
מתוך ספר

"דברי חיים"
פרשת ויחי

להרה"ק

רבי חיים מצאנז

זיע"א

לג
ק

ון 
לי

ג



א       

אדם  חטא  את  תיקן  אבינו  יעקב 
הראשון                                           ב

חסד                        הם  בשרשם  הגבורות 
ואהבה                                                 ו

שלימות התיקון הוא על ידי יוסף 
מדת היסוד                          טו

הקדמה

פרק א

               
פרק ב

              
פרק ג                  

לג
ק

ון 
לי

ג



ויחי דברי א חיים פרשת

ויחי  פרשת

הקדמה 
המתקנת במאמר  ההתקשרות מידת היסוד  מידת וכן הגבורה, מידות של  ענינה מבואר זה

בסה"ק  מקומות בהרבה רבינו  שכותב כפי הגבורה, מידת של  שורשה הגבורות. את

מושתת  זה יסוד  בהתגברות. חסד  הוא  ששרשה משום החסד , ממידת יותר הוא  גבוה הזה,

תחילה, במחשבה עלו  ישראל  חז "ל  מאמר בביאור האר"י תלמידי בספרי שאיתא  מה על 

בזכות  אלא  חדשה... בריאה או  עליה יהיה שלא  המלך גדר העליון חוק  יתבטל  שלא  "ולפי

העתידים  הצדיקים של  טוב מעשה במחשבתו חשב לכן דלתתא , אתערותא  הצדיקים מעשה

אשר  ובמעשיהם בצדיקים שחשב במחשבתו  לו  והספיק  יעבור, ולא  חוק  להיותו  להבראות

אליו הזה האור את והעלה הפועל  אל  הכח מן מחשבתו  הוציא  ובזה להבראות עתידים הם

המלך). עמק  סה"ק  (ל ' וביה" מיניה

המתבונן וכביאורו מלך כמשל  היה הבריאה שתחילת ממעזריטש , הק ' המגיד  של 

מחשבתו והמעוררת לפניו  העולה והשמחה בן, לו  שיהיה השמחה במחשבתו 

וממילא  ממש . בגילוי  פועל  לידי שיוצא  עד  במחשבתו  הבן הויית תחילת היא  הבן בענין

דלית  הקב"ה מחשבת של  זה סדר כי הצדיקים, במעשה תלויים וקיומם העולמות כל  נמצא 

שכל  הקב"ה, אצל  חשיבותינו  אותנו  ללמד  כדי אלא  לנו  נאמר לא  כלל  ביה תפיסא  מחשבא 

הצדיקים. עבודת ידי על  אלא  ועומדים תלויים אינם העולמות

את ומכיון  לקבל  שיוכלו  בכדי הצמצום הגורמת אהבה היא  הגבורה של  שרשה שכל 

מידת  את להמתיק  העצה ממילא  להשיגה, שאפשר מכפי יתירה היה ולא  האהבה

ולהמתיק  קדומים, אהבת לעורר לאביו  המתקשר הבן כמשל  היסוד , במידת הוא  הגבורה

ידי  ועל  זו . אהבה לעורר תכליתן כולם היו  והדינים הצמצומים שכל  בשרשם, הגבורות
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כל  והתקשרות בחיות יתברך להשם ההתקשרות מידת ח"י, א "ל  הנקראת יסוד  מידת

אהבה, גבורות ח"י, ק "ץ יהיו  הגבורות שגם גורמים וגבורה) (חסד  ויראה באהבה האיברים

אחד . הכל  בשרשם כי

עבודתינווע "ד  היא  זו  שהרי והגבורות, היראה בעבודת מתחזק  כשאדם למעשה, עבודה

והוא  התפארת, מידת מתגלה ידם שעל  זרועות שני ויראה באהבה תמיד  להתחזק 

גודל  שמחמת להיות יכול  וממילא  ופחד , יראה עליו  נופלת הקב"ה של  גבורותיו  מתבונן

רעות, גבורות מיני ושאר כעס  לידי לבא  יכול  וכן וכיו "ב, לעצבות יפול  אזי והיראה הצמצום

משורש  דעתו  יסיח ושלא  אהבה, מתוך תהיה הגבורה מידת שהתעוררות היא  לזה והעצה

לזכרון  לבא  והאופן ממש , אהבה בבחינת ה' לקרבת לבא  היא  היראה תכלית שכל  הגבורה,

מתוך  המתעוררת פנימית התקשרות  היא  היסוד  מידת כי היסוד , מידת ידי על  הוא  זה

זו שנקודה דהיינו  הכתר, עד  עולה והיא  התפארת, מידת מכח המתגלית הפנימית הנקודה

החסדים  ששם המידות, כל  בשורש  אמיתית התקשרות מתוך עבודתו  שתהיה האדם מקשרת

אדם  של  הפשוט הרצון אור הספירות, כל  את המחיה הכתר אור והיא  הם, חד  והגבורות

שמידת  ונמצא  עמקותה, מרוב בשכל  התלבשות לה שאין נקודה מכח יתברך ה' את לעבוד 

המתעוררות  הגבורות את ממתיקה גופא  היא  התפארת מידת ידי על  המתעוררת היסוד 

שמביאה  הרוממות יראת ברעדה, וגילו  בבחינת תהיה ושהיראה התפארת, מידת ידי על 

ה'. לקרבת

א' פרק
הראשון  אדם חטא את  תיקן אבינו יעקב 

לי במדרש  ונראה  וגו '. אותי הרעה  האלקים פסוק על  רבה 

ויחי  הסדר בריש  שאמרנו  מה  לפי רמז דרך  לפרש 

שנים  כמה  הכתוב פרט  דלמה  שנה  עשרה  שבע  מצרים בארץ  יעקב

שזה  קמ "ז יעקב ויחי כלל  בדרך  כלל  לא  למה  לבדו  במצרים חי

ו [לפי] בזה  נתעורר הקדוש  ובזוהר ויצחק, באברהם שכתוב כמו 

דלפי  לומר יש  פשוטו  לפי אך  שם. יעויין  מתרץ  בקדושה  דרכו 

שחי  שנה  דהק"ל  זצ"ל  האר"י ובילקוטי הקדוש  בזוהר שכתב מה 

קודם  אדם של  שנה  הק"ל  נגד היה  למצרים בואו  טעם יעקב
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אדם  של  הרע  בחינת  הם כי ורעים מעט  הם ולכן  לשת , שהוליד

ולכאורה  אדם, של  הטוב נגד טוב כמנין  שנים י"ז הם כך  ואחר

באמת  אך  ובגלות , לארץ  בחוץ  במצרים הטוב היה  האיך  קשה 

ועל  האבות , של  הבחיר היה  שהוא  בקדושתו  תיקן  אבינו  יעקב

יקר  להוציא  הוא  התיקון  ועיקר הראשון  אדם תיקון  נשלם ידי

אל  ולפנות  כולו  העולם יטהר ולעתיד כי מזולל  ארץ  רשעי כל  יו 

לבנים  סימן  היו  האבות  והנה  התיקון . תכלית  וזה  לעבדו  כל  יאתיו 

וגמר  סוף  שהוא  אבינו  יעקב ולכן  ומפרשים ז"ל  ברש "י כמבואר

בארץ  שנים הטו "ב שחי חייו  בימי מרומז האבות  של  התיקון 

הניצוצות  יצאו  הגרוע  ממקום ואפילו  הטוב שיתוקן  מה  כנגד מצרים

קדושים.

וגו '. אותי  הרעה האלקים פסוק על רבה ר'במדרש  ויאמר יוסף  את  ויברך

ומביט  עומד שהוא  לרועה  אמר יוחנן ר' לקיש , וריש  יוחנן ר' בשם  לה  ואמרי ברכיה 

צריכין  אנו יוחנן דר' דעתיה  על לפניו, והזקנים  מהלך לנשיא  אמר ר"ל בצאנו,

לכבודנו. צריך הוא  לקיש  דריש  דעתיה  על לכבודו

הסדר  בריש  שאמרנו  מה לפי  רמז  דרך לפרש  לי  כח)ונראה מז (בראשית 

ׁשנה, עׂשרה ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב  ׁש נים ויחי  ׁש בע  חיּ יו ׁש ני ימי-יעקב  ויהי ©§¦©£§¤¤¦§©¦§©¤§¥¨¨©§¦§¥©£§¥©¨¤©¨¦

ׁש נה , וּ מאת  למה וארבּ עים  לבדו , במצרים חי  שנים כמה הכתוב  פרט דלמה §©§¨¦§©¨¨

ויצחק, באברהם שכתוב  כמו  שזה קמ"ז , יעקב  ויחי  כלל בדרך כלל לא 
שם. יעויין מתרץ בקדושה דרכו  ו [לפי ] בזה נתעורר  הקדוש  א ובזוהר 

והערות1 2הוספות

לעילא א. כתיב מה אמר  שמעון רבי כו', מצרים בארץ יעקב ויחי ב), רטז (בראשית הזוה"ק וז"ל

דלא  יעקב, ויחי וכתיב מאד, וירבו ויפרו בה ויאחזו גשן בארץ מצרים בארץ ישראל וישב

וכסופין  ענוגא וקבילו דמלכין בתפנוקין קיימי אינון מה לדא, דא בין לאפרשא אתחזי

דא  מן דא אתפרש לא לגרמיה, וכסופא בענוגא מלכין בתפנוקי קיים נמי יעקב אוף לגרמייהו,

כמו  לכאן, שם בין לחלק שלא יעקב, ויחי וכתיב כו' ישראל וישב למעלה כתיב (מה כו'

שנים  באותם עומד היה אבינו יעקב כך ושמחה, ועונג  מלכים בתפנוקי שם היו שישראל

ובגין  אשתכחא, עמיה הוא בריך דקודשא יקרא שכינתא שנין אינון כל תנא מלכים), בתפנוקי

אקרון. חיים כך
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הקדוש  בזוהר  שכתב  מה דלפי  לומר  יש  פשוטו  לפי  האר "י ב אך ובילקוטי 
של  שנה הק"ל נגד היה למצרים בואו  טרם יעקב  שחי  שנה דהק"ל זצ "ל

לשת  שהוליד קודם שאותו אדם כלומר עצמם , שנים  אותם  אבינו ליעקב  שנתנו

אבינו  ליעקב  ניתנו הנבראים  כל את  שכולל הראשון אדם  של של הנשמה  חלקי

אלו, ורעים,בשנותיו מעט הם אל-ּפ רעה ולכן יעקב  ויּ אמר ט) מז (בראשית  §©¤£©¤©ככתוב 

את -ימי  ה &יג וּ  ולא  חיּ י ׁש ני  ימי היוּ  ורעים  מעט ׁש נה , וּ מאת  ׁש לׁש ים  מג וּ רי ׁש ני ¥§¤¦¦Ÿ§©©¥§¥§¨¦¨§©§¨¨©§¦§©§¥§¥§ימי

ורעות  רבות  צרות  שסבל דהיינו מג וּ ריהם . בּ ימי אבתי חיּ י בחינת ,ג ׁש ני הם כי  §¥©¥£©¦¥§¥¤

אדם של בעצבות הרע הראשון אדם  שהיה  שנים  אותם  על לכפר צריך שהיה 

לאונסו  ולילין ושדין רוחין היסורים ד והוליד מתוך  ה ' את  לעבוד שהתגבר ידי ועל ,

הכל, על כיפר פנים  של והסתר הטוב  נגד טוב  כמנין שנים י "ז  הם כך  ואחר 
בשמחה ,אדם ה ' את  ועבד הראשון אדם  בו ששב  מכן שלאחר ולכאורה בשנים 

והערות1 2הוספות

דאדם ב. שופריה דאיהו (הוה) דיעקב שופריה יוסי רבי אמר  ב) קמב (בראשית בזוה"ק עיין

גלגל  מכהה הראשון דאדם עקבו תפוח  תנינן והא אפשר , איך דאדם שופריה דאיהו (הוה).

אדם  חב לא עד בקדמיתא הוה הכי ודאי אלעזר  רבי א"ל יעקב, הוה דכך תימא ואי חמה,

רומיה  ונתמאך שופריה אשתני דחטא כיון בשופריה לאסתכלא בריין כל יכלין הוו לא הראשון

אמין. מאה בר  ואתעביד

להקודמת.ג . זו פרשה בין הפסק אין יעקב. ויחי ויחי), פרשת (ריש להחיד"א קדומים נחל ראה

לרמוז  והא ביניהם הפרש ואין יעקב ויחי מאד הקודמת הפרשה סיום דתיבת רמז דרך ואפשר 

ראה  ולא שנים פ"ד שהה ולזה דאדה"ר , ג "ע עון ותקן אדה"ר  גלגול היה ע"ה אבינו דיעקב

חזא  שנים ק"ל ובאותן מאשתו, אדה"ר  שפרש שנה ק"ל וכנגד אוני, וראשית כחי וכתיב קרי

כי  ולהורות ורעי"ם, מעט  שנה ושלשים מאה וכמ "ש רבות , צרות אע"ה יעקב סבל לאונסיה

רמז  וזה טובים, וחיים ובטח  בהשקט  שנה טו"ב הארץ ערות מצרים בארץ ישב גמור  תקון תקן

בארץ  טובים חיים יעקב ויחי ג "ע בחלק אדה"ר  לתקן והצליח  עשה, כי אדם אותיות  מאד תיבת

רומז  טוב כי שנה, טוב ושלוה בנחת היה ולכן הכולל, יסוד תיקן כי להיות הארץ ערות מצרים

שנה  בק"ל שסבל דביסורין לרמוז גבורה גימטריא יעקב ויחי א"נ למלכות. רומז ושנה ליסוד

והשקט . בשלוה יעקב ויחי ועתה הגבורות מיתק

הוליד ד. בנידוי, הראשון אדם שהיה השנים אותן כל אלעזר  בן ירמיה רבי אמר  (יח :), עירובין

דעד  מכלל כצלמו, בדמותו ויולד שנה ומאת שלשים אדם ויחי שנאמר  ולילין, ושידין רוחין

כיון  היה, גדול חסיד הראשון אדם אומר  מאיר  רבי היה מיתיבי אוליד. כצלמו לאו השתא

ושלשים  מאה האשה מן ופירש שנה, ושלשים מאה בתענית ישב ידו על מיתה שנקנסה שראה

דחזא  זרע בשכבת ההוא קאמרינן כי שנה, ושלשים מאה בשרו על תאנים זרזי והעלה שנה,

לאונסיה.
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ובגלות  לארץ בחוץ במצרים הטוב  היה האיך מסתברא ,קשה איפכא  שלכאורה 

כאשר  מאשר נעלות  יותר שנים  היו במצרים  יעקב  היה  שבהם  שהשנים  יתכן ואיך

ישראל. בארץ  היה 

האבות  של הבחיר  היה שהוא  בקדושתו  תיקן אבינו  יעקב  באמת ועל ,אך
הראשון  אדם תיקון נשלם לקליפות ידו  שנפלו והניצוצות  הדינים  כל את  שתיקן

חשש ולא  למצרים  לילך יכול היה  זה  ומטעם  בקדושה , לשרשם  הכל והעלה 

לקדושה . הכל העלה  הוא  כי ששם  והדינים  להוציא מהגבורות  הוא  התיקון ועיקר 
מזולל  לשרשם ,יקר  הקליפות  שבין הקדושות  הנשמות  יטהר להעלות  ולעתיד

כולו  ה 'העולם בלתי ויראה  אהבה  שום  עוד יהיה  ולא  לשרשם  יעלו המידות  כל

אר לבדו, רשעי  כל אליו  לעבדוולפנות כל יאתיו  כי  הרשעים ץ כל ממילא 

לעבדו, ויבואו יתברך מלבדו עוד אין כי התיקון.יכירו תכלית וזה

אבינו יעקב  ולכן ומפרשים, ז "ל ברש "י  כמבואר  לבנים סימן היו  האבות והנה
האבות  של התיקון וגמר  סוף  האחרונים ,שהוא  הדורות  כנגד הוא  מרומז וממילא 

מצרים בארץ שנים הטו "ב  שחי  חייו  התיקון בימי  זמן כנגד ימיו סוף  שהם 

השביעי, הגרוע האלף  ממקום ואפילו  הטוב , שיתוקן מה קליפות כנגד שלשה 

הגלות , בזמן ולהעלות  לתקן כ"כ אפשר אי שאותם  הניצוצות ה הטמאות , יצאו 
קדושים.

והערות1 2הוספות

שהוא ה. הבהמית, ונפשו גופו תאות למלאת יין וסובאי בשר  בזוללי שהוא מי אך פ"ז תניא ראה

חיות  יורד זה ידי על הנה התאוה, מדת שממנו שבה הרעים יסודות מארבע המים יסוד בחינת

נעשה  וגופו הטמאות קליפות שבשלש גמור  ברע שעה לפי ונכלל שבקרבו, והיין הבשר 

שהיה  לפי כי ולתורתו, ה' לעבודת ויחזור  האדם ישוב אשר  עד שעה לפי ומרכבה לבוש להן

ומותר היתר  לשון שזהו ה' לעבודת בשובו עמו ולעלות לחזור  יכולים לכך כשר  ויין היתר  בשר 

ממנו  שהרשימו רק לה', ולעלות לחזור  יוכל שלא החיצונים בידי ואסור  קשור  שאינו כלומר 

במאכלות  כן שאין מה לקמן, שיתבאר  כמו הקבר  לחיבוט  הגוף צריך כן ועל בגוף נשאר 

בידי  וקשורים אסורים הם לגמרי הטמאות קליפות משלש שהן אסורות וביאות אסורות

רוח  "ואת שנאמר  כמו לנצח  המות ויבולע יומם יבא כי עד משם עולים ואין לעולם החיצונים

כזכיות  לו נעשו שזדונות כך כל גדולה תשובה שיעשה עד  או הארץ", מן אעביר  הטומאה

ממש.
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ב ' פרק

ואהבה  חסד  הם  בשרשם  הגבורות 
לראות ובזה יוכל  לא  מזוקן  כבדו  ישראל  ועיני הפסוק לפרש  יש 

והנה  פללתי לא  פניך  ראה  יוסף , אל  ישראל  ויאמר עד

פשוטו , לפי הבנה  מחוסר והנה  זרעך . את  גם אלקים אותי הראה 

האיך  כן  אם וגם לראות  יוכל  לא  רק לומר היה  דלא  הלשון  כפל  א '

ראם, האיך  לראות  יוכל  שלא  כיון  יוסף  בני את  ישראל  וירא  אמר

שכתבתי  מה  לפי אך  לראותם, יוכל  לא  הא  קשה  אותי הראה  ותו 

אדם  של  שנה  הק"ל  תיקן  אבינו  דיעקב ידוע  דהנה  שפיר, אתי

פגם  הראשון  דאדם זוה "ק תיקוני דמבואר עין  בגי' וק"ל  הראשון ,

בכתבים, כידוע  עין  בבחינת  היה  חטאו  וגם שם, יעויין  שהציץ  במה 

דאמציעתא  דרגא  הקדוש  משם ואו  בבחינת  הוא  תיקונו  ויעקב

דיליה . דרגא  והוא "ו  שתיקן  קל , יעקב קול  מקרי ולכן 

שמאלא והנה דרועא  מקרי ולכן  גבורה  מדת  מדתו  אבינו  יצחק

גבורה  בחינת  והוא  והואיל  עשו , הפסולת  יצא  וממנו 

ותכהין  ולכן  צמצום, בחינת  שהוא  חושך  בבחינת  הוא  הקדושה 

אברהם  בין  האמצעי בקו  היה  כי ויעקב הקדוש , בזוהר כידוע 

לראות  יכול  היה  לא  ולכן  יצחק ממדת  פנים כל  על  בו  היה  ויצחק

כי  ידוע  והנה  הקדוש . בזוהר כמבואר יצחק של  זקנה  היינו  מזוקן ,

טוב, המליץ  יהיה  הוא  ולעתיד גבורות , בבחינת  הוא  התיקון  עקר

יתעלו שהגבורות  הכולל  תיקון  דעיקר למעלה  הקדמנו  וכאשר

שמכונים  החסדים נגד זהב בבחינת  המה  והגבורות  בשרשן , ויומתקו 

ונקרא  וגבורה , דין  בבחינת  רק תגאלו  בכסף  לא  לעתיד ולכן  בכסף ,

אותיות  יצחק כי הקדושים הספרים וכתבו  והנורא  הגדול  הדין  יום

ולכן  ביוסף , הוא  יצחק שמדת  הצדיק יוסף  בחינת  והוא  ח"י, ק"ץ 

יוסף  שהוא  רחל  של  בנה  בן  ביד נופל  עשו  הוא  יצחק של  הפסולת 

נקרא  שהוא  כמבואר יוסף  תחת  ששימש  הצדיק ובנימין  הצדיק
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גבורות  שורש  מדתו  כי הגבורות  המתקן  הוא  יוסף  כי לתתא , צדיק

האהבה .

והם הקדמה: השגה, מכל  למעלה רוחניים דרגות לשלושה מתחלקים העליונים העולמות

שגילה  הקב"ה של  מידותיו  התגלו  שבתחילה דהיינו  וברודים. נקודים עקודים 

המידות  היו  ושם לזה, זה קשורים מלשון "עקודים" בשם הנקרא  בעולם לנו  עצמם בם

בשרשם  דבקותם על  מורה שזה יחד , מחוברים היו  המידות שכל  דהיינו  השלימות בתכלית

ולהפרד  להתנגד  אחת למידה מקום ואין חד  ומידותיו  ית' שהוא  שניכר עד  גמור בדיבוק 

ו 'פה'. 'חטם' 'אזן' הנקראים מעולמות יצאה זו  ובחינה מחברתה.

הכלים ואח "כ  שנעשו  (דהיינו  העינים אורות שהם "נקודים", הנקרא  בעולם המידות האירו 

שבעת  יצאו  המקבלים חסרון מחמת זה ובעולם 'עין'), הנקראת בחינה ידי על 

רצתה  מידה שכל  דהיינו  לזו , זו  קשורים שאינם נקודות כשבעת לבדנה אחת כל  המידות

באופן  האור לקבל  להמידות כוח שאין מחמת ואז  ידה, על  רק  יתגלה יתברך קדושתו  שאור

מהם  ונפרד  האור  את לקבל  הכלים יכלו  לא  זה ידי על  בזה, זה וכלולים קשורים שאינם

התחתונים  לעולמות ממדרגתן ירדו  והם לשרשו  וחזר כל ו האור כלומר ומתו , ונשברו  ,

הסתלקות  דהיינו  ממנו , נמוך לעולם אחר מעולם מיתה,ירידה נחשבת והחיות, החכמה אור

והיינו וימת". ביה קרינן מדרגיה דנחית "מאן בזוה"ק  כדאיתא  בעליה, תחיה החכמה כי

מקבלים  התחתונים בעולמות שהנבראים באופן התחתונים, בעולמות נתגלו  שהמידות

והערות1 2הוספות

מה ו. לפי רק לפרש אתנו אין בנסתרות כי ואם והנה, ד"ה י"ח  ע' לחנוכה בחידושיו רבינו וז"ל

הוא  שמו וברוך הוא ברוך השם ועבודתם המצות בעניני זלה"ה עדן נשמתן מרבותינו שקבלנו

חס  וכי אותם ברא ולמה הזה עולם ברא כך ואחר  והרחיבן עולמות ברא הקב"ה דהנה כך,

שלא  ידע אם אותן ברא ולמה הכל נגלה לפניו הלא ושלום חס ודעת רצון שינוי היה ושלום

מדות  כח  היינו עולמות ברא ולכך בחירה להיות היה הבריאה שתכלית באמת אך ליה. יהנו

ומכונה  כוחו, שאפס עד ויתעלה שמו יתברך מלכותו לגלות במדתו לגבור  רצה אחד שכל

וגבורה  חסד המדות כל שכולל מדה היינו הרחמים מדת הקב"ה שיתף ולכך מיתה בשם בתורה

בחבירו נכלל אחד כל שיהיה האדם כדי הוא העולם שתכלית התיקון עולם ברא זה ידי ועל

העולם  רוחות ארבע הזה העולם בכללות הוא וכן יסודותיו, ויתמזגו מדותיו מתקן ויהא

בחבירו  כלולה אחת כל  וכו' ריאה לב מוח  האדם כוחות וארבע יסודות וארבע בזה זה כלולות

כו'. וארא זוה"ק כמבואר 
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הוא  הירידה וגודל  למאציל , המוחלט הביטול  בהם ניכר שלא  באופן המידות ידי על  חיותן

לקליפות  נפלה הנמוכה שהמדריגה עד  לעולם מעולם ירדו  שהמידות מדרגתו  לפי עולם כל 

כפירה  באמת שזה יתברך מהשם שאינו  בעולם חיות שיש  לחשוב ואפשרות מצב שיש  עד 

הקב"ה. החיים בחי באמת, מוחלטת

המידות והעולם כל  ושם התיקון, שלאחר האצילות עולם ה"ברודים", עולם הוא  השלישי

וכן  כו ' שבחסד  ותפארת שבחסד  מגבורה כלולה החסד  מידת כגון בזו , זו  נכללות

המידות. כל 

כ"ד )ובענין  ע' (לחנוכה רבינו  בדברי מבואר עין, מבחינת שיצא  הנקודים עולם פגם

לראיה  דבוקה שאינה החיצונית, ראיה היא  האחד  ראיות, מיני שני בה יש  שהראיה

שרואים  וכמו  האמת, היפך שהוא  דבר ולראות לטעות שייך כזאת ובראיה השכלית, הפנימית

הגיע  ומזה גוונים, לכמה נשתנה אחד  דבר ולפעמים חיצוניים בדברים תלויה שהראיה אנו 

מציאות  את נברא  בכל  רואים שאין הענין מגיע ומזה וכנ"ל , נפלו  שהמידות השבירה ענין

ידי  ועל  החכמה, שהיא  מהפנימיות נפרדת הראיה כי כולם, את מחיה שהוא  יתברך השם

דרגה  יש  אמנם עצמו , בפני חיות בו  שאין מיתה בחינת שהוא  החיצוניות את רק  רואים זה

אדמון", דברי את אני "רואה כמו  השכל  ראיית הפנימית הראיה שהיא  בראיה, גבוהה יותר

פנימית  ראיה שהיא  הנפש  ראית בבחינת כן גם שתהיה החיצונית הראיה לתקן .ז ועבודתינו 

והערות1 2הוספות

הנראה,ז. דבר  צורת בנפשו שנחקק שבנפש עצמות הוא הראות כח  כי ידוע והנה כ"ד) (ע' וז"ל

ממש  ברור  שאינו חוש הוא הראיה באמת אמנם הנראה, דבר  שרואה לנפש שחוץ דבר  הוא וגם

נדמה  היום ובאור  כך נדמה הנר  לאור  שבלילה נראה כך והאויר  האור  וזמן העת לפי שרק

הנפש  עצמות  כח  הוא בנפש שנחקק הראיה כח  ואולם לנפש, חוץ כח  שהוא מחמת כך ונראה

בראיית  היינו אדמון, דברי אני רואה לי נראה כך לומר  נשאל בשכלו הנפש שמבין לדבר  ולזה

מפעולות  הוא השמיעה והנהגת החיצונית. ראיה לא הראיה, עצם תכלית זה ובאמת הנפש,

רק  האוזן ישמע שלא ביותר  נתעלה השמיעה כח  הראיה חיצוניות ולענין ופנימי, הרוחני חוש

רואה  ביום כי נתחלפים, במושגים שרואה הראיה חוש כן לא אחת, ומדריגה שמדברים מה

במצב  שהוא השמיעה כן לא אחרת, בצורה ומקרוב כן נראה ומרחוק אחר  באופן ובלילה כך

בנפשו, רושם שעושה כוחו גדול הראות כח  אזי  הכח  בפנימיות אולם לא, או שומע אם אחד

לא  השמיעה שמכח  השלום עליו רבינו משה אדונינו על הכתוב העיד כאשר  השמיעה כן לא
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על  דהיינו  מ "ה  שם הנקרא  והוא  "ברודים" הנקראת בחינה ידי על  הוא  העולמות ותיקון

לחנוכה  חיים (דברי חכמה ידי ועל  ביטול  ).ח ידי

שלשה ובמקום כנגד  הם וברודים נקודים עקודים העולמות שלשה כי רבינו  מבאר אחר

לעולם  מיוחדת שייכות לו  היתה אבינו  ויצחק  ויעקב, יצחק  אברהם האבות

לקבל  רצתה מידה שכל  והמלכות, הגבורה מידת ביותר נתגלה הנקודים שבה הנקודים,

עולם  הא  השבירה שלפני הנקודים עולם אבל  השבירה, גרם שזה יתירה, בהתגברות אורה

כנגד  הוא  אבינו  ויצחק  לבא , לעתיד  שיהיה וכמו  יתירה בהתגברות ה' עבודת של  קדוש 

שם  בחינת הוא  ויעקב השבירה, בחינת הוא  ועשיו  ה' בעבודת התגברות של  הזה המצב

הכל  המתקן .ט מ "ה

השייכים ועל האורות לתקן יצחק  עבודת לבאר זה בפרק  רבינו  שהאריך מה יובן זה כל  פי

וראיה. עין לבחינת

הפסוק  לפרש  יש  יא )ובזה - י מח, י ּוכל (בראשית  לא  מּזקן ּכבדּו י ׂשראל ©Ÿ¤¦§¨¥¨§¦¥¥§ועיני 
להם ],לרא ֹות ויחבּ ק  להם  ויּ (ק  אליו אתם  אל-י ֹוסף [ויּ גּ ׁש  י ׂשראל ו ּיאמר  עד ¦§©©¥¨¥¨©¦©¨¤©§©¥¨¤©¤¦§¨¥¤¥

מחוסר  והנה ,את-זרע ּגם אלהים אתי  הראה והּנה פ ּללּתי  לא   פני ¤§©¤©¦Ÿ¦¨§¦§¦¥¤§¨¦¡Ÿ¤¨§ראה
לראות  יוכל לא  רק לומר  היה דלא  הלשון כפל א ' פשוטו , לפי  ד"כבדו הבנה

והערות1 2הוספות

שאמרו  וכעין בנפש פועל הראיה שכח  חז"ל  הוכיחו ומכאן הלוחות ושיבר  שראה עד נתפעל

לראיה. שמיעה דומה אינו חז"ל

מכוננו.ח . הוצאת ראה

עולם,ט . באי כל עם חסד שעשה הגדול בחסדו שהיה אברהם היה אחד וזה ט ) עמ ' (לסוכות וז"ל

כמבואר העקודים עולם נגד והיה מיצחק, הדין ולמתק הכל לעקוד בכחו היה צדקתו ידי ועל

שהיה  נקודים הנקרא עולם וכנגד גבורות בבחינת היה אבינו ויצחק חיים. אוצרות בספר 

יצחק  כן הנקודים, עולם בתיקון העולם עניני תכלית כל ובאמת כידוע, העולם בזה השבירה

הנפילה  בבחינת עשו יצא  מיצחק  וגם  ישראל על טוב ימליץ והוא הגאולה יהיה ידו על לעתיד

ממנו  יצא השלום עליו אבינו מיצחק כן כמו ורע, טוב בחינות להיות כדי הנקודים בעולם

ויעקב  שנאתי". עשו ואת יעקב את "ואוהב כמבואר  העולם הנהגת תכלית ידי ועל ועשיו יעקב

וכהין  כתיב ביצחק ולכן כידוע, הכל תיקון שהוא הברודים עולם  נגד התיכון הבריח  הוא אבינו

אמנם  עכ"ל. כידוע. עינים בחינת שנקרא השבירה בהם שהיה הנקודים בבחינת היה כי עיניו

כאן. שפרש ממה אחר  דרך על שם רבינו פירש כו' יצחק זקן כי ויהי הפסוקים המשך
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לשון, כפל הוי וא "כ לראות  יוכל לא  משמעותו אמר מזוקן" האיך כן אם וגם
"הראה וירא " ותו  ראם, האיך לראות יוכל שלא  כיון יוסף ", בני  את ישראל

לראותם. יוכל לא  הא  קשה אותי "

שנה  הק"ל תיקן אבינו  דיעקב  ידוע דהנה שפיר , אתי  שכתבתי  מה לפי  אך
פגם  הראשון דאדם זוה"ק בתיקוני  דמבואר  עין בגי ' וק"ל הראשון, אדם של

שם  יעויין שהציץ בכתבים י במה כידוע עין בבחינת היה חטאו  וגם הכוונה יא ,

עולם  היה  החטא  שעד לפרק ), בהקדמה  (ראה  "עין", הנקראת  הנקודים  לעולם  היא 

מעשיו  ידי על הראשון ואדם  הקליפות , שורש  שמשם  בלבד, "בכח" בבחינת  זה 

בפועל  וקליפות  הרע  יצר מזה  שיתהווה  גרם  הפועל אל מהכח אלו קליפות  הוציא 

.יב בנשמות 
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ע"ב.י. – ע"א ס"ט  תיקו"ז עיין

כּ י יא. הא(ה וּת רא ו-ז) ג  (בראשית לפסוק היא והכוונה בכתובים צ"ל אפשר  כ', חיים ¦¨¦¨¤¥©בתוצאות

תאוה-הוּ א וכי למאכל העץ וּת ּפ קחנהלעינים ט וֹ ב כו' העץ בשל"ה עיני ונחמד וכ"כ ׁש ניהם. ¨¥§©£¨§¦©£¨¨¥©¦§¤§¨¨¥©¦¨©§¨¥¥§¥¤

עיי"ש. עשירה מצה ו' דרוש פסחים מס'

וקליפה יב. הרע יצר  הוה לא אדה"ר  של חטאו קודם כי דע ג ' סימן בראשית הליקוטים ספר  ראה

כי  כו' לקבלם, מוכן הנחש של הגוף מצאו הכלים שבירת מכח  הבאים הדינים אלא בעולם,

כחות  ואותם בע"ה. העשיה בעולם שנבאר  כמו דא, ן' מאות דדהבא, מסוספיתא נתהווה הנחש

למטה, והושלכו הופרדו וכבר  ולהתקדש, ליטהר  תאבים להיותם בזו"ן, דבוקים שהיו הדינים

והטיל  חוה, בסיבת באדם הנחש נתקנא הדינים אלו ובכח  הזה, בנחש אם כי מנוח  מצאו ולא

להפיל  בקשה יצה"ר , ברשת נפלה שהיא וכשראתה הפרי. לאכול השיאה ואח "כ זוהמא, בה

שאכל  ואחר  בלבד, לדעתה פירוש עמה. לאישה גם ותתן דכתיב ואכל, לו ונתנה לאדם, גם

אותם  שאכל  "ואוכל ", יצה "ר , בו שלט  שתכף לפי וברצונו, בידיעתו ואכל חזר  ידיעתו, בלתי

בו  נתהוו מיד בבטנו הפרי וכשנכנס לתקפם, חזרו חסדים  בה' ממותקים שהיו גבורות הה'

דכתיב  חול, ששמו אחד מעוף חוץ ברשתה, כלם ונפלו חי, בעל לכל ג "כ האכילה והיא יצה"ר ,

הקליפות  נתהוו ומיד בפועל, בעולם היצה"ר  התחלת וזהו ימים. ארבה וכחול י"ט ) כ"ח  (איוב

היו  שלא מאוד דקים בכח  והקליפות בפועל, דינים אם כי היו לא עתה עד כי אוחרא, וסטרא

כמש"ה  הקדושה, על וקטרגו בפועל הקליפות ויצאו הדינים, נתעבו אח "כ כלל, נראים

בעולם  קטטה שנולדה להיות כי פי', עקב. תשופנו ואתה ראש ישופך הוא ט "ו) ג ' ,(בראשית

רוצה  והקדושה קדושה, של בעקב אם כי שולטת ואינה הקדושה, מן לינק רוצה הוא והקליפה

וכו'. הקליפה של בראשה הבלועה הקדושה נצוצות להסיר 
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דאמציעתא , דרגא  הקדוש  משם ואו  בבחינת הוא  תיקונו  אבינו ויעקב  יעקב 

מחברתה  מופרדת  וספירה  ספירה  כל שבו הנקודים  עולם  את  לתקן היה  עבודתו

תמיד  שאוחז דהיינו והתכללות , ביטול ידי על זה  ותיקון אמלוך ", "אני ואומרת 

שבה  זו (שמידה  כאחד המידה  כל את  ומקשרת  הכוללת  תפארת  במידת  האמצע  בקו

היו  שלא  הנקודים  לעולם  התיקון וזה  הוי"ה ), שם  של בו' נרמז מידות  הו' נכללים 

בזו, זו מקושרים  קל המידות  יעקב ", "קול מקרי  שנה ולכן על שתיקן ק "ל וזכה 

היה  ועוד אלו, שנה  בק "ל הראשון לאדם  שייכים  שהיו האורות  את  לקבל זה  ידי

דיליה.דרגתו  דרגא  רומז והוא "ו  ו' והאות  הספירות , כל כנגד מכוון הוי"ה  השם 

וז"ל  יחדיו, גם  והגבורה  החסד את  הכולל האמצעי קו בצורת  שהוא  תפארת  על

עמודא  דאיהי חד חשבינן וברית  דגוף  יסוד "תפארת  א ) רפג  מהימנא  (רעיא  הזוה "ק 

(כי  יחדיו מידות  הו' כל את  כולל התפארת  היות  על מורה  שו' ועוד דאמצעיתא ",

כלום ). מגרמה  לה  ולית  לפועל המידות  גילוי רק  היא  מלכות 

גבורה  מדת מדתו  אבינו  יצחק היראה והנה בבחינת  היה  אבינו יצחק  של עבודתו

דיין, ויש  דין שיש  בעולם , שמאלא להודיע  דרועא  מקרי  ע "שולכן השמאל זרוע 

מקרבת , וימין דוחה  עשושמאל הפסולת יצא  הגבורות וממנו  בהשתלשלות  כי

למקבל  מגיע  מידה  כאשר הוא  ההשתלשלות  וענין קשים , ודינים  גבורות  נהיה 

את  מרבו מקבל תלמיד כאשר למשל האור, פנימיות  כל את  משיג  שאינו באופן

מבלי  שבו והעזות  התקיפות  חלק  את  רק  ולקבל בזה  לטעות  יכול אזי הגבורה  דרך

דמים , ושפיכות  כעס  לידי בא  ומזה  שבו והקדושה  החכמה  והוא חלק  והואיל
גבורהיצחק  צמצום [של]בחינת בחינת שהוא  חושך בבחינת הוא  הקדושה,

ולצמצם  עצמו את  לבטל הוא  יצחק  של עבודתו כי האור, את  שמצמצם  זה  כחושך

חושך. בחינת  הוא  שזה  הגדולה , היראה  גודל מתוך מידותיו, את 

יצחקולכן כּ י-זקן א ),ו ּתכהיןויהי כז (בראשית  מראת  הקדוש עיניו בזוהר  כידוע ©§¦¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨¥§

סיב ואיהו דנהרין נהורין באינון בימים  בא  זקן ואברהם  א ), קמב  (בראשית  וז"ל

לאור  אלהים  ויקרא  כך ובגין היום , נכון עד ואור הולך ד') (משלי אמר דאת  כמה 

היה  ובהם  אור בחינת  שהם  חסד של ימים  באותם  בימים  בא  זקן (-אברהם  יום ,

ולחשך  כו'), ואור הולך שכתוב  כמו אורו ומתחזק  הולך כשנמשך שהחסד המשכתו,

איהו  כך ובגין בגויה , ליליא  לקבלא  אזיל ואיהו חשך דאיהי יצחק  דא  לילה , קרא 

היה  שהוא  יצחק  (-זה  מראות , עיניו ותכהין יצחק  זקן כי ויהי כתיב  מה  סיב  כד

זוקן  בבחינת  ולכן הלילה , כנגד היתה  ומידתו החסד, צמצום  שהוא  חושך בחינת 

חושך), בבחינת  קשים  דינים  נמשכו אזי הגבורות  התחקות  בחינת  על שמורה  שלו

צריך  (-כך יאות  כדקא  בדרגיה  (בחשך) ולאתדבקא  לאתחשכא  דבעא  ודאי הוא  הכי

שיצחק מזה  והיוצא  עבודתו). לפי כראוי הדין בצד להתדבק  רצה  יצחק  כי להיות ,
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לדרגת  שהגיע  "חשובבזקנותו של למצב  שהגיע  עד בגבורה  כ"כ גדולה  דבקות 

יתברך. להשם  לגמרי בטל היה  אלא  עצמי רצון שום  בו היה  שלא  כמת "

פנים [הגם ]ויעקב  כל על בו  היה ויצחק, אברהם בין האמצעי  בקו  היה כי 
יצחקגם  הגבורה ממדת ואת  החסד את  כולת  התפארת  יכול כי היה לא  ולכן

יצחק  של זקנה היינו  מזוקן, להיות לראות השפע  השתלשלות  על מורה  זקן כי

שהם  החיות  גודל לערך כמעט חיות  שום  בהם  שאין האלו כשערות  גדול, בצמצום 

הראשיג בפנים  של החיות  מותרות  שהוא  החיות  מיעוט והן כאשר יד , הגבורה  ומידת  ,

קשים , דינים  מזה  יוצא  מדי יותר בצמצום  הקדוש היא  בזוהר  וכדאיתא כמבואר 

מסטרא  נהיר אברהם  שפיר, א "ל ידוי ונשיק  בריה  אלעזר רבי אתא  (שם ) בזוה "ק 

ישראל  ועיני דכתיב  אמאי יעקב  דיליה , דדרגא  מסטרא  אתחשך יצחק  דיליה , דדרגא 

בחינת  היה  אברהם  אכן אמנם  לו, ואמר ידיו ונשק  בר"ש  אלעזר רבי (בא  מזקן כבדו

מידת  מידתו מצד חושך בחינת  לו היה  ויצחק  החסד מידת  מידתו מצד ואור חסד

עיניו), נחשכו ולמה  מזוקן כבדו ישראל ועיני בו כתיב  למה  יעקב  אבל הגבורה ,

כבדו  כתיב  לכן הוא , כן באמת  לו (אמר  כהו ולא  כתיב  כבדו ודאי הוא  הכי א "ל

כבדו  סטרא  מההוא  דיצחק  מזקן מזקן, אלא  מזקנו ולא  כתיב  מזקן מזוקן), כהו ולא 

לא  שמאל), מצד שהיה  יצחק  של זקן מבחינת  דהיינו מזקנו, ולא  מזקן כתיב  (לכן

לראות , יוכל לא  הכוונה  גם  (וזה  כהו, לא  אבל חזי כדקא  לאסתכלא  לראות  יוכל

יצחק אבל לגמרי), סומא  להיות  עיניו כהו לא  אבל כראוי לראות  יוכל שלא  דהיינו

ולחשך  ואתקיים  ליליה  ביה  אתאחיד כדין דהא  חשך ואתעביד וכל, מכל ודאי כהו

עכ"ל. לילה , קרא 

בבחינת  שיהיה  היראה  של הגבורות  בו גרמו בזקנותו שיעקב  בזוה "ק  והמבואר

הגורמת  ביראה  יצחק  של העבודה  בדרך ללכת  רוצה  היה  לא  אבינו ויעקב  חושך,

הגבורה  על החסד הגברת  שהיא  תפארת  היתה  שעבודתו משום  חושך, לבחינת 

ואור  חיות  מתוך היא  התפארת  מידת  של ועיקרה  התפארת , שהיא  רחמים  בבחינת 

ויראה . אהבה  צירוף  ידי על המתעוררת  ושמחה 
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חיים ראהיג . תיקוני דברי  נקרא הכי דמשום ז"ל בהאר "י וכמבואר  וז"ל, בלק לפרשת השמטות

ובזה  הדין, שורש הוא אך צמצום, בחינת שהוא וגבול, שיעור  בבחינת שערות בחינת דיקנא

הדינים. כל אכפין

מכוננו.יד. הוצאת וישלח  ופ' שרה חיי פ' חיים דברי בארוכה ראה
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גבורות, בבחינת הוא  התיקון עיקר  כי  ידוע אינו והנה האמיתי הגבורות  תיקון

בשרשם , עצמם  הגבורות  ידי על אלא  בעלמא , הגבורות  על החסד הגברת  ידי על

אור  הם  מפני זה  ובשורש  אהבה , שהוא  הגבורות  של השורש  גילוי ידי על והיינו

וכתבו  וז"ל, בא  בפרשת  שכתב  כמו השפע  עיקר ומהם  מהחסד, יותר גדול

כביכול  צמצום  היה  וזה  יתברך, כבודו גילוי ידי על היה  העולם  שבריאת  המפרשים 

עשרה  ידי שעל כדי חסד בחינת  היה  הזה  ומהצמצום  דין, בחינת  והיה  להתגלות 

במשנה  ז"ל המפרשים  שכתבו כמו גשמי, עולם  להיות  יוכלו לדרגא  מדרגא  מאמרות 

הדקות  בתכלית  היה  אחד במאמר היה  אם  ורק  להבראות , יכול אחד במאמר והלא 

וכו' שכר וליתן בחירה  להיות  שיוכל כדי מאמרות  בעשרה  ונברא  בחירה , היה  ולא 

הגבורה  במדת  התנהגות  יהיה העולם כשיותקן הצדיקים ובאמת  בספרי שכתוב כמו ,

שבמדת  זה  פי על ואמרתי בגבורה . נכלל  ושחסד הדקות  תכלית  נתגלה  יהיה  אז כי

מבואר  אבל הנמוכים , מדרגת  על חס  שהקב "ה  היינו דלת , חס  מרומז עצמו החסד

בחינת  זה  וידוע  הרחמנות , מצד היינו דל, על וחסד חסד שעושה  מי שבערכנו

עליו. חס  ולזה  הדל בעניות  מלראות  קצרה  שנפשו המתחסד באיש  צמצום 

אינם  שהתחתונים  גורמת  הגבורה  מידת  שעכשיו לחנוכה  רבינו בחי' עוד ומבואר

חושך  בבחינת  להם  והוא  האור לקבל מידת טו יכולים  שתתמתק  לבא  לעתיד אבל ,

מיכולת  יותר אור לקבל התגברות  של גדולה , בהתגברות  העבודה  תהיה  הגבורה ,

הזה  האור רוב  לקבל יכולים  היו לא  הסיגים  מחמת  "ובאמת  כלי, הנקראת  הקיבול

בסה "ק ומבואר מטה , מטה  שירד  עד בהתגברות  שירד מרובה  כך כל היה  והקדושה 

להאור שגודל  כלים  שנעשה  עדי להתגלות  יכול היה  לא  האור ורוב  עליונה  קדושה 

הקדוש ס "ג  שם  יתגלה  הבירור ישתלם  באשר אך והמצות .... התורה  והכלים 

כנ"ל". מתוקן הכל יהיה  כי כלים  לבוש  בלא  התורה  פנימית  ויתגלה  בשלימותן

הוא  טוב יצחק ,ולעתיד המליץ חטאיהם יהיה על אותם  להעניש  שלא  ישראל על

ב ) פט יתעלו,טז (שבת  שהגבורות הכולל , תיקון דעיקר  למעלה הקדמנו  וכאשר 
בכסף . שמכונים החסדים נגד זהב  בבחינת המה והגבורות בשרשן, ויומתקו 
גדולה  זו ובחינה  האמיתי, שורשם  שהם  אהבה  לבחינת  יתהפכו עצמם  שהגבורות 
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אור עייןטו. צמצום,תורה הם שהגבורות לומר  טועים שהעולם התניא הבעל במש"כ נח  פרשת

התחתונים  שלגבי אלא גדולה בהתגברות שפע הוא בשרשם שהגבורות היא, להיפך שהאמת

זה. שפע לקבל יכולים אינם כי צמצום הוא

לא טז. וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו אתה כי דכתיב מהו יונתן א"ר  נחמני בר  שמואל א"ר 

חטאו  בניך לאברהם הקב"ה לו יאמר  לבא לעתיד שמך, מעולם גואלנו אבינו ה' אתה יכירנו
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ויחי  (פרשת  מקומות  בכמה  רבינו שמבאר וכמו חסדים , שבבחינת  מאהבה  יותר

גבורות  – היראה  גבורות  תחת  ויהיו בשרשם , הגבורות  יתעלו לבא  דלעתיד ועוד)

האהבה .

בחינת  הם  שהגבורות  ידוע  כי במדבר) (פרשת  רבינו בדברי מבואר לזה  וההסבר

חוזר, האור בחינת  דהיינו האהבה , גבורות  הם  הגבורות  שורש  אמנם  ודין, צמצום 

כביכול  זו ואהבה  מאהבה , אותו שיעבדו הצדיקים  במעשה  הקב "ה  שהתבונן דהיינו

באופן  מלהתגלות  עצמו שצמצם  צמצום  של ענין וזה  העולמות , הויית  את  עוררה 

שורש שהוא  האמיתי והגבורות  הדין וזה  נבראים , לגבי התגלות  של לאופן א "ס  של

גבול  בבחינת  שהוא  העולם  לברוא  בכדי א "ס  האור הקב "ה  שצמצם  דהיינו החסדים ,

זה  דין ידי שעל העולמות , כל של החסדים  שורש  זה  אבל דין, בחינת  נראה  שזה 

העולמות . כל נתהוו

בבחינת וז"ל, והמה הדין, משרשי שהם דרחמי מדות  י"ג בחינת  שזו ידוע  והנה

במחשבה  מעשה וסוף  לכבודו הכל  העולם ברא יתברך  שהשם היינו חוזר ", "אור 

כמאמר בהם, ושמח הבראם טרם גם הצדיקים מעשה שמו יתברך  לפניו וגלוי תחלה,

שמעשה  גם ולכן הקדושים, ספרים בכל  וכידוע  ישמח, צדיקים אור  כתוב  על  הגמרא

ממקדשך  אלקים "נורא שכתוב  וכמו הדין במדת  הכל  בא שכרם ותשלום הצדיקים

מכל  דין, בחינת  והוא סביביו" כל  על  ו"נורא ממקודשיך ", אלא מקדשך  תקרא אל 

במחשבת  שעלה הצדיקים ממעשה חוזר  אור  והוא העולם תכלית  הוא הדין זה מקום

והערות1 2הוספות

גידול  צער  ליה דהוה ליעקב ליה אימר  אמר  שמך, קדושת על ימחו רבש"ע לפניו אמר  לי,

קדושת  על ימחו רבש"ע לפניו אמר  חטאו, בניך ליה אמר  עלייהו, רחמי דבעי אפשר  בנים,

רבש"ע  לפניו אמר  לי חטאו בניך  ליצחק לו אמר  עצה, בדרדקי ולא טעמא בסבי לא אמר  שמך,

ולא  בני עכשיו בכורי, בני להם קראת לנשמע נעשה לפניך שהקדימו בשעה בניך ולא בני

פשו  עלייהו ענשת דלא עשרין דל שנה, שבעים אדם של שנותיו כמה חטאו כמה  ועוד בניך,

הכסא  ודבית ומיכל דצלויי ופלגא סרי תרתי דל כ"ה, להו פשו דלילותא כ"ה דל חמשין להו

עליך, ופלגא עלי פלגא לאו ואם מוטב כולם את סובל אתה אם ופלגא, סרי תרתי להו פשו

עד  יצחק להם אמר  אבינו, אתה (כי) ואמרו פתחו קמך, נפשי קריבית הא עלי כולם ואת"ל

למרום  עיניהם נשאו מיד בעינייהו, הקב"ה יצחק להו ומחוי להקב"ה, קלסו לי מקלסין שאתם

הגמרא  כוונת מובן זה במאמר  רבינו דברי (ולפי שמך. מעולם גואלנו אבינו ה' אתה ואומרים

הנקראת  מהבחינה שיצאו הגבורות  שורש  את יגלה שיצחק בעינייהו", הקב"ה ליה "מחוי

ויעשו  הגבורות יומתקו זה ידי שעל למרום" עיניהם נשאו "מיד ואז אהבה, בחינת שהוא עינים

השלם. התיקון ויהיה הקליפות וכל הניצוצות כל ויעלו שלימה תשובה
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שערות  בבחינת  קדישא באדרא זו מכנה ולכן תחתונים, דינים מכפה וזה כל , יוצר 

שמו  יתברך  הבורא שהטיב  טוב  בחזרה שנותנים חוזר  אור  נקרא וזה כו', חוזר  ואור 

אור נתעורר  ולכן מהשקלים, משכן ממנו לעשות  לעבודתו, אותו ומחזירים עמנו,

ראש". הנקרא שרשו אל  הכל  שקרב  לעילא, דלעילא עכ"ל.חוזר 

לעתיד ו ולכן נמכּ רּת ם  חנּ ם  ה ' אמר כּ י-כה  נאמר, ג ) נב  ּתּגאלּו,(ישעיה  בכסף  לא  ¦¨©¦¨¦§©§¤§Ÿ§¤¤¦¨¥
מפני  ברחמים  תהיה  לא  שגאולה  יתברך השם  ואמר רחמים , על מורה  שכסף  כידוע 

לזה , יצטרכו זהב ,שלא  בחינת שהוא  וגבורה דין בבחינת בני רק כשיתקנו כי

והסתר  מהגבורות  ששורשו הרע  היצר על שיתגברו ידי על הגבורות  את  ישראל

שהוא  הגבורות  שורש  ויתגלה  מהחסדים , יותר רחמים  יהיו הגבורות  אזי הפנים ,

העולם , בריאת  שורש  והוא  והנורא להטיב  הגדול הדין יום מורה ונקרא  הגדול

והגבורות  החסדים  יתאחדו לבא  שלעתיד יראה , על מורה  והנורא  חסד מידת  על

חסד. יהיה  עצמו והדין בשרשם ,

ג' פרק
היסוד  מידת  יוסף ידי על  הוא התיקון  שלימות 

בחינת וכתבו והוא  ח"י ק"ץ  אותיות  יצחק כי הקדושים הספרים

של  הפסולת  ולכן  ביוסף  הוא  יצחק שמדת  הצדיק, יוסף 

הצדיק, יוסף  שהוא  רחל  של  בנה  בן  ביד נופל  עשו  הוא  יצחק

צדיק  נקרא  שהוא  כמבואר יוסף  תחת  ששימש  הצדיק ובנימין 

האהבה . גבורות  שורש  מדתו  כי הגבורות  המתקן  הוא  יוסף  כי לתתא 

ד  כידוע  יעקב של  הואו  משך  הוא  הצדיק יוסף  הוא והנה  יעקב

ולזה  הואו , ומשך  סוף  בחינת  הוא  ויוסף  הקדוש  שם של  ואו  בחינת 

ולזה  כנ "ל , ביעקב אשר יצחק של  הגבורות  מתוקן  יוסף  ידי על 

דיעקב  היינו  לומר ויש  עיניו , על  ידו  ישית  שיוסף  הקב"ה  בשרו 

הטוב  לבחינת  כך  ואחר כנ "ל  הראשון  אדם של  הק"ל  אז תיקן  הוא 

כ"ו , נשאר מקנ "ו  ק"ל  נקח ואם קנ "ו  בגי' יוסף  והנה  אדם. של 

ידו עינו  על  יוד ידו  ישית  ויוסף  ואו  בבחינת  הוא  אשר יעקב והנה 

ויהיה  יוסף  בגי' הכל  ויהיה  יעקב של  הק"ל  עם יצטרף  ואז כ', בגי'

העתידה  לגאולה  מרמז דיוסף  במדרש  שאיתא  כמו  בשלימות  התיקון 

וגו '. שני ד ' יוסף  שם על 
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כבדווהנה ישראל  דעיני הפסוק כוונת  דזה  לומר יש  באמת 

בבניו יוסף  קדושת  התפשטות  מחמת  רק יצחק, של  מזוקן 

אותם  חיבק כאשר ואז בשלימות , תיקון  היה  ידי על  ואפרים מנשה 

כי  פללתי, לא  פניך  ראה  אמר  ולזה  וירא  אזי לגוף , ברכת  וצירף 

אלקים  אותי הראה  ועכשיו  הראיה  בחינת  תקנתי שלא  אמרתי

ליישב  יש  ובזה  כנ "ל . תיקון  הוא  שבהם זרעך  מחמת  כן  ולמה 

השבח  כי שמהללים מאחרים בא  ההילול  עיקר כי הנ "ל  מדרש 

הקב"ה  גבי כן  וכמו  לאחרים, כחו  שידוע  לפועל  ביציאתו  הוא 

שלו ידוע  כי נורא  אלקים מפעלות  גבורות  מתכלית  הוא  השבח

העיקר  שהקדמנו  לפי והנה  ממעשיו . השבח ועיקר תהלה , דומיה 

ויומתקו ויתעלה  שמו  יתברך  גבורתו  כולם שידעו  הבריאה  תכלית 

מעודי  אותי הרועה  גבורה  בחינת  האלקים וזה  בשרשם, הגבורות 

זרע  שהם הנערים ונברך  יומתקו , בשרשן  הגבורות  שראשית  היינו 

אלקים. הוא  ד ' ויתגלה  התיקון  תכלית  שזה  הצדיק יוסף 

ח"י  ק"ץ אותיות יצחק כי  הקדושים הספרים יוסף יז וכתבו  בחינת והוא  ,
ביוסף  הוא  יצחק שמדת פרשת הצדיק, תורה  (לקוטי האריז"ל בכתבי מבואר

על  החסד במידת  הגבורה  מידת  את  כלל אבינו שאברהם  העקידה  לאחר כי וירא ),

והחסדים  הגבורות  נכללו אזי האהבה , וצמצום  גבורה  שענינו העקידה  מעשה  ידי

שהחסדים  וכמו וגבורות , חסדים  כוללת  שהיא  היסוד מידת  ענין וזה  בזה , זה 

מורה  ק "ץ  [דתיבת  ח"י, ק "ץ  נקראים  שביסוד הגבורות  כן ח"י, א "ל נקרא  שביסוד

והשפע החיות  על מורה  חי ותיבת  מיתה , מהם  נמשך שבהשתלשלות  הגבורות  על

ח"י  ק "ץ  דמידת  מזה  והיוצא  הגבורות ]. את  שממתיק  היסוד מידת  ידי על הנשפע 

ושמחה  צחוק  לשון הוא  שאז התיקון לאחר יצחק  של מידתו על מפני יח מורה  ,

ישראל. על ורחמים  זכות  מלמד והוא  ידו על תהיה  שההשפעה 

והערות1 2הוספות

מסטרא יז. אינון אתוון כל ת"ח  למו, דת אש מימינו לג ) (דברים ב רנב השמטות בזוה"ק ראה

בהיפוך, יצחק דאיהו חי קץ לשמאלא נטיל איהו וצדיק בשכינתא, דכלילין דאורייתא דאתוון

בשמאלא. קשיר  עלמין חי

תולדות.יח . פרשת יוסף יעקב תולדות עיין
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יצחק  של הפסולת היסודולכן מידת  ידי על פסולת  מתוך אוכל שבירר הוא אחר
דמים ,עשו שופך שהיה  ע "ש  אדמוני והיה  קשות , גבורות  בן שהוא  ביד נופל

הצדיק  יוסף  שהוא  רחל של מידת בנה ידי על כי יד), ויחי תנחומא  ג , עג , (ב "ר

כי  הקליפות , שהוא  הפסולת  ממנו נפרד ואזי בשרשם , הגבורות  נמתקים  היסוד

מציאות  על להסתיר לקליפות  שייך ולא  ואהבה , חסד שהוא  הגבורה  יסוד נתגלה 

עשיתיו, ואני יאורי לי ולומר יתברך הצדיק השם  שהיה ובנימין שם  על כן שנקרא 

"צדיק ", הנקראת  היסוד במידת  היסודששימש אוחז כמבואר במידת  יוסף , תחת
לתתא  צדיק נקרא  היסוד שהוא  שבמידת  אלא  היסוד, מידת  הוא  בנימין שגם 

דלתתא  יסוד האחד בחינות , שני יש  להמקבל המשפיע  בין התקשרות  שהיא 

היה  שזה  שלימה  בהתקשרות  שבשמים  אביהם  עם  להתקשר משתוקקים  שישראל

ישראל  עמו לקשר משתוקק  שהקב "ה  דלעילא  יסוד והאחד בנימין, עבודת  ידי על

כדוגמתו  מעורר שזה  הברית , שמירת  ידי על יוסף  עבודת  ידי על נתעורר שזה  אליו

שהקב "ה  גרם  יוסף  עבודת  ידי ועל לתחתונים , השפעה  ענין הוא  שברית  למעלה ,

אזי  חי, הוא  כי בנימין ידע  ולא  במצרים  היה  שיוסף  ובעת  לתחתונים , רק  ישפיע 

יוסףק במקום  היסוד מידת  עבודת  עצמו על על .יט יבל

והערות1 2הוספות

תרי יט . דבין שמטה הא אתחזי, והכי צדיקים תרין אולידת רחל ב, קנג  בראשית בזוה"ק ראה

צדיק  לתתא, וצדיק לעילא צדיק ארץ ירשו צדיקים ל"ז) (תהלים דכתיב לעלמין יתבא צדיקי

בתיאובתא  דכורא לגבי מיא נוקבא נבעא מניה לתתא צדיק עלאין, מיין נגדן מיניה לעילא

נמי  הכי נוקבי, תרי בין יתיב לעילא דדכורא כמה דא מסטרא וצדיק דא מסטרא צדיק שלים,

למהוי  זכה יוסף נינהו, צדיקין תרין ובנימין יוסף דא ועל צדיקי תרי בין יתבא לתתא נוקבא

צדיקי  תרי בין שמטה לאתעטרא לתתא צדיק איהו בנימין קיימא, את דנטר  בגין לעילא צדיק

קיימא, את בהאי חטא, לא  יומוי דכל אין הוה, צדיק בנימין וכי הצדיק, ובנימין הצדיק יוסף

הוה  דיעקב יומוי כל אלא צדיק, אקרי אמאי הכי אי כיוסף, עובדא ליה אזדמן דלא גב על ואף

ואת  נסיב ולא הוה רביא מיעקב יוסף אתנטיל דכד תימא ואי ערסיה, שמש לא דיוסף באבלא

הכי  ואנן ערסיה, לשמשא בעא לא לבתר  דאזדווג  גב על אף אלא ערסיה, שמש דלא אמרת

אין, א"ל בנין לך אית א"ל אין, א"ל אינתו לך אית ליה אמר  לבנימין יוסף דשאיל בשעה תנן

אמרת  ואת וגו' ובכר  בלע בנימין דכתיב וגו', ונעמן גרא וכו' אחי שום על א"ל אקרון והיך

ליה), הוו האסורין מבית דיצא לבתר  (נ"א ליה הוו לא שעתא בההיא דהא אין א"ל שמש, דלא

על  יעקב דאתאבל זמנא דכל ודאי הוא הכי למצרים עאלו כד ובכר  בלע בנימין ובני תימא ואי

ברית  דהא הוה דאבא קיימא את אחי יוסף הא בנימין ואמר  בנין, ואוליד ערסיה שמש לא יוסף

דאחי. אתריה נטיר  אהא אנא אתאביד דאיהו כיון איהו דגופא סיומא

יוסף  לעילא צדיק צדיקים, תרין בין שכינתא והשתא א), רנט  (השמטות זוה"ק עוד וראה
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גבורות, שורש  מדתו  כי  הגבורות, המתקן הוא  יוסף  הגבורות האהבה דהיינוכי 

הגבורות  ותיקון לעיל), (המובאים  רבינו בדברי כמבואר גמור חסד הם  בשרשם 

מידת  את  בתוכה  הכוללת  ההתלהבות  אש  היא  היסוד מידת  ידי על נעשה  בשרשם 

האהבה . גבורות  שזה  אש , כרשפי בגבורה  יתברך להשם  צמאון של באופן הגבורה 

מׁשך  הוא  הצדיק יוסף  המשך]והנה לומר צריך אולי יעקב [או של שצורת הואו  ¨©
למטה , מלמעלה  המשכה  על מורה  וא "ו של האות  ואו  בחינת הוא  דיעקב  כידוע

הואו ומשך סוף  בחינת הוא  ויוסף  הקדוש , הדעת שם שהיא  יעקב  מידת 

הנקראת  ואו שהיא  אחת  באות  נרמזים  כולם  היסוד שהיא  יוסף  ומידת  והתפארת 

הוא  האמצעי שקו ב ) רפג , דמהימנותא  (רעיא  בזוה "ק  כמבואר דאמצעיתא , עמודא 

הספירות  שכל מפני וזהו למעלה ), מלמטה  בו (שעולים  "עמוד" בתואר ג "כ נקרא 

ינתק . בל בקשר לזה  זה  מחוברים  והם  כאחד נחשבים  יסוד תפארת  דעת  האמצעיות 

בו  שעולים  כעמוד למעלה  למעלה  ההתרוממות  כח מצינו אלו מידות  ובשלושת 

דזה כ למעלה  הנפש , בעומק  נחקקות  שהמידות  היא  אלו ספירות  שלושה  כל וענין ,
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ה  בנימין, לתתא קי"ג )הצדיק, (תהלים כתיב כך בגין אושפיזא, והאי דמטרוניתא, בעלה אי

עקרת  דאיהי תתאה שכינתא דא דאתגליא) (ס"א דאתכליא עלמא דא הבית עקרת מושיבי

בית  מקדשא בי אתקרי כך בגין ותתא לעילא צדיקים תרין בין רחל עלמא דהאי עקרא הבית,

באחסנתיה  שכינתא שריא כד אבל דבנימין, באחסנתיה האי עולמים בית של מזבח  עולמים,

ותתא. לעילא הוא הו"ד עולם דהא עולמים בית  לה קארי לא בשילה דיוסף

ידי  על לעילא צדיק בחינת היה ויוסף מ "ן, העלאת בחינת היה דבנימין שם בזוה"ק והמבואר 

הברית. שמירת

אלו כ. מידות לשלושה השייכות הנקודות וגם וא"ו, באות נרמזות אלו מידות שלושה ולכן

שורו"ק  והנקודה וא"ו, האות מעל הוא חולם הוא שנקודתו שהתפארת דהיינו ו', באות נרמזות

בספירות  מצינו שלא מה אלו בספירה מצינו ולכן ו'. האות באמצע הוא היסוד מידת על המרמז

פ' תורה (ליקוטי התפארת מידת בענין שמצינו וכמו למעלה, למעלה עולות שהן אחרות,

התפארת  עולה ולכן תפארתו יקר  לגלות היא התפארת דמידת אורה) שערי ספר  בשם קדושים

אלא  בלבד, ויראה אהבה שילוב אינה התפארת דמידת כנ"ל והוא נוראים והדברים א"ס, עד

עד  עולה שהיא היסוד מידת בענין מצינו וכן א"ס. אור  והאמת הפנימיות את מגלה היא

תקשה  ואם וז"ל, התפארת בענין ה' שער  אורה שערי דברי נביא הכתר . עד ואפילו התפארת

כי  דע כו', וגבורה לגדולה זולתי שלישי אינו כי ולבינה לחכמה שלישי הדעת האיך ותאמר 

שמתאחז  פי על אף האמצעי קו כי הודעתיך כבר  דרכיו, בקצת עיניך מאיר  והנני הוא גדול סוד
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עוד, להתבונן צריך שאינו עד הנפש  בעומק  ובינה  החכמה  את  שמקשר הדעת  ענין

תמיד  בקרבו לעורר צריך ואינו יתברך בהשם  הדבקות  הרגש  את  חוקק  התפארת  וכן

ויראה  אהבה  נקודת כא מחדש  מתוך היוצא  אש  התלהבות  באדם  חוקק  היסוד וכן ,

ששלשת  נמצא  והוד, נצח שהם  המוחין קטנות  של במצב  אפילו יתברך להשם  הלב 

היא  שהתפארת  דהיינו ויותר, יותר נמשך מהם  אחד שכל אלא  הם , אחת  המידות 

הוא  והיסוד היראה , ואת  האהבה  את  הכולל בהרגש  שיהיה  הדעת  להמשיך העבודה 

המעשה . את  וממשיך הקרוב  האיברים  כל את  המעורר חזק  בהרגש  שיהיה 

כנ "ל, ביעקב  אשר  יצחק של הגבורות מתוקן יוסף  ידי  על ממשיך ולזה יוסף 

יח) א , (עובדיה  שכתוב  כמו ללהבה  מאש שיהיה  גילוי לידי יעקב  של עבודתו את 

ליעקב , תיקון גורם  יוסף  ולכן לק ׁש " ע שׂ ו וּ בית  להבה  י וֹ סף  וּ בית  א ׁש  יעקב  בית  ©§¨¥¥¨¨¤¥¥¥Ÿ£©¥¨¨§והיה 

שבה  ההתלהבות  באש  הדינים  את  ממתיק  שיוסף  ידי ועל הם , חד ויעקב  יוסף  כי

הכלולים  יעקב  של גבורותיו נמתקים  וגבורה ), (חסד ויראה  האהבה  את  כולל

בהתפארת .

הקב "ה  בשרו  קשות ולזה הגבורות  מקום  למצרים  לירד צריך שהיה  בעת  ליעקב 

דינים  מהם  ויתהוו מהצורך יותר יתפשטו שמא  על ,כב וחשש  ידו  ישית שיוסף 
יׁש ית עיניו ויוֹ סף  גם -עלה  אעלךָ  ואנכי מצרימה  ע ּמ ךָ  ארד אנכי ד), מו ¦¨¥§Ÿ¨©§©©¦¨§¨§©§¦§¦¥¥¦¨(בראשית 
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שהיא  וי"ו אות בסוד בכת"ר  ומתאחז למעלה עולה לבדו האמצעי הקו השמאל ועד הימין עד

קו  אבל ממקומם, יותר  עולים ואינם וגבורה גדולה במקומם למטה ונשארים השם, כל במקום

לגדולה  מקיפים שרים השבעים כל תמצא והנה סוף. אין עד עולה וי"ו סוד שהוא האמצעי

נאחזים  הם ישראל אבל כו' שרים ע' כך ממקומם  עולים אינם וגבורה שגדולה וכמו ולגבורה,

בו  הדבקים ישראל כל סוף אין עד עולה האמצעי שקו וכמו שהודענוך כמו האמצעי בקו

אתפא"ר , בך אשר  ישראל וסוד תדרוך במותימו על ואתה סוד וזהו כו' סוף. אין עד עולים

כך  בהם, ומתפאר  הכתר  בבגדי ומתלבש סוף אין עד למעלה עולה שהתפארת כמו כלומר 

אתפאר . בך אשר  ישראל סוד זהו עמו עולים בתפארת הדבקים ישראל

מבואר כא. תורה לכן כי בלקוטי  התחתונות, בספירות שמאיר  הוא  התפארת דענין קדושים) (פ '

ענין  כי ית', מלכותו לגלות מתעוררים שהם ממה יותר  בתחתונים להאיר  הוא זו ספירה ענין

לו  להיות הקב"ה נתאוה וכמשארז"ל יתברך, גדולתו תפארת יקר  גילוי שיהיה היא זו מידה

תפארת  יקר  וידעו שיכירו שפלים רוח  להחיות לברואיו להיטיב בשביל והיינו בתחתונים, דירה

כו'. ב"ה א"ס

דהאבות כב. ידוע הנה וז"ל, למצרים אבינו יצחק הלך לא זה דמטעם רבינו ביאר  וישב בפרשת



ויחי דברי חיים פרשת כ 

ששורש דהיינו עינים , בחינת  שהם  שלו הגבורות  שיתקן כלומר על-עיניך, ¤¥©̈ידוֹ 

מבחינה  יוצאות  הם  ושם  הנקודים  עולם  הנקרא  מאוד גבוה  מעולם  הם  הגבורות 

צמצום , של באופן שם  נתגלו הק ' שהמידות  כך על מורה  שזה  "הסתכלות ", הנקראת 

יתגלה  שלא  גורמות  הגבורות  כך בחיצוניות  רק  היא  בעינים  שההסתכלות  כמו כי

היא  ועבודתינו חיצוניות , בחינת  שהוא  גדול בצמצום  רק  הפנימיות  בתחתונים 

בכל  ולראות  להסתכל עבודתינו ידי על הסתכלות , של זו בחינה  אמיתיות  את  לגלות 

להשם  וההתקשרות  היסוד מידת  ידי על נהיה  וזה  החיצוניות , ולא  הפנימיות  דבר

ענייננו. בכל הראשון יתברך אדם של הק"ל אז  תיקן הוא  דיעקב  היינו  לומר  ויש 
ה כנ "ל  מידת  יוסף  בחינת  ידי כךהתקשרות ,על שנותיוואחר  בי"ז לבחינת זכה 

אדם. של הטוב 

הוא  אשר  יעקב  והנה כ"ו , נשאר  מקנ "ו  ק"ל נקח ואם קנ "ו , בגי ' יוסף  והנה
ד)ואו ,האות בבחינת  מו, -(בראשית  ידֹו י ׁשית (ואותיות )וי ֹוסף  -מלשון יוד §¥¨¦¨
עינו מהעינים ,על יוצאות  שהם  הגבורות  בחינת  כ'דהיינו בגי ' שיצטרףידו  דהיינו

יעקב , שהוא  ו' עם  יוסף  של כ' דהיינו יו"ד של בחינת  הק"ל עם יצטרף  ואז 
בשלימות  התיקון ויהיה יוסף , בגי ' הכל ויהיה שנים יעקב  בי"ז שהטעם  ונמצא 

שנה  הק "ל הצטרפו כי הוא  בשלימות , התיקון היה  יוסף  עם  יחד יעקב  שהיה  אלו

וכשנצטרפה  הגבורות , את  לגמרי המתקנת  היסוד עבודת  עם  בשלימות  יעקב  שתיקן

בו' הנרמזת  יעקב  של התפארת  מידת  עם  ביו"ד הנרמזת  יוסף  של היסוד מידת 
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ויעקב  לו כדאי לארץ חוץ היה לא יצחק אבל למצרים לארץ לחוץ שהלך אברהם היה אחד

אינן  שהגבורות דידוע הטעם לומר  יש ז"ל האר "י מרן הקדוש דברי לפי והנה לחרן. הלך

הגבורות  כשנתקנו ורק לקליפה, וחלילה חס אחיזה יהא שלא כדי עצמותם לפשוט  יכולים

פרשת  תורה בלקוטי מרן דברי תורף כן להתפשט , הגבורות יוכלו אז חכמה ידי על בשלימות

גבורה  בבחינת שהיא לנקום או לכעוס  רוצה אדם אם משל דרך על קצת להבין והוא וירא.

ישוב  בלי נקמה יש וגם טעות", לכלל בא כעס לכלל "בא כמבואר  טעות לידי לבא יוכל בודאי

לכעוס  האיך כשמשכיל כו שאין מה כך, לאחר  להתחרט  יכול הוא בהשכלה מתחלה דעת

דבר שום אין אזי נקמה, לעשות או לכעוס האיך וחכמה בשכלו לשקול דבר  ומעלה ולנקום

חסד  בגדר  היה אברהם האבות זה דרך על והנה בשלימות. השכיל כי רצונו נגד בא טעות

האבות  שנתקנו וטעם גבורה בבחינת שהוא יצחק אבל כידוע שם לברר  למצרים לילך והוצרך

יכול  היה לא כן אם מתמוטט  העולם עדיין יעקב שקודם רבה במדרש מבואר  כן שהרי כולם

עכ"ל. ושלום. חס אחיזה יהא שלא לארץ לחוץ יצחק לצאת
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באופן  היסוד מידת  של ההשפעה  שהיא  "יוסף " בחינת  נשלמה  שנה , לק "ל והצטרפו

חסדים . ונעשו תיקון לכלל באו שהגבורות  השלם  תיקון של

שנית  ד' יוסף  שם על העתידה לגאולה מרמז  דיוסף  במדרש  שאיתא  כמו 
שם וגו '. על ישראל בני שמות  ואלה  ה ) א , (שמו"ר המדרש  וז"ל יא ) יא  (ישעיה 

כו' עמי עני את  ראיתי ראה  ז) ג , (שמות  שנאמר ראובן כאן, נזכרו ישראל גאולת 

הרשעה  ממלכות  ישראל את  ולגאול להוסיף  הוא  ברוך הקדוש  שעתיד שם  על יוסף 

[לשון  עכ"ל. הענין וכל וגו' ההוא  ביום  והיה  דכתיב  ממצרים  אותם  שגאל כשם 

הה וּ א  בּ יּ וֹ ם  והיה  יא -טז): יא , (ישעיה  ׁש אר יוֹ סיף הפסוק  את  לקנוֹ ת  ידוֹ  ׁש נית  אדנ"י §¨¨©©¦£¨¥¦¨¦§¤§¨

וּ מא יּ י  וּ מחמת  וּ מ(נער וּ מעילם  וּ מכּ וּ ׁש  וּ מּפ תרוֹ ס  וּ מּמ צרים  מא (וּ ר י(אר א ׁש ר ¥¦¥¨£¥¨§¦¦¨¥¥¦§©¦¦©§¦¦©¥¥¨¦¤£©ע ּמ וֹ 

כּ נפ וֹ ת  מארבּ ע  יק בּ ץ  יה וּ דה  וּ נפצ וֹ ת  ישׂ ראל נדחי ואסף  לגּ וֹ ים  נס  ונשׂ א  יב  §©©§©¥¥©§¨§ª§¥¨§¦¥§¦©¨§¦©¥¨¨§¨©ה יּ ם :

כל כג הארץ : את  הממתיקה  ההתקשרות  מידת  הוא  שיוסף  מפני הוא  והטעם  .[ ¨¨¤

שישראל  ידי על תבא  העתידה  הגאולה  ולכן השלם , התיקון ענין שזה  הגבורות 

בכל  יתברך להשם  והשתוקקות  כיסופים  מתוך בוערה  באש  יתברך להשם  יתקשרו

בן  למשיח אותם  ומכין ישראל בני לבות  את  המקרב  יוסף  בן משיח והוא  לבם ,

דוד.

וז"ל  (24 ע ' ויעל בפסוק  (ד "ה  לסוכות  בחידושיו רבינו כתב  האלו הדברים  וככל

בתורה  מצויים  ואנחנו הטהורה , ביראתם  הקדושים  למדות  מרכבה  היו אבותינו והנה 

הבאר  ידי על ואהבה  היראה  ממקור להשפיעם  התורה  מצוות  ידי על הקדושה 

והיא  בזוה "ק , כמבואר כרוה , שרים  חפרוה  באר בפסוק  שכתוב  כמו המה , שחפרו

את  ויקרא  מראות  עיניו ותכהין כתיב  וביצחק  חש "ך, בר"ת  ורמוז דיצחק , בארה 

העולם  כל על פרוס  שהדין הכיפורים  ויום  השנה  לראש  שמרמז בזוהר ופירשו עשו,

המתיק שיצחק  דהיינו ותתכס , הצעיף  ותקח עד כו' [=בכיסוי] בכסא  והאור

קודש זרע  להוליד ממותקים  גבורות  אשתו לרבקה  להשפיעם  בחסדים , הגבורות 

נכללים  והמה  גבורות  ה ' וכן חסדים  חמשה  יש  והנה  עקדה . פ ' במ"ח כמבואר

אחד". ויוסף  יצחק  שמדרגת  ובכתבים  בזוה "ק  כמבואר ח"י ק "ץ  יצחק , במדרגת 

עכ"ל.
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וצררי כג . אפרים קנאת וסרה - ויהודה יוסף מידות אחדות ג "כ מבואר  שם הפסוקים ¥§§¦©§¤©§¦¨¨§ובהמשך

יּמ ה  ּפ לׁש ּת ים בכתף ועפוּ  את-אפרים: לא-יצר  ויהוּ דה את-יהוּ דה לא-יקנּ א אפרים יכּ רתוּ  ¨¨¦§¦§¥¨§¨§¦¨§¤¤¨Ÿ§©¥¤§¨¦¨Ÿ¦©§¤¥¨¦¨§יהוּ דה

מ ׁש מעּת ם: עּמ וֹ ן וּ בני ידם מ ׁש לוֹ ח  וּ מ וֹ אב אדוֹ ם את -בּ ני-קדם יבזּ וּ  ¨§©§¦©¥§¨¨©§¦¨¡¤¤¥§¤¨¨§©יח דּ ו
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של  - מזוקן כבדו  ישראל דעיני  הפסוק כוונת דזה לומר  יש  באמת והנה
ממנו יצחק, ונתמעט רבים  צמצומים  שגרמו באופן הגבורות  בו שהתפשטו דהיינו

גורמות  הם  מדי יותר מתפשטות  כשהם  שהגבורות  וכמבואר והאור, השפע 

הגבורות , התפשטות  בבחינת  היה  יצחק  של בנו שהיה  ויעקב  מחמת צמצומים , רק
קדושת ואפרים התפשטות מנשה בבניו  הם יוסף  אדם  של בניו כי וכמבואר

לעצמותו, מחוץ  המידות  התפשטות  על מורה  שלו, הרגלים  היה בבחינת  ידם על
בשלימות  הגבורות תיקון את  מתקנת  היסוד שמידת  כמבואר הגבורה , למידת 

האהבה , גבורות  שיהיו אותם  ברכת וממתיקות  וצירף  אותם חיבק כאשר  ואז 
שלו הרגלים  – בּ רכּ יו",לגוף ברכיו מעם  אתם  יוֹ סף  "ויּ וֹ צא  שכתוב  כמו ¨§¦¦¥¨¥¥©שלהם ,

אותם  שקישר ידי על אז שלו, רגלים  בבחינת  הם  אדם  של שהצאצאים  שמכיון

אזי  ובכך הגבורה , התפשטות  בחינת  דהיינו שלו הרגלים  את  תיקן שלו להרגלים 

לגמרי, הגבורות  ו ּירא נמתקו (בראשית אזי  מי-א לּ ה  ויּ אמר יוֹ סף  את -בּ ני ישׂ ראל ©©§¦§¨¥¤§¥¥©¤¦¥¤

לרא וֹ ת " יוּ כל לא  מזּ קן כּ בדוּ  ישׂ ראל ש "עיני ואע "פ  לראות  שהתחיל ומשמע  ח), §¦©Ÿ¤¦§¨¥¨§¦¥¥מח

הגבורות  בחינת  קצת  נתקן ואפרים  מנשה  עם  בדעתו כשהתקשר מיד כי י'), (שם 

לגופם . ברכיו שצירף  החיבוק  אחר ובפרט שלו והראיה 

הראיה  בחינת תקנתי  שלא  אמרתי  כי  פ ּללּתי ", לא   פני "ראה אמר  ¦§¨¦Ÿ¤¨§ולזה
הזאת , דעתו לפי מראות  עיניו כהו א -לקים וה נּ ה ועכשיו שלכן אתי  גּ ם הראה §¦¥¤§¨¦¡Ÿ¦©

אלקים , בשם  הרמוזות  הגבורות  שתיקנתי יא ), (שם  זרע ךָ  מחמת את  כן, ולמה ¤©§¤

כנ "ל  תיקון הוא  שבהם בחינת זרע את  המתקנת  היסוד מידת  התפשטות  ידי על ©§¤
ממותקות . גבורות  של לבחינה  זכה  אבינו יעקב  זה  ידי ועל הראיה ,

הנ "ל מדרש  ליישב  יש  עומד ובזה שהוא  לרועה  אמר יוחנן ר' - אותי הרועה 

אנו  יוחנן דר' דעתיה  על לפניו, והזקנים  מהלך לנשיא  אמר ר"ל בצאנו, ומביט

לכבודנו. צריך הוא  לקיש  דריש  דעתיה  על לכבודו בא צריכין ההילול עיקר  כי 
שמהללים  שׂ פתיךָ ,מאחרים ואל נכרי פיךָ  ולא  זר יה לּ לךָ  ב ) כז, (משלי שכתוב  ¤¨§©§¦§¨¦Ÿ§¨§¤©§כמו

למרחוק , הודו התפשטות  על מורה  שזה  אותו משבח כשאחר רק  הוא  ההילול שענין

לאחרים  כחו  שידוע לפועל ביציאתו  הוא  השבח שהאמת כי  אע "פ  וממילא 

כלל, הילול ענין בה  אין עצמו, את  משבח בשעה  גם  כן הקב "ה הוא  גבי  כן וכמו 
גבורות מתכלית הוא  ה )השבח סו, ידוע (תהילים  כי  נ ֹורא , אלהים ¨¦Ÿ¡£§¦מפעלֹות

תהלה דומיה שיאמרו שלו  שבח כל כי לשבח, אין ית ' עצמותו שאת  ב ), סו, (שם 

כלל, ביה  תפיסא  מחשבה  ולית  להילולו סוף  שאין למי גנאי הוא  השבח בו ועיקר 
ובזה ממעשיו כמבואר. ופעולותיו מדותיו שם  על שהם  והנורא  הגבור הגדול

שנתגלה  ידי על אלא  ההילול אין כי לכבודינו, צריך שהוא  לקיש  ריש  שיטת  נתבאר

עם . בלא  מלך אין בבחינת  לאחרים , כוחו
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יתברך  גבורתו  כולם שידעו  הבריאה תכלית העיקר  שהקדמנו  לפי  והנה
בשרשם  הגבורות ויומתקו  ויתעלה העולם ,שמו , את  הקב "ה  ברא  זה  מטעם 

ומטעם  הגבורות , שורש  הוא  זה  וענין וישבחוהו, ויהללוהו מלכותו שתתגלה  שרצה 

הת  ומכח יהיה זה  שלא  באופן שלו א "ס  אור את  הקב "ה  צמצם  זה  בענין בוננות 

בחירה  שם  ששייך עולמות  מציאות  להיות  אפשר יהיה  וממילא  להנבראים , גלוי

וגבורותיו. נפלאותיו כל על ושבח הילול לידי יבואו בטוב  שיבחרו ידי ועל ורע  טוב 

מעֹודי  אתי  הרעה גבורה בחינת האלקים  זמן וזה באותו טו), מח, (בראשית  ¨Ÿ¤Ÿ¦¥¦
הכוונה  וזה  הקב "ה , של במחשבתו בכח היו כביכול רק  בפועל הצדיקים  היו שלא 

נשמות  את  ברא  הגבורות  כל מקור שהוא  שהקב "ה  אותי" הרועה  "האלקים 

לכבודינו". צריך "הוא  שישבחוהו לתכלית  ש הצדיקים  היוהיינו  ראשית אז
בשרשן  אהבה ,הגבורות ויברך בבחינת  הצדיק יומתקו  יוסף  זרע שהם הנערים

ד' ויתגלה התיקון, תכלית החסדשזה אלקים מידת  הגבורה .הוא  מידת 


	שער
	דברי חיים - ויחי

