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שנה וברש"י מאה שרה חיי  ויהיו הק':

לכך  - שנים ושבע שנה ועשרים

אחד  שכל לך לומר וכלל, כלל בכל שנה נכתב

כ' בת  מה לחטא, כ' כבת  ק' בת  לעצמו, נדרש

ק' בת אף עונשין, בת  אינה שהרי  חטאה לא

שרה  חיי  שני ליופי: ז' כבת  כ' ובת  חטא. בלא

שם  על - ארבע בקרית לטובה: שוין  כלן -

ותלמי ששי  אחימן שם שהיו ענקים ארבע

איש  שם שנקברו  זוגות ד ' שם על ד "א ואביהם.

ורבקה, יצחק ושרה, אברהם וחוה, אדם ואשתו,

לספוד  שבע, מבאר  - אברהם ויבא ולאה: יעקב

לעקידת שרה מיתת ונסמכה ולבכתה: לשרה

בנה  שנזדמן העקידה בשורת  שע"י לפי יצחק ,

נשמתה  פרחה נשחט, שלא וכמעט לשחיטה

עכ "ל. ומתה, ממנה

הם דקדושה ואבי"ע א"ק עולמות  ה ' א.

בשלום לעבור וצריך דחול, בי"ע  ותחתיהם 

דקדושה לאבי"ע להגיע  אפשר ועי"כ  דחול בי"ע

אצילותהנה  א"ק  שהם עולמות  ה' ברא הקב"ה

דקדושה, בי "ע והם ועשיה, יצירה בריאה

הנקראים  דחול, בי "ע עולמות ג' עוד יש זה ותחת 

וערפל' ענן 'חושך התוה"ק  בפרשתבלשון (כמ"ש

כ ') י"ט ה' ושם י"א, ד ' אחרתואתחנן ובבחינה ,

גדול  ענן  סערה 'רוח בשם אלו עולמות  ג' נקראים

יחזקאל במרכבת כמבואר  מתלקחת' (יחזקאלואש 

ד ') דחול א' בי "ע הנקראים והם קלי 'א, השלש שהם

הטמאות.

של כי  ואבי "ע א"ק  יש  ועולם עולם בכל באמת

צריך  שהנביא מדרגה ובכל פרט, אותו

_________________________

דיצירה א . מתפארת (דהיינו מדרגות י"ד ונכנסו דקדושה בי"ע ירדו הראשון אדם חטא שאחר כיון דחול בי"ע שנקראים הטעם

ריש  רשב"י מאמרי בשער באריכות  כמבואר הקלי', בתוך מעשיה) ספירות וי' מיצירה ספירות ד' שהם דעשיה, מלכות עד

העולמות  עליית בסוד הקלי' מתוך  ועולים דקדושה בי"ע  יוצאים קודש  שבת  ערב ובכל עי"ש, ע "א) ל"ו (דף  קדושים פרשת 

שהוא  רגליך ' משבת תשיב 'אם בסוד שבת  קדושת  סוד וזה לעליה, מעליה השבת  בהמשך  והולך  וממשיך שבת, מערב המתחיל

זה  על שכתב ע "ג) ל"ד (דף שלום בנהר ועי' ע "ב), ס"ג דף  שבת  קבלת בדרוש  (עי' האריז "ל שביאר כמו הרגלים השבת

בימות  בי"ע  מלובשים שבו המקום דהיינו הקלי', בחי' שהם דחול מבי"ע יציאתם פירושו בשבת , הקלי' מן בי"ע  שיציאת

הבירורים  לצורך  כי הקרבנות, סדר ובהקדמת בהקדמה, אצלינו נתבאר כבר שם: הרש "ש וז "ל הקלי'. בתוך שהם החול,

דחול, בבי"ע מתלבשים והם בבי"ע , שכנגדם בפרצופים ומתלבשים המעשה, ימי בששת דאצילות אבי"ע פרצופי כל יורדים

למקומם  למעלה ועולים ומתעלים לגמרי, החול ימי מתוך  דקדושה האבי"ע יוצאים שאז שבת ליל עד דקלי', בבי"ע  ר"ל

שבת, ליל מתחילת תיכף  המלאכות  כל נאסרו ולפיכך  מדרגות , י"ד החול לימי הקדושה בין פני חלל ונשאר העליון, ושורשם

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה ד

לאיזה  להיכנס  שרוצה יהודי כל כן וכמו  להיכנס,

צריך  בו , שהולך  מדרגה בכל הנה שיהיה, השגה

וענן  סערה רוח הנקראים קלי' הג' לעבור תחילה

וערפל, ענן חושך  בחי' שהם מתלקחת, ואש גדול

ועובר בוקע כאשר יכול ורק  בשלום, אותם

האריז"ל  שביאר וכמו  הקדושה. לתוך  להיכנס

הודו ע"א)בכוונת י"ז דף  כאשר ב(שעה"כ שאפי '

סדר  כפי  דקדושה בי "ע עולמות  בג' עולים

מתגברים  עולם אותו של הקלי ' הנה התפלה,

את לעבור צריך הנביא כן  וכמו האדם. כנגד 

שרוצה  מדרגה אותו של דחול הבי "ע בחי '

יחזקאל  במרכבת  שמבואר  וכמו  בה, להיכנס

ואש  גדול וענן סערה רוח ראה שתחילה

מתוכה  ראה ואח"כ  סביב, לו ונוגה מתלקחת 

של  לקדושה להגיע דכדי  וכו ', חיות  ארבע דמות 

של  דחול הבי"ע לעבור  תחילה צריך עולם, אותו 

אח"כ  ורק הנ"ל, קלי ' הג' שהם עולם, אותו 

להקדושה. מגיעים

עם להתקשר יכולים דקדושה  המדמה  כח  ע"י ב.

אדמה ' הנביאים  'וביד בסוד השכינה

מלכותוהענין הנקראת  הק ' השכינה דהנה הוא

בי "ע  עולמות  דכל השורש  היא דאצילות,

הק' באר"י והמל'ג כמבואר  הנוק', היכלות  שכולם

כח  בחי ' והיא נהרא', ליה דלית  'אספקלריא נקראת 

כמ''ש דקדושה י"א)הדמיון י"ב "וביד (הושע

'אספקלריא', נקראת  שהיא אדמה" הנביאים

בלקו"מ חו"מ וכמבואר לקו"ה ועי' ח', תורה ח"ב (עי'

ה') הלכה שלוחין ישראל הל' בין  הקשר שורש והיא ,

בני בתוך  שוכן  הוי "ה אני  "כי  בסוד  לקוב"ה

ל "ד )ישראל" ל"ה הבורא (במדבר בין  הקשר  שהוא ,

שורש  שהוא לקוב"ה, ישראל כנסת  בין לנברא,

לבריותיו, נבואה משפיע שהקב"ה הנבואה ענין 

כך הוא יהודי הנ "לובכל הפסוק על הק' רש"י (כמ"ש

שהם  בזמן אף  - ישראל ' בני בתוך  שוכן ה' אני 'כי

עכ "ל ) ביניהם, שרויה שכינה אם טמאים ישראל דהרי  ,

בגמ' כדאיתא הם נביאים בני הם נביאים אינם

ע"א) ס"ו מהשכינה (פסחים ניצוץ הוא יהודי כל כי ,

עם  שייכות להם יש ישראל נשמות וכל הק',

הנביאים  "וביד הכתוב שאמר וזהו הק', השכינה

יכולים  דקדושה המדמה כח ידי  על כי  אדמה",

ויהודים  הקב"ה, ועם השכינה עם להתקשר 

עם  הקשר את ומרגישים מאמינים, בני מאמינים

אלוה  חלק שהיא נשמתם בפנימיות  הק' השכינה

כמ"ש ט')ממעל ל"ב יעקב (דברים עמו  הוי"ה חלק  כי

נחלתו. חבל

נאמר והנה  ועליה הדמות  סוד  היא הק ' השכינה

הדמיון  שהוא אדמה", הנביאים "וביד

אלא  הנבואה, ענין  משיגים ידו  על אשר  דקדושה

סב  לו  "ונוגה בסוד לבושים סביבה שהוא שיש יב",

לג' הקדושה בין  ממוצעת שהיא נוגה קלי ' סוד

_________________________

בטלית ב. ועיטוף קטן הטלית  לבישת שהוא המעשה תיקון ע"י בתחילה הנה כי זה, הוא הודו כוונת  והנה שם: שעה"כ וז "ל

ועתה  עצמה. ביצירה היצירה קלי' יתאחזו שלא כדי הוא אז שעשינו מה ואמנם כנ"ל. משם ונסתלקו דיצירה הקלי' נפרדו גדול,

מפנימיות  גדול היצירה שחיצוניות ספק בלי כי נודע והנה דיצירה, תחתונות  ג' אל חיצוניות נעשים העשיה של ראשונות ג' אשר

בג"ר  שם יתאחזו פן עתה, הקלי' מן פחד יש  א"כ העשיה, מן הוא  כי תחתון הוא דיצירה החיצוניות  אשר עתה וא"כ העשיה,

והודיעו  היצירה, בעולם אשר לה' הודו קודש מלאכי אתם פירושו: כו', לה' הודו מזמור אומרים אנו ולכן שם, שעלו דעשיה

וכמעט דעשיה. ג"ר שם עלו אשר דיצירה אחרונות בג' שם נאחזים ואינם הקלי' מתפחדין וע "כ הקלי', שהם עלילותיו בעמים

וגדלותו, אלהותו שיכירו והקלי' העמים נגד יתברך  שבחיו בסיפור מתעסק כולו שאמר, ברוך עד הפסוקים וכל הזה המזמור כל

הקדושה  מעל עכ"ל.ויתפרדו כנזכר,

ריש ג. ה' דף הנהר רחובות ועי' וכו', בי"ע  עולמות ג' בכל מתפשטים המלכות של דהכלים א') פרק מ "ד (שער חיים עץ עי'

ע"ד.



תשע"ב  שרה חיי פר' השל"ס

ובפנימיות ורע, מטוב כלולה והיא הטמאות, קלי'

אך  דקדושה, בי "ע בחי ' והוא הקדושה, הוא הנוגה

קלי ' הג' שהם דחול, בי"ע יש להנוגה מחוץ

ואש  סערה ורוח גדול ענן  הנקראים הטמאות

ממנו למטה או הנוגה סביב והוא מתלקחת ,

לו) סביב כבר הוא ועתה למטה היה והנה (תחילה ,

דמיונות והם הסט"א של השקר  הוא דחול בי "ע

לדבקות להיכנס שרוצה אדם וכל ותעתועים, שוא

בחי ' לעבור תחילה צריך העולמים, כל בבורא

לעבור  שמצליח עד בהם לבקוע וצריך אלו ,

עבודת וזהו האמיתית. לקדושה ולזכות 

.דהצדיקים 

_________________________

הקלי'ד. ענין ומאידך  הקדש, ורוח  הנבואה דרך  כל תלוי בזה אשר שבאדם המדמה כח של הענין היטב להבין כדי

להעתיק צריך ושקר, שוא לדמיונות  ויכנס בו יתאחזו שלא הגדולה והזהירות  בהם, לבקוע  שצריך הקדושה על הסובבות

כי  חמישי, בשער הנבואה איכות נתבאר וכבר וז"ל: ו') שער ג' (חלק  קדושה שערי בספר ז "ל מהרח "ו מדברי בכאן

מחשב  היה ואז נשמתו, שורש אחיזת  למקום הגיעו עד למעלה ממטה למדרגה ממדרגה ועולה מתפשטת הנביא מחשבת

למטה  הגיעו עד עלה, אשר במעלות למטה ממעלה ומורידו וחוזר אור, משם וממשיך סוף, אין עד הספירות אור להעלות

בנפש  המדמה, בכח ממשיכה ומשם למעלה, נשמתו שורש אחיזת שיעור כפי ההוא באור חלקה ונוטלת  השכלית, בנפשו

המחשבה  המשכת והנה החיצונים. בחושים או המדמה, בכח אשר הפנימיים בחושים הדברים מצטיירים ושם שבו, החיה

בני  כענין להתנבא, המלמדו הנביא מאת בידו נמסרו ויחודים כוונות  ידי על אלא עולה, היתה מאליה שלא ודאי ההיא

היא  זו רצונו, כפי והשפע  האור ממשיך  היה מיחד שהיה היחודים שבאותן כדי ז"ל, ואלישע  ואליהו שמואל עם הנביאים

הנבואה. ענין תכלית 

עולם  שבכל ההיכלות ושל הרקיעים של הפתחין שומרי על שמות והזכרת  תפילות והם אותם, מלמדים היו שניות  עוד

ויקהל  פרשת הזוהר בספר כנזכר האצילות, עולם רום עד שבהם, והאוירים יסודות הארבעה שהם העולמות, מסוף  ועולם

השערים  לפתוח  משתמשים היו ותחילה שלהם, ובברייתות היכלות בפרקי וכנזכר ע"ב) ר"א (דף  התפילות עליית  בענין

עד  למדרגה, ממדרגה עולים וכך  ההיא, המדרגה כפי המיוחדת והתפלה היחוד מייחדים היו כך ואחר מדרגה, שבאותה

למטה  השפע וממשיכים וחוזרים סוף, האין עד מחשבותם ממשיכין עוד היו כך  ואחר שם, ונוחים העליון לשרשם הגיעם

וכו'. לעיל כנזכר

הרקיעים  שערי השמים נפתחו ותחילה זו. על זו מורכבות המדרגות להיות מרכבה מעשה הנקרא יחזקאל מראות  ענין זה והנה

באה  סערה רוח והנה וארא ד') א' (יחזקאל שכתוב וזהו הקליפות אל נכנס  ומשם עולם, שבאותו והכלים החומר אורות שהם

לומר  רצונו בהושע, ה' דבר תחילת ב') א' (הושע בהושע  שכתוב וכמו וגו', סביב לו ונוגה מתלקחת  ואש  גדול ענן הצפון, מן

ואמנם זנונים. וילדי זנונים אשת  שהם וכוחותיה הקליפה תחילה נגלה היה הנבואה, דבור התגלות גם תחילת  בשמים בהיותו

אלהים, מראות ואראה השמים נפתחו א') א' (יחזקאל שכתוב כמו וצופה מתדבק היה לא שם הקליפות למקום  כשהגיע אבל
מוכרחת  בעלמא ראיה רק בהם  נדבק ואינו בהם ועובר  קורע אלא בהם , להתדבק נהנה  לטוב היה  זכור אליהו סוד וזהו .

ברוח  לא ה', לפני סלעים ומשבר הרים מפרק וחזק גדולה ורוח  עובר ה' והנה ה', לפני בהר ועמדת  צא ויאמר י"א) א' (מלכים

אור  למחיצת  נכנס ומשם וגו'. דקה דממה קול האש  ואחר ה', באש  לא אש הרעש  ואחר ה', ברעש לא רעש הרוח  ואחר ה',

והוא  מלבו"ש, בגימטריא הוא כי החשמ"ל, בענין שיש  הנעלם סוד וזהו מפסיק , פרגוד יש ואור אור כל בין כי כנודע , המלאכים

הזה. נעלם סוד בגלותי בעדי יכפר וה' המלאכים, אורות של והחומר הכלי

ומתוכה  ה') א' (יחזקאל שכתוב וזהו שכינה, מחנות וארבע חיות לארבע נחלקים כולם אשר המלאכים, כתות  עשר ראה ואז 

כמראה  הכסא דמות  ועל כ"ו) פסוק  (שם שכתוב וזהו עצמן, ספירות  העשר אור אל הגיעו עד נכנס ומשם חיות, ארבע  דמות

(תהלים  שכתוב כמו 'כבוד' הנפש נקרא ולכן המרכבה, הן הן האבות בסוד הנשמות מחצב אור הוא עצמו הכסא ואמנם וגו'. אדם

עניני  כולל עמוק סוד אליך גליתי והנה וגו'. לכלימה כבודי מה עד ג') ד' (תהלים וכתיב ידום, ולא כבוד יזמרך למען י"ג) ל'

ז"ל. מהרח"ו עכ"ל וכו', אלינו הקדמונים הדורות זכו לא אשר המרכבה
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צריך  העליונה  השראה  להשגת להגיע כדי ג.

הקלי' כל לבקוע שהוא העקידה  נסיון לעבור

הקדושה לפנימיות  ולהיכנס והמניעות 

קצ"א בחז "לואיתא  ח"א זוה"ק ד ', ב' רבה (בראשית

על הע"ב) מרחפת  אלקים 'ורוח הפסוק על

רוח  סוד  והוא דמשיח, רוחא דא המים' פני

האריז "לו הנבואה  ביאר  "מרחפת" שער וסוד  (ע"ח

פ"א) על ז רפ"ח המורה רפ"ח, מ"ת אותיות  שהוא

התהו, בעולם שמתו  מלכים דז ' הכלים שבירת

והרפ"ח  לבי "ע, ניצוצין רפ "ח מהם נפלו  אשר 

הנוגה, ובמקום החשמ"ל במקום נמצאים ניצוצין 

הניצוצין  בהם אשר  דבי "ע היכלות  שהם

קלי ' הג' את יש  לזה וסביב בהנוגה, המלובשים

השקרים  כל ובהם דחול, בי "ע הנקראים שהם הטמ'

אבינו אברהם בבחי' שהוא נביא כל ולכן  והכזבים,

אברהם  של ניצוץ בו  יש יהודי  כל כי  אבינו , ויצחק

צריך  ולזה נבואה, ניצוץ בו  ויש  אבינו , ויצחק  אבינו

להיכנס  כדי  דחול בי"ע בקיעת של הנסיון  לעבור 

שהיה  העקידה של הנסיון סוד והוא לקדושה.

בחי ' שהוא העשירי  הנסיון שהוא וליצחק  לאברהם

מתתא הכתר , ספירות  עשר כנגד נסיונות  העשרה (כי

הכתר לעילא) של זו לבחי ' לזכות רוצה וכאשר  ,

בחי ' שהוא התחתון על העליון  השראת  שהוא

העקידה. בבחי ' נסיון לעבור צריך  הנבואה,

כ"ב)במדרש ואיתא וירא בשעה ח(תנחומא

לעקידה, הלכו ויצחק אבינו שאברהם

_________________________

ה',ה. רוח עליו ונחה י"א) (ישעיה אמר דאת  מה היאך  המשיח מלך של רוחו זה מרחפת" אלהים "ורוח  המדרש : לשון וזה

וזה  לבך. כמים שפכי ב') (איכה שנאמר כמים, שנמשלה התשובה בזכות המים" פני על "המרחפת  ובאה ממשמשת  זכות באיזו

רוחו  זה ואתערו המים, פני על מרחפת  אלהי"ם ורוח  כד"א ודאי, נכון רוח  הוא דא בקרבי", חדש  נכון "ורוח הזוה"ק: לשון

עכ"ל. בקרבכם, אתן חדשה ורוח  יט) יא (יחזקאל ואתערו משיח , של

אתכם ו. והבאתי הארצות  מכל אתכם וקבצתי הגוים מן אתכם ולקחתי דכתיב: דלעתיד הנבואה על כ"ז) – כ"ד (ל"ו יחזקאל עי'

ורוח  חדש לב לכם ונתתי אתכם: אטהר גילוליכם ומכל טומאותיכם מכל וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי אדמתכם: אל

תלכו  בחוקי אשר את ועשיתי בקרבכם אתן רוחי ואת בשר: לב לכם ונתתי מבשרכם האבן לב את  והסרתי בקרבכם אתן חדשה

ו  ועשיתם תשמרו כתב:ומשפטי דוד במצודת ושם במיעיכון, אתן קודשי רוח וית בקרבכם: אתן רוחי ואת יונתן בתרגום ופי כו'.

רוחי  את  אשפוך  כן אחרי והיה –ב) א (פ"ג ביואל הוא וכן עכ"ל. הגולה, ימי כל נחסר שהיה מה הנבואה רוח  לכם אחזיר ר"ל

ההמה  בימים השפחות  ועל העבדים על וגם יראו: חזיונות בחוריכם יחלמון, חלומות זקניכם ובנותיכם, בניכם וניבאו בשר כל על

רוחי. את אשפוך

הנקראים ז. המלכים בחי' שהם ובהו' תהו היתה 'והארץ סוד וזה ניצוצין, רפ"ח  היו ההם הניצוצין מספר והנה שם: האריז "ל וז "ל

אלקים  'רוח  הנקרא ניצוצין קצת ונשאר ובהו, תהו ונעשו ונשתברו מתו אשר אדום, ארץ הנקראת דא"ק המלכות שם על

עלה  המעולה שהאור הוא ופשוט הנ "ל. המתים תוך  היו ניצוצין הרפ "ח כי רפ "ח, מ"ת הוא מרחפ "ת ותיבת עליהון, מרחפת'

עכ"ל. כמ"ש, גמורים דינין בחי' שהם כנ"ל, הכלים בתוך נשארו אשר ההם ניצוצין הם שבהם, הגרועה ובחי' למעלה,

לך ח. כשאמר הייתי שם לא זקן לו אמר וכו', הולך  אתה לאן לו אמר זקן, כדמות לו ונדמה בדרך השטן קדמו המדרש : וז "ל

מאחרים, ומבקש  אבדו בידו שהיה מה המשל: שמעת לא שנה, למאה לו שנתן בן ויאבד ילך  כמותך  וזקן בנך , את קח הקב"ה

היה, יתברך הקב"ה אלא היה משטין לא לו אמר בדין. עליה שתחייב נשמה ותאבד המשטין  מן תשמע  אחר, בן לך יהיה וא"ת 

עלובה, בר עלוב לו אמר וכו', הולך אתה לאן לו אמר יצחק , של ימינו על ועמד לבחור, ונדמה מעליו הלך ממך . אשמע  לא

ועל  יוצרי דעת  על אעבור לא אעפ"כ אמר לשחטך , הולך  והוא השתטה הוא והזקן נולדת , שלא עד אמך נתענית תעניות כמה

יצחק ויאמר מיד לנו, לייעף אלא בא שאינו עליו, תשגיח אל לו אמר זה, לי אומר מה ראה אבי לאביו: ואמר חזר אבי, צווי

וגו'.
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ובלבל השטן  ענינים,הגיע מיני  בכל אותם

אותם  למנוע כדי וכו', גדול כנהר להם ונדמה

ובשאר  הכהן  צדוק  בר ' ואיתא העקידה, מלעשות 

מראות סתם אלו  מניעות היה שלא ספרים

שנתן  רוה"ק, של בחי' מעין  היה אלא בעלמא,

דקדושה  מסטרא שהוא כאילו לטעות  מקום

הקב"ה  באמת  כי  העקידה, יעשה שלא לו  להורות

שטן  בבחי ' והיה יצחק, את שישחט רצה לא הרי

בשקר , המעורב אמת  של ניצוץ של בחינה זה

בי "ע  של עירבוב בזה היה אלא מראה סתם ואינו 

זמן  באותו הרי  באמת כי  דחול, בי "ע עם דקדושה

ידע  באמת  כי  היה והנסיון לשחוט, הציווי היה

לשחוט, לא של זה בענין אמת של ניצוץ שיש

אותו, ולעכב אותו  לבלבל לנסיון  מקום היה ולכן

ברורה  בנבואה מפורש ציווי  שהיה כיון אך

זו השגה לפי  כלל ללכת  יכול היה לא לשחוט,

ללכת לא וכ "ש דקדושה, בי "ע של במדרגה שהוא

הגמור  הבירור  לפי  אלא דחול, בי"ע לפי

הטענות בכל שייך היה לא ולכן דאצילות,

ומה  מפורש , ציווי  לדחות  האלו  וההשגות

לו שאמר  השמים מן מלאך  היה עקידה שבשעת 

מבחי ' היה זה וגו ', הנער אל ידך תשלח אל

לעשות, צריך וכך אמת  שזה ידע ולכן  אצילות ,

העקידה  של הציווי היפך לכאורה שהוא .טאפי'

_________________________

גדול, נהר לפניהם ונעשה הלך  ממנו קבלו שלא שראה כיון ימים, שלשת נתעכב למה קרובה שהדרך מאחר וכי השלישי, ביום

עד  המים הגיע  הנהר, חצי עד שהגיע כיון אחריו, ירדו אחרי, בואו לנעריו אמר ברכיו, עד והגיעו המים לתוך אברהם ירד מיד

יחיד, ואתה יחיד אני לי ואמרת  לי, ונגלית הורדתני בחרתני רבש"ע  לפניו אמר לשמים, עיניו אברהם תלה שעה באותה צוארו,

אני  אם נפש, עד מים באו ועכשיו בצוויך , עוסק  והריני עכבתי, ולא לעולה, לפני בינך  יצחק  והעלה בעולמי שמי יודע ידך על

את  הקב"ה גער מיד בעולם, שמי יתיחד ידך  שעל חייך  הקב"ה א"ל שמך, יתייחד מי על מאמרך , יקיים מי טובע , בני יצחק  או

ביבשה, ועמדו הנהר ויבש הפרגוד:המעיין מאחורי שמעתי כך ד') (איוב וגו' יגונב דבר ואילי לאברהם אמר השטן, עשה מה

בראשית  וע"ע  בקיצור. עכ"ל לו, שומעין אין אמת אומר שאפילו בדאי, של ענשו כך  ליה אמר לעולה, יצחק  ואין לעולה השה

ד'. נ "ו רבה

רקט. עבירה, אלא ואינו למצוה לאדם נדמה שפעמים הבחנה, צריך  בזה וגם וז "ל: ה') (אות  לרצה"כ עקרים פוקד ספר עי '

הלב  על גם הלב, מפתחי שני על דיושב ע "א) ס "א (ברכות בהרואה אמרו זה דעל וכידוע  טוב, רע על לו מראה הרע  היצר

רק לעשותה, צדיק  לב על יעלה לא דודאי עבירה, בדבר אינו הצדיקים נסיונות וכל צדיק , להיות מסיתו כאילו לימינו, צדיק

לאברהם  השטן לו שאמר העקידה, נסיון גבי ד') (נ "ו רבה בבראשית  שאמרו וכמו מצוה. שזה לו שמדמה היינו מצוה, בדבר

יתברך, מהשם שנצטוה ואף דמים, שפיכות  והוא לעשות אסור זה שדבר לו שהראה אתה, דם שופך לך יאמר למחר ע "ה: אבינו

יענש, יתברך  השם ציווי שכשיעבור וידע  ציווהו יתברך שהשם פי על שאף להיפך, היה הנסיון אדרבא כי לו הסביר מסתמא

על  ואף ממנו, היוצאה הישראלית  ואומה יצחק  קיום עבור כן גם נפשו למסור לו יש  לגמרי, הבא לעולם חלקו גם יאבד ואפשר

במה  נפשו גם למסור שיתרצה הנסיון , היה זה שעל לומר התעהו  עולמות , משני ושלום חס נפשו את  יאבד זה ידי שעל פי

שהיה  במה לאברהם, הגדול הנסיון עיקר היה וזה לצאת, העתיד ישראל זרע  ושלשלת יצחק  קיום בשביל ה', ציווי על שיעבור

בשביל  לעקדו שלא הזה, בדבר נוגע  תאוה צד גם היה שם מקום שמכל אלא בהיפך. ושהנסיון בהיפך , פנים לו מראה הרע היצר

טוב. לרע לומר ומטעתו המסיתו היא יצחק לאהבת הנגיעה שמא בזה, יותר עצמו חשד כן ועל ליצחק, אהבתו

שלשלת  יצא ושממנה בראשית, ימי מששת לו שמוכנת הקודש  ברוח  הרגיש הוא ודאי שבע, בבת ע"ה המלך  דוד נסיון בו וכיוצא

וחשב  תאוה, מצד בזה עצמו חשד לא לתאוה, נטייה לו היה ולא בקרבו, חלל לבו כבר שהוא ולפי  נתכוון, ולקדושה המשיח ,

עכ"ל. בתאוה, עצמו יחשוד ושלא שאול, כנסיון הרבה יצדק שלא בהיפך, דהנסיון

דבריו  וסיים עי"ש. וכו' אמת  נביא שהוא אפי' לו לשמוע  שאין ע"ז , לעבוד שאומר אמת  נביא ענין שביאר דבריו בהמשך  ועי"ש

כדי אלא זו נבואה מראה יתברך  השם שאין אמת, נביא של אפילו נבואה עניני כמה יש  בו דכיוצא ושהרצון בזה"ל: לנסות,

ד'. מאמר שבת  קדושת מאמר צדיק  פרי וע "ע ע "כ. בעקידה, ע "ה אבינו לאברהם השטן הסתת דרך ועל לשמוע, שלא
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לדמיונות  ליפול  שלא גדולה  זהירות צריך ד.

מבוררים שאינם מהניצוצין הנמשך ושקר שוא

המיתה במקום  הנמצאים 

להגיע וכל שרוצה הצדיק  אצל גדול נסיון הוא זה

השראת בחי' ומחפש  ורוצה הכתר , למדרגת 

שזהו ונבואה, רוה"ק נמשך מזה אשר  הקדושה,

ובפרט  ישראל, נשמת  פנימיות  של הביקוש  עיקר

פני על מרחפת  אלקים רוח אשר  הימים באחרית 

מחפשים  ישראל וכלל משיח, של רוחו דא - המים

וההשראה  הנבואה רוח שהוא משיח של רוחו אחר

ולהיזהר  אלו, נסיונות לעבור שצריך  העליונה,

ולחשוב  דחול בי"ע של דמיונות  אחר ללכת  שלא

ולא  דקדושה, בי "ע במקום הרפ"ח במקום שהוא

דחול  מבי "ע המגיעים דמיונות  הוא כאשר מבעי 

והקוסמים  והמעוננים המנחשים כל שהוא ממש,

איזה  בהם שיש  וחושבים אלו  דברים שמפשיטים

וצריכים  ממש , דחול בי "ע הוא כי אמת , השגת

של  מלבבם הריחוק בתכלית  רחוקים להיות 

הרפ"ח  שם אשר דקדושה בבי "ע אפי' אלא ישראל,

ואינו מבורר שאינו זמן כל הנה אמת , ניצוצי שהם

מ"ת בבחי' זה הרי אצילות, בבחי' ומזכך  עולה

לדמיונות מזה להיכנס שלא להזהר וצריך רפ "ח,

קדושה, ניצוצי  בבי"ע שיש דאפי' ושקר, שוא של

ל  אבל אלקות , שהכל שיודעים נצוצין ואפי ' היות 

להשתמש  עתה אפשר אי  שבירה, בבחי ' עדיין אלו 

בהניצוץ  ולהתדבק  מתוקנים, הם כאילו  בהם

תורת הוא כאלו  ולכבדו  דבי"ע, הפירוד  שבמקום

במקום  מלובש  והוא מתוקן, אינו דהרי  ח"ו , אמת 

עם  ואמת ורע טוב עירוב מקום שהוא הפירוד

ותעתועים  שוא לדמיונות  מזה יפול ובקל שקר,

רח"ל.

תיקון כי בבחי' מבוררת  ההשגה כאשר רק

הפסוק  בסוד  החדש מ"ה בבחי' שהוא אמיתי,

אלקי "ם' הוי"ה עשות  המתקן 'ביום הוי"ה בחי' (שהוא

הוי"ה  יחוד ונעשה אלקים בחי' שהוא דב"ן הרפ"ח את 

התיקון) עולם בסוד האמיתיאלקים התיקון שהוא ,

הוי "ה  וליחד המדמה לברר  יכול הצדיק  אשר 

עולם  בבחי' ולתקנו הניצוץ, בירור  בבחי' אלקי"ם

להשגה  ולהגיע המדמה לברר יכול אז  התיקון,

עם  שמשתמשים שוא, דמיונות לא אבל אמיתית,

הפירוד  בבחי ' עדיין והם מתוקנים שאינם ניצוצין 

כי ושקר, שוא דמיונות ממשיכים הם אשר דבי"ע,

את הפכו שלא זמן  וכל המדמה, בחי ' כלל ביררו  לא

אלהים, הוי"ה יחוד בבחי' אמת לתורת הדמיון 

החדש  מ"ה שמוליד  דאצילות  תיקון  בחי' שהוא

שוא  בדמיונות הוא הרי אמת, תורת  מזה ונעשה

רח"ל  דשיקרא עלמא בחי' שהוא רפ "ח, מת בבחי '

כאלו, שוא דמיונות להכשיר ואין שבירה, ובחי'

ושקר  לטעות מובילים הם כי  אחריהם, שולל וללכת 

רח"ל. נורא

דחול בי"ע  דרך ועולה בוקע  האמיתי הצדיק ה.

האצילות  לפנימיות שעולה  עד דקדושה ובי"ע 

רוה"ק  להשראת  זוכה ועי"כ הניצוצין ומתקן

ונבואה

שוא כי  הדמיונות  דרך לעבור צריך הצדיק באמת 

סיני הר  סביב שהיה וערפל ענן חשך בסוד  ג"כ,

שלא  ע"ה רבינו משה כמו התורה, קבלת בעת 

_________________________

כמו  ימיו, כל ה' ביראת  ברור שהיה העקידה, בשעת נתברר ע"ה אבינו ואברהם כתב: ו' אות  סוף  מטות  פרשת צדיק  ובפרי

כמו  בטענה המצוה מלקיים ולבטלו לפתותו ורצה השטן בו שפגע להעקידה בלכתו כי אתה', אלהים ירא כי ידעתי 'עתה שנאמר

רבות  טענות  ועוד לעולה, יעלהו שלא הוא הנסיון ואולי מה', ציווי זה ושאין וכו', את  דם שופך לך אומר למחר במדרש  שדרשו

רק להתפתות, יוכל היה כמעט  מה', הפחד ולולא ושלום, חס  שמו יתברך רצונו נגד לעשות שהולך  לאברהם מהם נראה שיהיה

שאתה  בדברים אפילו בכסלך, יהיה ה' כי שנאמר כמו עתיקא, בחינת מהשגה , שלמעלה יראה בחינת והוא לו, עומדת יראתו

עכ"ל. כאברהם, אלהים ירא הנ"ל בהמדרש המכוון וזה מלכד, רגלך ושמור בהם, כסיל
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ונכנס  בקע אלא וערפל, ענן מהחשך  כלל נתפעל

בבחי ' דחול בי "ע שהם הללו , הלבושים את  ועבר 

וזהו האמיתית , הקדושה תוך שנכנס  עד קלי', הג'

חיפוש  ידי על ולעלות לבקוע שצריך  הצדיק  עבודת 

הלבושים  מכל כלל להתפעל ולא האמת, נקודת

כלל  עליהם להסתכל ולא לכבדם, ולא החיצוניים,

הקדושה  לפנימיות  ומגיע ונכנס  שבוקע עד וכלל,

בחי 'י השלמה  שהוא החדש המ"ה את  מוליד ואז  ,

_________________________

עיקר י. שזהו וביאר זה, נסיון בענין מאד שהאריך כ"ב) כ"א כ' ענף ד' דרוש ח"ב (דע"ה ואחלמה שבו לשם בספר היטב עי'

הנצרך  שם מדבריו מעט ונעתיק  בטוטו"ד, הענין כל וביאר הגדולים, הצדיקים וכל הראשונים הדורות של הגדולים הנסיונות כל

הנה  וכ"א) כ' (ענף לעיל אשר הזה הנורא הנסיון והנה ע"ד): פ "ז דף  א' סי' כ"ב (ענף  שם וז "ל כאן, המתבאר הענין לעיקר

נכנסו  הם והנה עקיבא. ור' אחר אלישע זומא ובן עזאי בן והם ע"ב) (י"ד בחגיגה שאמרו לפרדס  שנכנסו הד' ענין כל ג"כ הוא

או  כולו, התיקון לכלל אם תיקונו, על העולם את  ולהחזיר הדעת  דעץ החטא את  לתקן כוונתם והיה הזה, הנורא בהנסיון כולם

בראשית. תורה בליקוטי האריז"ל וכמ"ש באדה"ר, אשר נשמתם לשורש שנוגע מה כל הפחות  לכל

מעשיה  ועלו בי"ע , העולמות  בפנימיות  אשר קדושים בשמות יחודים ומייחדים מתבודדים היו כי היה לפרדס כניסתם וענין

כוונתם  והיה אחד, בכל אשר והשמות האורות  יחודי בכוונת  ובריאה דיצירה מרכבה במעשה והתבוננו לבריאה ומיצירה ליצירה

החשמל  ובשער ז ', סי' י"א דרוש  ומ"ד מ"ן בשער שמבואר (וע "ד בי"ע. דהעולמות ומ "ד מ "ן העלאת ע "י ג"כ באצילות לעלות

גם  מייחדים והיו האצילות, עד לעולם מעולם ויחודם כוונתם בקדושת עולים והיו ג'). סי' י"ב ענף לעיל ובדברינו ע "ש, פ "ג

כאשר  ואחד אחד כל עליית  היה והנה פב"פ. הזו"ן את  ולהחזיר דעהד"ע  החטא ע "י שם שנעשה הפגם פרטי כל את לתקן שם

ועו  עולם בכל אשר ושרשו מדרגתו לפי אחד כל עלה הנה לעולם, מעולם בארוכה.עלו למטה בעה"י שיתבאר כמו לם.

כוונות  באיזה שם העולה וכל ערכו. לפי ועולם עולם בכל שם ונאחז הרע, מציאות  שם ישנו בי"ע בהעולמות  כי הוא ונודע

לשכינת  משם לעלות  וכדי לנשמה. נשמה בבחי' בי"ע  העולמות בפנימיות  אשר ית "ש אורו בקדושת עצמו את  להדבק  ויחודים

ממדרגה  בעלייתו הנה זולתו. ואפס לבד ית"ש  אורו רק הוא שם אשר האצילות עולם שהוא מרומים, בגבהי אשר ית "ש עוזו

גדול  ענן סערה רוח  קשות  קליפות  הג' שהם הרע  מציאות  דרך לעבור הוא מוכרח  בי"ע, העולמות דרך  בהילוכו שהוא למדרגה

לעיקר  ומשם להחשמל, בא הוא ומשם להקדושה, מסבבים כולם הם כי הרביעית, שהיא נוגה קליפת  ואח"כ מתלקחת, אש 

ע "א). ריש  קל"א תרומה פ ' זוה"ק  (עי' פנימה. בהקודש  אשר מבוקשו

כל  את בקע  הוא כי לבד, עקיבא ר' רק  אלא ממש באצילות  ולעלות בקודש הילוכו להיות זכה לא כולם הד' אלו מכל והנה

עד  הקודש בטהרת  הילוכו כל והיה און, שום בו שלט ולא הם, דרך שהלך מהמשחיתים אחד שום בו נגע  ולא ברזל, החומות 

שעבר  אלא בהם, הסתכל ולא כלל בהם עמד לא הנה הקליפות , דרך  הוא הלך כאשר כי משום והוא ג"כ. באצילות  לעלות  שזכה

מהמונם  ולא מהם שאינו הקודש  במחשבת תמיד והיה לבד, מעבר דרך בהם עבר אלא בהם, חפץ ולא מהם נתפעל ולא הם, דרך 

וכמ"ש  בזה עמדו לא הם הנה לפרדס ) (שנכנסו הג' שאר משא"כ לשלום. הזה הנורא מהנסיון יצא והרי בהם. נהנה ולא ומהמהם

י' על דכסי דערלה קליפה סע"ב) (י"ב תיקונים ובהקדמת  כו'. אחר כו' הציץ זומא בן כו' הציץ עזאי בן ע"ב) (י"ד בחגיגה

אכלו  ג' לפרדס, נכנסו ארבעה דערלה מסטרא ובהון כו', דא על דא בצלים כגלדי קליפי תלת  הקדושה) על שמכסה (הקליפה

זרק . קליפתו אכל תוכו מצא רמון מאיר ר' אתמר דא כגוונא וחי, קליפין וזרק  איבא אכל רביעאה ומתו, קליפי מאלין

היו  הרי שנכשלו וע "י ח "ו. שם נשארו לא אבל ונכשלו, שהציצו אלא ח "ו, בהס"א נדבקו לא הם זומא ובן עזאי בן אמנם

כלל, שבאצילות  האורות ביחודי עוד לעלות  שלא להם ראוי והיה שם, ויונקים נאחזים שהקליפות  ורע, טוב בעהד"ע  עומדים

בנדב  א') סי' כ"א (ענף לעיל שאמרנו וע"ד הקודש . אל עת בכל יבוא ואל נאמר זה על כי נ "ח ), (תיקון בתיקונים וכמ"ש

די  ולא ונפגע, הציץ זומא בן ומת , הציץ עזאי בן וכמ"ש ונדחפו, נדחו למעלה, אז  ועלו עצמן את  נדחקו כאשר ולכן ואביהוא.

היה  הוא שהרי משום לדוחפו, השרת מלאכי בקשו עקיבא ר' ואף  למטה. בעה"י שיתבאר כמו שנתקלקלו, אלא תיקנו שלא

כל  היה עקיבא שר' משום אך בדברינו. וכנ "ל ברשות שלא בכ"ז  נכנסו הרי כי גם ומה לזה, יחד כולם והתוועדו המנין באותו

בכבודי, להשתמש  שראוי זה לזקן הניחו הקב"ה להם ואמר וקדושתו, ותורתו טהרתו לו עמדה הנה כנז ', הקודש בטהרת  הילוכו

כהראוי. אליו שנוגע מה את הוא ותיקן שם ועלה עצמו, באצילות  לעלות  שהוא
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ניצוצין  הרפ "ח שהם הב"ן  את  לתקן  אמת , תורת

י בסוד הכל דהשבירה, אשר אלהי "ם, הוי "ה חוד 

יחודים  ידי ועל הקדושה, התורה פי על מתברר

של  קדישין  הניצוצין  מעלה בכחם אשר  קדושים

החדש  מ"ה להם וממשיך האצילות , עד הרפ "ח

רחמים  בבחי ' אותם ומתקן  התיקון, עולם בסוד

ועושים  שוא, הדמיונות כל את  המתקנים פשוטים

החדש , מ"ה בחי' שהוא אמת תורת  מהניצוצין 

הק '. התורה באור המאירים הקדושים המוחין  שהם

אברהם נתעלו דהעקידה נפש מסירות ע"י ו.

מיתת  בסוד המלבוש עולם  מדרגת  עד ויצחק 

ארבע בקרית  שרה

נפשם והנה  מסרו  אבינו  ויצחק  אבינו אברהם

החדש  המ"ה והולידו  האצילות עד ועלו

שהוא  אלקים, הוי "ה בבחי' העבודה עיקר  שהוא

אצילות, בבחי' שהיה השמים מן ה' המלאך ענין 

העקידה  אחר ומיד  אמת, דרך  להם להורות  שבא

וגו', "חברון " היא ארבע בקרית שרה ותמת כתיב:

מקאמרנא הגה"ק  קל"א וכתב דף הברכה (בהיכל 

הוא ע"א) ארבע' ד'קרית  המדרש דברי  עפ"י

הזוה"ק  דברי  ועפ "י  שמע, תי'קריאת  זוהר (תיקוני

ע"ב) ל "ד  דף  שמותי"ח ארבע הוא ארבע שקרית 

או "א  יחוד  שהם אדנ"י , והוי "ה אהי"ה הוי "ה של

של  אלו  שתיבות לרמז  כתב ועפי"ז עי "ש , זו"ן ויחוד 

עולה  חברון" היא ארבע בקרית שרה  "ותמת

הוי "ה  ישראל שמע בגימטריא במכוון

שם  ברוך אהי "ה, הוי "ה אח"ד, הוי"ה  אלהינ"ו 

אדנ"י, הוי "ה ועד, לעולם  מלכותו שכן כבוד

זה  ביחוד  הצדיקים עי "ש .יאמתים ,

נתקשרה והוא אמנו שרה כי  מאד עמוק ענין 

שהוא  שם, וברוך דשמע העליון  ביחוד

הצדיקים  פטירת בעת הנעשה נעלם עליון  יחוד

באחד  נשמתו שיצתה עקיבא ר ' כמו הגדולים

_________________________

כאשר  לפרדס , הנכנסים וכל כולם הנביאים כל ג"כ עד"ז  הוא וכן וז "ל: ע "ד) צ"א דף  מלואים באבני ד' סי' כ"ב (ענף שם ועוד

לעמוד  רשאים אינם הם אלא א', סי' כנ "ל העיקרים הקליפות דרך  לעבור ג"כ הם מוכרחים הנה אלהים, מראות  לראות עולים

בהם  להתגרות  ע"ד רק  הוא הנה שם, לעמוד כי פנימה, בקודש  תיכף ולכנוס  לבד, מעבר בדרך  הם דרך  לעבור רק  אלא שם,

ממש  ידו על לבד, הקב"ה ע"י רק  אלא מעצמו, לכנוס לזה רשות אין אשר הנזכר הנורא הנסיון הוא וזה ידו. תחת  ולכובשם

בעצמו, הקב"ה ע "י אלא ברצונם שלא בזה נכנסו הם המדבר ודור הצדיק ויוסף  שהאבות כ'. ענף וכנ "ל ממש. ציוויו ע"י או

לשום  רשות  אין זה זולת אבל הקב"ה. של ציוויו ע "י בזה נכנסו הם הנביא והושע  ע "ה רבינו ומשה בע "כ. בזה הכניסם שהוא

מקום  באיזה ומתבונן מסתכל הוא הרי הם, דרך בעברו הנה עכ"ז  אבל לבד. מעבר דרך  בהם לעבור רק אלא שם לעמוד נביא

ר"ל  המדרגות. בין ולהבדיל להבחין מחויב הוא הרי עכ"פ  הם, דרך  לעבור מוכרח בקודש הילוכו שלצורך מאחר כי שעובר.

מכירים  היו ולא בזה  בקיאים היו שלא השקר נביאי כל סיבת  עיקר היה זה כי אותו. יטעו שלא בהם ובקי ומכיר יודע שיהא

צריכים  הקודש  ברוח המשתמשים כל גם כי רח "ל. והתועים הטועים כל סיבת  ג"כ היה וזה בטוב. הרע להם ונתחלף  היטב אותם

ואחר  מאד, הרבה יתירה זהירות  לזה וצריך  ח "ו, ויתחלפו יטעו שלא כדי הטומאה, מדרגות  בכל ומכירים בקיאים להיות ג"כ

לידע  כדי בהם ומכיר בקי להיות  צריכים הקודש. רוח  בעלי כל וכן כולם הנביאים כל כי הוא ועכ"פ  דשמיא. סייעתא גם כ"ז 

הלשם. עכ"ל וכו', ולהתרחק  להזהר ממה

פי יא . על שמתו ואהרן משה דרך על אלא הנחש, ע"י היה שלא שרה מיתת  בענין ע"א) קכ"ה דף  שרה (חיי זוה"ק עוד ועי'

עקימאה  נחש דההוא ידא על מיתתה הוה דלא בגין איהו, רזא ארבע  בקרית  שרה ותמת חזי תא וז "ל: כשאר ה'. בה שלט ולא ,

יהו"ה, פי על בהו דכתיב ומרים ואהרן משה בר אדם, לון דגרים מיומא עלמא בני מתו ידיה ועל בהו, שליט  דאיהו עלמא בני

על  ולא עלאה, ברזא ארבע דקרית רזא ארבע, בקרית כתיב בשרה אבל יהו"ה, פי על במרים כתיב לא דשכינתא יקרא ובגין

אחרא  בידא מיתתה הוה לא דא ועל באבהן, מלכא דוד דאתחבר חברון, היא ארבע בקרית בנחש , ולא ארבע בקרית  אחרא, ידא

עכ"ל. ארבע, בקרית אלא



תשע"ב  שרה חיי פר' יא של"ס

האריז "ל שביאר וכמו ה'דקר"ש , דרושי (שעה"כ 

עי"ש ) מ"ח דף  אפים דבוקה דנפילת  היתה ושרה ,

תפוחין  חק "ל בחי' שהוא קודש שבת בקדושת 

הוי "ה  שמות  ד' שהם קודש, שבת דליל קדישין 

אדנ"י  הוי"ה ע"א אהי "ה ודף ע"ד, ס"ו דף (שעה"כ 

עמו ע"א) הוי "ה חל"ק כי  בסוד ט'), ל "ב וכך (דברים ,

שם  האריז "ל האזינו)יבפי ' הפסוקים סוד (בשער והוא

הוי "ה  'אני כמ"ש : ית "ש  באלקותו  ישראל דבקות

ישראל' בני בתוך ל "ד )שוכן  ל"ה ובזה (במדבר ,

אמ  שרה העליון היתה היחוד  במקום דבוקה נו

בסוד  החמישים שער שהוא שם, וברוך  דשמע

שם וברוך  דשמע אתוון  קט"ו חמישים דף ח"ב (זוה"ק 

ע"ב) רס"ד  דף  ח"ג  ע"ב, קל"ט ודף .ע"א,

באצילותכי  להתיחד צריכה והשגה השגה כל

האלקי אור שהוא הק', התורה אמיתות בכח

פי על ולהתברר  להתאים וצריך  היחוד , אור 

ולא  היחוד , באור  ולהיכלל התוה"ק , אמיתיות 

הוא  שם אשר  דחול בי"ע של במדרגה רק  שיהיה

ראתה  אמנו  כששרה וממילא רפ "ח, מ"ת  בחי '

שהוא  אמת, בדרך  בדבקות  הלכו ויצחק  שאברהם

ידי על שם, וברוך דשמע השלם היחוד בדרך

עלתה  אז  הדרך, להם שהורה השמים מן ה' המלאך

היא  ארבע בקרית שרה "ותמת  של למדרגה

וחק"ל  שם וברוך  שמע גימטריא שהוא חברון"

העליון , היחוד  לבחי ' למעלה שעלתה דהיינו כנ"ל,

"כמעט  לה כשאמר נשמתה שיצתה שאמרו וזהו 

דבחי ' העליון בעולם שנתקשרה פי' נשחט" שלא

ששם  ב"ם, דא"ל ברזא המלבוש עולם שהוא "לא",

בפנימיות שם עד לעלות  שצריכים הצדיקים מבחן

ההמשכה  תחילת ומשם לאמיתו, האמת נקודת

בחי ' שהוא התיקון , דעולם החדש  המ"ה להוליד

הרפ"ח  שהם האודם טיפת  את  המברר  הלובן 

ב"ן . שם דבחי' ניצוצין

מרעוא  נמשך התיקון דעולם  העליון שורש  ז.

המלבוש עולם בכח  דא"ק דרעוין

התיקון והנה  עולם שהוא החדש  המ"ה סוד  עיקר

השבירה, כל ואת הרפ"ח כל את  המתקן

האריז "ל בדברי ב')מבואר  פרק  התיקון שער יג (ע"ח

הנקרא  הרצון  מצח בסוד  דא"ק ממצח יוצא שהוא

ברעותא  סליק כד בזוהר  נאמר זה על אשר  "רעוא"

המבואר  הרצון מצח סוד  והנה וכו ', עלמא למברי

רעוא  תיקון  סוד שהוא דאצילות  מצחא בענין 

ע"ב,דרעוין קל "ו דף  ובאד "ר פ"א, בספד "צ (כמ"ש 

ע"ב) רפ"ח דף כמוובאדר"ז דעתיק יסוד מלובש ובו 

האריז"ל ס"דשביאר  – ע"ד ס"ג דף פ"ו א"א (שער

הרצון ע"א) במצח כן  דכמו  להבין , יש זה ולפי 

שמשם  השרשי דרעוין רעוא שהוא דא"ק, העליון

_________________________

שם יב. שהם האצילות . עולם כל כוללים הם שמות  שארבע  הוא ידוע נחלתו: חבל יעקב עמו ה' חלק  כי שם: שעה"פ וז"ל

וזהו  קל"ח  בגימטריא הם הנזכרים שמות  ד' והנה וזו"ן. או"א שהם הוי"ה, אותיות  בד' הנרמזים אדנ"י, יהו"ה אהי"ה, יהו"ה

ואהי"ה  הוי"ה הם המוחין שורש כי קדישין", תפוחין "חקל סוד ג"כ וזהו נחלתו", חבל יעקב עמו ה' חלק "כי הכתוב שאמר מה

ברישא  דזעיר נה"י שהם האחרונים פרקים ג' אל נמשך ומשם דאימא, נה"י של הראשונים פירקין ג' שם אשר ז"א בראש 

א'. פרק  סוף  ט"ז שער חיים עץ וע"ע  עכ"ל. ואדנ"י, הוי"ה הוא ושם דז "א, דנוקבא

דא"קיג . הרצון מצח  כי פירוש: דאצילות", עלמא למברי ברעותיה סליק  "כד רבים במקומות  בזוהר שכתב מה זה גם שם: וז "ל

כי  ונמצא בע"ה. כמ "ש  האצילות  כל נתקן ידו על אשר ממנו, היוצא חדש מ "ה אור ע"י האצילות  עולם למברי ברעותיה סליק 

המוחין, בחי' שהם א"ק בראש הוא ע"ב שבחי' לפי והנה רעותא, רצון תרגום כי הנזכר, הרצון מצח  סוד הוא "רעותא" פירוש

שהם  דס "ג הטעמים אח "פ שהם ס "ג בחי' עם ע"ב בחי' שהם המוחין  נזדווגו ושם המצח, מקום כנגד מבפנים הוא הנז' ומקומם

מ "ה  שם שהוא ולמטה ממנו חדש  אור יצא הנ "ל, הזווג ע"י המצח בזה שם שיש  האור מרוב ולכן הראש , בסוף  מהמוחין למטה

עכ"ל. החדש,



לנפשך  חכמה דעה יב 

מלובש  בו גם הנה החדש , דמ"ה התיקון שורש 

הוא  זה יסוד  בחי' והרי  שעליו, הפרצוף של היסוד 

סתימאה, קדמאה דאדם המדרגה יסוד שהוא

בזוהר  כתב וכן  המלבוש, שבעולם האחרונה

פרשתהרקיע בתחילת  ז"ל פאפירוש מהר"ם (בפי'

בנדמ"ח) ע"ד  ט"ל דף הלובן ידבראשית  והוא ,

הנמשך  דאק"ס  חסד  שהוא דא"ק , במצחא המתגלה

זה  מיסוד והנה דא"ק , במצח המלובש דאק "ס ביסוד 

דאלב"ם  המלבוש עולם קדושת כל נמשך  דאק "ס

ואבי"ע. א"ק  עולמות לתוך

להוליד ובזה הצדיקים כח שעיקר נעלם, סוד  תבין

שורש  עד עולים כאשר  הוא החדש, המ"ה

קדושת להמשיך השעשועים, דעולם השרשים

עי"כ  אשר דאק "ס, דיסוד  הלובן  דרך המלבוש  עולם

ורק  דא"ק , במצח השרשי דרעוין רעוא בחי' נמשך 

גילוי משם וממשיכים זו, לקדושה נכנסים כאשר

רצון  שהוא השרשי , דרעוין רעוא שהוא אלקות 

האמיתי דסעודה העליון  השרשית  הקדושה בחי' (והוא

דרעוין) רעוא שהוא שלמותשלישית  נעשה אז  ,

החדש  מ"ה בסוד  ובאצילות, בא"ק  למטה התיקון

התיקון  נעשה ממנו אשר  דא"ק , ממצח היוצא

האצילות. דעולם

ידי  על  הוא החדש המ"ה  המשכת  כח  עיקר ח .

ומשם אלקות בעצם התענוג שהוא דאק "ס יסוד

ית' רצונו אמיתות  השגת נמשך

שם והענין סתימאה קדמאה דאדם דיסוד הוא,

ית ''ש , אלקות  עצם של התענוג סוד  הוא

שהאדם  המלבוש , דעולם השעשוע בחי ' שהוא

והצדיקים  ית "ש , אלקות  מציאות  מעצמות נהנה

החדש  המ"ה משם ממשיכים זו , בבחי' הדבקים

אפשר  ושם דא"ק , מצח שהוא השרשי במצחא

בחי ' השחיטה, בחי ' שהוא האמיתי הבירור  לעשות 

האודם, טיפת  הממתיק הלובן שהוא אלקי "ם הוי"ה

נשחט", שלא "כמעט הלשון  בשרה שאמרו וזהו 

לעולם  השחיטה בחי' ידי  על שעלתה דהיינו

כאשר  ורק  בם, ד "אל" "לא" בחי ' הנקרא המלבוש 

שלם  תיקון להמשיך יכולים זו , מבחי ' ממשכים

הרצון , ממצח היוצא החדש  מ"ה של אמיתי 

דאצילות. התיקון  שלמות משם ולהמשיך

מ"ה כי מכח רק נמשך לא האמת  נקודת אמיתיות

הנקרא  דא"ק  הרצון ממצח נמשך שהוא החדש

של  הרצון אמיתיות  השגת שהוא דרעוין, רעוא

ברום  העליון משרשו  להמשיכו וצריך הקב"ה,

דאדם  מיסוד בשורש  נמשך  הוא כי המעלות,

_________________________

המ "ה יד . ואח "כ נפש, בחי' שלו העגולים נאצלו תחלה כי זלה"ה הרב כתב הראשון נאצל שהוא א"ק כי תבין עוד שם: וז "ל

למעלה  עולמות  שיש סרוג ומהר"י טבאל מהר"י דברי בחשאי ז"ל הרב כאן שרמז לי ונראה האדם, סוד הרוח כי הרוח , סוד

בריאה, בחי' הוא סתימאה קדמאה אדם כי קונו. כבוד על וחס  לגלותו רצה שלא אלא מזה ידע זלה"ה הרח "ו כי לי ונראה מא"ק .

י  אשר נאמר כאן הנזכר א"ק  ועל ס"ג, בחינת והוא נשמה, שיש והיינו הרח "ו שם וכמ"ש רוח, מ "ה בחי' בחכמה, האדם את  צר

הדינים  שרשי הם בנפש כי והמיתה, השבירה היה ולכן נפש , בחי' הם דא"ק  העיגולים והנה דא"ק. ברישא לעילא עתיק דוגמת

משקל, לרוח לעשות  בסוד נתקנו ואמצע, ושמאל ימין קווים ישר אדם צורת  הרוח, סוד שהוא היושר ובבא תחטא, כי נפש בסוד

יסוד  עלאה חסד מ"ה שם כי נמצא אמ "ה, בפום שרא וחסד קדמאה אדם במצח זה דעתיק  יסוד התלבשות סדר כפי כי והבן

יסוד  כל כי דא"ק  דעת והוא זה דעתיק  יסוד מעטרת הגבורה יעשו לכן קודם כי והבן. חסד, הדר סוד וזה אמ "ה, בפום אתגליא

מיסוד  היוצאים החסדים סוד הדר הרצון מצח  מ "ה שם נתגלה ואח"כ וכו', עינים בין היושב התתון דעת בחינת  הוא העליון

ונעשה  הדינים נתבסמו ובכולן אדום, ארץ בתוך  לובן האי ואטיל דא"ק , בזעיר לובן טיפת  בבחי' דא"ק  במצחא ונתגלו עתיק,

מאק"ס למעלה והנה גדול. כלל זהו כי היטב הדק  ללובן קודם אדום כי אדום, עם משתתף  צח  כי והבן ואדום, צח  האצילות  עולם

שהוא  אוירא נקרא חכמה בחי' קדמון אויר כי וכו', ע "ב בחי' לנשמה נשמה והוא אתפס , דלא אוירא והוא קדמון, אויר בחי' יש 

יחידה  סוד זה מכל ולמעלה נפש, סוד האצילות  ועולם רוח, בחי' הקדומים לכל א"ק נשמה, בחי' אק "ס חיה, סוד והוא רוח  בחי'

עכ"ל. חצאיו, בב' המלבוש עולם סוד והוא הנעלמות  מבחי' עתיק בחי' והוא



תשע"ב  שרה חיי פר' יג של"ס

דא"ק , הרצון  במצח המלובש סתימאה קדמאה

העליון  המלבוש עולם של האור את  הממשיך והוא

התענו הוא שסודו דאלב"ם, עולם ג שהוא

כך  ידי  ועל אלקות, עצם בבחי' הוי"ה במציאות 

ביטול  בחי ' שהוא החדש  מ"ה להמשיך  יכולים

בסוד  לאמיתו  אמת  נקודת  להוליד  ויכול הגמור ,

לברר  שיכול החדש המ"ה סוד  שהוא התוה"ק,

ניצוצין  הרפ"ח תיקון השבירה, ולתקן  הב"ן

בבחי ' שוא דמיונות הוא זו  קדושה בלא אך  קדישין ,

כלל. אמת  בזה מתגלה ואין רפ"ח מ"ת 

שלמותולכן בלא שוא דמיונות אחר ההולכים כל

אין  האצילות, תיקון בבחי' והיחוד הבירור 

והכל  ותעתועים, שוא דמיונות  אלא השגתם בכל

המדמה  בירור  ידי  על רק כי  וטעות , בשקר  מעורב

אמת. תורת  מתגלה החדש המ"ה בכח האמיתי 

דעולם היחוד בסוד השונמית אבישג סוד ט.

המלבוש

בנביאוהנה דפרשתכתיב בהפטרה א' א' (מלכים

ויכסוהוהשבוע) בימים בא זקן דוד  'והמלך 

כאשר  ע"ה המלך  שדוד והיינו לו ', יחם ולא בבגדים

נכנס  בימים', בא 'זקן  הנק ' עליונה למדרגה עלה

סוד  שהוא הכתר עולמות  שהוא העליונים לעולמות 

דקדושה רחמים)הזיקנה מלא זקן שם (הנקרא אשר ,

'ויכסוהו ולכן  התחתון , על העליון השראת סוד

הבגדים, שהם הלבושים כל כי  לו', יחם ולא בבגדים

חיממו לא דלמטה, העולמות מדרגות בחי ' שהם

לו היה לא ולכן  המלבוש, עולם עד  עלה כי אותו ,

בסוד  "לא" הנק ' המלבוש מעולם רק  חמימות  שום

נתן  ה"לא" עולם שרק לו , יחם ו"לא" וזהו  בם, "אל"

ש 'ויבקשו בזכות  זו, למדרגה זכה ואיך  חמימות, לו 

וגו', המלך' לפני 'ועמדה וגו' בתולה' נערה למלך

העליונים  היחודים דאלב"ם, ההוא בעולם שם כי

בבחי ' שם, וברוך דשמע העליון  היחוד  בסוד  הם

אבישג  בחי' והוא כנ"ל, ארבע בקרית  שרה ותמת 

.טו השונמית

בכל היחוד בשלמות דבוק האמיתי הצדיק י.

בנהורא  ובין חוורא בנהורא בין עתים הכ"ח 

אוכמא 

לסוד וביאור הזוכה הצדיק של זו  מדרגה ענין

מ"ה  ולהוליד השרשי , דרעוין רעוא

_________________________

האריז"ל טו. בדברי מבואר דקר"ש  יחוד שסוד והוא בזה, לבאר ממו"ר ששמענו ממה ברמיזה מעט  ונבאר מאד, עמוקים הדברים

דעמידה  והיחוד דאו"א הוא דקר"ש שהיחוד ע "א) כ"ג דף  (שעה"כ קר"ש  בדרושי וכמ "ש  זו"ן, מיחוד שלמעלה או"א יחוד שהוא

רעותא  הנק ' דאח' יחוד כעין והוא א"ק , מעולם שלמעלה המלבוש  עולם מדרגת  סוד הוא למעלה העליון ובשורש  דזו"ן, הוא

הכלי, עשיית  מדרגת גודל כפי אשר הכלי, שורש סוד והוא באו"א, למעלה הנעשה דחיק  יחוד בחי' כעין והוא ג"ר, בחי' שהוא

הנעלם, העליון בשורש  ומיחד העולה הצדיק  מעלת  גודל כפי כאן כן וכמו למטה. אח "כ הנעשה והתיקון היחוד גודל הוא כך 

ושם  דאק"ס , יסוד עד למעלה עולה ידו על אשר כתר, בחי' שהוא נפש מסירות של מאד עליונה במדרגה ה' אהבת שלמות בכח 

העליון  החסד של השפע ממשיך עי"כ הנה אלקות , בעצם והשעשועים התענוג ובחי' עצם דבקות  בבחי' הדבקות  שלמות הוא

נקרא  זה וכל האצילות, דעולם החדש  במ"ה למטה היחוד שלמות אח"כ יהיה זה וכפי דא"ק , במצח המלובש דאק "ס ביסוד

יד  "לא והמלך  וסוד לו" יחם "לא בסוד עליונה בחי' שהוא השונמית ', 'אבישג הוא מדרגת  למטה דאצילות  היחוד ואח "כ עה",

הקדושה. התורה סוד החדש  דמ "ה התיקון עולם בחי' שהוא דוד, בן שלמה את  המולידה שהיא שבע ' 'בת סוד

הדר, מלך  בסוד דא"ק מיסוד או דא"ק , הרצון ממצח נולד החדש  מ "ה אם האריז"ל, בדברי הידועה הסתירה ליישב אמר ובזה

וכו' דא"ק  מיסוד נמשך  פנימי האור ובבחי' דא"ק, ממצח נמשך מקיף  האור שבבחי' וביאר בספריו, הלשם בזה האריך וכבר

במצח  המלובש  דאק"ס  מיסוד שנמשך העליון היחוד דבחי' השרשי האור ר"ל המקיף , דבחי' במשנ"ת, נכלל זה וכל ואכמ"ל,

על  למטה מלביש שהוא האצילות , עולם את המתקן החדש המ"ה דא"ק ביסוד למטה בפועל מתגלה בכחו אשר דא"ק , הרצון

ואכמ "ל. דא"ק , הנה"י
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למעלה  מלמעלה שנולד הק ' התורה שהוא החדש ,

דא"ק ,במ  הרצון  מצח הנקרא העליון הראש קום

בי"ד  הן עת  בכל ליחד  צריך  דהצדיק  הוא הענין 

עת בכל וצריך לרעה, עתים בי"ד והן  לטובה עתים

שהוא  המצחא, מקום עד ולעלות  בשלמות ליחד 

האור  ששם דרעוין, לרעוא נכנס  שהצדיק  מקום

הסוד  הוא ושם בשורש , דוד הנקרא עליון דכתר 

'כי סוד הוא כביכול ושם אוכמא", "נהורא הנקרא

ע"ה, רבינו במשה שנאמר לקח' כושית  אשה

כלפי אוכמא בחי' הוא אשר הגלגלתא סוד  שהוא

לבנונית כולו בעצמו  הוא אבל העילות , עילת

עליון  כתר  דאפילו בזוה"ק שאמרו  כמו  העליון,

העלות. כל עלת כלפי  הוא אוכמא

השי"תוהענין את שעובדים דהצדיקים הוא

שהוא  דרעוין, רעוא של זו בבחי'

זכייתם  עיקר הנה ית "ש , הבורא רצון  אמיתת 

עת בכל מייחדים כאשר הוא זו, אמיתית  להשגה

הגלגלתא  בבחי' הכתר , בסוד גדולה בהתמדה

דעתיק  החסד דהיינו  דעתיק , חו"ג מלובש  ששם

דעתיק  והגבורה דדעת, החסדים ששם בגלגלתא

וסוד  דדעת , הגבורות  ששם סתימאה במוחא

כמו הגדולה ההתמדה בכח נעשה הדעת מדרגת 

הבעה"ת  מ"דשביאר פרק לקו"א תניא ועי 'טז (עי' ,

דרעוא  למצח המשפיע דעתיק  והיסוד ט"ו), אגה"ק

ענינו הרצון , במצח המלובש  היסוד שהוא דרעוין,

עת בכל הצדיק כי  בתמידות , ביחוד להיות  הוא

של  העליונה הראיה בכח לבוראו  ופונה מיחד 

שם  כי הק', השכינה ששם ברדל"א הגנוזה המלכות 

את ברך  וה' בימים בא זקן 'ואברהם סוד הוא

אבינו לאברהם שהיתה הבת  שהוא בכל', אברהם

וזה  ברדל"א, הגנוזה המלכות שהיא שמה, ובכל

והדעת דעתיק, הז "ת  של האורות את משפיע

המאיר  דעתיק  דעת  הוא הכל, שורש שהוא דעתיק 

דעתיק  יסוד  עד  בגלגלתא, ומשפיע באוירא

שהוא  דרעוין , רעוא שם אשר  במצח שמשפיע

כל  לבורא שלם אחד ברצון עת בכל הנמצא הצדיק

העולמים.

דכיסופין  עלמין בת ' התמידית  הדבקות  ע "י יא.

דעולם החדש  המ"ה  שורש להוליד יכולים 

התיקון 

'ארבע והוא במקום שנגנזה אמנו שרה סוד

סוד  שהוא לסוחר' עובר  כסף  שקל מאות

בזוה"ק כמ"ש דכיסופין  עלמין  מאות  (אדרא ארבע

ע"ב) קכ "ח דף עתיז רבא בכל דבוקים הצדיקים כי

להם  משנה ולא עת , בכל לבורא עליונים בכיסופין

במצב  הוא ולפעמים עליהם, שעובר ומצב מצב כל

ומתרומם  מתעלה שאז  לטובה, עתים י"ד של

_________________________

בחוזק ,טז. המחשבה ותקיעת  הדעת ע"י הוא גילוי, בחי' אל הלב והסתר מההעלם ואהבה דיראה המדות  שיציאת  שכתב עי"ש

שכתב  שם באגה"ק  ועי' ב"ה. האמיתי ואבינו ממש  חיינו הוא איך ב"ה, בא"ס ותדיר יתיר דלבא מעומקא עצומה והתבוננות

איזה  שמשגת  זו בהשגה ותקועה הקשורה הנפש  התקשרות בחינת שהוא הדעת , בחינת  בהן מלובש להיות צריך ובכולם בזה"ל:

ממנה  הנולדה המדה ג"כ מסתלקת זו, מהשגה כרגע הדעת  בהיסח כי מהמדות, מדה איזה בה נולדה שממנה ה', מגדולת ענין

עכ"ל. בפועל, ולא בכח בה להיות ההעלם, אל בנפש  מהגילוי

ממני,יז. קח השדה כסף  נתתי שמעני לו אתה אם אך דכתיב: הוא הדא וז "ל: שם בתוספתא ע"ב קכ"ג דף ח "א זוה"ק וע "ע

ממאריהון  דא פרשתא שמע הוה כד יוסף רבי לאחסנא. ליה דיהבין עלמין מאות  דארבע  כסופא הוא דא השדה, כסף  מהו

וגו', יהו"ה בהר יעלה מי ג') כ"ד (תהלים הה"ד יקום, ומאן יזכה מאן להאי, זכי קא מאי עפרא דאיהו מאן אמר, הוה דמתיבתא

דאינון  רבתא כסופא הוא דא הכסף , את לעפרון אברהם וישקול עפרון אל אברהם וישמע דכתיב מאי חזי, תא אבא רבי אמר

שערי  כל שיעבור אמר נחמן רב לסוחר, עובר וכיסופין, והנאות עולמות  מאות ארבע כסף , שקל מאות ארבע דכיסופין, עלמין

עכ"ל. בידה, מוחה ואין מעלה של וירושלים שמים
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ו למדרגה, עד ממדרגה ה' ועבודת לתורה זוכה

רעוא  מדרגת  שהוא שבת , מנחת  של לאור  שמגיע

ה' על ומתענג בתענוגים, אהבה בסוד  דרעוין

לזה  להגיע הצדיק צריך  ולפעמים עליונה. בדבקות

כי לרעה, עתים י"ד בחי ' של היסורים ידי  על רח"ל

ולפעמים  שונים, בדרכים הצדיק את מוליך הקב"ה

את להשיג אוכמא, הנהורא למקום אותו מוליך

אוכמא, נהורא שהוא ע"ה המלך  דוד של האור 

חיוורא  שאין חיוורא נהורא הוא באמת אשר 

כמותו)כמותו  לבנונית שאין גמורה לבנונית  אלא (פי' ,

הוא  ושם העילות , כל עילת כלפי אוכמא שהוא

חלק  שהוא דגלגלתא ובבינה הגלגלתא, של האור 

ההתגלות, מתחיל שם המצח, שבמקום הגולגולת 

שם  מתגלה ולכן  דעתיק, היסוד גנוז בפנימיותו כי

אשר  דעתיק  היסוד בסוד  דרעוין  רעוא של הסוד

זה, גבוה ובמקום אלקות, עצם של התענוג סוד הוא

העליונים  והרצונות  העליונים הכיסופין  הוא שם

והדבק  שבשמים, באביהם להדבק  ישראל כלל של

הדבקות רק רצון , שום לו אין  ההוא במקום

ללא  ומצב מצב בכל עולמים כל בבורא התמידית 

והנה  עצם, דבקות  בבחי' שינוי ושום הפסק  שום

שהוא  החדש  המ"ה להוליד  יכולים זה עליון  ממקום

העליון  הלובן  בסוד  התיקון, שורש  הקדושה התורה

שהוא  האודם טיפת את ולתקן  להמתיק שבכחו 

ניצוצין . והרפ "ח השבירה בחי '

בעולם היחוד שורש  לתקן צריך בתחילה  יב.

היחוד  נמשך ועי"ז אבישג בבחי' המלבוש

המלך  ושלמה שבע בת  בסוד דאצילות

דא"ק ואף מיסוד להוולד  צריך  החדש  שהמ"ה

שמ"ה  האריז"ל כמ"ש שבע בת סוד  שהוא

דא"ק  מיסוד  נולד  רישהחדש י"ז דף ג ' שער חיים (עץ

יסוד ע"א) הדר מלך  השמיני  המלך סוד שהוא

אבל  עי"ש. וכו', בשמיני שניתנה מילה בסוד  דא"ק ,

מייחד  כאשר רק בפועל, זו בחי ' להוליד אפשר אי 

בסוד  העליון  בשורש למעלה למעלה תחילה

בהיות העליונים היחודים שהוא השונמית, אבישג

דרעוין  רעוא בבחי ' למעלה למעלה דבוק הצדיק

בבחי ' המתגלים היחודים בחי ' שאינו העליון,

אשר  תמידים היחודים מקום הוא אלא תענוגים,

ובין  תענוג בבחי ' בין  ורגע, רגע בכל מתגלים

בכל  הוא תמידי  דבר  כל כי  תענוג, חוסר בבחי '

עתים  בי "ד  בין בקהלת, המבוארים עתים הכ"ח

ה  היפך  של עתים בי"ד ובין  שם לטובה כי  טובה,

ממש , בתמידיות  הוא היחוד  עליון כתר במקום

בכל  דרעוין רעוא בבחי' שם דבוק  שהצדיק ואחר 

כידוע  אור , בבחי' היחוד שורש  הוא אשר  עת ,

רקיע  מים אור  יכול יחבסוד זו בחי ' אחר הנה

שהוא  החדש המ"ה שהוא שבע בת  בחי ' להתגלות 

בן  שלמה סוד  שהוא ממש , בפועל התוה"ק גילוי 

דוד .

_________________________

שם יח. ומבואר ופ "ו) פ"ה ט"ל (שער חיים בעץ כמ "ש  ברכאן וק ' רקיע  מים אור בסוד לעולם הם היחודים המשכת  דסדר פי'

מעשה  של הגנוז אור והוא וכו', עלאה חסד הנקרא עליון בדעת למעלה והוא מאד, נעלם הוא אור בבחי' ההמשכה דשורש

למעלה בר  היחוד כל פועלים הגדולים והצדיקים עי"ש. וכו' כלל ומתלבש מתעבה שאינו סופו, ועד העולם מסוף המאיר אשית

בכ"מ , ז "ל הגר"א זה בסוד שהפליג כמו בזנבו' 'אחוז  בסוד דנחש, זנבא בסוד והוא אחיזה, שום אין שם כי האור, בבחי' בשורש

משא"כ  ולהמתיקו, לבטלו בו להלחם מאד קשה הנחש  ראש במקום ולמטה למעלה, וזנבו למטה ראשו בהיפוך  הוא שהנחש

בקל. להמתיקו אפשר הנחש , זנב רק הוא שם אשר הקדושה בראש למעלה

כמו  והוא בחי', אותה של האור בשורש שהוא ותפלה, מצוה כל קודם הכנה בבחי' השרשים בשורש  הצדיקים עבודת  סוד והוא

קודם  'אור' בבחי' מאד זכה במדרגה והוא מאד, נעלם הכל העליון ובשורש  ושורש, והכנה כלי שהוא דחיק, יחוד ובחי' אח ' בחי'

למטה. היחוד שלמות להתגלות יכול ואח"כ בשורש, הנחש  לגמרי מבטל שם, מיחד כאשר ולכן ורקיע , מים לבחי' שנתעבה

עולם  אור את הממשיך  דאק "ס יסוד מלובש בו אשר דא"ק , עליון בדעת שהוא מאד, עליון בשורש  זה כל מתפרש  ולענינו

להוליד  ואפשר שבע , דבת  יחוד בחי' הוא דאצילות  ביחוד למטה ואח"כ אבישג, בחי' והוא אור דבחי' היחוד סוד ושם המלבוש,
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לעולם עלייתה  סוד הוא שרה מיתת יג.

שהיא  לבת אברהם זכה  ועי"כ  המלבוש

ברדל "א  הגנוזה המלכות

חברון ',וזה היא ארבע בקרית שרה 'ותמת  סוד

מיתת כי למעלה, המלכות  עליית סוד שהוא

המלכות של ועלייה הסתלקות בחי ' היה שרה

וכמ"ש  בעלה', עטרת  חיל 'אשת בבחי' להיות 

ז"ל שס"ב)הרמח"ל דף  במרום העלייה יט(אדיר והוא ,

העקידה, ידי  על הנעשה יצחק שחיטת בחי ' בכח

למקום  למעלה נתעלתה כי נשמתה פרחה ולכן

עליון  ליחוד  אבינו אברהם זכה ואז  המלבוש , עולם

תלוי התחתון היחוד  כי  מאד, פנימי  שהוא

_________________________

פרקים]. בראשי מו"ר אח "כ ביאר זה [כל אדוניהו מלוכת  ולבטל שלמה את

לבאר יט. הפליא אשר שס "ו, עמ ' עד של"ג מעמוד שם המתבאר ארוך  מאמר על ומיוסדים מאד עמוקים שם הרמח "ל דברי

וכו', והקו והרשימו הצמצום מתחילת  העולמות השתלשלות  בסדר מאד נעלמים בשרשים ותולדותיהן האבות  הנהגת  כל שם

הזאת, בחכמה ונשגב והרמים הנפלאים הענינים מן הוא הזה הענין כי ותדע  הלשון: בזה של"ג) (עמ' שם דבריו בתחילת  וכתב

מתכונתם. על ב"ה מא"ס הקו התפשטות וסוד הצמצום דבר ידיעת  הוא ומקורו למאד, עצומים בשרשים נשרש הוא וכבר כי
לגמרי  הגשמיות מן למעלה כולה  מתפרשת התורה  איך המתפרשת שמעת אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה פרשת  כענין ,

שאר  כל הוא כן בהם. נהיה ואשר הספירות שמות ממש  הם קורותיהם וכל האלה המלכים שמות  כי והתיקון, השבירה בסוד

היטב. למעלה זה פירשנו וכבר התורה, זה עניני דרך על אותם והמוצאות האבות עניני כל נפרש לך וכעת שצריך מה והוא ,

בני  מידיעת הנשגבה החכמה שרשי ידיעות עקרי כולל והוא מאד, הרבה עמוק  סוד והוא הזאת, הברייתא כל הבין למען לדעת

דע  ואתה דעים. תמים נפלאות  ותשמע אודיעך מילין ריש אך  כן על בהרחבה, לדבר בהם יתכן לא והדיבור להפליא, עד אדם

יקר מישרים תחזינה ועיניך  חכמה יהגה לבך  בוריו, על דבר להעמיד והבן שרשיה לך  כי הקדושה, תורתינו גדולת  תפארת 

עכ"ל. עולמים, ולעולמי לעולם שמו ישתבח עולמו, את  המנהיג יחיד אדון מהנהגת והנהגותיה הספירות, כל משרשי

מאד, עליונים ובעולמות  נעלמים בסודות  התורה עניני לפרש  הצדיקים, בדברי הנאמרים השונים הסודות  ענין תבין ומזה

והנשגבים  והרמים הנפלאים הענינים מן הוא זה כל אשר הדברים, של החיצון מהפירוש לגמרי המופשטים שונות ובבחינות 

בשרשם  הענינים בסוד המכוון פנימיות  השגת  הוא אלא בעלמא, רמזים זה ואין הנ "ל, הרמח"ל כלשון וכו' הזאת שבחכמה

בשאר  וכהנה כהנה ועוד וכו', השונמית  אבישג וסוד שרה מיתת  סוד לפרש  אפשר איך  זה פי על להשכיל זו בהערה ודי העליון,

עוד. ויחכם לחכם ותן הפרשיות,

גדול  סוד והוא שרה, מיתת  ענין לך אומר ועתה וז"ל: שס "ב) עמ' (שם שרה מיתת  בסוד לעניננו הנוגע  הרמח "ל מדברי ונעתיק 

ברשימו  יותר להתעכב הוצרכו הנוקבין איך  שמעת  כבר כי זה וסוד כ') ל' (ישעיה מוריך  עוד יכנף ולא כתיב הנה מאד. מאד

להשלים  צריכות  הם כי (לבסוף), הזכרים בפני כנפים הן הנוקבין עתה זאת  ובבחינתם לשבירה], [נ "א לבחירה מקום לתת  כדי

במדריגת  להיות  ב"ן שישוב עד ממש וזה לטוב. רע כל להחזיר להתגלגל הצריכים והגלגולים הסיבובים כל ולעשות מעשיהם

הדבר, וסוד למלך . לעטרה להיות נוק ' עולה אז הסיבוב, זה כשנשלם אבל במקומו, כמפורש עצמה השבירה תיקון שהוא ס"ג,

היא  כך  כי הגלות, זמן כל היא שהכינה מה הנוק ' בכח  הפועל יהיה שהז "א והיינו כ"א), ל"א (ירמיה גבר תסובב נקבה אז כי

רק פועל והוא תמיד, כח  לו נמשך בחינתה שלפי ונמצא יותר. ולא פחות לא שיעשה, מה הוא בה שמוכן מה בראשו, עטרה

בסוד  הנהגתה, היא ההנהגה גם יען... ידה על מקבלים עתה כי מוריך, עוד יכנף  ולא ולכן בגלות . השכינה שעשתה מה כפי

המעבר  פנים... כל ועל ד'). י"ב (משלי בעלה עטרת חיל אשת  ממש והוא זאת , בעטרתו ינהג ז "א בסוף  אך לטוב. הרע  החזרת 

שרה  על הנאמר בעלה עטרת  חיל אשת  ממש וזה ראשו. על עטרה ממנו... וההנהגה לבד, מעבר אבל מעבר, היא כי נוק ' דרך 

יצחק היה ואז לאברהם ניתנה כך  אחר הצריך, הזמן כל ברשימו נתעכבה אשר אחר נתעלתה כך  היא כי א') מ"ז רבה (בראשית 

בכח נתקן, מנהג  אברהם ונשאר  ממש, הראש בחינת אל עמו עלתה שרה  גם עולה , בסוד  נתעלה  אז  יצחק שנתקן וכיון
הכח  לו הממשכת ראשו שעל וכו'.העטרה ,

אבל  הענין שם: וסוד זו"נ. שם יש  לכן הנתקן, הרשימו לפי אלא ושרה, אברהם לפי אינם כי אחרות , בחינות הם ורבקה יצחק 



תשע"ב  שרה חיי פר' יז של"ס

לפי שמרגיש בתענוג ותלוי  אלקות, גילוי בהרגשת 

אפי ' אמת  הצדיק  אך  עליו, שעוברים המצבים

משנה  זה אין  משתנים, מצבים לו  יש שבחיצוניות

בכל  מיחד הוא שם אשר הפנימי, היחוד בבחי' לו 

בתענוג, שלא ובין  בתענוג בין כלל, הפסק  בלא עת 

הקדושה  התורה באמת  להוליד יכול אינו  הצדיק  כי

ממש , בתמידות  העליון  ביחוד  דבוק הוא כאשר  רק 

אור  את  להוליד יכול הזה, במקום שדבוק  אחר ורק

להתחיל  צריך היחוד  כי בשלמות , התוה"ק

בסדר  כמבואר  אור , בסוד עליון  הכי  מהשורש 

שתחילת רקיע, מים אור בבחי' השפע המשכת 

השונמית, אבישג סוד והוא אור, מבחי ' ההמשכה

דא"ק , החדש  המ"ה להוליד אח"כ יכול עי "כ  ורק

בחי ' שהוא שלמה וסוד שבע בת  בבחי ' שהוא

התורה  סוד  והוא האצילות , בפועל החדש המ"ה

לבחי ' השפע התפשטות  בבחי' שהוא כנ"ל הק'

היא  ארבע קרית סוד  והוא ברכאן . וק' ורקיע מים

והשלם  האמיתי  החיבור  סוד  שהוא "חברון",

הפסק . בלא בתמידות

שהוא ורק  דבי"ע, הבירור כח שלמות  יש  זו  מבחי '

הוי "ה  בבחי ' שלם לתיקון הרפ "ח כל להפוך

לדעת יכול הצדיק ואז שלים, שמא הנקרא אלקי"ם

בכח  שקר, או אמת הוא אם ודמיון מראה כל על

דעולם  החדש מ"ה בבחי' התוה"ק אור  שלמות 

מאות ארבע של הקדושה נמשך  ועי "כ  התיקון,

בסו כסף , בזוה"ק ,שקך  שכתב דכיסופין עלמין  ת ' ד 

את ברך וה' בימים זקן  'ואברהם של למדרגה וזוכה

אבינו לאברהם שהיתה הבת  שהוא בכל', אברהם

הגנוזה  העליונה המלכות סוד שהוא שמה, ובכל

בחי ' של השורש בבחי' שדבוק  אחר כי ברדל"א,

את ולהוליד  שבע בת לבחי ' לזכות  יכול אבישג,

התוה"ק . שהוא שלמה

ע "י  היה אברהם  עבד דאליעזר הניחוש  יד.

מ"ה מדרגת  בסוד אבינו  לאברהם התקשרות

המלבוש עולם והארת  התיקון דעולם החדש 

ה')שאה"כ וזה האשה (כ "ד  תאבה "לא" ואם

אחרי בעולם כללכת דבוק כאשר  דהיינו  ,

תאבה  אז  דאלב"ם, "לא" בחי ' שהוא המלבוש 

היחוד  לשלמות להגיע ויכול אחרי, ללכת האשה

שוא  לדמיונות ליפול יכולים ח"ו זה בלא אך דפב"פ,

דחול. בי"ע ובחי' נוגה קלי ' בבחי' ושקר

שעשה ולכן שהניחוש זכה אברהם עבד  אליעזר

ולכן  אבינו , לאברהם התקשר כי הצליח,

אי ובאמת  דקדושה, בי"ע בבחי ' לנחש  יכול היה

בגמ' כמבואר לגמרי  זה על לסמוך אפשר

לדינא וקע"ט)ובפוסקים קע"ו סי' יו"ד  טוש"ע ,(עי'

בחי ' שהרים אבינו  אברהם של האור ידי  שעל אלא

מזה  נעשה התיקון , שלמות  לבחי' דקדושה הבי "ע

והאיש  כתיב ולכן אבינו, אברהם בכח נבואה בחי '

כמ"ש  אש "ת  מ"ה אותיות  שהוא לה, משתא"ה

אפרים  מחנה שמאיר כאבדגל החדש מ"ה והיינו ,

_________________________

היתה  ולכן נעשה, לא ברשימו אבל נעשה, כבר עצמו ובקו התיקון, בשלימות הכל בסוף להיות  שראוי מה הוא ההתעלמות זה כי

ס "ז ) כ"ד (בראשית אמו" שרה האהלה יצחק "ויביאה נאמר ואמנם הרשימו. מצד למטה זאת ההנהגה וכל השבירה, כך אחר

מתגלה  שהיתה שרה של דיוקנה ענין וזה רבקה, בתוך  נמשכת משרה אחת בחינה כי שתדע  צריך  אך שרה, כמו נמצאת כי והוא

המאמר. המשך  תבין ועפי"ז  הרמח "ל. עכ"ל וכו', גדול סוד וזה ע"ב), קל"ג ח"א (זוה"ק רבקה באהל

פ "ז.כ. סי' תניניא לקו"מ  עי'

בכתב כא . שראיתי פי על הוא לא'. אם דרכו ה' ההצליח לדעת  מחריש  לה משתאה 'והאיש זה: פסוק  על אפרים מחנה דגל וז "ל

והבדלה  הכנעה תיבה בכל לעשות שצריך ואיך  וכו', א"ב סוד זללה"ה אא"ז  בשם הכהן יוסף יעקב מו"ה הגאון הרב קודש  יד

בכל  לכוון צריך שם שיש הכוונות  י"ח בתפלת ת'פתח ש 'פתי א'דני בתיבות הרמוז  ופ"ר דש "ך דיני כי לומר רצה והמתקה,

וצריך  ת 'פתח , ש 'פתי א'דני ר"ת  וזהו מ "ה, אש"ת  אותיות משתא"ה והאיש  מרמז  וזהו שם, עיין וכו' הדינין להמתיק ודיבור תיבה
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במ"ה  ותיקנו  הרפ"ח שהרים והיינו אש"ת, בבחי '

שהלך  ולא זה, על לסמוך יכול היה ולכן  החדש ,

ח"ו. והעקרבים הנחשים בדרך 

דעתולכן בחי ' שהוא לגלגלת  בקע זהב נזם לקח

חו "ג  כנגד  ידיה על צמידים ושני דעתיק,

להגיע  יכול היה אלו בחי' ידי על רק  כי  דעתיק ,

בסוד  היה הבירור  עיקר ולכן  הבירור, לשלמות 

כי עינים, דכ"ד  הוי "ה בסוד  כד"ה' ותורד 'ותמהר

בעולם  שהוא כ"ד  דשם האור  מאיר אם לדעת רצה

בשמותכבהמלבוש  רק דבר  כל מברר הצדיק כי  ,

ודבוק  אלקות, מעצם עת  בכל נהנה והוא הק',

ע  וסוד הק', ובשמות  הק' הוא בתורה גמלים שרה

האודם  טיפת בחי ' שהוא דבי"ע, ניצוצין  עשר 

עשה  ועי "כ  הלובן, בחי ' עם לתקנה אותה שהרים

ועקרבים, נחשים ידי על ולא אלקי "ם דהוי"ה יחוד

לבן  מבית  רבקה את לברר  צריך  היה ולכן

בא  ויצחק  זו"ן, יחוד  סוד  שהוא ליצחק  ולהביאה

האהלה  יצחק 'ויביאה ואח"כ  רואי, לחי  באר  מבא

המלכות בבחי' עת בכל דבוק היה כי אמו' שרה

האירה  ומשם השונמית, אבישג בסוד העליונה

אימנו שרה ולכן  שבע, בת  בחי' לסוד  למטה

בעולם  למעלה הגנוזה המלכות בבחי' שהיתה

למטה  משם האירה כנ"ל, אבישג בבחי ' המלבוש 

יחוד  בסוד  למטה המלכות  סוד שהיא רבקה אל

ורבקה הנ "ל )יצחק  ברמח"ל  שביאר .(כמו

היא והנה  העבודה עיקר  הימים באחרית  עתה

אלקות ולחפש הנבואה, שפע לחפש 

הוא  העבודה ועיקר העולמים, כל בבורא ודבקות 

תפלה  בעל בבחי' ויחודים, שעוסק כג תפלות פי' ,

בשעת ואפי ' ולילה, יומם ויחודים בתפלות עת  בכל

תפלה  מלשון גם שהוא אומנותו' 'תורתו  הלימוד

בדרך  ואמונה דבקות  עם התורה לימוד שהוא

דוד  בבחי ' תפלה' 'ואני בבחי ' הם והצדיקים תפלה,

עת בכל שהם התפלה' 'בעלי נקראים והם המלך,

עת, בכל בתורה גם שדבוקים ואף תפלה, בבחי '

סוד  שהוא י' עם מלא דוי "ד  בבחי' הם הרי

בעל  בחי' דוד בחי' עיקרם אך בדוד, יוסף  התכללות

עליונים, ביחודים עת  בכל דבוקים הם כי  תפלה,

כל  כולל והוא י"ד, בגי' שעולה דו "ד  סוד  שהוא

עתים  י "ד  ובין  לטובה עתים י "ד  בין  עתים הכ"ח

דעתם  מסיחים אינם הצדיקים כי  הטובה, להיפך

האדם  זוכה וכאשר אלקות , בעצם מדבקות כלל

יכול  אז  השונמית, אבישג בבחי' שהוא זו לעבודה

ויכול  למטה, הק ' השכינה שהיא רבקה את  לקחת

בי "ע  ואפי ' דקדושה בי"ע הן בי "ע, בחי ' כל לתקן

מרחפת בחי' ולתקן הכל, לתקן לזכות ויכול דחול,

אמת הצדיק  בחי ' שהוא משיח, של רוחו  ידי על

_________________________

עכ"ל. יבין, והמשכיל השי"ת בעזר זה לבאר עוד

ג'כב. הערה תשע "ג לך לך  חכמה דעה ועי' בכד"ה, הנרמז וזהו עיינין כ"ד שהם דעיינין הוי"ה מאיר המלבוש דבעולם פירוש 

עיינין. דכ"ד הוי"ה ענין ביאור

הצדיקכג . שהוא תפלה הבעל של הגדול הסוד אח "כ לבאר מו"ר האריך  וכאן תפלה, מהבעל י"ב מעשה מעשיות  סיפורי עי'

ותשבחות, בשירות  עוסק תמיד והוא יסורין, בזמן ובין תענוג בזמן בין מצב, בכל התמידי היחוד בבחי' למעלה למעלה הדבוק

בסוד  תפלה ועיקרו אחת, בבת  תפלה עם יחודים הוא כי ותשבחות , שירות הם והתורה תורה, הם שלו ותשבחות השירות  גם כי

כמו  מיתה צער בעת  אפי' היחוד כח  והוא ותורה, יחודים בחי' שהוא י' ובתוכו תפלה בחי' שהוא דוד שעיקרו דהיינו מלא, דויד

דבוק להיות  יכול ומ"מ  ויסורין, צער רוב מחמת  התפשטות  שום לו שאין דג"ר דג"ר העליון במקום רק והוא שרה, במיתת 

כפשוטו  בין בהתבודדות, הדיבור בענין תמיד מאד מרבה כאשר ההתבודדות  סוד ידי ועל וכו', עצם דבקות בבחי' הזה במקום

דבוק ולהיות תפלה בעל למדרגת לעלות  יכול קונו, עם דיבור בבחי' עת  בכל שהוא הענין פנימיות  כפי ויחודים ובין בתפלות

יותר. להאריך מספיק  הזמן ואין שעה, ובכל עת בכל כאחד ותורה
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לגילוי זוכים ואז  עת, בכל אלקים הוי"ה המיחד 

יכולים  ידה על אשר  הק' התורה שהוא אלקות 

הנבואה. אור שתחזור לזכות 

מעינותיך והקב"ה ''יפוצו ענין  שיתקיים יעזור 

כמותך" יחודים לעשות  ויוכלו חוצה

פנימית בדרך זי"ע הבעש "ט תורת  אור בתפשטות 

התמידית והדבקות  האמיתיים היחודים דרך שהוא

בבחי ' עת בכל הדבקות ידי  על והוא חיים, באלקים

התורה  אור  לאמיתות  ולזכות התפלה, בעל

כל  להעלות נוכל ואז החדש , מ"ה שהוא הקדושה

ותתגל  בי "ע, בתפארתה,בחי ' הק ' השכינה ה

בביאת ציון ה' בשוב יראו בעין עין בנו  ויתקיים

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל
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תשע"וויראפרשת דרעוין רעואדא "ח מתוך 
תשע"ו ירא ו פר' של"ס

זזזזקקקקןןןן:::: וווואאאאדדדדנננניייי עעעעדדדדננננהההה ּלּלּלּליייי ההההייייתתתתהההה בבבבללללתתתתיייי אאאאחחחחרררריייי ללללאאאאממממרררר ּבּבּבּבקקקקררררּבּבּבּבּהּהּהּה ׂשׂשׂשׂשררררהההה ¥¨¦Ÿ©£¥§Ÿ¦¨§¨¦¤§¨©Ÿ¥¨§¦§¨¨©§¦©ווווּתּתּתּתצצצצחחחחקקקק

וווואאאאנננניייי אאאאללללדדדד אאאאממממננננםםםם ההההאאאאףףףף ללללאאאאממממרררר ׂשׂשׂשׂשררררהההה צצצצחחחחקקקקהההה ּזּזּזּזהההה ללללּמּמּמּמהההה אאאאבבבבררררההההםםםם אאאאלללל הההה'''' ¦£©¥¥¨§Ÿ¤¤©§¨¨¨¨¤¨£¨¨¨¥Ÿ©©ª©ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר

בבבבןןןן:::: ּוּוּוּוללללׂשׂשׂשׂשררררהההה חחחחּיּיּיּיהההה ּכּכּכּכעעעעתתתת אאאאללללייייךךךך אאאאׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב ללללּמּמּמּמֹוֹוֹוֹועעעעדדדד ּדּדּדּדבבבברררר ממממהההה'''' ההההייייּפּפּפּפללללאאאא ¥¨¨§¨©¥¨¨¤¥¨¥©¨¨¥¥¨¦£¦§©̈זזזזקקקקננננּתּתּתּתיייי::::

י"ב-י"ד) י"ח, (בראשית

ראתה כי זקן ואדוני שאמרה  שרה  של  הפלא

ואיך  רחמים  מלא זקן בחי' הנבואה במראה 

דין  שהוא יצחק  בחי' מזה יומשך

אל הנה  אמר  והקב"ה זקן' 'ואדוני אמרה שרה

זקני הנה רש "י . ועי' זקנתי ' 'ואני  אברהם

זי "ע  הרר"י זקני בשם מביא זי "ע דטעם אהחת "ס 

ד'אדני ' היינו זקן', 'ואדני  ואמרה שרה שהתפלאה

את הנבואה במראות וראתה הק ', השכינה היא

דדיקנא  דרגא שהוא זקן בבחינת הק ' השכינה

תלד  איך פלא לה היה ולכן רחמים, מלא זקן  בבחי '

רואה  כאשר  הדין  מדת בחי' שהוא יצחק את 

ואיך  רחמים, בבחי ' השכינה את  הנבואה במראה

לשרה  דבן  אשתך , לשרה בן בחי ' להיות  יכול

דין , בבחי ' יהיה הרי  מלכות  בחי ' שהיא אשתך

הם  והרי  דין , בבחי' בן  להם שיהיה להיות  יכול ואיך

גדולים. רחמים שכולו א"א של במדרגה

ידי  על  דייקא הוא יצחק  לידת  להמשיך הדרך

ושרה דאברהם צחוק  לבחי' הכניסה

אבינווהנה  יצחק  לידת איך להבין צריך  באמת 

כפי כביכול חטאים ב' שהיה אחרי  הגיע

בחי ' שהוא ושרה, אברהם של מדרגתם גודל ערך 

בקרבה' שרה 'ותצחק כמ"ש  אמנו  שרה של צחוק 

אבינו אברהם אצל צחוק  בחי ' היה כן  וכמו  וגו',

לך לך בסו"פ י"ז)כמבואר פניו(י"ז על  אברהם ויפול

שרה  ואם יולד  שנה מאה הלבן בלבו  ויאמר ויצחק

תלד  שנה תשעים דהתביעה הבת שם רש"י (ועי'

וכו', דאברהם הצחוק  על ולא דשרה הצחוק  על  רק היתה

_________________________

קאי א. זקן' ד'ואדוני דבש יערות ספר בשם ששמעתי לפי זקן', ואדוני עדנה לי היתה בלותי 'אחרי זו: בפרשה החת "ס  וז"ל

לה  תהי' אם שרה שידעה אומר אני דרכו עפ "י וכו'], ראו ולכן ד"ה לז "א ג' דרוש  [בח"ר ע"ש  זקן בבחי' שנראית  אשכינה

שהוא  חיור כתלג רישיה זקן בבחי' לה נראית  והשכינה ע"ה, יצחק מידת הי' שזה כידוע  ממדה"ד, הבן אותו יהי' בבן פקידה

השכינה  נראית  ואיך ממה"ד, ע "כ יהיה בן לה יהיה אם שהרי בן, לה שיהיה אפשר איך מתמיה היתה ע "כ העליון, רצון בחי'

אחרי  ד', ב' אחרי בלותית  שאחרי שניות  אותיות על ומרמז  מופלג אחרי כי בלותי', 'אחרי אלו בתיבות  מרומז וזהו חסד, בבחי'

אע"ה  לאברהם הקב"ה בדברי מרומז ג"כ וזה - אלהי"ם שהוא פ "ו גימטריה ד'נ 'ב'ל' אותיות  והם ל', י' אחרי ב', ת ' אחרי נ', ל'

זקן. בבחי' נראית  - זקנתי השכינה אנ "י והרי כנ "ל, אלד פ"ו אמנם ואמרה פ "ו, גימטרי' הא"ף כי זקנתי' ואני אלד אמנם 'האף

היה  אמת  בחינת יעקב לידת זמן עתה היה ואילו אמ "ת , הנקרא רחמים בחי' היה יעקב כי אלד', אמת  'הגם רש"י בכוונת  וי"ל

אמ"ת, בחי' לא דין בחי' אלא אוליד לא הלא בתמיה, אוליד אמ"ת האם שאמרה וזה זקן, בבחי' השכינה שנראית שפיר אתי

וכי  ואמר ב'עמו, י'הו"ה ר'וצה כ'י ר"ת  וכמו או"ר, יה"י כמו רל"ב גמטרי' הוי"ה דב"ר כי דבר, מהוי"ה היפלא הקב"ה ואמר

בזה. להאריך ואין ית"ש , מהוי"ה דבר נפרד חלילה



תשע"ו  וירא פר' כא של"ס

לידת נמשך  למה להבין צריך ערכו לפי בדקות מ"מ אך 

צחוק ) בחי' ידי על דייקא סודויצחק בעומק באמת אך  .

ז"ל  וואלי  הרמ"ד כתב אתבכבר להביא שהוצרך

דיי לעולם מסטרא יצחק בין צחוק בחי ' ידי על קא

מסטרא  ובין  אברהם של הצחוק שהוא דדוכרא

שרה. של הצחוק שהוא דנוק '

המשיכו הצחוק לבחי' ושרה  אברהם כניסת  ע"י

שהוא  דלעתיד השחוק בחי' שהוא יצחק מדרגת

פינו שחוק ימלא אז דבחי' העליונה ההשגה 

להיותואברהם  חדל בימים באים זקנים ושרה

רש "י הביא ואמנם כנשים, ארח לשרה

חזר  כי  פת הביא שלא וגו' וחלב חמאה ויקח עה"פ

והנה  וכו'. העיסה ונטמאה כנשים ארח לשרה

הוא  הרי  זמן  באותו  שרה שנטמאה ענין  לכאורה

נתגלה  זה מתוך  ואדרבה ה', נד בסוד  היחוד  היפך

כל  נמשך  שממנו יצחק  לידת שהוא גדול הכי  היחוד

בתחילה  להתגלות צריך  והיה ישראל, כלל שורש 

ושל  אברהם של צחוק  של הבחינות שתי  ידי על

כהיפך  שנראה ה' נד בחי ' ידי על ודווקא שרה,

הצחוק  לבטל צריכים היו זה בכח באמת  כי היחוד.

דקדושה  הצחוק  בחי ' את שעוררו ידי על דקליפה

יצחק  לידת סוד  שהוא פינו  שחוק ימלא אז בסוד

ואלה  עה"פ תולדות פרשת  הנעלם במדרש  וכמ"ש

השחוק  מולידה הנשמה אברהם בן יצחק תולדות 

היפך  מתוך דווקא בזוה"ק שם ואיתא והשמחה,

גודל  כפי  ערך  וכפי צחוק בחי ' שהוא היחוד

לבסוף  נמשך ידו  שעל צחוק  בחי' היה מדרגתם

שעליו אבינו  דיצחק  דלעתיד  צחוק ע"ד  והוא היחוד

וכו ' בלבהון ליה למחמי צדיקייא דעתידין  נאמר

תולדות הנעלם במדרש ע"ב)כידוע עה"פ ג (קל "ה

השחוק  שהוא אברהם בן  יצחק תולדות  אלה

צדיקיא  אינון זמינין  שם: ואמרו לבוא, דלעתיד 

בלבהון  סכלתנו יסגי  וכדין  בלבהון, ליה למנדע

יצחק  של המדרגה והוא וכו ', בעינא ליה חזו  כאילו 

ימלא  'אז  נאמר  זה ועל י 'חידה, ח'יה ק'ץ בסוד

שהוא  הבור  ושור  לויתן  סעודת  והוא פינו', שחוק

הכניסה  ולכן יצחק, בחי' בסוד דלעתיד השמחה

ושרה, דאברהם צחוק  בחי ' ידי  על דייקא היה לזה

ערך  כפי  בדקות אך ח"ו , חטא זה היה שלא ואף 

של  בחי ' זה היה ושרה אברהם של מדרגתם

של  למדרגה לרדת  צריכים היו  כי חיצוניות ,

אלימלך  בנועם דאיתא וכמו  ובדברידחיצוניות 

_________________________

הוא ב. כי 'יצחק ', שמו את שיקרא לאברהם נאמר כבר ממנה לצאת העתיד שהבן לפי וז"ל: זו בפרשה התורה על  בפירושו עי'

בעלמא  בין יצחק, של לידתו בעת  ונתפשט שנתגלה הגבורה של המגולה האור בסוד בעולם, השמחה ואת הצחוק את  יביא

בעלמא  הגילוי לעורר אברהם של הצחוק  צריך היה ולכן לעילא, איתער דלתתא ובאיתערותא דנוקבא. בעלמא ובין דדכורא

לקיים  רוצה כאילו צחקת', כי 'לא לשרה אמר שהשי"ת  הטעם וזה דנוקבא. בעלמא כן גם לעוררו שרה של והצחוק דדכורא,

עכ"ל. שכתבנו, כמו העליונה ההנהגה לענין הצריך  דבר ולהעמיד

זמינין ג . בעובדוי, הוא בריך קודשא דיחדי  ביומא יוסי, רבי דאמר שלימה, דעת הצדיקים ישיגו זמן באותו שם: זוה"ק  וז"ל

כאיל  בלבהון סכלתנו יסגי וכדין בלבהון, ליה למנדע צדיקיא ואמר אינון ט') כ"ה (ישעיה דכתיב הוא הדא בעינא, ליה חזו ו

מזיו  ויהנו בוראם את וישיגו וידעו קיימים, שניהם שיהיו על מכלם, יתר בגוף הנשמה ושמחת וגו', זה אלהינו הנה ההוא ביום

השמחה  תולדות הם אלו אברהם, בן יצחק  תולדות ואלה דכתיב הוא הדא לבא, לעתיד לצדיקים הגנוז הטוב וזהו השכינה,

הנשמה  יצחק , את הוליד אברהם במעלתה, שלימה ולהיות  לכך, הזוכה הנשמה היא אברהם, בן זמן, באותו בעולם שיהא והשחוק

לצדיקים  סעודה לעשות  הוא ברוך הקדוש דעתיד דתנינן הא חייא, לרבי יהודה רבי אמר בעולם. הזה והשחוק השמחה מולידה

ועי' וכו', בענביו המשומר ויין והבר ושור לויתן הוא לבוא דלעתיד דהסעודה הזוהר בהמשך ועי"ש  עכ"ל. וכו', לבא לעתיד

זה. סוד עומק  באורך וכו' יומין לאלף  חד ד"ה וע"ב) ע"א י"ב (דף  לספד"צ הגר"א בביאור היטב

דעת ד. על עולה איך מפוסמים הדקדוקים כו' שרה ותכחש  כו' בלותי אחרי לאמר בקרבה שרה ותצחק  שם: אלימלך  נועם וז "ל



לנפשך  חכמה דעה כב 

זי "ע  היוההמגיד  כי הגוף , בחי' מצד  הצחוק  שהיה

שהוא  הגוף של המדרגה לבחי' לרדת  צריכים

למדרגה  לרדת  צריכים שהיו  והטעם החיצוניות .

לעלות אז  צריכים היו שלכאורה אף על הגוף של

בזה  דיש  אלא העליון . היחוד  של למדרגה לעילא

השחוק  להפך יכולים היו  זה בכח דדייקא סוד

יצחק  לידת  לצורך  העליון  היחוד ולהמשיך  דקלי '

בינו.א 

_________________________

להסתכל  שצריך  לאדם היא הענין אך  ה'. נגד שרה שתכחש דעת על עולה איך לזה ונוסף  ה'. דבר על ח"ו תצחק  אמנו ששרה

גמור, צדיק הוא אם גם עיניו יראו עצמו, על בהסתכלותו יתמיד כאשר ואז  הפסק, בלי ותנועותיו מעשיו בכל תמיד עצמו על

על  ועוברת  פורחת הזאת המחשבה כן אחד ברגע הפורח עוף  כמו טובה, לא מחשבה איזה מחשבתו על יעבור דלפעמים

הזה, הדבר טוב לא כן פי על אף  אך חלילה. בה רוצה ואינו הזאת  המחשבה את ומרחק דוחה הצדיק אך הצדיק, המחשבת

שאינו  מי אבל באמת. דברי כי עיניו ויראו תנועותיו, כל על בתמידות  להסתכל מאוד ישכיל אתי, שאמת  זאת לדעת  והרוצה

פירוש  שומעת ' 'ושרה וזהו הזאת. מחשבה מחשבתו על עלתה שלא ויסבור כלל, מזה ידע לא עצמו, על ומסתכל משגיח 

העליון, האהל פתח שהיא זאת  במדרגה שומעת  שהיתה פירוש האהל' 'פתח ה', מלאך שליחות  לדברי באמת  מאמנת  שהיתה

שרה  של צדקת  היה וזה עדן. לגן בו לכנום העליון לאוהל פתח שעושה לעצמו גורם ה' דברי לקול האדם ישמע אשר שזה

נדנוד  איזה לו יבוא שלא אפשרי בלתי פנים כל ועל הגשמי, בגוף  נברא שהאדם מחמת אך  מאמנת , שהיתה באמת  אמנו

לא  מחשבות קצת נמשך אחוריים שממקום חן ליודעי כידוע  שבו, אחוריים מחמת כנ "ל עליו העוברת טובה לא מחשבה

מאחוריים, קצת מחשבה לה היתה כן פי על אף  באמת , באמונתה שצדקה הגם פירוש  אחריו', 'והוא הכתוב שאמר וזהו טובות,

על  אף  בה, רצתה ולא אותה ודחתה זאת למחשבה חששה שלא הגם זקן', 'ואדוני המחשבה עליה ופורח עובר שהיה דהיינו

הדבר. טוב לא כן פי

אברהם  גבי שפירש"י כמו שמחה לשון רק  ח"ו, והיתול שחוק לשון שאינו פירוש בקרבה', שרה 'ותצחק הפסוקים פירוש  וזהו

הנס על עצמה משמחת שהיתה כאן, הפירש כן וכמו יולד. שנה מאה לבן כזה נם לו שנעשה שמח שהיה ויצחק, פניו על ויפול

על  עובר שהיה דהיינו זקן', 'ואדוני רק  בן, לה שיהיה אמת הוא ובוודאי עדנה, לי היתה בלותי שאחרי לה שנעשה כזה גדול

במחשבה  רוצה שאינה מאחר חטא, זה שאין וסברה הצדיקים, כדרך  הזאת  המחשבה ודחתה זקן', 'ואדוני זאת המחשבה מחשבתה

נחשב  זה כן פי על אף שתלד, באמת מאמנת שהיתה הגם פירוש  אלד', אמנם האף  לאמר שרה צחקה זה למה ה' 'ויאמר זאת.

חששה  שלא מאחר כנ "ל, וחטא עבירה לנדנוד נחשב שזה דעתה על עלתה לא והיא כנ "ל, המחשבה העברת והיתול לצחוק 

מחמת  פירוש יראה' 'כי צחקה, שלא לאמר מתנצלת  שהיתה פירוש צחקתי', לא לאמר שרה 'ותכחש לכן הזאת , המחשבה ודחתה

ח"ו. והיתול לצחוק  נחשב ולא חטא זה שאין וסברה אותה, ודחתה עליה חוששת היתה ולא זאת ממחשבה יראה שהיתה שראתה

על  שיעבור לצדיק טוב לא זה שגם לצחוק, נחשב זה גם אלא חטא, זה שאין סובר שאתה כמו לא פירוש צחקת ', כי לא 'ויאמר

סיג, שום בלי וטהור גדול בזיכוך מתשבתו ויתטהר שיזדכך עד הצדיק לעבוד צריך  רק טובה, לא מחשבה איזה ויפרח מחשבתו

עכ"ל.

המגיד ה. עם מהבעש"ט מעשה באורך  שהביא תתפ "ד דף  הספר שבסוף  מהריי"ץ במכתבי צדק להצמח  יצחק  אהל בתהלים עי'

זמן  לו היה שהמגיד מביא המעשה ובסוף  עיש "ב. וכו', תהלים אומרים והיו שבת בליל הפשוטים האנשים מקרב שהיה בענין

אחרי  הרהר מדוע  עצמו את להרגיע יכול ולא זה דבר לתקן תיקונים כמה ועשה הבעש"ט, אחרי אז  הרהר אשר על צער רב

רבן  בית של תינוקות אשר אחד היכל דרך עבר עדן, דגן בהיכלות  עלה דכאשר ונשגב, נעלה מחזה ראה הלילות ובאחד רבו,

התינוקות  ואחד לך, לך  פרשת למדו ההוא בהיכל אשר התינוקות  וכל השולחן, בראש יושב רבינו ומשה חומש , ולומדים יושבים

ומשה  תלד. שנה תשעים הבת  שרה ואם יולד, שנים מאה הלבן בלבו ויאמר ויצחק , פניו על אברהם ויפול הכתוב רם בקול אמר

אברהם  אשר הדבר אפשר איך  תאמרו ואם פשוטו, מדי יוצא מקרא ואין הם, אמת הפירושים כל כי להילדים להם מסביר רבינו

השם  במאמר מסתפק יכולים יהיה הגוף מצד אשר המגיד וכשמוע הוא. בשר קדוש  גוף  גם ואשר הגוף , מצד זהו אשר תדעו ,

ע"כ. נ"ע, הקדוש  המגיד של רוחו את  הרגיע  זה הנה ומאליו, ממילא בדרך  הבאים והרהורים מחשבות כמה להיות 



תשע"ו  וירא פר' כג של"ס

הגוף  בחי' מחמת  טעמיה  פסיק אברהם אברהם 

טעמיה פסיק  לא משה  ומשה ואפר עפר בסוד

מה ונחנו  בסוד לגמרי גופו נזכך כי

החייםוהנה נפש פי"ג )עי' ג' ההבדל ו (שער בענין

אבינו דאברהם הדבקות מדרגת בין

אבינו דאברהם רבינו, דמשה הדבקות למדרגת 

מה, ונחנו אמר רבינו ומשה ואפר עפר  ואנכי  אמר

עפר . למציאות עדיין  מתראה עכ"פ  ואפר עפר כי

שום  אין  כאלו מה ונחנו  אמר משרע"ה אבל

בין  ההבדל כענין והוא לגמרי. כלל בעולם מציאות 

אלא  וארא מש"כ  וע"ד הוי"ה לשם אלקים שם בחי '

להם  נודעתי  לא הוי "ה ושמי  שדי באל וכו' אברהם

בטעמי  כמ"ש  דינים פ"ר בחי' הוא ואפר עפר (דסוד

חוקת ) פרשת בס'המצוות  ז"ל הרח"ו  מש"כ  וזהו  .

יעקב  אברהם אברהם ז "ל מאמרם בפי' הגלגולים

טעמ,. פסיק לא משה ומשה טעמא, פסיק יעקב

הגוף  מענין  מועטת  וחציצה הפסק ענין על שהוא

רבה שמות ממדרש שם הביא ועוד (פי"א)ע"ש .

צוארי שפשטתי  ממך  גדול אני  למשה אמר יצחק 

אני משה א"ל השכינה, פני  את  וראיתי  כו'

_________________________

מחשבתם ו. מדבקים היו לבם קדושת  וטהרת  צדקתם בנוראות המה כי ימיהם, כל האבות עבודת ענין היה וזה שם: נפה"ח וז"ל

לנסים  גם זכו ולכן אצלם. נחשבו ותהו ולאפס שבעולם, כחות כל ברצונם ובטלו רגע, הפסק בלי ימיהם כל יתברך  לרצונו

יתב' וכאמרו וכו'. יצחק אלהי אברהם אלהי להקרא עליהם יתברך שמו נתיחד ולכן כנ"ל. וצבאיהם המערכות  בשדוד נפלאים

המרכבה. הן הן האבות ז"ל אמרו ולזה אבותיכם. אלקי בעצמו

הוא  ביאר ממדרגתם מדרגתו חילוק  ועצם וגו'. נביא קם ולא התורה שהעידה כמו גבוה, יותר עוד היתה משרע "ה מדרגת אמנם

שנתבאר  החילוק  עצם הוא הוא, והענין להם. נודעתי לא הוי"ה ושמי שדי באל וכו' אברהם אל וארא הוי"ה אני ואמר בעצמו יתב'

התהלכו  אשר האלקים אלקים, השם נאמר מצינו האבות  השגת בענין הרוב על כי ב"ה. הוי"ה לשם אלהים השם בין למעלה

שלא  מדרגתם קדושת  בענין כמש "ל וכו' אברהם אלהי יתב' אותו קוראים אנחנו וכן מעודי, אותי הרועה האלקים לפניו, אבותי

אברהם  אל וארא וזש"ה לגמרי, ממציאותם הכחות  בביטול היתה לא נבואתם השגת אמנם כלל. בעולם וענין כח  שום על השגיחו

הכחות  כל מערכת משדד אני רגע כל וברצותי כולם הכחות  בעל שאני ור"ל אלהים, השם כענין ג"כ שענינו שדי, באל וכו'

נודעתי  לא פי"א) לעיל ענינו פי' שנתבאר (כמו הוי"ה שמי ענין בבחי' אבל שדי', 'אל זהו הבריאה, בעת בהם קבעתי מאשר

חוצץ  כח שום היה לא ולכן ב"ה, הוי"ה המיוחד העצם השם בחי' נבואתו השגת היתה משרע "ה אבל נבואתם. בהשגת להם

יתב' מלבדו עוד ואין לגמרי הכחות כל מציאות ביטול כולם ראו ידו על שנעשו ה' נסי כל ע"י וכן נבואתו, השגת אור בפני

אלהים  וידבר ז "ש כנ"ל. ב"ה הוי"ה המיוחד השם ופי' ענין והוא וכו'. הוא ה' כי לדעת  הראת אתה כמש"ה כמשמעו, לגמרי

הוא  ה' כי הכתוב כענין הוי"ה בחי' הכל אצלו אלהים השם שגם נבואתו השגת בחי' הודיעו הוי"ה, אני אליו ויאמר משה אל

פא"פ. הוי"ה ידעו אשר וכו' נביא קם ולא וזהו ה'. ויאמר ה' וידבר אלא אצלו נזכר לא ואילך  ומאז מלבדו, עוד אין הלאהים

אברהם  אל וארא דמלא ורזא כלל, כסויא בלא משה לגבי אבל כו', במנעלים אלא אתחזיא לא אבהן ולגבי כ"ו בתיקון וז "ש

עכ"ל.וכו  ,'

באברהם  דאילו באברהם ממ "ש  יותר ואהרן במשה שנאמר גדול ע "א) פ "ט  (חולין הדם כסוי בס"פ ז"ל מאמרם ענין ג"כ והוא

אמר  משרע"ה אבל עפר, למציאות עדיין מתראה עכ"פ ואפר עפר כי מה. ונחנו כתיב ואהרן במשה ואלו ואפר עפר ואנכי כתיב

במשה  שנאמ' גדול וכמאמרם הבחי' בזאת אתו כלל אהרן את  גם כי (ועם לגמרי. כלל בעולם מציאות שום אין כאלו מה ונחנו

וז "ש  לבד). הוא היה הנוראה המדרגה בזאת  העיקר אבל רבים בלשון השיבם שניהם על היתה ישראל שתלונת לפי ואהרן.

יותר  נתעליתי אני משה א"ל השכינה. פני את  וראיתי כו' צוארי שפשטתי ממך  גדול אני למשה אמר יצחק  פי"א רבה בשמות 

וע ' למבין. ומבואר איני. כהו ולא בפנים פנים השכינה עם מדבר הייתי אני אבל כו' עינך וכהו השכינה פני ראית  שאתה ממך 

שהוא  טעמא. פסיק לא משה ומשה טעמא. פסיק  יעקב יעקב אברהם אברהם ז "ל מאמרם בפי' הגלגולים בס' ז "ל הרח"ו מ"ש

במקור  דינין הפ"ר שוכללו אדומה פרה כוונת כענין הוא ואפר עפר וענין הגהה: ע "ש. הגוף מענין מועטת וחציצה הפסק  ענין על

הנפה"ח. עכ"ל לאור, עור כתנות בין החילוק  כענין לאפר עפר בין החילוק וענין האותיו'. כל של הפשוט  כח שהוא באלף  שרשם



לנפשך  חכמה דעה כד

השכינה  פני  ראית  שאתה ממך, יותר  נתעליתי

השכינה  עם מדבר  הייתי  אני אבל כו', עינך  וכהו 

הענין . כל ועי "ש ע"כ . עיני, כהו  ולא בפנים פנים

התחתון והענין חלק בנשמה חלקים ב' שיש  הוא

שלמעלה  העליון  וחלק  לגוף המחובר 

נח)מהגוף פרשת  רשב"י מאמרי שער היטב וזהו(עי' ,

פסיק  לא רבינו  ובמשה לך, הפקודות נשמותינו  על

הגוף  בין  מחיצה שום היה לא כי  בגויה טעמא

בגוף  המלובשת הנשמה חלק  בין  דהיינו  לנשמה,

אברהם  אך  למעלה, הנמצאת הנשמה לחלק

בין  הבדל איזה היה כי בגויה, טעמא פסיק  אברהם

אברהם  כי  שלה, העליון לחלק  שבגוף הנשמה חלק

עוד  לו  שהיה דהיינו  ואפר עפר ואנכי  אמר  הרי

מזוכך  שהיה ואף ואפר , עפר  בבחי' בגוף  בחי ' איזה

ע' שהוא ואפר עפר סוד שזה מאד גבוהה במדרגה

בחי ' שהוא הנ"ל הנפה"ח כמ"ש פ "ר, א' פ"ר ,

דע' והיינו  א', עם א'ור  וכתנות  ע' עם ע'ור  כתנות

מדרגת הוא פ"ר  וא' הז "ת  זיכוך מדרגת הוא פ"ר 

את זיכך אבינו  אברהם שבאמת  ואף הג"ר , זיכוך

רבינו משה כמדרגת היה לא מ"מ אך  גופו, כל

דאצילותש  לחשמל שנתהפך  עד  כך  כל גופו  זיכך

האריז"ל וכמ"ש פ"ב)ממש  מ"ט שער והגר"א ז (ע"ח

ספד"צ  בסוף טעמא חז "ל פסיק  לא משה משה ולכן  ,

בגויה.

בו ונכלל  ביחו"ת בעיקר היה  האבות  מדרגת

ביחו"ע בעיקר היתה משה  ומדרגת יחו "ע

יחו"ת  בו ונכלל 

כתבוהענין הרוקח דהנה שם הוא, בנפה"ח (מובא

לא טפי"ד ) ה' אתה ברוך  אומר דכאשר 

_________________________

ותפתח ז. וזהו הספיר, לבנת היכל הוא עליון הארון התיבה מן בצאתו משה נשמת  את הלבישה הנ"ל בתיה והנה שם: ע"ח  וז"ל

ממנו  פרח  ורע, טוב הדעת עץ נוגה שהיא בתיה בו וכשנגעה בשר, הנקרא העליון החשמ "ל הוא התיבה והנה הילד, את  ותראהו

שם  והוא ההוא המלבוש  של אברי רמ "ח  מבפנים איברים רמ"ח בפנים חמר אמו לו שעשתה התיבה שהוא דחשמ"ל אחרא גוף 

שמתחיל  מבחוץ זפת  אידהנוי"ה בסוד ל' בתקונים כנז ' יאהדונה"י החשמ"ל הרי כי אדנ "י, שם הוא מבחוץ שחורה וזפת הוי"ה,

ובסנה  דחשמ"ל, הראשון גוף ממנו פרח אז  פרעה בת בתיה בנוגה ג"כ כשנתלבש  ואז  במשה, היה וזה הוי"ה, שם על אדנ "י שם

דחשמ "ל  הראשון גוף  בבחי' ר"ל כבשרו, שבה ואח"כ הצרעת סוד וזה טוב, נעשה והכל לגמרי דבתיה החשמ "ל ותיקן חזר

נתלבש  ואז  מטה, להיות  וחזר נחש שנעשה המטה סוד וזה למלאך, נתהפך שד מן כי בשר, חזר העור כי כנ"ל, בשר הנקרא

הסיר  לא אך  טוב, כולו נעשה ואז שבנעל, הרע  לומר רצה נעליך' 'של סוד וזה דמ"ב, בתקנים כנזכר דחשמ "ל הראשון בגוף 

נקרא  ואינו חשמ"ל בחי' הכל וחזר הפנימי, השמ"ל עם ונתחבר כולו נזדכך  שבו הטוב אך  זה, לבוש  כל הסיר לא כי טו"ר, הכל

עכ"ל. נגה,

נעשה ח. שלו שעור אצילות , כולו ונעשה שלו עור וקרן כידוע , נזדכך  שגופו דנהרא לאספקלריא זכה ומשה שם: הגר"א וז "ל

עכ"ל. דאצילות, מלכות

וכשאתה ט. באבות ז "ל מאמרם וכן למקום, לבו את שיכוון צריך שהמתפלל במאמרם ז"ל כונתם מבואר ועתה שם: נפה"ח  וז"ל

בתפלתו  לבו מגמת ולשום לכוון שלא מאד בנפשו ליזהר שצריך  ב"ה. המקום לפני ותחנונים רחמים אלא וכו' תעש אל מתפלל

וקיצוץ  אמת אלקי ללא עבודה הוא כי לבד עליון וכח ספירה לשום לכוון שלא בלבד זו ולא מהנאצלים, אפי' ספי' לשום ח "ו

במציאות. אינם כאלו כחותיו כל וגם ותחתונים עליונים הכחות  כל גמור ביטול ברצונו שיבטל ונכון ראוי שגם אלא ח "ו, נטיעות

כענין  המדרגה, זאת  עפ"י שתהיה צריכה ג"כ כראוי, אצלו שתתקיים בתורה העסק שגם אלא התפלה, בענין בלבד זו (ולא

למקומו  רק בתפלתו לבו טהרת ולהדביק  ולכוון שאינו), כמי עצמו שמשים במי אלא מתקיימין ד"ת אין ע "ב כ"א סוטה מאמרם

שורש  סוף  ז"ל רוקח וע' מניה. פנוי אתר ולית כולם והעולמות  העולם כל הממלא ב"ה א"ס  עולם של יחידו הוא עולם של

הוא  ה' על אם כי הכסא, על ומראה הנביאים בלב הנראה הכבוד על יחשוב אל ה', אתה ברוך וכשיאמר ז "ל: השם זכירת

הנפה"ח. עכ"ל והבן, עכ"ל. האבות , אלהי שהוא העולם ובכל ובים באויר ובארץ בשמים האלקים



תשע"ו  וירא פר' כהשל"ס

על  ומראה הנביאים בלב הנראה הכבוד  על יחשוב

הרוקח)הכסא בלשון עטרה נקרא ה'(והוא על אם כי ,

ובכל  ובים באויר  ובארץ בשמים האלקים הוא

הקב"ה  דהנה ע"כ. האבות , אלהי שהוא העולם

או אלקים והב' הוי"ה האחד מדות בב' מתגלה

ובסוד  עילאה יחודא בסוד מתגלה הקב"ה כי אדנ"י,

בעולמות הגילוי  הוא תתאה ויחודא תתאה, יחודא

מדרגתו כפי צדיק  ולכל העולמות, מדרגות כפי 

הק' השכינה לראות זוכה הקודש  ברוח או בנבואה

שהיא  בבחי' השכינה את  להרגיש  או ולהשיג

אדני של המדה מצד זה אך הכבוד, כסא על יושבת

הק' השכינה בסוד  תתאה יחודא שהוא אלקים

שם  בחי' עילאה יחודא מצד אך  הכסא. על היושבת

הוא  לכל שהכל באופן  מתגלה  הקב"ה ב"ה הוי"ה

לקב"ה  פונים וכאשר  העליון . ביחוד  גמור  אלקות 

לקב"ה  יכוון לא ה', אתה ברוך  ואומרים בברכה

הק' השכינה בסוד הכבוד  בכסא שמתגלה מה כפי 

שהוא  ב"ה הוי"ה לשם יכוין אלא עטרה, הנקראת 

והרוקח  עילאה, יחודא בסוד ב"ה א"ס אור בחי '

עד  איש מפי  איש  מקובל מדבריו אות  דכל ידוע

הק' באר "י  מבואר  ואמנם ע"ה. רבינו  משה

לשם  והכניסה הפתח הוא אדנ"י  דהשם ובראשונים

מ"מ  הוי "ה, לשם לפנות שצריך אף ולכן  הוי"ה,

ה' ובתוך אדנ"י, שם ידי  על הוא לזה הכניסה

אדנ"י  שם יש  הוי"ה של ג 'אחרונה דף שעה"כ  (עי'

דשם ע"ב) היחוד למחשבת  להכנס  הכניסה והוא

ית'. הבורא אלא מציאות  שום שאין ב"ה הוי "ה

בכל והנה דבוקים הצדיקים וכל ע"ה רבינו  משה

ויחו"ת ביחו"ע שהוא אלקי "ם בהוי"ה עת

היה  שגופם כיון  הקדושים האבות  מ"מ אך כאחד ,

לכן  דינים, פ"ר  בחי ' שהוא ואפר עפר בבחי' רק 

ושמי שדי באל וגו ' אברהם אל וארא עליהם נאמר

נכנסים  הם שגם דאף והיינו  להם, נודעתי  לא הוי"ה

מחיצה  להם יש  מ"מ ב"ה, הוי"ה שם בבחי' ליחו"ע

ביחו "ת,בין תפיסתם ועיקר ליחו "ע, היחו "ת

אין  חשמל, לבחי' גופו  שנזדכך רבינו  משה משא"כ 

הוא  תפיסתו ועיקר  ליחו "ע, יחו"ת  בין  הפסק  לו 

משה  שאמר במדרש  שם שאמרו וזהו  ביחו"ע.

כי וכו ', עיני  כהו  שלא ממך גדול אני  ליצחק רבינו 

ליצחק  שהיה אף ביחו"ת , תפיסתם שעיקר  האבות

התבוננות שהוא השכינה בפני  הסתכלות בחי '

היה  לא כי  עיניו כהו  מ"מ המדרגות , גילוי בבחי '

אך  הוי"ה, דשם יחו"ע לבחי' לגמרי להכנס יכול

דיבור  בבחי' היה כי מזה למעלה היה רבינו משה

יכול  היה כי עיניו, קהו  לא וכן פב"פ, השכינה עם

משה  משה בסוד עיניו, שיכהו בלא ליחו "ע להכנס 

בגויה. טעמא פסיק  לא

מדרגת  הוא יחידה  חיה קץ  בסוד יצחק מדרגת

חיצוניות  אפילו המתקן דלעתיד משיח משה

הגוף 

בסוד והנה  המשיח מלך עצמו  הוא רבינו  משה

הוא  וסודו  מש "ה, דא שיל"ה יבוא כי עד

משיח  משה ובחי' מו"ס בחי ' הוא עתה משה דבחי'

נכלל  משה במדרגת  שגם ואף  רדל"א, בחי' הוא

ביחו "ע  היחו "ת ונכלל מתבטל שם מ"מ יחו"ת ,

יתן  לעמו עוז  ה' ל"ו)בסוד סימן בלקו"א תניא ,(עי'

מדרגת סוד עצמו שהוא דלעתיד הצחוק סוד והוא

שנכלל  רדל"א של המדרגה שהוא דלעתיד , משיח

ביתר  היחוד שמתגלה באופן הפרטים כל שם

ימלא  אז בסוד דלעתיד השחוק בחי ' והוא שאת,

י 'חידה  ח'יה ק "ץ שהוא יצחק בבחי' פינו , שחוק

אחורי, את וראית  בענין הרמב"ם שמבאר וכמו 

אך  הפרטים, כל עם האדם מכירים אין שבאחוריים

יהיה  לעתיד אך הפרטים, כל שהוא יראו  לא ופני 

יעלו דכאשר יראו, 'לא' ופני  סוד  וזה פנים, בחי '

שהוא  הפנים 'יראו' אז  דאלב"ם 'אל' של למדרגה

כל  שנכללים איך  באופן  זה יהיה אך  הפרטים, בחי '

דלעתיד . השחוק  בחי ' שהוא העליון  ביחוד  הפרטים

יצחק ולכן  בחי ' להמשיך יזכו ושרה שאברהם כדי 

צריכים  היו  יחידה, חיה קץ שהוא אבינו

בסוד  החיצון הגוף שהוא חיצונית  לבחי' להכנס 
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שיוכלו כדי הגוף , בחי' מצד הנמשך  הצחוק 

היחוד  שהוא יצחק של עליונה מדרגה להמשיך

של  החיצונית  הבחינה עד שמתפשט באופן  העליון

ואף  העליון, ביחוד כולם ונכללים הפרטים, כל גילוי 

שעה  לפי  הנחש  אחיזת בחי' יש  בחיצוניות ששם

כדי זו לבחי ' להכנס צריך היה מ"מ ה', נד בסוד

היחוד  עד  אותו ולהעלות החיצוניות  את  להפוך

האור  שהוא יחידה, חיה קץ יצחק בסוד עליון  הכי

שהוא  לבוא, דלעתיד השחוק בסוד  ממש משיח של

מש "ה. דא שיל"ה בבחי ' משה סוד  עצמו 

וירושלים דציון סתומה ם ' ה "ס ושרה  אברהם 

נקודה שהוא יצחק בחי' להמשיך צריכים והיו

הפנימי  היחוד בסוד ם ' דאות  פנימאה 

מדרגותוהנה ג' שיש  הק' ובאר "י  בזוה"ק  איתא

וב"ן  שמו  בלמען  הנתקן  דב"ן ב"ן  שהם

וב' צירין  הב' סוד  והם בבאהבה, הנתקן דמ"ה

סתומה, ם' בחי' שהוא וירושלים ציון  בסוד  דלתות

בעת שנתקן דב"ן מ"ה הוא שלישית ומדרגה

הם' שבתוך אמצעית נקודה בחי' והוא היחוד,

דבראשית ב' דאות הפנימית הנקודה בסוד סתומה

הגה"ק  בזה שהאריך  וכמו  בהיכליה נקודה הנק'

בדפי מקמארנא ואילך כ"א מדף  בראשית חי (זוהר

דב"ן הספר) המדרגות ב' הם ושרה אברהם והנה .

שהם  וירושלים ציון  בחי ' שהם דב"ן  וב"ן דמ"ה

של  המדרגה המשיכו והם בפרטות , דכו "נ בחי '

היחוד  אור  בסוד הפנימית  הנקודה סוד שהוא יצחק 

יחידה. חיה קץ  בבחינת

דנקודה הפנימי היחוד בסוד שבת קדושת

ישראל לכנסת זוג בן בחי' וה"ס ם' דאות 

בן והנה  נתת  לכולם השבת  שאמרה חז "ל אמרו

הקב"ה  לה ואמר זוג בן  נתת לא ולי  זוג

הגה"ק  ומבאר וכו', זוגך בן יהיה ישראל כנסת 

לכנסת שאין דהשאלה בזה, הסוד  עומק  מקמארנא

בכל  כנגדו  יש  הדכורא שבחינת היינו  זוג בן  ישראל

כל  כנגד  שיש כלומר הנוק', אצל זוג בן בחי ' אבריו 

היסוד  בחי ' כנגד  ואמנם בהנוק ', כנגדה בחי' אבר

הוא  בזה כי כנגדו, בחי ' להמלכות  אין  דכורא בבחי '

דכורא  בחי' לה שאין לדכורא הנוק ' בין  ההבדל

דהשבת הקב"ה אמר זה ועל דידה, ציון בנקודת

קודש  דבשבת כלומר  ישראל, לכנסת  זוג הבן היא

לה  יש  ששם שבנוק' הפנימית  הנקודה מתגלה

שביסוד  הפנימי ב"ן  שם בסוד דכורא בחי ' תמיד

בפנימיות שיש  התמידי  הפנימי היחוד שהוא דנוק'

הנ"ל, סתומה שבם' הפנימית הנקודה בסוד הנוק '

נוק' בחי ' נקראת  אחת בבחי' שהשבת הטעם וזה

בחי ' אחת באורך ובבחי' עי "ש  וכו ', דכורא

יצחק  דסוד  מאד , מאד  עמוק  סוד והוא ואכמ"ל.

לכאורה  שהוא אשתך לשרה ב"ן הנקרא אבינו

דין , בחי' והוא שבמלכות, דב"ן  מסטרא נקבה בחי '

ובחי ' זכר בחי' יהיה איך שרה תמהה זה שעל

דפנימיות מאד , עמוק  ענין הוא אלא כנ"ל, רחמים

בנימין  בסוד ימי"ן ב"ן בחי ' הוא שבנוק' ב"ן שם

רוח  בבחי ' שהוא שבנוק ' רוחא ההוא שה"ס 

הש' דסוד  ב"ת, ש' בסוד שבת  סוד והוא דדכורא,

והוא  יצחק , בשורת לבשר  שבאו  מלאכים הג' הם

דבן  הפנימית  הנקודה שהוא הקשת  גווני  ג' סוד

לזכור  וראיתיה נאמר  וע"ז דכורא, בחי ' שהוא ימין

דשבת ש ' בסוד  הקשת  גווני  ג' שהם עולם, ברית 

וכמו דוכרא, בחי ' באמת  שהוא ברית  בחי' והוא

אחר  ומצד נקבה בחי' הוא אחד  שמצד  קודש שבת

מאד . עמוק ענין והוא דוכרא בחי ' הוא

הדורות  בהשתלשלות נמוכה  יותר מדרגה כל 

את  המזכך גדול יותר היחוד אור ממשיכה

הפרטים בכל אלקות  גילוי בסוד החיצוניות

השתלשלותדהנה  בסדר החיצונית המדרגה סוד 

נמוכה  יותר מדרגה כל הרי האורות ,

אפי ' שמתפשט גדול יותר  אור בהכרח אליה נמשך 

ערכים  בסוד וכידוע החיצונית , המדרגה עד

וכפי בכ "מ. כמשנ"ת להכלים האורות בין הפכיים

בסדר  אליה הקודמת שהמדרגה נמצא זה ערך 
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בערך  גבוהה יותר  מדרגה שהיא אף  השתלשלות 

יותר  מדרגה היא האורות בערך  מ"מ הכלים,

חיצונית יותר  לבחי ' זה ערך כפי ונחשב נמוכה,

היותר  האור  אליה שנמשך הנמוכה מהמדרגה

קטן . יותר  אור  נמשך  הקודמת למדרגה כי פנימי .

לעולם  והמדרגות , הדורות השתלשלות  בסדר  ולכן

של  הגילויים בחי' שהוא חיצונית  היותר  המדרגה

האורות בערך הרי  האחרונים, בדורות  הצדיקים

יותר  אורות מגלים כי  פנימית , יותר מדרגה הוא

נמוכה, יותר מדרגה הם הכלים שבבחי ' אף  גדולים

הבעש"ט  ואחריו  האריז"ל ואחריו  הזוהר גילוי  וע"ד 

נמוך  יותר  דור  שבכל וכו', רבה"ק ואחריו  ז"ל

לגלות כדי  ואמנם יותר. הפנימי  היחוד אור  מתגלה

הגילוי מדרגת  עם להתקשר  צריך גדול יותר אור 

המדרגה  בערך  חיצונית  בחי ' שהוא הקודם

שמזכך  גדול יותר אור  להמשיך  ועי"כ החדשה,

וע"ד  אליו , הקודמת  החיצונית המדרגה את  יותר 

למדרגת שנתקשר  ז "ל מקמארנא הגה"ק גילוי 

והמשיך  הפרטים, בכל האריז "ל של הגילויים

ביתר בתו הק' הבעש"ט של הגילוי אור את כם

ואכמ"ל. שאת ,

לרדתולכן צריכים שהיו  כיון ושרה אברהם

לכן  יצחק, את  ולהוליד החיצונית  למדרגה

הכניסה  שהוא זקנתי ואני זקן ואדוני בבחי ' היו

יותר  אור להמשיך כדי  בערכם, הקודמת  למדרגה

סוד  וזה יצחק, של המדרגה עד שיתפשט גדול

סוד  כי  קודש, שבת  קדושת סוד שהוא הדיקנא

שייכות לו  יש  הפנימי , בכלי שהוא פנימי הכי  היחוד

החיצון כלי  עם באחדות  חי והוא בזוהר באורך  (עי'

אברהם הנ "ל ) צריכים היו  אחד  שמצד ונמצא .

כנ"ל, הצחוק  בסוד  החיצונה לבחי' לרדת ושרה

הדיקנא  של הפנימית למדרגה להתקשר ומאידך 

המדרגה  אפילו המתקן  גדול יותר  גילוי  ולהמשיך 

דלעתיד  השחוק בסוד יצחק סוד  שהוא החיצונה,

הבחי ' עד הפרטים בכל היחוד גילוי שלמות  שהוא

חיצונית. הכי

נטהרים החמשים דשער הפנימי היחוד ע"י

מספיקות  המשך ספיקא ספק  בסוד הממזרים 

הן' שער של האור שהוא דרדל "א

החמשים כי שער הוא פנימי הכי המקום הנה

מבית לצאת  העתידים חיים המים סוד והוא

לטהר  מעיין  מהם שיעשה עד  ויתפשטו  המקדש

של  הכח והוא בגמ', כדאיתא וכו ' והזבות  הזבים

כמ"ש  ממזרים אפי' לטהר  שכחו  החמשים שער 

הגר "א וכמ"ש להטהר ממזרים (בבהגר"א עתידין

ע"ג ) ל"ז דף התיקנוים החמשים,על  שער בכח שהוא

השרץ  מטהר שהיה לר "מ היה אחד  תלמיד סוד וזה

בבחי ' גדול לפלפול שנכנס  דהיינו טעמים, בק"נ

הפרטים  לריבוי  הכניסה ע"ד  שהוא טעמים ק"נ

שער  מבחי' עי"כ והמשיך בחיצוניות יותר שהם

סוד  וזה השרץ, את  לטהר  הכח שהוא החמשים

סוד  דהנה ספיקא. ספק  ידי  על הממזרים טהרת

שהוא  מ"מ, ר"ז  וכן  ז "ר מ"מ אותיות  הוא ממזר 

הנקודה  ידי על שנתקן  הנ"ל סתומה ם' בסוד

החמשים, שער בחי' שהוא ם' שבאות  הפנימית

שם  שהוא ע"ב משם האחרון  שם הוא מ"ם וסוד 

וכאשר  ע"ב, משם חיצונה הכי  המדרגה והוא מו "ם

בחי ' הוא האחרונה המדרגה עד  האור  נמשך 

הממזר  טהרת  שה"ס  עליונה הכי  המדרגה המשכת 

הרחמים  בכח והוא להטהר. ממזרים עתידין  בסוד

ברדל"א  ששרשם ספיקא ספק  סוד של פשוטים

גדולים  ברחמים סוד והוא דעתיק, הספיקות  בסוד

שהו טעמים.אקבצך , בק"נ השרץ לטהר הכח א

ממזר וכתב  יבוא לא נאמר זה דעל שם הגר"א

שער  בחי ' עד  דהיינו  עשירי, דור  עד

פלא, והוא הממזרים, את מטהר  שהוא החמשים

להם  יבוא לא עשירי  דור  גם אומר הכתוב דהרי 

כלומר  וכו' עשירי  דור עד שכתב ומהו  ה', בקהל

וצ"ל  הן '. שער בסוד  הממזרים יטהרו  דאח"כ 

דור  גם התורה שאמרה מהו לדייק  הגר"א דכוונת 

שמרמזת ובע"כ אסורים, הם לעולם והרי עשירי

הם  עשירי  דור  בחי ' של מדרגה עד דרק התורה



לנפשך  חכמה דעה כח

מדרגת בחי' שהוא שאחריו במדרגה אך אסורים,

גם  מש"א ויל"פ  נטהרים. הם הרי  החמשים שער 

למדרגת יעלו  דכאשר  היינו  יבוא, לא עשירי דור

בסוד  המלבוש  עולם של המדרגה שהוא הרדל"א

טהרת בכח ה' בקהל יבואו  שם דאלבם, 'לא'

הן '. שער ידי  על הממזרים

מעורר והסוד החיצון גוף שהוא דהחיצוניות  הוא

הרדל"א  מקום בחי ' השרשים בשורש

והוא  ממזרים, לטהר שבכחו ספיקא ספק  בסוד

הצדיקים  של המדרגה לבחי ' לחזור שצריך  הסוד

שלהם  בהגילוי  עליון יותר  אור ולהמשיך  הקודמים

שום  להם אין  הנשמות דריבוי  הוא והענין כנ"ל.

של  הגמור בחיצוניות רק היחוד  בפנימיות השגה

דהיינו בלבד, היחוד  התחלת  בחי' שהוא היחוד

אלקות, שהוא בכל רק  שייכות  להם שיש  הנשמות 

אף  ומתאחד הפנימי ביחוד שדבוק בכח הצדיק  אך

הנשמות להעלות  יכול עי"כ החיצוניות , עם

בבחי ' אחיזה שהוא כל רק להם שיש אפי' הנמוכות

על  דדייקא דלעתיד , השחוק סוד עצמו  וזה היחוד,

הצחוק  בחי' למקום שירדו ושרה אברהם ידי 

בחי ' שהוא יצחק מדרגת לגלות עי"כ יכלו החיצון,

שבאו המלאכים ולכן דלעתיד . הפנימי הצחוק 

אך  הקשת, גווני  ג' בבחי' היו  יצחק לידת  לבשר 

במנוח  שהיה וכמו  לעלות  יכלו  שלא באופן נתגשמו 

על  רק  ועלה וכו ' לאכול יוכל שלא המלאך  שאמר 

המזבח להב שם)ידי  התורה על מוהרנ "ת  .(עי'

מדרגה להמשיך תכליתו  ה' בעבודת ריחוק  כל 

החיצוניות  את  אפילו  המתקנת פנימית  יותר

שמרחקים ולכן לפעמים מרגיש  האדם כאשר 

מקושרים  שאחרים ומרגיש מהשמים אותו

מן  ריחוק איזה לו  יש  אחד  וכל ממנו, יותר לקב"ה

והב' בגשמיות  האחד אחר , באופן השמים

כל  באמת אך  וכו', שלו בהשגות או ברוחניות ,

השחוק , של ההתחלה סוד הוא התרחקות 

לרדת וצריך  הפנימי היחוד  לגלות  שמתחילים

בפרטי אלקות  להשיג כדי  החיצונים להפרטים

ולכן  דייקא, בחיצוניות  מתגלה שהוא פרטות

להמשיך  כדי  הוא תכליתו  אך  ריחוק, בחי' נעשה

וכל  החיצונית , בחי ' אפילו  המתקן  גדול יותר  אור 

ליחוד  שאת  ביתר  לחזור  שיוכלו כדי הוא ריחוק 

כי הנסיון , עיקר שהוא העקדה סוד  וזה יותר . פנימי 

למקום  יצחק  למקום לרדת צריך היה אבינו  אברהם

שוב  לעלות  ואח"כ הגבורות, ומקום השחיטה

הגבורות נכללו  העקדה ידי  ועל בתכלית, למעלה

בתכלית השלם היחוד נמשך וכך בחסדים,

וגו'. ה' נאום נשבעתי בי  כמ"ש השלמות 

ללכת  יכול ואין חולה בבחי' האדם  כאשר

השכינה את  להמשיך יכול ולהצדיק  להשכינה

חנוכה נרות של  האור בסוד אליו הצדיק  ואת

הימים וה' אחר  הקדושים בימים דעתה יעזור

בתפלות למעלה דבוקים היו  שאז טובים

של  לפרטים להכנס  יורדים ועתה קדושים, ויחודים

לעלות כדי הוא זה וכל ונסתרות, בנגלות  ההלכות 

ליחוד  ולהכנס  טובים, בימים שהיה בהיחוד יותר 

שהוא  חנוכה לנרות ההכנה וזהו  פנימי, היותר 

את לבקר ה' אליו  וירא וזהו משיח, של אורו 

בבחי ' בחוץ והוא החמשים שער  שאיבד  החולה,

שהיה  והיינו  שם, בשעה"פ כמ"ש חול"ה גי ' מ"ט

ואז  שערים, מ"ט בחי' שהוא להפרטים לרדת  צריך

בחי ' שהוא חנוכה ענין  וזה דייקא, ה' אליו וירא

ובפרט  החולה, את  מבקר שהקב"ה ה', אליו  וירא

להאיר  בכלל אפשר  ואי  סכנה שעת שהוא עתה

שאין  האדם כמו והוא גמור , חולה בבחי ' להחוץ

ואף  בביתו , יושב והוא להצדיק ללכת אפי ' יכול

לפעמים  אך להצדיק , ללכת  הוא ה' עבודת שעיקר 

להגיע  אפשר ואי  בגוף  או בנפש  חולה בחי ' יש 

אפשר  ואי  לגמרי נעלם כשהצדיק ח"ו  או  לצדיק,

אפשר  אי  זה מפני לא באמת  הנה להצדיק , להגיע

להגיע  אפשר  שאי  זמן שום אין כי  להצדיק , להגיע

בא  הצדיק  של שהאור  חנוכה סוד זה אלא להצדיק,

כי סוד וזה מביתו, לצאת יכול אין כאשר  אליו



תשע"ו  וירא פר' כט של"ס

רחוק  שהוא שחושב דאף זרע, לך יקרא ביצחק 

שהוא  ונראה ה', נד  של במצב שהיה מהצדיק,

וכו', בריחוק נמצאים שכביכול דקלי ' דייקא שחוק 

דמלך  שחוק  סוד  שהוא זרע, לך  יקרא ביצחק  כי  אז

של  ביתו  לתוך הקב"ה שנכנס  חנוכה וזהו המשיח,

ואוכל  בביתו שכלוא האדם יחשוב ולא אדם,

להגיע  דרך  לו  ואין  מאלקות  רחוק  וכביכול ושותה

אור  בסוד הכל להפוך יכול זה בזמן דייקא אלא וכו ',

אחד  לכל ישועות שיומשך יעזור  וה' חנוכה. דנרות

בעין  ועין ובגשמיות , ברוחניות  שצריך  מה בכל

במהרה  צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה ל

חדתין  נשמתין
תשע"ו ירא ו פרשת  דא"ח טי  ליקו

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

שבת הל '

פקקים  פתיחת  לענין  והשלמה המשך
בשב "ק

בין  בחילוק  הגרשז"א בשיטת  לביאור ראיה

פריז'דער  לפתיחת פקק פתיחת 

הנה  שעבר)במש"כ א] שבוע סתירה (בגליון שאין 

הפקק  כשזורק  הגרשז "א היתר  בין

הכלי  תיקון עבור מכוין שכשאינו משנה המגיד  (מטעם

בפטיש ) מכה מלאכת  כעושה כלל  נחשב מה אינו לבין  ,

אף  נורה כשנדלקת  הפריז'דער פתיחת  שאסר

לזה מכוין  באופן שאין הפריז'דער שיצרו שכיון (שס"ל 

דלא  כפסי"ר נחשב ואינו בידים הנורה כמדליק  הוי זה

שלא איכפ"ל ) שבע"כ  מורנו  הוסיף היישוב, עיי "ש  ,

הדברים ב' בין  סתירה הגרשז "א אצל (היינו היה

הפסקים) ב' בין וכדו' חזרה איזה כאן שיש לתרץ ,שא"א

שלמה בשולחן קצג-ד )שהלא עמוד  ח"ב שבת (הל'

ב' את  להדיא מזכיר  ששם הגרשז "א כת "י מעתיק

א' בקטע פקקים הדינים לפתוח שמתיר הדין את (היינו

מדאו' שאסור הדין ואת משנה, המגיד  מטעם ולזרקם,

נורה) עי"ז כשנדלקת פריז'דער שם,לפתוח וז"ל ,

הפקק  לזרוק  דעת  על הבקבוק  את  פותח אם ואמנם

ואף  סרדין, לקופסת בדומה שפיר  בו להשתמש  ולא

אחרים  אשר פקק  עכ "פ שנעשה נאמר  אם

מהמגיד  למ"ש  דומה זה הרי מ"מ בו, ישתמשו 

ה"ב)משנה פי"ב כלי(שבת לעשות  מכוין שאינו דכל

מקפידים  כלל בדרך  אולם מלאכה. שום קעביד לא

לחזור  ראוי שיהא ורוצים הפקק את לקלקל לא

כוונתו שעיקר  אע"פ  שכן וכיון  כשירצה, בו  ולסתום

שתי כאן יש מ"מ הקנקן  שבתוך  מה לשתות  ודאי 

צדדית כוונה וגם לשתות עיקרית כוונה כוונות ,

דלת לפותח דומה זה והרי פקק  לו  שיהיה שרצונו

דאע"ג  שבפנים הנורה נדלקת  זה וע"י  מקרר  של

גם  רוצה אם מ"מ להדלקה, כוונתו עיקר  שאין

ועדיף  בידים ממש כמדליק  חשיב זה הרי בהדלקה

להמגיד  וגם - כאן , גם וה"נ רישא, מפסיק  טפי

הנ  הבינותימשנה לא שכן ומכיון  – בנ"ד אסור  זכר

מכוין  אם אף  רישא פסיק  כאן  דאין  כת"ר מש"כ 

עכ "ל. וכו'. בפקק, להשתמש  ורוצה

כמש "כ וחזינן והיינו  הדינים ב' בין סתירה שאין

הוא  בפריז 'דער  הגרשז "א שסברת  שם

א', במעשה וההדלקה הפתיחה כעושה שנחשב

ב' בעושה דוקא שזה דפסי "ר  בדין אינו  ולכן

השני , גורר  שא' הגרשז"א מעשים, מסתפק (ולכן

גוי  שע"י שאף גוי ע"י אפי' הפריז'דער פתיחת לאסור

הנורה, להדליק  לגוי כאומר הוי כאן אך  בפסי"ר, מותר

לעשות לו באומר לנכרי אמירה איסור מתירים דלא

להדיא) ההדלקה שיצרוהומעשה אף בפקק  משא"כ ,

אחד , במעשה הפקק  ועושה כפותח ונחשב לכך 

מותר  הפקק  לעשיית מתכוין  שאינו כיון מ"מ

כשהוא  אפי' משנה להמגיד בפטיש  מכה במלאכת

מכוין , כשאין בפסי"ר שלא המעשה עושה בעצמו 

בפקק  להשתמש  שכשרוצה הגרשז "א פוסק ולפיכך

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ו  וירא פרשת דא"ח לא ליקוטי

רוצה  וכשאין לדעתו, חטאת  וחייב דאו ' איסור הוי

מותר . הפקק וזורק להשתמש 

היתר  על לסמוך רוצה אין עצמו  שמורנו הטעם

הפקק  דזריקת

עוד שהיה ב] כתבנו  כבר  שבאמת מורנו הוסיף

ענין  דימוי על להקשות מסברא מקום

וע"כ משנה, המגיד לדברי על הפקק  מורנו אמר

כי  בשב"ק  הפקקים פותח לא שהוא עצמו 

זה  היתר  על לסמוך רוצה זאתאינו  שמלבד ,

בכוונה  אפי ' המ"מ על חולק  הגרעק "א שזקינו 

כדלהלן , ולחלק לטעון מקום גם יש הרי  לזרקם,

נטה  בעצמו שהגרשז"א שלמה בשוחן אשכחן (ובאמת 

לדין  אחריני הושענא ליה דאית היתר בין לחלק  קודם

הוי  שבהושענא לחלק ורצה אחר, פקק לו כשיש  הפקק

גמור  תיקון שהוי בפקק  משא"כ  למצוה, רוחני תיקון רק 

אחריני, פקק ליה בדאית אף דאסור יתכן וזה גשמי

דהמגיד היתר על  שייך  אינו דהגרשז"א זה חילוק ואמנם

דהושענא  מהיתר למד  משנה המגיד דהלא משנה,

ולא  לקיסם מכוין כשאין עץ דקציצת היתר לגבי אחריני

שיש שהחילוק אלא גשמי, ותיקון רוחני תיקון בין חילק

כדלהלן) הוא הפוסקים לחלק  וכן  המ"מ הלא שהנה

דבריו  לו)שהעתיקו  ס"ק  שיח סי' המג "א מיירי(היינו

מההדסים, ענבים ליקוט היינו דברים, ג' לגבי רק 

כשא"צ  ומותר ההדסים להשביח כשמכוין (שאסור

אלו) עץלהדסים חתיכת לצורךוקטימת (שאסור

לקיסם) מכוין כשאין ומותר קיסם כליעשיית והכנסת  ,

קרים למים רותח ולצרפו חדש הכלי לחזק (שכשמכוין

מותר) לזאת מכוין וכשאין הדברים אסור, אלו שבג' ,

אלא  כלי  עשיית  נקרא שאין  המ"מ סברת מובנת

מחשבתו ענבים ע"י ליקוט על אין מחשבתו (שלולא

קטימת למים ועל כלי הכנסת  ועל בעלמא עץ חתיכת

אין  אנשים הרבה שהלא כלל, מלאכה וצורת  שם

אין  וכן קיסם, לצורך העץ חתיכת עם משתמשים

כלי  מכניסים ואין מצוה לצורך  הדסים כל עם משתמשים

צירוף ) לצורך שהוילמים הפקק  לגבי  משא"כ  ,

כולי שהלא מחשבתו  ללא אף  כלי של מציאות 

תלוי ואי"ז זה, לצורך הפקק  עם משתמשים עלמא

אף  בפטיש מכה דהוי י "ל האדם, דזה במחשבתו 

גמור  כלי  להיות  נגמר  שהפקק היות  להמ"מ

מחשבה שום ללא אף  או בפתיחתו ההדסים (משא"כ 

למים) הכלי והכנסת  עץ .החתיכת

הסוגיא  למדו שלא באחרים  למחות  א"צ

הנ"ל המתירים  על לסמוך ויכולים 

ואמנם דידן ,ג] לענין  המ"מ בין  זה שחילוק אמר 

לא  עדיין  מ"מ מסתבר , שהוא אף 

זה  חילוק שיחלקו הדור  מגדולי  איזה להדיא מצינו

שלכאו' זצ"ל  הגריש "א תלמידי בכתבי חיפוש (וצריך 

ויטען  משנה דהמגיד  זה היתר על שיחלוק ביותר מתאים

הנ "ל ) וסברא על חילוק לסמוך הרוצה למעשה וא"כ  ,

בזורק  שהתירו  ועו "פ  פישר  והגרי "י הגרשז"א

מי על לו  יש דהמ"מ, להיתר זאת  ודימו  הפקק

היותר  לכל הוי הפקק  שזורק  בכה"ג דהא לסמוך,

דרבנן ולא איסור הפקק לייצר מתכוין אינו הוא (דהא

רק דאסור איכפ"ל דלא פסי"ר והוי מזה ליה איכפת

אלא מדרבנן) המיקל, אחר  לילך יכול ובדרבנן 

הנ"ל  קושיא ומבין  להוראה וראוי הסוגיא שהלומד

משנה דהמגיד  להיתר דמיון  אין  (כהחילוקשלכאו'

א"צ הנ "ל ) לאחרים אבל עצמו, על להחמיר  לו  יש ,

המפורסמים  הדור  גדולי להם יש שהלא למחות

כנ"ל  אמר וע"כ שהתירו , בהוראה ומובהקים

על  לסמוך  ויכולים הסוגיא למדו  שלא שלאחרים

לדידיה  משא"כ שהתירו, ועוד והגריי "פ  הגרשז"א

הנ"ל מטעם בל"נ ע"ע אי'שמחמיר  הדברים (ויסוד

זי"ע  מבוטאטש להגה"ק הקדשים בכסף  א' סי' בחו"מ

אפשר  כדבעי עיינו ולא הסוגיא למדו שלא זמן שכל 

מבינים  שאין אף  המפורסמים הפוסקים על  לסמוך

בסוגיא  עיין לא אם להוראה שהגיע מי ואפי' הוראתם,

הגדולים, הפוסקים על לחלוק  רשות  לו אין תכליתה עד 

קושיא  לו וקשה להוראה שהגיע למי אף בעניננו, וה"נ

עד בעיון כראוי הסוגיא כל למד  לא מסתמא מ"מ הנ "ל 

הנ "ל הגדולים הפוסקים על  לחלוק  יכול  ואין תכליתה

על לאסור שיחמיר אלא כנ "ל )שהתירו .עצמו



לנפשך  חכמה דעה לב 

הבקבוק  שעל  שפקק  החזו"א מדברי מקור אין

כלי  שם  עליו  אין

והנה הקודמים ד] בשבועות שנכתב במה

מהיתר  נוחה מורנו דעת  שאין 

טעמי  מכמה בפקק  נקב יש (עיי"ש )דעשיית  ,

ביאור  הבאנו כבר שהנה דברים, בזה להוסיף 

שכתבו שיש אנפי , מתרי שהוא בזה, המתירים

החזו "א שיטת משמעות על שסומכים (סי'בזה

סק"ב) סא וסי' סקי"א שם נא עליו  אין סתום שכלי

שהוא  זמן  שכל המתכת פקק את  לזה ודימו  כלי,

ובזה  כלי , שם עליו אין  הבקבוק על ועומד  סתום

לדוד  שהתהלה הבאנו שכבר  שמלבד להוסיף יש 

סקי"ב) שיד  יש (סי' סתום דבר שאף  וס"ל חולק 

כלי  שם עדויותעליו ממשנה לזה ראיה (והביאו

(74 הע' פי"ד בשבת שבת  הל ' עי' מ"ה, הריפ"ב ,

לדברי הפקק  ענין  שמדמים הדמיון צ"ב בכלל

הנ"ל  מקומות בב' מיירי החזו "א שהלא  החזו"א,

לגמרי אטום כלי  לגמרי)לגבי האטומה מעטפה (או

כלי להיות  הכלי  שתפקיד  החזו "א סובר  ובזה

ממנה  להוציא שיוכלו שבתוכה, לאוכל איכסון

החזו "א  סובר  ובזה השאר, בה ולהשאיר  הנצרך 

שאינה  כלי  שם זה על אין סתומה שכשהקופסא

לסתום  תפקידו הפקק  משא"כ לתפקידה, ראויה

קודם  גם כבר  משמש  הוא ולזה הבקבוק,

שיש  ומה כלי, נחשב לא מדוע וא"כ הפתיחה

החזו "א לשון את בזה בסוףשהביאו נא (סי'

על סקי"א) דלבשה דכיון "ועוד  וז "ל, שם שכתב

שעומדת כלי מתורת  בטלה כבר הבקבוק

שהחזו "א  בצידה, תברא הנה עכ "ל, לשבירה",

שעתידים  כזה פקק על דוקא שכוונתו  מסיים

הפתיחה, בעת דבקבוקי לשברו פקק  כעין (שהוא

לשמש ראוי אין הפתיחה שאחרי שבימינו בירה

שבור) כפקק  הוא אלא כראוי, פקק לפקק  על ולא

המשקאות )דידן ושאר יין שוברים (דבקבוקי שאין

מהחזו "א  מקור שום אין  שבזה בפתיחתו  אותו 

אל  אותו  כשמצמידים כלי  שם ממנו שבטל

הבקבוק .

מותסקי, דהוי הכלי לסתור הגרשז"א היתר

בזה והצ"ע

ויש פ"ט שכתבו ה] בשש"כ הגרשז"א (כגון

ועו"פ) י' לסתור הערה שמותר 

שהוא  התהל"ד  לשיטת  אף בפקק נקב ולעשות

אלא  הוי לא לדעתם מ"מ הפתיחה, קודם גם כלי

חשוב שאינו המשקה כלי  גמר אחר שזורקו (היות

מוסתקי ,שבקבוק ) ככלי בוודינו  שידשקיי "ל (סי'

בכלים,ס"א) וסתירה בנין בו  האכילה דאין  (לצורך 

שבתוכה) מה ביאר של לא עצמו  והגרשז"א ,

אלא  הזריקה מחמת  מוסתקי דחשיב מקורו

חזק  כלי  על לומר  מנ"ל צ"ע באמת אך מסברא,

שיחשב  רבות  שנים בו  להשתמש  שיכולים וגמור

פחיתות מחמת אותו  שזורקים מחמת  למוסתקי 

שהפקק  זה לחידוש המקור עתה ונבאר  שוויותו ,

דהנה  ברור, אינו שהדבר  ונוכיח כמוסתקי  דינו 

ס"ח)בשו "ע תמרים (שם של חותלות בזה"ל, אי'

וסותר  מתיר בחבל קשור  הכסוי  אם וגרוגרות

של  גופן ואפי' בסכין, אפי ' וחותך  החבל שרשרות

שקדים  או אגוזים ששובר כמו זה שכל חותלות

המג"א  והנה עכ "ל, שבהם, האוכל ליטול כדי 

הסעיף (סקי"ג ) זה על סק"מ)כותב המ"ב (והעתיקו

דאינם  גמורים כלים דלאו הני  דוקא משמע וז "ל,

כלי אבל בתוכם, התמרים שיתבשלו אלא עשוים

מלשון  ומשמע עכ"ל, וכו', דאסור  פשיטא גמור 

מוסתקי כמו רעועים כלים הם דחותלות המג"א

דכל  דהמג"א אליבא צ"ע אמנם א', דסעיף 

כלי דסתירת היתר הוא ח' דסעיף ההיתר

זה, סעיף  לכתוב המחבר  הוצרך  מה א"כ מוסתקי 

נתבאר  כבר  מוסתקי כלי דסתירת היתר הלא

כאן  שיש  משמע ח' דבסעיף ובפרט א', בסעיף

ששובר  כמי זה "שכל להתיר  מיוחדת סברא

שבתוכם", האוכל לאכול כדי שקדים או אגוזים

אלא  כלל, כלי שם החותלות על שאין  והיינו

אף  דהלא צ"ב ולכאו' האגוזים, כקליפת  נחשבים

לסותרו מותר  מוסתקי שכלי משום שרי בלא"ה

משמע  כנה"ג בשיורי ואמנם א', בסעיף  כנ"ל



תשע"ו  וירא פרשת דא"ח לג ליקוטי

הוא  דחותלות שהיתר וס"ל המג"א על שחולק

שכיון  מוסתקי , שאינו  חזק בכלי אף נוסף היתר

שיתבשלו עבור  רק הוא הכלי  מציאות שכל

ס"ל  וע"כ אגוזים כקלי' דינו  בתוכם הפירות 

כלי שהוא אף  החותלות לסתור  ששרי  לשכנה"ג

חידוש  מה הנ"ל להמג"א צ"ב ועדיין ושלם, חזק 

ח'. דסעיף 

המקור  שהוא דחותלות בחידוש  האג"מ  ביאור

כמוסתקי  דינו להזרק  העומד שדבר

ומחמת משהו] האגרות  מחדש  זו  (או"ח קושיא

ט) ענף קכב סי' שהחידוש ח"א ומפרש

החותלות שאין  שכיון להשמיענו הוא ח' סעיף  של

כלי בתור בהם להשתמש  אותם להשאיר עומדים

דינם  מהם הפירות  הוצאת אחר  אותם זורקים אלא

עצמם)כמוסתקי  מצד חזקים החותלות  אם ,(אף 

שפקק  הנ"ל לסברא בשו "ע מקור לנו יש ולהאג"מ

האג"מ  ואמנם ליזרק, שעומד  היות  כמוסתקי דינו 

המג"א  בלשון כדבריו  משמע שאין כותב עצמו 

לעיל ) שהיתר (שהעתקנו משמע במג"א שהלא ,

אף  ולהאג"מ גמור , כלי  שאינו  משום הוא דחותלות 

היות לסותרם, מותר  גמור כלי הוו  החותלות  אם

כמוסתקי דינם לזריקה היה שעומדים לכאו' (ובדוחק

דברי  בתוך  האג"מ וחידוש  פירוש את  לפרש ניתן

שעשויים  שכיון המג "א שכוונת שנפרש  והיינו המג "א,

אח"כ אותם זורקים א"כ  התמרים בהם שיתבשלו רק 

גמור  בכלי המג "א שאוסר ומה כמוסתקי, דינם וע"כ

שאין  כותב עצמו שהאג"מ אלא זורקו, שאין בכלי היינו

המג"א) בלשון משמע האג"מ חידושו לפשט וא"כ  ,

מוסתקי דהוי  דס "ל הפקק  לסתור  המתירים הרי

ח'. מסעיף  הוא מקורם

בחותלות  מפרשים שאין הפוסקים  מגדולי ב'

האג"מ כפי'

ואמנם  אתז] לפרש אחרות דרכים מצינו

ח', דסעיף  לא חידוש  שכבר (באופן

האג"מ) לחידוש  מקור ב'יהא להדיא מצינו וכן  ,

כשיטת בדבריהם משמע שאין הפוסקים מגדולי 

דבר האג"מ, שגם קצת  נראה מדבריהם (ואדרבא

רעוע  כשהוא רק  מוסתקי נקרא אינו לזריקה העומד 

עצמו) מצד  דחותלותוחלש זה בדין הרב השו "ע א) ,

גרוגרות(סי"ח) ושל תמרים של חותלות וז "ל, כתב

ומניחין  תמרים מכפות העשוים כלים דהיינו

בחמה  נתבשלו שלא תמרים או גרוגרות בתוכם

בחבל  בהם קשור הכיסוי  אם בישולם שם שיגמרו

לחתכו או החבל ולהפקיע [הקשר] להתיר  מותר

אלו כלים של גופן ואפילו למעלה שנתבאר  כמו

אלו כלים שבנין מפני ולחתוך להפקיע מותר

שאינו גרוע בנין  הוא תמרים מכפות  העשויים

כמי אלא אינו וכשסותרו  הרבה להתקיים עשוי 

שבהם, האוכל בשביל ושקדים אגוזים ששובר 

שהם  החותלות שרק הרב מדברי  ומשמע עכ"ל.

עצמם  מצד גרוע בנין  והם תמרים מכפות  עשויים

ליזרק  ועומדים הרבה, להתקיים עשוים שאינם

וחלושים רעועים כלים שהם (ומשמע מחמת

מתייבשים  אלא רב זמן מחזיקים אינם שבטבעם

הזמן) במשך לפקקים ומתפוררים ראיה משם אין  אך ,

הרבה  מעמד להחזיק  ויכולים חזקים שהם דידן 

כמוסתקי  דינם שיהא היא שנים לאשפה (שזריקתם

חלישותם) מחמת  ולא להניחם שוה שאין .מחמת 

השולחןבער וכן כתב (סי"ט)וך עוד וז"ל, כתב

וכו ' תמרים של חותלות  בס"ח הב"י  רבינו

של  גופן  שאפילו שכתב מה רק  דבר חידש  לא ובזה

ודאי וזהו החבל שחותך בעת לחתוך יכול חותלות

דהנך  כתבו  ולכן גמור בכלי  קלקול להתיר  תמוה

גמורים כלים אינם סקט"ז)חותלות  וא"ר סקי"ב (מג"א

רק  עשוים ואינם ונקובים גמי  של שהם ונראה

ג"כ  ומוכח עכ "ל. וכו', בהם התמרים שיתבשלו 

מצד  רעוע כלי הם שהחותלות הרב כהשו "ע

ואין  כן, מחמת נזרקים הם מסתמא וע"כ  עצמם,

הם  עצמם שמצד דידן, בפקקים להתיר ראיה מזה

בהם. צורך  שאין מפני  רק ונזריקם חזקים כלים



לנפשך  חכמה דעה לד

קורע מלאכת לגבי הוא ח' דסעיף החידוש 

עפ "ז  הפמ "ג דעת  וביאור

אמנם והערוה"ש ח] הרב להשו "ע כנ"ל צ"ב

מצד  רעועים הם החותלות דאם

ח' בסעיף החידוש  מה הסברא עצמם צריך (ומדוע

אגוזים) כקלי' דבכלידהוי א' דסעיף  מדין  תיפו "ל

כמה  שכתבו  והתירוץ בכלים, סתירה אין רעוע

בדין  חידוש  נוסף  ח' שבסעיף בזה זמנינו אחרוני 

'קורע', וכדלהלן)מלאכת קשר מתיר בדין אף ,(ויתכן

דבזה  סותר מלאכת  לגבי  רק  מיירי א' שסעיף  והיינו

נוסף  ח' ובסעיף רעועים, בכלים סתירה דאין  קיי "ל

אגוזים  קלי ' כמו שדינם שהיות חותלות לגבי  חידוש 

גם  בהם אין ע"כ ככלי כלל נחשבים ואינם בעלמא

קורע. מלאכת  איסור 

אתובדרך וליישב הנ"ל בביאור לבאר  יש אגב

דחותלות שהיתר  שמחדש הפמ"ג שיטת 

את ידם על לבשל נועדו  שהחותלות באופן  רק הוא

ולא  האגוזים, כקלי' ממש  נהיו בזה ורק התמרים

דעלמא  בכלי  החותלות דסתירת היתר שייך 

ולכאו ' בבישולם, מסייע ולא התמרים את  המחזיק

כהמג"א  הפמ"ג סובר בודאי  דהלא הפמ"ג על צ"ע

וא"כ  רעועים, כלים הם דהחותלות הנ"ל וש "פ

שבתוכם, התמרים להוציא לסתרם אסור  מדוע

האוכל  להוציא מוסתקי כל לסתור  שמותר  כמו

הנ"ל  ע"פ  בזה והתי ' בס"א, כמובא שבתוכו 

שלא  ס"ל שבזה קורע איסור  לגבי  מיירי  שהפמ"ג

דייקא  שזה אגוזים כקלי' שנעשה באופן רק התירו

וכנ"ל התמרים לבישול חילקו במסייע לא כמ"פ (אך 

ול לקרוע והתירו כפמ"ג  המחזיקבזה כלי כל סתור

לבישולם) מסייע אין אם אף  .התמרים

החותלות  חבלי דהתרת  בדין הגרעק "א קושית 

ויש  ח',ט ] דסעיף החידוש יותר ולפרש להדגיש

הגרעק"א קושית  בביאוה"לע"פ  (המובא

חותלות ) שרשרותד"ה לסתור מותר  איך  שהקשה

דהפותל  פוסק הרמב"ם הלא דהחותלות , החבלים

משום  חייב והסותרם קושר , משום חייב חבלים

דעל  דבריו  בריש  מתחיל הביאוה"ל והנה מתיר,

דהם  די"ל קשה לא זו הלכה שהעתיקו  ורש"י הטור 

חייב  חבלים שהסותר  הרמב"ם כסברת יסברו לא

רק  היא הגרעק "א קושית וכל מתיר משום

בזה  לפסוק  המחבר  ששיטת י"ל וא"כ להרמב"ם,

בס"ח  נוסף חידוש דיש  א"ש  ובזה כרמב"ם דלא

איסור  משום בזה וליתא החבלים לסתור  שמותר 

קושית על הביאוה"ל מתרץ דבריו ובהמשך  מתיר,

גדילת לסתור  שאסור נמי הכי דאין הגרעק "א,

אף  קיימא, של קשר מתיר איסור  בכלל דהוא החבל

מדרבנן , אסור מ"מ לקשור, ע"מ שלא מתיר שהוי 

התירו קורע איסור דרק הביאוה"ל ומפרש 

אסרו ע"כ  לתופרו שהדרך בבגד  דרק בחותלות,

בחותלות אך לתפרו , ע"מ שלא אפי' לקרעו  רבנן 

כשקורעם  רבנן בהו  גזרו לא לתפרם הדרך  שאין

לתפור  ע"מ שחייב שלא החבלים פיתול  לגבי (משא"כ

הגדיל לסתור מדרבנן שאסרו לביאוה"ל  ס"ל קושר משום

לפתלם) שהדרך היות לפתלם, ע"מ שלא עכ "ד אפי' ,

בס"ח  יש  הרי  הביאוה"ל ולפשט הביאוה"ל.

התירו קורע איסור  שרק  כנ"ל, נוספים חידושים

איסור  רק ג"כ שהוא אף  מתיר איסור  ולא בחותלות

הוכיח  אלו והביאוה"ל הרעק "א דברי  ומתוך דרבנן,

נ )הגרשז"א הע' פ"ט מהדו"ח שש "כ  התירו(עי' שלא

והיינו שבת, עונג מחמת  דרבנן  איסור כל חז"ל

בפקק  הנקב וכשיעשה אותיות  הפקק על שיש כגון

האותיות  ע"מ ימחקו  שלא כמוחק – דרבנן איסור (דהוי

דרק לכתוב) שבת, עונג לצורך אף זאת  ואסור 

ולתפור  לבנות ע"מ שלא וקריעה סתירה מלאכת

מלאכות בשאר ולא חז "ל מהרעק"א התירו  (כדחזינן

מתיר) במלאכת אף  דליכא שאוסר משום והיינו  ,

ואיסור  רעועים, בכלים וסתירה בנין מלאכת

בעלמא  אגוזים כקלי ' שהם בחותלות ליתא קריעה

הנ "ל ) להביאוה"ל לתפרם הדרך בשאר (ואין משא"כ ,

דברים  אריכות בזה [ויש  התירו . לא דרבנן איסורי 

שבת אכילת לצורך מקלקל של היתר  מצאנו  האם

החיי"א מדברי שלמדו זמננו  מפוסקי  כט שיש (כלל 



תשע"ו  וירא פרשת דא"ח להליקוטי

וא ס"ד ) תמוהים הדברים אך בזה, נאריך להתיר  ולי 

במקו"א]. בס"ד  בזה

הנ"ל מכל  למעשה היוצא

ומ"מ  ברור י] מקור  לנו  דאין  הנ"ל מכל היוצא

הקודמים הפוסקים השו"ע מגדולי  (ה"ה

השלחן) והערוך  והמ"ב והפמ"ג  זה הרב לחידוש ,

דינו ליזרק  העומד דבר שכל והגרשז "א דהאג"מ

שהפקק  שיתכן  לדוכתי דינא הדרא וא"כ  כמוסתקי,

אסור  וא"כ ליזרק , שעומד  אף  כמוסתקי, חשוב אינו

סותר  איסור מדין  נקב, עשיית  ע"י הפקק  לסתור 

הפתיחה,כלי  קודם אף כלי דחשיב הנ"ל (כהתהל"ד

לשיטת דידן בפקק  מודה החזו"א שגם שנראה ובפרט

וכנ "ל ) הפתיחה קודם אף כלי שהוי [והמקילים התהל"ד ,

דרבנן  באיסור  סמכו  ע"מ בזה שלא כלי (דסתירת 

אלא לבנות ) כנ"ל, כמוסתקי דחשיב הסוברים על

אותו שיסתרו שעעל"ט שבוע במש"כ  בזה שיזהרו 

עי "ז , כלי שם ממנו שיתבטל עד ורחב גדול בנקב

קטן  בנקב יסתפקו  ולא לפקק , יותר ראוי שאינו 

דאו ' חשש  עדיין  ונשאר לפקק  ראוי שעדיין בעלמא

ועדיף  בכה"ג, בפתיחתו  ומחתך  בפטיש  מכה של

הנקב דרך  היין  שיוציאו הקה"י)טפי שבזה (כמנהג

לסתור  שמותר השו"ע היתר לדין טפי  דומה

הפירות, את השבירה מקום דרך  להוציא מוסתקי 

הבאנו הלא הנקב, דרך  היין  מוציא כשאין  משא"כ 

זה, היתר  מקור  להדיא מצאנו שלא העבר בשבוע

עיי "ש ].

השבוע  פרשת 

גיהנום של בפתחו אאע"ה  ישיבת

וירא  פתח א ] יושב והוא אברהם אל ה '

היום. כחום  האהל

הגמ'הזכיר דברי את ע"א)בזה יט דף  (עירובין

ואין  הגיהנום פתח על יושב שאאע"ה

מי מלבד הגיהנום לתוך  ליכנס שמהול למי נותן

אאע"ה  שאין  עד  מילתו שנמשכת נכרית שבעל

בפרשתינו המרומז הרמז  וזהו  במילתו , מכיר

במצות לדורותיו לו  וזכה אאע"ה, שנימול שאחרי 

כחום  האהל פתח על יושב מעתה הוא הרי המילה

אאע"ה  יושב ששם הגיהנום פתח על המרמז היום,

המד "ר  וכלשון  הנימול, כל את מהגיהנום להציל

ח) ל (פמ"ח, א"ר וכו ' האהל "פתח לבא , לעתיד וי 

מהול  אדם מניח ואינו  גיהנם פתח על יושב אברהם

מה  מדאי  יותר שחטאו  ואותן לתוכה לירד  מישראל

תינוקות גבי מעל הערלה את מעביר  להם עושה

לגיהנם  ומורידן  עליהם ונותנה מלו  שלא עד שמתו 

נה)הה"ד  בריתו,(תהלים חלל בשלומיו ידיו שלח

בו  שכתוב היום אותו  לכשיבוא היום, (מלאכי כחום

היום".ג ) כחום כתנור  בוער בא היום הנה כי

.בעכ"ל 

_________________________

.aאחר דבר וז"ל, כתב אתו ובבעה"ט ליהנמולו היוםוסמיך  כחם  האהל פתח יושב (עירובין והוא חז"ל שאמרו הוא וזה .

מכירו. ואינו ערלתו שנמשכה הגוייה, על שבא ממי חוץ שם, ליכנס  שנימול למי מניח  ואינו גיהנם פתח  על יושב שאברהם יט.)

כן במסורת,כחם ועל השמשד' כחם היום . כחם האהל ט),פתח יא אור(ש "א עלי צח ד),כחם יח, כחם(ישעיה ויבאו

בושת איש בית אל עלי היום  צח  כחם אלא היום, כחם ליכנס  שנימול למי מניח ואינו האהל פתח יושב שאברהם ה). ד, (ש"ב

בושת  ך  שאין הגוייה, על שבא פירוש בשת, איש  אבל עולם. לאור ה' לך והיה יט ) ס , (ישעיה כדכתיב עדן בגן דהיינו אור,

ח ). מח  (ב"ר כתנור בוער בא יום הנה יט) ג, (מלאכי דכתיב לגיהנם יכנס  השמש  כחום הגוייה, על שבא ממי היום .גדול חם 
עכ"ל. וכו'. גיהנם. בגימטריא



לנפשך  חכמה דעה לו 

הק' האבות  אצל ירידה  עניני כמה שמצאנו מה 

אע"ה יצחק לידת בבשורת 

ועפ"י המשך ב ] את  לפרש  הוסיף זה רמז

על  המלאכים בשורת  על הפרשה

גבוהה  דרגה בבחי' שהוא – אאע"ה יצחק לידת 

הפגומים  אלו לנשמות  אף  ותיקון הצלה של יותר 

להצילם, יכול אאע"ה שאין  הגמ'בברי"ק (כדברי

מזרעו) שהם מכיר אאע"ה צ"ב שאין לכאו' שהנה ,

לידת על המלאכים דבשורת זה ממעשה היה מדוע

ע"ה  אמנו שרה אצל כפגם הנראים דברים יצחק 

מה  גם לציין  [ויש ע"ז  אותה ה' והוכיח שצחקה

זי "ע  מוהריי "צ כ"ק  שסיפר הנפלא המעשה שמצינו 

אהלבארוכה תהלים שבסוף מכתבים בקובץ (כמובא

יצחק ) שפירש יוסף  משרע"ה ופירוש  דברי על

אברהם  על שפירש עדן בגן  רבן  בית  של לתינוקות

השי"ת לו כשבישר  שצחק עליו שנאמר ע"ה אבינו

כפשוטו צחוק בבחי' ג"כ  זה שהיה יצחק  לידת  על

הגוף  לדרגת  ירידה בבחי' היא בא ג שזו שממנו 

ירידה  בחי ' מצינו אאע"ה אצל גם וא"כ  הצחוק ,

נשמתו מדרגת  שירד  יצחק, דלידת  זו  בבשורה

שזה  זו  בעת שרה שנטמאה מה וכן  גופו ], לדרגת 

פגם בבחי' נראה שלא ג"כ שע"כ  ברש"י (וכדאי'

אאע"ה) כצווי האורחים כיבדה ולא סולת  קמח .הביאה

הק' בעש"ט ותלמידי ודהע "ה ע"ה  אבינו יצחק

כל והופכים  ומתקנים  דלעת "ל  אור מאירים 

לעליות  הירידות 

והביאור דאי 'ג] עפ "י  בכ "ז קהלתשי"ל (עי'

פ"ג ) של "א ע"ח ועי' יצחק, ערך  יעקב

שיצחק  היינו י 'חידה, ח'יה קץ אותיות הוא שיצחק

וכדאי ' לעת "ל, הגאולה דקץ לתיקון  קשור אאע"ה

שבת  ע"ב)בגמ' פט הממתיק (דף  הוא אע"ה שיצחק

מכוונות חזינן וכן  דלעת "ל, הדין בזמן הדינים

שברים  בין  וקשר חיבור שיש דר "ה התקיעות 

והיינו המלך , ודוד יצחק כנגד שהם לתרועה

דוד , כנגד  הוא ותרועה יצחק  כנגד  הם ששברים

יצחק והלא בין חיבור  בזה ורואים יחד נעשים הם

הע"ה לדוד  צדקנו)אע"ה משיח בחי' ועפ "ז (שהוא ,

ירידה  בחי ' נראה היה יצחק לידת  שבבשורת מובן 

העליה  לצורך הירידה בחי ' שזהו הק ', האבות אצל

כל  את  אפי ' מתקן דלעת "ל שאור  דלעת"ל,

ויצחק  מתקנם, אין  שאאע"ה בברי "ק , הפגומים

_________________________

כתב, פ ) אות  הסוד חלק  מפראג, מהר"ל אחי מפרידברג בצלאל ב"ר (להגר"ח  הטיול האוהל,ובאגרת  אברהם פתח רז"ל דרשו

הנמולים, את  ומציל גיהנם של פתח  על לאברהם,פתחיושב חסד כנגד בתחלה לבן החתך, ח 'סד, ת 'פארת פ'חד (ר"ת) גימ'

עכ"ל. ליעקב. תפארת  כנגד ולובן אודם עם מעורב והמציצה, יצחק , פחד כנגד אדום הוא והדם,

מורנו ג. ורבו מורו כ"ק אשר צדק, צמח הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק  להוד מספר הזקן רבנו כ"ק הדברים, בתוך שם ז"ל

יכול  ולא זה דבר לתקן תיקונים כמה ועשה רבו, אחרי אז  הרהר אשר על גדול בצער הי' רב זמן אשר לו, אמר המגיד הרב

הזקן  רבנו כ"ק אז  סיפר לא המחזה מה - ונשגב, נעלה מחזה ראה הלילות באחד רבו. אחרי הרהר מדוע  עצמו את  להרגיע 

המגיד  הרב מורנו כ"ק  מספר – חזרה בהלכי - לו, סיפר הסתלקותו שקודם בשבוע  אם כי צדק, צמח הרה"ק אאזמו"ר לכ"ק

רבינו  ומשה חומש, ולומדים יושבים רבן בית  של תינוקות אשר אחד היכל דרך עברתי עדן דגן בהיכלות – הזקן רבינו לכ"ק

על  אברהם ויפול הכתוב רם בקול אמר התינוקות ואחד לך, פרשת  למדו ההוא בהיכל אשר התינוקות כל השולחן. בראש יושב

כל  כי להילדים להם מסביר רבינו ומשה תלד, שנה תשעים הבת שרה ואם יולד שנים מאה הלבן בלבו ויאמר  ויצחק , פניו

אפשר איך תאמרו ואם פשוטו, מדי יוצא מקרא ואין הם, אמת תדעו הפירושים השם, במאמר מסתפק  יהי' אברהם אשר הדבר

צדק- צמח הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר לכ"ק  הזקן רבינו כ"ק  מספר – אז הוא. בשר קדוש גוף  גם ואשר הגוף מצד זהו אשר

רוחו  את הרגיע  זה הנה ומאיליו ממילא בדרך  הבאים והרהורים מחשבות כמה יכולים הגוף  מצד אשר ורבי מורי כ"ק  כשמוע 

המעשה). כל באריכות (עיי"ש ע"כ נ "ע . ורבי מורי כ"ק של



תשע"ו  וירא פרשת דא"ח לז ליקוטי

ומחזירם  מתקנם, דלעת "ל אור בחי ' שהוא אבינו

ומחזיר בתשובה תשובה של עולה שהקים דהע"ה (כמו

כדברי  בתשובה, ישראל  כל את  שיסד  התהלים ע"י

בבחי 'רביז"ל ) לעליות  הירידות  כל שהופך  עד ,

אין  גמורים צדיקים עומדים תשובה שבעלי 'במקום

לעמוד '. יכולים

שמאיר וזה  הק' הבעש"ט תלמידי  אצל כדאשכחן

כל  בתיקון  שעוסקים דלעת"ל האור בהם

שארית בספה"ק  וכמש "כ רח"ל, והפגומים הנפולים

זי"ע,ישראל מווילעדניק דוב ישראל  ר' (להרה"ק

ההתקשרות ) לשער חז "ללקוטים מאמר  (סנהדרין על

ע"ב) פא בו',דף פוגעין  קנאין  ארמית  הבועל 'כל

אזי החטא בזה שפגם שמי הוא, הפירוש וזל"ק,

הפי ' וזהו  האמת , להצדיק  עצמו  שיקשור  תיקונו 

כמו קנאים שנקראים צדיקים פירוש פוגעין, קנאים

לשון  פגיעה בו , פוגעים וכדומה, קנאה פנחס 

מבקשים  שהם כו', בי  תפגע ואל כמו  תפילה

וד "ל. באמת, טובה לו לעשות שיוכל מהשי"ת 

עכל"ק .

דהרר"י  ובגילוי בווארט ביאור תוספת

קבלה ע "פ זי"ע אייבשיץ 

וקישר אייבשיץ ד] הרר"י זקינו  לביאור הענין

זה  למה וזל"ק , שרה צחוק על זי "ע

זקנתי, ואני  אלד אמנם האף  לאמר  שרה צחקה

דבים  האריז"ל מש "כ נודע דכבר לפרש נראה

חוץ  נס  עשה כי  כגבור  עצמו את  הקב"ה הראה

כדרך  הנס  עשה כי כזקן תורה ובמתן לטבע,

והיא  כזקן, ה' מראה ראתה שרה והנה הטבע,

ולכך  הטבע, כדרך  שלא נס  פי על שתלד חשבה

כזקן , נראה השכינה ר"ל ואדוני, ואמרה, צחרה

הקב"ה  אמר ולכך  הטבע, כדרך  שהיא למופת וזהו 

על  היינו זקנתי, ואני לאמר  שרה צחקה למה

במדרש  ג"כ דרש ולכך ואני, דאמר היינו עצמו ,

אצלי דבר, מה' היפלא ואני, נקרא הקב"ה מצינו

לקריעת דומה ואינו  הטבע כדרך  לנס  כזה יחשב

ברוה"ק  הרר "י  שמגלה היינו  עכל"ק. סוף . ים

במראה שר  בנבואה ה' מראה את אמנו  שרה אתה

זה  גילוי  לה התאים שלא זה על צחקה וע"כ  זקן,

זקן) במראה ה' היינו – זקן' 'ואדוני הכלל (של לפי 

הטבע, כדרך נס  על מוכיח זקן שמראה שידעה

הטבע  כדרך  שלא נס  להיות צריך אצלה והלא

צחקה  זה 'למה השי"ת  לה אמר וע"ז בנים, להוליד

ש 'ואני' זה על נראית )שרה' השכינה באופן (היינו

הטבע  כדרך זה נס נחשב שאצלי – 'זקנתי' של

שצחקה  מוכח דבקרא להרר "י  צ"ב לכאו' אך עכ"ד .

עם  מתאים זה ואיך  המלאכים, בשורת על שרה

השכינה  ראיית על היה שהצחוק הרר "י  פירוש

זקן של בקרא)באופן להדיא כלל  מובא וביאר (שאינו ,

ביאור  בתוספת  הרר "י , של דרכו  עפ"י בזה מורנו 

בן  'והנה שאמרו המלאכים שהנה הקבלה, עפ"י

משרה  בן  לך  והנה אמרו  ולא אשתך' לשרה

למדרגת קשור אבינו  שיצחק  רמז זהו אשתך,

כמו דאאע"ה, הדוכרא ממדרגת  בו ואין  הנוק '

האריז "ל יצא שכ "כ מה' עה"פ שרה חיי פר' (לקו"ת

להוליד הדבר) אע"ה יצחק  יכול היה לא שלכן 

הנוק' מבחי' נשמתו  שהיתה היות  גם בתחילה, (וזה

הוא  – הגבורה במדת שהוא אאע"ה שיצחק  להנ "ל  קשור

ספי' בבחי' ג "כ  שהוא – דדהע"ה שורש  אותו בבחי'

הנוק ') מדרגת – התמיהה המלכות  מובנת ובזה ,

לה  התאים שלא ע"ה אמנו  שרה של והצחוק

דרגת שמבחי ' בן לה שיצא המלאכים בשורת

השי"ת את שראתה הנבואה מראה עם הנוק '

זקן  הנקרא כתר  – אריך בחי' שהוא – זקן  במדרגת 

רחמים. מלא

דור  דורינו  דרך בבחי' אע"ה  יצחק  ודרך דרגת 

השפלות  מתכלית הקץ  בזמן שיקפצו האחרון

העליה לתכלית

וע"ז שאדרבא ה] דבר ', מה' 'היפלא השי"ת  ענה

פלא  באופן  שקופץ יצחק  דרגת דייקא זו

וכמש "כ  הכתר , לדרגת  המלכות מדרגת ועלה

בקפיצות שדרכה המלכות ספי' על במקו"א
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שבאמצע, הספי ' כל בדלוג לכתר ממלכות וקופצת 

דרך  בחי' שהם והאמונה התפילה שבדרך והיינו

הבינה המלכות, דרך שהיא התשובה בדרך  (וכן

עילאה) אימא בחי' ג"כ מדרגותשנקראת  קופצים ,

שהן  הנשים וע"כ  העליון , הכתר  אל בקלות  ועולים

להשי"ת ומודות  מברכות  המלכות  לבחי ' מרכבה

לקפוץ  שיכולות  ע"כ  מודות שהם – כרצונו' 'שעשני 

לדרגת 'שעשני ' העשיה ממדרגת בניקל ולעלות 

כתר  – העליון  תמימותן ('כרצונו')הרצון  בכח ,

במהר "ל [וכדאי ' החזקה ואמונתן  (דרשותופשיטותן 

התורה) על  דרוש  הוצרכושע"כ מהר"ל לא הנשים

שהם  גרמא שהזמן מצוות ולקיום התורה ללימוד

הפשוטה  ואמונתן  תמימותן בכח בניקל יכולות 

השלם]. לתיקון לעלות  החזקה

בנבואה וממילא ה' מראה בין סתירה אין 

זקן  מסטרא (כתר)כדמות יצחק  ללידת 

מהמדרגה  לעלות יצחק  דרגת אדרבא שזהו  דנוק',

הדרגה  אל הימנה ולקפוץ ונמוכה קטנה הכי

לענין  קשור  שיצחק לעיל כמש "כ ביותר, העליונה

י'חידה)הקץ ח'יה ק 'ץ' אותיות  הבחי '('יצחק ' שזו ,

הם  נראים א' שמצד  הקץ בזמן  בנ"י  אצל שיש

הנ' שער התגברות בבחי' ונמוכה שפלה במדרגה

הגאולה לפני  יב,דטומאה שמות  הק ' באוה"ח (וכדאי'

ועומ"ק ) ב יב, ויקרא ענין לט, שזה במקו"א [וכמש "כ

שער  תחת שהם הארורים הטמאים הכלים טומאת

לא  'נפלה בבחי ' בשמותם], כמרומז דטומאה הנ'

עתידים  ומשם – ביותר  הגדולה ירידה – תוסיף'

חדא  ובשעתא חדא ברגעא לקפוץ בימינו בקרוב

ע"ה אבינו  דיצחק בחי'בכח – הנוק ' דרגת  (שהוא

הבינה  בדרגת  הוא אאע"ה יצחק וכן והתפילה, אמונה

התשובה) ודרך עבודת  –שהיא העליון הנ' שער  אל ,

הנו"ן  שער  דגילוי  ביותר הגבוה אור עליון - פלא

יצחק  לידת  בבשורת היה שע"כ וכנ"ל דקדושה,

נ"ד  בחי' – כנדה – שרה טומאת  של ירידה עניני

הצחוק  לענין הירידה וכן הק', השכינה ירידת  – ה'

ירידה  בבחי' היה שזה כנ"ל, הגוף  לדרגת  ירידה –

שהגוף  דלעת "ל, לתיקון והכנה עליה, לצורך

ניזונת הנשמה שתהא עד העליון  לשרשו  יתעלה

הגוף  בחי' של והצחוק בחז "ל וכמובא מהגוף ,

שבבחי ' פינו' שחוק  ימלא 'אז  של לצחוק יתהפך 

סוד  שזה רגע בכל העליונים האורות  התחדשות 

לעליות הירידות  כל שמהפך  דוד  דרך התשובה

בב"א.

להביא  שלא ע"ה  אמנו שרה של  קדשה  רוח

תורה"ק  למתן בנ"י זכו  שעי"ז סולת  הקמח

ויאמר לושי ו ] סלת קמח סאים שלש  מהרי

וגו '. עגות ועשי

פז)וברש"י ב"מ לפי(מגמ' לחם הביא שלא

אורח  לה שחזר נדה שרה שפרסה

היום אותו  העיסה,כנשים ונטמאה

זי "ע הביא  החת"ס מרן זקינו  דברי  את  בזה

שהספיד  ההספד את בזה לבאר  שהאריך

ע"ה אמנו  לשרה שהספידה אאע"ה במדרש  (כדאי'

וגו') חיל אשת  הליכותבמזמור 'צופיה נאמר ושם ,

בזה  ומפרש  תאכל', לא עצלות ולחם ביתה

חז "ל דברי ע"פ א)החת"ס א, היתה (שמו"ר ששרה

קדשה  ברוח וע"כ בנבואה, מאאע"ה גדולה

לאורחים  הלחם להביא אאע"ה יוכל שלא סיבבה

בזה  וכמש"כ  התורה"ק , את  לקבל בנ"י  שיוכלו  כדי 

רוח  בעלת ושהיתה צדקתה לרוב וזל"ק, החת "ס 

לטובת ידה על זאת  נתגלגל מאברהם יותר  הקדש

במדרש דאיתא ישראלים, י"ח בניה בבע"ת (מובא

השרתח') מלאכי  וקטרגו  למרום משה כשעלה

משה  להם אמר לעצמם התורה לעכב ורצו נגדו

ואתם  אמו  בחלב גדי תבשל לא בתורה כתיב

לו, והודו אבינו , אברהם אצל בחלב בשר  אכלתם

קמא  בחומש מפירש "י  כדמשמע לכאורה והנה

בשר  אכלו  לא א"כ  קמייהו, אייתי ' דמטא קמא

בן  ואח"כ  וחלב חמאה בתחילה כי כלל בחלב

משה  להם השיב שפיר  שאפ "ה אלא הבקר ,

שהרי קינוח בלא חלב אחר  בשר אכלו  שעכ "פ



תשע"ו  וירא פרשת דא"ח לט ליקוטי

בחולין זירא ר' הבשר)אמר  כל קינוח (פרק  דאין 

פת אז להם היה שלא המלאכים וא"כ  בפת , אלא

ושפיר  קינוח בלא אכלו  ע"כ  הביא לא לחם שהרי 

אע"ג  דשרה למדין נמצינו  משה, להם השיב

סולת ליקח גלגל קדשה ורוח מזלה חזיא לא דאיהי 

שתטמאהו קמח שם במקום שביאר למה המשך (זה

נתפש הטומאה שענין בארוכה הקודם בקטע החת "ס

טומאה, מקבל ואין מים בו שאין בקמח ולא בסולת  רק 

נטמא  לסולת  מקמח שרה ששינתה מחמת דייקא וא"כ

עיי"ש ) יהי 'הלחם וממילא השולחן , על תביאה ולא ,

פי ' אפשר  וזהו התורה, קבלת על תירוץ זה

לא  קמח במקום סלת ואמרה פתחה פיה הפסוק 

שיקבלו לשונה על חסד  ותורת כ"א עין, צר משום

בנבואה צופי ' כנ"ל, התורה צופה בניה (כמו

כמונתתיך ) ביתה בני תורת ר"ל ביתה הליכות ,

עולם, הליכות דכתיב וכמו  הליכות תיקרי  אל

בפסחים  כמבואר קמח היינו  עצלות  לחם וע"כ 

וא"כ  זריזים לחם נקרא דסולת דלתיתה בסוגיא

ודו "ק . כנ"ל תאכל לא עצלות  לחם קמח יקרא

עכ "ל.

תאכל ' לא עצלות ב'ולחם  הפשט בדרך פירוש

החת"ס  דרך ע "פ

והנה ד 'ולחם ז] הפסוק את  מפרש  החת"ס

השינוי ענין  על תאכל' לא עצלות 

בדבריו ששינתה כמש "כ לסולת מקמח (שלחם שרה

עצלות ) לחם נקרא מקמח פירש העשוי מורנו  אך  ,

שהרגישה  שי "ל החת "ס  דרך ע"פ  פשטות בדרך

במס' חז"ל מדברי כידוע ליטמא שעומדת שרה

והיתה  מקודם, והרגשות  סימנים זה על שיש  נדה

שלש  'מהרי אאע"ה לה שאמר  כמו למהר  יכולה

הלחם  את לעשות  מספיקה והיתה קמח', סאים

ולא  הזדרזה לא קדשה ברוח והיא בטומאה, שלא

לבסוף  שנטמאה עד  למהר, אאע"ה דברי  קיימה

שמה  אאע"ה הספידה וע"ז  הלחם, להביא יכלה ולא

זה  היה לא הזדרזה ולא הלחם את  הביאה שלא

תאכל', לא עצלות 'ולחם שהרי  עצלות, מחמת 

קדשה, ברוח ביתה' הליכות  ד'צופיה משום אלא

מהחת "ס . כנ"ל

'נחמן  גימ ' סולת' ש'קמח בזה  הפנימי הרמז

נתן'

והוסיף שקיבל ח] מה ע"פ פנימי  רמז  בזה

קיוואק  הרנ"ד  מו"ר מהרה"צ

הליקו "מ  רביה"ק על מרמז  סולת ' ש'קמח שליט"א

שמותם  של שגימטריא זי "ע מוהרנ"ת  ג"ע ותלמידו 

קמ"ח כמנין  הם נחמן)הק' נתן סול"ת (בגימ' (בגימ'

הראב"נ עה"א) להגה"ק  אור  כוכבי  בספר  [ועיין 

על  התורה בפסוקי  נפלאים ברמזים שמלא זי"ע

והתלמיד  הרב – ומוהרנ"ת  רביה "ק של הק' שמות 

ואכמ"ל], ולבנה חמה - המאורות  שני שבבחי'

גילוי עבודת  לענין בזה, פנימי  רמז י "ל ובעניננו 

היה  ובפשטות  בגלוי שהנה בעולם, הצדיק אור 

קמח  סאים שלש  'מהרי  אאע"ה שאמירת נראה

השלימות בבחי' היה עוגות' ועשי לושי סלת

– [שאורח אורחים הכנסת מצות  לקיום הנצרכת 

ספי ' אור שהוא הק' מהבעש "ט כדאי ' ח', אור הוא

שהאריך  כמו  רביה"ק  של הספי' שהוא – הבינה

הנ"ל, בספר  הראב"נ הדברים)בזה בביאור ],(ואכמ"ל 

לא  וע"כ  נדה שפירסה ששרה נראה ובפשטות 

ירידה  בבחי ' זה היה סולת  הקמח את  להביא יכלה

ה')ופגם נ"ד – הדבר (נדה הוברר לבסוף  אך 

ברוח  גדולה ששרה לאמיתה האמת ונתגלתה

בתחי ' נראה שהיה ומה מאאע"ה, יותר הקודש 

נתברר  והסלת  הקמח להביא נזדרזה שלא כעצלות 

זה  ידי על שדוקא נורא, הקודש ברוח שהיה למפרע

בדברי וכנ"ל תורה המתן  כל לקבל ישראל כל זכו 

החת "ס .

שבגימ'וזה  סלת ' ד 'קמח לענין  הרמז  גם

רביז "ל' אמר שהנה כנ"ל, (חיי"מ נחמן-נתן '

שמו) בעולם אות לקו"מ הק ' ספרו  שכשיתפרסם
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דגאולה  אתחלתא בבחי' זודהוא ממימרא ולכאו' ,

דרביז"ל  אורו ע"י  הגאולה הבאת  ענין שכל נראה

ידידות השיר [וכלשון משיח של לאורו  הכנה שהוא

אורו להפיץ יזכה 'נצח זצ"ל ברייטער ר"י להרה"ק 

ילחם  בדעתו והמשיח נרו , יאיר  צדקינו  משיח ועד 

בענין  בעיקר  תלוי  היום'], נכון  עד ואור הולך 

העולם, בכל רביז"ל ענין של וההפצה הפרסום

בדרכו אחד כל רביז"ל מאנשי  ריבוי  פועלים ועפ "ז

דרביז"ל  הקדוש  אורו  את  ולהפיץ לפרסם הטובה

ומסייע  ומועיל פועל זה שכל וודאי  העולם, בכל

צדקינו משיח וכהבטחת  ברחמים, הגאולה לקירוב

לכשיפוצו מר אתי קא 'אימתי  הק ' הבעש "ט לרבינו 

זי "ע  מוהרנ"ת וצוואת וכאזהרת חוצה', מעיינותיך 

בממון  בהפצה שלכם העסק  שיהא פטירתו  לפני

תעט-מכתב ובטירחא מכתב לתרופה בעלים (כמובא

כל )הההסתלקות של  חלקם ואשרי אמת הוא וכ "ז ,

העולם  בכל האמת הצדיק אור  ומפיצים המסייעים

מוהרנ"ת  [וכלשון בהערה)כולו  שראה (המובא

פסול' ה'טרף  מאד שיתרבה פטירתו  לפני ברוה"ק

א' שדף שמקוה וסייים צדקינו  משיח ביאת  לפני

הכל]. כל תיקון  יהא רביז "ל מספרי 

אחר  ולדרוש לחפש שיש לאמיתה האמת 

הנקודה ואחרי הצדיק שבדברי הגנוזה הרוה"ק

יסוד  הצדיק של  העיקרית  והנעלמת  הגנוזה

עולם

ואמנם בחז "לט ] שאי ' מה צט ידוע דף  (סנהדרין

גליתיע"א) 'ללבי הגאולה ענין  על

שהגאולה  לאמיתה שהאמת  גליתי', לא לאברי

פעולות אל בהתקשרות  רק תלויה לא השלימה

בלבד הצדיק של החיצונים (שבדוגמתוענינים

החיצוניים) בעיקר האברים תלויה הגאולה אלא

שבלב  הפנימית  בנקודה ההתקשרות בענין 

ע"ע שאמר  עולם, יסוד  הצדיק  אותלנקודת  (חיי"מ

מתגלה שיז) שהוא שאחרי  שאף  נעלם סוד  שהוא

סוד  נשאר  שהוא ו הוא בנין כל של היסוד וכמו  ,

העיקר  עולם יסוד הצדיק כך  ונעלם, בארץ טמון 

הפנימיות נקודות אחר זה ולדרוש לחפש שיש

_________________________

מאחר ד. ואמר, דגאולה. אתחלתא הוא בעולם, שיצא מוהר"ן לקוטי שלו הקדוש שהספר שאמר, הקדוש  מפיו נשמע שם, וז"ל

והתעוררות  מוסר מלא הוא כי פה, בעל שגור שיהיה עד הרבה אותו ללמד צריכים כי אותו, שילמדו מאד חפץ אני בעולם, שיצא

במהרה  דגאולה, אתחלתא הוא הקדושים בחבוריו שהלמוד בפרוש , אמר כך אחר אליו. ערוך  אין אשר יתברך , להשם מאד גדול

אמן. בימינו

דא ה. היינט סע ווי פיעל אזוי מתגבר זיך איז  פסול טרייף און אוועק, גייט  הסופר עזרא אז  נוא, הלשון: בזה ואמר שם, וז "ל

אייך  איך זאג נוא, אלדינג; אוף תקון א זיין וועט רבינו ספרי פון בלעטיל איין אז האף, איך  נאר פסול, טרייף  ורבבות  אלפים

מיט שטארק  זיין זאלט איהר חוצה, מעינותיך  יפוצו זיין זאל סע ספרים, די דרוקן זאלט איר זיין זאל עובדא אייער אז  אן,

ולרבבות, לאלפים שהיום, כמו מתגברים, והטומאה והרוע נפטר, הסופר [=כשעזרא וכו' טרחא. מיט  און רצון, מיט  און געלט ,

מעיינותך  יפוצו שיהיה הספרים. שתדפיסו עליכם אני מצווה ובכן, הכל; על תיקון יהיה רבינו מספרי אחד שדף מקווה אני רק

ע"כ. וכו']. ובטרחה. ברצון בממון, חזקים שתהיו חוצה,

מגיע ו. שהדבר עד יותר, להלן ומהשני לשני מאחד "שטאיגפעטן", שקורין שלוחים, שהולכים שאמר, בשמו שמעתי שם, ז "ל

עד  לחברו, ומחברו לחברו מאחד שלוחים הולכים מכולם שבעולם, הדברים ומכל והעשבים האילנות  מכל כי הינו להצדיק,

לצוות  אלא נברא לא העולם כל בחינת  וזה לעבודתו. עצות  מהם ומבין מקבל והוא האמתי, הצדיק לאוזן הדבר ומגיע  שמתגלגל

עצות  לשון לצוות , וזה דאוריתא. [=עצות ] עטין תרי"ג נקראין מצוות תרי"ג כי כנ"ל, עצות לו ליתן עצות , בחינת הינו לזה,

ושרף  מלאך  ואפילו מאד, ונעלם גבוה זה האמתי, הצדיק  של בעצמה העבודה אבל עצות, בחינת  רק הוא זה שכל ואמר, כנ"ל.

הנשמה  מצד אבל בגוף , מלובש  שהוא מצד הצדיק עם שיכות איזה להם יש  זה וכל וכו', לבדו יתברך  השם אם כי זאת , יודע  אינו

עכ"ל. נפלאים. דברים זו שיחה בענין יש  ועוד וכו'. וכו' גבוה מעל גבוה לגמרי, אחר ענין הוא



תשע"ו  וירא פרשת דא"ח מא ליקוטי

הטמון  הקודש הרוח אחר  ולחפש  שבו, והנעלמות 

בתורתו וגנוז  סי'ונעלם תנינא בלקו"מ רביז"ל (כדברי

ח  אות בין )ז ח חילוקים שיש  לפעמים יוצא ועפ"ז  ,

בהפצת הוא עיסקם שעיקר  שיש  רביז"ל אנשי

עולמי פרסום של באופן דרביז"ל בחי'האור (שזה

והתרחבות, התפשטות  – הנהר רחובות – הבינה דרגת 

באומאן וזה אשר קדשו בציון רביז"ל  של גילוי דרגת

אור  – רביז"ל של הבינה אור דרגת  שזו בכ "מ, כמש"כ

רביז"ל אור הפצת  ע"י העולם תיקון ואור – התשובה

כנ "ל ) עולמי אאע"ה בפירסום אמירת  דרגת  בחי ' וזה ,

ועשי 'לושי וכנ"ל, נתן  נחמן  גימ' סלת' קמח 'מהרי

בבחי ' הערביים, לאורחים העוגות  ליתן  עגות'

תלויה  שבזה עולם באי לכל ז "ל רבינו שם פרסום

כנ"ל. הגאולה אל החיצונית  וההכשרה ההכנה

_________________________

אחרי ז. מאד ולבקש  לחפש צריכין כן ועל שם, רוח זל"ק  בחינת  לו יש ומנהיג מנהיג כל כי אליו להתקרב אמיתי מנהיג

שאין  מה אחרת ", "רוח  י"ד) (במדבר בחינת  להמנהיג שיהיה בהכרח  כן פי על אף  הנבואה, שבטלה עכשיו, וגם נבואה,

כל  באמת  אך  אחר ולא מנהיג להיות  דיקא זה יזכה מה מפני זה, בלא כי מנהיג להיות  זכה זה ידי שעל ההמון, בשאר נמצא

יוציאם  אשר בו, רוח אשר "איש כ"ז) (במדבר בחינת  הוא המנהיג כי אחרת רוח  בחינת לו יש  ישראל של ומנהיג מנהיג

דיקא  הוא נעשה זה מחמת אשר אחרת , רוח בחינת לו יש  בודאי ישראל, את והמביא המוציא המנהיג כי יביאם", ואשר

נבואה, רוח נמצא אין שעכשיו פי על אף  נבואה רוח הקודש, רוח בחינת הוא להמנהיג שיש  אחרת הרוח  וזה לישראל מנהיג

כן  גם שזהו ההמון, בשאר נמצא שאין מה הקודשה, מן הנמשך  אחרת, רוח בחינת לו יש  בודאי אעפ"כ ממש, הקודש רוח 

ידי  ועל נבואה רוח  הקודש, רוח  בבחינת הוא  אעפ"כ עתידות, לידע ממש  הקודש  רוח  שאינו פי על אף הקודש  רוח בחינת 

אצלם  ונתתקן נתחזק  אליו המתקרבים כל זה ידי על נבואה, רוח  בחינת  שהוא האמיתי להמנהיג שיש  הקודש  הרוח בחינת 

בחינת  אצלו ונתברר נתתקן אליו התקרבותו ידי על האמתי, למנהיג להתקרב שזוכה מי כל כי דקדושה האמתית  האמונה

תקון  ידי ועל כנ "ל, נבואה רוח בחינת  ידי על הוא המדמה תקון עיקר כי המנהיג של נבואה הרוח בחינת ידי על המדמה,

באמת  אבל דקדושה. ישרה לאמונה זוכין אמתי, למנהיג המתקרבים כל כן על כנ"ל הקדושה האמונה ונתברר נתתקן המדמה

אמיתי, למנהיג להתקרב שיזכה יתברך, מהשם מאד לבקש  וצריך כזה, אמתי מנהיג אחר מאד מאד ולבקש לחפש צריכין

לאמונות  ושלום, חס  באין, זה ידי על שקר, של למנהיג ושלום, חס כשמתקרבין, כי בשלמות אמתית לאמונה שיזכה כדי

המדמה, נתקלקל אדרבא, זה ידי ועל שקר", "רוח כ"ב) א (מלכים בחינת השקר, נביא בחינת הוא שקר של מנהיג כי כזביות

נתברר  זה ידי שעל האמיתי, להמנהיג שיש נבואה רוח  בחינת  ידי על היא האמונה תקון עיקר כי  כזביות  לאמונות ובאים

את  ומבלבל מערב המדמה ואזי ומתקן, ברור המדמה אין נבואה בחינת בלא כנ "לאבל האמונה נתתקן זה ידי ועל המדמה,

זוהמת  בחינת  זה כזביות , באמונות ומבלבל שמערב המדמה, ובלבול ערוב כי הנחש  זהמת  בחינת  וזה כזביות  באמונות האדם

כזביות  באמונות  אותם ומבלבל שמערב ומתקן, מברר שאינו המדמה, כח  ידי על הם כלם והקוסמים המנחשים כל כי הנחש 

ו  שטות לנבואה,של כולם זכו שם כי קמו), (שבת זהמתן' פסקה סיני הר על שעמדו 'ישראל כן ועל הנחש  זהמת שהם שקר

לאמונה  וזכו אצלם, המדמה ונתתקן נתברר זה ידי ועל שלהם האמיתי מנהיג שהיה הנביאים, כל של רבן רבנו, משה ידי על

ברור  ידי על דקדושה הישרה אמונה לשלמות  זכו כי כזביות, אמונות  שהוא הנחש, זוהמת זוהמתן, פסקה כן ועל בה ' שלמה

יום  בקר ויהי ערב "ויהי שכתוב כמו בראשית במעשה הנאמר דהששי, ה' בחינת וזה כנ "ל נבואה רוח ידי על שזכו המדמה,

העולם, חידוש עיקר כי התורה את  ישראל שקבלו בסיון, ששה עד תלוי היה העולם שכל פח), (שבת  רז"ל ודרשו הששי",

חידוש  להבין אפשר אי שכל ידי על כי באמונה תלוי הוא ברצונו, העולם את  ברא יתברך והשם מחודש שהעולם לידע  דהינו

אמונה, ידי על רק  הוא העולם חידוש  עיקר כי בשכל זאת להבין אפשר שאי מחמת  בזה, כופרים האפיקורסים כן ועל העולם,

שכתוב  כמו אמונה, בחינת  ידי על היה העולם חידוש  באמת  כי מחדש  העולם את  ברא יתברך שהוא בה' מאמינים אנו כי

התורה, קבלת  עד תלוי העולם היה כן ועל באמונה תלוי העולם חידוש שעיקר נמצא באמונה" מעשהו "וכל ל"ג) (תהלים

באמונה  תלוי העולם חידוש  עיקר כי העולם, חידוש נתגלה דיקא אז כן ועל כנ"ל נבואה רוח  ידי על שלמה לאמונה זכו אז כי

עכל"ק . כנ"ל.



לנפשך  חכמה דעה מב 

הפנימית  בנקודה לרביז"ל התקשרות ע"י

נזכה הק' השכינה כבוד על  במסי"נ – שבלב

בב"א  ואגמור לגמרתי במהרה

ושרה נ"ד י] בבחי ' – נדה פרסה ע"ה אמנו

מהשכינה  ריחוק  בחי ' שנראית  – ה'

להביא  יכולה היתה ולא הצדיק , מאור ריחוק –

שזה  ח"ו נראה והיה כנ"ל, סלת ' ה'קמח את 

הצדיק , מאור שנתרחקה ח"ו  שבה עצלות  מבחי '

הצדיק – אאע"ה לבעלה בחיצוניות צייתה (שלא

הדור) שבאותו על האמת  האומרים אלו וכמו ,

שהוא  ישראל בארץ רביז"ל של הק ' הקיבוץ

פרסום  זה בקיבוץ שאין הצדיק, מאור ריחוק 

שבחו"ל, כבקיבוץ העולם בכל רביז "ל אור והפצת 

במתן  אח"כ  אמנם ח"ו, עצלות  לחם בחי ' וזה

גדולה  היתה ששרה הדבר  נתברר תורה

שהיה  בנקודה שם ודוקא בנביאות, מאאע"ה

רוח  השיגה דייקא שם וריחוק, פגם בה נראה

עצלות 'ולחם בחי' מאאע"ה, גדולה -לאהקודש

העליון  מאור  רוה"ק  ואכלה קיבלה שהיא תאכל',

המלבוש  עולם בחי'של – 'לא' בשם ומכונה (הנקרא

במקו"א) כמש "כ  דאלב"ם לא בחי' – נקודה אין שהוא ,

בה  שדייקא דהצדיק  והגנוזה והמוכסה הצנועה

אשר  הערפל אל ניגש 'ומשה בבחי' מ"ת , תלוי 

של  הפנימית שנקודה האלקים', – דייקא – שם

שהם  וירושלים, וציון  ישראל' 'ארץ הוא הצדיק

השכינה, אל במסי "נ התקשרות  נקודת  בחי '

ז"ל קנו)וכמאמרו או' הוא (חיי"מ מקומי כל

כדבריחבאר "י הצדיק  מקום עיקר הוא ששם ,

הידועים קנה)הראב"נ סי' מקום (ביאוה"ל שעיקר

קדשי 'ם  קד'ש  הקודש, במקום משה-משיח נשמת

הוא  הקדשים בקודש  ששם משה, ס "ת  תהי'ה

הצדיק , נשמת  דירת מקום עדיין עיקר שזה (אלא

והגנוזה  הנעלמה נקודה בבחי' העלם וכדברי בבחי'

שכידוע  בזה, במכתבו זי"ע קארדונער הר"י הרה"ק

באר"י, ובהעלם באומאן בגילוי רביז"ל חקלא למחצדי

יסוד הצדיק  של והגנוזה העיקרית נקודה שזו וכנ"ל

.עולם)

הקדושה [וכן נקודת  ענין על לעורר  יש 

הכלים  מכל בתכלית וההתרחקות

ג"כ  שהיא הקדושה, בנקודת הפוגמים הטמאים

על  נפשו שמוסר – עולם יסוד הצדיק נקודת  בבחי '

בנ"י], של היסוד  קדושת 

'ויאשרוה',ולבסוף – משרע"ה – בניה' 'קמו 

שהודו 'ויהללה' – אאע"ה – 'בעלה'

של  האמיתית ונבואתה קדשה רוח לצדקת  כולם

למנוע  לאמיתה לאמת לכוין  שזכתה אמנו שרה

סולת הקמח כביכולהבאת חיצונית  מניעה (בבחי'

האמת ) הצדיק שם לפעול מפרסום זכתה שבזה

מתן  של ביותר העליון  הגילוי תכלית את  ולגמור

הבטחת בבחי' וזה משרע"ה, ע"י הק' תורתינו

שע"י ואגמור ', גמרתי  ואנצח 'נצחתי  רביז"ל

שבלב  הפנימית בנקודה לרביז "ל התקשרות

במקו"א) וכמש "כ  גליתי ללבי שבבחי' נעלמים (וביחודים

הק ' השכינה על נפש גילוי ומסירות על מסי"נ  (בבחי'

באר"י) רביז"ל לגילויאור בקרוב במהרה נזכה ,

– תורתינו  מתן גמר – סתימאה דעתיקא דתורה

דעתיק  ברחמים שתתגלה צדקינו  דמשיח תורה

בב"א. יומין 

ישב  הק ' השכינה גילוי אצל מדוע  הקושיא

עליהם עמד המלאכים  ובגילוי אע"ה  אברהם 

וירא  האהל יא] פתח ישב והוא וגו' ה ' אליו

וגו '. עליהם עומד והוא וגו'

שליט"א אמר ארלנגר  הרי"מ הגה"צ ידי"נ לי 

לדרגה  אאע"ה כשזכה מדוע להקשות

_________________________

בברסלב ח. רועה אני שעה ולפי ישראל, לארץ רק נוסע  אני נוסע , שאני מה ישראל, ארץ רק  הוא שלי המקום אמר, ובל"ק,

ע"כ. וכיוצא.
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בבחי ' שהוא נאמר  ה'' אליו  'וירא של העליונה

פחותה  דרגה היא שישיבה האהל, פתח 'יושב'

את וקיבל השכינה מאת  כשפנה ואילו  מעמידה,

עליהם, 'עומד' והוא נאמר המלאכים האורחים

מישיבה גדולה שמו"ע שעמידה שתפילת (כדחזינן

דווקא) בעמידה נאמרת האצי' בעולם ופירש שהיא ,

האריז "ל רבינו  דברי  ע"פ  הנ"ל  הגה"צ (שעה"כבזה

ו') דרוש ק "ש  כונת  קר"ש ענין מדוע (שהיא שמבאר

עילאין) ואימא דאבא גבוה בתוך יחוד דווקא נאמרת 

שמקומם  קר "ש הבריאהברכות שעדבעולם (כידוע

הוא  קר"ש  ברכות ועד העשיה, עולם תיקון הוא הודו

עולם  תיקון הם קר"ש  וברכות  היצירה, עולם תיקון

שהוא הבריאה) שמו"ע בתוך קר "ש נאמרת  ולא ,

היה  הראוי  ומן  וז "ל, האריז "ל ומבאר האצי' בעולם

עליון  זווג סוד להיות  הק "ש בעת מעומד לקום

הבריאה  בעולם עדיין  עתה להיותנו אבל דאצי',

י"ח, תפילת  כמו מעומד לאומרה חייבין אנו אין 

בק "ש  עצה אבל האצי ', בעולם אנו שאז לפי

כח  בנו אין מאד  ונעלם עליון  זווג להיות  שאדרבה

אלא  האצי ' בעולם למעלה בהיותנו  לעוררו

אנו אין ולכן  הבריאה בעולם למטה בהיותנו

ב"ה  סברת טעם וזהו  בעמידה ק "ש לקרות  צריכין

יושב  בין עומד בין כדרכו  קורא אדם כל שאמרו 

עכ "ל. וכו'.

ע"ה וה "נ אבינו  אברהם שכשהיה בעניננו , י"ל

הבריאה  עולם דרגת  שבבחי ' יושב

דרגת בחי' שהיא הישיבה, עולם בחי' שנקראת

לדרגה  אאע"ה זכה שם שמע, קריאת  ברכות

הנ"ל  יחוד  בחי' שהיא ה'', אליו 'וירא של העליונה

דאו"א)דקר "ש הבריאה (יחוד בעולם דייקא הנאמר 

גבוה  יחוד  להתגלות  יכול התחתון שבעולם והנ"ל,

להתעלות אאע"ה כשזכה אח"כ  משא"כ יותר ,

דעולם  יחוד שבבחי ' עליהם' עומד 'והוא לדרגת 

רק  הוא הגילוי  שם העמידה, עולם שבבחי ' האצי ',

וכלעיל  דזו "ן , יחוד שבבחי' המלאכים גילוי בבחי '

האריז "ל. בדברי 

– העליה  לצורך הק' בשכינה מדבקות  ירידה

עומד  לבחי' עליה

והסמיך האוהב יב] דברי את  מורנו לזה

זי "ע מאפטא יתרו)ישראל (פר'

לחם  לאכל וישבו עה"פ זי"ע מקאז 'ניץ המגיד  בשם

לחם  לאכול וגו ' אהרן  ויבוא וזל"ק , האלקים, לפני

לפני וכי חז "ל והקשו האלקים. לפני  משה וגו'

מכאן  אלא אכלו  משה לפני  והלא אכלו  אלקים

נהנה  כאילו בה מסובין  שת "ח מסעודה שהנהנה

מ"מ  המנוח הק' הרב פי את  ושאלתי השכינה, מזין

לפני וכי  לחז "ל כ "כ שהוקשה זה מהו קאזיניץ דק "ק

וכל  תמיד  לנגדי ה' שויתי  הלא אכלו, אלקים

לפני עומד  כאילו  צ"ל אדם של ומעשיו תנועותיו

כדרכן  לחם לאכול כתיב לכך וא"כ  כידוע, המלך

מה  ע"פ  לי  והשיב אלקים, לפני  צדיקים דאי 'של

כי לזה והטעם רבו, אחורי  להתפלל אסור  בגמ'

רבו מורא לו  שיש  ובשעה שמים כמורא רבך  מורא

לתפילה, הראוי  שמים מורא עליו להיות א"א

שהי ' וזהו אחרת, ואימה מורא עליו  שיש  מחמת 

אכלו משה לפני  אכלו , אלקים לפני  וכי לחז "ל קשה

להיות באפשרי  הי ' והיאך רבן  מורא אז עליהם והי'

אלא  אלקים, לפני זאת  ומה שמים, מורא עליהם

ודא  שמים מורא בעצמו  וזהו כו ' הנהנה שכל מכאן 

קדשו מדברי וחזינן עכל"ק . ודפח"ח . הוא. אחת  ודא

הר "ז  הצדיק לפני  שכשעומדים פלא בחי ' שיש

שמים, מורא של השלימה הדרגה את קצת מסיר

עצמו שזה הצדיק, לפני לעמוד  מצוה הוי  ובכ "ז

הוא", אחת  ודא ודא שמים ל"מורא ג"כ נחשב

לעמוד  יורד שכביכול זו  ירידה שע"י  משום והיינו

לדרגה  להתעלות לבסוף  עי "ז  יזכה הצדיק  לפני

אצל  בעניננו וה"נ שמים, במורא יותר  עליונה

ירידה  בחי ' כביכול נראה שהיה שאף אאע"ה

האורחים את  לשמש השכינה את  (וכדברי שעזב

השכינה) פני מקבלת  יותר אורחים הכנסת  שגדולה חז"ל

זכה  זו ירידה שע"י  עליה, לצורך  ירידה זו  היה

וכנ"ל  עומד, לדרגת יושב מדרגת להתעלות 

העליה. צורך היא כזאת שירידה



לנפשך  חכמה דעה מד

בזה והסגולה – האדם  את  לדון דינים הבתי ג'

לגאולה להמצפה 

ועוד הזוה"קיג] בדברי  בראשיתמצאנו (זו"ח

ועומ"ק ) ת"ר דינים ד "ה בתי ג' שיש 

של  בי "ד  העולם, מן פטירתו  אחר  האדם את  שדנים

של  ובי "ד  הצדיקים, נשמות של בי "ד  מלאכים,

דהע"ה  התפלל וע"ז כביכול, בעצמו השי"ת 

אצל  הוא שכשהמשפט יצא', משפטי  'מלפניך

גדולים, הכי ברחמים שופט הוא ה' הרי השי"ת 

ופנימיות האדם לב פנימיות  כל את ה' שיודע

לכף  בשלימות האדם את  לדון  יכול הוא ורק מעשיו ,

רביז "ל [וכדברי א)זכות סי' תנינא על (לקו"מ

למקומו', שתגיע עד  חברך את  תדון  ד 'אל המשנה

הכל  לדון יכול עולם של מקומו  שהוא הש "י  שרק

זכות]. לכף 

ר"א [ובדרך הרה"ק  מש"כ  בזה נזכיר אגב

אמונים בשומר זי"ע (מאמר ראטה

פ"ג ) כראויהגאולה שציפה שמי חז "ל מדרש  שמביא

הש"י, של דינו  בבית  יהא שלו שהדין זוכה לגאולה

דינים בתי  שלשה בשמים יש  כי עמקוזל"ק , (ספר

זו"ח  ועי' ע"ב, טו דף פ"ב תשובה תיקוני שער המלך

ח"ג דזהר ובתוספות רשב", כשחלה ת"ר ד"ה בראשית

שט  קשה ע"א)דף שזה מלאכים של דין  בית  אחד  ,

היצר , בגירוי השגה להם אין שהמה מאד , וחמור

הקב"ה  של דין בית  ויש צדיקים, של דין ובית 

המלך  דוד  אמר  ולזה פשוטים, רחמים שזה בעצמו 

יז) תחזינה (תהלים עיניך יצא משפטי  מלפניך 

לכן  מישרים. הכל יהא אז דייקא, מלפניך מישרים,

של  דין  בבית  נדון שיהא יזכה לגאולה שמצפה מי 

שצפה  שכיון הבורא הבטיחנו  שכך  הקב"ה,

ומי לטובה, עליו יעיד  בעצמו הקב"ה למלכותו

ביום  עליו יעיד  בעצמו הוא אם הקב"ה את  יכחיש 

הזמן  זה שעל כתנור , הבוער  ונורא הגדול הדין

ר"ה)נאמר ועל (בתפלת  בדין, לפניך יזכה מי 

לטובה. עליו  יעיד  בעצמו  הקב"ה לישועתו המצפים

עכל"ק ].

שיש האמצעי אדמו"ר בדברי הביאור

הצדיק  מנשמת להתבייש 

ועפי"ז אדמו"ר יד] כ "ק דברי  את  מורנו פירש

במאמר  שכתב האמצעי

צריך  הצדיק ציון  לאהל שכשנכנס ההשתטחות

מנשמת ובושה ויראה ופחד  אימה עליו  ליפול

וזל"ק , עוונותיו, כל שמכיר שם השורה הצדיק

הצדיקים  קברי על שהולכים מה הוא הד' והמדריגה

אזי כו ' בחיים בהיותם אותם ומכירים יודעים שהיו 

בחיים  בעודו בו מאמין  שהי ' אמונתו תוקף  מצד

נכנס  וכשהי' לו , יאמר קדוש אלקי  איש  שהוא חיותו

ממציאותו מתבטל הי' חיותו  בחיים בהיותו  אצלו 

הבושה  גודל מצד כו ' כבודו  להיכל כשנכנס 

עד  הצדיק מפני  ונכנע שמתבושש וההכנעה

כי כו ', לדבר  יכול ולא ממש דומם כאבן  שנעשה

כו', תפתח שפתי  אדני כמ''ש  הביטול אמיתות  זהו

שם  מתבטל קדשו מנוחת מקום על כשהולך  וכמו ''כ 

יותר  במיתתן צדיקים גדולים כי  כו' שאת ביתר

שמאמין  הגדולה אמונה תוקף  ומצד  מבחייהן,

כבר  שעלתה והטהורה הקדושה נשמתו  בקדושת 

עילוי אחר  בעילוי  מעלה למעלה למקומה

כמ''ש  בקבר הגוף על הנשארת  הנפש והשארות 

כמ''ש  בקבר עמו שהולכת תאבל עליו  ונפשו

עם  מתקשרים הנפש של מקיפים וגם בלק''ת,

שהוא  הקבר  על ציון  לעשות מצוה שלזה הנפש 

בודאי הנה בלק ''ת , ומבואר כידוע למקיף כסא

ומצייר  הצדיק  מנוחות  קדושת מקום אל כשיבוא

אימתה  עליו  תפול והטהור  הקדוש  פניו  דמות  לפניו 

ב  הי ' אז  כי  חיותו, מבחיים יותר  גשמיופחד  גוף גדר

כמו ברוחניותה היא הצדיק  של הנפש ועתה

ביטול  לבחי' עי''ז לבוא הוא יכול גם שהיא,

הנזכר  היא יר''ע וענין  ממש , ויר''ע במציאות 

יראה  היא שהיר''ע חצות תקון של בהערה בסידור

מאדם  המתבייש כמו  בושת  יראת  והיא פנימית

הוא  הצדיק  לגבי  ערכו  שפלות מפני  וצדיק גדול

הוא, נחשב שכלא עד לגמרי  ממציאותו  מתבטל

הצדיק  ע''ק בהליכתו  ג''כ  יובן  עד''ז  והנה וכו ',



תשע"ו  וירא פרשת דא"ח מהליקוטי

וביטול  גדולה בושה לידי לבוא יכול והקדוש

מעשיו בכל מאוד שמתבושש  ממש במציאות 

גלוים  כי  היום עד וחשב עשה אשר  ומחשבותיו

לו נודע בחיים בהיותו אפי ' הצדיק כי  המה,

של  הנפש וכש ''כ כידוע ותחבולותיו אדם מחשבות 

והביטול  היא, רוחני' כי  הסתלקותו אחרי  הצדיק

את המחי ' [ממש] אוא''ס מפני ג''כ היא והבושה

ובטילה  ממעל אלוה חלק  היא כי  הזה הצדיק  נפש 

עכל"ק . וכו'. במ''א כמבואר ב''ה אוא''ס  לגבי ממש

מתבושש  אינו  מדוע עבירות  לו יש  אם צ"ע ולכאו '

תמיד  לפניו שעומד עליו העומד  הבוכ "ע מפני

יותר  שיתבייש  ומדוע מעשיו , בכל ומכיר היודע

הנ"ל  ע"פ בזה והביאור שבציון, הצדיק  מנשמת

ואת האדם פנימיות כל שיודע היות הש "י  שאצל

ממילא  עתה, שהוא כפי להיות  לו שגרם מקומו כל

הצדיק  נשמת  משא"כ זכות, לכף  האדם את  דן 

יותר  יש  לבו ובפנימיות  במעשה כ"כ  מכירה שאין

בזה  [ויש  טובים שאינם במעשיו ופחד  אימה בחי '

לו והיה בשולחנו  שישב מאחד  מרביז"ל מעשה

ה"י רע קי הרהור אות ח"ג  קודש שרפי בשיח ].)ט(עיין

היודע ועפ"ז הש"י שאצל בעניננו , לפרש  ג"כ יש

וכו', שלו האונסין  וכל האדם של מקומו

כבוד  בבחי ' שהוא לישב, אאע"ה יכול היה הרי

מצבו  יודע השי"ת  הלא כי מועט, חולה יותר (שהוא

אותו  ידון ממילא מילתו, אחר ימים בג ' ונמצא וחלש וזקן

(שהם  המלאכים משא"כ לפניו, יושב שהוא על  זכות  לכף 

הנ "ל ) המלאכים של הדין בתי חמור בחי' הדין ששם

ליזהר  יותר  יש  הרי  זכות  לכף כ"כ  דנים ואינם יותר ,

להיות לעצמו  להקל יכול ואין ובכיבודם במוראם

ומורא  בפחד לפניהם עמד אלא לפניהם, יושב

בכבודם. השלימה וזהירות

בלשון  לאביו  לדבר בהיתר החת"ס בדברי

על מישיבה  והזהריות  לרבו , ולא 'אתה ' נוכח 

אליהו של כסא

עוד רבוטו] בשם החת "ס  דברי את  לזה הסמיך 

אד  נתן זצ"לרבי פר'לר  משה (תורת 

נא) קום ד "ה לשון תולדות  אומר  לאביו  שהמדבר

בלשון י 'אתה' לומר האדם חייב לרבו משא"כ  ,

זה  שהוי  'אתה', לומר  ולא ורבי  מורי  של יותר  כבוד

שקרוב  קירבה מרוב לאביו אך  רבו, בכבוד כזלזול

בלשון  לור כשאומר וזלזול בזיון  אי "ז  לאביו  הבן

לפנות יכולים מקום של בניו בנ"י  ולכן נוכח,

כבן  להש"י קירבתם מרוב 'אתה' בלשון  להשי"ת 

תמיד  אליו לפנות  שיכול אביו  לפני המתחטא

הש "י גילוי  שאצל ג"כ  א"ש  ובזה וכנ"ל. נוכח בלשון

בן  בבחי' לשכינה, קירבתו מרוב לישב יכול היה

היה  המלאכים אצל משא"כ  אביו, לפני  היושב

בבחי ' בפניהם ולעמוד במוראם יותר  ליזהר צריך

הרב. מורא

גילויוהיינו פחות  יש  המלאכים שבגילוי  שאף

יש  מ"מ שכינה, גילוי  ממדרגת  אלקות

_________________________

תכף ט. והזדעזע טובה, שאינה במחשבה שלומנו מאנשי אחד הרהר רבנו בשולחן שלומנו אנשי ישיבת בעת  פעם שם, וז "ל

נמצא  יתברך  ה' גם "הלא לעצמו ואמר במחשבתו עצמו את  ניחם תיכף רבנו, ובשלחן כזו רעה מחשבה אני חושב איך בעצמו

אבל  "נכון, ואמר, הפטיר מחשבותיו, את  שקרא רבנו יתברך . מלפניו מהיראה יותר מרבנו לירא צריך שאינו כאומר כאן".

ע"כ. יותר. ממנו לירא צריך  אחד שבאפן לו כאומר אפים", ארך  א איז גאט  אבער "יא אפים". ארך הוא ברוך הקדוש

שבני י. כדרך  נא, קום נוכח, בלשון יצחק ] [עם עמו דיבר יעקב אמר, זצ"ל אדלער נתן מה"ו החסיד הגאון נא. קום שם, ז "ל

הגאון  ומרן מדברים, שהנכרים כדרך אבי, יקום נסתר, בלשון אביו  עם מדבר היה עשיו אבל מאז , אבותיהם אל מדברים ישראל

השי"ת  אל מדברים שאנו כמו ודיבוק קרבות מורה נוכח  דלשון הסביר וע"כ זצ"ל הדבקים ואתם כנאמר בו דבוקים שאנו

האינו  כאילו היינו נסתר לשון אבל נוכח, בלשון מדברים לכך ומקיימו, אבא מזכה וברא אחד כגוף  בזה זה שמדובקים ישראלים

אחר  ותכלית  אחר אלהו ' לו יש אחד שכל ביתם נפשות  כתיב שבעשיו אמרו וחז"ל לאחר, מדבר כאילו אלא עמו לדבר כדאי

עכ"ל. אני. יקום אומר פרודים שהם בנכרים לכך 
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חזק  יותר  הרב שמורא וכנ"ל, הפחד בחי' יותר 

האב המובהק )ממורא רבו ג"כ שהוא אב אצל ,(אף

לישב  שלא מורנו שמזהיר  מה נזכיר אגב [ובדרך 

כבוד  מפני  אליהו' של ה'כסא על מדרשנו בבית

מקומו על לישב שאין הרב, הנביא ומורא (שאליהו

הדור  שגדול  בבחי' הן ישראל כל  של הרבי הוא זל "ט

הנביא  שאליהו בבחי' והן א', כל של  מובהק  כרבו נחשב

התורה  כל עברה שדרכו השמועה ומוסרי ממעתיקי הוא

החזקה]. להיד הרמב"ם בהקדמת  כמבוא לדור מדור

אמונת  על  לחשוב דמותר הגרש"ק בחידוש

בביהכ"ס  הש "י

עוד ר'טז] הגאון  של הפסק את  לזה להסמיך יש 

זי "ע קלוגר פה שלמה סי' שלמה (חכמת 

במקום ס"ב) השי"ת  במציאות להרהר  שמתיר 

ית ' בו להרהר  מותר אם נסתפקתי  וז"ל, המטונף ,

להרהר  דאסור ק "ו  ללמוד יש ולכאורה לא. או 

דתפילין  המקובלים לפמ"ש  אך  ויכלתו , במציאותו

דקדושים  מכח חולין  שיחת  בהם לשוח מותר דר "ת 

בזה  מכ"ש  י"ל בהם נתפס טמא דבר  ואין ביותר 

פ "ק  הש "ס מן לזה ראיה לי  נראה ולכאורה כן .

ע"ב)דיומא ז' גבי(דף ור "ש דר"י פוגתא שם שהביא

על  והיה דכתיב דר"ש  דטעמיה שם ואמר  ציץ

מי ממש תמיד אילימא תמיד, דמהו  תמיד, מצחו 

אלא  לבה"כ, עייל בעי לא מי  פורתא, מינם בעי לא

ו דאתי , הוא מרצה שלא לתמיד  הוי תמיד ההוא ר"י

לר "ש  להקשות דהו "ל וקשה וכו ', ממנו  דעתו  יסיח

נמ  קשה תמיד, לנגדי ד ' שויתי  קרא בהך יעשה מה

בעי לא מי  פורתא, מינם בעי  לא מי  תמיד , מהו  כן 

דהכוונה  שפיר אתי לר "י  בשלמא לבה"כ , עייל

יפרש  מה קשה לר"ש  אבל ממנו  דעתו יסיח שלא

יתברך  דבמציאותו מוכח ובע"כ  תמיד , מהו בזה

בו שייך לא גם בבה"כ, גם בו מהרהר  להיות  מותר

הוי החלומות  דכל די"ל פורתא, מינם בעי לא מי 

בלילה  גם תמיד  ית' בו מחשב ואם דיומא מהרהורי

שפיר . ואתי תמיד, ביה ושייך  רעיוניו , כן  הן

[ובמקו "א עכ "ל. היטב. ודו "ק  (שאריתכנפלענ"ד

ע"א) סב דף  ברכות למס' פוסקים יעקב עוד הבאנו

שיטת גם שם והבאנו בזה, כהגרש "ק  הסוברים

ואכמ"ל]. בזה, עמו  החולקים

בביהכ "ס והיינו לחשוב מותר  הגרש "ק שלדעת

האור  בבחי ' שהוא בהש "י  האמונה מעצם

אסור  אך  והסתר , פגם שולט אין  שבזה דסוכ "ע,

שהם  בתורה"ק להרהר ואסור ית ' משמותיו  לחשוב

הפגם  שולט שבהם דממכ"ע יותר נמוך גילוי בחי '

דביהכ"ס . וההסתר 

שאין  סוכ"ע לאאע"ה  דהשי"ת  הגילוי בחי'

בצער  להשתתף  הענין וגודל פגם  בזה  שולט

חצות  בתיקון השכינה 

וכעי "ז הערכין)יז] שאצל (בבחי' בעניננו , הוא

דהש"י העליון ה')גילוי  אליו (וירא

אליו וירא של שהדבקות הישיבה, בחי ' מפריע אין 

בה  פוגמת ואין  הסוכ"ע, אור  בבחי ' היא ה'

ההסתר הישיבה אף  ומפריע פוגם שאין ממה (מכ "ש 

זה) עליון אור לגבי המלאכים דביהכ"ס בגילוי  אך  ,

שם  דממכ "ע, יחוד  מבחי' יותר , קטן  גילוי  שהוא

לדקדק  יש  שם וע"כ החיצוני  הפגם ענין  יותר  שולט

[ובמקו "א  לכבודם הראויה העמידה שיהא יותר 

תיקון  לגבי זי "ע התניא בעל רבינו מדברי  הבאנו 

והשתתפות כבוד פעולות ריבוי  בה שיש  רחל

ואפר  הארץ, על ישיבה השכינה, צער עם חיצונית

וכו', מנעלים וחליצת שק ולבישת  ראשו  על מקלה

יורדת הק ' השכינה היא שרחל מחמת  הוא שכ "ז

אז  ומקפדת  בקטנות השכינה בחי' שהיא לבי"ע אז

בפעולות להרבות  אז  ויש כבודה על הרבה

עם  ובהשתתפות  כבודה על בשמירה חיצוניות 

הרה"קצערה וכהפלגת  השכינה עם נדבקים (שבזה

לפעול והכח רצון העת בגודל  זי"ע מקאריץ מוהר"פ

השכינה  צער עם בהשתתפות  הארץ על  כשיושבים

כב  נפלה הנ "לאשר כעין והוא כנ"ל, והיינו לארץ יכול 

ששם  הממכ"ע אור בבחי' הוא לבי"ע השכינה שירידת 

ע"י  הפגם לתקן ליזהר יותר אז ויש הפגם, שולט



תשע"ו  וירא פרשת דא"ח מז ליקוטי

שבזה  בצערה ומשתתפים בכבודה ונזהרים שמרבים

ומתקנים  הק' השכינה את כביכול  ומנחמים נדבקים

שבאצי', וכבודה למקומה שוב אותה ומעלים אותה

השכינה  בצער המשתתפים עם חלקינו יתן והשי"ת 

בשמחתה  לראות  נזכה שבזה כראוי אותה ומכבדים

בב"א]. גדולים ברחמים

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך


