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ג') ל"ז, (בראשית

זקנתופרש "י  לעת לו שנולד - זקנים בן

ליה  הוא חכים בר תרגם ואונקלוס 

שהיה  ד"א לו. מסר ועבר  משם  שלמד מה  כל

לו . דומה שלו  איקונין זיו 

ק 'דשים פירש  ז 'רעים ר "ת  זקני"ם הטורים בבעל

יעקב  שלמד היינו  מ'ועד . י'שועות נ'שים

יתמה  רואה וכל אלו . משניות סדרי ה' יוסף  עם

טהרות. סדר גם  איתו  למד  לא מדוע

חכים ובאונקלוס 'בר - זקנים' בן 'כי  תרגם

בסוד  הוא הצדיק יוסף  כי  ליה', הוא

מה  עניין  וזה האמיתי. והביטול החכמה אור 

אלא  ח"ו  גיאות מחמת  דאינו חלומותיו, שסיפר

התלבשות, בדרך  שמתגלה הצדיק  דרך שזהו 

'המלוך  שאלו ולכן דיבורו , דרך הבינו לא והשבטים

הצדיק  אבל בנו'. תמשול המשול עלינו  תמלוך

וגם  אלומתי 'קמה בחי ' בו שיש  יודע האמת 

המלכים  המלכת  של השם הוא קמ"ה ניצבה'.

וישב) קדש  זרע – הממלי"ך  גימ' ה',(קמ"ה ק"ם ,

מנפילתה. וקמה מתרוממת  הקדושה שהשכינה

הבריאה  כל אכן  המדרגה, בזאת  שדבוק  והצדיק 

להגיע  צריכים כולם ויעקב יהודה ואפי ' לו, צריכה

בחי ' ברדל"א, הגנוזה המלכות  בבחי' האור  לזה

גדולתו לגלות  הוצרך  שיוסף מה וכל אלומתי . קמ'ה

את שמר אביו אבל הבריאה. את לתקן  כדי  הוא

הוא  חכמה ופנימיות חכמה, בחי' אב הדבר ,

הבין  כן השגתו  ברוב אבינו ויעקב עתיק , פנימיות 

הצדיק . יוסף מדרגת את 

בכל נפשו למסור אריך בבחי' יהודה דרגת א.

ה ' לעבודת  עת 

יוסףולכן עם יעקב זרעים למד  משנה סדרי ה'

כי איתו למד לא טהרות  אבל וכו', קדשים

הוא  שיהודה יהודה, לדרגת שייך  טהרות  סדר

לדרגת אריך דרגת  דומה ואינו אריך, בדרגת 

הצדיקים  בחי ' הוא אריך מדרגת  כי  עתיק.

מה  וכל להשי"ת  עת בכל לטהרם נפשם שמוסרים

כח  עוד  לקבל כדי  רק הוא אלקי  אור  שמקבלים

האלקי האור  וכל עולמים. כל לבורא נפשו  למסור

עוד  שיזכה רק הוא ומחפש  מבקש יהודה שבחי'

דעתיק  ז "ת  כי  ונודע שאת. ביתר  נפשו  למסור

נפש , מסירות עניינו  אריך  אשר באריך, מלובש 

אלקי באור  תענוג בלי כי דעתיק , ז "ת  מלובש ובו

אלא  נפש, למסור  אפשר  אי  עתיק בחי ' שהוא

כדי האלקי  והתענוג האור  עם משתמש  שיהודה

התנא  שאמר וזה נפש . במסירות כחות  להוסיף 

לעצמך , טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת  אם

לימוד  עם תתגאה שלא מקאמארנא הרה"ק ופי '

במחשבה  עלתה כ "ך בחי ' נוצרת, לכך כי  התורה,

כי וחביריו, עקיבא ר' של נפש במסירות הנאמר

להשי "ת, הנפש  למסור  כדי שנוצרת  נוצרת , לכ"ך 

להתגאות לך  מה ולכן במחשבה. עלתה כך  בחי '

וזהו נפש . מסירות בלי  הרבה התורה לימוד עם

חייהם  שכל אריך  במדרגת  שהם הצדיקים בחי '

תוספת לוקחים מהחיים רגע וכל נפש , במסירות 

נפשם  למסור ויותר  יותר  שיוכלו כדי אלקי  אור 

כ "ך  אריך. בחי' יהודה דרגת  וזוהי להשי"ת .



לנפשך  חכמה דעה ד

של  מהכתר  דעת  מסיח שאינו  במחשבה. עלתה

השי "ת.

כיויהודה  כלל, דקטנות ממוחין מתיירא אינו

כי הקטנות, עת כשבאה שמח אדרבה

נפש . במסירות  השי "ת את לעבוד יוכל עתה

החלושות, הנשמות כ"כ  מבינה אינה יהודה ודרגת

אבל  ורגע. עת  בכל להשי"ת  נפשו מסירות  מרוב

להעלות ה', ק "ם אלומתי, קמ"ה אומר  הצדיק יוסף 

שרצונו בעולם האלקי  יחוד שיתגלה השכינה

לו להיות הקב"ה ונתאוה בפועל, לנבראיו להטיב

בתחתונים. דירה

אינן  נפש  מסירות  בבחי' שהם הצדיקים ב.

הנמוכות  לנשמות להאיר כ "כ יורדים 

כמ"ש ולכן ענינים. בג' רעה דבתם יוסף  אמר

אוכלין  שהיו לאביו  מגיד 'שהיה ברש "י

לקרותן  השפחות בבני  ומזלזלין החי  מן אבר

מן  אבר ענין שזהו העריות '. על וחשודים עבדים

דקטנות. מוחין  בהמתקת עוסקים שאינן  היינו החי ,

המתקת הוא השחיטה שענין האריז "ל כמ"ש 

אינו נפש  במסירות עוסק שיהודה וכיון הקטנות .

עם  שמח הוא אדרבה כי הקטנות בהמתקת  עוסק

הוציא  וכן  שאת. ביתר  נפשו  למסור  הקטנות 

שאינן  השפחות  בבני  שמזלזלין  על רעה דבתם

שעיקר  כיון  הנמוכות, המדרגות את  מחשיבין 

העריות על חשודין  וכן  נפש . במסירות  עבודתם

שאינ  בחי ' ה'הוא שרצון הק ', בשכינה דבוק ו

בדרגה  שאינו  ומי העולמות. בכל יחודו שיתגלה

שהגם  יוסף  שטען  וזה עריות . בחי ' הוא זאת

כנ"ל, טהרה בחי' נפש  במסירות ה' את שעובדים

יוסף  משא"כ  דאריך, האור בדרגת  רק  זהו אבל

נפש  במסירות  ה' שרצון  שהגם דעתיק , האור  השיג

עיקר  להיות צריך  אבל יהודה, כעבודת  תמידי

כי העולמות, בכל אלקי  תענוג שיתגלה הכונה

שיתגלו בתחתונים דירה לו  להיות  הקב"ה נתאוה

הדרגות וכל עליונים, והשעשועים הצחצחות

בחי ' כי  ית ', אלקותו לראות  יזכו  העולמות שבכל

לגלות תמיד  שרוצה אחר  בן  לי  ה' יוסף הוא יוסף 

ית "ש , אלקותו התגלות  את  מדרגה ועוד  בעוד 

השכינה  להרים - ה' קם אלומתי , קמ"ה בחי ' שהוא

מישראל  אחד שכל באופן  העליון  היחוד  לגלות  הק',

ה'. על תתענג אז לבחי' יזכה

קדשים והגם  נזיקין  נשים מועד זרעים בחי' שמצד

אבל  כנ"ל. זקני "ם ר"ת יוסף, בחי ' מתגלית

הבינה  אור  מאיר אצלו כי יהודה, אצל הוא טהרות 

טהרה. בחי ' השמאל מצד

ממסירות  ויוסף, מיהודה כלול כה "ג מתתיהו  ג.

היחוד  נועם עם  יחד נפש 

שיתאחדווהנה צריך  השלימה הגאולה לצורך 

תלמידו הנביא שאלישע ואי ' ויוסף. יהודה

אליהו כי  יוסף. שורש בסוד  הוא הנביא אליהו של

ואלישע  אליהו. ע"י  הוא משיח והקדמת ב"ן, בגי '

ואלישע  נהורין , ש"ע המקבלת המלכות  אור הוא

גדול כהן  יוחנן בן  במתתיהו נתגלגל (עיין הנביא

ל"ו) הק' הגלגולים עקיבא בשער ר ' של שורשו  והוא ,

היה  מתתיהו של בנו ויונתן  מהרח"ו . שורש יוסף  בן

מפאנו מהרמ"ע כמ"ש  שאול בן יהונתן של גלגול

מ') אות נשמות  גלגולי בו(ספר האיר כה"ג ומתתיהו ,

יה"ו יוסף, אור  הוא שאול בן  ויהונתן  יהודה, נשמת

ויונתן  כה"ג מתתיהו שענין הרי יסוד. בחי' נת"ן –

בעצמו מתתיהו  וגם ודוד. יוסף שורש הם בנו 

בחי ' כהן  היותו מחמת  מ"מ יהודה, של גלגול שהיה

דוד  כי  ההוד. פגם מתקן בזה והשמן, החכמה אור 

הגר"א כמ"ש  בהוד  ויוסף  עולמים בנצח בית  (עיין

ע"א) .קמ"א

מצרימה .ויוסף עבודתוהורד שיוסף הגם כי

ודביקות להשי "ת ביטול היינו  מאד , גדולה

בתחילת אבל העליונות . וצחצחות אלקי  באור 

שעה  והשי "ת להבל. קין  בין  מונח הוא הבריאה

למה  לקין  לו ואמר  שעה. לא קין ואל הבל למנחת 

השי"ת שעה שלא קין  כשראה לכאו ' כי פניך . נפלו
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עתיק  יחוד  סוד  שזהו  אלא פניו, נפלו בודאי לקרבנו ,

ומקום  נוראה. בהתחברות  שמתייחדים ואריך 

שורש  הוא שעתיק וזה הגרון. בסוד  התחברותם

פנימיות שהוא קדשים נזיקין נשים מועד זרעים

אריך  סוד  הוא יהודה משא"כ  עתיק . פנימיות  חכמה

הוא  הגרון  ומקום דעתיק , ז"ת מלובשים שבו

דעתיק . לג"ר  דעתיק  ז"ת בן שמקשר  הממוצע

ואור וזהו מוחין  הוא יוסף  כי מצרימה. הורד  ויוסף

הגרון  למקום שיורד  מצרימה הורד  דעתיק ,

המשקים  לשר עבד להיות וירד הגרון , מיצר בחי '

ג"פ  בגי' גרון  כי  הגרון, במקום שהם הטבחים ושר

פרעה  עומד  ולכן דקטנות, מוחין ג' אלקים, שם

השפע. ולמנוע לעכב הגרון  אחורי הערף במקום

ויוסף , יהודה  התחברות  הוא הגרון סוד ד.

העליונות  בצחצחות ודביקות  נפש מסירות 

הם והוא  שבאמת ויהודה יוסף  התאחדות ענין

טהרה  השגת  צריך  ולזה ממש, אחת נשמה

ע"י והוא בגרון. דעתיק  והז "ת  הג"ר  בחינות לחבר

כי יהודה, עבודת נקודת  את  האדם יבזה שלא

בודאי כי  יוסף . של לעבודתו משלים הוא אדרבה

כבחי ' להשי "ת רגע בכל נפשו  למסור  הצדיק  צריך

וצריך  באריך, דעתיק  ז "ת  הארת  שהוא יהודה.

שהוא  דרדל"א דג"ר אלקית  הארה בו  שיאיר 

מתתיהו עבודת  שהוא בתחתונים, אלקות  התגלות 

אלקי אור  וגילה נפש  מסירות  לו  שהיה גדול כהן 

החי מן אבר על נחשד ולא טפחים, מעשרה למטה

זלזל  ולא החשכה, בתוך להאיר הקטנות  המתיק  כי

אפי ' ולכן  נ"ר . יחוד לייחד  העריות  ותיקן בשפחות

רגע  בכל נפשו  ומסר יהודה של גלגול שהיה

האלקי אור  ולגלות לייחד גם עסק  מ"מ להשי"ת ,

יורד  הצדיק  שיוסף  וזהו  התחתונים. במקומות

למסור  הטהרה דרך  ללמוד למצרים, הגרון, למקום

דכתיב  הוא הדא הקטנות . במקום להשי"ת  נפשו 

מצרימה'. הורד  'ויוסף 

האור וכשמכר איבד  הצדיק  יוסף  את יהודה

הארת שורש  הוא יוסף שהרי  האלקי,

מאחיו. יהודה וירד כתיב ולכן האלקי , אור 

לעבוד  שהמשיך  הגם האלקי האור את  וכשאיבד

והנשמות הבנים מ"מ נפש , במסירות השי"ת  את 

מש "כ  וזה הקדושה, שפע לקבל יכלו לא החלושות

לא  ממנו המקבלים הבנים כי  ואונן, דער  במעשה

קדושה. השפע לקבל יכלו

מתלבשתכי הק ' השכינה האלקי  אור כשחסר 

הקדוש  ויהודה אופנים, בכמה ומסתתרת

עת בכל נפשו מוסר  דוד, בן  משיח האמת  הצדיק

בבחי ' מאיתו נסתרת הק' כשהשכינה גם להשי"ת ,

שבתוך  הסתרה בחי' דינים, ש"ך  ב"פ בגי' תמ"ר 

עלתה  'כך  בחי' האדם, נוצר לכך כי הסתרה,

נפשו למסור האדם עבודת  שזוהי  במחשבה'

בשמחה. להשי"ת 

יוסף אבל  את שמכרו  בעת  שגם אי ' זאת כל עם

גם  שיזכה עולם, של באורו הקב"ה עסק 

העולמות, בכל האלקי אור יחוד  לגלות יהודה

נשמות לכל האלקי ואור  פשוטים הרחמים לגלות

מאור  לגמרי והנדחים הרחוקים אפי' ישראל

עזבו לא מיוסף רחוק  יהודה כשהיה ואפי' האמת .

לאורו נפשו מסירות  ע"י להתקרב והתחיל השי"ת 

הצדיק . יוסף לבחי' עולם, של

להשליך  ויודע עקום צוארו  שהיה הבעטלער ה.

בסוד  ויוסף יהודה בחי' שמייחד זה הוא קולות 

והצואר  הגרון

במעשה וזה  מעשיות  בספורי רביה"ק  שגילה

גרון  בחי ' שהוא צדיק  שיש כי(א )האחרון ,

_________________________

צוארו א  שהיה הבעטליר אחרי וכו' מתגעגעים והיו כנ "ל הזוג חזרו בבקר כן, אחרי- ולנו היום אותו של השמחה כשגמרו

לדרשה  במתנה לכם נותן אני עתה כמוני, שתהיו אתכם ברכתי בתחלה וכו' הנני ואמר בא, הוא והנה כך  בתוך  עקום
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מאד  יפה צואר מאד, שוה צואר לי יש אדרבא, כלל עקום צוארי אין עקום? צואר לי שיש סוברים ואתם כמוני שתהיו

זה  (ומחמת  עולם בהבלי החוצה] אויר [נשיפת דוך) (שקורין ורוח  הבל שום להוציא רוצה איני ואני עולם הבלי שיש  רק

יש  באמת אבל עולם) בהבלי ורוח הבל שום להוציא רוצה ואינו עולם מהבלי צוארו מעקום הוא כי עקום, שצוארו נדמה

אני  כלם דבור, בלא קול שהם שבעולם, הקולות מיני וכל מאד נפלא קול לי יש כי מאד נפלא צואר מאד, יפה צואר לי

בקיאים  שהם מדינה יש כי המדינה מאותה זה על הסכמה לי ויש  מאד נפלא וקול צואר לי יש כי בקולי להוציאם יכול

על  לנגן יכול שלא קטן שם ואין קטנים בנים ואפלו זו, בחכמה שם עוסקים וכלם מאזיקא) (שקורין הנגינה בחכמת מאד

שבאותו  והמלך והחכמים נגינה של החכמה באותו אחרת  במדינה גדול חכם המדינה-הוא שבאותו והקטן שיר כלי איזה

המדינה  אותו של החכמים ישבו אחת  פעם החכמה באותו מאד מאד מפלגים חכמים הם זמר] [מקהלות והקאפעלייש המדינה

כלי  על לנגן שיודע  התפאר וזה פלוני, שיר כלי על לנגן יודע שהוא מתפאר היה זה שלו: בנגינה מתפאר אחד כל והיה

כל  על לנגן שיודע  התפאר וזה שיר כלי כמה על לנגן שיודע מתפאר היה וזה פלוני שיר בכלי התפאר וזה פלוני, שיר

וזה  פלוני שיר כלי כמו בקולו לעשות שיכול התפאר וזה פלוני, שיר כלי כמו בקולו לעשות שיכול התפאר וזה שיר, כלי

מכין  כאלו פויק ) (שקורין ממש , תף כמו בקולו לעשות  שיכול התפאר וזה שיר כלי כמה כמו בקולו לעשות שיכול התפאר

שם  כן גם- הייתי ואני [תותחים] אורמאטיס) (שקורין שרפה בקני מורין כאלו בקולו לעשות  שיכול התפאר וזה בתוף

הושיעו  אם-כן נגינה, בקול כל-כך חכמים אתם אם כי ראיה והא שלכם! מקולות  יותר קולי-טוב להם: ואמרתי אני עניתי

יכולין  אין הלילה כשמגיע  המדינות , שתי ובאלו פרסאות אלף  מזה זה רחוקים הם מדינות השתי ואלו מדינות  שתי אותן את 

נמוח  אבן-היה שם מנח  היה אם וטף ונשים אנשים יללה, בקול מיללים להיות  הכל מתחילים אזי לילה כשנעשה כי לישן

במדינה  כי המדינות ) בשתי מתנהג (וכן וכו' ונשים אנשים מיללים כלם זה ומחמת  מאד, יללה קול שומעים הם בלילה כי

פרסאות  אלף מזה זה רחוקים הם המדינות ושתי כן גם-כן אחרת במדינה וכן כנ "ל הכל ומיללים יללה, הקול שומעים זו

את  לעשות  לכוון שתוכלו או המדינות, שתי אותן את  להושיע תוכלו אם אראה בנגינה, כל-כך  חכמים אתם אם כן ועל

שצוארו  לזה אמרו הנ"ל החכמים (הינו לו: ואמרו שם) הנשמע  היללה קול כמו מכון קול להוציא יכונו שהם (הינו קולם

לאחת  (הינו לשם ובאו והלכו לשם לילך כלם ונתעוררו לשם אתכם מוליך  אני הן, ואמר: לשם? אותנו התוליך עקום)

היו  גם-כן הנ "ל החכמים וגם כנ "ל מאד מיללים כלם שהיו כנ "ל היה הלילה, כשהגיע לשם, כשבאו הנ "ל) המדינות משתי

אל  אמר עקום שצוארו זה (הינו להם: ואמר המדינות) אותן את  להושיע  יכולים שאינם בודאי ראו (וממילא מייללים

אני  השיב: יודע ? ואתה לו: אמרו כנ"ל? הנ "ל יללה קול שנשמע זאת בא מהיכן לי תאמרו פנים, כל על הנ "ל) החכמים

אותה, ומחפש הולך  והוא הנקבה ונאבדה בעולם אחד זוג רק  והם נקבה, ואחת זכר אחד צפרים, שני יש  כי בודאי יודע 

עומדים, ונשארו חברו את אחד למצא יכולים שאינם וראו שנתעו, עד זה את  זה הרבה מחפשים והיו אותו מחפשת  והיא

הציפור  קול שבערך  רק  ממש, סמוך  ולא הנ"ל המדינות משתי אחת  למדינה סמוך  קן לו עשה הציפור זה קנים להם ועשו

גם-כן  לה עשתה היא וכן קן לו ועשה שם שעמד ממקום המדינה באותו הציפור של הקול לשמע יכולים כי סמוך, הוא

אלו  אזי הלילה, וכשמגיע כנ"ל) הקול שם לשמע  שיכולים מחמת  סמוך שהוא כנ "ל גם-כן (הינו השניה למדינה סמוך  קן

שנשמע  יללה הקול וזהו כנ"ל זוגו על מילל אחד כל כי מאד, גדולה יללה בקול לילל ואחד אחד כל מתחילים צפרים הזוג

ואמרו  זאת  להאמין רצו לא אך לישן) יכולים ואינם מאד מיללים כלם יללה הקול אותו מחמת  (אשר המדינות  שתי באלו

לשם-לא  כשתתקרבו כי לשם לבוא יכולים אתם אין אך  לשם) אתכם להוליך יכול (אני הן ואמר לשם? אותנו התוליך  לו:

לא  לשם כשתגיעו כנ "ל, לילל גם-כן מוכרחים ואתם לסבל, יכולים אתם אין כאן שגם מאחר היללה קול את  לסבל תוכלו

צפרים  שם מתקבצים ביום כי שם שיש השמחה לסבל אפשר אי ביום) כי לשם לבוא אפשר (אי וביום כלל לסבל תוכלו

ואומרים  מאד, מאד גדולות  בשמחות  הנ "ל מהזוג ואחד אחד כל את  ומשמחים מנחמים והם הנ"ל, מהזוג ואחד אחד כל אצל

הצפרים ל  וקול שם שיש השמחה גדל את  לסבל אפשר אי שביום עד זה את זה שתמצאו אפשר שעדין תנחומין, דברי הם

ואי  למרחוק נשמע בלילה-הוא שמיללים הנ"ל הזוג קול אבל לשם כשמגיעים רק  למרחוק , נשמע  אינו אותם שמשמחים

השיב: זאת? לתקן יכול ואתה עקום) שצוארו לזה אמרו הנ"ל החכמים (הינו לו: אמרו כנ"ל זה מחמת  לשם לבוא אפשר

בקולו, להוציאם יכול הוא שבעולם קולות  מיני שכל (הינו שבעולם הקולות כל ולכוון לעשות יכול אני כי לתקן, יכול אני



תש"ע  וישב פר' ז של"ס

לז "ת דעתיק  הג"ר בין  החיבור הוא הגרון  דרגת 

מצרימה  הורד  יוסף  כי  באריך. שמלובש דעתיק 

טהרות משניות  להשיג כדי  דקטנות המוחין  לתקן

משיג  בתחילה שהיה יהודה וכן נפש. במסירות 

היינו עולם של אורו שישיג השי "ת רצה הו "ק 

עיקר  וזוהי  ית'. יחודו וגילוי  דעתיק הג"ר הארת

בבחי ' ויוסף  יהודה חיבור  האמת  הצדיק נקודת

של  אורו  שהוא יו "ד , מלא ודויד גדול, כהן  מתתיהו

שיש  צדיק שיש  שם ז "ל רבינו  שסיפר  כמו  משיח.

משיחין  תרין יחוד  שהוא בצוארו, גדול כח לו 

בבחי ' והנפלא הנורא הקול הוא ששם גרון בבחי '

כולם  יחד הגדול לשמך  גאולים שבחו חדשה שירה

שהמוחין  האריז"ל שפי ' ואמרו, והמליכו הודו 

מתפשטים  בק"ש  הנמשכין  דאימא דו"ק דגדלות

סוד  נתגלה ושם הקטנות , למקום חדשה בשירה

של  הקשר הוא הניגון  סוד כי  חדשה. שירה הניגון,

דויד . בחי' שהוא והו"ק ורדל"א יוסף דבחי' הג"ר

של  הניגון  אחד  מצד הניגונים. שני שידע וצריך 

אלקי, בתענוג להתדבק  הג"ר , ניגון  יוסף ,

וגם  האלקות, התגלות  של העליונות בצחצחות

בכל  להשי "ת נפש מסירות  של בהניגון בקי  להיות 

יהודה. של הניגון שהוא נוצרת . לכ "ך כי  בחי ' רגע,

למסירות תכנס לך  נותן שהשי"ת  וחיות  הארה וכל

כח  שהוא נוצרת , לכך כי וזהו  ויותר . יותר נפש 

נפש  מהמסירות  דעת מסיחים שלא הצדיקים

ית'. לבורא

אחד ושני  שמצד  כאחד , מתייחדים הניגונים אלו

מסירות רגע בכל עצמו  על מקבל הצדיק 

כאחד  ומתחבר  יהודה, בחי' טהרות, בבחי' נפש ,

ניגון  ומאיר קדשים, נזיקין  נשים מועד  זרעים עם

לשני. אחד 

על היללה ניגון את לשמוע האדם דרך ו.

הצדיקים אבל האלקית , וההסתרה הריחוק

היחוד. אור של השמחה  ניגון את  גם  שומעים 

באחד וכמ "ש  יש הניגונים אלו ששני  רביה"ק 

של  נגינה בחי ' שהוא יללה, קול מהם

הריחוק  כביכול שמרגיש  דיהודה, נפש מסירות 

הצער  ומרגיש  ושכינתיה, קוב"ה בין  שיש העצום

האדם  בני  שרוב מה וזה האלקית, הסתרה של

עצה  ואין  דקטנות . מוחין  דבחי' הניגון  מרגישים

בחי ' נפש , מסירות  של הניגון  לקבל רק  הזמן בזה

לקבל  ומסכים ה' מלחמת שלוחם גדול כהן  מתתיהו

החנוכה  בימי שמאירים אלקיים אורות עצמו  על

כ "ה, חנו וזהו  ה'. מלחמת ללחום עי"ז נפשו  ולמסור 

כל  ולנצח להכניע כח לנו יש  החנוכה שבאור

והוא  בחנוכה. שמאיר  האלקי  האור  בכח המלחמות

עדיין  חנוכה של הראשון שביום הרמב"ם כדעת 

הראשונים  כדעת דלא החשמונאים, מלחמת  היתה

של  הראשון הניגון  וזהו  היום. בזה חנו שכבר

הנחמה. של השני  הניגון ישנו  שני ומצד המלחמה.

זכר כי ציפורים שתי שישנן  מספר שרביה"ק מה

סוד הוא כיונקבה, ושכינתיה. קוב"ה יחוד 

שית, דכליל במפתחא הוא לז"א מוחין כשנמשך 

מקבל  אלא לעצמו היחוד אור  את רוצה אינו שז "א

הק '. לשכינה האור לחלק  הנפש למסור  הכחות 

דימות [בהבחנה וז "א נצח בחי ' יהודה עבודת וזוהי

החול].

בחי 'משא "כ שהיא המלכות מידת  של האור

השעשועים  אחר  מבקשת היא הוד,

לאבותנו', ניסים 'שעשה בחי ' וזו  העליונים,

והארת הק' לשכינה היחוד אור  מאיר  שהשי "ת

מקבלים  ועי"ז לבי"ע, כשיורדת אפי' נהורין , ש"ע

_________________________

שאני  במקום שבכאן, קול להשליך יכול אני כי הינו, קולות  להשליך  יכול אני גם שיהיה) קול איזה כמו ממש  ולכוון

הציפורה, של הקול את  להשליך  יכול אני כן ועל הקול שם נשמע  יהיה ברחוק  רק  כלל הקול נשמע  יהיה לא הקול, מוציא

(ועל-ידי-זה  על-ידי-זה יחד ולהמשיכם הציפורה למקום סמוך שיגיע הציפור, קול להשליך  וכן הציפור למקום סמוך שיגיע

הנ"ל). כל יתתקן



לנפשך  חכמה דעה ח

מלך  פני  אור  הארת  את  החלושות  הנפשות גם

חיים.

שמחה וכמו שם יש  שביום מספר  שרביה"ק 

כי זאת , כל שישמע מי שאין אלא נוראה,

רק  וחשאי, בלחש הוא היחוד  ואור יוסף  בחי '

והשמחה. היחוד אור להרגיש  זוכים הצדיקים

אחד  כל זה הסתרה יללת  של הניגון  את  משא"כ 

שומע.

הניגונים ועבודת שני לחבר  האמת הצדיק

ובחי ' נפש, מסירות אחד מצד כאחד .

האורות, כל ממנו שנעלמים מאחיו  יהודה וירד 

קטן  יחוד בחי' ד' ג' דאות אורות  ויג"ד , בחי' וישנה

לכל  חש ואינו  דינים. וש "ך תמ"ר  ובחי ' דספיחין ,

לכ "ך  כי  נפש . למסירות חשקו  מרוב ההסתרות 

הארת של הניגון עם יחד מחובר זה וכל נוצרת .

שמקשר  האמת  הצדיק של האמיתי קול וזהו היחוד,

כאחד . הנגונים שני 

אהי "ה וזה בסוד  הוא דכתר  שמוחין  הטעם

הא  יוד  [כזה: החיות , דם בסוד באחוריים,

אהיה'ו אהי  אה  בכונותו 'א האריז "ל כמ"ש הא]

בסוד  הם דכתר שהמוחין תקוה תהי אל ולמלשינים

היינו דיחוד , מוחין ע"י  נמשך  זה וכל אחוריים.

המוחין  ממשיך  וזה ג"ם, סוד  שהוא דאבא מוחין

וזה  הכתר , אור באחוריים, אהי"ה שהוא מ"ד דשם

אחד . לניגון  שמתאחדים הניגונים שני  ענין  גופא

שני לייחד  הזה בעולם עבודתינו  עיקר שזה

מתיקות עם יחד  נפש מסירות בחינות הניגונים,

הדביקות.

קולות.וזה להשליך  יכול שהצדיק  מספר  שרביה"ק

רחוקים  ניגונים שני  שהם נראה שבפועל אפי '

שאפי ' הבחינות . שתי מייחד הצדיק  אבל מזה, זה

על  וקיבל מצרימה הורד  ג"ר, בחי' שהוא יוסף 

לסוד  עלה יהודה וכן נפש , מסירות עבודת  עצמו 

נתאחדים  ובזה ית '. הבורא ליחוד  עולם של אורו 

כנ"ל. אחד לניגון  הניגונים שני

גם שבירה שום בו היה  לא עצמו  מצד יוסף ז.

גם באצילות נשאר האור כי הסוהר, בבית 

השבירה בעת 

שבירתוזהו של למקום הצדיק  יוסף שירד  ענין

ברמ"ק  כמ"ש בקטנות. במצרים, הכלים,

וימת וימלוך שם שכתוב השבירה בעת שאפי '

הכלים  מצד רק  הוא המיתה ענין  כל וימת, וימלוך 

ומצד  באצילות, נשארו  האורות  משא"כ בבי "ע,

הצדיק  ויוסף  כלל. ושבירה מיתה שייך  אין  אצילות 

הצדיק  כי צדיק, נשאר  הוא למצרים, כשיורד  אפי'

בתוך  וגם ית"ש, אלקותו  שהכל ויודע לדרגתו זכה

הבורא  בעצמו שזהו  הבין  הבורא אור התעלמות 

ומצד  הבי"ע, עולמות מצד  רק  ההסתרה כל כי ית'.

אפשר  אי בי "ע מצד  כי  דיוסף , טיפין י ' סוד  יש בי "ע

עם  שמתקשר ע"י  רק  בשלימות  העבודה להשלים

שהוא  דעתיק , ז"ת שמלביש אריך  אור  היינו יהודה.

הג"ר  שהוא העליונה והראיה יוסף של אור נקודת

אור  הוא אשר  המאציל, אל עת  בכל שמסתכל

הניגון  שהוא באריך . עצמו מלביש  והוא העתיק,

נוצרת. לכך כי נפש  מסירות של

אחד וזוהי  מצד שהיה גדול כהן מתתיהו  מדרגת

מיהונתן  כלול שני ומצד  יהודה, נשמת

לנצח  זכה היחוד זה ובכח יוסף . סוד  שהוא

המלחמה.

אשר וזהו ומטה, ופתיל חותם יהודה סימני  ענין

כי ויהודה. יוסף התכללות  בסוד הוא זה כל

תכלת ופתיל קודש, ברית  אות חותם הוא החותם

הקו הוא והמטה היסוד , עטרת יוסף  של אור הוא

לג' יהודה כשבא היסוד . בחי ' שהוא האמצעי 

עולם, של אורו מתעורר אזי יוסף, של הבחינות 

כי עד  בחי' מתקן  ובזה המשיח. מלך פרץ של אורו 

משה. דא שילה יבא

התוהו,ונודע  עולם של בהאור עסק  שהרמ"ק 

בחי ' האח', עצמועולם על כמ"ש יהודה.

ש 'מיא  מ'ן ו'קדיש  ע'יר  שמעון, ר' בחי' שהוא

דוד . בן משיח בחי' אש . של מלאך  בחי' נ'חית,
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של  האור האריז"ל משא"כ הו "ק . בחי' זה כל אשר 

הפנים  עולם התיקון, מפאנו)עולם ברמ"ע .(כמבואר

וכלליותם  יוסף . בן משיח בסוד  הג"ר, בחי' והוא

כאחד . הניגונים שני שמחבר  הגרון , בתיקון הוא

ממנו, גבוה שהיה אף  לרמ"ק  האריז "ל כיבד  ולכן

עד  וזהו משיחין. תרין  בין החיבור עוצם זהו  כי

משה דא - של'ה יבא א')כי  רנ"ג ח"א ,(זהר

ולא  של"ה. בשנת  להסתלק  האריז "ל שהוצרך 

כן  לפני שנים ג' ונסתלק  ה'זכינו שער המלך  (עמק 

לבי "ע נ"ה) האור  יורד  שאז חנוכה נר  בסוד .

שיורד  של"ב. שנת  סוד שהוא הלילה, בתחילת 

הוא  דייקא ואז בי "ע. התחתונים עולמות  לג' האור 

חיבור  בעצמו  שזה הנשמות. שתי חיבור  סוד

הרמ"ק . בנשמת  נשרש  שהוא ומהרח"ו האריז"ל

תלמידי תיקון  שעיקר  המלך בעמק  ומובא

השלום. בסוד  היה האריז"ל

בתחילתכי  לבי "ע מאצילות  יוצאת  כשהמלכות 

ע"ב  יחוד נעשה אזי  המוחין , ומקבלת הלילה,

דע"ב  היחוד  ובטל לז"א, המוחין  ונמשכין קס "א

אלקנה  ועלו  שית  דכליל מפתחא סוד ובא קס "א,

עתיק  פנימיות עד  או"א פנימיות עד  למעלה וחנה

יכול  הז "א אין אז כי  להמלכות. משם ומשפיעים

נהורין  ש"ע בסוד בעצמה. המלכות רק  האור  לקבל

יכולה  כן שהמלכות וס "ג, הוי "ה כ "ו , חנה דחנוכה,

ולכן  ברדל"א, גנוזה היא כי  העליון , האור  זה לקבל

לקבל  יכולה מ"מ ז "א, מצד  היחוד שנפסק  אף

להאיר  יכולה שאינה לאה סוד  וזה העליון. משורש 

מאירה  שאינה השפחות בבני זלזול בבחי ' לבי "ע

שהמלכות ויוסף , יהודה כשנתחבר  משא"כ לבי "ע.

בסוד  מקשרה וכשז"א יוסף, בבחי ' הוא החול דימות

לסוד  נתאחדים ממילא ויוסף, יהודה של היחוד

המלכות מקבלת  ואז  ואלישע, גדול כהן  מתתיהו

עולם  של אורו  להאיר ויכולה הרדל"א משורש 

בבי"ע. למטה

חנוכה,וכל  נר  של הניגונים שני  חיבור בכח זה

ותשבחות בשירות  להרבות  עלינו זאת  ועל

עוסקים  ולכן הודאה, ימי  הם חנוכה ימי כי  להשי"ת ,

יהודה  שמייחד  כזה בניגון  ולהלל ויוסף ,להודות

ההוא' האיש 'ועלה של באופן ג',שגם א' א' (שמואל 

ד ') חנוכה שער פע"ח לקבל ועיין המלכות  יכולה ,

מאיר  ואז  הרחמים. פני  את עז  וביתר  שאת ביתר

לא  הנה"י שבחי ' דאפי ' חנוכה', נר 'להדליק  סוד

קס "א, ע"ב מסוד רק  נמשך אורו  כל כי  לקבל יכולין

ועלה  בחי ' מחמת בתמידות  היחוד שאין  וכיון

נר  בכח מ"מ אבל האור. נפסק לכאו ' ההוא, האיש 

בחי ' נעשה ואז  בתמידות , האור  נמשך  חנוכה

דוד  בסוד  אחת, נשמה והכל בעלה, עטרת מלכות 

ירושלים, בפנמיות  דוד מלכות וקים, חי ישראל מלך

נשמה  והם בדויד , שמאיר יוסף  של אורו  שהוא

בכח  עולם, של אורו  נתגלה ועי"ז ממש . אחת 

גדול. כהן  מתתיהו

הודאה ירחם מזמרים שאנו מה ע"י שנזכה ה'

חנוכה, נרות  ובניגוני  הלל באמירת  ושבח

בלימוד  להשי"ת  נפשינו  למסור  כחות לקבל נזכה

מסירות של ניגון  יש  כי  הש"ס , מסכתות  ל"ו  התורה

לגלות הוא נפש  המסירות  עיקר שני  ומצד  נפש ,

חיבור  שזהו העולמות . בכל ית "ש  ויחודו אלקותו

ה' נרי  תאיר  'אתה לבחי' נזכה ובזה ויוסף, יהודה

ברחמים  צדקינו משיח ויתגלה חשכי ', יגיה אלקי

אמן .

לנפשך  חכמה דעה ח .

כתרפירושוזה והיא לנפשך חכמה 'דעה 

יש לראשך' לבי "ע יורדת  הק' כשהשכינה .

מדות י"ג בסוד דיקנא, תקוני  י"ג לקבל כח לה

חכמה  מפנימיות  שנמשכין בהן נדרשת  שהתורה

שהמלכות הכללים בשער כמ"ש  דרדל"א. פנימיות 

כשיורדת כן  וכמו  השבירה. לפני  ברדל"א נשרשת

דרדל"א. אור לקבל כח לה יש לבי "ע

מצרימה .ויוסף ענין הורד על בשורש מרמז

על  מרמז העולמות כלליות ומצד הגרון,

הוא  למצרים יורד  כשיוסף  לבי "ע, המלכות ירידת 



לנפשך  חכמה דעה י 

לנשמות להאיר  ובזה לבי "ע השכינה בירידת אחוז 

בחיבור  לאחד  ויוסף יהודה וכשנתאחדים הנפולות.

שושנה  החוחים, בין  שושנה בחי ' היא אזי אמיתי ,

וכשהיא  לבי"ע, שיורדת רחל בסוד  אסתר בגי '

יהודה  של אור שהוא הבינה הארת  מקבלת

השכינה  מקבלת  ואז  המדות, לי"ג אותה שמקשר 

ועי "ז  רדל"א. עד  משרשה רק הק ' לא אדרבה,

עטרת מלכות בחי ' נעשה אלא זו"ן, שנתייחדים

מפתחא  בסוד  המוחין נפסקין מצדו כי  בעלה,

בסוד  מלמעלה. הארתה מקבלת והיא שית, דכליל

בסוד  או "א, מפנימיות מקבלת  ואז  כ "ו , חנ"ה חנוכה

ז"א  גם מקבל זו "ן  חיבור וע"י  ההוא', האיש 'ועלה

נהורין . מש "ע העליון, משורש 

השם וזהו עבודת שעיקר לנפשך ', חכמה 'דעה

בחי ' שהוא לז "א מוחין  ממשיך  שהאדם הוא

קס "א, ע"ב יחוד  לייחד  צריך שבחנוכה התוה"ק,

בכל  נפשו שמוסר יהודה של הניגון ידי על והוא

הו"ק  בדרגת  הוא יהודה כי מדרגה, ובכל מצב

ועכ "ז  מאחיו , יהודה וירד  בחי ' מוחין , שאין  במקום

בעת גם לתוה"ק עת בכל נפשו מוסר הוא

במחשבה  עלתה כ "ך כי המוחין , הסתלקות 

דבינה  מוחין וזהו ה'. בעבודת נפשו  האדם שימסור

נפשו למסור  כח מקבל זה ידי  ועל לז"א. שנמשכין

סדר  סוד וזהו  הראשון. הניגון  וזהו  עת. בכל

והבינה  טהרה. בחינת שהיא הבינה בסוד  טהרות 

דאהי "ה  מוחין  הוא הכתר  כי  להכתר , מקושרת 

למהוי  זמין  אנא בחי' ו')באחוריים, שמוכן (לקו"מ ,

גם  מאיר  וזה להשי "ת. נפשו למסור ורגע רגע בכל

שמקבל  חיות , הדם סוד שהוא הכתר. בחיצוניות 

שמסר  גדול כהן  מתתיהו  כמו  נפשו למסור כח

למסור  המלחמה ועיקר ה'. מלחמת  ללחום נפשוש 

הש"ס . מסכתות  ל"ו  ועל התוה"ק על נפשו

על ואעפ"כ נפש  המסירות הוא העבודה עיקר 

ית ' אלקותו  לגלות המלכות בחי'

מקום  בכל עולם של אורו  יחוד ולגלות  בתחתונים,

וזמן .

'חכמה וזהו להמשיך יש  היחוד, בעת היינו  'דעה',

וי "ג  החכמה אור  למלכות להאיר  לנפשך',

לראשך , כתר היא כי  לנפשך, חכמה - דעה מדות .

מפני נהורין הש "ע אור לקבל יכולה דייקא שהיא

החנוכה  בימי  כח שמקבלים ידי על כי  הכתר.

הדביקות של הניגון עם ויחד לה', נפשו  למסור

הניגונים  שני חיבור ידי  על ית"ש, יחודו  והתגלות

ומבחי ' עליונה מהחכמה לקבל המלכות  זוכה הללו ,

רדל"א.

אור וזהו ממשיך  שהז "א לנפשך , חכמה דעה

רגע, בכל נפש  המסירות  והוא הידיעה,

נעשה  לקטנות, ונופל מצרימה הורד וכשיוסף

הג"ר  כשאין זה כל אך מאחיו, יהודה וירד בחי '

עצמו על כשמקבל אבל כראוי, מקושרים והו"ק

נתפעל  שלא יהודה כמו  כאחד. הכל לחבר

לבושים, בכמה מתלבשת  שהשכינה מההסתרות 

אלקות, יחודי  ומייחד  נפשו  מוסר כן פי על ואף 

שני נעשים זה ידי  על אלקי . באור להשתעשע

מסירות בבחי ' אחד  ניגון  הצדיק , של הניגונים

דביקות השני, וניגון  ה', ועבודת לתורה נפש 

נמשך  אזי אחד , לניגון וכשנתאחדים העליון. ויחוד 

הבינה  הארת  מקשר שהז"א לנפשך , חכמה 'דעה

אור  מקבלת  שהיא לראשך ', כתר 'והיא למלכות ,

ע"ב  יחוד כשעולים המוחין  מאבד ז "א כי הכתר.

נעלמת ואז שית, דכליל מפתחא בסוד  קס "א,

מקבלת כן  הק' השכינה אבל המוחין . התחדשות 

ההוא', האיש  'ועלה בסוד  וחנה, אלקנה כשעולים

דבוקה  והיא בהתחדשות . האור שמקבלת 

נר  מצות קדשך ', מצות 'נצור ועי"ז ברדל"א,

בסוד  החלושות, הנשמות  לכל בבי"ע מאיר  חנוכה

עוברת אחד  כל כי השחיטה, לתקן החי מן  אבר

גדול  התחזקות  וצריך החלושות נשמות בחי' עליו

שיורד  הצדיק יוסף של תיקון וזהו ה', לעבודת 

נפילה. מכל אותנו  להעלות 

נפש וכשמתייחדים  מסירות  הניגונים, שני

זוכה  בזה עליונים, ויחודים
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האמת הצדיק  אור  הוא קדשך', שבת ל'שמור

הניגון  שזהו להשי "ת, תמיד ולהלל להודות שמתקן 

במהרה  ברחמים צדק  גואל ביאת עד  האמיתי ,

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה יב 

חדתין  נשמתין
תשע"ו וישלח פרשת דא"ח ליקוטי

תשע"ו  וישלח פרשת בשב"ק שנאמרו קודש משיחות אחלק 

ז' המשך - שבת  בהל'

מחתך  איסור  בענין  והוספה חזרה
למעשה  ומסקנא בשב "ק  פקק בפתיחת 

זה  בענין מש"כ לכל

הגריש "א  כפסק נראה הרמב"ם  לשון פשטות

בזורק  אף לאסור

כיון צ"ע א ] בכמה נשארנו שעבר  שבשבוע

כמה  וכן פקק , לגבי  מחתך ואיסור בדין

יש  כראוי , ובשלימות  בביאור  נכתבו לא דברים

מש "כ  בנידון  פרטים כמה ולהשלים לחזור  להוסיף 

דהנה  בשב"ק , הפקק בפתיחת  מחתך  איסור  לגבי 

הגריש"א דעת שם אשרי כמש"כ  בספר (כמש "כ 

פל"א) הפקקיםהאיש  בפתיחת ובין שיש פלסטיק  (בין

ולדעתומתכת ) מחתך , דמלאכת דאו ' חשש משום

איסור  בזה יש הפקק לזרוק  מכוין  אם (דרבנן)אפי'

לכאו ' היא ששיטתו לציין יש ובאמת דמחתך,

הרמב"ם לשון  ה"ז)כפשטות  שבת  מהל' וז "ל,(פי"א

והוא  חייב קמיע לעשות  כדי  העור  מן  המחתך 

בכונה  ויחתוך רחבו  ומדת אורכו  למדת שיתכוין

מלאכה בלא שהיא או הפסד דרך חתך אם  אבל

זה  הרי  כמשחק או כמתעסק אלא למדתו כונה 

הרמב"ם פטור לשון  מפשטות  נראה וא"כ עכ "ל. .

דרך  חותך אלא למדה האדם מכוין כשאין  שאף 

בזה  יש  משחק  או כמתעסק  כוונה בלא או  הפסד

סברת מובנת  וע"כ  מחתך , של דרבנן איסור  ג"כ

הפסק  דרך שזו  הפקק  לזרוק  במכוין  שאף הגריש"א

בפשטות נכלל זה שגם מדרבנן, אסור בכ"ז 

הרמב"ם ה"ב-ד )במש"כ  שבת מהל' מקום (פ"א שכל

וכשכותב  דאו' חיוב היינו חייב, בחיבורו שכותב

אסור  אבל פטור  היינו .ג פטור

מכוין  שכאין המ "ב ופסק  המנ"ח מדברי צ"ע

לכתחילה מותר למדה

אמנם  העבר)הבאנו ב] שדברי(בשבוע שם

כתב  דהלא צ"ע אלו  הגריש "א

חינוך  לג )במנחת אות  השבת מוסך לב לגבי(מצוה

שם  בזה אין למדה מכוין שכשאינו  מחתך דין

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

מוגה.ב. אינו

חייב ג . והתראה עדים שם היו ואם כרת  חייב זה הרי חייב זה דבר שהעושה שבת בהלכות שנאמר מקום כל שם, הרמב"ם ז"ל

הקרבן  ומן הסקילה ומן הכרת  מן פטור זה הרי פטור זה דבר שהעושה שנאמר מקום וכל חטאת . חייב שוגג היה ואם סקילה

מכת  אותו מכין בזדון אותו והעושה המלאכה מן הרחקה והוא סופרים מדברי ואיסורו בשבת  דבר אותו לעשות אסור אבל

מרדות. מכת אותו מכין בזדון דבר אותו העושה בשבת  וכך כך לעשות  אסור או וכך  כך  עושין אין שנאמר מקום כל וכן מרדות

מכין  אין מכלום פטור או כלום חייב אינו שנאמר מקום כל וכן לכתחלה מותר זה הרי וכך כך לעשות  מותר שנאמר מקום וכל

ע"כ. כלל. אותו



תשע"ו  וישלח פרשת דא"ח יג ליקוטי

כלל דרבנן)מלאכה איסור אף  בזה שאין וז"ל (ומשמע

כדי העור מן  המחתך  הר"מ לשון המחתך, שם,

ארכו למידת  שיתכוין והוא חייב, קמיע לעשות 

בלא  או  כמתעסק חתך אם אבל  רחבו  ולמידת

רק  אינה זו  דמלאכה הכלל כו' למידתו כוונה

למדה כלל במתכוין  מלאכה  הוי  לא כוונה ובלא

אינה  המלאכה כי  רישיה  פסיק שייך ולא

למלאכה  במתכוין רק  בלשון מלאכה  עיין

מעין  הוא מחתך  לגבי  המנ"ח [וסברת עכ "ל. הר"מ.

הקודמים  בשבועות שהזכרנו משנה המגיד שיטת 

איסור  אין  מכוין שכשאין מנא, דתיקון  איסור לגבי 

במ"ב קיי"ל וכן סקמ"א)כלל], שיד ובביאוה"ל (סי'

אחד ) ד"ה ס"ב שכב להריח (סי' בשמים עצי שהשובר 

מכוין  כשאינו והטלה הגדי קשרי  החותך וכן בהם

לכתחילה. מותר הדבר למדה

נראה אין בחכמה' פתחה  'פיה  בקונטרס התי'

והנה פתחה ג] 'פיה קונטרס  בשם שם במש"כ 

ג )בחכמה' הערה ומתרץ (פ"ג שמפרש 

הדבר  למדה מכוין  שכשאינו הרמב"ם דברי את 

שאין  האמת דחול, עובדא משום מדרבנן אסור

שהרמב"ם  כלל מסתבר שאי "ז  נראים, אלו דברים

מחתך מלאכת  על כשמדבר  פטור  (דהיינו יכתוב

אסור) אבל עובדא פטור חשש  משום כוונתו ויהא ,

זה)דחול חשש כאן כלל  הרמב"ם מזכיר מה (שאין [וכן 

הרמב"ם  דכוונת שבת  ארחות  בספר  שמצדד

נראה  אין ג"כ  קורע איסור משום מדרבנן דאסור 

כוונת נראה בפשטות כנ"ל אלא הנ"ל], מטעם

דרבנן  איסור יש למדה מכוין שאין שאף הרמב"ם

מחתך  הכא)של איירי חיזוק (שבזה הדבר  הוי וא"כ ,

כנ"ל  צ"ע הדבר ומאידך  הנ"ל, הגריש"א לשיטת 

הדבר  למדה מכוין שכשאין המ"ב ופסק מהמנ"ח

לכתחילה עלמותר  חולק שהגריש"א נימא אם (ואף

יפרש איך  צ"ע עדיין הדבר מ"מ – כדרכו שלא – המ"ב

דרבנן  איסור שיש הנ "ל  הרמב"ם משמעות את  המ"ב

למדה) מכוין אין .אפי'

הרמב"ם בדברי הנראה הפירוש 

והנראה ביאור)בזהד] ובתוספת  שם (כמש"כ

באופן  מיירי הרמב"ם שדברי 

מהמדה, הנאה לו יש מ"מ למדה מכוין  שאין  שאף 

הפסד  דרך שחותך  הרמב"ם שמש "כ (-אין והיינו

– שחתך בדבר משתמש  ואין ומפסיד שזורק  הכוונה

הכוונה:) אלא לכתחילה, אף שמותר נראה שאין שבזה

המדה  כ"כ  מדויק שיהא חתיכתו  בשעת  מדייק 

היינו החתיכה, בשעת  העור ומשחית מפסיד  אלא

חותך הפסד שאינו  בחי' הוי וממילא בדיוק כ"כ 

שאחרי היות דרבנן איסור  בזה יש ומ"מ לעור ,

לו שיש באופן  שחתך העור  עם משתמש  שחתך

[וכגון  כן , שחתך העור מחתיכת והנאה תועלת 

יש  הרי  שולחן לכיסוי מפה לחתוך  הנצרך בימינו 

מדויקת שתהא המדה על ומקפיד שחותך  אופן

דאו', מחתך  הוי ובזה השולחן לגודל ומתאימה

היינו כהפסד, שנראה באופן שחותך  אופן  ויש

צורת על מדייק ולא פרוע באופן שחותך 

מתאימה  שחתך החתיכה אופן בכל אך החתיכה,

מדויקת שאינה אף השולחן  לגודל צורה באיזו 

בגודל  מהחתיכה ליה וניחא נהנה והוא ומכוונת 

כוונת ג"כ וזו דרבנן), מחתך  הוי ובזה זה,

כונה  ללא משחק  או  כמתעסק  שחותך הרמב"ם

באופן  שחותך  החיתוך בעת  שנראה היינו  למדה

אך  למדה, כוונה ללא בעלמא ומשחק מתעסק של

החתיכה  עם שמשתמש  ג"כ מיירי באמת 

דאו ' למחתך דומה ובזה זה, באופן  לו  שנחתכה

לו) שיצאה מהמדה הנאה לו שיש  אסור (היות וע"כ

או בהם להריח בשמים עצי בשובר אך מדרבנן,

והגדי הטלה קשרי המ"ב קורע מתיר (שבהם

אין לכתחילה) והשבירה החתיכה אחר  שאף מיירי

שכל  לו, שנחתכה החתיכה בגודל ענין  שום לו 

והגדי הטלה להתיר  או  בעצים להריח כוונתו 

בצורת והנאה ענין שום לו ואין  מקשריהם,

כדברי מדרבנן, אף שרי  ובזה לו  שיצאה החתיכה

דעת בביאור נראה [כן הנ"ל. והמ"ב המנ"ח

שני חוט בספר  משמע וכן (פט"ז)הרמב"ם



לנפשך  חכמה דעה יד

שעבר בשבוע כ "כשהבאנו מפורש שאין (אף

הרמב"ם]. ושיטת דברי בדבריו

דרבנן  איסור שיש הגריש"א דעת  ישוב

הפקק  בזורק אף  דמחתך

ועדיין דעתה] לפרש איך בצ"ע נשארנו 

איסור הגריש"א שיש  סובר (איך

דומה  הוי הפקק  כשזורק  שלכאו' הפקק  בזורק  אפי' מחתך

שום  לו שאין העצים וקוטם והגדי הטלה קשרי למתיר

בחתיכה) והנאה זצ"ל ענין שדעתו לומר  וצריך  ,

בפקק  תמיד משתמשים בנ"א שרוב שהיות היתה

הזורקו, אדם של דעתו בטלה הרי  אותו  זורקים ואין

שאסור  למדה כונה ללא חותך של בדרגה הוי  אלא

מדרבנן , כשמכוין לכה"פ  הוא דאו' שאיסור (והיינו

אך הפקק, של זו במדה ורוצה הפקק חיתוך עבור להדיא

בבחי' אלא למדה כונה ללא הפקק חותכים בנ "א הרבה

אל המדה על מחשבה ללא אחרי מתעסק  אופן שבכל א

שבזה  לו שנחתכה הפקק של זו ממדה נהנה הפתיחה

שבימות אדם כמעט אין אך  דרבנן, דהוי לעיל פירשנו

כלל בו להשתמש שלא להדיא בכונה הפקק יפתח החול 

זו  מחשבה וע"כ בפקק, להשתמש  תמיד שהדרך  ולזרקו,

ומשחק כמתעסק  של  בדרגה הפתיחה ונשארת בטלה,

דרבנן) שבתדהוי ארחות  בספר מצאנו  [עוד (סי"א .

נא) הנ"להערה קושיא הקשה כוונתשג"כ  (מה

ומתעסק במשחק  דרבנן איסור דיש הרמב"ם משמעות

למדה  מכוין דכשאין כנ "ל  קיי"ל  והלא למדה מכוין ואין

כלל ) מחתך  שע"יליכא דמיירי י "ל דאולי ומתרץ ,

שהיתה  מדה באיזה ממילא נוצרה כמשחק  חיתוכו 

כוונת וזה קמיע, מדת וכגון  בעולם חשובה

או כמתעסק העור את  החותך דגם הרמב"ם

חשובה  מידה תצא שלא ליזהר  צריך  כמשחק

מובן  זה ולפירוש מדרבנן, איסור  שתחשב בעולם

יצא  סו "ס  מ"מ הפקק כשזורק שאף הגריש"א שיטת 

ואסור  בעולם החשובה הפקק  מדת  בחתיכתו 

מדרבנן ].

מ"מ ואף הגריש"א דעת  את בדוחק  שפירשנו

זה  גדול חידוש לומר  דוחק נראה לדעתינו

הפקק  לזרוק כשמכוין  ולדעתינו דעתו , בטלה של

ומותר  בחתיכה ענין  שום לו  כאין  הדבר  דומה

הרי הגריש"א לדעת שאף  ובפרט לכתחילה,

לסמוך  מותר  דרבנן  איסור  אלא בזה שאין בכה"ג

הגרשז "א דעת  משום על הפקק בחיתוך  שאין (הסובר

אופן) בכל כלל מחתך אחר איסור הלך  דבדרבנן ,

המיקל.

החור  שעשיית  הגריש"א לשיטת  בדוחק ישוב

מחתך  לאיסור מתיר

ולגבי שהקשינוו] השני והצ"ע (בגליון הקושיא

העעל"ט) הגריש"א שבוע דעת  על

הנ "ל ) בספר קטן (המובאת  חור שכשעושה שסובר 

מחתך  איסור בזה אין משתמשכבר אם אפי' (ומשמע

ואח"כ קטן חור רבים שעושים כמו פתיחתו אחר בפקק

בפקק ) ומשתמשים אינם פותחים הדברים שלכאו' ,

איסור  הסרת לגבי  החור ענין מה כלל, מובנים

מתחילה  נראה היה הקושיא לחומר באמת מחתך ,

באופן  בפקק  חור שעושה הגריש "א שכוונת  ליישב

בפקק  משתמש אין  להיותשאח"כ  ראוי ואין (שנפגם

יותר) ואינופקק הפקק את  פגם שהחור שכיון  וס "ל ,

אח"כ  שמכוין  מה מועיל ע"כ  פקק , שוב להיות  ראוי 

לא  כבר  שבזה הפקק לזרוק  החתיכה בשעת

היו בנ"א רוב גם דאדרבא דעתו, בטלה אמרינן

מכוונים  אין פגום פקק להם שכשיש  כן, מכוונים

לזרקו.ב  אלא בו  להשתמש  חתיכה

הגריש "אואמנם  בלשון  עדיין צ"ע (שהרי הדבר 

אלא  הפקק שזורק שמיירי מדבריו משמע לא

אח"כ ) בפקק להשתמש  אף חור בעשיית  שמתיר ,נראה

כשמשתמש  שאף שסובר גדול חידוש  נראה וע"כ 

דעתו, דבטלה אמרינן זה לגבי  גם הרי בפקק אח"כ

שיש  פגום בפקק  משתמשים אין  בנ"א שרוב והיינו

נחשב  אי"ז בפקק כשמשתמש  אף וע"כ  חור, בו 

באופן  מהפקק  נהנה כאינו  והוי והנאה לשימוש 

דעתו בטלה באופן שלא נהנים היו לא בנ"א רוב (שגם

מהפקק ) מחתך זה איסור  שאין הגריש"א סובר ובזה
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ואין  שלם כשהוא הפקק  מזורק  ועדיף  מדרבנן , אף

מדרבנן  מחתך  עדיין  הוי  שלדעתו  כלל בו  משתמש

בשבוע  כמש"כ  [אך  כנ"ל, דעתו  דבטלה משום

ואין  שבזורק  תמוה, הדבר שלדעתנו העבר

דרבנן  איסור  הוי  מהפקק  כלל נהנה ואינו  משתמש

הפקק  חותך ואח"כ חור  כשעשה ואילו מחתך, של

מותר  הדבר  יהא זו  מחתיכה ונהנה בו ומשתמש 

וע"כ  הגריש"א לכתחילה, דעת ליישב שהשתדלנו (אף

בידינו) שעלה כפי הדברים בדוחק  נראים לדעתינו

איסור  כלל בזה ליתא הפקק שכשזורק להיפך,

בפקק כשמשתמש  ואילו  מדרבנן, אף  (אףמחתך

חור) בו שעשה דרבנן ,אחר איסור  לכה"פ הוי 

החור  כלל מפריע אין  שפעמים יתכן ולדעתינו 

אף  דהפקק  זו למדה לכוין  אף  ויכול בפקק  לשימוש 

לכלי לכיסוי הפקק ראוי עדיין שבכ "ז חור  בו שיש

אף  בזה יהא וא"כ  אופנים, חשש )בכמה (לכה"פ

דאורייתא]. מחתך 

שאין  הגרשז"א דעת בביאור סברות  ד'

מחתך  איסור הפקק בחיתוך

כבר זצ"לז] הגרשז"א דעת שם (המובאתהבאנו 

סא) הערה פ"ט ח"ג בפתיחתבשש"כ שאין 

והבאנו טעמו, ביאר ולא כלל, מחתך  איסור פקק

שבת ארחות  סב)מספר הערה סברות(פי"א ד '

מחתך  איסור  אין מדוע הגרשז "א שיטת לפרש

הפקק  ד'דבחתיכת שמכל הרואה יראה הנה ,

דרך  [וידוע מקור , יש אחת  לסברא רק  הרי הסברות

סברות ע"פ  בהלכה חידושים לחדש הגרשז"א

מפוסקים (לדעתו)חזקות ברור מקור להם כשאין אף

של  הדרך שאי"ז במקו "א בזה וכתבנו קדמונים,

הקודמי המעשה הפוסקים סברת  היינו  ואכמ"ל]. ם,

רבו  בשם מהרמב"ם שמביא לשונו רוקח (הובא

כאן) בגמ'בהערה שאי' כמו והיינו  ע"ב), קב דף (שבת

[ולא  בפטיש  מכה משום חייב האבן  את שהמסתת

הוא  הרי האבן  סיתות  שלצורך  אף  מחתך ], משום

_________________________

ההכנה ד. שעיקר באופן מחתך  איסור אין דאולי והסתפק שצידד יב) סי' (ח "ב שלמה במנחת עפמש "כ א. בראשונה ביאר שם

עצמו  שלמה המנחת  אך  וקפידה, בתכנון צורך  ללא קל במעשה בשבת נעשה עצמו והחיתוך  השבת , קודם נעשתה החיתוך  אל

ב. מחתך , מלאכת בזה שאין סברות ג' בעוד שבת ארחות  בספר שם ומצדד למעשה, להקל זו סברא על שם לסמוך רוצה אין

על  נתונה דעתו ואין המשקה את להוציא הוא האדם של עיסוקו שעיקר היות בפקק  שנעשה הנאה החיתוך על האדם דעת  דאין

בכוונה", ויחתוך  רחבו ומדת ארכו למדת  "שיתכוין בענין שתלוי מחתך  מלאכת לגבי הרמב"ם בלשון וכמבואר הפקק , עשיית 

האדם  עוסק  כשאין מחתך  חיוב דאין רבו) בשם הרמב"ם בשם (שכתב בתחילתו רוקח מעשה ספר בשם נוספת  סברא הביא ג.

שגם  אף  פניה, ומשווה האבן בגוף מלאכה שעושה האבן את במסתת  מחתך חיוב אין וע"כ הכלי, בעצם אלא הקצוות  בחיתוך 

הפקק עשיית  בעצם היא הפעולה עיקר דידן בנידון וה"נ האבן, בגוף  היא הפעולה עיקר מ "מ הקצוות השווית  בפעולת  עוסק

] קצוותיה בחיתוך רקחולא מעשה הספר לשון טריפולי,זה -מרבני רקח אהרן ב"ר חי מסעוד מרבי תקב, שנת בויניציאה (נדפס 

בן  אברהם רבי (ה"ה הנ "ל  הרב כתב "עוד מכת "י), מהרמב"ם חידושים שם הביא ח "א בתחי' הרמב"ם על בצפת "ו- מנו"כ

רבו  משם ותירץ מחתך  משום חייב אינו האבן את המסתת אמאי להקשות  יש  שבת , למס ' בפי' ז"ל הרמב"ם ואומר הר"מ)

משו  מחייב דלא ז"ל מ'גאש ) א'בן (=הר'ב מחתך הרא"ם כגון לו שצריך דבר אותו בגוף מלאכה קעביד דלא היכא אלא מחתך ם

שיהא  העור בגוף אבל לו שצריך  העור מעל ומרחיקן חתיכות ממנו קוצץ אלא לו שצריך  העור בגוף מלאכה קעביד דלא בעור

לעשות  נכוה שתהא כדי פניה ומשוה בה וחופר האבן בגוף מלאכה עושה הוא באבן משמע לאפוקי מעשה קעביד לא לו צריך 

יוצאה  קרנות לה ויש שוות  ופניה נכונה האבן היתה שאם ונ"מ  בפטיש, מכה משום אלא חייב שאינו בבנין אחרות  אבנים עליה

ראשי  המגרד מפרש  זה דרך  ועל שאמרנו כמו העור למחתך דדמי מחתך  משום חייב שהוא בשבת  אותה וסיתת  ולכאן לכאן

נוספת  סברא בארחו"ש  עיי"ש  ד. עכ"ל]. ע"כ". גופן בכלונסאות  מלאכה עשה ולא והרחיקן ראשיהן שחתך  ארז  של כלונסאות 

שאין  לדון ויש בלבד קטנות  בנקודות  מחוברת נשארה והרצועה החיתוך, עיקר נעשה כבר האלו בפקקים כלל "שבדרך  בזה

הגרשז"א. היתר בטעם סברות ד' לן הרי האלו". החיבורים בניתוק  מחתך מלאכת 



לנפשך  חכמה דעה טז 

פעולתו עיקר מ"מ האבן  קצוות בחיתוך גם עוסק

אינו האבן  קצוות וחיתוך האבן, גוף תיקון  היא

ע"ז  אין  וע"כ האבן , גוף  לתיקון  שנטפל באופן  אלא

לגרשז"א  דס "ל לומר  יש  בעניננו, וה"נ מחתך , שם

הפקק , פתיחת  בעצם הוא אדם עיסוק שעיקר 

הפקק , עצם לבניית  נטפל קצותיו  (עכ "דוחיתוך 

הגרשז"א) דעת  בביאור שבת  .הארחות 

נוסף  פירוש לפרש  יש  רוקח  המעשה לחידוש 

הירושלמי  בדברי וצ"ע  – הירושלמי בדברי

[ויש  רוקח ח] המעשה לחידוש  שלכאו ' להוסיף

נוסף  פירוש לפרש יש  הרמב"ם בשם

גדול כלל בפרק  הירושלמי  שהבאנו(ה"ה)בדברי

שקורע  למחתך קורע בין מה הקודם בשבוע

לתקן  כוונתו  שקורע והיינו מהצד , ומחתך  באמצע

באמצע  תיקון  הרבה שצריך שקורע הדבר  גוף את 

כשגוף  רק  הוי שמחתך  מחתך , שם ע"ז אין  וע"כ 

הצד  מן הקצוות  לחתוך  כוונתו וכל מתוקן הדבר 

הירושלמי  דברי בעצם עתה לעת עיון צריך  אגב (ודרך

דמחתך פשוט תירוץ הירושלמי מתרץ אין מדוע הנ "ל 

לצורך קורע משא"כ למדה ומכוין כשחותך זה מדאו'

וגודל מדה לשם כוונה שיהא שא"צ מדאו' שחייב תיקון

].מסוים)

אליבא  שייכת  אין לכאו ' רוקח  המעשה  סברת 

בפקקי  שייכת אינה  לגרשז"א (ואף  דהתהל "ד

פלסטיק )

והנה דהמעשה ט] הנ"ל שסברא לכאו ' נראה

הגרשז"א  לדעת  רק  שייכת רוקח

מתכת )שס"ל פקקי הפקק (לגבי נפתח שלא זמן  שכל

סתום גוף שהוא היות  כלי  שם עליו (כפי אין

מלשונות נראה שכן הקודמים בשבועות שהבאנו

שלמה) שולחן שעיקר שבספר לומר  יש  בזה וע"כ  ,

הפקק  גוף ייצור לעצם הוא בפתיחת (ודומה עסקו

כנ "ל ) האבן תיקון בגוף עיסוקו שעיקר האבן ,למסתת

עצמו הגרשז "א שדעת  פלסטיק פקקי  לגבי  אך

אם  צ"ע בזה א"כ פתיחתם, לפני  כלי כבר  שהם

בנוי שהכלי כיון  דהלא הנ"ל, סברא לומר שייך 

אינו עסקו  עיקר  לכאו' א"כ  הפתיחה לפני  כבר 

ראוי שיהא כדי קצותיו  בחיתוך אלא הכלי  בייצור 

מחתך  איסור בזה ליתא מדוע צ"ע א"כ  לשימוש 

לגר  שס"ל  את "ל  למדה (ואף  מכוין שאין שנחשב שז"א

בזה  יהא לכה"פ מ"מ דמחתך דאו' איסור בזה ואין

אף מהחיתוך כשנהנה ישנו שזה מדרבנן, מחתך  איסור

כנ "ל ) מהרמב"ם שמשמע כמו לה מכוין ואף שאינו ,

מתכת פקקי הגרשז"א לגבי  דעת  להבין יש  (שבזה

כנ "ל ) האבן למסתת  דומה כנ"ל שהדבר ג"כ  זה הרי

כלי אינו מתכת שפקק דס"ל לשיטתו  לגרשז"א רק 

לדוד  התהלה שדעת  הבאנו  כבר  אך פתיחתו , עד

סקי"ב) שיד  והביאו(סי' ככלי , דינו אטום גוף  שאף 

ממשנה לשיטתו הל 'ראיה עי' מ"ה, פ"ב (עדויות 

(74 הע' פי"ד בשבת  לתלותשבת שאין  הבאנו וכן ,

הנ"ל פתיחתו)דעה עד כלי אינו בדברי(שהפקק

החזו "א  מדברי  שאדרבא אטום, גוף  לגבי החזו"א

סקי"א) בסוף  נא הרי(סי' דידן רגיל פקק שלגבי נראה

הפתיחה קודם אף  ככלי דדינו  מודה בפקקהוא (ורק 

כלי  שאינו ס"ל  לשבירה העומד  וכדו' בירה בקבוק  של

שם) דהפקק כמש "כ  כהתלה"ד דס"ל לדידן וא"כ  ,

דומה  אין  א"כ פתיחתו  קודם אף כלי  הוי מתכת 

עיקר  הפקק  וכשפותח הנ"ל, האבן למסתת הנידון 

קודם)עיסוקו  כן היה שכבר כלי ביצירת אלא (אינו

לדידן  והוי  לשימוש  המפריעה הטבעת בחיתוך 

מחתך . איסור בגדר 

נקב  בעשיית דאו ' חשש  יש  הביאוה"ל  לדעת 

בפקק 

ובמש "כ אין י ] שלדעתנו  האחרונים בשבועות

חשש  משום בפקק חור  לעשות 

התהלה  שדעת שם [וכמש "כ כלי  סותר מלאכת

הוי אלא מוסתקי  אינו לזריקה העומד  שכלי לדוד

על  איסור שיש  פתיחתו , לפני  אף  גמור  ככלי  דינו 

הוא  שהפקק להדעות שאף הבאנו וכן  סתירתו,

אח"כ שזורקו היות מקור מוסתקי  זו לסברא (שאין



תשע"ו  וישלח פרשת דא"ח יז ליקוטי

כן, משמע לא במג "א ואדרבא קדמונים, בפוסקים

שם) כליוכמש "כ  בסתירת היתר  אשכחן לא הרי

מקום  דרך האוכל כשמוציאים אלא מוסתקי 

דרכו השבירה ומוציא בפקק רחב חור כשעושה (היינו

היין) התרתאת  לצורך  הכלי שסותר באופן ולא ,

הביאוה"ל  שלדעת בזה להוסיף  יש הנה פתיחתו ],

הנייר) ד"ה שמ חשש (סי' הפקק בסתירת יש הרי

מנת על שלא שסותר  שאף  והיינו דאו ', מלאכה

חושש  הביאוה"ל הרי  דרבנן , רק  הוא לבנות

הפר "ח קיח)לשיטת סי' הזכרונות(יו"ד וספר 

חיוב  בזה יש איגרת  וקורע שהפותח הסוברים

על חט  מקלקל הוא הנייר דקריעת עלמא, לכולי את 

אותו, לפתוח שצריך  מה הוא ותקונו  לתקן, מנת 

האיגרת סגורה דאפי ' הביאוה"ל מביא ובהמשך

שום  אין גופא שבו  העליון  הנייר  וקורע אחר בנייר

ימינו)תיקון  של הסותר (כמעטפה רש"י לשיטת  מ"מ

זה  במקום מקלקל דהוא במקומו שלא לבנות ע"מ

יהודה לר ' חייב אחר  במקום משאצל "גומתקן  (דס"ל 

שטז  בסי' ובשו"ע כוותיה, פסק  והרמב"ם מדאו' חייב

ר' כשיטת  הרמב"ם דעת  מובאת  ג"כ שלד  ובסו"ס ס"ח

דאו 'יהודה) מלאכה הוא גווני  בכל בזה ה"נ א"כ 

יש  גוי  ע"י ואפי ' לתקן , ע"מ קורע בכלל דהוא לר"י

יש  גדול דלצורך ד"נראה הביאוה"ל ומסיים להזהר ,

מונחת האגרת אם ובפרט גוי  ע"י לפתחו להקל

חושש  שהביאוה"ל וחזינן אחר ", נייר  בתוך

שעל  הנייר קריעת דנחשבת להשיטות  לכתחילה

דאו ' למלאכה גוי)האיגרת ע"י מקיל  גדול  לצורך  ,(ורק 

היין  ממנו להוציא שיוכלו  ע"מ הפקק  סתירת וה"נ

דאו' דמלאכה הנ"ל בחשש שניהם הוי וקורע (דסותר

המח' ישנה ובשניהם לתקן, ע"מ שיהיו דבעינן שוים

לתקן) כע"מ נחשב אחר במקום תיקון האם ,הנ"ל

בעשיית להקל יש  הרי הנ"ל הביאוה"ל ולשיטת

וכמו דייקא, גוי וע"י גדול לצורך  רק בפקק חור 

שרבים  [ואף האיגרת  שע"ג הנייר בפתיחת

כידוע הפר "ח על חולקים הרי(ואכמ"ל )מהאחרונים ,

החושש  הביאוה"ל מדעת  להתעלם א"א סו"ס

כנ"ל]. לשיטתו  למעשה

המ "ב  דעת וישוב – מעטפה לגבי החזו "א דעת

החבית  שע"ג לעור מעטפה בין בהחילוק

[והחזו "א  סק"ב)יא ] סא סי' על (או"ח חולק

קריעת ומתיר המ"ב

הנייר ממנה להוציא תהיה המעטפה שלא (באופן

לשימוש ) יותר ראויה משום המעטפה בזה ואין

פי שעל עור  לקרוע שמותר וכמו קורע מלאכת

משום  בזה וליכא שבתוכה מה ליטול כדי החבית

קורע סקכ"ה)איסור שיד סי' במ"ב וליישב (כמובא .

המ"ב הנייר דעת  להוציא המעטפה קריעת  (האוסר

העור  בקריעת  ומתיר דאו' מלאכה סרוך בו שיש  וחושש

החבית ) שההיתר שע"ג להמ"ב שס"ל צ"ל אולי 

אוכלים, לגבי רק הוא החבית שע"ג העור דקריעת 

לאוכל, כקליפה נהיה דהעור הסברא שייכת  שבזה

ס"ח) סט סי' בשו"ע דקליפה זו סברא אין (כמובא וע"כ 

היתר  שייך  שלא במעטפה משא"כ קורע, שם ע"ז

האוסרים  ודעימיה החכ "צ ולשיטת דקליפה.

שס"ל  משום מדרבנן  רק המעטפה פתיחת

י "ל  הרי דרבנן  הוי  אחר  במקום לתקן ע"מ שמקלקל

החבית דהחי שע"ג להעור מעטפה בין  (שבו לוק

לכתחילה) לקרעו אדםהתירו החיי כמש "כ הוא (כלל,

ס"ד ) ישראלכט נדחי  בספרו  הח"ח לט)והביאו  (סי'

קורע  במלאכת דמקלקל דידהו  איסור התירו דרבנן

זאת התירו ולא שבת, ועונג אכילת לצורך רק 

אחר , לא לצורך  קורע מלבד  אחרות  (ובמלאכות 

שבת, עונג  לצורך אף  דרבנן איסור שהתירו אשכחן

].וצ"ב)

שיש דאו' החששות ב' – דמילתא מסקנא

בו כשמשתמש פקק בפתיחת

ולמסקנא למעשהיב ] היוצא (לעתדמילתא

עניינאעתה) האי (מכלבכל

האחרונים) שבועות  בשבעה בזה שיש מש "כ  דנראה

חששות ב' בהם כשמשתמש  הפקקים בפתיחת

בפטיש , מכה של דאורייתא חשש  עיקריים,

דמכה  איסור לגבי חילוק  שיש  סובר  והגרשז "א

ע"פ  פלסטיק לפקקי מתכת  פקקי  בין  בפטיש



לנפשך  חכמה דעה יח

ביניהם שמחלק וחידושים אך (ואכמ"ל )סברות  ,

והוכחה  מקור להם אין הללו  סברות כל לדעתינו

מוכרחים, ואינם קדמונים נבאר מפוסקים בל"נ (ואולי

הבאה) בפעם פלסטיק זאת בפקקי  בין לדעתינו וע"כ  ,

בפטיש  מכה של דאו' חשש יש מתכת בפקקי ובין

בפתיחת מחתך של דאו' חשש יש  וכן בפתיחתם,

בו כשמשתמש  שנחשב הפקק דיתכן הגריש "א (כדעת 

זו  במדה ורוצה שנהנה הפקק  של זו למדה כמכוין זאת 

כראוי) בפקק  בו להשתמש  יכול  .שבזה

אין  לשימוש ראוי עדיין כשהפקק  חור עשיית 

עוד  בזה  ונוסף הנ"ל  דאו' מחששות  מוציא

דאו ' חשש

ובעשיית  פתיחתו,יג] קודם בפקק חור

חשש  מידי  יצאנו לא לדעתנו

מחתך של דאו' וחשש  בפטיש דמכה (כשהפקקדאו'

בפועל ) בו ומשתמש  החור עם לשימוש ראוי וגם עדיין ,

של  החור בעשיית דאו ' איסור של חשש  עוד נוסף

לתקן ע"מ כלי לדעותסותר  חושש  שהביאוה"ל (וכנ"ל

רק ומקיל דאו' חשש  הוי במקומו שלא לתקן ע"מ שסותר

דייקא) גוי ע"י גדול החששותלצורך  אלו  כל ולגבי  ,

אחר  הלך  שבדאו' והדין הענין  קצת שייך הרי  דאו'

בזה המחמיר  המקילים ליישב מקום יש  שבאמת (אף 

ואכמ"ל ) בזה, שיש ספיקות ספק כמה .משום

שרוצההטעם אף הפקק לפתוח  שלא לחומרא

בזה להקל לסמוך שאפשר והטעם  – לזרקו 

ואנו  אפי 'יד] הפקק פותחים אין  כשלעצמינו

לזרקו  בזה ע"מ שיש חוששים (שאנו

להיתר  דומה אינו דאולי מנא דתיקון דרבנן חשש עדיין

בשבועות שכתבנו מטעמים הידוע משנה דהמגיד 

לסמוך הקודמים) שרוצה למי  שניתן  דעתינו אלא ,

ההיתר בשש "כ )על בהערה המובא (דהגרשז"א

בו, להשתמש ולא לזרקו  ע"מ הפקק  כשפותח

דאו' חשש  שום ודאי  ליכא ליה דבזה איכפת (דלא

וליכא  במדתו, ולא מהפתיחה, היוצא הפקק – בכלי לא

איכפ"ל דלא דפסי"ר מדאו' מחתך ולא בפטיש מכה לא

מדאו') אינו לסמוך ודאי יש  דרבנן  חששות  ולגבי ,

איסור  בכה"ג שליתא שסבר  הגרשז "א שיטת  על

הידוע משנה המגיד  משום מנא (שכשאין תיקון 

דרבנן) איסור אף  ליכא מנא לתיקון ליתא מכוין וכן  ,

הסברות מכל הגרשז "א לדעת מחתך איסור  בזה

הרי כנ"ל ולדעתינו לעיל, בשמו  האמורות

שייך  לא אלא הגרש "ז סברות לכל א"צ כשזורקו 

כלל, מהחיתוך  נהנה כשאין מדרבנן אף מחתך 

וכו ' להרחה העצים דבמחתך  הנ"ל המ"ב וכפסק

איסור  אפי' אין  מהמדה כלל נהנה ואין  מכוין שאין

תיקון  לגבי משנה המגיד סברת כעין  שזה דרבנן,

וכנ"ל. מנא

סוטה  מסכת  גמרא שיעור 

שלא  אפילו  ושעה עת  בכל  בתפלה  להרבות א.

עשרה שמונה תפלה בשעת

מצלי .תפלה  דבעי היכי  כל היא (סוטה רחמי

ע"א) ל "ג  דף

שאלההנה  העמק  בספרו אותהנצי"ב קמ"ג  (סימן

יומאה') במסכת  דאיתא ע"ב)כתב י"ט (דף

רש "י וכתב בתפלה, ולא בם בם ודברת רבנן  תנו

כך  ישמע, לא וקולה שנאמר  בלחש , שהתפלה

גאון אתאי דרב בשאילתות רש"י)מצאתי (עכ "ל 

רבינו דברי  הביא גדולות  הלכות  (בעלובבעל

ולא השאילתות ) בם בם ודברת ותניא הלשון , בזה

בלחש . בתפלה אלא בתפלה,

לפירוש והנראה  כיוון  השאילתות בעל דרבינו 

היינו  צרכי אחר, יתפלל "שלא

בלחש " תפלה בזמן אלא וכדומה ויהיה עצמו ,

הצורך  אותו גם וממילא הסדורה, בתפלתו כוללו 

ככל בלחש לא יהיה שהרי  אמת , והדין  התפלה,

שמונה  בתפלת  אלא בלחש לתפלה אזהרה מצינו
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שבברכות ובקשות תפלות  בשאר  ולא עשרה

זה  שגם ואע"ג וכדומה, המזון וברכת  שמע קריאת

רבתי פסיקתא עיין  תפלה א')נקרא תפלה (פרק

זה  לדוד, תפלה מפרש  וגו ' צדק ה' שמעה לדוד

'ברוך  משנתו  שניעור בשעה מתפלל שאדם תפלה

שיהיה  מצינו  לא מקום ומכל וכו', מתים' מחיה

דסוטה סוגיא ולפי עשרה, שמונה אלא (דףבלחש

ע"א) הדרך ל "ב עשרה דבשמונה משום הטעם

ותפלת הקרבן, בסמיכת  שמתודין  כמו  להתוודות

אמאי כן ואם קאי , קרבן במקום עשרה שמונה

משום  אלא בלחש, צרכיה את  חנה התפללה

בלחש . הקבועה בתפלה צרכיה כוללת שהיתה

שלא ובזה  על חנה על עלי שתמה מה פירשתי 

לא  וכי  לכאורה לי, קשה והיה קולה, נשמע

מקובל  הדין שהיה ספק  דבלא הדין, דכך  עלי  ידע

באמת דחנה אלא, אקראי  אסמכיה חנה ורק מכבר ,

במדרש  מבואר והכי  עשרה, שמונה התפללה

שמעוני) בילקוט היה (והובא ובאשר חנה, בתפלת 

שתה ואחרי  אכלה אחרי  ט'מיד  בפסוק  (כדכתיב

שתה) ואחרי בשילה אכלה אחרי חנה הגיע ותקם ולא

כסבור  כן  על קטנה, במנחה הציבור  תפלת  זמן  עוד 

תפלה  אלא עשרה, שמונה מתפללת שאינה עלי 

בשתים, תמה שפיר  כן ואם שעה, לצורך נחוצה

ולפני  דברים, ומרבה  מארכת שהיא על חדא,

כמאמר מעטים  דברים להיות יש הקב"ה

בקהלת א')הכתוב דבריך (ה' יהיו  כן על

"כימעטים  והשיבה, ישמע, לא קולה אמאי ושנית  .

שיחי פירוש הנה", עד דברתי  וכעסי שיחי מרוב

בעבודה  התוספות  שכתבו כמו  עשרה, שמונה הוא

שיחה)זרה ואין ד "ה ע"ב ז' צרתי.(דף  הוא "וכעסי "

יכלה  לא הכי  דמשום לרמז  כעסי בלשון ואמרה

פנינה  על שכעסה הציבור , תפלת על להמתין

הכי ומשום ציבור , לשל תפלתה להקדים הציקה

עכ "ל. הנה, עד  דברתי

יש הרי  והבקשות  הצרכים שכל מדבריו  מבואר

כשאינו אבל שמו "ע, בתוך דייקא להתפלל

לקצר  אלא בתפלה, להאריך  אין בשמו"ע מתפלל

שאפשר . מה כל

וגדוליאמנם הצדיקים דברי  כללות  משמעות 

למעשה  הלכה נקטו  דלא נראה הדורות 

השי"ת עבודת  שמעיקרי  וסברו  הנצי "ב, כדברי

בכוונה  ותחנונים בתפילות  להרבות דייקא הוא

כראוי זו  קדושה בעבודה המרבה וכל השי "ת, לפני

בחז "ל וכדאי ' משובח, זה שמואלהרי שוח"ט (מדרש

ה') אל  להתפלל  הרבתה כי והיה הפסוק  שמכאן על 

בהרבה  איתא וכן נענה. הוא בתפלה המרבה שכל

בתחנונים  המרבה של המעלה גודל בחז "ל מקומות

שיחות המרבה שכל אליהו דבי  בתנדא וכדאיתא

עולמו, לבית  שנכנס  עד  אותו  מלוים הם ותפילות

כשאני דרכי, מקצת  מודיעך הריני הקב"ה אמר

רק  ומעש"ט, תורה שבח בהם שאין אדם בני  רואה

נזקק  אני לפני  בתחנונים ומרבים עומדים שהם

ואפילו וגו', הערער תפלת אל פנה שנאמר להם

שמתפלל  כיון  בתפלתו  ליענות כדאי אדם אין 

עמו. חסד עושה אני בתחנונים ומרבה

שהדגישוועוד חז"ל מאמרי  רבים מצינו 

להרבות ענין וגודל מעלת בדבריהם

בחז"ל שמבואר  וכמו  הקב"ה, לפני (ברכותבתפלה

ע"א) כ"א כולו.דף  היום כל אדם שיתפלל והלואי 

הקדושים,וכן והאמהות האבות  כל הנהגת היתה

בתורה  כתוב ע"ה אבינו אברהם אצל שהרי 

מאנשי הגזירה לבטל בה' להפציר  שהרבה איך 

ויצא  כתיב ע"ה אבינו  יצחק  אצל וכן  וכו ', סדום

לנוכח  יצחק  ויעתר כתיב וכן בשדה לשיח יצחק 

בחז "ל ואי ' ה')אשתו, ס"ג תפילות(ב"ר ששפך

במדרש  מבואר ע"ה אבינו  יעקב אצל וכן  בעושר,

י"א)רבה ד ' ויצא בבית(פרשת שהיה שנה י "ד  שכל

במזמורי להשי "ת מתפלל היה אלא שכב, לא לבן

בחז"ל  שאיתא הצדיק  יוסף אצל מצינו  וכן תהילים,

אתו) ה' כי אדוניו וירא פוטיפר (עה"פ שראה

עושה  אתה אולי ושאלו הזמן , כל לוחשות  ששפתיו

לה' שמתפלל הצדיק יוסץ לו וענה נגדי. כישופין



לנפשך  חכמה דעה כ 

בעיני חן  ושימצא בזה שיצליח שעושה פעולה בכל

הנפש  השתפכות  ספה"ק  בהקדמת ועיין וכו '. אדונו 

כן . שנהגו  והשופטים הנביאים מכל ללקט שהאריך 

היתה ומסתמא זה שכל מפרש הנצי"ב

כנסכת אנשי  תקנת עד  רק  ההנהגה

לא  אך שמו"ע, ביום פעמים שלש  להתפלל הגדולה

דאנשי וסברו  הצדיקים כללות  של דעתו נראה כן 

מדרך  להפחית באו לא הגדולה עבודתכנסת

של  חיוב ולקבוע להוסיף  אלא הקדומה, השי"ת 

וצח  שוה בנוסח ביום פעמים שלש שמו "ע תפלת 

ברמב"ם. כדאיתא אדם לכל

דודווכן על זי "ע מקאמרנא הרה"ק  שאמר ידוע

נסגר  שהיה איך זי"ע צבי העטרת הרה"ק 

וארץ  שמים ומבכה השי"ת  עם ומתבודד  בחדרו 

שכתוב  וכמו  יתברך , פניו  מאור ידחה שלא עמו 

טוב  ועשה מרע סור בספרו ע"ב)בעצמו ל"ב (דף

לבו מעל וידבר שעבר , מה כל זו  בשעה יחפש וז "ל,

אל  כבן  לאמר רכים בדברים כו ' רבו לפני  כעבד 

המדינה  בלשון בתפלה ידבר  אשר לשון ובכל אביו

מהרה  דברו ירוץ למען  ושומע, בלשונה שמדבר

לעבודתו שיעזרהו  מאלקיו ויבקש וכו', לב מכאב

זה  ובודאי  זה, בענין  ויאריך שלם, בלב ויראתו 

עכ "ל. התעניתים, מכל נבחר 

ר'וכן הרבי  הרה"ק של האדם בהנהגות  כן איתא

הרבה  על ידוע וכן זי "ע, מליזענסק אלימלך

ובמיוחד  זה, בדרך שהלכו  הדורות  מגדולי 

שופך  שהיה זי"ע חיים החפץ מרן בכך התפרסם

ותחנונים  ובקשות בהודאות  הש"י לפני שיחתו

ולילה  לילה בכל וכו ' ישראל כלל על זכות ולימודי 

רב זמן  למשך  דירתו  שעותבעליית שתי הפחות (לכל 

שעות ) ארבע עד  נמשך ז "ל,ולפעמים בנו שמעיד  כמו 

בספרו בעצמו  כותב עמודוכן י' פרק אמרים (לקוטי

במה מ"ז) האדם יסתפק  "שלא מישראל אחד  לכל

אלא  יום, בכל פעמים ג' עשרה השמונה שמתפלל

ובקשות תפילות  לשפוך  צריך ביום פעמים כמה

הלב מעומק  בביתו כשהוא עצמו  לבין  (וכותב בינו

מהם, ניצולים שאיננו עלינו הבאות  הצרות שכל שם

בתפלה) ומרבים צועקים אנו שאין מחמת  .הוא

ברורה וכן במשנה למעשה להלכה ופסק העתיק 

ז') ס"ק  קכ"ב אדם (סימן לכל וראוי  נכון  וז "ל,

ושלא  ופרנסתו צרכיו  על ביחוד יום בכל להתפלל

יוצאי כל ושיהיו זרעו וזרע וזרעו מפיו  התורה ימוש

פסול  ימצא ושלא באמת השי "ת עובדי חלציו

אינו ואם לו, שצריך  בלבו  שיודע מה וכל בזרעו ,

בלשון  יאמרנה הקודש  בלשון  צחות לדבר יודע

כתב  וכן  עיי "ש . לבו, מקירות  שיהיה רק אשכנז

תקע"א ד"בסימן  הלכה ת"ח)(בביאור העתיק ה

לתלמיד  התשובה בדרכי  האריז "ל רבינו  מדברי 

מן  אחד שיום ע"י  אלא סיגופים ע"י שלא חכם

קונו לבין  בינו ויתבודד  אדם מבני "יתרחק השבוע

יתברך  לא-ל וידבר  וכו ', בו מחשבתו  ויתקשר 

וכבר  אביו ". אל ובן רבו אל העבד  ידבר כאשר

זי"ע מוהר"ן  הלקוטי  בעל הק' רבינו (תנינא העיד

ה') איש תורה להיות אפשר  אי גדול ועד שמקטן 

וכמה  כמה על והעיד עי "ז , אם כי  באמת  כשר

שלהם  למדרגות זכו  לא שכולם מפורסמים צדיקים

הזאת . הקודש  דרך ע"י שאריתאלא בספרי (ועיין

לבאר  שהארכנו ע"א ס"א דף  ברכות מסכת  על  יעקב

ואכמ"ל.) זה בענין

הקודש מלשון גבוה יותר הוא ארמית לשון ב.

לעולם ותפלה  יהודה רב והאמר  לשון? בכל

ארמית  בלשון צרכיו אדם  ישאל אל

בלשון  צרכיו  השואל כל יוחנן רבי  דאמר

שאין  לפי  לו נזקקין השרת מלאכי  אין ארמי

ארמי . בלשון מכירין השרת דףמלאכי  (סוטה

ע"א) ל "ג 

בגמרא לכאורה דאמרינן הא על להקשות יש

לשון  מבינים שרת  המלאכי  שאין 

מחשבות, אפילו יודעים המלאכים דהרי  ארמית ,

הרא"ש  רבינו וביאור  בשם י"ג  ב' ברכות (במסכת

תם, רבינו בשם הרא"ש בתוס' כאן מבואר וכן יונה,
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ועיין  קפ"ה, סימן דעים תמים בספרו הראב"ד כן וכמו

ח') אות קפה סימן רבה באליה הכוונה עוד דאין

אלא  ארמית, לשון  מבינים" "אינם שרת  שהמלאכי 

בעינים, מגונה הוא ארמית  שלשון הוא הכוונה

הנאמרת לתפלה לסייע נזקקים אינם הם הרי  ולכן

ארמית. בלשון

טובומבאר יום ז')במעדני  ב' דאע"פ (ברכות

ללשון  ביותר  קרובה ארמית שלשון

הוא  עצמו זה הרי לשונות , שבעים משאר הקודש 

שלשון  המלאכים, בעיני מגונה הוא למה הטעם

לשון  הוא אלא כשלעצמו, לשון אינו  ארמית 

המלאכים, בעיני מגונה הוא ולכן משובשת , הקדוש 

עיי "ש .

למה ודבר שהטעם המהר "ל בדברי מצינו  חידוש 

בלשון  לתפלה נזקקים המלאכים אין 

יותר  עוד  שהוא מעלתו רום מחמת  הוא ארמית 

אין  המלאכים עצמו  זה ומפני  הקודש  מלשון  גבוה

אר  לשון עולם מבינים סדר מכלל זה לשון  שאין מי ,

הזה.

לבוכמבואר ישמח ויצא)בספר  של (פרשת

מה  בזה מפרש זצ"ל מו "ח הגה"צ

מ"ז-מ"ח)דכתיב ל "א יגר (בראשית  לבן  לו ויקרא

הזה  הגל לבן ויאמר גלעד, לו קרא ויעקב שהדותא,

גלעד . שמו  קרא כן  על היום, ובינך  ביני עד 

מה והקשה בשביל מובן  לא דלכאורה זצ"ל מו "ח

אותה  קרא יעקב איך  לנו  מיניה נפקא

וגם  זאת, לספר  התורה כוונת ומה קראה, לבן  ואיך

לשון  ומהו יעקב, כמו  גלעד וקראה לבן חזר  למה

היום. ובינך  ביני

זקה"ק ותירץ שכתב מה עפ "י  זצ"ל מו "ח

מפראג עלהמהר "ל חיים דרך  (בספרו

אבות ) בראך פרקי שאול רבי  הגה"צ דבריו  והביא

קאשוי)זצ"ל שם,(אב"ד  וז"ל הבוקר , בהיות בספרו 

דהנה  תרגום, בלשון  מדברים העליון בעולם

ה')מהר"ל פרק סוף  חיים דרך  דבר (בספרו כתב

בלשון חידוש, משתמשים  העליון שבעולם 

והתורה ארמי  הקודש , בלשון הוא הזה עולם ורק  ,

יש  כי  תרגום, בלשון הוא העליון  עולם מצד  שהוא

לכך  לעוה"ז נתנה התורה כי  בחינות , שתי  לתורה

בלשון  נברא הזה שהעולם הקודש  בלשון היא

בלשון  היא העליון מעולם שהיא מצד אבל הקודש ,

תרגום, ואחד  מקרא שתים של  טעם וזהו  תרגום,

האמצעי, ועולם הזה עולם כנגד מקרא פעמים שתי 

ומשנה  מקרא וכן העליון , עולם נגד  תרגום ואחד 

ארמי. בלשון  הוא והתלמוד הקודש  בלשון  הם

מפניומה ארמי  בלשון נתקן  לכך כי שאומרים

תלמוד  כי  אינו, זה לשונם, שזה בבבל שהיה

בארץ  לשונם היה ולא ארמי בלשון  הוא ירושלמי 

המשניות שיהיה זה דבר ואיך תרגום, לשון  ישראל

שהוא  והתלמוד  הקודש  בלשון  לנערים אף  שהם

אשר  הדבר  הוא אלא תרגום, בלשון לחכמים

התורה  משפטי לברר  הוא שהתלמוד  מפני פרשנו,

הוא  והתלמוד  בתורה, נמצא הכל איך  ולבאר 

ארמי. בלשון  הוא ולכך בפרט, התורה מעלת

התרגום ואולי שיהיה סברא שאין האדם ישאל

ללשון  נחשב אינו  והוא העליון עולם כנגד 

נברא  הזה עולם כי  הגורם זו כי קשיא, אינו  זו,

עולם  על מורה הקודש לשון  ולכך הקודש , בלשון

לשון  ולפיכך  הזה, לעולם אינו התרגום ואילו הזה

הזה, לעולם שייך אינו עצמוהתרגום זה  ומפני

לשון  שאין ארמי, לשון מבינים אין המלאכים 

הזה  עולם סדר מכלל דברים זה  אלו  ודברים ,

עכ"ד . הם, וברורים הם גדולים

שהזוהר ודבר ראינו שהרי אמת, בפיו השם

יותר  עוד  התורה, נשמת  שהוא הקדוש

הם  הקודש  רבבות והנה תלמוד, מלשון  ארמי  לשון

כדכתיב מרכבה ס"ח)מלאכי  אלקים (תהלים רכב

המור  צרור  בס' וכ"כ  נשא)רבותים, (פרשת

נתקנאו דמלאכים וידוע הקודש , חיות  על שהכוונה

סודות על והיינו לישראל תורה שניתנה על

בהם  שייך אין שבתורה הנגלות  כי התורה,



לנפשך  חכמה דעה כב 

עצמו הכתוב ולפי "ז  בכם. יש קנאה כלום כמאמרם

דהיינו תרגום, בלשון ואתא כתוב למה לנו  מאיר 

ברכות ועיין מהמלאכים. להעלים קודש  מרבבות 

ועונין) ד"ה בתוס' ג' שלא (דף תרגום בלשון  שהקדיש

שנראה  תתמה אל כן ועל בנו . המלאכים יתקנאו

בתורה  מלשונם שנכתב עמים חובב כאילו 

לטובת רק  שהכוונה בידיך, קדושיו כל הקדושה

אותיות שהם למו ' 'דת אש  שרמז וזו  ישראל,

התלמוד  שנתחבר  מהר "ל טעם על לרמז תלמוד,

הבוקר . בהיות  מספר ע"כ  ארמי, בלשון

הכתוב,ולפי"ז שפיר  דמובן זצ"ל מו"ח אמר

כריתות שיהיה הזה בהגל כיון  דלבן 

קראה  לכן הנצחי , עולם שהוא לעוה"ב גם ברית 

העליון , עולם על שמרמו שהדותא יגר ארמי בלשון

רק  בברית  עמו  להתקשר רצה לא יעקב אבל

שרומז  הקודש  בלשון  גלעד קראה לכן  הזה לעולם

מסכים  יעקב שאין לבן  וכשראה גרידא, לעוה"ז 

עד  הזה הגל ואמר לפניו  ראשו הרכין בזה, עמו 

קרא  כן על בעוה"ז , היום דייקא 'היום', ובינך  ביני

מתחילה  שקראה כמו  ולא יעקב כמו  גלעד  שמו

עכתו "ד . ארמית בלשון 

מצינוולפי  דלכאורה קושיא עוד ליישב אפשר  זה

מלא  א-ל מינן  בר על לומר שכתבו באריז"ל

"על"רחמ  נכונה מנוחה המצא במרומים שוכן  ים

המצא  להגיד שלא מאוד  וליזהר וכו'. השכינה כנפי 

כן , אומר  דאם השכינה, כנפי  "תחת" נכונה מנוחה

כנפי דתחת  כלל, להגיד שלא טוב יותר  הרי

מדבריו לנו  הרי עכתו "ד . הגרים מקום הוא השכינה

ישראל. מכלל פחותה במדריגה הם דגרים

לר'אבל הרמב"ם שכתב במכתב מצינו  שני  מצד

יתירה  מעלה להם יש דגרים הגר, עובדיה

אברהם  בני  נקרא ישראל בני שהרי ישראל, מכלל

נקרא צדק  גר  משא"כ  ויעקב, הוי "ה יצחק ,בני

עיי "ש . ישראל, מבני גבוה יותר הרבה מעלה והוא

הגר"א ויש  שכתב מה על בזה הביאור לומר

שהם (בתיקונים) גרים יש  גרים, סוגי  שני  דיש 

גרים  ויש ישראל, מכלל במעלה יותר  במדריגה

דומה  וזה ישראל, כלל ממדריגת פחותים שהם

שהם  גרים כמו שהוא שבת, תוספות  של לסוד

שבת תוספות  שיש ומצינו ישראל, כלל על תוספות

שבת כלפי פחותה קדושה בו שיש השבת, 'לפני'

שזה  קודש , שבת לאחר  שבת  תוספות  ויש  קודש ,

כנ"ל  והוא עצמו. משבת גבוה יותר  במדריגה הוא

תרגום  שלשון  בחי ' יש  תרגום, של בחי ' שני שיש

שהוא  בחי' ויש  קודש, לשון מקדושת  למטה הוא

קודש . מלשון  גבוה יותר

רקידה מיני שבעים יש ג.

לשון דאמר שבעים ולימדו גבריאל בא מר

ע"א) ל "ג  דף סוטה (מסכת

מיוחדת,הנה לשון להם יש  אומות  השבעים כל

אחרת רקידה להם יש אומה כל כן וכמו

להם  יש אומה שכל  וכגון חילוקים, הרבה יש  כן (וכמו

וכדו') אחרת משפאלע תאוה לייב ארי  רבי והרה"ק  .

במיוחד  התפרסם זיידע שפאלער דער  הנקרא

כל  של הרקידה ידע משפאלע והסבא ברקודיו,

כל  אותו  לימוד הנביא שאליהו אומות , השבעים

היה  ועי "ז  אומות, השבעים כל של רקידות מיני

מרקד  שהיה ע"י הסוהר , מבית יהודים להוציא יכול

הפירוצים, הרקידה,לפני  על תשלום לקבל ובמקום

הסוהר . מבית  יהודים לשחרר  ביקש 

אתוהרה"ק  ביותר הפליא המלאך אברהם רבי 

קדישא, הסבא של הקדושים ריקודיו

מהרא"ל  תפארת  בספר בארוכה המתואר הוכפי

_________________________

הסבא ה. אצל היה המלאך אברהם שרבי שכתב ל"ו]) דף  א' חלק  תרכ"ה [לבוב בודק  (לרמ"מ  החדש  הדורות בספר עוד ועיין

קודש  אבריו כל וקדש  טהר כי ואמר הריקוד, מעשי על פקיחא בעינא היטיב מסתכל והיה שב"ק בליל הריקודין בשעת  קדישא



תשע"ו  וישלח פרשת דא"ח כג ליקוטי

[לודז' משפאלע הסבא תולדות - רוזנברג  יהודה (לר'

היה תרע"ד ]) שפאלי בעיר קדישא הסבא של דרכו 

סביב  בהיקוף נפלאים ריקודין לפעמים לעשות 

אחר  קודש  שבת  בליל נפלאה בהתלהבות סביב

מרקד  היה והוא מזמרין היו  והעולם שבת, קבלת

זאת שראה מי  וכל נפלא, במהירות כף בהמחאת 

היה  אחת פעם אנושי . כח זה שאין מעיד  היה

ר' הנקרא והנורא הקדוש  הרב קודש  בשבת אצלו 

הקדוש  הרב של בנו  זצוקלה"ה המלאך  אברהם

הסבא  התחיל וכאשר  ממעזריטש, הגדול המגיד 

עליו מסתכל היה שבת בקבלת  לרקד  קדישא

איך  וריקוד  פסיעה כל על הקדוש המלאך  היטב

ניגש  התפלה ואחר  הקרקע, על רגלו  את שהציג

מרקדים  אתם ואמר, קדישא הסבא אל המלאך

לפני מרקדין  איך  ידעתי  שלא הדבר ואמת היטב,

הצגת בכל שראיתי  עתה, עד מלכתא שבת  הכלה

אחר . יחוד  הכף המחאת ובכל הקרקע על הרגל

מברכת לי יש זה כח קדישא הסבא לו והשיב

אציג  אשר מקום בכל כי אותי, שברך  הבעש"ט

עם  שלי  הרגל היטב תתחבר  הארץ על רגלי  כף 

אתם  הלא אבל המלאך  עוד לו  ואמר  הארץ.

הניגון  תנועת  כפי  בפשטות  יפה ג"כ  מרקדים

זאת. לכם ומאין בזה, היטב המלומדים כאותן 

למד  נאה לרקד  איך  בשחוק, קדישא הסבא ויענהו 

המעשה, לכם ואספר  הנביא אליהו  היטב אותי 

קדישא  הסבא שרקד  איך ארוך סיפור שם והובא

ועי"ז  פריצים, של בהיכל דוב עור  בתוך  גלותו במי 

לחיים  ממות יהודי הסב ו הציל הסיפור זה ואחר ,

_________________________

עיי"ש. ויחודים, כונת  ע"י הם שלו ופסיעה פסיעה שכל עד לה',

שלא ו. מחמת  הכפר אדון אצל יהודי  נתפס  אחד שבכפר לי נודע בגולה, והלכתי ונד נע הייתי כאשר הוה, הכי דעובדא וגופא

'גראף ', תואר להם שיש הגדולים האדונים היה האדון וזה מזיגה) הבית  על שכירות  לשלם (היינו האראנדע  שכר לשלם לו היה

והיה  גדול, ישראל שונא היה והוא הכפר, עניני כל מתנהגים היו ידו שעל אחד מושל אצלו היה אבל כך, כל רשע היה ולא

חוב. בעד בשביה היהודי את  שיקח להאדון מסית 

השונאי  של ודרכם ומשפט, דין שום בלי למיתה לדין בכחו והיה שלהם, בהכפרים קמרים כמו כאלה אדונים היו ההם ובימים

אחת  פעם לו מורידים היו מלמעלה שהיה החור ידי ועל עמוק, בבור מורידו היה חוב, בעד יהודי אצלם נתפס שאם היה, ישראל

אדונים  ודרך  האדון, זה בו שנולד היום היינו האדון, של הימיענינעס יום עד שם וישב השבוע , ימי כל על ומים לחם בשבוע

לשחוק היהודי את  מביאים היו ביין לבבם את  הטיבו וכאשר אדונים, הרבה בקיבוץ ושמחה משתה הזה ביום לעשות  כאלה

שהיה  תסברו ואל ויפה, נאה בריקוד לפניהם לרקד מוכרח  היה והיהודי זמר, כלי עם מנגנים והיו ריקודין, מיני בכמה לפניהם

העור  את מציגים היו וכאשר דוב, של עץ דפוס על שנתייבש  דוב של עור מקודם הכינו שבמכיון רק לא, זאת במלבושיו, מרקד

לכל  נראה היה הארץ, על שהיו היבש  הגדול ההיכל בתוך ולבוא הדוב עור בתוך  ליכנם מוכרח הינ והיהודי חי, דוב הוא כאלו

מיני  לכמה שמות יש וכן אחר, שם לו יש ניגון כל כי מנגנים, שהיו הניגון פי על לפניהם ולרקד יין עלי האדונים בו יושבים

החיים, הדובים את  שמנהגים כדרך ברזל שלשלת  עם הדוב את  המנהל יהיה שהוא המשרתים מן לאחד בוחרים והיו ריקודין,

הריקודין. במיני עליו המפקד יהיה והוא

להם  והיה המרקדים, אנשים שני כדרך כנגדו לרקד מוכרח היה והדוב כן, גם מרקד היה הדוב את  מנהל שהיה המשרת  וזה

יפה  בריקוד היטב לפנינו תרקד הדוב אתה אם לאמר, האלה המשפטים את  גדול בקול מקודם מכריזים שהיו כאלה משפטים

המשפט לך יש וגם חפשי, לביתך  היום ותלך  אותנו תשמח  אז כנגדך, ירקד הוא שגם שלך המנהל כנגד הניגון תנועת פי על ונאה

תרקד  לא אתה אם אבל פרה, על שמתנפל הדוב כדרך  ולהכהו עליו להתנפל תוכל שלך  המנהל מן טוב יותר תרקד אתה שבאם

בחצרות  ורעים גדולים כלבים הרבה נמצאים היו ומסתמא הכלבים, עם לרקד שלך  המנהל אותך ינהג אז  אותנו, תשמח ולא היטב

שכיון  מובן וזאת  בשרו. את ואוכלים לגזרים תיכף אותו קורעין היו למיתה, המחויב איש  לפניהם נשלך  אם אשר כאלה אדונים

איזה  לרקד שכן ומכל היטב, ללכת  אפילו כח לו היה שלא בודאי ומים, לחם רק  אוכל היה ולא ארוך זמן בבור ישב שהיהודי

דוב. עור בתוך  מלובש זמן
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להציל  איך הפרטים כל אתודע ועי"ז למלמד אחד יהודי אצל שם עצמי ואשכיר הכפר לאותו שאלך הנביא אליהו מאת ונפקדתי

שאוכל  עד המנהל, מן טוב יותר כראוי לפניהם ארקד ואני הדוב עור תוך  אל במקומו אלך שאני ע "י הכלבים, משיני היהודי את 

יפקיד  ואם הריקודין, בשמות מכיר ואיננו כלל מבין איננו אנכי הלא אבל הנביא אליהו את ושאלתי ולהכותו. המנהל על להתנפל

אותי  למד ובכן צודקת שטענתי הנביא אליהו לי אמר אז הדבר, טוב יהיה לא אחר ריקוד ארקד ואנכי קאזאק לרקד המנהל עלי

הריקוד. בהלכות  היטב המלומדים האדונים כאשר בריקודין מלומד שנעשיתי עד אחר, ריקוד מין פעם בכל הנביא אליהו אז 

אשר  הגן אל ליכנס באפשרות יש  איך לי שנודע עד היטב וחקרתי דרשתי בכפר מלמד שהייתי הזמן שבמשך היה המעשה וסוף

שם  דרך  עצמו ישלשל אדם שגם באפשרות יש הבור בגג אשר החור ידי שעל לי נודע  וגם היהודי, עם הבור זה נמצא היה בו

יותר. קשה היה שם דרך חבל ע "י לעלות  אבל חבל, ע"י

ברזל  של יתד עם מקלות ואיזה חבל עמדי לקחתי אנכי הלילה, כל משמחים והיו בלילה הגדול המשתה לעשות  היה האדון ודרך 

ומצאתיו  הבור את חפשתי הגן, גדר מתחת שהיה חור ע "י הבור היה ששם הגן תוך אל הקודם בלילה עצמי והתגנבתי ופטיש 

אל  לו ואמרתי מפני, מאד נבהל שם ישב אשר היהודי החבל, ע"י הבור תוך  אל עצמי את שלשלתי עמדי שהיו הכלים וע "י

עמדי, שלקחתי שרף יין במעט  נפשו את  והחייתי השני בליל עמו לעשות  שרוצים מה לו ספרתי ממות , להצילך  באתי כי תירא

היתר, מן החבל להסיר בידי עלה עמדי שלקחתי המקלות וע "י שינצל בודאי לו יעזור שהשי"ת טובים בדברים אותו ונחמתי

והנסרחת, הנרקבת שלו הקאפאטע  את  הלבשתי אנכי היהודי, עם המלבושים את  החלפתי אח"כ שנעשה, מה כלל ניכר יהיה שלא

יתחבא  החוצה שילך  בשמו אותו ויקראו הבור של הברזל דלת את יפתחו שכאשר לו ואמרתי שלי, הקאפאטע  עם אותו והלבשתי

השרים  לפני ההיכל אל עמהם ואלך הדוב עור עם אותי ילבישו וכאשר תחתיו, החוצה אלך  ואנכי הבור, בתוך עצמו את הוא

לא  שמסתמא הבנתי כי הגן, לתוך  עצמי התגנבתי שאנכי החור אותו ע "י הגן דרך  לביתו וילך  הבור מן היהודי יצא אז לרקוד,

אחר. שבוי שם היה שלא מחמת הברזל דלת  את  יסגרו

הבור  של הברזל דלת  נפתח  ואח"כ הבור, על גדול שחוק  קול נשמע הלילה חצי שאחר מראש, חשבתי כאשר הכל הוה וכך 

שאינני  אותי יכירו שלא ארבע על והלכתי אליהם שיצא בשמו היהודי את קרא אשר שיכור חצי שהיה איש  של קול ושמענו

הדוב  עור את עלי זרקו ותיכף ביניהם, גדול שחוק נעשה אז רגלי, על לילך יכול שאינני להראות וכואב גונח והייתי היהודי, זה

קודם  לי אמר השבוי והיהודי גדול בשחוק  אותי לנהג והתחילו ברזל, של שלשלת  נתנו צוארי ועל עלי, היטב העור את וחבשו

עליו  שהלשין ישראל השונא המושל זה הוא גדול, בשחוק ושוחק  הבור אל בלילה עתה שבא שזה הקול שמכיר הדלת  שפתחו

עליו. סמנים איזה לי אמר והוא צורתו, היסב לי שיצייר לו אמרתי אנכי בבור, אותו שישימו בזה השתדל והוא האדון לפני

שמסר  הסמנים פי על הכרתי ואנכי בשמחה, כף מחאו וכולם הקרואים בין גדול שחוק  שם נעשה ההיכל, אל אותי הביאו כאשר

עריצתו  זעימתו לגמור רוצה ועתה היהודי, על שהלשין הצורר המושל זה הוא הוא שלי מנהל שנעשה שזה השבוי, היהודי לי

לפני  היהודי את יזרוק בעצמו ואחר שהוא כנגדו, לרקד וכלל כלל יוכל לא שהיהודי בודאי בטוח היה הוא כי כך , אחר הכלבים

שתיקה  ושיהיה מקומם על ילכו הקרואים שכל מכריז קול שמעתי וקלון, בבוז  עלי והביטו סבבוני וכולם הרבה, כולם ששחקו

את  הנייר מתוך  וקרא נייר בידו והיה תליין, כמו רגלו עד מראשו אדום בלבוש לפני אחד בא אח "כ הוה, וכך  הכרוז , בשעת 

אצא  אזי בזה, הקרואים את ואשמח  הניגון ותנועת קול פי על וכדין כדת אותי המנהל זה לעומת יפה ארקד שבאם שלי, הפסק

ולהכותו  המנהל על להתנפל הרשות  לי יש איתי המנהל זה מן יותר ויפה טוב עוד ארקד ובאם הדוב, עור עם לביתי חפשי

והם  הכלבים, בית  אל אותי ינהיג המנהל שזה סופי יהיה אזי וכדין, כדת  כראוי לרקד אוכל לא ובאם הדוב, כמו היטב שירקד

כולם. שתקו ואח "כ הקרואים, בין גדול שחוק  נעשה שוב הכרוז  ובגמר היטב. לרקד אותי ילמדו

וכאשר  כנגדו, ארקד אנכי שגם אות לי נתן ואח "כ כנגדי, לרקד מקודם המנהל והתחיל 'קאזאק ', שינגנו המנגנים אל אות  ניתן אז 

למנגנים  אות ונתנו כף מחאו וכולם הקרואים, בין גדול שחוק  ונעשה המנהל, זה מן ויותר יותר היטב רקדתי לרקד, התחלתי

הקרואים  מבין פקודה יצאה אח "כ מעולם, חשב לא כזה שבר על כי מפני, מבוהל שנעשה המנהל בפני תיכף  הכרתי אז שישתקו,

המנהל  סיבב לנגן המנגנים התחילו וכאשר 'מאזאר', של רקידה ירקדו המנהל עם והדוב 'מאזאר', שנקרא ניגון ינגגו שהמנגנים

לשיכור  קרוב יין שתוי שהיה כיון המנהל זה אבל כדבעי, היטב עמו לסבב והתחלתי הריקוד, זה עמי לרקד כדי בידיו אותי

והתחיל  הדוב, כדרך ולחנקו להכותו והתחלתי עליו, התנפלתי אז  ארצה, נפל שהוא הוה וכך  ארצה, ויפול מעט שעוד הרגשתי
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המלאך  אברהם רבי  אל פניו את  קדישא הסבא

בודאי אברהמ'לי  ר' נו הלשון, בזה לו  ואמר 

היה  כי  היטב, לרקד יכול אני מאין אתם מבינים

הסבא  אל המלאך ויענה זה, על טוב מלמד  לי 

מן  יותר טובים שלכם הריקורין  א"כ קדישא

שלי. התפלות

לביתו  בהליכה

שיעקב  לפני דייקא דבורה  הסתלקות ביאור ד.

אביו פני לקבל  זכה  אבינו 

וכו '.ויבא כנען בארץ אשר  לוזה יעקב

ויבא  וכו '. רבקה . מינקת דברה  ותמת

אל הוא יעקב הארבע קרית ממרא אביו יצחק 

ויצחק אברהם שם גר  אשר ח'חברון ו' (ל "ה

.כ"ז)

לארץ יש עלה יעקב כאשר  דייקא למה לבאר 

אביו, פני לקבל שזכה מטרם ועוד  ישראל

רבקה. מינקת דבורה נסתלק זמן באותו  דייקא

לב ונקדים  הייטב הרה"ק  אצל שהיה סיפור  לזה

והיה  רבים תלמידים לו  שהיה זיע"א

מה  בשביל בדעתו  עלה ופעם עמהם, ללמוד  רגיל

עם  ללמוד כדי  זמן הרבה כך כל להפריש הוא צריך

של  כדרכו להתנהג מעדיף הוא הרי תלמידים,

לסגור  נוהג שהיה זיע"א מראפשיץ אשר ר ' הרה"ק 

אני גם הלא קונו , לבין  בינו ה' ולעבוד  בחדר עצמו 

הרבה  לעלות אפשר  ועי "ז  זו, בדרך להתנהג רוצה

בלימוד  כשטרוד דהרי  ונשגבות, רמות  במדריגות 

אפשר  שאי  עצמו  חשבון על זה הרי תלמידים, עם

הקדוש  זקינו  אליו ונתגלה כך. כל להתעלת לו 

לו שאין  לו ואמר  זיע"א, משה הישמח הרה"ק 

מראפשיץ, הרה"ק  של כדרכו  להתנהג להשתוקק

עבודה  ועיקר  מיוחדת , עבודה לו יש  אחד  כל שהרי 

תלמידים. עם תורה ללמוד  דייקא הוא שלך 

גם והנה ששייך  עמוק  ביאור זו  בסיפור  יש 

הסתלקה  למה לבאר פרשתנו, לביאור

פני לקבל אבינו  יעקב ביאות לפני  דייקא דבורה

אביו.

היריעה וכדי קצת להרחיב יש  זו, סוד לבאר

חיים  בעץ שמבואר  הרפ"ח העלאת  בענין 

ודף ע"ד  ב' דף  הנהר ברחובות וכן פ"ז, דף רפ"ח (שער

ע"א) הזיוגים,ג ' התעוררות דכל ידוע דהנה

ע"י מתחיל מצוה, ובכל ברכה שבכל וההמשכות 

מחלקי בירורים שמעלים והוא מ"ן, העלאת  ענין 

שנפלו קדמאין  מלכין ז' של והכלים הניצוצות

להעלותם  וכוונתנו שבירתם, בעת  ונתפזרו

התחתונים, מן מ"ן דהעלאת  ענין הוא וזה לשרשם,

חדשים. למוחין נהפכין והם

הקדושים ויסוד בשמות לכוין שיש  הוא, הענין 

בכוונה  הרפ "ח, אלו  נפלו שמהם השייכים,

העלאתם, היא ובזאת כליהם, עם יחד  להעלותם

מ  בכל דהעלאתוכמעט זו  כוונה שייך  וברכה צוה

הרפ "ח.

בדבריאלו נתבאר שנפלו , מלכים השבעה

מלואי לארבעה מתחלקים שהם האריז"ל

_________________________

אבל  המשפט, כן כי כרצוני להכותו בידי ורשות  עושה אני שיפה צעקו מהם יש  הקרואים, בין רעש ונעשה גדול בקול לצעוק 

לביתי  ואריץ שאלך  ומוטב חפשי שאני לי ואמרו נפש , אכנו שלא המנהל נפש על בפני להתחנן והתחילו אלי רצו אדונים שני

המנהל. את  הנחתי אז  ביתי, ובני אשתי את  לשמח 

ושם  הדוב עור עם היהודי בית אל רצתי ואנכי כמתעלף , הארץ על מושכב שנשאר המכות  מן להחיותו המנהל אל רצו המה

גדולה. שמחה נעשה



לנפשך  חכמה דעה כו 

ע"ב, במילוי  הוי"ה הוא החסד  דמלך  הוי "ה, שם

והתפארת  ס"ג, במילוי הוי "ה הוא (וכוללים והגבורה

הנה"י) הוא עמו והמלכות  מ"ה, במילוי  הוי"ה הוא

ב"ן . במילוי  הוי "ה

הוי "ה ורבינו שבכל איך  ומבאר  הולך האריז"ל

הוא  הרי מהספירות , לאחת ששייך

הפרטיות הספירות שהם מדריגות, לי "ב מתפרטת

הספירה, לעשר שבאותה מתפרטת ספירה כל (שהרי

למילויים ספירות ) הוי "ה השם שנחלק  ע"י והם

וכו ' שלהם הגימטריא וגם המילוי , ובמילואי

להלן . כדיתבאר

בעתועפי "ז מלכים משבעה אחד  דבכל נתבאר,

ירדו בי"ע, לעולמות  כליו ונפלו שנשברו 

כדי בו  שהיה האורות מתוך ניצוצות  גם יחד 

מעט  בו ישאר למען  שבירתו, בעת  מעט להחיותו

תיקונו, בעת  ולחיות  לחזור יוכל כן ידי  שעל חיות 

בו  נשאר עוה"ז מן אדם שנסתלק לאחר שמצינו (וכמו

יוכל שעי"כ דגרמא] הבלא [הנקרא בעצמותיו הבל  מעט

המתים) בתחיית  .לקום

שיש וענין מדרגות  הי "ב שמאלו הוא, הנצוצות

הכלים  עם יחד ירדו מהם חלק ספירה, בכל

זאת היתה לא אבל להחיותם, כדי בי "ע לעולמות 

יותר  שנפלו  המלכים ואלו המלכים, בכל שווה

אחד  פרט אבל חלקים, יותר עמהם נפלו  מאוחר ,

ניצוצין , ע"ב נפלו מלך  שכל המלכים, בכל שווה

ניצוצין רפ"ח של חשבון  הם ארבע ויחדיו (שהרי

רפ"ח) עולה ע"ב, .פעמים

שבכל וקודם  מדרגות  י"ב הם מה לבאר יש 

מלך  בכל בפרטות נבאר ואח"כ  ספירה,

נפלו. חלקים איזה

ידוע הנה כבר וזאת אחת , ספירה היא הוי"ה כל

פרטיים, ספירות לעשר נתחלק ספירה דכל

הוא  הוי "ה כל של הפרטיים ספירות  וכוונת 

שבכל  הפרטי דהכתר  והיינו  שבם, במילויים

שבכל  הפרטית והחכמה פשוט, הוי "ה הוא ספירה,

שלו  במילוי לכוין יש  פרטיתספירה חכמה (לדוגמא

ע"ב) במילוי הוי"ה אותיות  הוא החסד , ,דפסירת 

ב  לכוין  יש הפרטית בינה דמילויוספירת  מילוי

האריז"ל ) בדברי נתבאר לא הספירות .(ושאר

והנה הרי  ספירה, בכל הוי "ה צירופי שלשה לנו 

בו יש צירופים השלשה מאלו אחד  כל

פנים  בחי ' בו יש שם דכל מדרגות , ארבע בפרטות

הוי "ה  שם אותיות מכוונים כאשר היינו ואחור,

של  וכשהאותיות  פנים, מדריגת הוא זה הרי  ביושר 

למפרע הוא הוי"ה י'השם פשוט, בהוי"ה (לדוגמא

י'ה'ו'ה') י'ה'ו', עוד י'ה', יש ואח"כ אחור, בחי ' זה הרי

שזה  הב', אלו של הגימטריא שהוא מדריגות שתי 

עצמו. בפני  מדריגות  שני  עוד

השם וענינים של עצמם דאותיות  מבואר ,

ספירות התשעה בחי' הם הוי"ה,

והמספר ספירה, שבכל הפרטיים (היינו עליונות 

הפרטיתהגימטריא) המלכות  לספירת שייך הוא

ספירה דהוא שבכל ע"ב, במיליו הוי"ה (לדוגמא,

עצמו  הוא הרי חסד, דספירת הפרטית  החכמה ספירת 

עליונות ספירות ותשעה ספירות , לעשר מתחלקת

דרך ועל  במספר, מרומז והמלכות השם, באותיות  מרומז

השם) של  באחוריים גם הענין נכפל דבכל זה ונמצא ,

ומילוי ומילוי, פשוט, שהם צירופים, ג' יש  הוי"ה

יחדיו א"כ מדריגות, מארבעה אחד  ובכל דמילוי,

מדרגות. י"ב הם

נפלווהמלך ע"ב, שם שהוא חסד  שהוא הראשון

מאלו תחתונות  מדרגות  ששה רק לבי"ע

נשארו עליונות מדרגות  ששה אבל מדרגות, י "ב

שם  של מדריגות ארבע דכל היינו  באצילות ,

ומספר)הפשוט דאותיות  ואחור פנים (פנים ועוד 

דאותיות  ממספר)ואחור  ע"ב(ולא מילוי (שנקרא של

ו') ומדריגה ה' ונכנסומדריגה באצילות, נשארו 

ולכן  נשבר, לא דאבא הכלי דהלא דאבא. בכלים

הששה  אלו בתוכו לקבל החסד  למקום הכלי  נתארך

ע"ב. שם של שהוא מדריגות ז' ממדריגה (אבל

לבי"ע) ירדו ביושר, ע"ב שם מילוי של .הגימטריא
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משם ונמצא  לבי"ע שנפלו  העליונה דהמדריגה

ע"ב, שם דמילוי הגימטריא הוא ע"ב

דמלך  ניצוצין  ע"ב מספר הוא איך בכאן  וברור 

הנופלים, התחתונות  מדריגות כל דהרי חסד ,

שנפלה. העליונה במדריגה נכללים

ס "ג,והמלך שם שהוא גבורה שהוא השני 

מדריגות ארבע רק באצילות נשארו

שם עליונות  של ומספר דאותיות ואחור פנים (שהם

פשוט) הכליהוי"ה דהלא דאימא. בכלים ונכנס 

למקום  הכלי נתארך ולכן  נשבר, לא דאימא

של  מדריגות הארבעה אלו בתוכו  לקבל הגבורה

ס "ג. שם שם דמילוי אותיות שהוא חמישית  (וממדריגה

דס"ג ] הפרטית שבחכמה דט"ס פנים [שהוא ביושר ס"ג

לבי"ע) .ירדו

שבין והנה  העליונה שהיא ה' שבמדריגה מאחר 

לבד  בה אין ס"ג, משם הנופלת המדריגות

שתחתיה, מדריגות עמו מצרפין  לכן  ע"ב, חשבון

והיא  תחתיה שהיא דמאחר האריז"ל שביאור (וכפי

לצרפה) ניתן עמה ז'כלולה מדריגה מצרפים ולכן 

עם  ויחדיו  ס"ג, מילוי אותיות  של הגימטריא שהוא

הרי דס"ג, עצמן אותיות עשר שהוא ה' מדריגה

ואחר  ניצוצין, ע"ב חשבון  כאן יש וא"כ  ע"ג, לנו 

דע"ב. כולל בחי' הוא הנותר 

מ"ה,והמלך שם שהוא תפארת שהוא השלישי

מדריגות שתי רק באצילות נשארו 

שם עליונות  של  לבד עצמן דאותיות ואחור פנים (שהם

ביושר) פשוט שלא הוי"ה אנפין  דאריך  בכלים ונכנס

לקבל  התפארת  למקום הכלי  נתארך  ולכן נשבר ,

מ"ה. שם של מדריגות השתי אלו (וממדריגה בתוכו

הוי"ה  שם של  הגימטריא כ "ו מספר שהוא שלישית

ירדו  דמ"ה] הפרטית דכתר דמלכות פנים [שהוא פשוט

.לבי"ע)

כ"ו,וכשמצרפים מספר המדריגה עם (שהוא

שנופלת ) אתהעליונה גם

מ"ה מספר שהוא השביעית  בחי'המדריגה (שהוא

דתפארת ) דפרטית  חכמה של המלכות  של  ,פנים

ביחד מ"ה)וחשבונם עם ע"ב.(כ"ו למספר  עולה

ששונה והנה  חידוש , דבר  בו יש דנה"י  במלכים

ולא  י "ה, אותיות  רק שיש שבהם ההוי "ה

בשלשתם  מתקבל חשבונם והנה שלם, הוי "ה שם

נכללין  הם אלא בפרטות , בהם מכוונין אין  וגם יחד ,

התפארת, שהם עם הרגליים בחי' הם נה"י (דספירת

תפארת ) בחי' שהוא לגוף ומשתייכים והנה מחוברים

שני רק  הם מהם, אחד מכל באצילות  הנשאר 

שבה  העליונות  י "ה מדריגות אותיות  והיינו  ם,

ענין  ולפי  דריבוע, באופן גופייהו והם בפשוט,

הפרטי הכתר  של ואחור  הפנים דהם הוא, בחינתם

שבאותו עליונות  ספירות התשעה והם הנה"י , של

בעצמן , האותיות הם שהרי הם כתר, (ובכלליות

מלכות ) בחי' הן המלכים כל  דהלא מלכות , לבחי' .שייכים

באצילות  נשארו העליונות  מדריגות  (שהם והשני

פשוט) הוי"ה שם של  עצמן דאותיות ואחור ושתיפנים

דאבא, בכלים נכנס  נצח של העליונות מדריגות 

בכלים  נכנס  הוד  של העליונות  מדריגות  ושתי

נכנס  יסוד  של העליונות  מדריגות ושתי  אימא,

אנפין . דאריך בנה"י

בבי"עומהמדריגה  למטה נפלו  (כמו השלישה

י "ה בתפארת ) של הגימטריא שהם

דכתר)בפשוט דמלכות פנים בחי' ושלש (שהוא

מ"ה. בגימטריא י"ה פעמים

לנווכדי מגלה ניצוצין , ע"ב מספר לנו  שיעלה

והוא  ירידתן , בסדר חידוש דבר  האריז"ל

ירידתו בעת י "ה, שם של זו שלישית  שהמדריגה

"בכלי נכנסו אלא להחיותם, כדי  בכליה נכנס  לא

בבי"ע. הנמצא שלו" ב' במדריגה התפארת

חמישית מדריגה ירידת  דבשעת הוא, לכך  והטעם

תפארת )דתפארת של  והכלי האור נכנסו(היינו לא

הנמצאים  דס "ג אורות  עם נתחברה אלא בכליה,

אלו ששני  מכיון  הוא לזה והטעם הגבורה, בכלי

מדריגה  הם ששניהם לזה, זה דומין  המדריגות 



לנפשך  חכמה דעה כח

ולא  עמה נתחברה לכן  אורות , י ' והם חמישית

עוד . ירדה

בחי 'ומעתה של ז' מדריגה שגם החשש  היה

משום  שם, עמהם תתחבר  ג"כ מ"ה

דס "ג, חמישית  למדריגה דומה אינה שהיא דאע"פ 

שמעליה שמדריגה ע"י מקום מכל י'אבל (דהיינו

שם) נמצאת דמ"ה של אותיות ז ' מדריגה גם עי"ז

דמ"ה)מ"ה, אורות  י' אלו של הגימטריא תמשך (שהוא

לשם כן גם לרבי אחריה נוסע כשהרבי משל דרך (ועל 

התפארת אצל  שהיה כמו עמו, באים תלמידיו אזי אחר,

הדברי  להרה"ק  השבועות חג על  נסע שפעם שלמה

התפארת של החסידים באו עמו ויחד מצאנז, חיים

שלמה) התפארת  רבם בשביל  באו הם אך ואם שלמה,

כלל, אור  בלתי  התפארת  כלי ישארו כך , יהיה

ש  אורות  ונכנסו המאציל פעל שמותולכך שלשה ל

הנ"ל נה"י)י"ה מ"ה (דמלכי של ה' מדריגה במקום

יש (תפארת ) א"כ מ"ה, גימטריא יחדיו שהם מאחר  ,

גימטריא  ג"כ  שהיא דמ"ה ז' למדריגה שייכות  להם

הגימטריא  בענין השוואה לא ויש  ועי"ז ז מ"ה, ,

לעלות תרצה ולא בזה, דמ"ה ז' מדריגה תסתפק

בכלי הנמצאים דמ"ה אורות י' עם להתחבר ,

.חס"ג 

אצל ועפי "ז שהיה הנ"ל הסיפור  להסביר  ניתן 

לילך  שהשתוקק  לב הייטב הרה"ק

אליו שנתגלה עד מראפשיץ הרה"ק של בדרכיו 

שעיקר  זיע"א, משה הישמח הרה"ק  הקדוש  זקינו

לתלמידים. תורה ללמוד  הוא שלו עבודה

הייטב והביאור היה אם שהרי  הוא, זו  בעובדא

בינו בקונו  להתדבק למעלה עולה לב

היה  אזי  מראפשיץ, הרה"ק של כדרכו  עצמו  לבין 

היינו דרך, ומורה רבי  בלי  נשארים התלמידים

חמישית מדריגה בחי' היה מראפשיץ שהרה"ק

תפארת )דתפארת של והכלי האור נכנסו(כמו שלא

אורות עם נתחברה אלא ירידתו, בשעת  בכליה

גם  השתוקק  ולכן הגבורה. בכלי הנמצאים דס "ג

שם, עמהם להתחבר ג"כ מ"ה בחי' של ז ' מדריגה

לב. הייטב בחי' שהוא

יעשה ולכן דאם לו, וגילה  משה הישמח אליו בא

כלל, אור  בלתי  התפארת כלי  ישארו כן ,

ומורה  רבי להם יהיה שלא התלמידים בחי' שהוא

לעלות שלא עליו מוטלת העבודת כן , ומחמת דרך.

לו זימן והקב"ה דס"ג, חמישית  מדריגה עם ביחד 

שלשה  בחי ' שהוא חכמים תלמידי הגונים תלמידים

ה' מדריגה במקום שיכנסו נה"י  דמלכי  י "ה שמות 

לעלות כך  כל ישתוקק  שלא להחיותו כדי  מ"ה של

למעלה.

אחר וזו לחפש  אדם שחייב שאע"פ הסוד הוא

לאחר  אם אבל סופו , עד העולם מסוף הצדיק 

מיני בכל והתאמץ כוחו  בכל נפשו  שמסר

צדיק , שום מצא ולא הצדיק, אחר לחפש  השתדלות 

להם  להשפיע כדי  הגונים תלמידים לחפש  עליו  אזי

צריך  שלכתחילה כנ"ל הוא והביאור מתורתו .

למעלה לעלות  חמישיתלהשתוקק  מדריגה (בבחי'

דס"ג ) באורות להתדבק  למעלה שעולה שהוא דמ"ה

שאין  כשרואה אבל ממנו, שגדול מצדיק לקבל בחי '

הוא  שאם השי"ת  שרצון  להבין  עליו ה', רצון  זה

שהם  אחרים שאנשים יגרום אזי למעלה, יעלה

פחו כלל,קצת אור  בלי  שישארו במדריגה ממנו  ת 

תורה  להם להשפיע כדי תלמידים לחפש  עליו ולכן

כך  כל ישתוקק  שלא חיות לו יתן וזה וכדו'. ועבודה

למעלה. דבוק  להיות לעלות 

_________________________

צריך ז. בזה אלא שייכות , איזה ביניהם יש  בודאי הרי תיבות, ב' בין גימטריא להשוות  שתמצא מקום דבכל גדול, כלל וזה

בהם. השייכות  הענין אמיתות  לידע  נכונה והשגה יתירה זהירות 

באריכ ח. זה כל הנהר עיין רחובות  בביאור תשס "ט (שנת  החכמה בים עוד ועיין פ "ז]) פ "ו- [דף ג פרק  י"ח (שער חיים בעץ ות

שכ"ז -של"ה). דף



תשע"ו  וישלח פרשת דא"ח כט ליקוטי

בפרשתנוועפי"ז הללו מקראות להבין אפשר 

ושרה  אבינו  שאברהם ידוע שהלא

ויצחק  ואימא, אבא פרצופי כדוגמת הם אמינו

ותבונה. סבא ישראל פרצופי  כדוגמת הוא ורבקה

שמשפיע  דבינה נה"י  בחי ' הוא רבקה ומניקת

היה  חיה, היתה שדבורה זמן  כל והנה לישסו"ת ,

מוחין  לקבל כדי  בעליון  דבוקים ורבקה יצחק 

למעלה עליונים שעולה דמ"ה חמישית מדריגה  (בבחי'

דס"ג ) באורות  עלה להתדבק  כבר שיעקב לאחר  אבל ,

ילמד  אבינו  שיצחק נצרך  היה ישראל, לארץ יעקב

השפע  והופסק  דבורה נסתלק  ולכן יעקב, עם תורה

להיות מוטלת עבודתו  שעכשיו  יצחק והבן עליון,

לאחר  מיד ולכן  אבינו , יעקב לתלמידו  משפיע

אביו, יצחק  אל יעקב ויבא כתיב דבורה, מיתת 

שלשה  דרך על עכשיו יהיה יצחק של החיות ועיקר 

ה' מדריגה במקום שיכנסו נה"י  דמלכי  י "ה שמות 

מה  דרך  ועל הגונים התלמידים בחי' שהוא מ"ה של

חז "ל ע"א)שאמרו ז' דף  תענית רבי(מסכת  אמר 

יותר  ומחבירי מרבותי  למדתי הרבה חנינא

מכולם"מרבותי  יותר  ."ומתלמידי

בונם ועפי "ז ר ' הרבי הרה"ק  שאמר מה גם מובן

אברהם  של שדרכו זיע"א, מפשיסחא

צדדים, מארבע דלתות  לו  היו שביתו  היה אבינו

היה  ודרכו  ותלמידים, לאורחים פתוחים היו ותמיד 

לא  אבל וכדו'. עולמים כל בורא שיש לכולם ללמד

כל  במסמרים ודפק  שסגר יצחק , של דרכו  היה כן 

וסגר  אבינו , אברהם אביו של פתחים הארבע

בעבודת יפריעוהו שלא כדי  ביתו בתוך  עצמו 

דכל  הוא בזה הביאור הנ"ל ולפי עכתו"ד. השי"ת ,

אברהם  של שדרכו  מיוחדת , עבודה לו  היה אחד

שלשה  לשם שעלו  דמ"ה ז' מדריגה מצד  הוא אבינו

מ"ה  של ה' מדריגה במקום נה"י , דמלכי  י "ה שמות 

להשפיע (תפארת ) צריך  היה אבינו ואברהם ,

בחי ' הוא יצחק של דרכו משא"כ  להתחתונים.

להתדבק  למעלה שעולה דמ"ה חמישית  מדריגה

כדי ביתו בתוך עצמו סוגר היה ולכן דס "ג, באורות

יפריעוהו  רק שלא היה זה כל אבל השי "ת. בעבודת

מן  לו רמזו  דאז  ישראל, לארץ יעקב שעלה עד

לרדת שעליו דבורה הסתלקות ע"י  השמים

ליעקב  .טלהשפיע

קדישין  תפוחין דחלק סעודתא

בביאור  זצ"ל דושינסקי המהרי"ץ של חידוש א.

השקיעה זמן הוא מתי סופר החתם  שיטת

סופר איתא  חתם פ')בשו"ת  כשיטת(סימן דפוסק 

אבל  הכוכבים, צאת  של זמן  בענין ר "ת 

שצאת סובר  היה סופר  שהחתם מצינו  שני  מצד

אחר  דקות  מע"ב מוקדם יותר זמן  הוא הכוכבים

אלו להבין אפשר איך  לכאורה וא"כ  השקיעה.

רבינו שיטת  שהרי סופר, החתם של פסקים השני

אחר  דקות  ע"ב הוא הכוכבים שצאת  הוא תם

הכוכבים  שהצאת  לומר אפשר איך  וא"כ  השקיעה.

השקיעה  אחר דקות  מע"ב מוקדם יותר  הוא

דסתרי. כתרתי  זאת  ולכאורה

שלווהמהרי"ץ בשו "ת סימן דושינסקי  א' (חלק

שאין כ"ח) סופר  החתם דברי מיישב

_________________________

חרנה,ט. יעקב וילך אלא לכתוב צריך היה לא ופרש "י, י') (כ"ח  וילך  שבע  מבאר יעקב ויצא הפסוק על רש "י דברי מובן ובזה

הדרה, הוא זיוה הוא הודה הוא בעיר שהצדיק  שבזמן רושם, עושה המקום מן צדיק  שיציאת  מגיד אלא יציאתו, הזכיר ולמה

נשאר  עדיין לחרנה, יעקב הלך  כאשר אפילו דהרי במפרשים הקשו וכבר עיי"ש. הדרה, פנה זיוה פנה הודה פנה משם יצא

משפיע  היה ולא למעלה דבוק  היה יצחק  שהרי שפיר מובן הנ"ל ולפי הדרה. פנה זיוה פנה הודה פנה למה וא"כ בעיר, יצחק 

לתחתונים. קדושתו רום כך כל ניכר היה לא ולכן לתלמידים,



לנפשך  חכמה דעה ל

בקיאין  אנו  דאין ומבאר והולך  סתירה, שום בזה

רבא אמר  וכבר  החמה, שקיעת (מסכתבשיעור 

ע"ב) ל "ה דף  בשיעורישבת בקיאי דלא אתון  לאריסי 

ר "י אמר וכבר מבוררת  אינה והשקיעה וכו ', דרבנן

ע"ב) קי"ח דף  שבת שבת(מסכת ממכניסי חלקי  יהי 

בטור וכן  ופרש"י רצ"ג )בטבריה, וסימן רס"ז, (סימן

היתה  והשקיעה במוקדם שבת  מקבלים היו  דשם

צאת בשיעור אבל אחרו. ובציפורי מקודם,

שלשה  כשיוצא להלכה ומפורש  מבורר הכוכבים

ביו "ד  כמפורש בינונים ו')כוכבים סעיף רס"ב (סימן

מצינו כן וכמו  הכוכבים. צאת בשיעור  בחרו ולכן

חסידים במשנת זו  חושב שיטת הש "ס על  (בספרו

הוא מחשבות ) מתי בדיוק יודעים אנו דאין 

בינונים  כוכבים ג' יוצאים כאשר אלא השקיעה,

היה  זה לפני  דקות דע"ב למפרע הדבר  הוברר

ר"ת )השקיעה כשיטת סובר .(שהוא

ולכן אבל  הוא, מתי  יודעים אנו אין  השקיעה זמן 

מתי יודעין  שאנו דלאחר סופר , החתם סובר

למפרע, הדבר  הוברר  אזי הכוכבים, הצאת  הוא

הוא  סופר החתם [ושיטת השקיעה היתה מתי

תשעים  הוא הכוכבים לצאת השקיעה בין  שהזמן

דקות,דקות  וחצי ושתים עשרים הוא שמיל סובר (דהוא

שהשקיעה ואכמ"ל ) סופר  החתם דסובר  לנו הרי .[

מו יותר  הרבה לפיהוא ולכן שלנו, מהשקיעה קדם

הצאת של שזמן  יוצא שלו, השקיעה חשבון

הפוסקים  שאר משא"כ  מוקדם, יותר  הוא הכוכבים

ולכן  מאוחר , יותר הוא ראשונה שהשקיעה סברו 

לנו תם)יוצא רבינו שיטת  הכוכבים (לפי שהצאת

יותר מאוחר השקיעה)הוא אחר דקות ע"ב .(היינו

דסבר ולפי איש החזון שיטת לי  נתיישב זה

דקות ארבעים בערך הוא הכוכבים דצאת

השקיעה תלמידיו אחר  בין וסתירות  פלוגתא קצת  (יש

בערך שהוא כולם בין מוסכם אבל  בדיוק, דקות  כמה

השקיעה) אחר דקות פלא ארבעים דבר זה ולכאורה

שסובר  הפוסקים מן אחד בשום מבואר  לא שהרי 

הגאונים כשיטת דלא והוא זה, י"גכשיעור (שהוא

השקיעה) אחר דקות ר "ת וחצי שיטת ע"ב ולא (שהוא

ראשונה) השקיעה אחר איש דקות  החזון תלמידי וגם

ימיו ובסוף  בזו, כוונתו היתה מה יודעים לא בעצמו 

בענין  בירור לכתוב רוצה שהוא איש  החזון  אמר

לכתוב  שזכה מטרם עוד  מרומם לגנזי ונסתלק  זה,

זו. בסוגיא הבירור

החיים והנה  בכף  זו  שיטת מצינו  כבר  באמת 

א') אות  רס"א מוצאי(סימן לענין אבל וז "ל,

לכל  וכדו' פסח בליל מצה ואכילת כיפור ויום שבת

ללילה  אותו  חושבים אין ודאי לילה, שצריך דבר 

והיינו בינונים, כוכבים ג' צאת  אחר  עד  אלא ודאי 

ארץ  כמו  הללו  ובמקומות  מקומו , לפי מקום כל

כמו הוא זמנו  שנער, וארץ וסוריא שני ישראל

שעה  דקות )שלישי ארבעים שאין (שהוא אחר

הארץ  על עוד נראית גם השמש  אבל עיי "ש . ,

של  זו  שיטה המציא מאין  להקשות  יש  עליו

הגאונים  כשיטת לא זה אין  הלא דקות , ארבעים

ר"ת. כשיטת ולא

כשיטתואי סבר  איש  דהחזון  לומר  אפשר 

הוסיף  אבל תם, כרבינו שפסק  כהן  המנחת

גם  אזי  מוקדם, יותר  קצת כוכבים ג' רואים דאם

דבר , לכל ודאי  לילה שהוא סובר תם (גם הרבינו

דקות ) ע"ב בשיטתלפני לומר אפשר אי זאת  אבל .

הלילה  שזמן  סובר היה אם דבשלמא איש, החזון

לזמן קרוב כנ"ל הוא לומר  אפשר  היה ר"ת של

השקיעה) אחרי דקות ששים כמו מאחר (היינו אבל

דקות ארבעים בערך הוא הכוכבים שצאת  שסבר

כשיטת שסבר  לומר אפשר  אי  הרי השקיעה, אחר

כדי רק  הוא כהן  המנחת  דברי  וכל כהן , המנחת 

דקות. ע"ב לפני 'קצת ' להקדים

לארץ ועם  בחוץ סבר כהן  שהמנחת שמצינו היות

דקות, ע"ב לפני רב זמן יוצאים שהכוכבים

לילה  להיות  יכול ר "ת  שיטת לפי דאפילו וסבר

מחמת הוא זה אבל דקות . ע"ב לפני ביותר  מוקם

דקות, ע"ב להמתין  דיש תם רבינו  שכתוב שמה

ישראל, וארץ בבל של המיצאות לפי  רק היה
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דקות ע"ב בערך הכוכבים יוצאים הללו  דבמקומות 

בסביבות הכוכבים יוצאים אכן שאז  השקיעה, אחר

דקות, בודאי ע"ב שאז דקות ע"ב כתב תם (והרבינו

מאוחר  הזמן הוא שזה היינו כוכבים, ג' יוצאים כבר

בינונים) כוכבים ג' יצאו כבר בודאי שאז אבל ביותר

הרבה  יוצאים שהכוכבים להיות יכול לארץ בחוץ

דקות. ע"ב מקודם זמן 

נקטוולכן איש  והחזון  חיים דהכף  לומר אפשר אי

כן  נהגו  הם שהלא כהן, המנחת כשיטת 

שהיה  כהן  כהמנחת  דלא הוא וזה ישראל, בארץ

ישראל בארץ ולא בחו"ל בעיקר  (שבארץ מקיל

כבר  עם דקות  ע"ב לפני 'קצת' רק  להקדים אפשר ישראל

וכנ "ל ) הכוכבים .יוצאים

סבר והגרי"ש איש  דהחזון  ביאור  זיע"א אלישיב

ממה  מאוחר יותר  הוא שהשקיעה

לאחר  רק מעריב התפלל ולכן יודעים, שאנו

יותר  הוא שהשקיעה שסבר מכיון דקות, ארבעים

וסבר  הגאונים כשיטת סבר  שבאמת  היינו מאוחר ,

לאחר  דקות וחצי י"ג אחר הוא הכוכבים שצאת

כולם, אצל הידוע השקיעה לפי  ולא "שלו " השקיעה

היחידי ביאור  הוא עתה)וזה אל (לעת  שמתיישב

החיים. הכף  שיטת ג"כ  ליישב ניתן ועפי "ז  הלב.

שחידוש אבל  דושינסקי  המהרי "ץ דברי לפי

יותר  הוא שהשקיעה סופר החתם בדברי 

דגם  לנו  יוצא א"כ  לנו, הידוע מהשקיעה מוקדם

אחרי דקות  ארבעים בערך ג"כ  הוא החת "ס  שיטת 

סובר  בעצמו סופר החתם אבל שלנו, השקיעה

הידוע  השקיעה לפני זמן הרבה הוא שהשקיעה

הוא  תם רבינו  דשיטת דסבר היינו וכנ"ל. לנו 

שהוא  לנו, שידוע מה לפי  מוקדם יותר זמן  הרבה

ארב  דאז בערך  שלנו, השקיעה אחרי  דקות עים

התברר  ואז בינונים, כוכבים ג' יוצאים כבר 

זה לפני  מיל דארבע החת"ס למפרע שיטת (שלפי

דקות ) תשעים זה הוא [ואין השקיעה. היה אז

בעצמו כהן  המנחת  שהרי  כהן, המנחת כשיטת

סמוך  הוא הכוכבים הצאת  ישראל, דבארץ כתב

מוקדם  זמן שהוא דקות  ארבעים ולא דקות לע"ב

ביותר ].

על עוד דושינסקי המהרי"ץ של גדול חידוש מצינו

בשו "ע דאיתא ב')הא סעיף קל "ד  סימן (או"ח

לימינו העומדים לעם ס"ת כתיבת פני מראה

כל  על שמצוה ולאחריו, לפניו  ומחזירו ולשמאלו ,

וזאת ולומר , ולכרוע, הכתב לראות ונשים אנשים

הרמ"א  וכתב וכו'. תמימה ה' תורת וכו ' התורה

עיי "ש . בתורה, שקראו אחר  כן  לעשות ונהגו

הגבהה הרי לעשות שיש  המחבר  דברי לפי לנו 

במסכת הוא וכן התורה, קריאת לפני

ד ')סופרים הלכה י"ד לפני(פרק הגבהה לעשות שיש

הגר"א)הקריאה בביאור בני(עיי"ש  נהגו מקום ומכל

מפני התורה, קריאת  אחר  ההגבהה לעשות  אשכנו 

עדיפא  תורה הספר שראיית שחושבים העם המון 

הכנסת, בית את  עוזבים הגבהה ואחר  הקריאה, מן

התקינו לכן רח"ל. יכלו  ה' ועוזבי  בכלל הם והרי 

הכתב. ולהראות  להגביהו ואח"כ תחילה בו לקרות

ז "לאמנם  האר"י ע"ד )עפ "י  מ"ח דף  הכונות (שער

הקריאה, לפני  דווקא הוא ההגבהה ענין 

וכן  קהל, אל לחוץ התורה הארת  מתגלה שאז 

הקדוש  בזוהר ע"א)מוכח ר"ו דף  ויקהל  שמיד (פרשת 

צריך  הבימה, אל תורה הספר את  שמביאים

קהילות בקרב גם מצינו ולכן לעם, להראותו

הקריאה, קודם הס"ת הגבהת לעשות  האשכנזים

פשטיה. נהרא תשובות )ונהרא בפסקי זה כל (עיין

דושינסקי ובשו"ת י')מהרי "ץ סימן א' (חלק 

כשתי לעשות דהרוצה כתב

לאחר  וגם הקריאה לפני גם ולהגביה המנהגים

הרוצה  אמנם לשונו  וזה בידו . הרשות  הקריאה

דרשות נראה המנהגים כשני ולעשות  להחמיר 

ועושהו מדבר הפטור דכל משום בזה ואין בידו 

הדיוט, ס"ת,נקרא להידור האפשר כל ראוי  דודאי

וגם  בהא, חזו ולא בהא דחזו דאיכא גם ואפשר 

רשאיף  מנהגים שני ידי ידי לצאת  דעושין כיון 

הרשב"א  כתב תוסיף  בל באיסור  אפילו  והרי 



לנפשך  חכמה דעה לב 

כן כדי)והריטב"א ד"ה סוף ע"ב ט"ז דף השנה (ראש

ועושין  חבירו את סותר אינו דאחד חומרא דכל

דנהג  מר"ע וראיה לעשותף רשאים ספק, מפני כן 

מותר , הכריעה דאף נראה וממילא עישורין , ב'

כיון  מקום מכל תיקנו , דלא במקון לכרוע שאין  אף

המג"א ובפרט ספק , משום כן  קכ"ז שעושין (בסימן

ב') ליזהר ס"ק  יש  שם בברוך, רק  הוי לא דזה כתב

קי "ג  בסימן ועיין דתקנו , במקום רק  לכרוע שלא

ספק ,(סק"ה)במג"א ידי  לצאת  כן העושה כן ועל ,

שכבר  כיון מ"מ כן, לנהוג אין  שלכתחילה אף

רוצים  ועתה הקריאה, קודם לעשות כן  נהגו 

תבא  ותיקין , פי  על הקדמון  כמנהג גם לעשות 

עכ "ל. ברכה, עליהם

שעי"ז  שמחה ע "י הוא השי"ת  עבודת  עיקר ב.

גשמיות  עניני כל ולתקן לקדש  אפשר

שמך ויאמר יקרא לא יעקב, שמך אלקים לו

שמך, יהיה ישראל אם כי  יעקב עוד

ישראל. שמו את י')ויקרא (ל "ה

מהר"לאיתא ועיין בכתבי ה', גברות בספר (עיין

י"ח, פרק  התורה נתיב עולם בנתיבות עוד

הגדול ) לשבת בדרוש  המהר"ל  בדרשות  עוד  ועיין

דהחתן  וצורה, חומר  בחי ' ג"כ  הם והכלה דהחתן

ולכאורה  חומר, בחי' הוא והכלה צורה בחי' הוא

הפכיים  שני הם והכלה החתן דאם להתבונן יש 

לחיות ביחד לאחדם אפשר איך  א"כ לגמרי

והחומר  הצורה דהלא ביחד, שנה ושמונים שבעים

ומבאר  להיות. ששייך  גדולים הכי ההפכיים הם

מצוה  יש  ולכן  השמחה, ע"י  נעשה דהאיחוד שם

עיי"ש. וכלה, חתן  לשמח במס'רבה ברש "י (ועיין

שמשמע  וכלה חתן משמח ד"ה סוף ע"א ח' דף כתובות 

והכלה, החתן המחברת היא שהשמחה  זה ענין ג "כ 

עיי"ש.)

שניהיינו  לאחד  שאפשר  איך  היחידי  דהדרך

ידי על ורק אך הוא הפכיים דברים

הצמצום, מבחי' למעלה הוא דשמחה 'שמחה',

ע"י מתאחדים הפכיים וכל הפכיים, פועל אינו ושם

לשלום  היחידה העצה הוא וזה שמחה, של הכח

לכל  גדול כלל הוא וזה הפכיים. שני ולאחד  בית

דכא  השי"ת , בעבודתעבודת  מתעלה האדם שר 

הקושי גודל דרכו  בתחילת  מרגיש השי"ת ,

מאוד  לו  שמפריע גשמיות עניני בכל להתעסק

עניני כל לקדש איך הדרך ועיקר השי "ת. בעבודת 

כלפי שנראים בדברים השי"ת  את  ולעבוד  גשמיות

שמחה. ידי  על הוא רוחניות, עניני נגד  שהוא חוץ

אותיותויש הוא דישראל הקרא ביאור דזה לומר 

הוא  האדם כאשר היינו רא"ש, ל"י 

בחי ' לתקן  הכח לו יש  אז ובשמחה, בהתרוממות 

גשמיות. ועניני עקביים בחי ' הוא יעקב

הכתובוזה  ביאור ה')גם כ"ד טבו(במדבר מה

הוא  "טוב" ישראל. משכנתיך  יעקב אהליך 

א'ה'ו'ה', השם הגימטריא שהוא י "ז  בגימטריא

ראשי שהוא שידוך , למציאת  שמסוגל שם שהוא

עבד  ואליעזר  ה'ארץ, ו'את  ה'שמים א'ת תיבות

לחפש  שהלך  בשעת  השם זה מכוון  היה אברהם

בפסוק שם וכמרומז  אבינו  ליצחק  (בראשיתשידוך

מ"ב) נרמז כ "ד  וכן וכו'. ה'עין א'ל ה'יום ו 'אבא

י"ג )בפסוק ה'מים (כ "ד  עין  על נצב אנכי  הנה

מים. לשאב יצאת ה'עיר א'נשי  ו'בנות

טוב וזה  שם ע"י  יעקב, אהלך 'טובי ' מה ביאור

וארץ, שמים יחוד  בחי ' שהוא אהו "ה שהוא

עי"ז  שמחה, ע"י שהוא וחומר, צורה וכלה, חתן 

גשמיות עניני  שהוא יעקב בחי' את לתקן אפשר

משכנתיך  לבחי' ולהעלותו  עקביים בחי ' שהוא

וכנ"ל  רא"ש ל"י  .י 'ישראל',

_________________________

ב י. דאיתא מה לציין אלימלךיש כשרוצים נועם  כך , הוא בזה והכלל וזל"ק, משה) אל שמעו ולא יאמר או ד"ה וארא (פר'

עכל"ק . נופל, זה קם כשזה ותוגה עצבות שם אין שמח  כשהוא כי בשמחה, האדם להיות צריך הקליפה, להכניע 
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לרגל להבעש"ט המגיד התקרבות סיפור ג.

זיע "א  ממעזריטש המגיד  של  דהילולא יומא

הגדול יש שהמגיד  איך הנפלאה העובדא להזכיר

הבעש"ט  מרן  הגנוז אור לרבינו נתקרב נ"ע

פי נ"ע, כאן ונביא גרסאות , כמה לו יש הזו (הסיפור

של תלמיד [שהיה נוראים סיפורים בספר המובא הנוסח

התניא]) פניהבעל מעולם ראה לא יהושע דהפני 

שנה  בכל ובפרט ממנו , שמע רק טוב, שם הבעל

בער  דוב ר' הגאון הרב קדושת כבוד  אצלו  נתאכסן 

לקארילסבאד ,ממעז  שנה בכל נסע אשר  ריטש 

ברגליו. חולי  ימיו כל שהיה  כידוע

עדיין ובזה בער  דוב ר' הרב הגאון היה לא הזמן

כאשר  פעם ובכל הבעש "ט, מתלמידי 

הנ"ל  דובער ר ' הגאון  היה הבעש "ט מענין דיברו

פני הגאון  למד אחת  פעם הבעש"ט. על סרה מדבר 

הלימוד  ובתוך  הרמה, בישיבתו  תלמידיו  עם יהושע

משרתו את  ושלח המדרש בית אצל אחד איש  נסע

היושב  שהאיש  יהושע, הפני להגאון  המדרש  לבית

דבר  כי  החוצה אצלו  שיצא ממנו מבקש בעגלה

שאינו להמשרת יהושע הפני והשיב לו. יש סתר

לבית הוא יבוא ולכן  דרבים, תורה לבטל יכול

האיש , והשיב הלימוד. סיום עד וימתין המדרש

דרבים, תורה אף דוחה שהוא כך כל נחוץ הדבר 

ואמר  שלום, לו  ונתן  הנ"ל לאיש יהושע הפני והלך 

ואמר  כך. כל הנחוץ הדבר  מה יהושע הפני לו 

לכל  טריפות  מאכיל שלכם השוחט הנה האיש ,

ישלח  הלימוד, וכשתסיימו  שנים. מעשר  יותר העיר 

שסיים  ואחר בעצמם, ויודה השוחט אחר  תיכף 

עד  יהושע מהפני במהירות  נסע דברו, את האיש 

הפני ונתפלא הוא. מי  להאיש לשאול זמן  היה שלא

את יהושע הפני סיים ותיכף  הזה, מהמראה יהושע

מכל  השוחט הודה ומיד השוחט, אחר  ושלח לימודו,

הבעש "ט. הוא האיש  שזה יהושע הפני  והבין וכל,

אצל ולאחר הפעם עוד  האיש  בא חדשים כמה

את הפעם עוד  ושלח המדרש , בית

החוצה, שילך  יהושע להפני המדרש לבית המשרת 

ואמר  הנ"ל, האיש שזה וראה להעגלה הלך ותיכף

הגאון  אצליכם יתאכסן  כאשר  יהושע להפני  האיש 

שיהיה  אפשר  שאי  משמי  לו  תאמר  בער, דוב ר'

כן  גם ונסע אצלי , שיבוא לא אם ברגליו בריא

והבין  הוא, מי  לשאול זמן היה שלא עד  במהירות

הבעש "ט. בבירור שהוא יהושע הפני

לביתולאחר בער דוב ר' הגאון בא חדשים כמה

בעת ושנה שנה בכל כדרכו  יהושע הפני 

להמגיד , יהושע הפני  וסיפר  לקארילסבאד, נסיעתו

הפני ואמר  הבעש "ט, אם כי זה שאין  כן גם ואמר 

דבר  לא כי  להבעש "ט שיסע נאמנה עצתי  יהושע,

ונסע  כן , גם המגיד לזה והסכים הוא, ריק

רזין  ממנו וקיבל תלמידו  ונעשה להבעש"ט

אתה  צריך  הפעם שעוד הבעש"ט ואמר  דאורייתא,

לקארליסבאד . לנסוע

אצל וכן כן גם ונתאכסן  נסע שנה אחר עשה,

ודיבר  יהושע והפליא הפני הבעש"ט, מענין  ו

אותו ושאל מהתנאים, אחד  כמו הבעש"ט את 

על  לכם שהיה הקושיות  כל הם והיכן יהושע, הפני

כעת עד  המגיד, לו  אמר יתורצו . איך הבעש"ט

להקשות שייך היה אנשים, בין לאיש  אותו  חשבתי 

יאומן  לא אשר  מכירו אני  כאשר  כעת אבל עליו,

ואי מרום ממלאכי  אם כי  אשה ילוד  שהוא כמעט

על  לכן  ממהותו , מה שמץ אף להשיג לנו אפשר

אין  לגמרי , מהשגותינו מעלה למעלה שהוא כרחך

בספר  מבואר כאן  עד  מה. דבר להקשות יד לנו 

נוראים. סיפורים

זצוק "ל,ובספר מטאהש להרה"ק עבודה עבדות

זו, בעובדא חשוב חלק  עוד מובא

להבעש"ט  המגיד נסיעות דבעת  שם דמבואר

מלימוד  שמתבטל מאוד  הצטער הראשונה, בפעם

וכלהתורה מאוד, גדול מתמיד היה שהמגיד (מחמת

מאוד ) גדול  צער אצלו היה תורה ביטול של וכאשר רגע

לישב, הבעש"ט כיבדו  להבעש"ט, המגיד  הגיע

זרות נראות  שהיו  מעשיות  כמה לו  לספר והתחיל

כי לו, סיפור  השאר ובין  הק', המגיד  בעיני  מאוד 
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שלו עגלה בעל ראה וכאשר בדרך , נסע אחת פעם

מערל  קנה לסוסים, מספוא כלה כי  אלעקסיי,

מעשיות ועוד הסוסים, למאכל ונתנה לחם חתיכת

לו. סיפר כאלו 

סיפר למחרתו ושוב הפעם, עוד  הבעש "ט קראו 

היו הבעש "ט ודיבורי  כאלו , מעשיות  לו 

זמן  שמבטל מאוד  והצטער  המגיד  בעיני מאוד זרים

והתחרט  בטלים כדברים שנראים בסיפורים כ "כ רב

הבעש"ט  של כבודו מפני  אלא ביאתו, על מאוד 

נפרד  בלילה סיפוריו , את  שגמר  עד המתין

היה  שלא וכיון  לעירו , לחזור בדעתו  מהבעש"ט

הבוקר . עד מלנסוע המתין  בלילה, ליסע לו אפשר 

ושאלובאישון לו , לקרוא הבעש"ט שלח לילה

יד  לך שיש  ששמעתי  מה האמת 

לו אמר הן , המגיד, לו ענה הקבלה, בחכמה

חיים' 'עץ מספר מאמר  לפניך אגיד הבעש"ט

פירש  כאשר  והנה דבריו , את  לי ותפרש להאריז"ל,

כיוון  שלא הבעש"ט לו  אמר  המאמר, את  המגיד 

וגם  אחר, באופן  המגיד פירשו  האמיתי , לפשט בזה

הפשט  אל עדיין כיוון  שלא הבעש "ט לו אמר ע"ז

האמיתי.

לפרש ,אמר  יודע אינו מזה טוב שיותר  המגיד  לו 

אותו לו לבאר  הק ' הבעש "ט התחיל אז

שם  ונתגלו מאוד, ועמוק  נשגב באופן מאמר

נוכח  ואז ההוא, למאמר השייכים ומלאכים נשמות 

לו סיפר שהבעש "ט המעשיות  כל כי לראות המגיד 

למאמר  והקדמות  פרושים היו  הקודמים, ימים השני

רגלי לפני  המגיד נפל ואז חיים, שבעץ זה

אליו והתקשר משלחנו , זז  לא ושוב הבעש"ט,

תלמידו ונעשה לעולם ימוט בכל אמיץ הקשר

דאורייתא. רזין  ממנו  וקיבל

לצדיק , בהתחברות  תלוי ישראל  גאולת  כל  ד.

אמת  מהצדיק התרחקת  הוא הנשה גיד ופגם

כיכתב  וז"ל, ישראל נר  בספרו מקאזניץ המגיד

ואין  העולמות, בשתי  חיה נקרא הצדיק 

על  לפניו  ומרצה הקב"ה לפני  והולך מנוחה, להם

לכנסת ושב טובים, בדברים ומענגו  יישראל כנסת 

טובים  בדברים ישראל לכנסת והולך ישראל

בתשובתם  וחוזר השי "ת, לפני  בתשובה ומחזירם

כי טובות , השפעות  כל להם ומוציא הבורא לפני

הכל  ונותן מקבל בעלמא צינור  אלא אינו  הוא

כל  וזה נפשו  בעד יתן לו אשר  וכל ישראל, לכנסת 

"ואשרי ישראל, לכנסת הטובות  כל להשפיע חשקו 

מלאך  חונה נאמר ועליהם בהצדיק", הדבקים הדור

הנענע  המלאך  והוא וה", "נח צירוף  חונה כי  ה',

וכו ' מייחד כי  מרכבה, מעשה הן הן ואמר משמים,

מקבלים  ישראל והכנסת  ישראל, בכנסת הבורא

אבר  הוא עליו  אדנותו  שמקבל אחד וכל אדנותו,

לבניו הכל ליתן  שכינתו כל זה כי  דשכינתא,

שכינתו כי  ושכינתיה, קב"ה יחודא וזה הנעימים,

ואדנ-י הוי "ה צירוף  וזה רצונו שנעשה היא

וחונה  הירא ג"כ בעצמו  והוא מלאך , שבגימטריא

יראת גימטריא ושוב ורצוא ליראיו , (כמ"שסביב

היכלות ) ישראל,בפרקי לעמו שנותן התורה והוא

בה' ויאמינו נאמר  זה ועל עמו, יוסף עצמות ומשה

הוא  כי מל, חש הצדיק נקרא ולכן  עבדו , ובמשה

ולב, פנימים בדיבורים הקב"ה לפני וממלל חש

הקדוש בזוהר הס"מונאמר  יגיעת כל היה שזה 

בדורות  שיהיה הנשה , בגיד יעקב עם  בהאבקו 

הארץ, מן חסיד אסף ואז מהצדיקים , בורחים 

כל  תלוי ' ובו  הדברים  נתחסרים ח"ו  ואז

כל  גורם זה  לצדיק , בהתחברות ישראל גאולת

של היחודים  אורו  אור , יהיה ערב לעת וכתיב ,

יש  מצפים ואנו  יום.משיח, בכל ועתו 

הטיפה ויש מהחכמה מושך כשהצדיק  רמז  עוד 

תרגום  הטוב, שמן  ונקרא יוד  שהוא קדוש 

משיח, צירוף  הוא הטיפה שהוא והיו"ד משח, שמן 

ממ"ם  ונעשה להצדיק  דורשין אין ח"ו  וכשישראל

מוה' מ"ו ואמר  נחש , אחר  צירוף  והוא נו "ן  יו"ד

ומי ישראל ישועת  מציון  יתן מי זה כי  אלימלך ,

מבין  הים הוא שברך ,וזה כים גדול כי לך ירפא



תשע"ו  וישלח פרשת דא"ח להליקוטי

ובקש  י-ה, קראתי ממצר  ואז  ים, ממצר המצרים

צר  שרחמה כאילה טעם בתולה טעם להיות  מלך

ממרחב. ענה ואז בעלה, על וחביבה

ישראלועיין תהילות י"ד )בספר אמר (פרק וז "ל,

אלימלך ורבינו  מציון מרינו יתן מי פסוק  (על 

ישראל ) דעבדיישועת נחש  של נו"ן מאות  כשיעשה

מי להיות  לון  ויתבר  לבריתא י'אונאה מ' (דאותיות 

נו"ן) בגי' דבר הוא כל על שיתבונן ידי  (שזה על

מי) מלת  ונקרא הוראת המי  שמגלה הצדיק מציון

י'פה  ר"ת יתום והוא ציון, שבגימטריא יוסף, כל,

בשם  יעקב יגל ישראל ישעות מ'ראה, ו'יפה ת 'אר 

ז"ק  פדיון הו'יג"ל השם ר"ת  והוא - קדש  זרע (ר"ת

פז"ק ) ויעקבנייג "ל  החכמה ע"ש נקרא שיעקב יעקב,

בחכמתא) במרמה אחיך יעקב (בא השם זה לכן 

צריך  רא"ש  ל"י  ישראל כשנקרא שגם נשאר ,

אותיות ישמח ואז  עקב, לעולם שהוא שיתבונן

מציון , יתן מי  כתב, נ"ג וברק ישראל, משי"ח

דנחש  נ' אות  כשישבר אלימלך  ממורי שמעתי 

ופירוש  משיח, צירוף יהא אז  מ"י, ממנו  ונעשה

הוא  ואילך ומכאן הרב, דברי הוא כאן שעד נראה (מכאן

אלימלך ) מ"ו דברי על  התלמיד עבדתפירוש הנו "ן  כי 

הדבר , לתכלית  משכיל שאינו למי לברייתא אונאה

כמ"ש  בינתו  בשערי שדורש  מי כי אבל פרשת (סוף 

נעםתבא) אותיות בינה)למען  את(שהוא תשכילו

שבה החכמה הוא תעשון  בבינה)אשר  אז (המלובש ,

בשם  יעקב יגל ואז בימינו  במהרה משיח יבא משם

עכ "ל. ק 'ודש ז'רע פ 'דיון  יג"ל

מושך ומבאר דכשהצדיק מקאזניץ, המגיד 

שמן  ותרגום שמן ונקרא מהחכמה

נכנס  מהחכמה הנמשך טיפה שהוא והיו "ד  משח

מ  משיח, צירוף הוא יו "ד ,במשח, עם שח

אין  וממילא להצדיק, דורשין אין ח"ו וכשישראל

ונעשה  היו"ד, ח"ו  מושך ואינו  מתעלה הצדיק

רצה  ולא כנ"ל, אחר  צירוף  והוא נו "ן , יו "ד , ממ"ם

זה  כי  אלימלך  מ"ו  ואמר לכתבו , מקאזניץ המגיד 

מ"י שהאותיות  כנ"ל, ישראל ישועת  מציון  יתן מי 

מאירים, הדברים כי  ודו "ק , ישראל ישועת ממשיך

דהיינו לך, ירפא מי  כנאמר הים שבר  ירפא והמ"י

פתן  חור  שם על ונקרא משיח, יעשה שנחש 

בזוהר  המאמר על פסח של ז' בכוונת  בפע"ח (כמבואר

עכ "ל ) הגדולים, מאירין עכ "ז תשאל לא מלת  .בהאי

יום  חמישים ספירות ידי  ועל נחש הוא הפתן והנה

ביומא  שהוא כידוע משיח ונעשה הנחש נשבר 

דעצרת.

ישראלועיין עבודת קדושים)עוד  פרשת  וז "ל,(סוף 

היינו ציון , בשם נקרא אשר טעם ליתן ויש 

כי יו"ה אותיות הם מציון  יו"ן אותיות  שלש  כי

בינה. שערי חמשים הוא בסוףהנו"ן הוא שהנון (ומה

כמו  קודם, עצמותו הצירופים שבכל  ידוע כי תיבה,

נ"ח  ע"ש היא נצ"ח שצירוף  הנענועים בכוונת שמבואר

יו"ה) צירופו לכנסתצדי"ק  ומשפיע כוללם והצדיק .

ציו"ן  נקודות ונקרא אחרונה ה' הוא ישראל

המדרש  כוונת  וזהו טובות, מיני כל להם ומשפיע

ישועות מציון  יתן מי שנאמר ישועה בכללות 

עם  ישראל בני עם יתברך שעשועו הוא ישראל,

עכ "ל. הצדיקים, ידי  על קרובו 

אנשים היוצא  דכאשר  האמור, מכל לנו 

גורמים  עי "ז  אמת, להצדיק  מתקרבים

שהוא  מלכות בחי' הוא ישראל כלל שהרי יחוד,

בחי ' שהוא יסוד  בחי' הוא והצדיק  ישראל, כנסת 

יחוד  גורמים עי"ז להצדיק מתקרבים וכאשר  ז"א,

נ' האות  לפתוח יכול הצדיק ואז  ומלכות, (שליסוד 

תיבותנחש ) ראשי  שהוא מ', י' לאותיות  ולעשותו

החכמה  טיפת להשפיע יכול ואזי מלכות, יסוד 

משיח, ביאת מתקרב ועי"ז ישראל, (שעי"ז לנשמות 

ישראל נשמת וגואל 'משיח', 'נחש ', מתיבת  נעשה

גאולת בתיקון עוסק וגם אחד , כל  של פרטי מהגלות 

צדקינו) משיח את  להביא כשבורחים ישראל  משא"כ 

אחיזת שהוא הנשה גיד פגם בחי ' זה הרי  מצדיקים

הראשון  אדם חטא שהוא הנחש  שהוא הסט"א

להרחיק  הוא רצונו  שעיקר הנחש, פיתוי  ע"י  שבא

אמת. מצדיקי  ישראל נשמת 
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ישראל,וזה ישועות  מציון  יתן מי הפסוק  ביאור 

יון  דאותיות  מציון)(שהיינו  תיבת בחי 'ל הוא

בחי'יה"ו  הוא נ ' שהוא ה' אות בחי' הוא נ ' דאות  (כנ "ל ,

השם  של  ראשונה ה' אות הוא ובינה בינה, שערי נ '

צ'הוי"ה) מציון)ואות  תיבת הצדיק (של על רומז  הוא

ע"י 'מי' והיינו  ישראל. לנשמות  יה"ו השם המשפיע

נחש  של נ' אות מהפכים ועי"ז  לצדיק  שבאים

י'מ' 'מי')לאותיות  תיבת  יכול (היינו מציון , יתן ועי "ז 

יה"ו שם להשפיע מציון)הצדיק לנשמות(יתן

מלכותישראל בחי' שהוא מציון של מ' אות  (שהוא

ישראל ) נשמות .שהוא

אין  ממדריגתו , ונפל נכשל כאשר אפילו  ה.

שע "י  להתחזק אלא ויאוש, לעצבות  ליפול 

גבוה יותר למדריגה לבוא עוד אפשר תשובה 

המכשול לפני עוד שהיה ממה 

ליעקב ותצא  ילדה אשר  לאה בת דינה

אתה  וירא הארץ. בבנות לראות

אתה  ויקח הארץ נשיא החוי  חמור  בן שכם 

ויענה. אתה א'-ב')וישכב (ל"ד

אליעזר,בחז "לאיתא דרבי ובפרקי רבה (במדרש 

ביחד מלוקט והכל סופרים, ומסכת  וילקוט,

לועז) מעם שהריבילקוט לצאת, רצתה לא שדינה

אין  וטענה, פורשת, במהרה לא לערל הנבעלות  כל

יהיו פני  ובודאי  הבריות , בין לצאת  פנים לי 

אותי, לישא ירצה לא שאיש  חיי, ימי  כל מושחרות 

מוכרחים  והיו רצתה, לא לצאת  בה שהפצירו  וככל

וזהו אותה, שהוציאו  עד  כרחה בעל אותה לגרור

שכם  מבית  דינה את ויקחו הכתוב שאומר  מה

הדבר  אלא שם, השאירוה לא בודאי והרי ויצאו ,

שגררו ביחד, היו והיציאה שהקיחה ללמדנו בא

לה  הבטיח ושמעון  ויצאו , הקרקע על אותה

אסנת אותה שקראה בת  וילדה ורצויאלישאנה, ,

הבריות יאמרו מה באמרם להורגה השבטים

טס  לקח יעקב אבל יעקב, בבית ממזרת  נולדה

על  אותה ותלה שמה בה וחקק זהב של קטנה

השמים  מן  מיכאל מלאך בא אותה. ושלח צוארה,

ולפי פוטיפרע, לבית  מצרים לארץ אותה והביא

וגידל  לקחה עקרה היתה שאשתו בנים, לו  היו שלא

זו שדינה וי "א יוסף , של כלתו והיתה כבת  אותה

כי חייה כל עגונה והשאירה לביתו שמעון לקחה

ל  השבטים עם והלכה מתה נטמאה ושם מצרים,

בכפר  היום ידוע וקברה ישראל בארץ ונקברה

הארבלי  נתאי של קברו ע"י זה ארבאל כל  (עיין

לועז) מעם .בילקוט

כתיבויש  דהנה הענין , ז')לבאר  יעקב (ל "ד  ובני 

האנשים  "ויתעצבו" כשמעם השדה מן באו

את לשכב בישראל עשה נבלה כי  מאד  להם ויחר

נפלו יעקב דבני  היינו יעשה. לא וכן יעקב בת 

שדינה  שכן כל וא"כ דינה. שנכשלה מזה לעצבות

נפשה  על וחשבה לעצבות , נפלה בודאי בעצמה

מביתו לצאת  רצתה לא ולכן  תיקון , לה אין שכבר

את שמביא העצבות מידת הוא זה שהרי שכם, של

תיקון  לו  אין שכבר  אותו  ומפתה יאוש , לידי האדם

מלחזור  ומתייאש  החטא, לתקן אפשר  ואי

והולך  פשע על חטא מוסיף ואח"כ וכדו ', בתשובה

ומתחתיו תחתית לשאול שנופל  עד  דחי  אל מדחי

רח"ל.

כאשר ואין אפילו דהרי  הנכונה, הדרך  זה

וירידה  נפילה איזה לאדם יש  לפעמים

לידי וליפול להתעצב לו אין  וכו', השי"ת  בעבודת 

תשובה, לעשות לו  יש  מיד  אדרבה אלא יאוש,

_________________________

לה יא. שנשבע עד לצאת  רוצה דינה היתה לא שכם את  כשהרגו לכנעני, שנבעלה שדינה י') מ "ו (בראשית  ברש"י כמבואר

א"ר  ויוצאין בה גוררין אמר יודן ר' דינה, את  ויקחו המדרש לשון וזה י"א) פ' (בראשית רבה במדרש  ומקורו שישאנה שמעון

(שם  הה"ד נוטלה, שהוא שמעון לה שנשבע  עד חרפתי את הוליך אנה ואני אמרה הונא א"ר לפרוש, קשה לערל הנבעלת  הונא

לכנעני. שנבעלה דינה בן הכנענית  בן ושאול מז )



תשע"ו  וישלח פרשת דא"ח לז ליקוטי

את יקבל שהקב"ה שבודאי מאוד, ולהתחזק 

את יתקן  תשובה שע"י  ליבו  בכל ויאמין  תשובתו ,

יכול  תשובה שע"י מזו, יותר ועוד  שפגם. מה כל

עוד  שהיה ממה גבוה יותר למדריגה עוד  לעלות

לדינה, שמעון  שאמר  מה זה שהרי  שחטא. לפני

שהרי שנכשלה, במה כלל להתעצב לה שאין

לאשה. אותה תקח תשובה, כשתעשה עכשיו 

שהוא ששמעון יוחאי  בן שמעון  ר ' בחי ' הוא

יותר  להיות  שתזכה אמת, צדיק בחי '

לפני שהיה ממה ולהשי "ת אמת  להצדיק דבוק

ישראל  כלל להחזיר בכח יש שהצדיק  המכשול.

גבוה  יותר  עוד ישראל נשמת  ולהעלות  בתשובה

שלא  הוא והעיקר  החטא, לפני  שהיו ממה

לחטוא  שלא והלאה מכאן  להתחזק אלא להתייאש ,

מקבל  שהקב"ה שלימה באמונה ולהאמין  עוד 

הצדיק  ואז  ואחד, אחד  כל של והחרטה התשובה

אלא  הפגמים, כל לתקן שתזכה רק  שלא מבטיח

שלא  ונשגבות רמות  למדריגות  לעלות  תזכה עוד 

זה. לפני  זוכה היה

עם ושמעון ההמון  שאין מאוד נעלם צדיק  הוא

וכמו הנהגתו, דרכי את כלל מבינים

משה  של לברכה זכה שלא שמעון אצל שחזינן 

נעלם  שהוא מאחר  הברכה, וזאת בפרשת  רבינו 

וה  בגלוי, הברכה לגלות אפשר אי  לכן וא לגמרי ,

לכל  ומבטיח הנפילות , הנשמות לתקן  נפשו  מוסר

והעיקר  השלם, תיקונו  על יבוא שבודאי יהודי

ישראל, נשמת  כל שיתקן שמעון  בר ' תלוי  הגאולה

יודעים  אנו  ואין  לגמרי , נעלם הגאולה שזמן וכמו 

הצדיקים  אלו  כל כן  כמו צדקינו, משיח יבא מתי

ביאת ולקרב ישראל נשמות בתיקון  שעוסקים

לגמרי. ונסתרים נעלמים הם גם משיח,

צדקנו משיח לביאת  התעוררות בענין ו.

כסף',איתא 'טירת י"ד )בספר  ב' השירים (שיר

העתק  נושן ישן  יד מכתב הביאו  וז "ל,

הרא"ש  ממורי שמעתי  וז "ל, המלך  עמק  מספר

תיבות בראשי  הרשום את האר"י בשם

ש'שי א'לף  ר 'וב ב'עבור  האר"ץ, עד  מבראשי "ת

ת 'וגרמים א'נשי(הטורקי"ם)י 'לחמו ר'וסי ב'קיסר 

א'לקיה"ם  מ'ענין י 'צאו ה'תוגריים ל'עזרת  א'נגליא

ו 'יעזרו מ'לכם י'עזבו מ'לך ש'רי  ה'מלחמה ת 'היה

עכ "ל. צ'יון , ר'וממה א'ז  ה'לא ת'וגריים א'ת 

תרס"ו,ועיי "ש  שנת  בענין שם שכתב במה

משיח, לביאת התעוררת  שנת  שהוא

התעוררת בו יש  'ס"ו', שנת דכל בזוהר  וכמבואר 

למה  עמוק  סוד  בזה ויש  צדקינו, משיח לביאת

ואפילו הגאולה, התעוררת  הוא ס "ו  שנת דייקא

בסוד  זה הרי  הגאול, לביאת  זכינו לא שעדיין

שהדור  מחמת  היינו הזמנים, מחלף  הוא שהקב"ה

לקח  ולכן  צדקינו, משיח לביאת ראוי היה לא אינו

אחר במקום ונתנו זמן  אותו  זמן הקב"ה (לאותו

לכך ) ראוי יהיה בתאריך שהדור גם הוא כן  וכמו ,

לביאת מסוגל שהוא בספה"ק  שמבואר שונים

ביאת של זו  בעבודה לעסוק  שאפשר  היינו משיח,

זו ובשנה וכו', היחודים עבודת  ע"י צדיקינו  משיח

תאריך , אותו  לאחר שנה ק "י  שהוא תשע"ו שהוא

ביאת לעורר אפשר  זו  בשנה שגם רמז בזה יש  הרי

ויחודים  כוללים ביחודים עסק ע"י  צדקינו משיח

פרטי פרטיים על  רומז ק ' היחודים. כלליות  בחי' הוא (י'

מקמארנא היחודים) הרה"ק בזה שהאריך  וכמו

זה  שהרי  כוללים, ביחודים רק  לעסוק מספיק שאינו 

פרטיים  ביחודים ועסק התוהו, עולם בחי' הוא לבד

התיקון  בעולם שלהוא ספירות עשרה שמכל (היינו

ספירו  עשר ספירה, ספירה בכל ניסתוף התוהו תעולם

מאה) מעשר, ונעשה .פרטיים,

של דהילולא יומא לכבוד עובדות  כמה ז.

זצוק "ל ממעז'יבוז ברוכ 'ל  ר' רבי הרה"ק

בספרוכתב  זצוק "ל ראטה אהרן  רבי  הרה"ק 

הקודש  התשובה)טהרת  שורש  וז "ל,(מאמר

יצחק  רבי  מוה"ר דעובדין מארי צדיק  מפי  שמעתי 

מספינקא יצחק )אייזיק חקל  ספה"ק  זצ"ל,(בעהמ"ח



לנפשך  חכמה דעה לח

הרה"ק  אחת שפעם מאבותיו, קיבל כך ומסתמא

עולם  אור הקדוש  נכד זצ"ל ממעז'יבוז  ברוך  רבי

אשר  במקום המדרש בבית עבר  זי "ע, הבעש"ט

ביום  והיה הכנסת, בית של המנורה שם תלוי 

ידי ועל במנורה, השטריימל ראש  עם ונגע השבת

באויר , תלויה היתה כי  קצת , המנורה נתטלטל זה

שנתעלף , עד ורעדה חיל תאחזמו  זאת  וכשראה

אותו ושאלו  להעירו, ובכובד בקושי צריכים והיו 

הצד , מן טלטול רק היה הלא הרעש, גודל זה מה

גוף  מפני  לא והשיב כלל. הודע בלי כזה ובשוגג

חשש  בו  היה לא באמת כי נבהלתי , העבירה

עבירה  כל ע"י  כי בניי  תדעו  רק כלל, עבירה

כדרשת בלבו, טמטום ח"ו  בזה גורם עובר , שאדם

ע"א)חז "ל ל"ט דף יומא בם(מסכת (ויקרא ונטמאתם

מ"ג ) ע"יי"א ונטמטם, אלא ונטמאתם, תקרי אל

דעת אור  ממנו  שנכבה לו גורם הטמטום זה

ערך  כפי  מהשי"ת  נתרחק זה ידי  ועל העליון

הגם  אז וקדושה גדולה נשמה לו שיש ומי  העבירה,

שנכבה  גורם ג"כ  באונס , שהוא כזה קל חטא ע"י 

ידי ועל לו , שגורם הטמטום זה ידי  על קדושתו  אור 

הטמטום  ומזה ח"ו , מדביקותו קצת נפסק  זה

כך . כל נבהלתי

שמואלאיתא  רי"ז)דברי עמוד ליקוטים (סלונים

במז'יבוז ', פעם היה ז "ל מקוברין  מרן

ברוך  רבי הרה"ק  של הצדקנית בתו  שם והיתה

לו, אמרה לנסוע וכשרצה לשם, והלך ז "ל, ממז'יבוז '

ניט  זיך  מזאהל אז הקדוש , מאבינו קבלה לנו יש 

הדעת, ישוב הוא שהעיקר ימהרו ], [שלא היילין 

כי עי"ז נס והיה נסיעתו , מיהר לא זה ולאור

ע"י ניצל ז"ל ומרן  בדרך , שודדים אז  התנפלו 

העיכוב.

מה ואיתא בזה שמבאר  ברוך קדושת בספר 

של  ה' באות  להאריך  חז"ל שאמרו

שלא  כדי  ג"כ והוא הארץ, מן  לחם 'ה'מוציא תיבת 

קצת להאריך  יש ולכן  אכילתו, אחר  להוט להיות 

ובישוב  במתינות  לאכול כדי  המוציא בברכת 

הדעת.

מבעלזא וכמו  אדמו"ר כ "ק של העובדא ידוע כן

מהרשעים  כשברח הזעם בשנות זצוק "ל

להיות כדי הדרך באמצע לעצור ביקש הארורים,

אותם  יתפסו שמא פחד שהיו ואע"פ הדעת , בישוב

שעיקר  כיון  מה, לזמן לעצור  רצה אעפ "כ החיילים,

ומתינות. הדעת  ישוב הוא שבקדושה דבר  לכל

אותיות  שהוא נוגה קליפת  תיקון יעקב ט.

דמנצפ "ך  צפ "ך

צוארווירץ על ויפל ויחבקהו  לקראתו עשו 

ויבכו. ד ')וישקהו (ל "ג 

של הנה  ענין  פעמים חמש  יעקב אצל מצינו

בשעה  יצחק  אביו  נשק  יעקב א', נשיקה.

כדכתיב מאביו  הברכות כ"ז)שקיבל ויגש (כ"ז

ב', וכו '. ויברכהו  בגדיו  ריח את  וירח לו, "וישק "

הבאר  ליד אותו כשפגש  רחל את נשק  יעקב

י"א)כדכתיב קלו(כ "ט את  וישא לרחל יעקב "וישק "

כדכתיב יעקב את נישק לבן ג', י"ג )ויבך . ויהי(כ"ט

לקראתו וירץ אחתו  בן  יעקב שמע את  לבן כשמע

כאשר  יעקב נשק עשיו ד ', וכו '. לו  "וינשק " לו  ויחבק

כדכתיב לבן מבית  כשחזר  אותו  ד ')פגש וירץ (ל"ג

ויבכו. וישקהו  צוארו  על ויפל ויחבקהו  לקראתו עשו

שבירך  לפני ואפרים מנשה את  נשק יעקב ה',

כדכתיב י')אותם לא (מ"ח מזקן  כבדו ישראל ועיני 

ויחבק  להם וישק  אליו אתם ויגש  לראות  יוכל

.יבלהם 

שהם והנה  מצינו ועשיו לבן דאצל גדול, חילוק יש 

אותם, נשק לא יעקב אבל יעקב, נישק 

_________________________

הסתלקות יב. לאחר כבר היה זה לו. וישק עליו ויבך  אביו פני על יוסף ויפל א') (נ ' כדכתיב יעקב, את נישק  שיוסף מה אבל

ואכמ "ל. אחר ענין שזה אבינו יעקב



תשע"ו  וישלח פרשת דא"ח לט ליקוטי

אותם. נישק שיעקב מצינו  אחרים בשלשה משא"כ 

הוא  הנשיקין שענין  דידוע הוא בזה והביאור 

דמנצפ"ך . גבורות  החמש  להמתיק

של וכתב  מ"נ אותיות  דשתי האריז"ל רבינו 

קשות, היותר  הגבורות  הם מנצפ"ך 

קל  יותר להמתיקן  אפשר דמנצפ "ך צפ "ך משא"כ 

בפרי כמבואר קשות כך כל גבורות שאינם מחמת 

חיים ו'עץ פרק ).יג (פורים

שעריםואיתא  ס'במבוא דף הלבנה ברכת (דרוש

דידה "ב)ע  הנה"י  הוא שחקים ברא וז "ל,

שהם  שחקים ברא עד  בעולמות, שנתפשטו 

על  שחקים שנקראו דבריאה גבורה גדולה היכלות

הם  מ"ן השוחקים לצדיקים, מ"ן ששוחקים שם

כנגד  מדה וזו  קבה"ו, בשביל יסורין דסבלי אותם

לשם  יסורים עול וסבלו יצרם את זבחו  והם מידה,

עולים  מותם אחר  ותיכף לנגדם, עומד  אין  שמים

אותיות ב' שהם מן  שוחקין  הם ושם היכלות  לב'

היותר  שהם לפי גדול, מיתוק  הצריכות מ'נ'צפך 

אות בו וניתוסף הרשע, המן  בא בן  ומהיותו  חזקות

והג' הגבורות, כל של הסיגים כח בו היה כי ה'

לעתיד  עד  משלם ימתקו לא הנותרים גבורות

לתקן  יכולים גדולים דצדיקים לנו  הרי  עכ "ל. לבוא,

קשות, גבורות השתי 

וכמוועיין שבת, מוצאי  של נועם ויהיה בכוונות

שמבואר  השנה, ראש של הרי"ו  בכוונות

ואכמ"ל. מנצפ"ך  של הצפ"ך  לתקן  איך  הדרך  שם

של וכאן מדריגתו גודל את  הכתוב לנו  מבאר 

המנצפ"ך , כל לתקן  שזכה אבינו  יעקב

שהם  דמנצפ"ך , מ"נ בחי ' היו הם ועשיו דלבן 

בתוקף  עמד  יעקב אבל יעקב, את לטמא ביקשו

אבינו יעקב תיקן כן  וכמו לגמרי , ונצחם נגדם, גדול

ורחל  יצחק  של הנשיקין ע"י  דמנצפ"ך  הצפ"ך 

ואפרים. ומנשה

להקדש דומה  קידושין  דיני י.

מרוטנברגכתב  תל"ב)המהר "ם ומה (סימן וז"ל,

שליח, ע"י  שקידש  מי ולקדש לחזור שנוהגין

רוב  מיהו מבשלוחו , יותר בו  דמצוה משום לי נראה

עכ "ל. כן , נוהגין  אין  העולם

המנהיגוכן בספר  ונשואי כתב אירוסין (הלכות 

ק"ה) הנשואין סימן שבשעת  ראיתי, וז"ל,

ולברך  שנים, מכמה לו  מקודשת  והיא אותה, מקדש

בשעת ברכו  לא כי  כן, עושין  הן  אירוסין  ברכת 

.ידהאירוסין 

הריב"ש וכמו  בשו"ת  איתא פ"ב)כן  (סימן

ז"ל  אפרים וידאל מהר"ר  שמביא

שליח  ע"י שהמקדש  בהלכותיו  כתב ז"ל שהראב"ד

נשואין , בשעת בעצמו הוא ולקדש לחזור צריך

מבשלוחו, יותר בו מצוה מקדש  האיש  בפרק ממ"ש

עיי "ש .

בזה"ל,ועל  הריב"ש  כתב הללו  הראב"ד דברי

יאמר  איך  ז"ל הראב"ד  כמו  קדוש פה תמהני 

לקדשה  כשבא אלא אמרו  לא שם כי זה, דבר 

אחר  אבל מבשלוחו , יותר  בו  מצוה בתחלה,

יש  מצוה מה כאן , עדים ויש  בשלותו שנתקדשה

זה  ואין ועומדת, מקודשת  היא וכבר ולקדשה לחזור

_________________________

מורה יג . ה' ואות דבריאה. ז"א שכנגד הקליפות , מן היה המן שורש כי דע, ו') פרק  (פורים חיים עץ בפרי האריז"ל לשון וזה

שהוא  השלישית, הגבורה מן משורשת היתה אשתו וזרש  קשות. היותר הראשונים ב' על מורה מ"ן ואותיות  דמנצפ"ך , ה"ג כח 

בסוד  להמתיק וכשהתחילו לרשעו, ומחזיקים עוזרים אוהביו תחלה שהיו דמנצפ "ך, פ "ך באותיות שרשם וחכמיו דמנצפ"ך . צ'

עכ"ל. חכמיו, נקראו רוממה, ה' ימין

לעשייתן יד. עובר שהרי האירוסין בשעת  מיד עשו שלא אחרי מועיל ומה וכתב: זו, מנהג על שהקשה לשונו בהמשך ועיי"ש

לכסותו  חייב לעולם, ניכל ורישומו שחיטה בשעת כסה לא שאם הדם אכיסוי דהוי דילמא למיחש דאיכא לולא לברך  בדין היה

הדם  כיסוי על לברך  עכ"ל.וראוי בידיה, ורפיא לברך , יכול שניהה קידושים בלא ,



לנפשך  חכמה דעה מ 

דמייתי דמאי דומיא לריק , ויגיעה הבלה פעל אם כי

מלח  ורבא רישא מחריך  ספרא דרב הא כי  עלה

אחרים, ידי על מלוח או חרוך היה שאם שיבוטא,

שנית. מולח או  מחריך  היה לא

ולא אמת  כן , נוהגין  שהיו  בבלנסיא"ה שראיתי

שנהגו שכיון  אומרים שהיו אלא זה, מטעם

עתה  יקדש לא אם הנשואין , בשעת  לקדש  לעולם

בקדושי יודעין הכל שאין  מקודשת , שאינה יחשבו 

ארוסין  בברכת שמים שם מזכירין היו ולא השליח,

גם  ממנו. שטועמים היין על זולתי  שניים,

ז"ל  נסים רבינו  הרב פי  על כן נהגו בברצלונה

י"ז) סימן א' פרק  כתובות  ברא"ש  מורי(מובא אבל .

מה  זה, על מלעיג היה ז"ל הכהן  פרץ רבי הרב

שם  בה להזכיר  אפשר  שאי  אחר לברך תועלת 

שמים.

בספר ומה לדבריך סיוע שמצאת  שאמרת 

פעם  מקדשין  שהיו שראה שכתב המנהיג

מקודשת שהיתה אע"פ  נשואין בשעת  שנית 

ברכת לברך  כדי כך עושים והיו שנים מכמה

ראשונים  אירוסין בשעה אותה ברכו שלא אירוסין 

כיון  יפה, מנהג ההוא שהמנהג אומר ואני וכו '.

לעולם  כי בתחילה, אירוסין ברכת  ברכו שלא

וכו', ארוסה שהיא זמן  כל הברכה באותה חייבין 

דתנן  המזון  מברכת  הראיה ברכותאבל (מסכת 

ע"ב) נ "א דף דברים אלו ולא בפרק ושכח שאכל מי 

המזון  נתעכל שלא זמן כל כשנזכר  שמברך  בירך,

זמן  כל בגמרא ר"י מפרש  עיכול ושיעור במעיו,

כן  גם זה ובנדון  אכילה. אותה מחמת  רעב שאינו 

אבל  אותה, מברכין  עליה ארוסה ששם זמן כל

שכבר  אותה, מברכין  אין  לחופה, כניסתה לאחר

נשואה. שם עליה וחל ארוסה, שם מעליה נסתלק

שאם  עושין , הן  יפה ולקדש , לחזור  שנהגו  ומה

לבטלה, כברכה נראה היה קדושין בלא יברכו

מחוייב  שהוא כיון  מקודשת , היתה שכבר  אע"פ

עכ "ל. הראשונים, קדושין מחמת  בברכה

הראב"ד ,ועם דברי  על הקשה שהריב"ש  היות 

הק ', דבריו ליישב עלינו  מצוה עדיין אבל

ליישב  כתב מרוטנברג המהר "ם שגם וכדחזינן 

מבשלוחו. יותר בו מצוה משום זו  מנהג

זיע"א ואכן ענגיל יוסף ר' הגדול שהגאון מצינו 

הש "ס ע"א)בגליוני מ"א דף מיישב (קידושין

ענגיל  יוסף  ר ' הקשה ובתחילה הקדושים דבריהם

חלו סוף דסוף  דכיון  תמיה, דבר  שהוא זיע"א

שניים, לקידושין  עניין  מה א"כ שליח, ע"י  הקידושין

מקדש  הוא אשתו  את  .טו והרי

נכון ואח"כ טעם בדעתי  עלה והנה בזה"ל, כתב

דכיון  והוא הנ"ל, ראשונים מנהג לקיים

'הקדש', עניינם ע"ב,דקידושין  ב' דף קידושין (עיין

דף נדרים ותוס' תצייך , תוד"ה ע"ב ז' דף לעיל  עוד  ועיין

להביא  בחידושי והארכתי לקידושין, עוד  יש  ד"ה ע"ב ו'

הקדש ) עניינם דקידושין דוכתי כמה ,עוד 

מצינוועל  דבהקדש  היכא כי דףכן שבת  (מסכת 

ע"ב) פסח קמ"ח שהקדיש  אצלו הרגיל דרועה

חוזרים  אעפ"כ  זכיה, מטעם ההקדש וחל עבורו 

מדרבנן  עילוי הקדש  אותו , ומקדשים הבעלים

בעלים,(שם)וברש"י שיקדישו בעלמא מעלה

דאף  בהקדש  זה מצינו  פנים כל על והרי  עיי"ש.

שליחות, מטעם דזכיה שליח ע"י ההקדש  כבר  דחל

הבעלים  שיחזרו מדרבנן עילוי מצות  יש זה כל עם

דעניינם  בקידושין נמי  הכי  כן  ועל בעצמן. ויקדישו 

יש  מקום מכל שליח, ע"י  כבר  שחלו אן  הקדש

בעצמן , ויקדשו בעלים שיחזורו  דרבנן  מצוה

מצוות ככל בברכה" "גם שנית לקדש רשאי  ושפיר

בעזהשי "ת, ונכון ודו"ק, עליהם שמברכין  דרבנן

עיי "ש .

_________________________

תשב"ץ טו. ושו"ת  פ"ט) (סימן הריב"ש ושו"ת  רמ"ד) סימן ד' (חלק  הרשב"א שו"ת  ועיין עש "ה) תק"ט  (סימן שם עוד ועיין

ע "ד). סימן ב' (חלק 



תשע"ו  וישלח פרשת דא"ח מא ליקוטי

דבריונראה גם ליישב יש  הריב"ש דברי דלפי

דמאחר  מרוטנברג, והמהר"ם הראב"ד

הנישואין , עד נמשך דהאירוסין הריב"ש לנו שחידש 

אפילו שליח ע"י אשה קידש  כבר אם דגם לומר יש 

בשעה  הפעם עוד  לברך  אפשר  עדיין בברכה,

מצוה  הוא הקידושין שהרי בעצמו, שמקדש 

חלק  מוסיף  הוא כעת וא"כ  הנישואין , עד הנמשכת 

שנמשכת החדש המציאות  כלפי  קידושין  במצות

והלאה שליח)מכאן ע"י ולא עצמו ע"י .(שנעשה

חכםוזה  בתורת דאיתא ע"א)כמו  מ"ב וז "ל,(דף

הראשונה  בפעם מכוין  כשהאדם והנה

השניה  בפעם אבל האמור, הסדר הוא שמכוין

דהיינו עצמה אכילה באותה אפילו ומכוין  כשחוזר

ורחל  יעקב עלו כבר  המוציא של שניה בפרוסה

שניה  בפרוסה ועתה ראשונה בפרוסה זו"ן בערך 

שעולים  עד  זו דרך על וכן  דישסו"ת , מג"ר  מקבלים

כפי אחת  בסעודה אפילו  זה יתכן  דא"ק  כתר  עד

שכוין . הפעמים שיעור 

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך


