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י"ב)ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו:::: – י כ"ח (בראשית

אלא ופירש "י : לכתוב צריך  היה לא 'ויצא',

הזכיר  ולמה חרנה, יעקב 'וילך'

עושה  המקום מן צדיק  שיציאת  מגיד אלא יציאתו,

זיוה  הוא הודה הוא בעיר  שהצדיק שבזמן רושם,

פנה  זיוה פנה הודה פנה משם, יצא הדרה, הוא

סביב  מרזב כמין עשאן  מראשותיו , וישם הדרה.

זו מריבות התחילו  רעות, חיות מפני שירא לראשו 

וזאת ראשו , את  צדיק יניח עלי אומרת  זאת  זו , עם

וזהו אחת , אבן  הקב"ה עשאן מיד  יניח, עלי  אומרת 

עכ "ל. מראשותיו, שם אשר האבן  את ויקח שנאמר 

לארץ  לחוץ  ישראל  מארץ הצדיק  יציאת א.

הגון  דלאו בצולמא נגנז הוא כי רושם עושה 

ליה

יציאת'ויצא הוא חרנה' וילך שבע מבאר  יעקב

עולם  בחינת  שהוא ישראל מארץ הצדיק

בי"ע, עולמות  בחי ' שהוא לארץ לחוץ האצילות ,

גנוז  שהוא לארץ בחוץ משה קבורת  דרך על והוא

ליה  הגון דלאו גניזתאבצולמא סוד הוא אשר ,

התורה משה)סודות תורת  וכמ"ש (בחי' ברמז ,

חז"ל  אותם שגנזו התורה סודות שהם הגר"א

כדברים  הנראים במדרשים או הש"ס  באגדות 

בר  דרבה אגדות כמו תמוהים כדברים או פשוטים

חנא  שהיא בבר  אמת הצדיק  של התורה כי ,

ונגנז  נעלם דאצילות, תורה ישראל, דארץ התורה

רבינו דמשה הסלע הכאת סוד והוא הגלות, בסוד

לארץ. בחוץ קבור  נשאר  שלכך  מריבה במי

שבע'והנה  ב'באר  הוא אמת הצדיק  מקום שורש 

האצילות, סוד ישראל ארץ סוד  שהוא

הנה  חרנה, וילך שבע מבאר יעקב יוצא וכאשר 

בחוץ  שהצדיק זמן  דכל רושם, עושה הצדיק  יציאת 

_________________________

בהערה א. תשע "א מסעי חכמה בדעה באורך  ומובא ליה, הגון דלאו בצולמא משה קבורת  ענין ע "ב רע"ט דף  ח"ג זוה"ק  עי'

שם. ט'

כתב ב. הנ "ל הזוה"ק לשון כל שהביא אחר ע"ד) כ"ח  דף  פיקודי אור (יהל ו' בהיכל פיקודי היכלות  בביאור ז "ל הגר"א וז "ל

המעשים  כמו בש "ס  שהן הגדות והן ברמז, גנוז והוא הסוד, שהוא מסיני למשה הלכה תורתו הוא משה סוד כי והענין, בזה"ל:

דאורייתא, רזין כל משה' 'תורת והתורה האורה כל גנוז ובהן בטלים, דברים כמו ח"ו הנראה לפי שהן וסנחריב חנא בר בר דרבה

בפשעינו  והוא חול, של דברים חול שנעשה מפשעינו" "מחולל וזהו לו, ניתן ולא הדברים באלו הסוד יגנז שלא משה שביקש  וזה

וגרם  לעתיד, שיתגלה חדשה התורה וזהו שבתוכו, הסוד יתגלה ולעתיד כו'. לו תאר לא נבזה וזהו למענכם, בי ה' ויתעבר כמ"ש

דנפקי  הטיפין אלא מתגלין ואין דיליה, דלאו בצולמא והקבורה המיתה נגזר ולכן כנ "ל, הרמז  תניינא קליפה דהוא הסלע  הכאת 

ואכמ "ל. ל"ה, ודף  וע "ד, ע "ג ל"ד דף  שם אור ביהל הסלע הכאת  בענין נעלמים סודות  וע "ע עכ"ל. וכו', ע"י



לנפשך  חכמה דעה ד

ו ונגנז, נעלם האמיתי היחוד הצדיק לארץ כאשר 

סוד  והוא ליה, הגון  דלאו בצולמא גנוז  הוא בחו "ל

חרון  מלשון  'חרנה' בחי' הוא אשר  הסלע הכאת

העולמות, וכל הנשמות  כל של הצער  שזהו  אף,

שהצדיק  במה שבבריאה וההעלמה ההסתר  והוא

החטא  עיקר  שזהו  באצילות , ולא בבריאה נמצא

היחוד  ונגנז נעלם כי  הבריאה, כל של והחיסרון 

הנק' משה בחי' האמת בצדיק שתלוי  האמיתי 

דמטרוניתא. בעלא

בדעת  התקשרות הוא למהדר' דעתיה  'יהיב ב.

בסוד  הצדיק  את  מעלים  ועי"כ ישראל דארץ 

עמו יוסף  עצמות  את משה ויקח 

בגמ'והנה  ע"ב)איתא צ"א ויצא (חולין כתיב :

ויפגע  וכתיב חרנה, וילך שבע מבאר יעקב

על  עברתי  אפשר אמר : לחרן  מטא כי במקום,

יהיב  כד  התפללתי, לא ואני אבותי  שהתפללו  מקום

ויפגע  מיד  ארעא, ליה קפצה למיהדר דעתיה

זה  צדיק הקב"ה אמר  למיהדר , בעי צלי  כד במקום,

השמש . בא מיד לינה, בלא ויפטר מלוני  לבית בא

האבן , את ויקח וכתיב המקום מאבני ויקח כתיב

אבנים  אותן  כל שנתקבצו  מלמד  יצחק  רבי אמר

צדיק  יניח עלי אומרת  ואחת אחת וכל אחד, למקום

יהיב  דהנה ע"כ. באחד , נבלעו  וכולן תנא ראשו , זה

שנתקשר  והיינו הדעת , סוד  הוא למהדר  "דעתיה"

דאצילות, העליון דעת  שהוא ישראל דארץ בדעת

ישראל  ארץ בחי ' לו  שנעשה הארץ לו קפצה ומיד

עצמות את  משה ויקח סוד  והוא לחו "ל, שיצא אפי'

ישראל, לארץ הצדיק  העלאת  שהוא יוסף ,

את להוציא צריך כי הדעת , ידי  על היא והעבודה

ההסתרה  שהוא לארץ חוץ של ההסתרה מן  הצדיק

שהוא  ישראל לארץ ולהעלותו  שבבי"ע,

.ג האצילות

להעלות  לילה חצות אחר התורה לימוד ג.

בשורש התקשרות  ע"י לאצילות השכינה 

לעולם שנשארת המלכות של הפנים  נקודת 

באצילות 

תורה וזהו הלומדים הצדיקים של העבודה עיקר

להוציא  העבודה שהוא הבוקר , עד מחצות

בעת התורה לימוד ידי  על כי  מהגלות, השכינה

לעלות שתוכל הק' השכינה את סועדים זה, רצון

האריז"ל  כמ"ש לאצילות  השכינה דבבוקר  ועליית  .

ישראל, לארץ הצדיק עליית סוד  הוא לאצילות 

_________________________

ארץ ג . תורת  בחי' שהוא אמת  ודעת הצדיק  תורת פנימיות  ולפרסם ותורתו, הצדיק  דעת  עם עת בכל מקושר להיות פירוש 

ליה, הגון דלאו בצולמא לארץ בחוץ הצדיק גניזת  ענין דכל לעיל וכמשנ"ת ישראל, לארץ הצדיק  כהעלאת נחשב ועי"ז ישראל,

בתורת  המכוון פנימיות מגלים וכאשר הגלות, עיקר וזה מאד, ונעלמת גנוזה שהיא הפנימית , ודעתו הצדיק תורת  בחי' היינו

ישראל. ארץ לבחי' הצדיק  עליית עי"כ נעשה הצדיק ,

בדרושים ד . רז "ל שהפליגו והעצומה הרבה והמעלה השבח גודל ענין מה לבאר וצריך וז"ל: ד') דרוש הלילה (דרושי שעה"כ עי'

העוסק שבח ענין והנה מאד. עד גדול כחו כמה לילה, חצות  אחר בתורה שעוסק מי במעלת קץ, לאין הרבה פעמים ובזוהר

פעמים  אצלינו כמבואר לאה עם יעקב זיווג ה"ס  לילה בחצות  הנעשה הזיווג הנה כי זה, הוא הענין לילה, חצות אחר בתורה

כי  בלילה, עתה מקומה והיכן עניינה שנבאר וכמו אז, זווג לה אין דז"א, אמיתית נוק' הבית  עקרת  הנקראת רחל ואמנם הרבה,

בניה  על מבכה רחל כו' נשמע ברמה קול וכמש"ה המקדש בית  חורבן על להשי"ת ושואלת צועקת היא ושם הבריאה, אל ירדה

כל  אליו והודאות  זמירות נותנת  היא וגם נקראת כו', רחל כי הוא והענין לך . לך פ' בזוהר כנז ' לך  דמי אל אלהים בסוד הלילה

וכו'. יתברך אליו משבחת ותמיד הלילה, כל ושותקת  שוקטת ואינה אל, ונקראת  אלהים

וכמו  כנזכר רחל לצורך  שהוא יכוין בזה וגם הבוקר, אור עד בתורה ויעסוק יקום מיד זה, בכיה שעשה ואחר שם: ובהמשך 

רחל  שהיא השכינה אל וסיוע  עזר לתת לילה חצות  כל ותשבחות בשירות בתורה עוסק  שהיה ע "ה המלך דוד סוד וזה שנבאר.

רוח  נחת  לתת שתכוין היא והכוונה בלילה'. זמירות  נותן עושי אלוה איה אמר 'ולא פסוק: על בזוהר רמזו הזה הסוד ואל הנז',



תשע"ב  ויצא פר' השל"ס

הנמצאת רחל שה"ס  הצדיק נשמת  להחזיר  שהוא

המלכה  אסתר בסוד השכינה, גלות  בסוד  בבי "ע

ו') פרק ריש מ"ו שער חיים עץ העבודה (עי' ועיקר ,

התורה  לימוד ידי על לאצילות להעלותה הוא

בלילה.

ידיוהכח על הוא השכינה את  להעלות

המלכות שורש  עם שמתקשרים

של  דפנים הכתר נקודת סוד  שהוא שבאצילות,

משרשה  לעולם יורדת שאינה המלכות ,

תורה השבאצילות הלומדים שהצדיקים ידי  ועל ,

השכינה  שורש עם עת בכל מתקשרים בלילה

מבי"ע. רחל את להעלות יכולים שבאצילות,

לארץ,וזהו חוץ שהוא לחרן שהלך  אבינו יעקב

מבי "ע  ולאה רחל את והעלה בי"ע, בחי '

עם  עת  בכל מקושר שהיה ידי על והוא לאצילות ,

דהיינו למהדר', דעתיה 'יהיב בסוד  ישראל, ארץ

שהוא  ישראל, ארץ על עת בכל דעתו  שהיה

המלכות של הפנים נקודת  שורש עם ההתקשרות

הכח  לו  היה ועי"כ ישראל, בארץ נמצאת  שלעולם

ולהביאה  ורחל לאה בסוד השכינה את להעלות

ישראל. לארץ

משם והנה להעלות לבן לבית  ירד אבינו  יעקב

לאה  אין שלכאורה ואף ורחל, לאה את 

בחי ' הוא לבי"ע המלכות  ירידת  עיקר  דהרי  בבי "ע,

לאה בחי ' ולא מדרושי רחל ד' דרוש  בשעה"כ  (כמ"ש

בהערה) לעיל ומובא דרחל הלילה לאה בחי' יש  מ"מ ,

ויציב  אמת בכוונת האריז "ל אבינוו כמ"ש  ויעקב ,

אפי ' ולכן  מבי"ע, ולאה רחל את  להעלות צריך  היה

_________________________

התחתונים. אדם בני של התורה ועסק בכח  ונתקנת הולכת רחל הלילה של האחרונה בחצות כן וכו', בבריאה העומדת  רחל אל

בעלה. עם ותתיחד האצילות בעולם שחרית  בתפלת  לעלות  שתוכל כדי מתוקנת , רחל נמצאת  השחר עלות  ובעת

בזוהר  לספר שהפליגו העצום שבח  תבין ובזה דמטרוניתא. שושבינא באמת נק ' הוא הנה שנתבאר זה לכל שהמכוין ספק  ובלי

עד  לילה חצות כל בתורה לעסוק כחו בכל להשתדל שצריך  הוא העיקר כי ודע  לילה . חצות  אחר בתורה שעוסק מי בשבח

נעור  להיות יכולת  באדם אין אם אבל ממנו. למעלה אין זה ודבר כלל, בשינה יפסיק  ולא להתפלל וילך השחר, עמוד שיעלה

אחרת  שעה בתורה תעסוק  ואח"כ כנ "ל, שעה חצי כמו החורבן על ויבכה בחצות ממש יקום אז  הלילה, של אחרונה חצות כל

בתורה  לעסוק ותחזור השחר, עלות קודם שעה חצי כמו ותקום שתחזור ובלבד לישן, תחזור ואח"כ הנז', הכונות  לשני ותכוין

עם  השכינה עולה אז  אשר השחר עלות  הגיע  וכאשר הנז ', רחל השכינה עם מתקשר תהיה השחר עמוד שיעלה שקודם באופן

בתפלת  עלותה בעת  עמה אותך ותעלה דמטרוניתא, היכלא בני בסוד עמה ומתקשר נעור ימצאוהו הנה כנודע, באצילות דודה

יכולתו  בכל להזדרז וצריך  וכו'. השחר עמוד בעת ניעור שיהא הוא העיקר כי השחר, מעורר אני שחר" "אעירה וז "ס  השחר,

עכ"ל. וכו', ממש לילה בחצות  לקום

ועלייתה ה. לבי"ע המלכות  ירידת  דכל ושם שם ומבואר דתפלין, ה' דרוש  ועי"ש ע"ד, כ"ח דף  דעמידה ב' דרוש  ריש שעה"כ עי'

שערים  פתחי ועי' באצילות. לעולם נשארת דפנים, הכתר שה"ס הפנים נקודת  אבל האחור, בנקודת  אלא אינם בחינות בכו"כ

מסעות  עשר וסוד שם: וז "ל לעולם, קיים שנשאר המערבי הכותל שה"ס שפי' כ') פתח התיקון עולם (נתיב ז"ל חבר להגרי"א

שבה  כתר בחינת ונשאר דידה ספירות  ט' ממנו שנסתלקו במה הירח מיעוט סוד על הכל רז"ל, שהזכירו מישראל שכינה שנסעה

קד  רושם איזה נקודת לבד סוד המערבי כותל ונשאר בה, היסוד עד ערו ערו בכללות ביהמ "ק חורבן וכן הזה. בזמן גם ושה

בלא  מלכותא הכלים שבירת מסוד הם שהרי לסט"א שייכות  אין כתר בבחינת  כי להחריבה. זרים ביד יכולת  שאין שבה כתר

ראשי  אלו מיהודה, שבט  יסור לא בסוד בישראל, ממשלה קצת  נשאר וכן בישראל. שהיה כמו ה' כסא על ישיבה להם ואין תגא,

עכ"ל. וכו', ימלוכו מלכים בי כמ"ש שבדור, חכמים תלמידי והם כו', גלויות 

וד'ו. ללאה אמת ד' והם אמת , פעמים ח ' שם שיש  ויציב אמת  בכוונת  ע"ב) כ"ח  דף דקר"ש  ח ' (דרוש בשעה"כ דמבואר פי'

רחל  בחי' היינו התם דקאמר דלאה המפרשים ופירשו עי"ש . הבריאה דבעולם ורחל ללאה מיעקב נמשכים והם לרחל, אמת

לאה. הנק ' דז "א החג"ת  דפרצוף
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בכל  למהדר ' דעתיה 'יהיב מ"מ לחרן , יצא כשיעקב

משה  דעת שורש  עם התקשרותו  סוד שהוא עת 

לא  בפנימיותו הצדיק באמת  כי  באצילות, הנשאר 

דארץ  בדעת  עת בכל דבוק והוא לארץ, לחוץ יצא

ושם  אל", "בית בסוד  הקדשים קודש במקום ישראל

השרשית האמת נקודת  סוד שהוא "לוז " סוד  הוא

בחי ' בה ואין לעולם קיים הנשארת הלוז  עצם כמו

גלותז מיתה  בסוד  לבי"ע יורדת שרחל אפי' כי  ,

לעולם  נשארת  דפנים הכתר נקודת מ"מ השכינה,

שהוא  וקיים, חי  ישראל מלך  דוד בסוד  באצילות 

המלכות לשורש שמתקשרים ידי  ועל הלוז , סוד

שבבי"ע. המלכות את להעלות  יכולים שבאצילות

ציון  הר במקום הוא הגלות בזמן היחוד ד.

קודש ' והיה פלטה תהיה  ציון 'ובהר בסוד

יחוד ובאמת אין  הרי לאצילות עולים כאשר  אף

שאין  דהיינו  מלכות, עם הזה בזמן  גמור 

בשו הקומה בכל פב"פ כתרוהיחוד אלא ממש, ה

ועי"כ  המלכות, של מכתרה למעלה ז"א של

הנוק' של הפרטית  עטה"י)המלכות עולה (שהוא

חיים בעץ כמ"ש  נ"ה ליסוד דף  א' פרק  ל"ו (שער

זה חע"ב) על אשר ציון נקודת סוד  הוא והיסוד ,

כי קודש', והיה פליטה תהיה ציון 'ובהר  נאמר

המקדש  בבית  המלכות ואין  חרב הבית  הר  כאשר

המלכות בחי' סוד  שהוא שתיה, אבן  במקום

_________________________

עצם ז. ידי דעל ג') כ"ח  (בראשית  רבה מדרש ועי' וכו', מתים היו לא לוז שבעיר ע "ב) (מ "ו וסוטה ע"א) (נ"ג סוכה בגמ' עי'

הקב"ה  מהיכן א"ל חנניא, בן יהושע רבי את שאל עצמות שחיק  אדריאנוס  שם: המדרש וז "ל המתים, בתחיית אדם קם הלוז 

ולא  ברחים טחנו לך, מודע ואנא לידי איתיתיה א"ל יודע, אתה מנין א"ל שדרה, של מלוז  א"ל לבא, לעתיד האדם את  מקיץ

ולא  הפטיש  ונבקע הסדן נחלק  בפטיש  עליו מכה והתחיל הסדן על נתנו נמחה, ולא במים נתנו נשרף , ולא באש שרפו נטחן,

ע"כ. כלום, חסר

עדיין ח. אך  שלם, יחוד נעשה ואז  בקומתם שוים ששניהם הוא שישית ומדרגה הנוק', בגידול מדרגות ז ' דמבואר שם ע "ח עי'

האורות  כל עדיין ומקבלת  דנוק ', מכתר למעלה יותר הוא דז"א הכתר ו' שבמדרגה כיון ז', מדרגה שהוא המדרגות  שלמות  אינו

שכתרו  שישית במדרגה והנה אחד. בכתר המשמשים מלכים שני בבחי' לכתרה שוה כתרו סוד הוא ז ' מדרגה משא"כ הז "א, מן

ולמטה, דז"א מחכמה רק  מתחילה המלכות  קומת דהרי שבז"א, ספירה שום כנגד אינה דידה שמלכות  נמצא מכתרו למעלה

נגמר  קומתו כי מהז "א, ספירה שום כנגדה אין כי זוג בן לה ואין בעצמה למטה תשאר הנוק' של הפרטית  שהמלכות ונמצא

הכללות  בסוד שם יחד ונכללין עצמה שבה היסוד עד דידה המלכות מתעלית  טעמא שמהאי כתב זה ועל מעליה, אחת  ספירה

עכ"ד. כנודע,

שהמלכות  הרי קיים המקדש  שבית ובזמן דנוק ', המלכות כנגד הבית והר דנוק', היסוד כנגד הוא ציון דהר הוא, מו"ר דברי ותוכן

הצדיק סוד והוא ציון, הר שהוא ליסוד המלכות עולה המקדש  בית  חורבן בזמן אך  שבקה"ק, שתיה אבן סוד והוא במקומה דנוק '

קודש. והיה פלטה תהיה ציון ובהר נאמר זה על אשר הצדיק , במקום שורה הק ' דהשכינה והיינו יסוד, בחי' שהוא אמת

ראשון  בית  דבזמן כתב ע"ד) נ "ו (דף  ב' בפרק  שם חיים בעץ דהנה ראשון, בבית המלכות של המדרגה בענין לעיין יש ואמנם

מכתרה, למעלה עדיין כתרו אך  בשוה, שוה היותם שהוא שישית  מדרגה עד והגיעה למלכות  עליה המלך שלמה ידי על נתוסף

ולשון  אומה היתה לא ראשון בבית  כך  היה ואילו לעתיד, עד יהיה לא אחד בכתר מלכים שני שהוא שביעית  מדרגת  בחי' אמנם

כ"ב  (דף ושעה"כ א') פרק  חצות תיקון (שער פע"ח  לדברי שציין הגליון שבשולי בהגה"ה ועי"ש עכ"ד. עוד, כלל בנו שולטת 

מורה  הלשון אלא להדיא, כך  כתוב שאין יראה שם בפנים המעיין ואמנם ראשון, בית בזמן שביעית מדרגה שהיה שמבואר ע "ד)

שלמות  דבאמת  מו"ר ביאר ועכ"פ  מוכח . אינו אך  שביעית, למדרגה שהכוונה המגיה והבין הבית , בזמן המוחין שלמות שהיה שם

המלכות  התפשטות  על המורה המקדש בית שהיה אף  ראשון בבית  משא"כ השלישי, בבית לעתיד רק  יהיה המלכות  של האמיתית 

שהיה  אלא ציון, בהר היה ע "ה המלך  שלמה של דביתו הידוע כפי ציון, במקום יחודה עיקר היה עדיין מ "מ למטה, עד דנוק '

העיקר  יהיה ז ' במדרגה לעתיד משא"כ ציון. הר בכח  היה העיקר אך ציון, להר ממש בסמוך שהוא הבית  הר עד התפשטות בחי'

היה  לילה באותו שמיד אלא ז ', בחי' עד המדרגות  שלמות באמת היה ראשון בית  שנבנה ביום ואולי ואכמ "ל. הבית, הר במקום
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בהר  ונכללת  עולה היא הרי  הנוק ', של הפרטית

הנוק '. של היסוד בחי' סוד שהוא ציון

יחודים והסוד לעשות אפשר שאי  דאף  הוא,

לעולם  מ "מ הק ', השכינה עם אמיתיים

הצדיק  בחי' שה"ס ביסוד המלכות  נקודת את  יש 

הדעת  בסוד  הוא יסוד  בחי ' וכל הוא אמת , היסוד (כי

הדעת ) עד  עולה והוא האמצעי קו יהיב סיום וה"ס 

ציון  נקודת עם ההתקשרות  שהוא למהדר , דעתיה

הק '. השכינה שם אשר 

ולאה,והנה  רחל אל לחרן שהלך  אבינו  יעקב סוד

המתיחד  הבריאה שבעולם יעקב סוד הוא

יום  בכל שנעשית  הבחינה שהוא ולאה, רחל עם

האריז "ל, כמ"ש ויציב אמת בברכת התפלה בסדר

היחוד  לעשות יעקב של דהכח מבואר ושם

גואלם', עליון לאל 'תהלות  בכח הוא בבריאה

מבחי ' האצילות  מן  היורדת  גדולה הארה שהוא

ידו על אשר  'גואל', הנקרא שבאצילות דאבא יסוד 

היחוד  והוא בבריאה, היחוד בחי' להיות יכול

הנשיקין  סוד  הנקרא דבריאה הרצון  היכל שבמקום

בזוה"ק  כמבואר לרחל' יעקב 'וישק  בסוד

שלפניטבהיכלות ראשונים נשיקין  סוד והוא ,

אח"כ  הנעשה דאצילות ליחוד  הכנה שהוא היחוד

העמידה. בתפלת

רחל וזהו שהוא השכינה להעלות הצדיק עבודת 

אסתר  בסוד לאצילות , שבבי "ע ולאה

אשר המלכה ההיכלות במקום הבריאה לעולם (היורדת 

כידוע) אסתר נערות  ז' סוד שהם הצדיק שם והוא ,

עצמות את משה 'ויקח בסוד הדעת, כח סוד שיודע

לבחי ' הדעת בעומק התקשרות ע"י עימו ', יוסף 

ישראל  בארץ לעולם הנשארת  המלכות שורש 

חז"ל  מש "א והוא למיהדר '. דעתיה 'יהיב בסוד

וכו ' אבותי ' שהתפללו  מקום על עברתי  'אפשר

בהצדיק  פנימית נקודה יש  כי  הארץ, לו קפצה ומיד

מאה"כ  בסוד ישראל, בארץ לעולם שנשארת

שהוא  קודש', והיה פלטה תהיה ציון 'ובהר 

גם  ולכן פליטה, יש  שם אשר היסוד  נקודת פנימיות 

בכל  מקושר  הוא הרי  לבי"ע, יורד הצדיק  כאשר

בדעתו  בסוד עת שבאצילות , המלכות  שורש עם

נשארת שלעולם המלכות  של הפנים נקודת

הוא  ועי "כ  ציון, נקודת  במקום באצילות למעלה

דאצילות. היחוד ועם הק' השכינה עם לעולם קשור 

כאחד  אבנים  הי"ב כל  ייחד אבינו יעקב ה.

העליון  נועם  שהם  ישראל  דארץ המוחין בסוד

אחת  אבן הדרכים  כל  נעשים  ידו  שעל

מקום והנה  הוא שם הרי  בבי"ע הצדיק כאשר

את לאחד הוא עסקו  וכל והפירוד , הריבוי

היחוד  בשורש  אחיזתו בכח וליחדם הריבויים כל

ועשאם  אבנים י"ב יעקב לקח ולכן עת, בכל העליון

מרזב עיגול )כמין  כמין י "ב (שהוא כי רש"י, כמ"ש 

שם  כי ה', בעבודת  מהלכים י"ב על מורה אבנים

_________________________

שמיני  פרשת לרצה"כ צדיק בפרי לזה סמך  ויש שישית , במדרגה רק  ונשארו העליונה המדרגה נאבד ולכן פרעה, דבת  הענין

עי"ש. ה' אות  סוף 

בביאור ט. והוא ע "א, רנ "ו דף ושם ואילך, ע "ב רנ"ג דף פיקודי ובפרשת  ע "ב, מ "ד דף  בראשית בפרשת  הזוהר בהיכלות  עי'

דרצון, היכלא דאקרי היכלא הוא דא שתיתאה היכלא שם: רנ "ג בדף הזוהר וז "ל באורך. עי"ש הרצון, היכל שהוא השישי היכל

השני  כחוט  ג') ד' (שה"ש דכתיב ברזא דרעוין רעוא איהו והכא דכולא, דאתדבקותא חדוה יהו"ה, פי מוצא דאקרי רעוא, דאיהו

בעותין  וכל שאילתין כל הכא דקיימן דרעוא, היכלא היכלא האי יהו"ה. פי מוצא מההוא דנפקי נשמתין דכל רעוא שפתותיך ,

דא  נשיק כד וכדין לרחל, יעקב וישק י"א) כ"ט  (בראשית דכתיב ברזא אשתכחו, נשיקין כד רעוין דכל דרעוא בגין דעלמא,

א  שלימו כדין דהא בגין רצון, עת  אקרי כדין לאשתכחא,לדא רצון עת  איהו כדין סלקין צלותין וכד נהירין, אנפין וכל שתכח 

הנ "ל. דקר"ש  ח' דרוש שעה"כ ועי' דא. עם דא חבורא דאיהו רצון, עת יהו"ה לך  תפלתי ואני י"ד) ס"ט  (תהלים כתיב דא ועל
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החובלים  סוד הוא שם אשר  לארץ אחד י בחוץ כל ,

ואחדות חיבור ואין  ה', בעבודת  אחרת  דרך לו יש 

אותם  עשה אבינו  יעקב אך הדרכים, ריבוי  כל בין 

בבחי ' דרכים הי "ב כל ליחד וכיון  מרזב כמין

ישראל, ארץ קדושת כח שהוא העליון  הנועם

אחד  וכל לצדיקים מחול לעשות הקב"ה עתיד  בסוד

וכו ' באצבעו ע"א)מראה ל"א סוד (תענית  שהוא ,

על  להורות מחול, כמו  בעיגול אותם ששם המרזב

יודע  הצדיק כי כאחד , דרכים הי "ב כל של היחוד

צדוק  ר ' שביאר  וכמו הדרכים, כל לאחד  איך 

הדרכים יאהכהן  שכל היינו שהמחול ספרים ושאר

כאחד . יתאחדו 

במקום וכל  'וישכב בסוד  הצדיק כח הוא זה

כ "ב, וי "ש  אותיות שהוא כ"ב ההוא' (פי'

שם  בחי' והוא כדלהלן, כ "ב שם וה"ס היחוד , של  אתוון

למיהדר'הדעת ) דעתיה 'יהיב של הסוד מסיג ואז  ,

בסוד  הארץ, לו קפצה עי "כ  אשר הדעת, בסוד

המקדש  למקום שזכה פלטה' תהיה ציון 'ובהר 

וסודו היסוד , למקום שעלתה המלכות סוד שהוא

כאשר  אפי' דהעלמה בהעלמה היחוד ענין  הוא

זמן  באותו  מ"מ בבי "ע, מסתתרת  המלכה אסתר

מרדכי בבחי ' האמת  הצדיק  כי לבת', לו  'ותהי 

ההוא, במקום וישכב בסוד  לעולם דבוק הוא הצדיק

של  האחדות  סוד  שהוא ביחוד דבוק  לעולם שהוא

אבן  שנעשו אבנים הי"ב שהם דרכים הי"ב כל

אחת.

רצוא  בסוד ויורדים  עולים  אלקים מלאכי ו.

פנימיות  ידי על ובינה חכמה  יחוד שהוא ושוב

הדעת 

מגיע 'ויחלום  וראשו ארצה מוצב סלם והנה

עולים  אלקים מלאכי והנה השמימה

הם  ויורדים העולים המלאכים סוד הנה בו ', ויורדים

מלאך  סוד  והוא ושוב, רצוא של המדרגות שני  סוד

ומטטרו"ן  רצו"א, סוד נוריא"ל ונוריא"ל, מטטרו"ן

_________________________

קראתי י. לאחד מקלות שני לי "ואקח  ז ') י"א (זכריה דכתיב מאי אושעיא רבי אמר ע "א) כ"ד (סנהדרין הגמ ' דברי עפ"י פירוש 

חכמים  תלמידי אלו חובלים בהלכה, לזה זה שמנעימין ישראל שבארץ חכמים תלמידי אלו נועם חובלים" קראתי ולאחד נועם

חו"ל  של והמוחין דחו"ל, ומוחין ישראל דארץ מוחין שיש ע"א תורה תנינא לקו"מ  ועי' ע "כ. בהלכה, לזה זה  שמחבלים שבבבל

לזה  זה שחובלים באופן שהוא דחו"ל המוחין הם דהחובלים שם וביאר עיש "ב, וכו' ישראל ארץ של מהמוחין לקבל צריכים

ו'. הלכה המנחה תפלת  הל' לקו"ה ועי' הענין. כל עי"ש וכו' הכבוד פגם והוא דעתן להשוות  יכולים ואינם בהלכה

לפני יא. שנאמר מקום דבכל אמרנו וכבר אלהיכם. ה' לפני היום נצבים אתם כתיב וז "ל: ד') אות  נצבים (פרשת צדיק פרי עי'

הוי"ה. שם בחינת  הו' קודם שהוא י"ק אותיות  ראשונות  לג' ומרמז הוי"ה, שם לפני נקרא זו שמדה עתיקא, מדת על מורה ה'

וכן  אלי, זה כולם אמרו שאז  יחזקאל, ראה שלא מה הים על שפחה ראתה במכילתא דאיתא הים על שזכו כמו יזכו שאז  והיינו

ובדבר  בעגול, הוא מחול וכו', עדן בגן ביניהם יושב והוא לצדיקים מחול לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד תענית) (סוף  איתא

כל  לו, קוינו ה' זה וכו' באצבעו מראה ואחד אחד וכל שם שאמרו וכמו המרכז, אל במדה שוה אחד שכל מדרגות, בו אין עגול

איש  "כל וכו' ראשיכם ואמר לו. קוינו ה' זה באצבע  שמראין היינו אלהיכם, ה' לפני נצבים אתם כאן שנאמר וזה בשוה. אחד

שפחה  ראתה סוף  ים בקריעת אז  שהיה כמו מימך, ושואב עציך  חוטב ואף לפני, שוין יהיו מישראל ואחד אחד שכל ישראל"

הים. על

עולם  מעין שהוא השבת יום וכן ישראל. איש כל שיהיה זו הגבוה למדרגה מישראל ואחד אחד כל שיזכה הגליות תכלית וזה

אז  שבשבת  אלהיכם, ה' לפני נצבים להיות לזה לזכות כן גם הזמן ע "ב) נ "ו ברכות שאמרו (כמו הבא לעולם מס' אחד הבא

אחד  כל לזכות  ויכולים בהדן, לסעדא אתיא קדישא עתיקא הסעודות  ובכל הקדוש, בזוהר שכתב כמו עתיקא בחינת  התגלות

בירושלמ אמרו וכן הכנתו. לפי להתגלות ועל מישראל שבת, לקדושת וזוכה משיג הארץ עם שאף  הארץ, עם על שבת  אימת  י

עכ"ל. צדיקים, כולם ועמך  לצדיקים מחול הבא לעולם שיהיה כמו עתיקא להתגלות  זוכין שבת  קדושת ידי
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ושו "ב  עולים יבסוד אלקים 'מלאכי  סוד  והוא ,

עיקר  והוא והשוב, הרצוא שהוא בו' ויורדים

לעבודת להגיע רוצה אדם כל באמת  כי  ה', עבודת 

בסוד  וירידות  עליות  מיני  כל לעבור  צריך אבל ה',

דבוק  להיות הוא הענין  עיקר אך  בו, ויורדים עולים

האמתיים, הצדיקים דרך  שהוא עת, בעל בקב"ה

אך  ויחודים, ה' עבודת  לגלות רוצים שהצדיקים ואף 

ושוב, רצוא בסוד וירידות עליות עת  בכל שיש כיון 

הצדיק  שהוא לאמיתו, האמת  נקודת  את  צריך

במראה  אבינו  יעקב בסוד  במעלה יחיד  אמת 

בסוד  הנעלם העליון הדעת  עד שעלה הסולם,

ההוא. במקום וישכב

כיוסוד ורוחב, אורך סוד הוא בו  ויורדים עולים

וזה  בינה, סוד  ורוחב חכמה סוד  הוא אורך

כל  כי  ושוב, רצוא בסוד  וירידה עליה סוד עצמו 

הפונה  ההשתוקקות שה"ס  בינה בסוד  עליה

אור  השגת  שהוא חכמה בסוד  ירידה וכל למעלה,

לאחד  צריך  והצדיק לתתא, מעילא הנשפע העליון

הדעת לפנימיות ולהגיע והבינה החכמה עת בכל

בסוד  הקדשים קודש נקודת  סוד  והוא המיחדם,

עולים  משם אשר  שתיה, אבן סוד הצמצום שורש 

בו. ויורדים

הקדושים כי  ושמות  בכוונות לעלות מספיק אין 

לעלות צריך  אלא בלבד , ובינה חכמה בדרך

סוד  שהיא למעלה, למעלה השרשית  הנקודה עד

ויורדים  עולים של היחוד  לסוד ולהגיע שתיה, אבן

על  ליחדם וצריך ובינה, חכמה ורוחב אורך שהוא

במקום  וישכב לסוד  להגיע צריך  כי הדעת , ידי 

אמת הצדיק ורק  זו , בבחי ' היחוד  לעשות ההוא

הוא  אשר  שתיה, אבן  השרשית  הנקודה עד מגיע

קה"ק , ציון נקודת פנימיות בסוד  המלכות  שורש 

בסוד  אחד  ולעשותם הדרכים כל לקשר  שבכחה

שיהיב  ידי על והוא אחד , שנעשו  אבנים הי "ב

הארץ  לו וקפצה למהדר .יג דעתיה

_________________________

דף יב. לספד"צ בהגר"א ועי' יחזקאל, ריש  להאריז "ל לקו"ת עי' מטטרו"ן, בגי' עולה ושו"ב נוריא"ל, בגי' עולה דרצו"א פי'

ע"ד. י"ג

כי יג. השכל, ידי על הוא והדינים, הצמצומים כל של המתקות כל כי שם: מלשונו מעט ונעתיק ס"א) (תורה לקו"מ היטב עי'

וצמצום  דין וכל בשרשו, אלא נמתק הדין אין כי הדינים, נמתקים ושם הדינים שורש  הוא שהשכל אתברירו, במחשבה כולם

שכל  עלאה חכמה יש אך  נמתק . ידו שעל שכל וצמצום צמצום לכל ויש  שרשו, ששם לו השייך בשכל נמתק  שיהיה צריך 

השכל  בזה אם כי להמתיק, אפשר אי פרטיים בהשכליים כי הדינים, כל נמתקים שם כן ועל משם, ומקבלין שם כלולים החכמות 

הדינים  וכל הצמצומים  כל נמתקים שם מכולם, שכלול עלאה חכמה בחינת ידי על אבל שרשו, שהוא הצמצום  לזה השייך דייקא

עלאה  מחכמה לקבל יכולה ואין ס "ב), בשלח  (זהר נפקת ' עלאה מחכמה 'אורייתא כי עלאה, מחכמה יוצאת שהיא והתורה כולם.

תורה  ידי על אם כי שלמות  לה אין שבכתב תורה כי פה, שבעל תורה ידי על היא התורה ושלמות שלמות , לה כשיש אם כי

ספרים  "עשות  בחינת : ריבי" איש  כתב "וספר בבחינת : המחלוקת , ידי על שנתחדשים הנ"ל הספרים ידי על כן ועל פה. שבעל

שתיה. אבן מבחינת  הארה שמקבלת האבן" "לוחות  כ"ד): (שמות  בבחינת התורה ואזי התורה, נשלם זה ידי על קץ", אין הרבה

הושתת  שממנו שתיה באבן נרשמים כולם שבעולם הצמצומים וכל ואיכות , בכמות  אחר צמצום לו יש  שבעולם דבר כל כי

קדש, נקרא השכל כי קדשים. קדשי בחינת עלאה, חכמה בחינת  הוא כי הדינים, כל המתקת ושם ממנו, מקבלים וכולם העולם,

בפרטיות  הדינים כל המתקת  ומשם מכלם, שכלול עלאה חכמה בחינת  שהוא קדשים, קדשי בבחינת  ונכללים מקבלים וכולם

כדי  הנ "ל, העליון מהשכל כח להמשיך כן גם צריכין צמצום, איזה של שכל באיזה בפרט הדין כשממתיקין גם כי ובכלליות ,

אם  כי להמתיק אפשר אי שיהיה, צמצום מאיזה הדינים כל להמתיק בכלליות, וכן הדין. להמתיק  הפרטי השכל לזה כח שיהיה

כנ "ל. שתיה אבן בחינת קדשים, קדשי בחינת  העליון, השכל בחינת ידי על

משפעת  ואזי שתיה. אבן בחינת האבן, לוחות בבחינת  עילאה מחכמה מקבלת  אזי כנ "ל, הספרים ידי על שלמות לה יש וכשהתורה

(תהלים בבחינת  הדינים. כל ונמתקים החכמות, המתקת בכל בחינת שהוא והישועה העזר שעיקר מקודש ", עזרך  "ישלח  כ'):



לנפשך  חכמה דעה י 

הכולל שער הוא והבעש"ט האריז"ל  דרך ז.

התפלה של שערים הי"ב כל  המאחד

השמימה,והנה מגיע וראשו  ארצה מוצב סולם

וכתב  התפלה, של העליה סולם סוד  הוא

ש  שערים האריז "ל י"ב שהם דרכים י"ב יש 

שבטים  י"ב כנגד  אחד ידלהתפלה לכל ראוי  ולכן ,

וכו', אבותיו כמנהג תפלתו סדר  כמנהג להחזיק

גילה הק ' מפאנו)והמגיד  הרמ"ע דברי עפ"י (והוא

בחי ' והוא הי"ג, דרך שהוא הכולל שער  שיש

האריז"ל  של השער והוא דרכים הי"ב כל הכוללת 

נוסח  דווקא דאינו  להבין יש ואמנם והבעש "ט,

שאין  הבעש "ט, עפ "י  המגיד שגילה כמו ספרד 

שער  סוד אלא זו , תיבה או זו תיבה דווקא הכונה

כל  הכוללת  אמת הצדיק  של הדרך  בחי' הוא הכולל

האריז"ל  דרך של הגילוי בחי ' והוא הדרכים,

דרך  כפי בתפלתו שמכוון  דככל והבעש "ט

שער  בחי ' נקרא גופא זה והבעש"ט , האריז"ל

האמת הצדיק  לדרך ההתקשרות שהוא הכולל,

ישראל  מלך דוד סוד שתיה, האבן סוד עצמו  שהוא

הכללי תיקון שהוא השרשי  תיקון  שהוא וקים, חי 

אחר  חיפוש לחפש  צריך וממילא הבריאה, כל של

הנקודה  שהוא אמת , הצדיק  נקודת  אחר חיפוש 

הכולל  שער בבחי ' הבריאה כל של הפנימית

הכללי. ותיקון

_________________________

המקרא  (לשון י'ענני. ש'די ת 'וי ה'ן תבות  ראשי שתיה אותיות וזה כידוע . קדש  שנקרא השכל ידי על היינו מקודש, הוא הדינים

ידי  על נמתקין הצמצומים. כל של הרשימות  בחינת  היינו שדי', תוי 'הן ריבי"). איש כתב וספר יענני שדי תוי "הן ל"א: איוב

וכו'. כנ "ל. מקדש" עזרך "ישלח בבחינת: ההמתקה בחינת 'יענני' וזה הנ"ל. שתיה אבן בחינת שתיה, בתוך  שבאים

קדושתו  עם בא ואחד אחד וכל השנה, כל של דדינא יומא הוא השנה ראש  כי לצדיקים, השנה ראש על שנוסעין מה בחינת וזהו

וישת  ארץ מצוקי לה' "כי פ"ב): א' (שמואל בבחינת שתיה, אבן בחינת קדשים, קדשי בחינת  שהוא הדור הצדיק  אל וצמצומיו

בחינת  וזה כנ"ל. שתיה אבן בחינת ידי על הדינים כל נמתקים זה ידי ועל העולם. נשתת שעליהם הצדיקים שהם תבל" עליהם

הנפשות  כי רל"א). דף  ויחי ע"ב, דף נח זוהר ועין ס "ח , פרשה ויצא רבה (בראשית שתיה אבן בתוך  כלם שנכללו יעקב, אבני

אבן  בחינת שהוא הדור הצדיק בתוך ונכללים באים וכולם קדש". אבני "תשתפכנה ד): (איכה שכתוב כמו אבנים, בחינת  הם

ותעניות  באב תשעה והל' ז', הלכה סוכה הל' אוה"ח  לקו"ה וע "ע בקיצור. עכ"ל כנ "ל, הצמצומים כל נמתקים זה ידי ועל שתיה,

ב'. הלכה רבה הושענה והל' ד', הלכה

בעצמם,יד . התפלות נוסח  בענין רבים ושינויים רבים הפרשים שיש  עצמם המנהגים בעיקרי ואמנם ע "ד): נ ' (דף  שעה"כ ז "ל

התפלות, סדורי בין רבים שנויים יש  עצמם והתפלות הברכות בנוסח אלא התפלות , בתוך הנוספים והפיוטים הפזמונים מענין חוץ

חלונות  י"ב ברקיע שיש  ז"ל מורי לי אמר הזה בענין הנה בזה. וכיוצא אשכנז  מנהג ובין קאטלוניא מנהג ובין ספרד מנהג בין

ספק אין והנה יחזקאל. בסוף הנז' שערים י"ב וה"ס  לו, מיוחד אחד שער דרך  תפלתו עולה ושבט  שבט  וכל שבטים, י"ב כנגד

מוכרח  ודאי אלא עצמו, בפני דרך  לו יש שער וכל ושערים חלונות לי"ב צורך  היו לא שוות היו השבטים כל תפלות  אם כי

כך  ההוא, השבט  נשמות ומקור  שרש  כפי כי ושבט, שבט לכל מיוחדים שערים צריכים לכן משונות, שתפלותיהם שכיון הוא

תפלתו. סדר להיות צריך

משבט הוא ומי זה משבט  הוא מי יודע  אתנו שאין לפי אבותיו, כמנהג תפלתו סדר כמנהג להחזיק  ואחד אחד לכל ראוי ולכן

שאבותיו  וכיון עולה זה. תפלתו ואין לבטלו, בא ועתה המנהג אותו לו הראוי ההוא השבט מן הוא אולי ההוא, במנהג החזיקו

להקדים  כגון בו, וכיוצא התפלה באמצע  משונות  תיבות בענין אלא זה שאין שתדע  צריך  אבל ההוא. הסדר בדרך  לא אם למעלה

ואין  נפש, לכל השוה דבר הוא זה בתלמוד, המפורש הדין עפ "י מיוסד שהוא מה אבל וכיוצא, אח "כ או שאמר ברוך  קודם הודו

והבינו  וכו', ז "ל ממורי קבלתי כאשר התפלה נוסח וזה וכתב: מהרח "ו המשיך ואח "כ עכ"ל. השבטים, בכל כלל ביניהם חילוק 

בסוד  הבא לכל בזה שמורה הכולל שער בחי' שהוא האריז"ל, נוסח את  יש שערים הי"ב ענין כל דאחר לומר שבא זה בלשון

האריז"ל. נוסח סדר כפי לכוון שיכול האריז"ל, בדרך וללכת לכוון ורוצה ה'



תשע"ב  ויצא פר' יא של"ס

חולם נקודת  שהוא הכתר בסוד החלום סוד ח .

יכולים ידו  ועל העליונה  ההשראה בסוד

יחידי  האמת צדיקי של  הדעת  להשיג הצדיקים

הדורות 

דרך והנה דהנה מאד , עמוק  סוד הוא החלום סוד 

ואף  לגמרי, גנוז  הוא הרי האמת הצדיק 

לעולם  הרי  מדרגה, איזה לפעמים משיג שאדם

גנוז  נשאר  הוא עליונה היותר  המדרגה לגבי 

שהוא  דאבא יסוד בחי' הוא הצדיק  כי לגמרי,

ונעלם  גנוז  שהוא דצניעותא ספרא בסוד  לעולם

הגנוז  אור בסוד  הוא אמת הצדיק  בחי' כי לגמרי,

כידוע דאבא יסוד  אור  והוא לצדיקים, (שעה"כשגנזו

ע"א) רז ל"ב בסוד הנקודה נשאר  לעולם והרי  (ר"ז ,

או"ר) בגי' הריעולה סוד, איזה שמשיג אחר גם כי  ,

משיג  שאינו דרזין רזין  בחי' למעלה עוד  נשאר 

האמת של הגמור  בירור עד  להגיע וקשה כלל,

רזין  בסוד לעולם הוא הצדיק  של האור כי לאמיתה,

החלום, בסוד  הוא בהצדיק  ההשגות  כל ולכן דרזין,

על  השורה הקודש רוח שהוא ההשראה, סוד שהוא

להתקשר  איך העמקות  להשיג שבדור, הצדיקים

ביתר  הדורות  יחידי  אמת  צדיקי  של האמיתי  לדעת

למדרגה. ממדרגה שאת 

נקודתוסוד סוד  שהוא בראשונים מבואר  החלום

ה  אשר שהוא חולם, הכתר , נקודת  סוד  וא

דאצילות כתר  הנעשה דא"ק  הוא טו תפארת  וסודו  ,

הסולם, להשיג הצדיקים של עליונה ההשראה

הנקודה  שהיא שתיה האבן  השגת סוד  שהוא

של  היחוד  סוד  והוא והגנוזה, הנעלמת הפנימית

בסוד  ע"ה אבינו יעקב שהשיג ההוא במקום וישכב

החלום.

על המקדש מקום סוד השיג ע "ה המלך דוד ט.

צרה בעת  אף  האמת  וחיפוש  נפש  מסירות ידי

מאד ולכן קשה במצב היה כאשר  המלך  דוד

אותו, להרוג ורצו המלך  משאול כשברח

וגילה  הלילה, כל עמו למד  הנביא שמואל אז  דייקא

שנה, במאה משיג אינו  ותיק  שתלמיד  מה לו 

המקדש , מקום סוד  הוא אותו שלימד מה והעיקר 

נפש , מסירות  ידי על רק אותו להשיג אפשר שאי

לה' מקום אמצא עד ואמר  נפשו  שמסר  דוד  וכמו 

לעיני שנת  אתן  'אם זה על ונשבע נדר שהוא וגו',

הנכון . המקום למצוא לעפעפי ' ותנומה

בין וסוד היחוד  נקודת  סוד  הוא המקדש מקום

בסוד  האריז"ל שביאר  כמו  והבינה החכמה

ק "ם וק"ם מ"ו החכמה, בסוד ע"ב שם מלוי הוא מ"ו (פי'

הבינה) בסוד קס"א שם מלוי ע"יהוא חו "ב יחוד  שהם ,

והוא  שתיה, אבן סוד  הצדיק  נקודת  שהוא הדעת

אפשר  ידו  שעל הניצוץ סוד  השרשי  הי' נקודת  סוד

שהוא  בו , ויורדים עולים אלקים מלאכי בסוד  לעלות

סוד  הוא ובאמת  והחכמה, הבינה שמתאחד  מקום

המלך  דוד היה כאשר ורק להשיגו, שקשה גדול

אז  ודייקא אותו, להרוג שרצו  הסכנה בתכלית ע"ה

נפש , במסירות הזה הסוד בחיפוש עסוק  היה כאשר

בסוד  עילאין  רזין  לו גילה הנביא ששמואל זכה אז

המקדש . מקום השגת

כאחד  ורחל לאה ליחד צריך היה אבינו יעקב י.

ודאי  לבחי' הספק  בחי' ולהפוך

בחז"לוהנה ג ')איתא ס"ח רבה יש טז (בראשית 

זיווגו, אצל שהולך ויש אליו  בא שזיווגו

אבינו יעקב ואצל אליו, בא זיווגו אבינו  יצחק דאצל

_________________________

כתר טו. הנעשה דא"ק  ת"ת  הוא ביותר, העליונה התפארת בחי' העליון ובשורש התפארת, ניקוד הוא חולם דנקודת פירוש ,

דז"א  ות "ת לז "א, כתר שנעשה דאימא ת "ת כמו התחתון, לפרצוף  כתר נעשה עליון פרצוף  של תפארת  כל כן וכמו דאצילות ,

הכתר. בסוד ביותר העליונה הנקודה היא זו בבחי' אשר האות, גבי מעל שהיא היחידה הנקודה הוא ולכן לנוק'. כתר

בתורה טז. מצינו אבהו ר' בשם פנחס  רבי משכלת ', אשה ומה' אבות  נחלת  והון 'בית  י"ט) (משלי פתח  אבהו ר' המדרש : וז"ל

הדבר. יצא מה' ויאמרו ובתואל לבן ויען כ"ד) (בראשית מנין בתורה הקב"ה, מן אלא איש של זיווגו שאין ובכתובים בנביאים



לנפשך  חכמה דעה יב 

למצוא  הולך  דכאשר זיווגו , אחר ללכת צריך היה

הוא  אליו  בא זיווגו וכאשר רחל, בבחי' הוא זיווגו 

דאסכסיא, עלמא בסוד  היא לאה כי  לאה, בבחי '

עלמא  בבחי ' שהוא ורבקה יצחק  יחוד וזהו 

אתכסיא. בבחי ' אליו בא זיווגו ולכן דאסכסיא,

דהיינו זיווגו , אצל הולך  בבחי ' היה יעקב משא"כ 

רחל. סוד דאתגליא עלמא בבחי' שהוא

בחי 'והענין נקרא דוד , בחי ' שה"ס שלאה הוא

עד  מבוררת  היחוד  השגת שאין 'ספק '

ודאי, בחי ' נקרא יוסף בחי ' שהוא ורחל הסוף,

האמת ונקודת היחוד  פנימיות שמשיג דהיינו

ולכן  עי "ש , ישרים סוד בספר  שביאר  וכמו  לאמיתו ,

ודאית, בחי' שהוא נקרא זיווגו  אל הולך כאשר

ובודאות, באתגליא רחל בבחי ' זיווגו  ומשיג שהולך

ספק  בבחי ' שהוא נקרא אליו  בא זיווגו  וכאשר 

לאה. בחי' שהוא

לבחי 'והנה הלך  כי  זיווגו, אחר הלך  אבינו  יעקב

לו הזמין  הקב"ה אך ודאי , בחי ' שהוא רחל

בבחי ' זה ונעשה מדעתו , שלא לאה את דייקא

לאה  בחי ' שיתקן  כדי  הוא והטעם אליו, בא זיווגו 

ולא  ודאי  במדרגת  דהיינו  ג"כ, רחל במדרגת 

רחל  חיבור שלימות  נעשה ועי"כ ספק , במדרגת 

באופן  לאה מקום עד רחל עליית סוד שהוא ולאה,

רחל  סוד והוא ודאי , בסוד  נעשית  לאה בחי' שגם

סוד  והוא כאחד , ודוד יוסף חיבור  בסוד  הגדולה

שהוא  דאף  ודא"י שם ר"ת הוי"ה את דוד ויברך 

והוא  ודא"י. בסוד  הוא לאה, בחי ' שה"ס  דוד בבחי '

דוד  חיבור  בסוד  וקיים, חי  ישראל מלך  דוד סוד

הגדולה  רחל מלא דויד  סוד האחדות , בתכלית ויוסף

בא  זיווגו כאשר  שגם רחל, עם הנכללת לאה שהוא

מתקן  החלום, ובסוד  לאה בסוד  ספק סוד  שהוא אליו

ודאי. בבחי ' זיווגו אצל בא בבחי ' אותו

התקשרות  הוא החלומות בעל יוסף  סוד יא.

ולאה רחל חיבור בסוד יהודה עם יוסף 

החלומות,והנה בעל נקרא שהיה ביוסף מבואר

בחי ' שהוא רחל בחי ' הוא יוסף ולכאורה

החלום  סוד והרי  החלום, ענין אצלו שייך  ומה ודאי ,

בא  זיווגו בסוד  ספק  בחי' שהוא לאה בבחי ' הוא

זיווגו בבחי ' היה אשר יהודה בחי' והוא כנ"ל, אליו

בעל  שהיה יוסף ולכן וכו ', בהעלמה אליו בא

להמיתו. אותו  ויתנכלו  אחיו בו  קנאו החלומות 

בבחי 'אמנם גם נכלל היה שיוסף הוא הענין

בחי ' לחבר כדי החלום, סוד שהוא יהודה

ועי " לאה, עם עם רחל באמת נתחבר  לבסוף כ

תיקרובתא  שהוא יהודה אליו  ויגש בסוד  יהודה

ויגש , פרשת  ריש  בזוה"ק כמ"ש במלכא מלכא

הק' רש"י שכתב וזהו ויהודה. יוסף  יחוד שהיה

פי ' אליו ', כלומר  עמו 'אתו  אתו : ויתנכלו עה"פ

היסוד  סוד  שהוא אחיו , בו  שקנאו  הקנאה ידי שעל

נתאחדו עי"כ הנה דקדושה, הקנאה בחי' הוא שבו

והיינו יהודה, אליו  ויגש בסוד ויהודה יוסף לבסוף

שהוא  דוד  בסוד  שהוא החלומות  סוד ליוסף שניתן 

נתאחד  כי יהודה, עם שיתאחד  כדי  יהודה, בחי '

שיתאחדו צריך  והיה כאחד, ויוסף  יהודה בחי ' אצלו 

דוד  ויברך  בסוד ממש אחת כנשמה ויוסף יהודה

ודא"י. סוד ה' את 

עזותוזה  סוד  הוא בועז  כי  רות , עם בועז  יחוד סוד

יוסף , מדרגת בסוד  ודאי  בחי ' שהוא דקדושה

יצא  שממנה רות  שהוא יהודה בחי ' עם נכלל והוא

שהוא  אבא יסוד סוד הוא בועז כי  דוד, בית  מלכות 

ודוד  דיוסף השלם יחוד בסוד  דקדושה הודאות  סוד

המלך  דוד יצא וממנו  רות , עם בועז  יחוד סוד  שהוא

דקדושה  הודאות  שהוא ויהודה יוסף  חיבור ידי על

הק '. התורה בכח

_________________________

הולך  שהוא יש  משכלת . אשה ומה' י"ט) (משלי דכתיב היינו בכתובים הוא. מה' כי ידעו לא ואמו  ואביו י"ד) (שופטים בנביאים

יעקב  'ויצא דכתיב זיווגו אצל הלך יעקב באים. גמלים והנה וירא - אצלו בא זיווגו יצחק אצלו. בא שזיווגו ויש  זיווגו, אצל

עכ"ל. שבע ', מבאר



תשע"ב  ויצא פר' יג של"ס

בסוד  התחתון י' ויעקב העליון י' יצחק יב.

לארץ  לחוץ יעקב יצא בכחה אשר אלף צורת 

אלקי'והנה הוי "ה אני  ויאמר  עליו  נצב הוי"ה

אשר  הארץ יצחק  ואלהי אביך אברהם

ופירש "י ולזרעך'. אתננה לך  עליה שוכב אתה

מצינו שלא אע"פ  יצחק: ואלקי לשמרו . עליו: ניצב

בחייהם  הצדיקים על שמו  הקב"ה שייחד במקרא

שנאמר משום פלוני אלקי  ט"ו)לכתוב 'הן (איוב

לפי יצחק, על שמו ייחד  כאן יאמין', לא בקדושיו

הרע  ויצר כמת הוא והרי בבית, וכלוא עיניו שכהו 

י ' הוא אבינו יצחק  סוד דהנה עכ"ל. ממנו , פסק

צורת סוד והוא התחתון, י ' אבינו ויעקב העליון

תיבות דראשי  עמוקות במגלה שכתב וזהו אל"ף,

השיג  כי  א'לף , צ'ורת  י 'עקב ו'ירא הוא יעקב ויצ"א

סוד  שהוא העליונים בעולמות אל"ף  צורת  שיש

הצדיקים, עבודת  שזהו תחתון , וי' עליון י' יחוד

בבחינת הצדיק  אל ההתקשרות  הוא שהעיקר 

להיות צריך התחתון הצדיק כי  אל"ף , דאות היחוד

סוד  והוא העליון , הצדיק עם לעולם מחובר 

עמו נתחבר  שעי "כ  מיצחק יעקב שקיבל הברכות

י ' עם העליון י' יחוד  שהוא אלף, צורת  בסוד

התחתון .

אינווהענין לחו"ל יוצא הצדיק כאשר דגם הוא

הי ' ונשאר  אלף , צורת  תחתון מפריד 

כי למהדר ', דעתיה 'יהיב בסוד עליון  בי' דבוק

ולעולם  עליון , הצדיק  של ענף הוא התחתון  הצדיק

אחר  ולכן השורש , עם קשור הענף  להיות צריך

העליון , י' עם תחתון י' ונתחברו  הברכות  שקיבל

נשאר  כי  חרנה, וילך שבע מבאר יעקב ויצא אז

דעתיה  'יהיב בסוד  העליון הי ' עם עת  בכל קשור 

דאצילות הדעת עם עת בכל קשור  שהיה למהדר '

יכול  היה ולכן ישראל, ארץ בחי ' העליון  הצדיק ועם

י'עקב  ו'ירא של באופן  יצא כי שבע מבאר לצאת 

מהיחוד  עת  בכל עצמו  הפריד  שלא א'לף , צ'ורת 

העליון . הי ' עם 

כהנים דברכת כ "ב בשם מיחד היה  יעקב יג.

הכתר  עד העולה  הפנימית הדעת סוד שהוא

אותיותוהנה שהוא ההוא' במקום 'וישכב סוד 

קישר  שיעקב הק' האר "י  ביאר  כ "ב, וי "ש 

שבהם  במלוי , אדנ"י  שם עם מ"ה בשם אז  עצמו 

כהנים  ברכת  של כ"ב שם סוד והוא אותיות ,יז כ"ב

אז  מתקשר שהיה והיינו  הדעת . שם סוד  והוא

הם  השמות עיקר  מצינו ובעלמא הפנימי , ליחוד

הדעת ובחי ' ובינה, חכמה בסוד  ומ"ב ע"ב שמות 

עולה  כאשר  באמת אך ובינה. מחכמה למטה הוא

מחכמה  למעלה שהוא הכתר עד  הדעת  בפנימיות 

שם  בסוד  כ"ב שם פנימיות סוד הוא שם ובינה,

כהנים. ברכת בסוד  ואדנ"י  מ"ה 

הדעתויש  פנימיות  סוד דהנה נעלם, סוד  בזה

האבן  סוד הוא הכתר , עד  למעלה שעולה

שבעולם  השרשי העליון  הי ' סוד והוא שתיה,

השם  סוד  הוא שם עצמו  במלבוש כי המלבוש ,

שם  בסוד  תגין  ע"ב בו יש  אשר עיינין דכ"ד  הוי"ה

עולים  שביחד  משכתין  וח"י עיינין כ"ד  בו  ויש ע"ב,

ע"ב  בסוד  היא זו דהוי "ה והרי  מ"ב, שם בסוד  מ"ב

מהי ' נמשך זה כל אך  ובינה, חכמה שהם ומ"ב

י ' אות שנשאר הצמצום שורש  שהוא הראשונה

סוד  והוא ספרים, ושאר  מפאנו הרמ"ע כמ"ש 

דוישכב  היחוד  סוד  שהוא שתיה האבן  שורש 

ואדנ"י, מ"ה שם שהוא כ "ב שם בסוד ההוא במקום

מהחכמה  למעלה עד  שעולה הדעת  פנימיות בסוד

דברכת השם והוא השרשית, הי' עד שהוא והבינה

הארי כמ"ש ז "ל.כהנים

_________________________

י'יז. בו שיש דאלפי"ן הוי"ה שהוא מ"ה שם הוא העליון כ"ב דשם ע"א) מ"א דף  העמידה דחזרת  ה' (דרוש  הכוונות  שער עי'

וט' דא"א דיקנא תקוני י"ג נכללים אותיות כ"ב ובאלו אותיות, כ"ב הם והרי אותיות , י"ב בו שיש מלא אדנ"י ושם אותיות

הענין. כל עי"ש וכו', השפע  כל נמשך  ידם ועל כ"ב), מספר הם וט ' (י"ג דז "א דיקנא תיקוני



לנפשך  חכמה דעה יד

שהם והנה  יודי"ן ג' בסוד  הוא כהנים ברכת  סוד

י'אר  י 'ברכך  פסוקים הג' של תיבות ראשי 

השרשית הי ' של קוצין התלת והם י 'שא,

דנקודה  והבירור יודי "ן , ג' בחי' שהם הראשונה,

הזה  המקום נורא 'מה יעקב אמר עליה זו, שרשית 

ואז  השמים', שער וזה אלקים בית אם כי  זה אין 

להוריד  צריך שהיה ראשה, על שמן  ויצוק  נאמר

היחוד . לעשות  המלכות  אל החכמה אור 

היחוד  שורש  האמת נקודת ה"ס הלוז עצם יד.

שהוא  האמיתי החלום  סוד ושם כ "ב דשם 

העליונה השראה ע"י הצדיקים  השגת

חכמה והענין של העבודות כל דאחרי הוא

שהוא  ע"ב דשם העבודה שהוא ובינה,

מ"ב  שם ועבודת החכמה, דבחי ' הגמור הביטול

הכל  אחרי הבינה, דבחי ' ויגיעה השתוקקות שהוא

דאפי ' היחוד , נקודת  סוד שהוא כ"ב לשם צריך

צריך  והסתרות , ובלבולים גלות  האדם על שעובר

שהוא  האמת  בנקודת פנימיות בפנימי  דבוק  להיות 

בסוד  שם מתיחד שהכל ושכינתיה, קוב"ה יחוד

ולהתקשר  בי"ע ממקום לצאת שהוא אבנים, הי "ב

סוד  וקים, חי  ישראל מלך  דוד  של הפנימית  בנקודה

'בית סוד  והוא האמת , נקודת  סוד שהוא הלוז  עצם

המלבוש  עולם של דאלב"ם "אל" שם סוד שהוא אל'

ספרא  סוד הוא ושם השלם, היחוד  הוא שם אשר 

ורגע, רגע בכל התורה עמקות שהוא דצניעותא

גנוז  סוד ועוד  גנוז סוד עוד  עת בכל ומתחדש 

בסוד  האמיתי החלום סוד  ושם וכו ', לדרגא מדרגא

השראה  בבחי' הכתר בבחי' הדעת  פנימיות  השגת

העליונה.

בכל והוא  ומחפשים רודפים שהצדיקים הענין

האמיתית, הפנימית הנקודה אחר עת

שהוא  הכל, את לעקור מבקש  הארמי לבן  ואמנם

נשמות לבלבל רוצה כי הרוה"ק, בחי' שהוא היסוד 

עמוק  עמוק האמיתית  הנקודה באמת כי ישראל,

"הכל" של זה ענין כל לעקור  ביקש  ולבן לוז , בסוד

לעקור  רצה ולכן הדעת , ובחי' היסוד  בחי' שהוא

זיווגו של הענין לעקור  רצה כי  רבקה, של השידוך

סיבב  ואח"כ  החלום, סוד  בבחי' שהוא אליו  בא

נעשה  ומ"מ זיווגו אחר  הלך שיעקב התיקון הקב"ה

בתורת הספק  סוד  נתקן כי  אליו, בא זיווגו סוד

ודאי.

זה הוא אבינו יעקב בחי' אמת  הצדיק טו.

שהוא  הבאר פי מעל האבן להסיר שיכול 

דלאו מצולמא הצדיק להעלות  ועי"כ המלכות

ליה הגון

המלכותוזה  סוד  הק ' השכינה שהוא הבאר סוד

עליה דאצי רובצים צאן עדרי  ושלשה לות,

העדרים ישקו  ב')וממנה דרוש  ל ' שער חיים עץ ,(עי'

"והאבן  אך  הק ', השכינה את להשיג הוא העיקר כי

ונאספו האבן , לגלול וצריך הבאר" פי  על גדולה

כאשר  לפעמים דאפי ' וגו ', העדרים כל שמה

שוב  אך התגלות , איזה ויש  גדול ציבור מתאספים

מוהרנ"ת שביאר  כמו  למקומה חוזרת וזהויחהאבן ,

דאפי ' אנחנו", מחרן באתם "מאין שאמרו 

_________________________

תורה יח. סתרי כי דקדושה, כיסופין ידי על הם תורה סתרי התגלות  עיקר כי וז "ל: א') הלכה דם הלכות  (יו"ד לקו"ה עי'

להם  לזכות אפשר אי כן ועל וכו'. דכסופין עלמין ת' צדיקיא ירתי דמתמן כסף ' שקל מאות 'ארבע בחינת  זה הצדיקים שמשיגין

שמי  ידי על זוכין שזה יתברך, להשם דקדושה כיסופין ידי על אם בחינת כי תורה לסתרי זוכין דייקא זה ידי שעל הברית , רת

להוציא  זכה כי עקיבא, רבי בתלמידי שנתאחזו דינים בחינת הדמים תוקף ותיקן המתיק  זה ידי ועל וכו', דכסופין עלמין ת '

תחתיות, וגולת עליות  גולת  בחינת מים, בחינת  בעומר, ל"ג בחינת וזה כנ"ל. דקדושה כיסופין ידי על שנתגלין החסד מימי ולגלות 

לב  בחינת  דהיינו הבאר, פי על גדולה האבן כי הבאר, פי מעל האבן את ויגל בחינת מתורתך , נפלאות  ואביטה עיני גל בחינת 

מים  לשאוב יכול אינו זה ידי על האבן, לבו ושלום חס  ממנו מסלק  האדם שאין ידי על שעי"ז  הבאר, פי על מונח  שהיה האבן

ולהשתוקק לכסוף דקדושה, והשתוקקות  כיסופין ידי על אם כי הבאר פי מעל האבן את  לגול אפשר ואי העליון. מבאר חיים



תשע"ב  ויצא פר' טו של"ס

שוב  ה"אין", מסוד נקודה איזה מתגלה שלפעמים

בחי ' הוא לארץ בחוץ כי  אנחנו ", "חרן  לבחי ' חוזר

שאמר  וזהו  אמת. נקודת להשיג וא"א חובלים

להשיג  אפשר  אי כי  וכו ', לו השלום לבן  את הידעתם

העמוקים  המוחין ששם השלום, במקום רק רחל את 

הקדושה  שמשיגים כשב, עם זאב  וגר בסוד ביותר 

ביותר  הגבוהים המוחין שהוא הכולל שער  של

המדרגות, בכל שלום העושים ביותר  והעמוקים

ארץ  בחי' בסוד  רחל עם ולאה ובינה חכמה ומיחדים

האחדות. שלמות העליון  נועם סוד ישראל,

לבן ויגש צאן  את וישק  וגו ' האבן  את ויגל יעקב

אמת של היחוד  גמר  שם כי  וגו ', אמו אחי 

הנק' זו  בכוונה תלוי  הכל שעיקר  ידוע כי ויציב,

עליון' לאל 'תהלות  סוד  הוא ושם ראשונים, נשיקין

מהאצילות היורד  גואל הנקרא דאבא יסוד שהוא

כידוע בבריאה ורחל ולאה יעקב שעה"כליחד (עי'

תשע"א) בלק חכמה' 'דעה באורך ועי' דקר"ש, ח' ,דרוש 

עם  לאה בחי ' שכלל ויבך, קולו  את  וישא סוד  וזה

רכות, לאה ועיני  בסוד  בלאה הוא הבכיה כי  רחל,

אחד  ולאה רחל נעשים עליון  לאל בתהלות  ושם

שניהם. עם מתייחד  ויעקב

סמוכים והקב"ה שכבר אלו  דבימים יעזור 

האמצעי האדמו "ר  כ"ק  של ליארצייט

האדמו"ר  כי התפיסה, מן  שיצא ליום וכן זצ"ל

בבית יוסף בבחי ' הוא בתפיסה שהיה האמצעי 

דלאו בצולמא הגנוז  הצדיק  סוד  שהוא האסורים

לחשוב  ואין עת, בכל נוגע זה וענין ליה, הגון 

לעתה, ולא העבר לזמן נוגע הצדיקים של שהתורה

תורת להוציא עתה צריך  אלא נכון , אינו כי

סוד  שהוא ליה, הגון  דלאו  מצולמא הצדיקים

עלי לאל בחי 'תהלות שהוא אלם' 'גו בסוד גואלם ון

האריז "ל שביאר  כמו לדבר יכול שאינו  (שם אלם

דקר"ש ) ח' אלם בדרוש  בבחי ' הם הצדיקים תורת  כי ,

אמת הצדיק ידי על ורק הסתר, תוך  הסתר שהוא

אנקת "ם  שם כ"ב דשם הסוד לו שיש  במעלה יחיד

כלל  מבינים שאין דאף  כהנים, ברכת  של וכו '

לרדוף  צריך מ"מ אמת , הצדיק של התורות 

ועיננו שיתגלה יעזור והקב"ה עת , בכל אחריהם

אמת לצדיקי  להתקרב ונזכה מלכותיך , תראינה

מלכותך  תראנה ועיננו קדושתם, עם ולהתקשר

אמן . ברחמים במהרה גוא"צ בביאת

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה טז.

יהיב 'דעה אבינו יעקב הנה לנפשך ' חכמה

שהוא  הארץ לו  וקפצה למהדר דעתיה

עצמו דהדעת יוסף , עצמות את  משה דויקח הענין 

סוד  ויעקב ישראל, לארץ האדם להחזיר בכחו  כבר 

שהוא  לדעת שנתקשר  וכיון יסוד ויוסף התפארת

לארץ  מיד חזר עי"כ הדעת, עד העולה אמצעי  קו

לבית שהגיע כיון  בחרן , היה שכבר אפי ' ישראל

הפנימית. הנקודה סוד  ששם אל

לחזור דעה  הצדיק  יכול הדעת בכח לנפשך  חכמה

בחי ' המלכות  בחי ' שהוא ישראל לארץ

את להרים שאפשר לנפשך  חכמה דעה וזהו הנפש ,

דאבא, אחוריים בחי' חכמה בחי ' שהוא יעקב

סוד  שהוא לראשך כתר והיא ישראל, לארץ לנפשך

כהנים  ברכת  של כ"ב שם שהוא וכו ' אנקת "ם שם

פנימיות סוד  שהוא במלוי, ואדנ"י  מ"ה שם בסוד

ג' בסוד הי ' נקודת  שורש  סוד הכתר , בסוד  הדעת

שתיה  אבן קה"ק  נקודת והוא כהנים, דברכת  יודי"ן

שלמות לאמיתו  אמת נקודת הלוז  עצם אל, בית

במלוי. ואד"ני מ"ה שהוא ושכינתיה, קוב"ה יחוד

סוד נצור הוא קדשך , שבת שמור  קדושיך  מצות

בשבת המתגלה סתימאה דעתיקא התורה

_________________________

סתרי  לגלות  זכה כי הבאר, פי מעל האבן את  ויגל בחינת לזה זכה יוחאי בר שמעון ורבי ולעבודתו, יתברך  לה' תמיד ולהתגעגע 

"גל  בחינת  וכו', עליות  גולת  בחינת וכו', האבן את  ויגל בחינת כנ"ל, בעומר ל"ג בחינת  וזה חיים. מים מבאר היוצאים אורייתא

עכ"ל. וכנ "ל, וכו' עיני"



לנפשך  חכמה דעה טז 

וכל  הצדיקים כל המאחד  הכולל דעת  שהוא קודש ,

והוא  אחת, אבן שיהיו הבחינות וכל המדרגות

שהוא  וקיים, חי  ישראל מלך דוד  סוד  האמת דעת

תהיה  ציון ובהר  היסוד, למקום שעלתה המלכות 

זו לדעת  ישראל שיכנסו דכמה קודש, והיה פלטה

שנראה  כ "ב שם סוד  והוא פליטה, כך ידי על יהיה

הוא  באמת אך ומ"ב, ע"ב משם למטה בחיצוניות 

לכל  ברכה שיומשך יעזור  והקב"ה מהם, למעלה

ויתגלה  ונגבה, וצפונה וקדמה ימה ופרצת  ישראל

חיי בני  עי"כ ויומשך  וע"ב מ"ב הוי"ה שם שלמות 

בימינו במהרה צדק גואל בביאת רויחא ומזוני

אמן .



תשע"ו  שרה חיי פר' יז של"ס

שרה פרשת דרעוין רעואדא "ח מתוך  תשע"וחיי
תשע"ו שרה חיי פר' של"ס
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ד')ללללייייצצצצחחחחקקקק:::: א'- כ"ד, (בראשית §¦§¨

בסוד  הק ' בשכינה לדבקות זכו  ושרה  אברהם 

ב"ן  שם 

בגימ'וה ' עולה בכל פירש "י  בכל אברהם את ברך

להשיאו צריך  היה בן לו שהיה ומאחר  בן ,

ב"ן  לשם זכה אבינו דאברהם והיינו  ע"כ . אשה,

הק' השכינה נקברה אשהוא אמנו  שרה כן  וכמו ,

האריז"ל  כמ"ש ב"ן שם שה"ס המכפלה ,בבמערת 

היה  ע"ה אבינו ליצחק  וזכו ב"ן  לשם שזכו ומאחר 

בענין  מאריכה התורה ואח"כ אשה. להשיאו  צריך

גדולה  באריכות אבינו  ליצחק השידוך מציאת

של  בשידוך כן היה שלא מה בפרטות, בפרטי 

ושרה. אברהם

מתתא  הוא בכללות המדרגות  עליית סדר

כל בפרטות  המוחין המשכת  וסדר לעילא

לתתא  מעילא הוא פרצוף 

דבר והנה שיש העליונים בעולמות מצאנו

בכללות דהנה המדרגות , בעליית  והיפוכו 

למעלה, ממטה הוא למדרגה ממדרגה העליה

פרצוף  שהוא דישסו"ת  מוחין זו"ן מקבלים דתחילה

עילאין  דאו "א המוחין  ומקבלים עולים ושוב הבינה,

שהוא  דא"א המוחין ואח"כ  החכמה, פרצוף שהוא

סדר  פרטית מדרגה בכל ואמנם הכתר. פרצוף 

חב"ד  בסדר למטה, ממעלה הוא המוחין  המשכת 

וכמו דת"י , בג"ה חח"ן בסדר או  נה"י , חג"ת 

_________________________

הנה א. המכפלה, מערת וז "ל: שרה חיי פרשת להאריז"ל לקו "ת ועי' שמה. ובכל אבינו לאברהם היתה בת  ע "ב ט "ז  ב"ב בגמ '

כי  והענין המכפלה. שדה מערת  כתיב ופ"א המכפלה שדה כתיב אחרת ופעם המכפלה מערת כתיב אחת  פעם למה בזוהר הקשו

אות  כי כפול, הוא כי המכפלה נקרא זה שם ולזה השורש, כמו הוא המילוי כי יחד, הויו"ת  ב' הוא כי דההי"ן, ב"ן בשם זה כל

לאברהם  היתה בת סוד הוא כי בה, אברהם נקבר ולכן בכ"ל גי' עולה זה שם אמנם ה"ה, ו"ו ה"ה וכן י', ג"כ הוא ו"ד מילואו י'

עכ"ל. וכו', כנודע כל מכל בכל סוד הם גם כי בה נקברו ויעקב יצחק וגם שמה, ובכל

כפולה ב. הוי"ה והיא ממש, יחד הויות  ב' הוא במלכות אשר ההי"ן דמילוי ב"ן של שם כי דע  וז"ל: פ "ג י"ח  שער ע "ח עי'

והנה  ממש . כפולה הוי"ה אותיות  הם השאר וכל הפשוט , אות כחשבון י' גי' יו"ד דמילוי ו"ד כי כנודע המכפלה, מערת  ונקראת 

אשר  בנוק' הז "א מתחברים וכאשר עצמה, הנוק' בחי' הוא הב' והוי"ה ז"א בחי' אחת  הוי"ה כי הוא, עניינם אלו הויו"ת ב' ענין

שהוא  ב"ן שם בה נעשית  ואז בנוקבא, הויו"ת ב' נעשין ואז  אליה, שלו הוי"ה הארת נותן הז "א אז הנה בנוק', ז "א מאיר אז 

עכ"ל. זו, הקדמה וזכור הויו"ת , ב' בחי'



לנפשך  חכמה דעה יח

המוחין  המשכת  שמתחילים העמידה בתפלת 

אלק  ואח"כ  חכמה, מח שהוא אברהם יצחק באלקי י 

מח  שהוא יעקב אלקי ואח"כ בינה, מח שהוא

ובנה"י. בחג"ת המוחין  מתפשטים ושוב הדעת,

ואימא והנה אבא כנגד  הם ושרה אברהם בחי'

שהוא  דכללות , דאבא מוחין  בחי ' עילאין 

ויצחק  עלמין , כל סובב ובחי' במציאות  ביטול בחי '

דאימא  מוחין בחי ' ישסו "ת כנגד  הם ורבקה

דהיינו דאימא וו"ק דאבא ו"ק בחי ' שהוא דכללות

התבוננות בחי' ואימא, שבאבא המדות בחי '

המדרגה  והוא עלמין . כל ממלא ובחי' היש , וביטול

נגמרים  שאז  חי  כל בנשמת  שחרית שבת של

הנמשך  דישסו "ת דצלם המ' בסוד דישסו"ת  המוחין

של  תבות ראשי  בו נרמז ולכן נשמת , באמירת 

אברהם  בחי' משא"כ האריז"ל. כמ"ש  ורבקה יצחק 

הנמשכים  עילאין  דאו"א המוחין כנגד הם ושרה

והוא  דשבת , ומוסף  דשחרית ועמידה בקר"ש  אח"כ

למעלה. ממטה המדרגות עליית  סדר

יצחק  אלקי כ"ע, דסובב דבקות  - אברהם  אלקי

סובב  יחוד יעקב ואלקי כ "ע , דממלא דבקות -

עצם דבקות בבחי' וממלא

נמשכים ואמנם  בפרטות  המוחין  המשכת בסדר 

הדבקות כי למטה, ממעלה המוחין 

ימין  קו  בתחילה הוא ומדרגה מדרגה בכל הפרטי 

קו ואח"כ בינה בחי' שמאל קו ואח"כ  חכמה בחי '

אלקי אומרים בתחילה ולכן  דעת, בחי' אמצעי 

כל  סובב בחי ' עלמין  כל סובב בחי' שהוא אברהם

המוחין  מתפשטים ואח"כ  במציאות , וביטול עלמין 

עלמין  כל ממלא בחי' שהוא יצחק אלקי  בבחי ' יותר 

לבחי ' המוחין  מתפשטים ואח"כ  היש, ביטול ובחי'

דממלא  החיבור בחי ' הדעת שהוא יעקב אלקי

היו הדורות  השתלשלות בסדר ולכן  וסובב.

עילאין  או"א כנגד שהם ושרה אברהם בתחילה

בתחילה  כי  עלמין, כל סובב של המדרגה שהוא

שאין  במציאות ביטול של לעבודה להכנס  צריך

המדרגה  נמשך ואח"כ  כלל, בעולם מציאות שום

שהוא  ישסו"ת  כנגד שהם ורבקה יצחק  של

הכסא  על היושב באדם התבוננות  של המדרגה

העולמות המדרגות  פרטי  בכל התבוננות שהוא

יש  ולכן  עלמין. כל דממלא הפרטי  הדבקות  בבחי '

רבקה, של השידוך מציאות בכל פרטים הרבה

בכל  פרטות בפרטי ההתבוננות  ריבוי  שהוא

אבינו יעקב של למדרגה מגיעים ואח"כ  המדרגות.

והוא  לסובב, ממלא בין המחבר  האמצעי קו  שהוא

עלמין  כל שהממלא באופן עצם דבקות בבחי '

עלמין . כל הסובב את יותר מגלה

ידי  דעל יצחק בכח  דיעקב הדבקות  מדרגות 

הסובב  שאת  ביתר מתגלה  כ "ע  ממלא בחי'

משיח  משה  הוא יעקב מדרגת ושלמות כ "ע 

יחידה חיה  קץ בסוד

הע והנה  שסוף אבינואף  יעקב באמת הוא נין 

דקו היחוד  בסוד  שבאבות  השלמות  שהוא

הוא  וישראל יעקב של השלמות כל אך  האמצעי ,

של  הפרטים כל מגלה שהוא אבינו  יצחק בכח

דממלא  להיחוד מגיעים ולבסוף עלמין , כל ממלא

של  המדרגה ושלמות  יעקב. בחי' שהוא וסובב

מלבר  יעקב בסוד ע"ה, רבינו  משה בחי' הוא יעקב

תפארת בסוד  שהם מלגאו  יעקב)ומשה ודעת(בחי'

התפארת  פנימיות  משה)שהוא הוא (בחי' ומשה .

של  האור  עם בשלמות שישתמש המשיח מלך

אותיות שהוא י 'חידה ח'יה ק 'ץ' בסוד  אבינו  יצחק 

איך ג יצח"ק  ממלא של הפרטים כל בחי ' והוא ,

המדרגה  שאת  ביתר  ויגלו  בסובב לעתיד שיוכללו 

_________________________

ח"י ג. ע"ש , קץ בערך  שכתבתי כמו ק"ץ) בחי' (הוא נשמה רוח נפש ח "י ק"ץ יצחק  וז "ל: יצחק  ערך  יעקב קהלות עיין

רוח  נפש סוד קץ וז "ל: קץ בערך ועי"ש עכ"ל. יחידה, חיה נשמה רוח  נפש רמוז ביצחק  הרי י'חידה, ח 'יה תיבות ראשי

ואתה  י"ג) י"ב (דניאל שאמר וזה ק"ץ, גימטריא והכולל אותיותיהן כ"ט  ועם ב"ן מ "ה ס"ג מלכות, תפארת מבינה נשמה,



תשע"ו  שרה חיי פר' יט של"ס

יש  הוא אבינו  יצחק דייקא ולכן  עלמין . כל סובב של

עד  הבארות ולחפור  פלישתים קלי ' להכניע הכח לו 

דלעתיד , השחוק  בבחי ' הגאולה אור את שמגלה

אבינו יעקב יכול יצחק  מדגת של הפרטים בכח ורק

התפשטות בתחילת ולכן  היחוד. לשלמות  להגיע

שהם  ושרה אברהם היו לתתא מעילא המדרגות

בכל  התורה האריכה ואח"כ  עלמין , כל סובב בחי '

של  הפרטים כל שהם ורבקה יצחק של הפרטים

למדרגת מגיעים שבסוף עד כ "ע, דממלא המדרגה

בחי ' את שאת ביתר  מגלה שהממלא באופן  יעקב

בבחי ' רבינו  במשה הוא זו  מדרגה ושלמות הסובב,

בחי ' שהוא מש "ה ר"ת ש 'יהיה ה'וא ש'היה מ'ה

והוא  מש "ה, דא שיל"ה יבוא כי  עד בסוד  המשיח

בחי ' יושלם כאשר  דלעתיד והשמחה הצחוק  בחי '

התכללות בסוד ח"י , קץ שהוא יצח"ק של המדרגה

בסובב. הממלא

הפרטים כל את יש כ"ע סובב של במדרגה 

העליונה הוי"ה  בסוד גדולה בדקות דממלא

הצמצום שקודם 

בכל ובאמת הם אלו  שענינים להבין  יש 

כל  סוף  עד  דרגין  כל מריש  המדרגות

העולם  מסוף  היה הראשון  אדם בתחילה כי דרגין ,

ובמל"ת במ"ע ולשמרה לעבדה ונצטוה סופו ועד 

אדה"ר  חטא ואח"כ כולה, התורה כל כללות שהוא

כי עמוק , ענין בזה ויש בלבד. אמה למאה ונתמעט

בפשיטות שחושבים כמו אינו  וסובב ממלא הנה

פרטים, שום ללא היחוד פשיטות הוא הסובב שאור

בבחי ' באמת  אלא הפרטים, כל בו  יש הממלא ואור

באופן  שהוא אלא הפרטים, כל את גם יש הסובב

דלית  באופן הדק מן  והוא דק  ביה, תפיסה מחשבה

אלא  הוי"ה, שם בחי' גם שהיא נעלמת התורה בחי '

עלמין  כל וממלא הנעלמת , העליונה הוי "ה שהוא

המגולה ההוי "ה הרימון הוא פלח בספר באורך  (עי'

שרה  חיי וירא בפרשיות  ז"ל  מפאריטש הלל  למוהר"ר

היטב) באר הענין בכל  .שהאריך 

הנשמה את  לתקן כחה הצמצום דאחר ההוי"ה 

הגוף  את  לתקן כחה הצמצום  דקודם  וההוי"ה

על רק  הגוף לתקן אפשר אי אדה "ר חטא ואחר

דסובב  הנעלמת  ההוי"ה בכח המתים תחיית ידי

כ "ע

מסוף והנה בתחילה היה כאשר  הראשון  אדם

שני של הדבקות לו  היה סופו  ועד  העולם

מדות, י"ג דקודם הוי "ה הוי "ה בסוד  כאחד  ההויו "ת

הוי "ה  כנגד שהוא דא"א, פאות השני  סוד שהם

מא"ק  למעלה שהוא הצמצום דקודם העליונה

למטה  שהוא הצמצום דאחר השניה והוי"ה ואבי"ע

אדם  של העבודה גודל היה וזה ואבי"ע, מא"ק

של  העלייה שהוא ההיכלות, עליית  בסוד  הראשון 

וכמו בסובב, אותם לכלול דממלא הפרטים כל

בעליית בקיאים שהיו  כהבעש"ט הגדולים הצדיקים

כאחד  ועליה בית בבחי ' החקירה ההיכלות  ספר (עי'

היה  הק ' שהבעש"ט ח', פרק ה' ועדות  פל "א, ח"ג  להצ"צ

וכו') החטא קודם אדה"ר מעין בעולמות  דהיינוהולך  ,

ממלא  התכללות בבחי ' בדקות  הפרטים כל שנכללו 

קומת היתה ולכן  כאחד, ההויו"ת  ב' שהם בסובב

סופו. ועד  העולם  מסוף  בתחילה אדה"ר 

למאה ואמנם נתמעט הראשון אדם חטא אחר

כפ"ךאמה דתיבת  כפך  עלי ותשת  (כמ"ש 

מאה) מדרגתעולה של בלבד  אחת  קומה שהוא

תורה  כשלומדים שאפילו  באופן עלמין, כל ממלא

סוד  וזה עלמין, כל ממלא מדרגת רק להשיג יכולים

הכלים, ביטול בחי ' שהוא אדה"ר , של מיתה גזירת

הסובב, מא"ס  שהוא מהרשימו  שרשם הכלים כי

רק  דבקות שאין באופן  מיתה עליו נגזר אך

_________________________

תפארת  מלך  בהיכלי הנפש  תתענג שבהן שלי, נשמה רוח  נפש סוד שלי קץ ה'), ל"ט  (תהלים קצי הוי"ה הודיעני לקץ, לך 

עכ"ל. בינה,
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ואבי "ע  א"ק בחי' שהוא השניה ההוי "ה במדרגת 

בחי ' שהוא עלמין כל דממלא המדרגות  בבחי '

עלמין  כל מסובב ששרשו  הגוף  אך הנשמה, תיקון

שכתב  וכמו מיתה, ידי על רק  להתתקן יכול אין 

על  התורה בכח להתרפאות דאסור  בהא הרמב"ם

רק  ניתנה התורה כי  וכו', המכה על לוחש ידי 

הנעלמת התורה באמת  אך  לגוף , ולא לנשמה

בבחי ' התורה של הפנימי  האור  פנימיות שהוא

היא  הרי עלמין כל סובב של הראשונה ההוי"ה

שכחה  דהיינו ממש , בגשמיות גם מרפאה

כל  בסובב שרשה כי הגשמי, הגוף עד להתפשט

ש  העליון עלמין  הפלא כח והוא הגוף, שורש הוא

הנשמה  שמחבר  לעשות  ומפליא עליו  שנאמר 

היה  לא חוטא היה לא הראשון  אדם ואם והגוף,

של  הכח לה יש  הנעלמת התורה כי  מיתה, צריך

החטא  ולולא ג"כ, הגוף  תיקון שהוא המתים תחיית

היו ולא הנעלמת  התורה בכח ג"כ הגוף  נתקן  היה

מיתה. צריכים

האור  לגבי רק  הוא הצדיקים כלל של  הביטחון

הביטחון  אך הכלי לצורך השתדלות וצריכים

בכח  הכלי על אף  הוא אמת צדיקי של  השלם 

כ "ע דסובב הנעלמת  בהוי"ה דבקותם 

יש והנה  הנגלית בהוי "ה רק שדבקים הצדיקים

לגבי רק הוא אך ביטחון  מדת של ענין  להם

איזה  שהוא כלי לעשות  צריכים  מ"מ כי האור ,

להמשיך  יכולים ואח"כ  כלי, שיהיה כדי  השתדלות 

כמו הגדולים הצדיקים אך  ביטחון . ידי  על האור 

העליונה  ההוי"ה עם מקושר  שהוא הצדיק יוסף 

הכלים, לבחי' אפילו  שלם ביטחון  להם יש הנעלמת ,

דבקים  הם כי  כלל השתדלות  שום צריכים ואין

על  תביעה היה ולכן  עלמין, כל סובב של במדרגה

שר  בענין השתדלות  שהוא כל שעשה הצדיק  יוסף 

צריך  הכלי  בחי' אפילו יוסף  במדרגת  כי  המשקים,

השתדלות  שום ללא ביטחון ידי  על רק  (עי'לעשות 

הנ "ל ) הרימון בפלח זה .כל

שהוא  דיצחק  השחיטה ענין ראתה אמנו שרה 

כ "ע בסובב להכלל  כ"ע דממלא הפרטים עליית 

המכפלה במערת  ונגנזה נשמתה  פרחה ולכן

כאחד  ההויו"ת ב ' יחוד שהוא

השגתוהנה שלמות  להם היה ושרה אברהם

שהוא  העקדה סוד  להם והיה הנבואה,

בהסובב, לגמרי  הממלא את לכלול איך הדרך

מיתת ונסמכה וז "ל: הפרשה בתחילת  רש "י  וכתב

העקידה  בשורת  שע"י  לפי  יצחק  לעקידת שרה

פרחה  נשחט' שלא 'וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן 

אמנו דשרה והיינו  עכ"ל. ומתה, ממנה נשמתה

דעקידת השחיטה ענין  בנבואה ראתה כאשר

קדשה  ברוח נתדבקה כי נשמתה, פרחה יצחק 

העלאת שהוא אבינו, יצחק של השחיטה בבחי '

למעלה  יצחק דבחי ' כ"ע דממלא הפרטים כל

שנזדמן  קדשה ברוח שראתה וזהו  כ"ע, לסובב

דהיינו נשחט', שלא 'וכמעט לשחיטה בנה

הרדל"א  לבחי ' הפרטים כל עולים איך  שראתה

וזהוועולם  דאלב"ם 'לא' בחי ' שהוא המלבוש

המכפלה  במערת  נגנזה ולכן  נשחט, ש'לא' כמעט

ההויו"ת ב' הכולל כפולה הוי "ה סוד שהוא

את מגלה דהממלא באופן  כאחד, וסובב דממלא

היא  ארבע בקרית  סוד והוא עלמין , כל הסובב

כאחד , ההויו"ת  ב' חיבור בחי ' שהוא חברון

הד' שהוא דכסופין  עלמין מאות בארבע ונקנה

התו "ח וכמ"ש לאחור, שנמשכין (דףחיוורתא

להפנים,ט"ל ) דאח' חיוורתי  הד' עובר  שבויעבור

הוי "ה  בסוד  דיקנא תיקוני הי"ג נמשך  זה ידי  ועל

הנ"ל. כפולה הוי "ה שהוא זה הוי "ה היה לא (אך 

באופן  שהוא עלמין כל סובב של המדרגה בשלמות 

וזהו  בפועל, שחיטה צריך ואין בהיחוד נכלל הגוף  שגם

דהיינו  נשחט, ש 'לא' 'כמעט' רש "י במש "כ  שנרמז

עולם  שהוא דאלב"ם 'לא' במדרגת כמעט שהיתה

המלבוש למדרגת  לגמרי עולה היתה אם אך  המלבוש,

הגוף בחי' מתבטל  היה לא הרדל "א, מדרגת  שהוא

שהוא  א"א מדרגת  כמו בערכין שהיה והיינו דידה,

עתיק כמדרגת ולא הגוף, ביטול בבחי' הגמור אין
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ואין  אני בחי' הוא ששם הרדל "א מדרגת שהוא

.כחדא)

כ "ע סובב של הנעלמת ההוי"ה  להשיג הדרך

ועי"כ  דוד בן משיח  בבחי' תפלה  ידי על הוא

בחי' שהוא הנעלמת  התורה להשיג יכולים 

יוסף  בן משיח

ישראל והנה כלל של הרבי  שהוא רבינו  משה

בי "ג  שהוא בגיא אותו  ויקבור  עליו  נאמר

בב' הוא רבינו משה ענין  כל כי  דיקנא, תיקוני 

אחורי ' את  ל'וראית וזכה הדיקנא, דשורש הויו "ת

יראו בעין  'עין  בבחי' יותר יזכה לבוא ולעתיד 

יוכללו דממלא הפרטים שכל באופן  ציון', ה' בשוב

שאת ביתר הסובב מדרגת ויתגלה הסובב בבחי '

המדרגה  והוא כאחד, ההויו"ת  ב' התכללות  בסוד

דא  שיל"ה יבוא כי  עד  בסוד המשיח מלך של

הנעלמת ההוי"ה את  להשיג הדרך ואמנם מש"ה.

אי כי דוד, בחי' שהוא התפלה סוד  ידי  על מתגלית 

תפלות ידי על רק  כ "ע סובב בחי' להשיג אפשר

אי חי כל מעיני הנעלמת  התורה כי  ובקשות ,

בחי ' בסוד התפלה בחי' ידי  על רק  להשיגה אפשר

כ"ב)דוד סימן לקו"מ .(עי'

בתיקוניםוזהו  עבהגר"א)דאיתא בדפוס ע"א ל' (דף 

ברתא  ליה יהבינן חויא להאי  דקטיל מאן 

לחויא  דקטיל רבינו משה והוא צלותא דא דמלכא

אחר  ובמקום דמלכא, לברתא בתיקו וזוכה כ"א (שם ן

ע"א) ומ"ג  ע"ב מ"ב דקטיל דף דמאן  בתיקונים כתוב

התורה  הוא דמלכא ברתא ליה יהבינן  חויא להאי 

הגר "א ומבאר רבינו. משה לה שזכה (שם הפנימית 

ע"א) מ"ג דמלכא בדף  בברתא מדרגות  ב' שהם

דמלכא  דברתא החיצונית  מדרגה הוא דצלותא

דמלכה, דברתא הפנימית מדרגה הוא והתורה

דתחילה  הוא והענין משה. בכלת  מדרגות ב' והם

תפלה  בחי' שהוא דוד בסוד  דמלכא ברתא משיגים

דהתורה  דרזין  רזין  בחי ' להשיג יכולים אח"כ ורק

התורה. בחי ' שהיא הפנימית  דמלכא ברתא בסוד 

רזי  פנימיות לגלות  צריך היה  רבינו משה

ההוי"ה בסוד הסלע אל  דיבור ידי על  התורה 

אלא  גילה  לא הסלע הכאת ידי על אך הנעלמת 

התפלה בחי' בסוד הנגלית ההוי"ה בחי'

כיוהנה  הסלע, אל ודברתם למשה אמר  הקב"ה

ולאה  ולמטה מהחזה היתה רחל אז  באמת 

בכלת דבוק  היה רבינו ומשה ולמעלה, מהחזה

בחי ' של פנימית נקודה בה יש  אך לאה הנק' משה

ז"ל  מקמארנא הגה"ק באורך  שביאר  וכמו  רחל

הספר) בדפי ע"ב כ "ח בראשית חי דמשה (זוהר והיינו ,

דבוק  והיה צלותא, דא דמלכא לברתא זכה רבינו 

לאה, ובחי ' תפלה בחי' שהוא משה בכלת

הק ', התורה שהוא רחל בחי ' היה ובפנימיותה

של  המדרגה בחי' כמו  הם אלו מדרגות  ב' ובכללות

המגולה, ההוי"ה בחי' שהוא ולמטה מחזה המלכות 

בחי ' שהוא ולמעלה מחזה המלכות של והמדרגה

הנעלמת. ההוי "ה

של והנה ההוי "ה השיג כבר  בעצמו  רבינו משה

לארץ  להכנס זכה לא אך הנעלמת , התורה

כי הנעלמת, ההוי "ה את  באתגליא ולגלות ישראל

ובקשות תפלות  ידי  על השיג בעצמו  רבינו משה

השיג  ובפנימיותה צלותא, דא דמלכא ברתא את 

רזין  בבחי' הפנימית התורה שהוא רחל בחי' את 

לו אמר והקב"ה הנעלמת, ההוי "ה של דרזין

התורה  לגלות  שיתחיל הסלע' אל 'ודברתם

בחי ' שהוא הפנימית , משה לכלת ויכנס  הנעלמת 

לארץ  להכנס  יוכל ועי"כ רחל, של הפנימית הנקודה

גילוי שהוא הסלע את  הכה רבינו משה אך ישראל.

בחי ' בערך שהוא בלבד, ולמטה החזה מן  התורה

דא"ק  האורות,ההוי "ה שורש  בחי ' שהוא ואבי"ע,

שורש  שהיא הנעלמת ההוי"ה את  גילה לא אך

בסובב  הפרטים כל התכללות בחי' דהיינו  הכלים,

בערך  התורה נגלות גילוי  כערך והוא עלמין , כל

המדרגות בבחינת שמדברים ואף התורה. סתרי

דמהחזה  העליון , בשורש גם הוא הכל אך דאצילות,

ומהחזה  דממלא, המגולה ההוי"ה על מרמז ולמטה
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הנעלמת ההוי "ה של המדרגה על מרמז ולמטה

עלמין . כל דסובב

לעסוק ולכן העבודה עיקר המשיח ביאת קודם

רק  לא אך דוד , בסוד התפלות  בבחי '

סתרי להשיג תפלות  אלא ח"ו, גשמיות על תפלות

כל  סובב בחי' של הנעלמת  התורה של סתרים

באמת והוא וקיים, חי  ישראל מלך דוד  בסוד עלמין 

דקה  במדרגה שהוא אלא ממש, תורה אותה

יצחק  בסוד ממש  הוי "ה אותה הוא כי  ונעלמת,

אבינו לאברהם דומה פניו  קלסתר  שהיה אבינו

יצחק )ממש את  הוליד  אברהם עה"פ רש"י דהיינו(עי' ,

לההוי "ה  ממש  דומה הוא כ"ע דממלא שההוי "ה

הוי "ה  בסוד  בחינות ב' שהם אלא כ "ע, דסובב

שאי מאד  נעלמים דברים והם ב"ן, דשם כפולה

להשאר  לא אך  תפלות, ידי  על רק להשיג אפשר

בחי ' משה כלת  חיצוניות בחי ' שהוא בתפלות  רק 

התורה  את  התפלות ידי  על להשיג אלא לאה,

הפנימית. רחל בבחי' הנעלמת 

מעשה הוא המגולה ההוי"ה בבחי' היחודים 

הוא  הנעלמת  ההוי"ה בבחי' והיחודים בראשית

אף  הביטחון שלמות בסוד מרכבה  מעשה 

הכלים לבחי'

בבחי 'כי רק יחודים לעשות אפשר  שאי  זמן  כל

בבחי ' רק הוא המגולה ההוי"ה של התורה

אותם  כי  מרכבה, מעשה בחי ' ולא בראשית  מעשה

בראשית דמעשה יחודים בבחי' ה' את שעובדים

באופן  לא אך  הפרטים, וכל השמות כל שהם

רק  להם יש הנעלמת , להוי"ה היחודים שמקשרים

הכלים, לבחי ' לא אך  האורות לבחינת ביטחון

הכלים, בחי' לצורך  השתדלות  בחי ' איזה וצריכים

יש  מרכבה מעשה בבחי ' המיחדים הצדיקים אך

הם  כי  הכלים, בבחי' אף  הביטחון שלמות להם

עלמין , כל סובב דבחי ' הנעלמת בהוי"ה דבוקים

יש  ולכן משיח, משה מנשמת  הקדושה ומקבלים

כמש"א  ותנועה תנועה בכל הביטחן שלמות להם

חיים', חוקי ותלמדם בך  שבטחו אבותינו  'בעבור 

משה  כלת  ידי על רק  אלו ליחודים להכנס  שייך ולא

הברתא  מקבלים ואז  לאה, שהוא תפלות בבחי '

גם  לזכות  אח"כ יכולים ועי "כ  צלותא, דא דמלכא

ה  רחל בבחי ' הפנימית משה והעיקר לכלת  פנימית ,

ולהגדילה  ולמטה שמחזה רחל בחי ' להעלות הוא

דממלא  היחוד שלמות בסוד מהחזה למעלה עד

המכפלה  דמערת הכפולה ההוי"ה סוד וזה וסובב.

על  ההויו"ת  ב' חיבור  בחי ' שהוא בחברון הנקנית 

עפר  סוד  והוא דכיסופין, עלמין מאה ארבע ידי 

הצדיקים  וכל דכולהו, מנא שהוא ישראל ארץ

סוד  והוא ישראל, ארץ עפר דרך  לעלות  צריכים

דפנימיות הפנימי  ב"ן שם וסוד מרכבה מעשה

הכרובים, שני מבין הנמשך הקול בסוד דנוק ' היסוד 

נעשה  עי"כ כי  החיצונים הכלים את  אף  מזכך והוא

במקו "א  שהארכנו  כמו  אחד והפנימיות החיצוניות 

וירא) לך לך בפרשיות חכמה דעה .(עי'

לגמרי  התבטל  בתחילה אברהם  עבד אליעזר

כח  לו היה  ועי"כ  כ"ע סובב בסוד לאברהם

כ "ע ממלא בסוד יצחק של הפרטים  כל  לברר

בהיחוד  אותם ולכלול 

הוא וזה  עבד סוד כי אברהם, עבד אליעזר סוד 

שהוא  ע"ב פעמים ד ' בחי' שהוא ד ', ע"ב

המדרגות פרטי כל הוא שבהם ניצוצין רפ "ח

להגביה  וצריך ניצוצין, מהרפ "ח הנעשים שבבי"ע

לבחי ' ארור מבחי ' אותם ולהוציא הרפ "ח כל את 

ופרט  פרט בכל לגלות  אפשר  שאי  ואפילו  ברוך,

תחילת הנה וסובב, דממלא המדרגות כל את 

סובב, ולבחי' גמור לביטול להכנס  הוא העבודה

לאברהם  לגמרי  נתבטל בתחילה אליעזר  ולכן

ישסו"ת למקום לרדת יכולים אח"כ  ורק אבינו,

בחי ' שהוא ורבקה, יצחק של המדרגה שהוא

ליצחק  השידוך  לחפש  אברהם עבד  אליעזר  הליכת 

אך  התורה, בהם שהאריכה פרטים הפטי  כל עם

כלת של באופן  ובקשות תפלות לזה להקדים צריך

שנכנסים  עד צלותא, דא דמלכא ברתא בחי ' משה
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יכולים  ואז  התורה, בסוד משה כלת לפנימיות  עי "כ 

כל  שנכללים באופן הכלים בחי ' גם בשלמות לתקן

עלמין , כל בסובב עלמין  כל דממלא הכלים פרטי 

של  המדרגה את  שאת  ביתר  מגלים הם ואדרבה

כאחד . ההויו "ת ב' יחוד ידי על עלמין  כל סובב

בחי 'וזה אף  לתקן  שכחה הגאונים תורת סוד 

שהם  ששים גי' גאו "ן  דהנה דבי"ע, הכלים

כי הש "ס, מסכתות  בששים בקיאים שהיו  הגאונים

בחי ' להם ויש  קבלה דברי  דבריהם כל הק ' הגאונים

ה  חז "ל גאו"ן כמו כי גאונים נקראים ולכן  קדושים

שנראית בתורה דיברו  הגאונים ולכן  ששים, גי '

מקאזניץ המגיד כתב כבר  אך  בריאה, (בספר בחי '

שם) בהקדמה ועי' ישראל  עליונה נר תורתם דאדרבה

ולכן  הבריאה, מדרגת אף לזכך  הכח לה שיש  מאד

מעין  ספר  את המגיד  עם למד  הק' הבעש"ט

מקבלת שהוא רבינו למשה המיוחס  החכמה

ההוי "ה  של הגילוי  הוא הק' הבעש "ט כי  הגאונים,

הגאונים. קבלת בחי ' ע"ד  הנעלמת 

סודותוהנה דכל לבעה"ת  גילה הק' המגיד

אחד  שהם מדרגות  בג' כלולים התורה

הג' בסוד הגאונים בקבלת כמבואר וקדמון יחיד

שבכתר שער צחצחצות  בפרדס היטב (עי'

'אחד ',הצחצחצות ) מדרגת הוא אצילות בחי' כי  ,

בחי ' למעלה ויותר  'יחיד', מדרגת הוא מזה ולמעלה

יותר  בחי' הוא לפעמים קדמון בחי ' אך  'קדמון ',

בפרדס  הרמ"ק בדברי ועי' לבי "ע, ומתיחס נמוכה

דברים  והם וכו ', אמת דקדמון הבחינות ששני 

הוי "ה  שיש הוא העיקר אך  ונעלמים . עמוקים

לזכות וצריך נעלמת  תורה בה שיש נעלמת עליונה

עדיין  יודעים שאין ואף  זה, עם הבורא ליחד 

לדעת צריך בכללות מ"מ זו, שבמדרגה הפרטים

בלי בתפלה להרבות וצריך  היחוד, שלמות ענין 

הוא  התפלה עיקר  כי הנעלמת , התורה להשיג סוף

ב' לו  יש מדרגתו כפי  אדם וכל התורה, השגת  על

הוי "ה  בחי ' הוא כבר שהשיג דמה אלו , בחינות 

הוא  מהתורה השיג לא שעדיין  ומה הנגלית,

בלי תפלות לזה וצריך הנעלמת , כהוי "ה בערכו 

ולהתייגע  לעזוב, לא אלא להתפלל, רק  ולא סוף,

תאמין , ומצאת  יגעת  בבחי' עת  בכל ביגיעות

שיהיה  והעיקר  הנעלמת , התורה להשיג ולחפש

העבודה  להשיג שהוא לעשות , מנת  על ללמוד 

הסלע  הכאת של החטא וכל התורה, בכח בפועל

דוד  בבחי' תפלות  ידי  על התורה השיגו  שלא הוא

בתחילה  להכנס הוא והדרך  הדיבור, כח שהוא

עלמין , כל סובב בחי ' שהוא ושרה אברהם לבחי '

יצחק  למדרגת לרדת  ואח"כ בתפלות, ולהרבות

כל  הכולל עלמין כל ממלא בחי ' שהוא ורבקה

להוליד  שיכולים אבינו ליעקב שזוכים עד  הפרטים,

וסובב  דממלא היחוד  בכח בפועל ממש הק ' התורה

כנ"ל. עצם דבקות  בחי' שהוא

ובה הקדושה התורה אור הוא חנוכה של האור

עניניו בכל  האדם  הצלחת  כל תלוי

חנוכה,והנה של ולאור  כסלו  לחודש נכנסים עתה

צריך  שיהודי  התכליתים שכל לדעת  וצריך

הוא  הכל ה' ובעבודת  ברוחניות  והן בגשמיות הן

על  הוא הבקשות  כל עיקר ולכן  הק ', התורה ידי  על

את יש ובתורה התורה, רזי ולהשיג הק' התורה

כנגד  לעמוד  הכח הן  להצליח, שצריך  מה לכל הכח

בגשמיות ענין  בכל שצריך במה והן  היצה"ר ,

וברוחניות.

ר'והנה  ידי  על הק' התורה נתגלה תחילה

שנים  פי  שהיה לתלמיד  שזכה עד עקיבא,

כל  עיקר את  גילה והוא רשב"י , שהוא ברוחו 

צדיקי שהגיעו  עד  נגנז הזוהר  ספר אך הסודות ,

פיזרו הם הכי  אפילו  אך הזוהר , סודות  וגילו  הדורות 

ובספריהם  בתורתם אותם והעלימו והסתירו אותם

כ"ב) סי' לקו"מ על הליקוטים ביאור היטב ולכן (עי' ,

רזי להשיג שנזכה ובקשות  תפלות הרבה צריך

של  לאור  ולזכות הנעלמת, ההוי "ה ולהשיג התורה

'ערכתי בסוד התורה רזי  של האור  שהוא חנוכה

ידי ועל עצמו, את  לגאול ולזכות  למשיחי', נר



לנפשך  חכמה דעה כד

יעזור  וה' הכלל. גאולת את מעוררים הפרט גאולת

המדרגות ב' שהם ושכינתיה קוב"ה ליחד  שנזכה

העולמות. בכל הקב"ה ולגלות  וממלא. דסובב

את ליחד מנת  על שהוא לעשות מנת  על וללמוד

יראו בעין  ועין ה' כבוד  לונגלה שנזכה עד  השי"ת .

בביאת מלכותך תראינה ועיננו ציון . את  ה' בשוב

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל

לנפשך  חכמה דעה

מדרגת'דעה הוא החכמה לנפשך ', חכמה

כל  סובב של המדרגה שהוא אברהם

המדרגה  שהוא יצחק  מדרגת הוא ונפשך עלמין ,

החכמה  אור  שממשיך  ידי  ועל עלמין, כל ממלא של

להשיג  שיכול לראשך' כתר  'והיא עי "כ  לנפשך,

כמו ממש  הוי"ה אותה שהוא הנעלמת , ההוי"ה

סוד  והוא יותר , בדקות  הוא אלא הנגלית , ההוי"ה

תפלות וצריך  כפולה. הוי "ה שהוא ב"ן  שם בחי '

דא  דמלכא ברתא בסוד  הפנימיות להשיג רבות 

הפנימית דמלכא ברתא שמשיגים עד  צלותא,

שמור  קדושך מצות  'נצור הנעלמת , התורה שהיא

התורה  להשיג יכולים קודש  דבשבת  קדשך' שבת

יצחק  ויעתר  בסוד  סוף בלי  תפלות וצריך  הנעלמת ,

בכח  בפועל הלידה שהוא ליעקב שזוכים עד ה', אל

שמכינים  ועתה כאחד. וסובב דממלא היחוד

יעזור  ה' הנעלמת, התורה מתגלה שבו  לחנוכה

הוי "ה  הוי"ה ויתגלה מדרגתו  כפי  ישיג אחד שכל

יעבור  חיוורתי שהד' בכח דיקנא תיקוני וי"ג

ה' ידי על הדינים כל ויומתקו להפנים, מהאח'

שמות וב' הוי "ה א"ל שמות ב' שהם א"ל שמות 

בכוונת בשעה"כ  כמ"ש אחד  שד"י וא"ל אדנ"י  א"ל

דעמידה הנ "ל )'האל' חי בזוהר בכח (עי' והעיקר  ,

ממלא  שהוא ב"ת , ש ' שהוא קודש שבת  קדושת 

יושלם  שכבר בקרוב שנזכה יעזור וה' כאחד. וסובב

ועיננו ושכינתיה, קוב"ה דיחוד  העליון השידוך

ציון , ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח כהליקוטי

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

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

ה' המשך - שבת הל '

בשב"ק  פקקים בפתיחת הגרשז"א היתר בענין

לזורקם ע"מ 

הגרשז"א  היתר על הקושיא

בענין האחרונים א ] בשבועות שכתבנו  מה

הגרשז"א  היתר על להקשות

להיתר  זאת שהשוה לזרקם ע"מ הפקקים בפתיחת

מתכת ובהכנסת  עץ דקטימת בדין הידוע המ"מ

קיסם  תיקון לשם מכוין  שכשאין צוננים למים חם

כשאין  וה"נ לכתחילה, שרי המתכת  צירוף  ולשם

פקק יצירת לשם וזורקו)מכוין  בו מעונין אין (דהלא

לא  עץ דחתיכת דומה, הנידון דאין והקשינו  שרי ,

מחשבתו ע"י  ורק קיסם שהיא החתיכה מגוף  ניכר

המתכת הכנסת וכן קיסם, שם עץ החתיכת  מקבל

לצרפה  דהכוונה מוכיח אינו צוננים למים החם

המים) חימום לשם או קירורה לשם ע"י(אלא ורק  ,

משא"כ  מנא, דתיקון איסור  נהיה הצירוף  מחשבת

הפקק כלי  של מציאות  נהיה פקק (לכלבפתיחת 

לכך ) בו שמשתמש  מחשבתו.העולם ללא אף 

בזה הקודם בשבוע הנאמר התי' דחיית

והנה שעבר)במש "כב ] שיטת(שבוע לתרץ

בהל' הביאוה"ל דברי עפ "י הגרשז"א

תקי)יו"ט דמשמע (סי' דשפוד , צירוף  בענין 

כשאינו מותר דרבנן  דצירוף שלמד  מהביאוה"ל

רק  דהוי  הפקקים כשזורק וא"כ  כך , לשם מכוין 

איכפ"ל )דרבנן  דלא דפסי"ר ס"ל (מדין בזה

לשון  פשטות  על לסמוך  שאפשר להגרשז"א

מכוין  כשאינו דמותר המ"מ בהבנת דס "ל המג"א

שאסר , משנה כלחם דלא כמיחם גמור  בכלי  אף

הוא  שזה לומר נראה אין באמת ואמנם עיי"ש,

א. טעמי , מכמה הגרשז"א לשיטת ואסמכתא מקור

הביאוה"ל  כוונת דבפשטות  הקודם שבוע כמש "כ

אפשר  דרבנן צירוף  דלמ"ד שמחתשם משום להקל

כיבוי איסור לגבי  סקט"ו במ"ב שם כמש "כ יו"ט

נראה  ואין  יו"ט, שמחת לצורך  דמקילים דרבנן

הסוברים  הדעות על שם יסמוך  שהביאוה"ל לומר 

הביאוה"ל  מרמז  שאין  במיחם, אפי ' המ"מ סברת 

אין  דהגרשז "א ב. כאלו, דעות שישנם רמז  שום

דהמג"א  הנ"ל במח' תלויה הנ"ל ששיטתו מרמז 

להגרשז"א  שס"ל ומשמע וכו', משנה הלחם עם

לכו"ע הוא הנ"ל היתר  משנה)שסברת ללחם (אפי'

אליבא  רק הגרשז"א היתר  שכל לומר דוחק וא"כ 

משנה הלחם על מזכירם דהחולקים אין (שהמ"ב

.כלל )

הפקקים לדמות הגרשז"א סברת ביאור

עץ  לקטימת

והנראה  שהוא ג] הגרשז"א בדעת בזה לומר

משנה  הלחם כשיטת  אמנם פוסק

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה כו 

הקודם) שבוע כמש"כ בכ"מ המ"ב פוסק דהיתר (שכן

דגחלת צירוף או  עץ קטימת לגבי  רק  הוא דהמ"מ

דמיחם צירוף  לגבי  כלי ולא הוא שהמיחם (היות

להמ"מ) אף  כוונה ללא אפי' מנא תיקון דין בו יש ,גמור

שלפני היות  מתכת שפקק להגרשז"א ס "ל ובכ "ז

להדיא  כן  שכתב וכמו  כלי , היה לא עדיין פתיחתו 

שבפקק  א. טעמים מכמה וזאת שלמה, בשולחן

בית עם כלי  היה לא הדברים במציאות  מתכת 

הבקבוק , על הנחתו  לפני  בזה קיבול (ואולי

זאת ) לברר ויש  בימינו המציאות  ס"ל נשתנתה וכן  ,

אין  הבקבוק  גבי על וסתימתו  חיבורו ידי  שעל

החזו "א  לדברי הגרשז"א זאת ודימה כלי , שם עליו

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

הוא  כן האם שצ"ע שם שכתבנו [אף  כלי , שם

לזה  מקור מצאנו  דלא – החזו "א שיטת  באמת 

עץ  לקטימת  פתיחתו דומה א"כ פקקים], לגבי 

שאסור  דמיחם לצירוף  דומה ואינו להמ"מ, דשרי

דהלח"מ)למ"מ להגרשז"א (אליבא שס "ל והיינו  ,

עץ  דבחתיכת  למיחם, עץ קטימת בין שהחילוק 

על  ורק  הקטימה, קודם כלי  שם העץ על היה לא

דכיון  אמרינן ובזה לקיסם, ראוי נהיה קטימתו  ידי 

וכיון  בכוונתו תלוי  הדבר ידו  על נהיה דהדבר

מה  כלי, שם בזה מקבל לא לקיסם מכוין שאין

על  חל הצירוף קודם כלי שהיה במיחם כן שאין

לכך , מכוין כשאין אפי ' מנא גמר של שם הצירוף 

על  היה שלא לסברתו  לעץ, דומה דפקק ס "ל וע"כ 

לפרש  נראה כן פתיחתו , לפני כלי  שם הפקק

הגרשז "א. בשיטת

זה בהיתר צ"ע

ואמנם מב'ד] זה בהיתר עדיין צ"ע לפ "ז

מקור  אשכחן דלא כנ"ל א). טעמי,

שם  פתיחתו קודם דידן הפקק  על שאין  מהחזו"א

העומדכלי פקק רק מזכיר סקי"א סוף  נא בסי' (דהחזו"א

דידן  פקק ולא בירה של  כפקק הפתיחה אחר לשבירה

קודם  אף  כלי שהוא ונראה לשבירה, עומד שאינו

הבקבוק ) לסתימת  עכשיו משמש שהוא היות  ,הפתיחה

דמי לצירוף דומה הדבר לסברתוא"כ  אף  חם

צ"ב הנ"ל סברא עצם ב). הנ"ל. (כמו הגרשז "א

הקודמים) בשבועות להשוותשהקשינו אפשר  איך

הכל  אין עץ חתיכת  הלא עץ, לקטימת פקק

לקיסם בו מחשבתו משתמשים דרק  בזה א"ש  (וע"כ 

לכלי) עומד משוויה מהותו שבעצם הפקק  משא"כ 

מחשבתו. לזה וא"צ לכלי, עלמא לכולי  לשמש 

ללא  מסברא זאת  ודחה בזה העיר עצמו (והגרשז"א

בסברא  תלויים המ"מ שדברי מקור שאין שטען מקור,

בזה) המ"מ בדברי לחלק  מקור ואין .זו

לענין  כלי אינו שפקק משה  הישועת  דברי

טומאה קבלת 

והנראה הגרשז"אה] היתר (דפתיחתליישב

לזרקו) מנת על  היתר פקק  ע"פ 

אחר  באופן  ידידי דהמ"מ ידי על זאת (והבנתי

שליט"א) הרמ"ק דאשכחן הרה"ג  מה פי על וזאת ,

משה ישועת  זצ"ל,בתשובות אהרונסון (להגרי"מ

כז) סי' להגרשז "א,ח"ג  זה בענין בתשובתו שטען 

אופן  בכל הפקקים פתיחת  להתיר  שלא וס "ל (אפי'

לזרקם) מנת  מה על פי על חדשה מסברא וזאת 

כלים במשנה מ"ב)דאי' אין (פ"ג  כלים שכיסוי

איתא  והלא וטהרה, טומאה לגבי כלי שם עליו

שבת  ע"א)בגמ' קכג לאביי(דף טוען שרבא

הוא מנא לאו  טומאה ד'מדלענין  (המחט הסובר

עוקצה) או חודה מנא שניטל לאו  נמי  שבת לענין

טומאה  לגבי  כלי  שם עליו  שאין  שכל וחזינן  הוא',

איסור  אין  כן ועל שבת, לגבי כלי שם עליו אין 

שם  עליהם שאין  היות  בפקקים בפטיש מכה של

זו טענתו על לו  ענה הגרשז"א והנה כלל, כלי

טומאה  לגבי  כלי דין  בין להשוות  אפשר שאי

אינם  עץ כלי פשוטי  שהלא שבת , לדיני כלי לגבי 

בו לחצוץ קיסם הקוצץ ואילו  טומאה, מקבלים

פשוטי שהוא אף  בפטיש מכה משום חייב שיניו

דברי את  לעניננו  לדמות  שאין ומסיים עץ, כלי



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח כז ליקוטי

למעיין  כמובן הנ"ל בשבת  והנה בהגמ' ,

לדחות יש  במה כוונתו פירש לא הגרשז"א

בשבת הגמרא דברי לכאן דומה דאין ולפרש 

שיבין  המעיין  על הגרשז "א בזה וסמך  הנ"ל,

מאליו. החילוק

דין  להשוות שאין והר"ן והרמב"ן המאירי דעת

טומאה קבלת  לדין שבת

ואנו  אשכ ו] בזה העיון  הדבר אחרי דלכאו' חנא

דהנה  שם, הגמ' בפירוש  במח' תלוי 

דין  בין שמשוה הגמ' דברי את  פירש  שם המאירי 

כלי לגבי  רק קאי שזה לשבת  לטומאה כלי

טומאה  מקבל אינו  השבירה מחמת שאם שנשבר,

שלא  כלים לגבי  אבל שבת , לגבי  כלי אינו כן  כמו

מלאכתם כלים)נגמרה מדין (גולמי שבת  דין  חלוק 

טומאה  מקבלים אין כלים שגולמי  שאף  טומאה,

שבת , לענין כלי  הוו ע"ב מ"מ קכה ברמב"ן (וכ "כ 

השתא) כן בד"ה גם היא לדבריו המאירי והוכחת  ,

ומ"מ  טומאה מקבלים דאינם עץ כלי פשוטי מדין

שבת , לענין כלי  ע"ב הוו  קכג דף  בגמ' (כדאשכחן

שלגבי  אף בשבת  לטלטלו שמותר זיתים של  בקנה

מקבל ) אינו הר "ןטומאה הוכיח וכן ד"ה , הרי"ף (על 

שטוען אסור) הנ"ל הגרשז"א כשיטת  לכאו ' וזה ,

נחשב  אינו טומאה שלגבי  שאף  פקק לגבי  כנ"ל

כלי  חשוב שבת  לענין  – כלככלי  לדבריהם (וכנ"ל

לגבי  רק  קאי לשבת  טומאה בין שמשווה הגמרא דברי

זו, בשבירה כלי שם ממנו להוריד  לענין שנשבר כלי

שונים  שבזה לחפץ כלי שם והבאת  חלות  לגבי ולא

.הדברים)

נראה אחרונים כמה  וביאור התוס' משיטת 

טומאה לדין שבת דין להשוות 

אמנם  אחרוניםז] כמה מצינו אורה,מאידך  (קרן

ה"ח, פכ "ה שמח אור שם, הגמ' על ושפ"א

סקי"ג ) קג סי' ס"ל וחזו"א שלא מדבריהם שנראה

הנ"ל לבין לחילוק בשבירתו כלי שם הפקעת (בין

כלי) שם הגמ'הבאת  דברי  בין  אחר  חילוק דכתבו

עץ כלי  דפשוטי הדין  לבין  זיתים הנ"ל של  (כקנה

מקבלים הנ "ל ) אינם עץ כלי  דפשוטי שהא ופירשו ,

שכן  אלא שבו, כלי  שם חסרון מחמת  אינו  טומאה

שבת מדמינן  לא ובכה"ג טומאה, בדיני  גזה"כ  הוא

מקבלים לטומאה, שאין שאף  אבנים כלי לגבי הוא (וכן

שבת ) לגבי ככלי נחשבים מגזה"כ  שהגמ'טומאה ומה ,

אינו שבטומאה בדבר הוא לטומאה שבת  משוה

ככלי  נחשב זה שאין  מחמת  טומאה (ככלי מקבל

מלאכתו) נגמרה שלא דבר או משוינן שנשבר ובזה ,

בסוגיא, שם לתוס ' שס"ל נראה וכן  לטומאה, שבת

מתוס ' מדלענין)דהנה דאמנם (ד "ה דסובר משמע

לשבת, כלי  לדיני לטומאה כלי דיני  להשוות  יש 

גמורה, השוואה שיהא שא"צ שהוכיח אלא (כמו

ונחשבים  בשבת שניטלים כלים שאר משברי שם תוס'

כלי) שם מהם בטל  בשבירתן טומאה  שלענין אף ,כלים,

כלי להיות  לבא יכול שיהא לכה"פ בעינן אלא

טומאה במחשבה)לענין יחוד  כלי(ע"י גם הוא ובזה

להיות לבא יכול שאינו  בדבר משא"כ שבת, לגבי 

לגביכל  כלי  אינו במחשבה יחוד  ע"י  לטומאה י

שנשברה  שמחט שם בגמ' אמרינן  [וע"כ שבת

ע"י לטומאה כלי לעשותה אפשרות שאין

שברי שאר  משא"כ שבת לענין כלי אינה מחשבתו 

ומשמע  סקכ "ד], שח סי' במג"א בזה ועיין  כלים,

_________________________

לענין ב. כלי חשיב לא דפקק  דבריו "כנים כח), סי' הנ"ל משה ישועת  בשו"ת  (הנדפסת בתשובתו הגרשז"א ז "ל

באוכלין  ורק  כלי, כעושה חשיב אינו עץ כלי פשוטי בשבת העושה אטו לשבת, נוגע זה אין אבל וטומאה, ידים נטילת 

ומתקנו  בכלי וקוטמו גופר עץ שהלוקח לדברי יסכים כת"ר שגם וחושבני כלי, תיקון משום בהם שאין דאמרינן הוא

ומ"ש  חטאת, דחייב דלת  בו לפתוח  או שיניו בו לחצות  בכלי קוטמו שאם אקיסם דהוי מידי חטאת דחייב לפקק

למעיין". כמובן לכאן כלל שייך  זה אין מנא, לאו נמי שבת  לענין מנא לאו טומאה מדלענין ע"א) (קכג שבת  בגמרא

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה כח

כלי לדיני לשבת  כלי  דיני  להשוות ג"כ  שס"ל מתוס'

גם  סובר  שתוס ' המהרש"א שם וכמש "כ  לטומאה,

שוים, ושבת טומאה דין  כלים, גלמי  דין  לגבי 

שבת לגבי  כך  מקב"ט, אינו  טומאה שלגבי שכשם

לכלי נחשבים הנ "לאינם והר"ן והרמב"ן כמאירי (דלא

לשבת ) טומאה בין כלים בגלמי וא"כ המחלקים ,

צדקו לכאו ' הרי  הנ"ל והאחרונים התוס' לשיטות

לגבי דאשכחן  דכיון הנ"ל משה הישועת דברי 

כלי  שם פקק  על שאין  מחמתטומאה לכאו' (והיינו

חשיבותו) שבתחוסר לגבי ככלי נחשב שאין  ה"נ

מגזה"כ מקב"ט שאינם עץ כלי לפשוטי דומה (ואינו

.כנ "ל )

בזה לפרש  משה  הישועת בסרת להשתמש  יש

הגרשז"א  היתר

אמנם  טענה ח] מחמת ס"ל משה הישועת 

הפקקים  לפתוח שמותר  זו  וסברה

בזה  אין  ולשיטתו  בהם להשתמש בכוונה אף

בפטיש  מכה לגבי איסור כלי שם הפקק על דאין (כיון

שלו) הגמר על בפטיש מכה איסור אין [ועי 'טומאה ,

עם  משתמש  משה הישועת שגם דבריו בהמשך 

טפי, חידוש  ס "ל דהוא אלא משנה, המגיד סברת 

כוונתו שאין היות מ"מ בפקק דמשתמש  שאף 

שהוי ואף מנא, תיקון  חשיב לא פקק  לעשיית

מתכוין  שכשאינו  המ"מ דדברי ס"ל דניח"ל , פסי "ר 

מובן  מאידך  בזה אך  דניח"ל], בפסי "ר  אף הם שרי 

דווקא  אינו בפטיש  מכה דאיסור הגרשז "א סברת 

של  נידונים כמה בפוסקים וכדאשכחן  כלים לגבי 

כלי שאינו אף  דבר גמר  על בפטיש  אלא ג מכה

משה  הישועת והוכחת  בסברת  הרווחנו  שבזה

סברת להבין  יש  שוב שבזה ככלי  דינו אין שכיסוי

משנה  המגיד  להיתר  הפקק ענין  שמשוה הגרשז"א

על  אין  עץ בקטימת שכמו והיינו עץ, בקטימת 

לזה  עושה במחשבתו  ורק  כלי, וחשיבות שם העץ

לגבי ה"נ כלי, של חשיבות לזה ונותן  קיסם שם

לעשותו שכשמכוין  לגרשז"א שס"ל אף הרי  פקק

כלי הוי  שלא באופן  אף שבת  לגבי לכלי  נחשב כלי

עץ  כלי  מפשוטי  העשוי  פקק כגון  טומאה, לענין 

יש  כלי לעשותו  מכוין  שאין באופן מ"מ הנ"ל,

דיש  משה להישועת  הגרשז"א שמודה לומר 

וא"כ  לכלי, כלל נחשב שאין טומאה לדיני  להשוותו 

שלא  זמן שכל בעלמא עץ כחתיכת  הפקק הוי

כלל מלאכה הוי לא קיסם לעשותו שראוי חשב (אף 

לקיסם) עלמא זמן לכולי דכל לגרשז"א ס "ל וה"נ ,

פקק  לעשותו  חשב וזורקו)שלא לו שא"צ ,(כגון

עליו שאין  לטומאה להשוותו  דיש  הדין בזה נשאר 

עץ  כחתיכת דינו נשאר  וממילא כלי , שם כלל

בזה  שאין  הנ"ל דהמ"מ היתר  בזה שיש  בעלמא

כלל. מלאכה

מבפקקי  יותר פלסטיק בפקקי להחמיר סברא

מתכת 

והנה  טפיט ] להחמיר סברא אשכחן זו  לסברא

מתכת מבפקקי פלסטיק (להיפךבפקקי

היות לגמרי פלסטיק פקקי לגבי שהקיל מהגרשז"א

הטבעת בתוספת פקק מתורת  מתבטלים שאין שחידש 

חתוך ללא הפקק להוציא ואפשר גבם, שעל פלסטיק

מוכרחים) שאינם חידוש דברי הם שכ"ז וכו', ,הטבעת

היתר  שכל עתה שביארנו  ההסבר פי  שעל והיינו

הפקק  על שאין נימא אם רק שייך בפקקים דהמ"מ

כשכבר  משא"כ  לקיסם, דומה ובזה כלי , שם מקודם

שאסור  למיחם, הדבר דומה כלי , שם הפקק על היה

במ"ב, קיי "ל וכן  הלח"מ, כמש "כ למ"מ אפי ' צירופו 

משנה  דהמגיד  היתר ליכא פלסטיק  בפקקי  א"כ

_________________________

והדחתן,ג. ד"ה שיח סי' בביאוה"ל כמובא בפטיש  מכה משום שחייב הפמ"ג שכתב בצוננים שהדיחו האספנין קולייס  לגבי למשל

באוכלין, בפטיש מכה חיוב שיש גדול כלל פר' מהירושלמי הוא ומקורם במים, קשה דבר שריית  לגבי מהלבוש  שם הביא וכעי"ז

כיון  דרבנן איסור רק והוא מנא, תיקון משום הוא שאיסורו בשבת ומעשרות תרומות איסור בענין לכו"ע  מצינו וכן ואכמ"ל.

כלי. שאינו בדבר אף  מנא תיקון ששייך חזינן אך רוחני, תיקון רק שהוא



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח כט ליקוטי

וחסר  פתיחתם לפני כלי היו דהא הנ"ל, לסברא

דמיחם  לצירוף  דמי ובזה שלהם, הגמר רק  בהם

לגומרו, אסור כוונה ללא דאפי ' כהלח"מ דקיי"ל

הנ"ל. דהמ"מ היתר אין לזורקם במכוין  אפי' וא"כ

השבוע  פרשת 

האור  ולהפסיד לצאת  פרכס אע "ה יעקב מדוע

אמו שבמעי העליון

ויתרוצצו  וגו'.א ] בקרבה  כב)הבנים  .(כה,

שסתם וברש "י , דרשני  אומר הזה המדרש  ע"כ

זה  למה א"כ  וכתב זו רציצה היא מה

כשהיתה  ריצה, לשון  דרשוהו  רבותינו אנכי,

רץ  יעקב ועבר שם של תורה פתחי על עוברת 

מפרכס  עשו  ע"ז פתח על עוברת לצאת, ומפרכס

ע"כ . לצאת.

מהרי"ד חזר הרה"ק של הידוע הווארט  על

זי"ע רעד )מבעלזא עמ' ח"ג בעלזא (אדמור"י

י פירכס  מדוע הלא שהקשה לצאת, ע"ה אבינו  עקב

מלמדו והמלאך  ראשו, על דלוק נר אמו  במעי עובר 

כדאי ' סופו ועד העולם מסוף  וצופה התורה, כל

ע"ב)בגמ' ל  דף  ופירכס (נדה יעקאע"ה מיהר  ומדוע ,

בדרך  ותירץ כזה, ונשגב עילאי  ממצב לצאת  ורצה

משכינות לברוח שיש כמה מקרא שחזינן המוסר

גבוה  במצב נמצא כשהאדם שאפי' רשע, עם

עם  יחד להיות לו אסור  מ"מ ביותר ונשגב ומרומם

עליו רשע, להשפיע הרשע יוכל לא שודאי לומר (ואין

גבוה) כ"כ במצב כשהוא פירכס לרע יעקאע"ה וע"כ ,

הרשע. עשיו עם יחד  מלהיות ולברוח לצאת 

מקולקל בחור בה  שיש מדירה  הבריחה חיוב

רח "ל הטמאים  בכלים

וענה  הבחורים ב ] אחד לשאלת מורנו בזה

טובה  שמאוד  דירה לו שיש ששאל

לישיבה  ביותר  בסמיכות  היינו  ברוחניות  עבורו 

ללמוד  מקום שם שיש  הבחינות, מכל נוחה והיא

היא  בגשמיות וגם ספרים, לריבוי  ומקום בחדותא

בה  יש  אך אדם, של דעתו המרחיבה נאה דירה

ה"י, הטמאים בכלים נכשל שרח"ל א' בחור בדירה

כבורח  זו  מדירה לברוח שעליו מורנו לו  ענה וע"ז 

ויותר  האש הבחור מן עם ושייכות קשר לו שאין (אף 

האדם הנ "ל ) ומטבע לשכינו, ואוי לרשע שאוי  ,

וכמשל  הרמב"ם, כלשון  סביבתו  אחר נמשך  להיות 

עושה  שאחד  לספינה דומה זה הרי  בחז "ל המובא

הנ"ל  בחור  שמביא הספינה, כל את ומסכן נקב בה

עמו, הדרים את  המסכנת זו לדירה הטומאה רוח

בידו למחות  הלכה ע"פ  דמתחייב יתכן  מדינא וגם

החמורות בעבירות שנכשל ויודע כשרואהו 

תורה  של כדינה כראוי  מוחה וכשאין  שבתורה"ק,

מי שם על העבירות  ונחשבים בעוונותיו , נתפש

פרתו על חז"ל כדברי  מיחה ולא למחות בידו שהיה

על  נקראת  בשכנו  מה שלא שהיות  ראב"ע של

מהסיבות אחד שזה יונה רבינו  כתב וכבר שמו,

היות הרשעים מסביבות להתרחק האדם שיתחייב

תורה  של כדינה כדבעי  בהם למחות יוכל שלא

בעוונם. רח"ל ויתפש 

תפנו אל – חול  בסרטי בהסתכלות האיסור גודל 

האלילים אל 

ובדרך דעתו ג] שע"פ מורנו אמר (וכן אגב,

מובהק ) הוראה מורה רב עמו הסכים

הסתכל  של גמור  איסור ענינייש של בסרטים ות 

שמץ  בהם שאין  כשרים הנקראים אלו  אף חול

בשו"ע המבואר  מדין  אסורים מ"מ ח"ו , (סי'איסור 

טז) סעיף במליצותשז בחול אף  לקרוא שאסור 

משום  מלחמות ספרי  וכן חולין שיחת של ומשלים

אל  תפנו  אל משום ועובר  ישב לא ליצים מושב

או שחיברן ומי  מדעתכם, א-ל תפנו  אל – האלילים

והיינו השו "ע, עכ "ל הרבים את מחטיאים העתיקן 



לנפשך  חכמה דעה ל

האדם  דעת את  מושכים בטבעם הנ"ל שספרים

האדם  מדעת  שמשכיחים עד  הרבה עליהם לחשוב

המציאות זו  ובימינו  ועבודתו, תורתו  השי "ת את 

דעת את הרבה מושכים שבטבעם הסרטים של

נכללים  וא"כ ומעבודה"י , ומתורה"ק  מהש"י האדם

האלילים. אל תפנו  דאל הנ"ל באיסור 

אפי' להתרחק  הק' הבעש"ט דרך מעיקרי

קודש ממראות 

עוד הסוברים ד] חסידים שישנם הוסיף

בסרטים  הסתכלות  שמתירים

מרבותיהם,(כביכול )הנקראים קודש מראות

אמר  כבר  אך  וכו', לרבם מתקשרים שבזה וסוברים

זי "ע  מפשעווארסק ר "י  הרה"ק  אדמו"ר כ "ק רבו

מכל  להתרחק  בימינו הק ' הבעש"ט דרך שמעיקרי 

ומעשיות דב"ת  בהם שיש  ואף  עיתונים, מיני

להתרחק  היא החסידות  דרך מ"מ וכדו ', מצדיקים

למכשול, להביא לבסוף שדרכו  דבר  מכל בתכלית

הדב"ת בחלק  אפי' עתון לקריאת  המתרגל שכידוע

ופאליטיק  כלים מיני  כל לקרוא אח"כ נמשך  שבו,

ומשכיחים שבעיתונים האמונה את מקררים (שהם

כנ "ל ) האדם מדעת  הסתכלותא-ל  לענין  וה"נ ,

נפרץ  לבסוף בהם שהמתרגל הנ"ל קודש  במראות 

מראות בשאר להסתכל להקיל ויבא הענין  אצלו 

וכו ' כך לו אומר  היום יצה"ר של דרכו היא וכך חול,

שבתורה  חמורות  בעבירות  רח"ל שמכשילו עד

ה"י. רח"ל

לבחורים אדרעס אי-מייל  פתיחת איסור

עוד בקודשה] דעתו לגלות מורנו  (וכן הוסיף

מובהק ) הוראה מורה לזה שאסור הסכים

לפרנסתו  לו  שא"צ גדול )למי  לצורך וכ "ש (או

אי -מייל  לקבלת לאפשרות  להצטרף  לבחורים

פתח  הוי שהדבר אדרעס, אי -מייל בלע"ז הנקרא

לכלים  להתחבר לבסוף להביאו  שעלול נורא

טמאים  פסולים דברים לקבל עלול וכן  הטמאים

ה"י. ואסורים

בכל השל "ה תפילת לומר מורנו  מנהג טעם 

הארון  פתיחת

ואמר רביז"ל ו] מש"כ  שידוע שהיות מורנו

ב) סי' קמא של (לקו"מ זיינו  כלי שעיקר

דכלים  זו נוראה מלחמה והלא תפילה, הוא משיח

בשער  שלוחם משיח של מלחמתו היא הטמאים

מורנו דברי  במקו "א [וכמ"ש  הטומאה, של הנ'

כמרומז  הנ' שער של קלי' כידוע היא האינט' שקלי '

הפרי על ומלבישה החופה הקלי ' שהיא בשמה

להתגלות שעומד דקדושה הנ' שער  של אורו 

סופו ועד  העולם מסוף בו  שצופין אור  בקרב,

הקלי ' של הנסיון  יש הפרי  התגלות  וקודם בקדושה,

רח"ל, הסט"א בעולמות לצפות  לפרי  הקודמת

באורו ה' בנועם לראות  מהאדם הזכות את  לאבד

בעין  עין 'כי – בקרוב עלינו לזרוח העומד  האמיתי 

באור  לראות יזכה א' שכל ציון ', ה' בשוב יראו 

יש  הרי  עתה], בקדושה עיניו שמירת לפי השי"ת 

בתפילות דקדושה)להרבות הנ' דשער כח עליו(שהם

זו נוראה מקלי ' שינצלו  בו התלויים ועל זרעו ועל

שע"כ  ואמר צדקינו , משיח של אורו  לקבל ויזכו 

ארוכה תקופה כבר  הוא לומר (כשנתיים)נוהג

וכוונתו הארון, פתיחת עת בכל השל"ה תפילת

זרע  וכל אליו  הנלוים וכל זרעו להציל בזה להתפלל

ופסול שמץ מכל ישראל בתפלה)בית  שם (כמובא

הטמאים. הכלים טומאות מכל היינו

הבקשה לפרש  תיבות  כמה  להוסיף  ברצונו 

ביותר 

ואמר תפילתז] בתוך  להוסיף  בעזה"י שברצונו 

בקשה  יותר  לפרש  תיבות  כמה השל"ה

ש'אור  מ'וץ ר "ת  שהם משח"ת  בנ"י שינצלו  הנ"ל,

ת 'בן  ע"ב,ח'מץ קל דף לתיקו"ז בפי' ברמ"ז (כדאי'

עה"פ  –מילה ב' מצוה מקאמרנא מהרה"ק ובאוצה"ח

חייכי) משח"ת  והגואל  נפשי, משח"ת  שמרמזים להציל ,

זרעינו ואת  אותנו  יציל ה' הנ"ל, טומאות  מיני על

שבזכות הנ"ל, טומאות  מכל ישראל בית  זרע וכל

ומטומאתם  מהגויים מובדלים ונהיה מהם שנינצל



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח לא ליקוטי

[כדאי ' ברחמים צדקינו משיח פני  לקבל כולנו  נזכה

זי "ע  מוילנא מהגר "א קבלה זי "ע דיסקין  ממהרי"ל

חיים  להשאר יזכו  לגויים מחוברים יהיו  שלא שאלו

ומגוג  גוג במלחמת כלל ינזקו ולא ושלמים, וקיימים

כלים  ע"י  הגויים עם מחוברים שאין  והיינו הנוראה,

בב"א. ה"י] הטמאים

יצחק של הק' עיניו שמירת ע"הגודל  אבינו 

הרשע מעשיו להיפך

ואמר הקדושה ח] שמירת  של זה בענין

ופגם, טומאות  מיני  מכל  בתכלית 

הק' עיניו קדושת  גודל אבינו יצחק  אצל שרואים

בשדה  לשוח יצחק "ויצא שכתוב בתוה"ק כמרומז 

באים", גמלים והנה וירא עיניו  וישא ערב לפנות 

עליונה  שמירה לו היתה עיניו  את שכשהרים היינו 

כלל  ראה ולא באים, גמלים רק וראה השמים מן

הגמלים על היושבת  רבקה ילדה את שהיתה (אף

מן  עליונה שמירה עליו היתה מ"מ שלש בת  קטנה

הק ') עיניו קדושת לגודל  אותה אף יראה שלא ,השמים

"וישא  ביה דכתיב הרשע עשיו מטומאת היפך  וזה

שלגודל  הילדים", ואת  הנשים את  וירא עיניו 

והוסיף  לראות , האסור את  תיכף  ראה טומאתו 

המעשה  את בזה [והזכיר טומאתו , על טומאה

כשהוצרך  חופתו ביום זי"ע רב מהבעלזער הידוע

וזוגתו הגוי המושל עם ].דלהפגש

הרי "מ וסיים מהרה"ק  פלא דבר ליישב בזה

זי "ע חיים)מגאסטנין  באוצר שפירש (מובא

האפוד  לגבי  תצוה בפר' הק ' רש "י  שכתב מה אז

השרות שחוגרות סינור  כמין שהוא לי אומר ש"לבי

רש"י, כתב וז "ל, בזה שכתב הסוסים", על הרוכבות 

ולבי תבניתו פי ' בברייתא מצאתי ולא שמעתי  'לא

גב  כרוחב רחבו מאחוריו  לו חגור  שהוא לי אומר 

על  כשרוכבות  השרות  שחוגרות  סינר כמין  איש 

לקמן  וכן  כו'', ו)הסוסים סינר (כח, 'כמין רש"י אומר

ולא  שמעתי 'לא כזו  לשון רוכבות', נשים של

בפירושי הוא רגיל בלתי  לי ' אומר  ולבי מצאתי

הק' רש"י הוא, כך  הדברים פתרון  אלא ז"ל רש "י 

וגם  ברעה, מראות  עיניו עוצם שהיה והטהור

שמים  כלפי  למעלה לבו בקודש דרכו בחוץ בלכתו 

הסתכל  לא ומעולם לאדמה מושקפות  למטה ועיניו

מהלך  כשהיה אחת ופעם אמותיו לדלי "ת מחוץ

שרות של בחבורות  פתאום לפתע נתקל לביהמ"ד 

אותו והיה סינרים חגורות כשהן סוסים על רוכבות 

שהביא  פריצות של ענין  על ודואג מיצר  צדיק

כהונה  בגדי לפרשת  שהגיע כיון  עיניו לנגד  הקב"ה

בברייתא  מצא ולא שמע ולא לפרשם עמל והי'

בלבו מהשבה עלתה שעה אותה תבניתם פירוש

לידי הקב"ה הביאני לחנם שלא לי אומר לבי  ואמר 

כדי אלא הרוכבות בנשים ההסתכלות  נסיון 

ע"כ . תבניתה, על ולהעמידני  האפוד  מהות ללמדני

הק' רש "י  אצל שיהא הפנימי  הביאור  מה ולכאו '

כמכשו ח"ו  הנראה דבר ראיה בזה בטעות  לראות  ל

פקודיך  בדרך  מהבנ"י  שאי ' ואף ה"י, (ועודפגומה

מחשבה ספרים) ללא באונס  בעלמא שראיה

כלל, הלכה ע"פ  איסור  בגדר אינה ח"ו והרהור 

מ"מ  וגו', תתורו 'ולא מצות בזה מקיים ואדרבא

ערכם, לפי  ופגם ירידה כזה מכשול הוי צדיקים אצל

_________________________

רבנים ד. שהיו המחותנים את  ולברך לבוא המחוז מושל רצה זי"ע מבעלז אהרן ר' הרה"ק של חופתו ביום המעשה, דבר וזה

מהר"א  כ"ק החתן הרבה. שמע שעליו החתן את  לראות  רצה וכן סקוהל) אבד"ק שמואל רבי הצדיק  דודו בת את (נשא במחוזו

לחותנו  לאביו צרות לגרום הוא יכול המחוז  כמושל אחד מצד ממנו, להתחמק דרכים וביקש זה ביקור לקראת  ביותר שמח  לא

אביו  לו אמר החופה, וביום הקדושה בידו לברכו שעליו עוד מה גוי של בפניו להסתכל צריך  הוא שני ומצד ישראל, ולכלל

צריך  והיה הלב, חומד כך ואחר העין רואה קודם שהרי וקשה עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא כתיב זצ"ל מהרי"ד

ואינו  חומד אינו כשהלב חומד שהלב מה רק  רואות  שהעינים הוא והתירוץ לבבכם, ואחרי עיניכם אחרי תתורו ולא לכתוב

ל"ה) עמוד ד' חלק בעלז (אדמור"י לראות . ולא להסתכל אפשר רואות  אינן העינים גם האסור בדבר חושב



לנפשך  חכמה דעה לב 

האפוד  צורת מזה לידע זאת  לו נצרך שהיה [ואף 

ברוה"ק  זאת  להראותו  למקום דרכים הרבה הרי

ביחזקאל  הק ' רש "י  שכתב וכפי  ח"ו, מכשול ללא

ג ) תכנית(מב, כל את נפלאה באריכות  שמפרש (אחר

דלעתיד ) ל"א ביהמ"ק ל"י הי "ה ל"א ואנ"י  ומסיים

כמ"ו אל"א הז"ה הבני "ן  בכ"ל עוז"ר  ול"א ר"ב

הביאור  י"ל אלא עכל"ק ], השמי "ם, מ"ן שהראונ"י

האריז "ל רבינו  עפמש"כ  בזה (בכוונתהפנימי

דקטנותספיה"ע) מוחין  תיקון  הם ואפוד שחושן 

הנראה (עי"ש ) דבר  זה בענין שיהא צריך  היה וע"כ  ,

דקטנות. מוחין  את בזה ולתקן  להעלות  כמכשול

והאיך  ובניו, לעשיו תיקון יהא האם

ויצא  שערט] כאדרת כלו  אדמוני  הראשון

עשו. שמו כה)ויקראו .(כה,

יהיה דיבר והאם ובניו , עשיו של סופו  ענין על

כעין  אשכחן  דלכאו' תיקון , לבסוף  להם

כתב דהרמ"ק בזה, ב)מח' קמו, זח"ה יקר דאף (אור

יהיה  ולא כדכתיב לעשו, תיקון  אין לבוא לעתיד

ומהגר"א עשיו, לבית לספד"צ)שריד  פי' אי '(בסוף

ועל  תשובה, עשה שישמעאל בחז "ל שחזינן שכמו 

ברשעותו שנהרג אשכחן לקבור עשיו נתן (כשלא

בן  חושים שהרגו עד  המכפלה במערת  אע"ה יעקב את 

לבניודן) רמז גם סימן והר "ז אבות מעשי (בבחי'

לבוא לבנים) לעתיד  תיקון יהא ישמעאל שלבני  ,

עשיו. לבני  ולא

על ומאידך בהם שמרומז מקורות כמה אשכחן 

במדרש וכדאי ' עשיו  בני  (המובא תיקון 

תולדות, ובפר' שרה חיי פר' בשל"ה כגון ספה"ק בכמה

פר' רקאנטי שמיני, פר' בחיי רבינו בשם תלפיות מדרש

זה) מדרש נמצא לא שלפנינו וכמדו' ועוד , על שמיני,

שעתי משום כן  שמו שנקרא הקב"ה החזיר ד

בספה"ק  בזה ומפרשים לנו , ולטהרו  להחזירו

לחזיר שנמשלה עשיו קלי ' על מרמז (כדאי'שהחזיר 

טלפיו  הפושט לחזיר דומה שעשיו א, סה, ב"ר במדרש

וכו') טהור שהוא על ומראה מרמזת  החזיר  וטהרת ,

לעת"ל. עשיו  קלי ' תיקון

חכםוביאר התורת  רבינו דברי  פי  על (דףבזה

ע"ג ) צב ודף ע"ב מדבריופט שמוכח

אלא  תיקון, הגויים לכל יהא שסוכ"ס  שבודאי

תשובה, שע"י  תיקון  תיקון, דרכי  ב' שישנם

ולפני יותר בזריזות  התיקון  נגמר זה שבתיקון 

יבא  הרי  תשובה עושה שאינו  במי  משא"כ  הזמן ,

רב זמן אחרי  תיקונו על יסורים סוכ"ס  ידי (על 

וכו') על ועונשים הגר"א שכתב מה א"ש  ובזה ,

שהוא  כיון  שישמעאל ועשיו, ישמעאל שבין  החילוק

לבסוף  יעשו שג"כ לבניו  סימן הר"ז  תשובה עשה

משא"כ  ובמהירות , בזריזות  עי "ז  ויתוקנו  תשובה

יעשו לא בניו גם הרי תשובה עשה שלא עשיו 

אך  וממושך, ארוך שלהם התיקון יהא וא"כ תשובה

שגם  כנ"ל לנו להחזירה הקב"ה שעתיד  ודאי  לבסוף

ידי על שאינו  כזה תיקון  אך  יתוקנו, לבסוף הם

ונחשב  עצמם עשיו  בני  אל מתייחס  אינו תשובה

התיקון , עשו  לא הם כאילו  ישמעאל לעומת  בערכין 

כך  כל מתייחס  אינו דישמעאל התיקון  גם [ובאמת

בני של תשובתם שבכח ישראל, לבני  אלא אליהם

של  התשובה כח את  וימשיכו  יעוררו הם ישראל

יחזרו ישמעאל ישראל בני ידי על שרק  ישמעאל

בתשובה].

עשה [ואמנם לא שעשיו  כנ"ל אי ' שמהגר "א אף

חז"ל  מדברי כמוכח לבסוף  תשובה

דבריו בתוך  שכותב החזקוני דברי נציין מ"מ הנ"ל,

שרה) חיי האם (סו"פ וצ"ע עבד" תשובה נמי  "ועשיו 

מקומן  באיזהו חז"ל דברי מאיזה לחזקוני  מקור יש 

שרגא) כנסת  שבהוצ' בהערות  כמש "כ (ועי' וצ"ל ,

של  שראשו  בחז "ל שמצינו שהיות העבר  בשבוע

שבשורש  מינה שמע המכפלה, במערת  טמון  עשיו 

שבראשו) במחשבתו וזו(היינו תשובה, לעשות חשב

שכיון  אלא תשובה, עשיו שעביד  החזקוני כוונת

למעשה, מחשבה מצרף הקב"ה אין גויים שאצל

תשובה]. עשה שלא לו נחשב



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח לג ליקוטי

בדד  להיות  ע "ה אבינו יצחק  עבודת  דרך

מבנ"א 

אל  אמרי] אשר  בארץ שכן מצרימה  תרד

ב)אליך. .(כו,

שירד ,וברש "י כמו  מצרים לרדת  דעתו  שהיה

תרד  אל לו  אמר הרעב, בימי אביו 

לארץ  חוצה ואין תמימה עולה שאתה מצרימה,

ע"כ . לך . כדאי 

בונים דיבר רבי הרה"ק של הידוע מהווארט

זי"ע שרה מפרשיסחא חיי פר' מבשר (קול 

וח') ג ' ע"ה אות' אבינו אברהם היה כאשר  "כי  ,

ביתו והיה החסד . במדת העולם מנהיג היה 'רבי',

האורחים, מכניס  והיה פתחים, ד ' עם לרווחה פתוח

של  שמו  מגלה היה זה ידי ועל טוב. כל עליהם ונתן

כשנעשה  כן  אחר  יצחק, אבל בעולם. הגדול הקב"ה

העולם, את לנהוג והתחיל וקנה 'רבי ' לחנות הלך

הדלתות  כל וסתם  ברזל של הלך יתידות והוא ,

יומם  ועבודה בתורה ועסק  מחדר, לפנים לחדר 

פחד  וזרק  אדם, מבני התבודד  עבודתו ורוב ולילה,

וכל  בצילו , והמסתופפים חסידיו  לכל גדולה ויראה

חיל  אחזו  הפחד מרוב עמו ולדבר לבא שרצה מי 

בעולם, ומשפט דין  שיש מגלה היה ועי"ז ורעדה,

היה  הקדושה צורתו  את  שראה ואחד  אחד  וכל

ע"כ . באמת". תשובה עושה

וגדוליוהאריך הצדיקים דרכי  ב' של זה בענין

היה  לימודם שכל כאלו  שהיו הדורות,

רבים תלמידים ויושב עם זקן שהיה אאע"ה (כדוגמת 

לאנשי  להורות  ימיו כל שעסק חז"ל כדברי בישיבה

האמונה  דרכי והחת"ס ההעולם הגרעק"א וכזקיניו  ,(

הישיבה  לבני  תורה להרביץ היה לימודם שעיקר 

המהרש "א וכן  ברבים , יומא בלימוד (שהשבוע

כסליו) ה' – דיליה רבא לימודיודהילולא  כל לומד היה

תלמידים ריבוי  עם שנה יחד עשרים פוזנא (בישיבת

הגדולה  בישיבתו ימיו בסוף  ואח"כ  שמה-שסה,

מנו"כ ) שם עמ"ס באוסטרהא בחידושיו  וכמש"כ  ,

שישי)סנהדרין  היות(סו"פ חידושים שם כותב שאין

תלמידים  עם זו גמ' למד היה ו שלא שבודאי שאף ,

לימוד  ללא בעצמו  גם חידושים לחדש יכול

כאלו חידושים שיקבעו רצה לא אך לתלמידים

שמתחדשים  לחידושים שאין  בידעו  לדורות , בספרו

וכ "כ  הקדושה, כח אותו הרבים וכח זכות ללא

חולין)המהרש"ל על שלמה של לים ראשונה (הקדמה

תמיד ההלכה שיטתשלדעתו נגד  התוס' כבעלי 

בעלי הרמב"ם נגד כרמב"ם שפוסק הב"י כמרן (ודלא

ברבים התוס') תורתו למד שר"ת כתב ז היות  וכן  ,

ספרו)הש"ך  לימודו(בהקדמת  כל שלמד עצמו  על

_________________________

במקום ה. ישיבה לפתוח ע "ה אבינו לאברהם הותר ואיך ישיבה, להם שהיתה ועבר שם אז  שהיו שאף  אגב, בדרך  בזה ואמר

אא  שראה לרב, כבוד חולקים אין ה' חילול שיש  שבמקום אלא העולם רבותיו, בכל אלקות בגילוי עוסקים ועבר שם שאין ע "ה

אאע"ה. כן שעשה הדרגה כפי

ביריד ו. בהיותי בישיבה, אז  למדתי שלא מפני הלכות, מחדושי הספר על להעלות  רציתי לא הפרק סוף עד מכאן שם, ז "ל

עכ"ל. לובלין".

הגיע ז. א' וכל ר"ת , לפני אחד בפרק היו תוס ' בעלי שמונים כי לרוב, היו ר"ת תלמידי התוס ' "שבעלי שם, מלשונו קצת נעתיק 

הרמב"ן  אחרת  כת והנה מספר בלי לרוב ותלמידים וחביריו משנ "ץ שמשון וה"ר ממינץ ור"א כ"ץ חיים ה"ר כגון להוראה,

מרוטנבורג  מהר"ם כמוהו באחרונים אין אשר וטהור עניו איש א"ז  והר"י ותלמידיו יונה ר' קדוש ואיש והרשב"א והר"ז והרמ"ה

הרא"ש  בתשו' מצאתי אבל וכו' וחקרו ודרשו היטב למדו אשר ר' ורבנא מרנא מקומו מלא שכמעט א' תלמיד והעמיד נקרא

בעלי  אחר לילך  אלא אליו לשמוע  שלא ור"י ר"ת עם חולק כשהוא אכן החכמות  בכל מאוד היה גדול רמב"ן שהאיש  שכתב

עכ"ל. וכו'. הרמב"ן מן יותר ובמנין בחכמה גדולים היו וצרפתים ור"י שר"ת בידו קבלה כי התוס'



לנפשך  חכמה דעה לד

שלמד  הרמב"ם משא"כ תלמידים. עם ביגיעה

שנים  עשר בהתבודדות ספרו  וחיבר  ביחידות ,

הגדולים. בשם החיד"א מכש "כ

מהשגה שלמעלה  דרגה – הרמב"ם גדולת 

ודיבר אמנם יא] שאף הרמב"ם מגדולת

המהרש"ל  דברי צדקו  בחיצוניות

כח  אצלו ואין  ביחידות , למד הרמב"ם שלכאו '

הרמב"ם  דרגת בפנימיות באמת אך וכו', הרבים

בספי ' דבוק שהיה מההשגה, שלמעלה דרגה היא

בעצמה העליונה עליה החכמה נאמר החכמה (שספי'

ולא  בבדידות  נקנית  שהיא – ילבש קודש ' 'בד  כתונת

באופן בחבורה) היה הרמב"ם של לימודו  וכל ,

באגרת וכמובא לגמרי, מהטבע שלמעלה

בני כל בריפוי הנוראות טרדותיו מגודל הרמב"ם

החולים  וכל כלל חהמלוכה א"א הטבע דרך  שע"פ  ,

שאין  וכ "ש כראוי , תורה ללמוד כ "כ הטרוד  לאדם

עצומה  כזו  לדרגה להגיע כזה אדם ביכולת

התורה הלכות כל על ספר  וחיבור (ממשה בידיעת 

כהרמב"ם  עוד  היה שלא – כמשה קם לא משה עד 

כזה) ונורא נפלא ספרובחיבור עצם שאת  ואע"פ ,

אח"כ  שאף  פשיטא כנ"ל, גדול בהתבודדות  כתב

התורה"ק  כל מידיעת  ימיו כל דעתו הסיח לא

הרף  ללא בבוכ"ע כ "כ דבוק הרמב"ם שהיה באופן

עצומה  ובדבקות רגע בכל התורה"ק  בהתמדת 

בבחי ' הזמן כל והיה טרדותיו, בתוך אף באלקיו 

בבחי ' ג"כ  היה לימודו  כל וע"כ  אלקיו, ה' עם בדד 

בעצמה, הק ' השכינה עם התורה"ק  שלמד – בדד 

את שלמד  נחשב וא"כ  ישראל, נשמות שורש 

ישראל, נשמות ריבוא שישים עם הק' התורה

לימוד  ולעודד להמליץ במקו"א מורנו  האריך [וכבר

הדרך  שהיא משנה הכסף פי' עם ובפרט הרמב"ם

עיי "ש , המובחר באופן התורה ידיעת מצות לקיים

הרמב"ם  כל לימוד  שגמרו  זה בשבוע גרמא והזמן

מליובאוויטש  הרמ"מ כ"ק  כתקנת היומי בסדר

זי"ע].

_________________________

ומבורך ח. ה' ברוך בוא אצלי, בואך מענין שזכרת  מה "ואמנם תבון, אבן שמואל לרבי באגרתו הרמב"ם לשון זה

משמחתך  יותר הנעימים פניך  לראות ומתאוה ותאב לחברתך , ומשתוקק ונכסף וחפץ בזה, ושמח  ועלז  שש  ואני שבבאים.

אלי  מבואך  תגיעך לא כי עצמך, על תסתכן שלא ואיעצך, אודיעך  ואמנם הים, סכנת רכבך עלי שיקשה פי על ואף בי,

שעה  אפילו עמי ולהתבודד להתיחד או החכמות מן חכמה תועלת אמנם יכולתי. כפי ממני שתגיעך  ומה פני ראות  זולת

באלקאירה, שוכן והמלך  במצרים, שוכן אני לך. שאספר כמו עניני תוכן כי כלל, בזה תוחיל אל בלילה או ביום אחת

היום, בתחלת יום בכל ראותו מבלתי לי אפשר אי מאד, כבד מנהג המלך על ולי שבת , תחומי שני המקומות  שני ובין

ואי  המלך. בבית היום רוב ואני מאלקאירה, אסור לא מפלגשיו אחת או מבניו אחד יחלה או חולשה כשתמצאהו אמנם

עולה  אני ויום יום כל דבר, של כללו ברפואתם. להתעסק  צריך  ואני יחלו פקידים שני או אחד מפקיד כן גם לי אפשר

כל  על היום, חצי אחר למצרים אשוב חדוש שום שם יתחדש  ולא מכשול שום שם יהיה וכשלא בהשכמה, לאלקאירה

חשוב, ובלתי חשוב בהם, ויהודים גוים אדם, בני מלאות  כלן האכסדראות  ואמצא מתרעב, ואני קודם, אגיע לא פנים

לפייסם  אליהם ואצא ידי, וארחץ הבהמה, מעל ארד שובי, עת את ידעו רב ערב ושונאים ואוהבים ושוטרים ושופטים

לרפאתם  ואצא לעת , מעת  והיא עראי, אכילת  שאוכל כדי עד אותי, להמתין כבודם על למחול כדי פניהם ולחלות ולרצות 

להם שתי ולכתוב סוף עד התורה באמונת ולפעמים הלילה, עד והיוצא הנכנס  יסור לא חלייהם, רפואות  ונוסחאות  פתקות

בתכלית  ואני הלילה ויכנס  העיפות, מרוב פרקדן שוכב ואני עמהם, ואדבר ואצום להם אספר יותר או הלילה מן שעות 

אז  השבת, יום זולת  עמי ולהתבודד להתחבר או לי לדבר מישראל אחד יוכל לא דבר, סוף לדבר. אוכל לא החולשה

הצהרים, עד חלושה קריאה ויקראו השבוע, ימי כל שיעשה במה הצבור אנהיג התפלה, אחר רובם או הקהל כל יבואו

לך  ספרתי ולא היום. עניני תוכן זה מעריב, תפלת עת  עד המנחה תפלת אחר שנית  ויקראו קצתם, וישובו לדרכם, וילכו

תועלת  לקבל לא הבקור , דרך על ברנה תבא בא כן ואחרי וכו', יתעלה, האל בעזרת  תבא אם שתראהו מה קצת  אלא

עכ"ל. וכו'". מאד זמני יצר כי הלמוד,



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח להליקוטי

ובאיזה אבותיו  מנהג אחר לילך יש דבר באיזה

לא 

ויקרא  קרא יב ] אשר כשמות שמות להם

אביו  יח)להן .(כו,

דברי חזר וז "ל,על  בזה רס "ג בשם בחיי רבינו

הבארות את וחפר  יצחק  נתגבר כך  ואחר

כן  ועשה אביו , להן קרא אשר  כשמות להן  וקרא

נראה  זה הודיעה שהתורה וממה אביו . לכבוד

שאל  וק"ו התעוררות  בזה ויש לזכות לו שנחשב

שמות אפילו  יצחק  שהרי  אבותיו , מדרך אדם ישנה

וזה  לשנותן, רצה לא אביו  אותן  שקרא הבארות 

ואולי שלהם. ומוסר  ומנהגותיהם האבות לדרכי ק"ו

מדה  וזו  האבות  שאר  כמו  שמו נשתנה לא זה מפני

שאין  והיינו  עכ "ל. ז "ל. הגאון פירש  כן  מדה, כנגד 

חיצוניים  בענינים אבותיו מדרכי לשנות  לאדם

דאאע"ה  ידוע הלא מאידך  אך  ומוסר, כמנהגים

יצחק  ואילו וכו' אורחים והכנסת  החסד  במדת  הלך

היראה  בקו  הלך אלא אביו  בדרך הלך  לא אבינו

אלא  אביו, בדרך המשיך לא ולכאו ' יצחק , ופחד

במקו "א כמש"כ  בזה בראשית )ההסבר (נשמ"ח

ועיקר  ויסוד לעצם הנוגעים פנימיים שבענינים

וא"צ  נפשו, שורש לפי לילך  אחד לכל יש  העבודה

הבארות שמות בעניני משא"כ אביו , בדרך  ללכת

לנהוג  יש  חיצוניים מוסר והנהגת  מנהגים ועניני 

אבותיו. בדרך 

מנוסח  לשנות שאסור החת "ס זקינו  שיטת

ה ' בסוד שבא מי אלא ספרד לנוסח אשכנז

והוסיף זקינויג] דמרן הדעות ב' את בזה לבאר 

בעל  הרה"ק  ומרן  החת "ס  בעל

לשנות לבן מותר  האם שנחלקו זי "ע מצאנז  הדב"ח

רוצה  והוא אשכנז  בנוסח שהתפלל אביו  ממנהג

בזה  כותב החת"ס מרן  שזקינו  ספרד , לנוסח לעבור 

הידועה לו)בתשובתו  סי' כבר (או"ח הנה וז"ל,

קבלתי כך כי לפני  העומדים לכל דעתי  גליתי 

שבכהונה  חסיד  הגאון  מורי  והם זצ"ל, מרבותי

בני כל של רבן  והגאון  זצ"ל אדליר נתן מו "ה

ת "ל  שתיתי  מימיהם אשר ז "ל הפלאה הגולה

וכל  כזו  זו שוות הנוסחאות  כל כי חצבתי , וממקורם

ואנו מה, עד יודע אתנו שאין  אלא בזו יש בזו  שיש

כי הללו ונוסחאות  תפלות  מתקני  ע"ד מתפללין 

לכמה  אחד סגנון  כמו נתכוונו א' לדבר  כולם

אחד  בסגנון  מתנבאים נביאים ב' ואין  נביאים

אלא  אינה ונוסחא נוסחא כל כי  ע"א] פ"ט [סנהדרין

למקום  עולים הם אבל מחברתה משונה אחד  סגנון

וחיקר  ואיזן  זצ"ל האר "י  האלקים נר  וכשבא אחד,

העמיד  הוא הדברים, תוכן  ידע הוא כי  ותיקן

של  תעלומות  וגילה מכונו  על דבר  כל בסידורו

הספרדית ההיא ואילוהנוסחא ספרדי היה כי יען 

איש  באשכנזים נמצא היה או אשכנזי  היה הוא

אשכנזי, בסידור  בזה כיוצא עושה היה כמוהו 

להם  די  ה' בסוד  הבאים האחרונים בדורות ועתה

יודע  אתנו אין  אבל זצ"ל האר "י  דברי שמבינים

להתפלל  להם טוב ע"כ אשכנזי מנוסח כן להוציא

ההיכלות מקום שם שנרשם ספרדים מסידור

ז "ל האר "י  ע"פ  שיתפללו(ומה)והיחודים [ממה]

על  והמתפלל הכל נרמז  שם שגם אע"פ אשכנזי

דברו ירוץ מהרה עד  ההיא הנוסחא המתקן  דעת

ממה  שמבינים מה להתפלל להם נוח ומ"מ

החסיד  הגאון מורי וע"כ  המתקן , ע"ד שמתפלל

עבר  בעצמו הוא זצ"ל אדלער נתן מו"ה שבכהונה

זצ"ל  האר "י  בסידור ספרדי  והתפלל התיבה לפני

המה  אך  רק כי  זצ"ל הפלאה בעל הגאון  מורי וכן

מהאנשים  אחד ושום האר "י  בנוסח התפללו 

אשכנזי אם כי  התפללו  לא להמנין  המצורפים

שינה  לא זצ"ל לוי מחנה בעל הגאון בנו  ואפילו

זצ"ל  הגאון אביו פטירת  אחר ומיד אשכנזי  נוסחת 

קהל  של בבהכ "נ והתפלל שלו  הכנסת ביטל

כי מטעם והכל וידוע, מפורסם דבר והוא בפפד"מ

נוסחתינו לשנות  לו אין מה עד  יודע שאינו מי 

ירושלמי בשם ס"ח רס "י  במג"א עלינו כמצווה

מדברינו והיוצא עצמו, האר"י כתב ושכן 

ונכנסו ה' בסוד  באו מסתמא ספרדית  שהמתפללים



לנפשך  חכמה דעה לו 

עשו, יפה שאומרים מה ויודעים המדרגה בסתר

מתפללין  שאנו מה אנחנו  כגון  לכך הגיע שלא ומי

תפלתינו גם אשכנזי נוסחי  תפלות  מתקני  ע"ד

עכל"ק . וכו '. נשמעת 

מנוסח וחזינן לשנות  שאין  החת"ס ששיטת 

סגולה  ליחידי אלא ספרד לנוסח אשכנז 

מה  ויודעים המדרגה בסתר ונכנסו  ה' בסוד  "שבאו

רשאי אין לכך" הגיע שלא "מי אבל שאומרים"

לשנות.

לכל שראוי זי"ע  מצאנז הדב"ח בעל מרן שיטת

האריז"ל בנוסח לאחוז הק' בבעש"ט המאמין

משא"כ שבענין יד] בתשובתו דב"ח בעל מרן

ח')זה סי' ליישב (או"ח בא [שם

שכתב זי"ע ממעזריטש הגדול המגיד  (מגידדברי 

קלג ) סי' ליעקב לאחוז דבריו ואחד אחד  לכל שראוי

האריז"ל  החת"סטבנוסח ע"ז והקשה טז), סי' (או"ח

קושיות שם י כמה ומוכיח ליישבם, בא והדב"ח ,

ראה  שלא מפני  היו  המגיד על החת"ס קושיות שכל

בפנים המגיד  דברי  בעצמו)את  המגי(כמש "כ  ד אך 

_________________________

אמרתי ט. כאלו, בדברים בנפשו לנהוג האיך השואל ונסתפק  התפלה, בענין שונות נוסחאות  שיש  מה בנדון שם, המגיד זל"ק

ונרמז  שערים. י"ג נגד במקדש  היו השתחויות  י"ג רז "ל שאמרו נדוע  כבר זאת  אמנם בכתב. לבאר אפשר אי כאלו דברים

שער  הם שערים הי"ב והנה העבר. המקדש  כקדושת  ירושלים קדושת  יהיה אז כי וגו', אחד ראובן שער אי"ה, לעתיד ביחזקאל

שער  כן גם מעלה של המקדש לבית שיש  ונמצא מעלה, של המקדש בית  כנגד מכוון מטה של המקדש שבית  וידוע שבט. לכל

והנה  זלה"ה. האר"י כתבי בשערי לבאים כנודע  המשכות  שהן  השתחויות, היו וכנגדן זלה"ה. האר"י בכתבי כמבואר שבט, לכל

שער  לכל ויש השמימה. מגיע וראשו ארצה מוצב סולם הוא התפלה כי שלו, בשער לעלות אחד כל שיוכל כדי היא התפלה ענין

לחצר  יבא שער באיזה יודע ואינו שבטו את  מכיר שאינו למי הוא הי"ג השער והנה שונות . נוסחאות יש  לכן מיוחדים, צירופים

האלקי  והנה למבין. ודי תקונים, הי"ב מכל מקבל שהוא ונקה, שהוא הי"ג תיקון כנגד והוא הי"ג, השער מכוון לזה המלך.

נוסחאות  מכמה מלוקט סדר ותיקן שבטו, את  מכיר שאינו למי העם את  דעת לימד דרקיעא, שבילין ליה נהירין בהיות  ז "ל, האר"י

בזמן  כי התשובה, בזה. די והיה כולם, הכולל הוא הי"ג והלא שערים, י"ג הם צורך לאיזה השואל ישאל ואם לבקיאים. כידוע 

ונרמז  עמדי, כמוס  והטעם שלו, בשער ליכנס טוב יותר היה בודאי ושבט  שבט  לכל השייך ונוסח ושבט  שבט  כל יודעים שהיו

בזמ אמנם יעטוף . כי לעני בתפלה ישראל זמירות נעים ידי על לכל קצת השייך הנוסח  ידוע [ואין השבטים, ידועים אינם הזה ן

ז"ל  האר"י של דרכו אחד כל יאחוז כן על אחת ), נוסחא לכולם יהיה והאיך בינינו, ולוים כהנים שיש  (והראיה ושבט ] שבט 

רצון  יהי ושבט. שבט  כל ידוע  יהיה כי ביחזקאל, כמפורש  בירושלים שערים] י"ב [רק לבא לעתיד יהיה ולכן נפש . לכל השוה

עכל"ק . בימינו. במהרה הגואל בביאת  בבנינו לראות  שנזכה

אפילו י. כי בקהלתינו נמצא לא ספר אותו זי"ע) המגיד מהרב הנ "ל (ה"ה אמרים לקוטי מספר מעלתו שהעתיק ומה שם, וזל"ק 

לא  ואך וראשונים, בש"ס כ"א באחרונים לעיין פנאי לי אין ולילה יומם נהגה ובהם ימינו ואורך חיינו הוא כי ופוסקים בש "ס 

להתפלל  [להם] הי' לא שבטם שיודעים והלוים הכהנים א"כ התערובת  לבני היא ספרדית  נוסחא שכ' ההוא הס' דברי להבין זכיתי

ודכית  והלוים הכהנים כ"א שבטם ידעו ולא נתערבו כבר ש"ס חכמי בימי הלא צלע"ג ועוד לכהנים, ידוע נוסח אלא זו בנוסח 

הש "ס שאחר גולה בני לנו ומנין ספרדית התפללו כלם כן אם יהודה, לבית  אבוטל בן משפטיה יחוסם שהיה והנשיאים רבי

פרשה  חוקת  (רבה במדרש  כמבואר מרע "ה של בניו מבני היה הגדול ר"א והנה התלמוד, לחכמי היה שלא מה אחרות  נוסחאות

לשבט השייך  נוסחא התפלל ור"א ספרדית התפלל ר"ע וע"כ גרים מבני היה תלמידו ור"ע אליעזר, האחד ושם בפסוק ד') י"ט

ר"א  של שלוחו להיות יכול ואיך ע"ב) כ"ה (תענית  ונענה מלכנו אבינו ואמר ר"ע ירד ר"א נענה ולא תעניתא גזר כי ואיך  לוי,

והרא"ש  מר"ב ור"מ  תוס' ובעלי רש"י צרפת  חכמי כל והנה שלוחם, נעשה ואיך  מהם אינו והוא ההוא הכנסת בני כל ושל

בר"ה  בפיוטיו בחר ז "ל שהאר"י הגדול שמעון ור' השמימה, תפלתם ועלתה שבטם ידעו ולא אשכנזית התפללו כולם והטור

ישראל  תפלות מסדר עמרם ר' והגאון במגנצא, אשכנזית  התפלל עצמו והוא הקליר פיוטי אחרי האמת ע "ד מתוקנים שהם ויה"כ

עכל"ק . וכו'. ליצלן, רחמנא תפלתם שתום אלו כל לפני שם, עדיין ביתו תוקף ונתנה בעל וכן קברו וראיתי במגנצא מקומו



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח לז ליקוטי

עיי"ש  החת"ס, קושיות כל את  מיישב בלשו"ק

עיר  שנחית  לאחר "אך וזל"ק, שם ומסיים בארוכה],

מבואר  גדלו אשר ז "ל הבעש "ט שמיא מן וקדיש

שהעיד  נתיבים מאיר  בעל להגאון ובועז  יכין  בס'

סיפר  הגדולים שם וכן ונפלאותיו  קדושתו  גודל על

שמן  שהעידו קדמונים גאונים וכמה בשבחו

נשמתו ששורש  והבין  דורו לתקן  נשלח השמים

ראה  וגם האריז "ל בנוסח אחז ולכן נ"א משער  אינו

בנוסח  לאחוז  שראוי ' נפשות  כמה ואילך  שמזמנו 

בנוסח  אחריו  הנוהים שיתפללו  תיקן  ולזה האריז"ל

הקדושים  הדורות ראשי  אחריו הנהיגו  וכן  האריז"ל

בנגלה  גדולים גאונים תלמידיו  ותלמידי תלמידיו 

ראוי ובתלמידיו בבעש"ט המאמין  כל ולכן  ובנסתר 

עכל"ק . יזיע". לא ומיני ' ז"ל  האר"י בנוסח לאחוז

ספרד והיינו שבני היתה החת "ס  דדעת 

אשכנז  ובני האריז"ל כנוסח יתפללו

המקובלים  לבד אשכנז , בנוסח ורק אך  יתפללו

מה  האריז"ל, בנוסח להתפלל יוכלו  לכוין  היודעים

הבעש"ט  דמימות  פוסק  הדב"ח בעל מרן  כן  שאין

ותלמידיו הק' בבעש "ט המאמין  כל ואילך הק'

יזוע, לא ומיניה האריז "ל בנוסח לאחוז  לו  ראוי 

הרר"א  של הק ' באגרת זה בענין  [וע"ע

ג' אג"ק  אלימלך אור  בספר  זי"ע וכן יאמליזענסק 

_________________________

וחרד יא. הירא והשנון החריף  והמופלג המופלא הרבני ה"ה או"נ ידידי לאהובי לחדא יסגא רבא שלמא האגרת , לשון ונעתיק

ולהתפלל  הנוסחא לשנות  איסור אין אם מעלתו שכתב ואודות  הגיעני. גיה"ק  לנצח . נ"י משה מוהר"ר כקש "ת ותורתו ה' לדבר

שגם  לי ספרו רבותי גם ספרד. בנוסח  מתפללים שהיו ושמעתי ראיתי ספר בידיעת  דעתי על עמדי מיום הנה ספרד. בנוסח 

הנוסחא בימיהם  את הבנתי לא אני והנה בימיהם. מעטים עדיין שהיו רק ספרד, בנוסח מתפללים צדיקים אנשים היו להם וקודם

מעלתה, גודל הכתב על להעלות  אפשרי שבלתי עד נוסחא, אותה של הגדולה והמעלה התועלת הבנתי זקנתי, נא הנה ועתה הנ"ל.

מדרכי  פרושים הזה בנוסח  המתפללים שיהיו צריכים אך  שיבינו. אפשר היה אם בבירור יודע  איני בשפתי מבטא הייתי אם גם

יקפיד  שלא גם פעם, בשום בלב אפילו חבירו את  מקלל להיות ושלא מפיו , שקר להוציא שלא מהפרישות, הראשון עולם.

להעלות  אפשרי בלתי הגאוה ומדת  ממון, וחמדת קנאה לו להיות  ושלא מפיו, שבועה להוציא ושלא בלב, הקפדה אפילו עליהם

גודל  מחמת  כוונתי כי הזאת , המגונה המדה [על ברבים עצמי את ומבייש  תמיד עצמי מוכיח  שאני לכם כידוע  גנותו, הכתב על

בשום  פעם בשום משתכר להיות  ושלא הפועל. אל מכח להוציא כדי ברבים], מבייש אני הזאת  ממידה והסרה הפרישות  קושי

כואבו  ולבו ישראל, וצרות  מדאגות  מנוחה שום לו שאין באמת בעצמו מרגיש שיהיה גם מה. לצורך  מעט אם כי המשכר משקה

בעיני  והגון ראוי שאינו אף  עצמו לבין בינו עליהם מלהתפלל להתאפק יכול בלתי צער שמגודל עד הפוגות מבלי עליהם ומיצר

תעשה. לא [מצות ] על או עשה מצות על שעוברים מהם שיראה לא אם שונאיו על ואפילו ישראל, כללות על [להתפלל] עצמו

ודיבוק חברים אהבת  ועיקר חיים. עץ בספר כמבואר הקודש  דרכי ושאר ופרש"י ותוספות  גמרא עכ"פ למדן שיהא ועיקר

וטוב  ראוי [בוודאי] אדם בני אותם הללו המדות  כל בו שיש  ומי זו. מכת אינו בוודאי הללו המדות [כל] בו שאין ומי חבירים.

חשקה  שנפשכם רואה שאני מחמת  אעפ"כ הצורך , ככל זו במדרגה עדיין שאינכם בכם שידעתי הגם ספרד. בנוסח  להתפלל להם

מסייע  כן גם הוא הזו והנוסחא קד.). (שבת  לו מסייעין לטהר הבא באמת , ית "ש  הבורא לעבודת  לבא מאד ומתאמצים מאד

בנוסחא  להתפלל חלילה לאו ואם הנ "ל. למדות באמת  [לבוא] משתוקקים שאתם כיון באמת, ית"ש  בעבודתו להחזיק  שתוכלו

ספרי  לומדים שיש וגם הנאתם . בשביל הכל אבל העולם, מדרכי פרושים שהם [מופלגים ] גדולים אנשים ראיתי הנה כי הנ"ל.

הללו  הדברים באמת  כי מזה, גדול פרישות לך  אין אשר ותפילין בטלית ולומדים זלה"ה האר"י סידור בתוך ומתפללים קבלה

מגונות  מידות  הם אם יודעים אינם בעצמם הם במדתם שהורגלו ומחמת הנ "ל. המידות  פנימיות , בהם שאין אך טובים, הם

וכו' דיו הימים כל [ואילו באמת. שמו יתברך  לעבודתו להכנס פתח שהם הנ "ל המדות על מזהיר הנני ע"כ כהיתר. להם ונעשה

אין  אשר מהאנשים עתירתי ולכן באמת ]. לעבודתו לילך שרוצה מי מסייע  השי"ת  רק בענפי' אחת מדה אף לבאר אפשרי בלתי

אני  כי יונעם לדברי והושמע  אתכם. יבלבלו ולא האשכנזי בנוסח להתפלל מוטב בוודאי הנ"ל, בנוסח להתפלל וחפצם תשוקתם

דק "ק הרב מרומים בגנזי נשמתו [החסיד הגדול הגאון הרב המנוח  הרב אצל בק "קניקלשפורגנתגדלתי ואז שינאוויבהיותו]



לנפשך  חכמה דעה לח

ספה"ק  שבסוף זי"ע אלעזר הר"ר  בנו באגרת

אלימלך ע"ב נועם )]יב(קי

דבר  אינו  החסידות  שענין לשיטתו  החת "ס

ליחידים אלא לכלל הנמסר

וביאור שהחת"ס טו ] הנ"ל ע"פ הדברים

בתשובתו שסובר  לשיטתו 

קצז)הידועה סי' זי "ע (או"ח משה הישמח לבעל

השייך  דבר  אלא אינו החסידות  שענין  שקיבל

עם  להתחסד  בעצמו לבו  מתנדב א' שכל ליחידים

בשוה, חסידות במנהגי  עדה להנהיג לכלל, ולא קונו 

אשר  כתבו  מכותלי  כי היות  באתי  ועתה שם, וז "ל

נאמרו כאילו נראה פאטאק  ק "ק מאנשי  הגיעוני 

ואחז"ל  ממנו, חלוק ח"ו  לבי כאילו  לפר "מ דלטורים

ע"ב) לא אלא (ברכות עוד  ולא וכו ' לנחשד  מכאן 

כי אכחיד  לא האמת  אקוה, וכן  וכו', לברכו  שצריך 

היא  בש"ע להלכה האמור  כל כי  בפומי מרגלא

יש  לכל נתונה במועדיו,תורה בודד  ואין  בשוה ראל

לו אין  תורה אפילו  תורה אלא לו  שאין מי  (עי'אכן 

ע"ב) קט מלומדה יבמות  אנשים מצות נעשה זה כי

ניכר  קונו עם המתחסד  כל ע"כ  יודיע, לבנים ואב

מכל  נזיר להזיר  ה' לשם בודה שלבו מה במעלליו

לשנים  עולה א' סגנון אין ובזה לבו  ידבנו  אשר מה

ולכן  ה', באהבת שוה אדם בני  ב' לב אין כי

במעשיו משונה כושיים בני  ע"ב)נקראים טו (כמו"ק 

כל  עם מתאחד  תוכו אבל באור"ו משונה רק אך

יתחסדו כלם שלמה עדה לעשות ואך ישראל,

לישראל  חק נעשה גופי' היא א"כ  לכולם א' במנהג

_________________________

ספרד, בנוסח מתפלל רבינו מדוע  פ"א אפילו שאלתיו ולא אשכנז  בנוסח עמו והתפללתי זו נוסחא מעלות  גודל הבנתי לא עדיין

יתקוטטו  לא פנים כל ועל זו. נוסחא מעלות גודל היטב שהבנתי השי"ת  שזיכני עד זו, בנוסחא תפילתו עלי ומתוק חביב היה אך 

ושמירה  פרישות על מורה מצה כי תצומו, ומצה לריב הן ד) נח , (ישעיה ע "ה הנביא הוכיח זה ועל לבלבלם, ירצו אם עמהם

ובשביל  גדולה מדרגה בשביל עצמכם מסגפים תצומו, למצה והן לריב הן וזהו מכל. גרוע הוא ומחלוקת והריב כידוע , גדולה

ממכם]. [נצטוויתי כאשר מיוחד שליח שולח והנני א'). סי' ריש  או"ח (עי' בשו"ע  כדאיתא מצוה בדבר להתקוטט ואין תריבו. זה

הנ "ל  מדות  לו שאינן מי רק  נוסחא, שינוי זו שאין תדעו וזאת  יונעם, לדברי והשומע אותם יבלבלו שלא פעם עוד ובקשתי

הדושה"ט . או"נ הכ"ד שלום]. בזה והיה עומדת. במקומה הנוסחא אבל הנוסחא, מן משנה הוא הרי ספרד] בנוסח להתפלל [ורוצה

עכל"ק . חי"ק.

הב"י יב. הלא כך  לי והשיב שבתפילה הנוסחות  משנים מ "ט לי שיאמר נ "י אאומ"ו ושאלתי וזל"ק, שם, ממש "כ קצת ונעתיק 

וחיקר  איזן הפוסקים לכל ראש  ג"כ שהוא ז"ל הרמ "א בא ואח "כ הנסחאות  אלו מביא ז "ל הוא הפוסקים לכל ראש  שהוא ז "ל

נוסחא  לנו והעמיד בו להשתמש  כדאי העולם ואין גדול אור שהוא זו בנוסחא וראה ישראל כללות בפני מכונם על התיקונים כל

השערה  כחוט עצמם על ומדקדקים מצואתם רחצו אשר אלו הצדיקים לפני אבל כערכנו נפש  לכל השוה דבר שהוא אשכנזית

לך  תקשה ואם חיים, אלקים דברי ואלו ואלו הב"י שכתב זו נוסחא מלהתפלל אותם לבטל עליהם ז"ל כוונתו היה לא וודאי

נקראים  הם וגם עליונים לחסידים ומתחברים זו נוסחא מתפללים ואעפ"כ כתבתי כאשר זו במדרגה שאינם אנשים כמה יש  הלא

שכתוב הים בשירת  מצינו הנה לך  אומר הנני חסידים, במשה בשם האמינו שישראל מזה לנו ומה עבדו, ובמשה בד' ויאמינו

היה  לא הלא בו ישראל שיאמינו היה רצונו וכי מזה רבינו למשה לו מה לעולם יאמינו בך וגם למשה הבטיח  שהשי"ת הגם

היה  המקום כוונת  דהנה במשה, להאמין ע "כ והוכרחו גדול דבר בזה השמיענו הקדושה התורה אמנם בד', שיאמינו רק  חפץ

סוף  ים קריעת  המאורעות אילו כל הי' ולכך  שבעתים מזוקק הכסף כצרוף לצרוף  והוכרחו התורה שנקבל ממצרים שהוציאנו

ישראל  כל והנה לישראל, התורה והוריד למרום ועלה הנבואה למדריגת  שבא עד עצמו מקדש  היה רע"ה ומשה הניסים כל ושאר

במשה  שהאמינו מחמת  אך  הנבואה, מדריגת ע "פ התורה ושיקבלו משה של זו במדריגה כולם שיהי' בוודאי יכולים הי' לא

אחדותם  ע "י התורה לקבל  כולם יכלו ועי"ז זו במדריגה ג"כ הם כאלו והי' קדושה רוח עליהם משפיע  הי' והוא בו והתקשרו

בזה. שהאריך עוד ועיי"ש  עכל"ק  וכו'. מאליו מובן והנמשל במשה והתקשרותם



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח לט ליקוטי

רבותי ראיתי ולכן אפשר , אי וזה אנשים ומצות 

נתן  מהו ' שבכהונה החסיד  ומורי ז"ל הפלאה הגאון 

שלא  ז "ל חסיד זלמן  מהו ' והגאון  זצ"ל אדליר

שמעתי לא שמימי  עלי  אני מעיד  עדה, המשיכו

קדשם  מפי יוצא הזוהר ס' הנ"ל ישראל קדושי מפי

ולא  ידם מתוך ידי  זזה לא ותלי"ת  דרוש, בשום

וכו ' פרץ אין  תלמידיהם ותלי"ת  וכו', מהם חסרתי

קורא היה ע"ב)כדבס"פ  דומה (יז א' אין  ומ"מ ,

עכ "ל. וכו'. בפומי, שמרגלא מה הוא זה לחברו,

שאינו  להצדיק  זאת תשובתו בהמשך שכתב (עיי"ש

אשכנז) בנוסח ומתפלל ספרד  לנוסח .משנה

שיש חיצוני דבר הוא הנוסח ענין זי"ע להחת"ס

להדב"ח  משא"כ  אבותיו מנהג אחר בזה  לילך

זי"ע

ועפ "ז לכלל טז] שאין  להחת "ס  שס"ל יובן 

נוסח  – אשכנז  מנוסח לשנות

הוא  הנוסח ענין כל שאצלם ספרד , לנוסח – אבותיו

חיצוני, שוה ענין נוסח שהוא כזה ענין לדעתו (שהלא

אמתית וחסידות פנימי דבר להיות יכול  אינו הכלל אל 

וכנ "ל ) מלומדה אנשים מצות  לילך אלא יש  ובזה ,

משא"כ  הנ"ל, בחיי  הרבינו כדברי  אבות בדרכי

החסידות שענין סברו זי "ע הק ' הבעש"ט תלמידי

– משיח של אורו  התנוצצות – כללי אור הוא

באור  לאחוז  ראוי אחד ולכל – ישראל לכל שניתן 

החסידות שלשלמות  שאפי' דרגתו , לפי החסידות 

בדרך  להדבק יועיל אחד  לכל מ"מ אחד, כל יזכה לא

ולדבריהם  לו, שאפשר  מה בכל ותלמידיו הבעש"ט

תפילה  שע"י  עבודה"י, ענין  לעצם הנוסח ענין נוגע

מיוסד  שע"ז  בצדיקים מתקשר  ספרד בנוסח

ומדבק  מעלים שהצדיקים החסידות בדרך  עבודה"י 

כזה  בדבר וא"כ אליהם, המקושרים את להשי"ת 

ללכת חיוב אין  בעבודה"י ועיקרי פנימי ענין שהוא

שינה  אבינו  שיצחק  כנ"ל אבותיו, מנהג אחרי

בזה  לציין [ויש העבודה. דרך  בעצם אאע"ה מדרך

שאין  בקדשו  שאמר  זי "ע הלקו"מ רביה"ק דברי 

להיותשי ואפשר  החסידות , ענין  עם לנוסח יכות

מהרה"ק  אי ' וכן אשכנז, בנוסח ולהתפלל חסיד

שהיה  בעצמו  הק ' הבעש "ט על זי "ע מקאמרנא

קאי הנ"ל הדב"ח דברי  וא"כ  אשכנז , בנוסח מתפלל

היא  שלהם לצדיקים ההתקשרות שאצלם לאלו 

וכנ"ל]. זה באופן 

ורוצה ספרד בנוסח  התפללו  שאבותיו מי בדין

אשכנז  לנוסח לשנות 

ולענין ספרד יז] בנוסח מתפללין  שאבותיו מי

בנוסח  ולהתפלל לשנות  ורוצה

נוגע  הדבר אין  אם הנ"ל ע"פ לכאו ' הנה אשכנז,

שלו עבודה"י פנימיות  רקלעצם הוא אצלו (והנוסח

חיצוני) בנוסח כדבר להתפלל להמשיך עליו  הרי

האג"מ בזה מש"כ  פלא ודבר  סי'אבותיו , ח"ב (או"ח

נחשב כד ) ואי"ז אשכנז לנוסח לחזור  לו שמותר

שינו אבותיו שגם היות  אבות , מדרך  כמשנה

הולך  הלא הרי וא"כ  ספרד, לנוסח אשכנז מנוסח

פנימייג בדרכם  טעם היה לאבותיו  הנ"ל עפ "י  אך  ,

לו אין  וא"כ  שלהם, השינוי על בעבודה"י ועמוק

_________________________

מכיון יג . אבל ספרד נוסח אותה שקורין בנוסח שמתפללים החסידים של ממשפחה הוא שאביך בדבר בתשובתו, שם האג"מ ז"ל

אביך  רצה ולא שם למדו שכן משום אשכנז בנוסח  להתפלל בילדותך למדת וגם אשכנז בנוסח  שמתפללים במקום גר שאביך

להשאר  מחוייב אתה או אביך שמתפלל ספרד בנוסח ולהתפלל לחזור מחוייב אתה אולי אתה מסופק  שגדלת  ועתה אותך לבלבל

וכדומה  וקאווקאז קרים הרחוקים מקומות  לבד ורוסלאנד ואונגארן פולין אנשי שכל ידוע  הנה שהורגלת . אשכנז בנוסח להתפלל

החסידים  ראשי התחילו אח"כ אך  אשכנז  בנוסח כולם התפללו החסידות  שיטת שנתפשטה ועד החסידים אף אשכנז  בני הם

שאביך  אף אשכנז נוסח להתפלל שהתחלת מה מנהג שינוי להחשיב שאין ונמצא שינוים. באיזה אחר בנוסח  להתפלל להנהיג

צרפת  חכמי עולם אדירי ורבותינו אבותיהם מנהג שינו הם אדרבה שהרי החדש, בנוסח להתפלל התחילו  דורות וג' ב' ועוד

אומרים  שיש מה כי סח), (ר"ס  המג"א שהביא הירושלמי נגד הקבוע  נוסח  לשנות שהתירו במה ברור טעם ידוע ואין ואשכנז .



לנפשך  חכמה דעה מ 

טעם  יש לו שגם באופן  רק  אלא ממנהגם לשנות 

וכנ"ל, השינוי  על שלו בעבודה"י  ויסודי  פנימי 

דהאג"מ הנ"ל יסוד מאבותיו [ובכלל לשנות  (שיכול

מאבותיהם) הם ששינו דלכאו 'כפי חידוש , דברי  הם

שינה  עצמו שאביו  במי בעיקר  שייכים דבריו

וזקינו שאביו  מי אך ספרד, לנוסח אשכנז מנוסח

בתורה  נאמר  שע"ז ספרד בנוסח מתפללין  כבר 

מרומז  שבזה לך, ויאמרו זקינך  ויגדך  אביך שאל

לכאו ' הרי  וזקינו, אביו  בדרך  ללכת  האדם שעל

שהיות לומר תיתי  ומהיכי  בדרכם ללכת עליו

אשכנז  בנוסח התפלל זקינו  לא שאבי הוא (ואותו

הכיר) ולא האג"מ ראה אך  למנהגו, לחזור  שיכול

עבר  אביו מדרך  ששינה שהראשון שכיון  סבר 

הבאים  הדורות לכל אין  הרי בזה, לדעתו  איסור 

אף  יכול וע"כ בדרכו, הליכה של וחיוב דין ממנו 

דבריו אם צ"ע אך הקודם, למנהג לשוב נכדם

בפוסקים  מקור יש והאם לכו"ע, בזה מוסכמים

וצ"ע]. לזה, קודמים

נוסח  – זל "ט אליהו  נוסח  הוא האריז"ל נוסח

הקדום

ובדרך יסוד יח] פי  על לומר יש צחות

דברי שכל שהיות האג"מ

מאליהו שקיבל מה פי על הם האריז "ל רבינו 

לטובהנ  זכור התניא ביא בעל  רבינו שכתב (כמו

נו  אגרת  באגרותיו הנביא ידזי"ע אליהו  הרי ,(

הקדומים  שבדורות השמועה ממעתיקי  הוא

ע"ה) רבינו ממשה השמיני כן (המקבל ואם

הקדום  בנוסח הולכים בנוסחתו המתפללים

דורות לנוסח חוזר זו  לנוסחא והחוזר  ביותר ,

באמת כי  צחות  בדרך זה וכל הראשונים,

נראה  הנ"ל ממעזריטש והמגיד האריז "ל מדברי 

בנוסח  התפלל שבט כל הראשונים שבדורות

שאין  למי רק הוא האריז "ל ונוסח לו, המיוחד

כן  ואם לו, המיוחד והנוסח שבטו איזהו יודע

דורות נוסח שהוא האריז "ל נוסח על לומר אין 

הראשונים.

_________________________

הנוסח  הא זה לבד וגם זו. סברא שבטל טז ) סימן (או"ח בחת"ס עיין שבטו יודע שאינו למי כללי נוסח  הוא ספרד שנוסח

הנוסח  שאין ונמצא שינו מקומות  באיזה ורק  אשכנז כנוסח הוא הדברים דברוב הרמב"ם שהעתיק  ספרד נוסח אינו שמתפללין

ה  בכל שדחק אברהם באשל עיין אבל ספרד. כנוסח  ולא אשכנז  כנוסח שינוי,לא נחשב לא שלהוסיף  כלל ונתן טעם ליתן שינוים

ודאי  כי ששינו אלו על מערערים אנו אין עכ"פ גורע . המוסיף דלפעמים זה לומר א"א דבסברא לו מאין כי נראה לא זה וכלל

רשאי  ודאי ורבותינו אבותינו נוסח  שהוא אשכנז נוסח  ולהתפלל לחזור רוצה כשאחד אבל בזה. לשנות שרשאין טעם להם היה

עכ"ל. לקדמותו. חוזר שהרי

העלאת יד . של זה מ"ן העלאת  עיקר הנה וכו', מהקליפות ניצוצין העלאת  ביאור בענין ודומיו אמרים ליקוטי ואודות  שם, זל"ק

גמור  בבירור לנו וידוע בפירוש, הק ' בזוהר לא וגם שלפניו במקובלים ולא לבדה, ז "ל האר"י בקבלת אלא נזכר לא נצוצין

והשאר  ז "ל אליהו מפי מזעיר מעט  רק  ז"ל, אליהו מפי כולה שהיא בכללה ז "ל האר"י בקבלת  מאמין אינו נ"י החסיד שהגאון

לבחור  הברירה משפט לו לו, אלה אשר ולאיש  וכו', מאוד נשתבשו הכתבים וגם כו', בה להאמין חיוב ואין הגדולה, מחכמתו

מה  ז "ל. אליהו מפי אינה וזו ז "ל אליהו מפי והיא נאה זו שמועה לאמר ז"ל, האר"י הקדשים קודש  כתבי מכל והישר הטוב לו

בקדקדו  מוח לו שיש מי כל כפירושינו שלא ז"ל האר"י בכתבי פירוש  איזה יאמר אם וגם לפניו, נצטדק  ומה נדבר ומה נאמר

המפורסמים  ישראל גדולי יהיו המכריעים רק  ולהכריע , לדון זה בדבר הוא אדון לא דבר באיזה מאמין שאינו מי שכל וישכיל יבין

ז "ל באמונת אליהו מפי כולה שהיא  בכללה  ז"ל האר"י שאינה קבלת משנה זאת  גם ואף  וכו'. ודומיהם הספרדים כחכמי ,

בנגלה  ישראל גדולי והם כמונו, בכללה ז "ל האר"י בקבלת  מאמינים כן גם עלינו והטוענים התובעים כשיהיו אם כי היא, צריכה

עכ"ל  כזאת . שמענו לא עדיין אך ואשכנז, בפולין המפורסמים מאנ "ש  ישראל גדולי ובין ביניהם להכריע  צריך  אשר ונסתר,

בה  ששלטו וכמדו' להולמם, ביותר וקשים מוזרים דברים כמה בה שיש זו, באגרת גדול עיון שצריך הארכנו [ובמקו"א שם.

ואכמ "ל]. זרים ידי



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח מא ליקוטי

– דערוגה  במשנה  זי"ע  העט"צ הרה "ק  ביאור

כנס"י  שהיא

ויחפרו שם יט ] וימצאו בנחל יצחק  עבדי

שם  ויקרא וגו ', חיים  מים באר

גם  ויריבו אחרת באר ויחפרו וגו' עשק  הבאר

ויחפור משם  ויעתק  שטנה . שמה ויקרא עליה

שמה  ויקרא עליה רבו ולא אחרת באר 

ופרינו לנו  ה' הרחיב עתה  כי ויאמר  רחובות

יט-כב)בארץ. .(כו,

הם ידועים  הבארות שג' בפרשתן  הרמב"ן  דברי

המקדש  בתי  ג' בזה טו כנגד והוסיף ,

שג' שב"ק , סעודות  לענין פנימיים רמזים מורנו 

שב"ק , ליל קידוש של היחודים ג' כנגד  הם הבארות 

הדגים, ואכילת  חלות, י"ב הבשר)ובציעת  ,(ואכילת 

העטרת מהרה"ק  והארוך העמוק מאמר  ובהקדם

זי"ע מזידיטשוב תרומה)צבי פר' בענין (עט"צ

דערוגה הידועה במשנה הפנימי פ"גביאור  (כלאים

טפחים מ"א) ששה שהיא ערוגה במשנה, שם שאי' ,

זרעונים, חמשה בתוכה זורעים טפחים, ששה על

באמצע. ואחד הערוגה, רוחות בארבע ארבעה

שלשה  בתוכה זורעין  טפח, גבוה גבול לה היה

באמצע. ואחד  וגבול, גבול כל על שלשה עשר ,

ע"כ .

הסודומבאר ע"פ  הנ"ל הרה"ק  רקבזה (והעתקנו

כשמונה  בארוכה שהמה – הק ' מדבריו חלק

אשר עמודים) ישראל כנסת על מרמזת שערוגה

בחסדים, צמאונה לרוות מים אפיקי על תערוג

צדי"ק  יסו "ד  ע"י  השפעתה מקבלת  והיא

ערוג"ה ג"כ רפ"ד )שבגימטריא בגימ' ,(שניהם

על  טפחים ששה בת היא כנס"י שהיא והערוגה

אבינו דאברהם ברתא שהיא היינו טפחים, ששה

השכינה  על  דקאי – שמה' ובכל לאברהם לו היתה ('בת 

כנס"י  – הרמב"ן)הק ' 'ששתכמש "כ  נקרא שאאע"ה ,

בזוה"ק כדאי ' החסדימים' דספי' ע"א, רמז דף  (ויחי

יומין) כולהו עם אזיל כנס "ידאאע"ה נקראת  וג"כ  ,

אבא  יסוד  מן הארתה שמקבלת  היות טפחים ששה

באורו ומטפיח טופח משקה שהוא דלעילא חכמה –

'אבא בסוד ברתא'(חכמה)אליה יסד

חדא,(מלכות-כנס"י) בקרטיפא שית  כליל והיסוד  ,

ששה מן  שמקבלת  אחר הנ "ל )וגם היסוד בה (מן יש 

עולם, יסוד  צדיקי  ל"ו הוא ששה פעמים ששה

נקרא  מדוע פנימי ביאור עוד מוסיף  הדברים (ובהמשך

בה  שיש  דנוק ' ביסוד שיש  ווי"ן שני ע"ש ששה על  ששה

עיי"ש ) דלתות ושני צירין תחילתשני ביאור  [וזה ,

ששה  על טפחים ששה שהיא ערוגה המשנה

טפחים].

בערוגה זרעונים חמשה דזריעת  הפנימי סוד

וע"ז בתוכה כ] שזורעין  המשנה ממשיכה

רוחות בארבע ארבע זרעונין , חמשה

כנס "י בתוך שזורעין  היינו באמצע, ואחת הערוגה

המוזכרים  'אור ' פעמים ה' שהם זרעונין חמשה

של  הנקודות  ה' והם בראשית , במעשה בתורה"ק 

וכו'. דמנצפ "ך גבורות ה' וגם וכו' חותם פתוחי

_________________________

אותם טו. עשו ואביו והוא ליצחק, גדול כבוד ולא תועלת  הספור בפשוטי ואין הבארות , בענין ויאריך הכתוב יספר הרמב"ן, ז "ל

של  בניו יעשו אשר אלהים לבית  ירמוז  חיים" מים "באר כי עתיד דבר להודיע בא כי בתוכו, נסתר ענין בדבר יש אבל בשוה,

הראשון  לבית ירמוז עשק, הראשון וקרא ה' את חיים מים מקור יג) יז (ירמיה שאמר כמו חיים, מים באר הזכיר ולכן יצחק ,

הראשון, מן קשה שם שטנה, שמה קרא והשני שהחריבוהו עד מלחמות  וכמה מחלוקות כמה אותנו ועשו עמנו התעשקו אשר

ה  יהודה והוא יושבי על שטנה כתבו מלכותו בתחילת  אחשורוש  ובמלכות  ו) ד (עזרא בו שכתוב כשמו אותו שקרא השני בית

במהרה  שיבנה העתיד הבית  הוא רחובות , קרא והשלישי רעה גלות ממנו וגלו שהחריבוהו עד לשטנה לנו היו ימיו וכל וירושלם,

כאשר  גבולך את  אלהיך  ה' ירחיב ואם ח ) יט  (דברים שנאמר כמו גבולנו, את  ירחיב והאל ומצה, ריב בלא יעשה והוא בימינו

יעבדוהו  העמים שכל בארץ, ופרינו למעלה, למעלה ונסבה ורחבה ז ) מא (יחזקאל השלישי בבית  וכתיב לעתיד שהוא וגו' דבר

עכל"ק . אחד. שכם



לנפשך  חכמה דעה מב 

רומזין  הם הרוחות  בד ' שזורעים שם ומבאר עיי"ש.

ונוק ', וז "א ואמא אבא שהם האצי ' פרצופי לד'

בערוג"ה  והנה וזל"ק, המשנה, סוד  מפרש ובזה

בו דבוקה תחלה בהיותה למלכות הרומזת  הזאת

חמשה  בתוכה שזורעים דל"ת  בחי' באחור אחור 

גבורות חמשה בה מאיר  הוא אשר  זרעונים

עתיד  אשר  אור ה' נגד והם אחור דרך  מנצפ"ך 

ד' הם בפנים, פנים חיים מלך  פני באור  בה להזריע

ה' לשרשי  ירמוז באמצע וא' הערוגה רוחות בד'

ואם  ישראל אמוני  שלומי  והוא אצילות פרצופי 

כאמור  אמור תורה חומשי חמשה לומר תרצה

האזינו, פ' המצות  בטעמי ועיין בראשית במדרש

שכר , וקבל דרוש  לשבח בו  לדרוש  שתוכל מה וכל

על  תערוג כו' ערוגה היא בקטנותה הוא כ "ז אמנם

עכ "ל. מים, אפיקי

באמצע וא' מהצדדים זרעים  די"ב הזריעה  סוד

הדגים ואכילת חלות די"ב סוד –

ובהמשך גבול כא] לה יש שאם אי ' המשנה

י "ב  בה לזרוע מותר טפח גבוה

ומבאר  באמצע, וא' שזהוזרעים הנ"ל הרה"ק  בזה

ונעשה  הבינה ע"י  פרצופה שנשלם הנסירה אחר

– זרעונים י "ג מקבל אזי ממותקות  גבורות  בה

ירוק קו  שמקבלת  היינו – ירק  מיני  הבינה שהם (אור

כן) ה'שנקרא מלך  ה' מלך שבה' הויות  ג' בסוד

יודי "ן  י"ב שבהם הויותימלוך  הג' את  (כשממלאים

יודי"ן) ד' הוי"ה בכל יש שאז ע"ב .במילוי

לכל וג' שמות  ג' של יודי"ן ג' על ירמוז  רוח לכל

חלות די"ב סוד  הרה"ק מגלה ובזה ורוח, צד

וזכרהו סוד, נהמי  דבתריסר טעמי לך  "ואגלה וז "ל

לפי והצירוף  היחוד  לעניני הוא גדול כלל כי

ירמוז  רוחות ד' מאלו רוח כל אשר  המבואר 

בה  מצטייר  הוא קדישא ובמלכותא שלם לפרצוף 

בס' שאמר  וזה הפנימיות וכל עולמות  כל ונגלמו

מעלה  וכו' מזרח כפרת בגד כפולות שבע יצירה

קצוות הששה כי באמצע, מכוון  ק "ק והיכל ומטה

כל  בדרך  יחד  גם בזווגם הפרצופים לכל ירמוז 

אני כי  וזכרהו הסוד  זה דע אחי ואתה העולמות ,

של  כפתחו לך ירחיב והשם סדקית כמחט לך פותח

ע"פ  לגלות ממשיך הדברים ובהמשך  עכל"ק, אולם.

ד' על מרמז שד"ג בשב"ק , דגי"ם דאכילת סוד  זה

ג' רוחותפעמים שבד' הוי"ה השמות  ג ' על כנ "ל  (היינו

כל הערוגה) כי לענין  "ונחזור  קדשו ובלשון  ,

שבג' יודין דתריסר  ברזא הכל האלו  המשכות

נחלקים  והם כנודע ממזלא נמשכים והם ע"ב הויות

בשבת דגי "ם לאכילת טעם זה ובעיני  ג' פעמים ד'

הים  לדגי שבמזלא הויות מג' להמשיך  ג' פעמים ד'

וכו ' הארץ בקרב לרוב וידגו הצדיקים נשמות  הם

שלשה  זרעונים י"ב הזאת  בערוגה בא לזה והנה

הזריעה  כח במעשינו  מראים אנו כי גבול כל על

ומעשה  קדושינו בוראינו  ליוצרינו לדמות דלעילא

והנורא  הקדוש יחודו כח להראות  עלינו  כוננה ידינו

אשר  ישראל אלקי  ה' ברוך  ותנועה, אבר  בכל

עינינו והאיר במצותיו  וקדשנו התועים מן הבדילנו 

ומעשה  הקודש עבודת דרכי  להורות תורתו במאור 

עכל"ק . וכו '. כוננהו  ידינו

בקידוש, שב"ק, שבליל  יחודים  ג' – הבארות  ג'

הדגים  ובאכילת הפת, (והבשר)בבציעת 

והוסיף דב"ק כב] יסוד ע"פ לפרש  מורנו

דענין  די "ל הנ"ל, דהעט"צ

הנ"ל א' יחוד על מרמז  שב"ק  ליל (שנקרא קידוש 

דב"ן) ב"ן יחוד הנ"ל בקבלה במשנה שנקראת

טפחים ששה על ששה העט"צ ערוגה (כביאור

וכו') הק' השכינה על  דקאי כמובא הנ"ל והיינו ,

ע"ב)בזוה"ק  ה דף  ל"ה (בהקדמה ב"פ  יש שבקידוש

ובברכת תיבות ל"ה ויכולו  בפר ' והיינו  תיבות,

האומות שבעים את  להכניע תיבות, ל"ה קידוש

ועם  לישמעאל, ול"ה לעשיו ל"ה שמתחלקים

א' לתוספת  עולה שבאמצע בפה"ג ברכת 

ולכאן)לשניהם לכאן עולה פעמים (בבחי' ב' והוו 

על  ששה ענין את בקידוש  שיש  מזה וחזינן ל"ו ,

וא' שמקבלת הזרעים [וארבע ל"ו  העולה ששה



תשע"ו  תולדות פרשת דא"ח מג ליקוטי

שם  ופ "א אלקים ד"פ  על מרמז אולי  באמצע

ענין  וזה בפה"ג], וברכת ויכולו בפר' שיש הוי"ה

הא' אע"ה)יחוד  דיצחק  הא' באר ואח"כ (שכנגד  ,

חלות הי"ב ב'בבציעת שבצורת  החלות שני (או

י"ב) על מרמזים ג "כ  שהם – יחוד ווי"ם אל מכוונים

בכל  זרעים ג' שזורעים הנ"ל במשנה הנרמז  הב'

י"ב העולה הערוגה, רוחות  הנקרא ד ' יחוד  (וזה

אע"ה) דיצחק  הב' באר כנגד  דמ"ה ב"ן .בקבלה

הג' יחוד  אל מכוונים הדגים באכילת ואח"כ 

דב"ן) מ"ה בקבלה הזרע (הנקרא כנגד  שהוא

בבחי ' הי"ג הזרע שהוא הערוגה שבתוך  האמצעי 

תיקונים  הי"ב כל את  כולל שהוא הי "ג תיקון

אליו י"גהקודמים תיקון שהוא 'ונקה' שתיקון (כדאי'

הקודמים) תיקו"ד י"ב כל  את מכוונים כולל  וזה ,

המרמזים הדגים העט"צ)באכילת  בדברי על (כנ"ל

כולם  הנכללים תקו"ד הי "ב בחי ' – ד ' פעמים ג'

באכילת מתעורר שהוא – הי "ג תיקון  בתוך

דלעת"ל לויתן על המרמז –הדגים הג ' באר (בחי'

השלישי) ביהמ"ק דחיק .בחי' יחוד נקרא שהוא

אותיות שהוא בשר "י  מאכל באכילת ואח"כ 

בשלימות כשיאיר – השלם תיקון  מכוונים רשב"י 

דלעתיד אורו גילוי  ע"י הגשמי גוף  בשר (תיקון

התוה"ק ) בפנימיות המאיר דעתיקא אור – דרשב"י

של  והשלם השני  שלב – דמ"ה מ"ה יחוד  שהוא

אמן . בימינו במהרה המשיח ימות 

אע"ה יעקב שנענש אייבשיץ מהרר"י פלא דבר

והברכות  הבכורה לקיחת על 

הביא  אייבשיץ כג] הרר "י  הרה"ק זקינו  בשם

שהיות וחידוש , פלא דבר  זי "ע,

הרי השערה, כחוט צדיקיו עם מדקדק  שהקב"ה

את שרימה רמיה עניני  ב' על אע"ה יעקב נענש

והברכות )עשיו  הבכורה נענש (לקיחת וע"כ  ,

– א עליו , עשיו  של החרב ענין  ב"פ  שנתגבר

ישראל של הראשון  מלך המלך )שנהרג (שאול

יוסף  בן  משיח שיהרג סכנה שיש - ב (בחי'בחרב,

האחרון דוד )מלך  בן משיח ולכאו 'לפני ח"ו. בחרב

את אע"ה יעקב לקיחת  הלא תמוהים הדברים

שמיעה  של חיוב אצלו היה זה באופן  הברכות

אמו רבקה נבואתה לנבואת  בקול  לשמוע חייב (שהיה

הנביא) לקול  לשמוע החיוב כדין שיענש – יתכן ואיך ,

בענין  סתירה דאשכחן מה ע"פ  בזה וביאר ע"ז,

הרשע, לעשיו יעקב שהשתחוה ההשתחויות

היה  האם לזוה"ק  המדרש  בין  סתירה יש  שלכאו '

[שבמדרש  לא, או  טוב ח)דבר  ז, רבה נאמר (אסתר

כפי לו משתחוה אינו מדוע מרדכי  כלפי טען  שהמן 

שהוא  וענהו  עשיו , לזקינו  אע"ה יעקב שהשתחוה

לעשיו השתחוה שלא בנימין משמע טז מזרע ,

לזקינו דיעקאע"ה מהשתחואה היה דהמן  שכחו 

בזוה"ק  ואילו ע"ב)עשיו , קעא דף  וישלח נאמר (פר'

כלל  אחיו  לפני  ולא הקב"ה לפני ],יז שהשתחווה

_________________________

משה טז. מרדכי להם אמר אמר לוי ר' המלך מצות  את עובר אתה מדוע  לו שאומר למי מרדכי להם אמר מה שם, המדרש  ז"ל

הנביא  וישעיהו כוכבים עבודת  עצמו עושה זה ורשע ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור כ"ז ) (דברים בתורה לנו הזהיר רבינו

ברוך  הקדוש של איסגנטירין שאני אלא עוד ולא הוא נחשב במה כי באפו נשמה אשר האדם מן לכם חדלו ב') (ישעיה הזהירנו

המן  לון אמר וגו', להמן ויגידו מיד ליה ונימר ליה אמרון ישראל, בארץ נולד וזקני לארץ בחוצה נולדו השבטים שכל הוא

ועדיין  היתיב וישתחוו, ורחל יוסף נגש  ואחר וגו' השפחות  ותגשן ל"ז) (בראשית  ה"ד הדא לזקני השתחוה הלא זקנו ליה אמרון

ע"כ. להמן. ויגידו הה"ד ליה אמרין בנימין נולד לא

אחר יז. לאל תשתחוה לא כי יד) לד (שמות ואמר, פתח  אלעזר רבי אחיו, עד גשתו עד פעמים שבע  וישתחו שם, הזוה"ק זל"ק

ואשתלים  (ס"א יתיר, לגביה אתקריב ואיהו לקב"ה, שלימתא חולקא דאתבריר דאבהן, שלימא  דאיהו יעקב וכי שמו, קנא ה' כי

בגין  תימא אי אחר, לאל סגיד ליה דסגיד ומאן אחר, דאל בסטרא דאיהו דעשו רשע  לההוא ליה סגיד היך ולתתא), לעילא

(פתח  כלל, חולקא ולההוא סטרא לההוא יסגוד לא ויעקב הוה, אחר כאל עשו דהא הכי, לאו ליה, סגיד בעדניה תעלא דאמרו

(ד"א  דאסיר אתמר והא שלום, לך  אשר וכל שלום וביתך שלום ואתה לחי כה ואמרתם ו) כה (ש"א כתיב אלא ואמר), אבא ר'



לנפשך  חכמה דעה מד

יעקאע"ה  בה שהיה דרגה שלפי  בזה וההסבר

להראות צריך  שהיה טוב, דבר היה שעה באותה

עשיו  לפני  עצמו  מכניע הוא כאילו  (ובזה בחיצוניות 

בזוה"ק ) כדאי' עשיו קלי' את דרגתושבר לפי אך ,

תביעה  עליו  היתה אע"ה, יעקב של האמיתית

לא  שאז יותר גדולה בדבקות  להיות  זכה לא מדוע

צריך  היה ולא עליו  שליטה שום לעשיו  היתה

קיבלה  שרבקה בעניננו , וה"נ אליו , להשתחוות 

שלפי היות  זה באופן  הברכות  את  להוציא הנבואה

הדרך  היתה זו  ההיא בעת  יעקאע"ה של דרגתו

מדוע  נתבע יעקאע"ה אך הברכות, לקבל היחידה

מקבל  היה שאז  יותר, עליונה בדרגה היה לא

בחיצוניות. רמיה בדרך  צורך שום ללא הברכות

שב"ק  בסעודת מסכת  סיום עשיית  בענין

רצה מסכתא כד] סיום לערוך מהמסובים א'

הענין  על ודיבר שב"ק, בסעודת 

במקו"א) כתבנו 'אין (שכבר של חשש בזה אין מדוע

בשמחה' שמחה לעשותמערבין שאסור אי' (שע"כ 

יו"ט) סעודת בתוך  אירוסין אתסעודת  בזה והזכיר ,

מהרש "ם ז)תשובת  סי' בזה (ח"ו שאין בזה שמתיר

חבילות חבילות  מצוות  עושין דאין ומשמע יחדין ,

דאין  מדין כלל מעיר שאין  המהרש"ם מדברי 

שאין  למעשה, בזה ומתיר  בשמחה שמחה מערבין

בזה  אין באמת אמאי צ"ב אמנם הנ"ל, איסור  בזה

ידידו בשם ואמר וכו', שמחה דמערבין  איסור 

אורה  קרן  בספר שהראהו שליט"א רע"א הגה"ח

לעשות חז "ל דתקנו  מהא להיתר ראיה שמביא

תורה חומשי שמחת  חמשה קריאת גמר (שמחת

דשמינ התורה) טוב חששוביום ולא עצרת, י 

עירוב  איסור  שאין וש"מ בשמחה, שמחה לעירוב

התורה, שמחת  לגבי בשמחה שמחה

דאי 'וביאר מה ע"פ בזה, ההיתר פנימיות ביאור 

ע"א)מהרש "ש  ט כל (דף של שהפנימיות 

התורה  שמחת  לגבי  וא"כ  התורה"ק , היא העולמות 

משמחה  נפרדת  שמחה שהיא לומר שייך  אין 

ג"כ  היא שבת  שמחת  של שהפנימיות דשב"ק,

התורה כלשמחת של  הפנימיות היא התורה (שכנ "ל 

אחת.המצוות ) כשמחה והוי ,

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך

_________________________

קאמר, דלקב"ה אוקמוה הא אלא לנבל, קרא האי אמר דדוד אשכחנא היכי דאסיר וכיון  לרשיעיא, שלם להו לאקדומי ליה) ל"ג

דבריה  לגבי וכי המטה, ראש על ישראל וישתחו לא) מז (בראשית דא כגוונא קאמר. דעליה נבל וחשיב לחי, ליה לקשרא בגין

וסגיד, כרע קא דשכינתא לאתריה אלא קמיה סגיד, אזלא דהוה עלאה שכינתא  דא  והוא , מאי לפניהם, עבר והוא הכא אוף
שבע  וסגיד כרע קמיה , אזיל דהוה דקב"ה  לגביה לסגדא עידן הא אמר יעקב, דחמא כיון עלאה, נטירו הוא ודא  (כרע),

לעשו,זמנין  וישתחו כתיב ולא אחיו, עד גשתו עד דלא , בגין לקבליה , סגיד  כדין קמיה  אזל קב"ה  דהא דחמא כיון אלא 
מניה  בר לאחרא  למסגד  יקר  דמאריהון למיהב יקרא בגין עבדי דקא עובדיהון דכל צדיקייא אינון זכאין יאות , כדקא איהו וכלא ,

ע"כ. ולשמאלא. לימינא יסטון דלא ובגין איהו,

וז"ל יח. חבילות, חבילות מצוות עושים אין חשש  בו יש אם סיום, לסעודת  יו"ט  בסעודת  לצאת  יכולין אם נשאל המהרש "ם

בקידוש  דהא חבילות , חבילות נקראים אין נהנין של דבברכה וכו'), מודים הכל ד"ה ע"ב (לט ברכות  בתוס ' יעויין שם, תשובתו

היכי  דדוקא (ק "ב) מפסחים שהוכיח ב') אות א' (מער' דרבנן בארעא שראיתי אמת והן ע "ש, וכו' היין וברכת קידוש מברכים

ב' לקיים א' במעשה מתכוין רק שהוא כיון חשש אין בלא"ה גם אבל בעלמא, משא"כ שרי, להמוציא גורמת מצוה דברכת 

ח  (דף במו"ק מתוס' מורנו בזה והעיר המהרש "ם. לשון ע"כ יחד. מצוות ב' שהם בו והגית  מצות  קיים דבק "ש  וכמו מצוות,

ואכמ "ל. ע "ב) קס דף (לקוטים ארבע  קרית  מתשובת וכן עיי"ש , ע "ב)


