




תשע"ב  תולדות פר' ג של"ס

תשע "ב תולדות פרשת דרעוין רעואדא "ח מתוך 
תשע"ב  תולדות פר ' של"ס

עעעעםםםם גגגגרררררררר ררררעעעעיייי ווווּיּיּיּיררררייייבבבבּוּוּוּו חחחחּיּיּיּיייייםםםם:::: ממממייייםםםם ּבּבּבּבאאאארררר ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיממממצצצצאאאאּוּוּוּו ּבּבּבּבּנּנּנּנחחחחלללל ייייצצצצחחחחקקקק עעעעבבבבדדדדיייי ¦¨§¥Ÿ¦¨©¦©¦©¥§¨§§¦©©¨©¨§¦¥§©§§©©ווווּיּיּיּיחחחחּפּפּפּפררררּוּוּוּו

ווווּיּיּיּיחחחחּפּפּפּפררררּוּוּוּו עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ההההתתתתעעעעּׂשּׂשּׂשּׂשקקקקּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי עעעעׂשׂשׂשׂשקקקק ההההּבּבּבּבאאאארררר ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיקקקקרררראאאא ההההּמּמּמּמייייםםםם ללללננננּוּוּוּו ללללאאאאממממרררר ייייצצצצחחחחקקקק §§©©¦§©§¦¦¤¥¥§©¥¨§¦©¦¨©¨Ÿ¥¦§¨¥Ÿררררעעעעיייי
ּבּבּבּבאאאארררר ווווּיּיּיּיחחחחּפּפּפּפרררר ממממּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם ווווּיּיּיּיעעעעּתּתּתּתקקקק ׂשׂשׂשׂשטטטטננננהההה:::: ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה ווווּיּיּיּיקקקקרררראאאא עעעעללללייייהההה ּגּגּגּגםםםם ווווּיּיּיּיררררייייבבבבּוּוּוּו אאאאחחחחררררתתתת ¥§Ÿ§©©¨¦¥§©©¨§¦¨§¨§¦©¨¤¨©¦¨©¤¤©¥§ּבּבּבּבאאאארררר

ללללננננּוּוּוּו הההה'''' ההההררררחחחחייייבבבב עעעעּתּתּתּתהההה ּכּכּכּכיייי ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר ררררחחחחבבבבֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה ווווּיּיּיּיקקקקרררראאאא עעעעללללייייהההה ררררבבבבּוּוּוּו ווווללללאאאא ¨¦§¦¨©¦¤Ÿ¨¨¤¨©¦§¨§¨§Ÿ©Ÿ§¤¤©אאאאחחחחררררתתתת

בבבבאאאאררררץץץץ:::: כ"ב)ּוּוּוּופפפפררררייייננננּוּוּוּו – י"ט כ"ו ייייצצצצחחחחקקקק(בראשית עעעעבבבבדדדדיייי ווווּיּיּיּיבבבבאאאאּוּוּוּו ההההההההּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ווווייייההההיייי ¨¦¨¨¤©§¦©©©¨Ÿ©§¥¦§¨

אאאאתתתתּהּהּהּה ווווּיּיּיּיקקקקרררראאאא ממממייייםםםם:::: ממממצצצצאאאאננננּוּוּוּו ללללֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיאאאאממממררררּוּוּוּו חחחחפפפפררררּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּבּבּבּבאאאארררר אאאאדדדדֹוֹוֹוֹותתתת עעעעלללל ללללֹוֹוֹוֹו ¨Ÿ©§¥£¤¨¨©Ÿ§¨¨¨¦©¦§¨Ÿ©¦©©ווווּיּיּיּיּגּגּגּגדדדדּוּוּוּו

ההההּזּזּזּזהההה:::: ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעדדדד ׁשׁשׁשׁשבבבבעעעע ּבּבּבּבאאאארררר ההההעעעעיייירררר ׁשׁשׁשׁשםםםם ּכּכּכּכןןןן עעעעלללל ל"ג)ׁשׁשׁשׁשבבבבעעעעהההה – ל"ב פס' (שם ¦§¨©¥¥¨¦§¥¤©©©©¤

דאצילות  קוין ג' כנגד הראשונים  בארות ג' א.

ד' כנגד והם  א"ק  מדרגת כנגד שבע ובאר

ומים רוח  עפר אש  יסודות 

עם הנה  ונלחם בארות ג' יצחק חפר  בתחילה

שהוא  הנהר לרחובות  שהגיע עד  הסט"א,

הכניע  כי עליה, רבו  לא כבר ושם השלישי , הבאר

לנו ה' הרחיב עתה "כי  שאמר  וכמו לגמרי , הסט"א

אח"כ  ואמנם בארץ", ל "ג )ופרינו  ל"ב פס' (שם

אותה  וקראו  רביעי  באר  עוד  לחפור  שחזרו  מבואר 

היום  עד שבע באר העיר שם כן  ועל "שבעה",

והרי הרביעית, זו באר  ענין מה להבין  וצריך  הזה,

עד  הראשונים בארות  בג' הסט"א כל הכניעו כבר 

הבאר  בענין נוסף ומה הנהר, לרחובות  שהגיעו 

"שבעה". הנקראת  הרביעית 

חדשים והנה הי "ב בסדר יצירה בספר איתא

וכל  הוי"ה, שם פעמים ג' על מיוסד  שהוא

ד' וכנגד  הוי"ה, אותיות ד' כנגד  הם חדשים ד'

מבואר  שם ואמנם עפר , רוח מים אש  יסודות

שם)במפרשים הראב"ד ובפי' ב' משנה ה' פרק (עי"ש 

מים  אש  שהוא מקום בכל הידוע כפי אינו  דהסדר 

עפר  רוח אש  מים או עפר , הוא ארוח הסדר אלא ,

שאחר  זה סדר  הוא מה וצ"ב מים, רוח עפר אש

המים, בא הרוח אחר ובסוף עפר , בא האש

הסדר  כפי אינו  .ולכאורה

ז"ל וביאור הסולם בעל יסודות עפ "י  הוא הענין 

באריכות שביאר וכפי קוין, ג' בסוד

שטנה  עשק בארות  הג' סוד  על זו בפרשה בזוה"ק

_________________________

להרמ"קא . בפרדס הוא וכן עפר, רוח אש  מים שהם: יסודות הד' סדר שכתב ע"א) קי"ד דף  א' פרק  נ ' (שער ע"ח  עיין

הגלגולים  ובשער א', פרק  מ"ב בשער וכ"כ עפר, מים רוח אש הסדר כתב י') פרק נ' (שער שם בע"ח  ואמנם פי"א). ח ' (שער

לספד"צ  בפי' רשב"י מאמרי בשער ומאידך  א'). שער ג' וחלק א', שער א' (חלק  למהרח"ו קדושה ובשערי י"ח). (הקדמה

סופ"א. בלקו"א בתניא משמע  וכך  משקלאו, הגרמ"מ  בכתבי וכן מקומות. בכו"כ הוא וכן עפר, רוח  מים אש הסדר כתב

המים  יסוד ומאידך  השני, יהיה העפר שיסוד הזה כסדר מצינו ולא הרביעי, הוא העפר שיסוד הרי הסדרים אלו בכל ועכ"פ

הרביעי. יהיה



לנפשך  חכמה דעה ד

ואמצע,בורחובות שמאל ימין קוין ג' כנגד  שהם ,

הד' כנגד בארות  הד ' כל לבאר  יש דרכו  ועפ "י 

מים. רוח עפר אש  של הסדר כפי יסודות

שהוא דהנה ימין קו כנגד  הוא הראשון הבאר

והוא  הוי "ה, דשם י' אות כנגד חכמה בחי '

אש  והרי  חכמה, בחי' שהוא והגם האש , יסוד כנגד 

שנתמעטה  כיון  מ"מ הבינה, תכונת  לעולם הוא

שהוא  דחכמה, ו"ק אלא ואינה מהג"ר , החכמה

דחכמה  בינה ולכן ג בחי' אש , בחי' בה שייך לכן ,

היה  עדיין זו  במדרגה כי  'עשק ', נקרא הזה הבאר

הקלי ' עם קודמלחמה כנגד  השני הבאר  ואח"כ ,

חשך , בחי' שהוא העפר יסוד כנגד והוא שמאל,

נקרא  ולכן  אור , בחי' כלל אין  שמאל דבקו  כיון 

הימין  בין  גדולה פלוגתא הוא ושם 'שטנה', הבאר

שהוא  השלישי לבאר  זכו  ואח"כ  כידוע, להשמאל

העושה  האמצעי  קו  כנגד  והוא הרוח, יסוד כנגד 

שמה  נקרא ולכן  שמאל, לקו  ימין  קו בין שלום

בארץ. ופרינו  לנו  ה' הרחיב עתה כי 'רחובות',

עושה אמנם האמצעי שקו  דהגם לדעת  צריך 

רק  אלא אינו מ"מ גדלות , בחי ' והוא שלום

העליונה  המדרגה חסר ועדיין  דג"ר , ו "ק  בחי '

אינה  זאת  שמדרגה אלא דג"ר , ג"ר של השלמה

הם  הבארות ג' כל ולכן באצילות , להתגלות יכולה

סוד  ואמנם קוין , ג' רק יש  ששם האצילות תיקוני 

לעלות שזכו  הוא אח"כ , שחפרו הרביעית הבאר

וזהו דג"ר , הג"ר  בחי' שהוא א"ק  מדרגת  עד עוד 

המלכות כנגד  "שבעה" הנקראת הרביעית הבאר

סוד  והוא המים, יסוד  כנגד  והוא שבע, באר  סוד

ג"ר  ג"ר  מדרגת שהוא דא"ק  העליונה המלכות 

בעה"ס) דרך  כפי א' צמצום מדרגת .(שהוא

מדרגת  שהוא שבע  לבאר זכה אבינו  יצחק ב.

תנועה בכל היחודים שלמות  ענין והוא א"ק 

ותנועה

השמים,והנה מן  סיוע צריך  לא"ק עולים כאשר

בארות הג' בסוד הקלי ' כל שהכניעו דאחר

יכולים  דאצילות, קוין ג' כנגד  שהם הראשונים,

למים  ולזכות "שבעה", שהוא רביעית לבחי' לזכות

ה  הבאר  שהוא המלכותהאמיתיים של עליון 

אור  שהוא דג"ר , הג"ר מדרגת  סוד והוא האמיתית,

לכל  שזכו אחר  א"ק, בבחי' שהוא אמת הצדיק של

שהוא  המים יסוד סוד וזה בארות, בהג' קוים הג'

ורוח  עפר  אש יסודות  אחר שבא הרביעית, הבחי '

_________________________

תש "ע ב. החכמה בים לעיין ויש ואכמ"ל. הקדמות  כו"כ לזה וצריך  בקודש , דרכו עפ "י הוא זה בענין הסולם בעל דברי כל הנה

הזוה"ק , ספר בכל ביאורו יסוד עיקר שהוא קוין, הג' בענין בעה"ס  דרך יסוד ובטוטו"ד בקיצור שם שנתבאר קוין ג' במאמר

ונציין  המאמר, להבנת הנצרך  העיקר נבאר זה מאמר ובהמשך נפש, בעל לכל המובן ובאופן עבודה ע "ד גם הענין נתבאר ושם

בע"ה. זו בפרשה הזוה"ק על פירושו מתוך דברים כו"כ

ו"קג . ולכן מדרגה, אותה של חכמה בחי' שהוא הג"ר בערך מדרגה, אותה של בינה בחי' הוא מדרגה כל של ו"ק דכל פירוש

ואכמ "ל. ע"ב י"ג דף  נה"ש  עי' דחכמה, בינה בחי' הוא דחכמה

ועי'ד. ואכמ "ל. דיניקה, ו "ק  וה"ס  ורוח נפש  ה"ס הוי"ה דשם י' דאות  הפכיים. ערכים בסוד בעה"ס דברי כפי הענין ביאור

הוי"ה  דשם י' דאות  הוי"ה, שם סדר זו בדרך  גם שביאר הקודש" "דרך  בספרו מנוחה ברית  על ז"ל משקלאוו הגרמ "מ בפי'

בערכים  השתלשלות  סדר הוא כי יחידה, אחרונה ה' ואות חיה, ו' ואות  נשמה, ה' ואות ורוח , נפש בחי' הוא השם התחלת שהוא

עד  דרגא, עוד משיגים הוי"ה שם שמתפשט וככל ראשונה, מדרגה משיגים הוי"ה שם השתלשלות  שבתחילת כידוע , הפכיים

שבברית  מנוקדות  הויו"ת העשר סודות  כל הוא זה דרך ועל היחידה. מדרגת משיגים אחרונה ה' באות השם התפשטות שבגמר

תשס "ו  החכמה בים שנתבאר וכפי הכיפורים ביום גדול הכהן בהם שכיון מנוקדות הויו"ת  הי' שהם שם, הב' בדרך  מנוחה

והו  הוי"ה שבכל השם אותיות  ד' פרטי סוד שם נתבאר ועד"ז שנ "ו. עמ ' מנוחה ברית על לפי ' מדרגא בהקדמה והולך שעולה י"ה,

ואכמ "ל. אחרונה, לה' ומו' לו', ומה' לה', מי' ההוי"ה, התפשטות  כפי לדרגא



תשע"ב  תולדות פר' השל"ס

האור  שהוא אבינו יצחק  זכה ולזה הנ"ל, הסדר  כפי 

שבע. לבאר אמת הצדיק  של

אמיתיים ומדרגה  יחודים הוא ענינה זו עליונה

ובכל  ותנועה תנועה בכל מעשיו  בכל

הגשמיים  מעשיו בכל וכן שלומד, תורה דבר 

דבוק  הוא ודבר דבר  בכל ודיבור , ושתיה כאכילה

עבודת עיקר והוא שבע', 'באר  הנק' הק ' בשכינה

דבוקים  להיות הדורות, יחידי האמיתיים הצדיקים

ובכל  דיבורם בכל מעשיהם בכל בשכינה

מחשבתם.

אינם אצילות  דבחי' והצדיקים הלומדים ג.

וצריכים א"ק  שבמדרגת אמת הצדיקי בערך

שהוא  האמת מצדיק  השפע ולקבל  להתבטל  הם 

הדור  של  א"ק בחי'

האצילותויש  מדרגת בין  ההבדל היטב להבין

תלמידי שיש  אפילו  דהנה א"ק, למדרגת

גדולים  למדנים והם ללמוד, הרבה שיודעים חכמים

למדרגת כלל מגיע זה אין וכו ', גדולים וידענים

וכל  לשמה, תורה בבחי' מעשיהם שכל אמת צדיקי

ודבקות קדושים יחודים עם הוא ועבודתם מעשיהם

שלומדים  אפי ' לומדים, שאר משא"כ הק ', בשכינה

שהם  עד  ה' בעבודת  הרבה ועוסקים הרבה

למדרגת כלל בערך  אינם מ"מ אצילות, במדרגת 

הלומדים  שכן  וכל א"ק , שבבחי ' האמיתים הצדיקים

הדבקות ללא שהוא בי"ע במדרגת  רק  שהם

שלא  תורה בבחי' והוא אצילות, דבחי ' והעבודה

דאצילות. התורה בערך  לשמה

הוא וצריך כי המדרגות, בהבחנת  לטעות  שלא

ימות מדרגת  לעומת שבת מדרגת כערך

אפי ' או דבי"ע, חיצונית בבחי ' העבודה דכל החול,

התכלית, עיקר  אינו  דאצילות, עליונה יותר בבחי '

ולהיטהר  להתקדש הוא האמיתית התכלית  אלא

שהוא  משה, בחי' אמת  הצדיקי  למדרגת  ולזכות 

בתכלית שהוא באמיתות, לשמה תורה מדרגת 

באופן  השלם, היחוד  דרך  על תורה והוא הזיכוך,

דיבוריו מעשיו בכל ושכינתיה קוב"ה שמיחד

אלא  אינו  ושתיה אכילה בעניני  ואפי ' ומחשבותיו,

והוא  לבדו , לה' כתר בלתי  של העליונה מדרגה

כי העליונה, יחידה שהוא א"ק עולם סוד עליון,

עבודות, הרבה שעושים אפי ' גדולים צדיקים שאר 

דור , אותו של אצילות בחי ' בערך אלא אינם

דור , אותו של א"ק  בחי ' הוא אמת הצדיק משא"כ 

לקבל  צריכים האצילות דבחי ' הצדיקים וכל

וצריכים  א"ק, בבחי ' שהוא מהצדיק  ההשפעה

השפע  לקבל יוכלו כך  ידי  על רק כי  אליו , להתבטל

השתלשלות סדר כפי הולך  הכל כי  להם, הראוי 

מא"ק  לקבל צריך שאצילות  .ההעולמות

_________________________

העולמות ה. השתלשלות סדר כל וכולל דור, אותו של שלם אחד פרצוף  הם ודור דור שבכל הנשמות  דכל הדבר, ביאור

ההשתלשלות  סדר וכל המדרגות  כל בו ויש בשוה, הספירות מחצב על המלביש  הנשמות מחצב סוד הוא כי הספירות , כדוגמת

המיוחד  האור שזה כמו כי וז "ל: ב') שער ג' (חלק  ז"ל למהרח "ו קדושה שערי בספר היטב שביאר כמו הספירות , מחצב כמו

בכל  ממש  נכלל אדם, בני של הנשמות' 'מחצב הנקרא אחד אור עוד יש כן אחד, אדם בתמונת  ספירות העשר עולם הנקרא

מחצב  הנקרא הזה האור תוך  מתלבש והוא גמור, אלהות  הנקרא שהוא ספירות העשר של באדם שנתבאר הבחינות פרטי אותם

סע "ד). ט' (דף  שלום בנהר וכ"כ עכ"ל. פרטיו, בכל הנשמות 

השבעה  וכל ויעקב יצחק  אברהם בבחי' צדיקים ויש דור, אותו של משה בחי' שהוא אחד אמת צדיק יש ודור דור בכל ולכן

ה') סי' י"ח  ענף ד' דרוש  ב' חלק  (דע "ה ואחלמה שבו בלשם ועי' הספירות , השפעת  סדר כפי דין מן דין ומקבלין וכו' רועים

אור  שורה ידם על רק  כי דור, בכל סגולה יחידי מאיזה ריק העולם היה לא הארץ על אדם ה' ברוא מיום כי הוא ולכן וז "ל:

ית "ש  אורו המשכת  שהוא העתיד טוב כל יהיה וכן העולם. את  ומקיים המחייה והחיות הנשמה שהוא בהעולם, ית"ש  שכינתו

כל  שיזדכך  ואחר כולו, הזוהמא כל שיכלה אחר בתוכם, כבוד לשכון למטה אורו ימשיכו אשר הם כי הצדיקים, ע"י רק  למטה,
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צריך  היה  א"ק  במדרגת שהיה אבינו  יצחק ד.

מדרגת  שהוא אבינו ליעקב הברכות להשפיע

מלכות  שהוא האלהים' לך 'ויתן בסוד אצילות 

דא"ק 

צריך והנה  היה א"ק במדרגת שהיה אבינו יצחק 

לך  ויתן בסוד  הברכות שפע להשפיע

"האלקים" לך  ויתן  פירוש השמים, מטל האלקים

שהוא  השרשי ה"אלקים" את משפיע שהוא

בע"ח כמ"ש א"ק  ע"א)מדרגת  י"ז דבראשית(דף

אלקים  הנקראת דא"ק  מלכות  הוא אלקים ברא

ממנה) שלמעלה מה בערך נבראו(היינו ומכחה ,

ליעקב  הברכות  נתן ויצחק דאצילות . וארץ שמים

הצדיקים  כי האצילות , עולם בחי ' שהוא אבינו

לקבל  צריכים אבינו , יעקב בחי' אצילות בחי' שהם

אבינו יצחק  בחי' שהוא אמת מהצדיק הברכה

א"ק . בחי'

הצדיקים ולכן אחר תמיד ולחפש  לרדוף  צריך

לבדו, לה' בלתי מעשיהם שכל האמיתיים

רק  כי  שבע', 'באר הנקראת הד' הבאר  בבחי' שהם

השפע  שהוא האמיתית הברכה לקבל אפשר  מהם

שהוא  שבע לבאר  להגיע אפשר  אי ואמנם דא"ק ,

ידי על רק  הרביעי, הבאר בחי ' שהוא א"ק  מדרגת 

בארות הג' שהם קוים הג' ידי על שהוא אצילות 

ג' אבינו  יצחק חפר בתחילה ולכן הראשונות ,

אח"כ  ורק  דאצילות, קוין  הג' תיקון  כנגד בארות 

הרביעית. הבאר בחפירת  א"ק  למדרגת לעלות  זכה

הוא  לעשו  הברכות לתת יצחק שרצה  הטעם  ה.

את  הממשיכים  והם  דבי"ע כלים לו  שיש  מפני

א"ק  דבחי' הברכות

בפיווהנה  ציד כי  עשו  את  יצחק  'ויאהב כתיב

להבין  וצריך  יעקב', את אוהבת ורבקה

_________________________

דור  שכל ובאשר והליבון. הצירוף אחר כולו העולם לכל ומהם בתוכם, לשכון ולמקדש למשכן הצדיקים ויהיו כולו, המציאות

ודור  דור בכל צדיקים מספר שיהיה הוא מוכרח לכן שלם, אחד אדם רק הוא כולו דור וכל אחד, פרצוף כללות הוא הנה ודור

ישראל  שאין א') סי' (פ"ג רבה במדבר מ "ש  והוא כולו. הדור אותו כל ידם על שיזכו ידם, על העתיד טוב לקבלת  הראוי כשיעור

עכ"ל. כו', ועזריה מישאל וכחנניה ויעקב, יצחק  כאברהם בעולם צדיקים מג' חסרים

ופירש  בר, בלא עיילי שהם צדיקים משני פחות  לא ג"כ דור בכל ישנם כי בסוכה הגמ' דברי הביא ע"א) ע"ו (דף שם ובהמשך 

שהם  שרשיים נשמות  תרי"ג דיש ע "א) י"א (דף שלום בנהר ועי' שם. דבריו בכל עוד ועי"ש וכו', ואהרן משה כנגד שהם

בענין  הוא דכן מבואר זה ומכל בהם. התלויים ענפים שהם הארץ ועמי בתים בעלי כו"כ מתפשטים וסביבותיהם חכמים, תלמידי

השפע כל מקבל אצילות  לעולם כי א"ק, בבחי' שהוא אמת  מהצדיק לקבל צריכים שהם אצילות  בבחי' שהם מא"ק ,הצדיקים

וכו'. מהשרשים מקבלים שהענפים לעולם הסדר הוא כך כי אצילות, שבבחי' מהצדיקים מקבלים בי"ע  בחי' שהם והצדיקים

ע"ה, רבניו משה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש  כל כי וז"ל: מ "ב) פרק (לקו"א התניא בספר הבעה"ת  רבינו מש"כ ועי'

כולם, כללות הוא ומשרע "ה רועים, בשם נקראים שלכן ישראל, נשמות לכללות  ואלהות  חיות הממשיכים רועים משבעה הוא כי

למעלה, ושרשה נשמתו השגת כפי אחד כל ה' את לידע ישראל, לכללות  הדעת בחי' שממשיך דהיינו מהימנא' 'רעיא ונקרא

והוא  אחד, ודעתו שהוא ב"ה, במאצילן המיוחדות  דאצילות שבי"ס  העליון בדעת המושרשת  משרע "ה נשמת  משורש  ויניקתה

כו'. המדע

ללמד  העדה, עיני הדור חכמי של ונפש  בגוף  ומתלבשין משרע "ה מנשמת  ניצוצין יורדין ודור דור בכל כן, על יתר זאת ועוד

שלם  בלב ועבדהו אביך  אלהי את  דע  כמ"ש הדעת  לפי היא שבלב העבודה כי ונפש , בלב ולעבדו ה' גדולת ולידע  העם את  דעת

אינה  הדעת עיקר אך  וגו', אותי ידעו כולם כי ה', את דעו לאמר רעהו את איש  ילמדו ולא אומר הוא ולעתיד חפיצה, ונפש 

בחוזק בה' מחשבתו ולתקוע ה', בגדולת  דעתו להעמיק הוא העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת  שידעו לבדה הידיעה

בשר  בעיני שרואה גשמי בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק , אמיץ בקשר בה' מקושרת  מחשבתו שתהא עד והמוח , הלב ואומץ

נפש  בכל יש בה' דעתו לקשר זו ומדה זה וכח וגו', ידע והאדם כמו התקשרות  לשון הוא שדעת כנודע  מחשבתו, בו ומעמיק 

הבעה"ת. עכ"ל וכו', משרע "ה מנשמת  ביניקתה ישראל מבית
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ומה  דייקא, עשו  את יצחק  שאהב הענין סוד מהו 

וכן  בפיו, ציד  שהיה הצידה לענין זה ענין שייך 

הברכות, לעשו  לתת  יצחק רצה שכאשר רואים

דווקא  הוצרך ולמה ציד, לצוד  השדה אל אותו  שלח

הברכות. לקבל כדי ציד לצוד 

בזוה"ק והנה  ע"פ איתא ובדפוס ע"א קמ"ג  (תולדות 

קל"ט) באות וצא הסולם דכתיב הא על

ה' בתוספת  צידה לי  וצודה 'צידה'השדה דכתיב (פי'

'ציד ') וסוד וקרינן באריכות , בעה"ס  בביאור  ועי"ש

דא"ק , הברכה להמשיך יצחק שביקש הוא הדבר 

לתקן  הוא א"ק  של כחו  כי  דבי "ע, כלים צריך  ולזה

והם  עשו , בגדי  סוד שהם דבי"ע הכלים את דייקא

לצוד  יכלו  אלו  בגדים ידי  על לכן  אשר  הציד , סוד

בחז "ל כמבואר  החיות רמז את כ"ז בראשית  (ילקו"ש 

שםקט"ו) לעיל בזוה"ק שהביא וכמו  קמ"ב , (דף 

.ו ע"ב)

שהוא  מקבציאל  בסוד דא"ק  היחוד שלמות  ו.

שית  ודכל  התורה דכל היחודים כללות  בחי'

שנין  אלפי

דהנה וביאור הוא, א"ק  דבמדרגת  היחוד גודל

כל  ידיעת  הוא ביותר הגדולה הקדושה

אלפי שית  כל של הזיווגים בה שנכלל כולה התורה

ספרא  ירושלמי  בבלי  התורה כל בכללות והוא שנין,

כל  שורש  וכלל וכו ', ותוספתא מכילתא ספרי

הנקרא  הסוד  הוא התורה מכל היוצא היחודים

כ':"מקבציאל" פס' פכ"ג ב' בשמואל  הפסוק  (עפ"י

וגו') מקבציאל  פעלים רב חי איש בן יהוידע בן ,ובניהו

אלפי השית כל של היחודים כל הכולל קיבוץ שהוא

כולם  ולכן  כולה, התורה כל ידיעת  שהוא שנין,

היחוד  גנוז  שם באמת כי  התורה, ידיעת אחר  רצים

ואמנם  התיקון, גמר שהוא מקבציאל בסוד האמיתי 

הכולל  הכללי היחוד שורש את להשיג הוא העיקר

דכל  היחודים שהם התורה כל של היחודים פרטי  כל

הכללי, ביחוד  בשרשם הנכללים שנין אלפי השית 

יהיה  כולה התורה לכל המקושרים הצדיקים ובזכות 

התיקון . גמר שהוא מקבציאל של האמיתי הזיווג

פי 'ואמנם  דא"ק , בכלים באמת תלוי זה ענין 

א"ק , מדרגת בכח הנתקנים דבי"ע כלים

מתפ  א"ק בכחוכי  הוא ורק כידוע, בי "ע סוף עד  שט

הכלים  בחי' נתקנים כאשר  ולכן דבי "ע, כלים לתקן

כולה, התורה כל של היחוד לקבל יכולים דא"ק 

דא"ק  האור כי א"ק , מדרגת של העליון האור שהוא

על  שנתקנים דבי "ע האמיתיים דכלים התיקון  הוא

א"ק . ידי 

שיש אחר רק  דא"ק  לברכה לזכות  אפשר אי ז.

המתלבש יעקב בסוד האצילות  קדושת

עשו בלבושי

א"ק וזה  כנגד שהיה הראשון  אדם כולל ז סוד והיה

מהכל  שלמעלה הכללות הוא כי  התורה, כל

_________________________

לבושי ו. היו ואילו מנמרוד, הרויחם שעשו הלבושים הם אלו וגו', עשו בגדי את רבקה ותקח קל"א) (אות שם הסולם פי' וז"ל

שלבש  בשעה כי ה', לפני ציד גבור היה הוא בו שכתבו ציד צד נמרוד היה ובהם נמרוד, של לידו ובאו הראשון, אדם מן יקר

עם  מלחמה עמו ועשה השדה יצא ועשו רבה, בבראשית  כמ"ש לפניו ונופלים ועופות חיות בהמות כל לו מתקבצים  היו אותם

ואותו  ציד, וצד יוצא היה ובהם רבקה, אצל הלבושים אותם מסתיר היה ועשו וכו', ממנו הלבושים אלו ולקח  והרגו, נמרוד

בלבושים, התלבש  שלא מאחר כי פי' שם, התאחר כן ועל השדה, ויצא אותם לקח לא הברכות  שיקבל כדי יצחק ששלחו היום

היו  לא עשו וכשלבשם הברכות . ליטול ליעקב זמן והיה נתאחר, וע"כ אחריהם לרדוף צריך והיה החיות , אליו נתקבצו לא

אדם  של יפיו – יעקב של יפיו כי הראשון, אדם לבחי' שחזרו למקומה האבדה חזרה אז יעקב כשלבשם אלא כלל, ריח מעלים

עכ"ל. ריחות, והעלו למקומם שעה באותה חזרו כן ועל היה, הראשון

שבו ז. ספירות די' הכלים שהם גופו והנה הנז', הנשמות  מחצב כל בו נכלל אדה"ר וכשנברא וז "ל: ע"ד) ט' (דף  שלום נהר עי'

א"ק דפרטות ואבי"ע א"ק  פעמים דחמשה כוללים פרצופים חמשה בו ויש  תרי"ג, שהם גידים ושס"ג איברים מרמ"ח כלול
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אדם  של הלבושים סוד וזה א"ק, מדרגת  בסוד

מדרגת איבד  חטא כאשר  אך  החטא, קודם הראשון 

שלו הלבושים את ואיבד  יחידה הם חחיה ואז  ,

את שהרג ידי על לעשו וממנו  לנמרוד, הגיעו

את לבש  עשו  והנה הלבושים, ממנו  ולקח נמרוד

יצחק  אותו  שלח ולכן אדה"ר , של הללו  הלבושים

החיות שישאר  באופן לשחוט שהוא ציד, לצוד 

שהוא  זו בחי ' שייך לא אך החי, מן  אבר בסוד

השחיטה  אחר  שאף דהיינו דג"ר, דג"ר  הקדושה

ולכן  זו , לבחי' להגיע עתה אפשר  ואי החיות, נשאר 

עשו בבגדי יתלבש שהוא יעקב את  שלחה רבקה

הברכות את  ויקח הראשון, אדם מלבושי  .טשהם 

_________________________

עכ"ל. וכו', הספירות במחצב הנזכר ע "ד ואבי"ע ,

עם ח. מהאצילות נר"ן לו היו ע"ה  אדה"ר שחטא קודם והנה וז"ל: ע "ד) כ"ב (דף  ערומים מלביש בהקדמת שלום נהר עי'

דקליפת  בליעל אדם שלט  שחטא ואחר ישראל, דכל נרנח"י מלבושי כלולים היו ובהם 'אור', כתנות והם ומלבושיהם צלמיהם

שניהם  ויהיו לגמרי, מבוררים היו שכבר אחר ורע טוב בקליפות  להתערב וחזרו שלו, דנר"ן הנז ' המלבושים כל ולקח  עליו, נוגה

לנפשו  מלבוש ועשה ברחמיו הש"י וחזר ערומה, הנפש  בו ונשאר עילאה, זיהרא הנקרא ורוח נשמה ממנו פרחו ואז  ערומים,

מלבוש  עוד לו עשה הנזכר המלבוש  ועל 'אור', כתנות  נקרא המלבוש וזה התחתון, עדן גן הנקרא דעשיה דנוק' דיסוד מחשמל

עכ"ל. וכו', דחויא משכא 'עור' כתנות ונקרא נוגה מקליפת  אחר

אלו ט. דברים להבין ובכדי וז "ל: קל"ט) אות (שם לעניננו הנצרך  הסולם פי' מתוך  לשונות איזה נעתיק  הענין להבין כדי

ומה  מנמרוד, עשו דרווח  הלבושים אלו המה מה להבין ויש  בקיצור, הקף  בדרך  ואבארו כולו, המאמר תוכן לבאר צריכים

זו  צידה ענין ומהו יום, באותו הלבושים עמו לקח  לא למה וכן הלבושים, אלו עם חיות צודים היו עשו והן נמרוד שהן הפירוש

הלבושים  סוד והנה אליהן. כך  כל חרדו ועשו שיעקב הברכות  ענין ומהו ברכותיו, עליה תלה יצחק ואשר ובעשו, בנמרוד האמור

את  אליו ממשיך והלבוש דחיה, מקיף  סוד הוא שהלבוש הוא הדבר וקיצור דרכו. עפ"י הפירוש  כל עי"ש  וכו', היטב נתבאר

א'. צמצום מדרגת שהוא דג"ר ג"ר מדרגת ה"ס ולעניננו א'. דצמצום החיה אור

גבור  נאמר שעליה דסט"א צידה ויש  וגו', אברך ברך צידה נאמר שעליה דקדושה צידה שיש  הצידה , סוד ביאר שם ובהמשך 

בחי' (שהוא החיים שאור חי, הבעל שחיטת סוד והוא הג"ר, מבחי' נמשך  חי הבעל של החיות  שסוד שם וביאר ה', לפני ציד

בהתחתו  ונשאר המקובל דג"ר, ו"ק  שה"ס  השחיטה אחר הנשאר בהבשר רק נהנה והוא ממנו, נסתלק  דג"ר) צידה ג"ר וזהו ן,

את  גם ולקבל להמשיך  שרוצים דהיינו החי, מן אבר אוכלים שהם בסט "א משא"כ וגו', אברך  ברך צידה נאמר שעליה דקדושה

שרוצים  דג"ר, ג"ר סוד שהוא הפנים אור היינו "לפני" ה', לפני ציד גבור נאמר ועליו דג"ר, ג"ר שה"ס  חי הבעל של החיים אור

ועשו. נמרוד מעשה היה שזה אליהם, ולהמשיך לצוד

בדרכו  אם א', דצמצום המלכות תיקון סוד שהוא התיקון, לגמר ושליטה כח נתינת שהוא ותדע הברכות  סוד נבאר ועתה שם:

שהזווג  שתדע וצריך  לנצחיות , הדרך אותו ולהנציח  דסט "א , צידה שה"ס  עשו של בדרכו או דקדושה, צידה שה"ס  יעקב של

שערכם  שני, אלפי שתא משך  בכל זו אחר בזו שיצאו והקומות הזווגים לכל בתוכו כולל הוא התיקון גמר את  המביא הגדול

של  כלל הנה הזה, הכללי לזווג שעולים המ"ן בחי' גם שלהם, הכללי הסכום על הפרטים כערך  ממש הוא הזה הזווג ערך  על

(בהקדמת  לעיל זה כמ"ש שני אלפי שתא במשך  הדורות  ובכל היחידים בכל זה אחר בזה בהעולם שהיו והיסורים המעשים כל

עש "ה). חי איש בן ד"ה ק ' דף הזוהר

אלקים לך  ויתן הכתוב השמיםוז"ש  ז "א,מטל הארץ שהוא זו"ן ומשמני זווגי של הקומות לכל שיזכה שברכו הנוקבא. היינו

התקון. בגמר אליו שתזכה הכללי בזווג לך שיכללו דהיינו שני, אלפי ותירוש בשתא דגן לחם ורוב המכונים המוחין שכל היינו

אליך . יתקבצו עמיםויין וישלימו יעבדוך אותם שתקבל בשבילך , אלה כל יהיו העמים כל שיעשו העבודות מיני שכל היינו

התיקון. בגמר ידיהם על שתזכה הכללי הזווג בסוד לאומיםאותך לך צורות וישתחוו אז  יקבלו שבעולם היסורים כל היינו

הזה. הכללי הזווג של בהמ"ן לך ויכללו אליך , לאחיך השתחויות  גביר  יהיה הוה אחיך של והדרך  לנצחיות , ישאר שלך שהדרך 

רבו. קנה עבד שקנה מה וכל לאדונו, המסייע  עבד כמו למסייע  אמך לך  בני לך של וישתחוו בהמ"ן שיכללו היסורים היינו



תשע"ב  תולדות פר' ט של"ס

בליכי  אדה"ר  בגדי  לקחת אפשר  אי באמת

איזה  שיש  לחשוב ואין הנכונים, התיקונים

שלמה  אפי ' דהנה אלו , בגדים לקחת איך  עצות

שביאר  כמו  המלך דוד  בגדי  ללבוש  רצה לא המלך

קודם  תשובה לעשות צריך כי סופר, החתם

בלי כי שלו , המקיפים שהם הצדיק  בגדי שלובשים

ולצאת דאלקות , והחיפוש  אמת  לצדיק ההתקשרות

שהוא  לשמה תורה וללמוד ולהזדכך הגשמיות  מכל

הברכות לקבל להגיע שייך לא האצילות , קדושת 

בחי ' שהם עשו בגדי  עם ולהשתמש  א"ק , דמדרגת

לעלות עצות מיני  כל עם אפשר ואי  דבי "ע, כלים

כי לשמה, שלא לבחי ' קשורים עדיין כאשר לא"ק,

עשו. של הדרך זהו 

לעשו,ולכן הברכות  לתת לכתחילה רצה יצחק

וכו', לשמה שלא ילמד לעולם מאז "ל בסוד 

השלא  סוד שהוא בי"ע עם מקושר  הוא א"ק כי

הנפרד  האני  בחי' שהוא לגרמיה, סוד  לשמה

העליון  בשרשו למעלה אך  בבי"ע, למטה המתגלה

אני בסוד  הבורא של ה"אני " בבחי' הוא בא"ק

בסוד  הוא עליון  כתר במקום שם כי אלקיכם, הוי"ה

יכול  ולכן  לאין , סותר האני  שאין כחדא, ואין אני 

ממש  דבי "ע הכלים עם האנילהשתמש שהם

מזוכך  הגמור האני  אפי' א"ק  במדרגת  כי  הגמור ,

יצחק  רצה ולכן  אלקיכם, הוי"ה אני  בסוד לגמרי

בידו שיש  כיון לעשו, דווקא הברכות להשפיע

משא"כ  לשמה, השלא בחי' שהוא דבי "ע הכלים

_________________________

כנ"ל. אליך  השתחויות  צורות יקבלו ברוך אחיך , ומברכיך ארור  מבורך.אורריך יהיה שלך הדרך  את  ויקבל שיודה מי כל

עצמות  סוד הוא ה' כי ה', אות בתוספת ציד לצוד השדה שיצא יצחק לו אמר ולכן וכו', בהם עשו את לברך יצחק  של דעתו והיה

ד  אותה, שיצוד לו אמר שעליה א', דצמצום המלכות דהיינו נעשה המלכות, שהוא כנ"ל, צידה המכונה הג"ר לה שימשיך היינו

וכו', לו יועילו לא כי יום, באותו הלבושים את  לקח  לא שלכן שביאר ועי"ש  וכו', כנ "ל הכללי זווג בסוד התיקון בגמר רק

הענין. כל עי"ש

וכו', לעיל הזהר שואל זו שאלה כי ח "ו, לנצחיות דסט"א צידה דרך ולקבוע  עשו את לברך  יצחק  רצה איך  לתמוה ואין שם:

הג"ר  דהיינו לעשו, השייכים הברכות  ימשיך  שיצחק כדי דהיינו עי"ש, דעתיה בלא יעקב דיתברך רצתה שהשכינה שם ותירץ

בקיצור. עכ"ל עוד, להאריך  ואין עשו, ידי והידים יעקב קול הקול הכתוב סוד שזה יעקב, של דרכו בתוך שיוכללו כנ "ל, דג"ר

היה  לא איך תאמר ואם שם): בעה"ס בלשון (מתורגם הזוהר וז "ל ע"ו): (אות  שם לעיל הזוהר בפירוש מלשונו עוד ונעתיק 

השכינה, עמו היתה לא אם כי הקודש , ברוח  זאת לידע צריך והיה עמו, היתה השכינה הרי עשו, של הרעים מעשיו כל יצחק יודע 

אבל  תמיד, עמו שוכנת  והיתה בבית , עמו שוכנת היתה השכינה ודאי אלא ומשיב שברכו. בשעה יעקב את  לברך יכול היה איך 

יעקב  שבא שעה באותו כי להיות , צריך  וכן הקב"ה, מדעת  אלא מדעתו, שלא יעקב שיתברך  כדי אותו, הודיעה לא השכינה

הזוהר]. תרגום [ע"כ השכינה. מדעת יתברך  ושהוא להתברך , ראוי שהוא בשכלו יצחק  ראה ואז השכינה, עמו באה אביו לפני

מקו  נמשך היה וראשו שמאל, מקו כולו נמשך ועשו ימין , קו אל תמיד נוטה והיה מכוסים, חסדים בחי' הוא יעקב כי פירוש:

מבטלו  היה עשו, של הרעים מעשיו יודע יצחק  היה אם ולפיכך כנודע, הטומ ' ממדרגות נמשך היה גופו אלא דקדושה, שמאל

השמאל, קו הארת  את מבטל והיה בלבד, הימין קו הארת  את מקיים שהיה בזה ונמצא במקומו, יעקב את  מברך  והיה לגמרי,

יעקב  יהיה אז כי עשו, אל ראויה שהיתה השמאל הארת כל יעקב אל שימשיך  היה הרצון אלא הקב"ה, של רצונו היה כך ולא

עכ"ל. וכו', הצדדים מכל שלם

את  יש כאשר דווקא הוא הרי א"ק , מדרגת מבחי' הברכה ימשיך שיצחק  דכדי הוא, כאן מו"ר שביאר מה לפי הענין וביאור

במדרגת  אלא לו ממשיך היה לא ליעקב, הברכה ממשיך  היה ואם דבי"ע, כלים שהם עשו לבושי שהם דא"ק, הכלים בחי'

שהם  עשו של לכליו המתאים א"ק  דמדרגת  הברכה שלמות שהוא דווקא, עשו את  לברך בדעתו שיחשוב הוצרך  ולכן אצילות ,

בלבושי  להתלבש הוא יכול עי"כ דרק האצילות, קדושת לו שהיה ליעקב שהוא הקדושה, בשלמות  שיומשך  אלא דבי"ע , כלים

מדעת, שלא דהיינו במרמה, הברכות ולקחת  עשו בלבושי להתלבש  רבקה לו שאמרה וזהו א"ק , דמדרגת  הברכה ולקבל עשו

להמשיך  יכוון שיצחק  כנ "ל.כדי א"ק  דמדרגת הברכה



לנפשך  חכמה דעה י 

לבחי ' שייך  אינו  אצילות , בחי ' שהוא אבינו  יעקב

כלים  עם להשתמש  יכול ואינו  לשמה, שלא של זו

לתתדבי"ע. תחילה יחשוב שיצחק במכוון (והיה

וכמו  א"ק, דמדרגת הברכות שימשיך  כדי לעשו הברכות

בהערה, לעיל  ומובא שם, הסולם ובפי' בזוה"ק  שביאר

הענין) כל  .עי"ש 

שהיא אך רבקה, שהשיגה כמו  הוא האמת 

יקבל  שיעקב הענין שסיבבה הק ' השכינה

לו שהיה כיון  יעקב רק  דאדרבה הברכות , שלמות 

אף  ולקבל להוסיף  יכול היה האצילות, קדושת 

בכלים  להתלבש צריך  שהיה אלא א"ק, מדרגת 

צריך  כי  האמיתית, הדרך וזהו בחיצוניות , דבי"ע

שיש  אחר  ורק  האצילות, קדושת בפנימיות  שיהיה

ע"י א"ק  מדרגת  לקבל יכולים האצילות קדושת 

שלחה  ולכן  דבי "ע, בכלים בחיצוניות שמתלבשים

הברכות ולקבל עשו , בלבושי  להתלבש יעקב את 

שה"ס  שבע, באר  סוד א"ק מדרגת בסוד מיצחק 

השרשי העליון  האלקים שהוא האלקים' לך  'ויתן 

האור  לקבל לזכות  כדי  באמת  כי  דא"ק . מלכות  סוד

להכנס  צריך  מקבציאל, בחי' כולה התורה כל של

בחי ' לשמה שלא בחי ' שהוא ללבוש בחיצוניות 

בקדושת דבוק  להיות  ובפנימיות דבי"ע, כלים

לך  דויתן הברכות לקבל אפשר ואז  האצילות ,

בפי ' ועי "ש  וכו ', השמים מטל דייקא האלקים

הברכות. כל על לעיל )בעה"ס  בהערה .(מובא

אמיתית  באמונה  צדיקים שימוש  ידי על רק  ח .

מהם ולקבל  מעלתם  להשיג לזכות אפשר

הברכות 

שבע'והכלל 'באר  בחי ' לקבל אפשר  דאי הוא,

הא"ק , דעולם האמיתי המלכות  שהוא

הצדיק  שהוא יצחק , בחי ' שהוא אמת מהצדיק  אלא

הסיבה  מה להבין  אפשר  ובזה א"ק, שבמדרגת

הם  הצדיקים כי  הצדיקים, לשמש שצריך  האמיתית

בפנימיות הם כי פעמיים', זה 'ויעקבני בסוד

בערמה  הולכים הם בחיצוניות  אך  גמור, בביטול

לתפוס  אפשר  שאי  מתלבשים גדולה כי  מדרגתם,

דבי"ע, לבושים שהם לשמה שלא של בלבושים

כי א"ק, למדרגת אצילות  ממדרגת עולים ועי"כ

עת בכל דבוקים הצדיקים בפנימיות באמת 

ורגע, רגע בכל ושכינתיה קוב"ה יחוד בשלמות 

ומכל  הבריאה מכל לגמרי עצמם מפשיטים והם

בערמה  הולכים בחיצוניות ורק  עלמא, דהאי  חיזו 

כלים  בחי' לתקן כחם רב כי עשו , לבושי בסוד

משתמשים  שהצדיקים לפעמים נראה ולכן  דבי"ע,

דהאי לבושין מיני כל ועם לשמה, שלא בחי' עם

התיקון  שלמות  בסוד  הוא באמת  אך  עלמא,

עשו, ידי והידים יעקב קול הקול בסוד  א"ק , דמדרגת

עם  בחיצוניות  עצמם מלבישים הצדיקים כי

דאדה"ר  המלבושים באמת  שהוא דעשו , מלבושים

של  האור  להמשיך כדי הוא זה וכל החטא, קודם

דבי"ע. הכלים את  אף  המתקן א"ק

מטעמים והצדיקים  לי  "עשה אומרים כאשר 

התלבשות בחי' הוא אהבתי" כאשר 

הצדיקים  כאילו  נראה ולפעמים עשו, בידי הצדיקים

מי זמן  שבאותו אלא פשוטים, כאנשים מתנהגים

ומאמין  נכונה, בדרך  הצדיקים את  באמת  שמשמש

ברזין  מעשיהם כל אשר  מעלתם בקדושת באמת 

לי 'עשה בסוד מתלבשים כאשר ודייקא גדולים,

נוראת ועוצם בגודל מאמין  אם מטעמים',

וראוי באמת, מדרגתם להשיג זוכה אז  קדושתם,

טיפש  שהוא מי  אך  הברכות, מהם לקבל הוא

כמוהו מדרגה ובאותו מקום באותו שהצדיק  וחושב

לקבל  הכח את רגע באותו  מאבד הוא הרי בבי "ע,

המשמש  החכם משא"כ  מהצדיקים, הברכות

הברכות לקבל יכול נכונה, ובאמונה באמת  הצדיק

הלקו "מ  רבינו בדברי  וכדאיתא ואדרבה י מהצדיק , ,

מטעמים  לי עשה בסוד מתלבשים כאשר  דייקא

_________________________

ושומע י. לפניו ומשמש ועומד הרבה, ושנים ימים אמיתי לצדיק שמקרב מי אמר, וז "ל: (ק"א)] תקמ"ד [אות מוהר"ן חיי עי'



תשע"ב  תולדות פר' יא של"ס

ביתר  מהם לקבל אפשר  אז לבושים, באותם שהוא

הברכות. סוד  שאת

אפשר וזהו אי  שלתלמידים בעה"ס  שאמר 

אורות רק הלימודים ידי על להעביר 

האמונה  כפי  תלוי  א"ק של האורות  אך  האצילות ,

עליונים, ברזין מעשיו כל אשר  בהצדיק שמאמין

שהוא  הצדיקים, בשולחנות דייקא מקבלים וזה

לי דועשה התלבשות בבחי ' הנהגתם בעת 

לקבל  אפשר  דייקא אז  הנה כי כנ"ל, מטעמים

כל  כלליות  בחי' שהוא האלקים, לך דויתן  הברכה

חי איש בן  בסוד  התורה, כל כללות  בסוד היחודים,

העליונים  היחודים כח בזה לקבל ואפשר  מקבציאל,

הברכות. שלמות שהוא א"ק  של

בקדושתולכן בתכלית  שהאמין מהרח"ו 

פטירת אחר  שאף  זכה האר "יהאריז"ל,

לא  תלמידים ושאר  היחודים, עבודת אצלו נשאר 

רק  העבודה בגודל ולהחזיק היחודים ליחד  יכלו 

של  הקדושה קיבל מהרח"ו  משא"כ  חיותו , בחיים

נשאר  פטירתו אחר  גם ולכן  מהאריז "ל, א"ק  בחי '

ה' האות ממנו  קיבל הוא כי  היחודים, כח אצלו 

המלכות עצמות  סוד  דעתיקא, ה' שהוא העליונה

דא"ק . השרשית

ומפי  מפיהם הצדיקים דברי להשיג הדרך  ט.

ודעת  מטעם למעלה  אמונה  ע"י רק  הוא כתבם

האמתוכמו צדיק של הקדושים ספרים בענין כן 

הם  שבדור הצדיקים כל כי  במעלה, יחיד

העליון  י ' את  לקשר שיכולים התחתון , י ' בחי' רק 

אמת, הצדיקי של הק' בספריהם גנוז  הוא אשר 

הוא  דבריהם שכל שמאמינים זה, דרך על גם והוא

מאד , עליונה במדרגה עליונים ורזין נוראה קדושה

שבספרים  הלימוד עצם מענין  רק הנראה כפי  ולא

ספר)האלו  אותו שמלמד  התורה שבחלק  השכליים ,(פי'

אלא  האצילות, קדושת  בחי' רק  מזה לקבל שיכולים

מטעם  למעלה הם דבריהם שקדושת להאמין צריך

אותו דבר בכל בתורתם ושמתגלה לגמרי , ודעת 

אותם  שקורא האדם שצריך  ותיקון  ענין  ואותו  בחי '

_________________________

יוכל  יזכה, אם אעפ"כ לנפשו, ועצות  תועלת שום בהם מבין שאינו וסיפורים ושיחות  דיבורים כמה ממנו ששומע אע"פ  דבריו,

דיבור  וכל יתברך. השם לעבודת גדולות עצות  כבר, ששמע הסיפורים מכל ולהוציא ללמוד למפרע  להבין הימים ברבות כך אחר

יזכה  כך  אחר כי ודיבור, דיבור בכל כך  אחר עצמו ויחיה גדול, תועלת כך  אחר לו יהיה שנים, כמה לפני מקודם ששמע ודיבור

מה  מכל גדולות ועצות  נפלאים רמזים בדעתו לו יצמחו ופעם פעם בכל וכן הזמן, באותו אז מורי לי רמז זה ויאמר: להבין,

כבר. ששמע  מה לכל היטב לבו לשים יזכה אם כבר, ששמע

עומד  והיה פראסטיק , שקורין לגמרי פשוט אחד איש בביתו שהיה מפורסם, אחד צדיק  אצל אירע  שכך זה, מענין מעשה וסיפר

אמונה  לו שהיתה רק  כלל, ותועלת ענין שום מהם הבין ולא ממנו, הרבה דיבורים שומע  והיה הנ"ל, הצדיק  את תמיד ומשמש

אחר  כך אחר באמת . הצדיק את  תמיד ומשמש עומד והיה לאשורם, מבינם היה שלא אע"פ  הקדושים, ובדבריו בהצדיק גדולה

בנפשו: ואמר הצדיק  בדברי נזכר דבר, לאיזה כשבא פעם בכל לזכור האיש  זה התחיל ואז  לעולמו, הצדיק נסתלק הרבה שנים

לו  שרמז ורמזים הצדיק כוונת למפרע  כך אחר הבין ופעם פעם בכל וכן פלוני, זמן באותו אז  בדבריו לי ורמז הצדיק שכוון זה

ומנהיג  ראש ונעשה בעירו, מאד חשוב והיה ה', וירא כשר איש האיש זה נעשה כך  ואחר הדבר, והבין שנים כמה לפני בדבריו

עכ"ל. תחתיו, נכנעו וכולם הנ"ל, הצדיק  בעיר היו אשר יתברך השם את  ליראה והחפצים הכשרים לכל

אנשים  הם שאנשיהם מחמת הוא (דוין), קיר"ה שבמדינות מהצדיקים מופתים שמספרין מה וז "ל: קפ"ו) תורה (תנינא לקו"מ ועי'

בודאי  הצדיק באמת כי מופתים, נתגלין זה ידי על הצדיק , בדברי מאמינים שהם אמונה ידי על כי בהצדיקים, ומאמינים כשרים

וצדק , אמת  דבריו שכל מאמין כי ודיבור, דיבור כל על הצדיק , דברי על ולבו עיניו ונותן בהצדיק  מאמין וכשהוא מופתים, מלא

בדברי  למפרע ומבין לו, שיארע דבר כל על היטב מסתכל הוא אותו, שיארע מה כל לביתו, כשבא כך אחר אזי מכוונת , ובכוונה

לו, שיזדמן ודבר דבר כל וכן עמו, שדיבר דברים בתוך  לו שרמז הצדיק כוונת  היתה שזה אצלו, בהיותו עמו שדיבר הצדיק

עכ"ל. וכו', זה ידי על המופתים ונתגלה שנעשה נמצא כן, שיהיה לו שרמז למפרע , הצדיק בדברי הכל מוצא הוא
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שפע  מהם לקבל יכולים זה ידי על ורק  מהם, לקבל

שהוא  ה"ציד " מהם לקבל אפשר אי כי  הברכות,

צריך  כי  דעתיקא, ה' שהוא ה', עם "צידה" סוד

בהאותיות, יתגלו  האותיות מן  שלמעלה שהאור

שהוא  הלבן  אור חוורתא, גו דחוורתא האור  שהוא

אפשר  אי  וזה הספר, של הכתיבה מאותיות  למעלה

גדולת בנוראות האמונה שלמות  ידי  על רק  לקבל

הצדיק . קדושת 

מקבל הצדיק בדברי קורא או  שומע  כאשר י.

השמים מן עתה לו  ששולחים  תיקון אותו  בזה

נשמתו לתקן

הגמר וממילא שהוא כסלו חודש  שמגיע עתה

וכל  ויוה"כ, ר "ה של התיקונים כל של

נרות בקדושת  ולהכלל התיקון לגמור  רוצה אחד

מדרגת בגודל מאמינים שלא זמן  כל ואמנם חנוכה,

גבוהה  אמונה שהוא א"ק , במדרגת  שהם הצדיקים

גדולה  אמונה שצריך ובספריהם, בדבריהם מאד

קורא  או שומע כאשר שעתה עת בכל להאמין 

לו ששולחים תיקון  אותו  בדיוק הוא הצדיק, בדברי 

של  הכלים בחי ' כי  נשמתו, לתקן  השמים מן  עתה

בחי ' לאותו שקשורים דבי "ע כלים הם אמת הצדיקי

כי שהוא, מצב ובכל שהוא מקום בכל הקורא, של

היורדים  הכוללים היחודים בשלמות  שרשו הצדיק

פרטי ולכל המדרגות לכל למטה למטה עד

מדברי לקבל יכול מצב בכל אדם וכל הנשמות ,

המיוחדת אמת  העצת  את הצדיק  ומספרי  הצדיק

ובאותו זמן באותו נשמתו שורש לתקן  אליו

התמימה יאמקום  אמונתו גודל כפי  תלוי הדבר אך  ,

זה  ידי על אשר  כחו, וגודל הצדיק  ומעלת בקדושת 

מטל  האלקים לך  'ויתן של הברכה לקבל לזכות יכול

וגו'. הארץ' ומשמני  השמים

יוסף והקב"ה של האור  לקבל שנזכה יעזור

חנוכה של האור  שהוא (בסודהצדיק

ובית ללהבה יוסף  ובית לאש  יעקב בית  והיה הכתוב

וגו') לקש כך עשו כל בגלות שנמצאים עתה כי ,

תלוי הגאולה אור כל הנה נוראה, הסתרה ובכזו

של  האמיתי אור דמשיח, אור  שהוא דא"ק באור 

לזכות ויכולים הגאולה, אור  שהוא בי"ע, כל תיקון

האור  שהוא למשיחי' נר  'ערכתי בבחי ' זו  לברכה

גואל  בביאת  לזה שנזכה יעזור והקב"ה דחנוכה,

אמן . בימינו  במהרה צדק 

_________________________

בפלסיא. לשקל שיוכל יתירה, ואומנות  גדולה יגיעה לזה וצריך  תורה, לומר גדולה סכנה וז"ל: מ "ז ) תורה  (תנינא לקו"מ  עי'

שאומר, התורה כל שומעין שהכל פי על ואף  יותר. לא לו, שצריך מה אם כי מהשומעין ואחד אחד כל ישמע  שלא באופן דבריו

שמע  יתרו אלא שמעו, העולם כל והלא יתרו", "וישמע פסוק על וכמובא לבד, שצריך  מה רק אחד כל ישמע לא זה כל עם

ומי  כלל. שמיעה נחשב אינו העולם כל ושמיעת  באזניו, שנכנס  לשמיעה, נחשב יתרו שמיעת  רק  כי ס "ח ), דף  יתרו (זהר וכו'

הרע  גם עמו בא תורה, לשמוע  הצדיק  אל כשבא ואחד אחד כל כי תורה. לומר לו אסור זו, בבחינה תורה לומר יכול שאינו

התורה, אמירת בשעת  גדול ודוחק בלבול ועושים העולם את  הדוחקים והם ח"ו, עבירות  ידי על הנבראים הקליפות דהיינו שלו,

מהרע  היינו מנייהו', דכלה דוחקא 'האי ו') (ברכות  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וזה לבלבל, רוצה אחד כל של הנ "ל הרע  כי

והצדיק וכו', מהמותרות  רק הוא ויניקתם התורה, מן לינק כן גם רוצים הקליפות ואלו כנ "ל, הקליפות  שהם ואחד, אחד כל של

עכ"ל. הכפורים, ויום השנה ראש מאימת  יותר תורה, כשאומר גדולה אימה לו יש  האמת



תשע"ו  שרה חיי פרשת דא"ח יג ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ו שרה חיי פרשת  דא"ח טי  ליקו

תשע"ו  שרה חיי  פרשת בשב"ק  שנאמרו קודש  משיחות אחלק

ד' המשך - שבת הל '

בהיתר הגרשז "א  ושיטת  בראיית  דיון
לזורקם  ע"מ בשב "ק  פקקים פתיחת 

פקקים לגבי המ"מ היתר של הדימוי מה

בהמשך שנכתבא ] שבוע למה (בגליון

שכתב שעבר) בהיתר שצ"ע

ובשלחן הגרשז "א עו, והע' סו הע' פ"ט (בשש "כ 

קצג-ד ) עמוד  ח"ב שבת  הל ' הפקקים שלמה לפתוח

בהם, להשתמש  ולא תיכף  לזרקם מנת  על

משנה המגיד  להיתר היתרו  מהל 'שדימה (פי"ב

ה"ב) מנא שבת  תיקון מלאכת שלגבי שחידש

ומותר  מלאכה כלל חשיב לא מתכוין  שאינו כל

מובנים  המ"מ דדברי  בזה והקשינו לכתחילה,

קטימת לגבי או מהדסים ענבים הסרת  לגבי 

שבזה  במים, מתכת  צירוף  לגבי  או עץ חתיכת

מלאכת כאן אין  כוונה שללא סברתו, א"ש

מנא ואין תיקון למצוה, ההדסים כל  עומדים (שאין

הכנסת סתם כל  ולא לקיסם, עץ חתיכת  כל  עומד 

מחשבתו  ידי על  ורק  צירוף , לשם הוי למים כלי

המלאכה) הלא נהיית פקק  בפתיחת  כן  שאין  מה ,

בו לסתום כלי  להיות עומד שנפתח פקק כל

לא  כונה ללא ואמאי כונה, ללא אף הבקבוק,

בודאי בפועל והלא מנא תיקון למלאת  נחשב

בפתיחתו, הפקק בנין  מלאכת עכשיו שנגמרה

אף  מהותו , על מוכיחה הפקק מציאות  שעצם

הגרשז"א  מדמה דמיון  ומה שלו, כונה שום ללא

לזה. זה

היתר  על  המ "מ בשם המג"א תירוצי ב'

למיחם צוננים  מים  דהכנסת 

הנה בענין ב] ולעיין ולדון להמשיך  מקום יש 

בשו "ע אשכחן דהנה ובהקדם (סי'זה,

סי"ב) ממנושיח שהוציא רותח מיחם של הדין 

כדי מרובים צוננים מים ליתן שמותר  חמים מים

המג"א הקשה והנה סקל"ו)להפשירן , איך (שם

המתכת הכלי  לתוך צוננים מים להכניס  מותר

ומצטרף ,כשהוא  הכלי  מתחזק  בזה הלא רותח

בפטיש מכה מלאכת  מטעם יאסר לא (שזו ומדוע

נותנים  חם מתכת  שכשהכלי הצורפין מלאכת  גמר

הכלי) את מחזקים ובזה צוננים מים ומביא לתוכו

משנה מהמגיד  בזה תירוצים ב' (והם המג"א

ה"ב) ובפי"ב ה"א, פי"ב הלכות , הוא בשני א' שתי ' ,

צירוף  לידי  הכלי יגיע שלא דאפשר פסי"ר שאי"ז

שרי. פסי"ר ואינו מתכוין  שאין  דבר  וא"כ עי "ז 

לעיל  שהזכרנו הידוע התי' הוא הב' והתי '

כלל  ע"ז אין לזה מתכוין  שאינו כל מנא שבתיקון 

מלאכה, ג "כשם שיצטרף פסי"ר הוי אם אפי' (היינו

.שרי)

תי' אלא במיחם  העתיקו לא והמ"ב הרב השו"ע 

וטעמם דהמ"מ  הא'

והנה העתיקוג] לא המ"ב ובין  הרב השו"ע בין 

השני תירוצו  את  דמיחם זה בסעיף

הראשון  תירוצו את  אלא משנה (שאינו דהמגיד

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים
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צירוף ) לידי שיבא כלל  דבאמתפסי"ר לזה, והטעם ,

הב' שתי' שסברו  הפוסקים מגדולי  כמה אשכחן

מיחם על כלל קאי לא לומר דהמ"מ א"א (שבמיחם

מלאכה) חשיב לא מכוין דהמ"מ שכשאין הב' תי' אלא

מתכת  של גחלת על רק  ברזלקאי חתיכת (והיינו

ואח"כ גחלת והיא מלובנת שנהיית עד שהובערה

ולצרפה) לחזקה למים לומר מכניסה שייך  שבזה ,

חשיב  לא לצירוף מכוונים שכשאין המ"מ סברת 

מתכת של הגחלת  על שאין היות כלל, מנא מתקן

תיקון  על עובר  לצרפה המחשבה ע"י  ורק  כלי, שם

גמור  כלי שהוא מתכת של במיחם משא"כ מנא,

חשיב  כוונה ללא ואף  המ"מ דברי שייך לא בזה

צוננים מים בה כשמכניס  מנא ישתיקון בזה (וע"כ 

פסי"ר) שאינו דהמ"מ הא' תי' את .רק 

משנה ופי ' הלחם בדברי  מקורו המ"מ בדברי  זה

ה"א) שבת  מהל' מדויק (פי"ב כן ובאמת  ,

שמדבר  א' הלכה פי "ב על שכותב עצמו מהמ"מ

שמיירי ובה"ב הא' תירוצו את מתכת  כלי על

וכן  כנ"ל, ומשמע הב', תירוצו  את מתכת בגחלת 

הגרעק "א זקיני  השו"ע)טוען  בגליון על (בחידושיו

תי ' ב' את  המג"א שהעתיק הנ"ל המג"א דברי 

שאין  נכון, שאי"ז הגרעק "א וטוען מיחם, על המ"מ

וכנ"ל, מיחם לגבי  דהמ"מ הב' תי' נראה שייך  (וכן

הב' תי' העתיקו שלא הנ"ל והמ"ב הרב השו"ע שסברו

מיחם) לגבי .דהמ"מ

בשיטת  אף  הפוסקים  מגדולי כמה סברו  כן

עצמו המג"א

ובאמת  ב'ד] את  שהעתיק  המג"א בדברי  אף

ג' הנה מיחם לגבי המ"מ תירוצי 

לאו שהם המג"א דברי את פירשו  הפוסקים מגדולי 

הב' תי' מטעם במיחם להתיר  כוונתו  ואין  דווקא,

הלבושי ה"ה הזכירו , אגב בדרך רק  אלא דהמ"מ

מרבבה הדגול והמחה (הנוב"י)שרד, ששלשתם , "ש ,

מלאכת דהוי  המ"מ מודה מיחם שלגבי  כנ"ל ביארו 

בדעתם  והנראה כלל, כוונה ללא אפי ' מנא תיקון

לגבי שהקשינו זה כעין  הנ"ל פוסקים כל שסברו

לכו "ע  גמור  כלי של בפטיש מכה שבענין פקקים

מכוין כשאין  אף מלאכה שאינה הויא בגחלת (ורק 

לא  זה וללא צירוף , של  הכוונה צריך  שם כלי של מציאות 

מנא) תיקון .הוי

משנה הלחם על שחולק נראה המג"א מפשטות 

במיחם אף  דהמ"מ  הב' היתר שיש  וסובר

ואמנם  המג"א ה ] דברי  מפשטות  מאידך 

דהמ"מ  הב' שתי' שסובר  משמע

המג"א  על מהפמ"ג מוכח וכן  מיחם, לגבי גם קאי

משנה  הלחם על חולק שהמג"א מוכח שמדבריו 

דהמ"מ  ההיתר  יש מיחם לגבי  שאף וסובר הנ"ל

מנא, תיקון חשיב לא מכוין  נראה דכשאין  (וכן

המג"א) בדברי הגרעק"א שגם שהבין כתב ובמחה"ש  ,

המ"מ  שדברי  שהבינו נראה והב"ח הב"י  מדברי 

ודעימיה  הפמ"ג שסברו  והיינו  מיחם, על גם קאי

סברת שייכת גמור בכלי  בפטיש  מכה לגבי שאף 

מלאכה, שם כלל ע"ז אין מתכוין  שכשאין  המ"מ

הגרשז"א  שיטת את  ליישב יש אלו  לשיטות וא"כ 

מ"מ  גמור  כלי הוא שהפקק  שאף פקקים, לגבי  גם

בפטיש  מכה שם כלל ע"ז אין לזה מכוין כשאין 

ולטעון  לחלוק דין  לבעל מקום יש  עדיין [אמנם

מים  שכשמכניסים אנשים הרבה ישנם שבמיחם

המים  להפשיר  כדי  כוונתם הרותח למיחם צוננים

קצת פה)ולחממם בשו"ע שום (כמובא להם ואין 

דברי בזה מובנים וע"כ  הכלי  וחיזוק  בצירוף ענין 

צוננים  המים הכנסת  על אין כוונה שללא המ"מ

שבעצם  מנא, תיקון מלאכת שם המיחם לתוך

אך  כלי , וגמר יצירת  נראה אין המים הכנסת 

שנהיה  איך  להדיא כל לעין  נראה הפקק  בפתיחת

לכל  מציאותו שזו הפקק  בנין גמר  פתיחתו  ע"י 

אינו כשהוא אף  לבקבוק  כיסוי  בו  לשמש העולם

לכך לחלקמכוין שאין סבר שהגרשז"א כנ"ל י"ל  (אך

לגבי  דמיחם מהיתר למילף  יש ושפיר הנ "ל  חילוק

פקקים) ].פתיחת 



תשע"ו  שרה חיי פרשת דא"ח טו ליקוטי 

בדבריו שמרומז יו"ט בהל ' בביאוה"ל  אשכחן

דרבנן  איסור לגבי המ "מ היתר על לסמוך היתר

והנה מעתיק ו ] לא הנ"ל המ"ב הלא שלכאו' אף 

דה  הב' תי' את  תי'מ"מבמיחם את  (רק 

פסי"ר) שאינו כהלחם הא' המ"ב שפוסק  ומשמע

הב' לתי' ליתא גמור  שבכלי  ודעימיה משנה

דלא דהמ"מ הגרשז"א יפסוק  איך  יקשה שוב (וא"כ 

דרכו) שאי"ז יו "ט כהמ"ב בהל' אשכחן  באמת  אך 

אבל ) ד "ה תקי סי' של (ביאוה"ל שפוד הכנסת  לגבי

המשקה  שיתחמץ כדי  משקה לתוך  מלובן  מתכת 

שמחת משום דכיבוי דרבנן איסור דהתירו  דשרי,

שמכניס  בזה הלא הביאוה"ל שם ומקשה יו"ט,

הוי דצירוף  ולמ"ד בזה, מצרפו המים  לתוך השפוד 

למימר  וליכא זאת, התירו  איך דאורייתא מלאכה

תיקון  חשיב לא מכוין  דכשאינו  המ"מ תירוץ בזה

שייך  אין דזה משנה הלחם כתב כבר דהלא מנא,

לא  וה"נ כלי , שהוא מיחם לגבי  ולא גחלת  לגבי רק 

שפוד לגבי המ"מ היתר וכמו שייך ככלי (שנחשב

ההיתר מיחם) שכל הביאוה"ל שם מסיים וע"כ  ,

להחמיץ דהמג"א משקה לתוך מלובן שפוד (להכניס

הוא המשקה) דצירוף  הפוסקים לדעת רק הוא

דהוי להקל אין  דאו' הוא דצירוף למ"ד  אך  מדרבנן,

שם. הביאוה"ל עכתו "ד  רישא, פסיק

צירוף והנה דלמ"ד הביאוה"ל, כוונת בפשטות

דהקילו מדין בזה להקל אפשר דרבנן

דרבנן  באיסור יו"ט שמחת במ"ב לצורך  (כמש "כ 

הנ "ל ) דלמ"ד סקט"ו מחודש  באופן בזה י"ל אך  ,

ודעימיה  הפמ"ג על לסמוך  מקום יש  דרבנן  צירוף 

הנ "ל ) במחה"ש המובאים והב"י הב"ח שסברו(היינו ,

ובזה  וכנ"ל, מיחם על גם קאי  משנה המגיד  שהיתר 

ע"מ  פקקים בפתיחת שמקיל הגרשז"א פסק  א"ש

דאו' איסור  בזה דאין ודאי שבזה דהוי לזרקם (כנ "ל 

איכפ"ל ) דלא שפיר פסי"ר דרבנן  איסור חשש  ולגבי ,

בדעת שס"ל ודעימיה הפמ"ג שיטת  על סומך

גמור  כלי לגבי  אף דהמ"מ היתר  שישנו המג"א

כנ"ל.

השבוע  בפרשת 

בשמו הוא"ו מחסרון לעפרן איכפת  מה

וישמע אברהם א ] וישקל עפרון אל אברהם 

דבר אשר הכסף את לעפרן

עבר כסף שקל מאות ארבע  חת בני באזני

טז)לסחר  .(כג ,

מא'הזכיר ששמע הנפלא המאמר  את מורנו

במדרש  רבותינו דהנה התלמידים,

ז') נ "ח רבה הפסוק (בראשית  את  עפרון  על דרשו 

כ"ב) כ "ח כי(משלי ידע ולא עין , רע איש  להון  נבהל

עפרון  זה עין , רע איש  להון  נבהל יבואהו  חסר 

חסר  כי ידע ולא צדיק , של בממונו  רע עין  שהכניס 

דכתיב  הוא הדא וא"ו, התורה שחסרתו  יבואהו ,

לעפרן , אברהם וישקול עפרון  אל אברהם וישמע

עיי "ש . וא"ו, חסר כתיב עפרן 

להון והיינו  נבהל היה שעפרון  התורה שלמדתנו

מרוב  כי אברהם, של בממונו  עין וצר 

גבוה  מחיר ואמר  ומיד תיכף קפץ לממון בהילותו

כדי היטב, הענין את לו והדגיש  לאברהם מאד

חסר  כי ידע לא אך מקחו, את  ולהבטיח לזרזו

לפני כי  משמו, וי "ו האות את לו  שהחסירו יבואהו ,

וישקול  נאמר  וכאן וי"ו , מלא עפרון נכתב כן 

וי "ו. חסר ל"עפרן " אברהם

זצ"ל המגיד יודלביץ שבתי  רבי  הגה"צ מישרים

זצ"ל, מווילנא הגר "א בשם אמר

לעפרון  לו  יש חסרון איזה וכי  להקשות יש דלכאורה

_________________________

מוגה.ב. אינו



לנפשך  חכמה דעה טז 

וכי משמו , וא"ו האות  את לו  לקחה שהתורה במה

שמו שיכתב ידע מנין ובכלל בזה, מבין הוא

עפרן  כותבים איך כלל יודע שאינו  ועוד  בתורה,

למ"ד , אות  או טי "ת אות  עם או  וי"ו  באות  הוא אם

ואיזה  התורה לעניני  כלל שייך אינו הוא הלא

את אהב כשלעצמו שהוא גם ומה הרגיש , חסרון 

ששקל  שמצינו כמו  מבוקשו, את קיבל והרי  הממון 

לסוחר , עובר  כסף  שקל מאות ארבע אברהם לו 

וי "ו. ולאות  לעפרון ומה

כסף  שקל  מאות  שש בפחזותו הפסיד עפרון

והגר"א נתן ב ] שאבימלך דידוע תירץ זצ"ל

כסף  אלף שרה עבור  לאברהם

כדכתיב עינים ט"ז)לכסות כסף (כ' אלף  נתתי הנה

לא  אבינו  שאברהם הסתם ומן ונוכחת . כל את 

ועד  מחוט נגע שלא כמו  הזה מהכסף להנות רצה

המלכים חמשת של בממון נעל י"דשרוך  (בראשית

שרה.כ "ג ) של לקבורתה הזה הממון את  שמר ולכן  ,

ולא ועפי"ז עפרון שתק  דאילו  זצ"ל הגר "א ביאר 

רוחו ולהוציא להשיב נבהל היה

שלשם  כסף", "אלף  לו  לתת אברהם חשב בפחזותו ,

ארבע כך ואמר  עפרון  שנבהל ועתה שמרם, הוא

את לעפרן  אברהם וישקול כתיב כסף, שקל מאות

שקל  מאות "ארבע חת בני באזני דבר  אשר הכסף

אך  מבוקשו, שהשיג כך על מאד  שמח ועפרן  כסף",

השש  שהם וי "ו לו  שהחסירו יבואהו  חסר  כי ידע לא

לו שאין ואעפ"י בפחזותו, שהפסיד  כסף מאות

הפסד  מקום מכל משמו, שהפסיד  וי "ו באות השגה

כל  ואם מבין , שהוא בודאי  כסף  שקל מאות שש של

רב  צערו היה לבטח מאות , ד ' על היו  מאמציו

ודפח"ח. מאות  שש  שהפסיד  לו כשנודע

כסף  שקל מאות השש  עם אאע "ה עשה  מה צ"ע

והנה אצל ג] נשאר  כן אם להקשות  יש  זה לפי 

כסף , מאות  שש  עוד  אבינו  אברהם

של  מכסף להנאות רצה לא אבינו שאברהם ובודאי

כסף . מאות  השש  אלו אם נעשה מה וא"כ  אבימלך ,

דרביונראה בפרקי דאיתא מה פי  על ליישב

ל"ו)אליעזר כרת(פרק  אברהם וז"ל,

היה  המלאכים עליו כשנגלו הארץ עמי  עם ברית 

ורצה  לקראתם ורץ הארץ אורחי שהם סבור

לעשות לשרה ואמר גדולה סעודה להם לעשות 

נדה, דם ראתה שעה ובאותה גדולה סעודה להם

בן  להביא ורץ העוגות , מן להם הגיש לא לפיכך 

למערת ונכנס  הבקר  בן מלפניו  וברח בקר 

אדם  שם ומצא אחריו אברהם ונכנס  המכפלה,

ונרות וישינים המטות על שוכבים ועזרו  הראשון 

לפיכך  ניחוח כריח עליהם טוב וריח עליהן דולקות 

לקנות יבוס  לבני אמר  קבר  לאחוזת  המערה חמד

ובכתב  בזהב טוב במכר  המכפלה מערת  את מהם

היו חתיים והלא היו, יבוסים וכי עולם קבר לאחוזת 

האנשים  קיבלו  ולא יבוסים נקרא יבוס  עיר אלא

שנאמר  אליהם ומשתחוה כורע התחיל עליהם,

יודעים  אנו אמרו הארץ עם לפני אברהם וישתחו 

הארצות כל את  ולזרעך לך  ליתן  הקב"ה שעתיד 

יורשים  ישראל שאין  שבועה עמנו כרות  האלה

את קנה כך ואחר  ברצונם אם כי  יבוס עיר  את 

עולם, לאחוזת  עולם ובכתב זהב במכר המכפלה

עשו יבוס  אנשי עשו  מה עפרון  אל אברהם וישמע

וכתבו העיר  ברחוב אותם והעמידו  נחשת  צלמי 

להכנס  רץ ישראל וכשבאו אברהם שבועת  עליהם

אברהם  ברית מפני יכול היה ולא היבוסי  בעיר 

בני הורישו לא ירושלם יושבי היבוסי  ואת  שנאמר 

ולא  היבוסי  לעיר להכנס בקש  דוד  וכשמלך ישראל

וכו ' הנה תבא לא לדוד  ויאמר שנאמר  אותו הניחו

וברית השבועה בכח אלא הים כחול ישראל והיו 

וישב שנאמר לאחוריו וחזר  דוד  ראה דוד אברהם

היבוסי בעיר  ליכנס יכול אתה ואין וכו' במצודה

עליהם  שכתוב הללו הצלמים כל שהתיר  עד

הסירך  אם כי  שנאמר אברהם ברית  אות שבועת 

חס  במקדש  נכנסים היו  לא והפסחים העורים

יראו ולא להם שעינים הצלמים אלו  אלא ושלום,

דוד , נפש  שנואי  שנאמר יהלכו . ולא להם רגל

על  שנאמר  זה על ולראות  לשמוע שונא דוד שהיה



תשע"ו  שרה חיי פרשת דא"ח יז ליקוטי 

מי כל לאנשיו  דוד אמר ופסח, עור  יאמרו כן 

שכתוב  הללו  הצלמים את ויסיר בראשונה שיעלה

לראש  יהיה אברהם שבועת ברית  אות  עליהם

ואחר  לראש  ויהי  צרויה בן יואב בראשונה ועלה

זהב  במכר לישראל היבוסי  עיר את  קנה כך 

מכל  לקח עשה מה עולם לאחוזת  עולם ובכתב

שקלים  מאות  שש  כלם הרי שקלים חמשים שבט

עכ "ל. לארנון, דוד  ויתן  שנאמר 

בריתהרי  כרת אבינו שאברהם שמחמת  לנו

ישראל  שאין  המכפלה מערת  קניית  בשעת 

הוצטרך  עי "ז  ברצונם, אם כי יבוס  עיר  את  יורשים

וי "ל  שקלים" מאות "בשש  מארנון לקנות המלך דוד

דהע"ה  שנתן כסף  מאות  שהשש  פלאי  חידוש בזה

שנשאר  כסף  מאות שש  אותם בבחי' הם לארונה

מהם, ליהנות  רוצה היה שלא אבינו אברהם אצל

ישראל )וזרעו  בתוך (בני שנתחלקו עד  זה כסף  ירשו 

הר  לקנות המלך דוד  רצה כאשר ולכן  שבטים, י "ב

להוציא  רצה אלא מכספו , ליתן רצה לא הבית

מאלף  שנשאר  ישראל כלל אצל שיש  כסף אותו 

שבט  מכל ביקש  ולכן  לאברהם, אבימלך  שנתן כסף

כסף . חמשים שיתן 

רעה בכוונה  לאאע "ה כסף אלף  אבימלך נתינת

ח "ו לטמאותו 

ויש  היה ד] אבימלך  כוונת  כל דהנה להוסיף 

במקום  טומאה להכניס  שרה בלקיחת 

שהעניש  ע"י מלעשות נמנע וכאשר  וכו', הקודש 

להכניס  איך אחרת בדרך התחכם השי"ת , אותו 

כסף  ככר  אלף  שיתן  ע"י  הקודש במקום טומאה

מגודל  בספה"ק  דאיתא מה וכידוע אבינו , לאברהם

שהרי טמאים, ממקורות  כסף ליקח שלא הזהירות 

טמאים  ממקורות בא הכסף ואם בנפעל, הפועל כח

המקבלים  האנשים אלו ומטמא משפיע זה הרי

הכסף ג הכסף  לקבל אבינו  אברהם רצה לא ולכן ,

ליתן  רצו  לא המלכים אלו  שגם המלכים, מחמשת

היתה  כוונתם אלא אהבה, מחמת כסף  לאברהם

הצליחו שלא דמאחר אבינו , אברהם את לטמא

_________________________

מרבותינו ג . קבלתינו קדשו, לשון וזה הגוים) כי ד"ה שופטים (פרשת דכלה אגרא בספרו יששכר הבני שכתב מה עיין

הפועל, כח  ההוא ורכוש בממון יש הנה מעשיו, ע"י מסגלו שהאדם אדם של ורכושו ממונו ממילא בנפעל, הפועל כח 

הכשר  והאדם ההוא, בממון יש הפועל שכח  כיון ע"א) קיג דף קמא בבא (עיין המוכסין מתיבת  לפרוט  לנו נאסר כן על

תבין  לך  שכל עיני אם ועתה הראשונים. מבעלים הנפשיי הפועל כח  כפי זרות פעולת לנפשו יגרום הנה לעצמו יקחנו

מכל  ממון לקבל בפרנסתם והשתדלו חלקם לתבוע  היצר פיתם אשר שם אנשי כמה ראינו בעינינו אשר לפניך  אשר את 

בער  אשר אש  השלהבת  וכיבתה ובנפשם בם דבק שם בלי מבני שסיגלו הממון כי ריקים, כלים אח "כ ונשארו אדם

האדם  אם כי אינו, זה השתדלות , בזולת  גם אדם מכל ממון לקבל אסור יהיה לפי"ז והנה כל, היוצר באהבת  בקרבם

הוא  הממון, של בעליו נקרא והשי"ת הוא אלקים מתת  הנה פרטי, איש ע "י ממון לו שולח  השי"ת רק  משתדל, אינו

ולנשמתו. לו הנאות את לו ומזמין כאשר יופיע הקודש רוח בעלי הקדושים  רבותינו מעשה  מאנשי ידוע ואעפי"כ
שבקרב  הפועל מכח בנפשם  קנין יקנו שלא  בכדי ממנו ליהנות רצו לא  הגונים  בלתי מאנשים ממון איזה  לידם  בא 
יראה  האדם  לידי בבוא  כזה בממון שעכ"פ לי ואמרו זה , בנידון רבותינו לפני פה  פתחון לי היה וכבר הממון,

הוא. עמינו מבני לא אשר איש לידי שיבא המקבל שהשתדל האיש יעקב מענין בתורתינו, לזה סמיכות ומצאתי

(שמות  מרז"ל כידוע לעשו ונתנם כרי כמין ועשאם לי כדאין אינן לארץ חוץ נכסי לארץ בבואו אח "כ ואמר במקלות 

מן  יד), לב, (בראשית  אחיו לעשו מנחה בידו הבא מן ויקח  נאמר לעשו ששלח  במנחה גם לפי"ז ותבין יז ) לא, רבה

מה  משא"כ אחיו, לעשו מנחה שלח  מזה וכיוצא, במקלות השתדלות ע"י בתחבולתו שסיגל מה מן לומר רצה בידו, הבא

בחוץ  שהיה הגם הוא, אלקים מתת הנה הצאן, על העולים העתודים ראה המלאך  כמאמר ועשה, פעל עצמו שהשי"ת 

המה  ורכושם ממונם האלה הגוים ארצות  ישראל] [ארץ טוב כל את לישראל נתן השי"ת והנה... ליה. איכפת  לא לארץ

ישראל  יהנו כאשר הנה הגוים, של הרעות  מדות  טמון האלה הרכוש ובכח  בנפעל, הפועל כח כי לחוש יש הנה יירשום,



לנפשך  חכמה דעה יח

הקלי', אצל לוט שללקחת הניצוץ גנוז היה (שאצלו

טומאה משיח) להכניס  איך אחרת  בדרך התחכמו

לקבל  רצה לא אבינו  אברהם אבל הקודש. במקום

כנפי תחת להכניסם כדי לקח הנפש  את ורק  הכסף,

בעולם. ואמונה קדושה עוד ולהוסיף  השכינה

ע"י אותו  לטמא רוצה אבימלך שגם שראה ולאחר 

כסף  חוץ דנתינת  כלפי  ולהראות לרמותו  החליט ,

הקלי ' יפסיק  שעי"ז הכסף את מקבל כאילו 

הכסף  את  קיבל כבר  כאילו ויחשבו  אותו, מלהטריד

ממנו. דעתם ויסיחו  לרעה עליו  והשפיע

הסט"א  על אאע "ה בה  שהערים העצה 

אבל  ליהנותה ] אברהם כוונת  היה לא באמת

ורצה  בצד  הכסף  הניח אלא זו , מכסף 

אבימלך  של שהטומאה כדי לעפרון  הכסף  כל ליתן

כסף  האלף  כל ליתן רצה ובאמת לעפרון, ילך 

אבימלך . של הטמא מהכסף  ולהתפטר לעפרון ,

ולכן  אבינו, אברהם בכוונת הרגישה הקלי' אבל

לו ליתן מוכנים שהם לאברהם חת  בני  אמרו

ישאר  כסף  האלף  שכל באופן  'במתנה' קבר  אחוזת 

אותו, ויטמא אברהם אצל

דעפרן  תיקון ארונה

והנה  אופן ו] בשום רצה לא שאברהם מובן 

ביקש  ולכן  אצלו, ישאר שהכסף 

דווקא, מלא בכסף ולשלם לקנות  שרוצה והתחנן

כל  את לשלם ע"ה אבינו אברהם רצה ולכתחילה

זה, טמא מכסף  להיפטר המערה עבור כסף האלף

רק  לבקש  לעפרון  גרמה זה מכל שידעה הקלי ' אך

של  הטמא הכסף  רוב שישאר  כדי  כסף מאות  ד'

השפעות עליו וישפיעו אאע"ה אצל אבימלך 

ח"ו. רעות 

מאברהם אבל  לבקש היבוסים שבאו  לאחר

אברהם  התחכם ירושלים, על ברית לכרות

רק  לשלם עפרון לדברי  והסכים עליהם, אבינו

ישאר  מאות  השש  ושאר  כסף, שקל מאות  ארבע

מאות השש  ששאר היה כוונתו  עיקר אבל אצלו ,

ועי"ז  המקדש, מקום עבור בניו, ע"י  ישלם כסף

הקלי'. על התחכם

מפאנוועפי "ז הרמ"ע שכתב מה להבין  אפשר 

נשמות גלגולי י')בספרו  אות  א' (ערך

צדק  מלכי  שלם, מלך צדק מלכי  ניצוץ ארונה, וז "ל,

מלך  זה לדוד , בירך  ארונה לאברהם, בירך

המקדש, מקום על גביר  היה וזה והוא בירושלם,

המכפלה  מערת שמכר עפרון, היה תיקן ואז ,

שם, כנראה בנדיבות מתקן היה וכאן וכילי, קובץ

השש  כל את  ארוונה שלקח שע"י  היינו  עכ"ל.

צריך  שהיה התיקון גמר עי"ז מדהע"ה כסף  מאות

לעשות כסףעפרון האלף לקבל עפרון צריך  (שהיה

זה) תיקון גמר וארונה .מאאע"ה,

_________________________

י  השי"ת,ממנו מאת  ונתונה ירושה יירשום ישראל כי הוא כן לא אבל כמעשיהם, לעשות  בנפשם קנין שיקנו לחוש ש 

עכ"ל. הרכוש של הבעלים הוא והשי"ת 

מבואר ד. דהרי רשעתו מחמת אלא ליבו, טוב מחמת היה היה לא כסף האלף  בנתינת  אבימלך כוונת שכל ראיה להביא ויש

ותכהין  יצחק  זקן כי 'ויהי דכתיב הא  על שמבאר ע "א) צג דף קמא בבא במסכת  עוד ועיין ע "א כח  (דף מגילה מסכת  בגמרא

אל  לעולם יצחק רבי ואמר הרשע . בעשו מסתכל שהיה מחמת  הוא זה יצחק של הראות כח נחלש למה שהטעם מראות ', עיניו

שהרי בעיניך קלה הדיוט  קללת כסות תהי תקרי אל עינים כסות לך הוא  הנה שנאמר  בזרעה  ונתקיים שרה  את קלל אבימלך
ליה  גרמא  והא  הא  עינים כסיית לאחיך אלא  כסף אלף נתתי הנה אמר ולשרה טז) (כ, לשרה אבימלך שאמר בזה לנו הרי ,

שדרשו  חז"ל דברי לפי וא"כ כסף , אלף  נתינת  גם נאמר זה פסוק  הרי ונכחת . כל ואת  אתך אשר לכל עינים כסות לך הוא הנה

טומאה  להכניס אלא לטובה כוונתו היה לא כסף ' 'אלף שנתן במה גם א"כ שרה, לקלל כוונתו היה עינים" "כסות  שאמר במה

הקודש. במקום



תשע"ו  שרה חיי פרשת דא"ח יט ליקוטי 

הבירורין  עבודת – הגלות בימות בנ"י עבודת 

דחול יומין אלף  – הניצו "ק  והעלאת 

והוסיף פנימיות,ז] פי על  הענין לבאר  מורנו

הק' האר"י רבינו דברי בהקדם

מקומות  ע"ב)בכמה קטו ודף  ע"ג נד  דף ח"ב ע"ח (עיין

לברר  היא הגלות  בימי  ישראל בני עבודת  שכל

בתוך  שנפלו הקדושים הניצוצות את ולהעלות 

כל  עם שמשתמשים ידי  על הזה, העולם גשמיות

את בהם ומקיימים שמים, לשם הזה העולם חפצי

הבירורין  עבודת נקראת  שזו וכו ', התורה מצוות 

העולם  בריאת  שלפני בשבירה שנפלו ניצו"ק (מהרפ"ח

דחול כידוע) יומין אלף  תיקון נקראת  זו  ועבודה ,

ועומ"ק ) ע"ב רכז דף ח"ב בזוה"ק  נקראים (הנזכרים וכן

הרים ועיין אלף ע"ב, יח דף ח"א בזוה"ק עי' טורין, (אלף

דף משפטים פר' מקאמרנא מהרה"ק  החיים אוצר בפי'

טו"ד ) של קנד  הדינים ובירור תיקון  סוד  שזה ,

דההי "ן  אלקים דשם תוקףאחוריים על (המרמז

אלקים  ובפרט הגבורה שם הוא דאלקים – הדינים

דין) על מרמז אחוריים בחי' וכן שהוא דההי"ן, ,

אלף , למ"דבגימטריא אל"ף למ"ד , אל "ף  אל"ף, (כזה:

מ"ם) יו"ד ה"ה למ"ד  אל"ף יו"ד , ה"ה למ"ד אל "ף  ,ה"ה,

לתקן  נשים אלף ע"ה המלך שלמה נשא כן ועל

הנ"ל. בירורים האלף 

ליקחם ולא – המצוות עשיית על  לשלם  יש

בכסף  אלא הבירורים את  לתקן שא"א – בחינם 

והנה הזוה"ק ח] דברי דףידועים תרומה (פרשת

ע"א) עליה קכח לשלם צריך  שמצוה

נקראת שהסט"א בחנם, המצוה ליקח ולא כסף

בירורין החנם  האלף את  לתקן  שא"א משום והיינו ,

הסט"א  מקבלת לא שאם בכסף, אלא החול דימות

מתוכה. הניצו"ק את ולברר להוציא נותנת  לא כסף

הוא וכמו  הסט"א ששורש  הסולם בעל שמפרש 

'קבלה  לגרמיה, קבלה לקבל' ה'רצון  ענין 

לקבל', מנת להשפיע על שרצונה מהקדושה (להיפך 

ע"מ  הצדיק מכוין שכרו בקבלת  ואף להשי"ת, נח"ר

להטיב) רצונו שנתמלא נח"ר לה' וע"כ להשפיע ,

אלא  ממנה היצו "ק  לברר  נותנת אין  הסט"א

הקבלה, ענין בבחי' שהיא לעצמה כסף  כשמקבלת

קדושת ממנו  להוציא יכול היה שלא עפרן ובבחי'

מלא. בכסף  אלא המכפלה מערת

שיש זי"ע מקאז'ניץ  המגיד של  הפלא דברי

יותר  עבורה טובה שהגאולה  לסט"א להסביר

מלבנ"י 

והסמיך הק'ט ] המגיד  של הפלא דברי  את  לזה

זי "ע נר מקאז'ניץ לספרו (בהקדמתו

_________________________

תקחו ה. לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו ואמר, ברישא שמעון רבי פתח  הזוה"ק, מלשון קצת  ונעתיק 

בריקנייא  ביה ישתדל דלא אצטריך בקב"ה, ביה ולאשתדלא במצוה, לאשתדלא דבעי מאן האי לי, ויקחו תרומתי. את 

יאות  אתרי, בכמה דא מלה אוקימנא והא חיליה. כפום יאות  כדקא ביה לאשתדלא נש לבר ליה אצטריך  אלא ובמגנא,

שברו  ולכו ואכלו שברו לכו כתיב הא תימא, ואי וגו'. ידו כמתנת  איש  כד"א דקב"ה. אשתדלותא ההוא נש בר למיסב

רבעי  מאן כל דאורייתא, אשתדלותא אלא דקב"ה. אשתדלותא ואיהו במגנא, איהו דהא וחלב, יין מחיר ובלא כסף  בלא

דקיימא  דקב"ה אשתדלותא אבל כלל. אגרא בלא ביה, זכי דבעי מאן כל ליה, למנדע דקב"ה אשתדלותא בה, זכי

אלא  דקודשא, רוחא עליה לאמשכא כלל, עובדא בההוא זכי דלא בגין ובריקנייא, למגנא ליה לנטלא אסיר בעובדא,

מסאבא, רוח מניה לאעברא לאשתדלא דבעי מאן כל מלכא, לשלמה אשמדאי דאוליף  דחרשי, בספרא שלים. באגר

בין  מניה, דיבעון מה בכל שלים, באגר ליה למקני בעי ביה, לאשתדלא דבעי עובדא ההוא אחרא, רוחא ולאכפייא

למשרי  נשא לבני ואניס אגרא, בלא ואזדבן ובריקניא, במגנא תדיר אזדמן איהו מסאבא, דרוח  בגין רב, בין זעיר

הכי, לאו קודש  ורוח עמהון. דיוריה לשנואה לון סטי ארחין, בכמה פתויין, בכמה עמהון, לדיירא לון ומפתי עלייהו,

דמשכ  ובאתדכאותא דגרמיה ובאתדכאותא סגי, רב ובאשדלותא שלים, באגר וכו'.אלא ונפשיה דלביה וברעותא ניה,

ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה כ 

שתסכים ישראל ) לסט"א להסביר  וצורך דרך  שיש

מהגאולה  ירויח שהוא ע"ז , לקטרג ותפסיק לגאולה

בנ"י שהלא מהגאולה, בנ"י  שירויחו  ממה יותר עוד 

בגלות  אף  הש"י את  עובדים כך שע"י בין  (אלא

בשלמות הש "י את ויעבדו במדרגתם יעלו הגאולה

ערוך ) לאין עצומה הגוייםובדרגה אך  (שבבחי',

לסט"א) הש "יהמרכבה את  עובדים אינם כהיום

כל  וידעו יכירו ה'' את דעה הארץ ש 'מלאה ולעת"ל

עיקר  הוי עבורם הרי א"כ הש"י, את  עולם באי 

הגאולה  שיש ו טובת  הנ"ל בבחי ' הענין וביאר ,

מהגאולה מרויחה שהיא לסט"א אז להסביר  (שרק

הש"י) את לעבוד הגאולה,תזכה על תקטרג שלא כדי 

היום  גם עושה הסט"א הלא התלמידים א' [ושאל

עובדת ג"כ  ובזה וכו ' לבנ"א לפתות  תפקידה את 

לטובה  כוונתה אין שכהיום שכיון וענה הש "י , את 

עבודה"י, אצלה נחשב אי "ז  הש "י  עבודת לשם

הזידו כי  ידעת  'כי המצריים על הנאמר ובבחי'

אלא  תפקידם לעשות  כיונו לא שהם עליהם'

זי "ע  הק' הבעש "ט דברי ע"פ וכן זדון, בכוונת

מחייב  מאי  משום 'שוחט חז "ל מאמר על הידועים

לצבוע  דהסט"א תפקידו  אינו  שזה צובע', משום

ורק  להש "י , מכעיסה היא ובזה למצוה, העבירה

ממנה  הרע את השי "י כשישחוט השלימה בגאולה

כדאי']. קדוש מלאך  להיות  הוא גם יזכה

האלף  כל לקבל  צריך היה  – דסט"א עפר – עפרון

בשלימות  הניצו "ק  כל ממנו לעלות – כסף 

ובזה  בחי 'י] על מרמז  שהוא עפרון מדוע פירש

שהוא  – דסט"א מלכות בחי' – עפר

לכתחילה  צריך  היה הנ"ל, לקבל ע"מ מקבל בחי '

כל  נשלם היה שבזה הנ"ל, כסף האלף  כל לקבל

לקח  שלא והיות  הנ"ל, החול דימות  בירורים האלף

מאות השש  ליתן צריך היה שקל האלף  כל עפרון 

שיוכלו כדי  המקדש , מקום לקנית  לארונה כסף

הבירורין בעבודת שם אין לעסוק  שהסט"א (כנ "ל 

שמקבלת ללא הימנה הניצו"ק ולברר להוציא נותנת

של כסף ) הבירורים שורש מקום הוא שהביהמ"ק  ,

מקבלים  העולם אומות  וכל שבעולם, הניצו "ק  כל

כדאי ' המקדש  בית  ידי  על ומתעלים תיקונם

ז "ל חכמינו  ג )בדברי פ"א, היו(במדב"ר שאילו

מביהמ"ק  להם שיש  הגדול הריוח הגוים יודעים

להחריבו , ליתן  שלא שומרים מעמידים (וכדאי'היו

פרים  ע' מקריבים היו שבסוכות  ע"א נב דף סוכה בגמ'

האומות ) ע' על  צריכה לכפר שהסט"א כנ"ל והיינו  ,

מהענין , לעצמה מרויחה היא מה לדעת דבר בכל

אפשר  בזה ורק מהקדושה, לה ליתן  יש וע"כ 

להכניעה.

אורות  הרשע  להמן המלכה אסתר שנתנה הסוד

שלה בשיריים קדושים 

וכן כשרצתה יא ] ע"ה המלכה אסתר  עשתה

שעשתה  הרשע המן  את להכניע

שהיו ממאכלים קדושים שיריים לו ונתנה סעודה

ביום  המן  'ויצא שעי"ז עד עליונים אורות  בהם

הרשע  המן  אף  שהגיע לב', וטוב שמח ההוא

שאכל  ע"י  דקדושה מדרגה שהיא השמחה לדרגת 

המלכה אסתר סעודת לוי משיירי בקדושת  (וכדאי'

המן) ויצא ד "ה לפורים ברמזים זוזי"ע בנתינה אך .

_________________________

בשם ו. התורה התחלת ולכן שנפלו הניצוצות לתקן עיקרם המצות  כל בכלל הק' תורתנו שכל ודע  שם, מקאז'ניץ הרה"ק  וזל"ק

דהיינו  בעש "ן הרשעה כל וזה המשיח , ביאת עד שנעלה היא והמותר ביצ"מ  [הניצוצות] נתעלו שם כי ישיר אז  וכן מ"ב

שכולם  שכינ"ה, גי' ושפה יחד ברורה שפה לכולם שיהפוך תקונם וזה עליה, להם יהי' וכולם תכלה נפש שנה בעולם (נוטריקון)

להש "י, מוכנעים ויהיו כוחם שישבר דהיינו ותכניעם ולבסוף  תעקר בולמלשינים תקנו ולכן שמים למלכות זה ימליכו ובודאי
ישראל בני מלעם יותר טובה יתירה להם  בתמימות ויותר יותר לעובדו גאולה שיהיה רק  בו, מאמינים כבר ב"י עם הלא כי

הגאולה באמת, על ובפרט תפלותינו על קטרוג  שום  אין זו ובכוונה טובה , יותר יהיה  הגאולה בו מאמינים  שאין אלו אבל
להם. לטוב הוא  הלא כי טוב, עכל"ק .כי



תשע"ו  שרה חיי פרשת דא"ח כא ליקוטי 

את והרגה הכניעה הרשע להמן אסתר שנתנה

שבו, והניצו"ק הבירורים את והעלתה הרשע המן

להעלות אפשר הסט"א שמקבל הקבלה שע"י וכנ"ל

הניצו"ק, המן ממנו  של בניו מבני סוד שזה (כדאי'

בו) שהיו מהניצו"ק שהם בב"ב תורה וכדאי 'למדו ,

יוהכ "פ עבודת  מנוחה)בספה"ק ברית  ספה"ק על (פי'

הנקרא  סוד שהוא לעזאזל השעיר  ענין  על בביאורו

אפעה" מכתב "בשר  עה"פ לח ישעי' שעה"פ (עי'

היינולחזקיהו) אוכלו , את ההורג בשר היינו 

לעזאזל  השעיר של הבשר את לסט"א שנותנים

שבו. הרע את  מכלים ובזה

– ע "ה המלך שלמה  במעשי הסוד ביאור

ה ' חילול עוון מפני רק  במעשיו שהפגם

וזה נשא יב] ע"ה המלך  ששלמה הסוד בחי ' גם

היה אל  שזה וגיירם נכריות  נשים ף 

טורי ואלף  החול, ימות דאלף הבירורים לברר 

ואחלמה שבו  בלשם בזה ואי' כנ"ל, (דרושי דפרודי

ועומ"ק ) ג , סו"ס כא, ענף  ד  דרוש  ח"ב התהו עולם

ע"פ  אמיתיים דרכים המלך  לשלמה היה שבאמת

בזה  עובר שאין  באופן  זאת  לעשות איך  התורה"ק 

נשים' לו  ירבה 'לא של התורה"ק ציווי  ומה ז על ,

בפסוק  ד )דאי ' יא, א, לבבו '(מלכים את  הטו  ש 'נשיו 

מהגמ' משמע וכן חטא, בזה שהיה (שבתומשמע

ע"ב) נו עי"ז דף  ביהמ"ק  דחורבן לעונש  שגרם

העם (כדלהלן) להמון  מעשיו ביאר שלא משום הוא ,

דברי על בזה שעובר  לעם  נראה שהיה באופן

ה', חילול עוון  בזה והיה מסביר התורה, היה (ואם

שאי"ז  העם מבינים שהיו באופן מעשיו המע"ה שלמה

השלם  התיקון לגמור יכול היה התורה"ק  רצון נגד ח"ו

משיח) ולהיות  מעשיו .ע"י

נתקיימו – שהע "ה של הטהורה כוונתו ע"י

ח "ו חמתו  השי"ת בהם  כילה  ולא בנ"י

וא' הנ"ל יג] ע"פ הוא זה בענין מהביאורים

לשמה דעבירה דרך רקבבחי ' (שמותרת 

טהורה  כוונתו שכל  ע"ה, המלך כשלמה גמור לצדיק 

מהסט"א) אחיזה ושמץ סרך שום ללא לגמרי לשמה

הסט"א  את  ע"ה המלך שלמה ורימה שהטעה

שהיא  הסט"א וחשבה ח"ו , אליהם שייך  הוא כאילו 

שמרבה  בדרכה שהולך המלך משלמה מרויחה

התורה"ק  שאסרה מה שלמה לעצמו עשה (וזה

שאינה  כנ "ל , עליו תקטרג שלא להטעותה המע"ה

ממנו) מרויחה שהיא שחושבת מי על  ואף מקטרגת  ,

שלמה  הצליח שלא נראה שבחיצוניות  אמנם

כדאי ' ביהמ"ק  חרב שעי "ז  ואדרבא ע"ה המלך

ע"ב)בחז "ל נו דף  בת(שבת את  שלמה שכשנשא

שרטון  בו  ועלה בים קנה ונעץ מלאך  ירד  פרעה

את שהחריבה רומי  של גדול כרך נבנה ושם

להסט"א ביהמ"ק , אחיזה נהיה שבאמת  מחמת (וכנ"ל

_________________________

א'ז. מלכים בלק"ת וכן הפסוקים (בשער האריז "ל ואמר שלמה, שנשא נשים דאלף  הענין סוד ג"כ וזהו שם, ה'לשם' בעל וז "ל

רכ"ז ) (פקודי בזוה"ק שאמרו  דחול יומין אלף והם גבורות, ות"ק חסדים ת "ק  אלף, בסוד שהיא נוגה מקליפת היו הם כי י"א)

כדי  נשים האלף  אותן נשא ולכך  לקדושה להחזירה נוגה קליפת  את לתקן שלמה כוונת  והיה חול. שהוא שלמה לך  האלף ובסוד

היתה  הרי דהושע  זנונים אשת כי בזה שגה באמת  אבל וכו', כנ "ל דהושע זנונים האשת  ע "ד כוונתו והיה בקדושה אותן לכלול

נ "ו  שבת  וע "ע י, סי' פ "א פ "א רבה ובשה"ש ד, סי' פ "י במדב"ר (ע' שגיירן למ"ד ואפי' נכריות כולן היו ובשלמה ישראלית

כי  כולה ולתקנה כולה הקליפה כל את  לכבוש  רצה כי היה וכ"ז  אותו, והטעו שלם בלב נתגיירו לא הנה ב') א' ע "ו ויבמות  ב'

את  לתקן שרצה ומשום ספ "ג), אבי"ע קיצור שער (ע' כנז', דחול, יומין אלף  שהיא כולה הקליפה כנגד שהוא אלף, נשא לכך 

רבינו  משה לקחם אשר רב דערב הענין ג"כ והוא המשיח, בביאת רק אפשר אי זה כי בידו עלתה לא לכן כולה הקליפה כל

שנשא  נשים אלף בענין עוד וע ' ספ"ג), נגה קליפת (בשער הרב וכמ "ש  הנוק ' ושלמה דנוגה הזכר את  לתקן רצה ומשה ע "ה

עכ"ל  וכו'. מאד הרבה בזה העמיק  ע"ה המלך  שלמה כי הוא ועכ"פ  נשים). לו ירבה ולא בפסוק שופיים (פ' ברקאנטי שלמה

עיי"ש.



לנפשך  חכמה דעה כב 

מזה) שיצא ה' חילול  עוון מחמת אך במעשיו ,

שלמה  של הטהורה כוונתו  אבדה לא בפנימיות 

בזוה"ק וכדאי ' ע"ה ע"ב)המלך קנ דף  ד'לית(ח"ב

יהודי של טוב רצון  שכל דאתאביד', טבא רעותא

אל  מכח להוציאו הצליח שלא אף  לעולם קיים

המע"ה, שלמה של הטהורה כוונתו וכ"ש  הפועל,

זי"ע מקאמרנא הרה"ק הברכה וכמ"ש  (היכל 

כב) ב, של בראשית  התיקון עי "ז  נהיה שבפנימיות 

על  חמתו כלה ולא ואבנים עצים על חמתו שפך

ח"ו היה חבנ"י ע"ה המלך  דשלמה חטא שע"י (והיינו

כלה  נהיה ועי"ז שבנה, בביהמ"ק הסט"א לשלוט יכול

בבנ"י)ח  ולא בביהמ"ק בדבר מתו שאף  עמוק  סוד  וזה ,

מתוקן  היה שלא החיצוני  חלק  על עליו שנענש 

שנובע  פנימי  תתיקון  יש  גופו  זה בדבר הרי  כראוי

לו שהיתה המתוקנת  הטהורה הפנימית מהכוונה

כנ"ל. בזה

הנ"ל[כל  ע"ה)הענין המלך שלמה ואמר (על הוסיף

של  בברית  מסנדקאות  כשחזר  השבוע בימות

יזכו – דוד ' בן 'שלמה בישראל שמו  הנקרא תינוק 

אמן ]. ולמעש "ט ולחופה לתורה ולחנכו  לגדלו  הוריו

גדולי  – מופלגים  לצדיקים רק שייך זה  ענין

הדורות 

ויש דהטעייתיד] זה שענין  אמנם להדגיש

אליה, שייך  שהאדם שתסבור הסט"א

לצדיקים  אלא אדם לסתם ח"ו שייך אינו  ודאי 

היודעים  בלבד הדורות יחידי  מופלגים גדולים

לסט"א  אחיזה שתהא ללא כראוי  זאת לעשות 

זו,במעשיהם, בדרך  גדולה סכנה ישנה להם (ואף 

אצלו  היה אדם מכל  החכם ע"ה המלך ששלמה וכנ"ל,

ע"ז) שנענש עד בזה ערכו לפי ופגם דק וידוע טעות  ,

הסתלקותו לפני  זי"ע מראפשיץ מוהרנ"צ שהרה"ק

לבעל  לו  נודע 'עכשיו ואמר  צרדה באצבע הכה

מאנשיו ' שאינני  ח"ב דבר האיתנים ירח חיים (שפע

ועוד ) קצז שום עמ' בו לנו אין  כזה שבדבר  וכמובן  ,

הסביר  וכעי"ז כזה, דבר  יתכן איך  ותפיסה השגה

מפרימשליאן  מאיר  ר' הרה"ק מאמר  על מורנו 

בערכו)זצ"ל ח"א אבות  עבדי של "רבי(שיחתן שאמר 

ועי"ז (מרוז'ין)ישראלטשי בביתו, ועושר  הון  מקיים

נתן  פזר מקיים מאיר'ל ואני  לעד, עומדת  וצדקתו 

לעד , עומדת  צדקתו  מקיים ועי "ז  (כידוע לאביונים,

בביתו  ברחבות  זי"ע מרוז'ין הרה"ק של  בקודש דרכו

_________________________

ויתבררו ח. לטובה נוגה הקליפות  להחזיר היה המלך שלמה כוונת  שלמה ויתחתן הפסוק  וסוד שם, מקאמרנא הרה"ק זל"ק

ויביאה  נגה קליפות סוד פרעה בת את  ויקח  מצרים מלך  פרעה את שלמה ויתחתן נאמר לכן דשכינה נוקבין מיין הנצוצין כל

הלב  נקודת ד' בית  ואת  ביתו את לבנות  כלותו עד עשה וזה דנוקבא ליסוד שבה הטוב שהחזיר ציון נקודת  סוד דוד עיר אל

והיה  כידוע , דשכינה ומלכות יסוד חותמות  תריון הן והן סביב ירושלים חומת ואת  מעלה של ציון ונקודת  עלאה יראה שבו

זמנו  היה לא כי בזה פגם אבל דלמעלה, ומלכות ליסוד הצריך  נוקבין מיין הבירור כל שיגמור עד לקדושה להחזירו רוצה

קנה  גבריאל נעץ פרעה בת  את  שלמה שנשא מיום הזאת  העיר לי היה חמתי ועל אפי על נאמר ולכן משיח, שיבוא עד אלא

לריק , היה לא הקדושה כוונתו הזה הצדיק אבל גלות  ונגזור כידוע  כליה בים בהם יהיה לא  ישראל יחטאו אם בזה ופעל
דעלמא  ואבנים עצים על חמתו וכלתה המקדש יחרב אלא  ואבנים חלילה , עצים כל ניגנז המקדש  אבל השדים, שהביאו

הרעה  על ד' וישקד נאמר ולכן הקליפות  בהכנעת הצדיק  פעל זה וכל מפאנו רמ "ע  ומדברי האר"י מרן מדברי כידוע שלו

שנשא  ביום כי הצדיק, כוונת  זה וכל חלילה, הקדוש  עם יאבד שלא כידוע , בארץ לונושנתם שנים שתי שהקדים עלינו ויבאה

הקודש  עם ישראל על ולא העיר על דיקא תיכף התרעם והקב"ה המקדש  בית נגד בים קנה גבריאל נעץ פרעה בת את  שלמה

וכוונת  נוקבין מיין להעלות השכינה קומת  ליבנות ויבאה ב' המסורה והמשך  עשה אשר מעשיו כל על אלקינו ד' צדיק כי

וגרם  בזה ופגם כידוע, בטיקלא דאתעשקו נשמות נוגה קליפות  הקליפות בהכנעת השכינה התיקון שיתעלה זה היה ג"כ שלמה

משיחנו. מלכנו פני לראות יזכנו הרחמן עלינו מרובין רחמיו כי הקודש  עם ישראל יאבד שלא הרעה שקידת זה ידי על

עכל"ק .



תשע"ו  שרה חיי פרשת דא"ח כג ליקוטי 

צמצום) אדרבה היה זי"ע מפרימשלאן הרה"ק  ,ואצל

עצמו את הציל מפרימשליאן שהרה"ק  והיינו

נותן שהיה צדקה ריבוי ע"י  (שצדקה מהסט"א

מוות ) הנקרא הסט"א זה – ממות ומגינה ,מצילה

להטעות העמוק בדרך  דרך מרוז'ין והרה"ק

עד  בביתו  ועושר  הון  שהרבה בזה הסט"א ולרמות

ח"ו, אליה שייך  שהוא להסט"א נדמה שהיה

וכשרואה  עפרון, אצל וכנ"ל כסף אוהבת  שהסט"א

כסף  אוהב הצדיק  שגם לה (כביכול )הסט"א נדמה

עד  הסט"א את  רימה ובזה בדרכה הולך שהצדיק 

ל  יכול קטרוג שהיה ללא צריך  שהיה מה כל פעול

הסט"א.

– הק' בשכינה ע "ה אמנו  שרה התכללות 

המלבוש לעולם כמעט ועלייתה 

ותמת  חברון טו ] היא ארבע בקרית שרה 

וגו '.

מיתתוברש "י , ונסמכה ולבכתה. לשרה לספוד

בשורת שע"י  לפי יצחק , לעקידת שרה

נשחט  שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה

ע"כ . ומתה. נשמתה  פרחה

ר'הנה הרה"ק  של והעמוק הארוך  במכתב אי '

זי"ע אלקבץ למרן שלמה תשובה היא (הלא

הלוי') 'ברית  ספרו בסוף  נדפסה לו והיא יוסף הבית 

דמטרוניתא  בעלה בבחי ' היה במדבר  שמשרע"ה

כשהצדיק  והוא מזה, יותר גבוהה דרגה יש  אך –

הק', בשכינה לאר"י,נכלל משרע"ה כניסת  סוד  (שזה

במקו"א) כמש "כ  עצמה הק ' בשכינה נכלל  ושרה שאז ,

מרומז  וזה הק', בשכינה להכלל לזה זכתה אמנו 

על  המרמז – ארבע בקרית  שנפטרה בקרא

שם  שהוא ב"ן ששם הק ' באר "י  כדאי ' הק ' השכינה

בחי ' – ההי"ן ארבע בו יש  – הק' שכינה – המלכות 

לחיבור  שזכתה – חברון  היא ארבע, קרית

כביכול. הק ' להשכינה

מיתתוסוד נסמכה שמדוע ברש "י  ג"כ נרמז זה

בזה  שמבאר  וכמו וכו ', יצחק  לעקידת שרה

קדשה ברוח ששרה לדוד  (הגדולה המשכיל

והנה מאאע"ה) מרחוק , העקידה כל את ראתה

לעולם  העקידה בשעת לעלות  זכה אאע"ה יצחק 

הגמור  הביטול בבחי ' שהוא הכתר עולם – האין 

הרי בעולם, אינו  כאילו  בשחיטה להכלל שזכה

המעשה  בכל והשתתפה שראתה אמנו  שרה אצל

לעלות ג"כ  זכתה שהיא עד קדשה ברוח מרחוק

שזכתה  עד  הנ"ל, עליונים גבוהים למדרגות עמו 

המלבוש  לעולם לעלות  כמעט –שרה 'לא' (שנקרא

המלבוש ) דעולם אין זוכה בחי' היתה שאם והיינו ,

היתה  בזה הרי  הנ"ל העליון  לעולם לגמרי  לעלות

והיתה  דלעת "ל, דתחייה"מ דרגת  משם ממשיכה

מיתה  ללא לעת"ל כמו  נצחיים חיים לבחי ' זוכה

לעולם  להגיע זכתה לא סו "ס  אך בינתיים,

רק אלא לגמרי , דאלב"ם שלא המלבוש כמעט

ד  לעולם וקרוב כמעט רק שהגיעה – ב"ם אל נשחט

שהוא  דאריך  כתר לדרגת  שזכתה היינו  הנ"ל,

ודבקה  נשמתה פרחה ובזה עתיק , בדרגת  כמעט

העליון . בעולם

עילאה לאימא מרכבה  היתה ע "ה אמנו שרה 

הבת  שבבחי' תתאה  לשכינה  ונתחברה 

לספד ולבכתה .טז] –לשרה זעירא כ ' האות

ולבתה. בה קרי

בבחי 'והיינו היא שבפשטות אף אמנו ששרה

אימא  דרגת נקראת  שהיא הבינה דרגת

הוא  ושרה שאברהם מהאריז"ל [וכדאי ' עילאה

בבחי ' היא אמנו  שרה וא"כ  עילאין , או"א יחוד בחי '

מלשון  – 'יסכה' שנקראה בזה וכדאי' עילאה, אימא

אימא  – הבינה של האור שהיא – הסוכה מצות אור 

בסוכה עילאה שיש היינו כשרה' ש'סוכה בזה רמז (ויש 

עילאה) דאימא האור בה שיש אמנו דשרה ],האור

ב"ן  שם הוא – ארבע בקרית אמנו שרה ונכללה

כנ "ל ) ההי"ן ארבע דמלכות(שבו שם הוא ב"ן ששם

נעמי ד'ותשבנה ובסוד בת , הנקראת – תתאה

עילאה) אימא – תתאה)ורות (בינה שכינה – ,(מלכות



לנפשך  חכמה דעה כד

שם  פעמים ב' על מרמז שהוא  ב"ן  בשם וכמרומז

ב"ן)הוי"ה אימא (שבגימ' של הבחי' על המרמז

שרה  שזכתה הנ"ל ע"פ והיינו יחד , ותתאה עילאה

את להעלות  היינו ארבע בקרית להכלל אמנו 

מעל  המלכות  ששם העליון , לשרשה המלכות 

ימיה  שכל והיינו בעלה, עטרת מלכות  בסוד הבינה

כשנפטרה  ועתה עילאה, אימא בבחי' שרה היתה

בשכינה  ונתחברה ונכללה ארבע בקרית  ונכללה

ארבע)הק' קרית  חברון לידבק (הנקראת  זכתה

אברהם  'ויבא וזהו למעלה, הק ' השכינה בשרש

לשרה עילאה)לספוד  מלכותולבתה'(אימא (בחי'

כנ "ל ) העליון לשרשה עלתה שעתה הנ"ל .תתאה

– הוי"ה שמות ב' – ב"ן שם – המכפלה מערת 

וממכ "ע דסוכ"ע אור

וזה  שנקנה יז] שרה שזכתה במה הרמז ג"כ 

המכפלה מערת שהיא עבורה (וזכתה

שם) שנקברו והאמהות מהאבות  שמערתהראשונה

ב"ן  שם על מרמז  כל המכפלה ב"ן ששם כדאי' ,

כפולות  ו-ו,אותיות ה-ה, י', גימ' ו"ד  מילוי – (יו"ד 

מסטראשלע ה-ה) הלוי אהרן  ר ' מהרה"ק וכדאי ' ,

על  המרמז הוי"ה-הוי"ה, בחי' על זאת  שמרמז זי"ע

דסוכ "ע העליון האור  הנעלם בחי ' הוי"ה שם (שבבחי'

דממכ"עהעליון) הגלוי)והאור  הוי"ה ושלמות(שם ,

ע"י שניהם, של לשלימות שזכתה אמנו, דשרה

נשחט  שלא כמעט דאלב"ם לעולם כמעט שעלתה

בדרך  שהיום לעת "ל, של במדרגה שהיא – הנ"ל

ורק  הממכ"ע, באור דבקות  למדרגת רק  זוכים כלל

דסוכ "ע, האור בזה פר'שנכלל בריש דאי' מה (ובבחי'

ורק שד -י א-ל  בשם רק לאבות  ה' שנגלה וארא

האור  על  המרמז הוי"ה בשם ה' נגלה למשרע"ה

כנ"ל דסוכ"ע) זכתה בפטירתה אמנו שרה אך ,

המכפלה  למערת זכתה וע"כ דלעת "ל לאור כמעט

דסוכ"ע  האור – הכפולים הוי"ה-הוי"ה שמות  ב'

היה  המכפלה מערת  של מחירה וע"כ וממכ "ע,

הוי "ה  שמות ב' על המרמז כסף  שקל מאות  ארבע

הרחמים מדות  י "ג לפני אפים שאומרים ארך (א-ל

פניווגו') על ה' 'ויעבור ' באמירת  עוברים שהם

חיורתי הארבע בסוד  לפנים, מאח' ועוברים

אמנו שרה זכתה ולזה לפנים, מאח' העוברים

האח' בחי' שזה דממכ "ע שאור למדרגה להגיע

שזהו פנים שבבחי ' לגילוי אליה ונתעלה נהפך 

שיתגלה  מה מעין אליה שנתגלה דסוכ"ע האור 

בימינו במהרה השלימה בגאולה ישראל לכל

אכי "ר .

מיל ד' משרע"ה  בהולכת הפנימי הביאור

השכינה בכנפי

והוסיף אתיח] הנ"ל ענין ע"פ  ולפרש לקשר 

עתה  שלמדו  בסוטה הגמ' דברי

היומי  ע"ב)בדף יג  בחלקו(סוטה נפטר שמשרע"ה

גד , של בחלקו  בגיא ונקבר  נבו, בהר ראובן  של

שהיה  אלא לשם הוליכו ומי  מיל ד' מרחק שהוא

צ"ב  ולכאו' וכו '. השכינה בכנפי  אלו  מיל בד' מונח

שנפטר  זה, בענין הפנימי והביאור הענין  מה

והשכינה  אחר  במקום ונטמן א' במקום משרע"ה

בהקדם  ויבואר למקום, ממקום מיל ד' הוליכתו 

דקרית לאור  בפטירתה זכתה אמנו  ששרה הנ"ל

דממכ"ע  אור – דלעת"ל מעין אור שהוא ארבע

העולמות ) בתוך המלובש  אוא"ס הקו אור עם (שהוא

דסוכ"ע דמעלהאור העליונים דעולמות  האור (בחי'

וכו') המלבוש עולמות – הקו שאדה"ר אור אי' ובאמת  ,

היינו סופו , ועד  העולם מסוף  גדול היה החטא קודם

באור  דהדבקות זו לשלימות  שזכה הנ"ל בבחי '

סופו, ועד  העולם מסוף המאיר  דהסוכ "ע העליון

והמעיטו כפיו השי"ת  עליו נתן אדה"ר  חטא ואחרי 

כפ "ך  עלי ותשת  כדכתיב אמה, מאה של לגובה

של  המצומצם דהאור דבקות  דרגת  היינו  ק', בגימ'

זי "ע צדק  מהצמח אי' וכן  בלבד. (ספר ממכ"ע

פ"ח) ה' ועדות  פל "א, ח"ג הבעש"ט החקירה רבינו על 

החטא  קודם אדה"ר מעין בעולמות הולך שהיה הק'

לזה  הסמיך [וכן  סופו  ועד העולם מסוף צופה שהיה

על  יצחק יוסף אהל בתהילים המובא המעשה

היה  בשב"ק  תהלים אומר  שכשהיה מרוז 'ין  הרה"ק 



תשע"ו  שרה חיי פרשת דא"ח כהליקוטי 

ועד  העולם מסוף המאיר העליון  האור  לפניו  פתוח

החטא].טסופו קודם דאדה"ר ההארה בבחי ' היינו  ,

כל הגאולה  אור הארת  זמן בענין הסתירה

פטירת  עת בענין הסתירה  כבחי' – שבוע

משרע"ה

והנה אז יט] זכה בפטירתו שמשרע"ה בודאי

ועלה  עה"ד  דחטא תיקון  לבחי' ג"כ 

בדברי כדאי ' הנו"ן שער – בו נו"ן – נבו להר

ג )האריז "ל סי' ואתחנן פר' הפסוקים וזכה (שער ,

סופו, ועד  העולם מסוף  המאיר דלעת"ל האור  לבחי '

ביחד , דסוכ "ע ואור דממכ "ע אור

סתירה והנה  מעין דלעת"ל דאור זה בענין מצינו

אשכחן  המלך עמק שבסה"ק במקובלים,

במנחה  שבוע כל מאיר הגאולה אור שעיקר 

העולם דעש"ק  מתעלה השבוע ימי עבודת  אחר (שאז

דלעת "ל ) לאור העליה שבחי' השבת ואילולאור ,

אור  שעיקר  אי' ברמח"ל וכן  מלך מקדש  בסהפ "ק

רעוא  שהוא המנחה לעת  בשב"ק מאיר  הגאולה

לדרגת ז"א עליית שבבחי ' רצון , עת  – דרעוין

האור  בחי ' שהוא הרחמי , מדות  י "ג – הדיקנא

מפאנו הרמ"ע ג"כ  מקשה זו סתירה וכעין העליון,

פי"ג ) ח"ב דין חיקור משרע"ה (מאמר פטירת  לענין

בחז "ל מזמור שאשכחן  שוח"ט מדרש וילך , סו"פ (דב"ר

מוכח צ) וא"כ  תורה, ספרי י "ג פטירתו  ביום שכתב

בזוה"ק אי ' ומאידך  החול, בימות  דףשנפטר (ח"ב

ע"א) הנ "ל )ובגמ'קנו בשב"ק (סוטה מרע"ה שנפטר

דרעוין, רעוא – המנחה אז בשעת אומרים (וע"כ

כדאי' זו בשעה ביהמ"ד  ומבטלים 'צדקתך' הדין צידוק

פטירתבפוסקים) שתחי' מפאנו הרמ"ע ומבאר ,

בעש"ק  היתה ספרי משרע"ה י"ג  כתב יום (ובאותו

וא"ש תורה) ערב, לעת בשב"ק  היתה פטירתו  וסוף  ,

הנ"ל. חז "ל דברי  ב'

בעש"ק  – אמא יסוד – נבו להר משרע "ה עליית 

במנחה בשב"ק  מדה"ר י"ג – לגי"א ומשם

ועפ"ז שמשרע"ה כ] הנ"ל סוטה הגמ' יתבאר

ראובן  של בחלקו  נבו בהר נפטר 

שתחי ' בזה לומר  שנראה וכו ', גד  של בחלקו ונקבר

וגמר  ראובן של בחלקו  בעש "ק היתה הפטירה

_________________________

שמע ט. אשר זי"ע , בצלאל שמואל הר"ר המפורסם החסיד ומלמדי מורי מפי מקובלת שמועה אצלי רשום שם, המעשה ז "ל

שמונה  בן בהיותי בזה"ל, שסיפר מה זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש  הרה"ק  אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק  הוד הקדשים קדש מפי

וישב  זי"ע ) נבג"מ  זצוקללה"ה צדק הצמח  אדמו"ר הרה"ק  אביו כ"ק  להוד (הכוונה אאמו"ר, לכ"ק נכנסתי השבתות באחד הנה

וסגר  צדק) הצמח אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד של בכורו בנו כ"ק (הוא הרב"ש  אחי נכנס כך בתוך  הזהר ספר ולמד מקומו על

דשבת  ובתהלים לפניו פתוח  העולם כל תהלים אומר מרוז 'ין הקדוש שהצדיק בשעה אשר ואמר, הזהר ספר את אאמו"ר כ"ק

בהשרשים הצדיקרואה עצת עם מסכים הנני ואני הגזירה, ונתבטלה נדחת ובמילא בהשרש לתקן יכול הוא ואז  עולם, עניני דכל

וכ"ק צדק  צמח הרה"ק  אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק  הוד בין היתה יתירה וחיבה גדולה אהבה הדבר, פרשת  וזה מרוז 'ין, הקדוש

הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד ושלח  גדול כללי ענין אירע פעם זי"ע , נבג"מ  זצוקללה"ה מרוז 'ין הרה"צ הרה"ק  אדמו"ר

הצדיק הרה"ק אדמו"ר כ"ק אל הלוי אייזיק  מוהר"ר כש"ת  ומפורסם הנודע  החסיד הצדיק הגאון הרב כבוד מעלת  את  צדק  צמח

כ"ק אל הלוי אייזיק  הר' התסיד הצדיק  הגאון הרב כבוד מעלת  בבוא הגזירה, בביטול נכונה עצה ולטכס להתיישב מרוז'ין

אדמו"ר  אאזמו"ר כ"ק הוד לו מסר אשר השליחות דבר ובשמעו מאירות , פנים בסבר אותו קיבל מרוז'ין הצדיק הרה"ק אדמו"ר

זעך, טוט וואס זעהען מיר וועהלין אורה שערי עפענען השי"ת וועט  תהלים קפיטלעך  זאגין מיר וועהלין אמר, צדק  צמח  הרה"ק

מרוז 'ין  האדמו"ר הקדוש  הרה"צ שאמר בעת הרשב"צ החסיד ומלמדי למורי הלוי הר"א החסיד הצדיק  הרה"ג מספר הש"ק ביום

וכאשר  להשאר, פקד ועלי החדר מן יצאו מעמד באותו שהיו החסידים כל אשר וציוה מלאמור, פסק  באמצע  הנה כדרכו תורה

האדמו"ר  וגם בעזה"י, תבטל והגזירה אלו בטענות  המלוכה לעיר שלוחים שני ישלחו אשר נאמנה עצתי לי, אמר כולם יצאו

ע"כ. עמדי. מסכים שלכם



לנפשך  חכמה דעה כו 

כנ"ל  שהנה גד , של בחלקו במנחה בשב"ק הפטירה

הנ"ל  העליון ליחוד בפטירתו  משרע"ה זכה

שזכה  אי' המקובלים ובלשון וסוכ"ע, דממכ "ע

שהוא  ונתיב, דשביל הנעלם ליחוד למשרע"ה

אבא יסוד  בין הנעלם )היחוד שביל  ליסוד (הנקרא

רחובותאמא בבחי' רחב נתיב שהוא – נתיב (הנקרא

הבינה-אימא) אור על  הנאמר באור הנהר [וכדאי '

התחיל  היחוד ותחי ' ועו "מ], פלא אות  עינים

הוא  שהר  – נבו  להר  משרע"ה כשנכנס בעש"ק 

אמא דיסוד  האור בבחי' רחב מקום (שהוא בבחי'

דממכ"ע) האור משרע"ה בבחי' עליית התחילה ושם

הנו"ן לאור לשער עולה דאמא שאור בו, נו"ן – נבו (הר

במקו"א) כמש"כ לכתר העולה בינה בבחי' ,הכתר

הל"ב  הנתיב לאור  משרע"ה ונתעלה עלה ומשם

העולה  אבא יסוד  בחי' עיט, ידעו שלא נתיב שהוא

פנימיות – דאו"א פנימיות בבחי' מעלה למעלה עד

קדושת שע"י והיינו הנ"ל, הרדל"א אור  עתיק,

ונתעלה  עלה פטירתו גמר היתה שבה שב"ק 

שע"ז  דשב"ק , דמנחה העליה לבחי ' משרע"ה

ברמ"ע  שאי ' אור  – בגי"א אותו ויקבור  נאמר

פ"ו)מפאנו  ח"ג דין חקור תורה,(מאמר סתרי  בשם

בבחי ' והיינו הרחמים, מדות  י"ג על מרמז  שהוא

י "ג  – הדיקנא אל עולים במנחה דבשב"ק הנ"ל

כנ"ל, דסוכ "ע האור שבבחי' הרחמים מדות 

הוא  אבא ליסוד אמא יסוד  בין הזה והיחוד והחיבור 

מהשגה שלמעלה ויחוד עינים חיבור  האור (וכלשון

לעילא  לא אתיידע דלא פלא הנקרא דקיק "שביל הנ "ל 

חיבורו") מרוב לתתא חיבור ולא סוד  לדעת וא"א ,

זה. ויחוד

– זה  ויחוד חיבור סוד יודעת  הק' השכינה רק 

הק' השכינה  שמות – ס"ה  פ "ר

וע "ז מונח כא ] היה שמשרע"ה הגמ' אומרת 

זה זמן שאז בכל עש "ק  (ממנחת 

פטירתו  נגמרה בה שב"ק מנחת  עד פטירתו התחילה

מפאנו) מהרמ"ע שרק כנ"ל השכינה, כנפי  בתוך

יחוד  וללמד ולמשוך לחבר  יכולה עצמה השכינה

מיל דד ' הענין  ג"כ  וזה זה, השכינה נעלם על (המרמז

ה  ארבע דקרית  בסוד  פ"רס"ה נ "ל )הק' הם מיל שד'

יבא  ב'זאת ' שנקראת הק ' השכינה על ג"כ  שמרמז

בקר בן  בפ"ר  הקודש , אל עלאהרן  (המרמז

פר) בגימ' – אדנו"תהמנצפ"ך  שם על מרמז  ס "ה וכן  ,

עושה  שהיא השכינה, על ג"כ המרמז ס "ה שבגימ'

עלה  זה שביחוד הנ"ל, וחיבור  יחוד  ומושכת 

אתיידע. דלא רישא - הרדל"א עד  משרע"ה

מקום יודע  אין עצמו  שמשרע "ה הא ביאור

קבורתו

וזהו  קבורתוכב] את איש ידע שלא הסוד

– אתיידע דלא דרישא אור שבבחי'

לא  עצמו משרע"ה שאפי ' הנ"ל , הגמ' בהמשך  ואי'

מהאריז "ל כדאי' וזה קבורתו, מקום (בפי'יודע

ועומ"ק ) ע"א קיט דף פ"ק אין לספד "צ עצמו שהרדל"א

הספקות ריבוי  ובבחי' בתוכו, שיש  האור  את  משיג

בענין  מהאריז "ל כדאי ' הרדל"א באור שישנם

הרדל"א באור  שישנם הספקות  (ספיקותריבוי

יחוד דעתיק ) כנ"ל היא זו ועליה יחוד  שע"כ  ,

שהיא  עצמה השב"ק ורק  וידיעה מהשגה שלמעלה

זה יחוד  לעשות יודעת השכינה נמשךסוד (וע"כ 

הנ "ל ) השב"ק  לכל זו ועליה .יחוד

הממזרים והתרת השרץ, בהתרת הביאור

לעת "ל

וביאר זהכג] ענין  הרדל"א ע"פ  לאור העליה (של

שהנה לעת "ל ) נפלאים, ענינים כמה

בחז "ל ע"ב)אשכחן יג  דף ותיק (עירובין שתלמיד 

בק "ן  השרץ את  לטהר  יכול שהיה ביבנה היה

שם תוס ' בזה והקשה לטהר)טעמים, שיודע וכי(ד"ה

בחז"ל  אשכחן  עוד  השרץ, את  לטהר רבותא

ע"ב) עב דף ליטהר (קידושין ממזרים שעתידין

הממזרים  לעת "ל איך  פלא דבר  ג"כ  וזה לעת "ל,

תהא  לא התורה זאת  הלא בקהל, לבא יותרו 

בביאור  הגר"א בדברי בזה ואשכחן  מוחלפת ,



תשע"ו  שרה חיי פרשת דא"ח כז ליקוטי 

ע"ב)לתקו"ז לז גם (דף  הפסוק בדברי  זאת  שמדייק

שדוקא  בזה ומרמז  בקהל, יבואו  לא עשירי  דור

אריך  – הכתר אור עד היינו  עשירי  דור  בבחי '

העשירית  ספי' למעלה)הנקרא שם (מלמטה עד 

היינו עשירי מדור  למעלה אך הממזרים, אסורים

– דעתיק  ג"ר – דעתיק  אור  שהוא – אריך פנימיות 

הגר "א. עכ "ד הממזרים , יותרו שם הרדל"א אור 

הנמשכת  דרך היא ספיקא ספק לעשות  הדרך

דלעת "ל הרדל "א מאור

אמנם ג"כ כד] הדברים להתאים איך  צ"ב עדיין 

התורה"ק  נגלות התורה"קע"פ (שדיני

דור  בין חילוק אין נגלה ע"פ והלא לעת "ל , ישתנו לא

בפנימיות פירוש לומר אפשר ואיך לאחריו, עשירי

דיני  עם מתאים אינו שלכאו' עשירי, דור דגם בקרא

(לר' אליהו יד בספר שמובא מה ע"פ בזה וביאר הנגלה,

החיד"א) של  חבירו גדול  אדם שהיה הצרפתי אליהו

בדיעבד  להכשיר דרך  למצוא מצדד  דבריו  שבתוך 

ספיקא ספק  עשיית ע"י מעושה לבאר גט (ואכמ"ל

בנגלה) ספיקא הענין בספק  לטהר שראוי שם וכותב ,

השרץ את אף  פוסקים כזה להרבה כדקיי"ל  (והיינו

להקל אפשר מדאו' ואף ספיקא ספק  מדילן שעבדינן

ואכמ"ל ) דרבנן דספק בדין כמו מובן בכה"ג, ומזה ,

ע"י תהא הממזרים את  לעתיד יתירו שבה שהדרך 

ספיקות ריבוי  ישנם שם הרדל"א לאור  שיעלו 

האריז"ל,דקדושה בהם שמאריך דעתיק  ספיקות  (בבחי'

הם  הספיקות  שכל במרום באדיר הרמח"ל בזה ומבאר

האור  מאיר שלפעמים ונכונים, קדושים אמיתיים צדדים

וכו') דא"ח ואלו אלו בבחי' כך, מאיר ולפעמים ,כך 

התורה  בדיני  אף ימצאו  הזה העליון  אור וכשיאיר 

להתיר  האפשרות  יהא ועי"ז ספיקות  ריבוי  בנגלה

ספיקא דספק ותיקמדין  תלמיד  אותו של הדרגה (וזהו

שרץ  בדיני ספיקות  למצוא עתה אף  יכול שהיה ביבנה

ולטהרו) ספיקא ספק דין לעשות בכוחו שהיה וזה עד ,

עשירי דור  שמעל הנ"ל, הגר"א בדברי הביאור

דקדושה  הספיקות  יש  ששם הרדל"א במקום היינו 

ספק  מדיני התורה"ק  בדיני  לטהרו אפשר שם

משרע"ה-משיח  של העבודה וזו כנ"ל, ספיקא

ומשם  זה גבוה מקום ולגלות לעלות  שיזכה צדקינו

בגילוי ישראל כל מעל הדינים כל את להמתיק

בב"א. גדולים ברחמים סתימאה דעתיקא תורה

כישמעאל בתשובה לחזור זכה לא עשיו מדוע 

בענין טבא כה] רעותא שלית  מהזוה"ק הנ"ל

שלדאתאביד הטוב מרצונו (שע"כ

כנ "ל ) לבנ"י נצחית טובה נהיתה ע"ה המלך  ,שלמה

של  שראשו  שהטעם בחזקוני  דאי' להקשות  אמר

שהיתה  היות המכפלה במערת קבור הרשע עשיו 

וחזינן  בתשובה, לשוב בראשו  טובה מחשבה לו 

אמנם  הזו , הטובה מחשבתו נאבדה שלא ג"כ

הטובה  זאת  מחשבתו הועילה לא אכן  מדוע יקשה

בפועל, בתשובה זכהלהחזירו  כישמעאל(ולא להיות 

עשיו) משא"כ ימיו בסוף  בתשובה בזה ששב ותירץ ,

רביז"ל דברי  לא)ע"פ  תורה להצליח (לקו"מ שבכדי

יש  הפועל אל מכח הטובים הרצונות  להוציא

דייקא  בפה בלבד י להוציאם ההשתוקקות שע"י ,

_________________________

נפש י. בחינת  שהם הנקודות , נעשין הכסופין ידי שעל היינו הכסף", "נקודות  א'), השירים (שיר בחינת וזה שם, רבינו זל"ק

האותיות  ונצטירין נקדות , נעשו הכסופין לפי אזי ושלום, חס לרע, או לטוב אם לדבר, ומשתוקק  נכסף שהוא מה ידי שעל היינו

ולפי  נקודות בלי ציור שום להם ואין כגלם, הם בעצמן שהאותיות אך אותיות , לו יש דבר כל כי נכסף  שהוא הדבר שבתוך 

אם  הינו הכסופין ידי על שמקבלין נפש  בחינת שהם הנקודות ידי על האותיות  נצטירין כך  האדם, של וההשתוקקות  הכסופין

כגולם, שהיו האותיות נצטירו ואזי הכסף" "נקודות  בחינת נקודות, ונעשים קדושה נפש  מהכסופין נעשה טוב, לדבר נכסף  הוא

האותיות  ונצטירו נקודות , בחינת  שהם נפשות מהכסופין נעשים ח"ו, לרע , נכסף  אם ושלום, חס להפך, וכן טוב לקבל כלי ונעשים

הכסופין  ידי על ושלום, חס  רע, או טוב לקבל כלי ועושה מציר שהוא מה לפי אחד כל רק ושלום, חס רע, לקבל כלי ונעשים

חס להפך, או לטוב ונצטירו האותיות, מתנועעים הנקודות ידי ועל נקודות  בחינת הנפש נעשה זה ידי על שלו, וההשתוקקות 
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בפה  הוצאתו  וע"י  בלבד  בכח הנפש  נעשה

ויוצאת הנפש  נגמר הש "י  אל ודיבורים בתפילות 

לו שנשאר  הרשע עשיו  וע"כ הפועל, אל מכח

בפיו הוציאם ולא בראשו  רק  הטובות המחשבות 

אדום  לאדום הרעים כיסופיו את  להיפך הוציא (ובפיו

וכו') עשיוהזה ונשאר בתשובה לחזור  זכה לא

כנ"ל. המכפלה במערת נקבר  ראשו ורק  הרשע,

לחבר  והדרך חו "כ  שמחת  למצות  הטעם  ביאור

מעבודה "י  תפריענו  שלא הנשמה עם הגוף

הגיע  חתן כו ] במצות  מורנו  ועסק  לבית  חתן 

השבוע  פר' בענין בזה וביאר  וכלה,

צריך  מדוע בספה"ק  שהקשו  הידועה הקושיא ע"פ

שמצא  שמח ממילא הוא הלא החתן, לשמח

לשון  ע"פ  בזה וביארו  ביתו , לבנות  וזכה מציאתו 

בכתובות  ע"א)רש "י  ח שם(דף  משמח שכתב (ד "ה

וכלה) הכלה,חתן עם חתן משמח ברכת על

שמחה  ע"י  באשה איש שחיבר  לקב"ה שמשבח

על  בפרשתן מזוה"ק הידוע ע"פ בזה וביארו  וחדוה,

שהרי וחומר, צורה בסוד  שהם ושרה אברהם

לחברם  אפשר אין וא"כ  בתכלית הפכים ב' באמת 

האיש  המחבר שהדבק הנ"ל רש"י כותב וע"כ  יחד ,

שעולים  והחדוה, השמחה כח הוא והאשה

עליון אור  השמחה ע"י הכתר)וממשיכים אור (בבחי'

דהחומר  ההפכים ב' את  אף  לאחד יכולים שבכוחו

וכלי אור לבחי ' שיהיו עד  והאשה דהאיש  והצורה

זל"ז . ומשלימים המסייעים

בווכן יש יהודי  שכל א' כל של בעבודה"י  הוא

הנלחמים  וחומר צורה שהם וגוף נשמה

באופן  ולאחדם לחברם והדרך זל"ז , ומפריעים

ולא  להנשמה יסייע שהגוף היינו וכלי דאור

שללא  בשמחה, ה' עבודת ע"י  זה יפריענה,

גדול  קושי  לנשמה יש בעבודה"י  השמחה

מרוב  בקושי  הולך  דבר וכל הגוף מהפרעות

משא"כ  לעבודה"י, והחומר  הגוף הפרעות

גדול  אור ממשיכים בשמחה (אור וגבוהבעבודה"י

הגוף ) את  אף ומתקן המהפך משלים הכתר שהגוף  עד

בחז"ל  כדאי ' ה' לעבודת  ומסייעה הנשמה עם

ה"ה) פ"ה וסוטה ה"ה, פ"ט ברכות  על (ירושלמי

אף  שהפך לפניך ' נאמן לבבו את  'ומצאת אאע"ה

וזה  – לבבות ב' – לבבו  וזהו לטוב, הרע יצרו  את 

אהבה  במדת הש"י את אאע"ה שעבד ע"י 

בריש  רש "י  דברי  מורנו פירש  ובזה ובשמחה,

נכתב  לכך בזה"ל, שכתב אמנו , שרה על הפרשה

נדרש  אחד שכל לך  לומר וכלל, כלל בכל שנה

בת מה לחטא, עשרים כבת מאה בת לעצמו ,

בת אף  עונשין , בת אינה שהרי  חטאה לא עשרים

שני ליופי , שבע כבת  עשרים ובת  חטא, בלא מאה

עכל"ק . לטובה. שוין כולין שרה. חיי 

אמנוומרומז שרה זכתה שאיך הנ"ל דרך בזה

ולהשאר  ימיה כל צדקת להיות  ע"ה

עצמה  על שעבדה ע"י  זה ימיה, בכל מחטא נקיה

תמיד  שהיתה לטובה" "שוים ימיה כל להיות 

היתה  ותמיד עליה שעבר ומצב מצב כל עם שמחה

ימיה בשמחה רוב ילד  לה היה שלא הקשים בזמנים (אף

וכו') ופרעה אבימלך  לבית אמונתה ולוקחה מכח וזה ,

קכ "ז  חייה ימי בשנות  מרמוז שזה בהש "י , הגדולה

אדנ"י שם ריבוע של גימטרי' שזה אד,שנה, (א,

באריז"ל ) כדאי' והכולל , עה"א אדנ "י, ששם אדנ, ,

גודל  וע"י  כידוע, האמונה מדת על מרמז אדנ"י

עשה  והוא מלבדו  עוד שאין  בהשי"ת  אמונתה

להטיב, רק  רצונו וכל המעשים לכל ויעשה ועושה

בזה  ובבא, בזה הנצחית לטובתינו  עושה והכל

שוין  'כולן בבחי' בשמחה תמיד  להיות  יכלה

_________________________

בדברו", יצאה "נפשי ומשתוקק  נכסף שהוא והשתוקקות, הכסופין בפה לדבר צריך  הפועל, אל מכח  הנפש שתצא כדי אך ושלום,

בפיו  מדבר שהוא הדבור ידי ועל בכח , הנפש נתהוה ההשתוקקות ידי על כי הפועל אל מכח הנפש יוצאת הדבור ידי שעל

עכל"ק . וכו'. הפועל אל מכח  ויוצאה הנפש נגמר ההשתוקקות ,



תשע"ו  שרה חיי פרשת דא"ח כט ליקוטי 

ללא  כ' כבת  ק ' בת להיות זכתה זה ידי ועל לטובה',

האדם  את  ושומרת מצילה השמחה שמדת חטא,

חטא עה"פ מכל קסט סי' בלקו"מ רביז"ל בדברי (כדאי'

וגו' הברית  את לך ה' ושמר תשמעון עקב עד יאוהיה (

השכינה  עם העליון  לחיבור זה ידי  על שזכתה

שמחה) מתוך  אלא שורה השכינה (שאינה שנקראת 

באריכות, כנ"ל חברון היא ארבע קרית – הקדושה

מתוך  אותו העובדים עם חלקינו ישים והשי "ת

וטוב ושמחה יצר לבבאהבה – לבבות  שני (היינו

ידי  על  לטוב הרע היצר שנתהפך  הטוב, ויצר הרע

ונזכה השמחה) לטובה שווין  כולן  בבחי' כל, מרוב

שתעלה  הקדושה השכינה ועם הנשמה עם לחיבור

במהרה  ברחמים השלם לתיקון ותביאנו אותנו 

אמן . בימינו 

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך

_________________________

את יא. לך ישמור בעצמו יתברך השם אזי לשמחה כשתזכה כי הברית את לך ה' ושמר בחינת  שזהו מצאתי, עוד שם, זל"ק

על  בא הברית פגם כי כידוע , עצבות  ידי על הוא הברית פגם עיקר כי קודש, הברית את לשמור בעזרך  שיהיה דהינו הברית 

ידי  על זוכין הברית שמירת עיקר כן ועל עצבות, בחינת שזהו תמיד שמיללת  שם, על לילית, שנקראת  הידועה הקליפה ידי

עכל"ק . כנ"ל. קודש  הברית את לשמור לו יעזור בעצמו יתברך שהשם זוכין שמחה ידי על כי שמחה,


