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חמש כנגד ושפחה  ועבד צאן וחמור שור א.

נרנח"י  מדרגות 

פירש 'ויהי  ושפחה' ועבד צאן  וחמור שור לי 

כל  אבינו ליעקב שהיה הלוי עבודת  בספר 

ויחידה, חיה נשמה רוח נפש שהם מדרגות הה'

כנגד  וחמור יחידה, כנגד שור  לתתא, מעילא והם

ונפש . ורוח נשמה כנגד ושפחה ועבד וצאן חיה,

תנחומא במדרש  וישלח)והנה פרשת ויהי(ריש  כתב

דוד  בן משיח זה וחמור יוסף  בן  משיח זה שור ,אלי

חיה  בסוד הוא יוסף  בן  משיח דהרי להבין  וצריך 

כתר  בחי' יחידה בסוד  דוד בן  ומשיח חכמה, בחי '

שבכתר) בינה שהוא א"א היפך ב(בבחי' הוא והרי ,

כנגד  וחמור  יחידה כנגד דשור ז"ל מוהרא"ס מדבר 

חיה.

להגיד עוד 'ואשלחה שאמר מהו להבין  צריך

מתפאר  אם וכי בעינך', חן למצוא לאדני

חן  למצוא הדבר  יועיל המדרגות כל לו  שהיה

מתפאר  האדם כאשר  הדברים טבע והרי  בעיניו ,

ואינו אליו, התנגדות יותר מעורר הרי השני, כנגד 

אבינו שיעקב ישמע עשו דכאשר  חן, מציאת  מביא

ואינו לכלום, זכה לא והוא הללו המדרגות לכל זכה

שום  בלא שערות  מלא הר שהוא שעיר  הר אלא

לו ויתנגד בו יקנא בודאי הרי  כלום, של השגה

אבינו יעקב שאמר חן מציאת ענין  ומהו  ביותר ,

בעיניו. חן למצוא

שבאלף  תפלה  זמן אחר הם  הללו השנים  ב.

היחוד  בדרך התורה דלימוד הזמן והם  השישי

ז"לוהנה  מוהרש "ב תרס"גרבינו המאמרים (ספר

קמ"ד ) עמוד  שנין תוספות  אלפי  דשית  ביאר 

שנה  אלף שכל באופן  המעשה, ימי  ששת  כנגד  הם

הראשון  חציו לשנים, מתחלק והוא אחד, יום הוא

בחי ' השני וחציו לילה בחי ' הוא שנה ת"ק שהוא

נגמר  השישי לאלף  ת "ק  דבשנת ביאר  ועפי "ז  יום.

_________________________

הדר א. שורו בכור ל"ג) (דברים שנאמר שור שנקרא יוסף  נולד שהרי ממך  לירא לי אין שור, לי ויהי שם: המדרש לשון זה

שנאמר  צאן בניהם שנקראו שבטים של זכותן אלו צאן חמור, על ורוכב עני ט') (זכריה שנאמר דוד בן משיח זה וחמור לו,

יהודה  שהוא אריה פי' תבן', יאכל כבקר 'ואריה י') (ישעיה שנאמר עשו של שטנו יהודה גם וגו', צאן צאני ואתנה ל"ו) (יחזקאל

(עובדיה  שנאמר תבן שהוא עשו שידין יוסף זה כלומר תבן יאכל יוסף , זה כבקר יהודה', אריה 'גור מ "ט) (בראשית שנאמר

עכ"ל. וכו', לקש עשו ובית א')

אנפין ב. אריך  בבחי' כתר, שהוא לשרשה בעלותה הוא הבינה ששלמות אלא בינה, בחי' ודוד חכמה בחי' הוא דיוסף  פירוש 

שבכתר). חכמה שהוא עתיק בבחי' הוא חכמה שהוא יוסף  (ושורש  שבכתר, בינה שהוא



לנפשך  חכמה דעה ד

היום, בחי ' ומתחיל השישי  יום של הלילה בחי '

תחלת שהוא מדרגות , כמה בפרטות  היה ומשם

קר "ש  וזמן  החמה, נץ וזמן  עה"ש, בבחי' היום

ארבע  שהוא תפלה וזמן שעות, שלש עד שהוא

היה  התניא הבעל דגילוי שם וביאר וכו', שעות 

זמן  שהוא החמה הנץ בסוד  שהוא תר "נ בשנת

עד  שהוא שעות שלש עד  זה גילוי  ונמשך קר "ש,

הצמח  שנסתלק תרכ"ו משנת ואח"כ תרכ "ה, שנת

קר"ש , בזמן שהוא המוחין גילוי  ונסתלק נ"ע, צדק 

וכו', תפלה זמן שהוא הרביעית  השעה התחיל

הענין  כל ג עי "ש 

עלותוכלל  בבחי' היה דהבעש"ט הוא, הדבר

שלוש  עד  החמה נץ בחי ' והבעה"ת  השחר,

עוד  היה ואח"כ  צדק , הצמח פטירת שהוא שעות 

דבחי ' הוא והענין וכו ', תפלה זמן בחי' שהוא זמן 

היה  קר"ש  וזמן סגולה, ליחידי  רק היה השחר  עלות

שהפיץ  הבעה"ת של הגילוי שהוא נשמות , לאלפי

והוא  ישראל, אלפי  לרבבות בעולם החסידות תורת

ענין  שהוא ותתאה, עילאה ביחודא העבודה בחי '

העבודה  הוא תפלה זמן  ואח"כ  דקר "ש, היחוד

ובקשות. בתפלות 

דתורה והנה הזמן מתחיל אז תפלה זמן  אחר 

היחוד . בדרך  טובים ומעשים ומצוות 

התורה  את גילה הקב"ה דהנה הוא, בזה והענין

ורזא  סוד  דרוש  רמז  פשט שהם דרכים בה' הקדושה

יו "ד , של וקוצו  הוי"ה אותיות  ד' כנגד שהם דרזין,

ועבד  צאן  וחמור  שור לי  'ויהי  של מדרגות הה' והם

אבינו ליעקב שהיה התורה חלקי ה' שהוא ושפחה',

האדם  של העבודה ועיקר התורה, בחי' שהוא ע"ה

חלקיה. ה' בכל בתוה"ק  דבוק שיהיה

השור והנה בחי ' לגלות התחיל הק' הבעש "ט

בסוד  עליונה, ראיה דבחי ' התורה שהוא

קרוב ולא דאלב"ם)אשורנו  תורת("לא" עיקר כי ,

הראיה  שהוא היחוד  של התורה הוא החסידות 

בסוד  שהוא היחידה בחי' שהוא אפי' ולכן אלקית ,

ידי על הוא זו  בחי' השגת  דרך  אבל דוד, בן משיח

כי היחוד, פנימיות  שהוא עליונה ראיה שהוא 'שור'

תורה  הוא המשיח, של התורה שהוא התורה עיקר

היחוד  עיקר שהוא עליונה, ראיה ושל יחודים של

ה  זמן  אחר העבודה ועיקר  ישראל, תפלה דשמע

התורה  ידי על הוא ובקשות , תפלות  בחי' שהוא

אחר  היום במשך  אף דהיינו היחוד , בדרך הק'

ידי על אמת לדבקות  להגיע הדרך  נשאר התפלה,

העסק  שהוא היחוד, בדרך הקדושה התורה עסק 

הק '. התורה פנימיות בכח ביחודים

משיח  כנגד וחמור יוסף בן משיח כנגד שור ג.

דרזין  דרזין התורה להשיג אפשר אי כי דוד בן

שהוא  דסוד התורה ידי על רק א"ק  בחי' שהוא

אצילות  בחי'

שהם והענין וחמור  שור  של הסדר  דבאמת  הוא

הדרכים  שני על הוא וחיה, יחידה כנגד

כדברי חיה ואח"כ יחידה בבחי ' הן כאחד ,

כדברי יחידה ואח"כ  חיה בבחי' והן מוהרא"ס,

וחמור  יוסף בן משיח הוא דשור הנ"ל המדרש

הדרכים  שני  צריכים לעולם כי דוד. בן משיח

_________________________

שם:ג . המובא הרש "ב מלשון מעט  רק  ונעתיק ואכמ"ל, הענין כל שם שמובא י"ח עמוד תשע"א החכמה לים בהקדמה היטב עי'

היו  כן ועל ועוז , תוקף  ביותר נ "ע  ז "ל הזקן אדמו"ר של שמש  לזרוח התחיל אז וכו', תק"נ  שנת  שהוא החמה מהנץ השני והזמן

סגולה  יחידי רק  קמו אז  כי השחר, עלות שהיתה ז"ל הבעש "ט  מזמן יותר נשמות , אלפים כמה הגלות שינת  - משינתם קמים

ענין  שהוא החסידות  אור שנתגלה כיון כידוע , נמוכות נשמות אפילו משינתם נתעוררו נ"ע הזקן אדמו"ר בימי אבל הגדולים,

שנת  היום שעות ג' עד מוחין גילוי בתוקף  נמשכת  והיתה כידוע, בפרט שמע  קריאת ענין שזה תתאה, ויחודא עילאה יחודא

בזמן  שהוא המוחין גילוי ונסתלק  נ "ע  צדק  צמח בעל אדמו"ר שנסתלק תרכ"ו משנת  כך ואחר מאות, מחמש  רביעי חלק  תרכ"ה

הענין. כל ועי"ש עכ"ל. וכו', חדשים ושמונה תרס"ו עד זמנה ותמשוך  תפלה, זמן שהוא הרביעית  השעה והתחיל קר"ש ,



תשע"ב  וישלח פר' השל"ס

לתתא  מעילא הסדר  כפי הוא הא' והדרך  כאחד ,

באמת אך חיה, בחי' וחמור יחידה בחי' הוא ששור 

חכמה  בחי' להקדים שיש  הב' הדרך לדעת  צריך

כתר  לבחי ' להגיע יכולים עי "ז  ורק סוד, בחי ' שהוא

האצילות תורת ידי  על כי  דרזין , רזין  בחי' שהוא

יוסף ) בן משיח בחי' חכמה להיכנס (בחי' יכולים

א"ק דוד )לתורת  בן משיח בחי' כתר בחי '(בחי' שהוא

בבחי ' השי "ת, ממציאות ליהנות היחוד  עבודת 

בכל  לחיות  שהוא ק 'דושה, ב'רכה י'חוד  יב"ק מעבר

בחי ' ולכן  ומיוחד , יחיד  אחד  הי"ת  ביחוד ודבר  דבר 

ואי לגמרי מקושרים הם כי  מתחלף , וחמור  שור

היחוד  ורזי  התורה רזי הם כי  להפרידם, אפשר

תמיד ) המחוברים יו"ד של וקוצו יו"ד אות ובבחי '(בסוד ,

להיפך , הוא אחת ובבחי ' לחמור  קודם שור אחת 

כלל. נפרדים בלתי כאחד  ושניהם

ענין כי  ובכל פרדס "ן, בבחי ' שלומדים ענין בכל

ליחוד  אותו  לקשר צריכים שמתעסקים,

הסוד  תורת להקדים צריך  ולפעמים הפנימי ,

היחוד  תורת להקדים צריך  ולפעמים היחוד , לתורת

היחוד  תורת  של המכוון כל עיקר  כי  הסוד, לתורת

לכוון  תכלית  אין כי ופנימיותו , לבבו  ליחד  הוא

לבבו פנימיות  מיחד  אינו אם ויחודים שמות  בסתם

האמיתי היחוד  תורת  הוא התיקון  עיקר כי לבוראו ,

והוא  א"ק, בחי ' שהוא דרזין  דרזין  התורה בבחי '

התי תורתעיקר שהוא העולם, להציל שיכול קון 

מיוחד  שיהיה באופן שיהיה צריך אך  השלם, היחוד

בתורת יותר  שיתעסקו וכמה הסוד , תורת עם

דרזין  רזין  דבחי' היחוד  תורת  עם מחובר הסוד

את מקרבים בזה, זה לגמרי  מיוחדים שיהיו  באופן

הגאולה.

היחודים לעשות  כשיוכלו תלויה  הגאולה ד.

דרזין  רזין בבחי' שהוא הבעש"ט בדרך

באגרתוזהוא הק ' הבעש "ט שכתב הענין

אתי אימתי  משיח את  ששאל הידועה

ויוכלו חוצה מעינותיך "כשיפוצו  לו ואמר מר,

גילוי ענין  שהוא כמוך" ועליות יחודים לעשות 

בעלמא  יחודים יעשו שלא הק ', הבעש"ט

שרצה  כמו  יחודים שהוא "כמוך " רק בחיצוניות ,

השמות בכוונת  רק  היחודים יהיו  שלא הבעש"ט,

מדרגא  היחוד  עם עולים שיהיו אלא בעלמא,

סוד  שהוא עדן' בגן  עמכם 'אטייל בבחי' לדרגא

עד  בינה, עם חכמה חיבור  בחי' גן, עם עדן  חיבור

מצוות ותרי"ג גרתי לבן 'עם לבחי ' האדם שיזכה

תרי "ג  בבחי ' יהיה שעושה יחוד בכל כי  שמרתי',

דתופס  הבעש "ט שאמר וכמו שמרתי, מצוות 

השמות ידי  על דכשנכנס בהכל, תופס  במקצת

בבחי ' הוא יחוד  בחי' כל שם אשר  אמונה לשעשועי

הכולל  מצוות  התרי "ג כל ובבחי' כולה התורה כל

אמונה  לשעשועי נכנס  כי התורה, חלקי ה' כל

ע"א)כמ"ש כ "ד  אחת(מכות על והעמידן חבקוק  בא

"כל  כתוב וכן יחיה". באמונתו  "וצדיק  שנאמר 

ביחודים  דבוק  האדם כאשר  ורק  אמונה", מצוותיך

בלא  בעלמא שמות  בכוונת  רק ולא הבעש "ט בדרך

מקרב  אשר המכוון שלמות  הוא אז היחוד , פנימיות 

הגאולה. את 

מנתולכן על כוונה לכל לגשת  תחילה צריך 

הפנימי היחוד  של המכוון לתכלית  להגיע

ליחודים  להגיע אפשר אי ומאידך  יחידה, דבחי'

בחי ' שהוא חכמה דבחי' הסודות  בלא כתר  בבחי '

חכמה אצילות , ללא לכתר מבינה עולה אם (כי

כידוע) ח"ו לכר"ת  כת "ר לעולם נתהפך  צריך  כי ,

אחת בבחינה צריך ולכן  א"ק , עם אצילות חיבור

לא"ק , לעלות ידו על ורק האצילות להקדים

שהוא  יוסף בן  משיח הוא דשור  נאמר זו  ובבחינה

ובבחינה  א"ק, שהוא דוד בן  משיח וחמור  אצילות 

שביאר  כמו  לחיה יחידה להקדים צריך  אחת 

תכלית תחילה להעמיד צריך כי מוהרא"ס,

כתר , דבחי ' הפנימי  ליחוד  להגיע שהוא המכוון 

בבחי ' השמות  לכוונת  להיכנס  זה באופן ורק

וח  שור ולכן  חכמה, בחי' מתחלף אצילות  מור 

כאחד  ששניהם הוא העיקר ובאמת ולכאן, לכאן 
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משיחין  תרין חיבור  בסוד ודבר דבר בכל ממש

כאחד .

למצוא  יכולים  התורה חלקי ה' שלמות  ע"י ה.

היחוד  שלמות שהוא השרשי עשו  בעיני חן

דא"ק  וב"ן דמ"ה 

לאדוניוזהו  "ואשלחה ע"ה אבינו יעקב שאמר

מכל  נכללים כאשר דרק  בעינך" חן למצוא

עשו, בעיני  חן  למצוא יכולים התורה חלקי  ה'

בקדושה  שבשרשו עשו בחי ' סוד פנימיות דהיינו

בסוף  למטה רק כי מאד , עליון  שורש  הוא

בשורש  אך  וקליפה, הרע בחי' נעשה ההשתלשלות 

היש  בחי ' שהוא שמאל, הקו סוד הוא העליון

ועשו יעקב כי דא"ק , ב"ן בחי ' שהוא השרשי

שני שרשי שהם דא"ק, וב"ן  מ"ה סוד הם בשרשם

'למצוא  וזהו העולמות , דכללות  ושמאל דימין הקוין 

וב"ן  דמ"ה היחוד  לאמיתת  לזכות  שהוא בעיניך ' חן

אלקיכם', ה' 'אני בבחי ' יתגלה דעשו דה"יש" דא"ק ,

"בועז ", בסוד  דקדושה גדול לתוקף  שיכנסו דהיינו

ה'אני ' תוקף  לבחי ' עשו  אלופי  בחי ' כל ויתגלה

בסוד  העליון , ה'אין' עם כאחד  המחובר דקדושה

מ"ה  יחוד סוד  כחדא, ואין  אני  שהוא הכתר  בחי '

היחוד . בתכלית  דא"ק  השרשיים וב"ן 

במשכב  הזלזול משום  בדרך רחל קבורת ו.

החורבן  של האנינות  שורש שהוא הצדיק

אוני'ויהי בן  שמו ותקרא מתה כי נפשה בצאת 

ותקבר  רחל 'ותמת  בנימין'. לו קרא ואביו 

מצבה  יעקב 'ויצב לחם'. בית  הוא אפרתה בדרך

היום' עד רחל קברת  מצבת  הוא קברתה (פרקעל

כ ') - י"ח אוני 'ל "ה 'בן רחל לו  שקראה הטעם הנה .

עם  להקבר זכתה שלא משום צער, מלשון  שהוא

הגלות, כל של האנינות שורש  והוא אבינו, יעקב

ע"ה  אבינו  יעקב עם להקבר זכתה שלא הטעם כי

הצדיק , במשכב שזלזלה משום הוא בדרך , אלא

לעיל רש"י שהביא ט"ו)וכמו .(ל '

שאין והענין הדורות בכל הפגם שזהו  הוא

בחי ' אמת  הצדיק  אחר  ורודפים הולכים

דרך  שהוא משה, בחי ' שהוא ע"ה, אבינו  יעקב

זה,היח  פגם היה הדורות  ובכל אמת, הצדיק  של וד

ולא  הנביאים אחר  הלכו  שלא הנביאים בעת אף

של  דורו  ועד הדורות , כל היה וכך בקולם, שמעו

היה  והפגם הגאולה, להביא שרצה האריז "ל רבינו 

המעשה  כידוע אחריו, לגמרי  הלכו לא שהתלמידים

שבת לא דמקבלת  האריז"ל פטירת  בשעת ואח"כ ,

שם  להיות מהרח"ו זכוהזכה שלא הוא זה וכל וכו',

בביטול  בקולו  ולשמוע אמת בצדיק  לגמרי  להדבק 

_________________________

המבוארים ד . התיקונים כל עשותו אחר שבת , להכנסת סמוך  שבת בערב אחת  ופעם וז"ל: פ"ו) סוף  שבת  (תקוני המלך עמק  עי'

ד' עליית כנגד שהם ההוי"ה, אותיות  ד' נגד לבן בגדי ד' לבוש  האמורה. לעיר חוץ תלמידיו עם (האריז "ל) יצא הזה, בספר

לכו  מזמור לומר והתחיל ומכנסי"ם. וכתנ"ת ושופיצ"א הילרא"ק היו בגדים והד' הזאת , בעת  בכוונותינו העולים אבי"ע עולמות 

ובעודם  מלך. ה' השבת , ליום שיר מזמור ואחריו הלאה, וכן דודי לכה ושיר לה' הבו ואחריהם מזמורים, ד' ואחריו נרננה,

כ"ה  כמו [מ ]צפת  רחוקה וירושלם בירושלם, ונשבות השבת  קודם לירושלם שנלך  רצונכם לתלמידיו: הרב אמר משוררים

'חרד  כך  הרב ששמע וכיון מקודם. לנשותינו ונודיע נלך אמרו וקצתם לבב, ובטוב בשמחה 'הן' ענו מהתלמידים וקצת  פרסאות ,

בשמחה, נלך  כולכם עניתם שאלמלא ליגאל, זכות  לנו היה שלא לנו נא אוי ויאמר כף, אל כף  ויך  מאד' עד גדולה חרדה יצחק 

הודעתיך  וכבר הרבים, בעוונותינו לאיתנו הגלות  חזר בדבר, שמאנתם ומתוך  לגאולה. השעה עומדת  שעתה נגאלים, ישראל היו

עכ"ל. כנזכר, שבת  תוספת בשעת  ישראל את לגאול ונברא יוסף, בן משיח נשמת הוא והברכה השלום עליו הרב כי

נכנסה. מאצלו, כשיצאתי ז"ל מורי פטירת  בעת  כי ז"ל, הכהן יצחק  ה"ר לי סיפר וז "ל: ט"ל) הקדמה (סוף  הגלגולים שער עי'

וישיבהו  בעולם, גדולה וחכמה ותורה טובה לראות  בחייך  מתאוים כולנו שהיינו התקוה היא זו וכי ויאמר, לפניו ויבכה אצלו, הוא

הלך  היכן ואמר עלי שאל עמו מדבר ועודנו זמני, קודם מהעוה"ז סילקוני לא בכם, גמור צדיק  בלבד אחד אפילו מצאתי אילו

[הר"י  לו אמר אז סתר, דבר איזה לי למסור ברצונו היה כי מדבריו והבין מאד, ויצטער מאצלי, הלך  כזאת בשעה וכי חיים,
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ובכל  עת בכל אחריו וללכת  פשרות , שום ללא גמור 

לשעה  אפי ' לעזוב אין כי  שהוא, מקום בכל שעה

זלזול  של בחי ' הוא זה כל אשר הצדיק, את  אחת 

רחל  נקברה ולכן  האמיתיים, הצדיקים במשכבי  ח"ו 

אם  כי  אוני ', 'בן שנק' הק' השכינה שהוא בדרך

היה  אבינו  יעקב עם להקבר  זוכה היתה אמנו  רחל

שורש  שהוא אוני' 'בן  היה ועתה חתיקון , שלמות 

זה  על אשר ביהמ"ק, חורבן  וכל האנינות  כל

בעת עליהם שתבכה כדי לחם בית  בדרך  נקברה

שם  כשיעברו .ו החורבן 

הירידה להפוך כדי ימין בן לו קרא יעקב ז.

עליה לצורך

ולא ואמנם ימין', 'בן שהוא בנימין  לו קרא אביו

אוני", "בן  הצער  ע"ש  לו לקרוא רצה

חורבן  הרי  ולכאורה שמחה, מלשון  ימין" "בן אלא

ימין , בן לו קרא ולמה השמחה היפך הוא ביהמ"ק 

נבנה  כאלו  דעה בו שיש  מי דכל הוא הענין אלא

בימיו  המקדש צ"ב בית  סנהדרין ע"א, ל"ג (ברכות 

שמחה ע"א) בבחי' הזמן  כל הם הגדולים והצדיקים ,

עליה, לצורך  שהיא ירידה בכל ורואים הקב"ה, עם

שרחל  אפי' ולכן ולתיקון. לימין  הענין מיד  ומהפכים

קבורתה  על צער  ענין שהוא אוני' 'בן לו קראה

קברה  על יבכו שישראל כדי שהיה דרכים בפרשת

האנינות ענין  כל אז נתעורר והרי  החורבן, בעת 

אבינו יעקב הכי  ואפילו  המקדש, בית חורבן  על

ראה  כי "בנימין" לו  וקרא זה, על הסכים לא ע"ה

הענין . מכל לבסוף  לצאת  שעתיד  התיקון

שורש והיה  עצמו יעקב נשמת  קיבל יששכר ח .

ועל דלאה  רחל  בחי' סוד שהוא עקיבא ר' נשמת 

דרחל לאה  בחי' נתקן ידו 

הרידהנה  הדודאים לקחה שרחל הזמן  באותו

שכ"ר , י"ש  הוא שענינו  יששכר  מזה יצא

וכמו מיששכר שיצאה עקיבא ר' נשמת  סוד  והוא

עמוק  הוא עקיבא ר' נשמת  והנה האריז"ל, שביאר

שהוא  לאה בן  מיששכר  בא אחד  דמצד עמוק, מכל

לבחי אך שייך לאה, בחי' שהוא דוד בן  משיח '

אבינו יעקב של האור קיבל הרי  יששכר באמת 

אותיות שהוא עקיב"א ר ' נשמת  בסוד והוא עצמו ,

האריז"ל שביאר  כמו  א' בתוספת  (שער יעק"ב

ל ') סימן ויצא פרשת היה ז הפסוקים עקיבא ר' והרי ,

_________________________

הבינו  לא כי שלמדתים, זו בחכמה כלל יתעסקו לא והלאה שמהיום משמי לחברים תאמר ויאמר ואילך, מכאן נעשה מה כהן]

עוד  אין ח"ו וכי ויאמר בסתר, בלחישה לבדו בה יעסוק לבדו הרח"ו ואמנם נפש . ואיבוד כפירה לידי ח "ו ויבואו כראוי אותה

ויאמר  מהעוה"ז, עתה נפטר שאתה אחר ותלמדנו תבוא איך  לו ויאמר ואלמדכם, לכם אבא אני תזכו אם לו, ויאמר תקוה, לנו

כהן  אתה כי מהר צא קום לו אמר ותיכף  במראה, אם בהקיץ אם בחלום אם לכם ביאתי תהיה איך  בנסתרות  עסק  לך אין לו

עכ"ל. זלה"ה, בנשיקה נשמתו ויצאה פיו פתח  הבית  ממפתן שיצא וטרם מהר, ויצא דבר, בשום להאריך פנאי אין כי זמני, והגיע 

דבר  למהרח "ו למסור האריז "ל שרצה דמה שפירש  הסולם בעל הגה"ק  בשם של"ב) (עמוד שמש  עם ייראוך בספר מש "כ ועי'

בעונות  זמן באותו מהרח"ו שם היה שלא נצטער ולכן הסוד, עמקי כל של ההשגה אמיתות לו להשלים היה פטירתו, קודם סתר

עי"ש. וכו' הסודות  עומק  גילוי השלים שלא כיון התלמידים עוד ילמדו שלא ציוה תיכף  ולכן הדור,

אפרת,ו. בדרך  רחל את לקבור יעקב אבינו ראה מה אפרת, בדרך ותקבר רחל ותמת וז"ל: י') פ"ב (בראשית  רבה מדרש עי'

מבקשת  שתהא כדי שם קברה לפיכך שם, לעבור עתידות  שהגליות  אבינו יעקב צפה ברמה אלא 'קול הה"ד רחמים, עליהם

עכ"ל. בניה', על מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע

בלילה ז. אמר למה (ר"ל  ההוא בלילה עמה וישכב קרא לומר לו דהיה וקשה יששכר, ענין עתה נבאר שם: הפסוקים שער וז"ל

יששכר. שהוא עקיבא ר' בענין ע "ב) פ "ט  (דף רות של הנעלם במדרש ז"ל כמ "ש  הוא, הענין אבל ההוא), בלילה ולא "הוא"

מכירת  עון לכפר מלכות הרוגי בעשרה נתעברו כולם השבטים שעשרת  כנודע  עצמו, עקיבא בר' ונתעבר נתלבש  יששכר כי

זכה  ואז עצמו עקיבא בר' זמן לאחר נתלבש יששכר כי פי' זמן. לאחר שכ"ר השתא, י"ש  הנזכר במאמר שם וז "ש עצמו. יוסף
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כידוע  יוסף  בן  משיח יוסף ,חבחי' בן עקיבא ונקרא

בחי ' שהוא לאה מבחי ' שנולד הענין  יתפרש  ואיך

שנשמת משום הוא הענין סוד  אלא דוד . בן  משיח

באמת כי  רחל, אצל להולד צריכה היתה יששכר

של  ענין אותו שמחמת  אלא רחל, לבחי ' שייך היה

לאה  אצל נולד שהיה טהדודאים הפגם עצמו וזה ,

מענין  נעשה ואח"כ  הצדיק, במשכב שזלזלה במה

בדרך . רחל שנקברה אוני בן  שהוא בנימין  סוד  זה

כיאמנם ימין" "בן מלשון בנימין לו קרא אביו

תיקון סוד כל נעשה זו ירידה ע"י דייקא

האריז"ל שביאר וכפי ב"ן, פ"ט)שם סוף כ' שער י(ע"ח

_________________________

יעקב, של ענפים  הם השבטים של נשמות כל כי ודע במחשבה. עלה כך בסוד יש , ונקראת  מחשבה הנקראת בחכמה לעלות

אותיותיהם  ויעקב עקיבא ולכן בו. הנאחזים הענפים מן ואינו אביו, יעקב של עצמותו בחי' כמעט  הוא הוא כי ביששכר משא"כ

כי  לומר ההוא, בלילה אמר ולא "הוא" בלילה עמה וישכב שאמר וז "ס  ונתעבר. נתלבש ובו יעקב, הוא הוא כמעט  כי שוות,

עוסק שהיה יששכר ענין וז "ס  וכו'. ההיא תולדותיו בחי' עצמו הוא הוא עמה השוכב יעקב כי וישכב, מלת אל חוזר הוא מלת

אלכסונות  י"ב מתפשטים שממנו דאמצעיתא גופא שבכתב, תורה הנקרא עצמו יעקב בחי' הוא כי השבטים, מכל יותר בתורה

עכ"ל. וכו', כנודע

וכו'.ח. משיח ניצוץ היה עקיבא שר' ל"ח סי' וישב פרשת להאריז"ל הליקוטים ספר עי'

אינה ט. לפיכך בצדיק  שזלזלה לפי שמעון ר' תאני וז"ל: ג') ע"ב רבה (בראשית המדרש  דברי שליט "א ח. ד. הרב לנו הראה

זו  ר"א אמר דמיך. הוא לית עמי דמיך הוא עמך  לה אמרה הלילה, עמך ישכב לכן לה אמרה דהיא הוא בקבורה, עמו נכנסת

דודאים  נשתכרה ורחל ובכורה, שבטים ב' ונשתכרה דודאים הפסידה לאה נשתכרה, וזו נשתכרה זו הפסידה, וזו הפסידה

דודאים  נשתכרה רחל עמו, וקבורה שבטים ונשתכרה דודאים הפסידה זו אמר נחמן בר שמואל ר' ובכורה, שבטים והפסידה

נשמות  ממנה יוצא היה הדודאים לוקחת  היתה לא רחל שאם במדרש להדיא מבואר והרי עכ"ל. עמו, וקבורה שבטים והפסידה

וזבולון. יששכר

שהוא י. גבורות  מצד דאבא הנה"י מהוד) (נ"א מן נשמתו לבוש  עקיבא רבי כי אחר במקום מש"כ תבין ובזה שם: ע "ח וז"ל

ר' הרי כי אמא, מן שהוא מקין הוא (עצמה) נשמתו ואמנם שמאלי, עם צד נשמתו גבורת  נתבסם כי "חסיד" נקרא עקיבא

מאבא  משם לבושו לכן באמא, וניתנו נתחלפו כך  שאחר אלא כנ"ל, דאבא גבורות תחלה היו והחסדים ביסוד, ברדתם החסדים

מהוד  שנשמתו ר"ע לכן שבחסד. החסד במקום ביסוד נכנסת דהוד הגבורה איך נתבאר וכבר שבו. שמאל מצד הגבורות מצד

עכ"ל. שרשם, משם כי אבא מצד והיה שבחסדים, מחסד לבושו נעשה הגבורות ,

צד  דכל ט') פרק ריש  כ' בשער שם (המבואר המוחין חילוף סוד הוא הא' במקו"א, המבואר כללים ב' עפ "י הוא הענין וביאור

דידה, דדעת  וחסדים חכמות  שהם דאימא דמוחין הימיני צד עם מתחלפים דדעת, והגבורות  הבינות שהם דאבא דמוחין השמאלי

החילוף, שקודם בבחי' שהיה אלא דאבא, הגבורות מבחי' היה נשמתו שורש עקיבא ור' דאימא, הימין בחי' דאבא השמאל ונעשים

מבחי' והיינו דאימא, המוחין מן שהוא קין מבחי' נשמתו והיה חסיד נקרא ולכן דאימא, החסדים מבחי' היה הרי החילוף  ואחר

יורדים  הם החסדים, ידי על שם להתמתק  כדי ליסוד יורדות הגבורות דכאשר הוא הב' והכלל החילוף . שלאחר דאימא הימין

במקום  הת"ת  וגבורת דיסוד, נצח  במקום הגבורה גבורת ואח"כ דיסוד, ההוד במקום החסד גבורת  יורד תחילה ר"ל בהיפוך,

למטה  ויורדים מתגלים החסדים כאשר ואז  דיסוד, חסד במקום ההוד וגבורת דיסוד, גבורה במקום הנצח  וגבורת דיסוד, ת "ת

(שער  בע "ח זה כל כמבואר וכו' דיסוד החסד במקום הנמצא דגבורה ההוד ממתיק דחסד שהחסד נמצא הגבורות למתק ליסוד

ההוד  מבחי' שהיתה עקיבא ר' דנשמת  לפי"ז  ונמצא כידוע ). הכל קונה בכוונת בסידורו ז"ל הרש"ש  שסידר וכמו פ "ב כ"ה

המגולים  החסדים רק ליסוד יורדין שאין מבואר כ"ה בשער דשם צ"ע (ואמנם דחסדים. החסד מבחי' מתמתקת היא הרי דגבורות 

ואינם  סתומים נשארים דת "ת דחסד עליון ושליש דגבורה וחסד דחסד חסד משא"כ נו"ה, וחסדי דת "ת חסד שליש  שני שהם

ענפי  בהארת  דאיירי ליישב יש ובדוחק דהוד, הגבורה וממתק  ליסוד יורד דחסד החסד דאף  מבואר וכאן ליסוד, כלל יורדים

וצ"ע ). הכל, קונה בכוונת  בסידור כמ "ש  ליסוד כולם יורדים שהם החסדים



תשע"ב  וישלח פר' ט של"ס

דנוק ', שביסוד  להמ"ן  מקושר עקיבא רבי  שנשמת 

שנעשים  שביסוד הגבורות המתקת בחי ' שהוא

רחל  ענין  נשלם דייקא זה ידי  ועל דנוק ', המ"ן בחי '

בנימין  בסוד  דרחל היחוד כח נשלם כי  אמנו ,

שברחל  המ"ן כח רבייאשהוא ידי  על נעשה וזה ,

רחל  בחי' שהיה אלא רחל, בחי ' גם שהיה עקיבא

הגבורות להמתיק  אפשר דייקא ידו ועל דלאה,

אפשר  דלאה, רחל ידי  על דדייקא הקשות,

הקשות הגבורות שהוא דרחל לאה בחי' להמתיק

בנימין . לו  קרא אביו ולכן  שברחל,

פגם דהגם  עיקר  שהוא פגם בזה שהיה

במשכב  שזלזלו בזה שהיה הבירורים

צדיקי אחר  הולכים שאין  הפגם שהוא צדיק, אותו 

אדם  צורת שהם דודאים בחינת אחר אלא האמת 

הראשונים  אחר יבכמ"ש  אדם בחי' שהוא אלא ,

צדיק  בחי ' שהוא הכסא על היושב האדם ולא

ולא  חיצוני  אחר  אדם בחי' מחפשים אלא האמת ,

יעקב  בא מ"מ הכסא, על היושב הפנימי אדם

עליה. לצורך  ירידה בסוד  בנימין  לו  וקרא אבינו

אבינו, יעקב נשמת  עצמות קיבל יששכר  כי

משיח  בחי ' שהוא עקיבא ר' נשמת  נמשך וממנו

ענין  נמשך  זה ידי  ועל אחת, בבחי' יוסף  בן

שבית שכן' כתפיו 'ובין  נאמר עליו אשר בנימין

כח  שלמות בחי' לו  היה כי  בחלקו, היה המקדש

.יג המ"ן 

הימים באחרית  כי אחרונים  ויוסף  רחל ט.

ע אמת בשפלהצדיקי מבוזים  למטה ומדים 

המדרגה

אבינווהנה יעקב העמיד עשו , אל באו  כאשר

לאה  את  ואח"כ השפחות , בני את תחילה

וביאר  אחרונים, ויוסף  רחל את ואח"כ  וילדיה,

באחרית שיעשה למה במכוון  שהיה ז"ל הגר"א

שהם  הפשוטים האנשים יהיו שבראש  הימים,

ואחריהם  בראש, ימלכו  שהם השפחות, בני בבחי '

התלמידי שהם לאה בני  בחי' שהם הנשמות יהיו 

בני בחי' שהם הנשמות יהיו  ואחריהם חכמים,

האמיתיים  הצדיקים חכמים התלמידי  שהם רחל

באחרונה  יעמדו הם אשר האמיתי , הסוד  בעלי 

שאמר  וכמו  אותם, יחשיבו ולא המצב בשפל

הם  הסוד  בעלי  האמיתיים שהצדיקים בזוה"ק

המצב, בשפל שהם באחרונה, עומדים והם מבוזים

וכמו ברוחניות, גם אלא בגשמיות רק ולא

הוא  מי  המשיח ביאת שלפני  אמר  מרוז'ין שהגה"ק 

נקודת מחפש שאינו  מי  כי אמת, נקודת  שיחפש 

שמחפש  מי  אך תהלים, פרק להגיד יוכל אמת 

פרק  אפי' להגיד  קשה לו  יהיה האמת נקודת

כי למטה, למטה היושבת  רחל בחי' והוא תהלים,

בשפל  ישב לאמיתו  אמת נקודת שיחפש  יהודי כל

למטה. למטה המצב

הזלזול והנה של הפגם מחמת  הוא זה ענין שורש

אצל  שהיה וזהו  צדיק, אותו של במשכב

_________________________

ההוא יא . בסוד לבנימין נפשה עצם את נתנה שרחל וגו', מתה כי נפשה בצאת  ויהי בסוד ח' דרוש ט"ל שער חיים עץ היטב עי'

וכו'. אוני ב"ן לו קראה ולכן המ "ן, כח שהוא שבה רוחא

ב').יב. פס ' (פ "ב במדבר ברמב"ן וע"ע  שם, רמב"ן ועי' י"ד) ל' (שם עזרא באבן כ"כ

היה יג . ומה והעזרות, הלשכות  הבית הר יהודה, של בחלקו היה מה ז "ל: ע "א) (י"ב יומא והיכל בגמ ' אולם בנימין, של בחלקו

היה  הצדיק  ובנימין בנוי, מזבח  היה ובה בנימין, של לחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו יוצאה היתה ורצועה הקדשים, קדשי ובית 

'ובין  שנאמר לגבורה אושפיזכן ונעשה הצדיק  בנימין זכה לפיכך היום', כל עליו 'חופף שנאמר יום, בכל לבלעה עליה מצטער

להיות  זכה לכן אשר בחלקו, השכינה שתשרה התמידית ההשתקקות שהוא המ "ן כח סוד שזה היטב ומבואר עכ"ל. שכן', כתפיו

והבן. לשכינה, אושפזיכן



לנפשך  חכמה דעה י 

כנ"ל, ערש "ק באותו בקולו  שמעו שלא הק' האר"י

היחוד  סוד  הוא צדיק  אותו של המשכב סוד  כי

ישראל  דשמע עילאה יחודא בחי' שהוא העליון

היחוד  ולגלות  לפרסם הצדיק  עסק  עיקר  זהו כי  וגו',

שהוא  הדודאים אחרי  הולכים אם אבל האמיתי ,

הצדיק  של האמיתית הקדושה ולא אחרות  קדושות

והחורבן , האנינות  שהוא אוני בן מזה נעשה אמת ,

הצדיקי יהיו  הימים שבאחרית גרם אשר  והוא

ח"ו מבוזים עלאמת ע"ב מ"ט דף  סוטה בסוף  (וכמ"ש 

חטא  ויראי תסרח, סופרים וחכמות דמשיחא: עקבתא

נעדרת ) תהא והאמת .ימאסו,

אצילות  שהוא וחמור שור חיבור ידי על רק י.

עשו את  לנצח אפשר ממש כאחד וא"ק 

שור והוא  לי  "ויהי  אבינו  יעקב שאמר הסוד

אי כי ביחד , הולכים ששניהם וחמור "

שהוא  חמור , לבחי ' שור בחי ' בין להפריד  אפשר

א"ק  לקדושת  חכמה, בחי' האצילות קדושת בין 

בחי ' לו יש ששור עד ממש, כאחד  והם כתר , בחי '

היחוד  גודל מחמת שור  בחי' לו יש  וחמור  חמור 

שמ  מי  וחלילה וחלילה כנ"ל. שניביניהם בין  פריד 

העליון , היחוד  שלמות אחר  רודף  ואינו  אלו  בחי '

אין  באמת כי קדושות . עוד  שיש  חושב אלא

ויחידה  חיה שהם וחמור  שור  אלא אחרות  קדושות

בבחי ' ודוד  יוסף שהם ממש , כאחד  שהם באופן

רק  לו יש אם כי א"ק, קדושת עם האצילות קדושת 

הרשע, עשו  לבא יכול א"ק , ללא האצילות  קדושת 

רק  ולהצליח, עשו עם ולהלחם לחלוק אפשר אי כי

שור  לי  ויהי  בסוד הקדושות  בכל נכללים כאשר

הה' כל יש  שכאשר  ושפחה, ועבד צאן  וחמור

והחמור  השור קדושת  ובעיקר  כאחד , קדושות

עם  ומיוחד  מקושר  האצילות קדושת שהוא כאחד ,

עם  ביחד  התורה סודות  ענין שהוא א"ק, קדושת 

את לנצח להצליח יכולים אז  העליון, היחוד  אור 

עשו.

בימים וזה בתפיסה התניא הבעל שהיה הטעם

תורת בענין  שפגמו  כיון  הטעם ואמר  אלו ,

היה  אך  החסידות  תורת שלמדו דאף  החסידות ,

וזה  זי "ע, הבעש "ט שרצה כמו ולא חלש  באופן

האדם  אצל חלש נעשה הדורות שבכל הטעם

קדושות אחר  ונמשך העליון  יחוד  אחר החיפוש 

תורת שיהיה אפשר  שאי האמת  אך  אחרות ,

לדעת האדם וצריך א"ק , תורת ללא האצילות 

היחוד  שהוא צדיק, אותו  של משכב הוא שהעיקר 

בחי ' האמת צדיק  בחי' שהיה אבינו יעקב שגילה

שהוא  דודאים בחי' אחר  ללכת  ולא רבינו, משה

בחי ' יחידה דבחי' היחוד ללא אצילות  קדושת בחי '

אוני. בן  בבחי ' בנימין ענין  נמשך מזה אשר א"ק ,

ירידה ואמנם  בסוד ימין' 'בן לו קרא אע"ה יעקב

נשמת נולד הרי  כ"ז  אחר  כי  עליה, לצורך 

הגבורת המתקת  היה וענינו  לאה, אצל עקיבא ר'

'אור  בחי' להמשיך  צריך  היה עקיבא ור ' שביסוד,

ר' תיבות  סופי שהם שמחה' לב ולישרי לצדיק  זרוע

האנינות ולהסיר  למתק שמחה בחי' שהוא עקיב"ה,

במשכב  הזלזול מכח הנמשך שבעולם והעצבות 

עקיבה  בחי ' לצדיק  זרוע אור בחי' ולהמשיך הצדיק,

ה' אות לכם ידעם ה"א בסוד  דעתיקא ה' סוד  שהוא

שביסוד , הקשות  הגבורות מיתוק ענין שהוא זרע,

לצדיק . זרוע אור נעשה עי"ז  אשר

הדורות  בחכמי תתלבש עקיבא ר' נשמת  יא.

התגים בסוד אותיות  כתרי לדרוש שיוכלו

ולהעלותם השבירה  מדרגות  כל  להחיות שהוא

היחוד  אל

ר'והענין דעתיד  המלך בעמק דאיתא הוא

ניצוצי הדורות בחכמי להתלבש עקיבא

_________________________

דר'יד . הגר"א שכתב ס "ד דף לצדיק  זרוע אור בערך  ז"ל חבר להגרי"א יצחק באר פי' עם הגר"א ליקוטי בספר היטב עי'

יצחק . באר בביאור באריכות  ועי"ש  וכו' לצדיק זרוע  אור בסוד ה' עם עקיבא ואח"כ א' עם עקיבא תחילה נקרא היה עקיבא
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ר' כי התורה, אותיות סודות שידרשו נשמתו 

הרפ "ח, תיקון  סוד  שהוא התגים דורש היה עקיבא

הנשברות האותיות להחיות שירדו  התגים שהם

יודע  היה כי בשבירה, שנפלו  ניצוצין הרפ"ח בסוד

הק' התורה בכח והכל וירידה, ירידה כל להעלות

ר' והנה העולם, כל בתשובה להחזיר  שבכחה

נהגו שלא תלמידים אלף כ "ד תחילה לו  היה עקיבא

דקטנות, הגבורות מבחי ' היו והם בזה, זה כבוד

הגבורות מבחי' תלמידים חמשה סמך  ואח"כ 

ע"דדגדלות פ"ו דף בעומר ל"ג בדרוש בשעה"כ (כמ"ש 

ע"א) פ"ז תלמידים,- מהחמש  שהיה רשב"י  והוא ,

תליא  בחביבותא 'אנן  בסוד  הענין  תיקן והוא

ור"ל  רבא, האדרא בריש הרשב"י  שאמר מילתא'

האריז"ל  שביאר  כמו דדעת  חסדים בחי' היו שהם

של  בדרך התוה"ק ללמוד איך  הסוד ידע כי  שם,

להעלות שיכול עמוק דרך  שהוא דדעת  חסדים

שהוא  חביבותא בדרך  ביותר  הנמוכות  הנשמות 

הבורא. אהבת

לווזה  שהיה הק ', הרמח"ל של היחודים דרך היה

דרך  של היחודים וגילה עקיבא, ר' נשמת  בחי'

ההשגחה טו האהבה  גודל ענין  בכל להבין שהוא ,

של  באופן  מצב ובכל עת  בכל הבורא יחוד  וגודל

הוא  עקיבא ר ' של הדרך  כי בי ", אנפת כי ה ' "אודך

היחוד  אל האדם את  מעלה הק ' שהתורה באופן

עת בכל עוסק  שהיה ז "ל הרמח"ל וכמו העליון,

דקות כמה בכל דבר טז ביחודים מכל לעלות  שהוא ,

הרמח"ל  שביאר וכמו יחוד , ממנו  לעשות תורה

דרכי כל האדרא פי ' בריש במרום אדיר  בספר

דברי בכל יחודים לעשות איך שהוא המלחמה,

התוה"ק  ידי על להמתיק איך  הדרך והוא התוה"ק,

והוא  ימין , לבן אוני מבן  אתו  ולהפוך בנימין  בחי '

נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו  כח של בדרך

יששכר  היה אחת בחי ' מצד הוא עקיבא ר' כי גוים,

והיה  עצמו, יעקב נשמת  לו היה אך  לאה, בן  שהוא

ר' כמ"ש מלכות הרוגי בעשרה קוב"ה כנגד מכוון 

ספר  על ידין דן בפירוש  אוסטרופלער שמשון 

כנגדקרניים, היה מלכות הרוגי דעשרה (פירוש

שבטים  ט' רק היו הם והרי יוסף את  שמכרו השבטים

היה  עקיבא שר' שכתב וזהו עמהם, הק ' השכינה ושיתפו

דהשכינה) השיתוף שהוא העשירית הבחי' .כנגד

חז"ל והנה  אמרו  עליו הרי עצמו  יעקב נשמת 

ע"א) קל "ח ח"א זוה"ק ע"א, י"ח שקראו(מגילה

ביותר  העליון  השם והוא "אל", ליעקב הקב"ה

לנו, ויאר הוי"ה אל בסוד  המלבוש בעולם ששרשו 

מלשון  חוזק  מלשון והוא ישראל, אלקי אל לו ויקרא

חוזק  שהוא לעמו הגיד  מעשיו כח בסוד  הארץ, אילי

שהוא  המלבוש  עולם של התוה"ק  בכח ותוקף

שורש  שהוא "אל" בסוד אבינו יעקב של התורה

חוזק  שהוא המלבוש , באריגת  התורה אותיות 

ההסתרות כל להמתיק ידו  על שיכולים אלוקי 

שהוא  אותיות, כתרי  דורש  בסוד  אותם ולהפוך 

נתינת שהוא הרפ "ח, את  המחיים שהם התגים

יתגלה  וזה שבעולם, ההסתרות בחי' לכל חיות 

התורה  לימוד של דרך שהוא הימים באחרית 

בכח  העוונות, וכל ההסתרות כל שימתיק באופן

ישראל, חכמי  בנשמות שיתלבש  עקיבא ר ' נשמת

תורה  ללמוד איך  לדעת  הזאת התורה כח שיקבלו

_________________________

הגן טו. יחוד סוד וביאר מילתא, תליא בחביבותא אנן סוד בביאור שהאריך האדרא בתחילת במרום אדיר בספר רמח"ל עי'

וכו', אהבה ובדרך  היראה בדרך

ליחד טז. היחודים ענין על שקדתי שנים כי הוא האמת  אך וז"ל: שט "ו) עמ ' רמח "ל אוצרות בספר (הנדפס  רמח "ל אגרות עי'

עשיתי  לא תעניות אך  בטהרה. לעמוד ראיתי וגם לאל. תודה עתה גם מתמיד אני כאשר אחד, יחוד שעה רביע  בכל כמעט יחודים

לכלי  אותי הקב"ה ולקח ההוא, בזמן שלטה אשר המדרגה הארת  - הכל ושורש היחודים. התמדת  - לי היתה זאת  אם כי הרבה,

עכ"ל. חפץ, כאשר



לנפשך  חכמה דעה יב 

את ויחזיר  ההסתרות  כל את  שימתיק  באופן  לשמה

בתשובה. כולם

שור  חיבור בסוד עקיבא ר' נשמת  ידי על  יב.

בנימין  בחי' נתקן היחוד בשלמות  וחמור

ובזה השלם להיחוד ההשתוקקות שלמות שהוא

הגאולה תלוי

דדוד וזה יוסף בחי ' שהוא עקיבא ר ' נשמת סוד 

שור  של החיבור והוא דיוסף , דוד  שנעשה

ודוד  יוסף שנעשים היחוד שלמות של באופן וחמור

לתקן  יכולים זה ובאופן  והימין, השמאל בסוד  אחד

נעשה  ידו  על אשר ב"ן שם סוד  שהוא בנימין  בחי '

כן  צפה אבינו יעקב ולכן  האמיתי , היחוד שלמות 

היחוד  שלמות  ואדרבה ימין , בן לו  וקרא מיד 

עקיבא, ר' סוד ובכח בנימין בחי ' מכח הוא דלעתיד 

העיקר  המשיח ביאת  דקודם הרמח"ל שכתב וכמו 

ברזין  ובעיקר התורה, בסתרי  שיתדבקו הוא

הזלזול  בחי ' יתקנו  ועי "כ  היחוד, של עליונים

דרזין  האמיתי  היחוד לחיפוש ויגיעו הצדיק  במשכב

אחר  לרדוף וההשתוקקות החיפוש שהוא דרזין,

דינא' 'ותצא של בסוד צדיק אותו משכב בחי '

הוא  הדינים כל של דהתכלית הדין , מדת שתצא

היחוד , גודל ידיהם על ולהשיג אח"כ אותם להפוך

לשלמות שיגיעו  ידי דעל בזוה"ק  שביאר וכמו 

הנלמד  וחשיקה וחפיצה דביקה בחי' של האהבה

בספר  שהאריך  כמו רשע, אותו של מפרשתו 

חכמה י"ג )ראשית  פרק האהבה ג'(שער שהם

ועי"ז  ונשמה, רוח נפש  כנגד ה' באהבת מדרגות

שלמות לתוספת ההסתרות  וכל הדינים כל יהפכו

ותוקף . עוז בכל הי"ת  ביחוד 

ולרוץ והקב"ה הענינים כל לתקן  שנזכה יעזור 

שמתקרבים  ועתה היחוד , סודות אחר

עוז  וביתר שאת  ביתר נתגלה בו אשר כסלו  לי "ט

היחוד , תורת  אור שהוא הבעש "ט תורת  אור 

לב  בכל באמת זה אחר ונרדוף  שנחפש  ובזכות 

צדק  גואת  לביאת  נזכה מאד, ובכל נפש ובכל

אמן . ממש בימינו במהרה ברחמים

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה יג.

הנה 'דעה לראשך', כתר והיא לנפשך  חכמה

יוסף  בן משיח זה דשור  אמרו  במדרש 

בחי ' שהוא דוד בן משיח וחמור  חכמה בחי' שהוא

הוא  ששור  הלוי  בעבודת כתב שני ומצד כתר,

בחי ' שהוא חיה הוא וחמור כתר, בחי' שהוא יחידה

בבהגר''א כמ''ש  הוא והענין (בליקוט חכמה,

ספד"צ) הטבע שבתחילת  הנהגת  בחי ' הוא דרחל

דענין  לפרש  יש  ובזה ניסית , ההנהגה הוא ולאה

היה  שלא משום היה מלאה רחל שבקשה הדודאים

סגולה  היו שהדודאים בראשונים וכתוב בנים לה

היתה  כי  הצדיק , במשכב פגמה בזה אך להפקד,

בדרך  שהוא הטבע מדרך למעלה ללכת צריכה

צדיק  בחי' שהוא דוד בן משיח בבחי' שהוא לאה,

העליון  היחוד  של בדרך  שהולך אבינו יעקב האמת 

בחי ' אל הולכת  היתה ואם ניסית , הנהגה שהוא

והיתה  לאה, למקום אף מתגדלת היתה הצדיק

ניסית, הנהגה שכולה הגדולה רחל לבחי' נעשית 

צריכה  היתה לא ואז ברחל, לאה בחי' נכלל כי

ואדרבה  טבעיות , סגולות שהוא לדודאים להגיע

יששכר  נשמת את הצדיק ביוסף  להוליד  זוכה היתה

בלילה  עמה וישכב וכמ''ש  עקיבא, ר ' נשמת שבו

נתגלגל  עצמו  אבינו יעקב כי ההוא, ולא 'הוא'

עקיבא  ר ' והוא האריז ''ל, כמ''ש  נשמה באותה

בדרך  הלכה וכאשר יששכר, נשמת לו שהיה

החזה  מן  הקטנה רחל למדרגת ירדה הטבע

אל  ללכת  צריך היה יששכר באמת אך ולמטה,

כתוב ולכן ל ')יוסף, סי' ויצא הפסוקים שר'יז (שער

_________________________

בחי'יז. הוא כי השבטים, מכל יותר בתורה עוסק  שהיה יששכר ענין וז "ס  שם: הלשון והמשך  ז ', הערה לעיל עי' הלשון תחילת

ר' היות  טעם במקומו נתבאר וכבר כנודע . אלכסונות י"ב מתפשטים שממנו דאמצעיתא, גופא שבכתב תורה הנקרא עצמו יעקב



תשע"ב  וישלח פר' יג של"ס

רגליו מציפרני שיצאו  הניצוצין מבחי' היה עקיבא

הארץ  עם היה עקיבא ר' ולכן  הצדיק, דיוסף

כחמור  ואנשכנו ת ''ח לי  יתן מי  ואמר בתחילה

ר' נתעלה אח"כ  אך גרם, חמור  יששכר  סוד  שהוא

כי שאת, ביתר התיקון  לשלמות והגיע עקיבא

וגם  מיששכר, שבא כיון דוד  בחי ' גם בו נתחבר 

ה  בסוד  יוסף ואחר בחי ' מיוסף, דיצאו  ניצוצין 

כתרי דורש והיה התורה, כח לשלמות  הגיע שנתקן 

ודוד  יוסף שיתחבר  הוא התיקון  עיקר  ולכן  אותיות .

את להכניע יכולים עי"כ רק אשר  וחמור, שור  בסוד

עשו.

מתחבר וזהו  דכאשר  לנפשך ' חכמה 'דעה

יוסף  חיבור  בחי ' שהוא לנפשך 'חכמה'

כתר  בסוד דוד, שהוא נפש  עם חכמה שהוא

כתר  בחי' והוא מלכות  בחי ' הוא דדוד מלכות ,

לכתר) שעולה בינה שהוא אנפין אריך  שהוא (בסוד ,

לשמה, תורה של באופן הק' התורה של החיבור

שייך  הוא התורה של הדרך עיקר  אחד דמצד 

שהוא  אותיות כתרי דרש עקיבא ר ' אך ליוסף ,

ועבד  צאן בחי' בי "ע עד  הק' התורה התפשטות 

כתרי ידי על יתוקנו  התורה נגלות שאפי ' ושפחה,

שהוא  התורה, נגלות חלק  שנפגם וכיון אותיות ,

מן  למטה רחל שירדה הצדיק  במשכב פגם ענין 

בחי ' שהוא עקיבא ר ' ידי על נתקן  זה הרי החזה,

ועי"ז  שבנגלה הנסתרות  שהוא שבלאה, רחל

ועי"ז  האמיתי, הסוד עם להתחבר לחזור יכולים

בנימין  בסוד  ודוד , יוסף  של אמיתי חיבור נעשה

כח  דהיינו  היחוד , כח והוא דנוק ', ביסוד  שהוא

הנסתרות בחי ' ענין  והוא הנוק ', של ההשתוקקות 

לעניני השתוקקות נעשה זה ידי  שעל שבנגלה,

האמיתי לסוד  לבסוף  להגיע ויכולים אך יחהסוד  ,

_________________________

לי  יתן מי אומר והיה ע '. תיקון בתיקונין כנזכר יוסף של ציפורניו מבין שיצאה וכו' בחי' שהיה לפי שנה, מ ' הארץ עם עקיבא

בר' ונתעבר נתלבש יששכר כי גרם, חמור יששכר וז"ס שבכתב. תורה מבחי' שהוא שרשו הפך שהוא כחמור, ואנשכנו ת "ח

בלשון  גרמא לשון גרם וזהו העצם, ושובר נושך  חמור א"ל ככלב, אמור תלמידיו וא"ל כחמור, ואנשכנו אומר שהיה עקיבא

בפרקמטיא  שעסק  לפי כנודע  שנה ארבעים הארץ עם היה וגם זכאי, בן יוחנן בר' נתלבש עקיבא, בר' שנתלבש  וטרם עצם. תרגום

שנה. ארבעים

בנ בדודאי שכרתיך שכר כי כמש "ה אמו, לאה שע"י האשה בסיבת היתה יששכר שלידת  כמו ר'והנה וטובת  עושר כל גם י.

שופריה  שהיה הראשון אדם בענין שהודעתיך  במה יובן והענין הרשע. טורנסרופוס אשת  היא הלא אשה, ע"י לו באה ע"ה עקיבא

יעקב  גם וגו'. מעצמי עצם הפעם זאת  אמר שעליה ב' וחוה לי' שהיה א' חוה נשים, שתי לאדם והיו דאדם, שופריה מעין דיעקב

עתידה  שהיתה רכות , לאה ועיני על ארז "ל ולכן לי'. שהיא א' חוה יצאה שלה ומהסיגים דינים, כולה ולאה ורחל, לאה לו היו

אותה  אוהב היה לא ועכ"ז ליעקב, ונתנה נתקנה דמעותיה וע"י דלי', בעלה עשו של שרו סמא"ל הוא כי עשו, של בגורלו ליפול

עשו  של מזרעו שהיה הרשע טורנסרופוס  ולקחה יעקב, אשת  לאה משורש  קדושה נשמה מעורבת היתה הסיגים ובאותם כנז"ל,

יעקב  של עצמותו שהוא יששכר הוא עקיבא שר' כמו כי הוא, וליקחנה להתגייר שעתידה הקודש  ברוח עקיבא ר' וצפה הרשע,

הכבוד  לכל זכה ידה ועל יששכר, של אמו יעקב אשת  לאה נשמת בה נתלבש כשנתגיירה, הרשע  טורנסרופוס  אשת כך אביו,

הרשע. טורנסרופוס אשת  שהיתה ואשתו עקיבא בר' נתלבשו ולאה, יעקב כי נמצאו כנז "ל. הזה

וגם  נתן, דר' באבות כנזכר רחל נקראת  היתה היא וגם שבוע , כלבא בת והיא יעקב, אשת רחל כנגד אחרת  אשה לו היתה עוד

הודעתיך, וכבר זה. והבן אזלה, רחילא בתר רחילא אינשי, דאמרי והיינו רז "ל, וז"ש  אמה. כמו רחל נקראת עזאי בן אשת בתה

בנה, קין של תיקונו התחלת  כי ה', את  איש קניתי באמרה חוה שרמזה וזהו הראשון. אדם של בנו קין נפש משרש  יששכר כי

ולאה  עילאה. אימא היא חוה כי ונודע הדודאים. ע "י אחותה מרחל קנאתו אשר ביששכר היה הטובה, שלו הנפש חלק בבחי'

עכ"ל. בני, בדודאי שכרתיך  שכר כי כמש "ה הדודאים, ע "י גמור קנין ה', את  איש  קניתי וזהו דאימא, מלכות היא

הסוד יח. ותורת  תתאה, יחודא בבחי' הם הנגלה שבתורת  הסודות  הנה ממו"ר: אח "כ ששמעתי מה כפי בקיצור הענין השלמת 

לשני  מתחלק  הזוה"ק  והנה דייקא, שבנגלה הסודות  ידי על הוא לגמרי התורה בסודות  אמיתית  והשגה עלאה, יחודא בבחי' עצמו



לנפשך  חכמה דעה יד

שלא  הדודאים, של הפגם את לתקן  זה לכל צריך

לו ויצר מאד  יעקב וירא כי הטבע אחר ללכת

ולאה  רחל בין נכון חיבור  היה שלא מחמת היה

ידי על הוא התיקון  ועיקר  לחלקם, צריך  היה ולכן

בחי ' שהוא הטבע מדרך למעלה נכנס שהצדיק 

בכח  ישראל באלקי  בטחון  בחי' הגדולה, רחל

העליון . יחוד 

עקיבא 'דעה ר ' נשמת  בחי ' לנפשך ' חכמה

הנפש , לבחי ' ונכנס החכמה מן שיצא

החכמה  בחי ' שהוא ודוד יוסף לחבר עתה וצריך 

הנפש (יוסף ) בחי ' וחמור (דוד )עם שור ולחבר ,

שלומדים  מה וכל כאחד התורה חלקי ה' כל ללמוד 

ועי"ז  וחמור , לשור  יתחבר  ודרוד  ורמז  בפשט

התשוקה  ויושלם בנימין לבחי ' אוני  בן  יתהפך 

'והיא  העליון , ליחוד ישראל נשמת  של האמיתית

משיח  של האור  הכתר  עיקר  שהוא לראשך ' כתר

שבת שמור  קדושך מצות 'נצור  בשלמות , דוד  בן

שהוא  שבת  קדושת  לשלמות שנזכה קדשך '

בדבקות להיות  עלאה, תשובה השלמה התשובה

ויחודא  עלאה ביחודא עת  בכל קדושים מוחין  עם

אמן . בימינו במהרה צדק  גואל בביאת  תתאה,

_________________________

המלובשות  הסודות הוא והשני דצניעותא, וספרא זוטא ואדרא רבא באדרא בעיקר מש "כ שהם ממש  סוד הוא האחד חלקים,

(בחי' שבמקראות , סודות הוא עקיבא ור' עצמם, התורה סודות  הוא הצדיק יוסף כי עקיבא. ר' סוד והוא ובדרושים, במקראות 

דבר  והנגלה הסוד היה אז  כאחד, לאה עם שנכללת הגדולה רחל בחי' והיה רחל, במדרגת לכתחילה נולד היה ואם דלאה), רחל

ו  הגאולה, מדרגת  א"ק  מדרגת והוא אחד, דבר עצמו הסוד וגם בנגלה המלובש  הסוד גם דהיינו ונעשית אחד, רחל שנתמעטה כיון

בחי' רחל בסוד והסוד בינה, בחי' לאה בחי' שהוא יששכר בסוד הנגלה נשאר ולמטה, החזה מן רק  שעומדת  הקטנה רחל בבחי'

אצל  כלך  אגדות אצל לך מה לו אמרו ולכן לרחל, שייך אבל מיששכר בא שהוא עקיבא ר' היה שבנגלה הסוד וחלק  חכמה,

כתרי  בחי' לו היה לכן ליוסף באמת  שייך  שהיה כיון אמנם נגלה, שהוא מיששכר מגיע הרי כי בגמ ', כדאיתא ואהלות  נגעים

הוא  חיים) לעץ בהקדמה מהרח"ו (כמ"ש דבי"ע  תורה בבחי' שהוא פי' שבירה בחי ' שהוא דהנגלה שבפשט , הסוד שהוא אותיות

שבנגלה. הסוד שהוא האותיות  את מחיה והתגין האותיות, בחי'

ואפי' לגמרי, נגלה בחי' שהוא השבירה לבחי' לגמרי שנפל היינו הארץ, עם שהיה עקיבא ר' של הראשונים שנה בארבעים והנה

חמור, בחי' שהוא בקדושה נגלה למדרגת  עלה ואח"כ ממש , הארץ עם בבחי' ממש שבירה לבחי' אלא הנגלה לימוד לבחי' לא

עקיבא  ר' כי שאת, ביתר נעשית שהתשוקה בנימין לו קרא אביו וזהו סוד, בחי' שהוא ה' עם עקיבה להיות שוב חזר ואח "כ

הגבורות  של ההמתקה כל עושה והוא לעיל), ומובא ט ' פרק  סוף כ' שער בע "ח (כמ "ש  דשמאל ימין שנעשה דימין שמאל

חזר  עקיבא שר ' אחר כי רוחא, ההוא הוא ובנימין  זה. על הגלגולים שער ועי' מההמתקה, חלק שהוא הוא והעיקר שביסוד,

בחי' שהוא יוסף בחי' בזה נתקן הרי התיקון שהשלים ואחר עקיבא, ר' נשמת שהיה הצדיק מיוסף שיצאו הניצוצין (בסוד ליסוד

בבחי' הם התורה נגלות  כי הדכורא, אל להתקשר יכול אינו דנוק' שיסוד הוא החסרון כל כי להנוק ', להתקשר יכול היה יסוד)

יכול  ואינו ואכמ"ל) הנקבה את והרג הזכר את שסירס הלויתן על חז"ל מאמר סוד ז "ל הגר"א שביאר (כמו הנקבה את  הרג

מבי"ע. להעלותה האמיתית לרחל אח"כ להתקשר יכול היה דלאה רחל בחי' שהיה עקיבא ר' אך הסוד, בחי' עם להתקשר

טורנסרופוס אשת כך  אביו. יעקב של עצמותו שהוא יששכר, הוא עקיבא שר' כמו כי ט "ז  בהערה הנ"ל הליקוטים בספר עוד ועי'

שהיתה  ואשתו עקיבא בר' נתלבשו ולאה יעקב כי נמצאו יששכר, של אמו יעקב, אשת לאה נשמת  בה נתלבש  כשנתגיירה, הרשע

רחל  נקראת  היתה היא וגם שבוע, כלבא בת והיא יעקב, אשת  רחל  כנגד אחרת  אשה לו היתה ועוד הרשע, טורנסרופוס  אשת

שייך  היה אך  לאה, בחי' שהוא מיששכר היה עקיבא ר' שבאמת הנ "ל הסודות כל בזה היטב ומבואר וכו'. נתן דר' באבות כנזכר

על  נתקן הארץ, עם שהיה שנים מ ' דאחר והיינו רחל, מבחי' ואשה לאה מבחי' אשה לו שהיה סוד וזה יוסף , מבחי' ויצא לרחל

יותר. ואכמ "ל רחל, שהיא שבוע כלבא בת  את  נשא ואז  רחל לבחי' שחזר ידי



תשע"ו  תולדות פר' טו של"ס

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

ייייצצצצחחחחקקקק:::: אאאאתתתת ההההֹוֹוֹוֹולללליייידדדד אאאאבבבבררררההההםםםם אאאאבבבבררררההההםםםם ּבּבּבּבןןןן ייייצצצצחחחחקקקק ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוללללדדדדתתתת י"ט)וווואאאאּלּלּלּלהההה כ"ה (בראשית §¥¤§Ÿ¦§¨¤©§¨¨©§¨¨¦¤¦§¨

הבארות  חפירת  בעבודת התחיל  אבינו  אברהם 

המשיך  ויצחק הק' המלכות  תיקון שהוא

תורה חומשי ה' כנגד בארות  ה' וחפר העבודה 

ו 'טעם  בבחי' ואלה בתיבת הפרשה התחלת 

ראשון  ענין על הק ')מוסיף אלשיך  ,(עי'

צדיקים  ל"ו וה"ס ל"ו  בגי' עולה אל"ה דהנה

על  מוסיף וו' הבארות, בחפירת תמיד שעוסקים

כי אברהם, של הבארות  חפירת שהוא ראשון  ענין 

ויצחק  הבארות , חפירת בעבודת  התחיל אברהם

סוד  והנה הבארות . חפירת של העבודה המשיך

חפירת ענין  וכל הק', המלכות בחי ' הוא הבאר

מדרגות, בכמה המלכות  תיקון  ענין הוא הבארות 

הוא  לחפור אבינו אברהם שהתחיל הבאר ובחי'

תיקון  של הראשונה המדרגה שהוא דב"ן  ב"ן  בחי '

סתמו פלישתים ואמנם באר , הנקרא דנוק ' יסוד 

ואח"כ  ע"ה, אבינו אברהם שחפר הבארות את 

ג' וחפר אביו של הבארות  בחפירת המשיך יצחק 

עוד  חפר ואח"כ  ורחובות , שטנה עשק שהם בארות 

ב' עוד  שחפר איתא ובחז"ל שבע, באר שהוא באר

חמשה  כנגד בארות חמש  סה"כ  שהם בארות 

הה' בחי ' הם מה להבין  וצריך תורה, חומשי 

בחינת והשלים אבינו  יצחק  שחפר  בארות 

ע"ה. אבינו אברהם אביו שחפר  הבארות

זרעונים ה' בה שזורעים  ששה על ששה ערוגה

שהוא  אבינו אברהם שחפר הראשון הבאר ה"ס

דנוק' דב"ן ב"ן בחי'

צביוהנה בעטרת קל"ו איתא דף תרומה זוה"ק  (על 

הנדמ"ח) הספר בדפי ואילך  רט"ז מדף ע"ב,

המשנה מ"א)בסוד פ"ג ששה (כלאים שהיא ערוגה

חמשה  בתוכה זורעים טפחים, ששה על טפחים

ואחד  הערוגה רוחות בארבע ארבעה זרעונים,

זורעי טפח, גבוה גבול לה היה בתוכה באמצע. ן

ואחד  וגבול, גבול כל על שלשה עשר, שלשה

טפחים  ששה על ששה ערוגה דסוד  ע"כ. באמצע,

ם' שה"ס  הק ' השכינה של הבאר בחי' סוד  הוא

דלתות וב' צירין  מב' הנעשה דנוק' ביסוד סתומה

בע"ח פ"ג )כמבואר  ל"ח ה"ס (שער ודלת  ציר  וכל א,

_________________________

הבית,א . נבנית שמהם האבנים סוד שהם אתוון, כ"ב הם שבעיסתן השאור כולם האברים כל הלא כי הוא, הענין שם: ע "ח וז"ל

אותיות, הכ"ב בה ונתן המלכות  כשנצטיירה ואמנם כפולות. וחמשה אותיות  כ"ב שהם אותיות, כ"ז  בתורה ששיש  ידעת וכבר

שכתב  כמו שלו ביסוד נרשמים דדכורא אתוון כ"ב זה דרך  ועל רשומן, נשאר ושם שלה ביסוד אותיות  הכ"ב ונחתמו האירו הנה

כ"ב  נרשמין דנוקבא ביסוד גם אתוון, מכ"ב כלולה יוצאה הטפה ומשם בזוהר, כנזכר אותיות  כ"ב וי"ש  ההוא במקום וישכב

באמצע  הוא הי' כי ווי"ן, וב' י' צורתה ד' צורת  כי והוא וכו ', שבאשה דלתות  נעשין אתוון הכ"ב מן ואמנם וכו'. דידה אתוון

שבין  י' ואות שבארנו, הדל"ת  זאת  סוד הוא האשה שברחם הדלתות ואמנם הד'. שאחורי עוקץ הוא י' ואות  ומחברם, ווי"ן הב'

ווי"ן, ב' סובבין שעליו הציר שהוא י' באות אלא ווי"ן לב' קיום אין כי עליו, סובבת הדל"ת שכל הדל"ת ציר סוד הוא ווי"ן ב'

מהאבות  אליה נמשך  וזה כנודע, חג"ת  שהם קוין הג' כל נרשמו הנוק ' ברחם כי ש ', באותו שיש קוין ג' שהוא ש ', גימטריא וצי"ר

בור  ולא באר הנקרא מ "נ המעלה שבה היסוד סוד והוא שם, וכמבואר שרים חפרוה באר  וז"ס ש ', צורת חג"ת שהם עליונים



לנפשך  חכמה דעה טז 

יד  שהם עליונים הידים מן וכו'. ש' צורת  שהוא חותמם בה שחקקו האבות שהם והנדיבים שרים ע"י נעשה המ "ן ואמנם וכו'.

וכו'. י"ד ש' שהוא שדי שם נעשה מהם חג"ת , שהם הרמה יד הגדולה יד חזקה

הוא  הענין וסוד ציריה עליה נפהכו כי וכן בטני דלתי סגר לא כי כמ "ש  באשה יש דלתות  וב' צירין ב' כי לענין ונחזור שם:

דלתות  וב' צירים ב' יש ולכן בע"ה כמ "ש  כפולין הם האתוון אלו והנה א'. וציר דל"ת נעשין הם הנ"ל אתוון כ"ב שאלו

סוד  ביארנו הרי וכו'. הולד יצירת  של יום מ' סוד הם ואלו המשרה לםרבה של ם' כזה סתומה ס' צורתם יהיו יחד וכשתחברם

ה' סוד הם אבל עצמו, הכלי אינו המ "נ כי המ "נ, נתונין זה כלי ובתוך  הולד, את בתוכו המקבל הכלי סוד שהם שברחם דלתות

אותיות  כ"ב בין הפרש יש  ולכן המ "נ, הם מנצפ"ך  אותיות וה' דלתות , הם אותיות הכ"ב כי באופן הכפולות. מנצפ"ך  אותיות

אין  לכן אתוון, הכ"ב כל ע"י נצטייר הולד בציור ואח"כ דמנצפ"ך , ה' אלו הם מ"נ  מעלה וכאשר הכפולים, מנצפ"ך  ה' לאלו

כנ יום מ ' עד הולד וידוע ציור שם, ונרשמות שלה ביסוד שיורדין שבה ה"ג סוד הם מנצפ"ך  אותיות  ה' ואלו הנ "ל, סתומה מ' גד

כנ "ל. חותם וזהו דז "א חמות  הנקרא מבינה לה נמשכין שהגבורות

ז"א  מאחורי עוברים היו כי ז"א, ע"י וכ"ז  הה"ג, בה ונתנו בה המוחין נמשכו מתחלה כי והענין דלתות ב' הם איך  נבאר ועתה

הכ"ב  סוד הם  והמ "ן והציר הדל"ת אלו כל כי המנצפ"ך , שהם והמ "נ א' וציר א' דל"ת  שלה ביסוד נרשמו ואז  אליה, ולחוץ

כתבתי  וכבר ז"א, מאחורי המלכות  כשננסרה והיא אחרת , בחי' לה יש עוד ז"א. ע "י המלכות שקבלה מנצפ"ך  של וה' אתוון

עם  אמא של הנה"י ונכנסין ראשו, על לחוץ ויוצאין מז "א המוחין הסתלקות  סוד שהוא בארנו ושם הנסירה, ענין ר"ה בתפלת 

אב"א, עמו דבוקה היתה ידו על מקבלת כשהיתה מתחלה כי מאחוריו, דז "א הנוקבא ננסרת  ואז מאחוריו, הנוקבא בראש מוחין

בהארה  ב' פעם המוחין לוקחת  הנסירה בעת אז  ואמנם הז"א. מן ונפרדת  ננסרת היא עצמה מאמא המוחין כשלוקחת  עתה אבל

וחוזרת  לתקן נגמרת ואז  עצמן, המוחין לוקחת ועתה מחיצות , ע"י האור תמצית  היה מתחלה כי קץ, אין עד מבתחלה גדולה יותר

שם. ע "ח עכ"ל וכו', מנצפ"ך  וב' צירין וב' דלתות ב' לה יש  ואז  התורה, אותיות כ"ז  אותן ב' פעם לקחת 

להז"א, שנמשכים דאחור מוחין ידי על בתחילה הוא הנוק' בנין סדר הנה בע"ה. המאמר המשך  שיובן כדי בקיצור הענין וביאור

דאטב"ח, ביתא באלפא הנוק ' בנין וה"ס אב"א, דבוקה באחוריו נבנית  ועי"כ החזה, נקב דרך  דחלקה מהמוחין אליה מאיר והוא

חותם  ואמנם ירושלים, הנקרא הראשון, חותם שהוא ראשון ודלת  ציר לה ונעשה ביסודה אתוון הכ"ב כל נכללים בנינה ובגמר

נקרא  זו ומדרגה מנצפ "ך, גבורות  ה' ניתן הראשון זה ודלת ציר ובתוך  שבה, ביסוד שהוא שבה ציון בנקודת  בתחילה ניתן זה

ועי"כ  הנסירה, בסוד הנוק ' בתוך  דאימא דצלם המוחין ונכנסין הדורמיטא בסוד מהז"א המוחין מסתלקים ואח "כ דב"ן. ב"ן בחי'

ביסודה, מאימא שקיבלה אתוון הכ"ב נכללים הנסירה ובגמר וננסרת, ז"א ידי על שלא מאימא דאחור המוחין עצמות מקבלת 

למקומו  נדחה ירושלים הנקרא הראשון והחותם ביסודה, ניתן והוא ציון, הנקרא השני החותם שהוא שני ודלת ציר לה ונעשה

ידי  דעל ונמצא דמ"ה. ב"ן מדרגת נקרא השני וחותם מנצפ"ך . גבורות  ה' עוד ניתן זה חותם ובתוך שלה, מלכות  לבחי' שהוא

חיצונ (בבחי' המלכות של הכלי תיקון בחי' והוא סתומה, ם' בה נעשה דמ"ה וב"ן דב"ן ב"ן שהם החותמות ואחר ב' הכלי). יות 

מ "ה  נקראת זו ומדרגה בעלה, בה דשביק  רוחא ההיא בה וניתן דכלי יחוד בסוד מזדווגים ושם או"א לחיק  זו"ן עולים הנסירה

בנינם  ובגמר הפנים, בצד המלכות  נבנית ואז דפנים, חדשים מוחין להם ונמשך  למקומם זו"ן חוזרים דכלי היחוד ואחר דב"ן.

ואכמ "ל. ק"ך סימן דוד בחסדי זה בכל עי' דמ"ה. דמ "ה המדרגה בחי' שהוא השלם היחוד נעשה

כי  פלישתים סתמום ואמנם דב"ן, ב"ן בסוד ראשון ודלת הציר בחי' שהוא הבאר בחפירת  התחיל אבינו דאברהם מו"ר ומבאר

הבארות  וב' ורחובות , שטנה עשק שהם בארות  ג' וחפר יצחק  חזר ואח"כ כ"ע, ממלא ללא כ"ע סובב מדרגת ידי על היה

עם  מלחמה זה על היה ואמנם דמ"ה, וב"ן דב"ן ב"ן בחי' והם החותמות, ב' שהם הדלתות  וב' הצירין ב' בחי' הם הראשונות 

היחוד  שהוא דב"ן מ"ה של השלישית  המדרגה בחי' והוא רחובות, שהוא הג' באר חפר ואח "כ בשלמות, נתקן ולא הפלשתים

בארות, ה' שחפר במדרש  איתא ואמנם רע, יגורך  לא שם אשר או"א בחי' למעלה נעשה זה יחוד כי מלחמה היה לא ובזה דחיק ,

של  דמ"ה והב"ן דב"ן הב"ן של התיקון להשלים בארות  ב' עוד וחפר חזר רחובות , שהוא הג' באר שחפר דאחר מו"ר ומבאר

להיחוד  השורש שהוא דמ"ה דמ"ה היחוד השלים אבינו יעקב ואח"כ פלשתים, עם המלחמה עליהם שהיה הראשונים בארות  הב'

בקיצור. הענין תוכן זה הבאר. פי מעל האבן הסרת  בסוד דהגאולה השלם



תשע"ו  תולדות פר' יז של"ס

אתוון  כ "ב בסוד כ"ב שעולה ווי"ן וב' י ' אות

וכו ' מנצפ"ך  גבורות  ה' בה ניתן  ושם דאורייתא,

המלכות על שמרמז  ערוגה סוד  וזה בע"ח. עי "ש 

צמאונה  לרוות  מים אפיקי על תערוג כאיל בבחי '

ווי"ן  ב' בסוד טפחים ששה על ששה וסוד  בחסדים,

ל"ו שעולה ו' פעמים ו' וה"ס  ודלת , ציר בכל שיש

הצדיקים  שהם ודור, דור  שבכל צדיקים ל"ו  בבחי '

הדרך  למצוא הק', השכינה של הבאר  את  החופרים

בית כנגד  הבארות  וסוד  הי "ת, בעבודת  האמיתית

בארות ג' בסוד הרמב"ן שביאר  כמו המקדש

וזורעין  מקדשות, בתי  ג' כנגד שהם יצחק שחפר

שעל  מנצפ "ך גבורות ה' בסוד זרעונים חמשה בה

בראשית דמעשה אור  פעמים ה' אח"כ יומשך  ידם

פב"פ . בהיותה

חפירתוהנה בעבודת התחיל אבינו  אברהם

ואל"ה  הפרשה מתחיל ולכן  הבארות,

שהתחיל  החפירה שהוא הראשונים על מוסיף 

העולה  ו ' פעמים ו' הערוגה בסוד אבינו אברהם

אבינו אברהם שחפר  הראשון הבאר ובחי ' אל"ה,

דנוק' היסוד  בתיקון ראשונה מדרגה בבחי ' היה

ראשון , ודלת  ציר בסוד  דב"ן, ב"ן  בחי' שהוא

הבאר  את עמוק יותר  לחפור  יצחק  המשיך  ואח"כ 

שני. ודלת ציר  שהוא דמ"ה ב"ן  בבחי '

כל סובב של הגילוי המשיך אבינו אברהם 

ממלא  של הגילוי המשיך אבינו ויצחק  עלמין

ללא  עלמין כל סובב של והדרך עלמין כל 

ב"ן  בבחי' נמוכה מדרגה  הוא עלמין כל ממלא

דב"ן 

כל דהנה  סובב של הדרך מגלה אבינו אברהם

של  הדרך מגלה אבינו  ויצחק  עלמין ,

עלמין כל חיי ממלא חכמה בדעה לעיל  היטב (עי'

בבחי' עילאין או"א כנגד  ושרה אברהם דסוד  שרה

ישסו"ת כנגד  ורבקה יצחק וסוד  כ"ע, דסובב המדרגה

דימין  קוין ב' והם עלמין, כל ממלא של  המדרגה בבחי'

היחוד שהוא האמצעי קו כנגד  אבינו ויעקב ושמאל,

עצם) דבקות בסוד וסובב כ"ע דממלא שסובב ואף  ,

שלא  זמן כל מ"מ כ"ע, מממלא גבוה יותר הוא

המדרגה, בשלמות  הסובב אין הממלא נתגלה

רק  הוא אבינו  אברהם שחפר הבאר  טעמא ומהאי

החזיק  [ולא דב"ן, דב"ן  הראשונה מדרגה בבחי '

צריך  היה ואח"כ פלישתים, סתמום כי זה באר

אביו אברהם שחפר  הבארות  ולחפור  לחזור  יצחק 

כדלהלן ].

קוין  ג' הם בערוגה  הנזרעים זרעונים ה ' סוד

שבפרטות  ועצם  וסובב ממלא שהם  דחג"ת

אב  שהםמדרגת לזו"ן נמשכים והם אבינו  רהם

נו"ה בחי'

הראשונה והנה  בזריעה התחיל אבינו אברהם

ב"ן  של המדרגה והוא העליון, השדה של

בחי ' שה"ס  ששה על ששה ערוגה בבחי' דב"ן 

כ"ע  הסובב בחי ' לגלות  העוסקים צדיקים הל"ו 

אלקי בסוד  ימין  קו  בחי' כנגד והוא בעולם,

יכולים  ששה על ששה בערוגה והנה אברהם,

כי באמצע, ואחד  רוחות בד ' ד' זרעים חמש  לזרוע

הדרך  והוא אור , פעמים ה' בסוד הם זרעים ה'

אברהם  של בדרך נכלל ולכן  הדרכים, כל הכוללת 

של  הדרך  גם בפרטות בו נכלל כי  זרעים ה' אבינו

שהוא  יצחק של והדרך  כ "ע, סובב שהוא אברהם

האמצעי קו  שהוא יעקב של והדרך  כ"ע, ממלא

טיפין  ג' הם ובכללות  אלקית, עצם בסוד המיחדם

גווני ג' שהם ויפת חם שם בסוד קוין ג' כנגד 

צריכים  אלו בחי ' ג' אך חג"ת , וכנגד הקשת ,

ה' הם והרי  זו "ן , שהם והוד נצח לבחי' להמשך 

זרעים  הה' שהם אור פעמים הה' כנגד  בחינות 

המדרגה  הוא זה וכל הנ"ל, בערוגה שזורעים

עבודת התחלת  והוא דזו"ן, היחוד  של הראשונה

והוא  אבינו, אברהם בבחי ' אמונה עם שמתחיל ה'

וזה  רוחות, הד' כל הכולל האמצעית הנקודה

הראשון . הבאר



לנפשך  חכמה דעה יח

ב"ן  דבחי' שני באר לחפור הוסיף אבינו יצחק

טפח  גבוה  גבול לה שיש  ערוגה סוד והוא דמ"ה 

זרעים י"ג בה  שזורעים 

ב"ן ואח"כ שהוא הב' באר חפר אבינו  יצחק 

ששה  על ששה בבחי' גם והוא דמ"ה

הראשונים, על מוסיף ואל"ה סוד  וזה טפחים,

שהוא  דמ"ה ב"ן  בסוד  עמוק  יותר באר  הוא ואמנם

המדרגה  של הגילוי  והוא שני, ודלת ציר בחי '

ורבקה  יצחק  של המדרגה שהוא עלמין, כל דממלא

של  המדרגה עם משתמשים והם ישסו"ת , כנגד 

עלמין , כל הממלא את לגלות  כדי עלמין כל סובב

ואל"ה  וזהו  דור בכל צדיקים ל"ו בחי' בזה גם ויש

שניה  מדרגה והוא אברהם, בן יצחק  תולדות 

בחי ' הם אלו  בחי ' ושני  ששה, על ששה בערוגה

ב"ן  בסוד דלתות  וב' צירין ב' שהם וירושלים ציון

דמ"ה. וב"ן דב "ן

טפח והנה  מחיצה גם נעשה השני  הבאר  ידי על

על  שמונה כמו  ונעשית הערוגה, מסביב

ג' שהם זרעונים, י"ג לזרוע יכולים ובזה שמונה,

הכולל  הי "ג שהוא באמצע וא' ורוח רוח בכל זרעים

דב"ן , הב"ן ממתק דמ"ה הב"ן בחי' כי הי"ב, כל

דינים, הפ"ר  ידי  על המתמתקים דינים הש"ך  בסוד

מ"מ  דוכרין, הם והש"ך  נוקבין הם שהפ"ר  ואפי '

שהם  דינים הש"ך  סוד  כי הש"ך , את ממתיק  הפ"ר 

והפ "ר  עלמין , כל סובב של הגילוי כנגד הם דכורין 

כל  ממלא של הגילוי  כנגד  הם נוקבין שהם דינים

הממלא  ידי  על כי עמוקה יותר  מדרגה והוא עלמין ,

כ "ע, סובב של המדרגה עמוק  יותר  מתגלה כ"ע

הבאר  ידי על גדולה יותר המתקה נעשה ולכן

שהם  שרים חפורה באר וה"ס  דמ"ה, דב"ן השני

ידי דעל ויצחק , אברהם כנגד  ידים ב' בסוד  האבות

וממלא  סובב של המדרגות  ב' שהם ויצחק אברהם

אמיתית דרך בחי' שהוא המלכות  כלי  נעשה

בכח  וממלא בסובב הדבקות ידי על הי"ת  בעבודת 

דרכים  ב' בעולם המגלים צדיקים הל"ו בחינות ב'

אלו.

הנ"ל הערוגה רוחות בד' שזורעים זרעים  י"ב

אכילת  וכנגד חלות  י"ב וכנגד הויו "ת  ג' כנגד

רוח  שבכל  זרעונים ג' פעמים ד' שה "ס ד"ג

מבואר וענין הנ"ל הערוגה רוחות  בד ' זרעים י "ב

מלך  דמלך  הויו "ת ג' כנגד  שהם שם בעט"צ

הרי ביודי "ן  אלו הויו"ת  ג' ממלאים וכאשר  ימלוך,

והרי יודי "ן  ג' ורוח רוח ובכל יודי"ן, י "ב בהם יש 

נרמז  זה וכל זרעים, י "ב שהם ג' פעמים ד ' הם

כנגד  חלות י"ב על בוצעים דתחילה שבת בסעודת

אוכלים  ואח"כ הויו"ת , ג' בסוד שהם אלו  זרעים י "ב

שזורעים  זרעים הג' שהם ג' פעמים ד ' שה"ס דגים

הויו"ת מג' להמשיך הוא וסוד הערוגה. רוחות  בד'

וידגו הצדיקים נשמות  שהם הים לדגי  שבמזל"א

ויתן  נאמר זה ועל עיש "ב. וכו ', הארץ בקרב לרוב

דג"ן  ורוב הארץ ומשמני  השמים מטל האלקים לך

המלכות, בחי ' הוא אלקים לך  ויתן סוד כי ותירוש .

השמים  מט"ל הנמשך  דב"ן ב"ן של המדרגה והוא

שמשם  סתימאה שבמוחא דעתיק  מגבורה שהוא

ותירוש  דגן  רוב מקבלים ואז  דבדולחא, טלא נמשך 

המדרגה  שהם ד', פעמים ג' שהוא ד"ג בחי ' שהוא

ג' בה לזרוע שיכולים הערוגה בסוד  דמ"ה ב"ן  של

טיפין  הג' סוד  שהם רוחות , הד' בכל דרעים

והיינו רקיע. מים אור  בסוד  יעקב יצחק  דאברהם

ממלא  כנגד שהם זרעים ג' בה יש ורוח רוח דכל

וזהו מדרגה, אותה דפרטות  ועצם דג"ן וסובב

על  משפיעים והם רוחות שבהד' ד ' פעמים ג' שהוא

הי "ג  בחי ' שהוא ן' אות שה"ס האמצעית  הנקודה

הי"ב. כל הכוללת

ביתר  מתגלה  כ "ע  ממלא של  הגילוי ידי על 

הפרטים כל  בידיעת  כי כ"ע הסובב שאת

ברעותא  עלמין כל סובב בחי' להשיג יכולים 

דלבא 

באר והנה בסוד  בתחילה העבודה עיקר זה

ב"ן  של המדרגה דאחר שרים, חפורה

של  במדרגה בכללות  האמונה בחי ' שהוא דב"ן 

ב"ן  של למדרגה להכנס  צריך עלמין, כל סובב



תשע"ו  תולדות פר' יט של"ס

ממלא  של במדרגה בפרטות האמונה שהוא דמ"ה

ביה  תפיסה מחשבה לית סוף  אין  כי  עלמין, כל

בה  אין  בלבד סובב מצד הדבקות ולכן כלל,

מחשבה  ולית בלבד  בכללות  אמונה שהוא שלמות 

אחר  אך אמיתית , דבקות  ואינה ביה, תפיסא

פרטי כל שהוא עלמין כל הממלא בחי ' שמגלים

בחי ' עי "כ  לתפוס יכולים הק', והשמות  המדרגות

שם  כל תכלית  כי  דלבא, ברעותא עלמין  כל סובב

דאין  ואף  ב"ה, לא"ס ידו  על לעלות כדי  הוא

ממלא  שעולה ידי  על מ"מ ביה, תפיסה מחשבה

כל  בסובב דלבא ברעותא להדבק  יכול לסובב

וכל  הפרטים כל ידיעת  ידי  על דייקא ולכן  עלמין .

סוף  באין  אמיתית לדבקות להגיע יכולים השמות 

הוא  האמונה שלמות  באמת כי דלבא. ברעותא

ידי על הוא לזה להגיע הדרך אך עלמין , כל בסובב

להגיע  הכלי שהוא עלמין, כל ממלא של הפרטים

ב' לפחות צריך ולכן כ"ע. סובב של לדבקות

סובב  שכולל דמ"ה וב"ן  דב"ן  ב"ן של המדרגות

בעבודת האמיתית הדרך  התחלת  והוא וממלא

השי "ת.

וימינוואף ראשי תחת  שמאלו של סוד  שיש

כך  ואחר תחילה הוא שהשמאל תחבקני ,

עלמין  כל ממלא בחי' הוא השמאל והרי  הימין,

דשניהם  הוא הענין  עלמין. כל  סובב בחי ' והימין 

תחילה  נכנס דב"ן ב"ן שהוא דירושלים אמת ,

כך  ואחר דמ"ה, דהב"ן המקום שהוא ציון למקום

ב"ן  בחי' ונדחה דמ"ה, ב"ן  שהוא ציון בחי ' נתקן

ירושלים שהוא למקומו  בסודדב"ן  החותמות ב' (והם

דנוק ') ומלכות  קודם יסוד  הממלא אחת  בבחינה כי  .

אך  הסובב, מתגלה ממלא ידי על רק כי  לסובב,

שצריך  כנ"ל לממלא קודם הסובב אחת  בבחי '

ו ימין , קו  בסוד סובב לבחי' להכנס כך תחילה אחר 

דרכים  ב' והם שמאל, קו  שהוא ממלא לבחי' לרדת 

ובכללות למעלה, ממטה או  למטה, ממעלה של

מדרגה  כל בפרטות אך  למטה, ממעלה הוא הדרך

כבר כמשנ"ת  למעלה ממטה הוא (לעילהדרך

שרה) חיי בכל בפרשת צריך  מדרגות  ב' אלו ועכ "פ .

דהיינו הק', השכינה עם שייכות  שיהיה כדי עת 

עלמין  כל סובב בבחי ' ב"ה בא"ס דבוק  להיות 

ביה, תפיסא מחשבה ולית לקות  שהכלא ולדעת 

שהכל  ויהיה הוה היה בבחי' הוי "ה בכל ולהתדבק 

פרטי לכל להכנס  צריך  מאידך  אך  ב"ה, א"ס הוא

ממעל  בשמים הקב"ה בהם שמתגלה המדרגות

הכבוד  מכסא למעלה דהיינו  מתחת, הארץ ועל

עולם  בכל הכבוד מכסא ולמטה יותר , מתגלה ששם

מדרגתו. כפי ועולם

ואחר  דמ "ה מ "ה מדרגת הוא ראשון בית 

סוד  והוא דב"ן מ "ה מדרגת  רק נשאר החורבן

ידי  על הנזרעים הספיחין בסוד דכלי יחוד

שיחזור  לגאולה ההכנה והוא הצדיקים  נשמות

דמ"ה מ"ה  מדרגת

היה והנה  בעולם המקדש  בית שהיה זמן  כל

הק' התורה המשכת  שהוא הנבואה שפע

שהוא  דוד  בן  משיח של האור והוא בהתגלות ,

היחוד  שלמות והיה דמ"ה, מ"ה של המדרגה

הנה  הגלות באורך החורבן אחר אך למעלה.

שהם  הללו והערוגות דיליה, בגן  נמצא לא הגנן

התבואה  שיצמיח הגנן  להם אין לאלקות הכלים

אלקות שישיגו הקדושה התורה גילוי שהוא

הספיחין  של הצמיחה סוד יש  ואמנם ית"ש,

נחרב  כי  בגינה אינו  שהגנן אף  עת  בכל שגודלים

שהוא  הנבואה של האור את ואין המקדש בית

בחי ' ידי  על ואמנם דמ"ה, מ"ה של המדרגה

דב"ן , מ"ה של המדרגה סוד  שהוא יוסף  בן משיח

נולדו שכבר  הנשמות בחי' את הוא לוקח

מחמת צומחים שהם ספיחים בסוד אותם ומצמיח

בסוד  להעלותם ויכולים נזרעו, שכבר  הזרעים

כדי אמת הצדיק כי מחדש, שיוולדו  ספיחין

חדשה  תורה כמ"ש  החדשה התורה שתתגלה

כל  את  הצדיק  מלקט תחילה הנה תצא, מאתי

הנשמות בחי' שהוא אמת הצדיקי  של התורות 
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שהצדיק  ובכח מקום, בכל בעולם נמצאים שכבר

וב"ן  דב"ן הב"ן בחי' שהוא העליון לגן נכנס 

חדשים  פרות  להצמיח יכול שאין ואף  דמ"ה,

סוד  מצמיח מ"מ דמ"ה, המ"ה בחי ' שהוא

ומצמיח  דב"ן , מ"ה של המדרגה שהוא הספיחין

הנשמות סוד והוא אחר, באופן מחדש אותם

של  התורות שהוא בעולם נמצאים שכבר

שהתורה  אמת  והצדיק נמצאים, שכבר  הצדיקים

התורות כל את מחדש מצמיח עולם עומדת 

ליקוטים. בסוד 

הצדיקים נשמות ידי על  הנזרעים הספיחין סוד

הדורות  צדיקי כל  של  התורות ליקוטי הוא

אל לקשרם  אמת  הצדיקי ידי על  המתחדשים 

העליון  היחוד

מכל והענין בסוד  מפאנו הרמ"ע כמ"ש הוא

שצריך  תאכל , אכול הגן  עץ פרי 

ואמנם  הצדיקים. כל של התורות  כל ללמוד 

התורה  להלביש צריכים היו הראשונים הצדיקים

בבחי ' דבי "ע לבושים שהם נוכראין בלבושין 

הבור , בתוך יוסף בחי' ליה, הגון דלאו צולמא

בזוה"ק  כמ"ש  אמת  הצדיקי  עבודת עיקר  ועתה

הנקראים  הצדיקים שהם לצדיק זרוע אור  בסוד

תורה  הסתרי לקחת שהוא חקלא, מחצדי

אותם, ולגלות נוכראין  מלבושין אותם ולהעלות 

כל  שם אשר  היחוד במקום אותם ולקשר 

רוח  של המדרגה והוא אחד, נעשים התורות 

שהוא  נבואה עתה לנו  שאין  דאף  הקודש ,

של  מדרגה יש מ"מ דמ"ה, מ"ה של המדרגה

כי דב"ן . מ"ה של המדרגה שהוא הקודש רוח

ובאותו דבר באותו מדברים הצדיקים כל באמת 

על  שמלבישים נוכראין  הלבושין  מכח אך ענין ,

מתפשטת שהתורה נראה הצדיקים, של התורות 

הצדיקים, בין  מחלוקות שיש  ונראה ולכאן לכאן 

למקום  הצדיקים של התורות  שמעלים ידי  על אך

למקום  הולכים הנחלים כל איך  מתגלה היחוד

אחד .

מ"ה מדרגת שהוא נבואה  היה  ראשון בבית 

נעשה החורבן ואחר מלא דויד בסוד דמ"ה 

שהוא  דב"ן מ"ה  בסוד יוסף ידי על היחוד

הקודש רוח מדרגת

כ "כ ולכן להם שיש כיון  הגדולים הצדיקים

עת בכל ה' את ועובדים לקב"ה תשוקה

שהגנן  אף  לכן  וירושלים, ציון של בקדושה ודבוקים

שהוא  הנבואה אור ואין  בהגן , נמצא אינו

מב"ד  של המדרגה שהוא דמ"ה מ"ה של המדרגה

מ"ה  בבחי' דפב"פ היחוד  שלמות  שהוא מלא דויד (בסוד 

יוסף דמ"ה) בן  משיח בחי' ידי על תיקון  יש  מ"מ ,

ידי על הנעשה היחוד  שהוא דב"ן , מ"ה בסוד

הנבואה  שפע כי יוסף . בחי ' שהם הצדיקים נשמות 

לגלות כדי אך  תצא, מאתי  חדשה תורה סוד הוא

הצדיקי של הליקוט להקדים צריך חדשה התורה

נמצאים  שכבר הנשמות לוקחים שהם אמת ,

וב"ן  דב"ן  ב"ן שהוא העליון לגן  ונכנסים בעולם,

שאידמ  ואף  קיימות, כבר  שהם הערוגות  שהם "ה

לזרוע  יכולים מ"מ חדשות, אילנות לנטוע אפשר

קיים  שכבר  מה את  לקחת שהוא ספיחים, בסוד

דב"ן , מ"ה של המדרגה והוא שוב, אותם ולזרוע

ומחדשים  בעולם נמצאת שכבר התורה שלוקחים

הצדיקים  של הליקוטים בחי ' סוד והוא אותה,

הדורות צדיקי של התורות  כל את שמחדשים

אותם  לכלול ליה, דהגון לצולמא אותם ומעלים

כל  מתייחדים ועי "כ  היחוד , במקום באצילות 

בין  מחלוקת  שום שאין  ומתגלה כאחד, התורות 

הצדיקים.

מ"ה שכנגד השלישית הבאר יצחק שחפר אחר

הבארות  לתקן בארות  ב' עוד חפר דב"ן

דמ"ה ודב"ן דב"ן דב"ן הראשונים 

וחפר וזה  חזר  שתחילה אבינו יצחק  עבודת היתה

המדרגה  שהוא אבינו אברהם של הבאר את 

המדרגה  בסוד שניה באר חפר  ושוב דב"ן, ב"ן של

שהם  הראשונות בארות  הב' והם דמ"ה, ב"ן  של

שהיא  השלישית  באר  חפר ואח"כ ושטנה, עשק 
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ואמנם  דב"ן . מ"ה של המדרגה כנגד הנהר רחובות

חומשי ה' כנגד בארות  ה' שחפר  בחז"ל איתא

אור  גילוי  היה הבארות חפירת  ענין  כל כי  תורה,

באר  חפר  כאשר  ואמנם הקדושה, התורה

כל  שוב בה נכלל דב"ן מ"ה כנגד  שהוא השלישית 

ודב"ן  דב"ן  דב"ן  מדרגות הג' שהם בארות  הג'

ה' שחפר  בחז"ל דאיתא וזהו  דב"ן, ודמ"ה דמ"ה

תורה. חומשי  ה' כנגד בארות 

לגלותוהענין היה הבארות חפירת דכל הוא,

חומשי חמשה ענין  שהוא התורה אור 

נכלל  והכל יצחק, שחפר בארות  ה' כנגד  תורה

דמ"ה  היחוד שהוא דכלי  היחוד של בהמדרגה

נשמות ידי על הנעשה לצדיק  זרוע אור בסוד  דב"ן 

הוא  אבינו  יצחק  כי  כנ"ל. ספיחין בסוד  הצדיקים

שהוא  התכלת בסוד היום, כל א"ל חסד בסוד

דב"ן  מ"ה של המדרגה סוד  והוא (פירוש:התכלית,

הנעשה  דבינה דחכמה המוחין סוד הוא דהתכלת 

יודי"ן  מתלת הנעשה א"ל שם בחי' והוא דחכמה מבינה

דאור  המדרגה שהוא ב"ן דשם החיה אור בחי' בסוד וא'

י"ז  אות  פי"א ט"ל  שער בע"ח כמבואר לצדיק  זרוע

שם) השמש ובהגהת  כ' להמשיך ואות זכה כי ,

דגן  ורוב השמים ט"ל של הברכה של הקדושה

והבשר  דלעתיד והיין  הדגן  שהוא ותירוש ,

השחוק  של הסוד לגלות  התחיל יצחק כי דלעתיד ,

הנעלם  במדרש  כמ"ש לבוא דלעתיד  והיין 

דלעת "ל  הסעודה להמשיך התחיל והוא תולדות ,

הלוית כי המשומר, ויין  ולויתן הבר  הוא דשור ן 

וכמו א"ל, שם בחי' דב"ן מ"ה בבחי' היחוד  סוד

וגו ' השמים מטל האלקים לך  דויתן חז "ל שאמרו 

רוח  של המדרגה והוא הקדושה התורה על הולך 

הי ' וסוד  דב"ן , מ"ה של המדרגה שהוא הקודש 

הצדיקים  נשמות של הבחי' הוא ב"ן  דשם

והם  לצדיק, זרוע דאור  היחוד  סוד המיחדים

שהוא  ספיחים בסוד הישנות הנשמות מחדשים

אותם  ולהלביש  הצדיקים של התורות לקיחת  ענין 

כנ"ל. האצילות  בלבושי

בחי' ידי על נתקנים א"ק שבעקבי ניצוצין הי'

מ"ה שהוא דחיק  היחוד בסוד יעקב שארית

המכינה השמיטה  וה "ס ספיחין בסוד דב"ן

הגאולה בחי' שהוא להיובל

נקראים והנה  א"ק שבעקבי  קדישין  ניצוצין הי '

על  רק  להתברר  יכולים ואין  יעקב, שארית

שצריכים  ניצוצין  הי ' שהוא עקב י' בסוד  יעקב ידי 

בע"ח כמ"ש  דמשיחא בעקבתא דףלהתברר  (ח"א

ע"א) ואין י"ז אלהי"ם פעמים ב' הוא עק"ב כי ,

האור  שהוא דיעקב הי' ידי  על רק  להתברר יכולים

שמלקטים  ידי על הקודש, לשון  בבחי' אצילות  של

י ' בחי ' מהם ועושים נמצאים שכבר  האורות  כל

דאצילות לבושים להם ונותנים דיעקב, י ' בסוד

הברכות בחי ' והוא ליה, דהגון  צולמא בבחי '

הנעלם  היחוד  של הכח בזה קיבל כי  יעקב, שקיבל

זו"ן  עולים שבו דחיק היחוד סוד שהוא מאד  ונגנז 

מ"ה  נמשך שבו דכלי היחוד  בסוד  עילאין לאו "א

ואי דיליה, בגן  נמצא לא הגנן באמת כי  דב"ן .

שהוא  דמ"ה דמ"ה השלם היחוד לעורר אפשר

חדשה  תורה בחי' דהיינו חדשות, נשמות  בבחי '

המעוררים  הצדיקים ידי על אך תצא, מאתי

שהוא  בשמיטה, שצומח מה בחי' שהוא הספיחים

הוא  היובל כי  יובל, כמו  היחוד שלמות  לא עדיין 

והשמיטה  דוד , בן משיח בבחי' דמ"ה מ"ה בחי '

דחיק  יחוד  ובחי' דב"ן  מ"ה בחי' הוא בערכו 

הספיחין  סוד בו יש ולכן יוסף, בן משיח בבחינת

ידי על המתגלה לצדיק זרוע דאור היחוד  בסוד

אמת הצדיק  שהוא בזוה"ק , ספרא דר' בריה

שהם  הקודמים הצדיקים של התורות כל המלקט

גדול  הכי  האור ולוקח נולדו , שכבר  הנשמות בחי '

שכבר  הדורות צדיקי של התורות  בכל הנכלל

שהוא  להם, דהגון בלבושים אותם ומחדש  נולדו ,

ובחי הברכות  לקיחת דב"ן בחי ' ב"ן שהוא הדגן '

צדיקים  הל"ו  ידי  על שהוכן  הכלי שהוא דמ"ה וב"ן 

דב"ן  המ"ה בחי' וממשיך והנגלים, הנסתרים

דמשיחא  עקבתא בחי' ולתקן  עקב י' בחי' לעורר

הגאולה  ומכינים מעוררים שעי"כ
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היחוד  להמשיך שביעית  במוצאי העבודה 

התורות  כל ליקוט בסוד שאת ביתר דהספיחין

באור  מחדש  ולהולידם  הדורות צדיקי של 

הגאולה את  מעוררים ועי"כ  העליון היחוד

השלמה

של וזה  האור בבחי ' להכין  הי"ת  עבודת עיקר

בער "ש  התבשיל טעימת בסוד יוסף בן  משיח

הוא  השישי אלף  בסוף ועתה קודש , לשבת להכין

את טועמים שאז  לשבת סמוך  שבת  ערב בחי '

של  המדרגה את ומכינים שבת, של התבשילים

כי לחירותנו, גדול בשופר  תק"ע סוד  וזה מב"ד,

הוא  ותק "ע תורה, סתרי של האור הוא גדול שופר 

דב"ן , וב"ן  דמ"ה ב"ן דבחי ' מנצפ"ך  פעמים ב'

לעורר  דב"ן  המ"ה בחי' בהם להמשיך  וצריך 

שופר  הקול לעורר  להתחיל צריך  כי גדול, השופר 

ידי על גדול דהשופר הגלות, בסוף  עתה כבר 

הסודות כל לקבץ ומתחילים תורה סתרי שלומדים

אותם  ומולידים הדורות  שבכל הצדיקים כל של

שביעית במוצאי  העבודה וזה ספיחים, בסוד שוב

של  הקדושה שהוא הספיחים של הקדושה לקחת

בסוד  לצדיק זרוע אור של הסוד  שהוא השמיטה,

כל  של התורות כל עם להתקשר והוא דחיק , יחוד

צדיקים  מל"ו הן הקדושה, עיקר  שהם הצדיקים

התורות ובפרט שבחו"ל, צדיקים מל"ו  והן שבאר "י 

בסוד  מחדש אותם ולהוליד  הדורות , יחידי  של

המדרגה  שהוא עקב י ' ובבחי' דב"ן דמ"ה היחוד

המדרגה  והוא אצילות , מדרגת שהוא י' אות  של

יכולים  זה אור  ידי  ועל מב"י , בבחי' הקודש  רוח של

של  המדרגה שהוא דמ"ה מ"ה של לאור  לזכות

בניכם  ונבאו נאמר שעליו  מב"ד בחי ' שהוא נבואה

בפועל  המשיח מלך  של המדרגה שהוא ובנותיכם,

דוד  בן משיח בסוד  לעולם הנבואה שתחזור

דידן . במהרה

הסוד וזה כי וישת , יין לו ויבא ויאכל לו ויגש סוד 

ואפר  עפר סוד הוא דב"ן  וב"ן דמ"ה ב"ן של

פ"ר , א' והאפר  פ "ר, יי"ן  שהוא פר  ע' הוא והעפר

להעלות דב"ן וב"ן  דמ"ה ב"ן של המדרגות והם

הדגים  ובחי ' חלות י "ב ידי על והפ"ר , הש"ך 

ג' סוד  שהוא לויתן , בסוד  שהם בשבת שאוכלים

הד' של י "ב בחי ' והם הנ"ל בעט"צ כמ"ש ד ' פעמים

הנקודה  לבחי' זוכים ועי"כ הנ"ל דהערוגה רוחות

והיינואמצעי הפנימי , היחוד  שהוא הי "ג שהוא ת

הזרע  בבחי' הי "ג שהוא הפנימית דהנקודה

דב"ן , דמ"ה היחוד סוד  הוא הערוגה שבאמצע

ב"ן  של המדרגה שלוקח אלא חדש, דבר ואינו 

הערוגה, של רוחות  הד' שהם דב"ן וב"ן דמ"ה

שכבר  הנשמות חידוש  בסוד  כאחד  אותם ומיחד

כי בהתחדשות , היחוד אל הכל להעלות נזרעו ,

עפר  בבחי ' שהיו  הקדושים האבות  סוד  לקחת צריך

אשר  שדה כריח בני  ריח ראה נאמר זה ועל ואפר,

ה'. ברכו

ה "ס  הערוגה שבאמצע  האמצעית  הנקודה 

דבקות  בחי' שהוא דב"ן דמ "ה הפנימי היחוד

וה "ס  כאחד וסובב ממלא התכללות  ידי על עצם 

דנשיקין  יחוד בסוד הלויתן

שאחר והנה  וזהו היין, על אלא שירה אומרים אין 

כריח  בני ריח ראה לו אמר יין  לו  שהביא

שמאל  שמנקב החוטם של האור סוד  והוא שדה,

דמלכא  האור  ממנו  שנמשך דא"א, דחוטמא

ועיקר  דעתיקא. ה' אות  יש בחוטמא ושם משיחא

האור  שהוא הפנימית הנקודה שיהיה הוא העבודה

מכל  עמוק הוא חיק היחוד  ענין כי החוטם, של

למעלה  נעשה ולכן  אבות  זכות לזה שצריך עמוק 

שמות, כמה לכוון  פשוט דבר ואינו  או "א, בחיק 

להיחוד  ולזכות פנימי איש  להיות צריך  אלא

ריח  בסוד  הריח ענין והוא האמונה, שהוא הפנימי 

גווני ג' בסוד קדישין  תפוחין  חקל שהוא שדה

רוח  בכל זרעים הג' שהם טיפין הג' בסוד התפוח

סובב  דממלא המדרגות כל אחר  אף  כי שבערוגה,

פנימית נקודה עוד  יש טיפין, הג' שהוא ועצם

היחוד  גורם שהוא הלויתן בסוד  מהכל שלמעלה

הדבקות שהוא הלויתן  סוד והוא דב"ן , דמ"ה



תשע"ו  תולדות פר' כג של"ס

והוא  דב"ן , דמ"ה היחוד הגורמת  פנימית  דהנקודה

בסוד  דחיק  היחוד כי לו, וישק כמ"ש הנשיקין סוד

דרעותא  יחוד הנק' דג"ר יחוד  בחי ' הוא דב"ן מ"ה

וישק  וזהו דכלי , יחוד בחי' נשיקין  בחי' רק  שהוא

עיקר  שהוא ואף  צדיקים, הל"ו  בחי' שהוא ל"ו 

הוא  השלמה התכלית  מ"מ אך דכלי , היחוד  בבחי '

בהכנה  תלוי  הכל אך הנבואה, בסוד  דמ"ה מ"ה

הכי הנקודה לזה שצריך הגעגועים סוד  שהוא

אך  מסביב מסביב מסתובבים אנשים כי  פנימית,

לעלות לדעת צריך כי  הפנימית, הנקודה את  אין 

היחוד  להמשיך אפשר  אי  במקומו  כי אבות לזכות

בתכלת הדבוק הצדיק ורק  פשוט דבר ואינו כלל

הנעשה  דבינה חכמה סוד שהוא התכלית  שהוא

אם  כי ואין דאני החיבור סוד  והוא דחכמה מבינה

רוצים  אין ואם אין  בחי ' זה אין הרי לפעול רוצים

ליחד  איך סוד  צריך ולזה האני  בחי ' חסר הרי  לפעול

כאחד . הבחי' ב'

סוד  כי לאחרים ואסרם  הספיחים התיר רשב"י

כחדא  ואין אני בבחי' הוא דב"ן דמ"ה  היחוד

דרק  להתיר שני ומצד לאסור צריך אחד דמצד

להמשיך  יכול  כאין והוא הפניות שמזכך אחר

אני  בבחי' היחוד

הספיחין ,כי התיר דרשב"י  בירושלמי איתא הנה

שאכל  אחד  על ברוגז היה אעפ"כ  אך 

והענין  התיר . שהוא אף אסר לאחרים כי  הספיחים,

שיהיה  לזכות  יכול אסור  שהוא שיודע מי  דרק הוא,

אפשר  שאי  כחדא, ואין  אני  בחי' והוא מותר , לו 

כי אחת, בבת  ולמטה למעלה שהוא זה את להבין 

אפשר  ואי  ואין , אני בבחי ' עליונים יחודים יש 

לצדיק  להתקשר  עבודתנו  עכ "פ אך  זה, את להשיג

ב"ן  של המדרגות ולעורר זו בעבודה שעוסק  אמת 

לגעגועים  ולהכנס דב"ן, ומ"ה דמ"ה וב"ן  דב"ן 

ואינו הצדיקים, כל של התורות כל וללקט גדולים

מהצד  לעמוד וצריך ספיחים, להתיר פשוט דבר 

להתיר  גם לזכות  יכולים ואז אסור , שזה ולדעת 

היחוד  שהוא הספיחים דבחי' היחוד  לבחי ' ולהגיע

דב"ן . דמ"ה

הוא כי  שאותה פנימית  נקודה לו יש  אדם כל הנה

מה  היטב היטב לבדוק וצריך  תמיד, מבקש 

יחקור  וכאשר  באמת, שמבקש הפנימית  הנקודה

בכו"כ  ה' את שעובד  ואף פניות , כו "כ  ימצא בזה

הנקודה  של התכלית מה לחפש  צריך  עבודות,

הנקודה  וצריך מבקש, הוא שאותה הפנימית

עליה  שנאמר  המלכה אסתר בחי' של הפנימית

אדנ"י שם בסוד הק' השכינה שהוא לבת  לו  ותהי 

בסוד  בתקפה הק' לשכינה זוכים דכאשר  במלואו,

גדולים  רחמים לעורר יכולים אז  האדנ"י , מלוי

יעקב  של בשידוכים ולהצליח אבינו  ליעקב לזכות

יושב  יעקב ולכן  דמ"ה, דמ"ה היחודים שהוא אבינו

מעל  האבן שמסיר משיח של לאור  וזוכה הבאר  על

הבאר . פי 

לחנוכה וזהו  שמכינים אלו  קדושים ימים עבודת

הל"ו לקחת דב"ן , מ"ה של האור שהוא

ל"ו בסוד  צדיקים ל"ו  של והתורה הש "ס מסכתות 

בדבקות יהיה שלומד  מה שכל וצריך דחנוכה, נרות 

שמו תפלותעם לקשר צריך  לימוד  ובכל ויחודים, ת

כפי לפעם ומפעם לשעה משעה ולהפסיק ובקשות ,

שכן  וכל הק ', הבעש "ט שאמר  כמו  מדרגתו

הדורות, יחידי של הספרים בכל שלומד הסודות 

הם  הספיחין סוד כי היחוד , אור לבחי' הכל לקבץ

השתוקקות ידי ועל לצדיק , זרוע אור של הסוד

השלם  להיחוד  נזכה דב"ן , מ"ה בחי' של האמיתית

בעין  ועין  מלכותך, תראינה ועיננו דמ"ה, דמ"ה

ברחמים  צדק גואל בביאת ציון , ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו  במהרה

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

שהוא הנה  הרמב"ן כתב יצחק שחפר בארות הג'

כנגד  ראשון בית כי  מקדשים בתי ג' כנגד

ב' כנגד  והם ממלא, כנגד שני ובית  כ "ע, סובב

השלישי ובאר  דמ"ה, וב"ן  דב"ן ב"ן  של הבארות 



לנפשך  חכמה דעה כד

דמ"ה  היחוד וכנגד השלישי בית  כנגד  רחובות

בארץ, ופרינו ה' לנו הרחיב עתה כי  וכמ"ש  דב"ן ,

נכנסו ועי "כ  דב"ן , מ"ה דבחי ' היחוד  התחלת  שהוא

אח"כ  חפרו ולכן הראשונים, בארות הב' אף לתקן

שיש  זמן כל כי ראשונים, הב' לתקן  בארות ב' עוד 

דעשק  אחיזה בו יש  דמ"ה וב"ן דב"ן  ב"ן  רק 

שהוא  קיימא, בתמרירותה תמ"ר בסוד ושטנה,

בארות הב' שהם תמ"ר, העולם ש"ך  הב'

בחי ' רחובות בחי ' הוא הג' הבאר  אך  ראשונות ,

הערוגה  של האמצעית  הנקודה בחי' דב"ן, מ"ה

הד "ג, שהוא ד ' פעמים הג' נתקן  ועי "כ  י"ג, בסוד

התורות כל לקיחת שהוא וגו' האלקים לך ויתן וזהו 

דנקודה  בהיחוד אותם לכלול הצדיקים כל של

היחוד  ובכח דג"ן , מד "ג נעשה ועי"כ האמצעית,

דמ"ה  דמ"ה היחוד להשלמת מכינים דב"ן דמ"ה

ליעקב  ניתנו אלו ברכות ולכן הגאולה, שהוא

הגאולה  בבחי' דמ"ה דמ"ה היחוד גמר  בחי ' שהוא

השלמה.

התורות'דעה כל שלוקחים היינו לנפשך ' חכמה

'נפשך' בחי ' שהם הצדיקים כל של

ועי"כ  'חכמה', בחי ' לאצילות אותם ומגביהים

הנמשך  המשומר  יין  שהוא לראשך' כתר  'והיא

הנמשך  חיק  דיחוד הטיפה בסוד  דעתיק  מדעת

המשומר . יין  בחי' שהוא דעתיק דדעת מגבורות

שבת כי קדשך, שבת  שמור  קדושך מצות נצור 

ג' חיצין  הג' סוד הוא והש' בת , ש' סוד  קודש 

טיפין  הג' בסוד הוא הערוגה בחי ' כל כי  טיפין ,

רוחות מהד ' רוח שבכל זרעים הג' שהם

ושבת היחוד , סוד  הוא קודש  ובשבת שבערוגה,

דב"ן  דמ"ה יחוד בחי ' שהוא שמיטה בחי ' גם נקרא

שבת באמת אך  דמ"ה, מ"ה שהוא היובל בערך 

בליל  כי שבת, ויום שבת  ליל בסוד הבחי ' ב' כולל

דעפ "י הרמב"ן כמ"ש  דב"ן מ"ה בחי ' הוא שבת

יחוד  בחי' והוא נוק ', בחי ' הוא שבת ליל קבלה

הנק' דישסו "ת המדרגה גמר  בסוד שבת  דליל דכלי 

מ"ה  של המדרגה ביום ובשבת  דב"ן , מ"ה בחי '

ליחודים  להגיע אפשר דאי  הוא והעיקר דמ"ה.

סוד  הוא בת  נולד כאשר כי  השמחה, ידי על אלא

שחרית בשבת  רבא קידושא עושים ולכן ב"ן, שם

ולעורר  דמ"ה, דמ"ה להיחוד  הב"ן לקשר

לתורה  שנזכה עליונים ליחודים ההשתוקקות 

שבת של האור  שהוא תצא מאתי חדשה

ועיננו צדקנו , משיח של האור והוא בשלמותו,

ציון  ה' בשוב יראו בעין ועין  מלכותך תראינה

אמן . בימינו  במהרה צדק גואל בביאת



תשע"ו  ויצא פרשת דא"ח כהליקוטי 

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

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

ו' המשך - שבת הל '

פקק בפתיחת  (וקורע) מחתך איסור בענין 
בשב "ק

מחתך  איסור בזה  שיש  השיטות

הנה  איסור א] דחשש בנידון הארכנו עתה עד 

ויש  הפקקים, בפתיחת  בפטיש מכה

מחתך  איסור  דחשש בנידון לדון  להוסיף 

שעסקנו הא' בשבוע הבאנו  וכבר  בפתיחתם,

זה נח)בענין  פר' לשיטת(נשמ"ח טעמים כמה

איסור  חשש  זה בניזון שאין  שסובר  הגרשז"א

זצ"ל במחתך  הגריש"א שדעת לציין יש  ואמנם ,

פל"א) האיש  אשרי בספר בפתיחתם (כמובא שיש 

הפקק  מתכת )ותלישת ובין פלסטיק  מהטבעת(בין

שם  [ומשמע מחתך, איסור משום אליה המחוברת 

או מדאו' מחתך הוי האם ליה ברירא שלא

יקרא דרור  ובספר 37)מדרבנן , הערה שמב (עמ'

ובספר  דאו ', מחתך  דהוי  דס"ל הגריש "א בשם כתב

בשבת  שבת תשנ )הל' עמ' הליכות(ח"א בקובץ וכן  ,

25)שדה עמ' מחתך (107 חשש דהוי  משמו כתבו

כמש "כ  כמ"פ , עוד וכ"כ  דרבנן], מחתך לכה"פ  או 

זצוק "ל, הלוי השבט בעל בשם קאהן  (בקובץ הגר "ש

ה) עמ' תשס"ה תמוז התורה הגר"נ אוצרות  וכ "כ ,

שליט"א פט"ז)קרליץ שני ועוד .(בחוט ,

הפקק  כשזורק מחתך איסור שייך מה צ"ע

והנה האישב] אשרי  ס"ה)בספר  פירש (שם

דעל  "משום למחתך דנחשב הטעם

שתהא  המדוייקת  בצורה הפקק מתקבל חיתוכו ידי 

כמקפיד  נחשב גופא וזה בה ולהבריג לסגור נוחה

במש "כ  הגריש "א בשיטת  צ"ע אמנם המדה", על

לזורקו מתכוין  הפקק את כשפותח אם ש "אפילו  שם

זה  שלכאו' אסור", אופן בכל במקומו אחר  ולהביא

משתמש  שאין  בכה"ג מחתך  איסור  שייך מה צ"ע,

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

יב)ב. סי' (ח "ב שלמה במנחת  עפמש"כ ס "ב) הערה (פי"א שבת ארחות  בספר עיין מחתך  מטעם אסר לא שהגרשז"א בטעם

בשבת  נעשה עצמו והחיתוך השבת, קודם נעשתה החיתוך אל ההכנה שעיקר באופן מחתך  איסור אין דאולי והסתפק  שצידד

דעת  דאין א. מחתך , מלאכת  בזה שאין סברות  כמה שבת  ארחות  בספר שם מצדד ועוד וקפידה, בתכנון צורך ללא קל במעשה

עשיית  על נתונה דעתו ואין המשקה את  להוציא הוא האדם של עיסוקו שעיקר היות  בפקק שנעשה הנאה החיתוך על האדם

הביא  ב. בכוונה", ויחתוך  רחבו ומדת ארכו למדת "שיתכוין בענין שתלוי מחתך  מלאכת לגבי הרמב"ם בלשון וכמבואר הפקק,

בחיתוך  האדם עוסק כשאין מחתך  חיוב דאין רבו) בשם הרמב"ם בשם (שכתב בתחילתו רוקח  מעשה ספר בשם נוספת סברא

עוסק שגם אף פניה, ומשווה האבן בגוף  מלאכה שעושה האבן את במסתת  מחתך  חיוב אין וע"כ הכלי, בעצם אלא הקצוות

ולא  הפקק  עשיית  בעצם היא הפעולה עיקר דידן בנידון וה"נ האבן, בגוף  היא הפעולה עיקר מ"מ  הקצוות  השווית  בפעולת 

מחוברת  נשארה והרצועה החיתוך, עיקר נעשה כבר האלו בפקקים כלל "שבדרך בזה סברא עוד (ועיי"ש קצוותיה בחיתוך 

האלו"). החיבורים בניתוק  מחתך מלאכת  שאין לדון ויש בלבד קטנות בנקודות 



לנפשך  חכמה דעה כו 

המדה  על כמקפיד נחשב דאין  ודאי בזה הלא בו ,

ענין . שום בזה לו שאין

למדה וא"צ במחתך דרבנן איסור יש  האם

ושמענו  לשון ג] ע"פ  בזה לתרץ סברא

ה"ז)ב"םהרמ  שבת  מהל' (פי"א

והוא  חייב קמיע לעשות  כדי העור מן המחתך וז "ל,

בכונה  ויחתוך רחבו  ומדת אורכו  למדת שיתכוין

בלא  או  הפסד דרך חתך אם אבל מלאכה שהיא

זה  הרי כמשחק  או  כמתעסק  אלא למדתו  כונה

מחתך  תולדת  זה הרי הכנף את הקוטם פטור

דמ"מ  'פטור ' דכתב מלשונו  ומשמע עכ "ל. וחייב.

למדה, מכוין  ואינו  בחותך אף דרבנן איסור יש 

יש  במדה מעונין ואינו  הפקק בזורק אף  וע"כ 

א'. מת "ח סברא שמעתי  ע"כ  דרבנן, איסור  לכה"פ 

ובמ"ב בשו "ע להדיא דאיתא צ"ע הדבר  (סי'אך

סקמ"א) השפוד שיד  קשרי להפקיע לכתחילה דמותר 

משום  בזה וליכא הצלויים בעוף  או בטלה שקושרין

אי ' וכן המדה, על מקפיד שאינו  כיון  מחתך 

אחד )בביאוה"ל ד "ה שכב עצי(סי' לקטום שמותר 

משום  בזה וליכא בהם להריח הקשים בשמים

ומוכח  המדה, על מקפיד  שאינו משום מחתך 

וליכא  לכתחילה, שרי  המדה על מקפיד דכשאינו 

מלשון  צ"ע באמת  וא"כ  דרבנן , איסור  אפי' בזה

דרבנן  איסור  בהנ"ל שיש  שמשמע הנ"ל הרמב"ם

אליהו פסח ר ' והרה"ג למדתו", כונה "בלא אף

שליט"א פ"גפאלק בחכמה' פתחה 'פיה (בקונטרס

ג ) אסור הערה אבל דפטור  הרמב"ם לשון פירש 

חתיכת איסור  משום אלא מחתך איסור משום אינו

דחול עובדין דהוי בסתם שידעור  סי' מג "א (עיין

כשזורקו,סקי"ד ) הפקק  בנידון  שייך  אי"ז וא"כ  ,

הגריש"א  דסברת בזה נוספת סברא ושמעתי

שהולך  החיתוך בשעת הנאה לו שיש  דכיון לאסור

מדרבנן , מחתך איסור  הו"ל זה במקום בקל החיתוך 

בחוט  שמצינו  שאף  זו, סברא מובנת  אין [ולדעתינו 

שמשמע  הנ"ל הרמב"ם לשון  לגבי  פט"ז  שני

למדה  מתכוין באינו  אף  מדרבנן  שאסור מדבריו

זה  באופן  הקריעה ליה כשניחא דהיינו ופירש

דרבנן  איסור  הוי ובזה הקריעה נוחיות משום

לפי לבן גביעי  החותך לגבי  זאת שם וכותב וכנ"ל,

סימנים  שם שיש  לקינוח נייר או  לזה, שיחדו  המדה

דאין  די"ל ומסתפק  וכו ', מסוימת מדה לפי לחתוך

במדה  דוקא מעונין אין דהוא דאו' מחתך  בזה

ששם  הוא המסומן במקום שקורע והסיבה מסוימת,

דניח"ל  הפקקים לגבי מסתפק וכן לקרוע, לו  נח

דרבנן כמחתך  הוי  זה במקום מסתפקלפתוח (ושוב

לדעת עושה דהפותח משום דאו' מחתך  דהוי לומר

זו) במדה דוקא שהקפיד  אין היצרן שני החוט ואמנם ,

מובנת ובזה בו, במשתמש  אלא הפקק  בזורק מיירי

אך  דרבנן, מחתך  והוי בחיתוכו  ליה דניחא הסברא

בזורק  דלכאו' הנ"ל הגריש "א סברת צ"ע עדיין 

דלא  ליה, לניחא אף  נחשב דלא לומר יש  הפקק

בהסרתו אלא הפקק, בחיתוך  כלל ליה איכפת

שם שייך  אין  וממילא בחיתוכו,בלבד, ליה ניחא

אף  ששרי  כלל מהמדה נהנה כאין  הו"ל ותו 

וצ"ע]. וכנ"ל, מדרבנן

קטן  חור כשעושה הגריש "א בהיתר צ"ע

עוד הנ"ל ד] האיש  אשרי בספר שם מש "כ צ"ע

ואח"כ  בפקק  חור  לעשות  ד "מותר

איסור  אין גם כבר  חור  שעשו  דאחרי לפותחו

אפי ' דאם צ"ע וזה הפקק", את כשפותח מחתך 

נחשב  זורקו אלא כלל בפקק  משתמש  כשאין 

מחתך  מאיסור  להציל החור  יועיל איך למחתך ,

והפתיחה  החור עשיית אחר כשישתמש שאף  (שמשמע

מחתך, איסור בזה ליכא הבקבוק  את בו לסגור הפקק  עם

השימוש ) לתועלת  הפקק  מחיתוך  שנהנה והדברים אף  ,

וזורקו בפקק  משתמש  שכשאין  יתכן  איך תמוהים,

ונהנה  בו  וכשמשתמש  מחתך  איסור  בזה יהא

מחתך , מאיסור שבפקק  החור  מציל מהחיתוך 

לנקוב  ש "מותר בס "ו  שם מש "כ ביותר  קשה ובפרט

לגמרי " הפקק ישחרר  ואח"כ  בפקק  מאוד קטן  חור 

שכ ' דלעיל הדין על ו' בהערה שם למש"כ סתירה (שזו

בפנים  אך רחב', 'חור החור שיעשה קוק הרב"צ עדות



תשע"ו  ויצא פרשת דא"ח כז ליקוטי 

מציל מאוד קטן חור שאפי' כנ "ל  כתב בס"ו הספר

מחתך ) חור מאיסור שהלא ביותר, תמוה לכאו' וזה

ואיך  בפקק  לשימוש  כמעט מפריע אין  מאוד קטן 

בשבועות כתבנו [ואנו מחתך מאיסור  זה חור  מציל

מכה  מאיסור  אף  מציל אין  קטן  שחור הקודמים

מובן  שאין וכ "ש דסותר, חשש בזה יש וגם בפטיש

וצ"ע. מחתך ], מאיסור מציל איך כלל

להיפך  הוו הענינים  בב' הסברות לכאו '

ולדעתינו  להיפך ,ה] לכאו ' הדבר נראה

הרי הפקק  לזרוק  שכשמכוין

אין  ודאי  דבזה דאו ', מחתך  חשש בזה ליכא ודאי 

דיש  הנ"ל שני החוט מש "כ ולגבי זו, במדה מעונין

זה  במקום מהחיתוך שנהנה כיון דרבנן, מחתך  זה

הפקק  בזורק  כנ"ל הנה בקלות , בנח החיתוך  שהולך

לא  דלכאו ' בחיתוך , ליה דניחא נחשב האם צ"ע

דין  לגבי הרי אופן  ובכל זה, בחיתוך כלל איכפ"ל

המיקל  אחר  לילך  לכאו ' אפשר  דרבנן  מחתך 

דליכא  דס "ל ודעימיה הגרשז "א שיטת  על ולסמוך 

מחתך חשש כלל להשתמשבזה כשרוצה (אפי'

לא בפקק ) לכאו ' בפקק נקב כשעושה ומאידך ,

[וזה  וכנ"ל, מחתך של דאו' חשש  לגבי כלום הרויח

נ  שדעתנוטעם הקודמים בשבועות למש "כ וסף

נקב  דעשיית  מלהיתר  הפקק  דזריקת  להיתר  נוטה

בפטיש, ומכה דסותר איסורים לגבי זאת ביארנו (ששם

מחתך מלאכת חשש לגבי ג "כ  הוא שכן הוספנו וכאן

].וכנ "ל )

קורע איסור דידן בנידון שייך האם  לדון יש

ועוד חדש ,ו ] דבר לדון  בספר יש בזה העיר (וכבר

זצ"ל, שאול אבא להגרב"צ לציון אור

בל "נ ) במקו"א בזה שיטתו ישנה ויתבאר הלא דלכאו ' ,

קורע  מלאכת והיא מלאכות מהל"ט נוספת  מלאכה

המדה) על  מקפיד  באינו אפי' היא זו וא"כ (שמלאכה ,

משום  בו  יש אם פקקים בפתיחת  בעניננו  לדון  יש 

ולכאו ' הפקק, מעל הטבעת  שקורע קורע, מלאכת

רכים  בדברים אלא קורע מלאכת דליכא לומר יש 

קשה  בדבר ולא קריעה שם בהם ששייך כעורות 

שדן  מהמ"ב נראה וכן  קשה, כלי שהוא דידן כהפקק 

ההלכה סי"ג )על שמ ואין (סי' החרס  שוברין  שאין 

שם  ודן  כלי, כמתקן  שהוא מפני  הנייר קורעין

גם (סקמ"א)המ"ב בזה אין מדוע הנייר קריעת  לגבי 

לו קשה לא החרס שבירת על אך  קורע, מלאכת

כלי שבירת על קריעה שם שייך  לא דודאי כלל,

פתחה  פיה בקונטרס מצינו  וכן הקשה, חרס 

הנ"ל כג )בחכמה הע' הירושלמי (פ"ג  ה"ב)בשם (פ"ז

רככיא" באילין בעורות  משה ד"קריעה בפני (עי'

בדבר שם) ולא קריעה שייכא רך בדבר  דרק ומוכח ,

חינוך המנחת  שכ "כ והביא השבת,קשה, (מוסך

קורע) הגרשז "אמלאכת  עז), הע' פ"ט והגר"נ (שש "כ 

שליט"א סק"א)קרליץ פי"ז שני בנידון (חוט אמנם ,

אך  קשה, הוא הפקק דאמנם לדון  יש  דהפקקים דידן 

האם  לדון ויש  רכה, היא לו המחוברת  הטבעת 

הטבעת את קורע שהוא קורע, שם בעניננו שייך 

מתייחסת שהפעולה או הפקק, אל מחיבורה הרכה

כנ"ל. קורע שייך  לא ובו  קשה שהוא הפקק אל

קורע איסור משום  ליתא הרב השו "ע לשיטת 

ונעתיק הביאוה"לז] מש "כ קודם ד"ה בזה (שם

שוברין) דאין אין הנ"ל ההלכה לגבי

והקשה  כלי , כמתקן שהוא מפני  הנייר  קורעין

קורע, משום גם בזה ליתא מדוע ובביאוה"ל במ"ב

האחרונים מן  אחד בשם הרב ומביא השו"ע )ג (ה"ה

בדבר  אם כי קריעה שייך דלא זו  מהלכה דהוכיח

שהיה  וכעין  רבים, מגופים שנתדבק ונארג הנתפר

אחד  מגוף  שהוא בדבר  לא אבל המשכן , ביריעות 

_________________________

של ג . ענין בזה יתלו הדעת שקטני חשש  ומסתמא בשמו, מזכירו אינו הרב שו"ע על המ "ב שחולק  מקום שבכל בזה שמענו

הק'. לדעתו כראוי מחשיב שאינו ויאמרו ומתנגדים, חסידים של מח'



לנפשך  חכמה דעה כח

אין  שבעניננו מובן  זו  לשיטה ולכאו ' ונייר , כעור

אחד גוף הם שהרי  בפקק קורע (ואףאיסור

וחלקו  רך שחלקו אחד  כעור זה הרי יותר, רכה שהטבעת

קורע) משום בזה אין הנ"ל שלהשועה"ר ,עבה

אחד  בגוף אף קורע דיש הביאוה"ל  לשיטת צ"ע

אך על ח] שם שחולק הביאוה"ל לשיטת 

שבעור  מהירושלמי והוכיח השועה"ר

לדון  יש  א"כ  אחד גוף  שהוא אף  קריעה, שייך נמי 

ד "לולא  כותב שם הביאוה"ל והנה בעניננו, הנ"ל

שם  שייך דלא בזה, חדש דבר הו"א דמסתפינא

דבר  איזה כשקורע אם כי לתקן  מנת  על קורע

שהיה  וכעין  שניהם, לתיקון צריך והוא באמצע

בה  קורעין דרנא בה שנפל שיריעה במשכן,

אותה ע"ד )ותופרין לצורך (שבת  היתה שהקריעה ,

שם שאמר  מה וכן היריעה, כל ק"ה)תועלת (שבת 

כל  לצורך הוא התועלת  ג"כ כיסתא', כי  'דעבדה

הטעם  הרמב"ם, דמחייב בחמתו  וכשקורע הבגד,

כאילו הוי חמתו , שמשכך  לעצמו בזה דמטיב משום

איזה  כשקורע כן  שאין מה הבגד, גוף כל מתקן

הבגד  את בזה לתקן  וכוונתו הצד  מן מהבגד  דבר 

הנקרעת והחתיכה בשפתו מקולקל או  ארוך  שהיה

ע"מ  קורע שם בזה שייך לא כלל, בזה יתוקן  לא

שהוא  מנא, מתקן דהיינו אחר , שם אם כי לתקן

שהוא  בעניננו, ולכך  וכו', הבגד את בזה מתקן

להשתמש  כדי שלם מדף  נייר  חתיכת  איזה קורע

הזה  הנייר  ממנו  שנקרע ובדף  מה, דבר  איזה בו 

זה  אין כן  גם דמקלקלו  ואפשר  כלל, מתקנו  אינו

שכתבנו, למה וסמך וכו', לתקן, ע"מ קורע בכלל

קטן  במועד  שאמר  ע"ב)ממה הקרא (כ "ב על

קרעים", לשנים ויקרעם בבגדיו  "ויחזק  דכתיב

לשנים  שהוא יודע איני  'ויקרעם' שנאמר  ממשמע

שיקרע  ולא לשנים, הוא קרע דסתם משמע וכו ',

על  הבגד וישאר  וישליכו הצד  מן חתיכה איזה

כלל  פרק  הירושלמי  מן  לדבר סיוע וקצת  מקומו ,

חיתוך , היינו  קריעה היינו ליה קשיא דהיה גדול,

ולדברינו הצד, מן  חיתוך באמצע קריעה וקאמר

וכדי באמצע אלא אינו דקריעה פירושו , הכי

שהיה  וכמו הצדדים, שני  הקריעה ידי על שיתוקנו

הצד , מן  אפילו שייך  חיתוך  אבל וכנ"ל, במשכן

עכ"ל  וכו '" להשוותו, כדי העור  בשפת  שמחתך

הביאוה"ל.

דידן ולשיטתו בנידון קורע איסור  שייך  אין 

נתקנים  הקריעה כשע "י  הוא דקורע

בטבעת תיקון  שום אין  והכא החלקים (ועלשני 

כנ "ל קורע שם שייך  דלא ודאי מתוקן נהיה שהוא הפקק

ולא  בפטיש מכה של שם רק  עליו ושייך קשה, דבר דהוא

קורע) דברישל סיום לפי  בזה לדון שיש  אלא ,

ע"מ  הקורע רש "י  שלשיטת שהוכיח הביאוה"ל

לתקן, ע"מ כקורע נחשב אחר במקום (ולכה"פ לתקן 

אליבא  בזה חייב במשאצל"ג דמחייב יהודה לרבי

שחושש דרש"י) הבא, בד "ה בביאוה"ל ועיי"ש ,

הטבעת קורע משום לדון  יש  ולדידיה רש"י, לשיטת 

בביאוה"ל  ועיי"ש למתקן. דנחשב הפקק  לתקן  ע"מ

דידן  בנידון קורע איסור  אין מדוע לרש "י  אחר  טעם

בזה  ליכא בקריעתו, תיכף  כלי תיקון שניכר כיון 

כלי. תיקון  שם אלא קורע שם

בכה "ג  קורע  איכא גריינמאן הגר"ח לסברת 

והרה "ג שליט"א ט] פאלק אליהו פסח ר '

ד ) הע' פ"ג  הנ "ל  הביא (בקונטרס

זצ"ל גריינמאן הגר "ח סק"ט)בשם יז סי' שבת  (חו"ב

הנ"ל, הירושלמי בדברי חדש פירוש  שמפרש 

ומחתך  באמצע קורע למחתך קורע בין  "מה שכתב

הוא  לקורע מחתך בין שהחילוק  בזה ומפרש  בסוף",

שאין  לשנים, גדול עור  קורע כגון הוא שקורע

מחתך  ואילו  העור, מהות  קריעתו  ע"י  משתנה

החיתוך  ע"י  ומשתנה כשמתהפך הכוונה בסוף

הירושלמי בדברי  הנ"ל ולפירושו שונה, למהות

נהיה  שלא קורע איסור  שייך  דידן  דבנידון  נראה

דיש  [אלא בפקק. וחדשה שונה מהות  החיתוך ע"י 

כדאי ' החבית שע"ג עור לקרוע התירו  דהלא לדון

סקכ"ה)בתוספתא שיד סי' במ"ב והיינו(המובאת



תשע"ו  ויצא פרשת דא"ח כט ליקוטי 

שבת, אכילת  לצורך  דרבנן  קורע איסור שהתירו 

מח' יש  שלכאו ' זה, בהיתר  עוד  עתה ואכמ"ל

ואכמ"ל]. בביאורו האחרונים

לגמרי  הרצועה  חותך כשאין הגריש "א בהיתר

ובספר קארפ י ] להגרמ"מ בשבת שבת הלכות

66)שליט"א הערה תשנ המביא (עמ'

פענח ה"ז)מהצפנת  שבת מהל ' פי"א  הרמב"ם (על

אלא  אינו  שמחתך  הנ"ל הירושלמי  דברי  לפרש

שנשאר  באמצע, ולא הסוף  עד החיתוך  כשגומר 

אלא  מחתך ליכא שבזה חתוכה, ולא תלויה רצועה

פקקים, לגבי דידן , נידון  לגבי גם ונפ "מ קורע,

כשאין שמ  הפקק לפתוח הגריש"א התיר  כן שום

דבוקה  הרצועה ושארית מהרצועה לגמרי  ניתק

הנ"ל. מטעם מחתך  משום בזה דליכא לפקק 

השבוע  פרשת 

חרנה אבינו יעקב שהלך מישרים המגיד ביאור

העליונים הג"ר אל –

ויצא חרנה.א] וילך שבע מבאר יעקב

קרא אמר שדורש  מישרים מגיד ספה"ק  בשם

הספה"ק  כל ממש"כ  להיפך חרנה' דד 'וילך

עולם, של אף  לחרון יעקאע"ה שירד (כדאי'שמרמז

אבינו  יעקב שירד רשב"י בשם ע"א קטז דף  בזוה"ק

עולמות בחי' שהיא לחרן האצי' עולם בחי' שהיא מאר"י

אף חרון – קלי' ריבוי יש  ששם במגיד )הבי"ע, ואילו  ,

פרשת שבת ליום אור וזל"ק , פלא, דבר  אי ' מישרים

בהאי טמירין רזין  לך  לגלאה אתינא יעקב, ויצא

שבע, מבאר יעקב ויצא וקאמר  וכו ', פרשתא,

משבע  איסתלק ת"ת  דהיינו  דיעקב למימרא

וילך  והיינו עילאי בתלת  ואיתדבק הבנין, ספירות

ביו"ד  איתדבק  דוי"ו  לומר היינו ויל"ך  דמלת  חרנה,

כתר , דהיא ובכ "ף בינה דהיא ולבמ"ד  חכמה דהיינו

דהיא  בחי "ת דאיתדבק  לומר  דהיינו נמי  וחרנ"ה

ובנו"ן  לחכמה דרמיז וברי "ש  תמינאה דהיא בינה

ובה"א  בינה, שער לחמשים דרמיז בינה דהיא

שמפרש  וחזינן עכל"ק. לבינה. רמיזא נמי דהיא

יעקאע"ה  שנכנס הפסוק  כל את  מישרים המגיד 

חכמה, – בינה הג"ר, עולמות  של גבוהים למוחין

מישרים  המגיד  פי ' מתאים איך  צ"ב ולכאו ' כתר,

ממקום  יעקב וירד  שיצא מקרא של פשוטו  עם

הטומאה  למקום הק ' אבותיו  של אר"י של הקדושה

היינו השמש  עליו ובא הארמי , ולבן  חרן  של

לישן  לשכב שהוצרך  עד המוחין  אצלו  שנסתלקו 

וכו'.

בחיצוניות  דוחק  של במצב כשהם הצדיקים

הג"ר  אל ועליה  גמור לביטול להכנס דרכם 

והאריך הצדיקים ב ] דרך  הוא שכן בזה לבאר

של  קשה מצב עליהם שכשעובר

נכנסים  הרי עיבור בחי' שהוא המוחין  סילוק 

שאף  אמו  במעי  העובר כמו הגמור לביטול

דחוק  ובמצב בצמצום שהוא נראה שבחיצוניות

ברכיו וצר  בין המוחין (ראשו סילוק  על  שמרמז וכו'

אל בחיצוניות ) גמור בביטול אז  נמצא באמת הרי 

_________________________

–ד. תבואה פרי אך  אליהו, אזור ישראל, אוהב יוסף, יעקב תולדות חנוכה, לשבת יהונתן אהבת  אייבשיץ הרר"י אא"ז - ה"ה

רבים. ועוד בפרשתן,

דכתיב ה. אחרא, לרשו ואזל שבע , מבאר יעקב ויצא דכתיב דישראל, דארעא מכללא נפיק  אמר, שמעון  רבי שם, הזוהר זל"ק 

דכתיב  למערב, ואזיל דנהיר, נהירו עלאה, מעומקא דנטיל שמטה, דא שבע , מבאר יעקב ויצא דכתיב ממזרח , נפיק חרנה, וילך 

עכל"ק . תמן. ורוגזא דדינא אתר חרנה, וילך



לנפשך  חכמה דעה ל

מסוף  וצופה ראשו  על דלוק  'נר  דהג"ר, העליון  אור 

הצדיקים  דרך הוא וכן וכו ', סופו ועד העולם

נכנסים  דייקא אז עולם של אף  לחרון שכשיורדים

[וכדברי כנ"ל, כח"ב – להג"ר  ועולים הגמור  לביטול

למוהרנ"ת רעט)רביז "ל אות הר"ן שבשעת(שיחות 

לגמרי עצמו  לבטל צריך ].ו צער 

אבל – אלוק  לו שאין כמי 'דומה' בחו"ל  הדר

לו יש  באמת 

והסמיך זהג] בזמן לענין להכנס הצדיק (שדרך 

שבבחי' גבוה לביטול  המוחין סילוק

חז"ל הג"ר) דברי  על הק ' הבעש"ט דברי  את 

ע"ב) קי דף כמי(כתובות  דומה בחו"ל הדר  שכל

כאילו רק  שזה הבעש"ט בזה ואמר  אלוק, לו  שאין

אין  בחו"ל שנמצא היות בחיצוניות  כן שנדמה (היינו

שנדמה  אע"ה יעקב אצל כמו השכינה השראת  אצלו

הסתלקות – חמה עליו ושקעה עולם של אף לחרון שהלך 

כנ "ל ) אלוק המוחין לו  יש  באמת שבפנימיותז אבל ,

עד  וכנ"ל להג"ר  ועולה להש"י אז בטל הצדיק

יעקב  כמו לבו , בפנימיות  השכינה עליו ששורה

לילה  בחלום שכינה לגילוי אז  דייקא שזכה אע"ה

דייקא, הזה' במקום אלקים יש ש 'אכן  לו  ונדוע

שפלות לו  והיה הריחוק בחי' כשהרגיש שדייקא

ממגיד  כנ"ל העליון להג"ר  הכניסו זה לחרן  שהולך

חז "ל דברי ובבחי ' ע"א)מישרים, יג  דף חגיגה אין (עי'

בקרבו, דואג שלבו  למי  אלא תורה סתרי  מוסרין

שבטוח  – אלוק  לו שיש  וחושב באר"י הדר כל (ולהיפך

אך אלוק  לו יש כאילו הוי אז הטובה ובדרגתו בעצמו

וכו') לדור יכולים והוא אני אין ח"ו .באמת 

– הדחק  בשעת עליו  לסמוך רשב"י הוא כדאי

הדחק  בשעת  לג"ר לעלות רשב"י דרך הוא כן

וזה של ד] בשמו  שרימז  רביז"ל בדברי  מרומז

עון-שם, צירופים בו  שיש שמעון

של  העמוקה דרכו  שזו בזה רמז  וי "ל עון -מש,

סתרי מוסרין אין  והלא תורה, סתרי  שגילה רשב"י 

הדואג  שבבחי' בקרבו  דואג שלבו  למי  אלא תורה

להש "י לביטול זוכה ואז עון -שם, עוונותיו , על

מש' 'עון  נהיה שבזה הנ"ל, להג"ר (שלא ועליה

העליון) במדור רע שיטתיגורך  את  גם פירש  ובזה ,

ש 'וילך  כנ"ל שדורש  בפרשתן שבזוה"ק  רשב"י 

ירידה חרנ  בחי ' היינו  אף , חרון  אל ירידה היתה ה'

קשה  ולכאו' גדולה, ירידה שהיא הבי "ע, אל מאצי '

שם  הלא אע"ה, יעקב על רשב"י כן ידרוש מדוע

רק  יעקב שירד שדורש  מ"ד מקודם יש בזוה"ק

תמיד  והלא המלכות, לספי ' הבינה מספי '

ומדוע  להיפך, ולא הצדיק בשבח לדרוש משתדלים

ופירש  הצדיק , ירידת על כאילו  דורש דייקא רשב"י 

תורה  לסתרי להכנס  רשב"י דרך  שזו  הנ"ל ע"פ

עליונים וכו')ולמראות הסולם דואג (מראה שלבו ע"י 

וכנ"ל, עולם של אף לחרון  שיורד  ע"ז מקודם בקרבו 

שגרם  ברכות בגמ' שמצינו מה לזה [והסמיך 

עד  יהושע ור ' רשב"ג בין למח' כאילו רשב"י 

על  פלא נראה שכ"ז  מנשיאותו , לרשב"ג שהורידו

העמוק  בדרך  הולך  רשב"י  אך  כן, שיעשה רשב"י 

_________________________

מבטלין ו. איך אותו ושאלתי מבטל. גאר זיך מין איז  שלעכט, גאר שוין איז עס אז אין הלשון. בזו לי אמר אחת פעם שם, ז"ל

האדם  על מאד מאד מתגבר דבר שכשהבעל עצה מובן מזה בטול. איז  אויגין דיא און מויל דאס מאכט  פאר מע והשיב, עצמו.

מינ בכמה מאד דעתו כל ומבלבל כי לגמרי. עצמו האדם יבטל אזי לנצחם, מאד לו שקשה הרבה ובלבולים רעים הרהורים י

רק כלל. ומחשבה דעת  שום לו אין כאילו לגמרי דעתו ולסלק  ועיניו פיו לסתום דהינו לפעמים. לגמרי עצמו לבטל יכול האדם

ע"כ. לגמרי. יתברך להשם עצמו יבטל

אלוקי ז. לו שיש  כמי דומה ישראל בארץ הדר כל זללה"ה אא"ז בשם איתא קצה), ע ' דברים (פר' אפרים מחנה הדגל זל"ק 

לארץ  בחוץ שדר ומי לו אין ובאמת אלוקי לו שיש כמי דומה לקוב"ה שקרוב העליונה בארץ שדר בעיניו שדומה שמי היינו

עכ"ד. לו יש  באמת  אבל אלוקי לו שאין כמי דומה בזה העליונה בארץ נכנס  לא שעדיין לו שדומה היינו



תשע"ו  ויצא פרשת דא"ח לא ליקוטי 

יותר  עליון  ליחוד גרם זו  ירידה ע"י שדייקא הנ"ל

שנתגלו הגילויים רוב על חז "ל וכדברי  פנימי 

וכן  אז, שנתוספו התלמידים וריבוי היום, באותו 

שאר  עם יחוד לדרגת עי"ז נתעלה עצמו  רשב"ג

הנ"ל, כבחי ' וזו  וכו', וראב"ע יהושע ר' החכמים

וכדאי – הדחק מתוך  העליון יחוד  עושה שרשב"י

אמר  וכן  הדחק]. בשעת  עליו לסמוך שמעון  רבי

הגמ' שאלת  ע"פ זצ"ל פריינד אשר  ר ' הרה"צ בשם

ע"ב) סב דף  שהוקרבו(יומא התמידים ששני

כן  כמו שוים, להיות צריכים יום בכל בביהמ"ק 

נגדי 'חטאתי  והם זל"ז השווים תמידים שני  ישנם

'חטאתי שע"י  היינו תמיד ', לנגדי ה' ו'שויתי  תמיד',

לביטול  ולהגיע לשפלות לבא זוכה תמיד' נגדי

תמיד ', לנגדי  ה' ל'שויתי  זוכים ובזה להש"י

אכי "ר . עליו  הק ' השכינה השראת

בשום להפרד שלא בעקשנות במקום' 'ויפגע

ח "ו מקונו  אופן

והזכיר בזהה ] דרכים כמה להכנס שיש  (איך 

המוחין) סילוק בשעת  למוחין ,ולעלות 

הראשון  ודבר  הוי"ה, שם אותיות ד' כנגד שהם

ויפגע  של הענין  הוא כזה במצב לזכור שצריכים

שהוא  זי "ע מלעלוב ר "ד הרה"ק  וכמאמר – במקום

בכח  פגיעה רע)חמלשון  פגע שיש (מלשון היינו

לידבק  שרוצה רצונו על בכח חזק  ולעמוד  להתעקש

סילוק  עם כלל ומשלים מסכים ואין מצב בכל בקונו 

יש  אלא ח"ו , עי"ז מקונו  שיפרד  באופן  המוחין

ולא  יעזבנו  שלא חזק  בבטחון בהש "י  בחזקה לפגוע

אנא  'לית  יעקאע"ה שאמר וכמו  לעולם, יטשנו 

שמים מ  עושה ה' מעם עזרי  – אלוקי מן  סברי וביר

מוהרצ"ה  אדמו "ר  כ "ק רבו בשם [וסיפר  וארץ',

קטנות בשעת מורנו  אליו  שבא זי"ע מקרעטשניף

שאין  זו דרך  ולימדו  ועזרה סיוע לבקש המוחין

המוחין , סילוק של המצב עם ולהשלים להסכים

כזאת מציאות כלל שיש  כלל לך אמר 'מי לו באמרו

של  עמוק בלימוד  עמו ונכנס  המוחין', סילוק  של

מוחין  אצלו  והוליד  והעבודה החסידות פנימיות 

מתעלומתן ].

הוי"ה שם כנגד – המוחין להשבת  הדרכים ד'

וג' למטה)הדרכיםו ] היחודים (מלמעלה דרך  א.

כנ"ל  והיינו  הוי "ה, דשם י ' אות  שכנגד 

המוחין  בסילוק  נמצא הוא הרי שבחיצוניות  שאף 

ועולה  השבירה ממקום ויוצא מתעלה הוא הרי

אין  ששם היחודים מחצב של יותר גבוה למקום

לעולם מוחין  הרה"קסילוק בקדשו הלך (וכן

זו) בדרך  זי"ע דרך מקאמרנא יש וכן ב. דרך. (שהיא

הוי"ה,דחב"ד ) שם של השניה ה' כנגד  שהיא

ולהתבונן  להרבות  היינו  הבינה, ספי ' נגד  שהוא

וכן  ג. המוחין . זה ידי  על  שיתחדשו  עד באלקות 

תורה"ק  לימוד ידי על המוחין  להחזיר דרך  ישנה

שהלך  הדרך אמנם הוי"ה, שם של ו' כנגד שהיא

של  אחרונה ה' של בדרך ע"ה אבינו יעקב בה

אלא  פגיעה אין – במקום' 'ויפגע - הוי"ה שם

שלימד  הדרך  והיא חז "ל, כדברי  תפילה, לשון

לזכות ותחנונים תפילות  ע"י  שאפשר רביז"ל,

העולמות  שבכל הטובות סי'לכל תנינא (לקו"מ

.)טקיא 

_________________________

זיך ח. מיז  מען 'פגע', לשון ויפגע אמר זי"ע  מלעלוב דודיל ר' הה"ק במקום. ויפגע וז "ל, (בפרשתן), דאברהם זכותא בספר

ע"כ. באשעפער. ליבען אונזער ביי פעגינין

ללמוד,ט. יכול איני הלא אותו, ושאל וכו' ללמוד לו וצוה יתברך , להשם התקרבות  הנהגת בענין אותו שאל אחד שם, זל"ק 

העולמות. שבכל הטובות  ולכל העבודות  ולכל הקדושות  ולכל ועבודה לתורה טוב, לכל לכל, לבוא יכולין תפילה ידי על לו, השיב

ע"י  משא"כ ללמוד, יכול שאינו ההוא לו שענה כפי לזכות, יכול א' כל לא הלימוד דרך שע"י גופא זה ממעשה [ורואים עכל"ק .

טוב]. לכל ידה על לזכות מצב בכל מישראל א' לכל יותר שייך תפילה



לנפשך  חכמה דעה לב 

התפילה בדרך העדיפות 

ופירש  ללמד ז] בא אע"ה שיעקב בזה הטעם

ובכל  אדם לכל הדורות  לכל הדרך 

הראשונים הדרכים בג' ואילו  המוחין מצב, (החזרת

התורה) ולימוד  התבוננות, יחודים, שייך ע"י אי"ז

מצב ובכל אדם לכל לו תמיד שאמרו שסיפר (כמו

של החב"ד  בדרך  והתחנכו שלמדו חשובים אנשים כו"כ 

איך עדיין יודעים שאינם להדיא לו ואמרו התבוננות

אינה  היחודים שדרך  וכ"ש כראוי, התבוננות  לעשות 

מצב) בכל אדם לכל תפילותשייכת  בדרך  משא"כ ,

נפש  לכל המתאימה דרך  היא ותחנונים בקשות

לפתוח  גם יזכה כראוי תפילה שע"י  מצב, בכל

לעלות שיזכה עד  וכו', וההתבוננות  היחודים

הכתר אל עלמהמלכות הנ "ל  מישרים המגיד  (כדברי

הכתר) עד אע"ה יעקב אז שעלה חרנה', 'וילך  הפסוק 

לכל שכ  הכניסה והיא דבר  כל פותחת שהתפילה מו 

של  העליונה והתכלית  הסוף ג"כ  היא כך כנ"ל דבר 

החכמה, מעין  ספר  בשם בזה וכמ"ש  הדרגות , כל

שהוא  הדעת, הישוב ענין היא גבוהה הכי  שהדרגה

והוא  בהש"י הפנימית והדבקות התבודדות  בחי '

תפילות ע"י  זוכים שלזה הנעלם, הכתר אור  בחי '

בקונו שדבוק  במקום' 'ויפגע של באופן והתבודדות 

אור  אל התפילה מאותיות  שעולה עד  מצב בכל

בזה  [והזכירו  כנ"ל. עולם של מקומו  – הכתר

לשעת קורא היה זצ"ל בענדער רלוי"צ שהרה"צ

הדעת', 'ישוב בשם רביז "ל בה שציונו  ההתבודדות

באלקיו הפנימית ההתבודדות שע"י כנ"ל  והיינו

תכלית הוא הדעת  ותיקון  הישוב אל לעלות יזכה

כנ"ל]. העליה

הדבקות  על  נפשו מסר כנפיים  בעל  אלישע

הגזירה בשעת בהש"י

במה הנפש ח] מוסרים שהצדיקים לעיל שהוזכר

של  בזמן אף  מבוראם להפרד שלא

שלא  וכו' במקום 'ויפגע ומקיימים המוחין, קטנות 

דברי את  בזה הזכיר בהש "י , הדבקות את  לאבד

ע"א)חז "ל קל דף  מסרו(שבת שלא מצוה שכל

היא  רפויה עדיין השמד בשעת עליה נפשם ישראל

שמסר  כנפים בעל אלישע על בגמ' שם ואי ' בידם,

בזה  והרמז  הגזירה, בשעת אף  תפילין  להניח נפשו 

שמסר  זו בבחי ' היה הנ"ל כנפים  בעל שאלישע

הדבקות את  לאבד שלא מורה נפשו  התפילין (שענין

לח) סי' קמא בלקו"מ רביז"ל  כדברי דביקות אף על

הדינים  התגברות  של הזמן  שהיא הגזירה בשעת

המוחין . וקטנות 

כנפיים בעל באלישע החת "ס ביאור

והזכיר שם ט ] זי "ע החת"ס זקינו דברי את בזה

הגמ' דברי  את שמבאר בסוגיא

בתפילין , נקי בגוף נזהר  היה הנ"ל אלישע שרבי 

הנ"ל  ממעשה הגמ' מוכיחה איך החת "ס  והקשה

הגזירה) בשעת  אף להניחם נפשו בענין (שמסר שנזהר

אלישע  על עיון  דצריך  וי"ל וזל"ק, ותירץ נקי, גוף 

בסכנה  היה דעדיין חזינן הא מראשו  תפיליו  שנטל

דמצוה  ראשו על להניחם יותר  טוב א"כ לנס, וצריך 

ומצלא מגינא בה דעסיק  ע"א)בעידנא כא ,(כסוטה

בה  עסיק לא דהוה מראשו  כשנטלם כן שאין  מה

מגינה, ולומר ולא לכזב רוצה דהי ' משום ע"כ  אלא

בעוד  מפיו  שקר להוציא רצה ולא יונה, כנפי  שהם

שלא  זה ובכלל נקי , גוף שצריכין  בראשו שהתפילין 

רמב"ם וכמ"ש  ויכזב הכ"ה)ישקר פ"ד תפילין (הל'

לז)וב"י  סי' והסירם (או"ח עצמו  סיכן  הכי ומשום ,

כיון  מההצלה רחוק היה דהשתא אע"ג מראשו ,

לסכן  לו נוח מ"מ בה, עסיק  דלא בעידנא דהוה

בהיות שקר בדברי נקי  גופו  יהיה שלא ממה עצמו 

ענין  מרומז  בזה וג"כ  עכל"ק. ראשו . על תפילין

שקר  לומר שלא נפשו  אלישע שמסר הנ"ל

להפסיק  שלא פנימי באופן  היינו בתפילין,

דבר  שכל מצב, בשום התפילין  של מהדבקות

וקביעא  רגלים לו  יש  אמת  כי אמת, אינו  המפסיק 

הפוסקים  וכנהרות הפוסק  דבר הוא וכזב וקיימא,

שלא  ומסי"נ המכזבין ', 'מים שנקראים מימיהן

להפסיק  שלא מסי "נ היינו בתפילין  שקר  לומר 

וכנ"ל. התפילין  של מהדביקות  ולכזב



תשע"ו  ויצא פרשת דא"ח לג ליקוטי 

של באופן השם  מחיקת  איסור יש  האם לדון יש

וכו ' גוזר צדיק

ובדרך לקסדור י] שאמר  במה ביאור  הוסיף אגב

נהפכו ובזה יונה' 'כנפי  הם שהתפילין

כל  מחיקת באמירתו גרם ולכאו' יונה, לכנפי 

מכשול  שיצא יתכן  ואיך התפילין , של הק' השמות 

גרם  הוא אם לדון  [ויש גדול, חסיד  ידי מתחת  כזה

מהש "י בנס נעשתה המחיקה שהלא זה, לאיסור 

דליקה  כיבוי לגבי כתבנו  ובמקו "א ידו , על ולא

מקיים וה' גוזר  צדיק  של באופן הצדיקבשב"ק (שגזר

הוה) וכן האש  איסור ,שתכבה חשש  בזה שאין  ,

אלא  תורה אסרה לא שב"ק שלגבי שאני  שם אמנם

רוחני, באופן בכיבוי ולא המשכן מלאכת  כעין

משרי בגרמא בשבת  שמלאכה הגמ' וכדברי 

של  באופן  וכ"ש  המשכן  מלאכת  כעין  דאי "ז  שריא,

וכו', גוזר להגרח"קצדיק אמונה דרך  בספר בזה (ועיין

החזו"א) בשם חמיר שליט"א השם מחיקת  לגבי  אך  ,

נגרם  איך  לדון  יש ובזה בגרמא, אף שאסור  טפי

הק ' שמות מחיקת הנ"ל החסיד  אמירת (ועיין ע"י 

הק ') שמות  ע"י רציחה לענין ב"ק סוף ].בקה"י

שכפיותירץ מסוטה בק "ו  הדבר  שלמד מורנו

להתיר  שיש  לדהע"ה אחיתופל שאמר

משטפון , בנ"י את להציל המים לתוך ה' שם לזרוק 

שמו שימחה הש"י שאמר  מסוטה, בק "ו  הדבר ולמד 

הרי לאשתו , איש בין  שלום להטיל כדי  המים על

אף  השם מחיקת  להתיר לעשות  יש ק"ו אותו 

ממיתה  אחד  יהודי  היא ח"ולהציל המחיקה (שבסוטה

אדם  חיי להציל  וכ "ש  בביתו אחד  לאיש שלום עבור

.אחד )

פקו "נ  הלא מסוטה  לק "ו  אחיתופל הוצרך מדוע

התורה כל  דוחה 

ושאל צריך יא] היה מדוע התלמידים אחד 

מסוטה  ק"ו לעשות אחיתופל

השם מחיקת  חסידלהתיר  אותו הוצרך  אמאי (וכן

מסוטה) הנ "ל  ק "ו נפש לעשות פיקוח בלא"ה הלא

השם  מחיקת  שריא וודאי  כולה, התורה כל דוחה

בנ"י את אחד )להציל יהודי אף ותירץ (או ממיתה,

היא  השם מחיקת  אולי היה דדהע"ה שספק בזה

וכעין  ע"ז , הנפש  למסור שיש דע"ז , אביזרייהו  מעין 

זי "ע  מלובלין הכהן  צדוק ר ' מהרה"ק דאשכחן 

ג )שכותב אות  השבין הלוחות(תקנת שבירת שענין

משרע"ה הק 'ע"י  השמות  למחיקת  גרם (שבזה

דבנ"ישבלוחות ) העגל חטא בבחי ' (ובזה י היא

להצילם  יכול והיה העגל , חטא בבחי' משרע"ה השתתף

מאמר  על זי"ע הבעש "ט תלמידי בספרי המובא כהסוד

יד"ח  להוציא יכול  אינו בדבר מחויב שאינו כל ,)יאחז"ל 

לגרום  שלא נפש  למסור שיש הו "א היה וה"נ

_________________________

הדור,י. כל כולל הדור וראש שלימה קומה ישראל כל כי ממנו, שמץ הדור בראש  גם להיות  צריך הדור חטא דכל שם, זל"ק

לשם  כוון הוא אבל דוגמא, מעין חטא כן גם שזה בעגל ישראל בחטא הלוחות  ע "ה רבנו משה ובשבירת  כידוע , הדור לפי פרנס

לשמה  עבירה כעין היה חטאם דגם נתברר כי לישראל, גם וכפרה סליחה פעל אז ששיברת, כחך יישר אח"כ לו וכשאמר שמים,

קנד). אות הצדיק  צדקת (וע"ע  ע"כ. וכו'.

ובתורת יא. קפ ) עמ' תורה (רמזי תורה אור ובס' הק', הבעש"ט רבינו בשם כן מובא (65 (עמ ' החסידים אגדות אוצר בס '

שם, וזל"ק זצ"ל, ממעזריטש הגדול מהמגיד כן מובא ע "ב) כ (ברכות  מוציא המגיד אינו בדבר מחויב שאינו כל הכלל, זה
חובתו  ידי הרבים בסיפא את למימר ליה הוי או בדבר, חייב שאינו מי אמר ולא מחויב, שאינו הלשון שינוי מה לדקדק ויש  ,

שיבוא  בעוונותיו גורם הוא לחטוא מרבה הרשע כאשר כי הקדמה ע "פ לתרץ ויש חיובן. ידי הרבים את  מוציא אינו כרישא

יכול  זה ומחמת בשורשו, אלא מתמתק הדין שאין ידוע זה וגם הרשע , שעבר עבירה אותה מעין מעבירה, הרהור צדיק  לידי

ת  עבירה הרהור לידו כשבא הצדיק כי החטא, מן הרשע נפש גם להעלות  לגרום ומעלה הצדיק בתשובה וחוזר מתחרט  יכף

כל  ר"ל בדבר, מחויב שאינו כל רז "ל, שאמרו וזהו שורשו. אל בהעלותו ממתיק  הרע את  וגם הרע, מתוך הטוב את ומברר

דהיינו  חובתן, ידי הרבים את להוציא יכול אינו הרשע, שעשה זו עבירה הרהור לו בא שלא דהיינו עבירה, בדבר נתחייב שלא



לנפשך  חכמה דעה לד

קמ"ל  וע"ז ע"ז, בבחי ' ה' חילול שבחי ' השם מחיקת 

את להציל שמו שימחה ה' שרצון מסוטה הק"ו

בניו.

הארמי  לבן – הלמדן בבחי' הוא אחיתופל

על וחולק לשמה  שלא הלומד שבפרשתנו,

הצדיק 

וקישר דברייב ] ע"פ לפרשתן , דאחיתופל ענין

יב)רביז "ל סי' קמא הוא (לקו"מ שלבן

לשמה שלא תורה הלומד  יעקב למדן על חולק (והוא

לשמה  תורה הלומד דואג )יבהצדיק  אצל וה"נ ,

ולחוץ השפה מן תורה שלמדו (כדברי ואחיתופל

דואג ) על  ע"ב קו דף סנהדרין בגימטריא הגמ' שפ "ה ,

בשכינה  בדבקות לימודם היה שלא היינו  שכינ"ה,

למוטב, התורה אותם החזירה לא ולכן  הק',

בלימודם  השכינה השראת היתה שלא והסיבה

שורה  השכינה שאין הרעות, מדותיהם מחמת  היא

אחת. בכפיפה הנחש  עם

זכה שלא במי אף  שורה  שהשכינה  אמרינן מתי

מדותיו לתיקון

וביאר הר "ייג] דברי במקו "א שהבאנו שאע"פ 

זי"ע מראדוויל מזלאטשוב המגיד  (בן

שמות ) פר' יצחק ' האש ב'אור ענין את שמבאר 

השכינה  אש לבעור  שיכולה ללמדנו בסנה, שנראה

והם  מדותיהם טיהרו  לא כשעדיין  אף  בנ"י  אצל

יכולה  בכ"ז  הזה, כסנה ודרדרים קוצים מלאים

דכוונת בזה והתירוץ השכינה, אש בהם לבעור 

רוצה  שהאדם באופן רק  היא מראדוויל הרה"ק 

וחפץ  עליהן תשובה ועושה הרעות  מידותיו  לתקן

טובות מדות  לידי  ותביאהו תזככהו  שהתורה

מדה  לך 'שאין באבות המשנה על זי"ע צדיקים (וכדברי

טובות המדות לכל זוכים שמהתורה – הימנה' טובה

בה') דכלא בה והפוך  בה 'הפוך המשנה ובוער כדברי ,

השכינה  אש  יכולה ובזה שבוער, הסנה כמו  להש"י

דואג  משא"כ מדותיו, עדיין תיקן שלא אף  בו  לשכון 

מן  בחיצוניות רק היתה תורתם שכל ואחיתופל

תיקון  אחר כלל ודרשו בקשו ולא ולחוץ, השפה

המות כסם ח"ו התורה להם נעשית ע"כ  מדותיהם

על  הגר"א כדברי  ח"ו , רעות מדות התורה ומולידה

שכמו בא ללמדנו וכו ' למטר  התורה שנמשלה הא

ה"נ  באדמה, שנזרע מה רק  מצמיח שהמטר 

חפץ  שהאדם מה ולגדל להצמיח מסוגלת התורה

נעשית בחיים והחפץ התורה, בו ותגדל שתצמיח

הנ"ל  ואחיתופל דואג משא"כ  חיים, סם התורה לו 

שמם  את  התורה שתגדיל החפצים הלמדנים

הכל, על להשתרר  יוכלו שבזה וגאותם, וכבודם

שהם  האמיתיים, ועובדהי"י  הצדיקים על וחולקים

סם  התורה להם שנעשית כנ"ל, הארמי לבן  בבחי '

ה"י. ח"ו  המות

_________________________

מחובתו, הרשע ולהוציא למתקו יכול שיהיה הרשע  עבר עבירה איזה מעין יודע  אינו הרהור לו בא שלא מפני הזכרים, הרשעים

שמחויב  אמרו ולכך חובתו, ידי להוציאו יכול כנזכר, ההרהור לו שגרם הרשע  עם בדבר שנתחייב כלומר בדבר, שמחויב מי אבל

בנפשותם  חייבים שהם חובתן ידי אמרו הרשעים גבי אבל הרשע , ידי על כ"א ההרהור לו בא מחמתו לא כי שחייב, אמרו ולא

ע "ב). סח  דף דפו"י התולדות (לבעל יוסף  פורת בן בספר אי' וכן עכ"ל. אותם. מחייבין אחרים ולא

בגאוה יב. עתק הצדיק על ודוברים הצדיקים, על חולקים הלומדים הרוב פי שעל רואים, שאנו מה דבריו, בתחילת שם וזל"ק 

לשמה, תורתו ולומד דאוריתא חדושין המחדש  הצדיק  הוא יעקב ולבן, יעקב בחינת יש  כי יתברך  השם מאת  גדול מכוון זהו ובוז ,

נקרא  זה שם על לבסוף , ששכרו שם ועל כב) (ערובין שכרם' לקבל 'למחר רז "ל שאמרו כמו לעתיד, וצפון ושמור גנוז  וטובו

הימנו  טובה נבלה כזה, חכם ותלמיד ולקנטר, להתיהר שתורתו ע "ב) רנג פנחס זוהר (עיין לבסוף  שכרו וסוף, עקב לשון יעקב

חומש  ללמוד שיודע זה כי פה, שבעל תורה ידי על אלא חכם תלמיד נקרא שאינו ידוע , וזה כהונה). מתנות עי' א, רבה (ויקרא

ושונא  בו, שנכנס  ערמומיות שם על לבן, נקרא דעת, בלא וכשלומד ופוסקים בגמרא בקי שהוא זה אלא חכם, תלמיד נקרא אינו

באריכות. ההמשך עיי"ש עכל"ק. וכו'. הצדיקים, את  ורודף 



תשע"ו  ויצא פרשת דא"ח להליקוטי 

אלפי"ן  – א'ל "ף  צ'ורת  י'עקב ו 'ירא – ויצא

האכילה דכוונת

דיבר שדורש יד] עמוקות  המגלה דברי  על

צ'ורת י 'עקב ו 'ירא ויצ"א תיבות 

דברי פי על בזה פנימי  ביאור  עתה והוסיף א'לף,

כוונות על מיוסדים האכילה כוונות  שכל האריז"ל

חסידותהאלפי"ן ע"פ שהביאור במקו"א בזה (וכמ"ש 

המסתתר  עולם של  האלופו את ולגלות  לזכור שיש  הוא

הניצו"ק ומתעלים האוכל תיקון נתקן ובזה דבר, בכל

לעבודת שירד אע"ה יעקב של ההכנה היתה וזו שבו,

האלפי"ן  בכוונות שנדבק  הארמי, לבן אצל  הבירורים

עיניו, מול  הזמן כל  דבר שבכל  עולם של אלופו לראות

המבררת היא האכילה של האלפי"ן שכונת  שכמו

כל את לברר יזכה זה בכח ה"נ  דהאכילה הבירורים

הארמי. מלבן לברר שצריך  והניצו"ק  הבירורים

והז  העליון בכובע  ההליכה חשיבות  הירות גודל

התפילה בשעת  הראש על גדול  טלית בלבישת 

הגיע  שדרכוטו] רביז "ל מחסידי א' מורנו  לבית 

לו ואמר  עליון, כובע בלא תמיד לילך

זי "ע  צדיקים הרבה וכמובא הראויה הנהגה זו  שאין

תפילה  בשעת  לכה"פ  עליון כובע על שהקפידו

ברכות ואמר יג ואמירת ברחוב, הליכה בשעת  וכן ,

רבים  שאצל במציאות שרואים במליצה ע"ז

שלא  והנסיון הקושי אצלם מתגבר רביז"ל מאנשי

על  גדול הטלית  שיהא בלי  או עליון , בכובע ללכת

בפוסקים  ע"ז שאי ' – התפלה בשעת  הראש 

אות ח סי ' בפסק "ת  עיין חמורים, דברים ובספה"ק 

הפוסקים  מדברי חמורים לשונות שהעתיק  ח,

המ"ב ז "ל משם, קצת ונעתיק זה, (סק "ד )בענין

ראשו על הטלית  שיהא דצריך  הב"ח "וכתב

לב  מכניע זה שכיסוי  סופה, ועד  התפילה מתחילת 

גיבורים  ובמגן שמים". יראת לידי  ומביאו  האדם

יש כנסיות בתי "ראיתי המאירי בשם כתב סק"ג צא (סי'

קטן  בכובע ונשארים וכו' מעליהם הסרבל מסירים

הזמירות(כיפה) וקריאת(פסוד"ז)ואומרים וברכות 

ובמקור  מקרי", חציפות  ובודאי  החום, משום שמע

ס"א)חיים נג  סי' נגד (להחו"י אלה דברי  "ויהיו כתב

גיום  אחר טלית של העטרה שמטילים המשחיתים

רבא  ובאלי' ראש ", קלות רק  זה ואין  התפילה, כל

צריך (סק "ד ) מקום "ומכל זהב עדי  ס ' בשם הביא

כמו ולא סופו , ועד התפילה מתחילת  ראשו  לכסות

אותו וזורקין הטלית על שמברכין אנשים קצת

אחר  השלכת ואותי  נאמר ועליהם מאחוריהם,

ע"כ . בזה גויך ". שהאריך שם בפסק "ת  .)יד(וע"ע

_________________________

ראשו יג . על יהיו התפילה שבשעת הקפיד "עוד נח ), אות היום סדר שער זי"ע, מקאריץ מוהר"פ  (מהרה"ק  השלם פנחס באמרי

גם  זה על מקפיד היה ז "ל זאב בנימין שרבי לי וכדומה יארמולקיס , ב' או היארמולקע על הגדול כובע  או דהיינו כובעים, ב'

ע"כ. פעמים". בשאר גם ואפשר הלימוד, בשעת 

והם  המקיפים, הם המלבושים כי כתיקונו, ראשו שעל הכובע  לבש  שלא בנו על "הקפיד קעב), אות  האדם תורת (שער שם עוד

במלבושי  כי "אמר, קעו) (אות  שם עוד מחשבה". בחינת  ובסוד מקיפים בחינת  בסוד הוא אהי"ה שם כי המחשבה. בסוד ג"כ

ב' ראשו על לובש ישראל איש  וכל הפרצוף, חכמת  כל יש  ע"כ.אדם מוחין". ב' הם כי כובע, מיני

מסאדיגערא)יד . הה"צ (אצל הספרים עקד בבית  שמצא ג) מדור תרנ"ט , שנת ב (חוברת מועד באהל המובא נורא דבר בזה נביא

" ליצירה) ש "ו ד"א (שנת בירושלים הנמצא בשעת בכת "י בבהכ"נ בטלית הראש לכסות ציוה מירושלים זכאי בן יוחנן רבי
סוף  ועד מראש צריך התפלה  ואין שמחתי, ראש  על ירושלים את  אעלה לא אם וסימנו שמחה, ימי שהוא טובים בימים ואפי'

הפסיד לא במחשבה אירע  אם דהיינו לפעמים הטלית  המסיר ועיקר, כלל הראש  מעל הטלית  ראשו להסיר מכסה שאינו ומי
גבעוני נקרא  התפלה בתוך אם כלל אפי' התפלה, בשעת  ופניהם ראשיהם לכסות הגבעונים צריכין הי' החורבן שקודם מפני

הסודר  הגבעונים פרקו הבית וכשנחרב נון, בן יהושע מימות  גבעונים שהם להראות  ראשם לכסות צריכין הי' קדוש עם בין עברו

ב"ז  יוחנן אני זה וכששמעתי גבעונים, שהם יכירום שלא כדי התפלה בשעת אפי' ראשיהם יכסו שלא ועשו ראשיהם מעל



לנפשך  חכמה דעה לו 

ללכת  רביז"ל מחסידי רבים  אצל נסיון שיש הא

עליון  כובע בלא

והביאור עליון טז] דהכובע בזה הפנימי 

הראש ) על  ממשיכים (והט"ג

הארת שבבחי' עליון המקיף הערת  האדם על

תפילין  הל' בביאור מש "כ [מעין  החכמה הכתר , (ים

ס"ג ) כה לסי' ביאור מכוונים תשס"ז הצדיקים שהיו

הכובע  ע"י התפילין  אור  – היום כל ע"ע להמשיך

הכובע  על לכוין  בשו "ע וכמ"ש ראשם, שעל עליון

שאצל  ידוע והנה בתפארה], ישראל עוטר בברכת 

בו תלוי שהכל והיסוד העיקר הרי רביז "ל אנשי

קמא  בלקו"מ רביז"ל קכג(כלשון של )טו סי' הענין הוא ,

הננמ"ח  והנורא רביה"ק אל בלו"נ ההתקשרות

הכתר אור עצמם על ממשיכים שבזה (כמש "כזי"ע

שם) תפילין הל ' עליהם בביאור מתגבר זלע"ז  ע"כ ,

למנוע  מראשם עליון  הכובע את להוריד הנסיון 

עבודתם  נקודת  עיקר שהוא הכתר אור  את  מהם

וכנ"ל.

רבים ובזה אצל שרואים מה את ג"כ פירש 

עליון  בגד  עם הולכים שאין חב"ד מחסידי

העבודה (חליפה) עיקר שאצלם הנ"ל כעין וההסבר  ,

החיה מקיפי  ע"ע להמשיך זה היא שע "ש (חכמה-

חב"ד ) חסידי בבגד קרואים מלובשים החיה שמקיפי ,

היצה"ר  עליהם מתגבר  וע"כ  האדם, שעל העליון

עיקר  מהם למנוע העליון  בגד מעליהם להפשיט

וכנ"ל. עבודתם בספה"קנקודת זה כעין (וכמובא

שע"כ תיקונו מעיקר למנעו האדם על  מתגבר שהיצה"ר

לעוה"ז  נשלח תיקונו שעבור הדבר לידע האדם יכול

ביותר) היצה"ר עליו שמתגבר הדבר .בראותו

ובחנוכה שבר"ה א"ז ענין ביאור

דיבר חנוכה יז] המובא מעניני את וביאר ,

בתיקו"ז)בספה"ק  כן שרמוז לוי (קדושת

הרבה  [וכדאי' בחנוכה, הוא דר "ה הדין  שגמר 

חנוכה, עד  משפיעים דתשרי  החג שימי  בספה"ק

המזבח' קרנות עד בעבותים חג 'אסרו וכדכתיב

מובא  וכן  לחנוכה], החג שבין  הקשר על שמרמז

וחנוכה)ששניהם על (ר"ה [המרמז  – א"ז בבחי ' הם

אור  שבבחי' א"ז -ב"ו -ג"ה וקדוש  גבוה שם

א' ביום הוא שר"ה וגו '] משה ישיר – שא"ז  דלעת"ל

הוא  א' יום של הענין יש  בחנוכה וכן  הז', שבחודש 

בחינות, ב' שהם וכדאי' דחנוכה, ימים מהז' נפרד

פך  דמציאת  או  המלחמה דנצחון  הנס  היה הא' דיום

בנס  השמן  דליקת נס היה ימים ז ' ושאר  (וזהו השמן ,

בטבע  המלובש הנס בבחינת א' יום נס בחינות, ב'

הגלוי  הנס הנהגת בבחי' הימים ושאר רחל, שבבחי'

ואכמ"ל ) לאה, המהרש"ל שבבחי' של הטעם וזה ,

דחנוכה  ב' ביום חדשה מנורה לחדש נוהג שהיה

מתחיל  שבו  להראות  ב' ביום גם שהחיינו לומר  כדי 

וכנ"ל. שבחנוכה וחדשה נוספת  בחי '

ימים ב' כנגד – בחנוכה החתימה גמר זמני ב'

ורחל לאה – דר"ה

ודיבר מתייח] שבספה"ק  השיטות  ב' מענין

חנוכה  בערב האם הדין גמר  הוא

_________________________

התפילה  בשעת  בטלית ראשיהם שיכסו ישראל גלילות בכל ונחיתי בגדי קרעתי ביבנה דירתי ומקום שישבתי בעת כן מירושלים

מהגבעונים  הם  בידיהם  אבותיהם  מנהג מטעם  מכסה שאינו פלטיא ומי ור' גאון סענדר ר' וחתום בכת"י כתוב מצאתי כך 

הכת"י. עכ"ל שולדקאי". יוסף  אני גם העתקתי גאונים ושאר גאון

קטן טו. דבר זה, הוא כי יאמר אשר כל על דבריו ולקבל שבדור, להצדיק  עצמו לקשר בו, תלוי שהכל והיסוד העיקר וזל"ק ,

'אפילו  שופטים) פרשת  (ספרי לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו כמו ושמאל, ימין מדבריו ושלום, חס לנטות , ולבלי גדול ודבר

מהצדיק יקבל אשר בלעדי שכל, שום לו אין כאילו דעתו ולסלק  החכמות, כל מאתו ולהשליך וכו' שמאל' ימין על לך אומר

עכל"ק . להצדיק. מקושר ואינו בשלמות , אינו עצמו, שכל שום אצלו שנשאר זמן וכל שבדור והרב



תשע"ו  ויצא פרשת דא"ח לז ליקוטי 

חנוכה  זאת ביום ששניהם טז או  הנ"ל ע"פ  וביאר

שהם  חיים, אלקים דברי  ואלו  אלו בבחי' אמת ,

בחינות ב' והם השנה, דראש  הימים ב' כנגד 

הוא  כסליו כ "ד שביום היינו  וכה', כה 'ויפן ובבחי'

שנרמז  תתאה דיחודא אור  הארת גמר בחי '

דבשכמל"ו  אותיות חנוכה בכ"ד  דלפני שהנס (וכנ "ל 

יחו"ת ) שבבחי' בטבע המלובשים ניסים שזה בבחי' ,

רחל שכנגדבחי ' דר"ה ב' דיום דין גמר בחי' (שזה

'עולה רחל ) של הבחינה ישנה כסליו  כ"ה וביום ,

כ"ה  ביום שיש וכ "ה' כ"ה 'ויפן  בבחי ' ולכאן ' לכאן 

הגמר  הוא א' שמצד וכ"ה, כ "ה של בחינות ב'

עדיין  א' שיום וכנ"ל הקדומים יומין הכ "ד של

בבחי ' א' יום שני  ומצד הטבע, דרך של לנס  שייך 

הניסים  על המרמזים דחנוכה יומין  ז' התחלת

הנרמז  דיחו "ע אור  שבבחי' מהטבע, שלמעלה

אחד , ה' ה"א ישראל דשמע אתוון  (שבבחי'בכ "ה

דר"ה) א' דיום הדין שכנגד דלאה זודרגה ובבחי '

דחנוכה, ח' ביום היה הנס  עיקר ותוקף גמר  הרי

חנוכה  זאת  ביום הוא זו דבחי' הדין גמר  וע"כ 

וכנ"ל.

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך

_________________________

לזה טז. רמז וכתב מביאו שסג) (עמ ' המנהגים טעמי ובס' יוה"כ, של החתימה גמר היא דחנוכה 'ידוע  כתב מהרי"ל בליקוטי

אביו  בשם מדינוב דוד ר' מהרה"צ הביא בנימין בני בס' לכל, תשובה זמן שאז  כ"ה שגימ ' חנוכה היינו דכ"א עד אנוש תשב

נדחו  סיבה שמאיזו תשובה בעלי לקבל הפשוטה יד כתבנית  ברקיע מאיר חנוכה עד אלול שמר"ח  צדיקים בשם יששכר הבני

דוד  ר' הרה"צ ע"ז  אמר אך חנוכה), בתחילת הוא שהגמר נראה הנ"ל (מכל חנוכה. עד תשובתם ומתקבלת  בעשי"ת  מלשבו

הפ  לזה ורמז חנוכה, זאת עד עוברת היד אין שלדעתו ע"כ.מדינוב יעקב. עון יכופר "בזאת " כב) (ישעי' סוק 


