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  סגולת נשמות ישראל  –  ואתחנןפרשת 

ה" לו להיותאומות המכל ה' יתברך בחר בעם ישראל  ה לה' לישראל כפי שנאמר  "ַעם ְסגֻלָּ דֹוׁש ַאתָּ י ַעם קָּ ַחר ה' ֱאֹלק  ֱאֹל"כִּ ְהיֹות לֹו ק  יָך ְבָך בָּ יָך לִּ
ה ה" ְלַעם ְסגֻלָּ מָּ ֲאדָּ ר ַעל ְפֵני הָּ ים ֲאׁש  ַעמִּ כֹּל הָּ ְהיֹות לֹו  ישראללעוד  וכן נאמר .)דברים ז, ו( מִּ יְרָך ַהּיֹום לִּ ֱאמִּ ה"וה' ה  ל  ְלַעם ְסגֻלָּ ְׁשמֹּר כָּ ְך ְולִּ ר לָּ ב  ר דִּ ַכֲאׁש 
יו" ְצֹותָּ  .()דברים כו, יח מִּ

 ?נקראו בשם זה אף אומה ולשון אחרת'עם סגולה' ולא  יםנקרא קא הםאומות העולם שדוושאר עם ישראל מכל  נבדלים, במה ויש להבין

 נשמות ישראל הקדושות והטהורות קדמו לבריאת העולם

, 'בשורת אליהו' על מגילת רות לר' אליהו הכהן מחבר 'שבט מוסר' פרשת זאת הברכה ד"ה עוד י"ל לעיני 'שבט מוסר' למחבר )'סמוכים לעד' עם ישראל קדמו לבריאת העולם יהם שלנשמות

)'סמוכים  הבריאהבעת  שביניהםוהקב"ה אף התייעץ עם הצדיקים  ,(וכן 'תנא דבי אליהו רבא' פרק יד ד"ה אמר לי רבי . ראה 'בראשית רבה' א, דדף כט ע"ב ד"ה ואבוא אל מקדשי

 התורה נאמר בסיוםש ,זה בזה תֹושרהמקּו התיבות בתחילת וסיום התורה הן לקדמותןרמז וה .('פרקי דרבי אליעזר'לעד' פרשת זאת הברכה ד"ה 'עוד י"ל לעיני' בשם 
ֵאל" ְשרָּ ל יִּ ית בתחילתה נאמר ומיד)דברים לד, יב(  "ְלֵעיֵני כָּ א ֱאֹל "ְבֵראׁשִּ רָּ ץ" יםקִּ בָּ ר  אָּ ם ְוֵאת הָּ ַמיִּ שכשברא ה' יתברך את כלומר  ,)בראשית א, א( ֵאת ַהשָּ

ֵאל" ממש ל ִיְשרָּ בכל יום  אז מה שנבראכל והם ראו  בנשמותיהם שקדמו לבריאת העולם שם היו נמצאים שהרי הם ,העולם זה היה "ְלֵעיֵני כָּ
ם ְוֵאת " בריאתאת  גם כמו, בריאת העולםמויום  ַמיִּ ץ"ַהשָּ ר  אָּ  .)'סמוכים לעד' פרשת זאת הברכה ד"ה עוד י"ל לעיני( םלהעיד עליה יכולים והיו הָּ

אחרי מות דף סז ע"ב ד"ה רבי אבא, 'כתם פז' על זוהר פרשת בראשית דף כ ד"ה  פרשת זוהר) שממקום קדֹובאו ו (ד"ה אמר רבי אבא )זוהר פרשת בראשית דף מז ע"א תשֹונשמות ישראל קדֹו

)זוהר פרשת בראשית  'בנים' לה' יתברך על שנוצרו ממנו ותונקרא )'ערבי נחל' פרשת לך לך דרוש ג ד"ה ולהבין ענין( שה והטהרהשורש הקדּו ןעצמ ןוה ,נהורין מציירין(אלין 

ל"ֵחֶלק ֱאלֹו" ותנקרא וגם .דף מז ע"א ד"ה אמר רבי אבא( עַּ יָךכפי שנאמר "ֲהלֹוא הּוא  ןעשא יתברך מחמת שהוא )איוב לא, ב( הַּ ִממָּ בִּ ָך אָּ נ   ָך"ְננ  ְיכֹּ וַ  ָךְש עָּ הּוא  קָּ
ים"  והצטוּו נשמתם הוזהרו ישראלמחמת טהרת ו .)'מדרש תלפיות' ענף ישראל ד"ה 'בספר תורת חכם' בשם 'תורת חכם'( )דברים לב, ו( ם ְקדֹּׁשִּ ית  ְהיִּ ם וִּ ְׁשת  ְתַקדִּ )ויקרא "ְוהִּ

ל הָּ  מכל העמים פרשּוהּו הם המפאת נפשם היקרכן ו ,יא, מד( )'רקנאטי על התורה' פרשת שמיני ד"ה כל ציורא( כָּ ה מִּ י ְסגֻלָּ ם לִּ ית  ְהיִּ אָּ שנאמר "וִּ ל הָּ י כָּ י לִּ ים כִּ ץ: ַעמִּ ר 
י  ְהיּו לִּ ם תִּ יםְוַאת  ת כֲֹּהנִּ כ  דֹוׁש ַמְמל   .מרגלא בפומיא(מאמר שני פרק שביעי ד"ה לר' מנשה בן ישראל ו( )'נשמת חיים'  –)שמות יט, ה  "ְוגֹוי קָּ

ר ונרמז בפסוק  של ישראל העולם היתה בשביל נשמותיהםבריאת  ְדבָּ ים ַבמִּ בִּ ֵאל"ַכֲענָּ ְשרָּ י יִּ אתִּ צָּ ר"  ,)הושע ט, י( "מָּ ְדבָּ  'זמן הנעלם'ונה להכו –"ַבמִּ
י אז הביט ה' לנשמותיהם של ישראל שנאמר "שורעיון,  בו אפילו תפיסת מחשבה שקודם הבריאה שלא היה אתִּ צָּ ֵאלמָּ ְשרָּ ובשבילם ברא  – "יִּ

ר ֱאֹלקִּ " במעשה בראשית כאשר נאמרו .)'עבודת ישראל' לר' מקוז'ניץ פרשת בראשית ד"ה ונח מצא חן( את העולם ֹּאמ  םנַ ים ַוּי דָּ ה אָּ ְדמּוֵתנּו" ֲעש  )בראשית א,  ְבַצְלֵמנּו כִּ

ם"גם  ותנקראשישראל נשמות ליצירת גופם של  היתההכוונה  כו( דָּ  כפי שאמר ה' על ישראל ('של"ה הקדוש' חלק בית ישראל ד"ה הרי קישור אדם) בשם "אָּ
ְרִעיִתי  ֵתן צֹאִני צֹאן מַּ ם"ְואַּ דָּ ֶתם אָּ על  של נשמות ישראל הוא זהם שֵ ו .בבא מציעא דף קיד ע"ב(גמ' כריתות דף ו ע"ב, גמ' יבמות דף סא ע"א, גמ' ראה )יחזקאל לד, לא( ) "אַּ

שם זה על ב ותנקראלכן , חלק אלֹוה ממעל והן )'רקנאטי על התורה' פרשת בראשית ד"ה כל ציורא, 'של"ה הקדוש' חלק בית ישראל ד"ה הרי קישור( דשֹוח קֹומרּו באו ןהש
ְרֵאה  בנבואה ראם שעליו נאמרבֹו ִכֵסא ְדמּות ְכמַּ ל ְדמּות הַּ ם"ְועַּ דָּ ה" אָּ ְעלָּ יו ִמְלמָּ לָּ  .'שבט מוסר' סימן רמב וסימן רמג( למחבר)יחזקאל א, כו( )'ידו בכל'  עָּ

 ' נפרד מנשמות הגוים'אוצרבדור הפלגה הופרדו נשמות ישראל ל

בכל לכן אף ש .()זוהר פרשת וירא דף קיח ע"ב ד"ה וקדשא אבריך הוא כי על מנת כן ברא את העולם לבדן את נשמות ישראל הקדושותהקב"ה רצה להפריד 
הופרדו כל הנשמות הטהורות בימיו של אברהם אבינו  'דור הפלגה'הגיע הרי כש ,מעורבותהיו הדורות הראשונים הנשמות של בני האדם 

במהדורת פיעטרקוב תרס"ט ד"ה  ע"ב בחלק הקידוש דף י , 'שמחת הרגל' להחיד"א)'פה אחד' על הגדה של פסח להחיד"א דף צד ע"א ד"ה 'ובזה אפשר להבין' בשם ה'חסד לאברהם' ב'אוצר' בפני עצמו

 ומאותו הזמן .)'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק 'זקן אהרן' דף יו ע"א פרשת ויצא ד"ה והנראה לע"ד שתיבת מקום( משלהן' ןמעֹו'נעשה להן  כלומר ('אשר בחר בנו' בשם חסד לאברהם
, 'אהבת דוד' להחיד"א דרוש א' ד"ה 'גם )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת האזינו אות ג ןלבד נפרדבאוצר  הןת שֹוונשמות ישראל הקדֹו ןלבד באוצר נפרד הןנפשות הגוים 

)עפ"י  אחד 'נשמות כלומר מ'אוצר )תוס' עבודה זרה דף ה ע"א ד"ה 'אין' מרבינו אלחנן( ף' אחדאין נשמות ישראל ואומות העולם מ'גּוכך ש ,(את השני' בשם החסד לאברהם

 .'שמחת הרגל' להחיד"א בחלק הקידוש דף י ע"ב במהדורת פיעטרקוב תרס"ט ד"ה 'אשר בחר בנו' שהביא את דברי רבינו אלחנן(

בחלק הקידוש  )'שמחת הרגל' להחיד"א 'ורוממנו מכל לשון וקדשנו במצותיו אשר בחר בנו מכל עם' של יום טוב בקידוש מזכירים הפרדת נשמות ישראלועל 

' בין ישראל לעמיםשך ר לחֹול בין אֹודש לחֹווכן בהבדלה של יום טוב אומרים 'המבדיל בין קֹו .דף י ע"ב במהדורת פיעטרקוב תרס"ט ד"ה 'אמור מעתה' ועיי"ש עוד(
, נפלו נשמות בנו מגדל ר הפלגהדֹושעת ב מימי קדם בשניהם כי הכוונהו, )'שמחת הרגל' להחיד"א בחלק הקידוש דף יא ע"א במהדורת פיעטרקוב תרס"ט ד"ה 'המבדיל'(

' אמור מעתה')'שמחת הרגל' להחיד"א בחלק הקידוש דף י ע"ב במהדורת פיעטרקוב תרס"ט ד"ה  עצמובפני  'אוצר'בהיו נתונות ו יתברך של ה' חלקו לא הטהורות ישראל

שראל לעמים' בשם 'שמחת בחלק הקידוש דף יא ע"א במהדורת פיעטרקוב תרס"ט ד"ה 'המבדיל', 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי דף פב סוף ע"א ד"ה 'בין י 'שמחת הרגל' להחיד"א ,ועיי"ש עוד

 .ין ישראל לעמים' בשם 'שמחת הרגל'()'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי דף פב סוף ע"א ד"ה 'ב אחר 'אוצר'וכל שאר שבעים אומות העולם ב (הרגל'

)'שמחת הרגל' להחיד"א   אין 'בני נח' בכלל 'ישראל' ואין 'ישראל' בכלל 'בני נח' ,אל אוצר נפרד מאז שהופרדו הנשמות הטהורות מהבלתי טהורות

הרי  ,'אדם' מחמת נשמתם הטהורה בשם נקראוישראל מה ש כנגדגם ולכן  .(בחלק הקידוש דף י במהדורת פיעטרקוב תרס"ט ד"ה 'אשר בחר בנו' בשם חסד לאברהם
דור לאוצר נפרד בתקופת 'על מנת לרמוז כי הם הופרדו מנשמות ישראל יבמות דף סא ע"א ד"ה ואין( על גמ' תוס' )ראה  אדם'האומות העולם נקראו בשם 'ש

ְראֹּתוכפי ש 'הפלגה ד ה' לִּ נּו  נאמר "ַוֵּיר  ר בָּ ל ֲאׁש  ְגדָּ ת ַהמִּ יר ְוא  עִּ ת הָּ דָּ ְבֵני א  אָּ  העולם אומותבנוסף ו .)'דבש לפי' להחיד"א מערכת א אות יד( )בראשית יא, ה( "םהָּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ם" בשם נקראמ ההס" באים ונמשכים מחלקו שלהם כי 'האדם'  נקראו דָּ אָּ ר שנאמר  כפי "הָּ ַלט "ֵעת ֲאׁש  םׁשָּ דָּ אָּ ם הָּ דָּ )קהלת ח, ט( )'דעת  ְלַרע לֹו" ְבאָּ

 .'טומאת העמים'( –)להרחבה על שורש טומאת הגוים ראה מאמרינו לפרשת מטות  שער הידיעות פרק עשירי סוף ד"ה ובכתבי האר"י שער הגלגולים(לר' יהודה לייב פוחוביצ'ר חכמה' 

ְליֹוןוזה מה שנאמר " ל נַ  ְבַהְנֵחל ע  ב  ק ה' ַעמֹו ַיֲעקֹּב ח  י ֵחל  ֵאל: כִּ ְשרָּ ְסַפר ְבֵני יִּ ים ְלמִּ ם ַיֵצב ְּגֻבֹלת ַעמִּ דָּ ידֹו ְבֵני אָּ ם ְבַהְפרִּ תֹו"ּגֹויִּ , ט( –)דברים לב, ח  ֲחלָּ
ְליֹון" ם"  ְבַהְנֵחל ע  ם" הששבעים הם  –ּגֹויִּ דָּ ידֹו ְבֵני אָּ בהפרידו דווקא,  –רים הרוחניים שהנחיל להם ה' יתברך שבעים אומות בדור הפלגה, "ְבַהְפרִּ
ים" אחר כך בתחילה היו כל הנשמות באוצר אחד ו כי ק ה' ַעמֹו ַיֲעקֹּב אלו ׁש –הפרידם. "ַיֵצב ְּגֻבֹלת ַעמִּ י ֵחל  ֵאל: כִּ ְשרָּ ְסַפר ְבֵני יִּ בעים שרים, "ְלמִּ

תֹו"  ל ַנֲחלָּ ב  מתחלה " שאמרכ ת המגיד בהגדה של פסחוזה גם כוונ .)'נחל קדומים' פרשת האזינו אות ג( גורל אחד לה' באוצר נפרדישראל שעלו הם  –ח 
בפני עצמו בדור  'אוצר'נפרדו לשישראל  שלהטהורות הנשמות  שכוונתו על –קרבנו המקום לעבודתו"  ועכשיועובדי עבודה זרה היו אבותינו 

הגדה של )'שפה אחת' על  התיבות 'מדור פלג והלאה' עם עוד שלש כנגד שלשת התיבות גמטריא תעם הכולל יוצא . ורמז לכך כי התיבה 'ועכשיו'הפלגה

 .(' צורף בסוף ספר 'אהבת דוד' להחיד"א בדפוס ליוורנועכשיו'ואפשר לומר וד"ה דף פו ע"ב להחיד"א  פסח

 נשמות ישראל התחילו לצאת מ'אוצר הנשמות' בימי אברהם אבינו

 זרע וירדו נשמות ישראל לתוך גופות קדושות עכשיו(ואפשר לומר וד"ה דף פו ע"ב )'שפה אחת' על ההגדה של פסח  להשתלשל הדורותהחל מאברהם אבינו התחילו 
סוף ע"ב מערכת ב' אות ז ד"ה הנודר  )'שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י דף כו ב'ברכת ישתבח'דבר זה נרמז ו .)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק עג דף קצו ע"א ד"ה אמנם אשר נדרתי( אברהם

אֹות, אֲ " הברכה שבסוף התיבות בראשיכפי שנרמז על ידי אברהם אבינו  נתחברהכי ברכה זו  ,מזרע( ְפלָּ מֹות, בדֹון ַהנִּ ל ַהְנׁשָּ ים, רִּ ֹוֵרא כָּ ל ַהַמֲעשִּ בון כָּ
ה, הַ  ְמרָּ יֵרי זִּ יםמ  בֹוֵחר ְבׁשִּ מִּ עולָּ ל ֵחי הָּ ְך א  )'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי עלינו לשבח ונוסח התפילה דרוש א סוף ד"ה 'אז ישיר' בשם  שם 'אברהם' ותיוצאבצירוף הן ש "ל 

מֹות"הופרדו לאוצר בפני עצמו  נשמות ישראלשנאמר  ודווקא בתוך תיבות אלו הרומזות על אברהם אבינו .חכם אחד( ל ַהְנׁשָּ , כי מעת "בֹוֵרא כָּ
 .)'שמו אברהם' דף כו סוף ע"ב מערכת ב' אות ז ד"ה הנודר מזרע( הנשמות לאוצר בפני עצמו והחלו לצאת דרך אברהם אל העולם הזההיבחר אברהם נפרדו 

, לפי שבימיהם כל הנשמות היו ךוחנֹוֵעֶבר ם, שלח, שֵ כמו אדם הראשון, נח, מתּולכל הדורות הראשונים  'אבות'ים אלא קור ישראל לכן
 כי, טז ע"ב(דף )ראה גמ' ברכות  אברהם יצחק ויעקב קוראים 'אבינו' לשלשת האבותרק ו )'פה אחד' על הגדה של פסח להחיד"א דף צד ע"א ד"ה ובזה אפשר להבין( מעורבות

מזמור נט, ו ד"ה ואתה ה', 'פה אחד' על הגדה של פסח להחיד"א דף צד ע"א ד"ה ובזה אפשר להחיד"א )'יוסף תהילות'  רדו הנשמות לאוצר בפני עצמוימי אברהם אבינו הופהחל מ

)זוהר פרשת וירא  ש לעולםויצא העם הקדֹו )'פה אחד' על הגדה של פסח להחיד"א דף צד ע"א ד"ה ובזה אפשר להבין( האירו הנשמות של ישראל ומהאוצר הטוב הזה להבין(

הכוונה אלא  –במצרים ש 'אבותינו'נקראו גם דורות מאוחרים כמו כן  התיבת 'אבותינו' שבאמירת ל בזה ואין הכוונה .הוא( וקדשא בריךד"ה דף קיח ע"ב 
 .)'פה אחד' על הגדה של פסח להחיד"א דף צד ע"א ד"ה ולפום מאי דאמרן( בלבד 'אבות'כינוי ל

הגוים אפילו אם הם משל הנות ילו לישראל ומותר  למשהנות יל עליו אזי נאסר, 'זרע אברהם'מ ממי שהוא ליהנותמטעם זה מי שנודר לא ו
משום שאין שום יחס בין הנשמות הקדושות שהם זרע  ,)ראה גמ' נדרים דף לא ע"א( ו מזרעו הגשמי של אברהם אבינואמבני עשו או ישמעאל שיצ

אפילו אם גשמית הם יצאו מתוך  'זרע אברהם', לכך אין האומות בכלל זה אל זהלא נגע ונו לשאר הנפשות של אומות העולם, אברהם אבי
 שהאוצר הקדּו )'יוסף תהילות' מזמור נט, ו ד"ה ואתה ה'( בפני עצמו 'אוצר'הופרדו להם כי  )'אהבת דוד' להחיד"א דרוש א' ד"ה גם( זרעולנחשבים  עם ישראל ואילּו .זרעו

ה"ִוְהִייֶתם ִלי  ישראללועל כך נאמר  .(ה ועפ"ז פירשנויג לשבת תשובה ד")'כסא דוד' להחיד"א דרוש  של נשמות ישראל ִמים" ְסגֻלָּ עַּ ל הָּ )'יוסף תהילות' מזמור  )שמות יט, ה( ִמכָּ

ה"נט, ו ד"ה ואתה(   .לשבת תשובה ד"ה ועפ"ז פירשנו( )'כסא דוד' דרוש יג תת והנקיֹורֹושל הנשמות הברּו)ראה רש"י שמות יט, ה(  ה'אוצר החביב' על שהם – "ְסגֻלָּ

 הנשמות' אוצרנשמות ישראל יורדות לעולם הזה אך עדיין קשורות ל'

, תשֹושהם עשר ספירותיו הקדֹו מהרח"ו חלק ג' שער ב ד"ה ועתה נבאר(ל )'שערי קדושה' יתברך ת של ה'רֹוהאֹווסמוך למקום 'מחצב הנשמות' נמצא אחרי  מקום
 הזה הנשמות םמקוו )'יוסף תהלות' להחיד"א מזמור ח ד"ה 'ותחסרהו מעט' עפ"י 'שערי קדושה'( )תהלים ח, ו( ים"ֵמֱאֹלקִּ  ְמַעט ַוְתַחְסֵרהּו" בישראל שנאמרשנרמז במה כפי 

משם הקב"ה  .(, 'בשורת אליהו' על מגילת רות למחבר 'שבט מוסר' דף כט ע"א ד"ה עוד יש לפרש'עיר מקלט' פרשת שמיני אות קסא בהערה מהחיד"אעפ"י ) 'תחת כסא הכבוד'גם נקרא 
ּיֹות כפי רצונו יתברך, ומכניסם בגוף על ידי איש ואשה נשמות לעולם הזה מביא ל ְברִּ ל. וזה מה שנאמר "ֱאלֹוַה כָּ דֹות" ֲאדֹון כָּ )מתוך 'נשמת כל  תֹולָּ

ּיֹות"חי'( ל ְברִּ לבאוצר הנשמות, " ןיצר נשמות והעל ש – , "ֱאלֹוַה כָּ דֹות"  ֲאדֹון כָּ דים בעולם הזה לעשות כרצונו הן לטוב אדון של כל הילּו –תֹולָּ
 .(על הגדה של פסח דף לה ע"א ד"ה אלוה כל בריות)'גאולת עולם' להחיד"א  מכל והן למוטב בכל

ענפי השורשים הם לבדם , כך ששמשם חוצבו דבוק במקור ןדות לעולם הזה ומתלבשות בגופותיהן הן מניחות את שורשבשעה שהנשמות יור
 וכופפים עצמם למטה לגעת בקרקע בעודם נאחזיםבגוף האילן  הזה כדמיון ענפי האילן שדבוקים ומושרשיםבגופות בעולם  ומתלבשים יורדים

ם ֵעץנאמר על האדם "שטעם זה הו .בגוף האילן דָּ אָּ י הָּ ה" כִּ ד  למעלה נקרא 'מזלו של מקום הזה בו נמצא שורש נשמת האדם ה .)דברים כ, יט( ַהשָּ
של ר' עקיבא  'מזלו'את  למעלה היה עם משה רבינו שראהזה מה ש .כי ממנו יורד השפע אל הענף שירד והתלבש בגוף בעולם הזה ,האדם'

 נכפל שמם של הצדיקיםגם  משום כךו .גמ' מנחות דף כט ע"ב(כן , ו'אות צ 'עקיבא )ראה 'מדרש אותיות דרבי על כל תג ותג של אותיות התורה דרשות דורשהיה ש
םכגון " הָּ ם ַאְברָּ הָּ ה" )בראשית מו, ב( "ֲעקֹּב ַיֲעקֹּביַ " )בראשית כב, יא( "ַאְברָּ ה מֹּׁש  שנשאר דבוק  שלהם ֹורשכנגד בחינת הש הוא ם אחדכי ׁשֵ  )שמות ג, ד( "מֹּׁש 

 .חלק ג תחילת שער ה( לר' חיים ויטאל )'שערי קדושה' פה בארץ הוא כנגד בחינתם ם השניוהׁשֵ  'אילן'בלמעלה 

לקרוא  )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק פח דף רמה ע"ב ד"ה ודע כי כל קליפה( ומזמין בפיהם ד"ה ומה שארז"ל( פרק פ דף רכאמאמר ראשון )'זכר דוד'  הקב"ה מטיל בהורים מחשבה
 כך שאין הדבר במקרה פרק פ דף רכא ד"ה ומה שארז"ל(מאמר ראשון )'זכר דוד'  שה למעלה לפני ה' יתברךשבקדּו מו במחצב נשמתֹולבנם הנולד כפי שהוא ש

)ראה גמ' יומא דף פג ע"א מעשה בד"ה ר' מאיר הוה דייק(  לכן היו חכמים שבדקו בשמו של האדם לדעת מה הוא .פרק פח דף רמה ע"ב ד"ה ודע כי כל קליפה(מאמר ראשון )'זכר דוד' 

' לפני מקור נשמת עת רצון'פעמים שמתגלה עוד ו .(סה דף קע ע"א ד"ה והנה כל הזוהמות פרקמאמר ראשון פרק פח דף רמה ע"ב ד"ה ודע כי כל קליפה, 'זכר דוד' מאמר ראשון )'זכר דוד' 
)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא דף קס  עודאחרת יברח ממנו ולא ישוב אליו  ,ואם יפעל בו מוטב ,עת וזמן ראוייו למטה לפנלמעלה, וכנגדו יופיע  האדם

חזרה למקומה ומתחברת עם שורש נשמתה שנשאר בעולה למטה  נשמתו שהיתה ,פטירתו של האדם ואחרי .מאמר א סוף פרק סב סוף ד"ה ומזה יקיש(
 .)'זכר דוד' מאמר א' דף רכב סוף פרק פ ד"ה כתבו חכמי האמת( למעלה
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מֹו  תֹו" יֲַּעֹקב ֶחֶבל'חוט' רוחני משתלשל ממקום עולם הנשמות שתחת כסא הכבוד עד לארץ שנאמר "ִכי ֵחֶלק ה' עַּ ֲחלָּ )דברים לב, ט( )'תורת חכם' פרשת  נַּ

ֵרתנאמר "וזה סוד מה ש טור ב ד"ה או נאמר(וארא דף קכט ע"ב  ֵרת ִתכָּ ִהוא" ִהכָּ ֶנֶפש הַּ אזי  'כרתדין 'אם חלילה אדם חוטא חטא הראוי לכי  ,)במדבר טו, לא( הַּ
 .)'שערי קדושה' חלק ג תחילת שער ה( תשל הבהמֹו ןחרּול בדומה נפרד ממנו ועומד בעולם הזהנשאר הוא ו ,'העליון האילן'גוף המחברו ל שלו נכרת הענף

זכיר לעצמו את מחצב נשמתו שהיא תחת יתמיד ש –"דע מאין באת"  ,)אבות ג, א( ועל זה לימד התנא את האדם "דע מאין באת ולאן אתה הולך"
ֳהֹלה המקום אשר היה שם הוא שהמחצב הראשון אותו אל  תולאחר המושעתידה הנשמה לחזור  –כסא הכבוד, "ולאן אתה הולך"  בתחילה. אָּ

 .)'יד יהודה' על 'מאמר חיקור דין' חלק ג פרק א אות י( בטינופי עבירות ימנע מלזלזל בהיהוא על ידי שיסתכל האדם בחשיבות מקום נשמתו וכך 

ם ישראל חוטאים אזי חטאיהם עושים רושם אם חלילה לכן  ַמיִּ אך לעומתם  אוצר עליון וקדוש.מכי נשמתם הוא  ,ת העליונותמדֹוונפגמים הַבשָּ
 הרוחני שלהם בשמיםר שָּ בוגם אם הם חוטאים הם פוגמים רק  ,אוצר אחרמלפי שהם  אין הדבר כן חוטאים הגוים בני משפחות האדמה אם

בעקבות והיה עם אבימלך שלקח את שרה אשת אברהם, כך  .דוד' להחיד"א דרוש יד לשבת תשובה ד"ה ואפשר כי זה( )'צוארי שלל' על ההפטרות להחיד"א פרשת וישב אות ב, 'כסא
ֹּאת  לו אמרו שלוהשר הרוחני  כך התגלה אליו יתָּ ז שִּ ְבָך עָּ ם ְלבָּ י ְבתָּ י כִּ ַדְעתִּ י יָּ נֹּכִּ ים ַבֲחֹלם ַּגם אָּ ֱאֹלהִּ יו הָּ ר ֵאלָּ ֹּאמ  ְחשְך"ַוּי א  י אֹוְתָך ֵמֲחטֹו  וָּ נֹּכִּ ַּגם אָּ

י" י" שמנע אותו  לאבימלך ר אמרהשֹּ  כלומר ,)'נחל קדומים' להחיד"א פרשת וירא אות י' מהזוהר( )בראשית כ, ו( לִּ לא פוגם אלא  ושלשהחטא  וללמדבכדי "ֵמֲחטֹו לִּ
 .('שליחויות המלאכים' –להרחבה על קריאת מלאכים בשם ה' ובשמות נוספים ראה מאמרינו לפרשת בלק ) (עיי"ש )'נחל קדומים' פרשת וירא אות י בודווקא 

ה" שאז נאמר חורבן המקדשב מה שהיהוזה  ְטאָּ ִּם" ֵחְטא חָּ ַל ִּם" דווקא על ו .)איכה א, ח( ְירּוׁשָּ ַל  הפטרת)'צוארי שלל' על ההפטרות להחיד"א  נאמר שחטאה"ְירּוׁשָּ

 בשם ולא נקרא)'צוארי שלל' הפטרת ואתחנן אות א ד"ה ועוד אמרו(  אינו כלום החטא שלהםמשום ש, הם חוטאיםגם אומות העולם אף שולא על  וישב אות ב(
כסא דוד' להחיד"א , ''מדבר קדמות' מערכת פ אות ג עפ"י דברי זקנו ה'חסד לאברהם' ,)'צוארי שלל' פרשת וישב אות ב הרוחני שלהםר שָּ בהם אינם פוגמים למעלה אלא רק שחטא, 

י  לישראל שאמר ה'מה גם . וזה (דרוש יד לשבת תשובה ד"ה ואפשר כי זה ַדְעתִּ ם יָּ ְתכ  ה"ַרק א  מָּ ֲאדָּ ְׁשְפחֹות הָּ כֹּל מִּ ם" מִּ ל ֲעֹונֵֹּתיכ  ם ֵאת כָּ ְפקֹּד ֲעֵליכ  )עמוס  ַעל ֵכן א 

י" וחיבבתי "כלומר  ,ג, ב( ם יַָּדְעתִּ ְתכ  ה"ַרק א  מָּ ֲאדָּ ְׁשְפחֹות הָּ כֹּל מִּ  חטאיכםלכן ו, 'תרֹוהאֹו'משום שאוצר הנשמות שלכם הוא בפני עצמו אצל " מִּ
ְפקֹּד" ומטעם זה מה שאין כן אומות העולם, למעלה םשם ופוגעושה רֹו ם"" עליכם " דווקאא  ל ֲעֹונֵֹּתיכ  )'מראית העין' להחיד"א גמ' עבודה זרה דף ד ד"ה  ֵאת כָּ

 .(ורש"י שם ד"ה דלא מפקיד )ראה גמ' סוטה דף כא תחילת ע"א (, 'צוארי שלל' פרשת וישב אות בכדי שתשרה

 ונשמות ישראל יונקות ממנו של ה' יתברך אורובק דבּו 'הנשמות 'אוצר

יםנאמר "ועל כך  .של ה' עם אורו יתברך על ידי סמיכות 'מחצב הנשמות' ל'מחצב האורות' תקֹודבּו נשמות ישראל ם ַהְדֵבקִּ ם קֵ בה' ֱאֹל ְוַאת  יכ 
ם ַהּיֹום" ים ֻכְלכ  ל שאר בכל  מה שאין כן עמוקים דיבוק גמור דבּוהם כי  )דברים ד, ד( ַחּיִּ ֵאזֹור א  ְדַבק הָּ ר יִּ י ַכֲאׁש  הנבראים. וכן הוא מה שנאמר "כִּ

יׁש ֵכן  ְתֵני אִּ ימָּ ְדַבְקתִּ ֵאל" הִּ ְשרָּ ל ֵבית יִּ ת כָּ )'שערי קדושה' למהרח"ו  'מחצב הנשמות'אין שום אור הדבוק עם אורו יתברך כמו  שהרי )ירמיה יג, יא( ֵאַלי א 

הה נרמזוכן  .(דרוש כב לשבת הגדול ד"ה וטרם כל נביןלהחיד"א , 'כסא דוד' חלק ג' שער ב ד"ה ועתה נבאר ְרבָּ י  בפסוק אליו יתברך ַהקִּ י גֹוי"כִּ ים  מִּ ר לֹו ֱאֹלהִּ דֹול ֲאׁש  יםּגָּ  ְקרֹּבִּ
יו כה' ֱאֹל יו"קֵ ֵאלָּ ְרֵאנּו ֵאלָּ ל קָּ יו ,)דברים ד, ז( ינּו ְבכָּ ים ֵאלָּ לה' יותר מכל שאר הנבראים מחמת  ותוקרוב ותדווקא, כי נשמות ישראל קודמ ""ְקרֹּבִּ

ְבֵני  גם והוא .)'אהבת דוד' דרוש ז לשבת כלה ד"ה הדרן למאמר( תצרֹושאר האֹוכל לפני שלו שהם  'אוצר האורות'אל  'אוצר הנשמות'קרבת  מה שנאמר "לִּ
ֵאל  ְשרָּ  .מזמור קמח, יד( להחיד"א )'יוסף תהלות' על התהלים )תהלים קמח, יד( ַהְללּויָּה" ְקרֹּבֹוַעם יִּ

י ה'  ְלקִּ ינשמות ישראל הם במדרגה עליונה מנשמות שאר עמי הארץ כפי שאמר הנביא ירמיה "ח  ה ַנְפׁשִּ ְמרָּ מנשה בן ישראל  'לר )'נשמת חיים' )איכה ג, כד( "אָּ

מנשה  'לר )'נשמת חיים' מדרגת המלאכיםעין ת מחניֹורּוו )'ראש דוד' להחיד"א פרשת במדבר ד"ה ועתה נבא למאמר( נשמות טהורות ןוה, מאמר שני פרק שביעי ד"ה ומה שאמר הכתוב(

ואילו כל שאר הנשמות של אומות העולם יוצאות מאוצר אחר בפני  ןצאות מאוצר אחד לבדלכן הן יו .מאמר שני פרק שביעי ד"ה ומה שאמר הכתוב( בן ישראל
)'שם משמואל' פרשת וירא  כך שאין מחצב הנשמות של ישראל בכלל מחצב הנשמות של אומות העולם ,)'ראש דוד' להחיד"א פרשת במדבר ד"ה ועתה נבא למאמר( עצמו

וזה  .פרשת במדבר ד"ה ועתה נבא למאמר( 'ראש דוד' י ביאור' עבודה זרה דף ה ע"ב ד"ה 'אין בן דוד' עפ"ס)תו אחד במקום ןונשמותיהם אינ ד"ה במדרש תנחומא הלך לקחת(דף קמז שנת תרע"א 
 .(. ראה משנה נדרים ג, יא)'ראש דוד' להחיד"א פרשת במדבר ד"ה ועתה נבא למאמר 'ישראל' בכללנחשבים לא  'בני נח'ו ,'בני נח' בכללנחשבים לא  'ישראל'שטעם ה

ם" דָּ ת אָּ  ותמושכ ןוה )משלי כ, כז( )זוהר פרשת פנחס דף ריח ע"ב ד"ה אמר לי אדכרתן( נשמותיהם הקדושות של ישראל נחצבות מאת ה' יתברך שנאמר "ֵנר ה' ִנְשמַּ
כמו ו .ע"א ד"ה רבי יצחק אמר( )זוהר פרשת שמות דף יז ןרים הרוחניים שלהמהש ןאת כוח ותנה מכל אומות העולם שמושכבשֹווזה  .ממנו יתברך ןאת כוח

ת נשמותיהם כיון שהם אומרים דבר תורה נדלקֹו, כך גם ישראל אינו שוקט לעולם אלא מתנועע לכאן ולכאןאחז בפתילה של הנר הנר האֹוש
ע לנּובלא שלמדו  ואינם עומדים על מקומם ח והם מתנועעים גופנית לכאן ולכאן ולכל הצדדיםט ולנּולא יכולים לשקֹוהם  ואזמאורו יתברך, 

ם"מה  והוא .הגשמי ממש כמו אור הנר, מאיזה אדם כך דָּ ת אָּ שהם אינם נעים וזזים אפילו אומות העולם אינם כן, אך . שנאמר "ֵנר ה' ִנְשמַּ
 .'(כולל ע"א ד"ה 'קמנא' עד ד"ה 'וכתיב ריט –)זוהר פרשת פנחס דף ריח ע"ב  ר בנשמתםאין להם שום אֹולפי ש שההקדֹו אם ילמדו את התורה

 ב'אוצר הנשמות' ןבגלל קרבת ןנשמות ישראל דומות וקשורות ביניה

 כולם טבועים בחותמו של אדם הראשון כי )'דרך ה'' לרמח"ל חלק ב פרק ד אות א ד"ה מן הענינים העמקים( ישראל ואומות העולם נראים מצד הטבע האנושי שווים
אבל  ,)'שם משמואל' פרשת וירא שנת תרע"א דף קמז ד"ה במדרש תנחומא( באים ממנוו )'שם משמואל' פרשת בא שנת תרע"ה דף קלה ד"ה ולפי"ז יש לומר( לח ע"א ד"ה תנו רבנן( דף סנהדריןגמ' )ראה 

והם שונים שינוי גדול ונבדלים כמינים  יש לומר( )'שם משמואל' פרשת בא שנת תרע"ה דף קלה ד"ה ולפי"ז ת אין שום דמיון בין ישראל לבין האומותנפשֹומצד ה
לישראל, זה חיצונית עשה הבורא את אומות העולם דומים שבכל אופן  ומה. ()'דרך ה'' לרמח"ל חלק ב פרק ד אות א ד"ה מן הענינים העמקים המתחלפים לגמרי

נה מעם ישראל אזי הגרים שנראים כמו האומה נראים שֹוכי אם אומות העולם היו . תחת כנפיו יתברךאל על מנת שיוכלו לבוא מהם גרים 
היפך רצונו של ה' שפיזר את ישראל בין האומות כדי ודבר זה הוא  .שממנה באו היו נמנעים מלבוא אל ישראל מחמת הבושה והכלימה

 .('מדרש תלפיות' ענף ישראל ד"ה 'א"ה וכי בשם תליא מלתא'עוד . ראה )'מדרש תלפיות' ענף אברים ד"ה קבלתי שדוקא )ראה גמ' פסחים דף פז ע"ב( שיתקבצו עמהם גרים

והם כולם רחמנים ביישנים וגומלי  במדות ובטבע הנפש בין ישראללכן יש קשר  ,ממקור אחדהוא נשמות ישראל של  ןמֹוצאש כיון אמנם
לט דף )ראה גמ' שבועות  'זה לזה ֲעֵרִבים'זה גם הטעם שכל ישראל  .רסח ד"ה כ"ק אבי()'שם משמואל' פרשת ויקהל פקודי שנת תרע"א דף  )ראה 'דברים רבה' פרשת עקב ג, ד( חסדים
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 )ראה 'אור החיים הקדוש' 'ממעל החלק אלֹו'כסא כבודו יתברך כך שהם  משום שנשמותיהם של כל עם ישראל נלקחו ממקום אחד, מתחת סוף ע"א(

כמו אברי הגוף שנלקחים ממקום  ,וטבע העולם שכל דבר שנלקח ממקום אחד יש לו התחברות אחת ,שמות כ, כ( , 'אור החיים הקדוש'בראשית א, א ד"ה ובראותו
ָךיש מצות "הֹוֵכַח . וזו גם הסיבה שחד ולכן יש להם התחברות אחתא ית  ת ֲעמִּ יַח א  היות  י כל אחד יכול להיתפס בחטא חברוכ ,)ויקרא יט, יז( "תֹוכִּ

 .עירין קדישין' לאדמו"ר מרוזי'ן פרשת קרח ד"ה וזהו שעמד משה בתפילתו()' הולכים אל מתחת כסא כבודו יתברךשמה אחת קֹו הם שכולם

ת י בני אדם שהם משני קצֹושלפעמים רואים שנישראל. בני מצויים בין לקשרי האהבה ה גורם' מחצב הנשמות'ב של ישראל קרבת הנשמות
לכן ומחמת שהם דבוקים וקשורים אחד לשני במקור מחצב נשמתם למעלה,  אין זה אלא –בקשרי האהבה  אך בבואם יחד הם דבוקים הארץ

ה גם למטה הם נקשרים ביניהם ְפְלַאתָּ י ְמאֹּד נִּ ַעְמתָּ לִּ ן נָּ תָּ י ְיהֹונָּ חִּ יָך אָּ ל  י עָּ ְתָך. כך היה עם דוד ויהונתן כפי שאמר דוד "ַצר לִּ י ֵמַאֲהַבת  ַאֲהבָּ לִּ
ים" ׁשִּ לפעמים ש היפך,ל וכן. 'מחצב הנשמות'ברבת הנשמות שלהם קירש שֹו בגללה תהי ביניהם הזאת הגדולה אהבההכאשר  ,)שמואל ב' א, כו( נָּ

נלקטו  'מחצב הנשמות'מחמת שנשמותיהם ב אין זה אלאו – אף על פי כן הם שונאים זה את זהוממשפחה אחת שהם רואים שני אחים 
 .מצוה מג ד"ה סיבה ראשונה להיות( לר' יצחק בנימן וואלף )'נחלת בנימן' על טעמי המצוות ממקומות מפוזרים ולא סמוכים זה לזה

 יותר ממעלת מלאכי השרת הנשמתם של ישראל גדולמעלת 

 'אורותמחצב ה'לה יש את בתחיכי . נחצבים כל המלאכים שממנו המקוםשהוא 'מחצב המלאכים' הוא לפני מחצב נשמותיהם של ישראל 
מבין שלשת  החיצונישהוא ' המלאכיםצב מח'את של ישראל ורק אחר כך  'מחצב הנשמות'יש את אחר כך ו ביותר שהוא הפנימי של ה' יתברך

קרובות אל הן אלו הנשמות ישראל למעשה ש כך ,(. ראה 'מראית העין' גמ' סנהדרין דף סה ד"ה כדי שתשרהחלק ג שער ב ד"ה ועתה נבארלר' חיים ויטאל )'שערי קדושה'  המחצבים
 ועליונים לנשמות ישראל שהם פנימייםרוחני אם לא נמשך שפע  לכן .)'יוסף תהילות' על התהלים מזמור קמח, יד( המלאכיםרק אחריהם ו 'האורות'

 וכן להיפך אם מושפע ,חיים ויטאל חלק ג שער ב ד"ה ומעתה נתבאר כל( ר')'שערי קדושה' ל חיצוניים להםהם ל המלאכים שע ההשפעהמלאכים, אזי חסרה גם מה
  .חיים ויטאל חלק ג שער ב ד"ה ומעתה( ר''שערי קדושה' לעפ"י ) יכולים להיות מושפעים גם המלאכים שנמצאים אחריהם ,פנימיים ןשה נשמות ישראל שפע על

ם" ישראל נאמרעם על  ים ְוַאת  ם ַהּיֹום"קֵ בה' ֱאֹל ַהְדֵבקִּ ים ֻכְלכ  ם ַחּיִּ םכלומר  ,)דברים ד, ד( יכ   'מחצב הנשמות'ולא מלאכי השרת, כי  דבוקים ""ַאת 
שנשמותיהן של ישראל נמשכות ישירות מאֹורו יתברך שלא על ידי  ומה. )'כסא דוד' דרוש כב לשבת הגדול ד"ה וטרם כל נבין( 'תרֹומחצב האֹו'הוא זה שדבוק ל

ִנים" בשם " נקראים ישראלש , הוא הטעםאמצעי אחר כמו המלאכים ֶתם"שנאמר בָּ ִנים אַּ דברי בלו ע"א דף קידושין גמ' )ראה  )דברים יד, א( יֶכם"לה' ֱאֹלקֵ  בָּ

ִנים" הם בבחינת  כי ,רבי מאיר(  על עם ישראל נאמרו .חלק ג שער ב ד"ה ומעתה נבאר כל( לר' חיים ויטאל )'שערי קדושה' ונמשכים ממנוהנאחזים באביהם בתכלית "בָּ
ן  ד"ה  דָּ ם ְלבָּ ְׁשכֹּן" עָּ ד"זוכים להיות שאפילו בשמים הם לומר כ כג, ט()במדבר  יִּ דָּ ם ְלבָּ ְׁשכֹּן"  עָּ מלאכי מחיצת כי מחיצתם לפנים מ ,םמלאכיביחס ליִּ

 .דרוש א' ד"ה גם את השני( להחיד"א 'אהבת דוד'עפ"י ) אחריהםרק נמצאים ש (' רחמים חורי תוניס פרשת יתרו דף לה ע"ב ד"ה אי נמי במש"ה כסף)'קרית ארבע' לר השרת

והשב להם  ז בכסא כבודי''אחֹו למשההקב"ה , אמר את התורה לישראל לתתלה לעליונים ומלאכי השרת קטרגו שלא כאשר משה רבינו ע לכן
 ה לקבל את התורה,ימָּ דִּ ולכן יש להם דין ְק  'תרֹומחצב האֹו'אצל  בותקרוו ותרצה לרמוז לו שנשמות ישראל קודמכי  ,)ראה גמ' שבת דף פח ע"ב( תשובה

 'כסא הכבוד'מפסיק ביניהם לבין  ' של ישראלמחצב הנשמות'מה שאין כן מלאכי השרת כי  'כסא הכבוד'יכול לאחוז ב שהוא והראיה לכך
מלאכי  .(אי נמי במש"ה כסףתוניס פרשת יתרו דף לה ע"ב ד"ה מ. ראה 'קרית ארבע' לר' רחמים חורי ' עיי"ש שזכות ישראל הוא מדין 'בן מצר'הדרן למאמר')'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ז' לשבת כלה ד"ה 

 נשמותיודעים הם ש מנםולומר שאוכוונתם  ,דף פח ע"ב( שבתגמ' )ראה  נינו?"יד אשה בואומרים "מה לילּועל משה רבינו  היו מקטרגים אז השרת
"מה לילוד  ועל זה אמרו לה' !דבר תמוהכבר זה  לבין המלאכים 'האורות'בין  יהיה בגוףד אשה ילּואדם שאבל  ,סמוכות אצל האורות ישראל

 .פרשת בלק אות טז ד"ה כעת יאמר(להחיד"א )'נחל קדומים'  "!?בינינואשה בגוף ונפש 

 )'באר מים חיים' פרשת בראשית ד"ה 'ולזה ברא הקדוש ברוך הוא'( יותר מהמלאכיםאף  גבוהים הםשבעליונות כי  הם עליוניםומהעליונים,  ונברא ישראלת ונשמ
 מליז'ענסק תחילת פרשת במדבר ד"ה וידבר ה' אל משה(ך ל)'נועם אלימלך' לר' אלימ ולמעלה מהם )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת במדבר ד"ה נחזור לעניננו ובתוך דברינו( עליהם ועדיפים
ֶהן ביחס למלאכים "גם ומחמת כן נאמר עליהם  (. וראה 'של"ה הקדוש' חלק א מאמר השני דף לג ע"ב ד"ה הרי נתבאר לי'שבט מוסר' סוף סימן תסט למחבר)'ידו בכל'  מהם וגדולים

ִביא יָּקּום ם ְכלָּ )'קרית ארבע' לר' רחמים חורי בחלק השמטות פרשת וילך דף פז ע"ב ד"ה מאז"ל  ם בעליונים ולא יראים מפני המלאכיםשלפי שהם עולים  ()במדבר כג, כד "עָּ

נשמות מדרגתם הגבוהה של  ועוד מחמת .)'שערי קדושה' חלק ג שער ב ד"ה ומעתה נתבאר כל( את ישראל בעולם הזה משרתים המלאכים מטעם זהו .אמר משה(
)'קדושת  למטה בתפילה 'שהקדּו'לכן למעלה עד אשר ישראל יאמרו קודם  'שהקדּו'מלאכי השרת לא אומרים  מלאכי השרת,מעל  שהיאישראל 

 .(. ראה 'נפש החיים' שער א פרק ו בהגהה ד"ה וגם שלפי זהלוי' לראש השנה ד"ה עוד במכת הנ"ל שאלו מלאכי השרת

. )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת בלק אות טז ד"ה כעת יאמר( יתברך ורק אחריהם נמצא 'מחצב המלאכים'ת' של ה' רֹות' ישראל סמוך ל'מחצב האֹו'מחצב נשמֹו
הר מחצב מלאכי השרת נמצא "אֹולכן  )'חומת אנך' להחיד"א על ספר ישעיה פרק לג,  נאמרש וכפית, רֹור מחצב נשמות ישראל אשר נמצא סמוך לאֹו" מאֹוֻחצָּ

ֲעקּו על המלאכים " )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת בלק אות טז ד"ה כעת יאמר(בשעת חורבן בית המקדש  ז ד"ה הן אראלים( ם צָּ הֵהן ֶאְרֶאלָּ )ישעיה לג, ז( )'חומת אנך'  "ֻחצָּ

להחיד"א פרשת בלק אות טז ד"ה כעת )'נחל קדומים'  כי השפעת האורות עליהם היתה מגיעה דרך מחצב נשמות ישראל להחיד"א על ספר ישעיה פרק לג, ז ד"ה הן אראלים(

כאשר  ,לשל ישראל לעיני כזו  יבתןגלה חית ולעתיד לבוא .חיים ויטאל חלק ג שער ב ד"ה ומעתה נתבאר כל( ר')'שערי קדושה' ל להם, לכן צעקואז והיא חסרה  יאמר(
ישאלו  המלאכיםאשר עד  מחיצת מלאכי השרת לפניומחיצתם תהיה  עתידים להיות יושבים לפני ה' יתברך ולומדים תורה מפיו, ישראל

לאת ישראל " עַּ ה פָּ ת בישראל מאמר הנביא אז יתקיים ו .)במדבר כג, כג( ֵאל" מַּ יָך רֹּאֹות א  יּו ֵעינ  יָך"ְוהָּ  .כן יהי רצון, )ישעיה ל, כ( )רש"י במדבר כג, כג( "מֹור 
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 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר

הלימוד בעלון 

השבוע הוא 

 הנערהלרפואת 

שירה בת 

 הי"ו מוריה

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה או לעילוי 
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