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ä"éåää ãåñá  äøåúä ìë  ùøåù éëðàã 'à

'á õåöéðå 'à õåöéðî äìåìëä úéùøùä

 òîùéåבהפטרה איתא וגו ', ט-י)יתרו  ו' (ישעי'

שמוע  שמעו הזה לעם ואמרת לך  ויאמר 

הזה  העם לב השמן  תדעו : ואל ראו  וראו  תבינו ואל

ובאזניו בעיניו יראה פן השע ועיניו הכבד  ואזניו

לו. ורפא ושב יבין ולבבו ישמע

 àúéà ז"ל מרימנוב מ"מ מוהר "ר מהגה"ק 

הק' התורה כל גנוז דא'נכי א' שבאות

שם  גילה הקב"ה דהנה לישראל. הקב"ה שנתן

אלקיך' הוי "ה 'אנכי כמ"א ישראל לכלל הוי"ה

ואיתא  התורה. כל כלול שבו  יתברך שמו שהוא

הק' פ"א)באר "י מ"ב שער הוי "ה (ע"ח שם שיש

עוד  יש ואח"כ  עתיק, בחי ' א' ניצוץ הנקרא השרשי

מיני ב' והם א"א, שהוא ב' ניצוץ הנקרא הוי "ה שם

על  להתענג הוא א' דניצוץ דהעבודה עבודות,

הוא  א' ניצוץ וסוד  תענוג, נקרא עתיק  כי  הוי"ה,

ב' וניצוץ אלקות, עצם על להתענג העצמי תענוג

בכליון  נפש  מסירות  עבודת  והוא א"א, שורש הוא

זוכה  שהאדם זה גבוה ובמקום לאלקות. הגמור 

לבבך  בכל אלקיך ה' את  ואהבת ומקיים להגיע

חכמה  בחי' נפשך ובכל דבינה, התבוננות שהוא

וכאשר  כתר, בחי ' מאדך ובכל נפש, מסירות בחי '

הניצוץ, לסוד מגיעים הכתר  לפנימיות מגיעים

ב' ניצוץ בחי ' האחד מדרגות  משני כלול (בחי'והוא

לאלקות,א"א) הגמור  הכליון  הוא העליון  ששרשו

א' ניצוץ עתיק )והשני הוא (בחי' העליון  ששרשו

נמשך  העצמי תענוג ומרוב העצמי , התענוג

נפש  מסירות  שהוא ב' ניצוץ של המדרגה ממילא

לאלקות. וכליון

 àåä ïåéìòä ä"éåä íù  ìù äùåã÷ä ùøåù

 áù  úùåã÷áä"á ñ"à øåà åá øéàîù  ú

åìàå שם ושורש  יהודי, של העבודה שרשי  הם

קודש , שבת בקדושת  שרשו  העליון הוי "ה

של  האלקי האור של השרשית  הקדושה שהוא

נשמת שורש  הוא ב' ניצוץ ושורש העצמי, ההוי"ה

ידי על הנכלל האמת הצדיק בחי ' שהוא ישראל

אור  מאיר  בא"א שם והנה נפש, במסירות  הכליון 

באוירא  מאיר דעתיק דדעת  כמ"ש דעתיק , הדעת

התנוצצות שיש דהיינו דא"א, שבגלגלתא

א"א. של נפש המסירות בתוך דעתיק מהתענוג

 äðäå הוי "ה שם של האור הוא קודש שבת  קדושת 

על  להתענג המצוה זה ועל בשרשו , ב"ה

בגילוי האמונה שורש  על התענגות שהוא הוי"ה,

נפש  מסירות  ועבודת א', ניצוץ שה"ס השכינה

של  העבודה וזה לאלקות , בכליון  להכלל שהוא

ה' אני  כי 'לדעת כמ"ש בשרשו  קודש שבת

כי גדולה, דעת  צריך  שבת לקדושת  כי  מקדישכם',

וכן  התו "ח כמ"ש  ב"ה א"ס אור מאיר  בשבת

של  לעבודה להכנס  וצריך האמצעי  האדמו"ר

מהרי "א  וכן מוהרא"ס, שהאריך  כמו ב"ה אוא"ס 

בזה. האריך מהאמיל 



לנפשך  חכמה דעה ד

 úéøçù úáùå  äðéáä  úãåáò àåä úáù  ìéì

 øúëä  úãåáò úáù  úçðîå äîëçä  úãåáò

 äðäåשבת ליל מדרגות , ג' הם שבת קדושת  כלל

ג' וכנגדם במנחה, ושבת  שחרית ושבת 

קדושות הג' משיגים ידם שעל דשבת  סעודות 

הבינה עבודת  הוא שבת  וליל נמשכין דשבת, בו (כי

הבינה) פרצוף  שהוא דישסו"ת  דצלם דל ' שהוא המוחין ,

שחרית ושבת  לאלקות, והשתוקקות  התבוננות

בחכמה עילאין העבודה דאו"א המוחין נמשכין בו (כי

החכמה) פרצוף  ושבתשהוא במציאות , ביטול שהוא

דכתר העבודה הוא המוחין במנחה נמשכין בו (כי

הכתר) פרצוף שהוא .דא"א

äðäåשחרית ושבת שבת דליל העבודה באמת 

במנחה  שבת  של המדרגה מבחי ' נמשכים

הכתר מדרגת ז"ל )שהוא מוהרנ"ת שהאריך וב'(כמו

השרשים  הם וא"א עתיק שהם שבכתר המדרגות

מתקשר  שהצדיק העבודה ובכח ובינה, לחכמה

הוי "ה  שם של השרשית לקדושה עת בכל עצמו 

להעבודה  הכח לו  יש  זה בכח הנה שבכתר , השרשי

בליל  כי  שחרית, ושבת שבת  ליל של והקדושה

הקדושה  דהיינו  הבינה, עבודת  שהוא קודש  שבת

כח  מקבלים ההתבוננות , שהוא הבינה עבודת של

ובשבת א"א, שהוא ב' בניצוץ משורשו  לזה

א' בניצוץ משורשו הביטול כח מקבלים שחרית

עתיק . שהוא

åáò õåöéðî  åùøùå  úåððåáúäá  úáù  ìéì  úã

 úå÷ìàì ùôð  úåøéñîá ïåéìëä àåäù 'á

 äðäå דקדושה בינה שהוא שבת  ליל עבודת 

שורש  הוא ב', ניצוץ של מהקדושה ונמשך

נפש  מסירות בעבודת אמת הצדיק  של האור 

הגמור  בכליון להכלל איך להתבונן גמור, בביטול

קודש שבת ליל של העליות  סוד והוא (דכללאלקות,

וכו' שבת  וקבלת  שבת  ערב ממנחת שבת ליל  סדר

לדרגא) מדרגא העולמות בעליית העסק עוסקים אז כי 

והוא  למעלה, ממטה עבודה והוא בהתבוננות  הוא

ובשבת שבת . בליל העולמות  עליות  עבודת ענין 

ממעלה  עבודה שהוא בחכמה העבודה שחרית

כאחד  המדרגות ב' נכללים במנחה ובשבת למטה.

למעלה  וממטה למטה ממעלה והוא הכתר, בבחי '

אחת. בבת 

 äðäå שהוא שמיעה לשון  הוא יתרו ' 'וישמע

ישראל' 'שמע בסוד  התבוננות  בחי ' בינה,

הוא  יתר"ו וסוד  התבוננות, מלשון  שמיעה שהוא

הקלי ' להכניע וכדי רו "ת, העולה אדנ"י  שם מלוי

הקדושה  והוא התבוננות, של העבודה לדעת  צריך

לו שיש הצדיק מדרגת  בכח שהוא שבת ליל של

האור  לוקחים ומזה נפש , במסירות  הגמור הכליון 

שבת ליל של העבודה בבחי ' להתבוננות והכח

ממטה  המדרגה ועליית ההתבוננות שהוא קודש 

ממדרגא  בעולמות עמוק  עמוק ולהתבוננן  למעלה,

מה  יתרו ' 'וישמע וזהו לעילא. מתתא למדרגא

עמלק  ומלחמת סוף ים קריעת  ובא שמע שמועה

והוא  גר שהוא דאפילו הק '. רש "י  שהביא כמו

שהוא  רו"ת  לבחי' להכנס  הכח לו יש מ"מ רחוק,

ביטול  בחי ' בינה של העבודה שהוא אדנ"י  מלוי

קלי ' להכניע יכול זה ידי  ועל והתבוננות, היש 

שבת. דליל העבודה וזה עמלק.

 íðîàå דאו "א המלכות  גם שם גנוז  שבת בליל

העבודה  כלל אך בתו "ח, כמ"ש עילאין

כריתת של עבודה והוא התבוננות הוא שבת דליל

ים  קריעת  שמע שיתרו רש"י שכתב וזהו הקלי',

כל  לכרות צריך שבת בליל כי  עמלק , ומלחמת סוף

הנמשכת י"ה השלהבת  בסוד  החול ימות  של הקלי'

ובאר "י בזוה"ק כמ"ש בער"ש  החמין  רחיצת  ידי  על

הקלי', של דאשא השלהובא להכרית  שצריך  ז"ל,

האדם ו על משפט יש  מנחת בעת  שבת  ערב בכל

כראוי. השבת קדושת  לקבל יזכה אם

äðäå ושמיעה התבוננות  של המדרגה הוא למטה

ולמעלה  הבינה, מדרגת שהוא דאלקות 

לאלקות הכליון  שהוא ב' ניצוץ הוא העליון בשרשו

בחי ' גם יש  שבת  בליל ואמנם נפש , במסירות 



תשע"ו  יתרו פר' השל"ס

דליל  הבינה לעבודת המסייע עילאין  דאו"א מלכות 

של  האור  הוא ב' ניצוץ של האור כלל והנה שבת.

ועצם  הוי "ה עצם על מתענג שהוא אמת הצדיק

וממילא  לאלקות, הכליון לו יש זה ובכח האמונה,

קדושת כלל שהוא השרשית בקדושה כלול הוא

הקדושה  שהוא כאחד, הניצוצות  מב' הכלולה שבת

אך  כולה, השבת כל על המשפיעה שבת מנחת  של

בבחי ' העבודה הוא העיקר שבת  בליל בפרטות

שחרית ובשבת הבינה, שורש שהוא ב' ניצוץ

שורש  שהוא א' ניצוץ בבחי' העבודה הוא העיקר

החכמה.

 úà  óøåù úáù  ìéìã úåððåáúää ìù  çëä

 úòéø÷  çëá äøåú ïúîã  ùàä ãåñ àåäå 'éì÷ä

 ÷ìîò úîçìîå óåñ íé

äæå אש בחי' שהוא סיני הר מעמד  של הקדושה

ירד  אשר  מפני  כולו  עשן סיני  והר כמ"ש

עמלק  ממלחמת  להפטר כדי  והוא באש , ה' עליו

של  האש  צריך שלזה האדם, המסבבים הקלי' וכל

הנמשך  הבינה של האש  שהוא הקדושה

אמת הצדיק  ושל ב' ניצוץ של השרשית  מהקדושה

לאלקות, נפש במסירות בכליון עת בכל המונח

כח  מקבלים זו , בקדושה שמתקשרים ידי  ועל

ממטה  העבודה שהוא שבת  ליל של העבודה

ואנוהו ' אלי 'זה של למדרגה מגיעים ועי"כ למעלה,

ותענוג  דבקות עם שמים מלכות  עול קבלת  שהוא

יתרו ששמע וזהו  בשלח. בפרשת לעיל כמשנ"ת 

הם  שניהם כי עמלק , ומלחמת  סוף  ים קריעת

השמיעה, סוד  שהוא הבינה עבודת  שורש  מבחי '

ואנוהו ' אלי  ב'זה והן עמלק, קלי' בכריתת הן

סוף . ים דקריעת

ïëìå הרבה להתענות צריך  היה הק ' הבעש "ט

בליל  אנשים עם לדבר שיוכל תעניתים

למעלה, ממטה הוא שהעבודה דכיון קודש, שבת

שבת, בליל אנשים עם לדבר קשה לו  היה

כאחד  המדרגות  מכל כלול היה הרי  והבעש "ט

היו שבת בליל אח"כ ולכן והעליה, הבית בסוד

להכלל  כדי דייקא הפשוטים האנשים אצלו אוכלים

זו. במדרגה גם

 äæåכי אליעזר, ר ' שאמר שתים בת  פרה סוד

דנוגה, והרע קין של התיקון היה אליעזר  ר'

שהוא  אדומה הפרה ידי  על להטהר  צריך  והיה

והוא  'שתים', בחי' ולטהר  דינים, הפ "ר טהרת סוד

וסוד  האריז"ל, כמ"ש  יעקב בן  ראובן גלגול היה

כי שמיעה, מחמת  הבא ראיה בחי ' הוא ראובן

בחי ' שהיא לאה בן  והיה ראיה בחי' הוא ראובן

צריך  היה אליעזר  ר ' ולכן שמיעה, בחי' בינה

שבת ליל קדושת בחי ' דרך  על והוא זו , בחי ' לתקן

וברקים  הקולות  ענין  וזה סיני, דהר  האש  ובחי'

הוא  ההתבוננות של הקדושה כי  תורה, דמתן

וזהו עמלק, ואת הקלי ' את  השורפת הקדושה

כי בעמלק ' הלחם 'צא ליהושע משה שאמר 

בסוד  התחתון הי ' בחי' שהוא  נון  בן  יהושע

הוא  התחתון י' וסוד רבינו , משה של התלמיד

הידים  הגבהת בכח היה הכל אך שמיעה, בחי '

העבודה  ענין שהוא למעלה, רבינו משה של

להכניע  יכולים היו הצדיק ובכח למעלה, ממטה

בכח  באלקות ההתבוננות  ידי  על עמלק  את 

הכליון  לו שיש אמת הצדיק  שהוא העליון שרשו

לאלקות. הגמור 

 àöîðå לעילא מתתא היא ראשונה דעבודה

סוד  ישראל שמע עבודת שהוא

מתתא  וההתבוננות  השמיעה וסוד  האסיפה

בניצוץ  שרשו  בבחי' רבינו משה בכח והכל לעילא,

צריכים  היו ישראל וכלל אמת, הצדיק שורש  ב'

לאביהם  לבם את  ולשעבד  מעלה כלפי להסתכל

ובחי ' בינה בחי ' הלב שעבוד שהוא שבשמים,

של  לקדושה להכנס צריכים והיו לעילא, מתתא

ראיה לידי שמביא הקולות )שמיעה את רואים ,(בסוד 

את שמטהר שתים בת  פרה שאמר  אליעזר ר ' ע"ד

דנוגה. הרע



לנפשך  חכמה דעה ו 

åùøùå äîëçä úãåáò àåä  úéøçù úáù

ìëä ùøåù  úáù úçðîå 'à õåöéðî êùîð

'à úåàã ï"éãåéä 'á øáçîä 'å ãåñá

äãåáòäåשחרית דשבת  הקדושה הוא השניה

ביטול  שהוא החכמה מדרגת שהוא

העליון  ושרשו במציאות, ביטול בבחי ' לאלקות 

חכמה  פנימיות  בסוד  עתיק שהוא א' מניצוץ נמשך 

ובחי ' העליונה ראיה בח'י והוא עתיק , פנימיות 

לתתא. מעילא

ìëäå' י כי שלישית , סעודה מקדושת  נמשך  לכל

העליון  וי ' שבת, ליל בחי ' הוא התחתון

בין  המקשר ו ' בחי' ג' וסעודה שחרית, שבת בחי '

הבריח  בחי ' אבינו יעקב כנגד  התחתון  לי' העליון  י '

האמצעי דקו היחוד  וכח היודי"ן, ב' המקשר התיכון

ב' ליחד  שבכחו  גבוה הכי ממקום לעולם נמשך 

דאנכי א' בסוד  א' אות ציור  נשלם ועי"כ המדרגות,

כנ"ל. כולה התורה כל הכולל

 åäæåובאזניו בעיניו יראה 'פן בהפטרה שאמר

ידי דעל לו '. ורפא ושב יבין  ולבבו ישמע

כאשר  דהיינו  אלו , מדרגות  ג' בקדושת  שעוסקים

תורה דמתן  האש  בבחינת בהתבוננות  (בסודדבוק 

עצמההבינה) התורה בקדושת  ודבוק  (בסוד,

אלוהחכמה) מדרגות של השרשים בשורש ודבקו  ,

העליונה השרשית  ההוי "ה הכלולשהם הכתר (בסוד 

חו"ב) שרשי שהם וא"א דעתיק הניצוצות וכמומב' ,

שלא  ולמד' 'צא נזר  לאבני  מקאצק  הגה"ק שאמר 

אלא  הוי "ה, שם משיגים שלומדים דאחר כהצדיקים

בחי ' הוי "ה שם לראות שיכנס דהיינו  ולמד , צ"א

'ולמד ', ואח"כ אדנ"י, הוי "ה שילוב העולה צ"א

סיני, הר  מעמד זכירת עם התורה שילמוד  דהיינו

שהוא  נאמרו ' אחד בדיבור ושמור 'זכור  נאמר  ושם

זכור  של המדרגות  ב' הכוללת השבת  קדושת 

שבכתר , העליון ושרשם ובינה חכמה שהם ושמור 

ניצוץ  של השרשית הקדושה עת בכל לזכור  וצריך 

אמת הצדיק  של הקדושה שהוא ב', וניצוץ א'

לאלקות  כליון א')שבבחי ' ניצוץ של (בחי' והקדושה

דאלקות העצמי ב')התענוג ניצוץ 'פן (בחי' וזהו .

ורפא  ושב יבין  ולבבו  שמע ובאזניו בעיניו  יראה

ידי על להיות צריך ושב' יבין  דה'לבבו  דהיינו לו ',

ליל  של העבודה שהוא שמע' ובאזניו בעיניו  'יראה

הקדושה  בכח שנמשך  יתרו' 'וישמע בבחי' שבת

והיינו ב', ניצוץ בחי' משה בחי' אמת  הצדיק  של

מבחי ' להמשך  צריך שמע' ה'באזניו בחי' שאפילו

ושב  יבין ללבבו להגיע יכול ואז בעיניו', 'יראה

לו. ורפא

ìëá  äùåã÷ä úãåáò  ùøåù àéä  úáù úùåã÷

ìåçä úåîéá åìéôà  úò

 íðîàå רק אינה דשבת שהקדושה לדעת צריך 

הקדושה  עבודת  היא אלא קודש , בשבת 

לקבל  לעולם לעבוד שצריך השבוע, ימות בכל

מצד  עת  בכל עצמו  ירגיל האדם ואם הקדושה,

הכוללת תפלה של בעבודה דבוק  להיות אחד

העבודה  תחילת שהוא ובקשה, ושבח הודאה

לע  אותו  'וישמע המכניס  כמ"ש  ההתבוננות בודת

'מה  רבינו  למשה בביאתו  תלוי  זה אך יתרו',

אמת להצדיק שבא ידי  על דרק  ובא', שמע שמועה

ההתבוננות, של השמיעה של הקדושה לקבל יכול

שהוא  ב' ניצוץ מבחי ' השרשי  הכח לקבל צריך כי

גמור  בכליון  המונח אמת  הצדיק בחי' שורש 

העולמים. כל לבורא עת בכל נפש במסירות 

 åäæå פעם שכל למוהרנ"ת  הק' רבינו  שאמר

שיאריך  הצדיק על או אמונה על שמדבר 

עם  להתקשר צריך  כי ולרוחב, לאורך הרבה בזה

בכל  ובאמת  האמונה, לשלמות  לזכות  ועי"כ הצדיק

שהוא  רבינו, ממשה ניצוץ יש בפנימיותו  יהודי

הכליון  של השרשי הניצוץ עם להתקשר הכח

ועי"כ  להתבוננות, הכח נמשך  ומזה לאלקות ,

לחזור  שהוא לו' ורפא ל'ושב להגיע יכולים

מרגיש  שהאדם ואף  לאלקות, ולהגיע בתשובה

עדיין , מרגיש  ואינו באלקות  ומתבונן מחיצה בגופו 

ושוב  שוב להתבונן יתמיד  אלא מזה, יתפעל שלא



תשע"ו  יתרו פר' ז של"ס

ביחוד  להתבונן  יום בכל שצריך  הבעה"ת כמ"ש 

יתרו)דאלקות  פרשת ריש  הלוי ועבודת  אור תורה ,(עי'

וצריך  הפשוט, באחדות  להתבונן קר"ש  מצות  והוא

אחר  מדרגה העשיה מעולם ולחשוב להתבונן

עד  לעילא, מתתא מדרגה כל ולבטל מדרגה,

ית "ש . הפשוט לאחדותו  ומגיעים שעולים

ìù äãåáòä øîâ àåä í"éááåùä éîé  úãåáò

 ñðëäì ø÷éòäå  äðéáä úãåáò àåäù øåôéë  íåé

'à  õåöéðå 'á  õåöéð ùøåù ãò ãåçéä  úåéîéðôì

äðäå שעוסקים שובבי "ם של אלו בשבועות 

בהגה"ק  ואיתא לקב"ה, בתשובה ישראל

כיפור . יום המשך הוא ששובבי "ם מוואלעדניק

ששרשו הבינה של הקדושה הוא כיפור  ביום דהנה

ולפנים, לפני הנכנס  גדול הכהן שהוא ב' בניצוץ

ולפנים, לפני שנכנס גדול לכהן שמתקשרים ובכח

שהם  כיפור  יום של תפלות לחמש לזכות  יכולים

עבודת כלל שהוא מנצפ "ך, גבורות ה' כנגד 

השובבי "ם  בימי כן וכמו  באלקות, ההתבוננות

רק  לחשוב ולא היחוד, במציאות להתבונן  צריך

הוא  התכלית עיקר  אלא בחיצוניותם, באותיות 

עלמין  כל וסובב עלמין  כל לממלא להכנס האמונה,

באופן  תורה ללמוד  וצריך מניה, פנוי אתר  ולית 

עד  חיים, לאלקים בביטול בהיחוד  דבוקים שיהיו

ולתענוג  לאלקות, ולכליון  נפש  למסירות  שזוכים

מתן  של למדרגה שזוכים עד באלקות , העצמי 

והקב"ה  תורה, מתן בחי ' יש יום בכל כי תורה,

יום, בכל תורה במתן  כמו אותנו לקרב רוצה

לעבודת הקדושה התורה ידי  על להכנס וצריך 

היחוד .

äðäåידי ועל התמונה, סוד  נקראת  הק ' השכינה

סוד  הוא באלקות  מתבוננים ישראל שכלל

כמ"ש  התמונה סוד  והוא לבינה, המלכות עליית 

כי תמונתך, בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק  אני 

לראות שזוכים עד  להתבונן, הרבה כך  כל צריך

ושמחה  הנאה לה יש שהנשמה באופן הק ' השמות 

השמחה  שהוא יתרו' 'ויחד  כמ"ש  זו, מהתבוננות

ובאור  הק' דשמות הרוחנית בתמונה בהתבוננות

על  דרק הלוי בעבודת וכמ"ש היחוד, של הפשוט

הקלי'. את שורפים זו  התבוננות  ידי

'äå של העבודה שמשלימים אלו שבימים יעזור

יומם  הק ' תורה ללמוד  יראה אחד  שכל יו "כ ,

צריך  אך והקדושה, התשובה עיקר  שהוא ולילה

של  אש עם חיים באלקים יתבונן  הלימוד  שבעת

ויתקשר  התבוננות , של שמחה ועם התבוננות

במציאות לביטול יכנס  ומשם ב', הניצוץ לשורש 

לשלמות שנזכה עד א' דניצץ לשורש  ויתקשר 

דירה  לו להיות הקב"ה נתאוה של ההתגלות 

בעין  ועין  מלכותך , תראינה ועיננו בתחתונים,

במהרה  צדק  גואל בביאת  ציון, ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה ח

חדתין  נשמתין
תשע"ז בשלח פרשת דא"ח ליקוטי

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

åá  åîéé÷ù ïáìä ïééä ìò ––––  ÷"áù ìéì ùåãé÷

ì"öæ ô"çøâä úìåâñ

ïéëä [àהשבוע באמצע פר'מו "ר  ג ' (ביום

יקדש בשלח) שעליו לבן  יין בקבוק

זצ"ל, פאלאג'י  הגר "ח סגולת  בו  ועשה בשב"ק ,

שוב  ונעתיקנו  בנשמ"ח, בעבר  כבר שהבאנו

יא) אות  מה סי' חיים' 'ספר בספר (מספרו ראיתי  וז"ל,

למ'ר כתוב האריז"ל )כ "י  מרבינו סגולה (היינו

יין  מלאה זכוכית  של אחת עשישית  ליקח לזכירה

שמונחים  במקום הקדש  ההיכל בתוך  ולגונזה לבן

דהיינו לילות  וג' ימים ג' שם ולהניחה הס"ת שם

אחר  שבת בליל ויקחנה שם יניחנה ג' יום בערב

וביום  בלילה קידוש ויאמר ערבית תפילת

זאת שבעשישית  יין  על יבדיל שבת ובמוצאי 

בהיכל  לעשישית  הנחתה ובשעת לזכירה, ויועיל

קח  אהרן  אל ויאמר  אלו  פסוקים ב' יאמר כה

וצריך  משה. אל ה' ציוה כאשר  וכו' אחת  צנצנת 

והנה  בזכרוני . רשום כך  בשלח בסדר  ג"כ שיהיה

להניח  יתכן דאיך  להחמיר  בזה חוכך אני  עתה

ארון  לתוך  חולין דבר  שהוא יין  של עששית

חול, לדבר  קדש תשמיש דהוי למשמרת הקודש 

לזכות לסגולה זה שנעשה כיון כי שנאמר לא אם

היום  לקידוש  עצמו היין  הוי  וגם התורה לזכירת 

לבזוי ח"ו מכוין ולא מצוה דבר דהוי  ואבדלתא

ליכא  כה"ג כל חול לשמירת  בקדש  להשתמש

עכ "ל. דמי. ושפיר  איסורא

ô" çøâäã øåñéàä ÷ôñì ø"åî ùùçù  ùùçä

 àìà [ áקצת מסתפק  שם שהגרח"פ שהיות 

ארון  בתוך הבקבוק  להניח מותר  האם

להתיר , שנוטה נראה שלמסקנתו  אף הרי הקודש ,

של  ארון  בתוך להטמינו והורה מו"ר העדיף מ"מ

בארון  המונח פרטי  ס "ת  לו  שיש מהתלמידים אחד

קודש לארון מוקדש  שהסגולה שאינו מו"ר (שסובר

מהיותו  דוקא ולאו לס"ת, הבקבוק סמיכות מחמת  היא

דייקא) קודש בארון .מוטמן

 úåîúåç 'áã ïéðò  ìò ø" åî  úãéô÷

àìà [â ראה מו "ר  לפני  יין  הבקבוק  שכשהביאו

בתוך  חותם חותמות , ב' עליו שאין 

שע"כ  זה ענין  על מאוד מקפיד מו"ר וכידוע חותם,

על  שמירה היה לא אם חדש בקבוק  תמיד פותח

ב' ממנו שהסירו  אחרי הקודם שבבקבוק היין

של  הכשרות  לוועד  מו"ר [ושאל החותמות,

שיהיו היינות בכל מקפידים אינם מדוע העדה"ח

על  סומכים שהם והשיבו חותמות , ב' עליהם

מתכת בפס  שסגורים היום של שבפקקקים החידוש 

זה  חותם נחשב ובזה נפתחו , שלא בבירור  שמוכיח

חותמות , בחותם כב' מתירים שהם אמר בלוי (והגר"י

שג "כ דגים אצל מתרץ אין זה אך מבושל, ביין רק  א'

העיקרי) הוא הא' תי' ובע"כ א', בחותם מתירים אך שם ,

לא  וע"כ ואכמ"ל], זה, חידוש על סומך  אין מו "ר 

הבקבוק  הניח אלא ההוא, יין  על לקדש  יכול היה

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ז  בשלח פרשת דא"ח ט ליקוטי 

מהפוסקים  [שכידוע הקידוש  בעת השולחן  על

השולחן , על המונח היין  על גם עולה דהקידוש 

בפוסקים אי' הט"ז שע"כ  בשם סקע"ח רעא סי' (מ"ב

סקי"ט) בכוס שם שהיה הקידוש  אחר  נמצא שאם

על  מונח שהיה היין לשתות יכול יין , ולא מים

וא"צ  עליו , גם הקידוש ברכת שעולה השולחן

שאין  התלמידים לאלו  ואמר שנית ]. לקדש

החותמות  ב' ענין על הוראתמקפידים על (וסומכים

הנ "ל ) ישראל,העדה"ח כל בשם מהיין שישתו

עבורו) .(ובפרט

 é" ò íéãéîìúä 'à êøáúäù äëøáäî äùòîä

 úåøéçáá  úåôúúùäî äòéðî

øôéñå [ã תשמ"ט שבשנת המעשה בזה

אדמו"ר  כ"ק  כשבירכו 

בני בברכת זצ"ל מגור  שמחה והלב מליובאוויטש 

מו"ר  לפני  בא בבחירות, שישתתף  למי  ומזוני  חיי

בזש"ק , שנים כמה נפקד שלא התלמידים מן אחד

ונמנע  למו "ר  שומע כלל שבדרך שאף למו "ר  ואמר 

ברצונו הזאת  בפעם הרי  בבחירות מלהשתתף 

לו ואמר  הנ"ל, בברכה לזכות כדי  בהם להשתתף 

הדור  וצדיקי  לגדולי ומציית  שהשומע שכמו  מו "ר 

עבור  להתברך  זאת  מסוגל הבחירות  את  שחייבו

מחמת מהבחירות  שנמנע מי שה"נ ודאי  הרי  זאת,

שאסרו הדור וצדיקי  לגדולי לציית שברצונו

בכל  הם גם שמתברכים בבחירות  ההשתתפות

שנמשך  שהאור אי ' התניא [ומבעל האלו ברכות

ד 'עשה  מהאור גבוה מרע' ב'סור מצוה קיום ע"י 

אורות כנגד ועש "ט הג"ר , אורות כנגד דסו"מ טוב',

השתתף  ולא התלמיד  שמע ואכן  ואכמ"ל]. הו "ק ,

בענינינו וה"נ ההיא, בשנה בזש"ק  ונפקד  בבחירות

לזכירה  הגרח"פ לסגולת זוכה יין השותה שאם

משתיית הנמנע הרי  איסור בתורה, מחשש  היין 

הנ"ל, בברכה להתברך  ג"כ שיזכה ודאי  שבו

מתעלים  איסור  חשש בו שיש  שבדבר  [והיינו

זה  שביין  וכיון אכילתו, מניעת  ע"י שבו הניצו"ק

הרי בתורה לזכירה המסוגלים גבוהים ניצו"ק ישנם

הניצו"ק  יתעלו  איסור  מחשש  משתייתו מניעה ע"י 

בתורה]. לזכירה ויביאו האלו

 úîçî ïééä  úééúùá ø" åîì äéäù  ùùçä

 øøåá øåñéà

øáëå [ä תשע"ד )כתבנו בשלח פר' ,(נשמ"ח

יין  שנים שלש לפני גם למו "ר  שנתנו 

נתהוה  לבסוף  אז  וגם הנ"ל הסגולה בו שנעשה

לכלוך , חשש איזה ליין שנפל מחמת בהלכה, שאלה

בזה  יהא לא שלכו"ע באופן להוציאו שיש ואמר 

זה  בענין שיטות כו"כ יש וכידוע בורר , חשש 

דידן  בנידון אמנם בארוכה, במקו"א בזה כמש "כ

קל  דבר  איזה אלא לכלוך  ממש היה שלא יותר  קיל

לשתות שאפשר  דקין קיסמין  בבחי' שהוא ביותר 

בשו"ע שאי ' עמם, ס"י)היין שיט מים (סי' או  דיין

בו שיש אע"פ  במשמרת לסננן מותר  צלולים שהם

וכמו בלא"ה, לשתות  וראוים הואיל דקין קיסמין

יכולים  בנ"א שרוב דהיות במ"ב שם שמבאר 

מחמירים  דיש המ"ב ומביא סינון, בלא כך לשתותו 

מסננין  ואין  כך  לשתות  יכולים כשכולם דדוקא

דידן  ובנידון  ביותר , צלולין  שיהיו  כדי אלא אותו 

בלא  לשתותו  יכלו  שכולם היתה המציאות הרי

הלכלוך  למו "ר  הוציאו ועפ "ז שרי, לכו "ע וא"כ סינון 

[ואולי לשתותו . לא והחמיר חשש  ועכ"ז  מהכוס,

טל האגלי  דברי  ע"פ היה ומרקדחששו  ס"ד (בורר

ב) אות  ה פסולתס"ק בו שמצוי  שבאוכל שכתב

מקפידים  אינם אדם בני  רוב אם אף מועטת,

ממנו לברור  אסור הפסולת , עם יחד אותו  מלאכול

מקיסמין , יין  לברירת דומה זה ואין  הפסולת,

בטבע  שהם הענבים פסולת של בקיסמין שמיירי 

מעורבים  שהם זמן שכל בו, מעורבים היין  יצירת

אך  כפסולת , ואינם ממנו, כחלק הם נחשבים ביין

האנשים  רוב אם אף  באוכל, המעורבת פסולת

נחשבת אינה מהאוכל, להפרידה טורחים אינם

שהמהר"ח  שהיות ע"ז ואמר  מהאוכל], כחלק 

בכל  להחמיר  הנהגתו היתה עצמו פאלאג'י
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לקולא  לנהוג א"א א"כ  באפשרותו, שהיה החומרות

כדרכו. שלא שלו, הסגולה לגבי 

ì"æéáø éøáã ãâð  åðéà  úåøîåçì ùùçä ïéðò

 øéäæäù úåøîåç éåáéø ãâð

øéëæäå [ å שעיקר עצמו הגרח"פ דברי את בזה

בכל  להחמיר הוא החסידות  ענין

שאין  שי "ל ופירש  השיטות, כל ידי ולצאת דבר 

שהזהיר רביז "ל לדברי סתירה הגר"ח (שיחותדברי 

רלה  אות  שעיקר ועו"מ)áהר"ן החומרות, ענין נגד 

את המבלבלבים חומרות  נגד  רביז "ל כוונת

בהש"י. הדבקות את  ומפריעים עבודה"י

 ãéçé ÷ñåôë  äøåîù éîù ì"æéáø éøáã øåàéá

 øåñéàá ìùëð àì

ïëå [æלמוהרנ"ת רביז "ל שאמר  שמה ביאר 

כשיש  שאף רב, מלהיות לירא לו  שאין

שכן  הכוונה אין נכשל, לא כוותיה שהורה א' פוסק 

בפסקי הכלל שהלא ח"ו, לכתחילה לעשות יש 

פוסק  אחר ללכת שאין בפוסקים המובאים ההוראה

מכשלון , לחשוש  לו  שאין  רביז"ל כוונת אלא יחיד,

הכלל  הרי  א', כפוסק  והורה טעה אם שבדיעבד 

יחיד  כפוסק  אף  להורות מותר והפס"מ שבשעה"ד

דאו') באיסור אף הוא כן וב"ח בדיעבד (ולט"ז וא"כ  ,

כבר  נחשב שאז כאיסור, נחשב  אינו שהורה אחר

כשעת בדיעבד שכל בפוסקים וכדאי ' שעה"ד , כמו

דמי. הדחק 

 ïéàùë íäéðù éìå÷ë  úåùòì øúåî êéà

 éããäà  úåøúåñ

 íðîàå [çאגב)ביאר שיטת(בדרך את זה בענין 

בעירובין  דסתרן רש "י  ד"ה ע"א ז (דף

ריש והרא"ש תוס' שיטת  גם היא שכן ונראה אהדדי,

כדלהלן) ברכות שם מס' הגמ' במסקנת שמשמע ,

כשאינן  וב"ה ב"ש של קולות תרי לעשות  שמותר 

שהקולות וגולגולת בשדרה ורק  אהדדי, סותרות

כקולות עושה אם רשע מיקרי  אהדדי סותרות

_________________________

דבר ב. בשום יתירות  חומרות  להחמיר לבלי מאד הזהיר לברכה זכרונו שרבנו מ"ד סימן תנינא בלקוטי מבואר כבר שם, ז "ל

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 לקיים 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  יתירות  החומרות בענין וגם חומרות. שום בלי ממש 

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

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

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

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

הנובעים  מעין מי רק  מים שום בעיניו הוטב ולא הפסח . ימי כל על פסח  מערב המים היטב לשמור קשה כי בעיניו, הוטב לא

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

מתלוצץ  הוא עכשיו אבל יתרים. ודקדוקים שחורות  ומרה בחומרות  נכנס כך כל כזה. מעיין מי שם שיש למקום פסח על לנסוע 

תמימות  הוא באמת העבודה עיקר כי אז הרבה זו בשיחה והאריך בפסח. אפילו יתירות  חומרות אחר לחפש צריכין אין כי מזה

הקדמונים. אבותינו בדרך לילך רק  יתירות, חומרות  דוקא לחדש לחפש  בלי טובים ומעשים ותפלה בתורה להרבות ופשיטות

צריכין  אין דקדוק  כי כלל, בו עוסקים ואינם הדקדוק  חכמות  העולם עזבו זה שבשביל אז  ואמר השרת. למלאכי התורה נתנה ולא

דבר  שום שאין אז  ואמר עוד בזה והאריך יתירות . חומרות לבקש  מדאי יותר עצמו על לדקדק  צריכין אין כי חיוב כלל, שיהיה

ע"כ. אחר. במקום זאת  מבואר וכבר פטריה רחמנא אונס לאו ואם יוכל יוכל אם רק וכו'. לאו ואם בדוקא



תשע"ז  בשלח פרשת דא"ח יא ליקוטי 

ברכות מס ' ריש ורא"ש  בתוס' משמע [וכן שניהם

פלג  אחר  מנחה שמתפללים אלו  על שהקשו

קולות כתרי  דהוי צאה"כ , לפני ומעריב המנחה

סותרות שאין  קולות שבתרי  ומוכח אהדדי , דסתרי 

קשה  ולכאו' שניהם], כקולות  לעשות מותר  אהדדי 

ששדרה  הא והלא לחומרא, דאו' דספק  דקיי"ל מהא

שרק  בגמ' אי' ובכ "ז דאו', באיסורי מיירי וגולגולת

לעשות אסור להדדי הקולות שסותרות מחמת 

הריטב"א  ביאור את בעבר [והבאנו שניהם, כקולת

עליה, ששאל החתיכה על רק  ההיתר דמיירי  בזה

ורשב"א  מהרמב"ן  תירוץ זה בענין יש וכן

מ  כנ"ל אך נראה שאכמ"ל, אין והרא"ש ותוס ' רש"י

והרשב"א], והרמב"ן  הריטב"א כתי ' שסוברים

כקולות לעשות שיכול היא הגמ' שכוונת  וביאר

שהוא  היינו  לשיטתם, ראיות  לו כשיש שניהם

ראוי נהיה עצמו שהוא עד  הסוגיא לומד  בעצמו 

לעשות בדאו ' אף  יכול ובכה"ג זו, בסוגיא להורות

לחלוק  לו  מותר  רבים, נגד  ואף המקילים כדעת 

כרבים  הלכה ורבים [ויחיד  הרבים על אף בראיות

בעצמו היחיד  אך  הסוגיא, למד  שלא למי  הלכה היא

עמדו שלא כ "ז הרבים, לדעת  דעתו  לבטל א"צ

ביחד , שם)למנין  ובערוה"ש  כה סי' חו"מ ,(ועיין

ואכמ"ל].

íéáøùë  óà 'åàãá ì÷äì èåùô øáã æ"éà

 øéîçîä ãéçé ãâð  íéìé÷î

êà [ è על לסמוך בדאו' להקל אין  ראיות ללא

על  לסמוך  שאסור מבעיא ולא המיקל,

הרבים נגד בדאו ' המיקל בפי'היחיד כטועים (דלא

כנ "ל ) למוהרנ "ת  דרביז"ל הנ"ל לסמוך שיחה אף אלא ,

יחיד  נגד דאו ' באיסור המקילים הרבים על

דהדבר  פשוט, אינו  ג"כ  דאו', באיסור המחמיר 

הרמ"א  שכתב אף  דהנה רבתי , בפלוגתא תלוי 

ס"ב) כה סי' הרבים (חו"מ בתר  אזלינן מקום דבכל

היחיד  איסור â נגד  על אף  דקאי מלשונו שמוכח ,

לקולא)דאו ' הרבים בתר אזלינן שם ישנם (שגם מ"מ ,

בפוסקים דעות התכלת )כמה בעל  סבר (רידב"ז, וכן  ,

ביחד  ודנו עמדו שלא זמן  שכל זי"ע רב הסאטמער 

רבים, כנגד  ליחיד  נחשב אין  הרבים, עם היחיד

לדעתו לחוש  שיש התכלת  לבעל ס "ל היה [וע"כ 

שלא  היות יחיד , דעת  דעתו  אם אף  התכלת  לחייב

לכל  שיש סבר  גם רב והסאטמער יחד, עמו נועדו 

אף  בבחירות השתתפות לאסור  לדעתו  לחוש אחד

יחד  נועדו שלא כ"ז  היא, יחיד  דעת  שדעתו  את "ל

וס"ל  החולקים פוסקים יש  אמנם דעתו. לשמוע

הלכה  ורבים דיחיד  הרמ"א, משמעות כפשטות 

יחד , נועדו כשלא אף  הוא לחולקים כרבים ס"ל (וכן

רב) הסאטמער ועל התכלת  בעל  של על הדין ולדעתם ,

עצמו היחיד  הפוסק שאף  בשביל הוא יחד  נועדו 

בנועדו רק  שזהו הרבים, לדעת  דעתו  לבטל יצטרך

דיחיד  דין בהם נוהג בנ"א שאר  לגבי אך יחד ,

ואכמ"ל]. יחד, נועדו בלא אף  כרבים הלכה ורבים

 øñåàù à"åæçä úòãì íéùùåç åðà ïéàù àä

 ãéä ìò ïåòù  úëìì 'åàãî

øàéáå [ é ע"ע מקבלים לא שאנו  הא זה בענין 

שמוסר  שליט"א הגרח"ק דעת  את 

מדאו ' איסור שיש זי"ע החזו"א מרן  דודו  בשם

היד על שעון לבוש  ילבשללכת  דלא איסור (משום

הנשים  מנהג  כן היה הקודמים שבדורות אשה, כלי גבר

בלבד ) כיס שעון עם הולכים היו והגברים כן, לילך  ,בלבד 

ברכתו לבקש הבאים בכל הגרח"ק גוער [וכידוע

_________________________

המיקל,ג . אחר ילך  דרבנן דבר ואי לחומרא, ילך דאורייתא איסור דבר והוא והיתר איסור בהוראות הוא ואם שם, הרמ "א ז "ל

היה  אא"כ הדחק בשעת  אפי' ובמנין בחכמה ממנו גדול דברי נגד קטן דברי על סומכין אין אבל שוין, הן החולקים ב' אם ודוקא

מרובה, הפסד אלא ג"כ אחד  מטעם  מסכימים הרבים אין ואפי' מקום, בכל רבים  אחר  הולכים רבים  נגד  יחיד היה  אם  וכן
עצמו  בפני טעם  לו יש אחד  להקל כל בעיר מנהג היה ואם בתרייהו, ואלזינן רבים מיקרי הדין לענין מסכימים והם הואיל ,

ע"כ. וכו'. איסור. בו נהוג מתירין שהם מה לאסור בא אחר חכם ואם דעתו, אחר הולכין כך  להם הורה אחד שחכם מפני
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שישנם  להנ"ל ולכאו ' מידם], השעון  את  שיסירו

כנגד  יחיד  לדעת אף לחוש שיש  בפוסקים דעות 

להחמיר  לנו היה לכאו ' א"כ  דאו ' באיסור  רבים

בזה  והתשובה הנ"ל, דהחזו"א יחיד כשיטת

ברמ"א הוראה (שם)עפמש "כ שפשטה שבמקום ,

א"צ  המקילה כדעה המנהג שנתפשט היינו 

דאו' באיסור  אף  ורבים להחמיר דרבים במח' אף (וזה

רבים) נגד  יחיד דהוי דידן בנידון נמיוכ "ש  והכא ,

אחב"י רבבות  אצל המנהג ורווח הוראה פשטה

בזה  לחוש צריך  שאין ודאי  וא"כ  יד , שעון  עם לילך 

ותלמידי החזו "א לתלמידי  [ורק האוסר, לדעת

כמובן ]. אסור הדבר הגרח"ק

äùøôä éðéðò

 é" ä äàîåèã ï" åðä øòù 'éçáá  úåðöéìä 'éì÷

 éäéå [ àé íçð àìå  íòä úà äòøô çìùá

.' åâå  íéúùìô õøà êøã íé÷ìà

שהיא  הליצנות , קלי' בגנות לדבר  מורנו האריך

מרימנוב  הרמ"מ מהרה"ק וכדאי ' פלשתים קליפת

בחי 'ãזי "ע  היא הליצנות  שקלי' זה מענין וחזינן ,

בהרבה  דאי' מה ידוע שהלא הנ', שער קליפת

הנ' לשער  נכנסים היו  במצרים בנ"י  שאם ספה"ק

בתורה"ק  אשכחן  והכא משם, לצאת  יכולים היו לא

פלשתים  ארץ דרך  עוברים היו בנ"י היו  שאם

והיו לרעה מהם מושפעים היו  הליצנות קלי ' שהיא

משם, לצאת יותר  זכאים היו ולא מצרימה, שבים

שער  קליפת  בחי' היא הליצנות  שקלי ' כנ"ל והיינו

בספה"ק מש "כ מובן  ובזה באמונה החמישים, (חזו"א

פ"ג ) תוכחות 'ובטחון מאה דוחה אחת  ,äש 'ליצנות 

כל  את שדוחה דקלי ' כתר בחי ' היא שהליצנות

בגמ' אי' וע"כ  תוכחות, המאה של הקדושות  ריבוי

ע"ב) יח דף לעולם',(ע"ז כלייה גורם המתלוצץ 'כל

כלייה', וסופו  יסורין שתחלתו [הליצנות ] היא ו 'קשה

הליצנות איסור  על הבא 'כרת' עונש בבחי ' שהוא

כנ"ל. דקלי ' 'כתר' שהוא

íé÷éãöä éìåãâá  åãé ìò íåçìì  úåðöéìä  çë

øôéñå [ áé בגודל שראה מה זה, בענין מעשיות 

דקלי ' כתר  בחי' שהוא הליצנות כח

המופלגים  האמת צדיקי  כח נגד ללחום בכוחה וע"כ 

דקדושה כתר  שבבחי ' שכח במעלה בפרשתינו (כמו

כח  נגד  להתגבר עלול היה פלשתים דקלי' הליצנות 

דמשרע"ה) דקדושה בחור הכתר שבהיותו  וסיפר  ,

הגדול  אורו אל להתקרב זכה בישיבה ולמד 

קבוצה  עוד  אז  התקרבו ועמו הלקו"מ, דרביה"ק 

בעבודה"י בחיזוק כולם שהתעלו  בחורים של גדולה

_________________________

מנחם ד. מהור"ר קדוש  אלקיים איש  ממ"ו ושמעתי בזה"ל, כתב זי"ע) מסאמבור מוהר"מ (מהרה"ק למשה תפלה בספה"ק 

פלשתים, זה ישב' לא לצים 'ובמושב על רז"ל שאמרו פלשתים' ארץ דרך  אלקיים נחם 'ולא על שאמר נבג"מ מרימנאב מענדיל

ידו  מתחת יוצאים ישראל היו לא העולם כל להכחיש  יכולין לצנות  שעם פרעה יודע  היה אילו ואמר היו, לצגים שפלשתים

להכחיש  יכולין ליצנות ועם שמים שזה אתם רואים הלשון, בזה ואמר חלון דרך  באצבעו והראה אמר שנית  ובפעם ח"ו, לעולם

זה  התפלל היום ליצנים, הי' לא התפלה בשעת היום מדרשינו שבבית סבורים אתם בביתו אמר סעודתו ואחר שמים, אינו שזה

דפח "ח. ע"כ בתפלתו. ערב קולו ואין שמאריך מתלוצצים והיו

כי ה. הרבה, והשחתתו הלצון קושי ותראה שם, וז"ל (פ "ה) ישרים מסילת בספרו זי"ע  הרמח"ל במש "כ מקורו שציינו ויש 

מפני  הלצון כן האדם גוף  אל שיגיעו אותם יניח ולא לארץ ומשליכם החצים מעליו ויפיל ישמיט אשר בשמן המשוח המגן כמו

מתעורר  שהלב מה וההתפעלות  ההתעוררות מן גדול ריבוי מעליו האדם יפיל קטן ובשחוק אחד בליצנות  כי והמרדות, התוכחה

ולא  לארץ הכל יפיל הליצנות  ובכח  במעשים, והפשפוש  החשבון אל שיעירוהו ענינים שומעו או ראותו מדי בעצמו ומתפעל

המוסר  עניני כל ההורס  הלצון כח  מפני אלא הלב, הבנת  חסרון מפני ולא הענינים חולשת  מפני ולא כלל. רושם בו יעשה

עכ"ל. והיראה.
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הק '. עצותיו  בדרכי  והליכה רביז"ל תורת  לימוד ע"י 

קלי ' של גדולה התגברות נגדם קמה שאז  אלא

וזה  הק ', ומעצותיו מרביה"ק  שהתלוצצו הליצנות 

החבורה בני  רוב אצל גדול קירור כמה גרם (מלבד 

רביז"ל בודדים) של הגדול מאורו  עי "ז  שהתרחקו

כח  גודל מזה וחזינן  שאיבדו, מה לנצח ואיבדו

בגדולי הס"מ לוחם ידו  שעל הכח שהוא הליצנות 

אליהם. מלהתקרב בנ"א ומונע הצדיקים

 øâðìøà à" çøä ö" äâä  íò åì äéäù äùòîä

ì"öæ

øôéñå [âé גדול לחץ הופעל עצמו  עליו שגם

את שיעזוב הישיבה הנהלת  מטעם

אל  שיקחוהו  אצלם הוסכם ולבסוף  רביז"ל, דרך

לעזוב  עליו להשפיע ינסו  שהם גדולים רבנים שני

אל  מקודם ולקחוהו  וכו ', רביז "ל ספרי  לימוד  את 

צדיק  [שהיה זצ"ל ארלנגר אריה חיים ר' הגה"צ

כנ"ל  לו  ואמרו בספריו], כנראה גדול ומקובל וגאון

ספרי לימוד נגד מו "ר  עם לדבר  ממנו שמבקשים

מכל  הגה"צ וביקש  הק ', עצותיו וקיום רביז"ל

לדבר  שרצונו לחוץ שיצאו  אליו מו"ר)הנלוים (עם

למו"ר  הגה"צ אמר כולם שיצאו ואחרי ביחידות ,

לאכול  גופו  בריאות על לשמור  ליזהר  שעליו 

שכשיושב  להזהר  עליו וכן  כראוי, ולישן  כראוי

הספר  אל מדאי יותר גופו  את  לכופף שלא ולומד

להתעקם  שעלול לגופו היזק לגרום הדבר  שעלול

בתורה  ללמוד להתרגל ועליו  בזקנותו, גופו עי "ז 

וטוב  שמח מהגה"צ יצא ומו "ר  וישר, זקוף  כשגופו 

התרחקות בענין אחת  מלה עמו דיבר  שלא על לב

מרביז"ל אליו ח"ו  שהביאוהו מהישיבה אלו (ואף 

כרצונם, ביחידות  עמו דיבר שבודאי שסברו ג"כ שמחו

יר"ש בנפשו הנ "ל  הגה"צ קיים שניהם)וכך  ידי .יוצא

 êøã åðòéøôé àìù åìöà ÷æéçù ö" äâä éøáã

 ÷"äøåúá  äãé÷ùäî  ì"æéáø

ë"çà [ãé אחד וצדיק  גדול לעוד  (שלא לקחוהו 

בשמו) מו"ר עליונקב מקובל שהיה ,

גדול  ואמנם רביז "ל, ודרך  לשיטת  מתנגד שהוא

שקידת ענין על בארוכה עמו  דיבר ההוא

ולילה יומם ללמוד  האדם שעל שאפי'התורה"ק (עד

בדב"ת ) יחלום כביכול בשינתו נראה והיה ,

ומונעת מפריעה רביז "ל שדרך דבריו משמעות 

נאמר  שע"ז  היא [שהאמת  התורה"ק משקידת 

יכשלו ופושעים בם ילכו  צדיקים ה' דרכי  'ישרים

הצדיק  בדרכי ההליכה ע"י הצדיקים שאצל בם',

הדבקות עי "ז  מתחזק וכו' התפילה בעבודת 

ומוהרנ"ת רביז"ל וכדברי ה', בתורת והשקידה

השקידה  על הק ' בספריהם הרבה שהזהירו 

שעשועי'בתורה"ק  'תורתך בשם שלם ספר (וישנו

ומוהרנ "ת רביז"ל מספרי ליקוט עמ' מאות  כארבע

התורה"ק ) לימוד בהיותבערך  שנים כמה אחרי  אך ,[

את שם ראה באומאן רביז "ל אצל בר "ה מו "ר 

למפרע  מו"ר מזה והבין  ההוא, וצדיק הגדול

מתנגד  ח"ו היה לא ההוא גדול גם שבאמת

לחזקו רק  היה עמו  שדיבר מה וכל לרביז"ל,

רביז"ל  דרך  תפריעהו שלא שיזהר  ולעודדו 

מרביז"ל  נתרחק  שלא וזכה התורה"ק , משקידת 

אצלו נתגבר  המניעות  ע"י אדרבא אלא ידם על

בליקו "מ בזה רביז "ל כדברי סו החשק סי' )å (קמא

לנעימות ) המניעות  .(ונתהפכו

_________________________

שאיש ו. שבקדושה דבר שאר או המצוה לעשות  שחושקין והכסופין , החשק ידי על הוא האותיות אל נקדות ולהמשיך שם, זל"ק 

וה  הכסופין ידי שעל הכסף", "נקדות  א), השירים (שיר לעשות חושק  שום ישראלי לעשות אפשר אי כי נקודות  נעשין חשק

אם  פעולה, איזה כשעושה וכן לדבר חשק מתחלה לו שיהיה צריך  דבור, איזה כשמדבר למשל דהינו חשק , ידי על אם כי דבר

לנסוע  כגון לעשות , צריך שהאדם שבקדושה דבר כל כן ועל אותה עושה היה לא בודאי לעשותה, מתחלה חשק לו היה לא

גודל  ועיקר הדבר, יעשה זה ידי שעל כדי חשק , מתחלה לו נותנין לעשות , צריך שהאדם שבקדושה דבר שאר או להצדיק,
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åì åéäù  úåòéðî úåøáâúä ìù óñåð  äùòî

ä"øì ïàîåàì '÷ä  äòéñðî

êøãáå [åè בשנה איך נוסף מעשה סיפר אגב

המניעות אצלו  נתגברו אחת

נתהפכו שלבסוף  ואיך  לר "ה, לאומאן הק' לנסיעתו

שבשנה  היה. כך  שהיה ומעשה לנעימות , המניעות 

ומלבד  התעופה לשדה ר "ה לפני  כשהגיע אחת 

נוסף  כסף  שום עמו היה לא הטיסה (בהיותו כרטיס

וכו') דחוק  ההוא אתבזמן שם לממונים וכשהעביר

בר  אינו  שהכרטיס  לו  אמרו  שלו  טיסה הכרטיס 

מוכרים תוקף היו הראשונות  שבשנים כאלו היו (שכן

המקומות ממספר יותר אחד  למטוס רבים כרטיסים

יופיעו) ולא יאחרו שכמה בתקוותם במטוס ,שישנם

שישי  בליל היה שהדבר ביום והיות  אז חל (ור"ה

בלילה) לשב"ק ראשון לביתו  ישוב שאם מו "ר  חשש ,

ט  כרטיס  במוצש "ק בער "ה לקנות ימצא יסה,לא

שום  עמו  היה לא וכן כסף שום עליו היה לא ומאידך 

לה' והתפלל כסף, ממנו ללוות  שיוכל שהכיר  א'

או לביתו, עתה לחזור  האם אמת  בדרך שינחנו 

דרך  איזו שימצא ולקוות  התעופה בשדה להשאר 

זו בשאלה מתלבט שהוא כדי ותוך עתה, לנסוע

מעיר  בעלזא מחסידי  חשוב דיין איזה שם מוצא

לו ואמר  למו"ר הדיין ופנה שהכירו , אנטווערפן

ברסלב  חסידי כל כמו  לאומאן  עתה נוסע שבודאי

מן  רמז מזה מו"ר וקיבל לאומאן, עתה הנוסעים

התעופה  בשדה להמתין שעליו וחיזוק  השמים

והמשיך  עתה, לאומאן לנסוע דרך  להשיג ולנסות

הטוב  השליח לו שישלח לה' בתפלה שם להמתין

בריבוי עוד  כשהוסיף ואמנם לנסיעה, בעדו  שיסייע

מקודש  עזרו  הש "י  לו שלח הצדיק  אל לנסוע החשק 

שראה  ברסלב חסיד  נלבב יהודי שם הגיע ולפתע

מו"ר  לו  וסיפר לחפצו, ושאלו  שם, תוהה שמו"ר

לקניית הדרוש הכסף לו  והלוה איתו , הקורות 

חדש פנים כרטיס לנסיעת  דולר מאה עוד  לו (והוסיף

לאומאן) מקייב כסף להגיע הנ"ל היהודי הלוה [וכן ,

כסף  עליהם היה שלא שם שהיו  יהודים ד ' לעוד 

_________________________

לעשות  לו כשצריך בפרט  ליהדותו, לו הצריך  דבר לעשות צריך ישראלי  כשאיש  כי לו, שמזמינין המניעה ידי על נעשה החשק

בשביל  היא המניעה וזאת מניעה לו מזמינין אזי אמיתי, לצדיק  לנסוע כגון בזה, תלוי יהדותו שכל ליהדותו, הצריך גדול דבר

נעשה  זה ידי על הדבר, מן האדם את שמונעין המניעה ידי על כי הדבר אותו לעשות  יותר חשק לו יהיה זה ידי שעל כדי החשק,

מאד  רודף  הוא אזי ממנו, ומחביאין ממנו חוטפין ומיד ותכף  לו, הנחמד דבר לקטן כשמראין למשל כמו מאד החשק התגברות

מונעין  כן כמו הדבר את  והחביאו ממנו שחטפו ידי על נעשה החשק שעיקר נמצא הדבר, לאותו מאד וחושק  ומבקש האדם, אחר

שהדבר  מה שכל ינעם", סתרים "ולחם ט), (משלי יותר חשק  לו יהיה זה ידי שעל כדי לו, הצריך מהדבר במניעות האדם את 

רחמנא  ושלום, חס עבירה, אל החשק  והתגברות תאוות  בא שמזה ביותר לו ונעים אליו חושק  הוא ביותר, האדם מן ונסתר נמנע

מאד  נמנעת שהיא נמצא לעשותה, שלא עליה ומפקדים ומזהרים מצוים אנו כי האדם, מן מאד נמנעת  שהעבירה מחמת  כי לצלן,

החשק לאדם, מניעה כשיש בקדושה, כן כמו ינעם" סתרים "ולחם בבחינות כנ"ל, אליה החשק התגברות יש כן על מאתנו,

והדבר  החושק , האדם דהינו ונחשק , וחושק  חשק יש כי גדולה יותר המניעה ביותר, גדול הנחשק שהדבר מה וכל ביותר, מתגבר

נמצא  מאד, גדול כשהנחשק  כן ועל החשק  גודל להיות צריך כן הנחשק , מעלת  וכפי הנחשק  לדבר שחושקין והחשק  הנחשק 

יותר  שהמניעה מה כל כי ביותר גדול החשק זה ידי שעל ביותר, גדולה מניעה לו יש אזי מאד גדול חשק  לו שיהיה שצריך

מזה, ויבין ידע שבקדושה, דבר מאיזה מאד גדולות מניעות לו כשיש לדעת  לאדם ראוי כן ועל כנ"ל ביותר מתגבר החשק  גדול,

לנסוע  כשרוצה ובפרט כנ"ל מאד גדולה המניעה זה שמחמת מאד, יקר ודבר מאד, גדול נחשק הוא לעשות , שרוצה הדבר שזה

שכשרוצי  הצדיקים, בין האמת  נקדות בחינות יש אבל הרבה, צדיקים יש כי האמת , הכל,לצדיק תלוי שבזה אליו, להתקרב ם

רק הם המניעות  שכל הכלל, והנה כנ "ל, הנחשק מעלת  גודל האדם יבין בעצמו ומזה מאד, רבות  גדולות מניעות  להאדם יש אזי

ויוכל  הדבר, לעשות יוכל בודאי ביותר, חושק כשאדם כן ועל כנ"ל ביותר גדול חשק  לו יהיה זה ידי שעל כדי החשק , בשביל

המניעה, משבר החשק כי כנ "ל הפועל אל מכח מוציאין זה ידי שעל נקודות, נעשין החשק  ידי על כי הפועל אל מכח  להוציאו

עכל"ק . וכו' המניעה נשבר ממילא המניעה, כפי ביותר חושק  כשאדם כן ועל כנ "ל, החשק בשביל אלא אינו המניעה עיקר כי
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ורצה  בקייב המטוס  שכשנחת אלא כרטיס], לקנות 

שאין  לו טענו הגבולות  ביקורות  את לעבור מו "ר 

לאוקראינה להכנס יוכל ולא ויזה ההם)לו  (בימים

שהיו הדולר מאה את להם ונתן ויזה, ללא

לאומאן)ברשותו  הנסיעה תיכף (לצורך  לו וסידרו ,

היו לא שוב אך למדינה, להכנס  והרשוהו  ויזה,

שום  היה לא וכבר לאומאן, לנסיעה מעות בידו 

והתפלל  לזה, עזרה ממנו  לבקש שיוכל יהודי  שום

נהג  גוי אליו  שניגש  עד אמת  בדרך שינחנו  להש"י

סינאגוגה? ושאלו  הכנסת?)מונית  וענהו(בית ,

המונית אל ונכנס איךבחיוב, עדיין ידע שלא (אף 

שג "כ זו בהצעה הנהג לו ששלח הש "י על סמך לו, ישלם

הנסיעה) על  לשלם הכסף  אח"כ לו הנהג ישלח ולקחו ,

מצא  ושם בקייב, בלייך  הרב של לביהכנ"ס

של  טוב חבר מלאנדאן, שהכיר אחד בסייע"ד 

הזמינו וכן  הנסיעה, עבור  ששילם זצ"ל אביו

ההשגח"פ  גילוי  על ושמח בשב"ק , אצלו לאכול

וכו', ומאירה שמחה שבת  לו והיתה אליה, שזכה

וכך  וכו ', רביז "ל אצל ברית ' ל'זכור  נסע ובמוצש"ק 

בימינך  ל'נעימות המניעות כל אצלו נתהפכו

נצח'.

 ùéå]בנ"י אצל השבוע לפר' ג"כ הענין לקשר

מניעות בפני נצבו סיני להר שבדרכם

וע"י וכו', אחריהם ומצרים לפניהם סוף  ים גדולות,

לנעימות, המניעות  כל להם נתהפכו להש"י שצעקו 

ובניוזכ  משה ישיר  'אז  שכינה, ולגילוי לקרי"ס, ו

וגו'']. ישראל

åøúé 'øôì  ùøåùäå ø"âä 'éçáá àéä  çìùá 'øô

äøåúä úìá÷ ––––

øáéã [æè' בבחי היא בשלח שפרשת  הרבה

פר' יתרו, פר' של והשורש הג"ר

לגילוי בנ"ל זכו  בשלח שבפר ' והיינו התורה, קבלת

הים  על שפחה 'ראתה ואנוהו', א-לי  ד 'זה אלקות 

דעתיקא  לגילוי כולם וזכו וכו'', ראה שלא מה

תליא סתימאה 'בעתיקא שקרי"ס בזוה"ק (כדאי'

בומילתא') שגנוזה העליון שורש  הוא שעתיקא ,

ברדל"א], הגנוזה מלכות  [בבחי ' האמונה

התורה. כל שורש  היא שהאמונה

ìë ááåñ ïéîìò ìë àìîî –––– ù"àøäåî ïåâéð

' åëå ïéîìò

øæçå [æé זצ"ל מוהרא"ש ניגון  על הרבה

דיליה) יו"ד  חל כל (שהשבוע ממלא ,

מיניה, פנוי אתר ולית עלמין כל סובב (שהוא עלמין

הזוה"ק ) בב'לשון מוהרא"ש  משוררו  [שהיה ,

והשתוקקות, דביקות בתנועת קודם תנועות,

'ממכ"ע  אחרי  והוסיף שמחה, בתנועת  ואח"כ 

ית ' מבלעדיך  מציאות  שום 'אין תיבות וסוכ "ע'

עולם', של אלופו  שם ותנועה תנועה בכל כלל,

שהיה  זי"ע מקאמרנא הרה"ק  בספרי השגור לשון (שהוא

במקו"א  כמש "כ  הרבה, אליו קשור שאלוæ מוהרא"ש  .[

וע"ז  התורה"ק, כל שורשי הם האמונה אורות

והעמידן  חבקוק 'ובא אמונה', מצוותיך  'כל נאמר

עצמו לחיות  היינו  יחיה', באמונתו וצדיק  אחת  על

_________________________

שמגיעים ז. חסידים קצת יש  פארק ) (בבורו מושבו במקום מדוע  הטעם פעם לו רימז זצ"ל שמוהרא"ש  מו"ר שסיפר כמו

היו  שבעירו זי"ע  מקאמרנא הגה"ק אצל היה שכן לו וסיפר רבים, אליו מגיעים וכדו' לארה"ק  או לאומאן וכשנוסע  אליו,

וכו', אנשים הרבה אליו מגיעים היו אחרים למקומות נוסע וכשהיה בצילו הסתופפו חסידים מספר מתי ורק רדיפות  הרבה לו

הוא  שכן מובן היה וכן ההמון, מרוב הפרעות ללא הק' ספריו לכתיבת  בעירו פנוי להיות שיוכל כדי לזה שהטעם והסביר

לענין  אף הזמנים בענין עליו שסמך כגון דברים, בכו"כ כידוע  מקאמרנא הגה"ק עם מוהרא"ש הרבה שקשור מוהרא"ש, אצל

היתה  וכן תשע "ד, החכמה שבים במאמר בזה מש "כ ועיין רביז"ל), דעת  נגד היא שדעתו נראה (שבפשטות  הלילה חצות זמן

בספרו, בעצמו שכתב כמו מקאמרנא הרה"ק  דרך היתה שכן מעליהם, הדינים להמתיק  צדיקים נגד חריפים בדיבורים דרכו

ואכמ "ל.



לנפשך  חכמה דעה טז 

בתניא כן וכמש"כ  הזאת , באמונה לג )ולשמוח (פר'

התורה  לכל אח"כ  יזכה .çשעי "ז 

 ñ" ùä  ìë úâùä úçîùë äðåîàá äçîùä

æ"éôòå [çé על אנכי 'שש  הפסוק  את פירש 

רב', שלל כמוצא אמרתך

של  הראשונות  הדברות ב' על מרמז  ש'אמרתך '

מפי ושמענו קבלנו שאותם לך', יהיה ו 'לא 'אנכי'

יסודי של הדברות  ב' שהם בעצמו, הקב"ה

'שלל' כמוצא – בהם ולשמוח לשוש  ויש  האמונה,

ולשמוח  להחשיב שיש היינו  ש "ס, בגימ' של"ל רב,

אם  שמח שהיה השמחה כמו והיחוד  האמונה באור 

השורש  היא שהאמונה הש"ס , כל לידיעת  זוכה היה

הש"ס . וכל התורה דכל

ì"öæ ù"àøäåîî ìáé÷å  òîùù ïåùàøä øáãä

øéëæäå [ èé וקיבל ששמע הראשון הדבר  את

שהדרך  זצ"ל ממוהרא"ש 

לדרגה  מדרגה תמיד ומתעלים הולכים שהצדיקים

ומשמחים  ששמחים האמונה, שמחת ע"י היא

_________________________

לבב ח. בשמחת  ולהאירה לזככה שצריך מזומנים בעתים בנפשו כשרואה ובפרט האמיתי' הנפש שמחת  תהיה זאת עוד שם, זל"ק 

כל  מלא ואפי' ותחתונים עליונים עלמין כל ממלא הוא איך  האמיתי ית ' יחודו ענין ובינתו בשכלו ויצייר מחשבתו יעמיק אזי

ששת  קודם לבדו שהיה כמו ממש ותחתונים בעליונים הוא לבדו והוא ממש  חשיב כלא קמיה וכולא ית' כבודו הוא הלזו הארץ

הוא  כן עתה וגם הזה המקום ממלא לבדו הוא היה צבאם וכל והארץ השמים הזה עולם בו שנברא הזה במקום וגם בראשית  ימי

הוא  ושרשן במקורן והמחשבה הדבור אותיות כביטול ממש  במציאות  אצלו בטלים הנבראים שכל מפני כלל שינוי שום בלי לבדו

המחשבה  בלבוש שמתלבשות קודם עדיין אותיות בחי' בהם שאין כו' ודעת בינה חכמה בחינותיה עשר שהן ועצמותה הנפש מהות

וכמ " ע"ש ] באריכות וכ"א כ' בפ' השמש [כמ"ש כדור גוף הוא במקורו השמש ואור זיו ביטול מענין לזה גשמי משל במ "א ג"כ ש

במציאות  בטל הוא ששם אלא העולם בחלל והארתו מהתפשטותו שאת וביתר ואורו זיוו ודאי ומתפשט  מאיר שם שגם שברקיע 

ב"ה  א"ס  אור שהוא מקורו לגבי במציאות  ומלואו העולם ביטול הוא משל דרך  ממש  וככה כלל, במציאות אינו וכאילו במקורו

כי  היא רבה כי זו באמונה ומאד ונפש  לב בכל ורנן גילת אף  נפשו ותגל לבו ישמח  הרבה בזה כשיעמיק  והנה באריכו'. וכמש"ש 

כמ"ש  בתחתוני' זו דירה לו להיות  ותחתוני' עליונים העולמות  כל ובריאות  בריאתו ותכלית האדם כל וזה ממש  אלהים קרבת  היא

וק "ו  בביתו עמו אתו ודר המתאכסן ודם בשר למלך  בהתקרבותו אנשים ושפל הדיוט שמחת  גדולה כמה והנה באריכות. לקמן

והודיה  שבח  ליתן תיקנו זה ועל ה', נאם אלי לגשת לבו ערב אשר זה הוא מי כי וכדכתיב הקב"ה ממ"ה ודירת  לקרבת  קץ לאין

הון  לו שנפלה בירושה ושמח  שש  שהאדם כמו כלומר ירושתנו יפה ומה וכו' חלקנו טוב מה אשרינו ולומר בקר בכל ית' לשמו

בארץ  אפי' אשר האמיתי ה' יחוד הוא אבותינו שהנחילנו ירושתנו על לשמוח לנו יש  קץ לאין מכן ויותר כן בו עמל שלא עתק

שנאמר  אחת על והעמידן חבקוק בא לישראל ניתנו מצות  תרי"ג רז "ל וז"ש  בתחתונים דירתו היא וזו מלבדו עוד אין מתחת

לבדה האמונה היא אחת מצוה רק  אינה כאלו כלומר יחיה באמונתו מצות וצדיק  "ג התרי כל לקיום יבא לבדה האמונה "י ע כי
לבדה  והיא  לבדה  זו מצוה רק עליו היתה לא כאלו השמחה בתכלית ה ' ביחוד באמונתו ושמח שש לבו כשיהיה דהיינו
המונעים כל על מעלה  למעלה  נפשו תתעלה זו רבה  בשמחה נפשו וחיות בכח הרי העולמות כל ובריאת בריאתו תכלית

ומחוץ  מבית מצות "ג  התרי כל בשמחה קיום  נפשו תחיה כך משל דרך המתים כתחיית  דייקא יחיה יחיה באמונתו שאמר וזהו .

בשמחת  בכפליים ישמח זאת  עוד עמו. אתו ודירתו ה' בקרבת  המשכלת הנפש  שמחת מלבד כי ומכופלת כפולה שמחה והיא זו רבה

החומרי  שבע "הז הקליפות חשך שהוא לנהורא חשוכא ואתהפך  ממש  ס"א דאתכפיא זו באמונה ית' לפניו רוח נחת וגודל ה'

כבוד  ונגלה הארץ מן הטומאה רוח שיעביר הימין קץ [דהיינו לחשך שם קץ כמ"ש קץ עת עד ית ' אורו על ומכסים המחשיכים

ושמחה  כאורה ית' לפניו שמחה ואין וס"א קליפות  ומלא טמא שאוירם עו"ג בארצות  ובפרט לקמן] וכמ "ש  יחדיו בשר כל וראו ה'

ישר  ישמח  וז "ש דייקא. החשך מן הבא אור אשר ביתרון ה' בשמחת לשמוח  לו יש ישראל מזרע  שהוא מי שכל פי' בעושיו אל

וס "א  קליפות  המלא הגשמי עוה"ז  שהוא רבים לשון בעושיו וז"ש  ממש . גשמיית עשיה בחי' שהם בתחתוני' בדירתו ושמח  שש

עכל"ק . זו. באמונה ית ' ליחודו היחיד רשות ונעשים לנהורא ואתהפכן דפרודא וטורי הרבים רשות שנק'



תשע"ז  בשלח פרשת דא"ח יז ליקוטי 

תמיד  ומציירים האמונה, בחיות  עת בכל עצמם

ולית וסוכ "ע ממכ "ע ב"ה שאוא"ס  איך בנפשם

הבריאה  וכל עצמם שהם ואיך  מיניה, פנוי אתר 

על  תמיד  ממשיכים ועי"ז ית', באורו ובטלה נכללת

תמיד  מציירים וכן ית "ש , אלקותו וזיו  חיות עצמם

דעסמ"ב המילואים ד' את עיניהם הי נגד (ע"ב-יוד

ב"ן-יוד הא, ואו הא מ"ה-יוד הי, ואו הי ס"ג -יוד הי, ויו

הה) וו דקס "אהה המילואים הי)וג' ויו הי קמ"ג (אלף 

הא) ואו הא הא)קנ"א(אלף וו הה כללות(אלף שהם

הק '. השמות 

 éî óàù øúñðä ÷éãöä éøáãî äùòîä øåàéá

 âã  ìåëàì  ìåëé  äøåú øîåà  åðéàù

ë"òå [ë'דג' בשם הצדיקים (כמובא נקראים

מאורי  ספר בשם ב' סי' קמא בליקו"מ

מילואיאור) ד"ג עיניהם נגד  תמיד שמציירים היות 

הנ"ל אהי"ה)שמות מילואי וג ' הוי"ה מילואי ד ' ,(היינו

בחי"מ המובא המעשה את עפי"ז נב)ופירש (אות 

ואכל  הק ' הבעש "ט אצל שהיה הנסתר  הצדיק  עם

אין  אם 'וכי אמר  ממנו  וכשצחקו  דגים, הרבה

דג' לאכול אסור תורה לומר ושיבח èיוכלים ,

מי שאף  הנ"ל ע"פ  והכוונה דבריו , את  הבעש"ט

התורה"ק  גילוי שהוא הו "ק , לגילוי  עדיין  זוכה שאין

יהודי לכל מ"מ למטה, משתלשלת  שהיא איך 

באור  עצמו  להחיות שעליו  היינו ד "ג, לאכול מותר

בנו דעת את במקו"א והבאנו ד "ג, שנקרא האמונה

הילל הבית  סי'של הרב בשו"ע ומובא ריח, סי' (יו"ד

סק "ד ) קו"א שבתרמב, עונג של החיוב שעיקר  שס"ל

שבת שעונג הנ"ל ע"פ  והביאור  דייקא, בדגים הוא

עונג  ועיקר האמונה, אור על עונג על מרמז 

ע"י העליונים בעולמות  דג כמו לשוט הוא האמונה

בלקו"ת  וכדאי' הנ"ל, דד"ג הק' שמות  (פר'כוונת

ואילך ) ע"א יט דף נקראים שמיני הגדולים שהצדיקים

ביחודים  הק' בעולמות  שטים שהם ע"ש  לויתן 

הצדיקים, עונג עיקר שזה כנ"ל והיינו עליונים,

ולהת ה' על עי"ז להתענג ולפרוח האמונה, על ענג

הנ"ל. הק ' שמות  בכוונת  העליונים , בעולמות

 ãéâîä ïá à"øäì àåø÷ì íìåòä âäðî áåùé

'êàìîä íäøáà éáø'

ùøéôå [ àëבני בפי שנקרא מה גם עפ"ז 

בן  אברהם רבי הרה"ק ישראל

מה  וידוע המלאך', אברהם 'רבי בשם הגדול המגיד 

רביז "ל ע"ז ב'לג )שאמר  נכון (שש"ק אי"ז ,é שלכאו '

_________________________

והיו ט. אחד, גביר אצל ונתאכסן בראד קודש בקהילת  היה לברכה זכרונו טוב שם שהבעל מקודם, מעשה וסיפר שם, ז"ל

דרשן, הינו אחד, דרשיר בעל השלחן אצל למטה שם יושב והיה כנהוג, לכבודו מכובדים רבים אנשים השלחן על שם מסובין

עשה  והדרשן ליצנות . בשביל הרבה אכילה לו ולהושיט  לו ליתן והתחילו מאד, הרבה שאוכל עליו והסתכלו הרבה, אוכל והיה

חתיכות  שתי בעצמו אכל והדרשן אחת, חתיכה אנשים שני אוכלים שהיו דגים כגון לו, שהושיטו מה כל הרבה ואכל שלו, את 

שראו  מחמת  ליצנות , בשביל פעם בכל לו הושיטו והם המאכלים. בשאר וכן מלאה, קערה בעצמו אוכל שהיה רוטב, וכן דגים,

על  תורה שיאמר ליצנות, בשביל כן גם היתה וכונתם תורה, לפניהם שיאמר אותו להפציר התחילו כך אחר הרבה. שאוכל

ממנו  לשחק  והתחילו תורה, בפניהם לומר והתחיל בתמימותו נהג והוא בראש . שם מיסב לברכה זכרונו טוב שם שהבעל השלחן

הדרשן  ענה הרבה. שאוכל בשביל ממנו מתלוצצים שהם הדרשן, והבין ואטלולא. לאחוכא בעיניהם והיה ידיהם, פיסת בתוך

וכעס והקפיד הענין, כל וראה טוב שם הבעל הסתכל כך  אחר דג. חתיכת לאכול אסור תורה, לומר יכולים אין אם וכי ואמר,

לברכה. זכרונו אליהו מפי תורה אומר הדרשן שזה טוב, שם הבעל ואמר מאד. בעיניו והוטב הדרשן, של תורתו ושמע  עליהם,

אם  "וכי הדרשן, שאמר מה מאד, בעיניו הוטב זה שדבר לברכה, זכרונו רבנו אמר כך ואחר לברכה, זכרונו רבנו סיפר זה כל

ע"כ. דג". חתיכת  לאכל אסור תורה, לומר יכולים אינם

הוא י. גדול "אדם, רבנו, אמר "המלאך ", העולם בפי המכונה המגיד, בן אברהם מרבי רבנו לפני פעם כשדברו שם, ז "ל

ע"כ. ממלאך".



לנפשך  חכמה דעה יח

בחז "ל אי ' הלא עי"ש )כי  ע"ב צא שהצדיקים (חולין

מהמלאכים המלאכים גבוהים ישאלו שלעת "ל  (וכדאי'

כג ) כג , במדבר ברש "י כמובא א-ל ' פעל  'מה ,לבנ "י

האריז"ל שמבאר דרושוכמו  ומ"ד מ"ן שער ח"ב (ע"ח

נבאר, ועתה ד "ה ע"ב נב דף וירא פרשת  שעה"פ ד ,

יט) הקדמה מפנימיותשעה"ג הם שהנשמות 

דזו"ן)העולמות הפנימי והמלאכים (מיחוד  ,

העולמות החיצון)מחיצוניות ליישב (מיחוד ואמנם ,

'רבי כנ"ל שקוראים ישראל בפי  השגור  דבר  את 

בשער  האריז"ל מש "כ ע"פ הוא המלאך', אברהם

לח)הגלגולים שיש (הקדמה הגדולים שהצדיקים ,

שאף  והיינו  מלאכים, נקראים דאצי ' נשמות להם

החיצוניים  המלאכים על קאי  מלאכים שם שבסתם

גבוהה  דרגה יש  מ"מ בנ"י , מנשמות  למטה שהם

מלאכים, בשם עצמם הנשמות  נקראים שבה

לשוט  הצדיק  שכשזוכה הנ"ל ע"פ  בזה והביאור 

העליונים בעולמות  ופורח ולפרוח השט הנ"ל דג  (כמו

במים  ופורחים שטים הצדיקים התחתונים, במים

הק ') העולמות שהם בשם העליונים זה ע"ש נקרא אז  ,

רוחות  נקראים שהמלאכים מלאכיו מלאך, ('עושה

הכוונה רוחות ') וזהו כרוחות, ועפים שפורחים ע"ש ,

היינו 'המלאך ', אברהם לרבי  שקראו  בנ"י בלשון

העליונים  בעולמות  תמיד ופורח דבוק  שהיה

הצדיקכמלאך גדול  הרי המהות  שבעצם בודאי (אך

כנ "ל ) .מהמלאכים

 á" ò ––––  úåîùä 'áã éåìéâ ñ"éø÷ì êøöåäù àä

 á" îå

øùé÷å [ áëהנזכרת סוף  ים לקריעת  הענין 

במקו"א שהנה דידן, (זוה"קבפר '

קי) אות הבהיר ספר ע"ב, קח דף היה ח"ב שקרי"ס אי '

הכתובים  הפסוקים מג' היוצא תיבות, ע"ב בשם

קרי "ס  לפני השם בתורה"ק והוא 'ויט', 'ויבא', ('ויסע',

ע"א) מה דף סוכה ברש"י במקו"אהנזכר ואילו (תיקו"ז ,

ע"א) נז שט"ן ,דף קר"ע בשם היתה שקרי "ס  אי '

הנ"ל, ע"פ  בזה וההסבר מ"ב, משם כנודע שהוא

שראו  אלקות הגילוי מתייחס שענין בקרי"ס בנ"י 

ע"ב כידוע לשם אלקות לראיית  הקשור שם (שהוא

אלקות, ראית בחי' שהיא החכמה, ספי' כנגד ע"ב דשם

קדישא  בתניא כמש "כ  הנולד ', את  הרואה חכם 'איזהו

המוליד האלקי האור את החכמה  ע"י שרואה פמ"ג,

ליש ) מאין תמיד  הבריאה את הפריחה ומחיה ענין אך  ,

בקרי"ס  בנ"י  שפרחו  העליונים בעולמות והעליה

מ"ב, לשם מתייחס  זה מלאכים, כמו בעולמות 

כוונות ע"י  היא העליונים בעולמות דהעליה וכידוע

שעושים  שהכוונות במקו"א [וכמ"ש מ"ב דשם

שתפרח  נשמה, לעליית זוכים ידם שעל הצדיקים

הכוונות הם העליוניים, בעולמות בשינתם נשמתם

הק' בשמות בקרשעהמ"ט לכוין  האריז "ל שכתב

מ"ב ובכלדשם השבוע, ימות  ז' כנגד לז' (המחולקים

השמות בכוונת  ג"פ, זה יום שכנגד השם על חוזרים יום

הכוונת בסידור כדאי' באריז"ל בזה המופיעים

בקרשעהמ"ט].

 óåñ  íéì ïåùçð úöéô÷á ð"éñîä úåëæá ñ"éø÷

óéñåäå [âë על ע"ב דשם הגילוי  פעל איך לפרש

בחז"ל  עפמש "כ דקרי "ס , ענין 

ס"ז) יג, בן (במד "ר שנחשון  ע"י  היתה שקרי "ס 

שהגיעו עד  סוף  לים נפש  במסירות  קפץ עמינדב

מים  באו כי אלקים 'הושיענו  וצעק  חוטמו עד המים

הים. נקבע נפשו  מסירות  בזכות  ואז נפש ' עד

המסי "נ  את שיעשו  מבנ"י  הש"י שרצון  וחזינן 

השי"ת בדברי  הכוונה שזו  הים אל ויקפצו 

שיסעו היינו  ויסעו' ישראל בני  אל 'דבר  למשרע"ה

הים  את לבקוע דכדי  [והיינו הים, לתוך  במסי"נ

במסי "נ  עבודה"י דרושה הטבע, נגד מעשה שהוא

הגשמי]. הטבע נגד  ג"כ  שהיא

íéì  õåô÷ì ð"éñî é"ðáî é" ùä  òáú êéà

íãàä çë éôì åðéàù äàøðù

àìà [ãëבחז"ל אי ' הלא צ"ב גשלכאו ' דף (ע"ז

מבקש ע"א) הש "י  שאין תמיד  שהכלל

בא  הקב"ה 'אין  - כוחו  לפי  שהוא מה אלא מהאדם



תשע"ז  בשלח פרשת דא"ח יט ליקוטי 

לזרוק  מסי"נ ענין  ולכאו' בריותיו ', עם בטרוניה

דהאדם  הרגיל כח לפי שאינו דבר  נראה לים עצמו 

שהם  חמורות עבירות דג' הנסיון לגבי  [ובשלמא

חייו את  ממנו ומאבדים מהש"י האדם את  עוקרים

בנ"י בנשמות  הכח ניתן  שם הרי  ח"ו , הנצחיים

חייהם ל  ח"ו לאבד  לא כדי הגשמיים חייהם מסור

בקרי"ס  כאן  אך  בהש"י, הדבקות  של הנצחיים

חייהם  שיאבדו מהמצריים היתה שהסכנה

בכח  אי"ז לכאו' ששם כנ"ל קשה הרי  הגשמיים,

ולאבד  הגשמיים וחייו  עצמו למסור דהאדם הרגיל

מהריגה  עי "ז  להנצל כדי בידים עצמו  את 

זו, פעולה הש"י מהם תבע ואיך  אחרים, שיהרגוהו 

מהאדם  תובע הש"י אין  כלל בדרך  כנ"ל שהלא

כוחו]. לפי  שאינו דבר

 ð"éñîá é"äãåáò àéä úåãéñçä êøã ø÷éò

ïëå [äë הר"א הרה"ק  מש"כ  על להקשות יש 

החסידות דרך שעיקר  זי"ע ראטה

העבודה  שהיא במסי"נ העבודה ענין היתה

איך  צ"ב בזה וגם ית', לפניו  והרצויה השלימה

העבודה  היא השלם באופן  עבודה"י  שעיקר  נימא

נראה  מסי"נ ענין לכאו' הלא מסי"נ, של באופן

עיקר  לכאו ' והלא האדם של הרגיל בכוחו שאינו 

כפי בנ"י  שיעבדוהו  הש"י בה שרוצה עבודה"י 

מכם מבקש שאיני הנ"ל חז"ל וכדברי  àìà כוחם,

כוחכם. לפי 

 ïéàù äìâúî ù"úé åúå÷ìàá úåððåáúä é"ò

åéúåçåëî äìòîì ð"éñîä

øåàéáäå [ åëהיהודי את ברא שהש"י הוא בזה

באלקותו שכשמתבונן  באופן 

הפשוט  באורו  ממלא שהש "י  איך ית "ש  וביחודו 

פנוי אתר  ולית  עלמין כל וסובב העולמות  את 

כ "כ  גדולה הש"י לאהבת  יגיע עי"ז הרי וכו', מיניה

מאדך ', 'בכל בבחי ' הש "י  את עובד  שממילא עד

במסי "נ עבודה"י  ענין  דףשהוא שמיני פר' לקו"ת (עי'

ע"א) אין יח ית"ש באלקותו  האדם שמתבונן  ואחרי  ,

שבתוך  אז  מתגלה אלא מכוחותיו, למעלה המסי"נ

הר"א  בדברי  הביאור  וזה המסי "נ, כח מונח נשמתו 

ענין  הוא החסידות דרך  שעיקר  הנ"ל, ראטה

הש"י, ביחוד הביטול בענין  ההתבוננות

שמתגלה  עד  ית ' שמו  ביחוד  האדם וכשמתבונן 

וכו', עלמין כל ממלא שאוא"ס  איך ההכרה בנפשו 

לגמרי, ית  באורו בטלים בתוכם והוא העולמות וכל

כח  שהוא בנפשו הגנוז הכח מתגלה עי "ז  הרי

למעלה  ולא מכוחותיו, חלק  המסי "נ ונהיה המסי"נ,

מכוחותיו.

 ð"éñîäì çëä ïåùçð  ìáé÷ á" ò  íùã éåìéâ é"ò

íéì õåô÷ì

àåäå [æë בכל עצמם על בנ"י שמקבלים הענין 

כשאומרים  נפש, מסירות  קבלת יום

וכנ"ל  אחד ', ה' ה"א ישראל ד 'שמע היחוד  פסוק  את 

מצות ע"י  ישראל בנשמות מתגלה המסי "נ שכח

שקרי"ס  הנ"ל, בזוה"ק  מש"כ  לפרש  יש  ובזה היחוד,

שמשרע"ה  שע"י ע"ב, שם גילוי בהקדמת  היתה

ע"ב, שם את  בנ"י  בנשמות והאיר  מקודם גילה

שהתגלה  אלקות, גילוי  בעולם המגלה השם שהוא

אוא"ס  איך שראו  עד  אלקות , ראיית לבנ"י עי "ז 

מסי "נ  של הכח קיבלו עי "ז  וכו', עלמין כל ממלא

וכנ"ל. הים להם נבקע המסי "נ ובזכות לים, לקפוץ

íéìùäì óñåð  ìåâìâá àá áãðéîò ïá ïåùçð

'êãåàî  ìëá'ã ð"éñî ïéðò

ïéðòáå [çë,עמינדב בן נחשון של מסי"נ

מפאנו הרמ"ע מש "כ את  הזכיר 

יד ) אות  נשמות  גלגול  המובא (בספר המעשה על

שבת ע"א)בגמ' קכא מקורב (דף שהיה חסיד  שהיה

הרמ"ע  וז"ל בשב"ק , בביתו דליקה ופרצה למלכות 

בן  ביוסף  נתעבר  הוא שדיאור, בן אליצור  שם,

כתבי כל פרק  שבת  במסכת הנזכר  סוד וזה סימאי ,

א') בן (קכ"א יוסף  של בחצירו  דליקה ונפלה מעשה



לנפשך  חכמה דעה כ 

ציפורי של גיסטרא אנשי ובאו בשיחין, סימאי 

הניחן  ולא היה, מלך של שאפטרופוס  מפני  לכבות 

גשמים  וירדו נס  לו ונעשה השבת, כבוד  מפני

סלעין , שתי  מהן  אחד לכל שיגר לערב וכיבו,

בדבר  חכמים וכששמעו חמשים, שבהן  ולאפרכוס 

ידוע והענין כו ', לכך צריך היה לא ïåùçð אמרו   éë

 ìù ìåùçðá åîèåç ãò  ñðëðå  íéîù  íù  ùãé÷

åìåâìâ äéä éàîéñ ïá óñåé äæå ,íé אין כי  וירא ,

וגם  יחטא, ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק

לעיל, הנזכר ביוסף נתעבר  שדיאור בן אליצור

על  שחלק קרח מעדת  היה שדיאור  בן  ואליצור 

הוא  בבואו  עתה גבר שם, אנשי כדאמר השם,

ואז  קודש , בשבת  יתברך  שמו  לקדש  ורצה ביוסף ,

לתוך  שקפץ בגופו  שמים שם וקידש  עצמו  הקריב

כי בממונו, שמים שם לקדש  רצה והשתא הים,

כי מאודו , בכל השי"ת  לאהבת  ממונו  שישרוף  רצה

מגופו  עליו  חביב שממונו  אדם סא יש  דף (ברכות

נס ע"ב) שנעשה וכמו  ממונו , על עתה חש  לא ולכן ,

ב  ועבד  חוטמו, עד המים ובאו  מצוה לנחשון  הן

להציל  הגשמים הנה באו כן  על שמים, שם לקדש

רז"ל  שאמרו  וזה שכיבו, עד  ה' המטיר  כי ממונו,

שמים  לשם כוונתו  בוודאי ולכן לכך , צריך  היה לא

שאחרי והיינו  עכל"ק . וכו '. בממונו , שבת  לקדש

להש"י, במסי "נ ונפשו גופו למסור  נחשון  שזכה

דרגה לעלות הש "י  מצוה'זיכהו גוררת  'מצוה (בבחי'

תעלני') למדרגה 'ממדרגה שוב ובבחי' הש "י  שהורידו  ,

ממונו כל ולאבד להפקיר נסיון  לו ושלח לעולם

בגלגול  הורידו ומסתמא הש "י , אהבת  בשביל

מגופו, יותר  ממונו עליו חביב שיהא זו בצורה

מאודך '. 'בכל לדרגת  וזכה זה, בנסיון  עמד  ובכ"ז 

äòéñô  òåñôì ìéçúéù  íãàä ìò  äòéáúä

äðéà àéäù , äúò åéðôì úãîåòä  äðåùàøä

åéúåçåëî äìòîì

ãåòå [ èëהנ"ל הקושיא על נתבעו תירץ (איך

של דבר שהוא לים עצמם להשליך בנ "י

האדם) מכח למעלה לכאו' שנראה יותר מסי"נ באופן

אדם לכל השייך  עדיין פשוט, זכה שלא למי (ואף

בנשמתו) הגנוז דהמסי"נ הנ"ל כח שהיתה לגילוי שי"ל ,

להכנס  היינו שביכלתם מה שיעשו עליהם התביעה

לים הראשונות  נחשון)פסיעות כמו החוטם שזהו(עד 

במקו "א מש "כ כעין וזה מסי "נ, אינו  (בשיעור עדיין

שעבר) בשבוע הנדפס מוהר"ן הש "יחיי רצון שעיקר  ,

עתה  שצריך  האחת הראשונה פסיעה על הוא

ישראל  בני אל 'דבר הש "י  כונת וה"נ לעשות ,

הים, בתוך  הראשונות פסיעות  שיסעו  היינו ויסעו',

גודל  בבחי ' אלא מסי "נ, בבחי' אינו  עדיין שזה

אף  לים שנכנסים הש"י בדברי  והאמונה הביטול

שבזה  והתועלת  הענין ומשיגים מבינים אין  אם

הים) שיבקע דעתם על עלתה הביטול (שלא ובזכות ,

טעמם, מבינים כשאין אף  הש "י  בדברי והאמונה

לקרי"ס נגאלו זוכים האמונה שבזכות  חז"ל  (וכדברי

ממצרים) .בנ "י

 ïúã –––– íéìåãâä  íéòùø øåáò  íéä  ò÷áð òåãî

íøéáàå

øáéã [ìחז "ל בפרשתן מדברי  הבאמ"ח הביא (כן

ומהרי"ל ביבשה, הלכו ישראל  ובני עה"פ

יונב"ע) תרגום בשם כן הביא שמות  בפר' דיסקין

שהיו אף ואבירם, דתן  עבור במיוחד  הים שנקרע

עם  ורדפו  במצרים שנשארו גדולים רשעים

על  הים נפל שכבר אחר ובכ"ז  בנ"י , את  המצרים

הללו, רשעים ב' עבור  ונבקע חזר המצריים,

ש  צ"ב, כל והדבר  שמתו  אי' חושך במכת  הלא

הכא  ואמאי  ממצרים, לצאת  רצו  שלא הרשעים

[ואמנם  אלו, רשעים ב' להציל הים נבקע בקרי "ס 

מפרשים יוקליש  הג "ר בשם ביוסף  עדות בס' (כ"כ

בראד ) לצאתאב"ד רצו ואבירם דתן שבאמת

שלא  אלא החושך, בימי  מתו  לא וע"כ  ממצרים,

שבנ"י שסברו משום ממצרים בנ"י  עם יצאו

עתה  שיוצאים מה וכל ימים, ג' אחר לחזור עומדים

משרע"ה  שאמר כמו  במדבר  לה' להקריב רק  הוא

התעניינו לא רשעים היו שהם והיות  לפרעה,

היא  זו שיציאה שהבינו אחרי ורק זו , ביציאה



תשע"ז  בשלח פרשת דא"ח כא ליקוטי 

וע"כ  לצאת , הם גם חפצו  אז  מוחלטת , יציאה

הים  לבקוע טעם מה צ"ב עדיין אך  הים, להם נבקע

כאלו גדולים רשעים מהם עבור  בנ"י אח"כ (שסבלו

נגד קרח במח' עיקרי חלק  והיו מהמן שהותירו כ "כ ,

הדורות שבמשך  מח' שבכל  בספה"ק ואי' משרע"ה,

וקשים  רעים ניצוצות  המח' בעלי בראשי מתעברים

מהם) ה"י ואבירם, .מדתן

 éøçà  äé÷ìç àáà êìäù àäá éîéðôä íòèä

åúùà

øàéáå [àì'בגמ המובא המעשה בהקדם בזה

ע"ב)תענית כג  אבא (דף  על

הטעם  וביאר  אשתו, אחרי  שהלך חלקיה,

שמירה  ענין  מחמת  שזה ששאלוהו לאמוראים

ואמנם  עמה. יתייחדו  שלא עליה לשמור שצריך 

שניהם שכשהתפללו  מובא הגמ' (אבא בהמשך 

ואשתו) לעלותחלקי' העננים התחילו הגשמים על

שאשתו להם וענה כך, על ושאלוהו אשתו , מצד

רשעים  שכשהיו להם וסיפר ממנו, גדולה צדקת 

והיא  שימותו , התפלל הוא הרי  בשכונתו 

דרגה  שזו בתשובה, שישובו  עליהם התפללה

שהלך  הפנימי  שהטעם י "ל ועפ"ז  יותר, גבוהה

האור  אצלו שנהיה שזכה מחמת  הוא אשתו  אחר

המלכות שתהא גבר , תסובב נקיבה שאז  דלעת"ל

שאשתו זה ענין  לו  שהתגלה וכיון בעלה, עטרת

דבוקה  היתה שהיא אחריה הלך  ע"כ ממנו , גדולה

המ"ע  אחריה בהליכה וקיים ממנו, יותר בשכינה

תלכו', ה"א דברים ד 'אחרי להסתיר שצריך (אלא

בביאור  טעמו לתרץ הוצרך  וע"כ ונשגבים עליונים

פשט) .ע"פ

åúùà éøçà êìäù çåðî ìåâìâ äéä  äé÷ìç àáà

 äðäå [áì מפאנו הרמ"ע נשמותכתב (גלגולי

יז) חל אות של שאבא גלגול היה קיה

'וילך  נאמר עליו שגם הגבור, שמשון אבי מנוח

ברכות  בגמ' ואי' אשתו ', אחרי ע"א)מנוח סא (דף 

הארץ  עם נקרא כן מהאריז"ל àéשעבור  אמנם ,

בט"מ)אי' עקב פר' גדול (לק"ת אדם שהיה עליו 

האכילה, בשעת הק' ובשמות  כוונות  מכוין שהיה

מכוונות גדול שחלק הכוונות בסידור  וכדאי'

א"כ  ולכאו ' מנוח', 'כונת  בשם נקראים האכילה

וי"ל אשתו, אחרי הלך מדברי אמאי  (כדמשמע

מפאנו) אחר הרמ"ע שהלך הפנימי  הטעם שבאמת 

היינו חלקיה, דאבא הנ"ל טעם מחמת הוא אשתו 

דלעת "ל  האור את בהעלם אצלו שהיה מחמת 

כדחזינן  ממנו גדולה צדקת  היתה שאשתו

אלא  אליו, ולא אליה תחילה המלאך  שנתגלה

מחמת הוא הארץ עם חז"ל שקראוהו  שהטעם

אחר  שהולך כן  עושה מדוע הטעם גילה שלא

שאינו כדבר זה נראה היה העם ולעיני  אשתו ,

דאבא  בגלגול אח"כ ובא ע"ה, נקרא ע"כ  הגון 

אחרי הלך  מדוע הפנימי  טעמו  לגלות חלקיה

צדקתאשתו  שהיא להם שסיפר במה כנ"ל זאת (וגילה

הנ "ל ) הפנימי טעמו מובן ובזה  ממנו .גדולה

äìâúð  åáåùéù  íéòùøä ìò äìôúã ïéðòä á"ö

 à÷ééã  úåéð÷ãö íéùðä é" ò

äðäå [âì דאבא הנ"ל מעשה כעין  אשכחן עוד 

בגמ' ע"א)חלקיה י דף אצל (ברכות

ור"מ  בשכונתם פושעים שהיו  ברוריה, ואשתו  ר"מ

לו אמרה וברוריה שימותו , עליהם להתפלל רצה

מעשיות מב' וחזינן חוטאים', ולא חטאים ש'יתמו

_________________________

אשתו,יא. אחרי מנוח  וילך אשתו, אחרי  שהלך  היה הארץ עם מנוח הוא המעגל דחוני בריה בר חלקיה אבא שם, הרמ "ע  ז"ל

עליו  כשבאו לכוונה עשה אשתו אחרי דהלך וזה ולמוטב, לכוונה עשה אז  שעשה מה כי להראות ורצה חלקיה אבא אתא והשתא

ענ כי אשתו, חסידות  הראה וגם א'), (כ"ג תענית סדר בפרק המטר בעד היתה החכמים והיא דידיה, לענני וקדמו באו נה

בשבבותיה, בריוני הוו כי חלקיה אבא של דאשתו אחרת זכות ועוד בעלה, מנוח  אל מלבוא אצלה, לבוא קדם דהמלאך צללפונית ,

עכל"ק . ואהדרו. בתיובתא דלהדרו מצלי והיא דלימותו, מצלי הוא



לנפשך  חכמה דעה כב 

שישובו הרשעים עבור  תפילה של זה שענין אלו 

מלבעליהם  לנשים יותר  השייך ענין  הוא בתשובה

חלקיה  ואבא כר"מ גדולים ואמוראים תנאים שהם (אף 

במעלתם) חז"ל הענין .שהפליגו וצ"ב ,

 øúåéá ïåéìòä  ùøåùäî  äáåùúä  úåöî ïééðò

(åîöòá ú"éùä ' éçáá)

ïéðòäå [ãìבחז"ל כדאשכחן  מכותבזה (ירושלמי

ה"ו) הנפש פ"ב לחכמה ששאלו 

החוטאת נפש  וענתה עליה, תהא מה החוטאת

שוגג  על שרק ואמרה לתורה שאלו וכו ', תמות 

ואמר  להש "י  ששאלו  עד  וכו ', קרבן  להביא אפשר

שענין  מזה וחזינן  לה, ויתכפר  תשובה שתעשה

היותר  משורש  מגיע עבירות  על התשובה עשיית

–נעלה התורה"ק משורש  יותר הנעלה (שורש 

הנ "ל ) חז"ל  דברי שבספה"ק כמשמעות  שאף [היינו  ,

הפסוק  כדברי הבינה לספי' התשובה ענין  מייחסים

שלמטה ' הבינה אל הכוונה אין ושב' יבין ולבבו

אל  העולה העליונה הבינה על אלא מהחכמה,

ספי ' שע"פ הנ"ל חז"ל במאמר וכדאשכחן הכתר,

התשובה לענין מקום אין לחכמה החכמה (ששאלו

תמות ) משורש ואמרה מגיע התשובה שענין ומובן  ,

ע"פ  ביאור  וביתר לכתר , העולה הבינה של נעלה

הנעלה  מהשורש התשובה ענין  מגיע הקבלה עומק 

הרדל"א, שהוא השכינה ביותר  עצם (ובבחי'

ברדל"א) הגנוזה היותר –המלכות בשורש ששם ,

כל  ולהפוך  הכל בו לתקן שאפשר  המקום הוא עליון

היא  שהתשובה בקבלה דאי ' ומה לטובה, הצירופין 

יש  שברדל"א בקבלה הידוע ע"פ לפרש יש  מהבינה

וע"כ  החכמה, משל יותר מהבינה חלקים יותר 

הבינה]. אל התשובה מתייחסת 

–––– ' ÷ä äðéëùäì  äáëøî  úåéð÷ãöä íéùðä

ùøåù  íå÷î –––– à" ìãøá  äæåðâä  úåëìî

äáåùúä

 äæáå [äì ודאבא דר"מ הנ"ל המעשיות א"ש 

החוטאים  אלו היו שבודאי  חלקיה,

ואבא  ר "מ וע"כ  מיתה, החייבים גדולים רשעים

בכ"מ  [וכמש "כ החכמה לספי' מרכבה שהיו חלקיה

אור  שבבחי' שבדורו, מב"י  שהיה ר"מ על בארוכה

וכן  החכמה àáàהחכמה, ספי ' על מרמז  חלקיה

י-ה משם חלק שבשם)שהוא ספי '(יו"ד כמו  אמרו [

התפללו וע"כ תמות, היא החוטאת  שנפש  החכמה

אור  בהם שהאיר נשותיהם אך  החוטאים, שימותו 

הגנוזה  העליונה דהמלכות  האור  שהוא דלעת"ל,

מלכות לבחי ' מרכבה אלו  נשים והיו ברדל"א,

והאור  הגילוי את  גילו הם ע"כ  הזו , הגבוהה

וע"כ  תשובה, ע"י  יתוקנו  שכולם דלעת "ל דהתיקון 

הגדולים  הרשעים על אף להתפלל שיש  גילו הם

שימותו. ולא בתשובה שישובו

 ïúã óà  åëæ à÷éúòã øåàä øéàäù ñ"éø÷á

íéä  íäì òø÷éù íøéáàå

ô" òå [ åì נקרע שבקרי "ס  הא מיושב הנ"ל כל

הרשעים, ואבירם לדתן  אף  הים

דעתיקא  האור האיר  שבקרי"ס בזוה"ק  כדאי' והיינו

גבוה  במקום ע"כ  דהרדל"א, האור שהוא סתימאה,

הרשעים  לכל הרי  דלעת"ל האור  בחי ' שהוא זה

בתשובה  לבסוף יחזרו  שכולם תיקון , לבסוף  יהא

בדרגה ויתו שכינה גילוי  אז שהיה בקרי"ס וע"כ קנו,

בבחי ' ואנוהו ', א-לי  'זה בבחי ' ביותר , הגבוהה

אפי ' הרי  הנ"ל, ברדל"א הגנוזה המלכות אור  גילוי 

עם  שרדפו ואבירם כדתן  ביותר הגדולים  רשעים

על  לרמז הים, נקרע להם גם בנ"י אחרי  המצרים

הגדולים  הרשעים אף יתוקנו דלעת "ל שבאור הנ"ל

ואבירם  שדתן [ואף  בתשובה, כולם שיחזרו ביותר 

האור  האיר  בקי"ס מ"מ בתשובה עדיין  אז חזרו לא

נקרע  וע"כ  הם אף  שיתוקנו  לעת "ל עמם שיהא מה

להם]. אף  הים

 ïåéë àìù úîçî 'õøàä íò'  çåðî àø÷ðù àä

ä"òààã  äìéëàä  úåðååë

óéñåäå [æì בעומק ולפרש הנ"ל ע"פ לרמז  שיש

האריז "ל מש "כ עקב את פר' (לק "ת 



תשע"ז  בשלח פרשת דא"ח כג ליקוטי 

אתבטעה"מ) גילה שלא היות  ע"ה נקרא שמנוח

דאאע"ה  האכילה אדם áéכוונות  וכי  צ"ב ולכאו' ,

וי "ל  הארץ', 'עם יקרא כאאע"ה גדול שאינו  גדול

להש "י שהתפלל אשכחן אאע"ה אצל שהנה בזה

אנשי – ביותר הגדולים הרשעים את  אף להציל

דלעת "ל  האור אצלו שהאיר מכך וחזינן סדום,

הגדולים  הרשעים את  אף שיתקן האור שהוא

אלו תפילות שבזכות בספה"ק  אי ' [וע"כ ביותר 

כדאי ' דהע"ה ממנו נולד  ועי "ז  לוט, ניצל דאאע"ה

ו)בחז "ל נ, מצאתיו(בר"ר והיכן עבדי  דוד  'מצאתי 

הרשעים  על אלו  שתפילות משום והיינו בסדום',

נולד  ע"כ משיח של אורו בבחי' הם הגדולים

משיח]. של אורו שהוא דהע"ה אלו  מתפילות

ä"òààã úåðååëì  çåðî úåðååë ïéá ÷åìéçä

äðäå [çì דמנוח האכילה כוונת בין החילוק

הוא, דאאע"ה, האכילה לכוונות 

האוכל  תיקון  בבחי' הוא דמנוח האכילה דכוונות

ימות אכילת  של תחתון  דעת ובבחי' ו"ק בבחי '

הניצו"ק )החול, העלאת  בבחי' כוונות(היינו משא"כ ,

דעת ובבחי ' ג"ר  בבחי' תיקון  בבחי' הם דאאע"ה

הכל ומתקן אלקות המגלה אכילה עליון (בבחי'

רוחניות כולו אלקות  'כולו בבחי' בו שהאכילה דשב"ק

ניצו"ק ) העלאת  בבחי' רק  ולא קודש', .כולו

 àìù  ë" òá  ä"òààã  úåðååë âéùä àìù ïåéë

ì" úòìã øåàä åìöà øéàä

 äðäå [èìו דמנוח כונות  רק  כיון שמנוח לא כיון 

רק  אז שזכה היינו דאאע"ה, כוונות

התגלה  שלא והיינו עליון , לדעת ולא תחתון לדעת

הגמור  התיקון של הדרגה עדיין  בחי'לו  (שהוא

אאע"ה  כמו הרשעים את  אף שמתקנים התיקון

הגדולים) הרשעים על אף היה שהתפלל לא גם ע"כ  ,

תיקון  בבחי' האוכל את לתקן  הדרך  את  אצלו 

ותיקון  הכלל [שתיקון שב"ק, של התיקון כמו  הגמור 

השגה  לו היה שלא ומכיון כאחד  קשורים הפרט

רחמים  ע"י  העולם דכללות  השלם תיקון  בדרך

התיקון  את  השיג לא גם הרי דאאע"ה הגדולים

הפרטי האוכל את לתקן  יכל ולא דהפרט השלם

שהם  דאאע"ה, בכוונות  השלם בתיקון שאוכל

כנ"ל]. שב"ק אכילת בבחי ' דהאכילה השלם תיקון 

ïåéëîå דאאע"ה הכוונות  את מנוח השיג שלא

א"א  א"כ  דלעת"ל, האור  בחי' שהוא

מחמת הוא אשתו אחר שהלך שהטעם עליו לומר 

דלעת "ל  האור בחי ' שזו ממנו , גדולה שהיא שהשיג

זאת, השיג לא הוא והלא בעלה, עטרת  שמלכות

הוא  אשתו אחר שהלך שהא כרחך בעל א"כ

ידע  שלא הארץ עם היה זו הלכה שלגבי  מחמת 

האשה. אחרי  לילך שאסור  ההלכה זאת

' îâä éøáã  íò ì"æéøàä éøáã øåùé÷å áåùé

 äæáå [ î,'הגמ דברי  עם האריז "ל דברי  יתיישבו

נראים  הגמ' דברי שבפשטות והיינו

שאסור  ההלכה ידע שלא כפשוטו הארץ עם שהיה

ואילו אשתו , היא ואפילו בדרך  אשה אחרי  לילך 

עם  ונקרא גדול אדם שהיה נראה האריז "ל מדברי 

האכילה  כוונת השיג שלא מפני  רק הארץ

עם  גדול לאדם לקרוא תמוה נראה שזה דאאע"ה,

צ"ב  וכן דאאע"ה, כוונות משיג שאין מפני הארץ,

הלא  הגמ', דברי עם האריז"ל דברי מתקשרים איך 

אחר  שהלך  מפני ע"ה שנקרא להדיא אי ' בגמ'

הארץ  עם שנקרא האריז "ל מבאר ואיך  אשתו ,

אאע"ה. כוונות השיג שלא מחמת

_________________________

אוכל יב. לא תעצרני אם המלאך מ "ש  וזו אכילתו, בעת  מנוח כוונת תמיד היתה היא לך, מפרשים שאנו זו וכונה שם, ז "ל

אחרות  כונות  יש ואמנם שלך . מאכילה אוכל אני עי"כ כי תחשוב לא כזו, גדולה ובכונה בקדושה אוכל שאתה אע"פ  פי', בלחמך ,

ירע  אל ולכן אחרות , כוונות  זכרתי לא בעונותי חים, הצעיר ואני זו. כונה לו היתה מנוח  אך האכילה, בירור בענין גדולות 

עכל"ק . וכו'. גדולות  אחרות  כונות יש עכ"ז זו, ובכוונה בקדושה אוכל שהיה אע "פ כי היה ע"ה מנוח ארז"ל אם בעיניך,



לנפשך  חכמה דעה כד

 ì" ðäìåלהדדי ויתקשרו  הדברים יתיישבו

כוונת השיג שלא שכיון ופרח, כפתור 

האור  עדיין  לו  נתגלה לא א"כ  דאאע"ה, האכילה

אסור  היה וא"כ  בעלה, עטרת שמלכות דלעת"ל

אשתו אחרי  שהלך בזה וע"כ  אשתו, אחרי  לילך לו 

היה  בשורש  ואמנם זו , הליכה לגבי ע"ה נקרא

האור  והשיג גדול נעלםאדם באופן (כמו הנ"ל

הנ "ל ) מפאנו מהרמ"ע זושמשמע הליכה לתקן ובא ,

כבר  זכה שאז חלקיה, דאבא בגלגול אשתו אחרי

מאשתו שקיבל דלעת "ל, האור את  בגלוי להשיג

אז  והבין שישובו, הרשעים על להתפלל הדרך  את 

בעלה, עטרת  מלכות בבחי' הימנו , גדולה שאשתו

אשתו אחר  בהליכה חלקיה אבא כבר  הותר  ובזה

ע"פ  בזה"ז עתה להתנהג אסור כנ"ל [ואמנם כנ"ל,

דלעת "ל ממנו אור  צדקת שאשתו שיודע מי אף (וע"כ

אחריה) לילך לו ג"כ אסור חלקיה אבא הוצרך וע"כ  ,

שהולך  להאומראים שאמר נגלה ע"פ להיתר

עמה מיחוד  להצילם אשתו הטעם אחרי (שזה

עט"ב  מלכות של  הפנימי לטעם הכיסוי הוא שבנגלה

].כנ "ל )

äîåçä  íäù òöîàå  ìàîù ïéîéã  íéå÷ä 'â

 é"ðá  ìò  äðéâîä

 íéîäå [ àî.íìàîùîå  íðéîéî  äîåç íäì

וואלי  הרמ"ד בשם (תלמידאמר

דהרמח"ל ) שהוא חבר י"ד, מ"ה בגימ' ש'חומה' זי "ע

שהוא  משרע"ה דרגת  היינו  ו 'מה' ד 'וד , י'וסף ר"ת

בנ"י על המגינה שהחומה והיינו  'מה', ונחנו בבחי '

ודוד , יוסף  משה הצדיקים גדולי  ג' אלו (שבבחי'הם

גביהם  על העומד  ומשה ומב"י מב"ד  משיחין תרין

כחדא) תרווייהו דיימין הכולל  הקוים ג' בבחי' והם ,

קוים (משרע"ה)ואמצע(דוד )שמאל(יוסף ) ג' שעל ,

הסולם  בעל וכמש "כ עבודה"י , ענין  כל מיוסד  אלו 

ביטול  בבחי' תמיד להיות  העבודה שצריכה זי"ע,

ימין)לאלקות  וכיסופין(קו שמאל )השתוקקות (קו

ביחד האמצע)וחיבורם ג'(קו בבחי ' זהו  וכן  ,

תורה העולם, עומד  שעליהם (קו העמודים

עבודההאמצע) השמאל ), חסדים(קו וגמילות (קו ,

.הימין)

 úåðéâîä  úåîåçä íäù úåòåá÷ä úåìéôúä 'â

íãàäã ïéçåîä ìò

ãåò [ áîרביז"ל למש "כ הענין (לקו"מ מקושר 

ח) סי' על תנינא השמירה שעיקר

ג' ידי על היא ינזקו שלא האדם של המוחין

היום  שחריתâé תפילות ימין), מנחה(קו שמאל ), ,(קו

האמצע)ערבית על (קו מחיצות ג' פורשים שהם ,

אסורות תאוות  אליהם יכנסו שלא המוחין

הכהן  גמליאל ר' מהגה"צ הבאנו [ובמקו "א

ידי על בתשובה להחזיר שדרכו שליט"א רבינוביץ

להקפיד שמורה  ראשון  דבר עצמו על לקבל לאדם

נבנים  ובזה במנין , התפילות  ג' יום כל להתפלל

ולשוב  מרע לסור  לו  ניקל ואז האדם של המוחין

שלימה]. בתשובה

 àìî ãéåã 'éçáá ãåãå óñåéã øåáéç é" ò à÷ééã

 ñ"àåàä éîéî êåúá –––– ìåèéáä  ó÷åúì  åëæ

øàéáå] [âî דמ"ה קבלה, ע"פ הענין  עמקות 

בבחי ' הביטול פנימיות ענין  הוא

ודוד , דיוסף  החיבור וע"י הרדל"א, של הביטול

_________________________

מחצה יג . בחינת  הוא ואחד אחד וכל מוחין, שלשה יש  כי הזאת , התאוה בפני מגן הוא שלם, והדעת כשהמח  אבל שם, זל"ק

שאמרו  מה בבחינת  רחמנות , מיני שלשה יש כי רחמנות מיני שלשה נמשך  מוחין השלשה ומאלו התאוה, זאת  בפני פרוסה

רבה, (בראשית  הבן' על האב רחמי כאן 'עד ולנכדי" ולניני לי תשקר "אם כ"א), (בראשית פסוק על לברכה זכרונם רבותינו,

(תקון  האב' ממח  הבן 'מח כי מוחין, משלשה נמשכין והם רחמנות , מיני שלשה בחינת  שהם שם), בפרש"י והובא נד פרשה וירא

מיני  שלשה בחינת  שהם מוחין, השלשה מאלו מיוחד מח  בחינת  הוא ותפלה תפלה כל כי ביום תפלות  שלש  בחינת  וזה י"ח ),

עכל"ק . וכו' כנ"ל ותחנונים רחמים היא התפלה עיקר כי במח , התלויים רחמנות



תשע"ז  בשלח פרשת דא"ח כהליקוטי 

לפנימיות עולים אזי  ביו"ד, מלא דויד בבחי' שהוא

חב"ד  בספרי  שאי' וכמו רדל"א, ונהיה מ"ה

ע"י דייקא גבוהים היותר סודות יתגלו  שלעת"ל

דייקא  וה"נ הגוף, מן ניזונית שהנשמה עד  הגוף ,

אז  דיוסף, יו"ד את  ומקבל מתקן כשהוא דוד בחי '

בחי ' שהוא היחוד , תוקף מתגלה ידו על דייקא

בבחי ' הים, בתוך ביבשה להם שהאיר האוא"ס 

האוא"ס ]. במימי הגמור ביטול

 äëìî äåìî

 ì"öæ  ù" àøäåî  ö" àé

åìù ãåîéìä  êøãá ø" åîì øàéáù øåàéáä

øôéñ [à בציון מו "ר דמלכא מלוה (בסעודת 

עמודהע"ה) שהיה סיפורים כמה ,

כמה (להבחל"ח) נכתבו [וכבר זצ"ל מוהרא"ש עם

השבעה  בימי שנתיים לפני  בנשמ"ח סיפורים

מעשיות כמה נוספו  וכאן דמוהרא"ש, והשלושים

במטוס  יחד  עמו  כשהיה שפעם ואמר חדשות],

בסדר  ללמוד אחד  בחור הרבה שמחזק איך ראה

רביז"ל של עו הלימוד סי' הר"ן בשיחות  ),ãé(כמובא

ריבוי ענין  על לדבר  שזוכה שמה למו "ר  אז  וביאר

_________________________

למד יד . שני ופעם כפשוטו אחת פעם פעמים. שלש ערוך שלחן הארבעה כל שלמד שסיפר, מכבר בשמו שמעתי שם, ז "ל

למד  שלישי ופעם ותוספות . רש"י פרוש  בגמרא שלו השרש ערוך שלחן מארבעה ודין דין בכל יודע  והיה אותם. וגמר

בימי  היה זה כל הנשמע, וכפי סוד. פי על כך הדין מה מפני הדין של הכונה סוד ודין דין בכל לידע וזכה אותם וגמר

אפלו  הסוף  עד ימיו כל הרבה הרבה לומד שהיה תמיד היה ודרכו פעמים. כמה עוד אותם וגמר חזר כך אחר כי נעוריו

לקרבם  אנשיו כל ועם עמנו הרבה עוסק שהיה דצבורא טרחא עליו שהיה פי על  ואף בסוף. לו שהיה הכבד החולאת  בעת

ו  עסקינו בכל עצות לנו ולתן ה' אף לעבודת וכו', וכו' תמיד ונוראות גבוהות  בהשגות תמיד משוטט היה מחו וגם וכו', כו'

ובענין  הדעת . בישוב היה תמיד רק  כלל טרוד היה ולא ויום. יום בכל הרבה בפשיטות  התורה בלמוד עוסק  היה כן פי על

גדול  במהירות  למודו היה ותמיד דבר. כל על פנאי לו היה זה ומחמת כלל. מזה לספר אפשר ואי נפלא חדוש  היה זה

גדול, בכרך  הנדפסים ערוך שלחן הארבעה שסביב כלם הפרושים כל עם אחת בשעה פוסק דפין כמה לומד והיה מאד.

שהעולם  שבעת  וספר החלקים. בשאר בהם וכיוצא זקנים ועטרת  חדש  ופרי הגולה והבאר אברהם והמגן זהב הטורי שהם

פוסק . דפין ארבעה לומד הוא השעה באותה להתפלל, שמתחילין עד להתקבץ שמתחילין בעת  בבקר להתפלל עצמן מכינים

ללמד  שטוב זה בענין הרבה הרבה עמנו וספר מאד. גדול במהירות  היה הכל וכיוצא, פוסק  או גמרא שלמד מה כל  וכן

לענין  מענין למודו בשעת הרבה דעתו לבלבל ולבלי בזריזות. בפשיטות ללמד רק בלמודו. הרבה לדקדק  ולבלי במהירות

הענין  אותו ויניח שם הרבה יעמד אל אחד דבר להבין יכול אינו לפעמים ואם במקומו. בפשיטות הדבר להבין יראה רק

ואמר, יותר. להלן בזריזות  כסדר כשילמד בתחלה מבין היה שלא מה ממילא כך  אחר ידע הרב פי ועל להלן. יותר וילמד

להבין  שירצה למודו בתחלת  דעתו יבלבל ולא יבין. וממילא כסדר, הדברים לומר לבד האמירה רק  בלמוד צריכין שאין

לא  ואם יבין. וממילא בזריזות כסדר ויאמר בהלמוד מחו יכניס רק  כלל יבין ולא תכף  הרבה לו יקשה זה ומחמת  תכף

הלמוד  רבוי מעלת כי בכך. מה כונתו, על לעמד יוכל לא כן פי על שאף  דברים איזה ישארו ואם כך. אחר יבין תכף  יבין

גרסה  (ל), שנאמר קאמר, מה ידע דלא גב על ואף  לסבר והדר לגמר לברכה, זכרונם חכמינו שאמרו וכמו הכל על עולה

אלו  פעמים כמה לעבר יזכה זה ידי על הרבה, ללמד ויזכה במהירות שילמד הלמוד רבוי ידי על כי וכו', לתאבה נפשי

שלא  מה כל והשלישי השני בפעם יבין ממילא זה ידי ועל פעם. אחר פעם ולגמרם להתחיל ולחזר לגמרם שלומד הספרים

אלו  דברים לבאר אפשר ואי זה, בענין מאד הרבה ודבר דבריהם. על ולעמד להבין שאפשר מה כל בתחלה, מבין היה

כמה  לגמר מאד הרבה ללמד לזכות  יכולים זה ידי על כי הלמוד, בענין מאד טובה עצה דרך הוא באמת אבל היטב. בכתב
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הכוונה אין בגירסא, בפה שישהאמירה (כמו

בדבריו) לפרש  אלא הטועים כלל, הבנה ללא לאמירה

וישתדל  בניחותא יאמר האמירה שבעת  הכוונה

ע"ז  יתעכב שלא אלא שיכול, כמה להבין  וירצה

האמירה  ריבוי  על הדגש  עיקר יניח אלא הרבה,

החשק  אצלו  ויתחזק  יתעורר  אמירתו  שע"י  ויכוין 

יזכה  זו ובדרך להבנה, המוחין לו  ויפתחו  ללימוד

ספרים  של עצום ריבוי וללמוד לעבור  לבסוף

בהבנה. בתורה"ק 

äæ ïéðòá àìô äùòî

øôéñå [á בביקור שכשהיה פלא, מעשה בזה

על  מונח ראה מוהרא"ש אצל

את ושאל חדשה, בהוצאה תשב"ץ ספר  השולחן

לו ואמר שולחנו , על מונח זה ספר  מדוע מוהרא"ש

שמכניס  לפני לו שיש ספר שכל שדרכו מוהרא"ש

במהירות עליו  עובר הרי  ספרים לארון (כדרךאותו

מוהרא"ש ) של הידוע וכל לימודו הכריכה, עד מכריכה

הספרים בארון לו שיש  אלפי הספרים עשרות  לו (ויש

כבר ספרים) לו  יש  ואמנם כולם, על לעבור  זכה

אלא  עליו, עבר  שכבר תשב"ץ ספר ספרים בארון

שיש  חדשה בהוצאה הנ"ל ספר  שוב שיצא שהיות

עתה  מונח וע"כ שוב, זה ספר  קנה וכו' הוספות בה

כל  על שוב עליו יעבור  שתיכף  עד השולחן על

בארון , יניחנו  ואז  גמירא ועד מתחלה הספר

רוב  ושעל מוהרא"ש, של זו  מדרך  מו "ר  והתפעל

ורבבות לאלפים תשובות  ובעניית  בכתיבה עסקו 

כל  ושינון  בלימוד  בהתמדתו ממשיך  עדיין  וכו '

שלמד  שאף  למו"ר מוהרא"ש  [ואמר  התורה. חלקי

התקשרות לו  יש  מ"מ חב"ד  אדמו "רי  ספרי  כל

וכמדו ' זי "ע, האמצעי  אדמו "ר  ספרי עם מיוחדת

מו "ר ]. אצל גם הוא שכן 

åîëå, יצחק ישיב שו"ת  בעל בשם סיפר  כן

בהלכה) שאלות הרבה אותו שואל ,(שמו"ר

אחד  כרך עוד שהוציא פעם שבכל לו שסיפר

לקנות שליח המוהרא"ש  שלח שלו, השו "ת מספרי

החדש  הספר את יותר ממנו מחזיק  כיום (שהוא

כרכים) .מעשרים

_________________________

אדם  בני וכמה הלמוד. מן מאד מבלבל זה כי גדול בדקדוק  לומד היה מאשר יותר הדברים להבין יזכה וגם ספרים וכמה

בידם. נשאר לא ומאומה שלהם, הדקדוקים רבוי ידי על לגמרי מלמודם פסקו 

ה  דקדוקים בלי לעיל כנזכר במהירות ללמד עצמו כשירגיל גמרא אבל מאד, הרבה ללמד ויזכה בידו תתקים התורה רבה,

לברכה  זכרונו רבנו של שיחתו לעיל מבאר וכבר כלם. ספרים ושאר וקבלה הזהר וספרי ומדרשים ותנ"ך כלם ופוסקים

ללמד  צריך שהאדם מה לברכה זכרונו רבנו חשב אחד ופעם הקדושה. התורה של הספרים בכל בחייו שיעבר לאדם שטוב

המדרשים  וכל הגדולים ערוך שלחן וארבעה והרא"ש הרי"ף עם ש"ס שנה בכל לגמר דהינו מספיק . היום שאין עד יום בכל

ביום  שעור איזה ללמד צריכין גם לברכה. זכרונו מהאר"י קבלה ספרי וכל חדש  וזהר ותקונים הזהר ספרי וכל כלם

מענין  הרבה ספר ואז הרבה הרבה ובקשות ותחנות  יום בכל תהלים לומר צריכין גם דברים. הרבה חשב ועוד עיון. בקצת

בדוקים  הם הללו והדברים לענין. מענין הרבה בדקדוקים דעתו לבלבל ולבלי ובזריזות גדול במהירות  ללמד שצריכין זה

ומנסים.

ואחר  בזריזות  לסופו מראשו כסדר שלומד הפוסק או הספר ללמד היה תמיד רצונו רק  למודו, על תכף  לחזר מצוה היה לא גם

יום, בכל כך  כל ללמד שצריכין שהזהיר מזה נבהל יהיה לבל אמר גם פעם, אחר פעם וכן כלו אותו ויגמר שני פעם יתחיל כך 

באמת. כשר איש  להיות  יכול הוא כן פי על אף כך, כל ללמד זוכה אינו אם גם כי

למדן  שאינו פי על אף  להיות יכולין צדיק ואפלו כלל ללמד יכול אינו אם אפלו כשר איש  להיות שיכולין מזה ספר כבר וגם

יכולין  גמור וצדיק כשר איש  אבל ותוספות . רש "י פרוש בגמרא למדן כשהוא אם כי להיות  יכולין אין השגה בעל רק כלל.

ע"כ. ממנה. להבטל חורין בן אתה ואי לגמר המלאכה עליך ולא לגמרי פשוט  איש  שהוא מי אפלו לזכות 



תשע"ז  בשלח פרשת דא"ח כז ליקוטי 

 úééðáì òééñîä  ìò  ù"àøäåî çéèáäù  úåòåùé

äå÷îä

ãåò [â לכסף מוהרא"ש פעם שהוצרך סיפר 

ונתן  ביבניאל, מקוה בניית עבור רב

סכום  זה עבור  לו  שיתן  מי  שכל הבטחה אז

ואמנם  הטבע, מן  שלמעלה לישועה יזכה הגון 

אז  שנושעו  אנשים כמה שמכיר מו "ר  סיפר 

כגון  זה, ידי  על מהטבע למעלה בישועות 

אחר  פלאי  באופן  האסורים מבית יצא שאחד 

זכה  ואחד שם, לישב רבות  שנים  עליו  שנגזרו

מדרך  שלמעלה באופן הידועה ממחלה לרפואה

הטבע.

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה כח

שבת  הל '

 áöî' øåúôë  åá  ùéù ÷"äøàá  õåôðä  íçéîä

ò"åëì  åá  úåäùäì éøùå 'úáù

øáéã [à, בשב"ק המים של המיחם מענין  מורנו

הוא  בארה"ק הנפוץ המיחם שהנה

על  לוחצים בעש"ק  המים שמרתיחים שאחר 

למצב  בישול ממצב עי "ז  ומשתנה שבת, כפתור

שא"צ  מיחם מצוי  בחו "ל אך החום, על שמירה

ממצב  המצב, את  להפוך  מיוחד כפתור  על ללחוץ

מאליו, נעשה הדבר  אלא שמירה, למצב בישול

מתהפך  המים ורתיחת הבישול גמר שאחר 

במיחם  והנה שמירה. למצב בעצמו  המכשיר 

לשנות האדם שצריך מחמת הרי  בארה"ק הנפוץ

בע"כ  הרי  שמירה למצב רתיחה ממצב בעצמו 

שב"ק  בכניסת  וממילא מעש"ק , המים לבשל עליו

לכו "ע  בהם ואין  ומבושלים רותחים כבר המים

כבר  המים שהלא גו"ק, ללא דשהיה איסור 

לו  ורע מצטמק  והוי צרכם כל אם מבושלים (שהלא

וממילא  בכך ויופסדו המים יתאדו יותר להרתיחם יוסיף 

להרתיחם) לשוב היינו לחתות  יבא שמא חשש  ,אין

גבי על התבשיל להשהות מותר  לכו "ע ובכה"ג

גו "ק . ללא אף  האש 

íîçì –––– ì" åçá õåôðä íçéîá  ùéù úåøéäæä

 ã"áàîë  ô"äëì é"åòáî  íéîä

êà [á האדם שאין  בחו"ל הנפוץ המיחם לגבי

למצב  המצב בעצמו  לשנות צריך 

המיחם  האדם שימלא חשש יתכן  שם הרי  שמירה,

בזמן  ההרתחה ויפעיל לשקיעה, סמוך קרים במים

יתחילו השקיעה שבזמן  באופן לשקיעה, קרוב

של  למצב יגיעו לא עדיין אך קצת להתחמם המים

בישול חצי או לכו "ע (כמאב"ד )שליש  הרי ובכה"ג ,

גו "ק  ללא האש  ע"ג המים להשהות (והברזלאסור 

כאש דינו המים את המחמם המיחם שבתוך הלוהט

גו"ק ) .שאינו

óàå] באופן לשקיעה כ "כ סמוך  המיחם מדליק אם

כלל, להתבשל התחיל לא השקיעה שבשעת

ההיתר  בזה ליכא מ"מ לגמרי חיים המים והוו 

במ"ב וכדאי ' חייתא סק"ט)דקדירה רנג דהיתר (סי'

ושאר  בירק ולא חי , בבשר רק הוא חייתא דקדירה

שהם  מהני  לא שבהם הבישול קלי  שהם דברים

חיים].

ë"òå המים למלאות הנ"ל במיחם להזהר יש

לכו "ע  שבזה יום, מבעוד לגמרי  ולהרתיחם

השקיעה  קודם המים יבשל שלכה"פ  או  מותר,

לדידן  הרי  שבזה כמאב"ד מבושלים שיהיו באופן

כהרמ"א דנהגינן  אשכנז  ס"א)בני  רנג  הסובר (סי'

גו "ק . ללא אף  המים להשהות  כבר מותר שבכה"ג

øåòéùåחצי" הוא לכתחילה במים מאב"ד 

שליש ) וכמש "כ (ובדיעבד  חימומם",

הרב סט"ו)בשו "ע רנד בזה (סי' שפירש וכמו ,

סקי"ז)בתהל"ד שיח הוא (סי' חימומם שבמים

חצי וע"כ שליש )בישולם. שרוצה (ובדיעבד ממה

היות וא"כ מאב"ד, שיעור הוא המים שיוחמו

הוא  המים לחמם אדם כל שיכול החימום שברגע

מעלות במאה שהוא רתיחה לידי  שיבואו בכדי 

של  לשיעור  המים הגיעו אם לפ "ז הרי  צלזיוס 

בכך די  השקיעה לפני מעלות (לשיטתחמישים

כמאב"ד ) דסגי להקל  דנהגו הנ "ל  .הרמ"א



שבת  כט הל'

 é" åòáî íéîä çéúøäì ùé  äìéçúëì

 íðîà [âדורנו פוסקי גדולי סי'כתבו  ח"י (מנח"י

השבת מאור מב, סי' ח"ז הלוי שבט כח,

עולם  ברית והגריש "א, הגרשז"א בשם סקכ "א ט סי'

ועוד ) ז, אות  להקפיד אופה לכתחילה לחוש  דיש ,

היות השקיעה, קודם רתיחה לכדי המים שיגיעו

המים  טעם מחמת  הן  בנ"א מקפידים שבימינו

הבריאות  מחמת  החיידקים)ובעיקר  שלא (לסילוק

[ובצירוף  רתיחה לכלל הגיעו שלא כ "ז מים לשתות

הביאוה"ל להקל )דעת  ונהגו ד"ה רנג  שאף (סי' שס "ל

שיהיו לכתחילה ליזהר  טוב 'בודאי התבשילין  בכל

אם  בדיעבד אך חשכה'], קודם צרכן  כל מבושלים

חימומם לשליש  השקיעה לפני  (כשלושים הגיעו

מעלות ) שלגביוחמשה הכלל כידוע לאסור, אין ,

דעות שיש  זמן כל בדיעבד אסרינן  לא שבת מעשה

אג"מ בשו "ת [אך אותהמתירות בישול עד, סי' (ח"ד 

בו,כב) סולדת  יד  של שיעור לכה"פ דבעינן  מסיק  ,

דבר  ולדעתו  מעלות, ארבעים הפחות  לכל שהוא

להקרא  יכול אין יס"ב כדי  אפי' התחמם שלא

חימום  דשליש  שיעור שהוא אף כמאב"ד, מבושל

כנ"ל].

'úáù áöî' øåúôëá  äðùéù  úìòåúä

ïééòå] [ã שבת ארחות כו,בספר  אות ומובא (פ"ב

(45 הערה רנד סי' בפסק"ת ,בקיצור

להתקין  הפוסקים גדולי שהצריכו  הטעם  בביאור

לבטל  שמטרתו שבת ' ה'כפתור  את המים במיחם

הטרמוסטאט  שכאשר הטרמוסטאט, פעולת  את 

מהמיחם  מים להוציא איסור חשש יש  בפעולה

המים  את המצנן  אויר  במקומם נכנס כי היות 

את יוציא ואם החימום, גוף  את להפעיל וגורם

שגוף  הדבר  יגרום בפעולה החימום כשגוף המים

ועיי"ש קודם, יכבה הנ "ל )החימום שהמקיל (בהערה

לו יש  שבת ' 'מצב על לכוונו כששכח מים להוציא

לסמוך , מה דלא על בגרמא אוסרים שאין השיטות (על 

וכו') ליה המים איכפת  הוצאת שע"י  במיחם אך  ,

אסור  בודאי  קרים מים תמורתם נכנסים החמים

בשב"ק ]. חמים מים ממנו  להוציא

íçéîä ãöáù  úéøåðéöä ìù äéòáä ïåøúô

ïéðòáå [äהרי הנ"ל, בארה"ק המצוי המיחם

בצד  שיש  נפוצה, בעיה ישנה

מבחוץ  להראות  העשויה זכוכית  צינורית המיחם

כלל  ובדרך המיחם, בתוך שישנה המים כמות 

המים  על משפיע אין המיחם שבתוך  החימום

ישנה  וע"כ  קרים, נשארים והם המים שבצינורית

מהמיחם, בשב"ק  חמים מים לקיחת על שאלה

הקרים  מהמים נכנסים לקיחתם שבשעת 

והנה  בשב"ק, ומתבשלים המים לתוך  שבצינורית

לכך  לחוש  שאין  המקילים ישנם שבדיעבד  (דהוי אף 

עיין  וכו', שינוי בדרך ובישול ליה, איכפת דלא פסי"ר

ל ) אות שיח, סי' הראויבפסק "ת  מן  לכתחילה אך  ,

כוס  ויוציא יקח שבת  לפני  המים שכשרתחו להדר 

מים  שכשמוציאים הוא והדרך רותחים, מים

המים  ויכנסו שבצינורית, המים מתחלפים מהמיחם

ויכנסו שב"ק  לפני  המיחם לתוך שבצינורית הקרים

כלל  ובדרך  מהמיחם, רתחו שכבר  מים תמורתם

חמים, מעט שבצינורית האלו המים אף ישארו

אפשר  הרי  שבצינורית המים רתחו  שכבר וכיון

עי"ז  שיחזרו  אף  בשב"ק , מים עוד להוציא שוב

הרמ"א  כשיטת  נהגינן  דאנן המיחם, לתוך  להכנס 

סט"ו) שיח כ "ז (סי' בלח בישול אחר בישול דליכא

להפוסקים [ובפרט חם. קצת  הוא חזו"א שעדיין  (עי'

סי' חאו"ח ישפה ובאבני וכתב, ד"ה סקי"ג  לז סי' או"ח

א) ענף  ליכא פב להרמ"א הדין שמעיקר שמפרשים

לגמרי, שנצטנן אף בלח בישול אחר בישול כלל

ואכמ"ל].

ìì  äâäðäá á"ö úìéôú øçà äøåúá øåòéù ãåî

 ÷"ù  ìéìã úéáøò

øáéã [ åבשו "ע המובאת  ההלכה רעא על (סי'

מיד ',ס"א) לאכול ימהר  לביתו 'כשיצא



לנפשך  חכמה דעה ל

בעת שבת שיזכיר 'כדי  משום שהוא במ"ב ופי '

עדיף ', ליה דמקדמינן  כמה דכל כניסתו  תחילת 

עה"ת ברמב"ן  אי ' וכן והמג"א, הב"ח כן וכמש"כ 

ח  כ, הרשב"א)à(שמות  ובתשובות רצה), סי' (ח"ד 

לקדשה  שהמצוה היובל שנת קידוש כעין שהוא

כו"כ  מנהג לפ"ז  צ"ע ולכאו ' בכניסתה, תיכף 

קובעים  שהיו שליט"א] מו"ר מנהג [וכן  צדיקים

ועי"ז  התפילה אחר  בביהכנ"ס תורה שיעורי 

בפסק"ת [ועיין  קידוש  בעשיית הרבה (סי'נתאחרו 

(29 הערה הם רעא שסומכים בזה ליישב שנדחק  מה

ודעימיה  שלהמג"א בתפילה, קידשו שכבר מה על

אין  אך דקידוש, דאו ' המצוה יד "ח בזה יצאו

בביאוה"ל  שהאריך מה ע"פ כהוגן  עולים הדברים

מיד ) ד"ה רעא המג"א (סי' בשיטת לפקפק  דיש

יוצאים  דאין  פוסקים הרבה שם ומביא הרבה,

צריכות שמצוות ובפרט שבתפילה, בקידוש  מדאו'

אלא  המצוה יד"ח לצאת  האדם רצון ואין  כוונה

דייקא]. הכוס  על חז "ל כתיקון 

ì"ðä âäðîì éîìùåøéá øå÷îä

 ì"éå [æבירושלמי מש "כ ע"פ  בזה (רישהביאור

ברכות ) ליל מס' בסעודת  מתאחרים שהיו

הוא", לילה ותרתי "שעה אוכלים שבת  שהיו (היינו

הלילה) תחילת  לאחר שתים או שעה שב"ק ליל ,סעודת 

פירש  שם הירושלמי  על בפירושו החרדים ואמנם

בביהכנ"ס  מתפללים שהיו  משום זה לאיחור הטעם

חוזרים  שהיו עד הזמן מתארך והיה שבשדה

דורשים  שהיו  פירש  פולדא המהר"א אך  לביתם,

נטנזון  הגרי "ש  כתב וכן  שבת , בליל בביהכנ"ס

הירושלמי, על בגליון ומשיב שואל שו"ת  בעל

מקומות ב' בעוד  הירושלמי את גם לזה ומציין 

ה"ד ) פ"א וסוטה ה"ב, פ"ה .(ביצה

ì"ðä  äâäðäá éîéðô øåàéá

øåàéáäå [çבזה מסרו הפנימי באמת  (איך

קיימו  ולא שבת  בליל שיעור

בכניסתו) דקידוש  האריז"ל המצוה עפמש "כ הוא ,

ע"ג ) נג דף הראשונים (שעה"כ  דחסידים הא בביאור

כדי שהוא התפילה, אחר  אחת שעה שוהים היו

מובן  ועפ "ז דהתפילה, המוחין  להחזיק כלים לעשות 

לחלק  נחשב התפילה אחר שעה בתורה ששיעור

הכה"ח שכתב [וכעין  עצמה, צגמהתפילה (סי'

אהרן) ויד לציון ראשון שם חז"ל סק"א תקנת  לגבי

נחשב  שהוא התפילה לפני בשחרית  פסוד "ז לומר 

חסידים  של התפילה שלפני  מהשעה לחלק

הרי מהתפילה, חלק  הפסוד "ז הוי והיום הראשונים.

התפילה  אחר  שעה תורה שיעור לגבי  י"ל כעי"ז

התפילה, של המוחין  להחזיק  הכלים לבנות כדי 

חסידים  של התפילה שאחר שעה שבבחי'

כמו וא"כ עצמה]. כתפילה דין  לה שיש הראשונים,

מצות לקיים כדי עצמה בתפילה למהר שא"צ

פסח  דליל בכוונות ברש "ש [וכדאי' בכניסתו קידוש

היום, דקדושת  הפנימיות נבנה התפילה שע"י

צורך  ואין בחיצוניות, הכל נבנה וכו' ובקידוש 

החיצוניות], לבנין  לבא כדי הפנימיות בנין למהר

התפילה  שאחר השיעור שעת לגבי כן  י"ל ה"נ הרי

מחמת נדחית ואינה עצמה, מהתפילה חלק  שהיא

בכניסתו. היום קידוש  מצות 

_________________________

שנה א . החמשים שנת את וקדשתם כענין בזכרון, שנקדשהו לקדשו, ממלת  מדרש  בו עוד לרבותינו אבל שם, הרמב"ן ז"ל

אמרו  וכך  אותו בקדשנו השבת יום את שנזכור צוה כאן אף מקודש , מקודש ביובל לומר ב"ד קדוש טעון שהוא י), כה (ויקרא

ושמרתם  ת "ל מנין, ללילה ליום, אלא לי אין בכניסתו, היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה, קדשהו לקדשו, (כאן) במכילתא

היום  בקדוש  חייבות  נשים ע"ב) כ (ברכות  אמרו וכך אסמכתא אינו התורה, מן והוא היום, קדוש וזהו יד), לא (להלן השבת  את 

וכו'. היובל, וקדוש  החדש , קדוש כגון  אחת , פעם בכניסתן מתקדשים קדוש  הטעונים שכל לפי הלילה, קדוש  על וזה תורה, דבר

עכ"ל.



שבת  לא הל'

äæá ò" åùä ïåùìá  ÷åéãä

øåàéáå [è שלא השו "ע בלשון  היטב מדויק זה

אחר  תיכף מיד  לקדש 'ימהר כתב

כנ"ל כתב אלא וכדו ', åúéáìהתפילה' àáéùë

שבהיותו המחבר  מלשון  ומוכח מיד , לקדש  ימהר 

צריך  אינו עדיין  התפילה אחר הכנסת  בבית

יכול  עדיין התפילה שאחר  כנ"ל והכוונה למהר,

כעין  התורה בלימוד  שעה להתמהמה להמשיך

אחר  אחת  שעה שוהים שהיו  הראשונים חסידים

עצמה, התפילה מחלקי חלק  זהו שכנ"ל התפילה,

לביתו  כשיבא התפילה)ורק עבודת  את  סיים ,(שכבר

מיד . ולקדש  למהר צריך 

íéçøåàì øçàú  ìáã åàì äæá àëéìã àä

äãåòñá åìöà íéìëåàä

ãåòå [ é בחורים אורחים אצלו שיש בזה הוסיף 

יש  לכאו' וא"כ הסעודה, אצלו  האוכלים

לאריכות להמתין בכוחם ואין רעבים שהם לחוש 

השעה"צ  מש "כ ידוע והלא הסעודה, שעת  עד  הזמן 

סקס"ז) תרלט על (סי' עניים אורחים לו  שיש  שמי 

על  בזה שעובר  הסעודה, לאחר  לו אסור שולחנו 

שכשאיכא  ר"ה בגמ' וכמש"כ  תאחר ' ד 'בל לאו 

תאחר  בבל תיכף  עובר  אצלו בגלל áעניים הרי ,

שבביהמ"ד  לגבאים כמ"פ הורה כבר זה דבר 

ויתנו ומזונות לקידוש  יין  התפילה אחר מוכן שיהא

להמתין  לו וקשה שרעב למי מזונות ולאכול לקדש

הנתונה  זו אפשרות שישנה וכיון  הסעודה, עד

זו באפשרות משתמש שאין  מי  הרי דבעי , למאן

ומזונות ) יין לו שיתן מהגבאי מבקש  מגלה (ואין הרי

רעב  ואינו ההמתנה לו מפריע שאין דעתו  בזה

התורה  בשיעור  להשתתף ג"כ  חפץ הוא אלא עתה,

הסעודה  אל הכנה בתורת  התפילה, שאחר 

כנ "ל ) דהתפילה השלמה הגיע (ובתורת כלא והוי ,

דבל  איסור  בזה דליכא הסעודה זמן  עדיין  אצלו 

תאחר .

_________________________

הצדיקב. הגאון הרב בשם נפלאה הערה ששמעתי מה בזה להזכיר והנני בזה"ל, כתב בהגה) ב סי' (ח "ב אברהם דבר ובשו"ת 

עניים  קיימו דהא לסעוד למהר צריך הכנסת  מבית  בבואו מיד שבת  לסעודת  עני דהמארח שליט"א מראדין מאיר ישראל מו"ה

עכ"ל. יפה הערה והוא תאחר בבל עבר ולאלתר



  

  

  

  

  

  

  

  גיליון מוקדשה

  להצלחת ידידנו היקר

 פיזם הי"ויעקב אליהו ראובן ר' 

  ולזכות בתו שנולדה לו במזל טוב,

  שרה עליזה בת תמר מרים שתחי'

  בזכות המצווהיהי רצון ש

  יזכו אביה ואמה לגדלה

  לתורה ולחופה ולמעשים טובים

  ולרוב נחת דקדושה.

 


