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א'-ג') ט"ז, (במדבר

äøéñðä ãåñ àåäù úååö÷ ìù úòãá êìä çø÷

ìë  úåìâì àåäù úååö÷ä àåä ø÷éòäù  åúðòèå

åô÷åúá äö÷

ç÷éå' ואיתא קרח, ואתפלג אונקלוס  תרגם קרח'

קרח  ואתפלג דענין להצ"צ התורה באור 

בין  מבדיל ויהי  המים בתוך  רקיע יהי כמ"ש  הוא

מים  בין  המבדיל הפרסה סוד שהוא למים, מים

העליון  י ' בין המבדיל א' אות  של הקו בסוד למים,

הכתוב בסוד הוא וקרח התחתון, כ"ב)לי ' א' (יחזקאל 

הנורא  הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ודמות

הרקיע  בחינת שהוא מלמעלה, ראשיהם על נטוי

וזה  המבדיל, הרקיע סוד  והוא הקרח כעין  שהוא

הכתוב כ"ט)סוד ל"ח הקרח'(איוב יצא מי  'מבטן 

עי "ש . וכו'

ïéðòäåהאר"י כתב דהנה ח'הוא שער (ע"ח

הפרסה àפ"ב) סוד  הוא דהרקיע

דאות הקו  סוד והוא לתחתון, העליון בין  המפסיק 

לי ' עילאה י' בין  המחבר  וכן  המפסיק שהוא א'

גבוה  יותר הוא הרקיע לפי "ז  ולכאורה תתאה,

המחלק הקו  הוא והרי  הוא משניהם, שבאמת (ואף 

פרסה  בחי' הוא מהותו מ"מ היודי"ן, ב' בין המיחד  גם

ביניהם) ומיחד מחבר גם שהוא אלא ביניהם, ,המחלקת

ז"א  בין ההפרדה שהוא הנסירה לסוד  נכנס וקרח

בפני פרצוף  בחינת נעשה אחד  שכל באופן לנוק '

הוא  התכלית  שעיקר  הוא קרח של וטענתו  עצמו ,

שלו, המקום לו יש דבר  שכל באופן  הנסירה סוד

הוא  תחתון  והי' בפנ"ע בחינה עליון הי' דהיינו

דהיינו הקצוות , של הדעת והוא בפנ"ע, בחינה

מעלתו לגלות  כדי  עצמו  בפני קצה כל לקחת

אחד  ענין הוא התורה ה' בעבודת וכגון  בשלמות ,

וא  בפנ"ע, אחד ענין  והתפלה זה בפנ"ע, לערב ין 

המדרגות, בין החיבור ולא הקצוות  העיקר כי בזה,

התוקף  נחלש  הרי  המיזוג שהוא החיבור ידי  על כי

_________________________

יהי א . וז"ס בנתיים. שיפסיק כדי מבפנים טבורו במקום גופו באמצע פרסא חד הניח  עצמו שצמצם אחר והנה שם: ע"ח  וז "ל

פסיק דאיהו דב"נ מעוי באמצעית חדא קרומא אית ל"ב ד' בראשית  בזוהר כנזכר למים מים בין מבדיל ויהי המים בתוך  רקיע

פרסא  בהאי בוקע  ואז  ומהודק דחוק שם והיה פרסא מהאי לעילא האור כל נשאר ואז  לתתא ויהיב מעילא ושאיב לתתא מעילא

חד  דאית  בזוהר מ "ש  וזהו המלכים ואלה בדרוש  אדרא בריש  הנזכר פרסא בחי' וזהו ולמטה. מהטבור הגוף  בשאר והאיר ויורד

פרסא  יהיה דז "א והכתר אדרא ריש כנזכר חושבנא להון דלית אית גולגלתין כמה כי הוא אמת  ואמנם לכתר המאציל בין פרסא

הא"ק . של פרסא ההוא ע"י נפסק הוא האצילות  כל של הכתר אבל בזה וכיוצא אליו מפסיק דאמא



לנפשך  חכמה דעה ד

טענתו ולכן  הקצוות , של המיוחדת והמעלה

הוא  כי טוב, דבר  אינו המדות ממזג שהוא שהיחוד 

צריך  אדרבה רק  קצה, כל של התוקף  את מחליש 

בתקפה  להיות צריכה מדה וכל נסירה לעשות 

בפנ"ע.

 àåä úìëú äìåëù  úéìèå íéøôñ àìî  úéá ãåñ

 úåëìîäì  úåøéôñ 'è ïéá äãøôää

ïëìå יצטרך לא ספרים מלא שבית  קרח אמר 

יצטרך  לא תכלת שכולו  טלית או למזוזה,

מישרים במגיד שביאר וכפי קרח)ציצית , דסוד á(פ'

הט' ובחי' הז"א בחינת  היינו  ספרים מלא בית

בחינת שהוא למזוזה יצטרך ולא עליונות, ספירות

ואם  להמלכות , הט"ס בין  שהפריד כלומר  המלכות ,

אין  ספרים מלא בית שהוא הט"ס  שלמות לו יש 

תכלת שכולו שטלית  אמר  ומאידך  להמלכות , צריך

סוד  הוא דהתכלת והיינו  לציצית, יצטרך  לא

לא  המלכות  את  בשלמות לו יש  ואם המלכות ,

ונמצא  הט"ס . כנגד שהוא לבן  של לציצית יצטרך

עצמו בפני להיות  מעליותא לו  יש קצה שכל

האחרת. המדרגה עם ליחדו  בלי תקפו כל ולגלות

 úåâøãîä íéãçéî ò" åëì  íéîù  íùì ú÷åìçîá

ìò úøáåâ äðéçá äæéà  ÷ø àéä ú÷åìçîäå

äéðùä

íðîàå שלא מחלוקת נקרא ועדתו  קרח מחלוקת 

לשם  שהיא המחלוקת  אך שמים, לשם

ששניהם  והיינו והלל, שמאי מחלוקת היא שמים

גובר  יהיה מה המחלוקת  כל אלא מהיחוד , אוחזים

חיצון  יחוד  שהוא בהיחוד מדרגות  ב' וע"ד בהיחוד,

שהוא  פנימי  יחוד  או  באדנ"י , הוי "ה שילוב בסוד

בהוי "ה אדנ"י  באור שילוב צדק הצמח שביאר (כמו

שם) ב'התורה בין  ליחד צריך  דלעולם והיינו ,

גוברת הוי"ה עם היתה המחלוקת אלא המדרגות,

בודאי אבל הוי"ה, על גובר  אדנ"י או  אדנ"י  על

דשמאי והיינו לאדנ"י, הוי "ה בין  יחוד יש לכו"ע

חיצוניות שהוא תשרי  חודש של היחוד בדרך  הלך

ניסן  חודש  של היחוד  בדרך  הלך והלל העולמות ,

רוצה  שאין  קרח כמו  ולא העולמות. פנימיות  שהוא

עצמה  בפני  מדרגה כל שיהיה אלא כלל, ביחוד

שהמיזוג  הוא וטענתו מיזוג, ללא וענינה בתקפה

הקצוות. תוקף  את  מחליש 

äðäå תורה מארי שהם צדיקים בעולם יש

תמיד  העוסקים הפוסקים והם והוראה,

מארי שהם צדיקים ויש  והוראתה, ההלכה בבירור 

בתפלות עת  בכל ועוסקים במקומם וסגורים  תפלה

מונח  יהיה צדיק שכל לומר סברה ויש ויחודים,

תורה  שלומד הצדיק  אם כי  תוקפו, בכל בענינו

יחלש  הרי ויחודים, בתפלות יעסוק הלכות  ופוסק

בתפלות הוא שעסקו הצדיק אם להיפך וכן בחינתו ,

בחינתו, יחלש הרי  הלכה, בהוראת  יעסוק ויחודים

תותר , אל כמים פחז עליו  שנאמר ראובן ענין  וזה

כל  להעמיד  שהוא הפלוגתא, ענין של השכל והוא

שני אין  ענין  וזה האחרון, קצה עד בתקפו דבר 

_________________________

דבעא ב. חדא מוני, בתרי בנטיעות  לקצץ קרח דבעא היינו ספרים, מלא ובית תכלת  שכולה דטלית  רזא שם: מישרים מגיד וז "ל

דמלכות  תכלת , שכולה טלית והיינו מיניה, דלעילא בספירות  לה לייחדא צריך  הוה לא המלכות , ע "י העולם דהנהגת דכיון למימר

וז ' לבנה טלית אלא הכי, דלאו מרע"ה ליה ואמר במלכות , אלא הוה לא דיליה וכוונה הנהגת דכל למימר ובעא לתכלת , רמיז

מזוזה, לבעי לא ספרים מלא דבית מיניה בעא והדר במלכות. רמז תכלת  אחד וחוט דעלה, ספירות לשבע רמז לבנים חוטים

לספירן  אלא לכווני ליבעי לא לה רמז  איהי דמזוזה במלכות) (פירוש בה לכוונה נבעי ולא עיקר דעלה ספירן כן דאם למרמז 

דבעי  היא, בנטיעות קציצה נמי דהא ע "ה רבינו משה ליה ואמר בבית , מזוזה בלא ספרים מלא בית  רמיז דלהכי בלחוד, דעלה

פ"ו  ז' שער הלשם  לבעל הקדו"ש בספר עי' [א"ה עכ"ל. שלום, ואתה כולהו, עם ולמלכות מלכות , עם ספירן לכולהו לייחודיה

מאן  וכל בנטיעות , מקצץ איהו ספירן ט' בלא מלכות דנטיל מאן דכל סע "ב) קל"ה דף ס"ט  (תיקון מהתיקונים שהביא ד' אות 

עיש"ב]. אלו בחינות ב' לבאר שם והאריך וכו', בעיקר כופר איהו מלכות  בלא ספירן ט ' דנטיל



תשע"ו  קרח פר' השל"ס

שכל  הטענה שהוא אחד , בכתר משמשים מלכים

אמנם  לעצמו. שלם בכתר  שלמה מלוכה צריך  אחד

אחד  כל צריך לעולם אלא הנכונה, הדרך זה אין 

אלא  והיחודים, התפלות  עם וההלכה התורה לכלול

יותר  גובר  ובשני  התורה חלק יותר גובר שבאחד 

כלול  להיות אחד  כל צריך לעולם אך  התפלה, חלק

משניהם.

 úôñåúì  òéâäì éãë àåä äøéñðä ãåñ úéìëú

 àì êà  íéìåôë ïé÷éùð ãåñá ãåçéä øçàì  äáäà

å" ç ãåøéôá øàùäì

 äðäå, לבד ושמו  הוא היה העולם שנברא קודם

שנברא  קודם הוא מה פירושים כמה ויש 

קודם  או הבריאה, עולם קודם הוא אם העולם

מוהרש"ב  במאמרי  ואיתא העולמות , כל בריאת 

ושמו הוא היה העולם שנברא קודם דהלשון ז"ל

הוא  'שמו ' לבד, שמו, הוא, מדרגות ג' הם לבד

כולא  'לבד' עילאה, יחודא 'הוא' תתאה, יחודא

הג' היינו  הרש"ש  ועפ "י  חשיבי . כלא קמיה

א"א  עתיק רדל"א או א"א, עתיק אפס  של מדרגות

בע"ח פ"א)כמ"ש מ"ב במוהרש"ב (שער ואיתא .

לבנו אב אהבת של בחינה שיש  הבעה"ת  בשם

מתכסה  האב ולפעמים בנו, עם לשחק שנהנה

ויש  מתייאש , ואינו  אותו מחפש  הבן  ואז  מבנו ,

ואח"כ  אחריו , מבקש  שבנו  ממה הנאה לאביו

סוד  והוא אהבה, תוספת  נעשה אותו כשפוגש

שנכלל  דהיינו  כפולים, נשיקין  שהם נשיקין  בחי '

בשעה  שנתעוררה האהבה האחד אהבות , ב' בזה

שנתוספה  האהבה והב' מזה, זה רחוקים שהיו 

התכללות של הענין וזה זה, עם זה נפגשו כאשר

היינו אומנתו ' 'תורתו סוד  כי  התפלה, עם התורה

ואף  אחד , דבר והם תפלה בחי ' נעשית שהתורה

כל  לגלות  כדי  אחד  לקצה להכנס  צריך  שלעתים

להגיע  כדי  תכליתו מ"מ הנסירה, סוד  והוא תקפו,

חוזרים  כאשר כפולה אהבה לתוספת  אח"כ

היחוד . לשלמות

äùòð  ë"éòå íéìë éåáéø êéøö øåàä ìãåâ éôë

íù ãçéì  úáù  úìá÷ ñ" äå úåîìùá ãåçéä

åéúåéúåà  ÷åìéçá á" î  íù íò øåàä àåäù á"ò

íéìëä éåáéø  àåäù

 äðäåבאר "י מבואר קודש  שבת  נכנס  כאשר

שבת, בקבלת  מ"ב בשם לכוון  שצריך 

חלקים, וכמה לכמה האותיות שמתחלקים באופן

כדי כלים ריבוי צריך פשוט אור  דכל הוא והענין

דייקא  כי כלים, וריבוי תפלות  ריבוי וצריך  להשיגו ,

שבת בקבלת  ולכן כלים, ריבוי  צריך הגמור  הביטול

שהוא  חלקים לכו"כ באותיותיו  מ"ב השם מחלקים

שבת, קדושת את  עי "כ  לקבל כדי  כלים, ריבוי  בחי '

ע"ב, שם מבחי' הוא מ"ב שם של כלים הריבוי  וסוד 

בחינת שהוא הע"ב לחבר דמשה דעת סוד והוא

הכלים. בחינת שהוא המ"ב עם פשוט האור

 ïúîá ãçà øúëá  íéùîùî  íéëìî 'á ãåñ

äìôúäì äøåúä ïéá ãåçéä íöåò àåä äøåú

åúåðîåà åúøåú ãåñá

 àåäå,דדעת החו"ג ליחד  הברית  לוחות  ב' סוד

ושמיעה  ראיה של  חיבור  היה תורה ובמתן 

את ושומעים הנשמע את רואים ז "ל כמאמרם

קרח  לכאורה הטבע דרך  פי שעל ואף הנראה,

רק  מונח להיות  צריך  בתורה להצליח דכדי  צודק,

צריך  בתפלה להצליח וכדי  בתפלה, ולא בתורה

העבודות מערב אם כי  בתפלה, רק  מונח להיות 

כל  תוקף עיקר  כי  עבודה, כל של התוקף  נחלש הרי

ואמנם  בפנ"ע. כולה היא כאשר הוא מדרגה

צריך  הנסירה בסוד שעה לפי  דרק טעות , זה באמת 

כל  שבונה באופן  המדרגות  את  לחלק לפעמים

את שבונים הנסירה סוד  ע"ד עצמה, בפני מדרגה

התפלה)המלכות בחינת  הז"א (שהיא ואת  בפנ"ע,

התורה) בחינת  התכלית(שהוא עיקר  אך עצמו. בפני 

והוא  זו"ן, יחוד בסוד אח"כ המדרגות  לחבר הוא

מ'בין  בסוד  היחוד של הדעת שהוא דמשה דעת

ואף  היחוד. סוד  שהוא משה ר"ת ה'כרובים ש'ני

בלבד , אחת  בדרך  ללכת לפעמים ענין  שיש



לנפשך  חכמה דעה ו 

למעלה, ממטה בדרך  היא העבודה ולפעמים

להכנס  צריך  ולפעמים למטה, ממעלה ולפעמים

שיתכללו צריך  לעולם אך ביותר, אחת  למדה

שהיה  אבינו אברהם וכמו  השני , עם אחד  המדות 

כלול יצחק  וכן  ויעקב, מיצחק ויעקב,כלול מאברהם

כל  לעולם כי  ויצחק . מאברהם כלול יעקב וכן

כל  לחבר וצריך  בהשני , אחד  כלולים הצדיקים

המדרגות.

 àåäå בכתר משתמשים מלכים שני של הענין

בסוד  שבועות  של המדרגה שהוא אחד ,

הם  זו "ן  שהם והתפלה שהתורה והיינו תורה, מתן 

עוצם  והוא אחד , בכתר  מלכים ב' בסוד  גמור  ביחוד

שהוא  באר "י  שכתוב שביעית מדרגה של היחוד

לזה, צריך  אין  וזה לזה צריך  אין  זה של באופן

התו "ח  וכמ"ש  שבועות  של היחוד בסוד  כמבואר

ע"א) קל"א באופן (דף  היחוד  עוצם מחמת  והוא ,

סוד  וזה לזו , צריך  אין  שזו  עד אחד כך  כל שהם

אחד  נעשים והתפלה דהתורה אומנתו, תורתו 

הנסירה  סוד יש  בהתחלה שלפעמים אלא ממש,

דלפעמים  ואף  השלם, לחיבור  להגיע כדי ותכליתה

רק  היינו התפלה, מגביר  ולפעמים התורה מגביר 

ש 'מאי ה'לל מ'חלוקת  וע"ד  בזה, זה שכלולים אחר

הוי "ה  שם אם הוא הנפ"מ דכל מש"ה, ר "ת  שהוא

מיוחדים  שניהם הם אך  גובר, אדנ"י שם או גובר 

לעולם.

 úðéçáá ïéá ãåçéä  úå÷áãá  úåéçì êéøö íìåòì

åðéàù âåðòú úðéçáá ïéáå  ùâøåîä âåðòú

åðéàù âåðòú ãåñá àåä ãåçéä  úéìëúå ùâøåî

ùâøåîá àáä  ùâøåî

äðäåאורות מרגישים לפעמים קודש  בשבת 

אינו והצדיק העלם, מרגישים ולפעמים

המצב  כי העלם, לפעמים מרגיש  כאשר  מתפעל

מדרגה  גם והוא אלקות, גם הוא העלם של

בבחינת שהוא יו "כ  של הדבקות  וע"ד בדבקות,

כי דבקות , גם הוא והעינוי נפשותיכם, את  תענו

אלא  דבקות , הוא עינוי גם דבקות  הוא שעונג כמו

תענוג  בסוד א"ס אור בגילוי  דבקות  הוא דהעונג

תענוג  בבחי' עצם דבקות הוא וההעלם המורגש,

יו"כ  של העינוי להפך  זוכים וכאשר מורגש, שאינו 

והוא  כאחד, המדרגות  כל שנכללים היינו  לעונג,

כמו במורגש  הבא במורגש  שאינו  תענוג סוד

העיקר  שאין  לדעת  וצריך ואכמ"ל. בכ"מ שביארנו

העיקר  ולא בתענוג, ה' את שעובדים הצדיקים

התכלית אלא בעינוי , ה' את  שעובדים הצדיקים

שלפעמים  ואף  המדרגות, ב' לעולם לכלול הוא

להיות צריכים לעולם מ"מ אחת , מדרגה מתגבר 

מ  שאוחז  שאומר  כקרח ולא בזה, זה שניכלולים

בתוקף  אחד  כל שיהיה באופן  אך  המדרגות,

אין  כי  האחרת, המדרגה עם להתחבר בלי  בחינתו 

ב' לכלול לעולם צריך  אלא האמיתי , היחוד  דרך זה

מבין  בסוד היחוד הוא והשלמות כאחד, המדרגות

א' דאות  ו' האות  העיקר  ואין הכרובים, שני

אלא  להתחתון , עליון  הי ' בין  שמחלקת בבחינה

כי היודין , ב' בין מיחדת  ו' שהאות  הוא העיקר

שגילה  וכמו  השלם, והדעת היחוד הוא העיקר

אומנתו, תורתו הוא העבודה שעיקר הבעש"ט

וכמ"ש  כאחד , והתפלה התורה לכלול שהוא

בכ "מ. בלקו "מ

 ììëäå וצריך ב"ה הוי"ה שם הוא דהעיקר  הוא

שמו שמתגלה עד והתכללות התמזגות 

הוא  ענינו  כל אמת והצדיק  בחינותיו, בכל יתברך 

הוי "ה  אותיות ד' כל הכולל יתברך בשמו  להכלל רק 

רק  שלקחו  שם' 'אנשי  היו  קרח אנשי  משא"כ ב"ה,

רק  לקח ראובן  ומאידך  'שם', הנקראת  המלכות 

צדיק  רבינו משה אך  כמים, פחז  של הנשמות 

כדאיתא  יתברך , בשמו שנכלל במעלה יחיד האמת 

נקרא  ולכן ב"ה הוי "ה בשם דבוק היה שהוא בזוהר

כל  היה וזה היחוד, עיקר הוא כי  מהימנא' 'רעיא

להגיע  הקב"ה רצון  עיקר  וזה הי "ת, בעבודת  דרכו

ולא  יום לא להוי "ה יודע הוא אחד 'יום לבחינת

וכמו כאחד, המדרגות  כל התכללות דהיינו לילה',



תשע"ו  קרח פר' ז של"ס

עת בכל מונח והיה אומנתו  תורתו  שהיה רשב"י 

לפעמים  שיש  ואף כאחד, בתפלה וגם בתורה גם

למטה  ממעלה או יותר  אחת בחינה של התגברות

אלא  פלוגתא בבחי ' זה אין  אך  למעלה, ממטה או 

התחברות צריך  לעולם אך  אחד, צד של התגרות

נסירה  בחי' שעה לפי  לפעמים שיש  ואף  המדרגות,

לתכלית אלא זה אין  המדרגות , בין להפריד  שהוא

גדול. יותר  ויחוד חיבור אח"כ שיהיה

ìàøùéî àåáéø 'ñã  ùøåùä íä íééåì  óìà á" ë

ä"éåä  íù ãåñá íééîéðô øúåé  íä íéðäëä êà

 úåéúåà á"ëä  ìë  úîùð àéäù  úéîéðôä

äðäåבשלה"ק קרח)איתא פ' כלל (תושב"כ דקומת

הרי ולכאורה ריבוא, ששים סוד  הוא ישראל

של  ריבוא לשישים בנוסף אלפים כ "ב היו  לוי  שבט

הלויים  של אלף  כ"ב דסוד  לבאר וכתב ישראל, כלל

כל  שורש שהם התורה אותיות כ"ב בסוד  הוא

ופרט  כלל בסוד והוא ישראל, דכלל ריבוא השישים

העיקר  הם שהלויים קרח טענת  היה וזה עי"ש. וכו '

כנגד  הם כי ריבוא, הששים כל שורש  בסוד  הם כי

א  הכ"ב האמתבחי ' ואמנם הכל. שורש שהם ותיות 

עליונה  יותר במעלה הוא הכהן  שאהרן הוא

כל  נשמת  שהוא הוי "ה שם בסוד  הוא כי מהלויים

כל  של עליון הכי  השורש  והוא אותיות , הכ"ב

כ"ב  דבחינת  הוא וסודו  מישראל. ריבוא הששים

וי "ב  כפולות וז ' אמ"ש אמות  ג' בסוד הוא אותיות 

הלשם וכתב טנת"א)פשוטות, שער לע"ח (בביאורים

בחי ' יש  כך  אימא בחי ' שהם אמות  ג' שיש  דכמו 

הכהנים  בחי' סוד  וזה וכו', אבות ג' של פנימית

ג' בסוד שהיו  הלויים מבחי' פנימיים יותר  שהם

התורה. אותיות  וכ"ב אמות 

 úîàäå שהוא גדול, הכי  התוקף  הוא שהמיזוג

כל  את  ועוד עוד  ולמזג למזג דייקא

המדות לכל גדול תוקף באמת  שנעשה עד המדות ,

הענין  את לגלות צריך צדיק שכל אף  ולכן כאחד ,

כפי למטה ממעלה או למעלה ממטה בסוד  שלו

כלול  להיות אחד  כל צריך באמת אך  עבודתו , דרך

העיקרית מדרגתו  שמגלה ואחר  המדרגות, משאר 

וזה  והמדרגות. הדרכים בשאר להכלל לעולם צריך

להם  שהיה הדורות צדיקי וענין  דמשה דעת  ענין 

תראינה  ועיננו האמת , ודעת שלום של דעת

בביאת ציון את ה' בשוב יראו  בעין  עין  מלכותך 

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק . גואל

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã' אל' אמר רבינו משה הנה לנפשך ' חכמה

דעולם  אל שם סוד  שהוא הרוחות ' אלקי

רוח  בסוד המלבוש פסיקת סוד  והוא המלבוש ,

ב' בין החיבור  הוא קודש  שבת  של והאור  פסקנית ,

העינים  ב' סוד  הם אב תמוז  חדשי והנה המדרגות.

מי באמת  אך מים, יורדה עיני  עיני עליהם שנאמר 

אלקי 'אל סוד הוא ששם המלבוש  בעולם שדבוק 

ישראל, כל של העולם שהוא בשר' לכל הרוחות

העליון  בעולם אלו  בחדשים דבוקים וכאשר 

מים. אלו מעינים נמשך אדרבה אז  דאלב"ם

בתענוג  בין בדבקות  עת בכל להיות והעיקר 

ולדעת מורגש, שאין בתענוג ובין המורגש

דבוק  והצדיק העליון. היחוד התגלות  הוא שהעיקר 

בעצם  או קודש , שבת ע"ד  בתענוג או  עת כל

שימלא  לגלות  כדי  והכל דיו"כ, תתענו  ע"ד  אלקות 

מכל  כלולה הק' והשכינה הארץ, כל את  כבודו

נפ"מ  להצדיק אין ולכן הבחינות, ומכל המדרגות

מדרגה  כל היה התכלית  אם כי  הוא, מדרגה באיזה

בתוקף  שמחסר  צודק , אולי  קרח היה בפנ"ע

אך  ההפכיית , המדרגה עם מחברה כאשר  המדרגה

אלא  כלל, התכלית  השונות המדרגות  אין  באמת 

השכינה  שהוא ב"ה הוי "ה ושם הק ' והשכינה היחוד

המדרגות כל כולל והוא בורא, ניצוץ בסוד  בשורש 

דבקות והן  במחשבה דבקות והן יחודים הן  כאחד ,

אלא  זו , או זו מדרגה דווקא העיקר  ואין  בדיבור ,

דעת והוא אומנתו, תורתו  בסוד אחד  מציאות הכל

שמו שיתגלה והעיקר הכרובים, שני  מבין  משה

וכל  הבחי ' כל כולל ית' ושמו העולמות  בכל יתברך 



לנפשך  חכמה דעה ח

וכולל  אחד, שהכל ונוק ' וז "א עתיקא סוד הענינים,

אחת. בבת  קדושות הג' כל

äòã' ואין החכמה העיקר  אין  כי  לנפשך ' חכמה

אלא  המלכות , שהוא הנפש העיקר 

עצם  שהוא לראשך' כתר 'והיא הוא התכלית

שבת הוא העיקר  כי  קדשך' שבת  'שמור אלקות ,

ב"ה, הוי "ה שם מתגלה ובו  המדרגות, כל הכולל

יתברך  בשמו להכלל הוא התכליתים תכלית ועיקר 

יחודו לגלות  משה דעת  והוא ישראל, שמע בסוד

כל  על למלך ה' והיה העולמות, בכל ית"ש ואחדותו 

יראו בעין  עין לבנו, וישמח עיננו  יראו וגו', הארץ

בימינו במהרה צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב

אמן .



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח ט ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ז שלח פרשת דא"ח ליקוטי

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

 úáéúá ïáøåçä úðù  úøëæäì æîøä øåàéá

 êì ' çìù'

çìù [à.'åâå íéùðà êì המובא הרמז על דיבר

חורבן  שנת  את שמרמז הטורים בבעל

רמז  לך  שלח וז"ל, 'שלח', בתיבת  הראשון ביהמ"ק 

שבג' בגלות , ויצאו ישתלחו  שנים של"ח למנין 

פני מעל שלח וכן הבית חרב שניים ושל"ח אלפים

טז)ויצאו  עכ "ל.(ירמי' .

øàéáå בספה"ק הידוע ע"פ  אמרי בזה (עי'

המדרש בשם בפרשתן יהודה-בערז'אן

הק ') במרגלים והאוה"ח חוטאים היו לא בנ"י שאם

מריבה  מי  חטא לידי  אח"כ משרע"ה בא היה לא

שתלה  דברים, בפר ' בפסוק  להדיא [וכמוכח

המרגלים  בחטא לאר"י כניסתו איסור ,áמשרע"ה

למרות בנ"י  שנכשלו המרגלים שחטא כנ"ל והיינו

במי להכשל למשרע"ה וגרם שהשפיע הוא ה' פי

ולבנות לאר"י להכנס משרע"ה יכול והיה מריבה],

לעולם, הבית  חרב היה לא ואז  המקדש, בית את 

משרע"ה מעשי  שכל בספי'וכידוע אחוז (שהוא

נצחייםהנצח) ע"ב המה מה דף סוכה הגמ' (וכדברי

משרע"ה  שבנה שהמשכן עומדים, שטים עצי עה"פ

לנצח) וקיים צדקינועומד במשיח יתלבש  ולעת"ל ,

המקדש  בית  את  יבנה והוא משרע"ה נשמת

[ואי ' נצחי  השלישי  הבית יהא ועי"ז השלישי,

ח"א ברמח"ל עליון לנר )â (משכני דףובערוך  (סוכה

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

לפניך ב. אלהיך ה' נתן ראה לנו. נתן אלהינו ה' אשר האמרי הר עד באתם אלכם ואמר כ-לט), א, (דברים הפסוקים כלשון

לפנינו  אנשים נשלחה ותאמרו כלכם אלי ותקרבון תחת . ואל תירא אל לך  אבתיך אלהי ה' דבר כאשר רש  עלה הארץ את 

מכם  ואקח הדבר בעיני וייטב אליהן. נבא אשר הערים ואת בה נעלה אשר הדרך  את דבר אתנו וישבו הארץ את  לנו ויחפרו

אלינו  ויורדו הארץ מפרי בידם ויקחו אתה. וירגלו אשכל נחל עד ויבאו ההרה ויעלו ויפנו לשבט . אחד איש אנשים עשר שנים

באהליכם  ותרגנו אלהיכם. ה' פי את  ותמרו לעלת  אביתם ולא לנו. נתן אלהינו ה' אשר הארץ טובה ויאמרו דבר אתנו וישבו

לאמר  לבבנו את  המסו אחינו עלים אנחנו אנה להשמידנו. האמרי ביד אתנו לתת  מצרים מארץ הוציאנו אתנו ה' בשנאת  ותאמרו

אלהיכם  ה' מהם. תיראון ולא תערצון לא אלכם ואמר שם. ראינו ענקים בני וגם בשמים ובצורת  גדלת ערים ממנו ורם גדול עם

ישא  כאשר אלהיך ה' נשאך אשר ראית אשר ובמדבר לעיניכם. במצרים אתכם עשה אשר ככל לכם ילחם הוא לפניכם ההלך 

בדרך  לפניכם ההלך  אלהיכם. בה' מאמינם אינכם הזה ובדבר הזה. המקום עד באכם עד הלכתם אשר הדרך  בכל בנו את  איש 

לאמר. וישבע ויקצף  דבריכם קול את ה' וישמע  יומם. ובענן בה תלכו אשר בדרך  לראתכם לילה באש לחנתכם מקום לכם לתור

יראנה  הוא יפנה בן כלב זולתי לאבתיכם. לתת נשבעתי אשר הטובה הארץ את  הזה הרע הדור האלה באנשים איש  יראה אם

ה'. אחרי מלא אשר יען ולבניו בה דרך  אשר הארץ את  אתן שםולו תבא לא אתה גם לאמר  בגללכם ה' התאנף בי יהושע גם .

ידעו  לא אשר ובניכם יהיה לבז אמרתם אשר וטפכם ישראל. את  ינחלנה הוא כי חזק אתו שמה יבא הוא לפניך העמד נון בן

ע"כ. יירשוה. והם אתננה ולהם שמה יבאו המה ורע  טוב היום

בו ג . ושרתה מנוח  בו השכינה מצאה כן על מכוונים והתחתון העליון הבתים שגי היו שלמה שבזמן ונמצא שם, הרמח"ל ז"ל
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ע"א  אש )ãמא של מקדש יהא הג' שביהמ"ק שאף 

במס' ותוס' ברש "י  כדאי ' השמים מן  בנוי שירד 

משיח (שם)סוכה יבנה אש  של המקדש  סביב מ"מ

כנ "ל )צדקינו משרע"ה נשמת  בו מלובשת  בנין (שתהא

דאורייתא  עשה המצות לקיים כדי גשמיים אבנים

ודם, בשר ע"י ממש , בפועל מקדש ' לי 'ועשו של

יהא  ואכמ"ל].והוא נצחי , מקדש

 ïáøåçäã äëîì  äôåøúä –––– êì  çìù

 äæå [áשנת הש "י  שרמז  הבעה"ט דברי  ביאור

'שלח' בתיבת הראשון  ביהמ"ק  חורבן

בתיבת הק' האוה"ח רבינו ביאר  כבר  שהלא כנ"ל,

יכשלו שלא העצה כל נרמז  שבזה לדעתך, – 'לך'

כל  את  המרגלים עושים שהיו ע"י המרגלים בחטא

משרע"ה  דעת  על המרגלים äהשליחות היו  שאם ,

ועל  למשרע"ה בהתקשרות לשליחות  הולכים

ולא  הק ' מנשמתו  וניצוץ הארה מקבלים היו דעתו ,

הש "י שרמז  והיינו  המרגלים, בחטא נכשלים היו

יחד  והתיקון  למכה)הקלקול רפואה סמיכת ,(בבחי'

'שלח' בתיבות הרמוז  והחורבן עלשהקלקול (הרומז

בשנת שהיתה לגלות , בנ"י שליחת  - הגירושין ענין

כנ "ל ) שתהא 'שלח' 'לך ', שיהא ע"י  ותיקונו  תרופתו ,

שע"י משרע"ה, דעת – דעתך על השליחות  כל

של  מ'שלח' ניצולים יהיו דעתו על השליחות  שיעשו

החורבן .

íéëìåä  åéä íà  äùòð  äéäù  äìòðä ïå÷éúä

ä"òøùî úòã  ìò íéìâøîä

øáéãå [â שהוא – משרע"ה דעת  מענין  מורנו

דמשרע"ה  שדעת  העליון, דעת  בחי'

עליון (כביכול )היא דעת הש "י , לדעת  מרכבה

העליונה  בדעתו משרע"ה רואה וע"כ  האמיתית,

לאלקותו שבטלים איך  העולמות כל ביטול את 

צריכים  היו  והמרגלים זולו , אפס בבחי ' כאין, ית"ש

מציאות את רואים שבה התחתונה, דעתם לבטל

דעת אל זאת לבטל ויש הנפרד , כיש  הבריאה

_________________________

למטה  ויגיע יתפשט העליון שהבית אלא דומים שיהיו די לא לעתיד אבל שכינה בו שרתה לא לזה זה דומים היו שלא השני אבל

מקום של ידיו מעשה הוא שלישי שמקדש משרז"ל ואזוהוא למטה ויגיע יתפשט רק ממקומו העליון הבית יעקר  לא כי
ל  בבנין בנין ויתחבר  הזה לעולם כאשר  חמרי בנין סביבותיו מזהיבנה זה  יתפרדו לא אחד  בו היות שורה יהיה והכבוד

עכ"ל. וכו'. וראו' ה' כבוד 'ונגלה עליו שנאמר הענין והוא גמור בגילוי

הגמרא ד. לפרש הוא דוחק  לענ"ד לזה הסכימו והריטב"א התוספ' שגם אף הוא. ומשוכלל בנוי נמי. אי ד"ה שם לנר, הערוך ז "ל

וכן  ממש בנין משמע דקאמר דאיבני הלשון וכן ביהמ "ק יגלה מהרה הל"ל רש "י דברי ולפי ביהמ"ק  יבנה מהרה מדקאמר כן

לבנין  אומנים שניהם משיחים רש "י ופי' בהדייהו יוסף  בן ומשיח  ב"ד משיח  ומני חרשים ד' ננהו מאן דקאמר נ"ב) (דף לקמן

מתפללים  שאנו ומה ז') (פ ' תמיד במשנה שנאמר מה וכן בזה שייך אומנות  מאי למטה ירד ומשוכלל בנוי כבר ואם ע "ש ביהמ"ק 

ביהמ"ק שיגלה להתפלל לנו והי' הוא נבנה שכבר כיון שוא תפלות יהיו בימינו במהרה ביהמ "ק שיבנה יה"ר תפלותינו בכל

בתנחומא  שנדרש  ידיך  כוננו ד' מקדש שנאמר ומה אדם בידי ממש בנין יבנה לבא לעתיד ביהמ"ק  דודאי נלענ "ד הי' ולכן במהרה

האש  המקדש ובבית  במשכן שירד וכמו הגוף בתוך כנשמה גשמי הנבנה ביהמ "ק לתוך  שיבא רוחני ביהמ "ק  הוא למטה שירד

מעלה  של המקדש שבית ד' פעלת  לשבתך  מכון מפסוק דדרש במכילתא נראה וכן בעצים שנבער הדיוט של האש  תוך  מעלה של

עולם  באי כל לעיני ועד לעולם ד' כשימלוך לבא שלעתיד ידיך  כוננו ד' מקדש קאמר זה ועל מטה של המקדש  בית כנגד מכוון

פ ' בזוהר ועיין שיבנה המקדש  תוך למטה שירד והיינו מטה של ביהמ "ק כנגד ומכוון הוא בנוי שכבר מקדש  בתוך למטה ישכון

א"ש  ולכן גשמי מקדש בלא יקום לא רוחני המקדש  כן כמו גוף בלא נשמה אין בארץ שלמטה כמו אמנם כן שם שמשמע  וישב

ע"כ. וכו'. ג"כ שלעתיד בביהמ "ק בנין הלשון

בשליחות ה. משה שחושב למה אלא ישראל שחושבים למה הליכתם כוונת תהיה שלא להם לומר ירצה עוד האוה"ח , זל"ק

ע"כ. שבדעתם. למה ולא שבדעתך  למה לך' 'שלח מאמר והוא



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח יא ליקוטי 

דעת בנ"י את  המלמד משרע"ה של העליונה

האלקים  הוא ה' כי לבבך אל והשבת היום 'וידעת

לחטא  נופלים היו  לא וממילא מלבדו ', עוד  אין 

כי שבאר "י , ומהקלי' מהענקים לירא המרגלים

כלל, אמיתית  מציאות אינם בבחי'באמת כולם (והם

בלבד ) לנסיון עינים ואחיזת מבטלים דמיון שהיו וע"י ,

משרע"ה  של העליונה לדעת  התחתונה דעתם את 

עשה  שהש "י  התחתונה, לדעת התיקון עושים היו

הדעת את  יש  שבה הבריאה מציאות את 

ליש  הבריאה מציאות  כל נראה שבה התחתונה,

הדעת אל אותה ויבטלו שיתקנו  כדי אמיתי ,

לגילוי התחתונה הדעת  משמש  ובזה העליונה,

המתגלה  היחוד בבחי ' שאת , ביתר  העליונה דעת

רביז"ל  וכלשון  היחוד, תכלית  והוא הפירוד מתוך

ב) סי' תנינא מתוך (לקו"מ המתגלה הפשוט' 'אחדות

את יותר בתכלית  מגלה שהוא המשתנות, פעולות

האחדות כהיפך  הנראה שאף הפשוט, האחדות 

האחדות את ג"כ מנע (ואכמ"ל )מגלה לא וע"כ ,

שאם  ידע כי  משליחותם, המרגלים את משרע"ה

יצא  וכונתו , דעתו  על בשליחות וילכו  בנסיון  יעמדו 

התחתונה  כשהדעת יותר  נעלה תיקון מזה

כנ"ל. העליונה לדעת מתבטלת

äøåú ìù  äëøãë úååöîá éàðúã àéâåñá ïåéãä

êéîñäå [ã שדן בהלכה למו "מ זה ענין  מורנו

ל'גליון  בנוגע השבוע, באמצע בו

סוגיות ' תנאים שיעורי  בסוגית  יומיים (שיעורים

הגה"צ במצוות ) ידי "נ ע"י השיעורים [שנאמרו

ההערות שכל מורנו  והדגיש שליט"א, הרצמ"ז 

תורה  של כדרכה רק  הם להלן זה בענין שהעיר

שנהנים  התורה חכמי  כדרך בעלמא, הערות  בבחי '

אך  בהם, ומשתעשעים דבריהם על כשמעירים

ואינו זו, בסוגיא העיון לעומק  נכנס לא עדיין 

שעוסק  הנ"ל, השיעורים אומר הגה"צ בדרגת 

שם. כמבואר  רב זמן  זה העיון  בעומק  זו  בסוגיא

נוסף  הערה שמכל תורה של במו"מ הדרך ומ"מ

כידוע]. חדו "ת תוספת עי"ז ומתרבים דעת נופך

äîëùäá äúåø÷ì ãçåéî ïéã  ùé  ù"ø÷á

äðäù [ ä מהיראים הרבה אצל ומקובל נהוג

בהלכה, המדקדקים והשלמים

ג' תיכף קוראים בבוקר  כשמשכימים שתיכף

שמע קריאת  של ראשונה)פרשיות  פרשה לכה"פ ,(או

וישכים  וכו ' אדם יהא לעולם בתנדב"א וכמש"כ 

ומייחדים  וכו' משכימים כשאנו  אשרינו וכו ' ויאמר

באהבה  פעמיים ואומרים תמיד יום בכל שמך 

מהאריז"ל  אי ' [וכן וכו'. אחד ' ה' ה"א ישראל 'שמע

ועוד ) ע"ד  יט דף  המתפללים (שעה"כ אלו שאף

בזמן  ובתפילין בברכותיה קרי "ש  ויקראו  כותיקין

קרי"ש  גם יקראו מ"מ החמה, לנץ הסמוך המובחר 

אלו שכן וכל מיוחד, תיקון  בה שיש בקרבנות

יותר  מאוחר  קרי "ש  עדיין שיקראו  יקראוה אם (אף 

לכו"ע) לקרותהבזמנה להם הראוי מן שודאי  (קרי"ש,

וכמש "כ דקרבנות ) לקימתם, סמוך בהשכמה תיכף

ומ"ב הפוסקים יונה, רבינו בשם ס"ה נח סי' הרב (שו"ע

הירושלמי) ע"פ הגר"א בשם סק "ג  נח יש סי' שקרי"ש

הכללי מדין  רק ולא האפשרית, בהשכמה לקרותה

מיוחד  דין הוא אלא למצוות , מקדימין  דזריזין

האפשרית, בהשכמה לקראה שיש  שמע בקריאת

המ"ב בדברי  חידוש  סק "ג )[ואשכחן  נח שכתב (סי'

הזמן , סוף עד  קרי"ש לקרות יאחר  לא שלכתחילה

ההלכה  את  להכריע צריך  שאינו מדבריו ומשמע

דקרי"ש הזמנים בב' הידועה מג"א במח' זמן (הנקרא

הגר" והתניא)וזמן כיא זו במח' נפ"מ אין  שהלא ,

לאחרה  ואסור  בהשכמה לקרותה צריך  לכתחילה

זמנה, סוף מתי  לידע נפ "מ אין וא"כ  זמנה, לסוף

משנתו, אדם להעיר לגבי נפ "מ יש  באמת  ואמנם

לקיים  כדי אותו  שיעירו רוצה אם יודעים שלא

לכתחילה ונפ"מ המצוה הזמן בסוף  אז להעירו (ויש

ובזה  הב', כזמן או הא' כזמן האם הזמן סוף  מתי לידע

ר"ת כשיטת  ההלכה מעיקר שקיי"ל  שלדידן מורנו אמר

שכן  המג"א כשיטת  ההלכה מעיקר קיי"ל  כן גם הרי

כר"ת ) פוסק  (ששם שלו בשו"ע הרב השו"ע גם ,פוסק

הגר"א  שיטת היא התניא ששיטת שמפורסם ומה

לפסוק  בסידורו  בו  שחזר  מה לפי  רק זה הב', ובזמן



לנפשך  חכמה דעה יב 

משקיעה  הלילה תחילת לחשוב כהגאונים,

היום  שעות לחשב בסידורו בו  חזר וה"נ ראשונה,

הא' השקיעה עד  של חלוקה הב')לפי זמן אך (שהוא

ששעת שלו , בשו "ע מש"כ  כפי דקיי "ל לדידן 

לילה, ספק ולא יום הוי  עדיין  הראשונה השקיעה

דשעות שחישוב שלו  בשו"ע כמש"כ  קיי"ל ה"נ הרי

עד  מהנה"ח ולא צאה"כ עד מעלוה"ש הוא קרי "ש 

ובכ"ז השקיעה כר"ת דס"ל הלבוש שיטת יש  (ואמנם

ואכמ"ל ) דקרי"ש  הב' כזמן ].ס"ל

ë"åëåמקד"מ צדיקים בשם מו סי' מהרי"ח (ליקוטי

חסידים, ומשנת  צדיקים אור ובשם הזוה"ק , על

בשם  שמח לב סידור זי"ע, מזידיטשוב מוהרצ"ה ובשם

צאנז  מנהגי החיים אוצר זי"ע, מבעלזא מוהר"ש  חמיו

זי"ע  מצאנז דב"ח בעל הרה"ק  והורה ציוה שכן נג, אות 

הזוה"קועוד ) לדברי בזה דףציינו ובלק קח, דף  (בהר

ע"א) מרמ"ח קפו מסתלקת  הטומאה רוח שאין

שבקריאת תיבות רמ"ח שקורא עד האדם איברי 

הוא  דקרבנות זו  קרי"ש כשקורא אם ובפרט שמע,

המצוה  לצאת מרויח שבזה הנה"ח לפני  עדיין 

ראשונים הרבה לדעת  ראשונים כתיקונה (כט"ו

ט"ו) סי' מצליח איש בשו"ת כדעתהנמנים שס "ל

והרמב"ם הי"א)הרי"ף קרי"ש  מהל' זמן (פ"א שעיקר

החמה הנץ זמן  קודם הוא הפר"ח קרי "ש  פסק (וכן

.להלכה)

ìëì  äìéçúëì  ù"éø÷  úåöî  íéé÷ì  ùéù éùå÷ä

 úåòãä

 íðîà [ å שהלא זה, בענין קושי יש גיסא מאידך

לקיים  רוצה מישראל אחד  דכל בודאי 

מצוה  בבחי' שהיא שמע, דקריאת  זו מצוה

המשנה  [כדברי  המצוות, לכל שורש  היסודית

מ"ב) פ"ב שמוע (ברכות אם לוהיה שמע קדמה 'למה

ואח  תחילה שמים מלכות  עול עליו  שיקבל כך כדי  ר

הזוה"ק  וכלשון  מצוות, עול עליו  קח יקבל דף (ח"ג

בקדמיתא ע"א) עול עליה דיהבין  תורא כהאי 'אלא

עליה  קביל לא ואי  לעלמא טב מיניה לאפקא בגין 

נש  לבר  ליה איצטריך ה"נ מידי, עביר לא עול

עליה  קביל לא ואי  וכו ' בקדמיתא עול עליה לקבלא

באופן  וכו '], למיפלח' ייכול לא בקדמיתא האי 

בדיעבד  של באופן ולא לכתחילה, והמובחר  הראוי 

הרי"ם החידושי דברי חנוכה)[וכידוע הרי"ם (ליקוטי

והוצרכו טמא בשמן  הביהמ"ק חנכו  שלא הא על

אותו עושים אין שבחינוך  דבר דכל חנוכה, לנס

בדיעבד  של קרי"ש å באופן  מצוות לגבי  י"ל וה"נ ,

מצוה  בבחי ' שהיא המצוות , כל שורש  בבחי ' שהיא

המצוות, כל לקיום האדם את  ומדריכה המחנכת

בדיעבד ], של באופן  לעשותה הראוי מן אין  ובודאי

לקיים  אפשרות אין  כמעט לכאו ' בעניננו והלא

מאידך  שהלא הדעות, לכל לכתחילה המצוה

מהראשונים כו "כ  לדעת בעלאשכחן  חננאל, (רבינו

ר"ת גאון, האי רב בשם אבודרהם שכ , סי' רוקח המאור,

כה) סי' ראבי"ה ח', סי' הישר ובספר לז, יומא תוס'

והרמב"ם הרי "ף  מדעת להיפך ראשונים שס"ל (וט"ו

החמה הנ "ל ) הנץ קודם שמע שקריאת  סוברים כי ,

היא  לכתחילה קרי"ש ומצות  בדיעבד, אלא אינה

שיטות הוזכרו שלא [ואף  והלאה, הנץ מזמן דוקא

והנהגות  התשובות  כ ' מ"מ בשו "ע, סו)אלו סי' (ח"א

להתפלל  נהגו שלא ישראל רוב שמנהג שי"ל

אלו, ראשונים משיטת אסמכתא לה יש כותיקין,

רוב  ממנהג זו  לשיטה גדול חיזוק יש לדבריו וא"כ 

ישראל].

_________________________

שיש ו. חנוכה, בשם נקרא למה טעם ליתן הגמ' קושיית  כוונת נראה וכו', חנוכה מאי ע "ב) כא דף (שבת  בגמ ' איתא שם, ז "ל

תמידין  הל' רמב"ם (עי' טמא בשמן להדליק יכולין והיו ע "ב) ו (יומא בצבור הותרה טומאה הא להנס, צריך  היה למה מקשים

הותרה, לא בתחילה לחנך  אבל הותרה, אז  בטומאה להדליק ונצרך  מקדש  שיש  באם הוא שהדין לומר, יש אך ה"י), פ "ג ומוספין

להנס הוצרכו ולכן טמא, בשמן ולהדליק  לחנך  רשאים היו לכן חדש , לחינוך  נצרכים היו שאז ב) ב, רבתי פסיקתא (עי' ואיתא

ע"כ. טהור. בשמן להדליק



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח יג ליקוטי 

 ïéìéôú àìì  ù"éø÷ úåöî íåé÷á  ùéù  ùùçä

äéúåëøá àììå

ïëå [æ בלא קרי "ש  חובת  ידי  לצאת  החוששים יש

חז "ל דברי  ע"פ  ע"ב)תפילין יד  דף (ברכות

מעיד  כאילו  תפילין בלא שמע קריאת  הקורא שכל

להקל  רבים סמכו שכידוע [שאף  בעצמו שקר  עדות 

ע"פ  בתפילין , קרי"ש שוב אח"כ  יקרא אם בזה

הגמ' דברי  את  שפירשו  מהפוסקים רבים דברי 

בתפילין שוב אח"כ יקראה שלא רק  אי'שמיירי (כן

שני  ר"פ זוטא אלפסי בהלכות  מפאנו ברמ"ע לראשונה

בשם  יד סי' חאו"ח יצחק  בית בשו"ת  וכ"כ דברכות ,

סי' ח"ג  תנינא שו"מ בשו"ת  וכ"ה זי"ע, מלובלין החוזה

מהרש" ובשו"ת  ח"א עב, צבי ארץ ובשו"ת יד , סי' ח"א ג 

ועוד ) ה סי' ח"ג  מרדכי לבושי ובשו"ת  א, אין סי' מ"מ ,

החיים בכף  וכמ"ש  לכו"ע, מוסכמים כה הדברים (סי'

ושלוםסקכ"ז) חיים ובאות סק"ח), כה בשם (סי'

שלום במשמרת  וכ "כ והמקובלים, ט האריז"ל (סי'

ג ) החוששים אות  יש וכן בכך], נזהרו  שהצדיקים

הגר "א מו)לדעת  סי' בביאוה"ל  הפוסק (המובאת 

ידי לצאת שאין  בב"י, המובאת הרא"ה כשיטת

לנו שתיקנו ברכותיה ללא לכתחילה קרי"ש חובת

חובת ידי לצאת  שלא יכוין אם הרי ומאידך  חז"ל,

בתפילין  אח"כ שיקראה בקריאה רק  המצוה

המצוה  קיום את  בזה יפסיד הרי ובברכותיה,

הראשונים  וט"ו והרמב"ם להרי "ף  לכתחילה

הוא  המצוה זמן שלכתחילה הסוברים דעימייהו ,

דוקא, נה"ח היא קודם הנה"ח שקודם הקרי"ש (באם

בנ"י  רוב כמנהג  ברכותיה וללא תפילין ללא עדיין

וכנ "ל ) כותיקין מתפללים .שאינם

 éàðú êøãá äúåø÷ì ùéù äãéçéä äöòä

ë"òå [ç זה בענין שיש  היחידה העצה לכאו'

המתפלל ואף  כותיקין, מתפלל שאינו (למי

שס"ל הנ "ל  להדעות לחוש  גם רוצה אם כותיקין

כנ "ל ) הנה"ח אחר דוקא היא לכתחילה היא שהמצוה ,

הגרעק"א כדברי מו)לנהוג סי' השו"ע שכתב (בגליון

תנאי  דרך שמע קריאת  שיקרא כתב העצה (והוא

שעד וחושש  התפילה, קודם קרי"ש הקורא לענין זאת 

ה"ה  לכאו' אך זמנה, יעבור בתפילה שוב שיקראה

המצוה  לקיים כדי זה, תנאי לעשות תמיד  שראוי

בקרי"ש המצוה יד"ח שיוצא יתנה ע"כ לכתחילה,

ביותר) זה המובחרת תנאי  עשיית מובא וכן  ,

הרב בשו"ע גם מו)בקרי "ש  וכן (סי' הפר "ח, בשם

הסכמה  שקיבל לתרופה עלה בקונטרס  מובא

ומשיב  שואל ומבעל זי "ע מצאנז הדב"ח מהרה"ק 

תנאי שיעשה שמועיל שם שכ ' הדור , מגדולי  ועוד

חייו. ימי  לכל אחת  פעם שצריךזה הפוסקים (ויש

שעושים  נדרי בכל כדאשכחן בשנה, פעם התנאי לעשות 

יום) כל התנאי לעשות כתב השנים ובאור בשנה, .פעם

íéàðúä éèôùîë éàðúä úåùòì ïðéòá íàä

øåãéñáå] [è סאלאנטער הגר"י בשם הגר"א

לפי התנאי  לעשות  שמהנכון  כ'

התנאים למעשה,משפטי קודם תנאי ללאו, קודם (הן

כפול ) להדיא ותנאי כתבו  מהפוסקים רבים אך ,

מכמה  התנאים משפטי לכל צריך  אין  שכאן

שלמת בשו"ת  סד )חייםטעמים, ע"פ (סי' כ'

וכן  התנאים, משפטי בעינן  לא דבדיבור הראשונים

התנאי שיהא שא"צ שכ ' הנ"ל  הרב בשו "ע מוכח

התנאים, משפטי  לכל שא"צ ה"ה וממילא בפיו 

רבינו כה)ובארחות עמ' החזו "א (ח"ג בשם הביא

משפטי א"צ לקונו, אדם בין שהוא שבתנאי 

ועוד . התנאים,

äöåøäå דבעינן הנ"ל יחידאה לדעה לחוש 

פעם  לעשות יכול התנאים משפטי 

התנאים כמשפטי תנאי  חייו  בימי  (היינו אחת

קריאת שיקרא פעם שבכל חייו בימי אחת פעם שיאמר

המובחרת הקרי"ש היא זו קריאה אם בהשכמה שמע

חובת ידי בה לצאת מכוין הוא הרי לכתחילה, והרצויה

הקרי"ש אינה הראשונה זו קריאה ואם המצוה,

היא  אח"כ  שיקרא הקרי"ש אלא לכתחילה המובחרת 

המצוה  לצאת  שלא מכוין הוא הרי לכתחילה, המובחרת 

הראשונה) זו בקונטרס בקרי"ש מש "כ על ויסמוך ,



לנפשך  חכמה דעה יד

פעם  זה תנאי  עשיית שמועיל הנ"ל, לתרופה עלה

חייו]. ימי  לכל אחת 

 éàðúä úééùò ìò ÷ô÷ôîä  í"ùøäîä úòã

äðäå [ é ונודע נתפשט הנ"ל התנאי עשיית ענין

ונהגו והיראים המדקדקים אצל הרבה

כמובא  למעשה, ישראל מגדולי  רבים בו 

ועוד , היחידה מהגרשז "א הדרך  זו לכאו' (שכנ "ל 

הדעות ) לכל לכתחילה המצוה לקיים אמנם להרוצה ,

המהרש"ם  ה"ה הפוסקים מגדולי  באחד אשכחן

תורה מו)בדעת  וטוען (סי' זה, תנאי  על שפקפק

ספיה"ע בהל' במג"א שאשכחן  סק"ו)שאף  תפט (סי'

רק  זה מ"מ בתנאי , ספיה"ע מצות לעשות  שאפשר 

משא"כ  ברירה, יש  דבדרבנן  דקיי "ל דרבנן , במצוה

דאין  קיי "ל מדאורייתא, שהיא קרי "ש  מצות לגבי 

דאורייתא. במצוה ברירה

äðäå מה המהרש"ם בדברי ברור  אין באמת

התנאי מועיל אין לדעתו האם כוונתו,

וא"כ  בדאורייתא, ברירה שאין  שהיות והיינו

שא"א  בדברי תנאי  לעשות  שרוצה דבריו  בטלו 

בכל  המצוה יד "ח יוצא וע"כ  תנאי, בו  לעשות 

בתורה,אופן  שכתוב מה על המתנה למשל  (וכמו

שבטל ועונה כסות בשאר אתחייב שלא ע"מ כהמקדש

ומעשה  תנאי בטל וה"נ קיים, הקידושין ומעשה תנאו

אופן) בכל  נתקיים אין המצוה הרי זה לפשט וא"כ ,

כי המהרש"ם, לשיטת  אף התנאי בעשיית  הפסד

התנאי בעשייתו  הועיל שלא אף  הלא

בעשיית המצוה קלקל לא מ"מ להמהרש "ם,

הראשונה  בקרי"ש המצוה חובת ידי  ויצא התנאי

הנ"ל שבקונטרס אלא סוגיות )שקרא, שיעורי (גליון

שכיון  הוא המהרש "ם בדברי  שהפשט מפרש

את מקלקל התנאי הרי בדאו ', ברירה שאין

שכוונה  המצוה, בכוונת  חסרון  שהוי המצוה,

ודאי, באופן  להיות צריכה המצוה יד "ח לצאת 

הרי זה לפשט וא"כ וספק , תנאי  של באופן  ולא

אין  תנאי  בה שעושה שקרא הראשונה בקרי "ש 

כוונה  צריכות מצוות  למ"ד  המצוה יד "ח יוצא

ס) סי' בשו"ע קיי"ל  .(שכן

íé÷ñåôä áåø ãâðë ãéçé  úòã àåä  í"ùøäîä

äðäå [àéבדברי הפשט הוא שכן  נימא אם אף

דעת הוא המהרש "ם מ"מ המהרש "ם

לדעת שהסכימו פוסקים רוב ואשכחן  יחיד,

תנאי דמהני  הנ"ל, הרב והשו "ע והפר "ח הגרעק "א

ברירה של חסרון  בהז ואין דאו ' במצוה (ולפלא אף

גדולי  של דעתם את כלל  מביא אין שהמהרש"ם

זה) בסי' במקומם נמצאים דבריהם שכל הנ "ל , ,הפוסקים

של  חסרון  זה בענין שאין אופנים בכמה ויישבו 

שלמה  לך האלף בשו"ת  קלוגר הגר "ש [כמו  ברירה,

מב) ברירה,(סי' חסרון  ליכא בכוונה התלוי שבדבר 

חיים שלמת סד )ובשו"ת  אליעזר (סי' ציץ ובשו "ת ,

ד ) סי' נתן(ח"ז להורות ובשו"ת  סי'בארוכה, (חי"ב

ליכא ד ) חפצא על ולא הגברא על שכשהתנאי 

יחיד  המהרש"ם הוי וא"כ ועוד], דברירה, חסרון 

דלא  הוא הרווח שהמנהג ובפרט רבים, נגד

להכריע  המנהג הכרעת כח וידוע וכנ"ל, כמהרש"ם

מכריע  כשהמנהג וכ"ש  רבים, נגד כיחיד  אף

וכנ"ל. כהרבים

 ãâð  íéðåùàøäî 'àë ÷ñåô åîöò í" ùøäîä

íéðåøçàä éìåãâ

 ùéå [ áé בכמה עצמו  שהמהרש"ם להוסיף 

קיג )מקומות סי' ח"ז בשו"ת  (כגון

הרי"מ חידושי שו"ת  את להלכה סי'מביא (חאהע"ז

שלא מג ) מהראשונים אחד  שנמצא שבמקום שכ'

אף  כוותיה, לפסוק  יש  דבריו את האחרונים הביא

האחרונים גדולי  הרי"ם כנגד  החידושי מיירי (ושם

מגדולי  שהם והחו"ד  רעק "א כנגד הראשון על לסמוך

החת"ס  וכ"כ שם, המהרש "ם כוותיה מכריע וכן הפוסקים

מהחת"ס) הוראה כללי בספר אשכחן כמובא ובאמת  .

בש"ך שו כבר זה דבר ס"קרש  ס"ב, כה סי' (חו"מ



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח טו ליקוטי 

הרבæ כא  בשו "ע אשכחן  וכן  נדה)), שפוסק (הל'

האחרונים  גדולי  כל כנגד  הרמב"ן  בשם כהשיטמ"ק 

ואכמ"ל]. דבריו , הביאו שלא

 éàðú úåùòì âäðù ã"áàøä éøáãî  òîùî

ù"éø÷á

åððéðòáå [âé של הפסק  שלכללי  עפ "ז י "ל

לפסוק  יש עצמו  המהרש "ם

זה  בענין אשכחן  שהלא כוותיה, דלא זה בנידון 

תנאי לעשות  שנהג הראשונים מגדולי  אחד

הנ "ל )בקרי"ש אליעזר ציץ בשו"ת רבינו(כמובא ה"ה

השלם הלקט השבלי וז "ל מח)הראב"ד, ובשם (אות  ,

שמע  בקריאת  מצאתי, זצ"ל דוד בר  אברהם הר"ר 

ברכת אחר אמן עונה שאני  נוהג אני ערבית  של

עם  שמע וקורא עולם ואהבת  ערבים המעריב

עונה  אני ואמונה אמת  ועל בתורה, כקורא הציבור

הכוכבים  צאת זמן וכשמגיע בצבור. ומתפלל אמן

משגיח  ואיני בברכותיה שמע את קורא אני 

עם  אמן עונה שאני  ומה לתפלה. גאולה לסמיכת

משכחה אני ירא כי בברכות íåìùå צבור  ñç  íàå

 äéäà äúðåòá  òîù úà úåø÷ìî çëùà

øåáöä ïî ãçàë שמע את  קורין  שאין אע"פ 

טפי הצבור  עם דתפלה עמהם אני  מתפלל בעונתה

והתפלה  היא תפלה מקום הכנסת  ובית  עדיפא

עכ "ל. טהורה, מנחה קרויה

çëåîå אח"כ ישכח שאם הראב"ד דכוונת 

הוא  סומך  בעונתה קרי"ש שוב לקרות

בזה, תנאי שעשה וצ"ל בציבור, שקרא מה על

על  לסמוך  למעשה שנהג מהראב"ד חזינן וא"כ 

דברי וא"כ דאו ', קרי "ש  במצות  תנאי  עשיית

המהרש "ם, שיטת חשש  את  מכריעים הראשונים

לפסוק  שיש מקום בכל פוסק עצמו  הוא שהרי 

האחרונים  הגדולי  כדברי  ולא הראשון  כדברי

שכנגדו.

äòé÷úá é"áì î"àøä ïéáù àúâåìôä

 äðäå [ãé טעמים כו "כ  עוד הביא הנ"ל בקונטרס 

קצת ונעיר התנאי , עשיית  על לפקפק 

בב"י  דאשכחן  המח' שם מביא דהנה (בסי'בדבריו,

ה תקצ) לתר"ת,לענין  תש"ת סדר שבין  תקיעה

בין  אחת  תקיעה לעשות יכולים האם בזה שנחלקו 

לסדר  עולה התקיעה שתהא ולהתנות  הסדרים שני

בזה  כתב שהרא"ם תורה, ע"פ הנכון האמיתי 

מזרחי אליה וה"ר  שם, הב"י  וז "ל כן , לעשות שא"א

ע"ד )ז "ל יא שופר הל' לסמ"ג דס"ל (בביאורו תירץ

זירא ע"ב)כרבי  ותו(לג  כוונה צריכות מצוות  דאמר 

לשם  דתשר "ת  אחרונה תקיעה לאחשובי מצי  לא

אחרונה  תקיעה ולא דתש "ת , ראשונה תקיעה

לא  ותנאה דתר "ת , ראשונה תקיעה לשם דתש"ת

לתקיעה  לא כוונה ליכא כן דאם הכא, שייכא

לא  בה יוצא ואינו  ראשונה, לתקיעה ולא אחרונה

_________________________

וסמ "ג,וז ז. התוספות  כדעת שלא מהרי"ק דסברת ואע "ג וז"ל, ע "ב) סא דף  לט (סי' בתשובה כתב אלשיך  ומהר"ם הש "ך, "ל

כדכתיבנא, כבתראי נקטינן בפוסקים דגם דאע"ג היא, סברא דלאו כוותיה, נקטינן הוא דבתרא דכיון לומר לב על יעלה לא

דקמא, מקמיה בו חזר ולא הראשון דברי האחרון כשראה אמרינן היינו אדרבא  סברתו, שמע ולא אותו ראה  לא אם  אבל
כקמא  ומהרי"קדהלכה  ותשכח . דוק  בתשובה, הרא"ש מחלק  והכי בו, חוזר היה הראשון דברי האחרון רואה היה אם דשמא ,

בתראי  בין כשאין אלא קמאי לגבי כבתראי הלכה אמרינן לא דע"כ ועוד הזכירה, שלא  דתוס ' ההיא דאשתמיטתיה נראה ז "ל

הלכה  אמרינן לא לתנא, אמורא שבין כהדרגת  בינייהו דאיכא היכא אבל בתראי, לאמוראי קמאי אמוראי כהדרגת אלא לקמאי

השתא  וא"כ עליו, וסומך מסייעו אחר תנא אין אם התנא על יחלוק  רב בלעדי מהאמוראים האחד גם אין אדרבה אלא כבתראי,

דאי  סהדי ואנן דידהו, לגבי בתרא שהוא כמותו דהלכה התוס ' לגבי עליו אמרינן לא אלה מדורותינו שהוא שמהרי"ק  ספק  אין

דטובא  שכן וכל דידהו, מקמי חוזר היה אדרבא אלא להקל, גם ומה עליהם חולק היה לא דאסור סוברים שהתוס ' הוה דעתיה

הש "ך. עכ"ל עכ"ל. החמור, ברבית להחמיר גם ומה ישעיה, והר' וסמ"ג התוספות נינהו



לנפשך  חכמה דעה טז 

דבתנאי לי  נוחים דבריו ואין  עכ "ל, זה ולא לזה

מתנה, ספיקא דמשום דאע"ג מכוין מיקרי שפיר 

תקיעה. חובת ידי  לצאת  הוא מכוין  מקום מכל

הב"י. עכ"ל

åðééä שאפשר ופסק  הרא"מ על חלק  שהב"י

שם הרמ"א וכ "פ זה תנאי (בדר"מ לעשות 

המהרש"םסק"ב) והנה תפט), ובסי' מו תולה (בסי'

והמג"א הט"ז  בין  המח' תפט)את האם (בסי' לגבי

שזה  המהרש "ם ותולה העומר בספירת תנאי  מהני 

לדברי [וא"כ הנ"ל והב"י  דהרא"ם בפלוגתא תלוי 

ולא  כהב"י  פוסק  דהרמ"א כיון  הרי  המהרש "ם

כהמג"א  קיי "ל ה"נ בתקיעה תנאי דמהני  כהרא"ם

במצוות  תנאי  שמשווה דמהני ההשוואה (ובעצם

הרי  בספיה"ע להפלוגתא בתקיעה הפלוגתא המהרש "ם

בין  תנאי בענין לחלק שיש  הנ "ל  סברתו לפי אינו זה

שמהני  דרבנן למצוות ברירה בהם שאין דאו' מצוות 

ברירה) ].בהם

î"àøì äåãî é"áä  óàù ì"ðä ñøèðå÷ ùåãéç

 úååöîá éàðú éðäî àìù

äðäå [åè שאף ומחדש טוען הנ"ל בקונטרס

שלא  הרא"מ לסברת מודה הב"י

הרא"מ  על הב"י טענת וכל במצוות, תנאי מהני 

הוא  מכוין מ"מ מתנה ספיקא דמשום "דאע"ג היא

רוצה  הצדדים שבב' והיינו תקיעה', יד "ח לצאת 

במצוה, כוונה חסרון  אין וא"כ  ה', מצות לקיים

לא  מכוין  אחד שלצד בקרי "ש  בתנאי  משא"כ 

חסרון  הוי א"כ המצוה, חובת ידי  עתה לצאת 

מהני דלא בזה מודה הב"י ואף  המצוה, בכוונת

המצוה. בכוונת  חסרון  דהוי תנאי

ù"éø÷á éàðú éðäîã  äãåî î"àøä óàù  ì"é

íðîàå [æè,זה בכל ולהעיר  לדון יש  באמת

בכ  אשכחן  שלא שכיון ל והיינו 

הפוסקים גדולי  הרב)דברי  והשו"ע רעק "א (הפר"ח

התנאי  ענין את האחרונים שמעתיקים (ושאר

כן) ונהגו להלכה אתשהעתיקום בדבריהם שהזכירו

להיפך , שסברו נראה הנ"ל, והב"י  הרא"מ דברי 

דקרי "ש , מתנאי גרוע דתקיעה בתנאי ששם

והיינו, תנאי, דמהני הרא"מ אף  מודה ובקרי"ש

אחרונה  ותקיעה ראשונה שתקיעה ס "ל דהרא"מ

נפרדות מצוות שני כמו  שני הם בגמ' ילפינן (דהלא

נפרדים) פסוקים מב' ואחריה דלפניה וע"כ התקיעות ,

עליה  ויתנה אחת תקיעה יתקע שאם הרא"מ טוען 

ולא  ראשונה לתקיעה לא כוונה דליכא יועיל לא

אחד  שום על היתה לא שהלא אחרונה, לתקיעה

שייך  לא ובזה בספק , כוונה אלא וודאי , כוונה מהם

שהיתה  למפרע אח"כ ויתברר אח"כ, שיוברר לומר 

זה ספק דהרי  מהם, אחד  על גמורה הסדר כונה (מהו

דתר"ת ) או דתש "ת  יכול הנכון שאינו ספק  הוא

יוברר  לא לעולם וא"כ  הגלות , זמן כל להתברר

מצות יד "ח האם לצאת , כיון מצוה לאיזה כוונתו 

וא"כ  האחרונה, מצוה יד "ח או הראשונה תקיעה

המצוה, בכוונת חסרון הרא"מ הוי על חולק  (והב"י

לאחריה  ודתקיעה לפניה דתקיעה המצוות ששני וס"ל

שמכוין  אף תנאי, בזה מהני וע"כ אחת, כמצוה הוי

המצוה) בכוונת חסרון הספק  אין משא"כ בספיקא ,

ספק  הוא זה וספק  אחת , במצוה ספק דהוי  בקרי "ש 

בה  דמיירי  באופן מבעיא [לא להתברר  שיכול

שבזה  קרי"ש זמן  אח"כ יאחר  אם שמסתפק  רעק "א

בשאר  אף אלא לא, או  איחר  אם מתברר ודאי 

שיכול  דבר הוי בעצם הרי  לעיל , שמנינו ספיקות

רבו דעת  או  הפסוקים גדולי  הכרעת ע"י להתברר

ותר"תהמובהק  תש "ת  בענין אבהו דר' כספק (ואינו

כלל ) בזה"ז להתברר יכול שאינו ספק  ואח"כ שהוא ,[

הספק קרי"ש )כשמתברר  זמן אח"כ שאיחר נודע (כגון

הראשונה  בקריאתו  לצאת  שכיון למפרע ונתברר 

קרי "ש  מצות חובת ברירה ידי  דאין חסרון בזה (ואין

דאין  חסרון דליכא הנ "ל  פוסקים מרוב שהבאנו וכמו

בעניננו) להב"יברירה מודה הרא"מ אף בזה הרי  ,

[ואף  במצוה. תנאי  שעשה במה בכוונה חסרון דאין

קונטרס  כהבנת ונימא זה, חידוש  נקבל לא אם

תנאי מהני דלא דס "ל הרא"מ, בשיטת  הנ"ל



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח יז ליקוטי 

עליו שחולק  הב"י  בשיטת מ"מ כלל, (שכן במצוות 

הרא"מ קיי"ל ) כדעת  שיסבור  הוכחה שום אין  ודאי

כמו נראה אלא כלל, במצוות תנאי  מהני דלא

בספק  שכוונה שס"ל דבריו מפשטות  שמשמע

הוי יותר ].ובתנאי  ואכמ"ל כונה,

ò"äéôñ 'ìäá æ"èä éøáãá ùãåçî 'éô

äðäå [æé'בהל שהט"ז המהרש "ם מביא בהא גם

סק"ו)ספיה"ע תפט כרא"מ (סי' סובר 

דכיון  כנ"ל נראה הנה במצוות, תנאי מהני דלא

ולא  התנאי  עשיית ענין שהזכירו הפוסקים דגדולי

יש  ספיה"ע, בהל' הט"ז שיטת  כנגד  שהוא הזכירו 

מהני שלא כתב לא הט"ז שאף אפשר  בדרך  לומר 

מה  א"כ  יודע ואיני שם, הט"ז דז"ל במצוות, תנאי

בשלמא  הקהל, עם שמונה במה לו  יש  תועלת 

דהיינו שפיר, תחלה אבודרהם בשם ב"י  למ"ש

אחזור  בביתי בלילה אזכור  אם אמר שמימר

ואם  לבטלה, ברכתי שלא ונמצא כדין , ואברך

ע"ז  כתב עצמו הוא אבל כבר, מניתי הרי אשכח

ברכה  בלא מנה דאם משמע הרמב"ם דמדברי

נכון , אינו  זה דתנאי משמע ממילא עיקר, וכן  יצא,

תחלה, שזכר  בתנאי להתנות äðîð דאין  ïéàã

 ÷ôñî  äåöîì עם כלל מונה למה קשה א"כ ,

שהוא  יחשדוהו  שלא כדי  כן  שעושה ונראה הצבור ,

הקהל  מונין למה וק "ל לגמרי, לספור רוצה אינו

דוקא  דלאו  ונראה עסקינן , ברשיעי אטו  יום בעוד 

בסמוך , כמ"ש  חשיכה, בספק  אלא אמר  מבעו "י

עכ "ל. הכוכבים. בצאת  ולברך  לחזור  רוצה והוא

 ùéå שאין הט"ז שכוונת  חדש פירוש  לומר  אולי 

כמה  כדברי  כוונתו למצוה נמנין

ערוגתמהאחרונים רמח, סי' יו"ד נזר האבני (ה"ה

ק ) סי' ח"ה החכמה בצל  קסח, סי' שכתבוהבשם ,

למנות שייך אין  דייקא העומר שבספירת  בהדיא

מספק  ורוצה המנין היום יום איזה יודע שאינו מי (כגון

ביום  המצוה חובת ידי שיצא ולהתנות הימים שני למנות 

שמונה) וזה הנכון מנין, נקרא אינו מספק שמנין ,

'אין  הט"ז  לשון ולא ïéðîðדיוק מספק ', מצוה על

אין  בסתם אלא íéîéé÷î כתב מספק, מצוה

אפשר  אי דספיה"ע המנין מצות  שרק  כנ"ל, כוונתו 

מספק . לקיימה

ïëåהט"ז כלום העיר  דלא מהא להוכיח (בסי'יש 

שמעתיק תקצ) הרמ"א דברי  אתעל להלכה

בתש "ת התקיעה מצות  לקיים שאפשר  הב"י שיטת 

הנ"ל  המהרש"ם לשיטת לכאו ' והלא מספק , ותר"ת

כשיטת לפסוק  ס "ל ספיה"ע בהל' שהט"ז  שמפרש 

דברי על לחלוק להט"ז הו"ל א"כ הנ"ל, הרא"מ

לט"ז  והו "ל כרא"מ, ולא כהב"י , שפוסק  הרמ"א

דאין  כנ"ל נראה אלא כרא"מ, ולפסוק  שם לחלוק 

ספיה"ע. מצות לגבי  אלא דבריו כותב (וצ"ע הט"ז 

בזה) –כהפמ"ג , הט"ז מפרשי

 æ"èä  úèéùë  ì"éé÷ àì  äëìäì

 úîàáå [çé הנ"ל מהרש "ם כדברי נימא אם אף

במצוות ) תנאי מהני דלא ס"ל  ,(שהט"ז

תנאי דמהני  שם המג"א כשיטת קיי "ל  להלכה הנה

שיטת את  במ"ב שם שהעתיק  כמו במצוות 

הפוסקים גדולי  השוו ועפ"ז  (הפר"ח המג"א,

הנ "ל ) ועוד הרב והשו"ע שמהניוהגרעק "א שכמו 

תנאי מהני  כך  המג"א כפירוש  בספיה"ע תנאי

וכנ"ל. בקרי "ש 

äîå]עצמו הגרעק "א מדברי  שהקשו  שיש 

ב)בשו "ת סי' תנאי(מהדו"ק לעשות שאין 

שלא  בפוסקים ישובים כמה בזה יש  הקלף  עיבוד  על

בזה  הפשוט והישוב להדדי, רעק"א דברי יסתרו 

בזה  שעושה בקלף  לשמה של כוונה בין  לחלק הוא

תרו "מ  להפרשת דומה ובזה החפצא, על חלות

להדיא  בזה ואמרינן החפצא על חלות  בזה שנהיה

משא"כ  ברירה, לדין בעינן  בתרו"מ דבתנאי  בגמ'

על  חלות שום בזה עושה שאין  קרי "ש  של בכוונה

של  חסרון בזה שייך דאין לרעק "א ס"ל בזה חפצא

ואכמ"ל]. ברירה,
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äæ ïéðòá úåôñåð  úåùùçå  úåøáñ úééçã

 ùéå [ èéואולי זה, ענין בכל ולהוסיף  להאריך עוד 

נכתוב  [ולע"ע הבא בשבוע בל"נ יושלם

מצוה  לענין יו "ט מהעונג שם שמביא שמה בקיצור 

ומהמג"א בשליחות, סק"ז)דליכא תפט לענין (סי'

שם  כמש "כ הרי  מועיל, אין בתנאי ' להיפך  ש'כונה

התנאי, בעשיית  כלום הפסיד לא לדידהו  שאף 

שקורא, הא' ברי "ש  יד "ח ויוצא מהני , לא שהתנאי 

שאר  ידי לצאת התנאי  בעשיית עדיין  מרויח וא"כ 

יו "ט  העונג שדברי ובפרט התנאי, שמהני הפוסקים

המג" קיי "ל ודברי אלא להלכה, כן  קיי"ל לא הנ"ל א

בשליחות, דליכא במצוות  אף  תנאי  דמהני  להלכה

וכן  יו"ט, העונג על החולקים וש "פ החת "ס  כדברי

כמו בתנאי ' להיפך 'כוונה אף  דמהני דקיי"ל נראה

הבא]. בשבוע בל"נ  שנשלים מהמקורות שנראה

 úòã 'éçá –––– éàðú àìì  ç"ãé úàöìá äìòîä

 ïåéìò

êéîñäå [ë לעיל למש"כ  הנ"ל ענין  כל מורנו 

תחתון , ודעת עליון  דעת  בענין 

לעשות הראוי מן שאין הסברא ששורש  והיינו

כוונה, צריכות  שמצוות שהיות במצוות , תנאי

דהמצוה, והפנימיות הדעת בבחי' היא שהכוונה

א"כ  ה', מצות עתה לקיים שרוצה בדעתו  שגומר

עליון  דעת דמשרע"ה)ע"פ דעת בבחי '(שהיא אין

לכוונת בעינן  אם וא"כ  לספיקות, מקום שום הדעת

דעת בבחי' דעת גמירות בחי ' בה שיהא המצוה

תנאי שכל במצוות, תנאי לעשות מקום אין  עליון

עליון , והדעת הבהירות  בבחי' חסרון הוי וספק 

העליון . דעת  גמירות שאין  מוכח ספק  וכשיש 

 èåùôä úåãçà 'éçáá –––– éàðú é" ò àöåéä

 úåðúùîä úåìåòô êåúî úéìâðä

 íðîàå [àë תנאים דמהני דקיי "ל להלכה

המעלה  בבחי' הר "ז במצוות,

פעולות מתוך המתגלה הפשוט "אחדות  של

המתגלה  היחוד  תכלית ובבחי ' הנ"ל, המשתנות"

קרי"ש  דמצות  ענין כל שזה דייקא, ההיפוך  מתוך

המשתנות פעולות  בתוך  המתגלה האחדות לגלות

לא  שע"כ  החסידות בתורת שמבואר  וכמו דייקא,

הוא  'יחיד ' דה' אחד ', 'ה' אלא יחיד ', 'ה' אומרים

קודם  כמו זולתו' 'אפס  של העליונה הדעת  בבחי '

ה' משא"כ  כלל, אחרת מציאות  שום ואין  הבריאה,

רקיעים  הז' שנבראו הבריאה אחרי  על מרמז  אחד,

השמים רוחות וד' אח"דוהארץ בתיבת (המרומזים

כן) לכוין בפוסקים כמציאותכדאי' נראים שהם ,

ית ' אחדותו  איך  האמת מגלים ואנו  נפרדת

ביתר  המתגלה האחדות  בבחי ' מתוכם מתגלית 

וכנ"ל. הבריאה של המשתנות  פעולות  מתוך שאת

מצות את  המקיימים המדקדקים אלו כל וה"נ

גדולי הכרעת  ונוהגים תנאי של באופן קרי "ש 

את לקיים יכולים דייקא הם הרי  הנ"ל הפוסקים

הדעות לכל דלכתחילה באופן  בתחי'המצוה (וכנ "ל 

דייקא הענין) המתגלה היחוד תוקף בבחי' והר"ז  ,

ע"י דייקא וה"נ היחוד, היפך מתוך יוצא כשהוא

בקיום  גריעות  הוי כאילו  שנראה תנאי  עשיית

הנ "ל )מצוהה  חששות ההכרעה (מחמת  אחר  הרי 

הנ "ל ) הפוסקים ודגדולי על (דהמנהג דייקא מתגלה ,

היחוד  תוקף  באופן ידו  המצוה מקיימים התנאי (שע"י

כנ "ל ) הדעות לכל .דלכתחילה

 àöåé  î"î éàðú  äùåò åðéàù éî  óàã àøáñ

 àøå÷ù øçáåîä ù"ø÷ ç"ãé

 íðîàå [ áëלסברת שחושש  מי  שאף הוסיף 

הראוי מן שאין הנ"ל הגה"צ

בכ "ז  שמקיים צד יש ג"כ הרי  בקרי "ש  תנאי  לעשות 

הסברא  לפי דלכתחילה, באופן דקרי"ש המצוה את 

שמיא  כלפי ג"כ תנאי עשיית ללא שאף לומר שיש

היותר  באופן  המצוה לקיים האדם שרצון גליא

יותר  המובחרת  שהקרי"ש יודע היה ואם מובחר ,

בה  לצאת רוצה היה בודאי  אח"כ, שיקרא מה היא

מצרף  תנאי עשיית ללא אף וע"כ  המצוה, חובת  ידי 

למעשה, הטובה מחשבתו  דהוי הקב"ה (ובפרט



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח יט ליקוטי 

שאינה  אדם, כל  ולב שבלבו כמחשבה זו מחשבה

שבלב) לדברים לצאתנחשבת  כיון כאילו  לו ונחשב ,

אף  הקרי "ש , שיקרא מובחרת  היותר בפעם המצוה

בראשונה, שקרא בקרי"ש לצאת  כיון עצמו  שהוא

מצרפה  הקב"ה שאין  רעה מחשבה בבחי ' הוא הרי

המצוה  הפסיד  זו מחשבה ע"י  שהלא למעשה,

סי'לכתחילה, ח"א צבי ארץ בשו"ת  זה כעין עוד  (עיין

ובתשובות ה, סי' ה' ברכת שער השדה שיח ובח"ג כא

שאלה) עמק בשם כא סי' ח"ד  .והנהגות 

 éåàøä ïî ãáòéãá äåöîä øáë àöéù éî  óà

äìéçúëìã ïôåàá áåù äúåùòì

ãåò [âë שאין מי שאף  בזה, נוסף  חידוש  הוסיף

חובה  ידי לצאת  וכיון  תנאי  עושה

לו גם כדאי מ"מ בראשונה, שקורא שמע בקריאת

לכתחילה  יותר של באופן  לקרותה שוב להשתדל

בזמנה אח "כ ובברכותיה בתפילין אח"כ  שיקראה (כגון

מצותוכדו') כמקיים השנית בפעם גם ושיקראה ,

ובדקדוקיה  ובזיע, ברתת  וביראה באימה קרי "ש 

ברוך בן  מהר"ם שו"ת  שיטת ע"פ וזהו (סי'וכו ',

לחזור תלב) יכול שליח ע"י  אשה שקידש  שמי 

יותר  בו מצוה משום בעצמו  בברכה ולקדשה

באופן  מצוה לקיום שאפשר  שס "ל והיינו מבשלוחו ,

בברכה  שוב ולעשותה לחזור ואח"כ בדיעבד, של

בברכי מובא וכן  לכתחילה, של באופן לקיימה כדי 

ער"ב)יוסף  סי' ס (ריש  לומר וחוכך זושמצדד ברא

יין  לו נזדמן ושוב מגולה יין על שקידש  מי  לגבי 

בברכה  ולקדש לחזור  [וצריך] שיכול מגולה, שאינו 

לזה  ומביא לכתחילה, של באופן המצוה לקיים כדי 

מנחות מגמ' הרמב"ם ראיה פסק  שכן והביא סד, (דף

שגגות ) מהל ' שוב בפ"ב להקריב כדי  שבת שמחללים

קודם  שהקריבו  אף לכתחילה, שהוא שמינה, בהמה

המצוה חובת  ידי  ויצאו  כחושה שהיה בהמה (רק

לפחתך ') נא 'הקריבהו של חסרון שדבריבזה [אף  ,

ונראה  מחודשים הנ"ל והחיד "א ברוך  בן המהר"ם

לחוש  כדאי  בעניננו  מ"מ בפוסקים, כן קיי "ל דלא

יותר  של באופן שוב קרי"ש ולקרות  לשיטתם

לחפש  הראוי  מן  קרי "ש  דבמצות וכנ"ל לכתחילה,

וע"כ  ביותר, המובחר באופן לקיימה איך  דרכים

בדיעבד , של באופן  יד "ח ויצא כבר  קראה אם

דלכתחילה  באופן לקרותה שוב ישתדל לכה"פ 

לדעות לכתחילה המצוה שקיים בזה וירויח יותר 

הנ"ל].

åøøâðå –––– íéèáùä á"éã ìåâìâ íéìâøîä á"é

 øåëáä ïáåàø éøçà

çìùéå [ãë íúåîù  äìàå 'åâå  äùî íúåà

. øåëæ ïá  òåîù ïáåàø äèîì

מש "כ  בהקדם המרגלים חטא מענין עוד  דיבר

נשמות נתגלגלו המרגלים שבי"ב האריז "ל רבינו 

בחטא  שמצינו שכמו לבאר  יש ועפ"ז  השבטים, י "ב

אחרי בזה נגררו  י-ה שבטי שכל  יוסף מכירת

י "ל  כעי"ז הק ', האחים ומלך ראש  אז שהיה יהודה

במרגלים)בעניננו , חטא לא יהודה שבט (שנשיא

ראש  שהיה ראובן שבט נשיא אחר  נגררו  שכולם

וכדלהלן . האחים,

 ïáåàøã íâôá ò"éæ áéåùèéãéæî  ÷" äøä 'éô

äðäã [ äëמזידיטשוב העט"צ מהרה"ק  (פר'אי'

ע"א  קעו דף חטא çוישלח לגבי (

האומר דראובן 'כל  ע"ב, נה דף  שבת בגמ' אי' (שהרי

_________________________

וילך ח. ההוא בארץ ישראל בשכון ויהי עדר למגדל מהלאה אהלו ויט  ישראל ויסע  הכתוב בפירוש  אמרנו אמנם שם, זל"ק 

וכו' שם עז  מגדול כטעם מגדול בשם המכונה שמים מלכות  הוא נשיו בחי' על ירמוז  עדר מגדל כי רמז , בדרך נ "ל וכו', ראובן

החרישה  סוד שם יעדרון במעדר אשר ההרים וכל עד"ר מספר סוד ולא"ה לרח "ל נחלקים והם דוד, כמגדול מלכו ישועות  מגדול

ויצא  שם להזדווג עלאין או"א עד עליון יותר למקום והסתלק עליונים יותר לעולמות  נוסע הי' ישראל אבינו והנה והעידור,

אתגליין  דלא סתימין לעלמין בר"ה) לאל המליכו ודור לדור בכוונת ועיין לאה בחי' מהלאה רחל בחי' אהלה (נטה העולמות מאלו



לנפשך  חכמה דעה כ 

חוטא') אלא אינו חטא קדשוראובן ברוח בזה ביאר  ,

אמנו רחל מיתת  אחרי  ראה שראובן  פלא, דבר 

עד  ביותר  גבוה לדבקות  ע"ה אבינו  יעקב שנכנס

מרוב  התחתון  ליחוד יותר ירד  שלא ראובן שחשש

אמו, לכבוד  ראובן וקינא בעליונים, דבקותו 

וכיון  ובלהב בתפילה מאד והתעצם ראובן והתפלל

מדבקותו אע"ה יעקב את ולהוריד להמשיך  בזה

האו לדרגת העליון  מהאור ולהורידו תיותהעליונה,

הרמז  וזהו התחתון, יחוד  לייחד שוב הוצרך  שעי"ז

בלה"ה  את כ"ב וי"ש אותיות ראובן, וישכ "ב

עד  אש בלהב שהתפלל כנ"ל היינו הלה"ב, אותיות 

בהאור  מדבקותו אע"ה יעקב את  עי"ז שהוריד

הנ"ל. אותיות הכ "ב לתוך העליון

 ÷"àì ä" òà÷òé  äìòúî  äéä ïáåàøã íâô àìåì

ò"éáá òéôùäì åéìàî ãøåéå

êà [åë לשוב שהוצרך  טעות  זה היה באמת

מבלבל  היה לא שאם ע"ז , בתשובה

היה  העליון באור מדבקותו  יעקאע"ה את 

לבחי ' מגיע שהיה עד  יותר  מתעלה יעקאע"ה

על  מלובש  שאבי "ע בכ "מ וכמש"כ  א"ק, דרגת 

חשש  אצלו  אין א"ק  בדרגת שמי  לרמז  א"ק , רגלי

ולמטה  למעלה נמצא שהוא לבי "ע מהירידה

החטא קודם אדה"ר וכמו מרכבה כאחד , (שהיה

ביתלא"ק ) כמו  כאחד  העליון ובעולם בעוה"ז שחי

סתירה ועליה לבי"ע הירידה הוי באצי' הנמצא (ורק 

באצי') למקומו אתוהפרעה הוריד וראובן ,

שצריך  פגם היה וזה לבי"ע, מאצי ' יעקאע"ה

תיקון .

 á÷òé ïá ïáåàøã  ìåâìâ ìåãâä à"ø

 äðäå [æëאריה לב בס' ט)אי' אות  חקת (פר'

מהזוה"ק הגדול (איכה)שדייק  שר"א

סוד  שזה [ומביא יעקב, בן  דראובן גלגול היה

ר' ר"ת רא"ה בעניי', ה' רא"ה 'כי לאה שאמרה

קטנות הלכות  ובת' ה'גדול, מובא א'ליעזר (כן

מפאנו) לרמ"ע נשמות גלגולי על  'כחיבהג"ה אי '

אוני' ראובן)וראשית על רבי(שנאמר 'זה בגימטריא

שר"א  הא לבאר  יש ובזה הורקנוס '], בן אליעזר

ונידוהו, חכמים ממנו שפירשו מהא סבל הגדול

יחודיו את שבלבל כיון  תיקונו  היה שזה והיינו

מדה  כנגד  מדה ע"כ אע"ה, יעקב של הגבוהים

ביחודיו לבלבול לו גרם שזה חכמים ממנו  פרשו

והתלמידים הגבוהים החכמים ממנו שפורשים (שצדיק

ר"א  שהקפיד  כדאי' הדעת וחלישות וסבל  צער לו גורם

שלו) הגבוהים וליחודים למוחין מפריע וזה .ע"כ ,

íâôä ùøåù øåëæ ïá òåîù

 äðäå [çë ב ששמוע אצלוי"ל שנתגלגל זכרי ן 

היה  הוא יעקב בן  ראובן  נשמת 

_________________________

לקבל  שלמטה עולמות  יוכלו לא אשר עליונים נשמות  יותר בנים יוליד ושם הבנים על למטה שפעו להמשיך  עוד ישיגו ולא

יותר  נשמות כמלקדמין אחרנין יוליד שלא ישראל שבטי י"ב מן הראשון דסד ב"נ  או"ר הצדיק ראובן היה ומזה בגופים אורם

והר  שפעם זהר זיו אור לקבל כח  בנו  יהי' לא שמא ר"ל פגימין, אנן ודלמא בהסתלקו עליונים ישראל יעקב אשר הפשוט צון

הלך  להיכן להבין וצריך  ראובן וילך ולזה וכל, מכל העולם מזה שנסתלק  מחמת הבנים על שישגיח  מי אין מהלאה ראש למעלה

כ"ב  י"ש וישכ"ב רצון בלהה את  וישכב אלי, והתפללתם והלכת"ם אותי וקראתם לתפלה הליכה מצינו אמנם הלך, ומהיכן

לעולמות  וקדושו ישראל אור להוריד בתפלה שנתעצם והרצון ה' הבל להב"ה הלה"ב אתוון בלה"ה וסוד ויצא, פ' כדלעיל

דכיא  אפרסמונ' נהרי תריסר דאינן וכו' אסתלק  דא בשמא דהא ישראל וישמע  הבן, על האב ברחמי הבנים על להשגיח שלמטה,

מזלות  י"ב הם דיקנא דהיינו או"א בדעת  למעלה יותר וכנגדן ותחתון עליון ביסוד הם שבטים י"ב ביאור ויצא פ' בלק"ת ומבואר

שם  ע"י ישראל וישמע  וזה דרחמי, מכילן לי"ג הזהר בכל מכנה דכיא דאפרסמונא דנהרי וידוע עיי"ש , י"ג הם עיבור חודש עם

הכתוב. בהבנת נ"ל זה זרעינו ועל עלינו רחמים לעורר דרחמי המכילין הם דאתכסיין תריסר הדעת  שבטי בי"ב הקשור זה

עכל"ק .



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח כא ליקוטי 

שרצו בספה"ק  המובאת  להסברא השורש 

משרע"ה  עם שישארו כדי  באר "י  לפגום המרגלים

במדבר שנה מ' עוד שלהם המנהיג (שידעו שיהא

משרע"ה  להיות יוכל לא לאר"י תיכף יכנסו שאם

שייך שהוא לבנה פני שהוא נון בן יהושע אלא המנהיג

או  לבנה, פני – השכינה שבבחי' שבאר"י להנהגה

פני  שבבחי' מדרגתו לרדת יצטרך  בעצמו שמשרע"ה

באר"י) המנהיג להיות שיוכל כדי לבנה פני לדרגת  ,חמה

את שהוריד  למה תיקון  לעשות ראובן  שרצה והיינו

הדבקות אל והורידו העליונה מדרגתו  אע"ה יעקב

תשובת יעשה שעכשיו וחשב התחתונה, בשכינה

משרע"ה אצל דיעקאע"ה)המשקל הפנימיות (שהוא

העליונה  מדבקותו לירד  יצטרך שלא לו  שיגרום

לירד  יצטרך  ולא חמה, פני שבבחי' העליון  באור 

פני אל השכינה אל ירידה שהוא אר "י  לדרגת 

וכנ"ל. לבנה

ì"ðä ïáåàøã íâô  ìò áåù  åøæç íéìâøîä  íâôá

êà [ èë הקודם חטא על חזר גופא שבזה האמת

היה  ראובן חטא ששורש  דראובן,

הצדיק  להתנהג צריך איך  דעות ליתן  שהתערב

שבדור  חטא (יעקאע"ה)האמת שוב היה גופא וזה ,

וטובות עליונות כוונות  להם שהיו שאף המרגלים

הנצרך (כנ "ל ) בביטול שפגמו חטאם שורש  מ"מ ,

שהם  וחשבו שבדור , האמת הצדיק אל להיות 

האמת, הצדיק  בהנהגת להתערב בדעתם יכולים

במדבר  להשאר  למשרע"ה לגרום רצו שכנ"ל

אר "י להנהגת לירד  ולא חמה פני במדרגת 

דייקא  אז  שרצה משרע"ה מרצון להיפך  התחתונה

בזה  עולה שהיה התחתונה לאר"י ולהכנס לירד

השלימה. הגאולה את ומביא – לא"ק

ìåèéáá  ì"æéøàä éãéîìú ìöà äéäù ïåøñçä

íáøì

äæå [ ì שהיה דורות  בהרבה וחסרון  פגם היה

רבם  אל התלמידים של בביטול חסרון 

איתם  לגמור יכול היה לא וע"כ  האמת , הצדיק

בעמק  המובא המעשה וכידוע השלם, התיקון את 

לב)המלך פרק טז שאמר (שער האריז"ל רבינו  עם

השבת את  עמו לקבל שיבואו  לתלמידיו  פעם

אחד  רצון עת היה וכן וזל"ק, עיה"ק, בירושלים

רצו שלא החטא שגרם אלא זלה"ה, האר "י  בימי

בערב  אחת  שפעם המעשה, היה וכך  עמו , לילך 

עם  זלה"ה האר "י  יצא כלה להכנסת סמוך שבת

לבן , בגדי  ד ' לבוש  צפת , לעיר  חוץ תלמידיו 

ומכנסים. ושופיצא השבתהילראק לקבל כדי

לדוד  'מזמור מתחיל השדה, נצא דודי  לכה בסוד

השבת, לקבלת מיוסד  ופזמון אלים', בני  לי "י הבו 

בניגון  מלך ', 'י"י  ומזמור השבת', ליום ו 'מזמור 

הרב  אמר משוררים שהיו  ובתוך נאה.

לירושלים  שנלך  רצונכם חבירים, לתלמידים,

וירושלים  בירושלים, שבת ונעשה השבת , קודם

וחמשה  מעשרים יותר  מצפת רחוקה היא

שומעים  אנו התלמידים קצת  השיבו  פרסאות .

ונודיע  מקודם נלך ואמרו  השיבו  וקצתם בכך ,

לביתינו ' מקודם 'נלך  שאמרו , כיון  לנשינו , אותו 

ואמר  לכף  כף והכה גדולה, חרדה הרב נתחרד

שאלמלא  להגאל. זכות בנו היה שלא לנו, אוי

רוצים  שאתם אחד בפה משיבים כולכם הייתם

הגשמיות [ובהתפשטות  גדולה בשמחה לילך 

שעתה  ישראל, כל נגאלים היו תכף  והפרטיות],

שמאנתם  ומתוך להגאל, עומדת  השעה היתה

הרבים. בעונותינו  לאיתנו  הגלות  חזר  בדבר 

הרמ"מ  אדמו"ר כ "ק בזה ומדייק  עכ"ל.

פשטות ע"פ שלכאו' שאף זי "ע מליובאוויטש 

לבקש  צורך  להם שהיה התלמידים צדקו  ההלכה

בשב"ק , בביתם להיות שלא ביתם, מבני רשות

היו לרבם, אמיתי ביטול להם היה אם מ"מ

שהוא  דבר רבם יעשה לא שבודאי האמת  יודעים

היה  בתמימות, אחריו  נמשכים והיו  ההלכה, נגד

שהיה  וכיון  עמם, השלם תיקון  האריז"ל גומר 

יכול  היה לא לרבם התלמידים בביטול חסרון 

השלם. התיקון את אז לגמור  האריז "ל



לנפשך  חכמה דעה כב 

ìà é"ðá íéìèáúî ïéàù úåøåãä ìëáù íâôä

 øåãáù ÷éãöä

ïëå [ àì זצ"ל ברייטער יצחק ר' הרה"צ מביא

באריכות יצחק שארית  בספרו  הי"ד

חסרון  שהיה הדורות  בכל הפגם היה שזה גדולה

שבאותו האמת  הצדיק  אל בנ"י  של בהתבטלות 

שלא  רביז "ל לגבי  הוא שכן  שם וכותב הדור,

שבדורו , בנ"י  אליו לענין התבטלו  עוד  מש"כ (ועיין

בזה) שאכמ"ל  דור שבכל רביז"ל  של ,התלמידים

זי"ע מוהרנ"ת גם סעיף[וכמש "כ ד הריח (ברכת 

ועו"מ  שבכל èלב-לג  נוע"א מספה"ק  בזה ומביא ,(

אמת, צדיק היה הקודם שבדור  שהצדיק  מודים דור

_________________________

ולחפש ט. מאד, מהש"י לבקש שצריכין היטב, הענין זה לכתוב מאד והזהיר פא"פ, עמי דיבר שם שכתוב ממה ויותר שם, וזל"ק

לאמונת  שלימה, לאמונה שיזכה כדי הצדיק, של רוה"ק ע"י המדמה לבירור לזכות  כדי האמת , להצדיק להתקרב לזכות הרבה,

קבלת  שבשעת  הנ"ל בהתורה בעצמו שם כתב רביז "ל הלא זה, ענין על להקשות יש  לכאורה והנה כנ "ל. וכו' העולם חידוש

צריכין  למה קשה וא"כ כנ"ל. וכו' העולם חידוש לאמונת וזכו שלהם, המדמה נתברר ועי"ז רוה"ק , לבחי' ישראל כל זכו התורה

וקושיא  כנ "ל. תורה מתן בשעת לזה ישראל זכו כבר הלא שלו, רוה"ק ע"י המדמה בירור ממנו לקבל בשביל להצדיק  לנסוע 

שמקשין העולם לקושית קרובה מכבר זאת שיש בהספרים די הלא להצדיק, לנסוע צריכין בא למה  הנ"ל בהתורה ורביז "ל .

כי  וכו', בזה תלוי האמונה כל כי הישראלי, איש קדושת  עיקר ושזה לצדיקים, לנסוע  דווקא שצריכים ולבאר קושיתם לבטל

מעשה  ומחדש יום, בכל סיבות  מסבב שהש "י וכמו וכו', מחדש  ויום יום בכל עצמו על להמשיך צריכין האמונה שלימות  באמת

הקדושה, האמונה ולהעלים להסתיר והקליפות הס"ט  מתגברים זה לעומת  זה את כמו"כ כו', האמונה לגלות כדי יום בכל בראשית

וכו'. בלב חדשות  וקושיות  כפירות  ולהכניס

דייקא להתקרב מאד להשתדל צריכין זה מכבר ובשביל שיש בספרים  די ואין שבדור, אמיתיים צריכין להצדיקים  אנו כי ,

לבירו  צריכין אנו ויום יום בכל כי כו' שבדור האמת  ע "כלהצדיק כו' חדש  הדור ר צדיק הרשימו צריכין בכח  כו' דייקא

כח  יש הזאת  האמונה יסוד ע"י כי כו', מ"ת בשעת ישראל בלב שנקבע  האמונה מיסוד בדורושנשארה וצדיק צדיק לברר לכל

שמתגבר  היצה"ר, התגברות עיקר וזה כו'. דייקא הדור לצדיק להתקרב להשתדל צריכין וע "כ כו' הקדושה האמונה את  לישראל

את  ולהעלים להסתיר ודור דור הדור בכל שבאותו שזה הצדיק ואומרים הצדיק, בזה גם מודים הבאים הימים בשכבר ואח"כ ,

ע"ז  חולקים אבל צדיק , היה שאחריו בוודאי הדור  שבזה רצו הצדיק ולא האר"י, על גדול מחלוקת  היה האריז"ל בימי כי ,

האריז"ל, נתקבל דורות  בכמה ואח "כ האריז "ל. בכתבי כמובא כזה, רוה"ק לו שיהיה כזה, חידוש  הדור באותו שימצא להודות 

היה  לימינו שסמוך עד שאחריו. שבדורות  אחרים צדיקים על חלקו אבל וכו', אלוקי איש  נפלא חידוש  שהיה מודים והכל

על  וחלקו בהאריז"ל הודו המתנגדים רוב הבעש "ט  ובימי גדול, מחלוקת עליו והיה מאד, ונורא נפלא אור שהיה ז "ל הבעש"ט

הקודש ), באגרת  מזה שם מדבר אלימלך נועם ספר בסוף  (ועיין בספרים מזה מובא וכבר ודור, דור בכל הוא וכן ז"ל, הבעש"ט

ע"י דייקא הוא האמונה בירור שהוא המדמה בירור שעיקר מחמת  הוא דייקא וכ"ז הדור שבזה  האמת אלא הצדיק לך אין כי ,

כ"א  מתברר אינו שזה כנ "ל, היום שבאותו בראשית מעשה חידוש  כפי מחדש יום בכל האמונה לברר צריכין כי שבימיך , שופט

זה דייקא ע "י הדור  שבאותו עכל"ק .הצדיק ."

ישבח  לדור דור עה"פ נוע"א) ספר (שבסוף  הידועה הקודש  באגרת הרר"א בן מדברי דבריו בתוך  מוהרנ "ת  שציין מה ונעתיק 

זרחה  עלי של שמשו שקעה שלא עד בגמ ' איתא כי מעשיך ישבח לדור דור פסוק  על פי' נ "י אאמ"ו אמר "וכך  וזל"ק , מעשיך,

מי  רק  מאמינים שאין רק  ודור דור בכל הצדיקים מן ריק הדור אין כי כו' רבי של שמשו שקעה שלא עד שמואל של שמשו

אנו  הל' בזה אומרים הקדמונים ומדורות הצדיקים מן ראיה להם שמביאין הגם בעבירות  טנפה ולא קדושה נשמה לו שיש

ודור  דור בכל וכן זאת  להיות  אפשר בלתי הזה בדור עתה אבל הקודש רוח מדריגת  להם שהיה קדמונים בחכמים מאמינים

מתקוטטין  ג"כ הי' ז "ל האר"י הקדוש בימי גם כי בטוח  לבך  יהי אחי אהובי כידוע , ע"ה המלך  בשאול שמצינו כמו כך אומרים

רוה"ק מדריגת  להם הי' לפנים שהיו שהדורות בעצמם מודים עתה שהוא דור ר"ל מעשיך ישבח  לדור דור הפסוק פי' וזהו עמו,

הצדיקים וזה  גדולים הגמ ' פי' וזהו הזה בדור לא אבל לצדיקים שנותן ד' מעשה שגדולים ומודים שמשבחים מעשיך  ישבח  ו



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח כג ליקוטי 

שעליו זה שבדור החי  הצדיק  לגבי  הוא הנסיון  וכל

בארוכה. הנפלאים בדבריו  עיי "ש  זה], בדור חולקים

ä"òøùîì ìåèéáì åëæ áìëå  òùåäé

÷øå [ áì מחטא להנצל זכו וכלב יהושע

אי' כלב ועל (לקו"תהמרגלים,

יוצאת ) ורבקה עה"פ שרה חיי פר' שהיה להאריז"ל 

ביטולו ובזכות אברהם, עבד  אליעזר  של גלגול

אאע"ה אל הקודם בגלגולו  לו  שהיה (עדהגדול

ברוך ) לכלל  ארור מכלל  עי"ז עתה שיצא גם זכה ,

למשרע"ה אבותלהבטל קרבי על שהשתטח (ובפרט

מגלגול לו שהיה הכח את בזה ועורר אאע"ה ציון על 

משרע"ה הקודם) עליו שהתפלל יהושע ניצל וכן ,

המסוגל  השם שהוא י -ה, שם את בשמו  והכניס 

מהאריז"ל כדאי ' דודלענוה ובאהבת במשנ"ח (מובא

ג ) אות זכור לשבת י' דרוש בגאוה להרחיד"א שהפוגם

אל  וביטול לענוה זכה וע"כ י -ה, בשם פוגם

האמיתי. באופן משרע"ה

íéàðúá øåëáä 'éçáá úåéäì øæç ìåãâä à"ø

'÷ä

êøãáå [âìהנ"ל ע"פ  ביאר הגדולאגב, (שר"א

יעקב) בן דראובן גלגול שע"כ הוא ,

הוא  במשניות שנזכר  הראשון  שהתנא מצינו

הנכתבים  חז "ל דברי וכן  אליעזר, ר' התנא

אליעזר דרבי  פרקי  הם בידינו  שיש  (שקודם ראשונה

הזוה"ק ) ולחיבור המשניות  שראובן לחיבור דהיות ,

הפגם  בגלל רק הבכורה ממנו  וניטלה הבכור, הוא

פגם  כשנתקן ע"כ אביו, יצועי  שבלבל במה שפגם

פגם זה בזה ותיקן כנ "ל  יסורים שסבל הגדול  ר"א (ע"י

התנא הנ "ל ) להיות  וזכה הבכורה אליו  חזרה ,

שישנו הראשון  והחז "ל במשניות , הנזכר הראשון 

בידינו.

ìçøì äàìî  íéìâøîä åðéùù éåðéùä

äìà [ãì äùî çìù øùà íéùðàä úåîù

.'åâå õøàä úà øåúìמדברי דיבר

האריז"ל פרשתן)רבינו  ריש שלח (לקו"ת שמשרע"ה

בר "ת כמרומז  לאה, בבחי' לאר"י שיכנסו  אותם

עילאה  עלמא היא שלאה ה'ארץ, א'ת  ל'תור

את ותרו  השליחות  שינו והם רחמים, שבבחי'

בחי ' שהיא רחל, ר "ת  ח'מת  ל'בא ר 'חוב עד הארץ

בדין  נפלו וע"כ  .é דין

 úéðåðáìä ,íéîçø 'éçáá –––– äàì úåéîéðô

 úåøåçùä úåòåöøä êåúáù

íéìàåùå [äìהגה"קהמפרשים שואל  (וכן

הברכה  בהיכל  מקאמרנא

מקומותבפרשתינו) בהרבה ידוע בכוונתוהלא (כגון 

דר"ה) הימים ורחל ב' קשיא, דינא נקראת שלאה

_________________________

הנ "ל", מדריגות  לו שהיה אותו ומשבחים מודים כולם מיתתם ואתר עמהם מתקוטטים היו בחייהם כי מבחייהם יותר במיתתם

הזה. בזמן החי הצדיק לגבי ישנם והבלבולים והמח' ההעלמה שעיקר דור, שבכל בית הראש  לגבי גם נוגע  זה שענין עכ"ל,

עלמא י. לאה בסוד לשלחם רצה כי לאה הוא 'הארץ 'את  'לתור משה שלח אשר ר"ת  כי תמצא תדקדק  ואם שם, האריז"ל ז "ל

תבין  ובזה רחל. ר"ת  'חמת 'לבא 'רחב עד ויעלו כתיב לכן מ"ל) (מ "ל רחל שהיא הדין בסוד רק  רצו לא והם רחמים עילאה

לכן  מתגברין דינין כי הו' על מלכות תתאה ה' בזה כי הוי"ה ר"ת  'הירדן 'יד 'ועל 'הים על כו' בארץ יושב עמלק אמרו הם כי

השם  כל כי הויה בס"ת כי" אותה" וירשנו" נעלה" אמר כלב אך  ו' מסוד שהם ישראל על יתגברו בארץ היושבים הכנענים

כסדר  ישר הוא השם הכנענים לגבי כי השיבו הם אמנם הכנענים על יתגברו ובזה י' על ה' ו' על ה' גמורים דינים סוד כולו

ואח"כ  אברהם עבד אליעזר גלגול שהוא אברהם קבר על להשתטח כלב שבא וזהו הוי"ה ר"ת  "העם "וכל "היא "יושביה ואמרו

וזרעו" שמה" וזהו הארץ את כלב ירש  לכן הכנעני' על להתגבר הויה הוא השם כי כלב כמ"ש הוא הדבר אדרבה הקב"ה אמר

עכל"ק . הוי"ה. ס"ת והעמלק"י יורישנה"



לנפשך  חכמה דעה כד

היא  שלאה האריז "ל פה מהפך ואיך  רפיא, דינא

שיש  מקאמרנא הרה"ק  ומבאר מרחל, רחמים יותר 

הפנימית, רחל הנקרא אור לאה בפנימיות 

בבחי ' שהיא רחל, ג"כ נקראת לאה שפנימיות

לאה  שפנימיות  רכות ', לאה 'ועיני  בבחי ' רחמים,

משרע"ה  ורצה רכות, בבחי ' רחמים כולה היא

את בה ולמצוא הארץ את לתור  המרגלים שיכנסו 

הלכו והם רחמים, בחי ' שהיא לאה פנימיות  בחי '

הקטנה רחל בבחי' מהחזה)בה שלמטה שהיא (רחל 

דין  הנ "ל )בבחי ' לאה שבפנימיות רחל  ,(לעומת 

רצועות שיהיו  מו "ר  הידור  הבאנו  [ובמקו "א

הצדדים מב' שחורות הרמב"ם התפילין  (כשיטת

שנוהגים והאריז"ל ) כמו ולא לבן , בפנימיותם

שנספג  עד הדיו  בתוך כ "כ הרצועות את  ששורים

גם  שחורות  ונהיים הרצועות , לפנים גם הדיו 

בבחי ' הם השחורות הרצועות אלא מבפנים,

וע"כ  רחמים, היא שבפנימיותה דלאה שחרות

על  הרומז לבן להיות  צריך  הרצועות בפנימיות 

חסדים].

íéìùåøéå ïåéöå  úéðåöéçä  íéìùåøé øåàéá

 úéîéðôä

 äæáå [åìדברי את  מקאמרנא הרה"ק מבאר 

זוטא האידרא בסוף  (שבמילים רשב"י

הק ') נשמתו ויצאה פרחה שבחי 'אלו שם שמבאר

בחי ' את ממתיק רחמים בחי' שהוא 'ציון'

שהלא  כנ"ל צ"ל ג"כ  ובזה דין , שבבחי ' 'ירושלים'

רחל בבחי ' הוא מרחלציון  היוצא יוסף בגימ' (ציון

יסוד ) לבחי' וירושלים השייך  רפיא, דינא בחי ' שהיא

קשיא  דינא בחי' שהיא לאה לבחי ' שייך  דוד, עיר –

הרגילה) ההבחנה הוא שכן ציון (כנ "ל  שעיר  והיינו ,

רחל ) ירושלים (שבבחי' מעיר  הדינים את  ממתיקה

לאה בחי ' שהיא קשיא)החיצונית מאידך (דינא אך ,

הבית  הר  שהיא הפנימית כותלירושלים (ובימינו

יותר המערבי) שהיא לאה פנימיות  בבחי' היא

יותר  לאה שפנימיות [וכנ"ל ציון מהר אף  רחמים

שיש  הבאנו במקו"א [ואמנם מרחל]. אף  רחמים

הארון , שם מונח שהיה ציון מנקודת חיבור  בחי '

ואכמ"ל]. הקדשים, שבקדש  הפנימית נקודה אל

ìçø - óñåé ïá  çéùî 'éçáá çéùî ú÷æçá

 øùé÷å [æì לענין גם הענין  שייך שכן  מורנו 

ברמב"ם מלכים)המבואר  הל ' (סוף

'בודאי של וענין  משיח', 'בחזקת של ענין שיש

של  הענין את  ברמב"ם כלל מובא ואין  משיח',

שהרמב"ם  במפרשים בזה ומבארים יוסף , בן משיח

כשכל  עבודתו בתחי' עצמו  דוד  בן  שמשיח סובר

בבחי ' הוא אזי שבו, יוסף מבחי' רק  הוא כוחו 

בחז"ל  הנקרא בחי ' הוא וזהו  משיח', 'בחזקת 

שלא  בעצמו דהע"ה כמו והיינו  יוסף ', בן  'משיח

ביהמ"ק את לבנות יכול מסימני היה אחד (שזה

משיח') ההכנות'בודאי לעשות  רק  יכול היה אלא

שהיא  התחתונה ה'רחל' בבחי ' וזהו הבית . לבנין 

לבסוף  ויכול קשות ההתחלות שכל דין , בבחי '

אצל  שהיה כמו  הדינים מהתגברות בעוונות  ליהרג

כוזיבא. בן

 àáéæåë ïáì ïéã úéá  úâéøä  íòè

 åðééäå [çì היה כוזיבא שבן  הרמב"ם שסובר 

דדוד  אחרים מזרע כמפרשים (ולא

דוד ) מזרע היה שלא הרגוהוהסוברים אח"כ אלא ,

כדברי ודאין מורח שאינו  וראו כשבדקו  דין בית

ע"ב)הגמ' צג  דף רמה (סנהדרין היד כדברי  והיינו ,

שם) משיח (בסנהדרין שהוא עצמו  על שאומר  שמי 

נביא הוא אם לבדקו אתצריך שבדקו מה בבחי' (שזה

ודאין) מורח הוא אם כוזיבא שאף בן כנ"ל ומשמע ,

להיות צריך  כבר משיח' 'בחזקת  של זו בדרגה

אמת. נביא בדרגת

íéàéáðä úà íé÷ãåá åéäù úå÷éãáä éåáéø

äæáå [ èì הרמב"ם מש"כ  את עוד לידע יש

המשניות, לפירוש בהקדמה

את בודקים שהיו  הבדיקות וחובת בגודל שהאריך 



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח כהליקוטי 

אמת, לנביאי  עי "ז  מוחזקים שהיו  עד  הנביאים

ארצה  קטן  א' דבר מדבריהם נופל ומוכח àéשאין  ,

חזקות בבדיקות  בודקים היו הנביא שאת  מדבריו

גשמיות בעניני שאלות  ריבוי  אותו שואלים והיו 

השמים  והוברי  הקוסמים את  הגויים ששואלים כמו

וצרכיהם, שאלותיהם כל את אותם שואלים שהיו 

הנביא  מדברי אחד דבר  אף  נפל שאמר ואם (במה

ה') בחנק ,בשם שדינו  שקר נביא שהוא מוכח הרי 

שהוא  ע"ע שאומר  במי  הנ"ל רמה היד לדברי  וה"נ

אמת נביא הוא האם לבדקו לבי "ד  שיש משיח,

אחד  דבר אף ארצה, ה' בשם מדבריו  נופל שאין

קטן .

_________________________

מאנשי יא. שיהיה כגון לה, הגון ויהיה שבארנו, כמו לנבואה אדם כשיתיחס  שאגיד, כפי יהיה הנביא עדות  וקיום הרמב"ם, וז"ל

דף  (שבת  ועשיר גבור חכם, על אלא שורה הנבואה שאין אצלנו העיקר כאשר המדות , ונועם והשכל והנזירות והאמונה החכמה

התורה  מספרי בפסוקים מהם, אחת  כל על והראיה בהם והדבור יחד, אותם לכנוס  אפשר אי הענין, בזה רבות  ויתרונות  צב.).

ובהיות  ההוא. לענין להתחבר שראוי מה עם עליו, יסייענו השם ואולי עצמו, בפני ספר הזה לענין ויצטרך  נביאים, ובדברי

ואם  ויבטיח . ויגיד הקב"ה. למדך מאשר דברים לנו והגד ביעודים הבטיחנו לו נאמר שראוי, מה כפי לנבואה הגון המתנבא

שקר. נביא שהוא נדע קטן, דבר ואפילו מדבריו אחד נפל או בה, ישקר ואם אמת, נבואתו שכל נדע  אז כולם, יעודיו יתקיימו

בשם  הנביא ידבר אשר ה', דברו לא אשר הדבר את  נדע  איכה בלבבך תאמר וכי (שם), הזאת  הבחינה בענין בתורה כתוב וזה

וכשיצדק יבוא. ולא הדבר יהיה ולא ענינו ה' יהיה אבל אמת, שנבואתו ולומר בו להאמין לנו אין בשתים, או אחת בהבטחה לנו

שידבר  מה כל כי כשנתפרסם שמואל בענין אמר כן ועל פעם. אחר פעם ה', בשם ידבר אשר ככל האמתים מופתיו ירבו עד תלוי

היו  שלא דבר אצלם מתחדש היה ולא לה, לנביא שמואל נאמן כי וגו' ישראל כל וידע ג) א, (שמואל שנאמר כמו יבא, בא

אבידה  בעד ט), (שם לשמואל לשאול שאול בא לא עניניהם, בכל לנביאים לשאול מנהגם היה ולולי לנביא, עליו שואלים

כדי  והקוסמים, והמעוננים שמים הוברי חלף נביאים לנו הקים הקב"ה כי כך , שהדבר ספק ואין ענינו. בהתחלת ממנו שאבדה

שלא  ואפשר שיתקיימו שאפשר דברים ההם הקוסמים שיגידו כמו מהעתים, נאמנים דברים ויודיעונו ובפרטים בכללים שנשאלם

היו  אלר ענינים ובשביל וגו'. כמוני מאחיך מקרבך נביא וגו', יורש אתה אשר הגוים כי יח ), (דברים שנאמר כמו יתקיימו,

הרואה. לפנים יקרא היום לנביא כי ט), א, (שמואל שאמר כמו היותם, קודם העתידות רואה היה כי רואה, הנביא שם קוראים

שמים  והוברי הקוסמים כל הנה אותה, לטוען הנבואה תתקיים והעתידות החדושים הודעת  בקיום כי ויאמר, חושב יחשוב ופן

חי  וזה להיות . שעתיד מה מגידים היום כל בעין, עין אותם, רואים שאנו נבואה, טענת לטעון יכולין הנפשיות הכחות  ובעלי

אומר, ואני הכחות. בעלי ודברי אלהים בשם המתנבא דברי בין ההפרש  שיתבאר כדי אותו, לבאר וראוי גדול, פרק נפשי

אנו  הדבר וזה בהכרה. קצתם וישקרו קצתם יצדקו אבל ההוות, העתידות  יגידו ההיא, החבורה ואנשל שמים והוברי שהקוסמים

כל  בהיות חבירו, על מהם איש כל יתרון אבל ינכרו. לא ואותותם ההיא המלאכה אנשי ג"כ עליו ויסכימו תמיד, אותו רואים

נפשם, יכנו לא האלו הכחות ובעלי להיות. אפשר אי זה העתידות דקדוקי בכל שיצדקו אך זולתו, משקרי פחות אחד איש  שקרי

גשם  בה שיהיה ונמצא כלל, גשם ירד ושלא בצורת, יהיה השנה שזאת  אומרים אבל הדברים, הלקי בכל שיצדקו יתהללו ולא

בשם  הידועים והן מאד בקי כשיהיה לו יקרה הדבר וזה לו, וכדומה שלישי ליום שירד ונמצא גשם ירד שמחר יאמר או מעט,

בכוכבים, החוזים שמים, הוברי ויושיעוך  נא יעמדו מז ), (ישעיה לבבל ישעיהו דברי ענין וזה בספריהם. עליהם דברו אשר

יצדק אבל כן, והבטחתם הנביאים מיעודי ואין אשר. כל ולא מאשר רבותינו, ואמרו עליך]. יבואו [מאשר לחדשים מודיעים

יפול ולא אחרונה מלה עד זה הכל ולענין ארצה. ה' מדבר יפול לא כי י), ב עולם, ימי כל גדול, ולא קטן לא מדבריהם, דבר

ומשחית  מוכיחם והיה הנבואה, דרך  על החלומות  להם שיראו מה מודיעים שהיו במראיתם, שיצדקו בחולמים ירמיהו רמז

ה'. נאם הבר את לתבן מה אמת , דברי ידבר אתו דברי ואשר חלום יספר חלום אתו אשר הנביא כג), (ירמיה באמרו טענותם,

וכיוצא  והחלומות התבן. מן המבורר הבר כמו הכזב, מן תערובת בה ואין ברורה היא שהנבואה הזה, הדבר ענין החכמים ופירשו

אי  כך  תבן, בלא לבר אפשר שאי כשם ע "א), נה דף (ברכות ואמרו חטה. גרגירי בו שיש כתבן  כזב, רובם הידעונים מן בהן

עכ"ל. וכו'. בטלים דברים בלא לחלום אפשר



לנפשך  חכמה דעה כו 

 ìá÷îùëåמלכות בחי ' ואת האור צדקינו  משיח

נדחי בקיבוץ מצליח בזה שלו, דדוד

ובונה  שלימה בתשובה כולם ולהחזיר ישראל,

ברחמים  משיח', 'ודאי נהיה ובזה במקומו, ביהמ"ק 

בב"א.

 ï"áã ï"á)  ù"ùøä úåðåùì éôì  äùåã÷ä úåâøã

('åëå

êéøàäå] [î הקדושה דרגות  לבאר  בזה עוד

והיינו הרש"ש , לשונות  לפי 

והארת דהע"ה, בציון נמצאת  דב"ן  דב"ן דהארת 

דב"ן  מ"ה והארת  המערבי , בכותל דמ"ה ב"ן

דלעתיד , האור בביהמ"ק  בחי' ישנה (ובזמננו

האמת ) הצדיק  שע"ש הביהמ"ד אצל  מ"ה דביהמ"ק  ,

צדקינו משיח משרע"ה, של הדעת היא – דמ"ה

הזמן  ומן  המקום מן  למעלה שדעתו בעצמו ,

עליון  דעת  בחי' דמשרע"ה שדעת  לעיל (וכמש"כ

והזמן) מהמקום בארוכה שלמעלה הדברים וביאר  ,

ב'דעה  בדא"ח בעז "ה ויודפס ג' בסעודה בתורה

לנפשך ']. חכמה

 ãìåðä êøäì äìéî úéøáá

à" èéìù ìòâéôù é. é 'ø ç" äøä ïá ïîçð ãåã

 úåùòì áàä ãîìì øëùùé éðáä âäðî

 êåúéçä

øéëæä [àזי"ע יששכר הבני  מנהג (המובא את

רס  סי' ושלום' חיים ב'אות  נכדו בדברי

אתס"א) בעצמו לעשות  האב את  ללמד  שנהג

באופן  המצוה את  עי"ז האב שיקיים החיתוך ,

מבשלוחו ', יותר בו  'מצוה של נכדו הראוי נהג  (וכן

לאבות כן ללמד זי"ע ממונקאטש  אלעזר המנחת כ "ק 

בעצמם) הרה"ק לחתוך  בזה תמה ואמנם ,

לא  כאילו  פרע ולא שמל שכיון  שם, ממונקאטש

אלא  האב ע"י המצוה נתקיימה לא סו"ס א"כ מל,

שמתרץ  מה עיי"ש הפורע המוהל שלוחו ע"י 

הוא  מבשלוחו  יותר  בו  מצוה שענין  שכיון

שעושה  בכך די  א"כ המצוה, חביבות להראות 

חביבות בזה להראות לבדו , לעשות שביכלתו מה

שהפריעה  שאף הבנ"י  שסבר [ועוי"ל המצוה,

החיתוך  היא המצוה עצם מ"מ במילה מעכבת

ודורותיו) אאע"ה נצטוה והפריעה(שעליה (שנוספה ,

בהלמ"מ) וגומרתאח"כ  המשלימה כתוספת  הוי 

חובת ידי יוצאים אין  שבלעדיה המצוה את 

את קיים בעצמו  שחתך האב סו"ס אך  המצוה,

וכו']. בו  מצוה של באופן  המצוה עצם

 êúåçä áàä ïéàù ìàøùé âäðî áåùé

øîàå [á להלכה הביאו לא הפוסקים ששאר 

החיתום  לעשות  לאב ללמד  שיש 

הבנ"י החותך )כדברי האב שאין ישראל רוב מנהג ,(וכן

לומר  שיש באנטווערפן דבעלזא מהדיין בזה ושמע

זצ"ל טשעבין  הגאב"ד כדברי דובב דס"ל (שו"ת

מז) סי' ח"א ראיה מישרים שהביא ס"ת, כתיבת לגבי 

ה"א)מהירושלמי  פ"ו השליח (יומא ע"י  שאם ,

אמרינן  לא יותר  מהודר באופן  המצוה תתקיים

ע"י המצוה יקיים אלא מבשלוחו , יותר בו דמצוה

בכתב  כותב מומחה הסופר שאם שם וכתב שליח,

יכתבנה  ולא הס"ת לכתוב לו  שיתן  עדיף יותר יפה

מומחה  שאינו מי הרי בעניננו, וה"נ עיי "ש . בעצמו .

וזה  לינוקא, צערא ריבוי של באופן  החיתוך  עושה

של  באופן  כשנעשית  במצוה הידור וחסרון פגם הוי

ע"י החיתוך לקיים עדיף  וע"כ  דינוקא, צערא רוב

באופן  במהירות לחתוך  שמומחה השליח המוהל

הצער . התינוק  מרגיש אין  שכמעט

åðîæ  íãå÷ ìîá à" îøä úøéúñ áåùé

ãåò [âשמלו בתינוק הרמ"א סתירת את הזכיר 

שבמקו"א זמנו, קודם ס"א)אותו רסד  (סי'



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח כז ליקוטי 

ובמקו "א המצוה, קיים שלא הרמ"א רסב כתב (סי'

דבריס"א) ע"פ  בזה ותירץ המצוה, שקיים כתב

מצוות ב' שישנם זצ"ל, מראגעטשאוו  הגאון 

החובה  האב שעל – הגברא על מצוה במילה,

שמיני מיום רק חלה זו  ומצוה בנו , את  למול

שהוא  התינוק  שהוא – החפצא על ומצוה ואילך,

מחויב  שאינו היות  גברא, נקרא אינו עדיין 

התינוק  שיהא במצוה), לצוותו וא"א במצוות 

ואילך )מהול השמיני אף (מיום מתקיימת  זו  ומצוה ,

המוהל  קיים שלא שאף  השמיני  יום קודם בנימול

יום  כשמגיע מ"מ מילתו , בפעולת מצוה הגברא

עתה  שהוא המילה מצות את  לתינוק יש  השמיני 

מהול.

 â" îæäù  ò"î éåä éà  î"éøáá 'ñåúä 'éúå úéùå÷

ãåò [ã' התוס קושיית  את כט הזכיר דף  (קידושין

לפטור ע"א) קרא בעינן מדוע שמקשה

דהו "ל  ליה תיפוק בניהם, את מלמול הנשים את 

מיום  רק החיוב שהוי  גרמא, שהזמן  עשה מצות

שמיום  שהיות תוס' ומתרץ והלאה, השמיני 

ה  לה שאין מצוה היא והלאה (וכמ"דפסקהשמיני

בלילה) אף למול מותר והלאה הח' ע"כ שמיום

את עוד בזה והזכיר  הזמ"ג, שאין למ"ע נחשבת

רי "ד  התוס ' שם)תי ' שהיות(בקידושין ומחדש 

לברית בהכנה עוסקים והלאה הלידה שמיום

כמצות הו"ל דלא הו"א היה ובלילה, ביום המילה,

גרמא  שהזמן  במצותáéעשה שיש יוצא ולפ"ז  .

למצות שנחשבת אחת  בחינה בחינות, ב' מילה

סברא  בה שיש ב' ובחי' גרמא, שהזמן עשה

שהז "ג. כמ"ע נחשבת  שאינה

 øúåé øëéð  úåöîä  úåììë àéäù î"éøáá

 úååöîä ìë  úéìëú

øåàéáäå [ ä מילה שמצות בזה, שי "ל הפנימי

בנ"י את שמקשרת הברית  שהיא

תרי "ג  כל ושורש כללות בבחי ' והיא הש"י, עם

להש"י)המצוות בנ "י את לקשר תכליתם וע"כ (שכולם

תרי "ג בגימ' כלברי"ת  כללות שהיא לרמז – (עה"כ

.המצוות )

 äðäå האדם את להעלות  המצוות  כל תכלית

הש "י אל ולקשרו  והזמן הגבול תחת  שהוא

המצוות ע"י  זכו  והצדיקים הזמן , מן למעלה שהוא

שהם  בפועל, העליונים לעולמות להתעלות 

בני סתם ואף  והזמן , המקום מן  שלמעלה עולמות 

לעולמות בפועל להתעלות עתה זוכים שאין אדם

בעשייתם  מתקשרת נשמתם מ"מ העליונים

המקום  מן שלמעלה עליונים אורות אל המצוות 

הנ"ל, ענינים ב' בה ניכר  מילה בברית וע"כ  והזמן,

והזמן המקום תחת שהיא נראית אחד (מיום שמצד 

והלאה) בבחי 'השמיני גם היא הרי  גיסא ומאידך

והזמן מהמקום הנ "ל )שלמעלה רי"ד  התוס' ,(כדברי

אל  הלמטה של הנ"ל והעליה החיבור בחי' על לרמז 

כנ"ל. הלמעלה

 ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'éçáá –––– äùî úîùð

ïéðòå [ å,צדקינו משיח אצל ג"כ יהא זה

שהיא  משרע"ה נשמת בו שתתלבש 

חב"ד  בספרי  [כדאי' הזמן  מן דלמעלה אור  בבחי '

שמרמז  – משיתיהו  המים מן  כי  – משה השם על

אורות שבבחי' אוא"ס  מימי  של הקדומים מים על

החלל, כל את  ממלאים שהיו התוהו עולם של

_________________________

אינה יב. והיא בגופה, דתליא מצוה מילי הני פטורות , נשים גרמא שהזמן עשה דמצות  אמרינן היכי בתירוצו, רי"ד התוס' ז "ל

דקובע  נהי זמן, לה יש הבן דמילת  אע "ג בנה, את  למול כגון בגופה, תליא דלא מצוה אבל זמן, בכל ולא ידוע  לזמן אלא מצוה

ויכין  יטרח בלילה ובין ביום שבין זמן לו אין ההוא העסק  בנו, במילת  להתעסק  הבורא שציוהו האב אבל הנימול, לבן הזמן

ביום  בין תתעסק היא אמינא דהוה פוטרה, לכן הקבוע  זמן ואין האשה, גם מחייבינן הוה אותו לאו אי והלכך  בנו, מילת צרכי

ע"כ. וכו'. בזמנו בנה את שתמול עד בלילה ובין



לנפשך  חכמה דעה כח

מרחפת אלקים 'ורוח התורה, בתחי ' המרומזים

המים', פני משיחעל של רוחו  (משה-משיח)הוא

כנ"ל  והיינו  העליונים, המים פני  על המרחף 

דהאי וזמן מקום תחת אינה משרע"ה שנשמת 

לעולמות הקודמים התוהו  מעולמות אלא עלמא,

והיא  וזמן], ממקום שלמעלה עולמות שהם דידן ,

שגופו המשיח מלך  של גופו בתוך  מלובשת תהיה

המלכות, ספי' אל הקשורים ושלמה דוד מזרע יהא

והזמן  המקום ענין  נמשך שממנה הספי' שהיא

כבוד  שם 'ברוך בפי ' חב"ד  בחסידות [וכדאי'

המלכות וספי ' שממדת  ועד', לעולם מלכותו

המקום לענין ההמשכה ונברך והזמן (עולם)נמשך 

].(ועד )

ä"òøùî  úîùð  ìò æîø –––– 'ïîçð ãåã'

ä"òäãã  óåâá  úùáåìîä

ïéðòå [æ דוד' הנימול הרך בשם גם נרמז זה

משה  נשמת  על ג"כ שמרמז נחמן ',

הראב"נ  מהרה"ק  וכדאי ' דדוד , בגוף המלובש 

ביה  [דכתיב הצדיק מ'נח' נלקח 'נחמן ' שם ששורש

במדרש  וכדאי ' לעת"ל, ינחמנו '- 'זה בלידתו

'נחמן' להקרא עליו  שהיה הנ"ל בפסוק  שמקשה

בשלימות יתקיים לעת"ל שרק ומתרץ 'נח', ולא

זו הצדיק )בנשמה נשמת ינחמנו '(שהיא ש'זה

לעולם, מנשמתו  הארה הביא רק ועתה לעת "ל,

נח], בשם נקרא וע"כ בלידתו, לעולם נייחא שהביא

נח  נשמת היא משרע"ה שנשמת מזוה"ק וידוע

נ"ח  מ"י אותיות מחנ"י בתיבת כמרומז הצדיק,

צדיק , בשם בתורה שנקרא היחיד הוא נח [וע"כ 

שמו ונכתב האמת, הצדיק  משרע"ה נשמת  שהיא

בעולם], נשמתו  שנתגלתה הראשונה בפעם 'צדיק'

משה  דנשמת  אור על ג"כ  מרמז  נחמן' 'דוד וע"כ 

שיתעורר  ויה"ר וכנ"ל, דדהע"ה בגוף המלובש 

משיח  קומת  חלק  של אור  זה דתינוק המילה בברית 

המאור  כדברי  מישראל אחד כל אצל הנמצאת 

הידועים פנחס עינים הבריתâé (בפר' ע"י ויתעורר ,(

בי "ג  המרומזים הרחמים מדות  י "ג של אור  מילה

נמשכים  שמהם המילה, בברית  שנאמרו בריתות 

רויחי, ומזוני חיי , בבני לבנ"י  הישועות (שכולהו כל

התלויים  הרחמים מדות י"ג ענין שהוא – תליין במזלא

דבנ"י) העליון המזל בבחי' שהוא הכתר ויזכובאור ,

המקום  מן שלמעלה העליון לשרשם לעלות בנ"י 

משרע"ה  נשמת גילוי  את  לעורר נזכה ועי "ז  והזמן,

צדקינו דמשיח גוף בתוך והזמן המקום מן  שלמעלה

בב"א. ברחמים

 ø" ùú ïéá ïéìéôúä  úöéìç  úòá  äçéù ïéãá

 é" ùúì

ãåò [ç מיל הברית  בסעודת  בדין דיבר  הנ"ל, ה

דדומה  משום [אולי התפילין  חליצת 

_________________________

אף יג. דמשמע  הווה שולח דלשון וגו' בא לפני הנביא אליהו את לכם שולח  אנכי הנה כ"ג) ג', (מלאכי הפסוק  נקדים וזל"ק ,

אליהו  בחי' ידי על הוא שבשמים לאביהם ה' עובדי ישראל השתוקקות  שכל הוא דהאמת וגו' לכם אשלח  כתיב מדלא עכשיו

זה  ומקודם גמור יחוד שהוא ודבור במחשבה כנודע  שלם יחוד שהוא ותפלה תורה כגון שלימות שהוא דבר לכל המבשר שהוא

בכל  בודאי כי משיח  בחי' הוא כך  ואחר מקודם התשוקה המעורר אליהו בחי' ידי על הוא וזה גדול וחשק  גדולה תשוקה צריך 

ושלימות  יחוד יהיה בימינו במהרה צדקינו משיח שבביאת  כמו משיח בחי' תיקון נעשה ודבור מחשבה ביחוד שהוא ההגונה תפלה

משיח  בחי' ותורה התפלה בשעת  אדם בכל הוא כך הדבור שהוא והאותיות  המחשבות כל עליית  יהיה אז כי בתמידות גמור

משיח קומת בנין סוד שהוא הזה משיח היחוד קומת חלק ולהכין לתקן מישראל א' כל שצריך נבג "מ הבעש"ט כמאמר
לנשמתו כלולין השייך שהיו היה סופו ועד העולם מסוף הראשון אדם של שקומתו מ'שיח ד'וד א'דם ר"ת  הוא שאדם כנודע 

מכל ב  שלימה קומה משיח יהיה כן וכמו קומתו נתמעטה החטא ידי על כך  ואחר ישראל של הנשמות כל הראשון אדם קומת 

הראשון אדם של החטא קודם שהיה כמו ריבוא מס ' כלולה ישראל בחי'נשמות חלק להכין מישראל אחד  כל צריך כן על
נשמתו לחלק השייך עכ"ל.משיח וכו'. בימינו במהרה בתמידות  כללי יחוד והיה הקומה כל ותכונן שיתוקן עד



תשע"ז  שלח פרשת דא"ח כט ליקוטי 

אמנם  שאף  אות], תרוייהו דאיקרו  לברי"מ

מבוטאשטש אברהם באשל כח)דאשכחן  חוכך (סי'

חליצת בעת לדבר שלא לאסור  יש דאולי  קצת

יד , השל לחליצת ראש השל חליצת  בין  התפילין

ושלום חיים בדרכי אשכחן  סב)הרי אות  תפילין (הל '

בכך  מקפיד היה לא זי "ע ממונקאטש ,ãéשהרה"ק 

ממונקאטש  דהרה"ק דודאות עדיף , דהיתרא וכוחא

פירש  ובפרט אברהם, דהאשל ספיקו  מידי מפקא

שכשרצו צדיקים כמה של מנהג שהיה שמצינו 

חול דיבור  איזה בתש"ר לדבר  לשוחח רצו (ולא

חמורה) ממקומם,שקדושתן התש"ר  מרימים היו

להתיר  דיש  ודאי  ובזה שרצו, מה מדברים (אףוהיו

דהא"א) דשם לספיקו התפילין  בהנחת  אף  דהלא

להנחת יד  השל הנחת  בין להפסיק אסור בודאי 

לשניהם  אחת  הויה – 'והיו ' דכתיב משום הש"ר ,

אין  גם ברכה בהם שאין ר"ת של בתפילין אף  (וע"כ

ד 'והיו') טעמא משום לתש "ר תש "י בין בהנחתן ,להפסיק 

לבד , תש "י  רק להניח יכול שהרוצה אי' מ"מ

כשחפץ  רק שזה ד'והיו', ענין שייך  אין ובכה"ג

כסברת נימא אם אף וא"כ שניהם, להניח עתה

[ודלא  בחליצה גם שייך  ד 'והיו ' בענין  הא"א

'וקשרתם  הקשירה שעת על קאי  ד 'והיו ' כהפשטות ,

עתה  לחלוץ כשרוצה דוקא זה מ"מ וגו''], והיו  וגו'

בזה  גם שאולי הא"א, סברת  שייכת שבזה שניהם

באופן  אך  לשניהם, אחת הויה 'והיו '- נאמר

שיוכל  כדי התש"ר  את רק  עתה לחלוץ שרוצה

בתש"ר)לדבר לדבר רוצה שאין לא (מה בזה הרי  ,

וליכא  דשרי , לבדם, תש "י  להניח שרוצה ממי  גרע

מו"ר  דעת כנ"ל [אך  לשניהם. אחת  דהויה דין  בזה

לשוח  שמותר שניהם לחלוץ עתה בחפץ אף להתיר

ממונקאטש  דהרה"ק הודאות  על ולסמוך  בינתיים

המנהג]. הוא שכן ובפרט

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

בקצרה יד . ופעמים בארוכה בא פעמים וכיוצא דחסידותא במילי תלמידיו עם כ"פ  השיח לר"ת  דרש "י תפילין בין שם, ז"ל

חן  חכם פי בדברי רצון ידעון צדיק שפתי עליו עדיין שתש"י הגם  התש"ר ע"כ.וכשהסיר .


