




תשע"ב  תולדות פר' ג של"ס

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

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

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ההההתתתתעעעעּׂשּׂשּׂשּׂשקקקקּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי עעעעׂשׂשׂשׂשקקקק ההההּבּבּבּבאאאארררר ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיקקקקרררראאאא ההההּמּמּמּמייייםםםם ללללננננּוּוּוּו ללללאאאאממממרררר ייייצצצצחחחחקקקק ¦§©§¦¦¤¥¥§©¥¨§¦©¦¨©¨Ÿ¥¦§¨¥Ÿררררעעעעיייי

ממממּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם ווווּיּיּיּיעעעעּתּתּתּתקקקק ׂשׂשׂשׂשטטטטננננהההה:::: ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה ווווּיּיּיּיקקקקרררראאאא עעעעללללייייהההה ּגּגּגּגםםםם ווווּיּיּיּיררררייייבבבבּוּוּוּו אאאאחחחחררררתתתת ּבּבּבּבאאאארררר ¨¦¥§©©¨§¦¨§¨§¦©¨¤¨©¦¨©¤¤©¥§§§©©ווווּיּיּיּיחחחחּפּפּפּפררררּוּוּוּו

עעעעּתּתּתּתהההה ּכּכּכּכיייי ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר ררררחחחחבבבבֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה ווווּיּיּיּיקקקקרררראאאא עעעעללללייייהההה ררררבבבבּוּוּוּו ווווללללאאאא אאאאחחחחררררתתתת ּבּבּבּבאאאארררר ¨©¦¤Ÿ§¥©¤¤§Ÿ¨¨¤¨©¦§¨§¨§Ÿ©Ÿ§©©ווווּיּיּיּיחחחחּפּפּפּפרררר

בבבבאאאאררררץץץץ:::: ּוּוּוּופפפפררררייייננננּוּוּוּו ללללננננּוּוּוּו הההה'''' כ"ב)ההההררררחחחחייייבבבב – י"ט כ"ו ווווּיּיּיּיבבבבאאאאּוּוּוּו(בראשית ההההההההּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ווווייייההההיייי ¦§¦¨¨¦¨¨¤©§¦©©©¨Ÿ

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

ההההּזּזּזּזהההה:::: ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעדדדד ׁשׁשׁשׁשבבבבעעעע ּבּבּבּבאאאארררר ההההעעעעיייירררר ׁשׁשׁשׁשםםםם ּכּכּכּכןןןן עעעעלללל ׁשׁשׁשׁשבבבבעעעעהההה אאאאתתתתּהּהּהּה פס'ווווּיּיּיּיקקקקרררראאאא (שם ©¦§¨Ÿ¨¦§¨©¥¥¨¦§¥¤©©©©¤

ל"ג) – ל"ב

äðä עם ונלחם בארות ג' יצחק שחפר  מבואר 

לרחובות שהגיע עד  אחרא, הסטרא

רבו לא כבר ושם הרביעית , הבאר שהוא הנהר

"כי שכתב וכמו לגמרי , הסט"א הכניע כי  עליה,

אחר  ואמנם בארץ", ופרינו  לנו ה' הרחיב עתה

ל "ג )כך  ל "ב פס' עוד (שם לחפור  שחזרו  מבואר

שם  כן ועל "שבעה", אותה וקראו  רביעי באר

מה  להבין וצריך  הזה, היום עד שבע באר  העיר 

כל  הכניעו כבר והרי  הרביעית, זו באר  ענין 

שהגיעו עד  הראשונים בארות  בשלושה הסט"א

הבאר  בענין  נוסף  ומה הנהר , לרחובות

"שבעה". הנקראת הרביעית 

 úåøàá 'â ,íéîå  çåø øôò ùà ãâðë úåøàáä 'ã

òáù øàáå , úåìéöàã ïéå÷ 'â ãâðë  íéðåùàøä

 ÷"à  úâøãî ãâðë

äðäå חדשים הי "ב בסדר יצירה בספר איתא

הוי"ה, שם פעמים ג' על מיוסד  שהוא

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

שם  ואמנם עפר, רוח מים אש יסודות  ד'

במפרשים ובפי'מבואר  ב' משנה ה' פרק  (עי"ש

שם  מקום )הראב"ד  בכל הידוע כפי  אינו  דהסדר 

רוח  אש  מים או עפר, רוח מים אש  שהוא

מים,àעפר  רוח עפר  אש הוא הסדר  אלא ,

עפר , בא האש  שאחר זה סדר הוא מה וצ"ב

_________________________

בפרדסא . הוא וכן עפר, רוח  אש מים שהם: יסודות  הד' סדר שכתב ע"א) קי"ד דף א' פרק נ ' (שער חיים עץ עיין

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

מאמרי  בשער ומאידך א'). שער ג' וחלק  א', שער א' (חלק למהרח "ו קדושה ובשערי י"ח). (הקדמה הגלגולים ובשער

משמע  וכך  משקלאו, הגרמ "מ בכתבי וכן מקומות. בכו"כ הוא וכן עפר, רוח מים אש הסדר כתב לספד"צ בפי' רשב"י

יהיה  העפר שיסוד הזה כסדר מצינו ולא הרביעי, הוא העפר שיסוד הרי הסדרים אלו בכל ועכ"פ סופ "א. בלקו"א בתניא

הרביעי. יהיה המים יסוד ומאידך השני,



לנפשך  חכמה דעה ד

כפי אינו  ולכאורה המים, בא הרוח אחר  ובסוף 

הסדר .

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

באריכות שביאר וכפי קוין, ג' בסוד

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

ואמצע,áורחובות שמאל ימין  קוין  ג' כנגד  שהם ,

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

מים. רוח עפר אש  של הסדר כפי יסודות

äðäã שהוא 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 â בחי ' אש, בחי ' בה שייך  לכן ,

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

הקלי ' עם קוãמלחמה 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',

íðîà עושה 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

 ÷"à úâøãî àåäù  òáù øàáì  äëæ åðéáà ÷çöé

äòåðúå  äòåðú ìëá  íéãåçéä  úåîìù ïéðò àåäå

äðäå,השמים מן  סיוע צריך  לא"ק עולים כאשר

בארות הג' בסוד הקלי ' כל שהכניעו דאחר

שהוא  רביעית לבחי ' לזכות יכולים הראשונים,

הבאר  שהוא האמיתיים למים ולזכות  "שבעה",

_________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

והול  שעולה והוי"ה, הוי"ה שבכל השם אותיות ד' פרטי סוד שם נתבאר ועד"ז  שנ "ו. עמ' מנוחה ברית על לדרגא לפי' מדרגא ך 

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



תשע"ב  תולדות פר' השל"ס

והו האמיתית, המלכות  של מדרגתהעליון  סוד  א

שהוא  אמת הצדיק  של אור  שהוא דג"ר , הג"ר

בארות, בהג' קוים הג' לכל שזכו אחר  א"ק , בבחי '

שבא  הרביעית , הבחי ' שהוא המים יסוד  סוד  וזה

ולזה  הנ"ל, הסדר  כפי  ורוח עפר  אש יסודות  אחר

אמת הצדיק  של האור שהוא אבינו  יצחק זכה

יחודים  הוא ענינה זו עליונה ומדרגה שבע, לבאר

ובכל  ותנועה תנועה בכל מעשיו בכל אמיתיים

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.

íðéà  úåìéöà 'éçáã íé÷éãöäå íéãîåìä .â

íéëéøöå  ÷"à úâøãîáù úîà é÷éãöä êøòá

 àåäù úîàä  ÷éãöî òôùä  ìá÷ìå  ìèáúäì  íä

 øåãä  ìù ÷"à 'éçá

 ùéåהאצילות 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

לשמה.

êéøöå הוא 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,

כתר  של העליונה מדרגה והוא לבדו, לה' בלתי

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

עבודות, הרבה שעושים אפי ' גדולים צדיקים שאר 

ש  אצילות  בחי' בערך אלא דור ,אינם אותו ל

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  .äהעולמות

_________________________

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

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

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

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

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

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

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
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 êéøö  äéä  ÷"à  úâøãîá  äéäù  åðéáà ÷çöé

 úâøãî àåäù åðéáà á÷òéì úåëøáä òéôùäì

 úåëìî àåäù 'íéäìàä êì ïúéå' ãåñá  úåìéöà

 ÷"àã

 äðäå צריך היה א"ק במדרגת שהיה אבינו יצחק 

לך  ויתן בסוד  הברכות שפע להשפיע

"האלקים" לך  ויתן  פירוש השמים, מטל האלקים

מדרגת שהוא השרשי  ה"אלקים" את משפיע שהוא

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

ומכחה  אלקים, הנקראת  דא"ק  מלכות  הוא אלקים

הברכות נתן והוא דאצילות . וארץ שמים נבראו

כי האצילות , עולם בחי ' שהוא אבינו ליעקב

אבינו יעקב בחי' אצילות  בחי ' שהם הצדיקים

בחי ' שהוא אמת  מהצדיק  הברכה לקבל צריכים

א"ק . בחי ' אבינו יצחק

ïëìå הצדיקים אחר תמיד ולחפש  לרדוף  צריך

לבדו לה' בלתי  מעשיהם שכל האמיתיים

לקבל  אפשר  מהם רק כי שבע, הבאר  בבחי ' שהם

אי ואמנם דא"ק, השפע שהוא האמיתית  הברכה

שהוא  א"ק  מדרגת שהוא שבע לבאר  להגיע אפשר

על  שהוא אצילות ידי  על רק  הרביעי , הבאר בחי '

הראשונות. בארות  הג' שהם קוים הג' ידי

 àåä  åùòì úåëøáä úúì  ÷çöé äöøù íòèä

 úà  íéëéùîîä  íäå ò"éáã íéìë  åì  ùéù éðôî

 ÷"à 'éçáã úåëøáä

 äðäå,בפיו ציד כי  עשו  את  יצחק ויאהב כתיב

מהו להבין  וצריך יעקב, את  אוהבת ורבקה

שייך  ומה דייקא, עשו את יצחק  שאהב הענין סוד

רואים  וכן  בפיו, ציד שהיה הצידה לענין זה ענין 

_________________________

כל  שיזדכך  ואחר כולו, הזוהמא כל שיכלה אחר בתוכם, כבוד לשכון למטה אורו ימשיכו אשר הם כי הצדיקים, ע"י רק  למטה

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

דברי  הביא ע"א) ע"ו (דף שם ובהמשך  עכ"ל. כו', ועזריה מישאל וכחנניה ויעקב, יצחק כאברהם בעולם צדיקים מג' חסרים

עוד  ועי"ש וכו', ואהרן משה כנגד שהם ופירש  בר, בלא עיילי שהם צדיקים משני פחות לא ג"כ דור בכל ישנם כי בסוכה הגמ'

כו"כ  מתפשטים וסביבותיהם חכמים, תלמידי שהם שרשיים נשמות תרי"ג דיש ע"א) י"א (דף  שלום בנהר ועי' שם. דבריו בכל

צריכים  שהם אצילות בבחי' שהם הצדיקים בענין הוא דכן מבואר זה ומכל בהם. התלויים ענפים שהם הארץ ועמי בתים בעלי

ש  והצדיקים מא"ק , השפע  כל מקבל אצילות  לעולם כי א"ק , בבחי' שהוא אמת מהצדיק מהצדיקים לקבל מקבלים בי"ע בחי' הם

וכו'. מהשרשים מקבלים שהענפים לעולם הסדר הוא כך כי אצילות, שבבחי'

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

עיני  הדור חכמי של ונפש  בגוף  ומתלבשין משרע "ה מנשמת  ניצוצין יורדין ודור דור  בכל כן, על יתר זאת  ועוד כו'. המדע

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

אך  וגו', אותי ידעו כולם כי ה', את דעו לאמר רעהו את  איש  ילמדו ולא אומר הוא ולעתיד חפיצה, ונפש  שלם בלב ועבדהו

ולתקוע  ה', בגדולת  דעתו להעמיק  הוא העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת שידעו לבדה הידיעה אינה הדעת  עיקר

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

דעתו  לקשר זו ומדה זה וכח  וגו', ידע  והאדם כמו התקשרות לשון הוא שדעת  כנודע  מחשבתו, בו ומעמיק  בשר בעיני שרואה

עכ"ל. וכו', משרע"ה מנשמת ביניקתה ישראל מבית  נפש בכל יש בה'



תשע"ב  תולדות פר' ז של"ס

אותו שלח הברכות  לעשו  לתת  יצחק רצה שכאשר 

ציד  לצוד  דוקא הוצרך ולמה ציד , לצוד השדה אל

הברכות. לקבל כדי

 äðäå בזוה"ק 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  ע"ב), קמ"ב å (דף 

 àåäù  ìàéöá÷î ãåñá ÷"àã ãåçéä  úåîìù

 úéù  ìëãå äøåúä ìëã íéãåçéä  úåììë 'éçá

 ïéðù éôìà

øåàéáå דהנה הוא, א"ק  דבמדרגת  היחוד גודל

כל  ידיעת  הוא ביותר הגדולה הקדושה

אלפי שית  כל של הזיווגים בה שנכלל כולה התורה

ירושלמי בבלי  התורה כל בכללות  והוא שנין,

כל  שורש  וכלל וכו ', ותוספתא מכילתא ספרי ספרא

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

היחודים  שהם התורה כל של היחודים פרטי כל את 

ביחוד  בשרשם הנכללים שנין אלפי השית  דכל

התורה  לכל המקושרים הצדיקים ובזכות הכללי,

גמר  שהוא מקבציאל של האמיתי  הזיווג יהיה כולה

התיקון .

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

א"ק , מדרגת בכח הנתקנים דבי"ע כלים

בכחו הוא ורק כידוע, בי "ע סוף עד  מתפשט א"ק  כי

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

כולה, התורה כל של היחוד לקבל יכולים דא"ק 

שנתקנים  דבי "ע האמיתיים דכלים התיקון  שהוא

א"ק . ידי  על

ùéù øçà ÷ø  ÷"àã äëøáì úåëæì øùôà éà

ùáìúîä á÷òé ãåñá  úåìéöàä úùåã÷

åùò éùåáìá

 äæå א"ק כנגד שהיה הראשון אדם כולל æ סוד  והיה

מהכל  שלמעלה הכללות  הוא כי  התורה, כל

אדם  של הלבושים סוד וזה א"ק, מדרגת  בסוד

מדרגת איבד  חטא כאשר  אך  החטא, קודם הראשון 

_________________________

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

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

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

עכ"ל. וכו', הספירות במחצב הנזכר ע "ד ואבי"ע ,
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שלו הלבושים את  ואיבד יחידה הם çחיה ואז ,

את שהרג ידי על לעשו וממנו  לנמרוד, הגיעו

ממנו  ולקח לבש נמרוד  עשו ולכן הלבושים,

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

זו, לבחי' להגיע עתה אפשר  ואי  החיות, נשאר 

בבגדי יתלבש שהוא יעקב את שלחה רבקה ולכן

את ויקח הראשון , אדם מלבושי  שהם עשו

.èהברכות

 éëבלי 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

_________________________

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, זהרא 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

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

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

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

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

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

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

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

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

נאמר  שעליה דקדושה צידה וזהו בהתחתון, ונשאר המקובל דג"ר, ו"ק  שה"ס השחיטה אחר הנשאר בהבשר רק נהנה והוא

וג  אברך  ברך הבעל צידה של החיים אור את  גם ולקבל להמשיך  שרוצים דהיינו החי, מן אבר אוכלים שהם בסט"א משא"כ ו',

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

ועשו. נמרוד מעשה היה שזה אליהם,

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

שברכו  הנוקבא. היינו הארץ ומשמני ז "א, שהוא השמים מטל אלקים לך  ויתן הכתוב וז "ש עש"ה). חי איש בן ד"ה ק ' דף  הזוהר

ותירוש  דגן ורוב התקון. בגמר אליו שתזכה הכללי בזווג לך  שיכללו דהיינו שני, אלפי בשתא זו"ן זווגי של הקומות לכל שיזכה

אלה  כל יהיו העמים כל שיעשו העבודות  מיני שכל היינו עמים יעבדוך  אליך . יתקבצו ויין לחם המכונים המוחין שכל היינו

היסורים  כל היינו לאומים לך וישתחוו התיקון. בגמר ידיהם על שתזכה הכללי הזווג בסוד אותך  וישלימו אותם שתקבל בשבילך,

ישאר  שלך  שהדרך  לאחיך  גביר הוה הזה. הכללי הזווג של בהמ "ן לך  ויכללו אליך , השתחויות צורות אז יקבלו שבעולם

היינו  אמך בני לך  וישתחוו רבו. קנה עבד שקנה מה וכל לאדונו, המסייע  עבד כמו למסייע לך  יהיה אחיך  של והדרך לנצחיות ,
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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 

ïëìå,לעשו הברכות  לתת לכתחילה רצה יצחק

וכו', לשמה שלא ילמד לעולם מאז "ל בסוד 

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

ה"אני " בבחי' שם שהוא אלא לגרמיה, סוד לשמה

במקום  שם כי אלקיכם, הוי"ה אני  בחי ' הבורא של

האני שאין  כחדא, ואין  אני בסוד הוא עליון כתר

דבי "ע  הכלים עם להשתמש יכול ולכן לאין , סותר 

אפי ' א"ק  במדרגת כי הגמור , האני  שהם ממש

אלקיכם, הוי"ה אני  בסוד לגמרי  מזוכך  הגמור  האני 

כיון  לעשו , דווקא הברכות  להשפיע יצחק  רצה ולכן

לשמה, השלא בחי' שהוא דבי"ע הכלים בידו שיש

שייך  אינו  אצילות, בחי ' שהוא אבינו  יעקב משא"כ 

עם  להשתמש  יכול ואינו  לשמה, שלא של זו  לבחי '

דבי "ע. לתתכלים תחילה יחשוב שיצחק במכוון (והיה

_________________________

את  ויקבל שיודה מי כל ברוך  ומברכיך  ארור אורריך  כנ"ל. אליך  השתחויות  צורות יקבלו אחיך, של בהמ"ן שיכללו היסורים

מבורך. יהיה שלך הדרך 

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

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

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

הרי  עשו, של הרעים מעשיו כל יצחק יודע היה לא איך תאמר ואם ע "ו): (אות שם לעיל הזוהר בפירוש  מלשונו עוד ונעתיק 

בשעה  יעקב את לברך  יכול היה איך השכינה, עמו היתה לא אם כי הקודש, ברוח זאת לידע צריך והיה עמו, היתה השכינה

שיתברך  כדי אותו, הודיעה לא השכינה אבל תמיד, עמו שוכנת  והיתה בבית , עמו שוכנת  היתה השכינה ודאי אלא ומשיב שברכו.

יצחק ראה ואז  השכינה, עמו באה אביו לפני יעקב שבא שעה באותו כי להיות, צריך  וכן הקב"ה, מדעת  אלא מדעתו, שלא יעקב

הזוהר]. תרגום [ע"כ השכינה. מדעת יתברך  ושהוא להתברך, ראוי שהוא בשכלו

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

א"ק . דמדרגת הברכה להמשיך יכוון שיצחק  כדי
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וכמו  א"ק, דמדרגת הברכות שימשיך  כדי לעשו הברכות

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

כל .הענין)עי"ש

êà שהיא 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 

בפנימיות שיהיה צריך כי  בחיצוניות , דבי"ע

האצילות קדושת שיש  אחר דרק האצילות , קדושת 

דבי"ע, בכלים ולהתלבש  א"ק מדרגת  לקבל יכולים

עשו, בלבושי  להתלבש יעקב את  שלחה ולכן

באר  סוד א"ק מדרגת בסוד  מיצחק הברכות ולקבל

האלקים  שהוא האלקים' לך  'ויתן  שה"ס  שבע,

כדי באמת  כי  . דא"ק מלכות סוד השרשי  העליון

בחי ' כולה התורה כל של האור  לקבל לזכות

שהוא  ללבוש בחיצוניות להכנס  צריך מקבציאל,

ובפנימיות דבי"ע, כלים בחי' לשמה שלא בחי '

לקבל  אפשר ואז  האצילות , בקדושת  דבוק  להיות 

וכו', השמים מטל דייקא האלקים לך  דויתן הברכות

הברכות. כל על בעה"ס  בפי' בהערה עי "ש  (מובא

.לעיל )

 úéúéîà äðåîàá  íé÷éãö  ùåîéù éãé ìò  ÷ø

íäî  ìá÷ìå  íúìòî âéùäì úåëæì øùôà

 úåëøáä

ììëäå'שבע '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

מתלבשים  כי  מדרגתם, לתפוס אפשר שאי גדולה

דבי"ע, לבושים שהם לשמה שלא של בלבושים

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

בשלמות עת בכל דבוקים הם בפנימיות  באמת 

הפשיטו והם ורגע, רגע בכל ושכינתיה קוב"ה יחוד

עלמא, דהאי  חיזו  ומכל הבריאה מכל לגמרי עצמם

עשו, לבושי  בסוד בערמה הולכים בחיצוניות ורק

נראה  ולכן דבי"ע, כלים בחי ' לתקן כחם רב כי

ועם  לשמה, שלא בחי' עם שמשתמשים לפעמים

בסוד  הוא באמת אך  עלמא, דהאי לבושין מיני כל

יעקב  קול הקול בסוד א"ק , דמדרגת  התיקון שלמות 

עצמם  מלבישים הצדיקים כי  עשו , ידי והידים

באמת שהוא דעשו  מלבושים עם בחיצוניות 

ק  דאדה"ר  החטא.המלבושים ודם

 íé÷éãöäå מטעמים 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 é מהצדיק , ,

_________________________

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

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
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מטעמים  לי עשה בסוד מתלבשים כאשר  דייקא

ביתר  מהם לקבל אפשר  אז לבושים, באותם שהוא

הברכות. סוד  שאת

åäæå אפשר 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

ïëìåבקדושת בתכלית  שהאמין מהרח"ו 

האר "י פטירת אחר שאף זכה האריז "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

 éôîå  íäéôî íé÷éãöä éøáã âéùäì øùôà éà

 úòãå íòèî  äìòîì  äðåîà é"ò  ÷ø  íáúë

åîëåהאמת צדיק של הקדושים ספרים בענין כן 

הם יחיד  שבדור הצדיקים כל כי  במעלה,

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 '

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

_________________________

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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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 

 àåä ,÷éãöä éøáãá àøå÷  åà  òîåù øùàë

 ïî äúò åì  íéçìåùù ïå÷éú  åúåà ÷åéãá

åúîùð ï÷úì íéîùä

àìéîîå הגמר 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 àéמקום  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

ä"á÷äå יוסף 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 סח), 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"ז  שרה חיי פרשת דא"ח יג ליקוטי 

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

 æ"òùú äøù ééç  úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷  úåçéùî  ÷ìçà

åáùéù é" ò øòöá àìù íééçì åëæ '÷ä  úåáàä

äáéùéá

åéäéå [ à ïéåù ïìåë ,é"ùøáå .' åâå äøù  ééç

.äáåèìדבי התנא דברי  את הזכיר

פ"גאליהו כל )á(רבא על שם שכותב

בגשמיות צרות הרבה להם שהיו שאף  הק' האבות

חייהם  והיו טובים, חיים רק להם הוה מ"מ בעוה"ז 

שזכו שהדרך  בתנדב"א שם ומשמע בצער, שלא

תמיד  יושבים שהיו משום היא הק' האבות לזה

עדן , גן  חיי  חייהם היו וע"כ ובישיבה בביהמ"ד 

בחז"ל ע"ב)[וכדאי ' כח דף ויצחק (יומא שאאע"ה

בישיבה'], ויושב 'זקן  כולם היו אע"ה ויעקב אע"ה

העבודה יסוד  בעל הרה"ק  דברי בזה פ"ח וציין  (ח"ג

ה) וגו'',אות ישעך  ששון  לי 'השיבה הפסוק  על

זוכה  תורה"ק כשלומד  הרי חוטא, אינו שכשאדם

לו שימחול דהע"ה שהתפלל וזהו עדן, גן  של לאור 

שישנם  והשמחה הששון  לו  ישיב ואז  חטאו  ה'

.â בתורה"ק 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

בבית ב. ב"ה להקדוש  ישיבה יהא לעתיד היום, מקצתו נעשה כבר בסוף להיות שעתיד דבר כל חכמים אמרו מכאן שם, זל"ק

מאיר  והיה ישראל מלך  לדוד בעוה"ז לצדיקים ישיבה מקצת נעשה כבר לפניו יושבין פניהם באור עולם וצדיקי שלו המדרש

ובעוה"ב, דוד בן לימות  הרע ביצר ושלא בצער שלא חייהם לצדיקים יהא לעתיד וכן לפניו. היושבים הצדיקים אל בהלכה פנים

ויעקב  יצחק אברהם  הן ואלו בעוה "ז  הצדיקים  אל הרע ביצר  ושלא  בצער שלא חיים מקצת נעשה וכל כבר  ויתרו ויעבץ

עכ"ל. וכו'. להן, הדומה

גודל ג . שע "י טוב, ועשה מרע  סור בחי' שהם אחד, מהסוג השנים אלו בחינות  בו יש התשובה שבענין מזה ונמצא שם, זל"ק

מעורר  להית  הזה שבסוג הטוב את  מעורר מיד כך ואחר העבר. על לבו ומתמרמר לעבירה אותו המביאות  התאוות את המאיסו

השורש  את  עוקר המרירות  עם כי התשובה. בהתקיימות  גדול עזר אליו בא שניהם ע "י וכן ה'. במצות והעונג האהבה את 

העצבות. ע"י נגדל אשר המדמה כח נטיית מן מאוד ליזהר שצריך  וכיון הטוב. השורש את  בעצמו משריש השמחה ועם הרע .

כי  אמר (נא) במזמור ה' לפני נפשו ובשפיכות בהנפלותו דוד והרי ובתורתו. בה' הנפש בשמחת המשכתו רוב כל יהיה ע "כ

מרירות  לו שהיה מנגדתו מלשון נגדי סוכות , אנשי בם ויודע  כד"א מכות לשון אדע  ואחז"ל תמיד. נגדי וחטאתי אדע  אני פשעי

היסורים  על וביקש  חטאיו על לדוד שהגיע והעונשים יסורים שהם פי' כבסני, הרב וביקש נפש, ופצעי מכות כאב הרגש כמו

(בפ "ז) לעיל כמחז"ל ממנו ישעך שיגבו ששון לי השיבה  דכית. עצמות תגלנה  ושמחה  ששון תשמיעני התפלל "ז  כ ואחר 
במעשי  "א  כ תענוג אין כי סוברים  שהם  במה טעותם שאודיעם פי' דרכיך. פושעים אלמדה תסמכני נדיבה ורוח

אמיתית  ובתשובה  ה' בעבודת הוא והתענוג  השמחה עיקר  כי כן אינו והאמת סימן העבירות. כעסן שהוא מי אחז "ל כי .

חטאים. בציון פחדו דכתיב חוטא שהוא סימן דמפחד מאן אמרו ועוד פשע. רב חמה ורב דכתיב מזכיותיו מרובין הם שעונותיו

השי"ת. את ועובד ששב במי הוא התענוג דעיקר נמצא ופחדים, ועצבות  מכעס  נתרחק  ממילא באמת  שהשב מזה מובן והרי

עכ"ל.
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 ÷"äøåúì äúëæ  ë"â  ä"ò  åðîà äøù

 íðîàå [áשהיו הק' האבות לגבי שייך  זה כל

בתורה"ק , ועוסקים בישיבה יושבים

תורה  מתלמוד  שפטורה אמנו  שרה לגבי צ"ב אך

ולא  לטובה שנותיה כל שהיו  לזה זכתה איך 

יסורים  הרבה עליה שעברו  [אף צער  שום הרגישה

ונחטפה  עקרה, שנותיה רוב שהיתה חייה ימי  כל

שגם  האמת  אך  וכו'], פרעה ולבית  אבימלך  לבית

בעצמן  תורה ללמוד להן  מותר מכמה נשים (כידוע

בעל של  כאמו בתורה"ק  גדולות שהיו צדקניות נשים

ועוד ) להן הפרישה הנוגעים התורה בחלקי  ובפרט ,

שהיתה למעשה, ע"ה אמנו שרה אצל ובפרט

טפלנביאה, אאע"ה שהיה א, א, שמו"ר  בחז"ל (כדאי'

בנבואה) וכן אליה התורה, כל שורש היא ונבואה ,

במדרש פ"ד )אי ' בפרשתן 'אשת(תנחומא שהמזמור

אמנו שרה על אאע"ה שאמר  הספד הוא וכו '' חיל

הענין ãע"ה  נזכר חיל' ד 'אשת במזמור שם והלא ,

בספה"ק  אי' וכן  לשונה', על חסד  'ותורת  של

זי"ע) ממעזבוז מהרר"ב דנהורא 'שש (בוצינא עה"פ

הוא  ש 'שלל' רב', שלל כמוצא אמרתך  על אנכי

ש "ס  ע"ה äגימ' אמנו  שרה על  ג"כ רמז  והוי ,

נאמר  המרכבה מיורדי  והיתה נביאה שהיתה

כל  להשגת  שזכתה יחסר ', לא 'ושלל עליה

האבות על כמו  נאמר  בה גם וממילא התורה"ק ,

ויגון  צער שום מרגיש אין בתורה"ק  שהדבוק  הק'

העוה"ז . יסורי מכל ואנחה

 çáùá  ÷"áùá øôñì ø"åî âäðîì àúëîñà

òåáùä  åúåàá  ÷ìúñðù ÷éãöä

øîàå [â( צחות בדרך  כעין (אולי להביא שיש 

הנ"ל ממדרש הוא ראיה חיל ' (ש 'אשת 

ע"ה) אמנו שרה על  בשב"ק הספד לומר  שמותר 

ויגון , צער  בדרך  נאמר אינו  אם צדיק, על הספד

אף  חיל' 'אשת  מזמור  שב"ק בכל מזמרים אנו שהרי 

אע"ה, שרה על אאע"ה שאמר הספד הוא שכנ"ל

שאין  שכיון  בע"כ אלא בשב"ק, להספיד אסור  והלא

ועפ "ז  שרי, וצער יגון  בדרך עתה זאת אומרים אנו 

צדיק  איזה פטירת  שאחרי בשב"ק לספר  מו "ר  נוהג

חשש  בזה שיש  שעוררו שיש  ומעלתו , מגדולתו

בזה  להיתר נוהג מו"ר אך  בשב"ק, הספד  איסור 

_________________________

א ד . זה ד), יב (משלי בעלה עטרת חיל אשת הכתוב, שאמר זה זקן. ואברהם שם, המדרש  שרה.ז"ל על מקונן שהיה ברהם

(שם  בעלה לב בה בטח ימצא. מי חיל אשת  ולומר, עליה לבכות אברהם התחיל וגו'. שרה ותמת  הענין, מן למעלה כתיב מה

לישמעאל, יצחק  בין ופשתים, צמר דרשה חייה. ימי כל רע ולא טוב גמלתהו את. אחתי נא אמרי לה, שאמר בשעה אימתי, לא),

לילה, בעוד ותקם אבימלך. וישלח  ועוד, פרעה, בית  האשה ותקח  סוחר, כאניות  היתה בנה. ואת הזאת  האמה גרש  שאמרה,

את  אברהם קבר כן ואחרי שנאמר, נקברה, ושם המכפלה שדה ונטלה זממה ותקחהו, שדה זממה בבקר. אברהם וישכם אימתי,

כשבאו  סחרה, טוב כי טעמה וגו'. שרה אל האהלה אברהם וימהר שנאמר, המלאכים, כשבאו אימתי, מתניה, בעוז  חגרה שרה.

לביתה  תירא לא ערמים. ומלבשת  צדקות  נותנת שהיתה בכישור, שלחה ידיה לילה. עליהם ויחלק דכתיב, המלכים, עליהם

כרם, נטעה כפיה מפרי כהנה. בגדי אלו לה, עשתה מרבדים ומילה. שבת  שנים, שנים, לבש ביתה כל כי למה, מגיהנם. משלג,

קבר. אחזת  לי תנו חת מבני כשבקש  בעלה, בשערים נודע  ז ). ה (ישעיה ישראל בית  צבאות ה' כרם כי שנאמר, ישראל, זה

שלה. האהל את מקיפין שהיו כבוד ענני אלו לבושה, והדר עוז  יד). כה (תהלים ליראיו ה' סוד שנאמר, המילה, זו עשתה, סדין

מצפה  היתה יום שבכל ביתה, הליכות צופיה ב). טז  (בראשית שפחתי אל נא בא לו, שאמרה בשעה אימתי, בחכמה, פתחה פיה

ז ). כא (בראשית לאברהם. מלל מי ותאמר ויאשרוה, בניה קמו י). יח (שם אליך אשוב שוב שבשרוה המלאכים יחזרו אימתי

ב). נא (ישעיה תחוללכם שרה ואל אביכם אברהם אל הביטו שנאמר, כלנה, על עלית ואת האמות . אלו חיל, עשו בנות  רבות 

ע"כ. שרה. חיי ויהיו שנאמר, ידיה, מפרי לה תנו

'כמוצא ה. אמרת, אשר אמרתיך' 'על – 'אנכי' של הדיבור עם אני אשוש  פירוש רב. שלל כמוצא אמרתיך  על אנכי שש שם, ז"ל

עכל"ק . הש"ס. כל שלומד כמי ש"ס, בגימטריא שלל רב' שלל



תשע"ז  שרה חיי פרשת דא"ח טו ליקוטי 

אלא  והספד , צער  בדרך הדברים מספר שאין כיון 

רק  [והוי הצדיק, ומעלת  וגדולת  שבח סיפור  בדרך

מקום  יש  שכמובן  הנ"ל, להיתר  אסמכתא כעין

מ'אשת הנ"ל ראיה נגד ולטעון לחלוק דין  לבעל

אמנו חיל' שרה על כלל מכוונים אין דעלמא (שרובא

מתעורר  אין עתה הרי הנ "ל  מהמדרש  היודע וגם ע"ה,

הצדיק שבחי בהמספר משא"כ מפטירתה, צער כלל 

והיגון  הצער להזכיר בקל  שעלול זה בשבוע שנפטר

בחייו) אליו קשורים שהיו לאלו ובפרט ,מפטירתו,

עי"ז  לו  שיתעורר  בעצמו ומכיר שחושש מי ואמנם

במי רק הוא הנ"ל והיתר הנ"ל, היתר  לו אין צער,

יתעורר  שלא שיודע עד  השב"ק  אור  אצלו שמאיר

הצדיק ]. שבחי  בהזכרת ואנחה יגון עתה אצלו 

 ïéùðåò  úá  äðéà 'ë ãòã àäá  íéøåàéá äîë

åéäéå [ã àì 'ë úá äî ,é"ùøá .äøù ééç

.ïéùðåò úá  äðéà  éøäù  äàèç

חז"ל  דברי  לגבי  שדנו  הפוסקים מגדולי  כמה הזכיר 

שקיי "ל  מה כפי אצלינו, להלכה אינם שלכאו' אלו ,

בר  האדם הוי לנקבה י "ב ומגיל לזכר  י "ג שמגיל

החת"ס  זקינו  א) דרכים, כמה בזה ויש  עונשין ,

בתשובה שרמזת )כותב ומה בד"ה קנה, סי' (חיו"ד 

להלכה, ואינם אגדה דברי הם אלו  חז"ל שדברי

צבי  החכם מט)וכ"כ  ביהודה(סי' והנודע ב) (תנינא .

קסד סי' מענישו)å יו"ד  הקב"ה שאין  שהכוונה כתב

למפרע  נענש מיתה ואחר  כ', גיל עד בעוה"ז בחייו 

דעת בן  שם)מהיותו  בגמ' במהרש"א כתב .(וכעי"ז

שתירצו יש  כתב ג) וכן רב, סי' או"ח מבין פני (שו"ת 

הנ "ל ) חת "ס זהבתשובת בר שדין  הוי לא כ' בן (שעד 

שור עונשין) הבכור  תי ' ד) תורה. מתן  לפני  רק נהג

ע"ב) פט דף שרה (שבת  לגבי רק  נאמר זה שדין 

איילונית שהיתה היות ע"ה, בגמ'אמנו (כדאי'

ע"ב) סד דף 'גדולה'יבמות של דין מקבלת  אין  הרי  ,

ביבמות שמואל לשיטת עשרים גיל עד פ רק  (דף 

אות,ע"א) עה"ת הגרי"ז ובחידושי יפות בפנים תי' (וכן

קכד ) סי' חו"מ בשו"ת  זה תי' הביא והחת "ס .לט,

 úåîù 'éçáá  äøù  úøéèôù ' ÷ä é"øàä éøáã

 æ" ò àéùå÷äå ' ÷åðã øúëã

åéäéå [ä äðù íéøùòå  äðù äàî  äøù  ééç

.äøù ééç éðù  íéðù òáùå הזכיר

הק ' האר"י דברי  הפרשה)את  בריש שמנין (שעה"פ

כתר  של הק ' השמות כנגד  הוא שנה קכ "ז של זה

הווæ דנוק' שיחד  אדנ"י, אדנ, אד, א, שמות [שהם

קכ"ו קכ"ז)גימטריא הוו הכולל שם (ועם ומקשה ,[

של  השמות  אינם האלו הק' שמות שהלא המגיה

דנוק ', דמלכות החיצון  כלי  של אלא דנוק ', כתר

דנוק' דכתר שכלים הכוונות בסידור  שנראה [וכמו 

הוי "ה בשם אלא דאדנות בשמות כלל (וכלי אינם

ע"ב) שבגימ' וכו' יהו, יה, י, הוא דנוק' דכתר ],החיצון

דחוק  בזה המגיה שרה çותירוץ מתה שלדבריו  ,

_________________________

את ו. וירצח  הפקר העולם ונמצא שנה עשרים קודם האדם על שמים עונש שום יהיה שלא מסתבר לא ג"כ ולדעתי שם, ז"ל

שנה  עשרים קודם בחייו עונשו הקב"ה אין שבעה"ז הכונה ולדעתי השם, תועבות כל ויעשה וינאף  עדים שם יהיו כשלא רעהו

לסבול  צריך  עבירה שהיא יודע  כשכבר הפעוטות  לעונת אפילו דעת  לכלל משהגיע  חייו ימי כל אדם מעשה כל מיתה אחר אבל

עכ"ל. וכו'. מעשיו כפי

אדנ "י,ז. אד"נ, א', כזה, קכ"ו העולים שבו, אחוריים של רבוע בבח ' פשוט אדנ "י שם כנגד הוא זה מספר אל טעם זל"ק ,

הס שמות  בדרוש אצלינו קכ"ו,ונתבאר שהוא הזה כמספר חיי היו זה וכנגד הנקבה חיי בחי' והיא דנוק ', בכ' הוא זה שם כי פי'

עכל"ק . קכ"ז . הוא עצמו השם ועם

ד'ח. נועם ויהי (דרוש הכוונות בשער כמ"ש דעשי' כתר שר"ל ואפשר וצ"ע, פ"ד) השמות (שער בע "ח עיין שם, המגיה ז "ל

עכ"ל. אדנות. שם רבוע  הוא וכו', העשיה אל כ' בחי' הוא כוננה וז "ל, לא) שי' ע "ד פ"ח 



לנפשך  חכמה דעה טז 

נמוכה  דרגה שהיא דעשיה כתר  בדרגת  אמנו 

אמנו. דשרה הגבוהה לדרגתה מתאימה ואינה

øéëæäå] זי "ע מקאז 'ניץ המגיד דברי  את בזה

אמנו שרה פטירת ענין  את שביאר

מופשט  שהיה המלאך  מהר "א הידוע ע"פ  ע"ה

עוה"ז  מעניני  להשתטח מאד  שזכה מו"ר אמר (ועתה

בקייב) התעופה לנמל  הסמוך הק ' ציונו על  ,לראשונה

זי "ע  ממעזריטש הגדול המגיד  אביו  דרך והיתה

לנסוע  ממנו נפרד  זי"ע המלאך הר"א בנו שבהיות

מיציאתו קדשו ברוח מלווהו  המגיד היה לביתו 

מעניני מופשט המלאך הר"א דבהיות  מביתו ,

בדרכו יטעה שלא המגיד  וחשש  דאג הזה העולם

קדשו ברוח עליו ומשגיח מלווהו  היה כן  ועל

לחיים  ולביתו חפצו  למחוז שהגיע עד ובתפילתו

הקודש  ברוח ליותה ע"ה אמנו  שרה וה"נ ולשלום,

ואז  המוריה להר  בלכתם ויצחק  אברהם את 

הרי העקידה מעשה את  קדשה ברוח בראותה

נשמתה, פרחה שהשיגה, בהשי "ת דביקותה ברוב

ע"ה]. אמנו  שרה של פטירתה מדרגת  גודל ורואים

 úåøù÷úäå  úåììëúä ïéðò  ô"ò á"öáøä 'éú

øîàå [å המקובל הרה"ג ידי"נ בשם מו"ר

את ליישב שיש שליט"א רבצ"ב

והתקשרות דהתכללות ענין  ע"פ המגיה דברי 

הרש "ש ) רבינו מתורת  כתר (הידוע הרי שלפ "ז ,

מלכות בחי ' עם ומתקשרת מתכללת דעשיה

דא"ק )דכתר אמנו(מלכות שרה של פטירתה וא"כ 

דא"ק . מלכות של הגבוהה לדרגה קשורה ע"ה

äàéøáã øúë åðééä '÷åðã øúëù ø" åî 'éú

ø" åîå [æהגר"א דברי ע"פ לספרא תי' (בביאורו

הוא דצניעותא) עיקרי היותר שהיחוד

הבריאה לעולם האצי' העולם שבין  (שביחודהיחוד

בין  המבדיל המסך  שכשירד  העולם תיקון כל  תלוי זה

בכל האצי' יתפשט ממילא הבריאה לעולם האצי' עולם

האצי' כמו אלקות  גילוי של  לעולמות הכל  ויהפך הבי"ע

בארוכה) הרמח"ל  ג"כ בזה ידוע כמ"ש  והלא ,

דבריאה  לקוה"ק  היורדת  היא דאצי ' שמלכות

כוונת לפרש  יש  ובזה דבריאה, כתר  ממנה ונהיה

בפטירתה  פעלה ע"ה אמנו ששרה האריז "ל דברי 

ובריאה דאצי' זה וחיבור שלים יחוד  יחודא (שהוא

אלקים) קכ "ז דהוי"ה בשנת שנפטרה הרמז  וזה ,

דאצי ' דמלכות החיצון דכלי  שמות  על לרמז 

כתר  ממנו  ונהיה הבריאה לעולם היורד  שהוא

שה  האריז"ל ומש "כ כתר דבריאה, של השמות  ם

הבריאה דעולם כתר על הכוונה (המקבלתדנוק '

כנ "ל ) דאצי' מלכות של  האלו הק' .משמות

äúò íéãåäé  íðéà  äøåè÷ éðá  òåãî

éðáìå [ç ïúð íäøáàì øùà  íéùâìôä

, é" ùøáå .'åâå úåðúî íäøáà

ùâìéô àìà äúéä àìù áéúë  øñç íéùâìéôä

 íäøáà ïúð .'åëå äøåè÷ àéä øâä àéä úçà

.íäì øñî  äàîåè íù åðéúåáø  åùøéô .úåðúî

øéëæäהחיד "א דברי את  לפי בזה (דבש

כג ) אות ב האריז"ל מערכת  גורי  בשם

טהורות  נשמות קטורה לבני  שיצאו שיש (כיון

אצל הפסולת יצאה שכבר אחר זקנתו לעת  מאאע"ה

לישראל ישמעאל ) עבדים לעת "ל ויהיו  ,è' ולכאו ,

רק  יתוקנו  מדוע טהורות נשמותיהם אם קשה

לשם לעת "ל ומל שטובל כנעני עבד  דין להם (שיהיה

כאשה) כיהודי- ודינו אינם עבדות עתה ומדוע ,

יהודים.

_________________________

תמימה ט. עולה ע"ה אבינו יצחק  נולד זה ואחר סיגים שהיה ישמעאל שיצא דאחר חקרתי רבות שנים זה קטורה. בני שם, זל"ק

האר"י  מגורי תורה בלקוטי ראיתי רב זמן ואחר ע "ש, צ"א דף על חלק  פ ' עינים בפתח בעניותי וכמ"ש קטורה בני באו מהיכן

לומר  ויש  יצחק שנולד אחר קטורה בני יצאו מהיכן בהגר אברהם זוהמת  נמתקה כבר אם וז"ל שרה חיי פ ' שכתוב כ"י ז "ל

ע"כ. עכ"ל. לבא לעתיד לישראל עבדים להיות  שעתידין מפני גבורות הם קטורה שבני
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ä-å àìì  ä-é  íù-âìô –––– ùâìéôî íéãìåðä

øàéáå [è שכינה ואשה שאיש  הידוע ע"פ בזה

וע"י י-ה, אותיות היינו ביניהם,

שלם, השם ונהיה ו"ה אותיות נשלם הכתובה

כפילגש  אאע"ה שלקחה קטורה בבני משא"כ 

כתובה בלא בשו"ע שדינה ההלכה לקיים שרצה (היות 

בזקנותו) אף אשה בלא לשהות  לאדם רק שאסור הוי ,

ו-ה, אותיות ללא י-ה אותיות  רק היינו  שם, פלג

נשמתם שבשורש אף  הג"ר וע"כ בעולמות  (היינו

י-ה) אותיות  מ"מ שכנגד  טהורות , נשמות  הם הרי 

ו-ה, אותיות שכנגד  התחתון עולם – בעוה"ז עתה

לעת"ל ורק  תיקון, בלי  עדיין הם (שיתגלו הרי

דג"ר) העליונים תיקונם.עולמות  יקבלו

'÷ä úåîù éàöçå é÷ìç  åðééä ––––  äàîåè  íù

('ãçà çî'ã äàåôøä  úàîåè 'éçá)

ãåò [éאת מסר פירש  טומאה ששם רש "י  דברי 

ממש  טומאה לשמות הכוונה שאין  להם,

טומאה ח"ו בשמות  אאע"ה שיתעסק יתכן (שאין

לבניו) כמה וימסרם רק להם שמסר הכוונה אלא ,

כל  להם מסר ולא ע"ב, דשמות הק' משמות חלקים

מדה, כנגד  מדה והיינו  בשלימות , שמות הע"ב

מן  ע"כ פלג-שם, פלגש מבחי' נולדו שהם שכפי

חצאי רק  היינו  פלג-שם ג"כ להם למסור הראוי 

שמות.

øáãåבידו שיש  מי כל כי טומאה', 'שם נקרא זה

בהם  להשתמש  יכול אינו שמות חלקי  רק

בדרך  עמהם משתמש אלא הקדושה, בדרך כראוי

השמות נהפכו אצלם וע"כ וטומאה, כישוף של

טומאה אלא לשמות  שורה אינו הקדושה (שאור

שמות ) חצאי של  פגים, באתרא ולא שלים .באתרא

של  הטומאה את  בארוכה מו"ר ביאר [ובמקו "א

דאו ' בלאו  אסור  שהוא אחד' 'מח הנקראת הרפואה

ים דקוסם בשו"ת בארוכה שנדפסה בתשובה (כמש "כ 

הנ"ל,החכמה) טומאה שם – שם פלג בבחי' והוא ,

במח  היינו  – אחד' ב'מח זו בדרך שמשתמשים

יחודים  ע"י החכמה דמח היחוד דרך ללא הבינה

בכח  שמשתמשים הכוונה פשוט ובאופן  קדושים,

חלק  עם יחוד ללא ש-ד  בדרגת שהוא לבד הנפש 

שם  – שם פלג בבחי ' הוי וזה והנשמה, הרוח

ה"י]. וקוסם דכישוף  טומאה

 úðéãîáå ïéñ úðéãîá  íéàöîðä  äøåè÷ éðá

äéìøèñåà

øîàå [ àé יש סין שבמדינת  היום עד שידוע

דשמות הק' משמות  כמה אצלם

בכישוף )ע"ב עמהם מבני(שמשתמשים הם ומסתמא

ואמנם  כנ"ל, אלו  שמות מאאע"ה שקיבלו קטורה

מגיד  מישרים בספר שמצא חידוש לדברי ציין

חוג דקהילת  רב זצ"ל  בערנפעלד צבי יצחק  ר' (מהגה"צ

מהמשניות שנברא מגיד מלאך  לו שהיה בב"ב, חת "ס

מגלה  והיה גדולה בהתמדה ימיו כל ללמוד רגיל  שהיה

בכמה  שוב נדפס ולאחרונה התורה ורזי סודות לו

הששימהדורות ) ליום אור וז "ל, בפרשתינו , שכותב ,

תשי "ז , מרחשון  לחודש טוב א"ך שרה, חיי לסדר

במערב  אשר  פערט עיר  יד  שעל פרימענטל בעיר 

כן  כי זו , ליבשה אתמול שהגעת  אשריך אוסראליא.

שנים  כמה במשך  כאן, לתקן  שמו  יתברך של רצונו 

מושב היא הארץ כי לתקן, שיש  ÷äøåè מה  éðá

אלילים  עובדי ועדיין  לאברהם, אשר פלגשים ובני

ברכת לא למה úåéøáäהם. äðùî úëøá לכל

הגבוהים  האנשים הרי  כי ומלכות, שם בלי  הפחות 

ידיהם  אצבעות את ראית הלא משונים, המה

עליהם  תברך  שוב, אותם תראה כאשר  ורגליהם,

לצאת ותכוין  מים, על שהל ברכת  ונראה בסמוך

עכ "ל. זה. גם

ïðéæçå חיים קטורה שבני  אלו מדבריו 

חידוש  בדבריו יש [וגם באוסטרליה

על  אף  בדברו נהיה שהכל בברכת  לצאת שאפשר 

הבריות' כ 'משנה השבח כמקובלברכות רק  (ולא

והשתיה) האכילה ברכות  רק  פוטר חלק ששהכל ואולי  ,[

לאוסטרליה, וחלק  לסין גלו  קטורה רמז מבני  (ואוי"ל



לנפשך  חכמה דעה יח

די-ה  לשם הקשורים בנ "א שם שיש אוסטרליה בתיבת

לחוד ) די-ה מיחוד  כנ"ל שנולדו קטורה בני ].שהם

 ç"é ìéâá  äùà àùéì äøåúä áåéç ïéãá

úùøô [ áé.ïéëåãéùä מההלכה דיבר 

בשו"ע א המפורשת סי' (אהע"ז

בשנתס"ג ) אשה לישא לכתחילה מדאו' שהמצוה ,

ואסמכתותé י "ח  רמזים כו"כ בספה"ק  [וכמובא

בלבוש א) מה"ת, זה סק "ג )לשיעור יא סי' (אהע"ז

אין  כלומר  לבדו , האדם היות טו"ב מלא לה יליף

טו"ב כמנין שהוא דמכאן (יז)לאדם לבדו  שיהיה

פקודיך בדרך  הבנ"י ב) אשה. ישא א)ואילך (מצוה

שבע  בן  ד 'ויוסף הכתוב דהשמיענו מהא לה יליף

ש"מ  אשה אביו  עדיין  השיאו ולא שנה', עשרה

החיוב התחלת  הוא י"ח שמפרשדבשנת מה (עיי"ש

קודם) נשים נשאו לא ויעקב דיצחק הא בעל על ג) .

יג )הטורים כא, ד 'והו"א(ויקרא מקרא לה (גימ'יליף

בבתוליה י"ח) אשה 'והוא וכן מחופתו ', יוצא כחתן 

בספה"ק  זי "ע החיד"א הרה"ק  מש"כ  ועיין יקח'].

קדומים אמור)נחל נוהג (פר' זה שדין בארוכה בזה

בזמנינו .àéאף 

ãáòéãáå'כ גיל לאחר  אשה מלישא לאחר  אסור 

עליו  נאמר כ ' גיל שאחר בחז"ל (כדאי'

חמורים) החזו "א דברים מתלמיד  ששמע וסיפר ,

יתחתנו ובניו שהוא לו  שיבטיח החזו"א לו שציוה

כ' גיל ישיבותלפני  בכמה הקלוקל  כמנהג  (שלא

הראשונה  המצוה מלקיים הבחורים ומונעים שמעכבים

זה  רע מנהג  נגד צווחו וכבר וכהלכתה, כדינה שבתורה

כידוע) ישראל מגדולי .כו"כ 

ìâåñî ïîæå íåéì ïéàåùéðä úééçã

 íðîàå [âéמי שאף חידוש , דבר בזה אמר

אם  מוקדם בזמן  לישא שיכול

המסוגל  ותאריך  ליום החתונה קביעות זמן מעכב

ואדר  כסליו חודשי [כגון  הנישואין להצלחת  יותר 

והיינו שרי , חדשים] משאר  יותר  המסוגלים וכדו'

מסוגל  בזמן הנישואין שיום בספה"ק  ומובא שהיות

ההמתנה  הוי הרי החיים, לכל לטובה משפיע

המובא  את  לזה והסמיך דשרי , מצוה לצורך

שהם  ספיה"ע בימי נישואין  לעשות שאין בפוסקים

אף  שזה ומובא אבילות , מנהגי  בהם שנוהגים ימים

מ"ע  תידחה איך  ולכאו ' כ', לגיל הגיע שכבר במי 

אלו שימים הביאור אלא דאבילות, קל מנהג מחמת 

[וצ"ע  הנישואין , לענין  מסוגלים אינם אבילות  דימי 

אף  מסוגל לזמן  לדחות דספיה"ע מהא נלמד האם

את יעבור יותר מסוגל לזמן  הדחיה ידי שעל במי 

רק  אמורים שהדברים מסתבר ויותר הכ ', שנת

ואילך, י "ח גיל כ ')לגבי  שנת שאף (עד מובן  שבזה ,

שאפשר  כמה החתונה להקדים לכתחילה שיש

המצוה) זמן כשהגיע מקדימים דזריזין דעת(מדין הרי ,

דזריזין  דין  דוחה במצוה שהידור  פוסקים כו"כ

_________________________

יעבור י. לא ענין ובשום וכו'. המובחר מן מצוה אשה לישא והמקדים י"ח  בן אשה שישא אדם כל על מצוה השו"ע, לשון זה

וכו'. ורביה פריה מצות  לקיים כדי לישא אותו כופין ב"ד לישא רוצה ואינו שנה כ' עליו שעברו ומי אשה. בלא שנה מעשרים

ע"כ.

שכתב יא . מי ראיתי כי ויען רשומות . דורשי דרוש הכי לחופה. י"ח  דבן י"ח , גימ ' והוא יקח. בבתוליה אשה והוא שם, ז"ל

ימיו  דכל נשא שלא כ' בן על משז "ל דגם נמשך  ומזה עוד, להמתין יכולים עתה אבל וחזקים בריאים שהיו בזמנם היה שזה

דתורה  זה על לסמוך  דאין אומר ההדיוט  ואני שנים, כמה עוד הזמן ישתנה סברתו לפי וכו' עצמותיו תפח אומר הקב"ה בעבירה

והוא  כי מלבד זה, דלרמז ואפשר ואכמ"ל. בזה תלוי הבא עולם שחיי בדבר קולות  להורות  ואין ופוסקים בש "ס  נתנה חתומה

החיל  בגלות  הימים באחרית דגם לרמוז תיבות בסוף  ב' פעם הרמז ובא ח "י גימ ' יקח בבתוליה אשה בס "ת  נרמז עוד י"ח , גימט '

נקרא  יסוד כי זה למנין טעם ויש גדול, בתוקף  ונתחזק  היצה"ר הזקין עתה מ "מ חלש הגוף דעתה דהגם הזמן נשתנה לא הזה

עכל"ק . לחופה. י"ח בן ולכן חי



תשע"ז  שרה חיי פרשת דא"ח יט ליקוטי 

אתמקדימים לעבור יצטרך  ההידור ע"י אם (משא"כ

בהרהורי  ימיו שכל  חמורים דברים ע"ז שנאמר כ ' גיל

שהידור  לומר קשה בזה וכו', קללה ח"ו ומקבל  עבירה

וצ"ע) אלו, חמורים דברים ידחה המסוגל  ].דיום

 úãåáòá åúâøã é" ò ìåãâ  íãà ìò  ä÷éãáä ø÷éò

äìéôúä

ùøãîá [ãé(טו ס, רבקה (ב"ר ותשא בזה"ל, אי '

א"ר  יצחק  את ותרא עיניה את 

éàãå הונא  äøîà äìôúá äçåèù åãéù úôö

àåä ìåãâ  íãà להוכיח יש  ע"כ . עליו . שאלה לכך

ע"י הוא גדול אדם מדרגת  מהות  שלהכיר מכאן 

עם  שכשמדברים שכמו  בתפילה, ועבודתו דרגתו

כן  בתורה"ק, דרגתו  להכיר אפשר בלימוד  אדם

שרואים  ע"י  היא האדם וצדקת דרגת  להכיר הדרך

מתפלל הוא דרגתאיך  לבדוק זצ"ל  מהחזו"א אי' (וכן

מתפלל ) הוא איך  הבחור של א'היר"ש  וסיפר  ,

זצ"ל  רבינוביץ בנימין ר' מהגה"צ התלמידים

שחיבר  מחבר איזה נגד  להחתימו אליו שכשבאו

הש "ס על ידוע עוררין פירוש  הרבה נגדו (שיצאו

אותוואכמ"ל ) איך  לראות ללכת שברצונו אמר  ,

בניגונים  מתפלל אותו  שראה ואחר מתפלל, מחבר

גדולה ובדביקות חב"דובאריכות  חסידי (כדרך

שהעיקר הקודמים) נגדו, לצאת  יכול שאינו אמר 

שבו, היר "ש דרגת היא האדם במדרגת  הקובע

בתפילה  ודרגתו  עבודתו  ע"י בעיקר  ניכר  שזה

כנ"ל.

 àìæàøî é"øä éøáãì  ùøãîä éøáãî àúëîñà

íé÷éãö  íéðáì äëæé  ÷" äåæá ãîåìäù

ùøãîá [ åèפרשתן)תנחומא איתא (בסוף 

ואת זמרן את לו  ותלד בזה"ל,

מצער  ראשיתך והיה אומר, הוי וגו'. מדן ואת  יקשן 

הוא, ברוך  הקדוש  אמר  מאד. ישגה ואחריתך

אבל  ורעים, טובים מולידים הצדיקים הזה העולם

ארץ  יירשו  לעולם צדיקים יהיו כלם הבא לעולם

מטעי כא)נצר ס לאלף (ישעיה יהיה הקטן ואומר , .

אחישנה בעתה ה' אני  עצום לגוי שם והצעיר  (שם

המדרש .כב) עכ"ל אמן . רצון יהי וכן .

øîà הה"ק דברי את האלו  מדרש לדברי להסמיך 

לבנים  שסגולה שאמר  זי "ע מראזלא הר "י 

המובא  ע"פ וזאת  הזוה"ק , לימוד ע"י  הוא צדיקים

בסוכה הגמ' על חננאל רבינו ע"ב)בפי ' שאמר (מה

המועטים, עליה מבני הם ובנו שהוא רשב"י 

והלא  עליה הבני אלו כ"כ  מעטים וכי  הגמ' ושואלת

בכל  שכינתא אפי המקבלים צדיקים ל"ו שיש  אי '

בלא  דעיילי הא בבר דעיילי  הא הגמ' ומתרצת  יום,

בנו ור "א רשב"י שמעלת  שם רש"י ומפרש  בר,

ברשות צורך בלא העליונים לעולמות  נכנסים שהיו 

בר')( 'בלא חננאלוזהו רבינו אך מביא , (וכן

הערוך ) בשם היתה המהרש"א רשב"י  דמעלת מפרש 

מצוי שאינו דבר  שזה יחד , בנו עם למעלה שנכנס

בנו) עם בבר' 'דעיילי הרה"ק (וזהו חידש ולפ"ז  ,

לבן  עי "ז  לזכות  מסוגל הזוה"ק  שלימוד מראזלא

רשב"י. לזה שזכה  כמו צדיק 

æîéøå ע"פ הנ"ל, המדרש  בדברי מו"ר זאת 

וכדאי ' דעוה"ב, אור  יש שבזוה"ק הידוע

ע"ב)בזוה"ק קנג  דף בהעלותך  פר' יש (רע"מ שבזוהר

נח  דתיבת  אור áéהבחי' התיבה בתוך  שהיה ואי ' ,

בזוה"ק  לומד  שכשאדם ברמ"ק  אי' וכן  דעוה"ב,

אפשר  זה באויר שרק עדן גן  אויר  עליו ממשיך

זוה"ק  הלומד וממילא הזוה"ק, דברי  את  להבין 

כל  שלעוה"ב כאן המדרש דברי  את  עליו ממשיך

צדיקים. יהיו הבנים

_________________________

דקא יב. אינון אלין הרקיע  כזהר יזהירו והמשכילים בהון דאתמר קבלה מארי אינון יבינו והמשכילים שם, הזוה"ק זל"ק 

ושנים  מעיר אחד ולזמנין ממלכותא, ושבע  מעיר שנים בה דמתכנשין נח כתיבת  דאיהו הזהר ספר דאקרי דא בזהר משתדלין

תשלי  היאורה הילוד הבן כל יתקיים דבהון עכל"ק .ממשפחה, דילך . סיבה על וכלא דא דספרא אורה ודא כוהו



לנפשך  חכמה דעה כ 

ò" éæ  ÷ñøàååòùôî  á÷òé 'ø ÷" äøä ø"åî  ö" àé

íéòéø  úáäà  úøéåà  úåøùäì ì"ðä åáø êøã

ùéèä úòá

øáéã [ à'ר הרה"ק  רבו  של הטיש הנהגת מענין 

הרגשת שורה שהיתה יענקעלע

עד  בהטיש  ישראל ואהבת וחיבה וחביבות נעימות 

בשעת ביניהם בחביבות משוחחים אנשים שהיו 

שורה  שהיתה דלהלן , אחרים כמקומות  [ולא הטיש 

שהיה  עד  גדולה יראה של השראה הטיש  בשעת

בטיש ]. המסובים האנשים בין  מוחלט שקט

äàøé  úåøùäì  åëøã éëéùîîå ò"éæ ãéâîä êøã

ùéèä úòá  äìåãâ

øîàå [ á בין זה בענין חילוק שהיה שנראה

הטיש  לבין  הק ' דהבעש"ט הטיש 

היו הק ' דהבעש "ט שבטיש הק ', המגיד  דתלמידו 

מקרבם  הבעש "ט שהיה פשוטים אנשים מסובים

מובא  דהמגיד ובטיש ביניהם, משוחחים והיו 

מאוז'רוב  משה הבאר שהגיה מתנגד איזה של (בספר

ספרו) בשעתאת מוחלט שקט שורר שהיה

רוז 'ין , בית  אדמו"רי אצל המנהג היה וכן  הסעודה,

נכדי אצל ג"כ כן שהיה נראה וכן הק', המגיד נכדי 

וכן  ממעז'יבוז  הרר "ב הרה"ק ה"ה הק' הבעש"ט

יראה  שורה שהיתה זי"ע הליקו "מ הק ' רבינו  אצל

בלקו "מ  שאי' [וכמו  שולחנם עריכת  בשעת גדולה

ז) סי' האוכ (תנינא 'לעת הלום',עה"פ גושי ל

וכן  האכילה, בשעת  האדם אל ניגשת  שהיראה

זי "ע  מקרעטשניף  מוהרצ"ה הרה"ק ממו "ר  שמענו

מרדכי'לע  הר"ר זקינו ע"י רוז'ין  לבית  קשור (שהיה

זי"ע) מרוז'ין הרה"ק  ע"י שהוסמך על מנדבורנה

את ויחזו  שבשעתíé÷ìàä הפסוק  וישתו, ויאכלו 

מדת היראה, ענין בעיקר  להיות  צריך האכילה

האלקים].

ò"éæ ïéìáåìî äæåçäî êùîð äáäàä êøã

íðîàå [â זי "ע מלובלין החוזה שאצל ידוע

והשמחה) האהבה דרך דרכו (שהיתה

שלחנו, עריכת בשעת  משוחחים האנשים (עדהיו 

ביראה  דרכו שהיתה זי"ע מרימינוב הרמ"מ שהרה"ק 

לסבול יכול  היה לא מלובלין החוזה אצל  כשהיה גדולה,

ביניהם  החבילה נפרדה שעי"ז המעשה וכידוע זאת ,

הרה"ק ואכמ"ל ) אל זו  הנהגה נמשכה ומהחוזה ,

ר' הרה"ק לחתנו  וממנו  מראפשיץ נפתלי ר' הרבי

יחזקאל  ר' הרה"ק  אל וממנו  מראפשיץ אשר 'ל

איציק'ל  ר' להרה"ק וממנו משינאווא,

זי"ע)מפשעווארסק יענקל'ע ר' הרה"ק של (חותנו

עלינו. יגן  הצדיקים  כל זכות

 ç"îùðá øáòù  òåáùá ë"ùîì úåøòä

(àîç øá) àðéðç áø àñøéâä ïãéã 'îâáù  óà

 àñåã ïá àðéðç 'øã àñøéâë øáúñî øúåé

ë"ùî [à המובא המעשה העעל"ט בשבוע

ע"ב)בגמ' סז דף  (סנהדרין

ר' רגלי  מתחת  עפר ליקח שרצתה מהמכשפת

שאינו לה ואמר כישוף בו  לעשות דוסא בן חנינא

כתיב מלבדו ' עוד ד'אין ממנה שם מפחד (וביארנו

גופא  שזה זכותיה, דנפיש חנינא רבי דשאני הגמ' דברי

שיכול הגדולה זכותו היא היחוד  באמונת  חזק  שהוא

הכישופים) כל  נגד בכוחה לנולעמוד העירו  הנה ,

רב  על המעשה איתא שם שבגמ' ת "ח כמה

רבינו תלמיד חמא בר  חנינא רב שהוא חנינא

אמנם  שם, כמש"כ  דוסא בן חנינא רבי ולא הק'

שבזמן  מהראשונים באחד  שאשכחן  לציין  יש 

דוסא,הרש  בן חנינא רבי  בגמ' שם שגורס  ב"א

המעשה  שמביא עינים מאור בספה"ק  אשכחן וכן

דאשכחן  דידוע ובפרט דוסא. בן  חנינא רבי  על

איך  מרחב"ד  מופלאות מעשיות  כו"כ בגמ'



תשע"ז  שרה חיי פרשת דא"ח כא ליקוטי 

היחוד  אמונת  תוקף  ע"י הטבע את לגמרי שביטל

יאמר  וידלק לשמן  שאמר  ד 'מי  המעשה [כגון

ממית הערוד  שלא המעשה או  וידלק', לחומץ

לאוקים  מסתבר  טפי וע"כ וכו '], החטא אלא

טבע  דביטול ענין  ג"כ שהוא הנ"ל מעשה

ברחב"ד . הכשפים

 ãåçì ïã÷øôà úáéëù íéøñåàä íé÷ñåôä  úåòã

(äæá  íéøéúîä úîåòì)

 äîá [á דובר מספר ההיתר שם שהבאנו 

אצל  כשהוא אפרקדן לשכב מישרים

לגמרי בשכיבה אינו שהכסא וכדו' שיניים רופא

זה  דכל ולפרש  לציין יש באלכסון, מוטה אלא

שאפרקדן  שס"ל הפוסקים לאלו נצרך ההיתר

כלל  לישן דעתו  באין אף  סתם בשכיבה אסור

איש  החזון  דעת  הוא הלכות[שכן  בשונה (כמובא

קסג ) עמ' ח"ג  רבינו ובארחות  ס"ו, רלט הוא סי' וכן ,

שאול שאילת ל )בשו "ת סי' ח"ב ובשו"ת(ברייש ,

המאיר  קכ )שרגא ובסי' סק "ד  מט סי' ובשו"ת(ח"ח

ישראל קלז)דברי סי' מבריסק ,(ח"ג  הגרי "ז  בשם

משפט דבר צב)ובספר  עמ' מביא (ח"א וכן  ,

שליט"א הארפענעס  הלכותהגרי "ד  (בקובץ

סא) עמ' קיץ מסאטמער למעונות  אדמו "ר  כ"ק  בשם

זי"ע].

 íðîà] הסוברים פוסקים ריבוי  לציין  יש מאידך 

רק  הוא אפרקדן  שכיבת  של דהאיסור 

כן)כשישן  ולישן להרדם שעלול באופן ששוכב ,(או

בשעה"צ סקי"ד )שכ"פ  רלט מלשון (סי' משמע וכן ,

הי"ט)הרמב"ם איסו"ב מהל' בפסקי(פכ "א וכ "ה ,

ע"ב)ריא"ז יג נועם (ברכות  באמרי הוא וכן ,

הנ "ל )לגר"א ברכות שלמת(בגמ' בשו"ת  וכ"כ  ,

רכד )חיים סי' זאננפעלד אז (להגרי"ח ובשו "ת

נ )נדברו סי' וביאורים (ח"ו חידושים ובספר ,

שם) דברכות בסוגיא גריינמאן בספר (להגר"ח וכ"ה ,

יצחק  מח)עולת ].(סי'

 úáù ( éðéðòå) úåëìä

ù"äéáá íééåàø ÷"áùã  íéìëàîä  åéäéù ïéãä

 ã"áàîë

øáéã [àהידועה רנג )מההלכה שכל (סי'

להיות צריכים שבת  מאכלי 

כמאכל  הפחות  לכל מבושלים השקיעה בשעת

בישולו, כחצי  לכתחילה [שהוא דרוסאי בן

המחלוקת והזכיר  בישול], בשליש די  ובדיעבד 

החזו "א בין  ו)בזה אות לז סי' שבת  הסובר (הל'

מאכל  דהיינו  הבישול, בזמן זה שיעור  שמשערים

שעה  של בישול בזמן  צרכו כל להתבשל שדרכו 

האש גבי על שעה חצי בהיותו  (מזמן הרי

שהיס"ב) כשיעור חצישנתחמם של שיעור  הוי

ואמנם  בישולו , שליש הוי דק ' ועשרים בישולו,

ורואים המהרש "ג שיק , המהר"ם תלמיד  (שהיה

הישרות בדרך  מאד היתה בלימוד  שדרכו בחיבורו

שבסמוך ) מטענתו גם וכדחזינן טוען הפשוטה, ,

קעח)בתשובתו סי' ח"ב מהרש"ג (שו"ת

נהיים  אינם מאכלים שהרבה הוא שבמציאות

בסוף  אלא הדחק  ידי על אף  לאכילה ראויים

וע"כ  הבישול, זמן  ובשליש בחצי  ולא הבישול

שנהיה  מתי  במציאות זאת  משערים לדבריו

החזו "א  אך הדחק, בשעת  לאכילה ראוי המאכל

בעומק ) היתה בלימוד שהגזלן (שדרכו (בן סובר 

הבישול דרוסאי) סוף עד  להמתין  פנאי  לו היה לא

בישולו באמצע המאכל חוטף  היה או אלא (בחצי

הזמן) לאכול בשליש עצמו ומכריח כופה והיה ,

וזה  לאכילה, עצמו  מצד ראוי  שאינו  אף המאכל

הדחק  היינו הדחק , בשעת לאכילה שראוי נקרא

לסוף  להמתין  חפץ ואינו  הזמן  לו  שדחוק  דהגזלן

הבישול.

ùéå] הבלעך על המים ומעמידים נזהרים שאין

נכון , אינו וזה השקיעה, לפני  דק' כמה



לנפשך  חכמה דעה כב 

השקיעה  בשעת להיות  המים צריכים שכנ"ל

כמאב"ד  לכה"פ ].âé מבושלים

òùø  åúåà íù úøëæäá éîéðôä øåàéáä äî

 äðäå [á בזה הפנימי הביאור מה לתמוה יש

נזכרים  שב"ק כניסת שבתחי'

ההוא הגזלן  את  דרוסאי)ומזכירים דורס (בן שהיה

צריכים  ואנו  כזו , גסה בצורה מאכליו  ואוכל

הק' המאכלים את להכין דשב"ק הק ' יום בכניסת

אותו של כאכילתו  וראויים דומים שיהיו שלנו

ירקב',רשע, רשעים ד 'שם הכלל היפך  לכאו ' שהוא

מעשיו ואת  אותו מזכירים אנו וכאן  להזכירם, שאין

בזה. הפנימי  הענין  ומה גדול, בפרסום

 úåøéáòä  ìë  ùøåù ––––  äìéæâ

øàéáå [â כל ששורש בספה"ק המובא ע"פ

הגניבה  עבירת הוא העבירות

חוטף  שהאדם שרשם העבירות שכל והגזלנות,

וכדחזינן  לו , אסורות  הנאות מהעוה"ז וגוזל

עבירות שם מזכירים שאין נעילה בתפילת

נחדל  'למען  הנ"ל הכללית  מהעבירה לבד  בפרטות

וכן  העבירות , כל שורש  כנ"ל שהוא ידינו', מעושק

בחז"ל לג )אי ' פר' מי(ויק"ר עוונות של 'סאה

הוא  שגזל וש "מ בראש ', מקטרג גזל עון  מקטרג,

העבירות, דכל וראש  שורש חטא בחי ' היה (וכן

מהעץ  ואשתו האדם שלקחו עה"ד חטא – הראשון

הגזל ) בחי' שהוא באכילה להם .ãéשנאסר

ùééáúäì äáåùúã ïîæ –––– ÷"áù  úñéðë ïîæ

( ú" ùá  úåéúåà  ú"áù)  úåðååòäî

 äðäå [ã שב"ק כניסת  של שזמן בספה"ק  ידוע

כל  על תשובה עשיית  של הזמן  הוא

ראויים  להיות כדי השבוע ימות  של החטאים

של  האלוקית  והנשמה האור לקבל ומוכשרים

ואומרים  מתוודים תשובה כשעושים והנה שב"ק ,

עשיית בשעת  להכיר שיש היינו לנו ', שוה 'ולא

ריוח  ושום טובה תוצאה אין שבאמת  תשובה

שההנאות בספה"ק  [וכדאי' החטא מעשיית

הרי גזל של באופן עבירה הבעל שחוטף  האסורות 

וביתר  ההנאות אותם מקבל היה חוטא היה לא אם

ומקבל  ממתין  היה אם היתר של באופן  שאת

חטא  לגבי וכדאי' הראוי , באופן בזמנם אותם

מקבל  היה שב"ק  עד ממתין  היה שאם אדה"ר 

הדעת  עץ על קידוש לעשות היה)מצוה וכן (שגפן ,

בגמ' ע"א)אי' מד  דף  אותם (מנחות על המעשה

והציעה  חזרה באיסור לו  שהציעה זהב של מטות

מעשה  חי איש  הבן  הביא וכן  בהיתר . אותם

_________________________

ששיעור יג. כתב, כד) אות  בישול דיני עד סי' ח "ד (או"ח  והאג"מ חימום, חצי כדי שהוא כתב ס "ד) רנד (סי' הרב בשו"ע

הרבה, רתיחות כשמעלים למבושלים המים את מחשיבים שאנשים ממה בישול שליש וזהו בו, סולדת כשהיד הוא במים מאב"ד

אמר  קמ ) עמ ' יצחק  (שבות זצ"ל והגריש"א סולדת ]. מיד יותר מעט צריך במים א"כ בישול חצי בעינן דמאב"ד המ"ד [ולפי

גרופה  [בלי להדחה מים להשהות  דבכדי משמע  קצת, יום מבעוד המים שיתחממו שכתב סקנ"א) רנד (סי' המשנ"ב דמדברי

בהם. סולדת  היד שיהיה עד מבעו"י המים שיתחממו צריך  אין וקטומה]

שלאחר יד . חבירו וביקשו למות ונטה חלה מהם שאחד חברים בשני שהיה שיכנזי) (להר"י יעקב קול בס' המובא מעשה ונעתיק

עד  הגיע  הוא וגם חבר אותו חלה לימים הופיע , ולא ל"ע נפטר הבחור מעלה, של הדין מתנהל איך  להודיעו אליו יתגלה מותו

העליון  בעולם מהנעשה לי אמור חבירו שאלו מחוליו, יחיה חיו כי ידאג שלא ובישרו הנפטר חבירו אליו נגלה לפתע  מות, שערי

חמור  הכי הדבר א) לומר, רשות לי יש דברים שני אבל הבחירה, ממנו תתבטל שלא כדי לספר רשאי שאינו השיבו חבירו אך 

תהילים  ספר לסיים הוא ממנו למעלה שאין העליון בעולם חשוב הכי הדבר ב) הגזל, הוא כלל מוותרים אין שעליו העליון בעולם

ע"כ. כלל. בדיבור להפסיק  מבלי קודש  שבת ביום



תשע"ז  שרה חיי פרשת דא"ח כג ליקוטי 

מעשיך  עא)בנפלאים על (מעשה שהתחרט באחד 

בהיתר  לידו הגיע ובסוף ממון  ].åè שגנב

 óà  äàðäå âðåòù íéøëæð éàñåøã ïá  úøëæäá

 é" ùä éãáåò  íé÷éãöì ÷ø ùé æ"äåòá

ë"òå [ä לנ שתיקנו במה יש פנימי  חז"ל רמז  ו

גזלן  שהיה שב"ק בכניסת  להזכר

וחצי שליש  של באופן  מאכליו ואוכל חוטף שהיה

לאכילה, כלל ראוי  עדיין המאכל אין  שאז בישול,

בעוה"ז  אף נהנה היה לא זה שגזלן מובן וא"כ 

הגזילה  ורדיפת  בטומאת  שנפל שע"י מעבירותיו,

שיש  רגילה הנאה שאפי' עד מוחו כ "כ נשתבש

היה  שלא והפסיד, קלקל ג"כ  ממאכליו  אדם לכל

עד  בסבלנות להמתין דעתו שיבוש לרוב מסוגל

שלא  באופן  אוכלו  והיה כראוי, המאכל שיתבשל

לכל  משל נבין  ובזה כראוי, ממנו  ליהנות יכול היה

האדם  דעת ומשבשות מטמטמות  שהם העבירות

[וכמו בעוה"ז , מחייו אף  ליהנות  יכול שאינו עד

רביז"ל יד )שאמר  אות עדן (חיי"מ והגן שהגיהנום

מתנגד  מאחד  מעשה שהיה וכמו  בעוה"ז . הם

אחר  אצלו נשתנה מה ושאלוהו  לחסיד , שנהפך

תמיד  היתה מתנגד  שבהיותו  וענה חסיד , שנהיה

אחר  לג"ע יזכה שעי"ז שלו עבודה"י  בעת  מחשבתו 

למען  עבירה מכל נזהר  היה וכן  מהעולם, פטירתו 

מן  פטירתו אחר הגיהנום ובעונשי  באש  ישרף לא

בכל  להרגיש זוכה חסיד בהיותו  ועתה העולם,

אלקי וטעם אור  שעושה מצוות ובכל ותפילה תורה

העולם, בזה בהיותו אף  עדן גן טעם בבחי ' שהוא

האור  את  ממנו מחשיך זה בעבירה ח"ו  כשנפל וכן

בעוה"ז , גיהנום יסורי  ומרגיש דהמצוות , האלקי

של  האלקי האור לו להחזיר  בתשובה לשוב ומזדרז

לי 'השיבה דהע"ה וכתפילת העולם, בזה עדן  הגן

בעת שעושים התשובה וזו וגו '']. ישעך ששון 

לעצמינו מזכירים שאנו ע"י שב"ק  (בזכירתכניסת

הנ "ל ) דרוסאי יש בן בעוה"ז אף ועידונים שתענוגים

שעשינו והחטאים הקדושה, בדרכי לההולך  רק 

והשמחה  העונג את מאיתנו  מונעים בהם ונפלנו 

כל  על באמת אנו שבים בעוה"ז ,ובזה אף דהחיים

לעונג  זוכים ועי"ז השבוע, ימות  של ופגם חטא

ליום  הכנה עוה"ב, מעין  שהוא דשב"ק אלקי  ואור

בב"א. שבת שכולו

_________________________

נכנסטו. והיה והחברים, הישיבה ראש  עם חצות  אחר ללמוד לישיבה לילה כל לילך  דרכו שהיה יר"ש באחד מעשה שם, ז"ל

והיה  אותו ששכחו פתוח אחד חצר פתח  מצא הלוכו ובדרך  כדרכו לישיבה מביתו בלילה הלך אחת ופעם אחרון ויוצא ראשון

כיסים  מלאה תיבה תוך  שלה העושר כל מונח שבו בחדר ישנים שהיו אחת  משרתת רק אלא עמה איש אין עשירה אלמנה שם

שבירת  מכח  הקיצו והנשים התיבה את ושיבר הנר את  וכבה הזהובים לגנוב יצרו ויפתהו שנכנס בעת  הקיצו לא והם זהב דינרי

בן  של המימרא זאת  בזכרונו בא המעות ולקה שפתח  אחר והוא ויהרגם הוא מזוין לסטים זה אמרו כי לצעוק פחדו אך התיבה

אותם  אקח  למה לי מוכנים הדנרים אלו אם ואמר בישיבה ד"ז הישיבה ראש  דורש  שהיה לחבירו במוכן נוגע  אדם שאין עזאי

ותאמר  ממנה נגנב שלא ראתה היום כשהאיר האשה וזאת  לו. והלך והחזירם עתה זו גניבה תועיל לא לי מוכנים אין ואם באיסור

ישיבה ראש  אצל ותלך שמור, ממוני שיהיה כדי לאחד שאנשא לי טוב ניסא מתרחיש  שעתא כל ולאו זה נס  ואחר מעשה ההוא

לבדו  היה האיש ואותו לו, שתנשא יר"ש אדם על לה יגיד שהוא ותבקש המעשה לפניו ספרה הישיבה בני כל והלכו שיצאו

באותה  קדשה עשו, וכן מאד, יר"ש והוא הוא פנוי כי האיש זה את  תקחי ישיבה ראש  לה ויאמר הדברים כל ושמע שם יושב

גדול  כלל מכאן לו. היה וכן בהיתר, אותם אקח לי מוכנים הדנרים אלו שאם בלילה אתמול אמרתי יפה אמר אז  ונשאת, שעה

עליו  שנגזר מיום כי שלם בטחון מה' יבטח כי יושר בלי ועושר כסף לאסוף  תחבולות ויבקש ימצא שלא לאדם עצום וסייג וגדר

חלילה  ואם בעדו, לעצור יוכלו לא כולו העולם כל ריוח  או עושר בשמים לו פסקו ואם עשיר או עני עליו נגזר לעוה"ז לבא

שאמר  עזאי בן התנא דברי יחדיו צדקו ומה בידו, חרס  יעלה סוף וסוף  לבהלה וילד לריק  יגע שיאו לשמים יעלה אם בהיפך

ע"כ. ועוה"ב. בעוה"ז להם וטוב התורה עפ "י ההולכים דרך  תמימי אשרי אשע"כ להבירו שמוכן במה נוגע אדם אין



לנפשך  חכמה דעה כד

äëåðç éðéðò

 êøã –––– êìåäå  óéñåîã ììä úéáë  äëìä

 úåãéñçä

òåãé [ à'ח ר"ת הוא דחנוכ"ה בספה"ק המובא

ה'לל כ 'בית ו'הלכה (שמוסיףנ'רות 

זה והולך ) בענין  בספה"ק  המובא מהרמזים וא' ,

בית  הק ',דדרך  הבעש"ט תלמידי  כדרך  היא  הלל

והיינו טוב', 'עשה ע"י הוא מרע' ד'סור  שאמרו 

צריכה  העבודה שעיקר  היתה המוסר  בעלי  דדרך 

הרעות המדות  לשבר מרע' 'סור  בעניני להיות 

כל  על וסיגופים תשובה ולעשות  מהתאוות  ולפרוש

וזהו וכו ', רע מכל נקי להיות שיזכה עד עבירה

על  הדגש עיקר  להניח שיש  שמאי דבית  דרך בבחי '

החג כפרי  והולך', –'פוחת העולם אומות  ע' (שכנגד 

הרעות ) וכו',מדות  והולכים זמן הפוחתים לפני (וע"כ

על לכפר וסיגופים בתעניות עוסקים היו הבעש "ט

וכו') החומר להכניע וכן דרך העוונות משא"כ ,

הסיגופים  דרך  שביטל זי"ע ותלמידיו  הק' הבעש"ט

מן æè והתעניות ד'מעט בדרך לילך הנהיגו  אלא

שעיקר  ולימדו  החושך ', מן הרבה דוחה האור 

היינו טוב' 'עשה בעניני  יהיו וההתעסקות הדגש 

בהש"י, ודבקות ואהבתו, ה' יחוד בעניני  לעסוק

לשמה, ובתורה בכוונה בתפילה ולהתאמץ

לצדיקים  בהתקשרות בשמחה בעבודה"י  ולהרבות

מאליו יפול שהרע עד דביתæé וכו ', דרך בחי' וזהו  ,

_________________________

מעשה טז. אנשי היו הקדמונים שבימים לנו סיפרו ואבותינו יודעים אנו הלא מר] [שחידש העבודה עיקר מהו להבעש "ט  "שאלו

חוטא  שנקרא הדין  את  ליתן עתיד [הרבה] מתענה שהוא  אדם שכל ואמרתם הזה, הדבר את  בטלתם ואתם לשבת, משבת  מתענין

והוא, אחר, דרך  להראות  הזה לעולם באתי אני הבעש"ט, להם והשיב העבודה, עיקר מהו לנו נא הגידו כן על נפשו, את שמענה

סיגופים, לעשות צריך ואין התורה, ואהבת ישראל ואהבת  ה' אהבת  היינו הללו דברים שלשה עצמו על להמשיך  האדם שיראה

ע "ד). די"ח  דנהורא (בוצינא זי"ע". טוב שם הבעל זקינו בשם ממעזיבוז  ז "ל ברוך  מוהר"ר הקדוש הרב סיפר כך 

ונסע  תלמידיו, כל עם בשדה היה אחת  ופעם בו, להתדבק  הראוים האנשים יקח בעצמו שהוא נגזר אחד, ענין ידי על "הבעש"ט

למה  יוסף, לר' הבעש "ט  לו ואמר מעולם, ראהו שלא הגם הכירו, כאילו יוסף , ר' עליכם שלום הבעש "ט  לו ונתן יוסף  ר' שם

התולדות  על לו והראה החומר, את  יכניע בתעניתים האם הבעש "ט  לו ואמר החומר, את להכניע  והשיבו כך, כל מתענים אתם

מכניע  מען איז  מיט  דער דאוינט  איד דער וויא תפילה ידי על לו, ואמר מנחה, ומתפלל האילן תחת  עשרה בשמונה עומד שהיה

כט). רמ "מ (כתבי הנזכר". יוסף רבי בו ונתקשר חומר, דעם

ומקואות  הטבילות , תמיד לו שהיו המקואות  מחמת  הכל לו, שהיה והמדריגות  ההארות  לכל שזכה ע "ה ריב"ש על "אמרו

יותר  טוב ההוא בתמידות  הכח יתן בתענית  מניח שהוא שהכח  טוב יותר ועוד השם, מעבודת הגוף  מחליש  שהתענית  מהתענית,

ריט). סי' טוב שם (כתר למדריגה". יבוא ובזה וכונתו כוחו בכל שיתפלל ותפילה התורה בלימוד

זצוק "ל  הק ' הבעש "ט  שבא מעת תפילה, ידי על הוא ואלקותו, הש "י עבדות לידי לבוא שיוכל הנפש  הזדככות עיקר "בדורותינו

לתפילה  לזכות האדם שיוכל כדי אבל הש "י, עבודת אל לגשת שרוצה מי כל אל בעולם התפילה קדושת התאמצות  אור וזרח

להתפלל  לידע באמת  לבוא יוכלים זה ידי שעל עד טובים, ובמעשים בתורה ולילה יום ויגיעה חכמים שימוש לזה צריך זכה,

פורת ). בן ד"ה ויחי פר' ושמש (מאור כידוע ". רבה ואהבה ביראה

טוב יז. ועשה מרע סור פסוק  על זללה"ה זקני אבי מאדוני שמעתי וז "ל מחוטב) ד"ה נצבים (פר' אפרים מחנה דגל בס ' כתב

עכ"ל. וכו'. טוב אותו ולעשות הרע  מן הרע  להסיר היינו

ירצה  אם כערכינו, באנשים ובפרט  הללו בדורות  אמנם בזה"ל, כתב וגו') יוסף את  ויברך ד"ה ויחי פר' (ויז 'ניץ צדיק  ובצמח

לבי. זכיתי יאמר מי כי מצוה, יעשה ולא ושנותיו ימיו יבלה אזי מרע , סור בבחי' קודם שיהיה עד טוב עשה להיות  שלא להמתין

ישוב  ושלא הקודמים, מעשיו על באמת  תשובה עליו יקבל המצוה ובעשיית  קודם, טוב עשה שיהיה לזה הנכונה העצה לכן

עכל"ק . וכו'. כן גם מרע  סור בבחי' להיות זוכה טוב העשה ידי על כן ואם לכסלה,



תשע"ז  שרה חיי פרשת דא"ח כהליקוטי 

החשך  ויסתלק  יפול ועי "ז  אור, והולך ' ש 'מוסיף  הלל

.çéממילא 

 úåãéñçä êøãë  ä"á êøãã  óñåð ïéã

ãåò [áבו שיש הלל, דבית  אחר דין על רמז  יש

ותלמידיו הק' הבעש "ט דרכי  על רמז

המתנגדים) דרך  הראשונה (לעומת  המח' והיא ,

בבוקר  קר "ש מצות  לגבי וב"ש, ב"ה בין בש"ס 

יטו אדם כל שבערב שמאי  בית שדעת  ובערב,

קורא  אדם שכל ב"ה ודעת  יעמדו, ובבוקר  ויקראו 

זי "ע  מזידיטשוב העט"צ הרה"ק  ומבאר  כדרכו ,

ספי ' כנגד  הוא שהלילה הידוע ע"פ הוא ב"ש דטעם

בבחי ' בשכיבה, או  בישיבה, שדרכה המלכות 

שבתמנוחה במנוחה)àúëìî(כמו [כמ"ש שדרכה ,

היחוד דרך במאמר תשס"ו)בארוכה החכמה (ים

מספי ' בפנימיותה שנבנית המלכות  דרך בביאור

ברתא')החכמה יסד  'אבא דמנוחה (בבחי' דרך  שהוא

בישיבה  קר "ש בלילה לומר  יש  וע"כ עיי "ש ], וביטול

הז"א  שכנגד  ביום בקר "ש משא"כ בשכיבה, או 

הבינה מספי' בתבונה')[שנבנה שמים 'כונן (בבחי'

בעמידה. קר"ש  לומר  יש היגיעה], דרך  בחי' שהיא

'éçáä ïéá ãçééì ä"á êøã

'åàëìå [â אדם דכל ס"ל ב"ה מדוע צ"ב לפ "ז

בזה  הביאור  אלא כדרכו, קורא

תמיד  לייחד שיש היינו היחוד, דרך  היא ב"ה דדרך 

הענין  יש  שתמיד  והיינו להפרידם, ולא הבחי '

קורא  אדם כל ע"כ להנוק ', הז"א בין היחוד לעורר

בלילה  או בשכיבה ביום שכשיקרא כדרכו ,

דזו"ן יחוד  בזה יעורר  במצותבעמידה (ואדרבא

היחוד להדגיש  הענין דייקא יש היחוד ענין שהוא קר"ש 

קר"ש בברכות  גם וכדאשכחן להפרידם, ולא הבחי' שבין

ומדת בלילה יום מדת להזכיר דין שיש ושחרית דערבית

ביום) .לילה

 ú"åçéå  ò"åçé ãçééì íàä àéðúäå  ç" äôðä 'çî

 ãçàë

ïëå [ãמצות קיום בענין  זו  פלוגתא מעין  אשכחן

בעל  לדרך  הנפה"ח דרך  בין היחוד

להפריד  שיש  בספרו  האריך  שהנפה"ח התניא,

שיחו "ע  והיינו ליחו "ת, יחו "ע ענין  בין  ולהבדיל

ית ' מצידו בעיקר  בזמנים ,èéהוא רק  בו להיזכר (ויש 

_________________________

פר'יח. זצ"ל מפיסטין יוסף חיים ר' (להרה"ק חיים תוספות  בספה"ק המובא המעשה כתבנו תשע"ו) חנוכה (נשמ "ח  ובמקו"א

משפאליע ) הסב"ק (ה"ה זצוקללה"ה זידא בשם המכונה ליב מו"ה הצה"ק של הקדוש  מפיו ששמעתי מה פי "על וזל"ק, קרח)

הלשון, בזה לי ואמר בבית, עמו לבדי הייתי אחת  פעם להיות כאשר צריך הישראלי איש אשר אומר שאני דברי שמע
טוב  יעשה "כ ואח מרע סור שלא מקודם  כדי יותר ולא טוב, בעשה עצמו יכניס כך  רע  סור הוא כמה בנפשו מרגיש  אשר וכל ,

זצוקללה"ה  נבג"מ זלמן שניאור מו"ה הצה"ק אדמו"ר ולפנים לפני בקודש  לשרת לעמוד באתי וכאשר הקוצים. אל זורע  ח "ו יהי'

וצמצום, דין בחי' אורחותיו שם שהוא שמאי, בית  דעת  זהו הלשון בזה לי אמר הללו, הדברים לו ונימיתי התניא) בעל הרב (ה"ה

הרבה  חושך דוחה אחד  נר  כי לו, היתה אחרת מדה  הלל שמאי אבל מח' גם בזה ומפרש הרבה שמאריך (ועיי"ש ע "כ וכו'".

וחסודה'). נאה 'כלה בענין והלל

הקדו יט. תורה יסודי כל והנה פ "ו), (ש "ג שמצד ז"ל הבחי' זאת  עפ"י הולכים כולם ול"ת  עשה כולם והמצות האזהרות  בכל שה

ובמקומות  תורה. דברי להרהר או לדבר אנחנו חייבים וגם מותרים הטהורים שבמקומות  מקומות ושינוי חילוק יש שודאי השגתנו

שמצדנו  הבחי' זאת  ובלתי בתוה"ק  מפיו שנצטוינו הנהגותינו חיוב וסדרי עניני כל וכן ד"ת. ההרהור אף  בהם נאסרנו המטונפים

ולא  חציצה שום בלא גמורה בהשוואה כל את  מלא הוא עצמותו המשיג ית' שמצדו שבאמת ואף  כלל ומצות  לתורה מקום אין

כלל  ליכנס הורשינו לא וגם יכולים אנחנו אין אבל ממש הבריאה כקודם פשוט אחדות  הכל רק  כלל מקומות ושינוי חילוק  שום

חלילה  גמור. ושיווי פשוט  באחדותו המקומות וכל כל את  מלא ב"ה יחיד אדון איך ולהשיג לידע הנורא הענין בזה בינה להתבונן

השב  יצירה דס' ברייתא בריש  ז"ש  כו'. תחקור אל ממך במופלא הק', ז "ל היחוד קדושת  בשורש  ז"ל הרוקח  וכמ"ש וחלילה.
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ועמוק רב עיון ובלי יש )ëמיוחדים העבודה ובעיקר  ,

להניח  יש ובו  מצדינו  שהוא ביחו "ת להתעסק

קדישא בתניא משא"כ ההדגשה, היחודעיקר  (שער

פ"ז) הבחינותוהאמונה ב' תמיד  לייחד שיש  האריך

שהוא  וגו '', ישראל ד'שמע ראשון בפסוק שאף 

דיחו"ת  ענין  לשלב יש  יחו"ע יחודכנגד (שבבחי'

אדנ"י) יחו"תדהוי"ה כנגד שהוא בבשכמל"ו  וגם ,

יחו"ע לשלב הוי"ה)יש  דאדנ "י יחוד  כנגד  ,(שהוא

עבודה"י כל את אף  לעשות  שיש והיינו

דיחו "ע  התכלית  כל ואדרבא דיחו "ע, בהתבוננות

עומ"ש  בקבלת  השלימות ידה על להביא הוא

ראשון  בפסוק עומ"ש  קבלת  שעיקר  בשו "ע כנפסק 

הענין  פנימיות  בביאור  שהארכנו  וכמו  דייקא,

שיש  ישר האדם את עשה דהאלקים במאמר

לקבל  לגמרי יתיישר  שעי "ז  עד ביחו"ע כ"כ  להכנס 

שיש  ב"ה כדרך והוא בשלימות , עומ"ש עליו

ולא  הבחי', בין  היחוד ענין את תמיד לעורר

אלא  הבחינות, שבין  ההבדלה ענין  את  להדגיש

ויחו"ת דיחו "ע ויחוד  בשילוב העבודה לעשות 

כאחד .

ìë ïéá øù÷ìå øáçì '÷ä è"ùòáä éãéîìú êøã

 á  íãçééìå  íéëøãäíéìù àãåçé

åäæå [ äתלמידי לדרך והמקור  הביאור ג"כ 

כל  בין תמיד  לקשר  הק ' בעש "ט

שטענו אחרים כמקובלים [ולא והבחינות הדרכים

וכדאי ' השיטות, בין  לערב אין שלדעתם בזה

הרמ"ק  קבלת  בין לערב שאין מפאנו מהרמ"ע

לערב  אסור לדעתם וה"נ וכו ', האר "י  לקבלת

לחוד , רש "ש זולתה, עם בקבלה דרך  שום ולחבר 

_________________________

כשתחשוב  פי' ושוב. רצוא והחיות  נאמר שלכך  למקום שוב לבך רץ ואם אחרת  ובברייתא כו' כל היוצר הוא מכונו על היוצר

רץ  ואם מלבך  המחשבה הסר מלהרהר ולבך מלדבר פיך  בלום ומעשיו מקום בכל חנייתו ואיך הוא מה עולם בורא על בלבך 

שלא  ברית נכרת זה דבר ועל וכו' וליראתו לעבודתו עולם של מקומו ליחוד ושוב תהרהר ואל ומהר חושה זאת למחשבה לבך 

שאין  כבודו מקו"ם איה שואלין מעלה המוני צבאות וכל באורך  וע "ש עכ"ל לידע יכולין החכמים כל שאין באלקותו לחשוב

ממקומו  ה' כבוד ברוך דמדאמרי ב') (י"ג דורשין אין בפ ' ז"ל מאמרם והוא הנ "ל עולם של מקומו בחי' ענין מהות  להשיג יכולין

הנ "ל  כבודו מקום בחי' היינו כבודך את נא הראני באמרו הענין להשיג נפשו בקשה ומשרע "ה לי'. דידע  ליכא  דמקומו מכלל

ואנחנו  אלהינו לה' והנסתרות ומכוסה. המופלא הענין זה מהות  עצמות  היודע  הוא עצמותו המשיג ית' לבדו הוא ורק  לו ניתן ולא

עלמין  כל סובב בבחי' ית "ש הוא שנקרא שמצדינו בהבחי' והוא להשגתינו. לנו והנגלות שהורשינו במה אלא להתבונן רשאין אין

ולזאת  מחודשים. נבראים ובריות וכחות  עולמות  מציאת  ההשגה לעין שיתראה ית' כבודו הפשוט ברצונו צמצם שעכ"ז  מחמת

והלכתי  דינא לענין שונים וענינים מקומות  חילוק  שיש ודאי שמצדנו תמוט. בל אומן אמונת בלבנו ולקבוע לידע  אנחנו חייבים

ראשון  פסוק  יחוד שאחר מהטעמים א' ג"כ והוא כולם: והמצות  התורה שורש  ועיקר האמונה יסוד פנת  היא כי כמש"ל רבתי

אחד  הוא ב"ה יחיד שאדון לכוין עיינו אחד בתיבת ראשון פ' יחוד שענין י"א בפ' להלן כמ "ש  והוא בשכלמ"ו אומרים דק"ש

חלילה  להתבונן נבא ושלא לגמרי יתברך  מלבדו עוד ואין לאין נחשבים וכולם כמשמעו פשוט אחדות  כולם והבריו' העולמו' בכל

שמתראה  השגתנו שמצד הבחי' על הוא שהכוונה שם שיתבאר שכמל"ו ברוך אח "ז אומרים אנחנו לזאת  ומה. איך  הענין מהות  על

(וזהו  וכו'. מלכותו כבוד ב"ש זהו עליהם המולך  והוא מאתו להתברך הצריכים יתברך ברצונו מחודשים ובריות עולמות מציאות

עכ"ל. מבואר). והוא תתאה. יחודא נקרא בשכמל"ו ופסוק  עלאה יחודא בזוהר נקרא ראשון שפסוק הענין

זהיר כ . שיהא אש , כגחלי ז "ל דבריהם שהמשילו דברינו, בתחלת הקדמנו כבר אמנם פ "ג), תחילת (בש "ג הנפה"ח  וכמש"כ

הענין  זה הוא וכן ח "ו. ויכוה הרבה, להתבונן נתונה הרשות  שאין בדברים מדי, יותר ולחקור להתבונן ליכנס  לא בגחלתן מאד

לעבודת  לבו טהר בזה להלהיב ושוב, ברצוא לבד דלבא בשעורא הענין פנימיות מדעתי ומבין לחכם אלא אמור, הדבר אין הנורא,

לעיל  שכתבתי כמו למקום', שוב לבך רץ 'ואם יצירה בספר נאמר זה ועל עצומה סכנה הוא בזה ההתבוננות רב אבל התפלה

ע"כ. ו'. פרק  להלן אי"ה שאכתב וכמו ב' פרק



תשע"ז  שרה חיי פרשת דא"ח כז ליקוטי 

לחוד  קבלה וכן  לחוד , הסולם ובעל לחוד, רמח"ל

לדעתם  יש עצמה ובחסידות לחוד, וחסידות

לחוד , חב"ד  עצמם, החסידות  דרכי  בין להפריד 

וכו ', לחוד הוא וברסלב כן שאמנם במקו"א (וביארנו

דרך כל ולהבין ללמוד  שיש  הלימוד דרכי בתחי' האמת 

אך כראוי, אותה ולהשיג לתפוש  שיוכלו כדי לחוד,

כל ולייחד  לחבר יש שאח"כ והשלימות התכלית

זי "ע הדרכים) התניא בעל בתורת  אשכחן  וכן  ,[

האר"י, לקבלת הרמ"ק  קבלת בין  ומחבר  שמקשר 

כדרכו', קורא אדם ש'כל הסוברים ב"ה כדרך והיינו

והנוק' הז"א דדרך  והחיבור  היחוד  בבחי ' היינו ,

וכנ"ל.

à"å÷îáå] עיה"ק ירושלים ראב"ד מש "כ  הבאנו

בהקדמתו שליט"א שטרנבוך  הגר "מ

של  הלימוד  דרך בין  החילוק  יסוד שזה לשמעתתא

זי"ע, אייבשיץ הגר"י זקיני לדרך הקצוה"ח

ולחלק  הסוגיות  בין  להפריד  תמיד  דרכו  שהקצוה"ח

אייבשיץ  הרר"י ודרך  הדומות, סוגיות  ב' בין  אף

זצ"ל ) הראגאטשאווער הגאון דרך  היתה למצוא (וכן

בין  אף  ולקשר  הסוגיות , בין מאחדת  נקודה תמיד

פנימית נקודה מציאת ע"י  לחלוטין שונות סוגיות 

ביניהם]. המאחדת

åéìñë ùãåçì  äøåù÷ úåãéñçä  úøåú úåìâúä

 ô"òå [ å שענין חסידות בספרי  מש"כ  מובן  הנ"ל

לחודש  קשורה החסידות  תורת  התגלות

דימוץ  השלישי  חודש  סיון  חודש כנגד [שהוא כסליו,

תורה  דמתן לגילוי  סיון  בחודש שזכינו שכמו הקיץ,

האחרונים  בדורות זכינו כך התורה, נגלות –

פנימיות תורת  – משיח של אורו  להתנוצצות

חודש  החורף, לחדשי השלישי  בחודש התורה,

שנקבע  כסליו  י"ט הגאולה דחג ענין  וכידוע כסליו],

התורה  פנימיות  להפיץ שמצוה ההלכה בשמים בו 

בימי כבר  נתגלה הענין שורש  הרי  ולהנ"ל וכו ',

התנוצצו ג"כ  כידוע שהוא של החנוכה, מאורו ת

הבנ"י  [כמש"כ  כא)משיח אות ב מאמר כסליו (מאמרי

מפראג, המהר"ל הרוקח, – רוה"ק בעלי ג' בשם כן 

– הלל כבית  ההלכה נקבע שבו מקאריץ], ומוהר"פ 

כנ"ל. החסידות  דרך בחי' שהיא

' åëå øðá ìéâøä'ã ïéðòá íéùåøéô 'â

øáéã [æחז "ל ע"א)מדברי  כג דף  'הרגיל (שבת

הטור  ופירש ת "ח', בנים ליה הויין בנר

שם) ב"ח עי' רסג, הנר (סי' לעשות  היינו  ש'רגיל' ,

בן  נהור סגי הר"י דברי  את בזה והזכיר  יפה,

מכת"י)הראב"ד לאחרונה שענין (שנדפס שמפרש 

וההידורים  הדקדוקים בכל שנזהר  היינו בנר  הרגיל

הנר . הדלקת  מצות  בענין שישנם

ãåò מרבה שהיה זי"ע הגר"א הנהגת  את  הזכיר

שב"ק  בנרות עליו àëמאוד אסרו שלזקנותו (עד 

לבריאותו) סכנה מפני זאת שנראה הרופאים ואמר ,

שבת  בנר שהרגיל פירש שהגר"א (כגירסתמכך

הרא"ש ) על בהגהותיו בנרותהגר"א שמרבה היינו

שהלא  שבת, הנר  מהידורי עיקרי  חלק ג"כ [שזה

בחושך  ישבו  שלא הבית להאיר שבת  דנר  תכלית

בזה  אורה שתרבה בנרות  המרבה וע"כ  ויכשלו ,

הנרות דתכלית בהידור האם מוסיף  לפ"ז צ"ע (וא"כ

אור  רוב שיש בזמנינו, נרות  להרבות זה הידור קיים

מהעלקטערי].

äæ ïéðòá ó"éøä  úñøéâ øåàéá

øîà [ç שגורס ברי "ף  פלא גירסת  שיש עוד

חנוכה חנוכה בנר  äéì 'הרגיל ïééåä

תלמידי בניו  שבת בנר הרגיל חכמים תלמידי בנים

בנר  שהרגיל היא שהכוונה בזה ופירש חכמים',

הוא וע"כ ïîéñשבת תורה דאור  בחי ' לו יש שכבר

_________________________

של כא. רק זית שמן להדליק  הרופאים שמנעוהו עד זית שמן בנרות מאד מרבה היה ז "ל "הוא קיב), (אות רב המעשה ז"ל

ע"כ. כמקודם". גדול רבוי לא גם חלב,



לנפשך  חכמה דעה כח

חנוכה  נר לגבי משא"כ חכמים, תלמידי בנים לו  יש 

רק  [והיינוäáéñהוי ת "ח, לבנים יזכה ידה שעל

ושלימה גבוהה דרגה על מרמז שבת (בבחי'שנר 

דלעת "ל ) שבת' שכולו ד 'יום אליה דרגה שהזוכה ,

יש  שבודאי  עד תורה לאור  כבר שזכה בע"כ  מוכח

ומחנך  שמתחזק בחי ' הוא חנוכה ונר ת"ח, בנים לו 

יזכה  וע"כ  אור', ותורה מצוה ד'נר  לדרגה עצמו 

ת"ח]. לבנים לבסוף עי "ז 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


