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íéãå÷ò ט"ל )פירש "י ל "א במקום (לעיל  משונים

ורגליהם. ידיהם קרסולי  הם עקידתן

סביב  גופו  את  מקיף  לבן  של חוט פירש "י  וברודים

עכ "ל. זו , אל מזו  ומפולשת פתוחה שלו וחברבורות

 úåìùìúùä øãñ íä  íéãåøáå  íéãå÷ð  íéãå÷ò

 á÷òéå  ÷çöé íäøáà ãâðë íäå  úåîìåòä

 äðä האריז"ל פירש וברודים נקודים עקודים ענין

ע"ג ) כ "ד  דף א' פרק העקודים שער שהם à(ע"ח

קודם  דבתחילה העולמות , השתלשלות  סדר

אזן  אורות  יצאו  וממנו  קדמון אדם היה האצילות 

העקודים, עולם סוד  הוא שם דא"ק ובפה ופה, חוטם

כולם  אך  ספירות , העשר  של אורות  י' שם היו  כי

עם  אחד  כלי  שהיה כלומר  אחד , בכלי עקודים היו

בגמ' כדאיתא שנתות ע"ב)עשר פ"ז (מנחות 

היו ספירות  הי ' כל אך  וכו', בהין היו  שנתות

דא"ק  מעינים יצא ואח"כ יחד. ועקודים קשורים

ספירות, לעשר כלים עשר היו  ושם הנקודים עולם

_________________________

ולחוץ,א. משם א"ק של הפה דרך היוצאים אורות בחי' והם האותיות , שמתחת  התחתונים הטעמים באו אח"כ שם: הע"ח  וז"ל

האורות  שיצאו והחוטם האוזן כמו שאינו (ר"ל לבד אחד צינור דרך יוצאים הם הרי כי גמור, חיבור האורות  נתחברו בכאן והנה

נתחברו  אם חשש אין לכן ולקבלם, להשיגם יכולת יש  כך  למטה, ומתפשטין מתרחקים שהאורות  מה כל כי והטעם נקבים). משני

כלים, בחי' להתהוות התחיל מכאן לכן יחד, ופנימים המקיפים האורות נתחברו שכבר כיון והנה יחד. הפנימים עם המקיפים

ואלו  לי', נחלקים הם האורות אבל  לבד, אחד כלי בחי' רק כאן נתגלה לא עדיין לפיכך כמ "ש , הזכות בתכלית זכים שהם אלא

עקודים. נקראו האורות

כל  את ראיתי "כי כתיב וגם וברודים", נקודים עקודים הצאן על העולים העתודים והנה בחלום "וארא כתיב הנה כי הענין ופי'

כל  קודם הוא אשר העליון לובן  סוד הוא לבן כי בכאן, מדברים שאנו אלו בחי' כל רמוז  זה ובפסוק  לך ". עושה לבן אשר

הוא  אשר אחריהם שיאציל האצילות לצורך  ברודים, נקודים עקודים שהם הבחי' אלו כל העושה (היה) והוא הזה, האצילות 

אורות  י' להיות הכלים, הויות גילוי התחיל בהם אשר דא"ק מפה היוצאים האור הם כי בעקודים, והתחיל 'יעקב'. בשם נקרא

ויקשור  ר"ל יצחק', את  'ויעקד מלשון 'עקודים' נקרא זו לסבה אשר אחד, כלי בתוך יחד ומחוברים מקושרים ומקיפים פנימים

נבאר  ואח "כ הכלי. הויות בהם נתגלו לא שעדיין כיון בפסוק , נתבארו לא וחוטם אזנים של עליונים האורות אבל בע"ה. וכמ"ש

וברודים. נקודים בע"ה

זה  מכים הם יחד קשורים לפה חוץ יחד בצאתם לכן הפה, תוך מחוברים מקיפים האורות עם פנימים האורות  בהתחברות  והנה

אתוון. וכ"ב ס"ג גימ ' פ"ה כי פה, הזה המקום נקרא לכן כלים. בחי' הויות אתייליד שלהם ומהכאות בזה, זה ומבטשים בזה

גילוי  ענין הזה במקום שנתחדש  מ "ש  על לרמוז אותיות , כ"ב ועוד ס "ג שם בפה נרמז לכן כנודע , הכלים הם אותיות  בחי' והנה

עכ"ל. אותיות, הכ"ב ע"י בכאן שנתגלה הכלים הויות 



לנפשך  חכמה דעה ד

שהוא  דא"ק  ס "ג שם מבחי ' היו  כי  נקודים ונקראים

בסוד  הכלים שבירת היה אלו  ובכלים נקודות , בחי '

החדש  מ"ה יצא ואח"כ כידוע, שמתו  מלכים הז'

עולם  ממנו ונעשה השבירה את ותיקן דא"ק  ממצח

דג' ונמצא הברודים. עולם הנקרא והוא האצילות ,

נקודים  עקודים שהם אבינו  ליעקב שהיה הצאן סוגי 

עולם  שהם העולמות בחי ' ג' סוד  הם וברודים,

וזהו הברודים. ועולם הנקודים ועולם העקודים

עוש  לבן אשר  כל את ראיתי "כי לך"שאמר  ה

נמשכו שממנו דא"ק  העליון הלובן  סוד  שהוא

אלו. עולמות 

 åäæå במקום משונים היו  שעקודים שפירש"י

והיינו ורגלים, ידים קרסולי שהם עקידתן

שהם  והנה"י הידים שהם החג"ת  בחי ' שהיו 

בעולם  והנה יחד . ועקודים קשורים הרגלים

כי השבירה נעשה כלים עשרה היו  שבו הנקודים

רבינו והקשה האורות, לסבול יכולים הכלים היו  לא

ע"א)הבעה"ת ס"א חוקת  ע"א, ל"ח אמור אם (לקו"ת 

בעולם  איך  שבירה היה כלים ריבוי שהיה בניקודים

היה  לא אחד  בכלי היו האורות  שכל העקודים

הי ' כל לסבול יכול היה שהכלי והיינו  שבירה,

צריך  היה יותר  ולכאורה להשבר , ולא אורות

לבדו צריך שהיה אחד  כלי  רק שהוא כיון  להשבר 

ספירות. הי' כל של האורות כל לסבול

äðäåמפאנו הרמ"ע ע"ח כתב על  בהגוב"י (מובא

ב') אות  ע"ג  כ"ד דף הגדול áהנ "ל  שאדם

ט"ו)בענקים י"ד  כמו(יהושע אבינו אברהם זה

חז "ל ט"ו)שאמרו  ג ' רבה קהלת ג ', י"ג  רבה â (במדבר

אדם  הנקרא שהוא קדמון אדם מדרגת  בחי ' והוא

כנגד  שהוא אבינו  יצחק בא ואחריו  בענקים. הגדול

כנגד  שהוא אבינו יעקב ואחריו העקודים, עולם

האצילות, עולם שהוא והברודים, הנקודים עולם

האריז "ל הנ "ל )וכמ"ש  האצילות(בע"ח שעולם

אשר  כל את ראיתי  כי שאה"כ  וזהו  יעקב, נקרא

שהוא  א"ק , בחי' העליון לובן שהוא לך, עושה לבן

נקודים  עקודים של אלו  מדרגות  כל את  עשה אשר 

וברודים.

àöéå' זמן כל דהנה חרנה' וילך שבע מבאר יעקב

ענין  היה לא אבינו  יצחק עם היה שיעקב

לא  ששם עקודים של המדרגה היה כי אף, חרון  של

_________________________

שבאבות ב. הראשון אברהם כי ז "ל, מפאנו הרמ"ע בדברי סמך אלו לדברים מצאתי (הרמ"פ) מאיר אמר שם: הגוב"י וז "ל

לחנם  ולא העקודים, עולם כנגדו שלימה עקידה סוד יצחק  וכנגד בענקים, הגדול האדם א"ק הוא כן אברהם, היה אחד הנקרא

על הב  תתמה אל מאיר אמר פרצופים. י"ב שבטים י"ב לו שהיה יעקב כנגד האצילות ועולם יצחק, את  ויעקוד פסוק הרב יא

עי"ש. ישראל של עוונותיהם המלבין עולם של יחידו ידעתם אם נחור, בן לבן את הידעתם רבה בבראשית  ארז"ל כן כי זה,

עכ"ל. הגמור, הדיוק  מצד צדקו הרב דברי א"כ

תשפילנו'ג . אדם 'גאות  אבא בר תנחומא א"ר כ"ט) (משלי כבוד' יתמוך  רוח ושפל תשפילנו אדם 'גאות במד"ר: המדרש  וז "ל

אברהם  זה כבוד' יתמוך  רוח 'ושפל עדן. מגן וגרשו אותו השפיל תשובה מעשות הקב"ה על שנתגאה לפי וכו' הראשון אדם זה

זה  שם בענקים' הגדול 'האדם י"ד) (יהושע  ב"ה הקדוש אותו קרא לכך ואפר', עפר 'ואנכי י"ח) (בראשית ואמר רוחו שהשפיל

אם  הקב"ה אמר אלא הראשון, אדם קודם להבראות אברהם ראוי היה אמר בון ר' רבה: ובקהלת עכ"ל. הראשון, אדם מן גדול

אחריו  אברהם יבא זה, יקלקל ואם אדם, בורא הריני אלא אחריו. ויתקן יבוא מי אין יקלקל שאם אברהם, את  תחלה אברא

הגדול  'האדם שנאמר תחלה להבראות אברהם היה ראוי הוא, בענקים הגדול האדם י"ד) (יהושע  כתיב חורי אמר בון ר' ויתקן.

מי  אין יקלקל שאם תחלה, אותו בורא אני אם הקב"ה אמר אלא תחלה, להבראות ראוי שהיה גדול קורא ולמה הוא', בענקים

מושלין  יש  כהנא בר אבא א"ר אחריו, ויתקן אברהם יבא יקלקל ואם תחלה, הראשון אדם בורא אני הרי אלא ויתקן, אחריו יבא

קורות  סובלת  שתהיה כדי הטרקלין, באמצע לא נותנה, הוא איכן וביתו, דירתו בתוך  קורייה שפעת  לו שהיה לאחד למה"ד: משל

הבאים  והדורות  שלפניו הדורות  שיסבול כדי באמצע, אבינו לאברהם הקב"ה ברא מה מפני כך  אחריה , של וקורות  שלפניה

עכ"ל. המתוקנת, של לביתה המקולקלת מכניסין ואין המקולקלת , של לביתה המתוקנת  את  מכניסין לוי א"ר אחריו,



תשע"ג  ויצא פר' השל"ס

לבחי ' אבינו  מיצחק  יצא כאשר  אך שבירה, היה

סוד  שהוא אף  חרון ענין התחיל אז הניקודים, עולם

בזוה"ק וכמ"ש הכלים, ע"א)שבירת  קמ"ז (ויצא

כתיב  ואמנם אף. חרון מלשון  הוא חרנה' ש'וילך 

וישכ"ב  מראשותיו  וישם המקום מאבני  'ויקח

כ"ב  וי "ש  אותיות הוא וישכ"ב וסוד  ההוא'. במקום

שהוא  העקודים עולם לבחי ' נתקשר  כי אותיות ,

כי אתוון, הכ "ב סוד  ושם אבינו , יצחק  בבחי ' שרשו

שנתגלו דעקודים בפה הוא אותיות הכ"ב שורש 

האריז"ל כמ"ש  אותיות הכ"ב הנ "ל )שם דסוד (בע"ח

אותיות. כ"ב עם ס"ג שם הוא פ"ה

 ïåçèéáå  äáåèì øáã ìëù ïéîàäì àåä äðåîà

'éçáá äáåèä úà  äúò øáë  ùéâøäì àåä

 êáì  úåìàùî êì ïúéå ' ä  ìò âðòúäå

 äðäå שואל וביטחון אמונה בענין  הק' הרמב"ן

לביט  אמונה בין  ההבדל יודע מה והרי חון,

יותר  הביטחון  בענין  נוסף ומה הקב"ה הוא שהכל

ללמוד  הוא דאמונה הרמב"ן  ותירץ אמונה. על

לעמוד  הוא וביטחון  נסיון , בשעת שלא הענינים

בפועל  האמונה עם לחיות כלומר  נסיון , בשעת  בזה

וכן  מזידיטשוב ומהרצ"ה נסיון . לפניו  שבא בשעה

דאמונה  אחר , באופן  מיישבים ספה"ק  בשאר  הוא

בודאי יהיה והכל שמים בידי שהכל שיודע הוא

שיש  הוא וביטחון טוב. רק עושה הקב"ה כי לטובה,

איך  ירגיש עכשיו  שכבר באופן חזקה כ"כ  אמונה

שעדיין  ואף  הביטחון, מדרגת מרוב טובה הוא הכל

מרוב  מ"מ הגשמי, בפועל הטובה נתגלה לא

איך  עכשיו  מרגיש  כבר  הוא הרי  וביטחון  אמונה

'והתענג  בחי ' עתה כבר  ומקיים טובה, רק הוא הכל

הכתוב  תחילת וזהו לבך'. משאלות  לך  ויתן  ה' על

ל"ז) ורעה (תהלים ארץ שכן טוב ועשה בה' 'בטח

ה' על 'והתענג עכשיו כבר  בו מתקיים ואז אמונה'

בגילוי עתה מתענג כבר  כי לבך', משאלות לך ויתן 

בתחתונים  להתגלות  רוצה שהקב"ה שיודע אלקות 

גמורה. טובה הוא הכל איך  שיראו  באופן

 øùàë óà ãåçéä  ùéâøäì àåä íéøéùä øéù

äøéëîù  úãìåéä  ìùîëå  úåìâá ïéãò  íéàöîð

äãéìä éìáç òöîàá óà äúáåèá

ïéðòäå ויודע שמאמין  אף אמונה, דבמדרגת הוא

מרגיש  אינו מ"מ לטובה, יהיה שהכל

משא"כ  בלבד , מקיף  בבחי' רק  עתה הטובה

הוא  הרי האמונה עוצם מחמת  הביטחון במדרגת 

יתברך  ה' טובת את פנימי בבחי ' עתה כבר  מרגיש

הק' רש"י שכתב וכמו המצבים. ובכל הענינים בכל

ענין  שהוריד  השירים, שיר שכתב המלך שלמה על

הגלות בזמן אף צרור ãהיחוד  בספר  שהביא וכמו  ,

ב')המור  י"ב היולדת,ä(תזריע האשה כמשל שהוא

הרי הלידה, צער  מחמת  והצעקה הקושי בעת  שאף 

_________________________

חורבן ד . גולה אחר גולה לגלות ישראל שעתידין הקודש ברוח שלמה שראה אני ואומר השירים: לשיר בפתיחה רש "י ז "ל

אלכה  לאמר: העמים, מכל לו סגולה היו אשר ראשונה חיבה ולזכור הראשון, כבודם על זה בגלות  ולהתאונן חורבן, אחר

להם  לתת אמר אשר הטובות ואת מעלו, אשר מעלם ואת  חסדיו את ויזכרו מעתה, אז לי טוב כי הראשון אישי אל ואשובה

מזכרת  דודה, על מתרפקת  בעלה, על משתוקקת  חיות , אלמנות  צרורה אשה בלשון הקודש ברוח הזה ספר ויסד הימים, באחרית

נקשר  בהם אשר פעליה וכשרון יופיה ונוי נעוריה חסדי ומזכיר בצרתה, לו צר דודה אף פשעה, על ומודה אליו, נעוריה אהבת 

ענה, מלבו לא כי להודיע עזה, באהבה אליה,עמה לשוב עתיד והוא אישה, והוא אשתו היא עוד כי שילוחין, שילוחיה ולא

עכ"ל.

שכל ה. יודעת  שהיא אעפ "י יולדה, בחבלי המשבר על יושבת כשהיא כי האשה, בטבע  ברור תמצא וזה שם: המור צרור וז"ל

בפירוש  ישעיהו, בפירוש  ומצאתי זרועותיה. לאמץ אצלה בעלה היות וישעה וחפצה ואהבתה תשוקתה מצדו, לה בא הרע זה

ללדת  תקריב הרה כמו למו, מוסרך  לחש  צקון פקדוך  בצר ה' ט"ז-י"ח) כ"ו (ישעי' באומרו זה שביאר ז"ל, קמחי יוסף רבי

צרות  עליהם מביא שהקב"ה שיודעים שאעפ "י ישראל, מעלת  על מורה זה כי וכו'. ה' מפניך היינו כן בחבליה, תזעק  תחיל
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אז  ונעשה הולד , של בישועה מרגישה כבר היא

בעת הסודי  היחוד בסוד  והוא לבעלה, יחוד יותר 

ע"ג )הלידה פ"ו ודף ע"ג , מ"ט דף  שעה"כ  וזהו(עי' .

אף  משיח, חבלי שהם לידה חבלי בעת  בגלות שאף 

אפשר  כבר  זאת  בכל אך וצרות , כאבים יש  שעדיין

הקב"ה, עם שאת  ביתר ולהתקשר  בישועה לשמוח

מרגישים  שכבר  הלידה, שבשעת  הסודי  יחוד  בסוד

בהשי"ת יותר  ומתדבקים ומתקרבים .הישועה

 äæå,אבינו יעקב שהוא הצדיק של העבודה

שהוא  חרנה, וילך אבינו  מיצחק שנתרחק 

לעולם  יצחק בחי' שהוא העקודים עולם מבחי' יצא

סוד  שהוא חרנה, בחי' הוא שם אשר  הנקודים

בסוד  אותיות , כ"ב י "ש  הוא לזה העצה אך  השבירה.

התורה, אותיות כ"ב שהוא ההוא, במקום וישכ "ב

כ"ב  עם וקטנות צרה בעת עצמו  את  לשמח וצריך 

הק '. הבעש"ט כמ"ש הקדושה התורה אותיות 

ùøåùå íéãå÷òã äôá úåéúåà á"ë ùøåù

 ÷åçùä íùù ùåáìîä íìåòá  íéùøùä

 ÷çöé  úâøãî àåäå íéðåéìòä  íéòåùòùäå

åðéáà

äðäå ששם דעקודים בפה הם אותיות כ"ב שורש

שעולה  וכ "ב ס "ג בסוד הכלים הויית מתחיל

בעולם  הוא העליון שרשם ואמנם כנ"ל, פ "ה בגי '

כמ"ש  השרשי  העקודים עולם בחי' שהוא המלבוש 

אותיות הכ "ב של הנעלם השורש ושם הבעה"ת ,

שמהם  ואחור  פנים שערים רל"א בסוד  התורה,

הק ', התורה אותיות שורש והם המלבוש, נארג

שלו ומהתנוצצות י ' אות  צייר הקב"ה שם והנה

נעשה  האורות  והתנוצצות  אותיות, הכ"ב נעשו

המבואר  האורות ניתוקי  שהוא השעשועים בסוד

הצדיקים  עבודת וזהו  המלבוש. עולם של בהקדמות

מהכ"ב  ואות  אות  בכל ושמחים משתעשעים שהם

אריגת שהוא שביניהם, ומהקשרים אותיות 

הוי "ה  שם על מיוסד והכל שערים, ברל"א המלבוש 

הראשון , הי ' מהתנוצצות  שנעשה השרשי ב"ה

אותיות. הכ"ב כל הצטיירו ומזה

áåøîå ב"ה הוי "ה משם ושעשועים שמחה

מתענגים  כבר  הם הרי אותיות, והכ"ב

שיר  כמו הישועה, שבא קודם אף  הקב"ה על

היחוד  שמחת אור שהוריד לשלמה, אשר השירים

של  האור שהוא הגלות, בעת  עתה אף דלעתיד 

חבלי בצער  אנו  שעדיין ואף  הביטחון, מדרגת 

בישועה  שמחה שכבר היולדה כמו מ"מ לידה,

היא  שעדיין  אף  על כבר , שמגיעה שבטוחה

שאת ביתר  אז  ומתקרבת  גדולים, ויסורים בכאבים

עליון  כתר בחי' שהוא ה'' על 'והתענג וזהו לבעלה.

העקודים  עולם בחי ' והוא הוי"ה' 'על הנקרא

האצילות עולם שורש ששם עליון כתר  הנקרא

שער  סוף  באוצ"ח כמ"ש  דעקודים במלכות  (שהוא

ע"ד ) כ "ז דף ובע"ח פנימיותהעקודים ושורש  ,

עולם  פנימיות  שהוא המלבוש, עולם הוא העקודים

וזהוא  אתוון . כ "ב שורש בסוד  ושרשו  העקודים

ה  סוד  שהוא יצחק לך בחי ' 'ויתן ואז  דלעתיד . שחוק 

שאמר  וזהו הדינים, כל שנתמקים לבך' משאלות 

הוא  העצה אף, וחרון דינים יש שאם הבעש"ט

_________________________

מוסרך  לחש 'צקון וזהו להפך, ראוי היה הדין שמן אעפ"י לפניו, ומתפללים שלם בלב אליו חוזרים אז  בעונותיהם, וייסורין

ויודעת  נפש, של דכדוכה עד ומגעת  בחבליה תזעק שתחיל הרה, לאשה שקרה כמו להם שקרה אמר לזה זה, איפשר ואיך  למו',

ומייסר  פוקד שאתה עוד שכל ה'', מפניך היינו 'כן יותר. עמו ומתקשרת  מתדבקת אז זה כל ועם בעלה, לה עשה הרע זה שכל

או  זכר שיולדת  האשה כמו ולא רוח', ילדנו כמו חלנו 'הרינו בך . מתדבקין ואנו יותר, אליך  מתפללין אנו אז  בייסורים, אותנו

תבל. ביושבי ונפילה נקמה רואים אנו ואין לעמך, בארץ ישועה רואים אנו שאין אחר רוח, ילדנו החבלים כל אחר אלא נקבה,

דבריו  אלו המדע, לאנשי די זה אלא אחר דבר הספר בזה כתבתי לא ואלו בי, דברה הנבואה כאילו בזה לפרש  שראיתי מה זהו

לוריא  משה ר' להגאון השירים שיר על גנזי' 'בית בספר היטב ועי' ועיש "ב. המור צרור ספר עכ"ל קמחי). יוסף ר' (של ז "ל

מו"ר. דברי מקור ומשם בזה, שהאריך שה"ש  בתחילת זצ"ל



תשע"ג  ויצא פר' ז של"ס

באור  ולהתדבק  אותיות , הכ "ב של לשמחה להכנס 

להמתיק  ועי"כ התורה, אותיות בכ "ב המלובש א"ס

וההסתרות הדינים .å כל

 ãåñá  åðéáà ÷çöé  úâøãîì øù÷úð åðéáà á÷òé

íéãå÷ðä ï÷úì ìåëé  äéä  ë"éòå íéãå÷òä  íìåò

òáèîá  úåðè÷ä  úëùîä ñ" äå  íéãåøáäå

 ïåéìò øúëî  äëøáä

ïëìå עקודים בחי' של בצאן  עסק אבינו יעקב

יצחק  למדרגת נתקשר כי  וברודים, נקודים

לתקן  יכול היה ועי"כ עקודים, בחי' שהוא אבינו

שהוא  התיקון עולם בסוד והברודים הנקודים בחי '

בחי ' שהוא הנקודים את המתקן הברודים עולם

בתחילה  ההתקשרות בכח היה והכל השבירה,

אבינו. יצחק  בחי' שהוא העקודים עולם לבחי'

äðäå דעקודים ממלכות  מתחילה המשכה כל

במטבע  הנזכר עליון  כתר בחי' שהוא

דעקודים  מלכות בחי' שהוא ברוך , בתיבת הברכה

ז"ל השד "ה כתב ל"ה)כמו סי' ח"א רחמים שערי ,(עי'

כל  ראש עד  המדרגות בכל הוא שכן כ' והתו "ח

_________________________

בעת ו. הקדושה. בארץ ובפרט יליזו, ואל דרכך  ה' לנוכך בעזרך, יהיה והשם מודיעך  אני זאת אך וז "ל: הבעש"ט במכתב עי'

ועולים  ואלהות , נשמות  עולמות יש ואות אות  בכל כי שם, לייחד תכוין שפתיך, ומוצא ודיבור דיבור וכל ולימודך  תפלתך

ובחינה  בחינה בכל עמהם נשמתך  ותכלול באלהות, אמיתי יחוד ומתייחדים תיבות , ונעשים האותיות  ומתייחדים ומתקשרים

בקטנות  וכלה חתן בשמחת בהבינך  שיעור, לאין גדול ותענוג שמחה ונעשים ועולים, כאחד העולמות כל ומתייחדים מהנ "ל,

בעזר  יהיה ה' ובוודאי כזאת, העליונה במעלה שכן וכל עכ"ל.וגשמיות, עוד, ויחכם לחכם תן ותשכיל, תצליח תפנה אשר ובכל ך 

העולם  את לברוא יתברך  ברצונו כשעלה וז "ל: כ"ה) אות הראשון שביל התורה (נתיב מקמארנא להגה"ק מצוותיך נתיב ובספר

עולם  של אלופו ממש  חכמה שהוא א. אות  ידי על היה הבריאה וראשית  התורה, אותיות  בתוך  עצמו צימצם להטיב, כדי הזה

להמאציל, קרוב שהוא אות ידי על הנברא וכל אתוון, כ"ב ידי על הנבראים כל ונבראו האותיות  בהירות  ונתפשטו שם, מתגלה

כמוני. פחותה אפילה שפילה בריה הוא שלה מרגל תיו מאות הנברא כי עד עליון, יותר הוא

עולם  בתאות שיש  התורה אותיות  דהיינו תי"ו אות מן החיות  כל ומעלה כולל ובדביקות, ובאהבה בקדושה התורה לימוד ידי ועל

לראות  שאזכה עיני גל ולזה התורה, ואותיות וצירופים ויחודים שמות מלאין ומלואו שהעולם עיני גל כטעם נוגה, ובקלי' הזה

גשמיות, ותאות  הרע  אחר חלילה ליגרור סומא אהיה ולא כבודו הארץ כל שמלא הנמצאים כל שבתוך  אלהות והחיות האור

העולם  שבכל מתורתך , קדוש או"ת נפ"ל נפלאות למטה מלמעלה  הבטה ואביטה אזכה ואז  ודביקות וחיות  לאור להעלותם אלא

וכו'. שראיתי כמו ונשגבים, נפלאים ענינים בעליון ולרמז בתחתון לעשות יחודים בהם ויש  התורה אותיות נפלו ומלואו

עצמו  לקדש וצריך  טו"ר הדעת עץ סוד הם כי רע , בהם ויש  דטוב מסטרא בהם יש  אלהות ואותיות חיות  הזה עולם עניני וכל

אל"ף, לאות  תי"ו מאות הנברא מעלה אזי שמים לשם בקדושה הטוב עם יתקשר שמח ובלב הרע, מן בפרישות  החיות עם לקשר

של  שאלופו אדם שידע  ואחר אור, מלא חי בלב אדם של דעתו והאותיות  הניצוצין ומרחיבין ותפלה, לשמה תורה לימוד ידי על

עיש"ב. וכו' יתעלה והטוב למטה נופל והרע  און פועלי כל יתפרדו הנבראים ובכל תנועה בכל עולם

ורוחניות  פנימיות אל עצמך את ותדבק לייחד תכוין שפתיך ומוצע ודבור דבור בכל כי ותפלה תורה עסק עיקר כ"ז: אות שם

לדביקות  תבוא יותר וביטול, הכנעה שתשיג יותר וכל ממשף אין והכנעה בביטול והתפלה התורה האותיות  שבתוך סוף  אין אור

לימוד  הנקרא שהוא ותפלה, תורה של שפתיך  שלמוצא האותיות שבתוך  סוף אין באור דבוק  ותהיה גשמיים, החושים והתפשטות 

יש  ואות  אות  שבכל ותדע  וכו'. הפירוד בעולם למטה נשארין אם האותיות  על גדול רחמנוות שהוא בעצמה, האות לשם לשמה,

ומתקשרים  ועולים המה, השם היכל בתוכם, שוכן ממש  ושכינתו יתברך  אלהותו ישראל, נשמות  ומלאכים עולמות בהם

יחו  ומתייחדים תיבה, ונעשים האותיות ומתייחדים מתקשרים ואח"כ זה, עם זה א"ס ,ומתייחדים אור יתברך באלהותו אמיתי ד

כל  ומתייחדים יתברך, אלהותו נשמות  עולמות של ובחינה בחינה בכל אור, תורה בקדושות  ונשמתך  ורוח  נפש  חלק לקשר

ממש  גדול, ותענוג שמחה ונעשה העולמות כל ועולים השכינה, זיו נועם אלהות וחיות  ואורות  שפע ומשפיעים כאחד, העולמות 

עכ"ל. וכו', הזה בעולם הבה עולם אור טועם
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קטנות בשעת אף  שצריך  הוא והענין המדרגות.

הברכה, במטבע ה' אתה ברוך בתיבות  שהוא

צריך  מ"מ דקטנות, מוחין רק עדיין  שנמשך

מלכות שהוא עליון  מכתר ההמשכה להתחיל

בשמחת עצמו  שמשמח הוא שענינו דעקודים,

ע"י המתגלית ספירה מכל ונהנה אותיות  הכ"ב

אור  שהוא ית"ש ממציאותו  ונהנה אותיות , הכ"ב

עשר  סוד כל כי  אותיות, בכ"ב המלובש  ב"ה א"ס

אי"ק  בסוד אותיות , הכ"ז  ידי על מתגלים ספירות

מג' כלול אחד  כל אשר ספירות הט' שהם בכ"ר 

עם  אותיות  הכ"ב שהם כלים כ "ז הם והרי  כלים,

וזהו במלכות, נכללים ספירות  הט' וכל מנצפ"ך ,

לך  ויתן  ה' על 'והתענג נאמר זה שעל ביטחון בחי '

ומדותיו יתברך ממציאותו  שנהנה לבך', משאלות 

הקדושות. ספירות בעשר המתגלים

 åäæå כל כי מיצחק, יעקב שקיבל הברכות  ענין

מלכות שהוא עליון מכתר מתחילה ברכה

שבירה  בו שאין עליון  עולם הוא ושם דעקודים,

האורות,אפי כל בו וכלולים אחד כלי  רק שם שיש  '

בסוד  אבינו יצחק  של והשמחה השחוק בחי' ושם

ושורש  הברכה שורש  שהוא יחידה, חיה קץ

אין  בעקודים ושם המלבוש , בעולם הוא השרשים

הוא  כי לכלי , מפריעים לא האורות  כי  שבירה

בסוד  ושוב, רצוא סוד  שהוא מטי , ולא מטי  בבחי '

הרגלים  עם הידים עקידת  סוד  והוא ואהבה, יראה

סוד  ורגלים החג"ת ה"ס ידים כי  רש"י, שכתב כמו

סתירה  שאין  באופן  כאחד  עקודים והם הנה"י 

סוד  וידים הנגלה תורת  סוד הוא ידים כי  ביניהם,

בחי ' שהם ואסתר מרדכי סוד  וזה הנסתר תורת

בלקו"מ כמ"ש ורגלים י')ידים שנאמר (תורה וזהו ,

ואסתר  מרדכי  יחוד שהוא לבת , לו ותהי  מרדכי על

והוא  ורגלים, ידים סוד שהוא מטי ולא מטי  בסוד

מפריע  שלא באופן  שהוא הטבע מדרך  למעלה

לו להיות הקב"ה נתאוה מ"מ אך  לכלים. האורות

של  הדרך  לגלות הקב"ה ורצה בתחתונים, דירה

כדי והתיקון, השבירה בחי' שהוא וברודים נקודים

יהיה  שהכל העקודים לדרך  שוב אח"כ  שיעלו 

הוא  התיקון  ואז אחד, כלי בבחי ' גמור  באחדות 

שאת. ביתר 

íéãå÷òä íìåòì  äøæçä àåä ãéúòìù äâøãîä

äùãç  õøàå íéùãç íéîùä ãåñá

åäæå הבעה"ת ג 'שכתב דף  בראשית  אור (תורה

חדשים æ ע"ג ) שמים יהיה לבוא שלעתיד 

_________________________

לנצח,ז. המות  בלע ויקויים הבירור, כל ויוגמר כשיושלם בימינו במהרה משיח בביאת  לבוא לעתיד אבל שם: הבעה"ת וז "ל

למעלה. כמו למטה והתכללות  יחוד שיהי'ה ממש , כבאצילות התיקון עולם בבחי' הכל יהי'ה שאז  כו', אעביר הטומאה רוח ואת 

וגבה  ונשא ירום עבדי ישכיל 'הנה כמ ''ש  האצילות , מעולם שלמעלה העקודים עולם אור גילוי ויתנוצץ שיאיר הוא התכלית  הנה

בירור. בחי' בהם שאין חדשות  נשמות התנוצצות  יהי'ה ואז  שיתגלה, עתיק פנימיות  וזהו מאד'.

כסדר  שנשתלשלו עתיק  מחיצוניות שירדו הן והן ותיקון, בירור שצריכים באדה''ר שנכללו הן מעולם, אשר הנשמות  כל דהנה

מה  ההשתלשלות , מן מלמעלה הוא נשמות  חידוש אבל חידוש, זה אין ההשתלשלות בסדר כבר מסודר שהוא ומה המדרגות,

שמחיצוניות  הוא ההשתלשלות סדר כי השתלשלות , בסדר גילוי לידי בא שלא עתיק  מפנימיות  והוא עדיין, ונשתלשל ירד שלא

מסדר  שלמעלה הזה חדש אור גילוי יהי'ה ולע ''ל כלל. ומשתלשל יורד אינו עליון פנימיות  אבל למטה, פנימיות נעשה שבעליון

השתלשלות  להיות שראוי כמו ונסדר נתקן התיקון עולם שהוא באצילות  כי האצילות , שלפני העקודים עולם והוא ההשתלשלות,

בלי  וכו' אחד בכלי ועקוד הבחינות , וכל הכחות כל התכללות  הוא העקודים עולם אבל כו', וחסד חכמה המדרגות  בהתחלקות

כלל. וחסד חכמה שם התחלקות 

ההתחדשות  כח  שלהיות הוא, ברוך עליון המאציל הוא דייקא, 'אני' עושה'. אני אשר חדשה וארץ חדשים 'שמים נקרא זה וגילוי

דמקור  מקור אפי' להיות  גילוי איזה בבחי' שהוא מאחר כי וארץ, שמים בשם נקרא ואעפ''כ כנודע, עצמו ב''ה מא''ס  הוא זה

מוכרח  וארץ, שמים נעשה שבהשתלשלות ומאחר ההשתלשלות, דוגמת שהיא בחי' איזה שם להיות  מוכרח השתלשלות , לסדר
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מאד ', וגבה ונשא 'ירום יהיה ואז חדשה, וארץ

בחי ' שהוא העקודים עולם של להשגה שיחזרו 

השחוק  שהוא ישחק , בשמים יושב בחי' יצחק 

עולם  הוא שבפנימיותו  העקודים סוד והוא דלעתיד ,

'ירום  עליו  שנאמר  דלעתיד התיקון  והוא המלבוש ,

בחי ' נקרא שהיחוד ענין והוא מאד' וגבוה ונשא

פינו, שחוק ימלא אז  וכתיב יצחק, אצל כמ"ש צחוק 

להמתיק  שיוכלו ההוא, במקום וישכ"ב סוד שהוא

הקטנות המתקת ענין  שהוא אף , החרון כל זה עם

כתר  ידי  על הנקודים, עולם בחי' שהוא והיניקה

מטי סוד  הוא שם כי  העקודים, עולם שהוא עליון

וכן  העליון , והשעשוע השחוק בחי ' שהוא מטי  ולא

הקטנות, המשכת  בעת הברכה מטבע בכל הוא

וארץ  חדשים לשמים לזכות יוכלו  כך ידי  ועל

עולם  בבחי' החדשות הנשמות  שהם חדשה,

של  העליונה הלבנונית  לקבל יוכלו והם העקודים,

לך  עושה לבן אשר  כל את  ראיתי כי כמ"ש  א"ק,

המלבוש  עולם שפנימיותו הלבנונית, ענין  שהוא

לעלות עי "כ  יוכלו  כי  מלכות , אסתר  ותלבש  בסוד

עולם  פנימיות שהוא המלבוש עולם שורש  סוד עד

ו כל העקודים, את להמתיק  לזכות יכולים אז 

הדינים.

 äðäåבלקו"מ י"ח)איתא תכליתç(תורה שכל

זה  ועל עוה"ב, שעשועי  הוא הבריאה

למחכים  ייעשה זולתך אלהים ראתה לא 'עין  נאמר

רק  למחשבה, התכלית  זאת  לקרב אפשר  ואי  לו ',

לתפוס  שיכולים האמת  לצדיקי  שמקושרים ידי על

בחי ' ומשיגים עוה"ב, שעשועי  בחי' במחשבתם

האמת לצדיק  שמקושרים וכמה הבריאה, תכלית

זה. תכלית  להבין  יכולים בו  ונכללים

 ãåñî  ìùìúùî íìåòáù ñòëäå ø÷ùä  ìë

äùøùáå íåöîöä ñ" äù äðåéìòä äòåðúä

ùåáìîä  íìåòáù  íéòåùòùä ãåñ àåä äìòîì

 ãåñá ñòëä ìë ÷éúîäì íé÷éãöä  çë àåäå

 øåëæú íçø æâåøá

 éë שהוא כעס  בחי' יש אדה"ר חטא מחמת באמת 

בעולם  למעלה כי  השעשועים, להרגיש מפריע

_________________________

מטי' ו'לא להשפיע , שרוצה 'מטי' מטי, ולא מטי דהיינו תחלה, שמים וארץ, שמים נק ' דשם אלא הללו, בחינות שם גם להיות 

בוכין תחתונים מים תחילה, 'רצוא' למעלה, ממטה (משא''כ לסבול, יכול הכלי 'עומדים שאין הללו וארץ שמים נקרא ולכן כו'),

'לפני' והם יתגלה. ולעת''ל בהעלם, שהיא אלא העקודים, דעולם זו בחי' יש היום גם שהרי תמיד, שעומדים עומדים פי' לפני',

עכ"ל. וכו', כנ ''ל עתיק  פנימית דהיינו פנימיות, בבחי' פי'

כדי ח. הבית בנין תכלית למשל: גבוה. מעל גבוה אחר, תכלית עוד יש  ולתכלית  תכלית, יש  דבר לכל כי דע , שם: לקו"מ וז"ל

הוא  דבר כל של ותכלית  וכו'. העבודה ותכלית  השם, את  לעבוד הזה בכח  שיוכל כדי המנוחה ותכלית  לנוח , מקום לאדם שיהא

מעשה  סוף  כי מהדבר, יותר בקרוב להמחשבה התכלית  וקרוב ממנו, בא התכלית  שזה מהדבר יותר והשכל, להמחשבה מחובר

במחשבה  כשעולה למשל: המעשה. נשתלשל ומהתכלית לה, וקרוב במחשבה תחילה הוא והתכלית שהסוף נמצא תחלה; במחשבה

נבנה  כך ואחר צרכו, לפי ועץ עץ כל ולבנות  ולסתת  עצים, להכין צריך  אלא אחת, בבת נבנה אינו הבית בודאי בית , לו לבנות

ביותר  למחשבה קרוב הוא שהתכלית  נמצא תחילה. במחשבה היה וסופו, הבנין תכלית  שהיא הבית, שלמות נמצא הבית. ונשלם

המעשה. מהתחלת

עליו  התכלית זאת כי אדם, בני למחשבות  התכלית זאת לקרב אפשר ואי הבא. עולם שעשוע  הוא הבריאה של שהתכלית ודע ,

אחד  וכל הבא. עולם תכלית במחשבתם לתפוס יכולים הם גם באמת , הצדיקים אבל וכו'". ראתה לא "עין ס "ד): (ישעיהו נאמר

היינו  ברחמנות. הכעס  הפרת כפי התכלית, זאת כן גם ממנו מקבל כן הצדיק, נשמת בתוך לו שיש  שרשו לפי מישראל ואחד

(חבקוק תזכור" רחם "ברגז בבחינת ברחמנות הכעס  ימתיק ואדרבא אכזריות , שום בכעסו יפעל לא כעס, לכלל אדם כשבא

בבחינות  רחמנות  של בעטרה וכשנתעטרין כשיריים, עצמן ועושין ושררה מכבוד הבורחים לענוים עטרה נעשה זה ידי ועל ג'),

וכו'. כרחם בעל והשררה הכבוד את מקבלין אזי ורחמים", חסד "המעטרכי ק"ג): (תהלים
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סוד  הוא שם העליון הראשון בצמצום המלבוש 

בתנועה  ושם עליונים, שעשועים הנק ' התנועה

מדת למטה נמשך שממנו הדין שורש הוא השורש 

מסוד  מגיע הכעס ענין שכל יודע הצדיק  אך  הכעס ,

השרשי מטי ולא ממטי  הנמשך השרשית , התנועה

להכנס  שיכולים וכפי  המלבוש, בעולם שהוא

רק  מציאות  שום שאין  ולדעת  זה, ענין לפנימיות 

מאן  ולית  עלמין בכל תפיס דאיהו אלקות , עצם

ביה  השרשיתèדתפיס  התנועה סוד  ומבינים ,

כל  אחר התנועות  וכל עליון, בסתר למעלה

שהוא  שקר בחי' למטה מזה נעשה ההשתלשלות 

מרגישים  כאשר  ולכן  דשיקרא, עלמא עניני  כל

אך  הבריאה, של השקר כנגד  באמת  הוא כעס בחי '

כל  וממתיק תזכור ' רחם 'ברוגז  מקיים אמת  הצדיק

גילויים  רק  הוא הכל שבאמת שיודע ידי על הכעס ,

הכל  נראה הוא בחיצוניות ורק אלקות , עצם לגלות

שהוא  העולמות  השתלשלות בסוד וישות , שקר

סודות סודי והוא למטה, המתגלה הישות בחי '

הוא. איך להבין

 éðàäå úåùéä  ìë úà øäèî  úîà ÷éãöäù é"ò

 éðàä úà åãé  ìò  úåìâì  ë"çà ìåëé ãøôðä

 àøåáä  ìù éúéîàä

 åäæå שנקרא סוד  שיש  האמצעי  האדמו"ר שביאר 

האני שתחילה דהיינו  אני , - אין אין , – אני

ולחזור  לבטלו  וצריך  הגשמי, היש  הוא התחתון 

היותר  לאין עוד לעלות  כך ואחר לאין, ולעלות 

גדולה, טהרה צריך ולזה האלקי , האין  שהוא עליון

בסוד  האמיתי, לאני  ולחוזר  לעלות  שוב יכול ואח"כ 

מציאות של האמיתי היש  שהוא אלקיכם' ה' 'אני 

כל  שמרגיש  אמת  הצדיק  ולכן  ית "ש . הבורא

ויותר , יותר  עצמו ומטהר הבריאה, של ההסתרה

שהכל  איך  הבורא במציאות להרגיש  שיכול עד

עד  הכל שמבטל ידי ועל מציאות , שום ואין  אלקות 

האני בחי' את  שוב לגלות  יכול הגמור , אין  בחי '

איך  מתברר  ואז עוז. וביתר שאת  ביתר  האמיתי 

העליונים  השעשועים שורש  בסוד שחוק הוא הכל

של  היש כל של התכלית  כל כי  המלבוש . שבעולם

עצמו שיטהר  אחר יוכל שהצדיק  כדי הוא הבריאה,

זה  ידי על להשיג יוכל עלמא, דהאי מחיזו לגמרי

כי העליון, האני שהוא השרשי האמיתי היש את 

זוכה  הגמור, האין  בכח למטה האני שמבטל ידי על

הצחוק  ומתגלה האמיתי, האני את  להשיג לבסוף

ימלא  אז  בסוד העליונים והשעשועים האמיתי 

פינו. שחוק

åäæå שהוא היחוד  קודם שאף השירים, שיר סוד 

הצדיקים  יכולים בפועל, השידוך  קודם

החסדים  ואת  היחוד את כבר להרגיש האמיתיים

וכמו בפועל, הישועה שמגיע קודם עוד  הבורא, של

של  אף  חרון  בחי ' שהוא לחרן  שהלך  אבינו  יעקב

_________________________

תדמיוני ט. מי 'ואל כ"ה) מ' (ישעי' ביה אתמר יהו"ה, דאתקרי כולא על העילות  עילת  אבל וז"ל: ע "א) רכ"ה דף  (ח"ג זוה"ק עי'

חובין  ביה מטי לא שניתי', לא יהו"ה 'אני ג') (מלאכי לו', תערכו דמות ומה אל תדמיון מי 'ואל י"ח ) פסוק  (שם קדוש', יאמר ואשוה

דשליט מאן ולית כולא, על שליט איהו רע'. יגורך 'לא ה') ה' (תהלים אתמר ועליה פרודא, ביה דלית מה', ו' מה', י' אתווי לאפרשא

אסתליק וכד עלייהו, נהוריה באתפשטות  אלא שמהן, ובכל יהו"ה אתקרי לא ואיהו ביה, דתפיס  מאן ולית  בכולא, תפיס  איהו ביה,

אתחשכת,מנייהו  דלא ביה לאסתכלא יכיל נהורא לית  ימצאנו'. מי עמוק 'עמוק כ"ג) ז' (קהלת  מנהון כלל שם מגרמיה ליה לית ,

חשך  'ישת י"ב) י"ח (תהלים עליה אתמר ותתאין, עילאין שמיא חילי כל ועל דרגין כל על תקיף  נהוריה דאיהו עליון כתר אפילו

איהו  מתים. דאינון יסודין שכן כל חיון, שכן כל ספיראן, שאר שכן כל סביביו'. וערפל 'ענן ב') צ"ז (שם ובינה חכמה ועל סתרו',

ממלא  איהו לבר, מרשותיה דנפיק  מאן ולית מניה, בר סטרין ולארבע ותתא עילא סטרא לכל לון סובב ולית עלמין, כל על סובב

'ואתה  ו') ט' (נחמיה דכתיב הוא הדא חיין, ליה למיהב אחרא אלהא עליה ולית  לון, מחיה איהו לון. ממלא אוחרא ולית  עלמין, כל

מקשר  איהו שמיא', בחיל עבד וכמצבייה חשיבין, כלה ארעא (דירי) דארי 'וכל ל"ב) ד' (דניאל דניאל אמר ובגיניה כולם', את מחיה

עכ"ל. וכו', בינייהו איהו כד הוא בריך קודשא אלא יסודין, בארבע להו קורבא ולית ותתא, עילא לזיניה זינא ומיחד
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עוד  והיה למטה, בהשתלשלות הצמצום מציאות 

ההוא, במקום וישכ"ב מ"מ השידוך, מציאת  קודם

שורש  בסוד  אתוון בכ"ב השעשועים לסוד  שנכנס

המלבוש , שהוא הפנימי  ושרשו העקודים עולם

כי הארץ, לו  וקפצה למהדר דעתיה יהיב ועי"כ

תוקף  ידי על הישועה שלמות לבחי ' כבר  נכנס 

השירים, דשיר השיר בסוד  והביטחון האמונה

היחוד  להרגיש שיכולים ע"ה המלך שלמה שגילה

אבינו יעקב וזכה הישועה, שמגיע קודם אף השלם

עליון  בשרשם אותיות הכ"ב סוד  שהשיג לוישכ "ב

להיחוד  שהגיע לפני  עוד ובמלבוש  בעקודים

בפועל.

 úøåáâ 'éçá âéùäì  íéìåëé  ùôð  úåøéñî éãé  ìò

 úåéîéðôì äéìòä é" òå à"à  úâøãî àåäù êìîä

'éçá âéùäì íéìåëé  íéãå÷òä ãåñá à" ìãøä

 ãéúòìã  ÷åçùä  úâøãî àåäù  åðòå úîà  ùéà

åäæå שהוא מעשיות מסיפורי ו' במעשה המבואר 

ור"ב  שהוא דיקנא תיקוני  מי"ג ו ' תיקון כנגד 

אבלות ' ציון 'דרכי  נאמר זה ועל מרדכ "י , גי' חס"ד 

כתב  ועוד השישי, הסיפור  שבסוף  ברמזים כמ"ש 

מצחק  ר"ת מ'ועדינו ק'רית צ'יון  ח'זה ר "ת  שם

ענין  והוא וכו'. הציונים כל נתועדים היו  ששם

סיפור  בכל היטב לעיין יש  [א"ה עמוק . מכל עמוק 

כל  את  מו"ר מבאר  להלן  כי מעשיות  מסיפורי ו '

בתוך  הביאור לערוך מסכים הפנאי  ואין הסיפור

המאמר , בסוף  כלשונו  הסיפור והעתקנו הסיפור,

מו "ר ]. דברי המשך  תבין  ומשם

 äðäã שהמלך במעשה שם כמ"ש  מדרגות ב' יש

ז"ל  הראב"ן  שהביא וכמו ועניו, גיבור  היה

נפש , במסירות  יחודים בחי' הוא גיבור  שענין

מדרגה  כבר  הוא גיבור  בסוד הקב"ה את ולהשיג

את להשיג צריך  אלא התכלית אינו אך גבוהה,

עקודים, מדרגת בסוד עליון כתר  במדרגת  הקב"ה

דמטי בעולם שהוא דלעתיד , השחוק סוד הוא ששם

כ"ב  בסוד  במלבוש  למעלה ושרשו  מטי , ולא

הוא  ושם העליונים, השעשועים במקום אותיות 

והוא  בספו"מ, שם המבואר  וענו" אמת "איש סוד

התקשר  והוא אמת ', 'איש הנקרא אבינו  יעקב סוד

בחי ' שהיא לאה עם נתחבר  שהוא 'ענו ' סוד עם

שביאר  כמו ה' יראת  ענוה עקב בסוד  ענוה,

האריז "ל.

äðäå בסוד מיצחק  הברכות קיבל אבינו יעקב

הק' השכינה שהוא האלקים' לך 'ויתן 

ברדל"א, הגנוזה המלכות שהוא 'אלקים', הנקראת 

היה  שלא אלא השחוק , עולם סוד  את מיצחק וקיבל

עבודת לשלמות להגיע בודאי כי בפועל, עדין

וכו ' ההר סוד  משיג שכבר  דאף הוא היחודים,

מ"מ  בסיפו"מ, שם המבואר הגבורה בחי ' שהוא

המלך  של ועניו  אמת  איש  בחי ' את  להשיג צריך

היה  שכבר אף אבינו  יעקב ולכן מאד , נעלם שהוא

שהוא  א"א, שבבחי ' נפש מסירות  של העבודה לו 

בבית שנים י"ד ללמוד  נפשו  מסר דהרי גיבור, בחי '

למצוא  להגיע צריך היה עדיין מ"מ ועבר , שם

שהיא  הק' השכינה שהוא האמיתי השידוך ולהשיג

ברדל"א  שהוא מהאצילות למעלה גנוזה נמצאת 

הוא  העליון  ושרשה מטי , ולא דמטי  ובעולמות

שהוא  יצחק במקום נמצאת  והיא המלבוש, בעולם

העולמות בחי ' שהוא פינו שחוק  ימלא דאז  השחוק

מטי. ולא דמטי

òéâäìå צריך כי פשוט אינו האמיתי לשידוך

אמת 'איש בחי' סוד ולהשיג להגיע

הקו  כאשר  מתגלה הקב"ה שאז  האמצעיוענו '

עולמות הוא ששם הרדל"א למקום עד  עולה

הוא  הרדל"א כי אמיתית , הענוה ששם השחוק

בחי ' ידי  על לשם עולים כי  יצחק, בחי ' של המקום

אבינו ויעקב יצחק , לבחי ' שייך  שהוא וענוה מול"מ

סוד  הוא שם כי אבינו, מיצחק זה לקבל צריך היה

והוא  עליון, כתר של הגמור  האין  שהוא השחוק

להגיע  קשה כי  בסיפו "מ, שם יודע' 'איני מש"א

מסירות לבחי' להגיע שאפשר  אף  כי  אלו לעולמות 

וענו אמת איש  לבחי ' להגיע אך  גיבור, בבחי ' נפש 
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הוא  העולם שכל איך  להכיר  וצריך  קשה, דבר הוא

וישכ"ב  בסוד  אותיות  מהכ"ב וליהנות שחוק,

חלום  רק  הוא הבריאה שכל ולכראות ההוא, במקום

עולים  אלקים מלאכי בבחי' רק הוא הבריאה וכל

רק  הוא עלמא בהאי  שרואים מה שכל בו , ויורדים

הוא  והכל מלאכים, בחי ' של גילויים של חיצוניות 

באמת כי קשה עבודה והוא אותיות כ "ב רק  באמת 

המלך  את  לגלות ולהגיע המלך , רק הוא הכל

יכול  שהוא אבינו  יעקב ידי  על דייקא הוא באמת 

יצחק , אביו  בכח ענוה בחי' לו  יש כי זה את  לגלות

עם  שנתחבר אחר זו  בחי' השיג אבינו  יעקב ולכן

וענו. אמת איש חיבור  בסוד לאה

 ïåéìò øúëî  äëøáä úìéçúá  úåðè÷ä  úëùîä

íéìåëé åãé  ìò éë ùåáìîä  íìåò àåäù éùøùä

 éúðåé ãåñá úåîã 'éçáá àåäå  úåðè÷ä  ÷éúîäì

 éúîú

 äðäå ההמשכה מתחילים ברכה תחילת  בכל

כמ"ש  דעקודים מלכות שהוא עליון  מכתר

האצילות, עולם של שרשים י' הוא ושם השד "ה,

בתיבות דקטנות  המוחין המשכת  מתחילים ומשם

העולם  מלך בתיבות  אח"כ  ואמנם ה', אתה ברוך

מתחילים  דגדלות , המוחין  ממשיכים כאשר

משיטת כידוע דא"ק  ס"ג ע"ב מבחי' ההמשכה

ע"א)הרש"ש  כ"ב דף התו"ח(נה"ש דעת וידוע (דף,

נ"ה) עמ' חמה פני בספר ועי' ע"ב בתחילתצ"ד דגם

וההמשכה  המעלות, מרום ממשיכים הברכה

עליון  כתר בחי ' משורש באמת הוא עליון מכתר

רדל"א  מבחי ' שממשיכים ונמצא המעלות. שברום

ושם  דא"ק, עליון כתר  בחי ' שהוא דא"ק  השרשי

העליון  שורש בחי ' שהוא המלבוש עולם הוא

דגדלות במוחין למה להבין  וצריך דעקודים.

דא"ק , וס"ג ע"ב מבחי' רק  ההמשכה מתחילים

מתחילית הקטנות  בהמשכת  הברכה ובתחילת

אשר  דעקודים מלכות בחי' שהוא עליון  כתר  מבחי '

דא"ק . עליון  כתר  בבחי ' שרשו

 àìàדקטנות מוחין רק  יש  שכאשר  הוא הענין 

ששם  מרדל"א ההמשכה להתחיל צריכין

הוא  והסוד תמתי , יונתי  בסוד  הק' השכינה

דקדושה, הדמות שהוא דמיון סוד  הוא דהמלכות

בחי ' שהוא אף  חרון  בשעת  שאף  צריך  והאדם

את דמיון בבחי' כבר לראות וקטנות , יניקה

ששם  דעקודים מלכות מבחי' ולהמשיך  הישועה,

עתה  יכול אין שעדין ואף המלכות, של הדמות בחי '

שיכנס  עכ "פ אך ה', על להתענג במציאות  ממש

שחוק  ובבחי' דמיון בבחי' ה' על להתענג לענין 

תמתי, יונתי סוד נאמר זה דמות  על כי  דקדושה,

רק  שהוא אף  כי  מרחוק זה ענין לראות  הוא שענינו 

הוא  דעקודים זו מלכות הרי  מ"מ מלכות, מדרגת 

את מרחוק להרגיש יכול ועי "כ  עליון , כתר  בחי '

שהוא  ביותר, הגבוהות  במדרגות העליון  שרשה

דא"ק . עליון  כתר  בשורש דא"ס  במלכות

ïëìå רק שהוא אף אותיות  כ"ב על מתענג כאשר

שמחה  אינו ועדין  דמיון, בסוד בתחילה

ובסוד  חלום בסוד רק ואינו  פנימי, ותענוג פנימית

דמיון  בסוד העבודה ומתחיל ההוא, במקום וישכב

ה' על והתענג לסוד ונכנס הקב"ה, עם ושמח וחלום

בהמשכת בתחילה וזהו לבך, משאלות  לך  ויתן 

אח"כ  יכול ועי "כ  הברכה, בתחילת דיניקה המוחין

מרום  להמשיך  העולם במלך  דגדלות למוחין

הברכות. כל את ב"ה מאוא"ס המעלות

ïëìå' בבחי לעבודה נכנס  אבינו יעקב בתחילה

עד  ההוא, במקום וישכב בסוד  בלבד, דמות

בחי ' עד העבודה לאמיתת  לעלות  אח"כ  שזכה

של  השחוק בעולמות  שם באמת  כי  דא"ק, רדל"א

אפשר  אי שם הרדל"א, מקום שהוא אבינו  יצחק 

כהונתכם, את אתן  מתנה עבודת בבחי' רק  להגיע

אף  ולכן  שם, אליו  להתגלות  צריך  עצמו  המלך כי

של  האני מקום שהוא זה ממקום יודע לא אחד

להגיע  יכולים אין של עולמות  בשלמא כי  הקב"ה,

של  הגבורה ענין והוא נפש , מסירות  ידי על לשם

לגלות אבל מעשיות, בסיפורי  שם הנזכר המלך



תשע"ג  ויצא פר' יג של"ס

אין  שם הרדל"א בחי' שהוא וענו  אמת  איש בחי '

מכל  רחוק  והוא המלך, את ולהכיר להגיע יכול אדם

דלא  רישא בסוד יודע שאינו מקום והוא אדם,

אתידע.

ìù  íéðåéìòä íéòåùòùä úâùä éãé  ìò

 éàäã ÷åçùäå ø÷ùä ìë  ìèáì íéìåëé ùåáìîä

ìù éúéîàä éðàä  úà íãé ìò úåìâìå àîìò

 àøåáä

äðäå של השחוק  עולמות  שהוא הרדל"א מקום

אלו עולמות שורש  הנה מול"מ, בסוד  יצחק

החיות שהוא שבמלבוש, שערים הרל"א הם

איך  הברורה והידיעה ית "ש  באלקות  והשמחה

שהוא  התנועה כל ואף ית ', מציאותו הוא שהכל

העליון  שורש הוא למעלה שם הנה הכלי , שורש 

כי העיגולים, ובחי' השקר ובחי' הצמצום בחי' של

עוה"ז  של האני  שהוא התחתון  האני  באמת 

באמת הוא למטה השחוק ושם בהשתלשלות ,

כי האמיתי , האני  את  ידיו  על להשיג והכלי השורש 

הנפרד  והאני  אני , - אין  –אין , אני הוא הסדר

למעלה, האמיתי  האני להשיג הכלי הוא למטה

עמוק . מכל עמוק הוא זה וענין

äðäã מדבר שאחד התחתון בעולם שמצינו  מה

אותו שואל וכאשר  אותו, ומצער  השני  על

צחוק  רק  שהוא לו אומר  כנגדי, מדבר  אתה למה

שאחר  כדוגמתו , שאין שקר הוא ולכאורה בעלמא,

לא  וכאילו  צחוק, רק זה לו אומרים אדם שמצערים

ציער  הרי ובאמת השני , ציער  ולא כלום עשה

שאין  שקר  הוא ולכאורה ואיום, נורא באופן אותו 

בהאי לצחוק  ככה רגילים ובמציאות  כדוגמתו ,

כאלו. בשקרים ולהלבש עלמא

êà בשקרים העולם התלבשות  שכל הוא האמת

הצחוק  סוד להשיג כלי  באמת  הוא כאלו ,

בכל  מתלבש הקב"ה באמת כי  למעלה, למעלה

דשיקרא  עלמא שהוא העיגולים ועולם העולמות ,

יכול  למטה הנפרד  והאני היושר , מעולם מקבל

כמוס  סוד והוא האמיתי , האני לגלות כלי  להיות 

האני של התיקונים כל קודם צריך  כי  כן, יתכן  איך 

ואין  ביטול ידי על אותו ולזכך לתקנו  הנפרד

האני, בחי' של התיקונים בכל שנתקן  ואחר הגמור ,

אני של האמיתי האני  סוד  ידו  על לגלות בסוף  יוכל

דאז  האמיתי  השחוק של הגילוי  שהוא אלקיכם ה'

לגלות אפשר איך  גדול סוד והוא פינו, שחוק ימלא

עלמא. בהאי זה את 

 äðäåוכללות המדינות  כללות  שיש  בסיפו "מ שם

ארץ  סוד והוא וכו' הבית וכללות  העיר 

המקדש ובית וירושלים נהרי (עי'ישראל בפי'

בסיפו"מ) שם גדול אפרסמון הכהן נכנס  בקה"ק ושם ,

הצדיק  כי האמיתי, השחוק בחי ' מתגלה ושם

הרדל"א  של הסוד  ומקבל הק' בשכינה שדבוק 

מתגלה  שהוא העליון , השחוק  של הגילוי שהוא

עליון . כתר סוד  ששם הכרובים שני  מבין  בקה"ק 

הצדיק  אצל שמתגלה האלקים עשה  זה לעומת וזה

את שיטהר  כדי  למטה, למטה השחוק ענין  אמת 

למעלה  זה ביטולים כו "כ  ע"י  כך כל הנפרד  האני 

את שיגלה באופן  כך  כל אותו שמטהר עד מזה

דהאי השקר כל לבטל יכולים ואז האמיתי, האני 

עלמא.

 éãé  ìò øáã  ìëá  úîà úöò äìâî  úîà ÷éãöä

'éçá åì êéùîîå àîìò éàäã ø÷ùä  úà äìòîù

 úå÷ìà  ìëäù ãåçéä úúéîà àåäù íéðô

éëעצת לגלות  יכול אמת שהצדיק מה באמת 

וכל  הבריאה עניני ובכל דבר , בכל אמת 

עניני בכל עצות  ולתת עלמא, דהאי השקר

הוא  הבריאה כל דהרי  משום הוא הבריאה,

המלבוש , שבעולם השרשית  מהתנועה משתלשל

וכל  למטה התנועות  וכל האותיות, תנועת שהוא

בא  הכל הנה העולם, הנהגת ותהלוכי  ומתן המשא

כל  ובאמת העליונה, התנועה מהשתלשלות 

שקר , בחי ' כבר  הוא הקב"ה ללא שעושים תנועה

הגדולים  השקרים לעומת  קטן שקר בחי' שהוא (אלא
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כל הנ "ל ) על עצה לקבל הצדיק אל הולכים ולכן ,

שצריך  הצרכים כל בקויטל וכותבים וענין , ענין 

ומתקן  השקרים כל את מעלה הצדיק ועי"כ האדם,

האחור  בחי' הוא בקויטל כותבים כאשר כי  אותם.

בחי ' הוא הכתיבה ידי ועל השקר, בחי ' שהוא

הדף , גבי על הצרכים כל שמורידים נסירה

שהוא  השקר  כל שיעלה כדי  לצדיק אותו  ומביאים

לקשר  שהוא הפנים בחי ' וימשיך האח', בחי ' כל

שבעולם, והשקר ההסתרה כל ולבטל לקב"ה, הכל

ועי"כ  פנים בחי ' שהוא חכם בחי' הוא הצדיק כי

כתר  גילוי שהוא ב"ה הוי "ה פני  להתגלות  מתחיל

העליונים. הפנים שהוא עליון 

éë וכל בעולם שנעשה ההסתרה כל באמת

יוכל  שהצדיק  כדי נעשה והכעס , השקרים

הכל  שמעלה ידי על האמיתי  האני  את להשיג מזה

בקויטל  ורואה הויו "ת שהכל לראות עליון, לכתר

בחי ' שהם וההסתרות  השקרים כל את האדם של

הוי "ה  שם לבחי' אותם ומעלה ואדני, אלקים שם

ו הקב"ה, הוא שהכל לתכליתלגלות  הוא הכל

דמיון  בבחי' רק הוא שבתחילה אלא הטוב,

שהיא  דמות, בחי ' המלכות בחי ' שהוא והעלמה

וכל  דעקודים, מלכות בסוד עליון , בכתר הגנוזה

אח' בחי ' הוא עליונה היותר המדרגה כלפי  מדרגה

הוא  תחתונה היותר המדרגה וכלפי  שקר, ובחי'

פנים. ובחי' אמת בחי'

êàלאמיתו אמת שהיא מדרגה שום אין באמת 

מסתפק  אינו הצדיק  ולכן  אלקות, עצם רק 

שאמר  כמו אלקות  עצם מחפש רק  מדרגה, בשום

את רק עוה"ב ולא עוה"ז לא רוצה שאינו הבעה"ת 

מדרגה  בכל שמשתעשע ואף  עצמו, יתברך  הבורא

גיסא, מאידך אותו מבזה הוא הרי  מ"מ ומדרגה

ממדרגה  עולה וכך  לאמיתו, האמת  רק ומחפש

שכל  למלך אומר ואז עצמו , המלך  ומחפש  למדרגה

ואף  המלך, עצם כלפי שקר  הכל הם המדרגות

מדרגות שיש  ואפי ' המלך , של גילויים הוא שהכל

עצם  כלפי  מ"מ המלך, עם שמתאחדים עליונות

לאמיתו. אמת  בחי ' אינו הכל המלך 

ïëìå ויודע מרוצה אינו  פעם אף  אמת הצדיק 

העליונה, כלפי  ו "ק  בחי' הוא מדרגה שכל

יכולה  תחתונה מדרגה שכל התו "ח שכתב וכמו 

המדרגה  כלפי ושקר  קלי ' בחי' בערכין  להקרות

מאן  ולית עלמין בכל תפיס איהו כי עליונה, היותר 

רק  מחפש  אמת  הצדיק  וממילא ביה, דתפיס

כל  את ומבזה אלקות, עצמות  עצם הק ' השכינה

המלך . עצם כלפי  המדרגות 

íöò éôìë úåâøãîä  ìë  úà  ìèáî ÷éãöä

íé÷éãöä ìë ìù  åéðò 'éçá àåä ïëìå úå÷ìà

 åîëåהלקו "מ רבינו  )שאמר  אות  מוהר"ן é (חיי

עניו ענין כי  הצדיקים, כל  של העניו  שהוא

על  אומר  הוא ולכן  כלום, הוא שהכל שאוחז  היינו 

דהיינו עניו  בחי ' שהוא כלום, שהם הצדיקים כל

אף  כי  אלקות, עצם כלפי  כלום אינו שהכל שיודע

כלפי מ"מ הבורא, עם נתאחדו שכבר המדרגות

למעלה  קדושתי זה על נאמר  עדיין  הבורא עצם

_________________________

ענוה י. מדת כי כלל, אצלי נחשבים אינם כי הינו ענו ואני עבודתו לו יש אחד כל כי  המפורסמים, מכל ענו אני אמר: שם: וז"ל

פירוש  שלהם. ענו שאני נמצא כלל אצלי נחשבים שאינם ומאחר ואפס , אין בעיניו ולהיות  דבר לשום עצמו להחזיק לבלי היא

הענוה  מדת  לי יש  כולם שבצירוף נמצא כלל, מהם מחזיק  איני ואני זאת , וזה זאת עושה שזה הענו, אני המפורסמים שמכל

ואפס . לאין יותר מחזיק  הוא עצמו שאת  הנראה כן פי על ואף  וכו'. אותם או עצמי את ל'אין' יותר מחזיק אני מי את אך ביניהם.

היו  שכולם מאחר זאת, שיך  איך  האדם', מכל מאד 'ענו שהיה בו שכתוב מה אצלי מיושב אינו השלום עליו רבנו במשה וכן

היינו  האדם, כל של הענוה מדת לו שהיה האדם, מכל ענו שהיה כנ"ל, כן גם להיות  צריך אך  כנגדם, ענו היה איך  תלמידיו,

לאין  יותר מחזיק היה עצמו את אך כנ "ל, ואפס  אין בבחינת  ענוה בחינת אצלו היו כולם כי כולם, של הענוה היתה שאצלו

היטב. והבן אותם, מחזיק שהיה ואפס אין מבחינת  יותר ואפס,



תשע"ג  ויצא פר' טו של"ס

שרק  הבורא כלפי אמת שום אין  כי מקדושתכם,

שאר  וכל לאמיתו, האמת  הוא עצמו  הבורא

העליון . המאציל כלפי  שקרים בחי ' הם המדרגות

והוא  הצדיקים, כל של המדרגות  כל משיג והצדיק 

ולכן  לאמיתו, האמת כלפי ואין  אפס  שהכל משיג

הצדיקים. כל של העניו  הוא

ïëìåבלקו"מ א')כתב תורה שצריך àé(תנינא

בחי ' שהוא מלאכים מבחי ' להזהר  הצדיק

כיון  מלאכים בחי ' שהם החיצוניות  של הקנאה

רוצה  שאינו באמת  אך  המדרגות, כל מבזה שהוא

כלפי המדרגות כל את מבזה אך אדם שום לבזות 

עצם  לגלות רוצה הוא כי  האמיתית , האמת 

ששוחקים  הצחוק למקום לעלות  יכולים ואז  אלקות .

במקום  למטה ואף  הגילויים, וכל המדרגות מכל

שהוא  הכעס  ענין הנה כי  לגמרי . הנפרד האני 

אך  לאדם, מאד מפריע הנפרד האני  הרגשת 

ברב  כי תזכור , רחם ברוגז מקיים האמת  הצדיק

בחי ' לתקן  יכול המלך  שלמה ולכן כעס, רב חכמה

משה  על אמרו זה ועל חכמה. רוב לו היה כי  הכעס 

ע"ה ע"א)רבינו קי"א אפים (סנהדרין ארך ראה, מה :

וכו'. ראה

 äðäå שנכנס גדול כהן  בחי ' שהוא אמת  הצדיק

לו ויש  העליון, היחוד ורואה ולפנים, לפני

נאמר  זה שעל דעקודים, מלכות מבחי ' התנוצצות

שקר , העולם שכל לראות ומתחיל תמתי', 'יונתי

להשיג  אפשר שאי ואף אלקות, עצם רק  הוא והכל

התיקונים  כל אחר הנפרד  האני  דייקא הנה זה דבר 

אלקות עצם שהוא האמיתי האני  את מגלה הוא

גילוי ענין  והוא האמצעי , האדמו "ר  שביאר  כמו

רישא  באמת  שהוא הרדל"א בחי ' ידי  על האמת 

איך  זה ולהשיג לדעת אפשר  ואי  אתידע, דלא

אלקות, עצם כלפי ומבוטל בטל הכל שבאמת

שם  המבואר  המלך את משיג אמת והצדיק 

והם  שקר, הם המדרגות כל איך גילה כי  בסיפו"מ,

מ"מ  אך  אלקות, עצם כלפי ושקר  ועיגולים ו"ק בחי '

את לגלות כלים הוא והכל עלמין בכל תפוס איהו

מלכותך  בסוד  הרדל"א מתגלה וכאשר  המלך,

בחי ' עד  האמיתי  האני מתגלה עולמים כל מלכות 

התחתון . האני

_________________________

אצלו  היה אדם כל של העבודה אשר עד יתברך , הבורא בגדולת כך  כל השיג כי לומר דרצונו דעתי, לעניות נראה המעתיק אמר

כן  פי על אף מכולם, יותר השיג כי ישראל, כל של רבן שהיה פי על אף  בעצמו והוא יתברך. גדולתו נגד ואפס  אין בבחינת 

דיי  כי מכולם. יותר ואפס  לאין עצמו את מחזיק מדרגתו היה שכפי השיג זה ידי על כך, כל גבוהה השגתו שהיתה ידי על קא

שם. מוהר"ן חיי עכ"ל להבין. וקל יתברך, גדולתו נגד ביותר כלום נחשבת  עבודתו אין והשגתו

כמו יא . ישראל, של והסוף התכלית וזה המלאכים, על ממשלה לו שיהיה נברא, הישראלי איש כי א': אות שם לקו"מ  וז"ל

"כעת  שנאמר: השרת ' ממלאכי לפנים מחיצתן שיהיה צדיקים, 'עתידין ב'): פרק שבת  (ירושלמי לברכה זכרונם רבותינו שאמרו

לראות, אחד כל וצריך  אל. פעל מה לידע  כשירצו מישראל, לשאול יצטרכו שהמלאכים אל", פעל מה ולישראל ליעקב יאמר

שלא  זו, בממשלה לעמוד כח לו שיהיה ולראות מאד עצמו לשמור צריך  אך מלאכים, על ממשלה לו שיהיה התכלית לזה שיבוא

שמצינו  כמו עליהם, ממשלה לו שיש כזה באדם מאד מתקנאים המלאכים כי ושלום, חס אותו ויפילו השרת  מלאכי בו יקנאו

לדחפו. השרת  מלאכי שבקשו גדולים כמה על ע "ב) ט"ו (חגיגה לברכה זכרונם רבותינו שאמרו

שצריך  כסא", פני "מאחז  כ"ו): (איוב בחינת וזה מהם. נצול ההתקשרות ידי ועל ישראל, נשמות  עם עצמו לקשר זה על והעצה

שאמרו  מה בחינת  וזה חי". כל "אם ג'): (בראשית בחינת  שהיא הכבוד, כסא מתחת  החצובות  הנשמות בשרשי עצמו לאחוז

להם: אמר בינינו, אשה לילוד מה השרת : מלאכי אמרו למרום, משה שעלה בשעה ע "ב): פ"ח  (שבת לברכה זכרונם רבותינו

מתירא  אני אמר: תשובה. להם החזר למשה: הוא ברוך  הקדוש אמר וכו'. השמים על הודך תנה אשר אמרו: בא. תורה לקבל

הנשמות, בשרשי ולהתקשר לאחז עצה יתברך  השם לו שנתן הינו וכו'; כבודי בכסא אחוז לו: אמר פיהם. בהבל ישרפוני שלא

עכ"ל. כנ "ל, המלאכים קנאת מן ניצול יהיה זה ידי שעל כנ"ל, חי כל אם הכבוד כסא בחינת  שהם



לנפשך  חכמה דעה טז 

 øéùã ãåçéä ãåñì ñðëäì  íéëéøö  åìà  íéîéá

íéìâúîä ãéúòìã  íéòåùòùä àåäù íéøéùä

äëåðçì äðëää àåäå ïåçèéáä çëá äúò øáë

àìéîîåדרכי של במצב אנו שעדיין  עתה הנה

הגיע, לא משיח ועדין  אבלות ציון

שזה  השירים, שיר של היחוד לעבודת להכנס צריך

להרגיש  שיתחילו  משיח, ביאת קודם עדיין נאמר

שאף  לדעת לשמחה ולהכנס דלעתיד, המדרגה את 

ישיגו עי"כ אך  אלקות , עצם כלפי שקר  הוא שהכל

בכל  תפוס ואיהו  האמיתי, האני  להשיג לבסוף

דבר  שום מפריע אין לזה נכנסים וכאשר עלמין ,

כי שלו , השקרים כל עם הארמי לבן  בחי ' אפי'

הוא  שהכל ורואים העליון  ללובן נכנסים אדרבה

כל  להמתיק יכולים ועי "כ  ית', ה' מציאות  רק 

כל  ידי שעל אבינו יעקב כמו  והדינים, הכעס 

ישראל, בית כל נבנה הארמי לבן של השקרים

אמת בחי ' שהוא לאה עם יעקב של היחוד  ונתגלה

י"ה. שבטי י"ב גילוי לשלמות  יעקב והגיע וענוה,

 ä" á÷äå לאור כבר שמכינים אלו  שבימים יעזור

להכנס  צריך  אלו ובימים חנוכה, של

צריך  כי  למשיחי ', נר  'ערכתי בבחי' היחוד  לעבודת 

קודם  עתה וכבר  משיח, של האור לגלות  בחנוכה

לעורר  השירים שיר  בחי ' לעורר צריך  משיח ביאת

השירים  של הפירושים וללמוד  דלעתיד , היחוד

היו צדיקים ולכן דלעתיד , היחודים על מדבר שכולו

ועי"כ  קודש , שבת  בכל השירים שיר לקרוא נוהגים

אבינו יעקב כמו  לאלקים' לי  הוי "ה ל'והיה נזכה

לפני עוד  האלקים הוא הוי"ה של ליחוד מיד  שנכנס

בבחי ' עדיין  שהוא ואף  האמיתי , השידוך שהשיג

בסוד  בזה משתעשע הקב"ה מ"מ בלבד , דמיון 

כבר  היחוד אור  לקבל יכולים ועי "כ  תמתי', 'יונתי

הבטחון  בכח והוא בגלות, עדיין  אנו  כאשר  עתה

ה' על והתענג וגו ', טוב ועשה בה' 'בטח כמ"ש :

הכל  להשיג שנזכה עד לבך ', משאלות לך  ויתן 

בימינו במהרה צדק  גואל בביאת  פב"פ  בבחי '

.áéאמן 

_________________________

איך יב. נתבאר ושם ועכביש, הזבוב עם המעשה שהוא השביעי הסיפור באורך ביאר הקודם בשבוע דהנה לבאר מו"ר והוסיף

הצדיקים, על שמדברים ולשה"ר הדיבורים כל שבאמת ולדעת הקדושה, נפשו פנימיות  מבחי' האדם של הרע בחי' להפריד שיש

להצדיק אין ולכן הצדיק, של בפה הס"מ  התלבשות בחי' הוא אלא ח"ו, עצמם הם זה אין מדברים, אחרים צדיקים כאשר אפי'

בטהרתם  ישראל נשמות פנימיות שיראה באופן הנהר' ל'רחובות  להכנס אלא ושטנה, עשק בבחי' זה על דין ולעורר להתפעל

שלמה  ובקדושה גדולה באחדות שהם ישראל לנשמות  בעצם שייך  ואינו עצמו, הס "מ רק  שהוא הרע כל על ויסתכל הגמורה,

הענין. כל עי"ש וכו'

עתה  שנתבאר השישי בסיפור והרע והנה השקר כל איך ולראות  הרע, מציאות כל בעצם לבטל שהוא גדולה, יותר מדרגה הוא ,

שמזכך  הצדיק  באמת  אך  המדרגות, סוף עד הגבורות  השתלשלות מחמת הסתר רק  והוא מציאות , כלל אינו שבעולם והצחוק 

האמיתי  ה'אני' לגלות אח "כ יכול לדרגא, מדרגא 'אין' של בחי' בכמה והגשמי הנפרד היש ומבטל הביטולים, דרכי בכל עצמו

דהאי  השחוק  כל של הנפרד ה'אני' ידי על ולגלות פינו', שחוק  ימלא 'אז בסוד דקדושה האמיתי השחוק  ולגלות הבורא, של

דלעתיד. דקדושה השחוק  שהוא הבורא של האמיתי ה'אני' את  עלמא,

המלך  אמיתת  את  לגלות  זוכה כאשר לגמרי ומבטלו והשקר, הרע  מציאות  את כלל רואה אינו שהצדיק זה סיפור לפי ונמצא

והצחוק השקר בכל ורואה וכו', הצדיק של בפה המתלבש  הס"מ  בחי' את אפי' דמבטל והיינו וכו', וענו אמת  איש  בחי' שהוא

הוא  ושם רל"א, י"ש בסוד המלבוש  במקום ישראל קדושת  בשורש  עת  בכל דבוק  הוא כי דלעתיד, השחוק בחי' את  דלתתא

דלעילא  התנועה סוד רק מגלים עלמא דהאי סיפורין וכל אלקות , עצם רק  מציאות  שום ואין העליון, והשחוק  השעשועים עולם

המלבוש. דעולם עצמיים השעשועים בחי' שהוא

'ואמת ', תיקון כנגד הז' הסיפור הרי  דיקנא, תיקוני י"ג כנגד הם מעשיות  שבסיפורי הסיפורים די"ג שמפרשים מה לפי והנה

הקדו"ש  לשם (ועי' וכו' חסד ורב ואח"כ ואמת  שמתחילה ע "ב י"ז השנה ראש בגמ ' ועי' חסד', 'ורב תיקון כנגד הו' והסיפור

שנתבאר, מה לפי לפרש ויש  ז', מתיקון עליונה יותר מדרגה הוא שישי שתיקון ונמצא הענין), בביאור שהאריך  פ"ה ו' שער



תשע"ג  ויצא פר' יז של"ס

שם  ואין חיים מלך  פני באור הקדושה פנימיות שמתגלה והיינו משערות, שפנויים קדישין  תפוחין תרין הוא ואמת  תיקון דהנה

קדושים  שהם ומגלים ישראל מנשמת  והרע הגבורות  שמפרידים ז' בסיפור המתבאר והוא גבורות , שהם שערות  בחי' כלל

שהם  השערות ריבוי מתגלה ששם והרי שערות , שמלא החלק  שהוא הלחיים מרחב הוא שם חסד' 'ורב תיקון ואמנם וטהורים,

כי  אמת , ממדת  יותר שהוא חסד ורב התיקון נקרא מקום ומכל דינים, פ "ר בחי' שהם פ "ר גי' חס "ד ור"ב ולכן הגבורות , בחי'

לבחי' אותם ולהפוך עצמם הגבורות להמתיק שיכולים השישי בסיפור שמתבאר מה והוא הנ "ל, הגמ ' וכדברי חסד בחי' הוא

דלעתיד. ושחוק עליונים שעשועים

מתחת  ודשמאל דימין הלחיים שני של השערות  בחי' ב' מתחברים שישי דבתיקון שמבאר ב' פרק  לספד"צ הגר"א בביאור ועי'

שיש  בזה ומבואר וכו'. לחיים שני הם ואמת  תיקון של תפוחין התרין משא"כ אחד, לחי בחי' ונעשים הפה, שתחת האורחא

מתמתקים  מ"מ  שערות הם שכולם ואף האלקים, הוא ה' בסוד אחד ונעשה ושמאל ימין בחי' שמתחבר  שישי בתיקון יחוד תוספת

מרדכי  בחי' אמת הצדיק שה"ס  מרדכ"י גי' חס"ד ר"ב ולכן ח "ו. ודין רוגז  שום ללא העליונה התנועה בחי' רק  ומגלים לגמרי

אסתר  ותלבש  בסוד המלכה אסתר שהיא לבת ' לו 'ותהי בסוד המלבוש  עולם של האור ומגלה אף החרון בחי' כל שמבטל הצדיק

מו"ר. עכת"ד עולמים. כל מלכות  ומלכותך  מלכות .
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חדתין  נשמתין
תשע"ז ילך  ו פרשת  דא"ח טי  ליקו

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

 ïåöø úòá äéìàî íãàä ìò  ìåôéì äáäàä êøã

(ììë çéëù  æ"éàù äàøéä  ë"àùî)

äìà [ à íäøáà íäøáà ïá  ÷çöé úåãìåú

.÷çöé úà ãéìåä בדרך לפרש אמר

לתיקון  בהערה זי"ע התניא בעל עפמש "כ עבודה"י 

למבקשי זאת מודעת והנה וזל"ק, שבסידור  חצות

יצוה  למעלה רצון בעת רבים לעתים כי  כל יבינו  ה'

נפשם  ותתלהט האהבה אור  עליהם ויאיר  חסדו  ה'

ובאה  ומילא מאליה העולה שלהבת ולהב בלהט

אבל  דשכיחא, מילתא והיא מתנה בבחי ' מלמעלה

נפשם  על ופחד אימתה שתפול כלל שכיחא לא

בחי ' היא לזה והסיבה וממילא מאיליה מלמעלה

והשפעתה  הארתה שירדה השכינה גלות

שבהיכלות החיצונים הם שק  בלבוש  ונתלבשה

עכל"ק . פקודי . פרש בזה"ק  כמ"ש הקליפות 

 åðééäå]בתניא שכתב פמ"ג )שאף  שהדרך (סוף 

ותלויה  הקבועה בעבודה"י הרגילה

לפני היראה עבודת  להקדים היא האדם בבחירת 

האהבה  מלמעלה áעבודת  שנופל מה לגבי  מ"מ ,

דשכיחא  מילתא הרי  מתנה, בבחי' רצון  בעת 

כלל  שכיח ולא האדם, על מלמעלה האהבה שתפול

מאליהם]. מלמעלה האדם על ופחד  יראה שיפול

 úãî  úà äãéìåî  äéìàî úãìåðä äáäàä

'úé åúåãçàî ãøôéì àìù äá  úììëðä  äàøéä

 äæáå [á בן יצחק תולדות  'אלה ברמז  לפרש  יש

מדת היא יצחק שכידוע אברהם',

היראה  מדת  על מרמז ותולדות  והפחד, היראה

האדם עבודת ללא מאליה הלידה הנולדת  ענין (כמו

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

העולה ב. שלהבת  והיא בתענוגי' אהבה היא רבה אהבה עולם. ואהבת רבה אהבה מדרגות  שתי ג"כ יש  באהבה והנה שם, זל"ק

נקראת  שאהבה אשה אחר לחזר איש של דרכו רז"ל מאמר על כנודע ביראה שלם שהוא למי מתנה בבחי' מלמעלה ובאה מאליה

מבחי' היא זו אהבה כי זו רבה לאהבה להגיע אפשר אי היראה קדימת  ובלי כנודע  ה' יראת ואשה חסדו זכר כמ "ש  וזכר איש 

וסובב  עלמין כל הממלא ב"ה א"ס ה' בגדולת ודעת  מהתבונה הבאה היא עולם אהבת אך  ח "ו ופירוד קיצוץ תמן דלית אצילות 

ע"י  אשר כנ "ל הלב בחמדת  או במחשבתה בעודו המשכל' בנפש אחד דבור וכביטול חשיב ממש  כלא קמיה וכולא עלמין כל

לאהבה  רוחני או גשמי ותענוג הנאה דבר בשום תתלבש  שלא דהיינו מלבושיה שבנפש  האהבה מדת תתפשט ממילא זו התבוננו'

קמיה  ממש וכלא במציאות  בטילים שכולם התענוגים כל של החיים מקור לבדו ה' בלתי בעולם דבר שום כלל לחפוץ ולא אותו

ועמך  בשמים לי מי וכמ "ש  נצחיים חיים לגבי המוחלט  ואפס  לאין ערוך  שאין כמו ח"ו ביניהם כלל ודמיון ערוך  ואין חשיבי

המולידה  הדעת בחי' כפי ליראה שקודמת פעמים זו אהבה בחי' והנה וכו', וגו' לבבי צור ולבבי שארי כלה בארץ חפצתי לא

ובעל  לרשע אפשר ולכן ולהתגלות] לירד קודמים שהחסדים ופעמים ויראה אהבה שהם וגבורות  חסדים כולל [שהדעת  כנודע

קטנות  בבחי' שהיא רק  ממילא בה כלולה ג"כ היראה ומ"מ  אלהיו ה' את בזכרו בלבו הנולדה מאהבה תשובה שיעשה עבירות

פרטית  בהשגחה שעה והוראת  מקרה דרך זהו אך ומוחו לבו בהתגלות  היא והאהבה ח "ו בו למרוד חטא יראת  דהיינו והעלם

קיום  תחלה להקדים צריך  האדם בבחירת  ותלויה הקבועה העבודה סדר אבל דורדייא. בן דר"א כמעשה שעה לצורך  ה' מאת
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על האדם בחירת ללא נוצר אתה ,לידתו)שבע"כ 

בלב  מאליה שתוולד שכיח אין היראה שמדת 

היינו יצחק ', את הוליד  'אברהם דוקא אלא האדם,

שנולדת שכיח האהבה מדת שהיא אברהם שמדת 

למדת האדם כשזוכה ואז מאליה, האדם בלב היא

מדת את  להוליד  היא יכולה אז מאליה האהבה

בתניא וכמש "כ ובפכ"ה)היראה, פי"ט שיש (סוף

שמרוב  היינו ברחימו ', הנכלל 'דחילו  הנקראת  בחי '

בטבעה  ורצונה שחפצה האלקית  שבנפש האהבה

יראה  היא הרי ב"ה אוא"ס ומקורה בשרשה להדבק 

מיחודו אופן  בשום להפרד  שלא בטבעה ומפחדת

שום  בלי  ממש במסי"נ אפי ' וכו', יתברך  ואחדותו 

סור  בבחי' הן  אלקי, בטבע אלא מושג ושכל טעם

שלא  סופרים דברי של קלה מעבירה אפי' מרע

מיחודו בה שנפרד  מאחר  רצונו  על לעבור 

וכו'. מעשה בשעת ממש בע"ז  כמו ואחדותו

 ñåçéä  úìòî  õéùôàøî  ÷" äøä øàéáù äùòîä

 é" äãåáòá

äìàå [â á÷òé , é" ùøáå .÷çöé úåãìåú

. äùøôá  íéøåîàä åéùòå פירש

זי "ע  מראפשיץ מהרה"ק הידוע המעשה עפ"י בזה

גדול, יחוס  שבידו  מי של המעלה את  שביאר

שלמה באר  בספר אותכמובא י מערכת - (תליתאי

כאא"ז ג ) יחד  התוועדו פ"א אשר  שמעתי בזה"ל,

זצ"ל  פייביש  ר' הה"ק עם מראפשיץ זצ"ל הה"ק

הדיבורים  ובתוך  השידוכין קשר  אודות מבעלזא

זצ"ל  זקיני  אמר השידוך מעניני ביניהם הי ' אשר 

צורך  לנו  מה זצ"ל ר"פ  לו  וענה מיוחס הוא כי

מראפשיץ  זצ"ל זקיני  לו והשיב ה' עבדות אל ליחוס

בחצות וקמים מיוחסים שאינם צדיקים יש  כי  אמת 

ואח"כ  הבקר עד  השיעורים כל ולומדים לילה

התפלה  אחר  אמנם גדול, בהתלהבות  מתפללין 

הצדיקים  דרך  ולאכול לשתות  שבאים קודם

הי ' אולי ובתפלה בתורה עבודתם במעשה לפשפש 

יערב  ואיך העבדות  במעשה ופני ' שמץ איזה ח"ו 

יותר  הוא עכ"פ  כי בחשבו  אך ולשתות , לאכול לבו 

אוכל  הוא עי "ז  עם פשוטי  שהיו  מאבותיו  טוב

רצה  כבר כי  בחושבו טוב, ולב בשמחה ושותה

אכן  אבותיו , ממעשי יותר  מעשיו  את  האלקים

עובדין  אם אפי ' מיוחסים הם אשר  הצדיקים אותן

התפלה  אחר אמנם ותפלה, בתורה השי "ת את 

ולהעריך  עבודתם במעשה לפשפש  יבואו  כאשר

הקדושים  אבותיהם מעשי  נגד מעשיהם את 

בעיניהם  ומבוטלים בטלים הם אזי  והטהורים,

מאוד , עד ושפלות  בענוה והם דארעא, כעפרא

אינה  עבודתם מעשה כי ע"ז מאוד ומתאנחים

אא"ז  וסיים אבותיהם, מעשה נגד לכלום נחשב

עבודתם  אחר  מתאנח להיות יחוס צריך  ע"ז  זצ"ל

עכ "ל. עכדה"ק. ומשתה, מאכל כל לו יערב ולא

משתמשים  היו שהצדיקים איך  זה ממעשה וחזינן 

וכן  הש "י , בעבודת חיזוק לתוספת הגדול יחוסם עם

'מתי לומר  אדם שחייב אדם כל אצל הדרך הוא

ויעק  יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי  ב'יגיעו 

בחז "ל פכ"ה)כדאי' רבה, שיזכור (תנדב"א שע"י

כמותם, להיות  וירצה הק' אבותיו של הגדול יחוס

בעבודה"י. ויתחזק יתעלה

 ñåçé é"ò íéáøä úà  íãà  ìéùëäù äùòîä

 é" ä åéáà

 íðîàå [ã אדמו"ר כ"ק  סיפר מאידך 

לאיזו שהגיע זצ"ל מקלויזנבורג

ריק  איש  שם הבעה"ב שהיה מלון ובית אכסניה

של  גדול תמונה הקיר על שם תלוי והיה דעת, וקל

צורה  ובעל צדיק  יהודי שהיה האכסניה בעל אבי 

קל  הבית לבעל לו מה והתפלא ומאירה, קדושה

_________________________

ואח"כ  ומצותיה התורה באור האלהית  נפשו להאיר טוב ועשה מרע  בסור עכ"פ קטנות בבחי' תתאה יראה ע "י והמצות התורה

עכל"ק . לי"ח ]. כידוע  אור ב"פ בגימטריא ואהבת [כי האהבה אור עליה יאיר
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בולט, במקום אביו  של זו תמונה לתלות הזה דעת

לבעל  שניגש הענין , פשר לו  נתברר  שאח"כ  עד

האוכל, כשרות על השגחה יש  האם לשאלו  המלון 

על  סומך ואינך  חושש אתה איך  בעה"ב לו ואמר 

בתמונה  רואה אינך וכי  שלי , וההשגחה הכשרות 

וכו', גדול צדיק שהיה אבי, היה מי  הקיר  על זו

תלוי היית  אתה שאם מקלויזנבורג הרה"ק  וענהו

הייתי כאן  ומשגיח משמש היה ואביך  הקיר על

משמש  ואתה תלוי כשאביך  אך הכשרות, על סומך

ורואים  הכשרות , על כלל לסמוך יכול איני  הרי  פה

עם  הדעת קל האדם שהשתמש איך זה ממעשה

מפוקפקים במאכלים בנ"א להכשיל אביו  (או יחוס

שהכשיל אסורים) עוון , לתוספת  יחוסו לו ונהפך  ,

לו.(רח"ל ) שהיה היחוס בעזרת  הרבים את 

 ÷éæîå ìéòåî ––––  ìåâò ñôà –––– ãåçéä

åðùéå] [ ä זצ"ל מלובלין  שפירא ממהר"ם מאמר 

'אפס  הנקרא המספר  הוא שהיחוס

מספר  היא הרי לפניה מספר עוד שכשיש  עגול',

אך  וכו', ולמאה לעשר  מאחד שהופכת  מאד , חשוב

היחוס , הוא וה"נ אפס , היא הרי לבדה כשהיא

'יחוס  להיחוס  עצמו  את מוסיף עצמו כשהאדם

מעשיו ומתעלים משתבחים עי"ז הרי עצמו ',

בחז"ל וכדמשמע אבותיו, ז בזכות דף ברכות (עי'

ג"כ ע"א) אליו  נזקף  אבותיהם מעשי  שבעושין 

אבותיו, טובה מעשי במדה מכ "ש  כן הוא לרעה (ואם

הוא מרובה) ואדרבא אפס, הוא עצמו  היחוס אך ,

בדרכי הולך אינו מדוע האדם על תביעה מוסיף 

בספה"ק כדאי ' הק', הק ')אבותיו  השל"ה על (בשם

וגו '' יעקב בריתי  את ד 'וזכרתי הפסוק  שנזכר הא

מהתוכחה, חלק  שהוא התוכחה, פרשת באמצע

זכר  הש "י  להם לתוספתשיזכור הק' אבותיהם ון

וזה  הק'], בדרכיהם הלכו  שלא על עליהם תביעה

יצחק' תולדות  'אלה רש "י  בדברי הפנימי  הביאור

היחוס  בענין כי  בפרשה', האמורים ועשיו  'יעקב –

אע"ה, כיעקב או  בו, להשתמש  איך  אופנים שני  יש 

עד  הק' וזקינו  אביו  מעשי  זכרון  ידי על שהתעלה

כאחד  שניהם מעלות  –שקיבל אע"ה שיעקב (כידוע

אע"ה  ויצחק  אאע"ה מעלות  את  כולל  התפארת, מדת

יחד ) שבאבות,גם בחיר שנהיה עד  ,

êà הרשע כעשיו להיות  היחוס ע"י  שיפול אפשר 

אף  והטעה לו  שיש היחוס על וסמך שנתגאה

בדרכו  הולך  כאילו  הק' אביו  כלאת את  הטעה (וכן

בגיל רק  אשה שנשא אבותיו בדרכי הולך  כאילו העולם

נמשל עשיו שהיה שם רש "י וכדברי שנה ארבעים

באביוâ לחזיר  שהשתמש  לרועץ היחוס  לו  ונהפך  ,(

ומכבדו)הק' משמשו את(שהיה עי "ז  לחזק  לרעה,

מוסר  דברי  שום לו לומר  יכולים היו שלא רשעתו,

עד  אוהבו שאביו איך  וידעו ראו  כולם הלא כי

כל  לעשות  עשיו  יכול היה וממילא לברכו  שרוצה

והש "י ישמרנו , ה' עי"ז, מפריע ללא הרעים מעשיו 

ולומר  לטובה הק ' אבותינו בזכות להשתמש יזכינו 

ויגן  וכו ', הק' אבותינו  למעשי  מעשינו יגיעו 'מתי

אכי "ר . הק' בדרכם לילך  לסייענו בעדינו  זכותם

 ÷éãö ïá  ÷éãö é"òù äìéôúä  úìá÷  äìãâ òåãî

øúòéå [ å ïéàù ,äì àìå åì ,é" ùøáå . åì ' ä

ùø ïá  ÷éãö úìéôú  äîåã

.äì àìå  åì êëéôì , ÷éãö ïá  ÷éãö úìéôúì וכן

המג"א ומהרש "ל )פסק  ב"ח בשם סק"ח נג שטוב (סי'

תפילת דומה אינו  כי  צדיק  בן ש "ץ אחר לחזור

וכו'. צדיק בן  צדיק 

 íðîàåהמפרשים הקשו  טז כבר ס"ק  שם א"ר (עי'

מדוע ועוד ) הסברא להבין  יש  שלכאו'

ברש "י הלא יותר , מתקבלת צדיק בן  צדיק תפילת

_________________________

כשהוא ג. הזה החזיר יד) פ, (תהלים מיער חזיר יכרסמנה שנאמר לחזיר נמשל היה עשו שנה. ארבעים בן לד), (כו, רש"י ז"ל

מתחת  נשים צד עשו היה שנה מ' כל כשרים עצמם ומראים וחומסים גוזלים אלו כך  טהור שאני ראו לומר טלפיו פושט  שוכב

ע"כ. כן. אני אף  אשה נשא שנה מ' בן אבא אמר מ' בן כשהיה אותם ומענה בעליהן יד



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח כא ליקוטי

ואחות רשע בת  שהיתה שבחה "להגיד כתב לעיל

ממעשיהם", למדה ולא רשע אנשי ומקומה רשע

בן  צדיק עדיף לא התפילה קבלת לענין מדוע א"כ

ממעשי למד שלא וזכות שבח יותר לו  שיש  רשע

אבותיו.

 éå  úåèùôá äììôúä  ä÷áøìù ãåñä  òãé ÷çö

äìéôúä  úøúñä

ùøéôå [æדברי ע"פ בזה, פנימי  דרך  מורנו

ברש"י)חז"ל עומד (המובאים שזה

ומתפללת, זו  בזוית  עומדת וזו  ומתפלל זו בזוית

שניהם  שעמדו  זה בענין לנו נפ "מ מה ולכאו '

חז"ל  דברי ע"פ  בזה וביאר  שונות , זויות בשני

ע"ב) כה דף  בתרא ידרים,(בבא להחכים 'הרוצה

סברה  שרבקה י "ל והנה יצפין ', להעשיר והרוצה

דרום, לצד  להתפלל יש בנים על לבקש  שכדי

והאם, דהאב המח מבחי' מגיעים הבנים שהלא

ש'הרוצה  החכמה לבחי' הבנים בחי ' שייך וא"כ 

צדיק  בן  צדיק שהיה יצחק  אמנם ידרים', להחכים

צריך  שלפעמים הצדיקים שיודעים הסוד  ידע

על  להדיא להתפלל וא"א התפילות, להסתיר 

עליהם, לקטרג מתחזקת הסט"א כי  גבוהים דברים

דמצינו [וכעין  התפילות להסתיר יש בכה"ג אלא

הגמ' ע"ב)בדברי ט דף הברכות(מו"ק לענין 

שמעון , רבי בן  אליעזר רבי את הזקנים שברכו

כדי כקללות שנראו באופן הברכות שהסתירו

ולהאמור  הברכות, על מהסט"א קטרוג יהא שלא

ב"ר  ר"א לגבי דוקא כך  הזקנים שנהגו  י "ל כאן 

יודע  שהוא וסמכו צדיק , בן  צדיק  שהיה שמעון

הקטרוגים  מפני  הברכות הסתרת  של הזה הסוד

דברים  לו לומר מצערים היו לא אדם לסתם (משא"כ 

כקללה) ].הנראים

äñðøôä ãöì ììôúä  ä"òà ÷çöé

ë"òå [ç שהוא צפון, לצד  דוקא התפלל יצחק

ועשירות, פרנסה לגבי המסוגלת  זוית

'ויעתר  יוחנן שלר ' בפרשתן  במדרש [וכמרומז

ועל  בעושר '], תפילתו  'ששפך פירושו  לה'' יצחק 

ברווח  הפרנסה שענין  כ"כ , קטרוג אין כזו  תפילה

ואין  מותרות  של כענין לסט"א נראין והעשירות

התכלית , נקודת כ "כ בפשטות ישבזה (שאדרבא

וכו'') ישורון 'וישמן של סכנה כאילובזה ונראה ,

לגרמיה, ובבחי' מהעוה"ז ליהנות האדם מבקש 

האלו, לתפילות  כ"כ  מפריע הסט"א אין  וממילא

צדיקים היו  צדיקוע"כ שהיה זי"ע משינאווא (כהרה"ק 

צדיק ) בברכתבן רק  חסידיהם את מברכים שהיו

כ "כ  אין שע"ז  שידעו  הפרנסה, בברכת או הצלחה

בדרך  הצדיקים שהלכו  אלא מהסט"א, קטרוג

הפרנסה  ברכת ע"י  להמשיך  וכיוונו  עמוקה

שנצרך וההצ  ברוחניות  הישועות כל את גם לחה

האדם. אליהם

 æîø –––– ä"ñðøôä úëøá êøáì íé÷éãöä êøã

 ñ"éä ìëì

 åîëå [ è מזידיטשויב העט"צ הרה"ק שאמר 

צדיק )זי"ע בן  צדיק ג"כ (שהיה

הי"ס כל על מרמז ההנהגותשפרנס "ה הם (שהי"ס

הישועות כל את  הש"י משפיע שדרכם והצנורות

ברו"ג ) וההשפעות פ'לא והטובות  על מרמז  – שפ' ,

ספי ' – חכמה ר'אשית – ר' הכתר. ספי ' עליון,

חג"ת ספי ', הו' כל – ס' בינה, שערי נ' – נ' החכמה,

הפרטיותנה"י  הי"ס כל יש מהם אחת שבכל  (ז"א,

המלכותואכמ"ל ) ספי ' – ה' הוי"ה), דשם תתאה .(ה'

בפרנסה  האדם את  הצדיקים כשמברכים וע"כ 

שנכלל  הי "ס , כל שפע את בזה לו להמשיך  מכוונים

ע"ז  שאין ובאופן  הרוחניות, השפעות  כל גם בזה

לצד  דוקא התפלל יצחק וע"כ כנ"ל. מהסט"א קטרוג

יותר  הגבורה בבחי' הוא דיצחק [וכידוע צפון

בבחי ' והיא ממנו  יותר ממותקת  שהיתה מרבקה

דרום, ימין, לצד התפללה היא וע"כ  לעומתו, חסד 

שנראה  גבורה], צפון, שמאל, לצד והוא חסד ,

ופרנסה עשירות  בזה להמשיך  מכווין ('מצפון כאילו 

יאתה') תפילתוזהב על קטרוג היה לא ובזה ,



לנפשך  חכמה דעה כב 

בן  צדיק  של המעלה וזה דייקא, תפילתו ונתקבלה

של  והנסתרים הנעלמים הדרכים את שיודע צדיק

את רק שיודע רשע בן צדיק  משא"כ  התפילות ,

התפילה. של הפשט דרך

 äæå] יצחק שהפך חז"ל בדברי  ג"כ מרומז

רחמים  למדת  הדין מדת  את  בתפילתו 

המובאת וכו'' המהפך  זה 'עתר על חז"ל (כדרשת

כמתפלל ברש"י) נראה היה שבחיצוניות היינו ,

וכאילו הדין , צד השמאל, צד  שהוא צפון  לצד

הדין  אחיזת  בזה שיש פרנסה, להמשיך  רק כוונתו 

וכו') ויבעט ישורון 'וישמן של  בחי' יש  שבפרנסה ,(כנ "ל 

מדת את  עי"ז להמשיך  כיון  בפנימיות  אך

את הפרנסה על תפילתו  ידי על להמשיך  הרחמים,

ד'וצפונך  בקרא ג"כ  נרמז וזה הבנים, ברכת 

להמשיך  נעלמת  דרך  שיש בטנם', תמלא

צפון  לצד התפילה ע"י  הבנים ברכת את ולמלאות 

כנ"ל]. דייקא

 êéùîä úåéîùâ ìò ä" òà ÷çöé úëøáá

ù" úé  åúå÷ìà

ïëå [éבחז "ל סו)אי' פר' יצחק (בר"ר ברכת על

מ  האלקים לך 'ויתן ע"ה השמים אבינו  טל

לך  'ויתן  וגו'', ותירוש דגן  ורוב הארץ ומשמני 

שאף  דהיינו  אלקותו ', לך יתן – האלקים

עניני על רק  היתה ברכתו  שכל נראה שבחיצוניות

רק  מברכים שהיו  הנ"ל הצדיקים וכדרך גשמיות,

כיון  בפנימיות  אך וכו ', בריוח פרנסה על

בנ"א)במחשבתו מחשבות  יודעים המקטרגים ,(שאין

והמשכת תיקוני כל את בברכתו להמשיך

דרשו וכן  השכינה, סו)והשראת פר' שנכללו(בר"ר

– השמים "מטל התורה"ק, חלקי כל בברכתו

גמרא, – דגן ורוב משנה, – הארץ ומשמני  מקרא,

צדיק  של הדרך  שזו  כנ"ל והיינו אגדה", – תירוש

להסתיר  צדיק  הצורך )בן בעת ברכותיו(לפעמים את

קטרוגים. עליהם יהיו שלא כדי  ותפילותיו

 úáì ñ"úçä ïøî  ìù àìôä úëøáá äùòîä

 ç"áãä ïøî

øôéñå [ àéהחת"ס מזקינו פלא (איךמעשה

בדרך הבנים ברכת  שהמשיך

החדש נעלמת ) המעשיות בספר המעשה [ומובא ,

מבנותיו שאחד דמלכא'], 'ספרא החת "ס  זקינו  על

והיתה  בנים, לה היו  לא זי "ע חיים הדברי  מרן  של

מרק  לפניהם והביאו  החת "ס , מרן אצל הפסח בחג

קניידלעך עליהם עם קיבלו שלא אשכנז בני (כדרך 

שרויה) לה איסור מותר האם הדב"ח בת  ושאלה ,

הקניידלעך ד'אללאכול איסור חשש  בזה לה (שהיה

אביה  מבית  לאיסור וקיבלה שנהגה מנהג  לעזוב תיטוש',

כך הק ') שתאכל קניידלעך  שכמה החת "ס  לה ואמר  ,

לבת וזכה אחד קניידל ואכלה בניה, מספר יהיו 

וסיפרה  הדב"ח הק' אביה אצל היתה ואח"כ אחת ,

זה  החת"ס אצל קניידל שכל לה ואמר המעשה, לו 

התחזקה  שלא והצערה פסח, קרבן כזית  כמו

קניידלעך . יותר לאכול חכמים באמונת 

íéøãð  úøúäì äëøöåä àìã àä

äðäå [ áé פלא במעשה י "ל הלכה ע"פ  הביאור

דנדר , איסור  חשש בזה שאין  זה,

טוב  מנהג שכל אף  דהנה נדרים, התרת בזה וא"צ

היות מ"מ נדרים, התרת  צריך  האדם בו שנהג

בפוסקים היש "ש )שאי' בשם סג  סי' מג"א שיש (עי'

הדור  גדול בפני חומרא לנהוג רבו איסור בפני (או

שלנהוג המובהק ) בודאי  הרי  זו, בחומרא נוהג שאין

ב  דשרויה מנהג בחומרא נקרא אין  החת "ס  מרן פני 

זה  אופן על מלכתחילה הקבלה חלה לא וא"כ  טוב,

היתה  לא אך  זה טוב במנהג  לנהוג היתה הקבלה (שכל 

באיסור) עי"ז שיכשל  באופן התרתהקבלה וא"צ ,

בכה"ג. נדרים

 ñ"úçäã àìôä úëøáì  íéîòèä

 ì"éå] [âé בצורה החת "ס  אותה שבירך הטעם

הקניידלעךהנ"ל כמספר בנים לה (שיהא



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח כג ליקוטי

שע"ישתאכל ) הוא לזה הפשוט שהטעם ,

האמונת את  מגלה בזה שאוכלת הקניידלעך

אמונת לה שיש  ובזה בחת"ס, לה שיש  חכמים

החת "ס , ברכת לקבל מוכשר  כלי נהיית  חכמים

של  האמונה בגודל תלוי  הצדיק של הברכה שקיום

המברך . בחכם המתברך 

êà,הנ"ל לברכה פנימי טעם עוד ג"כ  י"ל להנ"ל

ברכתו את  החת"ס הסתיר  זה שבאופן

שע"י זר  דבר זה שנראה שהיות  הסט"א, מקטרוגי

לאיסור  נחשב שאצלה מה על הדב"ח בת  שתעבור 

תתברך  דוקא עי"ז אב, כיבוד  נגד אצלה ונראה

דרכים  מבינה הסט"א אין  הרי  צדיקים, בבנים

כך ]. על לקטרג יכולה אינה וממילא כאלו פלאיים

äøéúñ åðéà ãéî' ú éãâ'ð éúàè' ç –––– ïúç

' åëå åì ïéìçåî  äùà àùåðäì

øîà [ãé,למז "ט חתן  שנהיה התלמידים לאחד 

ר "ת הוא שחת "ן  בספה"ק שאי '

אי ' הלא התלמיד  ושאל ת'מיד , נ'גדי ח'טאתי

הפרשה שבסוף הפסוק  על מחלתבחז "ל את ('ויקח

וא"כ וגו'') עוונותיו, כל על לו  מוחלין  אשה שהנושא

לו ואמר הנ"ל, דחתן הר"ת עם מתאים זה אין 

ביום  רק נעשית העוונות  מחילת הרי  פשט דע"פ 

וכו')הנישואין אשה  דחתן (הנושא הר"ת ואילו  ,

לפני לעשות  החתן  שצריך  ההכנה על מרמז הנ"ל,

חטאיו, כל על תשובה שעושה ע"י  נישואיו  יום

תמיד ' נגדי  'חטאתי  החופה ומקיים דיום ענין (שזה

הכנה  שזו דיוהכ "פ, בווידוי בו ומתוודים שמתענין

דהנישואין) העוונות  .למחילת 

ãåòå המעשה ע"פ  יותר  נעלה באופן ביאר 

זי "ע מקאמרנא הגה"ק  פר'שכתב (זו"ח

אות הערות רסג סי' בשולה"ט ומובא ע"ב, קפב דף וישב

הגדול יא) משה רבינו הצדיק  ואמר  וז "ל, ,

לבן  בגדי ארבעה לובש כשאדם מפשעווארסק,

עוונו כל על לו מוחלין  הרילשבת  בנו  ושאל תיו,

ואמרת לבישה אחר  מנחה מתפלל אותך  ראיתי

העולם  בזה והשיב, עצומה, בבכיה לנו  סלח

שלמעלה  לעולם וכשהלכתי לי נמחל בע"ש  שהייתי 

עכ "ל. עוונות. כמה עלי נרשם היה מזה

 ð"äå כבר החתן שזכה הנישואין  אחר אף  בעניננו 

'חטאתי לקיים עליו  ג"כ עוונות , למחילת 

יותר , גבוהה בדרגה תשובה ולעשות תמיד ', נגדי

מרביז"ל ג )וכדאי ' אות  ו סי' קמא לעשות(לקו"מ שיש 

נוספת דרגה שבכל תשובה, על תשובה תמיד

של  נוספת דרגה לעשות  צריך  האדם בה שמתעלה

יותר . נעלית לדרגה מתעלה ועי"ז תשובה,

 ò"òå]תשובה (פכ"ט)תניא כשעשה ואף וזל"ק,

יש  והלב בלב, התשובה עיקר הרי  נכונה,

אדם  שהוא מה לפי  והכל רבות, ומדרגות בחי ' בו 

עכשיו ולכן  ליודעים, כידוע והמקום, הזמן ולפי 

נהורא  ביה סליק  דלא בעצמו  שרואה זו בשעה

תשובתו נתקבלה לא שהיום מכלל דנשמתא

לתשובה  להעלותו  שרוצים או  מבדילים. ועוונותיו 

אמר  ולכן  יותר , דליבא מעומקא יותר עילאה

עכל"ק ]. תמיד'. נגדי  'חטאתי  דהע"ה

 ïéàåùéðä ìà  äðëää êøã

ãåò [ åèשעליו ההכנה דרך מה החתן שאל

שיש  וענה החתונה, אל עצמו להכין

אע"ה  מיעקב דידן , פרשה מסוף זאת  ללמוד 

שנה  י"ד נטמן אשה, לישא ואמו אביו שכששלחוהו

בלילה  שכב לא ששם ועבר, שם של בביהמ"ד 

הענין  וביאר ולילה, יומם בתורה עוסק שהיה

להכניס  שיש  בחי ' שזו דייקא, 'נטמן' של והלשון 

הדעת מימי  בתוך  דביקות  של מקוה בתוך עצמו 

ברמב"ם וכדאשכחן אוא"ס , מקוה)של הל' (סוף

הכניסה  של ענין  הוא המקוה של הפנימי שענין

שיש  במקוה אשכחן  והלא הדעת, מימי לתוך

שערותיו, כל עם ואף  מציאותו  כל עם בה להכנס 

מחשבותיו  כל עם להכנס  יש היא ה"נ מחשבה (שכל 

דקה) שערה שזובחי' הדעת, דמימי הדביקות  לתוך 

ובתוקף  בחוזק עצמו לקשר הנישואין  אל ההכנה
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יוכל  לא כבר שעי "ז  עד בהש "י  ולדבקות  לתורה"ק 

שאף  בתורה"ק , מהדבקות לנתקו  דבר  שום אח"כ

בפרנסה  ולעסוק  עוה"ז לעניני לירד כשיצטרך

לא ו סחרה טוב כי ד 'טעמה קרא בו יקוים ג"כ כדו',

טעם  טוב כבר שטעם שע"י  נרה', בלילה יכבה

והטירדה  והחשכות  הירידה בזמן אף  הרי  התורה"ק 

באור  מלהאיר  נרו יכבה לא העוה"ז בעסקי 

קודם  שנטמן  שע"י ע"ה אבינו וכיעקב התורה,

ובתורתו בהש"י שם ודבק ועבר , דשם בביהמ"ד 

ודבקותו נרו  כבה לא כבר הדביקות , בשלימות הק'

הארמי לבן  בבית אף  ביום בהש "י  חורב (כש 'אכלני

בהש"י  מדביקות  שם אף  פסק  ולא וגו'' בלילה וקרח

לבן  אצל  בלילות  תהלים מזמורי שזימר חז"ל כדברי

.הארמי)

 à"èéìù øâðìøà ò" øâä ïáì äìéî  úéøáá ç"àã

å" éð ãåã ìàøùé ìåîéðä êøä(úåãìåú 'øô ÷" ùò)

íéð÷æä ' ç ìëì  ùàøä øååéòä øéìèòáäã ïéðò

 æ" äåòä úååàú  ìë åìèéáù –––– äùåã÷ã

÷" äôñá [àיג )סיפו"מ המעשה (מעשה מובא

דקדושה, זקנים דהח' מענין 

תינוק  שהיה העיוור , הבעטליר היה לכולם שהראש

העולם  שכל מכולם, יותר זקן  היה ובאמת  לגמרי

היה  ולא עין , כהרף אפי' אצלו עולה היה לא כולו 

זקן  והיה כלל, העולם בזה וראיה הסתכלות  אצלו 

עדיין  התחיל שלא לגמרי יניק  הוא ועדיין מאוד 

עיי "ש . כלל לחיות 

øàáîåזי "ע ה"דמוהרנ"ת מילה הל' יו"ד  (ליקוה"ל

ה) מרמז אות  דקדושה זקנים הח' שענין 

שנכנס  עד לעבור  התינוק שצריך ימים הח' על ג"כ

שהוא  שאאע"ה והיינו  אע"ה, אברהם של לבריתו

שהיה  העיוור  הבעטליר  על מרמז לנימולים ראש 

אאע"ה  על שנאמר  וכמו זקנים, הח' לכל ראש 

דקדושה  הזקנים ואלו בימים', בא זקן 'ואברהם

כח  את  המילה בשעת הנימול להרך  מכניסים

הקדוש  בדרכם לילך  ג"כ יוכל זה שבכח הקדושה,

שכל  ולידע לגמרי , עוה"ז  מציאות  את לבטל

ומבוטלים בטלים הם העוה"ז  של (כמש "כהתאוות

להכניע  המילה למצות הטעמים אחד  שזה הרמב"ם

.התאוה)

äùåã÷ã ï÷æå äùåã÷ã  ÷éðé –––– 'ãåã  ìàøùé'

 äðäå [á,' דוד 'ישראל בשם נקרא הנימול הרך

דקדושה  היניק  ענין  על ג"כ [שמרמז 

על מרמז ש'ישראל' הנ"ל], דקדושה 'יש והזקן 

שורש  שהם שערים רל"א על המרמז רל"א',

זקן  על רומז  ו'דוד', דקדושה', 'יניק בבחי ' הבריאה,

מהי"ס)דקדושה, האחרונה ספי' המלכות ספי' ,(בבחי'

של  והר"ת בימים'. בא זקן דוד  'והמלך  בו  וכנאמר

בודקין  לי "ד  אור על שמרמז  י "ד , הוא השמות שני

הגדולים  הצדיקים אלו  שבכח וגו', החמץ את 

את ומכניעים החמץ את  בודקין י "ד  שלהם שהר "ת 

דידן  שבפר' עשיו חמץ)קלי' ב'(הנקרא אלו בכח

ישראל שהם עשיו)הצדיקים של  שרו עם ,(שנלחם

אדום)ודהע"ה את  שהכניע הראשון .(שהיה

î"å÷éìä  ÷" äéáøå '÷ä è"ùòáä –––– ãåã  ìàøùé

ò"éæ -

úåøåãáå [âהרי לגאולה הסמוכים האחרונים

הנשמות אלו שמות  בב' מרומז 

ה"ה  הדורות מיחידי  האחרונים הצדיקים ב' של

הליקו "מ ìàøùéרבינו  ורביה"ק  זי"ע, הק' בעש"ט

בבחי' שהוא שרמז ãåãזי"ע, [כמו  ע"ה המלך

שפיר  בדם מלוכלכות ידי  'ואני  עצמו  על רביה"ק

שערי בספר אי' וכן לבעלה', אשה לטהר  ושליא

זצ"ל קעניג גדליה ר ' להגה"צ כו)צדיק מכתב (ח"ב



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח כהליקוטי

ירדה  עצמה היא דהע"ה שנשמת  בידו שקבלה

רביז "ל]. נשמת  היא והיא האחרונים בדורות  שוב

 éãéçé éìåãâî  õåöéðå ÷ìç 'éçá àåä éãåäé  ìë

 úåøåãä

'éàå [ãמכות ע"ב)בגמ' יז ברכה (דף  שיש 

כרשב"י, שיהא תינוק  לכל מיוחדת 

כר "ש  אימיה דילידא רבא 'אמר  שם, הגמ' וכלשון

יהודי כל שמברכים היינו תיליד ', לא לא ואי תיליד 

כל  תכלית  שזו כרשב"י , האמת  בצדיק נכלל שיהא

לזה', לצוות אלא נברא 'לא העולם שכל העולם,

יחידי מגדולי  וניצוץ חלק  בחי' הוא יהודי  שכל

האחרונים  הצדיקים ב' מאלו ובפרט הנשמות ,

כנגד  הם הרי קבלה שע"פ ורביז "ל, הק ' הבעש"ט

יחידי שחמשה במקו"א [וכמש"כ  והנוק' הז "א בחי '

י' של קוצו כנגד י'(משרע"ה)הדורות ה'(רשב"י), ,

ו'(האריז"ל ) הק '), ה ה'(הבעש "ט ],ליקו"מ)(רביה"ק 

הבעש"ט  בחי ' את תמיד  ולחדש להסמיך  יש  וע"כ 

צריך  הזו "ן  שהלא הלקו "מ, רביה"ק  בחי' עם הק'

ואין  קוב"ו  לייחד  התכלית  שזו יחד , תמיד  להיות 

הקודמות הגבוהות הבחי' וכל ח"ו , ביניהם להפריד 

האחרונים  הצדיקים אלו ב' ע"י  דייקא מתגלות 

הזו"ן) ע"י דייקא שמתגלה אוא"ס .(בחי'

äæå]'הספי דמחצב סוד ז"א)גם – המתגלה (ישראל

הנשמות  מחצב מלכות )ע"י  – ואכמ"ל].(דוד ,

íéìâîå ––––  äìøòä íéúøåëù –––– ã"é ïéçéùîä 'á

äîãà  íéàéáðä ã"éá –––– äàåáðä ãåñ æ"éò

 äæå [ä ביד' על המרמז  – די"ד הר "ת  בחי' גם

הנבואה  סוד  שהוא אדמה', הנביאים

דייקא בי"ד בלקו"מ המתגלה רביז"ל  שהאריך  (כמו

בזה) נד  הגאולה תורה סוד הוא הנבואה שסוד ,

ובנותיכם', בניכם ל'וניבאו נזכה שבגאולה כדאי '

כוחו ע"י עמלק  מחיית ע"י כנ"ל הוא לזה וההכנה

הי "ד  כנ "ל )של החמץ את  בו שמבטלים לי"ד' כי('אור ,

של  זרעו שימחה עד  שלם הכסא ואין שלם השם אין 

כנ "ל )עמלק  החמץ יוסף (שהוא בן  משיח עבודת  שזו ,

דוד בן די"ד )ומשיח בר"ת מרומזים הם למחות(שגם ,

ב"ה, הוי"ה שם את  שמשכח עמלק , של שמו את 

ה' שם מתגלה עמלק  כריתת כריתתוע"י  בחי' (וזו

הוי"ה) שם במילה מתגלה שעי"ז .הערלה

åäæå בחז"ל שאי' אברהם', בן יצחק תולדות 'ואלה

כשיחמון  גדולה שמחה תהא שלעת"ל ע"ז 

כמו הכבוד כסא את שיראו  בלבהון , קוב"ה צדיקיא

במוחש  אלקות לראות  שיזכו היום, באמצע שמש 

זו ששון בבחי ' בשלימות , והשמחה הששון יהא ואז 

מילה.

ò"éöä øàô  úåìâì ÷ãðñä úãåáò

÷" äøäå [ åעבודת שעיקר  כותב זי "ע מקאמרנא

והיופי הפאר לגלות  היא הסנדק 

כולו שהוא עולם, יסוד הצדיק של והאור  והחן 

הוא  שהיסוד הק' מהאר "י  וכדאי' פנים, בבחי '

ענין  וזה פנים, כולו  בבחי ' שנחשב היחיד  האבר

עולם  יסוד  הצדיק דרגת את לגלות שצריך  הסנדק

את מגלה שהציס"ע והיינו  פנים, בבחי' שכולו

טוב, כולה באמת היא הבריאה שכל האמונה

המש  פעולות  וכל לטובה, הכל מנהיג תנותשהש"י

את לגלות כלי בבחי' רק הם הרי  בעולם שישנן 

ית' הפשוט ב)אחדותו  סי' תנינא בליקו"מ כדי(כדאי' .

קץ, אין  פשוטים רחמים לבסוף זה כל על שיתגלה

מגלה  שהציס"ע פנים, כולו  שהיסוד  בחי ' [וזה

אח', שבבחי ' שבעוה"ז  ההסתרה שאף  האמונה

ואת ההטבה את  לגלות  כלי  רק  באמת  היא הרי

השי "ת]. פני 

 çéùîä êìî  ìù åøåàá ììëäì êéøö éãåäé  ìë

øåæòéå [æ לתורה זה תינוק  שיתגדל הש"י

באור  ויוכלל ולמעש "ט, ולחופה

הבעש"ט  כרבינו  העולם יסודי הצדיקים של הפנים

יחידי הצדיקים ובכל הליקו"מ ורביה"ק  הק'

מלך  – וקיים חי ישראל מלך דוד  של ובאור הדורות ,
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הק' הבעש "ט בשם עינים במאור וכדאי' המשיח,

פנחס) מלך (פר' של באורו להכלל צריך  יהודי שכל

מדות הי "ג כל יומשך זו ומשמחה – המשיח

אחב"י כל על בריתותהרחמים הי"ג כנגד  (שהם

המילה) ברית  במצות חיישנאמרו לבני  כולם ויזכו ,

ובכללות בפרטות הישועות ולכל ושידוכים מזוני 

י "ג  לגילוי  ונזכה בנ"י, אליהם שזקוקים הש"י שיודע

כעמך  ומי אח"ד  ושמך אח"ד אתה דיקנא, תיקוני 

בכל  ית ' אחדותו  ותתגלה בארץ, אח"ד  גוי  ישראל

ונזכה  ציון ' ה' בשוב יראו  בעין  ו 'עין העולמות 

במהרה  צדקינו  משיח פני  לקבל כאחד  כולנו 

אמן . בימינו

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



שבת  כז הלכ'

שבת  הלכ'

 àìù)  íéìëàîä  úåäùäì ãáòéãá äöòä

 éåâ é"ò  ùàä ìò (ã"áàîë åìùáúð

ë" ùîá [ à להניח להזהר שיש  שעבר שבוע

לפני מים הדוד ואת  המאכלים

השקיעה  בשעת המים שיהיו  באופן השקיעה,

שמניח  למי  רק  הכוונה הרי  כמאב"ד, מבושלים

האש  על מים בלעך )הדוד  מורנוà(ללא והוסיף .

לבשל  הספיק  שלא שמי זה, בענין לדעת שיש  קולא

לו ואין השקיעה, לפני  דרוסאי, בן כמאכל מאכליו 

המאכל עליו  להניח שיוכל יכולבלעך  שאין (או

שאין  כגון הבלעך על  מונח יהא אם להתבשל להמאכל 

דיה) חזקה דעתהאש  על בכה"ג לסמוך  שיכול נראה ,

סקכ"ב)התהל"ד רנג  להניח (סי' שיכול שס "ל

לא  שלסברתו  גוי , ע"י  האש  על המאכלים ולהשהות

שהיה על לחתות )גזרו  יבא כשמשהה (שמא אלא

כשאר  דינו  בערש "ק גוי  ע"י במשהה אך  ישראל,

לצורך  בביה"ש גוי ע"י  אסרום שלא דרבנן איסורים

שמב. סי ' בשו "ע כדאי' מצוה

åéìàî ääùá óà  äéäùä  íöò äøåñà à"åæçäì

íðîàå [áב')החזו "א אות לח דאיסור (סי' ס"ל 

ההנחה, במעשה תלוי אינו  שהיה

יבא  שמא הוא דשהיה האיסור עיקר  שהלא

מציאות בעצם תלוי זה איסור  וא"כ לחתות ,

משנה  ואין הכירה, ע"ג מבושלת שאינה הקדירה

ע"י מאליה הונחה הקדירה אם ואפי ' הניחה, מי 

הישראל  וחייב שהיה איסור בזה יש  ג"כ קוף

התבשיל, נאסר  מסירה אינו  ואם מהאש, להסירה

שנוטה  נראה אך כן , לומר  נסתפק התהל"ד  [וגם

שמא  שהגזירה ס"ל שכנ"ל להיתר , למסקנתו  יותר 

שכיון  הקדירה את ישראל כשהניח רק  היא יחתה

שיבא  טפי חיישינן ההנחה, פעולת את  עשה שהוא

כשהניח  ולא שהתחיל, מה את לגמור לחתות  גם

הקדירה]. את נכרי

 øñàð åúòãî àìù óà øçà  ìàøùé  ääùäùë

ìéùáúä

 åðéàøå [âעיונים במתיבתא אוצר שבת  (מס'

א) אות  טז בשם מער' שמביאים

אליהו בית ט)ספר אות כד  סי' סברא (ליברמן שכתב

הניח  אחר  כשישראל שאף ותמוהה, מחודשת

בעל  מדעת  שלא מער "ש להשהותה הקדירה

מע"ג  להסירה הקדירה בעל נחייב לא הקדירה

כהחזו "א  דלא מהפוסקים מוכח לסברתו כי  האש,

שהיית מציאות מחמת  אינו שהיה ואיסור  הנ"ל,

האדם  פעולת מחמת  אלא האש גבי על הקדירה

הניח  אם וע"כ האש , ע"ג בהנחה הקדירה בעל

בעל  א"צ מדעתו  שלא הקדירה את אחר אדם

להסירה שלא הקדירה כיון בזה יחתה שמא גזרו (ולא

הניחה) שמהותהוא ראיות כמה שמוכיח ועיי "ש  ,

שגזרו והיינו בישול, איסור  בגדר היא שהיה איסור 

כמאב"ד  מבושל שאינו מאכל המשהה על חז"ל

והיה  בשבת  שהניחו  כמו לו שייחשב בעש"ק 

זו שגזירה לחדש רוצה ולפ "ז בשבת, מתבשל

_________________________

(לדידן א . גו"ק , דהוי כמאב"ד, מבושלים המים כשאין אף  שרי בזה דהלא הבלעך", "על העבר בשבוע  בטעות שנדפס כפי ולא

החזו"א). כשיטת דלא גו"ק הוי דהבלעך  דקיי"ל



לנפשך  חכמה דעה כח

כבישול ) נחשבת  בעש "ק  אלא (שהשהיה גזרו  לא

הניחה  כשאחר  ולא הקדירה, משהה עצמו כשהוא

את חז"ל שהשוו  מכיון לדבריו דאף  וצ"ע עבורו ,

הוי אחר כשמשהה ה"נ הרי  למבשל, המשהה

כל  לאחרים אף שאסור התבשיל, אחר  כמבשל

בשוגגהשבת בין בשבת  שהמבשל שיח בסי' (כדאי'

במלאכה  ואף מוצ"ש , עד לאחרים אסור במזיד ובין

בביאוה"ל ) שם כדאי' ביום בו במזיד אסור וכן דרבנן ,

תשובות הפסקי יא)כתב אות רנג בפשטות,(סי'

וידיעת ברצון שלא אחר ישראל שכשעשה שאף 

לגבי וע"כ  התבשיל. נאסר  מעשיו  אהנו  אם בעה"ב

אפשר  שאי  פשוט נראה אחר ישראל ע"י  השהיה

הנ"ל. אליהו הבית סברת  על  לסמוך

ì"ðä àìå÷ì  óñåð  óåøéö

êà [ã שבמקום נראה נכרי ע"י השהיה לגבי

לסמוך  שיכול כנ"ל עצה לו כשאין  צורך 

דרבנן  באיסורי מח' כדין להתיר , הנ"ל התהל"ד  על

עוד  בזה לצרף  שיש  ובפרט המיקל, בתר  דאזלינן 

המג"א שיטת סקכ"ו)את רנג  מדבריו(סי' שמשמע

כמש "כ  צאה"כ  זמן  בתר דינא האי לגבי דאזלינן 

סק "ד שבת פני  השקיעה)בספר בתר דעות(ולא [וג' ,

שמואל התולדות  דעת  בזה, לגאשכחן  סי' לב (מצוה

ג ') ודעתאות שבת , קבלת בשעת  תלוי  שהדבר

שלמה במנחת  ד )הגרשז "א אות יב סי' שהדבר (ח"ב

אחרונים, כמה עוד  וכ "פ שקיעה"ח, בשעת תלוי 

דס"ל  משמע 'משחשכה' הוא המג"א לשון  אך

הבישול  שזמן באופן  וא"כ צאה"כ], בתר  דאזלינן 

מניח  אם הרי שעות  וחצי  שלש  הוא הקדירה של

הרי השקיעה לפני  לגמרי חיה כשהיא אף  הקדירה

צאה"כ בישול (דר"ת )בזמן שליש  כבר  נתבשלה

על  לסמוך להקל יש ובפרט בשעה"ד, כמאב"ד דהוי 

שבת. עונג לצורך הנ"ל והמג"א התהל"ד

äæá ì÷äì  ú" ÷ñôä øå÷îå úøáñ

ïééòå] [ä יב-א)בפסק "ת אות  רנג שכתב (סי' ,

להשהות הצורך  בשעת  שהמקיל ג"כ

מציין  ואין  לסמוך , מי על לו יש גוי ע"י הקדירה

הנ"ל, התהל"ד  דברי  את מביא ואין  לדבריו, מקור

הביאוה"ל מדברי  לדבריו  מקור מציין ס"ה אלא (רנג

להחם) להחזיר ד"ה שבת לצורך להקל דסומך ,

וכן  גוי, ע"י מרק  בו שאין  יבש תבשיל לכתחילה

אחרת עצה לו כשאין  שבת  לצורך  להקל מצדד 

גוי ע"י  ממש )לחמם הכירה או האש  ע"ג  תבשיל (שלא

על  ולסמוך  לגמרי , נצטנן אם אף מרק  בו שיש

והיינו בלח, אף בישול אחר  בישול דאין  הפוסקים

בשבות לעכו "ם דאמירה היתר  דיש  דס"ל משום

דידן  בנידון וה"ה חזרה, דין  לגבי  אף  מצוה לצורך

יש  דאולי זה, דמיון על צ"ע אך  בעש"ק , דשהיה

לבין  דשהיה, יחתה שמא של גזירה בין לחלק

בזה  וליכא כמבשל מיחזי משום שהוא חזרה איסור 

אך  צרכו , כל מבושל המאכל כי חיתוי  של חשש 

הנ"ל]. מהתהל"ד  המקור על לסמוך  אפשר  כנ"ל

 úåùîúùäá ïéáòùè ã"áàâ  ìé÷äù àä

 ÷"áùá  ìîùçá

øôéñ [å בונים שמחה הרב מהרה"ג ששמע מה

הגרשז"א  מרן של אחיינו בן  לייזרזון 

של  משכן ששמע שלמה], שלחן  ספרי [מו"ל זצ"ל

ארלנגר  הרב הרה"צ ה"ה זצ"ל טשעבין  גאב"ד

שליט"א)זצ"ל ארלנגר הרי"מ הגה"צ שעיקר (אבי ,

בענין  טשעבין גאב"ד  שהקיל מה הסמך 

שראה  מחמת היה בשב"ק בחשמל ההשתמשות 

בספר  [שנדפסה בכת "י, הגרשז"א בתשובת ועיין 

שלמה כב)מנחת  סי' הגרשז"א (תנינא פטירת אחר

המאבק להחליש  שלא כדי בחייו להדפיסה רצה (שלא

זה) מעיקר בענין להיתר  סברות  כו "כ  מבאר ששם ,[

טשעבין  גאב"ד שנתן דזה במקו"א וכמש "כ הדין,

ר' הגאון תלמידו של נתן ' 'מאורות לספר הסכמה

בחשמל  השימוש  שם האוסר זצ"ל קופרשטוק נתן 

לאיסור  דעתו  היתה שכן משום היה לא בשב"ק ,

וההתרחקות ההידור את  לחזק  אלא מדינא,

בשב"ק  בחשמל ליר "ש áמשימוש בודאי  ראוי שכן  ,

בסוף  עצמו הגרשז"א כמש"כ  זה מהיתר  להתרחק



שבת  כט הלכ'

סוף  וז "ל, הרבה, מכוער  שהדבר הנ"ל, תשובתו 

הוחז  כבר  הגדול שלצערינו דכיון  לענ"ד קודבר 

הכח ירושלם)בתחנת בשבת(שבעיה"ק גם לעשות 

על  לסמוך  אין לכן ישראל, ע"י  המלאכות את 

גמור  בבירור  לנו  שיודע עד  בעלמא מילי פטומי 

וימים  בשבתות  להתנהג ההנהלה מאת  צו שניתן 

ואף  הרבנים. הוראת עפ"י תורה של כדת טובים

ליהנות לאסור  אין הדין  שמעיקר דאפשר שביארנו

ישראל, ע"י ח"ו נעשה אם אף בשבת  מהחשמל

משתמשים  שאנו השימוש שע"י לדעת  יש מ"מ

את שם שיכופו גורמים הננו בחשמל בשבת

שבת. לחלל âðòúäìהפועלים àåä øòåëî  äîëå

'ã  äåö àì øùà  äøæ  ùàá úáùá לכבד וכ"ש  ,

באורים  ומדרשות כנסיות בתי  אלו  ד ' מקדשי  את 

עיני על מוטלת  גדולה וחובה אור , ולא חשך שהם

ד' באור  ללכת בחשך  ההולכים את  להאיר העדה

עכ "ל. עולם. לאור  לנו והי

 ïéðòáå –––– à"æùøâäì ïéáòùè ã"áàâ úöò

 é" ä ù" ùì 'çîî úå÷çøúää

ãåò [æ גאב"ד שכשהיה הנ"ל לייזרזון  הרב סיפר 

על  לדופקים אומר היה חלש  טשעבין

שאלותיהם  לשאול שילכו בהלכה לשאלו  פתחו 

זה  הרי הגרשז "א שיאמר  ומה הגרשז"א, לשכנו 

שהורה  מעשה שהיה עוד  וסיפר הוא, אמרו כאילו 

חמורה בהלכה קולא איזה טהרה)הגרשז "א (הל'

זו, הוראתו  על וחולקים מתנגדים הרבה וקמו 

בפניו וקבל טשעבין גאב"ד עם הגרשז "א והתייעץ

שהיה  [כידוע והרדיפות המח' לסבול בכחו שאין

באופן  שלום ורודף שלום אוהב ימיו  כל הגרשז"א

ואף  מחלוקת , של נידנוד מכל ובורח מופלג

בעניני עמה להצטרף ישראל גדולי כשביקשוהו 

שמים')מח' 'לשם בתוקף ,(של  עמהם להצטרף סירב

זי"ע התניא בעל בשם במקו "א (אגרותוכמש"כ 

לב) על אדמוה"ז העוברים והתלאות  הצרות  שרוב

שמים  לשם ממח' כתוצאה הם ישמרנוâ בנ"י ה' ,

מקדשינו בית  את  שהחריבה שהיא ממנה, ויצילנו

ביהמ"ק  בנין את הזה היום עד  (וכמו ומעכבת

המסוגלת מיוחדת עת  שבכל  מספה"ק במקו"א שהבאנו

לדבר  היראים בין מח' לעורר הס"מ שוב מתחזק  לגאולה

בתשובה  ויחזירנו ממנה, ישמרנו הש"י שמים', 'לשם ה'

גאב"ד לו וענה ועכ "י], עלינו שלום ויעשה שלימה

מלענות בתכלית להזהר שיש שודאי שאף טשעבין

זה  החולקים לדברי ומשיבים [שכשעונים דבר, למחרפיו

מח' בעת היחידה והדרך המח', אש  את  ומבעיר מגביר

דף (חולין חז"ל  וכדברי פיו, ולבלום בדומיה לסבול  היא

ע"א) העופט מישאין בשביל אלא מתקיים לם

נשקטת סו "ס  ובזה מריבה, בשעת  עצמו שבולם

מ"מ  צדדים], ב' כשיש  אלא קיום לה שאין  המח'

מפסקו בו  שחוזר  לפרסם התורה ע"פ  לו  אסור

ופחדו חששו מחמת לקולא שהורה והוראתו 

האמיתית ההוראה היא שכן ס"ל שאם מהמח',

התורה  דיני  את  לשנות  אסור הרי  תורה, ע"פ

צדדיות  סיבות לחומרא)מחמת  עי"ז (אף  להנצל כדי

משה מהאגרות  במקו "א הבאנו  ואנו  (או"ח ממח'.

הערות חולין עמ"ס משה ובדברות כא, אות כח סי' ח"ה

_________________________

להשתמש ב. מאז הפסיק שפתיים לזות  שמשום כיון יקר, מחיר שילם זו הסכמה שעל בשעתו התבטא טשעבין שגאב"ד וידוע

בשב"ק . החשמל באור

המעביר ג . כל כמארז"ל מדותיו על להעביר הטהור בלבו טהרה רוח  לעורר ובקשתי שאלתי נ"י. משה מו' לידידי שם, זל"ק

השלום  ולמען למעני זאת  ולעשות הבע "ל יה"כ קודם נ "י מאיר מו' מהנגיד ברבים מחילה ולבקש הנעלבים מן ולהיות  וכו' על

הרחמן  לש"ש ממחלוקת הן והתלאות הצרות רוב אשר  לש"ש ממחלוקת ובפרט ח"ו מריבה מתוך יוצא  שלום אין כי
ממנה  קצרתי יצילנו ח"ו גיוו אחרי ישליכם ולא פי אמרי לרצון ויהיו המרובים יחזיקו המעוטים אלה שדברי בטחוני ומגודל .

זלמן. שניאור מלונ"ח וטובתו ד"ש  תדרשנו כנפש מאדה"ש שלום שלום. ואומר



לנפשך  חכמה דעה ל

עו) הערה יא דף  מהמהרש"ללפ"א (בספרו שהביא

ט) אות  פ"ד  ב"ק מס' על ואל יש"ש ד'יהרג חיוב שיש

שמוכיח  וכמו  התורה, מדיני  לשנות שלא יעבור'

שם  מהגמ' ).ãזאת

 øéîçäì ïéàù  åëøã  ÷åæéçì à"æùøâä  úçëåä

 ÷"äøåúä éðéãá

ãåò [ç מרגלא שהיה הגרשז"א בשם סיפר

המחמירים  אלו על לומר  בפומיה

חלקם  קבלו  שהם שכמו פסקיו , על חולקים שהיו 

חלק  קיבלתי  אני כך  לאסור , סיני בהר בתורה

עלי, להתלונן  להם ומה להתיר, סיני בהר  בתורה

שמצינו ממה ללמוד שיש  לומר רגיל היה ועוד

חנוכה הל' בסוף  הי"ד )ברמב"ם השלום (פ"ד  "גדול

שנאמר  בעולם שלום לעשות  ניתנה התורה שכל

שמזה  שלום'", נתיבותיה וכל נועם דרכי 'דרכיה

כל  שיהיו הוא הש "י  של הכללי  שרצון ללמוד יש 

ונעימים  ונוחים האדם אצל מתקבלים המצוות 

בכל  לחפש לטרוח שאין  מזה מוכח וע"כ  לקיימם,

לקיים  קשה נהיה ידם שעל ואיסורים חומרות ענין 

כל  להעמיד  להשתדל יש אדרבא אלא המצוות ,

לקיימה  שיוכלו  באופן  מכונה על בתורה מצוה

דברי בזה לציין  [ויש  ובנועם, ובנחת בשמחה

יתירות לחומרות  בנוגע אותרביז "ל הר"ן (שיחות

רביז"ל)äרלה  דברי  את וכן  קצד ), אות מוהר"ן (חיי

_________________________

הנאתן ד . בעבור האומות  עם ה' תורת הלומדים ישמעאל וארץ ולועז  ספרד במדינת  שנמצאו לאותם להם ואוי שם, היש"ש  ז "ל

בקבלה  התורה מסר וה' בעו"ה, וראינו שמענו כאשר למינות  מהפכי' הם אח "כ כי לע "ז, בנים המולידים הם שכרן, ותשלומי

אליעזר. דר' בפרקי כדאיתא למינות יהפכו שלא כדי פה שבעל תורה לכתוב הניח  ולא כו', לזקנים ויהושע ליהושע  לומר למשה

יראו  ולא מנשוא, עונם גדול לפע "ד האומות , עם לומדים אשר ה', עצת  להפר ובגופם בנפשותם החטאים האנשים אותן א"כ

דתי' שינוי חד דלפי עליה עצמו למסור וחייב הסכנ ', כי אף  תורה דברי לשנות דאסור ברייתא מהאי שמעינן גם ציון, בנחמות

בפני  לומר כזו קשה דבר תמצא לא הלא עליהם, הרשע ' מלכות שתעליל חכמים ייראו לא ולמה עליהם, גזרה הרשע' שמלכות 

מלכות  בפרט מיניה, דליפוק וחורבות שמדות  לכמה ח "ו לחוש  ראוי היה לא וכי חייבים, והם מהיזיקן פטורין שאנחנו האומות

ש "מ אלא פטורין, שניהם או חייבים שניהם או לשנות להם היה וא"כ שונאינו, על ולהתנפל להתגולל רק  מחשבתם שכל הרשע

משה  בתורת ככופר הוה הדין ישנה  ח"ו ואם  השם , קידוש על למסור אנו שאלו שמחוייבים שהשרים כגון איירי ומסתמא ,

קדושת  על האמת  השיבו וע"כ ישראל, של שנגח  נכרי ושל נכרי לשל שנגח ישראל של שור ודין דין כל על כי בפרטי' השם,

עכ"ל. וכו'. זה מדין עצמם את לשמט  בידם יכולת  הי' לא

דבר ה. בשום יתרות  חומרות להחמיר לבלי מאד הזהיר לברכה זכרונו שרבנו מ"ד סימן תנינא בלקוטי מבואר כבר שם, זל"ק 

אדם  לכל שראוי שאיתא אז  ואמר וכו'. השרת  למלאכי התורה נתנה ולא בריותיו עם בטרוניא בא הוא ברוך הקדוש  אין כי

בגמרא  שמצינו וכעין והדקדוקים. החומרות  כל עם המצוה אותה ויקים הרבה ידקדק המצוה שבאותה אחת , מצוה לעצמו שיבחר

בה  ידקדק רק  שחורות ומרה ושטות  שגעון של בחומרות  יכנס אל המצוה באותה גם כן פי על ואף  וכו'. טפי זהיר במאי אביך 

כפשוטן  התורה מצוות  כל את  לקים שנזכה והלואי כלל. להחמיר צריכין אין המצוות כל בשאר אבל החומרות . בכל שגעון בלי

במרה  ונכנסים מדאי יותר לדקדק  המרבים על כלל מסכים היה לא בפסח  יתרות  החומרות בענין וגם חומרות . שום בלי ממש 

איך  בפסח חמרה איזה בענין אחת שאלה לברכה זכרונו לו שאל מאנשינו אחד איש  כי אז זו בשיחה והאריך  גדולות  שחורות 

ואמר  ובלבולים. ושגעון יתרות  חומרות  אחר לחפש צריכין שאין זה מענין לדבר והרבה מאד. ממנו התלוצץ ואז להתנהג.

חושב  היה אחד ופעם מאד מאד יתרות חומרות דעתו על עולים שהיו מאד זה בענין שקוע היה כבר כן גם בעצמו שהוא

שנוהגין  כמו הפסח ימי כל על מים לו יכין ואם ששואבין, במים משהו איזה יש שמא שחשש פסח  על המים בענין מחשבות

מי  רק  מים שום בעיניו הוטב ולא הפסח. ימי כל על פסח  מערב המים היטב לשמר קשה כי בעיניו, הוטב לא זה גם קצת.

מעין  שום היה לא יושב היה לברכה זכרונו שהוא במקום אבל עת. בכל חדשים מים ובאים והולכים ויוצאים הנובעים מעין

אבל  יתרים. ודקדוקים שחורות ומרה בחומרות  נכנס כך  כל כזה. מעין מי שם שיש למקום פסח  על לנסע בדעתו והיה כזה.



שבת  לא הלכ'

ולהמציא  לבקש  הלומדים אצל יצה"ר שיש

].å חדשות

åøåã éìåãâ  åéìò å÷ìçù  í"ùøäîäî äùòîä

 éàãî øúåé ìé÷äù  åðòèù

ãåò [è חולקים היו הגרשז "א שעל שכמו סיפר

כן  מדאי, יותר  שמקיל עליו  שטענו 

ההוראה גאון  אצל ג"כ  למלחמה)היה הקודם (בדור

זי"ע המהרש "ם בערזאן)(א ה"ה שכשהוציא ב"ד

הרבה  שם כתב שחיטה, הל' על הראשון  ספרו

נגדו, בטענות הדור  מגדולי  כמה ויצאו קולות,

גדול  וכן זי "ע משינאווא הגה"ק  ג"כ  היה וביניהם

יצחק הבית  הדור  באותו  יצחקהפוסקים (הג"ר

זצ"ל ) להוסיף שמעלקיש המהרש "ם על שציוה ,

להלכה  אינו זה בספר  מש "כ שכל ספר  בכל פתק

גאב"ד  סיים אמנם המהרש"ם, עשה וכן  למעשה,

שהכניס  הפתקים שסוכ "ס זי"ע טשעבין

של  והספר ואבדו, נעלמו  בספרים המהרש "ם

כמותו הלכה כן שמורים איתן, נשאר  המהרש "ם

שעיקר  טשעבין  גאב"ד  וביאר  מקום, בכל

שהיה  מחמת היתה הדור  גדולי  של הקפידא

אז  הכירו ולא לימים, צעיר עדיין המהרש "ם

השנים  במשך אח"כ  אך וגדולתו, תקפו

ממילא  ובהוראה, בתורה גדלו  לכל כשנתברר

ההתנגדות. כל בטלה

åéúåìå÷  ìò  í" ùøäîä øåàéá

 í"ùøäîäå [é יחזקאל להדברי  השיב עצמו

כל  שחידש  שהטעם משינאווא

מפ "ק  להדיא נצטוה שכן  מחמת  היה הקולות  אלו 

זי "ע  מבעזלא שלום השר  ה"ה יחזקאל דהדברי רבו

בכשרות השאלות שכל  קפידא היה שבבעלזא (כידוע

דייקא  מחפש שהיה להאדמו"ר דייקא שואלים היו הבשר

המגולגלות ישראל נשמות  תיקנו שבזה להכשירם קולות 

.בבשר)

ãåò מה כלפי  שבאמת  עצמו על המהרש "ם אמר

שיכול  עד  בתורה"ק ידיעות  רוב עוד  שיודע

שיש  נוספים צירופים מיני  בכל טפי ולהקל להוסיף 

וכדו', לקולא ספיקא ספק  דיני  וככל דבר, בכל לו 

למחמיר הוא נחשב בכלהרי להשתמש  רוצה (שאין

שיכול ) המהרש"ם הקולות  שאמר המימרא [וידועה ,

שלא  להזהר עליו  שהמיקל וחומרות , קולות בענין 

לקל הקולות ריבוי ע"י המיקליהפך דעת  (קל 

ח"ו) יהפך באיסורים שלא להשמר עליו המחמיר וכן  ,

לחמור  החומרות ריבוי  היינו æ ע"י דעת בלי (חמור

המצוות בקיום קושי מחומרותיו שיוצא על  מתבונן שאין

לבב) וטוב ].בשמחה

_________________________

העבודה  עיקר כי אז הרבה זו בשיחה והאריך בפסח . אפלו יתרות חומרות  אחר לחפש צריכין אין כי מזה מתלוצץ הוא עכשו

בדרך  לילך  רק  יתרות , חומרות דוקא לחדש לחפש בלי טובים ומעשים ותפלה בתורה להרבות ופשיטות  תמימות הוא באמת

בו  עוסקים ואינם הדקדוק  חכמות  העולם עזבו זה שבשביל אז  ואמר השרת . למלאכי התורה נתנה ולא הקדמונים. אבותינו

אז  ואמר עוד בזה והאריך יתרות. חומרות  לבקש  מדאי יותר עצמו על לדקדק צריכין אין כי כלל, צריכין אין דקדוק  כי כלל,

במקום  זאת מבואר וכבר פטרה רחמנא אונס  לאו ואם יוכל יוכל אם רק  וכו'. לאו ואם בדוקא חיוב שיהיה דבר שום שאין

עכל"ק . אחר.

בענו. גם שם, להמציא זל"ק דיקא שרוצים והגדולים, הלומדים אלו על מסכים שאינו הקדוש, מפיו שמעתי הקדושה התורה יני

תאוה  שהיא ואמר, חדשות. להמציא רק  לאמתו, האמת על אינה וכונתם חדשה, הנהגה איזה או חדש  דין איזה כגון חדשות ,

שיהיה  העיקר רק חדשות , להמציא צריכין אנו אין כי כלל, זה על מסכים דעתו היה ולא דיקא, חדשות להמציא הגדולים אצל

עכל"ק . לאמתו. האמת אל כונתו

זצ"ל.ז. המהרש"ם בשם ז "ל מוייצען מאן ברוך  ר' בשם כן שהביא קח) עמ ' ח "ב (שלזינגר, לשמה תורה ספר עי'



לנפשך  חכמה דעה לב 

íùâä  úîçî  ÷"áùá õåøì øúåî íàä

äëéìäá [ àé שיש ואמר  שוטף  גשם ירד  לביתו 

הלוי השבט בעל מרן  בין מח'

האם  שליט"א, הגרח"ק  לבין פוסקים, ועוד זצ"ל

ירטב  שלא כדי  גשם כשיורד  בשבת לרוץ מותר

שהגרח"ק  ה"ד )הרבה, שבת מהל ' פכ "ד  מלך  (בקרית

הר  הלוי אוסר  והשבט נח)יצה, סי' ,çמתיר (ח"א

שבת המנחת להיתר להדיא סק"ב)וכ "כ צ .(כלל

בשבת  שבת  בהלכות  פ'וכ "פ  ח"ד קארפ, (להגרמ"מ

ח) סעי' ובשש "כע "ב ס"ה), פכ"ט שם ,(ח"א  הביא (אך

יח) פר' (דב"ר המדרש שמדברי בהערה משמע השש"כ

כן). קיי"ל לא אך  הגשם מפני אף  בשבת לרוץ שאין

 ÷"áùá äéëá øåñéàì äæ ïéðò äîåã  íàä

 ë" çà  åøòö  ì÷éùë

'àå [ áé'מח לדמות יש שאולי אמר התלמידים

הפוסקים למח' רפח זו סי' במ"ב (המובא

הבכיה סק "ד ) שע"י כדי בשב"ק לבכות  מותר  האם

דבר  היא עצמה שהבכיה והיינו  מצערו , עליו  יקל

ס"ל  ובכ"ז  שבת, עונג היפך  שהוא בשבת האסור

שיקל  כדי לבכות שמותר שבת ותוספת רבה לאלי '

דבר  שהיא בשבת  הריצה לגבי  וה"נ מצערו, לו 

בשבת  יהא האסור שלא דרכיך' 'מעשות (משום

ס"א) שא סי' שו"ע עי' בחול , כהילוכך בשבת  הילוכך 

עי"ז  לו שיקל כדי  לרוץ שמותר לשבה"ל ס"ל מ"מ

שם  הבכיה כהאוסרים ס "ל והגרח"ק  הגשם, מצער

ובאה"ט) שבכה"ג (הט"ז ס "ל השבה"ל באמת [אך .

רק  שהוא בשב"ק הריצה איסור  שקיל שרי , לכו"ע

משא"כ  צורך, לכל והותרה דרכיך', 'מעשות  משום

בספר  מצאנו  ושוב טפי], חמור  שהוא בשבת בכיה

בעתם רלו)ולגשמים הגרח"ק (עמ' את  ששאל

וענהו הנ"ל, מאיסור בו שחזר נכון  אם שליט"א

הגשם  מפני לרוץ שמותר  משמע דידן מגמ' שאכן

עיון '. 'וצריך הרח"ק  וסיים

 ïååò ìò äáåùúä  úåöî ÷"äøåúä äáúëã àä

ìæâä

ë"ùîá [âé הענין בביאור העעל"ט, בשבוע

דרוסאי דבן ענין את שמזכירים

עשיית ענין על מרמז שזה שב"ק  בתחילת 

ובפרט  שב"ק, בכניסת העוונות כל על התשובה

העוונות  כל שורש  שהוא הגזל עון  שם)על ,(עמש "כ 

הרי"ם החידושי דברי את  בזה לציין  נשא)יש  (פר'

דגזל  עוון  על בתורה"ק שנאמרה הוידוי  מצות  על

ואין  תשובה, דין נלמד זו  מפרשה וזל"ק, דייקא,

איתא מ  כי אולם גזילה. איסור רק נכתב למה ובן 

ברכות  ע"א)בש"ס  לה א)כתיב(דף  כד, לה'(תהלים

וכתיב כו ', טז)הארץ קטו, לבני(שם נתן  והארץ

כשמברכין  והיינו  כו', ברכה קודם כאן כו ', אדם

נעשה  מהשי "ת, נעשה שהכל ויודע טובה ומכיר 

שחוטא  האדם וממילא לה', הוא ומקודם האדם, של

ברור  זה היה שאילו  ברכה, קודם נקרא חטא איזה

_________________________

הסמ"קח. לשון הנה והסותר. הבונה חלקי כל והציע  והשלג הגשמים מפני בש "ק  לרוץ מותר אם שאל אשר שם, השבה"ל ז"ל

כי  ונ"ל מותר. מצוה לדבר אבל להרויח, חפציו בשביל ירוץ ואל ש "א) סימן ריש  וב"ח בטור מלשונו קצת (ועיין רפ "א סוס "י

להדיא  משמע  להרויח  חפציו בשביל ברישא לשונו הנה וכו', להרויח רצים שאינם מותר ובקפיצתם בריצתם המתענגים בחורים

להרויח  כרץ דנראה משום ופוסקים בש "ס  כדמוכח  ריצה סתם על גם גזרו דחז "ל אלא קבלה, מדברי איסורו עיקר כה"ג דרק

הריצה  בשעת ניכר שאינו הגם וכיו"ב, מצוה לדבר אלא הותרה לא וע "כ ריצה. סתם והיא להרויח כדי לרוץ בחול דרכו שכן

חול, של ריצה שאינה הריצה בשעת  שניכר דגשמים כהאי אבל גזרו, לא הוא מצוה דלדבר כיון מ "מ חפציו, מפני רץ שאינו

לשון  פשטות ובודאי מעיקרא, נגזר לא כה"ג בודאי סתם, מריצה הריצה היא ומשונה בשבת, המותר ותועלת צורך  בה ויש 

בשעת  בשבת  דמותר תועלת  בו שיש דהכא, לנידון דומה אינו בריצה מתענג אינו אם שאוסר להטו"ז  וגם וב"ח . כהמג"א הסמ "ק

דחול  ומעשה כעובדא דעבד משום עיקרו אלא אינו, דזה צער, משום עיקרו ריצה דאיסור כבודו שכתב כמו הדבר ואין ריצה,

עכ"ל. פשוט . נלענ "ד וזה זה, שייך  לא כה"ג וממילא בסמ"ק , כמבואר לחפציו כהולך 



שבת  לג הלכ'

כו ' אצבעו נוקף אדם ואין מהשי "ת שהכל אצלו 

ע"ב) ז דף האדם (חולין לזה וממילא חוטא, היה לא

בש "ס  שכתוב כמו  מועל והוא הארץ ניתן לא

עכל"ק . איסורים. כל זה בפסוק  ונכלל הנ"ל, ברכות

 øæâðù  äî àìà äøéáòä ïî  äàðä óà  ç÷éì à"à

äåöîáå øúéäá  äðäð äéä äøéáòä àìåìå åéìò

÷éúòðå [ãéזה בענין בשבוע עוד  (שכתבנו

בבחי' היא עבירה שכל העעל"ט

הנאה) הי"ד גזילת  זצ"ל מקוז 'יגלוב הגה "ק מש "כ

צבי ארץ ויצא)בספרו שמאמין (פר' מי  והנה וז "ל,

ה' אנכי  של עשה מצות שהיא פרטית בהשגחה

וא"א  ופרט, פרט כל על משגיח שהקב"ה אלקיך,

מה  זולת  כבוד  או  הנאה משהו לעצמו לקחת  לאדם

העבירה  מן  הנאה שאפי ' יודע בר "ה, עליו שנגזר

עליו שנגזרה מחמת רק בעצמו , לקחת בכוחו אין 

לו היתה העבירה עובר  היה לא ואם זו, הנאה

לו יש  ואז  בהיתר, זו ובמידה בקצב ממש  זו הנאה

עובדא  ושמעתי  העבירה. מן ליהנות הבחירה

לקנות מעות  פעם אסף זצ"ל מוורקא שהרה"ק

מזה. ידע לא והשמש שלו, השמש בשביל נעלים

לו ואמר  השמש , גנבם הכסף , כל נאסף וכאשר 

היו קצת  ממתין  היית  אם טיפש , ראה זצ"ל, הרה"ק 

נשמע, ומזה שמעתי . ע"כ  בהיתר, המעות אותן  לך

עליו נגזר אם רק לגנוב שליטה לו  אין גנב שאפי '

טיפש  היה לא ואם לידו , המעות  שיגיעו הכי בלאו 

גם  לו  יש  ואז  בהיתר, לידו  באין  המעות אותן  היו

לזה  ראי ' לענ"ד  ונראה באיסור. אותן לגנוב הכוח

ע"א)ממנחות  מד  זהיר (דף  שהיה אחד  באדם

וכו', הים בכרכי  זונה שיש ושמע ציצית , במצות

לו הציעה באיסור  לו שהציעה מצעות אותן

הנ"ל, ענין  מלמדנו  שהגמ' ונראה עי"ש. בהיתר,

הנאה  להשיג באדם כוח אין  דעריות ביצא שאפי '

הנאה  שאותה מחמת רק אלא העבירה, באמצעות

כוח  לו  יש  אז רק  בר "ה, לו  נגזרה כבר עצמה

סוף  סוף  בעבירה ישיגנה לא ואם בעבירה, להשיגה

עכ "ל. הנ"ל. כעובדא ממש  והוא בהיתר, ישיגנה



לנפשך  חכמה דעה לד

חנוכה  עניני

íù  ÷éìãäì íéìåëé ã" îäéáá  íéðùéå íéìëåàä

äëøáá

úåéä [àבשבת זו  שאלה פעמים כמה שנשאלנו 

לאלו לפרסם הראוי מן  לכן חנוכה,

המדרש  בבית החנוכה מלילות באחד הישנים

לשבת הנוסעים באלו  המצוי  [כמו  שם ואוכלים

להם  ואין לרבותיהם או למירון  או  לאומאן חנוכה

המדרש ], בבית ואוכלים ישנים אלא אכסניא מקום

הכנסת, בבית בהדלקה בברכה להדליק יכולים הרי

בב"י ס"ז)וכמובא תרעא שמניחין (סי' ומ"ש  וז"ל,

מפני כן דתיקנו  נראה הכנסת בבית חנוכה נר

שתיקנו וכמו  בו  להדליק בית להם שאין  האורחים

ושתו דאכלו אורחים משום הכנסת  בבית קידוש

בו הכל כתב וכו' כנישתא ע"א)בבי ד מד וכו'.(סי'

חנוכה  נר  שמדליקים הטעמים שאחד  היינו ע"כ.

האורחים  להוציא כדי הוא המדרש  בבית

שם להדליקהנמצאים יכול אינו או רוצה אין אם (וא"כ 

בביהכנ"ס) שמדליקים בהדלקה הוא יוצא הרי ,בעצמו

ע"י יד "ח לצאת רוצה אין שאם מזה ומשמע

בעצמו להדליק יכול עבורו, המדליק השמש 

טעם  הברוך  בהגהות  אשכחן  מכך [וטפי בברכה,

נב) אות בשעה"צ שם המ"ב והביאו תרעא, סי' (שו"ע

חובת ידי יוצאים שהאורחים לומר שמסתפק

אוכלים  שאין  אף  ביהכנ"ס נרות  בהדלקת הדלקה

בפנ"ע  דירה להם שאין שכיון  שם, וישנים

אחרים) אצל  כביתם,(שמתאכסנים הביהמ"ד הוי 

שם]. וישנים כשאוכלים וכ "ש

 áåçøá ç"ð  ÷éìãäì à"à

óàå [áאחרונים כמה כתבו (המהרש"ם שכידוע

האג"מ  וכ "כ  תעב, סי' או"ח בדע"ת 

וכדו',והגרצפ"פ) ברחוב חנוכה נר  להדליק  שא"א

התעופה  בשדה החנוכה בלילות  שנמצא ומי

אין  בית  שם ואין  לאויר פתוח במקום או  וכדו'

הנ"ל  האחרונים שדייקו  וכמו נ"ח, להדליק יכול

רש"י הרואה)מדברי ד"ה ע"א כג  דף שכתב (שבת

הרואה  ברכת  שמברך  בספינה הנמצא ,àעל

אז  שהיו  היות  בעצמו , מדליק שאין משום

ולא הספינות מנשב והרוח קירוי בלא פתוחות

שם  המהרש"ם כמש "כ בית בגדר  מ"מ áהוי  ,

רשות לו שיש  ציבורי  בבית ואוכל וישן  הנמצא

שם  להדליק יכול בביהמ"ד, כגון  שם, ולאכול לישן

הבית שיהא בחנוכה דין אין  שהלא בברכה, אף

שלו.

_________________________

רבינו א. משם שאמר יהודה בן יצחק  רבינו בשם ומצאתי דולק החצרות  באחד ורואה בשוק  העובר הרואה. שם, רש "י ז"ל

ע"כ. בספינה. ליושב או עדיין בביתו הדליק  שלא למי אלא זו ברכה הוזקקה דלא יעקב

שם,ב. ולישון לאכול דירה בית לו כשכר ד"הוי (רכבת ), הבאה"ן על נ"ח להדליק  ההיתר לגבי המהרש"ם שם מש"כ וקצ"ע

להדליק , צריך  כבית הוי שהרכבת  כיון בלא"ה דאף דירה, לו כשכר דהוי לסברא א"צ כאן לפמש "כ ולכאו' חנוכה", בנר וחייב

הרשות  לו ניתנה ברכבת ששם שם, ולישן לאכול רשות לו שיש משום אלא קניא, שכירות  מדין כוונתו ואין דוקא שלאו וצ"ל

בית. לו שיש  ונחשב מהני, ממון בלא אף רשות לו שיש  בביהמ "ד אך כסף, ע "ז ששילם מפני רק 



חנוכה  להעניני

 ïðéàù à"ùéøâäî úåòåîù  ìò êåîñì ïéà

 úå÷ééåãî

äîå [â שס"ל הגריש "א בשם שמועה שמביאים

הרי בקנין , שלו  הבית  שיהא דבעינן

[וכמו מהגריש "א, שמועות על לסמוך  שא"א ידוע

על  כשחקרנו  חיותו בחיים בעצמינו  שנוכחנו

האיש  אשרי  בספר המובאת  תמוהה (או"ח שמועה

כח) אות פי"ב שבת האבניח"ב אביו כתבי  בשם

שליט"א, זילברשטיין מהגר "י  שמע ושכן  ישפה

ומוזכר  שבת זמירות ש"כששר להגריש "א שס "ל

אצל  וביררנו ה'", שם את  להזכיר  אין ה', שם בהם

לומר  נוהג עצמו  שהגריש "א אצלו שאכל נכדו 

ידוע  כ"כ  בדבר ואם ה', שם את שב"ק  בזמירות 

שבת, בכל הנהגתו בקל לברר  שאפשר ומפורסם

שמועות שאר  כ "ש בשמו, שיבוש בחייו הדפיסו 

כשנראים  ובפרט עליהם לסמוך שא"א בשמו

תמוהים].

íé÷ñåô ãâð àåäùë ïåøçà éøáãë  ÷åñôì ïéà

íéðåùàøä

 èøôáå [ã לא הרי  להגריש"א כן  ס "ל אם שאף

כן , שיסבור  פוסק  לשום מצינו 

ואחרונים  ראשונים הפוסקים כל משמעות  ואדרבא

הרמ"א וכמש "כ שלו, הבית  שיהא תרעז שא"צ (סי'

שיכול ס"ג ) חבירו  בבית המתארח אכסנאי  דין לגבי

שם רוצה)להדליק שלו ,(אם הבית  שאין  (וכ "כאף

סק "ג ) שם הרמ"א המ"ב בשם במקו"א ועמש "כ ,

ס"ב והש "ך כה סי' אחרון â (חו"מ דברי מצינו  שאם (

וטפי כהראשונים, לפסוק  מותר הראשונים נגד

הרי "ם חידושי  בשו "ת אשכחן סי'מיניה (חאהע"ז

קיג ) סי' ח"ז מהרש "ם בשו"ת  גם ומובא אף מג, שכתב

שכשאין  והחוו "ד  כהגרעק "א האחרונים גדולי  לגבי 

חייב  הרי הראשונים דברי את בדבריהם מביאים

החת "ס  וכ "כ כהראשונים, כללי לפסוק  בספר (המובא

מהחת"ס) .הוראה

åðéðîæã øöçá ä÷ìãä éáâì ' çîä ïéðòá

ïéðòá [ ä חנייה במגרש חנוכה נרות הדלקת

בלע"ז) המדליקים (פארקינ "ג  לאלו  ,

החזו"א דדעת ידוע הנה בחוץ, חנוכה (שונה נרות 

ג ) עמ' ח"ג רבנו ארחות  סי"א, תרעא סי' שאין הלכות 

דזמנינו, בחצרות החצר בפתח הדלקה דין  כלל

החצ  שהיו  הגמרא בזמן  תשמיש שדוקא עיקר ירות

ואפיה, לטחינה בהם משתמשים שהיו  הבית

_________________________

כמו ג . עליהם חלוקים האחרונים והפוסקים מפורסמים והם ספר על כתובים הראשונים שדברי מקום כל שם, הרמ "א ז"ל

לפעמים  נמצא אם אבל ואילך. ורבא מאביי כבתראי דהלכה האחרונים אחר הולכים הגאונים, על חולקים הפוסקים שלפעמים

ידעו  שלא שאפשר האחרונים, כדברי לפסוק  צריכים אין עליו חולקים אחרים ונמצאו ספר, על זכרונו עלה ולא גאון תשובת 

עכ"ל. בהו. הדרו הוו להו שמיע  הוי ואי הגאון דברי

כדעת  שלא מהרי"ק  דסברת  ואע "ג וז"ל, ע "ב) סא דף  לט (סי' בתשובה כתב אלשיך  ומהר"ם וז "ל, כתב שם) כא (בס "ק והש "ך

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

אדרבא  סברתו, שמע  ולא אותו ראה לא אם אבל דקמא, מקמיה בו חזר ולא הראשון דברי האחרון כשראה היינו כדכתיבנא,

ותשכח. דוק בתשובה, הרא"ש מחלק והכי בו, חוזר היה הראשון דברי האחרון רואה היה אם דשמא כקמא, דהלכה אמרינן

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

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

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

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

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

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



לנפשך  חכמה דעה לו 

שהיו ופעמים צרכים, ושאר  פירות ושטיחת

החצר  שאין בזמנינו  אבל שם, ושותים אוכלים

תשמישים  בה משתמשים ואין לאויר אלא עשויה

יש  אלא בה להדליק  וא"א חצר , דין לה אין חשובים

לרה"ר . הפונה בחלון להדליק

 äðäå רבים נהגו עיה"ק שבירושלים שכידוע אף

מבריסק  הגרי "ז  כדעת זה בענין  ליטא מבני 

שהנהיגזצ"ל דיסקין המהרי"ל מנהג את  בזה (שהמשיך

בחוץ) להדליק בירושלים החצר ,כן בפתח להדליק  ,

הגרשז "א דעת קח)וכן עמ' שלמה והגריש"א (מעדני ,

ו-ז) עמ' יצחק דינם (שבות  בזמנינו  חצירות  שאף ,

כחצר .

 øùôàù à" ùéøâäî äòåîùä ìò êåîñì ïéà

äééðç  ùøâîá ÷éìãäì

î" î [ å סתם לגבי  רק שייך  זה שכל נראה

קצת עדיין בהם שיש חצירות 

לפעמים  הילדים בהם שאוכלים תשמישים

בלשון  הבתים חצרות ונקראים וכו ', שם ומשחקים

למכוניות חנייה מגרש לגבי  שייך זה אין אך בנ"א,

עבור  רק אלא בנ"א, לשימוש כלל נעשה שאינו 

ואין  בנ"א, תשמיש כלל אינו שזה המכוניות , חניית 

נראה  ובזה בנ"א, בלשון  הבית חצר כלל נקרא

שלכו "ע  כמבוי  דינו  אלא כחצר , דינו  אין דלכו "ע

הגרשז"א  בשם וכ "כ שם. בהדלקה יוצאים אין 

(15 הערה הלכה ארחות  פי"ב, חנוכה שלמה ,(הליכות

חנוכה פניני  בספר  מש "כ להאמין  עמ'וקשה (פ"ד 

דינונט-ס) חנייה מגרש שאף  שס "ל הגריש"א בשם

נראית זו  ששמועה נ"ח, בו  להדליק ואפשר כחצר ,

הרבה  על וידוע הסברא, נגד  לגמרי שהיא כוזבת,

כזביות, שהם הגריש "א בשם ומימרות שמועות

וכנ"ל. תשובותיו את כראוי  הבינו שלא

 àøîåçì ñ"ñã 'éçá â" äëá  ùé

øáëå [æהחזו "א ס"א)כתב או"ה הוראת  הל' (יו"ד 

מש "כ  על רק  פוסק  על לסמוך שאפשר 

וא"א  המובהקים, תלמידיו  פי  על או בספרו בעצמו 

בסתם, מלקטים של שמועות  על סתם לסמוך

טריפות בהל' בדיקתוהחכמ"א הל' או"ה (שער

כז)הרי  סעי' י"ג כלל  קולותאה על לסמוך דא"א כתב

ריאות בעניני מותו  לאחר בזמנו  מופלג חכם של

מס' מגמ' ומביא בעלמא, שמועה ע"פ  שהיא

ע"ב)פסחים נא בעצמו(דף  העובדא שראה מי שרק 

לא  אך לעצמו , להתיר  שראה מה על לסמוך  יכול

כן  אמר אם ואפי ' לאחר . הפסק  למסור יכול

ספיקא  דספק  הדין  בחי ' בזה יש הרי  הגריש"א

שא"א  החזו"א דעת  סתם בחצר  אף  דהלא לחומרא,

שם המדליקים להדליק  שאלו במקו"א כתבנו (ועפ"ז

בפתח  המדליקים משא"כ  לכו"ע במצוה יוצאים בפנים

ידי  יצא ולא לבטלה ברכתו החזו"א שלדעת החצר

על המצוה) לסמוך נהגו בירושלים שכנ"ל ואף ,

בו לך ואין  שנהגו  במה לנו  די  מ"מ בזה, הגרי"ז

מגרש  לגבי עלה, לוסיף דלא והבו  חידושו , אלא

כלל  נחשבת  שאינה הפשוטה שהסברא חנייה,

הבית. עם כלל שייכות לה  שאין הבית , כחצר 

äòé÷ùä ïîæ  òéâäá éåâ é" ò ç"ð  ÷éìãäì

äàá [çבמי שאלה קודמות בשנים לידינו

עד  בעש "ק הדליק ולא שאיחר

הנרות שידליק  גוי שיחפש לו והורינו השקיעה,

דר"ת )עבורו צאה"כ זמן עדיין הגיע לא וכדאי '(אם ,

שמב)בשו"ע לעכו "ם (סי' אמירה על גזרו שלא

זמן  עד  מהשקיעה [ולדידן  מצוה, לצורך בביה"ש 

שמי באג"מ וכדאי ' כביה"ש  דינו דר "ת  צאה"כ

לסמוך  ג"כ יכול לחומרא לכה"פ כר "ת  לנהוג שס "ל

עד  מצוה לצורך לנכרי  אמירה דין להתיר  בשעה"ד 

לגוי לומר  שמותר  שם וכמובא ואכמ"ל], ר"ת, שעת

ועיין  שבת, לצורך  בביה"ש נר לו להדליק

להדליק )בביאוה"ל ד"ה ס"א רסא לומר (סי' שמותר

וה"נ  זה, בלי  מצטער אם נרות, כמה אף  להדליק  לו 

מותר  מ"מ א' בנר יוצא שבדיעבד שאף  נ"ח לגבי 

זה. בלא כשמצטער גוי  ע"י  הנרות  כל להדליק 



חנוכה  לז עניני

íéàöåé êéà  í"ùøäîäå à" ìñçä éøåàéá

 éåâì úåçéìù ïéà àìä éåâä  ú÷ìãäá

ïëå [ èלאברהם חסד בשו"ת  (לתלמידאשכחן 

פ) סי' או"ח תנינא, הנתיה"מ, שפוסק בעל 

הנתיבות  רבו דברי  ע"פ בזה וביאר  סי'כן, (חו"מ

דוקא קפב) הוא לגוי  שליחות  שאין שהא שכתב

כמו המעשה ע"י  שחל קניין  לענין  דנים כשאנו 

לגוי שא"א אמרינן שבזה ותרומה, וקידושין  גיטין

המעשה, על ותוקף חלות  להחיל השליח להיות 

רק  דנין  ואנו  להתבטל למעשה שא"א בדבר  אבל

לייחס  אפשר האם ועונש  שכר השליח לגבי מעשה

יש  וקטן לגוי  גם בזה הרי  המשלח, עשה כאילו 

וע"כ  בעצמו, המשלח עשה כאילו  ודנין שליחות

הדליק  כאילו נחשב עבורו להדליק הגוי  כששולח

הגוי לשכור  לו אפשר  [ואם יד"ח. ויצא עצמו הוא

מעשה  על מעות השבת אחר  לו  שיתן  לו שיבטיח

המחנ"א דעת  של נוסף צירוף בזה יש הרי (הל 'זה

יא) סי' ע"ישלוחין אף  השליחות  חלה בשכר  דשליח

בהגהות אשכחן וכן  בעה"ב], כיד פועל דיד  גוי

חיים ארחות  ספר  על יא)המהרש"ם אות  תרעג, (סי'

עכו"ם, ע"י נ"ח להדליק שיכולים ג"כ שמצדד

ממש, לשליחות  צריך אין דהכא (ובמקו"א ומבאר 

והנר  שהשמן דהיות הפמ"ג  בשם בזה המהרש"ם ביאר

מדליק ) הגוי שהשליח אף  מהני המשלח עיי "ש .של  ,

 éåâ é"ò úáù øð  ú÷ìãäá  äëøá ïéðòì ' çîä

ïéðòìå [ é נר הדלקת לגבי ידוע הנה ברכה,

המג"א דדעת סקי"א)שבת  רסג (סי'

של  נר הדלקת  על ברכה לברך  האשה שיכולה

מגדולי הרבה שם פסקו וכן  גוי , ע"י שבת

שו"תהאחרונים למהרש"ם, תורה דעת  הרב, (שו"ע

משמרת סט"ו, עד סי' קצוה"ש כט, סי' ח"א ומשיב שואל

סי' ח"א תשובה התעוררות  שו"ת  ה, אות כו סי' שלום

ועוד ) הדלקתקצ, על 'אקב"ו  בכה"ג הברכה [ונוסח ,

שם שהמ"ב ואף כהאחרונים (סקכ"א)הנר'], פוסק 

ועוד ) ודה"ח רעק"א פמ"ג המג"א (א"ר על החולקים

המורה  שם מ"מ זו, הדלקה על לברך שלא וס "ל

לברך לאשה כשלא להתיר צער לה שיהא (במקום

לברך ) לסמוךתוכל מי על לו גדולי יש  חבל  (על

כהמג"א) הפוסקים שייך הפוסקים כ "ז האם צ"ע אך ,

נר  הדלקת  לגבי שם שהלא חנוכה, נר הדלקת לגבי 

הרב השו"ע ביאר  באריכות )שבת  סק"ג שאף (בקו"א

ההנאה  היא המצוה עיקר  מ"מ מדליק  שהנכרי

על  היא והברכה ההדלקה, אחר  מאליה הנמשכת 

חנוכה  נר  הדלקת  לגבי  שייך  אין  וזה זו, הנאה

מעשה  רק היא המצוה וכל לאורה, ליהנות שאסור 

ניסא  פרסומי של מצוה שיש  [ואף  עצמה ההדלקה

לדבר  זה נחשב וע"כ דולקין  הנרות  שיהיו בזה

אין  אך  בביה"ש, להדליקן  לגוי לומר להתיר  מצוה

ע"ז ]. ברכה שייך 

äáùçîá  äëøáä  êøáé

êà [àé והמהרש"ם לאברהם החסד  שיטת ע"פ

המצוה, ידי  בכה"ג שיוצאים דס "ל הנ"ל

לכאו ' לדידהו הרי בכה"ג, לגוי  שליחות  דיש משום

שלמעשה  אף וע"כ זו, הדלקה על לברך  אף אפשר

זו הדלקה על ומלכות בשם לברך  לרוה"פ א"א (לחוש

המצוה  יד "ח יוצאים ואין כלל לגוי שליחות דליכא דס"ל 

גוי) ע"י להרהר בהדלקה הראוי שמן נראה מ"מ ,

הברכה)הברכה שמות  בזה (או [שליכא במחשבה,

מ"ד  לכמה הברכה יד"ח ויוצא לבטלה, ברכה חשש 

יכול  ואינו  כשאנוס  דמי, כדיבור  דהרהור  דס "ל

במקו"א]. בזה והארכנו בפה, הברכה לברך


