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הקדמה 
כפי כבר  הרחמים מידות י"ג  השפעת ענין שרה חיי לפרשת חיים דברי בקונטרס  נתבאר

השפעה  שכל  ובתחתונים בעליונים הקב"ה שטבע בספרו , פעמים כמה רבינו  ביאור

המקבל  יקבל  שאותו  מותרות שיהיו  עד  המקבל  של  הקיבול  מכלי למעלה בשיעור תבוא 

שערות. נקראת זו  והשפעה ראוי. אינו  אם גם

חיותווכדי יום כל  מקבל  שהאדם אלוקי, אחזה מבשרי דהנה  להקדים יש  זאת להבין

לכל  נתחלק  והמזון יום, באותו  ושותה שאוכל  ושתיה האכילה ידי על  יתברך מהשם

הדקים  שהאיברים וכמובן לו , השייך המזון חלק  את נוטל  הגוף מאברי אבר כל  הגוף,

היותר  והאיברים ושתיה, שבאכילה והדק  הזך החלק  את נוטלים למשל  הראש  כמו  והזכים

היותר  החלקים נוטלים ביותר, גס  שהוא  הגוף של  התחתון חלק  וביותר הגוף דהיינו  גסים,

והמותר  מזגו , עובי לפי לו  השייך ההשפעה חלק  את בטבעו  מברר אבר שכל  וכמובן גסים.

לחוץ. דוחה

שהם והנה והגוף הידים דהיינו  ממנו  התחתונים מאיברים  יותר ודק  זך הוא  שהראש  ידוע

האוכל  בירורי ובאמת מגופא ", "לבר נקראים שהם והרגלים היסוד  מאיברי יותר זכים

הזקן  הם אלו  מותרות שבראש  אלא  הגוף, מאברי וחלק  חלק  בכל  גם נעשה הפסולת מן

בהם  ואין מאוד  וגסים עבים הם המותרות אזי הגוף חלקי ובשאר המוחין, מותרי שהם

שלו הפסולת שגם עד  מאוד  ודק  זך הוא  להראש  הנשפע החיות כי הוא  והטעם חיות, שום

צינורות  כעין והם מהגוף, שיוצא  דק  חיות בהם שיש  השערות וכמו  מעט, חיות בו  יש 

ביותר. עבים הם הגוף מותרות שאר משא "כ חלולים,
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ודוגמא והנה משל  רק  הם התחתון האדם שבגוף האיברים שכל  אלוקי, אחזה מבשרי

אדמה  מלשון הוא  דאדם בסה"ק  שאיתא  וכמו  העליונים, בעולמות ברוחניות לנעשה

ורוחניים  זכים שהם  העליונים מעולמות  יורד  החיות ברוחניות גם דהנה מרמז  זה וכל  לעליון.

עולם  שכל  התחתונים לעולמות עד  בהם, השגה כלל  לנו  שאין הזיכוך בתכלית ביותר

וגם  וזך, דק  שהוא  הראש  לחלק  משולים העליונים והעולמות מחבירו . יותר גס  תחתון

לחלקים  משולים התחתונים והעולמות מאוד , ונעלים זכים אורות הם שלו  המותרות

משולים  העולמות שכל  עד  גמורות, קליפות הם שלהם המותרות אשר הגוף, של  התחתונים

אחד . כאדם יחדיו 

עובדים וכמו שהתחתונים כפי כי דהיינו  לקבל , יכולתו  כפי לגוף הניתן שפע יש  שבגוף

בהכינם  לעולמות, שפע להשפיע מלמעלה התעוררות גורמים הם כך יתברך ה' את

ית' אותו  שעובדים ידי על  בעולם אלקותו  חיות להשראת מוכן כלי להיות העולם את

את  המקבל  כגוף לשרשו  העולם את מקשרים שבהם כו ' והתפארות ויראה אהבה במידות

לקבל , ראויים שאינם אותם חינם במתנת גם לזון רצה שהקב"ה בהיות מקום ומכל  הנשמה.

דהיינו מותרות, ענין בהם שיהיה לעליונים משל  שהם ובתחתונים בעליונים יסד  כן על 

עצמם  מחמת השפע לקבל  יכולים שאינם אותם שגם כדי מהצורך, יותר השפע שיהיה

ג "כ  שהם מותרות יש  האדם של  העליונים באיברים ולכן מותרות, בתורת אותם יקבלו 

ממנו אותו  דוחה ואינו  לגוף מחובר הזקן ולכן חיות, מותרי יש  בו  שגם הזקן דהיינו  שפע,

חיות. בו  שיש  מכיון לגמרי,

בני אלא דווקא  אלא  החיצונים, ממנה ינקו  שא "כ ח"ו  בחינם ניתנת אינה זו  מתנה שגם

מתניו שחילק  למלך דומה, הדבר למה ומשל  מלך, של  אוהבו  יעקב של  בניו  ישראל ,

נשתניתי  ובמה כרחי על  אני עבדך הלא  וטען מלך של  שונאו  בא  שמחתו , ביום לאוהביו 

כפי  שלא  רצוני עושה זה אוהבי שבעולם, שוטה המלך לו  השיב מתנות, לי ליתן שלא 

איני  וממילא  שונאי אתה אבל  כלל , מידה לפי שלא  ולבניו  לו  מתנות נותן אני ולכן המידה

מכפי  יותר בוראו  את שעובד  מי בשכר ניתנת זו  ומתנה לך. ליתן שמוכרח מה רק  לך נותן

בעניני  שנפלה מלך של  יקרה מרגלית להעלות נפשו  מוסר הגשמיות בעניני ואפילו  המידה,

להם  נותן זה ובשכר ונברא , נברא  כל  המחיים ית' אלקותו  חיות ניצוצות  והם הזה עולם

וערך. שיעור בלי ערוך לאין יקרות מתנות אחריהם ולבניהם המלך
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א' פרק

הניצוצות העלאת 

כמה יש  שכתוב כמו  וישאר לומר ליה  הוה  ויותר בלשון  לדקדק

על  דמרמז לי ונראה  נח. אך  וישאר נח גבי בתורה  פעמים

לפעמים  הטובים מעשיהם ידי על  הצדיקים דהנה  מותרות  לשון 

היינו יעקב ויותר אמר ולזה  נשמתו , משורש  יותר ונתרבה  הולך 

משרשו למעלה  ועלה  מותרות  לו  היה  הטובים מעשיו  ידי שעל 

כתיב  וכן  נתעלה  שיעקב הקדושים בספרים מבואר באמת  כאשר

יעקב. יעקב פעמים ב'

מעוררין ויותר הקדושים ניצוצות  שמהעלאת  שידוע  לרמז יש 

שמכונה  קדישא  בדיקנא  וכמו  מותרת  הנקרא  הקדושה 

הטבע  מותרת  המה  השערות  באדם משל  דרך  על  מותרת  לבחינת 

שכל  דידוע  למותרות  אלקית  התנהגות  המדות  נמשלו  כן  כמו 

ויתעלה  יתברך  השם אבל  נש , דבר עובדיהון  כפום רק הוא  המדות 

בדינא  עלמא  אתנהג  דהכי לאשתמודע  אלא  כלל  ומדה  גוף  לו  אין 

מכילין  י"ג  של  מדות  והנה  נשא , דבני דבר עובדיהון  כפון  ורחמי

לפון  אינו  הוא  כדאי ואינו  הגון  שאינו  פי על  אף  שהם דרחמי

אלוקי  אחזה  מבשרי אך  המדות , אלו  הם ומה  נישא  דבני עובדיהון 

ברוך  הבורא  משפיע  כביכול  כן  הטבע  מותרי באדם שיש  וכמו 

עשה  העולם קיום למען  ואך  נשא  דבני עובדיהון  כפון  המדות  הוא 

ובאמת  נשא  בני התנהגות  המדות  ערך  לפי שלא  רחמים והאציל 

וזה  כדאי שאינם פי על  אף  עמו  על  לרחם עליון  מחסד הוא  זה 

שיש  וחיות  האור כמו  מעט  ביקוע  בדרך  רק לקבל  אפשר אי החסד

האדם  והנה  הזקן . שערות  בשם מדות  הי"ג  מכונים ולכן  בשערות 

עליון  חסד רק הוא  ההפכה  מתוך  הקדושים ניצוצות  המוציא 

מדות . הי"ג  הקדושה  ונתעורר
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עלֹות עד ע ּמֹו איׁש וּיאבק לבּדֹו יעקב £©¦¦¥¨¥©©§£©¥¨¦©וּיּותר

כה)הּׁשחר. לב, .(בראשית ©¨©

פעמים יש  כמה שכתוב  כמו  וישאר , לומר  ליה הוה ו ּיּותר , בלשון ¥¨¦©לדקדק
נח גבי  כג )בתורה ז, א -נח ,(בראשית בּ ּת בה .ו ּיּׁשאר  א ּת וֹ  לי וא ׁש ר ונראה ©¦¨¤©©©£¤¦©¥¨

לפעמים  הטובים מעשיהם ידי  על הצדיקים דהנה מותרות, לשון על דמרמז 
נשמתו משורש  יותר  ונתרבה ידי ,הולך שעל היינו  יעקב , ו ּיּותר  אמר  £©¥¨¦©ולזה

משרשו , למעלה ועלה מותרות לו  היה הטובים ז"ל מעשיו  האר"י שכתב  כמו

את  רק  השיג  ואז יעקב  הקרויה  בבחינה  נשמה  רק  אבינו ליעקב  לו היה  דבתחילה 

להיות  נתעלה  עבודתו ידי על כך אחר ורק  המלכות , עבודת  על שמורה  רחל בחינת 

ישראל  והדבקות א בבחינת  המחשבה  עולם  שהיא  לאה  בחינת  את  השיג  שאז ,

הגשמיות  נתעלה שבהתפשטות  שיעקב  הקדושים בספרים מבואר  באמת כאשר 
בהמשך הכוונה  כט )וזה  פסוק אם -ישׂ ראל (שם כּ י ׁש מךָ  ע וֹ ד יאמר יעקב  לא  ¥¨§¦¦¦§¦¥¨¥£©Ÿ¤©ויּ אמר

יותר  שנתרבה  דמכיון יעקב ", "ויותר כן לפני שאמר מה  על הפירוש  שזה  כו',

שלו. יתירה  הנשמה  לפי ישראל שם  לתואר זכה  כי לו נאמר כן על נשמתו, משורש 

ב)כתיב וכן  מו -(בראשית יעקב , יעקב  פעמים לישׂ ראל ב ' א -להים  ¥¨§¦§¦Ÿ¡¤©ויּ אמר

בזוה "ק מבואר פעמים  ב ' שנכתב  והטעם  יעקב , יעקב  ויּ אמר ה לּ ילה  £©£©¤©¨§©©§©§בּ מראת 

ע"א) קל"ח  רבה שלים (אדרא לא  קדמאה  שלים , בתראה  יעקב  השני "יעקב  (יעקב

עבודתו) ידי על אליה שהגיע מדריגתו שלימות אילנא היא בארעא , אשתלים  דהשתא  ...

דלע כגוונא  בקדמיתא ".קדישא  הוה  דלא  מה  ענפין, כשבעין תחומין, בתריסר ילא ,

י"ב  שהם תחומין בי"ב להקב"ה, מרכבה קדוש אילן העליונה, בארץ להיות נשלם (שעכשיו

ענפים) ושבעים הוי"ה .צירופי

הנקרא ויותר הקדושה מעוררין הקדושים ניצוצות שמהעלאת לרמז  יש 
דרך  על מותרת, לבחינת שמכונה קדישא  בדיקנא  וכמו  מותרת,

הטבע, מותרת המה השערות באדם אחר משל בירור שנתברר החיות  שהם 

לחוץ  אותו דחה  מהנצרך יותר הוא  כי הגוף  לו נצרך היה  שלא  ומה  (ראה בירור

המוחין בהקדמה) בירורי של המעולה  חיות  הם  והשערות  המדות .ב , נמשלו  כן כמו 

והערות1 2הוספות

עיי"ש.א. ע"ב מ "ח  דף פ"ב רו"ל שער 

שלם ב. שבאם מבואר  אך וז"ל, שכתב י"ט ) ע' חנוכה מצות הנה (ד"ה לחנוכה חיים בדברי וראה

וקשה  הלחות, ממותרות זקנו שער  נצמח  זמן לאחר בשלימות הגדלות בזמן ונגמר  בקטנותו
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אלקית  העולם התנהגות הנהגת  היא  שבהם  מידות  שכל הי"ג  דידוע למותרות,
נשא , דבני  עובדיהון כפום רק הוא  אין המדות כו' גבורה  חסד המידות  כל

- כי יתברך, השם  של למהותו שייכים  ואינם  הנבראים , כלפי אלא  השם עניינם  אבל
כלל, ומדה גוף  לו  אין ויתעלה עצמו יתברך שהוא  מידה  איזה  שיש  לומר וח"ו

הרוחניים  לא  גם  כלל ביה  תפיסה  מחשבה  לית  דהוא  עצמו מצד בו מתנהג 

לאשתמודע והמלאכים , להודיע אלא  כפון – ורחמי  בדינא  עלמא  אתנהג דהכי 
נשא . דבני  ורחמים עובדיהון בדין הבריות  עם  מתנהג  שהוא  מורה  המידות  שענין

וזכויותיהם . מעשיהם  כפי

כדאי ",והנה  ואינו  הגון שאינו  פי  על "אף  שהם דרחמי  מכילין י "ג של מדות 
המדות, אלו  הם ומה נשא , דבני  עובדיהון לפום אינו  הא הוא  דקשה 

כדאי", ואינו ראוי שאינו פי על "אף  מעשיהם  כפי היא  ומידה  מידה  שכל מבואר

בתחתונים , כזאת  מידה  יש  היכן קשה  כן וכמוואם  אלוקי  אחזה מבשרי  אך
הטבע  מותרי  באדם מצורך שיש  יותר שהוא  והשפע  שהחיות  בהקדמה  וכמבואר

גמורה , פסולת  הוא  ובגוף  זקן בבחינת  הוא  ובראש  לחוץ , יוצא  כביכול הגוף  כן
קיום  למען ואך נשא , דבני  עובדיהון כפון המדות הוא  ברוך הבורא  משפיע

נשא . בני  התנהגות המדות ערך לפי  שלא  רחמים והאציל עשה היוצא העולם

למעלה  הם  שני ומצד העולם  הנהגת  בגדר הם  אחד מצד שהמותרות , הוא  מזה 

של  הנהגה  שיהיה  הקב "ה  טבע  העולם  הנהגת  שבתוך מפני וזה  העולם , מהנהגת 

המידות  פי שעל שבמצב  המידות , בכח הכניס  שהקב "ה  והיינו מהעולם , למעלה 

למי  גם  וישפיעו מהראוי יותר המידות  יתפשטו אזי להשפיע , ראוי יהיה  לא  עצמם 

הוא  העולם  הנהגת  כל שהרי עצמם , המידות  הוי אחד שמצד נמצא  כדאי. שאינו

רבינו  שמבאר וכמו מהעולם , למעלה  של הנהגה  הוי שני ומצד המידות , ידי על

והערות1 2הוספות

והדרת  זקן לו אין שסריס ידוע באמת אך הולדו, מעת מעט  מעט  השער  עמו נצמח  לא למה

בכל  הוא אם הוא האדם ששלימות  וידוע השלם, האדם כח  ממותר הצומח  הוא כי זקן פנים

ולכן  הפנימי, דעת נקרא זה שכח  וידוע כח , אותו לו חסר  סריס הוא ואם להוליד, וראוי כוחו

שלימות  תכלית הכולל כח  הוא הכח  וזה וגו', אדם וידע כמו ידיעה בבחינת המוליד כח  נקרא

זקן  פנים הדרת והוא אדם פני שמאיר  החכמה, תכלית והוא בדומה מוליד הוא ולכן הנפש

לחוץ  הליחות המותרות  ומוציא הזה היקר  הנשוא לשאת המוח  כלי יכלו ולא כוחו מרוב ולזה

הזקן. שערות והוא
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שיהיה  ית "ש  רצונו שכן וכאמור הזכות ", לפי ולא  תליא  "ברצונו דבאמת  לעיל

בתשובה  ששב  למי רבים  רחמים  התעוררות  של .ג הנהגה 

וזה ובאמת כדאי , שאינם פי  על אף  עמו  על לרחם עליון מחסד הוא  זה
וחיות  האור  כמו  מעט , ביקוע בדרך רק לקבל אפשר  אי  החסד

הזקן, שערות בשם מדות הי "ג מכונים ולכן בשערות, סוגי שיש  מיני שני יש 

ענין  איזה  לתלמיד האומר רב  כמשל שכלי, באופן שמתלבשת  השפעה  יש  השפעה ,

ידי  שעל השפעה  כזו השפעה  נקראת  הקבלה  ובשפת  אתר, על ומבינו במשל עמוק 

שרואים "נקבים  כמו "הבל", או "אור" הנקרא  השפע  יוצא  שבהם  ו"חלונות " "

הבל  יוצא  ו"פה " ו"חטם " "אזן" והם  העליונות  להשפעות  המרמזים  הגוף  שבנקבי

רב של בחינת  שיש  לספירה , מספירה  ההשפעות  כל הם  זו ובדרך רב , או מועט

להתלמיד. אורו את  בדעת  המשפיע 

לקבלה  התלמיד שהוא  המקבל יכול אין עומקה  מגודל אשר השפעה  יש  אמנם 

ביותר, מצומצם  באופן אלא  להשפיע  אפשר אין כזאת  והשפעה  שכלי, באופן

שום  יוצא  אין השערות  שמנקבי בגשמיות  שרואים  וכמו שערות , נקראת  זו והשפעה 

והוא  לחוץ , המוח ולחות  חיות  יוצא  ידם  ועל חלולים  הם  שהשערות  אלא  הבל,

השפע בא  השערות  כל ידי שעל אלא  לעין, נראה  שאינו למאוד עד ודק  דק  חיות 

כלל  ניכרות  שאינן למאוד עד דקות  לטיפות  שנתחלק  לאחר .ד במילואו

והערות1 2הוספות

כל ג . שאין ז"ל הרמב"ם מדברי וידוע וז"ל, במדרש בד"ה יותר  רבינו שכתב במה מבואר  וכן

נברא  כן כמו העליון עולם ערך וכפי הנהגות מיני כל העולם בריאת בעת נטבע הכל ורק חדש

שלא  מותרות להוציא הבריאה בטבע גם ולפיכך כידוע, עליון לעולם כצל שהוא התחתון עולם

וגבול  וקצבה שיעור  ערך לפי קדושים  מדות ששה הקב"ה הטביע שלמעלה וכמו הצורך, לפי

פי  על לרחם ראוי שאינו פי על אף וחנותי של מדות וי"ג  חסד ורב בחינת נטבע גביהם ועל

הצורך, מכפי יותר  מותרות וגם לעולם צורך הגשמי העולם בזה נטבע ככה ההנהגה, המדות

קטרוג  איזה ח "ו שאם כדי בעולם, מותרות דברים נבראו שלכן במדרש בהדיא אמרו וכן

המותרות  הבריות אלו בראתי ולמה הקב"ה אומר  מעשיהם לפי להתקיים כדאי אינו שהעולם

שחז"ל  הרי כראוי, שאינם פי על אף העולם יתקיים ככה הרחמים במדת רק כלל? צורך ללא

בקדושה. שלמעלה הרחמים מדת ערך לפי בטבע המותרות שתכלית כן ביארו לשונם במתק

כדי  מותרות, של ענין העשיה בעולם שיהיה הקב"ה טבע כן שעל מכך, אנו ורואים עכ"ל.

וזה  מהמידה, יותר  השפעה שיהיה הקבועה הנהגתו וכן בעולם הוא נטבע זה שענין להראות

זו. להנהגה שצריכים הבריות לצורך

הראש ד. בבחי' כי והוא א' הקדמה תבין ובזה אוצ"ח ): - מ "ת א פרק ה (שער  חיים עץ ראה
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של  באופן ממקורו יוצא  הגשם  אשר ממש , בגשמיות  כן גם  מוצאים  אנו זה  ומשל

יכולה  שאינה  מים  מיעוט בה  יש  קטנה  וטיפה  טיפה  שכל עד גדול התחלקות 

המים  שיורדים  אחר אמנם  המים , את  המקבלת  שהיא  הארץ  של צמאונו להרוות 

את  ומרווה  כלל לספור הסופר יוכל לא  אשר בשיעור הטיפות  כל נאספים  למטה 

והוא  טיפות  טיפות  ג "כ יורד השלג  כי שלג , נקראת  זו השפעה  ולכן הארץ . צמאון

כידוע החסד מידת  על משל שזה  לבן, .ה בגוון

והערות1 2הוספות

שם  שאין שבמקום לפי פנים, ובחי' אחור  בחי' לעולם מזכירין אנו אין השערות] [=נקבי

הנקבים  בחי' כשמתחיל אמנם בשוה. ומאיר  צדדיו מכל שוה האור  יוצא אז וחלונות נקבים

לפי  אחור , נקרא והעורף פנים נקרא המצח  כי ואחור  פנים בחי' יש אז ולמטה מהאזנים כגון

עכלה"ק. אחור  יקרא נקבים בו שאין ומה הפנים דרך לחוץ האור  ממשיכי' הם הנקבי' שכל

הכללים. שער  בע"ח  ראה יותר  באריכות וחלונות נקבים  ענין וביאור 

יובן ה. ומזה וזלה"ק: ,54 ע' הדברים ביאור  ד"ה אחרי פרשת התניא הבעל להרה"ק תורה לקוטי

לבחי' כתלג  לבושי' מבחי' הוא ההתרוממות דענין לעיל שנתבאר  ותרוממך סלסלה ענין ג "כ

א"ס  מעולם שהוא אריך כתר  מבחי' הוא רישי' שער  כי והיינו כו', רישי' שער  ומדרגת

הווייתו  שתחלת שלג  כמו חיוור  כתלג  לבושי' נאמר  וע"ז כו'). ומהאצילות מהמסך שלמעלה

בסוף, חכמה בראש חכמה וזהו למים והיה ונמס ונפשר  חוזר  ואח "כ שלג  ונעשה ונקפא ממים

שכשעומד  משל ע"פ להתלמיד שכל מסביר  שהרב כמו או שלמה משלי כמו משל ע"ד והוא

כמו  חכמה בחינת ג "כ אצלו נעשה הנה עצמו השכל ומבין זה במשל רבו כוונת על התלמיד

נתפסת  היתה לא שהחכמה לפי ונקרש נגלד שבאמצע רק מתחלה החכמה רבו אצל שהיה

הוא  עליון לבוש בחי' הוא וכך משל, ע"י רק הרב בשכל בעצמה שהיא כמות התלמיד בשכל

אח "כ  רק בעצמה שהיא כמות נגלות הגלות לבלתי החכמה עצמיות ונקרש שנגלד שלג  בבחי'

כו' כפתים קרחו משליך נאמר  זה ענין ועל הנבראים, אצל חכמה בחי' למים והיה ונמס חוזר 

מים  יזלו מבחי' שהוא ליעקב דבריו מגיד שלהיות ליעקב, דבריו מגיד מים יזלו רוחו ישב

הוא  שהשלג  אלא השלג , בענין הוא וכך הקרח  כעין ונקרש שנגלד הקרח  ע"י נעשה

שנודע  וכמו התחלקות ע"י להיות מוכרח  ההשפעה יורד להיות כי טיפין טיפין בהתחלקות

לבושים  בחי' נק' ת"ד י"ג  וגם ח "ו, מבול היו שאל"כ התחלקות ע"י שיורדים גשמים מגבורות

והן  לבושים בחי' הם השערות הנה חלולים שהם השערות דרך היורדת שההארה זה דרך על

(וגם  חסד בחי' היא עצמה ההשפעה ששרש חיוור  ונק' שלג  בבחי' והתחלקות פירוד בבחי'

ומים  כצמר). שלג  הנותן ע"פ במ "א וכמ "ש נקא עמר  מבחי' יותר  הלבנונית תוקף בו יש השלג 

ההשפעה שיו  והתחלקות צמצום בבחי' שיורדים (אלא נמוך למקום גבוה ממקום רדים

לפירורים):

ההלכות  פרטי הן אלו נקא כעמר  רישיה שער  בחי' נמשך חיוור  כתלג  לבושיה מבחי' והנה
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עליון,והנה  חסד רק הוא  ההפכה מתוך הקדושים ניצוצות המוציא  האדם
שלמעלה  עליון חסד שההיא  מידות  מהי"ג  חסד" ה "רב  מידת  ידי על רק 

להתעלות , כח להם  אין מעצמם  שהם  הקדושים  ניצוצות  להעלות  אפשר מהמידות ,

הצדיק עבודת  ידי שעל אלא  העולם , מהנהגת  שלמעלה  מיוחד חסד צריך ולכן

נשמות  להעלות  מידות  הי"ג  מתעוררים  דלעילא  באתערותא  רבה  אהבה  שמעורר

מדות ,ו ישראל  הי "ג הקדושה שיעקבז ונתעורר  יעקב ", "ויוותר שכתוב  מה  וזה 

מידות . הי"ג  שהם  מותרות  הנקראות  המידות  את  עורר אבינו

עובד  אדם  אשר הטבע , בדרך עבודה  היא  אחת  עבודות , מיני שני שיש  מזה  היוצא 

בתורה  יתברך השם  את  עובד והוא  העולם , הנהגת  שבתוך באופן יתברך השם  את 

עולם  בעניני ומשתמש  ושותה  אוכל כשהוא  אבל אלוקים , לקרבת  וזוכה  ותפילה 

להעלות  זוכה  אין וממילא  יתברך, השם  עם  כראוי מקושר להיות  זוכה  אינו אזי הזה 

מעשיו, שלפי הנהגה  רק  במידה  מידה  ג "כ מעורר כזה  אדם  הקדושים , הניצוצות 

מעשיו. שהוא  כפי רק  צרות  ממנו ומונע  עמו מטיב  יתברך שהשם 

שהן  הניצוצות  טבע  שלפי שאע "פ  הטבע , מדרך למעלה  שהיא  עבודה  יש  אמנם 

מושך  עוה "ז בעניני שבהתגלות  החיות  וממילא  מאוד, מוסתרים  הם  הגשמיות  בתוך

ותענוגי  ומשקאות  המאכלים  את  לאהוב  בלבד, החיצוניות  את  לאהוב  האדם  את 

אלא  הטבע , דרך כפי שלא  מעצמו רבה  אהבה  מעורר האדם  מקום  מכל עוה "ז,

הלא  החיים  ומקור החיים  שורש  הוא  מי מעצמו להתבונן הלב  על שליט שלו המוח

והערות1 2הוספות

לפני  ונכנס העם משאר  פורש שהוא הכה"ג  של הרעש שכל יומא מסכת כל כמו שבגשמיות

הוא  העבודה וכל קידושין ועשרה טבילות חמש צריך והי' בשנה, א' פעם רק והיה ולפנים

והנה  כו'. ואחת אחת ומונה למטה ושבע למעלה אחת באצבע השעיר  ומדם הפר  מדם שמזה

בחי' דרך הוא ב "ה א"ס אור  להמשכת נוגע להיות והשעיר  הפר  דם בגשמיות שיש זה כח 

אך  ג "כ למטה א"ס  אור  גילוי להיות המשכה היא שהשערה מצומצמות המשכות שהם שערות

היה  רשב"י עסק וכל ואמוראים תנאים  לימוד היה זה דרך ועל ומס"נ. ביטול ע"י דוקא היינו

ואפילו  ר "ש נזכר  שבש"ס המסכתות מפרקי פרק בכל וגם פירוקים, וכ"ד קושיות כ"ד בנגלה

אשר ודברי וכמ "ש עד"ז היה תורתו עסק שכל לפי מתפלה פטור  והי' ועוקצין ובנגעים בכלים

מ "ה  ע' שלח  פרשת תורה לקוטי ועשית, ד"ה תצוה פרשת אור  תורה עוד ועיין בפיך. שמתי

אך. ד"ה

ועשית.ו. ד"ה תצוה פרשת אור  תורה

שבתיבת ז. כותב ואח "כ לאלפים", חסד  "נוצר  בתיבות כוונה כתב הלימוד הנהגת שער  בפע"ח 

חטאיו. ידי על הקליפות בין שפלו הקדושים הניצוצות  להעלות יכוין ונקה
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כל  של והחיות  הנבראים , כל ועשה  ויצר ברא  האציל אשר שבשמים  אביו הוא 

הם  ניצוצות  הנקראים  הנבראים  כל של שהחיות  ונמצא  ית "ש , מאורו הוא  הנבראים 

בו  יש  השכל כח בו ניטע  אשר והאדם  לשרשם , מקושרים  שאינם  אובדים , כבנים 

צומח  דומם  הנבראים  כל את  שלו השכליות  והמידות  השכל ידי על להעלות  כוח

החיים  לשורש  מדובק  הוא  יהיה  עמו התקשרותם  בעת  כאשר לשרשם , וחי

והרגשותיו. במחשבתו

וגם  הטבע , מדרך למעלה  עמו ומתנהגים  מידות , הי"ג  את  לעורר זוכה  כזה  ואדם 

הי"ג  להשפיע  וזוכה  עמו, מטיבים  להם  וראוי כדאי שאינו מאוד גדולים  חסדים 

מידות  י"ג  עוררו הקדושים  שהאבות  וכמו כדאי, ואינו ראוי שאינו מי על מידות 

ברוחניות  עכשיו זוכים  שאנו הטובות  וכל עולם , עד בניהם  ובני בניהם  כל על

להרמב "ם . במו"נ כדאי' הקדושים  האבות  מכח הכל ובגשמיות 

ב ' פרק

ביעקב המלאכים נאת 

מבית והנה והוציא  מצות  תרי"ג  ושמר לבן  בבית  שהיה  יעקב

כלל  זה  אשר שבטים וי"ב הקדושות  אמהות  ד' הארמי

ה  לתכלית  הראשון  אדם בא  ואזי ישראל , אדם עדת  כי שלימות 

ביקרו לן  לא  בחטאו  אך  יתברך  לו  מרכבה  להיות  לתכלית  נברא 

דשופריה  כמבואר דאדם תיקון  היה  השלום עליו  אבינו  ויעקב

יש  ולכן  המלאכים נתקנאו  מאז והנה  דאדם, שופריה  מעין  דיעקב

שרו שהיה  במדרש  ויש  מיכאל  היה  עמו  שנאבק דהאיש  במדרש 

קומה  היה  שיעקב חיים אלקים  דברי ואלו אלו  באמת  אך  עשיו  של 

שלימה ותיקן קומתו בכל העולמות ומכל עולםקמו כנגדו המלאכים,

כחו להראות  כדי בזוה "ק כמבואר הקב"ה  של  ברשותו  היה  זה  וכל 

והוא  הקדושים הניצוצות  העלה  בזכיותיו  והנה  הצדיק, של  הגדול 

לו יכול  לא  ולכן  מדות , די"ג  מוחין  בבחינת  יעקב ויוותר בבחינת 

ולכן  מדות  י"ג  רחמי מבחינת  יתברך  השם לו  מאיר היה  כי האיש 

לצאת  הראוי רשע  איזה  על  האיש  לו  שרמז  הרמיזה  לו  הועיל  לא 

כדאי, ואינו  הגון  שאינו  פי על  אף  לו  האיר יתברך  השם  כי מזרעו ,

הוא  כי הירך  בכף  ורק איבריו  בכל  שלם היה  אבינו  יעקב והנה 
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מלחמה  לעשות  הצדיק יוכל  זה  ידי על  אשר החיצונים אחיזת  מקום

ותקע  אך  ירכו , בכף  נגע  שם אשר אחיזה  קצת  ומחמת  היצר, עם

כשמרגיש  הצדיק כי ממקומו  יציאה  לשון  שהוא  ז"ל  כפרש "י כף 

ירכו בכף  בנגיעתו  תיכף  ולזה  ממנו  ומגרשו  מרחקו  היצר אחיזת 

ולזה  בצדיק כלל  לחיצונים אחיזה  להיות  שלא  כדי הכף  ותקע 

רחקו וכבר בו  אחיזה  שום לו  שאין  כיון  שלחני כן  אם לו  אמר

ברכתני, אם כי אשלחך  לא  לו  אמר לגמרי. ישלחנו  כן  אם ממנו 

בכל  כדדרשינן  טוב ממנו  ועושה  היצר מברר הצדיק שאדרבה 

ברכתני. אם כי וזה  יצריך , בשני לבבך 

ד'והנה  הארמי  מבית והוציא  מצות תרי "ג ושמר  לבן בבית שהיה יעקב 
בא  ואזי  ישראל, עדת כלל זה אשר  שבטים וי "ב  הקדושות אמהות
לו מרכבה להיות לתכלית נברא  אדם כי  השלימות, לתכלית הראשון אדם

ביקרו , לן לא  בחטאו  אך הלילה יתברך לפני שנברא  השישי יום  באותו שמיד

הדעת , עץ  בחטא  פגם  כמבואר כבר דאדם תיקון היה השלום עליו  אבינו  ויעקב 
פ"ד.) דאדם (ב"מ  שופריה מעין דיעקב  את דשופריה כולל היה  הראשון אדם 

הקדושים  ניצוצות  הפיל חטאו ידי על אבל הקדושים , הניצוצות  וכל הנבראים  כל

שהיה  אבינו ויעקב  לבן, בצאן שנתגלגלו עד בגלות  הניצוצות  והיו הקליפות  לבין

הראשון  לאדם  הקדושה ח מרכבה  בעבודתו לשרשם  ישראל נשמות  את  והעלה  שב 

הראשון. אדם  של חטאו את  תיקן זה  ידי על בסה "ק , כדאי' לבן בבית 

המלאכים,והנה  נתקנאו  בגמ'מאז  שאיתא  צ"א:)כמו במדרש .ט (חולין יש  ולכן
מיכאל  היה עמו  שנאבק עשיוי דהאיש  של שרו  שהיה במדרש  ויש  .יא ,
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ולאו ח . קדמאה אדם  רכיב דביה אבהן, תלת  כליל איהו יעקב ב) רסו (השמטות בזוה"ק ואיתא

כל  את כולל היה (יעקב קדמאה, דאדם כשופרא דיעקב שופריה מתני' מארי אוקמוה למגנא

דאדם). כשופריה דיעקב שופריה שאמרו וכמו הראשון, לאדם מרכבה שהיה אבות, השלושה

בהערות.ט . לקמן ראה

את י. לסכן מיכאל של כת בקשו שעה באותה מיכאל. זה כה], לב, [בראשית עמו איש ויאבק

אמר מום. בעל שלי כהן עשית כך למיכאל, הקב"ה לו אמר  הקב"ה. עליהם שנגלה עד יעקב,

מיכאל  ביקש מיד למטה. והוא למעלה אתה לו, אמר  שלך. כהן אני הרי עולם, של רבונו לו,
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ותיקן  שלימה, קומה היה שיעקב  חיים, אלקים דברי  ואלו  אלו  באמת אך
העולמות  בכל הקרויה קומתו  בחינה  יש  העליונים  מעולמות  ועולם  עולם  שבכל

גבוהה יב יעקב מדרגה  שהיא  ישראל הקרויה  בבחינה  מתוקן להיות  זכה  עולם  ובכל ,

הקב "ה,יותר , של ברשותו  היה זה וכל המלאכים. כנגדו  קמו  עולם ומכל
בזוה"ק  הצדיק יג כמבואר  של הגדול כחו  להראות היתה כדי  זו קנאה  דגם 

אומר  שעליו אבינו יעקב  של כוחו יתגלה  ידה  שעל כדי ית "ש  ממנו בהשגחה 

אתפאר. בך אשר ישראל הקב "ה 

יעקב , של הגדול כוחו היה  מה  מבאר הניצוצות ועתה  העלה בזכיותיו  והנה
ויוותר  בבחינת  והוא  מדות הקדושים, די "ג מוחין בבחינת וכמבואר יעקב 

שלמעלה  עליון חסד שהיא  הרחמים  מידות  י"ג  ידי על אלא  שייך לא  זה  שכל לעיל

מבחינת מהשתלשלות , יתברך השם לו  מאיר  היה כי  האיש , לו  יכול לא  ולכן
רשע  איזה על האיש  לו  שרמז  הרמיזה לו  הועיל לא  ולכן  מדות, י "ג רחמי 

מזרעו לצאת יריכו,,יד הראוי  בכף  ויגע  שכתוב  במה  נרמז שזה  לקמן וכמבואר

לו האיר  יתברך  השם י"ג כי  ידי  על כי זה , בעבור יעקב  את  לנצח יועיל שלא 

- אחון אשר  את  ד"וחנותי זה  ענין נתעורר הרחמים  הגון מידות  שאינו  פי  על אף 
כדאי ". ואינו 
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שמעוני  (ילקוט  אותו. וריפא ירד מיד אותו. ורפא בצרה עמי עמוד חבירי לו, ואמר  רפאל מן

ע"ב). ל"ט  דף וישב פרשת

הרגו,יא. ולא  עמו ורפש המלאך עליו הביא בקיצור ), ברש"י ג "כ מובא ח , וישלח  (תנחומא

וירא  שנאמר  להרגו שבקש עשו של שרו סמאל זה עמו איש ויאבק לבדו יעקב ויותר  שנאמר 

אבאיש  סמא "ל ב) קמח  תורה (סתרי בזוה"ק עוד וראה עכ"ל. צולע ונעשה לו יכול לא כי

מכלא  אשתזיב כדין וגו', עמו איש ויאבק דכתיב ליה יכיל ולא קרבא ביה לאגחא ונחת קמיה

ואשתלים  עלאה בדרגא  סליק כדין ישראל ואתקרי שלים בדרגא ואסתלק בשלימו ואשתלים

וגו'. התיכון והבריח  כתיב ועליה דאמצעיתא, עמודא והוה בכלא,

בדיוקנו יב. ומסתכלין ויורדין מעלה של בדיוקנו ומסתכלין עולין תנא צ"א:) (חולין שאיתא כמו

אדם  פרצוף מעלה. של בדיוקנו ופרש"י כו', עליו נצב ה' והנה מיד לסכוניה בעו מטה, של

יעקב. בדמות חיות שבארבע

אתי".יג . הוי עילאה "דברשותא א, קסו,

ל.יד. דף בראשית חדש זוהר 
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איבריווהנה  בכל שלם  היה אבינו  הקדושה ,יעקב  להשכינה  מרכבה  היו שכולם 

החיצונים  אחיזת מקום הוא  כי  הירך בכף  הוא טו ורק  הדבר אשר שטעם 
היצר  עם מלחמה לעשות  הצדיק  יוכל זה ידי  שכרו על  להרבות  ומחמת ,טז כדי

ירכו . בכף  נגע שם אשר  אחיזה קצת
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ב),טו. עמוד קע דף וישלח  בכף (זוה"ק נגע כי  וגו', הנשה גיד  את ישראל  בני  יאכלו לא כן על 

לכלבא, ליהביה ואפילו אסיר  בהנאה דאפילו הנשה בגיד  יעקב  בהנאה ירך  אפילו הנשה (גיד

לכלב), ליתן לפולחנא אסור  נשא לבני  מנשה דאיהו גיד  כלומר  הנשה, גיד  אקרי  ואמאי 

קונם),דמאריהון, עבודת אדם מבני ומדיח  שמשכיח  גיד כלומר  הנשה, גיד נקרא ותמן (ולמה

רביע  הרע יצר  הרע),הוא יצר  נמצא (ושם דיכיל, אתר  אשכח לא יעקב  עם דאתדבק וכיון

בהון  הוה ולא תקיפין הוו וכלהו ליעקב  סייעי  גופא שייפי  דכל  בגין דיעקב  עליה לאתגברא

מכיון חולשא  יעקב, על להתגבר  שיוכל מקום שום מצא לא יעקב עם הסט "א נלחם (וכאשר 

חולשה), שום  בהם היתה ולא חזקים היו וכולם ה' בעבודת ליעקב סייעו הגוף איברי מה שכל

עשה),עבד ומתמן (מה ואתריה, זיניה דאיהו הרע, ביצר  בזיניה הנשה בגיד  ירכו, בכף ויגע

הרע יצר  נשא,אתי  בני  היצרעל  בא ומשם וסייעתו, הרע היצר  מקום ששם הנשה בגיד (נגע

אדם) בני על להתגבר  הנשה,הרע גיד  את ישראל  בני  יאכלו לא אורייתא אמרה כך  ובגין (ולכן ,

הנשה), גיד את לאכול התורה אי אסרה לעילא דרמיז נש  דבר  בשייפין  חברייא דאמרו כמה

ביש , ביש  ואי  אברטב  בכל  ברוחניות  רמזים יש האדם  של באיבריו כי החברים שאמרו (כמו

רע), ואם טוב שייפא,אם מתקיף שייפא  כל כך  למעלה),ובגין שורשו את מחזק אבר  (וכל 

זיניה, דהוא הרע ליצר  מתקיף הנשה גיד  מינו),ודאי  שהוא הרע יצר  את מחזק הנשה גיד (ולכן

ומזיניה, מסטריה אינון דלאו ליה יאכלו לא ישראל  כי ובני  אותו אוכלים אינם ישראל (ובני

ומסוגו). ממינו אינם

שבאבות טז. הבחיר  אבינו יעקב זה דרך על "והנה הפרשה, בתחילת לעיל רבינו שכתב מה ראה

בקדושה, כולו לבדו הוא באמת כי המלאך, עם ההתאבקות במעשה נרמז ישראל נשמות וכל

יראה  אז והתיקון הגאולה הזמן כשיבא השחר  עלות עד רק הוא היצר  עם שההתאבקות ומה

בעצמותם  באמת אבל (נ"ב). בסוכה כמבואר  הגדול הר  וכבשו פעלו אשר  הצדיקים מעלת

שכולו  לאילן הזה בעולם דומים צדיקים למה מ ') דף (קדושין שאמרו וכמו קדושים תמיד המה

וההתאבקות  וקדושים טהורים לעולם הצדיקים כן כמו כו', נוטה ונופו טהרה במקום עומד

לבדו  ה' שיושגב וכמו צדקתם, יתגלה ולעתיד שכרן להרבות רק הוא היצר  עם והשתדלות

המשתדלים  הצדיקים זו בדוגמא כן כמו כבודו, הסתיר  רק שינוי בלא היה שתמיד ויתגלה

פחיתות  זה היה לא הרע היצר  עם להלחם טורחים שהיו דמה לבא לעתיד יתברר  בשלימות

שכרן. להרבות רק בטהרתן
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כשמרגיש אך  הצדיק כי  ממקומו , יציאה לשון שהוא  ז "ל כפרש "י  כף  ותקע
ירכו בכף  בנגיעתו  תיכף  ולזה ממנו , ומגרשו  מרחקו  היצר  במקום אחיזת

החיצונים  הכף שליטת  ויצאה ותקע ממקומה  אחיזה נתקעקעה  להיות שלא  כדי 
לו אמר  ולזה בצדיק, כלל שום המלאךלחיצונים לו  שאין כיון שלחני  כן אם

ממנו רחקו  וכבר  בו , ה 1חר,אחיזה עלה  כּ י ׁש לּ חני ויּ אמר באמרו נרמז ©¨©¨¨¦¦¥§©¤©שזה 

שחר, שעלה  עד לחושך הדומה  הסט"א  את  לגמרי סילק  אבינו כן שיעקב  אם
לגמרי . ישלחנו 

ועושה וּיאמר היצר  מברר  הצדיק שאדרבה  אם-ּברכּתני , ּכי  א ׁשּלח לא  ©¤Ÿ£©¥£¦¦¥©§¨¦
ברכתני  אם כי  וזה יצריך, בשני  לבבך בכל כדדרשינן טוב  ממנו 
ברכה  מקור נעשה  הרע  היצר שגם  נמצא  אזי מהרע  הטוב  את  מברר הצדיק  כאשר

מסתפק אינו שהצדיק  דבריו, בתחילת  לפרש  שהתחיל למה  רבינו חוזר ובזה  ושפע .

רע מלאך שאפילו רוצה  אלא  כרחו, בעל לו ומודה  הרע  היצר את  שמנצח במה 

וגורם  הקדושה  ניצוצות  את  ממנו שמוציא  דהיינו ויברכנו, ברכתו על אמן יענה 

להקדושה . כח ויתן יוסיף  הרע  שגם 


