקודש  עבודתו דרך היתה שכן

התניא כהעט"צ בעל צדיקים עוד (וכן

ועוד) זי"ע  לה'מזידיטשוב  שלהם נפש שהמסירות

נובעת שהיא בגלוי  יותר  ניכר  היה רגע בכל

ביחוד  העצמיים השעשועים של הגבוה ממקום

הנ "ל )באלקות , חכמה  בכל (פנימיות  בה שעסקו ,

בפנימיות דבוק להיות  רגע בכל נפשם ומסרו עת ,

האלקי. ביחוד מחשבתם

 ãöîù  úåîùðì –––– ð"éñî úìá÷á  íéðôåà 'á

,äáäàá íéøåñéä úùâøä úìá÷á ––––  ìàîùä

 ãò 'úé  åøåàá âðåòá–––– ïéîé å÷îù  úåîùðå

íéøåñé  íåù ùéâøé àìù

 à" å÷îáå] [ àé בשם בארוכה נתבאר

זי "ע  מלובלין החוזה

בצעטיל  זי"ע מליז 'ענסק  הרר"א הרה"ק שדברי

מתוך  ה' קידוש  על נפשו  למסור לכוין קטן 

הבינה, שמצד לנשמות דוקא זהו וכו ' יסורים

זי "ע  הדב"ח ונשמת עקיבא, רבי  נשמת  כמו

אף  בהש"י הדבקות  למצוא יכולים שהם וכדו',

שנשמתו מי אך  עצמם, הייסורים מקום בתוך

בעל  וכן מלובלין  החוזה כנשמת  הימין מקו

ועוד  מקו התניא ישראל רוב האחרונים (ובדורות

ש הימין ) והאור , והעונג הדבקות מרגישים אין

יש  עליהם הרי  עצמם, היסורים במקום האלקי

והאור  האהבה בגודל נפש  המסירות לקבל

עצמם  על לקבל וצורך  חיוב להם ואין האלקי,

היסורים. בהרגשת נפש  המסירות 

 àìàבית מיתות ארבע עצמם על שמקבלים

אהבה  ברוב ית' שמו קידוש עבור  דין

עצמם  על שמקבלים היינו עליונים, ושעשועים

וכו ' זרה עבודה של נסיון  יבא שאם לב בכל

וליחנק  וליהרג האש לכבשן עצמם יזרקו הם

שלא  שיזכו  ומאמינים ית', שמו  כבוד  עבור 

אז  הש "י  יטעימם אלא יסורים שום להרגיש

הבא, עולם בדרגת בתענוגים אהבה ית' מאורו 

וקבלה  ובמחשבה כלל, היסורים ירגישו שלא עד

מסירות עצמם על לקבל יוכלו  הם גם זה באופן

שלם  בלב בהש"י ובדבקות באמת  נפש 

מעלה) כלפי ירמה שלא שם הרר "א (וכהזהרת 

ואכמ"ל].

 í"éááåùä  éîé éðå÷éú

íé÷åúî  úåàåôø –––– è" ùòáä  úåàåôø

øáéã [ àימי של הק' תיקונים עניני על

שכידוע  שאף וביאר  השובבי "ם,

תעניות ע"י  התיקונים דרך גילה האריז "ל רבינו 

יוסף  יעקב התולדות  רבינו  על ידוע הרי  וכו '

בסיגופים  להרבות  דרכו היתה שבתחילה

הורהו הק ' הבעש"ט שרבינו  עד ותעניות 

אליו במכתבו  כמובא מהם (נדפס להפסיק 

סח) סי' ח "א  נסתרות  גנזי א, התמים ,בחוברת 

יוסף יעקב התולדות  הברכה)וכתב וזאת (סו"פ

זי "ע  מהורדונקא נחמן רבי  מהרה"ק ששמע מה

ולאחוז  העצבות להסיר  והעיקר וז "ל, שם וכתב
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וסיפר  הנ "ל )בשמחה, הר"נ שחלם (הרה"ק מה

לחו "ל  לצאת  אם נבוך  והיה בא"י , כשהוא לו 

שראה  עד  וכו', לו הכמוסים טעמים מחמת 

רופאים  כמה שיש  לו סיפר  שאחד  בחלום

מר, משקה ע"י רפואות  àôåøä הנותנים äæ êà

 ÷åúî  ä÷ùî  é"ò äàåôø ïúåðù áåè  øúåé

ùáãîת שע"י  הנ"ל, ענין והוא וסגופים . ענית 

על  חוב ומלמד העצבות, גובר  לימודו והתמדת

עולם  חיי ומניחין  כמעשיו עושין  שאינן  עולם בני 

הנז' ממערה שיצאו  ובנו  דרשב"י וכמעשה וכו ',

דשבת ע"ב)בש"ס  לג  חזרו(דף ב"ק שיצא עד

מה  מרים. מים ע"י רפואה והוא וכו ', למערתכם

בכל  אף לו  שיתן זה בדרך  זו , רפואה כן  שאין

עצמו לתועלת  שהוא בחבירו  שרואה מגונה דבר 

לעורר  מדבש מתוקה משקה ע"י  הוא וכנ"ל,

הוא  שהש "י  שידע אדם כל ועל בעולם, רחמים

רפואה  היא אז כנ"ל, ויתנהג פרטי  דבר בכל

ויבושם  לו ויערב סיגוף, שום בלי  מתוקה

טוב דרש ובס ' ע"כ. מאמרודפח"ח. נפש (בענין

שכתב ב') פי  על וז "ל, אברהם מגן  מס ' הביא

לארץ  לחוץ גרשון ר ' הקדוש  לגיסו  הבעש"ט

ידי על הנפש  רפואות שמרפאים צדיקים שיש

צדיקים  ויש למרור  שנמשל וסיגופים תענית 

יותר  זה ודרך  ושתייה אכילה ידי על שעבודתם

ע"כ . גבוה.

íé÷éãöì úåøù÷úäá è" ùòáä éðå÷éú

 úëøáá  úåæîøðä)  úåáäàä 'â úøåáâúáå

(äáø  äáäà

ë"ëå [á להרה"ק ישראל שארית בספה"ק 

בכ"מ  זי "ע שרפואותàéמוולאדניק  ,

ע"י יותר חסדים בהמשכת הק ' הבעש"ט ותיקוני

התגלות מהתנוצצות שהוא לצדיקים ההתקשרות

זי "ע  ממעז'יבוז ' הרר"ב הרה"ק  וכ "כ משיח,

ע"ד  יח  דף דנהורא  הבעש"ט )áé(בוצינא שתיקוני ,

אהבת הש "י , אהבת  האהבות ג' תגבורת  ע"י 

צדקינו משיח מאמר  [וידוע לל, ואהבת התורה"ק ,

רבה  באהבה באריכות תלויה שביאתו להבעש"ט

הנ"ל]. האהבות ג' מעוררים שבה

 ãåîéìá  íéðåøçàä  úåøåãáù  í"éááåù éðå÷éú

 é" ùäá úå÷áãáå  ÷" äøåúä

ïëå [âמתלמידי כמה הוסיפו  הבאים בדורות 

ע"י שובבי"ם תיקוני לגלות בעש"ט

פרקי ח"י לימוד כגון התורה"ק, בלימוד  הוספה

תרטו (כ משניות סי' ספינקא - חיים בארחות מובא

אוס"ב) תוס' עם גמ' דפים שני לימוד ע"י  או  ,

רא"ש עם דפים יציב חמשה דברי בשו"ת  (כמובא

יד  אות  מא  סי' אהע "ז חמש )âé ח"ה לימוד  ע"י או ,

זי"ע העבודה מהיסוד  כמובא רצופות  (ח"גשעות

_________________________

וז"ליא. מדבריו  קצת לסוכות )נעתיק מפני (במאמר ביותר, סיגופים ידי על העבודה אופן היה ז"ל הריב"ש מקודם ,
מבחינות  הארה להאיר התחיל  ז"ל  טוב שם הבעל  נשמת  התגלות ידי ועל  ביותר, דתוהו התיקון מבחינת  מאיר היה שבכלל
אחר ובמקום ע "כ . יותר. חסדים בהמשכת נעלה אחר באופן והעבודה כך, כל  לסיגופים נצרך  ולא ביותר, (דף התיקון

ע "ב) סיגופים,יז ידי על  לא התיקונים שהתחילו ואילך  ז"ל  מהריב "ש הלשון, בזה התקשרות כתב  ידי על אם  כי
משיח  התגלות להתנוצץ התחיל ע"כ.ליראים, מעט . עצמו  את  יסגף כח לו שיש בעצמו  שיודע מי כן פי על  אף  ,

היו.יב  הקדמונים שבימים לנו סיפרו  ואבותינו  יודעים אנו  הלא מר] [שחידש העבודה עיקר מהו  להבעש"ט שאלו שם, ז"ל
את  ליתן עתיד [הרבה] מתענה שהוא אדם שכל  ואמרתם הזה, הדבר את ביטלתם ואתם לשבת , משבת  מתענין מעשה אנשי
הזה  לעולם באתי אני הבעש"ט להם והשיב  העבודה, עיקר מהו לנו  נא הגידו  כן על נפשו , את  שמנעה חוטא שנקרא הדין
ואהבת  ישראל, אהבת  ה', אהבת היינו הללו, דברים שלושה עצמו על להמשיך  האדם שיראה והוא, אחר, דרך להראות 
ע"כ. זי"ע. טוב  שם הבעל  זקנו  בשם ממעזיבוז ז"ל ברוך  מוהר"ר הקדוש הרב  סיפר כך סיגופים, לעשות  צריך ואין התורה,

זהיג . דפים למספר מקור שהביא ו' אות הנ"ל בסי' שם רא"ש )ועי' עם ה' או תוס ' עם דפים בנתיב (ב' מקאמרנא מהרה"ק
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ח) אות  בהש "יפ "ה בדבקות  תפילה תוספת  ע"י  וכן  ,

תהילים  אמירת  ריבוי  של הענין  פנימיות  הוא שזה

אי ' וכן רבים, בספרים המובא האלו בימים

עג )מרביז"ל סי' תנינא תשובה (ליקו"מ שבימי

תהילים  באמירת במאמר ãéעוסקים רביז "ל ומביא ,

הבאי 'ם  ישרא'ל בנ'י  שמו'ת  ואל'ה הפסוק את  זה

בזה שמרומז תהלי "ם, ס"ת כתבו מצרימה שלא  (אף

להדיא) בפר'רביז"ל שמתחילים השובבי"ם שבימי 

כדאשכחן  [וזהו  תהלים, באמירת  ג"כ  מרבים שמות 

החיים בנפש  ד')אף  יוצא (שער  דבריו  שמתוך 

תהלים, כאמירת בהש "י  דבקות  לך  שאין שמודה

באוהב  כדאשכחן  עוונות  מכפרת  בהש "י  והדבקות 

כהלכתו שבת  השומר כל חז "ל מאמר על ישראל

ביחוד  דבקותו  שע"י עוונותיו, כל על לו מוחלין

החמור ]. ע"ז  עוון  על אף מכפר בזה הש"י

äôñåä , äàúú äáåùú ––––  íéôåâéñå úåéðòú

äáåùú –––– é" ùä úå÷áãá ÷"äøåúá  äéìòå

äàìéò

ãåòå [ãוהתעניות הסיגופים שעניני בזה ביאר

רגשות יתחזקו ידם שעל כדי  הם

דהתשובה  זה שחלק  החטאים, על והצער  החרטה

תתאה תשובה לעבודת  –שייך  התשובה  (התחלת

ווידוי) חרטה  החטא  ואילועזיבת  יחו"ת , שבבחי' ,

כבר  שייכים האחרונים שבדורות  הצדיקים תיקוני 

תשובה  שהוא עילאה, תשובה של האור לבחי '

להש"י האהבה כמש"כ מגודל במסי"נ  תשובה (או

טהרת  בספרו זי"ע  ראטה הר "א מהרה"ק במקו"א

ואכ"מ) בלימוד הקודש ההוספה של הענין שזהו ,

וכמש "כ  הש "י , ובדבקות  התורה"ק  ושקידת ואהבת

ספ "ח)בתניא התשובה נשא)מהזוה"ק (אגרת (פר '

בדחילו באורייתא דיתעסק  היא עילאה 'דתשובה

היא  וכו' תשובה בעלי  ומעלת  וכו' בקוב"ה ורחימו

בזוה"ק שרה)כמש "כ חיי עלייהו(פר ' משכי דאינון 

למלכא', לאתקרבא סגי ובחילא דליבא ברעותא

התורה"ק  בלימוד ההוספות  ענין  פנימיות  וזהו 

שעי"ז  ותיקון , דתשובה כוונה לשם הצדיקים שגילו 

יתיר  דליבא ברעותא הזאת  התורה"ק  ילמדו 

כנ"ל. עילאה תשובה  שזהו – סגי  ובחילא

 úâäðä –––– äðåéìòä äçâùää úâäðäî ãåîìì ùé

'÷ä  äðéëùä

øîàå [ä מליובאוויטש האדמו "ר  כ"ק  בשם

שבדורות רואים שאנו שכיון  זי"ע

ראויים  ואינם בנ"י  נפשות נחלשו  האחרונים

והתעניות הסיגופים בעבודת  שאם לעסוק  (כמובא 

בעבודת  ולהפרעה המוחין  לקטנות  התענית מביאה 

וכ "ש  ובחשק ובחיות  בשמחה  התורה "ק  ולימוד  הש"י

כמצוי  טובות, שאינם ומדות  לכעס  מביא  אם 

שמי  חז "ל  שאמרו מה  בכלל  הר"ז שלנו, בדורות 

_________________________

ב)מצוותיך  או' ה שביל האמונה עיי"ש.(נתיב זי"ע, אלימלך ר' הרבי הרה"ק בשם

שכתוב יד. כמו  תשובה, בחינת  מצינו  שם, ג)זל"ק תהלים,(מלאכי אמירת  ידי ועל  וכו' אליכם". ואשובה אלי "שובו  ,
ואות  השער אל להגיע  תהלים ידי על  זוכה וגם תשובה, לעשות מתעורר הוא לתשובה, התעוררות שום לו  שאין מי אפלו
המלך , דוד  ידי על התשובה הוראת שעקר נמצא וכו'. תשובה. לעשות תהלים ידי על  שזוכה נמצא השער. ולפתח  לו  השייך
מה  כפי ואחד אחד שכל  עד הקדש, וברוח מאד גדול  בהתעוררות שאמרו  תהלים, ספר הוא המלך  דוד  של  התשובה ועקר
שמות  "ואלה וזהו  וכו'. כנ"ל. תהלים אמירת  ידי - על  לתשובה ולזכות תהלים, ספר בתוך  עצמו את  למצוא יכול  שהוא
זוכין  תהלים ידי על  כי תשובה. ואותיות  תהלים אותיות הם תיבות סופי וביתו" איש יעקב  את מצרימה הבאים ישראל בני
בשמות  שיש אותיות מ"ט  בחינת  הם תשובה שערי מ"ט כי וכו'. מצרימה הבאים ישראל בני שמות בחינת  שהיא לתשובה,
כל  תשובה, ימי ועשרת  באלול  דהיינו  תשובה, שבימי רואין שאנו  וזה כנ "ל . שם להזדכך  מצרימה, הבאים ישראל, בני
באמירת  תמיד  לעסק מאד גדול דבר הוא כן ועל  כנ"ל. לתשובה מסגל תהלים אמירת כי תהלים, באמירת אז עוסקין ישראל 

עכל "ק. בו . שיאחז אשרי יתברך, להשם מאד  מאד גדול התעוררות הוא תהלים כי תהלים,
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בתעניתו) חוטא  נקרא נפשיה לצעורי מצי ,שאינו

זה  הרי הש "י  שעושה מה שכל תמיד  הכלל והרי 

העליונה מההשגחה ללמוד  ויש (שהיא לטובה,

שע "י  הגילוי בבחי' הש"י רצון  אותנו מלמדת

הראשונים) בדורות  בעצמוהנביאים  זה וא"כ  ,

שאין  לנו  ומראה מלמדת העליונה שההשגחה

בתשובה  לעסוק האחרונים בדורות  כ "כ יכולים

שהש "י מוכרח ותעניות, סיגופים של תתאה

ויקבלו שיתעסקו  האחרונים הדורות את העלה

שהזמן  עילאה, בתשובה יותר  עסק ע"י תיקונם

שה  קרובים גרמא האחרונים שהדורות  יות 

שמו למען בבחי' שתהא השלימה לגאולה

ע"כ  העולמות, בכל ית' יחודו  ויתגלה באהבה,

יכולים  שע"כ הזה, האור התנוצצות כבר מאיר 

הקשורים  עילאה דתשובה בתיקונים לעסוק  כבר 

עילאה. יחודא עם

äáåùú éðå÷éú úîìùä –––– ' äðî  íéúàî ììëá'

äàìéò äáåùú éðå÷éú é"ò  äàúú

éøäå [ åשריבוי מנה', מאתים 'בכלל בחי ' זה

יחו "ע  שבבחי' עילאה בתשובה העסק

בתיקוני העסק  מיעוט את  אף  ומתקן משלים

עוד  [והזכיר הקודמים. דורות  של תתאה תשובה

חי בזוהר זי "ע מקאמרנא הגה"ק דברי  את 

עסמ"ב  הק ' שהשמות  שכותב בראשית , בחומש 

החכמה) קנ"א(שמות  קמ"ג הבינה)וקס "א (שמות

הפשוט הוי "ה הכתר )ושם שם ביחד (בחי' הם

ביחודים  והעסק הכוונות שע"י  תשוב"ה, בגימ'

וביאר  עילאה]. לתשובה זוכים האלו  הק ' דשמות

בבחי ' תהיה השלימה שהגאולה שאי' שכמו 

אעשה למעני יחו"ע)למעני  זה (גילוי גבוה וגילוי  ,

החסרונות כל את  ויגמור ויתקן ישלים

ג"כ  הוא וכן יחו "ת, שבבחי' בנ"י  של שבעבודה"י

הרבה  שהעוסק  אחד , כל של הפרטית הגאולה

בתשובה  החסרון  משלים עילאה בתשובה

תתאה.

äáëøî é" ùä øéàùîù øåã ìëáù øôñî éúî

åìàä íéðå÷éúì

øîàå [æמתי דור בכל ישנם עדיין  שאמנם

חזקים  ונפשות  גופים להם שיש מספר 

בשמחה  לעבודה"י התעניות כל  להם  מפריע (שאין

כראוי) קדושים כדיובמוחין  הש"י השאיר  שאותם ,

האלו, תיקונים לענין הדור לכל מרכבה שיהיו

כ "ק  עבודת  את  לראות זכינו האחרון  ובדור 

בקוד  דרכו  היתה שזו זצ"ל מריבניץ ש אדמו "ר 

בתענית. ימיו  כל שישב

íåéä ìë ïùéù éîìå  úéðòúá éùå÷ä øåàéá

åì ÷éæî ïéà  íà)  úéðòúì áùçðù  äìéìá  ìëåàå

(é"äãåáòì

øéáñäå [ç הוא התעניות  בענין הקושי שכל

שירגיל  ומי ההרגל, שינוי  ענין 

עליו יקשה אח"כ הרי  התעניות  לענין  גופו  את 

שליט"א  הדור  מגדולי א' שישנו  וכמו לאכול,

ביום בתעניות  ימיו  בלילה)שכל ועיקר (ואוכל ,

לאכול  הוא מוכרח שאז בשב"ק  הוא שלו  הקושי

חזק  ונפשם גופם שטבע הנ"ל ולאנשים ביום,

להם  שיזיק  ללא ההרגל תקופת  לסבול יכולים

יומו שסדר שמי  ואמר זו, בתקופה אף  לעבודה"י 

אחרי לישן והולך הלילה כל שלומד הוא

עד  שחרית  שאחרי התורה דלימוד  הקביעות

לתענית נחשב היום, כל וצם מנחה, לזמן  קרוב

כמעט  מרגיש שאין אף וכו', התיקונים שפועל

שכמו הגר"א בשם בזה ואמר  התענית, צער

בבוקר  התמיד עולת  הש"י תיקן שבמזבח

לאכול  שצריך  הגוף טבע הש"י טבע כן ובערב,

שצם  מי וע"כ ובלילה, ביום פעמים ב' בטבעו 

נחשב  כפליים בלילה שאוכל אף היום כל

מרגיש  שאין  ביום ישן שכנ"ל ואף  לתענית ,

היא  הנ"ל פעולה עצם מ"מ זו, בתענית  הצער

האדם  חומר ומכניעה האדם, גוף טבע נגד

כלל  לו  מזיק  שאין למי רק  כ"ז  וכנ"ל ושורפתו ,

וכדו')לעבודה"י מנחה ובמוחין (של  בחיות 
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ומוחין  לעצבות  התענית ע"י  נופל ואין קדושים

ה"י. טובות שאינם ומדות  דקטנות

äæ ïéðòá  íéæðëùàì íéãøôñä ïéá  ÷åìéçä

øîàå [ è שיש כאלו  אנשים מצוי  שבעיקר 

אחינו אצל להתענות  בכוחם

יהודה  משבט ברובם שהם וגופם åè הספרדים,

הם  שברובם האשכנזים מנפשות יותר  חזק ונפשם

בנימין  על æè משבט בזה וביאר  יותר, וחלשים

היה  שכידוע שאף  זי"ע סאלי הבאבא הרה"ק 

הק' הבעש "ט לרבינו מאד אף מקושר שנקרא (שי"א 

הק') שמו והיה על  הדרכות, לכל בתכלית דבוק 

בענין  זאת בכל הק ', הבעש "ט תלמידי והנהגות 

כהדרכת שלא ומתענה צם היה התעניות

הוא  הביאור אלא כנ"ל, ותלמידיו הק ' הבעש"ט

כונת היתה שלא הק ' בדעתו  והבין  ששיער 

גופם  שטבע כמוהו  מיוחדים לאנשים הבעש"ט

העינוי כלל להם מזיק  שאין ובריא חזק ונפשם

להיות צריכים והם חזקים, במוחין לעבודה"י 

אלו. תיקונים לענין שבדור המרכבה

 âøåáðæéåì÷ æðàöî ø" åîãà ÷" ë ï÷éúù àä

' ä éîéá úåðòúäì

ìàùå [é כ "ק תקנת  על מהתלמידים אחד 

לחסידיו זי"ע מקלויזנבורג אדמו "ר 

ה' בימי  השובבי"ם בימי  כןלהתענות (כמובא

יב) אות  הנ"ל יציב דברי שבתחילה בשו"ת  וענה ,

לימוד  בריבוי הק' התיקונים על הרבה עורר

במקום  ביום גמ' דפי  ח"י  שילמדו ורצה התורה"ק ,

מאמר  על תמיד  חוזר היה וכן  משניות, פרקי ח"י 

עצמו על שהעיד  זי"ע מדוקלא הרה"ק  זקנו דודו

בתעניות היצה"ר את  להכניע שא"א הנסיון  מתוך

תוס' עם גמ' בדפי  אלא עיקר æé וסיגופים, היה וזה ,

אהבת להקנותם לשומעיו  להנחיל שרצה הדרך

היותר  התיקון שהיא עצומה, בשקידה התורה"ק 

עליון , ויותר  הידועים מעולה האבנ"ז (כדברי

במוחין שפוגם הקדושה  שפגם  טל, לאגלי בהקדמה 

תיקון שהוא  התורה "ק  בלימוד דוקא הוא תיקונו דרך

לוהמוחין ) שומעים שאין  שראה שאחר  אלא ,

בימי להתענות הנ"ל תקנה לתקן הוצרך  כרצונו,

השובבי "ם  תיקוני ענין עכ"פ  ישכח שלא כדי  ה',

א' לזה והסמיך אלו , קדושים בימים הנצרכים

_________________________

הרואיםטו. כלי בספר זי"ע )כמבואר יששכר בני בעל מהרה"ק עובדיה, ס' צרפת (על שגלות  ברוה"ק אמר והנביא בזה"ל,
השבטים, מי' שבירושלים ',היא יהודא מבני הוא ספרד ע"כ.וגלות וכו'.

אצילות טז. לימודי ע "א)בספר לד דף להאריז "ל, היהודים (המיוחס רוב  בזה"ל, הצדיק כתב בנימן משבט הם באשכנז
שבפירש"י בהגה מובא וכן ע "כ . גימטריאות. חכמים הרבה אשכנז חכמי בין מצוי וע"כ נוקבין, מיין סוד  (שופטים שהוא

מה) המאהכ, שאותם עמוקות מגלה לבעל גילה 'אליהו לשונו  וזו בנימין)במוסגר ואשכנז'(משבט רומי במדינת  וישבו  הלכו 
תלפיות  במדרש וע"ע בנימין משבט  הם ואיטליה אשכנז יהודי ולפ"ז גימטריאות )ע "כ . ה'(ערך  כח  ספר (לתלמידו בשם

מקנדיא) הישר הרבה של משתמשים כן על  שבשבטים הקטן בנימין משבט האשכנזים שרוב  מרבי ושמעתי לשונו , וזו
ע "כ . קטן, הספרדים במספר ורוב הקטן חותמין ולכן בנימין משבט  הם האשכנזים שרוב כתב ת "ח של חולין שיחת  (ובספר

עצום) לגוי והצעיר לאלף יהיה הקטן רמז  וזה הצעיר חותמים ולכן יהודה .משבט

קדשויז. לשון נעתיק דמילתא (בא"י)לחביבותא חט"ז בדב"ת  נדפס  תשמ"ג ויחי פר' חורש "י ע"ח )(בשיעור תתקו  גליון
כל  ומנה הלך  וכן לשבת , משבת  צמתי שאמר, מצאנז זקה"ק של אחיו מדוקלא מהרה"ק ששמע  מאאמו"ר שמעתי וזל"ק,
גלגול  לו והיה לטבול, כדי דברדא גזיזי ותבר בחורף ונקפאתי לקרח  מתחת  עמדתי לעצמו , שעשה שונים סיגופים מיני
וכו ', גלות, לערוך והלכתי הארץ, על ישנתי בגדי, את  החלפתי ולא אחת  בכתונת שנה חצי הלכתי וכו ', רבות , פעמים שלג

בבריעכ "ץ עצמי העור)הלקיתי את הצורב עשב לאאמו"ר,(מין ואמר והמשיך  לך , אומר  אני זה  כל שעשיתי אף על
ותוס'. גמרא דף עם רק הרע היצר על להתגבר  אפשר  ע"כ.שאי



תשע"ח  שמות פר' דא"ח כא ליקוטי

חז"ל מדברי הידוע את  ה התלמידים דף  (ברכות 

לימוד ע"א) ע"י  היצה"ר  את להכניע יש  דבתחילה

תשובה  ובחי ' ענין  שהוא שמע וקריאת התורה"ק 

להזכיר  צריך  בע"כ  בידו עלתה כשלא ורק  עילאה,

לדרך  השייך מרירות  בבחי ' שהוא המיתה יום לו 

תתאה חז "לתשובה פתחו שלא  בספה"ק (וכמובא 

עצבות  לידי שיבא מחשש וכו' לו יזכיר  של  זו בעצה 

והסיגופים  התעניות  דרך של החסרון  ג"כ  שזהו וכו'

.כנ "ל )

äìéëàä  úùåã÷á  íé÷éãöä úééìò êøã ø÷éò

íéôåâéñá àìå

øéëæäå [àé מפשעווארסק ר "י  הרה"ק  רבו  על

שבצעירותו למו "ר  שאמר זי"ע

יהיה  אם יודע שאינם אמר  אך  עצמו את מסגף  היה

זה, על עדן גן ג "כ לו  שאמר רביז"ל דברי (ומעין 

לא  התפילה  כח גודל  בצעירותו יודע  היה  שאם  שיחה 

כ"כ) א "ע  מסגף  שעיקר היה מו "ר  את  לימד  אלא ,

בענין  היא הצדיקים ומדרגת עליית ודרך  עבודת 

במקו"א. בארוכה וכמש"כ  האכילה, קדושת

øéëæðå לאחד עתה מו"ר שהורה מה את

ציצית 'מס' את להפיץ מהתלמידים

בקדושת סיוע עבור עצה שהיא המבוארת '

סעודה בכל זו  מס ' לימוד שע"י (שלימוד האכילה

דק') מס ' רק  מצוה הוא לסעודת הסעודה נחשבת ,

בהקדמה  בארוכה וכמ"ש הסט"א, אחיזת  בה שאין

ויש  תשע"ד , החכמה בים שנדפסה זו  למס' לביאור

רביז "ל דברי  את לזה נזלהסמיך סי' קמא  (ליקו"מ 

ח) יותר אות  גדול הוא מצוה בסעודת שהתיקון 

ענין  מועיל [ובפרט עיי "ש , בתענית מהתיקון

תורת שלומדים לאלו מצוה וסעודת דהסיום

שרבינו החול, בימות  בשר  ואוכלים הקבלה

חיים לעץ בהקדמתו ע"ז  הזהיר (שאלו המהרח"ו

בימות  ויין בשר  יאכלו לא  הסוד  בלימוד העוסקים

לאכול החול ) מותר  מצוה וסעודת בסיום משא"כ  ,

החול]. בימות  אף בשר 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá
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סנהדרין  - הש"ס ביאורי

 à"ò çö óã

äéúåøéô ùãå÷ä õøà  äðúð àì úåìâä  úåðù  ìë

äáåèì

.'îâ [à äìåâî õ÷ êì ïéà àáà  éáø øîàå

 ìàøùé  éøä  íúàå  øîàðù äæî

 ìàøùé  éîòì  åàùú íëøéôå åðúú íëôðò

.'åâå יפה בעין פריה ישראל ארץ שתתן  וברש "י 

כמו והיינו יותר, מגולה קץ לך ואין  הקץ יקרב אז

הארץ', את  אני  'והשמותי  בתורה"ק שכתוב

ימצאו שלא לישראל טובה מדה  'שזו שם וברש"י

וכן  וחרבה, שוממה שתהא בארצם נחת האויבים

אויבכם  עליה 'ושממו  הפסוק  בהמשך  כתוב

שכל  הדורות  כותבי ע"י נודע וכן  בה' היושבים

נתקיים  גויים בידי  רק נתונה אר "י  שהיתה השנים

תזרע  לא ארצה כל שרפה ומלח 'גפרית  הפסוק בה

היו שלא וגו', עשב כל בה יעלה ולא תצמיח ולא

וכו', והגונים טובים פרי  עצי בה גדלים

 é"øà äøæç é"øàì '÷ä  äðéëùä úáéù éãé  ìò

 úáøé÷ì ïîéñë íéáåèä  äéúåøéô ïúéì

äìåàâä

ïîæîå [ á לאר "י לשוב בנ"י (מזמןשהתחילו

ותלמידי  הק' הבעש"ט תלמידי עליית

ת"ק הגר "א) שנת  אחרי זה שהיה ,à שלכמה ,

ח "ו שיטות  חת "ס  ובשו"ת  ג , ב, בראשית רמב"ן  (עי'

עמ' זי"ע  וואלי להרמ "ד  הליקוטים  ובספר  סא, סי'

השישיתשמא) אלף  של היום חצות  זמן  כנגד הוא

מתחילה  שמאז עש "ק, של חצות  כנגד ששקול

שב"ק  בשערהארת  האריז"ל מדברי (כידוע 

בתור הכוונות) לאר"י הק ' השכינה חזרה ומאז  ,

הגאולה אל אייבשיץ הכנה מהרר"י בסמוך  (כמובא 

עד זי"ע) הגאולה, אל להתכונן  הארץ והתחילה

בעזה"י שנזכה ומקוים סמוכים כבר  שאנו  שבדורנו 

כבר  הרי ברחמים, עולמים לגאולת ממש  בקרוב

בזמנינו הקודש בארץ הגדלים שהפירות נתפרסם

בתורת כולו, העולם בכל לטובה כדוגמתם אין 

הגאולה אל קרובים שאנו וסימן תתןהכנה (שאז

למעלה  של  באופן כ "כ  משובחים פירות הארץ 

וסימן והכנה  באריכות , בחז"ל כדאי' לגמרי, מהטבע

שידוע  שבח [שכל דעתה, הפירות  שבח הוא  לזה

בה  שגדל  מיוחד  פרי בה שיש מסוימת  ארץ  על  בעולם 

מהונגריא  יין  או בספרד, זית שמן כגון משובח  באופן

ההונגרי) היין את רביז"ל ששיבח  הנה (כפי וכדו ',

דוגמתם  שאין  משובחים פירות באר "י  גדלים כהיום

העולם, יקרים ,בכל במחירים  לחו"ל אותם  (ומוכרים 

אותה  מוכרים אין באר"י הגדלה  החטה  שכל וכגון 

אלא  כ "כ , יקרים  במחירים  כאן  למכרה שא"א כאן ,

טובה , לרוב  יקרים במחירים לחו"ל כולה  את  מוציאים 

אר"י) מתבואת  הם  פסח של  המצות והר "ז ורק  ,

_________________________

שנת א . אחר עלה מקיטוב  גרשון ר' "ק הרה"ק בשנת ת "ד, הרמ"מ תקכ בראשות הבעש"ט  מתלמידי שלימה שיירה עלו
בשנת זי"ע, מהורדונקא והר "נ  "ז מפרימישליאן מוויטעפסק תקל הרמ"מ בראשות נפשות מאות  שלש בת  שיירה עלתה

זי"ע, מקאליסק והר"א
הגר"א תלמידי בשנת(הפרושים)עליית  "ב , בשנת תקל הגר"א, מתלמידי משקלאוו  עזריאל  רבי בראשות  עליה היתה

ובשנתתקס "ח  משקלאוו , הרמ"מ בראשות עליה "ע היתה משקלאוו .תק ישראל  רבי בראשות עליה
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השלימה  הגאולה על סימן  כאן הגמ' כדברי

מזה]. מגולה קץ  לך  ואין לבא שקרובה

 úåìâä êùåç  ÷îåò êåúá ä" ååòá  åðà ïééãò

 úåìâ –––– áø áøòä  úåëìî  ìöà  äðåøçàä

ìéçúúù äìåàâä ïééãò  äìéçúä àìå , äðåøçàä

åð÷ãö çéùî é"ò  ÷ø

ùéå [âזכינו לא שעדיין שפשוט שאף  להדגיש

דגאולה  דאתחלתא לאתחלתא אפילו 

זי"ע) מליובאוויטש אדמו"ר  כ "ק  ואדרבא (כלשון 

בגלות ומכופל כפול חושך  בתוך עתה אנו נמצאים

בזוה"ק  מקומות  בהרבה כמובא רב הערב אצל

קלי ' והיא רב, הערב בין  תהא האחרונה שגלות 

שאין  רב הערב אנשי  להם שהקימו הזלה המלכות 

כמש "כ  הזאת הזלה מלכות  שתכלה עד  בא דוד בן

דידן גמ' בעמוד  להדיא שתכלה)רש "י  עד ,(ד "ה 

והתחלת ישראל', של ודלה קלה 'שולטנות  על דקאי 

שום  ואין צדקינו , משיח בביאת  רק תהא הגאולה

הבאנו כבר מ"מ משיח, ללא גאולה התחלת

זי "ע  אייבשיץ הרר"י זקיני  דברי את  במקו"א

קדשו  ברוח נצבים)שגילה פר' יהונתן  (תפארת

השראת לחזור  תתחיל המשיח ביאת  לפני שעוד

באר "י הק ' האדמו"ר áהשכינה כ "ק בשם והבאנו ,

בזמן  אירע זה שדבר  זי "ע מקלויזנבורג חיים השפע

הנ"ל היום ואילך)חצות  ת"ק התעוררו(שנת  וע"כ  ,

לעלות זי "ע הגר "א ותלמידי הבעש "ט תלמידי אז

את ירושלים תבעה אז  דוקא כן  שעל ופירש לאר"י,

האדמה  ברעידת צפת  אז רעשה וע"כ כבודה,

תקצ"ז )הידועה החת"ס (בשנת זקיני  כן  שכתב כמו

שפט) עמ ' ח "ב  חת "ס  חזרה (דרשות  שאז היות

וע"כ  עיה"ק, בירושלים למקומה הק' השכינה

שאף  זה מכל וחזינן כבודה, את ירושלים אז  תבעה

לשוב  הק' השכינה התחילה הגלות  זמן  בתוך

הטובה  ההשפעה את גם שגרם מה וזה למקומה,

הק ', השכינה חזרת  ע"י  אר "י , בפירות הברכה של

הגאולה  אל עצמה את הארץ שמכינה הכנה בתור

[וכן  הגאולה. אל קרובים שאנו על סימנים ונותנת

ארץ  כ'שתתן בלשונו שכתב רש"י לשון מדויק 

שאז  ולא הקץ', יקרב אז יפה בעין פריה ישראל

הדעות בעלי שסבורים כמו הקץ ובא התחיל כבר 

שלא  בתורה פנים ולגלות  לפרש המשובשות 

הגאולה  דקץ הגמ' דברי מהמשך חזינן וכן  כהלכה,

הבהמה  ושכר האדם שכר ימצא שלא ר"א שנתן

סימנים  הם שכ"ז  הת "ח, בין אף  שלום ואין

באה  שכבר סימן ואי "ז  לבא עומדת שהגאולה

המשובשים  כסברת הגאולה והתחילה והגיעה

וכנ"ל].

äòéôùî çéùî  ìù øôåù  úòé÷ú úøàä

äìá÷ä ãåîéìì øåàå äáåùú  úåøøåòúä

ô" òå [ã גם בזה ולבאר לפרש  יש פנימיות

בעל  מש "כ דרך  על רוחני , באופן 

מתפשט  שבדורותנו  שמה בקדשו  שאמר  הסולם

כל לעין ברבים הקבלה בכללימוד שהיה כפי (ולא

וכדברי  כל , מעין מוסתר הקבלה  לימוד  שהיה  הדורות 

וכו') ברבים  מרכבה מעשה דורשין  שאין  שזהוחז"ל ,

של  שופר התקיעת  הארת שכבר בחי' הגאולה

בעולם ומאיר זי"ע נשמע צדיקים  שאמרו â (וכמו

_________________________

עדב. לגאולה סמוך שיהיה משיח  של חבלו  הענין זהו  שמה, אלוקיך ה' הפיצך  אשר העמים מכל וקבצך ושב  שם, זל "ק
לשמרנו, רטושה הבנים על אם בגלות עמנו  השכינה כי והטעם אחמיני', ולא יתי אמרו ישראל  מחכמי ולעת שרבים

אנחנו  נשוב "כ ואח ישראל לארץ מקודם ישוב השכינה רק אחת בפעם אתנו השכינה ישוב לא כי הגאולה לשם
יהיה  בקרבנו, אין וה' בגולה כשאנו וא"כ  במקומו , השכינה לא אם אפשר ואי גליות , לקיבוץ קודם דברים הרבה צריך
בפעם  יהי ולא וקבצך, ואח "כ לא"י ה' ישוב מתחילה כי ושב , הקרא, מאמר וזהו מגין, כאן אין כי מצוקות  צרו ' עלינו 

עכל "ק. אחת.

צביג. ארץ בספר מות )ראה אחרי פר' נזר](קאז'יגלאוו, [האבני זצוקללה"ה מרן קדושת כבוד הגיד בזה"ל, שכתב 



לנפשך  חכמה דעה כד

בעולמות  נשמעת  כבר  משיח  של  שופר שהתקיעת

בשנים) רבות  לפני יורדתהעליונים  קמעא וקמעא ,

ומכוחה  לעוה"ז  גם שופר התקיעת  הארת

שלימה, בתשובה בנ"י  אלפי  רבבות  מתעוררים

תשובה  התעוררות שיצא הר"ן בדרשות  (כמובא 

הגאולה) לפני תקיעתבעולם הארת  פועלת וכן  ,

הפנימיות, לימוד שהוא הקבלה לימוד על השופר 

הוא  השופר  שתקיעת השופר , לתקיעת הקשור 

מאן  כמו שבבריאה, אלקות הפנימיות  גילוי  על רמז 

נפח. ופנימיותו  דמתוכיה דנפח

äáøä  åâéùé  íéøéòö  ç"ú –––– äìåàâä éðôì

 ÷"äøåúä  úåãåñá

æ"éòëå [ äזי "ע וואלי מהרמ"ד  (בספראי'

בזוה"ק הליקוטים) דאיתא הא לגבי 

ע"א) קיח  דף וירא  התינוקות(פר' אף הגאולה שלפני

שתינוקות בזה ומפרש  התורה"ק , סודות  ידעו 

צעירים  חכמים תלמידי אל הדורותãהכוונה שבכל

כתינוקות  נחשבים בגילהיו עדיין  שאינם  (היינו

הקבלה) וישיגולידיעת  ידעו  הם אף  הגאולה ולפני 

האחרון  בדור  ב"ה נתקיים וכן  התורה"ק , סודות 

רזא  בגליא  שאי' ואילך , תש"ס משנת (ובפרט 

מים  העולם  יתמלא זו שנתמלא äשבשנה וב"ה ,

העליונה) החכמה במי הרבה העולם  שנפתחו

כו"כ  בזה ונתחברו  הקבלה, ללימוד וכוללים ישיבות 

כל  את ולהכניס החכמה סודות את  ללמד ספרים

שנתרבו עד  הקבלה, וחכמת תורת  להבנת אחד

צעירים ת"ח ריבוי הבקיאים ('תינוקות')ב"ה

הלכה  הכוונות בסידורי  ואף התורה"ק , בסודות 

כריסם  שמילאו  בימים ובאים זקנים כמו  למעשה,

זכו ואף הקודמים, בדורות ופוסקים בש "ס חייהם כל

בסודות נפלאים חיבורים לחבר אברכים הרבה

קרובים  שאנו  מגולה וקץ מובהק סימן  וכ"ז  התורה,

הגואל. לביאת  מאד  וסמוכים

–––– úåøéô  åðúé –––– íéøéòöä  ç"ú ––––  íéôðòä

íééçä  õòá íéáåè  íéøåáéçå  íéøôñ

äæå [åהרי ואתם דידן , בגמ' ולרמז לפרש  יש 

ופירכם  תתנו ענפכם ישראל ישראל

הצעירים  ת"ח – הענפים על מרמז  שזה וגו', תשאו 

פירות ליתן  שיצליחו טובים, פירות שיתנו –

סודות לימוד – החיים בעץ טובים וחיבורים

שזה  היינו – מזה מגולה קץ לך  ואין התורה"ק ,

וכהבטחת ברחמים, הגאולה את מקרב עצמו 

תקוןרשב"י סוף תיקו"ז  ע"ב, קכד  דף נשא  פר' (זוה"ק

הזוה"קו) ספר  – מספרו שיתפרנסון  (הכוללשע"י

התורה"ק) סודות ספרי כל  גלותא את  מן יפקון  ,

בב"א. ברחמי

ä"éäà éàåìéîå á"îñò éãåçé –––– â"ã

.'îâ [æ ãò àá ãåã ïá ïéà àðéðç  éáø øîà

.àöîé àìå  äìåçì  âã ù÷áúéù יש

פנימיות ע"פ וחידותם, חכמים דברי לפרש

_________________________

ע"כ. משיח. של שופר שמע  שכבר זצ"ל  מפרשיסחא הקדוש היהודי שהגיד על זי"ע האבנ"ז מסוכטשוב ביאור (עיי"ש

.בזה)

אמתד . דרך הגהות ה)ז"ל התורה (אות מסודות חשובים ספרים אוצרות  ימצאו שבעולם קטנים נערים שם, הזוהר על 
ע"כ. דעה. הארץ תתמלא אז  כי

ראובניה. הילקוט  נח )ז"ל מתאים (פר' הששי לאלף קודם וגו'. הארץ על  יום ארבעים המבול  ויהי רזא, הגליא בשם
שנים כמו(תש"ס)וארבעים המים, פני על שטה ותהיה ישראל  ארץ רק ישאר ולא העולם כל  ויכסו  תחתונים מים יעלה

גמורים  צדיקים הם זמן באותו שישארו  אנשים ואותן נהרות  ארבע שיוציא במקום הארצי עדן לגן קרוב  עד  והולך  נח תיבת 
ע"כ. רוחניים. ונעשים ומטהרים מתלבנים וגשם
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הק' שמות על מרמז שד"ג הידוע ע"פ  ולטיבותא,

עסמ"ב שמות  ד' שהם בןהיסודיים מה , סג, (עב,

החכמה) שמות אהי"ה– מילואי  שמות וג' (קסא ,,

הבינה) שמות – קנא רביז "לקמג, וכמש "כ (ליקו"מ ,

ב) סי' על קמא  שמרמז הצדיק , על מרמז  שד "ג

ע"ש  עין , עלי פור"ת בן  שנקרא הצדיק יוסף 

בגימטריא  שהם הנ"ל, הק ' בשמות תמיד  שעסק

בלקו"מ רביז "ל כמש "כ שבריש פור"ת (בהגהה 

שם  בבחי ')å הסי' הם הנ"ל הק' שהשמות והיינו ,

יחודי על מרמזים שהם מהעין , המכוסה הדג

כל  של המכוסה החיות  שהם הק ' השמות 

במחשבתם  וגנוזים וטמונים מכוסים והם הבריאה,

אותם  ומייחדים תמיד בהם העוסקים הצדיקים של

עת. בכל

ùåáìîä íìåò –––– 'àì' íìåò

 íðîàå [ç הם וכו' דעסמ"ב הק ' השמות  אלו

והבינה  החכמה דשרשי שמות

לעלות לזכות היא התכלית  אך  האצי', בעולם

שהם  – הכתר  עולמות  אל ידם ועל מתוכם

העליון  עולם עד  האצי' עולם שמעל העולמות 

עולם  הקבלה בלשון  הנקרא – המלבוש עולם שהוא

נארג  העליון  המלבוש שתחילת ע"ש  ה'לא'

דא-לב"ם האותיות חילופי שאות בצירופי (היינו

לא) - אל דתיבת  צירוף  והוא  ל' אות עם נארג ,אלף 

ההוא  העליון  שעולם שם על 'לא' בשם נקרא וכן

פירש  וכעי"ז אין , – לא בבחי ' והוא מושג אינו

המלך עמק י)בספה"ק פרק  - טז הפסוק (שער  את 

אחסר' לא רועי 'לא'æ ה' שתיבת על (א-ל ), מרמזת

_________________________

דפרדשקא ו. מנוקבא הנמשך חיות  בחינת  אחטם" "תהלתי בחינת  שהיא תפלה, לבחינת שזכה בשביל  יוסף וע"כ שם, זל "ק
קנ "א, קס"א, ב "ן, מ"ה, ס "ג, ע "ב , שמות, שבעה שהם אורות  תרפ "ו  בחינת שהם יוסף, פורת  בן נקרא כן על כנ"ל,

שעולין  תרפ "ו .קמ"ג, בגימטריא פרדשקא כי דפרדשקא, מנוקבא שמקבל תרפ "ו ,

[פסחים ז. לברך ' נאה 'לי דוד, בית  המלכות סוד שהוא דוד  אמר הלויתן סעודת אחר לבוא ולעתיד  שם, המלך  העמק ז"ל
מראשו נוטלת ואז בעלה. עם שלימה קומה נעשית  המלכות הברכה, זאת  ובכוונת  ימינו , ביד רויה כוסו  ולוקח ב'] ק"יט 
שבעה  של  המנורה, קני ז' בסוד מנורה ונקראת  פניו , כנגד פניה ואז הוי, הכי  [ארך] גימטריא רויה כי אפים הארך  הארת 
ומתפשטים  שעליה. בהמזלות המאירים יומייא דעתיק אורות  שבע מכח ובראשו, בראשה המאירים עלאה, אמא ספירות
א' א' [שמואל י"י' על חנה 'ותתפלל  ונאמר, ה'], ק"ח  [תהילים חסדך' שמים מעל גדול  'כי שנאמר, אנפין, זעיר ראש עד 
ב' [מלכים שנה' עשרה חמש ימיך  על 'והספתי ונאמר, כ"ג], נ "ה [תהילים יכלכלך ' והוא יהבך  י"י על  'השלך ונאמר, י'],
ראש  על שמגיע א'], כ"ד  בראשית  [זוהר במזלא' אלא מילתא תלייא בזכותא לאו  ומזוני חיי 'בני רז"ל אמרו זה ועל ו ']. כ '
היורד מלכתא, כלה שבת  בתענוג ובפרט  עצמו. בפני בפרק הזה הענין באריכות  אבאר כאשר שמים, הנקרא אנפין זעיר
שהוא  ענג, לשבת  וקראת  שנאמר ענג, בסוג קדישא ועתיקא בעלה עמה וסעודה סעודה בכל  שמזמנת  עתיקא, מראש
נ"ח [ישעיהו י"י' על תתענג 'אז נאמר זה ועל ונוקביה, וזעיר קדישא עתיקא הוא שורשו  וסוד ג'ן. נ 'הר ע'דן נוטריקון

ראשו . על  המגיעים המזלות  הם מראשו ולמעלה אנפין, זעיר הוא סתם הויה כי י"ד],
ינהלני' מנוחות  מי על  אחסר... לא רועי 'י"י שנאמר הפרנסה, במזמור השלום עליו  המלך דוד  התפלל  ההארה זאת ועל 
מי  נקרא ונוקביה, זעיר על  המזלות אל דאריך , מרישא היורד נהורין הש"ע  של הקדוש השפע  הוא ב] א כ"ג [תהילים
החסד , מדת  אל  מתנגד הוא אשר הדין, ממדת  מחלוקת שם ואין עילאה, חסד נקרא ולזה הדין, ממדת  פחד  אין כי מנוחות ,
שיתפשטו כדי ל "ב , העולים י"ו י"ו  תרי בסוד  אלא אלהים לל "ב  לחלקים, ומתחלק מתפשט . ואינו  תכף שם נמתק הדין אלא
דאלהים  'אל' שם וסודו ההזנה כח  יורדת דאריך  הללו  נהורין הש"ע ומן במקומו. אבאר כאשר אלהים הל "ב  להתחתונים

נהורין, ש"ע עולים במילואיהם שניהם אשר שאמרנו , ס "ג שם של  'אל' לא ושם ומלת אחסר', לא רועי "י 'י שנאמר 
אל  ט"ו].היפוכו מ"ח  [בראשית הזה' היום עד מעודי אותי הרועה  'האלהים שנאמר, ,

ויעקב  ישראל  פרצופיו בשני ז"א כולל  הוא כי עילאה, המזלא סוד הוא ועליו ז"א, סוד  שהוא השלום עליו יעקב  אמר וזה
במלת  לכוין צריך  ולזה האל כנודע, העולם מלך  י"י אתה 'ברוך שנוסחה ראשונה, הברכה בתחלת  המזון שבברכת 'אל'



לנפשך  חכמה דעה כו 

בספה"ק  מצינו  וכן  העליונים, נהורין הש "ע הארת

שמפרש ישראל מסעי)עבודת חז"ל (בפר ' דברי

בשבת, להיות  שחל ת "ב את לעקור רבי שביקש 

מרמזת 'לא' שתיבת ומפרש – חכמים לו הודו ו 'לא'

עיי"ש  'אין ' בחי' .çעל

 úøàä úàéöîì  åëæé '÷ä  úåîù ùå÷éá é"ò

äá åàôøúéå øúëä íìåò

 ô"òå [ è דוד בן  'אין  דידן  מאמר לפרש יש  זה

שכלל  לחולה', דג שיבוקש עד  בא

אהבה  חולת כי  – 'חולה' בבחי' הם בגלות ישראל

של  החולי שעיקר  לרמז מ"ט בגימ' ו'חולה' אני ,

הארת חסרון  מחמת  הוא בגלות  ישראל כלל

בנ"י יתעוררו הגאולה ולפני  דקדושה, הנו "ן  שער 

השמותלבקש  שהם ה'דג' שהיא הרפואה אחר 

יזכו אלו  וחיפוש  בקשה וע"י האצי ', דעולם הק'

– ה'לא' הארת את למצא שיזכו – ימצא ש'ולא'

'לא' הנקרא המלבוש עולם הכתר  עולם הארת

של  החולאים לכל האמיתית  רפואה שזה כנ"ל,

את שמרפא הנ' שער להארת  כשיזכו  הגלות,

כנ "ל )החולה מט  בא'(שבגימ' דוד  ל'בן יזכו ועי"ז

בב"א.

äìåèéáå ò"éáäã  úåñâä  úãøåäá  äìåàâä

 úå÷ìàì

.' îâ [ é ïá ïéà àéððç éáø øîà  éøéòæ øîà

 çåøä  éñâ  åìëéù ãò àá ãåã

.' åëå ìàøùéîהידוע עפ"י לרמז כוונות יש  (עיין

להרמח"ל ) בהורדתהיחוד היא הגאולה שעיקר 

שע"י הבריאה, לעולם האצי ' עולם שבין המסך 

נכלל  ויהא הבי"ע כל יעלה זה מסך  הורדת

כל  ויהיו האצי', בעולם כמו  באלקות  ומתאחד

בתחתונים ית' לו  דירה – הבי "ע (במקום עולמות 

עיין – הימנו למטה  תחתון שאין תחתון מקודם  שהיה 

פל"ו) הבריאה תניא  עולם של הק ' שהשם וידוע ,

בחי ' על מרמז  זה קדוש ששם – 'סג' שם הוא

הבריאה  עולם של מאלקות  והפירוד  והגסות  הישות

שתחתיו) העולמות שאר  של נקראים (וכ"ש שהם ,

המסך  שירד  היינו  הרוח גסי שיכלו  הרמז  וזהו  'יש ',

עולם  לבין הביטול, עולם שהוא האצי ' בין המבדיל

יהיו ועי "ז  הגסות  עולם בחי ' שהוא הבריאה

_________________________

דיצירה  הויה' 'אל סוד וגם היא, חסדים משנת לא זאת , כל עם לאומרו, שלא בזה חולקים שיש פי על  אף  העולם'. את  הזן
'האל  דהיינו הנזכר, הראשון מלבד אל  פעמים שני עוד 'ובנה' בנוסחת ויש כנודע . שני ביום לכוין שצריך זן, גימטריא
שהוא  עתיקא של  כמו  הטוב מדת  אין כי לנו , יטיב  מטיב  הטיב  הוא ויום יום שבכל 'אל ' זה אחר וגם אדירנו ', מלכנו אבינו

ע"כ. וכו'. ולטובים, לרעים מאוד וטוב  עילאה, חסד 

אלהיםח. איש הצדיק והנה שם, יצחק וזל"ק יעקב הגמראמוה' פירוש ע "ב)אמר ה תשעה (מגילה לעקור רבי ביקש
על  הקץ ולגלות ועיקר כלל באב תשעה צרת  לעקור שרצה פירוש עי"ש. ידחי ואידחי הואיל  ואמר בשבת, שחל  באב

עכ"ל. הקץ את לדחוק אין כי חכמים, לו  הודו  לא ולכן לגמרי. ידחי ואידחי והואיל  הקדוש, יום בשבת  שחל  ונוסף ידי
דבריו  על שצר עוד הגם דהיינו השי"ת. מלכות  גודל  ולהראות  עיקר לעשותו דהיינו באב, תשעה לעקור רבי ביקש כי ,

במהרה, נדחינו  שישוב בטוחים אנו  המרובים רחמיו  ועל במלכותו  בשבת  ושמחים ומתאמצים מתחזקים אנו מאד  עד  לנו
מהתעוררות  ולכן לטובה. ונראים הנגלים בימים לב  וטובי שמחים שאנו  מאשר לפניו תענוג ויותר עיקר הוא הענין וזה
לו הודו  ולא ידחי ואידחי הואיל ואמר הקץ. את  ולגלות  ולעקרו  באב  תשעה את לדחות  בכוחו היה זה ותענוג עיקר

גואי חכמים, בבתי "ן  אי בחינת שהוא "א ל בבחינת לו הודו שהחכמים לשלשל פירוש בכחם היה לא עדיין אבל  .
הקץ ולגלות  בראי לבתי "ןהשמחה אי בחינת לגלות הצדיקים כח ויגדיל ה' שיושיענו ישמחעד ואז הגנוזה והשמחה

אמן  עמנו ה'



סנהדרין - הש"ס כז ביאורי

בביטול  ליבטל ויחזרו הבי "ע עולמות מזדככים

בב"א. כנ"ל האצי ' דעולם

 øèåùå èôåù –––– ò"éæ  ÷ñðòæéìî à"øøä êøã

 ãçéá

.'îâ [àé ìë åìëéù ãò àá ãåã ïá ïéà

.ìàøùéî  íéøèåùå íéèôåù יש

מש "כ  בהקדם טיבותא, של באופן  הענין לפרש

גם  היה שהוא זי "ע מליזענסק הרר "א על בספה"ק

שכשהיה  והיינו  שוטר , בבחי ' וגם שופט בבחי '

דשמיא במילי  אחד  מוכיח היה (שופט)הרר "א ולא

תיכף  נענש  היה לתוכחתו , ומציית  שומע ההוא

.(שוטר )משמיא

åððçúäå  åù÷éáù  íéðåøçàä  úåøåãá  íé÷éãö

íäéàðåù  åùðòé  àìù

íðîà [áé אשכחן שאח"כ היהודי בדורות  (כתר

יז ) אות  א' זי "ע מער' הק' מהיהודי 

ורודפיו שונאיו  על לילה כל נפש פדיון  עושה שהיה

משמים  יענשו זי "ע èשלא מהאבנ"ז  אשכחן וכן  ,

פט  סי' ח "א  הרועים  שחשש )é (אביר  בזה ופירשנו ,

הגמ' ע"ב)מדברי  קמט  דף  שחבירו(שבת  שכל

של  במחיצתו אותו  מכניסין  אין ידו  על נענש

שהיו הגדולים הצדיקים שאלו  ופירשנו  הקב"ה,

גלמענישים ונעשה  עיניו בו נתן בכ"מ הגמ' (כדברי

כנ "ל ) הרר "א אצל  וכן  עצמות , שהיושל  מחמת הוא ,

שהיו עד לשכינה, מרכבה של גדולה בדרגה

ונתנו השכינה, עיני – ה' עיני בבחי' עיניהם

השכינה  עיני  את בנענש  שנתנו  היינו  בו  עיניהם

שנענשו נחשב אי"ז ובזה אותם, תדון שהשכינה

סבר  יותר מאוחרים בדורות משא"כ הצדיקים, ע"י 

מרכבה  של זו  גבוהה בדרגה שאינו ע"ע האבנ"ז

מלהעניש  יותר  חשש  וע"כ הק' לשכינה גמורה

מהשכינה , ולא עצמו ממנו בא  שהעונש לחשוש (שיש

בגללו  נענש שחבירו שמי הגמ' דברי נאמרו ובזה

.וכו')

_________________________

ומלשיניוט. רודפיו עבור נפש פדיון עושה היה השינה קודם לילה שבכל היתה זי"ע  היהודי של בקודש דרכו שם, ז"ל 
היהודי  הקיץ אחת  ופעם ושלום, חס יענשו  שלא עבורם הפדיון ועשה זי"ע מלובלין הקדוש הרבי לפני אותו שהלשינו
דם  לזוב  התחיל הפדיון לעשות ששכח  הלילה ובאותו  רודפי, עבור הפדיון לעשות שכחתי אוי ואמר, בלילה, זי"ע הקדוש
זי"ע  מלובלין להרבי הנזכר הרודף  רץ ותיכף  זי"ע, הרבי אצל  ביותר עליו  מלשין שהיה מהרודפים, אחד של  מגרונו

ע"כ. לעולמו. ונפטר לו הועיל  ולא לו שיעזור

הבי י. בעל אותו  כיבד  אחת שפעם פארצאווי בעיר אז לו אירע  אחד דבר ועוד שם, סנדקאות ז"ל מצות עם אחד פשוט  ת 
להמקוה  כלל  הולך שאינו  עליו אומרים שהחסידים כמו  זצ"ל  הקדוש לרבינו  בתומו  הנ "ל  הבית  הבעל  אמר אך  ביום, בו 
שעה  ובאותה לבכות , התחיל  זאת הק' רבינו  וכשמוע  בהמקוה, עצמו  יטבול מילה להברית עמו  שילך  שקודם רוצה הי'
חלילה  לו  הי' לא שהוא הנ "ל  אביו  לפני עצמו  את הק' רבינו  כך אחר והתנצל  להמול , ומוכן בריא שהי' הילד מת פתאום
הקפידו הזה הצער לו  בא ידו  שעל  מחמת  ורק כן עליו  שאומרים החסידים על  ובכה צער לו הי' רק כלל  הקפדה שום עליו
המשמש  לי סיפר וכן שנענש. ההוא בדבר  חייב אינו הוא כן על הקפדה שום עליו הי' לא הוא אבל זה, על  גם בשמים
הבעלי  לו  שעושים נפש העגמת  די שלא לפניו  הק' רבינו התמרמר פעמים שכמה ז"ל  יצחק אברהם ר' הרה"ח בקודש

שעליו  השמים מחלוקת מן  תיכף אותם  יענשו שלא עליהם  שיתפלל אותו מטריחים עוד מלימודואלא אותו  ומבטלים
ע"כ. זה. ידי על 

ממונקאטש מהרה"ק דב"ת בספר אי' זה לב)וכעין אות  [בעל (מהדו"ג זצ"ל  מבוטאטש הגה"ק בשם מקובל  והנה בזה"ל,
מאוד  העיר אותו מבני אחד  ציערו  אחת  פעם כי קדושים] ר"ל)דעת  מעולם הלז  בעיר דרכם ידוע ורצה (כאשר השופר ונטל

עצמי  כבוד  לצורך נטיה במקצת יש אולי ואמר בו  תקע ולא השופר והניח  בדעתו נתישב  מיד  ואח "כ היאש לאותו להחרימו
ע"כ. וכו'. מזה, אחדל  כן על



לנפשך  חכמה דעה כח

 úëìì  íäì ïéà äìåàâä éðôìù ìàøùé éâéäðî

 àìà ùðåòä êøãá úåðîçøä êøãá

 äæáå [âéביאת שלפני דידן, בגמ' לפרש יש 

ג"כ  ישראל מנהיגי  צריכים המשיח

ושוטרים  שופטים להיות ראויים שאינם ע"ע לחוש 

והיה ביחד יחד , גם ושוטר שופט שהיה  (כהרר "א

כנ "ל ) לרחם מעניש הנ"ל האבנ"ז בדרך  ילכו  אלא ,

ולא  דעת , בו  שאין הגאולה, שלפני ודל עני העם על

ולעורר  תמיד עליהם להתפלל אלא ח"ו, להענישם

זה  ביטול ומחמת הש "י , לפני רבים רחמים עליהם

גוא"צ  לביאת נזכה ישראל דמנהיגי זו  ורחמנות

בב"א. ברחמים

 ãçéá áééç  åìåëå éàëæ åìåëù øåã

.' îâ [ãé àìà àá ãåã ïá ïéà ïðçåé 'ø  øîàå

.áééç  åìåë åà  éàëæ åìåëù øåãá

בספה"ק  זצ"לאי ' זאהן שכנא  ר' מהגה"צ (מאמר

זי"ע) הח"ח רבו בבתבשם  שניהם שיהיו  שי"ל ,

כולו  הדור  יהא שבחיצוניות  ככולו)אחת , רובו (היינו

הגויים  השפעת  של גדול עירוב שישנו וכידוע חייב,

של  החיצוניות וחכמות הטמאים מכשירים מחמת 

הגוים  של והתאוות  הגשמיים חיים והשפעת  הגויים

מהתכלית רחוקים רובם נראים שבחיצוניות  עד

שיהיו כדי  כראוי, ית ' בו ודבקות ה' ומקירבת 

ומאידך  החיצוני, מראם ע"פ לגאולה ראויים

ומאמיים  זה שפל בדור  שנמצאים אלו  בפנימיות 

אחד  כל התומ"צ בשמירת עדיין ומחזיקים בהש"י

מהאריה"ק ע"ז אי ' דיליה דרגא (שערלפום

ע"ב) סב דף לח הקדמה של הגלגולים  קטן שדבר

נחשב  ומרובים גוברים שהרשעים בזמן  עבודה"י 

למעלה  הרר"ב àéמאוד מהרה"ק אי' וכן ,

זי "ע א)מפארשיסחא אות  סוף  ויחי פר ' צדיק  (פרי

ע"י ויותר יותר  נטהר  בנ"י של לבם שפנימיות

הגלות לדור áéאריכות נחשבים שבפנימיות  עד

זכאי. שכולו 

ìàøùéî ãçà ìë ìò  úåëæ ãîìî åðé÷ãö  çéùî

äáåùúá  íìåë áéùîå

ãåò] [ åè חן התשואות  דברי את  (בתחילת נציין 

על הליקוטים) אף  זכות ילמד  שמשיח ,

טובה, נקודה בהם שימצא ע"י  מישראל הרשעים

רביז"ל  דברי  בבחי' בתשובה, יחזירם ועי"ז

רפב)הידועים סי' לאלקי(ליקו"מ  'אזמרה הפסוק על

תשו "ח  בספרו  מליניץ הרה"ק בזה ומפרש  בעודי ',

מה  ע"פ נראה וזל"ק, כאן , הגמ' דברי  את הנ"ל

שבחי' מרבותי  åúìåëéáùשקיבלתי  äéäé çéùî

 úåëæ ãåîéìä é" òå ìàøùé ìë ìò úåëæ ãåîìì

 íìë åéäéå  íìåëá  äáåùú  éøåäøä ìéôé

 íé÷éãö אין' ז"ל במאמ' אורה שערי  נפתח ובזה .

שאל  זכאי' כלו או חייב שכלו  בדור  אלא בא דוד בן

שבחינתו חייב שכלו בדור  משיח שיבא הדבר יפלא

לבחי ' עי"ז ויבואו  כלם על זכות  ללמוד  יהי'

עכל"ק . וכו '. זכאין כלם ויהיו  התשובה

 úøéîù é"òù ò"éæ âøåáðæéåì÷î ÷"äâä éøáã

äìåàâì åëæé ÷"áù éàöåîá  ú"ø  úèéùë ÷"áù

 éàëæ åìåëù øåãë íéîçøá

 åðéøåãáå [æè זי "ע מקלויזנבורג הגה"ק  עורר 

כשיטת שב"ק לשמור לבנ"י

רסא)השו "ע היינו(סי' תם', רבינו 'שיטת הנקראת 

_________________________

ההוא,יא . והדור הזמן כפי רק האדם מעשה כפי תלויה הנפש גדולת אין כי לך דע  לי אמר שם, מהרח "ו  מעשה ז"ל  כי
אחרים שבדורות גדולות מצוות בכמה שקול הזה בדור  מאד  קץ,קטן  לאין מאד מאד  גוברת  הקליפה אלו  בדורות כי ,

עכל "ק. ראשונים. בדורות  כן שאין מה

בכל יב. נטהר שבלב הנקודה מ"מ דור, בכל מתקטנים שהנפשות  שאף  זצ"ל  מפרשיסחא הרה"ק בשם ושמעתי שם, זל"ק
ע"כ. יותר. ודור דור
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ע"ב  עד  לכה"פ  שב"ק במוצאי  מלאכה לעשות שלא

ליחשב  נזכה שעי "ז  באמרו  השקיעה, אחר  דק '

זכאי, שכולו  כדור הגאולה בשמים תבא (ועי"ז

הנדפסת  פארג 'י המהר"י בתשובת  וכדאי' ברחמים

שישמרו  שע "י משמים  שהראוהו וורדים גינת בסוף

וביאר לגאולה , יזכו ר "ת כשיטת שב"ק מוצאי בנ"י

בחיצוניות  כשנראה שאף  ר"ת  שיטת  שהלא  בזה

במערב  אור ניצוץ עדיין שיש כיון  מ"מ גמור, חושך 

ד 'אזמרה' תורה בחי' היא  וזו גמור, ליום עדיין נחשב

אם  – גמור  כחושך  נראה  שבחיצוניות  שאף  הנ"ל,

הנ"ל. הגה"ק עכ"ד לזכאי, נחשב אור  נקודת  בו נמצא 

 áùçð  ò"åëì äáåùúä êøãá êìéì ìéçúäù éî

åá ùéù øåà  úãå÷ðá éàëæ

ùéå [æé הנ"ל חן התשואות  שדברי  להוסיף 

אחד  כל על זכות  ילמד (שמשיח 

נחשבים  יהיו ועי"ז טובה נקודה  בו וימצא מישראל

כזכאים) הגאונים כולם לשיטת אף מתאים הר "ז ,

ודעמיה) אלשאקאר  במהר"ם  דלגבי(המובאת דאף  ,

נחשב  חושך שנראה שכיון  לגאונים ס "ל צאה"כ

במערב  הנראית  האור נקודת  מועיל ולא ללילה,

מודו השחר  עלות לגבי  מ"מ גמור , ליום להחשיבו 

איזה  מועיל גמור חושך  כשיש  שאף הגאונים

גמור  ליום להחשב מזרח בצד  אור  התנוצצות

בין החילוק טעם  ברכות במס ' בירושלמי (וכמובא 

לצאה"כ) שמיעלוה "ש מודים הגאונים שאף והיינו ,

עתה  ומתחיל בתשובה לחזור עתה שמתחיל

עליה', 'דרך בבחי ' עתה ונמצא יום, לבחי' להכנס 

ברגע  מ"מ גמור לילה היה עתה שעד  אף  הרי

היינו יום, לבחי ' לילה מבחי ' עצמו להפוך  שמתחיל

בנקודה  לכו"ע נחשב בתשובה, לשוב שמתחיל

צדקינו משיח וע"כ  גמור, לזכאי  בו שיש אחת טובה

עד  ישראל כל בלב תשובה הרהורי  שיעורר

כולם  וירצו  יום, לבחי' לבבם להפוך כולם שיתחילו 

זכאי, לבחי' לכו"ע יחשבו שלימה, בתשובה לחזור

בלב  צדקינו משיח שימצא אחת טובה בנקודה אף

אחד . כל

åìôðù åìà ìò óà  úåëæ ãåîéì éåä ú"ø  úèéùì

 é" ä åáù àì ïééãòå ì"çø

 éøáãå [çé לימוד הם הנ"ל מקלויזנבורג הרה"ק

של  במצב שנמצא למי  אף זכות 

צדיק , – יום בבחי ' מקודם שהיה רח"ל, ירידה' 'דרך

לילה  כמעט שנהיה עד  ויורד רח"ל ופירש ושנה

גמור ) נמצאת(רשע  שעדיין  כ "ז ר "ת  לשיטת  מ"מ ,

לגבי כמו  גמור, ליום לדונו אפשר  טובה נקודה בו 

אור  של א' נקודה שיש שכ "ז היום ירידת זמן 

שמתעורר  אחר אך  גמור, ליום נחשב במערב

אף  לכו"ע אזי  הש"י אל בתשובה לחזור האדם

בעלוה"ש  וכמו לזכאי  נחשב טובה אחת בנקודה

וכנ"ל.

 òåãéå מפרשיסחא הקדוש  היהודי של המאמר

זי "ע âé זי "ע  החת "ס  ומרן  ,ãé כרחוק' עה"פ 

שהמרחק  פשעינו ', את ממנו  הרחיק ממערב מזרח

מסובב  שהאדם אחד סיבוב הוא למערב מזרח בין 

בסיבוב  ה"נ מזרח, לצד  מערב מצד פניו  והופך 

ומחליט  התשובה לדרך עצמו האדם שמסובב אחד

היינו עליה', ל'דרך  ירידה' מ'דרך עצמו להפוך

זכאי לבחי ' לכו"ע תיכף  נחשב בזה למזרח, ממערב

וכנ"ל. אור  התנוצצות בנקודת  אף  גמור' 'יום

 ÷"áùá óà íåé  ìëá –––– äðùéçà

.'îâ [ èé äúòá áéúë  éîø  éåì ïá  òùåäé 'ø

 àì äðùéçà åëæ , äðùéçà áéúëå
_________________________

טו .יג. אות וסיפורים ח"ת  בנים תפארת  – היהודי תפארת 

מפיויד . ששמע  צדק במעגלי הביא וכן בהגה, כח עמ' עולם ברית  בספרו  שלעזינגער יוסף עקיבה הג"ר תלמידו  הביא כן
וליישב) ד"ה בלק  פר' – .(דעעש



לנפשך  חכמה דעה ל

.äúòá  åëæהרר "י הגה"ק זקיני  דברי ידועים

זי"ע יו"ד אייבשיץ בפלתי הספק, בית קונטרס (בסוף 

קי  ספרי åè סוס"י ועוד  לנר  בערוך אי' כן וכמדומה ,

יום קודש) בכל להיות  יכולה דאחישנה שגאולה

באותו בתשובה בנ"י יחזרו אם בשב"ק , אפילו 

שיתמהמה  ואע"פ ואומרים מצפים אנו [וע"כ  היום,

כל  קיוינו  לישועתך כי  שיבא, יום בכל לו  אחכה

ה' עלינו שישפוך שנזכה ומייחלים שמצפים היום,

דאי ' ומה היום], תיכף להגאל ונזכה תשובה רוח

ע"ב)בחז"ל מג  דף בא (עירובין  דוד בן שאין 

ויו"ט יום בשבתות  לבא צריך הנביא דאליהו (היות

ההכנות  להפריע שלא  בעש"ק בא אליהו ואין  קודם

[וב לשב"ק) דבעתה, גאולה לגבי  רק  זהו גאולה ,

קודם לבשר  אליהו א"צ (וכמש"כ דאחישנה

לפני  יבא  שאליהו חז "ל  בידי ברור שאין  הרמב "ם 

המשיח) ].ביאת

íðîà'הגמ מדברי  זי"ע הרר"י שם הקשה

ע"א) מג דף ברמב"ם (עירובין  קיי "ל וכן

הי"א) נזירות מהל' או(פ"ד  נזיר שהריני שהאומר 

לשתות מותר בו בא דוד  שבן  ביום יין אשתה שלא

בא  משיח שאין היות בו, שנדר ויו"ט שב"ק ביום יין

נאסר  לא אמאי  להרר "י  ולכאו ' ויו"ט, בשבתות

בשבתות אחישנה של באופן  משיח שיבא מחשש 

דאחשינה  שגאולה שכיון  הרר "י  שם ומתרץ ויו "ט,

כיון  נאסר לא מצוי ולא שכיח שאינו  דבר  היא

מצוי שאינו ספק הכהנים מחמת  לגבי בחז "ל  (כדאי'

יבנה  שמא ספק מחמת יין  לשתות  להם  אסרו שלא 

העבודה) לעבוד יוכלו ולא  תיכף [ויש ביהמ"ק ,

אזלינן  שבנדרים הידוע ע"פ  בזה ביאור להוסיף 

בא  דוד שבן יום בנ"א ובלשון  אדם, בני לשון  בתר 

דבעתה, הגאולה על בנ "א הכוונה מדעת (שרחוק 

בתשובה  ישראל כל  יחזרו זה ביום שתיכף לסבור

דאחישנה) לגאולה  כיון ויזכו לא דודאי תלינן  וע"כ ,

דאחישנה]. גאולה מחמת  יין  ע"ע לאסור 

åðé÷ãö çéùî 'éçáå úâøãá ì"æéáø

.' îâ [ë ìàåîùì àëìî  øåáù äéì øîà

 éúà àøîç ìò çéùî åúéøîà

 éî äéì  øîà éì úéàã àø÷á àéñåñ äéì  øãùéà

. éðåâ øåéç  øá êì úéà סוס לך יש כלום וברש"י

במילתא  הוא, כך שלו  שחמור גוונין  מאה בר

דחייה. בעלמא

ì" éåעצמו על שרימז רביז"ל דברי  ע"פ  בזה רמז

משה-משיח  דרגת בבחי' שהוא אנפי  בכמה

[כמובא כוכבי צדקינו , ער"ב , אות  בחי"מ (השמטות

כז ) אות  וסיפורים  שיחות דבריאור  את ע"ע שאמר

ב)הגמ' בעמ ' רב(לקמן חייא ïîçðשאמר  מן  אי

אמר  וכן  הוא, רסו)אנא אות מה (חיי"מ שכל

לעשות יכול אני גם לישראל טובות יעשה שמשיח

לגמור, יכול אינו  עדיין והוא יגמור  שמשיח (או אלא

עדיין יש ואצלו לציית מוכרחים יהיו שלמשיח

אמר בחירה) וכן  רסז ), יחידה (שם  מדרגת  שהשיג

משיח)בתכלית  דרגת  זו יותר .(שכידוע ואכמ"ל

 çéùîã ìëéä –––– øåôéö ï÷ ìëéäá ì"æéáø  úîùð

íéðúùîä íéðååâä ìëéä –––– åðé÷ãö

' éàå [àë יהא אם שאף  ע"ע רביז "ל שאמר

עם  להשתתף  ירד ציפור קן  בהיכל

_________________________

דבגמרא טו. אף משיח, קודם אליהו שיבא מוחלט הדבר דאין  מלכים הלכות  סוף הרמב"ם דכתב  הא ונראה שם, וזל"ק
זכו לא אחישנה, בעתה חז"ל  שאמרו  מה ידוע אבל  נאמרה, בכדי הגמרא דברי וכי וכו', שולח  הנני קרא והא כן, אמרו

א  מילי הני רק ביאתו , לבשר יבא שאליהו הוא משיח  ביאת ותנאי סדר ודאי להרמב"ם וס"ל  אחישנה, זכו נעשה בעתה ם
ישראל  זכו  כי קב "ה של  ואהבה הסדר לשנות  הגבעות על מקפץ ההרים על  מדלג גאולה ויחיש שימהר זכו אם אבל בעתה,
להערות  ה' ירחם אולי כי מוחלט , אין אבל  לבשר קודם יבא שאליהו  ראוי ודאי כי הרמב"ם דברי הן והן התורה, משנה

ע"כ. ז"ל . אליהו בשורת מבלי דוד  בן ביאת  למהר והגאולה הפדות יחיש ואז לבב בכל  לעבדו קדשו  רוח ישראל  על 
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קן  שהיכל מהזוה"ק וידוע בר "ה, דחסידיו הקיבוץ

ומשמע  משיח, נשמת של ההיכל הוא ציפור 

משיח  בהיכל נמצאת  רביז"ל שנשמת  זו  משיחה

יחפשו שאם ע"ע אמר שרביז "ל ואי' צדקינו,

מול  הוא שלו  שההיכל ידעו  שלו  ההיכל את  בשמים

זי"ע, ממעז'יבוז ' הרר "ב הרה"ק  דודו של היכלו 

הגוונים  היכל הוא שלו  שההיכל רביז"ל שסיים אלא

עת בכל גוונים שמחליף התורות המשתנים, (לפי

.שמגלה)

åãåãì ì"æéáø ïéá úéîéðôä úåëééùäå øù÷ä

ò"éæ 'æåá'æòîî á"øøä  ÷" äøä

ë"ùîò] [ áë יעקב שארית  בספר  בארוכה

השייכות בענין  ברכות עמ"ס

בבחי ' הנ"ל, הרה"ק דודו עם רביז"ל של החזקה

האם', אחי  אחר הולכין בנים 'רוב חז "ל דברי 

ממשיך  בבחי' הנ"ל הרה"ק שהיה שם וביארנו

מקומו  וממלא נחשב דרכו הבת דבן - 'בן' (בבחי'

הבעש"ט כבן ) וכרצון  הק', הבעש"ט רבינו  של

מקומו  ימלא ברוך שהרר "ב קדושת  בספר  (כמובא

וכו' עינים  כהמאור תלמידיו לגדולי הבעש"ט  שבא 

ואכמ"ל ) מהרר "ב, מרות  ע "ע  הענין שיקבלו ועבר  ,

שדרך  עתה ונוסיף בארוכה, עיי"ש לרביז "ל, אח"כ

כידוע  דקדושה', 'אני בבחי' היתה הנ"ל הרה"ק 

כל  על אימה הטלת  של באופן  שדיבר  דרכו

ברוך')סביביו  דאיקרי רוגזא 'ישות('אית שבבחי ' ,

של  בדרך  הלך רביז "ל וכן  אלוקי, יש דקדושה',

שהוא  דקדושה, ישות בחי' ג"כ  שהוא התפארות ,

באופן  בגלוי היה רביז"ל שאצל אלא הבינה דרך

הראב"נ  שמאריך כמו  ובינה', ד 'חכמה חיבור  של

הישות ונתכלל שנתבטל אור , כוכבי בספר

שגילה (בינה)דקדושה האלקית החכמה באור 

שגילה  הגבוהה הק' תורתו בריבוי  רביז"ל

במאמר ועמש"כ  תורה הרבה גילה  לא  (והרר "ב

רביז "ל ) אצל נתגלתה שתורתו ואכמ"ל הנ"ל ,

יותר ].

 ïá çéùî ìù åøåîçù  ì"æéáø éøáãá æîøä

íéðååâ äàî

 ïðéæçå [âëמשיח של שהיכל זה קןמכל (היכל 

רביז "ל נשמת  נמצאת ששם  ציפור 

לרמז כנ "ל ) יש וזה המשתנים', הגוונים 'היכל הוא

הכא  שאמר ריב"ל של וחידותם חכמים בדברי 

מאה  בר  הוא משיח של שהחמור  מלכא לשבור

נמצא (שה גוונים שבו המקום בחי' הוא דמשיח היכל

שעליו  החמור  בבחי' והוא  צדקינו משיח ומתגלה

צדקינו) משיח  ויתגלה .ירכב 

ì"æéáø  úøåúá  åìù ïååâä 'à  ìëì

ãçàå [ãë ד'היכל זה בענין מההסברים

ללמדנו המשתנים' הגוונים

אחת דרך ואין  רביז "ל, לתורת  אחד גוון  שאין

תורתו כלולה אלא הק ', תורתו  והבנת בלימוד

ללמוד  יכול מישראל אחד  וכל מהלכים, מאלפי

'איש  [בבחי' אחר בגוון  מוהר"ן  בליקוטי  ולהשיג

בו ' רוח יח)אשר  כז , ז"ל (במדבר חכמינו ודרשו ,

קמ) פסקא  כל (ספרי של רוחו  כנגד להלך  שיכול

יש  דור  שבכל לדור מדור מבעיא ולא ואחד , אחד

את ולהשיג העצות  את ולהבין  ולדרוש  ללמוד 

של  והמציאות  הכלים לפי  רביז "ל בתורת העמקות 

הם  והעצות שהתורות  [שאף הדור, אותו בני 

שלהם  הגוונים מ"מ והעצות, התורות  אותם

דומה  שאינו בחוש  כנראה לדור, מדור משתנים

ע"י הקודמים בדורות הליקו "מ על המאמר פי'

הנאמר  פי' לבין הדור  אותו של התלמידים גדולי 

דור  של התלמידים גדולי  ידי  על הליקו"מ על

מאדם  הצדיק  דתורת  הגוונים משתנים וכן אחר],

בנשמת מקומו ואחיזת נשמתו  שורש לפי לאדם

והעצות הרוה"ק  אחר חיפושו גודל לפי וכן  הצדיק,

בדברי הטמונות  העמוקות הגנוזות והסודות

אליו. המה מתגלים זה ערך שלפי הצדיק

בשבועות  נדפסו כבר צט-ק דפים  על  (הביאורים

.קודמים)



לנפשך  חכמה דעה לב 

 à"ò à÷ óã

 úåéîùâáå  úåéðçåøá ä÷éæîä  äâàãä ú÷çøä

.'îâ [àåúòãù  äæ ,ãéîú  äúùî áì áåèå

. äáçø, בעוה"ז לדאוג שא"צ היינו 

לבריאות אף הרבה ומקלקלת  מזיקה שדאגה

לתורה"ק  שמזיקה וכ "ש האדם, של הגשמית 

בספה"ק וכמ"ש  ולרוחניות, אוצרולעבודה"י  (בס'

יחזקאל רבי הרה "ק  בשם  כן הביא ויגש פר ' חיים 

זי"ע) דואג מקוזמיר  של 'תורתו מליצה בלשון

שדואג  שע"י במליצה ופירשו  ולחוץ', משפה

אלא  לבו , בפנימיות תורתו  אין  בלבו דאגות 

בדורות קמאי  חסידי  כמנהג הוא המשובח המנהג

לשתות שחרית  תפילת  אחר דרכם שהיה הקודמים

בהש "י עצמם את ולשמח בצוותא לחיים מעט

הצדיקים  וכמאמר יהדותם, ובשמחת  הק ' ובצדיקיו

נב) או' ח "ד  שיש"ק  משיח (עי' לקראת  בנ"י שיצאו 

חיזקנו זה שבכח למשיח ויאמרו לחיים בכוסית 

בגלות מראפשיץ æè עצמנו הר "נ מהרה"ק  אי ' [וכן ,

זצ"ל  מבאבוב מוהרנ"צ אדמו "ר  כ"ק  ונכדו זי"ע,

הסיפורי בכח שהכוונה הנ"ל הק' זקינו דברי פירש 

בעת ולספר  לדבר החסו"מ רגילים שהיו צדיקים

שאנו כך על אמר זי"ע ומוהרנ"ת הלחיים. שתיית 

שהחזקנו למשיח ונאמר תהלים ספר  עם נצא

ואלו ואלו  תהלים, המזמורי  בכח בגלות  עצמינו

בעוה"ז  היו שכבר עצמינו את  לחזק  ויש דא"ח],

ואחריהם  ויעקב, יצחק  אברהם הקדושים האבות

הדורות שבכל זי"ע צדיקים רבבות  ריבוא

עתה  אף  להנצל יהודי כל יכול ומכוחם שבזכותם

לקיים  יש וע"כ עלמא, בהאי להנצל שיש  מה מכל

רחבה'. שדעתו זה תמיד משתה לב 'וטוב

 é÷ñòá àì  óàå  úåéîùâä é÷ñòá  äâàãä úìéìù

 á" äåò

 éàãåå [á' וכדו כפרנסה הגשמיות עניני שעל

מי יש כי כלל, לדאוג שאין  בודאי

שזונינו רועינו  אבינו והוא עבורינו שדואג

שעה, ובכל עת  ובכל יום בכל תמיד ומפרנסנו 

חז"ל ע"ב)וכמאמר  ח  דף  תענית  חיי(עי' דיהיב מאן 

ר' הרה"ק אדמו "ר  כ"ק  ומו"ר וכו', מזוני יהיב

לדאוג  שחבל אומר  היה זי"ע מפשעווארסק יענקלע

שנותינו ימי  עובר , כצל ימינו כי  העוה"ז  חיי אודות

בחיוב  האדם שנתחייב [ואף  וגו', שנה שבעים בהם

איבע"א ההשתדלות קנס  איבע"א מצוה  (איבע "א 

הדעות  בכל ואכמ "ל הנס, להסתיר  איבע "א  עונש

על בזה) נצטוה ולא נתחייב לא לכו "ע מ"מ ,

בה' לבטחון סתירה שהיא (משא"כ הדאגה

ואכמ"ל ) בה', לבטחון  סתירה אינה ואף ההשתדלות .[

יש  שעבורם נצחיים שהם עוה"ב עניני  עבור 

הדאגה  מ"מ ומאד , ונפש  לב בכל ולטרוח לעסוק

אינה  קצרה, דעתו  – המוחין דקטנות  באופן

יש  רק לעבודה"י, הדאגה מזיקה אלא מועילה,

תמיד  משתה לב 'וטוב של באופן  הש"י את לעבוד 

של  באופן  הש "י  עבודת שתהא רחבה', שדעתו –

אבות ובזכות ה', ורחמי בחסדי ובטחון  חיזוק 

בעבודה"י לנו  ומסייעת  עומדת  שזכותם והצדיקים,

יונה רבינו דברי  את  לציין יש  [אמנם (מס'כנ"ל.

מ"ה) פ "ב מרבה אבות  נכסים 'מרבה המשנה על

מרבה  וזל"ק , חיים', מרבה תורה מרבה דאגה,

שאמר  מה כנגד הדבר  זה חיים, מרבה תורה

יתקצרו התענוג ידי  שעל רמה, מרבה בשר  מרבה

_________________________

אחדטז. צדיק הי' אשר סיפר מגור זצללה"ה הרי"ם החי ' בעל  הגה"ק אשר ז"ל , ישיש מחסיד  בעצמי שמעתי שם, ז"ל
שאמר ז"ל הנביא שמואל בשם נקרא והי' שפאניע גלות "ש בימי י בקבוק עם צדקנו משיח לקראת ילכו ישראל שבני

בראנפען) פלעשיל א בגלות,(מיט מתחזקים היינו זה שעם לו גלות )להראות אין האלטען דער זיך  מיר ומסיים (האבען .
קטן רבי עם צדקנו  משיח לקראת  ילכו ישראל  שבני אומר רבי'לי)שהוא קליין וקיום (א מתחזקים היינו  זה שעם להראותו 

ע"כ. עכד "ק. הזה , המר בגלות לנו
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הוא  כן וגם יאריכון . בתורה עמל ידי ועל ימיו ,

דאגת כי  דאגה, מרבה נכסים מרבה כנגד 

כי אף  התורה ודאגת שנותיו , מקצרת הנכסים

עד  בהלכה יחשב כאשר  למבין  גדולה דאגה היא

לדאגה  יכולת אין אופניו, על דבור  דבר יאמר 

הטבע, חכמי שאמרו אע"פ  רע, לו לעשות  ההיא

דואג  אך  הלב, כלות  הוא והדאגה הלב חלי היגון

לו, יוסיפו  ושלו ' חיים ושנות ימים אורך  בתורה

ע"ה שלמה אמר  זה כז )ועל י, ה'(משלי יראת 

כוונת שאין  פשוט אך עכל"ק . וכו '. ימים תוסיף

– קצרה דעתו של באופן  דאגה על יונה רבינו 

ח"ו]. ומ"ש  עצבות  – המוחין  קטנות

–––– ÷öà÷î  äìá÷ä  ô"ò íçðî éðôä  ÷"ë âäðî

 ÷"áù úìéëàá  úåáøäì

.' îâ [â íéòø  éðò éîé ìë ì"áéø øîàå

, íéáåè  íéîéå úåúáù àëéàäå

 úìéçú úñå éåðéù ìàåîù  øîàã ìàåîùãë

. íééòî  éìåç זי "ע מגור  מנחם הפני  אדמו "ר  כ "ק

שלי  מצוה לבר  במוצש"ק)הגיע והיה [(שהיתה

עדיין  היה שלא אף  גדול אדם אז כבר מנחם הפני

ימות כל באכילה למעט היא שדרכו לי  ואמר רבי],

קבלה  שיש  וכמו הרבה, אוכל ובשב"ק  השבוע

לגיסי)בקאצק  זי"ע  ישראל  הבית  שמסר  (כפי

לאכול  שרגילים ממה שבעה פי לאכול יש שבשב"ק

הוא  מוצש "ק בכל ועי "ז  השבוע, מימות  יום בכל

קובעים חולה, שאין ע "א  כו דף  תענית בגמ' אי' (וכן 

כדי  מחמת הוא והטעם ראשון , ביום  ציבור תענית 

וימותו) ותענית  ליגיעה  ועונג ממנוחה יצאו .שלא 

 ÷"áùá  äìéëàä éåáéø éáâì  úåèéùä ïéðòá

ùéå [ã, דילן מגמ' זו להנהגה ראיה קצת להביא

השבוע  ימות  כל מעט  שאוכל (שהעני

מעיים) חולה  עי"ז שנהיה  עד  בשב "ק , באכילה ,מרבה

זו בהנהגה נהגו לא צדיקים הרבה כן  לעומת  אך

שמפריע  שראו  היות  בשב"ק , אכילה ריבוי של

בן  אברהם מר ' כמבואר בהש"י, לדבקות זאת  להם

רבינו לשון  ופשיטות  המספיק , בספרו הרמב"ם

בכ"מ שכתב קכו,הליקו "מ סוס"י קמא (ליקו"מ 

ועו"מ) יז סי' באכילתתנינא  להרבות  שמצוה

מרבים  שהיו  הצדיקים כמנהג משמע שב"ק ,

שפירש  כמו  לדחות יש  אך כפשוטו, שבת באכילת 

שכוונת זצ"ל הורביץ שמואל ר ' הרה"צ בזה

מאכלים מיני בהרבה להרבות (כלשוןרביז "ל

זינין ) לאפשא  – בשבחין ' 'אזמר בפיוט ,האריז "ל 

האכילה. בכמות  ירבה ולא קמעא אוכל מין ומכל

åæ 'îâ  ìò ' ÷ä è"ùòáä ùåøéô

 ùéå [ä'הק הבעש "ט מאמר  את עוד  לציין

סד) אות  נח  פר' עה "ת  גמ'(בעש"ט  על

רעים עני ימי  כל וזל"ק, טו)זו , מה (משלי פי על ,

ז "ל רבותינו  ע"א)שאמרו  מא דף  עני(נדרים אין

עני, ימי  כל הפירוש , הוא כך  הדעת , מן  אלא

ולימודו תפלתו  שאין ר "ל רעים, בדעת , עני  שהוא

הם  בוודאי כי  שמו, יתברך לפניו  כלל נחשבת

לעילא פרחת ולא ורחימו , דחילו  זוהרבלא (תיקוני

י) תיקון  ופריך הקדוש דידן ), איכא (בגמרא  והא

שבוודאי לומר , רצונו טובים, וימים שבתות

מלמעלה, התעוררות אדם לכל בא הללו בימים

וסת, שינוי ותירץ בכוונה, בהם מתפלל ובוודאי 

את רואה בכוונה, עתה שמתפלל אף לומר רצה

גאות לו בא זה ומחמת בכוונה שמתפלל עצמו 

עתה  שעלה עצמו  את ורואה בלבו , וגדלות

לפי רעים הם עתה אף  לכן  עליונה במדרגה

לומר  רצה מעיים, חולי תחלת  הוא וסת ששינוי 

אכילה  מתוך אלא מתגרה הרע היצר  שאין

ע"א)ושתיה קי דף וירא לו(זוהר בא זה ומחמת 

עכל"ק . וד "ל. הגיאות 

ìåæìæå ,'øåðéëë êéðá éðåàùò'ã øåñéàä ïéðòá

å" ç  äøåúä é÷åñôá

.' îâ [åøéù ìù ÷åñô àøå÷ä ïðáø åðú

øîæ ïéîë åúåà  äùåòå íéøéùä
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åðîæ àìá úåàúùî úéáá ÷åñô àøå÷äå

 ÷ù úøâåç  äøåúäù éðôî  íìåòì äòø àéáî

 úøîåàå àåä êåøá ùåã÷ä éðôì úãîåòå

øåðëë êéðá  éðåàùò íìåò ìù  åðåáø  åéðôì

 äòùá éúá äì  øîà  íéöì åá ïéðâðîù

åéðôì äøîà å÷ñòúé äîá ïéúåùå ïéìëåàù

å÷ñòé ïä àø÷î  éìòá íà  íìåò ìù  åðåáø

 äðùî  éìòá  íà íéáåúëáå íéàéáðáå äøåúá

 íàå úåãâäáå úåëìäá äðùîá å÷ñòé ïä

 çñôá çñô úåëìäá å÷ñòé ïä ãåîìú  éìòá

. âçá âç úåëìäá úøöòá úøöò úåëìäá

הקורא)וברש"י עושה (ד "ה  יינו על כשמיסב

רם  בקול פסוקים וקורא תורה בדברי  שחוקותיו 

במ"ב  זה איסור ומובא המשתה, בני  בהם לשחק 

וסקט "ו) סקי"ד תקס מהרי "ל (סי' בליקוטי כתב וז "ל,

עניתני כי אודך במשתה שמשוררין  הוא כדין  שלא

שק  חוגרת התורה אז  כי מריעות, לשמחת  וכה"ג

בביהכנ"ס , אך זמר , כמין בניך עשאוני ואומרת

שרי דלא המג"א מסיק וע"כ  לזמר, מצוה לרגלים

על  שנתקנו שירים אותן  אלא לזמר בשבת

סעודות ובאיזה אסור . אחרים פיוטים אבל הסעודה

חטא  ודאי  וזהו יתגדל, דהיינו קדיש לשורר נוהגים

במה  וכן  ה', חסדי זכרון  אלא התירו  דלא גדול

שחוק  ועושה אחד  ליצן  הסעודה על שלוקחין

פלילי  עוון  וזהו  קדושים בתיבות או (ט"ז )בפסוקים

המ"ב. עכ"ל

 úçîù íùì  ÷ø øåñéàäã  íé÷ñåôä øåàéáá

 àîìòá  úåùøä

øåñéàå [æ בפה אף  הוא פסוקים על דניגונים זה

זמר, כלי  דבזיוןבלא האיסור (דהא 

זמר ) כלי בלי אף  הוא  תורה  מש "כ דברי ואמנם ,

לשורר  כדין  דשלא מהרי"ל בשם דלעיל במ"ב

לשמחת וכה"ג עניתני כי  'אודך  המשתה בבית

בביהכנ"ס  רק הוא דהיתר  מש "כ וכן מריעות',

על  שנתקנו שירים אלא בשבת  אסור  וכן לרגלים,

בפסק "ת עיין  שרי, אחרים פיוטים אבל הסעודה

יד) אות חמד (תקס  [שדי פוסקים מכו "כ  שמביא

וגזרו) ד "ה  יב אות  ז ' מערכת  שמן (אס"ד ספר  בשם 

ספינקא חיים מארחות  וכן  שמביא (סק "ו)המשחה,

נועם אמרי  א')מס ' תשובה  ח "ב  סוף וכן (דז'יקוב  ,

נתן להורות מה)משו"ת  סי' שאיסור (ח"ד ,[

לשמחת כן שעושים באופן  רק  קאי דמהרי "ל

בעלמא המהרי"ל )מרעות  שמחת(כלשון לשם היינו

להש "י  הודיה לשם כונה ללא שאף הרשות (וצ"ל 

באופן מיירי מ"מ עניתני כי אודך בפיו שאומר 

באמת  כוונתו שאין  מעשיו מתוך  מחשבתו שניכרת 

בעלמא) מרעות  לשמחת  אלא  להש"י, אבל להודות  ,

והודאה  שבח לתת שמים לשם באמת הכונה אם

והתעוררות תפילה בדרך או  חסדיו  על להש"י

בזמנו פסוק  הקורא של בגדר הר "ז שמים, ליראת 

לעולם, גאולה המהרי"לשמביא שמש"כ  צ"ל  (ולפ"ז

כי  'אודך  במשתה  שכשמשוררין  במ"ב המובא 

זה  וכו', שק  חוגרת  התורה מריעות  לשמחת עניתני'

באמת  להודות  לש"ש, בכוונה הפסוק שורר  כשלא

בעלמא) מרעות שמחת דרך אלא  מפרש להש"י, וכן ,

במהרי"ל שמש"כ  הנ "ל )שם ובמ"ב במג "א ,(המובא

דווקא, לאו  הוא לזמר , מצוה ברגלים דבביהכנ"ס 

נתינת לשם לש "ש שמתאספין מקום בכל אלא

שמסיים  ומה ומשובח, מצוה הוי  להש "י  שבח

במ"ב)המג"א אף (המובא אסור  אחרים שפיוטים

ושירים  לחרוזים שהכוונה שם מפרש בשב"ק ,

לשבח  או  להש"י שבח נתינת לשם ולא שנתקנו

חז"ל  ובלשונות בפסוקים משתמשים אלא המצוה

דהתורה  ג"כ אמרינן דע"ז והחרוזים, הלשון  ליפוי

שנתקנו פיוטים אבל ככינור , דעשאוני  שק חוגרת 

שרי  מצוותיו ושבח להש"י והודיה שבח (אף דרך

חז "ל ) ומאמרי פסוקים בהם הפסק "תשיש עכ "ד

הנ"ל. פוסקים בשם

íé÷ñåôä øåàéáë çëåî ïééâåñá é"ùøî íâ

ì"ðä

æ"ôòå [ç דג שהאיסור  רק מובן הוא דידן  מ'

הודאה  לשם שלא הפסוק  כשמשורר
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ודבקות עבודה"י  לשם שלא היינו  ה', חסדי וזכרון 

עם  משתמש  אלא מצוה, לצורך  ושלא ית', בו 

בלבד , גשמית  ושמחה שחוק  לצורך הפסוק 

רם  בקול הפסוקים ש "קורא הנ"ל רש"י וכלשון

לתורה"ק  בזיון שזה המשתה", בני בהם לשחק 

מרעות בשמחת  התורה פסוקי  עם שמשתמש 

חוגרת שע"ז  המשתה דבני שחוק  לצורך וכדו'

המהרי "ל  וכפסק בגמ' כמובא וכו' שק התוה"ק

הנ"ל. במ"ב המובא

 é÷åñô øàùî éôè éøéîç ù" äù é÷åñô  íàä

äøåú

 àäå [è'השירים שיר של 'פסוק הגמ' שנקטה

בשאר  אסור  ה"נ אלא דוקא, לאו  הוא

וכמש "כ  והכתובים, הנביאים ספרי  משאר  פסוקים

משה אגרות בשו "ת קמב)להדיא סי' ח"ב (יו"ד

פסוקים, בשאר  ג"כ הוא שהאיסור מרש "י  שדייק

שאפי ' לחדש  השירים' 'שיר  הגמ' נקטה אלא

שיר כמין  לעשותו אסור  שיר  שעיקרו  (וכ"מ שה"ש

הקורא) ד "ה  ח "א  .במהרש"א 

íðîàמהראשונים באחד  ד"ה מצינו רמ "ה  (יד

השירים ת"ר ) דשיר לומר  שהסתפק

זמר  דרך  לשוררו  דאסור  פסוקים משאר  חמור 

שיר  ניתן שלא מפני  הקב"ה, את  בו לשבח אפי'

זמר , בדרך  ולא בטעמיו אלא לקרותו השירים

השירים  ששיר  שהסתפק מדבריו  משמע ולכאו '

קדושתו, גודל מחמת  אולי  פסוקים משאר חמור 

קדשים, קדש  השירים ושיר קודש השירים דכל

נראה  דכן  מתיבתא בגמ' בהערות העירו  וכן

שיר  פסוקי בין  שמחלקת  בגמ' שלפנינו מהגירסא

אף  - בסתם אפי' זמר  כמין  שאסור  השירים

פסוקים  שאר  לבין  – משתאות  בבית  שלא

ומשמע  בזמנו , שלא משתאות בבית רק  שאסור 

כשמתכוין  אפי' הוא השירים דשיר  דהאיסור

היד  כסברת ומשמע להש"י, ולשבח להודות

הנ"ל. רמ"ה

ìàøùé âäðîå íé÷éãöä é"ò  òøëåä äùòîì

 úå÷áã êøåöì ù" äù é÷åñôá  óà øéúäì

 é" äãåáòå

êà [ éרופפת שהלכה מקום דכל הכלל בזה י "ל

דהיד  דכיון והיינו המנהג, אחר  הלך בידך

לצדיקים  מצינו  ומאידך בזה, הסתפק  רק  רמ"ה

על  ניגונים למעשה שחיברו זי "ע וקדושים גדולים

השירים שיר  זי"ע תיבות התניא בעל (כרבינו

ר ' הגה "צ  וכן וגו', דודי 'קול  תיבות  על ניגון  שחיבר 

צדיקים) ועוד זי"ע  ליבאוויטש בער וכבר ברוך  ,

דבקות לשם לשוררם ישראל בכלל המנהג נתפשט

להיתר  רמה היד  ספק  נפשט בזה הרי  (וצ"להש "י 

(ח"א  הראבי"ה כגירסת  היא  בגמ' הנכונה  דהגירסא 

צא) סי' שיר ברכות  בין  חילוק לגירסתו  שאין

פסוקים)]. לשאר  השירים

 úùåã÷äã ïåâéðáå) ìãâúé øøåùì øåñéàä ïéðòá

(ò"éæ éåì

äîáå [àéהמ"ב הט"ז (סקט "ו)שמסיים בשם

הוי יתגדל דהיינו  קדיש  ד 'לשורר 

ה'', חסדי זכרון אלא התירו  דלא גדול חטא ודאי 

לרוב  בקדיש מיוחדת  חומרא דהוי  לכאו ' נראה

לשם  בכוונה אפי ' לשוררו התירו שלא קדושתו

ה' כבוד  להגדיל ביד שמים ספק דאשכחן (וכעין

לא  קדושתם  שלרוב השירים שיר  פסוקי לגבי רמ "ה 

ואף  הש"י, את בהם לשבח  אפי' לשוררם חז "ל  התירו

לגבי  מ"מ כנ"ל, כן  קיי"ל לא  השירים שיר  שלגבי

אפי' לשוררם שאסור כן דקיי"ל  נראה  הקדיש תיבות

וכלה) חתן  בשמחת  כגון מצוה  ולשם שמים  ואין לשם  ,

לוי הקדושת  הרה"ק של הידוע מהניגון  להקשות

סאשע  שרה בן  יצחק  לוי  איך 'אבער  שמסתיים זי"ע

רבא', שמיה ויתקדש  יתגדל אסורזאגט (והלא 

קדיש) רק לשורר  משוררו  אין  דהתם דכיון  די "ל ,

ואינו לקדיש, סימן  רק  הוי  הראשונות תיבות

הקדיש . כמשורר 



לנפשך  חכמה דעה לו 

 úçîù êøåöì 'éôàå íé÷åñôî ÷åçùá øåñéàá

 ë"åç

ïëå [áé במה שכן ש 'כל המ"ב שמסיים מה

אחד  ליצן  הסעודה של שלוקחין

וזהו קדושות  בתיבות  או  בפסוקים שחוק  ועושה

אפי ' אסור זה דגם ג"כ לכאו' נראה פלילי', עון 

וכלה, חתן  בשמחת  כגון  שמים, לשם בכוונה

ולתיבות לפסוקים בזיון  זה הוי דסו"ס וכדו',

חז "ל )קדושות  מאמרי שחוק (היינו בהם כשעושה

הבדחנים  את לעורר יש  וע"כ להדיא, והיתול

בפסוקים  שחוק  לעשות  שלא שיזהרו בחתונות

שמחת לשם שמכוונים ואף  קדושות, ובתיבות 

דבזיון  איסור להתיר  א"א מ"מ וכלה, חתן 

שמצינו ואף חו "כ , שמחת  מחמת  התורה"ק 

תשובה)במהרי"ל ימי עשרת שמצוה (בהל '

חו"כ  לשמח כדי שחוק æé להתלוצץ לעשות כוונתו  ,

איסור , חשש  בו שאין  בדבר דהשחוק והיתול (אלא 

במקום  שלא האסורה  ליצנות הוו עצמם וההיתול

חו"כ) אך שמחת  חו "כ , שמחת  לצורך  התירו וזה ,

נוסף  איסור בו  שיש וההיתולבאופן  השחוק (מלבד

זאתעצמם) הותר  לא הפסוקים דבזיון  איסור כגון

איסור  ח"ו  הותר שלא וכמו  חו "כ , שמחת  מפני

וכדו', דברים דהונאת איסור  או ח"ו, פה דניבול

חו "כ . שחת מפני 

ïëå דאשכחן מזה ראיה שליט"א הגרח"ה הביא

שו"ת בפוסקים קצג, סי' שמואל  דבר  (שו "ת 

ועוד) ז  סי' ח"ח משה שעשובאר  אלו  כנגד שצווחו 

פסוקים  קטעי וקטעו  חרוזים חרזו  ובו  פורים מסכת 

מצות לשם שאפי' וש"מ פורים, שמחת  לשם

ע"י השמחה להרבות  אסור ג"כ פורים שמחת

בפסוקים. שחוק

íàä øøáì ùéå , íéøåô 'ñîî  äéàøä  úåçãì ùé

ìàøùé éìåãâ éðôì äæá  ì÷äì âäðî ùé

 íðîà [âéשאולי וצידד מורנו הסתפק שוב

שנשאר  טפי חמיר  פורים מסכת 

חקוק  הנשאר  בספר כתיבה של באופן השחוק

דשמחת המצוה קיום בשעת  שלא עולם, לדורות 

משא"כ  התורה, בפסוקי גדול זלזול והוי פורים,

אף  מותר  אולי לשמחם שמצוה וכלה חתן בסעודת

חתן  שמחת  של מצוה עתה דעושה דכיון זה, באופן

נחשב  אינו דהפסוקים בשחוק דאף אוי "ל וכלה

זה  ידי על דמקיים לכל דמוכח בפסוקים לזלזול

ח"ו לשחוק באמת כוונתו ואין חו"כ, דשמחת מצוה

שיש  לו שכמדו ' היות  זו סברא וצידד  מהפסוקים,

האם  לברר  שיש אלא בזה, להקל שנהגו מהעולם

ואם  בזה, מיחו  ולא ישראל גדולי לפני  אף  כן נהגו 

ולא  ושתקו ישראל גדולי לפני אף  כן שנהגו  יתברר 

בב"י מובא הרי תשובת(בחו"מ)מיחו  בשם

מנהג, נקרא גדולים בו מיחו שלא שמנהג הרשב"א

מנח"י  בתשובת  א)ועיין  סי' הבית(ח "ח  בשם

שאינו שנראה אפי ' שמנהג גדול באריכות  אפרים

גדולי ע"י אמיתי  מנהג שהוא ברור אם דין, ע"פ

ליישבו , כדי בדוחקים אף ליכנס יש (עיי"ש הדורות ,

בזה) פרטים וצ"ע.הרבה  ,

 ïééä ìò äôá  äøéùã øåñéàå øîæ éìëã øåñéà

ùéå [ãé על דשיר  זה איסור  שמלבד  להוסיף

לש"ש  שלא אף פסוקים איסור  (שהוא

לכו"ע) בתורה"ק זלזול ומשום  איסור בפה יש הרי

דשירה  איסור וכן  שיר  בכלי זמרה איסור  של נוסף

היין  לחורבן )על זכר יש (משום זמר  דכלי  ובאיסור  .

בדרך  אף הוא האיסור האם והרמ"א, המחבר מח'

_________________________

אני יז. נחמד שאדם עלי יאמרו  למען הבריות  בפני ליצנות אעשה לומר להתלוצץ שלא ישמר וכן שם, המהרי "ל  ז"ל 
שקורין ויחכו  בפניהם בתחבולות ויורש (לאכין)וארבה כלייה וסופו יסורים תחילתו המתלוצץ דכל היא גדולה עבירה הלא

לשמחםגיהנם בפניהם  להתלוצץ מצוה  וכלה חתן לשמח נאה אך כלה עליה לומר מצוה ולשבחה לכלה להחניף וכן ,
ע"כ. כה"ג. וכל  וחסודה
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השו"ע וז "ל המשתה, בבית  שלא ואף  (בסי'ארעי

ס"ג ) וכל תקס שיר  בכלי לנגן שלא גזרו  וכן בזה"ל,

בהם. לשמח שיר  של קול משמיעי  וכל זמר מיני

ארעי  באופן  אפי' שיר  בכלי אסור המחבר  (ולדעת 

המשתה) בבית שלא דוקא ואף  אומרים ויש  הגה: .

ושוכבים  שעומדים המלכים כגון בהם שרגיל מי 

המשתה בבית  או  שיר לשומעם (טור )בכלי ואסור .

אסורה  היין על בפה שיר ואפילו החורבן מפני

יין  ישתו לא בשיר ìàøùé שנאמר ìë  åâäð  øáëå

 úåàãåä ìù øéù  åà úåçáùú éøáã  øîåì

:äâä .ïééä ìò àåä êåøá  ùåã÷ä  éãñç ïåøëæå

 ìëä äìëå ïúç úéáá ïåâë  äåöî êøåöì ïëå

. éøù. ע"כ

ì"æç øîàîå  ÷åñôá 'ìòèá ïåâéð úòéá÷ øåñéà

øáëå [ åèכאלו שיש  מה על והזהרתי  עוררתי 

שקול  שלהם בטעלפאן  שהתקינו 

פסוק בו  שיש  בשיר הוא חז "להצלצול מאמר (או

כל וכדו') הנ"ל והפוסקים הגמ' מדברי  כמובן שהלא

כששר  רק  הוא פסוקים של שירים לשורר ההיתר

וחיזוק  התעוררות  ולשם בהש "י  דבקות לשם השיר

ולעשותו מהתורה"ק  פסוק  לקחת אך  בעבודה"י ,

של  חמורה שאלה הוא בטעל' הצלצול לקול משמש 

חוגרת שהתורה כאן הגמ' וכדברי  התורה, בזיון 

וכו', שק

íé÷åñô  ìò  íéðåâéð  íäá  ùéù ñ" ôéòèã øúéää

 é" äãåáòì áìä  úåøøåòúäå  úå÷áã êøåöì  ÷ø -

 àîìùáå [æè ניגונים בהם שיש בטעיפ "ס

שמה  אף  הרי מפסוקים

הפוסקים 58)שלימדו  הערה תקס סי' לימוד (פסק "ת 

היא  שהנגינה למי הטעיפ "ס שמיעת לעצם זכות

ומ"ש  מעצבות שינצל בשבילו רפואה בגדר 

איסור  לגבי רק  היתר הר "ז העצבים, ומחולשת

זמר  זמרדכלי  ככלי נחשבים עצמם (דהטעיפ"ס 

הפוסקים) דהניגונים כמש"כ איסור  לגבי  שייך ואין  ,

בניך  דעשאוני  איסור שייך  דעדיין  הפסוקים, על

לשם  התורה פסוקי  עם להשתמש  שאסור ככינור

דהשבט  היתר  בהם יש מ"מ אך גשמית , רפואה

סט)הלוי  סי' מביאה (ח"ו הפסוקים על השירה אם

שבזה  לעבודה"י, הלב והתעוררות לדבקות אותו 

ככינור , בניך דעשאוני איסור  ליתא

êàבבחירתו הטעיפ"ס  כשמפעיל רק שייך  זה

לחיזוק  עתה הדבר  לו שנצרך  שיודע בזמן

לומר  קשה בטעל' משא"כ בשמחה, לעבודה"י 

לשם  הדבר  שנעשה הדבר ומוכח שנראה זה, היתר

בזיון  שזה הטעל' של הצלצול קול כראוי שישמע

בודאי וזה לכך , בהם שישתמשו התורה לפסוקי 

ככנור , בניך  דעשאוני  באיסור דנכלל

' ìòèá çîùîä ïåâéð  úòéá÷

 úîàáå [æé בניגון אלא פסוקים בלא אף 

לשיטת הרי בעלמא המשמח

שיר  כלי מכל עדיף  לא דטעל' אסור  בודאי השו"ע

ואף  היין , על ושלא ארעי בדרך  אף אסור  דלהמחבר 

ארעי, בדרך  ולא בהם, ברגיל רק שאוסר  להרמ"א

הזמן  כל שמצלצל טעל' האם לדון  לו יש  שיש (למי

אליו) שמתקשרים  אנשים  בגדר הרבה  הוי  האם

בטעל' שייך  האם צ"ע וכן רגיל, בגדר או ארעי

העצבים  חולשת נגד רפואה לשם של זכות הלימוד

יתקן  בלבו  נטועה שמים שיראת  ומי הנ"ל. וכו '

פעמון  בקול בטעל' הצלצול קול ויעשה הדבר 

א"ש  שבזה המשמח, ניגון ללא גרידא וצלצול

של  קול משמיע אלא אסר לא המחבר  דאף לכו"ע,

בעלמא. צלצול קול ולא בהם' לשמח 'שיר

íééåâäã àøôä  úåòåðúá äðéâð øåñéà

óàå [çé שכל לידע יש  בפסוקים השירים עצם על

דבקות לשם ניגונים הוא ההיתר

עם  הניגונים נחשבים שבזה כנ"ל, הש "י , ועבודת

התורה"ק  כלימוד כאןהפסוקים הגמ ' (כדברי

לעסוק  בנ "י שצריכים  להש"י אומרת שהתורה "ק 
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ששרים בתורה) לאחרונה המצויים ניגונים אך  ,

דהגויים בתנועות מהירהניגונים בקצב (ניגונים 

ופרא) גסות  של דבקותבאופן  מביאים אינם הרי  ,

תנועות מזיקים ואדרבא לעבודה"י, מועילים ואינם

לעבודה"י, החלקים אלו  את  בטבע  (שמעוררים

הקדושה  מניגוני היפך האדם , שבנפש השפלים 

בזה) ואכמ"ל  האלקית , הנשמה אור את ,שממשיכים

מניגונים  להתרחק  ויש הגויים, כשירי  לשיר  ואסור 

כמו ניגונים לשורר  אלא קלי ', שמלאים כאלו

הצדיקים בכלשמשוררים  בהם  שנהגו הניגונים  (כמו

ה') יראי כל  בליהדורות  אך  ושמחה, דבקות ניגוני ,

בתנועות ניגונים והשר  הגויים, של הפרא תנועות

לגויים, להתדמות  האיסור מלבד  הרי  דהגויים

הגויים, מנהגי  כל לגבי  הנהוג כללי  איסור  שהוא

בזה  נוסף  פסוקים של תיבות  יש בניגונים אם הרי

דידן . דגמ' איסור גם

'éöàã à"æ 'éôñ –––– '÷ù  úøâåç  äøåúä'

äîå [èé שק חוגרת  שהתורה אומרת שהגמ'

אלא  דאינו כתב רמ"ה ביד  הנה וכו '

דעת, ולא חיות לה אין  התורה שהרי משל, דרך

התורה  עבור מריבה עושה בעצמו הקב"ה אלא

שבע) הבאר  כאן  וכ"כ לא, ברכות יונה  רבינו ,(וכ "כ 

דהכוונה  טפי, שפיר  אתא הקבלה תורת  ע"פ אך

ענין  מוזכר אין שבגמ' דאצי', תפארת  ספי ' על היא

לחכמת השייך  דבר הוא שהספי ' להדיא, הספי '

את להבין שקשה בש "ס מקומות יש  אך הקבלה,

אין  פשט שע"פ דידן  וכגמ' פשט, ע"פ הגמ' דברי 

הקב"ה לפני  מדברת התורה איך  פשט מובן (שע "פ

לפני  לדבר  בפשטות יכול  ואינו ס"ת היינו שהתורה 

שהתורה הש"י) קבלה ע"פ  כנ"ל הביאור אלא ,

האצי ' שבעולם הרוחנית  הספי' (תפארת היינו

ז "א) – דלמטה,דאצי' התורה משתלשלת שממנה ,

את משמשות הק' שהספי ' הש "י , אל פונה והיא

קונם את  שעובדים מאוחדים הש"י כביכול שהם  (אף

בתכלית) אליו ביטולם  ע "י בראב"ד עמו וכדאי'

פ "ב) יצירה לספר לפני(בפירושו לדבר  הם ויכולים ,

את הש"י משמשות  הם שכנ "ל  הק ' דהספי' זה  (ודבר

האיחוד  בתכלית ית ' אורו עם מאוחדות ג"כ  והם קונם

ונקרא  הדעת  מן למעלה  הוא  דרכם, הש"י שפועל 

דמהימנותא') .'רזא

 àìà 'åéúåãîì àìå åéìà' é"ùä  ìà íéàøå÷ åðà

' åéúåãî êøã' àéä  äéðôäù

êøãáå [ëבתורת שידוע מה את  נזכיר אגב

דרך  הש "י  אל פונים שאנו הקבלה,

לית כביכול לבושים ללא שבהש"י מידותיו,

לפנות ביכלתינו היה ולא כלל, ביה תפיסא מחשבה

בתוך  כביכול עצמו  שהלביש  לולא ית' אליו

ביכלתינו יש  שדרכם הק ', וספירותיו מידותיו

כה' 'מי  בתורה"ק וכמש"כ  בעצמו, אליו לפנות 

בשם  ברמ"ק ומובא אליו', קראינו  בכל אלקינו 

אנו שאין  למידותיו', ולא 'אליו  דדרשינן  הספרי

הש "י אל אלא הק ', הספי' אל ח"ו  מתפללים

מהאריז "ל אי ' מ"מ א שהאצילם, דף תמיד  (עולת

אמונים  משומר שמעתיק אליהו מעיל  בהערות  החדש

וכן הכוונה , בשער  הרמ"ק בדברי גם בזה  עיין הקדמון 

לד) דף  'דרך ברש"ש הוא להש"י לפנות  שהדרך  ,

הספי ' שהם הש "י  של הלבושים דרך  היינו מידותיו',

במשל  וכמו  בהם, ומאוחד מלובש הש "י  שאור

גופו, אל פונים אין  שבודאי גשמי , לאדם כשפונים

אין  ומ"מ בגופו, המלובשת ונשמתו דעתו  אל אלא

ללא  כשהיא חבירו  לנשמת  לפנות יכול אדם סתם

רק  היא לחברו  שמדבר הדרך אלא גופו, לבוש 

האדם  נשמת אל ופונה גופו, בתוך מלובש כשהוא

הוא  הגוף  של שהלבוש אף  גופו, של הלבוש דרך

הנשמה, עם גמורה באחדות  מאוחד  ואינו נפרד

הגוף , לבוש דרך  הנשמה אל לפנות  יכולים ובכ "ז

ה' שמחסדי אליווכ "ש לפנות היכולת לנו  שנתן

הק' ספי ' שהם והנהגותיו  מדותיו  דרך  בעצמו 

פונים  שאנו  וכגון בהם, ומאוחד  מלובש שכביכול

וכו ', גבור  אתה אליו  ואומרים ית ' (שמלובש אליו 

הגבורה) וספי' וכו 'במדת  קדוש אתה (שמלובש ,

הקדושה) כו 'במדת דעת לאדם חונן אתה ,
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הדעת) נתינת וספי' ומדת בהנהגת  הש"י ,(שמלובש

דרך  בעצמו  הש "י  אל שפונים כנ"ל, והיינו

שייכות לקבל אנו  יכולים שדרכם והספי' הנהגותיו

ית', עמו ודיבור

íéîçøä úãî'  úìéôú éáâì íé÷ñåôá ïåéãä

' åëå éìâìâúä åðéìò

 ùéå [ àëמדת' תפילת  לגבי  בפוסקים דיון 

אם  וכו ', התגלגלי  עלינו  הרחמים

שאנו כביכול נראה זו  בבקשה כי לאמרה, מותר

הרחמים ספי' אל דאצי')פונים עצמה,(ז "א

נגד  לכאו ' וזה עלינו, שתתפלל ממנה ומבקשים

וכמו למדותיו', ולא אליו  קראינו ד 'בכל הכלל

להתפלל  ראוי לבדו ש 'לו  מאמין  באני  גם שאומרים

נתנאל  הקרבן  וכמש "כ לזולתו ', להתפלל ראוי  ואין

דר "ה) הרחמים (סופ "ק 'מדת  שאומרים מה וז "ל,

אצלי, ישרה לא הפילי' תחינתנו קונך  ולפני  וכו '

החמישי היסוד  וזהו לאמצעי , כמתפלל שנראה

אמצעי להיות לעברם ראוי שאין  העיקרים מי "ג

המחשבות כל יכונו בלבד  אליו אלא אליו  לקרבה

נוסח  לכן ששינו  ויש עכ"ל. שזולתו מה כל ויניחו

קונך  ולפני נגלגלה עלינו  הרחמים 'מדת הפיוט

וכו'. נשאלה רחמים עמך ובעד נפילה תפילתינו

וכו ' הרחמים מדת אמירת שהתירו  (ה"ה והפוסקים

או"ח  צדקה שמש כא , סי' או"ח  אסאד מהר "י שו"ת 

שדה  ס"א, תקפא  סי' או"ח תורה דעת  כג -כד , סי'

גם  כן  הביא  ושם ב אות א סי' ר "ה מער' אס "ד  חמד

עיי"ש) יצחק  עולת רוב ,משו"ת  מנהג הוא  (וכן

מהספי 'העולם) לבקש שמותר שתירצו  יש 

הש"י לפני  בעדנו  רחמים שיתפללו עמך ('ובעד 

פעולותשאלי') יעשו  שהם עצמם מהם לבקש ורק  ,

בזה  והביאור  אסור , זה ח"ו, העצמי בכוחם כאילו 

אלא  עצמי , כח שום הק ' לספי ' אין  לכו "ע באמת  כי

להם  וקבע הש"י שהאצילם כפי קונם את  משמשות

לפנות שהתירו  להפוסקים אף וע"כ תפקידם,

זה  הרי  וכו ', התגלגלי  עלינו  הרחמים 'מדת  ולבקש

הרחמים  מדת  את שיפעיל הש"י, אל פניה באמת 

שהפוסקים  אלא רחמים, לעורר  תפקידה שתעשה

שמטעה הלשון מפני הוא זאת  (וכלשוןשאסרו 

לאמצעי') כמתפלל 'שנראה הנ"ל נתנאל  הקרבן 

עצמי כח הרחמים למידת יש  כאילו  ממנו שנראה

סברו שהתירו והפוסקים עצמה, ממנה שמבקשים

שיעורר  הש "י  אל היא באמת  שהפניה לכל שמובן

רחמים  לעורר תפקידה שתעשה הרחמים מדת את 

ואכמ"ל.

 ã"áàøä éøáã ô"ò úåëøá 'ñîá 'ñåúá øåàéá

 ùéå [ áë ע"פ שביאורו בנגלה דומה דבר  לציין

בספר  הראב"ד ודברי  הק', הספי' ענין 

פראנק  הרצ"פ  הגאון  ביאור  והוא הנ"ל, יצירה

התוס' דברי על ע"ב)זצ"ל ו דף דברי(ברכות  על

'מי בהם שכתוב תפילין  מניח שהש"י שם הגמ'

התוס' ע"ז וכותב ישראל' מי כעמך ד"ה (בע"א

הפייטן כעמך) שיסד  דפסח)"זה א ' טוטפת(ביום

שהוקשה  הגרצפ "פ בזה ומבאר גדלי", כלילו 

שבהם  הקב"ה של בתפילין שלכאו ' להתוס'

להיות צריך  והיה ישראל, בני  בעם הש "י  מתפאר

התוס' מתרץ וע"ז  ישראל', כעמי  'מי כתוב

על  הכוונה הש "י  של שהתפילין בפייט שמרומז 

הק' שמלביש הספי ' היינו תפילין מניח (שהקב"ה

הק') הספי' בתוך  אוא"ס הק ' אורו את והם הש"י ,

בנ"י עם את  אליו ומשבחים להש "י  (כדברי מדברים

הנ "ל ) יצירה בספר כעמך הראב "ד  'מי  לו  ואומרים

ישראל'.

 éôðà äîëá  åðîæá  ÷åñô àøå÷äã ïéðò íåé÷

.'îâ [âë íåùî  øæòìà ïá ïåòîù  éáø ãéòä

 àøå÷ä ìë àéððç ïá ïåòîù  éáø

øáãå  øîàðù  íìåòì äáåè àéáî åðîæá  ÷åñô

.áåè  äî åúòáאמירת על דקאי פירש "י  עי '

יום, של מענינו  ויו "ט בשבת קידוש  שלפני הפסוקים

הפסוקים  בקריאת  זה דבר שמקיימים יש [וכן

עבודת בספה"ק כמובא זה ביום ונעשו  שנאמרו 
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מתן (לשבועות)ישראל עד  סיון א' מיום לומר

שנעשו והמעשים ה' דיבורי את יום בכל תורה,

זה  –çéביום באלול כ "ה ביום לקרוא למשל אי' וכן  ,

לר"י, אדר  כ"ה ביום או  לר"א העולם בריאת יום

את כ "ו  וביום בראשית ממעשי  א' יום פסוקי  את 

וענין  מעלה שיש מקורות  יש וכן  וכו', ב' יום מעשי

ניבאו שבהם היום באותו  בנ"ך  נבואות  לקרוא

זו , נבואה לא הנביאים שבנ"ך  הנבואות (שברוב 

המקומות  ובאותם  נאמרו, בהם  התאריך מובא

לנבואה  קשר  שיש ש"מ נאמרו בהם התאריך  שמצוין 

בזמן אלו פסוקים  לקרוא  מעלה ויש היום, אותו עם 

נאמרו) בימים שבו מציין  בעתו' 'דבר ובלוח ,

הנבואות]. בהם שנאמרו

äæ ïéðòá  íé÷éãö ìù ääåáâ äâøã

 åéäå [ãë של גבוהה בדרגה שהיו  גדולים צדיקים

רוה"ק  ששרתה עד המחשבה קדושת

תורה  מכל מבינים והיו במחשבתם, הק' והשכינה

הזמן  הוא שעתה במחשבתם שנפלו פסוק  או 

זה פסוק לאמירת לשאלות הראוי  עונים (והיו

שנפלו  האלו תורות או פסוקים ע"פ  אותם ששאלו

דידן בדעתם) הגמ' דברי  את  בזה גם וקיימו ,

בזמנו  פסוק  הפסוק שהקורא עתה שנפלה (שכיון

זמנו) שזהו ש"מ ודעתו לעולם,במוחו טובה מביא ,

וכדאי ' זו , בחי' לפעמים ג"כ  יש  אדם כל אצל ואף 

ע"ב)בגמ' נה דף לו(ברכות ונפל בבוקר שהמשכים

שעתה  דכיון  [והיינו  קטנה, נבואה זו  הרי  בפיו  פסוק 

עדיין  ונמצא העליונים מעולמות  נשמתו ירדה

בה' ודבקות  קדושה השפעת של היתה במצב (אם 

והשלמים) היראים  כדרכי כראוי הפסוק השינה  הרי  ,

בכל  וה"נ קטנה, נבואה בבחי' הוא בפיו  שנופל

בהש "י בדבקות  דרגתו  לפי האדם שנמצא פעם

חז"ל  מאמר  או פסוק  שנופל זו בחי ' לפעמים שייך 

במחשבתו]. או  בפיו  וכדו'

 ú"áãá éåôéøå  äëîä ìò ùçåìäã øåñéàá

.' îâ [äë éáø øîà :' åëå  äëîä ìò ùçåìäå

 ïéàù  éôì  äá ÷÷åøáå ïðçåé

 áø  øîúéà  ä÷é÷øä ìò  íéîù  íù ïéøéëæî

åìéôà øîà àðéðç  éáø úòøö  òâð åìéôà øîà

. äùî ìà àø÷éå דרך שכן - וברוקק כ ', וברש "י 

על  פסוק  להזכיר ואסור  הלחש , קודם לרקק  מלחשים

ואומר  אחריהם לרקק  שדרכן לחשים ויש  הלחישה,

לעז  בלשון שם להם ומזכירין  לעז בלשון  אותן

אחר  לוחש  אלא אסור  דאין  דמותר , רבי לי ואמר 

ועוד , הרקיקה, על השם שמזכיר  דנראה הרקיקה

אפילו לא: בלעז  אבל הקודש  בלשון  אלא נאסר  לא

לוחש אפילו - צרעת  האי)נגע דלית(אחרי קרא

כי צרעת  נגע שקורא הרקיקה, על שמים שם ביה

הכהן אל והובא באדם יג )תהיה לשם (ויקרא

וא  הבא: לעולם חלק לו  אין  אל רפואה ויקרא פילו

ראוי דאין נגע, ולא חולי לא בו  שאין  - משה

אלא  רפואה לשם מזכירו ואין המכה, על ללחשו

_________________________

סינייח. מדבר באו  הזה ביום שם, א)זל "ק יט , דברי (שמות שיהיו  אלא הזה ביום לכתוב  צריך  היה לא רש"י ופירש .
הדבר  נתגלה עולם ימי כל ושנה שנה בכל  באמת  כי קדשו , בדברי לרמוז נראה נתנם. היום כאילו  עליך  חדשים תורה
בחודש  וגם ממצרים. שיוצאים מישראל  נפשות יש שנה בכל  גם ממצרים שיצאו  פסח בימי כגון ההם, בימים שהיה ההוא
סיני, הר לפני עצמן ולקרב התורה ולקבל להקב "ה עצמם את לקרב  שיוכלו כן גם נתגלה סיני הר לפני שקרבו  כיון הזה

חז"ל  כמ"ש רע , דבר לכל שישנא שנאה מלשון פט.)סינ"י, עכומ"ז.(שבת  למעשה רצ"ל  לעכומ"ז, שנאה ירדה שבו  סיני
הקדושה  זה  לו ולהמשיך התורה עסק באותו לקרות השבועות חג עד סיון חודש ראש כשבא אדם כל צריך ולזה

זה  ביום דבר שנתגלה כל  נתגלה שבאמת  דהיינו נתנם, היום כאילו עליך חדשים תורה דברי שיהיו רש"י שפירש וזהו  .
כמד עצמם שעשאו  רצ"ל  סיני, מדבר באו כמ"ש. עצמם בעתו חשבו הם גם טוב . דבר שום בו ואין ריק שהוא הזה בר

ע"כ. כלל . ה' בעבודת  התחילו שלא כמדבר
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הזכיר  שהוא תורה דברי בזכות להנצל הוא כסבור 

רש"י. לשון ע"כ ללוחשו : אסור

äæá ò" åùä  ÷ñôå í"áîøä úòã

ïëå [ åëהרמב"ם הי"ב)פוסק  ע "ז מהל ' (פי"א

האיסור  בגודל חמורים בדברים

המכה  על הלוחש  וז"ל, תורה, בדברי להתרפאות 

שלא  התינוק  על הקורא וכן התורה מן  פסוק וקורא

הקטן  על תפילין  או  תורה ספר והמניח יבעת

מנחשים  בכלל שהם להם די  לא שיישן בשביל

שהן  בתורה הכופרים בכלל שהן  אלא וחוברים

רפואת אלא ואינן גוף  רפואת  תורה דברי  עושין 

הבריא  אבל לנפשך  חיים ויהיו שנאמר נפשות

עליו שתגן כדי  מתהילים ומזמור פסוקין  שקרא

מותר . זה הרי ומנזקים מצרות וינצל קריאתן זכות

גשמי ריפוי שאיסור הרמב"ם שפסק  ומשמע עכ"ל,

רקיקה ללא אף  הוא תורה מחולי בדברי להגן (ורק

שרי) יבא לושלא אין  רקיקה בלא אף ולהרמב"ם ,

לעוה"ב דןחלק וכבר  דידן , גמ ' כפשטות  דלא  (וזה

ששאר הרמב"ם ששיטת  ומפרש שם, הכס"מ בזה

חנינא) ורבי (רב  אלא האמוראים  יוחנן כר ' דלא ס"ל

הכס"מ  ומקשה לעוה"ב חלק  לו  אין רקיקה בלא אף

לר' מודו  דכו"ע ומוכיח הרמב"ם, על קושיות  כמה

פסק  ולהלכה ברוקק, רק  לעוה"ב חלק  לו דאין  יוחנן

ס"ח)השו"ע קעט  סי' רק (יו"ד  לעוה"ב חלק  לו  דאין

כרמב"ם)ברקיקה איכא (דלא  מיהא איסורא ומיהו

שיש  ובחולי  רקיקה, ללא אפילו בדב"ת  להתרפאות 

מותר . הכל סכנה בו 

 úàåôøì  íéìéäú øîåì ìàøùé ìë âäðîá

äìåçä

ùéå [æëכמו בפוסקים גדול אריכות זה בדין

שנת החכמה שבים במאמר  שהבאנו

הפוסקים את  והבאנו  ועוד)תשע"ב, (הפרישה

תהלים  פסוקי לומר  ישראל כל מנהג איך  שהקשו

ותי ' בדב"ת , להתרפאות  אסור  הלא חולה, עבור 

סקי"ז )הפרישה קעט סי' וסגולה (יו"ד לחש  דרך שרק 

להתרפאות שמכוין  להש"י תפילה בדרך אך אסור

וז"ל  שרי , בה' הבטחון ובזכות  התפילה בזכות

כשקורא  אלא אסרו דלא לי נראה והיותר  הפרישה,

אלא  טעם, בלא לרפואה אלא מכוין ולא פסוק  עליו

כשקורא  אבל הטבע, רפואת  וכעין כלחש  להיותו

במצותו שעוסק לילה של שמע כקריאת  מזמורים

שמציל  איך  שמדברים במזמורים וגם מקום, של

הוא  הקורא של וכוונתו  בו, להבוטחים יתברך  השם

המצוה  בשכר  יתברך  השם יצילהו  זה ידי  שעל

שמציל  יתברך בהשם בטוח שהוא הבטחון  ובשכר 

השם  מצילהו  לישועתו , והמקוים ליראיו ומרפא

משמע  וכן  כן , לעשות  ומצוה מותר כן  גם יתברך ,

דלילה  שמע אקריאת כמדומה שכ "כ הרמב"ם לשון

ישראל. כל סמכו  וע"ז  עכ "ל. עיי "ש .

 é" ùø ïåùìì  óà íéàúî  äùéøôä øúéä

íðîà [çëשהבאנו במה לעיין  יש  לכאו '

מכוין  כשאין  ההיתר מהפרישה

בזכות אלא לחש בתורת בדב"ת להתרפאות 

מתאים  זה היתר האם שמזכיר, והדב"ת  העבודה"י 

רש "י  דברי משה)עם אל  ויקרא  להדיא (ד"ה שכותב ,

תורה  הדברי  בזכות "להנצל אסור  חנינא שלר '

הפסוק  שקורא מיירי שרש"י וי "ל הזכיר ", שהוא

לחש ללחשו')בדרך 'אסור  רש"י שמסיים  וכיון (וכמו ,

הלחש  שיועיל במכוין אף  אסור לחש  בתור  שקוראו 

של  באופן כשלומד אך זה, שבלחש הדב"ת בזכות

באופן  תהילים פסוקי  קורא או  כרגיל, תורה לימוד

לכוין  איסור אין  כרגיל, רחמים לעורר  תפילה של

מצות וזכות התורה תלמוד  של המצוה שזכות 

החולה. לרפואת  תעמוד  התפילה

 éîéîú éøùà'ã á"à é÷åñô øîåì éøù  íàä 'çî

åðéàù  äìåç  ìò (à"ãéçä íéìéäúã åà) 'êøã

 ïëåñî

 úîã÷äáå [ èë הביא ישראל סגולות  ספר

ישראל  ישועות מסידור



לנפשך  חכמה דעה מב 

משפטים) בפר ' זהב  זר  לומר (בקונטרס  שאוסר 

החולה  שם אותיות  לפי דרך' תמימי 'אשרי פסוקי 

כוונתו שאין נראה שבזה שסובר מסוכן, שאינו 

סגולה  בדרך אלא להש "י  תפלה בדרך להתרפאות 

סכנה  בו  שיש  חולה לצורך  ורק אסור, שזה ולחש 

סכנה  בו  שיש  בחולי להתרפאות [שמותר שרי ,

בשו"ע כמובא ס"ח)בדב"ת, קעט סי' ומקשה (יו"ד ,[

מהחיד"א  שמקובל ישראל סגולות  בעמח"ס  ע"ז

לספר  המסכימים גאונים ומעוד  הקודש  בעבודת 

פסוקי ליקוט שהוא תהלים, לקוטי  פסוקי  לומר 

תבא, שלא צרה כל על א-ב סדר לפי תהלים

הליקוטי פסוקי לומר  דנוהגים קושייתו וכוונת 

החיד"א)תהילים תהלים חולה (הנקרא על אפילו 

'אשרי פסוקי  לומר  דשרי  ה"ה וא"כ מסוכן, שאינו 

על  אף החולה, דשם אותיות בסדר  דרך' תמימי 

המתירים  שסוברים צ"ל ולכאו' מסוכן , שאינו חולה

לחש  בדרך  שלא הפסוקים שנאמרים שכיון

שהלא  שרי, ותפילה עבודה"י  בדרך  אלא בעלמא,

לחש  כמו  שיפעלו הפסוקים בהזכרת  כוונתו אין 

אלא  אלו, פסוקים דרך להש "י  מתפלל אלא בעלמא,

התפילה  שתתקבל רחמים ומעורר  סגולה שעושה

שמו, באותיות  החולה שם שמזכיר  במה החולה על

וזכות בכח הרפואה שתבא הכונה עיקר  אך

שבאותיות הסגולה בדרך ולא להש"י, התפילה

לבד .

 ãåîéì úìåâñá ð"áàøä ÷"äøä éøáã øåàéá

íãàä  ìò øáåòù  äàìúå  òøåàî  ìëì î" å÷éì

ïéòëå [ì הראב"נ הרה"ק בדברי מצינו  זה

ההקדמה  בסוף  ס  סי' (ביאוה "ל

הלקוטים  שם èéלתפארת  שיש )ëובהערה  שכתב

_________________________

הנוראים,יט. דבריו ומעמיק למשכיל  זאת  כל  כנודע  וענןי, ענין ובכל  ודבר דבר בכל נפלאותיו  בפלאי והפליא שם, זל "ק 
ועוד לתושיה, כפלים כי שלימה באמונה ולהאמין הקדושה, האמונה בהתקשרות  אם כי ארמונותיהם בשערי לבא אין אשר
בהפעולות  ולהביט  לראות  מאד מאד קשה זה שמחמת כלל , לנו גילה לא אשר וענין, ענין בכל הרבה ונסתרות  תעלומות
שם]. עיין מט, באות  ד' הלכה טהורה וחיה בהמה סימני הלכות  בלקוטי מזה [וכמובא הקדושים סגולותיו של הנוראות
בזה  שמעתי וכאשר הגוף , בעניני גם מאד מסוגלים והם לעד ]. ומועילין [נאמנים וקיימים נכונים דבריו כל  באמת  אבל
הקדוש  מפיו  נשמע זה שמחמת  נפשינו, ופדות  גאולתינו להצמיח  היא סגולותיהם, תעלומת ועיקר מאנ"ש. מעשיות כמה

ע"כ. דגאולה. אתחלתא הוא שלו שהספר

זה,כ. מענין המדברות בהתורות הרבה ויעסוק שילמוד האדם, על שעובר ותלאה מאורע  לכל  שם, ב' בהערה זל "ק
עוסקו בעת ונכללים נתקשרים זה ידי על כי האמונה, היא והעיקר עליהם. שנבנו ז"ל ממורנ "ת  וההלכות  ובהתפלות 
של  טובות  נקודות מכמה ימלט לא האמונה, ידי על וגם הקדושים. דבריהם אנפי על  השורה ונשמתם, ברוחם בהם,
גם  פעולות לפעול  סגולותיהם, כח  הפועל  אל  מכח יוצא זה ידי שעל  ולעשותם, לקיימם ונפש לב  בכל  השתדלות 

בגשמיות .ע"כ.
בחיי"מ נב)ועיין אות  הק ' וספריו תורתו מעלת שצ מענין (אות  שם שמבואר מה ד ', סימן תנינא, בלקוטי בזה"ל , שכתב 

שקודם  שלומנו , מאנשי שמעתי המעתיק, אמר זה. במאמר ענינם ומה הללו  לדברים פרוש אין ולכאורה המכה, רפואת 
בפי  גדולה מכה לו  שהיתה הינו בלאדיזין, שלומנו  מאנשי אחד חשוב  איש וכו ' חלה הנ "ל  המאמר בו  שנאמר הזה שבועות 
תפתח אם אפלו  כי לחיות, יכול שאינו אמרו כי ממנו , ידיהם משכו והרופאים מאד , חולה והיה לצלן, רחמנא הטבעת
המכה, לרפואת  הצריכין ההשתדלות כל  שאר וכן מתוכה, הרעה הלחות  כל  ולהמשיך אותה לנקות צריכין אז ותבקע , המכה
לברכה  זכרונו לרבנו וספרו שבועות  על לאדיזין אנשי ובאו ימות. ובודאי הכרכשתא, בתוך  שהיא מחמת אפשר אי וזה
בפרטיות. המכה רפואות מענין מדבר ושם הנ "ל , המאמר לברכה זכרונו  רבנו אמר בשבועות  כך  אחר הנ "ל . כל  אודות
איזה  ואחר מכאבו, לו נקל ותכף  המכה, נבקעה המאמר זה לברכה זכרונו רבנו  שאמר שבשעה להם, נודע  לביתם וכשבאו 

בש  המכה רפואת  נגמר בפרטימים בעולם, שעברו  הענינים כל אשר מספר, אין פעמים לעינים נראה אשר והכלל  למות .
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וצרה  בעיה כל על ליקו"מ ספה"ק ללמוד  סגולה

הצרה, אותה מעין בליקו "מ וילמדו שבעולם,

זו, תורה על שממוהרנ"ת התפילות  ע"ז  ויאמרו

שמכיר  שמעיד  כמו שצריכים בענין יוושעו  ועי"ז

הק' מדבריו מוכח שם וגם כאלו , מעשיות  בזה

ובזכות התורה"ק  לימוד מצות  שבזכות שכוונתו

קיום  ובזכות ומתפלל שלומד  שעושה העבודה"י 

לצדיקים  ההתקשרות  מצות וקיום האמונה מצות

באופן  שיצא הגדולות הזכויות אלו כל בזכות  יזכה

ועי"ז  הפועל אל מכח הגנוזה הסגולה גם ממילא

לחש  בדרך לאמרם מכוין שהוא ולא הרפואה תבא

דאיסור  מדין אסור  שזה בעלמא, האותיות  וסגולת

כנ"ל. בדב"ת  דריפוי

åðé÷ãö çéùîù íéøúñ úìéâîá  ì"æéáø éøáãá

åúòåùéì ãåîìì  ú"áã äæéà 'à  ìëì ãîìé

åúàåôøå

ùéå [ àì סתרים מגילת בספר מש "כ לציין עוד

קדשו מרביז"ל ברוח  רביז"ל גילה  (ששם 

צדקינו  משיח ביאת סדר מעניני דברים  הרבה 

להבינם  א "א  מהדברים והרבה  הגאולה, וסדר ותהלים 

וכו') חלקים  וחסר  ובר "ת ברמיזא  ומובא שנכתבו ,

צדקינו משיח אצל זמן שיהא הדברים בין שם

חלק  איזה אחד  לכל יאמר  בנ"א אליו שכשיבואו

ורפואתו וישועתו לתיקונו ללמוד עליו  בתורה

השלימה,

íàå למשיח שיבואו  גם הכוונה ששם נימא

משיח  להם ויתן  גשמיים חולים צדקינו

להם  שיתן  צ"ל הרי אותם, שירפאו  דב"ת  צדקינו

התורה"ק  ללמוד  טובה עצה צדקינו משיח

היינו ברוחניות, המחלה שורש לתקן  המיוחדת

להשיבם  המסוגל בתורה"ק  חלק  איזה להם שילמד

הנ"ל  הרמב"ם וכלשון וכדו ', שלימה בתשובה

שיתרפאו וע"י הנפש , רפואת  היא שהתורה"ק

בגשמיות, גם יתרפאו  ברוחניות  המחלה בשורש 

בדב"ת. דריפוי האיסור שייך לא ובזה

ìöà äøéîù é÷åñôå à" òåð øôñ  çéðäì âäðîä

 ÷åðéúå úãìåé

ïëå [áì המנהג בענין  לדון במאמר שם הבאנו 

נועם  ספה"ק להניח רבים אצל המקובל

שא אלימלך  שמירה)(וכן ופסוקי מזמורי לשמירה ר  ,

לפי ריהטא לפום צ"ע שהדבר ותינוק, יולדת אצל

תינוק  אצל ספר להניח שאוסר  שם הרמב"ם דברי 

על  תפילין  או תורה ספר  והמניח וז"ל, וכמש"כ 

בכלל  שהם להם די  לא שיישן בשביל הקטן 

בתורה  הכופרים בכלל שהן אלא וחוברים מנחשים

אלא  ואינן  גוף רפואת  תורה דברי  עושין  שהן 

שמסקנת בכס "מ עיי "ש  אך עכ "ל, נפשות, רפואת

באופן  רק ומיירי  בדבריו קיצר שהרמב"ם דבריו

סתם  אך ישן, אינו שע"כ  בתינוק  חולי איזה שיש

פסק  וכן לרמב"ם, אף  שרי  הבריא התינוק על להגן

ס "ו)בשו"ע קעט אסור (סי' שנפגע תינוק שרק

ותינוק  יולדת  על להגן שרי וה"נ ס "ת , אצלו להניח

יחלו. שלא הבריא

 óåâ ìò  ùãå÷ éøôñî  íéôãå íé÷úô úçðä øåñéà

äìåçä íãàä

 äîå [âì בדרך שהולכים כאלו  כהיום שיש

גוף  על פתקים שמניחים הגויים

הם  וסבורים בהם, לרפאות וסוברים החולה האדם

הקדושה  בדרך כן לעשות הגויים מדרכי הלומדים

האדם  גוף  על ולהניחם קודש מספרי דפים ליקח

חמור  באיסור  אסור זה הרי החולה, בהם לרפאות

סכנה)הנ"ל בו שאין  חולה  הוא אין (אם  בזה שהלא ,

בדפים  עושה אין  שהלא הנ"ל, דהפרישה ההיתר

_________________________

רפואות  המשיך  הקדושה תורתו ידי ועל  הקדושים, תורתו  דברי בתוך נכלל היה הכל  שלומנו , אנשי על  שעברו הענינים
עכל "ק. ובגשמיות. ברוחניות  ובפרטיות , בכלליות שבעולם הענינים לכל והמתקות ותקונים
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תורה  מדברי עושה אלא ועבודה"י, מצוה שום אלו 

כנ"ל אסור שזה גשמית, חלק רפואה לו (ואין 

לרמב"ם) איתם לעוה "ב  הנושאים שיש מה [אך .

מסוימים קדושים ספרים המלאך כסגולה (כרזיאל 

דשרי].וכדו') דלהגן  בכלל זה הרי

 úàåôøì) úåòéî÷ä êåúá áåúëì øúåî  äî

(äðëñ åá ïéàù  äìåç

ïéðòáå [ãì שאין לחולה לחולה קמיעות כתיבת 

לכתוב  אסור  להנ"ל הרי סכנה, בו

באיסור  אסור  שזה מהתורה, פסוקים בקמיעות

בדב"ת  להתרפאות  דאסור  כמו חמור  הוא  (שקמיע

ואין מצוה  קיום  הקמיע  בנשיאת דאין  דאסור, לחש

דהפרישה) היתר בקמיעותבזה לכתוב יש אלא ,

או תמידית, תפילה כמו פועל שזה תפילות ,

גדר  להם שאין פסוקים של ר"ת רק  בקמיע כותבים

שהם  הק' שמות בקמיע כותבים או  דב"ת , של

סכנה  בו  שיש חולה ולרפואת להש "י, תפילה בבחי '

מהשו"ע. כנ"ל שרי הכל

'÷ä  úåîùá úåùîúùäá øúéäá ò"ö

(åîø 'éñ) à" îøä  ÷ñôî úåòéî÷á

úîàáå [ äìבשמות הקמיעות כתיבת  בענין 

אחר , מטעם ולעיין  לדון יש  הק'

דבשו "ע קשה לכאו ' רמו דהלא סי' ת"ת הל' (יו"ד 

בתגא סכ"א) 'ודאשתמש  של האיסור  ברמ"א מובא

בש "ך  [ועיין  בשמות  המשתמש  שזהו שי"א חלף',

סקי"ח) קעט סי' יצירה (יו"ד  ספר וע"י  וז"ל, שכתב

והש "י הם, הקודש  דשמות  לכתחילה לעשות  מותר.

החסידים  ידיהם על לפעול שיוכלו  כח בהם נתן 

של  וגבורתו  גדולתו  מראה בהם והפועל והנביאים

ובטהרה, בקדושה בהם שיתעסקו אך  שמו, הש"י

אשר  רבה, מצוה לצורך או  השם, קדושת ולצורך 

בזמניהם  ואפי ' בעו"ה, הללו בדורות זה נמצא לא

שא"א  בזמה"ז וכ"ש  ע"ז , ישעי' שנענש  מצינו

עכ"ל  בעי ליבא ורחמנא ובקודשה, בטהרה לנהוג

מחברים  בכמה נמצא וכן  נכונים, ודבריו  עט"ז,

כי הקודש  בשמות  להשתמש שאין רשומות, דורשי 

וכן  חלף, בתגא ודאשתמש רבה, מצוה לצורך  אם

ודאשתמש  סכ"א סוף  רמ"ו סי ' לקמן  הרב כתב

גם  הקודש  בשמות  המשתמש זה י"א חלף  בתגא

הוא  גדול שעון  מבואר  המקובלים בספרי

וא"כ  עכ "ל], יבורך . המונע ע"כ בשמו  המשתמש

הק' בשמות ולהשמש לכתוב מותר איך  קשה

זקיני כגון  הדורות  גדולי כן שנהגו  כמו  בקמיעות,

זכי"ע. אייבשיץ והרר"י והחת "ס  הגרעק,א מרנן

ïééòå שכתב משה להישמח החת "ס  בתשובת 

בשמות השתמשות של זה דרך שקיבל

שבכהונה  החסיד  מרבו  בקמיעות  אדלער הק' הר"נ

להלכה  וההיתר הביאור החת"ס כתב לא אך  זי"ע,

זי "ע מספינקא יוסף והאמרי  נשאר (מועדים)בזה,

הנ"ל. השו"ע מדברי החת "ס  על  בצ"ע

 úéáä  åáø íùá ì"öæ éøåãë é"øâäã  ùåãéçä

äãåäé íçì

ìáå÷îäå [ åì זצ"ל כדורי  הגר "י  הגדול

בשבוע  היה  שלו (שהיא "צ 

מרבוזה) מביא תהיה תמים לספר  בהסכמתו  ,

הוא  האיסור  שכל שס"ל זי "ע יהודה לחם הבית

על  ולא הק', בשמות  מלאכים השבעת בדרך

תפילה  בתורת הש"י של הק' בשמות שימוש 

קמיעות על הגדול בספרו  כדורי הגר "י  וכ"כ  להש"י,

יעקב  ר' הגדול הגאון  המקובל  ידידנו לאור  (שהוציא

שליט"א) שיכול עדס  למי  גדול חיוב הוי שאדרבא

ית', גדולתו  להראות הקודש בשמות להשתמש

של  הפשוטה ומשמעות מחודשים, המה ודבריו 

דברי של בתחילתו  הפליאה ספר  ושל הקנה ספר

איסור  יש  הק ' בשמות  שימוש שבכל הרמ"א

חלף '. בתגא ד'ואשתמש 

ò"éæ ùèàùèåáî  ÷"äâä äæá 'ëù íéøúéää

àìà [æìבדעת דאשכחן  מה בזה לציין דיש 

כת"י שמביא הנ"ל בסימן  תורה
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זי "ע מבוטשאטש אלמהגה"ק  בזמנו (שנסע 

הקמיעות) עשיית  דרך ללמוד זי"ע לוי ,הקדושת

הדעת בכתבי  וז"ל, בזה, היתרים כמה שכתב

שאינם  שמות  בז' דוקא לומר דיש  כתב ז"ל קדושים

אותיות עם בשילוב נכתבים אם בזה וגם נמחקים,

ע"מ  כתיבתן הוא והשימוש  לכ"ע קיל אחרות 

בכלל, אינו עצמו על השימה אבל אדם, בני תועלת 

גם  לכתוב ומוטל קל רחוק  גם נפש  פיקוח ספק  ולצד 

כתב  וע"י  נטיה, איזו  דיש כיון  איתמחי לא אם

כו ' יכלכל איש  רוח וכתיב בזה החולה דעת סמכה

במעשה  רק המכוון  גם אתמחי, קצת אם וכ "ש

בכל  תחנונים לערוך  חשש  אין  בדיבור משא"כ 

שגם  במחשבה וכ "ש הקדוש , בפרדס כמ"ש  גווני 

בדיבור  היינו  למנוע חסידים בספר  שכ ' השבעה

וקיל  לרעה ולא לטובה רק מצטרף  מחשבה אבל

מדעתו כיון זצ"ל מקלויזנבורג אדמו "ר  [וכ "ק לכ"ע,

פו"ר  ולקיום במקו "א], כמש "כ דמחשבה זה להיתר

וקיל  מצוה הוי  לאשתו איש  בין שלום לעשות  או 

תורה. הדעת  עכ "ל עכ"ד . לכו "ע 

 úåîùá  ùîúùäù àéáðä 'éòùé ùðòð òåãî

 ð" å÷ôì '÷ä

 íðîà [çì קדושים הדעת  שמתיר בזה לעיין  יש 

ע"ה  הנביא ישעי' הלא פקו"נ, לצורך

נפשו הצלת לצורך הק' בשמות כשהשתמש נענש

יחיד) להצלת  לאסור מזה ראיה הש"ך שהביא ,(כמו

כניסה  של גדול נס  עשה הנביא דישעי' דכיון ואוי "ל

בע"כ  הטבע, מן  לגמרי  יוצא שהוא האילן, לתוך

י "ל  וזה המפורש , שם של גבוה בשם שהשתמש 

לפקו "נ אף  זה דאסור תמורת  להשתמש (דיכול 

בשם  דוקא  להשתמש וא "צ  הק ' שמות בשאר 

ישעי 'המפורש) שאולי  עוד  התלמידים א' [ואמר ,

עם  מדקדק הקב"ה בבחי ' נענש ע"ה הנביא

דרגתו לפום שהוא השערה, כחוט הצדיקים

בשמות שימוש  ללא אף  להנצל יכול היה הגבוהה

הידוע  כהמעשה בלבד, שלימה באמונה אלא הק'

הדנייסטער  נהר  את  שעבר  הק ' מהבעש"ט

בשמות השתמשות  שום לללא שלימה באמונה

הק '].

' äùî  ìà àø÷éå'ã  äæ ÷åñô àðéðç 'ø è÷ð òåãî

ïéðòáå [èì הלוחש דוקא חנינא ר' שנקט זה

אל  'ויקרא של הפסוק ע"י  לחש

מקאמרנא  הרה"ק  בזה מש "כ לציין  יש משה',

זעירא  אלף  ויקרא וזהו  וזל"ק, ויקרא פר' בריש

דאצילות כתר בעתיק  שמתלבשת  דא"ק חכמה

העולמות כל קיום שזהו  והאין , המיעוט בסוד

ולזה  הזה, לאין זכה ומשה אין, והתקונים,בסוד

כת"ר  במספר מש"ה א"ל ויקר"א וסוד  זעירא, אל"ף

ולזה זה. כל והבן  áåè חכמ"ה ù"áéøä ïøî  øîà

 äùî ìà àø÷éå ÷åñôî ãîì úåàåôøä ìëù,

לק "ת  וירא עיין בפר' עכל"ק .)àë(טעהמ "צ  ותבין.

 úåàôøì (àðøîà÷î  ÷" äøäå) ' ÷ä è"ùòáä êøã

 àøéòæ  ó" ìà  úåàá ùåàé øçà  íéðëåñî  íéìåç

ìëáù  íìåò ìù  åôåìà 'éçáå ïéàä 'éçá ––––

äòåðú

åæå [ î חולים אל להכנס הק ' הבעש"ט דרך היתה

והיה  ה"י, גוססים אל ואפילו מסוכנים

דתיבת זעירא א' אות  של היחוד  בכח אותם מרפא

זי "ע  מקאמרנא הרה"ק שמרמז  כמו היינו  ויקרא,

החמישים, דשער האור  מחסרון  מגיע החולי שכל

היה  הק' והבעש "ט מט, בגימ' ש 'חולה' וכמרומז

החמישים, שער של בה' הגמור  לביטול נכנס 

הגמור ביטול משרע "ה , של  – מ"ה' 'ונחנו (שבבחי'

_________________________

חולה,כא . כמנין מ"ט והם אותיות , וד' מ"ה שם שהוא מ"ט , משם נמשך החולה חולים, ביקור מצות  שם, האריז"ל זל"ק
כללות  והוא החולה, יתרפא ועי"ז הנ ', שער לו  להמשיך תהיה והכוונה החולי, לו אירע ולזה הנ ', שער ממנו  שחסר לפי

שערים. נ ' הם ועי"ז מ"ה, זללה"ה)של מורי משם פלקין עכל "ק.(הר"א .
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מ"ה) הק' הגמור בשם הביטול של הזה הק ' ובאור  ,

לכל  הרפואה את  המשיך קדושים ביחודים להש"י

המסוכנים, החולים

ïéòëåבמכתבו זי"ע מקאמרנא הרה"ק  ומעיד זה

שמואל ר' הרה"ג  אל  תרכ "ט , אדר  (מער "ח

צפת) אבדק "ק  זצ"ל  בכל העליר  שמעשים עצמו, על

שהם  מסוכנים חולים לרפאות  לפניו שבאים יום

ובשפיכות גדולה ובאמונה כל, בעיני יאוש  אחר

הגדולה  האמונה ע"י  כרגע, מתרפאין להש"י הנפש 

תנועה  בכל ממש הנמצא עולם של áëבאלופו

הנ "ל ) דויקרא  זעירא האל"ף  בבחי' מרומז ג "כ .(שהוא

æ" òå ד'ויקרא בפסוק  שמרומז  שאף  חנינא ר ' קמ"ל

ע"י הרפואות כל להמשיך  הכח משה' אל

של  זעירא א' באות  שמרומז דמשרע"ה הביטול

אל "ף ויקרא, ע "ע  לכתוב עצמו משרע "ה  (שהקטין 

ח "ו  הרשע  בלעם  כמו הוא כאילו שיראה זעירא 

בלעם') אל ה' 'ויקר נאמר  ר'שעליו קמ"ל וע"ז  ,

כל  שורש  זה בפסוק יש  שבאמת שאף בגמ' חנינא

להמשיך  הפסוק לקרוא אסור מ"מ הרפואות ,

בעלמא. לחש  בתור  רפואה

 ïîù éøù ––––  íéãùá  äìàù ïéðòá

.'îâ [àî úáùá  íéãù øáãá ïéìàåù ïéàå

øåñà ìåçá óà øîåà  éñåé  éáø

 éáø óàå  éñåé  éáøë äëìä (ïéà) àðåä áø øîà

 áøã àä  éë  äðëñ  íåùî àìà äøîà àì  éñåé

 äéì ãéáòúàå àæøàá òìáéàã óñåé øá  ÷çöé

 éøù ïðáø  åðú ' åë äéèìôå àæøà  ò÷ô àñéð

 àìà ïäá ìåàùì ïéøúåî  íéöéá  éøùå ïîù

.ïéáæëîù éðôîסט"ז )ובשו"ע קעט  סי' פסק (יו"ד 

לישראל  שמתיר  מי ויש אסור  שדים מעשה וז "ל,

בזה וכיוצא הגה הגניבה: על מיי'בהם והגהות  (ב"י

גזילה) מהלכות  אותם פי"א  שמשביע השבעה וע"י 

ענין בכל מתירין  יש  שמות  ושם ע"י  ר"י בשם (ב "י

הנ "ל ) נפטרים בהג"ה  אינן  בזה העוסקים רוב מ"מ

מהם ירחק  נפשו  שומר כן על בשלום :(ב "י)מהם

עכ "ל.

 ïàù  úéáî ì"öæ éøñì áøäî äùòîä

 éúøëä [ áî, שאן מבית  זצ"ל לסרי  הרב את

סאלי הבבא של תלמיד  שהיה

ממנו)זי "ע, החזיק  סאלי שבבא  גדול  אדם  ,(והיה 

צלחות ע"י בשדים לשאול איך קבלה לו  והיתה

שרי השדים את ומשביעים ושואלים שמן, שבהם

בתוך  הילד רואה והיה ילד  לוקחים והיו השמן 

ובאמת תשובות , מהם ומקבל השדים את השמן 

אלא  שרי בשדים דלשאול הנ"ל ברמ"א מובא

כאן, הגמ' כדברי  סכנה משום בזה (והוא שיש

וזכויותי  צדקתו על  וכלשוןסמך  ינזק שלא  הרבים ו

דמיעוט  מכלל  ניזוקים, העוסקים  שרוב  הרמ"א

רבות  מעשיות מובא מהרח "ו בשבחי וגם  ניצולים ,

שמן ) בשרי ששאלו שאלות לשאול על שאין וודאי  ,

כגון  נחוצים דברים לצורך אך שאלות, סתם

_________________________

בכל כב. מעשים הלוא חולאים, ומרפאין עקרות פוקדין והבלים כאלה בשטותים האם הכי, בלאו אבל שם , במכתבו זל "ק
ועל  כרגע . נתרפאין להשי, הנפש ושפיכות גדולה אמונה ידי ועל כל, בעיני יאוש אחר שהם מסוכנים חולאים לפנינו , יום
ביחודים  בצדקה דינים בהמתקות  חולאים, מרפאין בזה אחיי, אחיי וכו'. לחיים. ויצא זכות  הכף  מכריע ומעש"ט , צדקה ידי
הוא, ברוך  סוף אין אור בהשגחות הכל  אלא מקרה, וגדול קטן דבר שום שאין גדולה, באמונה הש"י לפני הנפש בשפיכות 
ודלות, ועניות  וביסורין גדול  ובחשכות בהסתרה כשהוא אפילו  דמלכותא. בדינא והכל  תנועה, בכל ממש עולם של ואלופו
חולים  לרפאות עת בכל  מעשים ובזה חסד , הכל  נעשה ובאמונה יתברך , ממנו והכל תנועה, בכל  עולם של שאלופו  ידע
אדם  וכשידע הש"י. לפני הנפש ושפיכות  ובתפלה גדולה באמונה הכל  ישראל , על  טוב  וכל שפע להמשיך  עקרות  לפקוד 
וכו '. מסתלקין והמקטריגים המסכים וכל נמתקין, הדינים כל אזי תנועה, בכל ממש עולם של  שאלופו גדולה באמונה

עכל "ק.
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אותו, לשאול הרבה נהגו  וכדו', אנשים שנאבדו 

מדויקים  אמיתיים דברים לפעמים עונה והיה

בסמוך  הגמ' וכדברי שקרים, ולפעמים לגמרי

מכזבין . שמן  ששרי 

 çîá  äìàùì íéãùá äìàù ïéá áæåëä ïåéîãä

 ãçà

ùéå [âî תשובה שכתב אחד  מרבנן  צורבא

אחד , מח של הרפואה להתיר לצדד

הגריש"א  [ה"ה הפוסקים מגדולי רבים שלדעת 

דין פסקי בספר  והתעמק זצ"ל מא, סי' (ח"י

שהוציא  קודם גדול  בעיון שבועות  כמה  הגריש"א

צאצאיו) שהעידו כמו זה לאיסור פסק פסק וכן  ,

בתשובתו שליט"א ווייס הגרי"ט ירושלים גאב"ד

סקוירא, מבד "ץ פאללאק  להגר "ש תשס "ח משנת

שליט"א, קארלסבורג גאב"ד  ראטה הגר "י  פסק  וכן

בארוכה הבאתי בעניןוכן הנפלא לספר (בהסכמה 

בישראל ' קסם 'לא  הנקרא השבט )âë זה  מרן  בשם

בפ "ק  לי שאמר  מה זצ"ל מסקנתãëהלוי היתה וכן  ,

כמובא  לאסור זצ"ל בראנדסדארפער הגר"מ

הנ"ל  לספר בהסכמתו שליט"א הגר "מ בנו בעדות 

כ "ז רבים)כמובא פוסקים הנ"ל,(ועוד (שדןבספר 

הבאות  האסורות  החדשות  הרפואות כל  על בארוכה

אנרגיה , ע"י רפואה הרחוק , המזרח של הע "ז מכתות 

מטוטלת , קניסיולוגיה, רעייקי, סינית , רפואה 

אביזרייהו  מכל  ישמרנו ה ' ועוד , אחד, מח דאוזינ"ג,

ואכמ"ל ) וקוסם, וכישוף  באיסור דע "ז הדבר אסור  .

בביאור  ג"כ  שהארכנו [כמו  קסמים, קוסם של דאו'

בדעתו ועלה החכמה), ים בשו"ת  בזה דעתנו 

שא  בדברים למילתא מילתא דומים לדמות ינם

הרוחניים  בדברים בקי אינו שהוא שהיות כלל,

ובכ "ז  רוחני , דבר  הוא בשדים שלשאול שכפי  סבר 

שרי, אחד  במח לשאול שגם בעצמו דימה כך שרי ,

בדברים  שאלה ויש שונים, דברים ב' הם ובאמת

שאלה  ורק  קסמים, כקוסם תורה שאסרה רוחניים

בתשובת בזה [ועיין  תורה אסרה לא לשדים

זי "ע מקאמרנא שאף (הנ "ל )הגה"ק שם שמאריך

יהודאין  השדים רק  הותר, לא עצמם בשדים

נוגה  קליפת שהם äëשבבחי' נוכראין  השדים ולא ,

_________________________

שזכיתי כג. זצ"ל בעלסקי הרב הגדול  מהגאון הספר הוא מהם וא' זה, בענין האחרון בזמן חשובים ספרים כמה עוד  ויצאו
בספרו לעיין וכדאי ובתנ "ך, ופוסקים בש"ס כוחו גודל  מרחוק קצת  לראות וזכיתי באמריקע , בחור כשהייתי להכירו
ב "ה  דרך  ובבחי' עדיף, דהיתרא כוחא בבחי' להקל התורה דיני בכללות  דרכו שהיה שידוע אף  זה בענין מאד  שמחמיר

מאד . החמיר האמונה לעיקרי שנוגע זה בענין להקל ,

הנזכרים,כד . הרפואות  בענין להלכה תשובות  בכמה בס "ד  שהארכנו דאחר לפרסם, עלי מצוה כי אמרתי שם, בהסכמה ז"ל
אחד  מוח  הנקראת הרפואה כי הגאון והעלינו ה"ה גדול, באילן הנתלים רבים דבת  שמעתי דאורייתא, איסור שאלת בה יש

אשר  את לפניו שלחתי ובסמוך אחד , מוח  הנקראת הנזכרת  הרפואה בשמו  המתירים זצ"ל, ואזנער כמוהר"ש כו' האמיתי
מכתבי, אליו  הוכנס  עיה"ק, לירושת "ו עלותו בעת מועט  זמן וכעבור יעקב , פעמי בקובץ בזמנו  שנדפסה בתשובה כתבתי
כיון  לא מעולם כי קדשו: בפה לי ואמר תשס "ט , העומר בימי זה והיה הטעלפון, ע"י אלי להתקשר תרבני וענוותנותו 
בוריו על הענין לברר לפניו דקשה יען מפורש, איסור בזה אומר אינו  שג"כ  אלא אחד , מוח הנקראת הנ "ל  הרפואה להתיר
שבזה  נפש פיקוח  במקום זולת  זו , ברפואה להתעסק אין למעשה ולפיכך פרטיה, בכל בוריה אל  המציאות  ידיעת  קושי מצד

הש"ך דברי ע "פ הדין מעיקר להתיר מקום סק"א)יש קעט סי' והוסיף (יו"ד אסור, הוא בזה גם שם הנזכר הזוהר ולדעת ,
עכד"ק. הנזכרת, בתשובה שהעליתי החששות ריבוי כל בזה איתנהו  שאכן דאפשר בפ "ק עוד

והודאות,כה. בברכות  אותו  ומברכים להש"י, מתפללים עצמם הם יהודאין, שדין הם אלו  כל כי שם, מלשו "ק קצת ונעתיק
וביצים' שמן 'שרי אלא מותר שאינו יוסף, ברכי הקדוש האדון בספר מבוארים דברים הן קא.)והן שמות (סנהדרין ידי על 

זה  כי לנסך , או להקטיר שיצטרך בהם ואין אלהות , עצמם עושים אינם הימינים השדים כל אלא אלו, דוקא ולאו  הקודש,



לנפשך  חכמה דעה מח

ג' בבחי' הוא קסמים קוסם וה"נ הטמאות, קלי' מג'

הטמאות]. קלי '

 øôåë åìéàë äàøðù  í"áîøä éøáã øåàéáá

' åëå íéãùá

íéòåãéå [ãîהרמב"ם ע"זדברי מהל' (פי"א

ובמו"נ ) מדבריוהט"ז  שנראה

והשדים, והכשפים הלחשים במציאות כופר  כאילו 

דברי כולן  האלו  ודברים שם, תורה במשנה וזל"ק

כוכבים  עובדי  בהן שהטעו  והם הן וכזב שקר

ואין  אחריהן  שינהגו כדי  הארצות  לגויי הקדמונים

להמשך  מחוכמים חכמים שהם לישראל ראוי 

בהן  תועלת  שיש לב על להעלות  ולא אלו  בהבלים

בישראל  קסם ולא ביעקב נחש לא כי שנאמר 

אל  אותם יורש  אתה אשר  האלה הגוים כי  ונאמר 

כל  וגו ' כן  לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעוננים

בלבו ומחשב בהן  וכיוצא האלו  בדברים המאמין 

אינן  אסרתן  התורה אבל חכמה ודבר אמת  שהן 

הנשים  ובכלל הדעת ומחסרי הסכלים מן אלא

החכמה  בעלי  אבל שלימה דעתן שאין והקטנים

אלו שכל ברורות בראיות ידעו  הדעת  ותמימי

אלא  חכמה דברי  אינם תורה שאסרה הדברים

כל  ונטשו הדעת חסרי  בהן שנמשכו  והבל תהו

תורה  אמרה זה ומפני בגללן האמת  דרכי

ה' עם תהיה תמים ההבלים אלו כל על כשהזהירה

עכ "ל. אלהיך.

äæá í"áîøä ãâð à"øâä  ìù íéôéøçä åéøáã

à"øâäå [äîלשו "ע קעט בהגהותיו  סי' (יו"ד

נגד ס "ו) חריפה בלשון  כתב

המשנה  בפי' וכ"כ  הרמב"ם וזל"ק, הרמב"ם,

אחריו הבאים כל אבל כוכבים דעבודת  לפ"ד 

בגמרא ח  נאמרו לחשים הרבה שהרי  עליו לקו

שכשפים  כ ' ולכן  הפלוסופיא אחר נמשך והוא

שקר , הוא הכל וקמיעות ושדים ולחשים ושמות

הרבה  מצינו שהרי קדקו  על אותן  הכו  כבר אבל

איהי אמרה וכשפרים שמות  ע"פ  בגמ' מעשיות

כו' אמרו לארבא ואסרתא ב'מלתא פ "א (שבת 

ב') ק"ה שם חולין  ובירושלמי  מיתות ובספ "ד

ור"א  ר"ח וכן בתירה ובן  ור "י  דר"א עובדא

שם  דאמר  יהושע ור' תילתא עיגלא דאיברו

לארעא שמיא בין ב')ואוקמיה ח' וכן (בכורות 

צרויה בן  א')אבישי  צ "ה  כיוצא (סנהדרין והרבה

ב')ואמרו  ז' חולין  מיתות  שמן (בספ "ד נקרא למה

זוהר  וע' תנינים ויהיו  העידה והתורה כו '. כשפים

רבו ולחשים מקומות בהרבה קמיעין וכן  שם

ùøôìמלספר,  äç÷ì áåøá  åúñä àéôåñìôäå

 íúåà  øå÷òìå ééöìä êøãá ìëä àøîâä

 àìå  íäî àìå íäá ïéîàî éðéà å"çå ïèùôî

 àìà ïèùôë  íä  íéøáãä ìë àìà íðåîäî

 éìòá ìù úåéîéðô àì úåéîéðô  íäá  ùéù

 éìòá ìù àìà úåéðåöç  íäù àéôåñåìôä

 úîàä.עכ "ל .

_________________________

רצונו , לעשות הקדוש בשם אותם שמשביע אלא בהם ואין לשדים, שכן מכל למלאכים זה יעשה אם אפילו  ממש, ע "ז
קליפות  דשלש מסטרא ומזיקים רעים שדים יש אבל שהתירו . הפוסקים שמיירי הדרך וזה המלאכים, השבעות  כדרך
הקדושה  את וכופה וכישוף , הטומאה שמות  הכל  עמהם והעסק טמאות, קליפות  אחרים אלהים הם עצמן שהן הטמאות ,
חייב  להם, שעושה קטן דבר ובכל אלילים. ועובדי הרשע נבוכדנצר שעשה ממש כישוף  והוא להם, להשפיע  נכנע  להיות 
אל  אל  ומקטר עובד  ממש וניסוך קיטור וכל  באלהות, שמקבלו  סקילה, חייב אדוני, לו  והאומר והמברך  והמתפלל בלאו.
גמור  כישוף שלהם ענינים שכל  שבהם, הטמאים היינו  השדים, מעשה כל שאוסר ישעיה ורבינו הרמ"ה מיירי ומזה נכר,
מרה  ומביאין כזבנים הם כי לעשות, אין הימינים שבשדים המותר דרך  אפילו אלה כל ואחר וכו'. אחרים. אלהים ועבודת
העולם  מן האדם את מוציאין והם מהם, ירחק נפשו ושומר אותם, המטריח האדם על רעות  ומדות  ושגעון גדולה שחורה

ע"כ. וכו'.
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ìò ò"éæ ÷öà÷î  ÷" äøä  ìù úåëæ ãåîéì

í"áîøä

÷" äøäå [ åîזי "ע מקאצק (אמת הרמ"מ

תשג ) אות ולימד ואמונה  תי'

שלא  בנ"י  את  להציל שרצה הרמב"ם על זכות

כאילו כתב וע"כ  והכשפים, השדים אחרי ילכו 

הצליח  ובאמת כלל, אמת  ואינם קיימים אינם

ולגרשם  השדים כח את להכניע הק' בדבריו ופעל

היישוב בהם ממקומות  שמשתמשים  ממקומות  (חוץ

.להדיא)

 æåðâä áåèá  ìëúñäì  ò"ø  ìù ä÷åîòä êøã

 øáã  ìëáù

.' îâ [æî äìçùë äðç øá  øá  äáø  øîà

åéãéîìú  åñðëð  øæòéìà éáø

 íìåòá  ùé  äæò  äîç ïäì  øîà  åø÷áì

.÷çùî àáé÷ò éáøå ïéëåá ïä  åìéçúäכי

עמוקים  דרכים לו שהיו  אזיל, לשיטתו  ר"ע

כמה  מכות  מס' בסוף  וכדחזינן  בעבודה"י ,

להתפעל  שלא היה ר"ע שדרך  איך  מעשיות

כל  הופך  ר"ע היה אלא קשים חיצוניים ממצבים

ועמוקה, פנימית הסתכלות  ע"י  לטובה הענינים

שכשרואים  בפשטות היה החכמים שאר  שדרך 

ועומד  בחולי הדור  צדיק – הגדול אליעזר ר ' את 

הצדיק  שנתפס החכמים שסברו ובפרט להסתלק,

שבאים  הרגילה הדרך הרי הדור, בעוון  וסובל

ועמוקה  הפוכה בדרך הולך  ור"ע בכי, לידי  עי "ז 

זה, במעשה הגנוז הפנימי  הטוב על להסתכל

עצמו ותיקון  תועלת עבור סובל שהצדיק וסבר

התגין  דורש היה [ור "ע עבורו , טוב דבר והוי 

בזה  עוסק  שהיה מהאריז "ל שאי ' שבאותיות

שבס "ת האותיות שעל שהתגין  השבירה, בתיקון

היה  ור "ע שנשברו, ניצו "ק  הרפ "ח משום באים

לטובה  העמוקה הסתכלותו ע"י השבירה מתקן

ואכמ"ל]. כנ"ל,

 àìù íéøáã åéôî  òîùù åáøì øîåì ïéðòá

åãåáëì ––––  íòîù

.' îâ [çî íãà  éë åðéáø åðúãîéì  åì øîà

 áåè  äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà

.àèçé àìåבקהלת פסוק  הוא זה שפסוק ואף

מר "א, שילמדנו  ללא לבד  הפסוק  ר"ע ידע ומסתמא

מה  שכל יאמר שהתלמיד הוא ארץ דרך  מ"מ

כמש "כ  רבו  שלימדו  ממה הוא הכל הוא שיודע

הוא, דקרא "אע"ג כאן אגדות בחידושי  המהרש "א

התלמיד  ותשובת שאלת  כדרך  הזה בלשון  לו  אמר

ע"כ . לרב",

äðäåע"ב)לעיל צט  דף שלחד (סוף  בגמ' אי '

קמיה  דיתיב מאן אפיקורס נחשב דעה

אחריתי בדוכתא שמעתתא לה ונפלה דרביה

מר ', אמר  'הכי  אמר ולא התם, אמריתו הכי ואמר 

המהרש"או שם הכי)כתב ד "ה  אם (ח "א  שאף

יחד , והתלמיד  לרב התחדש החידוש  אותו באמת 

אלא  אמרינן ', ד'הכי  לשון  לומר לו  היה לא מ"מ

את חידש שהוא ברבו  הכבוד כל את לתלות 

דבר  שרק משמע שם מהמהרש "א ולכאו' הדבר ,

ולא  בשמו, יאמרנו מרבו  חלקו  שמע שבאמת

ממנו, כלל שמע שלא לדבריו דבר כסתירה (והוי

.הכא)

 ì"éå החידוש באותו  לרב חלק  יש  שבאמת ששם

הרב  בשם החידוש  כל לתלות גמור  חיוב הוי 

חלק  לו שאין אפיקורוס  הוי שם  בגמ' שלמ "ד  (עד 

בשניהם) החידוש תולה  אם  שבאמתלעוה "ב  וכאן  ,

הוסיף  לא שר"א זה, בפסוק  חלק שום לרב אין 

לומר  ארץ דרך מדת רק  הוי בזה כלום, זה בפסוק 

ואין  הכא, המהרש"א כמש "כ רבנו  למדתנו  בזה

מנהג  שנהגו צדיקים מקובלים והכרתי חיוב. בזה

רבם  עם מדברים שהיו  דבר  שכל ברבם זה כבוד

זו מימרא שמעו כאילו בשמו , זאת תולים היו

המובא  ארץ דרך  המנהג וזהו לכבודו, מרבם

אלא  חיוב דאי "ז  נראה כנ"ל אך  כאן , במהרש "א

באמת ששמע בחידוש  ורק בעלמא, ארץ דרך  מדת



לנפשך  חכמה דעה נ 

חייב מרבו לעיל )חלקו  בגמ' מ "ד  בשם (לחד  להזכירו

כנ"ל, עמו  כשמדבר מובא רבו אם  צ"ע בזה (ואף 

להלכה) זו דעה .בפוסקים

 úøôëì åìù  íéøåñéä åéäéù  åáøì øîåì øúåî

 ïååò

ïáäå [ èî תורה בשו "ת מוכיח זי"ע חי  איש

רס)לשמה שמותר (סי' זו  מגמ'

לו שיהיו  יסורים, לו  כשיש לרבו לומר  לתלמיד

כי לרבו  בזיון  בזה ואין  עוונות , לכפרת היסורים

שמותר  שם וכתב וכו ', בארץ צדיק  אין  הלא

נסתר  בלשון לרבו יאמר  בתנאי לרבו כן  לומר 

כי שיזכור לרבו מחזק והתלמיד  נוכח, בלשון ולא

עוונותיו, שמכפרין עבורו  טוב דבר  הם היסורים

על  עוונותינו שיכפר  מהש"י מבקשים אנו ובכ "ז

ז"ל  חכמינו  דברי ובבחי ' ודבקות , אמונה ידי 

ע"ב) קיח דף  אפי '(שבת כהלכתו  שבת  השומר כל

הבית בזה שמפרש וכו ' אנוש  כדור  ע"ז  עובדי 

ויקהל )יעקב פר' חי(איזביצא , איש  בבן  אי' וכן

תצוה) פר ' ב ' הדבקות(שנה  בכח שהכוונה ,

כמש "כ  וכדו', התורה"ק עמל ע"י וכן  בהש"י,

תלמדנו, ומתורתך  י-ה תיסרנו  אשר  הגבר  אשרי 

זי "ע רב הסאטמער  בזה פר 'וכמ"ש יואל (דברי

תי) עמ' זי"עמצורע  רב פר 'והפאפאער יוסף  (ויחי

צירוף) ד "ה  אב לחודש יד"ח מסעי, לצאת שאפשר  ,

על  היינו תלמדנו ', 'ומתורתך ע"י י -ה' 'תיסרנו 

יסורים  תמורת ג"כ שנחשב התורה"ק עמל ידי 

שער  אדם שיש  זה פסוק על המדרש כדברי

בלילה  שער אדם ויש  יסורים מחמת  בלילה

מיסורים, עי "ז  ונפטר  בתורה, עמלו מחמת 

הגמ' ע"ב)וכדברי  צט  דף יולד ,(לעיל  לעמל אדם

שעמלו מי אשרי  העמל, ע"י גופו  לזכך שצריך 

שיתכפרו בתפילה מבקשים ואנו בתורה,

ח"ו, רעים וחלאים יסורים ידי על שלא עוונותינו

ערך  שלפי יחידים גדולים צדיקים איזה היו (ורק 

יסורים  עצמם  על בקשו נשמתם מקום ושורש

ובעו"מ , כח , או' ה"ה תפילין  בהל' מוהרנ"ת  וכמ "ש

אף  בהש"י בדבקות לעמוד  דרגתם לפי יכולים  שהיו

הדין שורש ידי)åë במקום  אף  לצאת יכולים ואנו ,

_________________________

הפנוכו. החלל של  הצמצום מתחלת  נמשך הדין עקר כי שם, מוהרנ"ת לשון רבנוזה בדברי ומבאר  כידוע. וכו' י
פרעה" אל "בא בהתורה ס"ד)ז"ל זה (בסימן כל שם עין וכו', לתרצם אפשר שאי הקשיות בחינת  הם הפנוי שחלל

וזהו שם. עין וכו', הפנוי חלל בחינת  שהם הקשיות, באלו  גם לכנס יכול משה, בחינת  הגדול  הצדיק אבל היטב.
הנ"ל וזוכה בחינת  הדין . שרש שמשם  הפנוי חלל של הצמצום תחלת שהוא המחשבה בתחלת עולה  שהצדיק

והדינים היסורים  כל ולסבל בנסיון שם נעלם לעמד שם שגם לידע הפנוי חלל סוד להשיג זוכה הוא זה ידי ועל 
פרעה" אל "בא בהתורה שם עין שם, שכתוב  כמו  וכו', להשיג אפשר שאי ונורא  נפלא בדרך  יתברך  השם ונסתר
מבחינת  שנמשכין לחסדים קודמין הגבורות  ששם יותר גבוהים מחין בחינת  שהם תם, דרבנו תפלין בחינת וזהו הנ "ל .

המחשבה  בתחלת שעלה  כמו עמהם מתנהג יתברך שהשם  "ל. הנ הגבוהים באמת הצדיקים זוכים הם כן ועל  .
לקבל  יכולים הם כי לחסדים, קודמין שהגבורות  בחינת  וזהו וכנ"ל. בשרשו הכל ולהמתיק המחשבה בתחלת לכלול 
מדת  ידי על  אפלו  זוכים הם כי כנ "ל , תחלה במחשבה שעלה ההנהגה בחינת  שזהו  החסדים, קדם בעצמן הגבורות
דרש"י  תפלין אבל וכנ "ל . בעצמן הדין מדת פי על גם זוכים שהם עד  ונבחנו, גדולים יסורים סבלו  כי בעצמו, הדין
העולם  כל של  ההנהגה עקר שזהו הדין, למדת ושתף הרחמים מדת  הקדים בחינת  זהו לגבורות , קודמין החסדים
ידי  על הוא וקיומו העולם הנהגת  עקר כי העולם, רב אותם שמניחין רש"י של  הם התפלין עקר כן ועל כנ"ל.
כדי  תם דרבנו תפלין גם להניח צריך הוא קדשה בתוספת  עצמו  את  לקדש שרוצה מי רק כנ "ל , לבד  זו בחינה
וכו ' ממש בשרשם הדינים כל ולהמתיק המחשבה לתחלת  לעלות  שזכו הנ"ל הגבוהים מהצדיקים גם הארה לקבל 
על  להמשיך יתברך, להשם עצמו את  לקרב שרוצה מי כל כן ועל  יתרה. קדשה לקבל יכולין אנו מהם כי כנ"ל,
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שהש "י קלים דברים ע"י  כפשוטו  יסורים חובת

באמונה  כשמקבלם וזהו  אחד , לכל שולח

פרטית. בהשגחה

íéøåñéä  úìá÷ ïéðòá ' ÷ä è"ùòáä  åðéáø éøáã

äðåîàá íéðè÷ä

 éøáãëå [ð'הק עה"ת הבעש"ט בבעש"ט  (מובא 

לא) אות  לך חז"ל פר' מאמר  על

ע"ב) טז  דף  שמעתי(ערכין  וזל"ק, יסורין, דמי היכי

ש"ס æë ממורי ע"ב)ביאור קעה דף  תרומה  לא (זוהר

ש "ס  וביאור  וכו ', ובדוד  בה' שכפרו עד ישראל גלו 

ע"ב) לד  דף לימות(ברכות הזה עולם בין  אין 

דאמרו וכו', בלבד  מלכיות שעבוד אלא המשיח

ע"ב)בש"ס  טז דף  ארבעים (ערכין עליו שעברו  מי

וכו' עולמו  קיבל יסורין  בלא ïéøåñé יום  éîã  éëéä

 é÷ðøàì  åãé èéùåîä יסורין אין  הא והקשה וכו ',

עון , ע"ב)בלא נה  דף  שבת  דעתא (עיין  סלקא וכי 

באמונתו 'צדיק  כי וביאר עון , לכפרת  נחשב שזה

ב)יחיה' úééèøô (חבקוק  äçâùäá ïéîàîä éë

 ìù úåòøåàî ìë éë  åá òãåéå êøáúé íùä ìù

åà ïè÷ øáã ïä ,åîù êøáúé åðîî àåä  íãàä

 àúåëìîã àðéã  é"ðãà ïéãá àåä ìëä ìåãâ

 àìîå èøçúî ãéîå , åàèç úáéñì àåäå àéîù

 àåäù  øçàî ,åì ïéìçåî ãéî ,' ä ãçôå  äãøç

,èøçúîå  åàèç úáéñì åäæù ïéîàî נחשב

עון . לכפרת

 óåñ ïéàã  úåëìî -ã 'ãåã' úáéú  ÷îåò øåàéá

 úåëìî-ã-ì , äèîì äìòîìî êùîðä -å

äèîì  úéèøôä  äçâùäå

äðéçáå [ àð שנקרא סוף  אין כי  'דוד ' נקרא זו 

נמשך  ומזה ד' בחינת  הוא אין

תכלית שהוא השנית ד' אל ו' שהוא השפעה

וכו', יתברך  ממנו פרטית בהשגחה הכל השפלות,

ממנו פרטיות  בהשגחה שהכל זה מאמין וכשאינו 

זה  לי, עשה ידי ועוצם כחי  אומר רק שמו, יתברך 

הנ"ל, דוד  ובבחינת  יתברך , בהשם כופר נקרא

יעבור  הטומאה רוח אשר  המשיח בימות ולעתיד 

בפרטי שמו  יתברך השגחתו יתגלה אז הארץ, מן

שכפרו עד ישראל גלו לא יובן  ובזה וכו', פרטיות 

וזהו וכו ', דוד  בית  ובמלכות  הוא ברוך בהקדוש 

מלכיות שעבוד  המשיח לימות  הזה עולם שבין

עכל"ק . בלבד.

 úîçî - æ" äåòá  åîìåò åáø ìáé÷ù  ùùçù àä

íéøåñé àìì íåé 'î

éøáãîå [ áð חשש שר "ע פלא דבר חזינן הגמ'

ח"ו שמא ר "א חולי  לפני מקודם

לו אין  שר"א שראה משום בחייו , עולמו  ר "א קיבל

מוכה  פשתנו ואין מחמיץ יינו אין בחייו , צער שום

יום  ארבעים עליו  עברו שר "א מזה ומוכח וכו ',

שקיבל  ר "ע חשש ולכן צער , שום ללא שלמים

בגמ' וכדאי ' שם)עולמו , שעוברים (בערכין  מי שכל

ומשמע  עולמו , קיבל יסורים בלי יום ארבעים עליו

_________________________

כי  תם, דרבנו תפלין להניח  אנשיו את ז"ל  רבנו שהזהיר כמו  תם, דרבנו  תפלין להניח צריך  קדשה, תוספת  עצמו 
תוספת  עקר כן ועל הנ"ל. הפנוי מחלל  שנמשך  הדין ממדת  ששרשו הרע  מהיצר נמשך יתברך מהשם ההתרחקות  כל
הדין  שרש לבחינת  לשם העולים הנ"ל הצדיקים מבחינת שנמשכין תם, דרבנו תפלין ידי על האדם על  נמשך קדשה
הרע  היצר ולבטל לשבר הרחוקים כל  על כח נמשך  זה ידי שעל  בשרשם, הכל  וממתיקין הפנוי חלל  בחינת של 

עכ"ל. וכו'. משם שנמשך

שלומדים כז. בקדשו והשיב משיח , של  בהיכלו  עושים מה ששאלוהו  זי"ע  מקאריץ ר"פ הרה"ק של הפלא דברי את  ונציין
הם  ממורי' ה'שמעתי אמר זי"ע  מקאמינקא שמואל רבי והרה"ק מפולנאה, הרב  שכתב  ממורי' 'שמעתי להבין בכדי ועמלים

עכל "ק משה' 'ויאמר כמו  צבי)אצלי נחלת מהדורת יוסף  יעקב תולדות לספה"ק דבר .(מפתח
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במשך  יסורים שמקבלים אחת  בפעם שאף מהגמ'

שר"א  ובע"כ  עולמו, מקבל אינו  כבר  יום הארבעים

יום. במ' אחת פעם אפילו יסורים שום עליו  עברו  לא

 à"ø úà åãéðù éåãéðäî ò"ö

'åàëìå [âðאת חכמים נידו כידוע הלא קשה

צער  לכאו ' שהוא אליעזר רבי

קיבל  שר"א שחושש  ר "ע אמר  ואיך גדולים, ויסורים

צריך  היה לר"א שנדוהו  תיכף והלא בחייו, עולמו

כמו בחייו , עולמו רבו שקיבל חששו  לר "ע להתבטל

חוליו את  כשרואה למפרע עתה מזה ר "ע (שהבין

יסורים , לבסוף כשיש צער  ללא  יום  מהמ' ראיה  שאין

הנידוי) בשעת תיכף כן  להבין לו היה  .וה"נ 

 ãåáë êøãá  äéä éåãéðä

 ì"éå [ãð באמ שר"א לכל ידוע שהיה תשכיון 

הוא  שנדוהו  הנידוי וכל הדור , גדול

אחריו לנטות יבואו  שלא גדלותו  (לרוב מחמת

תורה גדלותו) הדין  על ויעברו  הרבים כנגד  אף 

הנידוי הוי לא ובזה כרבים, הלכה ורבים שיחיד 

הנידוי הוי כי  המכפרים, ליסורים נחשב ואינו בזיון ,

זה  בנידוי היה ולא בזיון , בדרך ולא כבוד בדרך

הרד"ל  בהקדמת אי ' [וכן בעצם, בושה שום

היה  רק  רגיל, נידוי  היה לא שהנידוי לפרדר "א,

מרפסן  בספר יישב ולפי "ז  הלכה, מפסיקת להרחיקו

קסו)איגרא עמ ' פסח  להקשות(עניני שיש מה

בכתובות דחשיב)מהתוס ' ד"ה ע "א  קה שכתבו(דף

שסיפרו פסח של בהגדה הנמצא שהמעשה

כבר  היה ברק  בבני אליעזר ר ' עם יחד  החכמים

עמו, לשבת מותר  היה איך ולכאו' שנידוהו, לאחר

זה  היה שלא נכון , על יתיישב הרד "ל דרך לפי אך

גמור ]. נידוי

 éåãéðäî ìåãâ  øòö à"øì  åì äéäù éàãå ' åàëì

êà [äð'הגמ מדברי זה פירוש  על להקשות  יש

ע"ב) נט דף  מציעא עשה (בבא  שר"א

שנידהו, ר"ג גיסו  למיתת  גרם ובזה פ"א תחנון

מהנידוי גדול צער היה שלר"א זה ממעשה וחזינן 

הצערשנידוהו  מגודל  בחז"ל מקומות מעוד  חזינן (וכן

סח  דף  לעיל  בגמ' שאמר  וכמו זה, מנידוי לר "א שהיה 

הרבה  לו שהיה באתם ', לא למה  עכשיו 'ועד  ע"א

עי"ש) אצלו ללמוד באו ולא  לא ללמד מדוע וא"כ  ,

המכפרים, ליסורים הנידוי ר "ע יחשב חשש (ואמאי

בחייו) עולמו ר"א  שקיבל עתה  ,עד

åðéàå ìáñù éðçåøä øåàä ïåøñçî äéä øòöä

 úãî 'éçáî ùîî  åéäù  äúò ìáñù íéøåñéë

 ïéãä

 ì"öå [åð כל מ"מ מהנידוי  צער לר"א שהיו שאף 

דגדלות במוחין  והיה בריא שהיה זמן 

רוחני אור  חסרון  על רק הצער היה הצדיקים כדרך 

ללמוד  חכמים באו שלא  שמצטער  שאמר (כדבריו

מתורתו) של אצלו דרגה באותה זה צער  הוי  ולא ,

דעת נחה לא וע"כ המכפרים, הדין מדת  של יסורים

שאמר  פטירתו קודם שחלה עתה ורק  בזה, ר"ע

קושי את  הרגיש שאז  היינו  בעולם, יש עזה חמה

ממש הדין  מדת  בבחי' צערהיסורים בבחי' רק  (ולא 

עתה) עד  כמו אור חסרון על יסורים רוחני הוי וזה ,

המכפרים.

 úåøåà ––––  äáåùúä éìòá êøã –––– ò"øã êøã

íéôé÷îä

.' îâ [æðøæòéìà éáø äìçùë ïðáø åðú

 éáø  åø÷áì  íéð÷æ  äòáøà  åñðëð

 äéøæò ïá øæòìà  éáøå  òùåäé éáøå ïåôøè

 äúà áåè øîàå ïåôøè  éáø  äðòð àáé÷ò éáøå

 ìù  äôéèù  íéîùâ ìù  äôéèî ìàøùéì

 íìåòáå äæä íìåòá  éáøå äæä  íìåòá íéîùâ

 äúà áåè øîàå  òùåäé éáø  äðòð àáä

 íìåòá  äîç ìâìâù  äîç ìâìâî  øúåé ìàøùéì

 éáø äðòð àáä  íìåòáå  äæä  íìåòá éáøå  äæä

 ìàøùéì äúà áåè øîàå äéøæò ïá øæòìà



סנהדרין - הש"ס נג ביאורי

 éáøå äæä íìåòá  íàå áàù  íàå áàî  øúåé

 àáé÷ò éáø äðòð àáä íìåòáå äæä íìåòá

 éðåëîñ  íäì øîà ïéøåñé ïéáéáç  øîàå

 ïéáéáç øîàù  éãéîìú àáé÷ò éøáã äòîùàå

.ïéøåñé הולך שר "ע איך רואים זה ממעשה גם

שכולם  החכמים, מכל ועמוקה הפוכה בדרך

מצד  ושבח חיזוק  בדברי בחליו ר "א את מחזקים

ור"ע  עצמו, החולי  את ממתיקים ואין  וכו', גדלותו

שחביבין  היות עצמו , שבחולי הטוב את מוצא

בעל  בבחי' הוא שר"ע הידוע ע"פ  בזה וי "ל יסורין ,

יתןתשובה מי אמר אז ועד מ ' בגיל ללמוד (שהתחיל

כחמור ) ואנשכנו ת"ח קשורים לי תשובה ובעלי ,

המקיפים, אורות התשובה לבחי ' של  הק' (דהשם

אהי"ה)הוא  של שם חיות בהם יש  המקיפים ואורות  ,

החכמים  מכל ר"ע שונה וע"כ הדין, דמדת אורות

את המוצאים פנימיים אורות של בדרך ההולכים

אורות בחי' שהם והחסד  הטוב מדת של החיות 

ר "ע. משא"כ פנימיים ,

íéàöåî å÷úîì øîä åëôäù äáåùú éìòá

 àôåâ úåøéøîá  úå÷éúîä

 ìùîäå [çðהתניא כמש"כ  כז )בזה עה"פ (פ'

מטעמים' לי  שניçë'ועשה שיש  ,

מתוקים, מדברים האדם, לנפש  ערבות  סוגי 

התניא  שם וכותב מתוקים, שנעשו מרים ומדברים

ויום  אור שלו מהרע עושה מרשעו  ששב שרשע

והיינו מתוק, לדבר מר  שעשה בחי ' וזה למעלה,

שלהם  העבירות  את שהפכו תשובה שבעלי

מקיפים  אורות  שהם התשובה אורות  ע"י  לזכויות

למתוק מר  לזכויות)ההופכים להם (עוונות  יש ע"כ

עצמה, המרירות  שבתוך  המתיקות  למצוא הכח

בתוך  יסורין  החביבין  את שמצא ר "ע כמו

החולי. של המרירות

äáåùúá çúôù –––– á÷òé ïá ïáåàø ìåâìâ à"ø

äìéçú

à"øå [ èð ר"ע דברי ואשמעה 'סמכוני אמר 

הדרך  ר "א על חביב שהיה תלמידי '

בן  ראובן  גלגול היה עצמו  שר "א היות ר "ע, של

דר "א)יעקב לפרקי הרד"ל  בהקדמת  בארוכה  (כדאי'

וכן  ר"א, הוא בש "ס המוזכר  הראשון  התנא [שע"כ 

היות דר"א, פרקי  הוא שבתושבע"פ הראשון  הספר

משפט  לתורתו ניתנה ע"כ הבכור  היה שראובן 

שפתח  בחז"ל נאמר  ראובן על והלא הבכורה],

בדרך  הלך הוא גם וע"כ  תחילה, בתשובה

המקיפים  אורות של הדרך היא שכנ"ל התשובה

המתיקות ומוצא למתיקו , מרירו שמהפך

דברי את  לשמוע דוקא בחר  וע"כ גופא, שבמרירות

יסורין , שחביבין  דברי ר "ע את  לשמוע  התעניין (ולא

המתיקות שהם  התנאים  שאר  של  והחיזוק  שלהשבח 

וכנ "ל ) והחסדים  הפנימיים  .האורות 

_________________________

נברא כח. לכך אולי כי זו במלחמה ימיו  כל  כן יהיה אם גם מאד לבבו ירע  ולא עליו אדם לב יפול  אל ולכן שם, זל "ק
אליהם  שיגיע  אלא ח "ו  באמת רשעים שיהיו  ולא רשעים בראת איוב אמר זה ועל תמיד . לס"א לאכפיא עבודתו וזאת
לבטלה  יוכלו  ולא לס"א לאכפי' כדי מהם דעתם להסיח  תמיד  נלחמים יהיו  והם לבד  והרהורם במחשבתם הרשעים כמעשה
למתקא  ממרירו ואתהפכא לגמרי הס"א מביטול  א' למעלה. ית' לפניו  רוח נחת מיני ושני צדיקים. ע "י נעשה זה כי וכל מכל
מורידה  ומשם כנשר עצמה ומגביה וגבורתה בתקפה בעודה הס "א אתכפיא כד והשנית הצדיקים. ע "י לנהורא ומחשוכא

הבינונים. ע"י דלתתא באתערותא אהבתי ה' כאשר מטעמים לי ועשה הכתוב נחת וז "ש מיני שני רבים לשון מטעמים
וכמו בתיקונים. כדפי' ישראל כללות לבניה השכינה מאמר והוא מעדניםרוח  מיני שני יש "מ ד גשמיים שבמטעמים 

שנעשו  עד היטב ומתוקני' מתובלים שהם רק חמוצי' או חריפים מדברים והשני ומתוקים . ערבים  ממאכלים  אחד
הנפש  להשיב שלו .מעדנים  הרע ויעשה  מרשעו שישוב פי' רעה ליום  רשע וגם  למענהו ה' פעל כל הכתו' "ש וז

לעילא  "ה דקב יקרא  ואסתלק "א ס אתכפיא כד  למעלה  ואור עכל "ק.יום וכו '. .



לנפשך  חכמה דעה נד

 á"ò à÷ óã

 êøãá øáãì úå÷ìà åùàøá âéùä åéùò

äìéìòá àáå òø åáìù àìà ––––  íé÷éãöä

.'îâ [à' åëå ïä åìà  äìéìòá  åàá äùìù ø"ú

 êì àéä úçà äëøáä áéúëã  åéùò

.'åëå éáà בזה דיבר  הרי  דקרא שפשטיה ואף 

ע"ה אבינו יצחק  זה לאביו  דבורו הגמ' מונה  (ואיך

לפני  בעלילה  שבאו מנשה ועלילת קין  עלילת  עם יחד 

במהרש"אהקב"ה) עיין  הברכה), ד"ה ומשמע (ח"א ,

כלפי זו  בטענה היתה כוונתו  עשיו  שגם בדבריו

שבראשוèëהקב"ה  בספה"ק  כמש "כ בזה וצ"ל ,

אלקות בהשגות גדול עשיו  ראשו ì היה נקבר (וע"כ

כדאי' הק' האבות עם ביחד  המכפלה במערת

יונתן ) הצדיקים בתרגום בדרכי לילך  יכול שהיה עד  ,

כוונתם  ודם בשר  לפני  בחיצוניות  כשמדברים שאף 

בגמ' למשל [וכמש "כ הקב"ה אצל רחמים לעורר

ע"ב) ו דף מהמלך (ר "ה שביקש  חכליה בן נחמיה על

בפסוק  ואי ' לירושלים, לעלות  רשות לו שיתן כורש 

השמים  אלקי אל ואתפלל למך דיבורו שבאמצע

רחמים  לבקש בליבו שכיון  היינו למלך ואומר

דניאל אצל וכן  ע"ב)מהש"י, לה  דף שבועות  (בגמ '

רבים], ועוד להש"י, וכיון לנבוכדנצאר כשדיבר

אבי לך הברכה יצחק  אביו אל עשיו כשאמר ואף 

רע  ולבו רשע שהיה שכיון  אלא להקב"ה, בזה כיון 

הש"י, לפני  ובתחנונים ובביטול בהכנעה בא ולא

בעלילה שבא זה נקרא בהתרסה (וכביאוראלא

היתה  לא אם  ה' באחדות  לכפור בא שהיה  המהרש"א 

רחוק  שלבם ברשעים  רק  שייך  וזה טענתו, נענית 

.מה')

ä"éåä íùá  úéáä øäá äìôú ïåãéðá

.'îâ [ á úà  äâåää óà  øîåà ìåàù àáà

 àðú :'åëå  åéúåéúåàá íùä

.ïéìåáâáå תנא)וברש "י כי(ד "ה  - תנא וז "ל, כתב

חלק  לו  אין באותיותיו השם את  דהוגה אמרינן

בשם  שהרי  לא, במקדש אבל בגבולין, הבא לעולם

ע"כ . מברכין . היו 

ùéåמימות ביהכנ"ס המערבי הכותל מעל

בנוי וחציו בחול בנוי  שחציו הקדמונים

הבית , הר  'מחכמה')בתוך מקום (הנקרא  והוא ,

שם, מתפללים וקדושים צדיקים שהיו  ביותר  קדוש 

שפדו גדול שזכות א-ל בית  מרבני  מכתב ויש

בספרו זי "ע חאגיז הר"מ שמש "כ וי"א מהגויי , אותו 

נשמות עולים שם שדרך  בירושלים ביהמ"ד שיש

מביהכנ"ס  דיבר  רביז "ל [וגם השמים, לשער  חו "ל

הר "י במכתב כמובא להסתלקותו  סמוך  זה

היה  שהוא זה, ביהמ"ד על הכוונה זצ"ל] קארדונער

כבר  הנזכר  בירושלים הידוע העתיק הביהמ"ד 

היא  אם יודע שאיני  שמועה [ויש  קדמונים, בספרים

'אליהו שהביהמ"ד  זי "ע הראב"נ בשם נכונה

וצ"ע  רביז"ל, כיוון עליו  העתיקה שבעיר הנביא'

קדום]. כ "כ בימ"ד  נראה שאי"ז זו  בשמועה

äæ íåã÷ ã" îäéá  úùåã÷á

êà [â,וחללוה פריצים בה באו (ופעם לדאבונינו

לתפילה) מנין  שם יש בת "ב  וי "א בשנה ,

בברכת כפיו את הפנימי בחלק שם הנושא שכהן

_________________________

שתי כט. יש כי מהרהר שהיה ברכו  לא אילו  הרהור מקום לו  שהיה כו'. אבי לך  היא אחת הברכה שם, המהרש"א ז"ל 
ע"כ. מהקב"ה. אלך  הי אחת הברכה וז"ש אחר, אלוה ביד  אלא הברכות כל הקב"ה ביד שאין וכביכול רשויות 

בינהל. דברי בספה"ק קמב)עי' זי"ע (דף  ז"ל מו"ח הנה וזל"ק, 'תולדת שכתב בעל זי"ע מאוסטרווע יהושע  ר' (הרה"ק 

נשמתו אמראדם') כשיצא כך, אחר רק יעקב, מנשמת יותר  עוד  במעלתה גבוה היתה למעלה  בשורשה  עשו שנשמת
הקשה, הדין  מדת שהיתה ידי על בזוה"קלמטה , ע "ב)כדאיתא קלז למטה (תולדות  ממדריגתו  ונפל  הרע , כח בו נדבק ,

עכל "ק. הקדושים. דבריו כאן עד  עבירה, ובעל  רשע  שנעשה עד



סנהדרין - הש"ס נהביאורי

שלדעתם  במלואו , הוי "ה שם להזכיר  צריך  כהנים,

רק  ולא ככתבו השם אומרים היו  הבית הר בכל

להכנס  לנו  אסור היום למעשה [אמנם בעזרה,

אם  ואפילו הנ"ל הכנסת  שבבית  הפנימי  למקום

באיסור  הרבנים גדולי  כל זאת שאסרו  אחר  טבל,

למקומות עי "כ  שיכנסו  ומגזירה מחשש  חמור 

ללא  ויכנסו  מהם אחרים שילמדו או האסורים,

דינים טבילה כמה  בה יש בעצמה הטבילה  (ואף

הטבילה) אחרי רגלים מי להטיל  שאסור כגון ,קשים

הבית להר  ליכנס  שלא קדום ישראל מנהג היה וכן

יצחק  מנחת בתשובת  וכמש"כ  רש"י (ח"ה כשיטת 

א) במקו"א].סי' כמש"כ  זה שבדבר האיסור  בגודל



לנפשך  חכמה דעה נו 

בשבת  והכלים המוחין שמות

øòùדערבית יוצר  "ענין  ע"ד סח דף הכוונות

והק "ש  התפילות  כל כוונת  כי דע והק "ש .

של  הכוונות כמו  אינה שבת  ודיום שבת  דליל

קבלתי לא אמנם החול דימי והק"ש  התפילות 

גדולה  מחלוקת  הנה עכ "ל. ז"ל. ממורי כוונתם

שמשמע  אלו , רח"ו  בדברי  המקובלים בין נפלה

שאין  בחול שמכוונים הכוונות מן  שיש  כאן 

רח"ו קיבל שלא מחמת  בשבת בהם לכוין 

כוונתם.

 ã" ò íéáöçî 'âá  íä  úáùä  úåìôú 'â  íàä .à

ìåçä úåìôú 'â

 äðäåהשד "ה הכונות)בהגהות  שער  בסוף  (נדפס

ערבית בחול כי דר "ל, "נלענ"ד בזה: כתב

בכלי מנחה פנימי, בכלי  שחרית  החיצון , בכלי  היא

מוחין  בערבית כן , אינו בשבת אבל אמצעי ,

עכ "ל. וכו '. עילאין דאו "א מוחין  שחרית דישסו "ת,

בחול  דבשלמא בטעמא, מילתא שאמר אף  והנה

דישסו"ת דנה"י קומה באותו  הם התפלות שכל

פנימי תפלה, כל מחצב באיזה שנחלקים לומר  שייך 

אחת, בקומה הם כולם אמנם חיצון או אמצעי 

עליון  לפרצוף  עליה יש תפלה שבל בשבת משא"כ 

הקומה  כל את  מתקנים תפלה שבכל נימא יותר 

זה. לפרצוף השייכת

íðîà ס"ל דלא חכם' ה'תורת לרבינו לו שמענו 

התפלות שתיקון  ע"ב י"ד בדף שכתב כן

"ואפשר  וז "ל: מחצבים בג' החול ע"ד הוא בשבת

תפוחין , חקל נקראת  הלילה סעודת למה טעם ליתן

כלים  אם כי  שבת  בליל נתקן שלא שאפשר 

בחול  הוא שכן  עילאין, דאו "א דמלכות החיצונים

וסעודת החיצון  כלי  נתקן  ערבית  שבתפילת 

דאו "א  הפנימים כלים נתקנים שביום דע"ק  שחרית

ואו "א  ונוק ' וא"א ונוק' ע"י  ונקרא חב"ד  שהם

המכריע  ודעת עטרין תרין שהם בכלל וישסו "ת

דז"א  מנחה וסעודת דחב"ד, פ "ת  בג' המתחלק 

שה  האמצעיים כלים ז "א,שהם רוח בחינת וא

המצוות שאר  ע"י  שנתקנים אפשר  הכלים ושאר

סגולת בכח מאליהם נתקנים או בשבת  הנעשים

עכ "ל. שבת". קדושת 

äîã עולין תפלה שכל כיון  השד "ה שתמה

המחצבים  יתוקנו  האיך אחר  לפרצוף 

ע"י או אופנים, בב' התו "ח לה יישב האחרים

מאליהם  שנתקנים או בשבת , שמקיימים המצוות 

השבת. קדושת סגולת מכוח

 ùéå'ג בשבת שגם התו"ח לשיטת  ראי ' להביא

הרש "ש  מלשון  מחצבים בג' הם התפלות

ע"ד  ל"ד  דליל àבדף ערבית  במעלת והולך  שמבאר

_________________________

נמשכין א. אלו מוחין אין שבהם טובים וימים שבתות שאר כל  על פסח  לליל  שיש המעלה היא זאת "כי הרש"ש: וז"ל 
להמשך ראוי שהיה מה כי פסח בליל  משא"כ  ומנחה מוסף  שחרית  בערבית התפילות  סדר בהמשך לאט  לאט אלא בזו "ן
הנאמר  ערבית אחר גמור הלל  אומרים אנו ולפיכך עילאה זיווגא והויא  דערבית  א' בתפלה הכל  נמשך  הנזכר בתפילות
הבא  היום של דזו "ן הלילה מדת נתקן הלילות שבכל הלילות  מכל  פסח דליל רבותא מאי דאל"כ ביום טובים הימים בשאר
אלא  היום במדת בערבית  גדולה והיא היום דמדת המוחין שיעור העליונים דפרצופים לילה ממדת מוחין להם ונמשכים
לזו"ן  ולילה יום דמדת המוחין כל נמשכין פסח בליל  עתה אבל ההוא היום דמדת הנה"י  כמדת אלא  אינה הכולל שבערך



בשבת  והכלים המוחין נז שמות

ימות כל של ערבית  תפלות שאר  פני על פסח

את רק  בערבית מתקנים שתמיד  וכתב השנה,

בלבד  הנה"י קומת שהיא לילה מחצב מידת (דהיינו

שמבאר החיצון ) בלשונו ועי "ש  פסח. בליל משא"כ

המוחין  שנמשכים הימים שאר ע"פ פסח מעלת את 

על  גם דקאי  משמע ומנחה. מוסף שחרית בערבית 

אלא  בערבית  המוחין  באים שאין השבת ימות 

התו"ח. וכדברי בלבד, נה"י שהוא החיצון  בכלי

 äðäå שאר שתיקון שביאר  התו"ח דברי  מתוך

מצות ע"י או מאליו  נעשה המחצבים

עד  הרש "ש בלשון התמיהה לישב נוכל השבת,

כתב  ע"א י "ט שבדף במנחה בשבת  העליה היכן

דמו "ס , נה"י בלחש דא"א, מו"ס עד במנחה שעולין 

כתב  ע"ד ח' בדף ואילו  דמו "ס . חג"ת  ובחזרה

ועי"כ  דיחידה מוחין  הז "א מקבל שבת שבמנחה

טבורא  עד  שהוא א"א קומת שיעור  עד הז"א נגדל

מו"ק  למעלה הוא דא"ק טבורא מקום והנה דא"ק .

מן  למטה עומדת דא"א הגולגלתא גם שהרי  דמו"ס

ה'כרם  דברי  את  במקו "א הבאנו  וכבר הטבור .

עד  עליה יש שבו  השבועות חג שמסגולת שלמה'

נשפע  ממנה אריך קומת  כל דהיינו  דא"ק לטבורא

מנחה  תפלת שאחר  השנה, שבתות  לכל אף  עליה

שיש  התו "ח עפ"ד  אמנם לשם. העליה נמשכת 

י "ל  השבת מצות ע"י או  מאליו עליה השלמת

או שבו  והקידוש שלישית  הסעודה מכוח שהוא

מאליו.

 úåîùá ïéåëì ïéàù  íéìáå÷îä áåø  úîëñä .á

 úáùá ïéçåîä

 ùé לכוין שאין הכלים שמות על דקאי מפרשים

שמות על דקאי  מפרשים ויש  בשבת, בהם

היר"א  דעת  בשבת. בהם לכוין שאין המוחין

פירות  קנין בשבתבספרו  לכוין שאין  י "ז  סימן 

הכלים. בשמות  ולא המוחין בשמות  לא בתרוויהו,

המוחין  שמות הרב בדברי  פורש  "לא וז "ל:

כל  כי דגדלות , ומוחין ויניקה בעיבור  שמקבלים

האמיתיים  דישסו "ת מוחין אלא אינו  הרב מ"ש

כי בשבת  ואולם דזו "ן , בינה לפרצוף הנמשכים

לא  דזו "ן  החכמה לפרצוף הוא שמקבלים המוחין

שמות ולא המוחין שמות  לא הרב בדברי  פורש 

וכלים  וצלמים וכלים מוחין שיש עם הכלים,

הוא  אולם בחול, מוחין המשכת  כל כמו ולבושים

כלל, מפורש שם שום מבלי  דלבא רעותא כונת  ע"י 

דוקא, הנרנח"י  שמות  רק הראשונים תקנו לא לכן 

בהם  ואין  העולמות בכל השוה העצמות  הם כי

עכ "ל. כלל". שינוי

ë" ùîå שאין דכיון דליבא, ברעותא לכוין  היר"א

לבו, את יכוון במה בהם לכוין  שמות

הקדושים  בשמות  שהכוונה דבריו, ביאור אלא

והם  בהשי"ת , לדביקות  להגיע לאדם מסייעת

שלא  והיכן הדביקות, בשערי  בהם להכנס כמפתח

יותר  גדולה עבודה לעשות  לנו יש הכוונה, נודע

יש  כאן  שאף להתבונן יש וגם דלבא, ברעותא

אלא  קודש, דשבת והמוחין  הכלים כנגד  שמות 

להדבק  מבקשים אנו  הרי  שכן  וכיון  לנו , נודעו  שלא

לזה  וצריך וידענום, כאילו אלו שמות ע"י  בהשי"ת 

לו שאין  כיון  דליבא ברעותא יותר גדולה עבודה

עצמם. השמות מן  ועזר סיוע

 äðäå כל כמעט הסכימו  המוחין  לשמות  בנוגע

בהם  לכוין שאין אחד  פה המקובלים

שער  לע"ח בביאור  ששון השמן  העלה  וכן בשבת.

עי"ש  פ"א על áמ"ד השמש' 'כצאת בספר וראה .

_________________________

ולפיכך המוחין כל  להמשיך  דערבית  אחת בתפילה כח  ונתן שרצה העליון המאציל ורצון מכח אלא מכחינו  בא לא וזה
ע "ש: פסח  דדרוש ג' בדרוש זה כל  כנזכר לן אסיר זיווגא

בשער ב. הנזכרים המוחין שהם בעמידה וכן שבת של  בק"ש המוחין בשמות לכיון "ובענין פ"א: בשמ"ד  ששון' ה'שמן ז"ל
הנזכרים  המוחין הם מה להבין צריך דתחילה והוא בזה מסופק אני ל "ו ד' פ "ו  דחול ק"ש ובדרושי ציצית דרושי הכוונות



לנפשך  חכמה דעה נח

שהביא  ת"ל דף  הביאורים חלק  העומר  ספירת 

תלמידיו שהעלו כמו  השד"ה דעת וכן  דבריהם,

לשמות שהשמיטו הנדפס בסידור דעתו  ע"פ

המוחין .

 äðäå דליל הכוונות בין לחלק מקום היה לכאו '

שיהיה  דישסו"ת  דל' מוחין שמביאים שבת 

המוחין  שמות לו  שנתפרש  החול בימות  כמו דינו 

בעמידה  רק  יהיה החילוק  וכל דשיסו"ת , והכלים

מוחין  שמביאים השבת ביום ומוסף דשחרית 

המוחין  שמות  שנשתנו  יתכן שבזה עילאין דאו"א

לרבותינו ראינו שלא אלא מבחול, בשבת  והכלים

היר"א  בלשונות עיין בזה, שחילקו המפרשים

חילוק  בהם נזכר  שלא בדברינו המוביאם והש "ש

שצריך  ומה אחד. דין השבת לכל ואמרו וסתמו  זה,

בדף  חכם' ה'תורת לדברי מודו שכו "ע בזה לומר 

מוחין  כבר  מביאים שבת  בליל שאפילו  ע"א כ"ד 

מלובשים  עילאין  דאו"א שהמלכויות עילאין , דאו"א

כך  כדי ועד  דישסו"ת . הל' בתוך  שבת בליל ובאים

היחוד  שבת  שבליל דס"ל פרירא אהרן לרבי  מצינו

דב"ן , וו"ק דמ"ה ו "ק  דהיינו הגדולים בזו "ן  הוא

עילאין . דאו "א ממלכויות גם מוחין  שבאים מחמת

 úåîùá ïéåëì íàä  íéìáå÷îä ú÷åìçî .â

ìåçáë úáùá  íéìëä

 íðîà,גדולה מח' בזה יש הכלים לשמות  בנוגע

וכן  כנז ', בהם לכוין  שאין היר "א דדעת

והשכל  דעה ובשו"ת  פ ' סימן כהן שמחת הרב דעת

וכתב  בזה האריך  ששון  השמן  אמנם ל"א. סי' ח"ח

דאו "א (שם) הכלים שמות  לנו נדעו  שלא דאף

בהם  מכוונים אנו אין  דלעולם נפ"מ זה אין ואריך 

וז "ל: מדי , לא ותו  זו "ן  של המוחין  בשמות  אלא

בחול  אפי' שהרי  כלל איירי לא מהא היא "ולע"ד 

הכלים  וכל דאו "א הכלים הם מה ידעינן לא

הכלים  שמות הם החול תפילות  בכוונות  הנזכרים

_________________________

ומכחם  עצמם דאו "א דמוחין טיפות בחי' הם אם או  במקומו  כנז' לבי"ע נפלו  אשר המלכים מברורי הם אם מקום בכל 
הטיפות  מבחי' הם שהמוחין מכיון והנה דזו"ן... גופא תוך נכנסים ואח"כ  דאימא נה"י תוך  ונכנסים דזו "ן הכלים מתבררים
פ "ד ק"ש דרוש הכוונות  בשער כנז' והזמן העת  לפי המוחין שמות  משתנים ולפעמים בחול , בימי ישסו"ת  שהם דאו "א
הטיפות  בענין שינוי עוד מצינו וכן קכ"ו , ד ' פ "ז ח "ב ש"ה מב"ש ועיין יע"ש, הק"ש חלוקי ד ' בסדר פ "ד  הצלם ובשער
המוחין  כשנמשכים המוחין דמשתנים יע "ש פ"ב  פסח  דרושי הכונות  בשער כנז' העומר ימי וכל  פסח  בליל המוחין של 
וא"כ  יעש"ב, עסמ"ב שמות הם דאו "א ומג"ר אכדט"ם שמות הם דו "ק דמוחין עלאין מאו "א וכן מג"ר או  מו "ק מישסו "ת
שבת  דרושי הכוונות  בש' כנז' דא"א דיקנא עד שעולים שבת במנחת  וכן עלאין מאו "א המוחין ליקח זו"ן שעולים בשבת 
הנזכרים  המוחין שהם דחול  המוחין שמות רק בשבת הנמשכים המוחין שמות לן ביאר לא ורבינו  ובכ "מ, פ "ה מ' ובש'

צ  דרושי הכונות המוחין בשער שמות  יכוין אלא המוחין שמות  בשבת לכיון ואין עדיף  תעשה ואל שב שכן ומכיון יצית,
השמות  בש' המבוארים והמקיפין הספירות שמות  פרטי בכל  לכיון מאד להשתדל  שמענו  ואזהרה שיהיה, מה ויהיה סתם
הקדמה  ובסוף  ס' ד' בנ"ש כנז' נקוד  בלתי שמות  שהם המוחין ושמות והמקיפין מנוקדות  הויו "ת שהם הנרנח"י ושמות 
בק"ש  וכן שיהיה, מה ויהיה סתם מוחין ויכוין המוחין, תוך מלובשים הנרנח "י שנמשכים בשבת יכוין לע "ד כן ועל  יע "ש
העמידה  של  בסידורים שמצינו ומה בהם, בשבת  יכוין לא ציצית במילת הנזכרים השמות אותם אחרונה בפרשה עצמה
כנז"ל  בעלמא רמז אלא אינם שהם בשבת אפי' לכיון יש זה עסמ"ב וקנ"א קמ"ג קס "א שמות בד' לכיון וזקיפות בכריעות 
כמו המוחין שמות  בכל  לכיון ולומר לצדד  שיש אפילו  ע"ג. מ"ב ד ' פ "ב העמידה דרושי הכו ' בס' הנז' רבינו של לשונו  כל
מקבל  אינו שבת  במנחת  א"א ע "י והנרנח "י המוחין עם כתר שהוא יחידה  בחי' אפי' לז"א ובא כשנתוסף דאפי' יען בחול
בדרושי  הנז"ל והם נודעו  כבר דישסו "ת המוחין ושמות ק"י ד ' בנ "ש באורך כנז' ממנו  עליונים הם כי ישסו"ת  ע "י אלא
עליתם  בכל מצינו  ואעפי"כ הנהר, רחובות בהקדמת  הנז' ע"ד  ישסו "ת ע"י שמקבלים כן הוא בפסח דאפי' ליתא ציצית 

כנז"ל: סתם מוחין לכיון נראה כן על  במוחין שינוי



בשבת  והכלים המוחין נט שמות

ולא  דזו "ן  הם הכלים אותם וכל פ "ג מ"ד בשער הנז'

הכלים  בבחי' כלל לכוון  לנו  צורך מה ועוד דאו"א...

בחי ' דכל מכיון  משום ואי  הם מה ואו"א א"א של

נה"י תוך מלובשים באים לזו "ן  הנכנסין המוחין

דז"א  גופא תוך נכנסים הנז ' ונה"י וא"א דאו"א

שהרי ליתא זה גם כנז'... דזו "ן  הנז ' כלים ל' שהם

בבחי ' הבחי ' אלו כל יודעין אנו  אין  בחול אפי'

אותם  סדר  לא זלה"ה שלום שר הרב וגם הכלים,

שמות הם מה ידעינן ולא התפילה של בסדורים

הם  מה אותם פירש  לא רבינו  וגם שלהם הכלים

המו ' שבאים סתם אותם לכיון  צריך  בודאי  אמנם

יהיה  ושמותם הנז' הבחי' כל תוך מלובשים דזו "ן 

דאפי ' השמ"ש בהג"ה פ"ה ש"ך  ועיין  שיהיה, מה

עכ "ל. כלים" יש  שבהם דנר "ן והיחידה החיה

 åøôñáå:כתב אחד  תיבת בכונות עינים' 'פתח

בשבת הכלים בשמות לכוין "ובענין

בחול  כמו דשבת ועמידה ק"ש  של הכונות  בסדר

ה  שער בע"ח הנז' הכלים שמות פ"ג והם שמות

ע"ח  על ח"ב ש"ש  בקונטריסי  כתבתי כבר  ופ "ד

שבת דרושי הכונות  שער  על ג' ובחלק פ"א שמ"ד 

בהקדמת ולק ' א', אות  דערבית  יוצר ענין  דרוש 

בשבת שינוי  דאין  באורך, שם שבת ליל ערבית 

שיכוין  המוחין בשמות  זולת כלל החול מתפלת 

המוחין  שמות  בשבת  נודע דלא סתם מוחין  בשבת

להרב  כ"י ס' ג"כ  לידי בא זמן  אחר  ועתה הם, מה

שאלוני אשר  על ז "ל וכתב זלה"ה בשמ"ש  ח"י 

וחסר  מהחול בקיצור  שהיא דשבת  בק"ש  שנסתפקו

שוה  הק"ש  שכל להוי ידיע דחול, מק "ש ענינים כמה

ואין  וי "ט בשבתות מעשהו  כך  בחול כמעשהו 

בשמות בשבת  לכוין שאין רק ביניהם הפרש

שלא  בעמידה ובין בק"ש  בין לנו  המסודרים המוחין

שעולים  עליה שבכל הכונות  בשער  הרב לנו גילה

כראי זה ראי  ולא משתנים הם המוחין  שמות  זו"ן

סדר  של המוחין  שמות  כונת  אם כי  גילה ולא זה

לכוין  שצריך שבהם השוה הצד  עוד, ואין לבד החול

עשר  של המנוקדות  ואהיה ההויות  שהם בנרנח"י

כלים  בשבת לכוין  צריך  א"כ  כידוע. ספירות

דאו "א  דנה"י  כלים אורות מוחין  צלמים לבושים

והמוחין  והלבושים דז "א הי "ס  ושמות דישסו "ת

וצלמים  שמות  מה לנו נודע שלא לבד במחשבה

עכ "ל. הם.

ïëåשקבעו כמו  הכלים בשמות  לכוין  השד "ה דעת

שהביאו פיו , על הנדפס  בסידור  תלמדיו

בסידור  משא"כ  כבחול. בשבת הכלים לשמות 

הכלים  שמות  ולא המוחין  שמות  לא בו  שאין  היר "א

תט"ו דף  שם השמש' 'כצאת  בספר וע"ע בש"ק .

שם  ועיין בזה. המפרשים מדברי שהביא ולהלן 

סלמן  מוה"ר המקובל הגאון כת"י  תשובת שהביא

ח"א)מוצפי  שבת  ציון  שיבת  ספר  בראש (נדפס

מה  על השד"ה תלמיד  מנוסה יעקב להג"ר  ששאל

בחול, בכלים שיכוונו הסכמתו ונתן השד "ה סמך 

כתוב  לא כת"י  שבספר לו  והשיב ששאלו , לי  ואמר 

לו הראו  אבל דשבת , ועמידה בק "ש כלים בהם

רבי לי  ואמר  דחול. כלים באו  בצדקתך  במנחה

ספרים  בכל כי  מצא החיפוש  אחר  מנוסה יעקב

מה  רק  בצדקתך , אפילו  כלל כלים בא לא ארוכים

צובא  ארם ספרי  אלו עליהם וסמכו  כלים שבאו

היו אם לו  והשיב שאול, להרב והגיד דוקא, הקצרים

היה  לא כלים באו  לא ספרים שבאיזה לו מראים

ע"כ . הסכמתו. נותן

íðîàלשנות בכדי זו  בתשובה שאין  נראה

עובדות וכמה כמה מצינו שעד"ז  ההלכה,

שחזרו בהם שהעידו  שנתפרסם ישראל מגדולי 

אין  מקום ומכל בספריהם, שכתבו  ממה בהם

ודאי, מידי מוציא ספק דאין ממקומה, זזה ההלכה

ואין  ודאי, דעת  זהו להדיא ופרסמו כתבו דמה

נכון , על המעשה את להעריך  מה, עד  יודע איתנו 

מה, בצד עמו והסכים לשואל כבוד נתן  הרב שמא

שכן  כיון  הכא ובפרט לחלוטין . דעתו  שינה לא אך

היה  בו  חוזר היה אילו בהסכמתו, בסידורים נדפס

ש"מ  ומדשתק גודל, רעש בקול חזרתו  מפרסם

סמך  איך מה חשש  לו שהיה שיתכן  ואף ליה, דניחא



לנפשך  חכמה דעה ס 

דעתו הכריע דבר של בסופו אך שסמך , מה על

ש"מ  מדשתק  הראשונה, בהסכמתו להישאר

נראה. כן ליה. דניחא

íéìëä úåîù ïéåëì íàä  ú÷åìçîä  úøáñ .ã

ìåçáë úáùá

àìà במה הנידון , שורש להבין  להתעמק לנו שיש 

הכלים  שמות לכוין האם המח' יסוד  נעוץ

שבתוכם  הכלים הם מה לחקור שיש ונראה בשבת.

מכמה  בזה לדון  שיש לזו"ן המוחין  ובאים נכנסים

שהו"ק  דנודע ע"ב ח' בדף הרש"ש  כתב הנה אנפי.

ועבודתנו בראשית , ימי מששת  מתוקנים דז "א

חכמה  בינה העליונים פרצופים ג' להם להמשיך

אנו וצריכים מתוקנים, הו"ק בהם גם אמנם וכתר ,

כבר  המתוקנים דבינה לו"ק דבינה ג"ר .â להביא

דזו "ן , דבינה לו "ק  היא המוחין דהמשכת  נמצא

מאו "א  דחיה מוחין  לקבל הז "א עליית בעת ואח"כ 

ו"ק  לתוך  דחיה ג"ר להמשיך לנו  יש אנו  עילאין

ביחידה  עד"ז  וכן  כבר , המתוקנים דז "א דחכמה

המתוקנים  אלו שו "ק  להבין מקום יש  והנה לכתר.

מלשון  משמע וכן דז"א. 'כלים' קרויים עצמם הם

פרט  דכל הו "ק  "גם וז"ל: ע"ב י"ג בדף הרש "ש

כי אחד , ענין והכל הג"ר בערך  חיצוניות  נקרא

הו"ק  מן  הם הי"ס דכל הכלים כי כלים, נקרא הו "ק 

הי"ס  לכל כלים להיות פרקין תרין  לתרין  שנחלקין 

שמתפשטים  הג"ר מן הם אורות  וכל כנודע,

תרין  התרין  אותם שהם הי "ס  בכל ומתלבשים

הם  המתוקנים הו "ק  כי  להדיא הרי  עכ"ל. פרקין".

לאור  כלי פרקין תרין כל להיות שנחלקים הכלים

שבו.

íðîà במק גיסא בדף מאידך וכגון  בנה"ש  ו "א

ובאים  נמשכים שהכלים משמע סע"ג כ "ג

הוא  תחתון פרצוף  כל "כי וז"ל: המעלות מרום

והוא  שעליו הפרצוף  בערך  בן שהוא ז"א נקרא

אותם  ומעלה שעליו הפרצוף בירורי  חלקי מברר 

להתתקן  שעליו  פרצוף שע"ג העליון  לפרצוף 

וכן  ע"ש , פ"ו ח"ב ש "ב מ"ש  ובס ' בע"ח כמבואר

וס"ג  ע"ב מזדווגים ואז  המעלות, רום עד  עולים

דמ"ה  די "ס  ואורות  כלים ויורדים נמשכים ואז  דא"ק 

לאותם  המתייחסים דב"ן  י"ס תשלום ט"ס  עם

ההויו"ת שהם הנרנח"י  ובתוכם שעלו הבירורים

הראויים  מהא"ס הנמשכים המנוקדות ואהי"ה

הבירורים  אותם עם ומתערבים הבירורים לאותם

בבחינת לפרצוף מפרצוף ונמשכים פרצוף דכל

דף  בנה"ש עוד משמע וכן  עכ "ל. זווג". ע"י  מוחין

כאשר  עסקינן  כלים באלו לעיין  ויש עי"ש. ע"ג כ"ז 

הו"ק  על האם בסידור, הכלים שמות  את  מכוונים

הנמשיכים  הכלים על או כלים, הקרויים המתוקנים

שכוונותינו נימא אי והנה המעלות . מרום ובאים

בודאי הרי  ובאים, הנמשכים החדשים הכלים על

דומה  שאינו שעמו והמקובלים היר "א דברי שצדקו

בינה  לפרצוף מישסו "ת הנמשכים הכלים שמות 

_________________________

האצילות ג . דכללות  ו "ק מבחי' עצמם מצד שלמים הם כבר פרט דכל דאצילות  הזו "ן כי ידוע "והענין ח ': בדף  הרש"ש וז"ל 
הכוללים  ורוח דנפש נרנח "י עם פרצופים מה' כלול אחד כל הכוללים וחג"ת  נה"י ואמצעי חיצון פרצופים השני שהם
מישסו "ת  הזו"ן שמקבלים והצלמים המוחין אותם וכל  לעולם, מהז"א חסרים ואינם העליון המאציל  מצד  וזה בהם מלובשים
על  הנתקן דזו"ן בינה הנקרא השלישי דפרצוף  פרצופים ה' ותיקון בירור הוא ראשון דגדלות ומוחין יניקה עיבור שהם
בה' דנשמה נרנח "י בחי' ה' להם ונמשכים ע"ש. המוחין משער פ "ח  בתחילת  וכנז' דאצי' נשמה בינה הנקרא ישסו"ת  ידי
ישסו "ת  קומת  כל שיעור עד ז"א קומת  נגדל ועי"כ  דזו"ן הנז' בינה פרצופי לה' ישסו"ת  פרצופי בה' מלובשים המוחין צלמי
ואח "כ  ישסו"ת  פרצופי בה' הנז' המוחין צלמי הה' התלבשות ע "י כי ישסו"ת  פרצופי לה ' הלביש כי דא"א חזה עד שהוא
גמורות  י"ס  בן ונעשה פרצוף כל נגדל  דזו "ן, בינה פרצופי מה' פרצוף  דכל  בו "ק מתפשט שבו  דמוחין הצלם עם פרצוף כל
כשיעור  גדול  הוא כבר אז דנשמה נרנח"י שהם ראשון גדלות כל ז"א כשלקח  כי באופן בו . שנתפשט  הפרצוף אותו  כשיעור

עכ"ל.ישסו" דאצילות ". דנשמה נרנח"י שהם ישסו"ת  בשם ונק' ת 



בשבת  והכלים המוחין סא שמות

ומאריך  עילאין מאו "א הנמשכים לכלים דז "א

את לנו  גילה הרב ואם דז"א, וכתר חכמה לפרצופי 

שמות את  לידע לנו מאין  דבינה המוחין  שמות 

שאין  להלכה העלה ע"כ  וכתר , כחכמה המוחין

כללי באופן ורק  בשבת. הכלים בשמות  לכוון 

אף  כלים שיש יודעים שאנו  יכון  דליבא ברעותא

לן  נודע שלא אלא והכתר  החכמה לפרצופי 

שמותם.

 äðäåשמות שכוונת  השני כהצד  נאמר  אם גם

מששת המתוקנים הו "ק  על קאי הכלים

דהנה  צדדים, ב' בזה לומר יש  גם בראשית, ימי

לעלות עוד וצריך  שלו, בנ"ר  מתוקן  שהז"א נודע

מוחין  ע"י הבינה קומת  קומות, בג' ולגדול

וקומת עילאין , מאו"א החכמה קומת  דישסו "ת,

הו"ק  השלושה מאלו אחד ובכל מא"א, הכתר

הנז ', ח' דף בנה"ש כמבואר כבר  מתוקנים שלהם

הו"ק  אותם עמידת  באופן  ולחקור לדון יש  אמנם

דכאשר  ר "ל זה, ע"ג זה הם האם המתוקנים,

מי"ס  הכלול דז"א הכללי הו "ק  קומת מסתיים

ממשיכים  אנו  ועליו דבינה, ו"ק קומת עליו  מתחיל

הו"ק  קומת  מתחיל ומעליהם דבינה, ג"ר ומביאים

וכן  הג"ר להם ממשיכים ואנו  המתוקנים, דחכמה

פרטי במקום אלא עבודתינו  שאין נמצא הכתר,

ממשיכים מס  אנו  החול שבימות בלבד, וים

דחכמה, לו "ק  ובשבת  דבינה, לו"ק המוחין  ומביאם

כלל. נגענו  לא דז "א הכללי הו "ק  קומת בכל אמנם

באים  הם המתוקנים הו"ק קומות שכל אפ"ל או 

הם  כולם שכללות  עד  זה, בתוך  זה מתלבשים

ימי מששת  המתוקנים ו"ק  של ממש  אחת  בחי '

והם  דבינה לג"ר מוחין  מביאים וכשאנו  בראשית,

הם  לבד דבינה לו "ק  לא דבינה, בו "ק  מתלבשים

בכל  והולכים מתפשטים הם הרי אלא באים,

האצילות, שבקרקע רגליו  סיום עד  דז "א ו"ק קומת 

השד "ה, הרב דעת  נראה כן זו  כסברא והנה

ע"א  ל"ז בדף  אש"ל בביאורו וראייתוãכמבואר

העמידה  בתפלת דקטנות מוחין דוחים אנו  שהרי 

לעולם  אותם מורידים אנו שלום שבשים עד

אלא  אינה עבודתינו  שכל נימא ואי  הבריאה,

לו"ק  להמשיכו  דבינה ג"ר שהוא בלבד  אחד בפרט

דזו"ן  הכללי  הנ"ר  קומת  מעל העומד דבינה

לדחות עלינו היה התפלה בסוף א"כ  המתוקנים,

כיצד  הכללי, הנ"ר לתוך דקטנות  המוחין את 

אלא  הבריאה. לעולם עד  העמידה בעבודת הגענו 

בו"ק  כלולים הם המתוקנים דבינה שהו "ק  ע"כ

אחד . והכל דז "א הכללי

 äúòî הכלים ששמות  להשד "ה ס"ל דשפיר נבין

כלים  שאין  כיון הפרצופים, לכל שווים

הכל  אלא וכו ', דחכמה ולו"ק דבינה לו"ק נפרדים

ועומדים  המתוקנים הכללי בו "ק  כאחד כלול לכל

ולשיטתו לכולם. אחד  ושם בראשית ימי מששת 

שמות את הנדפס בסידור  להכניס שפסק קאזיל

כבחול. בשבת בכלים

 úòãìå דבינה ו"ק דומה שאינו  דס"ל צ"ל היר "א

עומד  במקומו אחד  וכל וכו ', דחכמה לו "ק 

_________________________

וא"א ד. ונוק' עתיק שהם דכתר המוחין שרשי שהם חו "ג חו"ב  "ואלו א': פרק דצלם מוחין שער - שלימה' 'איפה ספר
הנז' כלים ד' כל מהם אחד  לכל ויש ביו "ט  בין בשבת  בין בחול  בין שתהיה מה כפי תפילה אותה של זו "ן כללות  של ונוק'
הוא  הכל  באהבה עד דפנים מוחין והמשכת  ונסירה ורחל  ויעקב לאה ותיקון דאח ' המוחין המשכת וכל  השמות בשער
רחובות  ובהקדמת ז"ל  הרש"ש בסידור זה כל כמבואר וכו' לבינה וממנו תפילה דאותה דעתיק דכורא שהוא דכתר בחכמה
חו"ג  שחו"ב  יוצא מפורש האמור ומכל  יעו "ש. וכו' אבא הנקרא חכמה מוח וכן וכו' אפשר ובזה ד"ה ז' דף  בסופה הנהר
והם  השמות בש' הנז' הכלים כל  בהם ויש גמורים פרצופים הם זקיפות  ובד' כריעות בד' הנתקנים המוחין שורשי שהם
סוף  עד  מתפשטים שבכתר חו "ג חו"ב  שהם דז"א הזה כללי שהכתר ונלע"ד  תפילה. אותה של דז"א הכללי כתר בכללותם

עכ"ל. הבריאה". לעולם דקטנות  המוחין נדחים שלום בשים שהרי האצילות  עולם
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שמותיהם  ואין דגלו, על ואיש  מחנהו  על איש 

שמות שכוונת  נימא אי  ובפרט לזה. זה שווים

המעלות, מרום ובאים הנמשכים על קאי הכלים

ואינם  עומד ובקומתו  לעצמו אחד שכל מסתברא

כלל. לזה זה שיכים

 òâåðáåדקטנות מוחין מדחיית  השד "ה להוכחת 

לדעת לדחוק  יש  הבריאה לעולם עד

שלפי אלא האמתי, הבריאה עולם שאי"ז היר "א

המוחין  המשכת סיום מקום זה, יום עבודת ערך 

כעולם  יחשב מתחתיו ואשר  האצילות, כסוף נחשב

השד"ה  ששיטת כמובן  אמנם ערך . לפי הבריאה

טפי. בפשיטות שפיר  אתי

íàäå 'ïéçåîä éæîø'ë  úåáùçð  úåðååë  åìà .ä

 úáùá  íäá ïéåëì  ùé

äðäå רוב שלדעת  המוחין  שמות בענין

בשבת, בהם מכוונים שאין המקובלים

השייכים  בשמות נכלל מה דעות  חילוקי בזה יש 

שמות דהנה בשבת . בהם לכוין  שאין דוקא לחול

וגם  הקצר  בסידור  גם מצינו דציצית המוחין

מצינו אמנם בשבת . להם שהשמיטו  היר "א בסידור

ונשמטו הנדפס  בסידור  שנמצאו כוונות  כמה

יצחק  אלוקי אברהם באלוקי וכגון  היר "א. בסידור

ג"פ  גם הובא לשבת הנדפס  בסידור יעקב ואלוקי

שבתחילה  דאבא, מוחין  שהוא ע"ב, מילוי מ"ו 

הויות ג' יש בגומל ואח"כ השם, מילוי  רק  באים

ע"ב, במילוי  הויות ג' יש הכל ובקונה פשוטות ,

רק  באים שבתחילה דאבא, המוחין  שמות  שהם

פרק  ואח"כ  ע"ב, מלויי ג' דהיינו  שלו תחתון  הפרק

בג' עליון  פרק ואח"כ  פשוטות, הויות  בג' אמצעי 

לכוונות ליתא היר"א בסידור אמנם ע"ב. שמות 

שבת. בסידור  אלו

 íîòèåכמו השד"ה תלמידי  הסידור מדפיסי  של

בהגהה הערה שכתבו נקוה "כ  (בסידור

ששון כ"ח) בשמן  עיין  ע"ב)א"ה פ"ג "ומה (דף

וזקיפות בכריעות  העמידה של בסידורים שמצינו 

יש  זה עסמ"ב וקנ"א קמ"ג קס "א שמות בד' לכיון 

בעלמא, רמז אלא אינם שהם בשבת  אפי ' לכיון 

שמות שיש  והיינו  עכ"ל. עד "ז". סידרנו ולפיכך ע"ש

כנגד  הוא שאבא דהיינו תמיד, השייכים כלליים

שאין  כיון בכך , לכוין  תמיד  אפשר  דע"ב, הוי ' שם

שבדרגה  למוחין  השייכת  פרטית כוונה זה

כנגד  הוא אבא כללי  שבאופן אלא דוקא, מסויימת 

תמיד . לכוון ניתן  זה ע "ב שם

àìà] שהביא לו שמצינו  היר "א בדעת לעיין  שיש

בד' והזקיפות הכריעות לכוונות בשבת

כתבו זה על אשר  ועסמ"ב, קנ"א קמ"ג קס "א שמות 

ששון  השמן  בשם הנז' בהערה השד"ה תלמידי

בשבת, אף לכוונם שיש המוחין לרמזי נחשב שזה

מודה  הוא דאף משמע אלו כוונות היר "א ומדהביא

השמיט  מדוע וא"כ  שאני, המוחין  שרמזי  זה לכלל

בסידור  שהביאו  מה דאבא מוחין  כוונות את 

המוחין  שרמזי  מודה היר"א שאף  ומשמע הנדפס,

זה, בכלל נכללו  כוונות  אלו  נחלק  שבזה אלא שאני,

בשם  כלולים הנז ' דאבא מוחין כוונות אין  ולדעתו

ממש . מוחין הם אלא המוחין רמזי 

 íðîàלו ששמענו  בדעתו לדון יש  מיהא הא

ל"ד  סימן פירות ומוסברבקנין (מובא 

תל "ב) דף  השמש' לכוין ב 'כצאת  שאין  דס "ל

מש "כ  ע"פ  וטעמו  כלל, המוחין  לשמות  בעמידה

המוחין  בשרשי עסקינן  העמידה שבכל הרש "ש

הכלים. שמות הרב בהם לנו גילה ולא שבכתר 

אף  הביא שלא ב'אהבה' בכוונת לו עיין ובאמת

באו כאשר דציצית  המוחין  לשמות שבחול בסידורו

מקום  מכל אמנם אזיל. ולשיטתו  הנדפס , בסידור

מ"ו ג"פ  דאבא, המוחין  שמות החול בסידור הביא

רק  שהם דס"ל ובע"כ  ע"ב, ושמות פשוטה והוי '

להשמיטם  ראה טעם מה וא"כ  המוחין , רמזי 

בתרוויהו מחול שבת  דמ"ש  שלו , השבת בסידור

רמזים  רק אלא מוחין  בשמות בעמידה לכיון  אין 

או למוחין  נחשבים אלו  שמות  האם וממנ"פ  בלחוד ,

וצ"ע.] בעלמא. כרמזים



בשבת  והכלים המוחין סג שמות

 úåîùá ïéåëì ùé ' íëç  úøåú' ä  úòãì .å

ìåçáë úáùá ïéçåîä

 ùéå זה בענין  חכם' ה'תורת  רבינו בדעת  לדון 

ע"ד  המוחין  בשמות בשבת לכוין יש  האם

הלא  בשיטתו  ההולכים מן  לאחד מצינו והנה חול.

בזה  לו והיה זו , בסוגיא שדן פריריה מהר"א הוא

שיש  ואף בספריו, מקומות  בכמה ומתן , משא

נראה  מקום מכל בהם לכוין  שאין  שכותב מקומות

כל  לכוין  שיש חכם' ה'תורת  דעת ע"פ שמסקנתו 

ובין  המוחין  בשמות  בין  החול, ע"ד בשבת הכוונות 

בכלים. בשמות

 ì"æåתפלת דרושי שה"כ על ישע' 'בגדי  בספרו

ד"ה  ע"ד  ס "ח בדף  א' דרוש  ש "ק ליל ערבית

הרואה  יראה מכאן "נ"ב וכו': קבלתי לא אמנם

והתו "ח  מוהרש"ש  הפליא הגדיל כמה הישר האדם

ואליהו בו  דיבר ה' רוח ע"י  שהיה ובודאי זיע"א

המכוונים יוד"ח אצל ספק  בלי  אצלו ע"פ תדיר

כוונת שום ב'ה כ'ל חסר  ולא ש "ק ליום סידורו

שכתב  אלא קדיש, ושום ומצוה וברכה תפלה

י "ג  דף  נה"ש וכמ"ש  אוכל מתוך אוכל בירור שהוא

כתב  ע"א ד "ד התו "ח וכן בפירוש, יע"ש סע"ב

שמהרח"ו והגם לשבת . החול מן שינוי שום שאין

והקדישים  התפלות  כוונת  קבל שלא כתב זיע"א

כמ"ש  אלא לו מנין  חייא רבי  שנא לא רבי  ואם וכו '

אלקיים  מקובלים מעשרה מוסכמים הם והרי 

המקובלים  כל ושל עמו  שבירושלים שבדורו 

ועבודתו תורתו  עדיין  קבל שלא ומי זיע"א. שבדורו 

עליו משיג אם וכ "ש זיע"א והקדמותיו  סידורו  כפי 

הרי ומפז  מזהב הנחמדים בהקדמותיו  דקדוק בלא

האלהי השמ"ש  אור  עליו זרח ולא בחשך הולך הוא

ודי עוד ויחכם לחכם ותן  מילין  לאלוה עוד  כי  עדיין 

פסולת מתוך אוכל גם מותר שבשבת  והגם בזה.

הרב  מעיני  ח"ו נעלם ולא ופשוט כידוע לאלתר 

מתוך  אוכל נקרא שלו  הבירור שבשבת אלא זיע"א

מצאתי ואח"כ כן . כתב וע"ז קדושה היינו אוכל

משכים  בשחרית  וז"ל י"ט פרק שבת שער בפעה"ח

ימי כשאר וברכות קרבנות  ואומר לבהכנ"ס 

זיע"א  הרש'ש  סמך  שכאן ונראה עכ"ל וכו ' השבוע

עכ "ל. כנ"ל.

 äðäå' ראי היא חיים' עץ ה'פרי מדברי ראייתו 

שמות יש השחר  בברכות שהרי  חזקה,

מקום  ומכל המוחין שמות יש בקר "ש ואח"כ הכלים,

לדחות שיש ואף בשבת , הכל לכוין  להדיא כתוב

לשמה' 'תורה בספרו  חי ' איש  ה'בן  ע"ז שעמד  כמו

השביעי שהמלך ע"ג כד בדף התו "ח עפ "ד וביאר

בשבת שבתות, בב' תיקונו  בשבת  שנתקן 

דישסו"ת נה"י עד  רק  חול ע"ד הוא הראשונה

השבת, עליות את  לעלות ממשיך  השניה ובשבת 

הז' במלך  הכוונה על קאי  הפע"ח דברי שכל וי"ל

בה  לכוין יש  ע"כ חול ע"ד שהיא הראשונה בשבת

הפע"ח  דברי  שפשטות  בודאי אמנם הכוונות. כל

פשוט  באופן השייכות  הכוונות על דקאי  משמע

השחר  בברכות לכוון יש ואע"פ  לשבת  ורגיל

החול. ע"ד וקר "ש 

øôñáå הלילה דרושי שה"כ על - ישע' 'בגדי

המפיל  ברכת ד"ה ע"ד  נ"ד בדף  ה' דרוש 

אלו כוונות כל א"מ נ"ב ה' אות בגוב"י "נ"ב וכו ':

ודוק  בכח אנא כוונת זולת בשבת  שייכים אינם

שאין  אמרו זיע"א והתו "ח מוהרש "ש אבל עכ"ל.

כמו בסידור הכוונות כל וסידר  לחול שבת בין  שינוי

שאינו נראה זה מיתות ד ' וקבלת  הוידוי אבל בחול

עכ "ל. והשלום" האמת  יבחר והבוחר בזה ודי צריך

äðäå לשון דיוק  מתוך פריריה מהר "א סבור  כן 

חול, ע"ד  בהם לכוין  שיש  חכם' ה'תורת

בו חזר  ששוב יראה בכ "מ בספריו המעיין  אמנם

אלא  בשבת, המוחין בשמות  לכוין  שאין והעלה

מדברי וראייתו  הראשונה. לסברתו חזר  שלבסוף 

בשבת אף לכיון שיש  ע"א קס "ח בדף חכם' ה'תורת

שאין  ליה ומשמע כבחול. דקטנות מוחין בדחיית

שמות כוונת לשאר  דקטנות מוחין  דחיית  בין חילוק

שכל  התו "ח של דעתו דיסוד והכלים, המוחין

זיכוך  של ערכין  שינוי  הוא לחול בשבת  בין  החילוק



לנפשך  חכמה דעה סד

אין  הכוונות בעיקרי  אמנם בלבד, למאציל וקרבה

חילוק . כל

 ì"æå ל"ז תשובה ומשה אהרן תולדות  בספר 

המוחין  להמשיך לכוין צריך אם שאלה:

שלום  בשים בסידור אצלינו  המובאים דקטנות

שנכתבו כיון הם צריכים אם כידוע שבת  דתפילת 

התפילות בכל ג"כ בשבת לכונם שצריכים מוכרח

ממשיכין  אנחנו שאין כיון ח"ו  שם הובאו בחנם או 

של  העמידה בסידור כידוע בשבת  דקטנות מוחין

שכיון  היינו  לו  מנין  חייא ר' שנא לא ר' ואי  שבת,

נמשיכם  איך  בעמידה אותם אנחנו  הבאנו  שלא

יודיענו ה' דבר  אותו  שיש ומי  שלום שים בברכת 

ושלום. אמת  דרך

, äáåùú מוחין שאין השואל בדברי אמת

וע"ז  תפילה בשום בשבת דקטנות 

אותם  מביאים אנחנו  אין  ה"י המכוונים וכל אנחנו 

דז"א  היסוד  מן  להמשיכם ר"ל שלום שים בברכת 

ומשם  לנה"י  לחג"ת לחב"ד  ומשם הנוק' אל

כעת הן  אבל בחול. המשכתם סדר  כידוע לבריאה

עליו לסמוך שראוי  קמאי מן לחד חדש זה ראיתי

בשיטה  וז "ל ע"א קס "ח ד ' תו"ח הרב הריוח בשעת

וכן  השבת של דזו"ן דזיווגם מוחין  נמשכים וכן  א'

השבת של דזו"ן דיחידה דג"ר  וב"ן  המ"ה לצורך

להמשיך  עד  שלום שים סדר כל לכוין  וצריך 

מוסף  של אחד  בתיבת  בין הבריאה לראש הקטנות 

שעל  דק"ש  הנסירה של דפנים דפנים במוחין  בין 

הקרבנות של דק "ש בזיווג וכן כח יתן  וה' המטה

כתב  בפירוש  הרי עכ "ל. ערבית ושל שחרית  ושל

דקט  המוחין  להמשיך  הבריאה שצריך  עד  נות

יתן  שה"י אלא כלל הפרש  ואין בחול כמו  בשבת

לכונם. צריך  שעכ"פ  והיינו  בה"י לנו  כח

 íãå÷îåאמרו כן כי  מכוונם הייתי  לא זה

בשבת, צריך שאינו ה"י  החברים

בחנם  לא כי אמרתי כי  מכונם הייתי דקודם ומקודם

ודאי אלא שלום שים בזיווגי שבת בסידור  הובאו

אנחנו שאין  כיון  החברים לדברי  וחזרתי צריכים

כעת אבל כמש "ל וכו ' דקטנות  מוחין  ממשיכים

חוזר  הריני  שצריכים הנזכר  הגדול להרב שראיתי 

הקושיא  ליישב הטעם ונראה הראשונה. לסברתי

אבל  ע"י  אנחנו דקטנות  המוחין הבאנו שלא הנזכר

החכמה  גרע לא כי ב"ה כ "ל תחסר לא למעלה

שבשבת זיע"א הרש"ש  וכמ"ש  כלל מהבינה

כל  בה יש עכ"פ  אוכל מתוך אוכל הוא הבירור 

שאינו חברים איזה שטעו הוא ובזה הנז '. הבחינות 

אבל  בשבת . בירור  יש שלא כיון בשבת כונה צריך

לא  כי הרי  וז"ל כתב ע"א ד "ד זיע"א התו "ח מו "ה

הארה  שיש אלא מהחול לשבת שינוי  שום יש 

מהרב  העתק  לנו שבא כעת  ועתה עכ "ל. יתירה

המוחין  גם כתוב ושם עצמו  זיע"א הרב בן חיזקייא

כונת וכן  כלל הפרש  ואין  ממש החול כמו  דקטנות

סברת כמו והיינו  ג"כ הובא דחיצוניות פנימיות 

על  מרובה תוספת  ג"כ עוד זיע"א. תו"ח הרב

שבת כונת כמו טובים הימים בכל לכוין  העיקר

בימים  כונת  שיש והיינו  במנחה וכתר וחכמה בינה

בלי ג"כ  סוכות  ימי וכל ושבועות פסח טובים

זיע"א  חזקייא הרב מכוין  היה כן  כי  כלל מגרעת

יבחר  והבוחר  הנזכר  בהעתק  בדבריוäכמ"ש  וע"ע .

על  עצמו שסמך  מ' תשובה ומשה' אהרן ב'תולדות 

_________________________

דליל ה. והק"ש התפילות כל  כונת  כי דע והק"ש דערבית יוצר "ענין מ' תשובה ומשה' אהרן 'תולדות בספרו  עוד  לו ועיין
והרש"ש  עכ"ל. ז"ל  ממורי כונתם קבלתי לא אמנם החול  דימי והק"ש התפילה של הכונות כמו  אינם שבת  וביום שבת
קמ"ג  קס "א וקס "א דעסמ"ב המוחין עם התפילות וכונות וק"ש וזמירות והברכות  המטה שעל  ק"ש הכל  לנו סידר זיע "א
לו ומנין בחול  כמו בבינה ולא דז"א וכתר בחכמה שהוא שינויים איזה לא אם החול כסדר ככולו  רובו הכל  וזיווגים קנ "א
בנ "ש  כתב והוא כמש"ל  פשוט  ודאי אלא כמש"ל. קבל  לא שמוהר"חו  כיון לו  מנין חייא ר' שנה לא רבי אם הסדר כ "ז
ושבת  שחול  והיינו בערכו אב "א הוא בחול  שנעשה מה וכל החול לימי פנים הם בשבת  המתבררים הבירורים שכל  שלו 



בשבת  והכלים המוחין סהשמות

בין  בכוונות  שינוי כל שאין חכם התורת  דברי 

פריריא  אהרן  רבי מעשה עשה וכן  לחול. שבת

מצפת נ"י טבילה הרב ע"י כהיום שנדפס  בסידורו

החול. כוונות  ע"ד בקר"ש  המוחין  שמות  בו  שיש 

äîåã  úáùäù 'ã  óãá 'íëç úøåú'ä éøáã .æ

 úåëéàá àåä  ÷åìéçä ìëå  ìåçì

 äðäå בין חילוק שאין ביאר  ד' בדף  חכם' ה'תורת

החילוק  וכל הכוונות, בעיקרי לשבת  חול

אין  השבת  קדושת שמחמת באיכות , רק  הוא

מתוך  אוכל של הוא והבירור  נאחזים, הקליפות 

מתוך  אוכל שמבררים החול בימות משא"כ  אוכל

לחול  שבת בין  לחלק  שאין מדבריו משמע פסולת,

המוחין  שמות בכל לכוין  ויש  הכונות, דיני  בשאר 

המעלה  "א"כ וז "ל: ממש. החול ע"ד בשבת והכלים

הא"ס  אור  שמתגלה מסיבה הוא השבת של

רבים  בירורים ומתבררים החול ימי מתוך ויוצאים

ועולים  ובאיכות, בכמות  פנימיות ממדריגות 

ונגדלים  אותו  ומלבישים החול של הבירורים

לכך  פנימי , יותר לעצמות ומלבישים כמותם,

דחיה, בירורים השבת של הבירורים אלו  נקראים

ז"ל  הרב כתב לזה ודוגמא דיחידה. מנחה ושל

תפילה  ובכל וז"ל פ "ט ח"ג ש"ב שערים במבוא

כך  ההיא בעת  ומעשים כונתם וכפי מ"ן, מעלים

אם  דמ"ן  רבים ניצוצות להעלות  תיקונם גודל

כתב  ז "ל הרב ומורינו ע"כ . באיכות אם בכמות 

שבו הזמן  וזכות ומעשיהם וזכותם כונתם גודל וכפי

להעלותם  תיקנם גודל כך ההיא התפילה נאמרת

השבת וביום ז "ל בשלח פרשת  המצות ובשער וכו ',

ואין  הקלי ' מן  נפרדים לחג"ת, דעשית נה"י  שעולים

שובתות דעשיה הי"ס ואז כלל עמהם עולות  הקלי'

להם  יש  ואז  לקלי ', משפיעים שאין  ממלאכה

נפש  סוד וזה יתירה, ושמחה ומנוחה שביתה

הפרש  יש  לא כי  הרי ע"כ. זה והבן בשבת  יתירה

נאחזות. הקלי' שאין בזה דוקא רק לחול שבת  בין 

פסולת, בלי  הם בשבת  המתבררים והבירורים

זה  כסדרן ברורין והם אוכל מתוך אוכל ונקרא

מן  לפנים הם שבת  של ובירורים מזה, לפנים

נקראים  שבת יום שחרית של והבירורים המדריגה,

יחידה  נקראים לפנים יותר שהם המנחה ושל דחיה,

בירורים  יקראו  מהם ושלפנים א"א, ונקראים

עד  השבוע של א' ביום ונבררים בערכם, דעקודים

_________________________

הוא  כי נכוין לא ומה בשבת  בקדישים נכוין מה לנו  כתב  לא וע"ז ובמעלה בערכים אלא דבר מגרע  בלי בשיעוריהם שוים
ראיות  איזה ה' דבר איזה אתו  יש ואם זיע "א. הרש"ש של כפירושו  סתמו  כנ"ל כלל הפרש ואין כזה שזה אצלו פשוט
תו "ח להרב  וקיים נכון סמך  לנו  ויש ויאדיר... תורה יגדיל הכל ועל  ה' מעם פעלו  ה' וישלם עיני יאיר אלו מדברי להפך

בזה  דוקא רק לחול  שבת  בין הפרש יש לא  כי הרי וז"ל י"ב  שיטה ע"א המתבררין ד"ד והבירורין נאחזין הקלי' שאין
ולמה  כדברינו בפירוש הרי יעו "ש. וכו ' מזה לפנים זה כסדרן בירורין והם אוכל מתוך אוכל ונקרא פסולת  בלי הם בשבת 
בתפילות  כונה שום בשבת יכוין למה הנזכר הרח "ו  דברי ניקח  ואם זיע "א. והתו"ח השמ"ש גדול באילן עצמינו  נתלה לא
רברבי  אשלי הני על אלא להשען לנו אין ודאי אלא הרח"ו כמו  יכוין לא וזה זיע "א הרש"ש כמו יכוין זה או ובברכות
הפרש  יש שהרי דבר שום זיע"א הרח"ו קבל שלא כיון ג"כ  הנרנח "י גם לו גילה מי י"ל  ג"כ  שלום הרב  ועל ע "כ ... זיע "א
בשמע  כתב והוא דקרבנות , לק"ש ליום הלילה מן הפרשים כמה שם ויש נה"י, חג"ת הוא דיניקה שהו "ק דק"ש בישראל
במ"ה  וחכמות בינות וזקיפות  ובכריעות לעולם, הז"א מן יחסר לא והנה"י דאימא דנרנח"י שלם צלם ובישראל הנה"י,
האל  בתיבת וכן א"ל אימא מקיף  באלקינו  בעמידה שהביא הכונות  כל וכן בזקיפות , דמ"ה וב"ן ומ"ה בכריעות , דב "ן וב"ן
סיפורם, שיאריך  וכיוצא החול כמו הכל  דקונה המקיפים ולא דאבא הפנימים להביא וקונה עליון אל ובתיבת  לאה ותיקון
הנז"ל  התו"ח  עדות לנו  ודי כרחינו... בעל  הנז"ל התשובה לנו  מוכרח אלא צריך לא וזה צריך  שזה זה כל  לו גילה מי
אמנם  עכ"ל. אכי"ר. ממרום רוח עלינו  יערה עד  כעת בזה ודי נוקפו  לבו שאין למי עדותו ומספיק שינוי שום יש שלא

ס"ז. בשאלה עוד  לו  עיין



לנפשך  חכמה דעה סו 

דע"ב  ע"ב שהוא העליון הרצון מצח אל עלותם

פ"ח  ח"ג ש "ב שערים במבוא ז "ל הרב וכמ"ש  ס"ג

למעלה  להתברר  חלק  לשום אפשר אי וז "ל

אחר  זה כלם רק בזמן ולא במקום לא ממדריגתו 

תיקונם. זמן בסדר  הן המדריגות, בסדר הן זה,

שבת בליל אמנם וז "ל פ"ג חיצו' שער  המ' ובשער

התחתונים  אל העליונים מעולמות  גדול אור  יורד 

ע"כ , מבראשונה יותר מאד  העצמות  אור  ומתגדל

שיש  אלא לשבת מהחול שינוי שום יש לא כי הרי

עכ "ל. יתירה" הארה

íðîà תשובה - ומשה' אהרן  'תולדות בספרו 

דברי שאין פרירא מהר "א כתב נ"ט

קצת שיש "ואפשר שם: וז "ל מוכיחים אלו התו"ח

כי הרי וז"ל ע"א ד "ד זיע"א תו"ח מהרב לזה ראיה

הארה  שיש  אלא לשבת מהחול שינוי שום יש לא

כנראה  עכ "ל. החול יתרה כמו יהיו  ג"כ  שהכלים

איך  מהחול שינוי שום יהיה שלא שאמר  כיון 

כלל  דיבר שלא לומר  נטויה הדוחה יד אבל שיהיה.

צריך  שהחכמה אלא החול כמו שהם הכלים בענין 

חיצוניות לתקן היינו  ממש החול כמו תיקון

דחיצוניות ופנימיות וחיצוניות דפנימיות ופנימיות

צריך  חול של דתפילין  מוחין  הגם כלל הפרש  ואין

בפירוש  במ"א התו "ח זה כמ"ש בשבת להביאם

הרי בשבת " להביאם אמר  לא חול של הכלים אבל

שיש  אלא איירי  לא שהתו"ח לדחות  שיש שס "ל

ימות ע"ד החיצון במחצב אף השבת  ביום לכוין 

הוא  אף  שבאמת הכלים שמות לעניין  ולא החול,

דברי פשטות אמנם בשבת. בהם לכוין  שאין  מודה

פרירא  מוהר "א שהבין  לכפי  נוטים התו"ח

לכוין  שיש לבסוף  והסיק חזר וכן למדו  בתחילת 

המוחין  בשמות ובין  הכלים בשמות  בין בשבת

החול. ע"ד 

ãåò בדף חכם' ה'תורת לדברי זה ענין  לדמות יש 

נ"ב  שאלה המערב  חכמי לשאלת בנוגע ק"נ

נדע  לא "ואנחנו ע"א: ל"א דף שלום' ב'נהר מובא

הכל  לומר  יכול וחזרה בלחש האמור הטעם דכפי

לכלל  באו לא כי ויה"כ  ור "ה ויו"ט בשבת רם בקול

חילוק  מצינו שלא והיינו  ובתיקונים" בזוהר  חלוקה

ולפי בשבת, קולו להגביה להתיר הזוהר  בדברי 

היה  החיצונים אחיזת מחמת  שהוא האמור הטעם

"שגם  התו"ח: ותירץ בשבת , להתיר  צריך

אלא  קליפה בחי' שם יש  ויו "ט דשבת  באצילות 

טומאה  נקרא אינו  התחתונים העולמות  שבערך

בשער  וכמ"ש ז"ל, הרב מורי כמ"ש  קדוש  דין  אלא

שצריך  הטעם וזהו  וז "ל פ"ב זו "ן  פרצופי שער  ט"ל

ובפרט  ממש , ראשו עד  בנטילה הידים להגביה

הקליפות להרחיק צריך אז  כי בשבת הוא אם

הדין  אותו  כי  והטעם עכ"ל, הריחוק בתכלית

נקרא  האצילות בערך  באצילות  שיש הקדוש 

לחלק  שאין  ס"ל דהתו "ח מבואר  הרי  עכ "ל. קליפה.

ערך  שלפי בערכין תלוי והכל לחול, שבת בין 

ומכאן  בערכו. כקליפה נחשב קדוש דין  השבת

של  הכונות  ככל בשבת  לכוין שיש  דעתו נראה

החול. ימות 

åîë  úáùá  úåðååë  äéä  íéøåãéñáù äçëåä . ç

ìåçá

 äðä שבק "ש תימה דבר  יש  הנדפס בסידור 

ולכאו ' דקטנות, אלוקים לשמות  השמיטו

ובפרט  בשבת  המוחין שמות  לכוין  שאין מטעם

לדחיית סידרו  בעמידה אח"כ  אמנם דקטנות, מוחין

לכוונם  שיש  כהתו"ח דס "ל ומשמע דקטנות, מוחין

בתחילה. הביאום לא אמאי  שצ"ב אלא בשבת, אף

כוונות להשמיט הסידור מסדרי  שדעת ואע"פ 

אלוקים  שמות  שלדעתם כנראה בשבת , המוחין

תמיד  השייכות  כלליות  כוונות שהם שאני, דקטנות

לדעת המבואר ע"פ אמנם המוחין, לרמזי ובדומה

שמכוונים  וממה לחלק שאין משמע התו"ח

שמות בכל לכוין  שיש הדין הוא דקטנות, באלוקים

המוחין .

ãåò המטה שעל קר"ש  מכוונות להעיר יש 

ויש  דציצית , המוחין שמות שם שנסדרו 



בשבת  והכלים המוחין סז שמות

לכוין  להוסיף שיש מה ושינויים הערות  וכמה כמה

אין  שבשבת הזכרה כל מצינו ולא שבת , בליל

שם, המסודרים דציצית המוחין שמות את  לכווין

כבחול. בשבת  לכוונם שיש  בפשטות ומשמע

בסידור  שהדפיסו  באו  מקרוב חדשים אמנם

בליל  שעה"מ לקר"ש  מיחוד  סדר  הנהר ' 'רחובות

הסידורים  בכל אמנם המוחין, שמות ללא שבת

בזה. חילקו  לא הישנים

ïëå]לפניו שהיו ששון ' ה'שמן מלשון  משמע

בין  חילוק  כל בהם היה שלא ישנים סידורים

מר  דלאו  ע"ז  לסמוך  אין  שלדעתו  אלא לשבת, חול

המבואר  למהלך ראי' ויש  עלה, חתים אשי  רב בר

בין  לטובה שווים וחול ששבת  התו"ח בדעת

בספר  וז"ל: הכלים. בשמות  ובין  המוחין בשמות 

"שאלה  א': פרק מד שער חיים עץ על ששון שמן 

לכוין  יש  אם שבת  של התפילות כונת  סדר בענין 

מקרוב  חדשים דהנה ממש בחול כמו הכלים שמות 

ויום  שבת ליל ערבית  כוונת  של סדורים וכתוב באו 

הויו"ת שהם הנרנח"י של השמות  דוקא שבת

בשער  הנז' הכלים שמות אבל כנודע המנוקדות 

אשר  דאצי ' דכלים שמות  שהם ופ"ד  פ"ג השמות 

מתחילת גמור ואחדות  אלהות שהם נאמר  עליהם

השמות בש ' כנז' דעשיה י"ס סוף עד  דאצי ' י "ס 

בספרים  זולת  נכתבו לא בס "ד שאבאר וכמו  רפ "א

חול  בין  כלל שינוי אין ועמידה ק "ש בכוונת ישנים

הוא  שהשינוי  אלא הכונות פרטי  בכל וכן  לשבת

וכן  בחול כמו בישסו"ת  היא אם ההיא התפילה כפי 

שהם  חכמה בפר ' שהוא ביום וכן דשבת ערבית 

כנודע  בכתר שהוא שבת במנחת או עילאין  או "א

הכל  הכונות  שאר  אבל שבת  דרושי  הכו ' בש ' וכנז'

ועל  הכונות  שאר ובין הכלים בשמות בין בחול כמו

צריך  אלוכן  הוטבעו  אדניה מה דעל להבין 

הנרנח"י שמות  דוקא בהם לכיון החדשים הסידורים

וכן  פ "ג השמות בש ' הנז "ל הכלים שמות  בלי  הנז'

ועי"ש  עכ"ל. נכתבו ". שלא הכוונות פרטי  כמ' עוד 

כאן .] נעתקו  מדבריו וחלק  הסוגיא, בכל באורך  שדן

 øáë ï÷úäì  íéìéçúî  úáùä éøåøéá  íàä .è

ìåçä úåîéá

äðäå כאן שיש לבאר נבא הדברים ממצוא

השבת, יום עבודת בגדר יסודי  מחלוקת

ואין  החול, ע"ד  ממש שהוא ס "ל חכם' שה'תורת 

מחמת השבת  בירורי  שנתעלו  באיכות אלא חילוק

יש  אמנם בשבת. ובא המאיר א"ס לאור קרבתם

בכל  השבת  עבודת שנשתנה הסוברים מקובלים

באותו השבת  עבודת  שאין  החול, מעבודת  מהותה

השבת יום בירורי  נתקנו שכבר  בחול, כמו מקום

כהמשך  אלא השבת  עבודת  ואין  החול, בימות 

דיני את  לשנות לשיטתם מקום יש וע"כ והוספה,

בירורי להתו "ח משא"כ  מבחול, בשבת הכוונות 

ע"ד  עצמה בשבת להיתקן  מתחילים השבת

בהם  שיש  אלא חול, בימות  החול בירורי  שנתקנים

לשנות בכדי  בזה אין אמנם באיכותם, ומעלה זיכוך

הכוונות. את 

éãëå ב'שער שכתוב מה להקדים יש הענין להבין 

שנעשה  התם דאיתא בהר פרשת  המצות'

השבת ביום נעשה עבודתינו ע"י החול בימות 

מתוך  אוכל מבררים שבחול איתא וכן  מאליו,

המפרשים  ונחלקו אוכל. מתוך  אוכל ובשבת פסולת

מבואר  שכאן  מפרשים יש הרב, דברי  בהבנת 

החול, מעבודת  ביסודה חלוקה השבת שעבודת

החול, של המקום באותו  בשבת  עבודתנו  ואין

בשבת לכוין שאין  לדבריהם מקום יש ומעתה

אמנם  החול, ימות  של והכלים המוחין בשמות 

עבודת כן החול שכעבודת ס "ל חכם' ה'תורת

לבד , העבודה באיכות הוא החילוק  וכל השבת

כבחול. בשבת  לכוין  שיש ס"ל שפיר ומעתה

וכדלהלן .

ïéðòá מתוך אוכל הוא הבירור  שבשבת מש"כ 

- ליעקב' 'אמת בספר ע"כ  עמד אוכל

בירור , וז "ל: קכ"א] [אות ב' אות  חיים עץ מערכת 

בימי והנה ז' פרק המלכים בשער  ז"ל רבנו כתב

נקראת והיא הקלי ' בין  בגלות היא השכינה החול



לנפשך  חכמה דעה סח

וכו ' הסיגים מתוך  בירורין  מבררת והיא ב"ן  שם

חיים' ב'עץ כאן ז"ל רבנו  שכתב ממה והנה יע"ש ...

ויש  בשבת, בירור דאין  נראה מקומות  ובכמה

הבינה, בפרצוף  הוא בחול שנעשה דהבירור  לומר 

בשבת שנמשך והכתר  החכמה לפרצוף  כן  ואם

דכבר  שלהם, הבירורים נעשה אימתי כנודע לזו"ן

שערים  ובמבוא המלכים בשער ז"ל רבנו כתב

נשברו לא הג"ר  ובאו"א בא"א דגם מקומות  ובכמה

הנהר  רחובות  בהקדמת ועיין לבי "ע, ירדו  והז "ת 

ופירש  ודאו"א, דא"א הז "ת  ירידת בענין  שהאריך 

אימתי קשה כן  ואם שלהם, לבי "ע שירדו כן  גם שם

שלהם. הבירורים נעשה

éúéàøå דגם שכתב ז"ל החסיד  הרב למורינו 

אוכל  שהם אלא בירור  יש בשבת 

פסולת מתוך אוכל הם בחול אבל אוכל מתוך

מתוך  אוכל פירוש  דמהו סתומים באו  ודבריו  עכ"ל.

מבררים  שאנו ידי  על דבחול לומר ואפשר  אוכל.

בירורי עמו מתברר כן גם הבינה פרצוף בירור 

העולמות כל דהרי הכתר ופרצוף  החכמה פרצוף 

העולמות ירידת  וכל א"א, אפילו  ממדרגתם ירדו

מאמרי בשער  ז"ל רבנו שכתב כמו לברר הוא

שבת דבערב ונודע יעש"ב, קדושים פרשת רשב"י 

דפרצוף  באצילות  שנברר הקדושה כל עולים

מתוך  בירור אין  דבשבת  נמצא כן, גם וכתר  חכמה

נברר  שכבר  מהקדושה הוא הכונה אלא הקלי'

החסיד  מוה"ר  כונת נראה זהו  כן  ואם החול, בימי

רוצה  אוכל מתוך  אוכל הוא דבשבת  שכתב ז"ל

מבררים  אנו  דבשבת  אלא נברר כבר שהכל לומר 

מתוך  הכתר  ופרצוף  החכמה פרצוף  שהוא אוכל

ודו "ק . נברר  שכבר  הבינה פרצוף שהוא אוכל

עכ "ל.

 äðäשבשבת שנאמר  דמה מפרש ליעקב' ה'אמת

שבימות הכונה אוכל, מתוך  אוכל בוררים

פרצוף  בירורי  את  ומעלים מבררים שאנו החול

עולה  שלשם דישסו "ת נה"י  דהיינו  דז "א, הבינה

אנו הבינה, בירורי עם יחד הנה החול, בימות  הז"א

החכמה  פרצופי בירורי את אף  ומעלים מוציאים

בירורי עליית  שאין אלא לשבת, השייכים והכתר 

הבינה  למדרגת אלא למקומם, עד  והכתר החכמה

פרצופי את ומבררים חוזרים בשבת  ועתה בלבד.

זה  ובירור הבינה, מדרגת מתוך  והכתר  החכמה

זה  הבינה פרצוף  מתוך  והכתר החכמה פרצופי של

בימות משא"כ אוכל, מתוך אוכל ברירת  נחשב

ממש . הפסולת  מתוך  שמבררים החול

 äæáåשבשבת בכ "מ הרש"ש  שכתב מה מבאר 

בנה"ש  כמבואר  דאצילות, בבי"ע העבודה

וכגון  מקומות, בכמה ובסידור ע"א, כ"ה דף 

שמעלים  איתא החול שבימות הקדיש, בכוונות 

מעשיה  וגם התחתונות , בריאה או יצירה מעשיה

כתב  בשבת  משא"כ  דאצילות, בריאה או  יצירה

האיך  ושצ"ב עצמו. באצילות  הוא שהכל הרש "ש

מעת שהרי האצילות , לעולם הבירורים הגיעו

בבי "ע  הבירורים כל מונחים הכלים שבירת

שבימות ליעקב' ה'אמת  מבאר אלא התחתונים,

ואף  ומשולשת , כפולה עבודה עושים אנו החול

בירורי את  לברר  אלא נתפרש  לא שבסידור 

מכל  הבינה, בירורי  שהם דישסו "ת, דנה"י  החול,

את אף  ומעלים מבררים אנו  עמהם יחד מקום

בשבת ואח"כ והכתר , החכמה פרצופי  בירורי 

בחכמה  למקומם הבינה מן  לעלותם ממשיכים

ובכתר .

åéøáãëå על שלמה' 'איפה בפירוש גם מבואר 

ג' פרק הברודים בשער  (דף האוצ"ח

אתח "י) גם מבררים אנו  הזה שכהיום שהעלה

זאת ודימה המשיח, לימות  השייכים הבירורים

יום  בירורי את  החול בימות  שמבררים למה

הבירורין  אם להבין  לנו  נשאר "אבל וז "ל: השבת.

אם  בג"ע לעת "ל הוא תיקונם אשר הפנים בחי ' של

שנפלו הבירורים עם עתה אותם מבררים אנחנו 

לתקנם  יכולים אנחנו  שאין ואע"פ  אדה"ר , ידי  על

שאין  נאמר  אם או  בג"ע. לעת"ל כ "א פנים בבחי '

הנה  לעת "ל. עד  כלל עתה לבררם יכולין  אנחנו 



בשבת  והכלים המוחין סט שמות

האכילה  בכוונת  עקב ובפ ' סיני  בהר  בפ ' כתב הרב

מבררין  אנחנו  וברכותיהם והמצות התפילות  שע"י

וגם  מעולם נתבררו לא עדיין  אשר חדשים ברורים

שבלשם  הרש"ש  וכ "כ אדה"ר, חטא ע"י שנפלו  מה

הרפ"ח  משארית לברר  התפילה קודם של יחוד

שאנחנו מה שמלבד  מזה משמע וכו ', ניצוצין 

מבררין  אדה"ר , חטא ע"י שנתקלקל מה מבררין 

הפנים  שבחינת ומש "ל נתברר, שלא מה ג"כ

מה  אבל פנים לבחי' שנתקנים ר "ל בג"ע נעשים

עם  שנכללין הוא פנים בחי' עתה מבררין שאנחנו

פנים  לבחי ' לגמרי  נבררים אינם אבל האח' בחי '

ע"י אחרת פעם להתברר שחוזרים לעת"ל עד

הרש "ש  למ"ש  ודומה פנים, בבחינת  ולהתקן 

וז "ל, בסוגריים ע"א ה' דף  הנהר  רחובות  בהקדמת 

התפילות ע"י בשבת  אח"כ אבל בחול זה וכל

בחול  ונתקנו  שנבררו  הבירורים אותם חוזרים

ע"י ולהתתקן  ולהתברר לעלות  עתה חוזרים

עליית ערך כפי החול מבימי יותר עליונים פרצופי '

עולה  שאז  המנחה שבתפילת עד  התפילה אותה

להתברר  הבירורים כל עולים אז  א"א למקום ז"א

דא"ק  עצמן דס"ג וע"ב דע"ב ע"ב ע"י  ולהתתקן

שבת יום של שהברורין  מדבריו  משמע עכ "ל, וכו '

להתברר  חוזרים שבת וביום החול בימי  נבררין 

הה', ופרצוף הד' פרצוף מהם לעשות  אחרת פעם

ונכללין  ע"י עתה נבררין  הפנים בירורי  כאן  ג"כ  וכן

וע"י ע"י  בג"ע לעת"ל ואח"כ  הא"ח בירורי עם

להתתקן  אחרת פעם להתברר חוזרים אדה"ר 

משמע  ובפשטות עכ"ל. פנים. בחי ' מהם ולעשות

שבימות קיימי, שיטא בחדא והאש"ל שהאמל"י

הקלי ' ומן  התחתונים מבי "ע ומעלים מוציאים החול

השבת ביום וא"כ השבת , יום בירורי את  אף

יותר . להעלותם ממשיכים

àìà מבואר אמל"י שבדברי לדון , יש  מיהא בהא

לגמרי ונתקנים נבררים השבת  שבירורי 

ובין  מ"ן  בתורת עלייתם בבחי' בין  החול, בימות 

דרגת שאין  מיהא הא אלא מ"ד, ע"י תיקונם בבחי '

שווה  שבזה שבהם, הבינה בחי' עד רק  תיקונם

בנה"י החול בימות הנעשה לתיקון תיקונם

להסתפק  יש האש "ל בדברי  אמנם בלבד , דישסו "ת

ע"ד  מ"ן בתורת  עלייתם על אלא קאי  לא דשמא

ופנים  דאח' הבירורים כל שעולים יום בכל שמצינו 

דבריאה, קה"ק  להיכל עד  כאחד  ועולים הקלי' מן

האח' שבירורי  דיבורא', 'פלגינן  שם ובהגיעם

שם  ממתינים הפנים ובירורי  בקר"ש . מיד  עולים

ובאים  שעולים העמידה, לתפלת עד קה"ק  בהיכל

עד "ז  שכן  להאש"ל דס"ל ומשמע 'באהבה'. בתיבת 

החול  שבימות  והשבת , החול בירורי לגבי הוא

פנים  בירורי הקרויים השבת בירורי  גם עולים

עד "ז  וכן השבת, ליום עד עדיין נתקנים ואינם

אינם  עדיין  אמנם בזה"ז. המשיח ימות  בירורי 

אלא  זאת ואין  מ"ד ע"י החול בימות נתקנים

שגם  מדבריו  שמשמע ומה בלבד , ובאים שעולים

המשיח, ימות לבירורי  תיקון דרגת איזה יש  עתה

ע"ג  ג' דף רחוה"נ בהקדמת  שמבואר  ע"ד הכונה

להם  יש  כבר למ"ן  הבירורים שעולים עליה שבכל

ונמצאים  שעולים עצמו  עי "ז  תיקון  של דרגה איזה

השבת לבירורי אין לעולם אמנם גבוה, במקום

להסתפק  יש זה כל מ"ד . בתורת  החול בימות  תיקון

הש  שבירורי כהאמל"י  ס "ל אי האש"ל, בתבכוונת 

או"ד  החול, בירורי  כמו מ"ד  ע"י  בחול כבר נתקנים

הכרעה  מצינו  ולא בלבד, עליה אלא להם שאין

שהשווה  שמתוך אלא האש "ל. דברי התוך זה לספק

נראה  יותר  ופנים אח' לבירורי  וחול שבת  ענין 

ס "ל. דהכי 

 íðîà יום שבירורי  מודו  תרוויהו מיהא הא

כבר  הקלי ' מתוך  ויצאו  עלו השבת

החול, ימות  בעבודת תיקונם והתחיל החול, בימות 

וראייתם  יותר. עוד ונתקנים חוזרים השבת וביום

זה  "וכל וז"ל: שכתב: ע"א ה' בדף הרש "ש מדברי 

אותם  חוזרים התפלות  ע"י בשבת כך ואחר בחול,

עתה  חוזרים בחול, ונתקנו  שנבררו  הברורים

עליונים  פרצופים ע"י  ולהתתקן  ולהתברר  לעלות



לנפשך  חכמה דעה ע

עד  תפילה אותה עליית  ערך כפי  החול מבימי  יותר 

ואז  אריך , למקום ז"א עולה שאז המנחה שבתפילת 

ע"ב  ע"י  ולהתתקן להתברר הבירורים כל עולים

וס"ג  ע"ב ומזדווגים דא"ק , עצמן  דס"ג וע"ב דע"ב

מ"ה  שם יוצא ואז העליון  במקומם עליון  זיווג דא"ק 

והם  עכ "ל. העליון". הרצון  ממצח העליון החדש 

עבודה  עשינו  החול בימות שכבר כוונתו מפרשים

חוזרים  הם בשבת  ואח"כ  השבת, לבירורי  ועלייה

יותר . ועולים

ù"ùøä  úðååëá  ùøôî ' íëç úøåú'ä .é

 úáùá ïå÷éú íäì  óñåð ìåçä éøåøéáù

 íðîàרבינו נתכוון לזה שלא לדחות , יש 

השבת בירורי על קאי דלא הרש "ש,

בשבת, בירור  להם שנוסף  בחול להתברר  שהחלו

ונתקנו שעלו החול בירורי  על היא כוונתו  אלא

אף  שנתקן כיון השבת  ביום ועתה החול, בימות 

תיקון  להם גם נוסף  עי"ז מהם, שלמעלה הפרצוף 

עליונה, וקומה פרצוף  בוא עת שבכל כנודע נוסף.

וע"ד  ממנה, שלמטה הקומה אף  ונתעלית נגדלת

קומתו אין  בעיבור ז "א בהיות שבתחילה דקי "ל

הכולל  היניקה פרצוף  ובהגיע נה"י , ספירות  ג' אלא

ו "ק , בגודל להיות היניקה פרצוף אף  נגדל ו "ק ,

דחג"ת, נה"י חג"ת שיש  בכ "מ הרש"ש  וזמש"כ 

ו"ק  דהיינו  דנה"י  נה"י  וחג"ת דיניקה, ו "ק  דהיינו

כן  מקומות. בכמה זה ענין נתבאר  וכבר דעיבור ,

ע"י החול בימות  הניתקן  הפרצוף  נגדל עד"ז 

להלן  כמבואר  השבת, ביום הניתקן  הפרצוף 

בירורי על הרש"ש  כוונת  אין אמנם מהתו"ח.

בו שהבינו כפי  בחול, להיתקן  שהחלו השבת

והאש "ל. האמל"י

 éøä ממש היא הרי השבת שעבודת י"ל דשפיר 

אלא  ביניהם שינוי  כל ואין החול, עבודת  כמו 

העבודה  נחשבת בשבת  שע"כ  הזיכוך בערך 

פרטי כל לגבי  אמנם אוכל, מתוך  אוכל של כבירורי

בשמות בשבת לכוין יש ע"כ  הם, שווים העבודה

החול. כבימות  והכלים המוחין

ìåçá  äùòðù äîù é"øàä éøáã øåàéá .àé

åéìàî  úáùá äùòð åðúãåáòá

òâåðáåבירורי ויצאו  עלו אימתי קושייתם לעצם

עסקינו שאין כיון הקלי', מתוך השבת

דאצילות בבי"ע עסקינו כל זה, במקום השבת  ביום

כ "ד  בדף  חכם' ה'תורת רבינו ע"ז עמד כבר  לבד,

שנחלקו מה אחת  הקדמה נקדים דבריו ולהבין ע"ג.

ב'שער  האר "י  דברי  בביאור  והתו "ח ששון  השמן 

בחול  כי  "דע התם דאיתא בהר, פרשת  המצות'

תפלותינו. ע"י הכנות ב' להכין צריכין אנו 

באחור  אחור פרצוף  בסוד זו"ן לתקן היא הראשונה

לבד  ו"ק מן הז"א היה בתחלה כי  מי "ס , פרצוף כל

בלבד . קטנה אחת  נקודה בסוד היתה והמלכות

שאז  כדי  בפנים פנים ולהביאם לחזור  הוא והשנית

אפילו ובשבת  התחתונים... נשמות ויולידו יזדווגו

פנים  מאליהן נחזרים והם מאליו  נעשה השני  תיקון

חוזרת שבת ליל בכניסת תכף כי כנודע בפנים

הם  אמנם בפנים. פנים ז "א עם להיות  הנוקבא

בימי שם עומדים שהיו  במקום למטה עומדים

ע"י החול בימי  שנעשה מה כי  באופן החול,

השבת, ביום מאליו נעשה הוא ותפלותינו  מעשינו 

בשבת תפלותינו ע"י ועושים מוסיפים שאנו  ומה

אחר  מדריגה האמיתי  מקומם עד  להעלותם הוא

שם  ושיהיו  כנ"ל המנחה תפלת עד  מדריגה

ויש  עכ"ל. בפנים" פנים בבחינת העליון  במקומם

נאמרו החול ימות  של כוונות איזה על להבין 

ה'שמן  וכתב בשבת. מאליו  שנעשה אלו דברים

המלך  על דקאי ע"ב ס "ד דף עניים' ב'פתח ששון '

אחד  מלך  יום בכל נתקן החול ימות בכל דהנה הז',

ואח"כ  דיסשו "ת, מנה"י מוחין ומקבל מלכים הז ' מן

גם  מוחין להם להמשיך  מוסיפים השבת ביום

אמנם  עילאין, ומאו "א דישסו "ת חב"ד מחג"ת 

וע"ז  המעשה, ימי בששת  כלל ניתקן לא הז' המלך

ששת כל שנתקנו דמה המצות  בשער הרב אומר 



בשבת  והכלים המוחין עא שמות

נתקן  דישסו"ת , לנה"י עד  החול בימות המלכים

נמצא מאליו  השביעי, במלך שבת  בכניסת  מיד

הז' כל ממשיכים ש"ק  של התפילות עבודת שע"י

לעלות להמשיך .å מלכים

íðîà כן מפרש אינו  חכם' שלא æ ה'תורת  וס "ל ,

זו שעבודה אלא מאליו, תיקון  כל נעשה

נתקן  הראשונה בשבת  שבתות, בב ' נמשכת 

תיקון  כדרך בלבד דישסו"ת  לנה"י  עד  הז ' המלך

לעלות מוסיף  הבאה ובשבת בחול, המלכים שאר 

שנתקן  שמה המצוות  בשער  הרב שכתב ומה עוד .

התו "ח  מפרש מאליו , בשבת  נעשה ידינו על בחול

דחול, בי"ע מתוך הבירורים הוצאת על דקאי 

החול, בימות  הנבררים מלכים שאר דבשלמא

אך  הקלי', מתוך תפלתנו ע"י  ויוצאים נבררים

כיון  הקלי ' מן  יצאו  אימתי הז ' המלך בירורי 

במקום  עסקנו  ואין העולמות, כל עלו  שבשבת 

דברי נאמרו  דע"ז התו "ח מבאר  ע"כ כלל, הקלי'

בימות ידינו  על שנברר  דמה הפסוקים בשער הרב

שבת בכניסת שמיד  מאליו, בשבת נעשה החול

מתוך  הז ' המלך  בירורי יצאו העולמות  עליית  ע"י 

למעלה. ועלו הקלי '

 åðàöîð הכרח כל אין התו"ח דלדעת למדים

דקאי ה' בדף  הרש "ש בכוונת לבאר

בימות כבר  ונתקנו שנבררו  השבת  יום בירורי על

כן  לפרש  והאש "ל האמל"י  שהוכרחו  דמה החול,

מתוך  השבת בירורי יצאו  איך דא"כ הקושיה מכוח

להתו "ח  הוקשה היה לא זה השבת, ביום הקלי'

ויוצאים  עולים שבת  בכניסת מיד שלדעתו , כלל,

את כן  מפרש שהוא כפי  הקלי' מתוך השבת בירורי 

בהר . פר' המצות  בשער  האר"י דברי 

 éôåöøôì ïå÷éú úáùá  óñåð ç"åúä  úòãì .áé

ìåçá øáë  åð÷úð úáùä éôåöøôù àìå ,ìåçä

 àáøãàå'חכם ה'תורת לרבינו  ראינו מצאנו

הנז' הרש"ש  בדברי  והולך  שמפרש

ועלייה  תיקון נוסף  שבשבת  דמש"כ  ע"א ה' בדף 

להם  שנוסף החול פרצופי על דקאי החול, לעבודת 

אמנם  השבת, ביום הם אף והולכים ונגדלים תיקון

כבר  השבת  לפרצופי תיקון איזה שיש  שמענו  לא

בדף  וז"ל אלובחול. שבביאת "לפי וז "ל: סע"ד כ "ד

דחכמה  מלכות בפרצוף  שבת דליל דל' המוחין

לפרצוף  גם דחכמה דמלכויות  מוחין באים דז "א,

_________________________

הנז"ל ו. שבת  ערב של  העמידה קודם של בהקדמה כתבתי כבר "ולע "ד ע"ב: ס"ד דף  עינים' ב'פתח ששון' ה'שמן וז"ל
בבחינת  מיירי זה בחול עושים שאנו  התקונים ב ' מאליהם נעשה שבת ליל דתחילת  המצות  בשער דמ"ש דחול בעמידה
מישסו "ת  מוחין ומקבלים ונתקנים מלכים הו' לשאר שוה ונעשה מאליו ונתקן ועולה שם כנז' תיקונו  זמן המגיע  הז' מלך 
תפלותינו ע "י השבת ביום אח"כ  המלכים לשאר הז' מלך שנשתווה ואחר במ"א כנז' מלך  לכל א' יום החול ימי בששת
מלך דמל' המוחין קבלת דזמן שכתב רע"ב דכ"ד  תו"ח להרב ועיין וא"א... מאו "א המוחין לקחת  דז"א הז"ק כל עולים

עכ"ל. עצמו . זו בשבת נעשה דהכל נראה ולע "ד יע "ש הבאה בשבת הוא וא"א או"א מבחינת הז'

אינוז. יום בכל לאבי"ע  הנמשך  השפע כי נמצא וז"ל  ז"ל הרב מורי שהקשה מה "ועל  ע"ד : כד בדף  חכם' ה'תורת  וז"ל
לפרטות  מכללות  לחול  ומהם טוב  ויום לשבת  מחול וצ "ל  הקודם, יום  של  מבירורים אלא היום באותו  שעלו מהבירורים

יש שבת  שביום היא והכונה שכר, ונקבל  שנטרח  שהניח  אלא ליה אניס לא רז כל ז"ל  הרב שמורי ודאי דזו"ן ע "כ . זווג
דאו"א  מוחין בשבת  שיקבל  כדי דישסו"ת  מוחין בחול  קבל לא המלכות  בחינת שהוא השביעי המלך אבל השבוע , דכל 
שזווגם  השביעי דמלך  דזו "ן ואחד  בשבת , שזווגם השבוע דכל  הכוללים דזו"ן אחד בשבת  זווגים מיני שני יש א"כ עילאין,
תפלתינו ע "י החול בימי שנעשה שמה ז"ל  הרב  שכתב ואע "פ השבוע , בימות  שנתקנו  מלכים הששה של הזווגים לשאר שוה
העולמות, ועלו כשיצאו החול ימי מתוך  השביעי למלך  המתיחסים הבירורים שיוצאים לענין היינו  מאליו , בשבת  נעשה
הנשפע  השפע א"כ  מאליו , נעשה דבר ששום ראינו  ולא המדריגות בסדר הכונות כל כתב  בסידור הרב  שמורי והראיה

עכ"ל. הבא" בשבת הכוללים זו "ן אותו מקבלים השבוע  דזה הכוללים דזו "ן מזווג
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שני גדלות שהוא דז"א החכמה שזו דז "א, הבינה

שהוא  פ "ג החשמל שער  מ"א בשער אותה קורא

גם  נגדלים הפנימי  הכלי וכשנגדל דז "א, הפנימי  כלי

שני, דגדלות מוחין ומקבלים והאמצעי החיצון

דז"א  המוחין שכל בהקדמה ז "ל הרב מורי וכמ"ש

ומקבלים  ו"ק בחינת  עתה נעשים בחול שקבל

ע"ש , בערכם ג"ר  שנקרא דשבת דחכמה מוחין

המקבלים  החכמה של הכלים שמלבד הכונה

נעשים  דז "א הבינה של המוחין  גם דשבת, המוחין

לי"ס  נשלמים והם לפרקים ומתחלקים בערכם כלים

שבבוא  להדיא הרי  עכ"ל. דחכמה". המוחין ע"י 

שבא  הבינה פרצוף נגדל בשבת , דחכמה מוחין

הרש "ש  רבינו נתכווין ולזה החול, בימות  כבר 

חוזרים  בחול שנתקנו  שהפרצופים בהקדמתו

השבת. ביום להתקן

ïëå עיין דוכתי , בכמה חכם' לה'תורת  ס "ל עד"ז 

שלפי אפיים נפילת לעניין  ע"א נ"ה בדף לו 

לכוין  שצריך "מה ע"א מ"ז  בדף הכונות  שער פשט

עתה  הנה כי  פניו, על שנופל בעת אפים בנפילת 

כנ"ל  האצילות בעולם עומדים י "ח בתפלת  אנו 

נוק' תוך עצמינו  וכוללין  נכללין  אנו ושם במקומו 

אליה  לצורכה מעלין  ובניה עבדיה ואנו רחל דז "א

עולם  מן  מלמעלה, עצמנו  מפילים ואנו המ"ן, אלו 

למטה  עד ויורדין  שם, עתה אנו  אשר  האצילות 

הגג  מראש עצמו  המפיל כאדם העשיה עולם בסוף

ותכוין  אפים. נפילת  כונת וז "ס בקרקע למטה עד

אתה  העשיה בסוף עצמך הפלת אשר  עתה כי

שאתה  תכוין ואח"כ  העשיה מן מ"ן  ומברר מלקט

משם  ג"כ ומברר ומלקט היצירה אל משם עולה

ולברר  ללקוט הבריאה אל לעלות תכוין  ומשם מ"ן

ושם  דז"א בנוק' האצילות  אל תעלה ומשם משם

עכ "ל. מ"ן ". בסוד שלה היסוד תוך ותניחם תמסרם

עולם  מן עצמם מפילים שהצדיקים דמשמע

ניצוצות ומלקטים העשיה לעולם עד האצילות 

רבינו אמנם לאצילות . עמהם ועולים הקדושה

זו"ן  של הזיווג ע"י שהוא מפרש  חכם' ה'תורת

מוחין  ממשיכים עי "ז  אפיים בנפילת  הכוללים

מוחין  לאותם גידול שנעשה כדי  עדי עליונים

נבררים  הם ועי "ז  הבי"ע בתוך השרויים וניצוצוות

אפים  בנפילת  גם "והנה התו "ח: וז"ל ועולים.

דזווג  מוחין המשכת  ויש  הכוללים זו"ן מזדווגים

כל  ומתבררים חוזרים הטעם שמזה הכוללים, לזו"ן

הרב  כמ"ש דעשיה אפילו אחרת פעם הבירורים

עכ "ל. ז "ל".

íðîà שדייק מה ליישב חובה לנו  נשאר  עדיין

תפלת ומנוסח הרב מלשון  האש "ל

חטא  ע"י שנפלו בירורים מתקנים שאנו  הרש "ש

למד  שמזה מעולם, נבררו  שלא בירורים וכן אדה"ר 

את גם הזה כהיום ומתקנים שמעלים האש"ל

שהכוונה  די"ל המשיח. ימות של הפנים בירורוי

לזה, זה מלבישים הפרצופים שכל נודע דהנה בזה

בתוך  מלובש  הכתר  דפרצוף נה"י שלדוגמא נמצא

בירורי את מעלים אנו וכאשר  הבינה, פרצוף 

הכתר , בירורי גם בתוכם שיש בהכרח הבינה

בירורי אלא נחשב אי "ז  הכולל , ערך  לפי אמנם

לשון  קאי  וע"ז  ומקומם. קומתם שזה כיון בינה,

כבר  המשיח ימות  של בירורים שיש והרש "ש הרב

שמתחילים  האש"ל שהבינו  כמו  אי "ז  אמנם עתה.

נתקן  להיות שעתיד  מה הפנים קומת בכל לעסוק

כלולים  הפרצופים שכל כיון אלא המשיח, בימות 

בתוך  גם הפנים מבירורי  שיש בהכרח הרי  זב"ז 

האח'. בירורי
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äðäå עולים השבת  שבירורי התו "ח כדברי 

העולמות עליית  בעת הקלי ' מן ויוצאים

ששמע  כפי  ה'תניא' בעל להרב גם מצאנו  בער"ש 

שלפני בימים צדק' 'צמח בעל הרה"ר נכדו  מפ"ק 

לא  איסור מצותיך' 'דרך בספרו לו והוא הסתלקותו

ב' אות  אש  צ')תבערו  ששמעתי(דף  "וכמו וז"ל:

פייענא  בכפר  נ"ע ורבינו מורינו של הקדוש  מפיו 
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ענין  על תקע"ג בטבת הסתלקותו שלפני בימים

ע"פ  פעמים כמה מפ"ק  ששמענו  בשבת , האכילה

אינה  דשבת שהאכילה נפשו לשובע אוכל צדיק

תחסר  רשעים ובטן  כמ"ש בירורים לברר חול כשל

כ"ה) י"ג  הנק'(משלי מהקליפות ניצוצות לברר  ר"ל

בורר  בשבת אבל מבטנם בלעם להוציא רשעים

צדיק  דקרא רישא כמ"ש היא האכילה אלא אסור,

ממשיך  באכילה העונג ע"י ר "ל נפשו  לשובע אוכל

בתענוג  ונכלל המאכל עולה ואז  העליון תענוג

שזה  מרע טוב בירור  בדרך זה ואין  דאא"ס  העליון

הטוב  שמעלים העלאה דרך אלא כנ"ל אסור

א' בירורים מיני  ב' שיש  וכנודע יותר, למעלה

שני בירור  ב' מהרע, הטוב להפריד  ראשון  בירור 

ענין  והוא מ"ד  מבררו מ"ן  הנק' הנברר שהטוב

כו', דשבת  אכילה הוא ב' בירור וע"ד העלאה

מאכלים  היא שהאכילה מאחר אז  ממנו  ושאלתי

הלחם  אותו  שהרי טו "ר  מעורבים שהם גשמיים

בחול  ממנו שאוכלים א' ובהמה מתבואה והבשר

שבעוה"ז  הדברים שכל כידוע טו"ר שמעורבים

כמ"ש  נוגה מקליפת ושרשיהם טו "ר  מעורבים

מבררים  אין שבשבת  לומר  יתכן  איך  א"כ  בלק"א

נעשה  מה דא"כ הטוב מעלים אלא הרע מן  הטוב

כו', שמתברר בהכרח וא"כ במאכל שהיה ברע

שבנוגה  הטוב נפרד  בשבת כי אינו  שזה והשיבני

בכל  וכן  למעלה, שבת מערב שבנוגה הרע מן

בהם  ומלובש  מנוגה הנמשכים גשמיים דברים

מעורבת שהנוגה כמו טו "ר  מעורבים ובחול הנוגה

דנוגה  הרע מתפרד מהם גם בשבת  אבל טו "ר 

טוב רק הכח ונשארים בפנימיות נעשה (וזה

הרואה) לעין  מבחוץ  ניכר אין  ולפיכך וא"כ שבמאכל 

א"צ  ולכן טוב רק  נעשים שבת בבוא המאכלים כל

הטוב  להעלות  הוא האכילה כוונת  אלא לבירור 

עכ "ל. מעלה. למעלה

 äæå מן שהבירור  חכם' ה'תורת כדברי  ממש 

עליית בעת  שבת  בערב נעשה הקליפות

אוכל  לברר העבודה עצמה ובשבת  העולמות .

עולה  שבשבת ה' לעובדי נודע וזה אוכל. מתוך

אכילתו שתהיה האכילה בעת לכוין יותר בנקל

כבר  שהקליפות כאמור, בזה והטעם שמים, לשם

בער"ש . העולמות עליית עם המאכל מן נפרדו

 éåìéîä  úåéúåàù 'íééç  õò'ä éøáã øåàéá .ãé
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 äðä'חכם ה'תורת רבינו בין  מח' לעיל הובא

בשבת לכוין  יש  האם המקובלים לשאר

ביסוד  ביאור להוסיף ונראה כבחול, המוחין בשמות 

על  מחולק  שאינו  שיובן באופן  התו"ח של דרכו

מקום  יש שלדעתו  אלא המקובלים דברי  עיקר

הקדמות איזה ונקדים הענין , על נוספת להסתכלות 

חיים' ב'עץ איתא הנה הביאור . אל נבא ואח"כ 

ג' פרק יט ע"ג )שער צ"א לעולם (דף  כי  "ודע :

גרוע  יותר  הוא אז מילוי  בלתי  לבדו כשהשם

בהיות  אמנם לבדו , שהוא עצמו שניהן מהמילוי

הוא  בפשוטו בעצמו השם אז והמילוי השם יחד 

עכ "ל. וצ"ע". שבו  מילוי מן ומעולה חשוב יותר 

מילוי כגון  השם שמילוי לכאו' מבוארת וכוונתו

להם  יש י"ט, ל"ז מ"ו  שהם מ"ה ס"ג ע"ב שמות 

כאשר  פשוטה, הוי' משם יותר וחשיבות  מעלה

אמנם  בפנ"ע. עומד  הוי ' ושם בפנ"ע עומד  המילוי 

בשמות כגון  המילוי, עם יחד  עומד הוי ' השם כאשר

הפשוטה  הוי ' שהשם אמרינן התם ומ"ה, ס"ג ע"ב

המילוי. מאותיות  יתר חשובה היא בו הכלולה

äðäå איך יתמה, תמוה אלו  דברים הרואה כל

יהיה  קדושה, לו  שאין השם שמילוי  אפ "ל

חמורה  שקדושתו  ב"ה הוי ' משם וקדוש חמור יותר 

והנה  נמחקים. שאינם השמות מן  הוא והרי  ביותר ,

שער  שערים' 'מבוא בספר גם אלו  לדברים מצינו

ט' פרק ב' חלק  ע"ד)ב' י' ביאור (דף  ביתר הוא ושם

מאותיות גרועים המילוי  אותיות היות "וטעם וז "ל:

דין  שהוא אלקים בגי ' מילוי כי ג"כ  הוא הפשוטות 

השרשים  הם והפשוטים ענפים. וג"כ  דינין  הם כי

המתפשטים  האורות של ענפים הם והמילוים
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בלי פשוט הוא וכשהשם הוי "ה, בשרשי  ומתגלים

אורותיו היות  יען  הפשוט, גרוע הוא אז מילוי 

הפשוט  אז מילויו  עם הוא כשהפשוט אך  סתומים,

שאין  והיינו  עכ"ל. ממילוי". ומעולה עיקרי היא

דכשהוא  אלא ח"ו , הוי' בשם גריעות שיש  הכוונה

להשיגם, אפשר  ואי סתומין אורותיו  מילוי בלתי

בהגהת שם שביאר  וכפי במילוי. כשהוא משא"כ 

גרוע  הפשוט למה טעם שנותן  "נ"ל וז"ל: הצמח

התפשטות על מורה המילוי  כי סתום, בהיותו והוא

ח"ו, עצמו  מצד  אינו שהגירעון  משמע והנה וגילוי,

כנז"ל  האור  עיקריות היא פשוטה הוי ' שהרי 

מתפשט  המילוי  שע"י  וא"כ  הדרוש , זה בתחילת 

המקבלים, חוסר  מצד  שהגירעון משמע ומתגלה,

שהוא  ביצירה כי  חושך, ובורא אור  יוצר דוגמת 

יותר  שהיא ובבריאה אור , בו  נזכר לנו בגילוי יותר 

השגה". כ "כ בה שאין  חושך, בה נזכר נעלמת 

עכ "ל.

íéøáãëåבדברי מבואר  נמצא ממש  אלו

זצ"ל  סידבון יוסף רבי המקובל

דע"ה. בשם המכונה הקודש' רוח ל'שער בביאורו

א' דרוש  רוה"ק בשער  ובדפו"ח דאיתא ע "ד , א ' (דף 

ז ') לרוח דף נבואה בין  שיש  ההפרש  "והנה וז "ל:

מנוק '. הקדש ורוח מדכורא נבואה  כי  הוא. הקדש

בין  שעבר  בדבור או  בקול אלא אינה הנבואה ולכן

עתה  המתלבשים אחרים צדיקים משל בין משלו

מן  אבל עתה. של שלו  בהבל או בדבור או בקול

אין  אחרים משל בין  משלו  בין עבר  של ההבל

אלא  אינה הקדש רוח אבל משם. נמשכת נבואה

משל  בין  משלו  בין  בדוקא. שעבר ההבל מן

בין  משלו  בין  שעבר  בדבור או בקול אבל אחרים.

אלא  הקדש רוח נקרא זה אין אחרי'. צדיקי ' משל

מכמה  דנודע יתמה הרואה כל והנה נבואה".

ואיך  הדיבור, מן  עליון יותר הוא שהבל דרושים

ממקור  תהיה הנבואה מן למטה שהיא רוה"ק

שלום' ה'דברי  הקשה וכן יותר. עלגבוה (נדפס

בדפו"ח) שם הוא הגליון  ודיבור דקול "נמצא וז "ל:

להיפך  נראה דהסברא וקשה ההבל, מן  גבוה

קשה  ועוד  ודיבור, מקול רוחני  יותר הוא דהבל

בנוק' הוא והדיבור בדכורא הוא הקול דהלא

פנימיות הם ודיבור  דקול פ "ו  מ' שער  בע"ח וכמ"ש

דא"ק  מפה היוצא דהבל כתב פ"א ובש"ד  זו"ן,

הוא  שהקול כתוב ושם ודיבור, קול לב' נחלק

עי"ש  בנוק' הוא והדיבור  הז"א שהוא בת "ת

גם  תמה עד"ז  וכן שתירץ. מה ועי "ש  עכ "ל ובכ "מ"

שכתב  מה היפך זו "וקשה וז "ל: הדע"ה בפירוש

שער  בע"ח וג"כ דא"ק פה בענין ההקדמות בשער 

הבל  בחי' יש  בפה הנה וז "ל פ"א העקודים שער  ו '

בחי ' והדבור אור בחי' הוא ההבל והנה דבור ובחי'

בלחי עליונים ודבורים הבלים בפה יש והנה הכלי

תחתון  בלחי  תחתונים ודבורים והבלים העליון

הוא  והתחתון  אוה"מ הוא העליון הבל כי ונמצא

והתחתון  החיצון כלי הוא העליון  הדבור  פנימי 

הפה  בימין  הם ההבלים שהם והאורת פנימי  הוא

עכ "ל. הפה בשמאל הם הכלים שהם והדבורים

במאד , הערך  גדול ההבל פנה ומכל צד  מכל הרי

ואינו כחו נעלם כי בפ"ע כשהוא מיירי  הכא וי"ל

מבחי ' גדול הוא הדבור עם כשהוא אבל ניכר

טעמי בשער  שכתב מה והענין עצמו , בפני  הדבור

שתדע  צריך  וז "ל תחומין במצות  בשלח פ ' המצות

גרוע  היא פשוטה היא הוי"ה כאשר  כי  א' כלל

אבל  לבדו, בהיותו  שלה המילוי מן  במעלה

יותר  היא ההוי"ה אז  מילויה עם מחוברת  כשהוי"ה

עכ "ל. מלויה מן מבטא מעולה כי הוא והביאור

בית אל"ף  כגון  מלוי ' ע"י אלא ניכרת אינה האות

לפיכך  מהותו  מה ניכר  אין ב' א' המילוי  בזולתי כי

הוא  והמלוי גרועה היא האות  עיקר  מלוי  בלתי

אור  ניכר  אז יחד  בהתחברם משא"כ  מעולה,

האות. הוא העיקר כי  לו טפל מלויו ואזי האות

וההבל  הדבור בבחי' דידן לנידון והשתא

הוא  דבור כל כי  גרוע הדבור  הוי  אז בהתחברם

הוא  כי אור הוא ההבל והויא כנודע אותיות  בחי '

בבחי ' ההבל יהיה לבדה בחי' כל משא"כ רוחני 

ניכרת, בחינתו כי  ממנו  חשוב והדבור  אלם



בשבת  והכלים המוחין עהשמות

מההבל  גם נכלל הנבואה של בדבור כי  ונלע"ד 

עכ "ל. תרתי . והויין

 äìò שהוא שאף ההבל מן שורשו הקודש שרוח לן 

בו אין  מקום מכל הדיבור  מן יותר עליון 

ועד "ז  מובן , אינו  דיבור ללא דהבל כ "כ, השגה

משורש  שהם אף  מילוי  ללא כשהם השם אותיות 

לקרותם  אפשרות אין מקום מכל מאוד עליון

הדיבור  מן  שהיא נבואה ע"כ המילוי. ללא ולהבינם

מובנת שהיא המילוי , מן  הבא שפע ע"ד הרי"ז

שאין  הנז ' הצמח כדברי  ממש  וזה יותר . ומבואר

וכל  מילוי  בלתי כשהיא עצמה הוי ' בשם החיסרון

בה, משיגים שאינם המקבלים מצד  החיסרון

במילוי. כשהיא משא"כ

êåúî'ב כאן שיש למדים נמצאנו  הדברים

בתחילה  ב"ה, הוי ' שם בקדושת  דרגות

אף  בפנ"ע, והמילוי  בפנ"ע עומד השם כאשר

לקדושתה, שיעור  אין  הוי ' שם קדושת  שבודאי

הוי ' ששם רפ "ח בדרוש  השמות  בכללי כנודע

אמנם  הוי', אור  ותחילת שורש  שבו בכתר  פשוטה

הוא  הרי השגה, בו  להם שאין  כיון  המקבלים מצד

יש  י"ט, ל"ז מ"ו כגון השם ממילוי לכן אצלם, חשוך

משם  ההשפעה מן  יותר קדושה השפעת  למקבלים

דינים  והם אלוקים, בגי' שמילוי ואע"פ ב"ה, הוי'

גמורים, רחמים שהיא הפשוטה הוי' שם לעומת

תופסים  אינם חסרונם מחמת  המקבלים מקום מכל

המילוי. מן  דוקא השפעתם ומקבלים אלו  רחמים

עם  המילוי ומתחבר  מתעלה כאשר  אח"כ  אמנם

אז  הנה ומ"ה, ס "ג או  ע"ב לשם ונעשה עצמו, השם

המילוי, אל הפשוט מן  הוי ' שם קדושת  מתפשטת

בעצמו השם מן אף קדושה ומקבלים תופסים ואנו

מן  למעלה השם קדושת ואז  המילוי , באמצעות

המילוי, באמצעות  בו  משיגים שאנו כיון  המלוי,

מן  באה ההשפעה כל כי ומכירים יודעים אנו ושוב

בעצמו. ב"ה הוי ' השם

ïëå ולימוד העבודה בדרכי  להמשיל יש עד "ז

ה' העובד  אין בתחילה שהנה התוה"ק ,

ואם  הוי', כבוד גילוי ששם דאצילות בתורה משיג

ולא  יידע לא הקדושים, בשמות  מלא ספר  לו  יראו 

תורה  ילמד כאשר משא"כ  מר, קאמר  מאי יבין

שעיקר  ע"ד מ"ט דף בשעה"כ  כמבואר  דבריאה,

לכוין  שיש כפי  דבריאה, תורה היא בזה"ז  תורתנו 

לנו ונתן  לכבודו  שבראנו  אלוקינו 'ברוך  באומרו 

והשגה  תפיסה לו יש כאן  הנה אמת '. תורת

הוי ' אור  את  ערך לפי שמשיג התוה"ק , בחכמת

לערך  בדומה זה והרי  התוה"ק . בתוך  המסתתר 

השגתו ואין  וחתום, סתום הוי' שם שבתחילה הנ"ל

רק  שמשיג אלוקים, בגימ' שמילוי  השם, במלוי  אלא

אמנם  בי"ע. של באופן  והתגלותו  השם בצמצום

לא  אזי  אצילות , לבחי ' להתעלות  זוכה כאשר אח"כ

כפי הקדושים השמות  את  להשיג שמתעלה בלבד

התורה  שגם מבין שאז  אלא באצילות , שהם

שבאצילות, השמות של מילוי  בסה"כ היא דבריאה

של  באופן דבריאה תורה למד לכן שקודם ומה

תורתו מעתה ערך, לפי  נשברים וכלים פירוד

שמבין  שבאצילות, התורה עם מאוחדת דבריאה

כפי הוי' אור  את ידו  על להאיר  כלי שהיא איך 

דבריאה  והתורה באצילות, מתגלה שהוא

דאצילות. תורה בהארת ונכללת מתבטלה

 éèî ãë  äéäú çéùîä úàéáù  ÷" äåæä éøáã .åè

 ïéìâøá ïéìâø

 äæáåעולמות ועליית זיכוך  ענין  את לבאר  יש

י"ז  דף חיים בעץ דאיתא לבא, לעתיד  בי"ע

האור  ולהתברר  להזדכך ישתלם דכאשר  ע"א

עשר  שהם עקב, י' סוד שהוא העשיה מעולם

אז  העשיה, עולם שהוא בעקב הנתונים  אור ניצוצי 

עי"ש  וכו' הזתים הר  על רגליו עד "ז çעמדו  וכן  .

פ "א ט"ל בשער  ע"ד)כתב ס"ה דף  אז (ח "ב  "כי :

_________________________

ומקיף ח. לעולמות פנימיות  א"ס היות יסתכל אלה בדברינו  להעמיק המעיין ירצה אם הרי ב: פרק ג שער - חיים עץ ספר



לנפשך  חכמה דעה עו 

חיותם  אשר הקליפות  שהם לנצח המות בלע כתיב

בתוכם  עדיין והם הובררו  שלא אלו  המ"נ בחי' הוא

החיות כל מהם מסתלק היה לגמרי נבררין  היו  ואם

עד  בא דוד  בן  אין  ענין  וזהו  לגמרי, מתים והיו 

כל  יכלה כאשר  כי שבגוף , הנשמות כל שיכלו

ועולין  משם לצאת הקדושות  מ"נ הנשמות בבחי'

אל  חיות עוד יהיה לא הנשמות , נוצרים שמהם

כי לנצח המות בלע וזהו  ויתבטלו, וימותו  הקליפות 

וזה  לגמרי. ותתבטל תתבלע מות נקרא הקליפות 

יסתיים  כד ע"ב דרנ"ח פקודי בפרשת שאמר 

כי משיח, יבא כדין ברגלין דרגלין  במשיכו גלותא

ועד  מראשו אחד אדם הם המלכים בחי ' אלו  הרי

ופעם  פעם ובכל הקלי ', באלו נטבע אשר  רגליו 

ניצוצות תפלתינו ע"י מעלין  אנו  עליון זווג שיש

גם  ויעלו יתבררו וכאשר  מ"נ, בבחי ' שבו  הקדושה

אדם  כל להתתקן  יושלם אז  ברגליו , אשר הניצוצין 

בעשייה  הוא אלו רגליו וענין  משיח, יבא אז  הזה,

שהוא  הקדושה סיום הוא ושם רגלים בחי' שהוא

אשר  בקליפה וכנגדו  הימין, קץ הנקרא המלכות 

אשר  הנשמות יתוקנו וכאשר הימים, קץ נקרא שם

עכ "ל. הגאולה". זמן  יהיה אז  שם עד נפלו 

øåàéááå'ברגלין רגלין מטי 'כד הזוה"ק לשון 

שבודאי מתפרש, הוא כיצד  לעיין  יש

להתברר  הבירורים יושלמו  שכאשר  בע"ח כמ"ש 

אמנם  משיח, יבא אז רגלין הקרוי העשיה סוף  עד

כהיום  גם שהרי  ברגלין", רגלין מטי "כד  הפי' מהו 

העשיה  עולם בתוך  מתפשטים א"ק רגלי הזה

אש"ל  בפירוש ובקצרה רבז "ל בדברי כמבואר

לנו "יצא וז "ל: בתו "ד  ז' דף  פ "ג הנקודים לשער 

ממש  עצמם הם א"ק  שרגלי  קדשו  מדברי 

שלא  לנו יצא גם הארתם. ולא בבי"ע מתפשטים

דנו "ה  תתאין  פרקין  ב' שהם א"ק רגלי כללות כל

קצוותיהם  רק התחתונים בי "ע תוך  מתלבשים הם

עד  שאמר  הטהור בלשונו דייק  שכן התחתונים,

סיום  שדווקא נמצא א"ק. רגלי  מסיום מעט למעלה

הרגלים  לא אבל בבי"ע שמתלבשים הם הרגלים

עכ "ל. כולם".

äàøðå יא דף - ההקדמות  בשער  המבואר  ע"פ 

א"ק  רגלי כי מצאנו, "והרי  וז"ל: ע"ד 

נתפשטו מדרגות , כמה מעולים, יותר  שהם

ונמצא  עתיק, משל למטה יותר  לבוש בלי  ערומים

עד  ירדו דעתיק, הוד נצח של פירקין תרין כי

כי העשיה, סוף  עד  ירדו  א"ק , רגלי וקצות הבריאה.

א"ק  של הזך אור והוצרך  עכורה, יותר  היא

שרגלי עצום חידוש  בדבריו  ויש  עכ"ל. להאירה".

מבאצילות, יותר  עוד  בי"ע בעולמות  מאירים א"ק

_________________________

שבו דמלכות  לז"ת לבוש ואציל ' אבי"ע. העולמות  כל סיום עד מבריח  א"ס  את המלביש א"ק קומת ורגלי העולמות כל
עקביים  כי דיצירה, דמלכות לז"ת לבוש עשיה וכל דבריאה לז"ת לבוש היצירה וכל דאציל ' דמל' לז"ת לבוש בריאה וכל 
האור  ולהתברר להזדכך  ובהשתלם כולם הקלי' שם כי דחול  יומין אלף  הרי מק' כלולה וכ "א דעשיה בי"ס מתלבשים דא"ק
משיחא  בעקבא אז כי העשיה, עולם שהוא בעקב הניתנין  אורה ניצוצי עשר הם כי עקב י' יעקב יסוד שהוא העשיה מעולם
ישכיל  הנה נאמר ועליו קומתו וישתלם וגו' רגליו ועמדו  דכתיב הזתים הר על  רגליו יעמדו ואח "כ יסגא חוצפא א"ק היא
וגבה  מבריאה. ונשא מיצירה. ירום הדעת . עץ להשכיל  העץ ונחמד  בסוד מעשיה ישכיל  מאד . וגבה ונשא ירום עבדי
בי"ע. עולם ג' שכנגד  הקלי' הם רגלוהי על לצלמא ומחת בע "ה משיח יבוא אז א"ק. הוא אדם. אותיות מא"ד  מאצילות .
זהב  מצפון זהב בחי' היא כי דדהבא רישא היא והבריאה אתן. לא לאחר וכבודי שמי הוא ה' אני נאמר האצילות  על  כי
פרזלא  דעשיה וקלי' ונחושת . כסף  דיצירה וקלי' כנ "ל  בבריאה ומקננת המתלבשת  דאתכסיא עלמא בינה שהיא יאתה
לצלמא  ומחת דנחש מוחא רצוץ אבן בהאי עקב. תשופנו  ואתה א"ק עקב  הוא העולם שבכל  האחרונה מלכות והאבן וחספא.
רגלי  בהגלות  כי תבלה כבגד  והארץ כו' כעשן שמים עליהם נאמר דעשיה  וארץ דעשיה שמים ואז שבעשיה רגלוהי על
כאור  שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור יהיה ואז כנ"ל מתלבש הא"ס בתוכם אשר הזתים הר על  א"ק

דאצילות: ע "י הנקרא כנ"ל דא"ק דמלכות  ז"ת הראשונים הימים  ז'



בשבת  והכלים המוחין עז שמות

לשוב, בלי  בבי"ע משא"כ לבוש עם הם ששם

העשיה  בעולם עצום אור להאיר  כדי בזה והתכלית 

הזוה"ק  דברי  לפרש  יש ובזה ולהאירה. לזככה כדי 

את ויאיר  ויתפשט א"ק של זה אור יגיע שכאשר 

ברגלין  רגלין מטי  יתקיים אז  באורו , העשיה עולם

א"ק , מרגלי  הארתם לקבל העשיה רגלי שישתוו

על  שהוא י"ז דף  בע"ח כמבואר  משיח. אתי  כדין 

שבעשיה  המלכות שהוא שסופו  א"ק , של האור  ידי 

יתקיים  ובה הנחש , ראש את  ירוצץ ובה 'אבן' קרוי

דנחש  מוחא רצוץ אבן  ובהאי עקב'. תשופנו  'ואתה

שמים  ואז  שבעשיה. רגלוהי על לצלמא ומחת

כעשן  שמים עליהם נאמר דעשיה וארץ דעשיה

א"ק  רגלי  בהגלות  כי  תבלה, כבגד והארץ נמלחו 

אז  כנ"ל, מתלבש  הא"ס  בתוכם אשר הזתים הר  על

יהיה  החמה ואור  החמה כאור  הלבנה אור  יהיה

עכ "ל. הראשונים. הימים ז' כאור  שבעתים

íðîà מבואר הנחש , ראש  את לרוצץ הדרך  מהי

ומה  נר "ן הם שבי "ע ע"א ג' דף ברש"ש 

מהם  שהסתלק ע"י הוא הקליפות  בהם שנתגלו 

ע"י הוא והתיקון האצילות, אור שהוא החיה אור 

גידול  נעשה שעי"ז דחיה מוחין להם שממשיכים

האצילות, קדושת  את  הם אף  ומקבלים לנר"ן 

המשכת כל ידי שעל ט' ודף ח' דף  ברש "ש ומבואר

שמעליהם, למדרגה הפרצופים כל מתעלים מוחין

זו"ן  מתעלים משיסו "ת דנשמה מוחין בבוא וכגון 

עולה  ז"א אחת , מדרגה שתחתיהם העולמות  וכל

שעולם  עד וכו' ז "א, למקום ונוק' ישסו"ת  למקום

בג' נשלמים וכאשר היצירה, למקום עולה העשיה

ג' כל עולים אזי  ודיחידה ודחיה דנשמה מוחין

נעשה  וזה באצילות . ונכללים בי "ע עולמות 

בשבועות או במנחה בשבת העולמות בפנימיות 

עליית בעת  בער "ש וגם לא"א, עד  לז "א עליה שיש

דוד  ב'חסדי  בזה ועיין מסויים, ערך לפי  העולמות 

בעולם  פרצוף שאין "באופן  ובתו"ד: ע"ו  אות

למעלה  מדריגות ג' שיעלה עד בחי ' בכל נשלם

כל  נשלמים שאז  שבת במנחת ולכן ממדרגתו

ואו "א  דא"ק  לא"א דאצילות  א"א עולה העולמות 

וז"א  דא"ק לישסו"ת  וישסו "ת דא"ק  לאו"א עילאין

דאצילות עילאין  לאו "א דז "א ונוק' דאצילות לא"א

בריאה  הנקרא דאצילות לישסו "ת ובריאה

יצירה  הנק ' דאצילות  לז"א ויצירה דאצילות

הנקרא  דאצילות דז"א לנוק ' ועשיה דאצילות

וזו נרנח"י  בבחי ' כולם נשלמו ואז  דאצילות עשיה

גם  זה ייעשה וכאשר  עכ "ל. האמיתי". מדרגתן היא

עבדות ידי על נעשה וזה משיח. יבא בחיצוניות 

הבירורים  עבודת  ידי  על ותפילה בתורה ישראל

שער  באש "ל והולך  שמבאר  כמו  מ"ן , והעלאת

פ"ג ע"ב)הברודים י"ז  הבירורין (דף  כל שבהשתלם

משיח  יבא .èאז 

_________________________

מעולם ט. האור ולהתברר להזדכך בהשתלם כי כתב ספ "ב ש"ב  בע "ח "הנה ג': פרק הברודים שער - שלימה איפה ספר
אז  וכו ' לגמרי הנשמות כל שיתבררו וכיון כתב  די"ט כ ' הקדמה הגלגולים ובשער יעו "ש. וכו' משיח יבוא אז וכו' העשיה
יסתיימון  וכדין רגליה ועד הנפש מראש הניצוצות כל  ולהתתקן שיתגלגלו  שעד ע "א ד "ה שם וכ"כ יעו "ש. וכו' המשיח  יבוא
אין  הרגלים עד  שנפלו אותם אפילו  וכו' הנשמות כל ללקוט  שיגמר ועד וז"ל  ע"ב ט "ז בדף וכ "כ  וכו ' משיחא ליתי רגלין
הנשמות  כל  שיכלו עד בא דוד בן ואין וז"ל  רע "ב  דכ "ה המצות בש' וכ"כ יעו"ש. וכו ' נגאלין ישראל ואין נגלה המשיח
ביאת  עד עתה ועד מאז מתבררים הם והנה וז"ל כתב  ע "ב  בדמ"א וכן וכו ' לגמרי המלכים אלו  בחי' כל  ויתבררו  שבגוף 
וכן  וכו ' ברגלין רגלין דמטו זמן הוא אז אומות הע ' מן הנשמות כל לקיטת יגמר וכאשר כתב ע "ב  בדמ"ז וכן וכו ' המשיח
כתב  ע"ג ד"ז הפסוקים ובשער וכו '. האומות מכל להתברר הנשמות כל שיכלו עד בא ב "ד שאין לפי כתב  ע"ב בדמ"ח 
אז  ולהתקן בעולם לבוא כולם וכשיושלמו  כתב  ע"א ד"ח ושם וכו ' דוד  בן משיח יבוא אז ותיקונם בירורם וכשיושלם
עכ"ל, בעה"י המשיח יבוא אז ויתבררו יעלו הרגלים מחלק הניצוצות וכאשר כתב רע "א ודיו "ד  עכ "ל  בא דוד בן משיח
יהיה  ועד"ז כתב רע"ג דק"מ ושם וכו' הגאולה תהיה אז למעלה ויעלו האורות כל  וכשיתבררו כתב סע"ב בדקל"ט  ושם



לנפשך  חכמה דעה עח

ùéå עולם כלפי  בי"ע עולמות  בדרגת להבחין 

הזאת בעת הנה הבחנות , בג' האצילות 

ניצוצי רפ "ח עם נשברים כלים בו  יש שהבי"ע

שם  בבחי' הוא האצילות עולם הרי בתוכם, אורה

חיות לנו ואין  לן , מושגת שאינה פשוטה הוי'

אתה  שאכן  אורה ניצוצי  הרפ"ח מן  אלא מושגת 

וכאשר  ה', אור בהם ונסתר שנגנז  מסתתר , קל

תבין  אז תחפשנה וכמטמונים ככסף  תבקשנו

וזו ההעלם, בתוך המסתתר  ה' אור  את למצוא

ולהשיג  למצוא שאפשר ניצוצין  הרפ"ח עבודת 

מושג  אינו  שבאצילות הוי ' אור משא"כ  הארתם.

עתה. לעת  ונתפס 

 íðîàשיתעלו המשיח, ביאת  בעת  אח"כ

אור  את קבלתם ע"י בי "ע עולמות 

להיכלל  בי"ע עולמות  ויתגדלו יתעלו אז האצילות ,

לא  הוי ' אור  בגילוי  יאיר בהם שגם האצילות באור 

בדברי כמבואר יתברך, לאורו  והסתרה כיסוי יהוו 

אינם  בי "ע עולמות  "ג' כי  ע"ב ב' בדף הרש "ש

קיומם  וכל האצילות ... עולם כמו  גמורים עולמות 

ורפ"ח  הכלים בירורי שארית  בכוח הוא והעמדתם

כל  להתברר  וכשיושלמו דאצילות  דמלכים אורות

ונשא  ירום עבדי ישכיל הנה נאמר  אז  הבירורים

כבגד  והארץ נמלחו כעשן  השמים ואז מאד  וגבה

עכ "ל. תבלה".

äðäåהזאת כעת  שבבי "ע ניצוצין הרפ"ח הארת 

צמצום  שהוא הוי ' שם מילוי  כדוגמת  הם

לנו יש אדרבא בגלותא הכא השתא אמנם האור ,

אלו, אור  ניצוצי ע"י  דוקא באלקות  והשגה התפיסה

אמנם  מבינתנו , שנשגב האצילות  עולם משא"כ 

שוב  לאצילות , בי "ע עולמות יתעלו כאשר  לעת "ל

ואף  עצמה, האצילות  בקדושת  אף השגה לנו יהיה

הבי"ע, מהשגת  חלקינו  יגרע שלא בודאי אז שגם

טפלה  הבי"ע השגת כי  ונבין  נשכיל אז  אמנם

יניקתה  מקור  וכל האצילות  השגת  בערך ובטלה

לבי "ע  חשיבות  תורת  ניתן ולא היא, ממנה וחיתה

האצילות אור  את  ידו על ומאיר מגלה להיותו  אלא

עוז . וביתר  שאת  ביתר

 äðäåאת להבין  נוכל אלו הקדמות אחר

חכם' ה'תורת  רבינו בין  המחלוקת 

המוחין  בשמות  לכוין יש האם המקובלים לשאר 

שבעת ואמרו  טענו המקובלים שרוב בש"ק ,

נעלים  שמות יש  הרי בש "ק העולמות  עליית 

ויחידה  חיה לפרצופי השייכים יותר  וגבוהים

בשמות לכוין  מקום אין  וכבר  בש "ק, המשמשים

הרי הש "ק לשמות ביחס  החול שמות והנה החול.

לאצילות, בי"ע בין יחס  של ערך כאותו הם

כערך  שהוא הבינה בפרצוף עסקינן החול דבימות

בפרצופי שמשתמשים לש"ק  ביחס הבריאה עולם

וא"ק  האצילות  עולמות כערך  שהם והיחידה החיה

דברי צדקו  לכאו ' וע"כ החול. לימות  ביחס 

בשמות להשתמש מקום אין שכבר  המקובלים

ב"ה  הוי ' שם למילוי חשיבות כנותן שהרי "ז  החול

ה'תורת רבינו באמת  אמנם עצמו. לשם ביחס 

שאין  דס"ל אלא בזה, להם מודה הוא אף חכם'

ימות של הערך אותו לפי בהם לכוין אין  נמי  הכי

של  ערך  כפי אלא הקדושה, תכלית שכאן  החול

עצמו השם עם יחד הוא כאשר  הוי' שם מילוי 

לו ואין השם, בקדושת ונכלל בטל שהמילוי

ומתגלה  נשפע ידו שעל אלא עצמית  חשיבות

בשבת אף לכוין  יש  כך שאת, ביתר  השם השפעת 

שיש  יודעים שאנו  באופן  דחול המוחין לשמות 

שכתבו כמו  מאלו  ונשגבים גבוהים שמות  בשבת

לכוין  מקום יש מקום מכל אמנם המקובלים,

נשפע  ידם שעל באופן אלו  בשמות  אף  בשבת

_________________________

אפשר  שאי משמע  המקומות  אלו  שמכל  באופן יעו"ש. וכו' יתגאלו ואז הגאולה קודם יתוקנו  כולם הנשמות שרשי בכל 
המשיח יבוא ואז גמור תיקון יתוקנו וגם מאומה ישאר ולא הנשמות וכל הניצוצות  כל שיתבררו  אחר כ "א המשיח  שיבוא

עכ"ל. בעה"י.



בשבת  והכלים המוחין עט שמות

שלא  יותר הגבוהים השמות של אורם ומתגלה

לנו. נתגלו 

 úééçúå , çéùîä  úàéá , úåâøãîä 'á .æè

 ÷"àã øåáèî äìòîìå  äèîì , íéúîä

 ùéå בי "ע עלית  מדרגת  שמלבד  בזה להוסיף

עוד  יש  לעיל שנתבאר וכפי לאצילות

למקום  בי "ע עליית והיא מזו, גבוהה מדרגה

תחיית ענין  שהוא דא"ק  מטבור למעלה רדל"א,

העשיה  עולם מעלת מתגלית  שאז  המתים,

מעולם  אף  מעלתה גדלה מסויים שבערך

יתברך  רצונו תכלית יתקיים שאז  האצילות ,

דירה  לו להיות הקב"ה שנתאווה העולם בבריאת 

דייקא. בתחתונים

øàåáîë'חיים ב'עץ מקומות  בכמה זה ענין

פ "ו  ע"א)בשמ"ד ק ' דף  כתב (ח"ב

חדשה  ה' יברא בימינו  במהרה לבא "לעתיד  וז "ל:

ר"ל  הז"א, הוא גבר תסובב נקבה כי  בארץ

מלכות הנקרא התחתונה שהיא דז "א שהנוקבא

אותו מסבבת שעתה מה כדמיון הז "א גבר תסובב

מז"א  למעלה המלכות תתעלה כי  והסיבה הבינה

ועטרותיהן  יושבים צדיקים בסוד  ת"ת הנקרא

הם  הבי"ע כי נודע והנה עכ "ל. בראשיהם".

מז"א  למעלה להיות  הם ויתעלו  הנוק ' היכלות

דאצילות.

ïëå'ג פרק  י' בשער  ע"ב)עד "ז מ "ט  "ועוד (דף :

והוא  עתה, גדול גרעון בו יש  ס "ג כי  ד' טעם

עתה  ולכן כנודע, להתברר הושלם לא עדיין  כי

כל  יתוקן  אשר  לע"ל אבל ממנו, ומעולה גדול מ"ה

בסוד  לגמרי  ויתבררו המלכים כל ויחיו  ס "ג בחי '

לקדמותו ס"ג שם יחזור אז  לנצח, המות בלע

יתבטל  ואז  בעולם ויאיר ישלוט ס"ג ושם ולמעלתו 

ובהו לתהו העולם חזרת ענין זהו  אשר  מ"ה, שם

ואז  מ"ה יתבטל ואז  המשיח, לימות בדרז"ל כנזכר 

עכ "ל. בזה". ודי וס"ג ע"ב של אורות  ב' רק  יהיה לא

שיחיו בזמן  שהוא לנצח המות שיבלע שבעת הרי

וממנו השבירה הייתה שבו  ס"ג שם יתעלה המתים

משם  למעלה ויתעלה הבי"ע עולמות  התפשטו

שתמה  בהגוב"י עי "ש  אמנם שיתבטל. מ"ה

פ "ד)מהמבואר למעלה (בשמ "ד  יהיה ב"ן ששם

והוכיח  וב"ן , מ"ה שם ג"כ שיהיה אלמא מ"ה, משם

ו ' אות  שהוא מ"ה שם שיתבטל לומר  שייך דלא

מפעולתו. שיתבטל אלא הוי' דשם

 àìàהמפרשים מש "כ ידוע שהרי  (אש"לשצ"ב

יג ) חסד"ד ג' ב"ן דף בשם הייתה שהשבירה

מ"ה  בשם והתיקון ס"ג, שם ובפנימיותו 

ע"ב שם כ"ג )ובפנימיותו אם (חסד "ד  אפילו וא"כ  .

למקום  ויתעלו וב"ן  דמ"ה השמות שיתבטלו  נאמר

אחד , ה' יהיה ההוא שביום ענין שזהו וס"ג, דע"ב

ו "ה  שאותיות  דהיינו 'יהיה', לשם יתעלה הוי' ששם

וס "ג, ע"ב שהוא י"ה למקום יתעלו  וב"ן  מ"ה שהם

ששם  הנקבה מן  למעלה הזכר יהיה עדיין  סוף  סוף

הרב  שכתב זה ומה הס"ג, מן  למעלה ע"ב

בסוד  המלכות  ותתעלה הס"ג מעלת  שיתגלה

גבר . תסובב נקבה

íðîà י"ד בשער המבואר ע"פ הוא בזה הביאור 

ב' ע"ג )פרק ע ' עתה (דף  תבין  "והנה וז"ל:

והטעם  בעלה עטרת חיל אשת  נקראת הבינה למה

מגולות הם אשר  גבורות מבחי' נעשית  היא כי  הוא

מן  שהוא אבא אבל החסדים, מן  יותר  בגלוי כולם

וע"ד  בזוהר  עליו  אמרו  בגלוי  כ "כ שאינם החסדים

כי אחרת סבה עוד זה. והבן יתיר  וגניז טמיר אבא

ואז  החסדים טרם תחלה ונתגלו יצאו הגבורות

אשר  מגולים בהיותן  בתחלה גדולה הארה קבלו

מסותרת מאהבה מגולה תוכחת  טובה הפסוק  ז"ס 

תוכחת הנקראים הגבורות  ומאירין טובים יותר  כי

אהבה  הנקראים מהחסדים יותר  מגולים להיותן 

בינה  נקראת ולכן  ומכוסים נסתרים היותן לסבת

יושבים  צדיקים לע"ל משרז "ל כי  כנ"ל בעלה עטרת

לע"ל  הנקרא הבינה היא בראשיהם ועטרותיהן 

אז  עה"ב שהוא ממשלתם בזמן  לכן  דאתי ועלמא

יושבין  צדיקים הנקראו הזכרים החסדים



לנפשך  חכמה דעה פ 

בסוד  הנקבה בחי' הגבורות שהם ועטרותיהם

מהם". גדולים בראשיהם עטרות  בעלה עטרת

על  לאבא מעלה יש  שבאמת שאף והיינו עכ"ל.

יתגלה  ובגלוי  וגניז, טמיר הוא מקום מכל אימא

הז "א. על המלכות  מעלת  וכן  אימא, מעלת

øåàéáå בי "ע עולמות  יתעלו  שכאשת העניין

שם  שהקב"ה הצדיקים מעלת  ויתגלה

גוזר  צדיק כטעם ממנו למעלה כביכול אותם

ב"ן  ושם ס "ג שם שליטת  ומתגלה מקיים, והקב"ה

על  הגבורות  מעלת  ומ"ה, ע"ה שם פני על

ע"ג  שנדפסו  כת"י  בהגהות  הלש"ם כמ"ש החסדים,

שהוא  הב"ן  "כי וז "ל: פ"א דף ח"ב ע"ח ספר

הוא  שורשו הנה מקודם יצא והוא להמ"ה חיצוניות 

הוא  הרי והצמצום להקו ... קודם שהוא מהצימצום

ונתגלה  הנשאר המקיף מהא"ס  הוא כי מהקו גדול

שורש  והוא למעלה ועלייתו הסתלקותו  ע"י  ממנו 

הם  הנה לעתיד יתוקנו  וכאשר כנודע, הגבורות

הצפון ... טוב כל הוא בהם כי מהחסדים מעולים

עכ "ל. מהכסף ". מעולה שהוא הזהב סוד והוא

 äðäå בשיעור שנתבאר מה זה אלו  דרגות ב'

דרך  יש הצדיקים, עבודת דרכי  ב' הקודם

דרך  ויש  למעלה, מאוד  - הוייבן ' 'גאר  של עבודה

למעלה  - הוייבן' הינטן  הינטן, 'הוייבן  של עבודה

שמעלים  עוד שכל דהיינו  ולמעלה, למטה ולמטה,

אזי דא"ק, מטבור  למטה לבד לאצילות בי"ע את 

בי"ע, עולמות פני על האצילות  לעולם מעלה יש 

להתעלות למעלה מאוד להיות הצדיק צריך ע"כ

משא"כ  הקדושה, מקום עיקר  ששם דייקא לאצילות 

שוב  הנוק ' קדשות  שמתגלה המתים תחיית עבודת 

שמתעלים  דע"י  כאחד  ולמטה למעלה להיות  יכול

הרדל"א  למקום דא"ק  מטבור למעלה הבי "ע

דירה  לו להיות  יתברך  רצונו תכלית  מתגלה

שהובא  ק"נ דף  בתו"ח כמבואר  בתחתונים,

במקום  דוקא בריבוע הוי ' שבשם הקודם בשיעור 

שאינו מה בשלמות , הוי' שם יש  העשיה עולם

יש  האצילות  שעולם העולמות , בשאר  בנמצא

יש  הבריאה ועולם י ', אות  בלבד אחת  אות כנגדו 

ג' כנגדו יש היצירה ועולם י "ה, אותיות ב' כנגדו 

הוי ' שם כנגדו יש העשיה עולם ואילו יה"ו , אותיות 

שאז  המתים תחיית לעת שייך  זה שענין  שלם,

מעולם  למעלה העשיה עולם מעלת יתגלה

האצילות.

 ùéå בריש המבואר  ע"פ זה בענין  הרבה להאריך 

סוף , אין  דאור  מרשימו נעשו שהעיגולים ע"ח

שמחד  ואף  העשיה, עולם הוא הראשון  והעיגול

אמנם  המקיף, סוף אין מאור רחוק  היותר  הוא גיסא

נגנז  שם לשורשו , יצירתו  קרוב הכי הוא מאידך

מעלותו. יתגלה ולעת"ל דא"ס, מלכות סוד

äìòîì éúùåã÷ '÷åðä ïî  äìòîì à"æ íìåòì .æé

íëúåùã÷î

íðîà'חכם ה'תורת לרבינו מצינו גיסא מאידך 

אלו דברים שאין  מקומות  בכמה שמבאר

סדר  לבטל שאין  דהיינו  ממש , כפשוטם

הדברים  וכל בע"ח, בפשטות  המבואר ההשתלשות 

ע"ד  לבארם ויש מסויים, ערך לפי  רק הם האלו 

המדינה  בני שכל 'יוסיפון' בספר הכתוב המשל

מן  מפחד  עצמו המלך אמנם עליהם, המלך פחד 

כזה  יש שבודאי  ואף רצונה, כל וממלא המלכה

את מחשיב הקב"ה המלכים מלכי שמלך  ערך 

גוזר  וצדיק לראשו עטרה ומשימם הצדיקים

הוא  האמתי  שהערך  בודאי אמנם מקיים, והקב"ה

לך  ערוך  ואין מקדושתכם, למעלה קדושתי  שלעולם

תחיית בעת שגם המתים, לתחיית  אלוקינו ה'

שגב  ויתגלה לעפרם חוזרים אינם שצדיקים המתים

ברצונו עלה שכך  מפני  אלא זה אין  מעלתם,

למעלה  שקדושתו  בודאי  אמנם הפשוט,

כלל. ערוך שאין באופן  מקדושתינו

ïééò הרב דברי  את  שהוציא קי"ב בדף להתו "ח

המלכות שתתעלה מש"כ  וביאר  מפשוטם

העולמות עליית  שבעת  היינו מז "א, למעלה

במקום  זו "ן  ויעמדו מדרגות, ב' יעלו כאשר  בער"ש 



בשבת  והכלים המוחין פא שמות

אזי זו "ן , למקום והבריאה היצירה יעלו  כמ"כ או "א,

את תקבל ז "א במקום שתעמוד  הבריאה עולם

ממה  למעלה העומדת המלכות  מן שלה המקיפין

התו "ח  מן  נפלא לא בודאי  והנה ישסו "ת. במקום

על  ראה ומה מפשטן , הרב דברי  מוציא שהוא

הרב  דברי  יתפרשו  שלא רצונו שעיקר  אלא ככה,

שגם  ואף ההשתלשלות, סדר  את  שעוקר באופן

שהמלכות כוונותו הרב דברי שבפשטות יודע הוא

שאין  לן  מבאר התו"ח מ"מ אלא הז"א, מן למעלה

לבארו וניתן סוד בזה שיש  אלא בפשוטת, זה

נשאר  ההשתלשלות סדר עיקר  אך  אופנים, בכמה

מקדושתכם. למעלה שקדשותי  מכונו על

ïëå ע"ד ק"ג דף  התו "ח בדברי  מוצא אתה עד "ז

בהיותם  זו"ן דשורש  הרב שכתב מה בענין

הגדולים  המאורות שני  שוים הם דא"א פאות בב'

זולת הפרש ביניהם ואין  הויו "ת, בחי' היו  ושניהם

זה  "לענין  התו "ח: וביאר ע"כ . שמאל וזה ימין  שזה

הויו "ת, בחי' הם ששניהם שוים שהם דוקא הוא

ומפני מנוק' גדול הז"א שם שאפילו ודאי  אבל

גדולים, שניהם נקראו  לכך  שם הויו"ת  ששניהם

הוי "ה  בחינת ז"א ואינו  הויו "ת, בחינת ששניהם

עכ "ל. עמדי". אלהי "ם אין  כי  אלהי "ם , בחינת ונוק'

היחס  סדר את  תעקור שלא עד "ז ג"כ  והיינו

שתמצא  ומה הנוק', מן וחשוב גדול ז "א שלעולם

לעניין  הוא אליו, שווה שהיא הנוק ' במעלת אמור 

משם  רחמים כולה היא ואף  דינים בה שאין  מסויים

וקדושתי ממנה, גדול הוא לעולם אמנם כמותו, הוי'

מקדשותכם. למעלה

óàã זה מקום מכל הצדיקים, מעלת  שיתגלה בעת 

באחדות שדבוקים וחוזקם תוקפם כל גופא

ואפס  מלבדו עוד  שאין  לכל הבורא, והכל זולתו ,

איזה  שיש מה וכל הביטול, בתכלית  אליו  בטל

במציאות מתבטלים ואינם לצדיקים קיום מציאות 

הצדיק  דאמת  אליבא כי  להשיגו , שא"א סוד  הוא

חפץ  שהקב"ה ורק  ממש . מלבדו עוד  שאין משיג

תוכחה  טובה של באופן הצדיקים מעלת את  לגלות

לאמיתה  האמת את  יודעים הם אך  כנ"ל, מגולה

המתים. לתחיית אלוקינו  ה' לך  ערוך שאין 


