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דוד  בזכות  תהיה האחרונה  הגאולה עיקר

לילה בחצות  העומדים  והכשרים והצדיקים 

החורבן  על לקונן

משה פירש"י שאמר  ואמרו וכו', כחצות

או לפניו או  לו  סמוך  דמשמע 'כחצות'

אצטגניני יטעו שמא 'בחצות ' אמר  ולא לאחריו ,

יודע  הקב"ה אבל הוא, בדאי  משה ויאמרו פרעה

ברכות בגמ' והוא בחצות. אמר  ורגעיו (ד 'עתיו

החצותע"א) נקודת ידע הוה דדוד  שם ואיתא

ועי ' וכו ', לך  להודות  אקום לילה חצות כמש "א

מוהרנ"ת  אותמש "כ ה' הלכה מתנה הל' חו"מ (לקו"ה

האחרונה מ"ז) הגאולה הוא שעיקר  ידע דמשה

הצדיקים  שהם אליו  והנלוים דוד בזכות  שתהיה

חורבן  על לקונן  לילה בחצות  העומדים וכשרים

שישו בבחי' הגאולה תהיה ועי"ז המקדש, בית

שאמרו כמו עליה, המתאבלים כל משוש אתה

ורואה  זוכה ירושלים על המתאבל כל רז "ל

יהיה  מתי  הדבר על לעמוד יכל לא אבל בשמחתה,

בגאולה  גם כן ועל מאד, סתום הוא כי הקץ

אני הלילה כחצות  שאמר בדבריו רמז  הראשונה

כמו מצרים בשם מכונים הגלויות  כל כי  יוצא,

האחרון  הקץ כי  'כחצות ' אמר  כן ועל רז"ל שאמרו 

חצות אמר  משיח בעצמו  שהוא דוד  רק מאד , סתום

ה' אמר 'כה אז  משה אמר  כן ועל וכו', אקום לילה

קץ  על שמרמז  חצות  בחי ' של זו  נעבואה כי

זה  על לעמוד אפשר  ואי מאד רחוק היא האחרון

'כה'. בלשון אמר  כן  על

אינווהנה ובודאי עמוק , דבר  הוא חצות ענין

כללית עבודה שהוא אלא כפשוטו,

הוא  זמנה עיקר  אמנם חצות , עבודת  בחי' הנקראת 

חצות עבודת בחי ' שייך  בודאי אך הלילה, בחצות

חצות, עבודת  של הדעת  לקבל וצריך זמן, בכל

זמן , ובכל עת בכל יהודי  לכל השייכת עבודה שהוא

האחרון , מגלות לצאת  יזכו חצות  עבודת ובזכות 

חצות. בסוד שהיתה מצרים גאולת  בחי' כמו שהוא

לילה בחצות והיה הכתר כנגד בכורות  מכת 

המלכות  של  הכתר בבחינת  העבודה זמן שהוא

לבי"ע אז היורדת

ומכתוהנה  חושך  ארבה שהם אחרונות מכות ג'

הוא  דארבה ראשונות, ג' כנגד הם בכורות 

וחושך  הבינה, דבחי ' רבוי מלשון  שהוא בינה בחי '

בני בסוד כתר  בחי ' הוא ובכורות חכמה, בחי' הוא

כי בחצות  היה בכורות מכת והנה ישראל, בכורי

לילה  בכל דהנה הכתר , לבחי' שייך  חצות  ענין 

לעולמות המלכות  של הכתר  יורד  חצות  בעת 

באריז"ל  כמבואר דבי"ע, דהכתר אהתחתונים

_________________________

במאמר א . תשס "ח  החכמה ים היטב ועי' ע "ד, ט' דף  דתפלין ה' דרוש וע "ע ע"ב, נ "ד דף  הלילה מדרושי ד' דרוש  שעה"כ עי'



לנפשך  חכמה דעה ד

ובאמת דבריאה, קה"ק להיכל בחצות יורד  דנוק'

דידה, כלים ג' בסוד בי"ע לכל המלכות יורדת 

והכלים  לבריאה יורדים הפנימיים דהכלים

החיצוניים  והכלים ליצירה יורדים האמצעיים

בע"ח כדאיתא לעשיה פ"א יורדים השמות  (שער

.ובכ"מ)

חיצוניות  בחי' הוא לילה בחצות  היורדת  רחל 

יורד  דידה והיסוד ירושלים שה"ס המלכות

הנעשה דכלי היחוד בסוד עמה  להתיחד לבי"ע 

בחצות 

הק'והנה  באר "י  ק"ז איתא דף פ"ג ר"ח שער (פע"ח

וע"ג ) הוא ע"ב לבי "ע בלילה היורדת  דהבחי '

אות סוד  היא דהמלכות המלכות, של ד ' אות סוד

נשאר  הו' ואות  ו ', ד ' לאותיות  ה' אות ונחלק  ה'

יורדת ד' ואות דהמלכות, היסוד שה"ס באצילות 

שהאריך  וכמו דהמלכות , המלכות שה"ס  לבי "ע

מקומות בכו"כ מקמארנא הגה"ק  ומבואר בבזה ,

שהיא  לבי"ע היורדת  המלכות  דבחי' שם בדבריו

בחי ' שהוא דהמלכות  עטה"י  בחי' הוא הנ"ל ד' אות

הנ"ל  האר "י  דבדברי ואף כנ"ל, דמלכות המלכות 

הוא  לבי "ע היורדת  דהבחי ' מבואר  הלילה בדרושי 

שמבואר  מה עפ "י  י "ל המלכות, של הכתר

המלכות של הכתר כל אין דבאמת שם במפרשים

דידה, הכתר  של המלכות בחי' אלא לבי "ע יורדת 

עולם  בעת  לה שהיה העצמי שרשה נקודת שהיא

כידוע  מלכיות רק  יצאו  התהו  בעולם כי  התהו,

דכתר  מלכות בבחי ' אז יצאה המלכות ונקודת 

העולמות והתקשרות  התכללות עפי "ס  והנה דידה,

בחי ' היא דכתר  מלכות הרי ז "ל, הרש "ש שכתב

לבחי ' גם שייכת זו  דבחי' והרי דמלכות , כתר

ועי ' דמלכות , דמלכות הכתר בסוד דמלכות מלכות 

ואכמ"ל. פ "א הירח מיעוט שער  בע"ח

בחי 'והנה הוא דמלכות מלכות של זו  מדרגה

כי ירושלים סוד  שהוא המלכות  חיצוניות

דנוק ' עטה"י סוד הוא דנוק ')ירושלים המלכות (שהוא

אות ובחי ' ציון , סוד דנוק ' היסוד ה"ס המקדש  ובית 

בחי ' ירושלים בחי' סוד הוא לבי "ע היורדת ד'

נהפך  והוא באצילות , נשאר ו' והאות דנוק', עטה"י 

והוא  בבי "ע, למטה הנוק ' עם להזדווג ויורד  לזכר

לשלום, אבינו השכיבנו בברכת הנרמז היחוד  סוד

ירידת בבחי' שיהיה דחצות היחוד על תפלה שהוא

לבריאה ששון היסוד ובשמן ע"ג  נ"ב דף שעה"כ (עי'

תתל"ט) דף  תשע"ד החכמה ים ועי' באצילותשם, כי  ,

ובעת הז "א, קומת  בכל ולאה יעקב יחוד  אז נעשה

ידי על רחל עם יחוד  בבי"ע למטה נעשה הזאת

סוד  עצמו והוא דידה, ד' לאות שיורד דידה ו' אות

הלילה  בחצות  לרחל הנעשה דחיק שהוא ג היחוד  ,

ובשעה  שעה"מ, דקר"ש  היחוד  סוד  והוא דכלי , יחוד

הכלי, סוד שעה באותה מקבלת לבי "ע שיורדת

כל  את להרוג למטה היורד החרב סוד והוא

שביאר  כמו  העוונות , לכל התיקון  והוא המזיקים,

הלילה)האריז"ל מדרושי ז' דרוש שעה"כ בסוד (עי'

דכלי היחוד של האור  שהוא רי "ו שעולה חרב"ו

הלילה. בחצות  רחל שמקבל

_________________________

ואכמ "ל. המקורות כל עם בפרטות  הלילה סדר כל שם שמבואר ה' יראת ענוה עקב

ואילך.ב. פ"ג ריש אסתר מגלת  על אופיר כתם וע"ע  באורך , ע "ד מ"ד ודף  ע "א מ "ג דף זו בפרשה חי זוהר עי'

מפרשים ג . ויש  לבי"ע , לרדת  וחוזרת  הכלי שם ומקבלת או"א לחיק לאצילות שעה לפי עולה שרחל ששון השמן ודעת

ים  (עי' במקו"א ונתבאר התו"ח  בדברי בזה לעיין ויש מקמארנא, הגה"ק  וכמשמעות בבי"ע  עצמו היחוד נעשה שבאמת 

ו' אות שיורד ידי על הנעשה היחוד סוד ועכ"פ תתל"ט). דף תשע "ד החכמה ובים תרע "ו, – תרע"ד דף תשע "ג החכמה

בחצות  הנעשה דכלי היחוד סוד בחי' עצמו הוא לבי"ע, שירדה דנוק ' המלכות  שהוא ד' אות  עם ומתיחד דנוק' היסוד שהוא

ואכמ "ל. לילה,
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של פשוטה  לאמונה לחזור הוא העבודה תכלית

תלוי  ובזה  ברדל"א הגנוזה המלכות  שורש

פסח  דליל  כוסות הד' סוד והוא הגאולה

המלכותוהענין היתה החטא קודם דהנה הוא,

השרשים, כל בשורש  ברדל"א גנוזה

מוהרנ"ת ומבאר אמונה, היתה ה' עבדות  ועיקר 

להחזיר  הוא צדקנו  משיח של העבודה דעיקר 

הוא  התכלית  שעיקר  ולדעת האמונה, של העבודה

יודעים  שאין הוא הגלות  כל כי לאמונה, להגיע

קדושת סוד והוא האמונה, שהוא העבודה תכלית

האדם  וכאשר האמונה, בחי ' שהוא ישראל ארץ

הק' והתורה באמונה, מתדבק  הוא תורה לומד 

נכנס  שעושה מה כל ואז לאלקות, אותו מחזירה

המלכות לסוד  להגיע הוא התכלית  ועיקר לקדושה,

האמונה. סוד שהוא ברדל"א הגנוזה

שכרות,וזה בחי ' שהוא פסח בליל כוסות  הד ' ענין

הרדל"א  לעולם האדם את המעלה יין  בחי'

האמ  הגנוזה שהוא המלכות  בסוד  פשוטה ונה

עולים  השכרות ידי שעל בפורים וכמו  ברדל"א,

ד' שותים פסח ובליל הרדל"א, שהוא ידע לא לעדי

שבכתר  חו"ג חו"ב בסוד  מוחין , הד ' בסוד  כוסות 

לא  עדי  של העולם שהוא בשורש היין סוד  שהם

ברדל"א, למעלה באמת  הוא זה יין שרש אשר  ידע,

לא  עדי מקום עד ממש  בפועל עולים שבפורים אלא

חיצוניות אך המלכות, פנימיות בסוד  והוא ידע,

המלכות פנימיות משא"כ א"א, בחי' הוא המלכות 

האני שהוא שבכתר  האני  בחי' עתיק  בחי' הוא

של  החיצוניות שורש  אך  ית"ש, הבורא של אמיתי 

כי מלכות, כתר  בסוד  א"א בחי ' הוא המלכות 

מלכות כתר בסוד  בכתר שרשה מלכות לעולם

בכתר  ושרשה הכתר  עד  עולה דהמלכות בראשה,

כידוע.

המלכות  שמקבלת  הכלי שהוא הרי"ו סוד

בחינת  והוא דא"א ממו"ס נמשך בחצות 

צריך  אך נפש במסירות העבודה בסוד שחרות

ונאוה ' אני 'שחורה לבחינת לעשותו

חיצוניותוהנה  לבחי' שייך חצות  של העבודה

המלכות שה"ס עטה"י  בחי ' שהוא המלכות 

דהוא  שבכתר א"א בבחי' ושרשה דמלכות,

שהוא  'אין' בחי ' של העבודה והוא הכתר , חיצוניות 

כי דא"א. האין  בסוד  נפש במסירות  הגמור  הביטול

כתר  בסוד עליון  בכתר לעולם המלכות  שורש 

עליון ' 'אל בכוונת  כמבואר  ל "דמלכות , דף (שעה"כ 

שהוא דע"א) בעתיק שרשה המלכות  ופנימיות  ,

וחיצוניות השרשי, המלכות של ה'אני' בחי '

של  ה'אין ' בחי ' שהוא בא"א שרשה המלכות 

המלכות.

והוא והנה בחצות  לבריאה היורדת  המלכות

חיצוניות והנה דעטה"י, המל' לבחי ' שייך

וסוד  עטה"י, בחי ' והוא ירושלים בחי ' שהוא המל'

הנעשה  הכלי  סוד  שהוא של"ם יר "ו  הוא ירושלים

שמות ג' שהם הרי "ו בסוד דחצות, ביחוד להמלכות 

בחצות הנמשך הכלי  בחי' שהוא רי "ו העולים ע"ב

סתימאה  ממוחא נמשך  ושרשו להמלכות, הלילה

י')דא"א פרק ט"ל שער ע"ח שחרות(עי' בחי' והוא ,

מסירות בבחי ' העבודה שהוא אני' 'שחורה בסוד

במסירות ביטול שהוא א"א של המדרגה בסוד נפש 

_________________________

ובסוד ד. אחרון, ואני ראשון אני ובסוד ואין אני בסוד הכתר בסוד היא המלכות למה גדול סוד תבין ובזה שם שעה"כ וז "ל

א"א  הנקרא עצמו דאצילות הכתר הוצרך הנה כי מש "כ עם יובן והענין הכנויים, באלו וכיוצא ראשית  נקראת המלכות שגם

מוציא  פירוש  שקדים, ויגמול מלשון גומל א"א הוא עליון' 'אל וזהו דז"א, נוק' המלכות  את  להאציל כדי אחרת  פעם להתגלות

דז"א  היסוד את  ומתקן קונה ר"ל הכל, קונה הו  גם טובים חסדים שניהם עתה ונעשים דז "א הוד נצח  את  ומתקן ומגדל וממציא

חב"ד  הם דדכורא נה"י כי שהודעתיך  כמו דנוקבא ברישא מוחין שלשה סוד הם היו וגם בז"א נה"י נאצלו עתה והרי כל, הנקא

להשפיע  מא"א הארה להמשיך עתה שצריך  מיניה לעיל ועי"ש עכ"ל. דנוק ', רישא ונעשית ז"א פרצוף  נשלם עתה והרי דנוק ',

כנ "ל. מלכות כתר בסוד דנוק ' רישא להאציל למטה ולירד



לנפשך  חכמה דעה ו 

עבודה  שהוא אף ואמנם הגמור, אין בבחי' נפש ,

אני 'שחורה להיות  צריך  מ"מ שחרות , בבחי '

של  זו בעבודה להתענג שצריך דהיינו ונאוה',

על  כשמתענג כי  העולמים, כל לבורא נפש מסירות 

כל  לבורא נפש ממסירות  הנאה לו יש האמונה

בכו קרשעה"מ שאומרים ידי ועל ונה העולמים,

שהוא  הכתר  מפנימיות  התענוג ממשיכים

הא"א  שהוא הכתר  חיצוניות  לבחי' מהרדל"א,

נעשה  ואז  ושחרות , נפש  מסירות של הבחי ' שהוא

יורדת המל' חיצוניות  כי ונאוה', אני 'שחורה

דמלכות, מלכות בחי' שהוא הגלות , בסוד  לבריאה

והתקשרות בהתכללות  דמלכות  הכתר סוד עצמו (והוא

של כנ "ל ) הסוד  שהוא שחרות  בבחי' העבודה והוא

דהיינו בתחתונים, דירה לו  להיות הקב"ה נתאוה

בבי "ע  המלכות לגלות רצה .השהקב"ה

שחרות  בבחינת אף נפש במסירות  העבודה 

להמשיך  צריך אך העוונות לכל  תיקון הוא

הרדל "א  שה"ס המלכות  מפנימיות  הארה 

זו בעבודה ולהתענג

שהוא והנה בחצות דמלכות המלכות  ירידת בעת

אליה  יורד  אז  המלכות, של ד' אות בחי ' סוד 

וממשיך  ו' אות בחי ' שהוא דהמלכות היסוד 

דכלי, היחוד דבחי ' ב"ן שם סוד  דמלכות להמלכות 

נעשית ואז  של"ם, יר "ו  בסוד  הרי "ו סוד ומקבלת 

שמקבלים  ירושלים', בנות ונאוה אני 'שחורה

_________________________

המורה ה. תתאה ה' אל בחינה עוד מבואר ק"ז) דף  הנ "ל ר"ח  שער (פע"ח  רחח"פ  ובשער ע "א): מ"ג (דף הנ "ל חי זוהר וז"ל

ד' של יו"ו בסוד גוף  אתוון כ"ב על מורה עולמות חיצוניות ד' אות אותיות, לשני ד"ו ונעשין ונתפלגין נחלקין שהם עשר על

בסוד  כ"ב עולין ווי"ן ושני י' והרי ולאורך לרוחב ווי"ן שני ועוד י' אות בחי' שהוא הד' בקוץ ציר לה יש ד' אות דכל (פירוש :

גוף  אתוון כ"ב כללות  על המורה ע "ד) נ "ב דף  פ"ג ל"ה שער ע"ח  עי' דאורייתא, אותוון דמלכות כ"ב מלכות  הוא ד' וזהו ונפש ,

שבנקבה  זכר והוא זכר, מרוח שקבלה רוחא בחינות ושם דמלכות , יסוד הוא שלה ו' ואות עור, בעד עור לאה ירושלים בחינות 

דמלכות  מלכות בחינות  שהוא ד' ואות למעלה, באצילות  נשאר שלה ו' אות  שלה, ו' מן ד' אות וכשנחלקה התחתון, צדיק  בנימין

כשיוצאת  ואז למטה, כשיורדת  ודלה עניה שהיא דלת הוא ולזה דבי"ע, נשמה והוא שלם, פרצוף  ונעשית  בבי"ע  למטה ירדה

רק אלהים, בשם נקראת  אינה באצילות המלכות  כי אלהים, נקראת לבי"ע  שיורדת הדלת וזה מנהא, לברתא אמא אוזיפת החוץ

שנבאר. כמו מצאים בכורי הרג דם על המורה ד' בבחינות למטה שירדה זאת 

וצועקת  ועניה דלה והיא להם" נשמה בתורת  בבי"ע למטה ירדה ד' כיאות ה', של התחלקות  זה עיקר נעשה הלילה ובחצות

ומזדווג  גמור זכר נעשה שבנקבה זכר יסוד באצילות, שנשאר ו' אות ואז בגלות, מקומה שנדחית על נשמע  ברמה קול וקוראת

הוא  העיקר אבל לאה, בחינות  הוא עור תפילין של קשר ד' אות כל כי לאה, זיווג נקרא וזה ה', אות  ד' מן ונעשית  עמה שם

וכו'. זה והבן ירושלים יסודה חיצוניות דמלכות מלכות 

רשימו  בלא חדא נקודה דאיהי י' אות איהו ומאן לשונו: מקצת וזה ונאוה, אני שחורה ענין בביאור ע"ג) מ "ד (דף שם ועיין

הפרצופים, וכל האותיות  כל כללות רדל"א, אין עד שעולות  'אין' מלכות  שורש  והוא סתרו', חשך  'ישת חוורא, ובלא אחרא

מלכות  קטנה הארה אלא נתגלה לא בחיצונים גם ואז שורשה, מובחר וזאת  בתקונהא, כולא ירתא אין, הכתר שורש נקודה והאי

'שחורה  שלה החיצונה נקודה על ואמרת עילאה, בתיקון אתקשטת הא חדא, נקודה י' ואתקרי דא בשמא דסלקא וכיון דמלכות,

מבטל  שאני כיון 'נאוה' אבל אני, שחורה לעילא, לסלקא אתקרינא דיו"ד בשמא דהא אחרנין, לאתכללא אתרא לי לית  אני'

אין  גמור בביטול בגווי אתכלילנא בהאי דרגין, כל ריש דאין רישא דלעילא בתיקונא 'נאוה' אזי אני, מבחינות לגמרי עצמי

ברזא  אתכסינא הא וחיות, אור להם להשפיע בתחתונים מלך להיות  לאתגליא אחרא פשיטו אתר השתא לי ולית  לעילא, לסלקא

דלא  נקודה דחד ברזא ובגניזו בטמירו אנא דהא הארה, לקבל כלל בי למחזי רשו לכו ולית  לנקודה, נקודה לסלקא חדא דנקודה

וכו' לעילא לאשתעשעא מנייהו ואתטמרא סלקא ואיהו כלל, לאתחזאה פשיטו לי ולית עליון אין במדריגות  סטר בה אתיידע

עכ"ל. עיש"ב.



תשע"ה  בא פר' ז של"ס

מה  באמת כי  נפש, המסירות  של בעבודה התענוג

אינו אליו  נפשו  שימסור מהאדם רוצה שהקב"ה

הכי החיות הוא אדרבה אלא ושחרות, קשה דבר 

עבודה  כל וכן  נפש, במסירות הי "ת את  לעבוד גדול

בבחי ' להיות  וצריך  גדול, חיות הוא לקב"ה שעושים

העוונות לכל התיקון  והוא ונאוה', אני 'שחורה

עת בכל ה' עבודת  ע"ע מקבל האדם כאשר

בעלמא  שחרות  של באופן  לא אך  נפש , במסירות 

ונאוה  אני שחורה בבחי' השחרות  שיהיה אלא

דנקודת הוא וסודו בעבודה, תענוג עם שהוא

המלכות חיצוניות  שהוא המלכות של השחרות

מבחי ' הארה מקבלת שבכתר, א"א בחי' משורש 

והוא  המלכות , של הפנימיות  בחי ' שהוא הרדל"א

תענוג  מקבל ואז  ה', על תתענג 'אז של המקום

והצדיקים  ונאוה', אני  'שחורה בחי ' ונעשה בעבודה

היה  אני, שחורה בבחי' לקב"ה נפשם מוסרים שהיו 

וממילא  עבודה, מכל שהתענגו ונאוה בבחי ' לעולם

עבודתם. בכל מציאות  שום הרגישו לא

למסור דהנה  צריך הק ' תורה לומד  האדם כאשר

בזוה"ק כמ"ש  התורה על ק"ח נפשו  דף  (ח"ג

שמ ו ע"א) מלכות עול לקבל בתחילה ים שצריך 

ואפי ' למשא, וכחמור  לעול כשור תורה וללמוד

ולבסוף  ה', את ולעבוד ללמוד  צריך  קשה כאשר

בעבודה, לתענוג וזוכה דאורייתא, לחמידו זוכה

עוזרו הקב"ה כראוי  אמונה עם תורה לומד דכאשר 

ית "ש , אלקות של התענוג להרגיש לבסוף שיזכה

שבבי "ע  דהמל' חצות , של בעבודה נכלל זה וכל

בחי ' והוא החושך , למקום ויורדת בא"א ששרשה

ע"ב  הג' את מקבלת של"ם, יר"ו בחי' ירושלים

וכל  בעבודה, התענוג נמשך  ועי"כ הרי"ו  סוד שהם

עיקר  וזה ה' על תתענג אז  בבחי ' נעשית  העבודה

בבחי ' קשה הוא העבודה שתחילת ואף הקדושה,

על  להתענג זוכה אח"כ מ"מ נפש , ומסירות שחרות

האמיתי התענוג שהוא דאורייתא בשעשועים ה'

הקב"ה  כי  הק ', בתורה פנימי לחיות  וזוכה באלקות ,

זוכה  נפשר מסר וכאשר  אדם, שום מזניח אינו

תיקון  של העבודה עיקר  וזה ה', על להתענג לבסוף

עצמו על ולקבל העבודה על נפש למסור חצות,

אפי ' המצבים בכל במסירות  ה' את לעבוד 

באופן  אלקי וחיות  עונג עם שיהיה אך בשחרות,

הוי"ה, על תתענג אז של הלבנינות  את בזה שיגלה

קשה, דבר  הוא לימודים ושאר הגמ' שלימוד  ואף 

בין  יום אחר  יום נפשו  ומוסר  ממשיך כאשר אך

זוכה  בקושי, הוא כאשר  ובין בקלות הוא כאשר

אין  כאשר  דאף  נפש מסירות לזה צריך  אך  לבסוף.

במסירות ימשיך מ"מ המוחין , ונסתמים לו  הולך 

הק '. התורה בלימוד  נפש 

_________________________

כהאי ו. אלא שמים, מלכות  עול מאי המצות . מן פטורין דא ועל דלעילא, מלכותא מעול פטורין עבדין חזי, תא שם: זוה"ק וז "ל

די  אצטריך תורא נמי הכי מדי, עביד לא עול, ההוא עליה קביל לא ואי לעלמא, טב מניה לאפקא בגין בקדמיתא, עול עליה הבין

ייכול  לא בקדמיתא, האי עליה קביל לא ואי דאצטריך, מה בכל ביה דיפלח  ולבתר בקדמיתא, עול עליה לקבלא נש לבר ליה

יראת  חכמה ראשית י) קיא (שם אמר דאת כמה ביראה, מהו ביראה, יהו"ה את  עבדו ב) ק  (תהלים דכתיב, הוא הדא למפלח ,

בקדמיתא, יד של תפלה אוכח, מאן דכלא, הוא בקדמיתא האי דא ועל שמים, מלכות עול כך ובגין שמים, מלכות  ודא יהו"ה,

יבוא  בזאת ג) טז  (ויקרא כך  בגין לעילא, קדושה ביה שריא לא לגביה, אשתכח לא האי ואי קדושה, לשאר עייל דבהאי בגין

מהאי  ואי שמים, מלכות מעול פטורין עבדין דא ועל באחרא, כפית דאיהו במאן שריא לא עול והאי כתיב. וגו' הקדש  אל אהרן

ישראל  אכלי הוו כך  ובגין עול. בהאי גביה דאשתכח עד נש, דבר עליה שריא לא שאר דהא פטורין, שאר מכל פטורין, עול

דחנם  גב על ואף שמים, מלכות  עול בלא הוא, חנם דעביד מה וכל הוה, עבדא דהא חנם, לחפשי יצא הכא אוף חנם, במצרים

ליה  דאפיק אתר מההוא עול עליה יהבין נייחא, ביה ואשתכח  בחירו דאיהו לבתר נייחא. ליה ויהא לחפשי יצא עובדוהי, הוו

עכ"ל. לחירו,



לנפשך  חכמה דעה ח

הרי"ו בסוד בחצות  הנעשה  דכלי היחוד ידי על 

בסוד  המלכות מפנימיות  הארה  בו נמשך

ונעשה השחרות את  הממתיק  דעתיק הלבנונית

ונאוה ' אני 'שחורה בחי'

של והנה היסוד  מבחי ' היחוד להמשיך יזכה עי"כ

דכורא  בחי' שנעשה ו' אות  שהוא המלכות

נעשית ועי "כ  ד ', אות שהיא דמלכות  המלכות  לגבי 

העליון  שרשו אשר  דכלי היחוד סוד  והוא ה', אות

ושורש  סתימאה, שבמוחא דעתיק  מגבורה נמשך 

וצריך  המלכות , פנימיות שהוא מהרדל"א שרשה

המלכות, חיצוניות אל המלכות  מפנימיות  להמשיך

לבחי ' התענוג שורש  שהוא עתיק  מבחי' דהיינו

מבחי ' ההמשכה והוא השחרות , בחי ' שהוא א"א

לבחי ' המלכות  פנימיות  שהוא המקדש  בית

חיות מקבל ואז  המלכות , חיצוניות שהוא ירושלים

בנות ונאוה אני  'שחורה בסוד  הק ' בתורה

בתוך  יוצא אני הלילה כחצות  סוד  וזה ירושלים'.

הנמצאת להמלכות  להמשיך  צריך  כי  מצרים,

על  שהוא 'נאוה' בבחי' היופי  את  השחרות במקום

הלילה. בחצות  הנמשך  דחיק  יחוד  ידי 

תמיד  לנגדי הוי"ה  שיויתי הוא העבודה תכלית

אור  בסוד 'נוכח' בבחי' אלקות להשיג שהוא

בחי' גם  להשיג יכול ועי"כ  כ "ע  דממלא פנימי

כ "ע דסובב מקיף  האור שהוא 'נסתר'

הוא ועומק  העוונות  תיקון  עיקר  דהנה הענין

תמיד , לנגדי ה' שיויתי בסוד 

להיות צריך  כי  וקדושות, טהורות  יהיו  שהמחשבות

ולקיים  נוכח בבחינת הוי "ה בשם עת  בכל דבוק

אמוט, בל מימיני  כי  תמיד לנגדי  הוי"ה שיויתי

במקום  ואפי ' עת, בכל המחשבה לקדש  וצריך 

שלמה  ר ' כתב כבר תורה דברי לחשוב שאסור 

או"ח)קלוגער  שו"ע על שלמה מותר ז (חכמת שמ"מ

החלום  בשעת  שאפי' זוכים ואז באמונה, לחשוב

של  הדעת מקבל כי  ואלקות, תורה בדברי  הוא

עת , בכל ואלקות עתאמונה בכל  שדבוק ידי (דעל

החלום  בעת  זוכה אמונה, של קדושות במחשבות

ואלקות ) תורה על גם וחולם קדושים מקיפים לו ,שנמשך 

המחשבה  שמטהרים שעה"מ קר"ש  ענין וזה

היחוד . של הכלי ומקבלים

וסובב דהנה פנימי  אור בחי' הוא עלמין כל ממלא

בחי ' יש כי  מקיף, אור  בחי ' עלמין  כל

שהוא  פנימי  בבחי ' אמונה ויש  מקיף, בדרך אמונה

באופן  היחודים וכל הק ' השמות  כל והם ציור , בחי '

לנגדי הוי "ה שיויתי בבחי' הק ' השמות  שמשיג

והנה  פב"פ, בחי ' שהוא פה, אל פה בחי ' תמיד,

וכדי עלמין, כל סובב מבחי ' נמשך  הוא המקיף  בחי '

לאור  להאיר  מקיף בבחי' הסובב שיימשך לזכות

דייקא, החכמה ידי  על נמשך  הוא הנה הפנימי ,

על  דהיינו  לממלא, הסובב בין ממוצע בחי' שהוא

כמו לממלא ישפיע שהסובב נגרם החכמה ידי 

מוהרש"ב וב'שהאריך  א' אות החיים עץ (בקונטרס

גבורה ואילך ) בסוד  המדה קו  בחי' הוא דהחכמה ,

בכללות דהנה המדה, קו  ששם שבמו"ס דעתיק 

ית"ש  הפשוט אורו  בין  הממוצע הוא הכתר  בחי '

בין  ממוצע היא החכמה סוד  אך העולמות , לבין 

ידי שעל דהיינו עלמין , על לסובב עלמין כל ממלא

עם  עלמין  כל הסובב מקשרים דחכמה הממוצע

בממלא. יתגלה שהסובב דהיינו  עלמין, כל הממלא

ה והוא החכמה סוד שהוא דא"א סתימאה מוחא

דחכמה  הביטול כח ידי  על והיינו העליונה,

ציור , של באופן ית "ש  אלקות לגלות  להגיע יכולים

חכמות, ב' בסוד  יודי"ן תרין שהם 'וייצר' סוד  וזה

הקב"ה  כי דז"א, חכמה ואחד  דא"א חכמה אחד

אחד  ומצד ית "ש , אלקות  ישיגו  ישראל שכלל רוצה

חכמה  בחי' שהוא ביה תפיסה מחשבה דלית ישיגו

שישיגו ומאידך  הנעלם, דבקות  שהוא דא"א,

שהוא  תמיד  לנגדי הוי "ה שיויתי בבחי ' אלקות 

_________________________

ואכמ "ל.ז. הענין כל באורך שמבאר זו בפרשה חדתין נשמתין עי'
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שמות פרטי  כל ובחי ' ציור  בבחי' בנוכח הדבקות

דז "א, חכמה בבחי ' למטה המתגלים הקדושים

אל  פה בבחי' אלקות  ושישיגו הק', התורה שהוא

שהוא  פב"פ של נוכח של ומהדבקות  בו, אדבר  פה

להגיע  צריך נוכח, בבחי ' ה' אתה 'ברוך  בחי '

שהוא  העולם' 'מלך  בחי' של הנסתר  לדבקות

ועי"כ  ביה, תפיסה מחשבה דלית הנעלם דבקות

והשכינה  ישראל', עמו  'מקדש של לדבקות  לזכות

בני בתוך 'ונקדשתי בסוד בניה על תשרה הק'

יהודה  שם על הנקרא יהודי  סוד  והוא ישראל',

היא  הד' כי ד', אות  עם הוי "ה שם אות  בחי ' שהוא

הוא  הוי"ה שם ועם בבי"ע היורדת  הק ' שכינה

הוי "ה  שם בסוד  הק' השכינה על להורות  יהודה

יביא  הנוכח של והדבקות ישראל, בנשמת  השורה

הנסתר . של לדבקות להגיע האדם את

מקום שהוא לבי"ע המלכות ירידת ידי על 

'נוכח' בבחי' אלקות להשיג זוכים  השחרות 

דירה לו  להיות הקב"ה  נתאוה סוד והוא

הנסתר  להשיג יכולים ומהנוכח בתחתונים

של וזה  הכתר  בסוד לבי"ע היורדת  המלכות סוד

הכתר  של המלכות דהיינו המלכות ,

כי דמלכות , המלכות  של כתר הנעשית דהמלכות,

אחזה  'מבשרי בסוד  אותו  שישיגו  רוצה הקב"ה

להשיג  בנוכח דבקות בחי' ידי  על ולהשיגו אלוה',

רוצה  הקב"ה ולכן  הנסתר, בבחי ' הדבקות

שקשה  ואף  החושך, למקום תרד הק ' שהתורה

העבודה  שהוא בא"א שרשו  כי  הק' התורה ללמוד 

משחרי כל כמ"ש שחרות  בבחי ' נפש  מסירות של

אף  תורה ללמוד  נפשו שמוסר  ידי על אך  ימצאונני ,

לו עושה הקב"ה אח"כ  הנה ושחרות , קושי בבחי '

הנמשך  הרי "ו בסוד הלבנונית  בחי' שהוא הכלי

לכלי זוכה ועי "כ  של"ם, יר "ו  בסוד סתימאה ממוחא

להנסתר , הנוכח ובין  לסובב, הממלא בין שמחבר 

בסוד  שלמה' 'יראה שהוא של"ם ליר"ו עי "כ  וזוכה

של  באופן הק ' שמות  לראות  וזוכה ירושלים,

שהוא  בפנים, ופנים פה אל פה בבחי ' פנימיות 

למקיפים  מתחבר ועי"כ לנוכח, האמונה עם תורה

ה  בחי ' שהוא העולם מלך  הסובב של בחי ' נסתר 

לית של לדבקות אותו ומביא לממלא, המאיר 

ביה. תפיסה מחשבה

אך דהנה  התורה, בלימוד קושי יש  שבתחילה אף

זוכה  תורה דברי  על עצמו משחיר כאשר

לומד  כאשר דהיינו  ימצאונני ', משחרי  'כל לבחי '

בבחי ' גדול, אור  נעשה שלבסוף  זוכה במסי "נ תורה

על  כי האלקים, שם אשר הערפל אל ניגש  ומשה

בכח  חדשה, מדרגה מגלה דייקא החושך ידי 

שהיא  שהמלכות ברתא, יסד אבא בסוד המלכות 

קו בסוד  החכמה, אור את  לו  מגלה חושך  בחי '

בין  ממוצע שהוא החכמה ידי ועל שבמו"ס, המדה

בבחי ' הדבקות  ע"י להגיע יכול להנסתר הנוכח

לכל  התיקון  והוא נסתר , בבחי ' לדבקות נוכח

תמיד , לנגדי הוי"ה לשיויתי זוכה כאשר העוונות

בחי ' שהוא 'לנגדי' בבחי ' באמונה דבוק להיות 

אותו שמקשר  באופן  פב"פ , בבחי ' עלמין  כל ממלא

שהוא  הנסתר בחי' שהוא העולם' 'מלך לבחי' עי "כ 

עלמין . כל סובב בחי'

'אני' בחינת  נמשך לבי"ע המלכות ירידת ע"י

נעשה דכלי היחוד שמקבלת ידי ועל הנפרד

המלכות  בכח  האלקי האני להשיג כלי האני

ברדל "א  הגנוזה

למטה,דהנה האני סוד  הוא בגלות הק' השכינה

דחצות ביחוד  הכלי סוד  מקבלת וכאשר 

על  עלמין כל סובב בחי ' עם מתייחדת  עי"כ לילה,

בשרשו הנמשך הרי "ו שה"ס  ע"ב הג' ידי 

האני סוד שהיא ברדל"א, הגנוזה מהמלכות 

נמשך  זה כלי והנה הגמור, האין עם המחובר 

זכר  בחי ' שנעשה ו ' האות  שהוא דמלכות מהיסוד 

אליה  ויורד ד ', האות  שהיא דמלכות המלכות  אל

כל  ואז כנ"ל, הכלי  בחי ' לה ונותן בבי "ע למטה

ועיקר  ונאוה', אני  'שחורה לבחי' נעשית השחרות

הק' שמות  לכוון החיות  מקבלים שעי"כ הוא היופי
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יתברך , שמותיו  שכולה באופן  הק ' התורה וללמוד

צריך  ותיבה תיבה בכל הק' תורה לומדים וכאשר 

מרגישים  בהתחלה אך  ואלקות , אמונה להרגיש

בחי ' שהוא הנקבה את  הרג הקב"ה כי  שחרות

ידי על אך  בתחילה, אור בה ואין התושבע"פ ,

האור  להרגיש לבסוף  זוכה התורה על נפשו שמוסר 

דיחוד  הרי"ו  שהם ע"ב הג' שמקבל ידי  על האלקי,

והדבקות הק' השמות להרגיש  זוכה ועי"כ דכלי ,

של  האמונה של השעשועים ומרגיש  חיים באלקים

הנסתר  בחי ' גם להרגיש  זוכה ועי"כ 'נוכח' בחי '

שהוי "ה  שמשיג באופן ביה, תפיסה מחשבה דלית 

האלקים, הוא

תיקון וזה שהוא לילה חצות של העבודה סוד 

במסירות הק ' תורה לומדים כאשר  העוונות ,

בבי "ע  הנמצאת הק ' בשכינה ומתדבקים נפש 

של  לאור שזוכים עד הק', השכינה של הכתר שהוא

וזוכים  אמונה, ושעשועי  דאורייתא שעשועים

ברתא  יסד אבא סוד  וע"י  הק ', השמות להרגיש

המחבר  הממוצע היא אשר החכמה להשיג זוכים

הק' השמות  שמשיג באופן להסובב, הממלא בין 

ה'נסתר' דבחי' לדבקות זוכה ועי"כ נוכח בבחי '

אין  בבחי' לגמרי הביטול שהוא העולם' 'מלך  בסוד

את לו נותן  הק ' השמות של הממלא דבחי' הגמור ,

באור  הדבקות לקבל מתחיל ועי "כ  דקדושה האני 

הגמור  ה'אין ' בחי ' של האור מקבל ועי"כ האלקי,

הדבקות בכח אדם מכל פחות עצמו  ומרגיש 

כל  לבורא ומבוטל בטל והוא הסובב, דבחי' הנעלם

לאשתאבא  רק ורוצה הוי"ה על ומתענג העולמים,

דמלכא, בגופא

לעסוק  הוא אלו  קדושים  בימים  התיקון עיקר

היום כל חצות  בעבודת 

לעסוק ולכן הוא אלו  קדושים בימים התיקון עיקר 

שעות וארבע עשרים בכל חצות  בעבודת

חמש  ללמוד  העבודה היסוד  שאמר  וכמו  היום,

שעות ללמוד  הוא בזה והעיקר  רצופות, שעות 

אור  חיפוש  על נפש מסירות  של באופן  רבות 

להשיג  ולחפש ימצאונני , משחרי כל בבחי' התורה

הק' התורה אור ולהרגיש  תמיד, לנגדי  ה' שיויתי

דהיינו סובב, ובבחי' ממלא בבחי' הק ' ושמות

לבחי ' עי"כ להגיע ואח"כ  נוכח בבחי ' בתחילה

הסתר .

ידיוהנה על חצות  של לעבודה זוכים כאשר 

ג' ולהמשיך  הק ', התורה לימוד  התמדת

היחוד  סוד שהוא ירושלים בסוד  להמלכות ע"ב

ולעלות ללכת השתוקקות  שמקבל באופן  דכלי ,

האלקי מהאור  ליהנות ולחפש  לדרגא, מדרגא

הנסתר , דבחי ' הגמור  הביטול ולהשיג נוכח בבחי '

'פתחו סוד  עת בכל להרגיש עי"כ להגיע יכול ועי"כ

את מוליכה הק ' שהתורה איך צדק ', שערי לי 

סוף  אין באמת כי  לדרגא, מדרגא עת בכל האדם

על  היא ההתחלה אך  יתברך, ה' בעבדות למדרגות

מציון  'כי בבחי' האמונה, ידי ועל הק ' התורה ידי 

וה' לאמונה. המביאה תורה שהוא תורה' תצא

בתשובה, לחזור  שנתחיל אלו  קדושים בימים יעזור 

משחרי כל ולקיים הי"ת  לעבדות  באמת ולהכנס

הקדושה, התורה התמדת ידי על ימצאונני 

בביאת ציון  את  ה' בשוב יראו  בעין  עין  ושיתגלה

אמן . ממש בימינו במהרה ברחמים צדק  גואל

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

הנה דעה  לראשך , כתר  והיא לנפשך  חכמה

כמ"ש  לממלא סובב בין ממוצע היא חכמה

שהוא  דצלם ל' בחי' סוד  והוא הנ"ל, מוהרש"ב

מ' לבין  פנימי בחי ' שהוא דצלם צ' בין ממוצע

בחי ' סוד הוא דצלם ל' כי מקיף , בחי' שהוא דצלם

הוא  והסוד יחידה, סוד ומ' חיה ובחי' חכמה

נוכח  בין ממוצע בחי' והיא חכמה נק' הק ' דהתורה

אלקות התלבשות  הוא המצוות מעשה כי לנסתר,

הטלית בידו  מחזיק  כאשר ממלא, בבחי' בבי "ע

נוכח, בבחי' אלקות  עי"כ ומרגיש והתפילין 

שיוכלו ממוצע והיא מוחין  בחי ' היא הק' והתורה
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לבחי ' מזה להגיע ועי"כ בנוכח, אלקות  להרגיש

אתר  לית  בבחי' עלמין, כל סובב של הגמור ביטול

שזוכים  עד האלקים, הוא הוי"ה סוד  מניה, פנוי 

במציאות לגמרי להכלל דמלכא בגופא לאשתאבא

ית "ש . הבורא

של 'דעה האור להמשיך  צריך  כי  לנפשך ' חכמה

מחכמה  הנמשך  הרי"ו  שהוא ע"ב הג'

הנמצאת המל' שהוא לנפשך  להמשיכו  סתימאה

באופן  בתחתונים לדירה נתאוה הקב"ה כי בבי "ע,

והוא  השכינה, גלות בסוד  לבי"ע יורדת  שהמלכות

הנפרד , האני את  שמרגישים ומקום השחרות מקום

הג' סוד שהוא הכלי סוד  להמלכות  להמשיך וצריך 

הויו"ת הג' שהם של"ם יר"ו בסוד דע"ב הויו "ת

מפנימיות ושרשם סתימאה, ממוחא הנמשכים

ושם  ברדל"א, גנוזה שהיא העליונה הק ' השכינה

כאשר  ועי "כ  הבורא, של האמיתי  האני בחי' הוא

כלי נעשה שהוא הרי הכלי , ובחי ' המלכות  מזדכך 

להשיג  כלי  הוא הנפרד  האני  כי אלקות , עצם לגלות

והוא  הבורא, של האלקי האני  שהוא האמיתי  האני 

מארץ  אתכם הוצאתי אשר אלקיכם הוי "ה אני  סוד

רוצה  הקב"ה כי לאלהים, לכם להיות  מצרים

'מבשרי בסוד 'נוכח' בבחי' 'אתה' בחי' שישיגו 

הק' בשכינה הנכלל הנוכח בחי ' שהוא אלוה' אחזה

כביכול  והגוף ישראל, בני בתוך השוכן  ה' אני בסוד

אלקינו, ה' הוא אתה של הסוד לנשמה מגלה

בחי ' שהוא העולם' 'מלך סוד עי "כ  מתגלה וממילא

עי"כ  שמתגלה לראשך' כתר  'והיא וזהו  הנסתר,

'נצור  עליון , כתר סוד  עלמין כל דסובב האור בחי '

ש' הוא שבת  סוד קדשך' שבת  שמור קדושך  מצות

יראו בעין עין  בחי ' מתגלה ועי "כ  עין, הבת סוד  בת 

ישראל  שנשמת רוצה הקב"ה כי ציון , את  ה' בשוב

והוא  העליונה, הראיה שהוא דעתי "ס  להתורה  יזכו

כלי שנעשה באופן  הערפל כל את שמעלים ידי  על

לאלקות.

של וזה זמן  שהוא ברכות ושבע נישואין ענין כל

קוב"ה  יחוד על מרמז זיווג כל כי חיק, יחוד 

כי הנישואין  של השמחה גודל וזהו ושכינתיה,

וממנו שבבירורים, מובחר  סוד הוא דחיק היחוד

שאח"כ , היחודים בכל הלבושים אח"כ נמשך 

היחודים  וכל לעתיד , הוא האמיתי  היחוד  ובאמת

משה  כמו הכנה שהוא דחיק , יחוד בסוד  הוא עתה

של  האור  שהוא ישראל ארץ על שהסתכל רבינו 

וכלה  חתן  לשמחת נכנסים וכאשר  דלעתיד, התורה

ענין  שהוא הכלי  בבחי' השמחה ענין שהוא

בהתקשרות לקב"ה ישראל נשמות  התקשרות

ע' עם עור  מכתנות  להזדכך נזכה עי"כ נצחיית ,

האור  בנו  שיתלבש שנזכה עד א', עם אור לכתנות

עצמות גידין  בשר עור בסוד  השלם הוי "ה שם של

בכל  שכופר  יהודי  להיות  ונזכה שבעצמות, ומח

להשראת נזכה וממילא שבעולם, זרה העבודה

ציון  את ה' בשוב יראו בעין ועין  בגילוי , אלקות 

אמן . ממש בימינו במהרה ברחמים גוא"צ בביאת 
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תשע"ושמות פרשת דרעוין רעואדא "ח 
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א') א',

ישראל עם ירדו הק' ושמות  הק' השכינה 

בעת  גם  בקב"ה  להדבק  יכולים  ועי"כ  למצרים

הגלות 

אעלך הנה ואנכי מצרימה עמך ארד  אנכי  כתיב

בזוה"ק ואיתא עלה, ע"א)גם ה' שירדו(שמות

וכו', השרת מלאכי  ריבוא ששים למצרים יעקב עם

שמות  ריש  זוה"ק ע"ב)וע"ע ב' דיחזקאל א(דף

ישראל  שהלכו  בשעה המרכבה את גילה הנביא

בגלות, אפילו  עמהם שהקב"ה וגילה בבל, בגלות

החיזוק  היה וזה וגו ', ה' דבר  היה 'היה וכמ"ש

כתיב דהנה הגלות, בזמן  ט"ו)לישראל מ"ה (ישעי'

וכתיב  מושיע', ישראל אלקי מסתתר אל אתה 'אכן 

י"ז) ח' המשחיר (משלי כל כי  ימצאונני, ומשחרי

ימצאונני  בודאי  תורה דברי  על סנהדרין עצמו (עי'

ע"א) בלתיק' 'מציאות בסוד  מסתתר הקב"ה כי  ,

נמצא' יתברך במציאות שמו ידי  על רק  ומתגלה ,

_________________________

חייש,א. ולא מטלנוי סביל צערא, שעתא לפום דאתי גב על אף  צערא, למסבל דרגיל מאן שמעון, רבי אמר שם: הזוה"ק  וז "ל

למבכי. אצטריך  דא ועל שלים, צערא איהו דא צערא, ליה ואתי ועידונין, בתפנוקין יומוי כל והוה בצער, רגיל דלא מאן אבל

כדקא  גלותא סבלו דא ועל הוה, בצערא אבוהון זכאה דההוא יומוי כל דהא הוו, בצערא רגילין למצרים נחתו כד ישראל כך 

הן  ז ) לג (ישעיה דכתיב עלאין עליה, בכאן ותתאין דעלאין צערא הוה ההוא שלים, צערא  הוה ההוא דבבל גלותא אבל יאות ,

טעמא, מאי דבבל, גלותא על בכו כלהון וגו', ישבנו שם בבל נהרות  על א) קלז  (תהלים דכתיב תתאין וגו', חוצה צעקו אראלם

וידיהון  קדליהון על בריחיא בגלותא, נחתין הוו והשתא וגו'. היקרים ציון בני ב) ד (איכה דכתיב מלכין, בתפנוקי דהוו בגין

לעלמין. בהון ישגח ולא לון, שביק  קב"ה דהא לעלמין, קיומא להו לית דהא חשיבו בבבל בגלותא עאלו וכד לאחורא, מהדקן

וכל  ורברבנוי, ומשרייתיה חיליה וכל קדישין, רתיכין וכל דיליה, פמליא לכל קב"ה קרא שעתא בההיא שמעון, רבי אמר ותנינן

עמכון, ואנא לבבל, כלכון חותו קומו הכא, ואתון דבבל בגלותא רחימאי בני ומה הכא, עבדין אתון מה לון ואמר דשמיא, חילא

בריחים  והורדתי קב"ה, דא בבלה שלחתי למענכם וגו', בבלה שלחתי למענכם ה' אמר כה יד) מג (ישעיה דכתיב הוא הדא

עלאין. ומשריין רתיכין כל אלין מה כולם, כל וחמא  יחזקאל, על קדישא  נבואה  רוח ושראת שמיא  אתפתחו לבבל נחתו כד
דאצטריך  עד הימנוהו, לא ביניכון, למידר  דאתו ורתיכוי שמיא חילי וכל הכא, מאריכון הא לישראל, לון ואמר דחמא ,
שמעו  וכד חדו, כך ישראל דחמו כיון אצטריך, כלא  דגלי ממה  יתיר  גלי ואי כך, וארא  כך וארא דחמא, מה  כל לגלאה 

לון  שביק לא  דקב"ה ידעו דהא  כלל, גלותהון על חיישו לא  דיחזקאל מפומיה  בכל מלין ותנינן גלי. ברשותא דגלי מה וכל ,

בני  דכתיב כיון וגו', ישראל בני שמות ואלה כתיב, מה דמצרים בגלותא והכא עמהון, גלתה שכינתא תמן גלו דישראל אתר

יעקב  עם דנחתו עלאין, ומשריין רתיכין אינון ישראל, בני שמות אלה אלא למימר, אצטריך  אתו הבאים יעקב, את  מהו ישראל,

עכ"ל. דמצרים, בגלותא שכינתא בהדי

קסב. עמ' שם וע "ע נסמן, 111 בהערה ושם ח ' עמ' ובנדמ "ח  ה' עמ ' תרס "ו למוהרש"ב המאמרים ספר ובנדמ"ח עי' "ח 

רכ"ג.



תשע"ו  שמות פר' יג של"ס

והוא  יתברך , שמותיו שכולה הק' התורה שהוא

יכולים  התורה ידי ועל הוא, הוא ושמו  שמו , הוא

הקב"ה, את  ולמצוא תדבק ' 'ובו  לדבקות  להגיע

כ"ז)וכמ"ש  כ"ב מושיע (דברים ואין הנערה צעקה

ה'אין' בחי ' ידי דעל לה, מושיע ו'אין ' פירוש  לה,

הישועה. מגיע

מצרימה,וזהו הבאים ישראל בני שמות  ואלה

ישראל  עם ירדו  הקדושים דהשמות

התורה  שהוא הקדושים השמות  ידי ועל למצרים,

וזהו עת , בכל הקב"ה את  למצוא יכולים הקדושה

י"ב)מאה"כ  ב' אין (שמות כי וירא וכה כה ויפן

בזוה"ק  שפירש  וכמו כ"א)איש , תיקון דכה (תיקו"ז

וכ"ה  ישראל שמע של אותיות כ"ה הם וכה

איש' אין כי 'וירא ועי"כ שם, ברוך של אותיות 

דעי"ז  המצרי ' את 'ויך  ההסתרות , כל שמסתלקים

עילאה  יחודא בכח הקלי' כל את להכות יכולים

תתאה. ויחודא

יחוד  ע"י אדה"ר חטא לתקן עבודתנו כל 

ולא  אליו והדבקות הרדל "א עם הגלגלתא

למדותיו

אדה"ר והנה  דחטא הק ' ובאר "י  בתיקונים איתא

וכמו העלות, לעלת כתר  בין חושך  שויא

ויחי)שנתבאר  פ' הקודם שלנו(בשבוע דהעבודה

חושך  יהיה שלא לתקן היינו אדה"ר , חטא לתקן

דהגלגלתא  היחוד  שה"ס העלות , לעלת  כתר בין 

שה"ס  פנימיים יחודים עם תפלות בסוד  והרדל"א

רעותא  ידי דעל למדותיו , ולא אליו  בסוד  מלא, דויד 

והנה  'אליו'. בבחי ' לדבקות להגיע יכולים דלבא

ו')כתיב ג' מהביט (שמות  ירא כי  פניו משה 'ויסתר

בלקו"ה ופירש  האלקים', ברכותאל הל' (או"ח

כ "ד ) אות  ו' הלכה היראה ג הודאה מחמת  שהוא

את ומסדר המעכב שהוא מהגלגלתא הנמשכת 

המוחא  בסוד היה רבינו דמשה והיינו וכו', המוחין

פחד  מרוב הגלגלתא על הסתכל וכאשר  סתימאה,

דמו"ס  רדיפו  יש סתימאה במוחא כי פניו , ויסתר

המעכב  הוא והגלגלתא הרדל"א, אל לעלות

בלקו "מ  באורך  שביאר כמו  המוחין את  והמסדר 

כ "ד ) .(סימן

היחודים והענין שורש  סתימאה דהמוחא הוא,

המכינים  התפלה שלפני היחודים (בבחי'

ויחי) בפרשת לעיל כמשנ"ת והגלגלתא להתפלה ,

צריך  הגלגלתא אחר  ואמנם התפלה, שורש 

מיוחדים  והתפלות היחודים ששם לרדל"א לעלות

לקה"ק , ההיכל בין ההבדל ע"ד  והוא ממש, כאחד 

מחוץ  התפלל גדול דהכהן חז "ל שאמרו  כמו

מנוחה  בברית  איתא ואמנם בהיכל, דהיינו לקה"ק 

ב"ה  הוי "ה שם רואה היה בקה"ק  גם שמ"מ

בקה"ק  דהתפלה והיינו  בלבד, במחשבה ומתפלל

כדיבור  נחשב והיה המחשבה, בפנימיות  היה

הוא  המחשבה בפנימיות  דעמקות בעה"ת כמ"ש 

הוא  במחשבה התורה עיון  אף ולכן  דיבור , כמו

כמו הם במחשבה היחודים עמקות וכן  דיבור , כמו

לא  דמחשבה חסרון בזה אין  ולכן  בדיבור, תורה

מידי  הל 'עביד הרב ערוך שולחן ועי' בכ "מ, תניא (עי'

י"ב) הלכה פ"ב שהיה ת "ת  אף  בקה"ק , היה כן  וכמו ,

תפלה  בחי ' שם היה מ"מ הדיבור, שם אסור

של  המדרגה והוא היחוד , עומק עם במחשבה

התפלה  שם בהיכל ואמנם ביחד. תפלה עם יחודים

עצמו. בפני  דבר והיחוד עצמו  בפני דבר  הוא

_________________________

ולהשיג,ג . לראות  רודף שכשהמח  האלקים', אל מהביט  ירא כי פניו משה 'ויסתר בחינת עלאה היראה עיקר שם: לקו"ה וז "ל

כתר, בחינת  זה ה', יראת חכמה ראשית  בחינת דעת , ראשית ה' יראת בחינת וזה הנ "ל. והמסדר המעכב מבחינת  יראה עליו נופל

מהביט' ירא 'כי בחינת  יראה בחינת שזה המוחין שמעכב מהמוחין למעלה הוא כי והחכמה, הדעת  ראשית  שהוא המעכב בחינת 

מהביט' 'ירא בחינת  היראה ידי על דייקא כי וכו ', טוב שכל ה' יראת  חכמה ראשית בחינת החכמה השגת עיקר זה ידי ועל וכו'.

עכ"ל. כנ "ל, וכו' טוב שכל משיגין זה ידי על הנ "ל,



לנפשך  חכמה דעה יד

בעולם נשברה לא בעטה"י המלכות  שורש

למלכות  שירד החלק  ורק  דדויד הי' וה "ס התהו 

חסר  דוד שה "ס נשבר עצמה 

בכל דהנה  שבירה היה מלכים ז' מיתת  בעת

באר "י איתא אך  תחתונות, דז' הספירות 

הכללים שער ע"ב)בריש  ה' היסוד שבספי(דף  רת

המלכות לשורש ואחד לעצמו אחד אורות ב' היה

שורש  של זו ובחי ' דנוק', כתר שהוא היסוד בעטרת

על  חי  ישי 'בן  נאמר זה ועל נשברה, לא המלכות 

מהרנ"ש  בהגהות ואיתא שער האדמה', אוצ"ח (על

מ"ו) אות  בעולם העקודים בשרשו  הוא כן  דכמו

ואחד  לעצמו  אחד  אורות  ב' ביסוד שהיה העקודים

והסוד  עי "ש . האדמה, על חי ישי בן בסוד להמלכות 

י', עם דויד היא האמיתית  המלכות  שבאמת הוא

דדויד  הי' ושורש  חסר, דוד  ונשאר הי ' שנחלק אלא

זו ובחינה דנוק ', הכתר שורש והוא בעטה"י הוא

למטה  והמלכות מדוד הי' שנחלק  אלא נשברה, לא

בעטה"י הנשאר  והי ' שנשברה, היא חסר  דוד בחי '

עד  לעלות הוא והתכלית  יוסף , בן  משיח סוד הוא

מלא  דויד בסוד  משיחין דתרין  היחוד  ששם הרדל"א

כאחד . ודוד  יוסף הכולל יו "ד 

לקבל ואח"כ  תפלות בסוד בפה  העבודה  תחילת

לשורש שעולה עד היחודים שה "ס מהחוטם רוח

מתייחדים ושם  וברדל"א באוירא היחודים 

התפלות  עם  היחודים 

הוא והנה יחודים עם לתפלות להגיע  הדרך 

עת בכל בתחילה האדם עוסק  כאשר 

הרוח  מקבל ואז הפה, בבחי ' שהוא בתפלות

להקשר  ומתחיל דפרדשקא נוקבא בסוד מהחוטם

לשורש  לעלות צריך ומשם היחודים, בחינת  עם

שיכול  עד באוירא, הגנוז בדעת  שהוא היחודים

כאחד  והתפלות  היחודים ששם קה"ק  לבחי' להגיע

כי תפלה', 'ואני  נאמר זה ועל הרדל"א, בסוד ממש

תפלה. בחי' גם הוא דנוק' דיסוד היחוד  גם

ויכול דהנה  דלבא רעותא סוד הוא התפלה

מסלק  ועי "כ  ל'הוא' משמו  האדם להעלות 

הוא  הכתר  כי העלות, כל לעלת כתר  בין  החושך

שיהיה  וצריך 'הוא', סוד  העלות ועלת שמו  סוד

והתורה התפלה כי חד , ושמו  שמותיו הוא (שה"ס

היחודים) שהם בכל יתברך מיוחדים להיות  צריכים

בבחי ' ודבוקים ביחודים שעוסקים ידי ועל עת ,

להוי "ה  להגיע יכולים עי "כ  עת, בכל תפלות

הכלולה  התפלה בחי' ידי על ולהגיע השרשית ,

סוד  כי  דלבא, ברעותא הדבקות לבחי' בהיחוד

הוא  המסבבו דוד  וסוד  דדויד, י ' בסוד  הוא היחוד

שעל  דלבא הרעותא שה"ס התפלה יכול בחי ' ידו 

ויסתר  וזהו למדותיו . ולא 'אליו' בבחי ' להתדבק

פחד , וקיבל הגלגלתא את  ראה כאשר פניו  משה

משה  כי  יביט, ה' לתמונת  זכה פניו ויסתר  ובשכר 

כאחד  והתפלות היחודים ששם לדרדל"א בסוף זכה

ממש .

של והנה  בחי' הוא העולם מן צדיק מסתלק  כאשר

צדיקים  רק באמת כי  באהל, ימות  כי  אדם

בניהו כמו  חיותם בחיים היחוד לגמור זכו יחידים

בעת היחוד  גומרים הצדיקים כל אך  וכד ' יהוידע בן

אדם  על דמעות  מוריד  של המעלה וזהו מיתתם

מש "כ  וזהו  הצדיק של בלבוש  מתלבש שעי"ז כשר

ואחר  למצרים אבותינו ירדו  נפש  דבשבעים

להתורה  זכו  עליהם ובכו השבטים שנסתלקו 

פנים. בשבעים שנתנה

אחיזה ע "י המלאכים מקטרוג להנצל הדרך

שהם הק' דשמות  המרכבה  שהוא בהכסא

בתפלה הכלולים  היחודים

בלקו"מוהנה א')איתא סימן דאיש ד(תנינא

המלאכים  כל על ממשלה לו  יש הישראלי

_________________________

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



תשע"ו  שמות פר' טו של"ס

וכו'. המלאכים בו  יקנאו שלא להזהר וצריך וכו ',

כל  על הולך  הגלויות וכל מצרים גלות  כל דהנה

וכל  הגלויות  כל עליו ועובר  ה', את שעובד  אדם

המלחמות וכל בתורה, המוזכרים הענינים

ועיקר  ה', עובד כל על עוברים והקשיים

בכמה  בהם נופל שהאדם התאוות  הוא המלחמות

כל  על עוברים התורה עניני  וכל ענינים, וכמה

מקטרגים  שהם המלאכים קנאת  ענין וזה אדם,

עם  שייכות  לו שיהיה שרוצה ה' עובד על

את לראות רצוננו  בבחי' הקדושה השכינה

להנצל  כדי בכסא לאחוז וצריך מלכנו,

שהוא  המרכבה סוד הוא הכסא וסוד  מהקטרוגים,

התפלה  בעת  בהם להדבק שצריך הק' השמות 

התפלה. עם היחודים ולקשר

כל והנה של הנשמה פנימיות שהוא רבינו  משה

להפשיט  רגליך, מעל נעליך לשל זכה יהודי 

הק' האר "י  כמ"ש  מהנוגה מ"ט עצמו  שער (ע"ח

פ"ה) ריש ושם התפלה פ"ב בעת  צריך והאדם ,

מלואי וג' עסמ"ב הקדושים בשמות  דבוק להיות 

והוא  יוסף , פור"ת בן  בסוד תרפ"ז  העולים אהי "ה

ענין  והוא דפרדשקא, נוקבא ובחי ' הכסא בחי '

ידי על כי  דייקא, הגלות בעת  שנתגלית  המרכבה

כל  את  להכניע יכולים הק' בשמות הדבקות

כי עצמי , בתענוג הדבקות ידי  על התאוות,

יעלו והמושיעים היחוד , סוד הוא עיה"ק  ירושלים

על משיחין , התרין שהם עיה"ק  ידילירושלים

תרין  יחוד  שה"ס  היחודים עם התפלות שיקשרו

משיחין .

של המדרגה  הם  והגלגלתא סתימאה  המוחא

פנימיות  הוא והרדל"א יחודים  עם תפלות 

דלבא  הרעותא שה"ס התפלה  בו ונכלל  היחוד

הרצון  בבעל  לדבקות האדם את  המעלה

יכולים ותחילה ואח"כ  יחודים בדרך  תפלה צריך

והיינו תפלה, בדרך ליחודים לזכות

ולכלול  להתפלל הוא הראשונה דהמדרגה

סתימאה  מוחא של המדרגה והוא יחודים בהתפלה

לעצמם  בחינות שתי עדיין  הם אך וגלגלתא,

ואח"כ  חסר, ודוד  יוסף ע"ד  בזה זה לקשרם שצריך 

השלם  היחוד פנימיות שהוא לרדל"א לעלות  צריך

י ' אות  לסבב צריך  שם גם אך  מלא, דדויד  י ' בסוד

הרעותא  סוד והוא תפלה, בחי' שהוא דוד בחי' עם

להתדבק  יכול ידו שעל היחוד בשעת דלבא

מפאנו הרמ"ע וכמ"ש למדותיו . ולא אליו בבחינת

ועל  הרצון, בבחי' שהוא הק' בשמות דההתבוננות 

בסוד  הרצון בבעל להדבק יכול דלבא רעותא ידי 

למדותיו. ולא אליו 

עילאה וכלל  יחודא שהוא וכה כה ויפן הוא היחוד 

כלל  שזהו  הבעה"ת כמ"ש תתאה ויחודא

היחודים לאדמו"ר כל בינה לאמרי בהקדמה (עי'

של האמצעי) המדרגה להבין  יכולים אין והמלאכים ,

ולזה  הצדיקים, על מקטרגים הם ולכן הצדיקים

מקטרוג  להנצל הכבוד  בכסא חזק  לתפוס צריך

היחודים, בפנימיות חזק לתפוס  והיינו המלאכים,

שמיחד  דהיינו איש , אין כי  וירא וכה כה ויפן  בסוד

ואז  כאחד, תתאה ויחודא עילאה יחודא בבחי '

למקום  נכנס הצדיק  כי המקטרגים, כל מתבטלים

העולמים, חי יחיד  ושם העצמי שמו בחי' הראשית

_________________________

השרת ', ממלאכי לפנים מחצתן שיהיה צדיקים, 'עתידין ב'): פרק  שבת  (ירושלמי לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו

וצריך  אל. פעל מה לידע  כשירצו מישראל לשאול יצטרכו שהמלאכים אל", פעל מה ולישראל ליעקב יאמר "כעת  שנאמר:

כח  לו שיהיה ולראות  מאד עצמו לשמור צריך אך  מלאכים, על ממשלה לו שיהיה התכלית , לזה שיבוא לראות אחד כל

שיש  כזה באדם מאד מתקנאים המלאכים כי ושלום, חס  אותו ויפילו השרת  מלאכי בו יקנאו שלא זו, בממשלה לעמוד

לדחפו, השרת מלאכי שבקשו גדולים כמה על טו:) (חגיגה לברכה זכרונם רבותינו שאמרו שמצינו כמו עליהם, ממשלה לו

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה טז 

כל  בטלים הפשוט אחדותו  שהוא יחיד ובמקום

המקטרגים.

לירושלים לזכות  כדי תאוות  הג' להכניע צריך

משמרות  ג' סוד והוא השלם  היחוד שהוא

לשלמות  המכינה  חצות של והעבודה הלילה 

שחרית  דתפלת  היחוד

שלם והנה ירא בסוד בירושלים הוא היחוד  סוד 

הנ"ל  בלקו"מ להזהר הכמ"ש  צריך  אך ,

ירושלים הממון ממחריבי תאוות  תאוות, הג' שהם

בגמ' דאיתא וזהו  המשגל, ותאוות  האכילה ותאוות 

משמרה  הלילה, הוי  משמרות שלוש ברכות ריש

כלבים  שניה ממון , תאות  הוא נוער  חמור  ראשונה

יונק  תינוק  שלישית  האכילה, תאות הוא צועקים

תאות הוא בעלה עם מספרת  ואזה אמו משדי 

התאוות וכל שם. בלקו "מ שביאר וכמו  המשגל,

אלדד  דהנה בקרבי'. חלל 'ולבי  מבחינת הוא הללו 

עליונים  הדדים סוד הוא במחנה מתנבאים ומידד 

ונעשה  נעכר  דם מבחי' הנעשה העליון חלב שהוא

יש  ושם הנבואה, שורש לינק מתחילים ומשם חלב,

ובאמצע  דמידד  ומ"י דאלדד א"ל שהוא אלהים שם

לובן  שהוא החלב ידי על כי האר"י, כמ"ש ה' אות

בשער  איתא ולכן האלקים, כל ממתיקים העליון

בקומו בלילה ומידד  דאלדד הזה היחוד  לכוון רוה"ק

להכנס  צריך  כי להתפלה, הכנה הוא כי בחצות,

מוציא  שזה עד  מהיחודים וליהנות העליון לתענוג

ירושלים  לקדושת  וזוכה תאוות הג' מכל האדם

האמיתית. הקדושה שהוא

_________________________

ירושלים ה. כי הלב, בחינת שהוא ירושלים בנין ידי על הוא עזות , ידי על איזהו המפורסמים את ולהכיר ד': אות  שם לקו"מ  וז"ל

שלמות  היינו כירושלים"), "נאוה פסוק : על ב' פרשה במדבר רבה מדרש ועין נ "ו, פרשת וירא רבה (מדרש שלם יראה בחינת 

מדות  שלש  יש אך ויראת ': בו נאמר ללב המסור 'דבר לב): (קדושין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו בלב, התלויה היראה

ו'תאות  אכילה' ו'תאות  ממון' 'תאות הם: המדות והשלש  בלב. התלויה היראה שמפסידין היינו הלב, דהינו ירושלים, מחריבי שהם

היא  ה' ברכת  י): (משלי בבחינת  בלב, שרשו 'ממון' שבלב. היראה מפסידים הם כן ועל בלב, הם אלו מדות שלש  כי משגל',

'תאות  יסעד". אנוש לבב "ולחם ק"ד): (תהלים בחינת  'אכילה' לבו. אל ויתעצב ו) (בראשית  בחינת עמה, עצב יוסף ולא תעשיר,

היראה  מפסידין הם כן על בלב, שהם ומחמת הלב. שבחלל מהדם הבא החמימות ידי על התאוה עיקר כי בלב, כן גם משגל'

ירושלים. בחינות שהוא שבלב

' וכו'. הלילה' הוי משמרות  'שלש  ג'): (ברכות  פרוש היינו וזה משמרות , שלש בחינת והם מניעות, היינו חושך, בחינת זה לילה'

גרם  חמור יששכר מ"ט ) (בראשית  בחינת ממון', 'תאות  בחינת  נוער', חמור ראשונה 'משמרה וזהו הנ"ל. מדות שלש  בחינת 

ידעו  לא נפש עזי והכלבים נ "ו) (ישעיה שכתוב כמו אכילה', 'תאות  בחינת  זה צועקים' כלבים 'שניה בנכסין'. 'עתיר ותרגומו

(כתבות  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו 'משגל', בחינת  זה בעלה' עם מספרת  ואשה אמו משדי יונק תינוק 'שלישית  שבעה.

מתגבר  אזי חצופה, אשה מחלב יונק התינוק אם היניקה, לפי זו תאוה כי אמו', משדי יונק 'תינוק  וזהו וכו', מדברת ראוה יג.):

ונולד  דמיה, מעכירת הנעשה חלב להתינוק מזיק אזי חצופה, כשהיא כן ועל ו:), (בכורות חלב' ונעשה נעכר 'דם כי זו, תאוה בו

מעט רק חמימות לו ואין בקרבו, חלל לבו אזי כשרה אשה חלב כשיונק  להפך וכן זו. תאוה התגברות  שהוא בלבו חמימות לו

שמו. יתברך  הבורא למצוות  המוכרח

בקרבי". חלל "ולבי ק "ט) (תהלים שנאמר מעשה, לאותו ראוי דוד היה לא ד:) זרה (עבודה לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו וזה

שהיה  דוד כן ועל זו, תאוה בו מתגבר ואין בקרבו, חלל לבו כשרה חלב ידי שעל הינו חלב, תבות ראשי בקרבי חלל לבי כי

ל"ט) (תהלים בקרבי לבי חם בחינת  הרבה, חמימות מוליד חצופה אשה חלב ולהפך  מעשה. לאותו ראוי היה לא זו, בבחינה

הוא  ברוך הקדוש יושב ומשמר משמר כל 'ועל בברכות ) (שם לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וזהו וכנ"ל. חלב תבות ראשי

שלש  בחינת  שהם הנ "ל מדות שלש כי ג'), (עמוס  יירא" לא מי שאג "אריה בחינת היראה, הפסד על היינו כארי'. ושואג

עכ"ל. כנ "ל, בלב התלויה היראה שלמות  היינו ירושלים, בנין מפסידין הם משמרות ,



תשע"ו  שמות פר' יז של"ס

אחד  שכל לפרד"ס שנכנסו  הד' של  החסרון

לעלות  צריכים והיו שרשו  כפי אחד מח תיקן

כאחד  מוחין הד' כל הכולל היחוד לשורש 

לתקן ואיתא רצו לפרדס שנכנסו דד' באר"י

במוחין  שפגם אדה"ר של החטא

לתקן  בא אחד כל כי טעות, להם והיה העליונים,

שהיו היה והטעות מוחין , מהד' אחד מח רק 

אחד  שכל ולא ביחד  מוחין  הד ' כל לתקן  צריכים

חי בזוהר ומבאר בלבד , אחד במח וארא)יעסוק (פ'

המקום  שהוא לשורש  לעלות  צריכים שהיו 

המקום  ע"ד והוא כאחד, המוחין כל שמתיחדים

לתקן  ולכן כאחד , והיחודים התפלה בו שמתיחד 

כל  של לשורש לעלות הוא בשורש, אדה"ר  חטא

שורש  כפי  אחד כל עבודות  אלפי יש כי העבודות,

שורש  עם יתעסק  אחד  שכל צריך  אך נשמתו ,

משה  ולכן כאחד, המדרגות כל הכולל השרשים

לקדש  וזכה רגליך, מעל נעליך לשל שזכה רבינו 

הגר"א  כמ"ש דאצילות חשמ"ל בבחי ' שיהיה גופו 

נדבק  ועי "כ  בו  נגעה פרעה שבת  ואף ספד "צ, בסוף

כמ"ש  נעליך  בשל בסנה נתקן  אח"כ אך  הנוגה, בו 

הנ"ל פ"ב)בע"ח מ"ט היחוד (שער לשורש זכה והוא ,

בכסא  אחיזתו  סוד  וזה היחודים, כל הכולל השלם

מהמלאכים. ניצל ידו שעל הכבוד 

היווזה כי  לפרדס , שנכנסו הד ' של הטעות ענין 

של  הראשון השורש לתקן לעלות צריכים

תפלה, ואני  של המקום שהוא אדה"ר, מקום חטא

החושך  לתקן ועי"כ היחוד , מקום שהוא קה"ק 

סוד  הוא שם כי  העלות, כל לעלת כתר בין  שעשה

הי ' דסוד לשרשה, שחזרה עטה"י  בסוד דדויד הי '

ושם  התפלה, הוא דוד וסוד היחוד , הוא דדויד

נעשים  ורדל"א וגלגלתא דמו "ס  כלים הג' כל בקה"ק 

אחד  דהכתר דבר  ז"ל הגר"א כמ"ש  דרדל "א ג"ר (בסוד 

ה"ס  דרדל"א והחכמה ביה, תפיסא מחשבה לית דרדל "א

עי' דא"א, הכתר סוד הוא דרדל "א והבינה א"ס, אור

ע"א) ו' דף לספד"צ ה'בהגר"א בחר  כי נאמר זה ועל

וכמו כאחד , וירושלים ציון  בזה מתיחד כי בציון,

ה' בחר כי אד"ז  בסוף הפטירה קודם רשב"י שאמר 

ימיו שכל זוטא האדרא בתחילת וכמ"ש  ציון, את 

כי הפסוק  אמר  וכנסתלק אתקטרנא, קטירא בחד

דבוק  היה חייו ימי  כל כי  הברכה, את  ה' צוה שם

וירושלים. ציון  בסוד  ויחודים בתפלות 

מתפשטת  קה"ק דבחי' היחוד לשלמות  כשזוכים

ירושלים קדושת  בסוד למטה  דנוק' המלכות

העולם עד חיים  הברכה את  ה ' צוה  שם כי בסוד

כל דהנה  אך  רחמים, הוא וציון  דין  הוא ירושלים

אח"כ  אך  היחוד, שלמות קודם הוא זה

הוא  והסוד רחמים, ג"כ  ונעשה ירושלים בחי' נמתק 

המלכות מתגלה אז  היחוד לשלמות  שזוכים דאחר 

בע"ח שכתוב וע"ד ירושלים, שה"ס  (שער החיצונה

ופ"ב) פ"א כתרול "ו אז הנוק ' של שישית דבמדרגה

דהמלכות נמצא ועי "כ  מכתרה, למעלה דז "א

ולכן  מהז "א ספירה שום כנגד  עומדת אינה דהנוק'

ששניהם  שביעית במדרגה ורק  ליסוד , עולה

שוב  יורדת אז  בשוה שוה אחד  בכתר  משמשים

מתגלה  דאז הוא והסוד  למקומה, דהנוק' המלכות 

דהיינו ירושלים, של הרחמים וה"ס  למטה, המלכות 

מ'בין  בסוד  דקה"ק  היחוד לשלמות  זוכים כאשר

המדרגה  ע"ד  הוא מש "ה, ר "ת  ה'כרובים ש'ני

שה"ס  דנוק ' המלכות מתגלית  ואז שביעית,

[וזה  העולמים כל מלכות מלכותך בסוד  ירושלים,

של  מדרדש הבית של הגדולה הקדושה סוד

הברכה  את ה' צוה שם כי  נאמר  זה ועל הצדיק],

חי חי  האמיתיים החיים שהוא העולם, עד חיים

תחיית בסוד  האמיתים החיים כי  וישבחוך, יודוך

קדוש . בגוף  נשמה המתים

הש בימי עבודתנו לעסוק עיקר הוא ובבים 

הכללי  לתיקון ולזכות  יחודים  עם  בתפלות 

העוונות  כל  המתקן

מחפש וה' אחד  דכל השובבים בימי  דעתה יעזור 

ואיתא  העולמים, כל לבורא בתשובה לחזור



לנפשך  חכמה דעה יח

הוא  התשובה ועיקר יו"כ כמו הם השובבים דימי 

כי תפלות , שהוא ה' אל ושובו דברים עמכם קחו

וסיגופים, תעניתים עושים היו  הקודמים בדורות 

עיקר  ולכן חלשים, והמוחין חלשים הגופים והיום

שהוא  דברים עמכם קחו בחי ' תפלות  הוא העבודה

להכנס  צריך התפלה ידי על אך התפלה, עבודת 

עד  בהתפלה אותם ולכלול קדושים ליחודים

עיקר  שהוא היחוד  לשלמות  לעלות שיכולים

העוונות. כל ותיקון  התשובה

הרש "ש ואמנם תיקון  בכדי שלא לדעת  צריך 

של  בתפלות לעסוק ישראל לכלל הק '

הכללי תיקון  בחי ' בזה גנוז כי  שסידר , התיקונים

החטאים, לכל התיקון שהוא שסידר בשורש  (וזהו

דהיינו  האצילות  פרצופי בכל יחודים הכולל יחודים חמש 

וכו' ורחל וביעקב הגדולים ובזו"ן דא"א וגרון בחיך 

במקו"א) כל כמשנ "ת  נתקנים היסוד בתיקון כי  ,

לזכות ולבקש בתפלות  לעסוק צריך ולכן  החטאים,

או בשבוע פעם לפחות ישתדל שיכול ומי  לתשובה,

זה  כי הרש"ש , שתיקן  התפלות לומר מזה יותר 

תפלה  כי  מאד, נורא תיקון להנשמה תיקון  עושה

רק  לא ואמנם יחודים, בה הכוללת תפלה היא זו

של  התפלות עיקר אלא הרש "ש של התפלות

וכל  היום כל שיעסוק  האדם ללמד הוא הצדיקים

כדי תפלה', 'ואני  בבחי' התפלה בעבודת  הלילה

ועי"כ  דפרדשקא מנוקבא דחיי רוחא להמשיך

הלקו "מ  ולכן קדושים, יחודים עם התפלות  לקשר

כמה  שם וגילה הכללי תיקון של סודות  מבאר

דהיינו ישראל, בית ולכל נפש  לכל שוים יחודים

יכוון  התהלים פרקי ואמירת  בתפלות העסק שבעת

נפש  לכל שייך  שיהיה כדי וכו', אלהים אל בשמות 

יחודים. עם תפלה  בחי ' עם שייכות  איזה

שיהיה ועיקר דהיינו  ה', תשוב הוא התשובה

בחי ' שהיא הק' השכינה עם שייכות שוב

מחשיך  החטאים וכל הפגמים כל כי תתאה, ה'

לו אין שלומד  ואפילו הלב, ואת העינים את לאדם

הלימוד , ומבין  ובינה חכמה לו  שיש  אף  כי  דעת,

מצרים  בגלות  וכמו  דעת , לו  ואין  בעיבור הוא מ"מ

אלקות מרגיש שאין  דהיינו עיבור, בבחי ' שהיה

יחודים  כי  ועבדהו , אביך אלקי את  דע בבחי ' ית"ש

הוא אינם  הוי "ה לחשוב אלא בשמות, לחשוב סתם

כלל  שהוא בשמות , הגנוז  האמונה דהיינו  אלקים,

ראשונות דברות ב' כלל שהוא ויחו"ת , יחו "ע ענין 

מגלה  בתורה ופרט פרט וכל לך, יהיה ולא אנכי

צריך  ביחודים עוסק וכאשר  ויחו "ת, יחו"ע בחי '

עם  לקשרם דהיינו  תפלה', 'ואני  בבחי' להיות 

לתקן  אפשר  אי כי  סוף, בלי בתפלה ולעסוק  תפלה,

אחד ברגע שלהחושך  בחי' יש  לפעמים לפעמים (רק 

הלב) פנימיות  בפנימי שהוא חדא ברגעא חדא ,בשעתא

חושך  קצת  עוד  לשבור ושוב שוב להרבות  וצריך 

להתהפך  שמתחיל עד הסתרה, קצת ועוד

שוב  ויכולים השרשי , החושך  ולסלק  ההסתרות 

סוד  והוא העולמים, כל בבורא לדבקות  להגיע

העוונות. כל לו מוחלין כהלכתו  שבת  השומר 

שנזכה וה ' לזה, המסוגלים אלו  שבימים יעזור

בעת אף  ולילה יומם בתפלות  עסוק  להיות

ביחד  יהיו והתפלות  בפרנסה, כשעוסק  ואף שלומד

אותו, מוליכה שהשכינה איך כפי יחודים עם

ולפעמים  תפלה, בו ונכלל היחוד  העיקר לפעמים

ה' היש  בסוד היחוד, בו  ונכלל התפלה העיקר

מלך  דויד בסוד החושך לתקן  ונזכה אין , עם בקרבנו 

ציון  ה' בשוב יראו בעין ועין וקיים חי ישראל

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

בתפלת'דעה איתא דהנה לנפשך ', חכמה

האור  להמשיך לכוון  לחצות הרש "ש

לז "א, מימין  דחיי  רוחא שהוא דפרדשקא מנוקבא

חיות, עם תהיה שהתפלה צריך  כי לנוק', ומשמאל

וברוך  שמע ליחד  צריך  כי לנפשך ' חכמה 'דעה וזהו 

בענין  חושב וכאשר  היחודים, כל שורש  שהוא שם

היחודים  ומחבר  בתפלה עוסק  ואח"כ  ויחו "ת יחו"ע

היחודים  שהוא חכמה' 'דעה זהו  התפלה, עם



תשע"ו  שמות פר' יט של"ס

דפרדשקא  הרוחא ידי דעל התפלה, שהוא 'לנפשך'

ומשם  באוירא הגנוז הדעת לשורש  להכנס צריך

י ' בסוד  היחוד  פנימיות שהוא לרדל"א לעלות

המסבב  דוד שה"ס דלבא הרעותא עם וביחד דדויד,

בסוד  בעצם להדבק  יכול היחודים, שהוא הי' את 

ששם  לראשך ' כתר  'והיא וזהו  למדותיו  ולא אליו

המחשבה  ועומק  כאחד, והתפלה היחודים

דיבו בחי' כמו  הוא תפלה.בהיחודים ובחי' ר

הצדיק נצור כי קדשך, שבת שמור  קדושך  מצוות 

להיות צריך  המקטרגים מכל להבטל כדי 

בחלום  ראה שרבה"ק  כמו  הכבוד  בכסא דבוק

וכו ' סביבו אש והיה היחודים, שה"ס  וכו' הכסא

שכל  צריך כי דלבא, והרעותא התפלה סוד  שהוא

שהוא  סביב אש עם הכסא בסוד  יהיו  היחודים

כמו שידוכים להמשיך יכולים ועי "כ  התפלה,

שמסירים  ידי על כי  הנ"ל, בחזיון שם שמבואר

גילוי עי"כ מתגלה העלות לעלת  כתר  בין החושך

שידוכים  תוספת  ועשים נשמות  ונוספים אלקות 

של  המדרגה הוא סוכות  יו"כ ר"ה כי  ויחודים,

היחוד  מדרגת עדיין אינו אך  ופנים, דאח' יחודים

ממש  ר "ה בחינת  שהוא אלקות , עצם בבחי' הגמור 

ידי על וזה שם, כמבואר  ממש  סוכות  ממש יו"כ

של  הדינים כל נמתקים ועי"כ אש שסביבו  הכסא

ידי על אך  דין , כסא הוא בר "ה הכסא כי ר"ה,

כולו הוא בשרשה הק' השכינה לסוד שזוכים

הוא  ושמו שמו הוא הוא סוד והוא וחסדים, רחמים

שכולו עליונה הכי  המלכות הוא שמו כי  הוא,

וחסדים. רחמים

כיוזהו קדשך  שבת  שמור  קדשך  מצות  נצור 

בעל  נקרא בתחילה רבינו  משה

החול  דימות  יחוד  עדיין  יש  כאשר כי  דמטרוניתא

כשאין  אף כי  דמטרוניתא, בעלא הצדיק  נקרא

דמטרוניתא  בעלא הוא הצדיק  מ"מ היחוד שלמות 

אך  דכלי , היחוד בעת שהוא לצדיק זרוע אור  בסוד

לשלמות וזוכה ההיא, בעת  ה' אל לואתחנן כשזוכה

בסוד  ממש  בשכינה נכלל להיות  הצדיק אז  היחוד,

תמונתך , בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק אני 

ציון  לפדות אפשר כי וקיים, חי ישראל מלך דוד

בכל  וביחודים בתפלות  עוסקים שיהיו ע"י וירושלים

ולהכניע  תאוות, מהג' עצמו ולפדות בדבקות, עת 

של  האמיתית לשמחה נזכה ועי"כ הקלי ', כל את 

טובים הימים שהם סוכות שבועות  לקו"מ פסח (עי'

א') סי' תנינא בסוד הנ"ל התאוות כל להמתיק  ונזכה

מח  על רק לעבוד  מספיק  אין  כי  האלקים, איש  משה

כשמתקנים  רק החטאים לתקן  אפשר אי כי  אחד

המוחין  כל הכולל המקום שהוא החטאים שורש 

לעלת כתר בין הנעשה החושך ולתקן כאחד ,

לפני הנכנס  כה"ג של העבודה ולהמשיך העלות,

כמו אלו בשבועות העבודה תכלית  והוא ולפנים,

ועין  מלכותך תראינה ועיננו  הצדיקים, שתיקנו 

במהרה  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו  בעין 

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה כ 

חדתין  נשמתין
תשע"ו וארא פרשת דא"ח ליקוטי

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

שבת הלכות

כשאכל סעודה  במקום  קידוש  דין לגבי ספק א.

ונרדם פירות רק 

שב"ק שאל  בליל קידוש ששמע התלמידים א'

יד"ח שהוציאו  לא מאחר  עצמו הוא (וע"כ

מהיין) רביעית  רק שתה ואכל לסעודה ידיו  ונטל

חלה של קטנה אףחתיכת כזית  כשיעור (שאינה

נאה) הגר"ח ובשר לדעת  וירקות  מרק  עוד ואכל ,

זמן  שעבר  אחר בבוקר ונתעורר שולחנו, על ונרדם

בקידוש , יד"ח יצא האם ספק  לו ונתעורר  עיכול,

במקום  הקידוש שיהא לעיכובא בעינן דהלא

לא  והוא פת, כזית אכילת  במקום היינו  סעודה,

מביא  [ובדיעבד  פת, כזית בסעודה עדיין  אכל

ס"ה)המחבר רעג אף (סי' שמהני הגאונים דעת את

והלא  לא, פירות  אך סעודה, להחשב יין רביעית

לכאו ' וא"כ יין ], רביעית  שתה לא זה אדם כנ"ל

הלילה, של הקידוש  ברכת  שוב בבוקר לקדש  חייב

דהלילה  קידוש  שוב לקדש לו שאין  מורנו לו וענה

מביא דהמ"ב א) טעמי , סקכ"ו)מב' רעג  את(בסי'

שיחשב  די  בפירות  דאף  גבורים השלטי דעת

נחשבת שבת סעודת דכל סעודה, לבמקום הקידוש

עיקר , והשו "ע הטור דדעת חולק והמג"א קבע,

המ"ב  ע"ז  וכתב לסעודה, נחשבים פירות  שאין

מחמשה  עתה לו  ואין קצת  לבו חלש  אם "אך

על  לסמוך  דיש אחרונים איזה דעת המינים

לסמוך  אין בודאי בלילה אבל בשחרית , השלט"ג

נראה  הנה כוותיה", ס "ל לא הפוסקים דשארי עליו

לגבי אף השלט"ג, על לסמוך  יש  דידן דבנידון

על  לסמוך רוצה שאין דהמ"ב הלילה, קידוש

לילך  לסמוך שאין כוונתו הלילה לגבי  השלט"ג

פירות, אח"כ שיאכל סמך על בלילה קידוש  לעשות 

הקידוש  שעשה בדיעבד שמיירי  דידן בנידון  אך

על  בדיעבד לסמוך יש הרי פירות, על בלילה

[שכי הלילה, קידוש  לגבי  אף בשעתהשלט"ג דוע

בדיעבד  וכל יחידאה, שיטה על אף  סמכינן  הדחק 

לקדש  להצריכו  שא"א בפרט דמי, הדחק  כשעת 

חשש  שהוא לבטלה ברכה לחשש  ולהכנס  שוב

במקום  אלא קידוש  דאין זה דדין  ועוד דאו ', איסור 

מה  ובצירוף  ב) להקל]. וספיקו דרבנן  הוא סעודה

אחר במקום תשעה)שהבאנו תזו"מ פר' (נשמ"ח

מוואלאז 'ין  הגר "ח רחמים ששיטת בשערי (המובא

דין  לגבי אף בהגהה קסה  ואות נא אות הגר"ח מנהגי

דאו') נזרמצה לאבני  ס "ל וכן שקיבל, עדות (כמובא

הגרשז"א  להחזו"אבע"ז ס "ל וכן אגרת) (באגרותיו

מנהגו) היה שכן מהסטייפלער גם וכמובא לפסוק קצד

הוא  כזית ששיעור  הגאונים כתשובת  הדין  מעיקר

בימינו וא"כ וזמנו , מקומו  לפי  וזמן  מקום בכל

_________________________

למעשה.`. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

שלמה ב. מהרב ששמע  זצ"ל, אוירבאך מהגרש "ז ושמעתי בזה"ל, בלקוטים) תקטו (עמ ' תורה ושיעורי מדות  בס' הביא כן

מהו  מזונות, שאכל אדם ע"י שנשאל בעת  מסאכטשאב נזר אבני בעל אצל נוכח  שהיה יואב) חלקת בעל של (חתנו זצ"ל קאליש

ע"כ. כזית. יש  זה בכשיעור ואמר, מעט הצפורן אחרי עד אצבעו על וסימן אחרונה, ברכה עליו לברך כזית שיעור



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח כא ליקוטי 

ביותר  קטן שיעור  הוא הזית זיתשיעור  (כגודל

ביותר) קטן שהוא זמנינו של  זה בינוני ושיעור

ידי יצא ובזה שנרדם, לפני מהחלה אכל מסתמא

פת. דוקא דבעינן  לדעות אף סעודה, במקום קידוש

מוגז' ענבים  'מיץ במשקה דיון ב.

פוסקידן שכל  מוגז ענבים מיץ משקה לגבי  מורנו 

לציון [אור  לגבי זמנינו רק שכתב סי"ט, פ"כ (ח"ב

מקום  שיש  להלן ועיין ענבים, ממיץ דיבר ולא מוגז יין

בזה) שבת לחלק  נשמת  קח), סי' שכיון (ח"ב שכתב

הקהתי שבט כלום, הוי  לא ממש  בו אין  (ח"דשהגז 

פח) ועוד]סי' הייין, טעם מפסיד  הגז דאין שכתב

לא  מדוע מורנו  והסתפק עליו , לקדש  בשופי  התירו

סוכה בגמ' המובא בענין הנ"ל הפוסקים כל (דףדנו

ע"א) לואייג שם להם שיש  ואזוב במרור  פסול שיש

רבינא  אמר  חסדא רב ואמר וז"ל, שם בגמ' וכדאי'

ידי בהן  יוצא אדם דאגמא מרריתא הני שילא בר

אזוב  ולא יון אזוב ולא אזוב מיתיביה בפסח, חובתו 

אזוב  ולא רומי אזוב ולא מדברי  אזוב ולא כוחלי 

קודם  שמו שנשתנה כל אביי  אמר  לווי , שם לו  שיש

בידוע  עליה והקפידה תורה ובאתה תורה מתן 

מתן  קודם שמייהו  נשתנה לא והני  לווי שם לו  שיש

שמייהו סתמא מרריתא הני  אמר  רבא כלל, תורה

דמשתכח  משום דאגמא מרריתא להו דקרי והאי

הגמ'. דברי ע"כ באגמא.

רבנן וה"נ  שחייבו  הדין לגבי  לומר מקום (וי"א יש 

מדאו') שכל שהוא י"ל הרי היין , על לקדש 

פסלינן  שבדאו ' וכמו תקון , דאו ' כעין רבנן  דתקון

לואי  שם לו  שיש  וכנ "ל )דבר  מרור או ה"נ (אזוב ,

שאין  הנ"ל במשקה חשש אין מדוע מורנו  הסתפק 

מוגז '. ענבים 'מיץ אלא יין שמו 

עליו לקדש שנהגו כיון – להיתר סברא ג.

שאנשיםשוב  היות  להתירא, מורנו בימינונטה

משקה  ומוכרים עליו  לקדש רגילים כבר 

נכלל  הרי  לקידוש, יין שם שמוכרים במקומות  הנ"ל

דהיין הכללי בשם הוא כגון גם זה לולא (ואמנם

של משקאות  בחנות רק נמכר שהיה שעברו בשנים

היו  ולא יינות בחנות נמכר היה ולא טבעיים מיצים

פסול הוי שאולי מורנו הסתפק אזי עליו לקדש רגילים

וכנ "ל ) יין שמו שאין היות .לקידוש 

המח'[אמנם ע"פ  זה בענין  לעיין עדיין יש

ירקות שאר  לגבי באחרונים המובאת

המשנה  שמנתה מינים מהחמשה חוץ מרים

שלמה  בחכמת שהמהרש "ק וכדו ', צנון כגון  למרור,

בהגהה) ס"ה תעג  והביא (סי' למרור , צנון ליקח התיר

רש"י ח)מדברי יב, נקרא (שמות  מר  עשב שכל

י "ל  מינים, חמשה רק  נמנו  שבמשנה ומה מרור,

ה"ה  אבל במקומם חכמים שהכירו המינים שהם

וכשר  ז "ל, רש"י וכדברי  מרור נקרא מר ירק  שכל

המג"א אך מרור, סקט"ו)למצות שאין (שם כתב

המשנה, שמנתה המינים בחמשת  אלא יוצאים

שמו שכשנשתנה הנ"ל הגמ' מדברי  ראיה והביא

מ"ת מרירתא (לאביי)לפני שמו היה שבאמת  או 

דאף (לרבא)דאגמא ומשמע למרור, פסול היה

לא  הנ"ל המינים מחמשת שאינו כיון  מר  ירק שהוא

שאין  מינים שאר וכ "ש מרור , חובת ידי בהם יצא

מר  עשב שכל רש"י שכתב ואף כלל, מרור שם להם

לגבי אך דימינו, בנ"א בלשון  רק  זה מרור , נקרא

מתן  שבזמן  בירקות  אלא יוצאים אין התורה מצות

במשנה, שנזכרו  מינים ה' והם מרור , נקראו תורה

אם  אף למרור  פסולים המרים מינים שאר משא"כ 

פוסק  וכן המג"א. עכ "ד מרור , שמם היום יקראו

הרב סכ"ז)השו"ע .(שם

קיום לגבי הפוסקים במח ' הדבר לתלות  יש  ד.

בצנון  מרור מצות 

לגביולכאו' גם לתלות יש הנ"ל הפוסקים במח'

מקום  יש שלמג"א הנ"ל, המוגז  משקה

ולא  חז "ל בזמן זה משקה היה שלא היות לפסול

עד  עליו לקדש נהגו  שהיום ואף  יין , שמו  אז  נקרא

הרבה  אצל יין  שמו  נקרא כבר  שהיום שנאמר 
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להגרש "ק  משא"כ  להמג"א, מהני לא זה מ"מ בנ"א

מרור  שיקרא בעי  ולא למרור מר  ירק כל שמכשיר

היה  שלא זה משקה לגבי  י"ל ה"נ מ"ת , בזמן בזמן 

כזה מוגז  מיץ ידוע מ"ת  היה לא לכאו' (שבזמנם

וכדו', פיסטור ע"י יתקלקל שלא ענבים מיץ לשמר

דרבי  ע"ב מט דף  דנדרים מהא הוכחה לזה והביאו

ד ' שתיית אחר צדעיו חוגר היה עילאי ב"ר יהודה

ענבים) מיץ שתה ולא עצרת  עד  דפסח ועיין הכוסות ,

המג"א  ראיית  שדוחה סוכה במס ' שפ "א

המרים  הירקות  שכל וכתב דאגמא ממרריתא

בלשון  להם יש  הרי  הפרטיים שמותיהם מלבד

בהם  יוצאים ולכן מרור, שם והוא נוסף  שם הקודש 

הוא  הפרטי  שמו  דאגמא ומרריתא מרור , חובת

אגם של מרריתא)חזרת  בד"ה רש "י ושמו(כמש"כ ,

דאגמא, מרריתא אלא סתם מרור לא הוא הנוסף

אין  לכן  לואי  שם לו יש  שלו  הנוסף  בשם שגם וכיון

דסברת ואליבא מרור , חובת  ידי בו יוצאים

ברור  שלא הנ"ל, משקה דין  מה לעיין יש השפ "א

הנוסף שמו מלבד  יין שם לו  יש  מוגז האם יין (ואולי

כן, הנקרא בצרפת  ממקום המגיע שמפיי"ן הנקרא

היה  כן היין, על  אותו מוסיפין ואין מטבעו הוא בו שהגז

הספק יהיה לא ובו יין, הוא המקורי ושמו מ"ת בזמן

אפי 'הנ "ל ) להיתרא בסברא לצדד  מורנו והוסיף  ,

המרים  הירקות  כל ששאני שי "ל המג"א, לסברת 

מרור , בשם אז  נקראו ולא מ"ת  בזמן  כבר  שהיו 

שאחר  אף כשרים אינם ע"כ  פסול, שם עליהם וחל

שלא  הנ"ל במשקה משא"כ מרור , שם קיבלו  זמן 

לא  א"כ  לואי , שם אז  עליו חל ולא חז "ל בזמן  היה

נכנס  כבר שהיום כיון  וע"כ פסול, שם בו  נקבע

שגם  יתכן  הרי וכו ', עליו שמקדשים ע"י  יין , לשם

וצ"ע  לואי , דשם פסול בו שאין  מודה המג"א

בכ"ז ].

מפשעווארסק  הר"י דעת – בנשמ"ח תיקון א.

בשב"ק  בדמעות העבירות מחיקת  לאסור זי"ע 

מש"כ ש "ז א ] ויחי  פר ' משיחו"ק בנשמ"ח

גיטין) במס' יש (בשיעור אם בענין

העברת ע"י בשב"ק  העבירות  מחיקת איסור 

סברא  לצדד שם והבאנו מצחו , על הדמעות 

ע"י מחיקה איסור  שיש  נאמר דאם היות  להיתר,

הרי מצחו על הדמעות שמניח בזה הרי  דמעות 

נמצא  א"כ  בשבת, מחיקה של עבירה עובר הוא

שלא  ונמצא מצחו, על מיד  זו  עבירה שנכתבת

מצחו, על עבירה רושם נשאר כי  כלום כתב

עכ"ד .

זי "ע הנה  טשעבין  דאב"ד  קמיה נאמרה זו סברא

זצ"ל  רבינוביץ הר "י  הגאון  תלמידו  ע"י

הר  ושבחה חמדתי', 'בצלו  בספרו בה כמובא

זו) סברא לגבי מש "כ  הנ"ל בנשמ"ח יש (ועיי"ש  אך ,

הר "י הרה"ק  מו"ר דעת את  כאן להוסיף 

וז"ל  זאת, לאסור  להדיא שכותב מפשעווארסק

קו)במכתב עמ' ירושלים טוב בספר "במאי(הנדפס

איציקל  ר ' הרה"ק  [ה"ה שליט"א הה"צ דזקנך 

היה  יענקעלע] הר' הרה"ק  חותן זי"ע מפשעווארסק

מצחו על דמעות  בשבת להעביר מותר אי  ,ג מסופק 

אסור  ד"ה שבת  מס' של"ה מס ' ראיות הבאתי

בשבת עוונותיו על לבכות דאסור וכו ' ,דלהתענות

_________________________

כשבוכה,ג. כתב, ד) (אות היראה משער פ"ט חכמה ובראשית בזה"ל, עה) אות  מצוה נר (פרק  יומא מס ' הק' בשל"ה דאי'

עכל"ק . העוונות , נכתבין במצח כי מצחו, על הדמעות להעביר כן גם וטוב פניו, על הדמעות  יעביר

בשום ד . יצטער שלא וחומר קל עונג, לשבת  לקרוא לקיים מחוייב אם מח ), אות  מצוה נר פר' שבת  (מס ' שם הק' השל"ה ז "ל

מספר  ללמוד יש  כן כי בשבת, אסור עונותיו על תשובה בדרך לבכות  ואפילו יבכה, שלא וחומר קל של בנו וחומר וקל צער,

עכל"ק . ט'), (ח' נחמיה



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח כג ליקוטי 

ויקהל  פ ' זאת  זכרון בס' איתא שם,הוכן  עיין ,

אחד  וחכם מחיקה, איסור יש אי  השאלה ובעיקר 

ויואל  בעל אדמו "ר  כ"ק  הרה"ק [ה"ה שליט"א

דלא  משום דמותר  אמר  זי"ע] מסאטמער משה

ראיות הבאתי  ואני במשכן , כזאת  מחיקה היתה

הכתב  דקורא פסוקים כמה ויש  וכו', דאסור ,

ט' ביחזקאל וחתימה כתיבה ד ')הרוחני (פסוק

תי ' שדרשוו והתוית מה י "א תענית  בגמ' ועיין  ,

יחתום  אדם כל ביד  פסוק  דאסור ז על י "ל א"כ  ,

איסור  להוסיף  יש ועוד  מחיקה, משום מדרבנן

לטבול  מותרים דטמאים הא דהנה מתקן , משום

מצוה  משום או  כמיקר דנראה משום או בשבת,

שכ "ו סימן  ברורה משנה או"ח סימן חעיין וביו "ד 

מתקן , משום לטמא אסור הי ' בלא"ה אבל קצ"ז ,

תקון  הוא רק  פני ', על ורפש  טיט דאין אע"ג

עכ "ל. רוחני.

כ "כ  לדקדק  שאין התניא בעל  חידוש  ב.

הראש באמצע  שיהיו  דר"ת בתפילין

ר'אמר הרה"צ בשם למורנו  התלמידים א'

זצ"ל פרידמן  הכהן  'שמעון שמעון  (המכונה

בבית בשנים רבות  בקביעות  מהיושבים שהיה הצדיק'

ת.נ.צ.ב.ה) זי "ע מדרשינו התניא הבעל מלשון שדייק

באמצע  התפילין שיהיו הקפידא שעיקר  בסידורו

ולא  דרש "י  בתפילין דייקא היא ממש הראש 

יניח  ואח"כ שם, התניא בעל וז "ל דר "ת , בתפילין

באמצע  שיהא ויזהר הראש בגובה ראש  של את 

אמרו שהרי ממש, הראש  לדרוחב דף מנחות (בגמ'

אם ע"ב) והיה שמע מימין יביאך כי והיה קדש

משמאל, דרש"ישמוע שהפרשיותובתפילין

דהיינו משהו, אלא לשמאל ימין  בין אין  כסדרן

צריך  כן על לשמע יביאך  כי  והיה שבין החריץ

בסידורו.ליזהר התניא בעל עכ"ל מאוד , בזה

_________________________

היצר ה. אש לבער לא בש "ק , שליהמ בתשובה לשוב שמותר הגם פי' השבת , ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא שם, זל"ק

בהיותי  ז "ל מניקלשפורג הג' מהרב שמעתי וכן כנ "ל כלל בדרך  אם כי משונות, וצעקות ובכיות  סיגופים לעשות מושבותיכם בכל

בתשובה, לשוב התעוררות בא שבת  קדושת ע "י קודש , בשבת שישובו פי' שבתות שתי ישראל שמרו אלו שינאווי, בק "ק אצלו

עכל"ק . שבתות , שתי וזה קדוש, כולו הבא שבת יהיה אח "כ בחול. התשובה ויגמרו

התועבות ו. כל על והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תו והתוית ירושלם בתוך העיר בתוך  עבור אליו ה' ויאמר הפסוק , ז "ל

הקדוש  מפי טובה מדה יצתה לא מעולם חנינא ברבי אחא רבי דאמר ע "ז, אי' ע "א) נה דף (שבת  ובגמ ' ע "כ. בתוכה. הנעשות

האנשים  מצחות  על תו והתוית  ירושלם בתוך העיר בתוך  עבור אליו ה' ויאמר דכתיב זה, מדבר חוץ לרעה, בה וחזר הוא ברוך 

צדיקים  של מצון על ורשום לך  לגבריאל הוא ברוך  הקדוש לו אמר וגו', בתוכה הנעשות  התועבות  כל על והנאנקים הנאנחים

הדין  מדת  אמרה חבלה, מלאכי בהן שישלטו כדי דם של תיו רשעים של מצחם ועל חבלה, מלאכי בהם ישלטו שלא דיו של תיו

לפניו  אמרה גמורים, רשעים והללו גמורים צדיקים הללו לה אמר מאלו, אלו נשתנו מה עולם של רבונו הוא, ברוך הקדוש לפני

של רבונו  רבונו לפניו אמרה מהם, יקבלו לא בהם מיחו שאם לפני וידוע גלוי לה אמר מיחו, ולא למחות  בידם היה עולם של

ע"כ. וכו'. גלוי, מי להם גלוי לפניך אם עולם

ביום ז. פלוני במקום עשית  וכך כך לו ואומרים לפניו, נפרטין מעשיו כל עולמו לבית  אדם של פטירתו בשעת  שם, הגמ' ז "ל

להם  ואומר הדין את  עליו שמצדיק  אלא עוד ולא יחתום, אדם כל ביד שנאמר וחותם, חתום לו ואומרים הן, אומר והוא פלוני,

הגמ'. דברי ע"כ בדברך. תצדק  למען שנאמר מה לקיים דנתוני, יפה

אסור ח. דכלי אע "ג ר"ל וכו' אדם (סקכ"ד), ברורה המשנה וכתב בשבת, מטומאתו לטבול מותר אדם (ס"ח), שם השו"ע ז"ל

ואפי' במים, עצמו כמצנן נראה שהוא מפני שאני, אדם עי"ז , הכלי כמתקן שנראה מפני ויו"ט , בשבת  מטומאתו ולטהרו להטבילו

לרחוץ  הדרך וצואה בטיט  ומלוכלך הדרך  מן בא כשאדם לפעמים מ "מ בהם, לרחוץ דרך  שאין סרוחים המים וגם קר העת אם

עכ"ל. השבת. קודם לטבול יכול היה אפי' מותר וע"כ באלו, אף
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התניא,ופירש בעל בדברי  והדיוק הכוונה מורנו

שיטת על הנ"ל מגמ' קשה לכאו ' שהלא

הגמ' צריכה היתה ר"ת לשיטת שהלא ר"ת,

שמוע  אם והיה – מימין יביאך כי והיה 'קדש  לכתוב

שהויות הוא הסדור  לר"ת שהלא משמאל' ושמע

שמוע) אם והיה יביאך , כי קודם (והיה וא"כ  באמצע,

ואמאי שמאל, בצד  שמע לפני  שמוע אם והיה

שמוע  אם והיה 'שמע וכתבה הגמ' הקדימה

משמאל'.

שהגמ'וצריך זו קושיה על יענה שר"ת לומר 

שאין  להשמיענו בכוונה הסדר  הפכה

שמוע אם והיה שפרשת פרשה מעכב (שהיא

שמאל,הפנימית ) בצד  לגמרי  אם תהא מעכב (שאין

מפר' קצת  שתהא באופן לצד  קצת  נוטים התפילין יהיו

ימין) בצד שמוע אם שיהא והיה הקפידא ועיקר ,

שמאל, בצד שמע פר' שהיא החיצונית פרשה

שאין  יביאך כי  והיה קדש לגבי  גם ילפינן  ומיניה

האמצעית פר' שתהא ר "ת  לשיטת  קפידא כ"כ 

יביאך ) כי והיה פר' אם (היינו מעכב ואין  ימין, בצד

שיהיה  באופן מהאמצע קצת נוטים התפילין  יהיו 

הקפידא  ועיקר  שמאל, בצד יביאך  כי  והיה פר '

החיצונית פר ' קדש )שתהא ע"כ (פר' ימין , בצד

התניא. דבעל בדיוקו מורנו  ביאור

התניא [ואף מבעל דיוק וללא חידוש , שהדברים

שהגמ' צ"ל ר "ת  שלשיטת  לפרש נראה היה

ולא  בתורה שנכתבו כסדר הפרשיות סדר נקטה

ודיוק  ראיה מזה ואין  בתפילין, שנכתבות כסדר 

לסמוך  גדול עמוד  הוא התניא הבעל מ"מ להלכה,

שיוכל  מי  כשאין דר "ת  תפילין לגבי  להקל עליו

באמצע]. בדיוק  דר "ת  התפילין  אם לשאלו

פנימיות  ע"פ  הדברים  הסבר ג.

פנימיותוהסביר פי על ג"כ הדברים מורנו

רבינו מדברי הידוע ע"פ  הענינים,

ו)האריז"ל דרוש תפילין הם (דרושי דרש "י  שתפילין

דאמא מוחין כנגד (בינה)כנגד  דר "ת  ותפילין

דאבא הדיוק (חכמה)מוחין  שענין מובן  ובזה ,

באמצע  בדיוק מכוונים התפילין שיהיו  והצמצום

היא  שבינה וכידוע דרש"י, תפילין לגבי יותר שייך 

הצמצום ענין עלבחי ' והצמצום הכלי היא (שהבינה

החכמה) דספי' חיוב אור ענין יתר יש שם וע"כ  ,

ד  תפילין  משא"כ ודיוק , בחי 'צמצום שהם ר "ת 

כ "כ  בהם אין  החכמה, אור  בחי' – דאבא מוחין

בתפילין  שגם [אף  לגמרי  והדיוק  הצמצום חיוב

לגבי שהלא באמצע כמעט שיהיו צריך דר "ת 

קדש  להיות  המה צריכים החיצוניות  פרשיות

הרבה  התפילין יטו ואם משמאל ושמע מימין

הבאנו כבר  הרי  זאת , יתקיים לא הראש מאמצע

דר "ת תפילין  שגם הרש"ש  רבינו דברי במקו"א

חכמה  בחי ' הוא שר "ת  אלא – הבינה בחי ' הם

בינה  בחי' שהם דרש"י תפילין  לעומת  דבינה,

שיהיו צריך  דר"ת בתפילין  שגם יובן  ובזה דבינה,

הדיוק  על הקפידא שאין  ורק  באמצע, בערך 

וכנ"ל]. דרש"י כבתפילין  הגמור 

היסח  פוגם  שאין המקובלים  דעת ביאור ד.

דר"ת  בתפילין הדעת

הגר "ש ובמקו "א  מש "כ גם עפ"ז  פירשנו

שלמה  חכמה בהגהות זי"ע קלוגער 

פ"ח) סי' דר "ת(או"ח שבתפילין  המקובלים בשם

היסח  בהם פוגם אין  וקדושתם גדולתם מרוב

צדיקים  היו וכן דרש"י. בתפילין שפוגם כפי הדעת

לאכול  ולא דרש"י בתפילין  לסוח לא שהקפידו

כלל בהם הלכה ולשתות ע"פ המותרים דברים (אף

בלבד ) מזונות כביצה או וכדו' פירות אכילת היינו

[וודאי בזה, כ "כ הקפידו  לא דר "ת  בתפילין משא"כ 

האסור  הדעת היסח שהם ראש וקלות  ששחוק 

החילוק  וכל בר "ת , גם אסור  זה מדינא בתפילין

שמדינא  ראש קלות שאינו  הדעת  היסח לגבי הוא

דרש "י שבתפילין  אלא לרוה"פ , איסור  בו  אין 

ליזהר  האריז "ל רבינו כדברי  להחמיר  הוסיפו 

משא"כ  ראש , קלות  שאינו  אף הדעת  מהיסח

שתפילין  הנ"ל ע"פ  בזה וההסבר  דר "ת ], בתפילין



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח כהליקוטי 

הצמצום, בחי ' דאמא מוחין  בחי ' שהם (בחי'דרש"י

הדינים) ומקור ולשמור שורש  לצמצם יותר  יש שם ,

דר "ת בתפילין משא"כ  מהם, דעת להסיח שלא

ועונג  דמנוחה מוחין  – דאבא מוחין  שבבחי'

שורה  בהנחתן הרי  דהחכמה, פשוט אור  שבבחי'

שנכללים  באופן לאלקות  הביטול בחי' האדם על

מצידו כ "כ יגיעה ללא אף  באלקות ודיבוריו מעשיו 

וק"ר  דשחוק  גמור הדעת בהיסח בהם פוגם שאין זמן (כל

.ח"ו)

הא [ויש לפרש במקו"א מש "כ לזה להסמיך 

עליו 'שנה שיהא צריך  קדשים דיני  שבכל

שנכתב  בקדשים דין  וכל בגמ', כדאי' לעכב' הכתוב

לעיכובא,בתורה  ולא לכתחילה רק  אינו  פ "א רק 

הוא  בתורה שנאמר דבר כל  התורה דיני בכל (משא"כ 

פ"א) רק שנאמר אף  ההסבר לעיכובא שם והבאנו ,

החכמה  ספי' אור כנגד קדשים שדיני  היות בזה

קודש ) לעיכובא,(הנקראת הדברים אין שם הרי ,

ודין) צמצום בחי' הוא עליו(שהעיכוב כ'ששנה ורק  ,

הענין  מכניס  עליו  וחזר דשנה ענין הרי  הכתוב'

הבינה החכמה לבחי ' לאור הכלי בחי' היא (שהבינה

ענין  שזהו לכלי שנהיה עד  האור עיבוי בחי' הוא כלי וכל

ואכמ"ל ) .החזרה,

בחי' כנגד דהע "ה ציון – בנשמ"ח תיקון ה.

'עולמות' בחי' כנגד דהצדיק  וביהמ "ד 'נשמות'

ויגשבנשמ "ח פר' שנאמרו (תשעו משיחו"ק

ג ') שם,אות  לשונו  וזה בסופו נכתב

רמז  מורנו אמר  כן הנוהגים וכמו  תלמידים (לכמה 

רמז כדלהלן) [שהוא 'את "ה' בתיבת 

הרה"ק  כמש "כ לעולמות -נשמות-אלקות 

דוד  ציון אצל ותפלה לימוד בענין  גם מקאמרנא]

בחי ' שהוא השחר עלות עד מחצות  ע"ה המלך

עולמות, בחי ' שהוא מלכות בחי ' שהוא ה' אות

של  המדרש בבית  ותיקין להתפלל הולכים ואח"כ 

לצרף  הראוי  מן  הרי נשמות , בחי ' שהוא הצדיק

אלקות בחי' שהוא המערבי  לכותל ג"כ  ללכת לזה

ע"כ . כנ"ל. המדרגות  בין  מחבר

שהלימוד תיקן דהיינו להיפך לומר שצריך  מורנו 

בחי ' כנגד הם דהע"ה בציון והתפילה

של  ה'לב' הוא שדהע"ה במקו"א וכמש "כ 'נשמות ',

סיפו "מ בספה"ק  כמש"כ  ישראל יגכל (מעשה

יום  של מהבעטליר בעטלירס, מהשבעה בהמעשה

'נשמות',השלישי) בחי' הז"א ספי ' בחי' הוא  וה'לב' ,

מהרה"ק  שם כמובא ד 'אתה' הת' בחי' שהוא

שורש  'תפארת', כנגד שהיא זי "ע, מקאמרנא

בך  אשר 'ישראל נאמר  עליהם ישראל נשמות 

והבינה  בינה-ליבא, בחי ' הוא הלב [וגם אתפאר',

כנגד  דנרנח"י  מסדר  וכידוע נשמות , בחי' ג"כ

הוא  דהע"ה וכן הבינה), ספי ' כנגד  שנשמה אבי "ע,

– לאה דבינה)מפרצוף שכינה (מלכות בחי' שהיא –

של  ביהמ"ד  לעומת  עילאה], ביתא כנגד  עילאה

שבבחי ' הצדיק, יוסף שבבחי' עולם, יסוד  הצדיק

כנגד  שהוא דאת "ה, ה' בבחי' שהוא רחל, פרצוף 

הוי "ה  שם של אחרונה ה' אות  שכנגד המלכות ספי '

תתאה) שכינה – רחל דרגת(פרצוף  שבבחי ' ,

'עולמות'.

במניני ו כהנים  ברכת  לברך נהגו איך .

חצות  שאחרי הצדיקים

כהנים שאל  ברכת דין לגבי התלמידים א'

לאחר  הנעשית שחרית של הש "ץ בחזרת 

בארוכה  מורנו ביאר  כבר שהלא היום, חצות

פר' בריש ברכות עמ"ס יעקב שארית בספר (כנדפס

השחר) אנוסים תפילת  שהיו הצדיקים שאלו 

זה  היה היום חצות אחר  להתפלל ומוכרחים

יחידאה  שיטה על הדחק בשעת סמיכה בתורת

סק"ב)דהפרישה פט תפילת(סי' שזמן שס"ל

בזמנה)שחרית  התפלל  ולא כשהזיד היום (אפילו כל

כתפילה  שכר ויקבל  המנחה בתפילת ישלים (ובשגג 

חדש בזמנה) בהל' הידועים והט"ז הב"ח [וכדברי ,

סמכינן  הדחק שבשעת  או "ה הל' ביו"ד הש"ך  וכן

שאם  תנאי הצדיקים עשו  וגם יחידאה], שטה על

תפילתם  תהא הפרישה כשיטת  הלכה אין 

לתפילת השלמה והשניה מנחה תפילה הראשונה



לנפשך  חכמה דעה כו 

נדבה)שחרית  תפילת  את(או במקו"א [והבאנו ,

שיק  המהר"ם, צא)דברי  סי' שאין (חאו"ח שס"ל

התפילה סדר להפוך השלמתחובה לפני (מנחה

סמוך שחרית ) ההשלמה תפילת מתפלל אין אם

שלא  נהגו הצדיקים וע"כ  עכשיו , של לתפילה

היו ובזה עכשיו , של לתפילה ההשלמה להסמיך

לפני אף  שחרית של ההשלמה לעשות  יכולים

בארוכה. עיי "ש  מנחה], תפילת

לגביולכאו ' מועילים אינם היישובים אלו  כל

חז"ל  אסרו הלא כי  כהנים, ברכת 

מנחה בתפילת  כהנים ברכת שהוא לעשות  (משום

שכרות ) בו שמצוי אתזמן אין  הכהן  אצל והנה ,

דחוק  אינו  הוא שהלא הדחק, שעת  של ההיתר

ברכת עשה [שכבר כהנים ברכת עתה לעשות 

בבוקר, שקורא כהנים בשעה מביהכנ"ס לצאת  (ויכול 

חשש בזה יהא בביהכנ"ס ישאר שאם כהנים, הש "ץ

באותו  עלה לא עדיין אם יעלה כשלא מ"ע ביטול 

שיטה היום) על לסמוך  ההיתר  לו  אין  וא"כ ,[

הפוסקים  לרוב והלא הפוסקים, כל נגד  יחידאה

שחרית, כתפילת  דינה אין חצות  שלאחר  התפלה

ברכת עתה לעשות לו  אסור  מדרבנן וא"כ 

בברכתו איכא לבטלה ברכה חשש  [וגם כהנים

דאו') איסור הוא בשו"ע המחבר שיתכן (שלשיטת

בתפילת כהנים ברכת  לעשות  אסרו  שחז"ל כיון 

מדאו ' המצוה שמקיים נימא אם אף מנחה,

אז  חז"כשמברך  עקרו שלא את(שיתכן בדיעבד ל 

יודע  שלא בשוגג כשמברך  ובפרט לגמרי דאו' המצוה

חז"ל, דברי על במזיד לעבור מתכוין ואין הדין

לברך ואכמ"ל ) חז "ל שתקנו  התקנה לגבי  מ"מ ,

רבנן  כשאסרו  הרי  מצוה, כל בקיום ברכה

על  ברכה תקנו שלא מסתבר המצוה לעשות 

בזה  יש וא"כ  עצמם, הם שאסרו  כזאת מצוה

לבטלה]. ברכה חשש

רב'ואמר 'מעשה זה בענין יש שלכאו ' מורנו

זי "ע  מסאטמער  אדמו"ר כ"ק  שכשהיה

היום  חצות  אחר  מנין שחרית בתפילת והיה באר"י

בשנותיו  זצ"ל פריינד הרמ"א ירושלים גאב"ד אצל  (וכן

ברכתהאחרונות ) אצלם אז עושים היו לכאו'

אלו אצל המציאות  לברר צריך ואמנם כהנים,

שם נוכחים יוצאים שהיו הכהנים היו (שאולי

שלא  יותר מסתבר אך כהנים ברכת בשעת  מביהכנ"ס

בהם  מחו ולא כהנים ברכת עושים אלא יוצאים היו

הנ "ל ) כמה הצדיקים רב מעשה מורנו ראה וכן  ,

לדוכן  שעולה שליט"א הדור  מגדולי  א' אצל פעמים

אף  דמורנו הש"ץ בחזרת  מדרשנו  בבית

חצות. אחר  כשמתפלל

החפצים לכהנים יהודה  השארית היתר ז.

הצדיק  קבר על להשתטח

ע"פ ואמנם הוא זה בענין לפרש שיש ההסבר 

יהודה השארית בעלדברי  הרב של (אחיו

זי"ע) להשתטח התניא להכנס  לכהן  להתיר שכתב

רק  היא שם שהטומאה באופן צדיקים קברי  על

וז"ל מב)מדרבנן , סי' למנוע (בחיו"ד שלא אמנם ,

מעלות בצל להסתופף החפצים הכהנים מאת 

כמוהו, הצדיק  קבר  על השתטחות מעלות קדושים

היתר  וטוען , עורר  כל פי  לסתום ומצאתי יגעתי 

דקתני פרדסקין, גבי  דאהלות  בפ "ו  במשנה מפורש 

וברא"ש  הר"ש , שם ופירש דוקא, מהם אחד נפתח

דדוקא  מיירי, שתחתיהן דבטומאה יותר, מבואר 

מוקף  הדלת  דאפילו  אמרינן שבתוכן  טומאה לענין 

ס"ג  דבש"ע ההיא [והיינו פתוח, כאילו זה הרי

שהטומאה  אף  שתחתיהן , בטומאה משא"כ הנ"ל],

נפתח. כן אם אלא מתפשטת  אינה ועולה, בוקעת 

שאין  זו  בכיפה הטעם והוא הדין  הוא כן ואם

סתום  שהקבר  מחמת אלא טומאה, שום בתוכה

וכשהחלון  הכיפה, לתוך ועולה בוקעת  וטומאה

רשאים  והלכך  לחוץ, מתפשטת אינה סתום

אחת עוד  אך  סתום. שהחלון זמן  כל ליכנם הכהנים

להתקרב  יהרסו לבלתי לכהנים, להזהיר  צריך היא

אסורה  שהנגיעה בקצהו , ולנגוע הכיפה כותלי  אל

[ויש  עכ"ל. ח"ו , להאהיל שכן וכל התורה, מן

מה לדבריו  בחז "ללהסמיך  יט שמצינו דף  (ברכות 
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דרבנן ע"ב) כהנים טומאת  איסור  שהתירו

לקראת מתים של ארונות גבי על היינו ד'מדלגין 

כדי ' עכו "ם מלכי לקראת אפי ' וכו' ישראל מלכי

צדקינו, משיח של בכבודו  לעת "ל יבחין  יזכה שאם

הנ"ל], דבריו יסוד  מחז "ל לכאו ' שם וחזינן (וע"ע

מא) סי' יהודה .בשארית 

רבה מצוה  לקיים כדי ההיתר יסוד נראה ח .

בו ' ד'ולדבקה

טומאה וחזינן איסור להתיר  שס "ל מדבריו

על  השתטחות  מצות  קיום בגלל דרבנן

בריש  שמרמז  כמו  לכאו ' והיינו  צדיקים, קברי 

שדרשו בו' 'ולדבקה מצות קיום משום שזה דבריו

דףחז "ל כתובות בגמ' וכעי"ז יג , אות עקב פר' (ספרי

ע"ב) אוכלה קיא אש והכתיב בו לידבק  אפשר 'וכי

וכו ', ובתלמידים בחכמים הדבק אלא (ומ"ע הוא,

ובראשונים) בזוה"ק כמ"ש  המצוות  כל  תכלית היא ,זו

איסור  ודחו חז "ל התירו זו  רבה מצוה ומשום

דרבנן  מצוה טומאה שקיום דאשכחן להא (דומיא

מה"ת מ"ע אפי' דוחה בנ "י' בתוך  ד'ונקדשתי רבה

וכו') עבדו ששחרר ר"א לגבי תעבודו' בהם ,ד'לעולם

עולים  הכהנים שהיו מה בזה  לפרש  נראה וא"כ 

חפצים  ג"כ  היו שהם הנ"ל, הצדיקים במניני לדוכן 

מצות בזה ולקיים הצדיק בתפילת  להשתתף 

בו דבר ולדבקה בכל  לסייע המצוה בקיום (שנכלל 

הצדיק ) לעבודת לקיים המועיל  חפצים שהיו  וכיון ,

יהודה  השארית להם התיר הרי  בו ודבקת  מצות

דרבנן, איסור  על לעבור  לעשותאף  הנ"ל (שאיסור

דרבנן) איסור הוא מנחה בתפילת  כהנים וכ "ש ברכת ,

הדחק  שעת  לבחי' המה שנחשבים בעניננו  כאן 

והוא  הפרישה, שיטת על לסמוך הם שיכולים

משה השיב בשו "ת משה הישמח סי'כמש"כ  (או"ח

לשעתיד ) שנחשב לבנה, קידוש הפסד לגבי 

יכולים  וע"כ  המצוה, להפסיד  שמצטער הדחק ,

שלרוב  בזמן אף  לבנה קידוש ברכת לברך 

דחוקים  שהם היות לעשותה, א"א כבר  הפוסקים

להכהנים  כאן  וה"נ המצוה, להפסיד שלא

של  הגדולה המצוה להפסיד שלא שדחוקים

גם  שנחשבים שי "ל להם, שנזדמנה בו ' 'ולדבקה

שיטת על לסמוך שיכולים הדחק  לשעת המה

שיש  שחרית לתפילת התפילה שנחשבת  הפרישה

כהנים. ברכת חיוב בה

אף [והיתר שייך הפרישה דעת  על דסמיכה זה

הנ"ל הצדיקים הנהגת  משה לגבי  (ויואל

ועוד ) פריינד  בזמן והגרמ"א שחרית מתפללים שהיו

שיש  וכ "ש חצות , שהוי דעה שום היה לא שכבר

נוספות דעות עדיין שיש באופן הנ"ל על לסמוך

שחרית  הפרישה)שהוי בחזרת(מלבד כגון  היינו ,

הב"ח  שדעת חצות, שאחרי שעה בחצי הש"ץ

שחרית, עדיין  להתפלל אז  שאפשר  והכנה"ג והט"ז 

חצות לפני  החזרה תחילת  שהיתה באופן  וכן

הפוסקים  מגדולי  כמה דעות  במקו "א שהבאנו

ההתחלה בתר  זצ"לשאזלינן יוסף שהגר"ע (והבאנו

ויש המפורשת , הגאונים מתשובת  לשיטתם ראיה מביא

היו  הגאונים דברי רואים החולקים היו שאם לומר מקום

בהם) חצותחוזרים זמן כשיש הקיץ בחדשי [וכן ,

המהרש "ל שיטת  של בספר מאוחר שם (שהבאנו

ברכות ) עמ"ס יעקב הוא שארית  היום שחצות שס "ל

הלילה אחר  שעות  עשרה ארוךשמונה זמן (שהוא

הלילה  נחשב אם ובפרט דהלוחות, הרגיל  חצות  אחרי

לקולא  אף  ר"ת שיטת  על  לסמוך וכמנהגנו ר"ת  כשיטת 

מנחה]. תפילת לגבי

בטחון  במידת מדריגות כמה  א.

על בפרשתנו  הקב"ה שהביא מכות  שבע כתוב

עוד  כתיב בא ובפרשת המצרים,

שכתוב  וארא פרשת  דהנה אחרונות , מכות  שלשה

ישראל  שכלל ז"א, בחי' נגד  זה הרי מכות שבע בו 

בה' הבטחון  ומידת אנפין  זעיר לקדושת זכו 

למידת ישראל בני זכו  בא ובפרשת  ז"א. במדריגת

ג"ר . מדריגת  של הבטחון



לנפשך  חכמה דעה כח

בטחון ,היינו  במידת מדריגות  שלשה דיש 

ריבוי עוצם דמחמת  הוא והראשון 

של  החסד בגודל מאמין הוא הרי ה' אהבת 

שצריך . מה כל לו יתן  שהקב"ה בוטח ולכן  השי"ת ,

היינו  תפלה' 'עיון בבחי' פחותה יותר מדריגה (ויש 

הוא  ברוך  הקדוש לו שישלם בלבו דן שהתפלל, שלאחר

מחמת תפלתו וישמע צרכיו הקב"ה ויעשה שכרו

בוטח  שאדם בבטחון כן וכמו בכוונה, שהתפלל

למד או מצוה שעשה מחמת לו לעזור להקב"ה שמוכרח

מחמת לו להטיב 'מחויב' כבר הקב"ה ולכן תורה,

ז"ל חכמינו אמרו זה דעל  מצות . הרבה כך כל  שעשה

בה' שבוטח הוא הנכונה הדרך אלא עוונותיו, דמזכירין

יעשה  חסדו שמרוב בו ובוטח אליו אהבתו גודל מחמת 

וחסד ) טוב [הכולל רק ז"א, בחי' הוא זו ומדריגה

והראשונה נהי"ם] שהוא חג"ת החסד מידת הוא

לה'. 'אהבה' מידת 

בחי 'והמדריגה  שהוא גבוה יותר  מעלה הוא ב'

מדריגת שהוא ואימא אבא מדריגת 

שהאדם  היינו במציאות , וביטול היש ביטול

על  ורואה הבורא, כלפי ואפס אין להיות מתבטל

וחושב  בעדו, טוב שימליץ זכות שום לו  שאין  עצמו 

רחמים  לו  ישפיע שהקב"ה סיבה שום שאין  בליבו

בכל  ה' רצון לעשות  השלים שלא מכיון  וחסדים,

עם  אבל לו , יטיב שהקב"ה סיבה שום ואין התוקף ,

מתנת לו  יתן שהשי"ת  בה', בוטח הוא הרי  זאת כל

הוא  הקב"ה שהרי  גמול, תשלום שום בלי  'חינם'

הוא  הרי זה מחמת ורק  ולטובים , לרעים מטיב

זו ומידה טובות, השפעות שיקבל בה' בוטח

'חסיון '. נקראת

שהוא והמדריגה  רדל"א, בחי ' הוא השלישית 

דאף  היינו  כחדא, ואין אני בחינת

שמו, יתרך  להבורא לגמרי  עצמו שמבטל פי  על

הוא  אבל הבורא, כלפי ואפס אין שהוא ומרגיש 

מניה  פנוי אתר  דלית  במחשבתו  מעמיק גם

הבורא, ממציאות חוץ בעולם מציאות  שום ואין

ולכן  הבורא, במציאות נכלל הוא הרי  כן ואם

שזה  דקדושה, וישות  'אני' בחי' גם יש  ברדל"א

הבורא של ב'אני' התכללות  מחמת  (כדכתיב בא

ה') בהשי"תאני ובוטח מאמין הזה האדם ולכן ,

כדכתיב  ה'. מציאות  של התענוג גודל מחמת 

ד )בתהלים משאלת(לז, לך ויתן ה' על והתענג

מציאות בעצם שמתענג מחמת היינו לבך.

שהוא  הבורא במציאות  נכלל הוא הרי  הבורא

משאלות לך ויתן  יהיה וממילא הטוב מקור

לבך .

שהוא והנה אע"פ  ז"א, בחי ' שהוא א' מדריגה

עילאי, מאו "א פחותה יותר  (שהרי מדריגה

דז"א) מהאור יותר הרבה הם או"א של  כל האור עם

או "א  מעל לז "א יתירה מעלה יש  הכלים מצד  זאת

כלים  במיעוט אבל גדול .טשאורם

הבטחון וזה  למידת  שיש יתירה מעלה הוא

ואמא, אבא מדריגת על ז"א מדריגת  של

דמדריגת הבטחון אבל הכלים, ריבוי  בבחי '

היינו ז"א, מעלת וגם או"א מעלת  בו יש  רדל"א

דרדל"א  בטחון מדריגת ולכן ביחד , וכלי אור 

בו  יותר שיש במדריגה הוא הרי  מעלות שתי 

ה'. על 'והתענג של למדריגת  ועולה גדולה

_________________________

הרה"קט. מרבו ששמע  זיע"א) פיש ישעיה אהרן ר' (להרה"ק אהרן קדושת  בספר שמובא מה עפ "י מובן הכלים מעלת וענין

המובהק מרבו ששמע מקאמרנא, ברכה ההיכל בעל מאביו שקיבל אליעזר, דמשק ספר מחבר בעל זיע"א מקאמרנא אליעזר ר'

דמכוונים  שבת קבלת של הכוונות  בביאור מהבעש"ט, שקיבל חיים, עץ פרי מהשרף שקיבל זיע "א, מזידיטשוב המהרצ"א

עי"ז  כלים ריבוי שהם האותיות  ריבוי דע"י הבעש"ט ואמר פרטות, בפרטי אות  כל ומחלקים פרטות, פרטי בדרך מ "ב שם

עכתו"ד  השתוקקות , הרבה לזה צריכים העולמות, עליית  זמן דהוא קודש שבת בליל ולכן להשי"ת , השתוקקת  ריבוי נעשה

עיי"ש.



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח כט ליקוטי 

פרשת על צדק  מהצמח הזוהר בביאורו זה כל (ועיין

).יאי וארא 

הוא והחילוק  וכלי  אור של הבטחון מידת בין

המאמין  אדם יש דהנה זו, באופן 

_________________________

וכן י. הפסק , בלי הבטחון שיהיה ועד, סלה נצח היינו עד עדי דפירוש כפשוטו האחד עד, עדי בה' בטחו פירוש הנה לשונו, וזה

מגיע  שהבטחון היינו עד עדי דפירש  הראשון, בפירושו כאן הזוהר שחידש  מה הוא הב', כו'. בטחו אחר דבר כאן, הזוהר כתב

עד. הנקראת עליונה ומדריגה מעלה עד

בו  ויתאחד יתקף שהאדם שייך  אין לשם כי האדם, של הבטחון בחי' מגיע  אין לשם י"ה בבחי' דהיינו עד מבחי' למעלה אמנם

נמשך  שממנה האהבה ממדריגת שלמעלה מ "ה בבחי' הביטול תכלית  ושם הוא) אדם לא כי מ "ש  מדריגת הוא שם כי (י"ל

מרחוק ע"ש  מרחוק  אחותו ותתצב דרך על מאד, והשפלות הריחוק  נמשך  ממנו הביטול אבל האמיתי, באוהבו שמובטח  הבטחון

קט ד"ה ב' סימן הקודש  באגרות  שכתב מה דרך  על הבטחון, כך כל שייך אין לשם (ולכן לי נראה דכולא ה' החסדים, מכל נתי

היות  מפני כו' עמך אנכי והנה בהבטחתו, לו די ולא עשו מפני יראתו על יעקב התנצל ובזאת וכו', וא"כ חשיב, כלא דווקא קמי'

עכ"ל. החטא יגרום שמא וכמארז "ל וכו', להנצל כלל וכדאי ראוי ואינו וכו' בעיניו מאד מאד יעקב קטן

מבריסקיא. להרב ואמר זצוק "ל איש החזון אצלו נתארח ופעם ענין, איזה על צרה אצלו היה זצוק"ל מבריסק דהרב וידוע 

רב, הבריסקער וענה השתדלות. קצת  שעושים אנשים כל של הדרך  הוא דכך מצרתו לצאת כדי השתדלות  איזה לעשות  שצריך

השתדלות. שום לעשות צריך שאין בטחון של דרגה שיש 

לו  ויש דולר, מליון לו שיהיה בהשי"ת  גדולה באמונה שמאמין אדם שיש הלוי, בית בספרו דאיתא מה עפ"י הוא דבריו וביאור

כאשר  שיהיה להשמחה מאמין רק  כשהוא שמחתו דומה אינו עדיין זה כל עם אבל הכסף. את  לו אין כשעדיין עכשיו גם שמחה

אמונה. רק לו שהיה בעת שהיה ממה יותר הרבה השמחה יגדל שאז ממש , בפועל דולר המליון לו יגיע 

בדיוק גדולה בשמחה שרוי שכבר כך  כדי עד בה', כך כל גדולה אמונה לו ויש גבוה יותר במדריגה שהוא אחר אדם יש אבל

ג-ד) (לז  בתהלים דכתיב וכמו כך. יהיה בפועל שאכן להמשיך  זוכה הזה אמונה וע"י בידיו, הכסף  לו כשמגיע זמן באותו כמו

עכתו"ד. לבך ", משאלת  לך  "ויתן ה' על והתענג אמונה, ורעה ארץ שכן טוב ועשה בה' בטח 

מה  שכל להאמין הוא האמונה שעיקר כתב ספרו שבתחילת  דאע "פ זיע"א, איש  החזון של ובטחון אמונה  בספר חזינן והנה

שיהיה  להאמין למדריגה להגיע שיכולים עליה בני דיש  כתב הספר בהמשך  אח "כ אבל לטובה. הכל הוא הרי עושה שהקב"ה

הנ "ל. מהעובדא למד זה דדבר לומר יש  ואולי למעשה. להם יהיה כך  שאכן ממשיכים ועי"ז  והנגלה הנראה וחסד טוב אך לו

מהבעש"ט). המקובל (כדרך 

ולתקן  לבנות  שצריך  אומר היה בישיבתו, לעשות  צורך  איזה שהיה פעם שבכל היה זצוק "ל מנובהרדוק הסבא של דמנהגו וידוע 

לבנות  גם נהג זה דרך ועל גשמיות , השתדלות  שום בלי לגמרי בה' ובטוח מאמין רק  והיה כסף, של חשבונות שום בלי וכדו'

מבריסק הרב כדברי הבטחון מדריגת והוא לזה. שצריכים הכסף  כל להם יש כבר כאילו הבניה בעבודת  והתחילו הישיבה, בנין

לבך. משאלת לך ויתן ה' על והתענג אמונה, ורעה ארץ שכן טוב ועשה בה' בטח בבחי'

אי  והנוראה והנה הנשגבה הבטחון מדת  קדושת תוקף יתנה מי וז "ל, זי"ע) שולזינגער (להגרמ"מ  הגרי"ז רבינו פניני בספר תא

בזה. לי הידוע  מן קצת  בס"ד ואכתוב תהלתה. כל ישמיע ומי גבורותיה ימלל ומי זצוק"ל הגרי"ז רבנו של

הקדושים  בדבריו ויצא בפרשת הלוי הבית זצוק "ל הגרי"ז  רבנו של קדישא הסבא זקן בזה הורה כבר כי אראנו, צורים מראש

ההרים  אל עיני אשא רבה במדרש שם, קדשו לשון וזה האמיתית , הבטחון מדת  של הפסגה ראש  הוא מה שם שביאר הנוראים

ולא  אחד נזם לא ואני כו', גמלים עשרה העבד ויקח  ביה, כתיב מה לרבקה ליקח  כשהלך אליעזר יעקב: אמר עזרי יבא מאין

וארץ. שמים עושה ה' מעם עזרי מבריי? סברי מוביד אנא מה יעקב ואמר אחד, צמיד

דהנה  יעקב, של הבטחון גודל דמלמדנו המדרש  דברי וביאור כנגדו, עור לו אעשה כמו אשה לענין עזרי לתיבת  המדרש  דרש 

מעות  בידו ואין דבר לאיזו שנצרך  וכיון לו, הנצרך הדבר ישיג אופן באיזו בשכלו שיחקור בוטח  יהי' אם גם האדם בטבע זה

ימצא  או ריוח לו יזמין הקב"ה אם הדבר ישיג אופן באיזו חושב לבו זה כל עם ה', לו יעזור שבודאי בבטחון חזק לבו כי הגם

לזה. וכדומה מציאה



לנפשך  חכמה דעה ל

גם  וחשב בו חזר דאח"כ ורק  לו יזמין ה' רק שתהיה ומבוא דרך  שום לו אין להסיבה שגם אחר בטחון חסרון זה אין ולכאורה

הבית  עכ"ל העזר אשיג סיבה שום בלא וגם ה' מעם עזרי ואמר העזר אשיג שבזה הסיבה שיזמין לבטוח לי דלמה לחסרון זאת

מאד. נשערה וסביביו מאד נוראים ודבריו זיע"א הלוי

וחלף  לכסף, מוצא צריך  והלא שלו, הכולל את  בירושלים לייסד הקדושה בדעתו עלה שכאשר זצוק "ל הגרי"ז  מרן אמר וכבר

חשבו  לא אשר אחר ממקום תמיד באה והישועה מאומה, יצא לא זה מכל הנה בזה, יתמכו ופלוני פלוני שמסתמא במחשבתו

הסיבה  שיזמין לבטוח  לי "דלמה הנ "ל הלוי בבית וכמש "כ במקום איננה יסתדר זה איך  המחשבה שגם ללמדנו בכלל, זה על

העזר". אשיג סיבה שום בלא וגם העזר אשיג שבזה

אחד  חדש ראש  היה ולא לאברכים, לשלם לו יהיה מאין מראש  בו שידע אחד חודש  היה שלא זצוק"ל הגרי"ז רבינו אמר ועוד

חודש. בראש  מיד לשלם לו היה תמיד כי בזמן, שילם שלא

ראש  לפני שלושה כיומים בירושלים זצוק "ל הגרי"ז  רבינו אצל שנכנס  זצ"ל קדושים של בנן יקר אחד בנגיד מעשה היה וכבר

ובא  שלו הכולל של החדשי להתקציב מבריסק  להרב שחסר מה התנדב שברך ובמי עלי' לו היתה האחרונה שבשבת  ואמר חדש

החשבון  את  הרב לו ועשה חסר. כמה ושואל נדרו את לשלם להרב עדיין כעת  שחסר ונמצא לו אין עדיין וכמה לו יש כמה

רק חסר מסתמא החדש שבסוף הייתי סבור כי נדרנא לא דהכי אדעתא אמנם הנ"ל היקר ואמר החדשי, הסכום רבעי כשלושת 

במלואו. הסכום כל את  להרב ונתן אשנה לא שפתי מוצא מקום מכל אבל קטן, חלק עוד

למסור  זצוק "ל הגרי"ז מרן אל ירושלים) מגדולי אחד (שהיה אביו נכנס  אחד חודש  שבראש  זצ"ל ירושלים מגדולי אחד וסיפר

כעת  זקוק  ואיננו לאברכים היום שילם שכבר הגרי"ז לו ואמר שלו, הכולל עבור להגרי"ז  למסור ידו על ששלחו נכבד סכום לו

בזה. צורך אין שעדיין הגרי"ז והשיב הבא, חודש ראש  עבור שיהיה הנ "ל ואמר זה, לממון

לבוא, השכים זה למה הגרי"ז ושאלו הבקר בהשכמת זצוק "ל הגרי"ז מרן לבית  ובא הנ"ל הקדים הבא החדש  ראש  ובהגיע 

באמת  שעכשיו הגרי"ז  לו והשיב הקודם, בחדש כמו מאוחר שיהיה לפני עוד להקדים ורצה שבידו הממון את שהביא והשיב

ממנו. לקבל והסכים היום, של החלוקה לצורך  זה לכסף  הוא זקוק 

בטחון. מלמדים המוסר שספרי ממה יותר עוד היטב להמתבונן בטחון מלמדים שהחיים זצוק"ל הגרי"ז  רבנו ואמר

בבטחונו  ה' על והתענוג הבטחון בענין ועצום גדול יסוד והוא בשעתה", תבוא "הישועה זצוק "ל הגרי"ז דרבנו בפומי' ומרגלא

בשעתה". תבוא "הישועה אלא זמן מחוסר כשעדיין זמנו לפני לקבלו לו שצריך מה יוקדם שלא

נשארו  אחד וביום משווייץ, מגיעים שהיו מיוחדים, בכדורים לרפואתו משתמש היה זצוק"ל הגרי"ז  שרבנו מעשה היה וכבר

ודיברו  הנצרכים, החדשים הכדורים את אתו ולהביא משווייץ להגיע  שעתיד שליח מאיזה ידיעה שום היתה ולא כדורים, שני רק

האחרונים  הכדורים בשני להשתמש  היום ואפשר יהיה", "שכשיצטרכו זצוק"ל מרן ואמר למחר, אחד כדור ישאירו שאולי בבית 

עשה. וכן המחר, דאגת  לדאוג מבלי

תורה  שומר היה לא שאפילו (כמדומה מוכר בלתי מישהו זצוק "ל הגרי"ז  רבינו של ביתו בדלת  דפק לפנה"צ היום ולמחרת 

ניגש  התעופה בשדה שם ובהיותו משווייץ עתה זה מגיע שהוא ואמר  סאלאווייציק , הרב של מעונו הוא זה אם ושאל ומצות)

היו  זו קטנה ובחבילה שליחותו, עושה הוא והנה קטנה, חבילה בירושלים סאלאווייציק הרב בבית  למסור וביקש  דהו מאן אליו

יהיה". "כשיצטרכו זצוק "ל הגרי"ז  רבינו שאמר וכמו הנדרשים, הכדורים

היטב  ולדקדק  היטב ללמוד וצריך שלו הקדוש  המתוק  הזהב בלשון ע "א) נ"ג (דף  התורה על הלוי רי"ז  מרן בחדושי ועיין

נראה  ה', אל וקוה לבך ויאמץ חזק ה' אל קוה קדשו, לשון וזה למוצאיהם הם חיים כי בזה הקדושים בדבריו היטב ולהתבונן

בטחונו  ויהיה לבבו ויאמץ יחזק שהקב"ה הוא בטחון הבעל לזה שיזכה הגדול שהתשלום אומר הכתוב כי הפסוק, כוונת  להסביר

חזק . ויותר גדול יותר עוד

מלא  בכל העני לאחיו מעשירותו והעניק  לבב טוב היה העשיר והאח  רש, ואחד עשיר אחד אחים, לשני משל בדרך  דברי ואבאר

חילוק שום בהנהגתם נשאר שלא עד רחבה ביד הכל דברים, ושאר נאה ודירה בלבישה והן ושתיה, באכילה הן ההרחבה, מדת

ביניהם.

בי  תלוי מצבך  כל יהיה כי טוב, לא הוא בעצמו זה אבל דבר, שום לך יחסר לא כי אמת העני לאחיו העשיר אמר אחת  פעם



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח לא ליקוטי 

שימצא  עיסקא ממנו לו ויעשה גדול, סכום למענו יקציב כי לו הציע ולכן לך , אתן שאני מה לבי טוב על נשען יהיה מחסורך וכל

לבו. ובטוב בו תלוי עוד יהיה ולא ברווח  פרנסתו כל בה

לך  ויתן ה' על והתענג שנאמר כענין דבר, כל להשיג יכולים הבטחון מדת  ידי שעל מעיד שהכתוב בטחון, לענין מזה והנמשל

מעידים  הכתובים וכן לבך, משאלות  לך יתן אז עי"ז , שתתענג עד חזק כך כל בה' בטחונך  תהי' שאם הדבר, ביאור לבך, משאלת 

חז"ל  פי' שכפי לו והתחולל לה' דום וכן כצהרים, ומשפטך  צדקך כאור והוציא יעשה והוא עליו ובטח דרכך ה' על גול להלן

ככה  הבטחון, שלימות ערך  לפי הכל חללים, חללים לפניו יפילם וה' ידום רעתו, המבקשים שונאים לאדם יש  שאם הכתוב, ענין

בהרחבה. לבו משאלות  כל וישיג מדה, אותה לפי ית"ש  מאתו ישלם

בחובת  הנה כי לאומרו. שא"א דבר זהו לבטחון עוד יצטרך  שלא עד גדולה עשירות  לו ישפיע  שהקב"ה גם לומר נוכל האם אבל

וכל  וכרמים ובתים שדות כגון בעוה"ז שיש  מה כל על בערכה יתירה הבטחון שמדת  והולך  מסביר הבטחון בשער הלבבות 

וליסטים  ומגנבים מבנ "א פחד להם יש  אלו שבכל לזהב מתכות  מיני כל להפוך שבידו האלכימיאה מבעל וגם שבעולם עשירות 

יתירה  בעצמו שהבטחון באופן בדבריו, עיי"ש דבר משום דאגה לו ואין שלימה מנוחה תמיד לו יש  בטחון הבעל ואילו וש "ד,

הם  מה אלא מהבטחון, במעלה פחות  שהוא דבר בטחות  מדת בעד לו ישלם שהשי"ת  נאמר ואיך  שבעולם, עשירות  כל על ערכו

ויהי' גדול יותר עוד לבטחון ויזכה לבבו ויאמץ יחזק שהקב"ה הוא הבטחון מדת  ע "י להשיג שיכולים גדולים יותר התשלומים

והן מאושר, יותר גדול,עוד יותר עוד לבטחון יזכה הבטחון שבזכות ה', אל קוה לבך ויאמץ חזק ה' אל קוה הכתוב דברי הן

עכ"ל. ודו"ק  שכרו וזהו

כל  להשיג יכולים הבטחון מידת ידי שעל מעיד שהכתוב הגרי"ז  מדברי כאן מבואר דהנה זי"ע שולזינגער הגרמ"מ  כתב זה ועל

זיע"א  הגרי"ז  בא זה ועל דבר, כל ידה על השיגו ולא הבטחון, מדת דמיונם] [לפי להם שיש ושואלים מקשים רבים והנה דבר,

לבך, משאלת לך ויתן ה' על והתענג שנאמר כענין דבר, כל להשיג יכולים ידה על אשר הבטחון מדת זו היא מה היטב וביאר

הבטחון, שלימות ערך  לפי הכל לבך, משאלות  לך יתן אז  זה, ע "י שתתענג עד חזק  כך  כל בה' בטחונך תהיה שאם הדבר ביאור

זצוק "ל, הגרי"ז  רבנו עכ"ל בהרחבה לבו משאלות  כל וישיג מדה, אותה לפי ית"ש  מאתו ישלם ככה

שלימות  אלא עמו, בל לבו אבל וכיו"ב, הרגעה או 'תנחומים' של באופן אצלו הבטחון מדת שתהי' רק  שלא הדברים, וביאור

לו  שיש  מי כמו בדיוק היינו ותענוג זה, ע"י שתתענג עד חזק כך כל בה' בטחונך  שתהיה דהיינו ה' על והתענג הוא הבטחון

שצריך  מה כל לו שיש  כך  על הוא שמתענג מושלם, תענוג של במצב הוא הרי צריך , שהוא מה כל ובשלימות בהרחבה למעשה

מתענג. הוא והרי עליו, מצויין רוחו ומצב ובהרחבה, בשלימות

דבר  לאיזה שצריך ויצא, בפר' הלוי בית מדברי וכנ "ל צריך, שהוא ממה כלום לו שאין הבטחון, מידת  שלימות הוא בדיוק  כך 

בה' הזו הבטחון במדת  חזק  כך כל היה לבו אבל אחד, צמיד ולא אחד נזם לא ואני אבינו יעקב שהיה וכמו המעות , בידו ואין

הכל. לו שיש למי שיש  תענוג אותו בדיוק נותנת  בהשי"ת  הזו הבטחון והרגשת 

שם  אשר הגבר אשרי מקץ פרשת רבה במדרש קדשו" לשון וזה מקץ פרשת  בריש  זיע"א הלוי הבית דכתב מה לזה לצרף ויש 

שנים. שתי לו נתוסף  והזכרתני זכרתני אם כי המשקים לשר שאמר ידי שעל רהבים, אל פנה ולא יוסף. זה מבטחו, ה'

גופו, בצרכי ההשתדלות  לאדם התירה התורה באמת דהנה הפשוט וביאורו יוסף, זה בתחילה שאמר מה המדרש על חקרו ורבים

בהם  הנהג ל"ה) (דף ברכות  במסכת  ישמעאל ר' ואמר ותירושך  דגנך  ואספת כתיב וכן תעשה, אשר בכל וברכך וכמשאה"כ

להשתדלות  התורה דהתירה והא בה', ובוטח  שוקט  לבו שיהיה הישראלי לאיש כלל דזהו לומר יש הענין ועיקר ארץ, דרך מנהג

למדריגת  שיגיע סיוע  לו שיהיה כדי ההשתדלות לו הותר כן ועל הגמור, הבטחון למדרגת  להגיע יכול אדם כל דלא משום הוא

כדי  לפעמים שהתירה התורה בכל דמצינו וכמו בה', לבטוח  לו נקל שיהי' כדי ועסק  מלאכה לו לחדש  אדם כל וצריך הבוטח,

לשמה  שלא שמתוך לשמה שלא אפילו ומצות בתורה אדם יעסוק לעולם שאמרו וכמו המבוקשת  להמדרגה לבוא סיוע לו שיהי'

רק אדם, בכל שוה אינו הנרצה ההשתדלות  שיעור וא"כ לשמה, לבחינת לבוא סיוע שיהי' כדי לשמה שלא הותרה לשמה, בא

כבר  השיעור לזה לו הנצרך  מכפי יותר להשתדל שירבה מה אזי מלאכה, במעט  לבטוח להגיע  שיכול דמי ערכו, לפי אחד כל

בטח. ולא ההשתדלות אחרי להלוך הרבה כי הבטחון, מדת נגד לחטא לו יחשב

לבטוח  ולבו רוחו להשקיט  יכול יהיה  הוא שגם עד מחבירו יותר במלאכתו לעסוק יוכל חבירו משל קטן עדיין שבטחונו ומי



לנפשך  חכמה דעה לב 

לו ישלח פלונית , פעולה שיעשה דע"י בהשי"ת 

שע"י שמאמין  וכגון מרובה. הצלחה השי"ת 

השי"ת לו  יעזור וכדו ', מסחר  בעניני שיעסוק

שבוטח  השי "ת בעבודת כן  וכמו רב, ממון שירויח

כמה  וילמוד מוקדם בבוקר שיקום שע"י  בהשי"ת 

להשיג  ישתדל כן וכמו  התפלה, לפני  שעות 

שצליח  השי"ת  לו יעזור עי"ז וכדו', טובה חבורתא

וכדו'. בלימודו

מדריגתהנה נקרא הוא זו, בטחון מידת מדריגת

שהאדם  היינו כלי, בלי אור  של בטחון

גשמיית  פעולות לעשות כלי)משתדל (הנקרא

הצלחה לו שישלח בהשי"ת  בתוך (אור)ובוטח

לעצמו. שהכין כלי אותו

רק אבל  שלא הבטחון  במידת  נוספת  מדריגת יש

הכלי על גם אלא האור , על בה' שבוטח

שאם  בנפשו  שיודע היינו בהשי"ת , בוטח בעצמו 

ביכולת יהיה לא הוא הרי לו, יעזור לא הקב"ה

אפילו יוכל שלא היינו הכלי, את לעשות אפילו 

ללמוד  בבוקר לקום יוכל שלא או במסחר , לעסוק

על  רק  לא בהשי "ת בוטח הוא ולכן  התפלה, לפני

הכלי. אלא האור 

גבוה והאמת  יותר  עוד הוא או "א שמדריגת  היא

אצל  שמצינו  וכמו  הבטחון , ממידת

ראה  שכאשר  חכמה, במדריגת שהיה רבינו  משה

כתיב לנחש ונהפך  המטה את  ג ')השליך  ד' (שמות 

את הרג משה כאשר  כן וכמו מפניו. משה וינס

כתיב ט"ו)המצרי  ב' את(שמות  פרעה וישמע

משה  ויברח משה את להרג ויבקש  הזה הדבר 

פרעה. מפני

לא הנה האם משה, ברח למה להבין יש  לכאורה

להינצל  לו  שיעזור  בהשי "ת לבטוח יכול היה

מדריגתו שהיה משה אלא ומפרעה, מהנחש

כאשר  ולכן להשי "ת, ביטול כולו  שהוא בחכמה,

ולכן  לברוח, השי"ת  של שרצונו  הבן  נחש, ראה

משה וברח להשי "ת ורצונו  דעתו כן ביטל (וכמו

המצרי) הריגת  ביטול אצל  של האור  ריבוי ומחמת ,

א  בה' בטחון לו אין לגמרילהשי"ת , מתבטל לא

להשי "ת.

הבטחון אבל  מידת שהוא גבוה יותר מדריגה יש

מלך  של הבטחון מידת שהוא דרדל"א,

מעלת גודל שיתגלה ביחד, וכלי אור  שהוא המשיח,

האור , עם מאוחד  כשהוא גם הבטחון ומעלת  הכלי

.יבואכמ"ל 

_________________________

שמן  עונשו הנצרך מכפי יותר בהשתדלות שמרבה ומי יהבו, ה' על להשליך ולבו רוחו השקטת  הוא בטחון בחינת דעיקר בה',

לו. שבחר הדרך בשר, יגיעת ע"י רק  פרנסתו לו יוזמן ולא להשתדלות  הצטרכותו על יוסיפו השמים

אין  דהרי לשער, שנוכל ופחותה קטנה השתדלות  הוא פרעה, אל זכרתני אם כי המשקים לשר שאמר יוסף  של השתדלותו והנה

הסוהר  לבית המשקים השר שהובא מה דכל הבין יוסף  דהרי בא, הוא השמים מן כי יוסף ראה כי ובפרט  אחד, דיבור רק בו

ליוסף. גאולה תצמח שמזה רק  הוא חלומו כל וכן

וגו' אתך  זכרתני אם כי וגו' כנך על והשיבך  ראשך את פרעה ישא  ימים שלשת בעוד יוסף  לו שאמר הפסוק לשון דזה [ובאמת 

צורך. ללא דברים ואריכת  ענין כפל הוא זה בפסוק  לכאורה הזה, הבית מן והוצאתני פרעה אל והזכרתני חסד עמדי נא ועשית 

במדרגה  והיית  כנך על והשיבך לעתיד שיהיה מה לו שאמר עתידות, מגיד בגדר לו אמר רק בקשה בלשון יוסף אמרו דלא וי"ל

פרעה  אל והזכרתני לו אמר ושוב חסד עמדי נא ועשית  אצלו, דבריך  יפעלו פרעה אל זכרתני אם כי רק  אשר כמקדם, גדולה

הבית] מן והוצאתני לפרעה תזכירני שאתה לעתיד יהי' שכן

לו, נחשבה למותר המועט זה גם כי עד גדול בטחונו היה כך דכל מזה מוכח  הא זה, על גם נענש  שיוסף אנחנו שרואין וכיון

גודל  דלפי רהבים, אל פנה ולא יוסף, זה מבטחו ה' שם אשר שאמרו וזהו ממש. לשער שאין מה בטחונו גודל ניכר העונש ומזה

זיע"א. הלוי הבית עכ"ל קל בדיבור ואפילו רהבים, אל כלל לפנות לו היה לא בטחונו

הקדושיב. הזוהר בדברי אחרת בהזדמנות  דיברנו שכבר מה להביא נש וכדאי בר יתתקף לא ע"א) קמ "ב (דף תולדות  בפרשת 



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח לג ליקוטי 

לבטוח והנה אפשר איך  ששואלים כאלו  יש

רחמנא  דעביד מה שכל ולהאמין  בהשי "ת

ולבקש  להשי "ת להתפלל ביחד ובו  וכדו', עביד  לטב

מאמין  אם הלא וכדו ', פלוני צרה ממנו  להסיר ממנו 

אפשר  איך א"כ טוב, רק  לו משפיע שהקב"ה

זה. מענין להינצל להתפלל

נאמרו,והענין אחד בדיבור  ושמור דזכור הוא

נראה  ה' בעבודת  מתחיל האדם דכאשר 

_________________________

(או  וכך , כך לי עביד איהו או יצילנו) שהקב"ה ויאמר אדם יבטח  לא זיע"א, הסולם בעל ממרן (פירוש ישזבינני, קב"ה דיימא

באינון  אשתדל איהו כד ליה דיסייע בהקב"ה) מבטחו ישים (אלא בקב"ה ביה תוקפיה ישוי אבל וכך) כך  לי יעשה שהקב"ה

" לו (שיעזור קשוט, בארח ולמיהך דאורייתא, שצריך פקודין האמת ),כמו בדרך  ללכת וישתדל התורה, במצות ישתדל כאשר "

עיי"ש.

דאילו  להיות , ששייך טוב הכי זה הרי עושה, שהקב"ה מה דכל להאמין הוא הבטחון שמידת  הסולם, בעל מרן דברי מתוך ומובן

זו, באופן דייקא זה ענין לו סיבב שהקב"ה שרואה ומזה כן, עושה היה שהקב"ה בודאי אחר, באופן טוב יותר להיות יכול היה

הבטחון). במידת איש  החזון שיטת הוא כן (וכמו בשבילו. טוב היותר הוא שזה מוכח זה הרי

פרק הבטחון שער הרביעי (השער הלבבות  החובת  דברי עפ "י והוא אחרת , באופן גם הק ' בזוהר הפירוש לומר יש דעתי ולפי

ולהיזהר  עשה, מצות  הרמ "ח  כל לקיים לו יגרום שזה עד כך , כל בהשי"ת  להאמין שצריך  שם דכתב הרביעית ) וההקדמה ד"ה ג'

ד') ב' (אבות  חז "ל שאמרו כמו בו, עליו בוטח  שהוא במה לו מסכים הבורא יהיה שעי"ז  כדי תעשה, לא מצות השס "ה מכל

(תהלים  וכדכתיב רצונך, מפני אחרים רצון שיבטל כדי רצונו מפני רצונך  בטל כרצונו, רצונך שיעשה כדי כרצונך  רצונו עשה

בה' שבוטח  מי אבל תדרשנו. לנפש לקויו ה' טוב כ"ה) ג' (איכה כתיב וכן אמונה, ורעה ארץ שכן טוב ועשה בה' בטח ג') ל"ז 

ה', מצוות  על שעובר דע"י הבורא, באמונת  מאוד חלושה דעתו הרי בקונו, למרוד ממשיך ועדיין שצריך  מה כל על שיעזור

עיי"ש. בה', בוטח  בשם להיקרא ראוי יהיה לא ולכן בה', שבטח מה לו לעשות  ממנו להימנע חזקה סיבה עי"ז 

עובר  הוא ואם טוב, רק  לו שיעשה בה' שמאמין הוא בטחון דהלא ה', רצון נגד לעשות וגם בה' בוטח  להיות אפשר שאי היינו

בה'. בוטח שהוא מה על בעצמו סותר הוא הרי וא"כ טוב, שום לו יגיע  שלא ראשונה הסיבה הוא זה הלא ה', רצון על

מקאריץ  פנחס ר' הרה"ק  הקשה כבר יסובבנו, חסד בה' שבוטח רשע  אפילו ל"ב) מזמור תהלים (מדרש חז "ל שאמרו ומה

במרדו, מחזיק  עדיין שהרשע מיירי הלבבות  דהחובת  ותירץ, השם). עבודת דרכי ו' שער פנחס באמרי (מובא זו, קושיא זצוק "ל

ד  לר"ת  הישר בספר דאיתא מה דרך על מיירי בעודו והמדרש  נמצא המעשה, חלק ואח "כ המחשבה חלק  תחילה לתקן צריך

הבוטח. רשע  אפילו וזה במעשה, רשע  הוא עדיין המחשבה בחלק  עוסק

וז"ל, ד') ט "ו (ויקרא רבה במדרש  קצת  משמע  וכן עיי"ש . י"א), סימן א' (חלק ואחלמה שבו בלשם ג"כ מובא זה תירוץ וכעין

ל"ב) (תהלים שנאמר מקבלו הוא ברוך  הקדוש בו", "וחזר רשע  אפילו ירמיה רבי בשם בצרורייה תנחום ורבי אלעזר רבי

עיי"ש. יסובבנו, חסד בה' והבוטח 

להיות  שייך  תעשה, לא מצות  ושס"ה עשה, מצות הרמ"ח ששומר מי דרק הקדוש, הזוהר בדברי הביאור הוא דזה לומר ויש 

ובטחון. אמונה כלל שייך  לא זה דבלי בה', ובוטח  מאמין

באיזה  נש בר יתתקף  לא לשונו, וזה אחר, באופן הזוהר דברי פירוש  כותב קמ "ב) דף חי (זוהר זצוק "ל מקאמרנא והרה"ק

יזמין  הקב"ה ויאמר בפרנסה יעסוק  ולא לגמרי העולם מדרך לצאת יסמוך  זה ועל כך , בודאי לי יעשה להקב"ה שיאמר מעשים

מעצור  אין ויאמר בתורה ויעסוק בעסק , ירבה שלא אלקיו בה' יבטח  אבל פנים, ועז  קונו את  מטריח נקרא זה כי פרנסה, לי

אמונה  בחוזק  בהקב"ה יתתקף  העולם ממנהג ענין איזה וכשעושה ידי, מעשה את  ויברך לי ויסייע למעט, רב בין להושיע  לה'

שנצרך  מי וכן הסיבות , כל סיבות  שהקב"ה יאמין אלא עושה שהוא סיבה באיזה באחרא תוקפא ישוי דלא באמונה עצמו ויחזק

לאחרים  ניצרך חטאו לסיבת פרטות בהשגחה הוא שזה יאמין אלא בהקב"ה, ויבטח  נגדו פניו יעיז לא שיהיה אופן באיזה לאחרים

צריך  אבל בה' לבטוח האדם שצריך הוא, הזוהר דפירוש דבריו מתוך מובן הרי עכ"ל. הכל, על להשי"ת  ויודה באהבה ויקבל

פנים. ועז  בוראו את מטריח  בבחי' הוא שהרי פרנסתו לו ישלח שכבר בה' ויאמין בביתו לישב ולא השתדלות , קצת לעשות  גם



לנפשך  חכמה דעה לד

סותרים  הם כאילו  שנראה דברים וכמה כמה

לעבוד  ממשיך  דכאשר  הוא האמת אבל אהדדי ,

אלו כל כבר הרי ובפשיטות בתמימות  השי"ת  את 

אלו כל איך  ורואה מעצמם נופלים הקשיות 

מעצמם. מתיישבים הקושיית

זיע"א וכמו  המהורנ"ת  עוזינו גאון  שכתב

אם  עצמו לבחון  האדם יכול איך דהדרך 

שאינו בנפשו שרואה ע"י הוא בה', אמונה לו יש 

האמונה  ע"י אם אבל התפלה, עבודת מחליש 

לרופף  יבא עי"ז וכדו ' לטובה שהכל שמאמין

אין  אמונה שגם בידו  הוא סימן  התפלה, בעבודת 

אינו האמונה לו  שיש בדעתו שחושב ומה לו ,

מעבודת להחלישו שרוצה מהסט"א אלא

התפלה.

שלכל ועוד זיע"א המהורנ"ת  עוזינו גאון  כתב

סימן  זה הרי  לאדם, שיש נפש ועגמת צרה

על  שהתפלל או  זה, דבר  על התפלל לא שהאדם

מרבה  היה שאם וברור  דבודאי  'קצת', רק זה ענין 

הוא  ברור  נפשו, על ולבקש ותחנונים בתפלה

צרה  איזה לו יש ואם לתפלתו, שומע היה שהקב"ה

שלא  או כלל, התפלל שלא סימן  זה הרי וכדו',

בתפלה  להרבות  הוא העיקר ולכן קצת, רק התפלל

יקבל  שהשי"ת  ובודאי  ועוד, עוד  ולבקש הרף, ללא

תפלתו. את

בביטול,אבל  להיות  צריך התפלה עבודת גם

הוא  שזה כרצונו , לעשות להכריח ולא

ברכות  במסכת חז "ל ואמרו תפלה, נ"ה עיון  (דף 

בא ע"א) סוף  בה ומעיין בתפלתו  המאריך כל

לעיין  שאין כאשר  היינו עיי"ש כאב, לידי 

הארכתו שמרוב ולחשוב ולצפות  בתפלתו

אינו ואם תפלתו , שתתקבל שמוכרח וכוונתו

תפלתי התקבלה לא מדוע שואל הוא הרי נענה,

בגמרא  ומבואר זה. ענין  על התפללתי  כבר  הלא

מזכירים (שם) דברים שלשה יצחק  רבי אמר 

תפלה  ועיון  נטוי  קיר  הן  ואלו אדם של עונותיו 

עיי "ש . לשמים, חבירו  על דין ומוסר

הוא לא  עיקר  אלא התפלה, עבודת הוא כן

האנוס  כל כחסר  נמוכה ברוח להתפלל

שיתקבל  ראויה שאינו שיודע אף נפשו על ולבקש

ריבוי מרוב רק  מבקש הוא הרי אעפ "כ תפלתו,

אע"פ  הבריות  על מרחם שהקב"ה הרחמנות 

כדאי. שאינם

שלא  האריז"ל רבינו של  במנהגו ביאור ב.

לא  או דם  בה  יש אם צלויה  ביצה  לבדוק 

מטך ויאמר קח אהרן אל אמר משה  אל ה'

נהרתם  על מצרים  מימי  על ידך ונטה 

מימיהם  מקוה כל ועל אגמיהם  ועל יאריהם על

ובעצים  מצרים ארץ בכל דם  והיה  דם ויהיו 

י"ט)ובאבנים .(ז'

המצותכתב ו')בשער אות מות  אחרי וז "ל,(פרשת

זלה"ה  למורי  ראיתי  צלויה, ביצה ובענין

בלתי צלויה כשהיתה גומעה שהיה פעמים

היה  ולא לא, או דם בה יש  אם בתוכה שישגיח

צלויה, ביצה לגמוע שלא המחמירין לסברת חושש

בענין  מקומות מכמה התלמוד מן ראיה והביא

וכמעשה  צלויה או חיה שהיא כמו  הביצה גמיעת

עקיבא ע"א)דרבי מ"א ערב (עירובין בתענית שהיה

והרבה  חיה וגמעה מגולגלת, ביצה לו והביאו שבת

עכ "ל. דרבנן , ספיקא ספק  שהוא הוא והטעם כאלה

רבינוולכאורה  החמיר  לא למה להבין  יש

בה  יש  אם ולבדוק  לחשוש  האריז "ל

חיים עץ פרי  שרף  בספה"ק  ואיתא לא, או (עניני דם

בהג"ה) ה' פרק חקתסעודה זאת בספר כתב וז "ל,

אוכל  היה האריז"ל אלקי הרב כי  ודעי  התורה,

הנמצא  הדם על חושש היה ולא צלוים בצים

אבל בהם, אתפעמים הרוצה כל לא אני  אומר 

שלא  מה כי  זללה"ה, מהרב ראיה ויטול יבא השם

הביצים  בתוך  דם היה אילו כי  להם, הוא חשש 

ממנו נעלם היה לא כי יודע, היה בודאי בידו , שהיה

ממעל  בשמים נעשה אשר  קטן  או גדול דבר  שום

שהיה  במה יודע שהיה שכן כל לארץ, ומתחת 



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח להליקוטי 

מי דעלמא אינש  אבל חושש. היה לא לכן בידו ,

עכלה"ק . בהם, יזהר  נפש בעל שהוא

תפארתוראה  עטרת  בספה"ק שכתב מה עוד

מבאהפאלי ישראל רבי מהרה"ק  ישראל

ז')זיע"א דף וירא שסיפרו(פרשת כמו  בזה"ל, שכתב

זיע"א  נבג"מ ממעזריטש  הגדול המגיד  מהרב

והיה  דיליה קדישא חברייא עם בסעודה שישב

גם  מתולעים, בדיקה בלי  פירות  ואכל רבה בחדוה

אתם  לחברייא ואמר  סינון , בלי משקה שתה

פן  ממנו  ירא שהתולע לי תאמינו עלי, תמהים

וכל  הס "א היא התולע יבין, והמשכיל אותו , אבלע

תולע, בהיפך  תמיד , עולת  מכוונת  כידוע דיליה כת

תלמיד  של ומשתהו  ומאכלו האריז"ל, בסידור  יעוין 

ביומו, יום דבר ונסכים עולה בבחינת היא חכם

עכ "ל.

האריז"ל אבל של מנהגו פירשו האחרונים רוב

להחמיר  צריך  שאין שסבר ההלכה, פי על

ערוך  בשולחן מבואר  דהנה זה, דעה בענין (יורה

ח') סעיף ס"ו סימן דם ביצים הלכות  לאכול דמותר

והגיה  אותם, לבדוק  יכול שאינו  פי על אף  צלויות

בהם  יש אם הביצים לבדוק צריך אין  וכן הרמ"א

דם בהם שאין  ביצים רוב על דסומכין (הגהותדם,

מאכל מיימוני) כשעושין להחמיר נהגו  מקום ומכל ,

עכ "ל. דם, בהם יש אם בהם שרואין ביום ביצים עם

הביתוכן תורת שערי בספר פרקכתב ב' (סימן

מותר א') דם בהם אין הביצים שרוב דהיות 

שהתבשלה  קשה ביצה או  רכה ביצה לאכול

אם  לבדקה ניתן שלא אחרת בצורה או  בקליפתה

ח'. בסעיף  ערוך בשלחן שכתב כמו  דם, בה יש 

חיועיין איש  הלכה בבן טהרות  פרשת  שניה (שנה

לגמוע ח') מותר בזה"ל, זה את  שכתב

דאינו האריז "ל רבנו  נוהג היה וכן  צלויה... ביצה

רוב על דסמבינן לבדוק  בהם חושש שאין  ביצים

בפשיטת נקט חי  איש דהבן  לנו הרי עכ "ל. דם,

להמון  גם למעשה הלכה כן פסק  האריז "ל שרבינו

מחמת הכוונה שאין  לנו הרי עצמו, על רק ורק  עם

בביצה, דם טיפת  שאין קדשו ברוח ראה שהאריז "ל

לבדוק  צריך שאין  ההלכה לפי  שסבר מחמת  אלא

דרך  על באו  שהדברים רואה עין  וכל תלויה, ביצה

וזה  הפוסקים כל של כדרכם הפשט

בספרוברור, החיד "א למעשה הלכה פסקו וכן

ברכה ועיין מחזיק  ט', אות ס"ו סימן (יו"ד

מ"א) ס"ק  ס"ו (סימן החיים בכף  הביא עוד  שכולם ,

שביצה  למעשה הלכה האריז "ל מרבינו ראיה

החזון  בהנהגות הובא וכן בדיקה. צריך  אין  צלויה

מבושלת ביצה שכשאכל דקרא, טעמא בספר  איש 

עיי "ש . כלל, אותה בדקה לא קשה,

האריז"ל דהנה  רבינו של מגדלותו דחות  ידוע

בלימוד  מאד  גדול גם היה הסוד , בתורת

ישרים  סוד בספרו חי  איש  הבן  שכתב וכמו  הנגלה,

( ג ' חלק  פעלים רב שו"ת  בסוף נדפס והוא ט', (סימן

היה  זלה"ה האר "י  הגדול רבנו  כי  נודע הנה וז "ל,

ופלא, הפלא הפשט בתכנית גם ואדיר גדול חכם

רוה"ק בשער ז "ל מהרח"ו רבינו  העיד (דףוכאשר 

ע"ב) של י"א פירושים ששה מעיין תמיד  שהיה

שביעי ופירוש  החול, ימי ששת כנגד בהלכה פשט

כתב  ועוד  עכ"ל. עיי"ש שבת , יום כנגד הסוד  ע"ד

ישרים  בסוד ענין באותו  אחרת  בתשובה זה כעין

ד ') חלק פעלים רב שו"ת  בסוף הנדפס ב', וז "ל,(סימן

הנגלה  בדרך בתורה מאד מפורסם האריז "ל והיה

י"ד בן ובהיותו כ "דמקטנותו, גורסים שנים יג (יש (

וכו ' אחת בהסכמה מצרים רבני עם חתום נמצא

עיי "ש .

_________________________

טופסיג . זצ"ל מהרח"ו יד בכתב וראיתי וז"ל, האריז"ל) ערך  יו"ד אות  גדולים (מערכת הגדולים בשם החיד"א מרן כתב דהנה

והנה  הנ "ל, לדברים חי איש  הבן של מקורו זה הנראה וכפי ע"כ. שם, האר"י הרב וחתום שי"ח משנת מצרים מרבני הסכמה

היה  פטירתו שבזמן עוד שם וכתב מהרח"ו, ערך  בסוף וכ"כ השל"ב, שנת אב ה' ביום האר"י שנפטר אח "כ שם כתב החיד"א



לנפשך  חכמה דעה לו 

רבינוולכאורה החמיר לא למה לבאר  יש

בשלמא  והנה זה. בענין האריז "ל

מטלטל  היה שהאריז "ל בעירובין  טלטול לגבי 

שלא  להחמיר כלל הקפיד  ולא צפת  בעיר  בעירוב

המנחת אדמו"ר כ "ק הרה"ק  כתב כבר  הרי לטלטל,

אורח  נימוקי  בספרו זצוק "ל ממונקאטש  אלעזר 

שצ"ד )החיים סימן זקיני(ריש  קדוש  בשם שמקובל

בשבת מביתו לחוץ ביציאתו ז "ל יששכר  בני  בעל

שישאוהו כדי  וכיוצא מפתח בגדו לתוך  לקח קודש 

מודה  שאינו  מי בכלל יהיה ולא העירוב במקום

התשב"ץ וכתב עכד "ה. יוסף )בעירוב בברכי (ומובא

נוקפ  שלבו ומי הלשון  בזה בזהשכתב (בתיקון ו

בו,עירובין) נזרקה מינות או הוא גמורה הדיוטות

ורבותינו אובתינו ומנהג מנהגינו  ולכן עיי"ש.

עירוב  שיש  במקום לישא לדקדק זי "ע הקדושים

לחזק  כדי ז"ל, והתשב"ץ האריז "ל רבינו וכדברי 

שהתקינו ז "ל וחכמינו רבותינו , דברי  אמיתיות 

מודה  שאינו  מי  בכלל ח"ו להיות ושלא עירובין

עכ"ל  .ידבעירוב

בעירוב ולכן דייקא לטלטל האריז"ל רבינו  היה

מודה  שאינו  מי בכלל להיות  שלא כדי

למה  לבאר יש  אבל בעירובין , מובן  זה וכל בעירוב,

דם. בו  אין  אם צלוי ' ביצה בבדיקת  החמירו לא

_________________________

ישרים. בסוד ט"ס  שהוא וכנראה כ"ד בגיל היה הנ"ל שי"ח בשנת  וא"כ רצ"ד אלפים ה' בשנת נולד ולפ "ז שנה, ל"ח  בגיל

שבשחרית יד. ז "ל למורי ראיתי והנה העירוב) בד"ה ורגליו ידיו פניו רחיצת  (ענין הכוונות בשער עיין הק', לשונו כל עיי"ש 

מ היה שבת אותה יום ת "ו צפת  לעיר מחוץ אשר הטבילה לבית מוליכו היה וגם הכנסת לבית  מביתו והחומש הטלית עמו וליך

אם  הטבילה לבית נעשה אשר או ת "ו, צפת  מבואות  כל בשיתוף  שנעשה העירוב בענין לחקור וחושש מקפיד היה ולא הנודעת ,

עכל"ה. לאו או כהלכתן עושין היו

עירובי  הלחם על לומר אין כי אמות, עשר פירצה או הדרך במקום הפתח צורת על דהכוונה פשוט העירוב, על שכתוב ומה

בכל  העיר בני לכל עירובי עושה היה שמורו מקודם כתב דהלא לזה, כלל לחוש  האריז"ל לרבינו לו היה למה כי חצירות,

לבית  נעשה אשר וכמ"ש כנזכר, הפתח צורת  דהיינו ודאי אלא כהלכתן, חצירות  בעירובי שנעשה לו ברור היה א"כ ערש"ק,

וז "פ. זה לזה הפתח  הצורת  היינו הטבילה

בדיקה  בלי גם זה על סמך כן על הפתח , צורת  שם שיש  בכשרות מוחזק היה וגם דרבנן בכרמלית הוצאה ספק  שהוא וכיון

כשרות  חזקת להם והיה הפתח  צורת העירובין לבדוק  קודש שבת ערב בכל השמש הלך  אולי לומר יש וגם פעם, בכל ובירור

הקודם. מהסמוך

בלילה  נעולות  דלתותיהם ואין אמה ט "ז  הרחבים ושווקים דרחובות ו) סעי' שמ "ה (סי' בשו"ע  ומובא הרמב"ם כדברי למ"ד וגם

היינו  הדלתות  נפרצו אם ברה"ר דאורייתא ספק  והוי צפת בשווקי כן היה ואולי בו, בוקעין רבוא ס ' כשאין אפילו כרה"ר דינם

בארצות  האלו בימיהם המחמדנים בנין כידוע  ת"ו בצפת בימיהם כאלו רחבים רחובות אז  שהיה לומר קשה כי [הגם צוה"פ ,

ספק שהוא נאמר אם גם מע"ש  כנ "ל העירוב שהוחזק  חזקה גדולה ועכ"פ  כן] היה אולי מ "מ מאוד צרים ברחובות הקדם

דאורייתא.

כהלכתו  הצוה"פ אם בעירו להרגיש ומכ"ש  סופו ועד העולם מסוף  מביט שהיה קדשו רוח על בזה האריז"ל שסמך לומר ואין

התורה, עפ"י הצריכים עדים אין אם עגונה ולהתיר להקיל ובפרט  לסמוך רשאין אין הקודש רוח  דעל אינו, זה עודנה. עומד

להקל  האר"י נוהג היה לא אז כהלכתו הפתח שהצורת  הקדש ברוח  שראה מפני רק  החזקה על לסמוך  מותר היה לא אם וגם

רשאין. שאין במקום להקל ח "ו ויסמכו הקודש  רוח להם שאין הרואים אחרים בפני

ו  להחמיר, האריז"ל רבינו רצה לא כן על כנ "ל, החזקה על לסמוך מותר התורה דמן ודאי זקיני אלא קדוש בשם  שמקובל כמו
העירוב  במקום  שישאוהו כדי וכיוצא  מפתח בגדו לתוך לקח קודש בשבת מביתו לחוץ ביציאתו ז "ל יששכר בני בעל

עכד "ה. בעירוב מודה שאינו מי בכלל יהיה דצורת ו ולא י') סעי' שס"ב סימן (ובשו"ע  הרמב"ם כדברי מחמירין דאין כיון

כלל. יותר להחמיר מקום אין ע "כ העיר בכל והיינו הפרוץ, על מרובה שעומד במקום רק עושין הפתח



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח לז ליקוטי 

מאוד ויש  שהקילו עולם גדול אצל דידוע לומר

ואדמו "רי הבהמה של הראיה בכשרות

בכשרות יפסיקו בעצמם הם שרק  הקפידו בעלזא

תלמיד  הוא אם אפילו אחד  אדם שום ולא בראיה

על  רומז  שהראיה ונימוקם וטעמם מאוד . גדול חכם

מן  בא והתפלה הדיבור כי  ישראל כלל של תפלה

בדיני להחמיר  שלא הזהירו  ולכן  והראיה, האויר

לפסול  קטרוג לעורר שלא כדי  הראיה של כשרות 

זו סוד עומק  ואכמ"ל ישראל, כלל של .טו תפלותיהם

י 'ב' תיבות ראשי הוא דביצה לומר יש זו  ובדרך 

ישראל  נשמות על רומז  שהוא ה'וי"ה צ'ירופי 

שבטים) לי"ב מעורר (שמחולק הוא ביצה ולפסול  ,

הלכה  פי  שעל במקום ולכן ישראל, בנשמות פסול

רבינו רצה לא צלויה, ביצה לבדוק צריך  אין 

פסול  לעורר  לא כדי זה בענין להחמיר  האריז"ל

ישראל. בנשמות 

חשש בזה  יש  ואם  רבו, בפני להחמיר בענין ג.

יוהרא  משום 

כלל ומענין פשוט שאינו לדעת  יש  הנ"ל,

להקל, להלכה שנפסק  במקום להחמיר

חשש  משום מלהחמיר  למנוע יש  פוסקים כמה ולפי 

יוהרא.

סוכהדהנה מסכת  במשנה משנה איתא ב' (פרק

זכאיה') בן  יוחנן לרבן  לו  והביאו מעשה

כותבות שתי  גמליאל ולרבן התבשיל, את  לטעום

וכשנתנו לסוכה. העלום ואמרו, מים, של לוודלי

ואכלו במפה נטלו  מכביצה, פחות אכל צדוק לרבי

אחריו. ברך ולא לסכה חוץ

הגמראועיין דברי שמביא יו"ט כ"ו תוס' דף  (סוכה

הגמ'ע"ב) ומתרץ לסתור, מעשה שהקשה

על  להחמיר  בא אם קתני, והכי מחסרא חסורי

נמי ומעשה יוהרא, משום בה ולית  מחמיר עצמו 

עכ "ל. וכו', לריב"ז  לו  והביאו

דרשאיוכתב דר"ג, במעשה דקמ"ל הר "ן,

ולא  עצמו  על להחמיר  חכם התלמיד 

שלמה  ר' הגאון  וכתב עיי"ש. ליוהרא חיישינן

ודעת  טעם טוב בספרו  פ"א)קלוגר סימן ב' (חלק

עצמו על החמיר  שלא צדוק  דר ' לומר  יש זה דלפי 

פליגי, ובהא ליוהרא, חושש היה שהוא משום היינו 

ליוהרא, חיישינן ולא להחמיר שמותר  סבר דר "ג

על  להחמיר ואסור ליוהרא דחיישינן סבר  צדוק  ור '

עכ "ל. עצמו,

ערוך ובקיצור ב'-ג ')שלחן  סכעף  נד וז "ל,(סימן

לעמוד  עצמו על להחמיר שרוצה מי 

ולקרותה יישב קר"ש )כשהוא לקרות מעומד ,(היינו

_________________________

שכתב  בזה יוסף  בברכי ומובא התשב"ץ ז"ל הראשונים הגדולי נפתח עוד הוא הנזכר, יששכר בני בעל זקיני כדברי ראיתי שוב

הלשון בו בזה נזרקה  מינות או הוא  גמורה הדיוטות עירובין) (בתיקון בזה  נוקפו שלבו ראיתי ומי כי והגם עיי"ש. עכל"ה ,

במקום  אפילו בשבת כלל לישא שלא היה מנהגו כי צ"ג) אות  שבת (הל' ז"ל מוולינא הגר"א ומנהגי דיני רחמים שערי בספר

עירוב. האריז "ל שיש רבינו וכדברי עירוב שיש במקום לישא לדקדק זי"ע הקדושים ורבותינו אובתינו ומנהג  מנהגינו אכן
מודה  שאינו מי בכלל ח"ו להיות ושלא עירובין שהתקינו ז"ל וחכמינו רבותינו, דברי אמיתיות לחזק כדי ז"ל, והתשב"ץ

עד בעירוב, עכ"ל. אני, גם לבי ישמח  בני חכם אם קול בת יצתה עירובין שתיקן בשעה חז"ל שאמרו המלך משלמה ויסודו

חיים. אורח נימוקי בספר לשונו כאן

שפעם טו. דפולנאה, מהרב מעשה סיפר זיע "א מקאריץ פנחס  ר' שהרהק פ') אות  הקדושה שער א' (חלק פנחס באמרי עיין

לפניו  באה אחת  שפעם תפילתך , עכבה אחת אווזא שבר לו ואמר הבעש "ט  אל ונסע שבועות, ב' כמו להתפלל יכול היה לא אחת

שיתנו  הבעש "ט  עליו שהתפלל עד כדין. שלא והטריפה יפה עיין ולא להתפלל, לילך  ממהר והיה ערב, לפנות  שבת בערב שאלה

דייקא  נענשה דעי"ז צריך, שאינו במקום לטרוף  להחמיר שלא הנ "ל כענין לנו הרי עכ"ל. גלגול, היה אווזא הבר כי להתפלל, לו

למעלה. עולות  התפלות שאין תפלה, בענין



לנפשך  חכמה דעה לח

השנה, להעביר כדי  עושה ואם עבריין . נקרא

שמותר  בדבר  רבים בפני  שמחמיר  ומי מותר.

מחמיר  ואם אותו . מנדין ליהרא, למיחש  ואיכא

לשם  עושה אפילו אותו  מנדין מיקל, ורבו רבו לפני

יחמיר  לא להתיר , כך  כל פשוט אין ואפילו  שמים,

דבריו. לסתור  ראיה לו  שיש  לא אם רבו , דברי  נגד

מי בפני  להחמיר ראוי אין פשוט, שהתירו ודבר

ואם  היתר, נוהג שהגדול בשעה בחכמה, שגדול

המחמיר  נודע ואם לנדותו , הגדול יכול כן , עשה

עכ "ל. עושה, זה הרי בחסידות ,

אהרן ואיתא זקן י')בספר  פרק האמת (שער

בכלל  שאינו למי  שאסור שמבאר

ברבים  יתירה חומרא לתפוס  וגדול, חכם תלמיד

בחכמה  ממנו גדולים כמה שם נמצאו  אם ובפרט

דמחזי משום זו , בחומרא נזהרים שאינם וביראה

כיוהרא.

קמאוזה  בבא במסכת  איתא שם, פ"א לשונו (דף 

באורחא,ע"ב) ואזלי  שקלי  הוו חייא ורבי  רבי 

ר' ואזיל מפסיע קא הוה הדרכים, לצידי אסתלקו

קמייהו קנוסא בן  פסיעותיהודה ליתד מיתד (פירש"י

השדה) מיצר אל להסתלק רוצה היה ולא אמר גסות 

גדולה  שמראה זה הוא מי  חייא, לרבי  רבי  ליה

שה בפנינו  לנו מראה שהוא מאד,(פרש "י, שמים ירא וא

כיוהרא) ומחזי יהושע שהתנה לתנאי חושש אמר ואינו

הוא, תלמידי  קנוסא בן יהודה ר ' שמא חייא, ר' ליה

אמר  חזייה, לגביה מטו  כי שמים, לשם מעשיו  וכל

לשקך  גזרתינהו את , קנוסא בן יהודה לאו  אי  ליה

דפרזלא נידוי)בגיזרא כלומר לנו(פרש"י, הרי  עכ "ל.

עבור  נידוי שמתחייב עד  מאד, חמור איסור שהוא

שמים. לשם שכוונתו הגם זה,

ג"כ ובאמת ממנו, גדולים שאין  במקום שגם

המתנהג  פשוט אדם על חז "ל הקפידו 

דמחזי מטעם זה וגם לת"ח, הראוי  יתירה בחומרא

כדאיתא נ"ט)כיוהרא דף קמא בבא אלעזר (במסכת

בשוקא  אזיל וקא אוכמא מסאני  סיים הוה זעירא

אבלים)דנהרדעא מנהג שחורים במנעלים (פרש "י,

הני שנא מאי ליה, אמרי  גלותא, ריש דבי  אשכחוהו

אמרו ירושלם, על מאבילנא דקא להו  אמר מסאני,

יוהרא  סבור אירושלם, לאתאבולי את  חשיבה ליה

אנא, רבא גברא להו אמר וחבשוהו, אתיוהו הוא,

בעו אתון אי  להו  אמר ידעינן , מנא ליה אמרו

וכו', מילתא מינייכו  איבעי  אנא או מילתא מינאי

בכלל  שאינו  לאדם מאד  חז "ל שהקפידו  מבואר  הרי

הראוי יתירה חומרא באיזה שמתנהג חכם תלמיד

דמחזי מטעם והכל בלבד, חכם לתלמיד רק 

כיוהרא.

בדבר וגדולה  גם להקל נוהגים שהיו מצינו מזה

כיוהרא, דמחזי טעם משום שבממון

מציעא בבא ס"ז)וכדאיתא האי(דף רבא אמר 

לא  בנכייתא אפילו מרבנן וצורבא וכו', משכנתא

דרכיו ניכל לישר שצריך  מרבנן וצורבא (פרש"י

באיסורין, לזלזל  ממנו ילמדו פן לו, במותר אף ולהתקדש 

עכ "ל ) לאכול, לא נמי בנכייתא .אפילו

בנכייתא,והנה אכיל רבינא בסמוך  שם מצינו 

בתוס' שם רבינא)והקשו תימא,(בד"ה

לא  בנכייתא אפילו  מרבנן דצורבא אמרינן  דלעיל

ליטול  רוצה היה לא דרבינא ר"ת ואומר  וכו', ניכל

עכ "ל. וכו ' מרבנן  צורבא עצמו  ולעשות  השם את 

בשםומצינו  עצמו את  שקראו  בר שהגם (חלא

נפשם חמרא) הרהיבו  לא זאת  כל ועם

כדאיתא  ערכם, לפי יתירה חומרא איזה לתפוס 

חולין  ק"ה)במסכת  להא (דף  עוקבא מר  אמר

אבא  דאילו אבא, לגבי חמרא בר חלא אנא מילתא

גבינא  אכיל הוה לא האידנא, בישרא אכל הוה כי

הוא  סעודתא בהא אנא ואילו  השתא, עד  למחר עד

אכילנא אחריתא לסעודתא אכילנא, (פרש"י דלא

יין, בן כחומץ מאבי גרוע אני זה לדבר חמרא, בר חלי

.עכ "ל )

שבאמתולענ"ד מפני בזה טעמו  שהיה נראה

כמבואר  מאד יתירה חומרא (יור"דהיא

פ"ט) סימן בחלב בשר דרכוהלכות  היה אביו אמנם

לו הותר ולכך  המצות , בכל זו כחומרא להחמיר 



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח לט ליקוטי 

ראה  עוקבא מר  אך  בזה, גם זו בחומרא לנהוג

חומרא  תפוס יכול שאינו  מצות  כמה שיש בעצמו 

מטעמים  או בריאותו  חסרון  מחמת אם כזו , יתירה

החומרא  לתפוס יכול היה בלבד בזה ורק  אחרים,

שהוא  שיחזיקוהו חשש  ולכך ואב"ד  עשיר היה כי

רצה  ולא זו, כחומרא מצות בשאר גם מחמיר 

מעשיו. לפי  מהראוי יותר בו שיחזיקו 

וחסידיובאמת חכם תלמיד  בכלל שאינו  מי 

בחומרות נוהגים אינם וגם הדור,

מצוה  איזה מדעתו שבחר רק המצות, בכל יתירות

הרי ברבים, גם יתירות  חומרות בה ותופס  מיוחדת

יומא  במסכת כדאיתא מאד , לעצמו  רעה גורם הוא

פ"ו) אנא (דף כגון  רב אמר ה', חילול דמי היכי

רב  תורה, ובלא תפילין בלא אמות ד' דאזילנא

בושין  שחביריו כל אמר  אבדימא בר  יצחק 

דאמרי כגון נחמן ר ' אמר  דמי, היכי  משמועתו

ע"כ . לפלניא מרא לי ' שרי אינשי

לת "ח והנה מפורסמים היו  לא אם ספק בלא

כזה  קל דבר  נחשב היה לא וקדושים,

שכמה  ת "ח שאינו פשוט אדם והנה ה', לחילול

גדולים  חטאים בכמה יצרו  ביד נופל הוא פעמם

רק  בזה, חושש  ואינו בגזל או ברמיה או בשקר

לפי שבחר  אחת  במצוה יתירה חומרא איזה שתפס 

זו, במצוה מאד  מחמיר  שהוא בזה והראה דעתו ,

ובודאי גמור , וצדיק לת "ח הבריות  יחשבוהו  ומזה

שנופל  עליו יראו אם ואח"כ המצות, בכל כן  מחמיר 

ממנו שתחלל גורם הוא רבים, בחטאים יצרו  ביד 

גדול  לאדם מזדמן היו  ח"ו  כאילו  מאד, שמים שם

יותר  מאד  חמור  ועונשו  בזה, נופל היה אם באמת 

ה' חילול גורמים שאינם לו, הדומים חבריו מכל

כמהו.

הכנסתאך שבבית מיוחדת כת  ימצא שאם נראה

חומרא  באיזה לנהוג כולם שיסכימו מיוחד

משום  איסור  שום עליהם שאין  אפשר  יתירה,

וכולם  לשמים שכוונתם מאחר כיוהרא, דמחזי 

ודו "ק . הדור  מגדולי  הכרע צריך  והדבר כך , נוהגים

יהושע אמנם משה מהו "ר  הגולה מאור  הגאון

לי השיב דבריסק אב"ד  שהיה נ"י  ליב

מחזי איסור  כלל שייך  אין גדול  לאדם שבאמת בזה,

שהיו אמוראים לכמה מצינו ולכך  כיוהרא,

המצות, מכל יותר מיוחד מצוה באיזה מחמירים

שבת  במסכת בחז "ל קי"ח)וכמבואר  במה (דף אביך

בחר  עוקבא מר של שאביו  יתכן  ולכך טפי, זהיר

בחלב, בשר איסור  של הלאו  בזהירות  טפי  להחמיר 

להחמיר  אחרת מצוה לעצמו  בחר עוקבא מר אך

רחוקה  בחומרא בזה גם להחמיר  רצה לא ולכך בו ,

עיי "ש . עכ"ל וק "ל, כזו ,

תשובהוהנה  בפתחי סק"י)איתא קט"ז בשם (סימן

לנהוג  להחמיר  שרוצה מי  האשם, תורת

כגון  אמוראים, שהחמירו  מצינו שלא בדבר  איסור 

כמו הוי  שני , בכלי או  בששים שנתבטל מה

עיי "ש . "אפיקורסית "

סופר וכתב  חתם י"ח בחידושי  דך חולין (מסכת 

מבבל ) ד"ה להוע"ב כייפי  דאנן כיון וז"ל,

בפניהם, להחמיר  יוהרא למחזי דמי שפיר  לאו 

בבבא  עיין  נידוי חייב רבו, לפני  המחמיר  ותלמיד 

עובדא  יהושע, שהתנה תנאים עשרה גבי קמא

מג"א ועיין נקיסאי. בן סק"ב)דיהודא ס"ג (סימן

ישראל  דמארץ נמי אמרינן  שנהגו מקום ובפרק 

לשם  שהלך  מקום חומרי  למעבד  בעי לא לבבל

דבני דידעו  כיון מחלוקת  שייך דלא טעמא מהאי 

עכ "ל. יתקוטטו, לא טפי , חשובו ישראל ארץ

חיים והגר"ח לב שו"ת  בספרו כתב ז "ל פלאג'י 

ע"ג ) סוף ד "ה ט' סימן ב' לשנות(חלק  וז"ל,

גמורה  יוהרא הוא הקדמונים ומנהג העיר  ממנהג

עצמו על להחמיר חסידות שעושה במקום ואם וכו ',

יוהרא, דהוי ומשום נדוי חייב ממנו  הגדול בפני

קמא בבא המאירי הרב ע"ב)וכמ"ש  פ"א ,(דף 

שלמה של בים קמא והמהרש"ל מ"א)(בבא סימן פ"ה

דבר  ולבטל מנהג לשנות בבא וחומר  וקל שכן כל

לך  ואין  להם גדול זלזול דאיכא הקדמונים שנהגו



לנפשך  חכמה דעה מ 

רבנים  דברי  על לפקפק  שבאים מזו גדולה יוהרא

עכ "ל. דבריהם, ולבטל גדולים

פז וכן באדני ע"ג )כתב כ"ב דף  תכ"ה וז "ל,(סימן

ואת ירא אני  אלקים את נשמע הכל דבר סוף 

מנהג  אמך תורת  תטוש  ואל שמור מצוותיו 

המנהג, מן  במשנים תשגיח ואל ורבותינו  אבותינו

המנהג  כח וגדול התחתונה, על ידו  המשנה כל כי

בפרט  מהמנהג, שינו  לא והמלאכים משה דאף 

המון  בעיני ה' וחילול גדול עון  הוא דפרהסיא במילי

כמאה  התורה נעשית  זה ידי  על ובעוה"ר  העם,

כשרואה  מיד  לעצמו במה בונה אחד  כל כי תורות ,

אדם, בפני  לשנות כדי  נוהג הוא בספר  דבר איזה

עכ "ל. ליוהרא, וחיישינן 

יהוסף ועיין זכר  ס"ז)בשו"ת  סימן או"ח א' וזה (חלק 

...ובמג"א דבריו בתוך ס"קלשונו  ל"ב (סימן

לא ח') אבל חומרא, בדרך  היינו הדיוט, דנקרא דהא

במג"א ועיין וגדר. סייג משום תע"ב כשעושה (סימן

ו') י')וחי"עס"ק  יעקב(ס"ק  מ"ה)ושבות סימן ג ' (חלק 

תשובה ו')ושערי  ס"ק תרל"ט סי'מן ובשבות(א"ח

מ"ד )יעקב סי' א' המחמיר (חלק  לפעמים במ"ש

מתוך  ניכר  בהצנע בודאי  ברכה, עליו תבוא

ולא  יוהרא, חשש  כאן  שאין מעשיו מתוך  מחשבתו 

חדרים  בחדרי אפילו  לאסור  עין מראית  משום שייך 

קרית בשו "ת ג"כ שנדפס השואל בדברי עיי"ש

ב')חנה דרבוותא,(סימן פלוגתא דאיכא היכא דכל

וכט"ז דעלמא, סוגיא נגד להחמיר סימן אסור  (או"ח

י') סיעף בעי,תקנ"א לבא רחמנא מקום ומכל ,

יהודה  גבי הוא יוהרא סבור הכונס דפרק  וכההיא

וכל  חכם תלמיד שהוא שהראה עד  נקוסא, בן

לאברהם ובזכור  שמים, לשם א'מעשיו חלק  (או"ח

ע"א) ס"ה בדף פ' הדין .אות בפרטי  האריך

ביצהובתפארת ברא"ש  אותשמואל ה' (פרק 

מכאן ב') אדמר, דעברי לי תיתי

גבי בהמרובה וכן רבו. דברי על אדם יחמיר  שלא

קיסמאי בן וכן יהודה תיבת וגם נקוסא, בן לומר (צריך 

מיותר) גדולה השניה שמראה זה הוא מי שאמר 

שלמה של בים והקדימו  ד ')וכו'. אות  משילין (פרק 

אפילו רבו דברי על אדם יפריז  שלא משמע ומכאן

וכו ' נקוסא בן  יהודה גבי  במרובה כמ"ש .להחמיר

מוסאפיה ר "י  ע"י קדמונים גאונים (סימן ובתשובץ

ממעטין ג ') שהתלמידיס בישיבה היה מנהג

מאצבע, יותר גבוהים היו ולא שלהם התפילין

היו הגדולים הרבנים ושל עליהם, סודר ומניחין 

התלמידים  ישוו שלא כדי  אצבעות  כשלש  גובהן 

אך  עצמו , להצניע התלמיד  צריך  כן  וכמו אליהם,

לא  גבוהים, תפילין אם כי  לו  אין מקום מכל אם

המקום  בכבוד  חייבים וכולנו  ממצוה, עצמו ימנע

ובמצותיו.

נ"ו)במג"אועיין ס"ק ל "ב מנהג (סי' מהב"י 

מניחין  רבו  ובפני  וכו ', ואב"ד  החכמים

מברונא מהר "י  ובשו "ת וכו '. צ"ו)קטנות  על (סימן

בגדיהם  על קטן טלית  שמלובשים מהבחורים

היא, יוהרא סבר  הכונס  דפרק  מההיא בפרהסיא

גדולה  שמראה זה הוא מי  המרובה פרק  וסוף 

וכבר  הדיוט, נקרא ועושהו דהפטור  ומהירו ' לפנינו 

לי אור בשו"ת  ועיין הנ"ל. מהשבו "י  ראיותיו נדחו

כ "ד ) עירובין (סי' במסכת  ע"א)ועיין  צ"ד שמואל (דף 

שרצו במתני ' ב' ומ"א בעלמא, לצניעותא עביד 

ברכות ובפ "א עצמן , על ט"ז)להחמיר בד"ה (דף 

לא  למ"ד  דאפילו הירושלמי  ע"פ כו ' בר"ג מעשה

בנתמנה  מודה יטול, השם את  ליטול הרוצה כל

בסוף  ועיי"ש להחמיר , דרשאי הציבור  על פרנס

כו')פרקין  שישא רב הירושלמי,(ד"ה סתירת  בישוב

להדליק  שרוצה נשוי באכסנאי ק "א סי ' בתה"ד  וע'

בסימן  ועיין  שלו . באכסניא לביתו  חוץ חנוכה נר

יעקב בית  בשו "ת וע' ובט"ז, ס "ג ע"ח)תרע"ז (סי'

ומהרש "ל, התה"ד שהביא הגדול בדעת  שהאריר 

דאין  כיון  הדיוט, הוה ברכה בלא להדליק ושאף

ברכות ותוס' בזה, חומרא גדר ע"א שום סוף  ל"ד (דף

מלמדין) כמובד"ה מחמיר  אחד  כל יאמרו  שלא

וחיישינן  חכמים תקנת  כאן  ואין  רוצה, שהוא

רש"י ועין כלליוהרא. לא בד "ה ע"ב י"ז דף  (ברכות 



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח מא ליקוטי 

המכריע)ורש"ירוצה) ד"ה ע"ב כ "א דף  (סוטה

במאורים למועד עוד  בחלק  אור  (סימן ובמאורי

ז') ס"ק מצה תע"א לאכול שלא נמנעים רבים בחי "ע

בדעת ' 'רכים אלא 'רבים' תקרא אל השנה, מראש 

אזוב  אגודת בשו"ת  וע' וכו '. יחשב ולשחוק 

י"א)המדברי סימן דעה יורה ללמוד (חלק  בענין 

ממסכת עוברים שרבים ממקום בשוק  לתלמידים

ע"ב)נדה ט"ז וכו'ף (דף  יוהרא משום בפרש"י ע"ש

קטןו במועד ע"ב)ע' ט"ז עכ "ל.(דף ,

אמת ובספר  י"ח)שאול דף  שבת אמר (מסכת 

הקשה  וכו ', אבא בית היו  נוהגין  רשב"ג

ר' בברכות  והא כב"ש , עושין  היו האיך התוי "ט

הייתה  כדאי לו  אמרו כב"ש לקרות  הטה טרפון 

הלל. בית דברי על שעברת בעצמך  לחוב

כב"ש ונראה  שעשו מצינו דלכאורה לתרץ

ר"ג  היה דברים ג' במשנה בביצה

אבל  גוונא. כהאי  מצינו ועוד  ב"ש, כדברי  מחמיר 

עצמו על להחמיר אדם יכול דבאמת מידי , קשה לא

שהביאו ומעשה בסוכה כגון פטור שהוא בדבר אף

העלים  ואמר מים, של ודלי כותבות שתי לר"ג

יוהרא  משום לא אם רבות  וכהנה לסוכה,

בקר "ש  טרפון בר ' כאן  אך בביצה, דר "ג וכדעובדא

לא  פרקדן אר "י  בברכות  דאיתא קולא, קצת  איכא

אע"ג  קר"ש  מקרא ומשני  שם ופריך קר"ש  יקרא

מלכות עול עלין שמקבל משום אסור נמי  דמצלי

עול  לקבל דצריך  משום וגאוה , שררה דרך שמים

מוכרחין  לב"ש והנה וביראה. באימה שמים מלכות 

ממש  שכיבה דבשכבך  הפסוק  שדורשים סברתייהו

בלילה  דקר "ש הכתוב גזירה דזה לומר  מוכרחינן

שייך  לא התורה מן  ממש בשכיבה להיות צריך

כיון  בגאוה שמים מלכות עול קבלת  החשש 

דווקא. כן  ציותה  שהתורה

מצלי,אבל ולא קצת הטיה הלל כבית  דקיי"ל אנן 

על  דבשוכב ואף הלל, בית על יפלוג לא דר"י

והב"י התר"י שכתב כמו ק "ש לקרות מותר צידו 

כי אסור, דמצלי, אע"ג פרקדן  דדוקא הפוסקים וכל

מותר , צירו  על בשוכב אבל וגאוה, שררה דרך זה

מלכות עול עליו  לקבל ה' ולכבוד לכתחילה אעפי"כ

הדעת ובישוב וביראה באימה להיות  צריך  שמים

להיות ולא בישיבה שמע קריאת  ולקרות לעמוד 

אע"פ  שמים כבוד כך כל זה דאין  מטתו , על שוכב

לפי אשר  בעצמו סיכן טרפון ר' א"כ  שמותר .

לפני לעשות שיהדר מהראוי  היה וחסידתו צדקתו

קונו לפני  וביראה באימה לעמוד  הדין  משורת

והוא  באימה, ואדנותו  שמים מלכות  עול עליו  לקבל

כדי קר"ש  וקרא שמים מלכות עול עליו  וקיבל שכב

כבית שעשה טרפון ר ' א"כ ב"ש, כדברי  לקיים

ב"ה. דברי על ועבר  קולא קצת  בזה היה שמאי ,

לקרותובזה והטיתי  בהמשנה הלשון מדויק

למימר  ליה למה לכאורה הנה ב"ש, כדברי 

מה כל לפי אבל מטין. סובר  שב"ש ידוע הלא זה,

הטיה  והיטה כב"ש שוכב שקרא ניחא, שכתבנו

לקרות אסור  דלב"ה ב"ש, דברי  לקיים כדי גמורה

המעשה  בהברייתא כי וראה גאוה, משום כן 

כי ב"ה, דברי  על עברת  לו  אמר לא ור "י  מראב"ע

כיון  אך  הלל, לבית ושרי  קצת  רק היטה לא שם

ודע  כב"ש, עשה ולקר "ש זקוף, היה דבתחילה

ומיידי להיפך, הזאת הברייתא איתא דבירושלמי

עיי "ש . עכתו"ד שחרית , של בק "ש להיפך שם

זצ"ל ויש  זוננפלד הגרי"ח שכתב מה לציין 

חיים שלמת  סימן בשו"ת  חדשה (מהדורא

ברורה ק"א) במשנה דאיתא הא על השואל השקה

סק"ט) פ"ה שמידת(סימן חסידים מספר  שהביא

הקודש  בלשון לדבר  שלא להחמיר הוא חסידות 

וקשה  חול, דברי אפילו  המרחץ ובבית הכסא בבית

שבת במסכת מצינו הלוא ע"א)לי  מ"א זירא (דף דר'

בלשון  המרחץ בבית שמדבר יהודא מרב שמע

לאומרם  מותר  חול של דדברים מזה, ולמד הקודש ,

היה  לא יהודא רב דאפילו אלמא הקודש, בלשון

ובספר  הקודש, בלשון  חול דברי שם מלדבר נזהר 

תשובה י')פתחי  ס"ק  קט"ז סימן דעה כתב,(יורה

דמי אשם תורת  בשם למנחה בסולת ראיתי



לנפשך  חכמה דעה מב 

מצינו שלא בדבר  איסור לנהוג להחמיר  שרוצה

או בששים שנתבטל מה כגון אמוראי , שהחמירו

ודלא  בהפסדו , שכרו  ויצא מינות כמו הוי שני, בכלי

או"ה שכתב נ"ז)כמו לומר (כלל  צריך  ואולי עכ "ד,

האו"ה. כשיטת  סבר  חסידים דהספר

מיתשובה : פשיטא, או"ה, ספר לפני אין 

חוץ  נסתכל שלא כרב לנהוג שירצה

אמות ע"א)לד ' כ"ט דף  מנחות  במסכת (כמבואר

בזה  יש כן עשו  לא האמוראים שכל כיון נאמר

ח"ו , סימן איסור תשובה שערי הגאונים בתשובות (עיין

ולא  זו, הנהגה רב אחרי נהגו ששת ורב יוסף דרב קע"ח

עיי"ש ) עיניהם, את  שסימו עד בה לעמוד אחד יכלו כל .

לגדור  מכוון  לו  שיראה מה עצמו בפני לנהוג יוכל

המאמר עצמו, מאמרות [עשרה הקדוש של "ה (עיין

[תורה  ויקרא בספר בקיצור מובא וכעי"ז י"ג ] השביעי

עצמו  לקדש שיכול דבדבר י"ט] כהנים תורת מספר אור

ישרים  במסילת איתא וכעי"ז עיי"ש . עליו, גמור חוב הוא

י"ג ]) שמותר[פרק הדיןהגם פי חולין על מסכת  (עיין

במהר"ם  עוד ועיין וכו'. מילתא להא אנא ע"א ק "ה דף

בשר  מלאכול שנמנע תרט"ו] סימן [פראג מרוטנבורג

זה  דאין שם וכתב תקלה, משום גבינה אחר בהמה

חד וכל  וכו', גורע שהוא כמוסיף  ולא התלמוד על כחולק 

ומשמרת, סייג לעשות אנפשיה לאחמוריה מצי וחד 

כתב  ו'] סימן הבשר כל [פרק שלמה של  ובים עיי"ש.

יכול אינו לידו תקלה בא שלא דמי להדיא דמשמע

ק"א] [סימן הדשן תרומת  ועיין מינות. כמו דהוי להחמיר

להחמיר  דשרי כתב ט"ו] סימן נ"ז [כלל  והיתר ובאיסור

כתב  נ"ד] [סימן הרמ"א ובשו"ת להיתר. הכתוב בדבר

ועיין  להיתר. המפורש בדבר להחמיר שאין באריכות

המהרש "ל דברי על בזה שנחלק  מה תקנ"ה] [סימן ב"ח

עצמו. על להחמיר יכול  דשפיר ליה וסבירא נ"ד] [סימן

קט"ז]) סימן [יו"ד תשובה בדרכי בזה עוד .ועיין

שלא אבל  חסידות, ממדת  לעצמו לנהוג היינו

איסור חשש מפני בדבר  שמחמיר  (וכן יאמר 

סק"י) תקנ"א (סימן הט"ז החיד"א כתב כתב וכעי "ז 

יהודה  בשו"ת  ועיין כ "ב] [סימן  אומץ יוסף  בשו"ת 

זה, לחילוק נחת  שגם ש"מ] סימן יו "ד  א' [חלק יעלה

סק"ח]). ל"ב [סימן מג"א עיין  הדבר  ובעיקר 

שבדו לשון  לר "ל אמרו נדרים מסכת ריש  ולדוגמא,

לבטלה, שמים שם להזכרת  יבוא שלא כדי  וכו ' להם

לדבר  שלא שנוהג מי  כן  וכמו חששו . היכן  עד יראה

קודש , בשבת או הכנסת  בבית חול (עיין בלשון

במשנ"ב  ועיין ס"ה] מצוה נר פרק  שבת [מסכת בשל"ה

עיי"ש ) רבה, מהאליה כן שכתב סק"ה] ש"ז בו[סימן יש 

לדבר  שאסור יזכור  כן ידי שעל חסידות  מידת 

בו אין  מזה, נזהר הכי שבלאו ומי  יתרים, דברים

לדידן  חסידים ספר בעל חשש כן כמו חסידות, מידת 

יזהר  חול של בדברים הקודש בלשון  רגילים שאינם

בזיון , דידיה לגבי הוא כי  הטינופת, במקום בזה

כבוד דמשום פ"ה] סימן [או"ח לשו"ע החת "ס בגליון (עיין

בלשון  גילולים ליד לדבר לא להחמיר יש הקודש, לשון

בבבל ) ישראל  לשון לגבי ועיי"ש  הדין הקודש, מן  אבל

יבוא  שלא לחוש יש  ובששים שני בכלי  והנה מותר.

מה  כל לעצמו  אבל וכדומה, תשחית בל לאיסור 

עליו תבוא חסידות ונוהג מדותיו  לתיקון  בו  שמוצא

עכ"ל  הדין, מן  שזה יאמר שלא ובלבד ברכה,

זצ"ל. זוננפלד  הגרי"ח

בשו"עועוד ד ')מצינו סעיף  קמ"ו סימן חיים (אורח

לעמוד  צריך שקורין שאינו  בעת  מעומד

מהר "ם, עשה וכן  ועומדין , מחמירין  ויש בתורה,

א"ש  שלחן בספר  וכתב קמ"ו)עיי"ש. מן (סימן שיש

כיוהרא, דמחזי  להחמיר , דאסור  שכתבו  הפוסקים

שייך  ולא להחמיר , ראוי' אדרבה שכתבו  ויש

רק  הראשונים, בין הוא שפלוגתא במקום יוהרא

יוהרא, משום להחמיר  אסור יושב, שכ"ע במקום

וראו מותר  שעומדים, אחרים יחודים יש  אם אבל

יושב  רבו  אם נמי  הדין  דהוא לי  ונראה להחמיר .

שרבו יודע כן  אם אלא להחמיר  לתלמיד  אסור

שם  יש  ואם רגלים, נכה או  חולשא משוס  רק  יושב

להחמיר  מותר עומד, ואחד יושב אחד  רבותיו  ב'

יושב  אינו  היושב רבו אם אפילו לתלמיד,

עכ "ל. מחלושתו,
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דוד ועיין ויברך  קנ"ב)בספר  סימן ב' שמביא (חלק 

שמצינו דכמו לומר , שכתב הר"ן  שיטת 

היותר  הדרך  לו לבחור האדם דדרך דעלמא, במילי

וממילא  דשמיא, במילי  הוא שכן כל א"כ  בטוח,

מקום  יש  להקל, בשו "ע שנפסק  דברים באלו שגם

המחמיר . שיטת ידי גם לצאת  להמחמיר

אלי'ועיין יד  בשו"ת  נ"ה)עוד סימן (לובלין

כמאן  מתחסד  דחסיד  מש "ס, שהוכיח

עוד  ומביא בש"ס , כוותיה הלכתא דלית  דאמר 

חכמה הקדושה)מראשית  משער י"ב (פרק

פלוגתא  בו שיש  בדבר החמיר  הנביא דיחזקאל

מקומות מהרבה ראיות כמה שמביא מה עיי"ש

בש"ס .

יועץוכמו בפלא איתא חסידות )כן  ערך  ח' (אות

הוראה  דפשטה אף בפלוגתא, דתלוי  דמידי 

ונכון  ראוי מקום מכל המיקל, כדברי  עלמא ונהוג

כל  ידי ולצאת ספק ידי  לצאת  שמו  ואוהבי ה' ליראי 

עם  הדין  ואולי  פן שמא בעי, ולמיחש הדעות ,

דברים  כל נאמרו שלא שם כתב אבל המחמיר ,

את ליטול הרוצה כל ולא למצניעיהן  אלא הללו 

מצוה  לעשות שחושב אדם לך ויש  יטול, השם

מקום  ונתן כיוהרא ומיחזי  בחסרו "ת ויחנ"ו וחסידות

בדבריו עיי "ש  בענין .טז לחטוא, שכתב מה עוד  (ועיין

פסח) בערך .זה

אדמ ועיין כ "ק שכתב מה מסאטמאר עוד  ו "ר 

משה ויואל בספה"ק ישוב זיע"א (מאמר

ס"א) סימן ישראל  דבכל ארץ החרדים שיטת  לבאר 

דברי ואלו אלו שבאמת  שבראשונים, פלוגתא

רוב  פי  על הוכרעה שההלכה אלא חיים, אלקים

מאש  מוצל בשו "ת מש"כ  שידוע והיות  דיעות,

י"ג ) לילך (סימן לומר  שייך לא מצוה קיום דלענין

אלף  מני  ספק שיש דכיון ספיקא, וספק רוב אחר

עדיין  והחיוב העשה, קיים לא הרי  חייב שהוא

עשה  דבמצות החרדים ליה סבירא כזה עליו, מוטל

שבין  יחידית  כדיעה אף  לעשות רמיא חיובא

עיי "ש . הראשונים

_________________________

כסף טז. ישבע  לא כסף  אוהב הממון שלענין שכמו יעשה לעשות בכחו אשר וכל בחסידות להתנהג. אדם לכל ראוי לשונו, וזה

קורת  של א' שעה ולהרויח  ליוצרו נ"ר לעשות וכמה כמה א' על בידו תאותו חצי ואין תשבע לא עינו מחסורו די לו שיש  ואף 

לעשות  לי די באומרו נאחז  והוא דחסידותא מילי למעבד בידיה דסגי ומאן הזה העולם חיי מכל יפה שהוא הבא בעולם רוח 

יכול  שהיה שמאחר לעולם בא שלא לו שראוי קונו כבוד על חס  שלא מי בכלל שהוא חוששני הכי בלאו סגי דלא מאי החיוב

שבמדה  בה ועוד קונו כבוד על חס  שאינו נמצא כך  עשה לא והוא דחסידותא מילי הנהו בעשותו ליוצרו נ "ר ולעשות  ה' לכבד

ואוי הדין משורת  ולפנים לפני עמו נכנס  הקב"ה הדין משורת לפנים עושה הוא ואם לו מודדין בה מודד אם שאדם יחיה מי

בשמים  בונה הוא כי ז "ל והאר"י הזוה"ק עפ "י דחסידותא מילי כל למיעבד רמיא חיובא כן כי הנה הדין. עפ "י אותו ידין הקב"ה

יאמרו  באמת ה' אוהבי כי לעשותו דבר שום עליו יכבד לא כראוי עזה אהבה ה' את  האוהב והאיש ליוצרו נ "ר ועושה עליותיו

כדברי  עלמא ונהוג הוראה דפשטה אף  בפלוגתא דתלו ובמילי אהבוך  מות על כן על וכדכתיב ליוצרנו נ "ר לעשות  מותם יתן מי

המחמיר  עם הדין ואולי פן שמא בעי ולמיחש הדעות כל ידי ולצאת  ספק ידי לצאת שמו ואוהבי השם ליראי ונכון ראוי המיקל

ומילי  דחסידותא מילי כל עצמו בפני בקונטריס  לסדר עסקניות ידי (וכבר ע"ש  זהירות  בערך לעיל שכתבתי  הרופא וכמשל

המלאכה). את  לגמור לי ויעזור בעדי יגמור ה' רבוותא כולהו ידי לצאת  לעשות  ראוי איך  דפלוגתא

שלא  דחסידותא במלי עאכ"ו אלקי"ך  עם לכת והצנע  כתיב מילי בכל ואם למצניעיהן אלא הללו השיעורין כל נאמרו לא אמנם

לחטוא  מקום ונתן כיוהרא ומיחזי בחסרו"ת  ויחנ"ו וחסידות  מצוה לעשות  שחושב אדם לך ויש יטול השם את ליטול הרוצה כל

נעים  ומה טוב ומה קיומה זהו תורה של שביטולה פעמים הענין ולפי המקום ולפי אדם שהוא מה לפי והכל תועה עליו ולדבר

שיוכל  שבפעם שמים ויראת  דחסידות  מילי בכל גדול כלל וזה ביתי בקרב לבבי בתום אתהלך ישראל זמירות  נעים מאמר לקיים

סיבה  מפני עשה לא אשר על טוב שכר יקבל ובזה זו את זו מעכבות ואינן יעשה לעשות  שיוכל והדבר יקיים טוב דבר לקיים

עכ"ל. עשה, כאילו



לנפשך  חכמה דעה מד

בשו "עועיין שמבואר  מה כ"ה)עוד  סימן (חו"מ

כיחיד  להכריע יכול להכריע, שבכוחו  דמי 

המועטים  דדעות  מזה חזינן הרי עיי "ש . רבים, נגד

לומר  יכול דאדם קיי "ל וגם דחויה, שיטה חשיבא לא

כמו דלא הוא וזה רבים. כנגד היחיד  כשיטת  לי קים

חנה קרית  בשו "ת ב')שמבואר דבכמה (סימן

אסור  להקל, רווחת והלכה מחלוקת שיש  מקומות

הט"ז מדברי ונסתייע סק"י)להחמיר , תקנ "א (סימן

אזי דאמר, מאן כחד הלכה בגמרא שנקבע דמאחר 

כוותיה, נפסקה שלא כשיטת  בזה שמחמיר מי 

הכרעה  דשאני  ראיה שום ואין עיי "ש . חוטא, נקרא

תמוט, שלא ויתד  קבוע הלכה דהוא בש "ס שהוכרע

סעודות ד ' לקיים דהמחמיר  המהרש"ם העיר וכבר

חשש  בו  יש חידקא, רבי שיטת  לצאת בשבת

שכתוב  למה דומה הש"ס  דברי על שמחמיר  מינות ,

המחמיר המהרש "ל לענין פ"ט סי יו"ד בש "ך  (מובא

לבשר) חלב בין שעות ו' ר להמתין בסעודת  דשם

דיוצא  כוותיה שלא בגמרא הוכרעה חידקא

שארית בשו"ת  וכן כוותיה, דלא שם מהמשנה

ד ')יעקב סימן שאסור (או"ח הנ"ל הט"ז  עפי "ד  כתב

חידקא. ר' שיטת לצאת להחמיר

שםועיין י"ד )עוד  על (בסימן להחמיר מותר אי 

כיו "ב  וע"ע חז "ל, שהתירו  מה עצמו

תשובה סק"י)בפתחי  קט"ז סימן דהמחמיר (יו"ד 

כאפיקורסת. הווי  אמוראים בו  החמירו שלא בדבר 

הגדולהועיין בכנסת שכתב מה פ"ט)עוד  (סימן

על  שחולק אליעזר דמשק מספר שמביא

וכי בדבר , יש מינות איזה דהרח המהרש "ל, דברי 

דברי בשו "ת הוא וכן  עיי "ש . המותר, לאסור אסור

מ"ה)יוסף המהרש "ל,(סימן דברי  דחה הוא דגם

אבל  להחמיר  להורות אסור  לאחרים דרק  וכתב

כמו התלמוד , נגד להחמיר  מותר  לעצמו 

בפסח,א  אורז  אוכלין  אין דילן שהאשכנזים דבשס  ף 

עיי "ש . להיתר , להדיא מפורש 

צדקהובשו"ת  מ"ט)מעיל דדוקא (סימן מחלק

דמותר  הוא וגדר סייג לעשות  להחמיר

הפוסקים, בפלוגתת  התלוי בדבר  לא הדין, נגד

המנהג. נגד  להחמיר דאסור 

לחשוש ומובא אין תו דבזמננו  הגר "א בשם

כל  לקיים להחמיר יש אדרבה ליוהרא

התורה  שקרן  מאחר  ברבים והחומרות  המצות

לרומם  יש  ולכן בעו "ה, ומושפלת  זוית בקרן מנוחת

כמבואר  שאפשר, מה בכל ולהחמיר  התורה כבוד

ראש  מוואלאזין בכתר חיים ר' להגאון חיים (אורחית

ט"ו) אות היום,זצ"ל  כל בתפילין  לילך בזה"ל, שכתב

הגר"א  בשם אמר עוד  וכו '. ומתן  משא אף ומותר 

עיקר  שמבטלין הזה הדור על הרבה שהצטער 

היה  אילו וכו ', היום כל שמצותה דתפילין  המצוה

עטרה  להחזיר  העולם את סובב היה בכוחותיו,

והעיקר  היום, כל תפילין ישראל שיניחו ליושנה

ובניקל  ח"ו, להפיח ושלא בהם לישן שלא ליזהר

לא  וליוהרא וכו ', המצוה ולקיים להזהר יכול

בשם  ואמר כן , יעשו הרואים שגם והלואי  חיישינן,

יוהרא, שייך אינו  הזה דבזמן ז"ל הגר "א רבו

בפרישות להתנהג והרוצה לפרסם, נכון  ואדרבה

לא  זה וזולת ולהצטדק , לפרוש  שרצונו  יפרסם

עכ "ל. וכו ' מהם  יפטר

הרה"ק ומענין שכתב מה להביא יש  לענין 

פדיון  מצות  בענין  זצוק "ל מקאמרנא

שצ"ג )הבן מצוה קדושים פר' הברכה היכל (בחומש

ונותן  סלעים חמש  הוא שהפדיון המצות מדיני  וז "ל,

הבכור  אבי  אם שירצה. מה בו יעשה והכהן לכהן ,

מפדיון , פטור לויה, או  כוהנת  אמו  או לוי , או כהן 

ויאריך  ברכה, בלא לויה בן ולפדות  להחמיר ונכון 

עיי "ש . עכ"ל הבן , ימים

פדיון הרי לעשות  להחמיר שנכון  הק ' מדבריו לנו 

ליקוטי בספר ואיתא לויה', 'בן  על גם הבן

פ"ג )פנחס, דף י"ח סעיף  ש "ה סי' דעה שמבאר (יורה

שם  דכתב זצוק "ל, מקאמרנא הרה"ק של הטעם

ספר  מחבר בעל הלוי  מאיר ר' הרב למורינו ששאל

שיש  מכיון  הוא שזה וביאר  שמואל, תולדות 

מ"ז)בגמרא  דף  שגם (בכורות דסובר  פפא רב שיטת



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח מהליקוטי 

דנפסק  אע"פ  הבן, בפדיון ג"כ  מחויב לויה בן

קל"ב)במסכתב דף  מפדיון (חולין פטור לויה דבן 

פפא רב כשיטת פוסקין  ולא ברא"שהבן , (וכדאיתא

ש"ה) סימן יו"ד יוסף מקאמרנא והבית הרה"ק  אבל

החמיר  למה מובן ועפי"ז זו, לשיטה חשש זצוק"ל

עיי "ש . ולוי, כהן  על ולא לויה, בן על רק

פנחס ,והנה הליקוטי בדברי  לעיין  יש  לכאורה

ברכות דמסכת  קמא בפרק  מבואר דהלא

ע"א) י"א כדברי(דף עשה אמר יצחק  בר  נחמן רב

אני טרפון  רבי  אמר  דתנן  מיתה', 'חייב שמאי  בית

שמאי בית  כדברי  לקרות  והטתי  בדרך  בא הייתי

היית כדאי לו  אמרו  הלסטים, מפני  בעצמי  וסכנתי 

עיי "ש . הלל, בית דברי על שעברת בעצמך לחוב

השיטה  כפי לעשות  להחמיר  גדול איסור  דיש  היינו 

שהרה"ק  לומר קשה וא"כ כמותו , פסקינן דלא

גם  לקיים כדי לויה בן על החמיר  זצוק "ל מקאמרנא

כוותיה. פסקינן דלא פפא רב שיטת

בתשובותויש שכתוב מה עפ "י  שהוא לומר 

צ"א)הרמ"א שיש (סימן דבמקום שסובר 

לנהוג  מותר  המיקל, כדעת  ופוסקין בש"ס  מחלוקת 

כדעת פוסקין  כאשר  אבל המחמיר, כשיטת

עיי "ש . המיקל, כדעת  לנהוג אסור  המחמיר ,

במשניותועיין זיע"א איגר רע"ק בדברי  בזה

משנה  א' פרק ברכות  מסכת  רעק"א (תוספוץת 

איתא ג ') דהלא הרמ"א התשובות על דהקשה

ב')בשו "ע סעיף  ס"ג להחמיר (סימן שרוצה דמי 

ולקרות יושב כשהוא ולעמוד שמאי  בית  כשיטת

כלל  שם מובא ולא עבריין", "נקרא מעומד, קר "ש

וצ"ע. המחבר , על חולק  שהרמ"א

הרמ"א,ועוד תשובות על הרעק "א הקשה

איזה  מחמת  זו  למסקנה הגיע דהרמ"א

הרמ"א  היה לכאורה והנה עיי "ש . לו שהיה קושיא

על  שמתרץ הרא"ש דברי  את  להביא צריך

של  התירוץ ועפ"י אחר , בדרך הנ"ל הקושיא

השיטה  כפי  לעשות  חמור  איסור דיש  יוצא הרא"ש 

יודעין  שאנו  במקום ורק כמותו, פסקינן  דלא

סובר  כוותיה פוסקין  שאנו הדעת  לפי דגם בבירור 

עליו  החולקת  השיטה כפי לעשות  (אלא שמותר

כן) לעשות 'חייב' שאינו גם סובר להתנהג אפשר  אז  ,

כתב לא למה וא"כ עיי "ש . השני , שיטה כן כפי 

דזקה"ק  לנו  הרי  וצ"ע. שלו , בהתשובות  הרמ"א

שלא  המ"ד  כפי לנהוג שאסור החמיר רעק "א

כוותיה. פוסקים

תורהוגם  דעת  בספרו  ל"ה המהרש"ם סימן (יו"ד 

י') בשבתס"ק  שאוכל לומר איסור דיש פסק 

דלא  מכיון  חידקא ר ' סעודת  לקיים כדי  סעודה עוד 

כוותיה. פרקקיי "ל חולין במסכת המרדכי עפ"י (והוא

חשש משום בזה יש  בש "ס שנדחית לשיטה שהחושש ח',

תשובותמינות ) בשם ג"כ  שהביא ועיי "ש 

קצ"ב)מהרשד"ם סי' סוף  להחמיר (יור"ד דאסור

הלכה. כן שיקבעו  למיחש  דאיכא במקום

תורהוזה  הדעת לפי(שם)לשון לדון  יש  לכאורה

בט"ז  והובא המהרש "ל שכתב סימן מה (או"ח

סק"ו) אחר תקנ"א אם מאיר ור' רשב"ג דפליגי בהא

דשרי, מאיר כר ' וקיי"ל, בכיבוס שרי  התענית 

שנפסק  מה נגד  גמליאל בן שמעון  כר' דהמחמיר

והביא  חוטא, הוי  מאיר, כר' הוא שההלכה בש"ס 

ואמרו ונסתכן, והטה קרא טרפון  דר' מהא ראיה

בט"ז  עוד  ועיין  וכו'. בעצמך לחוב היית כדאי  לו 

סק"א) קפ"ד  סימן יו "ט(או"ח דשבתותוס' א' (פרק

ט') .משנה

בהא ומה  דדווקא המהרש "ל לדחות  הט"ז  שכתב

להטות, נכון אינו הלל דלבית  שמע דקריאת

בירושלמי  מצאתי  אני  הנה עיי "ש . כן, ד 'הוי  (פרק

בסופה) ב' הלכה אוכלין דשביעית שמאי דלבית  בהא

בטובה, ושלא בטובה הלל ולבית  בטובתה, שלא

ומייתי ונסתכן , שמאי בית  כדברי עשה טרפון ור '

ר' עבד תרתי דבהנך וקאמר שמאי, דבית מהא גם

כדברי דלא ומפורש  ונסתכן , שמאי כבית  טרפון 

מקום  מכל בזה. שם המהרש "ל על החולק  הט"ז

הוא  וכן  רשב"ג, לדעת  דחושש  לומר דאסור מודה

פכ"ה)המרדכי  שנדחה (חולין מ"ד לדעת דהחושש



לנפשך  חכמה דעה מו 

בברכי ועיין מינות. חשש ב' איכא בש "ס, דעתו 

י"ז)יוסף סימן דעה .(יורה

קצתובתשובה  שנהגו  כתבתי  אוזיראן  לק "ק

שיוצאים  בשבת , לומר  אנשים

חשש  גם ואולי  איסור, בזה שיש  חידקא, ר' סעודת

כר' דלא בש "ס שנפסק כיון  הנ"ל, לפי מינות 

בז  ליזהר  צריך ואין  תשובתחידקא, ועיין ה.

[הנכפל ])מהרשד "ם קצ"ב סימן סוף  דעה (יורה

תרומת בענין  צפת  חכמי בין שנפל בהפרש

דברי שהביא גוים, מן  שלוקחים בתבואה ומעשרות 

המשניות  בפירש  שם)הרמב"ם דברכות א' ,(פרק 

דאיכא  במקום להחמיר דאסור  הוכיח מקום ומכל

לפי הלשון, בזה וסיים הלכה, כן שיקבעו למיחש 

האמת לקיים וצריך  אמת, הקב"ה של שחותמו

עכ "ל. לקולא, אפילו  אמת שהוא במה

צדיקים ובדרך אלו של מנהגן  ליישב יש אגב

סעודה  שאוכלים לומר נהגו שאכן

חידקא, ר ' שיטת  בזה לקיים כדי  בשבת רביעית

חיים  הדברי  הגה"ק בשם גנוזה בחמדה כדאיתא

זצוק "ל נ"ב)מצאנז  ר'(עמוד הגה"ק גם נהג וכן

זצ"ל מפריסטיק הבני יהושע של מובהק (תלמיד 

ספר יששכר) על ומועדים אותות פירוש שחיבר

זה, בענין  סוד יצירה בספר שם וכתב יצירה,

הנ"ל,יז עיי"ש  רמ"א תשובות על שסמכו לומר  יש .

השני שהמ"ד כוותיה)דבמקום פסקינן מחמיר (דלא

כמותו. להתנהג מותר  יותר ,

מקאמרנא אלא  הרה"ק  דכוונת מו"ר ביאר 

שעבר , בשבוע שאמר כפי הוא זצוק"ל

נשתבש  הדורות  במשך  אולי חשש  בזה שיש

שני יש והנה יעב"ץ. בתשובות  שכתב וכפי  היחוס,

_________________________

של יז. התפלות והנה ... דבריו בתוך שכתב עיי"ש ב') פרק יצירה, דספר שני פרק (על יחד שבת  במאמר שכתב מה שם עיין

שבת  של תפלות בשלשה כלולים 'שבת ' אותיות  הרי בי"ת . אות  במנחה, תי"ו. אות  בשחרית , שין. אות  ערבית , שבת בליל שבת,

שבת  אותיות וסידור שבת , אותיות הם היום, פעמים ג' סעודות ג' אבות, ג' בסוד שהם מוסף ), מתפלת חוץ (היינו העיקרים

תי"ו  שחרית סעודות  התי"ו וסוד דזעיר, מנחה סעודות  הבי"ת וסוד תפוחין, חקל שבת  ליל סעודת כנגד שי"ן למעלה, ממטה

דעתיקא. סעודתא יומין לעתיק  רשים

סוד  שהם ענ "ג, גימטריא חידק "א ר סעודת  כנגד כולם, כולל כתר בסוד הנוספת אל"ף אות  כנגד שבת  של מוסף  תפלת והנה

נהר עדן ולכן תפוחין, חקל סוד גן זעיר, סוד נהר עתיק, סוד עדן שהם גן, נהר, עדן, סעודות  סוד ג' שהם כוללים ג' עם גן

אתיין  וזעיר עתיק בלילה כי כנודע , סעודה בכל שנכלל ענ "ג סוד אחד, כל עם הנכללת חדק "א ר' דסעודת אל"ף אות  כללות 

ג"פ  גימטריא כוללים, ג' עם גן נהר עדן הרי וכו'. עתיקא, עם לסעדא אתיין זעיר עם חקל ובשחרית , תפוחין, בחקל לסעדן

סעודה. בשם אחר במקום בזה והארכנו סעודה.

נוספת  סעודה חידקא ר' לסעודת  רמז בשחרית, רבא קידושא אחר מזונות מיני כזית שיעור שסועדים תורה, ישראל של ומנהג

הארת  משיגים התרגום סוד באחוריים כי שבת'א', תרגום בלשון הנוספת אל"ף כנגד מוסף  תפלת  סוד והנה מוסף. תפילת  כנגד

ממקור  שניהם כי במבטא, אל"ף עמה מושכת  קמץ כי הדקדוק, לבעלי נודע  והנה אחורי, את וראית  בסוד הפנים, לא אבל הכתר,

בין  אל"ף  כתוב שהיה כמו היא כי רפויה, דשבת  התי"ו לכן כי אל"ף, סוד דשבת  קמוצה בבית  נרמז  הרי לכן כתר, מן אחד

למנחה, שחרית בין מקומה מוסף, תפלת כנגד לתי"ו בי"ת  בין במבטא נוספת  אל"ף  סוד והרי דקדוק . לבעלי כנודע לתי"ו הבי"ת 

כלל, האוזן הארת  רבא, קידושא בסוד במבטא שמעה שמענו באזנינו רק  בפירוש , כתובה אין לכן חי, כל מעיני נעלמה והיא

בהם  יש ת ', ש ' ב' א' לאותיות יתירה מעלה יש  אדון, א-ל שבת  של בשיר לכן שבת, לתפילת מיוחדים ש'ב'א'ת' אותיות  והרי

כ"ב  בהם ת' ש' ב' א' אותיות  הארבע ובאלו המעשה, ימי ששת של תפלות  ח "י כנגד שהם האמצעים ח"י על נוספת  תיבות

דייקא, במוסף  הנאמר כתר קדושת  סוד תבין ובזה ש 'ב'א'ת ', אתוון ד' שהם שבת  בקדושת  נכללים אותיות  הכ"ב כל כי תיבות,

דשבת  אתוון וד' החול, דתפלת  אתוון ח "י שהם כולם יחד וזהו אותיות, הכ"ב כל כללות  ושם הכתר, סוד האל"ף כנגד שהוא

באמצע, אותיות וח ' יחד מן י"ד, הם בשמאל וז ' בימין, אותיות ז ' עלמין ש "י בסוד נחלקים כי ישלשו, קדושה כולם יח"ד נכללים

עכ"ל. ותבין, עלמין, ש "י בסוד העמידה בשער חיים עץ בפרי בזה ועיין כתר, סוד ש"י פעמים ב' והם יחד, מן חי"ת
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כתב  הראשון דבדפוס  היעב"ץ, בתשובות  דפוסים

וספק  ספק , בזה יש  ולכן  יחוס , של חשש  שיש  שם

לפדות צריך  ולוי כהן  כל ולכן לחומרא, דאורייתא

צריך  ישראל, בכור כל וגם ספק , מחמת הבכור

ספק  מחמת  מוצא, שהוא כהן כל ע"י עצמו לפדות

כהן  היה לא עכשיו, עד עצמו  שפדה הכהן  דאולי 

להמשיך  צריך חייו  ימי  כל במשך  ולכן  אמיתי ,

מדבריו ומשמע הנ"ל, חשש מחמת עצמו  לפדות

עצמו את  שיפדה להחמיר מקום לו  יש כהן דגם

יחוס . מחשש

השני,אבל שהיעב"ץ בדפוס מה הוא (שכנראה

הראשון) דפוס על  בעצמו שם הגיה מובא

בבן  רק  כן  להחמיר  נהגו דלמעשה התשובה, בסוף

לכל  יחייבו שאם דמכיון  הטעם, שם וביאר לויה,

שחומרא  לחשוש  יש הרי  עצמו, לפדות  שצריך  כהן 

גרושה, לישא יבא עי "ז  שאולי מכשול, לידי  יבא זו

לויה, בבן  משא"כ  כהן, אינו שהוא  שיחשבו  מכיון 

'ישראל' הוא לויה בן  שהרי  הנ"ל חשש  שום שאין

החתם  רבינו  אבל ולפדותו . להחמיר  צריכין  ולכן

היעב" דברי  את  הביא בתשובותיו , וחולק סופר ץ

לעשות צריך אין  לויה בן  שגם וסובר לגמרי, עליו

כלל. הבן פדיון 

באמתוהנה פסק  זצוק "ל מקאמרנא הרה"ק 

שנכון  כתב אבל סופר, החתם כמו לדינא

היעב"ץ, לשיטת לחשוש  הוא וכוונתו להחמיר ,

בן  על רק  זאת כתב בהמסקנה שהיעב"ץ ומכיון

על  רק זצוק"ל מקאמרנא הרה"ק  גם כתב לכן לויה,

מאוד  שיבח מקאמרנא דהרה"ק וכידוע לויה. בן

פעמים, כמה היעב"ץ זקן את  פני בספרו (עיין

הגאון  מדברי נראה 'כך  וז"ל , ו'] משנה ד ' פרק [תרומות

מאוד ') ונכון עמדין יעקב לומר רבי יותר ומסתבר .

כמו החמיר  זצוק "ל מקאמרנא הרה"ק  שרבינו

רב  שיטת כפי שהחמיר  מלומר היעב"ץ, שיטת 

כוותיה. פסקינן דלא פפא

שמות מפרשת  השלמה

ויחודיים הקדושים בשמות  שימוש בענין ד.

גשמיות  עניני לצורך

אביחצירא כתב  יעקב רבי המקובל הקדוש  הגאון

הפסוק על הלבן מחשף (א',בספרו

העבריתט"ו-י"ז-כ"א) למילדת מצרים מלך ויאמר 

ותיראן  פועה. השנית  ושם שפרה האחת  שם אשר 

המילדת יראו  כי ויהי  וכו '. האלהים את המילדת 

בתים. להם ויעש  האלקים את

ידיוזה על ומרים דיוכבד  לרמוז אפשר  עוד לשונו,

אלקים, צירופי ק "כ מיתקו  זכותן, כח

וב' אותיות  ד' עם פוע"ה שפר"ה כך, דכשתחשוב

השמות  דב' 585,כוללים בגימטריא שפר"ה (היינו

לזה  ותצרף  ,746 עולה ביחד הרי ,161 בגימטריא פוע"ה

פוע"ה, של  אותיות וארבע שפר "ה של אותיות  ארבע

מרי"ם, יוכב"ד , שמות  ארבעה של כוללים ארבע ועוד 

(758 ביחד עולה הרי פוע"ה, מא"ה שפר"ה, גימטירא

אלקי"ם 758)ועשרי"ם ג "כ  עולה להודיע (שהוא ,

אלקים. צירופי ק"ך  מיתקו קדושתן ידי  שעל

יראוואפשר כי  ויהי  שאמר  הפסוק נתכוון דלהכי

להם  ויעש  "האלקים" את  המילדות 

שעשה  הבתים הם מה הוא, תמוה דדבר בתים.

וחז  וכו',להם, מלכות ובתי כהונה בתי  דרשו "ל

פרש"י) שכתבנו,(עיין מה פי  על לרמוז ואפשר  .

אלקים, צירופי ק "ך מיתקו  ופועה דשפרה

יצירה, בספר כמ"ש  בתים נקראים והצירופים

בתים. ועשרים מאה בונות  אבנים חמשה

לדבר והנה  אפילו  הרשע פרעה תבען  המילדות

על  בגמרא כמ"ש  לו  שמעו ולא עבירה,

עשו ולא האלקים את  המילדות ותיראן  הפסוק 

הילדים, את ותחיין מצרים מלך אליהן  דיבר  כאשר

מלך  אליהן  דיבר  כאשר עשו ולא דמדקאמר 

ואמר  אמאי  א"כ הילדים את שהחיו היינו  מצרים,
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דיבר  כאשר  עשו ולא אלא הילדים, את  ותחיין

ולא  עבירה לדבר שתבען  היינו מצרים, מלך  אליהן 

לו. שמעו 

מידו,ועל שניצולו דמי היכי לתמוה יש זה

טענה  להן  יש  הילדים, קיום לענין בשלמא

תבא  בטרם הנה, חיות  העבריות  כי כמ"ש  נצחת 

היכי עבירה דבר לענין אלא וילדו, המילדת , אליהן 

שכן  מכל להמיתם, בידו והרי מידו , שניצילו  דמי

באה  לזה יהרגם, לו  שמעו לא שאם עבירה דבר 

'אלקים' יראו שהמילדות  דכיון לומר, התורה

מאותם  בתים, ק"ך  שהם אלקים צירופי  ק "ך ותיקנו 

אחד  בית  שהרי ההצלה, להם באה הבתים

שהשכינה  להורות "אהלים", נקרא מהבתים

עליהן  והגינה עליהן שלום וסוכת  'אהל' נעשית 

אותן . והצילה

"לאימה",עוד נקרא אלקים מבתי אחר  בית 

פרעה, על ופחד  אימתה הפילה שהשכינה

נקרא  אחר  בית  עוד  אחריהם. מלרדוף  אותו ומנע

'אמילם', כי  ה' בשם כמו כריתה, לשון "אמילה",

אחר  בית עוד  מלתבען. השכינה אותו  שכרתה

פסוק  על הקדוש בזוהר  כמ"ש א"ל הי"ם, א"ל נקרא

אלא  כתיב, לא נזעם או  דזעום יום, בכל זועם וא-ל

לנגד  יום בכל עומד חסד, שהוא א-ל ששם זועם,

עמד  כך אותם, ודוחה עליהם וזועם הדינים

הי "ם  מעליהן. כחותיו  וכל פרעה ודחה למילדות

על  ושלטה לעזרה, להן  שהיתה קשיא דינא הוא

אחר  בית עוד לתבען . שלא אותו  והכניעה פרעה

אל"ם  אותו  עשה י "ה ששם י "ה, אל"ם נקרא

בית עוד  זה. בדבר  לדבר  עוד  מלהוסיף  והשתיקו

שהיא  שהשכינה להורות  מליא"ה, נקרא אחר

ד 'ותלבש  דומיא בהן , ונתלבשה 'נתמלאה' אלקים

השכינה, בהן  שנתלבשה ומאחר  מלכות', אסתר

ופחד . אימתא כחותיו ועל פרעה על תיפול

אחד עוד בית  ועוד  י "א, לה"ם נקרא אחר  בית

לרמוז  קליפות , י "א הם י "א י"א, הל"ם נקרא

לשלוט  יכלו  ולא ונכנעו  להם נלחמו  קליפות די"א

פה  לו ואין  ונשתתק, פרעה כח תש לפיכך  בהם,

ויעש  אמר זה ועל ראש , להרים מצח ולא לדבר ,

עכ "ל. כמ"ש , אלקים של הבתים  הם בתים, להם

מכוונים הרי היה ופועה דשפרה הק', מדבריו  לנו 

מגזירות ניצלו ועי"ז אלקים צירופי  בק"כ 

להשתמש  מותרים היו איך  קשה ולכארה פרעה,

איסור  יש הרי  עצמן , לצורך הקדושים בשמות 

עצמו, לצורך  ויחודים שמות עם להתשמש  חמור 

השם, קידוש  לצורך  או ישראל כלל לצורך ורק

ישעיה  ולכן  הקודשים, בשמות להשתמש מותר

מכוון  שהיה וע"י מנשה, מנכדו  ברח אשר  הנביא

כדי אילן בתוך נבלע ויחודים, הקדושים בשמות 

אותו, שהרגו  הוא הסיפר  וסוף אותו , יתופסו שלא

אותו שחתכו עד לחתיכות  האילן כל שחתכו ע"י 

נסתלק, ועי"ז סנהדרין בפיו [מסכת בירושלמי (ומבואר

ישעיה  נבלע אילן איזה הכיר דמנשה ב'] הלכה י' פרק 

האילן  בתוך  נבלע לא שלו שהציצת ).יחמחמת 

בש "ך זה כל י"ח)וכמבואר ס"ק קע"ט סימן וז "ל,(יו"ד 

שיוכלו כח בהם נתן  והשי"ת  הם, הקודש דשמות

בהם  והפועל והנביאים, החסידים ידיהם על לפעול

_________________________

ימיך יח. על מוסיף  הנני וגו'' עמי נגיד חזקיה אל ואמרת  לך  לאמר הנביא ישעיה אל ה' דבר ויהי כתיב בירושלמי, שם עיין

ולא  כך , ועכשיו כך , לו אמרתי עכשיו (פירוש, הכין ליה מימר אנא וכדון הכין, ליה אמרית  כדון ליה אמר שנה, עשרה חמש 

אלא  עוד ולא ויאמין) גדול (עניו לך  מהימן והוא הוא סגין עינוון ליה אמר מהימנתי, הוא ולית הוא רבה גברא ליה אמר יאמין)

ח  פרי הוה מנשה דקם כד בעיר... הברה יצאת  לא ערקעדיין קדמוי, מן ערק והוא מיקטליניה, בעי אחריו) (רדף ישעיה ורי

ארזא, ונסרון אזלון לון אמר קדמוי, ואמרין אתון בחוץ) נשארה מלבושו (ציצית  גדולתיה ציציתה חסר ארזה, לבלעיה לארזא

עיי"ש. נוזל) (דם נגד דמא ואיתחמי לארזא ונסרו

נס ע "י נבלע דישעיה כיון יפלא, הדבר והנה וז"ל, ע"ב) מ "ט (דף יבמות מסכת על יהוידע  בן בניהו בספרו חי איש  הבן וכתב

ראיתי  אך  אחרים. באילנות  נבלע או וברח, הדרך קפיצת  עשה ודילמא בארז, שנבלע מנשה ידע מהיכן שם, אמירת  מכח
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אך  שמו , השי"ת  של וגבורתו  גדולתו  מראה

קדושת ולצורך  ובטהרה בקדושה בהם שיתעסקו

זה  נמצא לא אשר רבה מצוה לצורך או  השם

בזמניהם  ואפילו  הרבים, בעונותינו הללו  בדורות 

הזה, בזמן שכן וכל זה, על ישעיה שנענש  מצינו

ליבא  ורחמנא ובקדושה בטהרה לנהוג אפשר שאי

בכמה  נמצא וכן  נכונים ודבריו  ט"ז , עיין עכ "ל בעי ,

בשמות להשתמש  שאין רשומות דורשי  מחברים

בתגא  ודאשתמש  רבה, מצוה לצורך אם כי הקדש

סכ"א  סוף  רמ"ו  סי ' לקמן הרב כתב וכן חלף,

המשתמש  זה אומרים יש  חלף, בתגא ודאשתמש

מבואר  המקובלים בספרי גם הקודשים, בשמות 

המונע  ע"כ  בשמו , המשתמש  הוא גדול שעון

איך  להבין יש  לכאורה וא"כ  עכ"ל. יבורך ,

כדי הקדושים, בשמות  ופועה שפרה השתשמו

פרעה. מגזירת להינצל

צדיקים וכמו  הרבה אצל מצינו  איך  להבין  יש כן

עו הקדושים וגאוני  בשמות  שהשתמשו  לם,

מצערים  שהם פריצים ולהרוג ישועות  לפעול כדי 

בקבלה  להשתמש חמור איסור  הרי  וכדו', לישראל

והרה"ק  זיע"א מקאזניץ והמגיד מעשית ,

לכוין  שמות וכמה כמה כתבו זיע"א מקאמרנא

בספריהם. הרבה כמבואר  ופלוני  פלוני  ענין  לפעול

להשתמש אלא הוא דהכוונה הוא התירוץ

בכוונה  ולא תפלה, בדרך  הק' בשמות

אלא  הק', השמות ע"י  דווקא כן  לעשות להכריח

לפני ותחנונים רחמים לעורר ובקשה תפלה בדרך

דכל  איסור. בו אין  זה ועל הק ', שמות ע"י  השי"ת 

אותם  כשמכוין  רק  הוא מעשיות קבלה איסור 

יחודים  לייחד תפלה בדרך  כשהוא אבל בבי "ע,

שום  אין  זה על באצילות, שהוא ית"ש כבוד  למען

דבעולם  לחיצונים, אחיזה שום אין דשם איסור ,

נאמר ה')אצילות  ה' והוא (תהילים רע. יגרך  לא

קודש . כולו

כדוריוכן יצחק  רבי  הגה"צ הגדול דהמקובל ידוע

לחם  הבית  מרבו קבלה בידו  היתה זצ"ל

דקבלה  דסבר הק' בשמות  שימוש להתיר  יהודה,

ע"י תפילות  אבל שמות , בהשבעת רק הוא מעשית 

איסור . שום בו  ואין  מותר הק' שמות

לספר וראה  זצ"ל כדורי הגר "י  בהסכמת  זה כל

יעקב  רב המקובל להגאון תהיה' 'תמים

תמים  הקונטרס כל על עברתי וז"ל, שליט"א הלל

_________________________

י"א  פרק דסנהדרין בירושלמי דאיתא והוא בקיצור, נזכרה דידן בתלמודא וכאן יותר, בהרחבה זו מעשה נזכר ששם בירושלמי

בגדו  ציצית  ורק  בארז, ונבלע  שם וקרא מלפניו, ברח  והוא להרגו, ע"ה הנביא ישעיה אחר רודף היה מנשה כשעמד ב', הלכה

ונראה  ונסרוהו, והלכו הארז, נסרו להם אמר מנשה, לפני הדבר ואמרו בארז, נבלע  שהוא ידעו כן ידי ועל לארז, חוץ נשאר

הנזכרת. קושיא נתרצה ובזה בארז , שנבלע  ידעו בחוץ, שנשאר הציצית מכח זה לפי נמצא ע"ש . כאן עד הארז, מן נמשך  הדם

הרא"ש  שכתב מה פי על בס"ד לי ונראה אחר. דבר ע "י ולא בגדו, ציצית  ע "י הריגתו המסבב דבר נתגלה למה להבין וצריך 

(קידושין  יהודה כר' ודלא מאיר ר' וכסברת מקום, של רצונו עושין שאין בזמן אפילו בנים דין לישראל שיש  מורין דהציצית  ז "ל,

הציציות  ואלו בן, עולה אחד פעמים וארבע  אחד, כמנין קשרים, וחמש חוטין, שמונה בו יש  כנף כל כי  והיינו ע "א), ל"ו דף 

לישראל  שיש וכיון להקב"ה, בן נקרא הוא לאחור הולך בין לפנים הולך  בין לרמוז  מלאחריו, ושתים מלפניו שתים האדם מניחם

הקב"ה  ומסתמא מחול, כבודו כבודו על שמחל דאב נמחלין, דעונותיהם לומר מוכרח מקום, של רצונו עושין אין אפילו בן דין

לא  עדיין בשפתו שנכוה פי על ואף  שפתים, טמא עם עליהם אמר אשר על ע "ה הנביא לישעיה חיוב יצא מזה ולכן להם, מוחל

נעשית  הריגתו של הזאת  הסיבה ולכן בנבואה, שדבר דברים בשביל בעלילה מיתה לו וסיבב מנשה שבא עד העונש , מן ניצול

נפשיה, נח  פומא להדי מטא כי ולכן ומעלתו, צדקתו גודל ערך כפי נידון אחד כל כי ונהרג מקומו על גילה שהוא הציצית, ידי על

הארץ, כל בדרך נפשיה נח הוא כן מחלבא, בניתא כמשחל מאיליה, נפשם שיצאת  הצדיקים פטירת  כמו נפשיה נח  הוא והכונה

בשם  מתכוין שהיה כונתו, נתבטלה מגופו נשמתו שיצאה וכיון הנוסר, הברזל כלי ע"י כונתו ולא שנתבטלה וכיון להתעלם,

עכ"ל. בכבוד, וקברוהו הכל, לעיני נתגלה ממילא



לנפשך  חכמה דעה נ 

הי"ו הגדולים הרבנים ההסכמות  על וגם תהיה

ומעלת והקמיעים, הגורלות  אסרו  אחד פה כולם

ועד  הראשונים מן האוסרים דברי  כל הביא כבודו

הפוסקים  הפשטנים מן גדולה בבקיאות האחרונים

שלה. והעונש  מעשית קבלה איסור על והמקובלים

כמה ובכללם זה שנתפשטו אשר הקמיעות  גם

פה, פוצה ואין  אלא שנים הוא כן ולא

פתיא  יהודה  רבי המקובל הרב שכתב כמו

רחמים  בקשת בלשון מיוסדים  הם  כי  זלה"ה 

אבותינו ואלהי אלהינו ה' מלפניך  רצון  יהי  כגון

ותרפאהו פלוני  בן פלוני  על ותרחם שתחוס 

וכו', ורחמים ולחסד  לחן  ותחנהו ותצליחהו

אנא  כגון  טעות שום בלי יודעים הקדושים והשמות

ואיזה  ויט, ויבא ויסע של שמות  ע"ב או וכו' בכח

אינם  ואלו וכו', הפסוקים מן  שמות תיבות ראשי 

תענית  או  טבילה רק פרה, אפר וכמוצריכים וכו ',

כמה  הקודש  רוח בשער האריז "ל הרב שכתב

צריך  לא ואלו רעה, רוח להוציא ושמות כוונות 

שמות השבעת  שהם מעשית לקבלה רק פרה, אפר 

לעקור  רצונו לעשות  אותם ולהכריח המלאכים

עקר  מקובל במעשה שכתב כמו  וגבעות הרים

למלך  סעודה בו ועשה חפציו  עם מלך של פלטין

הענינים, וכאלה למקומו , החזירו  כך ואחר שבעירו

מעשית. קבלה נקרא זה

העתיקוועתה קמיעות  כותבי  כל רוב במעט

זלה"ה  פתיא יהודה רבי  הרב של הנוסח

רק  טעות , שום בלי  ברורים שמות  והם בעירק,

בקשות עם ופדיון תענית  או  וטבילה קדושה צריך

לפעול  יצליח שהשם וכו', תהלים מזמורי  רחמים

לכתוב  ברכה תיקנו  הגאונים מן  ויש בקמיע.

הגדול  שמו  קדש אשר  וכו ' ה' אתה ברוך הקמיע,

כוחו להראות  לחסידיו אותו  וגילה והמבורך 

וכו'. ובכתב בלשון פיו ובמאמר  בשמו וגבורתו 

הרי "ח  שרבנו  שמעתי וגם זה, לברך  נהגו לא ועתה

את להציל כדי  הוא וברור ידו, על הסכים הטוב

הסכמת עכ "ל כידוע, הגוים אצל ילכו שלא ישראל

זצ"ל. כדורי  הגר "י 

כדוריועוד שהגר "י  יצחק, קדושת בספר מובא

הק' בשמות ששימוש  רק דלא סבר זצ"ל

לשם  מכווין דאם סבר אלא מותר , תפלה בדרך

שמו שיתקדש  למען  רק  הוא כוונתו וכל שמים,

לפעול  "חייב" אלא שמותר רק לא בעולם, יתברך 

וכדי בעולם, ית "ש  שיתקדש ישראל, לכלל ישועות 

הגויים  אצל ילכו שלא ישראל את  .יטלהציל

כמעט וידוע מדבר היה לא זצ"ל כדורי הרב

או 'כן ' כגון זעירות מילים אמר ורק  כלום,

שלו השיעור אצל התורה בלימוד  ואפילו  וכדו', 'לא'

השער  דברי את בקול לומד  שהיה אחד  היה

קשה  דבר היה כאשר  ורק ששון , והשמן הכוונות 

הקושיא  על לענות קולו  מגביה כדורי  הרב היה

חילוקי היה אחת  פעם שם היה וכאשר  בקיצור ,

באיזה  יודעים היה ולא סידורים, כמה בין  דעות 

היר"א  שהסידוא כדורי  הרב וענה לילך , דרך

וכדו ' קמיעות לכתוב היום כל עסקו  ועיקר יכריע,

באריכות מברך  היה ואז  ישראל בני .כולברך

_________________________

האר"י,יט. מקוה את אלו בשמות  עבורו שיחמם זצ"ל, דרזי הגר"ש  לתלמידו הק' שמות  זצ"ל כדורי הגר"י נתן אחד ופעם

המים. ונתחמם עשה וכך מאוד, עד קר הינו שכידוע 

להעלות כ . אפשר שאי נוראים מופתים ועשה גדול ישועות  פועל היה יהודה לחם הבית  אלקי המקובל הקדוש  הגאון דרבו ידוע

צורך  והיה מכשפים, הרבה שם היו שבעירו מחמת  היה ישועות  לפעול הרבה כך כל עסק  למה הטעמים מן ואחד כלל, הכתב על

של  חיוב זה על שיש  זרה עבודה סרך בבחי' הוא דכישוף  הקדוש בזוהר כתב דהרי אליהם. יפנו שלא בנ "י את להציל מיוחד

היה  וגם ישראל, בני למען ישועות לפעול נפשו מסר למכשפים, מללכת  ישראל בני את להציל כדי וא"כ יעבור', ואל 'יהרג

וכדו'. וגלגולים נשמות  הרבה מתקן והיה ונוראים, גדולים תיקונים עושה



תשע"ו  וארא פרשת דא"ח נא ליקוטי 

שבבבל), בעירק יהודה לחם הבית של שכינו היה זצ"ל דרזי (הרב זצ"ל דרזי הרב הגאון של בביהמ"ד כשהייתי ובצעירותי

נשמות  ותיקוני רעות  ורוחות  דיבוק  והוצאות מופתים (סיפורי יהודה לחם הבית  על שמספרין מה ונכון אמת האם לו שאלתי

עליו  שמספרים הדברים אלו דכל באמת, עושה שהיה מה קצהו אפס רק  הוא עליו שמספרין מה דכל לי וענה וכדו'). וגלגולים

והוציא  נשמות  שתיקן בעצמו ראה שהוא לי ואמר פעמים. כמה ויום יום בכל עצמו על חוזר היה הנוראים, בספריו שכתב ומה

בספרו. שכתב ממה יותר הרבה משגעונות , אנשים וריפא רעות רוחות

שהוציא  המעשה וידוע  באריכות ), בספרו בעצמו (כמש "כ נשמות ותיקוני דיבוקים בהוצאת  הרבה עסק  יהודה לחם שהבית  וכידוע 

רב. קהל לעיני לדוד שושנים בביהמ "ד דיבוק 

נשים  של שורה היה יום שבכל פתייא) הגר"י של נכדו (שהוא שליט "א, בצרי דוד רבי מו"ר המקובל מהגאון כן גם ושמעתי

מלילך  זקה"ק  אצל לילך  ובחרו רפואה, בעניני צרכו את  מבקש אחד כל והיה יהודה, לחם הבית זקה"ק של ביתו אצל ותינוקות

לגמרי. בריאים יוצאים היו והחולאים היה, כן שאמר מה וכל פלא, באופן אחד כל מרפא והיה שבעיר, הרופא אצל

נוהג  ג"כ אינו הוא למה זיע"א מוצפי סאלמאן רבי והמכווין המקובל הגה"ק חמיו את שליט "א בצרי הגר"ד שאל אחת ופעם

ע  היה עי"ז אבל וכדו', חולים מרפא היה פתייא הגר"י דאכן לו וענה וכדו', מופתים עושה אינו הוא ולמה פתייא, הגר"י וזר כמו

ונוראים  גדולים יחודים הזמן כל לעשות בוחר הוא ולכן העולם. בתיקונו לעשות הזאת  בעת  יכול היה ולא פרטיים לאנשים רק

בלבד. פרטי אדם רק עוזר ואינו העולם וכל ישראל כלל לכל עוזר ועי"ז כולו, העולם לכל שפע משפיע עי"ז אשר

מוצפי  סלמון הרב כמו מהציבור וגנוז  נסתר להיות (האם שלו הדרך  לו יש  צדיק וכל חיים, אלקים דברי ואלו דאלו הוא והאמת

פתייא). רב כמו הקהל ולקבל לכל גלוי להיות או

הבית  שנפטר היה המעשה וגוף  המתים, תחיית לבחי' זכה יהודה לחם שהבית  פלא סיפור שליט"א בצרי מהגר"ד שמעתי ועוד

המקובל  וחמיו א', חלק  אריז "ל כתבי על יהודה לחם הבית ספרו את חיבר שכבר אחרי ימים ושבע זקן בהיותו יהודה לחם

החולים  לבית יהודה לחם הבית של הק ' גופו את  במהרה שיקח רופא שהיה מתלמידיו לאחד אמר זצ"ל מוצפי סלמן ר' הצדיק

חלק יהודה לחם בית ספרו ויכתוב לחיות יחזור שהבל"י מבטיחו והוא חשמל מכות  לגופו שיתנו מהם וידרוש חולים) (ביקור

הספר. נהיה ידו שעל לדורות  זכות לתלמיד ויהא ב'

וכן  חיבורו. את  לגמור שעליו מפני להבל"י החיות  שתחזור להתפלל המערבי לכותל הלך  בעצמו זצ"ל מוצפי סלמן ר' והגה"צ

לגמור  וזכה חיותו אליו וחזרה חשמל מכות שם לו ונתנו חולים לבית הבל"י גוף ולקחו להתפלל לכותל סלמן הר' שהלך  הוה

חיים. עץ ספר כל על וכן הנ "ל, חיבורו את

קיבל  כן שמחמת  לו שהיה עצמו על וכתב בגהינם, ש "צ של מתלמידיו אחד של נשמתו שהכניס פתייא הגר"י כתב כן וכמו

שכל  להשי"ת  דמודה שם וכותב לגהינם, הנ"ל רשע  נשמת  דהכניס  על להם חרה מגהינם הנשמות וכל ומרים, גדולים עונשים

בנפש. ולא ובגוף  ממנות  בעניני רק היה שקיבל העונשים

ורצו  ימים חמדת  בספר הבעש "ט  למד שפעם זו) סיפור הוציאו אחרים (ובדפוסים הבעש"ט שבחי ספר של ראשון בדפוס ומובא

הבעש "ט עשה וכן ויחידה, חיה נשמה רוח בנפש  אליו לקשר צריכים נשמהף איזה לתקן רוצים שכאשר וכידוע ש "צ, נשמת לתקן

אחד  כסא על יושב שש"צ איך ראה ואז  ויחידה, ויחידה בחיה חיה בנשמה נשמה ברוח רוח וכן ש "צ נפש עם נפשו את  דקישר

כלל. להעלותו רצה ולא הענין כל הפסיק כך , כל ש "צ שנפל ראה הבעש "ט  כאשר ומיד איש , אותו עם ביחד

ולכן  יובולות. אלף  חמשים לאחר רק  הנ"ל לנשמת תיקון יהיה דלא סופר) חתן ספר בהקדמת  (מובא סופר החתם זקה"ק  ואמר

תחתית. השאול בתוך  אחד למדריגה הוא הכוונה נשמתו, את  העלה יהודה לחם שהבית  מה דכל לומר צריכין

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך
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מוהר"ן  חיי

פה  אות

ה) אות חדשים סיפורים נושאים לפי  (בחיי "מ

חנוכה תקס"ט , נר  הדלקת אחר דחנוכה , א'

ושאל  הבית, לבעל נכנס  אורח בלילה,

לי  אין לו , והשיב פרנסתך. מאין הבית, לבעל

העולם. מן מחיתי  רק בביתי , קבועה  פרנסה 

והיו לו. והשיב לומד, אתה  מה  לו , ושאל

דברים  שיחת בתוך שנכנסו  עד יחד, משיחים

הבית  הבעל והתחיל הלב. מן היוצאים

משיגים  איך מאד, ולהתגעגע להשתוקק

לו אמר שבקדושה . מעלה דבר לאיזה ומגיעים

הבית, הבעל ותמה עמך. אלמד אני  האורח,

אך  כלל, אדם בן אינו  אולי לחשוב והתחיל

אדם , בני  כדרך עמו מדבר  שהוא וראה  חזר 

בו, להאמין אצלו  האמונה  נתחזק תכף אך

כל  קדם  לו , ואמר  רבי, לקראו  תכף והתחיל

להתנהג איך מכם ללמוד מבקש  אני

ממש שאפגום לומר  צריך ואין בכבודכם ,

אדם  בן כן פי  על אף רק ושלום, חס בכבודכם 

רוצה  אני כן על כראוי , לגמרי להזהר  לו קשה

לו, והשיב בכבודכם. לנהג איך שתלמדוני 

אצלך  אבוא אחר  בעת פנאי , לי אין כעת

מכאן. לילך צריך אני  וכעת זאת, ואלמדך

מכם , ללמוד צריך אני זה על גם  לו , ואמר 

עד  לו , ואמר אתכם . ללוות צריך אני  כמה 

עמו, אצא איך לחשוב, והתחיל הפתח. אחר 

עמו אצא ואם  הבריות, בין עמו  אני כעת כי

יש לו , ואמר לו, ושאל הוא. מי  יודע מי  לבדו ,

יכול  אני אם  לו, השיב עמכם . לצאת פחד לי

לעשות  ארצה  אם  עתה גם עמך, ללמד כזאת

מן  עמו ויצא בידי. ימחה  מי דבר, איזה לך

לפרוח  והתחיל אותו  חטף תכף ואזי הפתח.

ואמר לו , ונתן מלבוש ולקח לו , קר  והיה עמו ,

אכילה  לך ויהיה לך, וייטב המלבוש זה קח לו ,

עמו . ופרח בביתך, ותשב טוב וכל ושתיה 

היה  ולא בביתו , הוא והנה  הסתכל, כך בתוך

הסתכל, אך בביתו , שהוא בעצמו מאמין

ושותה  ואוכל אדם  בני עם מדבר הוא והנה

והנה  והסתכל, חזר  כך בתוך העולם . כדרך

הוא  והנה  והסתכל, חזר כבתחלה. פורח הוא

והסתכל, חזר וכן בביתו. פורח, הוא והנה 

בין  אותו הוריד כך אחר רב. זמן מתנהג היה

בו והיו ספר , שם  ומצא בגיא, הרים  שני 

והיה  וכו ', ד' הוא ח' ז' א' אותיות, צרופי 

היו הכלים ובתוך כלים , בהספר מצויר

של  אותיות הכלים  בתוך היה גם  אותיות.

הכלים , אלו ידם  על לעשות שיכולין הכלים,

כך  בתוך הספר . את ללמד מאד חשק לו והיה 

והנה  והסתכל, חזר בביתו . הוא והנה  הסתכל,

אולי  ההר, אל לעלות עצמו  והתישב  שם. הוא

ראה  ההר , אל וכשבא ישוב, איזה  שם ימצא

זהב, של ענפים עם  זהב של אילן שם  עומד

הכלים  אלו  כמו  כלים  תלויים הענפים  ועל

שעל  כלים, היו  הכלים  ובתוך בספר, המצירין

משם  לקח חפץ והיה  הכלים , אלו  עושים  ידם 

נסבכים  שהיו מחמת יכול, היה ולא הכלים,
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כך  בתוך בעקמימיות. שהיו  הענפים  על שם 

פליאה  לו  והיתה בביתו , הוא והנה  הסתכל

שם. ופעם בכאן פעם  שהוא זאת, מה גדולה,

איך  אך אדם , לבני  זאת לספר חפץ והיה 

ראוי  שאין מה  אדם, לבני כזו פליאה מספרין

את  וראה החלון מן הסתכל כך בתוך להאמין.

מאד  אותו  לבקש והתחיל הנ"ל, האורח

אני  כי  פנאי , לי אין לו , ואמר אצלו . שיבוא

נפלאת  בעצמו זה  לו , אמר אצלך. הולך

הולכים  שאתם זה ומה  כאן, אני  הרי בעיני,

עמי  לילך שנתרצית בשעה  לו, השיב אצלי.

הנשמה  ממך לקחתי  אז הפתח, מן אותי  ללוות

והנפש התחתון, עדן הגן מן לבוש לה  ונתתי 

מדבק  כשאתה  כן ועל אצלך, נשאר  רוח

ממשיך  ואתה שם , אתה לשם, מחשבתך

אתה  לכאן, חוזר וכשאתה  אליך, ממנו הארה

טוב  מעולם הוא, עולם  מאיזה יודע ואיני כאן.

נסתיים. ולא נגמר לא ועדין בודאי , הוא

האדם ' כל  ש'שם  – המחשבה כח  גודל

כמובן מאוד ,א] פלא מעשה הוא המעשה כל

והחזיונות מהגילויים מעשה והוא

לימודים, הרבה בו ויש  הצדיקים, של הנפלאים

הנלמדות ב' או אחת נקודה איזה נדבר ועתה

הענין  הנפלא ממעשה רואים שהנה ממנו ,

זי"ע הק' הבעש"ט רבינו  בשם (עי'המפורסם

שמקורו  אף ועומ"ק , צז אות בראשית פר' עה"ת בעש "ט

מהראשונים) כבר מובא שמחשבתוויסודו ש 'במקום ,

האדם  שחשב שברגע האדם' כל שם האדם של

היה  בביתו וכשחשב בג"ע בפועל היה בג"ע

המחשבה, מעלת גודל מזה ורואים (וכפי בביתו,

במקו"א  רביז"ל בזה כמובן אשדיבר הדבר  ונוגע ,(

נוגע  וכן  המחשבה, קדושת  בשמירת הזהירות  לגבי 

המובא  שכידוע התפילה עבודת  לגבי הדבר 

שם  מכוונים שאמר  ברוך שעד הכוונות בסידורי

וגם  העשיה בעולם אז ונמצאים ב"ן שם של הק'

היכלות ישנם בעשיה דאיזהו שם במשניות (המכוונים

מ"ה מקומן) בשם מכוונם שאמר  ובברוך וכו ',

להיכלו בפסוד "ז ונכנסים היצירה דעולם דעולם ת

אינם  הדברים אלו שכל לידע יש  ובזה וכו', היצירה

שאדם  דבמקום כנ"ל אלא בעלמא, מחשבות רק 

כראוי לחשוב זוכה וכשאדם הוא, שם חושב

בפועל  הולכת  נפשו  הרי העליונים בעולמות 

את דנים היכל ובכל להיכל, מהיכל ובמציאות

כדאי ' זה להיכל להכנס זכאית  תהא אם נפשו 

הק' הבעש"ט זה במרבינו לענין הכניסה ותחילת  ,

באמונה, ספי'הוא דרגת  בחי' ההתחלה דרגת (שהיא

ולהכנס המלכות ) להתעלות יותר זוכים וצדיקים ,

דליבייהו בתוונא זה כל ספי'להרגיש  דרגת (בבחי'

עליותהז"א) לראות  זוכים יותר  גדולים וצדיקים ,

הרוחניים בעיניהם גם ספי'אלו דרגת  (שבבחי'

וכו') ראיה – להאמין החכמה צריך יהודי  כל כנ"ל אך  ,

המחשבות וכח ומעלת בגודל ולהאמין  זה, בכל

כל  לתוך להכנס  יזכה האמונה שבכח הקדושות,

הרוחניות העליות אלאלו אהרן יבא ב'זאת ' (בבחי'

כח  ע"י הרוחניות  למדרגות הכניסה שתחילת – הקודש 

'זאת ') הנקראת  מלכות – .האמונה

_________________________

סב.א. מו, כה, אותיות  הר"ן שיחת עי'

בו ב. מתלבשת  השכינה תפתח שפתי אדנ "י כשאומר מיד להתפלל האדם מתחיל כאשר שם, וזל"ק  צז, אות עה"ת  בעש "ט 

הוא  ברוך הקדוש וגם ויראה, אימה עליו תפול בוודאי הדיבורים אלו מדברת  שהשכינה האמונה לו וכשיהיה הדיבורים, ומדברת

מהיכל  הולך והוא היכלות  שהם מהאותיות החרכים מן מציץ ב') (שה"ש  שנאמר כמו אצלו ושורה עצמו את מצמצם כביכול

זרה  מחשבה לו שנפלה בעת אותו שדנין לבו אל משים האדם היה ואם לכנוס, ראוי הוא אם אותו דנין היכל ובכל להיכל,

עכל"ק . כו'. אותו שדנין שוכח שהוא רק  בכוונה, מתפלל היה בוודאי
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ד'' הוא אז"ח 'אותיות רביז"ל  בדברי הרמז

ורביז"ל ש ב] הק' דבריו  בתוך  פה מצא מזכיר 

בו והיו ספר ההרים ב' בין

וכו' ד' הוא אז"ח כמה אותיות ונתייגעו

האותיות, צירופי שבאלו  הרמז להבין מקובלים

בחז"ל  מש"כ  ידוע דהנה הנ"ל הקדמות ע"פ וי"ל

הקב"ה  שנתאוה משום הוא הבריאה שתכלית 

בקיום  בעיקר  תלוי  וזה בתחתונים, דירה לו  להיות 

עול  ובקבלת בפשטות , בעוה"ז  מצוות  התרי "ג

נולדנו ולזה בפשטות , ה' ועבודת שמים מלכות 

אלו שכל שמים מלכות עול בקבלת  המצוות לקיים

חז"ל  וכדברי  העשיה, תיקוני  – המלכות תיקוני  הם

עומ"ש , בקבלת תקעו , אמר  רחמנא תוקעין למה

ועושים  הגשמי העשיה עולם את מתקנים שבזה

לאמיתה  אמת  הוא שכ"ז  ואף  ית', לו דירה מעוה"ז 

בזה, הרבה לטעות מקום יש מ"מ כמשמעו , פשוטו

חב"ד  חסידות בספרי פר'וכמובא ח"ד לקו"ש  (עי'

שהיותקרח) שטען קורח של טעותו  היתה שזאת 

ממש , בפועל המצוות  קיום הוא התכלית שעיקר 

מעלת מה א"כ  המעשה, אלא עיקר  המדרש  לא

"כל  קורח וטען  ישראל, עם כל מעל משרע"ה

מניחים  שכולם ה'', ובתוכם קדושים כלם העדה

ה  כל ומקיימים וכו ' בפועל תפילין  מעשיות  מצוות 

ומדוע  משרע"ה, כמו  ית ' דירה לו ועושים ממש

ענה  משרע"ה אך למשרע"ה, להתבטל עלינו

בזה  ומבאר  לו ', אשר את  ה' ויודע 'בוקר לקורח

קיום  שע"י העיקר' הוא ש'המעשה שאף  בחסידות 

שמים  מלכות  עול בקבלת  מעשיות  המצוות תרי "ג

עולם  של עמוקים היותר הבירורים מבררים

לעצם  כלי  להיותו  העוה"ז  מתקנים ובזה העשיה

התקונים  אלו  כל למעשה הרי כביכול, אלקות 

בגילוי עדיין  מתגלים אינם המצוות ע"י הנעשים

מתעלים  שהמצוות אלא בעוה"ז, בפועל אלקות 

ליצירה מעשיה לדרגה מדרגה (ע"י ומזדככים

טבעיים) ויראה לבריאהאהבה אהוי"ר ומיצירה (ע"י

הצדיקים) של  לאצי 'שכליים ביטולומבריאה (ע"י

לאלקות ) מרכבה שהם הגדולים ומאצי 'הצדיקים ,

שבבחי'לא"ק הגמור הצדיק של הגמור ביטול (ע"י

דור) שבכל של משרע"ה דהמצוות העליות כל שע"י ,

לדרגה  מדרגה הצדיקים ידי  על שמתעלים בנ"י 

לו', אשר את  ה' ויודע 'בוקר  לבחי ' נזכה זה כל ע"י 

גילוי בבחי ' בפועל בעוה"ז  ית"ש אלקותו  שתתגלה

ע"י בפועל בעולם השי"ת  ויתוודע הבוקר , אור 

באויר  בנ"י של המצוות את  וזככו שהעלו הצדיקים

כנ"ל. הק ' ויחודיהם ובמחשבותיהם שלהם

זה – בפועל  המצוות קיום הוא שהעיקר אף 

אלקות  לגילוי ע "י וזוכים אותם כמשעלים

והיינו מעשיג] קיום היא עבודה"י שעיקר שאף 

התכלית אין  אך  בפועל, המצוות 

שיתגלה  התכלית אלא החיצון, במעשה להשאר 

וזה  המצוות , ידי  על בפועל אלקות בגילוי השי"ת 

ויראה  באהבה המצוות בקיום שמתעלים ע"י דוקא

ובבחי ' וכו ', ויחו"ע תתאה ביחודא לאלקות וביטול

תורה  אפי' תורה אלא לי אין  האומר  כל חז"ל דברי 

להשאר  התכלית אין  כולם, כנגד  שת"ת  אף  לו , אין 

ו 'מה  ידה, על אלקות  וגילוי הפנימיות ללא לבד, בה

שענין  וגו '', ליראה אם כי  מעמך  שואל אלקיך  ה'

שבה  התפילה עבודת בחי' הוא היראה עבודת 

ומזדככים  המצוות  מעשי כל את ומעלים מתעלים

עצם  ידם על שמתגלה עד  לדרגה מדרגה ועולים

באופן  המצוות שלקיום במקו "א [וכמש "כ אלקות 

מלומדה  אנשים כמצות נעשים יהא שלא הפנימי 

את המתקנת  התפילה עבודת ע"י  זוכים לזה וכו ',

והתפילה  תפילה, זו שבלב עבודה איזו  בבחי' הלב,

כל  לקיים שיוכל פנימיותו בנין  את  האדם אצל בונה

ליבא  'רחמנא של הפנימי באופן כדבעי  המצוות 

המצוותבעי ' כל בכוונה התפילה בתוך מתקיימים (וכן

ודבקו  ויראה כאהבה בלב במקו"א)התלוים כמש"כ ].ת,

כח ומצות את המזככת היא בכוונה התפילה

במחשבתו להדבק  שיוכל המחשבה,

לפרוח  לזכות  האדם שיוכל ית "ש , באלקותו

העליונים בהיכלות  שסיפר במחשבתו במעשה (כמו
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רביז"ל ) כראויכאן הנעשות  המצוות וע"י ,

יחוד  מתגלה ית' בו  ובדבקות קדושות במחשבות 

בכל  ית' הפשוט אחדות ומתגלה בעולם, הוי"ה

מתחת הארץ ועל ממעל 'בשמים בבחי ' העולמות ,

מעשה  קיום ע"י זוכים השלימות שלזו עוד ', אין 

שורה  שעי "ז  ית "ש , בו  דבקות של באופן  המצוות 

אלקיכם  ה' 'אני יצי "מ, תכלית שזו  השי "ת, עלינו

שנזכה  כדי  מצרים' מארץ אתכם הוצאתי  אשר 

לאלקים' לכם  השי"ת'להיות שיוכל היינו ,

בקרבנו. ית ' שכינתו להשרות 

מלמדים וזה אחד שמצד  הצדיקים, של הלימוד 

המצוות קיום הוא והשורש  והיסוד  שהעיקר

והתמימות הפשטות בתכלית ממש  בפועל

שלימה שמים מלכות  עול מאלו בקבלת  (לאפוקי

לזלזל שבאו באופן אלוקות והשגות  דבקות  רק  שחיפשו

ה"י) בפועל המצוות בקיום מגלים ח"ו זה עם וביחד ,

המצוות את  להעלות  שיש הצדיקים ומלמדים

עד  בהש"י ודבקות ויראה באהבה לדרגה מדרגה

בעולם. ית ' יחודו  לגלות  כלים המצוות  שנהיים

א"ז  לגלות  בקרי"ס בנ"י את  העלה משרע"ה 

הנקראת  המלכות גילוי עד הז' בתוך א' – ישיר

ד'

וזה  ישראל ד] לבני משרע"ה שמלמד  הלימוד

שא"ז  ישראל, ובני משה ישיר  א"ז  בבחי '

מהימנא  רעיא שמרע"ה היינו ז', א' אותיות הם

עולם, של אלופו  – א' להם לגלות בנ"י עיני ופתח

המצוות בתוך  היינו – הז' בתוך אלקות  גילוי 

וזהו הז', ספי' המלכות  ספי' כנגד שהם המעשיות

וראו עיניהם משרע"ה להם שפתח הים שירת  ענין 

תנוס  כי היה לך מה בבחי ' אלקות, גילוי הוא שהכל

יעקב, אלוק מלפני  ארץ חולי  האדון מלפני וגו'

שזה  וכו' הים על שפחה וראתה אז, שנתגלה

ל  האדם את להעלות הצדיק  עולמותתפקיד 

שהגיע  רביז"ל כאן  סיפר  במעשה וכמו  הרוחניים

גילוי – החכמה אור  – ח' אור 'אורח' שנקרא הצדיק

הגשמי מביתו אותו ומוציא הבית  בעל אל אלקות ,

שעשה  מה וזה העליונים, בעולמות  עמו ופורח

שהוציאם  סוף  ים בקריעת  בנ"י  לכל משרע"ה

העולמות להם ופתח הים להם וקרע הגשמי  מעולם

עד  אלקות , על המסתיר  הכיסוי והוריד  המכוסים

של  הק' שהשם ואי ' נביאים, להיות כולם שזכו

אזבוג"ה  הק ' השם הוא הים ושירת  סוף ים קריעת

– ח' בגימ' הוא זה קדוש  משם אותיות שני  שכל

אלקות שמגלה כנ"ל, וז ' א' מחבר  שהצדיק היינו 

זה ידי על שמתגלה עד  הז ' ה חבתוך  אור  כמה ח –

בקריעת בנ"י וזכו בפועל, אלקות מראות גילוי –

עתיק לגילוי  סוף סוףים ים שקריעת בזוה"ק  (כדאי'

מילתא') תליא תמונת'בעתיקא גילוי בבחי ' ,

כולם  שאמרו  מה שזה ברדל"א, הגנוזה המלכות 

דרגה  בבחי ' [שזה ואנוהו' א-לי 'זה באצבע והראו 

שנאמר  תורה מתן של הגילוי  מדרגת יותר גבוהה

בחי ' דמ"ת  שגילוי תמונה', כל ראיתם לא 'כי  בו 

בבחי ' עתיק גילוי  בבחי ' סוף  ים וקריעת אריך  גילוי 

כביכול  ברדל"א הגנוזה המלכות  תמונת  גילוי 

רביז"ל  כאן במש"כ  הרמז  וזהו  בכ"ז ], ואכמ"ל

ז'' א' אותיות, צרופי  בו  והיו  ספר , שם ומצא

וכו ' ד' הוא החיבור ח' שאחר הנ"ל על הרומז  ,'

אות ידם על שמגלה עד  והז' הא' מחבר שהצדיק 

מהחכמה  יותר  מעלה אלקות, גילוי – חכמה – ח'

עתיק  דרגת  שהיא – החכמה פנימיות (שגילוי אל

החכמה) פנימיות  הוא תמונתעתיק  את יש  ששם

ד ', שנקראת ברדל"א הגנוזה העליונה המלכות 

גילוי לבנ"י והתחיל סוף, ים בקריעת  בנ"י לזה שזכו

נסתיים'זה ולא נגמר לא אנו'ועדין שעדיין  ,

לעתיד  בשלימות  זה לגילוי לזכות העבודה באמצע

לבוא.

יחוד  מצות לקיים  – תורה  במשנה  ישראל  שמע

משרע"ה אל  להתקשרות  בעינן כדבעי הש"י

וכל  אתה] לזכך  איך  לימוד היא הקבלה תורת

בתוך  ית ' יחודו ולגלות  המחשבה

כל  בתוך  אף  אלקות לגלות שיוכלו  עד המצוות 



לנפשך  חכמה דעה נו 

בתחתונים, דירה ית' לו לעשות  ג"כ  גשמית  פעולה

באופן  הגבורות  צד את  שהגביר  קורח כסברת  ולא

החסדים, את א שמבטל על  שבבחי'(שחלק הרן

בפועל החסדים) המצוות קיום את שהגביר  היינו  ,

והפנימיות האורות  חשיבות  את  שמבטל באופן

המצוות קיום זה העיקר שכנ"ל שאף שבהם,

– לשמה כראוי  נעשים כשהם דווקא זה אך  בפועל,

בזוה"ק  ואי ' בעולם, ית"ש יחודו  לגלות – פעלן  לשם

ע"ב) קעו דף  והיינו(ח"ד השבת, על חלק שקורח

ובשב"ק  – אלקות גילוי  – היחוד  גילוי היא שהשבת 

שחלק  וקורח המצוות, כל של הפנימיות גילוי  הוא

השב"ק , ועל היחוד על חלק בזה משרע"ה על

הצדיקים  ע"י  רק  להתגלות  יכול ית "ש  יחודו  שגילוי

בעל  אביו  על זי "ע האמצעי  אדמו"ר  וכמש"כ 

ולהכניס  לגלות היו  דרשותיו שכל זי "ע התניא

האמצעי אדמו "ר  וכמ"ש  בנ"י, בלבות ית "ש  יחודו

דברים  בחומש דייקא היחוד מצות  נאמרה שע"כ 

נאמרה' משה שלכאו'ש 'מפי הקודמים בחומשים (ולא

בהם) להכתב הנעלית  קר"ש  למצות  ללמדנוראוי

דייקא  בעינן  כדבעי  היחוד  מצות שלקיום

דרושי וכל הדור, צדיק – למשרע"ה ההתקשרות

כל  שיעשו קשת  יהודה לבני ללמד  הם הצדיקים

ית"ש  שכינתו לגלות ית' יחודו  לשם המצוות 

ולהפריחו הגשמי מביתו  בנ"י  את ולהוציא בעולם,

קדושים, ויחודים במחשבות העליונים בעולמות 

ולבסוף  קובה"ו , יחוד – הנ"ל וז ' א' יחוד לעשות 

העליונה  מלכות  גילוי – הנ"ל ד ' אות  את  לגלות

כנ"ל. בתחתונים

בנ"א  עם  דבריו 'שיהיו – בו ' 'ולדבקה  מצות 

עמהם ' איננו  ולבו ולבשונו בפיו 

ויש  שאפשר ו ] הזה המופלא במעשה להתבונן 

ולפרוח  בנ"א עם ולדבר ולשתות  לאכול

דרך  באמת  שזו העליונים, בעולמות מחתא בחדא

לדור  שיש זי"ע הק ' הבעש"ט וכמ"ש  הצדיקים,

כאחד , ועוה"ב בעוה"ז להיות  כאחד , ועליה בבית

בימי הארץ על לחיות  – הארץ' על השמים 'כימי 

הידועים הרמב"ן וכדברי עה"פ השמים, עקב (בפר'

בו') הדביקות'ולדבקה מצות  הצדיקים ג על דרך  שזו  ,

שאפי ' עמם' בל 'ולבם בנ"א עם שמדברים

וראשם  לבם חולין שיחת  בנ"א עם כשמדברים

ית"ש, באלקותו לדבקות למעלה כתב פורח (וכעי"ז

ראשונים) ועוד הרמב"ם 'איש גם נקרא כן  שנוהג ומי ,

דבוק  ולבו ראשו היינו ולמעלה שמחציו האלקים'

לרגע  ולבו ראשו מפנה ולא חיים, באלקים הזמן  כל

של  מחשבתו ובמקום השי"ת , על מלחשוב אחד

רביז"ל  סיפר זה ומעשה נמצא, כולו שם האדם

בהם  שמתחיל הימים שהם החנוכה בימי

של  לאורו מתחנכים ובהם משיח, של ההתנוצצות

יחודו להאיר  בתחתונים דירה ית' לו  לעשות משיח

כולנו שנזכה ויה"ר  טפחים, מעשרה למטה ית'

כראוי להתחנך לפורים חנוכה שבין האלו בימים

ית"ש  באלקותו  בדבקות לחיות  משיח של באורו 

ופסח  דפורים הגאולה לאור נזכה ועי"ז בתמידות 

העולם, בכל משיח של אורו  בפועל בהם שיאיר 

במהרה  יחד כולנו ונזכה תאיר ציון על חדש  'אור 

כיה"ר . אמן גדולים ברחמים לאורו'

_________________________

ובשכבך ג . בדרך בלכתך  ממנו מחשבתך תפרד לא תמיד, ואהבתו השם זוכר שתהיה לאמר הדביקה שתכלול ויתכן שם, זל"ק 

שתהיה  הזאת  המעלה באנשי ויתכן ה'. לפני הוא אבל עמהם, איננו ולבו ובלשונו, בפיו אדם בני עם דבריו שיהיו עד ובקומך ,

מזה  הזכרתי וכבר א), (ג, הכוזרי ספר בעל רמז כאשר לשכינה, מעון בעצמם הם כי החיים, בצרור צרורה בחייהם גם נפשם

עכל"ק . ד). יח  (ויקרא העריות בפרשת


