
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ויצאפרשת  לקוטי תורה      לאה ורחל    

 גי"גליון  /תשע"ז תולדותפרשת 

 'הק ביאור תורת הקבלה על פי אור שבעת הימים הבעל שם טוב ותלמידיו

 .ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

כבר נודע, כי מוחין הראשונים שהיו לז"א היו ג' 

אלהים, ואח"כ ירדו למטה בגרון שהם גי' ג' 

  ...והוא גימ' חרן ,אלהים

גם הוא סוד אחר כי הנה ז' מוחין הם כפי האמת 

וכן בנה"י  ,נה"י דחכמהב חכמה בינה דעתשהם ג' 

הרי ז'  חכמה בינה חסדים גבורות,דבינה הם 

לכן נקרא באר  ,כולם נכללים בנה"י דבינה ,מוחין

 ,אך כשנתעלם אור זה למעלה תוך גרון דז"א ,שבע

שחזר אח"כ להתעלם  ,אז נאמר בו וילך חרנה

 ' אלהים הנ"ל:בחרן שהוא הגרון שהוא גימ' ג

ויקח מאבני המקום, הנה כאן זכה יעקב להדבק 

מה וכי לאה מק ,בהארת לאה לכן שמה מראשותיו

כלומר  ,וישכב במקום ההוא הו שכתובוז ,בראש

וכל הזיווג  ,שיש זיווג במקום ההוא בסוד הדיבור

אלא שבכאן נעלם  ,ההוא הוא להשפיע כ"ב אתוון

מאוד ונק' עלמא דאתכסייא ורחל עלמא 

ויהי בבוקר והנה היא לאה  הו שכתובוז ,דאתגלייא

אבל בבוקר והנה היא  ,כי בלילה היתה נעלמת

 .לאה

תתאה  לכותולזה קרא שם המקום בית אל נגד מ

בסוד חסד אל וכנגד בינה שמאחוריים דילה  ,רח"ל

לזה  ,דינין תקיפין בסוד עצם קשה מאד שהוא לוז

והנוק' הראשונה  ,לא אמר בראשונה אלא לראשונה

 לאה:

עת ענין החלום שהוא בזמן הקטנות ויחלום כבר יד

והארה ראשונה דרשימו דגדלות הנשאר תוך 

, שהיא לאההשכינה הק' בבחינה הנקראת נתבאר ענין בנין בדברי האר"י הק' בפרשייתנו 

ונתבאר במקומות אחרים  )כמבואר בדבריו הק' במקומות אחרים(.  המחשבהאותיות 

בתפילת ערבית המורה על  בדבריו הק' כי עיקר יחוד לאה הוא בזמני הסתר פנים כגון

 חשכות שבה אין יחוד רחל, וכן בזמן תפילת מנחה שאז עיקר היחוד הוא עם לאה.

( כי מכיון שענין לאה היא ההשגה והדביקות כמובא לקמןת )ונתבאר בספרי חסידו

אפשר להשיג  ,עתה בזמן הגלות -נמצא כי בזמנים כאלו של לילה וחשכות  ,במחשבה

  כגון בזמן שבית המקדש היה קיים. ,והשגות מאשר בזמני גדלות המוחין יותר דביקות

ן נקדים דהן לאה והן רחל שניהם ענינם גילוי אלקותו ית' בתחתונים וכדי להבין העני

נקרא האלוקי המתגלה בעולם ה רבמקום ובמצב שאין הגילוי מצד עצמו היינו מצד האו

 זעיר אנפין. ולפי זה נבין את החילוק בין הגילוי שמצד לאה לגילוי שמצד רחל.

דהנה הגילוי שמצד רחל שהוא עיקר גילוי המלכות, ענינו ובנינו הוא שבזמן שמאירים 

ם אזי צריך לבנות את בנין רחל, באופן של אורות הקדושה של הקב"ה ומדותיו בעול

שבזמן הגדלות האדם  דהיינו ר"פ אמור(, נועם אלימלך)עי'  "להזהיר גדולים על הקטנים"

בנפשו ולהאיר בו את האור צריך לחשוב ולהביא בקרבו את הענין של חשיכה וקטנות ש

וסילוק המוחין, והיינו שכביכול בזמן הגדלות צריך בזמן  "נסירה"האלקות, וענין זה נקרא 

להעלות במחשבתו את האור האלוקי שבקרבו בדרך "מקיף" דהיינו שידמה מסויים 

הגם  –כאילו שנסתלקו ממנו המוחין, ואז כשהוא כביכול בזמן של הסתר וחשכות המוחין 

אור האלקות, דהיינו שיתבונן שגם אם יבא הוא להאיר בקרבו את יכול  –שהוא בבחירתו 

י עכשיו שיש בקרבו את האור יודע ומכיר זמן שלא ירגיש את אור האלקות בקרבו, הר

וזה לא הוא שאין מציאות מבלעדיו ית' כלל ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם 

 .ישתנה גם כשלא יהיה הענין במורגש

נמצא שגם בזמני הקטנות שיש עדיין הארה מסויימת של "רחל" דהיינו של גילוי אלקות 

הגדלות  ואמונה ברורה בה' באופן של הרגשה, הכל הוא בבחינת ספיחין ושיירים של זמני

אבל מי שלא טרח בערב שבת איך  אדם בנפשו את אור האמונה בהקב"ה.שבו מאיר ה

 את אור האמונה. להרגישאינו זוכה יאכל בשבת, ומי שלא עשה כן 

ועל כן יש הארה נוספת הנקראת לאה, וענינה היא אותיות המחשבה, והמחשבה אינה 

בשום דבר ואינה נשתנית לעולם, כי גם בזמן שאין האדם ראה את השגחת הבורא תלויה 

בעין מכל מקום מבין הוא בשכלו כי בוודאי המציאות אינה משתנית כי יש בורא לעולם 

שבראו וחידשו מאין ליש ובכל עת ועת הוא מהווהו וגם אם אינו מרגיש זאת בוודאי 

ה במעשיו. וענין זה הוא שורש לכל הדביקות שכן הוא והוא נצב עליו ומביט עליו ורוא

 יכול על ידי זה שוב להתדבק באור הקדושה  בזה, בזמן הגלות, שאם יעמיק בזה ויתבונן

 ולעלות 
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 ולעלות מדרגה לדרגה בדביקות האלוקית.

 "ם"ויקח מאבני המקווזה מה שמבאר האר"י הק' בפרשתינו כי דווקא כאשר הלך ליעקב לחרן המורה על מוחין דקטנות והסתר פנים אזי 

כי הארתה אינה בגילוי  'דאתכסיאעלמא 'דהיינו שפגע וגילה את לאה שהיא הדביקות הזאת של אותיות המחשבה, הגם שלאה נקרא 

עד מאוד עד שהאר"י הק' ביאר כי הגם שיעקב נשא את  קום מעלתה גבוההאמנם מכל מרגשת כל החושים אלא נשארת בדביקות לבד, וה

היינו שלא השיג גודל הארתה ומעלתה, שהרי  ,לאה לפני רחל מכל מקום עדיין לא השיג מעלתה הגדולה כמו שכתוב בכתוב כי שנאה יעקב

אה מרגיש הוא עדיין החושך כל ענינה של לאה היא גילוי בזמן הקטנות, וכן הוא בכל איש מישראל שבאותה שעה שמאיר בקרבו הארת ל

 בנפשו אבל אח"כ כשמעמיק בזה נבנית הארה זו יותר ויותר עד שזוכה על ידי בנין זה שבונה בנפשו להארות והשגות נפלאות.

, דהיינו שבבוקר לאחר שמאיר הארת האלקות בנפשו בזמן גדלות המוחין אזי "אבל בבוקר והנה היא לאה"וזה מה שמסיים האר"י הק' 

אמר רבי " (:א, קנג)פ' ויצא  בזוה"קוכמו שנתבאר  ,איך נבנית הארת לאה בנפשו בזמני החשכות וההסתר פניםביתר שאת למפרע  נתברר לו

אלעזר, יעקב דאזדמנת ליה על בירא אתתא, אמאי לא אזדמנת ליה לאה, דהא קיימא ליה ליעקב כל אינון שבטין, אלא לאה לא בעא קודשא 

 בהיינו שהקב"ה רוצה שזיווג יעק "בריך הוא לזווגא ליה ליעקב באתגליא, דכתיב ויהי בבקר והנה היא לאה, דהא קודם לכן לא אתגליא מלה

מתדבק בהקב"ה שהוא בחי' יעקב אדם שבהנפש האלוקית  ה יהיה באתכסיא באופן שאפילו יעקב אינו יודע שהיא לאה, היינו שכאשרולא

צמו אינו יודע גודל ההארה שממשיך בנפשו לגלות אור הלאה שבנפשו אבל אח"כ בזמני הגדלות זוכה שמאיר במחשבתו אזי אפילו הוא ע

 לו הארה זו הנקראת לאה בגדלות המוחין והארה גדולה.

וז"ס בזהר פרשת בלק על פסוק מעיין גנים, ה' גנים אית להקב"ה דקא משתעשע בהון, מעיין  ( וזלה"ק,פרק גשער ר"ח חנוכה ופורים ) פרי עץ חייםבוענין זה נתבאר )

ן דאשקי לון. פי' ה' גנים שעל ידם נבנית מלכות, ונעשית חדא עלייהו דקא משקי לון האי גנתא, אית גנין אחרנין עבדין איבין לזינייהו, והאי גנתא אתשקי מהאי מעיי

שהוא אות ו' הנשאר גן, ומעיינא חדא דאשקי לון, הוא היסוד המשקה את הגן. תחות האי גן, אית גנין אחרנין, אות ד' שבארנו שירדה למטה, ונעשים גנים אחרים 

 ג עמה, כמ"ש, וזש"ה וכגנה זרועיה תצמיח, זרעה לא נאמר, אלא זרועיה, והם הספיחים:למעלה אתהפיך לבחי' זכר, והיסוד שבה נעשית מעיין, דאשקי ומזדוו

לו חדש, כי קודם החורבן, היו באים נשמות חדשות לעולם, אבל לאחר החורבן לא יש אלא ספיחים. והטעם, לפי שסבת החורבן היה, שלא שמרו שמיטה, ואכ -ופי' 

כי ממה שנזרע בנוקבא העליונה בזמן הבהמ"ק, כשיורדת למטה, היא מתהפכת בבחי' זכר, ומזרעת  -כלו אלא ספיחים. ופי' לפיכך נגזר עליהם, שכל ימי החורבן לא יא

 אין מות: ספיחים עליונים בתחתונים. וז"ס השכיבנו אבינו לשלום, וזהו בלילה. אבל ביום, והעמידנו מלכינו לחיים ולשלום, כי למטה יש מות, ולמעלה

ליד יוסף יסוד הנוקבא שהוא בנימין, כשמסתלק יוסף בסוד מצרים שהיא הגרון, משמש בנימין תחתיו, והוליד עשרה בנים, דוגמת י' בנים שהיה ראוי להווכן מצינו, כי 

וקיבלום החצונים ועלו ואבדם, ויצאו בלי נקבה, כשהוציא י' טפין כמאמר רז"ל שהם עשרה הרוגי מלכות, והם י' נשמות שיצאו מיסוד עליון בלתי נקבה דרך קרי, 

סף, וז"ס ר"ע נכנס בשלום בעלייה ראשונה ביסוד בנימין, וזרעם בסוד ד' היורדת למטה. ואפשר שלכן נקרא ר' עקיבא בן יוסף, וכשנסתלקו על ידי הריגה עלו ביסוד דיו

 :שלום, לתקן השלום הזה שהיה פגום ועלה בידו, וז"ש ויצא בשלוםויצא בשלום, שנכנס בשלום של בנימין, ויצא מן העולם בשלום של יוסף. או יהיה פירושו, נכנס ב

בזמן שאין  יותר הטעם שעכשיו בזמן הגלות אפשר יותר להשיג השגות מכח בחינה זו הנקראת לאה, מכיון שענין זה של לאה נתגלה וזה

שאז מכח התשוקה של אדם להתקרב להקב"ה ולהאחז בו אז אדם מגביר בקרבו את כח אותיות המחשבה שהרי אין לו הארה  .הארת רחל

 קות זו מתגדלת הארת לאה עד מאוד.באמונה מורגשת בחושי הנפש, ומכח השתוק אחרת באותיות הדיבור דהינו

שהם עלמא  וללבן שתי בנות וגו'. הנה לאה ורחל הם אותיות המחשבה ואותיות הדבור. (:פרשת ויצא) לבעל התניאתורה אור בכמו שנתבאר 

וזהו ענין בארצות החיים. ב' ארצות. שבזמן שבהמ"ק היה קיים היו שני הבחינות מאירים בא"י. והעיקר היה  ,דאתכסיא ועלמא דאתגליא

הדבור הוא עלמא  נתר היה מתגלה. ולפי שרחל שהוא בחיבחי' רחל )שנקראת עקרת הבית( כי המחשבה מתלבשת בתוך הדבור והדבו

ובפרט בהמ"ק והשראת השכינה בקה"ק ואורים ... גדולים בעלי רוה"ק ונביאים לכך היה אז בא"י גילוי אלקותו ית' שהיו חכמים ,דאתגליא

השכינה. שהיא בחי' רחל אחר חורבן בהמ"ק שגלו ישראל וגלתה עמהם  מה שאין כןותומים ועבודת הקרבנות שהי' יורד אש שלמעלה. 

שא"כ עכשיו כתיב כרחל לפני מ ,ואינה מאירה כלל מערך הגלוי שהיתה מאירה בזמן הבית שהי' הדבור מתגלה גלות בע' שרי' נתשהיא בבחי

וכמשל המחשבה שהיא  ,והיא מדרגה יותר גבוה מבחי' רחל ,ומ"מ נשאר מאיר בא"י בחי' לאה, ה. והעבודה היא בדרך בירורים כו'נאלמ הגוזזי

ות ונעלית מן הדבור )שהיא אינה בגלות כי רחל נק' מ"ם פתוחה שיש ממנה פתח ומבוא ליניקת החיצונים בזמן הגלות משא"כ מבחי' רוחני

בזמן  הי שהילכך אין הגילוי אלקות עכשיו בא"י מערך הגילו ,( אך לפי שהוא עלמא דאתכסיא והעלםמ"ם סתומה. ושם הוא שרש לאה

ומ"מ הצדיקים הגדולים אשר בארץ יכולים להשיג עכשיו בא"י השגות עליונות יותר אפי' ממה שהשיגו צדיקים כמותם בזמן בהמ"ק קיים. 

)מאחר שההשגה היא בבחי' מחשבה עליונה כמו שהיא עדיין למעלה מהתלבשות בעולם הדבור( וכמו האר"י ז"ל שהשיג השגות  הבית

 עכלה"ק. ים בדורות הקדמוניםצדיקים גדול השיגועצומות מה שלא 

ולהבין מ"ש כי שנואה לאה כו'. הרי יעקב השיג ודאי בעלמ' דאתכסי'. אך הענין כי יעקב נק' בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה. פי' 

ר בו תוספת וי"ו ואלקי שהוא הממשיך אור א"ס ב"ה מן הקצה עליונה )היינו הקו הבוקע החלל כמ"ש במ"א( מבחי' כתר למטה ולכן נאמ

יעקב. וכן והנורא שמייחד ומחבר חו"ג ע"י המשכת והארת האין והיינו ע"י בחי' בטול. וכל ההמשכו' שלו הוא עד הקצה התחתונה. דהיינו 

    לאה ורחל     
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