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סעודה שלישית

שיחה ב' נח תשע"ז

סוד התיבה בחי' בניית אימא עילאה בחי' עיבור שני * איסור לעסוק בהתיבה בבניית העולם * 
תמיה למה לא מצינו דוגמת עיבור שני בעלמא הדין * לאחר שנתגדל היהודי והרגיש טעם תורה 
ותפלה נופל בקטנות ואינו מרגיש שום טעם * ובהסתר נבנה שם עולמו מחדש בחי' גדלות שני * 
עבודת האדם בזמנים אלו לקבל הכל באהבה בתמימות ובפשיטות ולהאריך אף עד שיבנה עולמו 
ונח בחי' צדיק  מחדש * סוד החזקוני ימי המבול לא נחשב לשנות נח * תיבת נח בחי' מלכות 
יסוד עולם * בתוך עומק ההסתרה הצדיק יש לו החדר המיוחד שלו ששם סוגר עצמו בעבודת 
השי"ת * כל מי שנאסף אל הצדיק מרגיש טעם היחוד בתוך העולם המלא השחתה וזוהמא * סוד 
חם עבד עבדים וסוד העורב בחי' שעיר לעזעזאל * סוד וישלח את העורב בחי' שעיר המשתלח. 

סוד תיבת נח בחי' עיבור שני

תורה  בליקוטי  דברים  של  בסודן  ליכנס  וכדי  נח,  תיבת  בבניית  התורה  האריכה  בפרשתן 
עיבור שני, דסדר השתלשלות האדם כשנולד  סוד  נח הוא  1( דתיבת  נח  )פרשת  ז"ל  להאר"י 

דמקודם הוא בחי' עיבור תלת גוי תלת ואח"כ כשנולד הוא בבחי' יניקה, ואח"כ במשך השנים 

נתגדל וניתוסף לו בחי' מוחין. 

ועל זה מגלה האר"י ז"ל באותיות פנימיות התורה שז"א במעי אימא תלת גוי תלת, ושוב זמני 
ויכונה הסדר דמוחין דגדלות יש בחי' "עיבור שני" דמוחין שלו  יניקה, ושוב מוחין דגדלות 

דז"א נתעלמו גו אימא עילאה וניתוסף ונתחדש שם בחי' מוחין גדלות שני. 

1  ספר לקוטי תורה )שם( סוד תיבת נח הוא רמז ליסוד אמא שחזרה ונתעברה מז"א וזה סוד הנזכר בתיקונים שהתיבה וסד אמא 

לכן אמר ה' צהר תעשה לתיבה צהר גימ' אלהים דההי"ן שביסוד אמא וזה סוד ואל אמה תכלנה אמ"ה גימ' מ"ו מילוי ע"ב 

דהיינו יסוד אבא שהארתו מלובשת תוך יסוד אימא לכן היו אסורים בתשמיש כי עוה"ב סוד יה"כ שאסור בתשמיש. 

מה שלא היה נח אדה"ר שברא הקב"ה כיון דסוף סוף כל בני אדה"ר נימחו ואנחנו כולנו בני נח א"כ מתחלה יהיה כן אלא 

גרם  אדה"ר  אף שנראה שחטא  לצרפם  למבול  והוצרכו  שירדו  בסוד המלכים  תיקון  צריכין  הנשמות של המבול  כל  בהיות 

שהוצרכו כן מ"מ נורא עלילה על בני אדם והעיקר היה מפני מיתות המלכים הראשונים וזהו שסתם מעיינם של בני נח והולידו 

אחר המבול וז"ש ויולדו להם בנים אחר המבול ולא קודם מפני שלא היה זרעם צריכין לתקנן, 

וז"ש וכל שי"ח השדה ר"ת שם חם יפת לא היה בארץ קודם לכן מפני שעדיין לא המטיר ה' אלהים על הארץ שהוא המבול 

שהיה צריך להביא כדי לתקן כל הנשמות ההם וע"כ היה ענין הקשת בימיו דכתיב את קשתי נתתי בענן משום דנח בעצמו הוא 

היסוד וג' גווני הקשת הוא ג' בניו והם כלולים בו ונראה דין שהרי בימי החסידים לא היה נרא הקשת משום שלא היה נראה 

]בקשת[ האבות עצמן שהם יותר רחמים אלא נה"י שהם דמות האבות והם יותר דין אבל לעולם הם רחמים כי בהתגלותם מביא 

רחמים.
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וזהו סוד תיבת נח דהיא בחי' אימא עילאה, ונח וביתו וכו' היו מרכבה לבחי' זו"ן. ובזה פתח 
גדול  סוד  וגילה שם  ולרבות  לנח לעסוק בתיבה בבנית עולם לפרות  הי' אסור  סוד למה  שם 

דהוא בחי' יום הכיפורים סוד אימא עילאה, דאסור בזיוג כאן למטה שבזמן הזה נבנה למעלה 

בחי' פרי' ורבי'.

עצומה  פליאה  הוא  דלכאורה  נקדים  בזה הלכה למעשה,  לחיות  לבאר הדברים שנוכל  וכדי 
אלו'ה,  אחזה  מבשרי  בחי'  בסוד  הכל  את  למצוא  האריז"ל  בתורת  הכללים  מהיסודות  הלא 

ועפ"י היסוד דתורת הסוד דהאדם הקטן בעולם הזה מלביש לכל פרצופים דעולמות עליונים 

בחי' בצלם אלהי'ם עשה את האדם. והנה בחי' עיבור יניקה יש וכן מצינו בזה למטה בעוה"ז 

דוגמתו, בעיבור במעי אמו ובלידתו, ולכאורה בחי' עיבור שני לא מצינו דוגמתו בעולם הזה.

וכל  וכו',  ובניו  וביתו  נח  שכניסת  בבריאה,  כללי  באופן  שמצינו  ולחדש,  לבאר  בא  זה  ועל 
שורשי היקום נכנסו ונתעברו כעיבור שני בתוך התיבה שהינה בחי' מרכבה לאימא עילאה. 

רד"ו שנה במצרים כעיבור שני

כעין  היה  גם  שנה,  רד"ו  בה  ושהו  למצרים  נפשות  בע'  שירדו  ובניו  שיעקב  מצינו  כן  וכמו 
עיבור שני, והיינו שבזמן האבות הק' היה העיבור ראשון תלת גו תלת וכן הלידה וזמן יניקה, 

ושוב להשיג את המוחין דגדלות ויתבאר שהינה בבחירת עם ישראל וכו', היו צריכים לחזור 

לעיבור שני כניסתן לבחי' אימא עילאה וזה היה כשנכנסו למצרים בע' נפשות ושוב יצאו בט"ו 

וכו',  וצר  עיבור שני. בבחי' מקום מיצר  היו בבחי'  זמן השהייה במצרים  וכל  ניסן ממצרים, 

)וסוגיא דעומר והבלעת דמים שמועה אחרת, וההוא מכונה כל השהיה במצרים רד"ו שנה עיבור ראשון והיציאה בט"ו ניסן כלידה 

וזמן העומר כהבלעת הדמים וכו' ואכמ"ל( 

הקטנות שעובר על האדם בחי' עיבור שני

ובזה יפתח לנו הסתכלות בהירה בסודות הבריאה, דבזה יוכל כל איש ישראל לחיות ולהתחזק 
בכל מה שעובר עלו, דהנה האדם נולד תינוק בלי דעת, ואח"כ נתגדל ונתחזק להיות כאיש בן 

ובנעימות, ולפעמים מרגיש האדם שעוברין  ולומד ומתפלל וחי בעבודת השי"ת בטוב  דעת, 

עליו ימים ושנים בלי טיפת דעת ובלי טיפת מח, וטרוד על המחי' ועל הכלכלה ונופל בכל מיני 

קטנות, והאדם במוחו הקטן אינו מבין על מה ולמה עוברין עליו מצבים אלו הלא כבר הי' לו 

טעם ונעימות בתורתו ותפלתו, ונעמד כמשתומם וכאלם לא יפתח פיו. 

וכמה לא חלי ולא מרגיש דאדרבה מעבר זה הוא לו לטובה גדולה שבאם יזכה לעבור הנסיון 
הגדול ולסתום מוחו ולבו שלא יהי' לו ח"ו שום תרעומות וטענות כלפי שמיא ועל כל גל וגל 
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מה  כל  ועל  וחלומתי שלך,  אני שלך  העולם  מלך  רבוש"ע  ויאמר  ראשו,  ינענע  עליו  שעובר 

זה  בזמן  ודוקא  הנצחית,  לטובתי  ורק  אך  הוא  זה  שכל  בפשיטות  מאמין  אני  עמדי  שתעשה 

יזכה לטובות ולמתנות גדולות. 

והתקופה הלז בונה אותו מחדש ועובר עליו דרגת בחינת 'עיבור שני', וחי אז בבחי' תיבת נח 
שנותן אז טרף ביגיעה עצומה לחיות ולבהמות ואינו מבין איך ומה ולמה עושה הקב"ה זאת 

לו, וחלף שאשב בין כותלי ביהמ"ד ללמוד ולהתייגע בסוגיות הש"ס אהי' טרוד עם כל מיני 

קטנות, והשכינה אומרת אדרבה כאן תזכה להתבטל לגמרי דוגמת העולם שנתבטל בימי נח, 

ואח"כ בזה תתחדש עולמך כליל מחדש, ויהי' בחינת )בראשית ח כא( וירח הוי' את ריח הניחוח, 

ויתוסף לך שם מוחין ודעת חדשים מעין עולם הבא לחיות אך ורק עם הקב"ה.

ימי המבול לא נחשב בחשבון שני ימי חיי נח

ימי  נחשב  נח לא  ימי  2( שכתב דבחשבון  )בראשית ט כט  במק"א בדברי החזקוני  והארכנו 
המבול לשנותיו, ולהנ"ל הסוד בזה שכמעט נחשב אז שאינו חי בכלל, ועם כל זה משם יהי' 

שנחרבו  המלכים  תקופת  הוא  דהמבול  )הנ"ל(  האריז"ל  וכהגדרת  החדש,  לעולמו  הפינה  אבן 

שבירה וקלקול על מנת לתקן, ואח"כ נבנה מזה דייקא עולם התיקון וצהר תעשה לתיבה הוא 

בחי' הקו והחוט של אוא"ס.

 * * *

המבול בחי' מלכים שמתו תיבת נח בחי' מלכות נח בחי' צדיק

עוד דברים בגו לבאר הסוד תיבת נח בהבנה שונה, נבאר עפ"י מה שהאריכו בספרי חסידות, 
נשלם  לתיבה  ובכניסתו  עולם,  יסוד  צדיק  לבחי'  מרכבה  הוא  ונח  מלכות  בחי'  הוא  דהתיבה 

יחוד 'זו"ן', והיינו שבתוך העולם המלא זוהמא וכל מיני טומאות בחי' ותשחת הארץ מלאה 

וגוזלין מישראל כל מה שיש להם  הארץ חמ'ס, בחי' פגם הקדושה דהיפך הקדושה חומסין 

רח"ל והארץ נשחת כליל לפני האלהי'ם, ונראה כאילו העולם נאבד לגמרי, ואין מקום לקדושה 

ויהודי נשבר בקרבו ואינו יודע האיך להתחזק בעבודת השי"ת, 

הגדול  והרחמן  העולם  יסוד  בצדיק  ישראל התאחזו  לכלל  ואומר  הקב"ה מציץ מחרכיו  ואז 
יציל אתכם ובתוך העולם שהוא מלא זוהמא הצדיק יתן אתכם טעם היחוד, והקב"ה אומר לו 

2  חזקוני )שם( ויהי כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת - וא"ת הרי כתיב לעיל בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' 

וכאן כתיב ויחי נח אחר המבול שלש מאות וחמשים שנה אם כן מצינו שנה יתירה אלא י"ל שנת המבול לא עלתה מן המנין 

כדאמרינן לעיל.
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אסתירך בצל כנפי, נח בחי' מ"ה בחי' ז"א, והתיבה בחי' ב"ן בחי' מלכות, ונעשה בזה התיקון 

בחי'  משום  בו  יש  שנים  דקטנות(  מוחין  אלקים  שם  )כצירופי  ק"כ  במשך  התיבה  בניית  ועצם  השלם, 

בניית מצות סוכה בחי' יחוד השלם דהאריכו באחרונים )עפ"י דברי רש"י מכות ח.( דעצם בניית סוכה 

הוא בחי' מצוה.

איסור הקיום בתיבה דוגמת יום הקדוש

ובזה יובן סוד האר"י דבתיבה הי' אסור לעסוק במצות פר"ו דבשעת המבול הוא בחי' בניית 
העולם בפנימיות בחי' יום הקדוש, בחי' בניית אימא עילאה בעולמות העליונים בכניסת הכהן 

הגדול לפני ולפנים במקום הארון שאינה מהמידה שמתפרשת שאין מושג בעולם הזה, ואין 

הזמן גרמא לעסוק עכשיו כאן למטה בזה, 

הארון ותיבת נח

וכן ראה התיבה יש בו ג' קומות תחתיים שניים שלישים, דוגמת הארון שהיה בקודש הקדשים 
דיש בו ג' תיבות, ורק חם הארור בחי' עבד עבדים עוסק אז בזה )כדברי חז"ל יומא יט: לגבי יום הכיפורים 

בנהרדעא( וזהו הסוד שעיר המשתלח דעוסקין בו דייקא ביום הכיפורים וזורקין עצם להכלב. 

וזהו סוד העורב דיש בו בחי' "שילוח" וכמ"ש )בראשית( וישלח נח את היונה מהתיבה, ומבואר 
בראשונים ובאור החיים הק' שנשלח העורב היות שלא קיים ציווי השי"ת לא לעסוק בקיום 

המין בתיבה, ונמצא ששילוח הורב כדוגמת שעיר ה"משתלח".

בדביקות לאור הצדיק נוכל לעבור כל המעברים ונזכה לחיות באור היחוד

דמשיחא  עיקבתא  בתקופת  אנו  שעומדים  בזמנים  אלו  בימינו  בזה  להתחזק  שנוכל  החיזוק 
דניבאו חז"ל על ההסתרות הנוראות שיעובר כלל ישראל, ונשבר לב יהודי בקרבו מה אעשה 

והיאך נוכל להתקרב להקדושה, והקב"ה אומר לו לך בפנימה בתיבת נח, צהר תעשה לתיבה 

תתקשר ותתדבק להצדיק יסוד עולם בחי' נח, זה ינחמנו והוא יתן לך בתוך החשכות והסתרה 

בתוך  ואפי'  התבודדות  תפלה  תורה  השי"ת  בעבודת  ותעסוק  בתיבתו  ותסגר  היחוד,  טעם 

כו(  )ישעיה פרק  קול הקב"ה שאומר  היהודי לשמוע  זוכה  ותשחת הארץ  הסתרות הגדולות בחי' 

יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל. לך עמי 

בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור בא עמי אל תנח את שלך" ושם דייקא 

תזכה למצוא טעם היחוד טעם קדושה וטהרה.

לנו  ויתנוצץ  ובטהרה  בקדושה  שם  ולחיות  התיבה  תוך  פנימה  ליכנס  שנזכה  הקב"ה  יעזור 
משם בחי' אור היחוד צהר בתיבה, ויתקיים בנו הכתוב כי עין בעין יראו בשוב הוי' ציון.
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שיחה ג' 

לך לך תשע"ו

נשמת ישראל בחיצוניות העולמות ובפנימיותם

פרק א'

ולאברם היטיב בעבורה

בפרשתן "ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים 
פשוטו,  מידי  יוצא  מקרא  שאין  אף  הקדושה  בתורתינו  שנכתב  מה  כל  והנה  טז(",  יב,   )בראשית 

אך אינו רק סיפור דברים בעלמא אלא יש בו סודות נפלאים - שרשי הבריאה, שהרי 'איסתכל 

את  בדעתו  במי שמגשם  הדבר  חומרת  חוקת(  )פרשת  בזוה"ק  וכדאיתא  עלמא',  וברא  באורייתא 

ענייני התורה וסובר שהם רק סיפורי דברים ומאורעות שהיו. 

ואם כן יש לנו להתבונן בזה דלאברם היטיב בעבורה, שמשמע שההשפעה המגיעה לאברהם 
אבינו היא בעבור שרה, ששייך לה וממנה מקבל השפעתו.

אברהם טפל לשרה בנביאות

אשר  "כל  תורה  שאמרה  ישמעאל  אודות  על  לשרה  אברהם  שבין  בויכוח  בקרא  מצינו  וכן 
היה טפל לשרה  חז"ל שאברהם  ולמדו מכאן  יב(,  כא,  )בראשית  בקולה"  אליך שרה שמע  תאמר 

כן שאברהם שהוא מרכבה לאות  לומר  איך שייך  ביאור  צריך  ולכאורה  )שמ"ר  א"א(.  בנביאות 

ה'  יהא טפל לשרה שהיא מרכבה למידת המלכות  יסוד עולם  - מידת צדיק  ו' שבשם הוי"ה 

אחרונה שבשם הוי"ה. 

חילוקי הלשונות בברכות הנישואין

והנה בברכות השבע ברכות בנישואין מצאנו חילוק לשון בין ברכת שמח תשמח שמסיימים 
הברכה בא"י משמח חתן וכלה, ובין ברכת אשר ברא שמסיימים בא"י משמח חתן 'עם' הכלה.

 - וכלה  חתן  "משמח  וז"ל:  הלשונות,  ב'  בין  יש  גדול  שחילוק  ביאר  ח.(  )כתובות  וברש"י 
ובאחרונה משמח חתן עם הכלה לפי ששמחת ברכה הראשונה לא בשמחת חתונה אנו אומרים, 

שהרי תפלה היא שמתפללים ומברכין שיהו שמחים בהצלחה כל ימיהם, לפיכך אין לחתום בה 
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משמח חתן עם הכלה דמשמע איש באשתו, אלא ברוך ה' משמח את שניהם לעולם בסיפוק 

ידי  מזונות וכל טוב, ובאחרונה שבח שמשבח להקב"ה שברא חתונת דיבוק איש באשה על 

שמחה וחדוה, לפיכך יש לחתום משמח חתן 'עם' הכלה, שהוא לשון שמחת איש באשה". 

לעת"ל משמח חתן 'עם' הכלה

כיום  לפי המצב  הוא  אחר, שברכת שמח תשמח  באופן  החילוק  ביארו  החסידות  ובמאמרי 
בעוה"ז שהמלכות – הכלה היא המקבלת מהחתן, ולכן מברכים משמח חתן וכלה שהוא עיקר 

והיא נסמכת אליו, ואילו בברכת אשר ברא עוסקים בזמן דלעתיד לבוא, שאז דרגת הכלה תהא 

הכלה,  'עם'  חתן  משמח  הברכה  נוסח  ולכן  השפע,  לו  תשפיע  היא  ואדרבה  מהחתן,  גבוהה 

היינו שהוא נסמך לכלה שהיא העיקר. 

וכן האריך בסידור האדמוה"ז בדרושי החתונה )דף קלב(,שלעתיד יהא בחינת המלכות בשלימות, 
עצמו,  כשמש  בשלימות  תאיר  ואזי  המלכות,  מיעוט  בחי'  שהוא  הירח  מיעוט  יושלם  ואז 

ולאחמ"כ יהא לה עוד עליה עד כדי שהיא תתעלה לבחינת 'אשת חיל עטרת בעלה', ותשפיע 

השפע לבעלה כעטרה שהיא על ראש האדם, שזה מבטא שמהותה ודרגתה היא מעל האדם. 

וזהו מה שכתוב בירמיה על הזמן דלעתיד לבוא שיהא מצב של ונקבה תסובב גבר )ירמיה לא כא(, 

והיינו שהמלכות – הנוק' היא תקיף את האדם ותאיר לו ממה שתקבל השפע. 

כנס"י והתורה – חתן וכלה

ולהסביר דברים אלו ולישבם על הלב, הנה נתבאר בספה"ק דכנסת ישראל והתורה נחשבים 
לחתן וכלה, ובהגדרת עניינם מי נחשב לחתן ומי לכלה, הנה מצאנו בזה מקומות חלוקים שיש 

מקומות שבהם ההתייחסות היא שכנס"י היא המשפיעה להתורה שע"י שלומדים בה מוסיפים 

בה אור וחיות, ובכמה מקומות מצינו התייחסות שכנס"י היא המלכות ומקבלת האור והשפע 

מהתורה שמאירה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. 

שורש נשמת ישראל ה' ראשונה שבשם הוי"ה

כנס"י  העולמות  בשורש  דבאמת  בזה,  לבאר  הרחיב  טו"ד(  טו  שה"ש  )להאדמוה"ז  תורה  ובליקוטי 
הרי היא למעלה מהתורה, ושרשה בבחינת ה' ראשונה שבשם הוי"ה, ואדרבה היא המשפיעה 

ומוסיפה אור וחיות לתורה שהיא בחינת הו' שבשם, )וכמו דאיתא בליקו"מ שהתורה יש בה ו' קצוות )מותר 

אסור כשר פסול טמא טהור( וכן אנו רואים בלוחות שארכם שישה ורחבן שישה, שכל זה מבטא כנ"ל 

את היות התורה מרכבה לבחי' ו' שבשם הוי"ה(. ועיקר ההתעסקות בעולמות העליונים הוא 
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ביחוד כנס"י בדודה – קוב"ה, וברצון העליון של הקב"ה בעמו ישראל, ומיחודם נשפע השפע 

לתורה ולכל העולמות. 

בעוה"ז נשמת ישראל ה' אחרונה שבשם הוי"ה

אך בהשתלשלות העולמות נשתלשלה נשמת ישראל עד למטה מהתורה, ונעשית מרכבה לה' 
אחרונה שבשם הוי"ה, והתורה שהיא מרכבה לו' שבשם הוי"ה היא המשפיעה לעם ישראל, 

ולכן במקומות שמדברים מצד המצב בעוה"ז נחשבת התורה המשפיע לכנס"י המקבלת, 

וכדאיתא בתנא דבי אליהו )פט"ו( שזקן אחד שאל את אליהו הנביא על תורה וישראל מי מהם 
אומר  אני  אבל  לישראל,  קדמה  דהתורה  לומר  אדם  בני  דרכם של  בני  אליהו  לו  ואמר  קדם, 

וזהו  לישראל  נראה שהתורה קדמה  העולמות  והיינו שבחצוניות  עיי"ש.  לכל  קדמו  דישראל 

דרכם של בנ"א לומר כן אך בפנימיות העולמות ישראל קדמו לכל והם עיקר רצון השי"ת בכל 

מה שברא.  

הלומד לשמה בחי' חתן

העליונים  בעולמות  ונתדבק  נכלל  אזי  לשמה  תורה  הלומד  שיהודי  האדמוה"ז  שם  והוסיף 
ששם כנס"י היא מעל התורה ומשפיעה לה, אבל כשאינו לומד לשמה היינו שלומד כדי לידע 

התורה או שלא לשמה ממש, אזי הוא בבחינת מקבל מהתורה עיי"ש באורך.

פי' ולאברם היטיב בעבורה

'ולאברם היטיב בעבורה', שכמו שכתבנו שהוא מצד שורש  ביאור מה שכתבה התורה  וזהו 
העולמות שבהם הנוק' היא למעלה מהדכר ומשפיעה לו. וזהו ג"כ מה שכתבו חז"ל שאברהם 

היה טפל לשרה בנביאות, והבן. 

פרק ב' - כח החידוש והיצירה

כח התושבע"פ סוד א"ח עטרת בעלה

וזהו כח תורה שבע"פ, שבאמת מצד העולם הזה א"א לחיות במציאות זו כמו שהיא בפנימיות 
העולמות שהרי בעוה"ז נשתלשלו נשמות ישראל למטה, ורק ע"י כח תושבע"פ מתגלה הגילוי 

הנ"ל סוד 'ישראל קדמו לכל', שכח ומהות התושבע"פ הוא להוציא מהתורה שבכתב חידושים 

הסוד  את  להוציא  הוא  שכוחה  מבטא  שזה  התורה,  בפסוקי  להדיא  מתגלים  שאינם  נפלאים 

והפנימיות מה שאין נראה לעין. 
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תושב"כ ותושבע"פ – גפן ויין 

איתא בגמ' )חולין צב.( גפן זו תורה, והנה אנו רואים דבר נפלא בגפן שיש בו ב' מצבים  והנה 
יותר,  גבוהה הרבה  יין שאזי עולה למדרגה  ונעשה  ב. לאחר שנסחט  א. בעוד שהוא בענביו 

)ברכות לה:( בטעם שנשתנה ברכת היין משאר פירות שלא מצאנו בהם שלאחר  וכדאיתא בגמ' 

סחיטתם תשתנה ברכתם, שהוא מצד בגודל מעלת וחשיבות היין, שמזין, וסועד, ומשמח את 

הלב, וכן אנו רואים מעלתו היתירה בקידוש היום שהוא על היין דייקא.

ברכת הגפן על מעשי ידי אדם

וראה והתבונן לפי"ז שנמצא שברכת בורא פרי הגפן ברכה שונה היא משאר הברכות, שכל 
הברכות הם שבח והודאה על מעשי השי"ת, כגון ברכת בורא פרי העץ שהברכה היא על פרי 

העץ - מעשי ידי הקב"ה שאינו מחוסר אלא תלישה, אבל ברכת היין ברכה היא על דבר שנעשה 

ע"י כח בחירת האדם שהוציא מהכח אל הפועל את הטוב שהיה לפנ"כ טמון ונעלם בענבים. 

כח ה'היולי'

ולא עוד אלא שאנו רואים ביין מציאות מחודשת ונפלאה, שמי פירות של הענבים מרקיבים 
במידת מה ונתכלים לגמרי ודייקא לאחר קלקולם חוזרים ונתקנים ונעשים ראויים למאכל אדם, 

ולא עוד אלא שמוסיפים עילוי, שזה מבטא שכח היין הוא שע"י שחוזר לשרשו לכח ה'היולי' 

שבו, משם יש לו את הכוח לחזור לתיקונו בתוספת עילוי ושבח. 

יצירת הוולד מטיפ' סרוחה

והבן שכוח זה הוא כוח הקרקע עולם בכח קליטת הגרעיני הזרע ושוב מסריחים וחוזרים לכח 
היולי ושוב מצמיחים  פירות, וכן בהאשת חיל לקחת מה שקיבלה וליצור ממנה וולד, שהרי 

קודם שנוצר הוולד מסרחת ומתקלקלת במעיה של אישה, וכדאיתא בגמ' שבת דאשה הפולטת 

ש"ז לאחר ג' ימים טהורה כיון שהטיפ' מסרחת ושוב אינה ראויה להזריע, )ודייקא במעיה של אישה 

מסרחת שהדין בש"ז שלא היה במעי אישה שמטמאה כ"ז שהיא לחה שעדין ראויה להזריע, כדאיתא במתני' בנדה נד:( וא"כ 

איך קורה שחוזרת אחר קלקולה ונתקנת שנעשה ממנה ולד שלם בצורתו ובמתכונתו.  

אלא שההבנה בזה כנ"ל שדייקא מתוך הקלקול שמתקלקל במעיה חוזר לכח ה'היולי' שבו, 
ונתעלה לשורשו, ומשם יש לה את הכוח להמשיך צורה חדשה לטיפ' הנ"ל ולצייר ממנה ולד 

שלם בגידיו וכל איבריו,
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כח תושבע"פ כנ"ל

מה  שמציירת   - וכאשה  יין  ונעשה  שנתעלה   - כגפן  כנ"ל  ממש  הוא  תושבע"פ,  שכח  והבן 

שקיבלה והופכתו לוולד, שבו שייך ג"כ בחי' הקלקול והחזרה לה'היולי' והחזרה בהשתלשלות 

ותירוץ  קושיה  של  באופן  תמיד  הוא  הלימוד  צורת  כל  שהרי  יותר,  ומעולה  משובח  באופן 

כ"ד  לו  שהקשה  ע"י  שדייקא  ואמר  תלמידו  ר"ל  על  שהתאבל  בר"י  פד.(  )ב"מ  בגמ'  וכדאיתא 

קושיות והיה מתרצם עי"ז היה רווחא שמעתתא עיי"ש כל העניין, והיינו ג"כ שהקושיה היא 

בחי' קלקול ורקבון שנראה כאילו הוא טעות ח"ו, ודייקא מתוך זה חוזרים לה'היולי' - לשורש 

העולמות קודם השתלשלותם, ששם מתגלה יחוד קוב"ה ושכינתיה וכח עמ"י ועי"כ ממשיכים 

ומביאים את התורה לעוה"ז בתוספת חדושי דינים והלכות שלא היו לפנ"כ.  

כח ההולדה בכח תושבע"פ

זה  מצד  רק  מגיע  לשורשה  הטיפ'  להעלות  לנוק'  שיש  הכוח  עצם  שכל  בזה  עוד  ויתבאר 

שבשרשה היא למעלה ממדרגת הדכר, שאל"כ איך תוכל להחזיר הטיפ' לשרשה הלא דרגת 

אותו  המעלה  צריך  לשרשו  דבר  להעלות  ופשוט שכדי  וכידוע  מדרגתה,  למעלה  הוא  הטיפ' 

זה.  למקום  עולה  אינו  עצמו  שהוא  למקום  יעלה  שאיך  שמעלהו,  מהדבר  יותר  גבוה  להיות 

ולדרוש  יש כוח לחז"ל לחדש  ג"כ מעל התושב"כ שלכן  ומזה תבין בכח התושבע"פ שהוא 

בתורה ע"י שמחזירים אותה לשרשה וכנ"ל.

סוד 'הבאדעקין'

בזה סוד מה דאיתא בשיחות הר"ן דכוח ההולדה נמשך מזמן כיסוי הכלה בהינומא –  והבן 

)ה'באדעקין'( וכמו שאומרים אז כל המשתתפים הפסוק "אחותינו את היי לאלפי רבבה" )בראשית כד, 

ס(, שבשעת כיסוי הראש בהינומא אזי המלכות נתעלית לעולם הפנימי, שהוי כאילו שעוצמת 

עיניה-  שזה מבטא את עליית העולמות, וכמו שאנו רואים שכשאדם רוצה להזכר בדבר מה 

או להבין סברא כלשהי אזי עוצם עיניו, שעי"ז מתעלית מחשבתו להבין או להזכר מה שהיה 

בדעתו. 

וכידוע דשם ס"ג שהוא כנגד ה' ראשונה שבשם הוי"ה )שהיא משפיעה לו' שבשם( הוא כנגד האורות 

לשורש  שעולים  מבטא  הכלה  פני  וכיסוי  השבירה,  הייתה  ובו  דא"ק,  העינים  מן  היוצאות 

המלכות – שם 'סג', קודם שיצאו אורות העיניים ונפלו ונשברו, וכדאיתא בזוה"ק )ח"ב צה:( סוד 

'עולימתא שפירתא דלית ליה עיינין',
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פרו ורבו - חידושי תורה

ר'  )סידור  )בראשית א, כח( וכדאיתא בדברי האר"י  ו'מלאו' את הארץ"  ורבו  צווי התורה "פרו  וזה 
שבתי ז"ל אות לט( שהמצווה היא לחדש בדברי תורה וז"ל "מצות פריה ורביה בתלמוד תורה שלא 

יהיה שכלו עקר שאינו מוליד וצריך לראות ללמוד כל יום חידוש שלא ידע מקודם וארז"ל דלא 

מוסיף יוסיף ומה טוב אם יחדשנו הוא עצמו ובזה מאיר עיניו באור תורה".

ולפי מה שכתבנו שכח תושבע"פ לחזור לשורש העולמות ופנימיותם - בחי' ה'היולי' - ומשם 
להמשיך הדבר בתוספת עילוי, הוא בדוגמת עיבור לידה שהנוק' מחזרת הטיפ' לשרשה ומשם 

ממשיכה לה צורה וגוף, מובן היטב דברי האר"י הק' אלו שע"י חידושי תורה שמחדשים  אזי 

התורה  דחידושי  קה(  תניינא  )בליקו"מ  וכדאיתא  פנימית,  חיות  בה  ומוסיפים  הארץ  את  ממלאים 

שמחדש הם תיקון גדול לנשמת אבותיו שע"י שמגלה.

תושבע"פ - החיות והנעימות שבתורה

החידושים  ע"י  תושבע"פ  לכח  זוכה  השכל  ובחריפות  בכשרונות  השי"ת  שחננו  מי  והנה 
שמוסרים  התורה  חכמי  בחי'  שהוא  לתלמידים  התורה  שמלמד  ידי  על  או  בתורה,  שמחדש 

אותה מדור לדור וכדאיתא במסכת אבות )פ"א מ"א( משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע כו', 

אך גם מי שאין לו את הכוח לחדש בתורה ואינו מלמד תורה לתלמידים מ"מ שייך הוא לכח 
והחיבור הפנימי לתוה"ק שלומד בבחינת 'שמחת  והנעימות  וזה ע"י החיות  התורה שבע"פ, 

ליבו' שהוא כח התושבע"פ, שהרי עצם ללמוד רק את מה שנכתב, זה יכול ללמוד בלא החיות 

והחיבור  לו בכך את ההבנה  זה מורה שיש  ובנעימות  ומה שלומד בחיות  והנעימות שלומד, 

הפנימי לתורה, אף שאין לו אותיות השכל לבטא ולהוציא מהכוח אל הפועל את מה שהבין. 

כוונתו, שנראה  אין מבינים  וכל השומעים  רבו על מה שלמד,  בתלמיד השואל את  ויומשל 
להם דבריו כאילו לא הבין את הנאמר, ורק הרב ברוחב דעתו מבין את פנימיות כוונת השואל 

ומה שמסתתר בתוך דבריו הפשוטים לכאורה, אף שהוא עצמו אין לו כ"כ אותיות לבאר את 

שאלתו, ומסייעו הרב עד כדי שיוכל הוא עצמו להבין את עומק דבריו במה שאמר. 

טענת שרה על ישמעאל – בן האמה 

ומזה נבוא להבין את טענת שרה כמ"ש בפסוק "ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה 
מרכבה  שהייתה  אימנו  ששרה  י(,  כא,  )בראשית  יצחק"  עם  בני  עם  הזאת  האמה  בן  יירש  לא  כי 

למידת המלכות כפי שהיא בפנימיות העולמות, הבינה שלא שייך להמשיך זרע קודש – נשמות 
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לעוה"ז  ומשם ממשכת אותה  הזרע לשרשה  כוח המלכות דקדושה שמעלה את  ישראל ללא 

הגשמי, שללא זה אזי הוולד שנוצר יורד ונופל ואין לו תקומה כי לא נתגלה בו כוח ה'היולי' 

שורש מציאותו שעי"כ יוכל לחזור ולהתחדש ולהתתקן. 

בו  שיהיה  יתכן  ולא  חם,  של  מזרעו  המצרית  הגר   – האמה  בן  הוא  שישמעאל  טענה  ולכן 
להחזירו  המלכות  כוח  את  לו  אין  שכיון  יצחק,  עם  בני  עם  ויירש  למטה  הקדושה  המשכת 

לשרשו א"כ לאחר שנשתלשל מאברהם שוב אין לו תקומה והוי חסד דנפיק לבר.

וצדקה שרה אמנו בזה וכמו שאמר הקב"ה לאברהם " אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל 
אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע" )בראשית כא, יב( שדייקא ביצחק ולא 

בישמעאל. וכמו שאנו רואים בדיני התורה שרק מי שאמו בת ישראל נקרא יהודי, ואם אינה 

ח"ו בת ישראל אזי 'נפיק לבר' והבן הנולד הוא גוי גמור ואינו מתייחס אחר אביו כלל.  

לידת יצחק מעל לטבע

אמי  רב  אמר  סד.(  )יבמות  בגמ'  וכדאיתא  הטבע  מעל  הוי  יצחק  שלידת  נפלא  סוד  בזה  והבן 
שאברהם ושרה טומטמין שנאמר "הביטו אל צור חוצבתם" )ישעיהו נא, א( וכן שהיו זקנים באים 

בימים וחדל להיות לשרה אורח כנשים )בראשית יח, יא(, שבדרך הטבע כל דבר הנוצר ונשתלשל 

אזי פחות הוא מ'עילתו' ולכן אחר השתלשלותו שוב אין לו תקומה ונפיק ל'בר' וילך ויפחת 

עד שיתבטל לגמרי, 

הטבע  מעל  שהוא  כוח  צריך  אזי  ל'בר'  יצא  שלא  בעולם  יצחק  לידת  את  להמשיך  וכדי 
נתקלקל  שכבר  שאחר  הטבע,  מדרך  למעלה  לידתו  כל  הייתה  ולכן  העולמות,  חיצוניות   –

גופה ובלה שוב הייתה לה עדנה, שזה מבטא שמציאותו הוא למעלה מהטבע – מהפנימיות 

שבעולמות שבו נתגלה כוח המלכות אשת חיל עטרת בעלה להעלות את הזרע לשרשו ולחזור 

ולהמשיכו באופן של תקון. וזהו שאמר השי"ת לאברהם )בראשית טו ה( ויוצא אתו 'החוצה' ויאמר 

הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך, החוצה מבטא 

למעלה מסדר השתלשלות המכונה דרך הטבע.

יצחק לשון שחוק

וזהו הלשון יצחק מלשון שחוק וכמ"ש בפסוק "ותאמר שרה צחוק עשה לי אלהים כל השומע 
וכלשון  גדרי הטבע,  דבר מעל  בכל פעם שנעשה  ענין השחוק  ו(, שזהו  כא,  )בראשית  לי"  יצחק 

הכתוב )תהילים ב ד( יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו: 
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פרק ג' כח החופה - פנימיות העולמות

מעלת זמן החופה

הוא  נמשך  העולמות,  בפנימיות  שנתגלה  איך  ושכינתיה  קוב"ה  ביחוד  לחיות  זה  כוח  והנה 
מזמן החופה, כנודע מספה"ק שורש החופה מקרא דישעיה "כי על כל כבוד חופה" )ישעיהו ד, ה( 

שמיירי שם בגודל הכבוד שעתיד הקב"ה לעשות לישראל, ופירש"י על כל כבוד – האמור להם 

תהא החופה שתחופף שכינתי עליהם, ונאמרו שם ז' חופות זו למעלה מזו עד השביעית שבהם 

שהיא השכינה בעצמה, שכל אורות אלו מתנוצצים ג"כ תחת החופה. 

מצדיקים גודל ערך זמן החופה שכל חיי האדם וכל המשך הדורות הכל תלוי בזמן  וכנודע 
החופה, וכל הנשמות יורדות ומשתתפות במעמד החופה, וכן י"א שכל כוונות היחוד נעשים 

כבר בברכות הנישואין בזמן החופה, וכמו שמצינו צדיקים שאמרו לתלמידיהם על כל הקשיים 

שעברו עליהם בגוף ונפש, שהיה להם לבקש על כך בזמן החופה. 

כל  נמשכים  שמשם  האדם  חיי  כל  של  והשורש  ה'היולי'  כוח  היותו  מבטא  הנ"ל  שכל 
השפעותיו והדורות הנמשכים ממנו עד עולם, וכמו שהרחבנו שדייקא ע"י שחוזרים לשורש 

ופנימיות הדבר עי"ז יש כוח לחזור ולהמשיך כל ההמשכות, וממילא מובן שכדי לחיות באור 

זה – ביחוד קוב"ה ושכינתיה בפנימיות העולמות מקבלים ג"כ מזמן החופה.  

הא דאיתא בזוה"ק שיש ב' חופות

וקאמרנא(   זידיטשוב  )בית  בזה  שביארו  ויש  חופות,  ב'  לעשות  שצריך  בזוה"ק  שמצינו  מה  וזהו 
שצריך לעשות כפשוטו ממש ב' חופות זו ליד זו, 

בפשוטו הכוונה היא שבכל חופה יש ב' ההארות א. כמו שהוא בעוה"ז וכמו שאומרים  אך 
שהם  לישראל  ומשפיע  לתורה  מרכבה  הוא  שמשה  וישראל  משה  כדת  לי  מקודשת  את  הרי 

מרכבה למלכות ב. בשרשם וכן מה שיהיה לעתיד לבוא שאז שישראל יהיו למעלה מהתורה 

ובחי' החתן - המשפיע לתורה והתורה היא המקבלת, וכמו שביארנו בחילוק בין ב' הברכות 

'שמח תשמח' ו'אשר ברא' שהם כנגד ב' החופות הנ"ל.

והוא כעין מה שמובא מספה"ק על מה שאמרו חז"ל )ילקו"ש ישעיהו תפ"ה( 'אילו שמרו ישראל ב' 
שבתות מיד נגאלין' שיש בכל שבת בחינת ב' שבתות, בחי' שבת שקודם הבריאה ובחי' שבת 

שלאחר הבריאה, ולו שמרו ישראל ב' בחי' אלו מיד נגאלין, ואכה"מ
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ההינומא בסוד ב' חופות

ויחוד, והבאה לביתו  יש לומר שלכך עושים כמה מיני חופות כיסוי הראש בהינומא,  ואולי 

חופות  ב'  לעשות  שצריך  הזוה"ק  דברי  לקיים  כלונסאות,  ע"ג  פרוסה  ביריעה  החופה  מלבד 

לחיצוניות העולמות ולפנימיותם. 

נמשך  ה'באדעקין' שמשם  בסוד  רביה"ק  דברי  את  לעיל  מה שהבאנו  לכך  להסמיך  ואפשר 

כח ההולדה, שהוא כשיטות בראשונים )הובא באבהע"ז סי' נה( שחופה היא כיסוי הראש בהינומא, 

וממילא הם ב' החופות שעושים שהבאדעקין הוא סוד החופה שבפנימיות העולמות שמשם 

נמשך כוח ההולדה וכנ"ל. 

כח החופה לחיות בקוה"ק

לחיות  הכוח  מקבל  משם  החופה,  בזמן  שמאיר  הפנימי  לאור  מתחבר  שהיהודי  ידי  ועל 

'תורה'דיג' ביחוד השלם שבתוך ביתו, להאמין ביחוד קוב"ה ושכינתי' שפועל בזה כפשוטו, 

ואש  בין אש  ושיכנו  יז( שהשי"ת חלק את שמו  )סוטה  הגמ'  וכדברי  בה,  באש הקודש שנפעל 

דהאיש והאשה. 

שהרי אין מצווה זו פשוטה כלל להאמין באור השי"ת שבזה והינה עבודה קשה שבמקדש – 

מעט, לחיות בה באמונה ותמימות שזהו רצון ה', ובפרט שהוא ההיפך הגמור ממה שהורגל 

בשנות נעוריו, ולפעמים נאמר על זה כעין משאחז"ל )פסחים קיב.( שבשתא כיון דעל על. 

ועוד שהרי בחיצוניות העולמות יש בה בחינת מיתה וכמו שאמרה תורה )ויקרא טו, יח( שנעשה 

ועוד( בטעם הטומאה שהוא כטומאת המת  )רמב"ן  וביארו הראשונים  ומטמא עד הערב,  לטמא 

כיון שיצאו ממנו והושחתו ממנו חלקי חיים,

ויש להוסיף שבחיצוניות העולמות שהמלכות היא למטה מבחי' היסוד א"כ נמצא שהשתלשל 

וירד הזרע במדרגתו והוה כעין מיתה.

כל  נעשים  מכך  אדרבה  אלא  מיתה  בבחינת  שאינה  רק  לא  העולמות  בפנימיות  באמת  אך 

היחודים ובניין העולמות, כידוע מהאריז"ל והזוה"ק, שבפנימיות העולמות יש עלייה גדולה 

לזרע שנשתלשל שעולה לכח השורש שבו כח תושבע"פ וכנ"ל.
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הדלקת האש בתוך קוה"ק

וכדי להבין קצת רמז בסוד הדברים, באש הקודש שביחוד, הנה אחד מהמקומות שבהם נחלקו 
ישראל  שחכמי  הקדשים  בקודש  ביוה"כ  גדול  כהן  בעבודת  היה  ישראל  חכמי  על  הצדוקים 

אמרו שמדליק הקטורת בפנים, והצדוקים חלקו שמדליק מבחוץ ואח"כ מכניס, כדאיתא במס' 

יומא )י"ט ב' ונ"ג א'( עיי"ש, 

וידוע הפסוק במלכים )ב יא ב( שנקרא קודש הקדשים בשם חדר המי' מקום היחוד השלם ע"י 
ב' הכרובים שפניהם איש אל אחיו, וכדאיתא בגמ' שבזמן שישראל עושין רצונו של מקום אזי 

נתגלה חיבתם ע"י הכרובים.   

שזהו טעות הצדוקים שהדלקת אש הקודש נעשית בחוץ ואין מקומה בפנים, כי אינם  ויובן 
משיגים שורש קדושת ישראל ולכן טועים שיש בעמ"י מציאות של חוץ, אך כח חכמי ישראל 

המשיגים את סוד נשמת ישראל - 'אשת חיל עטרת בעלה' יודעים שדייקא בקוה"ק שם הוא 

מקום הדלקת האש, לפני ה' דייקא. 

ויהודי צריך לדעת שחסרון האמונה בקדושתם של ישראל - בעבודת ה' שבתוך ביתו, ובאש 
הקודש שנפעל בה, זהו פגם הצדוקים, וכח חכמי ישראל לגלות שזכו - שכינה ביניהם, שע"י 

אש' ו'אש' ובתוכם אותיות י' וה' נעשה יחוד קוב"ה ושכינתיה.

זמן החופה - בקשה על הדורות

ובזמן ובכח החופה אזי יהודי מבקש מהשי"ת על נפשו ועל זרעו - עד סוף כל הדורות - שיחיו 
– כוח נשמת ישראל אשת חיל עטרת  ויאמינו בכוחם  בקדושה ובטהרה באמונה בכח חז"ל, 

בעלה, ולא יפלו ח"ו לפגם הצדוקים, שהרי על זה הוא כל התקוה והתפלה של כל אחד ואחד 

מישראל, שהרי כל אשר לו יתן האדם בעד נפשו ונפשו היינו הדורות הבאים, כידוע ש'נפש' 

ונעשה לעפר, אלא הכוונה  לגוף שנרקב  רק  ואין הכוונה  היא החלק שנשאר למטה בעוה"ז, 

היא להמשך הדורות שנמשכים בעולם הזה.

לעיל  וכמו שנכתב  הנותנת את האור מקיף לכל הדורות הבאים לאחמ"כ,  היא  התפילה  וזה 
שכל הדורות של האדם נמשכים תחת החופה, יעזור השי"ת שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי 

לבב,  ובטוב  בשמחה  תומ"צ  מקיימי  לשמה,  תורתך  ולומדי  שמך  יודעי  כולנו  צאצאינו 

מעוטרים במידות טובות, שומרים לשונם ופיהם, באמונה שלימה בכוח תושבע"פ המגלה את 

קדושתם של ישראל, אכי"ר  
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ובעמדינו בשבת קודש יש כח לנשמות ישראל להתחבר לאור זה המאיר בעולם שהרי ביום 
חינם  מתנת  ומבקשים  לשרשה.  חוזרת  הבריאה  שכל  כבודו,  כיסא  על  וישב  נתעלה  השביעי 

אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי כי כן דרכך שאתה רחום וחנון

כוח החתונה כוח בית שלישי

וכמו שנאמר שכל כוח החתונה רק בכוח בית שלישי מבקשים מהשי"ת אורו של משיח אור 
הגאולה ולזכות לאור של עין בעין יראו בשוב ה' ציון שהחיבור יהא בכח הבית המקדש הבית 

השלישי לחיות בעולם הגשמי ולדעת לרוממו לרצון ה'

מבקשים על צעירי הצאן

יהיו זקנים כמו שאמר רביה"ק בסיפו"מ שאפי' שהם יונג מ"מ יש להם הההשגה  שצעירים 
דלעתיד לבוא

בסידרו )שם( כתב הרי מביא בדרושי חתונה שהילדים יש להם כ"כ טהרת הלב  האדומוה"ז 
ואמונה פשוטה ומבקשים מהשי"ת על תמימות וליבם של צעירי ישראל, ושיאמינו שבגשמיות 

יש דברים קדושים 'קודש הקדשים' ושיהיו קדושים טהורים ונקיים ויוכלו לחיות עם השותף 

השלישי  המקדש  בית  לבנין  ושנזכה  הגלות,  בתוך  עכשיו  כבר  להתנוצצות  ולזכות  השלישי, 

שזמנה בחודש חשון בביאת גואל צדק בב"א.

* * *



-יח-

ליקוטים על פרשת לך לך

"ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ וכו' ויאמר אל 
שרי אשתו וכו' אמרי נא אחתי את וגו'" )בראשית יב, יא-יג(

א. דעת הרמב"ן בירידתו למצרים

כתב  כמלאכים',  ל'ראשונים  אלא  שמורה  שאינה  הדברים  הכרעת  בדקות  הקדוש,  הרמב"ן 
בפרשה זו כך: "ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול 

עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו וכו' כי יש באלקים 

כח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ שנצטוה עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא, 

כי האלקים ברעב יפדנו ממות. ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה, 

במקום המשפט שם הרשע והחטא".

דברי  העולם(, פשטות  לאבות  לייחס חטא  הודאות  )דמנין  טעונים הרחבה  דבריו  מלבד שכדלהלן  והנה 
לשונו:  וזה  )ליקוטים(  אמת  השפת  בזה  העיר  וכבר  טוב,  ועשה  בנסיון  שעמד  מורים  חז"ל 

"הרמב"ן ז"ל כתב שהי' חטא מה שיצא למצרים, ופלא בעיני עליו לומר מסברא שהי' חטא 

מה שלא נמצא כן ואדרבא חושבין זה לנסיון מכלל שהי' כן הרצון שיצא שאם לא כן לא הי' 

ח"ו עומד בנסיון, וחז"ל אמרו עשר נסיונות כו' להודיע חבתו כו' ואיני מבין טעם הרמב"ן ז"ל 

שהי' לו לבטוח כו' כי הש"י לא ציוהו רק שילך מביתו וידור בארץ הזאת אבל לא יותר מכמו 

שהי' בביתו וכמו שהי' יוצא מביתו על ידי רעבון, כן הי' מותר לו לילך מארץ הזאת ג"כ, וכמו 

מצות סוכה שאין החיוב יותר רק תשבו כעין תדורו, כן לא הי' ציוי המקום שלא יצא חוצה רק 

שידור שמה. 

נקבל,  היא  קבלה  ואם  מדרש,  באיזה  כן  שמצא  לא  אם  בזה  ז"ל  הרמב"ן  על  גדולה  ותימה 
וגם כי הכתוב אומר כי כבד הרעב, ומשמע שלא הי' יכול להיות שמה שהי' פיקוח נפש עד 

שהבין שכן רצון המקום ברוך הוא שיצא ורש"י ז"ל כתב שמשיאו לצאת עיין שם וכן במדרש, 

ואפשר ליישב ולפרש קצת כוונת הרמב"ן ז"ל שהי' איזה עון וחטא קודם לזה שעל ידי זה לא 

הי' תיקון השלם עד שהי' צריך לצאת למצרים, ואם הי' כראוי לא הי' צריך לבוא לזה עיין שם 

ברמב"ן ודוחק, ואפשר הוציא כן מלשון וירד ואינו ראי' כי בוודאי נקרא ירידה, אבל לא הי' 

זה חטא שהי' מוכרח כן. )שוב מצאתי בזוה"ק כד' הרמב"ן(".
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ב. דברי האוה"ח הק' בהשתדלות אברהם

]בטרם נגע קצת בסוגיא זו נצביע על דברי האור החיים הקדוש )שם יב, יא( שהם קילורין לעינים. 

דהנה הרמב"ן נקט שהיה לו לאברהם "לבטוח בה' שיציל אותו ואת אשתו", דהניח שאף בעת 

ואמנם  השי"ת.  שיצילו  בטחון  להיות  צריכה  היתה  האמיתי  הבוטח  דרך  שהיתה,  כזו  סכנה 

)וביאר בזה הכתובים( שאם אברהם היה יודע מראש את יופיה של שרה  האור החיים הקדוש למד 

)ולכך התנצל אברהם לפני שרה שרק עכשיו נודע לו(, והיינו טעמא ד"הגם  הוא לא היה נכנס למקום סכנה 

שבטוחים הצדיקים בהקב"ה אע"פ כן כלל זה בידינו שאין סומכין על הנס )פסחים סד:( ומה גם 

לגבי בחירת האדם, וצא ולמד משמואל שאמר 'ושמע שאול והרגני' )ש"א טז, ב( וכו'" )מתוך לשונו(.

ויסודות שנינו כאן, הן בהנהגה הנכונה ודרכי ההשתדלות )שאינם נובעים מחסרון(, והן בענין הכח 

הנפלא של הבחירה שמחייב אף את הבוטח להשמר מפני רעהו ה'בוחר', ואכמ"ל[.

ג. הוכחת הרמב"ן

ראשית כל, יש לדקדק מנין שפט הרמב"ן ז"ל בדעתו הקדושה שהיה פגם בירידתו של אברהם 

ערכם(  )כפי  שגיאה  המורה  דרך  לעצמו  סלל  בלבד  שמסברא  מסתבר  לא  שהרי  למצרים,  אבינו 

באבות העולם ]ובפרט שכנ"ל עומד הדבר כנגד ביאורים אחרים בחז"ל[.

אדם  הוא  לזה  ביותר  דהקרוב  השלם,  יחוד  של  המצב  היא  הבריאה  שלימות  דהנה  ויובן 

הראשון קודם לחטא. ומצינו שהפך הדבר נקרא שקר, 'משקר בבריתו', "ולא שקרנו בבריתך" 

)תהלים מז, יח(, באופן שמבינים שכל נטיה דקה מן האמת צופנת בחובה בהכרח מידת מה של 

פגם הברית, העדר היחוד השלם. וממילא הגם שביארו חז"ל שלשון "אמרי נא אחתי את וגו'" 

)בראשית יב, יג( מתפרש היטב בדרך חכמה ונאמן לאמת )שאליה התכוון אברהם(, כיון שסוף סוף נאלץ 

העדר  שהיה  הוא  אות  מפותלת(,  ללשון  )ולהזדקק  והבהירה  הברורה  מהאמת  מסוים  לשינוי  להגיע 

היחוד השלם.

ד. אכילתן של ישראל

רעב  המושג  שפנימיות  כשנבין  הרעב,  משום  שהיתה  הירידה  סיבת  לפשטות  הדבר  ומכוון 

היא העדר היחוד, בקראי, בגמרא ובסברא. בקראי - דמקרא מלא דבר הכתוב, "כי אם הלחם 

אשר הוא אוכל וגו'" )שם לט, ו(, דהיות הזווג משתייך לאכילה מלמד ממילא על המצב ההפכי, 

דכשאין 'אוכל' אין יחוד.
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דכבר קבלנו מרבינו ז"ל שאמר: "דע שע"י אכילתם של ישראל נעשה יחוד קדשא  בגמרא, 

בריך הוא ושכינתיה אפין באפין, בבחינת 'ויאמר בעז לרות לעת האכל גשי הלם', 'לעת האכל' 

דיקא, היינו ע"י האכילה 'גשי הלם', דא יחוד קדש אבריך הוא ושכינתיה, 'ויגש אליו יהודה' 

'דא תקרבתא מלכא במלכא' )זהר ויגש ר"ו ועיין שם בפירוש הרמז(".

ובסברא דכידוע ]מסוד המן[ המאכל הנכנס יש בו אור אלקי להחיות, והאדם הניזון מקבלו 

בערך של משפיע ומקבל, לעבדו ולבררו ולהוליד תפילה ותורה בהתקשרות )יסוד( נכונה, והיינו 

דאמרינן במן "כזרע גד לבן וגו'" )שמות טז, לא(, בחינת הזרע והלבנונית הנמשכים ביחוד. וכבר 

מוצא  כל  על  כי  האדם  יחיה  לבדו  הלחם  על  לא  "כי  הכתוב  ביאור  על  ז"ל  האר"י  העמידנו 

פי ה' יחיה האדם" )דברים ח, ג(, דפירש בו שאין עקר החיות מגשמיות הלחם אלא "ממוצא פי 

ה'", מהחיות האלוקית, דהיינו בחינת ה"זרע" הנ"ל, והיינו בהנ"ל דאיירי קרא ב"על הלחם", 

דבאמת היחוד עצמו מתייחס לפנימיות ענין המזון והלחם, "הלחם אשר הוא אוכל" וכנ"ל.

ה. שני רעבון

ומתבאר בזה עומק בהא ד"אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון" )תענית יא.(, דנמצא בהנ"ל 

כעת  נמשך  שלא  יודע  ענינו  דהמשכיל  היחוד,  העדר  על  אות  הוא  בעצמו  הרעבון  שבאמת 

המרכבה  שהינם  ישראל  ממילא  האכילה,  בפנימיות  שגילויו  באפין  אפין  של  הקדוש  היחוד 

פרי  מגילוי  שכזאת  בעת  לפסוק  האלוקית,  להנהגה  הנהגתם  להשוות  צריכים  העליון  ליחוד 

יחוד דכו"ן בתחתונים.

ו. סוד אחותי היא

כשבאו  ויצחק  אברהם  "וע"כ  ז"ל  רבינו  אמר  דבריו  דבתוך  קמא(,  ס'  )תורה  בליקו"מ  ועיין 

על  אסרו  וע"כ  וכו'  זאת  הרגישו  לשם  לכנוס  כשרצו  ותכף  יראות,  שם  היו  שלא  למקומות 

לסוגיין,  כולה  נוגעת  שאינה  באריכות  שם  שאיירי  דהגם  וכו'".  כאחותו  נשותיהן  זווג  עצמן 

מתוך היות דבריו ז"ל כלליות גדולה נקח לדידן רק את הביאור הנ"ל, דנתכוון אברהם באומרו 

"אחתי היא" לאסור על עצמו הזווג מחמת מהלך פנימי, דבהנ"ל יש לנעוץ הדברים במה שהיה 

ניכר כבר מהיות הרעב שולט בארץ, דאות הוא על העדר היחוד מצד הקדושה, דממילא כנ"ל 

)ובאמת שייך הדבר למה  מהוה הדבר סיבה למנוע את גילוי היחו"ת, לכך אמר "אחתי היא" ופרש 

והיינו מצב של העדר  קדישא,  בחינת מלכותא  ה'",  יראת  "אשה  היינו  היראה  דהעדר  פרישה,  בעינן  היראה  שכתב שם שבהעדר 

היחוד ושליטה של "שפחה כי תירש גברתה וגו'"(.
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ז. מצרים ערות הארץ

ומכל מקום נמצא בכל זה שבעת ההיא של הרעב והירידה למצרים היה העדר של תקף היחוד 
זה',  לעומת  'זה  נופל,  זה  קם  כשזה  בבחינת  דממילא,  ובאופן  ישראל(,  בארץ  גילויו  )שעקר  השלם 

מלמד הדבר שהיחוד דהפך הקדושה במצרים )ערות הארץ( הוא שהיה בתקף, דשם היה ערך )חיצון( 

של זווג.

ח. להתרחק בתכלית

הרמב"ן  דברי  שהן  להבחין  חיים',  אלקים  דברי  ואלו  'אלו  של  הסתכלות  לפתוח  יש  ובזה 
קדוש  הילוך  על  נשענים  למצרים,  אברהם  ירידת  מעלת  המפליגים  דברי  והן  אברהם(  )במעשה 

פנימי, ונאמנים למציאות המסוימת שמוסכמת על כל בעלי האמת הנ"ל שנגעו בסוגיין.

מראה  שהתורה  שראה  לאחר  היחוד,  העדר  בדבר  האמת  כנ"ל  שהשכיל  לאחר  דהרמב"ן, 
יוצא  פועל  לכאורה  את מה שהוא  הסיק  דקה שאינה אמת,  לבחינה  בחו"ל  להדיא שהוזקקו 

פשוט. דכיון שבארץ היה רעב המורה על חולשת כח הקדושה )והכחשת היחוד(, ובחו"ל ניתן ערך 

הזווג להפך הקדושה שהיתה בתקף, היה על אברהם להתרחק מהליכה למקום הזווג הטמא, 

ולדבק עצמו בארץ הקדושה )הגם שהוכחשה בה הארת הפקידה(. דדוקא בעת כזאת יש להתאמץ לתת 

תקף לבנין הקדושה שמקומו באר"י )הגם שכעת הינו בהעלמה(, ולא להעצים כח הפך הקדושה ע"י 

הזווג שלהם(,  לערך  ואישור  יניקה  נתינת  כעין  בזה  יש  היחוד,  הוא  )דכיון שהאוכל  ניזון מהם  להיות  וירידה  כניעה 

מה גם שיש לחשוש מאחיזת הקלי' בשרה שהיא "אשה יראת ה' היא תתהלל", שמא יתקיים 

"ושפחה כי תירש גברתה וגו'" )משלי ל, כג(.

ט. אל תתראו

ברם דעת המפליגים במעלת אברהם שעשה טוב במה שירד היא שידע אברהם את אשר לפניו, 
והן את הכח הפנימי  ולחזקה,  יראת ה'"  והצורך לשמור על "אשה  הן את כח הפך הקדושה 

של מלכות דקדושה. וממילא מאחר שידע אברהם שודאי תנצל שרה בסוף, ושלמרות מראה 

יעקב לירד להיות  בני  )שהוזקקו  יפה כחה להיות נשמרת לבסוף, הכיר שבבחינת "אל תתראו"  עינים 

נזונים במצרים, והזהירם יעקב מלהראות בפני הפך הקדושה שנזונים הם משל עצמם( צורך השעה הוא להראות כעין 

הכנעה מסוימת בפני מציאות הפך הקדושה, לרדת להיות נזון במקום הזווג ההפכי.

י. מים אחרונים

בהכרח  רק  הוא  שהמדובר  להבין  דאפשר  מעומק.  לפנים  עומק  זו  פנימית  בהסתכלות  ויש 
צריך לדעת לתת להם מקום מסוים  ברירה, בעת שרואים תקף הפך הקדושה  השעה, דבלית 
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יסוד עמוק  וזה בעצמו הוא  זעם(,  יעבר  )עד  )בסוד מים אחרונים(, להראות להם כנ"ל הכנעה מסוימת 

ואבות  הצדיקים  בו  שהתעסקו  השערה"  ל"חוט  הראויות  שבמקדש  הקשות  מעבודות  ודק, 

העולם.

עומק נוסף שמבינים בו שאף ההכנעה פורתא אינה הכנעה כפשוטו, אלא בבחינת "עת  ויש 
אשר שלט האדם באדם לרע לו" )עיין שער הגלגולים הקדמה כז ועוד(, דסוד הדבר הוא הנהגה מכוונת 

שנועדה להביא לבסוף לעליונות הקדושה. דלא רק שתכלית הדבר היא תקומת היחוד הקדוש 

)והכנעת שפחה(, אלא שע"י גילוי ההכנעה הראשוני, כאילו המלכות דקדושה נצרכת לינוק מהפך 

הקדושה - ע"י זה היחוד הקדוש שיקום נבנה בתפארת כל ניצוצי החיות שהוציאו מיד הצד 

שכנגד.

יא. בירור הניצוצין

נציין  ולא  אותיות,  והצדיקים  בזה החכמים  - ארוכות, דכבר העמידו  ערוכות  בסוגיות  איירי 
ג(:  אות  קמא  סב  )תורה  ז"ל  רבינו  לשון  וזה  בעיון(.  היטב  ללמוד  )שראוי  בלבד  מקומות  שני  אלא  כעת 

"'ויראו אותה שרי פרעה', היינו שאלו השרים הנ"ל רואים את יופי הוד הדבור, 'ויהללו אותה 

אל פרעה'. וכל זה מכוון מהשם יתברך כדי להוציא בלעם מפיהם, בחינת 'עת אשר שלט האדם 

באדם לרע לו', וזה 'וינגע ה' את פרעה', וזה 'אשה יראת ה' היא תתהלל', בחינת 'ויהללו אותה 

אל פרעה', אין זה אלא בשביל 'תנו לה מפרי ידיה', היינו להוציא ניצוצות הקדושה מביניהם 

כשהיא מוציאה כל חיותה מבין הקלי' וכו' וזה עיקר קשטי האמונה וכו'", ע"כ.

והוא  אלקים,  בחינת  הגרון,  מצר  ללחלח  פנימי  מכוון  הוא  הרעב  מבואר שאף  שם  ]בתורה 
בהיות אותיות רעב השילוב של רבוע שם אלקים ושם הויה )עיין שם(. ומכל מקום ביארנו לעיל 

וככל  הרמב"ן  לדברי  נכבד  שורש  בזה  דארווחנא  שברעב,  היחוד  העדר  את  המדגיש  מהלך 

הנ"ל, מה גם שאיירי כנ"ל בהבחנות אמת בעומק לפנים מעומק[.

יב. שרה אמנו סוד התפלה

ז"ל  רבינו  שגילה  דין  בבחינת  התפילה  סוד  על  הנבנית  נפלאה  באריכות  לעיין  ראוי  עוד 
ה'",  יראת  "אשה  היא  ששרה  שכיון  ה(  ציצית  )או"ח  זי"ע  מוהרנ"ת  באר  זה  דע"פ  תנינא(,  ח  )תורה 

בחינת תפלה, לכך כל הלקיחה שלה לבית פרעה היא בסוד תפילה בבחינת דין, במהלך מכוון 

שתכליתו שלא רק שהמלכות דקדושה נשארת בטהרתה, אלא שהפך הקדושה מקיאה את מה 

שבלעה וכו', ואכמ"ל.
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יג. אכילה דקדושה

מבואר  שרה  את  שלקח  פרעה  עונש  הנה  ובחז"ל.  בקראי  נקודות  כמה  )בקיצור(  בהנ"ל  נאיר 
בכתוב, "וינגע ה' את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם" )שם יב, יז(, וכתב 

רש"י ז"ל )ד"ה וינגע ה' וגו'( "במכת ראתן לקה שהתשמיש קשה לו". ומובן בהנ"ל דלא בכדי הכל 

הישועה  וצמיחת  וכו',  וירד  מאשתו  אברהם  עצמו  אסר  דתחילה  התשמיש,  בענין  כאן  נסוב 

היתה  מאשתו  והמניעה  למצרים  אברהם  ירידת  כנ"ל  אלא  זווגם.  מרשעים  כשנמנע  היתה 

מזולל,  יקר  להוציא  היא  ענינה  פנימיות  שכל  הקדושה,  הפך  כלפי  מסוימת  הכנעה  בבחינת 

לתקן את שורש הרעב בגילוי 'אכילה' דקדושה, באופן שיקום ויתגלה היחוד הקדוש. וממילא 

בבחינת כשזה גם זה נופל, הביטוי הראשון לכך שידה של "אשה יראת ה'" היתה על העליונה, 

הקלי',  את  הכניעה  שכזה  להסתר  הרעב  בעת  שהירידה  ללמדך  זווגם,  מרשעים  שנמנע  הוא 

והחזירה את ערך יחוד דכו"ן למקומו הטהור בקדושת ישראל.

יד. כי על כל מוצא פי הוי'

מקבלים אף דברי רש"י ז"ל טעם פנימי, דלגבי "על דבר שרה" ביאר "על פי דבורה  ובזה   
מונחת  שבאכילה  היחוד  נקודת  ששורש  כנ"ל  אמרינן  דהרי  מכה".  והוא  הך  למלאך  אומרת 

בדברי האר"י ז"ל, דעל הכתוב "כי לא על הלחם לבדו יחיה וכו' כי על כל מוציא פי ה' יחיה 

האדם", ביאר שאיירי בחיות האלקית שבתוך המאכל, דהיינו כנ"ל סוד "כי אם הלחם אשר 

הוא אוכל".

"כי  בבחינת  הוא  פיה  פתיחת  לכך  מלכות-פה,  היא  כדאיתא  ושרה  דהיות  כן  אם  ומתיישב 
)ִדּבּוָרה של שרה( מכוון לסוד  על כל מצא פי ה' יחיה האדם". וממילא מבינים ש"על דבר שרה" 

זה הביא הן לבנין  וזהו שדיבור  )והאכילה דקדושה(.  פנימיות היחוד  )"פי ה'"(,  זה של פתיחת הפה 

יחוד דכו"ן והחזרת "זרע אמת" )בנתיב הקדש של "אכילת ישראל"( והן לביטול היחוד בהפך הקדושה, 

להקשות עליהם את התשמיש, דאיירי בשני צדדים של אותה מטבע )דכשזה קם זה נופל(.

טו. אין מחסור ליראיו

רבינו  יש לבאר בהקדמת דברי  והמלאך הכה(  )ששרה דברה  הדבר שהתלבש הדבר במלאך  ובטעם 
ז"ל )תורה א בתרא(, דבתוך מהלך התורה אמר "וזה המלאך שורשו מיראה, כי זה אותיות מלאך, 

ראשי תיבות כי אין מחסור ליראיו" )תהלים לד(. דלעניננו יובן שכיון שעקר הסוגיא היא בירור 

של "אשה יראת ה'" )ביחוד דקדושה( כנגד "שפחה כי תרש גברתה", לכך השימוש במלאך )הכפוף 

לדבור המלכות( מורה על בקיעת הגילוי של "כי אין מחסור ליראיו" - "אשה יראת ה'". ומובן גם 

אפילו  שכנ"ל  דהגם  הסוד שברעב.  את  המאירה  ההמתקה  את  מהוה  ליראיו"  מחסור  ש"אין 
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המבט הפנימי מורה על חוסר והעדר יחוד שיש בעת שכזאת, הפנימיות דפנימיות )שמתגלה למפרע 

בעת זריחת היחוד( היא שאין כאן חסרון וכו' )וכעין שהבאנו לעיל שרעב הוא שילוב הרבוע של הויה ואדנ', ואכמ"ל(.

טז. ראתה שפחה על הים 

כנ"ל, מוהרנ"ת האריך בכך שלקיחת שרה לבית פרעה והכנעתו היא בבחינת תפלה בבחינת 
דין, דנראה שהקדושה נבלעת, והוא להיפך. ואת יסוד סוד נפלא זה העמיד רבינו ז"ל )גם( על 

קריעת ים סוף, וביאר בו הכתוב "אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על המים" )תהלים 

עד, יג(, עיין שם. ומעתה, לאחר שנתבאר שיש שייכות בין הרעב להעדר היחוד ]וממילא כנ"ל 

סוף"  ים  כקריעת  אדם  של  מזנותיו  ד"קשין  הא  היטב  מובן  לשניהם[,  נוגעת  הדבר  המתקת 

היחוד,  נעימות  לבירור  נוגעת  והפקעת הקושי שבו  בירור המזון  דנמצא שבאמת  קיח.(,  )פסחים 

"הלחם אשר הוא אוכל", והיינו בקיעת הים ע"י יסוד יוסף )בסוד הנ"ל של "אשה יראת ה'" הנלקחת וכו' 

ומתגלה ביחודה וכו'(.

וזהו שאמרו חז"ל "ראתה שפחה על הים וכו' )מכלתא שמות טו, ב(, שפחה דיקא, לרמז על החידוש 
שהיה שם, דהיפך הקדושה הנקראת "שפחה" )כי תרש כו'( נכנעה בפני "אשה יראת ה'" )שנבקעה 

ע"י יסוד צדיק( והקיאה ניצוצות - תובנות והשגות אלוקות. ]'ראתה שפחה על הים' ראשי תיבות 

רשעה, רמז להכנעת הקלי' שהינה בהיפך הַצֶדֵקת, המלכות דקדושה[.

יז. שבע – רעב סוד עב 

התגברות  דלגבי  פרעה,  לבית  לקיחת שרה  ובסוד  ברעב  )סב קמא( שעוסקת  הנ"ל  בתורה  עיין 
ו'אופים'  ה'משקים'  שר  פרעה  שרי  שלשה  הם  התאות  "וראשי  כתב:  מותרות  שהם  התאוות 

ו'טבחים' וכו' שהם בחינת תאוות אכילה ושתיה שהם ראשים שכל התאוות נמשכים אחריהם 

וכו'". ונמצא שכנגד האכילה דקדושה שהיא בבחינת יחוד, ושייכת לפקידת "אשה יראת ה'" 

)שרה(, כנגד זה יש בקלי' את אותם שרים.

לשניהם,  משותפות  עב  אותיות  ושבע  רעב  שבמלים  דתראה  פרפרת.  לגלות  זאת  ונקח 
השונות  ולבחינות  הנ"ל  לבירור  רמז  יש  אלו  אותיות  שבצירופי  שר,  הם  הנותרות  והאותיות 

שיכולות להיות בזה. דצירוף רש מבטא כמשמעו עניות, והיינו בחינה של קטנות ורעב - העדר 

יש  שאכתי  אלא  מזון,  אכן  שיש  בבחינה  דאיירינן  ורעב,  עניות  אין  כבר  שר  בצירוף  היחוד. 

יחוד, דכאשר נמשכים אחר  בירור קדושת האכילה כערך של  יש את  בירור. דגם כשאוכלים 

תאות אכילה נאחזים בזה שר האופים וכו' )והיינו צירוף שר כשאינו למעליותא(.
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)שניזונים בו מ"מוצא פי ה'"( היא ע"י בחינת  ההמתקה הגמורה של הרעב לכדי יחוד קדוש  ואמנם 
שרי שנלקחה לבית פרעה והכניע אותם ונשארה בטהרתה וכו', דבבחינה זו משמעות השררה 

של צירוף שר מתייחסת לשרה ש"שרה על כל העולם" )עיין תורה מט קמא(.

וידועים דברי האריז"ל )שער הפסוקים לך לך( "ובזה יתבאר ענין הרעב ושבע, דע כי בהיות הוי"ה 
ואלהי"ם בבחי' אב"א, אז רעב בא לעולם. כי הנה אחוריים דאלהים הם בגימטריא ר' של רעב, 

ואחוריים דהוי"ה הם ע"ב דרע"ב. ובהיותם פב"פ, ושניהם במלוי העליון שהיא דיודי"ן, אז 

הוא שב"ע, כי פנים דאלהים דיודי"ן, הם בגימטריא ש' של שב"ע. ופנים דהוי"ה דיודי"ן, הם 

בגימטריא ע"ב של שב"ע": עכ"ד.

עוד שלהחלטת הדבר לצד הקדושה באופן גמור, לבל תהיה אפשרות להטות הדבר  ותראה 
והיינו  ַשַרי,  של  הצירוף  את  שיוצרת  י'  להוסיף  צריך  היחוד(  והעדר  אכילה  )תאות  פרעה  שרי  לצד 

"אשה יראת ה'" שגברה ידה וכנ"ל.

והיות וי' היא חכמה כידוע, יש להוסיף להטעים צירוף הי' לשררת המלכות כך. כתוב "פיה 
פתחה בחכמה וכו' צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל" )משלי לא, כו-כז(, דשמעינן מינה 

שע"י שפתחה פיה )מלכות, שררה( ב"חכמה" )י'(, ע"י זה לא היה לחמה לחם עצלות, דהיינו בהנ"ל 

הוראה על קדושת היחוד שבאכילה )"הלחם אשר הוא אוכל"( ]לאפוקי מאחיזת שרי פרעה[.

)סנהדרין צא:( שאמרו: "תניא אמר רבי מאיר מנין לתחית  מעתה רובד נוסף בדברי חז"ל  וראה 
המתים מן התורה שנאמר 'אז ישיר משה וגו' וכו' 'שר' לא נאמר אלא 'ישיר'", דחזינן שענין 

תחית המתים )שמשתייך בפנימיות לתקומת הצדיק החי ובקיעת ים המלכות( נשען על תוספת י' כנגד החכמה, 

ואכמ"ל.

****

"ושרי אשת אברם לא ילדה ולה שפחה מצרית ושמה הגר, ותאמר שרי אל אברם 
הנה נא עצרני ה' מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וגו'" )בראשית טז, א-ב(

א. שפחה מצרית

להבין הדגשת הכתוב שהיתה האשה האמורה "שפחה מצרית", דמלבד שהדבר אומר  צריך 
דרשני, חזינן שאף ישמעאל בנה לקח אשה מצרית, דמשמע שיש דברים בגו. ויתבאר הדבר 

בפשטות מתיישבת ע"פ הקדמות ידועות שהניחו קמאי. דהנה האר"י הקדוש האריך לבאר איך 

כל הדורות הראשונים כגון דור המבול והפלגה היו בירור אחר בירור נשמות ישראל, כאשר 
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תכלית הדבר היתה בכור הברזל במצרים, דשם הוא מקום התורף של הבירור שנפרש בו הטוב 

מהרע - להבדיל בין נשמת ה'אשת חיל' ל"שאר הנשים" )שפחה בשא(.

ב. ואבנה ממנה

הגר,  בלקיחת  "ואבנה ממנה" שנתלה  ענין  מהו  בכה  וזה  בכה  זה  ביארו  בעלי הפשט  והנה 
ומתוך הקושי היו שפרשו שלא חשבה שרה שתוליד אלא שבלית ברירה העדיפה לכל הפחות 

לגדל את בן השפחה, אולי יחשב זה לבנינה. ואמנם גם בזה מצינו שהניחו בעלי הסוד הקדמות 

אמת ללמד שלקיחת הגר ע"י אברהם היתה מצד כח הבירור )עיין זהר הקדוש, אר"י ז"ל ועוד(.

פירושו שאברהם ושרה השכילו שמניעת הולד )שהוא שורש האומה( שמתעכבת אינה מחמת סיבות 
שהם בערך של פרט, אלא היות וחקק הבורא ית' שלעולם תקדם הקלי' לפרי, התעכבות זרע 

הקדש מורה על קלי' וזוהמה שצריכה להיות נפרשת תחילה, ענין הנחוץ )מלבד חוק קדימת הקליפה( 

גם לשורש הקדוש של ישראל בעצמו )למען יהיה הרע נפרש תחילה(. ורבינו ז"ל הזכיר כעין זה ואמר: 

יודעים לה שום תקון מחמת שהיא טמונה  יש באדם טמאה טמונה שאין  "גם דע שלפעמים 

הטמאה  ממנו  יוצא  כי  הקדשה  אל  כשמתקרב  לו  שארע  מה  טובה  זהו  כן  ועל  בו,  ונסתרת 

יכולין למצא לה תיקון, מה שאין כן מקדם כשהיתה טמונה  כי אז כשיוצאת  הטמונה הנ"ל, 

כנ"ל. ומחמת זה לא הוליד אברהם את יצחק עד שהוליד תחלה את ישמעאל, וכן יצחק הוליד 

את עשו ואחר כך את יעקב, כדי להוציא הזהמה תחלה כמובא".

ג. שפחה פחיתות

וניחא אם כן שהדגישה התורה שלקח אברהם "שפחה" )לשון פחיתות וגרעון( כדי ללמד על המהלך 
המכוון שהיה צפון בלקיחת הגר. דהיות וביקשו אברהם ושרה לברר ולהפריש לחוץ תחילה 

את הרע, לכך בבחינת "מצא מין את מינו ונעור" )עירובין ט. ועוד( נעשה הדבר ע"י שפחה דיקא, 

למען יתעורר הרע להתברר ולצאת כקלי' המוסרת מהפרי.

ד. מצרית דייקא 

וביותר מתיישב להפליא הא דנעשה הדבר ע"י שפחה "מצרית". דכיון שלמדנו שמצד כלליות 
האומה היה תורף בירור נשמת ישראל בכור הברזל במצרים )דמשם בקע הגילוי של "בני בכרי ישראל"(, 

העולם  באבות  זה  פנימי  למהלך  מונח השורש  לבנים'  סימן  אבות  'מעשה  מבינים שבבחינת 

שטרחו להמשיך בנקיות שורש הנשמה הכוללת. והיינו דהיות מודגש בתורה שאיירינן בשפחה 

הגר,  בענין  שהתלבש  דמצרים  הברזל"  ב"כור  הוא  בעומק  שהמדובר  להורות  בא  "מצרית", 
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דדוקא שם, ודוקא כך, תתברר הקלי', להמשיך בנקיות את נשמת יצחק, בדוגמא ממש לבירור 

הכללי שנעשה בזה האופן.

שלעומת  כנ"ל  דזהו  שכנגד,  בצד  זה  כעין  נמצא  זה'  לעומת  'זה  שבבחינת  גם  ]ומתיישב 
הבטחת "כי ביצחק יקרא לך זרע" )שמהלך בירורו כנ"ל הוא ע"י אשה מצרית( מוצאים אנו אף בישמעאל 

מהלך דומה )בחיצוניות(, דהיה לו זווג שלא הצליח )כדאיתא בתרגום( ולבסוף נשא מצרית, ואכמ"ל[.

ה. מקום שכם 

כתוב  ישראל  לארץ  אברהם  דבכניסת  בהא  לדקדק  יש  שיתבאר(  )כפי  ענין  באותו  לענין  מענין 
"ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם וגו'" )שם יב, ו(, ולא מצינו שקבע מקומו במקום המקודש 

ביותר, בירושלים ובהר המוריה )והפשטן לומד שאין זה אלא משום מהלך כניסתו מצד צפון(. אך יתיישב דהנה 

מצינו במדרש )?( שהמכוון בציווי של "לך לך מארצך וגו'" הוא אכן להגיע למקום המקודש 

בהר המוריה, זהו העקר. וממילא מובן דכיון שכנ"ל כוונו האבות בכל תנועה ומחשבה לברר 

ולגלות את האומה הקדושה, את ה"אשת חיל" שתעמוד לבסוף לפניו ית', לכך בבחינת מהלך 

לטוב(,  טוב  בין  )בבירור  לדוד  שאול  ואת  לרע(  טוב  בין  )בבירור  לפרי  הקלי'  את  בו  שמקדימים  התיקון 

ראשית ההאחזות של אברהם היתה בשכם )בחינת יוסף(, דכן הוא אופן הבירור, ופשוט.

ו. והכנעני אז בארץ

וזהו שסיפא דהאי קרא )"עד מקום שכם וגו'"( הוא "והכנעני אז בארץ", דכתב רש"י ז"ל )ד"ה והכנעני 
אז בארץ( "היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח 

את הארץ לבניו וכו' לפיכך 'ויאמר אל אברם לזרעך אתן את הארץ הזאת' עתיד אני להחזירה 

לבניך שהם מזרעו של שם". דמובן בהנ"ל דכיון שהגעתו של אברהם לשכם )קודם להמשך המסע 

)מה שהוא בערכין בבחינת קליפה הקודמת(, לכך התעורר כנגדו כח הרע של  לערך ה'פרי'( היתה כדי לברר 

מקבל  שהרע  )דנראה  עינים  ממראה  להתפעל  לו  שאל  השי"ת  דהבטיחו  והיינו  שפחה(,  )בחינת  כנען 

מציאות(, דודאי "לזרעך אתן" - זרע הקדש יתגלה בחלקו הטוב בסיומו של מהלך בירור שאלו 

הם פניו.

והנה בעוד שבעלי הסוד ביארו את לקיחת הגר בענין הבירור, ברובד הפשט הטעם הוא משום 
"אולי אבנה ממנה" - "שאכניס צרתי לתוך ביתי" )לשון רש"י ז"ל(, והספורנו הטעים הדבר וכתב 

"אולי הקנאה תעורר הכח לפעולותיו". ויש לדקדק בדבריו, דבשלמא אי אמרינן שענין הצרה 

הוא כדי לגרום צער ניחא, אבל לפי ביאור הנ"ל מהו אותו "כח לפעלותיו" שחפצים לעורר 

ע"י הקנאה, דמה כבר יכולה שרה לעשות מחמת צער הצרה )והשתמשנו אמנם בדבריו אבל הביאור הפנימי 

שנאמר להלן אינו בהכרח ממה שנתכוון הספורנו ז"ל בעצמו(.
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ונבין כשנעורר דבר נוסף, דהגם שעל פניו הטעם הפנימי הנ"ל והטעם הפשוט הנ"ל של חז"ל 

אין להם שום השתוות זה עם זה )אלא שזה ביאור על דרך הפשט וזה על דרך הסוד(, יש להסתכל בעין חכמה 

ולהבחין שיש שייכות ביניהם.

ז. ערכתי נר למשיחי

גאולה,  התנוצצות  כידוע  שהינה  החסידות  בהארת  יסודית  נקודה  נקדים  במכוון  ולגעת   

רובא  של  ההתעסקות  להשי"ת  ההתקשרות  בגווני  הנה  יז(.  קלב,  )תהלים  למשיחי"  נר  "ערכתי 

דעלמא במשך הדורות היתה בבחינות בנים כלפי אביהם או עבדים כלפי מלכם - אדונם )"אם 

כבנים אם כעבדים"(. והגם שנודע שיש גם בחינה של אשה כלפי בעלה, בחינת "אשת חיל" שעליה 

סובב כל יסוד האהבה בשיר השירים, מכל מקום מיוחס ענין זה בדר"כ לכלליות הכנסיה שהיא 

בבחינת נוק' )דכל אחד מתחבר בפשטות לפניה אליו ית' כאבא או כאדונו, אך קשה יותר למצא ביטוי מסוים בענין אשה כלפי 

בעלה שיתורגם אצלו לגוון פנימי בהתקשרות אתו ית'(.

התקשרות  ערך  גילו  ההתבודדות,  יחוד  סוד  את  שהשריש  ז"ל  רבינו  ובפרט  הצדיקים,  אך 

שנגזר מסוד ה'אשת חיל', באופן שאפשר לא רק לתת לזה אותיות, אלא לתרגם את זה לצורת 

חיים והלך מחשבה.

ח. ואת עלית על כולנה 

דתראה שבעוד הקשר של בן בין בנים כלפי אביו )ועבד בין עבדים כלפי אדונו( אינו נסתר ומוכחש 

מחמת היות אחרים בדומה לו )דזוהי הרי צורה "טבעית" של כמה בנים המחוברים לאביהם(" ההתקשרות של 

אשה כלפי בעלה נגזרת דוקא מחמת היותה האשה היחידה שלו )דאז יש יחוד(.

)ובמציאות( שאותם  חזינן להדיא בחז"ל  נשים, מכל מקום  נושא כמה  שמדין תורה איש  והגם 

נוספת  אשה  של  שהקיום  בנפשה  מרגישה  אחת  וכל  לזו,  זו  צרות  זו,  את  זו  שונאות  נשים 

נגזרת  דכו"ן  יחוד  שבמהות  כן  אם  ומוכח  בעלה,  אל  שלה  האהבה  התקשרות  את  מכחיש 

האהבה מבירור היות הנוק' יחידה )לכל הפחות בהרגשת נפשה(.

והבן מכאן לגבי אשת חיל, דהשבח העמוק ביותר שמשמיע לה בעלה הוא "רבות בנות עשו 

חיל ואת עלית על כלנה" )משלי לא, כט(, והיינו בהנ"ל להבטיחה שהיא נבדלת ומיוחדת להיות 

עולה עם בעלה מבין שאר כל הנשים )אף צרותיה(, לזה יקרא יחוד )הן בפנימיות והן בהרגשת הנפש(.
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ט. בינו לקונו 

ובזה מתיישבת העבודה של שיר השירים שרצו הצדיקים להנחילנו כפשטות של חיים. דאחרי 
מלך,  או  אבא  של  )אמיתי(  ביטוי  מתוך  שנאמרים  והתפלות  והלימוד  הקדושות  העבודות  כל 

אפשר וצריך )על דעת הצדיקים( לגשת גם כ"אשת חיל עטרת בעלה", לחפש את ההתקשרות אתו 

ית' בסוד יחידה שבנפש, לאמור לכל המשתייך לזה "ואת עלית על כלנה".

הצדיק,  מפתן  על  הדורך  אצל  לפעמים  שימצאו  הדעת  חלישויות  ריבוי  לגבי  מזה  והבן 
שכל  מובן  דבהנ"ל  שמופיעה.  הנפש  חולשת  לסיבת  אותיות  לתת  אפילו  אפשר  אי  דלעתים 

)וקנאה  העבודה  לקשיי  מעבר  אזי  ואדון,  אב  של  ההתקשרות  בערך  רק  אדם  נתון  שהיה  זמן 

בגדלות חבירו( הרגילים, אין מציאות שאר אחיו היהודים מכחישה את עבודתו וערך התקשרותו. 

אבל כיון שחפצים לאחוז בהתנוצצות גאולה של יחוד דאשת חיל, תלוי הדבר בענין דק מן 

הדק. דכאשר זוכים לברר בתמימות שמלבד ענין כלליות הכנסיה אני בעצמי חביב לפניו ית' 

כאשת חיל, דאוחזים בהרגשת הנפש של אשה שחשה ויודעת שסגורה היא עם בעלה במקום 

ההתבודדות )שאינו מוכחש ע"י אחרים - ע"י ה"צרות"(, אין לך מתיקות גדולה מזו, דלזה הרי יקרא יחוד. 

אך דוקא מחמת עדינות הדבר, תיכף כשמרגישים שיש "צרות", דמסתכלים הצידה לעבודתם 

כלנה(,  על  לבדה  )שעולה  חיל"  "אשת  של  ההתקשרות  סוד  את  מאבדים  אחרים,  של  והתקשרותם 

ממילא כנ"ל הנפש נחלשת כאשה נעזבה, ודו"ק.

י. תקנת רבינו גרשום

בטרם נשוב בזה לסוגיין, נקדים מהלך נפלא שהארכנו בו במקום אחר, ונבאר יותר לגבי הא 
דהערנו לעיל, דחזינן שהתורה התירה כמה נשים. הנה נתיחד רבינו גרשום מבין כל בני הדורות 

להיות נקרא בשם "מאור הגולה". ובטעם פנימי לכך נתבאר שכרוך הדבר בסוד ענינו, דמצינו 

ופעלו לדורות הוא מה שהשאיר רושם בתקנה המכונה חרם דרבינו גרשום,  שמעקרי תורתו 

דהביא לכך שלא ישא איש הישראלי יותר מאשה אחת. דעומק הדבר שייך להא דביארנו לעיל 

מיניה בסמוך. דהרי יסוד הוא בפנימיות שכל ערכי גילויי היחוד כרוכים זה בזה, דלעולם תהיה 

בריך הוא  יחוד קודשא  קונו,  יהודי עם  דכו"ן בבית לערך התקשרות  יחוד  צורת  בין  שייכות 

תורה(  דין  שהוא  )הגם  נשים  כמה  לאיש  שיש  בישראל  המצב  שהיות  מובן  שכן,  וכיון  ושכינתיה. 

לא איפשר בבחינה מסוימת לחיות עם הוודאות הפשוטה שה"אשת חיל" בהתקשרותה היא 

יחידה, "עלית על כלנה", ממילא כנ"ל אי אפשר היה להחיות את ההתקשרות אתו ית' בסוד 

הגאולה של "אשת חיל עטרת בעלה".

וכאן נכנס רבינו גרשום להשריש היחוד בכלל ישראל, סוד הארת הגאולה. דמלבד הטעמים 
הנגלים, היותו מעמיד את צורת הבית באופן של אשה יחידה, האיר את הגולה והביא התנוצצות 
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גאולה, דשוב אפשר היה להתחיל להתחבר במידת מה למושג של "אשת חיל" כפשטות של 

חיים, דזהו בעצמו עומק הסוד של נשמת ישראל.

יא. מעשה שלי ומעשה שלו 

הגולה(,  את  )שמאירים  הצדיקים  לאור  המתהלכים  של  העבודה  לפנימיות  נוגע  זה  שדבר  ותראה 
ובפרט כנ"ל למי שחי עם התבודדות. דהנה כל אחד יודע שכאשר ימצא תקופה ארוכה ללא 

"צרות  כאן  אין  דהרי  ית',  אתו  בנקודות ההתיחדות  בירור  לו  יהיה  לא  אנשים מסביבו,  שום 

ושאר  חברים  עם  חי  כאשר  ודוקא  כלפיו.  יחיד  היותו  על  הסתכלותו(  )לפי  שמאיימים  אחרות" 

אנשים, ומבטו מוסט ימינה ושמאלה ל"שאר הנשים", יכול ליפול לחלישות הדעת ]או שלא 

"זה מעשה  בסוד התמימות של  לגעת  היהודי  נצרך  דיקא  הזה  ובמקום  חיל"[.  כ"אשת  יחיה 

שנוגע  חיל"  ה"אשת  בסוד  האמונה  את  בתוכו  למצא  ותם(,  מחום  )מעשה  שלי"  מעשה  וזה  שלו 

אליו, להוליד כחות נעלמים מהחידה שבנפש, לברר לעצמו שאכן כן עליו נאמר "ואת עלית 

על כלנה".

יב. בירור הקודמת לפרי 

להנ"ל, דאמרנו שיש למצא שייכות בין הטעם הפשוט של "שמא אבנה ממנה" )שענינו  נשוב 
כנ"ל "אולי הקנאה תעורר הכח לפעולותיו"( לבין הביאור הפנימי שמפרש את לקיחת הגר בסוד הבירור, 

דהקלי' קדמה. דיובן כעת כך. דהנה המכוון הנ"ל הוא להוליד את נשמת ישראל )יצחק( בנקיות, 

חיל  "אשת  של  הפנימי  הסוד  את  לגלות  הוא  המכוון  סוגיין(  )כלפי  מדויקות  יותר  במלים  אך 

עטרת בעלה", להניח את יסוד הגאולה שיש בו את טעם היחוד וככל הנ"ל. וכנ"ל, אין בפרט 

סוד התמימות, מתקיים  ביותר שבה  בנקודה הפנימית  לגעת  וכדי  ובשורש,  אלא מה שבכלל 

הוא למצא את  חותר  כך  דדוקא מתוך  "צרות" אחרות,  כנוק'  ע"י שיש לאדם  הבירור  מהלך 

כח האמונה הנעלם שיאפשר לו לחיות בינו לבין קונו כאשה שאינה מתבלבלת שוב מהצרות 

שלה.

יג. נשמת ישראל 

להכניס  חפצה  היה  הנרצה  באופן  יצחק  נשמת  את  להמשיך  שכדי  שרה  לגבי  יובן  וממילא 
צרה לתוך ביתה. דבהנ"ל מובן שבעומק זהו בעצמו הבירור המקדים להולדת נשמת ה"אשת 

את  לתת  להתיחדות,  הראוי  באופן  ישראל  נשמת  את  ומגלים  זה מבקשים  ע"י  דדיקא  חיל", 

הכח לחיות באופן הראוי להולדה של סוד זה. וזהו אם כן שביאור הטעם הפשוט הוא משום 

"אולי הקנאה תעורר הכח לפעולותיו", דהיינו בהנ"ל הכח הנעלם שהינו היסוד להולדת נשמת 

ישראל בסוד האשת חיל )דלא נתעורר כח זה אלא דיקא מתוך בירור הקלי' והקושי שקדם וכנ"ל(.
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יד. גירוש האמה 

זוכה לבהירות הדעת  יהודי  הנ"ל לשפת העבודה והלך המחשבה מבינים שכאשר  ובתרגום 
בדבר היותו כנוק' יחידה כלפיו ית' )לא בגוון של נפרדות בהעדר התכללות ישראל, אלא בהדגשת כח היחוד דיחידה 

שבנפש(, יונק הדבר מהשורש שהונח באבות, דזוהי הבחינה שבה לשרה היה ברור שהיא ובנה 

הינם יחידים כלפי בעלה, ואין ראוי אם כן להשאיר עוד את הגר וישמעאל )דהגם שבפשטות הוא מצד 

קלקול המעשים, בעומק הוא גם משום הכחשת היחוד של האשת חיל היחידה(.

חילוק  יש  שלה,  הצרה  לגירוש  בסוף  שהביאה  משרה  נגזרת  זו  עדינה  שעבודה  דהגם  אלא 
ובנה  גורשה האמה  הנצרך  הבירור  אחרי  ולהכי  מרע,  טוב  בבירור  איירי  דאצל שרה  מסוים. 

אל המדבר. אך העבודה של כל יהודי בענין זה, לדעת להתבודד ולחיות )גם( כאשת חיל, כיון 

שנוגעת היא לאחיו היהודים, הינה בבחינת בירור של טוב מטוב, דבאמת כולם קדושים וכו', 

אך כלפי נקודת ההתיחדות צריך לדעת "לגרש" את ההסתכלות לעבר השני )דלזה יקרא שיש "צרה" 

שמכחישה היחוד(, ולמצא את הכח להוליד את יצחק, לעמוד בתמימות כיחידי.

את  הדבר  דמבטא  אחת,  אשה  רק  שתהיה  שתיקן  גרשום  רבינו  לתקנת  כנ"ל  מקביל  ]וזה 
ההשגה הנקיה הזו המגיעה דוקא מתוך בחירה של יהודי )שרוצה להאיר את הגולה(. וכיון שבשורש 

הוא מכוון לגירוש האשה הנוספת אצל שרה, אפשר אולי להבין שלכך "מאור הגולה" שנאחז 

בעבודה שורשית זו נקרא "גרשום", לשון גירוש )ששם שורשו(, והשי"ת יודע[.

טו. התהלך לפני 

לפני  "התהלך  המילה,  ציווי  את  התורה  הסמיכה  וגירושה  הגר  לקיחת  של  זו  לפרשה  תיכף 
והיה תמים" )שם יז, א(. ומובן בהנ"ל דהיינו סוד התמימות דיקא )"זה מעשה שלו וזה מעשה שלי"( דנגזר 

הדבר מתוך הבירור הנ"ל של היות שרה יחידה.

טז. בעל השדה

נתבאר כנ"ל שבירור מציאות היחוד דאשת חיל כרוך בבירור הרגשת הלב באופן שלא יכחיש 
להכניס  שדואג  הצדיק  דלגבי  ז"ל,  רבינו  לשון  וראה  כ"צרות".  יהיו  שלא  חבירו,  את  האחד 

את נשמות ישראל לתוך הגן )מציאות היחוד( כתב: "וזה הבעל השדה הוא משגיח ומשתדל תמיד 

להשקות האילנות )נשמות( ולגדלם ובשאר תיקוני השדה, ולהרחיק את האילנות זה מזה הרחקה 

הראוי, שלא יכחיש האחד את חברו. כי לפעמים צריך להראות למקורב גדול הרחקה גדולה, 

כדי שלא יכחיש את חברו", ע"כ. הבן השייכות הנפלאה כי אפשר להאריך.



-לב-

"וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל ש-ד-י התהלך לפני והיה תמים, ואתנה 
בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד" )בראשית יז, א-ב(. 

"והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם וגו', ונתתי 
לך ולזרעך אחריך את ארץ מגרך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם 

לאלקים" )שם ז-ח(.

א. סמיכת הבטחת הארץ לברית

ההבטחה  עיקר  הבתרים,  בין  בברית  הארץ  ביאת  על  אברהם  עם  דיבר  שהשי"ת  הגם  הנה 
הברורה נאמרה כאן בפרשתן סמוך לציווי הברית שנתנה לאברהם, וצריך להבין את השייכות 

ביניהם. עוד יש לעורר על עצם המושג ברית מה ענינו ולמה נצרך, דמה חסר כאשר מקיימים 

את הדברים בלי חותם מחייב שנקרא ברית.

דמובן  הברית,  בענין  נפתח  בקצרה.  הדבר  נעמיד  ידועים  מיסודות  נגזר  דבר  ופשר  והיות 
באמת  אינה  חלקית  שהינה  התקשרות  כל  קשר,  שאינו  קיימא  בר  שאינו  קשר  שבבחינת 

התקשרות. הדבר יבחן במשל פשוט, דתראה שכאשר ידבר אדם עם רעהו ויהיה מרוכז בחלקו 

בדבר אחר, לא נאמר שמחובר הוא אל רעהו לשליש למחצה ולרביע, אלא כמורגש אצל רעהו 

)שחש שהשני אינו אתו(, אין ביניהם שום צירוף )ונוכל רק לומר שהם "מחליפים" אותיות(. דוגמא נוספת ידועה 

היא במקוה, דאם יהיה אדם נתון כולו במים מלבד שערה אחת, לא נאמר שהוא טבול ברובו, 

אלא חסר בכל הדבר, ופשוט.

ב. "אמת ה' לעולם"

ואם נכונים הדברים אף בחיבורים שבין איש לרעהו וכנ"ל, כל שכן שכשמדובר באלוקות לא 
יקרא חיבור אלא הראוי ל"אמת ה' לעולם" )ואין צורך להאריך ביסודות ברורים אלו(. וממילא עוד בטרם 

מתעסקים עם הסמיכות הנ"ל מבינים את עצם הצורך בברית בפשטות. השי"ת אומר לאברהם 

אבינו ראש האומה, אתה רוצה להיות שורש לנשמות ישראל שיעבדו אותי וידבקו בי - שיהיו 

קיימא של  בבחינת קשר  וקבוע,  נצחי  באופן  אלא  הדבר  לך שאי אפשר שיהיה  דע  לעם.  לי 

ברית.

ג. עצם מציאות היהודי

וזהו שכריתת הברית היא ע"י מילה בבשר שנחקקת במציאות האדם. דהגם שבין אנשים מצינו 
במהותו  הדבר  קיים,  נצחי  אמת  בדיבוק  כאן  ומדובר  היות  מסוים,  מעשה  ע"י  ברית  כריתת 

מחייב שלא יהיה נגזר מתוך דבר שעקרו הוא מעשה, אלא מתוך הנחת יסוד לקשר ברור שהוא 



-לג-    /ליקוטיםילפרשתלללל

עצם מציאות היהודי )דלכך נעשה בקטן שאינו בר עשיה(, חותם הברית שכיון שנתגלה בבשר שוב אי 

אפשר לבטלו )דאפילו משוך בערלתו אינו ערל אלא מדרבנן(.

ד. מטלטלין וקרקע

כללית  כבר בהסתכלות  הוארך  דהנה  לברית.  ישראל  להבין סמיכות הבטחת ארץ  נגש  ובזה 
בענין מטלטלין וקרקע, ותורף הדבר הוא שבעוד המטלטלין מבטאים דבר שאין לו קביעות, 

דזזים הם מכאן לכאן )ויש להם בלאי(, הקרקע כפי פשטות מציאותה מבטאת נצחיות, מצב שאינו 

בר שינוי )בבחינת קרקע אינה נגזלת(.

וזהו אם כן שהסמיך השי"ת את נחלת אר"י לברית דאברהם. דהיות והברית עצמה כל ענינה 
בחקיקה נצחית המבטאת את הקשר שלא ינותק, הוסיף לחזק ולהעצים הדבר ע"י מתן הקרקע 

שהיא היא עיקר הסמיכה וכנ"ל.

היינו  אך  מלכות,  של  בבחינה  בברית(  הערלה  )בכריתת  מתעסקים  ביסוד  שאף  הגם  הנה  פירושו: 
בבחינת עטרת היסוד, דהגם שכנ"ל הוי חקיקה נצחית בגוף, סוף סוף הוא בערך של מטלטלין, 

דבר המוטבע בגוף שאפשר לומר בו "נע ונד תהיה וגו'" )בראשית ד, יב(. ולכך עם כל הנצחיות 

הנ"ל שבמילה, הוסיף השי"ת להעניק לאברהם אבינו מלכות שהיא דבר קיימא באופן מוחלט, 

סוד הקרקע הנ"ל.

ה. "והארץ לעולם עומדת"

וימצא המכוון בעומק הפשט בדברי קהלת: "דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת" )קהלת 
"קרא  בבחינת  הנמשכים,  לדורות  מתייחס  התולדות  זרע  שממשיך  הצדיק  יסוד  דהנה  ד(.  א, 

הדורות מראש" )ישעיה מא, ד, עיין תורה סז תנינא(. וממילא יתפרש הכתוב כאומר שהגם שיסוד כשמו 

כן הוא, יסוד הכל והממשיך תולדות וכו', והגם שאף בו יש ברית וערך של מלכות, מכל מקום 

כשהוא לבדו אין עדיין את החקיקה הנצחית הגמורה. מה שאין כן כשמצרפים לכך את הקרקע 

)מלכות(, דאז נשלם בנין הנצח של יסודות ההתקשרות - ד"הקרקע לעולם עומדת" )והיינו כנ"ל צירוף 

הבטחת הארץ לברית היסוד(.

ו. הרגל השלישית שביסוד

הדגשת  כתוספת  רק  היסוד  לברית  הקרקע  בצירוף  הכוונה  דאין  גדול,  עומק  זה  בענין  ויש 
נצחיות, אלא סוד היחוד )שהיא גופא הנקודה הנצחית( ונבאר. הנה חלק הנה"י הוא המקום התחתון 

)שהם המהלכים(, דהיסוד אינו  )ז"א(, ובפשטות מייחסים את הרגלים לנצח והוד  של קומת האדם 



-לד-

)כעין  שלישית  רגל  הוא  שהיסוד  היא  הפנימית  ההסתכלות  ואמנם  הקרקע.  על  מ"המהלכים" 

שמצינו ג' ידיים, יד הגדולה וכו'(, ונפק"מ להבנה פנימית בסוגיין, לדעת שכיון שנתקנת הרגל השלישית 

וכו'(,  )וההמשכה  )יסוד(, דבר הנעשה ע"י הברית מילה שמעוררת את הנקודה הנצחית של היחוד 

על  ועומדים  נשלמים הרגלין  דזהו שבתיקון הברית  ענין המלכות המקבלת,  מתעורר ממילא 

קרקע עולם )אר"י(, סוד הנצחיות המונח ביחוד יסוד ומלכות - "והקרקע לעולם עומדת" )ומקבלים 

ממילא הסתכלות אחרת על היות נחלת אר"י מתגלה ביתר שאת בסמוך לתיקון הברית, דבנצחיות היחוד של "אסתר קרקע עולם" 

עסקינן, ואכמ"ל(.

ז. בשורת לידת יצחק בסמוך להשלמת הברית

וזהו שביום השלישי למילת אברהם חזר האורח כנשים לשרה ונתבשרו על לידת יצחק לשנה 
המלכות  יסוד  ממילא  נפתח  בפועל,  בגופו  הברית  בדרגת  אברהם  בזה  ונשלם  דהיות  הבאה. 

המלכות(  )קרקע  שרה  דנתקנה  והיינו  הארץ,  פרי  ולהמשיך  )נצחי(  ליחוד  נתקנת  להיות  המקבלת 

להיות היסוד עומד עליה, לכך נתקרב ובא פרי הארץ - לידת יצחק.

ח. מקום העצה

וארווחנא בזה רמז הכתוב, דנפתח הענין ב"וירא אליו ה' באלני ממרא וגו'" )שם יח, א(, וכתב 
בו רש"י ז"ל )ד"ה באלני ממרא( "הוא שנתן לו עצה על המילה לפיכך נגלה עליו בחלקו" )דיש לדקדק 

בכך שהוצרך הכתוב להדגישו, ועוד ידועה שאלת המפרשים מדוע נטל אברהם עצה על המילה(. אך הנה ידוע ששורש 

העצה היא מהזרע המתבשל בכליות היועצות שהם נצח והוד )עיין תורה ס קמא(. ויובן אם כן דהיות 

והמכוון בהקמת הברית במילה הוא לחתום הדבר בהקמה נצחית של יסוד ומלכות, באופן שג' 

הרגלים )נצח הוד יסוד( יעמדו על קרקע עולם וכנ"ל, לכך בהתעסקותו בברית )יסוד( בחר אברהם 

רגלין.  דג'  הנ"ל  בבחינה  הברית  את  בזה  ולהשלים  והוד(,  נצח  משורש  )שהיא  עצה  לקחת  בדוקא 

וממילא ניחא דהדגשת הכתוב שהגילוי שנמשך מהברית היה בחלקו של מי שנתן עצה, אין 

כמוה לבטא שאכן נתקן הדבר כראוי, דבג' רגלים שנחתמו בברית נצח עסקינן, דמוכן הדבר 

ממילא להשלמת עקר פרי הנצחיות בקרקע עולם דשרה, "והארץ לעולם עומדת".

ט. חיבור הכולל את הכל

בהסתכלות הנ"ל ליישב מה שלכאורה קשה על היסוד הראשוני, דהארכנו בכך שהברית  יש 
החקוקה ביהודי )מבלי יכולת לשוב ולשנות( מבטאת את הקשר העצמי הנצחי ששמור לנשמת ישראל, 

והרי גם בעבדים שהם קנין כסף נוהג חותם זה, דצריך למול אף אותם. אך יובן בהקדים דבריו 

נעשה  שהאדם  בכך  דהאריך  בראשית(,  )פרשת  אור  בתורה  נבג"מ  הזקן  אדמו"ר  של  השורשיים 

משום  האדמה"(,  מן  )"עפר  מהכל  התחתון  שהינו  וגוף  מהכל  עליונה  שהיא  נשמה  של  משילוב 
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שדיקא בהכי יש בעבודת האדם עליה לכל הדברים, דאין לך דבר שלא נכלל ומשתייך למהות 

האדם הכולל כל הקצוות.

וכעין זה יובן לגבי הנ"ל, בהבחין שהברית ונחלת הארץ שנקשרים יחדיו )כנ"ל( בחותם הנצח 

וכולל  האדם  בקומת  ביותר  התחתון  הוא  היסוד  דהרי  הכל.  את  כוללים  ומלכות  יסוד  של 

בהמשכתו את תמצית הקצוות, והמלכות היא התחתונה מכל השיעור קומה ומשלימה כנ"ל את 

חותם הנצח. ונמצא אם כן שכאשר כורתים ברית )ביסוד( ומסמיכים את המלכות בבחינת יחוד 

הוא בערך הנשמה  דכיון שהיסוד  לזה הדבר.  בהויה שלא משתייך  דבר  לך  אין  פירות(,  )העושה 

והמלכות בערך הגוף, הצירוף של שתי הבחינות ביחוד, ובפרט בחקיקה הנ"ל שאין בה שינוי, 

מעמיד את כל מה שנכלל ביניהם בחותם המבורר של "נצח ישראל לא ישקר" )ש"א טז, כט(.

ומיושב אם כן הנ"ל, דנמצא שאכן טעונים העבדים מילה משום שנקנו בכסף, אך היינו משום 

קנין כספם דישראל, והיינו דלא נשתייכו לחותם שכזה אלא משום התפשטות ניצוצי ישראל 

בהם, דכיון שקם יחוד יסוד ומלכות בבשר הקדש של יהודים, כל ההויה שנכללת בתוך חיבור 

יסוד ומלכות נכללת באופן דממילא בענין זה, דסוף סוף כל ערך הנצחיות בכל הברואים לא 

ונצוצי נפשו נמצאים במקום  יהודי הוא עולם קטן,  )וכמובן שכל  נחקק אלא מכח ישראל השייכים לכך בעצם 

קנין כספו. והבן מכאן פתח יקר לכל האריכות באר"י ז"ל ובבעש"ט הקדוש לגבי נצוצי נפשו של אדם הנמצאים במאכלו ובחפציו, 

ואכמ"ל(.

י. גילוי מערת המכפלה

בענין הנ"ל של הגילוי באלוני ממרא בעת שלימות המילה: איתא בזהר הקדוש )ח"א קכז:( על 

הכתוב "ואל הבקר רץ אברהם וגו'" )שם יח, ז(, שבשעה שרץ אברהם אחר הבקר גילה את פתח 

מערת המכפלה. ולהמתיק קצת בהנ"ל נזכיר לשון רש"י ז"ל, דעל הכתוב "בן בקר רך וטוב" 

)שם( כתב "שלשה פרים היו כדי להאכילן שלשה לשונות בחרדל". ויובן דהנה הלשון כדאיתא 

הוא בבחינת יסוד, דשתי הבריתות מכוונים, ואפשר אם כן להבין שהיה כאן עיסוק בג' לשונות 

דיקא, והיינו סוד ג' רגלים שנשלמו במילה )ועוררו את נצחיות הקרקע ש"לעולם עומדת"(. וזהו שנתגלה אז 

הפתח למערת המכפלה, דאין לך כמו מקום קבורת הזוגות כדי לבטא את נצחיות הקרקע בגוון 

של יחוד נצחי, דבזה המקום יש הארה של יחוד שאינו פוסק, ודו"ק.



-לו-

"ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם 
בארץ כנען וגו'" )שם טז, ג(. רש"י ז"ל )ד"ה לשבת אברם(: "מגיד שאין ישיבת חוצה לארץ 
עולה לו מן המנין לפי שלא נאמר לו ואעשך לגוי גדול עד שיבא לארץ ישראל".

א. פרי הארץ

)גוף(  ומלכות  )נשמה(  יסוד  בערך  והוא  ישראל,  לארץ  זוכים  הברית  שע"י  דאמרינן  בהנ"ל, 
שמהם בוקע פרי הארץ וכו', מתיישב היטב שכדי להפקד ולהמשיך את שושלת הנצח הוצרכו 

לבא לאר"י ישראל. דאין כאן רק זכות בעלמא )כמו עוד מצוה חשובה(, אלא תנאי הכרחי של חיבור 

לקרקע המלכות ש"לעולם עומדת", ואכמ"ל.

ב. שנות החיים בארץ ישראל

ראוי לתת את הדעת לחיזוק נפלא המונח בענין זה של שנות חו"ל שלא עלו מן המנין, דרק 
ופגע  כנשמה  )ושרה(  אברהם  הגיע  דלשם  הפירות,  להצמיח  הקליטה  מקום  היא  ישראל  ארץ 

)יסוד ומלכות(. דהנה לפעמים עוברים על האדם זמנים הרבה שהוא  בקרקע עולם הראויה לזרע 

ולהוליד  עבודה  לעשות  ערכו  לפי  זוכה  סוף  סוף  וכאשר  פירות,  רואה  ואינו  ומתיגע  מתיגע 

ריבוי  על  נחמץ בקרבו  דלבו  לטובה,  פקידה  לחיות בהרגשה של  לו  הולדות בקדושה, קשה 

הזמן שאבד, על מה שנראה כזרע עבודתו שנשפך על האדמה מבלי לעשות פרי.

אך בהנ"ל מקבלים עינים אחרות להבחין האמת. דאומרים ליהודי מה לך מצטער על כך שלא 
היו לך פירות, הרי ]כפי שגלוי לפני יודע תעלומות[ לא היה לך עדיין קרקע אר"י, דכפי סדר 

ותיקונך אפשר שכל מה שהיה, היה ב"אדמת חו"ל" שהשהות בה אינה  הבירור של נשמתך 

)בחשבון הפירות(. אל תחשוב מהשנים הקודמות, תתחיל מחדש בקרקע חדשה,  מן המנין  עולה 

ונקודה בעבודה ולכל  נוגע הוא לכל נקודה  בגילוי כבוד מלכותו חדש. והבן הדבר היטב כי 

רגע חדש שהאדם אוחז בו. דהגם שלגבי אברהם ושרה נתפרש ענין זה דאר"י לגבי זו הקרקע 

יש  דתמיד  יהודי,  כל  של  למסעו  הדבר  נוגע  בפרטיות  אך  בכלליות.  אלא  זה  אין  המסוימת, 

בירור של פרצוף חדש, ותמיד יש דרגא חדשה שכלפיה היתה ההשגה הקודמת בבחינת חו"ל 

)ומה לך אם כן מסתבך בהעדר הקליטה בקרקע של הרגע הקודם, הרי חשבון חו"ל אינו מן המנין(, ודו"ק.

*****

"ויאהל אברהם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון וגו'" )שם יג, יח(

הקב"ה  נתן  טובות  מתנות  שלוש  אומר  יוחאי  בן  שמעון  רבי  "תניא  ה.(  )ברכות  בגמרא  איתא 
לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין, אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא וכו'". לבאר 



-לז-    /ליקוטיםילפרשתלללל

קצת הצורך ביסורין נבחין במה שניכר בפרשה, דבעוד שלוט בחר לו את ככר הירדן ש"כלה 

וישב  ויבא  "ויאהל אברם  בו בסמוך  דכתוב  אל ההיפך ממש,  נטה  י(, אברהם  יג,  )שם  משקה" 

באלני ממרא אשר בחברון וגו'" )שם יג, יח(, דישב במקום טרשים )כדאיתא בסוטה לגבי חברון(. ויובן 

בסמיכת  ברית  הקמת  בלי  ותחנונים,  בקשה  בלי  דבר  בשום  לגעת  לא  הוא  הצדיקים  דרצון 

)ולמקום פנימי( אלא כשיש שם קושי מסוים  גאולה לתפילה. ולכך אינם נכנסים לעבודה פנימית 

שיביא אותם לצורת אדם )המחובר לקרקע עולם(, לבחינת 'מבעה' )ב"ב ג:(, "ואני תפלה" )תהלים קט, ד(, 

ואכמ"ל.


