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א'-ב') י"ב, (בראשית

 çëá  íöòúäì êéøö äéä åðéáà  íäøáà

íéøöîì  úãøì  àìå ïåçèéáä

äðä ואיתא החסד , מדת הוא אבינו אברהם

שם  על גאון  האי  רב לליקוטי  בהקדמה

לביàמ"ב  יגל בטחתי  בחסדך  ואני  הפסוק על

ע"ב  שם בכח ביטחון  לו  היה המלך דדוד  בישועתך,

ע"ב  שם בכח בטחתי' בחסדך  'ואני  מ"ב, ושם

מ"ב  שם בכח בישועתך ' לבי 'יגל חס "ד, העולה

עי "ש . ב'ישועתך ל'בי י'גל ר "ת  וכן  לב"י  גי ' שהוא

גמל  כי להוי "ה 'אשירה הפסוק  דהמשך להוסיף  ויש

עם  כ"ב הוא ג'מל כ'י ר"ת כ"ב שם בכח עלי '

וליחד  לקשר איך האמיתית  הדעת שהוא הכולל,

בינה  חכמה בחי ' כנגד  והם מ"ב, שם עם ע"ב שם

מ"ב  ושם חכמה, בחי' ימין קו  הוא ע"ב דשם ודעת ,

אמצעי קו הוא כ "ב ושם בינה, בחי' שמאל קו הוא

ומ"ב. ע"ב בין המקשר  דעת  בחי'

äðäå לארץ להגיע צריך  היה אבינו אברהם

התכלית והוא הק ', השכינה שהוא ישראל

בחי ' מתגלה ושם אליה, להגיע צריך  יהודי שכל

להגיע  וכדי האדם, של הפנימיות  ומתגלה הפנים

להתעצם  צריך היה ישראל ארץ שהוא לתכלית

בכח  בה' שבטח ע"ה המלך דוד כמו  הביטחון בכח

ברמב"ן  ואיתא החסד , מדת  שהוא ע"ב áשם

נסיון  היה ישראל בארץ שהיה שהרעב ובזוה"ק 

_________________________

המשוררא . אמר שם: וז"ל גאון. האי רב  לקוטי על  ז"ל  מקאזניץ להמגיד ישראל  נר בספר ו')נדפס י"ג ואני (תהלים
אשר  החסד בגדולת ביוצרו בוטח שהיה זה, מאמר כוונת בפנימיות  זמירות נעים הורה בישועתך , לבי יגל  בטחתי בחסדך
מגדולת  שלימותו שפע  אצילות  מקבל היה הוא כי הידוע ומן עולם, עד ולזרעו לדוד ונאמן וישר קיים ומשען עמוד  הוא
הנשגבים  השמות כח  יסודי בשמירת  לשמרם יריאיו  על עולם ועד מעולם ה' וחסד שמות  ע"ב כח הכולל  החס"ד סוד
כי  שלם, באדון נאמר לעבד  לבטוח  כראוי שלם בטחון בו  בוטח  והיה הכבוד, בכסא ומתאחזים החסד מגדולת המתאצלים
כנרשם  מ"ב  בן שם כח  מעלת על  לרמוז כיון ב 'ישועתך, ל 'בי י'גל אח"כ  ובאמרו  חזה. והבן יסובבנו , חסד  בה' הבוטח 
סוד הכולל לב "י במלת  ג"כ ורמזם בהם, תלויה השם חסד  בישועת  הלב  שגילת  להורות  וכיון אלו , מלות  שלש בראשי

דעת  יקנה נבון ל"ב כי נתיבות ול "ב  ספירות עשר ט"ו)יסוד  י"י במכלל (משלי כלול  להיותו  אליו ליחסו היו "ד  ונצטרף ,
גבוה הוי"ה משם הנאצל מ"ב בן השם כח  אצילות ומקבל  אלקים בו כבוד  יש דמלא ומלא ומלא פשוט  הוי"ה שם (פירוש

אותיות ) נעימות מ "ב ובאמצעות בהיכלו , ולבקר מ"ב] [ר"ת יהו "ה בנועם לחזות  כן גם המשורר אמר זאת כוונה ולדעת  ,
עכ"ל. הכחות, למ"ב  המעמיד  בכל  המושל האחד  תוספת  עם יג"ל במלת וגם אלו, מלות בשלש כנרמז זה קדוש שם

עה"פ ב. הרמב"ן י')ז"ל  במכשול (י"ב הצדקת אשתו  שהביא בשגגה גדול  חטא חטא אבינו  אברהם כי ודע בארץ: רעב  ויהי
לעזור  כח  באלהים יש כי לו , אשר כל ואת  אשתו ואת  אותו שיציל  בשם לבטוח לו  והיה יהרגוהו , פן פחדו מפני עון
ועל  ממות יפדנו  ברעב האלהים כי חטא, אשר עון הרעב , מפני בתחילה, עליה שנצטווה הארץ, מן יציאתו גם ולהציל 



לנפשך  חכמה דעה ד

אברהם  והיה אבינו , אברהם את ניסה שהקב"ה

הקב"ה  כי למצרים, לרדת ולא בה' לבטוח צריך

אבינו ואברהם ישראל. לארץ ללכת אותו  ציוה הרי

השכינה  בכח אלא להצליח יוכל שלא ראה כבר 

לי יטב למען את  אחותי נא אמרי אמרו וזהו הק',

בגללך  נפשי וחיתה .â בעבורך

îä  úîçìî ãåñ'ã ìù äîçìîä àåä íéëì

íé÷ìà  úåéúåà ' ä íò ä"éåä  úåéúåà

äðäå'הד של המלחמה מבואר הפרשה בהמשך

הפלוגתא  סוד  שהוא מלכים, הה' עם מלכים

ז"ל  הגר "א שפירש כמו אלקי "ם, לשם הוי"ה שם בין 

ע"ג )בספד "צ ל "ד דף  ד'(פ"ה  הם מלכים דהד'

אלקים. אותיות  ה' הם מלכים והה' הוי "ה, אותיות 

הוי "ה  לשם אלקים שם בין דהמלחמה הוא, והענין

התיקון . לעולם התהו  עולם בין המלחמה הוא

 äðäã של בסדר היה העולמות  השתלשלות  סדר 

יצא  דבתחילה יהה"ו  בצירוף הוי"ה שם

ב"ן  שם בסוד אחרונה ה' אות  שהוא התהו עולם

דא"ק , וס "ג ע"ב שהם דא"ק  י "ה מיחוד שיצא דא"ק 

שהוא  התיקון  דעולם החדש  המ"ה יצא אח"כ  ורק

שסדר  ונמצא דא"ק , הכוללת  הוי "ה דשם ו' אות

יהה"ו. של בסדר היה דא"ק ההוי "ה התפשטות 

ממנו יצא ותחילה א"ק , כנגד אבינו אברהם והנה

עולם  קודם שיצא התהו עולם ע"ד שהוא ישמעאל

עולם  בחי ' שהוא יצחק  בא ישמעאל ואחר  התיקון,

היה  עד "ז כן  וכמו ישראל. כלל שהוא התיקון,

הבכור  והיה עשו תחילה שיצא אבינו  ביעקב

יעקב. ואח"כ 

íìåò  íò  íçåì íé÷ìà  íù ñ"äù åäúä  íìåò

äøåëáä çë  åì  ùé éë  ä"éåä íù ñ" äù ïå÷éúä

ìàøùé  ììë íò  åùòå  ìàòîùé  úîçìî ñ" äå

äæåכי אלקים, לשם הוי"ה שם בין  המלחמה ענין

הדין  תוקף  והוא התהו , עולם ה"ס אלקים שם

שם  שהוא התיקון עולם עם עת בכל הלוחם הקשה

הוא  לאלקים הוי "ה בין  המלחמה והנה הוי"ה,

הדין  כי הדין , תוקף  כנגד לעמוד  מאד קשה מלחמה

עולם  בבחי ' תחילה יצא כי  הבכורה כח לו  יש 

כן  וכמו  לו, שייכת שהבכורה טוען עשו ולכן התהו,

ה' שהם מלכים הה' וזהו  יצחק , קודם נולד  ישמעאל

ד' שהם מלכים הד ' עם הלוחמים אלקים אותיות 

אמר  ולזה הרחמים, עולם שהוא הוי "ה, אותיות 

לך , מגן אנכי  אברם תירא אל לאברהם הקב"ה

האמיתי, הצחוק שהוא יצחק  שיולד  לבסוף  ויזכה

אך  התהו , עולם על שיגבר  התיקון עולם שהוא

נאמר  זה ועל מאד, מאד כבדה מלחמה הוא מ"מ

דור . מדור בעמלק  לה' מלחמה יה כס  על יד כי

íìåò ñ" ä úåáåè  íéðáàî  äéäù êìîä ïá

 ñ" ä  óåùéë  åéìò  äúùòù êìî úáäå ïå÷éúä

åùòå ìàòîùé 'éçá àåäù  åäúä  íìåò

ìàøùé  ììë íò  íéîçåìä

 àúéàåה')בסיפו "מ שלא ã(מעשה  מלך  שהיה

התפלל  הגנוז  והצדיק וכו ', בנים לו  היה

_________________________

בזוה"ק  הוא וכן עכ "ל . והחטא, הרשע  שמה המשפט  במקום פרעה ביד מצרים בארץ הגלות זרעו  על נגזר הזה המעשה
ע "ב) פ"א לך  כיון(לך חזי, תא יהודה א"ר בגין): ארבע (ס"א במצרים בנוי אשתעבידו  רשו, בלא למצרים אברהם דנחת

עכ"ל. דשרה, בגינה ליליא ההוא כל ואצטער מצרים, רד כתיב ולא מצרימה, אברם וירד  כתיב  דהא שנין , מאה

זוה"קג. ע "ב)עי' אסתלק (פ "א דא ומלה היא, אחותי ואמר אברהם אתרחץ כך ובגין שכינתא, עמה דחמא ידעתי, נא הנה
כמ  חד  גוונין, למען לתרי אלינו, תדבר ואת  וכתיב את , אחותי נא אמרי וכתיב  את, אחותי לחכמה אמור כדכתיב וחד  שמעו,

לאסתלקא  ויזכה נש בר יסתלק דבדא בגין בגללך, נפשי וחיתה קוב"ה, לי ייטב בעבורך  אמר, שכינה כלפי בעבורך לי ייטב
עכ"ל. דחיי, לאורחא

נהפכת ד . מלכותו תהיה שלא כדי בדאקטורים ועסק והלך  בנים, לו  היו  שלא אחד במלך מעשה בסיפו "מ: שם המעשה וז"ל



תשע"ז  לך לך פר' השל"ס

צדיק  עליו  התפלל ואח"כ בת , לו  נולד ותחילה עליו

שאח"כ  הענין  כל ועי"ש בן, למלך ונולד  אחר גנוז 

הבן  ונעשה הבן  על כישוף  שיעשו  גרמה הבת 

הכניסו הכישוף  לבטל יוכלו  שלא וכדי  וכו ', מצורע

אח"כ  הועיל לא ועי "כ  במים, הכישופים את 

מחמת שהוא לו  שהודיעו עד  הצדיק , של התפלות

_________________________

כדי  צדיק ומחפשים מבקשים היהודים והיו  בנים, לו שיהיו בעבורו שיתפללו היהודים על  וגזר לו. הועילו  ולא לזרים,
כלל. יודע שאינו וענה בנים, להמלך  שיהיו שיתפלל  לו ואמרו  גנוז, צדיק ומצאו  ובקשו בנים, לו שיהיו ויפעול שיתפלל

פקודתו  המלך  ושלח להמלך, אוקאז )והודיעו  הלא (שקורין בטוב : עמו  לדבר המלך והתחיל  להמלך . אותו  והביאו  אחריו ,
לו והבטיח בנים, לי שיהיו שתתפלל  בטוב  ממך  מבקש אני כן על  כרצוני, בהם לעשות בידי הם שהיהודים יודע  אתה
ארבע  בת וכשהיתה מאד , תאר יפת מלכה הבת  אותה והיתה בת, המלכה וילדה למקומו, והלך  ולד, שנה באותה לו  שיהיה
לראותה, המדינות  מכל  מלכים נוסעים והיו הלשונות . כל  יודעת  והיתה שיר, בכלי ולזמר החכמות כל  יכולה היתה שנים,

המלך . על גדולה שמחה והיה
שיהיה  שיתפללו  היהודים על  שוב  וגזר זר, לאיש מלכותו  מוסבת תהיה שלא כדי בן, לו  שיהיה מאד המלך נכסף כך  אחר
ואמרו גנוז, צדיק עוד ומצאו  עוד  ובקשו  נפטר. כבר כי אותו , מצאו  ולא הנ "ל  הצדיק את ומחפשים מבקשים והיו  בן, לו 
כנ"ל. וכו ' בידי היהודים הלא כנ"ל: כן גם המלך לו ואמר להמלך, והודיעו כלל, יודע שאינו ואמר בן , להמלך שיתן לו 

החכם לו הנ"ל)אמר הצדיק  זה כל (היינו שתביא צריך אני החכם: לו  אמר הן. המלך : אמר שאצוה? מה לעשות  תוכל  :
טובות. האבנים מיני כל בו שכתוב  ספר המלכים אצל  יש כי אחרת, סגולה לו יש טוב אבן כל  כי טובות , אבנים המיני

והדקם. החכם ולקחם טובות האבנים מיני כל לו  והביא והלך בן. לי שיהיה כדי מלכותי חצי אוציא אני המלך: אמר
מאבנים  כולו  שיהיה בן להם שיהיה להם ואמר להמלכה. וחציה לשתות  להמלך  הכוס  חצי ונתן לתוכו , ונתנם יין כוס ולקח
הנולד והבן המלך. על גדולה שמחה ונעשה בן, וילדה למקומו . והלך טובות, האבנים כל של  הסגולות כל בו  ויהיו טובות ,
הלשונות, כל  יודע והיה החכמות, בכל  גדול  וחכם מאד תאר יפה היה שנים ארבע בן הבן כשהיה טובות . מאבנים היה לא

לראות. מלכים נוסעים והיו 
ונתק  כך כל חשובה שאינה ראתה מלכה מאבנים והבת  כולו  שיהיה אמר הצדיק שאותו באשר נחמתה, היה זאת  רק בו , נאה

טובות. מאבנים שאינו  טוב טובות.
ונתקנאה  טוב , אבן שם וראתה אצבעו, את  לכרוך  מלכה הבת ורצתה באצבעו, ונקף  עצים מחתך מלך  הבן היה אחת פעם
מכשף, שם והיה למכשפים. וקראו רפואה, לה לעשות יכולים היו  ולא דאקטורים, כמה ובאו  חולה, עצמה ועשתה מאד  בו 
הן. אמר: מצורע. שיהיה לאדם כישוף  לעשות  יוכל אם אותו  ושאלה כנ"ל, חולה עצמה עשתה שהיא האמת , לו  וגלתה
עוד . לבטלו  יוכלו  לא המים, אל הכישוף ישליכו  אם המכשף : אמר ויתרפא. הכישוף  שיבטל  מכשף  יבקש אולי לו: אמרה

מאד, מצורע  מלך  הבן ונעשה המים, אל הכישוף והשליכה כן, לו)ועשתה גופו ,(והיה שאר ועל  פניו ועל  צרעת  חטמו  על
הועילו . ולא ובמכשפים בדקטורים המלך  ועסק

באשר  יתברך להשם תמיד  מתפלל  היה הנ"ל והצדיק למלך , אותו  והביאו  הנ "ל , הצדיק ובקשו שיתפללו , היהודים על וגזר
בשביל  זאת עשיתי האם יתברך: להשם טוען והיה כן, היה ולא טובות , מאבנים כולו  מלך  הבן שיהיה מבטיח  היה שהוא
הועיל, ולא מתפלל והיה להמלך , הצדיק ובא שאמרתי. כמו  נתקים לא ועכשו  כבודך, בשביל אם כי עשיתי לא כבודי?

כישוף. שהוא לו והודיעו
ואין  למים, הכישוף ושהשליכו  כישוף , שהוא להמלך והודיע  הצדיק ובא הכשפים, כל מן למעלה גבוה היה הנ"ל והצדיק
למים  להשליכם המכשפים כל לך נותן אני המלך : אמר למים הכישוף  שעשה המכשף  שישליכו  אם כי מלך  להבן תקנה
הכישוף, מונח  היכן יודעת  היתה כי המים, מן הכישוף להוציא המים אל ורצתה מלכה הבת  ונתיראה בני. שיתרפא כדי
ונתרפא, יתרפא, מלך שהבן להם ואמר הנ "ל  הצדיק ובא המים, אל נפלה מלך  שהבת  גדול  רעש ונעשה המים. אל  ונפלה

טובות : האבנים כל  של הסגולות כל  לו  והיה כולו , טובות  מאבנים ונעשה ממנו  העור כל ונקלף ונפל  הצרעת  (היינו ונתיבש

הנ"ל) הצדיק אמר כאשר טובות , מאבנים כולו הוא מלך שהבן ונראה נתגלה אז  העור שנקלף אחר עכ"ל.כי ,



לנפשך  חכמה דעה ו 

שיכניסו הצדיק  ואמר למים, אותו שהכניסו הכישוף

הכישוף  לבטל יוכלו ועי "כ  למים המכשפים כל את 

כולו שהוא מלך הבן לבסוף שנתגלה עד  וכו ',

עי"ש  וכו', הצרעת  כל ונסתלק וכו' טובות  מאבנים

המעשה. כל

ïéðòäå רק הבנים להמשיך אפשר שאי  הוא,

כי הרדל"א, בחי ' שהוא הגנוז מהצדיק

דעתיק מחו "ג נמשך  פ"י)הלידה ט"ל  שער ,(ע "ח 

הסוד  הוא כי  בת, הצדיק  המשיך בתחילה ואמנם

חיק  יחוד בחינת דרך על שהוא תחילה בת  של

דעתיק , דדעת מגבורות הנמשכת הבחי' שהוא

קודם  התהו  עולם עשה שהקב"ה דרך על והוא

התהו, עולם יתוקן  שלבסוף  אע"פ  התיקון, עולם

יפת ג"כ  היתה תחילה שנולדה מלך הבת לכן אשר 

החכמות כל את  לעשות  יודעת  והיתה מאד  תאר 

אך  בסיפו"מ. שם כמבואר וכו ' הלשונות כל וידעה

לא  התהו עולם בבחי ' היתה שעדיין  כיון מ"מ

אך  מלך , הבן  עם ולחמה דקדושה מסטרא היתה

כי שתולד , עליה התפלל הגנוז  הצדיק  אעפ"כ 

עולם  קודם התהו  עולם את להוליד צריך  בע"כ

יצחק  קודם ועשו ישמעאל לידת וע"ד התיקון,

ויעקב.

ë"çàå עולם שהוא בן , לו  שיהיה המלך נכסף 

שהוא  אבינו  יצחק בחי ' התיקון 

שהוא  ישראל, כלל של השורש  והוא התכלית,

הקדושה אבינו תכלית ביעקב ההתגלות (וגמר 

זרע) לך יקרא ביצחק  כי הצדיק כמ"ש המשיך  ואז  ,

השני דדעת הגנוז  בחסדים האחוז הצדיק  (שהוא

הנמשך דעתיק) התיקון  עולם בחי' והוא בן, למלך

מ"ה  ע"ד והוא דעתיק, דדעת  חסדים מבחי '

התהו. עולם אחר שבא התיקון  דעולם החדש 

טובות מאבנים כולו  עשוי היה הזה מלך  והבן 

וכ  הסגולות כל לו  והיה והיה ומרגליות  הקדושות ל

בכלל  מקנאים הם וישמעאל עשו  אך טוב, כולו 

כלל  של העבודה ומבלבלים בהם ולוחמים ישראל

כח  שמכחישים הכישוף כח להם ויש ישראל,

קנאה  המלך  שהבת ענין וזהו מעלה. של פמליא

שנעשה  עד כישוף  עליו שיעשו וגרמה המלך בבן

טובות האבנים כל כלל בו  ניכר ולא צרעת לו 

הוא  התהו עולם בחי' כי  וכו', לו שהיו  והסגולות 

שהם  ישראל כלל על הלוחמת  הקלי ' של הבחי '

וישמעאל  עשו  קלי' והוא התיקון , עולם בחי '

כח  בחי ' להם ויש  ישראל, כלל על הלוחמים

הכנסת בבחי' מאד חזק  שלהם והכח הכישוף,

ב"ה, א"ס מימי הוא המים סוד  כי  למים, הכישוף

ועי"כ  ב"ה, א"ס  בחי ' בערכין נקרא הכתר  כי

לבטל  הצדיק של התפלות  יועיל שלא גורמים

שלהם. הכישוף 

 øúëã  úåùéä  ó÷åú é" ò ìàòîùéå åùò çë

 àñëã 'àá æçåàä  ÷ìîò 'éì÷ êøã  ìò 'éì÷ã

ä"éåäã ä" åáå

ïéðòäå שרשים להם יש  וישמעאל עשו  כי הוא

פרעה  קליפת  ע"ד  והוא מאד  גדולים

לו ויש בזוהר , כמ"ש  עילאין בשרשין שמשתרש

משתמשים  הם כי  דכתר , אחוריים בחי ' עד שורש 

על  לקטרג חזק כח להם ויש הישות, כח תוקף  עם

הצדיקים, תפלות  לזה יועילו שלא באופן  ישראל

מצורע  נעשה מלך  שהבן שגורמים הענין  וזה

ולכן  ישראל, כלל על  רע שם הוצאת ענין שהוא

גנבו הסט"א כי  ישראל, כלל של התפלות  מועיל לא

כי אמנו , שרה של הסוד שהוא הכתר סוד  את 

לו יש  דכתר אחוריים כנגד  העומד דקליפה הכתר

להתגבר  יכול הצדיק  אין ולכן מאד, חזק  תוקף 

לו יש פרעה כי תפלות . הרבה שמתפלל אף כנגדם

עשיתיני, ואני יאורי  לי שאמר  כמו  כתר  של הכח

של  הרע ועין והכישוף הקללה וכח הרע תוקף  והוא

היש  בכח הנמשך  ישראל, כלל עם ללחום הסט"א

מדת של האמיתי  מהיש  יונק  כאשר דקליפה

ומקטרגים  ישראל כלל את מחטיאים ועי "כ  הכתר,

הצדיק  ואין מצורע, בבחי ' שנעשים עד עליהם

לנצח  התפלות כל לו  מועיל לא כי  לעשות מה יודע

הקלי'. את 



תשע"ז  לך לך פר' ז של"ס

ïéðòäå התורה כח עם משתמש  הסט"א כי  הוא

ישראל  על ומקטרג עצמה, השכינה וכח

מועיל  לא זה ובאופן עצמה, הק ' התורה בכח

משתמש  שהסט"א י "ה כ "ס על יד כי וזהו התפלות,

דכסא, א' באות אחיזתו ענין  שהוא הכבוד כסא עם

הקב"ה  רק  זה ובאופן הוי"ה, דשם ו"ה ובאותיות

י "ה  כס  על יד כי  כמ"ש המלחמה לעשות יכול עצמו 

מדר בעמלק לה' דר .מלחמה

 éãé ìò ÷ø àåä óåùéëäå 'éì÷ä íò  íçìäì  çëä

äìòîìù ñ"à éîéîì  äñéðëäå äøåúä  úå÷îò

 óåùéëä  çëî

 íðîàå,גבוה יותר למקום להכנס צריך הצדיק 

את שישליכו הצדיק  אמר ולכן 

הכישוף , מהם ביטל ועי "כ  למים עצמם המכשפים

דקלי', יש  של גדול ותוקף  כח עם הולך הכישוף  כי

ידי על ורק  הכתר , מדרגת של החזק יש  שהוא

ומתגברים  למים עצמם המכשפים שמשליכים

א"ס  מימי  בחי' שהם עצמם המים בכח עליהם

הכישופים.äב"ה  לבטל יכולים ,

 ìòå,לו למושב אוה בציון ה' בחר  כי  נאמר  זה

נאחז  שבהם ו "ה ואותיות א' אות הוא או"ה

יכול  התורה בדרכי  מתעמק הצדיק וכאשר  עמלק,

שהוא  או "ה בתיבת ונרמז  עמלק , של כחו  לבטל

מקאזניץ, המגיד כמ"ש ו"היתר א'יסור תבות ראשי 

להתעמק  צריך  אלא תפלות  סתם מועיל לא כי

הכישוף , כח כנגד ולעמוד הק ' התורה בדרכי

התורה  כח שלוקח הוא הסט"א של שהכח

ולכן  בעמלק, ללחום עצמה מלך  הבת עם ומשתמש 

ב"ה  א"ס למימי ולהכנס  להתגבר צריך  הצדיק

הסט"א, להכניע יכול ועי"כ התורה, שורש  שהוא

בסוד  הק' השכינה להחזיר יכולה הק' התורה כי

אחותי לחכמה אמור כמ"ש  את אחותי נא אמרי

תהיה  הק ' שהתורה עד להתגבר צריך  והצדיק את ,

עפ "י ומשיג א"ס  למימי  נכנס ועי"כ אחותו, בחי '

שורש  עם ולוחם העליונים, המים התורה דרכי

מהבן  הצרעת מוציא ועי "כ  הסט"א, של הכישוף

הכישוף . כח ומבטל מלך 

æàå באופן המלך בן שהוא התיקון עולם מתגלה

אחר  כי ומרגליות , טובות מאבנים שעשוי 

דתהו האורות  שלוקח באופן יהיה התיקון שיושלם

דתהו האורות לוקח הצדיק  כי דתיקון, כלים עם

שהבן  מתגלה ואז  דתיקון , בכלים אותם ומכניס 

שם  סוד  שהוא טובות  מאבנים כולו הוא מלך

שהצדיק  ידי על הדעת , שם שהוא טו "ב גי' אהו "ה

הדעת מתגלה ואז  וב"ן  דמ"ה השלם היחוד מעורר

ושם  האלקים, הוא שהוי "ה מתגלה ואז  דקדושה,

ואז  ההוי "ה, תוקף לגלות כלי רק  הוא אלקים

שהוא  אבינו יצחק  ונולד  ישראל כלל מעלת מתגלה

מ"ה, אבר  אותיות הוא אברהם כי דלעתיד , השחוק

מ" כיומתגלה עד התיקון, עולם של והאור  החדש ה

צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין  עין 

אמן . בימינו  במהרה

 êùôðì äîëç äòã

 äòã סוד הוא אבינו אברהם הנה לנפשך  חכמה

שהוא  בטחתי בחסדך  ואני  בחי ' ע"ב שם

לבי יגל בבחי ' מ"ב שם גם צריך אך  היחוד , טיפת 

הדעת בסוד כ "ב שם ידי על וליחדם בישועתך,

עלי. גמל כי  לה' אשירה הכתוב בהמשך הנרמז 

וישמעאל, עשו  שהם הסט"א עם מלחמה יש  והנה

קודש  שבת  דליל קידוש של העבודה נתן  והקב"ה

_________________________

מלךה. הבת  שהיתה השישי בבעטליר י"ג מעשה בסיפו"מ המבואר עפ "י א"ס  למימי הכניסה ענין לבאר מו "ר והוסיף 
אותה  לרפאות יכול  היה ידים לו  שאין הצדיק שהוא השישי והבעטליר חצים עשרה בה והיו מים של חומות  י' בתוך 
פסח הלכות סוף בלקו "ה מוהרנ "ת  ביאור ועפ "י וכו', חצים העשרה כל ממנה ולהוציא מים של  חומות הי' לכל ולהכנס

זה. ענין המשך שהוא וירא  דפרשת  בדא"ח בע"ה ויתבאר וכו '.



לנפשך  חכמה דעה ח

ל"ה  בקידוש  יש  כי  וישמעאל, עשו את  להכניע כדי 

עשו כנגד והם תבות ל"ה בויכולו  וכן תבות 

ליחד  איך לדעת צריך אמת  והצדיק וישמעאל,

עולם  עם התהו עולם ולקשר אלקים, הוי"ה

בסוד  גדול כח לו יש התהו עולם כי  התיקון,

בעלה עטרת  לס"גמלכות העולה  ב"ן  שם  (בסוד 

כמ "ש  התיקון  דעולם  מ"ה משם למעלה  שהוא 

לתוך בע"ח) הכישוף  את  הכניסו כאשר  ואמנם .

ידי על לבטלם להצליח יכולים היו לא המים

להתגבר  כח יש התורה דרכי ידי על אך תפלה,

ידי על הכישוף  כח לה יש  הסט"א כי  עליהם,

דהוי"ה, ו"ה ובאותיות  דכסא א' באות האחיזה

עצמה, הק' התורה בכח הוא בהם ללחום והדרך 

ר "ת שהוא לו למושב או"ה בציון ה' בחר  כי  כמ"ש 

ועי"כ  התורה למימי ולהכנס  והיתר , איסור 

למים. שהושלך הכישוף על להתגבר 

 äòã הוי "ה שמיחדים ידי  על לנפשך חכמה

דתיקון , כלים עם דתהו  אורות ואלקים

וליחד  התורה, דרכי ידי  על היחוד לתוקף ולהכנס

אברהם  כח והוא דתיקון , כלים עם דתהו אורות

מעשה  לו והיה יצירה ספר  לו  שהיה אבינו

הק ', התורה דרכי  שהם מרכבה, ומעשה בראשית

כתר  'והיא הקלי ', על להתגבר יכול היה ועי"כ

הכתר  על דקדושה הכתר כח את  שהגביר לראשך'

כי קדשך' שבת  שמור  קדושך מצות  'נצור דקלי ',

סתימאה  דעתיקא התורה מתגלה קודש בשבת

הקלי'. של הכישוף  על להתגבר הכח שהוא

'äå למושב או "ה בציון ה' בחר  לכי שנזכה יעזור

והיתר  ובאיסור הק' בתורה ולהתעמק לו,

שעל  הכלים הם התורה נגלות כי  או"ה, ר "ת  שהוא

כלל  שצריכים במה הפרטים למצוא יכולים ידם

לאוה  להגיע ויכולים בתשובה, לשוב ישראל

הק ', התורה סודות  לגלות  הכלים והם לו, למושב

ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה ועיננו 

בי במהרה ברחמים צדק גואל בביאת מינוציון

אמן .



תשע"ח  נצבים-וילך פר' דא"ח ט ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ח  נצבים-וילך פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú êìéå-íéáöð 'øô  ìò åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

ìë ìò íéøáã ùîåç æîøî êéà à"øâäî  äìá÷ä

 éùéùä  óìàá äùòðä

øáéã [ à,בגר "א מרבינו שישנה הקבלה אודות

והשגחה  אמונה ספר  בסוף ונדפסה

ע"ב) מג דף  – ז"ל מלאצאן  שמעתי(להגר"ש וז"ל,

אב"ד  מרגליות  יצחק מו "ה וכו' הישיש הרה"ג מפי

הגולה  מאור  מפי  ששמע פולין, במדינת בשצוצין 

בספר  כי  אמר ז "ל הגר"א כי ז"ל, מוואלזין  מהר"ח

במאה  שיארע מה סדרה בכל מרומז תורה משנה

יו"ד  נגד פרשיות יו "ד  כסדר הששי, מאלף שנים

ושאל  כידוע. לאחד נחשבים וילך נצבים כי מאות,

תצא  בפרשת  מרומזים אנו איפה איה מהר "ח לו 

כעת, עומדים שאנחנו  הששית המאה נגד  שהוא

וכו'. שלמה' 'אבן  בתיבת מרומז שמו  כי  לו  והשיב

וצרות רבות  הרעות כי  נקל לנבון  דעת זה ולפי 

השביעית במאה הרבים בעוונותיו  השיגונו אשר 

וגם הזאת , הראשונה העולם  מלחמת  (היינו

וכנראה  זו, מאה  בסוף החלה השניה  מלחמה"ע

השביעית) זו למאה ההתחלה, ע "ש כולה  ,נחשבת

ועתה  ודו"ק, תבוא, כי שבפרשת  בקללות  מרומזים

עכ "ל. בב"א, העתידה  לגאולה נצפה

äðù  óìà ãâðë úéùàøá äùòî  úùøô

íéðåùàøä

øáëå [á מקומות בכמה דברינו הקדמת באו  (עי'

ותשע"ב) תשע "א  החכמה  דאלוים ,

בביאורו הגר "א שכתב מה על מיוסדים הדברים

לפי ספרים, מששה כלולה דהתורה השירים לשיר

וכן  עצמו , בפני כספר  חשיב בראשית שמעשה

הקודש  עבודת  בעל הרב כב)כתב פרק ,(ח "א 

תורה  גם קצוות, ששה כוללת שבכתב "ותורה

כי וכו ', קצוות  ששה כנגד  סדרים ששה פה שבעל

בזו, זו  מיוחדות כאחת מכוונות  הללו  תורות  השתי 

בזולת לזו  קיום ואין  מזו, נשפעת וזו  בזו , משפעת  זו

ללמוד  צריך ולזה תאומים, ואחות אח הם כי  זו,

ספרים  הששה ואלו  וליחדם". בשניהם ולהתעסק 

באופן  עלמא, דהוי שני אלפי  שית  כנגד המה

וכלול  הששי, האלף  כנגד הוא תורה משנה שספר 

שנה. מאה כנגד פרשה כל פרשיות, מעשר 

 êìéå  íéáöð ' øô ãâðë ïãéã íéðù äàî

äðäå [âהללו שנים דהמאה נמצא זה סדר  כפי

הם  ת "ת שנת  עד  ת"ש משנת אשר

פסוקים, ע' בהם אשר  וילך  נצבים פרשת כנגד 

פסוקים  השבעים ונחלק  למנין  נבוא וכאשר 

שבעה  כנגד  פסוק כל יבא השנים, למאת הנזכרים

אחת דשנה עשר משניáחלקי  יותר  מעט והיינו ,

שנה. שליש

–––– è" ìòáä  äðù ãâðëù ÷åñôäî ãåîéìä

 ë" çàù íéðù 'áì åðúåà ïéëäì , ç" òùú

éôìå [ãשנת לקראת עתה אנו הרי  זה חשבון 

הפסוק כנגד  שהיא לא ,תשע"ח (דברים

הענן טו) עמוד  ויעמוד  ענן  בעמוד באהל ה' 'וירא

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

אחת.ב. דשנה 0.7



לנפשך  חכמה דעה י 

האהל' פתח בא â על זה שפסוק  מורנו וביאר  ,

הבאים  הפסוקים לשלשת להתכונן  איך  ללמדנו

טז -יח], [פסוקים שני אחריו על מרמזים (שהם

תשע"ט-תש"פ ) הבאות  לכאורה השנים  שהם ,

הפסוקים, [ז"ל ביותר, קשים ה'(טז )פסוקים ויאמר 

וזנה  הזה העם וקם אבתיך עם שכב הנך  משה אל

בקרבו שמה בא הוא אשר הארץ נכר אלהי אחרי

אתו . כרתי  אשר בריתי  את והפר וחרה (יז )ועזבני

מהם  פני והסתרתי ועזבתים ההוא ביום בו  אפי

ביום  ואמר  וצרות  רבות  רעות  ומצאהו לאכל והיה

הרעות מצאוני  בקרבי אלקי אין  כי  על הלא ההוא

זה  בפסוק התורה אותנו  מכינה וע"כ האלה],

הסתרות להפוך  אפשר איך הסוד על שמרמז

נראה  שה' דידן  שהפסוק אלקות , לגילוי  והעלמות 

וחושך  הסתרה הפיכת על מרמז  ענן בעמוד באהל

אלקות, לגילוי 

äáåèì  íéôåøéöä ìë êåôäì ä" òøùî  ìù  çëä

 é÷ìà éåìéâä à÷ééã  ìôøòä êåúî  úåìâìå ––––

íäá ïåîèä

 òåãéëå [ ä ש 'משה משרע"ה של כוחו היה שזה

שם אשר  הערפל אל (דייקא)ניגש 

הענן  לתוך  להכנס  בכוחו היה שמשרע"ה האלקים',

האלקי הגילוי  את  שם דייקא ולמצוא והערפל

שהיא  תורה שנתנה במ"ת  וכמו  בהם. וגנוז הטמון 

ענן  חושך מתוך  דייקא ביותר הגדול האור הגילוי 

שמתגלה  – לאור  שמתהפך החושך שז"ס  וערפל,

– המתחדש  תענוג לגלות כדי רק  היה שהחושך 

התענוג  בתוך  תענוג המוסיף תמידי , שאינו  תענוג

על  מרמז  שהאור  [היינו  התמידי. תענוג – הפשוט

וכל תמידי  שיהפכוהותענוג בשביל הוא חושך 

תענוג  ניתוסף יהא ועי"ז שאת , ביתר לאור 

תפילה  ע"י נפעל זה וענין  האור]. בתוך  והתחדשות

והסתר  חסרון כל את משלימים שבהם והתבודדות 

התבודדות ' ש 'שעה במקו"א וכמש "כ ה', שעשה

המאירים  העליונים נהורין  הש "ע את  מאירה

זה  פסוק  גם וע"כ החסרונות , כל את ומשלימים

ענן  בעמוד למשרע"ה דיבר  שהש "י  בו  שנאמר 

משרע "ה , שם  שניגש והערפל  הענן  על (המרמז 

אלקות) גילוי בתוכו ומלמדנוומוצא  אותנו מכין ,

הבאים  הפסוקים של הצירופים כל את להפוך האיך 

העם  'וקם עה"פ  חז "ל שדרשו מה ולמשל לטובה,

על  ומרמז דקרא רישא על קאי ד'וקם' וזנה', הזה

לאור , מחושך הצירוף והפכו דמשרע"ה, תחייה"מ

לטובה  אלו  בפסוקים תיבה כל להפוך  דרך יש וכן

אכי "ר .

ä"åòá ãàî  íéîùâúîù äìá÷ä éðéðò

 íúà [å êøáòì ' åâå  íëìë íåéä  íéáöð

øùà  åúìàáå êé÷ìà ' ä úéøáá

. íåéä êîò úøåë  éëðàעבודת בדרך קרא ביאר

המלאך  אברהם רבי הרה"ק דברי בהקדם היחודים,

לאברהם)זי"ע חסד  ספה"ק ההשגות(בהקדמת  שכל ,

עדיין  כשנמצאים בהם כשמדברים בקבלה

ורק  גדולה, הגשמה בהם יש  התחתונים, בעולמות 

הוא  הג"ר, עולמות  העליונים, בעולמות שדבוק  מי 

לגשם  ללא יחודים ועניני קבלה בענין לעסוק  יכול

של  מהותו התגלות התחלת  הנה וזל"ק, אותם,

אנשים  לשפל רשות  נתן  אשר וב"ש  ב"ה השם

מהרסים  אשר  אנשים לפני ממנו מעט לגלות

נחשכה  אשר החשכה הגדולה האש  את  לראות 

סובלים  ה' עם אשר הגלות ריבוי ידי  על בעונינו 

דור , אחר àø÷ð דור   øùà úîà úøåú  íùâúðå

 êùçðù ÷ø úîà úøåú àéä úîàáå , äìá÷

 ïúåà  äðäå . åðéðåòá ãåàîì ãò  íùâúðå

 äðäå  å"ç êìîá ãé  åçìùéù íéøáåñ íéùðà
_________________________

שהוא ג. וילך  פר' של הט"ו הפסוק בתוך היא זו  שנה וא"כ  פסוקים, ארבעים ישנם נצבים ובפר' ,54.6 = 78 * 0.7
הנ"ל. פסוק



תשע"ח  נצבים-וילך פר' דא"ח יא ליקוטי 

 øãøãå õå÷ ÷ø íãéá àá ïéà úîàá'ה הנה

ועל  מורינו  עבדיו  על להאיר והתחיל אור ויהי אמר

ראינו ראה הנה עינינו  מאור מורינו  מורי  רבי ידי 

נתחיל  עתה בעונינו. להתגשם התחיל זה גם כי

ובזכות ורבותינו  מורינו  ובזכות ובזכותם בעזה"י

אשר  אמת  תורת גלה ידם על אשר  עבדיו בתוך כל

אשר  לאמתו אמת תורת היא אשר  החשכים אותן

כשירצו ה' עם ילכו  הדרך איזה ממהותו  מעט גלה

יהרסו שלא הזאת החשכה הגדולה באש  להסתכל

האמיתי ישראל ממערכות עיקרים י "ג ושלום חס

התנאים  אבותינו  מאבות אותנו  הוריש אשר 

הרמב"ן  שהזהירו כמו ואחרונים (אולי ראשונים

עיקרים) הי"ג  שלימד הרמב"ם בתיקונים צ "ל וגם

עכל"ק ספרו. בהקדמת  בארוכה)עצמו עוד .(עיי"ש

ë" òå בהמשך בארוכה המלאך הר"א שם מבאר

דבוק  להיות העבודה שעיקר  דבריו

ש  אי"ן, של א'ï" éàבעולמות הג"ר עולמות  מרמז

י'(כתר ) קדומה), חכמה  ן '(יו"ד  בינה), שערי וע"ז (נ ' ,

שדבוק  ועי"ז תמצא', מאין  'החכמה נאמר

חכמת את ח"ו מגשם אינו העליונים בעולמות 

הקדו'. הקבלה

 â"éù ñ" úçä  úòãë øáåñ êàìîä à"øä

 úéðåîã÷  äìá÷  íä  í"áîøäã  íéø÷éòä

íéàðúäî

êøãáå] [æ ר"א בדברי פלא דבר  כאן  נמצא אגב

עיקרי שהי"ג ג"כ  שסובר המלאך ,

הרמב"ם של חידוש אינם שסברו האמונה (כמו

החת "ס רבים) כדעת ס"ל במאמרים אלא (שהעתקנו

העיקרים) י"ג  עניני הם על עיקרים הי"ג שענין 

קבלה  שהם כאן  המלאך  הר "א וכ "כ קדמונית קבלה

ואחרונים']. ראשונים התנאים אבותינו  'מאבות

 ÷áãäì  íéëåæ  ìàøùé ìë  íò  úåãçàä é"ò

 ø"âä  úåîìåòá

 äðäå [ç דהג"ר בעולמות  להדבק מהדרכים אחד

העליונים) האחדות(עולמות ע"י הוא

אחד, בלב אחד כאיש  בנ"י  כל עי"זעם שזכו (וכמו

התורה) את הידועים לקבל  אלימלך  הנועם וכדברי  ,

דברים) פר ' 'כל (ריש עולם שנקרא גבוה עולם שיש

פגם  שום שולט אין  ששם שמחזיקים ãישראל' וע"י  ,

בעולם  נדבקים עי"ז ישראל כל עם באחדות 

הגבוה הכתר )השרשי עולם – הג "ר  ואז (עולם ,

_________________________

איךד. ה' לעם עצה בכאן שנרמז לבאר יש כו' ישראל  כל אל משה דבר אשר הדברים אלה הנ "ל  בפסוק עוד שם, זל "ק
כו ' יחוד לשם ותפילתינו עבודתינו  כל  קודם אומרים שאנו  למה הטעם כי הוא ברוך  השם עבודת  אמיתת אל לבא יתנהגו
שנעשה  כיון באברינו  קדושה דבר איזה לעשות יכול  האיך  כן ואם כו ' בארץ צדיק שאין היות והכוונה * ישראל כל בשם
במה  הוא לזה שהתיקון אך ההיא העובדא קדושת עליו  להשרות יכול ואיך האבר אותו  ונפגם חלילה עבירה איזה בהם

ישראל  כללות  עם עצמו  ישראל שכולל הכללות כי פגם  שום  בלי שלם  ההוא והעולם  ישראל כל הנקרא עולם  יש כי
קיימים תמיד הם הכללות אבל לפעמים חוטאים  שהפרטים אף כן ואם  צדיקים כולם  ועמך "ש כמ הצדיקים הם 
קדמון אדם  קודש בספרי הנקרא והוא למעלה  חקוקה  צורתם  ותמיד  חלילה בהם רע פגע ואין שטן  ואין בקדושתם 

כלל  לחטא שליטה אין  בקדושה ושם  ונתקן בכללות נקשר האבר אותו  ואז ההיא בהתכללות  שם עצמו מקשר והאדם
מכח באים הם החטאים כל  ששורש היות  עצה יש ועוד  אחת. עצה וזה ההוא העובדא או  המצוה לעשות  יכול  ואז עליונה
מתקן  מלאכות  בל"ט  כהלכתו שבת שומר כשאדם אבל  לאדם הזוהמא באה ומהם קללות בל"ט  האדמה שנתקללה הדעת  עץ
וזהו * לו מוחלין כו' עבד אפילו כו ' כהלכתו שבת השומר כל הטעם וזהו  * הקליפות כל ממנו יפרדו ואז קללות הל "ט
שבת  שמירת נרמז הדברים אלה הטהורים באמרותיו הקודש לעם הללו עצות באומרו השלום עליו רבינו  משה להם שרמז
שבת  במסכת  יעוין ל "ט הם ואלה הדברים דברים מלאכות  לל"ט  מכאן הדברים אלה בגמרא שאמרו כדרך מלאכות  בל"ט 
ישראל  כל  אל משה  דבר אשר הדברים אלה וזהו  * ישראל בכללות עצמו ולקשר ליחד  ישראל כל  תיבת הוא השנית  ועצה

עכל "ק. ודוק. שבת שמירת דהיינו הדברים באלה עצה עוד  לנו נתן כנ "ל  עושין שאנו  ישראל כל העצת אל  פירוש



לנפשך  חכמה דעה יב 

ואין  כראוי , ומאירים ומזוככים גבוהים הם היחודים

הגשמה. בהם

åëæú  úåãçàá  íëìåë  íéáöð íúàù é"ò

åñéä úøàäìíéãåçéä úøàäì àéáîù ã

íééúéîàä

 äæáå [è שרק דידן , קרא האי ברמז ביאר

לפני כולכם היום 'נצבים כשאתם

נמצאים  וכולם וגו ', שבטיכם ראשיכם ה"א

[וכנרמז  א' בלב א' כאיש ובאהבה אחת באחדות 

בגימ' שי"ג בנ"א, מיני י"ג בקרא שנמנים בהא ג"כ

לזכות יכולים אתם אזי אהב"ה], גימ' וכן אח"ד,

להארת תזכו  שאז  היינו  וגו', ה"א בברית 'לעברך 

שלום  בבחי' שהיסוד  [כידוע שלום äהיסוד , וע"י –

לייחד  תזכו ואז היסוד ], להארת  זוכים ואחדות

יש  שהיסוד וכידוע הגשמה, ללא אמיתיים יחודים

– הגבוהים ממקומות הטיפה להמשיך גדול כח לו 

שפירש  לאיתן, משכיל של [בסוד הרדל"א עד

ועוד)האריז "ל מ "ת , פ"ג ש"ט שנקרא (ע "ח  שהיסוד

מהג"ר  להמשיך כוחו  גדול לאיתן' ,å 'משכיל

זי"ע מסטראשלע הר"א פתח והרה"ק  (שעהיוה "א 

ע"א) ב  במהדו"ח השערים שממשיך ומבוא כתב

רדל"א]. – מהאוא"ס 

 ç"òùú äëøáä úàæå ' øô  ìò åøîàðù ùãå÷  úåçéùî  ÷ìç æ

 àúééøåàã éëîúì  ÷åæéç

çîù [à.êéìäàá øëùùéå êúàöá ïåìåáæ

ה'תמכין  ידי  את לחזק  האריך 

ומחזיקים (זבולון )דאורייתא' וחסד  צדקה שעושים

זכויותיהם  לשער  שא"א התורה מוסדות  את 

הבעה"ב  [דבחי' הרגליים בבחי' שהם שאף בשמים,

הרגלים, ב' – נו"ה בבחי' הם – דאורייתא התמכי 

בתפילה ה' עובדי עומדים הח "י שעליהם (שכנגד

החג "ת) ובבחי' שבשדרה העוסקים חוליות והת "ח ,

ולילה יומם בתורה"ק  הראש)בשקידה ],(שבבחי'

הרגלים בלא ולעמוד להתקיים לגוף א"א (ויש מ"מ

לאדם  שא"א ולמעלה , מהארכובה  – מהרגל  חלק

דף  בחולין  הראשונים  בדברי עי' בלעדיו, כלל  לחיות

ע"ב) בסדר נד  שהוא סיון בחודש היה תורה ומתן  ,

זבולון  שבט כנגד הדגלים ,החדשים מסעי (כסדר 

סיון-זבולון ) אייר-יששכר , ללמדנוניסן -יהודה, ,

_________________________

יצפה ה. בחלום נהר הרואה ע"ב), נ "ו (ברכות הרואה בפרק שאמר כמו יסוד בחינת נהר וז"ל , נה) (ערך  יעקב קהלת עי'
שלוםלשלום, ברית יסוד בחינת ע"כ.שלום חכמה. מעדן  יוצא נהר  נקרא אמא יסוד ,

לעילא ו. הוא יסוד  שהוא המשכיל  זה כי שאמר דמשפטים בסבא כמ"ש האזרחי לאיתן משכיל נקרא היסוד כי שם, זל"ק
המנחה  תפלת  בענין אצלנו  כמ"ש הוא והענין לתתא ואיהו לעילא איהו יוסף כי בהיכלות  פקודי בזוהר רמזו גם לתתא והוא
(שאינה  לאה עם למעלה מחציו  ז"א מזדווג איך וא"כ  דז"א החזה במקום מסתיימים לאה ורגלי לאה עם מזדווג ז"א אז כי
בשליש  עולה דז"א התחתון היסוד של  הא' שליש כי הוא בקיצור הענין אבל  שלו) החזה היסוד  כנגד אלא רגליה מגעת
הדעת  עד  לעלות יכול שהוא ספירות  משאר יותר היסוד  אל  שיש המעלה היא זאת כי לאה עם מזדווג ושם דת "ת  עליון
היה  לא אם כי הוא זה יתרון לו  היות והטעם הכל ז"פ בו שתקנו  דשבת  דשחרית  יוצר תפלת וז"ס  לעלות שרוצה זמן בכל 
יכולת  בו  היה לא הזרע  טפת בחי' שהם כנודע  הה"ח  מקום הוא ושם הו"ק נשמת שהוא הדעת עד  לעלות שיוכל כח  בו 

ע"כ. וכו'. הדעת מן משם ממש ולהמשיכם הזווג בעת  בנקבה הזווג) (נ"א הזרע  טפת  להוריד  וכח 

למעשה.ז. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ח  נצבים-וילך פר' דא"ח יג ליקוטי 

זבולון של התמיכה ללא התורה לקיום ('אם שא"א

תורה') אין  קמח  .אין

 ìòå]תמיכת ומקבלים הנהנים ועובדה"י הת"ח

הצלחת על להתפלל חיוב מוטל זבולון

הרש "ש  בתפילת וכדאשכחן  אותם, התומכים

ומחזיקים  התומכים על שמתפלל הלילה בחצות

בידו].

 êúàöá ïåìåáæ ' çîù'ã àø÷ øåàéá

 é" äãåáòá

ä" òøùîå [ á' בצאתך ',çîùציוה זבולון

שישמחו הכוונה ובפשטות

לתמוך  זוכים שעי "ז  משום לעסקיהם בצאתם

שאף  עבודה"י  בדרך פי' ומורנו  באהליך ', ב'יששכר

שהיא  צדקה בנתינת  היא זבולון שעבודת

[כידוע  הרגלים, שכנגד  המעשיות מהמצוות 

אלו העליונים בעולמות  שראו  מצדיקים מעשיות

במצוות כלל עסקו ולא בתורה"ק  עסקו שרק

רגליהם  בג"ע שהיו וגמ"ח, צדקה של מעשיות

גופם כשאר מאירים ואינם הר 'חשוכים, (והרה "ק 

קרייזווירט  הגר"ח  על פעל  זי"ע  מפשעווארסק  איציקל

הנ "ל מהרה"ק ששמע  ובזכות גדול , שקדן  שהיה זצ "ל

ולגבות  לילך  קבוע זמן  להקדיש התחיל זה מעשה את 

כלה  והכנסת גמ "ח  לצרכי בקהילתו מהעשירים צדקה 

בלב,כידוע) בעבודה"י לעסוק  ג"כ  להם יש  מ"מ ,[

הלב, כנגד שהיא השמחה עבודת  בחי ' שהוא

בלבי') שמחה .('נתת

 é" äãåáòì íé÷æçúîä á" äòá  úìòî  ìãåâ

 ïå÷éúä  ìãåâå) äçîùáå äðååëá  äìéôúá

 øúåé úåéðòä éøåñé é"ò  äéäðù óåøéöäå

( úåéîùâä úåèùôúäá äìéôúî

èøôáå [â להתחזק בעה"ב על התפילה, בעת

בשמחה, 'עבדו להתפלל (כדכתיב

התפילה  עבודת היינו עבודה וסתם בשמחה ', ה' את 

בשמחה) להיות  זבולון שצריכה ב'שמח זה [ולביאור ,

עת שהיא למלחמה ביציאה היינו בצאתך ',

בזוה"ק שנקראת רמגהתפילה דף  פנחס (רע "מ 

הבעה"ב ע"א) על שעובר שאפי' קרבא'], 'עידן 

הפרנסה  בעניני שונות וטרדות  מחשבות ריבוי

לנו מגלה מ"מ בשמחה, להתפלל להם שמפריע

נפלא דבר התניא בעל פר 'רבינו ריש אור  (תורה 

מן נח) טוב יותר עוד להתפלל יכולים שבעה"ב

דייקא, החושך מן האור יתרון  כי אהלים, יושבי

בסידורו נורא דבר  בעה"ת  לנו  מגלה (סוף [ועוד

טו"ב) קנז  דף המקוה  עליהם כוונת שעוברים שאלו

העניו בלבולי  של וזיכוך  יכולים צירוף שאינם עד  ת

כלל כראוי)להתפלל זה (היינו וצירוף  זיכוך מ"מ ,

במציאות בביטול מתפללים משהיו  יותר  להם טוב

הצדיקים) הרע (כדרגת  את  ממתקים זה שבצירוף

המכוון' עיקר היה .ç'וזה

_________________________

יתן ח. אם ישטפוה לא ונהרות האהבה את  לכבות  יוכלו  לא רבים מים זל"ק, הק', מדבריו  קצת  ונעתיק בארוכה, עי"ש
לו. יבוזו  בוז באהבה ביתו  הון כל  את כו'איש ''ז  עוה שבעניני והמחשבות הפרנסה טרדות כל הם רבים מים  הנה

שטבעה  האלקי' נפש מבחי' בטבע מישראל  נפש בכל  שיש המוסתרת  האהבה בחי' שהוא האהבה את לכבות  יוכלו לא ועכ ''ז
שלהבת  בחי' שהוא יה שלהבת  אש רשפי רשפיה מיניה לעיל כמ''ש מאליה העולה כשלהבת למעלה תמיד  וליכלל לעלות 
בתכלית  מיוחדת  והיתה השכינה מזיו נהנית היתה הגשמי בגוף התלבשותה שקודם האלקית הנפש שהיא מלמעלה הבאה
לא  עכ''ז רבים מים הנקראים שהן גשמיים בענינים לעסוק הגשמי בגוף התלבשותה אחר גם ולזאת  ב ''ה. בא''ס  היחוד
הנ ''ל  רבים במים התלבשותה ע''י ואדרבה למעלה וליכלל  לעלות נפלאה ותשוקה אהבה בבחי' תמיד  מלהיות לכבותה יוכלו 
הדעת  בעומק הנ''ל  כל התבוננו ' ואחרי וכו '. יתבאר, כאשר לעוה''ז שירדה מקודם גבוה היותר למדרגה להגיע יכולה
וכמ''ש  ית ' בו  לדבקה ורק הזה הגשמי והעלם החשך  מתוך  לצאת  אש כרשפי נפלאה ותשוקה אה' בבחי' נפשו תתעורר
זיו בחי' רק שהם העליון בג''ע ולא התחתון בג''ע לא כלל  יחפוץ שלא כו ' חפצתי לא ועמך  בשמים לי מי עג) (תהלים



לנפשך  חכמה דעה יד

' åúøåá÷ úà ùéà òãé àìå'á éîéðôä øåàéá

 àìå [ã íåéä ãò  åúøåá÷ úà  ùéà  òãé

. äæä מקאמרנא מהגה"ק  הביא

ע"א) רה  דף הברכה  ע"פ (היכל  בפסוק שרימז 

מספה"ק  ועוד)הידוע תרומה פר' עינים (מאור

לבות פנימיות בתוך  גנוזה משרע"ה שנשמת 

_________________________

ועצמותו מהותו  בבחי' ליכלל  ית ' בו  לדבקה כ''א השכינה מזיו  ונהנין וכו ' יושבים צדיקים וכמארז''ל בלבד ונק'והארה ית '
שהיה  החשך  מתוך  דוקא שבאה יתיר בחילא שהוא תשובה בחי' זו  אהבה בחי' ונק' כו' דמלכא בגופא לאשתאבא בזה''ק
שהוא  מאדך בכל  בחי' זו  אהבה ונק' דוקא. החשך  מתוך  הוא האור שיתרון לפי עולם. והבלי גשמיים בענינים רק עוסק
והחשך ההפוך שע''י מה''מ זה מאד  (טוב ) חיים מלאך  זה טוב וכמ''ש החשך  שהוא ההפוך מן דוקא שבאה ממש גבול  בלי
מעלה  למעלה שבשרשה לפי והיינו  ממש. גבול בלי שהוא מאדך  בכל אהבת לבחי' לבא יכולים נה ''ב בחי' שהוא דוקא
שהוא  לבנ''י מלך  מלך לפני כו ' מלכו אשר המל ' ואלה לו ) (בראשי' וכמ''ש האלקית נפש מבחי' יותר גבוה נה''ב שורש
נפש  מבחי' מעלה למעלה הם בשרשם אבל כו' וימת וימלך כמ''ש מטה למטה נפלו שבה''כ שע ''י רק האלקית נפש בחי'
בחי' שהוא מלוכה מבחי' הוא ששרשם מפני האלקית נפש על  תגבורת להם יש למטה שנפלו כמו גם ולזאת  האלקית.
אל  צריכים אינם המאכלים משא''כ לחיות  יכול  אינו  ובלעדם ומאכלים בהמות מבחי' חיות  מקבל האדם וגם כו '. התנשאות
האלקית  נפש והתלבשות  ירידת  ע''י ולזאת  הנשמות מבחי' הרבה גבוהים הם למעלה שרשם שבשרש מפני זה וכל האדם.
לבחי' לבא יכולה הנ ''ל רבים מים הנקראים שהם גשמיים בענינים הפרנסה ומחשבות בטרדות לעסוק דוקא הבהמית בנפש
מזיו נהנית רק שהיתה בגוף ירידתה קודם מהיותה גבוה היותר מדרגה שהיא כנ''ל  גבול בלי שהוא מאדך. בכל  אהבת
למעלה  ששרשם לפי כנ''ל . החשך שמתוך  האור יתרון בחי' שהוא דוקא חשוכא ואתהפכא אתכפיי' ע''י והיינו  כו'. השכינה
יפה  מארז''ל  וזהו  תחה''מ: נעשה אתכפייא וע ''י כו' וימת  וימלך כמ''ש למטה שנפלו רק כנ''ל  האלקית נפש ממדרגת גבוה
דרוחא  נייחא ע ''י שנעשה לפי נח  מי הנ ''ל רבים מים נקראו ולזאת  כנ''ל . העוה''ב חיי מכל  בעוה''ז ומע''ט בתשובה א' שעה
חמש  כו' מאד המים ויגברו וזהו  כו'. התבה אל  ביתך וכל אתה בא וכמ''ש התפלה תיבות בחי' שהוא נח  תבת מהם שנעשה
ועניינים  הפרנסה בעסק האלקית  נפש בחי' על  הבהמית נפש תגבורת  בחי' שהוא כו ' המים גברו  מלמעלה אמה עשרה
דוקא  המים שע ''י כו ' התבה ותרם דוקא המים פני על התבה ותלך  וזהו  כנ''ל . כו ' אור יתרון אח ''כ  נעשה עי''ז אך  הגשמיים

כנ ''ל. מעלה למעלה ועולה התפלה תיבות  כמו מתעלות  ''כ כ להתפלל יכול' שאין  שבדעתם עסקים הבעלי טעות וזהו
כ  אוהלים כו'היושבי דוקא החשך מתוך הוא האור יתרון כי יותר  להתפלל יכולים שהם  הוא נהפוך אדרבה וזהוי .

התפשטות  בחי' הוא המעשה ימי שבו' כו '. מלאכתו  מכל  שבת  בו  כי כמ''ש השבת  בחי' שהוא דרוחא נייחא נח  מי שנק'
שנקראים  כו' דשא הארץ תדשא רקיע  יהי כו' אור יהי אלקים ויאמר נאמר הראשון ביום כמו  למטה ית' מלכותו והמשכת 
ממלאכתו . ונח השובת כאדם למעלה העולמות  עליית  שהוא דרוחא ונייחא ממלאכה שביתה בחי' הוא ובשבת המעשה ימי
התפלה  ע ''י אלקות  בבחי' אח''כ ועולים כשמתהפכים רבים מים שנק' גשמיים בענינים הפרנסה ועסק טרדת  בחי' הוא כמו ''כ 
כנ ''ל. שבת מבחי' הארה היא המעשה ימי מו ' תפלה שכל  כידוע  כנ''ל  שבת  בחי' שהוא דרוחא נייחא בחי' זו  בחי' נק' כנ''ל 
נשבעתי  אשר וזהו שבת. שכולו  יום שנקרא לעתיד  שיהיה מה שהוא עילאה שבת  בחי' עוד  ויש תתאה. שבת הוא זה כל אך
ומגער  עליך  מקצף נשבעתי כן כ ''כ. טהרה צריך זמן בכל  לא אך לטהר באו שהם אף  הנה כי הארץ. על  עוד  נח מי מעבור
כנ ''ל. מאדך בכל אהבת בחי' שהוא כו'. אור יתרון נעשה הנ''ל  רבים  מים בחי' שע ''י למעלה שמבואר אף  הנה כי בך .
והוא  הנ ''ל. רבים מים ע ''י שבאה האהבה מבחי' אף מעלה למעלה שהיא מלמעלה הבאה רבה אהבה בחי' עוד  יש עכ''ז
מאתך וחסדי תמוטינה והגבעות ימושו  ההרים כי נד ) (ישעי' וכמ''ש לעתיד . יתגלה זו  האהבה ובחי' כו '. תחבקני וימינו  מ''ש
נב) (שם (וזהו  תחבקני וימינו  להיות  מלמעלה הבאה ואה''ר עליון חסד  בחי' שהוא כו'. תמוט לא שלומי וברית  ימוש לא

עכל "ק. וכו '. כו ') יותר גבוה מבחי' יהיה מאדך  בכל שבחי' מאד  וגבה
בזה"ל , כתב  המקוה) כוונת (בסוף  שהמה ובסידורו  "פ אע בעניות או בגלות שיצרפו בנשמות הגלגולים  ענין והוא

הוא  שהצירוף לפי במציאות, בביטול מתפללים משהיו להם טוב יותר  זהו כלל, מתפללים  ואינם  לגמרי מבולבלים 
"ל  כנ המכוון  עיקר  היה  וזה  "ל, כנ הרע עכל "ק.מיתוק וד "ל.



תשע"ח  נצבים-וילך פר' דא"ח טו ליקוטי 

אתèבנ"י איש ידע שלא זה מה א"כ ולכאו' ,

שמקומו ידעינן  הלא מקום קבורתו, (שהוא

שבאדם) העיקר  שהוא  בתוך נשמתו כנ"ל נמצאת 

בנ"י. לבות

'÷ä åúîùðå ' ÷ä  åôåâ  íå÷î ïðéòãé àìä 'åàëì

ä"òøùîã

ïëå [ ä בשם כמ"פ  עפמש "כ כעי"ז להקשות יש

של é חז"ל  גופו  את המלאכים שהעלו 

מקום  ג"כ ידעינן וא"כ  המכפלה, למערת  משרע"ה

בבחי ' נשמתו מקום לגבי  וכן  הק ', גופו  קבורת

לבות 'עולם' בתוך נשמתו מקום הרי 'נפש' (שבבחי'

כנ "ל ) מדבריבנ "י שמביא ראב"נ מדברי הבאנו ,

קטו-קטז )הזוה"ק דף משפטים פר ' שמקומו(רע"מ

המערבי בכותל הוא בקרא דמשרע"ה (וכמרומז 

בקדש  ששם 'מש"ה ' ס "ת  תהי'ה קדשי'ם קד 'ש

נשמת  מקום  הוא  שבירושלים  הבית בהר הקדשים 

.משרע"ה)

_________________________

ישראל ט. בית עמינו את לכלות לחודש ומחודש ליום מיום הגורל מפיל  היה [=המן] הרשע והנה שם, עינים המאור זל "ק
דאיתא  והענין רז"ל בדברי כמבואר משה נולד באדר שבז' ידע  ולא ע"ה רבינו משה מת באדר שבז' מפני אדר בחודש
מישראל  ואחד אחד  לכל  שיש הדעת בחינת ענין וזהו  דרי רבוא שיתין עד  ודרא דרא בכל דמשה אתפשטותא הקדוש בזוהר

וי  ישראל כל  של  הדעת היה שהוא משה בחינת  הדעת  ידי על  והכל  בתורה חלק להשיג מה דבר ניצוץ ואחד אחד  לכל ש
בחינת  כפי דיליה שיעורא כפום וחד חד  כל  בתורה ואחד  אחד כל ויסיג ויבין שידע בכדי ע "ה רבינו משה של  מהדעת 
זה  על יצוו והאיך אדם כל בפני רוח  שפל הוי מאוד מאוד רז"ל אמרו  ולכן בתורתו  ומשיג מבין הוא כך  אצלו שיש משה
משה  נשתבח אשר הוא זה הלא הדבר זה לקיים אדם כל  יכול  והאיך  לקיימה זו משנה אמרו אדם כל  שעל  אדם לכל חז"ל 
ילוד יזכה ואיך גו' האדם מכל מאוד עניו משה והאיש ג') י"ב , (במדבר הכתוב  שאמר כמו  בתורה זו  במדה ע"ה רבינו

הוא הענין אך זו למדריגה לבוא זולתו אחר הדעת אשה והוא משה בחינת מישראל ואחד אחד לכל שיש שאמרו כמו
מעטשלו  הוא אם ואפילו  דעת לך יש שהרי משה בחינת  לך שיש מאחר כי רוח שפל  הוי מאוד מאוד חז"ל ציוו כן ועל 

להיות  ע "ה רבינו  משה כמו  אתה גם עשו זאת  איפוא כן אם לך שיש משה בחינת  הוא זה הלא כן פי על  אף המעט מן
אפילו לך יש ואם הימנו טובה נבילה דעת בו  שאין אדם כל רז"ל  אמרו  הלא בך  אין זאת גם ואם משה בחינת רוח שפל
ענוה  והשיג שזכה נאמר במשה כי עצמו  משה מדריגת  זה אין ועדיין רוח שפל להיות כן לעשות  תוכל המעט מן מעט 
פי  על והוא קבורתו  את איש ידע  ולא ו ') ל"ד , (דברים ע"ה רבינו במשה נאמר והנה בזה ונפלאה עצומה השגה לו שהיה

דרא בכל דמשה שאתפשטותא קברתו האמור את איש ידע ולא הישראלי באדם  גנוז הוא משה בחינת ענין ולזה
מישראל  ואחד  אחד  כל של בדעת ונקבר נגנז הוא באמת כי וגנוז  קבור  משה היכן  ידעו שלא וזהופירוש כאמור

הוא  שהמתגאה מתגאה ואינו כגיא בעינו שפל הוא מיש אצל הדעת שהוא משה בחינת שנגנז פירוש בגיא אותו ויקבור
בעיניו שפל  שהוא מי אצל  גנוז שהדעת לומר רצה פעור בית מול  וזה משה בחינת דעת  בו ואין זרה עבודה עובד  כאלו
לדבר  מנגד  וא והשפלה העניו  אכן זרה עבודה עובד  כאלו  המתגאה שכל זרה עבודה שהוא פעור בית והיפוך מנגד והוא
משה  מת באדר שבז' שכיון סבור הרשע  המן שהיה וזהו  לעניינינו  נחזור וטמון: גנוז האמיתי הדעת  שם ממש והפכו  זה

להם יכול ואזי ח "ו  הדעת  בחינת בהסתלקות ישראל ונשארו הדעת רצה בחינת  משה  נולד באדר שבז ' ידע לא אבל
כאמו  ישראל אצל נשאר  שהוא מכיון  נולד  הוא כשמת מיד  שתיכף וכו'לומר אתפשטותא שהרי שם ר  שהיו  ובפרט

עכל "ק. ידם. על  מתגלה הדעת היה ובודאי מרדכי עם צדיקים כמה

המכפלה,י. מערת  עד  ההולכת  בחו"ל  משרע"ה קבורת מקום בין מחילה שיש טז) פסקא הברכה וזאת (פר' בספרי כדאי'
(והביאו התמונה, ס' בשם איתא ראובני ובילקוט  משרע "ה, לקבורת  פתח  כעין עפרון שבשדה המכפלה מערת  הוי וא"כ 
שמלאך משה) ר"ת ה'מכפלה ש'דה מ'ערת בפסוק שרמז מגרמייזא אליעזר רבינו  בשם שרה חיי פר' מהרחיד"א אנך  בחומת

המכפלה. במערת  באר"י לקבורה בחו"ל  קבורתו  אחר משרע "ה את  העלה



לנפשך  חכמה דעה טז 

'÷ä åôåâ íå÷îì  óà  íéìùåøé  úà áéùçäì ùé

ä"òøùîã

ãåò [å רש "י דברי  את  ג"כ לציין (בסנהדריןיש

העמוד) סוף  ע "ב  צ הצדיקים דף שכל ,

וא"כ  בירושלים, ועולין והולכים מחילות  להם עושין 

להם  מוכנות  מחילות  להם יש  הצדיקים כל

בשם  הרועים אביר  בספר  וכמובא לירושלים,

כבר  ומוכנות פתוחות שהמחילות  זי"ע נזר האבני 

לו מוכנת שבודאי משרע"ה לגבי וכ"ש  עתה,

וממערת נבו מהר עכשיו כבר  ופתוחה המחילה

המקו עד שהוא המכפלה בתחייה"מ, בו שיקום ם

כבר  נחשב וא"כ הקדשים, בקדש הנצחי מקומו 

נמצא  כאילו  דמשרע"ה גופו  שגם מסוימת בבחי '

הקדשים, בקדש המחילה כבר  כבר  שפתוחה (היות 

הקדשים) קדש עד המכפלה  וממערת  נבו ובזה מהר  ,

לשונו בדיוק לפרש במקו"א מש"כ  את גם לבאר יש 

זי"ע שטרינהארץ הר"א אמרות דהרה"ק (בקונטרס 

האיתנים) ירח בסו"ס  שנדפס  ירושלים טהורות שכל

דרביז"ל ציון משרע"ה)נקראת  שכותב ,(ניצוץ  (כמו

מובן ה"נ  ירושלים, קדושת  יש רביז "ל  שלציון שם

ולירושלים  זב "ז שניהם שקשורים  מדבריו ממילא 

דרביז "ל ) הציון  קדושת יבואר ישנה הנ"ל וע"פ ,

הצדיק  ציון  ממקום המחילה שפתוחה היות הטעם

בתחייה"מ, בו  לקום שעתיד מקומו  עד  שבחו"ל

נמצא  הק ' גופו  כאילו  נחשב ירושלים, בעיר  שהוא

כציון  ירושלים כל נחשבת וע"כ בירושלים, כבר 

הצדיק ].

íéëøã äáøäá é"ðá  úåáìá  äìâúî  ä"òøùî

íéðåù

øàáîå [æ בדרך שם מקאמרנא הגה"ק  בזה

משרע"ה àéרמז  מתגלה שלפעמים ,

דרגה  בחי ' – דקדושה 'אני ' של בדרך  בנ"י בלב

נשבר  לב של בדרך  מתגלה ולפעמים ד'עתיק ',

דאריך דרגה בחי ' – אין של מתגלה ובדרך  (וכן

שונות) דרכים  מיני שלא בכמה  הפנימי הביאור  וזה ,

צורת את יודעים שלא היינו קבורתו, מקום יודעים

מיני וכמה בכמה שמתגלה בלבותינו, התגלותו

מקומו. את  ויודעים מכירים שאין עד שונות  דרכים

úåëåñì ô"ëäåé ïéáù íéîé 'ãá ç"àã

åìà  íéîé 'ã  úìòîá à"øâä éøáã

 àéáð [ à שביאר מה ובקצרה פרקים בראשי 

הקבלה, ע"פ  אלו  ימים מעלת  בענין 

לספרא  בביאורו הגר"א דברי  ע"פ וביאר

ע"ד)דצניעותא לה  –(דף  הוי"ה שם שכל שכותב

המלחמה  וכל אלו , בימים מאיר  דעתיקא חיורתא

הגר"א  דברי  וביאר  אלו . בימים נגמרת יוהכ "פ של

תחי ' הם אלו  שימים והרש "ש האר "י  דברי ע"פ

הרש "ש של כלל ויש סוכות , של דף מדרגה (נה"ש

ע"ד) שתחי 'יז נמצא דו"ק, ג"ר  הוא דג"ר  דו "ק 

הוא  האלו  שבימים סוכות  של מדרגה של האור 

יוהכ"פ . של מדרגה גמר 

 úåëåñä âç éîé  ìòî  óà åìà íéîé úìòî

 àìéîîå [áכמו אחת  שבבחי' להוסיף  יש

מכל  גבוה יותר  היא שיוהכ"פ 

_________________________

הלב יא . במצפוני מאיר לפעמים ישראל , בלב  וספון קבור שהוא קברתו . את איש ידע  ולא שם, מקאמרנא הרה"ק זל "ק
של  נשבר בלב  צפון ולפעמים הרחמים, מן עצמו יתיאש ולא תשובה שיעשה דעתו  ולהרחיב  להגביה ישראל  לב  ולחזק

עכל "ק. ישראל. בלב קבורתו הליכת אור שישיג מי ואין ממש, אין עצמו  בעיני שהוא אמת  הצדיק



תשע"ח  נצבים-וילך פר' דא"ח יז ליקוטי 

ע"פ  במקו "א שביארנו  וכמו  מסוכות  וגם השנה

החמישית, נקודה עם דחיק היחוד  שהוא הרש "ש

קשר  להם יש  דיוהכ "פ גמר  שהם אלו לימים גם א"כ

גבוהים  הם מסוימת בבחי' וא"כ  זו , גבוהה לקדושה

הסוכות. חג מימי אף 

íéîéã  äàååùää øåàéáá ä"ãùä  ìòá éøáã

'ïâîå  òéùåîå øæåò êìî' úðåëì åìà

ãåò [â הרב מש "כ את  אלו ימים בענין ביאר

ז "ל הים השד"ה בשפת  מובא (כת "י

בנדמ"ח) ל עמ ' א , סי' דבריסוכות  את שמבאר 

האריז"ל דסוכות)רבינו  ג' דרוש שכתב (שעה "כ 

אל  דאימא פנימיים אורות נכנסים אלו  שבימים

ז"א, ע"י  שלא תיכף  נכנסים הנוק' הסוכות (ובחג

– הז "א דרך הנוק ' אל  דאימא הפנימים האורות 

הנוק') אל נותן שלמה שהז"א  האיפה ומבאר ,

שמצינו מה דומיא הם הסוכות  חג וימי  אלו  שימים

שבין  בהחילוק דשמו"ע ראשונה ברכה בכוונת

אתה  'ברוך  לכוונת  ומגן ' ומושיע עוזר 'מלך  כוונת

ומגן' ומושיע עוזר  שב'מלך  אברהם', מגן  ה'

מגן  ה' אתה וב'ברוך  הנוק', כל אל המוחין נותנים

ז "א. אל המוחים נותנים אברהם'

 é" åúä éøáã  ô"ò ä"ãùä áøä éøáã øåàéá

íìåòì ïéçåî  ÷åìéñ ïéàã íéòåãéä

êà [ã'ב דומים מה צ"ע דלכאו ' מורנו הקשה

א' ברכה בכוונת הלא לזה, זה הדברים

ב'עוזר  שנותנים המוחין אותם הרי דשמו "ע

המוחין  אותם שוב נותנים הנוק ' אל ומגן' ומושיע

משא"כ  הז "א, אל אברהם' מגן  ה' אתה ב'ברוך

הם  הרי הסוכות חג של וימים שבינתיים ימים לגבי 

שהם  התו "ח בשם לעיל [וכמש"כ  שונים, מוחין  ב'

חכם  התורת דברי ע"פ ותירץ דג"ר ], וו "ק  דו"ק ג"ר

ע"ג )הידועים לט  – ע"א לח מוחין (דף סילוק שאין 

ראשונה  ברכה בכוונת  אף להתו"ח וא"כ  לעולם,

שניתנים  מוחין  אותם דאינם מוכרח דשמו "ע

ועולה  מוחין  ב' הם אלא מקומות בשני  פעמיים

יפה. הדמיון 

 é" ùä øîâù íãå÷ù ò"éæ  çîö é"øä éøáã

 éìåâéòä úåøåà  úà  ìéöàäì úåøåà  úà øéàä í

 øùåéã

ãåò [ä למה האלו ימים ענין את מורנו  הסמיך 

בתחילת בהגהה הצמח בדברי שמצינו

ע"ד)הע"ח יב הש "י(דף  שהאציל מה בענין שכותב

הצמח  וכותב דיושר  הי"ס ואת  דעיגולים הי"ס את 

אצילותם  ובעת העיגולים נאצלו  תחילה 'כי וז "ל,

תוך  הוא היושר שהרי  דיושר, הי "ס  עלו ממש

אחד , בזמן  נעשה והכל בציור , כנראה העיגולים

שנשלם  וקודם א' מצד  העיגול שהתחיל דהיינו

ועיגול, עיגול בכל נעשה וכן היושר , נעשה העיגול

עכל"ק .

íéðôä úåøåà ñðëäì  íéìéçúî ,åððéðòá ð"ä

'çàã ïéçåî ïéðá øîâ  íãå÷ úåëåñã  íééúéîàä

äðäå [ å,' נוק – הנפש בבחי ' הם דהעיגולים ידוע

בחי ' הם [וכן ז "א, – הרוח בבחי ' והיושר 

אח' ו"ק- בחי ' וו"ק, פנים (עיגולים)ג"ר  וג"ר-

שנגמרה (יושר ) שקודם הצמח מדברי וחזינן ,[

הו"ק של של (עיגולים)מדרגה מדרגה מתחילה

תשלום (יושר )הג"ר  שנגמר שקודם שעוד [היינו .

המדרגה  הארת מתחילה הקטנה מדרגה בנין 

חזינן  וה"נ הקטנה], מדרגה לתשלום לסייע  הגדולה

באריז"ל אי ' שהלא אלו בימים זה (שעה"כ ענין 

דסוכות) ג' דאימא דרוש פנימיות  של ומלכות  שיסוד 

קודם  עוד שמתחיל והיינו בעיוכ"פ , ליכנס  מתחילים

של  האמיתיים פנים של מוחין כניסת יוהכ"פ 

– דאח' מוחין בנין  נגמר לא שעדיין אף סוכות ,

הפנים  [שגם דאח', מוחין נכנסים ביוהכ "פ שהרי 

שלפני שעוד  כנ"ל והיינו דאח'], פנים הוא ביוה"כ

של  מדרגה ליכנס  מתחיל דאח' מוחין  בנין  שנגמר 

לאח'. לסייע פנים



לנפשך  חכמה דעה יח

à" øâä åðéáø ìù  ö" àéá ç"àãî ô"ø

 úøåú àåä à"øâä åðéáø  úøåúù àäá øåàéáä

 úåãéñçä úøåúì íéìë –––– æîøä

øàéá [æ יצחק תולדות  בספר  מש "כ את 

תלמיד  משקלאוו הרמ"מ (לתלמיד

בהקדמה) ח"ב הגר"א , היא רבינו הגר"א שתורת  ,

מהגאון  שמעתי  וכן  שם, [וז"ל הרמז  תורת

שכן  ז "ל מענדיל ר ' מהרב ששמע ז"ל אדמו"ר

רה"ק  דברי אשר ז"ל הגר "א רה"ג לו אמר

רשות לו ניתן ולא משל בחינת  הכל האריז"ל

הגר"א  רה"ג בימי  והנה אז. נמשל בדרך לגלותם

איזו האריז "ל רה"ק  אחרי שהיה שנה,ז"ל, מאות

 úåìâì æîøä êøã ïúéð åì של פשוטו והוא ,

זה  שעל מאד, רב בטורח כן גם וזה הסוד,

הידוע  ע"פ  וביאר עכ"ל]. בגילויים, לקצר הוצרך

פרצופים, הה' אל התורה דפרד"ס  מחלוקה

ידוע  והנה הז "א, דרגת  כנגד  היא הרמז דתורת 

רבא באדרא ע"ב)מש "כ קמא דף  ח"ג  דז"א (זהר

אור  אל כלי הוא שהז"א והיינו בעתיקא, אחיד 

הרש "ש  בדברי בארוכה בזה [ועיין  היחידה

וה"נ הנ "ל ], וסוד  ענין  שמבאר ע"ג  ט דף (נה "ש

שהוא  היחידה , אור  אל כלים עשה בתורתו הגר "א

שגילוי  היינו דרזין , רזי – החסידות דתורת  אור

הגונים  כלים  הם הגר "א של והסודות הקבלה

החסידות  שבתורת  דיחידה  לאור ומתאימים

אחר ) במקום  בארוכה הענין  .(ונתבאר 

 ç"àãá íãå÷ä  òåáù ç"îùðá ë"ùîì äîìùä

ì"æéáøã àìåìéäá

ë"ùî [çח')שם אף (אות  גיסא 'ומאידך ,

מ"מ  הגדולים, הסודות  הם שהעיקר 

הקטנים, הסודות  אל גם הזמן כל להתחבר כל צריך

ונגלות בחיצוניות ושקידה בהתמדה ולהגות 

האותיות בפשטות ושינון בלימוד  וכן  התורה"ק 

את להשיג אפשר  זה ידי על שרק הצדיקים, דדברי

הסוכה  לגבי  האריז "ל וכמ"ש  הגדולים, הסודות 

ע"כ . הפנים'. אל זוכים האח' אל החזרה ע"י  שדוקא

 éøäהאריז"ל מש "כ אל בזה (בשערהכוונה

ג ' ודרוש הכפורים דיום ה' דרוש הכוונות 

דאח'דסוכות) יסוד חותם עושים שביוהכ "פ

בזה  וביאר דאח', דמלכות  חותם ובהושע"ר 

שכבר  שאע"פ שעה"כ  על במאמרים בארוכה

בהושע"ר  חוזרים בסוכות הפנים אורות  המשיכו

על  ה' ד'ויעבור בכוונות  הוא וכן אח', של למוחין

שמתקשרים  רי "ו, ע"ב – בויעבו"ר שמכוונים פניו '

הקודם. לאח' היינו הקודם, לרי "ו מכ"ז"ר (וחזינן

לחזור צריך שאת ביתר  הפנים אל לעלות  שכדי כנ"ל

והו"ק  הג "ר  הסודות בענין  וה"נ  האח ', אל  שוב

דהג"ר áéדהצדיק  הגדולים הסודות  להשיג שכדי ,

הו"ק  בסודות תמיד ולעסוק  לחזור יש  דהצדיק 

בשעה"כ הנ"ל בענין [ועיין  ע"א)דהצדיק), קה (דף

ו א)ביאוריםבהגהות  וביאורים(אות  (דף ובהגהות

חכםקג ) ע"א)ובתורת קנ  ].(דף 

_________________________

'ואתה יב. עה"פ יתרו  בפרשת  וצ"ל ט "ס  הוא משפטים פר' בזוה"ק הוא הדברים שמקור הנ"ל במאמר שם מש"כ 
תחזה'.



תשע"ח  נצבים-וילך פר' דא"ח יט ליקוטי 

 ç"òùú çð 'øô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìç

 ìçù) ò"éæ ïé' æåøî é"øä ÷"äøä ìò ç"àã
( ïåùç 'â –––– äæ òåáùá äéìéã  àáø àìåìéä
 ïéá øù÷äå ,'øôëî íåé  ìù  åîåöéò'ã ïéðò

 àéùðä  äãåäé éáøì ïé'æåøî  ÷"äøä

øéëæð [àשארית בספרו שליט"א מורנו  מש "כ

ע"א)יעקב מג דף  ברכות לבאר (עמ"ס

מסאדיגורא  יעקב אברהם הר"ר  הרה"ק מאמר את 

יום  של ש 'עיצומו  הנ"ל הק' אביו יא"צ על זי"ע

טלינגטורמכפר' להר"ש ישראל תפארת  בס' (כמובא 

יעקב  ר' מהרה "ק  יעקב  אהלי ובספר ע"ב, טז  דף 

חשון ) לג ' זי"ע  שם מהאסיאטין שהאריך מה ע"פ  ,

עם  אחת בבחי ' היה זי "ע מרוז'ין שהרה"ק  לבאר

שהעיד  וכידוע המשניות, מסדר  הנשיא יהודה רבי

קטנה  באצבע אפי' מהעוה"ז  נהנה שלא ע"ע ג"כ

בבחי ' הנהגתו היתה וכן  הנשיא, יהודה כרבי 

וכן  הנשיא, יהודה רבי כהנהגת  ומלכות נשיאות

שבדורו משיח בבחי ' שהיה דורו  צדיקי  עליו  העידו 

כן  בחז"ל ע"ב)כדאי ' צח  יהודה (סנהדרין  רבי  על

הרה"ק  רגיל שהיה צדיקים אמרו [וכן  הנשיא,

בש "ס  שמצינו כמו אני ' 'אומר לומר  זי"ע מרוז'ין

יהודה  רבי  הק ' רבינו כן  שאמר פעמים כמה

חלק הנשיא, סאדיגורא, – אהרן  בקדושת אי' (כן 

עי"ש) ע "ב  ז דף  חכמה ].נובלות

 óà øôëî  ô" ëäåéù àéùðä äãåäé éáø úèéù

äáåùú àìì

 äðäå [ áהנשיא יהודה דרבי דף שיטתיה (יומא 

ע"ב) ללא פה  אף  מכפר  שיוהכ"פ  היא

קיי "ל  דלא ואף  מכפר', יום של ש'עצומו  תשובה,

תשובה, ומצריכים החולקים כחכמים אלא כוותיה

ההילולא  שביום בחינה דיש הצדיקים גילו אעפ"כ 

במרום, כוותיה פסקינן ברכת דצדיק  בס ' כן (כמובא 

התניא  מבעל מעשה  אייר , חודש במאמרי אברהם

דהרמב"ם  שביא"צ ת "ח , המבזה לגבי לוי והקדושת 

הרמב"ם) כשיטת  דדהבא  בליטרא  להתכפר .יכול

ìëá øøåòúîå  ë" äåéë  úøôëî íé÷éãö  úúéî

ô" ëäåé  ìù  äøôëä àìåìéäá øøåòúî ïëå)  äðù

(äáåùú àìì  óà åîöò

 äðäå [â' בבחי הוא צדיקים פטירת  יום כל

צדיקים  שמיתת כדאי ' יוהכ"פ 

פטירתו עדיפא לא צדיק דבכל אלא מכפרת,

ביום  "כי  בתוה"ק מפורש  דכתיב עצמו  מיוהכ"פ 

דהיינו כחכמים פסקינן  ואעפ"כ  וגו ', יכפר " הזה

הרה"ק  בפטירת אך - תשובה. עם בצירוף דווקא

הנשיא)מרוז'ין יהודה רבי נשמת  בבחי' (שהיה 

הפטירה  יום של שעצומו כוותיה בשמים פוסקים

בכל  מתעוררת  זו  ובחינה תשובה, בלא אף  מכפר

דומה  בדרך  ועוי"ל דידיה. דהילולא ביומא שנה

שהכפרה  כוותיה פוסקים דיליה ההילולא שביום

מתעורר  וע"כ  תשובה, ללא אף מכפרת  יוהכ"פ  של

שלא  אלו שאף  יוהכ"פ , של הכפרה זה ביום מחדש 

של  דעצומו ההילולא ביום פוסקים ביוהכ "פ שבו

להם. מכפר  הכיפורים יום

å"è éáâì  äðéçáä  äúåà  äðùéù ïëù ìëî

 àéùðä  äãåäé éáøã àìåìéä –––– åéìñë

æ"ôìå [ã הבחינה לאותה שישנה שכן דמכל צ"ל

הנשיא  יהודה דרבי  הילולא ביום

בשמים  פוסקים שאז  כסליו , ט"ו  ביום בעצמו 

בחז"ל  אי' ואכן  כשיטתו. מכפר  יום של שעיצומו

כתובות ע"ב)במס' קג  בפטירת(דף גדולים עניינים

דלא  וכו', עוה"ב לחיי כולם שזכו הנשיא יהודה רבי

כנ"ל, וי"ל תנאים, בשאר כוותייהו אשכחן

בלא  אף ישראל לכל כפרה התעוררה דבפטירתו

וכנ"ל. תשובה

 øéàî  åéìñë ç"øáù  åìéâù  íé÷éãö 'âî øîàî

íéøåôëä íåé ìù  äøôë

 äæáå] [ä צדיקים ג' דאשכחן הא ג"כ  לפרש  יש 

בחי ' שיש  אחד בסגנון  שנתנבאו 



לנפשך  חכמה דעה כ 

בהגה"ה  וכמש"כ  כסליו, בר"ח יוהכ "פ כמו כפרה

צום' 'קראו עה"פ ישן  ט)בפירש "י  לו, שכתב (ירמיה 

כסליו  בר "ח ההוא הצום יום שהיה íåé שם àåäå

ë"äåéë äçéìñ עובדיה מרבינו היא שם וההגהה

בהקדמה)הנביא שם בספר (ככתוב  מובא וכן ,

מוחל  שהקב"ה מישרים סוד  ספר בשם צבי  ליקוטי

בתשובה  בו  ששב למי  ביוהכ"פ  ישראל עוונות

כנ "ל ) כחכמים äáåùúá ,(כדקיי"ל  áù  åðéàùëå

îåéìñë ç" ø ––––  äæ íåö  íåé ãò åì íéðéúî

וט' מהו"ר  יום מ ' שהם בזה  שמפרש מה  (עיי"ש

וכו') מניסן øôñáחדשים äùòî àúéà ãåò ,

 õé÷ä åéìñë ç" øá  íòôù øåà éøåàî èå÷ìé

 äæù øîàå  ò"éæ ìéáàðøòùèî ' ÷ä ãéâîä

 ìåãâ  ùòø  òîùå ïåéìòä  íìåòá äéä  äúò

 ç" ø íåéäù åäåðòå íééîåéî íåé  äî ìàùå

 äìéçî  íåé àåäå ô"ëäåé 'éçáá àåä  åéìñë

ìàøùéì  äøôëå  äçéìñ משום שמפרש מה (עיי"ש

שהוא  חנוכה של  האור החודש בתחילת  כבר שמאיר 

דיוהכ"פ ) .גמר 

ì"ðä  åéìñë  å"èã øåàä øáë øéàî åéìñë  ç"øá

 ì" ðäìå [å שכבר זה בענין הביאור לומר  יש 

חודש  החודש)בראש  כל  את (הכולל 

כסליו, דט"ו  האור  המגיד מאיר שאמר (כמו

האור מאיר  כסליו בר "ח שכבר הנ "ל  מטשערנאביל

שיוהכ "פ דחנוכה) הנשיא יהודה כרבי פוסקים שבו ,

תשובה ללא אף  שלמכפר  הכפרה  נתעורר  (וע"כ

כסליו) בר"ח  ביוהכ"פ , שבו שלא לאלו אף ,יוהכ"פ 

שממתינים  הנ"ל מישרים הסוד דברי מדויקים וע"כ 

áùלמי  åðéàù,כסליו יתעוררלר"ח כסליו (שבר "ח

מכפר יום  של עצומו של באופן דיוהכ "פ, כפרה עליו

שב) כשאינו .אף

 íðîàהרי הק' לרבינו שאף כ "ז, על לסיים יש

שמאמין  למי  רק  מכפר  דיוהכ "פ כפרה

הנ"ל  מסוגלים ימים לגבי ה"נ וא"כ  בכפרתו ,

ג ' היינו – הק' כרבינו שיפסקו לפעול אפשר  (שבהם

כסליו) וט"ו בקדושתחשון  שמאמין למי  רק  הר "ז ,

להאמין  כולנו  שנזכה ויה"ר  בה, ושמח זו כפרה

הכפרה  לקבל ועי"ז כראוי הצדיקים בדברי 

אכי "ר ]. בשלימות 

 ïéò  óãå  úåéðùî ãåîéìî ì"ðä  ÷" äøä  úìåâñ

 óà  íåðäéâäî  ìéöäì úåéðùîä úìåâñå) á÷òé

(é"ä úåù÷ úåøéáòá  åìùëðù åìàì

ãåò [æהנ"ל הרה"ק  מאמר את (עיריןהזכיר 

כז ) עמ' תנינא על קדישין  לו  שמר שמי

וכדו')הלב צרה  עין (מאיזו ודף משניות  פרק  יגמור 

יסורי כל את  להמתיק יכולים ודאי שבזה יעקב,

ה'מדרש âé הנפש  מאמר את הזכיר  אגב ובדרך  ,

ש  לחמו ', שמנה 'מאשר עה"פ מנ"ה תלפיות '

בן  שאשר  קדשו ברוח ומגלה משנ"ה, אותיות 

לשם  להכנס  נותן ואינו  גיהנום בשערי  עומד יעקב

מתאים  זה איך  והקשה משניות, משנן שהיה למי 

המדרש דברי  ז )עם מח , עומד (בר "ר  שאאע"ה

שהוא  למי  לשם ליכנס נותן  ואינו  גיהנום בשערי 

_________________________

מן יג . דבר אוכל  ואינו  שמתענה אחד  איש זי"ע) מרוז'ין הרה"ק (לפני לפניו קבל  אחד  פעם חפשי), (בתרגום שם ז"ל 
הרוצה  רק מדבר, איני מרשעים תצום, שלא לך  אני אומר בזה"ל , הנ "ל  להאיש הרב ואמר המחלישים, דברים ועוד  החי
וטרם  עצמי, על  אני זאת לוקח  לעשות, צריך שהוא הסיגופים ואת וילמד, ויתפלל  וישתה שיאכל אני אומר יהודי להיות 
תסע  שלא לך אני אומר אלי תשמע לא אם לך  אני אומר לשלום, סע  לו , אמר שוב , מאתו להפטר הלך הנ"ל האיש נסיעת
מה  אם רבי באזנו , לו ואמר הנ"ל האיש עצמו את  הרכין אלי, להכניסך  שלא יורה אני אלי לנסוע  רוצה אתה ואם אלי,
משניות  פרק תלמד  רע  לך כשנעשה ניצולים?, זה עם שוטה, אוי בקול, ואמר הרב פתח  הלב], [על רע כשנעשה ניצולים
הכל  יהפך ואי"ה ממני, עצמך  את  תזכיר ודם, בשר אצל להיות עלול  שחלילה כמו  לך יירע  חלילה ואם יעקב, עין ודף 

ע"כ. דה"ק. עכ "ת  לטובה,



תשע"ח  נצבים-וילך פר' דא"ח כא ליקוטי 

שיעמוד  יעקב בן לאשר בעינן למאי וא"כ מהול,

שם.

'éúå יעקב בן שאשר הכוונה שאולי  אפשר בדרך

שעברו אלו את  אף לשם להכנס  נותן  אינו

בגמ' אי' שע"ז דעריות חמורות  (עירוביןעבירות

ע"א) יט שהם דף  עליהם מכיר אינו  שאאע"ה

מונע  יעקב בן ואשר לגיהנום, ונכנסים מהולים

המשניות. בזכות לגיהנום כניסתם

 àãáåòä ìòáî  òîùù äùòîä

øôéñå [ç שבדידיה מאחד  ששמע נורא מעשה

עובדא חזינןהוי  זה (שממעשה

הנ "ל ) לביאור תקופה אסמכתא עליו  שעברה ,

בעניני קשים ומכשולות נסיונות של ארוכה

הנ"ל קשות  חמורות  ודרש (ה "י)עבירות  וחיפש ,

וניסה  הקשה, למכתו ומזור רפואה אחר  הרבה

דרכים מיני כוללבהרבה גשמיים  והן  רוחניים  (הן

וכו') כדורים  עד לקיחת כראוי, לו הועילו  לא וכולם ,

וסגולה  עצה שליט"א הדור מצדיקי  אחד  לו  שנתן

בספה"ק  וכדאי ' בע"פ, משניות (ארחות שישנן 

ועו"ס) יבק מעבר  וסגולתם יושר, כוחם שהמשניות

ואמנם  דעריות , היצה"ר ולבטל להכניע גדולה

פלאי באופן לו  הועילה זו  שעצה למו"ר סיפר 

ונסתלק  בטל בע"פ משניות לשנן  שהתחיל  שמעת

דהיצה"ר  הנוראה הטומאה רוח לגמרי ממנו 

הנ"ל. הקשה

ìéöî á÷òé ïá øùàã ì"ðä  äùòîî àúëîñà

åìôð  íà  óà  úåéðùî íéãîåìä  úà  íåðäéâî

(íìéöî  åðéà ä"òààù) úåù÷ úåøéáòì

' éàå] [è'מציעא בגמ בבא גם ועי' הנ"ל, (עירובין

ע"ב) נח לגיהנום דף היורדים דרוב

עולים) ממעשה (ואינם  וחזינן עריות , עסקי על הם

הר "ז  וא"כ  זה, יצה"ר  כח מבטלים דהמשניות זה

מציל  יעקב בן  שאשר  הנ"ל, לביאור אסמכתא

בעריות שנכשלו  לאלו אף  גיהנום של מדינה

מצילם) אין  להצילם,(שאאע"ה המשניות  כח מ"מ

היצה"ר  מאש עלמא בהאי המשניות שמצילים כפי 

דגיהנום אש שהוא שאש דעריות מספה "ק  (כידוע 

ה "י) דגיהנום , אש גופא הוא  הנ"ל ה"נ דיצה"ר  הרי ,

העליון ]. בעולם הגיהנום מאש המשניות  מצילים

 á"á  íò á÷òé ïéò ãåîéì úìåâñ

 éáâìå [é שילמד הנ"ל הרה"ק שאמר  השני  החלק 

ר "י הרה"ק  שרבו  סיפר  יעקב, עין דף

בבנין  להצלחה סגולה לו  נתן  זי "ע  מפשעווארסק

יעקב, עין  מספה"ק יום כל ביתו בני עם ללמוד  ביתו 

שילמד  כפשוטה הכוונה דאין צ"ל שלכאו' וביאר

יעקב עין ב"ב עם ללמד חברותא אסור (שהלא

גמ') העין לאשה בדברי יעיין  שהבעל הכונה אלא ,

בהם  שיש  מעשה או מימרא איזו וכשימצא יעקב,

גם  השייך  וכדו' טובות ומדות ליר"ש  השכל מוסר

לה יאמרנו דברי לנשים הנשים  עם  ללמוד (שמותר

למעשה) להם  הנצרכים  .מוסר 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה כב 

שו "ע  ביאורי

'ã  ïîéñ

א . סעיף 

õçøé à"éå  äâä .íéãé úìéèð ìò êøáéå åéãé

 ïëå åéëøö äùò àì 'éôàå øöé øùà íâ

 íéãé úìéèðì íéìåñôä íéî :( íäøãåáà)  åâäð

 äìôúì é"èðì íéøùë (ñ"÷ ïîéñ ïî÷ì)  äãåòñì

åäééìò êøáî àìã  øîåàù  éî  ùé åäéî

 àéáäù à"áùøä úééàø ìò ö"öä úéùå÷

åîçì ÷çøîî

äðä [ àקצא)הרשב"א סי' האם (ח"א מסתפק

שחרית, של ידים לנטילת כלי צריך 

חולין מגמ' ראיה ומביא ספיקו ע"ב)ופושט קו (דף

שחרית ידיו שתי  את אדם נוטל הלשון שם שאי'

לשון  הגמ' ומדנקיט כולו, היום כל עליהן  ומתנה

הידים  את  שנוטלים ש"מ דשחרית מים לגבי נטילה

נטלא)בכלי  שנקרא הכלי ע"ש נקראת  ,(שהנטילה

צדק הצמח בשו "ת בזה א)ומקשה מביא (סי' מדוע

לחמו ממרחק חולין )הרשב"א מביא (מגמ ' ואין

להדיא  שם שאי' ברכות  במס' במקומו  הגמ' מדברי 

נטילת(סע"ב) על וכו ' ברוך מברך ידיה משי כי 

'נוטל' מלשון הרשב"א שמדייק  שכמו היינו ידים,

'על  ברכת בשחרית  שמברך ממה לדייק  יש  כן 

בשו"ת דאי ' וכמו בכלי , שנוטל ש "מ ידים', נטילת

הרר" רבו בשם הקודמת  בתשובה גופא יהרשב"א

קצ) על (סי' וצוונו  קדשנו  'אשר  מברכים שאין 

[וכן  בכלי. בנטילה צורך יש אא"כ  ידים' נטילת

נט"י  בהל' בשו"ע ס"ז )אשכחן קנט  שבאופן (סי'

בכלי  אינה וכדו')שהנטילה במעיין  ידיו בטובל  ,(כגון

ידים, טבילת על או  ידים, שטיפת  על מברך לרמ"א

בכלי כשנוטל משמע דנטילה ידים, נטילת על ולא

כנ "ל ) נטלא  ].(שנקרא

 ö"öä  úéùå÷ì ÷åæéç úôñåú

 ùéå] [ á'מגמ לכאו ' שהלא הקושיא לחזק להוסיף 

מיירי שם דהלא ראיה, ליכא חולין

היום, לכל דשחרית הנטילה שתעלה שמתנה

באותו שיאכל לחם לאכילת אף  שתועיל  והיינו

דעי לפת , נטילה כדין  כלי  בודאי בעינן  וע"כ  היום,

סתם, שחרית  נטילת לגבי ראיה מזה ואין  כלי,

ראיה]. טפי שפיר  הוי  הנ"ל ברכות מגמ' משא"כ

åøåãéñá ú"äòá  ÷ñô  ìò ö"öä úéùå÷

ãåò [âרבינו לשון  על צדק הצמח שם מקשה

נט"י לגבי שכתב בסידורו התניא בעל

ליזהר  צריך  'גם áëòìשחרית  åìéôà מים שיהיו 

כלי מכח ידיו  על ושיבואו  לסעודה לנט"י  הכשרים

בלחלוחית הנטולה בידו  לגיע שלא וגם אדם ומכח

שאינה  היד מנגיעת  שנטמאת  הכלי  פי  שעל המים

דבר  וכל החוצצים מדברים ליזהר צריך וכן נטולה

בסעודה, בנט"י  äìåñôä הפוסל  äìéèð ìëù éôì

' øçùá  äéìò êøáì ïéà äãåòñìרבינו עכ"ל ,

המחבר  כפסק שלא הם אלו ודברים בעה"ת .

בשו"ע ס"ז )והרמ"א דידן  'טוב (סי' המחבר שכתב

הדברים  בכל שחרית  ידים בנטילת להקפיד 

הרמ"א  וסיים לסעודה', ידים בנטילת  המעכבים

'מיהו áëòîלהדיא  åðéà גברא כח ולא כלי לא

ומבאר  הסעודה'. בנטילת הפוסלים דברים ושאר

המ"ב היינו(סקט"ז )שם מעכב שאינו  הרמ"א דברי 



שו"ע  כג ביאורי

בכלי שלא ידיו כשנוטל אף הברכה לברך שיכול

הנ"ל. בעה"ת רבינו כדברי  שלא וזה וכו',

 øçà ïééãò åøàùðù  úåéùå÷äå ö"öä 'éú

åöåøéú

õøúîå [ãהצ"צ הב')שם קושיא שבעה"ת(על 

הרשב"א כתשובת  קצ פסק (סי'

בעינן הנ "ל ) אא"כ ידים נטילת  על מברכים דאין 

מה  צ"ב אמנם לעיכובא, אף  כלי  שבעינן  וש "מ כלי,

הכלי  שהוי הרשב"א מדברי ,àáåëéòì הראיה

הנ "ל ) הרשב "א  בדברי מפורש זה אין (שאין וכן ,

אין  וכן  הא', קושייתו על התירוץ הצ"צ מבאר

כהרשב"א  לפסוק  בעה"ת  ראה מה בצ"צ מבואר 

השו"ע כדברי והראב"ד ודלא הר "ן  כדעת (שס"ל 

שאינו  אף  בשחרית  ידים  נטילת על  לברך שאפשר 

בכלי) שיהא .מעכב 

äúøáçá àãç úåéùå÷ä 'á  õøúî ö"öä

øàéáå [ä'ב לתרץ הצ"צ שכוונת מורנו 

ובהקדם  בחברתה, חדא הקושיות

הכולל השער פ "א)דברי  פסקי(תחילת שאת שכתב

שינהגו שרצה לחסידיו  בעה"ת  רבינו כתב הסידור

וחסידות  קבלה ששם ע"פ הרב  בשו"ע  כדבריו (ושלא 

בנגלה) הפוסקים ע"פ  .פוסק

ìò ãàî åãéô÷ä úåãéñçä êøãá  íéëìåää

(ø"òñàåå  ì"âòð) úéøçù íéãé  úìéèð

òåãéå [ åהחמירו החסידות  בדרכי  שההולכים

ידים  נטילת בענין  מאד  והקפידו 

בענין  מצדיקים מעשיות הרבה וכידוע שחרית,

בדרכיàזה  ההולכים כל אצל הידוע את  גם [ונציין  ,

מניחים  שאין  הרבה ומקפידים שנזהרים החסידות 

זה  שדבר ידים נטילת לפני  הארץ על רגלם כף כלל

כמובא  זי"ע מאניפאלי הרר"ז  הרה"ק ע"י נתגלה

דפרקא אגרא ט)בספה"ק  מאת(אות קבלה וזל"ק ,

זקני  דודי àùåæ כבוד   íìåùî ä"åî àùéã÷ àáñ

 ì"÷åöæ נטילה בלי  אמות ד ' לילך רשאין  דאין  הא ,

להציג  שלא ליזהר  דיש  ז"ל הוא אמר  בשחרית,

נטילה, בלא הארץ על ìò רגליו   åéìâø âéöäá éë

 òøä  íåéä ìë  íåìùå ñç éæà  äìéèð àìá õøàä

åúéñäì  åéøçà óãåø (úééîäáä ùôðáù) ואמר .

הפסוק  רמז ה)ע"ז  לו לא (תהלים  דרך  על יתיצב

ח "ו)טוב ברוה"ק (אזי ז "ל דבריו  והנה ימאס. לא רע

בעוד  דהנה לזה, הטעם ונ"ל חיזוק , צריכין  אינם

לו ליתן  אין האדם ידי  על שורה מסאבא הרוח

הראשון , הרע בביטול תתבונן קומה, שיעור 

דבקדושה  בזה ותתבונן הקדמוני , נחש רגלי  קציצת 

בסוד  קומה שיעור בכל לקדושה מקום ליתן צריך

בזהר ועיין  ועלית. ע"א)וקמ"ת עב  דף  נח  (פרשת 

שאילתא  לו דשאל גברא לההוא יהודה רבי מ"ש

בעי דאורייתא לו אמר  עדיין, מושכב בהיותו

עכ "ל. הענין . ותבין שם עיין ולבושא, דגופא תקונא

מדבר אף להזהר  החסידים  שהוסיפו זה מענין  (וחזינן

וכתבי  זוה"ק ופוסקים בש"ס  כלל  מובא  שלא  חדש

].האריז "ל )

ïëå] הענין חומר  כלל מוזכר אין שבש "ס אשכחן 

שחרית, ידים נטילת ללא אמות ד' לילך

בזוה"ק  אמות áואילו ד ' שההולך בדבר, מאד  (החמיר

נתגלה  דהזוה"ק [וידוע מיתה, חייב שחרית נט"י ללא

דעקבתא  זמן  בבחי' שהוא – (ה'סו האחרון  באלף 

_________________________

כל-בוניקא. הוא כי מבעלה להתגרש ורצתה רב  לבעלזער אשה שבאה  א' שראה מהאידישקייט)"ושמעתי ושאלה (ירד
עוד בבקר ידים שנוטל זמן כל  תתגרש שלא לה ואמר שכן, ואמרה בבוקר וואסער נעגל  נוטל עדיין אם רב  הבעלזער

נשמה". בשורש שמב)נמצאים עמ' ח"ב אהרן של .(בקדושתו

סק"א)המג"אב. ד מהב "ח(סי' א)הביא אות צ בזוה"ק(סי' עי' יעקב , תולעת ס' בשם כן ובח"א שהביא ע"ב, י דף (הקדמה

ע "ב) קפד .דף



לנפשך  חכמה דעה כד

לגאולה דמשיחא) שמתקרבים מה שכל מזה וחזינן 

כדלהלן ]. זו  בנטילה להחמיר יותר  יש 

åæ äìéèðá øéîçäì ùéù ïéðòä úåéîéðô øåàéá

 àçéùîã àúá÷òá

øåàéáå [æ בש "ס שאי' שכיון הענין פנימיות 

ע"א) קט  דף  ידים (שבת  שנטילת 

הרי מלך', 'בת  הנקראת  הקלי ' מכניעה שחרית

הק' השכינה לעומת  זלע"ז היא זזו שקלי' נראה

ספר  בכל [כידוע האמיתית  מלך הבת  שהיא

וכמובא  האריז"ל, וכתבי והתיקונים הזוה"ק

זי "ע  מוהרנ"ת של השניה בהקדמה בארוכה

כל  את  בארוכה עפי "ז  שמבאר סיפו "מ, לספה"ק

כל  וע"כ שנאבדה], המלך  בת  של הראשון מעשה

יותר  להדר  יש הגאולה של להזמן שמתקרבים כמה

קלי ' את  להכניע כדי  שחרית, נט"י  בענין  ולהחמיר

בת הוצאת את  בזה ולקרב הטמאה, מלך הבת 

וגלותה, משביה האמיתית  התגברות המלך  (שעיקר

התגברות  ענין  שזה  כידוע , בסופה היא המלחמה 

הטמאים  במכשירים  הגאולה  לפני דטומאה הנ ' שער

במקו"א) .וכמש"כ

 à"áùøäë  ú" äòá  ÷ñåôù éîéðôä  íòèä

 äàøðå [çבסידורו בעה"ת פסק (ששם שע"כ 

והקבלה) החסידות דרכי ע"פ  פוסק 

ידים  נטילת  דיני כל שחרית בנט"י שמעכב

הצ"צ שכתב הבעה"ת(כנ "ל )לסעודה, שמקור

שפוסק  ונראה הנ"ל, הרשב"א מדברי  הוא לזה

שהרשב"א  היות – כהרשב"א בסידורו בעה"ת 

מקובלי מגדולי  שהיה הרמב"ן  תלמיד היה

הע"ח)הראשונים בהקדמת  האריז"ל וע"כ (כמש"כ ,

נט"י לגבי הראשונים משאר יותר מחמיר  הוא

לעיכובא, בו  הוי נט"י דיני  דכל (שכנ "לשחריתך,

זו) בנטילה  הרבה להחמיר  יש פנימיות  וע"כ ע "פ ,

כוותיה, בסידורו בעה"ת בסידורפוסק  (שכנ"ל

כהמקובלים) .פוסק 

 àáåëéòì éìëä éåä à"áùøìù  ÷åéãä øåàéá

 ÷ééãå [ èהכלי הוי שלהרשב"א בעה"ת  הרב

דהצ"צ  הא' קושיא מחמת לעיכובא

חולין  מהגמ' ראיה הרשב"א מדהביא היינו , הנ"ל,

הנ"ל ברכות  מגמ' ולא כלי , דבעינן (כקושית דוקא

הנ "ל ) לרשב"א הצ "צ  שס"ל בעה"ת דייק  גופא מזה

הנטילה)שכלי  דיני שאר בנט"י.(וה"ה מעכב

åðééäåברכת שמברך  אי' שם ברכות  שבגמ' דאף

שחרית,úìéèð'על רחיצת  על ולא ידים'

הרשב"א  וכמ"ש  זו בנטילה כלי  דבעינן  חזינן  שמזה

או עפר בנקיון  שכשדי  ק"צ, בתשובה כנ"ל גופא

ידים, נטילת על לברך  אין כלי, ללא ברחיצה

'נטלא') הכלי שם  על  קאי אין (שנטילה  משם מ"מ ,

הכלי שהוי  לכתחילה àáåëéòì ראיה דרק די "ל ,

כלי בשו"ע)בעינן כלל (וכדקיי"ל  שבדרך ומכיון 

רחיצה  על תמיד לברך  תיקנו בכלי הידים נוטלים

בכלי  שלא כשנוטל אף ידים', נטילת  'על (משום זו

פלוג ) [וכדאשכחן לא דשיטת, הנ"ל, נט"י בהל'

נטילת על מברך  ידיו כשטובל שאף שם המחבר

פלוג לא משום בשם ידים שם המ "ב  פוסק  (וכן 

הנ "ל ) כרמ "א  ודלא  ].האחרונים 

ì"ðä ïéìåç 'îâî à"áùøä úééàø øåàéá

ë"òå [ é ומביא לחמו , ממרחק הרשב"א מביא

סתם  בגמ' דמדאי ' חולין, מגמ' ראייתו 

כולו היום לכל להועיל יכולה שחרית  ידים שנטילת 

לפת) לנטילה אף  דמיירי(היינו הגמ' פירשה ולא ,

נטילה  כדיני כראוי ידיו שנוטל באופן  דוקא

שכל  לטעות  שיבואו הגמ' חששה [ולא לסעודה,

אף  לסעודה, ידים לנטילת תועיל שחרית  של נטילה

לסעודה  נטילה דיני  ככל ידיו נוטל שאינו  באופן

נטילה  דהועילה  מיגו בבחי' בזה  לטעות מקום (שיש

לגבי  כעי"ז  כדאשכחן לסעודה, אף תועיל  לשחרית זו

לשבת  הלחי דמועיל דמגו השבת בתוך דסוכה דין

לסוכה) אף החג שבתוך בשבת דייק מועיל ומזה ,[

ידים  לנטילת כלי תמיד  דבעינן דש "מ הרשב"א



שו"ע  כהביאורי

מועילה  תמיד וע"כ  לעיכובא, אף וזה שחרית,

לסעודה לנטילה שחרית  פסק נטילת (ובעה "ת 

הפנימי  מטעם כשו"ע ודלא  הנ "ל  כהרשב"א להחמיר 

.הנ "ל )



לנפשך  חכמה דעה כו 

סנהדרין  - הש"ס ביאורי

÷ óã

ùøåùî , ç"ú íéæáîä íéñøå÷éôàä  ìë ùøåù

 ïéá àúâåìôë äàøðù äîá íîöò  åñéðëäù

 øåãáù  íé÷éãöä éùàø

.' îâ [ à ïéîéðá  éáã éðä ïåâë øîà àáø

 ïðáø ïì  éðäà  éàî éøîàã àéñà

.äðåé ïì  åøñà àìå àáøåò ïì  åøù àì  íìåòî

עורב  של זו דוגמא דוקא הגמ' נקטה מדוע לדייק יש 

והיתרים  איסורים של דוגמאות  שאר  ולא ויונה

מש "כ  הידוע ע"פ  רמז בדרך וי"ל שבתורה, אחרים

מאמרבספה"ק  מפאנו להרמ "ע  מאמרות עשרה  (עי'

ועו"ס) פ "ה, ח "ב  דין  מב"ד ,חקור  על מרמז שעורב

מב"י. על ויונה

' îâäå שנופלים אלו שכל לנו  מרמזת 

נובע  זה הרי  ת "ח, ומבזים לאפיקורסות

עצמם  והכניסו  שנתערבו הראשי פגם משורש 

ראשי בין  בחיצוניות  שישנם דעות בחילוקי

להם  שיש שבדור , ומב"ד מב"י בחי' שהם הצדיקים

להם  ויש  כסתירה, שנראים שונות עבודה דרכי

ימין  בצד  שהוא מב"י  על ומב"ד, מב"י  על טענות

ולהקל להתיר המותרת)ורגיל אינו(כיונה  מדוע ,

בצד  ההולך  מב"ד  ועל השמאל, צד  כדרך מחמיר 

קו בדרך דורך אינו מדוע טענות להם יש  שמאל

הצדיקים  ראשי ב' על טענות להם יש וכך הימין,

כל  את לבזות לאפיקורסות כך מתוך  שנופלים עד

והת"ח. הצדיקים

àáåîëå] מווויז 'ניץ חיים האמרי  אדמו "ר  מכ"ק 

תשיט ,זי"ע קרח פר' ש"ק בליל  (שאמר

א 'קעח) עמ ' ח "ג במדבר  אפרים  באוצר ביאור הובא 

טז )הפסוק  קו, במחנה,(תהלים – משה על 'וילונו

פרוש  שהיה משרע"ה שעל ה'', קדוש  – אהרן על

שעליו החולקים התלוננו  עת בכל בשכינה ודבוק 

ועל  במחנה, – הבריות  עם מעורב יותר להיות 

הכהן  במחנה אהרן ומסתובב שלום רודף  שהיה

וכו ' וביתו איש  ובין לרעהו איש בין שלום להשים

– ומובדל פרוש להיות שעליו החולקים  התלוננו 

וחילוקי פלוגתא שכשיש  קשה קלי ' וזו ה'], קדוש 

משלימים  הם [שבאמת אמת צדיקי  ב' בין דעות 

כמש "כ  במחלוקתם, גדולים תיקונים ועושים זא"ז 

ובכ"מ)רביז"ל ה', נראה (תורה  מבחוץ לרואים אך 

כך  שמתוך לפעול הסט"א יכול הרי כפשוטו] המח'

הצדיקים שני  את ויבזו  הרואים .(ה "י)יחלקו 

 àáåîëåשבאמת] זי"ע מוהרנ"ת  של מחמיו

השגה  לנו ואין גדול צדיק שהיה ידוע

זה  שגם כדלהלן, הצדיקים על הוא שחלק  במח' גם

הנ"ל], ה' תורה בלקו "מ רביז"ל בדברי  נכלל

מוהר "פ  הרה"ק  חסידי שבין  המח' על שכששמע

זי "ע  מזלאטשוב מוהרי "מ חסידי לבין זי "ע מקאריץ

לאמת הצדדים שני  דברי את מקבל שהוא אמר

שניהם. על וחולק 

 åìàåבבי נמצאים הת "ח את שביזו האפיקורסים

הידוע  ע"פ  י "ל רמז  ובדרך  אסיא, בנימין 

ו-ז ) משנה דערבית  אצילות  מס ' שבנימין (משנ "ח

יהודה בין המקשר דנוק ' יסוד ליוסף (מב"ד)הוא

להיפך ,(מב "י)הצדיק הקלי ' התאחזה ואצלם ,

העורב בין היונה(מב"ד)להפריד  .(מב "י)לבין
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ììäì íéãéîìúä óà åàø÷ íéðåùàøä  úåøåãá

'éáø' øàåúá éàîùå

.'îâ [ áåáøì  åàø÷ù éæçâ  ùðòð äî éðôî

. åîùá שיש שאף חזינן הגמ' מדברי

שמו ' מרבן  'גדול של לרב מושג השנית (אגרת

גאון ) לאלישע שרירא כהיום קוראים אנו וכן  ,

היתר  היה לא לתלמידיו מ"מ לבד, בשמו  הנביא

לבד בשמו  היום)לקוראו היו(כמנהגינו אלא

אלישע' 'רבינו היו אומרים ושמאי הלל תלמידי (וכן

וכו') הלל  רבינו בשם לרבותיהם  .קוראים 

æ" éòëå]דעדיות בתוספתא בזה"ל,(בסופו)מצינו 

רבי, אותו קורין  תלמידים לו  שיש  מי

רבן, אותו  קורין  תלמידיו  åìàנשתכחו   åçëúùð

.åîùá åúåà ïéøå÷  åìàåמדברי גם וחזינן  ע"כ ,

תלמידים  ושמאי להלל שהיו  שבשעה התוספתא

שמאי , ורבי הלל רבי  אותם קוראים אח"כ היו (ורק 

קור ושמאי הלל  תלמידי בשמם ,כשנסתלקו אותם  אים 

בזה) פירושים כמה שם התוספתא במפרשי ].ועי'

åéøáã íéøùéù åáøì øîåì øúåî  íàä

.'îâ [â' ø øîà ïëå øùéé àáñ àåää ì"à

 àøéæ ' øì äéîøé ' ø äéì øîà ,ïðçåé

 éòåéñ àä ì"à àúåø÷ôàë éæçéî àðååâ àä éë

.êì  òééñî à÷ בחולין שתוס ' ד"ה אף ע "א  ו (דף 

זכור אשכחיה) הנביא אליהו הוא סבא שסתם כתבו

אליהו שאינו  בגמ' שכשמוכח שם כ ' אך לטוב,

מוכח  שהלא אליהו , שאינו  מוכח כאן  וה"נ שאני,

ירמיה לר' תלמיד  בחי' היה הזה (שהגמ'שהסבא

דהוי  או יישר  לומר לו מותר  היה  האם  דנה

.כאפקרותא)

äðäå סתם שלומר לכאו' נראה הגמ' ממסקנת

ברבו וזלזול איסור  הוי רבו 'יישר' (שהלא

להסכמתו) צריך  אמר אין שכן  גם שאמר משום ורק ,

ר' שגם לך ', מסייע 'סיועי גם הוי שזה יוחנן, ר ' גם

שגם  י "ל אולי  [אך  מותר. ע"כ כדעתו, אמר יוחנן

שמחזקו סיוע, בבחי' ג"כ  הוי  לבד יישר באמירת 

ישרים דברים שאומר  מספה "ק ,ומסייעו (וכידוע 

הצדיקים  שאף  מרביז "ל , אי' וכן  זי"ע, הגדול מהמגיד

את  שיבחו כשתלמידיהם שלהם במוחין  התחזקו

].דבריהם)

 úåòè ìò  äúéî ìù  ìåãâ ùðåòá  åùðò êéà

äòèù  úçà

.'îâ [ã ìù ìâ åàùòå äéðéò  äéá áäé

.úåîöò כזה עונש ליתן  צ"ע לכאו'

י "ל  פשטות וע"פ  בו , שטעה אחד מעשה על חמור 

הצדיק  שראה כה"ג יוחנן )בכל קדשו(ר' ברוח

בפנימיותו, לגמרי  התלמיד התקלקל שבאמת

רק  היה לא כאן שאמר ומה פנימיותו , ונרקבה

גילוי בבחי ' זה היה אלא בטעות , פה פליטת 

בלקו"מ ואמנם טובה, שאינה סי'פנימיותו (קמא

עיניה צח) ביה דיהיב אחר, בדרך רביז"ל מפרש 

שעי"ז  הרוחניות , עיניו  את הצדיק  לו שנתן היינו 

שפגם הפגם גודל התלמיד  עד ראה בחטאו

הגדול  חטאו על נפשי וצער  חרטה שהרגיש 

בתשובה  וחזר  הפגם גודל .àכשראה

_________________________

עצמותא. של גל ונעשה עיניו  בו  נתן פעמים, כמה בגמרא שנאמר מה הענין שם, רבינו  בבא ז"ל לד שבת  נח  (ברכות 

ק) סנהדרין עה מגיע,בתרא הפגם היכן עד  רואה אינו  האדם הנה אך , עצמות. של  גל  נעשה ומה בו, עיניו נתן הלשון מה .
שכתוב כמו ה', עיני לו  יש הצדיק כי רואה, והצדיק עברה. עבר ל"ד)אם לו(תהלים יש שהצדיק צדיקים", אל ה' "עיני

הארץ" בכל משוטטות  המה ה' "ועיני ה', ט "ז )עיני ב הימים - דברי ד, מגיע.(זכריה הפגם היכן עד  רואה הצדיק נמצא ,
התגלות, מלשון גל  עצמות , של גל ונעשה צדיקים. של בעיניהם רואה שיהיה כלומר בו, עיניו נתן הגמרא, פרוש וזהו 

מלשון ל"ג)ועצמות ענש (ישעיה ואין מקדם. ממנו נסתר שהיה שפגם, מה רואה שהוא דהינו ברע". מראות  עיניו  "עוצם
עכל "ק. שפגם. מה רואה כשאדם  מזה, גדול



לנפשך  חכמה דעה כח

äðéáä úãéîî íåöîöäù å"çøäî éøáã

.' îâ [ ä.'åëå íéî åìòùá ããî  éîרבינו

שערים מבוא בספרו  (ש"ה מהרח"ו 

ע"ב) קו דף פי"א , שענין ח"א להוכיח זה פסוק  מביא

העולם  בבריאת  ה' שעשה הראשון הצמצום

שגילוי [היינו הבינה, ספי' בחי' שורש אל מתייחס 

וענין  החכמה דספי ' שורש בבחי ' הוא האוא"ס 

זאת ומדייק הבינה], שורש  בבחי ' הוא הצמצום

דהמדידה  היינו מים", בשעלו  מדד "מי זה מפסוק 

מרמז  ו'מי ' ה' שעשה הצמצום על מרמזת פה

'מי', שנקראת  הבינה לספי' שייך זה שצמצום

בינה]. שערי  נ' – נ' [בגימ'

äæå ––––  äîëçä ãâðë  íåöîöäù 'éà ã"áçá

ì"ðä  å" çøäîì äøéúñ

íðîà [ åחב"ד חסידות שבכתבי  (בכלקשה

שייך המאמרים) הצמצום שענין אי '

י '- הוי "ה, בשם זאת [ומפרשים החכמה לספי '

הצמצום  בבחי ' הוא החכמה ספי' על מרמז שכידוע

הקטנה) י' אות  בצורת  בחי '(וכמרומז שהוא ה'- ,

ו'-המשכה, הבינה ספי' כנגד  הוא התפשטות 

דברי מתאימים איך  ולכאו' ה'-התפשטות ],

שכותב  הנ"ל מהרח"ו  דברי עם חב"ד חסידות 

להאריך  ויש  הבינה, לספי ' שייך  שהצמצום בהדיא

במקו"א. והארכנו זו  קושיא בישוב הרבה

íéðéò' ìù øãñä  ì"æéøàä øàáî ììë êøãá

 ÷"àã 'äô íèåç ïæåà

øéëæðå [æ,זו סתירה לתרץ מהדרכים אחד  כאן

בדבריו שמצינו  האריז "ל דברי  ע"פ 

העליונים  עולמות  ענין  בביאור  שונות, שמועות ב'

פה חוטם דא"ק)דאוזן  מבאר (אח "פ כלל שבדרך  ,

בחי ' ודרגת  שורש כנגד הוא שאוזן האריז"ל

ראשונה)נשמה-בינה בחי '(ה ' שורש  כנגד וחוטם ,

הוי"ה)ז"א דשם מלכות(ו' בחי' שורש כנגד – ופה

אחרונה) כנגד (ה ' הם דא"ק  עינים הרי  זה ובביאור ,

הוי"ה. דשם י' אות

åñáì ' íéðéò' ì"æéøàä øãñî àúëåã ãçá ó

êãéàîå [ç מהאריה"ק דוכתא בחד  דף אי ' (ע "ח 

ע"א) וחדשה,לד  נוספת בחי '

עינים, פה חוטם אוזן  של סדר  (היינו שמסדרים

לבסוף) הם  כנגד שהעינים הוא האוזן הרי זו  ולדרך  ,

ופה  ראשונה, ה' כנגד וחוטם הוי "ה, דשם י' בחי '

דהם  והיינו אחרונה, ה' כנגד ועינים ו', בחי' כנגד 

שונים ערכין  התו"ח)ב' מרבינו דרך (כידוע  שיש  ,

כנגד  והם מהאוזן  למעלה הם שהעינים הרגילה

החכמה ספי ' וכנגד הוי"ה דשם י ' וחוטם אות (ואוזן

ונוק') ז"א  בינה  נפש, רוח נשמה – נר"נ כנגד ,ופה

השבירה עולם של דרך  אורות ויש  (שנשברו

אל העינים) למטה העינים את מייחסים זו  ובדרך

ונפלו שנשברו [משום הוי "ה דשם אחרונה ה' אות

העשיה]. עולם אל העינים אורות

íìåòã äðçáää  ô"ò íéøáãî ã"áç  úåãéñçá

ì"ðä  äøéáùä

æ" éôòå [è,בעניננו הסתירה בביאור י"ל

בערך  מדברים חב"ד שבחסידות 

פה  חוטם אוזן מונים שבו הנ"ל, השבירה עולם של

האוזן  כנגד הוא הי' אות  הרי זו  ובהבחנה עינים,

החכמה לספי ' בחב"ד קוראים הי')וע"כ  כנגד (שהיא 

כנגד  היא הי' זו  לדרך  שהלא הצמצום, כנגד  שהיא

המצמצם, כלי בבחי ' הוא שהאוזן  האוזן , אורות

של  הרגילה ההבחנה לפי  מיירי  מהרח"ו  משא"כ 

של  י' אות  כנגד הם ועינים פה, חוטם אוזן עינים

היא  הוי"ה דשם י' אות  הרי  זו  ובהבחנה הוי "ה, שם

ה' שהאיר  האור  גילוי אוא"ס)כנגד  ואינו(גילוי ,

גילוי של אברים שהם העינים וכמו הצמצום, בבחי '

זו ובהבחנה האור , הרגילה)וראיית ההבחנה  (שהיא 

– הוי"ה דשם ה' באות אח"כ  נרמז הצמצום הרי

הבינה ספי' ובבחי' האוזן  כנגד  שהאוזןשהיא (כמו

לעומת  מצומצמת דרגה  הוא השמיעה  בחי' הוא 

ששייך  מהרח "ו כתב וע "כ  י', שבאות דהעינים הראיה 

הבינה) לספי' הוי "ה הצמצום שם של ערכין ב' [והם ,

מדברים]. הבחנה באיזה ותלוי אמת, ושניהם
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ùéà –––– ïåìåáæå øëùùé –––– ÷éãöå  ÷éãö ìëì

äùàå

îâ [é.' ÷éãöå ÷éãö ìëì ïúéì  ä"á÷ä ãéúò

.úåîìåò äøùòå úåàî  ùìù' אי

הבעל  על מרמז וצדיק ' ש 'צדיק לבאר בספה"ק

לבעל  ומסייעת  משמשת  שהיא שהאשה והאשה,

של  התורה לימוד  בחצי  שכר  מקבלת  תורה ללמוד 

הסכם  לגבי הוא וכן  מלאה, שותפות בבחי ' הבעל,

ראשון  ובספר  בריטב"א שאי ' וזבולון דיששכר 

סכ"א)לציון רמו סי' יו"ד הק', האוה "ח  (מרבינו

חפץ  בספרו גם וכ"כ  בשוה, שוה השכר שחולקים

ע"א)ה' ח דף .(ברכות 

ãçàå]נאה מעשה היום לי  בספרסיפר  (מובא 

ששמע  הברכה  וזאת  פר' צורים  מראש

זצ"ל ) פיינשטיין  מהגרי"מ המעשה  שסיפר בעהמ "ח  ,

מוואלאז'ין  מהגר "ח זצ"ל קאטלער  אהרן ר ' הגאון 

גדול  עשיר איזה נשמת לעילוי משניות שלמד 

והבטיחו  לישיבה  כתרומה מהונו מחצית (שהקדיש

לעי"נ ) משניות  שילמד  הגר"ח הגר "ח והתקשה ,

העשיר  בחלומו  ובא ונרדם משנה איזו בהבנת 

המשניות) למד  הפשט (שלעי"נ  את  לו ופירש ,

בממונו העשיר שתמך  שמחמת  והיינו  במשנה,

הכסף ', בצל החכמה 'בצל הרי  התורה בלימוד

תורה  ללמוד שם ויודע הת"ח ככל בג"ע שיושב

הקושיות, קאטלערוליישב הגר"א  סיים  (אמנם

התורה  לידע  שזכה ההוא בעשיר מקנא  שאינו

התורה  ידע שלא עוה"ז  לו היה  לא  שסו"ס בעוה"ב,

בעוה"ז ) ].והמשניות

íéìá÷î íäéðùã '÷ä ç"äåàä  åðéáø ùåãéç

íìù øëù

íðîà [àé'הק האוה"ח רבינו  דברי ידועים

יתנו) זה עה "פ יג ל , שסובר (שמות 

שהזבולון  באופן מתחלקים אינם וזבולון שיששכר 

הקודש  'שקל אלא שכרו, מחצית מהיששכר גורע

שלם  שכר מקבל אחד שכל היה', הוא ,áכפול (וכן 

הק') דהאוה"ח אליבא ואשה שכנ"ל באיש ואף ,

יו "ד  על בספרו לציון )האוה"ח סובר (ראשון

הפרי בפשטות הרי  אחד, לכל מחצה שמתחלקים

הוא  אוה"ח וספרו קמא מהדורא הוא תואר

לומר  יש  וכן  כמהדו"ב. שההלכה בתרא מהדורא

דבר  שבכל הקבלה בשיעור שאמרנו הכלל ע"פ

לתלות יש  תמיד הרי  קודם, נכתב מה יודעים שלא

הדברים, עמקות  שנכתב לפני נכתבה שהפשטות 

שמתחלקים  היא הדברים פשטות  הרי  ובעניננו ,

שניהם  שמקבלים האוה"ח ודברי  ומחצה , מחצה

מסתבר ש  וע"כ בעמקות  חידוש  הם שלם כר

להלכה. י "ל וכן לאחרונה, הדברים שנכתבו 

 úòãë  å÷ñôé íéîùáù ìåòôì ø" åî úöò

 ç"äåàä

 äîëå [áéידי על שעשו לאלו  עצה נתתי  פעמים

להדיא  שיפרשו וזבולון יששכר  שטר 

האוה"ח  ושיטת  דברי ע"פ  הוא שההסכם בשטר 

שסוברים  להפוסקים אפי' וא"כ  הנ"ל, הק'

בשטר  כשפירשו הרי ומחצה מחצה שמתחלקים

האוה"ח  דעת  על שהוא בתנאי ההסכם שנעשה

יהא  הק ' כהאוה"ח יפסקו  לא בשמים אם הרי  הק'

את בשמים יכשילו שלא בודאי והרי השטר, בטל

_________________________

הוא ב. כי נפשו  כופר יתן במה תורה, בן שאינו  למי תיקון לומר שלמטה עם העובר כל  אומרו  כן גם ונמשך שם, זל"ק
עזריה אחי ושמעון וזבולון, כיששכר  השקל מחצית יתן וגו' העובר כל  אמר לזה מים, בו אין ריק כא)בור ורבים (סוטה ,

ישוה  שבזה ירצה או התורה, שהוא הקודש שקל  בעד  פירוש הקדש בשקל ואומרו  תורה, לעמלי כספם יחצון אשר כהם
כאומרו ספר אמרי לנותן יב)הוא ז  כפול (קהלת  הקודש שקל ז"ל  אומרם דרך על ירצה עוד הכסף. בצל החכמה בצל 

כספו, מחצית  בעד  מהקודש שיטול  מה כי להודיע  ובא אלא היה, בידו אין  אחד  כל ונמצא הלומד  מחלק שיתנכה  לא
שלם שקל בידו אחד כל ונמצא היה , כפול הקודש שקל כי הוא כן לא שכר, עכל "ק.מחצית והבן. ,



לנפשך  חכמה דעה ל

לחינם, מהעשיר ממון  שלקח כגנב להיות הת "ח

בשמים יפסקו בע"כ זה)וא"כ  שטר לגבי (לכה"פ 

הק '. האוה"ח כשיטת

ע"ב  ק דף

.' îâ [âé íãà àìäå 'åâå äáëú àì  íùàå

 ãéî æ"äåòá øåàá  åòáöà èéùåî

. äåëð פ "ה)הרמב"ן הגמול  שהאש (שער מפרש 

היא הגיהנום אש (ג "כ)של כפשוטו, גשמית  אש

הגמ' וכדברי  עוה"ז, של מהאש שישים כפול חזקה

ע"א) י דף  מששים (תענית  א' היא דעוה"ז שאש 

גיהנום, של אש מאש  שהוא הסוברים  ראשונים  (ויש

גשמי  אש שהוא מפרש הרמב"ן  אך רוחנית ,

מגמ'כפשוטו) ראיה מביא והרמב"ן לט , דף (שבת 

על ע"א) עוברים טבריה חמי  יוסי רבי שלדעת

חמי דתולדות  בישול דין בזה ויש  גיהנום של פתחה

כפשוטו. אש שהיא וחזינן האור,

 øåîçä øåñéàäî ãåîìì 'à ìëì øùôàù å"÷ä

 éáâì  ù" ëå íéðåöéç  íéøôñá  äàéø÷ã

 é" ä íéàîèä  íéøéùëîä

.'îâ [ãé íéøôñá àøå÷ä óà øîåà ò"ø

. íéðåöéç(הבא לעולם  חלק  לו .(אין 

 ãçà ìëì ïáåîëå ,èåùôä èùôä ô" ò ïáåîå

 ìë  éáâì  å" ÷ ãåîìì ïàëî øùôàù ,ãáì

øúåé  íäî çåøáì  ùéù  íéàîèä íéøéùëîä

íéãáàî  íäù ,ùàä  éðôî  øùàî( רח"ל) úà

 íä àìäù , íãàä ìù á" äåòä[ å æ" äåòä] ìë

íäá  ùéù  íéáúë  íéàìî úåáæåë úåòã

 íéøôñ  íéàø÷ð  íäù ÷" äøåúä ãâðë

.á"äåòì  ÷ìç åì ïéà íäá àøå÷äù , íéðåöéç

היותר פילטער  עם ה 'מסוננים' מכשירים  (ואפי'

הספרים  כל  את משם ולהוציא  לסנן א "א  מעולה ,

דעת  נגד כוזבות בדעות  המלאים הפסולים

.התורה"ק)

 ïééòì íéëøöðä  ìàøùé éìåãâì éøéàîä øúéä

äøåúä ãåîéì  êøåöì  íééðåöéç  íéøôñá

 íðîà [ åèבמאירי אי' חיצונים בספרים אפי '

הפרק) ישראל (בתחי' שגדולי 

לעיין  תורה לימוד מצות  לצורך הזקוקים אמיתיים

וכמובן  זאת , להם מותר חיצונים בספרים

שמביא מו"נ )מהרמב"ם מספרי(בספרו העתקות 

גדול  שהיה שהרמב"ם והיינו  ואפיקורסים, מינים

איזה  לידע שלו  התורה לימוד לצורך  זקוק היה הדור

יודע  שהוא זאת לו  והותר  הספרים מאלו דברים

תורה  שלמד ר "מ וכמו משם, הטוב לברר  איך 

ולאכול  הקליפה לזרוק איך וידע מין, שהיה מאחר

בספרי שעיין ע"י למינות שנפל עצמו  [ואחר התוך,

בגמ' כדאי' ע"ב)מינות טו דף  משום (חגיגה  הוא

התורה"ק ]. לימוד  לשם שלא בהם שעסק

íúñì íéðåöéç  íéøôñá  äàéø÷ã øåîçä øåñéà

 øñåî äæî ãåîìì 'éôàå ú" ú êøåöì  óà íãà

 øåñà –––– ù"øéå

êà [æèאדם הדור )לסתם מגדולי אסור (שאינו

מינים בספרי  כלל לצורך לעיין  (אפילו

התורה) לאולימוד שהוא פוסק והרמב"ם ,

לעיין  לבבכם' אחרי  תתורו 'ולא של דאורייתא

הרב בשו "ע בזה ועמש "כ חיצונים, (הל 'בספרים

ה"ז ) פ "ג  חלק ת"ת  לו שאין  עד זה דבר חומר בגודל

לתלמיד (ה "י)לעוה"ב מותר  באקראי ומ''מ וז "ל, ,

מתוכם  ללמוד שיוכל חכמות  בשאר ללמוד חכם

שאר  לא אבל ארץ ודרך  שמים ויראת תורה דברי 

ספרי שהם מינים ספרי  יהיו שלא ובלבד  העם

וכופרים  מינים שהיו  העולם מאומות  הפלסופים

כלל  בהם ולעיין  לקרות שאסור  ובנבואה בהשגחה

מוסר  איזה מתוכם ללמוד ואפילו  באקראי אפילו 

בספרי הובאו  כשדבריהם גם ולכן  שמים ויראת

חכמים  אמרו  ועליהם מהם ליזהר צריך  ישראל

לעוה''ב  חלק לו  אין החיצונים בספרים  שהקורא

אלא  שלפנינו  דורות חכמי מקצת  בהם עסקו  ולא

היתה  והשעה דתינו  ולחזק  עליהם להשיב כדי 



סנהדרין - הש"ס לא ביאורי

שהיו העולם מאומות  המינים לתשובת לכך  צריכה

מתוכחים  כן בדורותיהם שאין מה ישראל עם

עכ "ל. אלו. בדורות

íéðåúéòå éàáä éøôñ úàéø÷á øåñéàä ïåãéðá

ãåò [æéבשו"ע ס"ט)אי ' שז לקרוא (סי' שאסור

ד'אל  לאו משום בחול אף  מלחמות  ספרי 

מדעתכם. אל אל תפנו  לא – האלילים אל תפנו 

מיני כל קריאת גם בזה נכלל אם לדון יש  ולכאו '

הבאי  ח "ו)ספרי  ממש פסול בהם  שאין מיני(אף וכל ,

עוה"ז , עסקי  ובלבולי מהבלי  בהם שיש עיתונים

הנ"ל. מלחמות דספרי באיסור נכללים הם שגם

הבאי ספרי  לקרוא קטנים לילדים שמקילים והא

וכדו') דמיוניים מעשיות  סיפורי אם (של  הרי  ,

הרמ"א מש"כ  ע"פ י "ל הקודש בלשון  (בסי'כתובים

סט"ז ) כשהם שז שטרות  בשבת  לקרוא שמותר

דשטרי איסור בזה ואין  בלשה"ק , כתובים

ועוד  הקודש , לשון להתלמד  מצוה דהוי  הדיוטות ,

עונג  להם המביאים ספרים לקטנים אסרו שלא י "ל

כמו והוי  נפשם, לבריאות  זאת ונצרכים ושמחה

תורה  ביטול משום לילדים אסרום שלא משחקים

עבורם, צורך  הוא ספרי כי על  רק  שמדובר  (וכמובן

ח"ו, פסול  שמץ  בהם  שאין סתם  דמיוניים מעשיות

קל מסירים  הם שגם משום  לאסרם  לדון יש שלגדול

שאסורים) שבשו"ע מלחמות ספרי (כמו ,מדעתו

זאת שנצרך  בכה"ג אסרו שלא י "ל לקטנים משא"כ 

לנפשם).

 úá ìò äëøá úù÷á ïéðòá

.'îâ [çé äéáàì úá áéúëã íåùî àìàå

.'åëå מקובל מחכם ביקשתי  פעם

מאה)ספרדי כבן  וצחק (זקן  לבת , שאזכה ברכה

זו , ברכה בקשת על רגילים הרבה הספרדים  (שאצל

בת  אצלו שנולד וספרדי זכרים , על רק ברכה לבקש

יועץ  פלא בספר  כן כמובא אותו ולחזק  לנחם צריכים 

'בת' פה,â בערך  הגמ' מדברי  גם נלקח זה ודבר  ,(

זצ"ל  אלישיב הגרי"ש את  הן שאלתי  למעשה אך

את מאמשינוב (להבחל "ח)והן האדמו"ר את

להתפלל  יכול בת לו  שאין למי האם שליט"א

זאת, התירו ושניהם בת , על  ברכות  ולבקש

 à" ùéøâäå של מצוה שיש שכיון בפשטות  אמר 

בת  ללא לקיימה שא"א (לרוב פ"ו,

שיזכה הפוסקים) ולבקש  להתפלל שמותר  בודאי

שהיות אמר  מאמשינוב והאדמו"ר המצוה, לקיים

בכל, אברהם את  בירך  וה' עה"ם בחז "ל שמצינו 

ש"מ  שמה, ובכל לאברהם היתה בת  מ"ד שלחד 

מותר  וא"כ  ברכה, בשם לבת קוראת  שהתורה

שליט"א  הגרח"ק  כמדו' [אמנם זו . ברכה לבקש 

למי אפי' בת , על לבקש שאין  מספריו  בא' עונה

פא"פ ]. ע"ז  עמו  לדבר וצריך בנים, רק  לו  שאין 

_________________________

הקור ג. אומר זה וליצנות  שהוק לעשות העם מרבים בת לו יולד כי האיש מקומות, באיזה רע  מנהג ראיתי שם, ז"ל 
הרדיפה  מגודל  להחבא מקום מוצא אינו בת לו שנולדה שמי עד ליצנות, של  דברים וכהנה גדול הסרחון אומר וזה גדול 
מפלאות  הם הן כי עושהו, חרף לרש לועג עליהם אני קורא המעשה, עלי ורע וליצנות , שחוק בדברי אחריו  שרודפין
דברו , ה' נגד  ואך  הבנות, לידת על שהמלעיג נמצא שירצה, למי והבנות  שירצה למי הבנים הנותן שהוא רעים תמים
כבוד ומכבדה אוהבה זכר אשתו  ילדה שאם בורים בקצת  גדול שטות  יש מזה ויותר הוא, רב כי הליצנות איסור מלבד
האם  אשתו  עם לו מה האלה, האנשים נואלו ומה והעצבה, העזובה ורבה אליה נכנס  ואינו  מרחקה  תלד נקבה ואם גדול ,
מבני, ליה עדיפין דבנתן אפשר הלא ליה מה דרחמנא כבשי בהדי ועוד בן, ולא בת , לו לקנות  ובחרה לשוק הלכה היא
לו ואוי מבנים, ברוך  מזלה והיה הבנים בין בבת ששמחו  כמה ראינו  בעינינו  כאשר חלקן, ומנת מזלן טוב  יהיה באשר
הבנים  לאבי מכאובים ורבים מועטים, הנם עליה ובני הארץ עם עתה רבים הן כאשר מבנות  גרוע ויותר בנות שבניו למי
עכל "ק. טובות, ומדות נשים מלאכת ללמדה אם כי הבת  צרת עליו שאין הבנות  לאבי כן שאין מה העבודה, ועל התורה על



לנפשך  חכמה דעה לב 

íéòéôùî úâøãá  åéäéù úåðá ìò ù÷áì

'÷ä úåäîàäë

ïëå [èé'הק השל"ה מתפילת  ראיה הבאתי

שנזכה  להדיא מתפללים אנו ששם

אתúåðáìå לבנים להזכיר  אנו  רגילים אמנם ,

למי לו  שאוי  בסמוך  הגמ' על החת"ס דברי 

הזכרים  שבניו  למי שאוי  שהכוונה נקבות, שבניו 

ולא  מקבלות רק  שהם נקבות , בדרגת הם

להיפך  בחי' שיש מרובה טובה ומדה משפיעות ,

טובות שמשפיעות זכרים בדרגת  הם שהנקבות

ואסתר  הק' האמהות וכמו לעולם, וברכות 

בנות על ברכה מבקש כשאני ולכן  וכו ', המלכה

כהאמהות זכרים של בדרגה שיהיו  מפרש  הריני 

הק '.


