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        ....בבבב""""תפארת מנח� חאתפארת מנח� חאתפארת מנח� חאתפארת מנח� חא""""קובלי� שנתנו למחבר על ספרו קובלי� שנתנו למחבר על ספרו קובלי� שנתנו למחבר על ספרו קובלי� שנתנו למחבר על ספרו המהמהמהמווווהסכמות הגאוני� הסכמות הגאוני� הסכמות הגאוני� הסכמות הגאוני� 

        
                     .ל"זצמרדכי אליהו ' ש ר"ג החה"הסכמת הרה

 ט"התשל" נצב עליו' והנה ה"ק לסדר "עש' יו� ו                                                      

 ה ס כ מ ה

    החשוב החרי� ובקי ג"רה לה"תפארת מנח�"  ראה ראיתי עלי� לתרופה מהספר

   ל"מדברי חז אס� וליקט עומרי� ,אשר חרז וקדח  ,א"שבתאי שליט נחמ� יוס�  'ר

  כיד  מדיליה עוד   והוסי� , וסדר� דבר דבור על אופניו ,ונדה ,כספי� בהלכות שמיטת

   .עליה�   שהשיב  ותשובות שאלות ,ל" חז בדברי ודרישות   וכ%חקירות  ,עליו הטובה  'ה

    ,ולהאדירה  תורה להגדיל   יזכה   וגדל והל� , חוצה מעינותיו ידיו ויפוצו תחזקנה ו

 ו ו ו ו """" ירושלי� ת ירושלי� ת ירושלי� ת ירושלי� תוווומרדכי אליהמרדכי אליהמרדכי אליהמרדכי אליה .החות� לכבוד תורה ולומדיה .  לתורה פעלי� ולהרבות 
        



                                      

 

 

 

 

     

        ....הההה""""בבבב

        וביודעי ומכיר המשפחה מיוחסת וביודעי ומכיר המשפחה מיוחסת וביודעי ומכיר המשפחה מיוחסת וביודעי ומכיר המשפחה מיוחסת , , , , יייי""""עליו% למעלה נעליו% למעלה נעליו% למעלה נעליו% למעלה נ' ' ' ' חמותי ראיתי אור מוש� הרחמותי ראיתי אור מוש� הרחמותי ראיתי אור מוש� הרחמותי ראיתי אור מוש� הר
 ....ולאפושי גברא קאתינאולאפושי גברא קאתינאולאפושי גברא קאתינאולאפושי גברא קאתינא', ', ', ', בכל מילי דמיטב וכובכל מילי דמיטב וכובכל מילי דמיטב וכובכל מילי דמיטב וכו

 ט  ט  ט  ט  """"ה מאיר אבוחצירא סה מאיר אבוחצירא סה מאיר אבוחצירא סה מאיר אבוחצירא ס""""עעעע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



      

  

 

        ר ר ר ר """"מומומומו    , , , , ג חסיד ועניו הפוסק המפורס� נזר ישראל לתפארהג חסיד ועניו הפוסק המפורס� נזר ישראל לתפארהג חסיד ועניו הפוסק המפורס� נזר ישראל לתפארהג חסיד ועניו הפוסק המפורס� נזר ישראל לתפארה""""מכתבו של הרהמכתבו של הרהמכתבו של הרהמכתבו של הרה
        .... המדבר בשבח המגיע לכתבי� המדבר בשבח המגיע לכתבי� המדבר בשבח המגיע לכתבי� המדבר בשבח המגיע לכתבי�,,,,לללל""""זצזצזצזצזלמ� אויערבא� זלמ� אויערבא� זלמ� אויערבא� זלמ� אויערבא�     ר שלמהר שלמהר שלמהר שלמה""""הרהרהרהר
        
        ....אאאא""""ק ירושלי� תובבק ירושלי� תובבק ירושלי� תובבק ירושלי� תובב""""פעיהפעיהפעיהפעיה, , , , טטטט""""ה טבת תשלה טבת תשלה טבת תשלה טבת תשל""""ככככיו� יו� יו� יו� , , , , הההה""""בבבב

        ''''ג וכוג וכוג וכוג וכו""""הרההרההרההרה    ה ה ה ה """" ה ה ה ה.... אוצרו אוצרו אוצרו אוצרו    '''' ד ד ד ד     יראת יראת יראת יראת    יקיראיקיראיקיראיקירא     גברא  גברא  גברא  גברא     האיהאיהאיהאי    ככככ""""למעלמעלמעלמע

 ....אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ר יוס� נחמ� שבתאיר יוס� נחמ� שבתאיר יוס� נחמ� שבתאיר יוס� נחמ� שבתאי""""מוהמוהמוהמוה    

            שהואיל לכבדני במתנהשהואיל לכבדני במתנהשהואיל לכבדני במתנהשהואיל לכבדני במתנה    תודתי נתונה לו על זהתודתי נתונה לו על זהתודתי נתונה לו על זהתודתי נתונה לו על זה, , , , סססס""""אחרי ברכת שלו� רב וכטאחרי ברכת שלו� רב וכטאחרי ברכת שלו� רב וכטאחרי ברכת שלו� רב וכט
        טתטתטתטתושמיושמיושמיושמי, , , , על הלכות נדהעל הלכות נדהעל הלכות נדהעל הלכות נדה.  .  .  .  אאאא""""חחחח" " " " תפארת מנח�תפארת מנח�תפארת מנח�תפארת מנח�""""חיבורו היקר חיבורו היקר חיבורו היקר חיבורו היקר         טובה הי ניהוטובה הי ניהוטובה הי ניהוטובה הי ניהו

        ומאוד נהניתי כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגי� בשבחו וג� מהללי�ומאוד נהניתי כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגי� בשבחו וג� מהללי�ומאוד נהניתי כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגי� בשבחו וג� מהללי�ומאוד נהניתי כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגי� בשבחו וג� מהללי�    ....כספי�כספי�כספי�כספי�
        ג� אברכו מקרב לבג� אברכו מקרב לבג� אברכו מקרב לבג� אברכו מקרב לב, , , , ע� שלמי תודהע� שלמי תודהע� שלמי תודהע� שלמי תודה    אשר על כ� יחדאשר על כ� יחדאשר על כ� יחדאשר על כ� יחד, , , , את ספרו זה כי טוב הואאת ספרו זה כי טוב הואאת ספרו זה כי טוב הואאת ספרו זה כי טוב הוא

        ''''התורה יהא בעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למע% יוכל לעבוד את דהתורה יהא בעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למע% יוכל לעבוד את דהתורה יהא בעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למע% יוכל לעבוד את דהתורה יהא בעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למע% יוכל לעבוד את ד    שנות%שנות%שנות%שנות%
        ויתבר� מפי ויתבר� מפי ויתבר� מפי ויתבר� מפי     ,,,,ולישב באהלה של תורה וללמוד וללמד מתו� הרחבה ושמחהולישב באהלה של תורה וללמוד וללמד מתו� הרחבה ושמחהולישב באהלה של תורה וללמוד וללמד מתו� הרחבה ושמחהולישב באהלה של תורה וללמוד וללמד מתו� הרחבה ושמחה

 ....בכל טוב סלהבכל טוב סלהבכל טוב סלהבכל טוב סלה    עליו%עליו%עליו%עליו%
 ....נא� שלמה זלמ� אויערבא�נא� שלמה זלמ� אויערבא�נא� שלמה זלמ� אויערבא�נא� שלמה זלמ� אויערבא�                                                                                                                                                                                                                                                                                

  
  

 ראש  ראש  ראש  ראש לללל""""מרדכי שרעבי זצמרדכי שרעבי זצמרדכי שרעבי זצמרדכי שרעבי זצ' ' ' ' רררר� � � � """"ג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתרי""""הסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרה
        ....וווו""""ק ירושתק ירושתק ירושתק ירושת"""" פעיה פעיה פעיה פעיה""""נהר שלו�נהר שלו�נהר שלו�נהר שלו�""""ישיבת המקובלי� ישיבת המקובלי� ישיבת המקובלי� ישיבת המקובלי� 

יוס� נחמ� שבתאי יוס� נחמ� שבתאי יוס� נחמ� שבתאי יוס� נחמ� שבתאי ' ' ' ' ררררג ג ג ג """"בר הרהבר הרהבר הרהבר הרה שח שח שח שח""""תפארת מנח�תפארת מנח�תפארת מנח�תפארת מנח�""""ראיתי החבור ראיתי החבור ראיתי החבור ראיתי החבור 
והנני והנני והנני והנני , , , ,  בחכמת הקבלה והנה טוב מאוד וכבר מוסכ� הוא משמי� בחכמת הקבלה והנה טוב מאוד וכבר מוסכ� הוא משמי� בחכמת הקבלה והנה טוב מאוד וכבר מוסכ� הוא משמי� בחכמת הקבלה והנה טוב מאוד וכבר מוסכ� הוא משמי�אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        ....ר שיפוצו מעינותיו חוצהר שיפוצו מעינותיו חוצהר שיפוצו מעינותיו חוצהר שיפוצו מעינותיו חוצה""""ויהויהויהויה, , , , מסכי� להדפיסומסכי� להדפיסומסכי� להדפיסומסכי� להדפיסו

        .... מרדכי שרעבי מרדכי שרעבי מרדכי שרעבי מרדכי שרעבי''''                                                                                     הצ                                                                                     הצ                                                                                     הצ                                                                                     הצ
        
        

חיי� סנואני חיי� סנואני חיי� סנואני חיי� סנואני ' ' ' ' רררר, , , , מארי דרזי%מארי דרזי%מארי דרזי%מארי דרזי%, , , , רררר""""קדוש שר בית הזוהקדוש שר בית הזוהקדוש שר בית הזוהקדוש שר בית הזוהג המקובל הג המקובל הג המקובל הג המקובל ה""""הסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרה
        ....ד בתימ%ד בתימ%ד בתימ%ד בתימ%"""" מלפני� ראב מלפני� ראב מלפני� ראב מלפני� ראב....לללל""""זצזצזצזצ

יוס� שבתאי יוס� שבתאי יוס� שבתאי יוס� שבתאי ' ' ' ' ררררג ג ג ג """"שחבר הרהשחבר הרהשחבר הרהשחבר הרה" " " " תפארת מנח�תפארת מנח�תפארת מנח�תפארת מנח�""""ראיתי את הספר הקדוש והיקר ראיתי את הספר הקדוש והיקר ראיתי את הספר הקדוש והיקר ראיתי את הספר הקדוש והיקר 
 בחכמת הקבלה והוא פירוש לשיר הקדוש אשכילה בדר� תמי�  בחכמת הקבלה והוא פירוש לשיר הקדוש אשכילה בדר� תמי�  בחכמת הקבלה והוא פירוש לשיר הקדוש אשכילה בדר� תמי�  בחכמת הקבלה והוא פירוש לשיר הקדוש אשכילה בדר� תמי� אאאא""""שליטשליטשליטשליט

והגו% והגו% והגו% והגו% וראוי וראוי וראוי וראוי , , , , ושמחתי בו למאודושמחתי בו למאודושמחתי בו למאודושמחתי בו למאוד, , , , לללל""""רצו% ב% עמר� זצרצו% ב% עמר� זצרצו% ב% עמר� זצרצו% ב% עמר� זצ' ' ' ' ק רק רק רק ר""""י הרהי הרהי הרהי הרה""""שחובר עשחובר עשחובר עשחובר ע
        ....רררר""""ר שיפוצו מעינותיו חוצה אכיר שיפוצו מעינותיו חוצה אכיר שיפוצו מעינותיו חוצה אכיר שיפוצו מעינותיו חוצה אכי""""ויהויהויהויה, , , , וכדאי להכניסו לדפוס ולהפיצו בישראלוכדאי להכניסו לדפוס ולהפיצו בישראלוכדאי להכניסו לדפוס ולהפיצו בישראלוכדאי להכניסו לדפוס ולהפיצו בישראל

        ....וווו""""חיי� ב� יחיא סנואני יצחיי� ב� יחיא סנואני יצחיי� ב� יחיא סנואני יצחיי� ב� יחיא סנואני יצ' ' ' '                                                           אנכי  הצ                                                          אנכי  הצ                                                          אנכי  הצ                                                          אנכי  הצ

        



      

  

 

        כל רז לא אניס ליהכל רז לא אניס ליהכל רז לא אניס ליהכל רז לא אניס ליה    ����""""ג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתרי""""הסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרה
        לללל""""זצזצזצזציצחק כדורי יצחק כדורי יצחק כדורי יצחק כדורי ' ' ' ' חחחח

 

 
        



      

  

 

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה
        
לשו% שמלאכי השרת לשו% שמלאכי השרת לשו% שמלאכי השרת לשו% שמלאכי השרת . . . . ה של חיבהה של חיבהה של חיבהה של חיבה""""ו קריאו קריאו קריאו קריא""""ו קראו קראו קראו קרא""""� אשר ל� אשר ל� אשר ל� אשר ל""""ל השפתייל השפתייל השפתייל השפתיי""""קוקוקוקו

ק דכולהו כחדא נפקי% ק דכולהו כחדא נפקי% ק דכולהו כחדא נפקי% ק דכולהו כחדא נפקי% """"ס תוהס תוהס תוהס תוה""""דברי� שחו פרדדברי� שחו פרדדברי� שחו פרדדברי� שחו פרד' ' ' ' דדדד, , , , משתמשי% בה נינהו רבנ%משתמשי% בה נינהו רבנ%משתמשי% בה נינהו רבנ%משתמשי% בה נינהו רבנ%
כתב כתב כתב כתב . . . . ����""""% דברי התורה אלא על פיה� ועל פי כתב% דברי התורה אלא על פיה� ועל פי כתב% דברי התורה אלא על פיה� ועל פי כתב% דברי התורה אלא על פיה� ועל פי כתב""""וכחדא שריי% ולא מתפרשיוכחדא שריי% ולא מתפרשיוכחדא שריי% ולא מתפרשיוכחדא שריי% ולא מתפרשי

 לקוטי  לקוטי  לקוטי  לקוטי וילקט יוס�וילקט יוס�וילקט יוס�וילקט יוס�. . . . רררר""""ד וסבד וסבד וסבד וסב""""סוסוסוסו, , , , % לצד עילאה% לצד עילאה% לצד עילאה% לצד עילאה""""שאינו יכול להזדיי� מי מילישאינו יכול להזדיי� מי מילישאינו יכול להזדיי� מי מילישאינו יכול להזדיי� מי מילי
� מלאכי האלקי� � מלאכי האלקי� � מלאכי האלקי� � מלאכי האלקי� """"ויהיו מלהיביויהיו מלהיביויהיו מלהיביויהיו מלהיבי, , , , בתר לקוטי מהני מילי מעלייתא דאורייתאבתר לקוטי מהני מילי מעלייתא דאורייתאבתר לקוטי מהני מילי מעלייתא דאורייתאבתר לקוטי מהני מילי מעלייתא דאורייתא

ר אשר ה� ר אשר ה� ר אשר ה� ר אשר ה� """"בסבבסבבסבבסב, , , , רבותינו המקובלי� אשר הוחקו מיליה� בספר וספר וספוררבותינו המקובלי� אשר הוחקו מיליה� בספר וספר וספוררבותינו המקובלי� אשר הוחקו מיליה� בספר וספר וספוררבותינו המקובלי� אשר הוחקו מיליה� בספר וספר וספור
תורה דלעילא דאיהי מתבטלא אי לא תורה דלעילא דאיהי מתבטלא אי לא תורה דלעילא דאיהי מתבטלא אי לא תורה דלעילא דאיהי מתבטלא אי לא , , , , י להבי% אמרי בינהי להבי% אמרי בינהי להבי% אמרי בינהי להבי% אמרי בינה""""� רבנ% סבורא� רבנ% סבורא� רבנ% סבורא� רבנ% סבורא""""סובריסובריסובריסוברי

� � � � """"ני אד� מסלסליני אד� מסלסליני אד� מסלסליני אד� מסלסליי סוד� של דברי� העומדי� ברומו של עול� ובי סוד� של דברי� העומדי� ברומו של עול� ובי סוד� של דברי� העומדי� ברומו של עול� ובי סוד� של דברי� העומדי� ברומו של עול� וב""""תתעביד עפתתעביד עפתתעביד עפתתעביד עפ
        . . . . סלסלה ותרוממ�סלסלה ותרוממ�סלסלה ותרוממ�סלסלה ותרוממ�, , , , בה�בה�בה�בה�

% מימיה� אל המקוה העליונה אמא עילאה % מימיה� אל המקוה העליונה אמא עילאה % מימיה� אל המקוה העליונה אמא עילאה % מימיה� אל המקוה העליונה אמא עילאה """"� ישק שהכל משיקי� ישק שהכל משיקי� ישק שהכל משיקי� ישק שהכל משיקי""""שפתיישפתיישפתיישפתיי
ת ת ת ת """"מידמידמידמיד, , , , � נשקו� נשקו� נשקו� נשקו""""ק ושלוק ושלוק ושלוק ושלו""""צדצדצדצד, , , , ת נפגשות נפגשות נפגשות נפגשו""""ד ואמד ואמד ואמד ואמ""""חסחסחסחס, , , , דאפיקא לתורה דלעילאדאפיקא לתורה דלעילאדאפיקא לתורה דלעילאדאפיקא לתורה דלעילא

 חמרא עתיקא  חמרא עתיקא  חמרא עתיקא  חמרא עתיקא ....יחדיו ידובקויחדיו ידובקויחדיו ידובקויחדיו ידובקור ר ר ר """"ר אל סבר אל סבר אל סבר אל סב""""סבסבסבסב, , , , � ישקו� ישקו� ישקו� ישקו""""הנסתרי� והגליהנסתרי� והגליהנסתרי� והגליהנסתרי� והגלי, , , , נשיקהנשיקהנשיקהנשיקה
ת נאמני� וטע� זקני� אקח ת נאמני� וטע� זקני� אקח ת נאמני� וטע� זקני� אקח ת נאמני� וטע� זקני� אקח """"שפשפשפשפ, , , ,  והבא והבא והבא והבאשששש""""חדחדחדחד, , , , ש הזה לכ�ש הזה לכ�ש הזה לכ�ש הזה לכ�""""החדהחדהחדהחד. . . . בקנק% חדשבקנק% חדשבקנק% חדשבקנק% חדש

, , , , משני עבריה� פשט וסוד ה� כתובי�משני עבריה� פשט וסוד ה� כתובי�משני עבריה� פשט וסוד ה� כתובי�משני עבריה� פשט וסוד ה� כתובי�, , , , ����""""� ביאור הכתובי� ביאור הכתובי� ביאור הכתובי� ביאור הכתובי""""לבטא בשפתיילבטא בשפתיילבטא בשפתיילבטא בשפתיי
עיילוה למערתא דדייני עיילוה למערתא דדייני עיילוה למערתא דדייני עיילוה למערתא דדייני , , , , ו יעמודוו יעמודוו יעמודוו יעמודו""""הנאהבי� והנעימי� קורא אני עליה� יחדיהנאהבי� והנעימי� קורא אני עליה� יחדיהנאהבי� והנעימי� קורא אני עליה� יחדיהנאהבי� והנעימי� קורא אני עליה� יחדי

ש בי� של ש בי� של ש בי� של ש בי� של """"ו ממנו המפרו ממנו המפרו ממנו המפרו ממנו המפר""""מלמד שפירשמלמד שפירשמלמד שפירשמלמד שפירש. . . . א דדייניא דדייניא דדייניא דדייני""""סודסודסודסוד, , , , ה נקבלה נקבלה נקבלה נקבל""""קבלקבלקבלקבל, , , , וקבלוהוקבלוהוקבלוהוקבלוה
, , , , אאאא""""את תל חרשאת תל חרשאת תל חרשאת תל חרש, , , , ����""""ו הבוניו הבוניו הבוניו הבוני""""ה עשה עשה עשה עש""""% מ% מ% מ% מ""""הבהבהבהב. . . . רי�רי�רי�רי�ר של סופר של סופר של סופר של סופ""""והיוצא בקולוהיוצא בקולוהיוצא בקולוהיוצא בקול, , , , תורהתורהתורהתורה
. . . . � דיליה� דיליה� דיליה� דיליה""""� מלכי המלכי� אמו% שעשועי� מלכי המלכי� אמו% שעשועי� מלכי המלכי� אמו% שעשועי� מלכי המלכי� אמו% שעשועי""""ואת תל מלואת תל מלואת תל מלואת תל מל. . . . ש והמסגרש והמסגרש והמסגרש והמסגר""""א החרא החרא החרא החר""""כדכדכדכד

ונת% לנו תורת אמת בידי ונת% לנו תורת אמת בידי ונת% לנו תורת אמת בידי ונת% לנו תורת אמת בידי , , , , תתתת""""וברו� אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על האריווברו� אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על האריווברו� אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על האריווברו� אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על האריו
ר בשמונה שערי� המצוייני� בהלכה ר בשמונה שערי� המצוייני� בהלכה ר בשמונה שערי� המצוייני� בהלכה ר בשמונה שערי� המצוייני� בהלכה """"ששיעששיעששיעששיע, , , , אאאא""""י דבי עילאי זיעי דבי עילאי זיעי דבי עילאי זיעי דבי עילאי זיע""""רבינו האררבינו האררבינו האררבינו האר

לעלות לעלות לעלות לעלות , , , , תתתת""""ו דר� פתחי� גגי% ועליוו דר� פתחי� גגי% ועליוו דר� פתחי� גגי% ועליוו דר� פתחי� גגי% ועליו""""בואו שעריבואו שעריבואו שעריבואו שערי, , , , %%%%""""י דרזיי דרזיי דרזיי דרזי""""תנא רזתנא רזתנא רזתנא רז, , , , למשה מסינילמשה מסינילמשה מסינילמשה מסיני
        ....שמ% זית ברה לאכול מפריה ולשבוע מטובהשמ% זית ברה לאכול מפריה ולשבוע מטובהשמ% זית ברה לאכול מפריה ולשבוע מטובהשמ% זית ברה לאכול מפריה ולשבוע מטובה, , , , במעלות שלפני המנורה הטהורהבמעלות שלפני המנורה הטהורהבמעלות שלפני המנורה הטהורהבמעלות שלפני המנורה הטהורה

י י י י """"ושפתושפתושפתושפת, , , , י תהילהי תהילהי תהילהי תהילה""""תבענה שפתתבענה שפתתבענה שפתתבענה שפת, , , , י ברור מללוי ברור מללוי ברור מללוי ברור מללו""""ודעת שפתודעת שפתודעת שפתודעת שפת, , , , י ואענהי ואענהי ואענהי ואענה""""אפתח שפתאפתח שפתאפתח שפתאפתח שפת
י כי אזמרה י כי אזמרה י כי אזמרה י כי אזמרה """"תרננה שפתתרננה שפתתרננה שפתתרננה שפת, , , , פתח ופי יגיד תהלת�פתח ופי יגיד תהלת�פתח ופי יגיד תהלת�פתח ופי יגיד תהלת�תתתתי י י י """"אדני שפתאדני שפתאדני שפתאדני שפת, , , , רננות יהלל פירננות יהלל פירננות יהלל פירננות יהלל פי

, , , , ויק� על סלע רגלי כונ% אשוריויק� על סלע רגלי כונ% אשוריויק� על סלע רגלי כונ% אשוריויק� על סלע רגלי כונ% אשורי, , , , כי מכל צרה הצילניכי מכל צרה הצילניכי מכל צרה הצילניכי מכל צרה הצילני, , , , נפשי אשר פדיתנפשי אשר פדיתנפשי אשר פדיתנפשי אשר פדיתל� ול� ול� ול� ו
י י י י """"שנשנשנשנ, , , , א בקול תודהא בקול תודהא בקול תודהא בקול תודה""""ו יקרו יקרו יקרו יקר""""י לי לי לי ל""""ה לפה לפה לפה לפ""""שפשפשפשפ. . . . י תרועהי תרועהי תרועהי תרועה""""שפתשפתשפתשפת, , , , וימלא שחוק פיוימלא שחוק פיוימלא שחוק פיוימלא שחוק פי

. . . . ישוב אפ� ותנחמניישוב אפ� ותנחמניישוב אפ� ותנחמניישוב אפ� ותנחמני, , , , אנאאנאאנאאנא, , , , אוד� אלהי כי אנפת ביאוד� אלהי כי אנפת ביאוד� אלהי כי אנפת ביאוד� אלהי כי אנפת בי, , , , ר לאחד יחיד ומיוחדר לאחד יחיד ומיוחדר לאחד יחיד ומיוחדר לאחד יחיד ומיוחד""""האומהאומהאומהאומ
צאי חלצי צאי חלצי צאי חלצי צאי חלצי וכל יווכל יווכל יווכל יוובתי ובתי ובתי ובתי ואת בני ואת בני ואת בני ואת בני . . . . לבית מצודות להושיענילבית מצודות להושיענילבית מצודות להושיענילבית מצודות להושיעני, , , , היה לי לצור מעוזהיה לי לצור מעוזהיה לי לצור מעוזהיה לי לצור מעוז

הנה אל הנה אל הנה אל הנה אל . . . . והנס מה� יגו% ואנחהוהנס מה� יגו% ואנחהוהנס מה� יגו% ואנחהוהנס מה� יגו% ואנחה, , , , ששו% ושמחה ישיגוששו% ושמחה ישיגוששו% ושמחה ישיגוששו% ושמחה ישיגו, , , , מטר� תעל� ותושיע�מטר� תעל� ותושיע�מטר� תעל� ותושיע�מטר� תעל� ותושיע�
        ....ויהי לי לישועהויהי לי לישועהויהי לי לישועהויהי לי לישועה' ' ' ' ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה הישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה הישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה הישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה ה

        



      

  

 

אוחז אוחז אוחז אוחז , , , , בכורי עני בסל של ערבה הדומה לשפתיי�בכורי עני בסל של ערבה הדומה לשפתיי�בכורי עני בסל של ערבה הדומה לשפתיי�בכורי עני בסל של ערבה הדומה לשפתיי�, , , , י לא אכלאי לא אכלאי לא אכלאי לא אכלא""""הנה שפתהנה שפתהנה שפתהנה שפת
בר בר בר בר רחש לבי דרחש לבי דרחש לבי דרחש לבי ד, , , , ת אמת תכו% לעדת אמת תכו% לעדת אמת תכו% לעדת אמת תכו% לעד""""הנני עומד על שפהנני עומד על שפהנני עומד על שפהנני עומד על שפ, , , , ו וקורא ואומרו וקורא ואומרו וקורא ואומרו וקורא ואומר""""בשפתותיבשפתותיבשפתותיבשפתותי

י ספרתי י ספרתי י ספרתי י ספרתי """"בשפתבשפתבשפתבשפת, , , , הנה פתחתי פי דברה לשוני בחכיהנה פתחתי פי דברה לשוני בחכיהנה פתחתי פי דברה לשוני בחכיהנה פתחתי פי דברה לשוני בחכי, , , , טוב אומר אני מעשי למל�טוב אומר אני מעשי למל�טוב אומר אני מעשי למל�טוב אומר אני מעשי למל�
ת שקר ת שקר ת שקר ת שקר """"אתחנ% הצילה נפשי משפאתחנ% הצילה נפשי משפאתחנ% הצילה נפשי משפאתחנ% הצילה נפשי משפ' ' ' ' אלי� האלי� האלי� האלי� ה, , , , אקראאקראאקראאקרא' ' ' ' אלי� האלי� האלי� האלי� ה, , , , כל משפטי פי�כל משפטי פי�כל משפטי פי�כל משפטי פי�
השמי� החדשי� והאר" השמי� החדשי� והאר" השמי� החדשי� והאר" השמי� החדשי� והאר" , , , , ואנכי נטעתי� שורק כלה זרע אמתואנכי נטעתי� שורק כלה זרע אמתואנכי נטעתי� שורק כלה זרע אמתואנכי נטעתי� שורק כלה זרע אמת, , , , מלשו% רמיהמלשו% רמיהמלשו% רמיהמלשו% רמיה

קיעי קיעי קיעי קיעי דר� שקר הסר ממני ותורת� חנני לבלתי עשות רדר� שקר הסר ממני ותורת� חנני לבלתי עשות רדר� שקר הסר ממני ותורת� חנני לבלתי עשות רדר� שקר הסר ממני ותורת� חנני לבלתי עשות ר, , , , החדשה אשר אני עושההחדשה אשר אני עושההחדשה אשר אני עושההחדשה אשר אני עושה
י י י י """"ל ומבוטל כל דבר שאינו עפל ומבוטל כל דבר שאינו עפל ומבוטל כל דבר שאינו עפל ומבוטל כל דבר שאינו עפ""""יושב בטיושב בטיושב בטיושב בט, , , , א דרחמנא בעינאא דרחמנא בעינאא דרחמנא בעינאא דרחמנא בעינא""""בטולבטולבטולבטול. . . . וווו""""חחחח, , , , שואשואשואשוא

ולא יעשו שו� רוש� ולא יעשו שו� רוש� ולא יעשו שו� רוש� ולא יעשו שו� רוש� , , , , א ושויתינהוא ושויתינהוא ושויתינהוא ושויתינהו""""דלאי חספדלאי חספדלאי חספדלאי חספ, , , , י דברתיי דברתיי דברתיי דברתי""""האמת אשר בשפתהאמת אשר בשפתהאמת אשר בשפתהאמת אשר בשפת
' ' ' ' וידעו כי אתה שמ� הוידעו כי אתה שמ� הוידעו כי אתה שמ� הוידעו כי אתה שמ� ה, , , , יייי""""שמרה לפי נצרה על דל שפתשמרה לפי נצרה על דל שפתשמרה לפי נצרה על דל שפתשמרה לפי נצרה על דל שפת' ' ' ' שיתה השיתה השיתה השיתה ה, , , , כלל וכללכלל וכללכלל וכללכלל וכלל

        ....לבד� עליו% על כל האר"לבד� עליו% על כל האר"לבד� עליו% על כל האר"לבד� עליו% על כל האר"
        ).).).).שנישנישנישני(((( שבתאי  שבתאי  שבתאי  שבתאי  נחמ% נחמ% נחמ% נחמ%יוס�יוס�יוס�יוס�    יייי""""ד הצבד הצבד הצבד הצב""""ככככ
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    פלאי�ננננבריו דדדדשר אאאאעולמות ההההבורא ווווספירות ההההוצר יייי. אלהי�הההההוה ייייוא ההההחד אאאא
ברו� אלהינו שבראנו לכבודו . חיי� ה� למוצאיה� ואי% קצה לאורות�. קרי�יייי

והנה בכל שבוע קוראי� אנו פרשה ממנה וכל שנה . ונת% לנו תורת אמת
מתבונ% אד� אמנ� א� היה . מחדש אות� פרשיות ומעשיות אודות אבותינו

כי כל סודות האלהות והבריאה , נ�יבפרשיות כל חייו לא יבי% קצה עני
וכשנתבונ% מדוע הבטחת הקמת ע� . ובחירת ישראל בדווקא נמצאי� בתורה

כשמאחרי� יצאו , מאברה� הוצרכה להתחייבות של עבדות ארבע מאות שנה
י בידי  לפול פעמיי� בשבמנוולמה הוצרכה שרה א. אומות ללא שו� שעבוד

נמצא בתורה טעמי� וסודות חדשי� ,  שאלות מסוג זההרבהועוד . שני מלכי�
  .על בריאתנו וקיומנו

  
א� תחילת התורה הוא ספר , חוקי התורה וצווייה עיקר� מספר שמות ואיל�

א� באמת אי% ה� כספר . 'בראשית שנראה כספורי� על הבריאה והאבות וכדו
הרבה מעניני� וחשובי� כגו% נפילת כי ספורי� , היסטוריה לידע מוצאנו

ואלו עני% .  נמצאי� ברמז בלבדדור אנושאברה� לכבש% האש וכל עניי% 
כי בספורי� אלו . ומעשה אליעזר ורבקה נכפל בו, המבול התורה מאריכה בו

והקדימה , נמצאי� סודות הבריאה וקיו� העול� וסיבת החוקי� והמצוות
י "וכבר רשב. ו על החוקי� והתורותתורה ענייני� אלו לידע למה נצטווינ

ו שכל ספורי התורה מילי% " הארי� למענית)ב"בהעלות� קנ(ק "א בזוה"זיע
ומא% , לבושי התורה לסודותיה הרמי� והנשגבי�ו. עילאי% אינו% ורזי% עילאי%

ולא יהא ליה חולקא , תיפח רוחיה, דחשיב דההוא לבושא איהו אורייתא ממש
וכעי% זה ". נפלאות מתורת�, גל עיני ואביטה"ד  אמר דוולכ%. בעלמא דאתי

  .ש" עיי.)ג"קס(ויצא '  ובזוהר  פ:)ט"קמ(ש� 
  

מדוע עקב הרעב נאל" , ה לאחר שקיבל במתנה את האר""אברה� אבינו ע
ה לסבול על אבד% בנו "ולמה הוצר� יעקב אבינו ע, לעזבה ולרדת למצרי�
כשנחשוב על .  ובחורבמלבד סבלו בבית לב% בקור. האהוב יוס� עד שמצאו

בו יתבאר שהאבות ה� גלגולי . כל זאת נמצא שסיפור אחר גנוז בי% השורות
נפשו רוחו ונשמתו של אד� הראשו% שזכו לתק% את עצמ� והפכו לאנשי קדש 

  . ר"וסבלו לשל� על חטאי אדה' ונביאי ה
כיצד יעקב . לא הגיוניי�לכאורה בפרשיות אלו מוצאי� אנו דברי� שנראי� 
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י קניה הפ� יעקב " ואי� ע,מציאות עשו נולד קוד�כשבנה מעשו בכורה ק
היה אכפת לו לקבל את ', י שעשו לא האמי% בתורת ה"ואעפ. להיות בכור

הברכות ובכה בהפסידו אות� ושט� את יעקב כי הבי% בכחות הנפש וידע 
אלא במלחמת הקיו� , שלא בדברי� גשמיי� וחמריי� מדובר בברכה ובבכרה

 בה ומלחמה שהחל, א"לכחו הדבוק בסט, ה שבי% כח יעקב והקדשוהשליט
  . �בבט% אמעוד 

 והמאור� ,)בינה( הקט% ,)חכמה(הגדול , חלקי�' והעני% הוא כי המח נפרט לג
חסדי� (המח המאור� המורכב מהחכמה והבינה מתפצל לשני חלקי� . )דעת(

שפיע בצד הנמשכי� אל העיני� ואל הגו� בהצלבה כשמח ימי% מ) וגבורות
 בשינוי מקו� ,וברכה ובכרה אות� אותיות ה%. ומח שמאל בימי%, שמאל

ובעוד שהבני� באי� מזרע האב שמקורו במח המאור� . האותיות האמצעיות
 הבכור מקבל משני )או חסדי� או גבורות(אבל רק מאחד משני החלקי� שבו 

כי הירושה , י� ולכ% הוא יורש את אביו פי שנ)חסדי� וגבורות(המוחי% ג� יחד 
והנשמות ואורותיה� פעמי� , לבני� מקבילה לחלק הדעת שנית% בה�

וכח נשמה , שמתחלפי� באד� ומסתלקי� ונתני� לאחר עוד בחייו ולפי מעשיו
 ,"בכור"זו שנתוספה בעשו עקב בכורתו קנה יעקב ממנו ולא את ש� התואר 

   .וכמו שיבוארו ענייני� אלו בפני�
  
ע את כל כחות הנפש והקשר� לעולמות הרוחניי� ה שיד" עברה� אבינוא

 אבל את החלק ,הנחיל את ידיעות הנפש לכל בניו, ז מאיד�"ולעוה, מחד
המקשר בי% הנפש לעולמות הרוחניי� וסוד העולמות הרוחניי� לא נת% לה� 

וית% את כל אשר לו "ז נאמר "וע. כי לא היו ראויי� לכ� ומסר� ליצחק בנו
אברה� ידיעה זו למדוה יעקב ועשו מ. """"רכושורכושורכושורכושו""""כל ולא אמר את ". ליצחק

עשו לא רצה ,  ובעוד שיעקב העמיק בה� והעדי� חיי נצח על חיי שעה,יצחקו
וכשבקש יעקב לקנות מעשו את , ז"להשכיל בה� והעדי� את תענוגי העוה

והחלק הימני . בכורתו הבי% עשו כי רצו% יעקב בחלק הנוס� בו עקב בכורתו
בשמאלה עושר , אור� ימי� בימינה"ש "וכמ. י ברכהנקרא בכרה והשמאל

ואמר עשו בי% כה . ב בעול� שכולו ארו�"ואור� ימי� פירושו עוה". וכבוד
ב ולכ% חלק הדעת הימני שממנו נובעת הבכרה אי% לי "לפי מעשי אי% לי עוה
מיתה , "ויאמר עשו הנה אנכי הול� למות"ש "וכמ. עני% בה ומכרה בבזיו%

ב תנאי� "הנותנת ליורשי עוה" ולמה זה לי בכורה"ב "העוהרוחנית ואבוד 
ודומה הדבר לאד� שקיבל בירושה שוברי הנחה לבתי . ומדרגות רמות יותר

מלו% ומסעדות במדינה אחרת שאינו רוצה להתאמ" ולהגיע אליה שבצחוק 
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 הנה הגישה למדינה זו חסומה בפני ומה אעשה בשוברי� אלו ,מריר טוע% הוא
תו� רצו% להגיע למדינה , ר� לאחיו הקונה אות� ממנו בפרוטותובז לה� ומכ

וחשב עשו שרק השרש הנקראת בכורה תמכר ואלו ההסתעפות ממנה . זו
ז וגור� "הנקראת ברכה תשאר בידו ויהנה מהאור הרוחני המושפע לעוה

וזה דבר חמור ששפע הנובע מדעת הקודש שיגיע בידי אד� , לשפע גשמי
,  ואסור להפריד בי% הבכורה לברכה כלל,א"את הסטשפל השקוע כולו בטומ

  .ז התאמצה רבקה שידעה מהמכירה לחבר הברכה בבכורה ביעקב"וע
ר "תשבלכ% ו . הברכה'בחיי " ותש, הבכורה'בחי הוא הנה תפילי% של ראשו

. בתי� נפרדי� שכנגד החכמה הבינה הבכרה והברכה' פרשיות בד' יש ד
והגו� בחינת , ראש הוא בבחינת עול� הבאכי ה, י כול� מכונסי� יחד"ובתש
ולכ% ביד מתרכזי� כל האורות יחד בבית אחד בבחינת בריכה שנקווי� . ז"עוה

י לכל הגו� "ר מאירה דר� תש"והברכה הנמצאת בתש. אליה האורות כול�
ר "לכ% תשאולי ו. בהיותה ביד שמאל מול הלב ומקרינה אל הלב את אורותיה

העשויה ' ר� מקו� הדעת עליו מונחת צורת דמתחברת ע� רצועות אל העו
ורצועת צד ימי% נוטפת על הצד השמאלי , מרצועות וגורמת להפיכת הרצועות

ורצועת צד שמאל נוטפת על הצד הימני בדיוק כמו שהשפע מהמוחי% מתהפ� 
 )'ש אות ב"הגהות השמ' ט פרק ט"ח שער כ"ראה ע(, בדעת ומתפעל את הגו� בהפו�

ואמרה תורה להניח התפילי% בי% העיניי� . י% על יד שמאלולכ% מניחי� תפיל
והוא המח , וכוונתה לעי% השלישית הנמצאת במקו� שמחו של תנוק רופס

מצלמות את הדבר ההמפעיל את הראיה הנקלטת משתי העיניי� הגשמיות 
  .ומעבירות אותו אל העי% השלישית שתראה

המצוות המצוות המצוות המצוות  ו להסביר שרשו להסביר שרשו להסביר שרשו להסביר שרשומכא% יובנו כל ההלכות והקשר� לספורי התורה שבאומכא% יובנו כל ההלכות והקשר� לספורי התורה שבאומכא% יובנו כל ההלכות והקשר� לספורי התורה שבאומכא% יובנו כל ההלכות והקשר� לספורי התורה שבא
 בבנה הראשו% של הגר עד עי% הרע ובזה יוב% מדוע הטילה שרה ....וסוד�וסוד�וסוד�וסוד�
  .ו וכמו שיבואר בפני�"חבכור בכור בכור בכור   כדי שישמעאל לא יהיה, שהופל

  
וכל השואה באירופה היא , תוצאות מאבק יעקב ועשו ממשיכי� עד ימינו

ביו לחפש ולכ% צבא מתופקד כגרמניה הפעיל את כל משא, תוצאה ממאבק זה
בעת נסיגת� משדות הקרב האבודי� ' ואפי, יהודי זק% בכפר נדח כדי להורגו

ולכ% צבא מאומ% ומאיי� כרוסיה . לא ויתרו על כל נשמת יהודי שיכלו לקפח
בהיותה מעצמה הניחה את כל כובד מלחמתה לא באוייביה האמריקאי� אלא 

אי מעולה ויקר כדי והפעילה שירות חש, ביהודי זק% האוכל מצה או צ� בכפור
כי בנפש� הדבר ונפש� יודעת שזו מלחמת� האמיתית , לתפסו ולמנעו מזאת

ואלמלי שיעקב נת% לעשו לח� כתוספת , ביעקב וקדושתו מאז אביה� עשו
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ל "ש חז"וכמ. ו"לא היתה תקומה בשואה ח, לעדשי� שהיו תשלו� לבכורה
ל "ואמרו חז.  הכל על גרמניה של אדו� שהתפלל יעקב שלא יכלו.)'מגילה ו(

שג� החרבנות נעשו בעקבות עני% זה ועל שהוריד עשו שתי דמעות גר� לשני 
שלא יחרב בית שלישי , חרבנות ודמעה שלישית שעמדה בעינו עצרה גבריאל

ואמת שבחטאינו גלינו מארצנו וחרב בית מקדשנו . אלא ישאר קיי� לעד, ו"ח
מת עולמי� ועולמות אבל הקשר שבי% חטאינו לחרב% המקדש שזור במלח

  .שבי% יעקב לעשו
  

כי , כל שנה יש פירוש חדש לתורה בשמי� בהתא� לאותה ספירהאפשר ש
ובכל שנה מתחלפת ספירה יסודית מששת אלפי הספירות , ספירה' שנה בגי

 אות� המילי� ....ולפי הפירוש כ� קורה אותה שנה במציאותולפי הפירוש כ� קורה אותה שנה במציאותולפי הפירוש כ� קורה אותה שנה במציאותולפי הפירוש כ� קורה אותה שנה במציאות. קצוות' של ו
 רבינו הקדוש שבכל פע� לפני וכמו. חוזרי� כל שנה אבל הפירוש שונה

וישלח ומצא בהתא� ' שנפגש ע� אנטונינוס עיי% בפגישת יעקב ועשו שבפ
  .את עני% שיחתו ע� הקיסר ותוצאותיו, לספירה של אותו יו� ושבוע

  
וגולת הכותרת בהספדו , ה ובהספדו"סיימה התורה בפטירת משה רבינו ע

שנשאו לבו לשבור ", י" ופירש".".".".לעיני כל ישראללעיני כל ישראללעיני כל ישראללעיני כל ישראל"""", וחתימת התורה היא
ה לדעתו "והסכימה דעת הקב, שנאמר ואשבר� לעיניכ�, הלוחות לעיניה�

והלא לכאורה , ויש להבי%. ל"עכ". יישר כח� ששברת, שנאמר אשר שברת
ואדרבה מאור , היה למשה להוריד הלוחות ולהחזיר את ישראל בתשובה

. וכחדא שריי%ויהיו ישראל והלוחות כחדא נפקי% , שבלוחות יחזיר� למוטב
  .ומה מצאה התורה לסיי� דווקא בעניי% זה

מה פסח , אמר". וישל� מידו את הלוחות"י בפסוק "והדבר יוב% לפי משפירש
התורה כולה , "כל ב% נכר לא יאכל בו"אמרה תורה , שהוא אחד מ% המצוות

ה עשה מעשה "ונראה שמשרע. ל"עכ. כא% וכל ישראל מומרי� ואתננה לה�
ושבר את הלוחות , לשעה קלה' י% לחבר התורה ע� העגל ואפירב ללמדנו שא

ש שאי% לבא בש� התורה במשא "וכ. ולא נתנ� לישראל בעוד� חוטאי� בעגל
והבי% שיש לבא לישראל ללא , ומת% ע� עובדי העגל כדי לשמור על הלוחות

וילמד� , על ידי שיקהיל קהילות בכל מחנה ושבט' ולהשיב� אל ה, הלוחות
 ומתרומות הנדיבי� בע� יפתח ,,,,בלבדבלבדבלבדבלבדמתו� כוונה לזכות� את התורה 

ית% לה� לוחות ' כ א� ירצה ה"ואח, באמתבאמתבאמתבאמתלילדיה� תלמודי תורה לש� שמי� 
וכל כ� , אחרות או ישיב את שברי הלוחות לקדמות� ויהיו לאחדי� בידיו

' עד שעשה את משה שות� בלוחות שניות וכתב ה' מצא ח% דבר זה בעיני ה
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 וזה סיו� התורה וחתימתה ללמדנו כלל. חות שפסל� משההדברות על לו
וזה מה שלמדנו וזה מה שלמדנו וזה מה שלמדנו וזה מה שלמדנו ". "כי לא תשכח מפי זרעו"וכבר הבטיחתנו תורה  ,גדול זה

   ....ה ומיניה לא נזועה ומיניה לא נזועה ומיניה לא נזועה ומיניה לא נזוע""""משה רבינו עמשה רבינו עמשה רבינו עמשה רבינו ע
  

ל "ק לפי השגתי בהבנת דברי רבינו האריז"לחדש חדושי� בתוה' והנה זכני ה
ותמכתי יתדותי על  .יתת�ק על אמ"שממנו יתד וממנו פנה להבי% דברי תוה

וכמו שהעד העיד בנו , י הסוד"י הקדוש שכל דבריו נכתבו עפ"פירוש רש
י "שרש, "ש� הגדולי�"א בספרו "א זיע"החידמר% ש "האיש אדוני האר

ג תעניות קוד� שכתב פירוש התורה כיו% שיש בדבריו רזי% "התענה תרי
נחמ% בר שמואל הל� ' והמקובל החסיד ר, ומשה רבינו אמר לו אשרי�. עילאי%

ויתנכלו "י "ש רש"י ועשה סגופי� והפסקות עד שגילו לו סוד מ"על קבר רש
כוו% : ג"ביבמות ס' י בפי"ורש. סודות עליונות". כלומר אליו, עמו,  אותו.אותו

 .ל"עכ. ו הסתומה בע" החיי� ומבוארת בשערי קדושה"להקדמת מהרח
 ימצא� מתאימי� לדברי י הבוח% בה� וחוקר בה%"ובאמת שכל דברי רש

לגלות מרגניתא ' וכמו שציינתי בכמה מקומות שזכני ה. ל כפתור ופרח"האריז
יצחק ' ל הוא ר"והאריז, שלמה ב% יצחק' י הוא ר"ואפשר שלא בכדי רש. טבא

והעובדה , ב% שלמה ופרק אלו קשרי� איכא בהדייהו ותורת� שלימה ואמיתית
י ולתורת "יה� קבלו לפירוש רששע� קשה עור� כישראל בכל ארצות פזור

ל כדברי האורי� באופ% שלא נעשה כמותו לא� ספר ואד� מאז "רבינו האריז
  .חתימת התלמוד

  
י כי רוב ככל הספר הוא תורה שחדשה נשמתי כפי מה שקבלה "וזאת למודע

 הקדמות כתבי ועל, ל בתלמוד ובמדרשי�" פי דברי חזובנויה היא על, בסיני
אמנ� אפשר שטעיתי בהבנת דבריה� או ערבתי . א"יערבותינו המקובלי� ז

ו "וכדי שלא להיות בי% מחדשי תורת שוא ח, עני% בעני% שלא מאותו עני%
הנני הנני הנני הנני , ל"ז רח"יתרו דימהו לאסור ע' ובפ,  בחומרת העני%ק"שהארי� בזוה

, , , , ושמאושמאושמאושמא, , , , מודיע ומגלה דעתי שכל הנאמר אינו אלא בדר� הצעה ובדר� אפשרמודיע ומגלה דעתי שכל הנאמר אינו אלא בדר� הצעה ובדר� אפשרמודיע ומגלה דעתי שכל הנאמר אינו אלא בדר� הצעה ובדר� אפשרמודיע ומגלה דעתי שכל הנאמר אינו אלא בדר� הצעה ובדר� אפשר
כי כל רצוני לעשות , ב" וא� שגיתי ההי....וווו"""" הדברי� ח הדברי� ח הדברי� ח הדברי� חואיני מחליטואיני מחליטואיני מחליטואיני מחליט, , , , בלבדבלבדבלבדבלבד

 אר"לברא שמי� ו, רצונו כרצונו שיהיו הדברי� שמחי� כנתינת� מסיני
 וכל דבר שאינו מסכי� ע� האמת אני מבטלו מעתה ביטול .חדשי� של אמת

 שו� רוש� כלל ועיקר בשמי� ממעל ועל האר" ה שלא יעש,גמור ושל�
וט מילי אלא כחרס הנשבר וכדבר שאי% בו  אפילו כפטפהמתחת ולא יהי

יהי רצו% שיהיה לזכות , כל דבר טוב ונכו% שנתחדש על ידי, וכנגד זה .ממש
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 מעפרא ל�רבה המשרה ולשלו� אי% ק" על הועילוי לשכינת עוזינו להקימ
כסא דוד ועל ממלכתו להכי% אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד 

לויות ובפרט מגלות ערב רב הקשה מכול� ולישועת ע� ישראל מכל הג. עול�
  ).נשא' פ(כמבואר בזוהר הקדוש 

והנה היו צריה לראש ויתפשו את השלטו% באר" הקודש כדי% מוכס העומד 
ויעבירו על דת לרוב יושבי אר" הקודש , ויטילו את ע� ישראל לחרב, מאליו

 בנות ויהפכו את בני ציו% היקרי� לבועלי נדות ומחללי שבתות ויערטלו את
וימשכו ויביאו , ישראל מצניעות% ויהפכו% לפרוצות בלבושיה% ובהתנהגות%

את גלויות ישראל ויעלו� לאר" הקודש כדי לעקור מה� את תורתינו הקדושה 
אשר כאלפיי� שנה שמרוה אבותינו בכל ארצות גלות� תחת ידי אוייבי� 

 תורה ק הכריחו� לנטוש דרכה של"ובבוא� לאה, ונוגשי� ואדוני� קשי�
ולהכניס את בניה� ועולליה� הרכי� ללמוד בבתי ספריה� המלאי� מינות 

מליוני יהודי� בני אברה� יצחק ו, ויקימו דור אשר לא ידע את אלקיו, וזימה
וא� על . ג מצוות בשאט נפש בבחינת תנוקות שנשבו"ויעקב עוברי� על תרי

מ% על פני המתי� לא פסחו ויוציאו את מתי ישראל מקבר� וישליכו� כדו
על כ% ציו% במרר תבכה . ועינינו רואות וכלות ואי% לאל ידנו להושיע, האדמה

ובכל אר" . וירושלי� תת% קולה כי באו פריצי� ויחללוה וישכנו בתוכה
ומסיונרי� בהמוניה� עטו , ז"הקודש כתות שונות ומשונות של עובדי ע

אל אשר  מע� ישרורבי�לשלול שלל ולבוז את הנפש היהודיה הכשרה 
" ישראל"של מדינת " חינו�"עורטלו מכל תוכ% רוחני אמיתי וקדוש בבתי ה

  .נמשכו אחר כתות ומסיתי� אלו אוי לנו שכ� עלתה בימינו

ל וכל קדושי� עמה� "י הקדוש והאריז"רשזכות ק ו"זכות תוהיהי רצו% שו
יעמוד לנו לזכות לראות במפלת% של רשעי� ולומר שירה ולהגאל גאולה 

  .א" בבאמיתית



א שני                                     שפתי

        בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

, "אלהי�" בכל שבעת ימי הבריאה מוזכר רק ש� ".".".".בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�""""
, כ בכל עני% הבריאה השניה הכוללת חזרה כללית על תיאור הבריאה"ואח

ושהותו של האד� , ועני% הנחש וע" הדעת וג% עד% וכל אשר בו, ויצירת חוה
' מוזכר ש� ה, %ורק לאחר גרוש האד� מג% עד". אלהי�' ה"מוזכר ש� , בו

דהיינו , "'ותאמר קניתי איש את ה"וג� זה רק לאחר שחוה ילדה את קי% . לבד
' � מופיע ש� ה"ומאז כמעט בכל התנ, לבד' חוה התחילה במציאות של ש� ה

 בש� ההבריאה עצמה נעשת, לכאורה שלשת המצבי� האלה מוגדרי� .לבד
 ותקופת האד� בתוכו חזרה על הבריאה הכוללת את ג% העד% נהרותיו, אלהי�

יתבר� ' ואלו מציאות התגלות ה, "אלהי�' ה"מופיע בש� , ובריאת חוה
ויש להתבונ% . לבד' בעולמנו והתערבותו במעשה האד� מונהגת בש� ה

  .בבחינת דרגות אלה
וכשהע" . כל כחות הטבע מושפעי� מש� אלהי�. בגימטריא הטבע, אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�

שמצמיח אותו , א מש� אלהי�צומח בדר� טבעית זה בגלל כח אלקי היוצ
אבל א� הע" . מהכח שהוטבע בו על ידי ש� אלהי� בששת ימי בראשית

 שהוציאה התאנה 1כאותו מעשה המובא בגמרא, יצמח שלא בדר� הטבע
זה לא טבע ולא נעשה בש� , יוסי' פריה שלא בזמנה מכח צוויו של בנו של ר

. תערב בטבע כרצונוהוא מעל הטבע ומ' מפני שש� ה', אלא בש� ה" אלהי�"
השבת נברא בש� אלהי� כדי שבטבע הבריאה יהיה שינוי בינו לבי%  ג� יו�

  .שאר הימי� במנוחה הנפשית
לכ% ואולי , וברא את הטבע שהעול� יפעל כסדר, ה את העול�"כשברא הקב

הוא מעל לטבע ' כי ש� ה',  בבריאה שבששת ימי בראשית ש� ההוזכרלא 
ל דבר שהוא נגד הטבע בי% א� הוא לטובה או וכ, ובידו לשנות את הטבע

 ''''והוהוהוה""""', ולכ% ג� מהפכת סדו� ועמורה נעשתה בש� ה', לרעה נעשה בש� ה
  . 2" מ% השמי�''''ההההגפרית ואש מאת , המטיר על סדו� ועל עמורה

מסמל תרכובת של כחות טבע וכחות רוחניי� כבריאה בפני , """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' הההה""""
המהווי� מעי%   ורוחניי� כאחדכשג% עד% וכל אשר בו הנ� גשמיי�, עצמה

 מורכב זה  ובכח.לבי% העול� הזה, אמצעי בי% העולמות הרוחניי� העליוני�
וסיפור התורה על ג% עד% וכל אשר בו . נותח אד� הראשו% ונבראה חוה מגופו

  אלא, למרות שג% עד% כלל לא נברא בעולמנו, ג� ה� כפשט�, ועצי� ונהרות
 
 במעשי בראשית מתפרש ג�'  ודע כי ש� אלהי� הנז.כד. ט"יבראשית . 2  .ד"תענית כ. 1

  .'הנקרא בש� ה" תפארת"שהיא מעל ל" בינה"ה' על בחי
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ויש גישה טבעית אליו ודר� ,  פחות גשמיבעול� סמו� וחופ� המורכב מחומר
הופכי� להיות  ומש� יוצאי� הנהרות שבהפרד� מהג%. 3בדרו� העול�, ברורה
יהושע ב% ' ולכ% יכלו ר, ז"מוספירה של העוה בהתא� לאטגשמי יותרחומר 

מרות שמפורש אמרו שעד%  ל4ולוי ואלכסנדר מוקדו% להגיע לפתחו ולחומותי
וכמוב% שלכ% אינו . 5ז"שי� מהעוהגדול פי ששי� מהג% והג% גדול פי ש

שוב לא יכלו להמצא בג% עד% ע� , לאחר חטא אד� וחוה בע" הדעת .6ז"בעוה
ושוב לא יכלו לסבול שו� בחינה . ידעו כי ערומי� ה�ו,  שנתגשמה יותרנפש�
ברצותה למשו�  ,""""''''ההההקניתי איש את "ולכ% כשילדה את קי% אמרה חוה , של די%

ומאז גרוש� מהג% אל האדמה אשר לוקח מש� שנבראה , לבד' שפע מש� ה
  .7בלבד' י ש� ה"בטבע נעשית ע' כל התערבות ה, בש� אלהי�

אד� (, די% זה לא מושג רע או טוב. 8 מדת הדי%,אלהי�. """"בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�""""

 לשינוי גורמת, כשלפני� משורת הדי%,  די% זה מציאות,)פעמי� יוצא זכאי בדינו
נגר� די% חדש בו החייב ' י ויתור על החוב וכדו"שע, המציאות המחייבת

כ� צרי� , בבחינת מציאות מחייבת ההלכות שלנו נקראות דיני� כי ה� .זוכה
ג המצוות הוא עובר על "מתרי אחד על שיהודי עובר כ.יתכ% אחרתלהיות ולא 

כי הנשמה הישראלית תוכנתה , דהיינו על המציאות שבה הוא תוכנת, הדי%
הוא שינה , וא� הוא עבר, ג המצוות"בצורה כזו שהיא צריכה לשמור על תרי

חטא הוא כבר הכשיבא לעול� הבא יתברר לו שבעצ� . וקלקל את נפשו
ויסבול כתוצאה מנפשו , כשהוא ימצא את עצמו כנכה רוחני, צמוהעניש את ע
בתור פטיש  הקלטה ונשתמש בה א� נקח מכונת, לדוגמא. שהתעוותה

, אבל המכונה. הוראות היצר% נגד נוכל לעשות זאת, להחדיר מסמר אל הע"
הלא נכו% בה כי  עקב השמוש, או שתקליט בזיו� הקול או שתפסיק להקליט

, והנפש היהודית שונה מגוי במהותה. להשתמש בה כפטישהיא לא תוכנתה 
 עליה% מסוגלת לעבור היא  פיסית.ג המצוות"ותוכנתה לכ� שהיא זקוקה לתרי

  כש� שאד� מסוגל להשתמש במכונת ההקלטה כפטיש למרות שלא לכ� הוא
   
  .ד"צפסחי� . 5  :ב"תמיד ל' ומס: ז"כתובות ע' מס. 4  .ג"ג פ"שער מ. ' היכל זע" חיי� .3

ומתבאר מהכתוב שהוא כמעט לגמרי גשמי ויש בו עצי מאכל ופרחי� בעלי ריח טוב . 6

 יש לציי% שחוה ילדה את קי% לאחר חטא ע" הדעת כמבואר .7  :).ד"מ קי"ראה ב. (מאוד

מדרשי� , שקי% נולד לפני החטא: ה"ש בתלמוד סנהדרי% ל"ומ. בזוהר ובשער הכוונות

א שקי% לא היה דומה לאד� כיו% שנולד מיד "א פכ"בפדרתב וגדולה מזאת כו. חלוקי� ה�

י " רש.8  .69 וראה לקמ% הערה .כשבחוה עוד היתה דבוקה זוהמת הנחש, לאחר החטא

  .א' בראשית א
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ובעוברו על אחת המצוות עבר הוא על , א� התוצאות ג� תהיינה דומות. נועד
לא  צמו שכשימות� לעורוג, יינו על המציאות הנפשית המתאימה לודה ,הדי%
ירצה להפעיל את מכונת ההקלטה הרוחנית וכש ,לאור באור החיי� יוכל

לא ו, יהיה לו נתק עקב מעשיו ,ולשמוע את השדרי� ממתיבתא של מעלה
והוא הנקרא , ואולי ג� לא יראה וג� לא ישמע, יראה או לא ישמע כלו�

   ".כרת"בתורה 

בשביל ישראל .  בראשית–ישראל ,  התורה נעו" תחילתה בסופה".".".".בראשיתבראשיתבראשיתבראשית""""
  .שנקראו ראשית

 הצדיקי� ובשביל ,בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו ",י"פירש .""""בראשיתבראשיתבראשיתבראשית""""
כוונתו לומר שעני% הבריאה הוא כדי לגלות אולי ו". שנקראו ראשית תבואתה

 'התפארת אות ו' והתורה בחי. ווג�הארת בחינות התפארת והמלכות וז
. ה"אחרונה שבש� ומתייחדי� בסוד ו'  ההמלכות אות'  וישראל בחי,שבש�

' בחי'  נכתב באות ו""""דרכודרכודרכודרכוראשית "ולכ% הביא הפסוקי� שהתורה נקראת 
' בחי 'נכתב באות הש """"תבאתהתבאתהתבאתהתבאתהראשית " נקראי� הצדיקי� וש,פארתהת

יהיה יחוד   ובזה ובמצוות נברא כדי שיעסקו ישראל בתורהז"והעוה. המלכות
  .תפארת ומלכות, תורה וישראל, ה"ו

, בתחילה עלה במחשבה לבראו במדת הדי%, י"פירש, """"בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�""""
ויש  .וראה שאי% העול� מתקיי� והקדי� מדת רחמי� ושתפה למדת הדי%

וא�  .א� זה רצונו של מקו�, להבי% מדוע שלא יוכל להתקיי� במדת הדי%
לכאורה כ "א, ה שאינו יכול להתקיי� העול� במדת הדי%"מראש ראה הקב

ל נעשתה לכאורה כי הבריאה בפוע, "אלהי�' בראשית ברא ה" לומר �צריהיה 
  .בשני השמות

" בינה"האמור כא% הכוונה לספירת ה" אלהי�"ש�  כי, ואפשר שהעני% הוא
ודרכה נבראו השמי� והאר" , הריו%' שבה היתה המחשבה של הבריאה בבחי

ביו� , אלה תולדות השמי� והאר" בהברא�"שבה� אכ% נאמר , לידה' בבחי
  ".  אר" ושמי�אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' ההההעשות 

יצחק לא היה צרי� להתחיל את התורה אלא ' אמר ר", י" פירש".".".".בראשיתבראשיתבראשיתבראשית""""
ומה טע� פתח , שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל" החודש הזה לכ�"מ

 שא� יאמרו ,"כח מעשיו הגיד לעמו לתת לה� נחלת גוי�"משו� , בבראשית
ה� , ת� ארצות שבעה גוי�אומות העול� לישראל ליסטי� את� שכבש

, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ה"אומרי� לה� כל האר" של הקב
כח "משו� א� , יש להבי%ו". ברצונו נתנה לה� וברצונו נטלה מה� ונתנה לנו



 שני              בראשית             שפתי

 

 ד

כי במת% תורה , "החדש הזה לכ�"עדיי% יכל להתחיל מ, "מעשיו הגיד לעמו
וזה מספיק כדי שנאמר ". אר"את השמי� ואת ה' � עשה הכי ששת ימי"נאמר 

 לישיבת הכנעני�  הכתובמדוע קראו. שהוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו
שקבלוה  מבני ש� כבשוהוהלא לא נחלוה מעול� אלא , " גוי�נחלתנחלתנחלתנחלת""""בש� 
כ "וא. 9 וישראל שה� בני ש� קבלוה כדי% נוחלי בני ש� הראשוני�,מנח

ורה יש לישראל חלק באר" ולכא, מלכתחילה אי% בטענת אומות העול� כלו�
  .אלא בגלל חלוקת העול� בי% בני נח. 'בלי כל קשר לבריאת העול� בידי ה

" חכמה"ה' ספי' שהוא בחיכי התורה התחילה מבראשית , ואפשר שהעני% הוא
שאפשר שהוא סדר השתלשלות ". ". ". ".  לעשות לעשות לעשות לעשות אלהי�בראבראבראבראאשר "ומסיימת 

 אמנ� ישראל החלו .המלכות' ספי' העולמות מלמעלה ועד עול� העשיה בחי
ספירת המלכות ' שהיא כנגד בחי" החודש הזה לכ�"את קיומ� כע� ממצות 

כל "כ קבלו מצות הפסח שאפשר שהוא ביסוד ולכ% "ואח, "דשוח"הנקראת 
. 10 המזבחיסודיסודיסודיסודודמו נית% על , " אותו אז יאכל בוומלתהומלתהומלתהומלתה, ערל לא יאכל בו
" חודש הזה לכ�ה"יצחק מדוע אי% הסדר ממטה למעלה מ 'ואפשר ששאל ר

 כח מעשיו"והשיב כי , 11המלכות שהיא הפתח לעולמות הקודש שבספירת
 . ה� החסדי� או הגבורות ואולי שניה� יחדמעשיומעשיומעשיומעשיו כחכחכחכחואפשר ש". הגיד לעמו

 לתת לה� נחלת גוי�לתת לה� נחלת גוי�לתת לה� נחלת גוי�לתת לה� נחלת גוי�כדי ,  שה� ישראללעמולעמולעמולעמו והמשי� הגידהגידהגידהגיד,  """"כח מעשיוכח מעשיוכח מעשיוכח מעשיו""""וווו
, ור� חיות�ח נצוצות שמחיי� אות� וקבלו� כביכול לנחלה לצ"שה� הרפ

ובנפול הנצוצות בידי הקליפות . שיוציאו� ישראל במעשיה� ויירשו אות�
והוצרכו , בחטא דור הפלגה כבשו הכנעני� את אר" ישראל מידי בני ש�

ישראל להמתי% מאות שני� עד שיצאו נצוצות אלו מהקליפה ויוכלו לכבוש 
ו ישראל את ומשירש, 12"כי לא של� עוו% האמורי עד הנה"ש "וכמ, את האר"

 ברצונו נת% לה� הנצוצות וברצונו נטלה מה�' כי ה, הנצוצות כבשו את האר"
  ופתחה  בבראשית . ויחד ע� הנצוצות זכו באר", י מעשיה�"ונתנה לישראל ע

ללמדנו עני% בריאת שמי� ואר" ובריאת האד� ונתינת האר" לבני ש� וכבושה 
  .   צות והשבת� אל הקודשי הכנעני� והחזרתה לע� ישראל עקב כבוש הנצו"ע

  ".אלהי� בה'  העיניעיניעיניעיני"ש "וכמ, העיני�' ואר" ישראל אפשר שעניינה בבחי
 .נתנה לש� בנו שהיה בדרגת נשמה והיה נביא" ' הבעיניבעיניבעיניבעינימצא ח% "ונח ש

 ח"של הרפ" נחלת גוי�"ואפשר שבני כנע% כבשו האר" מידי בני ש� בכח 
   " לבניו שה� מזרעלאברה� שיקנה את האר' ואפשר שאמר ה. שבידיה�

  
  : ו"זבחי� נ. 10.  ד"כ', קדושי� ויקרא כ' פ" ספרי"וב. 'ו, ב"י בראשית י"ראה רש. 9

  .  ו יד"בראשית ט.  12.  שערי אורהראה . 11
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". ' ל� אתננה וכורואהרואהרואהרואהכי את כל האר" אשר אתה  ", ש"וכמ. העי%' ש� בבחי
   . בעיניו בעיניו בעיניו בעיניולאשר ישרה' יצחק שנתנה ה' ולכ% אמר ר

  .כי הגבורות קדמו לחסדי�, י"ופתח בו רש, מדת הגבורה. """"יצחקיצחקיצחקיצחק' ' ' '  ר ר ר ראמראמראמראמר""""

נבראו '  שביו� אאמר הכתוב ".".".".את השמי� ואת האר"את השמי� ואת האר"את השמי� ואת האר"את השמי� ואת האר", , , , בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�בראשית ברא אלהי�""""
י שהכוונה "ופירש, " בתו� המי�רקיערקיערקיערקיעיהי "נאמר ' וביו� ב ,השמי� והאר"השמי� והאר"השמי� והאר"השמי� והאר"

. קיעדהיינו יתחזק הר, "יהי רקיע"ואמר , והיו רופפי�' לשמי� שנבראו ביו� א
התגלתה היבשה היבשה היבשה היבשה ו ,שמי�שמי�שמי�שמי�הפ� להקרא ' ב ביו� הרקיעהרקיעהרקיעהרקיעכי נאמר כ "אמנ� אח

ויש להבי% למה לא קרא� ישר שמי� ואר" . אר"אר"אר"אר"ואז הפכה להקרא ' ביו� ג
 בשאר דברי� כאור מה שאי% כ%, כ שינה שמות�"אלא רקיע ויבשה ואח

פ כיו% ששמ� נשתנה "ועכ, עוששמ� הראשו% נשאר באופ% קב' וחוש� וכדו
בראשית ברא אלהי� את "'  היה לו לכתוב ביו� אלכאורה ,'וג' מי� בבי

   .'כי זה היה שמ� ביו� א, "הרקיע ואת היבשה
כי בלשו% הקודש לכל מילה יש משמעות עמוקה בשרש , העני% הואאפשר שו

 נה בחי כי כל ש� מראה על, העולמות העליוני� ולא הרי שמי� כהרי רקיע
, שמי�' רקיע ובשני הפכ� לבחי' א� בבחיוביו� הראשו% בר, וכח שונה

ואחר כ� שבה , והתורה קוראת לה� ביו� הראשו% שמי� ואר" על מצב� כיו�
  . להסביר לנו ששמ� כיו� החל ביו� שני ובראשו% נקראו רקיע ויבשה

כאשר ' וביו� ב,  אפשר ששמי� נקראו השמי� העליוני� שמעל המי�ג�
נקוו לימי� ונשאר הרקיע תלוי באויר הופרדו המי� חלק� מעל הרקיע וחלק� 

והשמי� העליוני� הפכו להיות שמי השמי� וכמו שכתוב . כ שמי�"קראו ג
הנה השמי� ושמי השמי� לא ", ואומר". אלהי� השמי� ושמי השמי�' ה% לה"

לאחר שנקוו המי� , שכללה היבשה והימי� כאחד" האר""ו, 13"יכלכלו�
        ".".".".אר"אר"אר"אר""""" לבדה בש� יבשהיבשהיבשהיבשההנקראה ג� , לאוקיאנוס ונראתה היבשה

ה את העול� תהו ובוהו וסדרו קטעי� "ברא הקב    ".".".".והאר" היתה תהו ובוהווהאר" היתה תהו ובוהווהאר" היתה תהו ובוהווהאר" היתה תהו ובוהו""""
, כדי שא� יפגו� אד�, ולא בראו כחטיבה אחת מושלמת, במש� ששה ימי�

   .14אלא לחלק קט% בה, לא יגיע פגמו לכל המערכת

  ויש להבי% למה תלה החש� בתהו� והלא כל היקו�.""""וחש� על פני תהו�וחש� על פני תהו�וחש� על פני תהו�וחש� על פני תהו�""""
  .והיכ% תהו� זה, תהו�תהו�תהו�תהו�ומה כוונתו באומרו , היה חשו� כי טר� נברא האור

  דופ% ויש מקו� שמשתפ�לו בצד צפו% אי%   שכדור האר"15 רבותינוואמרו
  
 .'וכו נברא העול� בעשרה מאמרות "'פיזה ו. 14. ז"כ', ח', מלכי� א. יד', דברי� י .13

  .ג" פליעזרא' פרקי דר ....15 )אבות(
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כי העול� דומה לאות זו שיש , ''''בבבבהתחילה התורה באות וש, דורהכפני� לתו� 
, בקוטב הצפוניהוא  שמקו� זה נראהו. מחיצות וצד רביעי ללא מחיצה' לה ג

 שזה התהו� אפשרו, ולבת פני� כדור האר" קפואה ש� ומכוסה בהררי שלג
שמש� התפשט , ה חומר הנקרא חש�"ברא הקב ובמקו� זה. כתובהאליו כוו% 
, כי אור וחש� של ימי בראשית ה� בריאה בפני עצמה, מרהבי היקו�הוא על 

ג� כשנברא האור היו אור  ואדרבא, ולא היה החש� תוצאה של העדר האור
  .' עד שהפריד� האוחש� משמשי� בערבובי

המי� לא מוזכרת אלא כבדר�   בריאת".".".".ורוח אלהי� מרחפת על פני המי�ורוח אלהי� מרחפת על פני המי�ורוח אלהי� מרחפת על פני המי�ורוח אלהי� מרחפת על פני המי�""""
וג� המי� . הנקראי� ישר והפו�' מ' י' תיבת מי� מורכבת מאותיות מ. אגב

' בחינת המחשבה ומ' י. עצמ� א� נהפכי� לאדי� או קרח ישובו להיות מי�
לכל אחת מהאותיות יש משמעות כי היא תרגו� הספירות . בחינת המעשה

 שנבראו אותיותאותיותאותיותאותיותיודע היה בצלאל לצר� "ל "ש חז"וכמ. והעולמות הרוחניי�
כפי שלמדו  רופיה�ימשי� באותיות וצהיו רבותינו משתו ,16"בה� שמי� ואר"

והיות ולכל . 18 ובראו בני אד� ועגלי�17ה"מספר יצירה המיוחס לאברה� אע
הלשו% העברית המשתמשת באותיות אלו , תיבה ואות יש שורש עליו% למעלה

 שפה המבטאת את תוכ% העני% על עמקו כי היא, נקראת לשו% הקודש
ד "וי, ד פרקי� שיש באצבעות"נגד י כ"יד"היד נקראת , לדוגמא. וסודותיו

 נקרא כ% כי שבעי� נימי� "עי%"וכ% . הוורידי� המרכזיי� המכילי� את גב היד
 ועוד כי כח הראיה מקורו מ% הנשמה הכוללת עשר פעמי�', ע' יש לעי% כמס
  וחמש,ת לכל אחת"חמש הויו, ומאירה בשתי העיניי�, ה"את ש� ההוי
וכמו כ% . ו במילוי"עי%"ושלשי� כמני% ה ה� בגימטריא מאה "פעמי� הוי

        .ושאר עניני� וחפצי�, בשאר אברי הגו�
ולכ% לא מוזכר בכל מעשה , 19שבה' י ספירת הבינה בסוד מ"העול� נברא ע
הוא בעני% נהרות ' ופע� ראשונה בתורה שמוזכר אות הס, 20'בראשית אות ס

 ואחריו, למנוומשפיעי� בעו, היוצאי� מג% עד% שהוא בסוד הבינה העליונה
 שבאשה יש נוללמדאולי , "ויסגור בשר תחתנה"שכתב , עני% יצירת האשהב

'  הויב%ויב%ויב%ויב%"ולכ% אמרו רבותינו ', מסוד הבינה העליונה סוד הסג� השפעה גדולה 
' אות המואפשר ש ,21מלמד שניתנה בינה יתירה לאשה ,"י� את הצלעהאל
  .נעשו שמי� ואר" שבהתבונה חלק ה היא

  שהוא סוד מעשה' מאות סוד ממקור� מהבינה , "חסד"' שה� בחיהמי� 
  
  :ה" סנהדרי% ס.18  "השתלשלות הקבלה"א "שער יוס� חספר ראה . 17 .ה"ברכות נ. 16

         :ה" נדה מ.21 .ה"זוהר בראשית ד� ל .20 .א" שער או" חיי�ע. 19
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ז  

סוד החכמה כדי שלא יוגשמו המי� ' אות י נגנז בתוכהואפשר ש, הבריאה
ולא , ובריאת� טר� נסתיימה, ולכ% המי� אינ� דבר גשמי לחלוטי%, לגמרי
וה� שקופי� ללא צבע וללא טע� וה� משמשי� ,  בה� לשו% בריאההנאמר

  .  נהפכי� המי� לאדי� ואדי� למי�ה�ומאלי,  אויר'בחיבכל הבריאה ב
אומות העול� בזמ% שנפלגו ואפשר ש, סוד הסאה והאמה נתנו לאד� הראשו%ו

ישראל חזר להשתמש בה� לאחר מת% תורה  ורק ע�, השתמש בה�הפסיקו ל
  . שנתנה במדות אלו המסמלות דברי� רוחניי� ביותר

, שהיא דבר רוחניאי% טבילה מטומאה , המי� אינ� דבר גשמי לחלוטי%ש כיו%ו
 יש בה לפחותתו� מקוה שהמכונסי� ב , שאינ� שאובי% בכליאלא במי�

 ארבעי� המקוה שיש בו )�"סאה סוד סמלי ואו(. 'שיעור ארבעי� סאה סוד מ
 כי ,טמא הוא, י שכל גופו כוסה במי�" אד� אעפהוטבל ב ,סאה פחות טיפה

  . שבמי� לא היה במקוה זה' סוד המ

בשבעת     שמש רקה ו אור זה היה בריאה בפני עצמ....""""אלהי� יהי אוראלהי� יהי אוראלהי� יהי אוראלהי� יהי אור אמראמראמראמרייייוווו""""
, אר"את כדור ה שמש הלא היה קשור להקפתו. 22 נגנזכ"ימי בראשית ואח

. ונעל� כל ערב בו זמנית בכל העול�, האיר בו זמנית בכל העול�ומסתבר ש
 בו מסו� העול� ועד ר"הוראה אד, חומרכל  מבעד לשחדרכ חזק "והיה כ
, כי הקימור של הכדור הפריע, לא יכל לראות את כל העול� כאחדאבל . סופו

 נראה ו.והאופק היה בשפועי הכדור, ובכל מקו� עמדו ראה את כל המשטח
, שהוא אינו קו מציאותי, """"סופוסופוסופוסופו העול� ועד סו�סו�סו�סו�""""ל בלשו% "לכ% השתמשו חזש

  . ובכל פסיעה השתנה קו האופק

   ולכ% הבריאה לא התפתחה בקצב, להתפתחות העול�הכחאור זה היה מקור 
, בראשית האור של ימיכח א ביחס לו השמש חלש הכחכי , איטי כמו עכשיו

כי אור  ,החומר בהתא� להתפתחותו בימינוולא נית% למדוד ולהערי� גיל 
זמ% וב,  מוא"קצבהתפתחות החומר באת בראשית שהיה גדול וחזק מאוד זרז 

  .הובקומתה  בצביונהבריאה כולה ה נבראקצר

בכל ". אלהי�אלהי�אלהי�אלהי� ויקרא ,אלהי�אלהי�אלהי�אלהי� ויבדל ,אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�וירא ,  יהי אוראלהי�אלהי�אלהי�אלהי�ויאמר "
 אלהי� שאמרי שיכל לסמו� כל העני% לש� "אעפ, אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�משפט נאמר ש� 

אלהי  כח' כי בכל פעולה נת% ה, ויקרא, ויבדל, ולכתוב בסת� וירא, בתחילה
 וכ% כדי להפריד בי% המעשי� שכל פרט יהיה חלק בפני עצמו. המתאי� לו

  .יהיה הפג� חלקי בלבד, וא� יפגו� אד�, שבומצד הכח האלהיי 
  
    . יד,'י בראשית א"רש. 22
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שפט מעי% זה חוזר בכל יו� בסיו� הבריאה מ. . . . """"וירא אלהי� את האור כי טובוירא אלהי� את האור כי טובוירא אלהי� את האור כי טובוירא אלהי� את האור כי טוב""""
הלא לגבי בורא ,  והדבר לכאורה תמוה,,,,""""וירא אלהי� כי טובוירא אלהי� כי טובוירא אלהי� כי טובוירא אלהי� כי טוב""""באמרו , שבו

שלאחר שברא  אלא באד�, העול� שיודע מראשית אחרית לא שיי� לומר כ%
ה שמראש בזמ% "אבל לא הקב, החפ" רואה שהוא טוב ומתאי� למלאכתו

  .הבריאה הוא יודע שהדבר יצא טוב
טוב טוב טוב טוב ותרא אותו כי " בסוד טובטובטובטוב כי הברית נקרא ,העני% הוא שאולי ושמאאולי ושמאאולי ושמאאולי ושמאוווו

הוא המקשר בי% עול� היצירה ו ".טובטובטובטוב כי צדיקצדיקצדיקצדיקאמרו " ובסוד הכתוב ."הוא
כל מעשה אפשר שו, שהיא בחינתו לבי% עול� העשיה שהיא בחינת מלכות

ה בסוד הנצח והוד שה� "כ חבר הקב"ואח, ובריאה נבראו תחילה ברוחניות�
שבו התגשמו , את היסוד הנקרא טוב אל העשיה ינת העיניי� והראיהבח

  ."טובטובטובטוב אלהי� כי ויראויראויראוירא "לזה אמר בכל מעשהאולי הדברי� ו

 דהיינו שאור וחוש� של ימי ....""""ולחש� קרא לילהולחש� קרא לילהולחש� קרא לילהולחש� קרא לילה, , , , ויקרא אלהי� לאור יו�ויקרא אלהי� לאור יו�ויקרא אלהי� לאור יו�ויקרא אלהי� לאור יו�""""
ללא קשר לזמ% שליטת� ,  לילה, יו�נקראובראשית שהיו בריאה בפני עצמה 

 יו�יו�יו�יו�     ורק ביו� רביעי כשנבראו המאורות קרא.שג� העצמיעל הכדור אלא במו
  . שליטת הלבנהלזמ% לילהלילהלילהלילהו,  שליטת החמהלזמ%

 , היה על פני תהו� התפשט ויצר מרחבי חוש�קורוהחש� שמ ".".".".ויהי ערבויהי ערבויהי ערבויהי ערב""""
כשנפגשו מרחבי האור והחוש� בתחילה ו.  מרחבי אורההאור יצר    והתפשטות

 כי  אחד לא דחה את השני�א ונפרדי� אלא יצרו נתיבי� יחדלא התערבו 
לבדו אור בי% האור לחש� התפשט ה' וכשהבדיל ה. שניה� היו בריאה ממשית

פני תהו�  וכנגדו החוש� התפשט מעל ,והתכוו" בלילה למקור בריאתו ביו�
 ,,,,""""ויהי ערב ויהי בקרויהי ערב ויהי בקרויהי ערב ויהי בקרויהי ערב ויהי בקר""""  תורה ואמרה.למרחבי היקו� בלילה והתכוו" ביו�

 היה ,והחש� הנקרא לילה א יו�לומר שמחו" לזמ% שליטת האור הנקראולי 
נפגשו  בסו� היו� ובתחילתו ואפשר ש',זמ% שבו התערבו שניה� ברצו% ה

 שבערב ,האור והחש� והתמזגו ביניה� לזמ% קצר ששנה את צבע� לתכלת
 ובבוקר הל� והתבהר עד שהאיר לגמרי, הל� והעמיק עד שהחשי� לגמרי

ואינו מצב של אור , �ש תערובת האור והחוש" עערבערבערבערב .רוהפכו לערב ובוק
שאז היקו� , וחוש� המשמשי� בערבוביא שהיה בטר� הבדלת האור מהחש�

אלא תרכובת שתי הכחות ג� , חש� מוחלטוהיה מעורב מקבוצות אור מוחלט 
 .23להכי% אותנו לקראת היו�שבא , ביקור%  מלשוובקרובקרובקרובקר. יחד שיצרו גו% שלישי

שבא כאחד האיר לאט י "אור אעפה  לא נתערבו האור והחש� אלאואולי
  .בהדרגה ולזה קרא הכתוב ערב ובוקרוהתחזק בהדרגה ולעת ערב נחלש 

  
  . י למאיר ובא קרא בוקר"ש רש"מכו. 23
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 עשות ביו�ביו�ביו�ביו�ש "וכמ,  בריאת העול� היתה ביו�....""""יו� אחדיו� אחדיו� אחדיו� אחד ויהי ערב ויהי בוקרויהי ערב ויהי בוקרויהי ערב ויהי בוקרויהי ערב ויהי בוקר""""
 כי לא היתה, יי� לומר לילה לפניוכ לא ש"וא. 24י� אר" ושמי�האל' ה

ואמר . ד שעות הבריאה מתחילי� מבוקר עד בוקר שלמחרתו"וכ .25בריאה
". יו� אחד"ואז הושל� ,  שלמחרתו""""ויהי בוקרויהי בוקרויהי בוקרויהי בוקר, ' של יו� א""""ויהי ערבויהי ערבויהי ערבויהי ערב"""" הכתוב

. "ויהי ערב ויהי בוקר יו� השישי"ש "וכמ, וכ% היה בכל ששת ימי הבריאה
ב שעות "ב% י היה ו,שבת הואשהשביעי  שבת בבוקר התחיל יו�בדהיינו ש

שבת  כי במוצאי, "השביעי בוקר יו� ערב ויהי ויהי"ולכ% לא כתוב , בלבד
  .'א  הפ� ללילהחל סדר אחר בבריאה שבו הלילה קד� ליו� ומוצאי שבת

כי , והעני% הוא כי בשקיעת החמה של יו� הששי נתקדש לילו בקדושת השבת
    כי בלילות לא, שביתת המלאכה נעשתה בשקיעת החמה של יו� הששי

קדושת השבת ב 'קדשו ה, והיות והשביתה קדמה מהשקיעה, הנעשתה מלאכ
   .י שלילה זה לכאורה היה שיי� ליו� הששי" ואעפ,מאז

 ,26 יו� אחד בבוקרבבוקר עד למחרת 'כל בני האד� מנו את הימי� מיו� או
נצטוו לקדשו משקיעת החמה שלפניו והפ� , ישראל על השבת נצטווכשאבל 

ומאז ישראל . 27ונשאר יו� הששי ללא לילו" ליל שבת לפני יו� שבת"להיות 
ד שעות היממה ה� משקיעת החמה ועד "הימי� וכ מוני� הלילות לפני

        . פרט לקדשי� שבה� נשאר הלילה לאחר היו�.שקיעתה למחרת

כי חבור היו� ,  קרא לכל היממה בש� יו�....""""יו� אחדיו� אחדיו� אחדיו� אחד ויהי ערב ויהי בוקרויהי ערב ויהי בוקרויהי ערב ויהי בוקרויהי ערב ויהי בוקר""""
 ובתנאי שהיו� שהוא בחינת זכר, והלילה למרכיב אחד הוא סוד גדול באלהות

  ....יו�יו�יו�יו�בר על הלילה שהיא בחינת נקבה והיא תקרא על שמו וג

 ".".".".ויאמר אלהי� יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� אחד ותראה היבשהויאמר אלהי� יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� אחד ותראה היבשהויאמר אלהי� יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� אחד ותראה היבשהויאמר אלהי� יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� אחד ותראה היבשה""""
אור  וא� היה, היה כל היקו� מלא מי� שלתוכ� אור השמש לא חודר' ביו� א

אמנ� אור  ,אתוכרת בריי נ היתההיה העול� חשו� ולא, השמש שולט בעול�
וחוש� של ששת ימי בראשית שהיו בריאה בפני עצמה חדרו לתו� המי� 

        .ושמשו בערבוביא בתו� המי� ולא עמדו המי� בפניה� כלל

א� יש להבי% ה ו".".".".ויקרא אלהי� לרקיע שמי� ויהי ערב ויהי בוקר יו� שניויקרא אלהי� לרקיע שמי� ויהי ערב ויהי בוקר יו� שניויקרא אלהי� לרקיע שמי� ויהי ערב ויהי בוקר יו� שניויקרא אלהי� לרקיע שמי� ויהי ערב ויהי בוקר יו� שני""""
  יויאמר אלהי� יה"ולהל% נאמר .  הוא שינוי ש� לרקיע או ש� נוס�"שמי�"

  ואמר,  הוא שמי� לא יתכ% לומר כ%וא� רקיע". רקיע השמי�רקיע השמי�רקיע השמי�רקיע השמי�"מאורות ב
   
 %" ראה רמב.25 .ז"מ ק"י ב"רש .אמנ� תליית הכוכבי� נעשתה בלילה. בחיי'  ר.24

בארבעה "ולכ% במצות פסח שנתנה בפרשת בא לפני נתינת השבת נאמר  .26 .ד', בראשית א

  : ב"ל, בא' א על זוהר פ" להחידאורות י נצוצ.27 .ולא בחמישה עשר"  לחודש בערבעשר
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 המל� ואי% דוד, "רקיערקיערקיערקיעהההה מספרי� כבוד אל ומעשה ידיו מגיד השמי�השמי�השמי�השמי�"הכתוב 
ק נאמרה " כי כל מלה ברוה, מתבטא בלשו% פיוטית וכופל הדברי�ה"ע

. ב. מי�/ש�. א, י שני פירושי� בביאור שמי�"ופירש. במכוו% לפי סוד העני%
ויש חלק שהוא רק  .ז"י שנראי� כסותרי� זא"שניה� אמת אעפו. אש ומי�

האויר שמעלינו שכולו מי� בלתי  והוא. מי�/לא נראי� וצרי� לומר ש�שמי� 
א יהנראה שו. ומעליה� הרקיע עצמו שהוא מורכב מאש ומי� ג� יחד, נראי�

ה בי% המי� " הקבהבדיל ו.העטיפה שמבדילה בי% כדור האר" לחלל החיצו%
 את ההבדלה וייצב, חלל פנוי לבריאת כל עניני האר" והרחיק� והשאירלרקיע 

 וגר� בזה שהרקיע עצמו שעשוי מאש ומי� ונשע% ,שקרא לרקיע שמי� י"ע
וכש� שהמי� התחתוני� , שיוכל לעמוד בפני עצמו, על המי� שמשני צדדיו

, ג� המי� שמעליו הורחקו ממנו גבוה מעליו, הורחקו ממנו ונקוו באוקיאנוס
/רקיע"נוצר מעל הרקיע הוא החלל החיצו% ונקרא בש� החלק שמסתבר שו

ובו נמצאי� השמש והירח ושאר  כי אי% בו מי� ואי% בו אויר, "השמי�
כי האש של הרקיע ". רקיע השמי�רקיע השמי�רקיע השמי�רקיע השמי�יהי מאורות ב"הכוכבי� שעליה� נאמר 

. גבר בחלקו העליו% וייבש את החלל לגמרי כי כ% טבע האש לעלות למעלה
י שהמי� נקוו " גר� שאעפ,טבע המי� שבו, הרקיעואילו חלקו התחתו% של 

בכל האויר שבי% הרקיע ליבשה יש רוש� של , לאוקיאנוס ונגלתה היבשה
צפור אשר "ש " וכמ"שמי�"כ בש� "המי� והוא האויר שהוא נקרא בתורה ג

וכיו% שהמי� שבו לא . י שהיא עפה באויר ולא בשמי�"אעפ, "תעו� בשמי�
  .י שאינ� רואה אות�"אעפ, מי�/ש�נגלי� נקרא שמי� שפירושו 

אולי  ,,,,""""וירא אלהי� כי טובוירא אלהי� כי טובוירא אלהי� כי טובוירא אלהי� כי טוב""""לא נאמר ' ביו� ב ".".".".ויהי ערב ויהי בוקר יו� שניויהי ערב ויהי בוקר יו� שניויהי ערב ויהי בוקר יו� שניויהי ערב ויהי בוקר יו� שני""""
כי השומר על הראיה לא , לא מוזכר עני% הראיהואולי . בו נברא גהינ�כיו% ש

  .נופל בה

אלא אלא אלא אלא ,  המלכות'   בחיוהלא י� אחד הואוהלא י� אחד הואוהלא י� אחד הואוהלא י� אחד הוא"""", י" פירש".".".".ולמקוה האר" קרא ימי�ולמקוה האר" קרא ימי�ולמקוה האר" קרא ימי�ולמקוה האר" קרא ימי�""""
 שהוא ,,,,העולה מ% הי� בעכוהעולה מ% הי� בעכוהעולה מ% הי� בעכוהעולה מ% הי� בעכו הוא שפע היסוד הנקרא דג מה טע� דגמה טע� דגמה טע� דגמה טע� דגאינו דואינו דואינו דואינו דו

, עול� העשיה' בחי" אל אדני"ו כמני% "צ' שעולה בגי" עכו"אר" ישראל ונקט 
ו שכיו% "ב שהוא פעמיי� צ" העולה בגי קצ".".".".לדג העולה מ% הי� באספמיאלדג העולה מ% הי� באספמיאלדג העולה מ% הי� באספמיאלדג העולה מ% הי� באספמיא

 ועל פי. לבושי� כדי שישאר דג טהור ולכ% טעמו שונה' ל צרי� ב"שהוא בחו
   .  המקו� והארותיו' דרכו למדת שכל מקו� מוציא דג בטע� שונה לפי בחי

ע" פרי עושה פרי למינו ע" פרי עושה פרי למינו ע" פרי עושה פרי למינו ע" פרי עושה פרי למינו , , , , ויאמר אלהי� תדשא האר" דשא עשב מזריע זרעויאמר אלהי� תדשא האר" דשא עשב מזריע זרעויאמר אלהי� תדשא האר" דשא עשב מזריע זרעויאמר אלהי� תדשא האר" דשא עשב מזריע זרע""""
  דהיינו""""מזריע זרעמזריע זרעמזריע זרעמזריע זרע""""לגבי הדשא אמר ש  אפשר אפשר אפשר אפשר".".".".אשר זרעו בו על האר"אשר זרעו בו על האר"אשר זרעו בו על האר"אשר זרעו בו על האר"
ואי% ". י הפעלת דעתו ורצונו"כאד� שזרעו מגיע רק ע, שיהיה לו רצו% להזריע
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יעשה בו , כי ברגע שזה ברצו% העשב, ולכ% לא כתב למינו" קישוי אלא לדעת
 דהיינו זרע הע" על כרחו, אלא אשר זרעו בו,  אבל לגבי הע" לא כתב.כחפצו

ולכ% לדשא אי% זרעי� נראי� וברצונו גודל הוא . וישתל על כרחו, ימצא בפריו
על כרחו נית% לשתול  שאפשראבל הע" . הוא נעצר, וא� אינו רוצה .ומתפשט
 ולא יקבל הרכבה "למינו" יעשה פריהע" שה "רצה הקבואפשר ש .את פריו

ואפשר יהיה , שיהיה טע� הע" כטע� פריו ,,,,ע" פריע" פריע" פריע" פרי ואמר .ע� שאינו מינו
 לגבי ויהי כ%ויהי כ%ויהי כ%ויהי כ%ואמר הכתוב . א� כי לא יהיה עסיסי כפריו, לאכלו בדיעבד

א בשתיי� הקשורי� אחד ומרד בצווי הבור, 28אמנ� הע" לא עשה כ%, הדשא
 נית% ,למינהולמינהולמינהולמינהוי שזרעו בו "וממילא אעפ, לא נת% לע" את טע� פריו, בשני

ו מצווי "י שהדשאי� נשאו ק"רשיופ. להרכיב יחורי� מ% הע" מי% בשאינו מינו
וע" עושה פרי אשר זרעו "אמנ� בע" נאמר . והוציאו זרע� רק למינ�, העצי�

כי הבריאה , אבל לא הע" עצמו,  למינהודהיינו הפרי טעמו וזרעו, "בו למינהו
הע" ו .29ו ולדעת� ורצונ� נברא,יש לה� דעת ורצו%, כולה הדומ� החי והצומח

,  והתבטא זה בשני דברי�,גילה רצו% עצמי וחוצפה לא לשמוע בצווי הבורא
ובחוסר טוב , י עירוב יחוריו מי% בשאינו מינו"זנות ע. ובחוסר טוב לב, בזנות

היות והע" עבר על צווי אפשר שו .כטע� הפרי ע" שיהיהלב לתת לטע� ה
 ואפשר ג� שא� היו העצי� שומעי� בקול .הר הביתבנאסר שיהיה ע" , הבורא

  .לא היתה האש שולטת בה�' ה

וע" עושה פרי אשר זרעו בו וע" עושה פרי אשר זרעו בו וע" עושה פרי אשר זרעו בו וע" עושה פרי אשר זרעו בו , , , , ותוצא האר" דשא עשב מזריע זרע למינהוותוצא האר" דשא עשב מזריע זרע למינהוותוצא האר" דשא עשב מזריע זרע למינהוותוצא האר" דשא עשב מזריע זרע למינהו""""
ות הסרק ומסתבר שאילנ, נבראו רק עצי פרי שמהכתוב משמע ".".".".למינהולמינהולמינהולמינהו

מ כיו% שבזמ% " ומ. לאחר המבולאו, כשנתקללה האדמה �יריפהפסידו 
ל "קו% ישובו כול� לתת פרי ולכ% אמרו חזילאחר הת, הבריאה כול� נתנו פרי

  ....30שלעתיד לבא ג� עצי הסרק יתנו פרי

    וע" עושה פרי אשר זרעו בווע" עושה פרי אשר זרעו בווע" עושה פרי אשר זרעו בווע" עושה פרי אשר זרעו בו, , , , מזריע זרע למינהומזריע זרע למינהומזריע זרע למינהומזריע זרע למינהו האר" דשא עשבהאר" דשא עשבהאר" דשא עשבהאר" דשא עשב ותוצאותוצאותוצאותוצא""""
 הצמחי� נבראו ביו� שלישי והאר" בו ביו�בתחילה כתוב ש. """"למינהולמינהולמינהולמינהו

צמח  טר�,  האד� ביו� ששיעד בריאתובהמש� כתוב ש,  פריציהוציאה ע
י� האל 'וייצר ה, ואד� אי% לעבוד את האדמה    י�האל' כי לא המטיר ה. "דבר

  האדמה כל  מ%י�האל    'ויצמח ה,  ג% בעד% מקד�י�האל    'ויטע ה, את האד�
 עמדו מיו� שהצמחי� והאילנותקבלה ביד� ו, רבותינו עמדו על כ�". ע"

 הראשו% על שלישי על פתח האר" ולא יצאו החוצה עד אחרי תפלת אד�
  ,האדמה אי� יתכ% שעצי� יפרחו ויוציאו פירות תו�, ויש להבי%. הגשמי�
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 .מהאדמה, � מלאי� פירות גש� ומטר כדי להוציא אילנות ודשאיולמה הוצר�
     וביו�.וחו�, כי כדי שיצמחו עצי� ודשאי� צרי� אור, העני% הואאפשר שו

 זה שלישי ביו� שהאירשלישי היה כל זה בצורה שאינה מוכרת לנו שכ% האור 
 כחאלא אור מסוג אחר שגר� ל,  רביעיליללא אור השמש שנתלה ברקיע רק ב

, כל אשר בוה את העול� ו" ברא הקבהובכח אור נעל� ז.  מוכר לנוואחר שאינ
וברור לכל בר דעת שכל המנסי� להתחכ� על גיל העול� ולתארכו לפי וברור לכל בר דעת שכל המנסי� להתחכ� על גיל העול� ולתארכו לפי וברור לכל בר דעת שכל המנסי� להתחכ� על גיל העול� ולתארכו לפי וברור לכל בר דעת שכל המנסי� להתחכ� על גיל העול� ולתארכו לפי 

כי כמבואר כי כמבואר כי כמבואר כי כמבואר . . . . טועי� ה�טועי� ה�טועי� ה�טועי� ה�, , , , חישובי� של האטמוספירה והאנרגיה הפועלי� היו�חישובי� של האטמוספירה והאנרגיה הפועלי� היו�חישובי� של האטמוספירה והאנרגיה הפועלי� היו�חישובי� של האטמוספירה והאנרגיה הפועלי� היו�
אפשר אפשר אפשר אפשר      אחר של אור שבעת הימי� ואי� אחר של אור שבעת הימי� ואי� אחר של אור שבעת הימי� ואי� אחר של אור שבעת הימי� ואי�כחכחכחכחבתורה העול� התפתח על ידי בתורה העול� התפתח על ידי בתורה העול� התפתח על ידי בתורה העול� התפתח על ידי 

 רק שוטה יכול  רק שוטה יכול  רק שוטה יכול  רק שוטה יכול ....וווווכר ותוצאותיוכר ותוצאותיוכר ותוצאותיוכר ותוצאותילא מלא מלא מלא משששש    כחכחכחכחלללל, , , , וווו השמש ותוצאותי השמש ותוצאותי השמש ותוצאותי השמש ותוצאותי כח כח כח כחלהשוות אתלהשוות אתלהשוות אתלהשוות את
א� צרי� מליוני א� צרי� מליוני א� צרי� מליוני א� צרי� מליוני ג� ג� ג� ג�     כיכיכיכי, , , , להתפלס� ולקבוע את גיל העול� לעשרות אלפי שני�להתפלס� ולקבוע את גיל העול� לעשרות אלפי שני�להתפלס� ולקבוע את גיל העול� לעשרות אלפי שני�להתפלס� ולקבוע את גיל העול� לעשרות אלפי שני�

הרי הרי הרי הרי , , , ,  השמש כדי שיהיה במצבו הנוכחי השמש כדי שיהיה במצבו הנוכחי השמש כדי שיהיה במצבו הנוכחי השמש כדי שיהיה במצבו הנוכחיכח אורכח אורכח אורכח אורשני� להתפתחות עולמנו לפי שני� להתפתחות עולמנו לפי שני� להתפתחות עולמנו לפי שני� להתפתחות עולמנו לפי 
   .... אחר יכול היה דבר זה לקרות בשעות ספורות אחר יכול היה דבר זה לקרות בשעות ספורות אחר יכול היה דבר זה לקרות בשעות ספורות אחר יכול היה דבר זה לקרות בשעות ספורותכחכחכחכחבבבב

יי� כל שבעת ימי והתק,  ג� לאחר יו� רביעי שנתלו בו המאורותלאור זה פע
   מאור ג�החל מיו� רביעי קבלו את אור� וכח� כל הבריאהו. בראשית

 לתפוס י� אמורוושהי, האירל החלו שמאורותהכח וג� מ, 31שבעת הימי�
לאט לאט את מקו� האור הראשו% כדי לקיי� את העול� במתכונת המוכרת 

וכבי�  והכ הלבנה השמשי� כח שמאז שבוע לאחר בריאת העול� פועל,לנו
 של אור שבעת הימי� צמחו כחאמנ� ביו� שלישי כאשר פעל רק ה. בלבד

 החומר כיהיות והאור חדר לתו� מעמקי האדמה אפשר שו, האילנות והפירות
אלא לעומק כשכל , צמחו האילנות לא לגובה, לא מנע מהאור לחדור דרכו

רי� וכ� גדלו עצי� בני עשרות מט ,מ שצמח דח� את קודמו לעומק האדמה"ס
 מאור כח�כל  וקבלו את, במעבה האדמה כשצמרותיה� בגובה פני הקרקע

אד� הראשו% לא היה מסוגל לאכול פירות אלה אפילו א� , אמנ�. בראשית
 השמש שכ% נברא הוא ביו� שישי כחיחפור באדמה כי גופו היה בנוי ג� מ

 מכח האורשמקור� רק  ולא יכל לעכל פירות.  במשות�כחותשבו פעלו שתי ה
 השמש וישקו את מכחולכ% היה צרי� להתפלל על הגשמי� שיבואו , הראשו%

  ואמנ� לאחר שהצמחי� הושפעו . על הצמחי�כח השמשהעצי� וישפיעו מ
  ולכ% יצאו מעל,  כדי להתקיי�ה זכחל היו זקוקי�,  השמשכחעל ידי הגש� מ

 י"וכשנסתלק אור בראשית נשארו להתקיי� ע. פני הקרקע בקומת� ובצביונ�
   . השמש בלבדכח

  , מאורותיהיויהיויהיויהיול "ולכאורה היל    .""""ויאמר אלהי� יהי מאורות ברקיע השמי�ויאמר אלהי� יהי מאורות ברקיע השמי�ויאמר אלהי� יהי מאורות ברקיע השמי�ויאמר אלהי� יהי מאורות ברקיע השמי�""""
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. %"חסר שני ווי" מארת"ומדוע כתוב , "אורות" ולא "מאורות"ולמה אמר 
משמע שכוונתו שברקיע " יהי מאורות ברקיע השמי�"ולכאורה באומרו 
 נבראו בראשו% ורק נתלו שהמאורות פירש י" רשאבל. יבראו המאורות

הבדיל ביניה� ' והלא כבר ביו� א. """"להבדיל בי% היו� ובי% הלילהלהבדיל בי% היו� ובי% הלילהלהבדיל בי% היו� ובי% הלילהלהבדיל בי% היו� ובי% הלילה"""". ברביעי
והיו לאותות ולמועדי� ולימי� והיו לאותות ולמועדי� ולימי� והיו לאותות ולמועדי� ולימי� והיו לאותות ולמועדי� ולימי� """". ולמה שב להבדיל�, י האור והחוש�"ע

שלש  סדר הכתוב. """"והיו למאורות ברקיע השמי� להאיר על האר"והיו למאורות ברקיע השמי� להאיר על האר"והיו למאורות ברקיע השמי� להאיר על האר"והיו למאורות ברקיע השמי� להאיר על האר", , , , ושני�ושני�ושני�ושני�
 השניה לאותות, % היו� ללילההראשונה להבדיל בי. סיבות למאורות

ההארה הדגיש  וממה שלגבי. להאיר על האר", השלישית היא ורק, ולמועדי�
והאותות לימי� ושני� אי% , משמע שההבדלה בי% יו� ללילה ,על האר"על האר"על האר"על האר" ואמר

, וחלק� הכתוב.  באר"ג�ג�ג�ג�ולהאיר יהיה , באר" אלא ברקיע השמי� ינ�יענ
, דהיינו שיאירו ברקיע השמי�, "�והיו למאורות ברקיע השמי"בתחילה אמר 

והיו למאורות "כ הוסי� וחזר ואמר "ואח, כתב מארת חסר שני ווי% ובזה
ובזה שינה וכתב , דהיינו שג� יאירו באר", "ברקיע השמי� להאיר על האר"

והיו ברקיע השמי� "ולמה כפל ". יהי" ולא """"והיווהיווהיווהיו""""וכתב . אחד' מאורת ע� ו
, "יהי מאורות ברקיע השמי�"חילה  כשכבר אמר בת,"להאיר על האר"

 ויעש אלהי� את שני  ויעש אלהי� את שני  ויעש אלהי� את שני  ויעש אלהי� את שני ....ויהי כ%ויהי כ%ויהי כ%ויהי כ%"""". "יאירו על האר""היה לו לומר רק ולכאורה ו
ואת המאור הקט% ואת המאור הקט% ואת המאור הקט% ואת המאור הקט% , , , , את המאור הגדול לממשלת היו�את המאור הגדול לממשלת היו�את המאור הגדול לממשלת היו�את המאור הגדול לממשלת היו�, , , , המאורות הגדולי�המאורות הגדולי�המאורות הגדולי�המאורות הגדולי�
למרות שהלבנה בדר� כלל ,  קרא לשמש ולירח בלשו% זכר".".".".לממשלת הלילהלממשלת הלילהלממשלת הלילהלממשלת הלילה

פעמי� בלשו% זכר ופעמי� בלשו% ואלו השמש נקרא , נקראת בלשו% נקבה
אבל כשהזכיר כל מאור בפני עצמו , % כלל" וכתב מאורות שוב בלי ווי,32נקבה

פסוק זה מ. """"השמי� להאיר על האר"השמי� להאיר על האר"השמי� להאיר על האר"השמי� להאיר על האר"    אלהי� ברקיעאלהי� ברקיעאלהי� ברקיעאלהי� ברקיע    וית% אות�וית% אות�וית% אות�וית% אות�"""" .'כתבו ע� ו
ולכ% אמר . ורק נתנו ברקיע השמי�, נעשו במקו� אחר  שהמאורותשמעמ
ויש להבי% למה לא . ברקיע השמי� "אות� ויעשויעשויעשויעש""""     ולא אמר" אות�וית%וית%וית%וית%"

, "להאיר על האר" "וציי% הכתוב שנתנ� ש� כדי. עשא� ישר ברקיע השמי�
 ,והיו לאותות ולמועדי�,  כבר הבדילו בי% היו� ללילהפעולת�דהיינו שבעצ� 

לכאורה למה שאמר בתחילה  נוגדוזה , ברקיע נתנ�, האר" אבל כדי להאיר על
  בתחילה. """"ולמשול ביו� ובלילהולמשול ביו� ובלילהולמשול ביו� ובלילהולמשול ביו� ובלילה"""". ולאותות להבדיל ,שיהיו ברקיע השמי�
ומה טיב , ועתה אמר כדי למשול בה�, ללילה היו� אמר כדי להבדיל בי%

שינה הכתוב מהבדלתו בי% . """"ולהבדיל בי% האור ובי% החוש�ולהבדיל בי% האור ובי% החוש�ולהבדיל בי% האור ובי% החוש�ולהבדיל בי% האור ובי% החוש�"""" .ממשלה זו
         .והבדיל בי% האור ובי% החש�,  שכתב לעילהיו� ללילההיו� ללילההיו� ללילההיו� ללילה

  מ% האור לאהרבה ו. והאור וש� החוכי ביו� ראשו% נברא, העני% הוא שאפשרו
  
   .ט, ב"י בראשית ל"ראה רש. 32



 שני              בראשית             שפתי

 

 יד

  וא� היה אד�,  ממשותבה�ה ת יחד כי היונמצאו, דחה אפילו מעט מהחש�
  כי החש� לא היה משו�, סוגר את התריס בחלונו היה האור עוד נמצא בפני�

  ,מקורה  השמש המאירה רק במקו� שאינוכאורוהאור לא היה , העדר האור
נבראו  בו ביו�  ,נקודות של אור וחוש�קוי� ולקי האויר היו מעורבי� ובכל ח

, בעלי רצו% ומחשבה,  השמש והירח כשני כדורי� בגודל זהה,33ביקו� מעפר
בדווקא לאור וחש� של קרא  ,בי% אור וחש�' הבדיל הוכש .א� לא פעילי�

 וראלא לאור וחוש� הנובעי� כתוצאה מו , בש� יו� ולילהשבעת ימי בראשית
  . טר� האירוכי , השמש והעדרותה

 ,רק ה�פעלו ' עד יו� ד,  אמנ�,34אור וחש� אלו פעלו כל שבעת ימי בראשית
אלהי� '  עשות הביו�ביו�ביו�ביו�""""וכמו שכתוב , היתה רק ביו� ולא בלילהשהבריאה ו

 בליל ,אמנ�, בלבדבראשית  אור מכחשהאיר " יו�"נבראה ב "אר" ושמי�
י זריחת השמש "ע� להבדיל בי% היו� ללילה נתלו המאורות ברקיע השמי 35'ד

ומסתבר שמיו�  . הראשוני�האור והחש�י "� ע להבדלתה ללא קשרושקיעת
', ב. ב שעות"כשהאיר אור בראשית י', א,  בזמני� שוני�סוגי יו� היו שתי 'ד
שהאור פסק לאחר שתי� עשרה שעות בכל העול� בו זמנית ומבחינה זו היה כ

ה להל� לאיטה ושקעה בכל מקו� בזמ% אחר בכדור השמש המשיכאבל , לילה
ונראה שמעשי בראשית נעשו רק ביו� שאור . ומבחינה זו היה יו�, האר"

  .בראשית האיר
% לומר שאינו כמו "כתב חסר שני וויאפשר ש .""""ויאמר אלהי� יהי מאורותויאמר אלהי� יהי מאורותויאמר אלהי� יהי מאורותויאמר אלהי� יהי מאורות""""

 אלא "אורות" כי אינ� "מאורות" ונקראו ,אלא חסר ממנו הרבה האור הראשו%
המתפרצת  אלא שבגו� הכדור יש לבת אש, עשוי עפר כאדמת האר"גופ� 

כ "וא, מאירה ולכ% גו� השמש הוא אפל ורק עטרת השמש, ומאירה למרחקי�
 ואחר, מתחילה ג� הלבנה היתה כ%מסתבר שו, השמש הוא מאור ואינו אור
טר� פרצה ' ואמנ� בעת בריאת� ביו� א, השמש הקטרוג מקבלת אורה מ%

שמא ו. גופי� אפלי� והיו מאורות בכח ולא בפועל  והירחהלבה היו השמש
 וביאורו, " השמי�יהי מאורות ברקיע" ואמר .%"לכ% כתב מאורות חסר ווי

 ,י שה� שני�"אעפיהיו יהיו יהיו יהיו ולא  יהייהייהייהיאמר ו .המאורות שכבר נבראו יתלו ברקיעש
 ובזה ג� דברי� רבי� יש לקרא� ,מאורות הפרלמס לחומר ולא כי הכוונה

דהיינו בחלל שמחו"  "ברקיע השמי�"שתלא�  ואמר הכתוב .בלשו% יחיד
   ועצ� תליית� ברקיע,36"שמי�"שנקרא ג� בש�  לכדור ולא באויר הכדור

  
 :ט"קכד�  שבת כתי מס"רש. 35 .יד', י בראשית א"רש. 34 .ב"בראשית רבה פרשה י. 33

  .חות השמי� היסוד המקבל את כל כהואורקיע השמי� , ק"הו' ולפי הקבלה שמי� בחי .36
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טו  

היו� ובי% הלילה וכל הקפת השמש סביב לכדור השמי� גרמה להבדיל בי% 
 ,ואפילו כאשר אינ� מאירי� כלל על כדור האר", מהווה יו� בפני עצמו

מאורות חסר ווי% לומר שג� כשאינ� מאירי� מבדילי� ה�  לכ% כתבאפשר שו
    והיווהיווהיווהיו""""סי� כ הו"ואח. וגורמי� למועדי� ימי� ושני�, 37היו� ללילה בי%

שתפרו"  כא% גר� ללבהאולי ' כתב מאורות ע� ו. """"למאורות ברקיע השמי�למאורות ברקיע השמי�למאורות ברקיע השמי�למאורות ברקיע השמי�
אולי כיו% שאור� אחד ' אמנ� רק ע� ו. מהשמש והירח ויאירו את כדור האר"

 ולא קישר בי% אור� ליו� ולילה כיו% שאי% אור� .חלש לעומת אור בראשית
להאיר על להאיר על להאיר על להאיר על """"� ולכ% אמר על שניה, גור� למצב היו� והלילה אלא הקפת�

ובני , השמש וג� הלבנה היתה אמורה להאיר בלילה באור זהה לשל. """"האר"האר"האר"האר"
אלא הרעשתו , לשינה    כי אי% אור השמש מפריע, האד� היו ישיני� לאורה
. טחלל בשקהכ בלילה שהלבנה מקיפה את "משא. בהיותו מנסר ועובר בחלל

  .% בלילהומאור קט ,ביו� גדול  הפכו להיות מאור,הלבנה הומעטהמש �א
  כי. והלבנה בבחינת נקבה,השמש בבחינת זכר, ה שני מאורות"וברא הקב

  מהחומר שנשר אולי ו.בכל מעשה הבריאה יש בה� בחינת זכר ונקבה
 ועתה מקבלת היא את אורה מ% השמש ביו�. במעוט הלבנה נוצרו הכוכבי�

 כי" מעול� לא ראתה חמה פגימתה של לבנה"ולכ% . ומשפיעתו לאר" בלילה
  .הצד הקולט הוא המאיר

  ולעתיד, כי ג� אור השמש אינו בשיאו'  חסר ו""""הגדלהגדלהגדלהגדל המאור"כתב אולי ו
  דהיינו שעצ� ממשלת""""לממשלת היו�לממשלת היו�לממשלת היו�לממשלת היו�"""". גדולגדולגדולגדולואז יהיה , לבא יהיה שבעתיי�

 ולכ% זמ% ,""""ואת המאור הקט% לממשלת הלילהואת המאור הקט% לממשלת הלילהואת המאור הקט% לממשלת הלילהואת המאור הקט% לממשלת הלילה"""". השמש גור� שיקרא יו�
בה� כי מה שקרא לאור ולא בגלל אור וחש� הנמצאי� . ממשלתו יקרא לילה

. יו� ולחש� לילה אינו אלא על אור וחש� ששימשו בשבוע הראשו% בלבד
ואלו עתה לא מציאות האור וחש� קובעי� את היו� והלילה אלא ממשלת 

והזכיר הכוכבי� לאחר שהזכיר ". ". ". ". ואת הכוכבי�ואת הכוכבי�ואת הכוכבי�ואת הכוכבי�"""" .החמה והלבנה בה�
ואור� , לומר שאי% הכוכבי� שייכי� לשו� ממשלה, ממשלת הלילה ללבנה

וא� אינ� נראי� ביו� כי אור החמה מכהה , בי% ביו� ובי% בלילה, קיי� תמיד
  . אמנ� הנמצא בבור אפל ירא� ג� ביו�,אור�

  לאחר""""אות�אות�אות�אות�""""ובאמרו . """"וית% אות� אלהי� ברקיע השמי� להאיר על האר"וית% אות� אלהי� ברקיע השמי� להאיר על האר"וית% אות� אלהי� ברקיע השמי� להאיר על האר"וית% אות� אלהי� ברקיע השמי� להאיר על האר"""""
  ה� ואמנ� מאירי�. """"להאיר על האר"להאיר על האר"להאיר על האר"להאיר על האר"""""כ באומרו " כלל� ג,שהזכיר הכוכבי�

  

 .המבול נחשבה במני% למרות שלא שמשו המזלות והכוכבי� על הכדור שנת ולכ% .37

עדיי% , י מראות"שימשיכו את אור השמש בלילה ממקו� זריחתו ע וכנגד זה א� יצוייר

 .תשאר הגדרתו כלילה



 שני              בראשית             שפתי

 

 טז

ומכא% קרינת הכוכבי� ,  כוונתו ג� להשפיע"האיר"ובאומרו ל. את אור�
 וגורל� ויש זאת לכוכבי� מ% �ילהאיר תכונותיה� על בני אד� על אופי

הספירות הרוחניות המכוונות כנגד� ונמצאו הכוכבי� מתרגמי� את הקרינה 
אפשר ו .38 ומשפיעי� אותה על בני האד�,הרוחנית שבספירה לגשמית

, מתחילה כשתלא� והיו אמורי� להיות שני מלכי� משתמשי� בכתר אחדש
 אמנ� עתה לאחר ,"למשול ביו� ובלילה"אמר הכתוב שענינ� הוא רק 

שהלבנה אי% אורה דוחה את החש� לגמרי נוצר הבדל נוס� בי% אור החמה 
לכ% חזר הכתוב אולי ו, העדר החמה לבי% החש� הנמצא בגלל, המאיר ביו�

  כתב.""""ולמשול ביו� ובלילהולמשול ביו� ובלילהולמשול ביו� ובלילהולמשול ביו� ובלילה""""ואמר , על עני% משילת� כדי להוסי� הבדל זה
  פעמי�כי, זמ%ממשלת� לא נראית כל הש ו%כיאולי ',  חסר ו,""""ולמשלולמשלולמשלולמשל""""

  ....שהענני� מסתירי� את אור� ונראה כמי שאינ�

על על על על """" אפשר שהוסי� ואמר ".".".".על פני רקיע השמי�על פני רקיע השמי�על פני רקיע השמי�על פני רקיע השמי�, , , , ועו� יעופ� על האר"ועו� יעופ� על האר"ועו� יעופ� על האר"ועו� יעופ� על האר"""""
שהעו� יצטר� להתחיל מעופו מהקרקע ולא ,  שפירושו מעל האר"""""האר"האר"האר"האר"

לתרנגולי�  נ אפשר שכוונתו"א. יוכל לעצור מעופו ברקיע ולהמשי� מהרקיע
 שהוא אויר """"על פני רקיע השמי�על פני רקיע השמי�על פני רקיע השמי�על פני רקיע השמי�""""ואמר .  רק על האר"ודומיה� שעפי�

  .שהוא החלל שמחו" לכדור" ברקיע השמי�"הכדור  ולא 

  ל לכתוב" מיותרת והי""""לאמרלאמרלאמרלאמר"""" ולכאורה תיבת ".".".".ויבר� אות� אלהי� לאמרויבר� אות� אלהי� לאמרויבר� אות� אלהי� לאמרויבר� אות� אלהי� לאמר""""
  .ולא הוסי� לאמר, "ויבר� אות� אלהי�"כמו אצל בריאת האד� שכתב 

 לאמר דהיינו שתתקיי� לנצח' פיו, כי זו ברכה" לאמר"נראה העני% שאמר 
ובידי האד� , כ אצל האד� שאי% זו ברכה אלא צווי"משא, בצורה טבעית
  . 'וכ% בידי שמי� למנעו מחמת עונש וכדו, לעבור ולהמנע

 מצינו מילוי שהוא לשו% השלמה לדבר ".".".".מי� בימי�מי� בימי�מי� בימי�מי� בימי�פרו ורבו ומלאו את הפרו ורבו ומלאו את הפרו ורבו ומלאו את הפרו ורבו ומלאו את ה""""
 לבאר שהדגי� מילאו וג� כא% יש". אבני מילואי�"החסר כאבני החוש% שהיו 

 י� בריאה מושלמת אלא ממוצעשאינ�את המי� והשלימו את חסרו% המי� 
והיות , טע� וצבעגו� ווהדגי� ה� מי� מוגשמי� ב. בי% רוחניות לגשמיות

  .39טבילהל סאה הנצרכי�' מלמשלימי� ה� , מי�שעיקר� 

 "עשיה" לשו% "נעשה"אמר . """"ויאמר אלהי� נעשה אד� בצלמנו כדמותנוויאמר אלהי� נעשה אד� בצלמנו כדמותנוויאמר אלהי� נעשה אד� בצלמנו כדמותנוויאמר אלהי� נעשה אד� בצלמנו כדמותנו""""
לשו% , "י� את האד� בצלמוהויברא אל"ואלו בהמש� כתב . ולשו% רבי�

    ויבראויבראויבראויברא""""    .ולא הזכיר הדמות, בריאה ולשו% יחיד שלבדו בראו בצלמו שלו
  .""""ברא אותוברא אותוברא אותוברא אותו"""" .לכאורה כפל הלשו%. """"בצל� אלהי�בצל� אלהי�בצל� אלהי�בצל� אלהי�, , , , בצלמובצלמובצלמובצלמואלהי� את האד� אלהי� את האד� אלהי� את האד� אלהי� את האד� 

  
  . ג"ל' עיב ס"ר' ד סי" יוע"כמבואר בשו . 39. ' ראה ליקוטי תורה בראשית ד� ז. 38
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יז  

, בצלמנובצלמנובצלמנובצלמנו"""", י"ופירש. " אותובראבראבראברא" ולמה חזר לומר ויבראויבראויבראויבראוהלא אמר בתחילה 
פירש ל� , בצל� אלהי� ברא אותובצל� אלהי� ברא אותובצל� אלהי� ברא אותובצל� אלהי� ברא אותו. בדפוס העשוי לו, בצלמובצלמובצלמובצלמו. בדפוס שלנו

ולהל% . אות�אות�אות�אות�    זכר ונקבה בראזכר ונקבה בראזכר ונקבה בראזכר ונקבה ברא. צל� דיוק% יוצרו הוא, שאותו צל� המתוק% לו
שהשכינה , 40ורוונראה ביא. ל"עכ".'הוא אומר ויקח אחת מצלעותיו וכו

לל הכו    בצלמנובצלמנובצלמנובצלמנו    דמות זכר    רוחני    נעשה אד�נעשה אד�נעשה אד�נעשה אד�    העליונה אמרה לחכמה העליונה
 כדמותנוכדמותנוכדמותנוכדמותנוודרכו תתפשט בעול� הרוחני , שורש שבעת ספירות הבני%, את הדעת

אד� שיהיה " עשיה"ומה� ישתלשל ב ,שתקרא שכינה ג� היא    דמות נקבה
    יהיה הוא כדמות צל� האד� הרוחני שנברא הכולל זכר ונקבה וממילא

 היא השכינה """"ויברא אלהי�ויברא אלהי�ויברא אלהי�ויברא אלהי�"""",  ואמרוהסביר. . . . כדמותנוכדמותנוכדמותנוכדמותנו    בצלמנובצלמנובצלמנובצלמנו" " " " נעשה""""
 בדפוס הרוחני המתוק% בידי השכינה ,,,,""""בצלמובצלמובצלמובצלמו"""" הרוחני """"את האד�את האד�את האד�את האד�"""", העליונה
 הסביר שדפוס זה הוא דיוק% החכמה והשכינה ,,,,""""בצל� אלהי�בצל� אלהי�בצל� אלהי�בצל� אלהי�"""". העליונה
 ודרכו """"ותוותוותוותוברא אברא אברא אברא א"""". אמנ� דיוק% רוחני שלה� הוא ולא כמות� ממש, העליוני�

והיות וג� בריאת השכינה התחתונה מקורה מהחכמה . את השכינה התחתונה
עול� "נקראו שניה� בני השכינה העליונה שהיא בסוד , והשכינה העליוני�

הכולל זכר " צל�"כשהזכר נברא ב. """"זכר ונקבה ברא אות�זכר ונקבה ברא אות�זכר ונקבה ברא אות�זכר ונקבה ברא אות�""""ולכ% , "הבריאה
 סוד """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' ויצר הויצר הויצר הויצר ה""""ולהל% אמר . הרוחנית" דמות"והנקבה היא ה, ונקבה

ויקח אחת ויקח אחת ויקח אחת ויקח אחת """", "יצירה" בבחינת """"את האד�את האד�את האד�את האד�""""חבור החכמה והשכינה העליוני� 
ויביאה ויביאה ויביאה ויביאה , , , , אלהי� את הצלע אשר לקח מ% האד� לאשהאלהי� את הצלע אשר לקח מ% האד� לאשהאלהי� את הצלע אשר לקח מ% האד� לאשהאלהי� את הצלע אשר לקח מ% האד� לאשה' ' ' ' ויב% הויב% הויב% הויב% ה', ', ', ', מצלעותיו וכומצלעותיו וכומצלעותיו וכומצלעותיו וכו

שהושלמה עשייתו , אד�נעשה נעשה נעשה נעשה ו,  ונוצר הזכר בבחינת יצירה".".".".אל האד�אל האד�אל האד�אל האד�
            .   בבחינת נקבה בעול� העשיה

בדפוס , בצלמנובצלמנובצלמנובצלמנו", י"פירש". ". ". ". � בצלמנו כדמותנו� בצלמנו כדמותנו� בצלמנו כדמותנו� בצלמנו כדמותנוויאמר אלהי� נעשה אדויאמר אלהי� נעשה אדויאמר אלהי� נעשה אדויאמר אלהי� נעשה אד""""
ונראה שכוונתו לדפוס השפעת הבורא בכל ".  להבי% ולהשכיל,,,,כדמותנוכדמותנוכדמותנוכדמותנו. שלנו

העולמות דר� הספירות העליונות והשתלשלות� מבחינה לבחינה בסוד ימי% 
ולכ% . שכנגד� ובתמונת� נוצר האד�, ראש וסו� רוחניי�, ושמאל ואמצע

בצל� אלהי� "אמר הכתוב  ,י% לו גו� ולא דמות הגו�הבורא יתבר� אש י"אעפ
   ".עשה את האד�

מעי% השכל האלהי יש , יתהשכלנו והבנתנו אינו כשכל והבנה אלי ש"אעפו
  . באד� להבי% ולהשכיל ה% בענייני העול� הזה וה% בחכמה האלהית

ויש להבי% מי מה� נברא בצל� . זכר ונקבה, מיני�'  בכולל "האד�"הנה ו
 הוא נקבה" דמות"ו,  כולל זכר ונקבה"צל�"כי  40ל"וכתב האריז .י�האל

  ,דמות יש בה ג� אשהכיו% שהכי , וביאור דבריו. כולל שניה�" אד�"ו, בלבד
   

   . ראה ספר הלקוטי� על פסוק זה.40
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כשבזכר  אלא שבחלק מאבריה הדמות נעשה, יש בהכל מה שיש בצל� 
וכשנבנתה מהצלע לקחה שני�  .האברי� יוצאי� החוצה ובה נכנסי� פנימה

וכיו% שכל . ב אברי�" ולה נעשו רנ אברי�ח"% אבריו ונשארו לו רמ"מתו� ר
  . נכנסו בה האברי� פנימה ויצרו דמות אד� נקבה, יתר כנטול דמי

ובבעלי החיי� שנבראו מלכתחילה זכר ונקבה אי% צור� של קרבה ואהבה 
ורק כאשר מגיע עונת , ז בגלל שו� צור� שהוא"ביניה� ואינ� נמשכי� זל

יוצא מ% הנקבה ריח המוש� את הזכר להזדווג , הזדווגות� כדי לקיי� את מינ�
אמנ� האד� זקוק לאשה לא רק לצור� קיו� המי% האנושי אלא . עמה ותו לא

שרוי בלא חומה בלא , ל שמי שאי% לו אשה"ש חז"לשלמותו הרוחנית וכמ
ר לנקבה כל חייו כדי להשלי� ונצר� הזכ. תורה בלא ברכה ואינו נקרא אד�
והיות ועיקר הזכר נברא בצל� לכ% הוא . את שני אבריו הנמצאי� אצלה

 עיקר הבינה ,אמנ� הנקבה שעיקרה הוא הדמות. בבחינת דעת ודעתו שקולה
ניתנה " וכלפי בינת הזכר ."דעת נשי� קלה",  וכלפי דעת הזכר.הנמצא אצל

ומושל� הוא ג� בשני , "ופואשתו כג"וכשנושא אשה . "בינה יתרה לאשה
  ".אד�"אבריו הנמצאי� אצלה ונקרא 

וירדו בדגת הי� ובעו� השמי� וירדו בדגת הי� ובעו� השמי� וירדו בדגת הי� ובעו� השמי� וירדו בדגת הי� ובעו� השמי�  ,,,,ויאמר אלהי� נעשה אד� בצלמנו כדמותנוויאמר אלהי� נעשה אד� בצלמנו כדמותנוויאמר אלהי� נעשה אד� בצלמנו כדמותנוויאמר אלהי� נעשה אד� בצלמנו כדמותנו""""
 ולפי פשטו מטרת ".".".".ובבהמה ובכל האר" ובכל הרמש הרומש על האר"ובבהמה ובכל האר" ובכל הרמש הרומש על האר"ובבהמה ובכל האר" ובכל הרמש הרומש על האר"ובבהמה ובכל האר" ובכל הרמש הרומש על האר"

 כי לשו% ,ג מעולה וציד נפלא ואכזריהבריאה שהאד� יהיה צולל% טוב ודי
אי%  וכי, והדבר תמוה וכי זו המטרה. מקל חובלי� ולא בנוע� הוא בוירדווירדווירדווירדו

 תורה רצתהלא הא� ו, תורה ויראת שמי� ומידות ומוסר ועולמות רוחניי�
בעולמות  שיברא האד� בצל� ודמות הבורא יתבר� כדי שיבי% ויתדבק

  לצוד ולדוג אלא כדי להשתמש בשכל והבנה זו, ר� שמוהעליוני� ובבורא יתב
צדי� , ונגל ה� תכלית הבריאה'ולפי זה האינדיאני� בג, י החיי�ולרדות בבעל

וכי בשביל זה היה צרי� האד� להברא , ורודי� בבהמות,  ודגי� דגי�,חיות
  . כדי שישתלט על הדובי� והזאבי�, י�הבצל� ודמות אל

, ולכאורה לא נתפרש מה ברכ�". ". ". ". ויבר� אות� אלהי� ויאמר לה� פרו ורבוויבר� אות� אלהי� ויאמר לה� פרו ורבוויבר� אות� אלהי� ויאמר לה� פרו ורבוויבר� אות� אלהי� ויאמר לה� פרו ורבו""""
והוא אחד (שהוא צווי ולא ברכה " פרו ורבו"ר לה� אלא שלאחר שברכ� אמ

ורדו בדגת הי� ובעו� השמי� ובכל ורדו בדגת הי� ובעו� השמי� ובכל ורדו בדגת הי� ובעו� השמי� ובכל ורדו בדגת הי� ובעו� השמי� ובכל , , , , ומלאו את האר" וכבשוהומלאו את האר" וכבשוהומלאו את האר" וכבשוהומלאו את האר" וכבשוה " " " ".)ג מצוות"מתרי
וא� הרדוי בבהמה  .וצוו� לרדות בדגי� ובבהמות". ". ". ". חיה הרומשת על האר"חיה הרומשת על האר"חיה הרומשת על האר"חיה הרומשת על האר"

  .ומה תכלית הרדיה הזו, מה יש לרדות בדגי�, לרכיבה ולמשא
 ,מעלה הבריאה מכוונת כנגד הבריאה הרוחנית של  כי כל,העני% הואאפשר שו

 ' הקלי וכנגד.ז בעלי החיי� הטהורי�"וכנגד כחות הקדושה יוצאי� בעוה
 אורות כי ."ובכל האר"ובכל האר"ובכל האר"ובכל האר"" ואמר. וצורות בעלי החיי� הטמאי� יוצאי� נפשות
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וכשאד� משתלט , מחצבי המתכות והחמרי� של מעלה תמונת� למטה יוצרת
   . ויונק מה� רוחניותעליה� מפעיל אורות אלו

 וכמו שמתולעי� מסויימי� אפשר , הכוונה לשעבד�בבעלי חיי�לרדות ו
. כ% משאר בעלי חיי� ודגי� ושקצי� ורמשי� היה מה לעשות, משי לעשות

 ולו היינו ראויי� .החטא הוא בגלל ,וא� היו� לא יודעי� מה השמוש בה�
ואדרבה כמה , היינו טסי� על נשרי� ממש כמו שרוכבי� על הבהמה

 ש"וכמ. שהקליפה יותר קשה כשהיתה נכנעת היתה משמשת אותנו יותר טוב
כי לפני החטא הוא היה סבל  "חבל על שמש כזה שהפסדנו"ל על הנחש "חז

וכשאד� משתמש בבעלי חיי� . ע לשמשו"ר לג" ולכ% הכניסו אדה,מהיר וחזק
דל� מתו�  מגוא�, הקליפה שכנגד� ג� היא משועבדת תחת האד�, ומשעבד�

מגדל ה ,ולדוגמא. פ� לעבד לה� וקליפת אותה חיה משעבדת אותווחבה ה
חבה עבד הוא לה� להאכיל� ולהשקות� ולנקות את מתו� אהבה וכלבי� 

הכלב ' וכדוגמתו למעלה נפשו משתעבדת תחת קלי, צואת� במקו� להיפ�
 תכלי� כלל על בעלי חיי� טמאי� כי ומגדולי ישראל לא היו מס.ל"רח
 להזהר שהאד� לא יראה לבניו טובו. תכלות עליה� מטמאת את הנפשהסה

והתורה רצתה שהאד� ישעבד . הקטני� דמויות ובובות של בעלי חיי� טמאי�
 . הבריאהתקו%חלק מצור� השליטה עליה� הוא כי , תחתיו את בעלי החיי�

 ' מתגברי� על הקליז" שעיותכלית הבריאה היא למוד תורה ומעשה המצוות
  .� תחת האד� של מעלה ושל מטה המכווני� זה כנגד זהלשעבד

 � כי ה,יגי� כחות נפש רוחניי� ביותרצכי הדגי� בשעבוד� מ, והקדי� הדגי�
,  לדגי� אחרי� במקומות רחוקי�דר� המחשבהיכולי� להעביר מסרי� 

ולרדות באדמה . ואחריה� העופות ששעבוד� ג� הוא גבוה יותר בגלל מעופ�
י " אלא לראות� דר� העיני� ולהוציא� ע, המחצבי�י חפוש מקו�"לא ע

 לעשות זאת ולגרו� שכל כחות הבריאה ישועבדו לאד� לבעלי החיי�הוראה 
רואה האד� בעיניו , לדוגמא. ר� שמוי התקשרותו לבורא יתב"הרודה בה� ע

לנשר , קורא לתוכי שיביא את השמיר, הטהורות מחצב במקו� מסויי�
כ ישלח את הבהמות והחיות "ואח, ע את המחצבשיניחהו באותו מקו� ויבק

, את הזהב לא יקחו עבור טיפול שיניי�. שיביאו לו את המחצבי� הצריכי� לו
ובעבר בני .  ושאפשר למשכושבואלא עבור הכח הרוחני , ולא עבור דולרי�

   .ה�שהוצרכו להאד� השתמשו במתכות ותרכובת� למשו� כחות קרינה 
 שאד� מתקדש ומיטהר ומכניע כחות המלאכי�  ובעת,""""וירדווירדווירדווירדו""""אמרה תורה ו

יהודה ב% עטר שהופל '  וכמו ר,ווהקליפות תחתיו רודה הוא בכל בכח קדושת
ורבי חיי� ב% עטר במדבר . לגוב האריות שלא הזיקוהו ולקקו את רגליו
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כי ידעו , וכהנה וכהנה, שכשהגיעו האריות אליו כרעו בפניו ושלח� לדרכ�
   .ה� בקדושה ובטהרהלשמור על צל� אלקי� של

י� ה דהיינו שיהיו בדרגת אל".".".".י�י�י�י�ההההאות� אלאות� אלאות� אלאות� אל, , , , ויבר�ויבר�ויבר�ויבר�""""אמר הכתוב אפשר שו
שהוא שולט בעליוני� בכל הבריאה הרוחנית כ% שישלטו ה� בכל  שכש�

  ".פרו ורבו ומלאו את האר" וכבשה"וצוו� . הבריאה הגשמית

    זכר ונקבה בראזכר ונקבה בראזכר ונקבה בראזכר ונקבה ברא, , , , בצל� אלהי� ברא אתובצל� אלהי� ברא אתובצל� אלהי� ברא אתובצל� אלהי� ברא אתו, , , , ויברא אלהי� את האד� בצלמוויברא אלהי� את האד� בצלמוויברא אלהי� את האד� בצלמוויברא אלהי� את האד� בצלמו""""
העולה " בצל� אלהי�" ואמר .41ב"ח אברי� ולנקבה רנ"לזכר יש רמ". ". ". ". ����אותאותאותאות
אפשר  ,"בצלמו" ואמר. ח אברי�" כי לו יש רמ""""ברא אותוברא אותוברא אותוברא אותו"""", ח"רמ' בגי

  )ראה עוד בסו� הספר( .ח אברי�"סוד הזכר שבו רמ, ברא אותו' בצל� ו, כוונתו

ר בי% והיות והאד� הוא דוגמא של מעלה יש קש". ". ". ". ברא אתוברא אתוברא אתוברא אתובצל� אלהי� בצל� אלהי� בצל� אלהי� בצל� אלהי� """"
ולכ% חשובי� בשמי� כל פרטי ההלכות בה� מתנהג האד� , המאציל לנאצל

ואפילו בפרטי� כגו% סדר נעילת המנעלי� כשימי% קוד� לשמאל , ודקדוקיה%
  . והב%, בנעילת� ושמאל קוד� לימי% בקשירת�

שנקראי� , כל חלקיק בעול� בנוי מחיובי ושלילי ".".".".���� אות אות אות אותזכר ונקבה בראזכר ונקבה בראזכר ונקבה בראזכר ונקבה ברא""""
  . משורש הבריאה הדבר כ%ו, "ר ונקבהזכ"במושגי התורה 

הוא , והחיובי, וכנגד� הכדוריות האדומות שבד�, השלילי הוא עיקר החיי�
. וכנגד� ה� הכדוריות הלבנות שבד� שה� החיסו% של האד�, צורת החיי�

הרח� שהוא ולכ% בה נמצא , והנקבה את השלילי, הזכר מסמל את החיובי
  .מקור החיי� לוולד

% אמר שהזכר ל ולה, שה� נבראו יחד,פשט הכתוב ".".".".א אות�א אות�א אות�א אות�זכר ונקבה ברזכר ונקבה ברזכר ונקבה ברזכר ונקבה בר""""
  .  את האשהצלעובנה מ' לא מצא עזר כנגדו ואז הונברא לבד 
גו� אחד של הזכר ב יחד והנקבה את נשמות הזכר ה ברא"שהקב, והעניי% הוא

' ויבקש מה ,כדי שהוא ירגיש בחיסרו% האשה, שמאחוריו היתה דמות אשה
, עמו  שנוצרה יחדדמותה לקח את ה"אז הקבשאפשר ו, שימציא לו אותה

  .והלביש אותה על הגו� שיצר מצלע האד� וברא את האשה
  ולפעמי� אפילו יותר מאשה אחת,תו נשמה של אשהיחד אלכל גבר נבראה 

ואז , בית אחד ובטח שלא בגו� אחדולא ב, פע� אחתאבל ה� לא נולדי� ב
 הואאו ש , כשהאד� חוטאאבל.  ה� נמשכי� אחד לשני כמגנט,כשה� מכירי�

 החטא הזה ג� מפריע    . ביניה�ה� יחד ה� רבי�כאשר לא מקבל אותה או 
         או שחבריו או בני משפחתו יגזלו, גזלו את שכרויעבוד ויש י"ע או ,לפרנסה

  
        . ה"בכורות מ. 41
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ג� נרמז בפסוק  .או שפתאו� יפוטר ללא סיבה ויקטע חוט פרנסתו, את כספו
ואז , ל"רח' שמרדה בו והפכה לקלי, ה נקבה כמותוזה שיחד ע� אד� נברא
         . את חוה השניה מהצלע' ברא לו ה, כשלא מצא עזר כנגדו

, ה"וכ% מ. "איש ואשה שזכו שכינה ביניה�" ש"וכמ .שכינה'  גי.""""זכר ונקבהזכר ונקבהזכר ונקבהזכר ונקבה""""
  .אחד ושמו אחד' ח יהיה ה"וכשיתוקנו הרפ. שכינה' גי, ח"רפ, %"ב

והלא באחד , """"פרו ורבופרו ורבופרו ורבופרו ורבו""""ש להבי% למה כפל  וי".".".".ויאמר לה� אלהי� פרו ורבוויאמר לה� אלהי� פרו ורבוויאמר לה� אלהי� פרו ורבוויאמר לה� אלהי� פרו ורבו""""
,  42ל"ונראה העני% על פי מה שכתב רבינו האריז. משני לשונות אלו מספיק
כפרי , יש שבאי� מנפשו המזריעה בני� כיוצא בה, שיש לאד� שני סוגי בני�

וה� בניו האמיתיי� של האד� , שיש בו זרעי� המוציאי� פירות כמותו
ויש בני� שאינ� אפילו .  בכל ענייני שמי� ואר"שלעולמי עד עניינ� כבניו

משרש נפשו כלל ועיקר והוצר� להוליד� לסיבה כל שהיא כגו% שנשא אשה 
או לתק% מה שחטא עימ� בגלגולי� , שאינה בת זוגו והביא ממנה בני�

ובתחיית המתי� , ואלו אינ� בניו אלא בלבוש הנפש בלבד', קודמי� וכדו
 שתוכל הנפש לתת """"פרופרופרופרו""""ולי על הראשוני� אמר וא. נפרדת החבילה שביניה�
 פריפריפריפרישכר ", "ית% בעתופריו פריו פריו פריו אשר "ועליה� נאמר  ,פריה תולדותיו כיוצא בו

  . שתוכל הנפש לרבות נפשות שאינ% משרשה" " " " ורבוורבוורבוורבו""""ועל השניי� אמר . הבט%

ללמד� שהזכר כובש את ', חסר ו", י"פירש ".".".".ומלאו את האר" וכבשוהומלאו את האר" וכבשוהומלאו את האר" וכבשוהומלאו את האר" וכבשוה""""
ויש להבי% אדרבה א� יכבשנה ודאי תהיה יצאנית ". הנקבה שלא תהא יצאנית

ו "וכמו שהיה ע� פפוס ב% יהודה שבגלל שכבשה יצא יש, משנאתה אותו
 לדבר איתה דברי כיבושי% שתרצה אותו  הואוכבשוהוכבשוהוכבשוהוכבשוהאמנ� פירוש . 43י"שר

  . ותהיה באהבה אתו
אד� צרי� לבא . כבשוהואד� שלא מדבר ע� אשתו דברי כיבושי% לא מקיי� 

ני� לא מעניידבריה ג� א� , ולהקדיש לאשתו תשומת לב ולדבר איתההביתה 
 ,"שהתרבה שיחה ע� הא אל" כשאמרו. ה להאותו ישמע אותה בסבלנות ויענ

 היה אחד מגדולי האמוראי� "רב", התכוונו לדברי� בטלי� ולא לתשומת לב
מיוחד היה  שתו לעניי% את אועשר מידות של חסידות מנו בו וכשהיה צרי�

כשהיא ומה ג� ש, כי זה קיו� התורה, ביטול תורהולא חשש ל. יס אותהמפי
  . ומפוייסת היא תאפשר לו ללכת ללמוד בנחתמרוצה 

        ואת כל הע" אשר בו פרי ע" זורעואת כל הע" אשר בו פרי ע" זורעואת כל הע" אשר בו פרי ע" זורעואת כל הע" אשר בו פרי ע" זורע', ', ', ', הנה נתתי לכ� את כל עשב זורע זרע וכוהנה נתתי לכ� את כל עשב זורע זרע וכוהנה נתתי לכ� את כל עשב זורע זרע וכוהנה נתתי לכ� את כל עשב זורע זרע וכו""""
     
  .ברכל אהבה שהיא תלויה בד"משנת  בל אבות "שער מאמרי רז. וירא ' ליקוטי תורה פ. 42
  .גיטי% צ' גמ. 43
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  שיזרעו  הדגיש במאכל האד� שהוא זורע זרע לומר שהתיר אכילת� כיו%".".".".זרעזרעזרעזרע

 ,,,,""""לכ� יהיה לאכלהלכ� יהיה לאכלהלכ� יהיה לאכלהלכ� יהיה לאכלה""""    על פירות הע"ואמר . מחדש ולא יכלו על ידי אכילת�
  ".לכ� ולא לכלבי�"ל "ש חז"כדי לאסור עליה� להאכיל� לבהמות וכמ

כי " זורע זרע" ולא אמר ".".".".את כל ירק עשב לאכלהאת כל ירק עשב לאכלהאת כל ירק עשב לאכלהאת כל ירק עשב לאכלה', ', ', ', ולכל חית האר" וכוולכל חית האר" וכוולכל חית האר" וכוולכל חית האר" וכו"""" 
        .ולא הטריח� בזריעת מאכל הבהמה, יצמח מאליו

, """"ויצרויצרויצרויצר"ובחלק , "ויבראויבראויבראויברא"ובחלק , """"ויעשויעשויעשויעש"במעשה הבריאה בחלק נאמר 
 זה יצירהיצירהיצירהיצירהו.  מחומר קיי� שנאצל הוא דבר חדש לגמריבריאהבריאהבריאהבריאהוביאור� הוא כי 

וב% הבקר אשר "ש "וכמ. קו% הדבר הקיי�י זה תועשיהועשיהועשיהועשיה. חדשהדבר פתוח ה
ובבהמה , "ויצרויצרויצרויצר"ובדגי� ". ויבראויבראויבראויברא"ובאד� נאמר . שפירושו אשר תק%, "שהע
  .והדג גבוה מהבהמה, כי האד� גבוה מהדג". ויעשויעשויעשויעש""""

ת "ה בר"כא% נרמז ש� הוי". ". ". ". ויהי ערב ויהי בוקר יו� הששי ויכולו השמי�ויהי ערב ויהי בוקר יו� הששי ויכולו השמי�ויהי ערב ויהי בוקר יו� הששי ויכולו השמי�ויהי ערב ויהי בוקר יו� הששי ויכולו השמי�""""
כי בכתוב , שהוא חבור ליל שבת ע� יו� הששי". ויכולו השמי�, יו� הששי"

של יו� " " " " ויהי ערבויהי ערבויהי ערבויהי ערב""""ש "וכמ,  יו� השבת אלא בשבת בבוקרמפורש שלא נכנס
וכמו .  ואז נסתיי� יו� הששי....יו� הששייו� הששייו� הששייו� הששי,  של יו� השבת""""ויהי בוקרויהי בוקרויהי בוקרויהי בוקר""""הששי 

. 44בימי� שקדמו שהלילה היה אחר היו� כי לא היה לילה לפני יו� ראשו%
ויו� , אמנ� ליל ששי נלקח מיו� הששי ונית% ליו� השבת והפ� לליל שבת

, ובזה נתחברו ליל השבת שנלקח מיו� הששי, ו� ללא לילה כללהששי נשאר י
כי לא אמר הכתוב . ב שעות בלבד"ע� יו� השבת שמלכתחילה נברא ב% י

, ולא הפ� ליל מוצאי שבת להיות ליל שבת". ויהי ערב ויהי בוקר יו� השבת"
 יו�יו�יו�יו�ה המרמז על בחינת "ואפשר שלכ% ש� ההוי. של השבוע הבא' אלא ליל א
ע� , שהוא סיו� מעשה יו� הששי" יו� הששי"מז יחודו בחבור השבת נר

ליל ליל ליל ליל לומר שקיבל את בת זוגתו שהיא , שהוא תחילת השבת" ויכולו השמי�"
ר שיהיו כחדא נפקי% וכחדא "ויה. שבת מיו� הששי ונתחבר עמה חבור של�

                                             .א"שריי% ולא יתפרדו לעלמי% בב

ומה כוונתו באמרו , לעשותלעשותלעשותלעשות יש להבי% מה פירוש ".".".".א אלהי� לעשותא אלהי� לעשותא אלהי� לעשותא אלהי� לעשותאשר בראשר בראשר בראשר בר""""
 ש בי%"דברי� נבראו בע' ל שי"ואמרו חז. וממה נח, "ביו� השביעיוינח וינח וינח וינח """"

ש בי% השמשות ולא "רא� דווקא בעוויש להבי% למה המתי% לב, השמשות
 או לילה  א� הוא יו�בבי% השמשותל הסתפקו "וחז. הקדי� לבורא� לפני כ%

  דברי� שנבראו בי% השמשות יפשטו שהוא יו� הששי ולא ליל' ה מיולכאור

   בי% השמשות הוא תערובת היו�,אמנ�. שבת שבו לא נעשתה מלאכה

  

  .   27. 25ראה לעיל הערות . 44
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אפשר ו. הוא תערובת קודש וחול הששי ובי% השמשות של יו�. והלילה
ולא . ור שכולו טבעדברי� אלו ולא בחול גמ' דווקא בזמ% זה הוצר� לברא יש

בי% טבע  כ"ש כי ה� מעורבי� ג" והוצרכו להיות ביה,בשבת שבו אי% בריאה
וכ% .  נעשתה בסיו� בי% השמשות בשביעי הגמור,לו השביתהיוא. ללא טבע

 ויקדש היו� , כדי שלא תסתיי� בריאת�בבי% השמשותהשדי� נבראו בכוונה 
  .י/מש� שד' בהיות� באמצע בריאת� ויחסר לה� י

 ורק כשקבלו שבת ,45וישראל עד מת% השבת במרה מנו הלילה לאחר היו�
אפשר כי ו. ה ליל שבת לשבת"הקדימו הלילה ליו� כמו שהקדי� הקב

  כי לילה' ולא הקדי� לילה ליו� א, הלילה לאחר היו�' מלכתחילה ברא ה
 ומשראה ,במדת הדי%ה לברא העול� "שרצה הקב" ,י"ופרש. מדת הדי%' בחי

 וא� היה בורא לילה לפני ".ד" למדהמדת הרחמי� להתקיי� הקדי� שלא יוכל
רצה אפשר שאמנ� בישראל . למדת הרחמי�ד קודמת "היו� היתה מדה

. ולכ% כשקבלו השבת הקדי� הלילה ליו�, מחשבתו הראשונה שתתקיי�
אמנ� . באמצע מלאכתו אי% מנוחתו שלמה כי יודע מה ממתי% לו וכשאד� נח

הוא נמצא , וכשאד� מבי% שהכל של� אצלו. וחתו שלמהמנ, כשכילה מלאכתו
אבל כשאינו מרגיש שלימות כמה שינוח גופו אי% לו מנוחת . במנוחת הנפש

   .הנפש ואי% זו מנוחה
לגמור הבריאה שלא נגמרה וה� דהיינו  ".".".".לעשותלעשותלעשותלעשות ברא אלהי�אשר " ואמר
 .ו ולבונא דאורייתא"וחלק� בק, חלק� בחומר ובלבני�, ח נצוצי%"הרפ

. ועבודה זו ג� בשבת נעשית ובדרגה גדולה יותר בבחינת בורר אוכל מאוכל
  . בראשיתמעשימעשימעשימעשי התפלל על הגשמי� להשלי� ואד� הראשו%

מכא% מתחילה התורה עני% ש אפשר ....""""אלה תולדות השמי� והאר" בהברא�אלה תולדות השמי� והאר" בהברא�אלה תולדות השמי� והאר" בהברא�אלה תולדות השמי� והאר" בהברא�""""
סודו הוא שאפשר בראשית  ומעשה שבעת ימי, ז שנברא בניס%"בריאת העוה

והשתלשלות� עד בריאת העול� הזה שנעשה  עליוני�בבריאת העולמות ה
 מעול� לאו .ואלו בריאת העול� בפועל נברא בניס% והוא בחינת לידה, בתשרי

אליעזר בר� ברכת החמה ' ג� רו, 46יהושע במציאות' אליעזר ור' נחלקו ר
נקבעה בניס% בעת  למקו� בו בניס% ולא בתשרי כי אז במציאות חוזרת החמה

א� , מתי מתייחסי� אנו לבריאהאימחלוקת� היא מאולי ו, בריאת העול�
  שקדמההרוחנית האו משעת התהוות, יהושע ' וכ% דעת רה נברא שבוניס%מ

חיי� והלכה ואלו ואלו דברי אלהי�. אליעזר 'וכ% דעת ר, ונעשתה בתשרי  

 

ר וראה שע: ' יה"ר. 46. ויגש'  ראה לקמ% פובעני% בי% השמשות. 26ראה לעיל הערה . 45

  :   'וזוהר בראשית א, בראשית' וליקוטי תורה פ. 'ה דרוש א"הכוונות עני% ר
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לכ% אנו אפשר שו .בניס% לחדשי� הואו ,ה לשני� הוא בתשרי"רו, כשניה�
וזה ", ההריו%בחינת הוא אפשר שכי , "עול�הרת הרת הרת הרת היו� "ה "אומרי� בתפילת ר

הבריאה פע� לכ% חוזרת התורה עתה על מעשה אולי ו".  מעשי�תחילתתחילתתחילתתחילתהיו� 
שהוא  "אלהי� 'ה"וכל מעשה בריאה זו מוזכרת בש�   .47שנית ע� ע� שנויי�

אברה�  זו נשמת בבריאה לכ% נרמזהאולי  ו,לדי% והקדמתו מדת החסד שתו�
 הובריא ....48" אלא באברה�בהברא�בהברא�בהברא�בהברא�    קריאל ת"ל "ש חז"אבינו איש החסד וכמ

 שאו מרו� "ש"וכמ ,בסוד הבריאה יסוד מלת  שהיא""""אלהאלהאלהאלה"""" בהמתחיל זו
 אלהי� ' העשותעשותעשותעשותביו� "אמר הכתוב ש אפשרו .49""""אלהאלהאלהאלהברא  וראו מי עיניכ�
 שלגביה, "עשיה"ה' הכוללת בחילהבהיר שעתה מדבר בבריאה "  ושמי�אר"

        .היא בגדר הריו%אפשר שהבריאה הראשונה 

ואד� אי% ואד� אי% ואד� אי% ואד� אי% ' ' ' ' אלהי� וכואלהי� וכואלהי� וכואלהי� וכו' ' ' ' כי לא המטיר הכי לא המטיר הכי לא המטיר הכי לא המטיר ה', ', ', ', וכל שיח השדה טר� יהיה באר" וכווכל שיח השדה טר� יהיה באר" וכווכל שיח השדה טר� יהיה באר" וכווכל שיח השדה טר� יהיה באר" וכו""""
 כל התכלית של בריאת ".".".".לה מ% האר" והשקה את כל פני האדמהלה מ% האר" והשקה את כל פני האדמהלה מ% האר" והשקה את כל פני האדמהלה מ% האר" והשקה את כל פני האדמהואד יעואד יעואד יעואד יע', ', ', ', וכווכווכווכו

האד� הוא שיעורר מלמטה את האורות שלמעלה להמשי� את השפע לעול� 
ולכ% בזמ% הבריאה לא ירד גש� משמי� אלא אדי� עלו מהאר" והרטיבו . הזה

עד שנברא , את האדמה ואת הצמחי� שהיו על פתח האדמה כדי שלא יתייבשו
 ומעורר %50"וכשאד� מתפלל הוא מעלה מ. התפלל על הגשמי�אד� הראשו% ו

ובתפילתו עורר אד� הראשו% , את כל העולמות העליוני� למשו� שפע מה�
  .מלמטה את האור העליו% למעלה ואז ירדו גשמי�

  ויש להבי% למה הדגיש ". ". ". ". אלהי� את האד� עפר מ% האדמהאלהי� את האד� עפר מ% האדמהאלהי� את האד� עפר מ% האדמהאלהי� את האד� עפר מ% האדמה' ' ' ' וייצר הוייצר הוייצר הוייצר ה""""
 באדמה מרבצי מתכות שוני� כי היות ויש,  ונראה....מ% האדמהמ% האדמהמ% האדמהמ% האדמהשהוא בעפר בעפר בעפר בעפר 

וכמו שידוע , ה את האד� ג� ע� מרכיבי מתכות אלו"וברא הקב, מלבד עפר
ולכ% הדגיש . 'וכדו, מגנזיו�, אשלג%, בחכמת הרפואה שהגו� מכיל ברזל

  . לומר שהוא עפר המכיל ג� שאר המתכות שבאדמה""""מ% האדמהמ% האדמהמ% האדמהמ% האדמה""""הכתוב 

  או, א� חטה או אתרוגל איזה איל% זה " נחלקו חז".".".".וע" הדעת טוב ורעוע" הדעת טוב ורעוע" הדעת טוב ורעוע" הדעת טוב ורע""""
   

וביאור . 50.. ראה לקמ% פרשת בא. 49 .ב"בראשית רבה פרשה י. 48. ב" יחגיגהראה . 47

 ואז מלמטה למעלהשגור� להתעוררות עולמות הקודש , הוא) מי� נוקבי%" (%" מהעלאת"

ומי הגשמי� . מלמעלה למטה) מי� דכורי%(ד "עולמות הקודש בבחינת ממ השפע יורד

ל שגדול יו� הגשמי� "לכ% אמרו חז. %"ומי בארות נקראי� מ, ד"עלה נקראי� מהבאי� מלמ

ל "ולכ% אמרו חז. ד"מ' בבחיכי סוד השפע מגיע .) תענית ז( ,יותר מיו� שניתנה בו תורה

צרי� שהנקבה תעורר , מתאווה לתפילת הצדיקי� כי כדי לתת שפע בסוד זכר משפיע' שה

   . עד  שהתפלל  על  כ�ר לא  קיבל  אשה "ולכ% אדה. הרצו%
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כה  

  וצורת פרי האגוז הוא, ל שהיה זה אגוז"כתב האריזו. 'ענבי� או תאנה וכדו
, ל ידע לומר שהוא אגוז"וא� האריז, היחידי הדומה למח בתמונתו המדוייקת

י שידעו האמת שהוא "ונראה שאעפ. ולמה נחלקו, פשיטא שהתנאי� ידעו זאת
  .� פג� אד� הראשו% באיזה מה,אגוז נחלקו בסוד בחינותיו

  ".לקחו בדברי� נאי� ופתהו להכנס", י"פירש". ". ". ". אלהי� את האד�אלהי� את האד�אלהי� את האד�אלהי� את האד�' ' ' ' ויקח הויקח הויקח הויקח ה""""
ולמה  ,ע"ר יציר כפיו של הבורא וחכ� גדול לרו" לג"ולכאורה היה צרי� אדה

 ולא בג% עד%' ונראה שבכוונה לא בראו ה. ה לפתותו שיכנס"הוצר� הקב
ג% עד% בלבד היה הצווי וב, הכניסו אלא בבחירתו כדי שיהיה בעל בחירה

ופתהו להכנס ,  לא היה נסיו% של ע" הדעתלג% עד%ומחו" , לעבדה ולשמרה
, ר נברא ע� תאוות ככל אד� רגיל"ומסתבר שאדה. ע ולקבל המצוות"לג
  .בדברי� נאי�' הלקחו ולכ% ,  ממנו להכנס לג% עד%ו מנעתאוותיוו

כי ג� הנפש נזונת .  לנפש""""תאכל"""", לגו�" " " " אכול". "". "". "". " ע" הג% אכול תאכל ע" הג% אכול תאכל ע" הג% אכול תאכל ע" הג% אכול תאכלכלכלכלכלממממ""""
,  רבותנפשותנפשותנפשותנפשותבורא , ל בברכה לומר"וכמו שתקנו חז, מרוחניות המאכל

,  כל חינפשנפשנפשנפששל אות% נפשות נמצא על כל מה שבראת להחיות בה% וחסרונ% וחסרונ% וחסרונ% וחסרונ% 
  . כל חיגו�גו�גו�גו�ולא רק 

, ר נכשל בה"ואדה,  דר� האכילה היא קשה מאוד".".".".מכל ע" הג% אכול תאכלמכל ע" הג% אכול תאכלמכל ע" הג% אכול תאכלמכל ע" הג% אכול תאכל""""
, ומאכל אותיות מלא�, כות קדושת הימי�ט ה� מתקני� בז"ומאכלי שבת ויו

. אמנ� תיקו% המאכל הוא בחיצוניות ותיקו% ברכות ולימוד תורה ה� בפנימיות
חטא ע" הדעת לא יכל לפגו� במאכלי השבת כי החטא היה לפני כניסת 

  .ולכ% סוד� נשגב בבחינת מעלת� ותקונ�, השבת

 לא טוב ורע ת הדעומפרי ע""ל " ולכאורה היל".".".".ומפרי הע" אשר בתו� הג%ומפרי הע" אשר בתו� הג%ומפרי הע" אשר בתו� הג%ומפרי הע" אשר בתו� הג%""""
משמע שרק הפרי שבתו� ג% עד% , "אשר בתו� הג% "ש"וממ". תאכל ממנו

% מולכ% מותר לאכול . אבל מינו שמחו" לג% עד% מעול� לא נאסר לו, נאסר לו
        .ל שה� ע" הדעת"הפירות שאמרו חז

ר לא היו בגדר איו� או "ה לאדה"דברי הקב. """"כי ביו� אכל� ממנו מות תמותכי ביו� אכל� ממנו מות תמותכי ביו� אכל� ממנו מות תמותכי ביו� אכל� ממנו מות תמות""""
ומות פירושו , גילה לו המציאות שהוא רעל רוחני לאוכלי� מפריואלא , עונש

  .51"וימת מל� מצרי�"ש "וכמ, ירידה בדרגה

 כי ביו�"ר "ה לאדה" מה שהזהיר הקב".".".".כי ביו� אכל� ממנו מות תמותכי ביו� אכל� ממנו מות תמותכי ביו� אכל� ממנו מות תמותכי ביו� אכל� ממנו מות תמות""""
  והעונש היה בהריגת הבל. אינו עונש אלא תוצאה, "אכל� ממנו מות תמות

  
      : ה" קלנשא זוהר. 51
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וג� זה לא כנקמה . אחד כרוצח ואחד כנרצח. ובזה אבד את שניה�י קי% "ע
כשקי% , כי קי% והבל ה� בחינות החומר והרוח. אלא כתוצאה עמוקה יותר

כחות אלו עד היו� נמצאי� אצל בני אד� . מסמל את החומר והבל את הרוח
וניכרי� ה� בתכונותיה� , כשחלק� מסווג כשרש קי% וחלק� כשרש הבל

  וטה יותר אחר החומר וג� א� הוא רוחני מחפש הוא שילובכששרש קי% נ
. ואלו שרש הבל כשהוא רוחני הוא מטפס גבוה ושוכח את החומר, ע� החומר

מהמאכל , כחות טוב ורע' ר אכל מע" הדעת שהיו בו ב"והעני% הוא כי אדה
ומה שהיה מאוז% בע" . קי% מהרע והבל מהטוב, של ע" הדעת יצאו קי% והבל

ובמקו� שיצר הטוב , וכל אחד מנסה לבלוע את הצד השני,  ונחלקהדעת נפרד
  .נפרדו כל אחד למלחמה בצד השני, ויצר הרע יהיו יחד לאז% הבחירה

  כי האד� כשהיה לבדו היתה,  אפשר שביאורו הוא".".".".אעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדו"""" 
, אעשה לו עזר' ואמר ה. הנקבה דבוקה בו מאחריו ולכ% לא יכל לשמש עמה

  .ולא מאחריו כדי שיוכל לשמש עמהדו דו דו דו כנגכנגכנגכנגשתהיה 

וביאור  ".להלח�,  כנגדו, לא זכה. עזר,זכה", י"פירש ".".".".אעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדו""""
זכר מורכבת מהוא ברא חטיבה אחת , את האד�ה ברא "כשהקבכי , העני% הוא

מתפצלת  הנשמה ,שקד� לרדתמשניה� ברגע הלידה של הראשו% , ונקבה
 , וה� צריכי� להתחבר פה למטה ע� גו�,נקבהחצי עובר לזכר וחצי ל, לשניי�

 ביניה� אלא לעול� לא יהיו בעיות, כשזה מורכב אחד על השני כמו שצרי�ו
יש ,  שלושאינההוא לקח אחרת בעוונותיו  וא� .אהבה ואחוה שלו� וריעות

ופירוש אחר הוא אחד שאינו " שמא יקדמנו אחר"ל "ועליו אמרו חז,  צרותש�
יא עזר לו בכל הדברי� וכ% בתורה היא עזר לו בעול� הזה בת זוגו ה. ב% זוגה

אמר בתיקוני ו. היא כנגדווא� הוא לוקח אחרת , ובעול� הבא ממש יד ימינו
וא� חזר , כל זה נגר� מכיוו% שלא שמר את הטיפה הראשונה לבת זוגוזוהר ש

 רפאותשנאמר ,  שמחזירי� לו את בת זוגו"ושב ורפא לו"בתשובה נאמר 
 כי כשמצא את "מצא אשה מצא טוב" נאמר וועל בת זוג. י�תהיה לשר

  מוצאו"נאמר בו , עמה" אחר"אבל א� קבל אשה שהוא , אבידתו מצא טוב
שהוא לשו% הווה ואינה " מוצא"כי הוא בגדר . "אני מר ממות את האשה

  .אבידתו אלא אחרת

" שניה�" ולכאורה תיבת ...."ויהיו שניה� ערומי� האד� ואשתו ולא יתבוששוויהיו שניה� ערומי� האד� ואשתו ולא יתבוששוויהיו שניה� ערומי� האד� ואשתו ולא יתבוששוויהיו שניה� ערומי� האד� ואשתו ולא יתבוששו""""
 יחד בעת תשמיש ולא התבוששו שניה�שניה�שניה�שניה�ואולי רצונו לומר שהיו . מיותרת

שהנחש רא� "י "ש רש"וזמ. נשמה אחת' כי שניה� בחי. לשמש לפני כל חי
 ד"כמי אלו ה� "דברי רשלכאורה ו. "ונתאוה לה  לעי% כלעסוקי� בתשמיש
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כז  

בע"  קוד� חטאו  והמדרשהזוהראמנ� לדעת , כ חטאו"שקוד� שמשו ואח
י שכל "לומר שאעפ" " " " שניה�שניה�שניה�שניה�"""" נראה דכוונת ולדעת�    ....כ שמשו"ואח הדעת
אד� וחוה שניה� בלבד היו ערומי� בצורה שונה , החיי� היו ערומי�בעלי 

וערומי� מלבוש הבגד , של צפור%" אור" כי היו עטופי� בכתנות ח"משאר בע
      .כי לא הוצרכו לו אלא לאחר החטא, בלבד

יש להבי% אי� . """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' '  עשה ה עשה ה עשה ה עשה הוהנחש היה ערו� מכל חית השדה אשרוהנחש היה ערו� מכל חית השדה אשרוהנחש היה ערו� מכל חית השדה אשרוהנחש היה ערו� מכל חית השדה אשר""""
, הנחש דבר ע� האשה כשהתורה מדגישה שהאד� נבדל מבעלי החיי� בדבורו

שהבהמה והחיה נקראו נפש , "ויהי האד� לנפש חיה"י על הפסוק "ש רש"וכמ
ובזמ% שלבהמות יש . ואלו האד� חיה שבכול% שנתווס� בו דעת ודבור, חיה

דיעה כללית , ות ואי� לברוחדעת פרטית מה לאכול מה לאהוב מה לרצ
ודבור ג� אי% לה� אלא צפצו� חיות ועופות , לחשוב על העול� אי% לה�
ויש ג� בני אד� המביני� אותו כש� שמביני� , שלגביה� הוא בגדר שפה
. ואלו כא% נראה שהנחש דיבר ממש ע� האשה, הע" שיחת דקלי� לפי נענועי

 ובגלל ....ממללאממללאממללאממללאלרוח , "ש חיהויהי האד� לנפ"וג� התרגו� מתרג� את הכתוב 
שכ% ג� , ולא בעצ� הליכתו על שתיי�, האד� הוא נזר הבריאה, כח הדבור

 ויש להבי% מי החכי� . חכ�,ופירוש ערו�. הקו� והדוב הולכי� על שתיי�
ולמה הוא נהיה , באופ% מיוחד החכי� אותו יותר משאר החיות' הא� ה, אותו

ויאמר הנחש אל האשה ויאמר הנחש אל האשה ויאמר הנחש אל האשה ויאמר הנחש אל האשה """"    .חכמתוובמה התבטאה , חכ� יותר מחיות אחרות
שלש פעמי� הזכיר הנחש את ש� . """"''''וכווכווכווכו, , , , כי יודע אלהי�כי יודע אלהי�כי יודע אלהי�כי יודע אלהי�, , , , לא מות תמותו%לא מות תמותו%לא מות תמותו%לא מות תמותו%

ל שאי% ה� "והלא ג� על השדי� אמרו חז, ומי נת% לו רשות לכ�, אלהי�
 .' ומני% הגיע הנחש לכפירה גדולה כזאת בכח ה52המזכירי� ש� שמי� לבטל

מכל הבהמה ומכל חית מכל הבהמה ומכל חית מכל הבהמה ומכל חית מכל הבהמה ומכל חית   ארור אתה ארור אתה ארור אתה ארור אתהכי עשית זאתכי עשית זאתכי עשית זאתכי עשית זאת, , , , אלהי� אל הנחשאלהי� אל הנחשאלהי� אל הנחשאלהי� אל הנחש' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
והנה יחד ע� הנחש נבראה ג� נחשית . """"תל� ועפר תאכלתל� ועפר תאכלתל� ועפר תאכלתל� ועפר תאכל    על גחונ�על גחונ�על גחונ�על גחונ�, , , , השדההשדההשדההשדה

 וא� הנחש חטא למה ג� הנחשית, כמו כל מעשה בראשית שנבראו זוגות
 והלא כל בעלי החיי� נבראו, לג% עד%ובכלל מי הכניס את הנחש , נענשה
ויש� ש� את האד�  "ו לג% עד%אחר כ� הכניסורק , כולל האד�כולל האד�כולל האד�כולל האד�  לג% עד%מחו"

        . "אשר יצר
ע שיעזור " הכניס את הנחש לגר"שאדהל "אמרו חזי מה ש"ונראה העני% עפ

 ה על כל הנמצאי� בההאוירה של ג% עד% משפיעשמסתבר ו, 53לו בעבודתו
 ומעי% בחינת, רוחנית ה% באקלימה וה% באיכותה כי היא, חכמה דעת ודיבור

  מהמקו�  הושפעוכשנכנס הנחש לג%. האר"וחופפת לכדור , הנפש באד�
   

  .א"נ פ"ואבדר: ט"ראה סנהדרי% נ. 53 .'מגילה ג. 52
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מעשה ו ,וזו היתה טעותו של אד� הראשו% .והחכי� ויכל לדבר כאחד האד�
 כשבחרנראה ש ו.54הנחש בגשמיות היה לעומתו ,וכנגד השט% ברוחניות, שט%

סמכה ידה על כניסת הנחש זה ו במעשה שמחה הנחשית, האד� בנחש לעוזרו
כיו% שבזמ% הבריאה נסתרס אל אחר ואינו יכול להזדווג , ע לפתות את חוה"לג

לנחשית אלא פע� אחת  נחש לא יכל ליקרבהכנגדו למטה נראה שו ,55לנקבתו
כדי שינוק , האד� ואשתו ורצתה שיפתה את, המי% הנחשי בעול� כדי לקיי�

והזכיר הנחש ש�  . א� היא כמותוולכ% נענשה ,מכח� ויוכל להזדווג עמה
כי גרוע הוא מהשדי� שלא מזכירי� ש� שמי� , 56ששיקרי "אעפאלהי� 

    לא מותלא מותלא מותלא מות""""     הנחש ואמר.לבטלה ואלו הוא כדי לפתות את האד� משקר וכופר
 ר מע" הדעת הוא"כי ברגע שאכל אדה, ולא אמר לא תמותו% בלבד ....""""תמותו%תמותו%תמותו%תמותו%

והפ� להיות כאחד , ל� ועד סופוירד מרוחניותו הגבוהה ומראייתו מסו� העו
 ולמעשה .57כי כל ירידה בדרגה הוא בגדר מיתה, האד� בלבד וזה בגדר מיתה

אלא לגו� ואלו הנפש ממשיכה להתהל�   כי ג� המוות אינו,אי% מות גמור
הבינה שברגע שיאכלו מע" הדעת ימותו ממש   האשהאמנ�, בארצות החיי�
והסביר . פחות יעזבו את הגו� כשאר מתי�או ל, ויהיו כלא היו, ויתנדפו באויר

ולא , גמור לה הנחש שמות פירושו מעבר ממצב למצב נמו� יותר ואינו כליו%
 ולכ% כפל ואמר ,בתוכו אשר אלא התגשמות הגו� והנפש, עזיבת הגו� לגמרי

 אלא כי יודע אלהי� כי ביו� אכלכ�, מושלמת  דהיינו מיתה""""לא מות תמותו%לא מות תמותו%לא מות תמותו%לא מות תמותו%""""
  .ו עיניכ� להכיר ג� את הרע על ידי התגשמות נפשכ�יפקחש תמותו על ידי

אד� פוחד שבעקבות דבר שהוא מעוני% בו  כי כאשר, והצליח הנחש בפתויו
וכא%  .אז הוא נרגע ועושה כרצונו, מסוגל הוא להפסיד רק כמה אחוזי�

 קצת ורק, כשאמר לה שג� אחרי החטא היא עוד תהנה מהחיי� הגשמיי�
 ומיד .ותאכיל ג� לבעלה ותאכל, חדה הגדול חל� תפסיד אז פרוחניות היא

י נפילת� מכל הדרגות הרוחניות שהתבטאו ג� בחושיה� "מתו אד� וחוה ע
עתה ראיית� נעצרה , קוד� ראו ושמעו מסו� העול� ועד סופוכש ו,הגשמיי�

ושמיעת� הוגבלה לתדר  ,מול החפ" הסמו� והוגבלה לחפצי� גשמיי� בלבד
והרגשת� היתה יותר גרועה מאד� שהיתה לו , האוירי גלי "מסויי� המתנד� ע

 וזה המות, בלבד צויינת ועקב תאונה חדל לראות אלא צל ואורמראיה 
  וג� המוות הפיסי החל לתת אותותיו והגו� החל, ה"שהזהיר ממנו הקב

  
 שער " חיי�עו, זוהר משפטי�.  55  :ה" וזוהר בראשית ל .ג"אליעזר פרק י' פרקי דר .54

תקוני . 56 ....שמות על פסוק ולכה% מדי% שבע בנות' בספר הלקוטי� פג�  וראה .ב"ח פ"מ

  .ה" קלזוהר נשא .57 .ט"זוהר תקו% נ
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וג� אנו מיד , כמה מאות שני� שמת לגמרי לאחר עד איטי בתהלי� להתבלות
כי הגו� מתחיל לעבוד ולהתפתח ועקב כ� הוא , בהוולדנו אנו מתחילי� למות

שפיע על רקמות הגו� ועל תפקוד הלב ושאר האברי� יוצר חכו� ע� האויר המ
  .שני� הוא מת לגמרי הפנימייי� ולאט לאט לאחר עשרות

  לא הבחי% במעשה חוה, ר ראה מסו� העול� ועד סופו"י שאדה"ואעפ
למרות שבצורה מוחשית יכל , כי לא עני% אותו מה מעשיה� ודבור�, והנחש

לא חשד במאומה והתרכז הוא ידע רק טוב ו, לשמע�אולי ג� לראות� ו
  .58ר באותה שעה"ל שאמרו שיש% אדה"ויש מחז. בעניניו

מע" הדעת וברא ' הנחש אמר לחוה שאכל הש", י" פירש".".".".כי יודע אלהי�כי יודע אלהי�כי יודע אלהי�כי יודע אלהי�""""
האמינה חכמה גדולה ו' היתה ברואת השחוה כיצד  ,ויש להבי%. "את העול�

 ברא ' וא� ה. מי ברא הע",אכל מע" הדעת וברא העול�' א� הוהלא . לו
   .למה הוצר� לאכול ממנו כדי לברא העול�, הע"

 הוצר� ,ע" הדעתאת ' י שברא ה"לחוה שאעפ אמר הנחשנראה העני% שו
   .לאכול ממנו כדי שדרכו יוכל לברא עול� גשמי יותר הכולל ג� רע

, ה המפתח לחטא ע" הדעתת היהראיה .""""ותרא האשה כי טוב הע" למאכלותרא האשה כי טוב הע" למאכלותרא האשה כי טוב הע" למאכלותרא האשה כי טוב הע" למאכל""""
עי% רואה ולב חומד וכלי  "59ל"ש חז" וכמ,רותיא המפתח לכל העביוה

  .לכ% פג� העי% חמור מהכל כי בו התחיל קלקול העול�, "המעשה גומרי�

 שאחרי הכל פחדה לאכול אפשר .ולא כל פריו, מפריו .""""ותאכלותאכלותאכלותאכל ותקח מפריוותקח מפריוותקח מפריוותקח מפריו""""
 או שפחדה .הפרי עצמו וסחטה אותו ואכלה את דבשו והמי" היוצא ממנו

        .לאכול כל הפרי ואכלה רק מעט ממנו

, ויאכלוויאכלוויאכלוויאכלו היה לו לומר עמועמועמועמו וא� חזרה לאכול ....""""ותת% ג� לאשה עמה ויאכלותת% ג� לאשה עמה ויאכלותת% ג� לאשה עמה ויאכלותת% ג� לאשה עמה ויאכל""""    
 לאחר שאכלה פחדה מאד� שמא יכעסש ונראה. עמהעמהעמהעמהוא� אכל לבדו אי% זה 

 עצרה, בטר� יקרב אליה ובשעת ביאתו, עליה וחכתה עד שרצה לבא עליה

 לא, שהיה תאב לה ואז כיו%, כ תבא"אותו ואמרה קוד� תאכל מפרי זה ואח
ולכ% נענשה מדה כנגד . 60רושו בשעת תשמישי פועמהועמהועמהועמה. ואכל, עמד לברר מהו

  .  מדה בקושי ההריו% והלידה ובתשוקתה אליו בעני% תשמיש

   ידוע הוא שחוש השמיעה והמשוש של העוור חזקי�".".".".ותפקחנה עיני שניה�ותפקחנה עיני שניה�ותפקחנה עיני שניה�ותפקחנה עיני שניה�""""
 ואד� הראשו% לפני החטא כשהיה טהור ונקי והיה עוור, יותר משאר אד�

  ,רע היו עיניו הרוחניות פקוחות והיה צופה מסו� העול� ועד סופומידיעת ה
  
   .69 ראה לקמ% הערה .60. ט"ל. ו"י במדבר ט" ראה רש.59 .ט"בראשית רבה פרשה י. 58
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לתאוות הגשמיות  א� כשאכל מע" הדעת נפקחו עיניו. והשגתו היתה בכל
לא סגר את דהיינו שע" הדעת לא פתח את עיניו א, עיניו הרוחניות ונסגרו

אנו רואי� מצב דומה בהפכו אצל . עיניו הרוחניות וממילא נפקחו הגשמיות
נסגרות , להתעלותבעלי תשובה שכאשר נפקחות עיניה� הרוחניות ללמוד ו

ש "וכמ. ונגמלי� מתאוותיה� הקודמות כנאו� וסמי� קשי� עיניה� הגשמיות
  .ר שולט אלא בלב שפנוי מ% החכמה"� שאי% יצה"הרמב

וכי , ויגדל התימה. """"אלהי� מתהל� בג% לרוח היו�אלהי� מתהל� בג% לרוח היו�אלהי� מתהל� בג% לרוח היו�אלהי� מתהל� בג% לרוח היו�' ' ' ' עו את קול העו את קול העו את קול העו את קול הוישמוישמוישמוישמ""""
  .כאחד הגופי�, ה נהנה ממשבי הרוח שבי% ענפי הג%"הקב

 ולכ% אסר עליו את אכילת ,ה ברא את האד� בעל בחירה"הקב כי, ונראה העני%
  כשהמטרה היתה שא�. ע� אפשרות לאכול ממנו באיסור בבחירתו, ע" הדעת

 ר"וא� לאחר האכילה היה אדה, � ידע להתנהג בהתא�א� יאכל לא יפגע א
במקו� " כי ,מתוודה על חטאו ללא התחכמויות היתה מיד מתקבלת תשובתו

 אמנ� .61"שבעלי תשובה עומדי� ג� צדיקי� גמורי� לא יכולי� לעמוד
ה תחת מסוה של טענות ומענות "במקו� זאת נסה הוא להסתתר מהקב

. וכבר מצינו מעי% זה בשאול ודוד. ונוונוונוונווזה עיקר כשלוזה עיקר כשלוזה עיקר כשלוזה עיקר כשל, להצדיק את מעשיו
דה על חטאו והחל בטענות ומענות כי ירא וותשאול שחטא בעני% עמלק ולא ה

ואלו דוד  ,ממלכותו נטרד', וכי חמל הע� על מיטב הצא% לקרב% וכד, את הע�
  ."העביר חטאת�' ג� ה"ונתבשר ,  בת שבע הודה מיד ואמר חטאתיבעני%

לרוח היו� לרוח היו� לרוח היו� לרוח היו�     מתהל� בג%מתהל� בג%מתהל� בג%מתהל� בג%    י�י�י�י�ההההאלאלאלאל' ' ' ' ישמעו את קול הישמעו את קול הישמעו את קול הישמעו את קול הוווו""""זה כוונת הכתוב אפשר שו
ה אינו גו� ואינו צרי� להנות ממשבי " והנה הקב".".".".ויתחבא האד� ואשתוויתחבא האד� ואשתוויתחבא האד� ואשתוויתחבא האד� ואשתו

לפי , דהיינו, לרוח היו� ה התהל� בג%"ופירוש הכתוב הוא שהקב, הרוח בג%
שנתהוו , ורוח היו� הכוונה מצב ותנאי היו� הזמ% והמקו�, המצב החדש
 או ,א� יודה ויבקש סליחה, התנהגותו של האד�ולבחו% את , לאחר החטא

 ומתוודה ר מודה" היה אדהא�ואפשר ש, יכחיש את פשעו ויתלהו באחרי�
לעבדה ולשמרה  י התנהגות� מעכשיו"ה אומר לו תתק% את המצב ע"היה הקב

ר "א� אדה, ותגיע בכחות עצמ� לדרגה גדולה יותר בבחינת בעל תשובה
ולמרות שידע ,  וכאלו לא קרה דברהעדי� להתחבא ולהתעל� ממעשיו

 ולפחות חכה עד, חשב אולי לא יוכיח אותו על זה, ה יודע במעשיו"שהקב
 דהיינו מה קרה ,,,,""""איכהאיכהאיכהאיכה""""ה שאל אותו "וכשהקב. עמו בנושא ה יחל"שהקב

    ואירא כיואירא כיואירא כיואירא כי""""השיבו , אודות חטא� ואינ� כנה ע� עצמ� ומעשי� שאינ� מדבר
  כי כבר נמצא, ישר וגלוי לב ולהתוודות דהיינו איני יכול להיות ,,,,""""ערו� אנכיערו� אנכיערו� אנכיערו� אנכי

   
  :ו" זוהר משפטי� ק:ד"ברכות ל. 61
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 הסתרה זו שפירושה התחכמות ע� הבורא היתה .אני בצד המוגש� של החיי�
שאז נשאל מה גר� לנפילתו מכל דרגות הנשמה שנתנו בו , טעותו המרה

 וכיו% שלא. הא� ע" הדעת שאכלת ממנו גר� ל� זאת, ולהשאר ערו� מה�
  חלקי תשובה חזרו אליו"י שע"אעפ, הודה אלא תלה מעשיו באחרי�

אלא לאחר מותו , דרגות חיה ויחידה לא יגיעו אליו בחייו, מהדרגות הרוחניות
כ יוכל "ואח, בפני עצמה'  כל בחיישוב הוא בכשרו% מעשיו לג% עד% ויקבל�

ו�  שרק בתו� הגז בתחיית המתי� ע� כל חמשת דרגות הנשמה"לחזור לעוה
אלא תחיית , ולכ% תכלית האד� אינו העול� הבא הרוחני. יכולי� ה� להתקשר

 ו יביט האד� מסו� העול� ועד סופו ויראה את כל בחינתגופשב. המתי�
  .חיי� שיש בה� אהבת שמי� והנאת זיו השכינה, האלהות וחי חיי נצח

 צופה הוא" רוח" לוכשזוכה ,נולד האד� ע� נפש בלבד, ע" הדעתמאז חטא 
 יותר זוכהוכש. רוח הקודשרוח הקודשרוח הקודשרוח הקודשבלהיות בעולמנו  ובעתיד, עולמות הרוחניי�ב
יודע הוא שהמות , מתוק%אד� הוכש.  נביאאפשר שיהיהגיע לדרגת נשמה מו

 נית% לזכות לדרגות ווכניסה לעול� רוחני יותר ב, בבחינת מעבר מדלת לדלת
  ".ותשחק ליו� אחרו%"ועליו נאמר , החיה והיחידה

, לא אמר בי% עצי הג%    ".".".".אלהי�  בתו� ע" הג%אלהי�  בתו� ע" הג%אלהי�  בתו� ע" הג%אלהי�  בתו� ע" הג%' ' ' '  מפני ה מפני ה מפני ה מפני האשתואשתואשתואשתוויתחבא האד� וויתחבא האד� וויתחבא האד� וויתחבא האד� ו""""
ואולי א� ע" לא רצה לקבלו בי% . הוא ע" הדעת הנקרא כ%בתו� ע" הג% בתו� ע" הג% בתו� ע" הג% בתו� ע" הג%     אלא

ואולי רמז יש כא% שהמחשבה להתחבא ולא . ענפיו פרט לע" שחטא בו
         . היתה בגלל אכילתו מע" הדעת, להודות ולשוב

וכי לא ידע שמלא ' חשב להתחבא מהאי� , וכי טיפש היה". ". ". ". ויתחבא האד�ויתחבא האד�ויתחבא האד�ויתחבא האד�""""
ונראה שהתחבא מפני הבושה . כל האר" כבודו ושעיניו משוטטות בכל האר"

  ". כי עירו� אנכי"ש "וכמ

ז הוא עול� החומר שאל תוכו מאיר אור " עוה".".".".כי עפר אתה ואל עפר תשובכי עפר אתה ואל עפר תשובכי עפר אתה ואל עפר תשובכי עפר אתה ואל עפר תשוב""""
וג� גו� האד� עשוי מחומר והוא כלי להחזקת . העולמות הרוחניי� להחיותו

 כדי למשו� בבחירתו את האור ז"לעוהובא , הרוחנית המחיה אותוהנפש 
כ� תאיר נפשו , ולפי כמות האור שזוכה למשו�. הנפשי ולשוב אל עול� הרוח

ונית% לכל גו� זמ% קצוב כמה ישהה בעול� החומר . לאחר הגיעה לעול� הרוח
 לאחר צאת נפשו אל עול� הרוח ,ומי שאינו מוש� אור. כדי לבחור את האור

וא� עשה דברי� . סובל הוא מאבוד כל חושי הנפש הזקוקי� לאור שלא זכו לו
 ,ונפטר ללא תשובה  חטא והחליש את האוראבל ג� ,חיוביי� ומש� אור

לחיות  בהגיעו לעול� הרוח יצטר� לעבור שלבי נקוי לנפשו כדי שתזכה
  .להנות בהתא� לכמות האור שמשכה בבחירתהו
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כי הכוונה לעור הגשמי שהלביש . תלבשו לבד ולא ה....""""וילביש�וילביש�וילביש�וילביש�כתנות עור כתנות עור כתנות עור כתנות עור """"
  .62ה לאד� וחוה במקו� כתנות האור"הקב

 כשחטאו נסתלק כי ".".".".אלהי� לאד� ולאשתו כתנות עור וילביש�אלהי� לאד� ולאשתו כתנות עור וילביש�אלהי� לאד� ולאשתו כתנות עור וילביש�אלהי� לאד� ולאשתו כתנות עור וילביש�' ' ' ' ויעש הויעש הויעש הויעש ה""""
זה אור . תמורתו "כתנות עור"עשה לה� אור המקי� ושל " כתנות אור"מה� 

 הוא אותיותר עוו, מסמל את הקדושה' ואות ו, קליפההמוק� בבדרגה נמוכה 
י שעשה את הכתנות " ופירש. הכל נהיה מעורב יחדכי עקב החטא .63'רע ע� ו

 היה עושה ,א� כבר.  לה� דווקא מארנבעשהלמה ויש להבי% . מצמר ארנבי�
   . גדולהוא עני%בקבלה סוד צמר כבשי� ש, צמר כבשי�מ
טמאות שיש לה% סימ% אחד של טהרה כיו% ארנב הוא אחד מארבע חיות וה

לא מעלי� גרה , כל האחרות נמצאות בקליפה למטה, שנמצאות בקליפת נוגה
בה�  והטומאהקדושה ה שבקליפת נוגה האבל אל, ולא מפריסי� פרסה

יש בו אור קדושה אבל .  והארנב ביניה�, כי קליפת נוגה מעורבתמעורבי�
מי המל� את ללתכשתרגמו חכמי ישראל  ש,64ל"ואמרו חז. הוא בקליפה
.  הרגליי�צעירתכתבו ארנבת כי לאשתו קראו ארנבת אז כתבו התורה לא 

  מצאופע� אחת צדקיהו ביקר את נבוכדנצר וש, חרבה בגלל ארנבת ירושלי�ו
אוכל ארנבת חיה ונשבע לו שלא יגלה וסנהדרי% ביטלו את השבועה ולכ% בא 

  .65ארנבת חיה שאכלמ, ש� התחיל החורב%מנבוכדנצר והרג אות� ו
כי שלשה חיות זכרי� שה� גמל ושפ% וחזיר , שמא שהעני% הואואפשר ואולי ו

 מנה הכתוב כחיות מעורבי� שמצד הקדושה יש ארנבתואחת נקבה שהיא ה
ונראה שהיא , ומצד הטומאה חסר לה� הסימ% השני, לה� סימ% של טהרה

עשה לו כשאד� הראשו% קלקל ופג� ו. נקבה' כנגד עול� העשיה שהיא בחי
נת% לו בגדי� ואפשר שלכ%  ,נגה המעורבת טוב ורע' מקלי" כתנות עור"לבוש 

מחלק האור שנפל ש� ממנו עשה לו את ואפשר ש. בדווקאשל צמר ארנבי� 
שנראה דר� הארנב , נגה' על ידי שנמשכו אחרי קליכשישראל פגמו ו, הלבוש

נבוכדנצר ואפשר ש . החורב%התחילהקליפה של  "לכותמ"ה' ספי' שהוא בחי
אכל דווקא ארנבת שלא חסרו לו תבשילי מלכי� י "אעפו, שהידע מה הוא עו

  . מלכות דקליפה להדבק בהכח מידע שככה שואבי� כי אולי , חיה

' ' ' ' וישלחהו הוישלחהו הוישלחהו הוישלחהו ה, , , ,  ואכל וחי לעול� ואכל וחי לעול� ואכל וחי לעול� ואכל וחי לעול�' וכוועתה פ% ישלח ידוועתה פ% ישלח ידוועתה פ% ישלח ידוועתה פ% ישלח ידו' וכו, , , , אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
  מתבאר מהכתוב שעצ� אכילת ע"".".".". ויגרש את האד� מג% עד% ויגרש את האד� מג% עד% ויגרש את האד� מג% עד% ויגרש את האד� מג% עד%' וכואלהי�אלהי�אלהי�אלהי�

  אלא החשש שמא ישלח ידו לע", גרוש האד� מג% עד%הדעת לא גרמה ל
  
 מדרש רבה .65. 'מגילה ט. 64. נגה' ע" חיי� שער קלי. 63 .'ט פרק ד"ע" חיי� שער מ. 62

  .ה"חלקו הראשו% של מעשה זה מופיע ג� בנדרי� ס. יד', איכה פרשה ב
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לג  

  בשליחותשלוחשלוחשלוחשלוחאלא , לא נת% לו להבי% שהוא מגורש ולכ% כשגרשו. החיי�
   אלא, ומשיצא לא אסר עליו לשוב ולהכנס. וד את האדמה שמחו" לג%לעב

וממילא , י הכרובי� ולהט החרב המתהפכת"מנע את חזרתו בחסימת הדר� ע
בראשו% נאמר , ונתייחדו לעני% שני פסוקי� שלמי�, שלוחו הפ� לגרושו

  ".".".".ויגרש את האד�ויגרש את האד�ויגרש את האד�ויגרש את האד�"""" ובשני נאמר ".".".".אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' וישלחהו הוישלחהו הוישלחהו הוישלחהו ה""""
כי לא היה ,  באכילתו ופטור מכלו�סר היה אנו"אדהכי , ביאור העני%נראה ו

ולא הכירו בצורתו כי , לו לחשוד בחוה שמא מאכילה היא אותו מע" הדעת
 ובפרט .ולא כל פריומפריו מפריו מפריו מפריו י נתנה לו י חתיכתו לפלחי� כ"ה צורתו ענתנש
ד "ובפרט למ, שלא היה מודע שמענבי� באה שתיה זו, ד יי% סחטה לו"למ

באכילתו  ע מיד" ולא הושל� מג.שודאי יצרו תקפו, תושבשעת תשמיש האכיל
 היה ,בחוה  ורק משלא שב ותלה כל האשמה,כי נתנה לו הזדמנות התשובה

אמנ� א� היה אוכל מע" החיי� .  היה אנוסאמ% הראוי להשליכו מהג% אלמל
 ,י שחייו לא היו כקוד� ושוב לא ראה מסו� העול� ועד סופו"אעפ, וחי לעול�
 והיה מותר לו לאכול מע" החיי� שלא .ה שב בתשובה לעול�לא היאפשר ש

וזה כולל ,  ע" הג% אכל תאכלמכלמכלמכלמכלאלא בפירוש נאמר לו , רק שלא נאסר עליו
   .שוב לא רצה לאסרו עליו, לו אכילתו ומשהתיר, לע" החיי�

ר אוכל ממנו היה חי לעול� מבלי להבי% א� פע� את "א� היה אדהאפשר שו
כדי שיתעורר , ה לגרשו מג% עד%"והוצר� הקב. חטאמצבו הנורא של כת� ה

 שלחו החוצה ,ויבי% היכ% נפל וכיו% שלא היה מהראוי לגרשו כי היה אנוס
י מניעת כניסתו בשמירת הפתח " והגרושי% נעשו ע,ע לעבודה בדר� כבוד"מג
 ומעול� לא נאסר על האד� להכנס לג% עד% בגלל ,י� ולהט החרבבי הכרו"ע

  ע בחייה� וכמעשה"ולכ% היו צדיקי� שנכנסו לג, ת האדמהיציאתו לעבוד א
ולא עברו שו� איסור של כניסה למקו� שגורש ממנו , 66יהושע ב% לוי' של ר
 ו מדוע אנוס כמות והחל להתבונ%פשפש במעשיו, ר"ומשגורש אדה .האד�
ונתנה לו אריכות ימי� , י תענית"וחטאו ושב בתשובה ע והבי% טעותו, גורש

  ".תענית"י� שנה כמני% ש מאות ושלושני� תשע

וישכ% מקד� לג% עד% את הכרובי� ואת להט החרב המתהפכת לשמור את וישכ% מקד� לג% עד% את הכרובי� ואת להט החרב המתהפכת לשמור את וישכ% מקד� לג% עד% את הכרובי� ואת להט החרב המתהפכת לשמור את וישכ% מקד� לג% עד% את הכרובי� ואת להט החרב המתהפכת לשמור את """"
 , ויש להבי% למה ש� שני שומרי� ולא הסתפק באחד מה�".".".".דר� ע" החיי�דר� ע" החיי�דר� ע" החיי�דר� ע" החיי�

כ אי� הגיע אלכסנדר מוקדו% "וא, י שש� את הכרובי� מחו" לג% עד%"ופירש
גלי� ולא מפריעי� אלא למי שאי% ונראה שהכרובי� לא נ. 67עד הפתח ממש

  ושני שומרי� ה� כי נראה שהכרוכי� צריכי� הוראה. שיגיע אל הפתח' רצו% ה
  
  :ב"תמיד ל' מס. 67  :ז"כתובות ע. 66
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 לד

ולהט החרב , את מי למנוע מלהכנס כי אי% לה� רשות לחבל מבלי הוראה
 וענראה שצרי� הוראה במי לא לפגוע בהכנסו כי החרב מתהפכת באופ% קב

 .ומונעת הכניסה מכול� וצריכה הוראה להעצר כדי שתכנס הנשמה פנימה
ואולי ה� כנגד עשה ולא תעשה שבקיו� מצוות עשה לא מקבלי� הכרובי� 

  .ועבור שמירת מצוות לא תעשה מקבלת החרב הוראה להעצר, הוראה לפגוע

    ותהר ותלד את קי%ותהר ותלד את קי%ותהר ותלד את קי%ותהר ותלד את קי% " " " ".... ואד� ידע ואד� ידע ואד� ידע ואד� ידעל"ולכאורה היל. . . . """"והאד� ידע את חוה אשתווהאד� ידע את חוה אשתווהאד� ידע את חוה אשתווהאד� ידע את חוה אשתו""""
בזה שותפי� אנו ', כמו ע� ה', את ה"    ,י"ופירש". ". ". ". ''''ותאמר קניתי איש את הותאמר קניתי איש את הותאמר קניתי איש את הותאמר קניתי איש את ה

ויש ". ה אביו ואמו"הקב,  באד�שותפי�שותפי�שותפי�שותפי�שלשה "ל "ש חז" והכוונה למ".עמו
  . להבי% מדוע הדגישה עני% זה ומה כוונתה

נפל חטא ע" הדעת  ללמדנו שלאחר ".".".".והאד� ידעוהאד� ידעוהאד� ידעוהאד� ידע""""אמר הכתוב אפשר שו
ל שהנחש "אמרו חזו. 69 אשתואז ידע את חוהו, 68האד�האד�האד�האד�ונקרא אד� אד� אד� אד� ממדרגת 

ושקי% נולד מעורב מזוהמת הנחש , הטיל זוהמה בחוה כשאכלה מע" הדעת
שיצא מעורב בנפשו     """"ותלד את קי%ותלד את קי%ותלד את קי%ותלד את קי%"""", ר"מזרע אדה    """"ותהרותהרותהרותהר". 70ר"ומביאת אדה

 ורצתה .ב/70ר"מה לנחש יותר מאשר לאדהד ולכ% ,ע� זוהמת הנחש שדבק בה
 ואי% הנחש,  כשות� שלישי".".".".''''הההה    ר קניתי איש אתר קניתי איש אתר קניתי איש אתר קניתי איש אתותאמותאמותאמותאמ"""" ,חוה לתק% עני% זה

  כי האשה הבוגדת,,,,""""''''איש את האיש את האיש את האיש את ה""""ואמרה . ותדחה זוהמתו מבני שות� רביעי
ומתלבש בה הנחש , ה מעמה"בבעלה דוחה את השות� השלישי שהוא הקב

 הנחש איש בליעל שפגע בה בצורה ובקשה שזוהמת, 71"איש בליעל"שהוא 
ואמרו .  בלבד יהיה השות� השלישי בב% זה'אלא ה, שפיע בקי%ת רוחנית לא

קניתי איש "ואולי באמרה . לרבות תלמידי חכמי�, "אלקי� תירא' ' ' ' הההה    אתאתאתאת""""ל "חז
הקדישה חוה את קי% לתורה שיהיה תלמיד חכ� כדי שתהיה השפעתו  ,,,,""""''''את האת האת האת ה
  .י התורה"ויתבטל צד הנחש ממנו ע, בעלה שהוא איש מצד
  
שיי� ג� באומות " האד�"ו,  שייכת אלא בישראלגדולה היא ואינה" אד�" כי מדרגת .68

בשער  ל"האריזכ% כתב  הזוהר ווזה כדעת. 69 .ה ואי%"א ד"יבמות ס' העול� כמבואר בתוס

כ "שקוד� שמש ואח: ח" לסנהדרי%'  ולא כפשט הגמ,ראש השנהדרושי תחילת  הכוונות

ופסיקתא רבתי , ט"ר פכ"שכתב שבויק, סנהדרי% ש�' יפה עיניי� על הגמ' וראה פי, אכל

ל "בכל הנ, ותנחומא פקודי, ותנחומא שמיני, ב"צ' ט סי"ושוח, ס"נ פ"באבות דרו, ו"פמ

הוא , משמע דסבירא להו שהאד� ידע, היו� לא חשיב לידת קי% והבל ביו� זה בסדר שעות

א מפורש "א פכ"ובפרקי דר, דיד%' נ כגמ"א גרס באבות דר"אבל הגר. לאחר החטא

יוחנ% '  ר  לסברת כ% אלא  אמרה  לא ונראה שג� גמרא דיד% , ר החטאעברה מקי% לאחנתש

זוהר בראשית . ב/70 .ז"זוהר בראשית ל. 70    .ואפשר שרוב החכמי� חלקו עליו , ב% חנינא

  .נשא' ראה לקמ% פ. 71 .ד"ד� נ
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קי% הבכור כי להקדי� את הבל ". ". ". ". וקי% היה עובד אדמהוקי% היה עובד אדמהוקי% היה עובד אדמהוקי% היה עובד אדמה, , , , ויהי הבל רועה צא%ויהי הבל רועה צא%ויהי הבל רועה צא%ויהי הבל רועה צא%""""
וג� רעיית הצא% מעלתה גדולה מעבודת , קי% ברוחניותומעלת הבל גדלה על 

  .ומה ג� שהיא מאפשרת לרועה לעסוק בתורה רוב היו�, האדמה

        והבל הביא ג� הואוהבל הביא ג� הואוהבל הביא ג� הואוהבל הביא ג� הוא', ', ', ', ויבא קי% מפרי האדמה מנחה להויבא קי% מפרי האדמה מנחה להויבא קי% מפרי האדמה מנחה להויבא קי% מפרי האדמה מנחה לה, , , , ויהי מק" ימי�ויהי מק" ימי�ויהי מק" ימי�ויהי מק" ימי�""""
  שקי%  י" ואעפ".".".".ג� הואג� הואג� הואג� הוא"""" מה כוונת הכתוב באמרו ".".".".מבכורות צאנו ומחלביה%מבכורות צאנו ומחלביה%מבכורות צאנו ומחלביה%מבכורות צאנו ומחלביה%
  ".".".".אל הבל ואל מנחתואל הבל ואל מנחתואל הבל ואל מנחתואל הבל ואל מנחתו' ' ' ' וישע הוישע הוישע הוישע ה""""קדי� הכתוב ואמר ה' הקדי� להביא מנחה לה

ויש להבי% למה לקרב% הבל קרא ". ". ". ". ואל קי% ואל מנחתו לא שעהואל קי% ואל מנחתו לא שעהואל קי% ואל מנחתו לא שעהואל קי% ואל מנחתו לא שעה " " " "כ אמר"ואח
 הרי הבל הביא ,,,,מנחהמנחהמנחהמנחהבגדר  ובעוד שקי% הביא מפרי האדמה שהוא ,,,,""""מנחהמנחהמנחהמנחה""""

את ריח ' וירח ה"ולמה לא אמר     ....קרב%קרב%קרב%קרב%  בגדרמבכורות צאנו ומחלביה% שזה
ולמה חלק הכתוב בינ� לבי% מנחת� , , , , """"וישעוישעוישעוישע""""ב% ואמר המתאי� לקר" הנחוח
ויחר ויחר ויחר ויחר """" ." מנחתו לא שעהואלואלואלואל קי% ואלואלואלואל,  מנחתוואלואלואלואלהבל אל אל אל אל ' וישע ה"ואמר 

א זרע "וי, שקי% הביא מ% הגרוע שבאדמה", י"ופירש". ". ". ". לקי% מאוד ויפלו פניולקי% מאוד ויפלו פניולקי% מאוד ויפלו פניולקי% מאוד ויפלו פניו
כ למה חשב קי% שתרצה מנחתו בהביאו מ% הגרוע עד שחרה "וא". פשת% היה
 ,,,,""""למהלמהלמהלמה""""משמע שה� שני דברי� נפרדי� ולכ% שאל ' ומדברי ה, יולו ונפלו פנ

". ". ". ". ולמה נפלו פני�ולמה נפלו פני�ולמה נפלו פני�ולמה נפלו פני�, , , , לקי% למה חרה ל�לקי% למה חרה ל�לקי% למה חרה ל�לקי% למה חרה ל�    ''''ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""". על כל אחד מה� בפני עצמו
    . והוא מלשו% נשיאת עוו%".".".".תיטיב שאתתיטיב שאתתיטיב שאתתיטיב שאת    הלא א�הלא א�הלא א�הלא א�""""ומה עני% המוסר שאמר לו 

ל "הוא לשו% נקבה והיל" חטאת" והנה ....""""לפתח חטאת רוב"לפתח חטאת רוב"לפתח חטאת רוב"לפתח חטאת רוב", , , , וא� לא תיטיבוא� לא תיטיבוא� לא תיטיבוא� לא תיטיב""""
 תפס ".".".".ואלי� תשוקתו ואתה תמשול בוואלי� תשוקתו ואתה תמשול בוואלי� תשוקתו ואתה תמשול בוואלי� תשוקתו ואתה תמשול בו " " " "."חטא רוב"" או ".".".".רובצתרובצתרובצתרובצתחטאת "

ולכאורה לא אמר ". ". ". ". ויאמר קי% אל הבל אחיוויאמר קי% אל הבל אחיוויאמר קי% אל הבל אחיוויאמר קי% אל הבל אחיו. ". ". ". "החטאתהחטאתהחטאתהחטאתלשו% זכר בכל עני% 
 אמר בשדה בנקוד פתח שהוא ".".".".ויהי בהיות� בשדהויהי בהיות� בשדהויהי בהיות� בשדהויהי בהיות� בשדה. "הכתוב מה אמר לו

יש ". ". ". ". ויק� קי% אל הבל אחיו ויהרגהוויק� קי% אל הבל אחיו ויהרגהוויק� קי% אל הבל אחיו ויהרגהוויק� קי% אל הבל אחיו ויהרגהו"""".  ויש להבי% איזה שדה זה,השדה הידוע
הבל על על על על ויק� קי% "ל "ולכאורה היל. """"אחיואחיואחיואחיו"""" ולמה ציי% ,,,,""""אלאלאלאל""""אמר     להבי% למה

, ממנו' ומדוע לא הצילו ה, ג את הבל הצדיקווכיצד יכל הרשע להר". ויהרגהו
אי הבל אי הבל אי הבל אי הבל , , , , אל קי%אל קי%אל קי%אל קי%' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""". הפ� לרוצח' וכיצד לאחר ששמע קי% מוסר מה

    השומר אחיהשומר אחיהשומר אחיהשומר אחי    ,,,,תיתיתיתיויאמר לא ידעויאמר לא ידעויאמר לא ידעויאמר לא ידע""""".  הבל אחי�איהאיהאיהאיה, ל" ולכאורה היל".".".".אחי�אחי�אחי�אחי�
ויש להבי% כיצד אד� שמדבר ". נעשה כגונב דעת העליונה", י"פירש". ". ". ". אנכיאנכיאנכיאנכי

וכי אינו יודע שהבורא מצוי , ע� הבורא יכול לחשוב על גניבת דעת הבורא
  . ובודאי שהבורא יודע מעני% הרצח, ומשגיח ויודע כל מעשיו

טוע% עליוני� אתה , בתמיה", י"פירש". ". ". ". גדול עווני מנשאגדול עווני מנשאגדול עווני מנשאגדול עווני מנשא' ' ' ' ויאמר קי% אל הויאמר קי% אל הויאמר קי% אל הויאמר קי% אל ה""""
רוצח נתעב שהרג את אחיו , והדבר תמוה". ותחתוני� ועווני אי אפשר לטעו%

 לישא אי אפשרבא בטענה מדוע , במקו� שיבכה בתשובה וחרטה על מעשיו
והייתי נע ונד והייתי נע ונד והייתי נע ונד והייתי נע ונד , , , , ה% גרשת אותי היו� מעל פני האדמה ומפני� אסתרה% גרשת אותי היו� מעל פני האדמה ומפני� אסתרה% גרשת אותי היו� מעל פני האדמה ומפני� אסתרה% גרשת אותי היו� מעל פני האדמה ומפני� אסתר"""". עוונו
 , באר" והיכ% ינוד יהיההיכ%א� גרש אותו מעל פני האדמה ,  יש להבי%".".".".באר"באר"באר"באר"
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 לו

" ומפני� אסתר" ומה כוונתו בהוסיפו לומר .והלא כל האר" ה� פני האדמה
 ויש להבי% כיצד אפשר ".".".".''''ויצא קי% מלפני הויצא קי% מלפני הויצא קי% מלפני הויצא קי% מלפני ה"""" .'וכי אפשר להסתתר מפני ה

יצא בהכנעה ", י"ופירש. והלא מלא כל האר" כבודו, יתבר�' לצאת מלפני ה
". ". ". ". וישב באר" נוד קדמת עד%וישב באר" נוד קדמת עד%וישב באר" נוד קדמת עד%וישב באר" נוד קדמת עד%"""". ויש להבי% פירושו. "כגונב דעת העליונה

 והלא ,ויש להבי%    ".מג% עד%ש� גלה אביו כשגורש , קדמת עד%", י"פירש
 ויגרש את האדמההאדמההאדמההאדמה לעבוד את מג% עד%' וישלחהו ה "נאמר באד� הראשו%

ואלו בקי% נאמר שגורש מעל פני , כ היה זה על פני האדמה"א". האד�
  .כ אינו אותו מקו�" וא,האדמה

שתו ותהר ותלד את חנו� ויהי בונה עיר ויקרא ש� העיר כש� שתו ותהר ותלד את חנו� ויהי בונה עיר ויקרא ש� העיר כש� שתו ותהר ותלד את חנו� ויהי בונה עיר ויקרא ש� העיר כש� שתו ותהר ותלד את חנו� ויהי בונה עיר ויקרא ש� העיר כש� וידע קי% את אוידע קי% את אוידע קי% את אוידע קי% את א""""
ויולד קי% את "ל " למה הארי� הכתוב בלידת חנו� ולכאורה היל".".".".בנו חנו�בנו חנו�בנו חנו�בנו חנו�

בני ולמה בנה עיר כשאי% , שהוא מלשו% חינו�" חנו�"ולמה קרא לבנו . "חנו�
 ולמה ציינה התורה כל, ולמה קרא לעיר בש� בנו חנו�.  בעול� שישבו בואד�
ועירד ילד את ועירד ילד את ועירד ילד את ועירד ילד את """".  וצרי� להבי% מה פשר ש� זה".".".".ויולד לחנו� את עירדויולד לחנו� את עירדויולד לחנו� את עירדויולד לחנו� את עירד"""". זאת

 אי% ספק ששמות ".".".".ומתושאל ילד את למ�ומתושאל ילד את למ�ומתושאל ילד את למ�ומתושאל ילד את למ�, , , , ומחיאל ילד את מתושאלומחיאל ילד את מתושאלומחיאל ילד את מתושאלומחיאל ילד את מתושאל, , , , מחויאלמחויאלמחויאלמחויאל
  . ולא לחנ� מחויאל נקרא מחיאל. אלו לא בהזדמ% נתנו אלא לדרשה נתנו

כ� היה ", י"פירש". ". ". ". ויקח לו למ� שתי נשי� ש� האחת עדה וש� השנית צלהויקח לו למ� שתי נשי� ש� האחת עדה וש� השנית צלהויקח לו למ� שתי נשי� ש� האחת עדה וש� השנית צלהויקח לו למ� שתי נשי� ש� האחת עדה וש� השנית צלה""""
זו שהיא לתשמיש , דרכ% של דור המבול אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש

ומקושטת ככלה ומאכילה מעדני� וחברתה , משקה כוס של עקרי% כדי שתעקר
עדה היא של פריה ורביה ועל ש� שמגונה עליו ומוסרת . נזופה כאלמנה

 ...."צלה היא של תשמיש על ש� שיושבת בצלו. עדה תרגו� של סורה, מאצלו
 ג�ג�ג�ג�וצלה " ולכ% אמר הכתוב ,וא� כ% צלה נתעקרה ונעשה נס ונתעברה וילדה

והיא ילדה את תובל קי% . ויש להבי% למה משמי� גרמו לה ללדת". היא ילדה
ונהרג ג� הוא על ידי . ודווקא תובל קי% זה נגר� מות קי% על ידו. ואת נעמה

היא , נעמה", י"ופירש. 72ר ילד את שת"למ� ועל ידי מעשה זה נגר� שאדה
, ויש להבי% הלא מעשה זה קד� תשע מאות שנה ללידת נח". אשתו של נח

    ונעמה בת,  מזרע שת למ� למ� למ� למ�והנה נח הוא ב%. ולמה נשא נח אשה זקנה כמותה
  .והדבר אומר דרשני,  מזרע קי%למ�למ�למ�למ�

רצה , כי קי% שהיה דבוק בזוהמת הנחש וכמו שנתבאר,  שהעני% הואאפשרו
  ,"ק" הימי%"והנה הקדושה נקראת . חמתה בקודש הקליפה במלכחכחכחכחלחזק 

 שבה בחר ימי�ימי�ימי�ימי�וברצותו להגביר את כח ק" . 73"ק" ימי�"והקליפה נקראת 
  ,הביא קי% מהגרוע שבאדמה שהוא זרע פשת% המכחיש את האר", לחלקו
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  והביא דבר.  ולהזיקהכדי להכחישה, וכנגדה מלכות הקודש הנקראת אר"
ומשנאחזה הפשת% , ובעת שהקדישו לשמי� הפ� קודש', גרוע זה מנחה לה

ומשראה הבל מה שגר� קי% הביא קרבנות לתק% . בקדושה נחלש כח הקדושה
  כיו% שעיקר כוונתו היתה לתיקו%אולי ו. השכינה ולחזק ולהגביר כחה

  בבחינההוא בר שמסת שקרב%קרב%קרב%קרב% שהיא בשכינה ולא מנחהמנחהמנחהמנחהנקרא קרבנו , המלכות
 והצי" במקו� גבוה ונתחייב מיתה הוא  הוא לא היה מושל�ג�ג�ג�ג�ואמר ש .אחרת

וקי% עקב היותו בנו הבכור של אד� הראשו% קיבל חלקי נפש . וכל שרשו
ואפשר שעל . גדולי� שלו הנקראי� תרי% עטרי% דדעת הנתני� לב% הבכור

, ע נהורי%"זה אבד השועל ידי מעשה נתעב , ע נהורי% עילאי%"של ידיה� זכה 
אל '  הוישעוישעוישעוישע"אמר הכתוב ואפשר שלכ% . והבל שתק% מעשה קי% זכה וקבל�

 ונצטער ".".".".הההה""""שעשעשעשע    לאלאלאלא    מנחתו ואל קי% ואל", ואלו קי% אבד�, "הבל ואל מנחתו
קי% בשתיי� אחת על שלא הצליח להכחיש כח השכינה ואדרבה מעשיו גרמו 

ע נהורי% "ית על שאבד השוהשנ, שהבל יתק% אותה ויגדילה יותר ממה שהיתה
על " פניופניופניופניו    ויפלוויפלוויפלוויפלו",  על השכינה שעלתה ביותר""""ויחר לקי% מאודויחר לקי% מאודויחר לקי% מאודויחר לקי% מאוד"""" .שהיו בחלקו
אשא , , , ,  שאת שאת שאת שאתמעשי�הלא א� תיטיב הלא א� תיטיב הלא א� תיטיב הלא א� תיטיב , ה" הקבואמר לו. ע נהורי%"שאבד הש

א דע שעבירה גוררת עבירה "אבל א� לא תיטיב ותשאר דבוק בסט, עוונ�
 כי אלי� תשוקתוכי אלי� תשוקתוכי אלי� תשוקתוכי אלי� תשוקתו ברשתו ומחכה ל� לטרפ� רוב"רוב"רוב"רוב"ר " הוא היצהולפתח חטאתולפתח חטאתולפתח חטאתולפתח חטאת

י שאתה דבוק בזוהמתו מעת "ואעפ, וכבר פתחת לו הפתח בחטא זה שעשית
  . א� תרצהואתה תמשול בוואתה תמשול בוואתה תמשול בוואתה תמשול בו, עדיי% הבחירה מושלמת ביד�, לידת�

דהיינו שהמשי� קי% להראות פני� שוחקות להבל  ....""""אחיואחיואחיואחיו, , , , ויאמר קי% אל הבלויאמר קי% אל הבלויאמר קי% אל הבלויאמר קי% אל הבל"
ויהי בהיות� ויהי בהיות� ויהי בהיות� ויהי בהיות�  . כדי שלא ישמר ממנו, למרות ששנאו בלבו"אחיו"וקראו 
 חשב  חשב  חשב  חשב ,74 וכנגדה היא בחינת האשה�היא השכינה הנקראת שדה תפוחי. . . . בשדהבשדהבשדהבשדה

י שיהרוג את הבל וייב� את אשתו והיב� זוכה ה% "ע נהורי% ע"קי% להחזיר הש
ע נהורי% "וכ� לזכות לש. של הנפטר וה% ברכושו הרוחני ברכוש הגשמי

  ולכ%,  בגלגול נוס�כבנו וג� להכניע הקדושה תחתיו כאשר הבל יולד, מחדש
 כדי שתהיה לו עילה ,החל לריב ע� הבל על תאומה יתירה שנולדה עמו

 ויכל לו, ובווכוח� על שדה זו שהיא התאומה היתרה הרג קי% את הבל .להרגו
והיה קי% צרי� להרגו בשוגג . כי הבל הצי" בשכינה ונתחייב מיתה בידי שמי�

  וחשב , י שמי�ל הצי" ונתחייב מיתה בידלקי% הבי% שהב' ואפשר שמתו� דברי מוסר ה(

 ....גדול עווני מנשאגדול עווני מנשאגדול עווני מנשאגדול עווני מנשאל "אמ    ,,,,אי הבל אחי�אי הבל אחי�אי הבל אחי�אי הבל אחי�'  וכששאלו ה)שגברא קטילא הוא קוטל
  והלא בי% כ� נתחייב מיתה ואי% עווני, כלו� אינ� יכול לישא לכ� שהרגתיו
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  פי כ%שא� עליצא כגונב דעת העליונה שחשב , אות' וכשקבל מה.  כל כ�כבד
      .ע נהורי% וישיב את הבל כבנו"הבל ויזכה בירושתו ובש את אשת ייב�

 קרא לבנו ואולי.  לאשתושלקחהאפשר שזו היבמה     ....""""אשתואשתואשתואשתווידע קי% את """"
  ובנה עיר שהיא. ו"חנו� כי חשב שזה גלגול הבל ועתה יחנכהו בדר� הנחש ח

 דמות 76ה ועדיי% חקוק75בתי העיר היתה כנגד מלכות דקליפה ולכ% על כל
לומר שג� את בנו הקדיש אפשר כדי ש בנו "חנו� ע וקראה ,ההנחש על פתחי

  .העיר שבנו דור הפלגה והוא כבחינת הנדחת ז זו של עיר"לע
  אלא הזהולא שבו לעול�, אמנ� דמו וד� זרעיותיו של הבל לא היו בחנו�

  אפשר כדיעירדעירדעירדעירדקרא לבנו ' וחנו� שהיה בקלי. לאחר מות קי% בלידת שת
 ובנו הוסי� ברשעו וקרא את בנו, שהמלכות הנקראת עיר דקדושה תרד כחה

ולדור , ואחריו נקרא מתושאל להתיש כח מעלה, ו"ש ח"מחויאל למחות ש
וכשהגיעו לבלבול זה , שהוא בלבול אותיות מל�אולי כיו% הששי קראו למ� 

עצמה  והוצרכה הקדושה המחיה את הקליפה להפרד בפני, הקדישו סאת�
ממנה ו    י ששתתה כוס של עקרי%"ונעשה נס ונתעברה אעפ, י צלה"ת עולצא

ש קי% וגר� להריגת קי% "קי% בתובל קי% שנקרא ע' וקלי, יצאה הקדושה בנעמה
ר ילד את הבל "ז לגרו� שאדה"ועי. י למ� ונהרג ג� הוא בידי למ� אביו"ע

גה והמתינה נעמה מאות שני� עד שיצא חלק הקודש ב% זו. מחדש בגלגול שת
כי כשהגיעו דור המבול לבלבול אותיות , מלמ� שמזרע שת ששמו כש� אביה

ונשא את נעמה , ויצא נח נעשה בירור נוס�אפשר ש, מל� ולמ� ג� מזרע שת
שמה� הושתת  וילדו בני� המעורבי� מזרע קי% ושת. בת למ� שמזרע קי%

ואלו אשתו נעמה היא , יצא נח כי הבריאה המשיכה משת שממנו. העול�
  .שת באו מתרכובת זרע קי% וובני נח, בנות קי%מ
   ר" תשובת אדהי" ענחלשה כשהקליפה """"ויהי מק" ימי�ויהי מק" ימי�ויהי מק" ימי�ויהי מק" ימי�"""", אמר הכתובו
ולכ% הקריב פשת% להכחיש ' הל� קי% לעזור לקלי, עבודת הבל ברעיית הצא%ו

 והביא מפרי ,המלכות דקדושה שהיא השכינה' ספי' הקרקע שהיא בחי
תחילה לא הביא קרב% כי אביו כבר תק% הבל מאפשר שו. הכחישהל האדמההאדמההאדמההאדמה

 בכורות צאנובכורות צאנובכורות צאנובכורות צאנוממממ" הביא , אבל משראה מה שהזיק קי% לשכינה,77עני% הקרב%
        שלו�שלו�שלו�שלו� משכיני� שלמי�שלמי�שלמי�שלמי�ההההכי  ' שה� שלמי� שרק החלבי� עולי� לה"מחלביה%מחלביה%מחלביה%מחלביה%ו

   קרבנו לא היה מושל�ג�ג�ג�ג�אמנ� ,  קי%עשה ובזה תק% מ,ה לשכינה"בי% הקב
 אפשר. """"אחיואחיואחיואחיוויאמר קי% אל הבל . "תהלגמרי והצי" בשכינה ונתחייב מי

        שנינו אתה לצדי שנלחמנו "ונשאר בקשר טוב אעפ, , , , אחיאחיאחיאחישאמר לו אתה 
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  כי אמרו נפל בידו  וא� כני� הדברי� יוב% למה.א"הקדושה והוא לצד הסט
   .כל המתחבר לרשע סופו נופל בידול ש"חז

 'כי אי הוא בחי    ,אמר אי ולא איהאפשר ש". ". ". ". לקי% אי הבל אחי�לקי% אי הבל אחי�לקי% אי הבל אחי�לקי% אי הבל אחי�' ' ' ' מר המר המר המר הויאויאויאויא"
 'בחי'  וה, וחטא קי% היה במחשבת המזיד של מעשה הרצח78המחשבה

   אולי,,,,מה עשיתמה עשיתמה עשיתמה עשית'  הוענה לו ".".".".השומר אחי אנכיהשומר אחי אנכיהשומר אחי אנכיהשומר אחי אנכי    ,,,,ויאמר לא ידעתיויאמר לא ידעתיויאמר לא ידעתיויאמר לא ידעתי"""". מעשה
. המעשההמעשההמעשההמעשהכוונתו לומר שאמר לו לא רק על המחשבה הנ� נענש אלא ג� על 

 בגלל דהיינו,  האדמהמ%מ%מ%מ% וארור הוא ....""""אחי� צועקי� אלי מ% האדמהאחי� צועקי� אלי מ% האדמהאחי� צועקי� אלי מ% האדמהאחי� צועקי� אלי מ% האדמהקול דמי קול דמי קול דמי קול דמי """"
, אלא לשת  לא תת% כחה ל�האדמההאדמההאדמההאדמהולכ% , האדמה אשר פצתה את פיה ותבלע

 אפשר שהוא ....ה% גרשת אותי מעל פני האדמהה% גרשת אותי מעל פני האדמהה% גרשת אותי מעל פני האדמהה% גרשת אותי מעל פני האדמה, , , , עווני מנשאעווני מנשאעווני מנשאעווני מנשא גדולגדולגדולגדולל קי% "ואמ
ומפני� אסתר והייתי נע ומפני� אסתר והייתי נע ומפני� אסתר והייתי נע ומפני� אסתר והייתי נע "כ " וא,,,,פניפניפניפני וג� אדמהאדמהאדמהאדמהחצי כדור המזרחי שנקרא ג� 

אחוריי� ' כי הוא בחי, שהוא חצי הכדור המערבי שנקרא רק אר"". ד באר"ד באר"ד באר"ד באר"ונונונונ
. """"והיה כל מוצאי יהרגניוהיה כל מוצאי יהרגניוהיה כל מוצאי יהרגניוהיה כל מוצאי יהרגני"""". . . .  וג� ש� לא אמצא מנוח במקו� אחד.79ולא פני�

ומציאה באה או בהסח הדעת , מוצאימוצאימוצאימוצאי ולא כל רואירואירואירואיל והיה כל "ולכאורה היל
 הוא ,,,,וכלוכלוכלוכל. מזרעואד� אד� אד� אד� והבי% קי% שיהרגהו מדה כנגד מדה . או לאחר חפוש

שיבא יהרגהו בהסח הדעת  ומי. דההיסוד ואפשר שהוא הגור� למדה כנגד מ
שלא יהרג '  והבטיחו ה.)וכמו שהרגו בסו� למ� בטעות תובל קי%( ,ולא במתכוו%

כגונב דעת "י "פירש". ''''ויצא קי% מלפני הויצא קי% מלפני הויצא קי% מלפני הויצא קי% מלפני ה. "מיד אלא לאחר שבע דורות
 � ולמרודאפשר שחשב בכל זאת להשיב את הבל כבנו ולהמשי, "העליונה

, � ש�נדיגולי� ה שכל אר"ב" ,י"פירש ....""""קדמת עד%קדמת עד%קדמת עד%קדמת עד%    וישב באר" נודוישב באר" נודוישב באר" נודוישב באר" נוד". 'בה
 ע נמצא בדרו� כדור האר" בצד"גוהנה     ".והיא רוח מזרחיתש� גלה אביו 

אבל קי% שגורש מכל הצד המזרחי , ר גלה ממנה למזרח"הכדור המזרחי ואדה
  .צד המערבי של הכדורב לצד שכנגדגלה  אפשר ששל הכדור

בסוד  וידעה, נראה שהיא התאומה היתרה שנשא הבל". דע קי% את אשתודע קי% את אשתודע קי% את אשתודע קי% את אשתוויויויוי""""
  חלקי  ועל ידה ישיב את הבל בגלגול ויגנוב את כל,היבו� שתהפ� אשתו

  
 י שהוא עגול הוא מכוו% כנגד דמות" כדור האר" אעפ.79 .שופטי�' שער המצוות פ. 78

אד� הקדמי וצד מערב וצד המזרחי הוא כדמות ה, אד� ונחלק לשני צדדי� מזרח ומערב

רק  ואלו החלק האחורי נקרא ,"פני האדמה"ג� ולכ% צד המזרחי נקרא , אחוריוהוא כנגד 

לקי% מעל פני ' וגרש ה) ה"% פ"ועיי% היטב אוצרות חיי� שער הארות זו(, "אר""בש� 

 שהוא. למקו� שכל הגולי% גולי% לש�, י"ופרש. וישב באר" נוד, האדמה ושלחו לנוד באר"

 במדינת בוליביהנמצאת ש  נראהועד היו� עיר חנו� (של הכדור המערבי בצדו וכנגד

אמנ� בדרכו לש� הל� לרוח מזרחית שעל פני ) א"ח" שער יוס�"ראה , ונקראת טיאהנוקו

   . שיצא בדימוסוהשיבו מה יצא בדינ� אד�ל ששאלו "ש חז"מוכ , אד� האדמה לפגוש את
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כדור  ".ויהי בונה עירויהי בונה עירויהי בונה עירויהי בונה עיר". י דרכו"עפ לנערלנערלנערלנערחנו� "ש "וקרא שמו חנו� ע. נפשו
ג� הוא בנה . יסוד' ומגדל בבחי, מלכות' הפלגה שבנו עיר ומגדל עיר בבחי

ופירש . ו"ומלכות שמי� נפלה בידו ח, עיר כי חשב שחנו� הוא מנצוצות הבל
  .הנחש תחת  שבעיר זו עבדו את הנחש כי קי% רצה להפיל הנצוצות80בזוהר

ונשארה בידו  ולא נפלה הקדושה, ת הוא הבלאמנ� חנו� אינו הבל אלא ש
ואפשר שחנו� שידע שאינו הבל קרא לבנו עירד לומר העיר ירד . כוונתו לריק

קרא לבנו עירד כדי אולי ו, ואינו מקו� מלכות שמי� כלל ואי% מה לגנוב
ולכ% קראו לבניה� .  במלכות שמי�רידה מקו� מעל כל פני�שהעיר תהיה 

, ש� שמי�ומתושאל מלשו% התשת כח , ו"ש ח"מחוייאל מלשו% מחיית ש
 ועד ש� ,ולמ� שהוא הפו� ממל� דקדושה, ומלשו% מות ושאול שהוא חלק�

 אד� הראשו%י למ� נתעורר "דווקא ע, כל כ� וכשקלקלו .הגיע רוע מעשיה�
 נח שממנו הושתת העול�  אבילמ�למ�למ�למ� שממנו יצא "שת"להביא את הבל בגלגול 

  מה� כל הקדושהויצאהקדושה ממל� ללמ� כ הפכו ה"אנוש גלאחר שדור 
  . בפע� אחת בנח

הדגיש אפשר ש ו".".".".וש� השנית צלהוש� השנית צלהוש� השנית צלהוש� השנית צלה, , , , ש� האחת עדהש� האחת עדהש� האחת עדהש� האחת עדה ויקח לו למ� שתי נשי�ויקח לו למ� שתי נשי�ויקח לו למ� שתי נשי�ויקח לו למ� שתי נשי�""""
וכנגד� נשא , שבשכינה' בחי' לרמז שלקח� כנגד ב, "שנית"ו" אחת"הכתוב 

והקליפה , ז"ושתיה% ילדו לו בני� לע. למ� שתי נשי� אלו להלח� בקדושה
יצאה ', ע� הקלי והקדושה שאינה מתערבת, אלו בפני עצמהיצאה בבני� 
 יצא בקדושה בפני שג� כ%ב% למ� " שהיא אשת נח ",י"ופירש. בנעמה אחות�
, ושניה� בני הורי� בש� למ�. והושתת מה� העול� מחדש, עצמו מכל דורו

נפרדה הקדושה שבשניה� , בלמ�  ברשעות� אותיות מל�שהחליפו ו%כיואולי 
  . אה בנח ובנעמהויצ' מהקלי
כוונת� אולי  ו."נשי� אחת לבני� ואחת ליופי' שהיו לוקחי� ב", י"ופירש

הרח� מקו� ' לבחי, הפני� מקו� היופי' מלכות שמי� בי% בחיבהיתה להפריד 
וצלה ילדה ג� וצלה ילדה ג� וצלה ילדה ג� וצלה ילדה ג� " .שג� צלה תלד' ועשה ה, ובלמ� לא הצליחה כוונת�. הבני�
 והקדושה יצאה, יצאו בבניהו בפני עצמ�' ואדרבה דרכה נפרדו הקלי. """"היאהיאהיאהיא

 הפר עצת� וילדה צלה את תובל'  וה.בבתה והופרה עצת� להלח� בקדושה
. ונהרג ג� תובל קי% עצמו בידי למ� מדה כנגד מדה,  קי%נהרגדרכו שקי% 

לכ% הדגישה אפשר שו ,,,,אחות תובל קי%אחות תובל קי%אחות תובל קי%אחות תובל קי%ויצאה הקדושה בפני עצמה בנעמה 
היתה גדולה א� כ% ו. "חשהיא אשתו של נ" ,י"ופירש. תורה שהיא אחותו

  ואולי נולדה הרבה לאחר מות תובל קי% כי מעת שמת תובל. ממנו שני� רבות
  
  :'בראשית ט. 80
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 שנולדה לאחר מות תובל וא� על פיו שני� "קי% ועד שנולד נח עברו תתקכ
י יציאת "קי% יחסה הכתוב כאחותו לומר שהוא בנפילתו היה הסיבה ללידתה ע

לא ,  אמ� של שדי�על ש� שקראו לה נעמה א� על פיו, הקדושה בפני עצמה
. העליו%" נוע�"הבינה שהיא ה' הפכה להיות נעמה בחיאפשר שעלתה ביד� ו

אחיזה בכל ' ואפשר שהוצר� תובל קי% למות כדי שלא תהיה למלכות דקלי
 אד� הראשו%העירו משמי� את ,  קי%ולאחר שנהרג, ל שני� אלו"מעשיה� בק

ועתה שב ,  ולא ירשו חנו� ב% קי%"כי הרגו קי%כי הרגו קי%כי הרגו קי%כי הרגו קי%", ללהביא את שת תחת הב
  . ר עצמו"י אדה"לעול� ע

    """"ג�ג�ג�ג�""""אמר  ".".".".''''ולשת ג� הוא יולד ב% ויקרא שמו אנוש אז הוחל לקרא בש� הולשת ג� הוא יולד ב% ויקרא שמו אנוש אז הוחל לקרא בש� הולשת ג� הוא יולד ב% ויקרא שמו אנוש אז הוחל לקרא בש� הולשת ג� הוא יולד ב% ויקרא שמו אנוש אז הוחל לקרא בש� ה""""
והיות ומשת , כמו מזרע קי%' כי ג� ממנו יצא זרע מרעי� שבנה בני% לקלי

, עבודה זרהד כמותו ויצא אנוש שעבצדיק שהיה צדיק היה צרי� להוולד ב% 
  את אנושואולי כוונת הכתוב ששת לא ילד. דהיינו שיצא ממנויולד יולד יולד יולד אמר 
ועתה ,  לבטלהאד� הראשו%מטיפות שהוציא דרכו  אלא יולד לעול� ,,,,מנפשומנפשומנפשומנפשו

 ושמירת שבת מתקנת . שע� ישראל ה� גלגוליה�,נתלבשו בגופות אנוש ודורו
 אנושאנושאנושאנושאשרי " ובאמר הכתלכ% נראה שו. את חטאי ישראל בהיות� דור אנוש

  . מוחלי� לואנושאנושאנושאנושז כ"עבד ע' שאפי 81ל"ואמרו חז". יעשה זאת

אמרו רבותינו שאד� . """"שמ� אד�שמ� אד�שמ� אד�שמ� אד�את את את את  ויקרא  ויקרא  ויקרא  ויקרא  ויבר� אות� ויבר� אות� ויבר� אות� ויבר� אות�ברא�ברא�ברא�ברא�    זכר ונקבהזכר ונקבהזכר ונקבהזכר ונקבה""""
  אפשרו. 82ורק כשהוא שרוי ע� אשה נקרא כ%, לא נקרא אד� שאינו נשוי

 אפשר והנקבה, ו"כ' ה העולה בגי"הזכר הוא בסוד ש� ההוי העני% הוא כיש
ולכ% . ט"העולה י )א"ו ה"א וא"ד ה"יו(י% "ה דאלפ" מילוי ש� הוי'בחיהיא בש

 ובהתחברו ע� הנקבה מתחברי� בחינות. ט"י' כ בגי"נקראת חוה שעולה ג

  ."אד�"ה כמני% "מ' ועולי� ביחד בגי, ט"י, ו"כ' נשמותיה� שה� בחי

ו שבראו נחמה היתה לפני", י" פירש".".".".כי עשה את האד� באר"כי עשה את האד� באר"כי עשה את האד� באר"כי עשה את האד� באר"' ' ' ' וינח� הוינח� הוינח� הוינח� ה""""
כיצד היה , והוא תמוה". היה ממריד%, שאילו היה מ% העליוני�, בתחתוני�

אחר  מש�יולא גו� לה, ר"והלא אי% לה� יצה, ממריד מלאכי� בהיות� למעלה
ז שנתגשמו וקבלו גו� "ואינ� כדוגמת המלאכי� שנפלו לעוה. ז"תאוות העוה

  . ר כבני אד�"ויצה
שפג� דור המבול לא ', יתה לפניו יתשנחמה ה, כוונת הדברי� היאאפשר שו

" נפש"רק בבחינת ". אר"אר"אר"אר" את האד� בעשהעשהעשהעשהכי ", הגיע לעולמות העליוני�
  כדי שבחטאו כ הוסי� לו רוח ונשמה"ואח. ואר", העשיההעשיההעשיההעשיההנקראת עול� 

   
   .ג"יבמות ס. 82   :ח"שבת קי. 81
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  אי% אד� זוכה ר"כי מאז חטא אדה. ולא יגיע הפג� אליה�, יסתלקו ממנו
וכשזוכה יותר  ,"נפש"' אלא תחילה נולד ע� בחי, % ביחד"הוולד ע� כל הנרל

ועתה שדור המבול היו גלגולי . וכשזוכה יותר מקבל ג� נשמה, מקבל ג� רוח
ופגמ� היה רק בעול� העשיה המכוו% , "נפש"היו רק בבחינת , דור אנוש

של  טפחי�' עד ג  בלבדעול� הזהי מחיית "ואפשר לתק% חטא� ע. כנגדה
  א� היה עושה את האד� מ% העליוני� בחיבור אמי"מה שאי% כ%, המחרשה

והוא עני% . ו"שאז הפג� היה ג� בעולמות העליוני� ח, % יחד"של כל הנר
        .ולזאת לא הגיעו, ו"ממריד והורס הכל ח

י� את ה אלויבראויבראויבראויבראש "וכמ(בגדר בריאה ". בראתיבראתיבראתיבראתי    אמחה את האד� אשראמחה את האד� אשראמחה את האד� אשראמחה את האד� אשר' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"

, , , , מאד� עד בהמהמאד� עד בהמהמאד� עד בהמהמאד� עד בהמה. "ואי% צור� ביותר מזה. בלבד ,"ההההמעל פני האדממעל פני האדממעל פני האדממעל פני האדמ" ).האד�
 כול� בבחינת עשיה שהיא ."כי נחמתי כי עשיתי�כי נחמתי כי עשיתי�כי נחמתי כי עשיתי�כי נחמתי כי עשיתי� ,,,,עד רמש ועד עו� השמי�עד רמש ועד עו� השמי�עד רמש ועד עו� השמי�עד רמש ועד עו� השמי�

 שהיא עשיתי�עשיתי�עשיתי�עשיתי� הנה זרעו בדרגת ,,,,בראתיובראתיובראתיובראתיוי ש"וג� האד� אעפ. דרגת נפש בלבד
ויש תקוה ושארית לעול� ". ''''נח מצא ח% בעיני הנח מצא ח% בעיני הנח מצא ח% בעיני הנח מצא ח% בעיני ה"ומה ג� ש. נפש בלבד

  .מחודש דרכו
        נחנחנחנח 

. . . . נח איש צדיק תמי� היה בדורותיו את האלהי� התהל� נחנח איש צדיק תמי� היה בדורותיו את האלהי� התהל� נחנח איש צדיק תמי� היה בדורותיו את האלהי� התהל� נחנח איש צדיק תמי� היה בדורותיו את האלהי� התהל� נח, , , , אלה תולדות נחאלה תולדות נחאלה תולדות נחאלה תולדות נח""""
 ויש להבי% למה הכניס הכתוב ".".".".ויולד שלשה בני� את ש� את ח� ואת יפתויולד שלשה בני� את ש� את ח� ואת יפתויולד שלשה בני� את ש� את ח� ואת יפתויולד שלשה בני� את ש� את ח� ואת יפת

, ולמה ציי% שה� שלשה, את שבחיו של נח בי% תחילת הפסוק לבי% שמות בניו
 ח� ש�, אלה תולדות נח", ולכאורה היה לו לומר. וכי לא נבי% זאת לבד

שנדע ', ואת שבחיו להזכיר בפסוק הקוד� כשאמר שמצא ח% בעיני ה, "ויפת
  .'מדוע הוא מצא ח% בגלל היותו צדיק תמי� וכו

וחנ� את ' ש� שהיה צדיק ונביא ה, כי בני נח היו שלשה שוני�, והעני% הוא
והיו ש� ועבר רבותיה� , בניו בדרכו וזכה ג� לנכד קדוש ונביא הוא עבר

יפת שהיה ירא שמי� אבל לא . אבותינו אברה� יצחק ויעקבהקדושי� של 
וח� שהיה בתחילה צדיק ', בדרגת ש� ולא השכיל לחנ� את בניו בדר� ה

 ובזמ% שדור המבול חטאו בזנות וגזל לא נמש� אחריה� ונכנס לתיבה  בזכות
 אבל היה בדרגה נמוכה מאחיו ולכ% שמש ע� אשתו, ולא בגלל אביו 1עצמו

, 2� תאוה אלא לכסות עליה על שנתעברה מהנפילי� באונסבתיבה לא מתו
  .ועבירה גררה עבירה ובצאת� מהתיבה הרשיע וקלקל את נח

 ובנח היו, ואפשר שהיות ובניו של אד� באי� מבחינת מהותו בכל שנות חייו
  הכניסה התורה את מדרגותיו בתולדות בניו ללמדנו למה, אלה שלש דרגות

  
  .א ש�"ובמהרש: א"נדה ס' ראה מס, וילדה את סיחו%. 2 .לב, ח"י בראשית י" ראה רש .1
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היו בניו שלשה שוני� ולא כול� נביאי� וצדיקי� כפי שראוי היה להיות מנח 
  .'שהתהל� את האלהי� ומצא ח% בעיני ה

 אבל היות ובנח היו בשנות חייו . ה� בניו". ". ". ". אלה תולדות נחאלה תולדות נחאלה תולדות נחאלה תולדות נח"""", ואמרה תורה
    תמי� היהתמי� היהתמי� היהתמי� היה"""" אחר כ� נתעלה ו,,,,""""איש צדיקאיש צדיקאיש צדיקאיש צדיק""""שלש דרגות שונות ובתחילה היה 

  כנגד" " " " ויולד שלשה בני�ויולד שלשה בני�ויולד שלשה בני�ויולד שלשה בני�""""    ולכ%. """"את האלהי� התהל� נחאת האלהי� התהל� נחאת האלהי� התהל� נחאת האלהי� התהל� נח""""ולבסו�     ,,,,""""בדורותיובדורותיובדורותיובדורותיו
 כנגד """"את ח�את ח�את ח�את ח�"""".  כנגד הבחינה שהתהל� את האלהי�""""את ש�את ש�את ש�את ש�"""" .דרגות אלו' ג

 .  כנגד הבחינה שתמי� היה בדורותיו".".".".ואת יפתואת יפתואת יפתואת יפת"""", הבחינה  שהיה איש צדיק

 לא נאמר שאת ',',',',ההההי שמצא נח ח% בעיני " ואעפ".".".".את האלהי� התהל� נחאת האלהי� התהל� נחאת האלהי� התהל� נחאת האלהי� התהל� נח""""
ויתהל� חנו� את "ג� בחנו� נאמר . """"האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�"""" התהל� נח אלא את """"''''הההה""""

ג� . אלא ששינה מנח והקדי� ש� חנו� לש� האלהי�',  ולא את ה,,,,""""האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�
 אשר התהלכו אבותי לפניו אברה� האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�""""באבותינו הקדושי� נאמר 

  .ויש להבי% ההבדלי�". ויצחק
הוא להיות פרוש מכל ענייני העול� , ''''ההההכי להתהל� את , ר שהעני% הואואפש

ולהתהל� את . הזה ולהסתגר במקו� נסתר ולשבת על התורה ועל התפילה
ומלבד , צרופה' הוא לשלב את כל ענייני העול� הזה בעבודת ה, האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�

ג� האכילה ושאר ענייני� , התורה והתפילה שודאי שנעשי� לשמה בלבד
בכל דרכי� "א פניה ותאוה אישית אלא לש� שמי� בלבד בבחינת נעשי� לל

א� יעמוד '' ואפילו בשעת התשמיש יכוו% למסור עצמו על קדוש ה". דעהו
ובדרגה זו ', שדרגה זו גדולה מלהתהל� לפני ה. 3בנסיו% בשעת מעשה

אלא שג� . ''''הההההתהלכו חנו� ונח ואבותינו הקדושי� ובגלל זה מצאו ח% לפני 
י שהיה סכנה שמא ירד "ובחנו� שפירש רש, יש בחינות שונותבדרגה זו 

אבל בנח . מדרגתו וירשיע אולי לכ% הקדי� שמו לש� האלקי� לרמז עני% זה
ואבותינו הקדושי� שלא היה חשש זה הקדי� ש� האלקי� לשמ� לומר 

חנו� שנתעלה וזכה להיות , ואולי לאיד� גיסא. ששרה עליה� בשלימות
  . תו הקדי� הכתוב את שמו לש� האלקי�לרמז רוב מעל, מלא�

 אולי מתו� ענוה נקט בדרגה".  אשר התהלכתי לפניו''''הההה""""אמר אבינו ואברה� 
אבל  ', ה הזכיר ש� ה"ואולי כיו% שהוצר� למשו� רחמי� מש� הוי, הנמוכה

 אשר האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�""""    ,יעקב גילה ואמר שג� אברה� התהל� לפני האלהי� ואמר
  ".חקהתהלכו אבותי לפניו אברה� ויצ

החלה תורה פרשה זו באותו לשו% אפשר ש ".".".".נח איש צדיקנח איש צדיקנח איש צדיקנח איש צדיק, , , , אלה תולדות נחאלה תולדות נחאלה תולדות נחאלה תולדות נח""""
   השמי� והאר"אלה תולדותאלה תולדותאלה תולדותאלה תולדות"ש "וכמ, שבו נכתבה בריאת העול� הזה

  
     .א"אלימל� זיע' ש בצעטיל קט% מר"וכמ. 3
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מד

 . ופע� מנח,ר" מאדהפע�, כי בריאת האנושות היתה פעמיי�" בהברא�
ובמקו� זאת , שה� תולדותיו " ש� ח� ויפת,חאלה תולדות נ"ל "ה הילולכאור

" יסוד"ואולי רצונה ללמדנו סוד נשמתו שהיא מ .ספרה תורה בשבחיו
  ויסוד דחכמה מתלבש בתו�""""צדיקצדיקצדיקצדיק""""נקרא " יסוד"וה, 4שבספירת החכמה

 ואולי ,,,,דורותיודורותיודורותיודורותיו' ואפשר שה� בבחי". מלכות"וה, "תפארת"ה, "בינה"יסודות ה
        ....""""היה בדורותיוהיה בדורותיוהיה בדורותיוהיה בדורותיותמי� תמי� תמי� תמי� """"לה� כוונה תורה באומרה 

        לומר שהיה מתוק% בשלשת חלקי, פ"הזכיר בפסוק זה ש� נח גש ואפשר
והאדמה פסקה קללתה והחלה להצמיח , ולכ% תק% כלי מחרשה. % שלו"נר

        ....""""אד� אחדאד� אחדאד� אחדאד� אחד""""' ונח בגי, 5חיטי� ושעורי� במקו� קו" ודרדר

מיותרת כי כל ימי חייו " בדורותיו"ולכאורה תיבת  .""""תמי� היה בדורותיותמי� היה בדורותיותמי� היה בדורותיותמי� היה בדורותיו""""
ש כשכל בני דורו חיו "וכ. א� יחיה שני� רבות' ואפי, גביו ה� דור אחדל

%  שכשיש מרבותינו שדורשי� לשבח שכל" ,י"ופירש. שני� ארוכות כמותו
ויש דורשי� לגנאי שא� היה בדורו של , א� היה בדור צדיקי� היה צדיק יותר

� היה ח שני"ב% נווהנה נח היה בדור אברה� . "אברה� לא היה נחשב לכלו�
 וב% ארבעי� שנה כבר היה אברה� של� בדעתו 6אברה� כשנפטר נח

  .היו שדרשוהו לגנאי וא� אפשר לדרוש לשבח למה, ובמעשיו
ונח שונה . ושניה� אמת, העני% הוא כי אלו ואלו דברי אלהי� חיי�נראה שו

ודור , דור שלפני המבול .י דורותניש לחלק את חייו לשומשאר בני אד� 
אמנ� , ובשניה� היה צדיק. """"בדורותיובדורותיובדורותיובדורותיו""""ולזה כתבה תורה . שאחרי המבול

  .וא� היה בדור צדיקי� היה צדיק יותר, צדקותו לפני המבול היתה גדולה
    , שנטע כר� והשתכרומה ג�,  כיו% שלא התפלל על דורואבל לאחר המבול

 .י שנשאר צדיק לא נחשב כנגד אברה� לכלו�"ואעפ, נחלש מצדקותו הגדולה
        . נחסר מצדקותוכי% "ווי'  חסר ב""""בדרתיובדרתיובדרתיובדרתיו"""" תורה כתבהאפשר שו

שוב   ויש להבי% למה הזכיר".".".".ויולד נח שלשה בני� את ש� את ח� ואת יפתויולד נח שלשה בני� את ש� את ח� ואת יפתויולד נח שלשה בני� את ש� את ח� ואת יפתויולד נח שלשה בני� את ש� את ח� ואת יפת""""
 לכל אתאתאתאתולמה כתבה תורה , ולמה מנא� הכתוב שה� שלשה, נח בשמו את

            .ותו לא, "ויולד את ש� ח� ויפת"ל "והיל, אחד מבניו
. רש נשמתו ולא רק נולדו דרכוהוזכר בשנית לומר שבניו באו מש וליוא

להכנס  ראוילרבות שכל אחד מצד עצמו היה , בכל אחד" תתתתאאאא"והדגישה תורה 
 מספר� ללמדנו שלא היו ומנתה את. בזכות נח אביה� נכנסו רק לא ו7לתיבה

  .שונה'  כל אחד בבחי8שלשה נפרדי� אלא היו, כול� בדרגה רוחנית שוה
  

רבה  בראשית . 7 . סדר עול� רבה.6. . . . כט' אשית הי בר"רש. 5 .נח' ספר הלקוטי� פ. 4 

  .וליקוטי תורה בראשית, שער הפסוקי�. 8 .וירא
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מה

    עלעלעלעל    דרכודרכודרכודרכו אתאתאתאת בשרבשרבשרבשר כלכלכלכל השחיתהשחיתהשחיתהשחית כיכיכיכי ,,,,נשחתהנשחתהנשחתהנשחתה והנהוהנהוהנהוהנה האר"האר"האר"האר" אתאתאתאת אלהי�אלהי�אלהי�אלהי� ויראויראויראוירא""""
  שמאבד� אמנ� בדבורו לנח אמר, ולכאורה זה היה סיבת המבול. """"האר"האר"האר"האר"

ק" ק" ק" ק" , , , , ר אלהי� לנחר אלהי� לנחר אלהי� לנחר אלהי� לנחויאמויאמויאמויאמ""""ש "וכמ, ולא הזכיר כלל מעני% ההשחתה בגלל החמס
 ....""""והנני משחית� את האר"והנני משחית� את האר"והנני משחית� את האר"והנני משחית� את האר", , , , חמס מפניה�חמס מפניה�חמס מפניה�חמס מפניה� כי מלאה האר"כי מלאה האר"כי מלאה האר"כי מלאה האר", , , , כל בשר בא לפניכל בשר בא לפניכל בשר בא לפניכל בשר בא לפני

 כי מלאה האר""ל "והיל , שפירושו לכאורה בגלל�,,,,""""מפניה�מפניה�מפניה�מפניה�"ומה הלשו% 
 ועד היו� 9ז"ע ל אמרו שדור המבול חטאו ג� בחטא" והנה חז...."מה�מה�מה�מה�חמס 

 ולמה לא 10ל�את עקבות אליליה� של דור המבול ברחבי העו מוצאי� אנו
   .הזכירה זאת התורה

 שארבעה סוגי קליפות שוני� ה� ולכל אחת אומנות בפני 11ל"וכתב האריז
 שפיכות ,שבספרד  סאלאמנקא. עבודה זרה,רומא. עצמה ונמצאת במקו� אחר

 ני�יעני והמוב% מדבריו שלארבעה.  גזל, דמשק. גלוי עריות, מצרי�.דמי�
כדי לשדוד  י� אד� מערב אות� ורוצחאמנ� לפעמ.  חלוקי� ה� שטני�אלה
של גזל גר�  ר"ויצה, אבל אז המטרה אינה שפיכות דמי� אלא גזל, הכס�

כי , ולכ% תאוה וכפירה שני דברי� נפרדי� ה� .וכ% בשאר הדברי�. לרצח זה
שלמה ולהקפיד  אמונה' ויכול אד� להאמי% בה, ר אחר"י יצה"א נגר� ע"כ

כיו% שתאוותו , ביותר זל בחטאי� חמורי�בקלה כחמורה ולחטוא בעריות ובג
ז שמדותיה� מושלמות כביכול "ויש כופרי� ועובדי ע. גוברת על שכלו

כי ברגע , כס� ועריות ז אי% תאוות"ואדרבה במקו� ע, ונזהרי� מעריות ומגזל
עבודה זרה אלא אמצעי  ז בגלל תאוות כס� או עריות אי% זו"שאד� ימש� לע

  .דלתאוות ממו% או זימה בלב
 כל מקטרג על חטאי� אלו, ד"ע וש"ז ג"בדור המבול כשחטאו בעואפשר ש

  ז שהיו אוחזי� מעשי אבותיה� דור אנוש"ועל חטא ע, קטרג בפני עצמו
 וביו�"בבחינת  , והמתי% עד עת מצאמיד ה להעניש�"לא רצה הקב, בידיה�

בו חטא גלוי העריות נאמר וב. במבולחטא הגזל העניש� על ו". פקדי ופקדתי
אמנ� א� היה חטא� רק בעריות היה . נענשובעיקר נתפשו ו שעליה "ראיה"

 ,ב על מעשיה�"ונדוני� בעוה ,נהרגי� מעניש� ככל ענשי בני אד� שמתי� או
בתחיית וג� קמי�  ולאחר שמשלמי� על חטאת� נהני� ה� מזכויותיה�

, למ ולא נדוני� כל"נענשו שלא חיי� בתחה, אבל היות וחטאו בגזל. המתי�
".  כל בשר בא לפניק"ק"ק"ק"""""ה לנח "לזה אמר הקבאפשר ש ו....12שאינ� והרי ה� כמי
  ובמות האד� אי% זה סופו אלא ממשי� הוא בגלגולי�,הוא סו� ופירוש ק"

   שלא יחיושקיצ� בא, ואמר לו. מ"ע ותחה"וג, שוני� ובגהנ� וכ� הקלע
   
  :ח"סנהדרי% קי. 12 .'� פרק י סו' שער נח"ע .11 .'חלק א" שער יוס�".10  .ח"סנהדרי% ק. 9
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כי מלאה כי מלאה כי מלאה כי מלאה """". להעניש� בו """"בא לפניבא לפניבא לפניבא לפני"""" . כמי שאינ�יהיוו, לעתיד לבא ושלא ידונו
  הרי אנוסי� ה� ביד יצר�  וא� היה חמס זה מתו� תאוה בלבד....""""האר" חמסהאר" חמסהאר" חמסהאר" חמס

מתו� דר� חיי� שכ� ראוי ורצוי  אמנ� חמס� היה, ואי% להאביד� לנצח נצחי�
י שנחת� דינ� על " ואעפ."מפניה�" ולכ% אמר ,בושת פני�להתנהג ובלי שו� 

ז היה בגלל חטא "אבל מות� בעוה ,הוא כדי לאבד� משני עולמי�, הגזל
, דהיינו זימה, בחמי% קלקלו 13 ל"ש חז"ולכ% נדונו במי� חמי� וכמ, הזימה

  .ובחמי% נדונו

כי השחית כל בשר את דרכו על כי השחית כל בשר את דרכו על כי השחית כל בשר את דרכו על כי השחית כל בשר את דרכו על , , , , וירא אלהי� את האר" והנה נשחתהוירא אלהי� את האר" והנה נשחתהוירא אלהי� את האר" והנה נשחתהוירא אלהי� את האר" והנה נשחתה""""
הכתוב  והדגיש". אפילו בהמה חיה ועו� נזקקי% לשאינ% מינ% ",י" פרש".".".".האר"האר"האר"האר"

י שבני האד� היו רעי� וחטאי� "שג� הבהמות השחיתו דרכ� כי אחרת אעפ
ל שכאשר אלכסנדר "ש חז"וכמ, היה מכה בה� ברחמי� ולא משחית� לגמרי

וכשהבי% המל� שמדינתו של , המל� בכבוד מוקדו% הגיע למדינה אחת וקבלו
ר אמ, וכשהשיב בחיוב, לאה גזל שאלו הא� יש בהמות בארצכ�אלכסנדר מ

לא בגללכ� , בארצכ�  עכשיו אני מבי% מדוע יורד גש� והשדות צומחי�לו
וכא% שג� הבהמות השחיתו ולא היה מקו� להניח לעול� . אלא בגלל הבהמות

  .המבול עליה�' הביא ה, בגלל�

". אומרי� אב% טובהיש אומרי� חלו% ויש ", י" פירש".".".".צהר תעשה לתיבהצהר תעשה לתיבהצהר תעשה לתיבהצהר תעשה לתיבה""""
 כחלו%כחלו%כחלו%כחלו% ותתבונ% בצרה או צרהצרהצרהצרה תעשה לתבה של צהרצהרצהרצהרואפשר דר� רמז לומר 

 שקבלת אב% טובהאב% טובהאב% טובהאב% טובהאו כ, לדעת מה רוצי� ממ� משמי� במדה כנגד מדה
        .ב"ז לקבל שכר� מושל� בעוה"לכפרת עוונותי� בעוה

ליכא מידי "ל כי " אמרו חז.""""צהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלהצהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלהצהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלהצהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלה""""
  האירוהאור ש". והפו� בה והפו� בה דכולה בה". " באורייתאדלא רמיזא

 והמתבונ% בתורה יכול למצא תשובה,  בתו� התורהגנוזבששת ימי בראשית 
 ,פסוק י פתיחת" שאפשר להתייע" בתורה ע14א"ש החיד" וכמ,לכל ספקותיו

 'בפ המל� התבונ% רבינו הקדוש בכל פע� לפני שהל� אלשל " חזואמרו
   .יעקב ועשו ומצא תשובה לכל עניניווישלח בפגישת 

,  צהר דהיינו חלו% להסתכל דרכו באור הגנוז שבתורה, הכתובאפשר שרמזו
  ,אבל לא כל המתבונ% בה ימצא מבוקשו, תעשה לתיבה של פסוקי התורה

ואל אמה שהוא , ואמר ,"אמה"מתוק% בשמירת הברית הנקרא מי שאלא 
   תקבל, כאשר הברית מתוקנתואז. תכלנה תתק% תיקוניה מלמעלה, היסוד

   
  .ט"קע' ד סי"ברכי יוס� יו. 14. ש�. 13
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ואפשר שכנגד שלשת , התשובה ה% בתיבה עצמה וה% בטעמיה ונקודותיה
  .בחינות אלו הוסי� ואמר תחתיי� שניי� ושלישי� תעשה

שבה נברא העול� שפתחה בצדה '  כגו% אות ב".".".".ופתח התיבה בצדה תשי�ופתח התיבה בצדה תשי�ופתח התיבה בצדה תשי�ופתח התיבה בצדה תשי�""""
שפתחה מתחתיה שבו נופלי� למטה ' א כמו אות חול,  בעלי תשובהלכניסת

  .%"הנר'  לתק% שלשת בחי".".".".שניי� ושלישי� תעשיהשניי� ושלישי� תעשיהשניי� ושלישי� תעשיהשניי� ושלישי� תעשיה, , , , תחתיי�תחתיי�תחתיי�תחתיי�"""". י החטא"ע

ויש ". זפת בלשו% ארמי, בכופר", י" פירש".".".".וכפרת אותה מבית ומחו" בכופרוכפרת אותה מבית ומחו" בכופרוכפרת אותה מבית ומחו" בכופרוכפרת אותה מבית ומחו" בכופר""""
 בשמו העברי וכמו שכתבה אצל משה זפתזפתזפתזפתלהבי% למה לא קראתו התורה 

ז וכפרו "לי רמז על חטא� הנוס� שעבדו עואו. """"ובזפתובזפתובזפתובזפתותחמרה בחמר "
ז נדונו "כתבה כופר שהוא לשו% כפירה לומר שבגלל חטא ע, ש"בבורא יתב

  .רכה התיבה להכפר בכופר משני צדדיהצבמי� עזי� כל כ� עד שהו

י תפילת " ענעשה הגש� במעשי בראשית ".".".".ואני הנני מביא את המבול מי�ואני הנני מביא את המבול מי�ואני הנני מביא את המבול מי�ואני הנני מביא את המבול מי�""""
ר "וכשהתפלל אדה ".כי לא המטיר', ואד יעלה מ% האר" וכו"ש "וכמ, ר"אדה

העונש , י מעשי בני האד�"לכ% כשנפג� העול� עאפשר ש ו.ירדו, על הגשמי�
ונאמר ". ולא יהיה מטר, השמי� ועצר את"ש "וכמ העיקרי הוא עצירת גשמי�

ובו ניכרת כח התפילה ביותר ". ונתתי גשמיכ� בעת�' א� בחוקותי תלכו וכו"
אמנ� דור המבול . ובוא� בכח תפילות אלו, שמי�י תפילות ותעניות על הג"ע

כי , שכ% ירדו גשמי� אבל גשמי זע� בחינת מבול, בחטא� הכבד גרמו להיפ�
' כמני% ג' שהוא בגי" מבול"ואפשר שנקרא . י המי�"הוצרכו להמחות ע

פגמו . גזל, עריות, ז"חטאי� ע' וכשה� קלקלו בג, מוחי%' ת שכנגד ג"הויו
        ".מבול"ת ל"הויו' ז והפכו עליה� ג"% לעוההמוחי' בקשר שבי% ג

 נראה שכא% התיר לחיה ולבהמה לאכול כמאכל ".".".".והיה ל� ולה� לאכלהוהיה ל� ולה� לאכלהוהיה ל� ולה� לאכלהוהיה ל� ולה� לאכלה""""
  .מלבד עשב שהיה מאכל� עד עתה, האד� פירות וצמחי�

ומכל החי מכל בשר שני� מכל ומכל החי מכל בשר שני� מכל ומכל החי מכל בשר שני� מכל ומכל החי מכל בשר שני� מכל ', ', ', ', ק" כל בשר בא לפני וכוק" כל בשר בא לפני וכוק" כל בשר בא לפני וכוק" כל בשר בא לפני וכו, , , , ויאמר אלהי� לנחויאמר אלהי� לנחויאמר אלהי� לנחויאמר אלהי� לנח""""
 לנח להביא """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�"""" צוה ".".".".תביא אל התבה להחיות את� זכר ונקבה יהיותביא אל התבה להחיות את� זכר ונקבה יהיותביא אל התבה להחיות את� זכר ונקבה יהיותביא אל התבה להחיות את� זכר ונקבה יהיו

 ויאמר"כ נאמר "ואח.  כדי לחיות זרעזכר ונקבהזכר ונקבהזכר ונקבהזכר ונקבהמהבהמות והחיות והעופות 
ומ% , מכל הבהמה הטהורה תקח ל� שבעה שבעה איש ואשתו, 'לנח וכו' ה

ג� מעו� השמי� שבעה שבעה , איש ואשתו, שני� הבהמה אשר איננה טהורה
א� " זכר ונקבה"מה והחיה  צוה לנח להביא מהבה""""''''הההה"""" דהיינו ".זכר ונקבה

 ויש להבי% כיצד הבהמה נקראת ".".".".איש ואשתואיש ואשתואיש ואשתואיש ואשתו""""לא קרא� זכר ונקבה אלא 
עד , ומי חת% הבהמות יחד.  והלא בהמה ואיש ה� תרתי דסתרי"איש ואשתו"

 להביא "אלהי�"ולמה מתחילה נצטווה בש� . לאשתושהפכה הבהמה 
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 איש"יא�  נשתנה הצווי להב"ה"כ בש� "ואח". זכר ונקבה"מהבהמה 
 כאשר לתיבה" איש ואשתו" מפורש בכתוב שנח לא הביא, אמנ�". ואשתו
 .""""אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�""""כאשר צוה " זכר ונקבה"בה יאלא מעצמ� באו החיות לת, ''''ההההצוה 

שני� שני� באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהי� את שני� שני� באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהי� את שני� שני� באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהי� את שני� שני� באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהי� את """"ואמר 
. נקבה להביא� זכר ואלהי�אלהי�אלהי�אלהי�זכר ונקבה כאשר צוה ,  דהיינו באו מעצמ�".".".".נחנחנחנח

 עני% זה ההדגישווכפלה תורה .  להביא� איש ואשתו''''ההההולא כאשר צוה 
, , , , ויבואו אל נח אל התבה שני� שני� מכל הבשר אשר בו רוח חיי�ויבואו אל נח אל התבה שני� שני� מכל הבשר אשר בו רוח חיי�ויבואו אל נח אל התבה שני� שני� מכל הבשר אשר בו רוח חיי�ויבואו אל נח אל התבה שני� שני� מכל הבשר אשר בו רוח חיי�"""", ואמרה

  . ויש להבי% העני%".".".".והבאי� זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אותו אלהי�והבאי� זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אותו אלהי�והבאי� זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אותו אלהי�והבאי� זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אותו אלהי�
ויהי ויהי ויהי ויהי """"ומר  ולהל% הוא א".".".".ויהי הגש� על האר" ארבעי� יו� וארבעי� לילהויהי הגש� על האר" ארבעי� יו� וארבעי� לילהויהי הגש� על האר" ארבעי� יו� וארבעי� לילהויהי הגש� על האר" ארבעי� יו� וארבעי� לילה""""

.  קראו מבול ולא גש� ולא הזכיר הלילות.""""המבול ארבעי� יו� על האר"המבול ארבעי� יו� על האר"המבול ארבעי� יו� על האר"המבול ארבעי� יו� על האר"
חמש עשרה אמה חמש עשרה אמה חמש עשרה אמה חמש עשרה אמה """".  ויש להבי% עני% ארובות אלו....""""וארובות השמי� נפתחווארובות השמי� נפתחווארובות השמי� נפתחווארובות השמי� נפתחו""""

 ויש ".".".".ויגברו המי� על האר" חמישי� ומאת יו�ויגברו המי� על האר" חמישי� ומאת יו�ויגברו המי� על האר" חמישי� ומאת יו�ויגברו המי� על האר" חמישי� ומאת יו�', ', ', ', מלמעלה גברו המי� וכומלמעלה גברו המי� וכומלמעלה גברו המי� וכומלמעלה גברו המי� וכו
.  לעני% נפלאובוודאי שציינה אות� התורה, להבי% פירוט ימי� אלו ומספר�

 והלא אפשר היה שירדו � גש� להמית שליו�' ויש להבי% למה הוצרכו מ
וימחו מ% וימחו מ% וימחו מ% וימחו מ% ' ' ' ' כל היקו� וכוכל היקו� וכוכל היקו� וכוכל היקו� וכו וימח אתוימח אתוימח אתוימח את"""". גשמי� עזי� וימותו כול� בכמה רגעי�

ויהי מק" ויהי מק" ויהי מק" ויהי מק" """".  ומה עני% מחיה זו." מ% האר"וימחווימחווימחווימחו"כפל לומר   למה".".".".האר"האר"האר"האר"
יו� ' מק" מ"י "פירש. """"ארבעי� יו� ויפתח נח את חלו% התיבה אשר עשהארבעי� יו� ויפתח נח את חלו% התיבה אשר עשהארבעי� יו� ויפתח נח את חלו% התיבה אשר עשהארבעי� יו� ויפתח נח את חלו% התיבה אשר עשה

יו� אלו ולמה הדגישה תורה ' ויש להבי% מה עני% מ". משנראו ראשי ההרי�
ומדוע  .בה הוא עשהי והלא כבר אמר שאת כל הת,,,,""""אשר עשהאשר עשהאשר עשהאשר עשה""""על החלו% 

 מה שלא כתב כ% """"מאתומאתומאתומאתו"""" ומדוע שלח את היונה ,חשד העורב את נח מאשתו
ששבה לא נכנסה ולמה היונה פע� ראשונה כ. והלא שניה� היו בתיבה. בעורב

ולמה , לא כתוב זה' בה ובפע� ביושלח נח ידו להכניסה לת, בהימאליה לת
   .ציינה זאת התורה

, י"פירש". ' וכוצא מ% התבה אתה ואשת�צא מ% התבה אתה ואשת�צא מ% התבה אתה ואשת�צא מ% התבה אתה ואשת�, , , , וידבר אלהי� אל נח לאמרוידבר אלהי� אל נח לאמרוידבר אלהי� אל נח לאמרוידבר אלהי� אל נח לאמר""""
. "' וכוויצא נח ואשתוויצא נח ואשתוויצא נח ואשתוויצא נח ואשתו""""כ היה צרי� להיות כתוב " וא".שהותרו בתשמיש"

ה שיצאו זוגות "נגד צווי הקב. """"שי בניושי בניושי בניושי בניוואשתו ונואשתו ונואשתו ונואשתו ונ, , , , ויצא נח ובניוויצא נח ובניוויצא נח ובניוויצא נח ובניו""""אמנ� כתוב 
, ולהיות פרוש מאשתו שהותרה לו, ה"כ רצה להיות חסיד יותר מצווי הקב"וא

        .י בנו"ומדוע נשתכר ונסתרס או נרבע ע
בה היו בני האד� יכי בעת שנצטווה נח על בני% הת, העני% הוא ואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמא

הדי% היתה ומדת ". בשרכל כל כל כל כי השחית "ש "כול� מושחתי� בזימה וכמ
  לחיות זרע""""לנחלנחלנחלנח"""" ,תוק� הדי%שהוא  """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�ויאמר "ולכ% נאמר . תקיפה

וכשנשאל , בהי אמנ� במאה ועשרי� שנה שעסק נח בת....זכר ונקבהזכר ונקבהזכר ונקבהזכר ונקבהמהבהמות 
השפיע מעט אפשר ש, עומד להביא מבול א� לא ישובו' ענ� שה ,מה טיבו
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קה ומדת הדי% נתמת, שחלק קט% מה� נמנע מלחטא בזימה וחטא רק בגזל
אבל היות ולא ,  אלה שבו בגלגול בהמות על חטא הגזלבני אד�ובמות . מעט

 בגלגול """"איש ואשתואיש ואשתואיש ואשתואיש ואשתו""""שבו יחד אפשר ש, חטאו בבלבול והחלפת נשותיה�
 לנח להביא בהמות """"''''הההה"וכיו% שנמתקה מדת הדי% אמר ". זכר ונקבה"בהמות 

 "זכר ונקבה"בה ולא אחרות שה% ילת" איש ואשתו"מתוקנות יותר שה� 
ואמרו ". ונקבה זכר"והיות ובי% העופות לא היו כאלה אמר לגביה% , בלבד

.  כי נמחו מיסוד� וכמו שיתבאר,15"דור המבול לא חיי� ולא נדוני�"כי ל "חז
בה יהנמצאי� בת  כלבלא. אי% זה אלא באות� שנמחו ואבדו מסתבר שאמנ�

� בדור נשמת� לא נמוחה וחזרה בגלגול ע� כל נגעיה ומעשיה שעוותה בה
 שעתה באו בני אד�החיי� שבתיבה גלגולי  היו כל בעליאפשר שו, המבול

ובנתיי� תנצל ג� נפשות� ותשוב כב% אד� . כבהמות כדי לחיות זרע על האר"
, ובזה יוב% מניי% באו כל הענקי� האימי� הזמזומי� והרפאי�, בגלגול אחר

ל שנפלו "זאא וע"והלא הענקי� האלה לפני המבול היו מבני הנפילי� עז
ואלו כול� נמחו . משמי� וחטאו ע� בנות האד� ויצאו משוני� בגבה� וכח�

וברור שמנח ובניו שהיו בגובה רגיל ונכנסו . 16עוגסיחו% ובמי המבול פרט ל
' כי שלשי� אמות גובה התיבה נחלקו לג(עשר אמות כבה שהיה בגובה ילמדור הת

. כאיומי� בגבה� וכח� לא באו ענקי� כאלה שמתאר� משה רבינו )קומות
 באו ה� מגלגולי הענקי� שלא נמחתה נשמת� במבול כי היו בתיבה אוליו

ומ% הראוי היה שיבואו החיות . בתור בעלי חיי� ועתה שבו להיות בני אד�
כי לה% מגיע יותר הזכות להנצל ולא  .אל התיבה" איש ואשתו"המתוקנות כ

כ גרועי� וקל יותר יהיה "כוג� כדי שכשיבואו כבני אד� לא יהיו , להמחות
שבה�  � מהמתוקני"זכר ונקבה"בה יבאו בעלי החיי� לת אמנ�. לה� לתק%

  וזה .17"איש ואשתו" לא מהמתוקנות שבה% אבל, שנזדווגו רק לבני מינ�
   

 ,י" ונראה שלכ% פירש.17. ש�' ובתוס. א"וראה נדה ס: ג" קיבחי�ז. 16. ח" קסנהדרי%. 15

', י ה"לומר שרק בזה עשה מה שנצטוה ע". זה ביאתו לתיבה',  הויעש נח ככל אשר צוהו"

שני� שני� באו אל נח אל התיבה זכר "כ "ואמה". איש ואשתו"ולא בהבאת הזוגות 

או , "איש ואשתו"היו , "שבעה שבעה"ולא ביאר א� הבהמות הטהורות שהיו ". ונקבה

 , שאלו) :ח"סנהדרי% ק(' ובגמ. וא� באו מעצמ� או א� נח טרח להביא�". זכר ונקבה"

 .)נקבה אחת נשכבת לכמה זכרי� ואי% זה אישות, י"פירש(, אישות לבהמה מי אית לה

כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בה� עבירה , שהעביר% נח לפני התיבה, והשיבו

. וכל שאי% התיבה קולטתו בידוע שנעבדה בה עבירה.) שלא נזקקו אלא לב% זוג�, י"ופירש(

  ומוב% מזה שעני% איש ואשתו רצונו לומר. ל"עכ. מאות% הבאי� מאליה%,  אמראבהו' ר
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. """"ואשתוואשתוואשתוואשתו אישאישאישאיש""""  שיביא''''ההההצווהו  ולא כאשר,  את נח בתחילהאלהי�אלהי�אלהי�אלהי�כאשר צוה 
עד כדי הכשת  לומר הסיבה לצער� של נח ובניו בתיבה, וכפלה עני% זה התורה

כ חזרה "ואח, ה% זה בהקשר לכניסת� לתיביובתחילה אמרה עני. הארי י"נח ע
ויסגור ויסגור ויסגור ויסגור """" ,מאנשי המבול ומהמבול עצמו ה על נח"י% זה בהקשר להגנת הקביענ
  אבל לא מאות� שבפני� כי לא,א שבחו""החיות ובנ מ שהצילו רק....""""בעדובעדובעדובעדו' ' ' ' הההה

  .הביא המתוקני�ל טרח
וכשיצאו . בהיות נח בתיבה הבי% טעותו והשלכותיו ונצטער ביותראפשר שו

לא גילה זאת נח לבניו כי החמיר , ה בתשמיש"י שהתיר� הקב"בה אעפימהת
כדי לתק%  ולכ% עשה כר�. להמנע הוא וזרעו עד שיתק% עני% החיות שבתיבה

תק% נגר� שהיי% לא ,  ומשלא הצליח לתק%ר שענבי� סחטה לו"בזה חטא אדה
ונשתכר ובא , "יי% המשכר"שאר בפגמו בבחינת נ אלא """"יי% המשמחיי% המשמחיי% המשמחיי% המשמח""""בסוד 

 מדה כנגד מדה על שהביאאפשר שהוא ,  אמת דבריוא� .סרסו ואבנו ורבעו 
  .נרבעי� ופגומי� ביסודגלגולי  בהמות לתיבה

" נחש"שמזלו עקרב שעליו נאמר הרואה כיו% המבול לירד בחשו%  החלאולי ו
  וכמו שהארי� בסוד עני% זה. פוסק" עקרב"והרואה , אינו פוסק מתפילתו

' זה נסיונ� הוא בעיקר בבובני מזל . 'ב/שהוא בחינת עקר 18בתקוני זוהר
בגזל  ובשניה� חטאו דור המבול. באכילה מרובה ובזרע לבטלה, דברי�
 דרכודרכודרכודרכו כל בשר את השחיתהשחיתהשחיתהשחיתכי . "ובזרע לבטלה, למלאות תאוות האכילה ובחמס

 .לכ% בו החל המבול שהוא עני% תיקו% חטא זהו. ולא בתו� הנקבה, "על האר"
יו� כדי '  מ להיות המבולהוצר�, "שדור המבול לא חיי� ולא נדוני�"ומכיו% 

  . יו� של יצירת הוולד' למחות את נפש� הקשורה לגו� שנוצרה במ

 ולבוש זה ,י מלבוש מיוחד" כי נפש האד� נקשרת לגופו ע,וביאור העני% הוא
  ועיקר עבודת האד� בתורה ומצוות, יצירת הוולדע�מקבלת הנפש מההורי� 

  יהודי או, ע א� האד� כה% או ישראלומלבוש זה הוא הקוב, 19עבור לבוש זה
  

והלא אי% איסור לבהמה להזדווג לכמה , ויש להבי% מה הטע�.  זוג�ע� ב% רק שנזדווגו

ולמה אלו החמירו .  שאינ% בני מינ�אות%וחטא הבהמות היה שנזדווגו ל, זכרי� בני מינה

 שהיו בני  אד�בניוא� נאמר שכיו% שידעו שה� גלגול של , שלא להזדווג אלא לב% זוג אחד

ולא  איש ,  באו"זכר ונקבה" שהבאי� ואמר הכתוב .אתי שפיר, עתה זוג ולכ% נזהרו ג�

ל לא ע. אז שהעביר� לפני התיבה, ל שבאו מאליה%"וא� כ% מה שאמרו חז. ואשתו

י "וב% זוג� שפירש רש.  על המתוקני� כבהמות בלבדאלא, המתוקני� בהיות� כבני אד�

ואינו אלא הצעה , בשו� מקו�" איש ואשתו"ולא מצאתי ביאור . �אולי הכוונה לבני מינ

        . כוונת מלביש ערומי�"נהר שלו�. "19. א"תקו% כ. 18. לחומר העניי%, בלבד" אולי"בגדר 



 שני            נח           שפתי

 

נא

י " ואעפ,בגלגול כה% ופע� בגלגול ישראל ומחמתו יכול אד� לבא פע� .גוי
 ,מצד הא�גוי  א� נולדה בלבוש, ישראל מקורה מהקודש מנשמות שנפשו

  וכל הגלגולי� יקומו כשכל אחד. דינה כגויה עד שתתגייר ותשוב אל הקודש
מ "אמנ� אות� שאינ� קמי� בתחה. 20יקו� בלבושו ע� חלקי הנפש שתק%

והנפש תשוב כולה בגלגול בגו� , נפש� מתבטלת וכמי שלא היתה כלללבוש 
 המבול ודור. מ לפי מעשיה"ב ולתחה"ולזכות לעוה, אחר לתק% כל פגמיה

ב על מעשיה� כי לבוש נפש� נמחה "מ ואינ� נדוני� בעוה"אינ� חיי� בתחה
ומחיית .  ונפש� שבה מחדש בגלגול בלבוש וגו� אחר בדור הפלגה,ואבד

         .כבולעו כ� פולטו הוולד וימי יצירת' יו� כנגד מ' הלבוש הוצרכה להיות במ
 דר� ולא. יל שאי% זה מקומ� הרג""""ארובות השמי�ארובות השמי�ארובות השמי�ארובות השמי�""""המבול ירד דר� אולי ו

 ,דרכו  כי תפקיד הדלת והחלו% להכניס ולהוציא,21חלונות ודלתות כדרכ�
אמנ� ". שבתה פותח חלוני רקיע מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכו%"ש "וכמ

 הגש� דר� וכאשר חודר, תפקיד הארובה הוא לקבל הפיח שבבית ולסלקו
 ד כדרכולא יר ועתה הגש�. המי� יורדי� עכורי� מפיח הדפנותהארובה 
   . בחינת מבולירד דר� הארובה גש� זע� אלא, ד"בבחינת מ

, א"קנ' % העולה בגי"ה דההי"אהיש� הוא כמני% אולי נ ימי� "והמי� גברו ק
. לפחות א מקצת היו� ככולו והחל"וביו� קנ, כי עד ש� צרי� להתמתק הדי%

י� המזלות העליונמ "נוצר" ויחוד ,22ב חדשי המבול לא שמשו המזלות"ובי
 ברגליוברגליוברגליוברגליו  טרח ללכתהיות ונח לאאפשר שו. א לא נראה באר""הממתק ש� קנ

מספיק רחמי�  לא היה, איש ואשתו' בחיהביא הבהמות המתוקנות יותר ל
 שהואי האריה "דווקא עאפשר ש ו,,,,ברגלוברגלוברגלוברגלוולכ% הוכש נח . וסבלו כול� בהיבת

,  מי ה� איש ואשתולראותלראותלראותלראות טרחלא שונח , גבורה'  והוא גי,,,,ראיהראיהראיהראיהלשו% 
  ....""""וישאר א� נחוישאר א� נחוישאר א� נחוישאר א� נח"""" .על ידוולהביא� לתיבה הוכש 

 ,,,,""""ויזכור אלהי� את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבהויזכור אלהי� את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבהויזכור אלהי� את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבהויזכור אלהי� את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה""""
  ."י תפילת הצדיקי�"ונהפכה למדת רחמי� ע, זה הש� מדת הדי%", י"פירש

    וארובותוארובותוארובותוארובות, , , , ויסכרו מעינות תהו�ויסכרו מעינות תהו�ויסכרו מעינות תהו�ויסכרו מעינות תהו�. . . . ויעבר אלהי� רוח על האר" וישוכו המי�ויעבר אלהי� רוח על האר" וישוכו המי�ויעבר אלהי� רוח על האר" וישוכו המי�ויעבר אלהי� רוח על האר" וישוכו המי�""""
  רוח תנחומי%, ויעבר אלהי� רוח", י"פירש". ". ". ". י�י�י�י�השמי� ויכלא הגש� מ% השמהשמי� ויכלא הגש� מ% השמהשמי� ויכלא הגש� מ% השמהשמי� ויכלא הגש� מ% השמ

 י"והוצר� רש". וישוכו לשו% הנחת חמה. על עסקי האר", והנחה עברה לפניו
, ולייבש�  לאדות את המי�ה לפרש כפשוטו שהרוח באאי אפשרכי , לפרש כ%

  אומר קוד� הכתוב וא� היה, כי כל עוד המשי� לרדת גש� אי% מקו� לזה
    

 לחלונות ודלתות  הואמפתח של גשמי�ומסתבר ש. 21 .ד"י� הקדמה ישער הגלגול . 20

  ....כ',  בראשית חי" רש.22   .'ב    תענית. אלו
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היה , "ויעבר אלהי� רוח"כ "ואח, "ויכלא הגש� ויסכרו מעינות תהו�"
משמע , אמנ� ממה שהקדי� העברת הרוח לפני סיו� הגש�, פירושו כפשוטו

  כ פירושו רוח תנחומי%"וא. ת המי�שהרוח גר� לסיו� הגש� ולא לאדות א
 וישוכווישוכווישוכווישוכו. ". ". ". "וגר� שתחזור האר" לקדמותה, והנחה שבא מסוד הזכרו% העליו%

נתקבלה , התפללו מתחילת המבול י שנח ובניו"ואעפ. והפכו למי חסד". המי�המי�המי�המי�
א היות "וביו� קנ, נ יו�"המי� ק כי גברו, א ימי�"תפילת� רק לאחר קנ
בזכות     א"% העולה קנ"דההי ה"� אהינמתק שאפשר שומקצת היו� ככולו 

א "% העולה קס"ה דיודי"י ש� אהי"ע    נתעוררו הרחמי�אולי  ו,תפילת נח וש�
ובא מיחוד גדול ונפלא זה     ,"זכורזכורזכורזכור"ונעשה כמני% , ב דחכמה"בהתחברותו ע� ע

  ". אלהי� את נחויזכורויזכורויזכורויזכור"ולכ% .  לטובה ולרחמי� גדולי�זכרו%זכרו%זכרו%זכרו%

של  וכמו כ%יו� דיצירת הולד ' ד מה� כנגאולי ". ". ". ". ויהי מק" ארבעי� יו�ויהי מק" ארבעי� יו�ויהי מק" ארבעי� יו�ויהי מק" ארבעי� יו�""""
וישלח את וישלח את וישלח את וישלח את , , , , בה אשר עשהבה אשר עשהבה אשר עשהבה אשר עשהייייויפתח נח את חלו% התויפתח נח את חלו% התויפתח נח את חלו% התויפתח נח את חלו% הת .התגלות העול� מחדש

והעורב . 23ע� בת זוגו בה על שחטא בתוכה ושמשי מהתאולי שלחו ".".".".העורבהעורבהעורבהעורב
נרמז כא% י ש"פירש ,למרות שפשע ו,24י שהוא ממונה על בשורות רעות"אעפ

ללמד לנח שאי% לגרש . גזר על הרעבכש עני% העורבי� שהביאו אוכל לאליהו
אמנ� את היונה שלח מסיבה  ".".".".וישלח את היונהוישלח את היונהוישלח את היונהוישלח את היונה"""" .העורב בטר� עת' אפי

 כיו% שהיא בחלקו, """"לראות הקלו המי� מעל פני האדמהלראות הקלו המי� מעל פני האדמהלראות הקלו המי� מעל פני האדמהלראות הקלו המי� מעל פני האדמה, , , , מאתומאתומאתומאתו"""" אחרת והיא
כדי לידע א� קלו שלחה , 25הישראל נמשלה ליונ וכנסת בקדושה בשלמות

רצה לדעת אפשר ש, י% לעורב בעול�שצריכי� עדי כי בראותו, המי� הזדוני�
ואפשר  . שוררות בעול� בתוק�'הזדוני� נחלש כח� או עדיי% הקלי א� המי�
            . כדי להג% עליה שתשוב לשלו�,בהי מ% הת רק ולא,,,,""""מאתומאתומאתומאתו""""ששלחה 

 .מאתומאתומאתומאתושלחה  כי אליואליואליואליוחזרה . """"ותשב אליוותשב אליוותשב אליוותשב אליו ,ולא מצאה היונה מנוח לכ� רגלהולא מצאה היונה מנוח לכ� רגלהולא מצאה היונה מנוח לכ� רגלהולא מצאה היונה מנוח לכ� רגלה""""
. ממי� הזדוני�  העול�וטר� נמתק. """"כי מי� על פני כל האר"כי מי� על פני כל האר"כי מי� על פני כל האר"כי מי� על פני כל האר" ,בהבהבהבהייייאל התאל התאל התאל הת""""
עוד שבעת ימי� עוד שבעת ימי� עוד שבעת ימי� עוד שבעת ימי� ויחל ויחל ויחל ויחל  .בהבהבהבהייייויבא אותה אל התויבא אותה אל התויבא אותה אל התויבא אותה אל הת"""" ....אליואליואליואליולקחתה  "וישלח ידווישלח ידווישלח ידווישלח ידו"

א "סטהספירות שמא שבעת , המתי%לומר ש" אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�"אמר אפשר ש ".".".".אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�
ויוס� שלח את ויוס� שלח את ויוס� שלח את ויוס� שלח את  ".עול� בשבעת ימי� אלוב תחלש בחינת� ,"אחרי�"הנקראי� 

 כי ....מ% התיבהמ% התיבהמ% התיבהמ% התיבה    פע� לא מאתו אלאאבל ה, ושלחה שנית". בהבהבהבהייייהיונה מ% התהיונה מ% התהיונה מ% התהיונה מ% הת
  מתוק� המי�היונה מנוח לכ� רגלה   לא מצאהמאתומאתומאתומאתובפע� קודמת ששלחה 

. שחפצה בקרבתו אולי כיו%, י שהיו ראשי ההרי� גלויי�" אעפ,הזדוני�
 מנוח כל היו� על ראשי  מצאה, ששלחה מ% התיבה בלבד כיו%הפע�אפשר שו

  והנה עלה זית טר�והנה עלה זית טר�והנה עלה זית טר�והנה עלה זית טר�"""". ר בעול�מתגב שהדי%  לעת ערבאליואליואליואליואבל חזרה , ההרי�
  
 . א"שבת נ. 25 .'ק דרוש ג"שערוה. 24  :ח"קסנהדרי%  .23
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, "טר� נת% ליראיו"בסוד  נצוצי% ח" אולי טר� הוא עני% הקשור לרפ".".".".בפיהבפיהבפיהבפיה
כי נעשה תיקו% בצד מה בבחינת ". המי� מעל האר"המי� מעל האר"המי� מעל האר"המי� מעל האר" וידע נח כי קלווידע נח כי קלווידע נח כי קלווידע נח כי קלו"ז "ועי
  של".  שבעת ימי� אחרי� שבעת ימי� אחרי� שבעת ימי� אחרי� שבעת ימי� אחרי�וייחל עודוייחל עודוייחל עודוייחל עוד"ולכ% . נתבטלו' וחלק מהקלי, ח"הרפ

והפע� לא אמר הכתוב לא ". וישלח את היונהוישלח את היונהוישלח את היונהוישלח את היונה"', תוספת ביטול כח הקלי
כי כבר ידע , שלחה לידע א� קלו המי�ש  כתובלאו". מ% התיבהמ% התיבהמ% התיבהמ% התיבה"ולא " מאתומאתומאתומאתו"

הראשונה שתצא  לנפשה כדי שתהיה היא  שלחהאולי. ממנה שאכ% קלו המי�
 ,ראל שנמשלה אליהרמז לכנסת יש, מ% התיבה לחופשי בעול� המחודש

   . תהיה היא היחידה שתמלו� על כל העול�,לעתיד לבאשבעול� המחודש 

 כשנח היה ב% ארבע ".".".".ונח ב% שש מאות שנה והמבול היה מי� על האר"ונח ב% שש מאות שנה והמבול היה מי� על האר"ונח ב% שש מאות שנה והמבול היה מי� על האר"ונח ב% שש מאות שנה והמבול היה מי� על האר"""""
הטע� ואפשר ש. כ שני�"והארי� לה� ק, מאות ושמוני� נגזרה גזרת המבול

ל� בכל שש וישת, כ שני� הוא כדי שנח יגיע לגיל שש מאות"שהמתי% ק
  .את בני ביתוואז יוכל להכנס לתיבה ולהנצל ולהציל , הספירות

בחדש השני בשבעה עשר יו� לחדש ביו� הזה נבקעו כל מעיינות תהו� רבה בחדש השני בשבעה עשר יו� לחדש ביו� הזה נבקעו כל מעיינות תהו� רבה בחדש השני בשבעה עשר יו� לחדש ביו� הזה נבקעו כל מעיינות תהו� רבה בחדש השני בשבעה עשר יו� לחדש ביו� הזה נבקעו כל מעיינות תהו� רבה """"
ואמרו , מיותרות" ביו� הזה"תיבות ולכאורה  ".".".".וארובות השמי� נפתחווארובות השמי� נפתחווארובות השמי� נפתחווארובות השמי� נפתחו

ה שחטא� הי ובו החל המבול כיו% 27שהוא חודש חשו% שמזלו עקרב 26ל"חז
" כי השחית כל בשר את דרכו על האר""וכמו שכתוב , בהשחתת זרע לבטלה

ואמר , "זה"וספירת היסוד נקרא , "שבעת ימי�"ושבעת הספירות נקראי� 
ז בחשו% שהוא "בי המבול כדי להודיע שבגלל פג� היסוד החל """"ביו� הזהביו� הזהביו� הזהביו� הזה""""

וכמו , "רע"שנקרא  הרומז על תקו% היסוד הפ� מהפוג� בו" טוב"כמני% 
 29כתב בתקוני זוהר ולכ%. 28בגלל חטא זה" ויהי ער בכור יהודה רע"כתוב ש

. רבתי של בראשית' שהוא ב'  ב/הברית בסוד עקר שעקרב הוא רומז לפג�
ומרי הברית יחוגו אותו לעתיד לבא ולכ% בחודש זה אי% שו� חג כי רק ש

ינת ולכ% בחודש זה קוראי� אנו בתורה על נת. א"בחנוכת המקדש השלישי בב
וראוי לכל בעל נפש שייחד  .ברית המילה לאברה� אבינו זכותו יג% עלינו אמ%

  .לו זמ% בחודש זה להתבונ% בתקו% בריתו

לכ% קוראו פעמי� , אומר אני שזכר היה", י"פירש". ". ". ". והנה עלה זית טר� בפיהוהנה עלה זית טר� בפיהוהנה עלה זית טר� בפיהוהנה עלה זית טר� בפיה""""
  כיוני� כמו, לפי שכל יונה שבמקרא לשו% נקבה, לשו% זכר ופעמי� לשו% נקבה

  
ה היוצא "וש� הקודש הרמוז ביסוד הוא ש� אהו. 28. ספר יצירה. 27. ב" השנה יראש. 26

 ז כמני%"י' והוא בגי, הבריאה כולה" יסוד"כי הוא " את השמי� ואת האר""מראשי תיבות 

נדה  (ל ליסוד בכינוי אצבע"ולכ% כינו חז" אצבע"% עולה כמני% "וש� זה במילוי יודי. טוב

  .א"תקו% כ. 29 .)ו"ס
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". חט�, טר�טר�טר�טר�. כיונה פותה, כיוני הגאיות כול� הומות, פיקי מי� רוחצותעל א
והוא לשו% זכר שקראו , ש טר� ולא אמר טרפה"י שהוא זכר ממ"ולמד רש
  ודא היא דרמיז יונה דא ביומוי.  וזה לשונו30ק"וכדבריו מפורש בזוה. הכתוב

  . בפיה,במה, טר� וחט� ליקרא דיליה, דנח דכתיב והנה עלה זית טר� בפיה
, , , , והאי דכתיב טר� ולא טרפהוהאי דכתיב טר� ולא טרפהוהאי דכתיב טר� ולא טרפהוהאי דכתיב טר� ולא טרפה, יקר מהאי יונהומקבלא ומקבלא ומקבלא ומקבלא דקיימא על רישיה 

מגו דאיקרי מגו דאיקרי מגו דאיקרי מגו דאיקרי , , , , במתיבתא דרקיעא יונה דכר הואבמתיבתא דרקיעא יונה דכר הואבמתיבתא דרקיעא יונה דכר הואבמתיבתא דרקיעא יונה דכר הוא. . . . כדכורא דא דעביד חילא ונצחכדכורא דא דעביד חילא ונצחכדכורא דא דעביד חילא ונצחכדכורא דא דעביד חילא ונצח
. י וטעמו מילה במילה" דברי רשהרי ל�     ....כתיב כנוקבא וכתיב כדכוראכתיב כנוקבא וכתיב כדכוראכתיב כנוקבא וכתיב כדכוראכתיב כנוקבא וכתיב כדכורא, , , , יונהיונהיונהיונה

כי מעשה של , וא מוכח שהיונה אליה נמשלה כנסת ישראל זכר ה31'וג� מהגמ
אלישע בעל כנפי� היה בתפילי% של ראש שהפכו לכנפי יונה שנמשלה אליה 

ותפילי% של , זכר' י סוד� של דברי� תפילי% של ראש בחי"ועפ, כנסת ישראל
  . י וסוד� קילורי% לעי%"ודברי רש ,32נקבה' יד בחי

ואפשר שעל ידי תקו% העול� , מלכות'  התיבה היא בחי....""""על הרי אררטעל הרי אררטעל הרי אררטעל הרי אררט""""
נחה על החכמה הנקרא קדוש ואולי לכ% ' שהגיעה עד בחי, מחטאי דור המבול

   .קדוש' הרי אררט העולה בגי

אפשר כי עתה נתק% מה שלפני  ".אל לבואל לבואל לבואל לבו' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה, , , , את ריח הנחוחאת ריח הנחוחאת ריח הנחוחאת ריח הנחוח' ' ' ' וירח הוירח הוירח הוירח ה"
  ".אל לבואל לבואל לבואל לבו' ויאמר ה"אמר עתה ו, """"אל לבואל לבואל לבואל לבוויתעצב "המבול נאמר 

כי יצר לב כי יצר לב כי יצר לב כי יצר לב , , , , אדמה בעבור האד�אדמה בעבור האד�אדמה בעבור האד�אדמה בעבור האד�לא אוסי� לקלל עוד את הלא אוסי� לקלל עוד את הלא אוסי� לקלל עוד את הלא אוסי� לקלל עוד את ה, , , , אל לבואל לבואל לבואל לבו' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
ומדוע הזכיר עני% הלב ". אל לבו"' ויש להבי% אמירת ה". ". ". ". האד� רע מנעוריוהאד� רע מנעוריוהאד� רע מנעוריוהאד� רע מנעוריו

        ...."כי יצר האד� רע מנעוריו"ולכאורה היה לו לומר , ג� אצל היצר
ונראה העני% כי בכל אד� יש נצו" אלהי המאיר בלבו של אד� ושוכ% על 

  דור המבול ואפשר שעל נצו"ונצו" זה נפג� בחטא, רביעית ד� הנפש שבלב
, "אל לבו ",נ"א. . . . של האד�" אל לבו", וביאורו". ". ". ". אל לבואל לבואל לבואל לבו' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""    ,זה נאמר
, "כי יצר האד� רע"ולכ% לא אמר , כי בצל� אלהי� נברא האד�, של מקו�

  . 33כי נפג� על ידי החטא, " האד� רעלבלבלבלבכי יצר "אלא 

  ,"מנעוריו"אלא , "מלידתו"לא אמר רע ". ". ". ". כי יצר לב האד� רע מנעוריוכי יצר לב האד� רע מנעוריוכי יצר לב האד� רע מנעוריוכי יצר לב האד� רע מנעוריו""""
  
יתכ% . 33 .' עני% תפילי% דרוש אשער הכוונות. . . . 32    .ט"שבת מ. . . . 31 .ה"קס שלח ל�' פ. 30

ואולי , שהמפגש של הנפש ע� החומר יוצר מעי% מס� כמפגש החלב ע� האויר שיוצר קרו�

וכככל שקרו� זה מתקשה הופ� הוא לקליפה , הנמש� אל החומר "יצר"יצירה זו נקראת 

היצר ואולי , %"אלהי� במילוי יודי' גי" יצר"ו. חומר וחוצצת בינה לבי% הנפשהמתחברת ל

 ורק התקשותו גורמת לו להתפשט מעבר למאה ועשרי�, די%' עצמו איננו רע אלא בחי

     .צירופי ש� אלהי� שבקודש והופ� לרע גמור
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ר " אמרו שמשעת לידתו שולט יצה34'ובגמ. ז"כאשר נמש� לתאוות העוה
  אבל זה היה ניכר בדורות, ודבריה� אמת. 35ר לפתח חטאת רוב"באד� שנאמ

ופסוק , 36אנוש והמבול שהתינוק משעת לידתו הל� ודיבר והתנהג כאד� גדול
אבל עתה לאחר המבול שבני אד� . נאמר אז לקי%, "לפתח חטאת רוב""

נשתנו ותינוק אינו מהל� עד לאחר זמ% ודעתו אינה מיושבת עד לאחר כמה 
כיו% שאי% יצרו ניכר בו , משעת לידתו י שבכח כבר שולט בו יצרו"פאע, שני�

  ".מנעוריו"עד לאחר ימי היניקה אמר הכתוב 

אפשר שכאשר יוצאת הנשמה . """"ולא אוסי� להכות את כל חי כאשר עשיתיולא אוסי� להכות את כל חי כאשר עשיתיולא אוסי� להכות את כל חי כאשר עשיתיולא אוסי� להכות את כל חי כאשר עשיתי""""
אבל כשהגו� נפרד מהנשמה נשארת הנשמה . עולה היא למעלה, מהגו�
" א אוסי� עוד להכות את כל חיול"    ועל זה אמר, וזה קרה במבול, למטה

' ואפי.  חיכלכלכלכלהוכו ש, דור המבולל". ייייכאשר עשית", להפריד הגו� מהנשמה
שיותר לא יעשה ' ונשבע ה. לבושי הנפש נמוחו ולכ% אינ� חיי� ואינ� נדוני�

ולכ% דור הפלגה כשחטאו לא נמחה . כ% לאנושות כולה שימחה לבוש נפש�
, כיו% שדור המבול לא חיי� ולא נדוני�ומ. וחיי� ה� ונדוני�, לבוש נפש�

כי נמוח , אינ� מושפעי� ממעשיה� אזנראה ש, י שישראל ה� גלגוליה�"אעפ
  .לבוש הנפש המקשר את הנפש לדור זה

 יש". ". ". ". ויבר� אלהי� את נח ואת בניו ויאמר לה� פרו ורבו ומלאו את האר"ויבר� אלהי� את נח ואת בניו ויאמר לה� פרו ורבו ומלאו את האר"ויבר� אלהי� את נח ואת בניו ויאמר לה� פרו ורבו ומלאו את האר"ויבר� אלהי� את נח ואת בניו ויאמר לה� פרו ורבו ומלאו את האר"""""
   פיקה הברכה ולא הס,,,,פרו ורבופרו ורבופרו ורבופרו ורבולמה הוצרכו נח ובניו לברכה מחדש של להבי% 

 כמו שאמר לאד� ,,,,""""וכבשוהוכבשוהוכבשוהוכבשוה""""ולמה הפע� לא הוסי� . שנתנה לאד� הראשו%
ואת� פרו ואת� פרו ואת� פרו ואת� פרו """"ויגדל התימה למה חזר פע� נוספת בסו� דבריו ואמר . הראשו%

 ,,,,""""פרופרופרופרו""""ובפע� זו השמיט לשו% . """"שרצו באר" ורבו בהשרצו באר" ורבו בהשרצו באר" ורבו בהשרצו באר" ורבו בה"""" ושלש ואמר ,,,,""""ורבוורבוורבוורבו
  . והמקרא אומר דרשני".".".".שרצו באר"שרצו באר"שרצו באר"שרצו באר"""""ואמר במקומה 

כי על ידי ברית הקשת בענ% נגר� שינוי האטמוספרה והשתברות , י%ונראה הענ
והמח המפעיל , והרח� הקולט, דבר שגר� להקטנת הזרע המוליד, קרני האור
  ,וכמו שיתבאר. ואור� חייו, כחו, ובעקבותיו להקטנת גו� האד�, את הגו�

וברכ� שג� . ואפשר שללא ברכה זו לא היה האד� יכול להוליד במצבו החדש
  .יוכלו ללדת, מצב זהב
  
יומא גבי מעוברת שהריחה ' א מהגמ"ומה שהקשה המהרש. 35 :א"סנהדרי% צ. 34

שיצרו חוזר עמו משעת בגלגול  יש לומר שזה במי שחוזר', פ שכבר יצרו תאב וכו"ביוהכ

משעת  ולכ% רבינו הקדוש למרות שהביא מקרא לסייע לאנטונינוס שהיצר פועל, יצירה

כדי , ולא ביאר העני%, כי כוונתו באד� מגולגל, אמר שפועל משעת יצירהחלק עליו ו, לידה

  . ח"סנהדרי% ק' גמו. יא, א"י איוב כ"רש. 36. גלגוללהסתיר סוד ה
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עשייתה כלי ונתינת רוח הזכר , כי כבוש זה נראה פירושו, "וכבשוה"ולא אמר 
 .37בדי קדושי% בל"וע, ונראה שלא שיי� עני% זה בבני נח אלא בישראל, בה

וצוו� מחדש ואמר , ואחר שברכ� בכח ההולדה פני� חדשות באו לכא%
 צרי� שתתמלא האר" מיד בבני אד� שיתחלקו והיות והיה. . . . """"ואת� פרו ורבוואת� פרו ורבוואת� פרו ורבוואת� פרו ורבו""""

ולאו דווקא , הוצרכו ללדת הרבה וולדות יחד כשרצי�, לשבעי� אומות
אלא מכל מה שהיו בנשמות דור המבול , 38"פרו"' משורש נפש� שה� בבחי

   ...."""" ורבו בה ורבו בה ורבו בה ורבו בהשרצו באר""אמר , בלבד" רבו"' שה� בחי, הוחזרו בגלגולש

כל רמש כל רמש כל רמש כל רמש ', ', ', ', ומוראכ� וחתכ� יהיה על כל חית האר" ועל כל עו� השמי� וכוומוראכ� וחתכ� יהיה על כל חית האר" ועל כל עו� השמי� וכוומוראכ� וחתכ� יהיה על כל חית האר" ועל כל עו� השמי� וכוומוראכ� וחתכ� יהיה על כל חית האר" ועל כל עו� השמי� וכו""""
וא� את וא� את וא� את וא� את , , , , א� בשר בנפשו דמו לא תאכלוא� בשר בנפשו דמו לא תאכלוא� בשר בנפשו דמו לא תאכלוא� בשר בנפשו דמו לא תאכלו', ', ', ', אשר הוא חי לכ� יהיה לאכלה וכואשר הוא חי לכ� יהיה לאכלה וכואשר הוא חי לכ� יהיה לאכלה וכואשר הוא חי לכ� יהיה לאכלה וכו

    ומיד האד� מיד איש אחיוומיד האד� מיד איש אחיוומיד האד� מיד איש אחיוומיד האד� מיד איש אחיו, , , , מיד כל חיה אדרשנומיד כל חיה אדרשנומיד כל חיה אדרשנומיד כל חיה אדרשנו, , , , דמכ� לנפשותיכ� אדרושדמכ� לנפשותיכ� אדרושדמכ� לנפשותיכ� אדרושדמכ� לנפשותיכ� אדרוש
שופ� ד� האד� באד� דמו ישפ� כי בצל� אלהי� שופ� ד� האד� באד� דמו ישפ� כי בצל� אלהי� שופ� ד� האד� באד� דמו ישפ� כי בצל� אלהי� שופ� ד� האד� באד� דמו ישפ� כי בצל� אלהי� , , , , אדרוש את נפש האד�אדרוש את נפש האד�אדרוש את נפש האד�אדרוש את נפש האד�

למה לא הבטיח לאד� ו, קשר פסוקי� אלו    יש להבי%". ". ". ". עשה את האד�עשה את האד�עשה את האד�עשה את האד�
 שאמר """"א�א�א�א�""""ומהו לשו% ,  וחיתתו יהיה על בעלי החיי�הראשו% שמוראו
ומה הקשר� ע� . ובאזהרה על החיות שלא יטרפו בני אד�, באיסור אכילת ד�

 ולמה הזהיר על הרצח והלא הוא אחד משש מצוות שכבר נצטווה ,איסור רצח
ומה , והיה לו או להזכיר כול� או א� לא אחד מה%, עליה� אד� הראשו%

  .נשתנה הרצח משאר שש המצוות שהזכירו הכתוב
כי אד� הראשו% נאסר באכילת בעלי חיי� ופשוט שדמות , ונראה שהעני% הוא

אבל עתה שבא להתיר לה� אכילת , ממנוהאד� שבו גרמה לבעלי החיי� לירא 
 שוב, בעלי החיי� ובדמו של אד� יתערב ד� שנעשה מאכילת בעלי החיי�

לכ% הבטיח� , צל� אנוש שבו לא יהיה מושל� ויוכלו בעלי החיי� לטורפו
. שא� על פי שיאכלו את בשר בעלי החיי� תהיה יראת האד� וחיתתו עליה�

להבינ� שאימת� תהיה על , , , , תאכלותאכלותאכלותאכלוא� בשר בנפשו דמו לא א� בשר בנפשו דמו לא א� בשר בנפשו דמו לא א� בשר בנפשו דמו לא והוסי� ואמר 
בעלי החיי� הוא בתנאי שלא יאכלו את ד� הנפש של בעלי החיי� שיגרו� 

כי אז בעלי החיי� ימשכו אחריה� , לה� להתקשר ע� בעלי החיי� ביותר
 ,,,,מיד כל חיה אדרשנומיד כל חיה אדרשנומיד כל חיה אדרשנומיד כל חיה אדרשנו, , , , וא� את דמכ� לנפשותיכ� אדרושוא� את דמכ� לנפשותיכ� אדרושוא� את דמכ� לנפשותיכ� אדרושוא� את דמכ� לנפשותיכ� אדרושוהוסי� . לטורפ�

את דמי הנטר� מ% ' ידרוש ה, לומר שרק כשיקויי� תנאי זה שלא יאכלו הד�
  והיות והותרו באכילת החיות הטורפות וממילא בדמ� יהיה מעורב. החיה

 חלקי החיה הטורפת שנאכלה ותוכל לגרו� לאד� שיהרוג בני אד� אחרי�
  ויטע% אינני אש� זה השפעת הנמר או האריה שאכלתי וגר� לדמי להשפיע

    

% "היה לה� נר, אות� הדורותב שמרי התורהשו ורק, כי בני נח זרמת סוסי� זרמת�. 37

     . בראשית על הפסוק פרו ורבו'  שנתבאר לעיל פוכמו. 38 . דקדושה
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   שכש� שמיד חיה אדרוש את דמכ� למרות שאכלת� , לכ% אמר, עלי מטבע�
    למרות שאכל, , , , ומיד האד� מיד איש אחיו אדרוש את נפש האד�ומיד האד� מיד איש אחיו אדרוש את נפש האד�ומיד האד� מיד איש אחיו אדרוש את נפש האד�ומיד האד� מיד איש אחיו אדרוש את נפש האד�כ% , מבשר�

 למרות שבדמו יש, , , , ד� באד� דמו ישפ�ד� באד� דמו ישפ�ד� באד� דמו ישפ�ד� באד� דמו ישפ�שופ� ד� האשופ� ד� האשופ� ד� האשופ� ד� האואמר , חיות הטורפות
וצל� אלהי� שבו יש , , , , כי בצל� אלהי� עשה את האד�כי בצל� אלהי� עשה את האד�כי בצל� אלהי� עשה את האד�כי בצל� אלהי� עשה את האד�, מבשר החיה הטורפת

  .לו לגבור על טבע ד� החיות שבגופו

 יש להבי% מה נשתנה דבר זה". ". ". ". ויאמר אלהי� אל נח ואל בניו אתו לאמרויאמר אלהי� אל נח ואל בניו אתו לאמרויאמר אלהי� אל נח ואל בניו אתו לאמרויאמר אלהי� אל נח ואל בניו אתו לאמר""""
 .משאר ענייני� שנאמרו רק לנח שיאמר לבניו, אתואתואתואתולנח ובניו ' שאמרו ה

כדי , ונראה שהבטיח לכול� בפרטות שלא להביא עוד פע� מבול לעול�
  .  שירגעו ממכת הנפש שקבלו כשיצאו מהתיבה ומצאו עול� שמ�

, בענני ענ%", י" פירש".".".".ונראתה הקשת בענ%ונראתה הקשת בענ%ונראתה הקשת בענ%ונראתה הקשת בענ%, , , , והיה בענני ענ% על האר"והיה בענני ענ% על האר"והיה בענני ענ% על האר"והיה בענני ענ% על האר"""""
הוצר� לפרש כ% ולא ". כשתעלה במחשבה לפני להביא חוש� ואבדו% לעול�

 מיותרות כי רוב השנה והיה בענני ענ% על האר"והיה בענני ענ% על האר"והיה בענני ענ% על האר"והיה בענני ענ% על האר"אורה תיבות כי לכ, כפשוטו
. והיה לו רק לומר שתראה הקשת בענ% אחד מענני� אלו, יש בלאו הכי ענני�

 והלא ענ% שהוא על האר" הופ� לערפל ,,,,ענ% על האר"ענ% על האר"ענ% על האר"ענ% על האר"ומהו כוונתו באמרו 
 שצרי� ענ%ענ%ענ%ענ%ונראה שמדובר ב, ואי% הקשת נראית בו אלא בענ% הנמצא בשמי�

להביא חוש� ואבדו% ' כשתעלה במחשבה לפני ה על האר"על האר"על האר"על האר"למבול לגרו� 
וזכרתי וזכרתי וזכרתי וזכרתי  " " " ",ולכ% כפל ואמר, שבו תראה הקשת ותמנעהו מלגרו� למבול, לעול�

ולא יהיה עוד המי� ולא יהיה עוד המי� ולא יהיה עוד המי� ולא יהיה עוד המי� , , , , את בריתי אשר ביני וביניכ� ובי% כל נפש חיה בכל בשראת בריתי אשר ביני וביניכ� ובי% כל נפש חיה בכל בשראת בריתי אשר ביני וביניכ� ובי% כל נפש חיה בכל בשראת בריתי אשר ביני וביניכ� ובי% כל נפש חיה בכל בשר
  ....מבוללמנוע ה" " " " והיתה הקשת בענ%והיתה הקשת בענ%והיתה הקשת בענ%והיתה הקשת בענ%, , , ,  למבול לשחת כל בשר למבול לשחת כל בשר למבול לשחת כל בשר למבול לשחת כל בשרשבתו� ענ% זה

, , , , וראיתיה לזכור ברית עול� בי% אלהי� ובי% כל נפש חיהוראיתיה לזכור ברית עול� בי% אלהי� ובי% כל נפש חיהוראיתיה לזכור ברית עול� בי% אלהי� ובי% כל נפש חיהוראיתיה לזכור ברית עול� בי% אלהי� ובי% כל נפש חיה, , , , ה הקשת בענ%ה הקשת בענ%ה הקשת בענ%ה הקשת בענ%והיתוהיתוהיתוהית""""
ויש להבי% מה עני% קשת זה שדווקא דרכו נית% ". בכל בשר אשר על האר"בכל בשר אשר על האר"בכל בשר אשר על האר"בכל בשר אשר על האר"

  . ומה עני% זכירה זו, כולל בעלי החיי�, לכל בשרלכל בשרלכל בשרלכל בשרהברית 
 ונראה, כי הקשת הוא פעולה של השתברות קרני האור,  שהעני% הואואפשר

לא היה באויר המצב הגור� להשתברות קרני ,  נח הקרב%שבטר� שהקריב
בשבועתו גר� לשינוי האטמוספירה כדי שישתברו קרני האור ' וה, האור

 שמצב חדש זה גר� ג� לשינוי חיי האד� מסתברו. ויווצר קשת בעול�
. והבהמה באיכות� ואריכות� כדי שלא יגיעו מעשיה� למעשי דור המבול

  . ונתקצרו החיי� במאות שני�,מחונתקטנו בעלי החיי� והצו
וג� זרעו , והנה מח האד� לא מתפקד בשלמותו אלא באחוזי� קטני� ממנו

וכ% . אי% מופרי� ממנו אלא זרעוני� בודדי�ו , זרעי�הרבהשל אד� כולל 
  ומסתבר שעד להשתברות. מופרות ממנה כמה בודדות,  ביציותהרבההאשה מ

 ויצא, ביציות והיה מתפקד בכל מוחוהנוצר האד� מכל הזרעוני� ו קרני האור
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וכדי , וכמו שהיו לפני המבול, אד� חכ� וגבור וגדול ובעל כושר חיי� ארו�
  .נכרת ברית הקשת שגר� לשינוי זה, שלא יגיעו לרמה זו

 כי בשר ויזכורויזכורויזכורויזכור"ש "וכמ, מיעוט זה גור� לזכרו% הרחמי� של מעלהאפשר שו
והוא רחו� יכפר "בפסוק קוד� ש "ושזו הסיבה למ". המה רוח הול� ולא ישוב

 אמנ� שומר הברית יכול ברוחניותו .כי מיעוט זה כמוהו כחלק ממיתה". עוו%
כי ברית המילה גדול מברית , לקבל כל כחות המח ולראות מראות אלקי�

 וכל צבעי האורות הנראי� בקשת ה� כנגד 39וג� הברית נקרא קשת, הקשת
יש שומר ברית בשלימות אי% ולכ% כש. הספירות המאירי� בשומר הברית

זאת אות "ש "וכמ. ולכ% לברית הקשת קרא אות. 40הקשת נראית בימיו
  .וג� ברית המילה נקרא אות". הברית

כי הפער בי% האד� , הותרו באכילת בשר מ% החי, ואולי כיו% שהוקט% מח�
 ולהתקשר ע� הנפש, י בשר"ויש יכולת לגו� להבריא ע,  הוקט%לבעלי החיי�

, מבעלי החיי�ונאסרו בחלק ,  עלו בדרגהבמת% תורה אמנ� ישראל .הבהמית
  .ולא הותרו אלא באות� שחלק הנפש שבה� לא מוריד את נפש האד� מדרגתו

לאות כדי לזכור בריתו שלא ' למה הוצר� ה". ". ". ". וראיתיה לזכור ברית עול�וראיתיה לזכור ברית עול�וראיתיה לזכור ברית עול�וראיתיה לזכור ברית עול�""""
ואולי העני% הוא כי המבול . ומדוע בחר באות הקשת בדווקא, להביא מבול

כי השחית כל בשר את דרכו על "ל חטא זרע לבטלה וכמו שאמר הכתוב בא ע
וכשחוטאי� בזה פוגמי� בברית הזכר העליו% . וג� בני נח נאסרו בזה". האר"

, ועל הזרע היוצא ממנו אמרו" קשת"ואבר הברית נקרא ". ברית עול�"הנקרא 
גיח וכשגובר הפג� עד למבול מש, וביאור לראות הוא להשגיח". יורה כח""
אות הברית בענ% ' ואז נראית הקשת שהיא בחי, להמתיק את ברית עול�' ה

  .הזכר העליו%  ומונעת את המבול" ברית עול�"וממתקת את , המיועד למבול

. אלא ישראל'  כי לא יבורכו בש� ה".".".".ויבר� אלהי� את נח ואת בניו פרו ורבוויבר� אלהי� את נח ואת בניו פרו ורבוויבר� אלהי� את נח ואת בניו פרו ורבוויבר� אלהי� את נח ואת בניו פרו ורבו""""
ה לכל אומות ברית זו נכרתש ו% כיאלהי�אלהי�אלהי�אלהי�ג� באות הקשת נאמר ש� אפשר שו

        .העול� שלא יביא עליה� מבול

 שעשה עצמו חולי% שהתחיל ע� ענבי�", י" פירש".".".".ויחל נח איש האדמהויחל נח איש האדמהויחל נח איש האדמהויחל נח איש האדמה""""
 דהיינו". אדוני האדמה כמו איש נעמי, איש האדמה. ולא ע� נטיעה אחרת

  אלא אשתו והוא, בעל נעמי כי נעמי לא היתה שפחת אלימל� והוא אדונה
 ולכ% הביא פסוק זה. ל האדמה כבעל ואשהי שנח היה בע"וכוונת רש. בעלה
  אלהינו 'ויהי נוע� ה"והנה נעמי היא סוד הבינה הנוע� העליו% בסוד . לראיה

  
  . ז" ראה כתובות ע.40. ב" צסנהדרי% . 39
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  ". ויטע כר�ויטע כר�ויטע כר�ויטע כר�. "החכמה בעל הבינה' בחי כ נח בעלה הוא"וא, "עלינו
  וביאור דבריו". �כשנכנס לתיבה הביא עמו זמורות ויחורי תאני", י"פירש

טפחי ' ששאר העצי� צמחו לאחר המבול מהשרשי� שהיו למטה מג
  ולמה היה צרי�, ויש להבי% למה הכניס זמורות ויחורי� בדווקא. המחרשה

 וישת מ%וישת מ%וישת מ%וישת מ% ".41להתחיל ע� התאני� עד שנעשה חולי% כשהתחיל ע� הענבי�
ופירוש ". וירא ח� אבי כנע% את ערות אביווירא ח� אבי כנע% את ערות אביווירא ח� אבי כנע% את ערות אביווירא ח� אבי כנע% את ערות אביו, ויתגל בתו� אהלהויתגל בתו� אהלהויתגל בתו� אהלהויתגל בתו� אהלה, , , , היי% וישכרהיי% וישכרהיי% וישכרהיי% וישכר

, דהיינו רבעו. ח ואחותו לשו% ראיהשל אש גבי עריות "ראיה היא ביאה וכמ
. וסרסו, והתבונ% בערות אביו שמסוגל ללדת, או שראיה פירושו התבוננות

אלא את עצ� . ופשוט שלא אמר לה� מה שעשה". ויגד לשני אחיו בחו"ויגד לשני אחיו בחו"ויגד לשני אחיו בחו"ויגד לשני אחיו בחו""
.  מעשיו עמוויש להבי% למה לא כסהו ח� לאחר שגמר. העני% שאביה� ערו�

ופניה� ופניה� ופניה� ופניה� . ומה עני% השמלה שלקחו אחורנית כדי לא לראות ערות אביה�
הפכו , שכשקרבו אצלו והוצרכו להפו� עצמ� לכסותו", י"פירש. אחורניתאחורניתאחורניתאחורנית

 הקפידו שלא להביט כל כ�ויש להבי% מה עני% כסוי זה ש". פניה� אחורנית
ויש , ועה דהיינו השמלה היד".".".".השמלההשמלההשמלההשמלה ויקח ש� ויפת אתויקח ש� ויפת אתויקח ש� ויפת אתויקח ש� ויפת את " " " "וכתב. באביה�

  .להבי% איזו שמלה זו
החכמה בעלה ' בחי 42ל שנח הוא יסוד דאבא"ש האריז"כמ, ואפשר שהעני%

ר בסוד " של אדהע" הדעתונראה שרצה לתק% חטא . דאמא שכינתא עילאה
כוונת�  וסוד. שנאמר ויתפרו עלה תאנה, ובסוד תאנה היתה, ענבי� סחטה לו

הדומה  % האגוז הוא הפרי היחידולכ, י שע" הדעת היה אגוז"כי אעפ. הוא
סחטה לו  י היו בבחינת ענבי�"הפגמי� שנעשו ע, במבנהו וצורתו למח האד�

וראוי היה , גבורה' שגרמה שיי% המשמח סוד הבינה נהפ� ליי% המשכר בחי
מיהר  אבל,  בשבת ולתקנו ולהופכו לטוב בלבדמע" הדעתר לאכול "אדה

 שכנגדהגר� שבחינת הנצח שאפשר  ו,באכילתו ביו� השישי טר� הזמ%
ראוי היה אפשר שו, כ תאנה"וסדר הכתוב הוא גפ% ואח. אכלה פגה, התאנה

, "חנטה פגיה התאנה"ש "וכמ, כ גפ%"קוד� תאנה ואח, לתקנ� ממטה למעלה
 .הענבי� נתחלל ומשהתחיל ישר ע�". נתנו ריח והגפני� סמדר"כ "ואח

  הוא איש האדמהאמר הכתוב שהטע� שהתחיל ע� הענבי� כי אפשר שו
   

ואפשר שהשמיט . מגרופיות של זיתי� ג� ה אמרו שהכניס"א ופל" פלובבראשית רבה. 41

" זית"הכניס מגרופיות של זיתי� לתק% עני% הואולי , י לזיתי� כי אינו עני% לסוד שכוו%"רש

כי ידע , לא הכניס שתילי כל העצי�שמדרש  הומתבאר מ, שגופו משכח ושמנו מפכח

מיני� אלו לצור� תקונ� על ידו ' והכניס רק ג, ארו חיי� ויצמחו שניתשהשרשי� יש

   .ספר הלקוטי� פרשה זו. 42 . ביציאתו מהתיבה
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ר "וחשב שיתחיל בגפ% לתק% חטא אדה, העליונה סוד הבינה יי% המשמח
כי כר� יחידית  פ%גולא  כר�כר�כר�כר�נטע אפשר שו, 43ולהפו� יי% המשכר ליי% המשמח

' כיו% שהאדמה בחי, יי% המשכר'  ונתחלל ונפל לבחי.ה" הויפעמי�' עולה י
  להתדבק ביי%" " " " וישת מ% היי%וישת מ% היי%וישת מ% היי%וישת מ% היי%""""ולכ% , התחיל בתאנה המלכות טר� נתקנה כי לא

אבד אור המקי� דנפש אפשר ש ו.יי% המשכר'  בבחי""""וישכרוישכרוישכרוישכר""""אבל  ,המשמח
ומשראה ח� שאבד אביו ". עורועורועורועורוכי היא שמלתו ל"סוד השמלה שעליה נאמר 

 דנפש אור הפנימיוקלקל לנח ג� את , ו לסרסו או לרבעולבוש זה העיז פני
. והלכו להשלימו משלה�. כ הגיד לאחיו שאביה� אבד אורות הנפש"ואח

ונתבר� בש� , 44ש� אלקי�' יפת נת% רק לבוש דקטנות שהוא בחיאולי ו
נתבר� בש� , ה"אבל ש� שנת% ג� מלבוש דגדלות שהוא ש� הוי, אלקי�

וג� מזה נראה ,  הוא ממה שקיבל ממנו בלידהוהנה לבוש דקטנות. ה"הוי
שנת% יפת רק מהבלא דגרמי שקיבל מאמו מהחלק שקבלה מנח בביאה 

ולכ% לא , 45ראשונה מההוא רוחא דשבק בה ויוצא מעט ע� כל אחד מהבני�
אבל , יזכו לקבורה להבלא דגרמי של עצמותיה� זכה אלא שבניו לאחר מות�

ולכאורה מה שיי� להתאמ" , אמ" יותרי שנת"ופרש, "ויקחויקחויקחויקח"ש� שנאמר בו 
, אלא שנתאמ" ונת% ג� מלבוש נפשו שקבל מאביו, בלקיחת הבגד יותר מיפת

' קט% שה� בחיוזכו בניו ג� לטלית גדול , ואור מקי�, אור פנימי' שהוא בחי
מאור וש� נת% ג� , ר פנימיאו' ואולי יפת נת% רק בחי. ר מקי�אור פנימי ואו

כדי .  שניה�שכ�שכ�שכ�שכ�שמו על אולי ו, הנפש' הידועה בחי השמלההשמלההשמלההשמלהולקחו  .המקי�
 על בשמלות�בשמלות�בשמלות�בשמלות�משארות� צרורות "ש "וכמ,  ומקי�אור פנימי' לתת מש� בחי

. נפש' אחוריי� שהוא בחי' לתת לו בחיאולי כדי , """"וילכו אחורניתוילכו אחורניתוילכו אחורניתוילכו אחורנית"""". . . . 46""""שכמ�שכמ�שכמ�שכמ�
כי כל , נתנו לו דר� האחוריי�אולי ג� מצד הפני� שלה� , "ופניה� אחורניתופניה� אחורניתופניה� אחורניתופניה� אחורנית"

כי ". וערות אביה� לא ראווערות אביה� לא ראווערות אביה� לא ראווערות אביה� לא ראו. "אחוריי�' וכל מקבל בחי, פני�' א בחימשפיע הו
  .י לבוש�"נתכסה לגמרי ע

 ".".".".ארור כנע% עבד עבדי� יהיה לאחיוארור כנע% עבד עבדי� יהיה לאחיוארור כנע% עבד עבדי� יהיה לאחיוארור כנע% עבד עבדי� יהיה לאחיו', ', ', ',  וכו וכו וכו וכו את ערות אביו את ערות אביו את ערות אביו את ערות אביווירא ח� אבי כנע%וירא ח� אבי כנע%וירא ח� אבי כנע%וירא ח� אבי כנע%""""
ולמה כינה , יש להבי% מה ראה ח� שנתפעל והרשה לעצמו לפגו� באביו

ומה .  כנע% ולא את ח� עצמוולמה קלל את, בדווקאכאבי כנע% כאבי כנע% כאבי כנע% כאבי כנע% הכתוב את ח� 
 """"יהיה לאחיויהיה לאחיויהיה לאחיויהיה לאחיו""""ופשט הכתוב . אלו" עבדי�"ומי ה� , """"עבד עבדי�עבד עבדי�עבד עבדי�עבד עבדי�""""הלשו% 

ולא על אחיו של ח� , נראה כחוזר על אחיו של כנע% שה� כוש ומצרי� ופוט
אלהי ש� ויהי כנע% עבד ' ברו� ה"וא� כ% מה שהוסי� ואמר  ,שה� ש� ויפת

  הוא תוספת על מה שקללו". עבד למוויהי כנע% ' ליפת וכו יפת אלהי�, למו
   
  .בא' ראה לקמ% פ. 46 . וירא'ש� פ. 45.  ל� ל�שער הפסוקי�. 44 :ב"זוהר ויקרא י. 43 
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שכוונתו לאחיו של ח� , או שהוא פירוש קללתו, לאחיושיהיה עבד עבדי� 
  .דודיו של כנע%

ע% וכנ, 47בעול�' כי ח� הוא אביה� של התגלמות הקלי, ואפשר שהעני% הוא
 'הרביעית ממטה למעלה שהיא הקלי' נוגה שהיא הקלי' הוא בסוד קלי

כנע% בידו מאזני "בסוד הכתוב . 48בסוד הטיקלא, העושקת וגונבת מהקדושה
יסוד החכמה ואי% לחצוני� שו� ' והנה נח הוא בחי". מרמה לעשוק אהב

 ,"יי% המשכר"וכשנשתכר ירד נח אל הגבורות בסוד . אחיזה במקו� גבוה זה
וכשאד� מכוסה , וכל אחיזת החצוני� בקודש הוא דר� הגבורות בלבד

 שאפשר ראה ח�ראה ח�ראה ח�ראה ח�וכשנתגלה נח בשכרותו , בלבושו אי% לחצוני� אחיזה בו
ולכ% ציינו , "כנע%"וגניבה זו הוא עני% , לגנוב ממנו נצוצות גדולי� מאוד

� בפרטות ואת שאר בני ח" כנע%"ולכ% קילל את ". אבי כנע%"הכתוב בכינוי 
וכנע% יהיה עבד לעבדי� , ואמר על אחיו של כנע% שיהיו כול� עבדי�, בכללות

  .ובנוס� לזה שיהיה כנע% עבד לבני ש� ויפת, אלו שה� אחיו

כי " בחו"" אפשר שאמר לה� על נח שהוא ".".".".בחו"בחו"בחו"בחו", , , , ויגד לשני אחיוויגד לשני אחיוויגד לשני אחיוויגד לשני אחיו""""
  .הופשטה ממנו נפשו הקדושה סוד השמלה

מאלה מאלה מאלה מאלה ', וכו � בני� אחר המבול� בני� אחר המבול� בני� אחר המבול� בני� אחר המבולויולדו להויולדו להויולדו להויולדו לה. . . . ש� ח� ויפתש� ח� ויפתש� ח� ויפתש� ח� ויפת, , , , ואלה תולדות נחואלה תולדות נחואלה תולדות נחואלה תולדות נח
 כתוב זה ".".".".נפרדו איי הגוי� בארצות� איש ללשונו למשפחותיה� בגוייה�נפרדו איי הגוי� בארצות� איש ללשונו למשפחותיה� בגוייה�נפרדו איי הגוי� בארצות� איש ללשונו למשפחותיה� בגוייה�נפרדו איי הגוי� בארצות� איש ללשונו למשפחותיה� בגוייה�

  והוסיפה תורה להדגיש שעני%, פוצו על פני האר"ננאמר בטר� שבנו מגדל ו
 .""""אחר המבולאחר המבולאחר המבולאחר המבולומאלה נפרדו הגוי� באר" "זה נעשה לפני ההפלגה ואמרה 
ש שכבר לפני מעשה ההפלגה היתה ומפור, דהיינו אחר המבול ולפני ההפלגה
כ מה נתחדש בעקבות המגדל בבלילת "וא, לכל אומה בפני עצמה אר" ולשו%

 ....""""ויהי כל האר" שפה אחת ודברי� אחדי�ויהי כל האר" שפה אחת ודברי� אחדי�ויהי כל האר" שפה אחת ודברי� אחדי�ויהי כל האר" שפה אחת ודברי� אחדי�"""". שפת� והפצת� על פני האר"
, כי ברור שא� השפה אחת, ה� כפל לשו%" דברי� אחדי�ו"ולכאורה תיבות 
ה רק "היה מספיק שהקב, בהסכמהבשלו� ו וא� כוונתו שחיו. הדברי� אחדי�

ויהי בנסע� ויהי בנסע� ויהי בנסע� ויהי בנסע� """". יגרו� לריב ביניה� כדי שיחדלו מהבני% וישאיר� בשפת�
שהיו , בנסע� מקד�בנסע� מקד�בנסע� מקד�בנסע� מקד�"""" ,י" פרש".".".".וימצאו בקעה באר" שנער וישבו ש�וימצאו בקעה באר" שנער וישבו ש�וימצאו בקעה באר" שנער וישבו ש�וימצאו בקעה באר" שנער וישבו ש�, , , , מקד�מקד�מקד�מקד�

, כדכתיב למעלה ויהי מושב� ממשא בואכה ספרה הר הקד�, יושבי� ש�
והדבר ". לא מצאו אלא שנערו, ונסעו מש� לתור לה� מקו� להחזיק את כול�

ואלו בני ח� מפורש , הקד� אלא על בני ש� כי לא נאמר שמושב� בהר, תמוה
  משמע, ממה שחפשו מקו� שיחזיק כול� וג�. שישבו בצדו% עד עזה ולשע

  
זוהר . 48 .מדרושי הפסח' ראה שער הכוונות דרוש א" נפלאות באר" ח�"בסוד . 47

  :ה"משפטי� צ



 שני            נח           שפתי

 

סב

. . . . בקד�בקד�בקד�בקד�כ לא היו כול� "וא, אלא נפרדו בארצות�שקוד� לא ישבו יחד 
 מציאה שיי� לומר על דבר שחפשוהו לשו% ".".".".וימצאו בקעה באר" שנערוימצאו בקעה באר" שנערוימצאו בקעה באר" שנערוימצאו בקעה באר" שנער""""

 ונמרוד מל� ש� בטר� ההפלגה, ואלו בקעת בבל היתה ידועה לה�, קוד�
ל "הילולכאורה  ."בבל ואר� ואכד וכלנה ותהי ראשית ממלכתו"ש "וכמ
שהבקעה נראתה בעיניה� כמתאימה  ושפירוש, " בקעה באר" שנערויראוויראוויראוויראו""""

 למה הוצרכה תורה להדגיש זאת והלא ממעשה ".".".".וישבו ש�וישבו ש�וישבו ש�וישבו ש�"""". לקבו" כול�
  .מוב% שישבו ש�,  פ% יפוצו מש�מפחד�בניית המגדל 

ולכאורה החטא היה . """"הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי�הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי�הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי�הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי�, , , , ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרו""""
 הוצרכו לבניית ולמה, ולמה הוזכרה בנייתה בתורה, בבניית המגדל ולא העיר

פ% פ% פ% פ% , , , , ונעשה לנו ש�ונעשה לנו ש�ונעשה לנו ש�ונעשה לנו ש�"""". והלא בעצ� קבוצ� למקו� אחד הפ� המקו� לעיר, עיר
ומה היה פחד� מלפו" ,  זה"ש�" וצרי� להבי% עני% ".".".".נפו" על פני כל האר"נפו" על פני כל האר"נפו" על פני כל האר"נפו" על פני כל האר"

וכיצד חשבו לגור כול� בעיר אחת , על פני כל האר" עד כדי עשיית המגדל
 מקו� לחפשלחפשלחפשלחפשולמה הוצרכו , י שיפרו וירבו לא תכיל הבקעה את כול�"והלא ע

, והלא בכל מקו� בעול� שישבו יחד תכיל האר" את כול�, שיכיל את כול�
' ' ' ' וירד הוירד הוירד הוירד ה"""". ואפילו א� יתפשטו על הרי� וגבעות יבנוה ברצ� אחד לעיר אחת

היתה '  הדגיש שירידת ה....""""לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האד�לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האד�לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האד�לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האד�
ולמה ,  משמעות העיר בעני% זהויש להבי% מה, לראות ג� את העיר וג� המגדל

וזה וזה וזה וזה , , , , ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�', ', ', ', ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""".  כדי לראותלרדתלרדתלרדתלרדת 'ההוצר� 
 מדועמדועמדועמדוע ויש להבי% ".".".".מה� כל אשר יזמו לעשותמה� כל אשר יזמו לעשותמה� כל אשר יזמו לעשותמה� כל אשר יזמו לעשות ועתה לא יבצרועתה לא יבצרועתה לא יבצרועתה לא יבצר, , , , החיל� לעשותהחיל� לעשותהחיל� לעשותהחיל� לעשות
ה לקלקל מעשיה� ולהרוס המגדל למרות "והרי יכל הקב, לא יבצר מה�

 .� לבלבל שפת� ולהפיצ�ולמה הוצר, שדברו שפה אחת ודברי� אחדי�
 ויש להבי% למה לשינוי השפה קרא בלשו% ".".".".הבה נרדה ונבלה ש� שפת�הבה נרדה ונבלה ש� שפת�הבה נרדה ונבלה ש� שפת�הבה נרדה ונבלה ש� שפת�""""

אשר אשר אשר אשר """"ולמה הוסי� , ובמה עירב השפה ושינה לשונ�, בלילה שפירושו עירוב
י שינוי השפה מוב% שלא יבינו אחד את " והלא ע,,,,""""לא ישמעו איש שפת רעהולא ישמעו איש שפת רעהולא ישמעו איש שפת רעהולא ישמעו איש שפת רעהו

ל "ולכאורה היל". ". ". ". ו לבנות העירו לבנות העירו לבנות העירו לבנות העירויחדלויחדלויחדלויחדל, , , , אות� על פני כל האר"אות� על פני כל האר"אות� על פני כל האר"אות� על פני כל האר"' ' ' ' ויפ" הויפ" הויפ" הויפ" ה"""". השני
ל "ואמרו חז, ולא העיר, ויחדלו לבנות המגדל כי הוא היה מקור הבעיה

והיה לתורה לספר , 49ששליש המגדל נפל ושלישו נבלע באדמה ושלישו נשאר
על כ% קרא על כ% קרא על כ% קרא על כ% קרא """" .לעצר� ולא עני% חדילת� מהעיר' זאת כי זה תכלית ירידת ה

 ".".".".על פני כל האר"על פני כל האר"על פני כל האר"על פני כל האר"' ' ' '  ומש� הפיצ� ה ומש� הפיצ� ה ומש� הפיצ� ה ומש� הפיצ� ה,,,,שפת כל האר"שפת כל האר"שפת כל האר"שפת כל האר"' ' ' ' כי ש� בלל הכי ש� בלל הכי ש� בלל הכי ש� בלל ה, , , , שמה בבלשמה בבלשמה בבלשמה בבל
   .ויש להבי% למה הוצר� לשנות ש� המקו� משנער לבבל עקב מעשה זה

  ,בי% שלשת בניוהעול� כי בצאת נח מהתיבה חלק את ,  הואהעני%ש אפשרו
  
  . ח"סנהדרי% ק. 49
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כי שבעי� אומות ה� . ונפרדו מיד לעמי� ולאומי� שוני� בעלי שפות שונות
אר"  ולכל אחד משרי מעלה יש, מעלה ונתוני� לחלק�כנגד שבעי� שרי 

שבו דבר  וידעו כול� ג� לשו% הקודש, בהתא� לשרשו ובחינתו, ולשו% שונה
 שידעו סודות האלהות והשבעות מלאכי� וה�" מקובלי�"והיו ביניה� . נח

ז "וכש� שבדור אנוש שתפו ש� שמי� בע, "דברי� אחדי�"הנקראי� 
ג� עתה רצו  כ%, 50'"והוחל לקרא בש� ה"ז "בעוהכריחו הקדושה לית% כח 

קרה לדור אנוש שבא האוקיאנוס והציפ� והטביע מה שא� בידע� , לעשות
כי נשבע , מטביעה בי� אמנ� לא, פחדו ג� עתה ממדת הדי%, 51שליש העול�

ובכלל זה שלא יכחדו כל בני האד�  52שלא יהיה עוד מבול לשחת האר"' ה
זו הוא כי כל אומה ישבה  ועני% הפצה. י האר" על פנמהפצהמהפצהמהפצהמהפצהאלא , �53במי

ופחדו , 54והיה ח% המקו� על יושביו, בארצה בהתא� לבחינתה ושרשה כאמור
 כל האר" כל אחד שלא במקומו על פנישלא במקומ� אלא ' ה שמא יפזר�

.  ויגיע� צער ונזק,ואז יסבלו מישיבה במקו� שלא תוא� לרוח�, הנכו%
עבור� ואליו יוכלו לעלות   שיהיה מרכזיוהתחכמו להתאס� למקו� אחד
ומלכות  ומגדל כנגד יסוד ולבנות ש� עיר, לעיתי� מכל מקומות פזוריה�

 ובראש המגדל לבנות בית הכנסת ,)ומגדל יסוד, עיר מלכות(דקדושה הנקראי� כ% 
ואז ,  לסטרא אחראהלהעביר כ"ואח ,55ש�ש�ש�ש� את השכינה הנקראתולמשו� לש� 
, כיו% שדבוקי� ה� בשכינה השבויה בידיה�, מש�ה לעקר� "לא יוכל הקב

ג�  ה כדי שלא יבולע לה ותעקר"והיות והיא בת ערובה בידיה� יניח לה� הקב
ל "חז ש"ובאו לנמרוד שהיה המקובל הגדול בידיעת האלהות וכמ, היא עמה�

 ומצאוומצאוומצאוומצאו, לטכס עצה כיצד לעשות זאת ,,,,56565656""""ומתכוו% למרוד בוומתכוו% למרוד בוומתכוו% למרוד בוומתכוו% למרוד בו ,,,,יודע את רבונויודע את רבונויודע את רבונויודע את רבונו""""
י בסוד ענג "שהיא הנגוד הגמור של א מזימת� בבקעת שנערמקו� מתאי� ל

 'וכדי שלא תפול מלכות שמי� בידי הקלי.  עיר ומגדלובנו, כתר וכרת, ונגע
, בסוד ראיה  סוד הזכר על מקו� זה'וברדת ה,  העיר והמגדללראותלראותלראותלראות' ירד ה

  .ה ולשבותה בי% הקליפות"שוב לא יכלו להפריד השכינה מהקב
   אותה אר"בחינתדברה היא בשפה המתאימה ל רצהובהיות כל אומה בא

  
. 52. ד', י בראשית ו" ראה רש.51. נח' וליקוטי תורה פ. ו"כ ',י בראשית ד"ראה רש. 50

  שהטביעוי המצרי� כאומה לא היו טובעי� בי� סו� אלמל'  ואפי.53 .יא', בראשית ט

ראה זוהר בראשית  .55 .ז"סוטה מ'  מס.54. יא. ח"י שמות י"וראה רש, ילדי ישראל ביאורל

ולא , על ראשו ועטרה ת"ס בה� ובוני� בתי כנסיות ומדרשות ומניחי�, מווזה תרגו: ה"כ

  . יצילנו 'ה . מתגברתא "וסט ,נאמר ונעשה לנו ש� ז"וע, לעשות לה� ש� אלא' לש� ה

      .  ט,' בראשית י ,י" רש.56
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בשנער דברו  יחדובהתחבר� כול� , ועל ארצ� שר הממונה עליה�הולאותו 
כול� ג� מבחינת השפה שהיא היתה   שהוא אחד אתלשו% הקודשש� 

   ובעיקר בגלל שרצונ� היה למשו� קדושה לעיר, המוכרת לכול�היחידיתהיחידיתהיחידיתהיחידית
 לכ%, הקודשהקודשהקודשהקודשוהקדושה שורה על לשו% , והמגדל כדי לשעבדה תחת יראת�

� המקורית את שפת' על העיר והמגדל בלבל ה' ברדת אור הוווו. דברו בה
לא הבינו ו, דברו בארצ� בלשו% הקודש ואולי ג� בשבעי� לשו% של חבריה�ש

כי בהתערב� יצרו  ,לא בשפתו המקורית ולא בלשו% הקודש, אחד את השני
שבו למקומ� מפורדי� זה רבתה המהומה והמחלוקת ביניה� וו, שפה שלישית

מו שאינו מקו,  כדור האר"על פניכל אחד למקו� אחר ' הפיצ� הואולי , מזה
ומטרת� היתה בניית בית כנסת בראש  והיות .הנכו% מבחינת שפתו ושרו
לא נתפרס� עוונ� בתורה כי לא היה אלא דבר , המגדל שאינו דבר איסור

   .דבר שלא עלה בידיה� כלל ועיקר, שבמחשבה למשו� את הקדושה תחת יד�
 ינו שהסיעו עצמ� דהי....""""ויהי בנסע� מקד�ויהי בנסע� מקד�ויהי בנסע� מקד�ויהי בנסע� מקד�"""" , הוא הכתובולי ביאורוא

   כי ההר....""""שנערשנערשנערשנער וימצאו בקעה באר"וימצאו בקעה באר"וימצאו בקעה באר"וימצאו בקעה באר""""", 57ז"מונו של עול� לעבוד עמקד
י היא "וא, זה לעומק וזה לגובה והנגוד של ההר הוא הבקעה, והבקעה שווי�

הארצות ולכ%   והנגוד שלה היא בבל שהיא נמוכה מכל58גבוהה מכל הארצות
י "ופרש, 60מכנה את בבל בש� שש�, והנה הנביא. 59אליה מתי מבול ננערו

הטע� הוא כי כנגד נראה ש ו)'הופ� ל כ ' ול,'הופ� ל ש' ב(. ש"ת ב"בבל בא, ש�ש
 והכתר הוא בחינת הר שהוא ראש הספירות, דקדושה יש כרת בקליפה כתר

 וכ%, כרת' ושנער בגי ,לכרת, ובו נהפכות אותיות כתר, הוהפוכו הוא הבקע

את ולאחר שחפשו מקו� מתאי� להלח� בקדושה מצאו . כרת' שש� בגי
ולכ% , ובה הכתר נהפ� לכרת, י ובנגוד לה"בקעת שנער שהיא מכוונת כנגד א

י שההגיו% היה שיבנוהו בהר שבו ה� מרויחי� גובה של "אעפ, בנו בו המגדל
 ....""""וישבו ש�וישבו ש�וישבו ש�וישבו ש�"""" .61מ ויותר קל להגיע ממנו לגובה רב מאשר מבקעה"כמה ק

י מבול ובקליפות רוחות של מת ,נדבקו בטומאת הכרת הנמצא במקו� ההוא
 אבל לא כל האומות ישבו ש� אלא נציגיה� שבנו העיר והמגדל. שננערו ש�

  נדבקו בטומאה ורצו, וכשנסעו מקדמונו של עול�. שיהיה לה� למרכז עולמי
   

 ,ה"י בראשית מ" ראה רש .58 .א"י. ג"י י בראשית" רש ראהו  .ז ,ח"ל'  פבראשית רבה  .57

 ה"ד. ח"י סוכה כ"וראה רש. מא, א"ופרק נ. וכ, ה" ירמיהו כ.60 :ג"שבת קי .59 .ט

חזר שנית מעי% זה ועשה צל� בבקעת , ונבוכדנצר שהיה גלגול נמרוד. 61 .וגימטריאות

אנכי " שצעק הצל�ש� המפורש בפי  חקוק בו של כה% גדול שהיה דורא שבבבל וש� הצי"

   ).' פרשה זשירי�שירה מדרש רבה(, ' הקלי וביטלמפיובא דניאל והוציא הצי" ו" אלהי�' ה
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 "שפה אחת"ולכ% השתמשו ב. ו"הקודש ביד� ח י שעבוד שמות"ע, בחיזוקה
  ויאמרו איש אלויאמרו איש אלויאמרו איש אלויאמרו איש אל"""" .62 השבעות המלאכי�,"ודברי� אחדי�", הקודשהקודשהקודשהקודשזו לשו% 

אפשר  ו....""""לאב%לאב%לאב%לאב%, , , , ותהי לה� הלבנהותהי לה� הלבנהותהי לה� הלבנהותהי לה� הלבנה ,ונשרפה לשרפהונשרפה לשרפהונשרפה לשרפהונשרפה לשרפה    רעהו הבה נלבנה לבני�רעהו הבה נלבנה לבני�רעהו הבה נלבנה לבני�רעהו הבה נלבנה לבני�
מש�  "ש"וכמ ,אב%אב%אב%אב%שמי� הנקראת   במלכותהקליפה לערב רצובמעשיה� ש

ויאמרו הבה ויאמרו הבה ויאמרו הבה ויאמרו הבה  ,,,,והחמר היה לה� לחומרוהחמר היה לה� לחומרוהחמר היה לה� לחומרוהחמר היה לה� לחומר"""" .ולינוק ממנה    .63"ישראל אב%אב%אב%אב%רועה 
ע� היסוד , ואמרו בואו נבנה ונייחד מלכות הנקראת עיר. """"עיר ומגדלעיר ומגדלעיר ומגדלעיר ומגדל נבנה לנונבנה לנונבנה לנונבנה לנו

    וראשווראשווראשווראשו"""".  דהיינו לצרכינו ולא לש� שמי�""""לנולנולנולנו"ונעשה זאת . הנקרא מגדל
כ "וא, פירות ראשונותס' בג כי יניקת היסוד היא מהדעת הקשור ....""""בשמי�בשמי�בשמי�בשמי�

ולהכניס ש� אלקי� בתו� ספירות עליונות אלו , הקדושה לצרכינו נוכל לשאוב
 כי אי% לקליפות אפשרות לינוק מהקדושה אלא דר�, ודר� זה לינוק השפע

  דהיינו נעשה ש� אלקי� העולה,"לנולנולנולנוונעשה " .הנקראות אלקי� 64הגבורות
, """"פ% נפו" על פני כל האר"פ% נפו" על פני כל האר"פ% נפו" על פני כל האר"פ% נפו" על פני כל האר""""". 65נקראת ש�השינוק מהשכינה  ,""""ש�ש�ש�ש�"""" לנולנולנולנו' בגי

 נענש כמו דור אנוש ונפו" על פני כל , במעשנושא� לא נשת� את הקדושה
  . למקומות אחרי�,האר" ממקומותינו השייכי� לבחינתנו מצד שבעי� שרי�

ה "והוריד הקב. """"לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האד�לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האד�לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האד�לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האד�' ' ' ' וירד הוירד הוירד הוירד ה""""
 לא יכלו לינוק מקדושה אז ו,לשפע מצד ראיה של מעלה אל העיר והמגד

 ו שהי והמבולי היו גלגולי דור אנוש כ""""אד�אד�אד�אד�ההההבני בני בני בני """"וקרא� . 66כ" כגדולה
 ,ל שני� ראשוני�"שבטיפות זרע לבטלה שהוציא אד� הראשו% בק נשמות

 ".".".".לכול�לכול�לכול�לכול� ה% ע� אחד ושפה אחתה% ע� אחד ושפה אחתה% ע� אחד ושפה אחתה% ע� אחד ושפה אחת', ', ', ', ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""" .67וה� בני האד� הראשו% ממש
 ומות אלא שכול� בבוא� לעירא' כי היו ונשארו ע, ולא אמר ע� אחד ה�

וזה וזה וזה וזה """" .לכול�לכול�לכול�לכול�  היתה ש�היו מתאחדי� ש� לע� אחד ושפה אחת, והמגדל
י הזמנה "כי ע". שהוא לשו% הזמנה", י"ופירש הבההבההבההבה וה� אמרו .""""החל� לעשותהחל� לעשותהחל� לעשותהחל� לעשות

להוציא לחולי%  כוונואפשר שו, 68ז"מושכי� השפע העליו% למקו� וחפ" בעוה
 """"החיל�החיל�החיל�החיל�",  דהיינו אור היסוד""""וזהוזהוזהוזה""""ואמר הכתוב . זהזהזהזההשפע מ% היסוד הנקרא 
שמי� שבעול� " מלכות"להעביר השפע ל "לעשותלעשותלעשותלעשות", רצונ� להוציא לחולי%

 דהיינו השפע" כלכלכלכל  ועתה לא יבצר מה�ועתה לא יבצר מה�ועתה לא יבצר מה�ועתה לא יבצר מה�. "'הקלי ו לחולי% אל" ומש� חהעשיההעשיההעשיההעשיה
כי מזימת� ". לעשותלעשותלעשותלעשות    אשר יזמואשר יזמואשר יזמואשר יזמו", לא ימנע מה�, "כלכלכלכל"המגיע מהיסוד הנקרא 

 כינה עמה� ומכווני� להורידה אליה�נעשית על ידיה� כיו% שמשתפי� הש
  י הזמנת"ע, "הבה"כ צרי� לבטל הזמנת� שאמרו "וא, גלות השכינה' בבחי

  
" ע .64 .כוונת התענית 'דרוש גק " ושערוה.כד, ט"בראשית מ. 63 .נח' תורה פוטי  לק.62

לא יתייצבו הוללי� לנגד "בסוד . 66. �"ש'  גימ,%" ב,ח"רפ .65 .'פרק ג'  שער נחיי�

  .' נ זוהר ויקרא .68 .מדרושי הפסח'  דרוש אשער הכוונות. 67 ".עיני�
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 %ואז כנגד אור התפארת אי ,שמי� סוד התפארת שירד ויגיע למקו� קדושת
  להשפיע יחוד תפארת" הבה נרדההבה נרדההבה נרדההבה נרדה"כ "וא. ותתבטל מחשבת�, כח� לעמוד

ויתפרדו כל , "ונבלה ש� שפת�", ה ושכינתיה  באותו מקו�"ומלכות קוב
אשר לא ישמעו איש אשר לא ישמעו איש אשר לא ישמעו איש אשר לא ישמעו איש  ",י שנבלבל שפת� של שבעי� אומות"ע, י אוו%פועל

 מפוזרי� ומפורדי� זה .""""אות� מש� על פני כל האר"אות� מש� על פני כל האר"אות� מש� על פני כל האר"אות� מש� על פני כל האר"' ' ' ' ויפ" הויפ" הויפ" הויפ" ה. . . . שפת רעהושפת רעהושפת רעהושפת רעהו
לא חזרו למקומות� במושבות� שהיה לה� אולי אות� שעסקו במגדל  ו.מזה

 כי ידעו שהקדושה בלבדה """"לבנות העירלבנות העירלבנות העירלבנות העיר ויחדלוויחדלוויחדלוויחדלו"""" .69כנגד שבעי� שרי�
יסוד כי כלל לא יכלו ' ולא הזכיר המגדל שהוא בחי. לא זר עמהתשלוט ש� ו
 והיות ....""""שפת כל האר"שפת כל האר"שפת כל האר"שפת כל האר"' ' ' ' בבל כי ש� בלל הבבל כי ש� בלל הבבל כי ש� בלל הבבל כי ש� בלל ה    קרא שמהקרא שמהקרא שמהקרא שמה    על כ%על כ%על כ%על כ%"""" .להגיע אליו
 נסתלקה הזוהמה מש� ונשארה ,,,,כרתכרתכרתכרתה לבקעת שנער שהיתה בגדר "וירד הקב
לבבל שהוא לא , כרת' ש� המקו� משנער שהוא גימ  ולכ% שנה,רק בהסתר

והפ� , כרת בהסתר'  שהוא שוב בגימ"שש�"ש נקרא " אבל באתב,כרת' בגימ
  .הכרת על ראש� ונכרתו מארצ� המקורית והופצו על פני כל האר"

ל שחשבו " ואמרו חז.""""הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי�הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי�הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי�הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי�, , , , ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרו""""
וכי שוטי� היו שחשבו שיוכלו לעלות , ויש להבי%. 70לעלות לרקיע להלח� בה

 שמפורש שא� היו ממשיכי� בתכנית� היו מצליחי� וכמו ולא עוד. לרקיע
ועתה ועתה ועתה ועתה , , , , וזה החיל� לעשותוזה החיל� לעשותוזה החיל� לעשותוזה החיל� לעשות, , , , ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�', ', ', ', ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""שכתוב 
ע� אחד "ולמה תלה את יכלת� בכ� ש ".".".".מה� כל אשר יזמו לעשותמה� כל אשר יזמו לעשותמה� כל אשר יזמו לעשותמה� כל אשר יזמו לעשות לא יבצרלא יבצרלא יבצרלא יבצר

וג� א� היו מגיעי� לרקיע מה היה בכח� . ומה בכ�, "ושפה אחת לכול�
וכיצד אפשר , רקיעי� ה� וכיצד יכלו להגיע לכול�והלא שבעה , לעשות

וכי חשבו לפגשו פני� אל פני� ולהלח� , על ידי עליית� לרקיע' להלח� בה
ממעשיה� עד שהוצר� ' ולמה חשש ה. והלא אי% לו דמות הגו� ואינו גו�, בו

ה "והרי יכל הקב, לא יבצר מה�ש' ומדוע אמר ה. לרדת ולשנות את שפת�
, הרוס המגדל למרות שדברו שפה אחת ודברי� אחדי�לקלקל מעשיה� ול

  .ולמה הוצר� לבלבל שפת� ולהפיצ�
כי כל תמונה גשמית של דברי� רוחניי� למעלה א� היא , ואפשר שהעני% הוא

העתק מתאי� למקור בצורתו הפרטית והכללית ונעשה בכוונתו לדמותו אל 
 ה שכזו גור�ולא עוד אלא שהפוג� בתמונ. שואב הוא כח מהמקור, המקור

  כי האד� הוא תמונה. וזה המפתח לכל מצוות עשה ולא תעשה. פג� במקור
   

ובכתבי� עתיקי� של אותה הקופה נמצא כתוב ששבו . זזזזט, ח"ית רבה פלראה בראש . 69

ראה שער יוס� . למקומות� ושכחו את שפת� המקורית ולא יכלו לדבר ע� אנשי מקומ�

   . ב% יוסי כה% גדוליוסיל פ"ליוהכה  בסדר העבודש"כמ .70 .ל"החדש ד� ש
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לצל� אלהי� וכל עבירה על מצוות לא תעשה גורמת לפג� במקור באותו פרט 
המתפרט ממלקות , ולפי ער� הפג� כ� ער� העונש, המכוו% כנגד אותו מעשה

, או בענשי כ� הקלע גלגולי� בדומ�, ועד סקילה על ידי בית די% של מטה
  אלא א� כ% שב. � על ידי בית די% של מעלהוענשי גהינ, מדבר, חי, צומח

וכ% במצוות . ולפי ער� התשובה כ� ער� התיקו%, החוטא בתשובה ותק% הפג�
ובתנאי שההעתק , כ� נפעל ונעשה במקור, עשה לפי ער� המעשה למטה

יתאי� למקור ג� מבחינת תמונת המצוה וצורת הפעלתה והוצאת הקולות 
רי� שיהיה מתאי� לזמ% שהמקור פועל וג� מבחינת הזמ% שצ, שהיא משמיעה

ספר תורה קודש ונרתיקו קודש וההיכל קדוש בתנאי , ולדוגמא. למעלה
אבל א� אות אחת בספר קרועה או , שהספר מתאי� למקור בצורתו לגמרי

ספר "הספר אינו כשר ואי% דינו כ, "ספר תורה"נכתבה שלא בכוונתה לש� 
כל פרטי כתיבתו ועשיית מבנה ובתפילי% מלבד . אלא כחומש בלבד, "תורה

ג� צורת , הבתי� והרצועות וצבע� שצריכי� להיות העתק מדוייק למקור
', וזמ% הנחת� שהוא ביו� בלבד וכדו, ומיקומ� המדוייק בראש וביד, הנחת�

, ובהלכות שופר מלבד הפרטי� האלה. ה� הגורמי� למשיכת הכח מהמקור
ת האורות הרוחניי� שבוקעי� צרי� ג� שהקולות היוצאי� ממנו יהיו כדוגמ

  .מהשופר העליו%
ותכננו דור הפלגה לבנות תמונה מדוייקת של כל עולמות מעלה ולפגו� 

 שהיא חלק שכינהשכינהשכינהשכינהבתמונה זו כדי לעורר הפג� בעולמות מעלה ולהפיל את ה
תחת הכוונת� ולינוק ממנה כח רוחני קדוש ,  בעול� הזהשוכ%שוכ%שוכ%שוכ%אלוה ה

וג� להבטיח בזה את קיומ� , "ת השכינהגלו"' ולהעבירו לצד שכנגד בבחי
כפורקי עול מלכות שמי� בלתי פחד מהבורא שיפגע בה� בעול� הזה כעונש 

בעול� נעשה על ידי השכינה הנקראת ' כיו% שכל הנהגת ה, על התנהגות�
  .ומשתהיה היא שבויה בידיה� לא תוכל היא להרע לה�, "בית דינו"
, כל הבה לשו% הזמנה הוא. �הזמינו עצמכ ",י"פירש". ". ". ". הבההבההבההבה, , , , ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרו""""

כי כבר נתבאר שכדי שתמונה     ".".".".ומתחברי� למלאכה או לעצהומתחברי� למלאכה או לעצהומתחברי� למלאכה או לעצהומתחברי� למלאכה או לעצהשמכיני� עצמ� 
תתאי� למקור צרי� האד� העושה אותה לכוו% שלש� כ% הוא עושה את 

שבעולמות  כנגד ספירות מלכות ויסוד, , , , """"נבנה לנו עיר ומגדלנבנה לנו עיר ומגדלנבנה לנו עיר ומגדלנבנה לנו עיר ומגדל""""    .התמונה
ולעלות דר� ספירת , , , , """"וראשו בשמי�וראשו בשמי�וראשו בשמי�וראשו בשמי�. "יסוד, מגדל. מלכות, עיר, הקודש
ונלח� בו על ידי , מעלה עד שרשו בראש'  הנמצא בקו האמצעי של בחיהיסוד

השבעות מלאכי� לעשות רצוננו והפעלת כחות מעלה על ידי שמות הקודש 
ונעשה לנו ונעשה לנו ונעשה לנו ונעשה לנו """"    .שמי� אלינו" מלכות"וננתב את כל שפע עליו% המגיע אל ספירת 

אל מלכות שמי� היורד ע כל השפ, "ועל ידי כ% כא% בעול� העשייה". ". ". ". ש�ש�ש�ש�
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יבא " ש� ויעש לו דוד"ובסוד , "ברו� ש� כבוד מלכותו"בסור " ש�"הנקראת 
  .בגלל פריקת עול מלכות שמי�    ".".".".פ% נפו" על פני כל האר"פ% נפו" על פני כל האר"פ% נפו" על פני כל האר"פ% נפו" על פני כל האר"""""    מבלי פחד, לנו

יודע את יודע את יודע את יודע את """"ל "חז ש"גדול בידיעת האלהות וכמהיה מקובל  שופנו אל נמרוד
תמונה שתתאי� כיצד לעשות נו ללמוד ממ. 71""""ומתכוו% למרוד בוומתכוו% למרוד בוומתכוו% למרוד בוומתכוו% למרוד בו ,,,,רבונורבונורבונורבונו
ואי% ,  וכש� שכתיבת ספר תורה או עשיית תפילי% על ידי גוי פסולה,למקור

כ� בניית תמונה זו הצריכה שהמכווני� בביצוע , בכחה למשו� אור מהמקור
העבודה יצאו מתחת שלטו% שבעי� שרי מעלה הממוני� על שבעי� אומות 

המקושר בבורא יתבר� , "חדע� א"ויתקשרו במדת מה אל הקודש הנקרא 
ו שמשמשמשמועשו כ% אבל לא כישראל המתקשרי� ומיחדי� , שהנו אחד יחיד ומיוחד

אלא נתקשרו להרע ולא להיטיב על ידי מידות , "ע� אחד באר""בסוד 
שפה "והשתמשו רק בלשו% הקודש הנקראת . העליונות כפי שהדריכ� נמרוד

בשפתו ולובש כי כל אד� נקשר לשר משבעי� שרי� כשמדבר , "אחת
דברי� "והשביעו המלאכי� ופעלו בשמות הקדושי� הנקראי� . מלבושו
  .והחלו לבנות תמונת כל אשר בשמי� ממעל לפי תכנית�" אחדי�

כי נשארו הכלל , לא אמר כול�". ". ". ". ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�ה% ע� אחד ושפה אחת לכול�', ', ', ', ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
כי מכל שבעי� אומות היו יחידי� " לכול�"אלא אמר , תחת שבעי� שרי�

למטרה     או אל הקודש ודברו בשפה אחת שהיא לשו% הקודש עבור כול�שיצ
 כי לא ".".".".מה� כל אשר יזמו לעשותמה� כל אשר יזמו לעשותמה� כל אשר יזמו לעשותמה� כל אשר יזמו לעשות ועתה לא יבצרועתה לא יבצרועתה לא יבצרועתה לא יבצר, , , , וזה החיל� לעשותוזה החיל� לעשותוזה החיל� לעשותוזה החיל� לעשות"""", זו

ולכ% לקח השפה . לשנות כח ההשבעות ושמות הקודש והשפה בגלל�' רצה ה
    .מה� ונתפרדו כל פועלי אוו%

  כיו% שראה אשור את", י"רשפ". ". ". ". מ% האר" ההיא יצא אשור ויב% את נינוהמ% האר" ההיא יצא אשור ויב% את נינוהמ% האר" ההיא יצא אשור ויב% את נינוהמ% האר" ההיא יצא אשור ויב% את נינוה""""
   ".ומורדי� במקו� לבנות המגדל יצא מתוכ�, בניו שומעי� לנמרוד

בא שכש השפיע הדבר ',בה אמונה כוונתכיו% שנינוה נבנתה מתו� כי נראה 
  . נענו כול� ושבו בתשובה שלמה וניצולו' יונה הנביא להוכיח� בדבר ה

פסל את הראשוני� שה� . " תולדות נחאלהאלהאלהאלה" בנח נאמר ...."ואלה תולדות תרחואלה תולדות תרחואלה תולדות תרחואלה תולדות תרח""""
ולא פסל את , תולדות תרחואלה ואלה ואלה ואלה וכא% אמר , מדור אנוש ועד דור המבול
  . ויצאו נשמותיה� בתרח ובניו,הקודמי� אליו כי לא נמחו

הר% , כשהשליכו את אברה� לכבש%", י"פירש". ". ". ". וימת הר% על פני תרח אביווימת הר% על פני תרח אביווימת הר% על פני תרח אביווימת הר% על פני תרח אביו""""
וכשניצל , לווא� נמרוד נוצח אני מש, א� אבר� נוצח אני משלו, אמר בלבו

  ויש". השליכוהו לכבש% האש ונשר�. אבר� אמר לה� הר% משל אבר� אני
  
   . ט,' בראשית י ,י" רש.71
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כשאמר משל אבר� אני אמר זאת בלב , והלא סו� כל סו�, להבי% מדוע נשר�
ואולי נשר� כדי לתק% מה שהרהר בתחילה וחשב שא� נמרוד נוצח הוא . של�
כי אברה� , ת אברה� והר% היו שוני� בתכליתוהיותר נראה כי אמונ. משלו

 ,אלא מגזרת מל� שטבע בו בבריאה, האמי% שהאש אינו שור� מכחו העצמי
ושאי% לפנות , בכל יו� מעשה בראשית ומחדש בכל רגע טבע זה' ושמחדש ה

כי בזה הוא נות% כח ויישות לאש , לבקש שיקרר האש שלא ישלוט בו' לה
ובאמונה , שלא יחמ� את האש שישרפהו' מהאלא לבקש , כביכול מצד עצמו

ועצר חדוש מעשה בראשית מאותו אש שבכבש% ולא היה ', שכזו הצילו ה
אמנ� הר% לאחר שיצא אברה� מכבש% . וממילא לא נשר�, בכח האש לשרו�

, הוא כל יכול ויש בידו לקרר כח האש הנמצא בו בטבע' האמי% שה, האש
  .72 אי% בכח אמונה שכזו לגרו� לנסכי, ולכ% לא נעשה לו נס שיתקרר האש

.  והרי ה� שני�ויקחוויקחוויקחוויקחו ויש להבי% למה לא אמר ....""""ויקח אבר� ונחור לה� נשי�ויקח אבר� ונחור לה� נשי�ויקח אבר� ונחור לה� נשי�ויקח אבר� ונחור לה� נשי�""""
. . . . מלכהמלכהמלכהמלכה    ,,,,נחורנחורנחורנחור    וש� אשתוש� אשתוש� אשתוש� אשת. . . . שרישרישרישרי, , , , ש� אשת אבר�ש� אשת אבר�ש� אשת אבר�ש� אשת אבר�. " לכאורה מיותרתלה�לה�לה�לה�ותיבת 

, ק"שסוכה ברוה ש"יסכה זו שרה ע", י"פירש". בת הר% אבי מלכה ואבי יסכהבת הר% אבי מלכה ואבי יסכהבת הר% אבי מלכה ואבי יסכהבת הר% אבי מלכה ואבי יסכה
". לשו% שררה כמו שרה, ד יסכה הוא לשו% נסיכותועו, ושהכל סוכי% ביופיה

הטעמי� הראשוני� לטע�  חלק בי% שניו ,טעמי� לש� יסכה' י ג"נת% רש
  וסדר חלוקת% , טעמי� אלו ויש להבי%, ועודועודועודועודהשלישי והפרידו באומרו 

  תרח הוליד את אבר� את נחור " ש"וכמ והנה אברה� היה הבכור. י"י רש"ע
ש אבי מלכה "היתה הבכורה וכמ יו אחיות ומלכהויסכה ומלכה ה ".ואת הר%

כ לכאורה היה לאברה� לשאת את מלכה ולנחור את יסכה "וא, ואבי יסכה
ולמה הפ� ש� יסכה . 73וכמו שאמרו ברחל ולאה הגדולה לגדול והקטנה לקט%

וג� כא% לא , ולמה לא מוזכרת שרה בתורה בש� יסכה פרט למקו� זה, לשרי
  . עו הכתובוהצני, נאמר זה בפירוש

ואפשר שהעני% הוא כי באה התורה ליישב מדוע לקח אברה� את הקטנה 
 לה�לה�לה�לה�,  אשהלקחלקחלקחלקח מה� כל אחד,  אבר� ונחורויקחויקחויקחויקחואמרה , י שהוא הבכור"אעפ

 היתה כולה בקודש משעת לידתה לקחהוהיות ושרה , לפי שרש נשמת�
 ולכ% לא התחשבו. לקחה נחור לחלקו' ומלכה שהיתה בקלי, אברה� לחלקו

  .בכ� שהקטנה לגדול והגדולה לקט%
  ושרה נולדה בהיות, כי ב% שלש החל אברה� להכיר את בוראו, והטע� הוא

   
כלפי מי ', ל שהשונה פרקו מאה פעמי� הוא בגדר לא עובד ה"ש חז"והוא מעי% מ. 72

אלא , לא בגלל שינו% הפרק פע� נוספת', ששנה פרקו מאה ואחת פעמי� המוגדר כעובד ה

     .  ז"י, ט"י בראשית י"רש. 73  . של אד� זה שהיא ברמה נבוהה יותר' ת הבגלל הכר
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הכינו לו בת זוג מ% , לחלקו' והיות וכבר בחר את ה, אברה� ב% עשר שני�
ויסכה זו שרה . והקליפה קדמה לפרי ולכ% יצאה מלכה לפני יסכה. הקודש

 ,הקיפה אותה כסוכה הקדושה , בשעת לידתה לומר שמאזיסכהשנקראה 
  אמנ� קדושה זו לא זכתה לה. ויופיה היה מלידה מעי% דוגמא של מעלה

והיתה בגדר נסיכה שהיא בת מל� ולידתה כבתו גרמה לה , שרה במעשיה
מעשיו  אלא אד� בכשרו%,  אי% זה תואר המגיע מלידהשרשרשרשראבל . להקרא נסיכה

 אלא הוסיפה , לא נסתפקה בכ� שמקורה ממקו� קדושויסכהויסכהויסכהויסכה. מגיע להיות שר
ולכ% , שרישרישרישריבבחינת  % גדולי� יותר"להתעלות במעשיה מצד עצמה ולזכות לנר
אבי מלכה אבי מלכה אבי מלכה אבי מלכה  שהר% הוא ואמר הכתוב. אינה יותר בבחינת יסכה שתקרא בש� זה

' לרמז שיצאו ממנו ב, "אבי מלכה ויסכה" ולא צרפ% יחד לומר יסכהיסכהיסכהיסכה ואביואביואביואבי
, בדלגבי מלכה בל" בת הר%"ואמר . בנות נפרדות אחת בקודש ואחת בחול

, "אבי יסכה"שהוא  י"אמנ� אעפ, ללמדנו שמלכה היא בת הר% משרשואולי 
  . אלא שרשה ממקו� גבוה, כי נולדה ממנו אי% היא בתו שבאה מבחינתו

י "ואעפ. 74"שאי% לה בית ולד"ל "ופירשו חז. """"ותהי שרי עקרה אי% לה ולדותהי שרי עקרה אי% לה ולדותהי שרי עקרה אי% לה ולדותהי שרי עקרה אי% לה ולד""""
י� והיתה צריכה להיות ע� רח� ככל הנש' שיש בו אות היסכה שנקראה 
 "שרי"לבחינת היה בכחה לעלות גודל נשמתה כיו% שלפי , 75ללדתומסוגלת 

וכמו שאכ% . 76לה יותר מאברה�וגדלהיות ו, שבש�' הזכר י לה כבחינתוגדה
שרה מה לה שנשתנוכש, "בית ולד"כבר למפרע נולדה ללא , עלתה לדרגה זו

אמר  ונוצר לה רח� ואולי שבש� ונפתח מקורה דלעילא' הפכה לדוגמת ה
י שנקראה "גר� לה העקרות אעפ" שרי"לרמז שש� " " " " ותהי שרי עקרהותהי שרי עקרהותהי שרי עקרהותהי שרי עקרה""""הכתוב 
   .נפקדה , "שרי"ולכ% כשנתחל� שמה לשרה ופסק ממנה ש� , ג� יסכה

ואת שרי כלתו ויצאו את� ואת שרי כלתו ויצאו את� ואת שרי כלתו ויצאו את� ואת שרי כלתו ויצאו את� , , , , ואת לוט ב% הר% ב% בנוואת לוט ב% הר% ב% בנוואת לוט ב% הר% ב% בנוואת לוט ב% הר% ב% בנו, , , , ויקח תרח את אבר� בנוויקח תרח את אבר� בנוויקח תרח את אבר� בנוויקח תרח את אבר� בנו""""
    כתובמתבאר מה". ". ". ". מאור כשדי� ללכת ארצה כנע% ויבואו עד חר% וישבו ש�מאור כשדי� ללכת ארצה כנע% ויבואו עד חר% וישבו ש�מאור כשדי� ללכת ארצה כנע% ויבואו עד חר% וישבו ש�מאור כשדי� ללכת ארצה כנע% ויבואו עד חר% וישבו ש�

ולכ% כששלח אברה� את אליעזר לקחת .  ומלכה נשארו באור כשדי�שנחור
אמנ� כשיעקב הל� .  שלחו לאר� נהרי� אל עיר נחור,,,,בתואלבתואלבתואלבתואלאת רבקה בת 
ויש , 78 הל� לחר% ולא לאר� נהרי�77 ב% נחור לקחת מבנות לב%לבית בתואללבית בתואללבית בתואללבית בתואל

  %ואפשר שכשהל� אברה� לכנע. להבי% מה מעשיה� של בתואל ולב% בחר%
      
ל לגבי בלהה "ש האריז" וכמ,בשמה הגור� ללידה' כי היתה אות ה. 75: ד"יבמות ס. 74

, א"י בראשית כ" ראה רש.76 . )כי שנואה לאה'  וירא העל פסוק ויצא שער הפסוקי�(ורחל 

ואור כשדי� היא אחת , ואר� נהרי� הוא ש� האזור. 78. ב, ח"בראשית כ. 77 .ב"י

וחר% אינה באר� נהרי� ". עיר נחוראל אל אל אל , אל אר� נהרי�"ר הכתוב ולכ% אמ, מהעיירות שבה

        ....אלא בפד% אר� כמבואר בכתוב 
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ואחר , באו נחור ובתואל לחר% לסעוד ולעזור לתרח ובנה לו בתואל בית בחר%
הל� לב% לבית , וכשמת בתואל בבא אליעזר. כ� שבו לעיר� באור כשדי�

גלגלו זאת כדי שיעקב יגיע ומשמי� . בתואל בחר% לירשו ונשאר לגור ש�
  .וכמו שיתבאר לקמ%, גרו%' שהוא בגי" חר%"לחר% בדווקא כדי לתק% בסוד 

        ל�ל�ל�ל�  ל�ל�ל�ל�

נפש רוח ונשמה חיה , בהיותה במרו� נפרדת היא לחלקיה    כי הנשמהדע דע דע דע 
י קיו� "וע, 1י הגו�"ללא קשר ביניה% ואי% באפשרות% להתחבר אלא ע, ויחידה

% על סודות "ואז הסתכלות הנר, ה אחתתורה ומצוות מתחברי� ה� לחטיב
 כי החבור ביניה% מגביר כח% עשרת ,גדולי� ה� מאשר כל חלק בנפרד, מעלה
. למדרגותיה� כקד� בצאתו מהגו� נפרדי� ה�, ב"ומי שזוכה לעוה. מוני�

המתי� יכנסו כל הדרגות  ובתחיית, אמנ� יש קשר של ידיעה ותחושה ביניה%
יה והיחידה ויתקשרו לאחד ויהיה האד� של� לתו� הגו� ויתחברו אליה% הח

ולא עול� הבא , המתי� הוא התכלית ולכ% תחיית. וירו� וגבה ונשא מאוד
צרי� האד� , אמנ� כדי לזכות לחבר� בגו� .שהוא מצב זמני עד תחיית המתי�

ולפתח  ,הרע יצר מיד ע� יצירתו נלוה אליו ולכ%, לעבוד במלחמת היצר
האור  ופג� בנפשו אי% היא יכולה לקבל כל ו חטא"וא� ח, חטאת רוב"

 ,די%/וא� חטא באסור כרת או מיתת בית ,מהרוח והנשמה המקיפי% אותה
ואז ניתקת ,  שה� הרוח והנשמה המקיפי% אותהמעמיהמעמיהמעמיהמעמיה ההיא הנפשהנפשהנפשהנפש תנכרת

יסורי�  וא תשובהתשובהתשובהתשובה י"אלא ע, היא לגמרי מהקשר עמה% ואינה יכולה להתק%
  .2ועונשי� קשי�

כדי להתקשר ע� בני אד� , ז" יש לנשמות לבא לגו� בעוהעוד סיבהאפשר שו
המיוחדת לה  ואז כל נשמה יכולה לקבל לא רק את ההסתכלות והדר�, אחרי�

ולקבל מאחרי� את  אלא ג� להאיר לאחרי� את דרכ�, לפי מחצבה וספירותיה
כ� כול� יהנו כל אחד מאור , וכאור הנר שלא חסר מ% האחד כלו�. אור דרכ�
  . מבלי לאבד משלו כלו�,וב ספירותיחברו והרכ

    וכמעטוכמעטוכמעטוכמעט. . . . והנה הנפש לא יכולה להתקשר אל הגו� אלא על ידי לבוש רוחני
  ולבוש זה בא מכח3333....והתורה לא נתנו אלא עבור חלוק זהוהתורה לא נתנו אלא עבור חלוק זהוהתורה לא נתנו אלא עבור חלוק זהוהתורה לא נתנו אלא עבור חלוק זה שכל המצוותשכל המצוותשכל המצוותשכל המצוות

י שהיה כה% "ואעפ', לוי וכו, ובזה נבדל האד� לכה%, ההורי� הנוכחיי�
  הוא ישראל ומותר, הישראלי� הוריובגלגול קוד� היות והלבוש הנוכחי בא מ

   
 כוונת ברכת" נהר שלו�"בש "הרש. 3. בא עני% הכרת' יקוטי תורה פ ל.2. חסד לאברה�. 1

        .ערומי� מלביש
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   כיו% שנולד,ישראל בגלגול שעבר י שהיה"ואעפ. בגרושה ולהטמא למת
וכ% יהודי שבא . לאביו הכה% קיבל לבוש כה% ואסור בגרושה ובטומאת מת

  דינו כגוי ואי%, גלגול גוי כיו% שלבושו מצד הקליפה של אמו הגויהב
ונרמז כל עני% זה . לו חלק ונחלה בע� ישראל עד שיתגייר כדי% וכדת

  .וכמו שיתבאר, בפרשתנו
. ושרי סוד הגו�,  שאבר� סוד הנשמה4ואמר בזוהר. """"אל אבר�אל אבר�אל אבר�אל אבר�' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""

 עלי� ,ולצור� זה, די יח" לגו� לחבר כל הנרנח""""ל�ל�ל�ל�////ל�ל�ל�ל�""""לנשמה ' ואומר ה
 מקו� ומבית אבי�ומבית אבי�ומבית אבי�ומבית אבי�,  מקו� הרוחוממולדת�וממולדת�וממולדת�וממולדת�,  מקו� הנפשמארצ�מארצ�מארצ�מארצ� ללכת

% יכולי� לראות כי "אי% הנר הוא הגו� שבו. """"אל האר" אשר ארא�אל האר" אשר ארא�אל האר" אשר ארא�אל האר" אשר ארא�""""        ,הנשמה
לאד� דרכו כאשר רוצה האד�  ה מאיר ומראה "ורק הקב, המח הגשמי מסתיר
. � להשיבו בתשובההדר' בטומאה שמאיר לו ה בנפלואו ', ומבקש את דר� ה

 מצד ,י ירידת� אל הגו� לכשתעמוד בנסיו% הבחירה"וע ....""""ואעש� לגוי גדולואעש� לגוי גדולואעש� לגוי גדולואעש� לגוי גדול""""
 .י דנפש"נרנח יהיה חבור לכל דרגות  כילגוי גדוללגוי גדוללגוי גדוללגוי גדול    אעש�אעש�אעש�אעש�    עול� העשיה

ואגדלה ואגדלה ואגדלה ואגדלה """"    .רוח דרגת  מעול� היצירהחבור� תזכה לקבל י"שע, """"ואברכ�ואברכ�ואברכ�ואברכ�""""
וגופ� יהיה ברכה . """"ברכהברכהברכהברכה והיהוהיהוהיהוהיה"""" . נשמה מעול� הבריאהותזכה לדרגת , """"שמ�שמ�שמ�שמ�
מקושר ותהיה ,  מתאספי� כל המי�אליהבריכה שכיתקבצו בו כל הדרגות  כי

לא רק לצור� זה תרד ו . לראות שמי� לרו� ואר" לעומקע� עול� האצילות
כ כדי להתקשר ע� נשמות בני אד� אחרי� לקבל מה� "אלא ג, לעול�

גות שונות שאינ� ועל ידי כ% תוכל לראות בחינות רבות ודר. ולהשפיע בה�
י התחברות� "וע,  הפרטיי� מבחינת נשמת�"בארצ� ובמולדת� ובבית אבי�"

, """"ואברכה מברכי�ואברכה מברכי�ואברכה מברכי�ואברכה מברכי�"""". ספירותיה כ בבחינת שרש נפש� והרכב"עמה� תראה ג
תתחבר ע� מברכי� שה� בני אד�  י הגו�"וע . והרכבה5"הברכה"והוא מלשו% 

בדרכי� אחרות אחרות ותראה ג�  מורכבות מספירות אחרי� שנשמותיה�
וא� תאמר שמפחד אתה שמא . והעולמות האלהות סודות ואופני� נוספי� את

ישפיעו בני אד� עלי� לרעה ויטו אות� מהדר� ונשמת� תדחה לנצח מ% 
אאור , י התדבקותה בטומאה"וא� נשמת� תקולל ע. """"ומקלל� אאורומקלל� אאורומקלל� אאורומקלל� אאור"""", הקודש

ינו� אותה ואשרפנה בגהינ� וביסורי� כדי לנקותה מכל שמ" רבב וט
ונברכו ונברכו ונברכו ונברכו """" ....""""אוראוראוראורחמותי ראיתי "מלשו% ,  אשרו�""""אאוראאוראאוראאור""""ופירוש . שיתדבקו בה

ולא עוד אלא שנשמת� תעלה ויתקשרו ב� כל . """"ב� כל משפחות האדמהב� כל משפחות האדמהב� כל משפחות האדמהב� כל משפחות האדמה
         .משפחות האדמה בהשפיע� עליה�

  והלכה הנשמה ונכנסה בעבור תו� רח�. """"''''ויל� אבר� כאשר דבר אליו הויל� אבר� כאשר דבר אליו הויל� אבר� כאשר דבר אליו הויל� אבר� כאשר דבר אליו ה""""
   
   .אויצ' � פ"רשב. 5  :ב"קכ בראשית. 4
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. לאד�  שנלווה6 הוא היצר הרע""""ויל� אתו לוטויל� אתו לוטויל� אתו לוטויל� אתו לוט"""" ומיד משעת היצירה .האשה
בצאתו בצאתו בצאתו בצאתו """" . סוד הגדלות""""ושבעי� שנהושבעי� שנהושבעי� שנהושבעי� שנה"""" .סוד הקטנות, """"ואברה� ב% חמש שני�ואברה� ב% חמש שני�ואברה� ב% חמש שני�ואברה� ב% חמש שני�""""

הגיעו  ועד, בצאתו ממצב הביניי� בו היה מצאתו מכור מחצבתו. """"מחר%מחר%מחר%מחר%
סוד " חר%" 'אלהי� גי י שלש שמות"ובסוד העבור הוא מושפע ע. לרח� אמו
  ל שתינוק"ש חז"וכמ,  גבוהה ורואה עד רו� המעלותפשואמנ� נ. 7הקטנות

ולכ% , ר"ת נ"שה� בחינות הנפש והרוח רואפשר ראשו  בבט% אמו נר דלוק על
  .ר לראות מסו� העול� ועד סופו וללמוד תורה"יכולי� הנ

זה הגו� ונקראת שרי כי רצונה להשתרר על . """"ויקח אבר� את שרי אשתוויקח אבר� את שרי אשתוויקח אבר� את שרי אשתוויקח אבר� את שרי אשתו""""
הוא . """"ואת לוט ב% אחיוואת לוט ב% אחיוואת לוט ב% אחיוואת לוט ב% אחיו"""". ז"י תאוות העוה" ולהסירה מלפני הקודש עהנשמה
הנפש  ,אמנ�. ר שהוא אח שרי ועובד על הגו� למשו� הנפש לדרכו"היצה

חלוש יותר  ר בקשר"וליצה, נמשכת ונקשרת לגו� בקשר אמי" בבחינת אשתו
. """"אשר רכשואשר רכשואשר רכשואשר רכשו ואת כל רכוש�ואת כל רכוש�ואת כל רכוש�ואת כל רכוש�"""". שהוא משפחתו בלבד" ב% אחיו"בבחינת 
ואת הנפש אשר עשו ואת הנפש אשר עשו ואת הנפש אשר עשו ואת הנפש אשר עשו """", בגלגול קוד�% שנתחברו יחד " חלקי הנרה�אפשר ש

 "חר%"ב לאד� הוא הלבוש המקשר הנפש לגו� והוא נעשה ונית%. """"בחר%בחר%בחר%בחר%
 """"ללכת ארצה כנע%ללכת ארצה כנע%ללכת ארצה כנע%ללכת ארצה כנע%"""",  מצור מחצבת� למעלה""""ויצאוויצאוויצאוויצאו"""". בהיותו בסוד העיבור

ויבואו ויבואו ויבואו ויבואו """". וכנע% מלשו% סוחר, ז שבו אר" המסחר בי% טוב ורע"הוא העוה
 ועוברתועוברתועוברתועוברת לא החזיקה מעמד פשוהנ. """"ויעבור אבר�ויעבור אבר�ויעבור אבר�ויעבור אבר�"""" .בסוד הלידה. """"ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%

עד מקו� עד מקו� עד מקו� עד מקו� """". בהיותה בגו� החמרי של האר" ,""""באר"באר"באר"באר""""" .על מצוות התורה
. הספירות עד השכ� שהוא בחינות החסד והגבורה ופג� בכל שבע. """"שכ�שכ�שכ�שכ�

ואלו% מלשו% אלהות ומורה , לגמרי עד שהמרה פי אלהיו. """"עד אלו% מורהעד אלו% מורהעד אלו% מורהעד אלו% מורה""""
 נשתלט """"אז באר"אז באר"אז באר"אז באר"""""אחרא /שהוא הסטרא """"והכנעניוהכנעניוהכנעניוהכנעני""""". ומורהב% סורר "מלשו% 

 ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". פשואז מתגלית הארת שמי� על הנ .""""אל אבר�אל אבר�אל אבר�אל אבר�' ' ' ' וירא הוירא הוירא הוירא ה"""" .על כל גופו
ומבי% שהוא חטא ויצטר� לשוב בגלגול אחר . """"לזרע� את% את האר" הזאתלזרע� את% את האר" הזאתלזרע� את% את האר" הזאתלזרע� את% את האר" הזאת

כי כל .  כדי לתק%,,,,""""האר" הזאתהאר" הזאתהאר" הזאתהאר" הזאת"""" בגופו שהיא , לעול� הזה""""זרעוזרעוזרעוזרעו""""הנקרא 
ומבי% העני% ושב בתשובה , """"ויב% ש� מזבחויב% ש� מזבחויב% ש� מזבחויב% ש� מזבח"""". ב% לגלגולו הקוד�קרא  נגלגול

  ".אשר ארא�" כפי שהבטיחו """"הנראה אליוהנראה אליוהנראה אליוהנראה אליו' ' ' ' להלהלהלה"""", וזובח את יצרו
 גבוה """"ההרהההרהההרהההרה""""ומעתיק את דרכו ממקו� הפג� ועולה . """"ויעתק מש� ההרהויעתק מש� ההרהויעתק מש� ההרהויעתק מש� ההרה""""

 והוא, ז" לפני שבא לעוה""""קד�קד�קד�קד�"""" למקו� שבו היה ,,,,""""מקד�מקד�מקד�מקד�"""", למקו� מחצבתו
  שג�  השכינה  אהלה כתיב היא""""ויט אהלהויט אהלהויט אהלהויט אהלה"""". צבתו בקודשצור מח, """"אלאלאלאל////לביתלביתלביתלבית""""

 חסד אל כל"בסוד  , כי החסד נקרא אל""""אלאלאלאל////ביתביתביתבית""""אותה העלה וזווגה בבחינת 
  וחבורה נעשה, אל/ונהיית בית, ונתחברה אליו השכינה הנקראת בית "היו�
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וסוד . """"והעי מקד�והעי מקד�והעי מקד�והעי מקד�""""". שכינה במערב"ד  מערב בסו צדשהוא, """"מי�מי�מי�מי�"""" 'בחיב 
והעלה השכינה , במזרח שהוא צד קד� מקו� יצירתו, י"ת ע"עבור ויניקה ר
וש� עמד והתבונ% לזבוח יצרו , "יציר� בג% עד% מקד�"' למקומה בבחי

וכל , """"''''ויקרא בש� הויקרא בש� הויקרא בש� הויקרא בש� ה' ' ' ' להלהלהלה ויב% ש� מזבחויב% ש� מזבחויב% ש� מזבחויב% ש� מזבח"""". ולהתקדש במותר לו וללמוד תורה
ואז עלה והתרומ� יותר ממקו�     .""""אבר�אבר�אבר�אבר� סעסעסעסעויויויוי"""". זה כדי לזכות אל המוחי%

ומתרומ� , """"הלו� ונסועהלו� ונסועהלו� ונסועהלו� ונסוע"""" . ודגל שהוא מקו� גבוה נס נס נס נסמחצבתו ונסיעה מלשו%
ב% "'  גי שהוא"הנגבה"קרא� אפשר שו(עד שקיבל המוחי% שמצד הבינה . """"הנגבההנגבההנגבההנגבה""""

 ונגבה הוא צד ).ג שני� שלמות ומתחייב במצוות" האד� בהיותו ב% י�כי מקבל, "ג"י
  .של הבינה שמעל נגבה' אפשר שכוונתו לההנגבה הנגבה הנגבה הנגבה ו. ספירת החסד' דרו� בחי

 מתנסית ,החכמה'  מבחיוכדי לזכות לשלמות המוחי%. """"ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"""""
וירד אבר� מצרימה וירד אבר� מצרימה וירד אבר� מצרימה וירד אבר� מצרימה """". והוא נסיו% העוני, הנשמה נסיו% נוס� ונעשה רעב באר"

א שממנה נעתק " שהוא מקו� סט""""ש�ש�ש�ש�"""" מדרגתה עד פשוירדה הנ. """"לגור ש�לגור ש�לגור ש�לגור ש�
ונסיו% . """"באר"באר"באר"באר" כי כבד הרעבכי כבד הרעבכי כבד הרעבכי כבד הרעב"""". """"ש�ש�ש�ש�""""ועתה נפל , """"מש�מש�מש�מש�ויעתק "ש "וכמקוד� 

ויהי כאשר ויהי כאשר ויהי כאשר ויהי כאשר """"". מצרי� ערות האר""העוני הכריעו ליפול בפגמי הברית הנקרא 
הפ� מתחילה שזבח את יצרו לצור� ,  את נשמתו מזבח אל הגו�""""הקריבהקריבהקריבהקריב
ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """". וליפול בתאוות הגו� ולהנות מה�" " " " לבא מצרימהלבא מצרימהלבא מצרימהלבא מצרימה""""וכל זאת , נשמתו

 עוד """"הנה נא ידעתיהנה נא ידעתיהנה נא ידעתיהנה נא ידעתי"""".  היא הגו� שעמה שמש בכל תאוות לבו"""" שרי אשתו שרי אשתו שרי אשתו שרי אשתואלאלאלאל
והנאות הגו� . """"יפת מראה אתיפת מראה אתיפת מראה אתיפת מראה את כי אשהכי אשהכי אשהכי אשה"""". לפני ששבתי פע� ראשונה בתשובה

כשאד� ו, , , , """"כרת" חטאי� שענש� שישתי ידעאמנ� , תענוגי� נפלאי� ה�
רשעי� "חוטא בכרת נכרתת נפשו ממקו� חיותה בקודש והוא בגדר מת בסוד 

 א שמחיי� גופו לאחר"יעי� מצד הסט וחייו מג,"� קרויי� מתי�בחייה
 אל הגו� רצוני להנות מתאוותי� אבל לא פשואומרת הנ. שהמיתו נשמתו
ולכ% לא אחטא באיסור כרת אלא אהנה מתאוות הגו� עד , להכרת מהקודש

 ה� הקליפות שאת גרמת לי """"והיה כי יראו אות� המצרי�והיה כי יראו אות� המצרי�והיה כי יראו אות� המצרי�והיה כי יראו אות� המצרי�""""ו "כי ח, גבול הכרת
כ נקח אותה "וא, ואשתו גופו,  שגרמה לכ�""""ואמרו אשתו זאתואמרו אשתו זאתואמרו אשתו זאתואמרו אשתו זאת"""", רתליפול בכ

 הקליפות בתת """"ואות� יחיוואות� יחיוואות� יחיוואות� יחיו"""",  ויכריתו נפשי מ% הקודש,,,,""""והרגו אותיוהרגו אותיוהרגו אותיוהרגו אותי"""". לנו
 ואטמא נשמתי מבלי אסורותולכ% אהנה מתאוותיי� בתאוות . רוח� בתוכ�

 וכאחות אתקשר אליי� ,,,,""""אמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי את""""כ "וע.  כרתאיסורילחטא ב
אבל לא בביאות אסורות כש� שאח לא , ז"העוהושאר הנאות ונשוק בחבוק 

 ואהנה ...."""" וחייתה נפשי בגלל� וחייתה נפשי בגלל� וחייתה נפשי בגלל� וחייתה נפשי בגלל�,,,,למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�""""ובזה , קרב לאחותו
מאיד� לא אפול בכרת עצמו אלא בכל ו, תאוות גו� מחד, משני עולמות
והנה מצרי� הוא סוד פג� הברית . """"כבא אבר� מצרימהכבא אבר� מצרימהכבא אבר� מצרימהכבא אבר� מצרימה ויהיויהיויהיויהי"""" .הסובב אותו
 ,8 מל� מצרי�לפרעהלפרעהלפרעהלפרעהומתהפ� בטומאה , עור�עור�עור�עור�בבבב     הנמצא הדעתפג�ממקורו ב
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 ,בכרת וכשנפלה הנשמה בתאוות הגו� ולא רצתה ליפול בביאות אסורות שה�
י "כי נתחממה ע, נפלה היא בחטא זרע לבטלה ובראה משחיתי� ומזיקי�

,  לא נכרתת הנפש מ% הקודשי שבחטא זה"עפוא, התאווה ופלטה הזרע לחו"
וטפת את הנשמות שהיו בתו� טיפות אלו ובוראת בה� מזיקי�  חאבל הקליפה

 י�ומסתיר  מכ� רגל ועד ראש כבית לאד�קשי� ואכזרי� שמקיפי� אותו
ה� , """"ויראו אותה שרי פרעהויראו אותה שרי פרעהויראו אותה שרי פרעהויראו אותה שרי פרעה"""", ואמנ�. והקודש מהנשמה את אור האמת
 וכלי המעשה , ונתאוו".".".".פרעהפרעהפרעהפרעה אלאלאלאל ויהללו אותהויהללו אותהויהללו אותהויהללו אותה"""", העיני� והלב החומדי�

והגו� ע� הנשמה שבתוכו נפלו . """"קח האשה בית פרעהקח האשה בית פרעהקח האשה בית פרעהקח האשה בית פרעהותותותות"""". פלטו הזרע בחו"
  .עמוק בקליפה הקשה שהקיפה אות� כבית

ואז קליפת העור� סוד פרעה נתנה עושר לנשמה . """"ולאבר� הטיב בעבורהולאבר� הטיב בעבורהולאבר� הטיב בעבורהולאבר� הטיב בעבורה""""
השבויה בידיה יחד ע� הגו� כדי להשכיח ממנה את מקור קדושת מחצבה 

 תנה לו שבעונ, ולטרדה בטרדות העושר שלא תתעורר לשוב לעמה ואלהיה
לו צא% לו צא% לו צא% לו צא%  ויהיויהיויהיויהי"""". בחינות עושר כנגד הנצוצות משבע ספירות הקודש שגזלה ממנו

והנצוצות שהיו בסוד  .""""ועבדי� ושפחות ואתונות וגמלי�ועבדי� ושפחות ואתונות וגמלי�ועבדי� ושפחות ואתונות וגמלי�ועבדי� ושפחות ואתונות וגמלי�, , , , ובקר וחמורי�ובקר וחמורי�ובקר וחמורי�ובקר וחמורי�
 ופעמי� שנענשות הנשמה והגו� עוד נגענגענגענגע'  נפלו בקליפה ונעשו בחי,,,,עונגעונגעונגעונג
ייסורי� סובלי� הנפש ו והגו�ב "בעוה  העוונותפרעו%פרעו%פרעו%פרעו% על חשבו%ז "בעוה
, , , , את פרעהאת פרעהאת פרעהאת פרעה' ' ' ' וינגע הוינגע הוינגע הוינגע ה"""" .חטא, וג� אד� זה כיו% שלמרות שהכיר את בוראו, קשי�

 בגלל הגו� הנקרא שרי .""""על דבר שרי אשת אבר�על דבר שרי אשת אבר�על דבר שרי אשת אבר�על דבר שרי אשת אבר�, , , , נגעי� גדולי� ואת ביתונגעי� גדולי� ואת ביתונגעי� גדולי� ואת ביתונגעי� גדולי� ואת ביתו
  .על דבר החטא הנורא הזה גו� ונתייסר ביסורי, אשת אבר�

ב נתעורר לשו,  זרע לבטלה בגלל חטא�יסוריהומשקבל האד� עונש 
, ש שעל המטה בכוונה גדולה להעלות הנצוצות שהפיל"ואמר ק, בתשובה

ה "י יחוד קוב"וע, חזרה לשרש� במלכות שיאירו וישובו לעול� מזוככי�
י תשובתו להשיב "הוכרחה הקליפה ע, , , , זאתזאתזאתזאת ע� השכינה הנקראת ,הההה""""ממממהנקרא 

לאבר�  הנצוצות  משיבה'והקלי. """"פרעה לאבר�פרעה לאבר�פרעה לאבר�פרעה לאבר� ויקראויקראויקראויקרא"""". הנצוצות לשרש�מ
, "זאת ה"מ"י חיבור "ע, """"זאת עשית ליזאת עשית ליזאת עשית ליזאת עשית לי    ויאמר מהויאמר מהויאמר מהויאמר מה"""",  הנשמה באמרהסוד

. """"למה לא הגדת לי כי אשת� היאלמה לא הגדת לי כי אשת� היאלמה לא הגדת לי כי אשת� היאלמה לא הגדת לי כי אשת� היא"""". הנצוצות שגזלתימעשית לי להשיב ל� 
לבטלה כאשר מקבל יסורי�  והנה האד� החוטא בכל מיני עוונות כולל זרע

אבל כאשר חטא בעוונות שענש� כרת , מתעורר לשוב בתשובה ולתק% חטאיו
כי נפשו ' אל ה לו שיתייסר בכל מיני יסורי� קשה מאוד שיתעורר לשובאז אפי

נכרתה מ% הקודש וצרי� זכות מיוחדת לשוב בתשובה שיזכה שיבי% שנתרחק 
  שיפתח לו דרכי התשובה' ויבכה ויתחנ% אל ה, ושלכ% סובל ענשי� קשי�' מה
   
  . מדרושי הפסח' שער הכוונות דרוש א. 8
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והגדה  . זכה לשוב ודאי שתשובתו מתקבלת ברצו%אמנ� א�. והרפואה ג� יחד
י חבור "ר ואומר למה לא משכת לי השפע ע"ומתלונ% היצה, פירושו משיכה

, שבזה אפשר שלא היית מתעורר לשוב בתשובה, אסור של כרת בחינת אשת�
 נתקומנעת עצמ� מלעבור על כריתות ולא יכולתי ל, """"למה אמרת אחותי היאלמה אמרת אחותי היאלמה אמרת אחותי היאלמה אמרת אחותי היא""""

 """"ואקח אותה לי לאשהואקח אותה לי לאשהואקח אותה לי לאשהואקח אותה לי לאשה"""". צמי ולהרדי� אות� ביותר לע ולקחתהגופ�מ נפש�
 שאי% הגו� שיי� לי כי נתעוררת על ידי היסורי� ושבת """"ועתהועתהועתהועתה"""". ולא לשפחה

וקח . כי אי% לי חלק בה לאחר התשובה. """"הנה אשת� קח ול�הנה אשת� קח ול�הנה אשת� קח ול�הנה אשת� קח ול�""""', עד ה
הנצוצות שהפלת ול� ממני ומארצי כי אי% לי עני% בנצוצות ששבו בתשובה מ

כי כאשר חוטא אד� . """"ויצו עליו פרעה אנשי�ויצו עליו פרעה אנשי�ויצו עליו פרעה אנשי�ויצו עליו פרעה אנשי�"""". חיותיכי יכולי� לקעקע כל 
נוצרי� מזרעו ולאחר מותו רודפי� אחר שבזרע לבטלה מוק� הוא שדי� 

 וזה ששב בתשובה וזכה על ידי ,9מטתו בנקמות גדולות באמר� אבינו אתה
ד "י תקו% החטא בפ"וע, ש שעל המיטה להמית השדי� שנבראו מזרעו"ק

ואנשי� אלו ה� . שדי�  ולאאנשי�אנשי�אנשי�אנשי� מוק� ,ב"תעניות לתק% נפשו בעוה
 זו """"וישלחו אותווישלחו אותווישלחו אותווישלחו אותו"""".  אנשי� במקו� בחינת שדי�נתהנצוצות ששבו לבחי

י " עה שזכ, אלו הנצוצות""""ואת כל אשר לוואת כל אשר לוואת כל אשר לוואת כל אשר לו"""" , זה הגו�""""ואת אשתוואת אשתוואת אשתוואת אשתו"""" ,פשהנ
  . מהקליפותהוציא�תשובתו ל

 .חזרה בתשובה שלימה. """"הוא ואשתו וכל אשר לוהוא ואשתו וכל אשר לוהוא ואשתו וכל אשר לוהוא ואשתו וכל אשר לו, , , , ויעל אבר� ממצרי�ויעל אבר� ממצרי�ויעל אבר� ממצרי�ויעל אבר� ממצרי�""""
  ואמנ� ג� הפע�""""הנגבההנגבההנגבההנגבה"""", ר חזר עמו לפתותו" אמנ� ג� היצה""""ווווולוט עמולוט עמולוט עמולוט עמ""""

והפע� נזהר מלוט ההול� עמו . מוחי% דאמא בחינת הנגבה כאמור שב וקבל
ואבר� כבד מאוד במקנה ואבר� כבד מאוד במקנה ואבר� כבד מאוד במקנה ואבר� כבד מאוד במקנה """". ולכ% מאס בתענוגי העול� הזה ,שלא יסיתהו
 והכביד עצמו זמנו אחריה� ואינו ר" כמקוד� לחפש� ולאבד. """"בכס� ובזהבבכס� ובזהבבכס� ובזהבבכס� ובזהב

ותק% . """"אלאלאלאל    מנגב ועד ביתמנגב ועד ביתמנגב ועד ביתמנגב ועד בית""""שוב     והתרומ� והל�. """"למסעיולמסעיולמסעיולמסעיו    ויל�ויל�ויל�ויל�"""". �בה מלרצות
ועד המלכות הנקראת , "חסד"שה� מנגב , שבע הספירותוחבר המוחי% אל 

שהיתה אהלה  ובמקו�, """"עד המקו� אשר היה ש� אהלה בתחילהעד המקו� אשר היה ש� אהלה בתחילהעד המקו� אשר היה ש� אהלה בתחילהעד המקו� אשר היה ש� אהלה בתחילה"""" ....אלאלאלאל////ביתביתביתבית
ועמד ע� . """"אל ובי% העיאל ובי% העיאל ובי% העיאל ובי% העי////בי% ביתבי% ביתבי% ביתבי% בית"""" .של השכינה מקוד� ש� מקומה ג� עתה

אל מקו� המזבח אשר עשה ש� אל מקו� המזבח אשר עשה ש� אל מקו� המזבח אשר עשה ש� אל מקו� המזבח אשר עשה ש� """", ו� שעמד בתחילה ע� השכינההמוחי% במק
, , , , והוצר� לעמוד ש� כדי להשיב עתה כל הנצוצות שהפיל בקליפה. """"בראשונהבראשונהבראשונהבראשונה

בש� בש� בש� בש� , , , , ויקרא ש� אבר�ויקרא ש� אבר�ויקרא ש� אבר�ויקרא ש� אבר�"""" ואמר ,לעיבור מחודש, ''''ש� הש� הש� הש� האל המלכות הנקראת 
         . כדי לתק% ולברר הנצוצות. """"''''הההה

    ההול�ההול�ההול�ההול�""""    ר"הוא היצה" " " " וטוטוטוטלללללללל וג�וג�וג�וג�"""", שעוד נשארו נצוצות שטר� עלואמנ� כיו% 
   מהשפע".".".".היה צא% ובקר ואוהלי�היה צא% ובקר ואוהלי�היה צא% ובקר ואוהלי�היה צא% ובקר ואוהלי�"""", ה� חלק מנצוצות הנפש. """"את אבר�את אבר�את אבר�את אבר�

   
   .שבט מוסר' ובגילוי דעת להר, מדרושי הלילה' וו דרוש ז"שעהכראה  . 9
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כי לא יכלו , פשר והנ" היצה""""ולא יכלו לשבת יחדיוולא יכלו לשבת יחדיוולא יכלו לשבת יחדיוולא יכלו לשבת יחדיו"""", י הנצוצות"שלקח ע
, """"הי ריב בי% רועי מקנה אבר�הי ריב בי% רועי מקנה אבר�הי ריב בי% רועי מקנה אבר�הי ריב בי% רועי מקנה אבר�ויויויוי"""". לסבול זה לזה ורצה כל אחד לטרו� השני

והכנעני והפריזי אז והכנעני והפריזי אז והכנעני והפריזי אז והכנעני והפריזי אז """" וגר�. ר" הוא היצה""""ובי% רועי מקנה לוטובי% רועי מקנה לוטובי% רועי מקנה לוטובי% רועי מקנה לוט"""". ט"הוא היצה
עתה נוס� ו, "והכנעני אז באר"" בפע� ראשונה כשחטא נאמרו    .""""יושב באר"יושב באר"יושב באר"יושב באר"

 כי מה שהיתה אז הקליפה שהיא הכנעני קונה ,,,,""""יושביושביושביושב""""והוסי� לשו% " הפריזי"
שאינ� מוקפי� , צוצות הקדושה בבחינת פרזי�עתה רק ישבה ע� נ, כל גופו

  . באר" הוא הגו�וישבו יחד, חומת הקודש
אל נא תהי מריבה ביני ובינ� ובי% רועי ובי% רועי� כי אל נא תהי מריבה ביני ובינ� ובי% רועי ובי% רועי� כי אל נא תהי מריבה ביני ובינ� ובי% רועי ובי% רועי� כי אל נא תהי מריבה ביני ובינ� ובי% רועי ובי% רועי� כי , , , , ויאמר אבר� אל לוטויאמר אבר� אל לוטויאמר אבר� אל לוטויאמר אבר� אל לוט""""

, כול� ונצוצותי חלק אצלי וחלק אצל� כי טר� תקנתי .""""אנשי� אחי� אנחנואנשי� אחי� אנחנואנשי� אחי� אנחנואנשי� אחי� אנחנו
% ביד� ופוחד אני שמא מחר והנה כל הגו� נתו. """"הלא כל האר" לפני�הלא כל האר" לפני�הלא כל האר" לפני�הלא כל האר" לפני�""""כ "וא

י מצוות ומעשי� טובי� צרי� אני " ע""""הפרד נא מעליהפרד נא מעליהפרד נא מעליהפרד נא מעלי""""ולכ% , אפסיד במלחמתי
א� השמאל א� השמאל א� השמאל א� השמאל """". להתאמ" להשיב הנצוצות כדי להפריד� מ% הגו� לגמרי

הרי אני אחזיק ואתאמ" בסטרא ,  א� אתה מסטרא דשמאלא".".".".ואימינהואימינהואימינהואימינה
לי אצל� ודרכ� מחזיק וא� נצוצות הימי% ש, """"וא� הימי% ואשמאילהוא� הימי% ואשמאילהוא� הימי% ואשמאילהוא� הימי% ואשמאילה"""", דימינא

י מצות תפילי% שהיא בשמאל אכניע "ואשמאילה ע, אתה ג� בסטרא דימינא
אות� ואוציא ממ� לא רק את נצוצותי אלא ג� את הנצוצות שיש ב� מזמ% 

וישא לוט את עיניו וישא לוט את עיניו וישא לוט את עיניו וישא לוט את עיניו """". ותשיב לי את נצוצותי, "הפרד נא מעלי"ולכ% , הבריאה
ר שאפשר לנסות עוד "היצהוראה . """"וירא את כל ככר הירד% כי כולה משקהוירא את כל ככר הירד% כי כולה משקהוירא את כל ככר הירד% כי כולה משקהוירא את כל ככר הירד% כי כולה משקה

לפני לפני לפני לפני """". י תאוות אכילה ושתיה שה� כיכר ומשקה"הפע� להפיל הנשמה ע
האד� על עצמו תענית לשחת גופו  לפני שקיבל. """"את סדו� ועמורהאת סדו� ועמורהאת סדו� ועמורהאת סדו� ועמורה' ' ' ' שחת השחת השחת השחת ה

כאר" מצרי� בואכה כאר" מצרי� בואכה כאר" מצרי� בואכה כאר" מצרי� בואכה ' ' ' ' כג% הכג% הכג% הכג% ה"""". סדו� ועמורה ממנו' לאבד התאוות שה� בחי
ר שהוא בקליפה בחינת אמנ� אפש, "'בג% ה"ולכ% אד� חושב שהוא . """"צוערצוערצוערצוער

ויבחר לו לוט את כל ככר ויבחר לו לוט את כל ככר ויבחר לו לוט את כל ככר ויבחר לו לוט את כל ככר """"". צוער"עד שיפול בה עמוק בחינת , "אר" מצרי�"
. """"ויסע לוט מקד�ויסע לוט מקד�ויסע לוט מקד�ויסע לוט מקד�"""". י אכילה ושתיה"ר לנסותו שנית ע"ובחר היצה. """"הירד%הירד%הירד%הירד%

. ר את נסיונו כקד� שהיה באכילה ושתיה ותאוות הגו�"והרי� לוט הוא היצה
ר והפרידה עצמה "בנסיונות היצהועמדה הנשמה     .""""ויפרדו איש מעל אחיוויפרדו איש מעל אחיוויפרדו איש מעל אחיוויפרדו איש מעל אחיו""""

ז על מה שהשיגה ולא "והנשמה ישבה בעוה. """"אבר� ישב באר" כנע%אבר� ישב באר" כנע%אבר� ישב באר" כנע%אבר� ישב באר" כנע%". ממנו
ולוט ישב בערי ולוט ישב בערי ולוט ישב בערי ולוט ישב בערי """" .ידעה אי� לתק% כל הנצוצות שהפילה מקוד� בידי הקליפה

ומש� רשתו . """"ויאהל עד סדו�ויאהל עד סדו�ויאהל עד סדו�ויאהל עד סדו�"""", וחפש הזדמנות להפיל לנשמה שנית. """"הככרהככרהככרהככר
ואנשי סדו� רעי� ואנשי סדו� רעי� ואנשי סדו� רעי� ואנשי סדו� רעי� """"ומוסיפה התורה . עד תאוות הגו� הקשות בחינת סדו�

ד ונכרתה נפש� מ% "וכבר עברו הכריתות ומיתות בי. """"מאודמאודמאודמאוד' ' ' ' וחטאי� להוחטאי� להוחטאי� להוחטאי� לה
אמר אל אבר� אחרי אמר אל אבר� אחרי אמר אל אבר� אחרי אמר אל אבר� אחרי ' ' ' ' והוהוהוה"""" .""""מאודמאודמאודמאוד""""הקודש ונדבקו בסטרא דמותא הנקרא 

ה ואומר לו "מתגלה אליו הקב, ר"ומשנפרד האד� מ% היצה. """"הפרד לוט מעמוהפרד לוט מעמוהפרד לוט מעמוהפרד לוט מעמו



 שני            לךלך            שפתי

 

 עח

שא שא שא שא """". לת מבלי להתדבק בקליפהבא וראה כיצד תוכל להשיב הנצוצות שהפ
תרי� סוד שמירת העיני� ותראה . """"ש�ש�ש�ש�    נא עיני� וראה מ% המקו� אשר אתהנא עיני� וראה מ% המקו� אשר אתהנא עיני� וראה מ% המקו� אשר אתהנא עיני� וראה מ% המקו� אשר אתה

בחינות ' כל ד. """"צפונה ונגבה וקדמה וימהצפונה ונגבה וקדמה וימהצפונה ונגבה וקדמה וימהצפונה ונגבה וקדמה וימה"""" .מאותה בחינה בה אתה נמצא
העול� תראה ותתבונ% להדביק הקדושה בה% בסוד העיני� וכל מה שתתק% 

" " " " כל האר" אשר אתה רואהכל האר" אשר אתה רואהכל האר" אשר אתה רואהכל האר" אשר אתה רואה אתאתאתאתכי כי כי כי  " " " "ואז". ש�"בעיני� תוציא בלע� מפיה� מ
 שלא תתק% בראיה  אמנ� מה אמנ� מה אמנ� מה אמנ� מה.%"ג� הגו� יהיה ל� וג� הנר. . . .  ל� אתננה ל� אתננה ל� אתננה ל� אתננה,ומתק%

אמנ� אל תתיאש . """"ולזרע� עד עול�ולזרע� עד עול�ולזרע� עד עול�ולזרע� עד עול�"""" תבא בגלגול אחר לתקנו והוא הנקרא
כי בגלגולי� , לומר היות וסופי לשוב בגלגול למה עלי להתאמ" ולתק%

  . האר"האחרי� יהיו רק מעט נצוצות ופחותי� כעפר
ג� ג� ג� ג� , , , , ושמתי את זרע� כעפר האר" אשר א� יוכל איש למנות את עפר האר"ושמתי את זרע� כעפר האר" אשר א� יוכל איש למנות את עפר האר"ושמתי את זרע� כעפר האר" אשר א� יוכל איש למנות את עפר האר"ושמתי את זרע� כעפר האר" אשר א� יוכל איש למנות את עפר האר"""""

יהיו וככל שתתק% יותר , ולפי הכמות שישאר ככה יצטר� תקונו. """"זרע� ימנהזרע� ימנהזרע� ימנהזרע� ימנה
    . ביותר חלקי� בתחיה הנוכחיויזכה גופ�,  פחות נצוצות לתק% הבאבגלגול

  ל� ל� ל� ל�תתק%שכל מקו� ו. """"כי ל� אתננהכי ל� אתננהכי ל� אתננהכי ל� אתננה קו� התהל� באר" לארכה ולרחבהקו� התהל� באר" לארכה ולרחבהקו� התהל� באר" לארכה ולרחבהקו� התהל� באר" לארכה ולרחבה""""
לכ% התהל� באר" לעבדה ולשמרה ,  ותרויח יותר חלקי�ולא לזרע�ולא לזרע�ולא לזרע�ולא לזרע�יהיה 

 הנשמה לתק% בחינת אוהל תהוזכ. """"ויאהל אבר�ויאהל אבר�ויאהל אבר�ויאהל אבר�""""    ....לא תעשהובמצות עשה 
ומה שמקוד� היה בחינת אלו% מורה . """"באלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממרא וישבוישבוישבוישב ויבאויבאויבאויבא"""", אור המקי�

� השכינה שה, מ/עתה נתק% להיות אלוני ממרא ונוספו אותיות י, פג�ה עקב
עד שנתחברו כל . """"אשר בחברו%אשר בחברו%אשר בחברו%אשר בחברו%""""וישב והתבסס בתקונו . העליונה והתחתונה

  .שארו עמו לעדשיכדי לקבל המוחי%  ....""""''''ויב% ש� מזבח להויב% ש� מזבח להויב% ש� מזבח להויב% ש� מזבח לה"""" .י"הנרנח

 הנשמה נקראת אבר� ויורדת לעול� הזה לגדול ולהיות ".".".".אבר�אבר�אבר�אבר�אל אל אל אל ' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
 ".".".".ולדת�ולדת�ולדת�ולדת�וממוממוממוממ"""", הנפש'  בחי""""מארצ�מארצ�מארצ�מארצ�    ל� ל�ל� ל�ל� ל�ל� ל�""""אל הנשמה '  ואומר ה.אברה�

זה הגו� . """"אל האר" אשר ארא�אל האר" אשר ארא�אל האר" אשר ארא�אל האר" אשר ארא�"""". הנשמה'  בחי""""ומבית אבי�ומבית אבי�ומבית אבי�ומבית אבי�"""". הרוח' בחי
ואגדלה ואגדלה ואגדלה ואגדלה """",  א� תצליח בשליחות�""""ואברכ�ואברכ�ואברכ�ואברכ�"""". עול� הזהיש בחירה בשעמו 
 ".".".".והיה ברכהוהיה ברכהוהיה ברכהוהיה ברכה"""", %"קבלת כל הנר, שבש�' סוד ה,  מאבר� לאברה�""""שמ�שמ�שמ�שמ�

 ".".".".ויל� אתו לוטויל� אתו לוטויל� אתו לוטויל� אתו לוט', ', ', ', כאשר דבר אליו הכאשר דבר אליו הכאשר דבר אליו הכאשר דבר אליו ה"""",  אל הגו�""""ויל� אבר�ויל� אבר�ויל� אבר�ויל� אבר�"""". לעול� הבא
' בחיאולי " " " " ואבר� ב% חמש שני�ואבר� ב% חמש שני�ואבר� ב% חמש שני�ואבר� ב% חמש שני�"""". הוא היצר הרע המלווה אותו משעת לידתו

 ".".".".בצאתו מחר%בצאתו מחר%בצאתו מחר%בצאתו מחר%"""" .ת דיניקה"ז' בחיאולי  ,,,,""""ושבעי� שנהושבעי� שנהושבעי� שנהושבעי� שנה"""". גבורות דעיבור' ה
  . העיבור' שרש הדיני� מקו� בחי" חר%"בצאתו מרח� אמו הנקרא 

י% המוח'  היא בחי".".".".ויקח אבר� את שרי אשתוויקח אבר� את שרי אשתוויקח אבר� את שרי אשתוויקח אבר� את שרי אשתו"""", ג שני�"ובהגיעו לגיל י
 הוא יצר הרע שהיה שות� יחיד ".".".".ואת לוט ב% אחיוואת לוט ב% אחיוואת לוט ב% אחיוואת לוט ב% אחיו"""", ועמה� יצר הטוב
נ "א. כב% אחיו, ועקב בואו של יצר הטוב הפ� לקרוב רחוק, הקשור עמו כאח

, כי היה זר ומבקש רעתו, אלא לוט בלבד, בתחילה לא כתב שלוט ב% אחיו
השתמש לולקחו עמו ולקחו עמו ולקחו עמו ולקחו עמו " ב% אחיו" ועתה הפ� את יצר הרע לקרובו ....ובא מאיליוובא מאיליוובא מאיליוובא מאיליו
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% " הנר".".".".ואת כל רכוש� אשר רכשוואת כל רכוש� אשר רכשוואת כל רכוש� אשר רכשוואת כל רכוש� אשר רכשו"""".  'וכדו, 10בו לצרכי שמי� לפריה ורביה
ורכוש� ה� מעשיו . ולכ% הקדימו לנפש שעשה בגלגול זה, של גלגול שעבר
שג� ה� , אזלרבות הזכויות שעשה " כל רכוש�"ואמר , בגלגולי� קודמי�
ר עשו ר עשו ר עשו ר עשו ואת הנפש אשואת הנפש אשואת הנפש אשואת הנפש אש"""". ולא רק העוונות שבא לתקנ�, באי� עמו להגנתו

לנפש בגלגול זה בגיל הקטנות הנקרא   ה� כל מעשיה� שעשו".".".".בחר%בחר%בחר%בחר%
כי לדבר מצוה , "וילכו" ולא אמר ".".".".ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע% ויצאו ללכתויצאו ללכתויצאו ללכתויצאו ללכת"""", ואמר, 11"חר%"

שלוחי מצוה ' בבחיסופו להגיע , וכשיוצא על מנת להניע, יש מניעות להגיע
לפני שבאי� אל , נ" א".".".".ויבואו ארצה כנע%ויבואו ארצה כנע%ויבואו ארצה כנע%ויבואו ארצה כנע%"""", וכיו% שיצאו ללכת, שלא ניזוקי%

מהחולי% בו " ויצאו", ואמר. יש לצאת מהחול בו נמצאי�, הקודש להתעלות
  .מקו� הקודש". ויבואו ארצה כנע%", כדי ללכת ארצה כנע%, נמצאו

ושבעי� שנה ושבעי� שנה ושבעי� שנה ושבעי� שנה  ואבר� ב% חמש שני�ואבר� ב% חמש שני�ואבר� ב% חמש שני�ואבר� ב% חמש שני�', ', ', ', ל� ל� מארצ� וכול� ל� מארצ� וכול� ל� מארצ� וכול� ל� מארצ� וכו, , , , אל אבר�אל אבר�אל אבר�אל אבר�' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
כי בהיותו בגיל , היתה פע� שניה,  יציאה זו של אברה� לאר"".".".".בצאתו מחר%בצאתו מחר%בצאתו מחר%בצאתו מחר%

ה " שבו הבטיח הקב12שבעי� היה באר" ואז נכרת עמו ברית בי% הבתרי�
כ ידע "וא. """"לזרע� נתתי את האר"לזרע� נתתי את האר"לזרע� נתתי את האר"לזרע� נתתי את האר"""""ואמר , וה% את האר", לאברה� ה% זרע

ומבואר בכתוב שיצא ישר  ,אברה� בצאתו בפע� הזאת איפה האר" המובטחת
י "רשתמוה על ולכאורה יש ל".  ארצה כנע% ללכת ללכת ללכת ללכתויצאו"ש "לאר" כנע% וכמ

 כדי """"אשר ארא�אשר ארא�אשר ארא�אשר ארא�""""ה לאברה� את האר" ואמר לו " שלא גלה הקבשפירש
ר ר ר ר ווווויעבויעבויעבויעב"""" נאמר, גדל התימה שכאשר שב אברה� בפע� הזאתיו. בעיניולחבבה 

    ����ויאמר לזרעויאמר לזרעויאמר לזרעויאמר לזרע    ' וכו''''וירא הוירא הוירא הוירא ה',  וכואבר� באר" עד מקו� שכ� עד אלו% מורהאבר� באר" עד מקו� שכ� עד אלו% מורהאבר� באר" עד מקו� שכ� עד אלו% מורהאבר� באר" עד מקו� שכ� עד אלו% מורה
         הזרע ועל  שהודה על בשורת,י" ופרש.""""את האר" הזאת ויב% ש� מזבחאת האר" הזאת ויב% ש� מזבחאת האר" הזאת ויב% ש� מזבחאת האר" הזאת ויב% ש� מזבח את%את%את%את%

שני� קוד� בברית  ולכאורה מה בשורה היא זו כאשר כבר חמש. בשורת האר"
ולא ,  והמתי% עד עתהבנה מזבחולמה אז לא , בי% הבתרי� נתבשר בשניה�

, וכבר מוחזקי� ה� בו למפרע,  לשו% עבר""""נתתינתתינתתינתתילזרע� "עוד אלא שש� נאמר 
, רע מנתינתו הקודמתכ ג"וא,  דהיינו בעתיד""""את%את%את%את%לזרע� "ואילו עתה נאמר לו 

ה "למה חזר הקבו, ה דברו מנתינה בעבר לנתינה בעתיד"ואי� יחלי� הקב
 """"ויעבור אבר� באר"ויעבור אבר� באר"ויעבור אבר� באר"ויעבור אבר� באר"""""ומה הלשו% אומרת . להבטיחו בבשורות אלו פע� שניה

 נכנס", י"ופירש". ויל� אבר� באר" "והיה לו לומר, בבחינת העברה בעלמא
  כלו� אפשר לעבור, תוכהכנס לנש שא� עבר בה פשוט הוא לכאורה ו."לתוכה

        .ויש להבי% כוונתו, וכי עבר במגדל הפורח באויר, בלא להכנס
  
ימי� רצופי� לתק% מה שנש� את ' ו צ� ג"ומהרח. זו' שער הפסוקי� פ . 11 :ט"יומא ס. 10

ומצד שני הבל תנוקות של בית . כמבואר בשער רוח הקודש, דד אמו בשעה שינק ממנה

    .'ז ט"ע' מס'  ותוס.מ, ב"י שמות י"ראה רש. 12 .רא בתורהרב% ג� עומד לזכותו מה שק



 שני            לךלך            שפתי

 

 פ

ה "לכשנתבונ% בהבטחת ברית בי% הבתרי� נמצא שלא נת% הקב, אמנ�
והבטיחו בארבעה עמי� שמעבר לירד% שה� הקיני , לאברה� את אר" החוי
  את הקיני ואת הקניזי "ש"מוכ,  באר" כנע%הושש, 13הקניזי הקדמוני ורפאי�

 הכנעניהכנעניהכנעניהכנעני ואת האמוריהאמוריהאמוריהאמוריואת , הרפאי�הרפאי�הרפאי�הרפאי� ואת הפריזיהפריזיהפריזיהפריזי ואת החתיהחתיהחתיהחתיואת ואת הקדמוני 
שבעת העמי� כי , הטע� הואאפשר שו. 14""""היבוסיהיבוסיהיבוסיהיבוסי ואת הגרגשיהגרגשיהגרגשיהגרגשיואת 

המכווני� כנגד   נוגה'שהשתלטו על אר" כנע% ה� כנגד שבעת הספירות דקלי
 ספירת  כנגדאיה ואר" החוי, "זה לעומת זה"שבעת ספירות הקדושה בסוד 

 ה מבטיחה"ואי% הקב. מי ששל� בספירה זו וכה לרשתה אלאואי% ז, 15היסוד
  .אלא למי שנשמתו מתוקנת

  ופירשו גורי". להולכי� בהרוח רוח רוח רוח ו, לע� עליהנשמה נשמה נשמה נשמה נות% " 16ואמר הכתוב
 לא, דכוונת הכתוב היא דאד� הראוי לנשמה מצד גודל מעשיו, 17ל"האריז

  ול� בה אמנ� א� הוא ה,י ישיבה של קבע"כ יושב הוא בא"זוכה לה אא
 ה בבואו לאר"" והנה אברה� אע.כתייר וישיבתו בה ארעי זוכה רק לרוח

 ולכ% לא זכה אלא, כ לחר%"בברית בי% הבתרי� היה בבחינת תייר ששב אח
מה אתה , ופירושו כמו�, """"לזרע�לזרע�לזרע�לזרע�"""" וכשנתבשר על הזרע נאמר לו ,לדרגת רוח

ולא נתנה . נדו%ודיו לבא מ% הדי% להיות כ, בדרגת רוח א� ה� יהיו בדרגת רוח
כיו% , הנמולי� ואפילו לא הובטחה לזרעו, לו אר" החוי כיו% שלא היה מהול

והובטח , ולכ% למרות שקיבל את רוב ככל האר". שטר� זכה לנשמה כאמור
 , אר" היסוד'בחישכ% העיקר שהוא החוי ,  על הבשורותבנה מזבחלא , לו זרע

  .וזרע הראוי לנשמה טר� קיבל
וירא אותה שכ� "חלקה בשכ� וסביבותיה ככתוב , חולקתוהנה אר" החוי מ

  .19 וחלקה ליד החרמו% כמבואר בספר יהושע.18" נשיא האר"החויהחויהחויהחויב% חמור 
   

 .15  .טי, ו" בראשית ט.14    .שאר" סיחו% ועוג היא אר" רפאי�. יג .'דברי� גראה . 13

ומה שכתב  .הוא תרגו� נחש בארמית וחוי .ונחש בקליפה ,בקדושה והיסוד נקרא שדי

צינור מי רגלי� שביסוד נראה ' שבני חת היו מבחי) חיי שרה, ספר הלקוטי�(ל "האריז

, ל שהאמורי הוא היסוד"כתב האריז) דברי�פרשת (בספר הלקוטי� ו .שאינו סותר לזה

ואפשר כי כוונתו על עוג ,  שה� הערלה והעור שעל הפריעהגוביאר בזה עני% סיחו% ועו

 הגבעוני�לכ% אולי ו. ת שניה� בקו אמצעי"כי היסוד והת,  ליסודשהיה מהול והיה קשור

,  שיסוד דקדושה לא היה מתוק% היותכי, יהושע אתו את משה תרמויכלו לשהיו מ% החוי 

. 16.  בתורתויאיר עינינו' וה.  יכלו להתגנב לתוכו ולהפו� לגרי� גרורי�)בגלל הערב רב(

, ד"בראשית ל .18 .והב%, ד"י, ב"נהרות י' עי% גמ" חסד לאברה�"עיי% . 17  .ה, ב"ישעיה מ

            .ג, א" יהושע י. 19 .ב
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 היה ברור שהכוונה, "ל� אל האר" אשר ארא� ל�"ה לאברה� "וכשאמר הקב
  א� בארצות שכבר קיבל או באר" , אבל לא גלה לו היכ% ישתקע, לאר" ישראל

  ועל.  עליוכדי לחבבה וזאת, ובאר" החוי גופה א� בשכ� או בחרמו%. החוי
  שכ% שלו, העברה בעלמא ....""""ויעבור אבר� באר"ויעבור אבר� באר"ויעבור אבר� באר"ויעבור אבר� באר"""""האר" שכבר קיבל נאמר 
שנכנס לתוכה וזכה שנכנס לתוכה וזכה שנכנס לתוכה וזכה שנכנס לתוכה וזכה והזכיר הכתוב זאת להודיענו . היא מאז ברית בי% הבתרי�

ולכ% ג� לא הוצר� להתפלל שינצח .  נכנס על דעת להשתקע בהי כ.לנשמהלנשמהלנשמהלנשמה
וכל העומד , כי נתונה ועומדת היא ביד ישראל, יהושע במלחמתו בכנעני

הל� , בהיותה אר" החוי, נתנה לו שלא שכ� אמנ�. להכבש ככבוש דמי
תפילתו ש� נתבשר  ובעת. 20יעקב שינצחו במלחמת� להתפלל על בני

וה% בהבטחת אר" החוי לבניו , ה% בזרע בעלי דרגת נשמה כמותו, בשתיי�
 מעו שזכה לשלמות הזרעוכש. "את האר" את%את%את%את%לזרע� "ש " וכמ21בעתיד
   ."ויב% ש� מזבחויב% ש� מזבחויב% ש� מזבחויב% ש� מזבח"""", ות האר"ולשלמ

 אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי"אמר כשנת% יעקב ליוס� את שכ� לכ% ו
 ".וית% ל� את ברכת אברה�"ברכו כש כי לא נתנה יצחק ליעקב ."ובקשתי
נפר" גדר  , יסוד שהיה כבוש בידי יסוד הקליפה'א בבחייואר" החוי ה והיות

כ% מצינו שמצד אחד בכניסת� לאולי ו. היסוד בשכ� ופגע בדינה בת יעקב
לשכ� ובנו מזבח והעמידו הברכות והקללות על הרי   נכנסו22 בו ביו�,לאר"

 נראהו. אלא חזרו מיד לגלגל, נשארו ש� ולא כבשוה אבל לא, גריזי� ועיבל
,  מלכי� לא נמצא מל� שכ�א"לכי בי% , כבש את שכ� שיהושע כלל לא

 אלא בניה� ,עד בוא� אל האר"המדבר שלא נמולו  לא כבשוה בניאפשר שו
 ,'דקדושה גבר על הקלי  יסוד'כיו% שיוס� שהוא בחיו .שנמולו לשמונת ימי�

, נגנב משכ�, שטר� נתנסה בנסיו% היסודוכ. ונקבר בה קבלה לנחלתו
לכ% בשכ� נחלקה אפשר שו". משכ� גנבוהו ולשכ� החזירוהו "23וכאומר�

בו קרו עוד מאורעות הכתובי� ו, כיו% שפגמו ביסוד, מלכות יהודה וישראל
 "אלו% "אוליו .סוד כול� פג� היסוד ותקונו המתגלה בשכ�נראה שו, בנביאי�
    זרע קודש', כאלה וכאלו% וכו "ש"וכמ.  מלכות' בחי"אלה"ו,  היסוד'הוא בחי
כל בחינת , הוא המורה בשכ� כי ,"אלו% מורה"נקרא שמא ו. 24"מצבתה

יו� שכ� הוא מקו� טר� לחייתו יער בני  ועד ה.בקליפה מלחמת יסוד דקדושה
כי "נו יקויי� הכתוב  ובתקו....25כיו% שהיסוד טר� נתק%, ישראל ישמעאל נגד ע�

  . "שכ� אחדשכ� אחדשכ� אחדשכ� אחדלעבדו ' לקרא כול� בש� ה, עמי� שפה ברורה אז אהפו� אל

 קא יהושע פס,ילקוט שמעוני .23 .ו"סוטה ל. 22 . טר� נמולכילו     נתנולא ו. 21 .י"רש. 20 

" תנופה חיי�(" ,ל"י זצ'פלאצ חיי�' ר וכתב .25 .ב"י',  ישעיה ו.24 .' כ'שמות רבה פר, ה"ל

    . דירת קבע בשכ�לדורשלא , �יוס� קארו החרי' % ר"שמר.) א, י' ב/דברי הימי�
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  ולמדה. 26י שכנוע" הוא בדברי� עויקחויקחויקחויקח' ופי ".".".".ויקח אבר� את שרי אשתוויקח אבר� את שרי אשתוויקח אבר� את שרי אשתוויקח אבר� את שרי אשתו""""
  י שהוצר� ללכת"כי אעפ, שלו�אותנו תורה דר� אר" מאברה� אבינו עליו ה

אלא לקחה בדברי שכנוע , לא כפה על שרה לבא עמו כאשתו, על פי הדיבור
  .    להסכי� לעזוב את אמה וקרוביה ואר" מולדתה וללכת עמו

, , , , """"לוטלוטלוטלוט ויל� אתוויל� אתוויל� אתוויל� אתו""""כ כתב " ואח".".".".ויקח אבר� את שרי אשתו ואת לוט ב% אחיוויקח אבר� את שרי אשתו ואת לוט ב% אחיוויקח אבר� את שרי אשתו ואת לוט ב% אחיוויקח אבר� את שרי אשתו ואת לוט ב% אחיו""""
ואת כל רכוש� ואת כל רכוש� ואת כל רכוש� ואת כל רכוש� . "א מרצו% גמור הוויל�ויל�ויל�ויל�' י שכנוע וכו" הוא בדברי� עויקחויקחויקחויקח' ופי

,  למה הקדי� הרכוש לנפשויש להבי%". ". ". ". אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחר%אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחר%אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחר%אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחר%
 בחר%בחר%בחר%בחר% ולכאורה תיבת ,ולמה ציי% היכ% עשו את הנפש. א הנפש חשוב יותרלוה

אשר אשר אשר אשר """"ת וולכאורה תיב .מ א� עשו בחר% או בכותא"מאי נפקכי מיותרת 
ויצאו ללכת ארצה ויצאו ללכת ארצה ויצאו ללכת ארצה ויצאו ללכת ארצה """" ".רכוש�"אמר  כי כבר ,אי% לה� ביאורלכאורה " " " " רכשורכשורכשורכשו

ויעבור אבר� ויעבור אבר� ויעבור אבר� ויעבור אבר� """". . . . ש�ש�ש�ש� ולכאורה היה לו לומר ויבואו ....""""כנע% ויבואו ארצה כנע%כנע% ויבואו ארצה כנע%כנע% ויבואו ארצה כנע%כנע% ויבואו ארצה כנע%
 שאינו לשו% קביעות ויעבורויעבורויעבורויעבורולמה אמר ,  והנפש שעשו בחר% היכ% היו....""""באר"באר"באר"באר"

והלא אבר� נכנס לאר" כדי לגור בה ולא , אלא דר� העברה למקו� אחר
   .כמעבר לאר" אחרת

כי ברכוש שרכשו אברה� ושרה בעבודת� היו גנוזי� נשמות  ונראה העני%
 ואלו ברכוש .)ל לגבי לוט ורכושו"ש שכתב האריז"וכמ(גדולות מנשמות ע� ישראל 

שקבלו מאבותיה� לא היו שו� שרש קדש בה� ולא התייחסו אליו אברה� 
ברכוש� אשר ברכוש� אשר ברכוש� אשר ברכוש� אשר אמנ� , ושרה אלא כרכוש פשוט שחבל על הטורח לשאתו

 ולכ%,  בה� נשמות קודש לא ויתרו אפילו על פכי� קטני�כיו% שהיו, רכשורכשורכשורכשו
  ה בעברו את היבוק מאותה"וכמו שעשה יעקב אע( ,,,,"רכוש� כל  כל  כל  כל את"הדגיש הכתוב 

 ומכיו% שנשמות אלו שברכוש היו גדולות בערכ% מהנפש אשר עשו .)סיבה
ואמרה תורה שסוד נשמות הגרי� שגיירו אברה� ושרה היה . הקדימ%, בחר%

שמות אלהי� העולי� ' וא סוד הקטנות של מעלה שבו מאירי� גשה" חר%"מ
ויצאו נשמות אלו ע� אברה� . חר%' ושוכני� ה� בגרו% שג� הוא גי, חר%' בגי

ויבואו ויבואו ויבואו ויבואו """"ואמרה תורה , האר"' כדי להתמתק תחת כנפי השכינה שהיא בחי
. וש� נעצרו,  ללמדנו שזכו כול� להיכנס תחת כנפי השכינה""""ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%
המלכות הנקראת אר"  ' ה� לא נעצר במקו� זה אלא עבר בספיאמנ� אבר

זו ' ובבחי, יסוד' שהוא בחי" שכ�"והתקד� לדרגות גבוהות יותר שה� בסוד 
הזכר המשפיע ' שהוא בחי, ואולי כוונתו". אלו% מורה"הגיע עד המקו� 

  .ומורה למלכות הקודש
  אבל, לבא לאר"אמנ� לוט לא היה שיי� בעצמו לע� ישראל ולא היה לו עני% 

  
  .ט" וראה זוהר ל� ל� ע.טו' י בראשית ב"רש. 26
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  כ ובאו אל הקודש דר� זרעו רות "כיו% שברכושו היו נשמות גדולות שיצאו אח
וא� , לקח אברה� את לוט בדברי� שיסכי� לעלות, המואביה ונעמה העמונית

� היה לוט נכנס לאר" רק בגלל הפיתוי ולא מתו� רצונו העצמי לא היה שו
ואמרה תורה , עילוי לרכושו כשהוא באר" כי בהמה וכלי� כרגלי הבעלי�

ועל ידי זה נתעלו הנשמות , ללמדנו שנכנס ברצונו הגמור" ויל� אתו לוט"
  .   שברכושו כשהכניס� לאר"

, ויצאו" מסמיכות הכתוב ".".".".ויבואו ארצה כנע%ויבואו ארצה כנע%ויבואו ארצה כנע%ויבואו ארצה כנע%, , , , ויצאו ללכת ארצה כנע%ויצאו ללכת ארצה כנע%ויצאו ללכת ארצה כנע%ויצאו ללכת ארצה כנע%""""
  . יצאו באו קפצה לה� הדר� וביו� שאוליאוליאוליאולי". ויבואו

ויש     ....""""ויהי רעב באר" וירד אבר� מצרימה לגור ש� כי כבד הרעב באר"ויהי רעב באר" וירד אבר� מצרימה לגור ש� כי כבד הרעב באר"ויהי רעב באר" וירד אבר� מצרימה לגור ש� כי כבד הרעב באר"ויהי רעב באר" וירד אבר� מצרימה לגור ש� כי כבד הרעב באר"""""
וא� היה כבד הרעב . כל אנשי האר" לא ירדו למרות הרעבכשלהבי% למה ירד 

. מדוע לא ירדו כל אנשי האר" לקנות אוכל במצרי� וכמו שעשו בזמ% יוס�
 ,הל� לגור ש�ולמה הוריד את שרה עמו ו. ומהכתוב נראה שרק אברה� ירד

  .היה יורד לבדו קונה אוכל ושב לאר" ולשרה
ורבותינו מנו זה כאחד .  מיותרת""""ש�ש�ש�ש�"""" ולכאורה תיבה ....""""ש�ש�ש�ש�לגור "ואמר 

ויש להבי% מה , ה ועמד בה�"עבינו  נסיונות שנתנסה אברה� אעשרהמ
למה הדגיש     ....""""ויאמר אל שרי אשתוויאמר אל שרי אשתוויאמר אל שרי אשתוויאמר אל שרי אשתו ,,,,ויהי כאשר הקריב לבא מצרימהויהי כאשר הקריב לבא מצרימהויהי כאשר הקריב לבא מצרימהויהי כאשר הקריב לבא מצרימה"""". הנסיו%
 עד", י" פירש".".".".הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתהנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתהנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתהנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את"""". נו זאת והלא ידעאשתואשתואשתואשתו

 ".מעשה י"עכשיו לא הכיר בה מתו� צניעות שבשניה� ועכשיו הכיר בה ע
המצרי� ואמרו המצרי� ואמרו המצרי� ואמרו המצרי� ואמרו     והיה כי יראו אות�והיה כי יראו אות�והיה כי יראו אות�והיה כי יראו אות�"""" .)שעל שפת הנהר ראה במי� את דמותה ויופיה(

. הבזומה הרע , "ואות� יחיו"למה אמר ". ". ". ". זאת והרגו אותי ואות� יחיוזאת והרגו אותי ואות� יחיוזאת והרגו אותי ואות� יחיוזאת והרגו אותי ואות� יחיו    אשתואשתואשתואשתו
, י" פירש".".".".נפשי בגלל�נפשי בגלל�נפשי בגלל�נפשי בגלל�    וחיתהוחיתהוחיתהוחיתה, , , , למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�, , , , אמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי את""""
 הקדי�  ויש להבי% למה רצה מתנות ולמה".יתנו לי מתנות, יטב לי בעבור�"

   .רצונו במתנות לפני הצלת חייו
כי הרעב היה רק באר" כנע% ולא במצרי� למרות שהיא ,  הואהעני%אפשר שו

כ היה צרי� "וא". בעד אשה זונה עד ככר לח�"ו, ערות האר" ומקו� זימה
 ,כ ש� לא היה רעב אלא באר""ואעפי, הרעב להיות במצרי� יותר גדול

כי הבי% , ונעשה זאת כדי לנסות את אברה� א� ירד למצרי� או ישאר באר"
, ו שצרי� להיות רעב במצרי� מקו� הערוה"ק, אברה� שא� יש רעב באר"

ובכל מקו� שיש , צוצות הקודש שנפלו ש�וא� אי% ש� רעב הרי זה בגלל נ
 ושזו הסיבה שנגזר על בניו גלות מצרי� להעלות, נצוצות קדושה יש שפע

 שיכל אברה� לפטור עצמו בטענה שהגזירה על בניו וא� על פי. הנצוצות
 עמד בנסיו% ומתו� חבת הקודש ירד לתק% עני% זה ,בלבד ומה לו ולצרה הזו

והראוהו משמי� את יפיה של . ככל אשר יוכלולהעלות מנצוצות אלו לקודש 
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. לנסותו א� יתחרט וישוב, שרה כדי שיבי% שמעני% זה יתחילו צרותיו במצרי�
כי , ואולי כוונתו". ". ". ". אשתואשתואשתואשתו""""כי היא , ומה שאמר לה הוא". ". ". ". ייייויאמר אל שרויאמר אל שרויאמר אל שרויאמר אל שר""""

כאח , ספירות ופרצופי התפארת והמלכות שניה� באו מיחוד חכמה ובינה
, א בחינת בעל ואשה כי הוא המשפיע והיא המושפעתאמנ� עניינ� הו, ואחות

 יבא בזאתבזאתבזאתבזאת". "התורהוזאת וזאת וזאת וזאת " ". הברכהוזאתוזאתוזאתוזאת"ש "וכמ" " " " זאתזאתזאתזאת""""והשכינה נקראת 
ואמר אברה� לשרה הנה בחינתינו היא . "בוטחאני בזאת בזאת בזאת בזאת ". "אהר% אל הקודש

ובזה א� ירגישו הקליפות המתלבשי� , ת ומלכות בסוד בעל ואשה"כיחוד ת
 וכדי לשלוט על מלכות """"זאתזאתזאתזאתאשתו "אלא , היאהיאהיאהיאשתו במצרי� לא יאמרו א

ו "ואז ישפיעו ה� ח". ". ". ". והרגו אותיוהרגו אותיוהרגו אותיוהרגו אותי"""", ת המשפיע בה"ו מהת"שמי� ולהפרידה ח
אמנ� היות ואת . ו"מבחינת� ח" " " " ואות� יחיוואות� יחיוואות� יחיוואות� יחיו"""", בשכינה הבלי� ורעות רוח

וג� אמנה אחותי בת אבי היא א� לא "ש "מבחינה מסויימת דומה לאחותי וכמ
נקרא ת "ובני% הת,  אב'בחיהחכמה נקרא על ש� % המלכות כי בני, "בת אמי
 ומשיחשבו שכל ענייננו הוא ".".".".אמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי את"""".  א�'בחיהבינה על ש� 

ואז ג� א� , כאח ואחות ירצו לפייס אותי כדי שכביכול אסכי� לתת� ביד�
י מתנות אלו אוציא מה� "אתנגד יתנו לי מתנות כביכול כדי להרגיע אותי וע

וג� לא יהיה בזה שקר כי אהיה אני . צות הקודש וכמו בביזת מצרי�את נצו
כ בבעל ואשה שהוא "משא, קבל חיי� בגלל� כאח ואחותאהמושפע ו
 להוציא הנצוצות בסוד כובש כבעל שאי אפשרכי הבי% אברה� . המשפיע
וכמו שבגלות מצרי� היה התפארת מכוסה תו� אמא . אלא בסוד גלות, ואשתו
ולברר בסוד , צרי� הוא להיות מכוסה מסוד הבעל המשפיעג� עתה , עילאה

היא הסיבה למתנות שיתנו לו ועבור� ועבור� ועבור� ועבור�     ....אח ואחות כשהיא המשפיעה לו חיי�
ולזה ברור שאסור לו להסכי� כי אז מפיל הוא , כביכול כדי שיסכי� שיקחוה
אלא מה שבידו לעשות הוא , ו"וגור� לה נזק ח' בידיו את השכינה בידי הקלי

ו תפול התיבה בידיה� ומעצמה "וא� ח, ה לתיבה להבריחה מידיה�להכניס
 אז תוכל לברר הנצוצות בסוד אח ,גלות השכינה' תהיה היא שבויה בבחי

אמנ� ,  מתנות'בחיותגרו� שיעלו לאברה� סוד החסד את הנצוצות ב, ואחות
בעל באשתו אלא ' זו גלות ג� לאברה� שאי% הוא המשפיע בשרה בבחי

  .ומקבל חייו בגללה, פי אמו ונעשה כאחיה של השכינהמתעל� תחת כנ

ולא כאות� , י" כי פקוח נפש דוחה מצות ישיבת א".".".".וירד אבר� מצרימהוירד אבר� מצרימהוירד אבר� מצרימהוירד אבר� מצרימה""""
ששולחי� את תלמידיה� להתגרות באוייבי� ולהקי� התנחלויות בשכנות� 

בגלל דמיו% תעתועי� , ומסכני� את חייה� וחיי בני בית�, במקומות חדשי�
על כל חינו� הכפירה שבה ותוצאותיו המחרידות הוא שכביכול מדינה זו 

קשה "ל שאמרו ש"ואינ� מאמיני� לדברי חז, ראשית צמיחת גאולת�
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אלו ורבניה� יתנו את " התנחלויות"וכל הגרי� ב". המחטיאו יותר מ% ההורגו
ואולי ג� , הדי% על הנזקי� כולל שפיכות דמי� שנעשה בה� ובבני בית�

  .להינו שבראנו לכבודו והבדילנו מ% התועי�וברו� א, י"בשאר אנשי א

' ל ש� גוסבאברה� אבינו ירד למצרי�  ".".".".וירד אבר� מצרימה לגור ש�וירד אבר� מצרימה לגור ש�וירד אבר� מצרימה לגור ש�וירד אבר� מצרימה לגור ש�""""
עגבותיו עגבותיו עגבותיו עגבותיו  נבראו כי מאדמת מצרי� בע" הדעתר "חדשי� לכפר על חטא אדה

 ושרה שהיא גלגול חוה נפלה ש� בידי הנחש .ערות האר"' בחי, ר"של אדה
  .המלא� על דבר שריבידי כה והו.  פרעה ועתה נצחה אותוראשנק

, עד עכשיו לא הכיר בה, י"פירש". ". ". ". הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתהנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתהנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתהנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את""""
ואמרו במדרש שהמעשה היה שכשעמדו על ". ועכשיו הכיר בה על ידי מעשה

        .שפת הנהר הביט אברה� במי� והבחי% ביופיה
, הכי כשראה אברה� את פני שרה בנהר והבחי% ביופי, ונראה שהעני% הוא

והבי% , שאל את עצמו למה למרות שמירת העיני� הגדולה שלו קרה כ%
  .  שמשמי� מאותתי� לו שיופיה גור� סכנה

השכינה כשהיא מלאה הנה ". ". ". ". הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתהנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתהנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתהנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את""""
, "נא"עולה כמני% , ד"מלא יו" תיו"כשאות , בהארותיה בסוד ש� אדני מלא

י ששמר אברה� על עיניו מהביט "ואעפ. ואז היא ברה כחמה יפה כלבנה
השכינה בסוד ' אפשר שידע שיפה היא מאוד כיו% שהיא בחי, אפילו באשתו

כי "וא� כ% מוכרח , ושאת מכוונת כנגדה, סודה"  ידעתינאנאנאנאהנה " ואמר ".".".".נאנאנאנא""""
 כי בראש חודש השכינה ".".".".אמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי את"""", ולכ%". אשה יפת מראה את

ואז שני מלכי� , " באר ענו להעלי"בסוד , א אותיותיה"מושלמת בנ
ואמר לה תוכלי לומר שאחותי , משתמשי� בכתר אחד ובצד מה ה� כאחי�

  .   הנ� כזאת". נא"' את ואי% בזה שקר כי בבחי
הנה נא "ש " וכמ,,,,כברכברכברכבר,  משמש בלשו%""""נאנאנאנא""""פעמי� שתיבת , ועל פי הפשט

ואמר לה כבר ידעתי מגלגולנו הקוד� שהנ� יפה כי ידע אד� ". הואלתי
  .  ואברה� ושרה ה� גלגולי הנפש שלה�, 27הראשו% יופיה של חוה

 ג� כא% למדה אותנו תורה דר� אר" מאברה� אבינו ".".".".אמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי את""""
לא , י שהיה חושש לחייו והוצר� ששרה תאמר שהיא אחותו"כי אעפ, ה"ע

  .פנה אליה בלשו% צווי אלא בלשו% בקשה

  ולגבי פרעה. קרבקרבקרבקרב כאשר  אמרלמה לא". ". ". ".  לבא מצרימה לבא מצרימה לבא מצרימה לבא מצרימהויהי כאשר הקריבויהי כאשר הקריבויהי כאשר הקריבויהי כאשר הקריב""""
   

  .ח"בבא בתרא נ . 27
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 .ישראל לאביה� שבשמי�שהקריב שהקריב שהקריב שהקריב פירשו בזוהר , "ופרעה הקריב"נאמר ש
. . . . יייי"""" פירש פירש פירש פירש".".".".ויאמר אבר� אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתויאמר אבר� אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתויאמר אבר� אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתויאמר אבר� אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את""""
והלא יופיה  ויש להבי%". והגיע הזמ% לדאוג,  מזמ% ידעתיפשוטו של מקרא"

ולמה בלכתו עמה  ,ד משאר בני אד� ומעי% יופיה של חוהשל שרה היה מיוח
  .במקומות אחרי� לא חשש מיופיה המיוחד

ולכאורה זה נגד ההגיו% כי ודאי שבתיבה ". שש� אותה בתיבה", י" פירשועוד
והיה לה ,  להבריח המכס ויתפשו אותה ויגלוהאי אפשרארוכה כאור� שרה 

או הדבקת שעוה על אפה , ורי שינוי מראה פניה בצביעת� לשח"להתחפש ע
כי הדאגה , מיותר" ואות� יחיו"ולכאורה . . . . """"ואות� יחיוואות� יחיוואות� יחיוואות� יחיו והרגו אותיוהרגו אותיוהרגו אותיוהרגו אותי"""". 'וכדו

   הדברכל כ�וא� ". אמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי את. "ולא שאותה יחיו, היא שלא יהרגוהו
וממעשיו . היה לה להכנס רגיל ולומר אחותו היא, פשוט למה החביאה בתיבה

, וה עליה שא� תתגלה תאמר אחותו היאמוב% שלכתחילה הניחה בתיבה וצ
ויש להבי% למה ". יתנו לי מתנות", י"פירש". למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�". ומדוע
ה למתנות ומה טיב מתנות אלו ולמה הקדי� המתנות " עאברה� אבינוציפה 
 ,ואחר כ� ,דהיינו עניי% המתנות, "למע% ייטב לי בעבור�"ואמר , לחייו

  ".".".".וחייתה נפשי בגלל�וחייתה נפשי בגלל�וחייתה נפשי בגלל�וחייתה נפשי בגלל�""""
ויש להבי% והלא שרי . """" ויראו אותה שרי פרעה ויראו אותה שרי פרעה ויראו אותה שרי פרעה ויראו אותה שרי פרעה'''' וכו וכו וכו וכוהי כבא אבר� מצרימההי כבא אבר� מצרימההי כבא אבר� מצרימההי כבא אבר� מצרימהויויויוי""""

 שעני% ירידת אברה� ל" חזאמרו ו.פרעה אינ� מצויי� בבית המכס וכיצד ראוה
ולכאורה מה הנסיו% והלא . נסיונות שנתנסה ועמד בה�' למצרי� היה אחד מי

   יאמי%  ולכאורה השכל מחייב שהנסיו% יהיה א�.היה רעב והוצר� לאכול
או א� , במתנה' שבידו לזו% ולפרנס וישאר באר" שקיבל מה' אברה� בה

ל אמרו שהנסיו% היה א� ישאר באר" או א� "אבל חז, יעזביה תמורת אוכל
  .  יקנה אוכל וישובירד, לגור ש�לגור ש�לגור ש�לגור ש� ירדלמה ו. יסכי� לירד למצרי� ולהסתכ%

הלו� ונסוע ויסע אבר� "ש "כי סמ� הכתוב עני% זה למ,  הואהעני%אפשר שו
 ,החסד המכוונת כנגד צד דרו�' אברה� היא ספי' בזוהר דבחי' ופי. "הנגבה

שרשו ומקו� אחיזתו בקדושה ' ונסע אברה� הלו� ונסוע להתקרב אל בחי
וכשאד� עולה דרגה מתנסה הוא מחדש בבחינת המקו� אליו . שהיא הנגבה

 צרי� שיהיו לו  כי כל אד� הנמצא בספירת המלכות,והסיבה לנסיו% היא. הגיע
 וכשעולה . כי כ� בחינתה, בהתא� למעשיו בגלגוליו הקודמי�קשיי� ונסיונות

 ,המלכות ועד לכתר שבה'  נוספת נכנס אליה מתתא לעילא מספילספירהאד� 
נסיונות ' וי, שמעליה'  עד שיעלה לספידינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאובהכנסו למלכות 

  .ה ונתעלה בה� שעלספירות' ה כנגד י"עאברה� אבינו נתנסה 
ומלחמת המלכי� , ול� ל�, והנה נסיו% הרעב היה לאחר מעשה אור כשדי�
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כי , "ע" הדעת"שכל אלו היו נסיונות לתקו% מה שנפג� בהסתע� מחטא 
ועתה עני% הרעב וחפוש אוכל אפשר . ר"אברה� הוא גלגול נפש של אדה

ו א� ירד  לנסות""""ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"ויהי רעב באר""""", שהיה לתקו% עני% אכילת ע" הדעת עצמו
י חוה שחזרה נפשה בגלגול "והיות וחטא זה נגר� ישירות ע, לתק% חטא זה

 לגור  לגור  לגור  לגור וירד אבר� מצרימהוירד אבר� מצרימהוירד אבר� מצרימהוירד אבר� מצרימה"""". הוצרכה ג� היא לסבול כדי לתק% עני% זה, שרה
 כי מקו� התקו% הוא במצרי� שבה שלט פרעה שהוא בחינת העור� ....""""ש�ש�ש�ש�

י� לתק%  שעתה צרוהבי%    ".".".".כי כבד הרעב באר"כי כבד הרעב באר"כי כבד הרעב באר"כי כבד הרעב באר""""". שכנגד מקו� הדעת שנפג�
  ושתקונ� יכלול סבל ובפרט לשרה כי היא, במצרי� עני% האכילה עצמה

ושכמו שגרמה בזה שנצוצות קודש , האכילה אותו מע" הדעת בהיותה חוה
כ% יש חשש שג� היא תפול בידי המצרי� וזה היה נסיו% קשה ' נפלו בקלי

עצמו  והקריבוהקריבוהקריבוהקריבועמד אברה� בנסיו% , לאברה� יותר מאשר יסבול רק הוא לבדו
 """"ויהי כאשר הקריבויהי כאשר הקריבויהי כאשר הקריבויהי כאשר הקריב"""". לרדת למצרי� כדי לתק% חטא� הקוד� בכל עני% שהוא

 הרי את אשתי ".".".".אשתואשתואשתואשתו""""וכה אמר לה ". ". ". ".  ויאמר אל שרי ויאמר אל שרי ויאמר אל שרי ויאמר אל שרי,לבא מצרימהלבא מצרימהלבא מצרימהלבא מצרימה""""עצמו 
כי אשה יפת כי אשה יפת כי אשה יפת כי אשה יפת """",  מאז שהיית חוה""""הנה נא ידעתיהנה נא ידעתיהנה נא ידעתיהנה נא ידעתי""""אלא , ולא רק בגלגול זה

כי יראו כי יראו כי יראו כי יראו והיה והיה והיה והיה . ". ". ". "28 ולכ% נפתתי ל� לאכול מ% הע" בשעת התשמיש".".".".מראה אתמראה אתמראה אתמראה את
 כי בעת ששמשתי ".".".".ואמרו אשתו זאתואמרו אשתו זאתואמרו אשתו זאתואמרו אשתו זאת " " " "משמי� יתנו בלב�, , , , """"אות� המצרי�אות� המצרי�אות� המצרי�אות� המצרי�

  ובכח". ". ". ".  ואות� יחיו ואות� יחיו ואות� יחיו ואות� יחיו,,,,והרגו אותיוהרגו אותיוהרגו אותיוהרגו אותי"""", עמ� כאשתי האכלת אותי מע" הדעת
ולכ%  . ולהחיות אות� מצד קליפת�, הנצוצות שנפלו בה� יהיה בכח� להרגני

 אחי� כי האמת שאת ג� אחותי כי אד� וחוה היו ,,,,""""אמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי אתאמרי נא אחותי את""""
         שעל ידי כ% נתק% מה".".".".למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�למע% ייטב לי בעבור�""""', י ה"תאומי� שנבראו ע

 כי, 29וכנגד� יתנו לי מתנות בגשמיות, שפגמנו ונעלה הנצוצות הרוחניי�
התקו% יהיה בזה שלא נוכל לשמש כל זמ% היותינו , "אחותו אני"כשתאמרי 

ת והוא תקו% לאכילה שבאה בתאוו ,30במצרי� שלא יתגלה שאת אשתי
ומכיו% שכל מילה עושה רוש� ג� בשמי� יתייחסו אלינו בהתא� . התשמיש

' ואהפ� מבחינת משפיע כבעל לבחי, אחי�' בעל ואשה לבחי' ז נרד מבחי"ועי
ר שיכפ     והוא סבל לנפש,,,,""""וחיתה נפשי בגלל�וחיתה נפשי בגלל�וחיתה נפשי בגלל�וחיתה נפשי בגלל�"""". מושפע כי יהיו חיי תלויי� ב�

  .על מעשה האכילה

י שתבעו "וע,  אותה בתיבהשהטמי%", י" פירש".".".".ויהי כבא אבר� מצרימהויהי כבא אבר� מצרימהויהי כבא אבר� מצרימהויהי כבא אבר� מצרימה""""
  ,ולא שהחביאה בארו%" תיבה"ב" טמנה"כתב ש". המכס פתחו וראו אותה

         
 עושר כי כאשר עולי� הנצוצות הרוחניי� מעלי� עמה�.  29. בראשית' כמבואר לעיל פ. 28

 וכמו. 30.  וכמו ביציאת מצרי� שכשהעלו הנצוצות הוציאו עמה� עושר גדול, גשמי

    .י אבימל� בחלו% הכשו�"ורבקה עשנתגלה עני% יצחק 
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כלומר שהטמינה בתיבה גדולה מלאה מלבושי� וחפצי� שכאשר יפתחוה 
ולא הצליח בזה כי רצו משמי� . במכס יחשבו שמלאה היא בחפצי� בלבד

את " ולא אמר ".".".".ויראו המצרי� את האשהויראו המצרי� את האשהויראו המצרי� את האשהויראו המצרי� את האשה"""". י לקיחתה"שתקונ� ייעשה ע
ידועה שעליה נאמר אפשר כדי ללמדנו שהיא גלגול חוה האשה ה, "שרי
כי יפה כי יפה כי יפה כי יפה """". ושלתק% עני% זה גילוה ונלקחה בית פרעה, " אשר נתת עמדיהאשההאשההאשההאשה"

 שהוא היופי הנובע מאצילות" יפת מראה" ובעוד שאברה� אמר ".".".".היא מאודהיא מאודהיא מאודהיא מאוד
, , , , """"פרעהפרעהפרעהפרעה    ויראו אותה שריויראו אותה שריויראו אותה שריויראו אותה שרי"""". ראו המצרי� את יופיה החצוני בלבד, נפש האד�

        ויהללוויהללוויהללוויהללו"""". 31'ד דקלי"באפשר שה� שרי האופי� המשקי� והטבחי� שכנגד ח
אולי ". היללוה ביניה� לומר הגונה זו למל�", י" פירש".".".".אותה אל פרעהאותה אל פרעהאותה אל פרעהאותה אל פרעה

  נפלה ביניה�, "הלל"' שחשבו שהשכינה הנקראת אדנות העולה בגי, כוונתו
האשה בית האשה בית האשה בית האשה בית     ותוקחותוקחותוקחותוקח"""". הדעת והביאוה אל מלכ� שהוא העור� הקשה שכנגד

" בית פרעה"יתה עד כי אפשר שכל נפילתה ה, "אל פרעה" ולא אמר ".".".".פרעהפרעהפרעהפרעה
לא במראה ' לא במשמוש ידי� ואולי אפי' ולא שלט פרעה בשרה ואפי, לבד
, ללמדנו שלקחה לאשה ולא לפלגש" ותוקח האשה"ואפשר שאמר . עיני�

 כי משנפלה ".".".".בעבורהבעבורהבעבורהבעבורה    ולאבר� היטיבולאבר� היטיבולאבר� היטיבולאבר� היטיב""""". ואקח אותה לי לאשה"וכמו שאמר 
ויהי ויהי ויהי ויהי """". פילה חוההנצוצות שה שרה לבית פרעה רגליה ירדו מות והחלה לברר

  אולי מנה הכתוב. """"ושפחות ואתונות וגמלי�ושפחות ואתונות וגמלי�ושפחות ואתונות וגמלי�ושפחות ואתונות וגמלי�    וחמורי� ועבדי�וחמורי� ועבדי�וחמורי� ועבדי�וחמורי� ועבדי�, , , , לו צא% ובקרלו צא% ובקרלו צא% ובקרלו צא% ובקר
נגעי� גדולי� ואת נגעי� גדולי� ואת נגעי� גדולי� ואת נגעי� גדולי� ואת , , , , את פרעהאת פרעהאת פרעהאת פרעה' ' ' ' וינגע הוינגע הוינגע הוינגע ה"""". ת שבררה מתוכ�"סוגי� כנגד הז' ז

 כתרגומו, ואת ביתו. שהתשמיש קשה לו    במכת ראת% לקה", י" פירש".".".".ביתוביתוביתוביתו
ואפשר שלמדו זאת ". ו וכליולרבות כותליו עמודי, ודרשו. ועל אינש ביתיה

והבדיל בי% פרעה , "את פרעה ואת ביתו נגעי� גדולי�"ל ממה שלא כתב "חז
 .אלא ביתו ממש, לומר שביתו אינ� רק אנשי ביתו, "נגעי� גדולי�"לביתו ב

ומכת . ואולי הוא רמז ג� לאדמת מצרי� שתלקה ע� המצרי� ביציאת מצרי�
. 32"זהרו מזבובי� של בעלי ראת%ה"ל "ש חז"ראת% מחלה מדבקת היא וכמ

ואולי ג� לכ% הבדיל הכתוב בי% פרעה , ואפשר שאנשי ביתו נדבקו ממנו
ואת ביתו , הכה את פרעה בנגעי� גדולי�' לביתו בנגעי� גדולי� לומר שה

קבלו ' אבל בני ביתו לא ישירות מה, שה� העצי� והאבני� בחרב% והרס
ואפשר שקבל מכת . לפרעה ביותרוהוא מכה ובזיו% , המחלה אלא דר� פרעה

, ראת% בדווקא כדי שמצד עצמו ימנע מתשמיש ולא רק מפחד מכות המלא�
ואולי הוא רמז שג� המצרי� בזמ% השעבוד לא רק שלא תהיה לה� שליטה על 

  נגעי�"ונראה שאמר . אלא שמצד עצמ� ימנעו מנשות ישראל, נשות ישראל
  
   : ז" כתובות ע32 .מק"' ראה לקמ% פ. 31
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פ קרא "ועכ, לומר שמלבד מחלת הראת% קיבל ג� נגעי� ממש" גדולי�
מ נעמה "נשי הס' כי הנגעי� ה� ארבעה מראות שכנגד ב, למכותיו נגעי�

והוא הטלת הזוהמה , שפחותיו סגרירה וצריעה שנדבקו בחוה' ולילית וב
שתקנה שרה עני% אכילת ע" הדעת  ואפשר שעתה. 33שהטיל בה הנחש

ובאו , ונדבקה בנחש עצמו הוא פרעה צאה זוהמת הנחש ממנהי, בהיותה חוה
  .עליו נגעי� גדולי�

אברה� . """"ושפחות ואתונות וגמלי�ושפחות ואתונות וגמלי�ושפחות ואתונות וגמלי�ושפחות ואתונות וגמלי�    וחמורי� ועבדי�וחמורי� ועבדי�וחמורי� ועבדי�וחמורי� ועבדי�, , , , ויהי לו צא% ובקרויהי לו צא% ובקרויהי לו צא% ובקרויהי לו צא% ובקר""""
לכ% התורה .  יש מתנות,ותניצוצות עולה כשכי, הקדי� את המתנות לחיי� שלו

  .לה ומאיפהמפרטת מה הוא קיבל כי לפי המתנות רואי� אילו ניצוצות הע

שבנה אפשר  ".שהטמי% אותה בתיבה, י" פירש".".".".ויהי כבוא אברה� מצרימהויהי כבוא אברה� מצרימהויהי כבוא אברה� מצרימהויהי כבוא אברה� מצרימה""""
" תיבה"מלכות שנקראת ספירת האברה� את התיבה בכוונות וייחודי� של 

א�  ג� ,יבהבריח את שרה בתשהוא מ א� יתגלה כי , דר� מסוכנתכיו% שזו
ומיד היו  , לה כי איזה אח מבריח את אחותויאמינו שהוא אחיה לא תאמר

 "תיבה"ולכ% בנה  .'וכדומתעוררי� נגדו חשדות ושאלות שאולי גנב אותה 
ושא� נגזרה גזירה שתתפס שלא יחשדו , שתג% עליה מהמצרי� שלא יראוה

התיקו% היה ששרה תיתפס י ש"ואעפ". אחותי היא"ויאמינו באמרו , מאומה
            .לא חשדוהו על דבריו, ותגיע לבית פרעה

 היא" יפת מראה" כי כתוב ולא ".".".".אשה כי יפה היא מאודאשה כי יפה היא מאודאשה כי יפה היא מאודאשה כי יפה היא מאודויראו המצרי� את הויראו המצרי� את הויראו המצרי� את הויראו המצרי� את ה""""
 היופי האמיתי של שהוא ". אתיפת מראהיפת מראהיפת מראהיפת מראהכי אשה ", כמו שאמר לה אברה�

 שנית% , החיצוניתהצורהא י ה"יפה מאוד"ואלו  ,קלסתר פניוהניכר מהאד� 
בגלל  שרה היתה יפהשידע שאברה� אבינו  .בצורה מלאכותיתאותה  לייפות

, "מראהמראהמראהמראהיפת "קראה ,  וזה התבטא במבנה פניה ובעיניהפהשנשמתה היתה י
    ".".".".כי יפה היא מאודכי יפה היא מאודכי יפה היא מאודכי יפה היא מאוד""""    ראו, הבינו יופי בצורה המכוערת שלה�שאבל המצרי� 

אומרת למלא� ה� והוא , י דבורה"עפ", י" פירש".".".".על דבר שרי אשת אבר�על דבר שרי אשת אבר�על דבר שרי אשת אבר�על דבר שרי אשת אבר�""""
מכות שקבלו ביציאת מצרי� ושרש ' ומסתבר שהיו מכות אלו מעי% י". מכה
. כי נתק% עני% דיבור חוה ע� הנחש, הכה המלא� על פי דיבורהואפשר ש. לה%
 והנה לאבימל� ".".".".לא הגדת לי כי אשת� היאלא הגדת לי כי אשת� היאלא הגדת לי כי אשת� היאלא הגדת לי כי אשת� היא    למהלמהלמהלמה, , , , 'וכוויקרא פרעה לאבר� ויקרא פרעה לאבר� ויקרא פרעה לאבר� ויקרא פרעה לאבר� """"

ואלו בפרעה לא מצינו ". ועתה השב אשת האיש, בעולת בעל"נאמר ששרה 
 או שהבי% זאת, ואולי כשהמלא� הכהו אמר לו זאת, שנאמר לו שהיא אשתו

  .קיבל שאי% באי� לאד� אלא בגלל רצונו לחטא בעריות ממשמהמכות ש
  
  .בטעמי המצוות, ליקוטי תורה תזריע. 33
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לאברה� לקוחי%   ובזה הסכי� שמחדש יהיה".".".".ועתה הנה אשת� קח ול�ועתה הנה אשת� קח ול�ועתה הנה אשת� קח ול�ועתה הנה אשת� קח ול�""""
שיוכלו ישראל לשאת  ונראה שנגר� בזה. בשרה באדמת מצרי� כבעל ואשה

        .א יוכלו המצרי� למנע�נשי� ולפרות ולרבות ע� נשותיה� בזמ% השעבוד ול

',  ממה שלא כתב וית% לו צא% וכו".".".".''''ולאבר� הטיב בעבורה ויהי לו צא% וכוולאבר� הטיב בעבורה ויהי לו צא% וכוולאבר� הטיב בעבורה ויהי לו צא% וכוולאבר� הטיב בעבורה ויהי לו צא% וכו""""
וג� לא אמר הכתוב שנת% לו כס� לקנות זאת , משמע שלא פרעה נת% לו זאת

ויותר נראה שהטיב לו בכבוד , ואולי הטבה זו היתה בכס�, אלא שהטיב לו
רצו למצא ח% בעיניו ונתנו לו ממו% , וכשראו זאת עבדי פרעה והע�, וגדולה

והוא רמז ליציאת מצרי� שעבדי פרעה והע� ישאילו לה� . 'ורכוש וצא% וכו
  . כל הממו% והרכוש שבמצרי�

עמד , ומה עשה בממונו. נכנס לנסיו% הממו%". ". ". ". ואבר� כבד מאוד בכס�ואבר� כבד מאוד בכס�ואבר� כבד מאוד בכס�ואבר� כבד מאוד בכס�""""
החסד והשתמש ' הוא דרו� בחי" ויסע אבר� הלו� ונסוע הנגבה"בנסיו% 
  . עשות חסד ולהכניס אורחי� כדי לקרב� תחת כנפי השכינהבממו% ל

דומי% ", י" פירש".".".".אל נא תהי מריבה ביני לביני� כי אנשי� אחי� אנחנואל נא תהי מריבה ביני לביני� כי אנשי� אחי� אנחנואל נא תהי מריבה ביני לביני� כי אנשי� אחי� אנחנואל נא תהי מריבה ביני לביני� כי אנשי� אחי� אנחנו""""
וא� לא היו דומי� היה , ויש להבי% וכי זו הסיבה שלא לריב". בקלסתר פני�
ואלו אברה� , והמריבה היתה בי% רועי אברה� לרועי לוט. אפשר שיריבו

  . מריבה בינו לבי% לוטמדבר על
שרועי לוט גזלו את שדות כיו% כי המריבה היתה , ואפשר שהעני% הוא

. הכנעני� בטענה שלוט יורשו של אברה� וטענת� היתה שיקרית ומופרכת
שיקרית כי ג� לדבריה� האר" שייכת לאברה� שעודו בחיי� וא� אברה� 

 אברה� אינ� וא� מגזל, מתנגד שירעו בשדות הכנעני� ה� גוזלי� אותו
יראה הדבר , חוששי� כי מסתמא מוותר הוא ללוט גיסו ואברה� ישתוק

י שעל ידי מחאה זו יבא "כהסכמה שבשתיקה ולכ% חייב אברה� למחות אעפ
לא נת% ' הבאותה שעה ומצד שני טענת� מופרכת מיסודה כי . לריב ע� לוט

, " האר"לזרע� נתתי את"ש "האר" אלא לזרע אברה� ולא לאברה� עצמו וכמ
א� לא יהיה לאברה� זרע אי% המתנה חלה , ממה נפש�כ אי% לוט יורשו "וא

  כ רועי" וא, וא� יהיה לאברה� זרע זרעו יירש ולא לוט,ואי% לוט יורש כלו�
אמנ� . לוט גזלני� בלי קשר לאברה� ואי% עליו חובה להוכיחו ולא לריב עמו

 בני אד� שזה אברה� ובחשיל� לוט ע� רועיו שיכ, כיו% שקלסתר פניה� דומה
  .  וחייב להוכיחו ולהגיע למריבה, חילול הש� גדוליגזל% והושהוא ו

 ויש להבי% מדוע תפש אברה� את דר� הפירוד ולא את דר� ".".".".הפרד נא מעליהפרד נא מעליהפרד נא מעליהפרד נא מעלי""""
ואולי הטע� הוא כי כאשר חוטא אד� ברשעות . התוכחה והשבת לוט למוטב

, ב בו ונח� על מעשיוי התוכחה ישו"בי% לתיאבו% ובי% להכעיס אפשר שע
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אי% דר� אלא אי% דר� אלא אי% דר� אלא אי% דר� אלא , , , , אבל כאשר הרשע מחפש היתר למעשיו כביכול על פי ההלכהאבל כאשר הרשע מחפש היתר למעשיו כביכול על פי ההלכהאבל כאשר הרשע מחפש היתר למעשיו כביכול על פי ההלכהאבל כאשר הרשע מחפש היתר למעשיו כביכול על פי ההלכה
        . . . . להפרד ממנולהפרד ממנולהפרד ממנולהפרד ממנו

שלא אתרחק ממ� אלא תמיד אהיה ל� ", י"פירש". ". ". ". א� השמאל ואימינהא� השמאל ואימינהא� השמאל ואימינהא� השמאל ואימינה""""
ואפשר שאמר . ל לעול� תהא שמאל דוחה וימי% מקרבת"אמרו חז". למג%

טלה וא� גוזל אתה יגזלו את יודע אני שמדה כנגד מדה לא ב, אברה� ללוט
 ובעת צרת� זו אהיה ,נפשות ואז אפשר שתתעורר ותשוב' רכוש� ואולי אפי

לקחו ארבעת המלכי� את לוט , במדה כנגד מדה על הגזלוכ% היה ש, ל� למג%
א�  """"א� השמאל ואימינהא� השמאל ואימינהא� השמאל ואימינהא� השמאל ואימינה""""    ,,,,אולי כוונתו ו.ואת רכושו ונלח� אברה� להשיב�

א� , אז ואימינה, ורה כלפי חו" תרמה אנשי� שהנ� שומרתשמאיל ולא ת
, בדיעבד היות ושמרת פי� במצרי� ולא אמרת ששרה אשתיתצטר� עזרה 

 א� ".".".".ואשמאילהואשמאילהואשמאילהואשמאילה, , , , וא� הימי%וא� הימי%וא� הימי%וא� הימי%""""     אבל, ולא אהיה כפוי טובה. אוכל להג% עלי�
 אני אשמאיל ,תל� בדר� ימי% של שומר תורה ומצוות וגוזל ע� היתרי�

י להצטר� לשומר מצוות המחפש כולא אוכל לעזור ל� ואעמוד בפירודי ממ� 
 וכשהצטר� לוט לאנשי .היתר לעוונותיו זה דבר חמור הגובל בחילול הש�

  .סדו� ולא היו מעשיו בגדר חלול הש� הג% עליו והצילו

יש להבי% מדוע האריכה תורה בעני% מלחמת     ....""""ויהי בימי אמרפל מל� שנערויהי בימי אמרפל מל� שנערויהי בימי אמרפל מל� שנערויהי בימי אמרפל מל� שנער""""
ה כולל נפילתו "כשדלגה על מאורעות רבי� מחיי אברה� אבינו ע, המלכי�

ל אמרו " וחז,שאמרפל הוא נמרוד, י"ופירש. 'לכבש% האש על קדוש ה
ושכדרלעומר  ,כא% משמע שמל� רק על שנערו, 34שנמרוד מל� על כל העול�

         . חמשת המלכי�שעבדוהו גדול ממנו  מל�היה
לשו% ולכאורה  ....""""חברוחברוחברוחברו כל אלהכל אלהכל אלהכל אלה"""" .נלחמונלחמונלחמונלחמו ל"הילולכאורה  .""""עשו מלחמהעשו מלחמהעשו מלחמהעשו מלחמה""""

שתי� עשרה שנה שתי� עשרה שנה שתי� עשרה שנה שתי� עשרה שנה """" ".נאספונאספונאספונאספוכל אלה " והיה לו לומר ,א%חברות לא שיי� כ
בא בא בא בא  ובארבע עשרה שנהובארבע עשרה שנהובארבע עשרה שנהובארבע עשרה שנה ,,,,ושלש עשרה שנה מרדוושלש עשרה שנה מרדוושלש עשרה שנה מרדוושלש עשרה שנה מרדו, , , , כדרלעומרכדרלעומרכדרלעומרכדרלעומר    עבדו אתעבדו אתעבדו אתעבדו את
 ויש להבי% ".להלח� שבארבע עשרה שנה למרד� באו" ,י"פירש ".".".".כדרלעומרכדרלעומרכדרלעומרכדרלעומר
והכתוב . מרד� בתחילת  הרבה שני� ולא נלחמו עמה�כל כ�נו מדוע המתי

ולמה לא הזכירו , למלחמה  הוא הסיבה� כ%וא, שעבדו לכדרלעומראומר 
  הכתובשינה כ"ואח, הכתוב ראשו% והתחיל באמרפל והזכירו רק שלישי

, , , , והמלכי� אשר אתווהמלכי� אשר אתווהמלכי� אשר אתווהמלכי� אשר אתו, , , , בא כדרלעומרבא כדרלעומרבא כדרלעומרבא כדרלעומר""""ואמר ,  כעיקר והשאר טפלי� לווהזכירו
עד איל פאר% אשר עד איל פאר% אשר עד איל פאר% אשר עד איל פאר% אשר  ',',',',ואת הזוזי� בה� וכוואת הזוזי� בה� וכוואת הזוזי� בה� וכוואת הזוזי� בה� וכו, , , , ויכו את רפאי� בעשתרות קרניי�ויכו את רפאי� בעשתרות קרניי�ויכו את רפאי� בעשתרות קרניי�ויכו את רפאי� בעשתרות קרניי�

 כוונת והלא, פת לנו מה עשו באומות אחרות ולכאורה מה אכ.""""על המדברעל המדברעל המדברעל המדבר
  ועיל� וא� באו משנער .ע� החמשה הכתוב לספר על מלחמת הארבעה

  
  . ג"וראה עירובי% נ. א"י' אליעזר פ' פרקי דר .34
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ומה , קוד� את ארצות הרפאי�סדו� וכבשו ל הניחומדוע , להלח� ע� סדו�
ק בחזרת� שבו ורג� את אר" החורי הנמצאת מסדו� והלאה לכוו% דרו� 

. ה� היו עיקר סיבת המלחמה והלא, חמשת המלכי�ו  סדו�להלח� ע�
עי% משפט היא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וג� את עי% משפט היא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וג� את עי% משפט היא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וג� את עי% משפט היא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וג� את     וישובו ויבואו אלוישובו ויבואו אלוישובו ויבואו אלוישובו ויבואו אל""""

שכבשו את הערבה כולה עד   דהיינו שלאחר....""""האמורי היושב בחצצו% תמרהאמורי היושב בחצצו% תמרהאמורי היושב בחצצו% תמרהאמורי היושב בחצצו% תמר
 לאחר ורק. עי% גדי היא, שבו חזרה לקדש ומש� לחצצו% תמר, צדה הדרומי

    נלחמו בחמשת קרבות רציניי� ע� ענקי� מפחידי� כפי שמתאר� משה רבינו
מתישי� את הצבא במלחמות שונות בטר� נלחמי� , וכי ככה עושי�, המלכי�

 ויש להבי% למה שב .""""''''וכוויצא מל� סדו� ומל� עמורה ויצא מל� סדו� ומל� עמורה ויצא מל� סדו� ומל� עמורה ויצא מל� סדו� ומל� עמורה """". על היעד העקרי
ת ושוב לפרט א, את שמות חמשת המלכי� ולפרט שבלע היא צוער לפרט

ומדוע כא% נשתנה הסדר , "''''את כדרלעומר וכואת כדרלעומר וכואת כדרלעומר וכואת כדרלעומר וכו""""שמות ארבעת המלכי� 
ותדעל שהיה החמישי , מבתחילה וכדרלעומר נכתב ראשו% ואמרפל שלישי

ולמה , ומסתבר שהתורה חזרה למנות� עבור השנויי� בסדר�, נכתב שני
 וכי איננו יודעי� .""""ארבעה מלכי� את החמשהארבעה מלכי� את החמשהארבעה מלכי� את החמשהארבעה מלכי� את החמשה"""". כוונה התורה בסדר זה

   . כתבה תורה זהולמה, לספור
מבואר בכתוב שאמרפל וחבריו ה� שהכחידו לכל הרפאי� שבעבר הירד% ו

,  ועשומפני בני לוט' שהכחיד� ה 35ומה שאמר הכתוב, פרט לעוג, המזרחי
ועשה שישארו באר" כנע% , י אמרפל"הכוונה שסיבב הסיבות שיכחדו ע

  .ויוכחדו בידי ישראל
ויש להבי% למה     ....""""כל אכל� וילכוכל אכל� וילכוכל אכל� וילכוכל אכל� וילכוויקחו את כל רכוש סדו� ועמורה ואת ויקחו את כל רכוש סדו� ועמורה ואת ויקחו את כל רכוש סדו� ועמורה ואת ויקחו את כל רכוש סדו� ועמורה ואת """"
  ופירוש , """"אבר� וילכואבר� וילכואבר� וילכואבר� וילכו רכושו ב% אחירכושו ב% אחירכושו ב% אחירכושו ב% אחי ויקחו את לוט ואתויקחו את לוט ואתויקחו את לוט ואתויקחו את לוט ואת"""". . . . נה זאת התורהיצי

 את וישבווישבווישבווישבו" לומר וולכאורה היה ל. לקיחת אד� הוא בדברי� עד שבא ברצונו
  וכי הרכוש היה ב%, "רכושו ב% אחי אבר�"נתה תורה וכתבה י ולמה ש."לוט

".  את לוט ב% אחי אבר� ואת רכושוקחוקחוקחוקחוויויויוי "רוהיה לו לומ ,אחיו של אבר�
, כא% שאברה� הוא עברי  למה הודגש....""""העבריהעבריהעבריהעברי ויבא הפליט ויגד לאבר�ויבא הפליט ויגד לאבר�ויבא הפליט ויגד לאבר�ויבא הפליט ויגד לאבר�""""

שרצה ליקח " ,י" ופירש.לו ומה אכפת, הפליט ר" להגיד זאת לאברה� ולמה
ומי אמר שא� יהרג , ולשרה ומה לו,  מאיפה הוא הכיר אותה."את שרה

  . ויניחו אותה עבורו,  את שרהאברה� במלחמה שלא ישבו המלכי�
מעידה על עוג ועל  והנה הפליט הוא עוג שנשאר מיתר הרפאי� והתורה

 אות� ידיו מתרפות שהרפאי� והאימי� היו ענקי� שהרואה קומתו ואומרת
  יש להבי% אי� לא פחדו ארבעת המלכי�ו, 36ואימת� היתה מוטלת על הבריות

  
   . יא',י דברי� ב"רש. 36 .'דברי� פרק ב. 35
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ה� ענקי� אלה ומהיכ%  ובכלל יש להבי% מי.  וכיצד נצחו�,לצאת לקרב נגד�
ומי ה� הענקי� שנשארו באר" עד , הגיעו אחרי שכל הנפילי� נמחו במבול

והוא שוכ% באלוני ממרא והוא שוכ% באלוני ממרא והוא שוכ% באלוני ממרא והוא שוכ% באלוני ממרא . "במקרה וכי, ולמה נשאר עוג לפליטה, 37ימי יהושע
 שוכ%שוכ%שוכ%שוכ%ולמה אמר  למה צריכה היתה תורה לציי% היכ% היה אברה� ....""""האמוריהאמוריהאמוריהאמורי

וישב את כל הרכוש וג� את לוט אחיו ורכושו השיב וג� את וישב את כל הרכוש וג� את לוט אחיו ורכושו השיב וג� את וישב את כל הרכוש וג� את לוט אחיו ורכושו השיב וג� את וישב את כל הרכוש וג� את לוט אחיו ורכושו השיב וג� את """". יושביושביושביושבולא אמר 
 את  הכתובולמה הקדי� ,היה הצלת לוט והלא העיקר. """"הנשי� ואת הע�הנשי� ואת הע�הנשי� ואת הע�הנשי� ואת הע�

ולמה הקדי� הרכוש לפני הנשי� , ועמורה להשבת לוט ורכושו רכוש סדו�
 לומר ."את לוט ויקחוויקחוויקחוויקחו"וכתבה תורה  .והלא חיי אד� קודמי� לרכוש, והע�

   ." אחיונשבהנשבהנשבהנשבהכי "ואלו אברה� שמע , שמרצונו הל� עמה�
, , , , 'וכוצדק מל� של� הוציא לח� ויי% צדק מל� של� הוציא לח� ויי% צדק מל� של� הוציא לח� ויי% צדק מל� של� הוציא לח� ויי%     ומלכיומלכיומלכיומלכי, , , , ' וכולקראתולקראתולקראתולקראתו ויצא מל� סדו�ויצא מל� סדו�ויצא מל� סדו�ויצא מל� סדו�""""

 הכניס הכתוב עני% מלכי צדק .""""ויאמר מל� סדו� אל אבר� ת% לי הנפשויאמר מל� סדו� אל אבר� ת% לי הנפשויאמר מל� סדו� אל אבר� ת% לי הנפשויאמר מל� סדו� אל אבר� ת% לי הנפש
לומר כ "להקדי� עני% מלכי צדק ואחלכאורה היה לו ו, באמצע עני% מל� סדו�

או להיפ� להקדי� עני% זה , שיצא מל� סדו� לקראת אברה� ובקש הנפש
   .אבל לא להכניסו באמצע, למלכי צדק
, שנער זו בבל,  הנה ארבעת המלכי� היו מלכי מדינות גדולות,וכשנתבונ%

המלכי� היו רק ראשי עיירות קטנות  ואלו חמשת, אלסר זו מדי, 38עיל� זו פרס
ארבעת  ולא היה לה� כח גשמי חזק כנגד, 39שכול� ישבו על סלע אחד

חכמות ו  שמות והשבעותאבל היה לה� כח רוחני חזק מאוד שכלל, המלכי�
מאומ%  צבא  למרוד ולצאת לקרב כנגדיכלוולכ% . כשפי�אולי ג� ו קד�

וכל עני% , מאומה וארבעת המלכי� לא רצו מה�. שנלח� ע� רפאי� וענקי�
 ורק כאשר הגיע אברה� לאלוני ממרא ,�את אברה מלחמת� היה כדי לכבוש

דהיינו באו למלחמה בעלילה שרוצי� , """"עשו מלחמהעשו מלחמהעשו מלחמהעשו מלחמה"""" הסמו� לסדו� ועמורה
  .בת� האמיתיתיה� להחזיר� תחת מרות� אבל זו לא היתה ס

העיירות ה� גלגולי דור אנוש ושאר  כי אנשי סדו� ,העני% הואביאור אפשר שו
  , והיו משתמשי� בכשפי� נוראי�,חכמי� גדולי�נשמות גבוהות מאוד ושהיו 

כ באו " ואח.יותר נוראי�שהשתמשו בכשפי� כ בגלגול דור המבול "ובאו אח
 ידעו. היו אנשי סדו�, הפלגה וראשי הע� וגדוליו בדור .בגלגול דור הפלגה

. להפכה ה"בקש רחמי� על סדו� כשרצה הקבו , גודל נשמת�אבינו� אברה
סדו� יבואו בגלגול בזרעו ויהיו זרע אנשי דור אנוש ושבקש , וכשבקש זרע

  אפשר שג�ו. 40והפלגה,  גלגול דור אנוש והמבול�וע� ישראל ה .'בר� ה
  
שער הכוונות דרוש . 40 .כה ,ט"י בראשית י"רש.  39 .ב', ניאל חד . 38 .כא, א"יהושע י. 37

    . מדרושי הפסח' א
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, ע� ישראלהיו חלק מנשמות , ל"בתו� רפאי� אלו שה� גלגולי הדורות הנ
 ותנאי�, כגדולי ישראל ,שלאחר גלגולי� רבי� הפכו להיות ענקי� ברוח�

  שמעו%' נשמת התנא ר עוג מל� הבש% עצמו היתה גנוזהבואפילו , ואמוראי�
 אולי ו41שקראו ירא חטא, זכאי יוחנ% ב% רב% ב% נתנאל שהיה מבחירי תלמידי

תורה   לנוהסבירה ו.43ונמול 42ה"מפני אותו הנצו" התאהב עוג בשרה אמנו ע
ל ומחנותיה� משמי� "א ועזא" וכשנפלו עז.שורש נשמותינו מהיכ% ה�

כי צל� , הפכו לענקי�אפשר ש, 44ושוב לא יכלו לחזור לרקיע ,התגשמוו
ח "ברמ, נעשה כצל� אלקי� דבני אד�, אלקי� הרוחני שבה� בהתגשמו

ערבו עמה�  והת' בהוה� חנכו את דור אנוש למרוד, ה גידי�"אברי� ושס
 שהיו בדור בניה� שנולדו מהנפילי� ה� הענקי�מסתבר שו, וילדו בני� ובנות

אפשר ו .שהרגו� אמרפל וחבריו, שבאו בגלגול הרפאי�אפשר אנוש ו
 וחברותיה  בטר� ילחמו בסדו� את הרפאי�גוהוצרכו אמרפל וסיעתו להרש

 א שה�"בנ כי א� הרפאי� ה� גלגול הענקי� שהיו בדור אנוש נמצאי� בתוכ�
 ,45 ה� אות� נשמותחברותיהוג� אנשי סדו� ו,  ישראלשורש נשמות ע�מ
 אמרפל וקבוצתו שכל זמ% שהרפאי� קיימי� יונקי� אנשי אפשר שחשבוו

ופנו אליה� להרג� טר� מלחמת� , ולא נית% לכבש�, סדו� השפע דרכ�
, ב בחנית ובחר46"ע� גדול ורב ור� כענקי�"ואי אפשר היה להרוג ל. בסדו�

  י שראו מה שעשו"י סדו� אעפנראה שאנשו, 47י שמות הקודש"והרגו� ע
ו "לא הססו לצאת עמה� למלחמה ולא נשאו ק, המלכי� האלה לענקי�

 לא נפלו מה� כי, מה יעשו איזובי הקיר, לעצמ� שא� בארזי� נפלה שלהבת
השתמשו בכשפי� המכחישי� פמליא של ואולי  ,48בעסוק בשמות והשבעות

  והיתה, חשבו שיש בכח� לעמוד בכשפיה� נגד שמות הקודשו 49מעלה
   

היה  בעוג מל� הבש%ש  )ו"הקדמה ל (בשער הגלגולי� כתבו .'משניות אבות פרק ב. 41

וזהו עוג , %"ת בש"והוא ר.  ההיא'בקלי, שמעו% ב% נתנאל ירא חטא' נשמת ר כלול נצו"

היה משה מתירא " ירא חטא"הנקרא  ומפני אותו נצו" קדושה המעורבת בעוג, מל� הבש%

כ הנצו" ההוא היה תלמידו של רב% יוחנ% "ואח, "אל תירא אותו"ת " השילו ואמר, להרגו

כתב . זוהר חדש רותב. 44  .ד"חוקת קפ, זוהר. 43  .יג, ג"י בראשית י" רש.42 . ב% זכאי

ר  שע.45 .ז הוא מתגש� ושוב אינו יכול לשוב לרקיע"שא� מלא� נשאר שבוע של� בעוה

' וג� לאחר שבלל ה, נח' תורה פ ראה לקוטי. 47 .ב', דברי� ט. 46 .שמות' הפסוקי� פ

י שמות "וכיו% שע, שנמרוד מל� עליה� שפת� נשארה לשו% הקודש שפת בני עבר הנהר

ראשי דור הפלגה מכי היו . 48  .א"כ', דברי� ב, השמיד�'  שהאמר הכתוב, הקודש נהרגו

   :'חולי% ז. 49. נח' ל בליקוטי תורה פ" האריזש"וכמש שהשתמשו בהשבעות בשמות הקוד
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  עשועשועשועשו″″″″לכ% כתוב אפשר שו, מלחמת אמרפל וסדו� מלחמת כוחות רוחניי�
  א� כששנו כדרלעמר וחבריו סדר.  מלחמה″″″″ערכוערכוערכוערכו″″″″ולא כתב , ″מלחמה
כבשו המלכי� כלו� אלא לקחו נשי� כתבה תורה ש ולא .ברחו, המערכה

עיקר מלחמת�   כי,להשימ% למס עובד רותולא נשארו בעיי, ורכוש והלכו
הבינו שיבא אברה� להלח� , וכששבו את לוט ואת רכושו, היתה בגלל אברה�

   והנה עוג מל� הבש% לא נהרג." העבריויגד לאברה�, ויבא הפליט". עמה�
שנפלט . א, טעמי� למה נקרא פליט'  בי"ופירש ,ונקרא הפליט, במלחמה

כי  ונראה, ושניה� אמת ותלויי� זה בזה. שנפלט מימי המבול. ב. מהמלחמה
לא יכלו אמרפל וחבריו להרוג בשמות הקודש אלא לרפאי� שנולדו אחר 

אבל לא לעוג שהיה ,  של הענקי� הקודמי�גלגולהיו מסתבר שהמבול וש
  .ולא הספיק כח� להרגו ופלט מהמלחמה, בעצמו מבני המבול

, ודש ובלשו% הקודשוכראות עוג שמלחמת אמרפל ברפאי� היתה בשמות הק
 ומשתמש בשפת עבר עבריעבריעבריעבריכי ידע שאברה� הוא , ברח לאברה� אבינו בדווקא

ולהלח� בה�  ולכ% לא יהסס לצאת, שהוא לשו% הקודש ובקי בשמות הקודש
יחידי כנגד�  אמנ� בהיותו, ובוודאי שימית רבי� מה�, בשפת� ובשמות�

  . ראה בנקמת אמרפלוג� י, ו"ואז ג� ישא עוג לשרה ח, חשב שימות ג� הוא

  סוד פרשה זו נעו" בתחילת הבריאה כאשר אד� הראשו% פרש מחוה מאהו

   נשמותבה� שהיו טיפות קרי  ממנו הרבהוובשני� אלו יצא, ושלשי� שנה
 י חטאו וחזרו ונוצרו ונולדו כבני אד� בדור" ע'גדולות מאוד שנפלו בקלי

  וביאת� לעול� יותהואפשר ש, ה"הכירו את הקב  ומפאת גודל נשמת�,אנוש
דר� חלול ',  לקרא בש� ההוחלהוחלהוחלהוחל ואז ,ז" בע וחטאוטעו, 'קליב  נפילההיתה דר�
 ל"מחזויש ,  פירשו מלשו% חולי%י"שרולכ% , 50ז"ש� שמי� וע של שתו�

  . ושניה� אמת,51'שפירשו שהחלו לקרא בש� ה
ומקו� מגוריה� היה , והנה דור אנוש עבדו לכוכבי� ולמזלות ובפרט לשמש

 יבשת גדולה שהתחילה ליד חופי ספרד והמשיכה שהיתה, "אטלנטיס"ב
בער� כשליש  והכילה יבשת זו, לאור� כל האוקיאנוס ועד לדרו� אמריקה

ה האוקיאנוס עליה� והטביע את כל "כ עקב מעשיה� הצי� הקב"ואח. העול�
והיות  .52והפ� העול� להיות שני שליש מי� ורק שליש יבשה, היבשת הזו
 בסוד מלחמת עניינ�  מספרת התורה על שרש נשמות ע� ישראלוכול� ה�
  התפללולכ% אברה� . 53ולכ% התחילה תורה וסיימה בעני% דור אנוש, המלכי�

  
', בראשית ו י" ראה רש.52.  תרגו� יונת% ב% עוזיאל.51. א"א ה"ז פ"� הלכות ע"רמב. 50

   .ז, ב" ל דברי�י"ורש. ד',  וי בראשית"רש. 53  .א"ח" שער יוס�"ובספרי . ד
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 .ר''בהיות� מטיפות שלו בהיותו אדהשביניה�   כי ידע מהקשר אנשי סדו�על
  .נגזר עליה� שעבוד במצרי�, אברה� שיבואו אלה להיות בניו כשבקשו

ואנשי . והיו אנוש ודורו חכמי� גדולי� בכל מדע ועסקו בכשפי� ובקסמי�
ר את בוראו ועבדו ואברה� שהכי,  גלגולי� של דור אנוש� ה ועמורהסדו�

ר '' גלגולו של אדהכדי לתק% בזה את, בלבב של� נוסה בעשרה נסיונות קשי�
   שרש� הוא בסיגי�ואלו תשעת המלכי�. שממנו יצאו טיפות נשמות אלו

ונתפרדו פועלי אוו% . 54לארבעה וחמשה נחלקוו, בעת הבריאה' שהשאיר ה
  .ופירוד לרשעי� הנאה לה� והנאה לעול�

חזרו כול� , """"ויהי בימי אמרפל מל� שנערויהי בימי אמרפל מל� שנערויהי בימי אמרפל מל� שנערויהי בימי אמרפל מל� שנער"""" ,מרת הכתוב לופשר שכוונוא
 אל עמק  אל עמק  אל עמק  אל עמק כל אלה חברוכל אלה חברוכל אלה חברוכל אלה חברו"""" ,ביניה� """"עשו מלחמהעשו מלחמהעשו מלחמהעשו מלחמה""""  וכאשר,שרש�את  לתק%

 ז והוציאו שמות הקודש לחולי%"כמעשיה� בזמ% הפלגה עבדו עו, , , , """"השדי�השדי�השדי�השדי�
י אותיות "ז נעשית ע"בעוה' גת הוהנה .י שמות הקודש וכשפי�"ונלחמו ע

י� את כחות ררוי כשפי� מע"עי� במעשיה� ובפרט עוהרש. שבקדושה    אלהאלהאלהאלה
 חשכו אלהאלהאלהאלהעל "ש "וכמ ,שכנגד� בקליפה אלהאלהאלהאלהאותיות  בכח' החש� והקלי

עד שהכניע� משה , ומה� משכו חרטומי מצרי� בלטיה� ולהטיה�". עינינו
למע%  "ש"וכמ דקדושה אלהאלהאלהאלהי "והכניע� ע ," אליאלהאלהאלהאלהוירדו כל עבדי� "בסוד 

 ששרש� בא מסוד שרש שבעתהמלכי� האלה ו .55" בקרבואלהאלהאלהאלהשיתי אותותי 
שבאותו זמ% " ,י" וכתב רש....""""המלחהמלחהמלחהמלח    הוא י�הוא י�הוא י�הוא י�""""    ," חברואלהאלהאלהאלהכל ", 56מלכי אדו�

 ".המלח ונעשה י�, לתוכו הי� נמש� שלאחר זמ% אלא, ש� י� המלח היה לא
  מעשיה� עד שלאחרעל ידי פג� נהדגישה התורה זאת ללמדנו שהמקו� אולי ו

 שכ% המלח דוחה את. המלחהמלחהמלחהמלחו רק על ידי הפיכתו לי�  היה לתקנאי אפשרזמ% 
  .57ובזה נרפא המקו�, חיצוני�ה
נמרוד ראה בחכמתו שכדי ששלטונו יתחזק ויתיצב יש לו לצר� אפשר שו

 כיו% ששרש� האחוזי� ודבוקי� בו תחתיו שלשה מלכי� אלה שיהיו מלכי�
 למלכי ושלח לכדרלעומר לכבוש, הרשע ועל יד� להגביר כח, מאותה בחינה

 ,,,,עבדו את כדרלעומרעבדו את כדרלעומרעבדו את כדרלעומרעבדו את כדרלעומר    שתי� עשרה שנהשתי� עשרה שנהשתי� עשרה שנהשתי� עשרה שנה"""",  וכשנכבשו.'סדו� ועמורה וכו
 בהא ....""""ארבעה מלכי� את החמשהארבעה מלכי� את החמשהארבעה מלכי� את החמשהארבעה מלכי� את החמשה""""אמרה תורה ו .""""ושלש עשרה שנה מרדוושלש עשרה שנה מרדוושלש עשרה שנה מרדוושלש עשרה שנה מרדו
  .ולא היה מספר� בהזדמ%, רוחניות' בחיהידיעה לרמז שה� כנגד 

  לחמו ברפאי�שי בלב�'  נת% ה, אלו בטר� ילחמו ע� סדו� ועמורהומלכי�
  
, %"אותיות של ש� ב' כי קליפת� היתה כנגד ד, הארבעה היו מלכי מדינות גדולותו.  54

' ליקוטי תורה פ .עיירות קטנות כי קליפת� היתה רק כנגד מילוי הש� והחמשה היו מלכי

  .צו' פ'  שנה א ב% איש חי . 57.  ליקוטי תורה ש�.56 .בא' ראה להל% פ. 55. ל� ל�
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, דקדושה    מסטרא  וזה היה בכחו ובסיועו,� וינצחוובזוזי� ובאימי� ובחורי
 .""""מפניה�מפניה�מפניה�מפניה�' ' ' ' וישמיד� הוישמיד� הוישמיד� הוישמיד� ה    ,ע� גדול ורב כענקי�, רפאי� ישבו בה לפני�"ש "וכמ

  .58הרפאי� פרט לעוג הכוונה למלחמה זו שמלכי� אלו הרגו לכלנראה שו
 יותר מאמרפל 'בשמות והשבעות וכדומלכי סדו� ועמורה היו גדולי� ו

 מלכי� אלו לענקי� ומאויימי� כרפאי� הרבעולכ% למרות שהרגו א, וחבריו
כי ג� אמרפל וחבריו לא נצחו אלא , לא חששו לערו� עמה� מלחמה, ואימי�

כי בדר� הטבע לא יכל אד� לה� , י שמות הקודש וכחות שמעבר לטבע"ע
והנה . 59"יתיצב לפני בני ענק אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי"ה "וכמש, כלל

כ "שהפכו להיות אח, יני הקניזי והקדמוניהק הארצות שכבשו ה� ארצות
עד לאחר  י שהובטחו לאברה� לא ינתנו לו"ואעפ, ארצות אדו� עמו% ומואב

 ב"כח, שה� כנגד שלשת הספירות הראשונות  והטע� כיו%,60ביאת המשיח
  .ז עד לאותו זמ%" בעוה' ולא תתוק% בחי,61דקליפה

והזוזי� והכנת  ימי�י הריגת הא" עמעטבצד מה תקנו מלכי� אלו אפשר שו
 ש"וכממיוחדת  והיתה לה� סייעתא דשמיא, עמו% ומואב, המקו� לפני אדו�

רצו ו, כוונת� היתה לרעה אבל היות ומלכי� אלו, "מפניה�' וישמיד� ה"
אולי כוונתו לומר  ....""""וישובווישובווישובווישובו""""אמר הכתוב , ללכוד ג� את אברה� ברשת�

חמה ארבעה את ולאחר זאת ערכו מל להתקשר אל הסיגי� שבשרש� ששבו
לא כתבה ואמנ� שני כחות חזקי� בקליפה עמדו אלה מול אלה ו .החמשה
ושמו , עד ששינו ארבעת המלכי� את מצב�, צד נצח במלחמה א�תורה ש

, ולאריו� רביעי והפכו כדרלעומר ותדעל להיות מעליה� אמרפל שלישי
ורה  זה גרמו לפחד גדול בצד מלכי סדו� ועמ רוחניבשנוי מערכותאפשר שו

 לקחו את אלאנו שרדפו אחריה� אוארבעת המלכי� לא מצ .ונסו מ% המערכה
אמנ� לא כתוב שלקחו את הנשי� (. כל רכוש סדו� ועמורה ואת כל אכל� וילכו

הלח�  "'בחיב נשותיה�  הכולל""""ואת כל אכל�ואת כל אכל�ואת כל אכל�ואת כל אכל�""""נרמזו ה� ברבוי של  אפשר שוהע� אבל

"אשר הוא אוכל
עו על לוט שיל� עמה� השפינראה ש ו).לרבות הע�, ואת כלואת כלואת כלואת כל    62626262

, א שביד� כי רב הוא שמח להתקשר עמה�"ובראותו את כח הסט, מרצונו
וג� .  ופירוש לקחוהו הוא בדברי�,ולכ% לא כתוב ששבו אותו אלא שלקחוהו

        . ולא שבו אות� בכח, את הנשי� והע� לקחו בדברי�
  וכ% ברכוש לוט היו גנוזי�, וברכוש סדו� ועמורה ובנשמת הנשי� והע�

  ת"הרמוז בר" מארי דתלמודא"ע� ישראל ועל כול� נשמת רבא מנשמות 
  
 .ה', י דברי� ב"רש. 60 .ט ',דברי� ב .59 .יג, ד"י בראשית י"ה רשורא .כא', דברי� ב. 58

    .ו, ט"י בראשית ל"רשראה . 62 .ל�/ל�' ספר הלקוטי� פ .61
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 מה�הל� עלוט שי " אעפ וה� נשבו על כרח�,63"רכושו ב% אחי אבר�"
   את אברה�והשיב".  אחיונשבהנשבהנשבהנשבהוישמע אבר� כי " ועליה� כתוב .מרצונו

ויצא ויצא ויצא ויצא """" .ולכ% הקדי� הכתוב הרכוש ללוט, ברכוש סדו� ולוט הגנוזי� הנשמות
כול� ושמו לאברה�  נתקבצו כי ".".".". הוא עמק המל� הוא עמק המל� הוא עמק המל� הוא עמק המל�,,,,''''מל� סדו� לקראתו וכומל� סדו� לקראתו וכומל� סדו� לקראתו וכומל� סדו� לקראתו וכו

של� וכראות מלכי צדק מל�  .ונכנעו תחת הקדושה, 64לקצי% וראש עליה�
תחת ' ע דקלי"דל כח אברה� בקדושה עד הכנעת כל אביוג, והוא ש� ב% נח

וקדושתו עשו  וראה שלמודו, שמח לקראתו כי היה תלמידו החביב מאז, רגליו
 והעטיר עליו תורה וחכמה עד ,והוציא לו לח� ויי% סוד חכמה ובינה. פירות
 ומש� ,וד הבינהס לעשות זאת כיו% שהיה כה% לאל עליו%" ש�"ויכל , בלי די

 מל� סדו� מעשה מלכי צדק שהיה סבו ומשראה    ....השפיע לאברה� כל זאת
  .65העיז פניו לבקש מאברה� את הנפש כי היו כול� בני ש�, הגדול ע� אברה�

 'בחילח� ויי%     ".".".".והוא כה% לאל עליו%והוא כה% לאל עליו%והוא כה% לאל עליו%והוא כה% לאל עליו%, , , ,  מל� של� הוציא לח� ויי% מל� של� הוציא לח� ויי% מל� של� הוציא לח� ויי% מל� של� הוציא לח� ויי% צדק צדק צדק צדקומלכיומלכיומלכיומלכי""""
בחינות החכמה והבינה  ויכל מלכי צדק להוציא ולהשפיע ,"חכמה ובינה"

        .הבינה' בחי" אל עליו%"ל, החכמה' בחי" כה%"כי הוא , לאברה�

 ".".".".קח ל�קח ל�קח ל�קח ל� הרכושהרכושהרכושהרכוש""""י ש" ע,,,,""""ת% לי הנפשת% לי הנפשת% לי הנפשת% לי הנפש"""". א" הוא הסט""""ויאמר מל� סדו�ויאמר מל� סדו�ויאמר מל� סדו�ויאמר מל� סדו�""""
, את% ל� כספי� שתעסוק בתורהו ,תשתת� עמי בהנהגת מדינת כפירה וזימה

ז כל המצוות "ועי.  בחנו� בני�עמ�אשתת� ו ,מצוות בה� י� שתעשהיויחוד
  .והתורה יבואו לרשותי והמתחנכי� במקומות אלה נפש� סופ� להיות שלי

" דמשק"התורה נקראת ,  דר� רמז    ".".".".וירדפ� עד חובה אשר משמאל לדמשקוירדפ� עד חובה אשר משמאל לדמשקוירדפ� עד חובה אשר משמאל לדמשקוירדפ� עד חובה אשר משמאל לדמשק""""
שדולה ומשקה מתורת רבו " הוא דמשק אליעזר"י על הכתוב "וכמו שפירש

  .ל"בה רחנופל , והפורש מדמשק זו, והחובה נמצאת משמאל לתורה. לאחרי�

 .""""''''את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני וכואת הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני וכואת הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני וכואת הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני וכו', ', ', ', לזרע� נתתי את האר" הזאת וכולזרע� נתתי את האר" הזאת וכולזרע� נתתי את האר" הזאת וכולזרע� נתתי את האר" הזאת וכו""""
השמיט מ% האומות את החוי ואת הפלשתי והוסי� את הרפאי� אשר לא 

 ,והנה החוי הוא כנגד היסוד .66הוזכרו שנית בצירו� ע� שבעת האומות
 שכ� אחד הנה נתתי ל�"ליוס� ש " וכמ,שתק% ספירה זו  לאחרכבשה יעקבו

אבל הפלשתי� שהיו . 67"על אחי� אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי
  לא הוזכרו68באר" מימות אברה� והיתה לה� שלטו% ומלוכה עד זמ% חזקיהו

  .ולא הובטחו מעול� לישראל, כלל
  
   .ז"וירא ד� ק' ראה לקמ% פ. 65 .ז"י, ד"י בראשית י"רש. 64 .זו רשהפ,  לקוטי תורה.63

 עול� סדר. ח, ז"י' ב/ מלכי�.68 .ויחי' ראה לקמ% פ .67 .י ש�"וברש ,יג', דברי� גאהר . 66

  .'פרק כרבה 
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 כי שבעת האומות ה� כנגד שבעת הספירות של הנהגת, ואפשר שהעני% הוא
קיני וקניזי ה ואת, למורשה  ואות� כבר הכינו האבות לנו,)מ"ת נהי"חג(ז "העוה

 יזכו לה�, 69חכמה ובינה, ראשונות כתרהשלשת הספירות ה� כנגד שוקדמוני 
 ה הקרובהכנגד בחינ ה� אמנ� הפלשתי�. 70לאחר ביאת המשיח שראל רקי
 לזה  כי לזכות,ולא הובטחו ,הוזכרו בתורה כאומה שיש לנוחלה ולא, 71דעתל

בזמ% חזקיהו שביער עבודה ו,  לתקו% בחינה זוישראלתלוי הדבר כאשר יגיעו 
  .בטלה מלכות�, %72 עול� במלכות שדיזרה מכל אר" ישראל ותק

  ולכאורה".".".".ולה שפחה מצרית ושמה הגרולה שפחה מצרית ושמה הגרולה שפחה מצרית ושמה הגרולה שפחה מצרית ושמה הגר, , , , ושרי אשת אבר� לא ילדה לוושרי אשת אבר� לא ילדה לוושרי אשת אבר� לא ילדה לוושרי אשת אבר� לא ילדה לו""""
ולמה הזכיר ש� השפחה , כי שרה לא ילדה לא לו ולא לאחר,  מיותרתלולולולותיבת 

' ' ' ' נא עצרני הנא עצרני הנא עצרני הנא עצרני ה    הנההנההנההנה, , , , ותאמר שרי אל אבר�ותאמר שרי אל אבר�ותאמר שרי אל אבר�ותאמר שרי אל אבר�""""    .המצרית ומאי נפקא מינה מה שמה
באשה בריאה שעצורה ללדת מפני סיבה לשו% מעצור שיי� לומר . """"מלדתמלדתמלדתמלדת
 73ושרי היתה עקרה.  מללדת מפני חולימנועהמנועהמנועהמנועהולא בעקרה שהיא , חצונית

. """"בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנהבא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנהבא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנהבא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה""""". מלדת'  המנענימנענימנענימנעניהנה נא "ל "כ היל"וא
וישמע אבר� לקול וישמע אבר� לקול וישמע אבר� לקול וישמע אבר� לקול """"    .ויש להבי% כיצד תבנה שרה א� יבא אברה� אל הגר

מק" עשר שני� לשבת מק" עשר שני� לשבת מק" עשר שני� לשבת מק" עשר שני� לשבת , , , , המצרית שפחתההמצרית שפחתההמצרית שפחתההמצרית שפחתהותקח שרי אשת אבר� את הגר ותקח שרי אשת אבר� את הגר ותקח שרי אשת אבר� את הגר ותקח שרי אשת אבר� את הגר , שרישרישרישרי
  .""""ויבא אל הגר ותהרויבא אל הגר ותהרויבא אל הגר ותהרויבא אל הגר ותהר, ותת% אותה לאבר� אישה לו לאשהותת% אותה לאבר� אישה לו לאשהותת% אותה לאבר� אישה לו לאשהותת% אותה לאבר� אישה לו לאשה, , , , אבר� באר" כנע%אבר� באר" כנע%אבר� באר" כנע%אבר� באר" כנע%

  ויבא אל"שהוסיפה תורה לומר  וממה, "ותהר הגר "מרלו לוולכאורה היה 
 ויש להבי% מאי נפקא מינה ".שהרתה מביאה ראשונה" ,י"פירש ".ותהר, הגר

והנה לשו% . """"ותקל גבירתה בעיניהותקל גבירתה בעיניהותקל גבירתה בעיניהותקל גבירתה בעיניה, , , , כי הרתהכי הרתהכי הרתהכי הרתהותרא ותרא ותרא ותרא """". לנו מאיזו ביאה נתעברה
אמנ� כא% צפתה הגר מלכתחילה , משמעו על דבר שלא צפו לו ובא """"ותראותראותראותרא""""

ומה גר� להגר להתנשא     ".כי הרתהויהי ויהי ויהי ויהי "ל "כ לכאורה היל"וא, להכנס להריו%
 וא� מעצ� ההריו% כמה נשי� בשוק מתעברות וכמה שפחות ,על שרה

לה הכניסה שרה אותה לאברה� כדי והרי מלכתחי, מתעברות ומה בכ�
 .ועדיי% היא שפחת שרי העושה כל מלאכתה מבלי לפצות פה, שתתעבר

  . ויש להבי% העני%".שהתעברה מביאה ראשונה שהתנשאה בגלל" ,י"ופרש
  
/ כתב בליקוטי תורה שמואל. 71 .ה ',י דברי� ב" ראה רש.70. ל�/ל�'  ספר הלקוטי� פ.69

א דקטנות שבאחוריו שעל העור� " היו יונקי� מצד שערות זפלישתי� ,וזה לשונו' ד', א

והמבי% עני% זה יבי% מדוע בכל . ל"עכ.ג דגדלות ה� נכנעי� ומתבטלי�"וכשבאו ה', וכו

ה� ש  ועתה שערב רב.72 ".הבחינה הקרובה לדעת"הפלישתי� בתואר ' הספר אקרא לבחי

רודפי� את ". פלישתי�" ש�  בני ישמעאל תחתנואוייבי, י"סוד הדעת הפגומה שולטי� בא

עד שתתוק% בחינת הדעת ויאבדו ה� והערב רב , ע� ישראל ונלחמי� בו מלחמת חורמה

  .נח' ראה לעיל פ. 73  .א"ויבא משיח צדקנו בב, לגמרי
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        אנכי נתתי שפחתי בחיק� ותרא כי הרתה אנכי נתתי שפחתי בחיק� ותרא כי הרתה אנכי נתתי שפחתי בחיק� ותרא כי הרתה אנכי נתתי שפחתי בחיק� ותרא כי הרתה , , , , ותאמר שרי אל אבר� חמסי עלי�ותאמר שרי אל אבר� חמסי עלי�ותאמר שרי אל אבר� חמסי עלי�ותאמר שרי אל אבר� חמסי עלי�""""
ה מה אש� אברה� א� הגר  ולכאור".".".".����ייייביני ובינביני ובינביני ובינביני ובינ' ' ' ' ישפוט הישפוט הישפוט הישפוט ה, , , , ואקל בעיניהואקל בעיניהואקל בעיניהואקל בעיניה

, לאברה�  ומה ג� ששרה מודה שהיא הביאה את הגר,מזלזלת בכבוד שרה
על הגר  להיות  היהוכעסה צרי�, והיה לה לחשוש שמא הריונה יביאה לגאוה

   שהיהשמעמ "וביני� ביני' ישפוט ה"הלשו% מו, לא על אברה�ו ,המתנשאת
, רה לא קבלה דבריווש, ויכוח שאברה� לא יכל להוכיח דבריו ביניה�

ויאמר אבר� אל שרי הנה ויאמר אבר� אל שרי הנה ויאמר אבר� אל שרי הנה ויאמר אבר� אל שרי הנה """" . יודע נסתרות שישפוט ביניה�'שהוהוצרכה 
כ הסכי� "וא. """"ותענה שרה ותברח מפניהותענה שרה ותברח מפניהותענה שרה ותברח מפניהותענה שרה ותברח מפניה, , , , שפחת� ביד� עשי לה הטוב בעיני�שפחת� ביד� עשי לה הטוב בעיני�שפחת� ביד� עשי לה הטוב בעיני�שפחת� ביד� עשי לה הטוב בעיני�
אי� שני צדיקי� עליוני� , והדבר תמוה. אברה� ע� שרה שתענה את הגר

ואפשר , שרהיענו שפחה המעוברת מאברה� בהסכמת כמות� חסד ובעלי 
 טילו עליהי, י שיאיימו עליה שא� לא תוריד ראשה"היה לשבור גאוות הגר ע

 היה לו לומר לה, "עשי לה הטוב בעיני�"ולמה אמר אברה� , מלאכות בזויות
    .""""כרצונ�כרצונ�כרצונ�כרצונ�  עשי בה"
  מציאה לשו%    ....""""על העי% בדר� שורעל העי% בדר� שורעל העי% בדר� שורעל העי% בדר� שור, , , , על עי% המי� במדברעל עי% המי� במדברעל עי% המי� במדברעל עי% המי� במדבר' ' ' ' וימצאה מלא� הוימצאה מלא� הוימצאה מלא� הוימצאה מלא� ה""""

. "'מלא� הויפגשה ויפגשה ויפגשה ויפגשה """"ל "והיל, לחפשה כדי למצאהוכי המלא� צרי� , אינו מוב%
 על עי% המי�על עי% המי�על עי% המי�על עי% המי�"והלא כבר הקדי� לומר שהיה זה , על העי%על העי%על העי%על העי%ולמה כפל ואמר 

הראשו% בקש ממנה לשוב ,  מלאכי� נגלו להגרשארבעה ,י"פירשו ".במדבר
 . מאיזה מקו� קדוש באת....""""אי מזה באתאי מזה באתאי מזה באתאי מזה באת""""ואמר לה . והגר סרבה, לאברה�

 לה לשוב והיא סרבה ואמרה וייע"וייע"וייע"וייע", ושה כזאת היכ% תמצאי קד""""ואנה תלכיואנה תלכיואנה תלכיואנה תלכי""""
ומתנהגת עמי ,  והיות ושרה היא גבירתי.""""מפני שרי גבירתי אנכי בורחתמפני שרי גבירתי אנכי בורחתמפני שרי גבירתי אנכי בורחתמפני שרי גבירתי אנכי בורחת""""

 עליה לשוב צוהצוהצוהצוה    ומלא� שני. אנכי בורחת ולא רוצה לחזור, כשפחה מעונה
 ומלא� שלישי ברכה שירבה .""""שובי אל גבירת� והתעני תחת ידיהשובי אל גבירת� והתעני תחת ידיהשובי אל גבירת� והתעני תחת ידיהשובי אל גבירת� והתעני תחת ידיה""""ל "ואמ
ויש להבי% למה . % כי הפילה מעי% הרע של שרהורביעי הבטיחה הריו, זרעה

ולכאורה היה למלא� שלישי , ולמה הפכו הסדר, הוצרכה לארבעה מלאכי�
ולמה הבטיחה בב% . להבטיחה הריו% ולרביעי לבר� הזרע שיולד מאותו הריו%

ולמה לא בא מלא� לשרה , וכי זו הבטחה טובה, שודד ומלסט�" פרא אד�"
  .לבקש ממנה להפסיק הענוי

 היה כל """"י%י%י%י%יייימעמעמעמע" והדבר תמוה והלא על .""""באר לחי רואיבאר לחי רואיבאר לחי רואיבאר לחי רואי, , , , על כ% קרא לבארעל כ% קרא לבארעל כ% קרא לבארעל כ% קרא לבאר""""
ושבה הגר  .י% לחי רואיימע"ל "והיל, "על העי%"ש "עני% זה ולא על באר וכמ

 הקפידהשרה לא ו. . . . """"ותלד הגר לאבר� ב%ותלד הגר לאבר� ב%ותלד הגר לאבר� ב%ותלד הגר לאבר� ב%""""אל אברה� ונתעברה ממנו בשנית 
בלדת הגר בלדת הגר בלדת הגר בלדת הגר ואבר� ב% שמוני� שנה ושש שני� ואבר� ב% שמוני� שנה ושש שני� ואבר� ב% שמוני� שנה ושש שני� ואבר� ב% שמוני� שנה ושש שני� """". ולא הטילה עי% הרע בעובר

 ויש להבי% למה הדגישה תורה גילו של אברה� בלדת ".".".".את ישמעאל לאבר�את ישמעאל לאבר�את ישמעאל לאבר�את ישמעאל לאבר�
  .הגר את ישמעאל
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 ק כי עקרותה אינה"ה ראתה ברוה" כי שרה אמנו ע,העני% הואאפשר שו
 כי כש� שהקליפה קדמה לפרי צרי� ,אלא מניעת שמי� להריונה, מחמת חולי

 וידעה שצריכה ללדת .אברה� ללדת מהקליפה ב% בטר� תלד היא את הפרי
תסור , וחשבה שא� הגר תלד הקליפה. 74ושקליפת הגר מעכבת, את יצחק

כ "אעפיאפשר ש ו, ואברה� הסכי� עמה בעני% זה.המניעה ממנה ותלד ליצחק
ו "ורצה להמתי% עד גיל פ, ה שני�"לא מיהר לקחת את הגר היות והיה ב% פ

ו שהוא "פ  בגילוג� הלידה תהיה בהיותו, את הגר בתחילתו שבו יקח
 ואז ישראל יוכלו ,ובו יוולד ישמעאל,  הדי%'בחיבגימטריא ש� אלקי� 
מהרה לקחת , מאברה� ושרה שהיתה נביאה גדולה. להתגבר על זרע ישמעאל

שני� לשבת� באר" ולפי ההלכה ' את הגר ולתתה בחיק אברה� כיו% שעברו י
  ,הגר מידת אכמה ע� אברה� שיקח יסאפשר שו, חייב אברה� לישא אחרת

 שהב% האמור להוולד שלא יבא כבכור מבחינת קי% שדיניו בתנאי שיתפלל
ו לאברה� "שיוולד בשנת פ ושמא בקשה ג� שיתפלל .הבל' אלא מבחי, קשי�

אמנ� אברה� . מיד לאברה� ועל דעת כ% נתנה את הגר. ו"מזרע של שנת פ
עברת אי% אשה מת"אמר  ה בביאה ראשונה לא התפלל כלו� כי"אבינו ע

 ורצה, מביאה שניה ואיל� בתפילה זו רק עני% ואי% .75"מביאה ראשונה
אמנ� קרה מעשה שט% ונתעברה הגר מביאה ראשונה . להתפלל סמו� לעני%

 שהיה ג� ונתפעלה הגר כי הבינה שמעוברת היא מב% בכור, משרש קי%בב% 
ועקב כ� נצוצות קודש , ר"בכור לאברה� בגלגולו הראשו% בהיותו אדה

ושרה שראתה שאברה� , דולי� מאוד נמצאי� בו ולכ% הקלה ראש נגד שרהג
  פחדה מאוד, משרש קי%אלא נתעברה הגר מב% , לא התפלל כמוסכ� ביניה�

ולא כעסה על הגר כי היא , מזרע זה שיצער ליצחק ולישראל זרעו עד אי% ק"
כי ודאי שא� , מדוע לא התפלל על אברה� אבל כעסה, אינה אשמה בכלו�

כי לא  אברה� כי לא התפלל ל"ואמ. 76מתקבלת ה מתפלל היתה תפילתוהי
לא קבלה שרה דבריו ואמרה ישפוט שמא ו. מביאה ראשונה שתתעבר האמי%

שיש להפיל עובר זה  ואז הסכימו אברה� ושרה. ביני ובינ� לידע האמת' ה
ואמר אברה� לשרה שתטיל בו עי% הרע , שמסוכ% הוא לישראל מאוד

 מיד תחזור הגר ותתעבר אמנ� פחדה שרה שמא.  עשתה שרהוכ%, ותפילהו
ענתה אותה כדי שמקושי הענוי לא  ולכ%, ותחזיר את נפש העובר שהפילה

  .ו"עד שיכנס אברה� לגיל פ, 77להתעבר תוכל
  
תחילה  שתתעבר הגר בבתושמא בקשה שיתפלל . 76 .ד"יבמות ל. 75 .יצחק' הגר גי. 74

   .ולא מצאתי זה בשו� מקו�. ויחו שהב% לא יהיה בכורואז כשיביא אברה� ב% מהגר יר
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  ופגשה במלא� ראשו%, ומקושי הענוי ברחה הגר מפניה ובאה אל המדבר
   והאיר עיניה לשוב,,,,אצילותאצילותאצילותאצילות' שהוא בחיונראה בסוד העי% הראיה והמציאה 

העינוי ולא  בגלל סבל ,והגר התעלמה מ% העי% והראיה, לאברה� בבחינה זו
לומר להגר שתשוב  הבריאההבריאההבריאההבריאהמ% ואולי ז בא מלא� שני וא. לשוב הסכימה

 ואינו מחמת ,ו"להתענות כי הענוי הוא למנוע הריונה עד היות אברה� בגיל פ
 ואז בא מלא� .ולכ% אינו הול� לשרה לבקשה למנוע העינוי, שנאת שרה

,  ולא הבטיח לה ב% כדי שלא תהיה בחינתו מהיצירההיצירההיצירההיצירההיצירהואולי מ% שלישי 
 העשיההעשיההעשיההעשיההוא מ% אולי אמנ� מלא� רביעי ש.  ריבוי הזרעורק הבטיח לה

  המלא� בקול  שהפסידה שלא שמעהואמר לה , העשיה'הבטיחה בב% מבחי
והסכימה למלא� השני שהוא מ% , הראשו% שהיה מהאצילות שהוא סוד הראיה
 אמנ� היות והמלא�. ישמעאל הבריאה סוד השמיעה ולכ% תקרא שמו

יהיה פרא אד� ידו "ולכ% , רע יה שרובההעש הלידה הוא מ% על המבטיחה
 העי% העליו% ועתה פגמה 'בחיי% זה נבע מיהיות ומעאפשר שו. "בכל ויד כל בו

  . המלכות בלבד'בחי "לבאר"הפ� המקו� , בו
, לולולולו הוסי� תיבת ....""""ושרי אשת אבר� לא ילדה לוושרי אשת אבר� לא ילדה לוושרי אשת אבר� לא ילדה לוושרי אשת אבר� לא ילדה לו"""" , ואמר הכתובולי לזה כוו%וא

 בגללו שצרי� הוא קוד� לומר שהעני% שלא ילדה אינו בגלל עקרותה אלא
 והזכירה .""""ולה שפחה מצרית ושמה הגרולה שפחה מצרית ושמה הגרולה שפחה מצרית ושמה הגרולה שפחה מצרית ושמה הגר"""". להוציא הקליפה הקודמת לפרי
 ,יצחק' כי הגר גי, ללמדנו כי שמה גר�, התורה ש� השפחה שהיא הגר

        ותאמר שרי אלותאמר שרי אלותאמר שרי אלותאמר שרי אל"""" .והבינה מכא% שרה שקליפתה מונעת ממנה להביא ליצחק
  אלא עצרני בגלל סיבה ולא מנעני בגלל חולי .""""מלדתמלדתמלדתמלדת' ' ' '  אבר� הנה נא עצרני ה אבר� הנה נא עצרני ה אבר� הנה נא עצרני ה אבר� הנה נא עצרני ה

כי לאחר . """"בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנהבא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנהבא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנהבא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה""""כ "וא, והוא עני% הגר, חצונית
וישמע אבר� וישמע אבר� וישמע אבר� וישמע אבר� """" .הפרי להתעבר מיצחק שהוא אוכל, שתבא עליה ותלד לקליפה

י ששמע וקיבל דבריה לא "א� אעפ,  כי ידע שדבריה דברי נבואה....""""לקול שרילקול שרילקול שרילקול שרי
תתעבר ו שני� כדי ש"תו ב% פעד היו מיהר לקחת את הגר כי רצה להמתי%

 שרה בלא .שהוא די% ש� אלקי� 'מבחישיבא הוולד , ו"תלד לו בהיותו ב% פו
שני� והוצר� מיד לקיי� מצוות '  לפי ההלכה עברו יילא רצתה לעכב העני% כ

 ובתור אשתו ראויה להביא ב% קדוש ....""""ותקח שרי אשת אבר�ותקח שרי אשת אבר�ותקח שרי אשת אבר�ותקח שרי אשת אבר�""""ולכ% , ר"פו
שקליפתה מעכבת  בשמה הגר רמוז יצחקכי . . . . """"את הגר המצריתאת הגר המצריתאת הגר המצריתאת הגר המצרית"""", בחינת הפרי

מק" עשר שני� מק" עשר שני� מק" עשר שני� מק" עשר שני� """".  את הקליפה הקודמת לפרי""""שפחתהשפחתהשפחתהשפחתה""""עד שתלד היא , ביאתו
        ותת% אותה לאבר�ותת% אותה לאבר�ותת% אותה לאבר�ותת% אותה לאבר�"""",  להמתי% לחשובי�מבלי ....""""לשבת אבר� באר" כנע%לשבת אבר� באר" כנע%לשבת אבר� באר" כנע%לשבת אבר� באר" כנע%

        
לא ענתה שרי את הגר אלא בכ� מנעתה מתשמיש המיטה של "ומה ג� שאמרו חז. 77

  .ט"ל� אות ע/ל�, ראה ילקוט שמעוני) אר"ש ויענונו זו פרישות דר� "וכמ(
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 דהיינו כדי שיתק% תקונו """"לו לאשהלו לאשהלו לאשהלו לאשה""""והדגיש הכתוב לומר . """"אישה לו לאשהאישה לו לאשהאישה לו לאשהאישה לו לאשה
  . ויוציא הקליפה דרכה

 בדי% בכורב% משרש הבל שאינו ה התנתה עמו שיתפלל שתלד שר שאפשרו
כי המתי% , התפלל בביאה ראשונהואברה� לא . ר שאברה� הוא גלגולו"לאדה
 וג� ....""""ותרא כי הרתהותרא כי הרתהותרא כי הרתהותרא כי הרתה"""".  מביאה ראשונה""""ותהרותהרותהרותהר, , , , ויבא אל הגרויבא אל הגרויבא אל הגרויבא אל הגר"""" .אה שניהעד בי

 מה שלא צפתה לזה כלל  בב% משרש קי%הגר הופתעה שהרתה מביאה ראשונה
 והבינה שזה גור� שזרעה יש בו נצוצות קדושה גדולי� מצד היותו בכור

 ששרה אינה צדקת  לומר....""""ותקל גבירתה בעיניהותקל גבירתה בעיניהותקל גבירתה בעיניהותקל גבירתה בעיניה"""" ולכ%, ר"לאברה� ולאדה
ונתפלאה שרה על הריונה של , בכור שכזהזכתה להתעבר מב% לכ%  והכמות

ותאמר ותאמר ותאמר ותאמר """" .והבינה שלא התפלל אברה� כפי שהוסכ� ביניה�. שכזההגר מב% 
 ע� """"אנכי נתתי שפחתי בחיק�אנכי נתתי שפחתי בחיק�אנכי נתתי שפחתי בחיק�אנכי נתתי שפחתי בחיק�"""",  ולא על הגר""""שרי אל אבר� חמסי עלי�שרי אל אבר� חמסי עלי�שרי אל אבר� חמסי עלי�שרי אל אבר� חמסי עלי�

אמנ� לא התפללת , % ממותק משרש הבלהסכ� שתתפלל שהעיבור יהיה מב
    י הרתה ואקלי הרתה ואקלי הרתה ואקלי הרתה ואקלותרא כותרא כותרא כותרא כ"""" .% כזה שאפילו היא מבינה ערכווגרמת שיבא ב

 והשיבה אברה� שנתעברה מביאה ראשונה דבר שלא האמי% שיהיה ".".".".בעיניהבעיניהבעיניהבעיניה
אמרה , יודע נסתרות' והיות ודבר זה אינו גלוי אלא לפני ה, ולכ% טר� התפלל

  ....""""ביני וביני�ביני וביני�ביני וביני�ביני וביני�' ' ' ' ישפוט הישפוט הישפוט הישפוט ה""""
ת ועובר זה דינו והסכימו שהיו, והבינו אברה� ושרה חומרת העני% שבב% זה
ולכ% טוב ששרה תטיל בו עי% , די% עבד ב% השפחה והוא בגדר ממו% בלבד

 , היא שפחת�ל"מ וא....""""ויאמר אבר� אל שרי הנה שפחת� ביד�ויאמר אבר� אל שרי הנה שפחת� ביד�ויאמר אבר� אל שרי הנה שפחת� ביד�ויאמר אבר� אל שרי הנה שפחת� ביד�"""". הרע שיפול
ועל כ% , ודינו די% ממו% ולא די% נפשות, ועובר יר� אמו הוא חלק מ% השפחה

י "ע. """"בעיניי�בעיניי�בעיניי�בעיניי�"""", ק לישראל שזה להפיל אותו שלא יוולד ויזי""""עשי לה הטובעשי לה הטובעשי לה הטובעשי לה הטוב""""
ופחדה שרה שמא . ועשתה כ% שרה והפילה הגר, עי% הרעעיניי� שתטילי בו 

 כדי שקושי העינוי """"ותענה שריותענה שריותענה שריותענה שרי"""", מנפש אותו עובר שהפילהתשוב ותתעבר 
  .""""ותברח מפניהותברח מפניהותברח מפניהותברח מפניה"""" .יחליש גופה ולא תקלוט הריו%

ול�  המציאה והראיה שהוא מע'בחיפגשה ב' ומלא� ה. . . . """"''''וימצאה מלא� הוימצאה מלא� הוימצאה מלא� הוימצאה מלא� ה""""
 אצילות 'בחימבא שפירש אפשר ש ו.""""על עי% המי�על עי% המי�על עי% המי�על עי% המי�"""". האצילות בחינת העי%

שלא  פשראו.  שהוא אצילותעל העי%על העי%על העי%על העי%, העשיה' בחי, במדברבמדברבמדברבמדברשהוא , דעשיה
" שור"נקראת הסתכלות ה' אלא בבחי,  מלשו% הבנהשהואראיה ' בבחי ראתה
פרט  ואפשר שלכ% ציינה התורה ,"אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב"ש "וכמ

  .""""בדר� שורבדר� שורבדר� שורבדר� שור""""     זה שהמקו� היה
ואנה ואנה ואנה ואנה """" .ראי מאיזה מקו� גדול באת. """"אי מזה באתאי מזה באתאי מזה באתאי מזה באת, , , , הגר שפחת שריהגר שפחת שריהגר שפחת שריהגר שפחת שרי, , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר""""

כשהכל מוסכ� ע� אברה� ושרה  , כלו� תמצאי מקו� קדוש כמות�.""""תלכיתלכיתלכיתלכי
, ברחתיברחתיברחתיברחתי לא אמרה .""""ותאמר מפני שרי גבירתי אנכי בורחתותאמר מפני שרי גבירתי אנכי בורחתותאמר מפני שרי גבירתי אנכי בורחתותאמר מפני שרי גבירתי אנכי בורחת"""". רת שמי�יבגז
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.  לשוב אליה למרות קדושת�אלא בורחת וממשיכה לברוח ואיני רוצה
 צוה .""""ההההשובי אל גבירת� והתעני תחת ידישובי אל גבירת� והתעני תחת ידישובי אל גבירת� והתעני תחת ידישובי אל גבירת� והתעני תחת ידי"""" . מ% הבריאה""""''''ויאמר לה מלא� הויאמר לה מלא� הויאמר לה מלא� הויאמר לה מלא� ה""""

אלא עד , כי הענוי הוא רצו% שמי� ואינו לנצח, אותה לשוב נגד רצונה
' כדי שלא תתעבר בשנה זו ולכ% אי% מלא� ה, ה לאברה�"שתעבור שנת פ

 """"''''ויאמר לה מלא� הויאמר לה מלא� הויאמר לה מלא� הויאמר לה מלא� ה"""" .העינוי לקבל נהאלא ממ, מבקש משרה למנוע העינוי
 וזה שכר� על הסכמת� ....""""הרבה ארבה את זרע� ולא יספר מרובהרבה ארבה את זרע� ולא יספר מרובהרבה ארבה את זרע� ולא יספר מרובהרבה ארבה את זרע� ולא יספר מרוב"""" .מ% היצירה
 והקדי� .""""הנ� הרה ויולדת ב%הנ� הרה ויולדת ב%הנ� הרה ויולדת ב%הנ� הרה ויולדת ב% " " " "....מ% העשיה" " " " ''''ויאמר לה מלא� הויאמר לה מלא� הויאמר לה מלא� הויאמר לה מלא� ה"""". לקבל הענוי

ברכת רבוי הזרע לברכת הלידה כדי להודיעה שהלידה תהיה מ% ברכת העשיה 
ה שהוא אצילות לדרגת השמיעה שהוא והודיעה שנפלה מדרגת הראי. בלבד

בריאה כיו% שלא הסכימה ע� המלא� הראשו% שבא מעול� האצילות 
כ ש� הב% יהיה על " וע,והסכימה רק לצווי המלא� השני שבא מ% הבריאה

מצד , """"וקראת שמו ישמעאלוקראת שמו ישמעאלוקראת שמו ישמעאלוקראת שמו ישמעאל"""" .חזרתה מצד הבריאה שהוא סוד השמיעה
והוא והוא והוא והוא """" .מצד הראיה" ראה בעניי�"ולא . """"אל עניי�אל עניי�אל עניי�אל עניי�' ' ' ' כי שמע הכי שמע הכי שמע הכי שמע ה"""" .השמיעה

 ,והיות והב% יהיה רק מהעשיה שרובה רע    .""""יהיה פרא אד� ידו בכל ויד כל בויהיה פרא אד� ידו בכל ויד כל בויהיה פרא אד� ידו בכל ויד כל בויהיה פרא אד� ידו בכל ויד כל בו
.  יהיה שודד ומלסט� הבריות,י שאינו משרש קי% אלא משרש הבל"אעפ

הוא עצמו כיו% , י שכל זרעו ישארו ברע שבעשיה"בשרה שאעפאפשר שו
 לפנילפנילפנילפניהיא ש סופו להתתק% ולהגיע אל הטוב שבעשיה, ששרשו מהשמיעה

 ימיו  ישמעאל בסו�""""ועל פני כל אחיו ישכו%ועל פני כל אחיו ישכו%ועל פני כל אחיו ישכו%ועל פני כל אחיו ישכו%"""", אולי זה כוונתו באומרוו. הרע
  .כשישוב בתשובה

. רצתה לחזור לדרגה זו, כששמעה הגר שנפלה מבחינת הראיהנראה שו
כי אמרה הג� כי אמרה הג� כי אמרה הג� כי אמרה הג� """", ראיה'  שהוא בחי""""אתה אל רואיאתה אל רואיאתה אל רואיאתה אל רואי, , , , הדובר אליההדובר אליההדובר אליההדובר אליה' ' ' ' ותקרא ש� הותקרא ש� הותקרא ש� הותקרא ש� ה""""

 אמנ� העי% הפ� .לבחינת הראיה כי רצתה לשוב ,,,,""""הלו� ראיתי אחרי רואיהלו� ראיתי אחרי רואיהלו� ראיתי אחרי רואיהלו� ראיתי אחרי רואי
על כ% קרא על כ% קרא על כ% קרא על כ% קרא """". עשיהעול� ה' חיב 78"מלכות"בספירת הלבחינת באר שהוא 

 ,ו"נכנס אברה� לשנת פשכ ,לבית אברה� ומששבה .""""לחי רואילחי רואילחי רואילחי רואי לבאר בארלבאר בארלבאר בארלבאר באר
 כיו% ,% הרעושרה לא הקפידה ולא השליטה בו עי.  וילדה לו ב%ממנונתעברה 

, ה לאברה�"שנת פבולא נולד   ולא נוצר, והיה משרש הבלשלא היה בכור
        ".".".".ואבר� ב% שמוני� שנה ושש שני� בלדת הגר את ישמעאל לאבר�ואבר� ב% שמוני� שנה ושש שני� בלדת הגר את ישמעאל לאבר�ואבר� ב% שמוני� שנה ושש שני� בלדת הגר את ישמעאל לאבר�ואבר� ב% שמוני� שנה ושש שני� בלדת הגר את ישמעאל לאבר�""""אלא 

שה לו שה לו שה לו שה לו ייייותת% אותה לאבר� אותת% אותה לאבר� אותת% אותה לאבר� אותת% אותה לאבר� א' וכו, , , , אולי אבנה ממנהאולי אבנה ממנהאולי אבנה ממנהאולי אבנה ממנה, , , , בא נא אל שפחתיבא נא אל שפחתיבא נא אל שפחתיבא נא אל שפחתי""""
לא . . . . לאשהלאשהלאשהלאשההגר לאברה�  י שנתנה שרה את" מפורש בכתוב שאעפ".".".".לאשהלאשהלאשהלאשה

 המשיא"עלמא י שב"ואעפ. הפקיעה את שעבודה של הגר ונשארה שפחתה
  אבל ,התנה שישאר בעבדותו הנה די% זה תופס רק כשלא, "עבדו יצא לחרות
 .דהיינו שבשעת ביאה תשאר שפחתי" " " " בא אל שפחתיבא אל שפחתיבא אל שפחתיבא אל שפחתי""""כא% אמרה שרה 

,  ולא בב% נח שאסור בשפחהומעיקרא דמילתא די% זה שיי� רק בישראל
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קה  

 ,ואפשר שלא יצא אברה� מדי% ב% נח אלא לאחר מכ% כשנקרא שמו אברה�
  הנה" אמר לשרה ,הגר מאברה� ולכ% לאחר שנתעברה. או מעת שנימול

אפשר שלא אמרה ו ". שרישפחתשפחתשפחתשפחתהגר "וג� המלא� קראה ".  ביד�שפחת�שפחת�שפחת�שפחת�
ו "כי לא רצתה ח. ה"וכמו שאמרה רחל אמנו ע"  ממנהאנכיאנכיאנכיאנכיאולי אבנה "שרה 

אלא שירד אברה� אל מקו� , "אנכי"להעלות את הגר אל הקדושה הנקראת 
כ ישוב " ואח,ליצחק להוולד ציא ש� את קליפת ישמעאל המפריעהשפחה ויו

וישמע "ואמר הכתוב . קדוש וטהור אל הקודש ז� ונקי ויביא ממנה את יצחק
79נאמרו דבריה שבנבואה כי הבי% " שרי לקול לקול לקול לקולאבר�

ושתקנה גדולה עבורו , 
י כ� התנקה אברה� מטומאת "ואולי ע( ,כ"אח  עליה ירידתו אל השפחה לצור�

בהגר  נדבקהו וזוהמה זו יצאה ממנו. ה שהדביק בו תרח אביו בבואו על א� אברה�הנד

היה חשש  ולא. כ את יצחק קדוש וטהור" ויוכל להביא אח.)שהיא קליפת השפחה
עדיי% היה באותה שעה שיפיל אברה� נצוצות מ% הקודש בבואו אל הגר כי 

        .הלא היה מהול וברית קודש לא נת% בומה ג� ש ,דינו כב% נח
   ישמעאל הוצרכה שרה לשחרר את הגר מדי% שפחהשנולד שלאחר נראהו

את  שהיא שפחה משוחררת שדינה כישראלית ועובדת. ולהעלותה לדי% אמה
כדי שיוכל אברה� לעלות אל הקודש ממה . גבירתה עבור דמי פדיונה

ש "וכמ". אמה"כי שוב לא מצאנו שקראה הכתוב אלא . שנתחבר ע� הגר
  ". לגוי אשימנוהאמההאמההאמההאמהוג� את ב% " אמר 'הוג� , " הזאתגרש האמה" שרה

    ואתנהואתנהואתנהואתנה    תמי�תמי�תמי�תמי�    והיהוהיהוהיהוהיה    לפנילפנילפנילפני    התהל�התהל�התהל�התהל�    שדישדישדישדי    אלאלאלאל    אניאניאניאני    אליואליואליואליו    ויאמרויאמרויאמרויאמר    אבר�אבר�אבר�אבר�    אלאלאלאל' ' ' ' הההה    ויראויראויראוירא""""
            בריתיבריתיבריתיבריתי    הנההנההנההנה    אניאניאניאני    לאמרלאמרלאמרלאמר    י�י�י�י�ההההאלאלאלאל    אתואתואתואתו    וידברוידברוידברוידבר    ,,,,פניופניופניופניו    עלעלעלעל    אבר�אבר�אבר�אבר�    ויפולויפולויפולויפול    ובינ�ובינ�ובינ�ובינ�    בניבניבניבני    בריתיבריתיבריתיבריתי
 ,ברית עמו לכרות לאברה� הבטיח "''''הההה""""מבואר בכתוב שבש�     ".".".".את�את�את�את�

 שינוי ג� ,הש� שינוי וקיבל את הברית עמו כרתנ """"י�י�י�י�ההההאלאלאלאל"""" בש� במציאותו
 ש� תחת היה מילה הברית עני% כל  דהיינו".".".".י�י�י�י�ההההאלאלאלאל"""" בש� נאמר שרה ש�
   ".".".".הההה""""הויהויהויהוי"""" בש� אמרהנ לכ� ההקדמה אבל ,הש� שינוי כולל """"י�י�י�י�ההההאלאלאלאל""""

ובש� אלהי�     ".".".".אית�אית�אית�אית�""""ולא אמר  ,,,,""""ובינ�ובינ�ובינ�ובינ�    ביניביניביניביני""""ה אמר לשו% "וכשדבר בש� הוי
,  ואחר כ� הוסי�....""""ובינ�ובינ�ובינ�ובינ�    ביניביניביניביני""""אמר  לאו """"אית�אית�אית�אית� בריתי הנה אני" בתחילה אמר

 אמר ".".".".ובי% זרע� אחרי� לדרת� לברית עול�ובי% זרע� אחרי� לדרת� לברית עול�ובי% זרע� אחרי� לדרת� לברית עול�ובי% זרע� אחרי� לדרת� לברית עול�, , , , ובינ�ובינ�ובינ�ובינ�    ביניביניביניביני    בריתיבריתיבריתיבריתי    אתאתאתאת    והקימותיוהקימותיוהקימותיוהקימותי""""
 �לדורותולמה .  ויש להבי% ההבדל".".".".אית�אית�אית�אית�""""  ולא אמר""""ביני ובינ�ביני ובינ�ביני ובינ�ביני ובינ� בריתי"

  ,,,,ואתה את בריתי תשמורואתה את בריתי תשמורואתה את בריתי תשמורואתה את בריתי תשמור, , , , ויאמר אלהי� אל אברה�ויאמר אלהי� אל אברה�ויאמר אלהי� אל אברה�ויאמר אלהי� אל אברה�"""", והוסי�. %"ווי חסר כתוב
 ויש להבי% למה חזר שוב על עני% הברית ".".".".אתה וזרע� אחרי� לדורות�אתה וזרע� אחרי� לדורות�אתה וזרע� אחרי� לדורות�אתה וזרע� אחרי� לדורות� 

  והלא כבר בתחילת". ויאמר אלהי�ויאמר אלהי�ויאמר אלהי�ויאמר אלהי�""""ולמה חזר מחדש לומר , לאברה� ולזרעו

   

  . א יב"י בראשית כ"ראה רש. 79 .'שער הכוונות עני% דרושי הלילה דרוש י. 78
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ולמה . מירהשינה עתה מדיבור לא ולמה ."י�האל אתו וידברוידברוידברוידבר"""" עני% זה אמר
  . %"ווי חסר כתוב �לדורותלמה ,  ושוב,,,,""""אתהאתהאתהאתה""""כפל תיבת 

 """"הההה""""הויהויהויהוי""""וש� , קטנות המוחי%'  הוא בחי""""אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�""""כי ש�  ,ואפשר שהעני% הוא
. 80"אלהי�"נכרת הברית בש� , והיות ונימולי� כשקטני�. גדלות המוחי%' בחי

שמירת י כ, ה"הוי בש� אמרהנ לכ� ההקדמהו. שאליו זוכי� בגלל עצ� המילה
ג� נתינת ש� . ה"שמירתה זוכי� לש� ההוי  ועל,הברית עיקרה הוא בגדולי�
וג� הוספת ש� לאד� גורמת לתוספת נפש בקרבו . לאד� הוא בזמ% הקטנות

ותחילה נכנסי� לפי . מוחי%, יניקה, הנעשית בשלשה שלבי� הנקראי� עיבור
בה� ש� קטנות המוחי% שמאיר ' העיבור והיניקה שה� בחי' הסדר בחי

   ".".".".אלהי�אלהי�אלהי�אלהי� " " " "בש�ג� בהוספת השמות " " " " דיבורדיבורדיבורדיבור""""ולכ% נתייחד ה    ".".".".אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�""""
, וקטורה ישמעאל בני יקיימוה שלא כדי על הפריעה ווהטנצ לא אברה�

ולעצמו לא היה צרי� לצווי זה כי לא הוצר� לפריעה כיו% שכבר נתמע� על 
 ולכ%, אבל ער� מילתו היה כמילת ישראל לאחר מת% תורה. 81ידי תשמיש

, בש� אלהי� בי% מילת אברה� עצמו לבי% מילת בניו" דיבר"שינה כאשר 
 והמשי� ....דהיינו ברית מושלמת". ". ". ". את�את�את�את�    בריתיבריתיבריתיבריתי    הנההנההנההנה    אניאניאניאני""""    ובמילת עצמו אמר

ובי% זרע� אחרי� ובי% זרע� אחרי� ובי% זרע� אחרי� ובי% זרע� אחרי� , , , , ובינ�ובינ�ובינ�ובינ�    ביניביניביניביני    בריתיבריתיבריתיבריתי    אתאתאתאת    והקימותיוהקימותיוהקימותיוהקימותי""""לגבי מילת בניו ואמר 
  כי בע� ישראל הכתוב מדבר שה� בני יעקב שעליו".".".".לדרת� לברית עול�לדרת� לברית עול�לדרת� לברית עול�לדרת� לברית עול�

להיות ל� לאלהי� ולזרע� להיות ל� לאלהי� ולזרע� להיות ל� לאלהי� ולזרע� להיות ל� לאלהי� ולזרע� """"ועליה� אמר , "כי ביצחק יקרא ל� זרע"נאמר 
ונתתי ל� ולזרע� אחרי� את אר" מגורי� את כל אר" כנע% לאחוזת ונתתי ל� ולזרע� אחרי� את אר" מגורי� את כל אר" כנע% לאחוזת ונתתי ל� ולזרע� אחרי� את אר" מגורי� את כל אר" כנע% לאחוזת ונתתי ל� ולזרע� אחרי� את אר" מגורי� את כל אר" כנע% לאחוזת , , , , אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�
 את מה שאמר לו בתחילה ,,,,""""אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�"""" וכפל בש� ".".".".והייתי לה� לאלהי�והייתי לה� לאלהי�והייתי לה� לאלהי�והייתי לה� לאלהי�, , , , עול�עול�עול�עול�
, , , , """"אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�ובי% זרע� ובי% זרע� ובי% זרע� ובי% זרע� , , , , ובינ�ובינ�ובינ�ובינ�    ביניביניביניביני        בריתיבריתיבריתיבריתי    אתאתאתאת    והקימותיוהקימותיוהקימותיוהקימותי""""     ואמר בה�".".".".''''הההה""""בש� 

  .ה המושלמתיליקבלו את המלשו% עתיד כי בסיני 
 אפילו בישראל שרויה השכינהלומר ש, %" חסר ווי""""לדרת�לדרת�לדרת�לדרת�""""ואפשר שאמר 

ישראל שהיו  שנה ארבעי�כדוגמת  , בסיבת אונסנימולי� לא ה� כאשר
השרה שכינתו ביניה� על  ל זאתובכ 82לוי משבט חו" נמולי� היו לאו במדבר

  .זזו לא והבאר ,הכבוד ענני ,המ%ו, ידי המשכ%
צווהו על שמירת קיו� , ולאחר שסיי� נתינת הברית לאברה� וישראל זרעו
 אל  אל  אל  אל ויאמר אלהי�ויאמר אלהי�ויאמר אלהי�ויאמר אלהי�""""ואמר , מצות המילה לכל זרעו כולל בני קטורה שיוולדו לו

  שולט הוא ג� י�האלאבל בש� , ה נתייחד רק על ישראל" הויש�כי . """"אברה�אברה�אברה�אברה�
   

, ז"בראשית י, י"רש. 81 . יגדלהואלהי�אלהי�אלהי�אלהי�זה הקט% ' פ, אולכ% הנוסח בברית המילה הו. 80

ב כמבואר "שיזכה לעוה', מה שפרע אברה� את מילת ישמעאל כיו% שהבטיחו האולי ו. כד

   . בגלגל יהושע י"ע נימולו ישראלש  עד .82 .לקמ%
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 ציווה' שהואולי כיו% ". גויי� על י�האל מל�" שכתובכמו  העול� אומות על
 בש� """"אמראמראמראמר""""לכ%  ימולו קטורה ובני ישמעאלבני  �שג אברה� אתכא% 

 לגבי מילת """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�""""" דיבר" כש� ש""""דיבורדיבורדיבורדיבור"""" אבל לא ייחד בלשו% ".".".".אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�""""
  כי יש הבדל בי%, """"הההה""""ההויההויההויההוי""""וג� הקדי� להודיעו על מילת� בש� , ע� ישראל

 שאברה� ,למילת בני ישמעאל וקטורה, מילת אברה� אבינו וע� ישראל
 ל על המילה כול83838383""""הההה""""הויהויהויהוי""""בש�  נויווטנצ בסיני נווא המילה על רק ווהטנצ

 שצוותי� על """"ואתה את בריתיואתה את בריתיואתה את בריתיואתה את בריתי"""", ואמר. מל לא כאילו פרע ולא ומל ,הפריעה
וחזר וכפל ,  למול כל הנולדי� ל� כולל העבדי�""""תשמורתשמורתשמורתשמור"""", מילה ללא פריעה

,  שיוולדו ל�""""וזרע� אחרי�וזרע� אחרי�וזרע� אחרי�וזרע� אחרי�"""", כמו כ%,  כש� שמלת ולא פרעת,,,,""""אתהאתהאתהאתה""""
, % לומר שלא יחמירו לפרוע"ואולי כתב חסר ווי. פריעהללא   ימולו""""לדרת�לדרת�לדרת�לדרת�""""

  .כש� שהחמיר אברה� במילת ישמעאל עצמו

אפשר  ".".".".תמי�תמי�תמי�תמי�    והיהוהיהוהיהוהיה    לפנילפנילפנילפני    התהל�התהל�התהל�התהל�    שדישדישדישדי    אלאלאלאל    אניאניאניאני    אליואליואליואליו    ויאמרויאמרויאמרויאמר    אבר�אבר�אבר�אבר�    אלאלאלאל' ' ' ' הההה    ויראויראויראוירא""""
וספירת היסוד שדוגמתה הוא ,  הנקראת כ%לשכינה הכוונה ,,,,""""אניאניאניאני"""", שפירושו

לאבר� שכדי לחבר השכינה ' ' ' ' הההה ואמר ".".".".אל שדיאל שדיאל שדיאל שדי""""נקראת בש� , אבר הברית
די להוו תרי% רעי% " באופ% קבוע """"אל שדיאל שדיאל שדיאל שדי"""" ע� היסוד הנקרא """"אניאניאניאני""""הנקראת 

ושעל ידי כ% תוכל להתהל� לפני כשאתה של� ביחוד , "דלא מתפרשי מהדדי
והפוג� בברית (. צרי� אתה לקיי� מצות המילה,  הוא ושכינתיהברי� קודשא

ות השכינה מספירות הקודש המשפיעי� בה דר� ולגל, המילה גור� להפריד בי% הדבקי�

  .) לנפשו א� לא ישוב וניח�וואוי לו , ספירת היסוד

מאוד "ב "ועוה, "מאוד"אפשר שהמות נקרא . """"וארבה אות� במאוד מאודוארבה אות� במאוד מאודוארבה אות� במאוד מאודוארבה אות� במאוד מאוד""""
        וארבה אות� במאודוארבה אות� במאודוארבה אות� במאודוארבה אות� במאוד""""באברה� כפל ואמר ו. ב"ונתבר� שיזכה לעוה. "מאוד
ואלו . ב היא ג� לישראל"כי הבטחת עוה. """"והפרתי אות� במאוד מאודוהפרתי אות� במאוד מאודוהפרתי אות� במאוד מאודוהפרתי אות� במאוד מאוד, , , , מאודמאודמאודמאוד

ב "כי רק הוא ב% העוה. """"והרבתי אותו במאוד מאודוהרבתי אותו במאוד מאודוהרבתי אותו במאוד מאודוהרבתי אותו במאוד מאוד""""אצל ישמעאל נאמר רק 
 ,85" הוי שפל רוח,מאוד מאוד " באומרוזה כוונת התנאנראה שו. 84ולא זרעו

  .הוי שפל רוח, ב"וביאורו שא� רצונ� לזכות לעוה

    כיכיכיכי    אברה�אברה�אברה�אברה�    מ�מ�מ�מ�שששש    והיהוהיהוהיהוהיה    ,,,,אבר�אבר�אבר�אבר�    שמ�שמ�שמ�שמ�את את את את     עודעודעודעוד    יקראיקראיקראיקרא    ולאולאולאולא    ,,,,גויי�גויי�גויי�גויי�    המו%המו%המו%המו%    לאבלאבלאבלאב    תהתהתהתהייייוהוהוהוה""""
 המו% אב" הבטחה ומעלה היא זו להיות מהיש להבי%  ".".".".נתתי�נתתי�נתתי�נתתי�    גויי�גויי�גויי�גויי�    המו%המו%המו%המו%    אבאבאבאב

ובשניה בעת נתינת , שכפלו הכתוב פעמיי� פע� כשכר על שינוי שמו" גויי�
  וכמו ',ההולכי� בדר� ה היהודי� של אבא להיות חיפש אברה�והלא  .הש�

    
א בש� "ש החיד"וכמ. שמעאל לעול�ולכ% אי% גרי� באי� מזרע י. 84 .תזריע' פ .83

   .שמות' וראה לקמ% פ, פרקי אבות. 85. זו'  פני דוד פל בספר"האריז
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  ".'כי ידעתיו למע% אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר� ה"שכתוב 
    במאודבמאודבמאודבמאוד    אות�אות�אות�אות�    והפריתיוהפריתיוהפריתיוהפריתי"""" ".".".".המו%המו%המו%המו%""""ומהו לשו% ". המו% גויי�"ומה לו להיות אב ל

ויש להבי% מה בשורה היא ". ישראל ואדו�, י"ירש פ".".".".לגויי�לגויי�לגויי�לגויי�    ונתתי�ונתתי�ונתתי�ונתתי�"""". """"מאודמאודמאודמאוד
וא� ,  באיזה מלכי� מדובריש להבי%". ". ". ". יצאויצאויצאויצאו    ממ�ממ�ממ�ממ�    ומלכי�ומלכי�ומלכי�ומלכי�"""". לאברה� באדו�

וא� במלכי ישראל הרי נכלל זה בהבטחת , � מה בשורה היא לו"במלכי עכו
  .ע� ישראל שכולל מלכיה�

ו  ובשר,,,,""""המו% גוי�המו% גוי�המו% גוי�המו% גוי�""""ואפשר שנצוצות הקדושה שיש בתו� הגוי� נקראי� 
  .יקראו בני אברה�, שיהיו תחת כח אברה� וכשיעלו אל הקודש על ידי גיור

אפשר שהבטיחו שיצאו ממנו ע�  ....""""מאודמאודמאודמאוד    במאודבמאודבמאודבמאוד    אות�אות�אות�אות�    והפריתיוהפריתיוהפריתיוהפריתי""""והוסי� 
 ".".".".לגויי�לגויי�לגויי�לגויי�    ונתתי�ונתתי�ונתתי�ונתתי�""""    ואולי אמר. תבארנישדאל שיהיו בני עול� הבא וכמו ש

כול� לא יצטרכו ישראל להכריע כנגד , "אב המו% גוי�"י שיהיה "לומר שאעפ
  אלא מספיק שיכריעו כנגד אדו� בלבד וכשזה , כדי לזכות לשלטו% בעול� הזה

אולי כוונתו לנירו% קיסר שהיות ". ". ". ". יצאויצאויצאויצאו    ממ�ממ�ממ�ממ�    ומלכי�ומלכי�ומלכי�ומלכי�"""", ואמר. 86ק� זה נופל
והיה מל� אדו� היו בו נצוצות גדולי� יותר משאר בני אדו� ואולי אפילו 

 לשרש� ונהיו בני וכשברח ונתגייר עלו כל נצוצות קודש שבו, כנגד כול�
  שלא יכלו חכמי ישראל לרדת לסו�87מאיר בעל הנס' ויצא מה� ר, אברה�
ולאנטונינוס שנתגייר וזכה לעול� .  מרוב עצמתו שבאו מנצוצות אלו88דעתו
ובוודאי שנצוצות גדולי� ממנו בדרגה גבוהה הראויה למל� עלו עמו , הבא

ו לפני שהגיע זמ% המלוכה ואולי כוונתו לשאול ואיש בושת שמלכ. אל הקודש
ומלכי� ומלכי� ומלכי� ומלכי� """"ליעקב עליה� ואמר לו ' וכמו שהבטיח ה, בישראל על ידי דוד

  ....89898989""""מחלצי� יצאומחלצי� יצאומחלצי� יצאומחלצי� יצאו

 את ללכלו כלכלכלכל אפשר שלא אמר  ".".".".כנע%כנע%כנע%כנע%    אר"אר"אר"אר"    כלכלכלכל    אתאתאתאת    אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�    ולזרע�ולזרע�ולזרע�ולזרע�    ל�ל�ל�ל�    ונתתיונתתיונתתיונתתי""""
 שבאהבטיחו עליה כ תרי�בה בי% בברית לו נת% לאי ש"אעפ שאותו ,החוי
. 91שה� בבחינה הקרובה לדעת הפלישתי� את לאלא לכלו .90לאר" שניה פע�
 ועל ידה מות הדעתכי המילה עניינה הוא של, עד עתה  עניינ�לו הובטח לאש

  .יוכלו להכניע הפלישתי� ולקבל את כל האר"

. . . . """"לדרת�לדרת�לדרת�לדרת�    וזרע� אחרי�וזרע� אחרי�וזרע� אחרי�וזרע� אחרי�, , , , תשמורתשמורתשמורתשמור    ואתה את בריתיואתה את בריתיואתה את בריתיואתה את בריתי, , , ,  אל אברה� אל אברה� אל אברה� אל אברה�ויאמר אלהי�ויאמר אלהי�ויאמר אלהי�ויאמר אלהי�""""
� ברית המילה היה רק אונראה ש, כא% צווהו על מילת ישמעאל ובני קטורה

אבל כשג� שאר בני אברה� נתחייבו , לישראל היה הפג� בו חמור ונוק� מיד
  וה� פוגמי� בזרע לבטלה שאסור ג�, בה ואפילו שלא בשלמות כישראל

   
 י בראשית"רש . 89.  ג"עירובי% נ. 88.  ו"גיטי%  נ. 87. כג, ה"י בראשית כ"ראה רש. 86

   . 71ראה לעיל הערה . 91 .ת פרשה זוראה לעיל תחיל. 90  .יא, ה"ל
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אלא , לא לעני% העונש, אפשר שמקל הדבר מעט כשישראל פוגמי�, לבני נח
וחרב נוקמת נק� ברית לא יוצאת מיד , לעני% המתנה שממתיני� לתשובת�

  .כי כבר יש מציאות של פג� על ידי בני אברה�. מנדנה

    ,,,,שמהשמהשמהשמה    שרהשרהשרהשרה    כיכיכיכי, , , , ה שריה שריה שריה שריאשת� לא תקרא את שמאשת� לא תקרא את שמאשת� לא תקרא את שמאשת� לא תקרא את שמ    שרישרישרישרי    ,,,,אברה�אברה�אברה�אברה�    אלאלאלאל    י�י�י�י�ההההאלאלאלאל    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""
ויש להבי% מי  ".".".".לגוי�לגוי�לגוי�לגוי�    תהתהתהתהייייוהיוהיוהיוהי    וברכתיהוברכתיהוברכתיהוברכתיה    ב%ב%ב%ב%    ל�ל�ל�ל�    ממנהממנהממנהממנה    נתתינתתינתתינתתי    וג�וג�וג�וג�    אותהאותהאותהאותה    וברכתיוברכתיוברכתיוברכתי

 הבטחה זו לשרה מה ".".".".יהיויהיויהיויהיו    ממנהממנהממנהממנה    עמי�עמי�עמי�עמי�    מלכימלכימלכימלכי"""" .ה� גוי� אלו ומה לה ולגוי�
  . ומה אכפת לה ממלכי עמי�

והנה נפשו רוחו ונשמתו . 92ב שבטי� ומנשה ואפרי�"ונראה שגוי� אלו ה� י
 דהיינו ".".".".מעמיהמעמיהמעמיהמעמיהונכרתה הנפש ההיא ", וכמו שכתוב". עמי�"אי� של אד� נקר

 נכרתת הנפש מחיבורה ע� הרוח, "כרת"שכשחוטא אד� בחטא שענשו 

לשו% רבי� כי ה� שני� רוח " עמיה"ואמר .  של הנפש""""עמיהעמיהעמיהעמיה""""והנשמה שה� 
של הנפש כדי " מלכות"' ובני ישראל מלידה זוכי� להוולד ע� בחי. ונשמה

" כתר" למלכות שברוח וממנה למלכות דנשמה ומש� עד להתקד� ולעלות
והבטיחו , "מלכי עמי�"% נקראות "ואולי בחינות מלכות זו דנר, שבנשמה

מה שאי% כ% בשאר אומות שלא נולדי� , שרק משרה יצאו ישראל שיזכו לזה
  . זו' בבחי

 והלא כל לקיחת הגר היתה כדי,  והדבר תמוה".".".".לו ישמעאל יחיה לפני�לו ישמעאל יחיה לפני�לו ישמעאל יחיה לפני�לו ישמעאל יחיה לפני�""""
לו ישמעאל יחיה " מבטיחו על יצחק משיבו אברה� 'שהועכשיו , השתהר שר

  . בחיי ישמעאל שימשיכואת לידת יצחקתנה כמנראה ש, "לפני�
  על ישמעאלחיי� ולא בקש, ו תנאי ללידת יצחק אברה� לא הידבריאמנ� 
 , ובקשתו היתה שלא ידחה ישמעאל מ% הקודש עקב לידת יצחק,ז כלל"בעוה
ועל זה השיבו , ב" ובעוהדהיינו בקדושה" לפני�לפני�לפני�לפני� יהלו ישמעאל יח"ואמר 

והרביתי אותו במאוד והרביתי אותו במאוד והרביתי אותו במאוד והרביתי אותו במאוד , , , , והפריתי אותווהפריתי אותווהפריתי אותווהפריתי אותו, , , , ולישמעאל שמעתי� הנה ברכתי אותוולישמעאל שמעתי� הנה ברכתי אותוולישמעאל שמעתי� הנה ברכתי אותוולישמעאל שמעתי� הנה ברכתי אותו""""
וכבר נתבאר כי  .%"אולי כנגד הנר, והרביתי, והפריתי,  אמר ברכתי".".".".מאודמאודמאודמאוד

  . . . . למעט זרעו שאינ� כמותו    ,,,,""""אותואותואותואותו""""ואמר . ב"עניינו חיי העוה" מאוד מאוד"

לשו% נקיה הוא כלפי , י"פירש". ". ". ". ויעל אלהי� מעל אברה�ויעל אלהי� מעל אברה�ויעל אלהי� מעל אברה�ויעל אלהי� מעל אברה�, , , , ר אתור אתור אתור אתוויכל לדבויכל לדבויכל לדבויכל לדב""""
שעלה אלהי� , אפשר שכוונתו". ולמדנו שהצדיקי� מרכבתו של מקו�, שכינה

כי הצדיקי� מרכבתו של מקו� , מעל אברה� כדי לשרות עליו באופ% קבוע
וכל עוד היה שמו אבר� אפשר שהיתה שורה עליו , להשרות שכינתו עליה�

  ועתה שקראו אברה� והפ� להיות תמי�, המלכות' ה שמצד ספירק השכינ
   

  .יא, ה"בראשית ל. י"ראה רש. 92
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נקרא ה היסוד' ספי' השרה עליו שכינתו ג� מבחי, 93ח אבריו"בקודש בכל רמ
 צדיקצדיקצדיקצדיקנקרא כי רק שומר הברית , "ה"צל� הוי"כמני% ' והוא בגי, 94949494מקו�מקו�מקו�מקו�בש� 

   ".".".".מקו�מקו�מקו�מקו�"""" ולהיות מרכבתו של ,ה"זוכה לצל� הויו

 כתובולכאורה היה לו ל ".".".".בנובנובנובנו    וישמעאלוישמעאלוישמעאלוישמעאל    אברה�אברה�אברה�אברה�    נימולנימולנימולנימול    הזההזההזההזה    היו�היו�היו�היו�    בעצ�בעצ�בעצ�בעצ�""""
 וכתוב ".אתו נימולו נכר ב% מאת כס� ומקנת" כ"אח שכתוב כמוו ,,,,""""נימולונימולונימולונימולו""""

ואפשר שייחד הכתוב את  .'ואות  בלי כתוב "אתו נימולו"וב ',ואות  ע� נימול
 עצמו אברה� כי' מלא באות ו" נימול"מילת אברה� משאר מילות וכתב בו 

מה שאי% כ% שאר מילות כולל מילת . לעילא ולעילא מושלמת היתה מילתו
  .ישמעאל שמעלת� היתה פחותה

        ויראויראויראוירא
        

". ". ". ". באלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממרא""""    .י המילה ליסוד" שירדו עי החסדי�"ע". ". ". ". ''''וירא אליו הוירא אליו הוירא אליו הוירא אליו ה""""
" אלוני"ו.  שהיו ש�),ע� הכולל(" ממרא"� העולי� כמני% " מנצפג" הונתמתקו

ונהייתה ,  ונתגלה חסד בפו� אמה".".".".והוא יושב פתח האהלוהוא יושב פתח האהלוהוא יושב פתח האהלוהוא יושב פתח האהל"""" .1ק�הוא לשו% תו
  .ומיד באו המלאכי� לבשרו, שרה ראויה להביא את יצחק

לפיכ� נגלה אליו , הוא שנת% לו עצה על המילה", י" פירש".".".".באלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממרא""""
 ויש להבי% מה הוצר� אברה� להתייע" ע� ממרא על מצוה שצווהו". בחלקו

הכנעני "ח מאות� שנאמר בה� " כי ממרא היה גר ת,ואפשר שהעני% הוא. 'ה
ואפשר . שרתה בקרב�" אנכי"דהיינו שהשכינה הנקראת , 2" בקרבואנכיאנכיאנכיאנכיאשר 

מצד , שנתייע" עמו א� למול בצנעה או בפרהסיא כי היו פני� לכא% ולכא%
אחד להראות לכול� מסירות נפש של קיו� מצוה זו למרות הכאב והצער 

 כא% גילוי ערוה של אנשי� מבוגרי� כאברה� ומצד שני יש, שבעשייתה
ואולי ג� חשש שהדבר ימנע , של ממרא עצמו' ועבדיו וישמעאל ואולי אפי

בעצ� "ש "וכמ. וייעצו למול בפרהסיא, מהגוי� לבא ללמוד תורה ולהתגייר
ואולי . י שלא נתיירא מ% הגוי� ומ% הליצני�"ופירש" היו� הזה נימול אברה�

בראות� חופש בריתו " מ% הליצני�"ו, שימנעו מלהתגייר" מ% הגוי�"כוונתו 
למול את ", "למול את הברית"אפשר שפלפל עמו א� לבר� . נ"א. לעיניה�

על על על על """"והוא נת% לו עצה לבר� ". על המילה"או , "למול את העבדי�", "הב%
        המתגלי�המתגלי�המתגלי�המתגלי�אורות החסדי� ' ה% סוד ע" המילה"ל של " כי אותיות מ""""המילההמילההמילההמילה

   
וראה ". ויבואו אל המקו�"ספר הלקוטי� וירא פסוק  .94 .א, ז"אשית יי בר"ראה רש. 93

  . חיי שרה והב%' ראה לקמ% פ. 2  .שער הלקוטי� וירא. 1 .ז"ל  ברכות י"שער מאמרי רז
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כי , ונתייע" בדווקא ע� ממרא. בחלקו'  הנתגלהנתגלהנתגלהנתגלהולכ% מדה כנגד מדה ,  ביסוד
  . וקיבל עצתו. �י החסדי� המתגלי"ג המתמתקי� ע"נפשו באה מסוד ה

ולמה הקדי� את ,  להבי% למה לא נקרא אברה� בשמוויש". ". ". ". ''''וירא אליו הוירא אליו הוירא אליו הוירא אליו ה""""
  ,י"פירשו    ".אל אברה�' וירא ה", ולכאורה היה לו לומר', אברה� לש� ה

ויש להבי% מדוע ". ה ושאל בשלומו"בא הקב, לבקר את החולה, וירא אליו"
ל שהיה אברה� "ומה ג� שאמרו חז, נחלה אברה� מקיו� מצוה גדולה זו

ה ידו ואחז עמו והיה אברה� חות� שנאמר "מתיירא לחתו� ושלח הקב
וג� אמרו . וא� כ% ודאי שלא צרי� היה שיחלה כלל" וכרות עמו הברית"

ואז חת� אברה� את , שכשהיה אברה� מתיירא לחתו� בא עקרב ועקצו
ושאלה ומה עני% ביקור חולי� . ויש להבי% מה למילת אברה� ולעקרב, 3ערלתו

, י"פירש". ". ". ". באלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממרא""""        .ה היודע הכל"בשלומו של אד� שיי� כלפי הקב
 ויש להבי% במה". לפיכ� נגלה אליו בחלקו, הוא שנת% לו עצה על המילה"

 ".".".".והוא יושב פתח האהלוהוא יושב פתח האהלוהוא יושב פתח האהלוהוא יושב פתח האהל""""    .'אברה� התייע" ע� ממרא על מצוה שצווהו ה
  ".  הוא"למה לא קרא לאברה� בשמו ואמר  ,ושוב יש לשאול

, או זרע לבטלה, ז"שהפוג� בחטאי ע  4כי אמרו בתקוני זוהר, העני% הואואולי 
רבתי של בראשית שהוא ' והוא ב', עקרב שעניינו עקר ב' נופל בקלי, או גויה

 הנחש' שהחוטא נופל בידי קלי, א"ל והגר"ופירשו גורי האריז. שרש הבריאה
גור� הוא , וי שיש מקטרגי� על עוונותי"אעפ' וכשהוא מתפלל לה, מ"שהוא ס

או , ז"בחטאי ע אבל החוטא. בתפילתו לייחוד קודשא ברי� הוא ושכינתיה
קשה  שהיא מ"אשת הס ת"עקרב שהיא לילי' נופל בקלי, או גויה, זרע לבטלה

שאפילו נחש כרו� על עקבו לא  וזה סוד ההלכה, ממנו ואז תפילתו נטרפת
פוסק לפי שהוא אבל עקרב . אלא א� ראה שהוא כעוס ומוכ% להזיק ,יפסיק

ומתבאר מהעני% שג� הבא על השפחה דומה להבא על . 5מועד יותר להזיק
ולא היתה נקיה , והנה אברה� בא על הגר שהיתה שפחת שרי. הגויה

יסתכ% על , ואפשר שחשש אברה� שא� יעשה את המילה מיד. 6ז"ממחשבת ע
שרה כדי י שהכל נעשה ברצו% שמי� ועל ידי נבואת "כי אעפ, העקרב' ידי קלי
העקרב שו� ' ישמעאל תצא לעול� לפני לידת יצחק ובודאי שאי% לקלי' שקלי

שמא בשעת המילה ושימת חותמו ', אחיזה בו ובתפילותיו ואהוב הוא לפני ה
  ונתייע" ע� ממרא א� למול מיד או, תנסה לקטרג ולהפריע, בבשרו' של ה

   
שולח% ערו� אורח חיי� . 5. א"תקו% כ. 4 .אות מח' מערכת א" במדבר קדמות"א "החיד. 3

. ז" והראיה שכשגרש אברה� את ישמעאל חזרה לגילולי בית אביה ועבדה ע.6 .ד"סימ% ק

  ) א יד"י בראשית כ"רש(
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ולפי הפשט אפשר שחשש אברה� . 7להמתי% עד שימצא דר� להנצל מקטרוגה
 שמא חולשת גופו יסתכ% במילה ומה ג� שהיה הוא צרי� בעצמו למול את

  "ונמלת� את בשר ערלתכ�"' כי אמר לו ה, ואי% אחר שיוכל למולוערלתו 
ויש , 8ולא יכל למנות שליח שימול אותו כי בני נח אינ� יכולי� למנות שליח

ונתייע" ע� ממרא א� למול , חשש שכשיחתו� בשרו ויצא דמו יתעל� ויסתכ%
ול מיד או שימתי% ויאכל דברי� המחזקי� הגו� במש� איזה זמ% עד שיוכל למ

 אבל ממרא שידע, כי אברה� בענוותו פחד מקטרוג העקרב. ללא חשש סכנה
זו אי% בכחה להרע לאברה� ' שאברה� הכניע כל הקליפות תחתיו הבי% שקלי

וג� מחולשת גופו אי% לו לחשוש כי , וייע" לו למול מיד או לקטרג עליו כלל
והוצר� . אפשר שיכי% את אוהביו שא� יתעל� יטפלו בו וישיבו את נפשו

כי בשאלה של ספק פקוח נפש צרי� לשאול שאלת , אברה� לשאול את ממרא
חכ� והיו ענר אשכול וממרא גרי� צדיקי� שהשכינה שרתה עליה� בסוד 

. וקבל אברה� את פסק ממרא ומל. 9"הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו"הכתוב 
כנעה וקליפת העקרב הארורה נ, עזרו בבריתו' ומשמי� הראוהו את מעלתו שה

 חולה כשאר בני אד� הנמולי� כדי לגדל' והשאירו ה. ובאה לעזרו במילתו
וביו� השלישי למילתו כשגדל . שכרו בצערו בגלל המצוה ולפו� צערא אגרא

ספירת הבינה ' זכה אברה� לעלות לבחי, צערו עקב מצוה גדולה ויקרה זו
ולא קראו ". ". ". ". ''''וירא אליו הוירא אליו הוירא אליו הוירא אליו ה""""    ,ואמר הכתוב. והיסוד נקרא שלו�, 10"הוא"הנקרא 

ועלה " חסד"בשמו כיו% שעתה נתעלה יותר מדרגת אברה� שהוא בספירת ה
 והקדי�, בלשו% נעל�" אליו"ר שה� מקו� הנעל� וקראו "אל הבינה שהוא בג

כבוד גדול זה לאברה� לגודל מעלת עלייתו ביו� ' כי חלק ה'  לש� ה""""אליואליואליואליו""""
של אברה� ולא רק כאורח ג� למקומו ' לומר שבא ה". ". ". ". באלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממראבאלוני ממרא"""". הזה

וכאורח המבר� את בעל הבית , לאברה� עצמו שבמקרה ישב ש� באותה עת
לבקר את ' אמנ� לאברה� בא ה .כיו% שיעצו על המילה' זכה ממרא לברכת ה

ה ושאל בשלומו של "והשכר הוא שבא הקב, ולתת לו שכר על צערו, החולה
  ומו דהיינו ביסודוהשרה אורו עליו והשפיע בשל. דהיינו ביסוד שלו. אברה�

   
' י שצווהו ה"וכמו שמואל שאעפ, צווהו אסור לו להכנס לסכנה' י שה"ואולי שאעפ. 7

 כי אינ� ובפרט לא בענייני מצוות. 8 .ללכת למשוח את דוד למל� פחד ללכת מסכנת שאול 

 אליעזר עבדו  וג�) ראה פרשת דרכי�( ,אברה� טר� יצא מדי% בני נחו, מחוייבי� בה�

 ורק את בניו ועבדיו יכל ,חיובו היה מוטל על אברה� במילה לא יכל למולו כי שנתחייב

ועבד "בסוד . 10 .חיי שרה' להל% פכמבואר . 9 .כי חיוב� היה מוטל עליואברה� למול 

        .  יתרו' ראה ליקוטי תורה פ" הלוי הוא
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ושורה על " " " "  יושב יושב יושב יושב. הנקרא בש� זהבינהה' בחי" " " " והואוהואוהואוהוא""""היות כי , שלו שפע רב
בגלל צערו שנצטער על המילה ולא יכל לבקש     ".".".".פתח האהלפתח האהלפתח האהלפתח האהל " " " "�אברה

  .והמתי% לבוא� בפתח אהלו, אורחי�

 לשו% שהוא" נצבי�" ויש להבי% למה אמר ".".".".והנה שלשה אנשי� נצבי� עליווהנה שלשה אנשי� נצבי� עליווהנה שלשה אנשי� נצבי� עליווהנה שלשה אנשי� נצבי� עליו""""
    שרפי�"שהוא לשו% כבוד הנאמר במלאכי השרת " עומדי�"ל "והיל, 11גנאי

בתחפושת ערביי� ולא נגלו לו ואולי כיו% שהטעוהו ובאו ". ממעל לועומדי� עומדי� עומדי� עומדי� 
  .נקט בלשו% זה, כמלאכי� ממש כהרגל� עמו

 מלא� מיכאל לבשרו על באוש, י" פירש".".".".והנה שלשה אנשי� נצבי� עליווהנה שלשה אנשי� נצבי� עליווהנה שלשה אנשי� נצבי� עליווהנה שלשה אנשי� נצבי� עליו""""
ויש . ומלא� גבריאל להפו� סדו�, ומלא� רפאל לרפאות המילה, לידת יצחק

ו בעצמו הבטיח' להבי% למה הוצר� מלא� לבא לבשרו על לידת יצחק כאשר ה
  ואת בריתי אקי� את יצחק אשר" ואמר לו 12באותו יו� או שלשה ימי� קוד�

ולמה באו בלבוש בני אד� ולא ". למועד הזה בשנה האחרת, תלד ל� שרה
  .13נגלו לו כמלאכי� ממש כהרגל� עמו

לאד� עצמו יכולה שתשתנה או תתעכב ' כי הבטחת ה, ואפשר שהעני% הוא
לשומרו ' י שהבטיחו ה" ביעקב שאעפוכמו שמצאנו. ו יגרו� החטא"א� ח
אבל לאחר שכבר .  שפחד שמא יגרו� החטא14ל"ירא מעשו ואמרו חז, בדר�

ירדה ההבטחה לעול� בנבואה ונאמרה בעול� הזה על ידי נביא גשמי 
ובאו המלאכי� בלבוש . 15אי% החטא עוצר ההבטחה א� היא לטובה, שהודיעו

  . מא יגרו� החטאגשמי לבשרו כדי שלא יחששו אברה� ושרה ש

 מלא� מיכאל לבשרו על באוש, י" פירש".".".".והנה שלשה אנשי� נצבי� עליווהנה שלשה אנשי� נצבי� עליווהנה שלשה אנשי� נצבי� עליווהנה שלשה אנשי� נצבי� עליו""""
ויש . ומלא� גבריאל להפו� סדו�, ומלא� רפאל לרפאות המילה, לידת יצחק

היה לו לבא למחרת ישר לסדו� , למה מלא� גבריאל בא לאברה� להבי%
ה צחקה ה צחקה ה צחקה ה צחקה למה זלמה זלמה זלמה ז, , , , לאברה�לאברה�לאברה�לאברה�' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""". מעשהו אצל אברה� ומה, ולהפכה

ישאל ישר לשרה מדוע . נו של אברה� בכל זהי ויש להבי% מה עני".".".".שרהשרהשרהשרה
,  כיצד כחשה שרה מיראה".".".".ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראהותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראהותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראהותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה"""". צחקה

  .  שאי% כחש לפני המקו�הוידע, והלא נביאה גדולה היתה
ונראה שהוצר� גבריאל לבא עמה� כדי להשקי� יחד עמה� על פני סדו� 

 שיש אפשרו .)וכמו שיבואר להל%(. רה� כאשר אברה� מלוו�בצאת� מבית אב
  ט% הש,ה להביא שפע וברכה לאד�" כי כאשר רוצה הקב,איהו סיבה נוספת

   
 ....13 .ה אלא"ד. א"ראש השנה י' ראה תוס. 12. כ' ושמות ה. כז, ז"י במדבר ט"ראה רש. 11

  .'ה ,א "דרי% פרק יראה ירושלמי סנה. 15. 'ברכות ד. 14. יג, ז"י  בראשית ט"ראה רש
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  וכאשר פורצת מריבה מסתלק באמרו במקו� מחלוקת בלאו הכי אי%, מקטרג
מריבה ואז  ולפעמי� מתחכ� הצדיק וגור� כביכול. ברכה ומפסיק לקטרג

ואפשר שג� עתה שבא מיכאל .  לקבל השפעאד�יכול הו, המקטרג מסתלק
ה� לשרה ה למנוע המקטרג ועשה מעי% סכסו� בי% אבר"רצה הקב, לבשר

 ,ושרה לא צחקה בפיה אלא בקרבה". למה זה צחקה שרה"בשאלו לאברה� 
  אשר יראה' אמנ� כלפי ה .כי האד� יראה לעיני�, וכלפי בני אד� אי% זה צחוק

לא "שרה שקר באמרה  ולא דברה. ללב צחוק הלב גלוי הוא כצחוק הפה
ראה אמנ� נ, לא צחקה  כי לאברה� שהוא אד� השיבה זאת ובפיה"צחקתי

ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """". הבוח% לבות יקרא לזה צחוק' ולפני ה, ככחש כיו% שבלבה כ% צחקה
אברה� מתו� אמונה בדברי  ולא פירש הכתוב מי אמר זאת א�. """"לא כי צחקתלא כי צחקתלא כי צחקתלא כי צחקת

 .בקרבה ולכ% אומרת שלא צחקה פ הבי% שצחקה"ועכ, או מתו� נביאות', ה
על כי לגבי אשה גדולה כמו� מדקדקי% א� ". כי צחקת, לא"והשיבה 

  כי בפני" כי צחקת, לא"השיבה '  או שה.המחשבה וצחוק הלב כצחוק הפה
ה מפני השלו� היה מקו� "י ששינה הקב"ואעפ. צחוק הוא, א� צחוק הלב

ורוב הנשי� , ומה ג� שבאותו יו� פירסה שרה נדה, לאברה� לריב ע� שרה
. תלכל דבר ויכולות לגרו� למריבו ורגישות כשפורסות נדה ראש% כבד עליה%

יראה  כאשר למנוע השט% מלקטרג על הבשורה כדי , זה ריבוהיה צרי� מעט
שלא תפרו" מריבה באמת ביניה� ותתבטל   כדיואולי.  וישתוק,מריבה

ועצ� נוכחותו תשכי% את השלו� , הוצר� גבריאל להיות במקו�, ו"הבשורה ח
   .ביניה� והברכה תתקיי�

, י" פירש".".".".א תעבור מעל עבד�א תעבור מעל עבד�א תעבור מעל עבד�א תעבור מעל עבד�אל נאל נאל נאל נ, , , , א� נא מצאתי ח% בעיני�א� נא מצאתי ח% בעיני�א� נא מצאתי ח% בעיני�א� נא מצאתי ח% בעיני�, , , , ויאמר אדניויאמר אדניויאמר אדניויאמר אדני""""
ולמדו ". ה להמתי% לו עד שירו" ויכניס את האורחי�"היה אומר להקב"
ויש להבי% . שגדולה הכנסת אורחי� יותר מקבלת פני שכינה,  מכא16%ל"חז

וכי מותר לאד� להפסיק באמצע תפילת . מדוע גדולה מצוה זו עד כדי כ�
        . ומסתבר שאסור, �כדי לקיי� מצות הכנסת אורחי" שמונה עשרה"

אפשר  ו,יסוד' והאורח בחי, היסוד נקרא אורח כי    ,ואפשר שהעני% הוא
הזווג נקרא בש� כי  ,נגר� יחוד עליו% ,מלכות ואוכל' כשנכנס לבית בחיש

ובעל הבית הגור� ליחוד זה הוא בבחינת , אכילה ונעשה יחוד יסוד ומלכות
וחשוב זה בעיני הבורא , ח% לזווג עליו% שנעשה על ידי הכנסת האור"מעלה מ

אמנ� . להמתי% לו עד שירו" ויכניס את האורחי� 'ולכ% ביקש מה, מאוד
  לזווג יותר% "כשאד� מתפלל תפילת שמונה עשרה בזה עצמו הוא מעלה מ

   
    :ה"שבועות ל. 16
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א� , ואי% סיבה שיפסיק לש� אורח גשמי, "שי� שלו�"עליו% שנעשה בברכת 
  .אי% עני% פקוח נפש בדבר

לי למדה תורה דר� אר" שלא להפציר באורח יותר מדאי או". ". ". ". וית% לפניה�וית% לפניה�וית% לפניה�וית% לפניה�""""
אלא , או שק" במאכל שהוגש לו מסיבה כל שהיא, כי שמא שבע הוא, שיאכל

  א�, לאחר שמגיש לפניו רואה שאינו אוכלוא�     .להגיש לפניו שיאכל מרצונו
ות מפני הבושה אינו אוכל יבקש ממנו בעדינמשו� דר� אר" או חושב ש

 וכ% למדה תורה דר� אר" לאורח ....""""ויאכלוויאכלוויאכלוויאכלו"""". שיאכל ולא יכביד עליו בבקשות
וא� אינו אד� גדול . שא� בעל הבית אד� גדול שלא יסרב לו כלל ומיד יאכל

  .17יסרב רק מעט משו� דר� אר"

כעת הזאת לשנה , כעת חיה", י" פירש".".".".ויאמר שוב אשוב אלי� כעת חיהויאמר שוב אשוב אלי� כעת חיהויאמר שוב אשוב אלי� כעת חיהויאמר שוב אשוב אלי� כעת חיה""""
ויש להבי% מה חדשו המלאכי� ". ד יצחקולפסח הבא נול, הבאה ופסח היה

למועד הזה בשנה למועד הזה בשנה למועד הזה בשנה למועד הזה בשנה אשר תלד ל� שרה "שאמר לו ' יותר מדברי ה, לאברה�
הבטיח '  ולמה צחקה שרה על דברי המלא� כאשר ידעה שה".".".".האחרתהאחרתהאחרתהאחרת

  .לאברה� אות� הדברי�
יו� שלישי ", י"פירש, "'וירא אליו ה"כי על הפסוק , ואפשר שהעניי% הוא

. ג ניס%" ביכ נימול אברה�"וא    .18ו בניס% היה"ל שט" חזואמרו". למילתו היה
למועד הזה בשנה "והבטיחו על לידת יצחק ' שביו� שדיבר עמו ה, 19י"ופירש
למועד הזה בשנה "' שכשאמר לו ה, , , , 20י"ועוד פירש. נימול, "האחרת
שרט לו שריטה בכותל אמר לו כשתגיע חמה לשריטה זו בשנה , 21"האחרת

 כמני% שנה של חמה שהיה שנה ואחד עשר יו�     המבולולגבי    .האחרת תלד
א "הרוצה לידע סימ% ימי החמה שה% יתרי% על ימות הלבנה י", 22ל"אמרו חז

, א יו�"ולשנה הבאה אי% מגעת לש� עד י, ישרוט שריטה בתקופת תמוז, יו�
וא� כ% היתה ". א יו�"וכ% אתה יודע שימות החמה יתרי% על ימות הלבנה י

 ג בניס%"דהינו בכ" מילה"א יו� לאחר ה"י' לדת לפי מאמר הצריכה שרה ל
  דהיינו ששרה תלד, "כעת חיה"ובאו המלאכי� ואמרו . שהוא לאחר הפסח

   
ובבאר '  ה'ע סעי"ק' ח סי"ע או" וראה שו,'ח פסוק ב"י לקמ% פרק י"וכמו שפירש. 17

. יוסי' חברו התנא רי הול� בכל המקרא כמותו כי " ורש.'סדר עול� רבה פרק ה. 18  .היטב

לאותו מועד שקבעתי , למועד. יד, ח"י בראשית י"כ מה שפירש"וא. כג, ז"בראשית י.  19

מה  . 21. ב, א"בראשית כ. 20. לפני יו� זה, אתמול הוא' ופי, כוונתו לשלשו�, ל� אתמול

ומוכח , "למועד הזה"הוא טעות דפוס וצרי� לומר ". למועד אשוב אלי�"י "שכתוב ברש

וראה בפירוש . ביו� המילה' וה� דברי ה, "בשנה האחרת"תו מהמש� דבריו שכתב טעו

  .  ' סדר עול� רבה פרק ד.22. רבינו בחיי בפסוק זה והב%
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וחדשו בזה שהשריטה , ו בניס%"שנה אחת בדיוק מיו� בשורת� שהוא ט
בכותל תוקד� החמה אליה בדר� נס ותהיה לאחר שנה ושלשה ימי� מהבטחת 

, 'הימי� יותר מוקד� ממה שהבינו אברה� ושרה מדברי ' שרה חושתלד ', ה
וה% בגלל קדושת היו� , והוא בשורה גדולה וחשובה ה% בגלל הקדמת הזמ%

ולא עוד אלא ביו� ראשו% של פסח שכל האורות בשמי� , שהוא חג הפסח
הפסח  ולא בשאר ימי, מאירי� באור יקרות עד שאומרי� הלל אפילו בלילו

  והיות. ר  שאפילו ביו� לא אומרי� אלא חצי הלל בלבדשה� ימי העומ
, וחשבה שרה שערביי� היו צחקה על דברי המלא� כי חשבה שטועה הוא

והביאה ראיה לדבריה מכ� שאברה� טר� שב לאונו . 'וסותרי� דבריו לדברי ה
         .וגבורתו ומסתמא ישוב רק לאחר שתכנס שנה לשנות הלבנה

ה "אמנ� הקב, " משרהל�ל�ל�ל�והנה ב%  "ולא אמר". ". ". ". והנה ב% לשרה אשת�והנה ב% לשרה אשת�והנה ב% לשרה אשת�והנה ב% לשרה אשת�""""
  ". ב%ל� ל� ל� ל� וג� נתתי ממנה "בהבטחתו אמר לאברה� 

 ,כי יצחק היה מבחינת נשמתו בעת שנולד בנה של שרה בלבד, והעני% הוא
לא יכל להבטיחו יותר מאשר ב% , שהבטיחו על ב% בשנה הבאה והמלא�

אמנ� בעת העקדה נתקשרה נשמת , לשרה שנשמתו תהיה מסטרא דנוקבא
וכשפרחה נשמת יצחק נכנסה , אברה� איש החסד ביצחק ונתמתקו גבורותיו

  שהיתה כלולה מגבורות שהיו ליצחק לפני שפרחהאברה�אברה�אברה�אברה�    מצדמצדמצדמצדבו נשמה 

, "והאלהי� ניסה את אברה�"נשמתו והתקשרו באברה� בעת העקדה בסוד 
ל  החסדי� שעל ידיוחזרו הגבורות ביצחק לאחר העקידה כשה% ממותקות 

בשרו ו". את יצחקהוליד הוליד הוליד הוליד אברה� " אמר הכתוב לאחר העקידה  זהועל, אברה�
דהיינו שיהיה ממנה . ב%לו לו לו לו שבסופו של דבר שרה תלד ממנה , ה בתחילה"הקב
 מסטרא ב%ב%ב%ב%,  שיתחברו עמו ויצאו ממותקות בחסדי� שבולולולולו, גבורה' בחי

 ספירת' ומבחינת התמתקותו ע� החסדי� יצא ממנו יעקב מבחי. דדכורא
  .ה מחסדי� וגבורותהתפארת הכלול

והלא ,  ויש להבי% מה חדש לנו הכתוב".".".".ואברה� ושרה זקני� באי� בימי�ואברה� ושרה זקני� באי� בימי�ואברה� ושרה זקני� באי� בימי�ואברה� ושרה זקני� באי� בימי�""""
וא� שרה , הלב% מאה שנה יולד"ש "בפרוש נכתב כבר גיל� המלא בתורה וכמ

כי כבר נתבאר לעיל שאפשר , ואפשר שהעני% הוא". הבת תשעי� שנה תלד
 ג� שרה לעלות עמו וזכתה, להתעלות לספירת הבינה שביו� זה זכה אברה�

. וספירות החכמה והבינה נקראי� זקני�. 23ע� בעלה כי האשה עולה, זו' לבחי
ושמא כוונה תורה לומר שביו� זה  ואולי". ימי קד�"נקראי�  ב"וספירות הכח

  ". ימי קד�"הנקראי� " באי� בימי�",זקני�"זכו אברה� ושרה להיות 
  
  .ח"כתובות מ.  23
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 ויש ".".".". אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זק% אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זק% אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זק% אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זק%,,,,ותצחק שרה בקרבה לאמרותצחק שרה בקרבה לאמרותצחק שרה בקרבה לאמרותצחק שרה בקרבה לאמר""""
  והלא ידעה שעתידה היא לילד את יצחק, להבי% מדוע צחקה שרה בקרבה

 ובוודאי , במפורשה זאת לאברה�" שהבטיח הקבוכמו בשנה הבאה בזמ% הזה
  שבאמת פרסה נדה ונתעד% בשרה בו ביו� והואובפרט. הבטחתו' ה שיקיי�

ומה בכ� ". ". ". ". ואדוני זק%ואדוני זק%ואדוני זק%ואדוני זק% " " " "ולמה לעגה באמרה    .דהסימ% ומופת שהגיע זמ% הפקו
וג� אברה� עצמו , והלא הרבה זקני� מולידי� בני� מנשי� צעירות, שהוא זק%

ילד את בני קטורה לאחר גיל של מאה ושלשי� ושבע שני� ללא אותות 
  . מספיק כדי שתלד, ובכ� שהפכה שרה צעירה, וניסי�

וחשבה שמכוו% , � לערביי� כי חשבה שרה את המלאכי,העני% הואאפשר שו
שהאורח הבי% זאת ולכ% ברכה , שלא הביאה הלח� לפניה� כיו% שפרסה נדה

שתשש ידעה  כי, ולכ% צחקה בקרבה, כיו% שחזרה לעדנתה אחרי בלותה, בב%
 אי% ,י שבלותה הפכה לעדנתה ופרסה נדה" אעפוחשבה, כח אברה� מלהוליד

 אברה� יצעיר בגופו ויוכל  שג�צרי� אלא , האורחכהבנת מספיקמ% סיזה 
אחרי בלותי אחרי בלותי אחרי בלותי אחרי בלותי """"ואמרה בצחוקה . בלידת יצחק  הבטחתו' הקיי�יש לפנילהוליד 

 יודעא� אינו , שלשנה הבאה אלד  ולכ% חושב האורח""""היתה לי עדנההיתה לי עדנההיתה לי עדנההיתה לי עדנה
לא יוכל , שלא יתחזק בכחווכל עוד , , , , ותשש כח מלהוליד" " " " ואדוני זק%ואדוני זק%ואדוני זק%ואדוני זק%""""ש

כתו מתו� השערת השכל ובר,  אי% דברי האורח מוכרחי�,כ%וא� . להוליד
אמנ� .  ועדיי% יש לחשוש שלא יגרו� החטא לעכב ההבטחהבלבד באה

נשאר בכחו כמו הרבה זקני� שכח� , כשחזר אברה� לכחו והוליד את יצחק
  .במתניה� והוליד את בני קטורה  ללא נס מיוחד

 אולי יראתה היתה שמא אמת בפי המלא� ועל ".".".".ותאמר לא צחקתי כי יראהותאמר לא צחקתי כי יראהותאמר לא צחקתי כי יראהותאמר לא צחקתי כי יראה""""
  . ה שמא תפסיד בשורה גדולה זוידי שצחק

, ויש להבי% מדוע השקיפו. """"ויקומו מש� האנשי� וישקיפו על פני סדו�ויקומו מש� האנשי� וישקיפו על פני סדו�ויקומו מש� האנשי� וישקיפו על פני סדו�ויקומו מש� האנשי� וישקיפו על פני סדו�""""
  ,וכשבני אד� רוצי� להלח� משקיפי� ה� על האוייב כדי לתכנ% מלחמת�

   שבמקרא כל השקפה" ,י"ופרש. אבל מלאכי� שלא צריכי� לזה מדוע השקיפו
 ".מדת הרוגז לרחמי�הופכת חו" מהשקיפה ממעו% קדש� שהצדקה , לרעה

היה צרי� רק מלא� אחד להשקי� כי , א חלק מעני% ההפיכהיוא� ההשקפה ה
, " סדו�פניפניפניפניעל "ולמה כתב . רק מלא� אחד נשלח להפו� את סדו� ועמורה

מובנו שהשקיפו על כל " פניפניפניפניעל "ופירוש ". על סדו�"ולא הסתפק לומר 
ואברה� הול� עמ� ואברה� הול� עמ� ואברה� הול� עמ� ואברה� הול� עמ� """". הסביבה המקיפה לסדו� כולל ההרי� שלא נהפכו

 הכוונה בדעה אחת עמ�עמ�עמ�עמ�כי , את�את�את�את�ולכאורה היה צרי� לומר הול� . """"לשלח�לשלח�לשלח�לשלח�
 בדעה אחת להחריב עמה�עמה�עמה�עמה�וברור שאברה� לא הל� .  הכוונה ליד�את�את�את�את�ואלו 

ויש , ומוב% מהתורה שה� השקיפו כשאברה� היה מלווה אות�. את סדו�
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ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """" .קיפוכ יש"ימתינו עד שיל� ואח, להבי% מה עני% אברה� להשקפת�
לא אמר זאת ' ופשט הכתוב הוא שה. """"זעקת סדו� ועמורה כי רבהזעקת סדו� ועמורה כי רבהזעקת סדו� ועמורה כי רבהזעקת סדו� ועמורה כי רבה' ' ' ' הההה

ואברה� ששמע לא הגיב מיד וחכה עד שפנו , אלא אמר בסת�, לאברה�
ויש להבי% למה . בעני% סדו�' כ ניגש אברה� לדבר ע� ה"האנשי� לדרכ� ואח

 פנו כ"וא. """"ויפנו מש� האנשי� וילכו סדומהויפנו מש� האנשי� וילכו סדומהויפנו מש� האנשי� וילכו סדומהויפנו מש� האנשי� וילכו סדומה"""". זאת לאברה�' לא אמר ה
ויש להבי% המלא� השלישי למה פנה לש� והלא לא , שלשת המלאכי� לסדו�

אמנ� בשעת ההשקפה . """"המלאכי� סדומההמלאכי� סדומההמלאכי� סדומההמלאכי� סדומה    ויבואו שניויבואו שניויבואו שניויבואו שני""""ש "הגיע לש� וכמ
לכוו% סדו� למרות שלא היה לו כל עני%  כ פנה עמה�"היה עמה� ואח

, ולכאורה השקפת� לא גרמה כל רע. בהפיכת סדו� והצלת לוט הכרוכה עמו
אמר המכסה אני מאברה� אשר אמר המכסה אני מאברה� אשר אמר המכסה אני מאברה� אשר אמר המכסה אני מאברה� אשר ' ' ' ' והוהוהוה"""" .י שהשקפת� היתה לרעה" פירשולמה

, וכי ממנו אני מעלי� ",י"ופירש. """"ואברה� היה יהיה לגוי גדולואברה� היה יהיה לגוי גדולואברה� היה יהיה לגוי גדולואברה� היה יהיה לגוי גדול, , , , אני עושהאני עושהאני עושהאני עושה
והדבר אומר ". והרי הוא חביב לפני להיות גוי גדול ולהתבר� בו כל גויי האר"

, דווקאמה שיי� עני% זה לסדו� ב, כי א� הסיבה היא חביבות אברה�, דרשני
, וא� כבר רצה לית% סיבה למאמרו זה. לאברה� כל מעשיו בעול�' שיגלה ה

וא� , כי האר" נתנה לאברה�, יותר חשובה לומר לו היה לו לכאורה סיבה
וזו סיבה , מ% הנכו% שיודיע לבעל האר" כוונתו, ה רוצה להפו� האדמה"הקב

סיבה ולמה נתנה תורה , שהיא באר" ישראל בדווקא המתאימה לסדו�
ויבואו שני המלאכי� סדומה בערב ולוט ויבואו שני המלאכי� סדומה בערב ולוט ויבואו שני המלאכי� סדומה בערב ולוט ויבואו שני המלאכי� סדומה בערב ולוט """" .לסדו� שלכאורה פחות שייכת

ויש להבי% . "שבאותו יו� מינוהו שופט עליה�" ,י"פירש. """"יושב בשער סדו�יושב בשער סדו�יושב בשער סדו�יושב בשער סדו�
 ומפשט הכתוב .לפני ההפיכה גלגלו משמי� שימנוהו לשופט למה דווקא יו�

 מה ויש להבי%, משמע שבהיותו בשער סדו� ראה המלאכי� בהגיע� לעיר
 שאינו """"בערבבערבבערבבערב""""ואי אפשר לומר שישב למשפט כי באו , עשה לוט בשער סדו�

ולכאורה . """"וירא לוט ויק� לקראת�וירא לוט ויק� לקראת�וירא לוט ויק� לקראת�וירא לוט ויק� לקראת�"""" .זמ% המשפט ולמה ציינה זאת התורה
 נראה שהכוונה לראיה שבהבנה והבי% לוט """"ויראויראויראוירא""""ש "וממ.  לוטוירא�וירא�וירא�וירא�ל "היל

. """"ארצהארצהארצהארצהוישתחו אפיי� וישתחו אפיי� וישתחו אפיי� וישתחו אפיי� """". ויש לדעת מה הבי%, איזה עני% ולכ% ק� לקראת�
ומדוע לוט הפ� יותר חסיד מאברה� , "וישתחו ארצה"ובאברה� כתיב 

ויש ". פסח היה ",י"ופירש. """"ומצות אפה ויאכלוומצות אפה ויאכלוומצות אפה ויאכלוומצות אפה ויאכלו"""".  ארצהאפיי�אפיי�אפיי�אפיי�להשתחוות 
והלא לוט . מה ללוט ולפסחו. להבי% מה עני% פסח ומצה לפני יציאת מצרי�
 לא באברה� ולא יאי אפש"כפר בעיקר ונסע מקדמונו של עול� לומר 

והלא רק מלא� , והדבר תמוה. """"כי משחיתי� אנחנו את המקו�כי משחיתי� אנחנו את המקו�כי משחיתי� אנחנו את המקו�כי משחיתי� אנחנו את המקו�"""" .24"באלוהיו
  לאחדרק  כ היה"וא, ואלו השני בא להציל את לוט, אחד עסק בהפיכת סדו�

  
   .א, ג" בראשית יי "רש. 24
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ויחזיקו המלאכי� בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו ויחזיקו המלאכי� בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו ויחזיקו המלאכי� בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו ויחזיקו המלאכי� בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו """" . . . . """"כי משחית אני""""לומר 
  ואי� אמרו. כ שניה� עסקו בהצלת לוט" וא".".".".ויוציאוהו ויניחוהו מחו" לעירויוציאוהו ויניחוהו מחו" לעירויוציאוהו ויניחוהו מחו" לעירויוציאוהו ויניחוהו מחו" לעיר

והנה שניה� . ל שרק אחד עסק בהצלתו ורק אחד עסק בהפיכת המקו�"חז
ולפתע שינו , אמרו שה� משחיתי� המקו� ושניה� החזיקו בו להוציאו

אמר בלשו% . """"ויאמר המלט על נפש�ויאמר המלט על נפש�ויאמר המלט על נפש�ויאמר המלט על נפש�"""". דבריה� ודברו על חלוקת תפקידי�
ויאמר אליו ויאמר אליו ויאמר אליו ויאמר אליו ', ', ', ', ויאמר לוט אליה� וכוויאמר לוט אליה� וכוויאמר לוט אליה� וכוויאמר לוט אליה� וכו"""". המציל אמר זאת יחיד כי רק המלא�

דהיינו שלוט בקש משני . """"לבלתי הפכילבלתי הפכילבלתי הפכילבלתי הפכי, , , , הנה נשאתי פני� ג� לדבר הזההנה נשאתי פני� ג� לדבר הזההנה נשאתי פני� ג� לדבר הזההנה נשאתי פני� ג� לדבר הזה
נשיאת "בגלל , המלאכי� והמלא� המשחית ענהו שלא יהפו� את העיר צוער

כי לא אוכל לעשות כי לא אוכל לעשות כי לא אוכל לעשות כי לא אוכל לעשות , , , , מהר המלט שמהמהר המלט שמהמהר המלט שמהמהר המלט שמה"""" .ויש להבי% עני% נשיאת פני� זו, "פניו
למה המלא� היה תלוי בלוט עד שיל� אל ויש להבי% . """"דבר עד בוא� שמהדבר עד בוא� שמהדבר עד בוא� שמהדבר עד בוא� שמה

והנה . אהו להר בקפיצת הדר� כהר� עי%יהמלא� את עיניו ויב שיסגור, ההר
כ "והחזיקו בו עד מחו" לעיר ואח, שני המלאכי� עשו את עיקר ההצלה יחד

המלא� הממונה על הצלתו אמר לבדו ללוט שימלט ההרה ללא עשיית פעולה 
   .נוספת להצלתו

 כי טר� ידע לשלח�לשלח�לשלח�לשלח� בדיעה אחת עמ�עמ�עמ�עמ� כי אברה� הל� , הואהעני%אפשר שו
 והמלאכי� השקיפו בהיות אברה� עמה�, שהולכי� ה� להפו� את סדו�

 אפשר על רצונו להפו� את סדו�' וכששמע מה, והבחי% אברה� בהשקפת�
, הנשק� וכל השקפה יוצרת רוש� מ% העי% על, הבי% עני% השקפת� למפרעש

השקפת מיכאל ליצור . רמה לכמה דברי�ואפשר שהשקפת המלאכי� ג
 והשקפת גבריאל גרמה. כ נת% יי% בתוכה ללידת עמו% ומואב"המערה שאח

ורפאל בהשקפתו גר� שתנת% ללוט פתח . לכ� שלמחר תוכל האדמה לההפ�
שבלי פתח  וכיו%. ובני ביתוהצלה ושיסכי� ליל� ע� המלאכי� להציל עצמו 

ג� , ומואב לא היתה נהפכת סדו�לת לוט והכנת המערה ללידת עמו% צה
  ולכ% פנו. השקפה בעניני� אלו נקראת השקפה לרעה כי ה� חלק מההפיכה

   .המלאכי� סדומה כי הוצרכה השקפת שלשת� שלשת
 מהרו ה�, דהיינו בדעה אחת עמה� שיקומו וילכו, עמ� לשלח�עמ� לשלח�עמ� לשלח�עמ� לשלח�ואברה� הל� 

ורצו  ,רוצה לדבר ע� אברה� אודות שליחות�' לקו� וללכת כי ידעו שה
ואולי יצליח אברה� לבטל , ובוודאי ילמד סנגוריא' שאברה� ידבר ע� ה

אברה� שיקומו   ומאותה סיבה עצמה רצה.25הגזרה כי מלאכי רחמי� היו
ה המתי% לו "כי הקב, יציאת�  לזרזלשלח�לשלח�לשלח�לשלח�עמ� עמ� עמ� עמ� וילכו ולא יתעכבו אצלו והל� 

  אשרוכל זמ% שהאורחי� רעבי� ועייפי� העדי� לטפל בה� מ, לדבר אתו
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הזדרז לשלח� , אבל אחרי שאכלו ושבעו ונחו ורצונ� ללכת, לקבל פני שכינה
  ומהר ללוות� ולקיי� בה� מצות לויה כדי', כדי להתפנות לשמוע את דבר ה

כ כול� היו תמימי דעי� מאותה סיבה "וא, הממתי% לו' לשוב לדבר ע� ה
  .למהר ולא להתעכב

כי לא , ה מלגלות העני% עד אחרי השקפת המלאכי�"י% הקבהמתאפשר שו
 רצה שיהיה מצב שאברה� יפציר להציל את אנשי הערי� בכל מחיר ולו למע%

והשקפת המלאכי� יצרה מצב שלוט ינצל . ה מקיי�"וצדיק גוזר והקב, לוט
מאביה%  וששתי אומות עמו% ומואב שצריכי� לבא לעול� על ידי בנות לוט

ושאשת לוט ובנותיו יסכימו לצאת ע� לוט ולא , י המערה"ה עתהיה לה� הכנ
, ושיהיה מצב שמי שיסתכל אחרי לוט יהפ� לנציב מלח, ילעגו למלאכי�

והיות והשקפת המלאכי� כבר יצרה מצב בשטח . ושתיהפ� הכיכר למחרת
קשה לאברה� לבקש את הצלת� בכל ייותר , ולמעשה החלה פעולת ההפיכה

בזכות הר% ושרה  לוט עמה�הצלת  שינצלו כול� בגלל ולא יוכל לבקש, מחיר
רה כדי להציל יוא� סת� יבקש לדחות הגז, רהיהצדיקי� כי הוא אינו בתו� הגז

כשהיא כבר במעשה שאז כדי  רה רק ברצו% אוייש הבדל כשהגז, חיי אד�
ולאחר שהשקפת המלאכי� הוציאה הדבר מ% . להציל� צרי� זכות מיוחדת

  . ה לאברה� אשר הוא עושה"ודיע הקבה, הרצו% אל המעשה
. עמ� לשלח�עמ� לשלח�עמ� לשלח�עמ� לשלח�אלא הול�  ללוות�  ללוות�  ללוות�  ללוות� את�את�את�את� ולכ% לא אמר הכתוב ואברה� הול�

למקו� השקפת� ועמד  כברת דר� הוא שלח� מביתו וכדי לזרז יציאת� ליוו�
ליד� בשעת השקפת� שמח שהוציא� מביתו לכא% כדי שיוכל להתפנות לדבר 

נעשה שות� כל ', ע את דבר הובזה שאברה� מהר לשלח� כדי לשמו. 'ה
' לכ% למרות שבדר� כלל לא שת� האפשר שו,  המלאכי�השקפתשהוא ב

לבקש  כא% הוצר� לספר לו ולתת לו הזדמנות, לאברה� בכל מעשיו בעול�
עליה� כי אחרת כל ימיו יל� אברה� בכאב לב שלווה את המלאכי� בדרכ� 

  .להפיכת סדו� ונעשה שות� לעני%
ה שותפות סמויה בי% המלאכי� לאברה� ברצו% "הקב להסיבה שגלגאולי ו

אנשי סדו� ועמורה ה� שבקש אברה� שיבואו בגלגול בע�  כי, לשלח�
, י שמעשיה� היו מכוערי�" ואעפ26ישראל כי ה� מדור הפלגה מגדוליה�

והיה כל עני% . גדולות מאוד אלא שנפלו עמוק בי% הקליפות נשמותיה� היו
ולתק% מעשיה� . נשמות אלו לבא בתור ע� ישראלכור היתו� ל מהפיכת סדו�

  קשר ובשותפות סמויה זו נוצר. הוצרכו לגלות קשה בחומר ובלבני� במצרי�
   

   .מדרושי הפסח'  ופרי ע" חיי� דרוש אושער הכוונות.  זורשה ראה לקמ% פ. 26
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ואמנ� א� היו אנשי , בי% נשמות אנשי סדו� להכנת� להיות בני ישראל בעתיד
 בעבודה י תשובה לא היו ישראל סובלי� במצרי�"קני� מעשיה� עסדו� מת

כ כשמתו בחטא� "משא, קשה והיו יותר מתוקני� בעמד� לפני הר סיני
המכסה המכסה המכסה המכסה  אמראמראמראמר' ' ' ' והוהוהוה"""" ,ואפשר שלכ% .והוצרכו לגלגולי� קשי� לתקו% מעשיה�

 ואברה�ואברה�ואברה�ואברה�"""",  לבני אד� שעתידי� להתגלגל בבניו""""אני מאברה� אשר אני עושהאני מאברה� אשר אני עושהאני מאברה� אשר אני עושהאני מאברה� אשר אני עושה
וראוי לו לידע מהשמדת� , י נשמות אלו לכשיתוקנו" ע""""י גדולי גדולי גדולי גדולהיה יהיה לגוהיה יהיה לגוהיה יהיה לגוהיה יהיה לגו

י " ואעפ,עקב מעשיה� מבלי לתת לה� הזדמנות לתק% כי הרעו מאוד
  .הסכנה שימשיכו לקלקל גדולה ג� היא, שהבחירה ביד� לתק%

    ''''ההההויאמר "ולא אמר הכתוב . """"זעקת סדו� ועמורה כי רבהזעקת סדו� ועמורה כי רבהזעקת סדו� ועמורה כי רבהזעקת סדו� ועמורה כי רבה', ', ', ', ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
  אלא שישמע דברי�, ה� בדווקאוהדיבור לא כוו% לאבר, "לאברה�

  ה פונה"כי א� היה הקב, א� לא בפניה אישית אליו, הנאמרי� באמת
אמנ� . היה לאברה� פתחו% פה לבקש ולהפציר ביותר, לאברה� אישית

 ה הדבר כדי"י שהשמיעו הקב"אעפ, כששמע הדברי� שלא בצורה אישית
כ במשה "משא. ולא לבא ולגזור כנגד, אבל בסמכות מוגבלת, שיוכל לבקש
הבי% שיש לו סמכות לבטל הגזרה אלא , "הר� ממני ואשמיד�"שכשנאמר לו 
הרעה  על'  וינח� ה/ויחל משה "ואז , ה ממנו שלא יבטלנה"שמבקש הקב

א� עתה ששמע הדברי� מ% הצד כל מה שיכל לבקש , "אשר דבר לעשות לעמו
  .הוא שא� יש מני% צדיקי� בכל עיר שיגנו על העיר

והנה השלישי לאחר ההשקפה פנה . """"מה בערבמה בערבמה בערבמה בערבדודודודוי המלאכי� סי המלאכי� סי המלאכי� סי המלאכי� סויבואו שנויבואו שנויבואו שנויבואו שנ""""
 ויפנו מש� האנשי� וילכו"ש "וכמ, עמה� לכוו% סדו� ולא עלה מיד למרו�

 וזה כולל לשלשת� וכשהמלאכי� נכנסו לסדו� אפשר שפנה הוא, "סדומה
. """"סדו�סדו�סדו�סדו�    ולוט יושב בשערולוט יושב בשערולוט יושב בשערולוט יושב בשער"""". כ עלה למקומו"למערה להכי% היי% בתוכה ורק אח

,  השקפת המלאכי�על ידי מנוהו שופט עליה� וג� זה נעשה כי באותו יו�
השקפת רפאל המלא� המציל גרמה שיכנס בלב גדולי סדו� למהר אפשר שו

  כי לוט שנסע מקדמונו של עול� היה צרי�. מיד ולמנות את לוט לשופט
ל כי כל העולה לגדולה נמחלי� "ואמרו חז, רחמי� מיוחדי� כדי להנצל

, יקטרג זכה להנצל מחר בזכות אברה� מבלי שהשט%וכדי שי, 27עוונותיו
ומנעו השט%  העלוהו לגדולה על כס המשפט ובזה נמחלו מעט חוזק עוונותיו

להעלותו לשופט  ולוט שראה דחיפות הסכמת� ומעשיה�. מלקטרג על הצלתו
ואלו הוא , שלא כדר� הטבע ובפרט נגד מנהג המקו� להכניס זרי� כלל לעיר�

  י שלא האמי%"הבי% שאי% מקרה בנדו% ואעפ, נוהו לשופטי שהיה זר מי"אעפ
  
   .ד"סנהדרי% י .27
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וכשראה , והחל להתבונ% בזה האמי% שמזלו גר� לו זה לצור� איזה עני%', בה
  .""""וירא לוטוירא לוטוירא לוטוירא לוט"""". נ� למינויויעני קשר, את המלאכי� בתור אורחי� בעלי צורה

 המלאכי� י השקפת"וג� זה נעשה ע, והבי% שיש קשר בי% בוא� למינויו
ואולי יצא לשער . העיר להנצלשיראה ויבי% ויתעורר ויסכי� לצאת עמה� מ% 

 ובהיותו ש� ראה את ,העיר מקו� מינויו כדי להתבונ% ש� בסיבת הדבר
. """" אפי� ארצה אפי� ארצה אפי� ארצה אפי� ארצהויק� לקראת� וישתחוויק� לקראת� וישתחוויק� לקראת� וישתחוויק� לקראת� וישתחו"""" .והבי% שיש קשר המלאכי� בכניסת�

  .ורחי�כ לאחרי� לא היה יוצא מגדרו עד כדי כ� למצוות הכנסת א"משא
ויעש לה� משתה ומצות אפה ויעש לה� משתה ומצות אפה ויעש לה� משתה ומצות אפה ויעש לה� משתה ומצות אפה , , , , ויבואו אל ביתוויבואו אל ביתוויבואו אל ביתוויבואו אל ביתו אליואליואליואליו מאוד ויסורומאוד ויסורומאוד ויסורומאוד ויסורו ויפצר ב�ויפצר ב�ויפצר ב�ויפצר ב�""""

מקדמונו של עול� והפ� לכופר  י שנסע"ולוט אעפ,  כי פסח היה.""""ויאכלוויאכלוויאכלוויאכלו
לאורחיו שחשב� לגויי� האכיל  וג�, הקפיד על אכילת מצה בפסח, בעיקר
מצוות  רבה והכניס אורחי� וקיי� ה,הקפיד לא להחזיק חמ" בביתו מצה כי

ולא שמר� לש� מצוה אלא לש� ' אבל ניתק עצמו מה, ואולי אפילו את כול�
אברה� לגמרי  את צורת בגדיו לא שינה ודמו לבגדי' ואפי. ומסורת, סגולה
וא� היה . "% בקלסתר פני�דומי" ,י" ופרש."כי אנשי� אחי� אנחנו"ש "וכמ

,  לאברה� ג� באופיווהיה לוט דומה. שינוי בלבוש� היה ניכר ההבדל ביניה�
ש "ואת מדותיו וכמ ופני האד� משקפי� את טבעו, כי היו דומי� בפניה�

אפשר שהיו ממני� אותו לרב , וא� היה בימינו". הכרת פניה� ענתה ב�"
ואי% ספק שהמצות של לוט היו כשרות למהדרי% כי התורה מעידה . ראשי

יו לא נעשו לש� כי מעש, ה"ולמרות הכל הוא היה מנותק מהקב. שה� מצות
ומצאנו לאברה� ולוט שאכלו , נתבונ% לדוגמא בעני% אכילת המצות. שמי�
עוגות מצות כי " ונאמר ".לושי ועשי עוגות"ש "וכמ" עוגות"אלא שאברה� קרא� (מצות 

 ובמקו� אחר הארכתי למה נקראו עוגות."לא חמ"
י שטר� היו ישראל " ואעפ).28

כי אי% קשר בי% , ע� הבצק שטר� החמי"בעול� וטר� היה עני% יציאת מצרי� 
, ובבית המקדש היה עני% במצות כל השנה, המצות ליציאת מצרי� בדווקא

 ש"ואכילת מצה בפסח יש בה עני% גדול לרפואה ובריאות לגו� ולנפש וכמ
ולוט למד מאברה� ער� , לח� הרפואה "מנא דאסוותא"בזוהר שהמצה היא 

גלל האור העליו% הזורח בעולמות בקיי� המצוה ובעוד שאברה� , המצוה
וא� , לוט אכל אותו כדי לזכות לרפואת הגו� והפרנסה, העליוני� וסוד תקונ�

אז ג� לאורחיו האכיל מצה ולא , כ נזהרי� מחמ""המצה לא עובדת אלא א
ע� האר" העושי� מעשה לוט ומקפידי� לקנות  וג� בימינו רבי� עתה. חמ"

  כי אחרת היו מקפידי� ג�, יו� המצוהאתרוג מהודר בממו% רב לא בגלל ק
   

   .ב"ח" שער יוס�"ראה . 28
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כי שמעו שלפי , אלא בשביל הסגולה', ש בזמנה וכדו"בשאר מצוות כגו% ק
   וברצונ� לב בריא או להתחת% או שלו� בית, הקבלה אתרוג דומה ללב ולכלה

ואלה לא רק שלא יקבלו שכר על מצוות� אלא . רצי� אל האתרוג', וכדו
וה� , כי הפכו מצוות אלהי� חיי� לרפואות הגו� וסגולות, שר שג� ייענשואפ

וההופכ� לרפואת הגו� ותועלות פרטיות הוא בכלל , אינ� אלא רפואות נפש
והרבה מע� ישראל לצערינו לא . 29ב"ומאבד חלקו בעוה" בזה' כי דבר ה"

כי קבע את , מקיי� מצוות מזוזה למרות שיש לו מזוזה מהודרת בפתחו
  .המזוזה לסגולה ולשמירה ולא לש� עושיה% וכ% בשאר מצוות

ביתו  לעורר את לוט ובני, ואמנ� זה היה חלק מסיבת ההשקפה של המלאכי�
כש�  שיאמינו ויסכימו לקו� ולצאת מ% העיר ולא יהיו מצחקי� על דבריה�

, ובנותיו את העיר ובשעה שיצאו לוט ואשתו. שצחקו חתניו ובנותיו הנשואות
הוא כל יכול והוא בורא עול� ומעניש לרשעי� על ' ומרת שהאמינו שהזאת א

אלא בגלל , געשהר מעשיה� ועומד להפו� את הערי� לא בגלל התפרצות 
ובנותיו הנשואות לא  וזה דבר שחתניו. גזירת שמי� על חטאי אנשי העיירות

יכלו לקבל מאביה� המודרני שעזב את אברה� המאמי% בשכר ועונש על 
ואפשר שג� חתניו לוקחי בנותיו היו מקיימי� מצוות לש� . י אד�מעשי בנ
כי להאמי% בכחות רוחניי� שמשפיעי� על ידי מעשי� מסויימי� זה קל , סגולה
וג� לוט נסע , אבל להאמי% בבורא עול� המצווה ומעניש זה לא קבלו, ונוח

י% י השקפת המלאכי� נתעוררו הוא ובני ביתו להאמ"ורק ע, מקד� מאמונה זו
כ חשוב "מה שאי% כ% בנותיו הנשואות שלא נצלו מידע כ. בזה ולהסכי� לצאת

כי קבלו חנוכ% מבית , לקו� ולצאת ולהנצל ואפילו מספק שמא אביה% צודק
ועתה שלמו בחייה% על , לוט שאי% דבר כזה של שכר ועונש על המעשי�

סתפקה  אשת לוט ה,ובעוד שלוט ובנותיו האמינו בדברי המלאכי�, כפירה זו
ולכ% הלכה להודיע לבני , של� בהכנסת� לביתה ולא היה לבה.  מספקויצאה

  .30העיר שאורחי� בביתה
    עליועליועליועליו' ' ' ' ויחזיקו האנשי� בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת הויחזיקו האנשי� בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת הויחזיקו האנשי� בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת הויחזיקו האנשי� בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת ה""""

לא  שוב, והיות ולוט קיבל אמונת שכר ועונש. """"ויוציאוהו ויניחוהו מחו" לעירויוציאוהו ויניחוהו מחו" לעירויוציאוהו ויניחוהו מחו" לעירויוציאוהו ויניחוהו מחו" לעיר
המשיכה , חילה הצלתו בזכות אברה�י שהת"ואעפ, רק בזכות אברה� ניצל

וכיו% , בהשגחה על שחזר בתשובה להאמי%. """"עליועליועליועליו' ' ' ' בחמלת הבחמלת הבחמלת הבחמלת ה"""". בזכות עצמו
אלא בקשוהו  המלאכי� לא טרחו בהצלתו, שתשובתו לא היתה מושלמת

  .להמלט ברגליו מחו" למקו� ההפיכה שהוא כל הככר כולל סביבות העיירות
  
  .ט" ילקוט שמעוני וירא י.30 .ב"כה יא הל"� פרק י"� הלכות עכו" ראה רמב.29
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אמנ� כל זמ% היותו בעיר היה קשה לו להפרד מ% המקו� בגלל בנותיו 
  א� כשהוציאוהו מחו" לעיר הבי% שאי% דר� חזרה ועסק, הנשואות וממונו

ולכ% להוצאת� מהעיר דאגו שני המלאכי� כי היה זה קשור ג� , בהצלתו
 בעצהבעצהבעצהבעצהאמנ� ההצלה היתה ,  בעירלמלאכת ההפיכה שנמנעה כל זמ% שהותו

ולכ% רק המלא� הממונה על ,  שקבלו מהמלא� באמרו לה� כ%ובכחובכחובכחובכח, שימלט
  .ההצלה אמר זאת

ואפשר , והנה אשת לוט עמדה לידו בקו אחד והביטה מאחוריו מ% הצד
      ועמדה, רצתה להאחז בו מאחוריו, "מלח סדומית"שקליפת סדו� הנקראת 

ואשתו היתה צריכה למות בלאו הכי . סה לוהשכינה בגלל תשובתו למג% ומח
כי הבנות לא שמשו ע� , כי הגיע זמנה לפנות הדר� ללידת עמו% ומואב מלוט

 וא� היתה ,ואי% נקבות בלת%,  בעול�ואביה% אלא כשחשבו שאי% אד� בלעדי
אמנ� . י אמ%"שאביה% יקיי� העול� ע אמ% חיה לא היו משמשות עמו ומחכות

נזהרה לשמוע בקול� והביטה  קת בדברי המלאכי� לאכיו% שהיא היתה מסופ
שהקהילה את אנשי סדו� בלילה  משמי� נגר� לה זאת כיו%אולי ו, מאחריו

 ' במקו� שהקלי31הביטה מאחורי השכינה,  ובהביטה מאחוריו.נגד המלאכי�
סדומית שלקחתה לחלקה והפכתה  נדבקה בקליפת מלחאפשר שו, היתה

אפשר , י לוט שהיו דומי� לאברה� בגלל מדותיוופנ, ישמרנו' ה, לנציב מלח
היה קו קט% במצחו שמראה על כפירתו ועתה ששב להאמי% בהשגחה דמו ש

  .פניו לפני אברה� ולכ% נשא המלא� פניו שלא להפו� את צוער

א� אמצא חמישי� א� אמצא חמישי� א� אמצא חמישי� א� אמצא חמישי� ' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה', ', ', ', אולי יש חמישי� צדיקי� בתו� העיר וכואולי יש חמישי� צדיקי� בתו� העיר וכואולי יש חמישי� צדיקי� בתו� העיר וכואולי יש חמישי� צדיקי� בתו� העיר וכו""""
בשלמא  כי, והדבר תמוה". ". ". ". עבור�עבור�עבור�עבור�צדיקי� בתו� העיר ונשאתי לכל המקו� בצדיקי� בתו� העיר ונשאתי לכל המקו� בצדיקי� בתו� העיר ונשאתי לכל המקו� בצדיקי� בתו� העיר ונשאתי לכל המקו� ב
, שאי% ה שוודאי יודע"אבל הקב, אברה� לא יודע א� יש חמישי� צדיקי�

 אמצא א�א�א�א�""""מדוע לא השיבו שאי% חמישי� צדיקי� אלא ענהו בלשו% ספק 
 בלשונו ולא  שינה אברה�....""""אולי ימצאו% ש� ארבעי�אולי ימצאו% ש� ארבעי�אולי ימצאו% ש� ארבעי�אולי ימצאו% ש� ארבעי�""""". חמישי� צדיקי�

והנה בחמשה . ש להבי% ההבדלוי. """"ימצאו%ימצאו%ימצאו%ימצאו%אולי " אלא """"ישישישישאולי "יותר  שאל
ושלשי� ענהו  ובארבעי�, """"לא אשחיתלא אשחיתלא אשחיתלא אשחית""""' בעשרי� ובעשרה ענהו ה, וארבעי�

  .ויש להבי% עני% השינוי. """"לא אעשהלא אעשהלא אעשהלא אעשה""""
 חמישי� שאי%שאי%שאי%שאי%' השיבו ה, """"ישישישישאולי ", והעני% הוא כי כאשר שאל אברה�

 ש� וימצאווימצאווימצאווימצאוצדיקי� אבל בכל זאת א� בשעת המכה יחזרו אנשי� בתשובה 
 .""""א� ימצאו%א� ימצאו%א� ימצאו%א� ימצאו%""""והבי% אברה� ושאל באחרי� , א למקו� בעבור�חמישי� יש

  ה שא� ימצאו% חמישי� שישא לכל המקו� בעבור� ללא שו�"ל הקב"ואמ
  
     .ה"אליעזר פרק כ'  פרקי דר :ד"זוהר שמות רכ.  31
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 אמנ� א� ימצאו% רק חמישה וארבעי� שה� תשעה לכל כר� ואי% מני%, בעיה
   לה� אבל יעשה איזה נזק וימותויתיתיתיתישחישחישחישחלא , של� לא� אחד מהכרכי�

 כ א� ימצאו% ארבעי� או"משא. הפושעי� שבה� או יחלו חלק מהאנשי�
 יעשהיעשהיעשהיעשהכרכי� שבה� יש עשרה לכל כר� ינצלו לגמרי ולא  שאות� ,שלשי�

 אמנ� א�. כי גדול זכות העשרה להג% מכל שט% ופגע רע, בה� שו� די%
 שה� שלשה מתו� חמשה ימצאו% עשרי� או עשרה בלבד כיו% שרוב המקו�

גנו על כר� או שתיי� מהשחתה בלבד י אות� עשרה או עשרי� ,אבדוכרכי� י
אבל לא מנזק של מחלה או מות לפושעי� שילכו אחרי רוב העיירות שנדונו 

  .32יצילנו' ה.  אבל יעשה בה� איזה רוש� היזק""""לא אשחיתלא אשחיתלא אשחיתלא אשחית"""" ואמר, לכליה

פשר שאנשי סדו� לא רצו  א".".".".ואת האנשי� אשר פתח הבית הכו בסנוורי�ואת האנשי� אשר פתח הבית הכו בסנוורי�ואת האנשי� אשר פתח הבית הכו בסנוורי�ואת האנשי� אשר פתח הבית הכו בסנוורי�""""
 להכנס מהחלו% אלא דווקא דר� הפתח כי בכניסה מהחלו% לא היו יכולי�

 במשכב זכר כדי לשלוט ליודע�ליודע�ליודע�ליודע� וה� רצו ,לשלוט בנפש האורחי� אלא בגופ�
  .33בנפש� ולכ% עמדו ורצו להכנס דר� הפתח בדווקא

טאו ויש להבי% א� אנשי העיר ח    .""""ויהפו� את הערי� האלה ואת כל הככרויהפו� את הערי� האלה ואת כל הככרויהפו� את הערי� האלה ואת כל הככרויהפו� את הערי� האלה ואת כל הככר""""
, וא� רוצה לדו% אות� כעיר הנדחת. יהרוג אנשיה ויניח לעיר, העיר מה אשמה
, מה היה צרי� להפו� האדמה על פיהול, למה הפ� ג� אותו, הככר מה אש�

יותר משאר חטא� של סדו� ועמורה  מה היהו ולא הספיק להרוס העיר בלבד
ורסות בנות לוט שגדלו בסדו� והיו מאש ומתוכ% העני% נראה ,האומות

לשמש  וצנועות שלא רצו, 34לסדומיי� היו בתולות עד שעה ששכבו ע� אביה%
 לשקר שלא רצו וישרות. ע� אביה% ביו� והמתינו עד הלילה להשקותו היי%

 לא שקרו לומר ,וג� אחרי שנודע לה% שיש אנשי� בעול� ומעשיה� היה חטא
  מואב וב%וגילו על חטאת� לקרא�, שנאנסו בידי הסדומיי� ומה� התעברו

לא נגעו   ואפילו המאורסי�,סדו�ובתולות יכלו ללכת ללא פחד ב .עמי
   .35בארוסותיה� עד לחופת�

ה פני� ללוט יותר מאשר לאברה� ולמרות שלוט גופו "ולכאורה נשא הקב
    ותחיותחיותחיותחי  כי מצער היא"כשבקש להציל את חייו בצוער , נצל בזכות אברה�

לא דיי� שאתה ניצול אלא " שאמר לו ,י"ש רש" וכמ.נתנה לו כל העיר, """"נפשינפשינפשינפשי
אשר אשר אשר אשר הזה  לדבר  ג�נשאתי פני�נשאתי פני�נשאתי פני�נשאתי פני�הנה "ואמר . "א� כל העיר אציל בגלל�

  ומה החשבו%, עד כדי הצלת העיר,  ללוטנשיאות פני�נשיאות פני�נשיאות פני�נשיאות פני�למה מגיע , """"דברתדברתדברתדברת
   

  זזה ממקומה וברו� ומשנה לא,  שכתב מעי% זה בחיי י לרבינוראיתזאת   כתבי  אחר. 32

  .ו"ל. ט"י בראשית י"רש. 34 .ויגש הבדל החלו% מ% הפתח' קמ% פראה ל. 33 .שכוונתי

  .לו,ט פסוקי� יד"י' י בראשית פ"ראה רש. 35 
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אינו במרחק אלא בבני% , בצוער ל להוכיח כי פירוש קרובה הנאמר"שעשו חז
  כ אפשר"העיר שקרובה ישיבתה והיא בת שנה פחות משאר הערי� וא

  והלא אפשר לחטא בעיר שנה,  ת חטאיהוכי גיל העיר הוא הקובע א, להצילה
ולמה לוט לא בקש . שני� אחת בדברי� קשי� שבעיר אחרת לא ייעשו במאה

ולמה רק על סדו� . נפשנונפשנונפשנונפשנול ותחי " והיל.""""ותחי נפשיותחי נפשיותחי נפשיותחי נפשי""""ואמר , על אשתו ובנותיו
   .ועמורה הומטר אש וגפרית ולא על שאר הערי�

ש�  היו בני, ה וצבויי�כי אנשי סדו� ועמורה אדמ, ביאור העני% הואאפשר שו
כי הכנעני� כבשו את אר" ישראל עשרי� . ולא כנעני� כשאר תושבי האר"

וכשהיה , 36ח לאברה�" כי הפלגה היתה בשנת מ,ושבע שני� לאחר הפלגה
שקבלוה מש�  הכנעני החל לכבוש את האר" מידי בני ש�, ה"אברה� ב% ע
הפלגה הגיעו לסדו�  אחרישר ל', אנשי סדו� ועמורה וכו ואלו .37בזמ% הפלגה
שלה� נת% את האר"  כ היו מבני ש�" וא,38ב שנה עד החרב%"ונשארו ש� נ

הוציאה אלינו את " ש ללוט"טופי� במשכב זכר וכמומצאנו ראינו שהיו ש
ל "רשו חזיופ" ויסע לוט מקד�"וכשאמר הכתוב  ....39393939""""ונדעה אות�ונדעה אות�ונדעה אות�ונדעה אות�האנשי� 

קיי� מצוות אלא שיחד אי% זאת אומרת שהפסיק ל, שנסע מקדמונו של עול�
נפשו  ולכ% הוא מסר .ז"עוה שקיי� הל� אחרי תאוות ע� כל התורה והמצוות

ומסתמא שמר על , בפסח שמורה ושמר כשרות ואכל מצה, על הכנסת אורחי�
 של קדושי� של וג� היה לוט בנ%, אברה� כל אשר חונ� והורגל בהיותו אצל

 מכא% % יש להבי40לגול הר%וא� אהר% הכה% הוא ג', הר% שנהרג על קדוש ה
 ולוט שמר על פיו ולא גילה לפרעה על שרה שהיא אשת, גדלות נשמת הר%

 טובי� עד שפניו דמו לאברה� ברה� והיה בעל מדות טובות ומעשי�א
 ורק, האירה ג� בלוט, אירה באברה�שה "וחכמת אד� תאיר פניו", 41ממש

, הקל בדי% היה מיקלוכשהיה מקו� ל, טמא שכס� ותאוות משכוהו מוחו היה
כי כאשר באו , כביכול סותרי� את עצמ� שיותו של לוטיורבותינו לגבי א

כסבור שה�  ",י"ופירש, אמר לה� קוד� כל רחצו רגליכ�, המלאכי� לאברה�
לוט לוט לוט לוט אבל , ז לביתו"ערביי� שמשתחווי� לאבק רגליה� והקפיד שלא להכניס ע

  וט לאד� שלא מקפיד עלכ הפכו לל"וא".  הקדי� לינה לרחיצהשלא הקפידשלא הקפידשלא הקפידשלא הקפיד
   

, ט"י בראשית י"שר. 38 .ו, ב"י בראשית י" רש.37  .כ. ט" בראשית יי"ורש, ו"ר פכ"ב. 36

בואה סדומה ועמורה , וזה כוונת הכתוב ויהי גבול הכנעני מצידו% בואכה גררה עד עזה. כ

ני היה עד  וגבול הכנע, ופירוש בואכה הוא גבול )ט"י', בראשית י(ואדמה וצבויי� עד לשע 

. ה, ט" בראשית י.39 .שבו היו בני ש�' גרר שבו היו פלישתי� ועד סדו� ועמורה וכו

     .ח, ג"י בראשית י"רש .41. ח"זבחי� קי א"מראית העי% להחיד. 40 .י ש�"וברש
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שאמר לוט א� כשיבואו אנשי סדו�  ",י"ובעת בא המלאכי� ללוט פירש, ז"ע
  יאמרו כבר עברו שני ימי� או שלשה שבאויעלילו עלי ו ויראו שרחצו רגליה�

מוטב שיתעכבו כא% באבק רגליה� שיהיו נראי% כמו , הודעתנו לבית� ולא
 היה מקפיד ,וא� לא כ% ,כ היה אנוס מפחד אנשי סדו�"וא". שבאו עכשיו

ללוט  ה"אלא זה המרחק בי% אברה� הדבוק לקב. שירחצו רגליה� מיד בבוא�
יתבר�  ה� סיכ% עצמו לכבש% האש על יחודושאבר, שנסע מקדמונו של עול�

כי הוא  ,ה בעיה של סכנה ברחיצת הרגלי� היה מתעקש שירחצותוג� א� הי
ואלו לוט שהיה נזהר בקלה כחמורה במקרה , לא סבל שמ" של עבודה זרה

 כמו כ% הוא לא שלח ,42הוחפש קולות של סכנ, כזה לא גלה מסירות נפש
כיו% שהוא יורשו של אברה� שקבל , צא היתראלא מ, את הכנעני� לגזוללגזוללגזוללגזולרועיו 

 בסדו� ולמסור אפשר לקיי� את כל המצוות ולאפות מצה שמורה. את האר"
וזה , כרחוק מזרח ממערב, על הכנסת אורחי� ולהיות רחוקי� מהקדושה נפש

וזולל בשר , לומד תורה בהתמדה, שטוב ורע מעורבי� בו, בחינת ערב רב
והכרת פניה� ענתה ", היו פניו דומי� לאברה� ועקב מעשיו הטובי� .בשקיקה

 ולשו% הרע פני� שנקיי� משקר ,ששניה� בעלי מדות ומעשי� טובי�" ב�
, ז"שהורה על ספק ע, ביניה� רק במצח היה קו קט% מבדיל', וניאו� וכדו

עצומות מלבד רות קדושות נשמות  לוט היו גנוזותוב, שבזה נסע לוט מקד�
, ל שנשמת רבא היתה גנוזה בו"האריז ש"וכמ, המואביה ונעמה העמונית

 אי% והלכה כמותו ברוב המקומות וכמעט ורבא הוא עמוד תורה שבעל פה
  .הולא הפכו, מלאכי� בבקשתו על צוער ה""""נשאו פניונשאו פניונשאו פניונשאו פניו""""ולכ% , בלי רבאס "ש

 היו מחליפי� נשותיה� מתו� כוונה להחלי�אנשי סדו� ועמורה ש    ואפשר
 מנעו, והיות והעול� נבנה בחסד .העול�השכינה בקליפה ולסלק השכינה מ

' ' ' ' להלהלהלהרעי� וחטאי� "ובזה היו , ו"ח" איש בליעל"החסד מ% הבריות להגביר כח 
ה עד שתתמלא סאת� ג� "אבל המתי% לה� הקב, נגזר עליה� אבד%ו, "מאוד

אפשר  ו.וכשהרגו לנערה שפרנסה לעני נחת� דינ�, בעניני� שבי% אד� לחברו
הבה "ש לגבי הפלגה "וכמ, "א ואראה הכצעקתה נארדהארדהארדהארדה""""לכ% אמר הכתוב ש

כי בשניה� גרמו לסלק השכינה מהעול� והיה צרי� "  ונבלה ש� שפת�נרדהנרדהנרדהנרדה
לכ% הוזכרה לשו% אולי ו, להורידה חזרה לעול� כדי לעשות די% ברשעי�

 לראות את' וירד ה"והיות והיו ה� אנשי הפלגה עצמ� שעליה� נאמר  .ירידה
  קרי של ל שהיו מטיפות"ופירש האריז, """"בני האד�בני האד�בני האד�בני האד� ואת המגדל אשר בנו העיר

  
 טובי� שבידיה� ב שיי� לה� בגלל מעט מעשי�"יש שחושבי� שהעוהשומכא% תבי% . 42

   .ונסעו מקד� ואינ� יודעי�, וה� נחותי� מלוט
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בנוי " בני האד�"אד� הראשו% שנוצרו בלי נקבה ושזה כוונת הזוהר שאמר 
 ינו אות� ויכלו בתולות סדו� לעבור בבטחהלכ% נשי� לא עני, 43דאד� קדמאה

 אמנ� כיו% שבאו ,ולא נגעו בארוסותיה� עד חופת�, בשוק ללא חשש אונס
  .מהזכר בלבד נמשכו אחרי הזכרי� והיו שטופי� במשכב זכר

הוצרכו עיירות גדולות ואנשי� בה הרבה ולכ%  שהיו סדו� ועמורהיתכ% ו
 ,קדושהבשלא תתאחז '  הקליבורשה כדי ל"י ש� ההוי"להענש באש וגפרית ע

שהיו בה אפשר  אבל אדמה וצבויי�', ה י ש�" דהיינו ע'מאת הולכ% אמר 
  .הערי�  הספיק להרג� בהפיכת,אנשי� שנגררו אחר סדו� ועמורה

הוצרכה כל , אשר ה� עליה והיות ובכשפיה� ומעשיה� טמאו את האדמה
 העיירות ועמדה שהיתה צעירה בשנה משאראמנ� צוער כיו% . לההפ� הככר

בקשתו היתה על העיר בלבד ולא על היות ו ו,לההפ� כי הלכה אחרי הרוב
ולא חשבו% לאנשיה א� חטא� רב , עשה חשבו% שהעיר קטנה בשנה ,אנשיה
  .י בקשת לוט"עעל תילה  העיר  המלא� להשאיר אתלכ% יכלו    .או מעט

 לא היו בה  לא נענה כי,אנשיה שינצלו אלא ,אברה� לא בקש על העיר בלבדו
, נפשינפשינפשינפשייתה יואמר וח ,על אנשיה  העיר ולאביקש עלשאמנ� לוט  ,מני% צדיקי�

 שמא יובנו דבריו "נפשינו" שא� יאמר, "נפשי"וכלל את בני ביתו עמו לומר 
נשארה נשאו פניו ו .שמבקש על אנשי העיר ותפשת מרובה לא תפשת כלו�

אר בה וברח אל ולכ% פחד לוט להש, צוער על תילה למרות שאנשיה מתו
  .וחשבו בנותיו שאד� אי% באר", המערה

לבלתי הפכי את העיר אשר לבלתי הפכי את העיר אשר לבלתי הפכי את העיר אשר לבלתי הפכי את העיר אשר , , , , ויאמר אליו הנה נשאתי פני� ג� לדבר הזהויאמר אליו הנה נשאתי פני� ג� לדבר הזהויאמר אליו הנה נשאתי פני� ג� לדבר הזהויאמר אליו הנה נשאתי פני� ג� לדבר הזה""""
ה להציל אחת מ% העיירות ולא " אפשר אברה� בא והתחנ% לפני הקב".".".".דברתדברתדברתדברת
טעו בנות  וא� כ% מדוע, ואלו לוט בבקשה בעלמא קיבל את העיר צוער, נענה

  והלא בני צוער, � אי% באר" לבא עליה% כדר� כל האר"לוט וחשבו שאד
נענה לו  אבל המלא�, 44אלא צרי� לומר שבני צוער מתו כמו כול�, נשארו

הנה נשאתי  "ש"וכמ. ולא הפ� את העיר על פיה כאשר עשה לשאר הערי�
סדו� ועמורה ,  ושלש מיתות היו ש�." את העיר אשר דברתלבלתי הפכילבלתי הפכילבלתי הפכילבלתי הפכי, פני�

אדמה וצבויי� מתו בהפו� המלא� , מ% השמי�' ואש ששלח הי גפרית "מתו ע
ואנשי צוער מתו ממחנק הגפרית ומרעידת אדמה , את ארבעת הערי� על פיה%

וכשראה לוט שבני , אבל לא נהפכה על פיה, שנגר� עקב הפיכת שאר הערי�
      .פחד וברח ע� בנותיו אל המערה, צוער מתו

        
 , א� כל העיר אציל בגלל�,י" רשומה שכתב. 44 .מדרושי הפסח'  דרוש אשער הכוונות. 43

   .כוונתו לעיר עצמה ולא לאנשיה
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 ולכאורה ".".".".מ% השמי�מ% השמי�מ% השמי�מ% השמי�' ' ' ' מאת המאת המאת המאת ה, , , , המטיר על סדו� ועמורה גפרית ואשהמטיר על סדו� ועמורה גפרית ואשהמטיר על סדו� ועמורה גפרית ואשהמטיר על סדו� ועמורה גפרית ואש' ' ' ' והוהוהוה""""
  לא המטירהמטירהמטירהמטיר' ' ' ' שהשהשהשה לומרואפשר שרצה הכתוב . ה� כפל לשו%, "'מאת ה"תיבות 

דו והמלא� רק הפ� הסלע שעליו עמ, ממש'  יתמאתומאתומאתומאתואלא מלא� י ה"ע
      .היתה שליחותו" להפו�" ורק """"לבלתי הפכי את העירלבלתי הפכי את העירלבלתי הפכי את העירלבלתי הפכי את העיר""""ש "וכמ. העיירות

י שכתוב "אעפ, """"''''ההההבשחת " ולא אמר ,,,,""""את ערי הככראת ערי הככראת ערי הככראת ערי הככר י�י�י�י�ההההאלאלאלאל ויהי בשחתויהי בשחתויהי בשחתויהי בשחת""""
י� הכוונה למלא� האלאפשר שכי ,  המטיר אש וגפרית על סדו� ועמורה''''שהשהשהשה

 את אברה� י�י�י�י�ההההאלאלאלאלויזכור  ". שהמטיר אש וגפרית'להשהפ� את הערי� ולא 
, י�הי מלא� שנקרא אל"כיו% שהצילו עאולי " ישלח את לוט מתו� ההפכהו

  .' ולא ויזכור ה"י�הויזכור אל"נאמר 

ל הגדולה אל הקטנה וכמו "ולכאורה היל. """"ותאמר הבכירה אל הצעירהותאמר הבכירה אל הצעירהותאמר הבכירה אל הצעירהותאמר הבכירה אל הצעירה""""
 שביניה% כיו% בכירה וצעירה נראה שקרא� ו.שלהבדיל כתוב אצל רחל ולאה

והבנות המאורסות אשר ע� , כת העירהיו השתיי� שהיו נשואות ומתו בהפי
  .לוט בבית היו הבכירה שבכול% והצעירה מכול%

כי הלא חברו% מקו� , לכאורה הדבר תמוה". ". ". ".  מש� אברה� ארצה הנגב מש� אברה� ארצה הנגב מש� אברה� ארצה הנגב מש� אברה� ארצה הנגבויסעויסעויסעויסע""""
וכל מה שעשה אברה� הוא שעבר בתו� הנגב , מגורי אברה� הוא באר" הנגב

סע עתה לאר" ואלו לשו% הכתוב מתאי� למי שלא היה בנגב ונ, ממקו� למקו�
כשראה ", י"ולכ% פירש,  מיותרת וללמד באה""""מש�מש�מש�מש�""""ולכאורה תיבת . הנגב

דבר אחר להתרחק . נסע לו מש�, שחרבו הכרכי� ופסקו העוברי� והשבי�
והלא , ויש להבי% כיצד אמר שפסקו". מלוט שיצא לו ש� רע שבא על בנותיו

וא� . ו לחברו%ומערי� אל, בודאי שהיו עוברי� ושבי� מחברו% לערי� אחרות
ולמה , כ% היה לו לומר שנתמעטו העוברי� והשבי� ולא לומר שפסקו לגמרי

 י"ולמה אמר רש. לא נשאר בחברו% עבור עוברי� ושבי� אלו שמחברו% ואליה
שנראה שמכוו% לא לסת� עוברי� ושבי� , הידיעה' בה" העוברי� והשבי�"

. רגילי�"  ושבי� ושבי� ושבי� ושבי�עוברי�עוברי�עוברי�עוברי�שפסקו "והיה לו לומר , אלא המיוחדי� הידועי�
ועני% לוט ובנותיו נתפרס� רק על ידי בנותיו עצמ% שלא רצו לשקר ולומר 

וב% , ולא עוד אלא שקראו לבניה% על ש� העני% מואב, שנתעברו מאנשי סדו�
כי ג� ספרו שהיה זה בטעות לש� שמי� לקיי� זרע , עמי ללא בושה כלל

ומה ג� שלוט ודאי , ובאמת מטעות זו יצאו כל מלכות בית דוד. לאנושות
ולמה , ובשכר ועונש עד שהמלא� נשא פניו' עשה תשובה לאחר שהאמי% בה
 ויש ".".".".ויגר בגררויגר בגררויגר בגררויגר בגרר, , , , וישב בי% קדש ובי% שורוישב בי% קדש ובי% שורוישב בי% קדש ובי% שורוישב בי% קדש ובי% שור"""". לאברה� להתרחק מלוט עקב כ�
" וישב בגרר"ולכאורה היה לכתוב לומר רק  ,להבי% מאי נפקא מינא היכ% גרר

 גרגרגרגרבמקו� אחד וישב ישב ישב ישב וכיצד . תו לאו, שהיא העיקר לכל העני%, "ויגר בגרר"או 
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ויאמר אברה� ויאמר אברה� ויאמר אברה� ויאמר אברה� """"    .באותה עת ועונה,  באותו מקו�"""" וישב וישב וישב וישב////גר גר גר גר """"במקו� אחר או 
ויש להבי% למה ".  שרהעלעלעלעל, אל שרה", י" פירש".".".".אל שרה אשתו אחותי היאאל שרה אשתו אחותי היאאל שרה אשתו אחותי היאאל שרה אשתו אחותי היא

 ויש ".".".".ויקח את שרהויקח את שרהויקח את שרהויקח את שרה, , , , וישלח אבימל� מל� גררוישלח אבימל� מל� גררוישלח אבימל� מל� גררוישלח אבימל� מל� גרר""""". על שרה"לא כתוב בפירוש 
ולא ראוה שרי ,  בקשו מכס כבמצרי�והלא לא, להבי% מניי% ידע משרה

ואי% ספק ששרה כל כבודה , אבימל� ולא הללוה בפניו כמו שהיה ע� פרעה
ותוקח ", והנה אצל פרעה נאמר. בת מל� פנימה והתהלכה בצניעות מופלגת

, ולא הוזכרה בשמה אלא בש� האשה, דהיינו על כרחה". האשה בית פרעה
או לשו% ,  הוא בדברי� ולא בכפיהוסת� לקיחה". ויקח את שרה"וכא% אמר 

ולמה לא ". האשה"ועתה הזכירה בשמה ולא אמר . וכי היא הסכימה, נשואי%
מה שאי% כ% , נת% אבימל� לאברה� איזה מתנה כשלקח את שרה כאחותו

, , , , ויאמר לוויאמר לוויאמר לוויאמר לו, , , , ויבא אלהי� אל אבימל� בחלו� הלילהויבא אלהי� אל אבימל� בחלו� הלילהויבא אלהי� אל אבימל� בחלו� הלילהויבא אלהי� אל אבימל� בחלו� הלילה"""". פרעה שנת% לו מתנות
האשה אשר "  ולשו%".".".". בעל בעל בעל בעלוהיא בעולתוהיא בעולתוהיא בעולתוהיא בעולת, , , , הנ� מת על האשה אשר לקחתהנ� מת על האשה אשר לקחתהנ� מת על האשה אשר לקחתהנ� מת על האשה אשר לקחת

. שהכריחה להנשא לו, הוא לנשואי%" ויקח את שרה"מורה שפירוש , "לקחת
 כי המלא� לקח ממנו את כח הגברא שלו והפ� ".".".".ואבימל� לא קרב אליהואבימל� לא קרב אליהואבימל� לא קרב אליהואבימל� לא קרב אליה""""

ולא , חשכתי אות� מחטוא", י"וכמו שפירש, אברו לאבר מת ללא קשוי כלל
ואדרבה היה צרי� הוא . הולמה לא קיבל נגעי� גדולי� כפרע". נתתי ל� כח

ועיני אבימל� כ% , כי פרעה לא שלטו עיניו בשרה, לקבל יותר מכות מפרעה
א� א� הוא , הגוי", י" פירש".".".".ויאמר אדני הגוי ג� צדיק תהרוגויאמר אדני הגוי ג� צדיק תהרוגויאמר אדני הגוי ג� צדיק תהרוגויאמר אדני הגוי ג� צדיק תהרוג"""". 45שלטו בה

" הגוי"דהיינו שפירוש ". שמא כ� דרכ� לאבד האומות חנ�, צדיק תהרגנו
שוה ' וכי יחס ה, אד� פרטי לאומהויש להבי% מה לאבימל� כ, "אומה"הוא 

 והיה לו, דבר אתו" אלהי�"והלא " אדני"ולמה הזכיר ש� . בי% יחיד לאומה
והיא ג� היא אמרה אחי והיא ג� היא אמרה אחי והיא ג� היא אמרה אחי והיא ג� היא אמרה אחי , , , , הלא הוא אמר לי אחותי היאהלא הוא אמר לי אחותי היאהלא הוא אמר לי אחותי היאהלא הוא אמר לי אחותי היא""""". אלהי�"להזכיר ש� 

 והנה תו� לבבו היה כי חשב שהיא ".".".".בת� לבבי ונקיו% כפי עשיתי זאתבת� לבבי ונקיו% כפי עשיתי זאתבת� לבבי ונקיו% כפי עשיתי זאתבת� לבבי ונקיו% כפי עשיתי זאת    ,,,,הואהואהואהוא
ויאמר אליו האלהי� ויאמר אליו האלהי� ויאמר אליו האלהי� ויאמר אליו האלהי� """". יו כשלקחה לאשה על כרחהאבל היכ% נקיו% כפ, פנויה
שהרי הוא עדיי% באמצע ,  ויש להבי% כי לכאורה מילי� אלו מיותרי�".".".".בחלו�בחלו�בחלו�בחלו�
ולמה בתחילת . ואלהי� עומד להגיב על טענתו שבתו� לב עשה, החלו�

אמר " האלהי�"ועתה שינה לומר ש, אל אבימל�" אלהי�"החלו� נאמר שבא 
ויש , וי זה כפל הפסוק לומר שבא אליו האלהי�ופשוט שבשביל שינ, אליו

 ויש להבי% מה ".".".".ג� אנכי ידעתי כי בת� לבב� עשית זאתג� אנכי ידעתי כי בת� לבב� עשית זאתג� אנכי ידעתי כי בת� לבב� עשית זאתג� אנכי ידעתי כי בת� לבב� עשית זאת"""". להבי% שינוי זה
 בא """"ג�ג�ג�ג�""""מה ,  ושוב".".".".ואחשו� ג� אנכי אות� מחטו ליואחשו� ג� אנכי אות� מחטו ליואחשו� ג� אנכי אות� מחטו ליואחשו� ג� אנכי אות� מחטו לי"""".  בא לרבות""""ג�ג�ג�ג�""""

  ואחשו�"ויכל לומר ,  בשתי הפעמי� מיותרות""""אנכיאנכיאנכיאנכי""""ולכאורה תיבות . לרבות
  
  .ז"י פסוק ט"רש. 45
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על כ% לא נתתי� על כ% לא נתתי� על כ% לא נתתי� על כ% לא נתתי� """"". מחטוא"שבמילת ' ולמה חסרה אות א". אות� מחטו לי
 כי נגיעה, אי% כמות� בלשו% המקרא" לנגוע אליה" והנה תיבות ".".".".לנגוע אליהלנגוע אליהלנגוע אליהלנגוע אליה

או ". לנגוע בה"והיה לו לומר , הוא לנפשה" אליה"ו, שיי� בעיקר בדבר גשמי
למה קראו  ".".".".ועתה השב אשת האיש כי נביא הואועתה השב אשת האיש כי נביא הואועתה השב אשת האיש כי נביא הואועתה השב אשת האיש כי נביא הוא""""". לקרב אליה"לומר 

ועתה השב האשה "ולכאורה היה לו לומר ". אברה�"ולא בשמו " האיש"
ולכאורה . """"דע כי מות תמות אתה וכל אשר ל�דע כי מות תמות אתה וכל אשר ל�דע כי מות תמות אתה וכל אשר ל�דע כי מות תמות אתה וכל אשר ל�, , , , וא� אינ� משיבוא� אינ� משיבוא� אינ� משיבוא� אינ� משיב""""". לבעלה

, ועוד מילתו על לשונו". הנ� מת על האשה"איו� זה מיותר כי כבר אמר לו 
 אברה� לא יתפלל,  שמזה מוב% שא� לא ישיב".".".".ויתפלל בעד� וחיהויתפלל בעד� וחיהויתפלל בעד� וחיהויתפלל בעד� וחיה, , , , השבהשבהשבהשב""""

שא� יסת� "מאות� , ומה ג� שכבר נעצרו נקבי כול�. וממילא ימות אבימל�
. דבר שיגרו� למיתת� "אי אפשר להתקיי� אפילו שעה אחת, אחד מה�

וישכ� אבימל� בבוקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברי� האלה וישכ� אבימל� בבוקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברי� האלה וישכ� אבימל� בבוקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברי� האלה וישכ� אבימל� בבוקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברי� האלה """"
 בפסוק זה מבואר שלמרות איומו של ".".".".וייראו האנשי� מאודוייראו האנשי� מאודוייראו האנשי� מאודוייראו האנשי� מאוד, , , , באזניה�באזניה�באזניה�באזניה�

לא מיהר אבימל� להשיב , ולמרות שנעצרו נקביו ונקבי בני ביתו" הי�האל"
ובמקו� זה כנס את עבדיו דהיינו שרי המלוכה להתייעצות דחופה , את שרה

ויש להבי% .  העני% כולו ופחדו כול� מאודבאזניה�באזניה�באזניה�באזניה�וסיפר לה� בסוד , בעני%
 ואחר כ� ,,,,""""עבדיועבדיועבדיועבדיו""""ולמה תחילה קרא� , "באזניה�"למה אמר לה� בסוד 

והלא תרופת� ביד� להשיב שרה ,  ולמה פחדו מהעני%,,,,""""אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�""""קרא� 
והלא , ולמה בכלל ה� פחדו, ויש להבי% למה כנס את שריו. ולגמור העני%

לכאורה זה עני% פרטי של אבימל� ובני ביתו בעקבות תאוותו לשרה ולא עני% 
מה מה מה מה , , , , ויקרא אבימל� לאברה� ויאמר לוויקרא אבימל� לאברה� ויאמר לוויקרא אבימל� לאברה� ויאמר לוויקרא אבימל� לאברה� ויאמר לו. ". ". ". "ממלכתי השיי� לשרי� ולכלל הע�

 הרי ".".".".כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולהכי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולהכי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולהכי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, , , , עשית לנו ומה חטאתי ל�עשית לנו ומה חטאתי ל�עשית לנו ומה חטאתי ל�עשית לנו ומה חטאתי ל�
ואי% הכוונה לסכנת , מפורש שהיה כא% איזה נזק שנגר� לכל עמו של אבימל�

כי יקימו עליה� אחר למל� , כי אי% זו בעיית ממלכתו, מיתתו של אבימל�
� ויש להבי% איזה נזק נגר� על ידי אברה� לכל ע, אלא בעייתו האישית

ואמר , הבדיל אבימל� בי% נזק הממלכה לנזקו האישי, ולכאורה. פלישתי�
שהכוונה לעצירת , י" פירש""""מעשי� אשר לא ייעשומעשי� אשר לא ייעשומעשי� אשר לא ייעשומעשי� אשר לא ייעשו"""", שמלבד הנזק הממלכתי

  .  כנזק אישי".".".".עשית עמדיעשית עמדיעשית עמדיעשית עמדי"""", כל הנקבי�
אמרי אמרי אמרי אמרי , , , , אל כל המקו� אשר נבא שמהאל כל המקו� אשר נבא שמהאל כל המקו� אשר נבא שמהאל כל המקו� אשר נבא שמה, , , , ואומר לה זה חסד� אשר תעשי עמדיואומר לה זה חסד� אשר תעשי עמדיואומר לה זה חסד� אשר תעשי עמדיואומר לה זה חסד� אשר תעשי עמדי""""

ולכאורה ". אמרי עלי"ולמה לא כתוב ". עלי, לי", י" ופירש".".".".לי אחי הואלי אחי הואלי אחי הואלי אחי הוא
ויקח אבימל� צא% ובקר ויקח אבימל� צא% ובקר ויקח אבימל� צא% ובקר ויקח אבימל� צא% ובקר """"    ".אמרי אחי הוא"מיותרת ויכל לומר " לי"תיבת 

 ויש להבי% ממי ".".".".וישב לו את שרה אשתווישב לו את שרה אשתווישב לו את שרה אשתווישב לו את שרה אשתו, , , , ועבדי� ושפחות וית% לאברה�ועבדי� ושפחות וית% לאברה�ועבדי� ושפחות וית% לאברה�ועבדי� ושפחות וית% לאברה�
, ולכאורה היה לכתוב לומר, ולמה כתבה זאת התורה. הא� קנה מהשוק, לקח

והנה פרעה נת% מתנות כשלקח את ". 'ובקר וכווית% אבימל� לאברה� צא% "
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ובמצרי� קיבל אברה� ג� גמלי� , ואבימל� נת% כשהשיב אותה, שרה
  .  ויש להבי% העני%, וחמורי� ומאבימל� לא קבל�

, כי אברה� הכניס אורחי� וטרח להאכיל� ולהשקות�, ואולי העני% הוא
 מסדו� ואנשי כשעיקר האורחי� שהיה מעוניי% בה� היו העוברי� והשבי�

כי היו אלו גלגולי טיפות הקרי שאבד אד� הראשו% באות� מאה , הכיכר
ואברה� שידע שהוא גלגול נפשו של אד� , ושלשי� שני� שלפני לידת שת

ולתק% בזה מה שחטא בטיפות ' אירח אות� כדי לקרב� לעבודת ה, הראשו%
פסקו והעוברי� והשבי� לסדו� וחברותיה , ומשאבדו אנשי הכיכר. אלו

ומשראה עני% לוט ושתי בנותיו שהביאו . חפש דר� אחרת לתקו% נפשו, לגמרי
עמו% ומואב שיש בתוכ% נשמות רות המואביה ונעמה העמונית ' ממנו את קלי

, 46הקרובה לדעת' הבי% שהגיע הזמ% לתק% בבחי, שרש מלכות בית דוד
רומז לחסד י שירד מחברו% היושבת בנגב ה"ע  ,47ע� פלישתי�' הנמצאת בקלי

שהיא " אר" הנגב"הנקראת " מלכות דחסד"ספירת ' אל בחי, אברה�' בחי
" דעת"ה' כדי לשבת ש� ולברר נצוצות מבחי, קרובה אל המדבר מקו� תהו
, "קודש" בי% קדש הרומז לחכמה הנקרא ישבישבישבישבו, כדי למשו� כח לדעת דקדושה

מו שכתוב וכ, "שור"ראיית הנבואה שאפשר שמכונה ' לבי% הבינה שהיא בחי
ואולי הניח ש� רוב , "דעת"כי מבי% שניה� יוצא ה". אשורנו ולא קרוב"

ובכח התקשרותו ע� , רכושו שכלל עבדי� ושפחות צא% ובקר גמלי� וחמורי�
 בגרר כדי לברר הנצוצות ולתק% מעט ע� שרה ומעט עבדי� לגורבא , המקו�

 אה ושלשי�שיצא ממנו במ" קרי"י "ע" דעת"הראשו% בפג� ה שפג� אד� מה
ומה שחטאו דור אנוש והמבול והפלגה שהיו גלגולי , "שת"שני� שלפני לידת 

ככל שיעלו נצוצות קודש אלו , כח ההולדה" דעת"והיות ומה. טיפות אלו
לשרש� יוכלו אברה� ושרה ללדת ב% שיצא ממנו ע� קדוש שיהיה גלגול 

נגד� וג� כשישראל יבואו לאר" כנע% לא יעמדו כ, אלו" קרי"טיפות 
ז "ואפשר שכשבאו לגרר קראו ביניה� לבי% עצמ� זל. הפלישתי� להפריע�

או כדי שישמעו , או כדי שבבחינה זו הוצר� הבירור להעשות, 48אחי ואחותי
ואבימל� שהיה . הפלשתי� דבריה� ולא יהרגוהו א� יחשדו שהיא אשתו

הרגיש בעצמו או שראה בחלו% הכישו� שאברה� ושרה , 49מכש� גדול
  וששרה מלאה קדושה וא� ישא, ז אחי ואחותי"אי� בעיר וקוראי� זלנמצ

   
 כ%  מה שאי%,ולכ% לא אמר הכתוב שהל� לאבימל� .47  .71ל� ל� הערה ' ראה פ. 46

כ% . 48 .י שהל� לגרר ולא לאבימל� אמר הכתוב שהל� לאבימל� מל� גרר"ביצחק שאעפ

  :ד"בלק קפ' ופר: מ"שית קזוהר ברא. 49  .ב"קי, "וירא"' נראה מדברי הזוהר פ
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שלח עבדיו , אותה לאשה יזכה בניצוצות קודש שלה ויהיה חזוק לקליפתו
  יכבוש , וחשב שכשיבא עליה כאשתו, ולקחה לאשה בעל כרחה, שיקחוה אליו

ובמעשה זה גר� לאבד ג� מנצוצות קודש שבידו . נצוצות שבה תחת קליפתו
".  שלט האד� באד� לרע לועת אשר"בסוד הכתוב , שעזבוהו ועברו לקדושה

לפי גודל השעבוד , על אד� דקדושה'  שכשמשתלט אד� דקלי50ופירש בזוהר
ובכח . ששבי� אל הקודש, כ� מאבד הוא את נצוצות הקודש שבו שהחיו אותו

נצוצות קודש שהיו בו השתלט עליה ולקחה לו לאשה ושלטו עיניו בה ואבד 
ל� הפלישתי� שעברו אל שרה הרבה נצוצות חשובי� שהיו שבויי� בידו כמ

וכשרצה לבא עליה כדי . ואולי שניה� אחד, מלכות דקדושה' או אל בחי
דהיינו לכבוש נצוצות הקדושה שבנפשה בביאה זו על ידי " לנגוע אליה"

, הקדושה. מנעו אותו' ג� הקדושה וג� הקלי, הנאה שתהנה שרה מבעילתו
 ידעה  ששרה לא תהנה כי' והקלי, כדי שלא תצטער שרה בדבר מכוער כזה

ומחיי� אותה יצאו ' ואז כל נצוצות הקודש הנמצאי� בקלי, אלא תצטער
, ומנעה אותו בצווי שמי� וברצונה, פלישתי� אובדת ומתה' ממנה ותשאר קלי

א השר "ובא אליו מצד הסט. ולא קמה רוחו, י שלקחה כח גברא שלו ממנו"ע
ות קודש וזכה בה� אברה�  והודיעו שאבד נצוצ51פלישתי�' הממונה על קלי

, שזכה בנצוצות" אשת האיש"והזהירו שא� לא ישיב את , "איש"ולכ% קראו 
' את כל הנצוצות ותמות הקלי' בעצ� החזקתו בה בביתו על כרחה תאבד הקלי

ולא יכל אבימל� להשיב את שרה על דעת עצמו אלא על דעת . ועמה אבימל�
ליטו לא להשיבה עד שיקראו ולכ% כנס� וסיפר לה� העני% והח, כל שריו

 ובא אבימל� לאברה�. לאברה� ויראו מה נית% לעשות ע� הנצוצות שנפלו
ובטענת שקר שאמר , בטענת גזל שנכנס לעירו גרר לברר נצוצות שלא ברשות

בנצוצות ' וברר נצוצות שלא כדי% ה% מצד שזכו הקלי, על שרה שהיא אחותו
% והדורות שאחריו ומדוע בא או מחטא אד� הראשו, אלו או מזמ% בראשית

והשיבו אברה� כי היות וה� . וה% מצד השקר, אברה� לעירו לברר נצוצות אלו
ואי% בדבריו , הותר לו לבא ולברר, מצוות בני נח' חשודי� על הרצח שהוא מז

והוצר� אבימל� . וכשראה שהצדק ע� אברה� השיב לו את שרה. שקר כלל
� לנצוצות שכבר התחילו להתק% לתת לאברה� מתנות של דברי� המרמזי
והרשה . ועמה� הנצוצות עצמ�, בעקבות ישיבת אברה� בגרר ולקיחת שרה

כי רק בדר� זו יכל אברה� להתפלל על , לו לשבת בארצו ולהמשי� לברר
  . אבימל� ובני ביתו שיפתחו נקביה� מבלי להפקיר הנצוצות

  
  . ג"ר בחוקותי קיוראה זוה: א"זוהר בראשית קי. 51 :ה"משפטי� צ' פר. 50
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כי ראה שפסקו העוברי�  ".".".". מש� אברה� ארצה הנגב מש� אברה� ארצה הנגב מש� אברה� ארצה הנגב מש� אברה� ארצה הנגבויסעויסעויסעויסע"""", ואמר הכתוב
  שהיו אלו גלגולי טיפות הקרי שאבד אד�', והשבי� מסדו� ועמורה וכו

שאברה� עסק בתקונ� , הראשו% באות� מאה ושלשי� שני� שלפני לידת שת
שתי בנותיו וראה ג� עני% לוט ו. כיו% שהיה גלגול נפשו של אד� הראשו%

עמו% ומואב שיש בתוכ% נשמות רות המואביה ונעמה ' שהביאו ממנו את קלי
, הקרובה לדעת' הבי% שהגיע הזמ% לתק% בבחי, העמונית שרש מלכות בית דוד

ואברה� הנו איש , והיות הספירה שדרכה מבררי� נצוצות היא ספירת מלכות
" מלכות דחסד"'  ספיירד לדרגת, "נגב"המכוו% כנגד צד דרו� שהוא " חסד"ה

כדי " דעת"ה'  כדי לשבת ש� ולברר נצוצות מבחי""""אר" הנגבאר" הנגבאר" הנגבאר" הנגב""""הנקראת 
, "קודש"הרומז לחכמה הנקרא     """"וישב בי% קדשוישב בי% קדשוישב בי% קדשוישב בי% קדש"""", למשו� כח לדעת דקדושה

, "דעת" כי מבי% שניה� יוצא ה".".".".ויגר בגררויגר בגררויגר בגררויגר בגרר"""", "בינה"אולי היא ה    ".".".".ובי% שורובי% שורובי% שורובי% שור
כסה על העור� מקו� המ' הקלי' וגרר היא עיר מלוכת הפלישתי� שה� בחי

כדי להתקשר נפש� בסוד     ".".".".ויאמר אברה� אל שרה אשתו אחותי היאויאמר אברה� אל שרה אשתו אחותי היאויאמר אברה� אל שרה אשתו אחותי היאויאמר אברה� אל שרה אשתו אחותי היא"""". הדעת
כי ראה בה הרבה     ".".".".ויקח את שרהויקח את שרהויקח את שרהויקח את שרה, , , , וישלח אבימל� מל� גררוישלח אבימל� מל� גררוישלח אבימל� מל� גררוישלח אבימל� מל� גרר""""    ,52אח ואחות

כשתהנה מבעילתו יכבוש נצוצות , בעל כרחה' קדושה וחשב שא� ישאנה אפי
הוא השר מצד  ".".".".ילהילהילהילהויבא אלהי� אל אבימל� בחלו� הלויבא אלהי� אל אבימל� בחלו� הלויבא אלהי� אל אבימל� בחלו� הלויבא אלהי� אל אבימל� בחלו� הל""""    .קודש שבה לעצמו

הנ� מת על האשה אשר הנ� מת על האשה אשר הנ� מת על האשה אשר הנ� מת על האשה אשר , , , , ויאמר לוויאמר לוויאמר לוויאמר לו"""", פלישתי�' א הממונה על קלי"הסט
ונענש ,  והודיעו שאבד חלק מנצוצות קודש שבו".".".".והיא בעולת בעלוהיא בעולת בעלוהיא בעולת בעלוהיא בעולת בעל, , , , לקחתלקחתלקחתלקחת

עוד לפני שיבא אליו     ".".".".ואבימל� לא קרב אליהואבימל� לא קרב אליהואבימל� לא קרב אליהואבימל� לא קרב אליה""""    .בעונש מות על מעשיו
נחלש כח� ועתה הבי% שכל אומתו , כי הוחלש כחו, בחלו� השר הממונה

    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""    .ולכ% נגזר דינו למות    .הרוחני כי אבדו נצוצות קדש שהחיו אות�
  אלא     , בחלו�הנראה אליו" אלהי�" אבימל� אל לא פנה,  ומשראה כ%".".".".אדניאדניאדניאדני

הגוי ג� הגוי ג� הגוי ג� הגוי ג� """"    . שהיא ביררה הנצוצות מאומתו""""אדניאדניאדניאדני"""" הנקראת דקדושה למלכות
וגזרת דיני למות ,  ביררת נצוצות קודש לאבד את אומתימדוע    ".".".".צדיק תהרוגצדיק תהרוגצדיק תהרוגצדיק תהרוג

הלא הוא אמר לי הלא הוא אמר לי הלא הוא אמר לי הלא הוא אמר לי """". כשאני העומד בראשה לא עשיתי שו� פשע בעני% שרה
 אצל עבדי שחקר אבימל�    ,י"פירש". ". ". ". והיא ג� היא אמרה אחי הואוהיא ג� היא אמרה אחי הואוהיא ג� היא אמרה אחי הואוהיא ג� היא אמרה אחי הוא, , , , אחותי היאאחותי היאאחותי היאאחותי היא

ולכ% לא קבל אבימל� נגעי� כפרעה שלקחה . אברה� ואמרו לו שה� אחי�
  ' ועתה שפנה לה".".".".נקיו% כפי עשיתי זאתנקיו% כפי עשיתי זאתנקיו% כפי עשיתי זאתנקיו% כפי עשיתי זאתבבבב� לבבי ו� לבבי ו� לבבי ו� לבבי ובתבתבתבת " " " ".53בלי לברר כלל

   
ב אמרו שג� אבימל� "אמנ� במדרש רבה בראשית פרשה נ. 53 .ב"קי, "וירא"' זוהר פ. 52

ואיני , לקה על ידי המלא� על פי דיבורה של שרה כיו% שאמרה לו אשת איש אני ולא נמנע

אבל נראה שעל כל פני� כיו% שחקר , הכתוב בפסוק" � לבבוות"יודע אי� מסתדר זה ע� 

   .הסתיר הכתוב עני% זה, "יצרו תקפו"ורק אחר כ� בהיותה בביתו בתחילה 
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ויאמר אליו האלהי� ויאמר אליו האלהי� ויאמר אליו האלהי� ויאמר אליו האלהי� """", חזר הכתוב ואמר, י שהיה זה בחלו�"אעפ, בקריאה זו
        ואפשר, 54רחמי�' הוא רק בקדושה והוא בחי" האלהי�"כי ש�     ".".".".בחלו�בחלו�בחלו�בחלו�

שבקשתו עוררה רחמי� עליו , שבקשתו גרמה ששרו השיב לו בשליחות שמי�
ג� אנכי ג� אנכי ג� אנכי ג� אנכי """"    .ינצל מהמיתה, ויתפלל עליו אברה�, שיב את שרה ברצונושא� י

" אנכי"ואולי אמר לו שג� השכינה הנקראת     ".".".".ידעתי כי בת� לבב� עשית זאתידעתי כי בת� לבב� עשית זאתידעתי כי בת� לבב� עשית זאתידעתי כי בת� לבב� עשית זאת
, כ דנה אות� למות כי נקיו% כפי� אי% כא%"ואעפ, ידעה שבתו� לב עשית זאת
 אני  ולא רק".".".".ואחשו� ג� אנכי אות� מחטו ליואחשו� ג� אנכי אות� מחטו ליואחשו� ג� אנכי אות� מחטו ליואחשו� ג� אנכי אות� מחטו לי""""    .והכרחת את שרה להנשא ל�

, אלא ג� השכינה הנקראת אנכי מנעת� מחטא ע� שרה, מנעתי� מלחטא
אמנ� היא לא מנעה את אבימל� אלא מ% הביאה עצמה אבל מהלקיחה 
ושליטת העיני� לא מנעה אותו כדי שעל ידי מעשי� אלה יאבד הנצוצות 

ואולי כיו% שלא חשכה אותו מ% החטא לגמרי כתוב מחטו , לטובת הקדושה
הוא " חטא" כי ',חסר א    ".".".".מחטו לימחטו לימחטו לימחטו לי""""פשר שאמר השר הממונה וא. 'חסר א

חטו חטו חטו חטו """"ו, 55 הוא לשו% נקיו%""""חטוחטוחטוחטו""""ו, החטא אינו חסרו%' ולגבי הקלי, לשו% חסרו%
כי א� היית חוטא הייתי אני השר , פירושו לנקות אותי לגמרי מהנצוצות, , , , """"לילילילי

 ,דקדושה" באד�"', דקלי" אשר שלט האד�"מפסיד כל נצוצות הקודש בסוד 
על כ% לא נתתי� על כ% לא נתתי� על כ% לא נתתי� על כ% לא נתתי� """"    .שמפסיד הנצוצות ששבויי� בידו', לאד� דקלי" לרע לו"

כי מחשבת� לבא אליה כדי לכבוש הנצוצות שבידה לא היתה     ".".".".לנגוע אליהלנגוע אליהלנגוע אליהלנגוע אליה
ולא היה זה אלא , מתקיימת כי בנפשה לא היית שולט כי לא היתה נהנית

י י י י ועתה השב אשת האיש כועתה השב אשת האיש כועתה השב אשת האיש כועתה השב אשת האיש כ""""    .נגיעה בגופה שסופו היה אבדו% לשנינו' בבחי
  ושזכה, וכמו כ% יודע ששלטו עיני� בה,  ויודע שלא קרבת אליה".".".".נביא הואנביא הואנביא הואנביא הוא

,  כי הגזירה כבר נגזירה".".".".ויתפלל בעד� וחיהויתפלל בעד� וחיהויתפלל בעד� וחיהויתפלל בעד� וחיה""""    ".איש"בנצוצות שאבדת ונקרא 
, , , , """"דע כי מות תמותדע כי מות תמותדע כי מות תמותדע כי מות תמות, , , , וא� אינ� משיבוא� אינ� משיבוא� אינ� משיבוא� אינ� משיב"""". ורק הוא בתפילתו יוכל לבטל הגזירה

ומה . """"ה וכל אשר ל�ה וכל אשר ל�ה וכל אשר ל�ה וכל אשר ל�אתאתאתאת""""    .כי אי% כא% נקיו% כפי�, "אדני"למרות פניית� לש� 
שתחזיק בה בעל כרחה יגרו� שתאבד שאר הנצוצות המקיימי� את מלכות� 

    ,,,,וישכ� אבימל� בבוקרוישכ� אבימל� בבוקרוישכ� אבימל� בבוקרוישכ� אבימל� בבוקר""""    .ויאבדו את� כל הנצוצות אשר ל� ועמה� כל עמ�
    אי% זה עניינו הפרטי אלא עניי% קיו� הממלכה כולהכי ". ". ". ". ויקרא לכל עבדיוויקרא לכל עבדיוויקרא לכל עבדיוויקרא לכל עבדיו

כל הדברי� האלה כל הדברי� האלה כל הדברי� האלה כל הדברי� האלה     וידבר אתוידבר אתוידבר אתוידבר את""""    ....ולא יוכל לעשות מאומה בלי הסכמת�
 ללמדנו שלא סיפור דברי� בעלמא אמר ,"באזניה�"אמר הכתוב ". ". ". ". באזניה�באזניה�באזניה�באזניה�

 שהבינו ועתה    ".".".".וייראו האנשי� מאודוייראו האנשי� מאודוייראו האנשי� מאודוייראו האנשי� מאוד""""    .אלא הבינ� את סוד העניי%, לה�
  ועומדת בפני, ופחדו מאוד על כח קליפת� שנחלשה. 56"אנשי�"העניי% קרא� 

  
, ד"ראה ויקרא י. 55  :ז" זוהר ויחי רכוראה, נת%' על אבות דרא "להחיד "רחמי�כסא ". 54

  לומר ". אנשי�"כי כ% דר� התורה בכל מקו� שכתוב . 56. 'וראה זוהר ויקרא ח.  מט
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והחליטו לא  .והוא דבר הנוגע לה� אישית ולכל קיומ� כע�, סכנת התבטלות
להשיב את שרה עד שיקראו לאברה� ויראו מה נית% לעשות ע� הנצוצות 

ויקרא אבימל� ויקרא אבימל� ויקרא אבימל� ויקרא אבימל� """"    .דברי� ישיבו ממנו הנצוצות שבירר מה�שמא בדי% ו, שנפלו
בכ� שביררת ". ". ". ". מה עשית לנומה עשית לנומה עשית לנומה עשית לנו " " " ".ובש� כול�, בשמו". ". ". ". לאברה� ויאמר לולאברה� ויאמר לולאברה� ויאמר לולאברה� ויאמר לו

כי הבאת עלי כי הבאת עלי כי הבאת עלי כי הבאת עלי """". הגיע עד מותשגרמת לי ל    ,,,,""""ומה חטאתי ל�ומה חטאתי ל�ומה חטאתי ל�ומה חטאתי ל�"""", ניצוצות מאתנו
וגרמת חסרו% גדול , 57 ופירוש חטאה הוא חסרו%".".".".ועל ממלכתי חטאה גדולהועל ממלכתי חטאה גדולהועל ממלכתי חטאה גדולהועל ממלכתי חטאה גדולה

    מעשי� אשר לא ייעשומעשי� אשר לא ייעשומעשי� אשר לא ייעשומעשי� אשר לא ייעשו""""    .דש שמה� מקבלי� חיות אני וממלכתישל נצוצות קו
והלא בזוהמה היוצאת מהנקבי� ,  לגרו� לי לעצירת כל הנקבי�".".".".עשית עמדיעשית עמדיעשית עמדיעשית עמדי

מעשי� "והוא , ובעצירה זו נתבטלה אחיזת� ממני ומעמי, 58נאחזי� החצוני�
כי בא� תתבטל אחיזת� בנו לא נתקיי� אפילו שעה אחת , "אשר לא ייעשו

ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """"וחזר הכתוב ואמר שנית , ואמר כל זה כהקדמה לטענותיו. כאומה
 למרות שאמר זה בפסוק קוד� והיה עדיי% באמצע ".".".".אבימל� אל אברה�אבימל� אל אברה�אבימל� אל אברה�אבימל� אל אברה�

 בנו דבר שהתיר ל� לבא """"מה ראיתמה ראיתמה ראיתמה ראית"""". כי עתה החל בטענותיו .שיחתו הקודמת
 ".".".".כי עשית את הדבר הזהכי עשית את הדבר הזהכי עשית את הדבר הזהכי עשית את הדבר הזה"""". למקומנו ולגזול מאתנו הנצוצות הנמצאי� בידינו

לומר על אשת� שאחות� היא ופרשת רשת לרגלי בדבר כזה שגר� לי לשקר ו
יוכל , וכוונתו היתה שא� לא יברר אברה� טענותיו. אבוד נצוצות עד מות

והשיבו אברה� על  . ולהשיב� אליו, לערער על בירור הנצוצות שלא כדי%
 ".".".".במקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזה    כי אמרתי רק אי% יראת אלהי�כי אמרתי רק אי% יראת אלהי�כי אמרתי רק אי% יראת אלהי�כי אמרתי רק אי% יראת אלהי�, , , , ויאמר אברה�ויאמר אברה�ויאמר אברה�ויאמר אברה�"""". טענותיו

שחשודי� את� על רצח שהוא , והראיה, מצוות בני נח' קיימי� זואינכ� מ
,  ומסוגלי� את� להרגני בגללה,,,,""""והרגוני על דבר אשתיוהרגוני על דבר אשתיוהרגוני על דבר אשתיוהרגוני על דבר אשתי"""". אחד משבע המצוות

וחוסר יראת שמי� שלכ� הוא , ולכ% הוכרחתי לומר עליה אחותי להציל חיי
וא� תאמר . וג� גר� שאומר כ% והפיל� בפח ,שגר� לי הרשות לברר הנצוצות

אי% הדבר כ% ,  כל פני� שקר דברתי ורצונ� לערער על הנצוצות שבררתיעל
, י" ופירש".".".".וג� אמנה אחותי בת אבי היא א� לא בת אמיוג� אמנה אחותי בת אבי היא א� לא בת אמיוג� אמנה אחותי בת אבי היא א� לא בת אמיוג� אמנה אחותי בת אבי היא א� לא בת אמי"""". ואמת יהגה חכי

והעני% הוא כי אברה� ושרה ה� גלגול אד�  ".כדי לאמת דבריו השיבו כ%"
שהיו אחי� מאביה� שבשמי� שיצר� תאומי� בגו� אחד ואחר כ� . וחוה
 'וברא� ה. אבל אינ� בני א� אחת ולא בני א� כלל, פרדו לשני גופי�הו

  כי בני האד� בעול� הזה ה� דוגמא למעשה המרכבה, בכוונה בצורה שכזו
  

', ג, ג"במדבר י". (כול� אנשי�"ש "וכמ', או צדיקי� או חכמי� וכדו, חשובי�, מיוחדי�

ג� האיש "ש "וכמ, ו� בתורהובכל מקשכתב כא% " איש"וכ% הוא לגבי ה) י ש�"וראה ברש

יפנה "שער הכוונות בסוד . 58.  א"כ', א' א/י מלכי�"ראה רש. 57 )ג, א"שמות י". (משה

   ".ויטול ידיו
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. ובפרט אברה� ושרה שה� דוגמא והעתק לשורש מעשה המרכבה, למעלה
 התפארת והמלכות כבעל' שבה מתנהגי� בחי' כי יש בחי". ותהי לי לאשהותהי לי לאשהותהי לי לאשהותהי לי לאשה""""

        ,ז" עצמ� לעבוד עבני אד�". ". ". ". ויהי כאשר התעוויהי כאשר התעוויהי כאשר התעוויהי כאשר התעו"""". 59 ואחותואשה ופעמי� כאח
כי עברו , שבה�    לקחני וטלטלני לברר נצוצות קודש" " " " אותי אלהי� מבית אביאותי אלהי� מבית אביאותי אלהי� מבית אביאותי אלהי� מבית אבי""""

וה� קבלו הנצוצות על דעת , מצוות בני נח' ז שהוא אחד מז"על איסור ע
    .ב/59והשביעית שנתנה לנח ובניו, לשמור שש מצוות שנצטוה אד� הראשו%

" מלכות" ספירת ה'כי את בחי". ". ". ".  זה חסד� אשר תעשי עמדי זה חסד� אשר תעשי עמדי זה חסד� אשר תעשי עמדי זה חסד� אשר תעשי עמדיואומר להואומר להואומר להואומר לה""""
על ידי " עול� חסד יבנה"ו    ,"חסד"ואני אברה� הדבוק בספירת ה, המבררת

אל אל אל אל """"    ולכ% כדי לברר הנצוצות . 60"חסד הוא"קי% שנשא אחותו שאמרה תורה 
אפשר     ".".".".אמרי לי אחי הואאמרי לי אחי הואאמרי לי אחי הואאמרי לי אחי הוא""""    ,לברר הנצוצות" " " " כל המקו� אשר נבא שמהכל המקו� אשר נבא שמהכל המקו� אשר נבא שמהכל המקו� אשר נבא שמה

 הננו """"הואהואהואהוא"""" כי מבחינת ספירת החכמה הנקרא ,,,,""""אחיאחיאחיאחי""""י תקראי ל, כוונתו
". אחי הוא"ולכ% תוכלי ג� לומר לאחרי� . בעולמות מעלה בבחינת אחי�

וישב לו את שרה וישב לו את שרה וישב לו את שרה וישב לו את שרה , , , , ויקח אבימל� צא% ובקר ועבדי� ושפחות וית% לאברה�ויקח אבימל� צא% ובקר ועבדי� ושפחות וית% לאברה�ויקח אבימל� צא% ובקר ועבדי� ושפחות וית% לאברה�ויקח אבימל� צא% ובקר ועבדי� ושפחות וית% לאברה�""""
,  וכשראה אבימל� שהצדק ע� אברה� וכדי% ברר את הנצוצות לחלקו".".".".אשתואשתואשתואשתו

הוצר� אבימל� לתת לאברה� מתנות של דברי� המרמזי� ו, השיב לו את שרה
, לנצוצות שכבר התחילו להתק% בעקבות ישיבת אברה� בגרר ולקיחת שרה

י שטר� נגמר תקונ� ונתנ� לאברה� "ולקח אבימל� הנצוצות מקליפתו אעפ
לא היו אלו בהמות , ואולי היות וכבר החלו להתתק%. שיעל� אל הקודש

    .שה� טהורי� ולא גמלי� וחמורי� שה� טמאי�". ". ". ". צא% ובקרצא% ובקרצא% ובקרצא% ובקר""""טמאות אלא 
שנכנסי� תחת כנפי השכינה כיו% שברור� גדול ביותר ". ". ". ". ועבדי� ושפחותועבדי� ושפחותועבדי� ושפחותועבדי� ושפחות""""

ויאמר אבימל� לאברה� הנה ארצי לפני� בטוב בעיני� ויאמר אבימל� לאברה� הנה ארצי לפני� בטוב בעיני� ויאמר אבימל� לאברה� הנה ארצי לפני� בטוב בעיני� ויאמר אבימל� לאברה� הנה ארצי לפני� בטוב בעיני� """"    .במצוות ומתחייבי�
כי רק בדר� זו יכל אברה� ,  הרשה לו לשבת בארצו ולהמשי� לברר".".".".שבשבשבשב

  ....תו שיפתחו נקביה� מבלי להפקיר הנצוצותלהתפלל על אבימל� ובני בי
ולשרה אמר הנה נתתי אל� כס� לאחי� הנה הוא ל� כסות עיני� לכל אשר ולשרה אמר הנה נתתי אל� כס� לאחי� הנה הוא ל� כסות עיני� לכל אשר ולשרה אמר הנה נתתי אל� כס� לאחי� הנה הוא ל� כסות עיני� לכל אשר ולשרה אמר הנה נתתי אל� כס� לאחי� הנה הוא ל� כסות עיני� לכל אשר """"

 כי עינו היתה רעה """"לאיש�לאיש�לאיש�לאיש�"""" ולא אמר """"לאחי�לאחי�לאחי�לאחי�"""" אמר ".".".".ואת כל ונוכחתואת כל ונוכחתואת כל ונוכחתואת כל ונוכחת, , , , את�את�את�את�
, ונת% לה הכס� כפיצוי על מה ששלטו עיניו בה" אחי הוא"בה על שאמרה 

 זו למנוע שיותר לא תהיה לאברה� ושרה יניקה ואולי היתה כוונתו בנתינה
  ולכ% כהו עיני, ולכ% נחשבה נתינה זו לשרה כקללה, מניצוצותיו בגלל דבר זה

  
 "תפארת"וה". אבא הוליד ברתא"בסוד , דברי� השכינה נקראת בת אביהשל  ובסוד�. 59

וראה .  טו,ו"י בראשית מ"וראה רש". יולדת ב%, אשה מזרעת תחילה"בסוד .  אמו%נקרא ב

.  והב%" ראה ויתר גוי�"ש על הפסוק "מ. ח"ק ל"ראה ב. ב/59  .והב%: 'אמור ק' זוהר פר

  ".חסד יבנה"ה "י ש� ד"וראה רש: ח"סנהדרי% נ . 60
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, "האלהי�" לא הזכירה תורה אלא ש� """"ויתפלל אברה� אל האלהי�ויתפלל אברה� אל האלהי�ויתפלל אברה� אל האלהי�ויתפלל אברה� אל האלהי�"""". 61יצחק
, אברה�אולי היא מדת הרחמי� שבשמה נאמר לאבימל� שצרי� את תפילת 

ואמרה תורה .  היא מדת הדי% שנסתלקה מעל אבימל�""""וירפא אלהי�וירפא אלהי�וירפא אלהי�וירפא אלהי�""""אמנ� 
 מדוע הוצר� אבימל� לתפילת אברה� ולא נרפא על ידי תשובתו והשבת שרה

ל� על דבר שרה אשת ל� על דבר שרה אשת ל� על דבר שרה אשת ל� על דבר שרה אשת ממממבעד כל רח� לבית אביבעד כל רח� לבית אביבעד כל רח� לבית אביבעד כל רח� לבית אבי' ' ' ' כי עצור עצר הכי עצור עצר הכי עצור עצר הכי עצור עצר ה"""", בלבד
 וכיו% שהיא גזרה על עצירת". על פי דבורה של שרה", י" פירש".".".".אברה�אברה�אברה�אברה�
   . 62אלא על ידי תפילת אברה�, לא היה רצו% שמי� לבטל דיבורה, הנקבי�

כאשר ", י" פירש".".".".לשרה כאשר דברלשרה כאשר דברלשרה כאשר דברלשרה כאשר דבר' ' ' ' ויעש הויעש הויעש הויעש ה, , , , פקד את שרה כאשר אמרפקד את שרה כאשר אמרפקד את שרה כאשר אמרפקד את שרה כאשר אמר' ' ' ' והוהוהוה""""
 אלהי� אבל שרה אשת� יולדת ויאמרויאמרויאמרויאמר, אמירה. כאשר דבר בלידה, אמר בהריו%

צרכה לשתי למה הו ויש להבי%". בברית בי% הבתרי�'  הדברדברדברדברהיה , דבור. ל� ב%
ולמה קדמה , ללא הריו%    והלא אי% לידה. הבטחות אחת להריו% ואחת ללידה

ולמה הוצרכו להיות . הבטחת הלידה להבטחת ההריו% בלמעלה מעשר שני�
. הבטחות אלו בלשו% דבור ואמירה כשדבור הוא לשו% קשה ואמירה לשו% ר�

  . � שהרתהוהיינו יודעי" ותלד שרה"ל "ולכאורה היל". ". ". ". ותהר ותלד שרהותהר ותלד שרהותהר ותלד שרהותהר ותלד שרה""""
ל ששרה הטילה עי% הרע בעוברה של הגר "והעני% יוב% ע� מה שאמרו חז

 דה ג�דה כנגד מוהיה חשש שמ. והפילה אותו וישמעאל נולד מעיבור שני
. והבטחת הלידה בברית בי% הבתרי� יהיה מעיבור שני, שרה תפיל עוברה

הלידה  והבטחת .ה על ההריו% שיהיה של� ומתוק% ללא הפלה"והבטיחה הקב
היתה בדבור קשה כדי לשדד את מדת הדי% ומזלו של אברה� שלא יכל ללדת 

, והבטחת ההריו% שניתנה לאחר לידת ישמעאל כדי שלא תפיל. כדי שיוליד
ה ע� מה שהפילה שרה "לומר שהסכי� הקב, נאמרה בלשו% אמירה שהוא ר�

נגד ולכ% לא גמלה מדה כ. בעיניה את עוברה של הגר ואת מה שענתה אותה
   .מדה בצער ההריו% כנגד הענוי שענתה את הגר

 נ"א. ו" לומר שמהריו% ראשו% ילדה ולא הפילה ח""""ותהר ותלדותהר ותלדותהר ותלדותהר ותלד""""ואמר הכתוב 
        י שהיא בגיל"שאעפ' הזכיר ההריו% בלשו% אמירה שהוא ר� שהבטיחה ה

            
ואולי כח נצוצות קדושה אלו שהוציאו אברה� ושרה מאבימל� עזרו . 62  .ו"מגילה ט. 61

ולכ% ". מאבימל� נתעברה שרה"ואולי זה היה כוונת הליצי� שאמרו , ה להריונהלשר

כי , מבחינת נצוצותיו הוא" אברה� הוליד את יצחק", התייחסה תורה לדבריה� וכתבה

כל . וכול� נשתייכו לאברה� בלבד, זכה בה� כדי% הזוכה בנכסי הגר, ברגע שהעל� אברה�

על דעת שא� זו תורת , ונכתב כמו כל הספר,  שכלילפי קוצר' ביאור זה הוא ממה שחנני ה

שלא יעשו , וא� חס ושלו� דברי� אלו טעות ה� בידי, ישמחו השמי� ותגל האר", אמת

  .בשו� עני% כלשהוא, שו� רוש� רע כלל וכלל
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היות ושרה . נ"א. מבוגר וההריו% קשה לאשה בגילה שיהיה קל ור� ללא צער
והיה חשש שתסבול ". צבונ� והרונ�הרבה הרבה ע"גלגול חוה שנאמר בה 

  בגלל צדקותה הובטחה להריו% קל ור�, בגלל ע" הדעת

  הכתוב    לשו%מ    ".".".".לשרה כאשר דברלשרה כאשר דברלשרה כאשר דברלשרה כאשר דבר' ' ' ' ויעש הויעש הויעש הויעש ה, , , , פקד את שרה כאשר אמרפקד את שרה כאשר אמרפקד את שרה כאשר אמרפקד את שרה כאשר אמר' ' ' ' והוהוהוה""""
כאשר כאשר כאשר כאשר """" בהריו%    """"פקד את שרהפקד את שרהפקד את שרהפקד את שרה"""" 63 דהיינו חוא ובית דינו""""''''והוהוהוה""""מתבאר כי 

 דבר שנברא ולשו% עשייה מורה על". דברדברדברדברכאשר " לבדו """"''''הההה    ויעש"    ,""""אמראמראמראמר
  .ויש להבי% עניינו, 65או על עני% שהיה חסר ונתק%, 64ונעשה ולא היה קוד� לכ%

פירשו  ".ותהי שרי עקרה אי% לה ולד"כי על הכתוב , ואפשר שהעניי% הוא
וכמוב% . דהיינו שהיתה שרה איילונית ללא רח�, "שאי% לה בית ולד" 66ל"חז

על לידת שרה היה בלשו% '  הוכל עניי% הבטחת, שבמצב זה לא יכלה להפקד
כי , לא יירש� זה"אל אבר� '  ה""""דברדברדברדבר""""אבל בברית בי% הבתרי� היה , "אמירה"

וית% אברה� את כל "ש "וכמ, וכוונתו ליצחק" א� אשר יצא ממעי� הוא יירש�
וצרי� לומר שבאיזה זמ% שבי% ברית בי% הבתרי� לבשורת ". אשר לו ליצחק

לשרה רח� שתוכל ללדת כאשר דיבר ותק% ' עשה ה, המלאכי� ששרה תלד
, 67כי בעת בשורת� כבר היה לה רח� ופירסה נדה, בברית בי% הבתרי�

כי אמרה לאברה� , ומתבאר מהכתוב שכבר לפני לידת ישמעאל היה לה רח�
שהוא לשו% מעצור חצוני שאפשר שא� יקח את " מלדת' הנה נא עצרני ה"

 לה רח� אי% זה מעצור וא� לא היה, הגר תבנה שרה ממנה ותלד אחריה
'  המנענימנענימנענימנעניהנה "וג� היה לה לומר , חיצוני ולא יעזור לה הריו% הגר כלו�

ולא עוד אלא שנראה שכבר עשר שני� לפני כ% היה , ולא לשו% עצירה" מלדת
שהלכה זו , 68לה רח� ולכ% הוצר� אברה� להמתי% לשרה עשר שני� שמא תלד

יבה להמתי% כי אי% נפקא מינא כי שייכת בעקרה רגילה ולא באיילונית שאי% ס
והיותר נראה שכבר מיד לאחר ברית בי% הבתרי� . פשוט שלא תלד לעול�
    ,ואמר הכתוב. רח�' עשה לה ה, ואברה� ב% שבעי�, בהיות שרה בת ששי�

כי כבר , ויכלה להפקד. לאברה� כמה פעמי�    """"פקד את שרה כאשר אמרפקד את שרה כאשר אמרפקד את שרה כאשר אמרפקד את שרה כאשר אמר' ' ' ' והוהוהוה""""
בברית בי% הבתרי� שיצחק ב%     """"ררררכאשר דבכאשר דבכאשר דבכאשר דב"""" ,רח�" " " " לשרהלשרהלשרהלשרה' ' ' ' ויעש הויעש הויעש הויעש ה""""    לפני כ%

  .69שרה יירשנו
           

. ח, ח"בראשית י, י"רש. 65. כה, טו' ,  בראשית א.64. כד, ט"י בראשית י"רש. 63

ובזה יוב% מה . 69. ג, ז"י בראשית ט"רש. 68 .ח, ח"י בראשית י" רש.67. ד"יבמות ס.66

פני ( ,  שהיתה עקרהא בש� הריקנאטי שאברה� לא שימש ע� שרה כל זמ%"שכתב החיד

י בשער "ומצא לו סמ� מדברי האר) ד"וראה מראית העי% יבמות ס', דוד ל� ל� אות ד

ד שכתב שאברה� אבינו היה בורא נפשות לגרי� בעוד שהיה פרוש "הגלגולי� הקדמה ל
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והלא , ומה בכ� שהיה זק%,  ויש להבי%".".".".ותלד שרה לאברה� ב% לזקוניוותלד שרה לאברה� ב% לזקוניוותלד שרה לאברה� ב% לזקוניוותלד שרה לאברה� ב% לזקוניו""""
וג� אברה� עצמו ילד את בני , שי� צעירותהרבה זקני� מולידי� בני� מנ

ובכ� , קטורה לאחר גיל של מאה ושלשי� ושבע שני� ללא אותות וניסי�
ותלד שרה "ולכאורה היה לו לומר , הספיק כדי שתלד, שהפכה שרה צעירה
  ". לאברה� ב% לזקנתה

שבגיל מאה מאירה באד� הצדיק דרגת הכתר שהוא , ואולי ושמא העני% הוא
ואינו ". סבא דסבי%" הגדול ביותר """"זקוניוזקוניוזקוניוזקוניו""""' והוא בבחי,  של האד�שיא העליה

ובאה תורה ללמדנו שכשהיה אברה� , 70בהנהגה רגילה של העול� הזה
  . בבחינה גדולה זו ילדה לו שרה את יצחק

לומר , "איתו"ולא אמר , "אותו"אולי אמר ". ". ". ". למועד אשר דבר אותו אלהי�למועד אשר דבר אותו אלהי�למועד אשר דבר אותו אלהי�למועד אשר דבר אותו אלהי�""""
  .י" לו שריטה בכותל וכמו שפירשוהוא האות ששרט". אות"שהוא מלשו% 

 ויש להבי% ".".".".ויקרא אברה� את ש� בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחקויקרא אברה� את ש� בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחקויקרא אברה� את ש� בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחקויקרא אברה� את ש� בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק""""
כי , אפשר שביאור העני% הוא ו."אשר ילדה לו, הנולד לו"למה כפל הכתוב 

' וה". והנה ב% לשרה אשת�"ש "וכמ. הנה המלא� אמר שיצחק יוולד לשרה
ויצחק עד "  ב%ל�ל�ל�ל�רה אשת� יולדת ש"ש "וכמ. הבטיחו ששרה תלד לאברה�

 ובעקדה פרחה נשמתו ,העקדה היה בנה של שרה והיתה נשמתו נשמת נקבה
כפי ער�   ולכאורה היה צרי� שישתנה שמו.ונכנסה בו נשמת זכר מצד אברה�

. כ שלמפרע קראו אברה� בש� יצחק שיתאי� לשני המצבי�"ואמה. נשמתו
 , לאחר שנכנסה בו נשמת זכראשר ילדה לואשר ילדה לואשר ילדה לואשר ילדה לו וג� , עד העקדההנולד לוהנולד לוהנולד לוהנולד לוג� 

  .ונקבע ש� יצחק ללא שנוי

. מל/ג"נחלקת לשתיי� ה    הגמלתיבת ש    ל"אמרו חז". ". ". ". ביו� הגמל את יצחקביו� הגמל את יצחקביו� הגמל את יצחקביו� הגמל את יצחק""""
ויש להבי% למה הוצרכו . מל אברה� את יצחק', ח' ג שהוא בגי"לומר שביו� ה

ב% שמונת , וימל אברה� את יצחק בנו", לדרש זה כאשר מפורש הכתוב אומר
ל בדבריה� רמזו לסוד ברית המילה שעניינו להמתיק חמש " חזאכ%". ימי�

  ואמרו שזה, גבורות על ידי שבעי� אורות החסדי� שמתגלי� על ידי המילה
   

אברה� יצחק ויעקב היו נשותיה� "ל ש"א� על פי שכתב האריז, מאשתו שהיתה עקרה

י יש ליישב דברי כ) בראשית' שער המצוות פ(, "עקרות ולא היו נמנעי� מ% הזווג בלי ספק

ה ומ. (אבל שימש בהיותה עקרה רגילה כרבקה ורחל, שלא שימש בהיותה איילונית, י"האר

. )ל כ%"מפורש שאי% דעת האריז,  בש� הריקאנטי שנתעברה שרה מביאה ראשונהשכתב

, ל� ל�' וראה לעיל פ". ב% חמש למקרא" מאמר פרקי אבותל על "שער מאמרי רז. 70

  . ל� ל�' המצוות פשער . 71.  ו לאברה�"בגיל פבעני% לידת ישמעאל 
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 גגגג""""ההההלומר שביו� השמיני ללידתו נמתקו , "ביו� הגמל"כוונת התורה באמרה 
  .71החסדי� ה� שבעי� אורות לללל""""ממממעל ידי , גבורות' שה� ה

 יש להבי% למה". ". ". ". ותרא שרה את ב% הגר המצרית אשר ילדה לאברה� מצחקותרא שרה את ב% הגר המצרית אשר ילדה לאברה� מצחקותרא שרה את ב% הגר המצרית אשר ילדה לאברה� מצחקותרא שרה את ב% הגר המצרית אשר ילדה לאברה� מצחק""""
        ".ותרא שרה את ישמעאל מצחק", רושולא אמרה בפי, האריכה התורה כל כ�

, ואי� יתכ%, ז גילוי עריות ושפיכות דמי�"י שראתה אותו עובר על ע"ופירש
כי מסתמא א� (. שראתה אותו עובר לעיניה על דברי� חמורי� כאלה בבת אחת

 ודמיו של מי שפ� שלא נודע )היה עובר רק על אחת מה% כבר היתה מבקשת לגרשו
ותאמר ותאמר ותאמר ותאמר """". וידעה מזה שרה בלבד, דיעו לאברה�דבר כזה ברבי� ולא הו

 למה בקשה לגרש ג� את הגר ולא את ".".".".גרש האמה הזאת ואת בנהגרש האמה הזאת ואת בנהגרש האמה הזאת ואת בנהגרש האמה הזאת ואת בנה, , , , לאברה�לאברה�לאברה�לאברה�
וכמו ,  הזאת""""השפחההשפחההשפחההשפחה"""" ולא אמרה """"אמהאמהאמהאמה""""ולמה קראה אותה . ישמעאל בלבד

        .ומה ההבדל בי% שפחה לאמה. שנקראה עד עתה
ששמע שיצא ", י" פירש".".".".וירע הדבר מאוד בעיני אברה� על אודות בנווירע הדבר מאוד בעיני אברה� על אודות בנווירע הדבר מאוד בעיני אברה� על אודות בנווירע הדבר מאוד בעיני אברה� על אודות בנו""""

, ושפיכות דמי�, גילוי עריות, ז"כיצד עבירות חמורות כע". לתרבות רעה
והלא זה גובל בהשחתת כל המידות וברשעות , מוגדרי� כתרבות רעה בלבד

אל ירע בעיני� על הנער ועל אל ירע בעיני� על הנער ועל אל ירע בעיני� על הנער ועל אל ירע בעיני� על הנער ועל , , , , ויאמר אלהי� אל אברה�ויאמר אלהי� אל אברה�ויאמר אלהי� אל אברה�ויאמר אלהי� אל אברה�"""". שאי% למעלה ממנה
, ה� אודות בנוהלא בפסוק קוד� אמר שהורע בעיני אבר,  יש להבי%".".".".אמת�אמת�אמת�אמת�

כל אשר כל אשר כל אשר כל אשר """". . . . """"ועל אמת�ועל אמת�ועל אמת�ועל אמת�אל ירע על הנער "ועתה אומר , ולא הוזכרה אמתו
למדנו , בקול רוח הקודש שבה", י" פירש רש".".".".תאמר אלי� שרה שמע בקולהתאמר אלי� שרה שמע בקולהתאמר אלי� שרה שמע בקולהתאמר אלי� שרה שמע בקולה

ויש להבי% למה פתח ברוח הקודש וסיי�     ".שהיה אברה� טפל לשרה בנביאות
נאמר רק לגבי ו" טפל"ומה הלשו% . והלא שתי בחינות שונות ה%, בנבואה

 חלק ".".".".כי ביצחק יקרא ל� זרעכי ביצחק יקרא ל� זרעכי ביצחק יקרא ל� זרעכי ביצחק יקרא ל� זרע"""" .נבואת שרה ולא לגבי רוח הקודש שבשניה�
שזה אינו אלא בחלק מבני , הכתוב בי% קריאת הזרע לגבי המש� הדורות

וג� את ב% וג� את ב% וג� את ב% וג� את ב% """" ,ולכ% הוסי�, לבי% מציאות הזרע ששיי� ג� בישמעאל, 72יצחק
גתו של אברה� היתה הלא דא,  ויש להבי%".".".".כי זרע� הואכי זרע� הואכי זרע� הואכי זרע� הוא, , , , האמה לגוי אשימנוהאמה לגוי אשימנוהאמה לגוי אשימנוהאמה לגוי אשימנו

ומה ית% לו  ומה נחמה זאת לאברה�, על רוחניות ישמעאל שיצא לתרבות רעה
ויקח לח� וחמת ויקח לח� וחמת ויקח לח� וחמת ויקח לח� וחמת , , , , וישכ� אברה� בבוקרוישכ� אברה� בבוקרוישכ� אברה� בבוקרוישכ� אברה� בבוקר"""". ומה יוסי� א� תצא אומה מישמעאל
ולמה לא נת% לה ,  למה השכי� לשלח�".".".".מי� וית% אל הגר ש� על שכמהמי� וית% אל הגר ש� על שכמהמי� וית% אל הגר ש� על שכמהמי� וית% אל הגר ש� על שכמה

ולא ,  אחת בלבדושלח� למדבר ע� לח� וחמת מי�, חמור לרכיבה ולמשא
ועוד לאד� חולה הקודח מחו� וזקוק לשתיה , חשב שאי% הקומ" משביע

והלא נער קרוב לשבע , "ילד" למה שינה לקראו ....""""ואת הילד וישלחהואת הילד וישלחהואת הילד וישלחהואת הילד וישלחה"""". מרובה
  ולא יכל, שהכניסה בו שרה עי% הרע ואחזתו חמה, י"ופירש. עשרה שני� היה

  
  . א"ל נדרי� .ביצחק ולא כל יצחק, ל"וכמו שאמרו חז. 72
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, ולא הסתפקה בשליחתו, ויש להבי% למה עשתה שרה כ%". ליל� ברגליו
 ,י" פירש".".".".ותל� ותתע במדבר באר שבעותל� ותתע במדבר באר שבעותל� ותתע במדבר באר שבעותל� ותתע במדבר באר שבע"""". ולכאורה דבר זה אינו מ% הרחמנות

כיצד הגר לאחר שראתה האמת בבית אברה� ". חזרה לגילולי בית אביה"
  � עד ירדה כל כ, וראתה מלאכי� שדברו עמה פני� אל פני� בברחה מפני שרה

". תעתועי�"ולמה כינה הכתוב מעשיה בש� . כדי לשוב לגילולי בית אביה
 למה השליכה ".".".".ותשל� את הילד תחת אחד השיחי�ותשל� את הילד תחת אחד השיחי�ותשל� את הילד תחת אחד השיחי�ותשל� את הילד תחת אחד השיחי�, , , , ויכלו המי� מ% החמתויכלו המי� מ% החמתויכלו המי� מ% החמתויכלו המי� מ% החמת""""

ותל� ותשב לה ותל� ותשב לה ותל� ותשב לה ותל� ותשב לה """". וכי זו התנהגות של א� אוהבת, אותו ולא הניחה אותו בנחת
י נפקא ומא,  הוא מיותר""""להלהלהלה""""ולכאורה תיבת ". ". ". ". מנגד הרחק כמטחוי קשתמנגד הרחק כמטחוי קשתמנגד הרחק כמטחוי קשתמנגד הרחק כמטחוי קשת
ותשב מנגד ותשא את ותשב מנגד ותשא את ותשב מנגד ותשא את ותשב מנגד ותשא את """", ולמה כפל שנית ואמר. מינה כמה התרחקה ממנו

 למה לא בא לפגשה ".".".".ויקרא מלא� אלהי� אל הגר מ% השמי�ויקרא מלא� אלהי� אל הגר מ% השמי�ויקרא מלא� אלהי� אל הגר מ% השמי�ויקרא מלא� אלהי� אל הגר מ% השמי�""""    ".".".".קולה ותב�קולה ותב�קולה ותב�קולה ותב�
ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """". על הקרקע כמו שבאו המלאכי� לדבר עמה בהיותה בבאר לחי רואי

. נהוכי לא ראה בצרתה ע� ב,  יש להבי% מה עני% שאלתו".".".".לה מה ל� הגרלה מה ל� הגרלה מה ל� הגרלה מה ל� הגר
 ולכאורה פשוט שכדי לשאת את ".".".".קומי שאי את הנער והחזיקי את יד� בוקומי שאי את הנער והחזיקי את יד� בוקומי שאי את הנער והחזיקי את יד� בוקומי שאי את הנער והחזיקי את יד� בו""""

  .ותשאהו כחפצה, צריכה להחזיק בו בידה ולמה אמר לה זאת, הנער
ויותר , שראתה שרה בנבואה את ישמעאל עובר עבירות אלו, ונראה העני%

דינו כעובד , שהעושה כ%, נראה שראתה אותו בנבואה משחית זרעו לבטלה
והבינה שדבר חמור זה נובע מכ� . 73וכגילוי עריות, וכשופ� דמי�, ה זרהעבוד

וכמו , שהוא ב% הגר המצרית שאי% חוששי� לדבר זה שאסור ג� לבני נח
, וזה דר� החינו� שלה. 74"וזרמת סוסי� זרמת�, בשר חמורי� בשר�"שכתוב 

והבינה שיש לשלח� כדי שלא ילמד יצחק מה� דבר . וב% כסיל תוגת אמו
וראתה ברוח הקודש ששלוח זה הוא לטובת� כדי שיתוקנו על ידי , חמור זה
כי נראה שמאז שילדה את ישמעאל הפכה הגר , "האמההאמההאמההאמהגרש "ואמרה . יסורי�

 ".".".".ואמת�ואמת�ואמת�ואמת�עבד� "כי ג� על שפחות גויות אמר הכתוב , "אמהאמהאמהאמה"""" ל""""שפחהשפחהשפחהשפחה""""מ
עושה " שפחה"ואפשר שההבדל במעלת� כי . """"ואמהואמהואמהואמהמה� תקנו עבד ", ואומר
ולכ% (. עושה עבודה מכובדת בבית אדוניה" אמה"ואלו , דות בזויות ג� כ%עבו

, ואמרה לאברה� לגרש� עבור שתי הסיבות.) בת ישראל נמכרת לאמה ולא לשפחה
והורע הדבר בעיני אברה� מאוד . וה% לתיקונ�, ה% עבור חינו� יצחק

ת והורע בעיניו ג� לשלח א. והזכירו הכתוב, שישמעאל יצא לתרבות רעה
לא הזכירו , כי הסיבה לא היתה רוחנית" מאוד"אבל כיו% שלא הורע לו , הגר

והיה אברה� טפל לשרה בנבואה ולא ראה . הכתוב כי אי% בזה משו� חדוש
  לטובת� כדי אבל מה שאמרה לו ברוח הקודש לגרש�, מעשה ישמעאל כלל

  
  .    כ,ג"יחזקאל כ. 74.  ג"  ינדה' גמ. 73
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שעל ידי שילוח� יתוק% , בנבואה' זה אמר לו ה, �שיתוקנו על ידי יסורי
וסופו שישוב בתשובה ויזכה לעול� הבא כישראל וכמו שהבטיחו , ישמעאל

  ".ולישמעאל שמעתי�", לפני שני� ואמר לו
והשכי� אברה� לשלח� לזרז תקונ� ולכ% לא נת% לה� צידה מספיקה לדר� 

  י שיחלה ויגדלוושרה הטילה בישמעאל עי% הרע כד, ולא בהמות לרכיבה
אמנ� הגר חשבה שגירוש� הוא . ייסוריו ויתוק% מהר להיות ראוי אל הקדושה

וכשראתה שבנה קרוב לשערי מות חזרה לגילולי בית אביה , סילוק� מהקודש
וישבה מנגד לקדושה הרחק כמטחוי קשת הוא , ז תרפאהו"כדי שאולי הע

' כה לבקש מהקליגבול הקדושה ובכתה על שנפלו היא ובנה מהקודש והוצר
ואמר לה המלא� מה ל� הגר שטעית ללכת אחרי אלהי הבל אשר לא . רפואה

החזיקי בו , הנה ישמעאל נתק% והפ� צדיק על ידי ייסוריו, יועילו ולא יושיעו
  .  לשוב ג� את אל הקודש

את ב% הגר המצרית אשר ילדה את ב% הגר המצרית אשר ילדה את ב% הגר המצרית אשר ילדה את ב% הגר המצרית אשר ילדה """"    . בנבואה".".".".ותרא שרהותרא שרהותרא שרהותרא שרה""""    ,ואמר הכתוב
, גילוי עריות, ז"בטלה הנחשב בשמי� כעבעוו% זרע ל". ". ". ". לאברה� מצחקלאברה� מצחקלאברה� מצחקלאברה� מצחק
ותאמר ותאמר ותאמר ותאמר """"    .ושמעשיו נובעי� בגלל אמו וחינוכה הקלוקל, ושפיכות דמי�

וג� לטובת� , שלא יקלקלו את יצחק ".".".".גרש האמה הזאת ואת בנהגרש האמה הזאת ואת בנהגרש האמה הזאת ואת בנהגרש האמה הזאת ואת בנה, , , , לאברה�לאברה�לאברה�לאברה�
 ".".".".וירע הדבר מאוד בעיני אברה� על אודות בנווירע הדבר מאוד בעיני אברה� על אודות בנווירע הדבר מאוד בעיני אברה� על אודות בנווירע הדבר מאוד בעיני אברה� על אודות בנו"""". כדי שיתוקנו על ידי יסורי�
אל ירע בעיני� על אל ירע בעיני� על אל ירע בעיני� על אל ירע בעיני� על , , , , מר אלהי� אל אברה�מר אלהי� אל אברה�מר אלהי� אל אברה�מר אלהי� אל אברה�ויאויאויאויא""""    .ששמע שיצא לתרבות רעה

כל אשר תאמר אלי� כל אשר תאמר אלי� כל אשר תאמר אלי� כל אשר תאמר אלי� """"    .שעוזבת בית�    """"ועל אמת�ועל אמת�ועל אמת�ועל אמת�""""    .שנפל מהקדושה " " " " הנערהנערהנערהנער
    ".".".". יקרא ל� זרע יקרא ל� זרע יקרא ל� זרע יקרא ל� זרעכי ביצחקכי ביצחקכי ביצחקכי ביצחק " " " ". בקול רוח הקודש שבה".".".".שרה שמע בקולהשרה שמע בקולהשרה שמע בקולהשרה שמע בקולה

 דקדושה להיות """"לגוילגוילגוילגויוג� את ב% האמה וג� את ב% האמה וג� את ב% האמה וג� את ב% האמה """" .שממנו יצא הע� הנבחר להיות עמי
ויש ". ". ". ". כי זרע� הואכי זרע� הואכי זרע� הואכי זרע� הוא"""". ולא לזרעו ".".".".אשימנואשימנואשימנואשימנו"""",  75"גוי גדול"כישראל הנקראי� 

ולכ% יש לתק% נשמתו על ידי שילוחו למדבר ע� , בו נצוצות קודש שבאו דרכ�
ויקח לח� וחמת ויקח לח� וחמת ויקח לח� וחמת ויקח לח� וחמת """".  לזרז תקונו של ישמעאל".".".".וישכ� אברה� בבוקרוישכ� אברה� בבוקרוישכ� אברה� בבוקרוישכ� אברה� בבוקר"""". אמו
 ולא קראו ".".".".ואת הילדואת הילדואת הילדואת הילד"""". כדי שיצטער ויזדכ� ויתוק% מהר,  בלבד".".".".מי�מי�מי�מי�
והיה צרי� , עיבור או יניקה' קטנות המוחי% בחיכי ירד ל, כמקוד�" הנער"

ז שעבד ולהתחדש לזכות להיות ראוי "להגיע עד שערי מות כדי להתנקות מע
" " " " ותל�ותל�ותל�ותל�"""". וחשבה שגורשו היא ובנה מהקדושה ".".".".וישלחהוישלחהוישלחהוישלחה""""    .ב"לחיי העוה
  ידוע הוא כי האד� הצמא למי�".".".".ותתע במדבר באר שבעותתע במדבר באר שבעותתע במדבר באר שבעותתע במדבר באר שבע""""    ,מהקדושה

ור" לאותו , ולו בקצה האופק ימי� ונהרותבאי� לו תעתועי� שיש מ, במדבר
  ז חושבי�"וג� עובדי ע. מקו� ומוצא שאי% ש� אלא מדבר מקו� תוהו
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וכשמגיעי� עד תכליתו מוצאי� שאינו , שעומדי� ה� לפני אוצר שמיטיב לה�
 ".".".".ותל�ותל�ותל�ותל�""""', והסבירה תורה מדוע הלכה מהקדושה לקלי. אלא מדבר שממה

 הרחק כמטחוויהרחק כמטחוויהרחק כמטחוויהרחק כמטחווי"""",  אל הקדושה""""ותשב לה מנגדותשב לה מנגדותשב לה מנגדותשב לה מנגד"""", ז"� אחרי עהלכה תעתועי

והאשה שבקדושה היא בתו� מטחווי קשת , 76כי היסוד נקרא קשת". ". ". ". קשתקשתקשתקשת
        כיכיכיכי"""".  והיא יצאה הרחק ממקו� שהקדושה יכולה להאיר בה, לקבל השפעתו

וחשבה שמא יחיה , כי ראתה את בנה חולה ".".".".אמרה אל אראה במות הילדאמרה אל אראה במות הילדאמרה אל אראה במות הילדאמרה אל אראה במות הילד
על  ".".".".ותשא את קולה ותב�ותשא את קולה ותב�ותשא את קולה ותב�ותשא את קולה ותב�"""",  אל הקדושה""""תשב מנגדתשב מנגדתשב מנגדתשב מנגדוווו"""". ז"י הע"ישמעאל ע

  .שנזרקו מהקדושה היא ובנה
, "נער"' � דיני� העולי� בגי" ואולי אפשר שש".".".".וישמע אלהי� את קול הנערוישמע אלהי� את קול הנערוישמע אלהי� את קול הנערוישמע אלהי� את קול הנער""""

 להיות """"ילדילדילדילד"והפ� שנית מ" אהיה"של ש� ' פעמי� א' נמתקו על ידי ה
גר אחרי  וכיו% שתעתה ה....""""ויקרא מלא� אלהי� אל הגר מ% השמי�ויקרא מלא� אלהי� אל הגר מ% השמי�ויקרא מלא� אלהי� אל הגר מ% השמי�ויקרא מלא� אלהי� אל הגר מ% השמי�"""". """"הנערהנערהנערהנער""""
, שיתגלה עומד לפניה כמו שראתה כשברחה משרה' ז לא זכתה למלא� ה"ע

שעזבת הקדושה . """"מה ל� הגרמה ל� הגרמה ל� הגרמה ל� הגרויאמר לה ויאמר לה ויאמר לה ויאמר לה """". אלא שמעה קול המלא� משמי�
,  שמא גרש� אברה� כדי לסלק� מהקדושה""""אל תיראיאל תיראיאל תיראיאל תיראי. "ותעית אחר גילולי�

וישוב גורשת כדי שישמעאל יגיע לשערי מות ויזדכ� , אלא ההיפ� הוא הנכו%
כי בעוד שאת תעית ,  ולא לקול�""""כי שמע אלהי� אל קול הנערכי שמע אלהי� אל קול הנערכי שמע אלהי� אל קול הנערכי שמע אלהי� אל קול הנער"""". אל הקדושה
כי על ידי ,  בבית אברה� הוא קשור""""ש�ש�ש�ש�"""",  נמצא""""באשר הואבאשר הואבאשר הואבאשר הוא"""", מדר� האמת

והחזיקי את יד� והחזיקי את יד� והחזיקי את יד� והחזיקי את יד� . . . . קומי שאי את הנערקומי שאי את הנערקומי שאי את הנערקומי שאי את הנער"""". היסורי� שב אל הקודש והפ� לצדיק
 להיות כישראל  בקדושה""""כי לגוי גדולכי לגוי גדולכי לגוי גדולכי לגוי גדול"""".  להכלל בו ולהיות בקודש כמותו""""בובובובו

שאדרבה ימנעו מי� מפרחי כהונה , ולא לזרעו """"אשימנואשימנואשימנואשימנו""""" גוי גדול"הנקראי� 
. וחזרה בתשובה,  ממה שתעתה".".".".ויפקח אלהי� את עיניהויפקח אלהי� את עיניהויפקח אלהי� את עיניהויפקח אלהי� את עיניה"""". ויהרגו� בצמא

ביד� אפקיד " מצד השכינה בסוד ראשי תיבות הפסוק ".".".".ותרא באר מי�ותרא באר מי�ותרא באר מי�ותרא באר מי�""""
   ".".".".נערנערנערנערותשק את הותשק את הותשק את הותשק את ה"""",  מצד הקדושה".".".".ותמלא את החמת מי�ותמלא את החמת מי�ותמלא את החמת מי�ותמלא את החמת מי�""""". רוחי

 ,,,,""""וישב במדברוישב במדברוישב במדברוישב במדבר"""".  כי שתה ממי באר הקודש".".".".ויהי אלהי� את הנער ויגדלויהי אלהי� את הנער ויגדלויהי אלהי� את הנער ויגדלויהי אלהי� את הנער ויגדל""""
ואולי .  ללסט� את הבריות".".".".ויהי רובה קשתויהי רובה קשתויהי רובה קשתויהי רובה קשת"""". מקו� החצוני� שהשפיעו עליו

הושפע , ז"כיו% שיצאה אמו כמטחוי קשת מהקדושה כדי להפילו באיסור ע
� נתקשר  וש".".".".וישב במדבר פאר%וישב במדבר פאר%וישב במדבר פאר%וישב במדבר פאר%"""". מדה כנגד מדה להיות רובה קשת, עתה

לפאר% הופיע ' ה, י שבניו שכנו מחבילה עד שור"ולכ% אעפ, לשר שלו למעלה
  .לבקש משר של ישמעאל א� רוצי� לקבל תורה

 מקו� מצר הגרו% המכסה על דעת ".".".".ותקח לו אמו אשה מאר" מצרי�ותקח לו אמו אשה מאר" מצרי�ותקח לו אמו אשה מאר" מצרי�ותקח לו אמו אשה מאר" מצרי�""""
  והביא בני� טמאי� לעול� שאי% לה�, וגר� שהפיל ברית קודש שלו, דקדושה
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אבל זרעו . 77ואחר כ� חזר ישמעאל בתשובה ונאמרה בו גויעה, אחיזה בקודש
וכמו שנאמר בו . אי% אחד בה� שיכנס אל הקודש כלל מאז ועד עול�

        .78לו ולא לזרעו, "אשימנו"

אל אל אל אל ' ' ' ' ויטע אשל בבאר שבע ויקרא ש� בש� הויטע אשל בבאר שבע ויקרא ש� בש� הויטע אשל בבאר שבע ויקרא ש� בש� הויטע אשל בבאר שבע ויקרא ש� בש� ה, , , , שבעשבעשבעשבע////ויכרתו ברית בבארויכרתו ברית בבארויכרתו ברית בבארויכרתו ברית בבאר""""
 ויכרתו"  כבר אמר הכתובוהלא, וקשה למה חזר להזכיר כריתת הברית ....""""עול�עול�עול�עול�

, העני% הוא כי לאחר שקרא אברה� למקו� באר שבעאולי ו". שניה� ברית
 �משיכהו  בפלשתי�שהיו מהנצוצותאברה�  ינקובזה , כרתו ברית בשנית
יחד יול, אשל ליטע ש� יכלז "ואולי עי, 79 הנקראת באר שבעלשכינה העליונה

ולקשר המדות . ל"ת אש"ר ,שחור לב%, ת העליונות בסוד אדו�כל המדו
   .עול�עול�עול�עול�    אלאלאלאל,  ,  ,  ,  ''''הההה    , ש�ש�ש�ש�, הנקראות

, בו נוצר האד� ש,באר שבע זה הרח�, בדר� רמז    ".".".".שבעשבעשבעשבע////ויכרתו ברית בבארויכרתו ברית בבארויכרתו ברית בבארויכרתו ברית בבאר""""
 אבימל� ובשעת הלידה ,ה נקרא אבימל� והנשמה נקראת אברה�"הקבו

ואברה� לוקח שבע כבשות . תהיה צדיק ואל תהיה רשע ,משביע את אברה�
  . ובת שבע,  הנקראת אלישבעינהלעדות שיהיה קשור לשכ

להנאת� , ל� ל�", י"רש ל� פירש ל�' והנה בפ, """"ול� ל� אל אר" המוריהול� ל� אל אר" המוריהול� ל� אל אר" המוריהול� ל� אל אר" המוריה""""
א� היה ש , העני%ונראה.  זהכתובבכא%  י" ויש להבי% מה יפרש רש."ולטובת�

היה זה נסיו% גדול  לא,  אומר לאברה� שיצחק זקוק לעקידה לתקונו'ה
ת ישמעאל באהבה גמורה כמו את וכמו שלמרות שאהב א, לעקדו לאברה�

ה שישלחהו "אמר לו הקבשכ,  לא הסס לשלחו חולה מביתו ללא צידה80יצחק
ה דע כי "אמר לו הקב, כדי להגדיל הנסיו%אפשר שו. 81כי יצא לתרבות רעה

 ל�ל�ל�ל�והעקידה תהיה ,  אינ� מושל�אתהאתהאתהאתהאמנ� . יצחק מתוק% וקדוש מרח� אמו
צרי� , ה� לידע שלש� תקונו הפרטיוזה הכביד מאוד על אבר, לצור� תקונ�

ומוטב היה לו להעקד בעצמו כמה פעמי� ולא לעקוד , הוא לעקוד את בנו
  .זה עיקר הנסיו%זה עיקר הנסיו%זה עיקר הנסיו%זה עיקר הנסיו%אפשר שאפשר שאפשר שאפשר שוווו. ליצחק כלל

 אמר לו יצחק לאברה� אפשר שיכול אתה לעקוד אותי כיו% ".".".".ויאמר אביויאמר אביויאמר אביויאמר אבי""""
וענהו , שאיני בנ� משרש נשמת� אלא בנה של שרה בלבד נשמתא דנוקבא

 מוכ% אני להתקשר את� שתהיה כלול מחסדי� וגבורות ובכל זאת ,,,,""""י בניי בניי בניי בניהננהננהננהננ""""
וילכו שניה� יחדיו כלולי� מחסדי� ', י רצו% ה"לעקוד אות� בלב של� עפ

  .י שנתכלל אברה� ביצחק המשי� עמו בדרכו לעקידה"ואעפ, וגבורות
  
שער הפסוקי� . 79 .א פרשה זו" להחידפני דוד. 78. יז', פסוקי� ט, ה"י בראשית כ"רש.  77

  .  ד"י, א"א פסוקי� י"י בראשית כ"רש. 81 .ב, ב"י בראשית כ"ראה רש. 80. ח"כ' ויצא סי' פ
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 והדבר ".".".".עתה ידעתי כי ירא אלהי� אתה ולא חשכת את בנ� את יחיד� ממניעתה ידעתי כי ירא אלהי� אתה ולא חשכת את בנ� את יחיד� ממניעתה ידעתי כי ירא אלהי� אתה ולא חשכת את בנ� את יחיד� ממניעתה ידעתי כי ירא אלהי� אתה ולא חשכת את בנ� את יחיד� ממני""""
ומדוע רק עתה , והלא בכמה נסיונות נתנסה אברה� קוד� ועמד בכול�. תמוה

 היא דרגה נמוכה שפירושה "יראת אלהי�" לאוה. "ירא אלהי�"הוכיח שהוא 
ולכ% . יראת הרוממות  היא דרגה גבוהה שביאורה"'יראת ה"ו, יראת העונש
  ואלו בעובדיה שיראתו היתה יראת".  וסר מרע,ירא אלהי�"באיוב נאמר 

 ולכאורה ,82" מאוד''''את האת האת האת הועובדיהו היה ירא "נאמר ' הרוממות והיה נביא ה
  ".".".".''''ההההירא "ל באברה� "היל
ג� יראת העונש נסיונותיו הקודמי� כי אברה� הוכיח ב, העני% הואאפשר שו

   ועתה במעשה העקידה הוכיח אברה� דבר חדש כי מלבד,וג� יראת הרוממות
שירא הוא שמא מדת הדי% תעכבו מלקיי� מצוות , יראת הרוממות שיש לו

    . א.אופני� והתבטא זה בעקידה בשני. 83הבורא ותקטרג לבטלו מהמצוה
כי פחד מעכובי� , שהשכי� ומהר לקחתו לעקידה ולא יצא בשעות רגילות

, כי כשנאמר לו לא לשלוח יד ביצחק ולקחת האיל תחלי� לו. ב. במצוה
למונעו ממצוה  קטרגה הדי% שמא מדת העקידה ופחד הצטער על הפסד מצות

 וביקש רשות להקיז מעט ד� מיצחק כדי שתתקיי� המצוה לפחות בחלקה, זו
', ועל זה אמר לו ה". ואל תעש לו מאומה"עד שנאמר לו  ,על ביצחקבפו
שמא , """"כי ירא אלהי� אתהכי ירא אלהי� אתהכי ירא אלהי� אתהכי ירא אלהי� אתה"""", ולא הוכחת דבר כזה מקוד�. """"עתה ידעתיעתה ידעתיעתה ידעתיעתה ידעתי""""

 לקחתו בשעות """"חשכת את בנ�חשכת את בנ�חשכת את בנ�חשכת את בנ�    ולאולאולאולא""""והראיה לכ� , תמנע� מלקיי� המצוה
רצית להקריב ולא להסתפק באיל , """"את יחיד�את יחיד�את יחיד�את יחיד�"""". והשכמת לעקידה, רגילות
מדת שבתי מדברי פחדת שמא כשו ,היות וממני יצא הצווי. """"מנימנימנימניממממ"""". תמורתו

" לגמרי"ד "להתייחס למדה ובקשת לא,  מקטרגת למנע� ממצוותיהדי%
 ,היה זה נסיו%ש  ל�ולאפשר ל� להקיז מדמו על גבי המזבח עד שגליתי

ג " ע""""והעלהו לי לעולהוהעלהו לי לעולהוהעלהו לי לעולהוהעלהו לי לעולה""""אלא , מלכתחילה לא אמרתי והקריבהו לי לעולהו
        .עלת אותו לש� עולה תוריד אותו ואל תעש לו מאומהועכשיו שה, המזבח

 והנה על הכתוב ".".".".וישב אברה� בבאר שבעוישב אברה� בבאר שבעוישב אברה� בבאר שבעוישב אברה� בבאר שבע, , , , ויקומו וילכו יחדו אל באר שבעויקומו וילכו יחדו אל באר שבעויקומו וילכו יחדו אל באר שבעויקומו וילכו יחדו אל באר שבע""""
ומה יפרש על ". שהלכו שניה� בלב שוה", י"פירש, "יחדויחדויחדויחדווילכו שניה� "
, וא� הלכו כול� אל באר שבע למה רק אברה� ישב ש�. האמור כא%" יחדו"

וא� כ% למה הלכו לבאר ". יבה ממש שהרי בחברו% היה יושבלא יש", י"ופירש
  . בבאר שבע א� בחברו% היה יושבשישבשישבשישבשישבואי� כתבה תורה , שבע

  לשבע  שהיא הבאר84הבינה' כי באר שבע מכוונת כנגד ספי, ואולי העני% הוא
  
. 84. והב%, "סר מרע"ולא שיי� לפרש כ% לגבי איוב שנאמר בו ו. 83 .ח ג"י' מלכי� א. 82

  .ח"כ' ויצא סי' שער הפסוקי� פ
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" יחדו"באר שבע והלכו ' ת ורצה אברה� להעלות� בקודש לבחי"הז' ספי
כ לא זכו "והוסיפה תורה לומר שאעפי, לבאר שבע כדי להכנס ולעלות בקודש

  .שבע ורק אברה� לבדו ישב בדרגה זו ה� לעלות עד דרגת באר

 שאחר העקדה נאמר" ,י"פירש.""""הנה ילדה מלכה ג� היא בני� לנחור אחי�הנה ילדה מלכה ג� היא בני� לנחור אחי�הנה ילדה מלכה ג� היא בני� לנחור אחי�הנה ילדה מלכה ג� היא בני� לנחור אחי�""""
   בא לומר שכביכול בו בפרק או""""הנההנההנההנה"""" ותיבת ". עני% זה לבשר לו על רבקהלו

כי בפרק העקדה היה יצחק . וזה לא יתכ%, באיזה שני� קוד� לכ% ילדה מלכה
ומלכה היתה אחותה של שרה . ז"ושרה בת קכ, ז"ואברה� היה ב% קל, ז"ב% ל

וא� ילדה בגיל זה הרי זה נ� , י�ח שנ" והיתה בת קכ.85הגדולה ממנה בשנה
וצרי� . וזה לא יתכ%, ושרה ילדה ב% אחד וזאת שמונה בני�, גדול משל שרה

ואברה� . בניואת הוליד ' ולמרבה ב% ע, בער�' לומר שכשנחור היה ב% מ
מלכה מלכה מלכה מלכה ילדה " ובאומרו .ומה נתחדש לו עתה .שנה' בהיותו בחר% רא� מזה ע

  . היא נוספה עליה� וילדהשג�שג�שג�שג� שבשרוהו יש להבי% מי ילד קוד�, " היאג�ג�ג�ג�
ב "גמורי� שהיו יצדיקי� ב " כי בקדושה יש י,העני% הואאפשר ואולי שו

ובקליפה הממוצעת , ב דקליפה"יכנגד�  בקליפה הגמורה יש ואולי ,שבטי�
והקליפה קדמה לפרי . ב הבאי� מ% הקליפה הזו"קליפת נוגה יש י' הנק

שני� עשר נשיאי� "ש " מבני ישמעאל וכמב קליפות גמורות"ובתחילה יצאו י
ב בני מלכה ונחור "ב דקליפת נוגה ונתלבשו בי"ולאחר העקדה יצאו י". יוליד

ונחור הוא ב% ', כי מלכה היא בת הר% שמת על קדוש ה, שהיו ממוצעי� ג� ה�
, " היאג�ג�ג�ג�הנה ילדה מלכה "ולכ% אמרה תורה , תרח שחזר בתשובה בסו� ימיו

נוגה ' ב דקלי" נוספו עתה ג� י,ב דקליפה"אל שה� יעבני ישמשעל לרבות 
 לא נתלבשה כי, בבני מלכה שנולדו כבר לפני עשרות שני�עתה ונתלבשו 
. 86הגמורה בבני ישמעאל' שתתלבש קוד� הקליכדי , עתהעד ' בה� הקלי

' ה מיעקב חלק ה/ב שבטי י"ועתה לאחר שנעקד יצחק ונעשתה הכנה ללידת י
ויצאו ונתלבשו בבני , נוגה' ב דקלי"רכה לקדו� לה� יהוצ, ונחלתו בקדושה

לכ% הוזכרה , ויש מקו� לברר, ורע/נוגה מעורב טוב' קליוהיות וב. מלכה
ולהביא הקודש רבקה ביניה� שהיא הטוב שבנוגה שיש לאברה� להשיבה אל 

נוגה בראשה '  ועשו שהיה בנה נדבק בקלי.ב דקדושה מיעקב בנה"דרכה לי
ונדבק בעו" בכור נחור כי ג� שהל� ויצאו בעשו , גי� מ% הרעכיו% שהיו בה סי
שישי "ש "וכמ.  נקראת אר" אדו� הוא עשו"אר" עו""ולכ% , עשו היה בכור

  .87"ושמחי בת אדו� יושבת באר" עו"
    

 וכמו שכתב, לכ% מבני ישמעאל לא באי� גרי�אולי ו. 86 .ו"נח עמוד ס' ראה לעיל פ. 85

   ולכ% עשו נראה כצדיק המפלפל כיצד.87 .א פרשה זו" להחידהובא בפני דודל "האריז
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 לא הוזכרה בכתוב אלא,  הוא מבני בתואל ונולד לפני רבקהלב%י ש"ואעפ 
  .ארמיארמיארמיארמיולכ% לב% נקרא ,  נשמת לב% נקשרה בדודו קמואל אבי אר�ואולי, רבקה

  י שילדה קוד� וידע" לומר שאעפ,,,,""""אלה ילדה מלכהאלה ילדה מלכהאלה ילדה מלכהאלה ילדה מלכהשמונה שמונה שמונה שמונה """"הדגיש הכתוב ו
 דקליפה ויצאו באלהבאלהבאלהבאלהעתה נדבקו , ורא� עוד בהיותו בחר%,  מלידת�אברה�

" אחי אברה�" אולי ציי% שנית שהוא ".".".".לנחור אחי אברה�לנחור אחי אברה�לנחור אחי אברה�לנחור אחי אברה�"""". נוגה' קליב ד"י
רבקה מביניה� כי רבקה את ונצטוה אברה� לברר . נוגה' לומר שהוא בקלי

מבררת שדישת התבואה  דוגמת היא סוד הבירור וההבדל בי% הקליפה לפרי
הכניסה "ש "וכמ ,רבקהרבקהרבקהרבקה    נקרא הדישה ועני%, ב שבתבואה ומסלקת את הרעהטו

כי עתה נודע לו , """"הנההנההנההנה""""ואמר הכתוב  .ויצאה רבקה הצדקת, 88"לרבקה ודשה
הטוב שבקליפת נוגה ויצא מעתה נברר ש ו,שנחור ובניו נדבקו בקליפת נוגה

 בלעו מפיו שעלתה כולה אל הקודש ויצאהיא בת זוגו של יצחק שברבקה 
  ".בזרועו יקב" טלאי�"ו, "חיל בלע ויקיאנו"בסוד 

        

  חיי שרהחיי שרהחיי שרהחיי שרה

        
 "יסכה" שרה היא ".".".".ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�""""

. בחינת ספירת הבינה בסוד הסכ� שעל הסוכה והיא 1הסוכה ברוח הקודש
 השוכ% על הסוכה עד לגובה עשרי� 2סכ�' וסוד הסכ� הוא שלמות המאה בגי

 """"מאה שנהמאה שנהמאה שנהמאה שנה""""ואפשר שלכ% היו חיי שרה . רוחב שבעה טפחי�באור� ו, אמה
  .כרוחב הסוכה, ושבע שני�ושבע שני�ושבע שני�ושבע שני�, כגובה הסכ�, """"ועשרי� שנהועשרי� שנהועשרי� שנהועשרי� שנה"""", כמני% סכ�

להדגיש שנמלאו שנותיה הקצובות לה ל הכתוב לומר זאת כפ". ". ". ". שני חיי שרהשני חיי שרהשני חיי שרהשני חיי שרה""""
ומה שנפטרה  .ה טר� זמנה עקב העקדהשלא נחשוב שנפטר, והגיעה זמנה

או בגלל שאמרה  ,� האר" הוא בגלל חשבונות שמי�במיתה שכזו ולא כדר
או בגלל . או בגלל שצחקה בקרבה וכחשה". ביני ובינ�' ישפוט ה"לאברה� 

 ומה ,שהגיע זמנ�. 'י תאונות וכדו"וכ% הוא בכל הנפטרי� ע. סיבה אחרת
 או ,או אחר שנפטרו שלא כדר� הטבע הוא לסיבות מעשיה� בגלגול זה

  .לכפרת הכלל
  

נוגה לעשות ' כי כ� דר� קלי,  ונוא� חסר לבלח והתב% למרות שהיה רוצחמעשרי% המ

יה והיות וה,  שבנוגה"עו""איוב היה הטוב שבאפשר שו. ח וצדיקי�"מעשה זימה בלבוש ת

   .ו"פסחי� כ. 88 .גדולי� ומה� יצאו איוב וחבריוהיו נצוצות הטוב שבו ,  בכור"עו""

  .'ות עני% סוכות דרוש ד שער הכוונ.2 .כט, א"י בראשית י" רש.1
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נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי  ",י" פירש".".".".ותמת שרה בקרית ארבעותמת שרה בקרית ארבעותמת שרה בקרית ארבעותמת שרה בקרית ארבע""""
 י בשורת העקדה שנזדמ% בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה"שע

  ואפשר שזה חלק מנסיו% העקדה שלאחר מעשה נפלא כזה ".ממנה ומתה
בגלל "נפטרת מוצא הוא את אשתו האהובה , "כי בר� אברכ�"' וברכת ה
  .לא הרהר וקבל הדי% באהבה, וא� על פי כ%, "העקדה

לשרה לבכות לבכות לבכות לבכות  ,היה לו לומרולכאורה . """"ויבא אברה� לספוד לשרה ולבכתהויבא אברה� לספוד לשרה ולבכתהויבא אברה� לספוד לשרה ולבכתהויבא אברה� לספוד לשרה ולבכתה""""
מת אד� שאינו מוכר אי% בוכי% עליו עד שמספידי� אותו שכי כ, להספידהלהספידהלהספידהלהספידהו

, משפחה קוד� בוכי� מכאב על האבדה אבל לקרוב, ושומעי� שבחיו ומעשיו
 אברה� על אשתו שאהבה ,וא� כ%. כ מספידי� לומר לאחרי� שבחיו"ואח

   .להספידה אחר כ�ו, מאוד לכאורה היה לו לבכות מיד במותה
 כי הצדיקי� לא בוכי� על מיתת קרוביה� הצדיקי� בגלל הפרד� ,והעני% הוא

ית נשמה לעלות למקו� יויכולי� תמיד בעל, מה� כי אינ� נפרדי� מה�
 או לבקש מהנפטר לבא בהקי" 3וא� ללמוד מה� מנוחת� ולשוחח עמ�

, ח" כי חובה להתעסק בהספד תה� על ההספד אמנ� מצווי�. 4וללמוד עמו
ויש חובה , 5ל שנענשו ישראל על שאול שלא הוספד כהלכה"ש חז"וכמ

שאבד העול�   ובפרט על צדיק6ימי� ראשוני� שלא יהיה כאכזרי' לבכות ג
 אברה� אוי לספינה שאבדה קברניטה וכמו שהספידו על,מרגלית כמותו

7
 .

  .כ בכה"בות אלו קוד� ספד אברה� ואחיהדגישה תורה שמסאולי ו
ההספד לבכי כי לא הכירוה ולא בכו עליה עד שהספידה אברה� הקדי� ואולי 

תו ולא בכה עד יאפשר שכבש אברה� בכי, נ"א. ושמעו מעלתה ואז בכו
אלא על , רמה למיתתהשהספידה כדי שלא יראה כמתחרט על העקידה שג

  .עצ� פטירתה

" מעל פני מתו" אולי פירוש ".".".".וידבר אל בני חתוידבר אל בני חתוידבר אל בני חתוידבר אל בני חת, , , , ויק� אברה� מעל פני מתוויק� אברה� מעל פני מתוויק� אברה� מעל פני מתוויק� אברה� מעל פני מתו""""
י שגר בחברו% היה מתיישב לעיתי� "כי אעפ, הוא מהבנת מקו� פטירתה

 ובלכתו לעקדה הניח את, בבאר שבע כדי לחזק את בעלי התשובה שעשה ש�
  חברו% לשאול את הענקי� היכ%שרה בבאר שבע והיא מצד עצמה הלכה ל

   
וכמו רבינו הקדוש שהיה בא לביתו בכל . 4 . לשער ההקדמות ו"מהרחראה הקדמת .  3

, למקו� רבותיה� לשאול קושיותיה�, והרבה מקובלי� שעשו עלית נשמה) מ "ב(ש "ע

ל היה בכל שבוע קורא לבתו שנפטרה בחייו והיתה "יהודה פתיא זצ' ר ר"מוהשמעתי שו

בושה ומשוחחת עמו בעניני� רוחניי� עד שפע� באה בעצבות ובקשה שלא באה בל

. ואז פסק, ז ועינוי הוא לה"קשה לה לסבול סירחו% העוה, כי בגלל שהעלוה דרגה, יקראנה

        .א"ב צ"ב. 7. ד"ע יו"שו. 6: ח"יבמות ע. 5
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ואברה� שלא ידע מכל זאת חזר לבאר שבע . ונפטרה ש�, אברה� ויצחק
 רגלוהי דבר איניש אינו%"ומשנודע לו העני% הבי% כי , שרהמקו� שהניח את 

ומזה הבי% שמקו� מנוחתה הוא בחברו% , להגיע למקו� פטירתו" מערבי% ליה
  .ופנה לקנות המערה

  ".".".".פני מתופני מתופני מתופני מתו""""ויש להבי% מה כוונתו באומרו ". ". ". ". ויק� אברה� מעל פני מתוויק� אברה� מעל פני מתוויק� אברה� מעל פני מתוויק� אברה� מעל פני מתו""""
ק פע� אחת רמוזכר י� הוש� אל, כלל'  לא מוזכר ש� העניי%מה בכל הלו

  .ומדוע לא הזכיר אברה� ש� שמי� בדבריו, בדברי בני חת לאברה�
 סותרי� זה את זה כי דבור וידבר ולאמרוידבר ולאמרוידבר ולאמרוידבר ולאמר ולכאורה ....""""וידבר אל בני חת לאמרוידבר אל בני חת לאמרוידבר אל בני חת לאמרוידבר אל בני חת לאמר""""

, תושבתושבתושבתושב אינו גרגרגרגרוא� . """"גר ותושב אנכי עמכ�גר ותושב אנכי עמכ�גר ותושב אנכי עמכ�גר ותושב אנכי עמכ�"""". ואמירה הוא ר�, הוא קשה
 הגו�  שהוא שתו�""""אתכ�אתכ�אתכ�אתכ�""""ל "והיל,  שהוא שתו� הנפש""""עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�"ומדוע אמר 

, "אתכ�" ולא "עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�""""ושוב אמר , """"עמכ�עמכ�עמכ�עמכ� תנו לי אחוזת קברתנו לי אחוזת קברתנו לי אחוזת קברתנו לי אחוזת קבר"""". בלבד
אמר שקובר את שיש ווהפלא על אברה� אבינו פה קד. """"ואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפני""""

והלא אברה� ודאי קבר את שרה בשביל , שרה רק כדי להוציאה מע� פניו
  .כבודה וטובת נפשה

.  מיותרי�""""לאמור לולאמור לולאמור לולאמור לו"""" ולכאורה תיבות. """"ויענו בני חת את אברה� לאמור לוויענו בני חת את אברה� לאמור לוויענו בני חת את אברה� לאמור לוויענו בני חת את אברה� לאמור לו""""
י� הנשיא אל"ל "ולכאורה היל. """"שמענו אדוני נשיא אלהי� אתה בתוכנושמענו אדוני נשיא אלהי� אתה בתוכנושמענו אדוני נשיא אלהי� אתה בתוכנושמענו אדוני נשיא אלהי� אתה בתוכנו""""

לא ", י"ירשפ". ". ". ". איש ממנו לא יכלהאיש ממנו לא יכלהאיש ממנו לא יכלהאיש ממנו לא יכלה""""    .בתוכנובתוכנובתוכנובתוכנוומה משמעות , """"עלינועלינועלינועלינואתה 
ופשוט שלא לחינ� הביא ". לא יכלו רחמי�, ויכלא הגש�. לא ימנע, יכלה
ויק� אברה� ויק� אברה� ויק� אברה� ויק� אברה� """". ונתוי לפירושו דוגמאות מפסוקי� אלו ויש להבי% כו"רש

ולמה , ויש להבי% מהיכ% ק� ולמה השתחוה. """"וישתחו לע� האר" לבני חתוישתחו לע� האר" לבני חתוישתחו לע� האר" לבני חתוישתחו לע� האר" לבני חת
. """"וידבר את� לאמרוידבר את� לאמרוידבר את� לאמרוידבר את� לאמר""""". חתבני וידבר אל "והלא כבר אמר , "לבני חת"הוסיפה 

כמו , "עמה�עמה�עמה�עמה� ולא את�את�את�את�וידבר "שינה לומר והפע� , "לאמר/וידבר"ושוב כפל 
מה עני% נפש� , """"מלפנימלפנימלפנימלפנימתי מתי מתי מתי  א� יש את נפשכ� לקבור אתא� יש את נפשכ� לקבור אתא� יש את נפשכ� לקבור אתא� יש את נפשכ� לקבור את"""". שאמר בתחילה

ושוב חזר על סבת הקבורה שהיא לקבור מתו , "א� רצונכ�"ל "לכא% והיל
י ופגעו לי לשו% "ופרש. """"שמעוני ופגעו לי בעפרו% ב% צוחרשמעוני ופגעו לי בעפרו% ב% צוחרשמעוני ופגעו לי בעפרו% ב% צוחרשמעוני ופגעו לי בעפרו% ב% צוחר"""" ".מלפניו"

מה� שיבקשו עבורו לבקש הוצר� ולמה .  ג� לשו% תפלההואו. בקשה
ומה  .וכרי� וקוני�יפנה לעפרו% בעל השדה לקנות ממנו כדר� כל מ, מעפרו%

וית% לי את מערת המכפלה אשר וית% לי את מערת המכפלה אשר וית% לי את מערת המכפלה אשר וית% לי את מערת המכפלה אשר """". ל�ועני% כל ההשתחוויות האלו ומעמד כ
כס� " ו".".".".בכס� מלא יתננה לי בתוככ� לאחוזת קברבכס� מלא יתננה לי בתוככ� לאחוזת קברבכס� מלא יתננה לי בתוככ� לאחוזת קברבכס� מלא יתננה לי בתוככ� לאחוזת קבר, , , , אשר בקצה שדהואשר בקצה שדהואשר בקצה שדהואשר בקצה שדהו, , , , לולולולו

י פירש "אמנ� רש, הוא מטבעות כס� שלא נפחתואפשר לפרש ש" מלא
ארוונה בכס� והביא ראיה מדוד שקנה את הר המוריה מ ,שהכוונה לכל שוויה

כי , רושי� פשוט הוא שכ� יעשהי ולשני הפ.מלא ולכאורה מה ראייה היא זו
, וא� ירצה עפרו% להוזיל לו או לקחת דמי� פחותי�, כ� דר� כל קניה ומכירה
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וא� אברה� משל� תמורתה אי% זו נתינה . ולמה ציינה זאת תורה, מה בכ�
ועפרו% יושב בתו� ועפרו% יושב בתו� ועפרו% יושב בתו� ועפרו% יושב בתו� """". """" לי לי לי ליימכרנהימכרנהימכרנהימכרנה"ל "והיל, """"יתננה לייתננה לייתננה לייתננה לי"אלא מכירה ולמה אמר 

מפני חשיבותו של אברה� , עליה�שוטר שוטר שוטר שוטר אותו היו� מינוהו "י " פירש.""""בני חתבני חתבני חתבני חת
וכי כל מי שעשה אברה� עמו . והדבר תמוה". שהיה צרי� לו עלה לגדולה

ואצל ,  דווקאכשוטרכשוטרכשוטרכשוטר ומה עני% מנויו ,ומדוע דווקא עפרו%, מסחר עלה לגדולה
ולמה ".  עליה�שופטשופטשופטשופטמינוהו "י "פירש, "ולוט יושב בשער סדו�"לוט נאמר 

ויע% עפרו% החתי את אברה� באזני בני חת לכל באי ויע% עפרו% החתי את אברה� באזני בני חת לכל באי ויע% עפרו% החתי את אברה� באזני בני חת לכל באי ויע% עפרו% החתי את אברה� באזני בני חת לכל באי """" .כא% נתמנה שוטר בלבד
לכל באי "והלא כשאמרה "  בני חתבאזניבאזניבאזניבאזני"למה ציינה תורה . """"שער עירו לאמרשער עירו לאמרשער עירו לאמרשער עירו לאמר

או לא לומר , " בני חתלעינילעינילעינילעיני""""ל "כ היל" וא,הכוונה במעמד כול�, "שער עירו
 """"לא אדוני שמענילא אדוני שמענילא אדוני שמענילא אדוני שמעני"""" .ער עירו הנוכחי� שמעו העני%כלו� ופשוט שכל באי ש

השדה השדה השדה השדה """"פעמי� על עני% המתנה באמרו ' ולמה חזר ג, לאלאלאלאלמה התחיל במילת 
  ".".".".לעיני בני עמי נתתיה ל�לעיני בני עמי נתתיה ל�לעיני בני עמי נתתיה ל�לעיני בני עמי נתתיה ל�, , , , אשר בו ל� נתתיהאשר בו ל� נתתיהאשר בו ל� נתתיהאשר בו ל� נתתיה והמערהוהמערהוהמערהוהמערה נתתי ל�נתתי ל�נתתי ל�נתתי ל�
 כי בחייה לא הסתכל בפניה ועתה """"מעל פני מתומעל פני מתומעל פני מתומעל פני מתו""""  הכתובאמרשואפשר 

. הבי% שמקומה במערה,  בהיותו במערהשראה שפניה דומות לפני חוה שרא�
נ שראה שהעלתה "א. ז הבי% שמקומה במערה"שראה שכינה על פניה ועי. נ"א

  .% בפטירתה עד כדי אפשרות לגאול את המערה"כל כ� מ
� ימתוכ� צרולהוציאה המערה וסודה ' כדי לברר בחיהבי% אברה� כי ואולי 

א הזכיר ש� שמי� בדברו ואולי לכ% ל,  כדי להעלות הנצוצותלהתקשר עמה�
כאשר אברה�  ו. שלא תהיה לה� אחיזה בקדושה מהתקשרות זוידעמה� כ

 ולזה אמר ,דבר ע� בני חת נתכוו% לדברי� גדולי� ועמוקי� כלפי שמיא
ולה�  """"עמכ�עמכ�עמכ�עמכ� גר ותושב אנכיגר ותושב אנכיגר ותושב אנכיגר ותושב אנכי"""" ,כלפי שמי�    לאמרלאמרלאמרלאמר, , , ,  אל בני חת אל בני חת אל בני חת אל בני חתוידברוידברוידברוידברהכתוב 

 """"לאמרלאמרלאמרלאמר""""וכוונתו היתה , אמר כפשוטו גר מאר" אחרת אני ונתיישבתי ביניכ�
 ".".".".עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�גר ותושב אנכי ", אל הנצוצות שנפלו ביד� ושבגלל� החזיקו במערה

 ,,,,""""ותושבותושבותושבותושב"""".  לברר ולעלותתיו אלא שעתה ירד"ח' ולא שוכ% קבוע בקלי, "גר"
� ולכ% ירדתי אני והשכינה הנקראת כי חבר אני לנצוצות הנמצאי� בידכ

תנו לי אחוזת תנו לי אחוזת תנו לי אחוזת תנו לי אחוזת """"ולכ% , צותלהיות במחיצתכ� להעלות הנצו ,עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�, "אנכי"
לה� אמר  ....""""ואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפני"""" ....""""עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�""""נצוצות הנמצאי�  להאחז ב ,,,,""""קברקברקברקבר

אמנ� , כפשוטו שחפצו במערה לצור� קבורתה שלא תשאר בפניו על הקרקע
 כי ,,,,""""מלפניומלפניומלפניומלפניו""""כלפי שמיא אמר שצרי� הוא לקברה במערה בדווקא כי היא 

שהיא סוד " בינה"רת הומלפניו נמצאת ספי" חסד"ספירת ה' אברה� בבחי
   וג� שרה היתה גדולה מאברה�8"בינה"והמערה ג� כ% בסוד ה, עול� הבא

   
  .שהיא בבינה) ג"נהר י' חסד לאברה� מעי% ג( עד% האר" %כפלה מכוונת כנגד גמערת המ. 8
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 ,ועל כ% מקומה הוא" בינה"ה'  מבחי""""מלפניומלפניומלפניומלפניו""""בנבואה כי היא היתה ג� כ% 
 שכאשר שמעו בני ואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמא .""""ברה� לאמור לוברה� לאמור לוברה� לאמור לוברה� לאמור לוויענו בני חת את אויענו בני חת את אויענו בני חת את אויענו בני חת את א"""". במערה

שרצונ� , , , , לאמור לולאמור לולאמור לולאמור לו    ענוהו". אנכי עמכ�"' חת את אברה� משתת� עמה� בבחי
  בקדושה אלא' והיות ואי% אחיזה לקלי, לולולולולהתקשר עמו בחלק הקדושה אשר 

שיסכי� להתקשר עמה� כדי שש�  בקשוהו, ש� אלהי�' דר� הגבורות שבבחי
". ". ". ". שמענושמענושמענושמענו""""    ואמרו. ו ואז יתנו לו רצונו" חבתוכ�בתוכ�בתוכ�בתוכ�אלהי� הנמצא עמו יהיה 

" " " " נשיא אלהי�נשיא אלהי�נשיא אלהי�נשיא אלהי�""""    .שהאדו% הוא משפיע, , , , """"אדוניאדוניאדוניאדוני""""' בבחי    ותסכי� להתקשר עמנו
 ".".".".במבחר קברינו קבור את מת�במבחר קברינו קבור את מת�במבחר קברינו קבור את מת�במבחר קברינו קבור את מת�"""",  ואז.""""בתוכנובתוכנובתוכנובתוכנו""""תהיה     """"אתהאתהאתהאתה"דקדושה 

. 9ובני חת היו אוחזי� בצינור מי הרגלי� שביסוד, "יסוד"ה' הוא בחי" איש"ו
יסוד שבה� ' כני� ה� להשפיע בו מבחינת� וכל בחיואמרו לאברה� שמו

איש ממנו את איש ממנו את איש ממנו את איש ממנו את """" .משפיע' לא ימנע מלתת בו את השפעתו בבחי" איש"הנקרא 
 .בשתופ� עמנו    ".".".".מקבור מת�מקבור מת�מקבור מת�מקבור מת�"""" לא ימנע מלהשפיע ב� """" ממ� ממ� ממ� ממ�קברו לא יכלאקברו לא יכלאקברו לא יכלאקברו לא יכלא

י ראיה "הביא רש, ד"מ' ואולי היות והגש� והרחמי� יורדי� משמי� בבחי
ועני% בקשת� הוא להפכו מעי% אות� שירדו     .ד�ז את סו"מה� וטמ% ברמ

וחלילה לאברה� מלהסכי� עמה�  .ל"להעלות נצוצות ונשארו למטה רח
 מדבריו """"ויק� אברה�ויק� אברה�ויק� אברה�ויק� אברה�""""אלא ההיפ� , ו"להתקשר ולתת לה� אחיזה בקודש ח

.  וכדי שלא ינקו דרכו כלו�".".".".עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�תנו לי אחוזת קבר  """""עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�אנכי "שאמר 
  להוציא נצוצות הקודש שעמה�ילת אפיי�נפבסוד     """" לע� האר" לע� האר" לע� האר" לע� האר"וישתחווישתחווישתחווישתחו""""

 להעלות הנצוצות שנפלו וגרמו לנפילת המערה .""""לבני חתלבני חתלבני חתלבני חת"""" ,בדר� כלל
        .  מבלי להשתת� עמה� כללועל ידי זה לזכות במערהבידיה� 

, מבלי לשת� עצמו עמה�" " " " את�את�את�את�"""" אלא ,,,,""""עמה�עמה�עמה�עמה�"""" ושוב לא דבר ".".".".וידבר את�וידבר את�וידבר את�וידבר את�""""
וכיו% , """"מתי מלפנימתי מלפנימתי מלפנימתי מלפני א� יש את נפשכ� לקבור אתא� יש את נפשכ� לקבור אתא� יש את נפשכ� לקבור אתא� יש את נפשכ� לקבור את""""    . כלפי שמיא""""לאמרלאמרלאמרלאמר""""

יכל , שבבירורי� אלו שעשה החל להוציא הנצוצות של סוד המערה מתוכ�
כי הבי% שנפש� שהרגישה באבוד , הפע� לדבר גלויות על רצונו במערה

" " " " שמעונישמעונישמעונישמעוני"""" ,ואמר. הנצוצות תכנע להסכי� לבקשתו כיו% שזכה בנצוצות
". לשו% בקשה", י" פירש.""""ופגעו לי בעפרו% ב% צוחרופגעו לי בעפרו% ב% צוחרופגעו לי בעפרו% ב% צוחרופגעו לי בעפרו% ב% צוחר""""    ,והכנעו לעשות רצוני

וכשנתבונ% בהמש� הכתובי� . 10אי% פגיעה אלא לשו% תפילה"אמרו ' ובגמ
. לקניית המערה ג� מבני חת, נראה שהתורה מחלקת בי% קניית השדה מעפרו%

מקנה  "".".".".את השדה מאת עפרו% החתיאת השדה מאת עפרו% החתיאת השדה מאת עפרו% החתיאת השדה מאת עפרו% החתיאשר קנה אברה� ", וכ% אמר יעקב לבניו
גאולת המערה ומסתבר שבסוד . """"והמערה אשר בו מאת בני חתוהמערה אשר בו מאת בני חתוהמערה אשר בו מאת בני חתוהמערה אשר בו מאת בני חתהשדה 
  ,היה צרי� לברר הנצוצות הקשורי� לה מכל בני חת והסכמת כול�' מהקלי

   
  . ו"ברכות כ. 10 .ספר הליקוטי� פרשה זו. 9
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 ורצה אברה� שכל בני חת יבקשו מעפרו% שימכור לו את המערה וכדר� כל
% את הנצוצות "מ' בבקשת� זו ה� יעלו לעפרו% בבחי, %"תפילה המעלה מ

וכשיקנה אחר כ� מעפרו% את המערה יעלו דרכו , ורי� למערהשבידיה� הקש
  .לקדושה כל הנצוצות הקשורות למערה

 ואולי בדר� ,ורצה אברה� לזכות במערה מדי% מתנה ולא מדי% מקח וממכר
, מתנה מתבררי� הנצוצות ביותר וכמו שמסיבה זו כשירד למצרי� רצה מתנות

כי לא הכס� עמד ,  במתנהוהיה מוכ% לשל� כל מחיר כדי לקבל את המערה
וית% לי את וית% לי את וית% לי את וית% לי את """"    ,ולכ% אמר. בפניו אלא עני% בירור הנצוצות בדר� היותר טובה

אמנ� לא משו� , לשו% נתינה". ". ". ". אשר בקצה שדהואשר בקצה שדהואשר בקצה שדהואשר בקצה שדהו, , , , מערת המכפלה אשר לומערת המכפלה אשר לומערת המכפלה אשר לומערת המכפלה אשר לו
    אלא מוכ% לשל� עבור מתנה זו מחיר מושל� כדי    צרות עי% מבקש הוא מתנה

� מלא יתננה לי בתוככ� לאחוזת � מלא יתננה לי בתוככ� לאחוזת � מלא יתננה לי בתוככ� לאחוזת � מלא יתננה לי בתוככ� לאחוזת בכסבכסבכסבכס"""", ולא כדי שימכרנה לו ואמרשיתננה לו שיתננה לו שיתננה לו שיתננה לו 
 וכלפי בני חת .י שהכוונה לכל שוויה"רשפי" כס� מלא" ופירוש ".".".".קברקברקברקבר

" כס�" והנה ,,,,""""כס� מלאכס� מלאכס� מלאכס� מלא""""הוכלפי שמי� שויה של , הכוונה לשוויה של השדה
% "ש היוצא מש� אלהי� במילוי יודי"כמני% א' א עולה בגי"� פ"� סמ"מלא כ

ואפשר שכנגד .  הש� השור� לכל החצוני� ע� הכולל והוא)אל� למד הי יוד מ�(
בכס� מלא יתננה לי "אמר עתה ש, "נשיא אלהי� אתה בתוכנו"מה שאמרו לו 

 עד שיניחו """"לאחוזת קברלאחוזת קברלאחוזת קברלאחוזת קבר"""". כי יכנס ש� זה בתוכ� להומ� ולאבד�" בתוככ�
  .לנצוצות הקבורי� בתוכ� להעלות� אל הקודש

". הו שוטר עליה�אותו היו� מינו", י" פירש".".".".ועפרו% יושב בתו� בני חתועפרו% יושב בתו� בני חתועפרו% יושב בתו� בני חתועפרו% יושב בתו� בני חת""""
כשאד� עולה לגדולה ואפשר שמינו לעפרו% לשוטר עליה� כי בישראל 
ובאומות , לה לגדולהונמחלי� עוונותיו ואפשר שנוספי� בו נצוצות ובגלל� ע

ועולה הוא , "לפני שבר גאו%"העול� כאשר הנצוצות עומדי� להסתלק ממנו 
הנצוצות שהיו ואפשר שכל , לגדולה עקב הנצוצות בבוא� להסתלק ממנו

המערה שנמצאו בשאר בני חת עלו ונקשרו בעפרו% ולכ% ' קשורי� לבחי
מינוהו שוטר עליה� וכשקנה ממנו אברה� את השדה והמערה גאל את כל 

הדעת בישראל הוא משפיע כשופט הד% מה להעביר '  והנה בחי.הנצוצות
 משמש, "דעת"' ובאומות העול� שאי% לה� בחי, מהמוחי% לגו� ולהיפ�

, ובלוט שהיה ב% הר% ואחיה של שרה. הדעת כשוטר המעביר מהמוחי% לגו�
וג� אנשי סדו� שהיו נשמות גדולות שחזרו כול� בגלגול בני ישראל עלה 

  . שוטרשוטרשוטרשוטרובעפרו% שהיה מבני חת עלה לדרגת , שופטשופטשופטשופטלהיות 
. """"ויע% עפרו% החתי את אברה� באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמרויע% עפרו% החתי את אברה� באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמרויע% עפרו% החתי את אברה� באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמרויע% עפרו% החתי את אברה� באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר""""

ולכאורה ה�  ,,,,""""לכל באי שער עירולכל באי שער עירולכל באי שער עירולכל באי שער עירו"""" והוסיפה """"בני חתבני חתבני חתבני חת ניניניניבאזבאזבאזבאז" תורה אמרה
" לכל באי שער עירו"ו, נשמע כדבר סתר" אזני בני חת"כי , תרתי דסתרי
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כי דבריו . אמנ� מהתבוננות בדברי עפרו% יובנו הדברי�, הכוונה במעמד כול�
" באזני בני חת"דברי� שטוב שישמעו " לכל באי שער עירו"מראי� שדבר 
, לאלאלאלא התחיל במילת """"לא אדוני שמענילא אדוני שמענילא אדוני שמענילא אדוני שמעני"""" , ואמר.  זה כוונתו ורצונולמרות שאי%

ולא רק , שכלפי בני חת נשמע כאומר לא כדברי� שרצונ� לקנות אלא במתנה
אמנ� סמ� על חכמת אברה� שיבי% כוונתו שרצונו , המערה אלא ג� השדה

 השדה נתתי ל�השדה נתתי ל�השדה נתתי ל�השדה נתתי ל�"""" .כי אי% זה רצוני,  למה שאומראדוני לא תשמעניאדוני לא תשמעניאדוני לא תשמעניאדוני לא תשמעני, לומר
 ,השדה והמערה לשתי מתנות נפרדותעני% חילק , , , , """"אשר בו ל� נתתיהאשר בו ל� נתתיהאשר בו ל� נתתיהאשר בו ל� נתתיה והמערהוהמערהוהמערהוהמערה

ותפוס לשו% ,  עיקרל�ל�ל�ל� כי """"ל�ל�ל�ל�" הקדי� הנתינה ל,,,,""""השדה נתתי ל�השדה נתתי ל�השדה נתתי ל�השדה נתתי ל�"""". באמרוו
. עיקרהנתינה הנתינה הנתינה הנתינה  לנתינה כי ל�ל�ל�ל� הקדי� ".".".".והמערה אשר בו ל� נתתיהוהמערה אשר בו ל� נתתיהוהמערה אשר בו ל� נתתיהוהמערה אשר בו ל� נתתיה"""". אחרו%

ונת% . אבל בינינו תשל� עליה,  מתנת חינ�".".".".לעיני בני עמי נתתיה ל�לעיני בני עמי נתתיה ל�לעיני בני עמי נתתיה ל�לעיני בני עמי נתתיה ל�""""
אברה� להבי% שכדי לתת לו המערה צרי� הוא לשל� עבור השדה ואגב ל

 כדי לומר ששני """"קבור מת�קבור מת�קבור מת�קבור מת�""""ואולי הוסי� . קניית השדה יקנה ג� המערה
ושזה תנאי , המתנות כרוכות זו בזו ושהתשלו� על השדה יכלול דמי המערה

ואולי אמר זאת כדי שא� לא יבי% אברה� דבריו בצורת חלוקת . לקבורת שרה
ה והמערה לשני מתנות נפרדות והשינוי ביניה� בהקדמת הנתינה כדי השד

היות ושתי מתנות נפרדות ה% המצריכות קני% . ולא ישל�, שישל� על שניה�
י "אעפ, יוכל לחזור בו ממתנת השדה שאמר לעיני בני חת, לכל אחד בנפרד

  . שלא יוכל לחזור בו ממתנת המערה כי כבר יזכה בה אברה� בחזקת הקבורה
 לע�לע�לע�לע�שאמר שהשתחוה     פע� קודמתמשינה ". ". ". ". וישתחו אברה� לפני ע� האר"וישתחו אברה� לפני ע� האר"וישתחו אברה� לפני ע� האר"וישתחו אברה� לפני ע� האר"""""

'  להראות� שרק לה""""ע� האר"ע� האר"ע� האר"ע� האר"לפני לפני לפני לפני  " " " "',ועתה השתחוה לה, האר" לבני חת
  .ושאינו נות% לה� חלק בקדושה כלל ועיקר, חלקו ואינו משת� עמו אחר כלל

    נתתי כס�נתתי כס�נתתי כס�נתתי כס�, , , , וידבר אל עפרו% באזני ע� האר" לאמור א� א� אתה לו שמעניוידבר אל עפרו% באזני ע� האר" לאמור א� א� אתה לו שמעניוידבר אל עפרו% באזני ע� האר" לאמור א� א� אתה לו שמעניוידבר אל עפרו% באזני ע� האר" לאמור א� א� אתה לו שמעני""""
 בשני דברי� שינה אברה� בדבריו ".".".".השדה קח ממני ואקברה את מתי שמההשדה קח ממני ואקברה את מתי שמההשדה קח ממני ואקברה את מתי שמההשדה קח ממני ואקברה את מתי שמה

כי , "כס� מלא" ולא אמר ,,,,נתתי כס� השדהנתתי כס� השדהנתתי כס� השדהנתתי כס� השדהאמר לו , לעפרו% מדבריו לבני חת
עפרו% רצה כס� ולא חלק בנצוצות הקודש ולא הזכיר את ש� אלהי� כמו 

וד ולכ% דבר אברה� עמו ישר לעני% מבלי להזכיר שנית את ס, שאמרו בני חת
, "ואקברה את מתי שמהואקברה את מתי שמהואקברה את מתי שמהואקברה את מתי שמה""""    והוסי� ואמר. הכס� המלא ושריפת החצוני� על ידו

ולעפרו% נשמע כאומר לו שיקבור את שרה שמה בשדה או ". מלפני"ולא אמר 
 שהוא """"שמהשמהשמהשמה""""' וכלפי שמיא אפשר שכוו% על סוד הקבורה בבחי. במערה

שהיא " ש�"שהיא הנפש בחינת ספירת המלכות הנקראת . ה/אותיות ש�
  .11ה"אחרונה שבש� הוי' ונת כנגד אות המכו
  
 קברו את שמה  שמה  שמה  שמה ,קברו את אברה� ואת שרה אשתושמה שמה שמה שמה  " " " "וכמו שהדגיש יעקב ואמר. 11
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שלמרות שבקש מבני חת , כי הבי% אברה� את כוונת עפרו%, וביאור העני% הוא
עפרו% הציע לתת , שיבקשו מעפרו% שית% לו את המערה שבקצה השדה בלבד

  ל לא כתוספת למתנת המערה אלא כמתנה נוספת בפנילו ג� את השדה אב
ולא מתו� רוחב לבו נת% זאת אלא כי על המערה כמקו� קבר בוש הוא , עצמה

אבל , כי בני חת הצהירו שאיש מאית� לא ימנע מלתת את קברו, לבקש מחיר
 כדי שאברה� ,,,,בני חתבני חתבני חתבני חת לעינילעינילעינילעיניכסוחר פקח מציע הוא את השדה כמתנה נוספת 

כי באמת לא חשב לתת , ל� על השדה ג� את מחיר המערהבפקחותו יבי% ויש
וידבר אל עפרו% וידבר אל עפרו% וידבר אל עפרו% וידבר אל עפרו% """",  ואמר הכתוב. והשיבו אברה� על פי מדתו. לו בחינ� כלו�

 בני חת שמקבל הוא מעושכדי שי    דהיינו שדבריו היו". ". ". ". באזני ע� האר" לאמרבאזני ע� האר" לאמרבאזני ע� האר" לאמרבאזני ע� האר" לאמר
את המערה במתנת חינ� ואינו משל� אלא על השדה כי אינו מעוני% לקבלה 

י% שו� בושה לעפרו% א� יקבל על השדה תשלו� כאשר שרה תקבר בחינ� וא
כי אי% " בני חת"ולא בש� " ע� האר""ואולי קרא� הכתוב בש� (. במערה ולא בשדה

א� א� אתה לו א� א� אתה לו א� א� אתה לו א� א� אתה לו """",  ואמר")בני חת"דבר זה קשור למערה שבה נראה שיש עני% בש� 
ינו  לשו% עבר לומר שא""""נתתינתתינתתינתתי""""ואמר . """"נתתי כס� השדה קח ממנינתתי כס� השדה קח ממנינתתי כס� השדה קח ממנינתתי כס� השדה קח ממני, , , , שמענישמענישמענישמעני

מתווכח על מחירה והכס� מזומ% בידו כמי שנתחייב בה ואינה אלא כפקדו% 
 שרק את כס� השדה הוא מוכ% לשל� ואז """"באזני ע� האר"באזני ע� האר"באזני ע� האר"באזני ע� האר"""""והדגיש . בידו

ומשראה עפרו% שאברה� . ויקבור את שרה במערה, יקבל את המערה בחינ�
המשי� בדר� זו וענהו שהשדה והמערה ששניה� , מבי% ומסכי� לכוונתו

שקל כס� ומזה כביכול ינקה לו אחר הקבורה ' מחיר� ת" אר""קראי� בש� נ
 לאברה� """"לאמר לולאמר לולאמר לולאמר לו"""" אבל כוונתו היתה, את דמי המערה וישל� רק על השדה
אר" ארבע מאות אר" ארבע מאות אר" ארבע מאות אר" ארבע מאות , , , , אדוני שמעניאדוני שמעניאדוני שמעניאדוני שמעני"""", ואמר. את המחיר הכללי שאותו מבקש כולו

מחיר וכבר נסתדר בחלוקת� בי% מחיר השדה ל    ".".".".שקל כס� ביני ובינ� מה היאשקל כס� ביני ובינ� מה היאשקל כס� ביני ובינ� מה היאשקל כס� ביני ובינ� מה היא
 ועשה כפי ".".".".וישמע אברה� אל עפרו%וישמע אברה� אל עפרו%וישמע אברה� אל עפרו%וישמע אברה� אל עפרו%"""".  כבר מעתה""""ואת מת� קבורואת מת� קבורואת מת� קבורואת מת� קבור""""המערה 

 """"וישקול אברה� לעפר% את הכס� אשר דבר באזני בני חתוישקול אברה� לעפר% את הכס� אשר דבר באזני בני חתוישקול אברה� לעפר% את הכס� אשר דבר באזני בני חתוישקול אברה� לעפר% את הכס� אשר דבר באזני בני חת", רצונו האמיתי
ולכ% (ונת% אברה� את מחיר השדה והמערה , שיקח מתוכ� את מחיר השדה

  ".לסוחרעובר ,  ארבע מאות שקל כס�")ע� האר""הזכיר� בש� בני חת ולא בש� 

 תהיה קבורתה שלא אראנה ע� """"מלפנימלפנימלפנימלפני"""" דהיינו רק ....""""ואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפני""""
        .אבל לא קבורה גמורה הנשכחת מ% הלב כי זכרה לא ימוש מעיני, גופה

בני חת הזכירו ש� שמי� ואלו אברה� שש� ". ". ". ". נשיא אלהי� אתה בתוכנונשיא אלהי� אתה בתוכנונשיא אלהי� אתה בתוכנונשיא אלהי� אתה בתוכנו""""
 כיו% ואולי. שמי� היה שגור בפיו לא הזכירו בכל עניי% קניית המערה כלל

  כי אברה� היה מזכיר ש� שמי� בסילודי% והיה מכוי%, שהיה אונ% לא הזכירו
  

   .ויחי'  וכמו שיבואר לקמ% פ"קברתי את לאה ושמה  ושמה  ושמה  ושמה ,יצחק ואת רבקה אשתו
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וחלילה לו מהזכיר ש� , ובטרדתו בקבורת שרה לא יכל לכוי% בו כדבעי, בו
  .שמי� כלאחר יד

". ". ". ". בכס� מלא יתננה ליבכס� מלא יתננה ליבכס� מלא יתננה ליבכס� מלא יתננה לי, , , ,  בקצה שדהו בקצה שדהו בקצה שדהו בקצה שדהווית% לי את מערת המכפלה אשר לו אשרוית% לי את מערת המכפלה אשר לו אשרוית% לי את מערת המכפלה אשר לו אשרוית% לי את מערת המכפלה אשר לו אשר""""
 מתנהמתנהמתנהמתנהאברה� לא בקש לקנות המערה בקני% כס� אלא בקני% נראה מהכתוב ש
 שיתננה לושיתננה לושיתננה לושיתננה לולרצות את עפרו% שיל� תמורתה כס� מלא כדי ו, מעפרו% ובני חת
, שמתנה זו תנת% לעיני בני חתולא פנה ישר לעפרו% כי רצה , ולא שימכרנה לו

לעיני "ש "וכמ.  בקני% מתנה ולא בקני% מכרוקנה אברה� את השדה והמערה
   ". ל� נתתיה נתתיה נתתיה נתתיהבני עמי

הוצר� אברה� לקבלה במתנה בדווקא ולעיני בני חת ולא בפני שני נראה שו
וזאת לא ידעו לא עפרו% ולא " אד� וחוה"כי במערה היו קבורי� , בלבד עדי�

ח י הפר שבר"ה לא ידע מזה עד שנתגלה לו ע"וג� אברה� אבינו ע, בני חת
חשש אברה� שא� יקנהו אפשר שו, לש� כשרצה לשוחטו לכבוד המלאכי�

אבל , מוכר הוא בעי% צרה  כי המוכר,י מכירה שמא יהיה זה מקח טעות"ע
י שבעלמא אי% אונאה לקרקעות כא% קנה אברה� "ואעפ .נות% הנות% בעי% יפה
וא� היה מודיע� היו בני חת מונעי� המכירה , "אד� וחוה"ג� את קברות 

, ועפרו% היה דורש כל הו% שבעול�, בטענה שזה מקו� השיי� לצבור כולו
אמנ� לקבל מתנה  .ולקנות מבלי לומר לו מה הוא מוכר יש בזה גניבת דעת

ולהסכי� במתנה זו כדי  והוצרכו כל בני חת לשמוע. זוכה הוא בכל מכל כל
וג� שלא תהיה בגדר מתנה . י די% בהסכמת כול�"שתקנה לו המערה עפ

  .12מירתא שאינה מקנהט

". דבר אחר שכפולה בזוגות, בית ועליה על גביו", י" פירש".".".".מערת המכפלהמערת המכפלהמערת המכפלהמערת המכפלה""""
  וג� זאת, � וחוהדא בעת קניית אברה� לא היו בה אלא זוג אחד שלי ש"אעפ

   
או שרק ,  א� הפקיע את חזקת התושבי� בה,נת% לאברה� את האר"' יש לעיי% דכשה. 12

ל אחד רק כאשר יעזוב ויסלק חזקתו שתעבור כל החזקה מ דכ"ונפ. את הבעלות נת% לו

וממה שהקפיד . אבל בעוד� יושבי� על אדמת� אסור לרעות בשדות�, לאברה� ובניו

שהאשרות שעשו הגוי� :) ג"ז נ"ע(ל "ש חז"אבל ממ, אברה� על רועי לוט משמע הכי

זקה בפועל משמע דג� הח, נאסרו על ישראל כדי% עושה ברשות ישראל כיו% שחטאו בעגל

מ לדי% קניית מערת המכפלה אי הוי משו� צור� בקני% לסלק "ונפ. ניתנה לאברה� מיד

ודור רביעי ישובו "ש הכתוב "וממ. דמדינא דידיה הוה, קנאו' או רק משו� חילול ה, חזקתו

כ צרי� להבי% "וא, משמע שנשארה החזקה בידיה�, "הנה כי לא של� עו% האמורי עד הנה

ת קבלו " ואולי במ.ות בכיבוש האר" מדי% שליחותייהו דישראל קא עבדילמה נאסרו האשר

   .ל"ואכמ החזקה
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לא נתכוו% להודיעו  """"המכפלההמכפלההמכפלההמכפלה"""" אמר לווודאי שכאשר אברה� . לא ידע עפרו%
 הוסי� ,גביו על אלא כוונתו היתה רק לבית ועליה, שאד� וחוה קבורי� בה

ואפשר . ה זוגותהוא ג� שכפולה בארבע" המכפלה"להודיענו כי ביאור 
  שאמר לעפרו% שקונה הוא את המערה למקו� קבורה משפחתי שיכיל ארבעה

   יש עוד פירוש שנקראת מכפלה שה% שתי מערות זו לפני�13'ובגמ. זוגות
כי , י כ%"ושני הפירושי� אמת ואלו ואלו דברי אלהי� חיי� ולא פירש, מזו

ת היו קבורי� אד� כי במערה הפנימי, ודאי שלא נתכוו% אברה� לפירוש זה
  .   ולא רצה לעורר עני% זה לעפרו% וחוה שלא ידע עפרו% זאת

ואולי נאחז , 14עי% רע' שהוא בגי' כתב עפרו% חסר ו". וישקול אברה� לעפרו%וישקול אברה� לעפרו%וישקול אברה� לעפרו%וישקול אברה� לעפרו%""""
במערה בגלל עי% הרע שנאחזה בקודש וכמו הלוחות שנשברו בגלל עי% 

האזני� וקנה העיני� ו' י תקו% בחי"ואברה� הוציא בלעו מפיו ע, 15הרע
  . בני חתבאזניבאזניבאזניבאזניבכס� אשר דבר ,  בני חתעיניעיניעיניעיניהמערה ל

ה לאחר שנוסה בקדוש "אברה� אבינו ע ".".".".וישקול אברה� לעפרו% את הכס�וישקול אברה� לעפרו% את הכס�וישקול אברה� לעפרו% את הכס�וישקול אברה� לעפרו% את הכס�""""
קניית בשקל ' תנשתבח על ששיל� , באור כשדי� ובעקדת בנו אהובו' ה

במתנה ועבור ' האר" נתנה לי ה, מרלו' הרהר אחר מדותיו יתבולא , המערה
ויש מוני� אותו כנסיו% העשירי של  .16י� אני לשל� סכו� גדול כזהקבר צר
ורה מה שבח הוא זה ולכא, ופשוט שכל נסיו% יותר קשה מקודמו. 17אברה�

באה תורה ללמדנו שנסיו% אכ% . לאד� כאברה� שמסר עצמו ובנו לעקידה
באד� עשיר וכבד במקנה בכס� ' ואפי. הממו% קשה מנסיו% הגו� כולל העקדה

קדוש , הב כאברה� אבינו שהיה מכניס אורחי� ושוחט עבור� בקר וצא%ובז
הרהר לא בעבור חופ% שקלי� ש שבח הוא לו, כל כ�וצדיק ובעל יד פתוחה 

שמוציאי� ממו% רב  ובאמת זו המציאות שיש בני אד�. ו"ח' אחר מדותיו יתב
בעד  ובכל זאת, על צדקות והכנסת אורחי� ותפילי% ומזוזות מהודרי� ויקרי�
ואמרה . ב שלה�"כמה שקלי� מסוגלי� לשקר או להחני� ולאבד את כל העוה

  ".ובכל מאוד�"תורה 
ה ה� שעבר "מעשה אבות ה� סימ% לבני� ועשר הנסיונות של אברה� אבינו ע

" כס�" ההמבח% הוא, "שואה" העקדה וכנגדו הולאחר. ועובר ע� ישראל
התורה העידה כי השוחד  וכבר .טהר ערב רב ומוש� שומרי תורה אחריה�המ

  יעוור עיני חכמי� ויסל� דברי צדיקי� בטענות שוא שעבור כס� זה צרי�
   

  .ז"ב ט"ב. 16     .ג. ד"י שמות  ל"רש. 15  .בעל הטורי� בפסוק זה. 14. ג"עירובי% נ. 13

 .נשא מפורש שהעקידה הוא הנסיו% העשירי 'בזוהר פו.  לפרקי אבות' רבינו יונה בפי.17

   .בכלל מקו� הרהור כ% היה. כי  א� בגדר נסיו% לא היה'  מקו� לדברי הגמכ יש"ואעפי
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א ולעשות קנוניא עמה� ולהרי� יד עבור ספר "בבית הכסעמה� לישב 
 וכמעט ,ובנשמת� התקציב שבו קוצבי� בבשר החי של אחינו בני ישראל

 אינהו ושפיכות דמי� גילוי עריותז "כולו מוקצה מחמת מיאוס למטרות של ע
  שווופיר" ואל תתחבר לרשע"ל "ודבר ברור הוא בדברי חז. ל"אביזרייהו רחו

בהתחבר� ע� "ומקרא מלא הוא . עמה� שאפילו לדבר תורה אסור להתחבר
  שותפי� ה� ושולחיה� לכל,  ובהרמת יד�".את מעשי�' אחזיהו פר" ה

  שהצדיקי�18 וכתב בתקוני הזוהר.הנעשות על פי תקציב זה העבירות
ההתבדלות ובזכות . � הערב רב נטמאי� על יד� כטומאת הנדההיושבי� ע

  . במהרה בימינו"מל� ביופיו תחזינה עיני�" נזכה שיקויי� בנו מה�

  ,אפשר דר� רמז". ". ". ". ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�""""
הוא בסור " נשמה"ל שבחינת ה"האריזוכתב ". שרה"שהנשמה נקראת 

, רוח, הנפשוהנה . בסוד יחידות" נפש" ו.בסוד עשרות" רוח"ו, המאות
% "ובגו� מתחברי� הנר,  מקומו בעול� אחרכל אחד מה�, יחידה, חיה, ונשמה

 לגו� אי אפשרר "והחיה ויחידה מאז חטא אדה, י לבוש הגו� המחבר�"ע
ובעטיו של נחש אינו יכול למשו� היות  ,%"ולכ% כשמושל� האד� בנר, לקבל�
אבל , נפטר הוא מהעול� לעלות לקבל הארת�, יו אל"יחידה" "חיה"דרגות ה

ולכ% , י אלא בהיות� בגו�"אינו מתחבר עמה� כי אי% התקשרות בי% הנרנח
י " כדי שיוכלו להתקשר ע� כל הנרנחבתחיית המתי�צריכי� המתי� לקו� 

 "קרית ארבע"נקרא ו, %"כי בו מתחברי� הנר" חברו%"הגו� קרוי כ "או, ביחד
ועיקר . בפני עצמה המקשרת בי% הנפש לגו�' י הוא בחיכי לבוש הגו� הרוחנ

, % ה� ארבע" וביחד ע� הנר,ז הוא לתק% לבוש זה"מטרת ביאת האד� לעוה
שהוא מלשו% מסחר כי בו אפשר לזכות או , "אר" כנע%"ז נקרא "והעוה

הפסד כי מצטערי� על שהעול� הפסיד אותיות והספד הוא , ב"להפסיד עוה
  .התקשרות אל האד� עליו בוכי�' א בחיובכי הו, נשמת הצדיק

הנשמה הנקראת שרה הושלמו " " " " ויהיו חיי שרהויהיו חיי שרהויהיו חיי שרהויהיו חיי שרה""""ועני% זה נית% לרמזו בכתוב 
. נפשושבע שני� ושבע שני� ושבע שני� ושבע שני�  .רוח, ועשרי� שנהועשרי� שנהועשרי� שנהועשרי� שנה .נשמה, מאה שנהמאה שנהמאה שנהמאה שנה% בסוד "ימיה בכל הנר

רצונו לומר שמספר זה אינו בהזדמ% אלא מבטא את חיי " " " " שני חיי שרהשני חיי שרהשני חיי שרהשני חיי שרה""""
שלימה בלבוש  """"ותמת שרה בקרית ארבעותמת שרה בקרית ארבעותמת שרה בקרית ארבעותמת שרה בקרית ארבע"""". %"הנשמה במספר שלמות הנר

'  כי הגו� הוא מקו� חבור כל בחי"היא חברו%היא חברו%היא חברו%היא חברו%". %" הנרנפשה שנתקשר ע� כל
, "חיה"ה'  בחי".".".".ויבא אברה�ויבא אברה�ויבא אברה�ויבא אברה� " " " "".".".".כנע%"ז הנקרא " בעוה""""באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%"""" .%"רהנ

  ,כ� שיותר לא תוכל לעלות במעשיהמ לשרה על שהפסידה הנשמה דלספו
   

    .ג"תקו% י .18
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להעלות     ".".".".ויק� אברה� מעל פני מתוויק� אברה� מעל פני מתוויק� אברה� מעל פני מתוויק� אברה� מעל פני מתו". הארה' בבחי, קשר עמהולבכותה להת
היא ' כי ח,  שה� בני חתהרוח ונפש ונשארי� , העליו%הנשמה לג% עד%

הרוח הרוח הרוח הרוח ' מ שה� בחי"ת נהי"והשבע ספירות חג ,"בינה"הספירה השמינית 
   התחתו%שבג% עד%  הרוח והנפששה�    """"וידבר אל בני חתוידבר אל בני חתוידבר אל בני חתוידבר אל בני חת".  ה� בניהוהנפשוהנפשוהנפשוהנפש

מעתה ו ,גו�תו� ה הנשמה בע� גרי�גרי�גרי�גרי� עד עתה היית� """"גר ותושבגר ותושבגר ותושבגר ותושב, , , , לאמרלאמרלאמרלאמר""""
  .""""תושבתושבתושבתושב""""גיע אליכ� בבחינת ת ה אמנ� הארת,לחלקה' כל בחיהנכ� נפרדי� 

מה  מעתה הארות מתקבלו ממנה כי ואי% זה הפסד """"אנכי עמכ�אנכי עמכ�אנכי עמכ�אנכי עמכ�"""" ....שאינו קבוע
תנו לי אחוזת קבר תנו לי אחוזת קבר תנו לי אחוזת קבר תנו לי אחוזת קבר ", וכדי שתקבלו הארות אלו, גבוהות יותר' שתקבל מבחי

ולדובב בקבר להעלות , "הבלא דגרמי"תותיכ� להאחז ב תמשי� שפ""""עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�
% שתעלו בג% עד% הוא בגדר מת שאינו "אמנ� המ. """"ואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפניואקברה מתי מלפני""""    ,%"מ

  . אלא עד מקו� שהעלה בחייו" לפניו"% חדשי� מהעתיד ש"מעלה מ

נאמר שנה ", י" פירש....""""ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�""""
לא ' מה בת כ', כבת כ' בת ק, שכל אחד נדרש לעצמובכל כלל וכלל לומר ל� 

ויש ". ליופי' כבת ז' ובת כ, בלא חטא' א� בת ק, חטאה שהרי אינה בת עונשי%
ומה , חטאה אלא שאינה בת עונשי%אולי , לא חטאה' מי אמר שבת כ, להבי%
ומה עני% היופי של בת שבע שני� יותר . ב"ד של מטה מענישי% מגיל י"ג� שב

ואלה שני חיי "ויגדל התימה בהגיענו לחיי אברה� שנאמר ', ל בת כמיפיה ש
 ב% מאה", י"פירשו, "מאת שנה ושבעי� שנה וחמש שני�, אברה� אשר חי

 .ולא פירש מעלת גיל שבעי�". בלא חטא  וב% שבעי� כב% חמש,כב% שבעי�
ומה יענו  ,גיל עשרי�בשרה ו, כגיל חמש". בלא חטא"ולמה אברה� נחשב 

ויהיו ימי יצחק מאת שנה " שנות חיי יצחק וישמעאל שכתוב בה� ל על"חז
  ".מאת שנה ושלשי� שנה ושבע שני�" ובישמעאל ."ושמוני� שנה

מספר שבע שני� מלמדנו על תקו% שבעת ספירות כי , ואפשר שהעני% הוא
ושרה שמקורה . כי שנה גימטריא ספירה, המלכות הקשורות לעול� הזה

 בסוד בת שבע "שבע שני�" הנקראת ,המלכותתקנה את ספירת , במלכות
וה� סוד , חדו הכתוב בספירת שבע שני�יוכל אד� שתק% זאת מי. ואלישבע

ונקיו% הנשמה מכל חטא הוא באד� שכל חמש בחינות . שבע שנות השמיטה
, אמנ� תקו% זה בכללות הוא בסוד החמש,  מתוקנות אצלוהחסדי� וגבורות

 שכנגד כל אחד מארבע ג"חו' � שה� ההוא בסוד העשריאפשר שובפרטות 
לעול� שה� אמות הבני% המשפיעי� , עשיה, יצירה, בריאה, אצילות, עולמות

 ושרה שהיא אשה והשלימה תקונה במלכות שמי� היתה כבת שבע ,הזה
ובכללות השלימה כל העשר , אמנ� זה היה בפרטות, לחטא' וכבת כ, ליופי

   .י�ספירות שכל אחד כלול מעשר וה� מאה שנ
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 בכללות� בסוד ב% שבעי� החסדי� וגבורות' ואברה� שהוא סוד הזכר תק% ה
י ומלכות שבזכר כל אחד מה� כלול "ת נה"וספירות חג, כב% חמש לחטא

, כב% שבעי� , מאה שהשלי� בכללות כל בני% העשר ספירות  ולכ% ב%,מעשר
ולכ% ב% שבעי� היה אברה� . בפרטות כל שבעת ספירות הבני% שהשלי�

חזר בתשובה וזכה להגיע לסוד אולי כיו% שישמעאל בו .19בברית בי% הבתרי�
שה� סוד , תק% ישמעאל ספירות נצח הוד יסוד ואולי ,שבע שנות המלכות

רמזה , המאה  ובכללות תק% ג� עשר הספירות בסוד,מות בשלשלשי� שנה
תק% ל כי לא מבואר מגילו א� "ואולי לא דרשוהו חז, אות� התורה במני% חייו
  . כל שבע ספירות הבני%

  הוא מצד הגבורה ותקונו היה להגיע אל הבינהאפשר שכיו% ש, יצחק אבינוו
והיות .  זכה לתק% הדבר בשלמותו,ריותישהיא שרש הגבורה ג� בסוד העש

וכל המתק% מתחיל מספירת , מלמטה למעלה היא השמינית בינהוספירת ה
 "ב% מאה שנה ושמוני� שנה"ו נאמר באולי לכ% , המלכות ועולה לתקו% שרשו

כב% שמוני�  , שהשלי� בכללות כל בני% העשר ספירותו ב% מאה שנה שפירוש
ל כי "לא דרשוהו חזאולי ו, ריות שהוא סוד תקונוישנה שהוא סוד הבינה בעש
  .י� הסתר דברהוכבוד אל, סוד הבינה היא באיתכסיא

מערה אשר בו מערה אשר בו מערה אשר בו מערה אשר בו השדה וההשדה וההשדה וההשדה וה, , , , ויק� שדה עפרו% אשר במכפלה אשר לפני ממראויק� שדה עפרו% אשר במכפלה אשר לפני ממראויק� שדה עפרו% אשר במכפלה אשר לפני ממראויק� שדה עפרו% אשר במכפלה אשר לפני ממרא""""
 ".".".".וכל הע" אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברה� למקנה לעיני בני חתוכל הע" אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברה� למקנה לעיני בני חתוכל הע" אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברה� למקנה לעיני בני חתוכל הע" אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברה� למקנה לעיני בני חת

 ולכאורה היה מספיק לומר שאברה� ,ת המערהיהאריכה תורה בסיפור קני
  . מאת בני חת ותו לאקנהקנהקנהקנהקבר את שרה במערת המכפלה אשר 

שהוא ר� מכל חמשת , ק"כי אברה� הוא סוד עול� א, ואפשר לומר דר� רמז
' דהיינו ה', ה/ר�/ופירוש אברה� הוא אב, והוא המשפיע בה� כאב, למותהעו

ועד , ע"ותכלית רצונו הוא להעניק השפע והקדושה בעולמות אבי. עולמות
כדי שיתעלו , ולקבור אותו ביניה�, הנקראת מערת המכפלה, סו� קצה העשיה

כי הוא כשר , ורצו% ושפע זה נקרא שרה. כל העולמות ויתאחדו בשרש�
אבל בני האד� . 'ה/וביאורו שר, עושה רצו% המל� בכל חמשת העולמותה

לא רוצי� בקבורת שרה זו ,  יסוד� וה� בחינת עפרו%בעפרבעפרבעפרבעפרשוכני חומר אשר 
י ישראל "ורק ע, כי יסוד העפר שבה� מוש� אות� לתאוות גשמיות, בקרב�

 מ% הבינה שהיא הספירה השמינית  לה� השפע מגיעכי, הנקראי� בני חת
כ ישראל ה� למעלה "וע, ת כוכבי הלכתיא למעלה מהמזל של שבעושה

  אפשר, כשה� יהיו אור לגויי�', ורק בהשפעת ישראל שה� בני ח. מהמזל
   

   .מ, ב"י, י שמות" ראה רש.19



 שני            חיי שרה           שפתי

 

 קסא

מושל� בכל עשר  כל אחד מה� בתיקו%, ע"עולמות אבי' יהיה לתק% ד
. וד הכס�ס  ובכול� לעורר החסדי�,ספירותיו שכל אחד כלול מעשר

 ,דהיינו, ולקבור את שרה, "ארבע מאות שקל כס�"ובהתייחד� נעשי� ה� 
  ,שהוא מערת המכפלה, ל בעולמות כול� עד קצה העשיה"השפע הנ הרצו%

  ,י משיח ב% דוד"דהיינו ע, עובר לסוחרעובר לסוחרעובר לסוחרעובר לסוחרודבר זה ייעשה     ....אשר בקצה השדהאשר בקצה השדהאשר בקצה השדהאשר בקצה השדה
ואז יקו� . שערי בינה ומוכרו לישראל ולעול�' שהוא הסוחר הקונה השפע מנ

ויתאחדו כל , למקנה, ק"וכל הע" לאברה� סוד הא, השדה והמערה אשר בו
כי אז אהפו� אל עמי� שפה ברורה לקרא "ועל זמ% זה נאמר . העולמות' ה

  .אחד ושמו אחד'  ביו� ההוא יהיה ה,"לעבדו שכ� אחד' כול� בש� ה

, ויק� השדה" ,י"רשיפ "ויק� שדה עפרו% אשר במכפלה אשר לפני ממראויק� שדה עפרו% אשר במכפלה אשר לפני ממראויק� שדה עפרו% אשר במכפלה אשר לפני ממראויק� שדה עפרו% אשר במכפלה אשר לפני ממרא""""
תורה הויש להבי% למה הדגישה ". תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מל�

ואחרי כ% קבר אברה� את שרה אשתו ואחרי כ% קבר אברה� את שרה אשתו ואחרי כ% קבר אברה� את שרה אשתו ואחרי כ% קבר אברה� את שרה אשתו """". מלוכת אברה� בעניי% תקומת השדה
 ולכאורה ".".".".היא חברו% באר" כנע%היא חברו% באר" כנע%היא חברו% באר" כנע%היא חברו% באר" כנע%. . . . אל מערת שדה המכפלה על פני ממראאל מערת שדה המכפלה על פני ממראאל מערת שדה המכפלה על פני ממראאל מערת שדה המכפלה על פני ממרא

אל אל אל אל  " " " "ה נאמר"עאברה� אבינו וכ% בקבורת .  שדה המכפלהבמערתבמערתבמערתבמערתל "היל
ואלו אצל . "% צחר החתי אשר על פני ממראבשדה עפרו% אל אל אל אל , הת המכפלמער

אלא יעקב לפני .  כלל לא נזכר שנקבר במערת המכפלה,יצחק בעת קבורתו
 המערה אשר בשדה אלאלאלאלקברו אותי אל אבותי " והוסי�, פטירתו אמר זאת

 אשר בשדה המכפלה במערהבמערהבמערהבמערה""""ובשונה מאברה� ושרה הוסי� ". עפרו% החתי
 למה חזר לומר שקמה ".".".".ויק� השדה והמערה אשר בוויק� השדה והמערה אשר בוויק� השדה והמערה אשר בוויק� השדה והמערה אשר בו""""    ".י ממראאשר על פנ

  ". בית ועליה על גביו", י"ועל מערת המכפלה פירש. השדה לאברה�
ונקראת מכפלה כי היא " בינה"ה' כי המערה סודה בספי, ואפשר שהעני% הוא

ומאירה היא בספירת , 20ה"% שהיא כפולה באותיות שבש� ההוי"ש� ב' בחי
א מערה לפני� יהולכ% ג� " כתר מלכות"'  בבחילי ושמאלי ושמאלי ושמאלי ושמאואוואוואוואו, "מלכות"ה

תלת רישי% אתגלפ% דא לגו "  21בזוהרש "וכמ ,ומערה על גבי מערה, ממערה
ארבע מאות שקל כס� עובר "ב ולכ% קנהו אברה� , "ודא לעילא מ% דא, מ% דא
והיות והמערה דוגמת כתר עשיה הנקראת , 22שבכתרזו ' שכנגד בחי" לסוחר

התייחסה תורה למלוכת אברה� בעני% זה לומר שנתעלה לבחינת , כתר מלכות
  וכש� שהגולגולת היא. י אברה�"נגאלה ע, והשדה שהיתה בידי הדיוט" כתר"
  
 והארת ,או שהיא בכתר מלכות, בינה דמלכות' ואולי המערה בחי. זו' פשער הפסוקי� . 20 

מערת המכפלה א� ,  רב ושמואלנחלקו. ג"בעירובי% נו .ח" רפהאזינו. 21. הבינה מאירה בה

, חיי� ושניה� אמת ואלו ואלו דברי אלקי�. מערה ג"מערה עאו  מערה לפני� מערה היא

    .'א פרק ה"א  שערע" חיי� .22 . דבר בבחינת שרשו בכתרואולי כל אחד .ח"ב נ"בוראה 
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, שנקברו במערה י"והאבות אעפ. כמו כ% המערה בקצה השדה, בקצה הראש
  .דהיינו בסוד בחינותיה הגבוהות"  המערהאלאלאלאל"היתה גניזת� ' בחי

ואפשר שביצחק בשעה שקברו עשו שהיה רשע נתעלמו הארות מקו� זה ולכ% 
  האורות וכשיצא רשע זה מקבורתו שבו והאירו כל, סת� הכתוב מקו� קבורתו

ה את מקו� קבורת יצחק  במערה שעל פני "במערה ולכ% הזכיר יעקב אבינו ע
אמנ� ".  המערה אשר על פני ממראאלאלאלאל"רו בסודות אלו וביקש לקב, ממרא

יעקב ' אבל בחי,  המערהאלאלאלאלישראל נקברה ' ובחי, בחינות' ביעקב נכללו ב
   ".".".".במערהבמערהבמערהבמערה""""    שבו לא מתה ואמר עליה 

 יש להבי% למה כפל ש� ".".".".בר� את אברה� בכלבר� את אברה� בכלבר� את אברה� בכלבר� את אברה� בכל' ' ' ' והוהוהוה, , , , ואברה� זק% בא בימי�ואברה� זק% בא בימי�ואברה� זק% בא בימי�ואברה� זק% בא בימי�""""
  ".ברכו בכל' וה, �ואברה� זק% בא בימי", ולכאורה היה לו לומר, אברה�

שרק כשהזקי% אברה� נח מעמלו וקיבל בפועל כל מה , ואפשר שהביאור הוא
ובזקנותו הבי% שכל . טלטולי� ונסיונות, צער, אבל כל חייו היו סבל, שרצה

' והאמי% בה"ובצעירותו נאמר . לזככו לבריאות נשמתו' סבלו היה ברכה מה
. ובזקנותו הבי% זאת בדר� הכרה, כי היתה זו בדר� אמונה, "ויחשבה לו צדקה

וכפל שמו לומר שעתה למפרע הבי% שאברה� הצעיר ג� כ% היה מבור� בכל 
  .למרות צרותיו וייסוריו

 פסוק זה מהווה הקדמה ".".".".בר� את אברה� בכלבר� את אברה� בכלבר� את אברה� בכלבר� את אברה� בכל' ' ' ' והוהוהוה, , , , ואברה� זק% בא בימי�ואברה� זק% בא בימי�ואברה� זק% בא בימי�ואברה� זק% בא בימי�""""
  ומאחר. ב%'  גי"בכל"י ש"וכמו שפרש. לעני% נשואי יצחק ע� רבקה

' ויש להבי% למה לא פרש הכתוב שה. וצר� להשיאו אשהה, שהיה לאברה� ב%
ל למדו "וחז. בכלבכלבכלבכלוהסתיר הב% תחת גימטריא של ,  ולכ% דאג להשיאובב%בב%בב%בב%ברכו 

, בכלבכלבכלבכלעני% בתו  ויש להבי% מה. 23שמהובכל ובכל ובכל ובכל  היתה לאברה� בתבתבתבתמפסוק זה כי 
 24ל"אמרו חזו . לאחר מותה ולא בחייהבכלבכלבכלבכלולמה הזכיר עני% , לנשואי יצחק

לקחה את בתה , ואברה� כתה מבאר שבע לחברו% לחפש את יצחקששרה בל
ולכ% כתבה . ונפטרו שתיה%,  נפלה על בתהמעני% העקידהוכששמעה , עמה

שיהיה אפשר  כדי, קטנה'  ע� כ""""ולבכתהולבכתהולבכתהולבכתהויבא אברה� לספוד לשרה "תורה 
כ בעת שליחות "וא ,נפטרה עמה  שג� היאולבתהולבתהולבתהולבתהולקרא ' ג� להשמיט את הכ

ובכלל למה הוצר� הכתוב להקדי� פסוק זה  .בכלבכלבכלבכלכבר נפטרה אליעזר לרבקה 
. דתויצחק ועקוהלא כבר הארי� הכתוב בתולדות י, ולרמוז שהיה לאברה� ב%
 וכי א� היה צעיר לא ,,,,""""זק%זק%זק%זק%ואברה� " אברה� ואמר ולמה תלה הדבר בזקנת

שמיד "ל "ומה ג� שאמרו חז, את פרקו    היה צרי� להשיא את בנו שכבר עבר
  שהיה לו להקדי� ולהשיא את יצחק ע� אברה� המוריה הרהרבשובו מהר 

   
   .וזפרשה   "נה של תורהימעי"ראה . 24: ז"ב ט"ב' גמ. ט"זוהר ויחי רי. 23
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 .25"ה שנולדה רבקה בת זוגו"ובשרו הקב, וממרא הכנעניות בנות ענר אשכול
ואמרה . אלא א� בעבדו אליעזר, הזקנה באברה� ולא רק הדגישה תורה

 ולמה . ויש להבי% למה הדגישה זאת תורה".".".".זק% ביתוזק% ביתוזק% ביתוזק% ביתואברה� אל עבדו ויאמר "
התכוונה תורה באומרה  ולזאת, זקנתו וא� בגלל, לא יצא אברה� עצמו לחר%

כלל שהזקנה   ולא מצינו. למה שלח לאליעזר שהיה זק% ג� הוא,,,,זק%זק%זק%זק%ואברה� 
כ אי% זו הסיבה להמנעותו "וא, במסעיו ובשאר עניני� הפריעה לאברה�

  שהיה זיוכיו%,  ביתוזק%זק%זק%זק%שכתבה תורה שאליעזר היה  ל"ואמרו חז. ללכתמ
 כיצד קרה שדמו ,ודבריה� טעו% הסבר, 26של אליעזר דומה לאברה� איקוני%

המושל בכל המושל בכל המושל בכל המושל בכל """" . ולמה הדגישה זאת תורה.שהיו בני עמי� שוני�פניה� א� 
, "רכושו"ל המושל בכל "א� הכוונה לממונו של אברה� היל, """"אשר לואשר לואשר לואשר לו

 של אברה� היתה אחרי�משמע שא� בדברי� " בכל אשר לו "ש"ממו
  .ולמה ציינה זאת התורה, ומה טיב� של דברי� אלו, לאליעזר שליטה

שצווהו להשי� ידו תחת ירכו כדי שישבע " ,י"פרש. """"שי� נא יד� תחת ירכישי� נא יד� תחת ירכישי� נא יד� תחת ירכישי� נא יד� תחת ירכי""""
ל "כ היל"וא . לתת תוק� וחוזק לשבועה".בנקיטת חפ" של מצות המילה בידו

ולא תחת ירכו שאינו מקו� המילה ,  כדי שיאחז במילתובבריתיבבריתיבבריתיבבריתישי� נא יד� 
וא� פחד אברה� לנגוע בברית שמא יתקשה ויצא ממנו שכבת , אלא סמו� לו
 או 27שאז אי% לחשש זה, היה לו לאחוז הברית בבגד עבה וקשה, זרע לבטלה

והלא הנשבע בנקיטת חפ" הסמו� לתפילי% ', וכדו, מזוזה, שישביעהו בתפילי%
כ שימת היד תחת היר� "כ ג"וא, כלו� לא עשה ולא, ולא בה� עצמ�, זוזהולמ

ולמה לא השביע לאליעזר . נקיטת חפ" של הבריתכלא תגרו� לשבועה להיות 
, ובכלל למה השביע לאליעזר שלא יקח אשה כנענית ליצחק. במילתו שלו

 ולמה חשש אברה� .שלא יקח מבנות הכנעני יצחקאת היה לו להשביע 
והלא , עד שהוצר� להשביעו על זה, ר ישיא ליצחק כנענית נגד רצונושאליעז
 וא� לא, בלבדותפקידו לעשות שליחותו ,  לעיר נחור להביא מש� אשהשלחו
. ישוב בידי� ריקות אבל ודאי שלא ישיא לו כנענית שעליה לא נצטווה, יצליח

על יחד אלהות ייש להבי% למה  ".".".".י האר"י האר"י האר"י האר"ההההי השמי� ואלי השמי� ואלי השמי� ואלי השמי� ואלההההאלאלאלאל' ' ' ' ואשביע� בהואשביע� בהואשביע� בהואשביע� בה""""
י השמי� האל 'בה"והיה לו לומר , השמי� בפני עצמ� ועל האר" בפני עצמה

. . . . """"אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבואשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבואשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבואשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו""""". והאר"
וכי מהכנעני שאי% , מוב% אי% לה%" אשר אנכי יושב בקרבו"ולכאורה תיבות 

  תיר לואו משאר עמי כנע% ה, אברה� יושב בקרבו אלא גרי� בריחוק מקו�
   

 .27. ז"ילקוט שמעוני אות ק. ט" בראשית רבה פרשת נ.26 .כ, ב"י בראשית כ" ראה רש.25

  .ג"כמבואר במסכת נדה ד� י
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 ולכאורה. """"מולדתי תל� ולקחת אשה לבני ליצחקמולדתי תל� ולקחת אשה לבני ליצחקמולדתי תל� ולקחת אשה לבני ליצחקמולדתי תל� ולקחת אשה לבני ליצחק    כי אל ארצי ואלכי אל ארצי ואלכי אל ארצי ואלכי אל ארצי ואל"""" .ליקח
  הדבר ברור,  דהיינו עירו"אל מולדתי"באמרו כי , מיותרות" אל ארצי"תיבות 

 ולמה אמר לו ."כי אל מולדתי תל�"והיה מספיק שיאמר , נחורא באר" ישה
  כבר והלא, בסת� ולא צווהו במפורש שיקח את רבקה בדווקא" ולקחת אשה"

  ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכתויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכתויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכתויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת""""    .נתבשר בה שהיא בת זוגו
 ....""""ההשב אשיב את בנ� אל האר" אשר יצאת מש�ההשב אשיב את בנ� אל האר" אשר יצאת מש�ההשב אשיב את בנ� אל האר" אשר יצאת מש�ההשב אשיב את בנ� אל האר" אשר יצאת מש�, , , , אחרי אל האר" הזאתאחרי אל האר" הזאתאחרי אל האר" הזאתאחרי אל האר" הזאת 

אלא שלא , לבא כלל  שמא האשה לא תרצהשלא חששע מדברי העבד משמ
   .ועמו, אחריואחריואחריואחריו    תרצה לבא

 וא� היה ש�, באבאבאבאבבואו לש� נקרא , כאשר אד� לא היה כלל במקו� מסויי�ו
ולא היה מעול� ,  שבה נולדי"מאויצחק כלל לא יצא , שבשבשבשבלפני כ% וחזר נקרא 

למה כפל ו. ההשב אשיבההשב אשיבההשב אשיבההשב אשיבולא , " את בנ�האביאהאביאהאביאהאביא"ל "כ היל"וא, באר� נהריי�
ויאמר אליו אברה� השמר ל� פ% תשיב ויאמר אליו אברה� השמר ל� פ% תשיב ויאמר אליו אברה� השמר ל� פ% תשיב ויאמר אליו אברה� השמר ל� פ% תשיב """" ."האשיב" ל"והיל "אשיב ההשב"

והלא יעקב , פחד אברה� לשלוח את יצחק לאר� נהריי�  למה.""""את בני שמהאת בני שמהאת בני שמהאת בני שמה
    .רבקה וישוב עמהאת ומה בכ� א� יל� יצחק וישא ,  ונשא שתיי�ל"יצא לחו

ואשר ואשר ואשר ואשר , , , , ר ליר ליר ליר ליואשר דבואשר דבואשר דבואשר דב, , , , ומאר" מולדתיומאר" מולדתיומאר" מולדתיומאר" מולדתי, , , , י השמי� אשר לקחני מבית אביי השמי� אשר לקחני מבית אביי השמי� אשר לקחני מבית אביי השמי� אשר לקחני מבית אביההההאלאלאלאל' ' ' ' הההה""""
לזרע� את% את האר" הזאת הוא ישלח מלאכו לפני� ולקחת לזרע� את% את האר" הזאת הוא ישלח מלאכו לפני� ולקחת לזרע� את% את האר" הזאת הוא ישלח מלאכו לפני� ולקחת לזרע� את% את האר" הזאת הוא ישלח מלאכו לפני� ולקחת , , , , נשבע לי לאמרנשבע לי לאמרנשבע לי לאמרנשבע לי לאמר
, "י האר"הואל"לומר , ג� על האר"' יחד ש� הי למה לא ".".".".אשה לבני מש�אשה לבני מש�אשה לבני מש�אשה לבני מש�

,  לקחניאשראשראשראשר""""     ומה עני% אמרו."השמי� יהאל' ה"והזכיר רק , ש לעיל"וכמ
על ' בהבטחת ה ולמה תלה עני% נשואי יצחק ." נשבע ליואשרואשרואשרואשר,  דבר ליואשרואשרואשרואשר

והוא חלק , אר" כנע% ובפרט על אותו חלק שלא הובטח לו בברית בי% הבתרי�
ולמה פחד אברה� מבנות  ....28282828""""לזרע� את% את האר"לזרע� את% את האר"לזרע� את% את האר"לזרע� את% את האר""""" שעליו נאמר שכ�שכ�שכ�שכ�

ליצחק מבנות ענר  להשיאבחזרתו מהעקדה והלא הוא עצמו חשב , הכנעני
 לתלות העני% כ לא היה לו"וא, ברבקה אשכול וממרא ונמנע רק כיו% שנתבשר

אלא בעני% רבקה שהיא בלבד בת זוגו של יצחק , באיסור נשיאת בנות כנע%
 שבת היתה לאליעזר ורצה להשיאנה ,י"ופירש. ומ% הראוי שישא רק אותה

ולמה .  בני ברו� ואתה ארור ואי% ארור מתדבק בברו�,ליצחק ואמר לו אברה�
ארור "הכנעני� ה� בגדר כי כל , והלא אי% זו הסיבה, לאליעזר לאברה� לבזות

ח "וודאי שאליעזר שהיה ת, וא� רצה את בנות ענר אשכול וממרא, "כנע%
ואינו יכול , והיה לו לומר בפירוש כי רבקה בת זוגו של יצחק ,עדי� עליה�
ולמה צרי� , לפניו' וכ% יש להבי% מי הוא המלא� שישלחהו ה .ליקח אחרת

  .ותו לא, ה לשלחהבלב רבקה לבא ובלב משפחת' שית% ה, למלא�
  
        .ל�/ ל�' כמבואר לעיל פ . 28
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 משמע לכאורהו ....""""ונקית משבועתי זאתונקית משבועתי זאתונקית משבועתי זאתונקית משבועתי זאת, , , , וא� לא תאבה האשה ללכת אחרי�וא� לא תאבה האשה ללכת אחרי�וא� לא תאבה האשה ללכת אחרי�וא� לא תאבה האשה ללכת אחרי�""""
י השמי� דבר ונשבע לתת לו האר" האל' הסתפק אברה� שמא למרות שהש

   וא� אינו בטוח בכ� למה, ושלא תאבה האשה,אפשר שלא ישלח מלאכו
  השמר ל� פ% תשיב את",  לומר רקיה לו וה,לאליעזר  זאת מלכתחילה אמר

ובכלל למה הוצר� לומר לו . "ונקית משבועתי, וא� לא תאבה האשה, בני
, להביאהוהלא השבועה היתה שישתדל , תולא תאבה שינקה משבוע שא�

הוא   ובוודאי שא� יש עכוב מצדה שפטור,אבל לא שיביאנה על כרחה
תחת יר� אברה� תחת יר� אברה� תחת יר� אברה� תחת יר� אברה� , , , , ד את ידוד את ידוד את ידוד את ידוויש� העבויש� העבויש� העבויש� העב"""" .משבועתו ולמה הדגישה זאת התורה

לכאורה משמע , "על הדבר הזה" ובאומרו ".".".".אדוניו וישבע לו על הדבר הזהאדוניו וישבע לו על הדבר הזהאדוניו וישבע לו על הדבר הזהאדוניו וישבע לו על הדבר הזה
שלא יקח . א, עניני�' רצה להשביעו על ב כי אברה�, שלא על הכל נשבע

. ולמולדתו להביא אשה מש� שיל� לארצו. ב. אשה לבנו מבנות הכנעני
 רק משבועתו להביאנה ללכת אחריו שינקה האשה והדגיש לו שא� לא תאבה

ונקית משבועתי "ש "וכמ, ולא משבועתו שלא יקח אשה ליצחק מבנות כנע%
אליעזר כלל לא נשבע שלא יקח  ו,מכלל דאיכא אחרת שממנה לא תנקה, """"זאתזאתזאתזאת

וישבע לו על הדבר " ש"וכמ. רבקהאת אלא שיביא , אשה ליצחק מבנות כנע%
 .מבנות כנע%  שלא ישיאווהוא,  מכלל דאיכא אחר שלא נשבע לו עליו,,,,""""הזההזההזההזה

 והדגישה תורה שהשבועה היתה ביר� ולא .ויש להבי% למה לא נשבע על הכל
  .והדבר אומר דרשני, בברית

  ויק� ויק� ויק� ויק� , , , , וכל טוב אדוניו בידווכל טוב אדוניו בידווכל טוב אדוניו בידווכל טוב אדוניו בידו, , , , ויקח העבד עשרה גמלי� מגמלי אדוניו ויל�ויקח העבד עשרה גמלי� מגמלי אדוניו ויל�ויקח העבד עשרה גמלי� מגמלי אדוניו ויל�ויקח העבד עשרה גמלי� מגמלי אדוניו ויל�""""
   ויש להבי% למה לקח עשרה גמלי�....""""ויל� אל אר� נהריי� אל עיר נחורויל� אל אר� נהריי� אל עיר נחורויל� אל אר� נהריי� אל עיר נחורויל� אל אר� נהריי� אל עיר נחור

, """"ויל�ויל�ויל�ויל�" ולמה כפל .וכי למני% הוצר� לה�, הדגישה זאת התורהולמה , בדווקא
ויבר� הגמלי� לעת ערב לעת צאת ויבר� הגמלי� לעת ערב לעת צאת ויבר� הגמלי� לעת ערב לעת צאת ויבר� הגמלי� לעת ערב לעת צאת """"    ....""""ויק� ויל�ויק� ויל�ויק� ויל�ויק� ויל�"ובשני כתב לשו% תקומה 

י אדוני אברה� הקרה נא לפני היו� ועשה חסד ע� י אדוני אברה� הקרה נא לפני היו� ועשה חסד ע� י אדוני אברה� הקרה נא לפני היו� ועשה חסד ע� י אדוני אברה� הקרה נא לפני היו� ועשה חסד ע� ההההאלאלאלאל' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה, , , , השואבותהשואבותהשואבותהשואבות
בתואל  צר� לכל זאת ולא הל� ישירות לבית יש להבי% למה הו.""""אדוני אברה�אדוני אברה�אדוני אברה�אדוני אברה�

הנה אנכי נצב על עי% המי� ובנות אנשי העיר הנה אנכי נצב על עי% המי� ובנות אנשי העיר הנה אנכי נצב על עי% המי� ובנות אנשי העיר הנה אנכי נצב על עי% המי� ובנות אנשי העיר """" . את רבקה ליצחקלבקש
, מיותרי�" הנה אנכי נצב על עי% המי�" ולכאורה דבריו .""""יוצאות לשאוב מי�יוצאות לשאוב מי�יוצאות לשאוב מי�יוצאות לשאוב מי�

והלא עיקר התוכ% הוא שבנות אנשי העיר . מינה היכ% הוא נצב כי מאי נפקא
 ותו ,"הנה בנות העיר יוצאות לשאוב מי�"ל "כ היל"וא. יוצאות לשאוב מי�

הטי נא כד� ואשתה ואמרה שתה וג� הטי נא כד� ואשתה ואמרה שתה וג� הטי נא כד� ואשתה ואמרה שתה וג� הטי נא כד� ואשתה ואמרה שתה וג� , , , , והיה הנערה אשר אומר אליהוהיה הנערה אשר אומר אליהוהיה הנערה אשר אומר אליהוהיה הנערה אשר אומר אליה"""" .לא
ובה אדע כי עשית חסד ע� ובה אדע כי עשית חסד ע� ובה אדע כי עשית חסד ע� ובה אדע כי עשית חסד ע� , , , , גמלי� אשקה אותה הוכחת לעבד� ליצחקגמלי� אשקה אותה הוכחת לעבד� ליצחקגמלי� אשקה אותה הוכחת לעבד� ליצחקגמלי� אשקה אותה הוכחת לעבד� ליצחק

 ואולי לא הוזקקו,  ויש להבי% מני% לאליעזר שרבקה תצא לשאוב".".".".אדוניאדוניאדוניאדוני
וכיצד נדיבות , ואולי תשלח את אמתה לשאוב במקומה, לשאוב מי� אותו יו�

וכי לא ייתכ% שתהיינה עוד נדיבות לב , בה תהווה הוכחה שהיא המבוקשתל
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שתבאנה וכ , ימתי% ש�י%ירבקה על המעאת וא� רצה לפגוש . בי% בנות העיר
ובה ובה ובה ובה """"ומה כוונת אומרו . בנות העיר ישאל מי היא בת בתואל ויפנה ישר אליה

 זה חסד ולכאורה אי%, ומה עני% השקאת הגמלי�. " אדעואזואזואזואז"ל "והיל, """"אדעאדעאדעאדע
אבל לאחר שירווה , כי מ% הראוי לעזור לאד� צמא להרוות צמאונו, כלל

ומה , מצמאונו יקו� הוא עצמו וישקה גמליו ויכי% מזונותיה� כדרכו בכל יו�
            .לה ולמלאכה זו

ואמרה שתה  , נא כד� ואשתההטיהטיהטיהטי""""    והנה בתפילתו אמר אליעזר שיאמר אליה 
 נא מעט הגמיאיניהגמיאיניהגמיאיניהגמיאיני"אלא אמר לה , ובמציאות לא קרה כ%, """"אשקהאשקהאשקהאשקהוג� גמלי� 
להשקותו   וכשכלתה,,,,""""שתה אדונישתה אדונישתה אדונישתה אדוני""""ורבקה בתחילה רק אמרה , "מי� מכד�

והאיש והאיש והאיש והאיש """" .אשקהאשקהאשקהאשקה ולא אמרה,  וה� ישתו מאליה�""""אשאבאשאבאשאבאשאבג� לגמלי� "אמרה 
, " לדעתהחרישהחרישהחרישהחריש"להבי% למה   יש.""""דרכודרכודרכודרכו' ' ' ' משתאה לה מחריש לדעת ההצליח המשתאה לה מחריש לדעת ההצליח המשתאה לה מחריש לדעת ההצליח המשתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה

וא� שאלה , מו ששאלה לבסו�וכ, ישאלנה א� היא בת בתואל ויצא מספקותיו
ויגדל התימה על עבד נאמ% .  לדעתשאלשאלשאלשאל אלא החריש לדעתהחריש לדעתהחריש לדעתהחריש לדעתכ לא "לבסו� א
למה הקדי� לקדשנה ליצחק ולתת לה התכשיטי� בטר� שישאלנה , כאליעזר

 והיה לו קוד� לישאל לשמה ולמשפחתה וכשיתברר לו שזאת ,א� היא רבקה
  .אז יתנ� אליה, היא

כי ,  זק%'היה בבחי בעת העקידהאברה� נראה שי כ, ביאור העני% הואאפשר שו
. זק%זק%זק%זק%נקרא הכתר הכתר הכתר הכתר  'בחיומי שדבוק ב,  צעיר צעיר צעיר צעיר נקראהתפארתהתפארתהתפארתהתפארת 'בחימי שדבוק ב

' ספי'  שזו בחי29בזוהר' ופי" 'בי נשבעתי נאו� ה"ובעת העקידה נאמר לו 
 "בימי� זק% בא"נקרא , אברה� בהארת כתר עליו% תעלהנשומ ".כתר"ה

ג מידות של " וה� סוד י,תיקוני דיקנא ג"י' בחיה� ש, 30"ימי קד�"הנקראי� 
אשר נשבעת "וזה סוד הכתוב , ועליה� נשענו אבותינו בכל עניניה�. רחמי�

  .31""""מימי קד�מימי קד�מימי קד�מימי קד� לאבותינולאבותינולאבותינולאבותינו
רצה להמשי� ליצחק ורבקה , זק% בא בימי�זק% בא בימי�זק% בא בימי�זק% בא בימי�אברה� שזכה לדרגת אפשר שו

' בג תקוני דיקנא שבה� נמצאי� " אלו שה� סוד י"ימי קד�"בעת זווג� 
שה� מבטלי� המזל התחתו% בסוד , העליוני� הנקראי� נוצר ונקה המזלות

 י"כדי שמיצחק ואיל� יהיה כח לישראל לבטל המזל ע, 32"לישראל אי% מזל"
  ג תקוני דיקנא על כל"אמנ� כוונות המשכת הכתר וי. והזכויות התפילה

 למשו� י אד� שג� נפשו מצד הכתר שיוכל בכוונותיו"פרטיה% צרי� שייעשו ע
  , בלבדבחורבחורבחורבחור' ויצחק היה אז בחי, סודות והארות אלו בעת הקדושי% עצמ�

   
 י שא� על פי"ופירש, ו"שבת קנ' גמ .32 .ש�. 31 :ד" זוהר במדבר קל.30 .ל"נשא ק. 29

   .תפילה וזכותעל ידי  לבטלו שיש מזל אפשר
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 ולכ% נקרא כתר דמלכותכתר דמלכותכתר דמלכותכתר דמלכותהיה בסוד אפשר שאליעזר שאת ולכ% הוצר� לשלוח 
א בחינת האשה הנקראת יבסוד המלכות שהוביתו וביתו וביתו וביתו  בסוד הכתר זק%זק%זק%זק%, , , , % ביתו% ביתו% ביתו% ביתוזקזקזקזק

 לא השיאו אברה� כל ויצחק היתה נשמתו בתחילה מצד הנקבה ולכ% ,33בית
פרחה ממנו נשמת הנקבה וקיבל נשמת   אמנ� בעקדה,שני� שעד העקידהה

 אברה� להשיאו מבנות ענר אשכול ובחזרתו מהעקדה חשב ,34זכר ויכל ללדת
, 35למול עצמו וזרזוהו  במלחמותיו לאברה� רא שהיו יראי שמי� ועזרווממ

 ,בבחינת גרי תושב או גרי צדק, והושפעו מאברה� והיו מהנפש אשר עשה
ה� נראה שעליו .שרתה בקרב� ובקרב מחניה�, 36""""אנכיאנכיאנכיאנכי"והשכינה הנקראת 

 להעדיפ� ולכ% חשב אברה� ."בקרבויושב  אנכיאנכיאנכיאנכיהכנעני אשר " הכתוב אמר
   . ונתבשר שנולדה רבקה בת זוגו של יצחק,שפחתו עובדת האלילי�על מ

 וקיבל """"ואברה� זק%ואברה� זק%ואברה� זק%ואברה� זק%"""", פתח הכתוב זווגו של יצחק בסודות אלו ואמראפשר שו
, ג תקוני דיקנא קדישא" שה� ימי קד� סוד י""""בא בימי�בא בימי�בא בימי�בא בימי�"""". הארה מכתר עליו%

    ....""""בר� את אברה� בכלבר� את אברה� בכלבר� את אברה� בכלבר� את אברה� בכל' ' ' ' והוהוהוה". ובה� המזלות העליוני� המבטלי� למזל התחתו%
 .37 ובאותה שעה נולדה רבקהדה נפטרהיהעק עתבוש, בש� זהשהיתה לו בת שהיתה לו בת שהיתה לו בת שהיתה לו בת 

ולכ% דומה הוא ,  כתר דעשיה'מבחי שנפשו לשלוח דווקא לאליעזררצה אולי אולי אולי אולי וווו
שפרצו� שניה� דומה לכתר עליו% מבחינה חצונית בזק% , לאברה� בפרצופו

כי , ותאמנ� לא באותה איכ, ארו� ושער ראש לבני� כי שניה� אחוזי� בכתר
 וא�, אבל ש� כתר אחד הוא, ואליעזר מכתר דעשיהעליו% אברה� מכתר 

 ותהמזל" נוצר ונקה "יקדש הוא את רבקה עבור יצחק יוכל לכוו% כוונות
ישראל  ואז,  ולהמשיכ� על זווג יצחק ורבקהדדיקנא קדישא שבכתר ני�העליו

  ילהי תפ"יוכלו לבטל השפעת המזל התחתו% בהתדבקות� במזל העליו% ע
  
 לקוטי תורה .36 .א, ח"י בראשית י" רש.35  . לקוטי תורה  חיי שרה.34 .ב"גיטי% נ .33

 נשמת הנקבה של יצחקו, באותה שעהבאותה שעהבאותה שעהבאותה שעהשנפטרה  נשמת בכל ונכנס ושמאושמאושמאושמא אוליאוליאוליאוליוווו .37. יתרו

 א"החידו .באותה שעהבאותה שעהבאותה שעהבאותה שעה שנולדה בגו� רבקה, או אחת משתיה% ,,,,באותה שעהבאותה שעהבאותה שעהבאותה שעהשיצאה ממנו 

בזה שו. ותב שנפש נוקבית של יצחק פרחה ממנו ונכנסה באיל כוירא'  פ"פני דוד"בספר 

לאחר שחיטת האיל יצאה נשמת ושמא ושמא ושמא ושמא  .ל" עכ.יוב% מדוע האיל נכנס תחת יצחק לקרב%

שלא , "בכל"ברכו  :)ז"ב ט"ב (מ באומרו"כוונת ראולי זו ו .הנוקבא מהאיל ונכנסה ברבקה

בתו חזרה ש הברכה היאו, הכי פסוק זה נאמר לאחר העקידה כשכבר נפטר, היתה לו בת

 .לנשואי יצחק ורבקה" בכל"יוב% למה הקדי� הכתוב עני% , וא� נכו% הדבר. אליו ככלתו
למרות שמעול� לא היה ש� " השבה"את לקיחת יצחק אליה בש� אליעזר ולמה כינה 

וישיבהו לאחותו .  נוקבא שלו הנמצאת ברבקהע� נפש להתחבר ישובישובישובישובכי , קוד� לכ%

  .שרבקה גלגולה
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 זה אליעזר ....""""ביתו המושל בכל אשר לוביתו המושל בכל אשר לוביתו המושל בכל אשר לוביתו המושל בכל אשר לו  ויאמר אל עבדו זק%ויאמר אל עבדו זק%ויאמר אל עבדו זק%ויאמר אל עבדו זק%""""    ולכ%. וזכויות
 והוא מקבל הארה "בית"א השכינה התחתונה הנקראת י שהזק% ביתוזק% ביתוזק% ביתוזק% ביתוהוא ש

 ואלו,  הממשלה לאד�הומש� בא, נקרא כתר אבל היות וא� זה, מכתר שלה
 י" שג� לאליעזר אעפ""""המושל בכל אשר לוהמושל בכל אשר לוהמושל בכל אשר לוהמושל בכל אשר לו""""אמר , אליעזר עדיי% עבד הוא

עסקיו הרוחניי� ולכ% עמד  כולל, שהיה עבד היתה ממשלה בכל עסקי אברה�
 בקש שמא ואולישמא ואולישמא ואולישמא ואולי ....""""ירכיירכיירכיירכי    שי� נא יד� תחתשי� נא יד� תחתשי� נא יד� תחתשי� נא יד� תחת"""" .38של אברה� בראש ישיבתו

' שה� בחי מוחי% דמלכות' גשישי� ידו תחת ירכו כדי למשו� מאברה� 
הנמשכי� לשכינה וה� סוד שבעה   הבלי�ההארות שבעלהמשי� לו  ו ,39י"נה

 וה� סוד,  מקיפי� לה�הההה""""אהיאהיאהיאהיבשכינה ושבעה שמות   המאירי�הההה""""הויהויהויהוי תשמו
גור� , " תשבעובשמוובשמוובשמוובשמו""""והנשבע שבועת אמת ומקיי� מצות . השבועה

למשו� שעל ידה תוכל  שבועת אמת """"ואשביע�ואשביע�ואשביע�ואשביע�" ולכ% .40להמשיכ� בשכינה
ש� ש אפשר ".".".".אלהי השמי� ואלהי האר"אלהי השמי� ואלהי האר"אלהי השמי� ואלהי האר"אלהי השמי� ואלהי האר"' ' ' ' בהבהבהבה"""" .כדי לתנ� ברבקה, אורות אלו

כי הוא סוד הבינה שמעל לתפארת הנקרא , הי השמי�הי השמי�הי השמי�הי השמי�אלאלאלאל  נקראהההה""""אהיאהיאהיאהי
, "אר"" כי הוא מעל לשכינה הנקראת אלהי האר"אלהי האר"אלהי האר"אלהי האר" נקרא הההה""""הויהויהויהויוש� , "שמי�"

 להמשיכ� ואי אפשר, שהיא בת זוגווכל אורות אלו יכולי� לבא רק ברבקה 
 לא תקחלא תקחלא תקחלא תקח שהיא הבינה אשראשראשראשרו, 41 כנעניותבבנות ענר אשכול וממרא שה� גיורות

 יושב אנכיאנכיאנכיאנכיי שש� " כי אעפ....נעני אשר אנכי יושב בקרבונעני אשר אנכי יושב בקרבונעני אשר אנכי יושב בקרבונעני אשר אנכי יושב בקרבומבנות הכמבנות הכמבנות הכמבנות הכלחלקה 
, להשראת אורות כתר עליו% עליה% אי אפשר ,בקרב כנעניות אלו וה% גרות צדק

 42רבקה שהיא ממשפחתי ומבית אבי שנשמות קודש נמצאי� בתוכ�אבל ב
כי אל ארצי ואל כי אל ארצי ואל כי אל ארצי ואל כי אל ארצי ואל "ועל כ% . בה תשרה הארת הכתר, ונתבשרתי שהיא בת זוגו

  .""""לקחת אשה לבני ליצחקלקחת אשה לבני ליצחקלקחת אשה לבני ליצחקלקחת אשה לבני ליצחקוווו, , , , מולדתי תל�מולדתי תל�מולדתי תל�מולדתי תל�
ובוודאי , גו של יצחקואמנ� רבקה היא זו, והשיב לאברה�, ואליעזר הבי% הכל

 כי דרכידרכידרכידרכילקבל השפע  אבל חוששני שמא לא תרצה, תבוא ברצו% להנשא לו
ואוכל למשו� , י שהגעתי עד הכתר דעשיה"אעפ, היות ואני בחינת עבד כנעני

, ה הנקראת מלכות דאצילות שהיא השכינהאר" הזאתהאר" הזאתהאר" הזאתהאר" הזאתהנה , ההארה אליה
  ג� שקללת נח לכנע% שורה עלי ומה, גבוהה היא ממני בה דבוקה רבקהש
   
 י" ואפשר שכוו% למשו� זה ע.ג"א פ"שער א  ע" חיי�. 39 .ב ,ו"י בראשית ט"רשראה  .38 

שה� סוד ש� אדנות ומילויו בסוד ועתה יגדל נא כח  א אותיות"הגדלת מוחי% דמלכות בנ

 כמבואר .40 ". יד� תחת ירכינאנאנאנאולכ% אמר שי� ) שלח'  פבשער הפסוקי� כמבואר. ('ה

הגרי� ש מבואר .לה. לד. ב.  הקדמות  אבשער הגלגולי� .41 .' תיקו% וק"בשער רוה

ופשוט שלעני% זה האבות . ל"עכ, נדבקי� במלכות ויכולי� להגיע אפילו עד כתר שבה

   .ונחור בחור בנה של מרי�, באהר% הכה%כי הר% נתגלגל . 42. והשבטי� היה דינ� כישראל 
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 את יצחק עמי ובראותה עתהעתהעתהעתה ואולי כדאי שאקח, בא אחרירצה לולכ% לא ת
רו בכוונות עבו ואז אקדשנה, בו ולהתדבק אליו אותו תרצה נשמתה לשוב

הנושא את בת זוגו   כל אד�כי, השבההשבההשבההשבהעמו בש�  קרא לביאת יצחקואולי . אלו
  . שנפרדה ממנו בשעת הלידה ונתנה בהמשיב הוא אליו את חצי נשמתו

זק% "י שגדלתי עד דרגת " אעפ....""""ויאמר אליו העבדויאמר אליו העבדויאמר אליו העבדויאמר אליו העבד"""" , לומרהכתובאולי כוו% ו
 דווקא ,,,,אולי לא תאבה האשה ללכת אחריאולי לא תאבה האשה ללכת אחריאולי לא תאבה האשה ללכת אחריאולי לא תאבה האשה ללכת אחריולכ% , עבדעבדעבדעבדאני בחינת  עדיי%, "בית�

 ואלו היא כבר , לא תאבה כי אני עבד כנעני ודרגתי רק עד כתר דעשיה"אחרי"
ההשב אשיב את ההשב אשיב את ההשב אשיב את ההשב אשיב את """"    . שהיא מלכות דאצילות""""ר" הזאתר" הזאתר" הזאתר" הזאתאל האאל האאל האאל הא " " " "נמצאת בסוד

 'בחיל הגיעיצחק בעת העקידה ש שרפוא ....43""""אל האר" אשר יצאת מש�אל האר" אשר יצאת מש�אל האר" אשר יצאת מש�אל האר" אשר יצאת מש�    בנ�בנ�בנ�בנ�
כי יתכ% שאז  בחינת גלות לגביו זה  וא� היה יוצא לחו" לאר" היה,תפארתה

האר" שהיה בה אברה� מאז  היאש,  מלכות הקודש'בחיב להיות יורד היה
לכ% ג� אברה� לא אולי ו,  התפארת'עלות לבחיכה לזששהכיר את בוראו ועד 

 וחשב אליעזר שמא כדאי להוריד. יצא להביא את רבקה כדי שלא ירד מדרגתו
והנה אליעזר . 44רבקה עמואת מלכות הקודש כדי שיעלה ' לבחי יצחק את
בתת הכרתו חשב שמא בנפול יצחק לדרגת , י שכוונתו היתה לטובה"אעפ

כ בבחינת מלכות "בתו שהיא ג בקה וישא אתראת מלכות בלבד יפסיד 
, ונחרד אברה� מאוד מדבר זה לגרו� גלות ונפילה ליצחק ואמר לו, 45דקדושה

   ....""""השמר ל� פ% תשיב את בני שמההשמר ל� פ% תשיב את בני שמההשמר ל� פ% תשיב את בני שמההשמר ל� פ% תשיב את בני שמה""""
 מה, והבי% אברה� שא� אליעזר כבר מייצר בעיות בזווגו של יצחק לרבקה

 סיועוצרי� ,  כי ודאי לא יתנו לזווג כזה לעבור בשלו�'צפוי לו מצד הקלי
 ולכ% אמר לאליעזר שלא יגש ישר לבית,  שיתקיי� זווג זה משמי�מיוחד
 שהיא השכינה תעמוד לפניו ותורהו', אלא שיחכה עד שמלא� ה, בתואל

כדי ,  רבקה ליצחק בסתר ובהפתעה מבלי לדבר מאומה אתהדר� אי� לקדש
  המקי�חזר לעורר אור אפשר ש ו.לא לעורר הקליפות שידעו מזה ויפריעו

  המג% מ% הקליפות שיג% ויקי� על עני% זה ויסתירהו מעינא בישא של 
י הה שהוא נקרא אל"מגיע מש� אהיאפשר שהאור המקי�  וסוד. החיצוני�
   והיות והאור המקי� נמש� מהבינה ששמה,,,,""""י השמי�י השמי�י השמי�י השמי�ההההאלאלאלאל' ' ' ' הההה""""ואמר , השמי�

   
 וכנגד,  יצחק נוקבא שלכנגד נשמת, " אשיב,ההשב"השבות ' כפל באולי ושמא ו. 43

 אמנ� .44. 37 ראה לעיל הערה ,שישוב יצחק להתקשר עמה� דר� רבקה "בכל"נשמת 

 :ט"זוהר פ ויצא ד� קממ כ� משמע, היה בדרגת מלכות הקודשאפשר שלחר%  יעקב כשיצא

ל שלא ינקו דרכו "גבורה והיה פחד שיצא לחו' כי יצחק בחי, ואפשר שהטע� הוא. נ"וד� ק

  .לט,ד"י בראשית כ"רש. 45 . ויגש' % פוראה לקמ. החיצוני�
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 כנגד מקיפי� """"אשר לקחני מבית אבי ומאר" מולדתיאשר לקחני מבית אבי ומאר" מולדתיאשר לקחני מבית אבי ומאר" מולדתיאשר לקחני מבית אבי ומאר" מולדתי""""אמר אפשר ש ,,,,אשראשראשראשר
 ואשר נשבע", 47 כנגד מקיפי� דרוח שהוא סוד הדבור""""ואשר דבר ליואשר דבר ליואשר דבר ליואשר דבר לי"""" ,46דנפש

   למשו�,,,,""""לאמרלאמרלאמרלאמר"""" . מקיפי� דנשמה שה� בחינת השבועה כאמור'בחי "לי
חלק מנשמת יצחק  ורבקה שנשמתה  על יצחק""""לזרע�לזרע�לזרע�לזרע�""""הארת מקיפי� אלו 

 "האר" הזאת" שהשכינה הנקראת ,,,,""""את% את האר" הזאתאת% את האר" הזאתאת% את האר" הזאתאת% את האר" הזאת"""" ,בהיותה בת זוגו
ואמר . א"תקבל האור המקי� ותג% עליה� שיזדווגו ללא נזק מצד הסט

ישלח ישלח ישלח ישלח """" 48 סוד האור העליו%""""הואהואהואהוא"""",  לאחר שעשיתי הייחוד הזה,לאליעזר
פני� לנחות� הדר� בה את השכינה שהיא מלאכו ישלח ל ".".".".מלאכו לפני�מלאכו לפני�מלאכו לפני�מלאכו לפני�
 ולא הזכירו ".".".".ולקחת אשה לבני מש�ולקחת אשה לבני מש�ולקחת אשה לבני מש�ולקחת אשה לבני מש�"""" . רבקה בלי טורח וצער אתתוכל לקדש

אברה� ואליעזר ש� רבקה כלל אלא קראוה בש� האשה ללא ש� כדי שלא 
  .ו"יוודע לחיצוני� כוונת� ולא יקטרגו ח

  אפשר,וכדי שאליעזר יסכי� ליל� ולא ימציא סיבות נוספות לעכב הדבר
  אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�שתי סיבות שאמרת שיכולי� למנוע האשה מלבא , ברה�אמר לו אש
 ,ולכ% מועיל בה� שליח, כי היות והקדושי% ה� בבחינת נפש,  לה� פתרו%יש

י שנפש� מכתר דעשיה בלבד אי% "אעפ, ואתה שנפש� מתוקנת עד כתר דנפש
וכיו% שאני , אתה ומקבל השפע דרכיעבדי עבדי עבדי עבדי זו סיבה למונעה מלבא אחרי� כי 

ויכול אני  ,ג� אתה עבדי בעקיפי% נהנה מברכתי, ה מכתר עליו%מקבל האר
אמנ� מה שאמרת שדבוקה ב� , דרכ�ג מדות "לעשות� שליח למסור הארת י
רות המקיפי� שה� סוד השבועה שאני והנה הא, קללת נח לכנע% שארור הוא

 יעזרו ג� ל� שמיד ,משרה עלי� כדי להשכינ� על רבקה בעת הקידושי%
, ו המקיפי� האלה את נפש� ויוציאוה מקללת נחטהרבקה יכשתפגוש את ר

לא תאבה האשה ללכת לא תאבה האשה ללכת לא תאבה האשה ללכת לא תאבה האשה ללכת     וא�וא�וא�וא�", ואמר לו. ותצא מכלל ארור ותכנס בכלל ברו�
ונקית משבועתי ונקית משבועתי ונקית משבועתי ונקית משבועתי ", אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�ועל מה שחששת שמא לא תבא האשה     ....""""אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�
, זאתזאתזאתזאת בכח השכינה הנקראת ,,,,שבועתישבועתישבועתישבועתיי "ע, נפש� מקללת נחתתנקה תתנקה תתנקה תתנקה  ....""""זאתזאתזאתזאת

ובלבד  ,וכל זה אני עושה. י� להשרות� על רבקההמשרה עלי� אורות מקיפ
 .""""ידו תחת יר� אברה� אדוניוידו תחת יר� אברה� אדוניוידו תחת יר� אברה� אדוניוידו תחת יר� אברה� אדוניו    ויש� העבד אתויש� העבד אתויש� העבד אתויש� העבד את    .רק את בני לא תשב שמהרק את בני לא תשב שמהרק את בני לא תשב שמהרק את בני לא תשב שמה"

על על על על " ,המקיפי� כדי למשו� אורות ."לולולולו    וישבעוישבעוישבעוישבע""""    ,י"כדי ליקח הארת הנהאולי 
   .* שהבטיחו שיתנקה מקללת ארור בכח אורות השבועה,,,,""""הדבר הזההדבר הזההדבר הזההדבר הזה

   תפריע לזווג49 הגמל'בחי ישמעאל שהוא חשש אברה� שמא קליפתאפשר שו
  
תרגו� ראה  .47 ."אר" מולדתי" 'בחימלכות ו ,"בית אבי" 'ה� בחי י"נהש ואפשר. 46

כל ביאור שליחות *  :ד" וזוהר במדבר קל:ז"הר שמות קעזו. 48 ..)ז', בראשית ב(אונקלוס 

    .ל�/ד פרשת ל� פני דו. 49 .ולא מצאתיו כתוב, אליעזר הוא בגדר  אולי והצעה בלבד
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וה% מפני פחד רבקה , יצחק ע� רבקה ה% מצד עצמה ורשעותה של קליפה זו
  להראותה,ספירות דקליפה זו' כנגד יאולי  עשרה גמלי�עשרה גמלי�עשרה גמלי�עשרה גמלי�ושלח , מקליפה זו

             לאברה� אליעזרהל�אפשר שו .שנכנעת קליפה זו תחת עבדו ואי% פחד ממנה
 כדי להכניע� וצרי� שית% הבי% אברה� שאי% די בזהו ,ו כיצד להכניע�שיראה

שטר מתנה לכל נכסיו ליצחק וממילא גמלי� אלו שייכי� ליצחק והוא 
ואז ק� אליעזר לשלוט על , ונת% לו שטר זה, תחתיו אדוניה� וכנועי� ה�

  .לאר� נהריי� עיר נחור קליפת הגמל והל�
 """"אדוניואדוניואדוניואדוניו גמלי� מגמליגמלי� מגמליגמלי� מגמליגמלי� מגמלי עשרהעשרהעשרהעשרה    ויקח העבדויקח העבדויקח העבדויקח העבד"""",  לומר הכתוב שכוונתרפשוא

שטר " ,י" ופירש....""""וכל טוב אדוניו בידווכל טוב אדוניו בידווכל טוב אדוניו בידווכל טוב אדוניו בידו"""",  לאברה�""""ויל�ויל�ויל�ויל�"""", תחתיולהכניע� 
 50 הכולל ג� את ישמעאל שהוא ב% האמה". אשר לוכלכלכלכלמתנה כתב ליצחק על 

 אליעזר תקומה ושליטה נהיו לו על """"ויק�ויק�ויק�ויק�"ואז , כדי% עבד השיי� לאדונו ודינו
  ....""""ויל� אל אר� נהרי� אל עיר נחורויל� אל אר� נהרי� אל עיר נחורויל� אל אר� נהרי� אל עיר נחורויל� אל אר� נהרי� אל עיר נחור"""", קליפת הגמל

ועמדה על , אנכיאנכיאנכיאנכיחור ראה שכבר קדמה השכינה הנקראת ובבואו לפני עיר נ
וחשש שמא הוא אינו ראוי שיעשה , והבי% שרבקה מזומנת לבא לקראתו, העי%

ופתח , דבר זה על ידו כיו% שיש לו נגיעה אישית בזה להתנקות מקללת נח
 .שאיני ראוי י" למענו תעשה ואעפ....""""אברה�אברה�אברה�אברה�אדוני אדוני אדוני אדוני י י י י ההההאלאלאלאל' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה " " " ".בתפילה

 שאקדש ,שבטר� תשקע החמה ויגבר כח החיצוני�    ....""""ני היו�ני היו�ני היו�ני היו�הקרה נא לפהקרה נא לפהקרה נא לפהקרה נא לפ"
ותגמול עמו ,  שהוא איש החסד""""ועשה חסד ע� אדוני אברה�ועשה חסד ע� אדוני אברה�ועשה חסד ע� אדוני אברה�ועשה חסד ע� אדוני אברה�" .רבקהאת 

נצב על עי% נצב על עי% נצב על עי% נצב על עי% """" שהיא השכינה כבר קדמה והיא """"הנה אנכיהנה אנכיהנה אנכיהנה אנכי" .מדה כנגד מדה
ובנות אנשי העיר ובנות אנשי העיר ובנות אנשי העיר ובנות אנשי העיר """"אמנ� , י%י כדי שאבי% שרבקה עתידה לבא למע....""""המי�המי�המי�המי�

יכול לשאול ולברר  ואיני,  ואיני יודע איזו מה% רבקה....""""יוצאות לשאוב מי�יוצאות לשאוב מי�יוצאות לשאוב מי�יוצאות לשאוב מי�
והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כד� והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כד� והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כד� והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כד� ", ועל כ%, כדי שלא לעורר הקליפות

 או אינה מקפדת,  ובעת הטותה את הכד אוכל לבדוק א� צנועה היא....""""ואשתהואשתהואשתהואשתה
 כדי לבחו% אותי א� ראוי אני ,,,,""""ואמרה שתהואמרה שתהואמרה שתהואמרה שתה"""" .שג� בגדה יחשו� את כתפה

א� קליפת הגמל  ,שליטתי עליה�  לראות כח."וג� גמלי� אשקהוג� גמלי� אשקהוג� גמלי� אשקהוג� גמלי� אשקה" ,שתבא עמי
 כי עשית חסד  כי עשית חסד  כי עשית חסד  כי עשית חסד ובה אדעובה אדעובה אדעובה אדע, , , , אותה הוכחת לעבד� ליצחקאותה הוכחת לעבד� ליצחקאותה הוכחת לעבד� ליצחקאותה הוכחת לעבד� ליצחק", כנועה לגמרי או לא

אמנ� משמי� לא עשו כדבריו ומיד בבא רבקה עלו המי�     ....""""ע� אדוניע� אדוניע� אדוניע� אדוני
  בידעו,""""ויר" העבד לקראתהויר" העבד לקראתהויר" העבד לקראתהויר" העבד לקראתה""""ומיד , 51לקראתה כדי להודיעו שזאת רבקה

  ולא בקש שתטה".".".".ויאמר הגמיאיני נא מעט מי� מכד�ויאמר הגמיאיני נא מעט מי� מכד�ויאמר הגמיאיני נא מעט מי� מכד�ויאמר הגמיאיני נא מעט מי� מכד�" .קהרב בבירור שזאת
, כשרה והגונה היאוכי הבי% מהמי� שעלו שרבקה היא , כדה לבחו% צניעותה

  """"ותמהרותמהרותמהרותמהר , שתה אדוני שתה אדוני שתה אדוני שתה אדוניררררותאמותאמותאמותאמ"""" .ובקש המי� רק כדי לבחו% מעשיה ע� הגמלי�
  
   .י" רש.51  .יג, א" בראשית כ .50
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על על על על     כדהכדהכדהכדה    ותורדותורדותורדותורד""""    .�52 תתעכבלהוריד כדה שמא מסוכ% הוא בצמא ולא ימות א
,  כדי לא להטות הכד שלא יתגלה מחשו� הכת� בהטותה הכד."ידהידהידהידה
  לו שאי% היא נותנת כח וחיות לקליפת הגמל ולכ%אפשר שרמזהו. "ותשקהוותשקהוותשקהוותשקהו""""

עד א� עד א� עד א� עד א� ",  שישתו מעצמ�""""ג� לגמלי� אשאבג� לגמלי� אשאבג� לגמלי� אשאבג� לגמלי� אשאב"""" ואמרה, לא תשקה היא אות�
ער כדה אל ער כדה אל ער כדה אל ער כדה אל ותמהר ותותמהר ותותמהר ותותמהר ות"""".  בזמ% הגאולה ויתבטלו מאליה�"לשתותלשתותלשתותלשתות כלוכלוכלוכלו

אל אל אל אל  ותר" עודותר" עודותר" עודותר" עוד",  כדי לא להשאיר נדרה לשאוב לה� תלוי ועומד....""""השוקתהשוקתהשוקתהשוקת
  ....""""גמליוגמליוגמליוגמליו ותשאב לכלותשאב לכלותשאב לכלותשאב לכל",  כדי לקיי� נדרה בזריזות""""הבאר לשאובהבאר לשאובהבאר לשאובהבאר לשאוב

 ואמר, """"אישאישאישאיש"ונקרא בש� , 53רבקה יצא מכלל ארוראת ועתה שפגש אליעזר 
י שידע שזאת רבקה לא ידע א� הבינה " כי אעפ....""""והאיש משתאה להוהאיש משתאה להוהאיש משתאה להוהאיש משתאה לה"הכתוב 

וכ% לא ידע א� נתקנה נשמתו ויצאה מכלל ארור , ני% הגמלי� או מקרה הואע
וא� ,  א� הבינה עני% הגמלי�""""לדעתלדעתלדעתלדעת"""" מפחד הקליפות """"מחרישמחרישמחרישמחריש""""ולכ% , או לא

 ועדיי% דבוקה """"א� לאא� לאא� לאא� לא"""", שלו להטהר מקליפת ארור דכנע%    """"דרכודרכודרכודרכו' ' ' ' ההצליח הההצליח הההצליח הההצליח ה""""
 לא  אמנ� כיו% שהכל היה צרי� להעשות בסתר שלא לעורר הקליפות.בו

 וסמ� על המי� שעלו לקראתה ועל מעשיה עמו ,על משפחתהשאלה כלו� 
שה� שאפשר , אברה� וקדשה בתכשיטי� ששלח, וע� הגמלי� שהיא רבקה

 ולכ% .ג תקוני דיקנא"י סוד הארות הכתר הנתני� במלכות כדי להמשי� להב
ויקח ויקח ויקח ויקח """" , מיד בטר� יתעוררו הקליפות....""""ויהי כאשר כלו הגמלי� לשתותויהי כאשר כלו הגמלי� לשתותויהי כאשר כלו הגמלי� לשתותויהי כאשר כלו הגמלי� לשתות""""

 הכתר ובמלכות 'בחיכנגד אולי  ....""""נז� זהבנז� זהבנז� זהבנז� זהב"""" . הנקי מקליפת ארור כנע%""""האישהאישהאישהאיש
 55סוד בקע לגולגולתאפשר כנגד  ....""""בקע משקלובקע משקלובקע משקלובקע משקלו"""", 54מאיר הוא בסוד החוט�
ועד     ".".".".עשרה זהב משקל�עשרה זהב משקל�עשרה זהב משקל�עשרה זהב משקל�    ידיהידיהידיהידיה    ושני צמידי� עלושני צמידי� עלושני צמידי� עלושני צמידי� על", שהוא הראש העליו%

וכשר" לב% לבטל . ולא יכלו למנוע זווג� הקדושי%  נעשו'שהתעוררו הקלי
 והודה בקדושי% שכדי% האישהאישהאישהאיש ויבא אל ,,,,אישאישאישאיש  הוא"עבד"שה ושי% וראההקד
   ....56""""''''בא ברו� הבא ברו� הבא ברו� הבא ברו� ה""""נטהר אליעזר ואמר  ושבזה, נעשו

וה� הראשוני� ששינו בתפילה , ו כמני% תפלה"תקט' גיב  עולי�יצחק ורבקהו
ותהר ' ויעתר לו ה', ויעתר יצחק לה"ש "וכמ, את המזל מעקרות ללידהבלבד 

 מקו� ולשינוי, הוצרכו לשינוי הש�ש    כ באברה� ושרה"משא". רבקה אשתו
 שעל ידי' פי ,"לישראל אי% מזל"ל "חזומה שאמרו  .57כדי שיוכל ללדת מזלו

  וממשיכי� ישועה מהמזלות העליוני� המזל מבטלי� ה� את כח תפילה
   

  בלקוטיש"וכמ', ולכ% קראו לב% ברו� ה. 53  .א" וכמעשה דנחו� איש גמזו תענית כ.52

שער הפסוקי� . 56 .ח כו" שמות ל.55 .ז "ק יחוד י" כמבואר בשערוה.54 .פרשה זורה תו

  ואצל אברה� גרמה תפילתו שהמזל עצמו.ו"שבת ד� קנ' כמבואר במס. 57 .פסוק זה

  .ואצל יצחק גרמה תפילתו שבנגוד גמור לטבע תהפ� רבקה מעקרה לפוריה, ישתנה לטובה
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 קעג

 לאברה� מעל הכוכבי� ה"ביה הקבל שהג"ש חז"ומ .דיקנא ג תקוני"שבי
ועובדה שהוצר� , העליו% אינו כדי שמזלו יכנע תחת המזל, דהיינו מעל למזל

     ולשינוי,"אבר� אינו מוליד אברה� מוליד"וכמו שאמר לו , לשינוי הש�
ש "וכמ, המזל יהיו מעל שזרעושזרעושזרעושזרעו ובהגביהו מעל לכוכבי� אמר לו .מקו� המזל 
ל "ש האריז"וכמ. ני% זה מזווג יצחק ורבקהוהתחיל ע, 58585858""""זרע�זרע�זרע�זרע�כה יהיה "

  . 59 נוצר ונקהי� הנקראות סוד המזל�ורבקה ה שיצחק

ה ע� "אפשר שבקש אליעזר שיעשה הקב". ". ". ". ועשה חסד ע� אדוני אברה�ועשה חסד ע� אדוני אברה�ועשה חסד ע� אדוני אברה�ועשה חסד ע� אדוני אברה�""""
ל " כי אמרו חז, ולא בקש בזכות מעשי אברה� הנכבדי�"חסד"אברה� 

שבקריעת י� � ופירשו בזוהר שכש, שהזווג והפרנסה קשי� כקריעת י� סו�
' מקטרגי� רבי� על ישראל ולא היו ראויי� שייעשה לה� נס ונכנס ה  היוסו�

כ� בזווג ופרנסה המקטרגי� רבי� וצרי� לבקש , לפני� משורת הדי% ובקע הי�
והיות וכא% מדובר בזווג בקש . לפני� משורת הדי% לתת� לאד�' שיכנס ה

 חסד לעשותחסד צרי� אמנ� כדי לקבל . שהוא לפני� משורת הדי%" חסד"
ונת% ל� "וכמו שפירשו את הכתוב ,  בגדר מדה כנגד מדהושאז יוכל לקבל

רחמי� ממציא לו עניי% , האד�לרח� על ' ה שכשרוצה, "רחמי� ורחמ� והרב�
ח� על יוהאד� ר, " רחמי�ל�ל�ל�ל�ונת% "ומאחר שנתקיי� בו  ,חבריו שירח� על

חסד גדול  ה� שהיה בעלואבר .מדה כנגד מדה" ורחמ� והרב� "אז, הבריות
אמנ� . חסד עמו' פשיטא שאפשר לבקש שיעשה ה', אורחי� וכדו בהכנסת

, לא תהיה ראויה לחסד ויקטרגו עליה למנעה מהזווגמא מצד האשה חשש ש
י החסד שתעשה "כי ע, של השקאת המי�" חסד"י "בקש לנסותה ע לכ%ואולי 

  .עמו תהיה ראויה ג� היא לחסד לזכות לזווג

לפניו ולפני האנשי� " לכאורה היה צרי� הכתוב לומר  ו".".".".לפניו לאכוללפניו לאכוללפניו לאכוללפניו לאכולויוש� ויוש� ויוש� ויוש� """"
אפשר  ו".ויאכלו וישתו הוא והאנשי� אשר עמו"וכמו שכתוב , "אשר עמו

  . למדו ששמו רעל במאכלו,שלא אמר כ%שכיו% 

א� לא אל בית אבי תל� ואל משפחתי ולקחת א� לא אל בית אבי תל� ואל משפחתי ולקחת א� לא אל בית אבי תל� ואל משפחתי ולקחת א� לא אל בית אבי תל� ואל משפחתי ולקחת ', ', ', ', וישביעני אדוני לאמר וכווישביעני אדוני לאמר וכווישביעני אדוני לאמר וכווישביעני אדוני לאמר וכו""""
  אשר התהלכתי לפניו ישלח' ה, ויאמר אלי",  וכפל שנית ואמר".".".".אשה לבניאשה לבניאשה לבניאשה לבני
 כי  כי  כי  כי אז תנקה מאלתי, , , , ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אביולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אביולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אביולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי', וכומלאכו 

והלא אברה� לא אמר לו ,  ויש להבי% למה שינה אליעזר".".".".תבא אל משפחתיתבא אל משפחתיתבא אל משפחתיתבא אל משפחתי
 אמנ� לפי. """"ולקחת אשה לבני ליצחקולקחת אשה לבני ליצחקולקחת אשה לבני ליצחקולקחת אשה לבני ליצחק, , , , כי אל ארצי ואל מולדתי תל�כי אל ארצי ואל מולדתי תל�כי אל ארצי ואל מולדתי תל�כי אל ארצי ואל מולדתי תל�""""    אלא

  י אברה� צוהו ללכת לקדש את רבקה בדווקא כיכ, האמור לעיל יובנו דבריו
  
  . ספר הלקוטי� פרשת תולדות. 59. והב%. ה, ו"י בראשית ט"וראה רש. 58
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ולא יכל לומר זאת מפורש מפחד המקטרגי� , נתבשר שהיא בת זוגו של יצחק
ועתה אמר אליעזר האמת מה , ולכ% אמר לו בסת� ללכת אל ארצו ואל מולדתו

  .שהשביעוהיתה כוונת אברה� כ

ג� בזה שינה ". ". ". ". הנה אנכי נצב על עי% המי� והיה העלמה היוצאת לשאובהנה אנכי נצב על עי% המי� והיה העלמה היוצאת לשאובהנה אנכי נצב על עי% המי� והיה העלמה היוצאת לשאובהנה אנכי נצב על עי% המי� והיה העלמה היוצאת לשאוב""""
 ויש להבי% ,,,,""""והיה הנערהוהיה הנערהוהיה הנערהוהיה הנערה""""אמר , וכשבקש. """"והיה העלמהוהיה העלמהוהיה העלמהוהיה העלמה""""אליעזר ואמר 

הוא סוד תוק� הדי% ולכ% כתוב " נערה"כי , ואפשר שהעני% הוא. ההבדל
, 60"די%"� דיני� שיש בחמש פעמי� "� כנגד ש"ש' העולה בגי" נער"

אמנ� בדבורו ', כי רצה לברר את רבקה מתו� הקלי" נערה"ובתפילתו הזכיר 
 כדי שלא 61שהוא לשו% זריזה וחרוצה" העלמה"אליה� הוצר� לשנות ולומר 

  .ידעו שבא להוציא ולברר אותה מתו� דיני� קשי� שלה� על ידי די% דקדושה

בריה ג� פה שינה מד". ". ". ". ותאמר בת בתואל ב% נחור אשר ילדה לו מלכהותאמר בת בתואל ב% נחור אשר ילדה לו מלכהותאמר בת בתואל ב% נחור אשר ילדה לו מלכהותאמר בת בתואל ב% נחור אשר ילדה לו מלכה""""
ואפשר שהעני% ". בת בתואל אנכי ב% מלכה אשר ילדה לנחור"שאמרה לו 

ואחות לוט שהיו בו ' כי מלכה אחות שרה בת הר% שמת על קדוש ה, הוא
מסתבר שג� בה היו מעט , וברכושו הרבה נצוצות קודש וכמו שנתבאר לעיל

, קודשזו המעורבת ב' נוגה וכ% בניה היו בצד קלי' נצוצות קודש שנפלו בקלי
ואפשר שלכ% , וברבקה נתבררו נצוצות קדש מקלי זו ועלתה כולה בקודש

יחסה עצמה למלכה ואמרה שבתואל אביה הוא ב% מלכה שהיא העיקר ורק 
ואמר , אבל לא יכל אליעזר לגלות דבריה לה� שלא יבינו כוונתה, ילדה לנחור

 ג� כיו% ואולי. שרק ילדה מלכה ממנו כי הוא העיקר, שבתואל הוא ב% נחור
  . שנחור הוא אחי אברה� רצה להדגיש שייכות� לאברה�

וג� .  אמר חסד ואמת".".".". חסדו ואמיתו מע� אדוני חסדו ואמיתו מע� אדוני חסדו ואמיתו מע� אדוני חסדו ואמיתו מע� אדוניעזבעזבעזבעזבאשר לא אשר לא אשר לא אשר לא ' ' ' ' ברו� הברו� הברו� הברו� ה""""
ולכאורה חסד  ".".".".א� ישכ� עושי� חסד ואמת את אדוניא� ישכ� עושי� חסד ואמת את אדוניא� ישכ� עושי� חסד ואמת את אדוניא� ישכ� עושי� חסד ואמת את אדוני""""בדבריו לבתואל אמר 

. וחסד הוא לפני� משורת הדי%, כי אמת היא שורת הדי%, ואמת תרתי דסתרי
שחסד של אמת ", י"פירש, "ועשית עמדי חסד ואמת"ב בקש מיוס� וכשיעק

ושכשעושה ". הוא חסד שעושי� ע� המתי� כיו% שאינו מצפה לתשלו� גמול
, ממנו כי לא מצפה לתשלו� גמול, של אמת ה חסד לאד� הוא חסד"הקב

בקש , כדי שלא תהיה לה� זכות בקדושה ואולי. אמנ� מה שיי� זה לבתואל
כי , שלא יצפו לתשלו� גמול ולזכות כל שהיא בנשואי% אלו" חסד של אמת"

            .ונתקדשה על דעת עצמה, נפש רבקה נתבררה מקליפת� ואינה שייכת לה�

        ".".".".יצא הדבר לא נוכל לדבר אלי� רע או טוביצא הדבר לא נוכל לדבר אלי� רע או טוביצא הדבר לא נוכל לדבר אלי� רע או טוביצא הדבר לא נוכל לדבר אלי� רע או טוב' ' ' ' ויע% לב% ובתואל ויאמרו מהויע% לב% ובתואל ויאמרו מהויע% לב% ובתואל ויאמרו מהויע% לב% ובתואל ויאמרו מה""""
        
  .ח'  י  שמות ב"רש.  61 .ועיי% ש� הטע�' ורק במוציא ש� רע כתוב נערה מלא ה. 60
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י "ל שרצו להרגו ע"ש חז"וכמ, אפשר שהקדימו הרע לטוב כי זו היתה כוונת�
  .ולכ% פיה� פתחו ברעה ורעה השיגת�, ס� ששמו במאכלו

  ותהיותהיותהיותהי, , , , הנה רבקה לפני� קח ול�הנה רבקה לפני� קח ול�הנה רבקה לפני� קח ול�הנה רבקה לפני� קח ול�', ', ', ', יצא הדבר וכויצא הדבר וכויצא הדבר וכויצא הדבר וכו' ' ' ' ויע% לב% ובתואל ויאמרו מהויע% לב% ובתואל ויאמרו מהויע% לב% ובתואל ויאמרו מהויע% לב% ובתואל ויאמרו מה""""
 ולא ש� ,,,,""""''''הההה"""" לב% ובתואל את ש� הזכירו". ". ". ". ''''אשה לב% אדוני� כאשר דבר האשה לב% אדוני� כאשר דבר האשה לב% אדוני� כאשר דבר האשה לב% אדוני� כאשר דבר ה

וג� בתחילה אמר ". אלהי�" כשאר גוי� שאינ� מכירי� אלא ש� """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�""""
כי אבימל� ופרעה שהיו     ,ואפשר שהעני% הוא". ". ". ". '''' ה ה ה הבא ברו�"    לב% לאליעזר

אמנ� משפחת , הפועל בטבע" אלהי�"גמורי� לא הכירו אלא את ש� ' קלי
', הכירו ג� את ש� ה, נוגה שמעורב בה קודש' אברה� שהיו מצד קלי

      .ענוהו על פי מדתו',  ע� אליעזר שהיה דבוק בש� הוכשדברו

כיצד ". ". ". ". הנה רבקה לפני� קח ול�הנה רבקה לפני� קח ול�הנה רבקה לפני� קח ול�הנה רבקה לפני� קח ול�    ,,,,יצא הדבריצא הדבריצא הדבריצא הדבר' ' ' ' ויע% לב% ובתואל ויאמרו מהויע% לב% ובתואל ויאמרו מהויע% לב% ובתואל ויאמרו מהויע% לב% ובתואל ויאמרו מה""""
ולא עוד , בהבנה שממנו יצא הדבר' והזכירו ש� ה,  לשלוח בת� מידהסכימו

כאשר  "ולא אמרו". ". ". ". ''''ותהי אשה לב% אדוני� כאשר דבר הותהי אשה לב% אדוני� כאשר דבר הותהי אשה לב% אדוני� כאשר דבר הותהי אשה לב% אדוני� כאשר דבר ה"אלא הוסיפו ואמרו 
מדבר דר� איתותי� וסימני� ' כי הבינו שאי% מקרה בעול� וה. "' ההקרההקרההקרההקרה

יש להבי% למה חזר הכתוב וכ%  .ז"והלא היו עובדי ע    ,והתבוננות בהשגחה
 למרות ,לומר דברי אליעזר לה� כל מה שקרה עמו מצאתו ועד בואו אליה�

מתורת% , יפה שיחת% של עבדי אבות לפני המקו�", י"ופירש    .שכבר ידענוהו
והרבה גופי תורה לא נתנו , שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, י�של בנ

  .ויש להבי% מדוע יפה שיחת%". אלא ברמיזה
ואפשר שחזרה תורה על דבריו ללמדנו כיצד הסביר לה� אליעזר בהרחבה 

עד שבעקבות דבריו . עני% ההשגחה המכוונת של הבורא ושאי% מקרה בעול�
עד הזכרת ש� , בב הסיבות ואי% זולתוהוא המצוי והמשגיח מסו' הודו שה

. כדי שג� אנו נשוב לקרא ולשמוע דברי� אלו, שמי� פעמיי� מתו� הכרה
י "ואעפ. ולא להתכחש לה, ונלמד ממשפחת בית אברה� להכיר האמת

לא השיבו את קערת הרעל ששמו לפניו לפני , שהגיעו להכרה זו עקב דבריו
או מפני שלא , גדולה בהשגחהשדיבר דבריו ובטר� שהגיעו להכרה כל כ� 

היתה זאת כדי שימות בתואל בטר� יפגע ' כי מה, או מפני שלא יכלו, רצו
  . 62ברבקה ויבעלנה כש� שעשה לכל ארוסות בנות עירו

 כא% אמר ".".".".''''וישתחו ארצה להוישתחו ארצה להוישתחו ארצה להוישתחו ארצה לה, , , , ויהי כאשר שמע עבד אברה� את דבריה�ויהי כאשר שמע עבד אברה� את דבריה�ויהי כאשר שמע עבד אברה� את דבריה�ויהי כאשר שמע עבד אברה� את דבריה�""""
 ויקוד"ב וכשקדש את רבקה על המעיי% כתו, מבלי לקוד". ארצה"שהשתחוה 

  משתטח, השתחואה. כפיפת קדקד, קידה", 63י"ופירש". 'האיש וישתחו לה
  
  .כח, ג"בראשית מ. 63 .ראה לקמ% תחילת פרשת תולדות. 62
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ולמה הזכירו הכתוב כא% ולא , בשתיה% השתחוה ארצה, וא� כ%". לאר"
  .הזכירו ש�

או בגלל , ואולי היו אצל המעיי% גילולי� וכדי שלא יראה כמשתחוה לפניה�
  ,הוצר� להשתחוות במקו� נסתר, שלא למשו� את עי% בנות העיר למעשיו

יו% שאי% זו השתחויה מ% המובחר כו ".".".".ארצהארצהארצהארצה""""וה חולכ% לא ציי% הכתוב שהשת
ועתה שהיה בבית כשר שנקי מגילולי� וכמו . הוסי� קידה להשתחווייתו

 תחוההש, ז"שפינהו מע, י"ופירש, "ואנכי פיניתי הבית"שאמר לו לב% 
  . ולא הוצר� להוסי� קידה,  בפני כול�""""ארצהארצהארצהארצה""""

ספירות '  בראשו הרומז לג""""קדקדקדקד"""", ואולי בתחילה שטר� הסכימו משפחתה
והשתחוה כדי שימש� , על סיוע שמי� לקדש רבקה' להודות לה, ראשונות

ועתה שנסתיי� , הקידה היא העיקר, ובזה, הדבר עד סיומו בהסכמת משפחתה
      ".".".".ארצהארצהארצהארצה""""ולכ% ציי% בו , להודות על הכלהשתחוה , הדבר בהסכמת�

 ויש ".".".".ומי� לרחו" רגליו ורגלי האנשי� אשר אתוומי� לרחו" רגליו ורגלי האנשי� אשר אתוומי� לרחו" רגליו ורגלי האנשי� אשר אתוומי� לרחו" רגליו ורגלי האנשי� אשר אתו, , , , וית% תב% ומספוא לגמלי�וית% תב% ומספוא לגמלי�וית% תב% ומספוא לגמלי�וית% תב% ומספוא לגמלי�""""
העבד העבד העבד העבד     ויוצאויוצאויוצאויוצא". "". "". "". "אתואתואתואתוהאנשי� אשר "ואמר . להבי% מי אנשי� אלו ומה טיב�

ויש ". ". ". ". ומגדנות נת% לאחיה ולאמהומגדנות נת% לאחיה ולאמהומגדנות נת% לאחיה ולאמהומגדנות נת% לאחיה ולאמה, , , , כלי כס� וכלי זהב ובגדי� וית% לרבקהכלי כס� וכלי זהב ובגדי� וית% לרבקהכלי כס� וכלי זהב ובגדי� וית% לרבקהכלי כס� וכלי זהב ובגדי� וית% לרבקה
 לכאורה """"ויוצא העבדויוצא העבדויוצא העבדויוצא העבד"""" ולשו% , תוב נתינה זו ומה טיבהלהבי% למה ציי% הכ

ומה טיב , "וית% העבד לרבקה כלי כס� וכלי זהב ובגדי�"כי יכל לומר , מיותר
הרי ו, לאחיה ולאמה ולא נת% ג� לאביה ולמה מגדנות נת% רק. הוצאה זו

ויאכלו וישתו הוא והאנשי� אשר ויאכלו וישתו הוא והאנשי� אשר ויאכלו וישתו הוא והאנשי� אשר ויאכלו וישתו הוא והאנשי� אשר """"נאמר  ורק אחרי נתינתו, בתואל טר� מת
 ".".".".עמועמועמועמו האנשי� אשר"אמר   ועתה.הס� ומת אז אכל בתואל את צלחת ו".".".".עמועמועמועמו

  .ויש להבי% העני%,  וכמו שכתב קוד�""""אתואתואתואתואשר "ולא כתב 
ונראה כי אנשי� אלו היו העדי� שהביא אליעזר עמו מבית אברה� לקדושי 

סיימו שליחות� ושוב לא  בראות� נתינת הנז� והצמידי� לש� קדושי%ו, רבקה
.  דהיינו נלוי� אליו,,,,אתואתואתואתושה ההליכה לבית בתואל אלא  אליעזר במעע�ע�ע�ע�היו 

אמנ� כאשר באו לבית בתואל הבי% אליעזר שכוונת� לרעה ופיה� ולב� לא 
כלי כס� וכלי כלי כס� וכלי כלי כס� וכלי כלי כס� וכלי """", ולשו% הוצאה הוא מרשות לרשות, , , , """"ויוצא העבדויוצא העבדויוצא העבדויוצא העבד""""ולכ% , שווה

 לש� קדושי% שלטיבועי% ניתנו ויצאו מרשות ".".".".זהב ובגדי� וית% לרבקהזהב ובגדי� וית% לרבקהזהב ובגדי� וית% לרבקהזהב ובגדי� וית% לרבקה
  . ולא כסבלונות שחוזרי� עמה לבעל. לרשותה לגמריאברה� ויצחק 

 , שה� בחינת חסדי�""""כלי כס�כלי כס�כלי כס�כלי כס�"""", שנת% הוסי� מוהר על הקדושי%אפשר שו
 שה� בחינת """"בגדי�בגדי�בגדי�בגדי�""""ו,  יה מתככיה� שה� בחינת גבורות להג% על""""וכלי זהבוכלי זהבוכלי זהבוכלי זהב""""
וג� , בכוונות אלו, """"וית% לרבקהוית% לרבקהוית% לרבקהוית% לרבקה"""". לשמרה שלא ימנעוה מלבא" אור מקי�"

ועתה ', ווקדושי קטנה וכד, לא יבואו בטענת אונסכדי לקדשה שנית ש
 ג� המשי� וליוא. 64קדושיה גמורי% ללא טענות ומענות ,שקדשה לעיני אביה
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לשמרה מאביה שלא יבעלנה כדר� שנהג לעשות לבנות " אור מקי�"עליה 
 וא� ידע אליעזר מהרעל.  ובזה גר� למות בתואל בטר� יקרב אליה62עירו

אפשר ג� שגר� שבתואל יאכל , � שהפ� הצלחותומהמלא, ששמו במאכלו
  .מצלחת הרעל ולא ימנע מסיבה כל שהיא

וג� . ובגדי דברי� אלו כי נפשו של אד� שורה על חפציו ובפרט על ואולי נת% 
כשעוברי� לאד� אחר נשארת הארת האד� הקוד� על הבגד או החפ" לטוב 

ה בגדי� ותכשיטי� ונת% ל. לבריאות או לחולי, לקדושה או לטומאה, או לרע
, שתלבש� ותענד� ויאירו עליה, שהארת בעליה� אברה� ויצחק עליה�

  .65במקו� אות� שקבלה מאביה שהשפעת� מזקת
     כדי לקנות לב�....""""נת% לאחיה ולאמהנת% לאחיה ולאמהנת% לאחיה ולאמהנת% לאחיה ולאמה"""" ,שה� פירות אר" ישראל" " " " ומגדנותומגדנותומגדנותומגדנות""""

ומכוו% שיאכלו . שלמחרת לא ימנועוהו בטענת אונס ויתמות של מות בתואל
 שלא כדילתת לבתואל מנמנע אפשר ש ו.שוב לא יוכלו למנעו, ויהנו ממנו

 וג�. יאמרו שהפירות גרמו מיתתו והורעל על ידיה� ויבואו עליו בעלילות
עשה איזה ו, שלא יגנו עליו פירות האר" וירפאוהו מהרעל שעתיד לאכול

ובתואל יוותר , אולי בטענה שהביא מעט וה� קודמי�, תירו" למנעו מאכילת�
        .גדי� מקדימי� לקטני הדעתלה� כי מ

י% י למעעמועמועמועמוהאנשי� שבאו , ועתה שהוצר� לקדשה מחדש ולהוסי� לה מוהר
 עמועמועמועמו חזרו להיות , לבית בתואל כנלווי� בלבדאתואתואתואתו ובאו ,להעיד על הקדושי%
        ".".".".הוא והאנשי� אשר עמוהוא והאנשי� אשר עמוהוא והאנשי� אשר עמוהוא והאנשי� אשר עמו"""", ואכלו ושתו, לצור� קדושי% אלו

 יש להבי% למה חזר ".".".".העבד כלי כס� וכלי זהב ובגדי� וית% לרבקההעבד כלי כס� וכלי זהב ובגדי� וית% לרבקההעבד כלי כס� וכלי זהב ובגדי� וית% לרבקההעבד כלי כס� וכלי זהב ובגדי� וית% לרבקה    ויוצאויוצאויוצאויוצא""""
  ".האיש"והלא שינה וקראו , "עבד"הכתוב לקרא לאליעזר 
והיה זה , "עבד אברה� אנכי"לאחר שאמר לה� " עבד"ונראה שחזר לקראו 

ואפשר שכוונתו ". 'ברו� ה"ונקרא , "ארור כנע%"מיד לאחר שיצא מקללת 
ה ועת, "עבד עבדי� יהיה לאחיו"עד עתה הייתי ב% ח� שנאמר בו , לומר

ובסוד השכינה , רק עבד אברה� הקדוש אני, שיצאתי להיות ברו�
. .66שלהיות עבדו הוא יותר מעלה מלהיות ב% חורי%. נכנסתי" אנכי"הנקראת

".  את דבריה�עבד אברה�עבד אברה�עבד אברה�עבד אברה�ויהי כאשר שמע ", וכבר קראו הכתוב ואמר
  . ללמדנו שמעתה העבד עניינו עבד אברה� בדווקא

  יש". ". ". ". ה ואת עבד אברה� ואת אנשיוה ואת עבד אברה� ואת אנשיוה ואת עבד אברה� ואת אנשיוה ואת עבד אברה� ואת אנשיויקתיקתיקתיקתוישלחו את רבקה אחות� ואת מנוישלחו את רבקה אחות� ואת מנוישלחו את רבקה אחות� ואת מנוישלחו את רבקה אחות� ואת מנ""""
   

, ולכ% אות� שבחוסר ברירה משתמשי� בחפצי� משומשי�. 65. ז"ל' ז סי"ע אבהע"שו. 64

" שער יוס�"וראה בספר . יזהרו להטביל� במקוה כשרה כדי% או בי� בטר� ישתמשו בה�

  .' א,ז"י בראשית ט"ראה  רש. 66. מה שכתבתי בזה" הטבעת והמקוה"בסיפור ' חלק ב
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  וא� הוא לב% היה לכתוב, , , , """"אחות�אחות�אחות�אחות�""""מי ה� השולחי� שנאמר בה� להבי% 
  ,וא� המשלחי� ה� אמה ואחיה" וישלח את רבקה אחותו"לומר לשו% יחיד 

וקשה לומר שהיו לה ". אחות�"מבלי לומר " וישלחו את רבקה"היה לו לומר 
אחיות ששלחוה כי הכתוב לא מתייחס לסיפורי� בעלמא אלא לדברי� 

ומאי נפקא מינא , ולמה ציי% הכתוב ששלחו את מניקתה. קי� וסתרי הנפשעמו
תה ובשלמא רבקה ברשות� הי. מה עני% שלוח עבד אברה� ואנשיוו. בזה

   . ומה עני% שלוח�יואבל אליעזר ואנשיו ברשות עצמ� ה. ושלחוה
ושוב אמר על . """"את היי לאלפי רבבהאת היי לאלפי רבבהאת היי לאלפי רבבהאת היי לאלפי רבבה, , , , אחותנואחותנואחותנואחותנו, , , , ויברכו את רבקה ויאמרו להויברכו את רבקה ויאמרו להויברכו את רבקה ויאמרו להויברכו את רבקה ויאמרו לה""""

, אחיה בלבד" לב%"וא� כ% אי% זה . """"אחותינואחותינואחותינואחותינו""""� שהיו רבי� שקראוה המברכי
וירש זרע� את שער וירש זרע� את שער וירש זרע� את שער וירש זרע� את שער """".  מיותרת""""אתאתאתאת""""ולכאורה תיבת ". אחיה"ומי ה� שאר 

כי , ולכאורה מקללי� ה� את עצמ�,  ויש להבי% מי ה� שונאי� אלו".".".".שונאיושונאיושונאיושונאיו
וה� , הרי רבקה הולכת לצד הקדושה ומסתמא ג� זרעה יהיה בקודש

ותרכבנה ותרכבנה ותרכבנה ותרכבנה ותק� רבקה ונערותיה ותק� רבקה ונערותיה ותק� רבקה ונערותיה ותק� רבקה ונערותיה """". הופכי� לשונאי זרעה' בצד הקלישנשארי� 
 ויש להבי% מי ....""""ויקח העבד את רבקה ויל�ויקח העבד את רבקה ויל�ויקח העבד את רבקה ויל�ויקח העבד את רבקה ויל�, , , , ותלכנה אחרי האישותלכנה אחרי האישותלכנה אחרי האישותלכנה אחרי האיש, , , , על הגמלי�על הגמלי�על הגמלי�על הגמלי�
 ,ומהיכ% קמו היא ונערותיה. והלא  אמר ששלחוה ע� מניקתה, ה% נערותיה

". ויקומו רבקה ונערותיה"ולכאורה היה לו לומר , ולמה אמר לשו% יחיד
מבלי להזכיר , "ותרכבנה רבקה ונערותיה על הגמלי�"כאורה היה לו לומר ול

 ותו� כדי דיבור חזר וקראו ,,,,""""אישאישאישאיש""""וקרא הכתוב לאליעזר . עני% הקימה
  .וצריכי� להבי% העני%,  ודברי� בגו,,,,""""עבדעבדעבדעבד""""

כי כששלחוה עשה לב% ענייני טומאה להשרות , ואפשר ואולי שהעני% הוא
וכדי שישרו . והיא אחות�, "אחיה"בו ונקראי� וטומאתו כיוצא ', עליה קלי

כדי , עליה שלח עמה את מניקתה שהניקה אותה ממאכלות אסורות שאכלה
צא וראה מה גר� לאנטונינוס שהניקתו אמו . לחברה אל הטומאה כל ימי חייה

, 67ולא נח ולא שקט עד שנתגייר לש� שמי�, של רבינו הקדוש פע� אחת
 בגלל כמה טיפות חלב שניתז מהגויה על שפתיו וכנגדו כמה סבל משה רבינו

ושלחו ג� את . והב% מה רצו לגרו� לרבקה על ידי מניקתה, כשניסתה להניקו
 אולי על ידי שהכריחו� לקבל צדה לדר� או באיזה דר�, אליעזר ואת אנשיו

וברכו את רבקה . שילוו� בדרכ�' אחרת שהצליחו לצר� אליה� כמה קלי
 בני�של     ".".".".לאלפי רבבהלאלפי רבבהלאלפי רבבהלאלפי רבבהאת היי את היי את היי את היי """", ולכ%, ושייכת לנו, , , , """"אחותינו אתאחותינו אתאחותינו אתאחותינו את " " " "ואמרו לה
.  הבאי� מקדושת אברה� ויצחק".".".".וירש זרע� את שער שונאיווירש זרע� את שער שונאיווירש זרע� את שער שונאיווירש זרע� את שער שונאיו""""    ,כמותנו

        .דהיינו שתלד בני� כעשו שינצחו לקדושת יצחק ויעקב
                

         :'ז י"תוספות ע. 67
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 ואפשר שנערותיה    ,68 שהושמו עליה%מכל הטומאות". ". ". ". ונערותיהונערותיהונערותיהונערותיה    ותק� רבקהותק� רבקהותק� רבקהותק� רבקה""""
   שבע הנערות הראויות לתת לה מבית"ירות המלוות אותה בסוד ה% שבע ספ

, , , , """"ותרכבנה על הגמלי�ותרכבנה על הגמלי�ותרכבנה על הגמלי�ותרכבנה על הגמלי�"""", שכול% נתעלו בקודש    ,69מלכו של עול�" המל�
 """"אישאישאישאיש""""שוב קראה התורה לאליעזר     ,,,,""""ותלכנה אחרי האישותלכנה אחרי האישותלכנה אחרי האישותלכנה אחרי האיש " " " ",להכניע קליפת�

אולי , "עבד"ומיד חזרה לקראו     .70'ללמדנו שג� הוא ואנשיו בטלו לכל הקלי
  ....71717171שג� לגבי רבקה התנהג כעבד נאמ%ללמדנו 

 שהיתה רבקה עקרה שלא ,ל"חז אמרו ".אחותינו את היית לאלפי רבבהאחותינו את היית לאלפי רבבהאחותינו את היית לאלפי רבבהאחותינו את היית לאלפי רבבה""""
" אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיני�"כ פירוש "וא. יאמרו שמברכותיה� ילדה

 כיו% ,,,,""""אחותינואחותינואחותינואחותינו""""לב% בברכתו  אולי הזכיר ו.תזהר ממנה שיכולה להזיק, הוא
 ולכ% היתה שיצאו ממנה רבי� כמותו    כה ובר,אחי הא�דומי% לשרוב בני� 

  .עקרה שלא יצאו ממנה בני� כמוהו עקב ברכתו

ותלכנה "כי כבר אמר , ולכאורה פסוק זה מיותר. """"ויקח העבד את רבקה ויל�ויקח העבד את רבקה ויל�ויקח העבד את רבקה ויל�ויקח העבד את רבקה ויל�""""
אדוני ותקח אדוני ותקח אדוני ותקח אדוני ותקח     ויאמר העבד הואויאמר העבד הואויאמר העבד הואויאמר העבד הוא"""", ובבא רבקה לקראת יצחק נאמר. "אחרי האיש

  .""""ותתכסותתכסותתכסותתכס הצעי�הצעי�הצעי�הצעי�
 ליצחק היתה פטורה מכסוי הראש כדי% נתקדשהי ש"אעפוהעני% הוא כי רבקה 

 עד 72"ויוצאת בהינומא וראשה פרוע"בתולה מקודשת שאי% צריכה כסוי ראש 
 וכאשר. 73"בתולה מ% הנשואי% אינה יוצאת וראשה פרוע"אבל . שתנשא

שלוחי האב לוקחי� אותה לאחר קדושיה לרשות הבעל פטורה היא מכסוי 
 מיד ,וחי הבעל לקחוה אליואבל א� של. ראש עד שתכנס לרשות הבעל

 שאליעזר היה י"אעפו .בכסוי ראשה וחייבת 74בלכתה עמה� דינה כנשואה
עבד עבד עבד עבד את את את את """"    אמר הכתוב ששלחו,  ולהביאה אליורבקה שליח יצחק לקדש
  כדי% שלוחידינולא הסכימו אמה ואחיה שיהיה  לומר ש""""אברה� ואת אנשיואברה� ואת אנשיואברה� ואת אנשיואברה� ואת אנשיו

 ויקח"גיש הכתוב  והד, בלבדכשומר ומנהיג הגמלי�שלוח� אלא  ,הבעל
  אבל לא מדי% שליחות יצחק, עמולהוליכה להוליכה להוליכה להוליכה דהיינו רק , """"ויל�ויל�ויל�ויל�, העבד את רבקה

    
.  69 .שתקומה היתה לו, "ויק� השדה"י בתחילת הפרשה על הפסוק "וכמו שפירש רש. 68

  .53הערה , "וירא" ראה לעיל פרשת .70.  'ראה שער הכוונות עני% תפילי% דרוש ה

, "דבורה"תלוי בשמה , ורות של מינקת רבקה לא הזיקו לרבקהכלות אסואולי המא. 71

כ� דבורה , ושמא כמו הדבורה שדבשה טהור כיו% שאינו יוצא מגופה אלא נעשה בפיה

ורק , כשהניקה לרבקה עשו משמי� שכל טומאת המאכלות יצא מגופה החוצה דר� הנקבי�

מה של דבורה שנעכר הפכה לד, "ואתה מחיה את כול�"נקודת הקודש שהיתה בה� בסוד 

 ירושלמי כתובות .73: ו"כתובות ט. 72 .'ושומר פתאי� ה. ונעשה לחלב אותו ינקה רבקה

   .ז"נ'  סיאב% העזרע "שו. 74.  א"ב ה"פ
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הבינה שהגיעה , יצחקאת אמנ� בראותה .  אליו ולכ% לא כסתה ראשהלהביאהלהביאהלהביאהלהביאה
  ....75757575""""ותקח הצעי� ותתכסותקח הצעי� ותתכסותקח הצעי� ותתכסותקח הצעי� ותתכס""""לרשותו ונתחייבה לכסות ראשה ולכ% מיד 

שהל� להביא את הגר לאברה� ", י"פירש". ". ". ". ויצחק בא מבא באר לחי רואיויצחק בא מבא באר לחי רואיויצחק בא מבא באר לחי רואיויצחק בא מבא באר לחי רואי""""
ואולי מדה כנגד מדה התנהגו עמו משמי� ובדיוק בחזרתו ". אביו שישאנה

  . באה רבקה שישאנה

ויל� אברה� ויקח "ל " ולכאורה היל".".".".ויוס� אברה� ויקח אשה ושמה קטורהויוס� אברה� ויקח אשה ושמה קטורהויוס� אברה� ויקח אשה ושמה קטורהויוס� אברה� ויקח אשה ושמה קטורה""""
, י"ופירש. ה שרוי לבדוומה לשו% הוספה שיי� כאשר שרה נפטרה והי". אשה

ושקשרה פתחה , ש שנאי� מעשיה כקטורת"ונקראת קטורה ע, קטורה זו הגר"
למה דימה הכתוב  ויש להבי%". שלא נזדווגה לאד� מיו� שפרשה מאברה�

 ויש להבי% כיצד מאברה� ".".".".''''ותלד לו את זמר% וכוותלד לו את זמר% וכוותלד לו את זמר% וכוותלד לו את זמר% וכו"""". בדווקא לקטורת מעשיה
ובפרט מאשה שמעשיה ,  אלו'ונתעלה בעקידה יצאו ממנו קלי, שנימול לאחר

  ....ותלד לוותלד לוותלד לוותלד לוומהו . נאי� כקטורת
שנאמר  ב"ז ולא בעוה"כי צדיקי� אי% לה� מנוחה לא בעוה, ואולי העני% הוא

וג� אברה� אבינו עליו השלו� הוסי� לעלות בדרגות . 76"ילכו מחיל אל חיל"
 שכשכוונתינו להעלות העולמות על ידי התפילות 77ל"וכתב האריז, הקודש
. ויעלו בעליית העולמות' � פיטו� הקטורת כדי שלא יתאחזו הקליאומרי

, כי הוסי� אברה� בדרגותיו ולכ% לקח את קטורה, ז יוב% הכתוב"ונראה שעי
 שלא יתאחזו' כדי שעל ידה יוכל לעשות כמעשה הקטורת ולסלק את הקלי

אלא הוציא� דר� קטורה החוצה מ% הקודש , ויעלו כשהוסי� והעלה העולמות
י שלקח את קטורה "ולכ% אעפ.  לחלקו בקדושהלולולולו שברר מה� נצוצות לאחר

 אולי כדי לרמז שבאו כבני ,,,,""""בני הפלגשי�בני הפלגשי�בני הפלגשי�בני הפלגשי�""""לאשה ולא לפלגש קרא לבניה 
 לפי רצונו לסלק ".".".".ותלד לוותלד לוותלד לוותלד לו""""ולכ% . אלא לפי רצונו, פלגש שלא משרש נפשו
וכתוב מתנות בלי , "מתנות"ואולי לכ% ג� נת% לה� . אחיזת� מעולמות הקדש

נוקבא דתהומא "להוריד� יותר לתו� , "ש� טומאה מסר לה�", י"ופירש' ו
  . ששוב לא יוכלו להדבק בקדש כלל". רבא

 דקדושה העולה """"אלהאלהאלהאלה"""" שמה� לקח אברה� חלק טוב ל".".".".כל אלה בני קטורהכל אלה בני קטורהכל אלה בני קטורהכל אלה בני קטורה""""
  . והרע יצא דרכ� והל� עמה� לאר" קד� הרחק מהקודש,,,,""""לולולולו""""כמני% 

 'ספי'  בחי""""כלכלכלכל"""", "מלכות"ספירת ה' י בח""""אתאתאתאת"""" ".".".".אברה� את כל אשר לואברה� את כל אשר לואברה� את כל אשר לואברה� את כל אשר לו וית%וית%וית%וית%""""
בה� זכה אברה� והנחיל ליצחק דרגות , "בינה"ה' ספי'  בחי""""אשראשראשראשר""""" יסוד"ה

   ...."ועד העול�, מ% העול�"קודש אלו בסוד 
  
     .מתפילת השחר' ו דרוש ג"שעהכ. 77. ד"ברכות ס.76 .וישב סוד הצעי�' וראה לקמ% פ. 75
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ונראה .  מיותרי�""""אשר חיאשר חיאשר חיאשר חי""""רה תיבות ולכאו". ". ". ". ואלה שני חיי אברה� אשר חיואלה שני חיי אברה� אשר חיואלה שני חיי אברה� אשר חיואלה שני חיי אברה� אשר חי"""" 
שבא הכתוב ללמדנו שהיו לו עוד שני� לחיות ונתקצרו חייו חמש שני� שלא 

   .יראה את עשו יוצא לתרבות רעה

ואלה תולדות ישמעאל ב% אברה� אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה ואלה תולדות ישמעאל ב% אברה� אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה ואלה תולדות ישמעאל ב% אברה� אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה ואלה תולדות ישמעאל ב% אברה� אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה """"
,  ולכאורה רוב הפסוק מיותר כי כבר ידענו ב% מי הוא ישמעאל".".".".לאברה�לאברה�לאברה�לאברה�

 וחזר והוסי� . ומה בא להוסי� על הראשוני�,,,,""""ואלהואלהואלהואלה""""ולמה אמר .  אמוויחוס
בשמות� בשמות� בשמות� בשמות� """"ומדוע כפל . """"ואלהואלהואלהואלה"""" ושוב כתב ".".".".ואלה שמות בני ישמעאלואלה שמות בני ישמעאלואלה שמות בני ישמעאלואלה שמות בני ישמעאל""""

 ".".".".ואלה שמות�ואלה שמות�ואלה שמות�ואלה שמות�, , , , אלה ה� בני ישמעאלאלה ה� בני ישמעאלאלה ה� בני ישמעאלאלה ה� בני ישמעאל""""וכשסיי� שמות� כתב , """"לתולדות�לתולדות�לתולדות�לתולדות�
 ולכאורה כל זה ".".".".ואלהואלהואלהואלה"""" ולגבי שמות� כתב ,,,,""""אלהאלהאלהאלה""""לגבי בני ישמעאל כתב 

 ,,,,""""ואלהואלהואלהואלה"""" שוב כתב ".".".".ואלה שני חיי ישמעאלואלה שני חיי ישמעאלואלה שני חיי ישמעאלואלה שני חיי ישמעאל""""והמשי� ואמר , עני%הוא כפל 
  . בפרשה אומר דרשני""""ואלהואלהואלהואלה""""וכל רבוי פעמי� שנכתב 

  פרא "ומצד אחד היה , כי ישמעאל היה חצוי בנפשו, ואפשר שהעני% הוא
י "וכבד את אביו אעפ. ג"ומצד שני הסכי� לימול בגיל י,  ז"ועבד ע" אד�

ואמר הכתוב כי הסיבה לכ� היתה . ובה שלמהולבסו� א� חזר בתש, שגרשו
ואמו היא הגר המצרית , ה שהיה צדיק גמור"כי אביו הוא אברה� אבינו ע

 משתי בחינות והיות ויצא. שפחת שרה שטעתה אחרי גלולי בית אביה
מראה על , """"ואלהואלהואלהואלה""""כל מקו� שכתוב אולי ו. הפ� לחצוי בנפשו, מנוגדות כאלה

יש " אלה"אמנ� , "אלה"דש מתחבר אל שהוא בחינת הקו' כי ו, קדושה
 ובני ישמעאל נפש� במקורה היא טמאה ובאה .בקודש וכנגדו יש ג� בחול

הקדושה שהיתה מעורבת באביה� באה על לבוש אולי ש אמנ� ,מהקליפה
  ולכ%".".".".ואלה תולדות ישמעאל ב% אברה�ואלה תולדות ישמעאל ב% אברה�ואלה תולדות ישמעאל ב% אברה�ואלה תולדות ישמעאל ב% אברה�""""ואמר הכתוב . דר� שמות�, נפש�

  אשר ילדה הגראשר ילדה הגראשר ילדה הגראשר ילדה הגר"""" . בו מצד אמוהיתה בו קדושה שנתערבה ע� הקליפה שהיתה
 """"לאברה�לאברה�לאברה�לאברה�"""" והיה ישמעאל חציו טוב כי הגר ילדה אותו ".".".".המצרית שפחת שרההמצרית שפחת שרההמצרית שפחת שרההמצרית שפחת שרה

אולי ו,  גמורה'בני ישמעאל היו קליו. ז"ובשעת היותה ע� אברה� לא עבדה ע
ואלה ואלה ואלה ואלה """"ואמר . קדושה שבישמעאל שרתה על לבוש נפש� שבא מכח שמ�

    רקה תבניו היל ישמעאל השפיעדהיינו הקדושה ש, """"שמות בני ישמעאלשמות בני ישמעאלשמות בני ישמעאלשמות בני ישמעאל
והדגישה זאת באמרה .  בני ישמעאל ששרתה על לבוש נפש�בשמותבשמותבשמותבשמות

הסטרא צד  מ""""אלה ה� בני ישמעאלאלה ה� בני ישמעאלאלה ה� בני ישמעאלאלה ה� בני ישמעאל"""" ,  עודואמרה    ....""""בשמות� לתולדות�בשמות� לתולדות�בשמות� לתולדות�בשמות� לתולדות�""""
, אמנ�. ולכ% לא באי� גרי� מבני ישמעאל לעול�, """"אלהאלהאלהאלה""""אחרא הנקראת 

היות� עקב קדושה כלבוש על נפש� מעט  ורק שמות� מש� ".".".".ואלה שמות�ואלה שמות�ואלה שמות�ואלה שמות�""""
אירה הציי% הכתוב שג� הקדושה שבאה מצד שמ� לא אולי ו. ילדי ישמעאל
',  בקלי".".".".שני� עשר נשיאי� לאומות�שני� עשר נשיאי� לאומות�שני� עשר נשיאי� לאומות�שני� עשר נשיאי� לאומות�". "". "". "". "בחצריה� ובטירות�בחצריה� ובטירות�בחצריה� ובטירות�בחצריה� ובטירות�""""בה� אלא 

 בני ישמעאל נמולו מצד הקדושהאולי ו. ב השבטי� בקודש"כנגד י
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,  עשה תשובהכי, , , , """"שני חיי ישמעאלשני חיי ישמעאלשני חיי ישמעאלשני חיי ישמעאל"""" , שהוא בקדושה    """"ואלהואלהואלהואלה"""". שבשמות�
, "אלא בצדיקי�, לא נאמרה גויעה", י" ופירש....""""ויגוע וימתויגוע וימתויגוע וימתויגוע וימת"""", אמר בוולכ% נ

   .ומקו� שבעלי תשובה עומדי� גדול ממקו� הצדיקי�
 ובאה תורה לומר לנאפשר ש ....שכ%שכ%שכ%שכ%, נפל" ,י" פירש".".".".על פני כל אחיו נפלעל פני כל אחיו נפלעל פני כל אחיו נפלעל פני כל אחיו נפל""""

האד� שוכ". והוא יהיה פרא אד� ידו בכל ויד כל בו "ש"משנתקיי� בזרעו 
כל שכניה� הרגישו ב� , אלו אבל פראי אד�, רגש לשכניואינו מו, שקט וצנוע
        .ובשכנות�

        תולדותתולדותתולדותתולדות    
        
פסל את , כל מקו� שנאמר אלה ",1י"פירש. """"ואלה תולדות יצחק ב% אברה�ואלה תולדות יצחק ב% אברה�ואלה תולדות יצחק ב% אברה�ואלה תולדות יצחק ב% אברה�""""

 אלהאלהאלהאלהלומר  כ לכאורה היה לו"וא". מוסי� על הראשוני�, ואלהואלהואלהואלה. הראשוני�
וליד וליד וליד וליד אברה� האברה� האברה� האברה� ה. "תולדות יצחק ולפסול את הראשוני� שה� תולדות ישמעאל

 ,לפי שהיו ליצני הדור אומרי� מאבימל� נתעברה שרה", י" פרש....""""את יצחקאת יצחקאת יצחקאת יצחק
שאברה� הוליד את  ה דמות יצחק דומה לאברה� שיעידו הכל"עשה הקב

ויש להבי% למה התייחסה תורה לדברי ליצני� אלו עד כדי לכפול . "יצחק
   ."יצחק ב% אברה�"הדברי� ולא הסתפקה באומרה 

 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפד% אר�  שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפד% אר�  שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפד% אר�  שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפד% אר� רבעי�רבעי�רבעי�רבעי�ויהי יצחק ב% אויהי יצחק ב% אויהי יצחק ב% אויהי יצחק ב% א""""
ולכאורה כל זה מיותר כי כבר האריכה תורה בפרשה , """"אחות לב% הארמיאחות לב% הארמיאחות לב% הארמיאחות לב% הארמי

  מיותרת כילולולולו ולכאורה תיבת .""""לו לאשהלו לאשהלו לאשהלו לאשה"""". הקודמת בכל יחוסה של רבקה
 ....""""לנוכח אשתו כי עקרה היאלנוכח אשתו כי עקרה היאלנוכח אשתו כי עקרה היאלנוכח אשתו כי עקרה היא' ' ' ' ויעתר יצחק להויעתר יצחק להויעתר יצחק להויעתר יצחק לה"""". כבר ידענו שלקחה לעצמו

  אשתו כיעלעלעלעל    ' יצחק להרל ויעת"ולכאורה היל, גדהוא מול ונ, לנוכחלנוכחלנוכחלנוכחופירוש 
 חזר להזכירה ויש להבי% למה. """"רבקה אשתורבקה אשתורבקה אשתורבקה אשתו ותהרותהרותהרותהר' ' ' ' ויעתר לו הויעתר לו הויעתר לו הויעתר לו ה"""". עקרה היא

 כי כבר אמר ".ותהר', ויעתר לו ה"ל "ולכאורה היל, ובכנוי אשתו, בשמה
    ותאמר א� כ% למה זהותאמר א� כ% למה זהותאמר א� כ% למה זהותאמר א� כ% למה זה, , , , ויתרוצצו הבני� בקרבהויתרוצצו הבני� בקרבהויתרוצצו הבני� בקרבהויתרוצצו הבני� בקרבה"""". שמדובר ברבקה אשתו

 כי',  את הלשאוללשאוללשאוללשאול ולכאורה היה לו לומר ותל� .""""''''ההההותל� לדרוש את ותל� לדרוש את ותל� לדרוש את ותל� לדרוש את , , , , אנכיאנכיאנכיאנכי
לה לה לה לה     ''''ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""". ולשו% שאלה היא בקשה וענווה, לשו% דרישה הוא תביעה וכח

 זה לרשעו וזה", י" פירש".".".".שני גויי� בבטנ� ושני לאומי� ממעיי� יפרדושני גויי� בבטנ� ושני לאומי� ממעיי� יפרדושני גויי� בבטנ� ושני לאומי� ממעיי� יפרדושני גויי� בבטנ� ושני לאומי� ממעיי� יפרדו
 ובטר� אד�, ל שהכל בידי שמי� חו" מיראת שמי�"והנה אמרו חז. "לתומו

אבל צדיק ורשע לא גוזרי� כי ',  יהיה עני או עשיר וכדונולד גוזרי� א�
, שללו ממנו הבחירה, וא� מראש קבעו שעשו יהיה רשע, 2הבחירה ביד האד�

  .וכ% לא ייעשה
  
  :ז"נדה ד� ט' מס. 2 . א, א"שמות כ.  1



 שני            תולדות           ישפת

 

 קפג

סימ% הוא שיהא שופ� " ,י" פירש....""""ויצא הראשו% אדמוני כולו כאדרת שערויצא הראשו% אדמוני כולו כאדרת שערויצא הראשו% אדמוני כולו כאדרת שערויצא הראשו% אדמוני כולו כאדרת שער""""
כל עוונותיו לא עשו סימ% בגופו אלא לשפיכות  ויש להבי% למה מ."דמי�
   ולכאורה.""""ויקראו שמו עשוויקראו שמו עשוויקראו שמו עשוויקראו שמו עשו"""". ומה עני% אדרת שער זו שדמהו הכתוב, דמי�

 יצא ואחריוואחריוואחריוואחריול " ולכאורה היל....""""ואחרי כ% יצא אחיוואחרי כ% יצא אחיוואחרי כ% יצא אחיוואחרי כ% יצא אחיו". היה לה� לקראו שעיר
,  הוא לשו% מופלג""""אחרי כ%אחרי כ%אחרי כ%אחרי כ%""""ואלו , כי מיד לאחר צאת עשו יצא יעקב, אחיו

  .%וביאורו לאחר זמ
   כי כל פסוקי� אלו עד לידת יעקב נכתבו כדי לתת טע�,העני% הואאפשר שו

' כיצד מזווג קדוש ועליו% של יצחק עולה תמימה ע� רבקה הצדקת שמגיל ג
קדוש של  שני� נתאוותה לעזוב בית אביה וללכת אחרי אליעזר להכנס לבית

, � מוסי� על הראשוניואלהואלהואלהואלה,  ואמר.יצא העגל הזה עשו הרשע, אברה�
וכפל  ,ולומר מדוע יצא ג� הוא כמות�, להוסי� את עשו על תולדות ישמעאל

 לומר שהיו ליצני הדור מלעיזי� שמאבימל� ,,,,""""אברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחק""""ואמר 
תמימה יצא  וגר� שמיצחק עולה, ודבריה� עשה רוש� ופג�, נתעברה שרה

, כעשומושחת  ואמר הכתוב שאי% זו הסיבה היחידה להולדת נבל. עגל כעשו
כ לכאורה היו " וא.""""ויהי יצחק ב% ארבעי� שנה בקחתו את רבקהויהי יצחק ב% ארבעי� שנה בקחתו את רבקהויהי יצחק ב% ארבעי� שנה בקחתו את רבקהויהי יצחק ב% ארבעי� שנה בקחתו את רבקה"""", אלא

שכ% יצחק הוא סוד מדת הגבורה ותקו% , צריכי� להביא רק צדיקי� לעול�
אני בינה "ש "וכמ ,3ה"הגבורה הוא בהתכללותה בבינה בסוד הקו השמאלי בג

שא יצחק שבגיל זה י  סבבו משמי�5"וב% ארבעי� לבינה" והיות 4"לי גבורה
 אלא למי כורתת ברית אי% אשה"ל "כי אמרו חז, ובכל זאת יצא עשו, לרבקה

שאינה בתולה ואפילו  מי אבל,  ולכ% בתולה כתובתה מאתיי�6"שעשאה כלי
והיא נקראת , ממקו� גבוה שלא נבעלה מעול� אלא נשרו בתוליה כשנפלה

הנה רבקה ו. ולא על ידו, כי נעשתה כלי מאליה, 7כתובתה מנה" מוכת ע""
וכריתת ברית שלה ע� , "מוכת ע""  והיתה8אבדה בתוליה בנפלה מעל הגמל

  .לא היה מושל�, יצחק בסוד זה
הטע� שמשמי� גרמו לזה כי בתואל היה מושל באר� נהרי� וכל אפשר שו

    ולכ% נקרא, כ הולכת לבעלה"בתולה שנשאת היה הוא בועלה בתחילה ואח
   הוא עושה לבתו כש� שעושהא�, נתקבצו כל השרי� ואמרו. בתואלבתואלבתואלבתואל

והיה בתואל רוצה לבעול , וא� לאו אנו הורגי� אותו ואת בתו, לבנותינו מוטב
 ומחשבות זימה שהיו לו, 8לרבקה ולכ% בא מלא� והמיתו והציל רבקה מפניו

  שרוב בני�"ל "ואמרו חז". מוכת ע""רוש� והפכה  על בתולי רבקה עשו
   
 .'רק האבות פ' מס. 5 .יד',  ח משלי .4.  ו שמאל דיושרשהוא ק, הוד, גבורה, ת בינה"ר. 3

   .ילקוט שמעוני חיי שרה. 8  .'ח סעי� ט"ס' ע אב% העזר סי" שו.7: ב"סנהדרי% כ. 6



 שני            תולדות           ישפת

 

 קפד

 וכל אלו הסיבות גרמו שמזווג עליו% זה יצא מושחת .9"דומי� לאחי הא�
 שמשל על פד% אר� וחשב,  היתה""""בת בתואל הארמי מפד% אר�בת בתואל הארמי מפד% אר�בת בתואל הארמי מפד% אר�בת בתואל הארמי מפד% אר�""""כי , כעשו

ורוב בני� , """"אחות לב% הארמיאחות לב% הארמיאחות לב% הארמיאחות לב% הארמי"""" וג� ."מוכת ע"" בתו ולכ% הפכה את אנוסל
 שלושלושלושלובגלל ,  זה""""יחוסיחוסיחוסיחוס""""ולקח יצחק לרבקה ע� . "לאשהלו לו לו לו """" .דומי� לאחי הא�

 .ולכ% לא יכל לבדוק באחיה ובאביה. היתה לאשה משמי� כי היא בת זוגו
, רבקה  ויצחק בראותו שעקרה....""""כי עקרה היאכי עקרה היאכי עקרה היאכי עקרה היא, , , , לנוכח אשתולנוכח אשתולנוכח אשתולנוכח אשתו' ' ' ' ויעתר יצחק להויעתר יצחק להויעתר יצחק להויעתר יצחק לה"

משמי� מעדיפי� שלא , הבי% שהיות ובניו צריכי� להיות דומי� לאחי הא�
שיהיו נגד ' ב ,שיהיו לו בני� ממנה' א, והתפלל שתי�, יהיו לו בני� כלל

. עבורה שתלד ',א. דרכי�'  סובל בלנוכחלנוכחלנוכחלנוכחותיבת , אשתו ולא מצד משפחתה
 10שה מחצה ותפילה עו""""''''ויעתר לו הויעתר לו הויעתר לו הויעתר לו ה"""". שבניה לא יצאו מצידה. לנגדה', ב

אלא מחו" לאחד , בניו מצדה וג� שלא יהיו כל, ונתקבלה תפלתו שתלד רבקה
כתפילתו " ותהר". """"רבקה אשתורבקה אשתורבקה אשתורבקה אשתו    ותהרותהרותהרותהר"""" .לולולולויהיה ג� אחד מצד אשר , שמצדה

  רבקה הצדקת וג� מצד היותהכי """"רבקה אשתורבקה אשתורבקה אשתורבקה אשתו""""והוסי� לומר , הראשונה
  .אשתו נתעברה ג� מב% טוב ולא רק באחד הדומה לצד משפחתה

א  ולכאורה דבר זה שיי� לתולדות אברה� ול".".".".ברה� הוליד את יצחקברה� הוליד את יצחקברה� הוליד את יצחקברה� הוליד את יצחקאאאא""""
לא במציאות הייחוס ו, באישיות של יצחקדיבר הכתוב  ואולי, תולדות יצחקל

שיצא צדיק " " " " תולדות יצחק ב% אברה�תולדות יצחק ב% אברה�תולדות יצחק ב% אברה�תולדות יצחק ב% אברה�""""לומר כי  התורה וכוונת, שלו מאברה�
ת  והשתדל להיו".".".".אברה� הוליד יצחקאברה� הוליד יצחקאברה� הוליד יצחקאברה� הוליד יצחק""""כיו% שתמיד זכר הוא ש, וקדוש כאביו

  . זה עיצב את האישיות שלו להתקדש ולהיטהרו ב% הגו% לאב גדול כמותו

שהיה עשו מפרכס לצאת כשעברה ליד " ,י" פירש....""""ויתרוצצו הבני� בקרבהויתרוצצו הבני� בקרבהויתרוצצו הבני� בקרבהויתרוצצו הבני� בקרבה""""
 לדרושלדרושלדרושלדרושותל� .  והתפלאה אי� מהבט% כבר מרשיע ואיפה הבחירה".ז"בתי ע

 ש"וכמ , שזה עני% הבחירה""""''''את האת האת האת ה"""" .ולתבוע כיצד נית% לה ב% ללא בחירה
  מדוע נשלל.11"ובשמו תשבע, ובו תדבק,  אלקי� תירא אותו תעבוד''''את האת האת האת ה""""

 .""""לה שני גויי� בבטנ�לה שני גויי� בבטנ�לה שני גויי� בבטנ�לה שני גויי� בבטנ�' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""". מבנה והרי הוא רשע כמו צד משפחתה
,  למפרע נאמר לאברה� שלא בכל בני יצחק יקרא זרעו אלא בחלק מה�וכבר
  אלא,12 ולא כל יצחקביצחקביצחקביצחקביצחקל "ש חז" וכמ." יקרא ל� זרעביצחקביצחקביצחקביצחקכי "ש "וכמ

אלא שלא בו יקרא זרע  , סיבה שהשני יהיה רשע זהאמנ� אי%. חלק מזרעו
 ובזה היתה בחירה .וברית בי% הבתרי�, לאברה� לעני% הבטחת האר"

   ואמר.13"ויל� אל אר" מפני יעקב אחיו"ובבחירתו נמנע מזה , מושלמת לעשו
  
 .כ', דברי� י. 11 .'שה יוויקרא רבה פר. כ', י דברי� ט"ראה רש. 10 :י" בתרא ד� ק בבא.9

  .י ש� פסוק ז"וראה רש. ו ,ו"בראשית ל. 13 .א" נדרי� ל.12
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   ולאביצחקביצחקביצחקביצחקלרבקה כי שני עמי� שוני� צריכי� לצאת ממנה כדי שיתקיי� ' ה
    ושני לאומי� ממעיי�ושני לאומי� ממעיי�ושני לאומי� ממעיי�ושני לאומי� ממעיי�""""אמנ� , 14ואי% זה מפריע לעני% הבחירה, כל יצחק

היה טבע� בגלל גלגול�  כי זה י".זה לרשעו וזה לתומו" ,י"פירש. . . . """"יפרדויפרדויפרדויפרדו
וא� אד� חטא בגלגול קוד� ועתה בגלגול זה נמש� הוא שוב לאותו , הקוד�

כי משיכתו היא תוצאה מתאוות שפיתח לנפשו , חטא אי% זה פוג� בבחירה
והיות והבכור הוא גלגול קי% לכ% . ינצח�, וא� יתעקש דווקא. מגלגול קוד�

והשני יהיה  ,בהיותו קי% תווהתנהגו לבחירתו יצא הוא מיד לרשעו כהמש�
אמנ� בבחירה יכולי� שניה� . ר שעשה תשובה ושהוא גלגולו"כאדהבתומו 

 ואמר לה ."אי% לאו� אלא מלכות" ,י" פירש....""""ולאו� מלאו� יאמ"ולאו� מלאו� יאמ"ולאו� מלאו� יאמ"ולאו� מלאו� יאמ""""". להשתנות
ורב יעבוד ורב יעבוד ורב יעבוד ורב יעבוד """" ולכ% ,נצוצות הקודש מלכויות אלו יאבקו תמיד על' כי ב', ה

שאת הגדול יעבוד . ב. לצעיר בודשהגדול יע.  א, ונית% לפרש זה....""""צעירצעירצעירצעיר
שא� ה� בישראל אדו� , והפירוש בפועל נעשה לפי מקו� הנצוצות. הצעיר

 ומלחמה זו צריכה .ישראל עובד לה� אז, ו באדו�"וא� ה� נפלו ח, עובד לה�
קרא ובבחירה זו אחד מבניה י. דווקא בגלל הבחירה, להיות מאז מוסדי אר"

 זו תהיה הבחירה ,שניה�'  או אפי,דושהבק  אבל מי מה� יהיה,זרע אברה�
    ויצא הראשו%ויצא הראשו%ויצא הראשו%ויצא הראשו%"""" ,והיות ועשו גלגול קי% שהיה הרוצח הראשו% בעול�. ביניה�
 . וסימ% הוא שישפו� דמי� כי מטבעו ימש� אחר חטאו הראשו%.""""אדמוניאדמוניאדמוניאדמוני

ה חיילות "ב ויש לה תר"כי יש קליפה אחת הנקראת רי. . . . """"אדרת שעראדרת שעראדרת שעראדרת שערכככככולו כולו כולו כולו """"
החרש היה "בסוד , ח את תלמודו"התשכיח מ שער ותפקידה להת"כמני% אדר

ער יבש  וקליפה זו עטפה את עשו שהוא קי% מעת לידתו.15)ת"אדר' גי(" לב�
שישכח כל הקדושה שיראה בבית יצחק וכל למודו שילמד ע� אברה�  כדי

  .16כיו% שקי% בחר את הקליפה לחלקו, ויצחק
, ישמעאל וס� על שפסוקי� אלו נאמרו לידע סיבת לידת עשו הנואפשר שכיו%

 ולא, שהוא לשו% מופלג,  יצא אחיו""""כ%כ%כ%כ%    ואחריואחריואחריואחרי"""" הפליג לידתו של יעקב ואמר
  . הנראה כקשר רצו� לפסוקי� הקודמי�ואחריוואחריוואחריוואחריואמר 

יצחק ב% " ולכאורה הוא כפל הלשו% כי אמר ".".".".אברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחקאברה� הוליד את יצחק""""
ל שכתב שלא כל בני האד� ה� "י האריז"ואפשר שהטע� הוא עפ". אברה�

   והיה אפשר. ויש כאלה שבאי� דרכו בגלל סיבות אחרות, האבתמשרש נשמ
  
 גוי וקהל גויי� יהיה"ש " ואפילו ששניה� יראי שמי� וכמ. עמי�, גויי�ופירוש. 14

 זו 'כנגד קלי וליאו. 16. בא' פ, ל"שמשו% מאוסטרופולי זצ' לר" נצוצי שמשו%". 15".ממ�

, ולכ% הוא יזכיר לנו התורה.) ח ',א, במלכי�  (""""איש בעל שעראיש בעל שעראיש בעל שעראיש בעל שער""""עומד אליהו הנביא שנקרא 

   .ותשבי יתר" קושיות ובעיות
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אמר ו לכ% כפל ,ה נת% לו ב% שאינו מנשמתו"בקב לומר שכיו% שהפציר אברה�
נ רמז הכתוב שרק עתה לאחר העקידה " א.מנשמתו שאברה� הוליד את יצחק

 כ לפני העקידה שהיתה בו נשמת"משא, אברה� הוליד את יצחק מצד נשמתו
   .נקבה מצד שרה בלבד

למה זה למה זה למה זה למה זה """"    יש להבי% למה חרדה רבקה כל כ� עד ששאלהו    ".".".".למה זה אנכילמה זה אנכילמה זה אנכילמה זה אנכי""""
וכי לא ידעה שיש הרבה נשי� ,  והלא שני� רבות צפתה להריו% זה,,,,""""אנכיאנכיאנכיאנכי

ומה בכ� שבעברה על פתחי בתי כנסת , שהריונ% קשה והעובר משתולל בבטנ%
הנותנת שלא פתחי� א שהעובר רוצה לצאת אדרבה היא "ולהבדיל בתי סט

וצריכה היתה ללכת , אלו המנוגדי� גורמי� לכ� אלא השתוללותו הטבעית
  . לדרוש את הזקנות שיורוה כיצד להתגבר על סבלה ולהמתי% ללידה

כי אמרה רבקה ה% אמת ', אמנ� למדה אותנו רבקה דר� חשובה בעבודת ה
ו% שיש ג�  אמנ� כי,,,,וזה לכאורה דבר טבעיוזה לכאורה דבר טבעיוזה לכאורה דבר טבעיוזה לכאורה דבר טבעי, שרבות בנות סובלות בהריונ%

ויש , אי% זה במקרה אלא בהשגחה מכוונת מי תסבול ומי לא, שאינ% סובלות
ולמה זה אנכי  ,לכל אחת הסובלת לפשפש במעשיה מדוע חלקה בי% הסובלות

ותל� ותל� ותל� ותל� """"    .צריכה אני לדעת כדי לתק% מעשי, בי% הסובלות מה פשעי מה חטאתי
  % הפג� בה אלאוהשיבוה שאי.  שיורוה היכ% לעשות תשובה".".".".''''לדרוש את הלדרוש את הלדרוש את הלדרוש את ה

ומכא% יש . מצד שה� שני� הרוצי� לצאת כל אחד לבחינתו מתרוצצי� ה�
ללמוד בכל עני% הפוגע ברבי� שעדיי% יש לכל אחד לפשפש במעשיו עד 

  ".לא יבושו בעת רעה ובימי רעבו% ישבעו"שיתקיי� בו 

ויש , לבית מדרש� של ש� ועבר    שהלכה, י"פירש". ". ". ". ''''ותל� לדרוש את הותל� לדרוש את הותל� לדרוש את הותל� לדרוש את ה""""
ואפשר ששאלה .  לא שאלה את אברה� שהיתה סמוכה על שולחנולהבי% למה

כדי שלא ידע שעשו כבר מבט% , את אברה� ומשמי� מנעוהו מלדעת הסיבה
ל שאברה� נפטר חמש שני� קוד� זמנו "ש חז"וכמ. 17ויצטער, ז"ר" אחרי ע

  .ולכ% הוצרכה ללכת לש� ועבר, כדי שלא יראה את עשו יוצא לתרבות רעה

 .ויש להבי% למה כתבה תורה עני% זה". ". ". ". י� שנה בלדת אות�י� שנה בלדת אות�י� שנה בלדת אות�י� שנה בלדת אות�ויצחק ב% ששויצחק ב% ששויצחק ב% ששויצחק ב% שש""""
 שחיי האד� משתני� משנה לשנה, 18כי כבר נתבאר לעיל, ואפשר שהעני% הוא
ב% "והוא סוד דברי המשנה , הספירה השייכת לאותו גיל' ברוחניות� לפי בחי
  והעני% הוא כי בגיל ששי� משלי�. 19"ב% ששי� לזקנה', חמש למקרא וכו

   
 וריצת עשו, אינה דומה ידיעה לראיה, שידע זאת ולכ% לא מסר הברכות ליצחק י "ואעפ. 17

ונתבאר באור� . 'פרקי אבות פרק ה. 19 .ל� ל�'  פ.18. ז היא בגדר ראיה"מבט% לבתי ע

  .ל על משנה זו"להאריז" ל"שער מאמרי חז"ב
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י ועולה לעולמות "ת נה"האד� השל� בתורה ויראה את שש ספירות חג
ובעלייתו לעולמות שלמעלה ". זק%"ונקרא , ה והבינה הנקראי� זקני�החכמ

ואולי באה תורה ללמדנו שבסיו� התעלות יצחק ". זק% בא בימי�"מה� יקרא 
            .ולכ% ער� נשמת� מצד עני% זה גבוה מאוד, בששת הספירות נולדו יעקב ועשו

  בה ואלוזכה לחזור בתשו    למה ישמעאל    יש להבי%". ". ". ". ויגדלו הנערי� ויהי עשוויגדלו הנערי� ויהי עשוויגדלו הנערי� ויהי עשוויגדלו הנערי� ויהי עשו""""
  . עשו למרות נצוצות קודש גדולי� שהיו בו לא שב

 אמר .20"ואת% ליצחק את יעקב ואת עשו"    ואפשר שהעני% יוב% על פי הכתוב
רוב בני� "כי היות ורבקה היא אחות לב% הארמי ו ,לשו% מתנה ג� לגבי עשו

היה צרי� שיצא בנו מעורב מטוב שמצדו ומרע שמצד . 21"דומי� לאחי הא�
שעל ידו יצא יעקב נקי ושל� , מתנה גדולה קיבל יצחק שנולד ג� עשוו, לב%

אמנ�     .נפרדה לגמרי מיעקב ולקחה עשו לחלקו' והקלי, בחיר שבאבות
ב מטוב שמאברה� ומרע של הגר ואולי ג� של ישמעאל יצא לבדו והיה מעור

, על ידי חלק הטוב שבו והיה תלוי בבחירתו ויכל לחזור בתשובה, משפחתה
והבטיחו , ב"דהיינו שיזכה לעוה" לו ישמעאל יחיה לפני�"' ברה� מהובקש א
ולמרות האמור אי% זה סותר הבחירה שהיא יסוד קבוע לכל התורה . 22על כ�

כי עשו תמורת הרע שנתברר בו היו לו חלקי� , כולה בעניי% שכר ועונש
, גדולי� של נצוצות קודש מראשו של יצחק מצד הבכורה שלא היו ליעקב

ואדרבה א� לא היה מתברר בצד הרע לא .  משקל נגד והפכוהו לשקולשהוו
, כי א� היה מעורב מטוב ורע בצירו� נצוצות גדולות כאלו, היתה לו בחירה

וישמעאל על ידי בחירתו שב . על כרחו היה הופ� לטוב גמור ללא בחירה
היתה שמשמי� יעוררוהו לזה על ידי ייסורי� ואיתותי� ' והבטחת ה, בתשובה

  . 23בזכות אברה�

ויגדלו הנערי� ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש ת� יושב ויגדלו הנערי� ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש ת� יושב ויגדלו הנערי� ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש ת� יושב ויגדלו הנערי� ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש ת� יושב """"
 איש שדה" ולכאורה יכל לומר ,,,, איש איש איש אישאצל עשו הוזכר פעמיי�למה  ".".".".אוהלי�אוהלי�אוהלי�אוהלי�
ל איש ציד או כמו שנאמר "ולכאורה היל. "איש יודע ציד"ומהו . "יודע ציד

  .אצל נמרוד איש גבור ציד
  
ומעי% מעשה שהיה . 23. ל� ל�' ראה לעיל פ . 22. י"בבא בתרא ק. 21 .'ד ,ד"יהושע כ. 20

ונת% לו , ל ובקש ישועה"לאחד מגדולי רבני צפת שבנו יצא לתרבות רעה ובא לרבינו האריז

ולאחר כמה ימי� שב הב% , "השיבנו אבינו לתורתי�"י כוונה לכוו% בברכת "רבינו האר

והשיבו , לו כיצד הכוונה גברה על הבחירהי ושא"וחזר אותו גדול לרבינו האר, ו"לצור

שהכוונה גרמה שיאירו עיניו משמי� להרהר שנית בהתנהגותו ולא לשקוע בתרדמת האב% 

  .  ובבחירתו המלאה שב, של היצר
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". איש נעמי"וכמו שכתוב " אישות" הוא מלשו% """"אישאישאישאיש""""ואפשר שלשו% 
 �25 של שדי�ונעמה אמ. 24"נפש יקרה תצוד"מ "דס" אשת איש"ופלונית היא 

 מלשו% """"איש יודעאיש יודעאיש יודעאיש יודע""""מ עצמו "ואולי נדבק עשו בשתיה% והפ� להיות כס
  וג� נתקשר. ל שצדה ברשתה הטפשי�"הנ' היא הקלי" " " " צידצידצידציד""""". והאד� ידע"

 ואילו יעקב אבינו עליו. ל"מלשו% שדי% ולילי% רח" איש שדה"בנעמה והפ� ל
      ". איש ת�"ונקרא , "ת�"השלו� נדבק בלאה העליונה הנקראת 

' שהוא ו ,"ויהי"בעשו כתוב אולי  ".".".".איש שדהאיש שדהאיש שדהאיש שדה, , , , ויהי עשו איש יודע צידויהי עשו איש יודע צידויהי עשו איש יודע צידויהי עשו איש יודע ציד""""
כי " " " " ויעקב איש ת�ויעקב איש ת�ויעקב איש ת�ויעקב איש ת�"""". כשהיה קי% כי חזר על מעשיו מגלגול קוד�, הגלגול

  . השלי� תיקונו שקלקל בגלגול קוד� כשהיה אד� הראשו%

 כפל אולי ".".".".ויעקב איש ת� יושב אוהלי�ויעקב איש ת� יושב אוהלי�ויעקב איש ת� יושב אוהלי�ויעקב איש ת� יושב אוהלי�, , , , איש שדהאיש שדהאיש שדהאיש שדה, , , , יודע צידיודע צידיודע צידיודע ציד    ויהי עשו אישויהי עשו אישויהי עשו אישויהי עשו איש""""
 וכלפי חו", כפול דהיינו דו פרצופי" איש"לומר שהיה , "איש"שו תיבת בע

יד לצוד נשי� מתחת , ובקרבו ש� אורבו, נראה כאיש ישר והגו% ובעל חסד
כי , פע� אחת" איש"אבל יעקב נאמר בו . בעליה% ולשלוח ידו בגזל ובמרמה

  .כלבו כ% פיו

 """"יודעיודעיודעיודע""""אולי הוסי�  ו."איש ציד"ולכאורה היה לו לומר ". איש יודע צידאיש יודע צידאיש יודע צידאיש יודע ציד""""
בא , אי נמי.  בני אד�דעתדעתדעתדעתאלא ג� בציד , ללמדנו שלא רק בציד חיות עסק

הכתוב ללמדנו שלא הוצר� עשו ללמוד כיצד לגנוב דעת בני אד� אלא נולד 
כי כל אד� נולד ע� כל טבעיו ומעשיו מגלגול קוד� ונמש� . ע� ידיעה זו

 .כחי כדי לתק% במה שפג�ובזה נסיונותיו בגלגולו הנו, אליה� בתת הכרתו
נולד עתה ע� ידיעה . 26ועשו היה גלגול קי% והיות ונעשה כגונב דעת העליונה

  ".כי ציד בפיו", וגנב דעת אביו, ובמקו� לתק% עצמו חזר על קיאו, זו

כפל למה  ".".".".ויעקב איש ת� יושב אוהלי�ויעקב איש ת� יושב אוהלי�ויעקב איש ת� יושב אוהלי�ויעקב איש ת� יושב אוהלי�, , , , איש שדהאיש שדהאיש שדהאיש שדה, , , , יודע צידיודע צידיודע צידיודע ציד    ויהי עשו אישויהי עשו אישויהי עשו אישויהי עשו איש""""
   .פע� אחת" איש "יעקב נאמר בווב, "איש"בעשו תיבת 

כי מטרת האד� בעול� הזה להמתיק במעשיו הגבורות , אפשר שהעני% הואו
פעמי� ' נאמר בו ב, הפריד�' ועשו שלא המתיק� ואפי, על ידי החסדי�

דהיינו תמי� " איש ת�"אבל יעקב . כנגד החסדי� וכנגד הגבורות" איש"
וה% , החסדי�ה% אוהל " יושב אוהלי�"ושל� כי המתיק הגבורות בחסדי� 

  .אחת פע�" איש"נאמר בו , כיו% שחבר� כאחדו. אוהל הגבורות

        ,י"רשיפ ".".".".ויעקב איש ת� יושב אוהלי�ויעקב איש ת� יושב אוהלי�ויעקב איש ת� יושב אוהלי�ויעקב איש ת� יושב אוהלי�, , , , איש שדהאיש שדהאיש שדהאיש שדה, , , , יודע צידיודע צידיודע צידיודע ציד    ויהי עשו אישויהי עשו אישויהי עשו אישויהי עשו איש""""
        
  .טז', פסוקי� ט' י בראשית ד"רש. 26 .ה"זוהר בראשית נ. 25 . כו' משלי ו. 24
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 והלא היה אוהלאוהלאוהלאוהלקראו ויש להבי% למה . " אוהל ש� ואוהל עבר,יושב אוהלי�"
 מדרשו לביתלביתלביתלביתשהלכה ' י על הפסוק ותל� לדרוש את ה"וכמו שפרש. "בית"זה 

   .ולמה החלי� יעקב מאוהל ש� לאוהל עבר. של ש�
  חזר, "ש�"ובעת פטירת ', עד היותו ב% נ" ש�"ואפשר שיעקב למד בבית 

  יושב"אולי קראו הכתוב ו ".עבר"כ ללמוד בבית "והל� אח, לבית יצחק
  .לרמז שישב והמתיק הדיני�, אלהי� ש� שהוא אותיות" " " " י�י�י�י�אהלאהלאהלאהל

, צד מעשרי% את המלח והתב%כי ל שהיה שואל"מה שאמרו חז ".".".".כי ציד בפיוכי ציד בפיוכי ציד בפיוכי ציד בפיו""""
, כי בשאלה כזו היה הופ� עצמו לע� האר" בעיני אביו, נראה שאינו כפשוטו

 שאל פע� ,זאת שאל יו� כל וכי. ובשאלה אחת אי אפשר להונותו כל השני�
 ששואל טיפש ב% כזה על לבכות צרי� היה יצחקולכאורה  .ובהתש לוקב

  וראה שלא מעשרי� מלח ותב% יצחק של בבית גדלעשו  הרי ,שאלה כזאת
 לאלאלאלאולמה לא שאל עשו מדוע . בראש מכות לו מגיע , כזאתשאלה ושואל

   .שזו שאלה יותר הגיונית שיכולה לחבבו על אביו, מעשרי� את המלח והתב%
לומר שהיה מידי פע� שואל אותו שאלות וחקירות כיצד נית% ונראה שכוונת� 

 מלח ,' א.להפריד חלק הטוב שברע ולהעלותו אל הקודש וזה בשני סוגי�
כיצד להעלות צד . אבל צבעו לב% כצבע החסדי�, שהוא די% ולכ% הוא מלוח

אבל הוא , תב% שאינו מאכל בני אד� לרוב גסותו', ב. הטע� שבו אל המיתוק
  . התבואה שתגדל כיצד לתקנו ולספחו אל הקודשהשומר על
דר� חדשה אי� אפשר יש בידו כביכול שבזה הוא רימה את יצחק ואפשר ש
 שהוא יוצא לשדה וצד חיות על ידי, קדושהולהעלות אל ההקליפה מלהוציא 

ו לתק% מההפקר שז חיומביא לאביו לאכול שלא יאכל משלו אלא ממה שהצל
היה כי  ולכ% היה הול� ליצחק ומאכילו ,שניהכוונה ממש להוציא מהצד ה

 החכמה שלי שאני יודע ו וז, בעת הצידלא נטר�ציד זה שאומר לו קח תאכל 
 ואני מביא ל� אות� מההפקר כדי להעלות אות� ,לצוד בלי להטרי� אות�

 של בית כסא ולא לקדושה שד כי עשו היה דומה ל. בזה הוא פיתה אותו,דרגה
 את זה אלא שחשב שהוא כל כ� עובד על עצמו ויצחק היה יודע, בכלל

ה� דומה ללהוציא חלקי� מהקליפה ממש כמו מרגל שכביכול שבגלל שהוא 
  .זה היה הפיתוי, הוא יכול ללכת ולהוציא ניצוצות

". ארי מצידיה הוי אכיל" תרג� אונקלוס ".".".".ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיוויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיוויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיוויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו""""
י שיצחק אבינו "ואעפ.  מצידוופירושו שאהבתו לעשו היתה כיו% שהיה אוכל

ועשיר שלא נצר� לצידו של , וחסיד שפשט צוארו לעקידה, היה קדוש מרח�
ב% בנו של  קל וחומר ,ובכל זאת כיו% שאכל ממנו נמש� אחריו לאהבו, עשו
, שמנות הנצרכי� לה�    משכורות  שאוכלי� מציד הציוני�אות�ו כלפי "ק
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איסורי תורה  י� כשמתירי�שאוהבי� אות� ונמשכי� אחריה� ולא מרגיש
וביטול תורה לעצמ� ולתלמידיה� כשמגיע העני% לבחירות לבית הכסא 

ומזמיני� את ראשי השלטו% ושריה� , ושאר סעודות של שולח% איזבל, הציוני
הציוני רודפי הדת וצורריה לחתונותיה� " בית הכסא"ושאר השעירי� של 

הלא  "מה שאמר הכתובל ומחניפי� לה� בריש גלי ועוברי� ע, ושמחותיה�
 היו לאוייבי�לאוייבי�לאוייבי�לאוייבי�תכלית שנאה שנאתי� , אשנא ובמתקוממ� אתקוטט' משנאי� ה

ק שהצדיקי� שיושבי� ע� הערב רב נטמאי� "וכבר כתב בתיקוני הזוה". לי
    .א"ויזכנו לגאולת אמת ואמונה בב, ישמור' ה" בועל נדה"מה� כטומאת 

לגבי אהבת ". ". ". ". ת את יעקבת את יעקבת את יעקבת את יעקבורבקה אוהבורבקה אוהבורבקה אוהבורבקה אוהב, , , , ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיוויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיוויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיוויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו""""
, יצחק דיבר הכתוב בלשו% עבר אולי כיו% שהיתה זו אהבה התלויה בדבר

דיבר הכתוב בלשו% הווה     ובאהבת רבקה. עברה האהבה ובטלה, וכשבטל דבר
  .  עדיי% קיימת ללא שינוי,שלא היתה תלויה בדבר    כיו%

יה� מגלגול כל בני אד� נמשכי� לאהוב או לשנוא אחרי� או לפי קשר, אי נמי
    ולגבי אהבת יצחק דיבר הכתוב בלשו% עבר ....או לפי קשר שורש נשמת�, קוד�

ועשו הוא גלגול קי% בנו ונמש� , של אד� הראשו%" רוח"יצחק הוא גלגול     כי
מה שאי% כ% יעקב שהוא גלגול . לבו אחר אהבתו בעבר לאוהבו ג� עתה

כיו% , הווהדיבר הכתוב בלשו%     ובאהבת רבקה .27אד� הראשו%" נשמת"
והוא בחינת בנה " תפארת"ויעקב בחינתו בספירת ה, "בינה"שרבקה שרשה ב

  . ואהבתה אליו מתמשכת ללא שינוי לנצח נצחי�. לעול� ועד

, והוא עיי�", י"פירש". ". ". ". ויבא עשו מ% השדה והוא עי�ויבא עשו מ% השדה והוא עי�ויבא עשו מ% השדה והוא עי�ויבא עשו מ% השדה והוא עי�, , , , ויזד יעקב נזידויזד יעקב נזידויזד יעקב נזידויזד יעקב נזיד""""
� � � � כי עיכי עיכי עיכי עי, , , , ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% האדו� האדו� הזהויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% האדו� האדו� הזהויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% האדו� האדו� הזהויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% האדו� האדו� הזה". ". ". ". ברציחה

ואותו היו� מת , עדשי� אדומות"    ,י"פירש". ". ". ". על כ% קרא שמו אדו�על כ% קרא שמו אדו�על כ% קרא שמו אדו�על כ% קרא שמו אדו�. . . . אנכיאנכיאנכיאנכי
ואי% זו שיבה טובה , אברה� שלא יראה את עשו ב% בנו יוצא לתרבות רעה

של יעקב יוב, ה חמש שני� משנותיו"לפיכ� קיצר הקב, ה"שהבטיחו הקב
שהאבלות גלגל , שדומות לגלגל, ולמה עדשי�. עדשי� להברות את האבל

ולמה נכתב .  ויש להבי% למה כפל האדו� האדו� פעמיי�".ר בעול�החוז
 והלא עדשי� יש בצבעי� אדומותאדומותאדומותאדומותשל דווקא עדשי� יולמה ב. ' חסר והאד�האד�האד�האד�
 ש העדשי� ולא" אדומות היה צרי� עשו להקרא עהיווא� בהזדמ% . נוספי�
  ולמה.  בשמ�עדשי�עדשי�עדשי�עדשי�ש צבע� ולא בקש "ולמה קרא� עשו ע.  צבע�על ש�

  
ב "ב(ל שאוהב אד� את בנו יותר מגופו "קיימ,  פי שיעקב ויצחק אד� אחד ה�וא� על. 27

ומה ג� שנשמת יעקב גדולה ) ג"אות ל' מערכת א" דבש לפי"א בספרו "וראה להחיד: ו"קל

  .ולכולי עלמא אוהב אד� את בנו יותר מאת אביו, מיצחק ודומה לו כאביו
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. שמדובר בנזיד עדשי� ורק לבסו� אמרה ,לא כתבה התורה ויזד יעקב עדשי�
ומפורש בכתוב שנקרא . קרא שמו של עשו אדו� בגלל בקשתו זאתנמה לו

  . ולא בגלל מכירתו את הבכורה, ש בקשתו מ% האדו�"אדו� ע
  ורוח אלהי� מרחפת על פני" כי בבריאת העול� נאמר ,ואפשר שהעני% הוא

יי� ה עולמות רוחנ"ז ברא הקב"וסודו הוא כי טר� בריאת העוה". המי�
  ח"אמנ� נשארו רפ. ומתקונ� נבראו העולמות, שהחריב� וחזר ותקנ�

והיה מוטל על , ונרמזו בתיבת מרחפת, נצוצי% שלא נתקנו והיו בגדר מתי�
ומשחטא ואכל מע" הדעת נסחב תקונ� , ר לתקנ� בשבת בראשית"אדה

וה� סוד , ח"שבכל יו� נתק% חלק מהרפ, משבת אחת לששת אלפי שני�
גודל והחוטא נדבק לפי . תחיה לעתיד לבא וה, המיתהועני% ,וותהתפילה והמצ

  מתי� כיולכ% רשעי� בחייה� קרויי� , ח"חטאו בחלק שאינו מתוק% מהרפ
והנה החוטא בביאת . יצילנו' בחטאיה� נקשרי� ה� אל עול� הפירוד והמות ה
, ח נצוצי% שנפלו וטר� נבררו"איסור כשבא על הערוה ממשי� נשמה מהרפ

כי , והנשמה שתבא מעוו% זה תקרא ממזר, שאינ� עולי� עד לבסו�מאות� 
והיות , על ש� סוד�" מלכי�"ח אלו נקראי� " ורפ.28ח"רפ' ממזר ע� הכולל גי

והיות והיו ". מלכי אדו�"וה� דיני� תקיפי� והדי% צבעו אדו� נקראי� ה� 
ל�  אי%"ל "ואמרו חז". שבעת מלכי אדו� שמתו"נקראי� ה� , בחינות' בה� ז
הפנימי   מלבד האוראד�אד�אד�אד�כי כל , ואפשר שסוד דבריה�    ....29""""שעהשעהשעהשעה  שאי% לואד�אד�אד�אד�

בזוהר בש�  יש לו ג� אורות מקיפי� שה� סוד הנקרא, של הנפש המחיה אותו
. ח" שע� שלשת האותיות עולה שעהההה""""שעשעשעשע    ושרש�". ע נהורי% עילאי%"ש"

 ,"כחוהנות% ליע� , מלביש ערומי�"ברכות  ועליה� מברכי� אנו בכל בוקר
כי החוטא היות , "הנות% ליע� כח"ו. כי ה� סוד המלבוש, "מלביש ערומי�"

 מצל�מצל�מצל�מצל�שטר� נתקנו מאבד מעט ניצוצי% ח "של הרפ' ונדבק במדת מה בקלי
ח "שהשיב לנו שע'  ומודי� אנו בכל בוקר לה)צל�' גי( ,,,,עי�עי�עי�עי�אלקי� שבו ונעשה 
  .30נהורי% אלו וכח�

 כנגד� יש לאד� שבעה קרובי�". ". ". ". תותותותושמשמשמשממלכי� שבעה שבעה שבעה שבעה """"   היות והיו ה�אוליו
 והיות וה�,  פוגע בנפשו וגור� שיסתלקו מעליו האורות המקיפי�"מות�"ש

. חייב הוא לקרוע מלבושו להראות שאבד האורות המקיפי�מלבוש מלבוש מלבוש מלבוש בחינת 
 וכמו כ% אסור לאבל לאכול את הסעודה הראשונה לאבלותו משלו אלא משל

  ואבל זה שנפגש ע� המות דינו, 31כי העני חשוב כמתואולי הטע� אחרי� 
   

   .ברכות השחרשער הכוונות עני% . 30 .פרק ד, אבות. 29 .תצא' ספר הלקוטי� פ. 28

  :ה"קנ.ט"זוהר שמות קי: ד"נדרי� ס .31
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. ואוכל ממה שאחרי� נותני� לו בתורת נדבה, כעני שאי% לו מה לאכול
ל להבריא ולשוב ניצל הוא מהמות ומתחי, פ� עניווכשאוכל מאכל נדבה זה וה

שה� (  32, כל האורות המקיפי� אליוולכ% יושב הוא שבעה עד שיחזרו, לעצמו

  סעודת"ואפשר שלכ% נקראת סעודה זו בש�  .שבאותיות צל�. 'מ 'בסוד ל, כ"שבעה ג
ומכיו% שהעיקר . . . . להברותולהברותולהברותולהברותו שלא מרכוש יצחק כדי נזידנזידנזידנזיד ובישל יעקב )".".".".הבראההבראההבראההבראה
לא קראתו התורה , ה סוג מאכל הואהמאכל אינו משלו ולא משנה איזשהוא 
אמנ� יעקב שידע סוד עני% ההבראה אפשר שהזיד עדשי� אדומות , בשמו

החוזר בעול� כי ג�   והוא בחינת גלגל....הההה""""שעשעשעשע' כי עדש ע� הכולל גי. בדווקא
ידי  שעל לרמז כדיאולי , ימי�' האורות המקיפי% חוזרי� אל האבל לאחר ז

והעדש צבעיו שוני� וביניה�  .ח נהורי%"סעודה זו יתחילו לשוב ליצחק השע
 .יש הירוק המלא חיות כי צבע הירוק כלול מהחסד והדי% ומראה על רחמי�

ודי% זה שורה על האבל ביו� ראשו% , אמנ� האדו� מראה על הדי% בתקפו
ועשו בא מ% . י אכילת העדש האדו�"לאבלותו ואפשר שנמתק בשרשו ע

ומה ג� שבגללו ,  שרצח ונדבק במותע נהורי% כיו%" כי אבד השעי�עי�עי�עי�השדה 
כי  ,נתקצרו חיי אברה� באותו יו� ובצד מה מעלה עליו כאלו הרגו לאברה�

שבגלל  ש נבל זה"וכ, המאמ" את עיני הגוסס בטר� מיתתו נחשב רוצח' אפי
עדשי�  ומשבא עשו ומצא, שני�' ה ה"מעשיו נתקצרו לאברה� אבינו ע

כמות מרובה ממאכל זה כי נצר�  יטהואדומות הבי% העני% ובקש מיעקב שילע
ופע� , פע� כיו% שרצח בידיו, במות כי נדבק פעמיי�, הוא פעמיי� למאכל זה

  . מיתת אברה� על ידומהכיו% שנגר
פ אד� "ב. שהוא האד� האד�'  ונכתב בלי והאדו� האדו�האדו� האדו�האדו� האדו�האדו� האדו�לכ% כפל אולי ו

  כי נדבק בשמריאדו�אדו�אדו�אדו� קרא שמוקרא שמוקרא שמוקרא שמו , שנדבק במות זהעל כ%על כ%על כ%על כ%ו. שגר� למיתת�
שני� כיו% שהיה דבוק ' כ בהיותו ב% מ"ואח. נתקנו בירורי המלכי� שטר�

   .לא נח עד שנשא ממזרת והביא ממזרי� לעול�, בקליפות אלו
נבל זה את ולא רצה יעקב להשיב ". ". ". ". ויאמר יעקב מכרה כיו� את בכורת� ליויאמר יעקב מכרה כיו� את בכורת� ליויאמר יעקב מכרה כיו� את בכורת� ליויאמר יעקב מכרה כיו� את בכורת� לי""""

של יצחק שנעשה בכוונות הקודש  ההבראה  ההבראה  ההבראה  ההבראה י שיאכל מסעודת"אל הקודש ע
 ואמר לו את% ל� אותו רק כנזיד עדשי� ללא קשר להבראת יצחק ,י יעקב"ע

וסוד הבכורה , הזה שהנ� נפרד מהקדושה שכיו�  שכיו�  שכיו�  שכיו� וג� זאת בתנאי, ולצבע�
  . תמכרנה לי, וקדושתה לא שוכנת עלי� כי הנ� עי�

 ברצוני" הנה אנכי"והשיב עשו ליעקב ". ". ". ". ויאמר עשו הנה אנכי הול� למותויאמר עשו הנה אנכי הול� למותויאמר עשו הנה אנכי הול� למותויאמר עשו הנה אנכי הול� למות""""
  כ קדושת"וא,  שטר� נתקנו הנקראי� מותח"הרפ' להתדבק בקלי" הול�"
    

  .ויחי'  פ שער המצוות.32
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ויאמר יעקב ויאמר יעקב ויאמר יעקב ויאמר יעקב  " " " ". ואיני חפ" בה".".".".ולמה זה לי בכורהולמה זה לי בכורהולמה זה לי בכורהולמה זה לי בכורה"""", הבכורה ממני והלאה
 הנה אורות השבועה ה� גדולי� בתיקונ� באורות המקיפי� ".".".".השבעה לי כיו�השבעה לי כיו�השבעה לי כיו�השבעה לי כיו�
לו כלו�   שאי%כיו� הזהכיו� הזהכיו� הזהכיו� הזהבקש יעקב שישבע עשו אפשר שו, במלכות שמי�

י שבועתו במלכות שמי� ולא "שיאירו כול� ע, אורות המקיפי� כיו% שרצחב
י אורות המקיפי� "וכ� תעבור הבכורה ליעקב ע, יהיה לו חלק בה� לעול�
 וימכור את בכורתו ליעקבוימכור את בכורתו ליעקבוימכור את בכורתו ליעקבוימכור את בכורתו ליעקב, , , , וישבע לווישבע לווישבע לווישבע לו"""". י השבועה"המאירי� במלכות שמי� ע

שו  שיאכל ע""""ונזיד עדשי�ונזיד עדשי�ונזיד עדשי�ונזיד עדשי�, שלא בקש" " " " ויעקב נת% לעשו לח�ויעקב נת% לעשו לח�ויעקב נת% לעשו לח�ויעקב נת% לעשו לח�"""". י השבועה"ע
אפשר ". ". ". ". ויל�ויל�ויל�ויל�, , , , ויק�ויק�ויק�ויק�    ,,,,וישתוישתוישתוישת, , , , ויאכלויאכלויאכלויאכל"""". ולא הזכיר צבע�. בעצמו ולא יולעט

, עולמות הקודש' ארבע פעולות לומר כי יצא עשו מכל ד הזכיר הכתובש
והליכה כנגד , וקימה כנגד יצירה, ושתיה כנגד בריאה, אכילה כנגד אצילות

  .ל"רח, ועבר כולו לארבע שכנגד� בקליפה. עשיה

ולכאורה , "ויזד"ולבישולו " נזיד"למה קרא לאוכל בלשו%     ....""""ויזד יעקב נזידויזד יעקב נזידויזד יעקב נזידויזד יעקב נזיד""""
וב% הבקר "ש "וכמ". ויעש יעקב תבשיל"או , "ויעש יעקב אוכל"היה לו לומר 

טעמי� ואת הלח� אשר ותת% את המ", " אות� מטעמי�ואעשהואעשהואעשהואעשה"""" ".".".".עשהעשהעשהעשהאשר 
, מיותרת" והוא"ולכאורה תיבת . """"ויבא עשו מ% השדה והוא עיי�ויבא עשו מ% השדה והוא עיי�ויבא עשו מ% השדה והוא עיי�ויבא עשו מ% השדה והוא עיי�"""" .""""עשתהעשתהעשתהעשתה

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% """" ".ויבוא עשו מ% השדה עיי�"ר ויכל לומ
על כ% קרא על כ% קרא על כ% קרא על כ% קרא """" ".".".".אניאניאניאניכי עיי� " למה לא אמר ".".".".האדו� האדו� הזה כי עיי� אנכיהאדו� האדו� הזה כי עיי� אנכיהאדו� האדו� הזה כי עיי� אנכיהאדו� האדו� הזה כי עיי� אנכי

והרי ,  סיבה זו לקרוא לו אדו� זובגלל שביקש אוכל אדו�  וכי".".".".שמו אדו�שמו אדו�שמו אדו�שמו אדו�
קרא למה לא נו. "ויצא הראשו% אדמוני"כתוב וכמו שאדו� צבעו עשו היה 

   . בגלל צבעואדו�
שיעקב במזיד נת%  , "מזיד"הוא ג� לשו% , "ויזד"כי , ואפשר שהעני% הוא

בעדשי� תבליני� שיגרו את עשו לבא ולבקש מהמאכל כדי להוציא ממנו 
 רות יעשה באותו יו� חמש סוגי עבכי ראה ברוח הקודש שרשע זה , בכורתו

 מעלה כיו% בעולמותגדול י  רוחנוגר� נזק, הכוללי� ביאה על נערה המאורסה
 החסדי� והגבורות'  מבחיניצוצות של יצחק שהיה הבכור ליצחק והיו בראשו
, "והוא עיי�"כתוב  ואפשר שבאמור ה.של העולמות הגבוהי� בדרגת�
ויעקב . שפג� בה� עשו והחליש�, 33"הוא"הכוונה לעולמות מעלה הנקראי� 

, ו הפג� בשמי� גדולחות הגדולי� האלכשראה שכשעשו חוטא ע� כל הכ
ברמה נמוכה יותר החטא  כשעשו יחטא יהיה ,יקח ממנו את הבכורהוא� הוא 

  את הבכורה כדי שעשו לא יוכללקנות מעשו החליט. והפג� יהיה פחות
  . לש� שמי� ולא לש� ניצולהבכורהיעקב קנה את ו, לפגוע יותר בדרגה זו

   
  :ז"זוהר שמות קע. 33
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והנה . י"רשוכמו שפי, כמו גמל" הלעיטני נא"אמר לו וכשבא עשו ליעקב 
, לקדושה אבל הוא טמאמאוד הוא דומה ,  בשיא רמאותה נוגה' קליהיאהגמל 

כמעט כולה הפרסה שלו , הוא מעלה גרה ומפריס פרסה ורק לא שוסע שסע
קליפת נוגה .  לגמרי מטמא אותוומעט זה.  בקצה מעט אבל מחוברת,פתוחה

וכיו% שיש בה .  שמטמאת את הכלה בה טומאיש בה הרבה מהקודש אבל יש
  ,היא מתקשטת כמו צדקת אבל היא נידה,  מאוד קשההרבה מהקודש היא

  ומחטיאה אותו במחשבה שהוא עושהאד� והיא באה ל. זונה, גויה, שפחה
קליפת נוגה . קליפות אחרות אומרות ל� הנה עוו% תעשה אותו. וה וקדושהמצ
מעלה , גמלבחינת זה . בחטאי� חמורי� ומכשילה אותו ת תעשה מצוהראומ

אדו� . אלו הישמעאלי� שה� בסוד גמל, אבל הוא מסוכ%, גרה ומפריס פרסה
, בעבודה זרהמאמיני� שה� ש פורכל הקליפות אומרי� מ. הוא בסוד חזיר

אבל הוא מראה , הוא גוי, החזיר לא מעלה גרה. �" בתנהנצרות מאמינאבל ה
 הוא מסתיר את הפה שלא ,הוא מפריס פרסה כי שהוא בסדראת הרגליי� שלו 

באי� ליהודי� , ככה הנוצרי�. מעלה גרה אבל מראה שמפריס פרסה וכשר
לוקחי� פסוקי� שכתובי� על המשיח , �"ואומרי� אנחנו מאמיני� בתנ

 עובדי� על,  שלה�תלוישעתיד לבוא או על דוד המל� ומלבישי� אות� על ה
,  ה� מאמיני� בשיתו�ו, י�ה ואי% אל שש� אי% תורהלמרות,  ע� הרגלהאד�

אי% לו , ישמעאל זה הגמל, הגמל לא ככה. בצלמי� שלה� ובכל הטומאהו
השפה . הכל מ% אללהומאמי% ש '� השהוא הול� אית� ב, צלמי� או פסלי�

לכ% המו% יהודי� . הלבוש והמעשי� שלו כמו יהודי�. שלו קרובה לעברית
כי ה� חשבו שאי% הבדל , ישראלונאבדו מע� התאסלמו כשהכריחו אות� 

זה גמל . 'גדול וא� היו מכריחי� אות� להתנצר היו מתי� על קידוש ה
, הוא טמא לגמרי באמונתו ובתורתו כמו ע� ישראל אבל טהורמראה עצמו ש
 )הרוג את היהודי�(" איטבח אל יהוד"אומר ג�  הוא "אללה"באותו ש� ו

  ).אלהי� גדול(" וא אכבראללה ה"וכשמני� את הסכי% לרצוח הוא צועק 
  אלא למצוא לכל דבר סיבה של היתרגלוילא לכפור בנוגה מהותה היא ' קלי

אנשי קיבוצי  ממסוכנת יותר "דתיות הלאומית"ה . וזה הכי גרוע,מפוקפק
� לא מעניינת אות, תרי�י הי�לא מחפשאלה  בקבוצי�כי , "השומר הצעיר"

  ואילו.תורה וקל להשמר מה�חיי� ללא  �ה,  כי העלימו אותה מה�היהדות
  .  כביכול למעשיה� וגורמי� לבלבול היתרבדתיות הלאומית ממציאי�

המשי� להתלבש כמו יהודי גמור והמשי� , ו החליט להיות כמו הגמלעש
לשאול אי� מעשרי� מלח ותב% וללמוד הלכות ולדעת הכל והמשי� לכבד את 

   .מעלהגר� לחולשה לעבר על התורה כולה וו אבל בחו" יאב
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הלעיטני נא מ% האדו� "אמר ליעקב , וכשתאוות המאכל גירתה את חושיו
עשה  כי, ידע שאלו עדשי�י ש"אעפ, עדשי� מ% הלא אמרו, "האדו� הזה
אדו� מול העיניי� כי הוא חלש תבשיל לא רואה כלו� אלא רק עצמו כמי ש

שהוא להדגיש שג� זה לא היה רואה אלמלי , אמר אדו� אדו� פעמיי�ו. ועיי�
. וא� כ% דינו כמסוכ% שצרי� להאכילו הרבה וללא שו� תנאי�, אדו� ביותר

, א שאד� החוטא"כי קבלה בידינו מהבעל ש� טוב זיע, "כי עיי� אנכי"ואמר 
פיו מכשילו לספר מעשיו ואפילו ברמז וגילה שגר� עייפות לשכינה הנקראת 

נו הבכורה ולש� שמי� קנה ממ, ויעקב שהבי% ערמתו לא נתפתה". אנכי"
 על ש� ".".".".על כ% קרא שמו אדו�על כ% קרא שמו אדו�על כ% קרא שמו אדו�על כ% קרא שמו אדו�""""    .שחטאיו לא יפגמו יותר בעצמה שכזו

  .בגלל צבעו שאי% הוא אש� בהלא ו, ערמתו שנהג בה בבחירתו

אמנ� ,  מיותרת""""והואוהואוהואוהוא""""ולכאורה תיבת ". ". ". ". ויבא עשו מ% השדה והוא עיי�ויבא עשו מ% השדה והוא עיי�ויבא עשו מ% השדה והוא עיי�ויבא עשו מ% השדה והוא עיי�""""
ת והיא אינה מתעייפ, אלא לפנימיותו דהיינו נפשו, אי% הכוונה לגופו" והוא"

  .שהרג את הנפש, י"ולכ% פירש, מטורח גשמי

 ל"ואמרו חז    ".".".".ברציחה, והוא עיי�", י"פירש". ". ". ". ויבא עשו מ% השדה והוא עי�ויבא עשו מ% השדה והוא עי�ויבא עשו מ% השדה והוא עי�ויבא עשו מ% השדה והוא עי�""""
לאד� ' שאותו יו� הרג את נמרוד ולקח ממנו את בגדי החמודות שעשה ה

ולכאורה רציחה זו מצוה גדולה היתה כי . ובא על נערה המאורסה, הראשו%
 בזה הצלה גדולה ומה ג� שהיה    ,ז"כ עשו ביטל ע"וא נמרוד עשה עצמו אלוה

שא� היה נמרוד נשאר בחיי� היה אומר לכול� שהוא המנצח כי ', מחילול ה
י שעשו לא נתכוו% לזכות זו "ואעפ. אברה� שחלק עליו נפטר והוא נשאר
. פ נתגלגלה זכות גדולה על ידו"עכ, והרגו רק כדי לשדוד ממנו הבגדי�

זו נסוהו מיד בנערה המאורסה כדי שא� יעמוד בנסיו% ואפשר שבגלל זכות 
נפל , אבל היות ואת עשו עניינו התאוות החמריות, יתעלה במעלות נפלאות

ועל כל פני� אולי . ואבד את זכות הריגת נמרוד ועייפה נפשו, בנסיו% זה
ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% האדו� ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% האדו� ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% האדו� ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ% האדו�     .נשארה בידו זכות כל שהיא

     שבא עיי� מהרג נמרוד""""על כ%על כ%על כ%על כ%""""אולי פירושו . . . .  על כ% על כ% על כ% על כ%,,,,עי� אנכיעי� אנכיעי� אנכיעי� אנכיכי כי כי כי , , , , האדו� הזההאדו� הזההאדו� הזההאדו� הזה
ובקש יעקב מעשו לקנות . שהוא סוד החיי�, 'מלא באות ו    """"קרא שמו אדו�קרא שמו אדו�קרא שמו אדו�קרא שמו אדו�""""

ונשבע לו , "השבעה לי כיו�"ו, "מכרה כיו�"ואמר לו , "היו�"זכות זו שעשה 
  . ועברה זכות זו ליעקב ואולי לכ% הוסי� לו לח� שלא בקש

 ל"ואמרו חז    ".".".".ברציחה, והוא עיי�", י"פירש". ". ". ".  השדה והוא עי� השדה והוא עי� השדה והוא עי� השדה והוא עי�ויבא עשו מ%ויבא עשו מ%ויבא עשו מ%ויבא עשו מ%""""
ונראה הטע� כי . שבאותו יו� נפטר אברה� ובאותו יו� הרג עשו את נמרוד

, ותמיד צרי� שיהיה בשני הצדדי� איזו%". ג� את זה לעומת זה עשה האלהי�"
. והוכרח למות, ישאר' וא� נפטר אברה� לא יתכ% שנמרוד שהיה כנגדו בקלי
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שיפול , ומשמי� נגזר מראש שמדה כנגד מדה כש� שהפיל את אברה� לכבש%
שצד דעת% של בריות בפיו ומטע% " איש גיבור ציד"וש. בידי זרע אברה�

ושצד את , שצד את אביו בפיו" איש יודע ציד"יפול בידי , 34'למרוד בה
  .והרגו במזיד, אלא שהוצר� להורגו בשוגג. 35הבריות בפיו

 פי כ% היה צרי� לקבל שכר על דבר גדול שכזה אלא שבא עלואפשר שא� על 
והיו נערות , נערה המאורסה שפג� זה חמור יותר ממי שחוטא באשת איש

מאורסות בי% משפחות הכנעני� שנתגיירו על ידי אברה� ושרה והיו בגדר 
וגילה דעתו שכל הריגת נמרוד היתה כדי . 36"הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו"

  . ואבד שכרו, לאד� הראשו%'  את בגדי החמודות שעשה הלשדוד ממנו

 כשנפטר אברה� בישל יעקב עדשי� ".".".".הזההזההזההזה האדו� האדו�האדו� האדו�האדו� האדו�האדו� האדו� הלעיטני נא מ%הלעיטני נא מ%הלעיטני נא מ%הלעיטני נא מ%""""
וכשראה עשו את .  אולי כדי לרמז שחסד אברה� נגנז והדי% שולטאדומי�אדומי�אדומי�אדומי�

 להאחז בדי% כמה האדו� האדו�האדו� האדו�האדו� האדו�האדו� האדו�הלעיטני נא מ% "האדו� מצא ח% בעיניו ובקש 
ג תרי% עטרי% כדי להתקשר "לתת הבכורה הכלולה מחווהסכי� , שיותר

, ואולי יעקב פחד שא� יהיה עשו רק גבורות יהפו� העול�. בגבורות בלבד
  . שלא בקש כדי להמתיק הדי% ולא יוכל להזיקלח�לח�לח�לח�ונת% לו ג� 

אותו היו� מת אברה� שלא יראה את עשו ", י" פירש".".".".הזההזההזההזה האדו� האדו�האדו� האדו�האדו� האדו�האדו� האדו� מ%מ%מ%מ%""""
". 'ה חמש שני� משנותיו וכו"לפיכ� קיצר הקב, ב% בנו יוצא לתרבות רעה

מדוע סיבבה ההשגחה העליונה שיקצרו חיי אברה� , י"ועדיי% צרי� למודע
  .בגלל עשו

כי אברה� אבינו עליו השלו� הוא גלגול ,  שהעני% הואואולי ושמא ואפשרואולי ושמא ואפשרואולי ושמא ואפשרואולי ושמא ואפשר
ר מע" הדעת "ואולי כשאכל אדה. ועשו גלגול קי% בנו, נפש של אד� הראשו%

א שקי% "ובעקיפי% די% גרמ, יצא כח ע" הדעת בזרעו ונולד קי%, וונתערב בדמ
ר ממתי% מלשמש עד ליל שבת "אפשר שא� היה אדה, אי נמי. נפל בצד הרע

ובצד מה זה וזה , היתה נשמת קי% יותר מתוקנת ממה ששימש בחול ועוד ביו�
% סיבב לאברה� עני, צדיק וישר הוא, ה אמת ויציב"והקב, גר� לקי% טבעו הרע

  .   37זה לתק% פג� אד� הראשו% במה שגר� לקי%

  שהוא ברור כ�כיו� ", י"רש פי".".".".ויאמר יעקב מכרה כיו� את בכורת� ליויאמר יעקב מכרה כיו� את בכורת� ליויאמר יעקב מכרה כיו� את בכורת� ליויאמר יעקב מכרה כיו� את בכורת� לי""""
   

 כ�. 37 .חיי שרה' ראה לעיל פ. 36 . בראשית רבה תולדות. 35  .י"וברש' ט', בראשית י. 34

על דעת שא�  ו,לקיצור דעתי לפי חומר העני% וכתבתי זה בספק של אולי ושמא נראה

ולא יעשו שו� , שיהיו דברי� אלו בטלי� ומבוטלי� כדבר שאי% בו ממש, שגיתי חלילה 

    .רוש� של היזק כלל ועיקר
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  הייתי עיי� ולא ידעתי מהאחר כ�אמר דהיינו שלא י". מכירה ברורהמכור לי 
ויאמר עשו הנה אנוכי הול� למות ולמה זה לי ויאמר עשו הנה אנוכי הול� למות ולמה זה לי ויאמר עשו הנה אנוכי הול� למות ולמה זה לי ויאמר עשו הנה אנוכי הול� למות ולמה זה לי """". הייתי רעב ומבולבל, עשיתי
ולכאורה אמר ליעקב שמסכי� הוא לתנאו כי בלאו הכי א� ימות  ....""""בכורהבכורהבכורהבכורה

 אתלרמות את יעקב ולבטל עשו התכוו%  אלובמילי� אמנ� , יפסיד הבכורה
 מי שיש לו תרופות וחבירו"לכה הלפי הכי , י שיקבל את האוכל"אעפהמכירה 

  ולא עוד אלא. אסור לו להעלות בדמיה� יותר מ% הראוי, חולה וצרי� לה�
שלא מצאו התרופות אלא , לו פסקו לו בדמיה� הרבה מפני צור� השעהאפי
ויאמר יעקב השבעה לי ויאמר יעקב השבעה לי ויאמר יעקב השבעה לי ויאמר יעקב השבעה לי """".  והבי% יעקב ערמתו. 38"אי% לו אלא דמיה�, בידו
אני רוצה שבועה ברורה שברגע זה , כי אמר לו, "כיו�"חזר לומר ". ". ". ". כיו�כיו�כיו�כיו�

כי לפי . הבכורה עוברת אלי ולא שתעבור אלי אחרי שתסיי� את האוכל
. 39"זכה המוכר בכס� ואי% מוציאי% מידומראש החולה א� שיל� " כהההל

 וחלה המכירה לא רק כיו% ששיל� ".".".".וימכור את בכורתו ליעקבוימכור את בכורתו ליעקבוימכור את בכורתו ליעקבוימכור את בכורתו ליעקב, , , , וישבע לווישבע לווישבע לווישבע לו""""
במחיר הבכורה ג�  נת% לו ".".".".ויעקב נת% לעשו לח� ונזיד עדשי�ויעקב נת% לעשו לח� ונזיד עדשי�ויעקב נת% לעשו לח� ונזיד עדשי�ויעקב נת% לעשו לח� ונזיד עדשי�"""" אלא, למפרע
 לבד המכירה היתהכי בנזיד עדשי� ,  שלא בקש עשו ולא היה זקוק לולח�

, לא ש� לבוו בטענות שהיה מעול� וג� חשש שמא יבא עש, נקנית בדיעבד
לח� משקיבל ואכל אבל . או שלדעתו ג� א� שיל� לא זכה המוכר בתשלו�

 ג� את ,,,,""""ויאכלויאכלויאכלויאכל"""".  קנה יעקב המכירה לכתחילה וללא שו� ערעורלא ביקשש
ואפשר ששתה יי% ,  הנה לא הוזכר עניי% שתיה בכל מעשה זה""""וישתוישתוישתוישת"""". הלח�

ורק בשקר אמר זאת כדי שיעקב , פתוח התיאבו% כי לא היה רעב עד סכנהל
ויבז עשו את ויבז עשו את ויבז עשו את ויבז עשו את """" ,בטענת אונסלא ערער ו ,,,,""""ויק� ויל�ויק� ויל�ויק� ויל�ויק� ויל�"""" .ירח� עליו ויאכילהו

היה , י שלא היה מועיל לו כלל" כי א� היה טוע% טענת אונס אעפ".".".".הבכורההבכורההבכורההבכורה
. ורהומשלא ערער גילה שבז הוא לבכ, מוכיח שמצטער הוא על אבד% הבכורה

. 40"ושלל הערי� בזונו לנו"ש "וכמ" ביזה"הוא ג� לשו% " ויבז"ואפשר ש
וכוונת הכתוב שביזה עשו את הבכורה בכ� שמכר אותה ליעקב במחיר מועט 

  .של נזיד עדשי� לגודל תאוותו
ענייני גבורות ווחסדי�  ,עול� הבאעניי% של הבכורה זה לא רק ולכאורה 

יצחק ו. הבכור יורש פי שניי�כי , ול מאודלבכורה יש ג� צד כספי גד, קבלה
 בשביל קצת אוכלש  ועשו לא היה טיפש41היה עשיר ממה שנת% לו אברה�

  ידע הלכותשו אלא עש .יעקב יקבל פי שניי�ושבבא העת , וותר על הבכורהי
  
. ע ש�"עקיבא איגר בשו' חידושי ר, ש"מהריק. 39  .ו"של' שולח% ערו� יורה דעה סי. 38 

', אבל מה שברכו ה. 41".בזונו"לבי% " בזזנו"ההבדל בי% ,  לה', י דברי� ג"רשראה . 40

  .ה"בהיותו בגרר היה איזה זמ% אחרי פטירת אברה� אע
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כי . רק את הבכורה הרוחנית, לקנותלא יכול יעקב שאת הבכורה הכספית הבי% 
 אז מה שהוא מוכר לו בבכורה ,יצחק חיו, אד� לא מקנה דבר שלא בא לעול�

. קח את כל העול� הבא ות% לי כעת אוכל,  שלא מעניי% אותו רק עול� הבאזה
  .ו ביזה את הבכורה ולא את הכס� שיכול להגיע פי שניי� ממנהלכ% עש

 להבי% יש . . . . """"ונזיד עדשי�ונזיד עדשי�ונזיד עדשי�ונזיד עדשי� ויעקב נת% לעשו לח�ויעקב נת% לעשו לח�ויעקב נת% לעשו לח�ויעקב נת% לעשו לח�    ,,,,ליעקבליעקבליעקבליעקב    בכורתובכורתובכורתובכורתו    אתאתאתאת    וימכורוימכורוימכורוימכור""""
  ורה נית% ורק את זכויות הבכ.מציאותי עני% זה הרי בכורה למכור אפשר כיצד

, הוא שהעני% ונראה .ולמה הוסי� יעקב ונת% לעשו לח� שלא נתבקש. למכור
 תרי% שה� וגבורות בחסדי� ובפרט ד"חב המוחי% בסוד היא הבכורה כי

 לכ%, ד"החב של ה"הוי שמות השלש כמני% ח"ע' בגי לח� והנה. דדעת עיטרי%
 להעביר יכל הלח� ידי עלאפשר ש כי ,בקש שלא י"אעפ לח� לעשו יעקב נת%
ממנו בהיותו אחיו התאו� ובצד מה ג� בכור מצד הטיפה  ת"ההויו את

      .42י"הראשונה וכמו שפירש

 רומזי� ליצר הטוב ויצר הרע ואמר על יעקב ועשו". ". ". ". ויבז עשו את הבכורהויבז עשו את הבכורהויבז עשו את הבכורהויבז עשו את הבכורה""""
עשו הוא . ג" שהוא לשו% מופלג כי מגיע רק בגיל י""""ואחרי כ% יצא אחיוואחרי כ% יצא אחיוואחרי כ% יצא אחיוואחרי כ% יצא אחיו""""יעקב 
 """"איש ת�איש ת�איש ת�איש ת�""""ט "ויעקב הוא יצה, האד� בפיו לחטא שצד את """"איש צידאיש צידאיש צידאיש ציד""""ר "יצה

  .  של ש� ועבר ומחפש תורה""""יושב אוהלי�יושב אוהלי�יושב אוהלי�יושב אוהלי�""""מבקש יושר ו
במאבק זה אי אפשר ללכת ע� עשו ביושר כי הוא החזק ויש ללכת עמו 

ועל ידי המאכל לקחת את הבכורה בהתקדשות האכילה ולא לבוז את , במרמה
ו כלפי חו" אבל בוזה לו עשו מכבד את אבי. הבכורה ולאכול כעשו בהלעטה

ואלו יעקב שומר על כבוד אביו אבל לצור� הברכה משתמש , בלבו ומרמהו
וכמו שאמר . הוא בנשק אחיו ולוקח את הברכה במרמה לפני שיקחהו עשו

ואני תמי� וישר לא מתו� תמימות של . אחיו אני ברמאות, לרחל על לב%
בנשק� וכמו שכתוב אבל ע� רמאי� אני משתמש , אלא מתו� יושר, טפשות

  ". ע� נבל תתברר"
ואז מופיע , ג� לאחר המות ממשי� עשו לקטרג על יעקב ועל מקו� מנוחתו

הדי% הקדוש ומוריד את ראשו של עשו הוא היצר ' חושי� ב% ד% שהוא בחי
  .43הרע לפני רגליו של הצדיק

 ולכאורה ".".".".מלבד הרעב הראשו% אשר היה בימי אברה�מלבד הרעב הראשו% אשר היה בימי אברה�מלבד הרעב הראשו% אשר היה בימי אברה�מלבד הרעב הראשו% אשר היה בימי אברה�, , , , ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"""""
  כי מתו�, מיותרות" מלבד הרעב הראשו% אשר היה בימי אברה� "תיבות

   
תולדות על הפסוק ' וכתב בספר הליקוטי� פ .ג"ראה סוטה י. 43  .כו, ה"בראשית כ. 42

  . שכל ראש עשו קבור במערת המכפלה, ויאהב יצחק את עשו
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ויל� יצחק אל ויל� יצחק אל ויל� יצחק אל ויל� יצחק אל """".  נולד יצחקטר�טר�טר�טר� שאי% זה הרעב הראשו% שבו מוב%העני% 
   ופשט הכתוב שהל� יצחק אל אבימל� המול�".".".". מל� פלישתי� גררה מל� פלישתי� גררה מל� פלישתי� גררה מל� פלישתי� גררהאבימל�אבימל�אבימל�אבימל�

,  לגרראלא אבימל�  לבית הל�לאשואלו מהמש� הכתובי� משמע , בגרר
לו אל תרד לו אל תרד לו אל תרד לו אל תרד     ויאמרויאמרויאמרויאמר', ', ', ', וירא אליו הוירא אליו הוירא אליו הוירא אליו ה""""    ".ויל� יצחק לגרר" רק לומר ל"היכ "וא

 ויש להבי% מדוע .""""גור באר" הזאתגור באר" הזאתגור באר" הזאתגור באר" הזאת, , , , מצרימה שכו% באר" אשר אומר אלי�מצרימה שכו% באר" אשר אומר אלי�מצרימה שכו% באר" אשר אומר אלי�מצרימה שכו% באר" אשר אומר אלי�
באר"  גור"ותו� כדי דיבור אמר לו " כו% באר" אשר אומר אלי�ש"אמר לו 

  ואהיה ואהיה ואהיה ואהיה """".  באר" הזאתגורגורגורגור או , באר" הזאתשכו%שכו%שכו%שכו% מידוהיה לו לומר  ,"הזאת
ולא אמר לו שכבר נמצא ,  ולמה הבטיחו שרק בעתיד יהיה עמו.""""ואברכ�ואברכ�ואברכ�ואברכ� עמ�עמ�עמ�עמ�
כי ל� ולזרע� את% את כל כי ל� ולזרע� את% את כל כי ל� ולזרע� את% את כל כי ל� ולזרע� את% את כל """" ."והנה אנכי עמ�"וכמו שאמר ליעקב , עמו

ולכאורה . """"והקמותי את השבועה אשר נשבעתי לאברה� אבי�והקמותי את השבועה אשר נשבעתי לאברה� אבי�והקמותי את השבועה אשר נשבעתי לאברה� אבי�והקמותי את השבועה אשר נשבעתי לאברה� אבי�, , , ,  האל האל האל האלהארצותהארצותהארצותהארצות
, כי ברגע שהבטיחו שית% לו האר". מיותר', אומרו והקמותי את השבועה וכו

והרביתי את זרע� ככוכבי והרביתי את זרע� ככוכבי והרביתי את זרע� ככוכבי והרביתי את זרע� ככוכבי """". ברור שמקיי� הוא בזה את שבועתו לאברה�
 והדבר תמוה למה חזר להבטיחו ....""""ונתתי לזרע� את כל הארצות האלונתתי לזרע� את כל הארצות האלונתתי לזרע� את כל הארצות האלונתתי לזרע� את כל הארצות האל, , , , השמי�השמי�השמי�השמי�
ולמה שינה מהבטחתו . ולא הסתפק בהבטחתו שבפסוק הקוד�, בשנית

, " ולזרע� את%ל�ל�ל�ל�כי "הקודמת אמר  כשבהבטחה, לזרע�לזרע�לזרע�לזרע�הקודמת ואמר ונתתי 
" לגור באר" הזאת"ה אמר לו "והנה הקב .אלא לזרעו    לולולולווכא% לא הבטיח 

  .כ וגר בבאר שבע ובחברו%"כ באיזה רשות יצא יצחק אח"וא
 שישראל ה לאברה�" הקבהבטיח בי% הבתרי� יתיתיתיתררררבבבבבבבב כי ,העני% הואאפשר שו

וארבע מאות . באר" לא לה�באר" לא לה�באר" לא לה�באר" לא לה�שני� ' יהיו עבדי� תיירשו את האר" לאחר ש
שהיה בימי אברה� נעשה  והרעב הראשו%, שני� אלו התחילו מזמ% לידת יצחק

כדי שירד אברה� למצרי� להכי% הדר� לבניו שכשיגיע זמ% הגלות שירדו 
והיה זה בזמ% שבי% ברית בי% הבתרי� ,  הדעת%עני% תיקוכיו% שהוא , לש�

 עני% תיקו%ג� הוא ואפשר ש, כ הל� אברה� לאבימל�"ואח, ללידת יצחק
י שהגזרה היתה "והנה אעפ, ה כדי לתק% פג� הדעתתוגלות מצרי� הי. הדעתהדעתהדעתהדעת

ומושב בני ישראל במצרי� שלשי� שנה וארבע מאות "שני� אמר הכתוב ' ת
שנה שלשי� ו    ,אות שנות הגלות נמנו מיצחקל שארבע מ"ואמרו חז". שנה

לכ% אפשר ש ו,44ברית בי% הבתרי� ללידת יצחק הנוספי� ה% השני� שבי%
אמנ� עתה יצחק שהיה . פלישתי� אברה� ברעב הראשו% תק% בסדר מצרי�

ויצא לגרר , מצרי� בסדר פלישתי�  לתק%חשבנראה ששנות הגלות ' בתו� ת
אבימל� מל� אבימל� מל� אבימל� מל� אבימל� מל� """"די לתק% בחינת אלא כ, לא בשביל למצא מחיה בעיר

  כ"והיה בדעתו להמשי� אח ,45דעתל הקרובה'  בחיאישהואפשר  ....""""פלישתי�פלישתי�פלישתי�פלישתי�
  
  .71ל� ל� הערה ' פראה . 45 .מ, ב" שמות י י"רש .44
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 להמשי� התקו% של כגרכגרכגרכגרבגרר  ה שישאר"ל הקב"אמאולי ו, למצרי� לתק%
  כו לירדכנע% לא יצטר באר" גרותגרותגרותגרות    ירגישו וכל עוד,  באר" לא לה�גרי�גרי�גרי�גרי�

ש "וכמ, הההה""""אהיאהיאהיאהיי ש� "ע שני� נעשה' כי ביטול גלות מצרי� לפני ת, למצרי�
, הההה""""אהיאהיאהיאהיואמר לו בכח ש� , שני�' למשה בשאלו באיזה זכות יגאלו לפני ת

 מבלי כגרכגרכגרכגרה ליצחק שש� זה נמצא עמו ולכ% יוכל לישב באר" "והודיע הקב
  .לרדת מצרימה

  כדי שיצחק יתעורר לתק% גזירת ....""""ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"ויהי רעב באר"ויהי רעב באר""""" , לומרהכתובולי כוונת וא
 שאותו ....""""מלבד הרעב הראשו% אשר היה בימי אברה�מלבד הרעב הראשו% אשר היה בימי אברה�מלבד הרעב הראשו% אשר היה בימי אברה�מלבד הרעב הראשו% אשר היה בימי אברה�. "ברית בי% הבתרי�

  פלישתי�'בחיואלו רעב זה תקונו ב, פלישתי�  מצרי�' בבחירעב היה תקונו
הזכיר אולי ו. """"ויל� יצחק אל אבימל� מל� פלישתי� גררהויל� יצחק אל אבימל� מל� פלישתי� גררהויל� יצחק אל אבימל� מל� פלישתי� גררהויל� יצחק אל אבימל� מל� פלישתי� גררה""""ולכ% , מצרי�

 ולא ,,,,אבימל�אבימל�אבימל�אבימל�דעת מש� ינק קרובה לה' חשב לתק% בבחיכי , , , , לאבימל�לאבימל�לאבימל�לאבימל�הליכתו 
ספיק הדבר כדי שיתוק% האמנ� בהיותו בגרר בירת אבימל� . מצד העיר גרר

לקיי� גזירת בי%  כדי ,,,,""""ויאמר לו אל תרד מצרימהויאמר לו אל תרד מצרימהויאמר לו אל תרד מצרימהויאמר לו אל תרד מצרימה', ', ', ', וירא אליו הוירא אליו הוירא אליו הוירא אליו ה"""". העני%
 באר" אשר שכינהשכינהשכינהשכינה תמשי� ותייחד ה.""""שכו% באר" אשר אומר אלי�שכו% באר" אשר אומר אלי�שכו% באר" אשר אומר אלי�שכו% באר" אשר אומר אלי�"""". הבתרי�

ועתה . ו� אחר באר" כנע% כפי שאומר אלי�דהיינו בכל פע� במק, אומר אלי�
 . ולא תושב באר" הזאת שהיא אר" פלישתי�גרגרגרגר תהיה בגדר .גור באר" הזאתגור באר" הזאתגור באר" הזאתגור באר" הזאת

ואר" כנע% כבר , שעבוד היא באר" לא לה�גירות וה והלא גזירת הוא� תאמר
 וש� זה שהוא מסטרא ,ה נמצא עמ�"וש� אהי. . . . ואהיה עמ�ואהיה עמ�ואהיה עמ�ואהיה עמ�, לאברה� נתנה
  וכיו% שש�.הדי% ומפקיע גזירת הגלות מ% האר"מבטל כח , מצד הבינה דיובל

הארצות הארצות הארצות הארצות     ולזרע� את% את כלולזרע� את% את כלולזרע� את% את כלולזרע� את% את כל כי ל�כי ל�כי ל�כי ל�, , , , ואברכ�ואברכ�ואברכ�ואברכ�"""". הגרות באר" מספיקה, זה עמ�
,  ולזרע� את% את כל הארצותל�ל�ל�ל�היא כי , ה" והברכה שתקבל מש� אהי.""""האלהאלהאלהאל

והקמותי את השבועה והקמותי את השבועה והקמותי את השבועה והקמותי את השבועה """"ובזה , ובכול� בהרגשת הגרות בלבד יתוק% פג� הדעת
ותתקיי� שבועה זו , בברית בי% הבתרי�, """" אבי� אבי� אבי� אבי�אשר נשבעתי לאברה�אשר נשבעתי לאברה�אשר נשבעתי לאברה�אשר נשבעתי לאברה�

 .והישיבה באר" כנע% בגדר ישיבת אד� באר" לא לו הגרות בהרגשת
או  ,גרותגרותגרותגרותאו במצרי� א� לא ירגישו . """"זרע� ככוכבי השמי�זרע� ככוכבי השמי�זרע� ככוכבי השמי�זרע� ככוכבי השמי� והרביתי אתוהרביתי אתוהרביתי אתוהרביתי את""""

ונתתי לזרע� את כל ונתתי לזרע� את כל ונתתי לזרע� את כל ונתתי לזרע� את כל """", שני�' פ לאחר ת"ועכ, גרותגרותגרותגרותבאר" כנע% א� כ% ירגישו 
. זרע� יירש את האר", ז"אתה כבר לא תמצא בעוהי ש" כי אעפ....""""הארצות האלהארצות האלהארצות האלהארצות האל

  .44446666""""והתברכו בזרע� כל גויי האר"והתברכו בזרע� כל גויי האר"והתברכו בזרע� כל גויי האר"והתברכו בזרע� כל גויי האר"""""
  
יתבארו לקמ% פסוקי� וענייני�  ועל פיו', פירוש זה נראה שהוא נכו% ואמת לפני ה. ה.א. 46

כ אני כותבו "וע. ומיהו לא ראיתיו בשו� מקו�, הרבה מחיי אבותינו הקדושי� יצחק ויעקב

ו טעות הוא "וא� ח, שא� הוא אמת שיאיר ויזהיר בכל עולמות הקודשבכל הספר על תנאי 

        .שיתבטלו הדברי� ביטול גמור ושל�, בידי
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רא  

כי ירא כי ירא כי ירא כי ירא , , , , ויאמר אחותי היאויאמר אחותי היאויאמר אחותי היאויאמר אחותי היא, , , , וישאלו אנשי המקו� לאשתווישאלו אנשי המקו� לאשתווישאלו אנשי המקו� לאשתווישאלו אנשי המקו� לאשתו, , , , וישב יצחק בגררוישב יצחק בגררוישב יצחק בגררוישב יצחק בגרר""""
   ויש".".".".כי טובת מראה היאכי טובת מראה היאכי טובת מראה היאכי טובת מראה היא, , , , לאמר אשתי פ% יהרגוני אנשי המקו� על רבקהלאמר אשתי פ% יהרגוני אנשי המקו� על רבקהלאמר אשתי פ% יהרגוני אנשי המקו� על רבקהלאמר אשתי פ% יהרגוני אנשי המקו� על רבקה

ה הבטיחו שיגור בגרר " והלא הקב,קהלהבי% למה פחד שמא יהרג על רב
והיה לו לומר פ% , "פ% יהרגוני" ולמה שינה הכתוב ואמר .ויהיה עמו ויברכהו

        ויהי כי ארכו לו ש�ויהי כי ארכו לו ש�ויהי כי ארכו לו ש�ויהי כי ארכו לו ש�"""". "כי ירא", "ויאמר"ש "וכמ,  בלשו% נסתריהרגוהויהרגוהויהרגוהויהרגוהו
ויהי אחרי ימי� "או , "ויהי ברבות הימי�" ולכאורה היה לו לומר .""""הימי�הימי�הימי�הימי�
  ," הימי�לולולולוכי ארכו "אבל באמרו . " כי ארכו הימי�ויהי"או לפחות , "רבי�

. וזה אומר דרשני, אלא שליצחק ארכו הימי�, משמע שלא היו ימי� רבי�
ו שיצחק היה פרו" " וח.""""וישק� אבימל� מל� פלשתי� בעד החלו%וישק� אבימל� מל� פלשתי� בעד החלו%וישק� אבימל� מל� פלשתי� בעד החלו%וישק� אבימל� מל� פלשתי� בעד החלו%""""

העשוי בדר� , וכבר אמרו בזוהר שהוא חלו% של אצטגנינות, בתשמישו
 ויש להבי% למה נתנו .""""את רבקה אשתואת רבקה אשתואת רבקה אשתואת רבקה אשתווירא והנה יצחק מצחק וירא והנה יצחק מצחק וירא והנה יצחק מצחק וירא והנה יצחק מצחק """", 47כשו�

ולמה נכתב תשמישו , משמי� לרשע זה שישלטו עיניו בתשמישו של יצחק
  .48בלשו% מצחק שהוא לשו% מכוער

, כגרכגרכגרכגרה ליצחק שישכו% באר" גרר "הקבאפשר שאמר  כי ,העני% הואואפשר ש
 ."כי גר יהיה זרע�"כדי לקיי� גזירת בי% הבתרי� שנאמר בו . ולא כתושב

 ."ואברכ� ואהיה עמ�,  באר" הזאתגורגורגורגור, שכו% באר" אשר אומר אלי�"ש "כמו
ה שיהיה עמו וישמרהו "דהיינו בא� יצחק יגור כגר יש לו את הבטחת הקב

לא יכל לאור� ימי� להרגיש , אמנ� יצחק שהיה יליד אר" ישראל. ויברכהו
  יצחקוישבוישבוישבוישב""""ש "וכמ. והחל להרגיש עצמו כתושב, עצמו כגר באר" מולדתו

, לא נפנו אנשי המקו� לשאול על רבקה, כל זמ% שגר ש� כגראפשר שו. "בגרר
ומה ג� שרבקה לא היתה , היתה עמו ושמרתהו מה� ומהמונ�' כי ברכת ה
, כתושבכתושבכתושבכתושבאבל כאשר החל יצחק להרגיש . אלא טובת מראה בלבד, 49יפה כשרה

כעי% ו. ונכונו לו צרות גדולות וקשות, שיהיה עמו' נסתלקה ממנו הבטחת ה
וקפ" עליו רגזו  ," יעקבוישבוישבוישבוישב""""ש "האמור אצל יעקב שבקש לישב בשלוה וכמ

א� כא% פחד יצחק  ,כי היה יעקב צרי� להרגיש כגר לקיי� הגזירה, 50של יוס�
ולירד . כיו% שאינו מרגיש כגר אלא כתושב, שמא יקפו" עליו רוגז כל שהוא

ר כגר לא יכל כי ולגו ,"אל תרד מצרימה"ה "ל הקב"מ% האר" לא יכל כי אמ
נפש  והיתה לו עגמת, הרגש התושב באר" מולדתו לא היה זה בשליטתו

 ומהדר גאונו שמא' ה וכל יו� נראה בעיניו ארו� מאוד מפחד, גדולה מהעני%
  כי כ% טבע האד� שכאשר לא נוח לו באיזה מקו� כל יו�, יקפו" עליו רוגז

   
 בא בתראב. 49 .ו, ב"י שמות ל"אה רשר .48  :ד"קס, זוהר בלקוראה   :מ"תולדות ק .47

         .א ,ז"י בראשית ל"ראה רש. 50 .ח"נ
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 רב

 , באר"שיגורשיגורשיגורשיגור' מצווי ה  א� יצחק היה מתעל�אוליו. נראה בעיניו ארו� מאוד
  אמנ�, סובל בגללההיה  ויצחק אפשר שג�, היתה רבקה נופלת בידי אבימל�

ורק , ממנומשמי� רחמוהו ומנעו נזק , כתושבכתושבכתושבכתושבכיו% שלבו נקפו על ישיבתו 
        .גרמו שלאחר זמ% יגורש מ% המקו�

ומיד בהרגישו כתושב .  ש�גרגרגרגרולא , """"וישב יצחק בגררוישב יצחק בגררוישב יצחק בגררוישב יצחק בגרר"""", הכתובאפשר שאמר ו
 והבי% .""""לאשתולאשתולאשתולאשתו המקו�המקו�המקו�המקו� וישאלו אנשיוישאלו אנשיוישאלו אנשיוישאלו אנשי"""" .החלה רגזה של רבקה למשמש בו

  וידע שאי%. """"ויאמר אחותי היאויאמר אחותי היאויאמר אחותי היאויאמר אחותי היא"""", במקו� מסתכ% הואישיבתו ישיבתו ישיבתו ישיבתו יצחק כי על חטא 
נו בה י לא התעניכגרכגרכגרכגרשכ% כל זמ% שגר ש� , ת� לרבקההעני% הפע� מתו� תאוו

אני הגור� , דהיינו. """"פ% יהרגוני אנשי המקו�פ% יהרגוני אנשי המקו�פ% יהרגוני אנשי המקו�פ% יהרגוני אנשי המקו�, , , , ירא לאמר אשתיירא לאמר אשתיירא לאמר אשתיירא לאמר אשתי""""ולכ% , כלל
ה מלביש הנהגתו בעול� בדר� סיבות גשמיות "אמנ� היות והקב. ולא רבקה

 .""""כי טובת מראה היאכי טובת מראה היאכי טובת מראה היאכי טובת מראה היא, , , , על רבקהעל רבקהעל רבקהעל רבקה""""בת רבקה ואמר יהבי% שהרוגז יתלבש בס
 וארכו .""""ויהי כי ארכו לו ש� הימי�ויהי כי ארכו לו ש� הימי�ויהי כי ארכו לו ש� הימי�ויהי כי ארכו לו ש� הימי�""""ולכ% ,  הצילוהוישיבתוישיבתוישיבתוישיבתו ונקיפות לבו על

משמי� , ולא כגר כי לא הרגיש נוח אודות ישיבתו כתושב,  בדווקאלולולולו
וישק� אבימל� מל� וישק� אבימל� מל� וישק� אבימל� מל� וישק� אבימל� מל� """" ,וזמ% מועט בטר� תלקח רבקה לבית אבימל�, רחמוהו

 ונתנו לרשע .""""רבקה אשתורבקה אשתורבקה אשתורבקה אשתו    וירא והנה יצחק מצחק אתוירא והנה יצחק מצחק אתוירא והנה יצחק מצחק אתוירא והנה יצחק מצחק את, , , , פלשתי� בעד החלו%פלשתי� בעד החלו%פלשתי� בעד החלו%פלשתי� בעד החלו%
ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """". וימנע מלקחתה ,ראות זאת כדי שיבי% שאשתו היאזה אפשרות ל

 כמעטכמעטכמעטכמעט, אמר לו ."""" אשת� אשת� אשת� אשת�אתאתאתאתכמעט שכב אחד הע� כמעט שכב אחד הע� כמעט שכב אחד הע� כמעט שכב אחד הע� , , , , אבימל� מה זאת עשית לנואבימל� מה זאת עשית לנואבימל� מה זאת עשית לנואבימל� מה זאת עשית לנו
ואצל יצחק ששמש בקדושה  .ראיתי� ונמנעתי, דהיינו זמ% קצר בטר� לקחתיה

אבל לאבימל� שראה זאת ,  אלא עבודת קודשו" חלא היה זווגו בבחינת צחוק
ומה ג� שיצחק היה מבוגר , ה המתייחסת לזווג בקלות דעתמצד הקליפ

        .נראה הדבר כצחוק, מרבקה שני� הרבה
 ולא תלה הדבר בחוסר יראת .""""כי אמרתי פ% אמות עליהכי אמרתי פ% אמות עליהכי אמרתי פ% אמות עליהכי אמרתי פ% אמות עליה, , , , ויאמר אליו יצחקויאמר אליו יצחקויאמר אליו יצחקויאמר אליו יצחק""""

היה ' וה, בגרר    גרגרגרגרכי אברה� , אלקי� של אנשי המקו� וכמו שהשיב אברה�
אי% "ו, לחומדה בני אד�היות והיתה שרה יפה מאוד וטבע , נזהרו. עמו

 וכל התעניינות� בה היתה ,אבל רבקה היתה רק טובת מראה, "סומכי% על הנס
, , , , ויצו אבימל� את כל הע� לאמרויצו אבימל� את כל הע� לאמרויצו אבימל� את כל הע� לאמרויצו אבימל� את כל הע� לאמר"""" .תלה הדבר בסכנת עצמו, ישיבתוישיבתוישיבתוישיבתובגלל 

 וכשראה יצחק שנקיפות לבו גרמו לו .""""הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומתהנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומתהנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומתהנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת
ולא עוד אלא שאמר , ע בוונהפו� הוא אשר הוזהר כל הע� מנגו, להנצל

 ,51ובזה הכתירו כאדו%, הנוגע ביצחק ולא אמר,  הזהבאישבאישבאישבאישאבימל� הנוגע 
וג� א� אינו יכול להרגיש כגר . פ"עכ הבי% שרצו% שמי� שישאר לישב ש�

   מה שלא העיז לזרוע קוד� כי.""""ההיאההיאההיאההיא ויזרע יצחק באר"ויזרע יצחק באר"ויזרע יצחק באר"ויזרע יצחק באר""""" ולכ% .אלא כאדו%
   

         .כ', י בראשית ט" ראה רש.51
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רג  

 .""""''''וימצא בשנה ההיא מאה שערי� ויברכהו הוימצא בשנה ההיא מאה שערי� ויברכהו הוימצא בשנה ההיא מאה שערי� ויברכהו הוימצא בשנה ההיא מאה שערי� ויברכהו ה"""" .ועתה זרע, יש כגררצה להרג
  ,האישהאישהאישהאיש והדגישה תורה ויגדל .""""ויגדל האיש ויל� הלו� וגדל עד כי גדל מאודויגדל האיש ויל� הלו� וגדל עד כי גדל מאודויגדל האיש ויל� הלו� וגדל עד כי גדל מאודויגדל האיש ויל� הלו� וגדל עד כי גדל מאוד""""

 גרמה לו שיזרע וימצא מאה שערי� כאישכאישכאישכאישי אבימל� "דהיינו זה שהוכתר ע
לו  ולכאורה היה .""""ועבדה רבהועבדה רבהועבדה רבהועבדה רבה, , , , ויהי לו מקנה צא% ומקנה בקרויהי לו מקנה צא% ומקנה בקרויהי לו מקנה צא% ומקנה בקרויהי לו מקנה צא% ומקנה בקר""""ולכ% . ויתעשר

משמי� נתנו בלבו להפריד הצא% מהבקר ואפשר ש, לומר מקנה צא% ובקר
כדי לעורר קנאת , ולהניח� כל אחד בפני עצמו ולהתפרס על שטח גדול יותר

  ורצו לגרשו ואפשר שלא יכלו כי. """"ויקנאו אותו פלשתי�ויקנאו אותו פלשתי�ויקנאו אותו פלשתי�ויקנאו אותו פלשתי�""""ולכ% . פלשתי� עליו
 חפרו  חפרו  חפרו  חפרו וכל הבארות אשרוכל הבארות אשרוכל הבארות אשרוכל הבארות אשר"""" .אורות הבארות של אברה� האירו באר" פלישתי�

ומשסתמו�  .""""סתמו� פלשתי� וימלאו� עפרסתמו� פלשתי� וימלאו� עפרסתמו� פלשתי� וימלאו� עפרסתמו� פלשתי� וימלאו� עפר, , , , בימי אברה� אביובימי אברה� אביובימי אברה� אביובימי אברה� אביו, , , , עבדי אביועבדי אביועבדי אביועבדי אביו
כי עצמת ממנו כי עצמת ממנו כי עצמת ממנו כי עצמת ממנו , , , , ויאמר אבימל� אל יצחק ל� מעמנוויאמר אבימל� אל יצחק ל� מעמנוויאמר אבימל� אל יצחק ל� מעמנוויאמר אבימל� אל יצחק ל� מעמנו"""" .נתחזק כח� לגרשו

שבתחילה , אולי כוונתו ."""" וישב ש� וישב ש� וישב ש� וישב ש�,,,,ויל� מש� יצחק ויח% בנחל גררויל� מש� יצחק ויח% בנחל גררויל� מש� יצחק ויח% בנחל גררויל� מש� יצחק ויח% בנחל גרר""""    ".".".".מאודמאודמאודמאוד
 ובטחונו  ומיד כשהרגיש כתושב. ש�ישבישבישבישבא� ברבות הימי� , חנה ש� כגר רק

וישב יצחק ויחפור את בארות המי� אשר חפרו וישב יצחק ויחפור את בארות המי� אשר חפרו וישב יצחק ויחפור את בארות המי� אשר חפרו וישב יצחק ויחפור את בארות המי� אשר חפרו """", , , , חזר בו לא חשש מפלישתי�
ויקרא לה% שמות ויקרא לה% שמות ויקרא לה% שמות ויקרא לה% שמות , , , , אחרי מות אברה�אחרי מות אברה�אחרי מות אברה�אחרי מות אברה�, , , , ויסתמו� פלשתי�ויסתמו� פלשתי�ויסתמו� פלשתי�ויסתמו� פלשתי�, , , , בימי אברה� אביובימי אברה� אביובימי אברה� אביובימי אברה� אביו

והקפיצו עליו משמי� רגז� של פלשתי� ורבו . """"כשמות אשר קרא לה% אביוכשמות אשר קרא לה% אביוכשמות אשר קרא לה% אביוכשמות אשר קרא לה% אביו
  .ויקרא� עשק ושטנה, עמו על בארות המי� אשר חפרו עבדיו

ויחפור באר ויחפור באר ויחפור באר ויחפור באר """",  במקו� החדששישבשישבשישבשישב ועתה לא כתבה תורה .""""יעתק מש�יעתק מש�יעתק מש�יעתק מש�וווו""""
ולברכו לאחר שטלטוליו  שב להיות עמו'  כי ה.""""אחרת ולא רבו עליהאחרת ולא רבו עליהאחרת ולא רבו עליהאחרת ולא רבו עליה

 לאחר ששבתי """"כי עתהכי עתהכי עתהכי עתהר ר ר ר ויאמויאמויאמויאמ, , , , ויקרא שמה רחובותויקרא שמה רחובותויקרא שמה רחובותויקרא שמה רחובות. ". ". ". "כגרכגרכגרכגרהשיבוהו להרגיש 
            ".".".".לנו ופרינו באר"לנו ופרינו באר"לנו ופרינו באר"לנו ופרינו באר"' ' ' ' הרחיב ההרחיב ההרחיב ההרחיב ה"""", להכרתי שאני גר במקו� הזה

 כתושב ותסתלק ירגיש וחשש שמא במש� הזמ% .""""ויעל מש� באר שבעויעל מש� באר שבעויעל מש� באר שבעויעל מש� באר שבע""""
בלילה בלילה בלילה בלילה ' ' ' ' וירא אליו הוירא אליו הוירא אליו הוירא אליו ה"""", ומיד. ויהיה נתו% לפגעי הזמ%, שכינתו יתבר� מעליו
ישיא� להרגיש  שמא טבע�, """"י אברה� אבי� אל תיראי אברה� אבי� אל תיראי אברה� אבי� אל תיראי אברה� אבי� אל תיראההההההוא ויאמר אנכי אלההוא ויאמר אנכי אלההוא ויאמר אנכי אלההוא ויאמר אנכי אל

 שהוא בחינת הבינה הההה""""אהיאהיאהיאהיכי אמנ� אז בש� , כתושב ולהפסיק שמירתי
כי את� כי את� כי את� כי את� """"אבל  ,ולא אוכל לברכ� מצד עצמ�, שכינה עילאה לא אתנהג עמ�

ותהנה ,  את� תהיה52""""אנכיאנכיאנכיאנכי""""המלכות הנקראת   שכינה תתאה ספירת,,,,""""אנכיאנכיאנכיאנכי
  .""""והרבתי את זרע� בעבור אברה� עבדיוהרבתי את זרע� בעבור אברה� עבדיוהרבתי את זרע� בעבור אברה� עבדיוהרבתי את זרע� בעבור אברה� עבדי    וברכתי�וברכתי�וברכתי�וברכתי�"""", מזכות אבות

להיות עמו לפחות '  ועתה שהבטחת ה.""""''''ויב% ש� מזבח ויקרא בש� הויב% ש� מזבח ויקרא בש� הויב% ש� מזבח ויקרא בש� הויב% ש� מזבח ויקרא בש� ה""""
כ כאשר " משא,'מזבח תודה לה בנה ,בכל עני%, תתאה'  שהיא האנכיאנכיאנכיאנכיבדרגת 

כי אז הברכה ,  שלא בנה מזבח""""ואהיה עמ� ואברכ�ואהיה עמ� ואברכ�ואהיה עמ� ואברכ�ואהיה עמ� ואברכ�""""הובטח מקוד� בברכת 
  יצחק עקב כל טלטוליונראה שאמנ� .  באר" הזאתגורגורגורגורהיתה על תנאי של 

   
  .""""אלקי�אלקי�אלקי�אלקי�' ' ' ' אנכי האנכי האנכי האנכי ה""""פסוק בליקוטי תורה יתרו  .52
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 רד

    ויט ש�ויט ש�ויט ש�ויט ש�"""" .53ומריבותיו ע� פלשתי� הצליח ליטע בלבו הרגשת גרות לכל ימיו
וזכה שהארת , וישבוישבוישבוישבשהוא עראי ולא בנה בית קבע ושוב לא נאמר בו , """"אהלואהלואהלואהלו

  .ה תלווהו כל חייו"עילאה סוד ש� אהי' ה
ושאל�  , אבימל� וחבורתו לכרות עמו בריתומיד כששרתה עליו שכינה באו

כדי אולי  .""""מדוע באת� אלי ואת� שנאת� אותי ותשלחוני מאתכ�מדוע באת� אלי ואת� שנאת� אותי ותשלחוני מאתכ�מדוע באת� אלי ואת� שנאת� אותי ותשלחוני מאתכ�מדוע באת� אלי ואת� שנאת� אותי ותשלחוני מאתכ�"""" יצחק
, ומשלא הזמינוהו.  התנהגות� ויזמינוהו שנית לגררלעורר בלב� חרטה על

         ושמא עקב כ�54 כדי לקרב את לבב� אליו""""ויעש לה� משתה ויאכלו וישתוויעש לה� משתה ויאכלו וישתוויעש לה� משתה ויאכלו וישתוויעש לה� משתה ויאכלו וישתו""""
הדגישה תורה זאת ללמדנו כי רצה יצחק לשוב אפשר ש ו.יזמינוהו שנית לגרר

ק את אשר "כי ראה ברוה, ולבטל קליפת פלשתי� ולתק% המקו� לישראל לגרר
א� משמי� לא הסכימו , � לעשות לישראל בבוא� אל האר"עתידי� פלשתי

וישלח� וישלח� וישלח� וישלח� , , , , וישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיווישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיווישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיווישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיו"""". ולא עלה הדבר בידו, עמו
 כי הבי% 55 ונפטר מה� כדר� שנפטרי� מ% המת.""""יצחק וילכו מאתו בשלו�יצחק וילכו מאתו בשלו�יצחק וילכו מאתו בשלו�יצחק וילכו מאתו בשלו�

  .שמשמי� מונעי� ממנו לשוב ולתק% בגרר
 לתק% בגרר מרכז אר"  בהיותו בצער על שאינו יכול....""""ויהי ביו� ההואויהי ביו� ההואויהי ביו� ההואויהי ביו� ההוא""""

בברית בי% לא הובטחו לישראל  כי, ושתקונ� לישראל יהיה קשה, פלשתי�
 .""""ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו מצאנו מי�ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו מצאנו מי�ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו מצאנו מי�ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו מצאנו מי�"""" , ורצו מ% השמי� לנחמו56הבתרי�

ולא , �"ת נהי" הוא בשבעת ספירות הבני% חג עתהוהבי% יצחק שעיקר התקו%
.  כנגד שבעת הספירות.""""שבעהשבעהשבעהשבעהויקרא אותה ויקרא אותה ויקרא אותה ויקרא אותה """" .57מקו� אר" פלשתי�, בדעת

עתה יצחק הוסי� , "באר שבע" אברה� קרא למקו� הבאר בלבדשובעוד 
  .  כל העיר באר שבעקראו, המקו�בתקו% 

וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברה� אביו סתמו� פלישתי� וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברה� אביו סתמו� פלישתי� וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברה� אביו סתמו� פלישתי� וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברה� אביו סתמו� פלישתי� """"
ויל� מש� ויל� מש� ויל� מש� ויל� מש� , , , , ויאמר אבימל� ל� מעמנו כי עצמת ממנו מאודויאמר אבימל� ל� מעמנו כי עצמת ממנו מאודויאמר אבימל� ל� מעמנו כי עצמת ממנו מאודויאמר אבימל� ל� מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, , , , וימלאו� עפרוימלאו� עפרוימלאו� עפרוימלאו� עפר

    אשראשראשראשר ,,,,וישב יצחק ויחפור את בארות המי�וישב יצחק ויחפור את בארות המי�וישב יצחק ויחפור את בארות המי�וישב יצחק ויחפור את בארות המי�. . . . בנחל גרר וישב ש�בנחל גרר וישב ש�בנחל גרר וישב ש�בנחל גרר וישב ש�ויח% ויח% ויח% ויח% , , , , יצחקיצחקיצחקיצחק
    ויקרא לה%ויקרא לה%ויקרא לה%ויקרא לה%, , , , חפרו בימי אברה� אביו ויסתמו� פלישתי� אחרי מות אברה�חפרו בימי אברה� אביו ויסתמו� פלישתי� אחרי מות אברה�חפרו בימי אברה� אביו ויסתמו� פלישתי� אחרי מות אברה�חפרו בימי אברה� אביו ויסתמו� פלישתי� אחרי מות אברה�

ויש להבי% מדוע פסק באמצע עני% ". ". ". ". שמות כשמות אשר קרא לה% אביושמות כשמות אשר קרא לה% אביושמות כשמות אשר קרא לה% אביושמות כשמות אשר קרא לה% אביו
 והיה לו לומר עני% הבארות בנפרד או לפני .בעני% הבארות, אבימל� ויצחק
סתימת , אבל סדר הכתוב הוא קנאת פלשתי�, שתי� או אחריועני% קנאת פל

לגרר  הליכת יצחק, גרוש יצחק בגלל קנאת�, הבארות אחרי מות אברה�
  סתמו�" וכ% יש להבי% למה אמר. כ שובו לחפור את בארות המי�"ואח

  

ל גדולה לגימה שמקרבת "וכמו שאמרו חז. 54 . אביומגורימגורימגורימגורי יעקב באר" וישבוישבוישבוישבש "וכמ. 53

, ל� בעני% ברית בי% הבתרי�/ל�'  ראה פ.56 .ד" ברכות ס.55 :ג"סנהדרי% ק. וקי�את הרח

  ".חסד"ה' ומי� ה� בחינת ספי. 57 .ובעני% ברית המילה
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רה  

 א� הסתימה היא העיקר מאי נפקא מינה במה, "פלשתי� וימלאו� עפר
אי� הניחו ליצחק לשוב כ "וא ".סתמו� בטענות גייסותש" ,י"פירשו. סתמו�
, יצחק שעסקו בחפירת בארות אלא  ומדוע לא מצינו באברה� ויעקב.ולחפר�
נ� אלא בדר� יבארות לא הוזכר עני יעקב חפרוואולי ג� י שג� אברה� "ואעפ
, למע% תהיה לי לעדה"או כעני% מאמר אברה� לאבימל� , וכמו בפרשתנו, אגב

  ".כי אנכי חפרתי את הבאר הזאת

 כנגדו, ל מקו� שנבקע מעי% או בארשכ, 58ל"ש האריז"העני% הוא כמאפשר שו
ה לא "הקב והנה. בשמי� נבקע באותו מקו� אור עליו% הפור" ומאיר ש�

לו את האר"  י שהבטיח"ואעפ, הזכיר את אר" פלשתי� בהבטחתו לאברה�
כשמנה את העמי� הנתני� בידו , מהי� ועד הנהר הכולל ג� את אר" פלשתי�

מצרי� כשהבטיח� ארצות וג� בעלות� מ. הפלשתי� עמה�את לא מנה 
ישראל בזמ% השופטי�  ולכ% באמת עיקר צרות.  לא הזכיר�,�שבעת עמי

  . והלא דבר הוא59ושאול ודוד היה מידי פלשתי�
ה� כנגד שבעת ספירות ', כי שבעת ארצות הכנעני וכו, הטע� הואאולי ו

, דעתל ה הקרובה כנגד בחינאפשר שה�אמנ� הפלשתי� , �"ת נהי"הקודש חג
שאז , אלא זוכה לו לאחר תקו% שבעת הספירות, אי% אד� מקבלו בירושהוזה 

ועד זמ% דוד שטר� נתק% הדעת . ודעת קנית מה חסרת, נוחל ויורש את הדעת
 ,לא הריעו הפלשתי� כל כ� לישראלאמנ� בסו� ימי דוד , סבלו מפלשתי�

  .וחדלו להרע לישראל יותרנתק% הדעת , ובזמ% חזקיהו שהרס הבמות
 לאחר, החל אברה� בתקו% הדעת בישיבתו כגר באר" פלישתי�שאפשר ו

 השכינה הנקראת 'בחיה שני� ב"שתיק% בחינת המלכות בשבתו בחברו% כ
 וחפר בארות כדי, ה" כנגד ש� הוי61ו שני�"וישב באר" פלישתי� כ, 60כהכהכהכה

 הנה"והנה אבימל� אמר לו . לגלות אור קודש בשמי� שכנגד אותו מקו�
הדגיש לו שישב כדי שבישיבתו אפשר ש ו.62""""שבשבשבשב בעיני� לפני� כטוב ארצי

 באר" פלישתי� ימי� גרגרגרגר אלא ישבישבישבישבאמנ� אברה� לא , לא יוכל לתק% מאומה
ולכ% חפר הבארות בהסתר ובהבלעה תו� כדי המצאו ,  כדי שיוכל לתק63%רבי�

לא התנה עמו , אמנ� לגבי יצחק. ינויוהסתיר ג� הכתוב ענ, באר" פלישתי�
אמנ� יצחק ישב , אלא אסר לעמו לנגוע ביצחק ורבקה לרעה, שישבשישבשישבשישבאבימל� 

  אפשרו . יצחק בארות והמשי� האורות בגלוי חפרלכ%אולי ו, או יגור כרצונו
  
בל מבני ישמעאל ו בימינו הע� היושב בציו% ס וג�. 59 .ה" שער הגלגולי� הקדמה כ.58

 י"רש. 61 .זוהר בלקו: ה" זוהר נשא קמ.60 .י"ושמא קא גרי� ה, פלשתי� עצמ� המכני�

  ....ד"א ל"בראשית כ 63 .ו"ט', בראשית כ.  62 ....ד"ל,א"בראשית כ
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 אינו, לשרה הטע� שלא גרש אבימל� את יצחק ורבקה כש� שעשה פרעהש
כי אצל שרה הוכרח להניח� להשאר כדי שיתפלל , כטע� מעשהו ע� שרה

 כל אמנ� כא% שלא עשה, אברה� לפתוח נקביה� על שהיתה שרה שבויה בידו
כי אור , כ לא יכל אבימל� לגרש� מארצו"אעפי, רע לרבקה ולא נשבית בידו

ולתק% ולהחליש כח הפלישתי� ולא יכלו  הבארות של אברה� החל להאיר
אפשר , קנאו בו פלישתי� ורצו לגרשו כאשר ולכ% עתה, למנוע ישיבת יצחק

  ובולכ% הכניס הכת. י סתימת�"הוכרחו קוד� לבטל את אורות הבארות עש
אמנ� . עני% סתימת הבארות לפני גרוש יצחק לומר שזו הסיבה שיכלו לגרשו

א "שהוא עפר טמא מצד הסט, מלאו� עפר לא רק שסתמו הבארות אלא ג�
, כדי להגביר כח הקליפה באותו מקו� כדי שלא יוכל יצחק לחזור ולפתח�

זמ% אינו לגייסות שבאו באותו , שטענו" גייסות הבאות עלינו"טענת אולי ו
וחשבו שכח קליפת . אלא לגייסות ישראל שעתידי� לבא בזמ% כבוש האר"

ואחר שסתמו הבארות יכלו , "למנע� מלכבוש האר העפר הטמא תעמוד
. י הארת� גדלת"כי כבר נסתמו הבארות שע, """"ל� מעמנול� מעמנול� מעמנול� מעמנו""""לגרשו ואמרו לו 

שינקת הנצוצות הנקראי� , ופירוש ממנו הוא מאתנו. """"כי עצמת ממנו מאודכי עצמת ממנו מאודכי עצמת ממנו מאודכי עצמת ממנו מאוד""""
  .י אורות הבארות" ע,הנמצאי� אתנו "אודמ"
ורצה יצחק להשיב כל האורות . . . . """"ויח% בנחל גרר וישב ש�ויח% בנחל גרר וישב ש�ויח% בנחל גרר וישב ש�ויח% בנחל גרר וישב ש�, , , , ויל� מש� יצחקויל� מש� יצחקויל� מש� יצחקויל� מש� יצחק""""

 ונתחכ� על ידי שהל� לנחל גרר, שהמשי� אברה� ולגלות הבארות שנית
הוא  סוד הנחל העליו%ל כוו% להמשי� על ידי ישיבתוולי  וא....""""וישב ש�וישב ש�וישב ש�וישב ש�""""

ה "ב צרופי הוי"י היא המלכות"  אל הי�כל הנחלי� הולכי�"היסוד בסוד 
א בחינת העפר הטמא מ% הבארות והשיב "וסלק לסט, ישבישבישבישבכמני% ' עולי� בגיה

  .אור� כבתחילה

  ויש".".".".ויקרא שמה רחובותויקרא שמה רחובותויקרא שמה רחובותויקרא שמה רחובות. . . . ויעתק מש� ויחפור באר אחרת ולא רבו עליהויעתק מש� ויחפור באר אחרת ולא רבו עליהויעתק מש� ויחפור באר אחרת ולא רבו עליהויעתק מש� ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה""""
 הנה כבר יש לו באר שאי%. להבי% א� חפר בארות כדי להשתמש במימיה�

  כ " וא".".".".לנו ופרינו באר"לנו ופרינו באר"לנו ופרינו באר"לנו ופרינו באר"' ' ' ' כי הרחיב הכי הרחיב הכי הרחיב הכי הרחיב ה " " " "ומה ג� שאמר.  לידוישב, רבי� עליו
  א" וא".".".".ויעל מש� באר שבעויעל מש� באר שבעויעל מש� באר שבעויעל מש� באר שבע""""ישאר ש� לפרות באר" ומדוע סמ� לו הכתוב 

לבאר שבע  כי אבימל� ואחוזת מרעהו באו אליו ,לומר שאחר זמ% קרה עני% זה
 .ומשמע שסמו� לעני% זה קרה הדבר.  ויצחק שאל� על גרושיו,לכרות ברית

בלילה ההוא בלילה ההוא בלילה ההוא בלילה ההוא  אליואליואליואליו' ' ' ' וירא הוירא הוירא הוירא ה"""". כ נעשה זה למה סמכ� הכתוב"א� אח' ואפי
אלהי אבי� אל תירא כי את� אנכי וברכתי� בעבור אברה� אלהי אבי� אל תירא כי את� אנכי וברכתי� בעבור אברה� אלהי אבי� אל תירא כי את� אנכי וברכתי� בעבור אברה� אלהי אבי� אל תירא כי את� אנכי וברכתי� בעבור אברה� ' ' ' ' ויאמר אני הויאמר אני הויאמר אני הויאמר אני ה

ולכ% הדגיש . 'ומתבאר שבגלל עלייתו לבאר שבע נראה אליו ה". ". ". ". עבדיעבדיעבדיעבדי
ויש להבי% ". ". ". ". ויט ש� אהלוויט ש� אהלוויט ש� אהלוויט ש� אהלו', ', ', ', ויב% ש� מזבח ויקרא בש� הויב% ש� מזבח ויקרא בש� הויב% ש� מזבח ויקרא בש� הויב% ש� מזבח ויקרא בש� ה""""". בלילה ההוא"

לאמר שנטע קוד� את ' האות י שכתב ב"ופירש. ל אברה� כתב אהלהמדוע אצ
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ולמה יצחק לא עשה כ% ליטע קוד� את אהל . כ את אהלו"אהל שרה ואח
ולמה , וא� גר עמה באותו אוהל למה אברה� גר באוהל נפרד משרה .רבקה

ולמה רק כא% הדגישה ובמקומות קודמי� שחנה . בכלל הדגישה עני% זה תורה
". ויח% בנחל גרר וישב ש�", "וישב יצחק בגרר"הלו כלל אלא לא הוזכר א

 והמי� טר� נמצאו וכבר הגיעו אבימל� ".".".".ויכרו ש� עבדי יצחק בארויכרו ש� עבדי יצחק בארויכרו ש� עבדי יצחק בארויכרו ש� עבדי יצחק באר""""
 באבאבאבאל ואבימל� " ולכאורה היל".".".".ואבימל� הל� אליו מגררואבימל� הל� אליו מגררואבימל� הל� אליו מגררואבימל� הל� אליו מגרר""""ש "וכמ, וקבוצתו

ויאמר אליה� ויאמר אליה� ויאמר אליה� ויאמר אליה� """". כי העיקר הוא שבא אל יצחק ולא שיצא מגרר. אליו מגרר
 ויש להבי% ".".".".ואת� שנאת� אותי ותשלחוני מאתכ�ואת� שנאת� אותי ותשלחוני מאתכ�ואת� שנאת� אותי ותשלחוני מאתכ�ואת� שנאת� אותי ותשלחוני מאתכ�. . . . ת� אלית� אלית� אלית� אלייצחק מדוע באיצחק מדוע באיצחק מדוע באיצחק מדוע בא

וכמוב% שדברו ג� . למה דבר עמה� יצחק בשפה קשה כזו והיכ% כבוד מלכות
' ' ' ' ויאמרו ראו ראינו כי היה הויאמרו ראו ראינו כי היה הויאמרו ראו ראינו כי היה הויאמרו ראו ראינו כי היה ה"""". דברי� אחרי� ולמה הדגישה תורה דברי� אלו

א� תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענו� וכאשר עשינו עמ� רק טוב א� תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענו� וכאשר עשינו עמ� רק טוב א� תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענו� וכאשר עשינו עמ� רק טוב א� תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענו� וכאשר עשינו עמ� רק טוב ' ' ' ' עמ� וכועמ� וכועמ� וכועמ� וכו
 ויש להבי% למה לפתע פחדו שיצחק יעשה עמה� רעה עד ".".".".שלו�שלו�שלו�שלו�ונשלח� בונשלח� בונשלח� בונשלח� ב

  . שחרדו כל החרדה והלכו מגרר ליצחק לבקש ברית שלא יעשה עמה� רעה
 תק% בחינת ואברה�ואברה�ואברה�ואברה�, כי תקו% הקדושה מתחיל מהשכינה, ואפשר שהעני% הוא
ולכ% כמעט כל עני% . סוד השכינה, ה"אחרונה שבהוי' הנפש שהיא סוד ה

 רוב ,י שהיה גר ע� שרה באוהל אחד"משולב ע� שרה ואעפאברה� בתורה 
אברה� קרוב וכשהגיע . י המיוחד להכנסת אורחי�זמנו היה באוהל השנ

עשה התקו% כנצר� ונטע , שזה מקו� סוד השכינה הנקראת בית" בית אל"ל
וכנגדו בגשמיות נטע אוהל שרה לפני , אהלה של השכינה בעול� ובמקו�

כי המעשה בגשמיות . ורחי� שבו היה רוב זמנושנטע אוהל של הכנסת א
, א" הז'בחי" רוח" עיקר תקונו הוא ביצחקיצחקיצחקיצחקאמנ� . מפעיל כנגדו ברוחניות

  ואברה�. הנשמה'בחי וישראלוישראלוישראלוישראל,  הדעת'בחי עיקר תקונו הוא ביעקביעקביעקביעקבאפשר שאפשר שאפשר שאפשר שוווו
 וכשסתמו, 64"באר" הבארות לגלות את אור השכינה הנקראת וויצחק חפר
 ולהביא� למצב שיותר לא יוכלו לפותח�חק רצה יצ, בארותההפלישתי� 

 כדי לפתוח הבארות הוצר� יצחק אוליו. פלישתי� לסתו� ולמנוע התקו%
" כל הנחלי� הולכי� אל הי�"ללכת אל סוד הנחל העליו% הוא היסוד בסוד 

לא כגר אלא ,  ש�וישבוישבוישבוישב וכנגדו בגשמיות חנה יצחק בנחל גרר ,היא המלכות
ומשנדבק , יושב בנחל העליו% ודבוק בו בשלמותוכוונתו היתה להיות . כאזרח

ולא יכלו פלישתי� , בנחל שב לחפור את בארות אברה� שסתמו פלישתי�
ומשראה יצחק שהתקו% הצליח חשב לבטל קליפת הפלישתי� . לשוב ולסתמ�

  ואפשר ".".".".ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו ש� באר מי� חיי�ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו ש� באר מי� חיי�ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו ש� באר מי� חיי�ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו ש� באר מי� חיי�""""ולכ% , לגמרי
  
  .'שי הלילה דרוש ישער הכוונות עני% דרו. 64
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  לקשר סוד הנחלכדי, "באר"חפר בנחל  היו לו מי הנחל מזומני�ש י"שאעפ
ואפשר  ,והזווג בי% יסוד למלכות הוא תקו% הדעת. ע� הבאר בזווגא שלימתא

  . כיו% שטר� נתק% הדעת רבו עמו פלישתי� אודות המי�ש
סוד הנחל פ לתק% בבחינת הדעת ב" רצה יצחק עכאולי    ".".".".ויחפרו באר אחרתויחפרו באר אחרתויחפרו באר אחרתויחפרו באר אחרת""""

מו� לנחל כדי שיהיה בזה איזו בחינת בנחל או סככל שיוכל וחפר באר אחרת 
ורבו ג� עליה למנוע התקו% כי טר� נתק% . פ כיו% שהוא סמו� לנחל"תקו% עכ

   אי% ביכלתו לתק% כי"נחל ובאר" ומשהבי% שבסוד חבור .הדעת ג� בבחינה זו
' כ בחי" ואח,רוח, ר המדרגה ממטה למעלה נפש"התקו% צרי� להיות בסד

 לחזק תקו% בארות אברה� "באר"העתיק מקומו מליד הנחל וחפר . הדעת
. ג� לאחר שעזב את מקו� ישיבתו בנחל, שלא יוכלו פלישתי� לחזור ולסתמ�

קרא שמה אפשר שו. קו% השכינהבידו לחזק ת'  רבו עליה והצליח הולא
, "רחובות הנהר" הנקראתאורות לחזק תקונה מהבינה  להמשי� לה, "רחובות"
". אני בינה לי גבורה"הצליח כי יצחק קשור בבינה ובגבורה בסוד הכתוב ו
 שהוא ''''הההה ש� כי, אולי כוונתו ".".".".לנו ופרינו באר"לנו ופרינו באר"לנו ופרינו באר"לנו ופרינו באר"' ' ' ' ויאמר כי עתה הרחיב הויאמר כי עתה הרחיב הויאמר כי עתה הרחיב הויאמר כי עתה הרחיב ה""""

מלכות ' ופרינו באר" העליונה בחי, """"לנולנולנולנו""""' רחמי� מיתק ש� אלהי� שהוא גי
 .65השכינה העליונה' בבחישסודה  לבאר שבע עלה ומשהצליח בזה. קדישא

שוכנת " אנכי"ש� ' והודיעו כי השכינה בחי' ה ומיד בלילה ההוא נראה אליו
ומשראה . באר שבע' אבינו עליו השלו� שתק% בחי  בזכות אברה�66עתה עמו
ולא ',  שהוא אוהל ו".".".".ויט ש� אהלוויט ש� אהלוויט ש� אהלוויט ש� אהלו"""". 'בנה מזבח וקרא בש� ה, יצחק כ%

'  להעלות בחי,,,,""""בארבארבארבארבדי יצחק בדי יצחק בדי יצחק בדי יצחק עעעעויכרו ש� ויכרו ש� ויכרו ש� ויכרו ש� """". אהלה, כאברה� שנטה קוד�
וזה הפחיד את אבימל� שהרגיש בזה וגר� לו ללכת ', המלכות אליו אל ו

' כי פחד שמא יכניע יצחק לקלי ,,,,""""ואבימל� הל� אליו מגררואבימל� הל� אליו מגררואבימל� הל� אליו מגררואבימל� הל� אליו מגרר""""ולכ% , ליצחק
ואולי היציאה , ומהר ללכת ע� כל בחינותיו מגרר אל יצחק, פלישתי� לגמרי

,  יצחק כנגדו להפיל כח גרר דרכומגרר היתה חלק מהעני% כדי שלא יתחזק
לכרות ברית ע� יצחק כדי להפריעו להעלות את ' ובא אבימל� ראש הקלי

ויאמר לה� ויאמר לה� ויאמר לה� ויאמר לה� . "פלישתי�' השכינה ועל ידה את הנצוצות שרוצה לקחת מקלי
כדי ,  דיבר עמה� בקינטור".".".".ואת� שנאת� אותיואת� שנאת� אותיואת� שנאת� אותיואת� שנאת� אותי מדוע באת� אלימדוע באת� אלימדוע באת� אלימדוע באת� אלי, , , , יצחקיצחקיצחקיצחק

ונאמר תהי נא אלה ונאמר תהי נא אלה ונאמר תהי נא אלה ונאמר תהי נא אלה     ''''נו וכונו וכונו וכונו וכוויאמרו ראה ראיויאמרו ראה ראיויאמרו ראה ראיויאמרו ראה ראי"""". להמנע מלכרות ברית עמה�
. א .שני דברי�ממנו  שבקשו אפשר". ". ". ". ונכרתה ברית עמ�ונכרתה ברית עמ�ונכרתה ברית עמ�ונכרתה ברית עמ�, , , , בינותינו בינינו ובינ�בינותינו בינינו ובינ�בינותינו בינינו ובינ�בינותינו בינינו ובינ�

  והוסיפו שעני%. לכרות עמו ברית. ב. ששבועת אברה� עמה� תהיה ג� אתו
  
אפשר בדרגה המתאימה . 66 .ליקוטי תורה תולדות, "באר שבע"יסוד דבינה נקרא ....65

  . ל פרקי אבות"ראה שער מאמרי רז.  כוונתו למלכות דבינה"  כיאנ"וא� כ%  ,  לבאר שבע
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    א� תעשה עמנוא� תעשה עמנוא� תעשה עמנוא� תעשה עמנו""""ואמרו . רר יותר נצוצות מתוכ�הברית הוא למנוע ממנו לב
 ,,,,""""''''אתה עתה ברו� האתה עתה ברו� האתה עתה ברו� האתה עתה ברו� ה"""" ',',',',כאשר לא נגענו� וכוכאשר לא נגענו� וכוכאשר לא נגענו� וכוכאשר לא נגענו� וכו"""",  לנגוע בנצוצות שבידנו""""רעהרעהרעהרעה

ואולי בזה הודה שחלק מנצוצות קודש שהיו בפלישתי� והעל� יצחק שישארו 
ואפשר שיצחק לא כרת עמה�     ".".".".ויאכלו וישתוויאכלו וישתוויאכלו וישתוויאכלו וישתו, , , , משתהמשתהמשתהמשתה    ויעש לה�ויעש לה�ויעש לה�ויעש לה�"""". בקודש
ואפשר שכיו% . שעשה לה� משתה ולקח מה� נצוצות    ולא עוד אלא. ברית

, נצוצות נמצאו חלק� אצל יצחק וחלק� עוד היו אצל אבימל�' שאות� בחי
        ואולי    ".".".".וישבעו איש לאחיווישבעו איש לאחיווישבעו איש לאחיווישבעו איש לאחיווישכימו בבוקר וישכימו בבוקר וישכימו בבוקר וישכימו בבוקר """", נעשו אחי� בעניי% זה ולכ%

מל� ואנשיו כי חששו להתעכב אצל יצחק שלא יאבדו עוד  אבימויהשכ
לא כרת עמה�  ולא לשלו� כי. """"וילכו מאתו בשלו�וילכו מאתו בשלו�וילכו מאתו בשלו�וילכו מאתו בשלו�, , , , וישלח� יצחקוישלח� יצחקוישלח� יצחקוישלח� יצחק. ". ". ". "נצוצות
ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו """",  ששלח� ללא ברית".".".".ויהי ביו� ההואויהי ביו� ההואויהי ביו� ההואויהי ביו� ההוא"""". ברית

ה  דינ� היכי עבדי יצחק. . . . """"ויאמרו לו מצאנו מי�ויאמרו לו מצאנו מי�ויאמרו לו מצאנו מי�ויאמרו לו מצאנו מי�, , , , על אודות הבאר אשר חפרועל אודות הבאר אשר חפרועל אודות הבאר אשר חפרועל אודות הבאר אשר חפרו
הוא " הגדה"ולשו% , כי מקומו בשכינה, כדי% עבד כנעני שחייב במצוות כאשה

ויקרא אותה ויקרא אותה ויקרא אותה ויקרא אותה """"וכיו% שעלתה השכינה . והעלו את השכינה לבחינתו, משיכה
על כ% ש� על כ% ש� על כ% ש� על כ% ש� """". ת ביחד"המלכות עלתה אליו ונתחברו כל הז'  כי בחי""""שבעהשבעהשבעהשבעה
  ". ". ". ". עד היו� הזהעד היו� הזהעד היו� הזהעד היו� הזה"""" .... ולא רק הבאר".".".".באר שבעבאר שבעבאר שבעבאר שבע"""" כולה ".".".".העירהעירהעירהעיר

' ' ' ' ויריבו רועי גרר וכוויריבו רועי גרר וכוויריבו רועי גרר וכוויריבו רועי גרר וכו, , , , עבדי יצחק בנחל וימצאו ש� באר מי� חיי�עבדי יצחק בנחל וימצאו ש� באר מי� חיי�עבדי יצחק בנחל וימצאו ש� באר מי� חיי�עבדי יצחק בנחל וימצאו ש� באר מי� חיי�ויחפרו ויחפרו ויחפרו ויחפרו """"
ויקרא שמה ויקרא שמה ויקרא שמה ויקרא שמה , , , , ויריבו ג� עליהויריבו ג� עליהויריבו ג� עליהויריבו ג� עליה, , , , ויחפרו באר אחרתויחפרו באר אחרתויחפרו באר אחרתויחפרו באר אחרת. . . . ויקרא ש� הבאר עשקויקרא ש� הבאר עשקויקרא ש� הבאר עשקויקרא ש� הבאר עשק

 רבותינו ".".".".ויקרא שמה רחובותויקרא שמה רחובותויקרא שמה רחובותויקרא שמה רחובות, , , , ויחפור באר אחרת ולא רבו עליהויחפור באר אחרת ולא רבו עליהויחפור באר אחרת ולא רבו עליהויחפור באר אחרת ולא רבו עליה.  .  .  .  שטנהשטנהשטנהשטנה
 כנגד, חרבושני המקדשות הראשוני� , % למקדשותאמרו שהבארות האלו סימ

לא יהיה שוב לנו ו' רחובות כי הרחיב הכנגד השלישי יהיה , שטנה ועסק 
אבל , "ויחפרו"בשתי הבארות הראשונות כתוב , וכשנתבונ%    .לעול�חורב% 

 עלשיצחק אבינו עליו השלו� הבי% ואפשר ש". ויחפור"בשלישית כתוב 
את  ו,לריב עמו ולולכ% החיצוני� יכ, חפרו הרועי� שלוכי , רבוהקודמי� 
 וכנגד% .לריב לו ומה שהוא ש� יד החיצוני� לא יכת הוא חפרהשלישי

 אישחמישי� אל� ו מאה על ידי,  בית ראשו% בנה שלמה המל�,במקדשות
שהגמרא אומרת שהיו גויי� שבגלל שראו את הכבוד שיש ליהודי� החליטו 

ובית די% לא קיבלו גרי� בזמ% שלמה המל� כי לא התגיירו לש� , להתגייר
אצל אלא , שלא בבית די%אלו התגיירו ו, מטרות כס� וכבודיל שמי� אלא בשב

 ואלו .על תנאי שיראו אי� יתנהגו בחייה�יהודי� פשוטי� והגיור שלה� תפס 
את הבית השני בנו היהודי� ברשיו% של . כמו עבדי יצחק, בנו את בית המקדש

 .ולכ% ויקרא שמה שטנה, הוא תר� את הכס� לבניה, מל� פרס וג� בכס� שלו
זו כבר לכ% הוא ירד בנוי משמי� ו, ה"נה הקביבבית המקדש השלישי את אבל 

        .א"לנו ונפרה באר" בב'  כי ירחיב ה.תהיה הגאולה האמיתית
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ואת בשמת ואת בשמת ואת בשמת ואת בשמת , , , , ויהי עשו ב% ארבעי� שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתיויהי עשו ב% ארבעי� שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתיויהי עשו ב% ארבעי� שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתיויהי עשו ב% ארבעי� שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי""""
ויש להבי% למה אמר . """"ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקהותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקהותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקהותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, , , , בת אלו% החתיבת אלו% החתיבת אלו% החתיבת אלו% החתי

ומה ". נשי�נשי�נשי�נשי�ויקח "ל "והיל,  כאשר מזכיר שלקח שתי נשי�ויקח אשהויקח אשהויקח אשהויקח אשהב הכתו
י שהיו מורת רוח ליצחק ורבקה כיו% "ופירש.  עושה בתו� בני חתיהודיתיהודיתיהודיתיהודיתש� 

 שעבדו עבודת אלילי� והיו מעשנות ומקטירות לה� עד שכהו עיני יצחק
ה אי� הניח% לעשות כ% ולא צוה על "ומ% התימה על יצחק אבינו ע. מעשנ%

ולא עוד , ולא העיר לעשו אפילו ברמז שלא נוח לו ממעשיה%, שו לגרש%ע
אלא שמפורש בכתוב שלא הבי% עשו שרעות בנות כנע% בעיני יצחק עד 

ומיד להראות לאביו , ששמע שצוה ליעקב שלא יקח אשה מבנות כנע%
ג שני� שהיו עובדות "ולאחר כ. שמכבדו הל� ונשא את מחלת בת ישמעאל

.  צדיק וראוי לברכותועששכיצד המשי� יצחק לטעות ולחשוב , ז מול עיניו"ע
 חשד לערביי� שעובדי� לאבק רגליה� לא הניח� להכנס לביתועל שואברה� 

 לוט שהכניס את המלאכי� באבק שעל רגליה� אלוו, עד שירחצו רגליה�
ועוד ז ממש "וכא% שעובדות כלותיו ע, ז"עשוהו חכמי� כלא מקפיד על ע

 שפושט לחזירלחזירלחזירלחזירשעשו נמשל " ,י"ופרש. ק ולא הרעיש עולמותכיצד שתבביתו 
ומה . "טלפיו לומר ראו שאני טהור ונשא בגיל ארבעי� שנה להדמות ליצחק

ומדוע לא דאג יצחק להשיא נשי� לבניו . בעני% גיל הנשואי% שיי� להדמות לו
שאז , ג"וליעקב הניח עד גיל ס', והניח את עשו עד שנשא מעצמו בגיל מ

שלא הנשואי% היו מטרתה אלא , בעצת רבקה חת אשה מחר%שלחו לק
 67והנה עשו נולד שעיר בכל גופו ודמה לשד. להבריחו מעשו שלא יהרגהו

 של בית הכסא שה� הגרועי� ביותר וה� הנקראי� י�ולא לסת� שד אלא לשד
יצחק שא� עשו נולד בצורה זו שמא טומאה שרויה  וכיצד לא חשד. 68שעירי�

ומה עני% עשו שהמשילוהו לחזיר .  עד שרצה לית% לו הברכותוטעה בו, עליו
ג נשא ג� למחלת בת "ובגיל ס, לשתי נשיו'  והנה עשו נשא בגיל מ.בדווקא
עד שנעשו , כ עוד היו אומרי� על לאה שישאנה עשו"ולמה אח, ישמעאל

  .והלא שלש נשי� כבר היו בידו, 69עיניה רכות מבכי שלא תפול בידו
 נתגלגלה עמה� חלק א"אבותינו הקדושי� זיע כי ,ואהעני% האפשר שו

 רוחרוחרוחרוחוביצחק , ר"ובאברה� נתגלגלה נפש דאדה, מנשמת אד� הראשו%
 נתגלגלה בה% א"הקדושות זיעוכ% האמהות . ר"וביעקב נשמת אדה, ר"דאדה

  ובלאה חוה, דחוה רוחרוחרוחרוחוברבקה , ובשרה נפש דחוה, 70חלק מנשמת חוה
   

 ראה 70 .יז, ט"י בראשית כ" רש.69 .תולדות' ר הלקוטי� פספ. 68 .י, ה" פרשה סר"ב. 67

ר "והיות ויעקב הוא נשמת אדה, תצא/כי' פו,  תולדות' פספר הלקוטי�ו :א"זוהר ויקרא קי
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ולכ% . קי% והבל ושת חוה השניה א�נשמת וברחל  ,א"ראשונה שהפכה לסט
לאה ופחדה , בגלל שברחה ממנו בהיותה חוה ראשונה לאהאת לא אהב יעקב 

  הובכת, א"שמא תיפול בחלק עשו כמו שנפלה בפע� ראשונה בידי הסט
 והנה קי% הרג להבל בגלל ,72ועשו גלגול קי%. 71ונתקנה ועלתה ליעקב בחלקו

  ובקי% היו טוב ורע מעורבי� .73תאומה יתירה שנולדה עמו ורצה אותה לחלקו
  .  74יחדומזרע אד� הראשו% ג� , חוהב שדבק הנחש והמתכי היה מעורב מז

וג� תאומתו , דבקה בו דמה לשעיר ולא לאד� הראשו%שזוהמת הנחש מו
ושתי , אמנ� הבל דמה לאד� הראשו% כי היה רק מזרעו. היתה מזוהמת כמותו

ורצה קי% לישא תאומה יתרה של הבל , תאומותיו היו נקיות וטהורות כמותו
  .נזדהמה ג� היא מזוהמתואפשר שוכשלא הניחו הרגו ונשאה ו

  תורה ואולי לכ% הדגישה.75שבו ג� ה% עתה בגלגול נשי� אלו פשר ושמאפשר ושמאפשר ושמאפשר ושמאואואואוא
 תאומה יתירה של' קליל, ג� עתה נשא עשו שהוא קי%ש ו%כילקיחת יהודית 

   כיו% שנדבקה מזוהמת כנענית וממזרתונולדה , הבל והיא יהודית בת בארי
   בתיתהואלו לגבי בשמת שה. יהודיתיהודיתיהודיתיהודיתאבל להיות שרשה טוב נקראה . קי%

יצחק ו  אברה� שראוי"ואעפ. התורה עני% לקיחתה הדגישהלא , מאזזוגו 
י קיו� "עשרצו ו, גלגולו הקוד� קלקולשנובע זה מ שעשו דומה לשעיר הבינו

כי , מעשרמעשרמעשרמעשר    ולכ% שמח יצחק כשפתהו עשו בהלכות, יתוק% מאליו תורה ומצוות
תקו% ו, 76פג� קי% היה בעבודת האדמה שהקריב פשת% להכחיש כח של מעלה

,  ונתרצה לסבול שגעונות עשו בעבודת ציד ושדה,י מעשר"האדמה הוא ע
  . עד כדי לית% לו הברכותהגו%וחשבו ל

 יצחק ורבקה שנשי עשו ה% גלגול בנותיה� שנולדו ע� קי% אפשר שהבינוו
ולכ% לא פצו פה בכל מעשיה% כי חשבו , ולא רצו לגרש% אלא לתקנ%, והבל

 ,ר"של אדה רוחרוחרוחרוחבאו בגלגול והיות אפשר ש ו,שמא לאט לאט יתוקנו א� ה%
  ". ליצחק ולרבקהרוחרוחרוחרוחותהיינה מורת  "כ"אמה

 לא רצה יצחק להשיא נשי� ליעקב ועשו שלא יהיה שוב מחלוקתאפשר שו
ואולי המתי% עד שיוולדו . והניח� שימצאו זווג� לבד ,ביניה� אודות אשה

, כבר נשא עשו וג� לאחר ש.רחל ולאה וישאו הגדולה לגדול והקטנה לקט%
  כיו% שיעקב הוא נשמת אד� הראשו%, ליעקבאשה רצה להשיא  לאאפשר ש

  
 .לקוטי� איוב ספר ה.71 .ד" פמ"ב' ובגמ ,ד"זוהר פנחס ד� רמוראה , ר"דמות אדהכדמותו 

כתבתי בלשו% . 75 . ש�.74 .א"אליעזר פרק כ'  פרקי דר.73 . ספר הלקוטי� תולדות.72

 מקו� ורק לחומר השאלות נראה לי שזה מ% הישוב ואולי אי% כי לא מצאתי זה בשו�, ספק

  .וישב' בראשית ולקמ% תחילת פ' ראה לעיל פ. 76 .הדבר כ%
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 היה מוטל לתק% סוד קרי שהוציא  יעקבועל, ורק רוח שהוא מיצחק וגדול
אפשר ו, ד"ותקו% הקרי הוא סוד פ, שני� שהיה פרוש מחוה ל"ר בק"אדה
ד שני� לתק% סוד " ולשמור עצמו בטהרה עד פידע שצרי� יעקב להתייסרש
     .77ד העליו%"הפ

 רבקהאת שישא  והנה יצחק משמי� מנעוהו מלישא אשה עד גיל ארבעי� כדי
 ורצה עשו שהוא ,78"ב% ארבעי� לבינה"ל "ש חז"וכמ, בהיותו בגיל הבינה

וכש� , גלגול קי% הדומה לחזיר להראות שדומה הוא לאביו וכבר הגיע לבינה
כ% הוא נושא לתאומת הבל שהיא יהודית , ביו נשא את בת זוגו שהיא חוהשא

ושמו גור� שבעבר . י רצח" אותה בחופה כדי% ואינו חוטפה עולוקחולוקחולוקחולוקח, בת בארי
ושלו� וצדק , שלו�' ואלו עתה שמו עשו גי, נקרא קי% מלשו% קנאה ולכ% חטא

וכש� , י%בהיותו ק אמנ� חזיר היה עשו כי חזר לעבירותיו שעשה. בדרכיו
ולכ% ,  כ% עתה גנב דעת אביו ושאר בני אד�79שקי% היה כגונב דעת העליונה

לומר  של יער תלויה 'כי ע, 80"יכרסמנה חזיר מיער"ל פסוק "דרשו עליו חז
והחזיר  .א ושקר" ונשאר משמו שו81'והפכה לאות א' הע ממנו אות שנסתלקה

שהורכב  ולכ% קי%. 83 וכשמזקי% מתוס� כחו כנחש82מעיו דומי� לשל אד�
כ% כיו%   נקראחזירחזירחזירחזירל כי "והנה אמרו חז. דומה לו, אד�זרע  הנחש ווהמתמז

 ,85העני% הוא כי קי% לפני שהקריב הפשת% היה כשראולי ו. 84 לכשרותושחוזרשחוזרשחוזרשחוזר
. החזיר שהוא בחינתו נטמא ג� הוא והפסיק להעלות גרהאולי , וכשחטא

ישוב להעלות ו  יחזור לכשרותו וג� החזיר87 וקי86%לעתיד לבא יתוקנו עשוו
  .המלוכה' כשיעלו מושיעי� בהר ציו% לשפוט את הר עשו והיתה לה ,גרה

ויש  ".".".".הגדולהגדולהגדולהגדול    בנובנובנובנו    עשועשועשועשו    אתאתאתאת    ויקראויקראויקראויקרא    מראותמראותמראותמראות    ניוניוניוניוייייעעעע    נהנהנהנהייייותכהותכהותכהותכה    יצחקיצחקיצחקיצחק    זק%זק%זק%זק%    כיכיכיכי    ויהיויהיויהיויהי""""
 הבגדי� בריח מריחי� היו צדיקי� ילדי� אפילוש 88בזוהר כתוב הרי, להבי%

 שכתובכמו  הכיר בריח הבגדי� יצחק ג� ,רשע או צדיק האד� א� י�מכירו
 יוסי כגו% בוגדיו אלא בגדיו תקרי אל" ל"ואמרו חז ,"בגדיו ריח את וירח"

 , עשושל עבירותה את הריח לא יצחק ואי� .89"צרורות איש ויקי� משיתא
 שבאכ שלו העבירות כל ע� התחיל חמש עשרה שני� מגיל הזה הרשע והרי
  .נמרוד את הרגו מאורסה נערה לע באש לאחר עיי�
  
 .תולדות'  ספר הלקוטי� פ.78  .ד"פ' ע הגרוניות שעולי� בגי"שהוא תקו% אותיות אחה. 77

 .82  .יד', י תהילי� פ"ראה רש .81 .לד, ו"בראשית כ י" רש.80 .ז"ט', י בראשית ד" רש.79

יל ראה לע .85 .ח"תתכ' ז סי"ת הרדב" ראה שו.84 :ז"ע שבת' מס .83 :א"תענית ד� כ' מס

כמבואר . 87 .ספר הלקוטי� עובדיה. ש לא עמו" וכב"בולא , לבדו. 86 .בראשית' פ

   .זו'  פבראשית רבה. 89בלק  ' פ. 88 .'ב ה עמוד" קבלת שבת ד� סו"שעהכב
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 את ולקח נמרוד את שהרג עד לחטוא התחיל לא עשו כי, ונראה שהעני% הוא
 שמלבד העור, � וחוהלאד' ה עשהש עור כתנותשה� , שהיו לו חמודותה בגדי

 מצמר  ממשבגדי� ג�, הגשמי שהלביש� במקו� כתנות אור שאבדו בחטא�
  אות� גנב וח� ,בהילת הכניס�ש לנח הגיעו האלה הבגדי� .עשה לה� ארנבי�
וכשהרג עשו את נמרוד לקח�  מאביו גנב� כוש ב% נמרודו ,בכורו לכוש ונתנ�
 התרגו� מתרג� "מודותהח עשו בגדי את רבקה ותקח"ועל הכתוב . לעצמו

  בכל חטא אד� א�אפילו ש בגדי� ונראה שהיו אלה ,טהורי�  דהיינו"דכייתא"
 ,עבירות עשה הזמ% כלי ש"אעפ עשו לכ% ,90כלו� הריחו בה� לא ,החטאי�
. כדי למנוע מיצחק להריח את חטאיו האלו הבגדי� את לבש ליצחק כשבא
או  ,יעקב �בשלכי  גדי�הב את לו היה לאאפשר ש מ% הציד עשועתה  וכשבא

עתה הפע� בלי , אפילו א� הספיק יעקב להשיב� למקומ� ולבש� עשו כדרכו
חרד יצחק חרדה גדולה כי הראוהו משמי� שגהינ� , קשר לבגדי� וריח�

  ".ג� ברו� יהיה"ולכ% הסכי� על ברכותיו ליעקב ואמר , 91פתוחה תחת עשו

 וקריאת יצחק כל עני% הברכות    ....""""'''' וכו וכו וכו וכוויהי כי זק% יצחק ותכהינה עיניו מראותויהי כי זק% יצחק ותכהינה עיניו מראותויהי כי זק% יצחק ותכהינה עיניו מראותויהי כי זק% יצחק ותכהינה עיניו מראות""""
ה את הברכות "י שמסר הקב"שאעפ", 92י"ופירש. לעשו לברכו אומר דרשני

, נתיירא אברה� לבר� את יצחק מפני שצפה את עשו יוצא ממנו, לאברה�
" ה וברכו"ובא הקב, יבא בעל הברכות ויבר� את אשר ייטב בעיניו, אמר

ר� את יצחק ולהזהירו מפני ויש להבי% כי לכאורה יכל אברה� לב. ליצחק
, ובוודאי שידע יצחק מעני% זה. ושלא להעביר את הברכות אלא ליעקב, עשו

ואפשר . איזה תכשיט הוא, והבי% שא� אביו מנע ברכתו ממנו בגלל עשו
וג� עשו לא יכל לצודו , 93ששמע יצחק מעשי עשו המכוערי� מאנשי� בשוק
ועל כל אלה ג� א� ', ב% וכדוכל ימיו בשאלות חסרות טע� של מעשר מלח ות

היה לו לבחור ביעקב , חשב שעשו שומר תורה שעיסוקו במלאכת הציד
מכל זה משמע שהברכות . ולברכו כיו% שעוסק בתורה והוגה בה יומ� ולילה

ולא שהברכה היתה בידי יצחק ליתנה , היו מאז ימי עול� ראויות לעשו הבכור
א� עשו הבכור או משמי� , זכה בהוג� יצחק לא ידע מי מבניו י, למי שירצה

ולא ברכו מיד אלא , ולכ% קרא יצחק לעשו בדווקא, יגלגלו שיזכה בה יעקב
ולכ% לא שאל את יעקב ישירות . שלחו לשדה להביא ציד לראות אי� יפול דבר

ג� ג� ג� ג� """"ושמח כשקבלה יעקב ואמר מיד . למרות שחשד בו" הא� אתה יעקב"
  על פי שטר� ידע ממכירת הבכורה ולכ%א� . לאשר נתינת� ליעקב" " " " ברו� יהיהברו� יהיהברו� יהיהברו� יהיה

  
 .�"וחזרו לצור, ומה שהריח יצחק את ריח בוגדיו של יעקב כיו% שעשו תשובה גדולה. 90

  .ח, ה"י בראשית ל"ראה רש. 93.  יא, ה"בראשית כ. 92. לג, ז"י בראשית כ"רש. 91
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". ויקח את הברכה" ולא אמר ,,,,""""בא אחי� במרמה ויקח ברכתי�בא אחי� במרמה ויקח ברכתי�בא אחי� במרמה ויקח ברכתי�בא אחי� במרמה ויקח ברכתי�""""אמר לעשו 
 משמי� לא הודיעו ליצחק את עניי% המכירה ולא צווהו לבר� ישירותואולי 

  היו שניה�כי  תנפשי אליו מקושר והיה עשו את הבא יצחק כי, את יעקב
 כיוו%בהכרה מלאה אפשר ש יעקב את מבר� היה� א ולכ% ,הגבורות' מבחי
 צרי� כי היה מושלמות להיות יכולי�היו  לא הברכות אז עשו את יותר הבשא
 חוסר מתו� ויבוא שהברכות ולכ% גלגלו משמי� ,מושלמת אהבה מתו� �לבר

  וברכות יצחק היו . מי מבניו הוא המתבר� כשהדעת נוטה שהוא עשוידיעה
עשו כלל לא היה מעוני% , כי א� היו רק רוחניות, ובגשמיות ג� יחד ברוחניות

. תוחפ" רק בברכות הגשמיו, בה� כי מאז מכירת הבכורה התנתק מכל קודש
ל שכבר מבט% חלקו יעקב ועשו את העולמות ובחר יעקב בעול� "ואמרו חז

וא� כ% לכאורה הברכות הגשמיות בעול� הזה שייכות . הבא ועשו בעול� הזה
ל שיעקב יכול לזכות ג� בעול� הזה בעקיפי% על ידי קיו� "ופירש אבי ז, לעשו

� בגדי� כדי וצרי, כי צרי� בית לקיי� מצוות מזוזה ומעקה, תורה ומצוות
וצרי� נשי� לקיי� פריה ורביה , לקיי� מצות ציצית וצניעות ושמירה משעטנז

ונשמרת� מאוד "וצרי� מאכלי� בריאי� לקיי� ". לערב אל תנח ידי�"ומצות 
ואולי , וצרי� כל מיני מעדני� לקיי� עונג שבת וכ% על זה הדר�, "לנפשותיכ�

די שיזכו ישראל לברכות כ, היה צור� לקחת הברכות בפועל מעשו במרמה
  .אלו ג� בעול� הזה בזכות קיו� התורה

בגלל היתה  הסיבהש" ,י"פירש ".".".".ויהי כי זק% יצחק ותכהינה עיניו מראותויהי כי זק% יצחק ותכהינה עיניו מראותויהי כי זק% יצחק ותכהינה עיניו מראותויהי כי זק% יצחק ותכהינה עיניו מראות""""
עשו בנו עשו בנו עשו בנו עשו בנו     ויקרא אתויקרא אתויקרא אתויקרא את"""". "ז או דמעות המלאכי�"עש% קטורת נשות עשו לע

בכורתו  בגלל והלא. הגדולהגדולהגדולהגדולאלא , הבכורהבכורהבכורהבכור ויש להבי% למה לא קראו בנו ".".".".הגדולהגדולהגדולהגדול
ויאמר "ל "היל. """"ויאמר אליו הנניויאמר אליו הנניויאמר אליו הנניויאמר אליו הנני, , , , ויאמר אליו בניויאמר אליו בניויאמר אליו בניויאמר אליו בני"""".  לית% לו הברכהרצה
הנני הוא לשו% עניית� " שי"והנה פירש.  לכאורה מיותרת""""אליואליואליואליו""""ותיבת , "הנני

לא , ויאמר הנה נא זקנתי. "ולעשו ומה ללשו% זה. 94"לשו% ענוה, של חסידי�
ומה . """"נאנאנאנא""""ה כתב ולמ, "הנה זקנתי"ולכאורה היה לו לומר , "ידעתי יו� מותי
הנה "ולא שיי� לומר . 95"בקשה אלא לשו%, שאי% נא"ל "ג� שאמרו חז

 ויש להבי% למה חזר לומר .""""ועתה שא נא כלי� תלי� וקשת�ועתה שא נא כלי� תלי� וקשת�ועתה שא נא כלי� תלי� וקשת�ועתה שא נא כלי� תלי� וקשת�""""".  זקנתיבבקשהבבקשהבבקשהבבקשה
או בלשו% עצה ,  ופנה אליו בלשו% בקשה ולא בלשו% פקודה כאביו""""נאנאנאנא""""לו 

והלא באמרו , "תלי� וקשת�"ולמה פרט . שיעשה כ% כדי לקבל הברכות
שא "ל "היל, וא� רצה לפרט. ודאי שהכוונה לתליו וקשתו,  לגבי צידה"כלי�"

   ולכאורה".".".".וצא השדה וצודה לי צידהוצא השדה וצודה לי צידהוצא השדה וצודה לי צידהוצא השדה וצודה לי צידה"""". "כלי�" לומר מבלי" נא תלי� וקשת�
  
  .ב, א"י שמות י"רש .95 .א, ב"י בראשית כ"רש. 94
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 אורה יכלולכ, וצודה לי ציד ברור שיצא השדה לצוד כי באמרו, עני% זה מיותר
 ," השדהול�ול�ול�ול�"ולא " השדהוצא וצא וצא וצא """"ואמר . ותו לא, "לי ציד שא כלי� וצוד"לומר 
  'ולמה כתב ציד בתוספת ה.  אלא לשו% יציאה""""עשו השדה ויל�ויל�ויל�ויל�""""כ "וכמש

    אניאניאניאניכאשר "ל " ולכאורה היל....""""מטעמי� כאשר אהבתימטעמי� כאשר אהבתימטעמי� כאשר אהבתימטעמי� כאשר אהבתי    ועשה ליועשה ליועשה ליועשה לי""""    ).וכתיב/קרי(
  פג ממנו בגללוא� בגלל שהטע�, ברע שהוא לשו% אהבתיאהבתיאהבתיאהבתי ולא כאשר ,""""אוהבאוהבאוהבאוהב
. """"אוכלהאוכלהאוכלהאוכלהוווווהביאה לי והביאה לי והביאה לי והביאה לי """". מינה באיזה טע� יביא� כ מאי נפקא"א, הזקנה

   .אליווברור שכדי לאכל� יביא� " ואוכלה"ולכאורה מספיק שיאמר לו 
 ולא בנפשובנפשובנפשובנפשוויש להבי% למה תלה הברכה . """"בעבור תברכ� נפשי בטר� אמותבעבור תברכ� נפשי בטר� אמותבעבור תברכ� נפשי בטר� אמותבעבור תברכ� נפשי בטר� אמות""""

 ויש להבי% .""""ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנוורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנוורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנוורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו""""". בעבור אברכ�"אמר 
.  מיותרתבנובנובנובנוולכאורה תיבת . שמעהשמעהשמעהשמעהל "והיל, למה אמר שומעת לשו% הווה

צוהו יצחק  כ התורה מעידה שלא עשה עשו כאשר"וא. """"ויל� עשו השדהויל� עשו השדהויל� עשו השדהויל� עשו השדה""""
ויל� עשו , ל"היל  ולכאורה.ויש להבי% ההבדל.  השדההל�הל�הל�הל�אלא ,  השדהלצאתלצאתלצאתלצאת
לצוד לצוד לצוד לצוד """". הידיעה משמע שכוונתו לשדה הידוע' בה" השדה"ובאומרו , לשדה

 והביאהוהביאהוהביאהוהביאה""""ולכאורה פירוש להביא חוזר על דברי יצחק שאמר . """"ציד להביאציד להביאציד להביאציד להביא
 שחשב ,י"ופירש. ליצחק כדי להביא  הוא מיותר כי ודאי הל� לצודכ"א ו,"לי

ויעש "ויכל לומר , זה מיותר עני% כל ולכאורה .להביא מ% הגזל א� לא ימצא
ולכאורה תיבות . """"ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמרורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמרורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמרורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר"""" ".חקעשו כאשר צוהו יצ

לא . """"מדבר אל עשו אחי� לאמרמדבר אל עשו אחי� לאמרמדבר אל עשו אחי� לאמרמדבר אל עשו אחי� לאמר, , , , אבי�אבי�אבי�אבי�    שמעתי אתשמעתי אתשמעתי אתשמעתי את הנההנההנההנה"""",  מיותרותבנה ולאמרבנה ולאמרבנה ולאמרבנה ולאמר
, ולמה תלתה האחוה בעשו, אבי�אבי�אבי�אבי� אמרה  אלא,אמרה הנה שמעתי את יצחק

' ' ' ' ואברכ� לפני הואברכ� לפני הואברכ� לפני הואברכ� לפני ה, , , , הביאה לי ציד ועשה לי מטעמי� ואוכלההביאה לי ציד ועשה לי מטעמי� ואוכלההביאה לי ציד ועשה לי מטעמי� ואוכלההביאה לי ציד ועשה לי מטעמי� ואוכלה"""". אחי�אחי�אחי�אחי�ואמרה 
ויעשהו ,  צידשיצודשיצודשיצודשיצוד שהרי יצחק ביקש,  למה שינתה מדברי יצחק".".".".לפני מותילפני מותילפני מותילפני מותי
. כ ועשה מטעמי�"ואח,  צידהביאההביאההביאההביאהוהיא אמרה . כ יביאהוכ יביאהוכ יביאהוכ יביאהו""""ואחואחואחואח ,מטעמי�

לפני ' לפני ה"ויצחק לא אמר . והיא אמרה ואברכ�, נפשינפשינפשינפשיויצחק אמר תברכ� 
. """"ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אות�ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אות�ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אות�ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אות�""""". בטר� אמות"אלא " מותי
 לשו% בקשה הוא נאנאנאנא והנה ....""""ל� נא אל הצא%ל� נא אל הצא%ל� נא אל הצא%ל� נא אל הצא%"""".  אותו לעשות רצונהצוותהצוותהצוותהצוותהכ "וא

וקח לי מש� שני גדיי וקח לי מש� שני גדיי וקח לי מש� שני גדיי וקח לי מש� שני גדיי """"". ל� אל הצא%"ל "והיל. ז"ולא לשו% צווי וסותרי� זל
י שכוונתה לומר שאי% זה "ופירש.  מיותרת""""לילילילי""""ולכאורה תיבת ". ". ". ". עזי� טובי�עזי� טובי�עזי� טובי�עזי� טובי�

ויש . לתת לה שני גדיי עזי� בכל יו�, גזל בידה כי כ% נתחייב יצחק בכתובתה
ואעשה ואעשה ואעשה ואעשה """" .""""מש�מש�מש�מש�וקח לי "ומה כוונתה באמרה , ולהבי% עני% כתובה משונה ז

 לשו% הווה ולא כאשר אהב "אהב" אמרה ".".".".אות� מטעמי� לאבי� כאשר אהבאות� מטעמי� לאבי� כאשר אהבאות� מטעמי� לאבי� כאשר אהבאות� מטעמי� לאבי� כאשר אהב
ולא ". ". ". ". מותומותומותומותו     בעבור אשר יברכ� לפני בעבור אשר יברכ� לפני בעבור אשר יברכ� לפני בעבור אשר יברכ� לפני    ,,,,והבאת לאבי� ואכלוהבאת לאבי� ואכלוהבאת לאבי� ואכלוהבאת לאבי� ואכל"""".  לשו% עבר)בפתח(

, "נפשונפשונפשונפשותברכ� "וכ% לא אמרה , וכמו שאמרה ששמעה מיצחק. ''''לפני הלפני הלפני הלפני האמרה 
רבקה רבקה רבקה רבקה ולכאורה תיבת ". ". ". ". ויאמר יעקב אל רבקה אמוויאמר יעקב אל רבקה אמוויאמר יעקב אל רבקה אמוויאמר יעקב אל רבקה אמו"""". וכמו שאמר יצחק לעשו
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 ".".".".ה% עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלקה% עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלקה% עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלקה% עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק"""". אחת מה% מיותרת, אמואמואמואמואו תיבת 
 ."ויכל לומר ה% עשו אחי שעיר ואנכי חלק,  מיותרותאישאישאישאישולכאורה תיבות 

 """"מתעתעמתעתעמתעתעמתעתע""""ל תיבת "ופירשו חז. """"אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתעאולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתעאולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתעאולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע""""
והבאתי עלי והבאתי עלי והבאתי עלי והבאתי עלי """". ינ� למעשה יעקביויש להבי% ענ. 96ז"ובד עכמת וכתועה וכע
 ".".".".ותאמר לו אמו עלי קללת� בני א� שמע בקולי ול� קח ליותאמר לו אמו עלי קללת� בני א� שמע בקולי ול� קח ליותאמר לו אמו עלי קללת� בני א� שמע בקולי ול� קח ליותאמר לו אמו עלי קללת� בני א� שמע בקולי ול� קח לי ,,,,קללה ולא ברכהקללה ולא ברכהקללה ולא ברכהקללה ולא ברכה
ינת במעשה זה יותר ימעונהיתה ומוב% לכאורה שרבקה , לילילילי ושוב הדגישה

ולא אמר . """"ויל� ויקח ויבא לאמוויל� ויקח ויבא לאמוויל� ויקח ויבא לאמוויל� ויקח ויבא לאמו""""    .שיעשה זאת בעבורהבקשה מיעקב ו
כאשר אהב כאשר אהב כאשר אהב כאשר אהב , , , , ותעש אמו מטעמי�ותעש אמו מטעמי�ותעש אמו מטעמי�ותעש אמו מטעמי�"""" ."ויאמר לרבקה אמו"ש "מוכ, אמולרבקה לרבקה לרבקה לרבקה 

   .יצחקיצחקיצחקיצחק ולא אמרה כאשר אהב ....""""אביואביואביואביו
 אי� לא ".".".".ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בביתותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בביתותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בביתותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בבית""""

ועשו היה גדול ". שואל שלא מדעת גזל% הוי" והלא, חששו יעקב ורבקה מגזל
. """"הקט%הקט%הקט%הקט%    יעקב בנהיעקב בנהיעקב בנהיעקב בנה    בש אתבש אתבש אתבש אתותלותלותלותל"""" .לו ולא לאמו ובגדיו שייכי�, ג שני�"ב% ס

 והלא קט%קט%קט%קט%ולמה קראהו , והוצר� שהיא תלבישהו, ולמה לא לבש� לבדו
הלבישה על הלבישה על הלבישה על הלבישה על     ואת עורות גדיי העזי�ואת עורות גדיי העזי�ואת עורות גדיי העזי�ואת עורות גדיי העזי�"""". הצעירהצעירהצעירהצעירל את בנה "כ היל"תאומי� היו וא

כי צוואר אחד יש לאד� וא� , צוארוצוארוצוארוצוארול "ולכאורה היל    ".".".".ידיו ועל חלקת צואריוידיו ועל חלקת צואריוידיו ועל חלקת צואריוידיו ועל חלקת צואריו
     המטעמי� ואת הלח� אשר המטעמי� ואת הלח� אשר המטעמי� ואת הלח� אשר המטעמי� ואת הלח� אשרותת% אתותת% אתותת% אתותת% את"""". """"חלקותחלקותחלקותחלקות""""ל "הילאמר לשו% רבי� 

ביד יעקב ביד יעקב ביד יעקב ביד יעקב """".  ויש להבי% מה עני% הלח� שלא בקש יצחק והוזכר כא%".".".".עשתהעשתהעשתהעשתה
וא� איננו . """"אל אביו ויאמר הנני מי אתה בניאל אביו ויאמר הנני מי אתה בניאל אביו ויאמר הנני מי אתה בניאל אביו ויאמר הנני מי אתה בני ויבאויבאויבאויבא"""". בידיבידיבידיבידי ולמה לא אמר ".".".".בנהבנהבנהבנה

ויאמר יעקב אל אביו ויאמר יעקב אל אביו ויאמר יעקב אל אביו ויאמר יעקב אל אביו """" . ותו לא""""מי אתהמי אתהמי אתהמי אתה""""ל "יודע מי הוא מדוע קראו בני והיל
כי בה� עוסק , מיותרות" יעקב אל אביו"ות ולכאורה תיב. """"אנכי עשו בכר�אנכי עשו בכר�אנכי עשו בכר�אנכי עשו בכר�

ומה . ואי� אמר דבר שנראה לכאורה כשקר לומר שהוא עשו הבכור. הכתוב
 הוא לא עשה נהוה. """"עשיתי כאשר דברת אליעשיתי כאשר דברת אליעשיתי כאשר דברת אליעשיתי כאשר דברת אלי"""". בת דעת בכל העני% הזהיע� גנ

 יעקב הזכיר לשו% והנה. """"קו� נא שבה ואכלה מצידיקו� נא שבה ואכלה מצידיקו� נא שבה ואכלה מצידיקו� נא שבה ואכלה מצידי"""". המטעמי� אלא רבקה
ויש להבי% , ולא הזכיר ישיבה. """"ו� אבי ויאכלו� אבי ויאכלו� אבי ויאכלו� אבי ויאכליקיקיקיק"""" עשו אמר אבל, ישיבה
ל "והיל ,וכי יש מקרה. """"י� לפניי� לפניי� לפניי� לפניההההאלאלאלאל' ' ' ' כי הקרה הכי הקרה הכי הקרה הכי הקרה ה""""ובהמש� אמר יעקב . העני%
לאחר  פע� לפני שאכל ופע�, והנה יצחק בר� את יעקב פעמיי�. הזמי%הזמי%הזמי%הזמי%כי 

זה כדי  קרית למה הוצר� יצחק לכלי והשאלה הע. ויש להבי% העני%,שנשקו
או יאמר לו להביא מגדיי צאנו ולהכי% , הו באשר הואיברכ, לבר� את עשו

  .ולמה שלחו השדה, מטעמי� כדי לקרב דעתו אליו ולברכו
להגיע  ומי שזכה, כי מי שמבחינת התפארת נקרא צעיר, העני% הואאפשר שו

        , גבורה'שהוא בחי ונשי עשו רצו לינק כח מיצחק. להארת הכתר נקרא זק%
        
   .ה" פרשה סר"ב. 96
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אפשר שלכ%  ו.ז בביתו" ולכ% הקטירו לע97שיונק כח יותר מהקטורתואי% מה 
. תהיה למעשיה% אחיזה בו הוצר� יצחק להתעלות מהר עד הכתר כדי שלא

לכתר בעת הצור�   שיוכל לעלות מהרמוגר, דמעת המלאכי�ו  העקידהזכותו
 כהו עיניו, ובהגיעו לש� ובראותו כל מראות אלקי�, ונעשה בחינת זק%

  .בגלל ראותו הרוחניתהגשמיות 
ועלה לבחינת הכתר סוד  ,""""ויהי כי זק% יצחקויהי כי זק% יצחקויהי כי זק% יצחקויהי כי זק% יצחק"""" , שביאור הכתוב הוא****ואפשר
 כהו עיניו  בעיניו הרוחניות בגלל שראה".".".". מראות מראות מראות מראות,,,,ותכהינה עיניוותכהינה עיניוותכהינה עיניוותכהינה עיניו"""". הזקנה

 והנה . עיניו הגשמיות יותר כהו,אה יותר טוב ברוחניות שרהגשמיות וככל
  יורש די� וגבורות דדעת ולכ%חלקי� שה� חס' הבכור נוטל מנשמת אביו ב

, שניה�מועשו קיבל , כ בני� אחרי� שמקבלי� רק חלק אחד"פי שני� משא
עברו  אמנ� במכרו הבכורה ליעקב. קיבל רק מהגבורות שבגו�אפשר שויעקב 

 כי הגבורות היו גדולגדולגדולגדולונשאר עשו בגדר , החסדי� שבדעת דיצחק מעשו ליעקב
 כי נסתלקו בכורבכורבכורבכוראבל לא בגדר , צחקגדולה מנצוצות הדעת שבראש י' בו בבחי

אפשר ויעקב לא הפ� לבכור כי למרות שקיבל חסדי� דדעת . ממנו החסדי�
ובהגיע . 98קט%קט%קט%קט%ובבחינה זו נשאר , לא היו בו גבורות דדעת אלא דגו� דיצחקש

והברכה מגיעה , חשב יצחק לבר� מיד לעשו הבכור, הזמ% להעביר הברכות
ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא """". א הנקבה של הבכרה ומגיע לבכורלבכור כי ברכה אותיות בכרה והי

 אלא בכורבכורבכורבכורכשקראו לברכו התבונ% וראה שאינו שמא  ו.""""את עשו בנו הגדולאת עשו בנו הגדולאת עשו בנו הגדולאת עשו בנו הגדול
לבר� את ולא יכל , ונמנע מלברכו ולא הבי% לא% נעלמו החסדי� שבו, גדולגדולגדולגדול

' בה� בעבודת ה וחשב שחסדי� של יעקב זכה, יעקב כי ג� הוא לא בכור
 .""""ויאמר אליו בניויאמר אליו בניויאמר אליו בניויאמר אליו בני"""". עשו אליו העביר� שמאבהיותו יושב אוהלי� ולא חשד 

 כי בכוריבכוריבכוריבכוריאבל אתה לא   כי גבורות דדעת שבי נמצאי� ב�בניבניבניבניואמר לעשו הנ� 
לומר לו הנני , של חסידי� , לשו%....""""ויאמר אליו הנניויאמר אליו הנניויאמר אליו הנניויאמר אליו הנני"""". נסתלקו מעלי� החסדי�

  ועודני, לא יתכ% שענו כמוני יפסיד�, ולשו% של ענוי� לומר לו, ע� החסדי�
  
, כל ביאור זה הוא בגדר אולי והצעה בלבד*  . בשער הכוונות עני% הקטורתכמבואר. 97

יכל יעקב לקנות הבכורה ולהעביר החסדי� אליו כיו% שנולד  ואולי .98. ולא מצאתיו כתוב

עשו כ% משמי� כדי שתוכל הבכורה דהיינו נראה שו, בעקב עשו אחוז בה� כשידו אחזה

בחינות הגבורות נשארו ואולי ב ,סכי� לכ�יו חסדי� דדעת לעבור מעשו ליעקב כאשר עש

הגבורות שבדעת ונקרא מעל שרו של עשו קיבל ג�  כאשר גברואפשר ש, כל אחד בשלו

לכ% הדגישה תורה עני% אחיזת אולי  ו""""ישראלישראלישראלישראלבני בכורי "ונקרא ". ראש לי" אותיות ישראלישראלישראלישראל

ניי% יציאת עשו וע, עני% יעקב קדמאה ותניינא' א' ראה שער הפסוקי�  שמות סי ו.העקב

    .ולקיחת יעקב את הברכות, א"לשדה הסט
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אי אפשר שא� , ואמר לו יצחק. בכור ואינ� רואה אות� עלי מסיבה אחרת
 .תהיה בכור שלא אראה בכרת� כי הרי זקנתי והגעתי לראיה מבחינת הכתר

   רפאנאנאנאנאאל "החסדי� והגבורות דדעת בסוד     מתמתקי� """"נאנאנאנא""""י ש� "עאפשר שו
 ג והמתקתי� כדי "והיות והמשכתי החו. """"הנה נא זקנתיהנה נא זקנתיהנה נא זקנתיהנה נא זקנתי"""" מרוא. 99" להנאנאנאנא

 ,הכתר בוודאי שא� היו ב� חסדי� דדעת הייתי מבחי% בה�' להגיע לבחי
הכתר לא הכל ' כי ג� מי שרואה מבחי. """"לא ידעתי יו� מותילא ידעתי יו� מותילא ידעתי יו� מותילא ידעתי יו� מותי""""י שאני "אעפ

אבל לא , נסתלקו ממ� החסדי� הסיבה שלא אדע מדוע אבל זו. מגלי� לו
שא שא שא שא """" ולכ% .איני יכול לברכ� עד שתשיב�, """"ועתהועתהועתהועתה"""". חסדי�ה שלא אראה את

י "י שתמתק� ע"והרימ� שיתגלו ע ,ג תרי% עטרי% דדעת"שה� החו. """"נא כלי�נא כלי�נא כלי�נא כלי�
 בגו� תגיע אל תלויי�תלויי�תלויי�תלויי�ודר� הארת הידי� שה� , """"תלי� וקשת�תלי� וקשת�תלי� וקשת�תלי� וקשת�"""". """"נאנאנאנא""""ש� 

 ואז החסדי� יתגלו בפו� 100"קשתו ננערת"בבחינת " קשת"היסוד הנקרא 
והנה יש שדה . """"וצא השדהוצא השדהוצא השדהוצא השדה"""" ).ג עצמ�"אפשר שתלי� וקשת� ה� החוו(אמה ויאירו 

ויש שדה איש עצל ', בשכינה שהיא חקל תפוחי% קדישי% השדה אשר ברכו ה
ולהעלות   לברראחראחראחראחרוכשיוצא אד� מהקדושה לשדה . 101א"מקו� הסט

להעלות '  עשו לשדה הקלישיצאשיצאשיצאשיצאוביקש יצחק , הנצוצות נקרא לשו% יציאה
 והוסי� אות ....""""וצודה לי צידהוצודה לי צידהוצודה לי צידהוצודה לי צידה"""". המלכות שהפיל בחטאיו' חינצוצות השכינה ב

לומר שהיא הציד שיש לצודה משדה הקליפות להעלותה לבעלה ויתיחדו ' ה
לעשות כיוצא בזה  וכדי לכוו% כל זה ברוחניות יש, ה ביחודא שלי�"אותיות ו

ועשה לי ועשה לי ועשה לי ועשה לי """". י שיש לו צא% לרוב" אעפ,בגשמיות ולצאת השדה לצוד ציד
 וכשיכי% מזה מאכל יהיה מטעמי� כאשר אהב יצחק ....""""ר אהבתיר אהבתיר אהבתיר אהבתימטעמי� כאשמטעמי� כאשמטעמי� כאשמטעמי� כאש

בחור מברר הנצוצות מהחול ומעל� אל הקודש ' לעשות בהיותו צעיר בחי
כ עתה שהוא אחוז בבחינת הכתר סוד "משא, ומקשר שכינתא תתאה בבעלה

לשמי "  מטעמי�לילילילי""""  ואמר תעשה כל זה, ב שכינתא עילאה בבעלה"יחוד חו
 כשאוכל אותו,  לשמיליליליליוכשתביא כל זה . """"ה לי ואוכלהה לי ואוכלהה לי ואוכלהה לי ואוכלהוהביאוהביאוהביאוהביא"""" .ולבחינתי

ז יתגלו ב� "ועי יעלו הנצוצות והשכינה עמה� עד הכתר שאני אחוז בו
ז תוכל לקבל "ועי .""""בעבור תברכ� נפשי בטר� אמותבעבור תברכ� נפשי בטר� אמותבעבור תברכ� נפשי בטר� אמותבעבור תברכ� נפשי בטר� אמות"""". החסדי� של הבכורה

וג� יעברו  ,'הי נפשי שהברכות יהיו מהשרש ממה שקבלתי מ"הברכות ע
ואז ג� א� אינ� בדרגה , הנפש א בחינת המלכות סודשהי, נפשינפשינפשינפשיי "הברכות ע

אפשר ו. גדולה לקבל הברכות מבחינת הכתר לפחות תקבל� מבחינת המלכות
מרע שככתובי�   כדי שיהיו ברכותיו מתנת שכיבבטר� אמותבטר� אמותבטר� אמותבטר� אמותאמר לו ש

  י"מעני% זה פחדה רבקה שמא עשו אעפיתכ% שו(. ומסורי� דמי ואינה צריכה קני%
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אמר אפשר ש ו.""""ורבקה שומעתורבקה שומעתורבקה שומעתורבקה שומעת"""" ).מ מהמלכות"ראוי יקבל� מתנת שכ שודאי אינו
  דהיינו דבור....""""בדבר יצחקבדבר יצחקבדבר יצחקבדבר יצחק"""" .לשו% הווה לציי% ששמעה והבינה העני% כולו

ולא . """"ההההויל� עשו השדויל� עשו השדויל� עשו השדויל� עשו השד"""".  ואינו בכורגדולגדולגדולגדולשהוא " " " " אל עשו בנואל עשו בנואל עשו בנואל עשו בנו""""קשה שהוא 
 כי כל הזמ% היה בשדה הקליפות ולא הוצר� לצאת הל�הל�הל�הל� השדה אלא  יצאיצאיצאיצא

  לא'  אלא בלי ה""""צידהצידהצידהצידה""""ולא  """"לצוד צידלצוד צידלצוד צידלצוד ציד"""". אלא ללכת מיצחק אליה�, אליה�
 מ% הגזל שכבר גזלה """"להביאלהביאלהביאלהביא""""    אלא, להעלות נצוצות הקדושה מהקליפה

הצד כאד�  אלא בגדר צידה גמורה ולגביו אינו. ה וישיב כמה נצוצותהקליפ
. כי הוא נצוד ועומד,  בלבדהבאההבאההבאההבאהמתו� הביבר שבביתו שאינו אלא בגדר 

יצחק את והסכי� עשו להוציא כמה נצוצות ממה שגזל מהקדושה כדי לרמות 
כמה  ואפשר שרצה לגזול.  הכל חזרה אליולהביאלהביאלהביאלהביאכ "ואח, ולקבל הברכות

ולא לתת לו מהנצוצות , נצוצות מהקדושה ולהשיב� לאביו כדי שיברכהו
   .'כבר נפלו בקליש
תפארת ' כי רבקה היא בחינת בינה ויעקב בחי. """"ורבקה אמרה אל יעקב בנהורבקה אמרה אל יעקב בנהורבקה אמרה אל יעקב בנהורבקה אמרה אל יעקב בנה""""

 להסביר לו כוונת יצחק וללמדו למשו� הגבורות ....""""לאמרלאמרלאמרלאמר"""". בנהבנהבנהבנהשהוא 
ולה נאה הדבר כי הגבורות באות מהבינה שהיא , הגדולות שבעשו אליו

 .ואמרה לו, %ושנתה הלשו% מדברי יצחק כדי להסביר ליעקב העני, בחינתה
 שהוא אינו ראוי ....""""אל עשו אחי�אל עשו אחי�אל עשו אחי�אל עשו אחי�"""" דבור קשה """"הנה שמעתי את אבי� מדברהנה שמעתי את אבי� מדברהנה שמעתי את אבי� מדברהנה שמעתי את אבי� מדבר""""

אמירה רכה וללמדו , """"לאמרלאמרלאמרלאמר"""" . ופשוט כמו� ואינו בכוראחי�אחי�אחי�אחי�לברכות כי הוא 
שעיקר הציד כדי להביא� . """"הביאה לי צידהביאה לי צידהביאה לי צידהביאה לי ציד"""". י הציד"כיצד לקבל החסדי� ע

 ,,,,""""''''ה ואברככה לפני הה ואברככה לפני הה ואברככה לפני הה ואברככה לפני הועשה לי מטעמי� ואוכלועשה לי מטעמי� ואוכלועשה לי מטעמי� ואוכלועשה לי מטעמי� ואוכל"""" .לבחינת הכתר בו נמצא יצחק
שהוא תפארת ממטה למעלה ' שהיא בחינת מלכות הנמצאת לפני בחינת ה
דהיינו . """"לפני מותילפני מותילפני מותילפני מותי"""". מלמעלה' וא� אפשר יברכהו מהבינה שהיא לפני ה

 שהנ� יודע האמת שהבכורה """"ועתהועתהועתהועתה"""". מתנת שכיב מרע שככתוב ומסור דמי
 ויכול דר� הבינה  הנ�""""בניבניבניבני"""". וקבלת חסדי� דדעת, שייכת ל� כי קנית אותו

למשו� עוד גבורות ממותקות ואפילו בדר� עראי ותראה בפני יצחק , בחינתי
 .102ק המדברת בי" בקול רוה""""שמע בקולישמע בקולישמע בקולישמע בקולי"""". ולזכות לברכות, ג"ע� כל החו

 ש� המלכות ושתי בחינות אלו ואניואניואניואני, הוא ש� הבינה ואשר  ואשר  ואשר  ואשר     ,,,,""""לאשר אנילאשר אנילאשר אנילאשר אני""""
ל� ל� ל� ל� """"    ".".".".מצוה אות�מצוה אות�מצוה אות�מצוה אות�""""יא וה, אניאניאניאניק שלי מהמלכות הנקראת " וברוה,נמצאות בי

 כי .ג דר� הצא%"שדרכו ימתיק החו" נא"אולי כוונה לש� . """"נא אל הצא%נא אל הצא%נא אל הצא%נא אל הצא%
 ומהחסדי� תגיע עד . ועזי� סוד הגבורות,סוד החסדי� הצא% כולל כבשי�

  ואפשר(". ". ". ". ושער רישיה כעמר נקהושער רישיה כעמר נקהושער רישיה כעמר נקהושער רישיה כעמר נקה""""הכתר בסוד צמר הכבשי� שהוא בחינת 
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 , אמנ� עיקר העני% הוא למשו� ל� גבורות דדעת).%"ת יחוד הווישאמרה לו לעשו
  כי יצחק כתב לה כתובה של""""לילילילי" ואמרה ".".".".וקח לי מש� שני גדיי עזי�וקח לי מש� שני גדיי עזי�וקח לי מש� שני גדיי עזי�וקח לי מש� שני גדיי עזי�""""ולכ% 

 מתקכי יצחק בחינת הגבורה ורצה לואולי הטע� , שני גדיי עיזי� בכל יו�
 וכדי למתק הגבורות שבי% הבינה ,הגבורה בשרשה סוד רבקה שהיא הבינה

     בכלכתב לה כתובה של שני גדיי עזי�, ספירות גבורה והוד' מלכות וה� בל
. דהיינו ממותקי�, """"טובי�טובי�טובי�טובי�""""והפכו להיות גדיי עזי� , שתמתק� בבינתה, יו�

ואעשה אות� מטעמי� ואעשה אות� מטעמי� ואעשה אות� מטעמי� ואעשה אות� מטעמי� """". 'ואחרי הכל ה� דיני� כתב טבי� בלי ו אבל היות
יי% אוהב הוא וזה עד, גבורות בכל יו�' שאני ממתקת לו ב. """"לאבי� כאשר אהבלאבי� כאשר אהבלאבי� כאשר אהבלאבי� כאשר אהב

ב "ושיי� בבחינת השרש שלו שהוא גבורה ובקבל� עתה יעורר יחוד חו
 הואמר. """"והבאת לאבי� ואכל בעבור אשר יברכ� לפני מותווהבאת לאבי� ואכל בעבור אשר יברכ� לפני מותווהבאת לאבי� ואכל בעבור אשר יברכ� לפני מותווהבאת לאבי� ואכל בעבור אשר יברכ� לפני מותו""""    .להעלות� לכתר

 ולא "'לפני ה"ולא אמרה ,  כי החסדי� כבר יש ליעקב מדעת דיצחקלאבי�לאבי�לאבי�לאבי�
י "בר� ע ית,חכמה ובינהמטעמי� של יחוד   כי ידעה שא� יביא"נפשו"

המלכות שהיא מולא רק , השכינה העליונה סוד הבינה שהיא נקראת אשר
ובזה עשו לא יוכל לטעו% על גזל הברכות כי יש כא% .  בחינת נפשו"'לפני ה"

שינוי ויקנא� יעקב בשינוי כי יצחק הבטיח לעשו ברכות מצד נפשו שהיא 
      .לו יעקב יקבל� מהכתריהמלכות וא

 שהיא אמואמואמואמו בדרגת  העליונהשהיא השכינה. """"ווווויאמר יעקב אל רבקה אמויאמר יעקב אל רבקה אמויאמר יעקב אל רבקה אמויאמר יעקב אל רבקה אמ""""
 הרי עשו דבוק בקליפה .""""ה% עשו אחי איש שער ואנכי איש חלקה% עשו אחי איש שער ואנכי איש חלקה% עשו אחי איש שער ואנכי איש חלקה% עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק"""" .הבינה

 חלק בצד הקדושה שאי% אישאישאישאישואנכי ', ולכ% כתב שעיר חסר י, הנקראת שעיר
אולי ימושני אבי והייתי בעיניו אולי ימושני אבי והייתי בעיניו אולי ימושני אבי והייתי בעיניו אולי ימושני אבי והייתי בעיניו """".  ואי� אתדמה לקליפה,בה שער בגו�

'  רצו% שה� יעתעתעתעתושה הבאי� מהכתר ה� בסוד  כי סוד החיי� והקד....""""כמתעתעכמתעתעכמתעתעכמתעתע
, ומי שבקליפה מתהפכי% בו האותיות ונהיה תעה, """"עתעתעתעת""""' ה גי"אהי' ת וי"הויו

גדיי� אהיה ' וא� אקח ב. ועבודה זרה הנקרא תעתועי�, והוא בבחינת מת
והבאתי עלי והבאתי עלי והבאתי עלי והבאתי עלי """" ,'ו אפול בקלי" וח,מתעתע א� לא אוכל להגיע לדרגת מיתוק�

. """"בקולי ול� קח ליבקולי ול� קח ליבקולי ול� קח ליבקולי ול� קח לי    עלי קללת� בני א� שמעעלי קללת� בני א� שמעעלי קללת� בני א� שמעעלי קללת� בני א� שמע, , , , מר לו אמומר לו אמומר לו אמומר לו אמוותאותאותאותא ....קללה ולא ברכהקללה ולא ברכהקללה ולא ברכהקללה ולא ברכה
 ל� למתק הדיני� ואעזור' הבינה ולא את% ל� ליפול בקלי' אני היא בחי

וזאת תוכל לעשות א� תעשה כל אשר אמרתי ותשמע , והגבורות הקשי�
וא� היה .  ולא לש� טובת הנאה של הברכות, לש� כבוד א�ליליליליבקולי ול� קח 

אבל היות ורבקה הכינה , ל יצחק להרגיש ולהזיק ליעקביעקב מבשל היה יכו
לש� כבוד א� . """"ויל� ויקח ויבא לאמוויל� ויקח ויבא לאמוויל� ויקח ויבא לאמוויל� ויקח ויבא לאמו"""" .נהנה יצחק מהיחוד הגבוה וברכו

 """"כאשר אהבכאשר אהבכאשר אהבכאשר אהב""""מבחינת הבינה . """"ותעש אמו מטעמי�ותעש אמו מטעמי�ותעש אמו מטעמי�ותעש אמו מטעמי�"""" .והעלה הכל לבינה
  .יצחק עתה

 והנה ".".".".ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בביתותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בביתותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בביתותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בבית""""
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, הגבורות שבו היו מבחינות הגו� ולא הראשאפשר שט% כי יעקב נקרא ק
המקי�   ובגדי� אלו היו בחינת אור,כ עשו שלקח מהראש ונקרא גדול"משא

קט% הצרי� "ויעקב נקרא . תר וה� נקראי� חמודו"ה לאדה"שהקי� הקב
 שהיא מימימימיי " ופירושו שע .103"מי יקו� יעקב כי קט% הוא"ש "וכמ, "לאמו
 והוצר� לאור המקי� שתלבישהו.  כי קט% הוא וצרי� לה יקו� יעקב,הבינה
         ועשו ונמרוד גנבו בגדי� אלו".".".".ותלבש את יעקב בנה הקט%ותלבש את יעקב בנה הקט%ותלבש את יעקב בנה הקט%ותלבש את יעקב בנה הקט% " " " ", ולכ%.הבינה

  .ועתה חזרו ליעקב שהוא גלגול אד� הראשו% והוא בעליה� האמיתי
נקראי� ה� , רבקה'  אור המקי� הבא מהבינה בחירוהיות ובגדי� אלו ה� בגד

, """"ידיוידיוידיוידיו    ואת עורות גדיי העיזי� הלבישה עלואת עורות גדיי העיזי� הלבישה עלואת עורות גדיי העיזי� הלבישה עלואת עורות גדיי העיזי� הלבישה על"""".  בבית רבקהבגדי החמודות אשר
ואמר צואריו בלשו% רבי� . סוד מקו� הדעת. """"ועל חלקת צואריוועל חלקת צואריוועל חלקת צואריוועל חלקת צואריו"""". ג"סוד החו

 כי נחלקי� """"חלקתחלקתחלקתחלקת""""וקרא� , ג"כי הכוונה לשתי בחינות הצוואר שה� חו
אמנ� הכל היה להמתיק חלק . לחסדי� בפני עצמ� וגבורות בפני עצמ�

 ולא צואריוצואריוצואריוצואריולמרות שאמר , חלקותחלקותחלקותחלקות לשו% יחיד ולא חלקתחלקתחלקתחלקתמר הגבורות ולכ% א
י שיצחק לא "ואעפ. """"ותת% את המטעמי� ואת הלח� אשר עשתהותת% את המטעמי� ואת הלח� אשר עשתהותת% את המטעמי� ואת הלח� אשר עשתהותת% את המטעמי� ואת הלח� אשר עשתה"""". צוארו

ב לחמי� של "ת בחינת י"הויו'  ג'שהוא בגיבקש לח� צרפה עמו לח� 
ביד יעקב ביד יעקב ביד יעקב ביד יעקב """", ת אלוו בכוונ""""אשר עשתהאשר עשתהאשר עשתהאשר עשתה"""", כתרה אורותסעודות שבת שה� כנגד 

        . בינה שלה המוק� מאורות ה""""בנהבנהבנהבנה
 רואה אני ב� בחינת חסדי� ולכ%. """"ויאמר הנניויאמר הנניויאמר הנניויאמר הנני, , , , ויבא אל אביו ויאמר אביויבא אל אביו ויאמר אביויבא אל אביו ויאמר אביויבא אל אביו ויאמר אבי""""

 אתהאתהאתהאתה שהיא הבינה יייי""""ממממ אולי כוונתו, """"מי אתה בנימי אתה בנימי אתה בנימי אתה בני"""". מוכ% אני להתקשר ב�
. י כול� מחוברי� ב� ומקוד� לא היו"נה'  שהוא בחיבניבניבניבנית "ת' שהוא בחי

השייכי� לעשו  כי כל החסדי� ....""""ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכר�ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכר�ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכר�ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכר�""""
  ואי% אמת גדולה מזו והוא. כ אני הוא עשו בכר�" וא,הבכור בי נמצאי�

וא� אמנ� שאלי . """"דברת אלידברת אלידברת אלידברת אלי עשיתי כאשרעשיתי כאשרעשיתי כאשרעשיתי כאשר"""" ולכ% ."תת% אמת ליעקב"' בחי
 דברת כאלוכאלוכאלוכאלואבל עלי דברת כי אינ� יודע ממכירת הבכורה ועשיתי , לא דברת

 כי בי תמצא ,נתואולי כוו, , , , """"קו� נאקו� נאקו� נאקו� נא"""". אלי כי דברת אל חלק הבכורה שבי
, , , , ואכלה מצידיואכלה מצידיואכלה מצידיואכלה מצידי"""" , תתיישב ותרגיש בצדקתי""""שבהשבהשבהשבה"""" .נאנאנאנאי ש� "ג ע"מתוק החו

  .'הבחלק שקבלה נפש� מ. """"בעבור תברכני נפש�בעבור תברכני נפש�בעבור תברכני נפש�בעבור תברכני נפש�
  ויעקב, והנה יצחק סעודתו הוא בחינת ליל שבת סוד שערות הנימי% שבכתר

     ואמר. יכל יצחק לשבת ולהתיישב בה,שהביא סעודתו מאותה בחינהאפשר 
, לומר מצידי, %"כי נכתב בתורה בשתי יודי, י שלא צד" ואעפ""""מצידימצידימצידימצידיואכלה ואכלה ואכלה ואכלה """"

        ויאמר יצחק אל בנוויאמר יצחק אל בנוויאמר יצחק אל בנוויאמר יצחק אל בנו"""" .מצד שלי שלא תאכל חלילה מצד עשו שהוא בקליפה
        

  .ב', עמוס ז  ראה ספר הלקוטי�.103
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 רכב

יצחק   וכשראה".".".".אלהי� לפניאלהי� לפניאלהי� לפניאלהי� לפני' ' ' ' ויאמר כי הקרה הויאמר כי הקרה הויאמר כי הקרה הויאמר כי הקרה ה, , , , מה זה מהרת למצא בנימה זה מהרת למצא בנימה זה מהרת למצא בנימה זה מהרת למצא בני
  מה שמגיע מהבינה הואשהמטעמי� מצד הבינה ולא מהמלכות וכל 

ואולי  .וכשמסיחי% הדעת מגיעי% לבינה, בחינת מציאה שבאה בהסח הדעת
 שהוא היסוד אל זהזהזהזהע� ,  שהוא התפארתהההה""""ממממ חבור י"התפלא כיצד הגיע ע

  ולא, ו"והנה אי% מקרה ח. """"אלהי� לפניאלהי� לפניאלהי� לפניאלהי� לפני' ' ' ' ויאמר כי הקרה הויאמר כי הקרה הויאמר כי הקרה הויאמר כי הקרה ה"""". למצאלמצאלמצאלמצאהבינה 
 כי מקרהמקרהמקרהמקרהראה בדר�  כי מה שמזמינה המלכות בעול� נ""""המציאהמציאהמציאהמציא""""השיבו כי 

כ הבינה שהיא מעל להנהגת הטבע והיא "משא, מתלבשת היא בהנהגת הטבע
     .לפנילפנילפנילפני ,מלכות' שהוא בחי" אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' ההההכי הקרה "ואמר . מציאה' בחי
 עלית נאנאנאנאאתה אומר שמבחינת . """"ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמוש� בניויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמוש� בניויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמוש� בניויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמוש� בני""""

, כ"ערותי� גכ צרי� שמה שמשכת ישרה על ש"וא,  ומש� הבאתנימי%עד ה
והחסדי� . """"האתה זה בני עשוהאתה זה בני עשוהאתה זה בני עשוהאתה זה בני עשו"""", ורצוני למשש� א� אור זה שוכ% על שערותי�

ויגש יעקב אל ויגש יעקב אל ויגש יעקב אל ויגש יעקב אל """".  אלא קבלת אות� בדר� אחרת.""""א� לאא� לאא� לאא� לא"""", ה� מצד הבכורה
יעקב אפשר שכי , או אביו לבד,  ולא יצחק לבדיצחק אביויצחק אביויצחק אביויצחק אביו ואמר ....""""יצחק אביויצחק אביויצחק אביויצחק אביו

בורות כדי שלא ינזק חבר עצמו במוחי% של אביו בשתי בחינות החסדי� והג
, , , , וימושהו ויאמרוימושהו ויאמרוימושהו ויאמרוימושהו ויאמר"""" . כנגד החסדי�אביואביואביואביוו,  כנגד הגבורותיצחקיצחקיצחקיצחקאמר ואולי , ממנו

ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו , , , , הקול קול יעקב והידי� ידי עשוהקול קול יעקב והידי� ידי עשוהקול קול יעקב והידי� ידי עשוהקול קול יעקב והידי� ידי עשו
 והשער הוא מהגבורה וקבל� יעקב מרבקה שהיא הבינה שורש ".".".".שעירותשעירותשעירותשעירות
ל כי החושד בחברו צרי� "ז ואמרו ח, כי חשדו ברמאות""""ויברכהוויברכהוויברכהוויברכהו"""" .הגבורה
הבי% שראוי הוא לברכה מבחינת נפשו , וכשברכו מבחינת עצמו. 104לברכו

  .ממה שקבלה מברכת אברה�
הא� , """"ויאמר אתה זה בני עשוויאמר אתה זה בני עשוויאמר אתה זה בני עשוויאמר אתה זה בני עשו"""" ,והיות והקול היה קול יעקב חזר לשאלו

 כלומר ,אלא אני, ה%ה%ה%ה%ולא אמר . """"ויאמר אניויאמר אניויאמר אניויאמר אני"""" .חסדי� ה� מבחינת בני עשו
ויאמר הגישה לי ויאמר הגישה לי ויאמר הגישה לי ויאמר הגישה לי """". אבל לא הגו�, החסדי� שקבלתי מעשושהאני שבתוכי ה� 

ולא ". ". ". ". ויבא לו יי% וישתויבא לו יי% וישתויבא לו יי% וישתויבא לו יי% וישת, , , , ויגש לו ויאכלויגש לו ויאכלויגש לו ויאכלויגש לו ויאכל, , , , ואוכלה מציד בני למע% תברכ� נפשיואוכלה מציד בני למע% תברכ� נפשיואוכלה מציד בני למע% תברכ� נפשיואוכלה מציד בני למע% תברכ� נפשי
 ,,,,הגשההגשההגשההגשההזכיר הלח� שעשתה רבקה כי נכלל זה בהגשת הציד והוא בבחינת 

 כי הגשה שיי� לעני% שהוא בנמצא ויש להושיט הבאההבאההבאההבאהואלו היי% הזכיר בחינת 
  אינו105 אמנ� היי% שהוא המשומר בענביו מששת ימי בראשית,הגישוהיד ול

 חכמה סוד 'בחיב שהאוכל הוא והבי% וכשאכל יצחק .בנמצא והביאו מג% עד%
להעלות , """"ושקה לי בניושקה לי בניושקה לי בניושקה לי בני"""" לבחינתי """"ויאמר אליו יצחק אביו גשה נאויאמר אליו יצחק אביו גשה נאויאמר אליו יצחק אביו גשה נאויאמר אליו יצחק אביו גשה נא"""", הזווג

שק שק שק שק ויגש ויויגש ויויגש ויויגש וי"""" .ובינה חכמהד ברכות גדולות מבחינות "% דנשיקי% ולקבל מ"מ
  "ויברכהוויברכהוויברכהוויברכהו". 106ראוי הוא לברכה שכזאתלבדוק א�  """" וירח את ריח בגדיו וירח את ריח בגדיו וירח את ריח בגדיו וירח את ריח בגדיו....לולולולו
  

  . בלק'  וכינוקא בזוהר פ.106 .ט"קפ. 'ק, ג" חזוהר. 105 : א" ל ברכות.104
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 רכג

י "עו. """"''''ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו הויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו הויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו הויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה"""". החכמה והבינה 'מבחי
      .קדישי% ל תפוחי%עד חקהאיר  וחבור� ,והריח הראיה 'בחיו העלהו לתברכ

. . . . לפנילפנילפנילפני    אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' הההה    הקרההקרההקרההקרה    כיכיכיכי    ויאמרויאמרויאמרויאמר    בניבניבניבני    למצואלמצואלמצואלמצוא    מהרתמהרתמהרתמהרת    זהזהזהזה    מהמהמהמה    בנובנובנובנו    אלאלאלאל    יצחקיצחקיצחקיצחק    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""
 יש ".".".".לאלאלאלא    א�א�א�א�    עשועשועשועשו    בניבניבניבני    זהזהזהזה    האתההאתההאתההאתה    בניבניבניבני    ואמוש�ואמוש�ואמוש�ואמוש�    נאנאנאנא    גשהגשהגשהגשה    יעקביעקביעקביעקב    אלאלאלאל    יצחקיצחקיצחקיצחק    ויאמרויאמרויאמרויאמר
 שני ובפסוק ,,,,""""בנובנובנובנו    אלאלאלאל יצחק ויאמר "ראשו% בפסוק הכתוב אמר למה להבי%
    בניבניבניבני    ואמוש� " " " "ואמר כפל הולמ ".".".".יעקביעקביעקביעקב    אלאלאלאל יצחק ויאמר "ואמר הלשו% שינה
    יצחקיצחקיצחקיצחק    אלאלאלאל    יעקביעקביעקביעקב    ויגשויגשויגשויגש"""". מיותרות """"לאלאלאלא    א�א�א�א�"""" תיבות ולכאורה ...."עשו בניבניבניבני    זה האתה
    קולקולקולקול    הקולהקולהקולהקול    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". מיותרות" אביו יצחק אל "תיבות ולכאורה". ". ". ". וימושהווימושהווימושהווימושהו    אביואביואביואביו
    שעירותשעירותשעירותשעירות    אחיואחיואחיואחיו    עשועשועשועשו    כידיכידיכידיכידי    ידיוידיוידיוידיו    היוהיוהיוהיו    כיכיכיכי    הכירוהכירוהכירוהכירו    ולאולאולאולא, , , , עשועשועשועשו    ידיידיידיידי    והידי�והידי�והידי�והידי�    יעקביעקביעקביעקב

 הפריע לאולא קול עשו  יעקב קול קולשה כששמע למה להבי% ויש ".".".".ויברכהוויברכהוויברכהוויברכהו
ולכאורה  .ברכו כבר הרילמה שאלו ו. """"אניאניאניאני    ויאמרויאמרויאמרויאמר    עשועשועשועשו    בניבניבניבני    זהזהזהזה    אתהאתהאתהאתה    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""" .לו

    לילילילי    הגישההגישההגישההגישהויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """"    .השאלה' ולמה חסר ה,  כי שאלו""""האתההאתההאתההאתה""""היה לו לומר 
 הוא הרי כי, נוכח לשו%" מציד� "לומר לו היה ולכאורה. """"בניבניבניבני    מצידמצידמצידמציד    ההההואוכלואוכלואוכלואוכל
 נאמר האוכל על למה ".".".".וישתוישתוישתוישת    יי%יי%יי%יי%    לולולולו    ויבאויבאויבאויבא    ויאכלויאכלויאכלויאכל    לולולולו    ויגשויגשויגשויגש"""". איתו מדבר היה

 כתוב פע� למה ".".".".אביואביואביואביו    יצחקיצחקיצחקיצחק    אליואליואליואליו    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". הביאנאמר  היי% ועל, הגיש
, בלבד" ויאמר "ופע�, "בנו אל יצחק ויאמר "ופע�, "יעקב אל יצחק ויאמר"

 הוצר� למה ".".".".בניבניבניבני    לילילילי    ושקהושקהושקהושקה    נאנאנאנא    גשהגשהגשהגשה"""" ".אביו יצחק אליואליואליואליו ויאמר", אמר ועתה
. ברכו מה כתוב לא. """"ויברכהוויברכהוויברכהוויברכהו    בגדיובגדיובגדיובגדיו    ריחריחריחריח    אתאתאתאת    וירחוירחוירחוירח ,,,,לולולולו    וישקוישקוישקוישק    גשגשגשגשויויויוי"""". זו לנשיקה

 זה אמרנראה ש הכתוב מפשט ".".".".''''הההה    ברכוברכוברכוברכו    אשראשראשראשר    שדהשדהשדהשדה    ריחריחריחריח    בניבניבניבני    ריחריחריחריח    ראהראהראהראה    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""
  . "'וכו ל� וית%" בברכת ברכו כ"ואח, שברכו אחר

 לא אבל גדול הוא עשו בנוראה ש יצחקכי נתבאר ש, הוא שהעני% ואפשר
 הבכורה את מכרכי כש ,� שנולד עמה� כבכורהחסדי' חסרות לו בחי כי בכור

 ליעקב האוכל ע� עברו שבאו לו מדעת יצחק הבכור של הגדולי� החסדי�
 ע� האוכל יעקב שבאוכ .בכור לא אבל "גדול" נקרא לכ% ,נשארו תוהגבור ורק
 שזה הבי% הוא, רגילות גבורותאבל , בכור שלגדולי�  חסדי� יצחק עליו ראה
שזכה  יעקב זה א�נסתפק  אבל .הגויי� אצל אי% ותוגבור חסדי�כי , בנו

החסדי� '  שהפסיד בחיעשו או, בחסדי� גדולי� כאלה על ידי לימוד תורה
 למצוא מהרת זה מה    בנובנובנובנו    אלאלאלאל    יצחק ויאמר"    , ולכ% אמר הכתוב,בגלל עוונותיו

 , שהוא לשו% השגור אצל יעקב,"לפני אלהי�' ה הקרהכי " וכשהשיבו .""""בניבניבניבני
    אלאלאלאל    יצחקיצחקיצחקיצחק    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""", ולכ% אמר הכתוב. יעקב ובקש למששוחשד יותר שהוא 

אבל רצוני , כי בוודאי אתה בני ולא אד� זר    """"בניבניבניבני    ואמוש�ואמוש�ואמוש�ואמוש�    נאנאנאנא    גשהגשהגשהגשה    יעקביעקביעקביעקב
    א�א�א�א�""""    ,שאבד נצוצות החסדי� בעוונותיו" " " " עשועשועשועשו    בניבניבניבני    זהזהזהזה    האתההאתההאתההאתה""""הווכח ללמשש� ו

. אלא יעקב שקיבל נצוצות חסדי� גדולי� כאלה בכח לימוד התורה    ".".".".לאלאלאלא
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 ויגש"    ,אמר הכתוב, לו באו מיצחק אביו שקנא� יעקב מעשווכיוו% שנצוצות א
  והכיר שנצוצות אלו שלו היו וממנו הגיעו    ".וימושהו    אביואביואביואביו    יצחקיצחקיצחקיצחק    אלאלאלאל    יעקב

ועל אפשרות , וא� כ% אינו יעקב שזכה לנצוצות אלו בגלל תורתו, לבנו זה
ע ידע כי קול האד� מג". ". ". ". יעקביעקביעקביעקב    קולקולקולקול    הקולהקולהקולהקול    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""    .מכירת הבכורה לא חשב

ואפשר . נחלש קולו,  כשמזקי% ונחלשת גבורתוולכ% ורות שבוגב' מבחי
שכשראה יצחק שגבורות של בנו זה ה� חלשי� בערכ� יחסית לגבורות של 

, ודומי� לשל יעקב בנו הפשוט שאינו בכור ,הדעת שיצאו ממנו לעשו בכורו
והראיה . אי% לו גבורות דדעת כי אבד� במעשיו וירדו מערכ� הגבוההבי% ש

 כי חסדי� אלו ה� ,עשו ידי ובה� החסדי� ה�שהידי� , , , , """"עשועשועשועשו    ידיידיידיידי    והידי�והידי�והידי�והידי�""""
    אחיואחיואחיואחיו    עשועשועשועשו    כידיכידיכידיכידי    ידיוידיוידיוידיו    היוהיוהיוהיו    כיכיכיכי    הכירוהכירוהכירוהכירו    ולאולאולאולא"""" .אות� שיצאו ממנו ונתנו לעשו

לומר שנצוצות שעל ידיו היו , , , , """"עשו אחיועשו אחיועשו אחיועשו אחיו " " " "הכתוב    אמר    ".".".". ויברכהו ויברכהו ויברכהו ויברכהושעירותשעירותשעירותשעירות
 ואולי כשהלבישה רבקה את יעקב .ממה שקיבל מעשו אחיו בקניית הבכורה

ות גדיי העזי� על ידיו ועל חלקת צוואריו משכה את החסדי� שקנה את עור
 אוחזת בעקב וידווידווידווידו""""ש "ואולי שרתה הבכורה על ידיו כמ. יעקב מעשו עליה�

" וארבע מאות איש עמו"כיו% שנשארו עוד נצוצות  בראש עשו בסוד ". עשו
 אי% זו הברכה שעליה דבר עמו כשבקשו להביא ".".".".ויברכהוויברכהוויברכהוויברכהו""""    .107וכמו שיתבאר
כי החושד את חבירו , אלא ברכה אחרת על שחשדו שאינו עשו, את המטעמי�

 ובכל זאת לא שוכנע יצחק שאכ% עשו .בדבר שאי% בו צרי� לפייסו ולברכו
כי בתחילה ראה בעשו גבורות גדולי� , הוא ולא יעקב כי היה זה ספק שקול

� ועתה זה העומד לפניו יש בו חסדי� גדולי, מצד הדעת ללא חסדי� כלל
והחליט לשאול אותו ישירות א� הוא עשו אבל לא , מהדעת וגבורות פשוטי�

ולא שאלו אלא נהג , יכל לשאול אותו לאחר שכבר ברכו ופייסו על שחשדו
 ,,,,""""אתה זה בני עשואתה זה בני עשואתה זה בני עשואתה זה בני עשו""""בחכמה ומשכו בפיו שיאמר האמת ואמר כביכול לעצמו 

 ונצוצות קודש של� ה�, דהיינו הבנתי מדברי� הקודמי� שאתה הוא עשו
. והמתי% לראות מה יגיב העומד לפניו על דבריו. עשו שקיבל ממני' מבחי

והחסדי� הגדולי� ה� . כל נצוצות הקודש שבי ממ� ה�    ".".".".ויאמר אניויאמר אניויאמר אניויאמר אני""""
 וכיו% שלא היה זה בדר� שאלה. הנצוצות  הוא בעלואניואניואניואני, מבכורת עשו

ויאמר "ולא אמר בדברי יעקב , "ויאמר יצחק"ותשובה לא אמר הכתוב 
אבל יותר , וא� על פי כ% לא נרגע יצחק לחלוטי%. בלבד" ויאמר"א אל, "יעקב

החליט , אי% בידו דר� לברר, "אני"מששאלו ישירות א� הוא בנו עשו והשיבו 
  ולא א�, לברכו על תנאי שהוא בעל החסדי� הגדולי� שיצאו ממנו בדווקא

  
  .   וישלח' לקמ% פ. 107
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    ....ד תורה או קיו� מצוותזכה לחסדי� גדולי� כאלה בדר� אחרת של לימו
 ,"הגישה לי"י שדיבר עמו בלשו% נוכח ואמר "ולכ% אעפ    ".".".".לילילילי    הגישההגישההגישההגישהויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """"

הוא בעל " בני" וביאור .""""בניבניבניבני    מצידמצידמצידמציד    ההההואוכלואוכלואוכלואוכל""""    ,אמר על הצידה לשו% נסתר
  ".למע% תברכ� נפשי", ורק בתנאי זה, החסדי� הגדולי� שיצאו ממני בדווקא

כי  .108מג% עד%" " " " יי%יי%יי%יי%    לולולולו    ויבאויבאויבאויבא    ....ויאכלויאכלויאכלויאכל"""" שהיו מוכני� בידיו המטעמי�" " " " לולולולו    ויגשויגשויגשויגש""""
, "מלכות"ספירת '  את עשו ברכות מצד הנפש שהיא בחיאת יצחק חשב לבר�

ומשמי� רצו שיבר� את יעקב מצד הנשמה . """"נפשינפשינפשינפשילמע% תברכ� "ש "וכמ
העול� הבא והמציאו ליעקב על ' סוד ג% עד% בחי, "בינה"שמקורה בספירת ה

. % המשומר בענביו מששת ימי בראשיתידי מלא� יי% של ג% עד% שהוא יי
ולזה , לברכו מצד הבינהעלה בלבו , ומששתה מהיי% והבי% מקורו    ".".".".וישתוישתוישתוישת""""

וצרי� , צרי� התקשרות יותר גדולה מהבאת האוכל שמקשרת רק בי% הנפשות
    יצחקיצחקיצחקיצחק    אליואליואליואליו    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""התקשרות של נשיקה שמקשרת בי% הנשימה והנשמה ולכ% 

כי בקש " יצחק אביו"ה הזכירו בכינוי מלא  ועת".".".".בניבניבניבני    לילילילי    ושקהושקהושקהושקה    נאנאנאנא    גשהגשהגשהגשה, , , , אביואביואביואביו
    """"בניבניבניבני " " " "הוסי�ואולי     ".".".".בניבניבניבני    לי ושקה"    להתקשר עמו בדרגת הנשמה ואמר

ה� נצוצות החסדי� " בנו"' קשר עמו בבחיתולהלהסביר לו שמכוו% לנשקו 
  .י% דדעת שמקור� מהבינהרהגדולי� שבאו לו כבנו מתרי% עט

יעבדו� עמי� יעבדו� עמי� יעבדו� עמי� יעבדו� עמי� , , , , רוב דג% ותירושרוב דג% ותירושרוב דג% ותירושרוב דג% ותירושוית% ל� האלהי� מטל השמי� ומשמני האר" ווית% ל� האלהי� מטל השמי� ומשמני האר" ווית% ל� האלהי� מטל השמי� ומשמני האר" ווית% ל� האלהי� מטל השמי� ומשמני האר" ו""""
אורר� ארור אורר� ארור אורר� ארור אורר� ארור , , , , הוי גביר לאחי� וישתחוו ל� בני אמ�הוי גביר לאחי� וישתחוו ל� בני אמ�הוי גביר לאחי� וישתחוו ל� בני אמ�הוי גביר לאחי� וישתחוו ל� בני אמ�, , , , וישתחוו ל� לאומי�וישתחוו ל� לאומי�וישתחוו ל� לאומי�וישתחוו ל� לאומי�

יכול להיות ג� ו,  חלק מ% הטלשמשמעהשמי� מטל מטל מטל מטל , אמר ".".".".ומברכ� ברו�ומברכ� ברו�ומברכ� ברו�ומברכ� ברו�
,  דג% ותירושורובורובורובורוב, שמשמעו קצת משמני האר",  האר"משמנימשמנימשמנימשמניו.  אחתטיפה
ושמני האר" כוונתו למבחר , הואינו הרב. זה מושג יחסי לפי הצור�, רוב

תירוש ויצהר , דג%והלא , ולמה לא הבטיח לו שמ%, האר" ולא לשמ% ממש
  . "תירוש� ויצהר�, ונתתי דגנ�" ש"וכמ. תמיד באי� בסמיכות

 היא מה ברכה . ����וישתחוו ל� לאומיוישתחוו ל� לאומיוישתחוו ל� לאומיוישתחוו ל� לאומי""""אבל ,  זו ברכה חשובה".".".".יעבדו� עמי�יעבדו� עמי�יעבדו� עמי�יעבדו� עמי�""""
העמי� וברכו ש. ומי�מה ההבדל בי% עמי� ללאו. ומה תת% ההשתחויה, זו

   יעבדו אותו והלאומי� לא יעבדו אותו אלא רק ישתחוו לו
. אחד אח רק לו היה והרי, רבי� לשו% "אחי�" אמר למה """"לאחי�לאחי�לאחי�לאחי�    גבירגבירגבירגביר    הויהויהויהוי""""
. לאמו היה נוס� אחד ב% רק והלא שאלה אותה ושוב ".".".".אמ�אמ�אמ�אמ�    בניבניבניבני    ל�ל�ל�ל�    וישתחוווישתחוווישתחוווישתחוו""""
ולכאורה  ".".".".ברו�ברו�ברו�ברו�    ומברכי�ומברכי�ומברכי�ומברכי�    ארורארורארורארור    אוררי�אוררי�אוררי�אוררי�"""". . . .  שישתחוו לומאי נפקא מינה בזהו

ואיפה הברכה ליראת שמי� ולבני� . מה אכפת לי מהמקללי� והמברכי�
  .'ובריאות ואור� ימי� וכדו

   
   :ח"פנחס רנ' ופ. ט"בלק קפ' ופ. 'אמור ק' ראה זוהר פ  .108
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 ולכאורה ".".".".מצידומצידומצידומצידו    באבאבאבא    אחיואחיואחיואחיו    ועשוועשוועשוועשו    אביואביואביואביו    יצחקיצחקיצחקיצחק    פניפניפניפני    מאתמאתמאתמאת    יעקביעקביעקביעקב    יצאיצאיצאיצא    יצאיצאיצאיצא    א�א�א�א�    ויהיויהיויהיויהי""""
 לקו� לו אמר למה ".".".".בנובנובנובנו    מצידמצידמצידמציד    ויאכלויאכלויאכלויאכל    אביאביאביאבי    יקו�יקו�יקו�יקו�    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". מיותרת """"אחיואחיואחיואחיו"""" תיבת
" אביו יצחק "תיבות ולכאורה ".".".".אתהאתהאתהאתה    מימימימי    אביואביואביואביו    יצחקיצחקיצחקיצחק    לולולולו    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". לאכול כדי

  ועשו, "בכור� עשו אנכי "אמר יעקב". ". ". ". עשועשועשועשו    בכור�בכור�בכור�בכור�    בנ�בנ�בנ�בנ�    אניאניאניאני    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". מיותרות
    במרמהבמרמהבמרמהבמרמה    אחי�אחי�אחי�אחי�    באבאבאבא    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". ההבדל להבי% ויש". עשו בכור� בנ� אני "אמר
. זר באד� ולא ביעקב כא% שמדובר מיד הבי% שיצחק וארומב ".".".".ברכתי�ברכתי�ברכתי�ברכתי�    ויקחויקחויקחויקח

    עתהעתהעתהעתה    והנהוהנהוהנהוהנה, , , , לקחלקחלקחלקח    בכורתיבכורתיבכורתיבכורתי    אתאתאתאת    פעמי�פעמי�פעמי�פעמי�    זהזהזהזה    ויעקבניויעקבניויעקבניויעקבני    יעקביעקביעקביעקב    שמושמושמושמו    קראקראקראקרא    הכיהכיהכיהכי    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""
    הלאהלאהלאהלא    ,,,,ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". הבכורה שייכת שליעקב ליצחק עשו גלה בזה ".".".".ברכתיברכתיברכתיברכתי    לקחלקחלקחלקח
    גבירגבירגבירגביר    ה%ה%ה%ה%    לעשולעשולעשולעשו    ויאמרויאמרויאמרויאמר    יצחקיצחקיצחקיצחק    ויע%ויע%ויע%ויע%"""". "אצלת "לשו% הוא מה ".".".".ברכהברכהברכהברכה    לילילילי    אצלתאצלתאצלתאצלת
 ,"אחיו כלכלכלכל "ה� מי להבי% יש ושוב. """"לעבדי�לעבדי�לעבדי�לעבדי�    לולולולו    נתתינתתינתתינתתי    אחיואחיואחיואחיו    ללללככככ    ואתואתואתואת    ל�ל�ל�ל�    שמתיושמתיושמתיושמתיו
 ".".".".בניבניבניבני    אעשהאעשהאעשהאעשה    מהמהמהמה    איפהאיפהאיפהאיפה    ול�ול�ול�ול�"""" . ואליו הוא מדבר עכשיורק עשו היה אחיווהרי 
  . בזה כוונתו ומה ,,,,""""איפהאיפהאיפהאיפה"""" אמר למה

    אתאתאתאת    עשועשועשועשו    וישאוישאוישאוישא    אביאביאביאבי    אניאניאניאני    ג�ג�ג�ג�    ברכניברכניברכניברכני    אביאביאביאבי    ל�ל�ל�ל�    היאהיאהיאהיא    אחתאחתאחתאחת    הברכההברכההברכההברכה    אביואביואביואביו    אלאלאלאל    עשועשועשועשו    ויע%ויע%ויע%ויע%""""
, יעקב של עבדו שנהיה אחרי רכותב עשו בקש למה ולכאורה ".".".".ויב�ויב�ויב�ויב�    קולוקולוקולוקולו
    יצחקיצחקיצחקיצחק    ויע%ויע%ויע%ויע%"""". יעקב יקבל� אלו ברכות וג� רבו קנה עבד שקנה מה כל והרי
    יהיהיהיהיהיהיהיה    האר"האר"האר"האר"    משמנימשמנימשמנימשמני    הנההנההנההנה"""". הלשו% כפילות להבי% ויש ".".".".אליואליואליואליו    ויאמרויאמרויאמרויאמר    אביואביואביואביו

 את שבר� כש�, האלהי� לו שית% ברכו לא ".".".".מעלמעלמעלמעל    השמי�השמי�השמי�השמי�    ומטלומטלומטלומטל, , , , מושבי�מושבי�מושבי�מושבי�
 ואמר האר" לשמני השמי� טל הקדי� וליעקב. לו בלבד" אמר"אלא , יעקב

 השמי� מטל "ואמר """"מושבי�מושבי�מושבי�מושבי�    יהיהיהיהיהיהיהיה"""" אמר ולעשו, נתינה בלשו% """"ל�ל�ל�ל�    ית%ית%ית%ית%""""
 קשת� ועל "לומר לו היה ולכאורה ".".".".תחיהתחיהתחיהתחיה    חרב�חרב�חרב�חרב�    ועלועלועלועל"""" ברכו ולמה. """"מעלמעלמעלמעל
 .דרכי� שודד שיהיה בנו את בר� ואי�, "ותליו קשתו "היו כליו כי, "תחיה

. עשו את עשה עבד סוג איזה פירש לא ליעקב בברכתו ".".".".תעבודתעבודתעבודתעבוד    אחי�אחי�אחי�אחי�    ואתואתואתואת""""
 עבד שקנה מה די% בו שאי% עברי עבד כדי% אותו שעשה מכא% נראה ולכאורה

 ,לאדו% שייכת שהיא למרות עליה יש% העבד אחת מיטה רק יש וא�, רבו קנה
 כדי ליעקבטל השמי� ושמני האר"  נת% ,וא� כ% .הקרקע עליש%  והאדו%
  . עשו בו שישב

 �כנגדשנח ' אומות המוזכרי� בפ ה� שבעי�, עמי�כי , ואפשר שהעני% הוא
 פירושו מלכויות וכמו "לאומי�"ו. שבעי� שרי� של מעלה הממוני� עליה�

 כנגד ,109ב מלכויות שיש בעול�"וה� רנ". אי% לאו� אלא מלכות"י "שפירש
לב% ולעבודה זרה אסור להשתחוות  ו.נקבה' כי האר" בחי ,ב אברי הנקבה"רנ

   ונות%זה שאליו הוא משתחווהתחת  נפשו שפילשתחווה מכי המ .אד� מותר
  

   .ה ',מדרש רבה אסתר א. 109
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ובני אד� שנפש� מתקשרת זה בזה בכמה אופני� כדרכו של עול� , לו מכחו
  .ז שהמשתחוה דינו בסקילה"מה שאי% כ% לע, אי% איסור בדבר

 תששבעי� אומות עובדי� את ע� ישראל שבעי� שרי� של מעלה עובדי� אוכ
  בגדר עמי� יעבדוו. אי% דבר גדול מזהו. הקדושה ומתבטלי� בפני הקדושה

רו את הניצוצות  ובגדר לאומי� על ידי ההשתחוויה ה� יקש,את הקודש
  . המחיי� אות� תחת שליטת יעקב

אלא , שכנגד החכמה העליונה בפני עצמה. שמ%שהוא ,  ביצהרולא בר� אותו
והוא סוד שכינה ב כמה העליונההח סוד של התלבשותזה ש" שמני האר""ב
טל השמי� הוא ו. "אתאבא הוליד בר"ש בזוהר "מסוד ב ,"חכמת שלמה"

השכינה קשורה בחכמה נקרא וכש, חכמהחכמהחכמהחכמהבחינת ה�  שמני האר" ,,,,כתרכתרכתרכתרבחינת 
רוב דג% ותירוש אולי ו ,החכמה והבינה'  ה� בחידג% ותירוש .""""האר"האר"האר"האר"שמני "

  .ת דר� הדעתכוונתו להתפשטות� בשבעת הספירות התחתונו
ר� את יעקב רק על הב% עכשיו אלא על לשו% רבי� כי לא ב ,,,,""""הוי גביר לאחי�הוי גביר לאחי�הוי גביר לאחי�הוי גביר לאחי�""""

 שכל התקשרויות הנפש כדי ,,,,""""וישתחוו ל� בני אמ�וישתחוו ל� בני אמ�וישתחוו ל� בני אמ�וישתחוו ל� בני אמ�""""מר ולכ% ג� א, כל זרעו
  .ו לו ניצוצותעליעקב ויישתחוו לשל כל החלקי� 

 מלשו% צד שלו ,,,,""""מצידומצידומצידומצידו""""והוסי�  """"אחיואחיואחיואחיו"""" הדגיש ".".".".מצידומצידומצידומצידו    באבאבאבא    אחיואחיואחיואחיו    ועשוועשוועשוועשו""""
ומר שהיות והיו לו נצוצות קודש שבה� הוא אחיו של יעקב מצד נצוצות ל

    אביאביאביאבי    יקו�יקו�יקו�יקו�    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""" ....קודש אלו הוא בא ליצחק ע� תבשילו לקבל ברכת יצחק
  לכבוד נצוצות הקודש שכביכול העלה לקו� לו אמראולי  ".".".".בנובנובנובנו    מצידמצידמצידמציד    ויאכלויאכלויאכלויאכל

 אפשר ".".".".אתהאתהאתהאתה    מימימימי    אביואביואביואביו    יצחקיצחקיצחקיצחק    לולולולו    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". בציד זה משדה הקליפה אל הקודש
שנת% בו מוחי% של " אביו"כי ראה בו נצוצות מצד היותו " אביו יצחק "שאמר

שיש ב� נצוצות כאלה כי אי% אות� " מי אתה"בכור מצד הגבורות ושאלו 
 אמר יעקב". ". ". ". עשועשועשועשו    בכור�בכור�בכור�בכור�    בנ�בנ�בנ�בנ�    אניאניאניאני    ויאמרויאמרויאמרויאמר"""" .אלא לעשו שכביכול נתבר� זה עתה

 לא אמר ולכ%,  דהיינו הפנימיות שבי היא עשו בכור�,"בכור� עשו אנכיאנכיאנכיאנכי""""
.  דהיינו החיצוניות שבי דהיינו הגו�".עשו בכור� בנ� אניאניאניאני"""" אמר ועשו ".בנ�"
והבי% יצחק שיעקב בא ע� החסדי�  ".".".".ברכתי�ברכתי�ברכתי�ברכתי�    ויקחויקחויקחויקח    במרמהבמרמהבמרמהבמרמה    אחי�אחי�אחי�אחי�    באבאבאבא    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""

  . שאבדו מעשו והגיעו ליעקב באיזה דר�
    עתהעתהעתהעתה    והנהוהנהוהנהוהנה, , , , לקחלקחלקחלקח    בכורתיבכורתיבכורתיבכורתי    אתאתאתאת    פעמי�פעמי�פעמי�פעמי�    זהזהזהזה    ויעקבניויעקבניויעקבניויעקבני    יעקביעקביעקביעקב    שמושמושמושמו    קראקראקראקרא    הכיהכיהכיהכי    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""

 על ידי מכירת ליעקבכיצד הגיעו החסדי�  ליצחק עשו גלה בזה ".".".".ברכתיברכתיברכתיברכתי    לקחלקחלקחלקח
כל הברכות יעקב קיבל מעול�  ".".".".ברכהברכהברכהברכה    לילילילי    אצלתאצלתאצלתאצלת    הלאהלאהלאהלא    ,,,,ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". הבכורה
ואמר ליצחק , בקש ג� הוא ברכה ממקו� גבוה זהוכשבא עשו , האצילות

ה% ה% ה% ה% """", יצחק תשכח מעול� האצילותואפשר שענהו , " לי ברכהאצלתאצלתאצלתאצלתהלא "
 את ,,,,""""ואת כל אחיו נתתי לו לעבדי�ואת כל אחיו נתתי לו לעבדי�ואת כל אחיו נתתי לו לעבדי�ואת כל אחיו נתתי לו לעבדי�"""", י ברכתיו מהאצילותכ ,,,,""""גביר שמתיו ל�גביר שמתיו ל�גביר שמתיו ל�גביר שמתיו ל�
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עול�  'בבחי� נתתי לו לעבדי� וא� ה� עבדי� ה� ל נפשכל החלקי� ש
,  כמו ויסמו� את ידיו עליו,,,,""""ודג% ותירוש סמכתיוודג% ותירוש סמכתיוודג% ותירוש סמכתיוודג% ותירוש סמכתיו"""".  שש� בחינת�העשיה
 שפירושו, "איפה" אמר ".".".".ול� איפה מה אעשה בניול� איפה מה אעשה בניול� איפה מה אעשה בניול� איפה מה אעשה בני"""". השפעהלשו% שהוא 

 ששאלו מאיזה עול� אוכל להשפיע ל� רק מפה היכ% דהיינו. 110פה, איה
אולי  ,,,,""""הנה משמני האר" יהיה מושב�הנה משמני האר" יהיה מושב�הנה משמני האר" יהיה מושב�הנה משמני האר" יהיה מושב�"""", וענהו עוד. שאתה נמצא שזה בעשיה

    .... אבל תשב ש�, ליעקבנתתי�אתה לא תקבל את שמני האר" כי , כוונתו לומר
כי יקבל� ". מטל השמי�"רק אצל יעקב אמר אפשר ש ,,,,""""ומטל השמי� מעלומטל השמי� מעלומטל השמי� מעלומטל השמי� מעל

 כי לא יקבל� ממש אלא שיהנה ממה שה� ."מעל" ופה אמר, ממש לחלקו
ואפשר שהפ� הסדר ממה שבר� ליעקב והקדי� שמני האר" לטל . מעליו

השמי� לומר שג� ענייני� אלו לא ישב בה� ולא יהנה מהטל אלא במוב% 
אבל לא מהסוד הרוחני שבה� שכבר ניתנו , הגשמי של הנאות העול� הזה

  .ליעקב בלבד

 נפלוושבזמ% העקדה בכו המלאכי� " ,י"פירש. """"ו מראותו מראותו מראותו מראותותכהנה עיניותכהנה עיניותכהנה עיניותכהנה עיני""""
  .כפשוטו ופשוט שאי% זה. "דמעותיה� על עיניו של יצחק ולכ% כהו עיניו

י אברה� "כי יצחק היה גבורות גמורי� ובעקדה נמתקו ע, העני% הואואפשר ש
ל "ש חז"וכמ. ופרוש דמעה תערובת, ומעני% זה נעשו דמעות, סוד החסד

 י" ביצחק בא השפע עהחסדי� והגבורות ומתערובת ,111שהמדמע הוא המערב
 � צירופי אלהי� העולי� כמני%" כי נתמתקו ק,דמעות בכי ובסוד המלאכי�

ה� המלאכי� נראה ש ו.112ג העולה כמני% בכיה"והאיר מילוי ש� ס, דמעה
ית י ומתו� רא, גדולה רוחניתזכה יצחק לראיהז "ועי .שנבראו מהעקדה עצמה

, ורמז הכתוב. מיות כהו עיניו הגש,כ גדול"בבירור כעולמות העליוני� 
 לומר שבגלל הראיה הרוחנית הגבוהה לה זכה עקב ".".".". מראות מראות מראות מראות,ותכהינה עיניו""""

  .כהו עיניו הגשמיות, העקידה

עשה אחד הקריב לפסחו והאחד הפסח היה " ,י" פרש".".".".שני גדיי עזי�שני גדיי עזי�שני גדיי עזי�שני גדיי עזי�""""
ק את עשו יותר  יצחהעדי�ויש להבי% מדוע . ד בניס% היה"י, כ"וא. "מטעמי�

ח יושב "ב פשוט מכבד ומעדי� את בנו הת"והלא כל בעה, מאשר את יעקב
האהלי� על בנו החרו" העובד הע� האר" שלא יודע שמלח פטור ממעשר 

   .י ששניה� מדקדקי� במצוה קלה כחמורה"אעפ
 בגלל הקדושה ששרתה בראשו כבכור שקבל תרי% עטרי% העדיפוואפשר ש

כי נצוצות אלו , בנו אליפז ללמוד תורה אצל יעקב ושלח את .דיצחקדדעת 
  ולכ% אליפז בסו�". ראשו כת� פז"ש הכתוב "עברו אליו ואולי קראו אלי פז ע

   
  . ויחי' טעמי המצוות שבליקוטי תורה פ. 112 :' דבא קמאב. 111 .ג"י כא% פסוק ל"רש. 110
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ל עמלק חברו של איוב אביו שאליפז והוא , נביא ימיו חזר בתשובה ונהיה
ולכ% עמלק נלח� בישראל בכח הנצוצות שהיו שבויי� בידו שקבל� , ש"ימ

בגלל נצוצות אלו אולי  ו. ולכ% ראשו של עשו קבור במערת המכפלה,מאביו
, תלוי בכמה נצוצות שישארו ש�ו, השבויי� יהיו חבלי משיח כדי להעלות�

ל "י זאב' ופי. מיקל את חבלו של משיח, וכל מה שמתברר ויוצא בגלות
וא� .  לו את הברכות%ואז ית, יצחק שלחו לשדה לראות א� ישוב ע� נצוצותש

זמ% הוצאת נצוצות כתב בזוהר שו. ידע שאי% לו חלק ונחלה בה�, ישוב ריק�
אולי לכ% שלחו ביו� זה ו. יהד על כס "ד ניס% בסוד כי י"אלו בפרטות הוא בי

  .מצילה מחבלי משיחבליל שבת  יצחק סעודתסעודתסעודתסעודתוווו. בדווקא

 אמר יעקב אבינו דבר שלכאורה אינו אמת  יש להבי% כיצד".".".".אנכי עשו בכור�אנכי עשו בכור�אנכי עשו בכור�אנכי עשו בכור�""""
ואומר , "דובר שקרי� לא יכו% לנגד עיני"והלא הוא בחיר שבאבות ונאמר 

 כי  יצחק רצה לתת את הברכה לעשו בגלל והעני% הוא    ".תת% אמת ליעקב"
את הבכורה וא� היה נותנו לעשו היה גור� בשוגג עוול ליעקב שקנה , בכורתו

 ויעקב, אבל לא הבכור, "בנו הגדול"ועשו הפ� להיות . ועמה את הברכה

ולעניי% הבכורה בלבד וכל המסתע� ממנה יעקב . שהוא בנו הקט% הוא הבכור
שכ% מחזיק הוא בבכורה בקני% מכח עשו " עשו הבכור"יכול להקרא בש� 

ק את האמת ופחדו רבקה ויעקב לומר ליצח, הבעלי� הקודמי� ועומד במקומו
שלא יסתכ% מעגמת נפש על בנו , שקנה יעקב את הבכורה מעשו שביזה אותה

ולכ% , וכמו שהסתירו ממנו שרשע הוא ומלסט� את הבריות, אהובו עשו
כי " אנכי עשו"ולא שיקר לומר . עשתה רבקה עניי% זה שיעקב יכנס תחת עשו

  חתיו אני עומדכי ת, "אנכי עשו בכור�"אבל אמר האמת ,  ו"הוא אינו עשו ח
ולכ% כשהבי% יצחק . ומחזקתו אני בא כדי לקבל הברכה" עשו בכור�"ונקרא 

כי ראה שגהינ� , שיעקב בא בש� עשו ולקח הברכה לא כעס עליו על שאונהו
בא בא בא בא """", והשיב לעשו, פתוחה תחת עשו והבי% שיעקב קנה הבכורה ואמר אמת

, די להונות השניויש מרמה לרעה כ, ומרמה לשונו תחבולה, , , , """"אחי� במרמהאחי� במרמהאחי� במרמהאחי� במרמה
. ויש  מרמה לטובה והיא חכמה כדי שלא להבעית את השני א� ידע האמת

שלא רצה לגלות לי האמת שקנה ממ� הבכורה . בחכמה, במרמה, י"ופירש
ג� ג� ג� ג� """", ולכ%,  כי הוא עומד תחתי� בעני% הבכורה,,,,""""ויקח ברכת�ויקח ברכת�ויקח ברכת�ויקח ברכת�"""", שלא לצערני
    ".".".".ברו� יהיהברו� יהיהברו� יהיהברו� יהיה

האתה האתה האתה האתה , , , , גשה נא ואמוש� בניגשה נא ואמוש� בניגשה נא ואמוש� בניגשה נא ואמוש� בני, , , , אל יעקבאל יעקבאל יעקבאל יעקבויאמר יצחק ויאמר יצחק ויאמר יצחק ויאמר יצחק , , , ,  לפני לפני לפני לפניאלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' כי הקרה הכי הקרה הכי הקרה הכי הקרה ה""""
אפשר ". האתה עשו"ולא שאלו האתה זה בני עשו האתה זה בני עשו האתה זה בני עשו האתה זה בני עשו  שאלו ".".".".זה בני עשו א� לאזה בני עשו א� לאזה בני עשו א� לאזה בני עשו א� לא

, חשד בו שבנו הוא אבל לא עשו אלא יעקב, "'כי הקרה ה"שכיו% שאמר 
ג� לא היה חושד בו כי , "' הכי המציא"אומר יעקב א� היה . ובקש למששו



 שני            תולדות           שפתי

 

 רל

 הוא יודע שיצחק אוהב שאומרי� לו ,עשו מסוגל לומר את המילי� האלה
  המקרה היהדהיינו ש ,"' הכי הקרה"אבל יעקב אמר ',  מההשגחהבשהכל 

  עשו לא יכול לומרכי,  וחשד שמא יעקב הואזה התפעל יצחקמ, 'מה
  .'שהמקרה מה

  אינ% יכולות ברכות שבאי� במרמה....""""ויקח ברכת�ויקח ברכת�ויקח ברכת�ויקח ברכת�, , , , בא אחי� במרמהבא אחי� במרמהבא אחי� במרמהבא אחי� במרמה""""
 היולא אפשר ש, מיצחק כי ציד בפיווא� עשו היה מקבל� במרמה , להועיל

ודאגת� היתה שמא יעקב .  יעקב ורבקה לברכות אלו שיועילו לעשוי�ששוח
לא יצלחו ברכות יצחק , וכשיעקב בא במרמה. ונמצא חסר מה�, יקבל� לא

י "רצו יעקב ורבקה שלאחר שיתבר� עאפשר שו. בהציגו עצמו כעשו, לחול בו
ולא רק שהקדימ� יצחק , י� ברכותיויצחק בטעות יבקשו ממנו לאשר ולקי

 אלא שחזרו יעקב ורבקה ובקשו את אשורו .""""ג� ברו� יהיהג� ברו� יהיהג� ברו� יהיהג� ברו� יהיה""""ואשר� ואמר 
ובזה אשר ,  בהפרדו ממנו לצאת ללב% ברכת אברה� ושב וברכו,בהיותו רגוע

  .ונתבר� יעקב, כל ברכותיו הקודמות

אד� כי כל המוסי� גורע וכש. """"והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארי�והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארי�והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארי�והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארי�""""
ד "ובגלל מצות התרי. ג מצוות" גורע מער� התרי,'מוסי� מצוה על מצות ה

  נרמזזהאפשר שו. ג ויש כח לעשו לשלוט בו"נגרע ערכ� של התרי, שהוסי�
ופרקת . י בל תוסי�"ד ע"ג לתרי"ויהפו� יעקב מתרי. "ד"כאשר תרי"אומרו ב

  .עולו מעל צווארי�

" סתימה"הוא מלשו% " ישטו�ו"נראה כי לשו%     ".".".".וישטו� עשו את יעקבוישטו� עשו את יעקבוישטו� עשו את יעקבוישטו� עשו את יעקב""""
.  שהנו שומר טינה ליעקב על הברכותעשו    ורצונו לומר שכלפי חו" לא הראה

 והיות וג� אותו ".".".".הברכה אשר ברכו אביוהברכה אשר ברכו אביוהברכה אשר ברכו אביוהברכה אשר ברכו אביו""""    ,בגלל" " " " עלעלעלעל""""    ,ויכל להסתיר טינתו
ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר  " " " ".אמנ� עברתו שמרה בקרבו. כביכול אינו מקפיד על יעקב, בר� אביו
 לא אראה לו ובנתיי�    ".".".".הרגה את יעקב אחיהרגה את יעקב אחיהרגה את יעקב אחיהרגה את יעקב אחייקרבו ימי אבל אבי ואיקרבו ימי אבל אבי ואיקרבו ימי אבל אבי ואיקרבו ימי אבל אבי וא, , , , עשו בלבועשו בלבועשו בלבועשו בלבו

  .113 כדי שלא ישמר מפני,,,,""""אחיאחיאחיאחי""""שנאתי ואקראהו 

אשר "או , "אשר ברכו יצחק" ולא אמר הכתוב ".".".".על הברכה אשר ברכו אביועל הברכה אשר ברכו אביועל הברכה אשר ברכו אביועל הברכה אשר ברכו אביו""""
כ יש "וא,  דהיינו אביו של אחד מה�".אשר ברכו אביו"אלא , "ברכו אביה�

. . . . ב או לאביו של עשולדעת לאביו של מי כוו% הפסוק הא� לאביו של יעק
מלשו% זה ". ". ". ". יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחייקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחייקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחייקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי, , , , ויאמר עשו בלבוויאמר עשו בלבוויאמר עשו בלבוויאמר עשו בלבו""""

ולכ% אמר בלבו , שאמר קוד� חוזר על עשו" אביו"לכאורה נראה שלשו% 
  כי הרגש האחוה היתה,  מיותרת""""אחיאחיאחיאחי""""ולכאורה תיבת ".  אבי אבי אבי אבייקרבו ימי אבל"
  

 .ועשו הוא גלגול קי%, בראשית' לעיל פוכמו שהרג קי% את הבל בערמה זו כמבואר . 113
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, י" פירש".".".".ויוגד לרבקהויוגד לרבקהויוגד לרבקהויוגד לרבקה""""    .רחוקה ממנו עד כדי הריגתו ולמה הזכירו הכתוב
ובדר� כלל ברוח הקודש  ".ברוח הקודש הוגד לה מה שעשו מהרהר בלבו"

ויש , 114וכא% לכאורה נראה שברוח הקודש שמעה, רואי� ובנבואה שומעי�
 """"את דבריאת דבריאת דבריאת דברי""""הכתוב  כיצד אמר    ".".".".נה הגדולנה הגדולנה הגדולנה הגדולאת דברי עשו באת דברי עשו באת דברי עשו באת דברי עשו ב"""". להבי% העני%

ולמה הדגיש הכתוב     .ל את מחשבת"והיל, כאשר עשו לא דבר אלא הרהר
 ויש להבי% להיכ% ".".".".ותשלח ותקרא ליעקבותשלח ותקרא ליעקבותשלח ותקרא ליעקבותשלח ותקרא ליעקב"""" ".".".".הגדולהגדולהגדולהגדול"""" ושהוא ,,,,""""בנהבנהבנהבנה""""שהוא 

 למה הדגיש הכתוב ".".".".בנה הקט%בנה הקט%בנה הקט%בנה הקט%"""". שלחה והלא עמה בבית היה כל עני% זה
    ,"אחי�" למה הוסיפה ,,,,""""ו אחי�ו אחי�ו אחי�ו אחי�הנה עשהנה עשהנה עשהנה עש"""" ".".".".הקט%הקט%הקט%הקט%"""" ושהוא ,,,,""""בנהבנהבנהבנה""""שהוא 

לחשוב מחשבה אחרת , ניח� על האחוה", י" פירש".".".".מתנח� ל� להרג�מתנח� ל� להרג�מתנח� ל� להרג�מתנח� ל� להרג�""""
והלא מבט% רבו כל , ויש להבי% על איזו אחוה מדובר". להתנכר ל� ולהרג�

למה אמרה ". ". ". ". ועתה בני שמע בקולי וקו� ברח ל� אל לב% אחי חרנהועתה בני שמע בקולי וקו� ברח ל� אל לב% אחי חרנהועתה בני שמע בקולי וקו� ברח ל� אל לב% אחי חרנהועתה בני שמע בקולי וקו� ברח ל� אל לב% אחי חרנה"""". הזמ%
יעקב אי% זו יותר בריחה כי יוכל והלא ברגע שיודע עשו לא% הל� , לא% יברח

וכמו שעשה באמת ששלח את אליפז ששדד ליעקב את כל (לשלוח להרגו בדרכו לחר% 

ואדרבה יקל לו להרוג את יעקב מחו" לחברו% ולתלות ,  או בחר% עצמה)רכושו
  . יותר מאשר להרגו בעיר אביו, מיתתו באחרי�

או , "וישבת בביתו" ולכאורה היה לה לומר ".".".".אחדי�אחדי�אחדי�אחדי�    עמו ימי�עמו ימי�עמו ימי�עמו ימי�    וישבתוישבתוישבתוישבת""""
עד עד עד עד """". הוא רק בגופו" אתו"ו,  הוא בלב ודעה אחת""""עמועמועמועמו""""כי , "וישבת אתו"

 ".".".".עד שוב א� אחי� ממ� ושכח את אשר עשית לועד שוב א� אחי� ממ� ושכח את אשר עשית לועד שוב א� אחי� ממ� ושכח את אשר עשית לועד שוב א� אחי� ממ� ושכח את אשר עשית לו, , , , אשר תשוב חמת אחי�אשר תשוב חמת אחי�אשר תשוב חמת אחי�אשר תשוב חמת אחי�
ובדר� הטבע , וכיצד ומדוע ישכח עשו עני% הברכות, למה כפלה הלשו%
מאשר עשית ירגע אחי�  רעד אש"ולכאורה היה לה לומר , לעול� לא ישכח

והלא גבר ,  וכי תינוק הוא,,,,לקחתולקחתולקחתולקחתו למה עליה ".".".".ושלחתי ולקחתי� מש�ושלחתי ולקחתי� מש�ושלחתי ולקחתי� מש�ושלחתי ולקחתי� מש�""""". לו
".  מש�וקראתי�וקראתי�וקראתי�וקראתי�ושלחתי "ולכאורה היה לה לומר , בגוברי% הוא ויבא בעצמו

, א� יקו� עלי� ואתה תהרגנו", י" פירש".".".".למה אשכל ג� שניכ� יו� אחדלמה אשכל ג� שניכ� יו� אחדלמה אשכל ג� שניכ� יו� אחדלמה אשכל ג� שניכ� יו� אחד""""
ו "ג את עשו ואולי חויש להבי% מני% לה שיעקב יהרו". יעמדו בניו ויהרגו�

ומני% לה שבני עשו במקרה זה יהרגו את יעקב ואולי יעקב ואנשי� , להיפ�
  .  שעמו ינצחו

        
 ".ויאמר המ% בלבו"שנאמר , אמרו שאסתר ברוח הקודש נאמרה. 'מגילה ז' ובגמ. 114

".  עליה�נגלהנגלהנגלהנגלהאלא רוח הקודש , מנא ידעו כותבי המגילה שכ� אמר בלבו"י "ופירש

אפשר היה לכאורה לפרשו " ויוגד"וג� לשו% , ק מה שחשב"ו  שראו ברוהשאפשר לפרש

נראה שהוא לשו% , לה" הוגד"י כא% ש"וממה שפירש רש, בראיה ולא דווקא בשמיעה

שבת קול הוא דרגה : 'יומא ט' ש בגמ"ומ. ואולי שמעה על ידי בת קול, שמיעה ממש

  . ק הכוונה לנבואה"ש� רוה, ק"מתחת לרוה
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        א� לוקח יעקב אשהא� לוקח יעקב אשהא� לוקח יעקב אשהא� לוקח יעקב אשה, , , ,  אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חתותאמר רבקהותאמר רבקהותאמר רבקהותאמר רבקה""""
  ויש להבי% למה לא פנתה רבקה".".".".מבנות חת כאלה מבנות האר" למה לי חיי�מבנות חת כאלה מבנות האר" למה לי חיי�מבנות חת כאלה מבנות האר" למה לי חיי�מבנות חת כאלה מבנות האר" למה לי חיי�

  .ובאה בדר� עקיפי% זו, ישירות לספר ליצחק כוונות עשו ורצונה בבריחתו
א� "ל "ולכאורה היל". א� לוקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות האר"א� לוקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות האר"א� לוקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות האר"א� לוקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות האר"""""

ולמה . כי ברגע זה לא עמד יעקב לשאת מבנות חת, ו% הווהולא לש" יקח
ויקרא יצחק ויקרא יצחק ויקרא יצחק ויקרא יצחק """"". כאלה"ומהו הלשו% ". מבנות חת כאלה מבנות האר""    כפלה

. ומה פשר לברכה זו.  ולא אמר הכתוב מה ברכה ברכו".".".".ויבר� אותוויבר� אותוויבר� אותוויבר� אותו, , , , אל יעקבאל יעקבאל יעקבאל יעקב
ל "והיל,  ולכאורה צווי ואמירה ה� דברי� מנוגדי�".".".".ויצוהו ויאמר לוויצוהו ויאמר לוויצוהו ויאמר לוויצוהו ויאמר לו""""
הנה בצאת     ".".".".קו� ל� פדנה אר�קו� ל� פדנה אר�קו� ל� פדנה אר�קו� ל� פדנה אר�, , , , לא תקח אשה מבנות כנע%לא תקח אשה מבנות כנע%לא תקח אשה מבנות כנע%לא תקח אשה מבנות כנע%""""". לאמרויצוהו "

, "חרנה"ורבקה בדברה ליעקב קראתו , "חר%"אברה� מש� קראו הכתוב 
אמנ� יעקב כשהל� לש� חזר הכתוב וקראו " פדנה אר�"ועתה קראו יצחק 

וקח ל� מש� וקח ל� מש� וקח ל� מש� וקח ל� מש� , , , , ביתה בתואל אבי אמ�ביתה בתואל אבי אמ�ביתה בתואל אבי אמ�ביתה בתואל אבי אמ�""""    .ויש להבי% העני%, כדברי רבקה" חר%"
 והלא שליחותו של ,,,,""""בית בתואלבית בתואלבית בתואלבית בתואל""""למה קראו     ".".".". לב% אחי אמ� לב% אחי אמ� לב% אחי אמ� לב% אחי אמ�אשה מבנותאשה מבנותאשה מבנותאשה מבנות

'  ואפי".".".".בית לב%בית לב%בית לב%בית לב%""""ללללוא� כ% היה לו לשלחו , יעקב הוא כדי לקחת מבנות לב%
וכבר , ש שני� לפני כ%לומה ג� שבתואל מת שמוני� וש. א� גר בבית בתואל

והלא באותו מעמד ,  מה פשר ברכה זו,,,,""""''''ואל שדי יבר� אות� וכוואל שדי יבר� אות� וכוואל שדי יבר� אות� וכוואל שדי יבר� אות� וכו"""". ירשו לב%
ובברכות שברכו כשהביא את המטעמי� הזכיר ש� . ני שצווהו ברכולפ
וישלח יצחק את וישלח יצחק את וישלח יצחק את וישלח יצחק את """". ויש להבי% ההבדל    """"אל שדיאל שדיאל שדיאל שדי""""ועתה ברכו בש� , "האלהי�"

ואמר ששלח יצחק את יעקב והלא כבר למה כפל ". ". ". ". יעקב ויל� פדנה אר�יעקב ויל� פדנה אר�יעקב ויל� פדנה אר�יעקב ויל� פדנה אר�
  ".קו� ל� פדנה אר�"כתוב שאמר לו 

נצוצות  לקח, בכורעשו  כי כבר נתבאר שכיו% שהיה, ונראה שהעני% הוא
וג� לאחר מכירת הבכורה הנצוצות שנשארו בחלקו  ,הדעת של יצחק' בחימ

נצוצות ה  כיקט%קט%קט%קט%עקב נקרא וי .גדולגדולגדולגדול' נשאר בבחי, בכור' י שירד מבחי"אעפ
וג� לאחר קניית הבכורה חלק נצוצות , שקבל לא היו מבחינה גדולה שכזו

אמנ� בברכות שקיבל . בהגבורות שבידי עשו השאירוהו גדול לעומת יעק
ואולי ג� גדלו כמות הנצוצות של יצחק שבידי , נתחזק כחו בנגד עשו, יעקב

כי במלחמה , יעקב ועברו על אות� שבידי עשו ולא יכל עשו להרגו מיד
י "ולכ% אעפ. מי שיש בחלקו יותר נצוצות קודש מיצחק הוא המנצח, שביניה�

הבי% שאי% בכחו להלח� , מידשבכעסו על הברכות רצה עשו להרוג את יעקב 
, ושט� את יעקב והמתי% עד שימות יצחק  ויירשוהו הוא ויעקב, ביעקב עתה

כ� יורשי� ה� ג� את הנצוצות שהשאיר , וכש� שיורשי� הבני� רכוש הנפטר
ואז בצירו� הנצוצות שיירש , באשתו מאותו רוח שנת% בה בביאה ראשונה

 ואקבל ".".".".יקרבו ימי אבל אבייקרבו ימי אבל אבייקרבו ימי אבל אבייקרבו ימי אבל אבי, , , , ו בלבוו בלבוו בלבוו בלבוויאמר עשויאמר עשויאמר עשויאמר עש"""". יוכל לגבור על יעקב ולהרגו
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אתגבר על , ובצירו� הנצוצות שבידי עתה, בירושה עוד נצוצות על ידי פטירתו
ורק אז ,  הוא ושות� עמי בנצוצות""""אחיאחיאחיאחי"""" כי ".".".".ואהרגה את יעקב אחיואהרגה את יעקב אחיואהרגה את יעקב אחיואהרגה את יעקב אחי"""", 115יעקב

, "בלבו"אלא " דבר"י שלא " ואעפ".".".".ויוגד לרבקה את דברי עשוויוגד לרבקה את דברי עשוויוגד לרבקה את דברי עשוויוגד לרבקה את דברי עשו"""". אוכל לו
היות ומחשבת האד� לפני הבורא , דש צופי� ורואי�ובדר� כלל ברוח הקו

נראה שנקלטי� המחשבות . 116"הרהור כדיבור דמי"דיבור גמור ו' הוא בבחי
". בת קול" או שהוגד לה על ידי .117ונית% לשמע� ברוח הקודש כדיבור גמור

".  האלההדברי�הדברי�הדברי�הדברי�אחר "הכוונה למחשבתו מלשו% " דברי עשו"ואז פירוש 
 בצירו� נצוצות הירושה מקוה הוא ,,,,""""גדולגדולגדולגדול""""ות שהוא עדיי%  והי".".".".בנה הגדולבנה הגדולבנה הגדולבנה הגדול""""

 כי ידעה שנכו% ".".".".ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקט%ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקט%ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקט%ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקט%"""". לגבור על יעקב ולהרגו
ואולי אמר הכתוב . נצוצות אלו כנגד עשו'  בבחי""""קט%קט%קט%קט%""""הדבר ועדיי% יעקב 

היות ורבקה היא המחזיקה בנצוצות אלו כל ימי חיי ,  לגבי יעקב ועשו""""בנהבנהבנהבנה""""
  וכוונת עשו היתה על מה שעתידי� יעקב והוא לקבל� בפטירת יצחק יצחק
ספירת הבינה שדרכה מגיעי� הנצוצות ' ואולי בגלל שרבקה היא בחי ,ממנה
הדגיש הכתוב שעשו ויעקב  ,מ שנקראי� בניה"ת נהי"שבעת הספירות חג אל

ג� לבירור , ואולי ללמדנו שהבינה רבקה שהיות ושניה� ה� בניה .ה� בניה
  .יש משקל מכריע בהתמודדות זו, וצות קודש ממשפחתה שבחר%נצ

כל זמ% , והבינה רבקה שא� יצא יעקב בשליחות יצחק ללב% לשאת אשה
נפש  שהותו ש� עוסק בעני% זה יהיה הוא קשור למצות כבוד אב ויקבל כחות

ויהיה על ידי זה מוג% מעשו שאפילו שידע מקומו לא יוכל לפגוע , מיצחק
 אמיתית לש� כ� ולא לצור� זה צרי� שיצחק ישלחהו בהכרהאמנ�  .118בו

  .ואולי לכ% לא אמרה ליצחק את כוונת עשו, לבריחה מעשוכתירו" 
 אולי לא רצתה רבקה לדבר ע� יעקב ".".".".ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקט%ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקט%ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקט%ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקט%""""

  ויצאה למקו�, בביתה על עני% זה שלא תשמע אוז% שלישית ותודיע לעשו
   

היו בידו לא נצוצות הקודש שמ בכור הוא לנחלה לירש פי שניי� ואולי חשב שעדיי%. 115

. 'וראה קדושי% מ, וירא' ראה לעיל פ. 116.  דבר שלא בא לעול�וה� בגדר בעת המכירה

י "ומה שפירש,  מחשבת המ% נראה ששמעו ברוח הקודש וג� את.117. והב%: 'וברכות כ

ומה . 118 .לפרשו בשמיעהאפשר ) 114ראה לעיל הערה (שברוח הקודש נגלה עליה� 

וג� , י שבצוויו הל�"אעפ, שלא קיי� כבוד אב ב שני�"ל שנענש יעקב על כ"שאמרו חז

 לומר שכיו% שלא הל� אולי יש, י ששלוחי מצוה אינ� נזוקי�"אליפז פגע בו ושדדו אעפ

והדר� לש� לא היתה , ד שני� בבית ש� ועבר"לקיי� מצות אביו אלא נתעכב י ישר לחר%

מצות כבוד אב ואולי ג� לא בגדר מצות הליכה ללמוד תורה כי הליכתו לש� היתה בגדר 

  .וביטול כבוד אב לחוד, ושכר לימוד תורה לחוד, מאונס
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 ושלחה לקרא לו,  שניכר א� יש אד� בסביבה השומע'כגו% שדה וכדופתוח 
  ואולי. ולא יצאה לש� יחד עמו שלא לעורר חשד עשו, למקו� בו המתינה לו

אור מקי� כדי להג% עליו " בינה" רבקה שצרי� יעקב לקבל מספירת ההבינה
ובפרט היא . ספירה זו' היא בגדר בחי" בנה"לגבי " א�"וכל , מתכניות עשו

 לשלוח לקרא לולשלוח לקרא לולשלוח לקרא לולשלוח לקרא לוועשתה מעשה , "בינה"שמצד עצמה אחוזה היא בספירת ה
כי , "אור המקי�"כדי שכאשר יבא על ידי בקשתה יושפע הוא על ידה מ

הנה עשו הנה עשו הנה עשו הנה עשו , , , , ותאמר אליוותאמר אליוותאמר אליוותאמר אליו"""". עני% למטה מעורר ומשפיע העני% העליו%תמונת ה
שעשו מתנח� על הברכות ,  אפשר שאמרה לו".".".".אחי� מתנח� ל� להרג�אחי� מתנח� ל� להרג�אחי� מתנח� ל� להרג�אחי� מתנח� ל� להרג�

 ויחד עמ� עתיד הוא לירש את נצוצות ,,,,""""אחי�אחי�אחי�אחי�""""בכ� שהוא , שקבלת במקומו
ובה� מקוה הוא שיתחזק כחו , יצחק שהניח בי בעת הזווג שלאחר החופה

וקו� ברח ל� אל וקו� ברח ל� אל וקו� ברח ל� אל וקו� ברח ל� אל """"    ,119 בקול רוח הקודש שבי".".".".ני שמע בקוליני שמע בקוליני שמע בקוליני שמע בקוליועתה בועתה בועתה בועתה ב"""". להרג�
 לברר ממקו�, 120והגבורות  צרי� שתברח לחר% מקו� הדיני�".".".".לב% אחי חרנהלב% אחי חרנהלב% אחי חרנהלב% אחי חרנה

 וכש� שאני נתבררתי מבתואל שהיה אחיאחיאחיאחיזה נצוצות קודש דר� לב% שהוא 
זו ונצוצות קודש ' ג� הוא נמצא בקלי, נוגה הגונבת נצוצות קודש' בקלי

  ".".".". עד אשר תשוב חמת אחי� עד אשר תשוב חמת אחי� עד אשר תשוב חמת אחי� עד אשר תשוב חמת אחי�וישבת עמו ימי� אחדי�וישבת עמו ימי� אחדי�וישבת עמו ימי� אחדי�וישבת עמו ימי� אחדי�""""ולכ%  , ידושבויי� ב
'  להתחבר ע� נפשו ולהוציא ממנו נצוצות קודש מכל שבעת ספי""""עמועמועמועמו""""תשב 

תשוב חמת תשוב חמת תשוב חמת תשוב חמת """"וכשתברר מה% , 121121121121""""ימי� אחדי�ימי� אחדי�ימי� אחדי�ימי� אחדי�""""מ הנקראי� "ת נהי"חג"הקודש 
 ,א� וחמה' הזכירה כא% את הקלי". ". ". ". עד שוב א� אחי� ממ�עד שוב א� אחי� ממ�עד שוב א� אחי� ממ�עד שוב א� אחי� ממ�"""" והוסיפה ,,,,""""אחי�אחי�אחי�אחי�
וכלפי , כל אחד מה� בפני עצמו ואמרה לשו% שיבה על, דה ביניה�והפרי

 וכלפי הא� שהוא לשו% ....""""תשובתשובתשובתשובעד אשר ", שהיא לשו% נקבה אמרה" חמה"ה
  ".  עשו" ולא אמרה """"אחי�אחי�אחי�אחי�""""ובשניה� אמרה  .""""שובשובשובשובעד ", זכר אמרה

 הא� והחמה נתגברו אצל עשו להזיק ליעקב' ואולי אמרה רבקה ליעקב כי קלי
וכשיברר נצוצות ,  של יעקב ושות� עמו בנצוצות הקודש""""אחיואחיואחיואחיו""""כיו% שהוא 

 יתחזק כחו כנגד עשו ויהיה פחות """"ימי� אחדי�ימי� אחדי�ימי� אחדי�ימי� אחדי�""""הקודש בחר% ויעל� ל
 ישובו הא�, ושות� עמו בנצוצות" אחיו"וככל שיהיה פחות , 122"אחיו"

  הא� תשוב מעל יעקב'  וכשקלי".".".".ושכח את אשר עשית לוושכח את אשר עשית לוושכח את אשר עשית לוושכח את אשר עשית לו"""". 123והחמה לאחור
   

אז כל זמ% שלא , א� תשמע בקולי ותברח, ואולי אמרה    . ב"י. א"י בראשית כ"שרראה . 119

תשוב לפני שאקרא ל� תקיי� בישיבת� ש� מצות כיבוד א� ואור מקי� מהבינה יג% עלי� 

את השמי� '  עשה הכי ששת ימי�"בסוד הכתוב . 121. שער הפסוקי� ל� ל�    .120 .ממות

ת "ואולי כוונתה לז. אחדי�' היא בבחי" מלכות"וג� הספירה השביעית ". ואת האר"

 כי. 123 .ז יתבררו ג� נצוצות מעשו ויצאו אל הקודש"עיושמא ואולי  .122 .דמלכות

  .פנחס' וראה לקמ% פ: ז"זוהר נשא  קל. וחמה, א�, משחית, ה�שלשה מזיקי� 
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 כי ג� א� לא. """"לולולולוושכח את אשר עשית "ואמרה , ישכח עשו את עני% הברכות
 הא� לעורר את עשו להנק�' זכרונו לא יגרו� לקלי, � העני%ישכח את עצ

והפרידה ביניה� ואמרה לשו% שיבה על כל אחד מה� בפני . ביעקב על עני% זה
ואולי כדי לגרו� לה� לפירוד שלא יוכלו . נפרדות ה�' כי שתי קלי, עצמו

  .124להתחבר כנגד יעקב כלל
 מצב הנצוצות ג�  ואפשר שידעה רבקה שלפי".".".".ושלחתי ולקחתי� מש�ושלחתי ולקחתי� מש�ושלחתי ולקחתי� מש�ושלחתי ולקחתי� מש�""""

, וכשיבא עשו להרגו יגבר עליו יעקב ויהרגנו, לאחר פטירת יצחק שיעקב יגבר
וכשימות עשו , אלא שפחדה מבני עשו שקבלו מעשו נצוצות קדש כשנולדו

שלא , יירשו ממנו עוד נצוצות ובצירו� נצוצות שיגיעו אליה� בדרכי� אחרות
 ולכ% ".".".".ג� שניכ� יו� אחדג� שניכ� יו� אחדג� שניכ� יו� אחדג� שניכ� יו� אחדלמה אשכל למה אשכל למה אשכל למה אשכל """"ואמרה , 125יתגברו להרוג את יעקב

ואמרה לו ". יעמדו בניו ויהרגו�, עלי� ואתה תהרגנו א� יקו�" ,י"פירש
כדי שישוב תחת חסותה ויקבל שמירה ממנה בדרכו חזרה     שתשלח לקחתושתשלח לקחתושתשלח לקחתושתשלח לקחתו

  . ו א� ילח� בו עשו ויהרג בידי יעקב"ולא יוכלו בני עשו לפגוע בו ח

 אמרה רבקה ליצחק ".".".".קצתי בחיי מפני בנות חתקצתי בחיי מפני בנות חתקצתי בחיי מפני בנות חתקצתי בחיי מפני בנות חת, , , , ותאמר רבקה אל יצחקותאמר רבקה אל יצחקותאמר רבקה אל יצחקותאמר רבקה אל יצחק""""
וזה עשרי� ושלש שני� , שקצה ומאסה בחייה מפני בנות חת שלקח עשו

    א� לוקחא� לוקחא� לוקחא� לוקח""""    .עד שכהו עיני יצחק בגלל%, ומה ג� בתו� ביתה, ז"שעובדות ע
 """"א� לוקחא� לוקחא� לוקחא� לוקח"""" אמרה ".".".".למה לי חיי�למה לי חיי�למה לי חיי�למה לי חיי�, , , , יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות האר"יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות האר"יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות האר"יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות האר"

 שיש """"כאלהכאלהכאלהכאלה""""ת חת  דהיינו א� אמור יעקב לקחת מבנו,,,,""""א� יקחא� יקחא� יקחא� יקח""""ולא אמרה 
כיו% שה% מבנות האר" , כדוגמת נשות עשו ע� עשו 126לו קשר נפש את%

י שבשרש% אולי ה% "אעפ, ז"או כיו% שה% בנות חת ועובדות ע, ז"ועובדות ע
  .למה לי חיי�, בנות האר" העליונה שכינתא קדישא

  
החמה ' קלייגיע למצב שצרי� שאמרה לו שג� א� לא יברר את כל הנצוצות  ואולי. 124

ובכ� , עני% הברכות הא� תשוב ג� במדה שישכח את' וקלי שלא תוכל להזיקו תשוב במדה

אליפז שקבל נצוצות קודש מראש יצחק ומצינו דוגמתו ב. 125. ינצל יעקב מידי עשו לגמרי

י "ראה רש( , שלמד אצלו תורה והוסי� וקבל נצוצות קודש מיצחק עצמו על ידי, דר� עשו

כי היה יעקב בדר� בצווי אמו  אמנ� לא הרגו .יכל ליעקב ושדדוו ).אי, ט"בראשית כ

וכמו , ולא יהרג" אור מקי�"שיוק� ב, שצוותה אותו לברוח וגרמה שעל ידי ששמע בקולה

שופטי� סוד ' וכתב בשער המצוות פ: ט"ראה סנהדרי% צ" תמנע"וכדוגמת . 126 .שנתבאר

קב ויצא ממנה עמלק שהציר את ישראל ונענש יע ".כ כתב וזה לשונו"ואח,  תמנענשמת

לפי שהיה ראוי לקבלה ולגיירה ולתקנה ולהחזירה אל שרשה בקדושה כי היא בת זוגו לפי שהיה ראוי לקבלה ולגיירה ולתקנה ולהחזירה אל שרשה בקדושה כי היא בת זוגו לפי שהיה ראוי לקבלה ולגיירה ולתקנה ולהחזירה אל שרשה בקדושה כי היא בת זוגו לפי שהיה ראוי לקבלה ולגיירה ולתקנה ולהחזירה אל שרשה בקדושה כי היא בת זוגו 

והלא מצינו והלא מצינו והלא מצינו והלא מצינו ,  ולכאורה היה נראה קושי גדול למה נענש על זה,,,,היתה כמו לאה בת לב%היתה כמו לאה בת לב%היתה כמו לאה בת לב%היתה כמו לאה בת לב%

     . ש"עיי, """"''''א� לוקח יעקב אשה מבנות חת וכוא� לוקח יעקב אשה מבנות חת וכוא� לוקח יעקב אשה מבנות חת וכוא� לוקח יעקב אשה מבנות חת וכו, , , , שששש""""שיצחק ורבקה לא היו רוצי� בדבר כמשיצחק ורבקה לא היו רוצי� בדבר כמשיצחק ורבקה לא היו רוצי� בדבר כמשיצחק ורבקה לא היו רוצי� בדבר כמ
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 אולי ברכו שנית בברכות שברכו בזמ% ".".".".ויקרא יצחק אל יעקב ויבר� אותוויקרא יצחק אל יעקב ויבר� אותוויקרא יצחק אל יעקב ויבר� אותוויקרא יצחק אל יעקב ויבר� אותו""""
    .127המטעמי� כדי שיתקיימו בידו ללא פקפוק על שלקח� במרמה שהביא את

ביתה בתואל ביתה בתואל ביתה בתואל ביתה בתואל     קו� ל� פדנה אר�קו� ל� פדנה אר�קו� ל� פדנה אר�קו� ל� פדנה אר�, , , , לא תקח אשה מבנות כנע%לא תקח אשה מבנות כנע%לא תקח אשה מבנות כנע%לא תקח אשה מבנות כנע%    ויאמר לוויאמר לוויאמר לוויאמר לו ויצוהוויצוהוויצוהוויצוהו""""
יצחק לא יכלו  הנה דברי ".".".".וקח ל� מש� אשה מבנות לב% אחי אמ�וקח ל� מש� אשה מבנות לב% אחי אמ�וקח ל� מש� אשה מבנות לב% אחי אמ�וקח ל� מש� אשה מבנות לב% אחי אמ�, , , , אמ�אמ�אמ�אמ�    אביאביאביאבי

כי אי% הדבר , כי לא יכל לצוות על יעקב לקחת מבנות לב%, להיות כול� צווי
אולי לא תאבה "וכמו שאמר אליעזר לאברה� , תלוי בו אלא בלב% ובנותיו

        ,,,,""""ויצוהוויצוהוויצוהוויצוהו"""". ולכ% חלק מדבריו היו צווי וחלק� אמירה". האשה ללכת אחרי
 פדנה אר� ביתה בתואל קו� ל�", , , , """"ויאמר לוויאמר לוויאמר לוויאמר לו""""    ".לא תקח אשה מבנות כנע%"

    והנה רבקה אמרה לו". וקח ל� מש� אשה מבנות לב% אחי אמ�, אבי אמ�
". ". ". ".  פדנה אר� פדנה אר� פדנה אר� פדנה אר�קו� ל�" ויצחק שינה ואמר לו ".".".". חרנה חרנה חרנה חרנהברח ל� אל לב% אחי"

, כי המקו� נקרא על פי כוונת הסודות הנמצאי� בו.  כוונו לאותו מקו�ושניה�
לפי כוונת העני% שעבורו נמצאו וא� יש כמה סודות באותו מקו� נקרא המקו� 

, 128 על ש� הדיני� הקשי� הנמצאי� בו""""חר%חר%חר%חר%""""ונקרא המקו� . באותו מקו�
 ורבקה. 129 על ש� הנשמות שהגיעו לעול� דר� ש�""""פד% אר�פד% אר�פד% אר�פד% אר�""""ונקרא המקו� 

". חרנה"שלחתהו , "חר%"סוד ' ששלחה את יעקב כדי לברר נצוצות בבחי
פד% "שלחו ל, "פד% אר�"סוד ' ויצחק ששלחו לישא אשה וללדת בני� בבחי

ב בני "שי, 130כי כבר נתבאר לעיל    ,,,,""""ביתה בתואל אבי אמ�ביתה בתואל אבי אמ�ביתה בתואל אבי אמ�ביתה בתואל אבי אמ�""""ואמר ". אר�
ושבתואל , שש� יש נצוצות קודש לברר, נוגה' קלי' מלכה ה� משרש בחי

י "ב כי אעפ"אמנ� לב% לא מוזכר בי% הי, ונתבררה דרכו רבקה, מוזכר ביניה�
 אלא ענ� שנתפשט, ב השרשי�"י' נוגה כמות� לא היה בבחי' שהיה מקלי

והנצוצות היוצאי� דר� לב% שרש� הוא בתואל ולכ% הזכיר יצחק , מבתואל
וכדי שידע יעקב שיש נצוצות קודש שנפלו . השורש ממנו יוצאות בנות לב%

 רבקה וכמו שאמרה". לב% אחי אמ�לב% אחי אמ�לב% אחי אמ�לב% אחי אמ�""""    נוגה ג� בבנות לב% הוסי� ואמר' בקלי
  .מסיבה זו, , , , """"אל לב% אחיאל לב% אחיאל לב% אחיאל לב% אחי""""ליעקב  

 ואולי היות וצוהו ,,,,""""אל שדיאל שדיאל שדיאל שדי"""" הוא "יסוד"ה' ש� ספי. . . . """"ואל שדי יבר� אות�ואל שדי יבר� אות�ואל שדי יבר� אות�ואל שדי יבר� אות�""""
, ואמר לו. %"לישא אשה ברכו בש� זה כדי להעמיד בני� שיזכו לכל הנר

והיית והיית והיית והיית """", הרוח'  בבחי""""וירב�וירב�וירב�וירב�"""", הנפש'  בבחי""""ויפר�ויפר�ויפר�ויפר�"""".  בבני�""""יבר� אות�יבר� אות�יבר� אות�יבר� אות�""""
מו וכ,  היא הנשמה שעמי הנפש והרוח נקהלי� ונזוני� ממנה""""לקהל עמי�לקהל עמי�לקהל עמי�לקהל עמי�

  . """"מעמיהמעמיהמעמיהמעמיהנאמר ונכרתה הנפש ההיא " כרת"שלהבדיל בעוו% 
   שיעקבי"אמר הכתוב כי אעפ". ". ". ". וישלח יצחק את יעקב ויל� פדנה אר�וישלח יצחק את יעקב ויל� פדנה אר�וישלח יצחק את יעקב ויל� פדנה אר�וישלח יצחק את יעקב ויל� פדנה אר�""""
  

פסוק  ויגש ' ראה לקמ% פ .129. שער הפסוקי� ל� ל�. 128. ז"בראשית רבה פרשה ס. 127

  .  וירא' פ. 130 ".אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפד% אר�"
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 ,"חר%"יקר כוונת� היתה הבריחה מעשו ובירור הנצוצות בסוד כרבקה ע
   לקיי� צווי אביו ששלחו""""פדנה אר�פדנה אר�פדנה אר�פדנה אר�""""הל� ג� לסוד , "חרנה"מלבד שהל� 

 שנקרא לב% ארמי על ש� י"שאעפ". ". ". ". אל לב% ב% בתואל הארמיאל לב% ב% בתואל הארמיאל לב% ב% בתואל הארמיאל לב% ב% בתואל הארמי"""". למטרה זו
 כמותה היו בידו ,,,,""""אחי רבקהאחי רבקהאחי רבקהאחי רבקה"""" וג� """"ב% בתואלב% בתואלב% בתואלב% בתואל"היות והיה , אר� ב% דודו
 ".".".".א� יעקב ועשוא� יעקב ועשוא� יעקב ועשוא� יעקב ועשו""""    והיות ורבקה היא. שות של ארבע בנותיונצוצות קדו

הנ� משקל מכריע  לכ% הנצוצות שבידו, הנאבקי� על הנצוצות ולב% הוא אחיה
להביננו שאי% מילה בתורה ". איני יודע מה מלמדנו", י"ופירש. בהתמודדות זו

וכ% כאשר התורה , שאי% סוד ועני% מאחריה שעלינו להתעמק בה ולהבינה
ועני% הנצוצות . צור� גבוה ולימוד נוס� יש בו, ת וכופלת דבר מסויי�חוזר

שבידי לב% שמשקל� מכריע במאבק יעקב ועשו כבר למדנוהו ממה שהדגיש 
, ועל מה שכפלו הכתוב שנית כא%, "יעקב בנה"ו". עשו בנה"הכתוב ואמר 

שאמנ� ודאי שיש בזה סודות נעלמי� שא� היה יודע היה טומנ� , י"פירש
  . אלא שאינו יודע מה בא ללמדנו, ז כדרכו"ברמ

אמר "  ופירוש ".".".".ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחיויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחיויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחיויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי""""
        ויוגד לרבקהויוגד לרבקהויוגד לרבקהויוגד לרבקה"""", אבל בפסוק השני כתוב. לא� אחדמחשבתו לא גילה ש ,"בלבו

 שהוא דיבר משמע ,,,,""""את דברי עשואת דברי עשואת דברי עשואת דברי עשו""""וממה שכתוב  ".".".".את דברי עשו בנה הגדולאת דברי עשו בנה הגדולאת דברי עשו בנה הגדולאת דברי עשו בנה הגדול
        .אמר בלבו לא רק  וא� כ% ,זאת בפיו

לדבר כתוצאה מכ�  בלבו משהו וחשובאד� יכול לכי , ואפשר שהעני% הוא
עשו ו. מה הוא חושבשהמתבונ% בה� יכול להבי% , ע� אנשי� דברי� אחרי�

בר י אבל ד,בלבו חשב יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ולא דיבר
מה ו ,מה דיברהקודש ברוח  לרבקה והוגד , שבאו בגלל כוונתודברי� אחרי�
  . כוונת דבריו

 לו תקו� מצד ואפשר שאמרה. מיותרת" קו�"ולכאורה תיבת  ".".".".וקו� ברח ל�וקו� ברח ל�וקו� ברח ל�וקו� ברח ל�""""
לברוח למרות הברכות ואל תשב שאנ% ובוטח בגלל הברכות עצמ� ותתעורר 

        . כי טר� הגיע זמנ� להתקיי�, שקבלת

רוב % שו כירשעו יצא  כי עש,,,,אחיאחיאחיאחיל� ללב% בגלל שהוא  ".".".".אל לב% אחי חרנהאל לב% אחי חרנהאל לב% אחי חרנהאל לב% אחי חרנה""""
 לשרש תל� אתה לאחי עצמו, אחי' קליבני� דומי� לאחי הא� והוא יצא מ

            .מהשורש את קליפת עשו

, 131י" פירש".ימי� אחדי�" , הוא בלב ודעה אחת""""עמועמועמועמו""""וביאור     ".".".".וישבת עמווישבת עמווישבת עמווישבת עמו""""
  יש להשתמש בה�, אפשר שאמרה לו שעתה שקיבל הברכות. שה� שבע שני�

  
  .  יח, ט" כ בראשית.131
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, להוציא את השכינה רחל מהקליפה של לב% ולהעלותה אל הקודשברוחניות ו
ושש תחתונות בסוד , והספירות מתחלקי� לשלש עליונות בסוד מאות ואלפי�

' אמנ� במלכות נמני� כל השבע בחי, עשיריות והאחרונה מלכות בסוד אחדי�
כי המלכות , "מאה שנה ועשרי� שנה ושבע שני�, חיי שרה"בסוד , אחדי�

ואמרה לו שכדי להעלות השכינה רחל ולפדותה מידי , שבע ובת שבעהיא אלי
שבע שני� כדי לברר בכל שנה , בבחינת מצב נפשו" עמו"יש לשבת , לב%

  .מ"ת נהי"ספירה אחת משבע הספירות חג

של זכה בברכות ה לאחר ש"אבינו עעקב יש להבי% אי� י ".".".".וקו� ברח ל�וקו� ברח ל�וקו� ברח ל�וקו� ברח ל�""""
  .רכושות אממנו  וב% אחיו שדד  מפניוחרובל הוצר�, עושר ושעשו יעבוד לו
שכשאד� עולה במעלות הספירות על פי מעשיו מתחיל , ואפשר שהעני% הוא

ואז עולה ". כתר דנפש"והול� ועולה עד שמגיע ל, "מלכות דנפש"' מספי
שברוח וממשי� לעלות " מלכות"ושוב מתחיל מספירת " רוח דנפש"לבחינת 

של עול� , "יחידה"ל" חיה"ומ, "חיה"כסדר הזה מרוח לנשמה ומנשמה ל
י של עולמות היצידה "נרנח' וממשי� כסדר הזה ג� בכל חמשת בחי. העשיה

 ".מוחי%, יניקה, עיבור"ובכל אחד משלשת הבחינות . 132והבריאה והאצילות
וכשהמוחי% שלה שלימי� , 133"יחיד ועני"בתחילתה היא בבחינת " מלכות"וה

  .134"להלהלהלהעלי באר ענו " בסוד ה  אותיות" אותיות לללללל""""דדדדהופכת מבחינת 
ואפשר שברכות אלו מיד העלוהו והשלימוהו מדרגה בה היה והעלוהו לדרגה 

וכיו% שעל כל פני� , של עול� גבוה יותר" מלכות"ונכנס ל, שלמעלה ממנה
ולכ% הוצר� לברוח ולאבד , "יחיד ועני"' הפ� לבחי" מלכות"' נכנס לבחי

  .135 ונתעלה בבני� ובעושר ובכבודואז עלה, מוחי%' ממונו עד שעלה לבחי

א� לוקח יעקב אשה א� לוקח יעקב אשה א� לוקח יעקב אשה א� לוקח יעקב אשה , , , , ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חתותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חתותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חתותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת"""" 
. כנשות עשו, "כאלה" ופירוש ".".".".למה לי חיי�למה לי חיי�למה לי חיי�למה לי חיי�, , , , מבנות חת כאלה מבנות האר"מבנות חת כאלה מבנות האר"מבנות חת כאלה מבנות האר"מבנות חת כאלה מבנות האר"

 מה אוממר אשכול ענר של מזרעו צדיקות חת בנות יקח א�, יש להבי%ו
בנות הבעיה היא שה%  כי, יותרות מ""""מבנות האר"מבנות האר"מבנות האר"מבנות האר""""" ולכאורה תיבות ,הבעיה

        ."בנות האר""ולא שה% , חת או בנות הכנעני
  
כי יחיד ועני "ה על הפסוק "ליקוטי תורה תהילי� כ. 133 .'שער הגלגולי� הקדמה א. 132 

עמי "  :ג" כתענית' ז פירשתי הגמ"ועפ. 135. ש  מוס� ראש חודש"כוונות הרש.  134". אני

או היה בכתר דעשיה או דיצירה  בתחילה, יצחק בר אלישיב 'רשנראה ש  ".היתה ושלחתיה

של עול�  "תמלכו"ל וכשעלה. "כתר"' יה בבחיולכ% פעל מופתי� כי על כל פני� הדבריאה 

י שמלכות זו "ואעפ. פ הוא במלכות" כי עכ, לא היה בכחו לעשות� עודשלמעלה ממנו

    ".שמא קא גרי�", וגדולה מכתר של עול� שלמטה ממנ
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 שמא. 'א, טענות למנוע יעקב מלישא כנענית' ר שרבקה העלתה בואפש
ומה ג� שיהודית אשת עשו נדמתה , כמו נשות עשו" מורת רוח"תהיינה 

ואולי ג� . 136לצדקת בתחילתה ולכ% שינה עשו את שמה מאהליבמה ליהודית
 כי נתבאר. ב. יעקב יקח אשה כמותה שתהפו� עורה מצדקת למרשעת

דת כי הגרות צריכה להיות מלי ,"גור באר" הזאת"ליצחק אמר ' שה, 137לעיל
 לגורלגורלגורלגור יצחק התחילו לו צרות עד שהבי% שצרי� וישבוישבוישבוישבאיפה שכתוב ו. יצחק

. ומאז יצחק חי בגדר גר כל הזמ% ,אר" לא לה�בגדר גר לקיי� כי גרי� יהיו ב
יעקב ירד למצרי� בגלל שלא יכול היה להרגיש את עצמו באר" ישראל בגדר ו
 ישב איפה ". אביומגורימגורימגורימגורי יעקב באר" וישבוישבוישבוישב"""" ואמר הכתוב ,,,,תושבתושבתושבתושבבגדר  אלא גרגרגרגר

אביו גר גר גר גר  איפה שגרגרגרגרא� היה ג� הוא ו .רוגזו של יוס�עליו  לכ% קפ" ,שאביו גר
כלו� והיו מקיימי� ארבע מאות שנה של גרות באר" ליעקב לא היה קורה 

 הוא יחזיר אות%אפילו א�  א� יקח יעקב מבנות חת ,רבקהואמרה . ישראל
הבעיה היא , את הכנענית הכי גדולה יהפו� לטלית שכולה תכלתו, בתשובה

הכל כי שה% מבנות האר" ואז הוא ירגיש את עצמו תושב ואז למה לי חיי� 
 ,,,,מגורי�מגורי�מגורי�מגורי�לכ% יצחק מדגיש ליעקב לרשת� את אר" . ירד לטמיו% וירדו לגלות

  לאא� תביא אשה זרה תמיד תרגיש את עצמ�, את האר" שבה תגור בתור גר
  . כי האשה הזרה לא שייכת למקו� ונותנת להרגיש זרות,במקו�

וישלח יצחק את יעקב ויל� פדנה אר� אל לב% ב% בתואל הארמי אחי רבקה וישלח יצחק את יעקב ויל� פדנה אר� אל לב% ב% בתואל הארמי אחי רבקה וישלח יצחק את יעקב ויל� פדנה אר� אל לב% ב% בתואל הארמי אחי רבקה וישלח יצחק את יעקב ויל� פדנה אר� אל לב% ב% בתואל הארמי אחי רבקה """"
 ואפשר שכוונת הכתוב ללמדנו שהיות ולב% ב% בתואל ".".".".א� יעקב ועשוא� יעקב ועשוא� יעקב ועשוא� יעקב ועשו

   כי רוב,לכ% היא א� יעקב ועשו, הארמי רשע גדול הוא אחי רבקה
 שלח יצחק את יעקב ,יצא עשו כאחיה לב%י ש"אעפו. חי הא�בני� דומי� לא

ואי% סכנה בבני  138כיו% שללב% טר� היו בני�, ללב% לקחת לו אשה מבנותיו
חשש  שלא ואלו עשו. 'ויהיו כול� זרע בר� ה, יעקב שיצאו רשעי� כאחי הא�

 ויצאו לו בני� אחות נביותאחות נביותאחות נביותאחות נביותלבני� רשעי� הדגיש הכתוב כי לקח את מחלת 
  . כיוצא בנביותרשעי�

 בשמתבשמתבשמתבשמת אלא מחלתמחלתמחלתמחלתל ששמה לא "אמרו חז". ". ". ". לת בת ישמעאללת בת ישמעאללת בת ישמעאללת בת ישמעאלחחחחויקח את מויקח את מויקח את מויקח את מ""""
ולכאורה היה צרי� . 139ונקראה מחלת לרמז שנמחלו עוונותיו כיו% שנשא אשה

לרמז שמשנשאה ,  ליהודית בת בארי החתי אשתו הראשונהמחלתמחלתמחלתמחלתלקרא 
 תכשנשאה או כשנשא אמשמע ש שלא נקראת כ% מהומ, נמחלו עוונותיו

    או מפני,כנעניות בשמת בת אילו% החתי לא נמחלו עוונותיו או מפני שהיו
  

ראה  .139 .כז ', י בראשית ל"רש. 138 .בתחילת פרשה זו. 137 .'ב, ו"י בראשית ל"רש. 136

  . ג,ו"י בראשית ל"רש



 שני            תולדות           שפתי

 

 רמ

כ בזאת שנשאה כדי לעשות נחת רוח לאביו בזה "משא. שנשא� לתאוותו
אלא כאשר נושא  ו שאי% נמחלי� עוונות החת%"וכתב מהרח. שאינה כנענית

ולכ% , העיקרית ואפשר שבשמת בת ישמעאל היא היתה בת זוגו ,140את בת זוגו
  .נקראה מחלת שדווקא בנשואי% עמה נמחלו עוונותיו

 אלא, ב"שהנושא אשה נמחלי� עוונותיו אינו בעוה ל"ש חז"ומסתבר שמ
 ,141ת"י צומות של עשיל לגב"יזש האר" וכמ,ז"בעוה נו שלא ייענש עליה�יעני

י התקוני� הנצרכי� לכל "ב לא ימחלו לו אלא ע"אבל לגבי נקיו% נשמתו לעוה
  . או בפדיונ� לדעת המקובלי�,ל"חטא שתק% האריז

  
        ו י צ או י צ או י צ או י צ א   

  
בא . """"ויל� חרנהויל� חרנהויל� חרנהויל� חרנה"""",  ע� ישראל יצא מאר" ישראל.""""ויצא יעקב מבאר שבעויצא יעקב מבאר שבעויצא יעקב מבאר שבעויצא יעקב מבאר שבע""""

לות פוגשי� ה� בשכינה שירדה  כשיוצאי� ישראל בג.""""ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�"""". לגולה
. ה עמה� את השכינה" ומלי% הקב....""""ויל% ש�ויל% ש�ויל% ש�ויל% ש�"""" ...."עמו אנכי בצרה"עמה� בסוד 

ויקח ויקח ויקח ויקח """".  כי שקעה שמש� של ישראל ובלעדיה אי% לה� תקנה.""""כי בא השמשכי בא השמשכי בא השמשכי בא השמש""""
 וע� ישראל לוקח תקוה בזה שהשכינה עמו בגלות והיא .""""מאבני המקו�מאבני המקו�מאבני המקו�מאבני המקו�

 .""""מראשותיומראשותיומראשותיומראשותיו ויש�ויש�ויש�ויש�"""". ה" בקו�קו�קו�קו�המהמהמהמשהיא אב% הקודש של , נקראת אבני המקו�
ששוכב בגלות פ " ואע.""""וישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההוא"""". ומשעי% ראשו ותקוותו עליה

ישראל למרות צרותיו   ע�.""""ויחלו�ויחלו�ויחלו�ויחלו�""""    ."מקו�"ה הנקרא "דבוק הוא בקב
והנה והנה והנה והנה """"ורואה , "בנבואה חלו� אחד משישי�"ושפלותו מצי" בשכינה בסוד 

. """"וראשו מגיע השמימהוראשו מגיע השמימהוראשו מגיע השמימהוראשו מגיע השמימה"""" לאב,  אמנ� יסוד� נמצא בגלות.""""סול� מוצב ארצהסול� מוצב ארצהסול� מוצב ארצהסול� מוצב ארצה
. השכינה הנמצאת אתו קשורה בעולמות של מעלה להמשי� שפע לנדבק בה

, במצב כזה יש עולי� ומתעלי� וג�. """"עולי� ויורדי� בועולי� ויורדי� בועולי� ויורדי� בועולי� ויורדי� בו, , , , י�י�י�י�ההההוהנה מלאכי אלוהנה מלאכי אלוהנה מלאכי אלוהנה מלאכי אל""""
    י אברה� אבי�י אברה� אבי�י אברה� אבי�י אברה� אבי�ההההאלאלאלאל' ' ' ' אני האני האני האני ה, , , , נצב עליו ויאמרנצב עליו ויאמרנצב עליו ויאמרנצב עליו ויאמר' ' ' ' והנה הוהנה הוהנה הוהנה ה"""". ויש חלילה יורדי�

לומר לה� שהגלות יכול ליהפ� ה נצב על ישראל " והנה הקב.""""י יצחקי יצחקי יצחקי יצחקההההואלואלואלואל
 ואז ג� אר" הגלות תהפ� 1"היו� א� בקולו תשמעו"לגאולה מיד בבחינת 
זאת אר" הגלות     .""""האר" אשר אתה שוכב עליההאר" אשר אתה שוכב עליההאר" אשר אתה שוכב עליההאר" אשר אתה שוכב עליה""""ואומר . לחלק מנחלת האר"

, , , , ל� אתננה ולזרע�ל� אתננה ולזרע�ל� אתננה ולזרע�ל� אתננה ולזרע�"""" .שאתה שוכב בה ואינ� יכול לקו� בה מעומס הגלות
נה ונגבה ונברכו ב� כל נה ונגבה ונברכו ב� כל נה ונגבה ונברכו ב� כל נה ונגבה ונברכו ב� כל ופרצת ימה וקדמה צפוופרצת ימה וקדמה צפוופרצת ימה וקדמה צפוופרצת ימה וקדמה צפו, , , , והיה זרע� כעפר האר"והיה זרע� כעפר האר"והיה זרע� כעפר האר"והיה זרע� כעפר האר"
,  ולא רק שהנצוצות שהפלת� תעלו עמכ� מהגלות".".".".משפחות האדמה ובזרע�משפחות האדמה ובזרע�משפחות האדמה ובזרע�משפחות האדמה ובזרע�

        אלא ג� נצוצות הקודש שהיו ש� מאז ימי בראשית יתוקנו על ידכ� ויעלו
        

        .ח" סנהדרי% צ.1 .ה"ר עני% שער הכוונות .141 ." הדעת טובע. 140



 שני           ויצא           שפתי

 

 רמא

כל כל כל כל  2ת איל% בחברו ויתערבו כהברכויתברכוויתברכוויתברכוויתברכו, לקדושה בבחינת גרי צדק
והנה אנכי והנה אנכי והנה אנכי והנה אנכי """"א� כל זאת בתנאי . ב� ובזרע�ב� ובזרע�ב� ובזרע�ב� ובזרע�, על ידי גירות%משפחות האדמה משפחות האדמה משפחות האדמה משפחות האדמה 

היה עמ� בכל אשר תו, "י�האל'  האנכיאנכיאנכיאנכי"שנאמר בה   תשמור את תורתי.""""עמ�עמ�עמ�עמ�
 ואז אשמר�. """"והשיבותי� אל האדמה הזאתוהשיבותי� אל האדמה הזאתוהשיבותי� אל האדמה הזאתוהשיבותי� אל האדמה הזאת, , , , ושמרתי� בכל אשר תל�ושמרתי� בכל אשר תל�ושמרתי� בכל אשר תל�ושמרתי� בכל אשר תל�"""". תפנה

  כי כי כי כי """"    .3"זאת" ה הנקראת ישראל שהיא בחינת השכינאר"ל בכל דרכי� ואשיב�
   .גאל� מהגלותל    .""""לא אעזב� עד אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�לא אעזב� עד אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�לא אעזב� עד אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�לא אעזב� עד אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�

אכ% אכ% אכ% אכ% , , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר"""" . וע� ישראל מתעורר מתרדמת היצר בגלות.""""ויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתו""""
חשבתי שבמש� הגלות השכינה רחקה . """"במקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתי' ' ' ' יש היש היש היש ה

י "נמצאת במקו� הזה ואעפוהשכינה ', אלא יש ה, ממני א� רואה אני כי לא כ%
אנכי אנכי אנכי אנכי " וג� כאשר לא שמרתי על המצוות בשלמות ובחינת , לא ידעתי"אנכי"ש
ויירא ויאמר מה נורא המקו� ויירא ויאמר מה נורא המקו� ויירא ויאמר מה נורא המקו� ויירא ויאמר מה נורא המקו� """". נשארה השכינה עמנו, לא ידעתי" י�י�י�י�ההההאלאלאלאל' ' ' ' הההה

מדת " י�הבית אל" וכל הגלות הוא בבחינת .""""י�י�י�י�ההההאי% זה כי א� בית אלאי% זה כי א� בית אלאי% זה כי א� בית אלאי% זה כי א� בית אל, , , , הזההזההזההזה
זה הדר� והאופ% להתעלות     .""""ר השמי�ר השמי�ר השמי�ר השמי�וזה שעוזה שעוזה שעוזה שע""""אבל , הדי% ויסורי� קשי� מאד

  .ולצר� את הנפש מחטאיה
ויקח את ויקח את ויקח את ויקח את """",  ומיד כשמתחיל להאיר לו קצת נחת בגלות.""""וישכ� יעקב בבוקרוישכ� יעקב בבוקרוישכ� יעקב בבוקרוישכ� יעקב בבוקר""""

 א לוקח את השכינה שהי".".".".ויש� אותה מצבהויש� אותה מצבהויש� אותה מצבהויש� אותה מצבה, , , , מראשותיומראשותיומראשותיומראשותיו    האב% אשר ש�האב% אשר ש�האב% אשר ש�האב% אשר ש�
    ויצוק שמ% עלויצוק שמ% עלויצוק שמ% עלויצוק שמ% על"""". ובונה לה בתי כנסיות מקו� מקדש מעט ,"מקו�"מאבני ה
ומייסד תלמודי תורה " כי נר מצוה ותורה אור" כל שבידו עושה ....""""ראשהראשהראשהראשה

ואול� לוז ואול� לוז ואול� לוז ואול� לוז , , , , ויקרא את ש� המקו� ההוא בית אלויקרא את ש� המקו� ההוא בית אלויקרא את ש� המקו� ההוא בית אלויקרא את ש� המקו� ההוא בית אל"""". ללמד תורה בחינת השמ%
והוא  מקו� השכינה" אל בית"וקורא לבתי כנסיות בש� . """"ש� העיר לראשונהש� העיר לראשונהש� העיר לראשונהש� העיר לראשונה

החיי�  סוד" לוז"אמנ� אינ� כמקדש שבירושלי� שהוא בבחינת , מקדש מעט
  .4באיה לא מתי� לעול�והשלו� שכל 

א� יהיה א� יהיה א� יהיה א� יהיה """" .וע� ישראל נודר נדר גדול לאלקי ישראל    ....""""וידר יעקב נדר לאמרוידר יעקב נדר לאמרוידר יעקב נדר לאמרוידר יעקב נדר לאמר""""
  א� השכינה הנקראת....""""י� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכי הול�י� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכי הול�י� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכי הול�י� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכי הול�ההההאלאלאלאל
אז , """"ונת% לי לח� לאכול ובגד ללבושונת% לי לח� לאכול ובגד ללבושונת% לי לח� לאכול ובגד ללבושונת% לי לח� לאכול ובגד ללבוש"""", י� תשאר לשמרנו בגלותנוהאל
לי לי לי לי ' ' ' ' והיה הוהיה הוהיה הוהיה ה"""" .ל גאולי� כאשר נשוב לאר" ישרא....""""ושבתי בשלו� אל בית אביושבתי בשלו� אל בית אביושבתי בשלו� אל בית אביושבתי בשלו� אל בית אבי""""

, ל"ולא כמעשינו בחו, ה באמת ובלב של�" נעבוד רק את הקב".".".".י�י�י�י�ההההלאללאללאללאל
    .5ז בטהרה"ל דומה כמי שאי% לו אלוה וכעובד ע"שנאמר כי כל הדר בחו

 השכינה תשוב למקומה ....""""י�י�י�י�ההההמצבה יהיה בית אלמצבה יהיה בית אלמצבה יהיה בית אלמצבה יהיה בית אל    והאב% הזאת אשר שמתיוהאב% הזאת אשר שמתיוהאב% הזאת אשר שמתיוהאב% הזאת אשר שמתי""""
  וישארו בית6ו לאר"ל יעל"הראשו% במקדש וג� כל בתי הכנסיות שבנינו בחו

מכל החיי� אשר תת% לי אקדיש . """"לי עשר אעשרנו ל�לי עשר אעשרנו ל�לי עשר אעשרנו ל�לי עשר אעשרנו ל�    וכל אשר תת%וכל אשר תת%וכל אשר תת%וכל אשר תת%"""". י�האל
  .ולא נוציא הכל לחולי%, ל� חומש ללמוד תורה ולקדושה

    .ט" מגילה כ.6. י" כתובות ק.5 :ו"סוטה מ'  מס.4 .ח" זוהר ויחי רמ.3 .� פסוק זה"רשב .2



 שני           אויצ           שפתי

 

 רמב

היא בט% המלכות שממנה יוצאי�  """"מבאר שבעמבאר שבעמבאר שבעמבאר שבע"""",  היא הנשמה".".".".ויצא יעקבויצא יעקבויצא יעקבויצא יעקב""""
   הוא רח�""""ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�"""" . לעול� הזהויל� חרנהויל� חרנהויל� חרנהויל� חרנה, ז"כל הנשמות בדרכ� לעוה

 בבחינת הטיפה """"ויל% ש�ויל% ש�ויל% ש�ויל% ש�". "אותו מקו�"ל "האשה הנקרא בלשו% חז
של " כי בא השמשכי בא השמשכי בא השמשכי בא השמש"""". ולא נפלטת כשאר טיפות, שנשארת ברח� כדי להוולד

שהוא עצמו באה שמשו או . 7איזה צדיק וצרי� הוא למלאות את מקומו
 מתקשר הוא """"ויקח מאבני המקו�ויקח מאבני המקו�ויקח מאבני המקו�ויקח מאבני המקו�"""". בגלגול קוד� ועתה חזר לתק% מעשיו

 להתפתח """"ויש� מראשותיוויש� מראשותיוויש� מראשותיוויש� מראשותיו"""". לאחת מביציות האשה שה� אבני אותו מקו�
  . בבחינת עיבור""""וישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההוא"""", כעובר

 כי בהיותו בבט% אמו ....""""ויחלו� והנה סול� מוצב ארצה וראשו מגיע השמימהויחלו� והנה סול� מוצב ארצה וראשו מגיע השמימהויחלו� והנה סול� מוצב ארצה וראשו מגיע השמימהויחלו� והנה סול� מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה""""
מלמדי� אותו כל התורה כולה ומסבירי� לו שעול� הזה הוא , עיבורבבחינת 

והנה מלאכי והנה מלאכי והנה מלאכי והנה מלאכי . ". ". ". "בחינת סול� המקשר בי% החומר הארצי לבי% רוחניות השמי�
 ה� נשמות ע� ישראל שבהיות� בבט% המלכות משמשי� ה� במרו� """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�

יש עולי� .  בסול� החיי� של העול� הזה""""עולי� ויורדי� בועולי� ויורדי� בועולי� ויורדי� בועולי� ויורדי� בו"""", 8בגדר מלאכי�
ויש יורדי� עד תחתית שאול , בקדושה ובתורה ובמצוות, עלי� ברוחניותומת

  . בגלל שנמשכו אחר תאוות הגו�
אלהי אלהי אלהי אלהי ' ' ' ' אני האני האני האני ה, , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". להשביעו תהי צדיק ואל תהי רשע". נצב עליונצב עליונצב עליונצב עליו' ' ' ' והנה הוהנה הוהנה הוהנה ה""""

 """"ואלהי יצחקואלהי יצחקואלהי יצחקואלהי יצחק"""",  בחינת החסד לשל� שכר טוב למקיימי התורה""""אברה� אבי�אברה� אבי�אברה� אבי�אברה� אבי�
 העול� הגשמי ,,,,""""האר"האר"האר"האר""""". � על התורההדי% להעניש הרשעי� העוברי' בחי
,  שתוולד ותחיה בה""""ל� אתננהל� אתננהל� אתננהל� אתננה"""",  כעת בבט% אמ�""""אשר אתה שוכב עליהאשר אתה שוכב עליהאשר אתה שוכב עליהאשר אתה שוכב עליה""""
זרעו לכ� לצדקה וקצרו לפי "ש " כדי לזרוע בה את מעשי� וכמ,,,,""""ולזרע�ולזרע�ולזרע�ולזרע�""""

ב "א� מעשי�  טובי� שכר� בעוה, ומעשי� יניבו פירות שאות� תאכל ".חסד
והיה והיה והיה והיה """". באושי� עונש� יהיה בהתא�וא� מעשי� רעי� שיניבו פירות , טוב

  כי המעשי� ה� כזרע שמוסי� לגדול ג� לאחר מות האד�""""זרע� כעפר האר"זרע� כעפר האר"זרע� כעפר האר"זרע� כעפר האר"
בכל שנה , וא� מעשיו הטובי� ממשיכי� להתקיי� או שזכה לבני� טובי�

וא� אומרי� דברי תורה משמו שפתותיו דובבות , מקבל שכר על מעשיה�
. תשובה יענש על כל מעשיה�וכ% להיפ� א� קלקל אחרי� ולא שב ב. בקבר

 אפשר שהזכיר ארבע רוחות העול� כנגד ....""""ההההנגבנגבנגבנגבופרצת ימה וקדמה וצפונה וופרצת ימה וקדמה וצפונה וופרצת ימה וקדמה וצפונה וופרצת ימה וקדמה וצפונה ו""""
ופרצת במעשי� , אי נמי. ע שבכול� מתק% אד� במעשיו"ארבע עולמות אבי

פור" הוא לכל , וא� בנה אד� בית כנסת או חיבר ספר קודש, לדורי דורות
וכ% להיפ� א� כתב דברי נבלות או , הרוחות לקבל שכר זיכוי הרבי� עד בלי די

  ,כפירה או אחרי� שקולקלו על ידו המשיכו לחנ� בדר� זו את בניה� וזרע�
  
  .'ט עמוד ב"נח נ' י פ"שער מאמרי רשב. 8: ב"קדושי% ע. 7
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רמג  

ונברכו ב� כל ונברכו ב� כל ונברכו ב� כל ונברכו ב� כל """". אוי לו ואוי לנפשו עד בלי די, ולא שב והתחרט על מעשיו
  כי מטרת שליחות� לעול�. בה והוא לשו% הברכה והרכ....""""האדמההאדמההאדמההאדמה    משפחותמשפחותמשפחותמשפחות

 וג� א� לא תלמד בפועל ".".".".ובזרע�ובזרע�ובזרע�ובזרע�. "הוא להשפיע על כל משפחות האדמה
כמו הברכת הע" , מלראות את התנהגות� למדי� ה�, בדרכי� בני אד� ללכת

והנשמה , הרוח, בעולמות מעלה הנפש, אי נמי. והשפעתו ה% לטוב וה% להיפ�
וזו הסיבה , ברות כול% יחדורק בגו� מתח, נפרדות כל אחת בעול� אחר

ולא עוד אלא שעל ידי . לתחיית המתי� שיתרכזו כול� כאחד על ידי הגו�
% יותר גדולי� ממה שנולד "ז זוכה האד� לדרגות נר"מעשי� טובי� בעוה

 ובזרע�ובזרע�ובזרע�ובזרע�, %" שה� הנר כל משפחות האדמה כל משפחות האדמה כל משפחות האדמה כל משפחות האדמה,,,,ב�ב�ב�ב�ויתחברו ונברכו ונברכו ונברכו ונברכו ואמר , עמה�
  . %9 של� בדרגת�"שה� מעשי� הטובי� יגדלו הנר

 שלא תאמר מה לי ולנסיו% העול� הזה והסיכו% גדול ".".".".והנה אנכי עמ�והנה אנכי עמ�והנה אנכי עמ�והנה אנכי עמ�""""
, אלהי� ותעסוק בתורה'  וא� תזכור שאנכי העמ�עמ�עמ�עמ� זו השכינה אנכיאנכיאנכיאנכי, מהסיכוי

והשיבותי� אל והשיבותי� אל והשיבותי� אל והשיבותי� אל """", כל ימי חיי�, """"בכל אשר תל�בכל אשר תל�בכל אשר תל�בכל אשר תל�"""" מיצר הרע """"ושמרתי�ושמרתי�ושמרתי�ושמרתי�""""
מו  שהיא התורה וכ""""הזאתהזאתהזאתהזאת""""אבל ,  לקבר כי עפר אתה ואל עפר תשוב""""האדמההאדמההאדמההאדמה
 לנפש�    """"כי לא אעזב�כי לא אעזב�כי לא אעזב�כי לא אעזב�", בשכב� בקבר תשמור עלי�, "וזאת התורה"שכתוב 
 לתת ל� שכר טוב על מעשי� ".".".".עד אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�עד אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�עד אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�עד אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�""""בקבר 

אלא אשיב� , א� תחטא' אפי',  הקליבידיעזב� עזב� עזב� עזב� אאאא כי לאכי לאכי לאכי לא, אי נמי. באר" החיי�
שר א� שר א� שר א� שר א�  עד א עד א עד א עד א,"כי לא ידח ממנו נדח"בכמה גלגולי� ואנק� בכמה ייסורי� 

 לתת ל� שכר ועונש על מעשי� ולאחר קבלת עשיתי את אשר דברתי ל�עשיתי את אשר דברתי ל�עשיתי את אשר דברתי ל�עשיתי את אשר דברתי ל�
  .העונש תקבל ג� השכר הצפו% בעול� הבא

.  והנשמה מתעוררת על ידי הלידה מחלו� העיבור,,,,""""ויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתו""""
בהלו נרו עלי "ולמדתי בו את כל התורה . """"במקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזה' ' ' ' ויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש ה""""

   כי המלא� סטר על פי וגר�""""לא ידעתילא ידעתילא ידעתילא ידעתי"""" שהיא התורה    """"ואנכיואנכיואנכיואנכי""""אבל , "ראשי
   
וכ% הוא בשיתו� הרוחניות והגשמיות בעול� הזה שאחד זורע וקוצר והאחר בורר ואופה . 9

,  או רשעי�וא� היו הראשוני� גוי�, והשלישי מבר� ואוכל ולכול� יש חלק בברכה זו

אות� כשמבר� הישראל על המצוה או על המאכל מסתבר שמברר הוא נצוצות קודש מ

 והכל בהשגחה נפלאה איזה חלק שדרכ� הגיע הוא אל הברכה הזו ומעלה הנצוצות לחלקו

 ונראה שכשאד� שותה .מאיזה אד� יעבור בכל התהלי� עד שיגיע לידי המבר� והמשתמש

מוציא הוא נצוצות קודש שהיו באותו גוי , לאחר שהוטבל הכוס כדי%, בכוס שיוצר בידי גוי

ואפשר . � ומעל� לחלקו בקודש וכ% על זה הדר� בשאר ענייני�בסוד ואתה מחיה את כול

וכל המדע החדיש היו� ". בהמה וכלי� כרגלי הבעלי�"ל שאמרו "שכל זה נכלל בדברי חז

  .הגדול והנורא' הוא כדי לזרז תהלי� זה במהירות מסו� העול� ועד סופו לפני בא יו� ה
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רמד

,  שבו נוצרתי"""" הזה הזה הזה הזהויירא ויאמר מה נורא המקו�ויירא ויאמר מה נורא המקו�ויירא ויאמר מה נורא המקו�ויירא ויאמר מה נורא המקו�"""".  כל מה שלמדתישאשכח
        וזה שערוזה שערוזה שערוזה שער"""".  כי בו נוצרתי והתפתחתי בש� אלהי�""""אי% זה כי א� בית אלהי�אי% זה כי א� בית אלהי�אי% זה כי א� בית אלהי�אי% זה כי א� בית אלהי�""""

ה ישרה " שדרכו ירדתי לעול� הגשמי לזכות שבעתיד ג� ש� ההוי""""השמי�השמי�השמי�השמי�
 שעל ענייני רח� כדוגמתו אתנסה א� אזכה להגיע שער השמי�שער השמי�שער השמי�שער השמי� ג� זהזהזהזהאבל . בי

  .לשער השמי� בעזבי את העול� שאליו ירדתי
מיד ע� הוולדו ע� דרגת יניקה שהיא נבוהה מדרגת . """"שכ� יעקב בבוקרשכ� יעקב בבוקרשכ� יעקב בבוקרשכ� יעקב בבוקרויויויוי""""

 כי עדיי% זוכר הוא את גלגולו ,,,,""""ויקח את האב% אשר ש� מראשותיוויקח את האב% אשר ש� מראשותיוויקח את האב% אשר ש� מראשותיוויקח את האב% אשר ש� מראשותיו"""", עיבור
לזכור לעול� " ויש� אותה מצבהויש� אותה מצבהויש� אותה מצבהויש� אותה מצבה"""", הקוד� והסיבה שעבורה נוצר בגלגול נוס�

מ% על מ% על מ% על מ% על ויצוק שויצוק שויצוק שויצוק ש"""" .ועד סיבת ביאתו בגלגול כדי להשמר שלא לשוב על קלקולו
כי זכרו% גלגולו . השמ% הוא רק בתחילת לידתו'  אמנ� הזכרו% בחי".".".".ראשהראשהראשהראשה

הקוד� וסיבת לידתו הול� ופוחת במש� השני� ובהגיעו לגיל חמש בער� 
 כי ,,,,""""ויקרא את ש� המקו� בית אלויקרא את ש� המקו� בית אלויקרא את ש� המקו� בית אלויקרא את ש� המקו� בית אל"""". נשכח ממנו הדבר ונמצא רק בתת הכרתו

יו ראה את חזרתו לעול� דר� רח� אמו בבחינת חסד אל לתק% את מעש
ולא , "העיר"אמר ש� . """"ואול� לוז ש� העיר לראשונהואול� לוז ש� העיר לראשונהואול� לוז ש� העיר לראשונהואול� לוז ש� העיר לראשונה"""", ולהנצל מרדת שחת

כי כשבא לעול� בפע� הראשונה נקרא המקו� על שמו ". המקו�"אמר ש� 
ורק עתה שחזר לתק% חטאתיו , "עיר וקדיש מ% שמיא נחית"כי היה , "עיר"

העיר העיר העיר העיר ואול� לוז ש� ואול� לוז ש� ואול� לוז ש� ואול� לוז ש�     ,אי נמי. על חסד הבורא שהשיבו" בית אל"נקרא המקו� 
שהוא בחינת הדעת ותחיית המתי� " לוז" בהיותו ברח� אמו נקרא לראשונהלראשונהלראשונהלראשונה

והיה בדעת מושלמת וראה מסו� העול� ועד , ולכ% חזר ש� לחיי העול� הזה
נחשב , לאחר ששכח מה שלמד וראה, ועתה בצאתו, סופו ולמד כל התורה

  .חסד הבורא שהשיבו בגלל, בלבד" בית אל"בעיניו כ
 דע כי כל תינוק יש לו מוחי% דיניקה והוא מתפלל ....""""לאמרלאמרלאמרלאמרוידר יעקב נדר וידר יעקב נדר וידר יעקב נדר וידר יעקב נדר """"

וחושב וחול� כאד� רגיל ואפילו יותר טוב מאתנו כי עדיי% אינו ב% בחירה 
ז ולכ% זוכר הוא הרבה ממעשיו בגלגוליו הקודמי� והסיבה שבגלל� "בעוה

. וחושב הוא אי� יעבור את העול� הזה פע� נוספת ללא כשלונות, נתגלגל
, 10הקט% גודל" אלהי�" שבש� """"א� יהיה אלהי�א� יהיה אלהי�א� יהיה אלהי�א� יהיה אלהי�""""אפשר שנודר ובשלב זה 

, , , , """"ושמרני בדר� הזה אשר אנכי הול�ושמרני בדר� הזה אשר אנכי הול�ושמרני בדר� הזה אשר אנכי הול�ושמרני בדר� הזה אשר אנכי הול�. ". ". ". " לגדלני ברוחניות ובגשמיות""""עמדיעמדיעמדיעמדי""""
'  בחי""""ובגד ללבושובגד ללבושובגד ללבושובגד ללבוש"""", הפרנסה'  בחי""""ונת% לי לח� לאכולונת% לי לח� לאכולונת% לי לח� לאכולונת% לי לח� לאכול " " " ",,,,בעול� אליו חזרתי

    """"ושבתי בשלו� אל אביושבתי בשלו� אל אביושבתי בשלו� אל אביושבתי בשלו� אל אבי""""מקבל אני לשמור כל דרכי התורה , הבריאות
" לשלו�"ולא אמר , לשו% הנאמר בנפטרי�" בשלו�"ולכ% אמר (. ול� הבא לעשבשמי�

        והאב% הזאת אשרוהאב% הזאת אשרוהאב% הזאת אשרוהאב% הזאת אשר"""". לעבדו בכל לבבי    """"לי לאלהי�לי לאלהי�לי לאלהי�לי לאלהי�' ' ' ' והיה הוהיה הוהיה הוהיה ה") לשו% שנאמר לחיי�
        
        . ב"י' שער הפסוקי� ל� ל� סי. 10
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יהיה בית יהיה בית יהיה בית יהיה בית """".  לזכור את יו� המיתה ויו� היצירה בגלגול נוס�,,,,""""שמתי מצבהשמתי מצבהשמתי מצבהשמתי מצבה
 ולא עוד אלא שאעשה, ו ולהתחזק ביראת שמי� מקו� קבוע להרהר ב""""אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�

 ואת% חומש שהוא מעשר ....""""וכל אשר תת% לי עשר אעשרנו ל�וכל אשר תת% לי עשר אעשרנו ל�וכל אשר תת% לי עשר אעשרנו ל�וכל אשר תת% לי עשר אעשרנו ל�"""", יותר מהחיוב
כולל הזמ% שלי שמלבד הלימוד אצא , אלא מכל אשר יהיה לי, ולא רק מממוני

  ..לזכות בו את הרבי�
יע והג, י"הנה'  וקט% זה  החלו לגדול רגליו שה� בחי".".".".וישא יעקב רגליווישא יעקב רגליווישא יעקב רגליווישא יעקב רגליו""""

בני בני בני בני """", המכונה אר"" נפש" ונכנס לבחינת """"ויל� ארצהויל� ארצהויל� ארצהויל� ארצה"""", "בר מצוה"לגיל 
וירא באר וירא באר וירא באר וירא באר """". ואז הוא בבחינת גדול ובעל מוחי%. 11י דבינה" שה� נה""""קד�קד�קד�קד�

ה�     """"והנה שלשה עדרי צא% רובצי� עליהוהנה שלשה עדרי צא% רובצי� עליהוהנה שלשה עדרי צא% רובצי� עליהוהנה שלשה עדרי צא% רובצי� עליה"""" היא השכינה והקדושה ".".".".בשדהבשדהבשדהבשדה
. י�תורה נביאי� וכתוב, נ"א. כהני� לווי� וישראלי� שרובצי� ליד הקודש

רובצי� על . ומצוות שתקנו חכמי�, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, נ"א
 ע� ישראל את חיות� """"כי מ% הבאר ההיא ישקו העדרי�כי מ% הבאר ההיא ישקו העדרי�כי מ% הבאר ההיא ישקו העדרי�כי מ% הבאר ההיא ישקו העדרי�"""". השכינה להאיר בה

והסיבה היא , אבל לא ראה ששותי� כול� ממנה תורת אל חי, בשתי עולמות
ר שמעור,  הוא היצר הרע הנקרא אב% נג�".".".".והאב% גדולה על פי הבארוהאב% גדולה על פי הבארוהאב% גדולה על פי הבארוהאב% גדולה על פי הבאר""""כי 

מניעות גדולי� כאב% לעצור בני אד� שרוצי� לשתות מבאר מי� חיי� של 
 כי עדרי ".".".".וגללו את האב% מעל פי הבארוגללו את האב% מעל פי הבארוגללו את האב% מעל פי הבארוגללו את האב% מעל פי הבאר, , , , ונאספו שמה כל העדרי�ונאספו שמה כל העדרי�ונאספו שמה כל העדרי�ונאספו שמה כל העדרי�"""". הקודש

מפריע לה� אב% היצר ללמוד כשה� לבד ומבזבזי� זמנ� , ע� ישראל אלה
ר ורק בשעה שיש שיעור קבוע בבית הכנסת נאספי� ה� להסיר את היצ, לריק

והשיבו את האב% והשיבו את האב% והשיבו את האב% והשיבו את האב% """" ועוסקי� בתורה ומיד לאחר הלימוד ".".".".והשקו את הצא%והשקו את הצא%והשקו את הצא%והשקו את הצא%""""
 אמנ� אד� """"ויאמר לה� יעקבויאמר לה� יעקבויאמר לה� יעקבויאמר לה� יעקב"""".  לביטול תורה מחדש""""על פי הבאר למקומהעל פי הבאר למקומהעל פי הבאר למקומהעל פי הבאר למקומה

כשרא� מתבטלי� מהתורה , זה שנפשו אוותה ללמוד לתקו% מעשיו הקודמי�
כלו� אינכ� יודעי� שצריכי� את� לזכור מאי% . """"מאי% את�מאי% את�מאי% את�מאי% את�, , , , אחיאחיאחיאחי"""", שאל�

 איננו מיושבי בית המדרש ".".".".ויאמרו מחר% אנחנוויאמרו מחר% אנחנוויאמרו מחר% אנחנוויאמרו מחר% אנחנו"""", את� ולא% את� הולכי�
    ויאמר לה� הידעת� את לב% ב%ויאמר לה� הידעת� את לב% ב%ויאמר לה� הידעת� את לב% ב%ויאמר לה� הידעת� את לב% ב%"""", שקובעי� עתי� לתורה, אלא אנשי עמל

הא� שמי� את� לב לנשמה שהיא לבנה וצחורה באה לעול� הזה . """"נחורנחורנחורנחור
, בתו� גו� שרוצה לנקב אותה על ידי חור של בלבול מח להסירה מדר� חיי�

 בודאי יודעי� אנו שהנשמה באה טהורה ושיש להשיבה ".".".".אמרו ידענואמרו ידענואמרו ידענואמרו ידענוויויויוי""""
 ושאל� א� שלימי� ,,,,""""ויאמר לה� השלו� לוויאמר לה� השלו� לוויאמר לה� השלו� לוויאמר לה� השלו� לו"""". שלימה וללא נקבי� של עוונות
 ".".".".והנה רחל בתו באה ע� הצא%והנה רחל בתו באה ע� הצא%והנה רחל בתו באה ע� הצא%והנה רחל בתו באה ע� הצא%, , , , ויאמרו שלו�ויאמרו שלו�ויאמרו שלו�ויאמרו שלו�""""ה� ע� חשבו% הנפש שלה� 

יוצאי� ה� ידי  מי� ה� ע� עצמ� כי בקבע� עיתי� לתורהוהשיבוהו שאכ% של
  והתפלא עליה�. בה והשכינה הנקראת רחל שורה עליה� בעת השיעורחו
  
  .   דבינה י"נה וביחד ה� "ימי קד�"נקראי� ב "כח' י נקראי� בני� וספי"כי הנה. 11



            שניויצאשפתי           

 

רמו

  מי� עד כדישל על שעות רבות של ביטול תורה שבידיה� וחושבי� שה�
ימת� אחר שסיל" " " " ויאמר ה% עוד היו� גדולויאמר ה% עוד היו� גדולויאמר ה% עוד היו� גדולויאמר ה% עוד היו� גדול""""השראת השכינה כביכול עליה�  

השקו השקו השקו השקו """", לשבת בבית בטלי� מהתורה    ".".".".לא עת האס� המקנהלא עת האס� המקנהלא עת האס� המקנהלא עת האס� המקנה""""    מלאכתכ�
 תשקו הנשמה ביינה של תורה ואחר כ� תרעו את גופכ� ".".".".הצא% ולכו רעוהצא% ולכו רעוהצא% ולכו רעוהצא% ולכו רעו
כי היצר מונע בטרדות ,  ללמוד לבד""""ויאמרו לא נוכלויאמרו לא נוכלויאמרו לא נוכלויאמרו לא נוכל"""". בפת של ערבית
 כי כשאנחנו ".".".".עד אשר יאספו כל העדרי� וגללו את האב%עד אשר יאספו כל העדרי� וגללו את האב%עד אשר יאספו כל העדרי� וגללו את האב%עד אשר יאספו כל העדרי� וגללו את האב%"""". וטענות שונות

בצי� יש בכחינו להתגבר על היצר וללמוד תורה מבלי טענות ותירוצי� מתק
 ומרוי� אנחנו נשמתינו בשעת הלימוד """"והשקינו הצא%והשקינו הצא%והשקינו הצא%והשקינו הצא%"""". ומבלי להשתעמ�

.  כיו% שהחל לתת לה� מוסר על ביטול תורה""""עודנו מדבר עמ�עודנו מדבר עמ�עודנו מדבר עמ�עודנו מדבר עמ�"""". המשותפת
 השכינה הופיעה יחד ע� נשמות ".".".".ורחל באה ע� הצא% אשר לאביהורחל באה ע� הצא% אשר לאביהורחל באה ע� הצא% אשר לאביהורחל באה ע� הצא% אשר לאביה"""", ומיד
 את ע� ".".".".כי רועה היאכי רועה היאכי רועה היאכי רועה היא"""", ות משמי� לסייע כל מי שיקבל עליו עול תורהטהור

בת לב% אחי אמו ואת בת לב% אחי אמו ואת בת לב% אחי אמו ואת בת לב% אחי אמו ואת  ויהי כאשר ראה יעקב את רחלויהי כאשר ראה יעקב את רחלויהי כאשר ראה יעקב את רחלויהי כאשר ראה יעקב את רחל"""". ישראל בכל מצב שה�
וכשראה אד� זה שקיבל עליו לזכות הרבי� שהשכינה  .""""צא% לב% אחי אמוצא% לב% אחי אמוצא% לב% אחי אמוצא% לב% אחי אמו

הנקראת "בכל מדרגותיה שקבלה מהבינה , שרתה ביניה� עקב דברי המוסר
ושבאו אתה נשמות צדיקי� , "כתר"ה' ועד הלוב% העליו% בחי" אאמ"

 נגש ".".".".ויגש יעקב ויגל את האב% מעל פי הבארויגש יעקב ויגל את האב% מעל פי הבארויגש יעקב ויגל את האב% מעל פי הבארויגש יעקב ויגל את האב% מעל פי הבאר"""". להתקשר ע� הלומדי�
, בדברי� הנכנסי� ללב וסלק את היצר שהפריע לה� ללמוד בזמנ� הפנוי

 וגר� לכל נשמות הצדיקי� שבאו עמה נחת ".".".".וישק את צא% לב% אחי אמווישק את צא% לב% אחי אמווישק את צא% לב% אחי אמווישק את צא% לב% אחי אמו""""
  . שי� אלו לקבל עליה� עול תורהרוח כי גר� לאנ

 כשהיהודי בחינת יעקב יוצא מדר� התורה שהיא .""""ויצא יעקב מבאר שבעויצא יעקב מבאר שבעויצא יעקב מבאר שבעויצא יעקב מבאר שבע""""
. מוש� הוא על עצמו חרו% א�. """"ויל� חרנהויל� חרנהויל� חרנהויל� חרנה"""" .באר מי� חיי� בחינת באר שבע

, בנצו" הקודש שבתוכו" במקו�" ופגע במקרה ללא כוונה .""""ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�""""
צדקה או מצוה   קיו� מצוה בהזדמ% כמוי"ע" ברו� הוא, המקו�המקו�המקו�המקו�ברו�  "'בחיב

 הנצו" נשאר ללו% ....""""ויל% ש�ויל% ש�ויל% ש�ויל% ש�"""". ניצו" זה מפריע לו לחטא בלב של�ו. אחרת
בטענה שסו� אד� למיתה שהיא . """"כי בא השמשכי בא השמשכי בא השמשכי בא השמש"""". בתוכו ומעוררהו לתשובה

ויקח ויקח ויקח ויקח """". ואז יצטר� לית% די% וחשבו% לפני בורא העול�, בבחינת שקיעת החמה
לוקח הוא כמה מאבני המקו� מעט מנהגי� . """"יויויויוויש� מראשותויש� מראשותויש� מראשותויש� מראשות, , , , מאבני המקו�מאבני המקו�מאבני המקו�מאבני המקו�

. """"וישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההוא"""" .ומסורת ועליה� מניח את ראשו להרגיע את מצפונו
, , , , ויחלו�ויחלו�ויחלו�ויחלו�"""". החטא כשהנצו" והמסורת נמצאי� עמו    ושוכב הוא בתו� תרדמת
השינה של נפשו      ובתו�.""""וראשו מגיע השמימהוראשו מגיע השמימהוראשו מגיע השמימהוראשו מגיע השמימה, , , , והנה סול� מוצב ארצהוהנה סול� מוצב ארצהוהנה סול� מוצב ארצהוהנה סול� מוצב ארצה

ו% מחיי הנצח נראית לו השכינה דר� במיתה ואבד שהיא אחד משישי�
בגדר של סול� מוצב ארצה שבצד  �ז ה" בעוהחיי�שה ומבחי% הוא. הניצו"

 בינו לבי% הקשראת , אחד יש את כל הגשמיות ובצד השני יש את השמי�
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רמז

 אבל באמצע יש עוד שלבי� וכל אחד נמצא ,הוא רואה את שני הקצוות, קונו
 ג� אנשי� גדולי� עולי� ".".".".י� ויורדי� בוי� ויורדי� בוי� ויורדי� בוי� ויורדי� בווהנה מלאכי אלהי� עולוהנה מלאכי אלהי� עולוהנה מלאכי אלהי� עולוהנה מלאכי אלהי� עול"""" .בשלב שלו
תלמידי חכמי� גדולי� פתאו� , הארציות מושכת ג� את הגדולי�, ויורדי� בו

שהיו וכ% להיפ� ישנ� אנשי� שפלי� , מכרו את תורת� בשביל גשמיות וכבוד
ויש , יש קונה עולמו בשעה אחת "כי, חזרו בתשובה ועלו בושבתחתית שאול 

   וכשמתחיל להבי% שהחיי�.""""נצב עליונצב עליונצב עליונצב עליו' ' ' ' והנה הוהנה הוהנה הוהנה ה"""". 12"עולמו בשעה אחת מאבד
י אברה� י אברה� י אברה� י אברה� ההההאלאלאלאל' ' ' ' אנכי האנכי האנכי האנכי ה, , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר"""" .ה עומד עליו לקרבו"הקב, דרכי�' כלולי� מב
מדת הרחמי� ג� כשאני מתגלה בש� ' דע שאני ה. """"י יצחקי יצחקי יצחקי יצחקההההאבי� ואלאבי� ואלאבי� ואלאבי� ואל

 .האלקי� שהוא די% וכמו שהתנהגתי ע� האבות שרוב חייה� היה עמל וסבל
ובי% , לקי� בבחינת אברה� איש החסד שהוא די% רפהבי% שהתנהגתי בש� א

ידעו , המתגלה בדי% קשה     יצחק נאזר בגבורה'בחישהתנהגתי בש� אלקי� ב
 .ועל כ% א� תכיר בזה ותקבל מצוותי אשר צויתי�. שכר נאמ% לשל�', כי אני ה

, מעלי� הדיני�  תמתיק....""""ל� אתננה ולזרע�ל� אתננה ולזרע�ל� אתננה ולזרע�ל� אתננה ולזרע�, , , , האר" אשר אתה שוכב עליההאר" אשר אתה שוכב עליההאר" אשר אתה שוכב עליההאר" אשר אתה שוכב עליה""""
ורוצה בה ל�  ז הארציות שאתה שוכב עליה"ני העוהיעניוסופ� שג� את 
ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה , , , , והיה זרע� כעפר האר"והיה זרע� כעפר האר"והיה זרע� כעפר האר"והיה זרע� כעפר האר""""". אתננה ולזרע�

 .""""והנה אנכי עמ�והנה אנכי עמ�והנה אנכי עמ�והנה אנכי עמ�"""", א� זאת בתנאי. """"ונברכו ב� כל משפחות האדמה ובזרע�ונברכו ב� כל משפחות האדמה ובזרע�ונברכו ב� כל משפחות האדמה ובזרע�ונברכו ב� כל משפחות האדמה ובזרע�
, ואז. ותקיימ�יהיו עמ� " י�האל'  האנכיאנכיאנכיאנכי"ג מצוות הנכללות בדברה "שתרי

כי לא אעזב� עד כי לא אעזב� עד כי לא אעזב� עד כי לא אעזב� עד     ,,,,ל אשר תל� והשיבותי� אל האדמה הזאתל אשר תל� והשיבותי� אל האדמה הזאתל אשר תל� והשיבותי� אל האדמה הזאתל אשר תל� והשיבותי� אל האדמה הזאתושמרתי� בכושמרתי� בכושמרתי� בכושמרתי� בכ""""
  אשר תל�בכלבכלבכלבכלובקיו� המצוות תשמר . """"אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�אשר א� עשיתי את אשר דברתי ל�

ואז תדבק בשכינה , ברוחניות ובגשמיות עד שתשוב אל האדמה במות
  .ונחלת שני עולמי�, 13זאתזאתזאתזאתהנקראת 

זר היצר אבל מיד חו, האד� מתרדמת היצר     מתעורר....""""ויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתו""""
 .בהשפעת היצר בוחר הוא להמשי� בדר� חטאי�, """"ויאמרויאמרויאמרויאמר " " " "להתגבר עליו

 יש ניצו" בקרבי המעוררני לתורה,  אמת.""""במקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזה' ' ' ' יש היש היש היש ה אכ%אכ%אכ%אכ%"""" ,ואומר
אינני     .""""ואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתי"""" אבל .ואפשר לנחול בדר� זו שתי עולמי�, ומצוות

 כל מצוותיו לא י� עלהאל'  הואנכיואנכיואנכיואנכי ,ג מצוות"מוכ% להגביל עצמי ולשמור תרי
מניח  ט לא"אבל היצה. אני רוצה כס� וחיי הוללות, אי% ברצוני להכיר, ידעתי

, , , , ויירא ויאמרויירא ויאמרויירא ויאמרויירא ויאמר""""ר "ומיד מייראהו היצה, לו ורוצה למשכו דר� הניצו" למוטב
 הזה המקו�המקו�המקו�המקו�  כה נורא ומפחיד להתדבק בקדושה שהוא.""""מה נורא המקו� הזהמה נורא המקו� הזהמה נורא המקו� הזהמה נורא המקו� הזה

 אצטר� להיות מוגבל ולהשמר ומה שוה לי הכס� א�, כדי לקבל כס� וארציות
  אי% זה כי א� ביתאי% זה כי א� ביתאי% זה כי א� ביתאי% זה כי א� בית"""" .מכל מיני איסורי� שעל יד� אי% טע� לכס� ולחיי�
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רמח

והכס� שאקבל אינו ,  במציאות כזו הכל הוא די% המגביל אותי.""""י�י�י�י�ההההאלאלאלאל
מוגבל שיהיה בידי כס� ליהנות מהחיי� ואהיה , רחמי� אלא די% יותר קשה

וא� , והכל די% להוציא ממני את הנאת החיי�, בכל מיני איסורי� לעשות זאת
וזה וזה וזה וזה """"א� התורה מעידה . ולא ה� ולא שכר�, מרכז הדיני�" י�הבית אל"כ% זה 

 שדר� התורה וקיו� מצוותיה היא היחידה לזכות להיות קרוב .""""שער השמי�שער השמי�שער השמי�שער השמי�
ואחר המות , �האר" הגשמיי לשמי� ולקבל מטל השמי� הרוחניי� ומשמני

   .ב"לזכות דר� שער זה להכנס לשמי� ולעוה
וישכ� יעקב בבוקר ויקח את האב% אשר ש� מראשותיו ויש� אותה מצבה וישכ� יעקב בבוקר ויקח את האב% אשר ש� מראשותיו ויש� אותה מצבה וישכ� יעקב בבוקר ויקח את האב% אשר ש� מראשותיו ויש� אותה מצבה וישכ� יעקב בבוקר ויקח את האב% אשר ש� מראשותיו ויש� אותה מצבה """"

ואז מחליט הוא להמשי� בדרכו ולשמור מעט . """"ויצוק שמ% על ראשהויצוק שמ% על ראשהויצוק שמ% על ראשהויצוק שמ% על ראשה
 ,ולוקח הוא את האב% מאבני המקו�, מהמסורת וג� זה לא במסירות נפש

בבחינת דבר קבוע , יל בה והופ� אותה למצבהדהיינו מעט המסורת שהתח
ומוכ% הוא להאמי% , מצבה עושי� למתי�. שממנו אי% לגרוע ועליו אי% להוסי�

מקריבי�  אלא כמו מצבה שלא, ולא לפתח יותר יהדות במעשיו,  בלבו''''בהבהבהבה
אלא יוצקי� שמ% על ראשה ומקיימי� מעט מסורת בגלל , עליה קרבנות
  .האמונה שבלב

 ובמש� הזמ% חושב הוא את עצמו .""""� המקו� ההוא בית אל� המקו� ההוא בית אל� המקו� ההוא בית אל� המקו� ההוא בית אלויקרא את שויקרא את שויקרא את שויקרא את ש""""
ואוכל דגי� , כיו% שמדליק נרות שבת" בית אל"לצדיק גמור והוא בבחינת 

  וצ� בכפור בגלל המסורת ועושה סוכה, וחמי% בכל שבת לפני שיסע לי�
ואול� לוז ש� העיר ואול� לוז ש� העיר ואול� לוז ש� העיר ואול� לוז ש� העיר """" .ואומר שלו� עליי� נפשי, תחת הגג לש� הטכס

הדעת  עליו התורה שדרכו זו היא נובעת מחטא ע"א� מעידה . """"לראשונהלראשונהלראשונהלראשונה
חטא וחושב ששכרו ' בגי  דהיינו אגוזלוזלוזלוזלוזואד� זה טועה מעי% ע" הדעת שהיה 

כי העצ� ,  סוד בחינת חיי הנצח"ואול� לוז"ועוד צווחת תורה ואומרת , לפניו
ואמרו , 14שבו ק� אד� בתחיית המתי� נמצאת בערפו של האד� ולוז שמה

 , הבינה הגנוזה בדעת'בחיוהיא ,  לוז שלא שולט בו מלא� המות זהו15רבותינו
ומש� באה נשמתו של אד� בראשונה והנה בא זה והורידה , עור�ב הנמצא

לבאר שחת וחושב לעצמו שהוא דבוק בשכינה לפחות בדרגת המלכות 
  ".בית אל"הנקראת 

    י� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכיי� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכיי� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכיי� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכיההההוידר יעקב נדר לאמר א� יהיה אלוידר יעקב נדר לאמר א� יהיה אלוידר יעקב נדר לאמר א� יהיה אלוידר יעקב נדר לאמר א� יהיה אל""""
ה שא� יוכל "ומבטיח אותו אד� לקב. """"הול� ונת% לי לח� לאכול ובגד ללבושהול� ונת% לי לח� לאכול ובגד ללבושהול� ונת% לי לח� לאכול ובגד ללבושהול� ונת% לי לח� לאכול ובגד ללבוש

ז ולקבל שכר כמי שהול� בדר� הנכונה הנקראת "הוא להנות מעניני העוה
  , בלי הגבלות של איסורי�לאכוללאכוללאכוללאכולאבל עתה יקבל הוא לח� , י�ה אל''''אנכי האנכי האנכי האנכי ה
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רמט

  ולעשות מעשה זמרי ולקבל שכר,  בלי הגבלות של צניעותללבושללבושללבושללבושובגד 
 כשאהיה זק% אשמור תורה ....""""ושבתי בשלו� אל בית אביושבתי בשלו� אל בית אביושבתי בשלו� אל בית אביושבתי בשלו� אל בית אבי""""כי אז , כפנחס

ולכ% אמר ושבתי  (. אל בית אבי שבשמי�בשלו�בשלו�בשלו�בשלו�ומצוות ואשוב בעת מותי 

י י י י לללל' ' ' ' והיה הוהיה הוהיה הוהיה ה"""" ,)16בשלו� וכמו שאומר אצל המתי� ולא לשלו� כנאמר אצל החיי�
  ה במדת הדי% ויאכו�" ואז בעתיד מוכ% אני שיתנהג עמי הקב....""""י�י�י�י�ההההלאללאללאללאל

כי בלאו הכי כבר אזק% ותאוות נשי� , עלי כל מיני איסורי� עשה ולא תעשה
 וממעט מסורת שאני .""""והאב% הזאת אשר שמתי מצבהוהאב% הזאת אשר שמתי מצבהוהאב% הזאת אשר שמתי מצבהוהאב% הזאת אשר שמתי מצבה"""". ואכילה יחלשו אצלי

הדיני�  לכל מקור  יהיה.""""י�י�י�י�ההההיהיה בית אליהיה בית אליהיה בית אליהיה בית אל"""", שומר עכשיו בגדר מצבה
ולא יענישני על העבר כי חטאי בצדקה , ג מצוות ואשמר�"והאיסורי� שבתרי

  .""""וכל אשר תת% לי עשר אעשרנו ל�וכל אשר תת% לי עשר אעשרנו ל�וכל אשר תת% לי עשר אעשרנו ל�וכל אשר תת% לי עשר אעשרנו ל�"""" , אתק%
        ויל� ארצהויל� ארצהויל� ארצהויל� ארצה"""",  ואז מפעיל הוא את רגליו במקו� את מחו.""""וישא יעקב רגליווישא יעקב רגליווישא יעקב רגליווישא יעקב רגליו""""

דור , ז ומתנהג כמו בני קד�"והול� בתו� ארציות ועניני העוה. """"בני קד�בני קד�בני קד�בני קד�
 ונכנס ....""""וירא באר בשדהוירא באר בשדהוירא באר בשדהוירא באר בשדה""""    , ניצו" הקדושה לא עזבואמנ� .המבול והפלגה

והנה ש� שלשה והנה ש� שלשה והנה ש� שלשה והנה ש� שלשה """". למי מקרוביו" השכבה"ולעשות " קדיש"ס לומר "לביהכנ
לומדי תורה יושבי� ועוסקי� בה ושותי�     וראה .""""עדרי צא% רובצי� עליהעדרי צא% רובצי� עליהעדרי צא% רובצי� עליהעדרי צא% רובצי� עליה

וה� שלשה דורות אבות ובני� ,  תפוחי� העליו%שדהשדהשדהשדההבאי� מ  מי� חיי�בארבארבארבארמ
שה� ע� ישראל בכל שנות     ....""""אר ההיא ישקו העדרי�אר ההיא ישקו העדרי�אר ההיא ישקו העדרי�אר ההיא ישקו העדרי�כי מ% הבכי מ% הבכי מ% הבכי מ% הב"""". . . . ונכדי�
 ומפריע ומונע והשט% אב% הנג� עומד    ....""""והאב% גדולה על פי הבארוהאב% גדולה על פי הבארוהאב% גדולה על פי הבארוהאב% גדולה על פי הבאר"""". הגלות

 ובכל זאת. 'י טרדות הפרנסה וכדו"וה% ע, י תאוות"א להכנס וללמוד ה% ע"בנ
וגללו את האב% מעל וגללו את האב% מעל וגללו את האב% מעל וגללו את האב% מעל """"    ,,,,בכל ערב ובעיתות הפנאי. . . . """"ונאספו שמה כל העדרי�ונאספו שמה כל העדרי�ונאספו שמה כל העדרי�ונאספו שמה כל העדרי�""""

, ת מהרבני� מגידי השיעורי�"לחמי� ביצר� להכנס ולשמוע דנו .""""פי הבארפי הבארפי הבארפי הבאר
 .ממעיינה של תורה כדי להשקות את צא% מרעית� .""""והשקו את הצא%והשקו את הצא%והשקו את הצא%והשקו את הצא%""""
י אחר הלימוד חוזרי� כול� כ .""""והשיבו את האב% על פי הבאר למקומהוהשיבו את האב% על פי הבאר למקומהוהשיבו את האב% על פי הבאר למקומהוהשיבו את האב% על פי הבאר למקומה""""

    ויאמר לה�ויאמר לה�ויאמר לה�ויאמר לה�"""" .עד השיעור למחרת, לעסקיה� ולטרדותיה� ולנסיונותיה�
 מה מעשיכ� כא% כלו� רצונכ� יהודי  ואומר לה� אותו.""""אחי מאי% את�אחי מאי% את�אחי מאי% את�אחי מאי% את�, , , , יעקביעקביעקביעקב

 אנשי עמל העוסקי� בענייני והשיבוהו. """"אנחנואנחנואנחנואנחנו% % % % ויאמרו מחרויאמרו מחרויאמרו מחרויאמרו מחר"""" .להיות רבני�
     שואל הוא אות� .""""ויאמר לה� הידעת� את לב% ב% נחורויאמר לה� הידעת� את לב% ב% נחורויאמר לה� הידעת� את לב% ב% נחורויאמר לה� הידעת� את לב% ב% נחור"""" .ז אנחנו"העוה

לב% ב% ' בחי'  כקולנוע ומסעדות תאווה וכדוז"כלו� יודעי� את� תאוות העוה
.  היינו בכל זה ומכירי� דר� זו.""""ויאמרו ידענוויאמרו ידענוויאמרו ידענוויאמרו ידענו""""    ,אות וכס� ותאוותנחור רמ

 הרי שלו� והנאה לו לאד� בדר� זו ומדוע  שאל�.""""ויאמר לה� השלו� לוויאמר לה� השלו� לוויאמר לה� השלו� לוויאמר לה� השלו� לו""""
        אמנ� ש� ההנאות    ,,,,""""ויאמרו שלו�ויאמרו שלו�ויאמרו שלו�ויאמרו שלו�"""" .באת� לכא% לבלות הזמ% בדברי הרבני�
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  .""""הנה רחל בתו באה ע� הצא%הנה רחל בתו באה ע� הצא%הנה רחל בתו באה ע� הצא%הנה רחל בתו באה ע� הצא%וווו"""", וכנגד זה, גשמיות ומטעות    אבל, מושכות
" רחל"הנאות הלימוד והקדושה ושלוות הנפש הבאה מצד השכינה הנקראת 

והשכינה הזו בתו . . . . ואינה ש� במקו� ההוללותבאה ע� הצא% העוסקי� בתורה 
של לב% היא המכירה את לב% ודרכו יותר טוב מכול� ומלמדת אותנו להבדיל 

, , , , ויאמר ה% עוד היו� גדולויאמר ה% עוד היו� גדולויאמר ה% עוד היו� גדולויאמר ה% עוד היו� גדול"""". ליו%בי% האמת לשקר ולהרגיש את נוע� זיו הע
 ופנה אל מגידי השיעורי� היושבי� בבית המדרש כל .""""השקו הצא% ולכו רעוהשקו הצא% ולכו רעוהשקו הצא% ולכו רעוהשקו הצא% ולכו רעו

ה% , היו� ושאל� למה הנכ� יושבי� כל היו� ועוסקי� בתורה בדוחק הפרנסה
בשעה של " השקו הצא%", עוד היו� גדול ואפשר אחרי השיעור שתלכו לעבוד

עד אשר יאספו כל העדרי� עד אשר יאספו כל העדרי� עד אשר יאספו כל העדרי� עד אשר יאספו כל העדרי� , , , , ויאמרו לא נוכלויאמרו לא נוכלויאמרו לא נוכלויאמרו לא נוכל"""" .לפרנסתכ�" ולכו רעו", שיעור
,  צריכי� אנחנו להכי% הלימוד....""""והשקינו הצא%והשקינו הצא%והשקינו הצא%והשקינו הצא%, , , , פי הבארפי הבארפי הבארפי הבאר    וגללו את האב% מעלוגללו את האב% מעלוגללו את האב% מעלוגללו את האב% מעל

וג� בראות� אותנו מוסרי� עצמנו על התורה גור� לה� הדבר להתחזק 
וכ� אנחנו מזכי� את הרבי� , ולהתגונ% נגד היצר המפתה ולבא אל השיעורי�

  . י עולמי�שזה תכלית הלימוד בשת
כי כי כי כי , , , , ורחל באה ע� הצא% אשר לאביהורחל באה ע� הצא% אשר לאביהורחל באה ע� הצא% אשר לאביהורחל באה ע� הצא% אשר לאביה""""    .וראה אד� זה ,,,,""""עודנו מדבר עמ�עודנו מדבר עמ�עודנו מדבר עמ�עודנו מדבר עמ�""""

 אי� שומעי השיעור מקשיבי� ונהני� ואור ושלוה נסו� על פניה� .""""רועה היארועה היארועה היארועה היא
 תפקידה וזה ,"כי רועה היא"מזיו השכינה שבאה לשרות עליה� בזמ% הלימוד 

עקב את רחל בת לב% עקב את רחל בת לב% עקב את רחל בת לב% עקב את רחל בת לב% ויהי כאשר ראה יויהי כאשר ראה יויהי כאשר ראה יויהי כאשר ראה י"""". 'לשרות על המבקשי� אותה בבית ה
וכשראה אד� זה שרוב אנשי השיעור היו . """"ואת צא% לב% אחי אמוואת צא% לב% אחי אמוואת צא% לב% אחי אמוואת צא% לב% אחי אמו, , , , אחי אמואחי אמואחי אמואחי אמו

, המלטפת אותו בהנאותיה כתינוק בחיק אמו' בצד לב% אחי אמו היא הקלי
ז ומעוררת "ושבו אל הקודש להיות מצא% רחל שמכירה את הנאות העוה

ש יעקב ויגל את האב% ש יעקב ויגל את האב% ש יעקב ויגל את האב% ש יעקב ויגל את האב% ויגויגויגויג"""" .האד� להזהר מה� כי אי% תכלית מהנאות אלו כלל
ונתחזק ג� הוא כנגד היצר והצטר� אל השעורי� עד שהחל " " " " מעל פי הבארמעל פי הבארמעל פי הבארמעל פי הבאר
וישק את צא% לב% אחי וישק את צא% לב% אחי וישק את צא% לב% אחי וישק את צא% לב% אחי """"    ,י תשובתו זכה להיות ממזכי הרבי�"וע, לקיי� מצוות

והראה לה� ,  כי ראוהו אי� הפ� מחובב כדורגל ללובש כיפה וציצית.""""אמואמואמואמו
ובזכות . ג� כמה מה� אחריואי� נוע� לימוד התורה גר� לו זאת ונמשכו 

 נתעורר הוא לשוב מחטאיו ולהדבק .""""וישק יעקב לרחלוישק יעקב לרחלוישק יעקב לרחלוישק יעקב לרחל"""" ,הלימוד והזיכוי
 על """"ויב�ויב�ויב�ויב�"""".  בוודוי""""וישא את קולווישא את קולווישא את קולווישא את קולו"""". בשכינה ולהתקשר עמה בסוד הנשיקי%

ותר" ותגד ותר" ותגד ותר" ותגד ותר" ותגד , , , , ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי ב% רבקה הואויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי ב% רבקה הואויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי ב% רבקה הואויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי ב% רבקה הוא"""" .רוע מעשיו
הוא לכנסת ישראל ולקדושה ואחי אביה ואומר הוא לשכינה כי שב . """"לאביהלאביהלאביהלאביה

 וכי )ופירוש רמאי בארמית הוא גבוה(. הוא רמאי כמותו ושניה� ממקו� ר� ונישא
י "% ע" העלתה מ....""""ותר" ותגד לאביהותר" ותגד לאביהותר" ותגד לאביהותר" ותגד לאביה"""". הוא, ב% רבקה השכינה העליונה

 פירושו בארמית להמשי�  להגיד להגיד להגיד להגיד, לאביהותגדותגדותגדותגד(. עד החכמה סוד אביה, תשובתו

  ).ה% מצדה עד אבי"ומשכה מ
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רנא

ה לתפלותיו " וכששומע הקב.""""ויהי כשמוע לב% את שמע יעקב ב% אחותוויהי כשמוע לב% את שמע יעקב ב% אחותוויהי כשמוע לב% את שמע יעקב ב% אחותוויהי כשמוע לב% את שמע יעקב ב% אחותו""""
 .""""ויר" לקראתו ויחבק לו וינשק לוויר" לקראתו ויחבק לו וינשק לוויר" לקראתו ויחבק לו וינשק לוויר" לקראתו ויחבק לו וינשק לו"""" .הלוב% העליו%'  העולי� עד בחיותשובתו

% "ונות% לו נר, פותח לו פתח כפתחו של אול� ומכניסו אל הקודש פנימה
. """"י� האלהי� האלהי� האלהי� האלהויספר ללב% את כל הדברויספר ללב% את כל הדברויספר ללב% את כל הדברויספר ללב% את כל הדבר"""". דקדושה שה� בחינת ריצה חבוק ונשוק

וא� תשובתו הראשונה . מיד חוזר מחדש על וודויו ומתחרט על מעשיו שנית
תשובה זו היא לעילא ולעילא בבחינת , "כי אחרי שובי נחמתי" בבחינת ההית
 א� .""""א� עצמי ובשרי אתהא� עצמי ובשרי אתהא� עצמי ובשרי אתהא� עצמי ובשרי אתה, , , , ויאמר לו לב%ויאמר לו לב%ויאמר לו לב%ויאמר לו לב%""""". ואחרי הוודעי ספקתי על יר�"

וישב וישב וישב וישב """", וה ממעלחזרת בתשובה שלמה מקומ� אתנו כי נשמת� היא חלק אל
  .ויושב עמו ומחדש ימיו כקד�. """"עמו חדש ימי�עמו חדש ימי�עמו חדש ימי�עמו חדש ימי�

ויצא יעקב מבאר "ולא אמר הכתוב     ".".".".ויל� חרנהויל� חרנהויל� חרנהויל� חרנה, , , , ויצא יעקב מבאר שבעויצא יעקב מבאר שבעויצא יעקב מבאר שבעויצא יעקב מבאר שבע""""
י "ללמדנו שאעפ, "ויל� חרנה"אלא , כי לא יצא ישר לחר%". חרנה, שבע

  .ד שני� בבית ש� ועבר"שהליכתו היתה לחר% נתעכב בדר� י
ד שני� "כי ידע שעליו להשמר מקרי פ, י� בדווקאד שנ"ונראה כי נתעכב י

ל שני� "בטר� ישא אשה לתק% פגמי קרי של אד� הראשו% שיצאו ממנו בק
ד "ה שיש בה� פ"ה פעמי� אהי"ותיקו% זה הוא בסוד אהי, שפירש מחוה

ע העולי� " או בסוד אותיות אחה)הניתני� מיעקב העליו% לרחל העליונה(, אותיות
צטר� לעבוד בצא% לב% שבע שני� שה� ימי� אחדי� וידע שי. ד"פ' בגי

וכשברח מעשו היה ב% . ד"בטר� ישא את רחל כשהוא ב% פ, שאמרה לו אמו
  .ד שני� שאות� עשה בבית ש� ועבר"ג שני� נשתיירו בידו י"ס

, , , , ויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיוויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיוויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיוויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיו, , , , כי בא השמשכי בא השמשכי בא השמשכי בא השמש, , , , ויפגע במקו� ויל% ש�ויפגע במקו� ויל% ש�ויפגע במקו� ויל% ש�ויפגע במקו� ויל% ש�""""
למה סת�  להבי% ישו,  שזה היה הר המוריהל" אמרו חז".".".".וישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההואוישכב במקו� ההוא
 וג� יעקב מתייחס אל הר המוריה .ולא קראו בשמו, הכתוב ואמר מקו�

.  הזההמקו�המקו�המקו�המקו�וירא ויאמר מה נורא ,  הזהבמקו�במקו�במקו�במקו�' ואמר אכ% יש ה,  בלבדכמקו�כמקו�כמקו�כמקו�
ומאי נפקא מינה , ולמה אמר הכתוב שלקח אב% מאבני המקו� וש� מראשותיו

מה אבני� קטנות וה� בדר� נס הפכו לאב% אחת  שלקח כ,י"ופירש. לנו בזה
   .ומה עני% אבני� אלו, ולמה נעשה נס זה, גדולה שאותה ש� מצבה

כמני% , 17 נקרא הוא בש� מקו�מתוק% כי כאשר היסוד ,העני% הואאפשר שו
ה "ה כפול הוי"וכ% הוי, ה"כי רק שומר הברית זוכה לצל� הוי, ה"צל� הוי
עולי� כמני% ', פעמי� ה' ה', פעמי� ו' ו', מי� הפע' ה', פעמי� י' דהיינו י
     ואמר על ראוב%,ויעקב היה של� בתקו% היסוד ולא ראה קרי מימיו, , , , מקו�מקו�מקו�מקו�

   ויעקב ע�.המקו�המקו�המקו�המקו�ובבואו להר המוריה נתעלה בקדושת , """"כחי וראשית אוניכחי וראשית אוניכחי וראשית אוניכחי וראשית אוני""""
  
   .ש על הפסוק וירא את המקו� מרחוק"כוונות הרש. 17
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 כי האב% רומז ....""""ויקח מאבני המקו�ויקח מאבני המקו�ויקח מאבני המקו�ויקח מאבני המקו�"""" ....מקו�מקו�מקו�מקו�אותיותיו עולה כמני% ' ד
ויש� ויש� ויש� ויש� """". 19ואולי לקח כמה אבני� כנגד בחינות לאה ורחל שבשכינה, 18לשכינה

וישכב במקו� וישכב במקו� וישכב במקו� וישכב במקו� """". מקו� קשר של תפילי% שש� מקו� הדעת  כנגד....""""מראשותיומראשותיומראשותיומראשותיו
כי זווג , ונתאחדו האבני� לאחד. ולייחד השכינה כדי להתקשר ".".".".ההואההואההואההוא

אלא שבלילה נעשה , י שתי השכינותהמידות העליונות נעשה תמיד על יד
וג� כא% נעשה , "רחל"שמתלבשת ג� ברוב ספירות " לאה"הייחוד בבחינת 
  . 20הייחוד בבחינה זו

ברי� ונעשה ייחוד קודשא . """"במקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזה' ' ' ' ויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש ה    ויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתו""""
" רחל"' בחי והשכינה ....""""ואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתי"""" אבל, "לאה"הוא ושכינתיה בבחינת 

 ובבוקר". לאה"'  כיו% שלילה בחי21 לא ידעתי אותה,""""ייייאנכאנכאנכאנכ""""ת נקראה
, "בית אל"וקרא ש� המקו� , ר ג� ע� בחינתהקשנת, האירה" רחל"כשבחינת 

  . 22"רחל"שזה ש� בחינתה של 
מקו� זה מצד עצמו ו, """"במקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזה' ' ' ' ויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש ה    ויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתו""""

לתק% במקו� זה לתי כ יכו"וא, � העולי� מקו�"ה צל"מושל� בבחינת הוי
בדרגה גדולה  לתקנה """"לא ידעתילא ידעתילא ידעתילא ידעתי"""" ,"יאנכ"נקראת ה והשכינה ".".".".ואנכיואנכיואנכיואנכי"""", יותר
 וכמו .י למוד ותפילה וכוונות יחודי מדות הקודש"י שינה אלא ע"לא ע, יותר

   .אלא למדתי וייחדתי יחודי�, "שא� ידעתי לא ישנתי", י"שפרש
י� וזה שער י� וזה שער י� וזה שער י� וזה שער ההההבית אלבית אלבית אלבית אלאי% זה כי א� אי% זה כי א� אי% זה כי א� אי% זה כי א� , , , , רא ויאמר מה נורא המקו� הזהרא ויאמר מה נורא המקו� הזהרא ויאמר מה נורא המקו� הזהרא ויאמר מה נורא המקו� הזהייייויויויוי""""

 התקו% המושל� שיכולתי """"אי% זהאי% זהאי% זהאי% זה""""אמר בלשו% שלילה ואפשר ש ".".".".השמי�השמי�השמי�השמי�
 המלכותספירת  היא """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�בית בית בית בית """"מקו� זה נתק% בסוד אמנ� ו, לעשותו

 .וא� לא ישנתי הייתי מתק% יותר ,,,,""""שער השמי�שער השמי�שער השמי�שער השמי�וזה וזה וזה וזה """"אבל , הנקראת בית
 .בלא לינהבלא לינהבלא לינהבלא לינהר ולא יפט, מלכתחילה משמי� זמנוהו לש� כדי שיש% ש�אפשר שו
חדו האבני� ג� ה� כדוגמת ינתחברו ונתי, ה"ההוי יו% שנעשה על ידו יחודוכ

   .מעלה ונעשו אב% אחת

  ".שתיק% תפילת ערבית" ,י"רשופי . התפלל,ויפגעוביאור  ".".".".ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�""""
  ששקעה לו חמה פתאו� שלא בעונתה כדיי "רשפי ,""""ויל% ש� כי בא השמשויל% ש� כי בא השמשויל% ש� כי בא השמשויל% ש� כי בא השמש""""

 לזרז את השמש וכי לא יכל לעכבוהוצר� ' ה מדוע ויש להבי%. שילי% ש�
  . גיע השקיעהתבאיזה דבר עד ש

    
 ,ל במני% האבני�" חזונחלקו. .הליקוטי� ויצא ספר .19 .עני% התענית, שער רוח הקודש. 18

וראה שער הכוונות . ספר הליקוטי� ויצא. 20 .:ז"וזוהר בראשית קמ. ח"ר פרשה ס"ראה ב

ספר . 22". והאד� ידע"ש " וידיעה מלשו% התקשרות וכמ.21.. מדרושי הלילה' דרוש ד

 .  הלקוטי� ויצא
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 בגלל דהיינו, "ויפגע במקו�"בגלל  בא השמשש ,לומרהתורה ואפשר שכוונת 
היה יו� י ש"ואעפ, ה לשכינה" חיבר בי% הקב ש�שהתפללכיעקב כי  .תפילתו

  יחודשהוא בחינת נעשה בי% השמשותברגע שחיבר� , כשהתחיל התפילה
 צדק ושלו� , שמש וירחבחינתשל יו� ולילה חיבור ה ושכינתיה בסוד "קב

   .תפילת ערביתהפ� לוזה  .נשקו

א כי שקעה חמה י ה�ליש% שיעקב הסיבה שנשאר  ".".".".ויל% ש� כי בא השמשויל% ש� כי בא השמשויל% ש� כי בא השמשויל% ש� כי בא השמש""""
 ולמרות .ה רוצה שיש% ש�"בי% שהקבכי התפלא הויעקב לא . שלא בזמנה

ואנכי לא "הצטער שיש% ואמר  שמי� השערמקו� זה הוא  שוהבי%כשק� זאת 
משמי� ידע שתכננו וא� על פי ש. "שא� ידעתי לא ישנתי", י"ופירש". ידעתי

 האד� צרי� תמיד ללכת לפי דר� שלימדו אותו ולא לפי כי, הצטער ,שיש% ש�
. החליט ליש% ש� החמהת עקיש של יעקב לפי סימני�ו. תחושות וסימני�

  .מקו� י% זה כבודו שלאתחרט כי ה את בחינת המקו�בי% הכשו

כי , מיותרת" המקו� "ולכאורה תיבת ".".".".ויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיוויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיוויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיוויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיו""""
יעקב כי ,  ואפשר שהדגיש זה הכתוב.ממקו� אחראבני� ברור שלא לקח 

בדווקא כיו% ולקח מאבני המקו� , ו בו כבר אבותיוהתפלל במקו� שהתפלל
            . זהמקו�ב יה�שהתקדשו מתפילות

 והנה סול� מוצב ארצה  והנה סול� מוצב ארצה  והנה סול� מוצב ארצה  והנה סול� מוצב ארצה חלו�חלו�חלו�חלו�ויויויוי"""" .ב שיש%ו ולא כת".".".".הואהואהואהואוישכב במקו� הוישכב במקו� הוישכב במקו� הוישכב במקו� ה""""
נצב '  והנה ה.23 וסול� זה אינו רק חלו� אלא קיי� באמת במקו� זה".".".".''''וכווכווכווכו

באותה עת נצב עליו ' עליו ג� זה אינו חלו� בעלמא אלא מציאות אמיתית שה
וג� המלאכי� שעלו וירדו בו היו באותה עת ממש במציאות , והבטיחוממש 

אמנ�  24רדי� לראות תמונת פניו הדומה לדמות אד� שבמרכבהעולי� ויו
  .דהיינו שכ% יש%, "ויק" יעקב משנתו"לאחר מכ% כתוב מפורש 

וכשהיה ני� ולא ני� תיר ולא ,  שכששכב יעקב נתנמנ�ואפשר שהעני% הוא
 עקב עייפותו הרבה מטרדת הדר�, ומשנסתיי� החלו�. תיר ראה מראה החלו�
קבע כל ארבע עשרה שנה שהיה בבית ש� ועבר עד ובפרט שלא יש% שינת 

  . '"וכו' אכ% יש ה"וכשק� בבוקר אמר , ללילה זה נרד�

  וישכ� יעקב בבוקר ויקח"כ כתוב " כי אח25בעוד לילה ".".".".ויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתוויק" יעקב משנתו"""" 
והמתי% עד הבוקר להקי� המצבה כי אפשר שהיה דינו כמזבח . "את האב%

  . שלא נבנה אלא ביו�
  
ואי% , ומסתמא  ק� ללימוד חצות. 25 .ראה תרגו� יונת% ב% עוזיאל. 24 . י"שוכמו שפיר. 23

     . זל"שהקפיד בזה בזוהר ובדברי האריספק שהאבות לא עבר עליה� חצות לילה בשינה 
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ג� ,  הפכיי� שני דברי�אלו .""""במקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתי' ' ' ' ויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש הויאמר אכ% יש ה""""
ובדר� רמז הוא על זמ% של  ".".".".תיתיתיתילא ידעלא ידעלא ידעלא ידע"""" שהיא השכינה ,,,,""""אנכיאנכיאנכיאנכי"""" וג� ,,,,""""''''יש היש היש היש ה""""

יודע ששיש אד� . שבי% הגלות לגאולה ,26בי% השמשותל טר� הגאולה הדומה
לא שמע  ושכנו תינוק שנשבה בידי חינו� חולני , לומד ומלמדהתורה את כל

  שהאלקות,""""אי% זה כי א� בית אלהי�אי% זה כי א� בית אלהי�אי% זה כי א� בית אלהי�אי% זה כי א� בית אלהי�"""" ".שמע ישראל" מימיו פסוק
    וזהוזהוזהוזה"""" .ה אותי� אבל לא רואהאות י� מרגיש, בתו� ביתכאילו היא, תכסיאאיב

 וניסי� עצומי�ה את האלקות רוא, שמתבונ% מעבר לשערמי ו ".".".".שער השמי�שער השמי�שער השמי�שער השמי�
אי� כבשה אחת בי% שבעי� זאבי� שוחרי� לטר� והרועה משגיח בעינא 

 .מלחמהו אלא צער לא רואה  עיניוחקומי שלא פו, פקיחא על כל אחד מהצא%
מאות שקר של אתחלתא דגאולה ולא נפתה אחרי סיס, , , , """"וישכ� יעקב בבוקרוישכ� יעקב בבוקרוישכ� יעקב בבוקרוישכ� יעקב בבוקר""""

  ויקחויקחויקחויקח"""". בוקר' וממתי% עד לגאולה האמיתית בחי    ,על תערובת האור והחוש�
  האמונה שעליה נשע% בלילהאב% ששראה כ". ". ". ". את האב% אשר ש� מראשותיואת האב% אשר ש� מראשותיואת האב% אשר ש� מראשותיואת האב% אשר ש� מראשותיו

  
וע� מצד אחד הגאולה התחילה  ו.ע" דורנו זה הוא הזמ% המוזכר בזוהר ואתחנ% ר.26

והרבה , וי� ויכולי� לנוע כמעט בכל העול� ללא מעכבישראל אינו בגלות גשמית בי% הג

וישראל שבחו" לאר" רבי� מאוד מה� , מה� גבירי� אדירי� שכלכלת העול� בידיה�

יושבי� בארמונות פאר ורוב� הגדול מעסיק זרי� לכל עבודות בני בית� ובישיבות ובתי 

והאר" נותנת את , והחלו להתקב" נדחי ישראל ואנשי� עולי� לאר" ומתישבי� בה. הכנסת

החוש� יכסה אר" על ידי מצד שני ו .)ח"סנהדרי% צ (.שאי% ל� ק" מגולה מזה, פירותיה

 בכל מקו�  על יד�ריבוי הטומאההקשה יותר מכל שנות הגלות וש "שלטו% ערב רב ימ

שהוא זה בי% השמשות .  ורדיפת היהדות ושומרי התורה עד לאחת,והכשלת כלל ישראל

ערב "לבול הדעת כי דעת גימטריא החוש� הגדול של הערב רב הוא ב. לילהו יו� תערובת

ערב "וכמו , "ערב רב"התבלבל ונעשה ,  מסודרת"דעת"ומה שצרי� היה להיות , "רב

 שהוא המשיח בחינת הדעת """"רברברברב"כ� כא% לפני שיגיע ה, שבת  שהוא לפני שמגיע"שבת

ויש צדיקי� שיורדי� בו , ויש צדיקי� שעולי� על ידי הנסיו%. ה� משתלטי�, המושלמת

כתב בתקוני הזוהר שצדיקי� שיושבי� ע� הערב רב נטמאי� ו .חברו עמה�כיו% שהת

וכבר המשיח צרי� היה לבא ולשכו%  .יצילנו' בטומאת� כנדה שמטמאת את בועלה ה

הגלות וכש� ש. לולי  הכת� של ערב רב שמעכב אותו מלבא', בתוכנו ולבנות המקדש וכו

תחילה גלו זבולו% וב .לא בבת אחתו" בי% השמשות"בדר� של , ימעהק, נעשתה קימעה

ואחר שמונה שני� גלו , ואחר שמונה שני� גלו הראובני והגדי וחצי שבט מנשה, ונפתלי

 עוד כ"ואח, ואחר כ� גלו שבטי יהודה ובנימי% חלק� בימי מנשה, שאר עשרת השבטי�

כ% הגאולה באה קימעה קימעה כמעמוד  .וכול� בימי צדקיהו, חלק בימי יהויקי� ויהויכי%

  . 'ש בירושלמי ברכות פרק א"השחר ועד הנ" וכמ
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 ושמח על ".".".".יצוק שמ% על ראשהיצוק שמ% על ראשהיצוק שמ% על ראשהיצוק שמ% על ראשהו, ויש� אותה מצבהויש� אותה מצבהויש� אותה מצבהויש� אותה מצבה"""" ,של הגלות הגינה עליו
השמ% היתה בראשה של הדר� בה הל� בלילה חוש� ואפילה ' בחיה תורשה

שעבר � קשיהימי� על ה' להודות להאז לוקח אותה למצבה , של הצרות
 ואול� לוז ש� העיר  ואול� לוז ש� העיר  ואול� לוז ש� העיר  ואול� לוז ש� העיר ,,,,ויקרא למקו� ההוא בית אלויקרא למקו� ההוא בית אלויקרא למקו� ההוא בית אלויקרא למקו� ההוא בית אל"""". בשלו� בכח האמונה

 כיכיכיכי, , , , """"לוזלוזלוזלוז"""" נקרא אב% דר� האמונה ,בזמ% ההסתרהכי לראשונה  ".".".".לראשונהלראשונהלראשונהלראשונה
כל ו, שדרכו מתחדש הגו� וק� בתחיית המתי� ,לוזלוזלוזלוזנקרא הדעת העצ� ש כש�

של בבוקר  ורק ,לשאר עצמותהלוז ההבדל שבי%  לא ניכר ,זמ% שאד� חי
, לוזה ערכו של ידעו ,שיראו שכל העצמות התפוררו וזה נשארכת המתי� יתחי

כ% ערב הגאולה שכל הטועי� הולכי� אחרי עצמות יבשות של מרשיעי ברית 
ומחללי שבתות ובועלי נדות וגויות וחושבי� שה� עצ� התחייה וראשית 

כשתבא הגאולה וה� יתפוררו וילכו לאבדו% יחד ע� , צמיחת הגאולה
ישמחו אות� שהכירו האמת ולא נפתו אחרי הבלי , גואלי� הגועלי� שלה�ה

עצ� הלוז עתה קמה הגאולה וג� ניצבה על ' שוא על שאמונת� שהיתה בחי
וכופה את , ידי גואל צדק שמקי� את מלכותו על אדני התורה הקדושה בלבד

כי בלילה של הגלות שהיתה  ".".".".בית אלבית אלבית אלבית אל"""" ויקראוהו 27הע� ללכת רק בדרכה
בית בית בית בית """"ג� המאמי% שנשע% על אב% דר� האמונה קראו , תרת ההשגחההס

בית "של הגאולה יבי% שלא היה זה בוקר ועתה ב, די%'  שהוא בחי""""אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�
  ".חסד אל כל היו�", וכמו שכתוב, החסדבחינת " בית אל"אלא " אלהי�

 כי מוצאי שבת הוא ,"לוז"' האמונה היא בחי, כי בזמ% ההסתרה, והעני% הוא
ית יתחו.  אבדה נפש,וי, "שבת וינפש"ל "וכמו שאמרו חז" מות"בחינת 
  לוז תהיה על ידי עצ� הלוז המונח בעורפו של אד� במקו� הדעת כיהמתי�
של תפילי% של ' והוא המקו� שעליו מניחי� רצועות אות ד, דעתהבסוד הוא 
, "דעת"והתפשטות החכמה והבינה והארת� בעול� הזה הוא על ידי ה, ראש
 ,%י שא� אי% דעת הבדלה מני,"חונ% הדעת"ברכת  ב"הבדלה"מרי� אולכ% 

 במוצאי שבתאד� שלא אוכל ו ,ואי% עצ� הלוז ניזו% אלא מסעודה רביעית
כל ו,  כי לא הזי% את עצ� הלוזת המתי�יתחיב� וקיוכל לסעודה רביעית לא 

ונוסח ההבדלה הוא . דעת' גי" ערב רב"בא מבלבול הדעת ו של הערב רב כח�
 ולכ% הערב רב נלחמי� בישראל ,,,,ובי% ישראל לעמי�ובי% ישראל לעמי�ובי% ישראל לעמי�ובי% ישראל לעמי� אור לחוש�אור לחוש�אור לחוש�אור לחוש�בדיל בי% לה

, כדי לערב בה� אור וחוש� ולערב� ע� העמי� בגיורי שקר של רבניה�
  וחוש�, השמשות שיש הארת שבת מצד אחד בי%' ומוצאי שבת הוא בחי

  ו עללהתחזק בולעורר את הדעת הלילה והתגברות החול מצד שני ואז צרי� 
   

  .� סו� ספר שופטי�"מבר. 27
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 ".".".".חי וקיי�חי וקיי�חי וקיי�חי וקיי�דוד מל� ישראל "' ידי הלוז  באכילת סעודה רביעית שהוא בחי
וראה יעקב את הגלויות ואת בי% השמשות של הגאולה שהוא בבחינת סול� 

ויש שיעלו בו על ידי התורה שהוא קול " ממו%"' ועולה בגי" קול"' העולה בגי
וראה שמקו� זה כל הלילה . ויש שירדו בו במכר� הרוחניות בעד ממו%, יעקב

שהנשע% וסומ� על דעת דקדושה יגיע אל הבוקר של הגאולה , לוז' הוא בחי
  .סוד החסד" בית אל"ושל תחיית המתי� בבחינת 

אי� לא ידע הרי הבי% ,  ויש להבי%".".".".נכי לא ידעתינכי לא ידעתינכי לא ידעתינכי לא ידעתיבמקו� הזה ואבמקו� הזה ואבמקו� הזה ואבמקו� הזה וא' ' ' ' אכ% יש האכ% יש האכ% יש האכ% יש ה""""
 ומסתמא שג� ראה עליו את , מקו� שהתפללו אבותיו בא לקראתושהר הבית

ודוחק לומר שלא ראה ולא ידע כלל מעני% זה  .המזבח שעליו נעקד יצחק אביו
  . שבא ההר לקראתו

 א� היה יודעכי , שאמנ� האדמה הגיעה אבל לא האוויריעקב  חשב ואולי
כי האויר , מקו� בו אביו נעקד לידלידלידלידג� האוויר הגיע אתו לא היה מעז לישו% ש

ניצב עליו הבי% שג� האוויר '  ורק אחרי שראה שה,משפיע על כל הסביבה
        .  וכל ההר קדושהגיע

, י"פירש ....במקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתי' ' ' ' יק" יעקב משנתו ויאמר אכ% יש היק" יעקב משנתו ויאמר אכ% יש היק" יעקב משנתו ויאמר אכ% יש היק" יעקב משנתו ויאמר אכ% יש הוווו""""
 ,כזה מלא בהבטחותחלו� חשוב � ליעקב אבינו ח ".שא� ידעתי לא ישנתי"
 אמר א� הייתי יודע שזה מקו� קדוש הייתי מוכ% לוותר על התעוררכשהוא ו

� הא� היו אומרי� לויש בני אד� ש, ש% במקו� קדושליההבטחות העיקר לא 
היו רצי� ליש% בבית הכנסת למרות שזה , מי שיש% בבית כנסת מקבל הבטחות

 העיקר לא לחטוא בחטא קט% אפילו א� .ו� בדיוק הפאמרבינו א ויעקב .אסור
ומה יעשו אות� שמדברי� דברי חול בבית . צטר� לוותר על כל ההבטחותי

אלא שהזוהר מבטיח לה� שאי% לה� חלק באלהי , הכנסת שלא רק שזה אסור
  .וה� רצי� לפטפט בו ולאבד עול� הבא, ואנחנו רצי� להתפלל. ישראל

� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכי � עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכי � עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכי � עמדי ושמרני בדר� הזה אשר אנכי ייייההההוידר יעקב נדר לאמר א� יהיה אלוידר יעקב נדר לאמר א� יהיה אלוידר יעקב נדר לאמר א� יהיה אלוידר יעקב נדר לאמר א� יהיה אל""""
  במקו� קדושולכאורה תמוה מדוע ".".".".הול� ונת% לי לח� לאכול ובגד ללבושהול� ונת% לי לח� לאכול ובגד ללבושהול� ונת% לי לח� לאכול ובגד ללבושהול� ונת% לי לח� לאכול ובגד ללבוש

 ביקש דברי� חמריי� אחרי חלו� כזה ומדרגות כאלה שהגיע אליה�ו כזה
ולכאורה היה לו  "ובגד ללבוש לח� לאכול" כוונתו באמרומה ו .כלח� ובגד
ואפשר  . ובגד לא אוכלי�� לא לובשי�שלחכי ברור ". לח� ובגד"לומר רק 

תו�  לאכול כב% אד� לח� , על הלח� ועל הבגדשל האד� ה�הניסיונות ש
רק כדי  ובגד ללבוש לא .הכרה ששולחנו דומה למזבח ואכילתו לקרבנות

 כל דבר גשמי מעורר כי,  של� ונקי לבוש רוחניו אלא שיהיה ל,לכסות הגו�
ת  תאוו'לח� בחי, נ"א . הניסיונות האלהלא ליפול בשניוהתפלל  .את הרוחני
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  כנגד שמירת הברית כי".".".".שבתי בשלו�שבתי בשלו�שבתי בשלו�שבתי בשלו�וווו"""". ממו%ת  תאוו'בחיבגד ו ,אכילה
והיה והיה והיה והיה """"בשלשת הדברי� הללו לעמוד צליח אא� ואמר  ".שלו�"היסוד נקרא 

   .יעמד'  שהאשמח לדעת . אלא לשו% שמחה"והיה" אי% ".".".".י�י�י�י�ההההלי לאללי לאללי לאללי לאל' ' ' ' הההה
 לא להתפתות אחרי פרנסה לח�לח�לח�לח� ,אלהאד� צרי� להיזהר בשלשת הדברי� ה

בגד כי וד ולברוח מ% הכב, בלבוש צנוע להיזהר בגד ללבושבגד ללבושבגד ללבושבגד ללבוש .שהיא לא כשרה
 אדע י�י�י�י�ההההלי לאללי לאללי לאללי לאל' ' ' ' והיה הוהיה הוהיה הוהיה ה ואז ,מפג� הברית שלו�שלו�שלו�שלו�ולשוב בולשוב בולשוב בולשוב ב .מסמל את הכבוד

וג� , אחד שהיא די% יהיו לגבי �היאלבחינת  ו, שהיא רחמי�ה"ההוישבחינת 
  .י�ההוא האל'  המדת הדי% תסכי� לטובה כי

כי , היה לו לכתוב ויבא השמש ויל% ש� ",י"פירש". ". ". ". ויל% ש� כי בא השמשויל% ש� כי בא השמשויל% ש� כי בא השמשויל% ש� כי בא השמש""""
 "בא השמש משמע ששקעה לו חמה פתאו� שלא בעונתה כדי שילי% ש�

מיד בא , ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה" אמר הקב,28אמרו' ובגמ
לא  .לתפילהאברה� או יצחק להר המוריה  ויש להבי% מדוע כשבאו. השמש

כדי  ,ובשלמא לאחר העקידה לא שקעה לה� חמה, ו ש�שנשקעה חמה שי
אבל בפעמי� אחרות שבאו למה , שימהרו לטפל בכבודה של שרה שנפטרה

   .לא שקעה לה� חמה
 העני% הוא כי אי% מצות הכנסת אורחי� באד� שהול� לביתו לעכבוונראה ש

 בלא, ו למקומ�לל שבשכלו להתפכאברה� ויצחק לכ% ו ,שיש% במקו� אחר
ליש% על אחד ההרי� או הגבעות  הוצר� יעקב שהיה נודד מביתו ובעל כרחו

  .' ההר עני% הכנסת אורחי� לעכבו שיש% בהיהבזה , בדרכו

והלא , ויש להבי% מה עני% הסול� בחלומו. """"סול� מוצב ארצהסול� מוצב ארצהסול� מוצב ארצהסול� מוצב ארצה והנהוהנהוהנהוהנה, , , , ויחלו�ויחלו�ויחלו�ויחלו�""""
ומני% ידע . זרע וההבטיחו בשמירה ובמתנת האר"ו  נצב עליו'העיקר הוא שה

  .מיוחד עבורובבא ' ואולי ה, במקו� הזה'  הישישישישיעקב ש
הוא מציאות קיימת  כי הסול�, לפי הסול� הבי% יעקב שחלומו אמתאפשר שו

. ושפועו בהר המוריה, אל ל שהוא קבוע בבאר שבע וראשו בבית"ש חז"וכמ
 צמוע" חסד"או ב, לוז  בדעת הנקרא אווראשו, שבע ורגליו במלכות סוד באר

ז " יורדי� לעוהודרכו המלאכי�. "חסד אל כל היו�"ש "וכמ" אל"הנקרא 
ה תהי, וסול� זה שיעקב ידע על קיומו קוד� לכ% ועתה ראהו. ועולי� ממנו

  . ושנזדמ% לו הר המוריההוכחה עבורו שחלומו אמת

  ,י שיש למלאכי� כנפיי�" ואעפ".".".".והנה מלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בווהנה מלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בווהנה מלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בווהנה מלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בו""""
  כי, י הסול�" ולעלות ממנו אלא עלעול� הזהיכולת להגיע נראה שאי% לה� 

  
  :א "חולי% צ .28
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 ,אל אברה� ולוט שבאו בבוא� לעול� הזה מתלבשי� ה� בגו� גשמי וכמו
   עד שא� ישארו שבוע של�ה� מתגשמי�כ "כו. והאבקות המלא� ע� יעקב

 וכמו שהיה ע� ,29ז יתגשמו לעד ולא יוכלו לשוב למקומ� כלל"בעוה
. וממילא אי% כח בכנפיה� הרוחניות לפעול אלא בהיות� בשמי� .לי�הנפי

נראה שאי% זה אלא בבוא� לחלל . ' שמיכאל באחת וכדו30ל"ומה שאמרו חז
. 'וכגבריאל במחנה סנחריב וכדו. ז בלבד כדי לפעול שלא בדר� הטבע"העוה

ויהי  "אמר הכתוב, י שנתלבש בלבוש גשמי"אמנ� המלא� שנראה למנוח אעפ
אפשר ". המזבח בלהב' לות הלהב מעל המזבח השמימה ויעל מלא� הבע

  .שבלהב המזבח נתפשט מגשמיותו ויכל לעלות למקומו

' שההעיקר הוא  הרי , פסוק זהכתוב למה יש להבי% ".".".".והנה סול� מוצב ארצהוהנה סול� מוצב ארצהוהנה סול� מוצב ארצהוהנה סול� מוצב ארצה""""
הסול� הזה עומד בבאר ", י"ופירש. המלאכי�ו הסול� עני%מה ו ,נגלה אליו

שבאר שבע עומד בדרומה של , גיע כנגד בית המקדשואמצע שיפועו מ, שבע
ובית אל היה בצפו% של , וירושלי� בצפונה בגבול שבי% יהודה ובנימי%, יהודה

נמצא סול� שרגליו בבאר , בגבול שבי% בנימי% ובי% בני יוס�, נחלת בנימי%
ויש להבי% למה  ".מגיע אמצע שיפועו נגד ירושלי�, שבע וראשו בבית אל

 והיה ,הגבולות הללוסימני למה כל ו ,עומד דווקא בבאר שבעהסול� הזה 
   .שניצד  שירושלי� באמצע ובאר שבע בצד אחד ובית אל בשיאמרמספיק 
' היא בחי ,הסול� הזה עומד בבאר שבעהסול� הזה עומד בבאר שבעהסול� הזה עומד בבאר שבעהסול� הזה עומד בבאר שבע,  סודות נפלאי� מאודה�י "רשודברי 
 ,,,,באר שבע בדרומה של יהודהבאר שבע בדרומה של יהודהבאר שבע בדרומה של יהודהבאר שבע בדרומה של יהודה    .שהיא השער לעולמות הקודש" מלכות"ה' ספי

בכוו% כי הדרו� , דרומה של יהודה זהו סיו� המלכותו, "מלכות "יהודה הוא
וירושלי� בצפונה וירושלי� בצפונה וירושלי� בצפונה וירושלי� בצפונה  .והכניסה לקודש היא ממטה למעלה,  ירידהה דר�זהעול� 

 יוס� הוא סוד היסוד. בנימי% ויוס� ה� סוד הברית. בגבול בי% יהודה ובנימי%בגבול בי% יהודה ובנימי%בגבול בי% יהודה ובנימי%בגבול בי% יהודה ובנימי%
ק אד� למעלה יכול רבסול� ולעלות , השכינהיסוד סוד בנימי% הוא . העליו%

ובית אל היתה בצפו% ובית אל היתה בצפו% ובית אל היתה בצפו% ובית אל היתה בצפו% . מהסול� הזה אפשר ג� ליפול. ששומר על ברית המילה
  .  אות הברית לבי% בני יוס�לבי% בני יוס�לבי% בני יוס�לבי% בני יוס�, יסוד של השכינה בי% בנימי%בי% בנימי%בי% בנימי%בי% בנימי%

 שני מלאכי� המלווי� אותו מגיל בריש לכל אד� מישראל ש, 31וכתב בזוהר
כשאד� עושה טוב ו. וה� מעידי� אחרי מותו על כל מה שעשה, מצוה

 . ה� מלאכי� שקשורי� לנשמת האד� ואוהבי� אותוכי שמחי� בו המלאכי�
סבל , אד� חוטא המלאכי� מתאבלי� כי יודעי� כמה תסבול הנשמהשוכ

  כשאד� חוזר בתשובה אלו המלאכי� שהתאבלו עליוו. שהגו� לא מבי%
  וארפאהו ואשל� ניחומי� לו"מתנחמי� מאבל� ועליה� נאמר , כשחטא

  
   .משפטי�' פר. 31 :'ברכות ד. 30.  רותזוהר חדש. 29
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הנפש עולה כל לילה ע� המלאכי� בשעה שאד� יש% וחותמת על  ו."ולאבליו
 .ולכ% אומרי� אנו לפני השינה את הפסוק. ה באותו יו�תכל המעשי� שעש

  כי היא,,,,שבעשבעשבעשבעהשכינה שנקראת באר באר באר באר זוהי . באר ת" ר,"ביד� אפקיד רוחי"
   .שבע הספירותמשביעית 

מלאכי� רגילי� שעולי�  אלו לא, � הללו ראה יעקבאת המלאכיואפשר ש
 ע� המלאכי� בו עוברות הנשמותש סול� �כא% צרי, ויורדי� ע� כנפיי�

   .יעקב ראה את המציאותואמר הכתוב ש. המלווי� אות%
עולה כל אחד מה�  . ממו%,קול, צו�הסול� כי דר� עולה תשובה ונראה שג� ה

והתשובה היא על ידי , הסול� כא%בחינה של התגשמות שהוא .  סול�כמני%
  שלקולקולקולקול המקשר , של הצדקהממו%ממו%ממו%ממו%וה צו�צו�צו�צו�ואת ה, 33ועל ידי צדקה, 32צו�

סול� בו הנשמות ה מאירשילוב שלשת�  וב.החרטה והתשובה, הווידוי
  .  ע� נפש האד�""""ומלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בוומלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בוומלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בוומלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בו"""" .עוברות

אלהי ' אני ה "לומרהיה לו לכאורה     ".".".".אלהי אברה� אבי� ואלהי יצחקאלהי אברה� אבי� ואלהי יצחקאלהי אברה� אבי� ואלהי יצחקאלהי אברה� אבי� ואלהי יצחק' ' ' ' אני האני האני האני ה""""
". אבותי� אלהי אברה� ואלהי יצחק' אני ה"או ". ואלהי יצחק אבי�, אברה�

  . אומר דרשני.  רק על אברה�""""אבי�אבי�אבי�אבי�""""אבל ליחד ולומר 
חסדי� דאברה� , בחינות' י שיעקב כלול מב"שרצה לומר שאעפ ואפשר
 ל"ואמ. החסדי� ומטה יעקב כלפי חסד' מכריעי� בו בחי, דיצחק וגבורות

אפשר  """"והיה זרע� כעפר האר"והיה זרע� כעפר האר"והיה זרע� כעפר האר"והיה זרע� כעפר האר""""" .החסדי� גוברי� ב�' שבחי, "אבי�אבי�אבי�אבי�אברה� "
      .מצד הגבורותאפשר  ,' וכו""""ופרצת ימה וקדמהופרצת ימה וקדמהופרצת ימה וקדמהופרצת ימה וקדמה"""", מצד החסדי�

 ,מה נתינה היא זוולכאורה ". ". ". ". האר" אשר אתה שוכב עליה ל� אתננה ולזרע�האר" אשר אתה שוכב עליה ל� אתננה ולזרע�האר" אשר אתה שוכב עליה ל� אתננה ולזרע�האר" אשר אתה שוכב עליה ל� אתננה ולזרע�""""
את ברכת אברה� ל� וית% ל� ", ש לו יצחק"והלא ירושה היא לו מאברה� וכמ

הוסי� למה  ו".".".".אשר נת% אלהי� לאברה�אשר נת% אלהי� לאברה�אשר נת% אלהי� לאברה�אשר נת% אלהי� לאברה�  את� לרשת� את אר" מגורי�רע�ולז
  .זרעו ירשוהבלאו הכי  ,תננהי וא� לוהלא  ".ולזרע�"אמר ו

ואפשר  .ואולי אמר זאת להסכי� ע� ברכת יצחק שיעקב יהיה היורש ולא עשו
 יהיו כמו� בתנאי ש,ג� לזרע� אני נות% את האר" , כתנאי,,,,""""ולזרע�ולזרע�ולזרע�ולזרע�""""אמר ש

 בעבור, ועמל לאומי� יירשו, וית% לה� ארצות גוי�" ש"וכמ. כ� לי�ראוי
אר" ללא את ה ולזרע�ולזרע�ולזרע�ולזרע�ויצחק ה לאברה� "נת% הקבי ש"ואעפ". ישמרו חוקיו

ה  אות לתת והסכי�היות וליצחק שני בני�, תנאי למתנהעתה וסי� ה, תנאי�
   .את התנאיבנתינתו וסי� יכל לה ,ליעקברק 

 ולא, 34שהוא קשה" ניצב" תפס לשו% ,"עליוניצב ' והנה ה"ואפשר שלכ% אמר 
  כי אפשר, "�רעלז"אמר , אי נמי .כיו% שהנתינה היתה בתנאי, "עומד"אמר 

   
      .כ' ושמות ה. כז, ז"י במדבר ט"ראה רש. 34 .כד',  דניאל ד.33. כט, ז"י בראשית ל"רש. 32
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 וכ% על זה, לתת לראוב% ואחריו לשמעו%תחילה , לתת מתנה לכמה אנשי�
אמר  ולכ% ,זאת אומרת שלא בניו ירשו אלא אחר יקבל אותה אחריו, 35הדר�

, "�רעלז"אמר , נ"א .שזו מתנה שיוכל להנחילנה לבניו, "ל� אתננה ולזרע�"
  . שכל זרעו יזכו בה ולא יעשה לה� כמו שעשה בו שרק הוא קיבל הכל

ו ראה  שיעקב אבינ36כתב הזוהר ".".".".במקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתיבמקו� הזה ואנכי לא ידעתי' ' ' ' אכ% יש האכ% יש האכ% יש האכ% יש ה""""
 כי טר� היה ,זאת בחלו� שהוא אחד מששי� בנבואה ולא בנבואה עצמה

 ויכלתי לזכות """"במקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזהבמקו� הזה' ' ' ' אכ% יש האכ% יש האכ% יש האכ% יש ה""""הבי% זאת יעקב ואמר  שאפשרו. נשוי
השכינה '  לא נשאתי אשה שהיא בחי,,,,""""ואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתי""""אמנ� , לנבואה
 הנקרא י חבור בזווג התחתו%"ג העליו% ע ולא עוררתי הזוו,37"אנכי"הנקראת 
' את ה לראותלראותלראותלראותולכ% לא זכיתי , "והאד� ידע את חוה "וכמו שכתובידיעה 

  .אלא חלמתי העני%, במראה הנבואה למרות שהר המוריה הגיע אלי ועבורי

ה "יעקב אבינו ע    אולי". ". ". ". י� עמדי ושמרניי� עמדי ושמרניי� עמדי ושמרניי� עמדי ושמרניההההא� יהיה אלא� יהיה אלא� יהיה אלא� יהיה אל, , , , וידר יעקב נדר לאמרוידר יעקב נדר לאמרוידר יעקב נדר לאמרוידר יעקב נדר לאמר""""
ה אלא "הקבמ לא רצה הגנה, "תת% אמת ליעקב"החתו� במדת האמת וככתוב 

י� האלא הזכיר ש� אל, " עמדי''''ההההא� יהיה "ולכ% לא אמר , בהתא� למעשיו
 38"צדיקי� נזוני� בזרוע "כישהשכר נית% דרכה רק לזוכי� בדי% , מדת הדי%

בחר ש כי לאחר ,' למרות הבטחת הפחד מאוד, ולכ% כשבא עשו לקראתו
   .� החטאבדי% היה לו לחשוש שמא יגרו, י�הש� אלב ההשגחהלהיות תחת 

ל כי הנפטר מחברו צרי� לומר לו ל� "אמרו חז. """"ושבתי בשלו� אל בית אביושבתי בשלו� אל בית אביושבתי בשלו� אל בית אביושבתי בשלו� אל בית אבי""""
ולמה יעקב . ויש להבי% ההבדל. 39והנפטר מהמת יאמר לו ל� בשלו�, לשלו�

,  וזה מני% לו".בשלו� מ% החטא" ,י"ופירש,  ולא לשלו�בשלו�בשלו�בשלו�בשלו�בקש לשוב 
  .אולי בקש יעקב לשוב בשלו� מעשו ולב% שלא יזיקוהו

הוא סוד , האד� מהקליפות המקי� להציל כי האור, העני% הואאפשר שו
 ונעשי� לו ,ח"שע' ע נהורי% עילאי% גי"חיוורתי וש' החשמל שהוא בא מח

 מוק�, המת א� זכה אליה� בחייוו, בשלו�בשלו�בשלו�בשלו�והוא אותיות . 40ח"שע'  גימלבושמלבושמלבושמלבוש
אור הנפטר מהמת מבקש שיקיפהו מלבוש אפשר שו. בה� ג� לאחר מותו

'  גימלבושמלבושמלבושמלבושאותיות , בשלו�בשלו�בשלו�בשלו�ואומר לו ל� , י הקליפות" שלא ינזק עהמקי�
 שלו�שלו�שלו�שלו�הנקרא " יסוד"ה' אולי כנגד בחי לשלו�לשלו�לשלו�לשלו�לחי אומר ל�  אבל, ח"שע

  'והנפטר מחבירו מברכו שיל� לקראת בחי, המשפיע השפע לשכינה ולאד�
  אפשר, "לשלו�" לשוב וא� היה יעקב מבקש .השלו� לקבל ממנו השפע

  
ברכות . 38.   אבות, ל"שער מאמרי רז. 37: ט"ויצא קמ' פ. 36.  ח" רמ' סימ"ע חו"שו. 35

  ".מלביש ערומי�"רכת סוד ב שער הכוונות. 40 .ד"ברכות ס. 39 :ז"י
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אבל באמרו , י מפרש לשלו� מעשו ולב% שה� סכנות גשמיות"היה רשש
 שבקש ,י"פירשו . יהיה של�מ"האוה בקש שמלבושו שהוא ,בשלו�בשלו�בשלו�בשלו�ושבתי 

, או אפילו מסלקו לגמרי כי החטא מחליש המלבוש הזה, החטאשמירה מ
  .קדוש וטהור לבית אביו  יקיפהו ויזכה לשובשהאור המקי�יעקב     וביקש

ולכאורה ,  יצאציי% הכתוב מחיכ%מה ל ".".".".ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנהויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנהויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנהויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה""""
את  למה נמנע הכתוב להזכיר ,,,,""""ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�". "". "". "". " חרנה,עקביויצא "יכל לומר 
ואול� לוז ואול� לוז ואול� לוז ואול� לוז  ויקרא את ש� המקו� ההוא בית אלויקרא את ש� המקו� ההוא בית אלויקרא את ש� המקו� ההוא בית אלויקרא את ש� המקו� ההוא בית אל""""ו� ורק לבסו� אמר ש� המק

התורה ציינה  ולמה .את ש� המקו�יעקב מה שינה ול. """"ש� העיר לראשונהש� העיר לראשונהש� העיר לראשונהש� העיר לראשונה
 ".".".".והאב% הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהי�והאב% הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהי�והאב% הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהי�והאב% הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהי�"""" .את ש� המקו� הקוד�
אב% הוא לשו% נקבה וכמו  כי ,"י�ה בית אלתהיהתהיהתהיהתהיה"""" ולכאורה היה לו לומר

למה מכל התורה  ".".".".וכל אשר תית% לי עשר אעשרנו ל�וכל אשר תית% לי עשר אעשרנו ל�וכל אשר תית% לי עשר אעשרנו ל�וכל אשר תית% לי עשר אעשרנו ל�"""". """"הזאתהזאתהזאתהזאת% האב"מר שא
        .יומעשרותחומש ב נדר דווקא לתת

שיחולו וכדי , גדולות ועצומותיעקב קיבל ברכות כי  ,העניי% הואואפשר ש
 ובשעת הנסיו% מורידי� את האד� ,נסיו%לעבור � הוצר הברכות האלה עליו

 , אליפז ולהפסיד רכושו בידי,רוח� לבהוצר  ולכ%,הנסיו%כחלק ממכל דרגותיו 
 הוא מקו� דיני והל� לחרנהוהל� לחרנהוהל� לחרנהוהל� לחרנה ,ספירת  הבינה' היא בחי יצא מבאר שבעיצא מבאר שבעיצא מבאר שבעיצא מבאר שבע יעקב כי

הבי% שא� ו, "חר%"העולי� כמני%  "אלהי�"הקטנות הנקראי� בשלש שמות 
ללמוד מיד הל� לש� ועבר ו , לימוד תורהינצל ממצב זה רק על ידייש ניסיו% 

וכשיצא , שנה להתחס% על ידי לימוד תורהארבע עשרה וישב ש�  ,תורה
  .המשי� לחר%ש� ועבר בית� של מ
זה מקו� היה  כי ,"מקו�" ראו הכתוב בש�קאולי ו """"ויפגע במקו� ויל% ש�ויפגע במקו� ויל% ש�ויפגע במקו� ויל% ש�ויפגע במקו� ויל% ש�""""

אמר אפשר ", י"רש וכמו שפי.שני מקומות שוני�המורכב מבלתי מזוהה 
 לחזור נת% בדעתו, בותי התפללהתפללו אבותי ולא שמקו� על עברתי ש
שהוא ז יעקב ללווהגיע . "והר הבית קפ" לש�, בית אלעד תפלל וחזר לה

 בי%וה. בא לקראתווהר הבית . 41נחלת בנימי% בגבול נחלת בני יוס�בצפו% 
 ואי אפשר לקרוא ,מוה לא מקוז כי "המוריההר "שאי אפשר לקרוא לזה 

  ".בית אל"קרא לו וש� נמצא  כי כרגע הר הבית "לוז"
עצ� ה ".".".". ההוא בית אל ואול� לוז ש� העיר לראשונה ההוא בית אל ואול� לוז ש� העיר לראשונה ההוא בית אל ואול� לוז ש� העיר לראשונה ההוא בית אל ואול� לוז ש� העיר לראשונהויקרא את ש� המקו�ויקרא את ש� המקו�ויקרא את ש� המקו�ויקרא את ש� המקו�""""

 ממנה קמי�ו ושמה לוז, "דעת"ה' של תפילי% היא כנגד בחי 'שעליה מניחי� ד
כבר הר המוריה  מוריה קפ" דווקא ללוז כי א�ההר ואפשר ש, בתחיית המתי�

  � לבוא למקו� שהוא יותרוהוצר, זז ממקומו אז מעלי� בקודש ולא מורידי�
   

  .ז" צפונה מבית אל המוזכר אצל אברה� כמפורש בכתוב יהושע טוהוא. 41
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וקרא  ".דעת"' שהוא בחי ללוז ובא ,"מלכות"' שהיא בחי, מירושלי�גבוה 
וללוז " בית"כי להר המוריה קרא " בית אל"יעקב לתרכובת שני המקומות 

 ,"חסד אל", ש החסד שבדעת הנקרא יומ�"אולי ע" אל"שאליו בא קרא 
  . 42" לכולהו יומי%יומא דכליל"

שעל ידי האב% '  פי".בית אלהי� יהיה  יהיה  יהיה  יהיה  אשר שמתי מצבההזאתהזאתהזאתהזאתוהאב% "ואמר 
חומש  אולי ושמא נדר דווקא לתתו.  בית אלהי�המקו�המקו�המקו�המקו�שהקי� מצבה יהיה 

 כנגד הנקודה העשירית בספירות שהיא הוא מעשר כי, שני מעשרותשה� 
ו והיתה לשתי שבאה לקראת השכינה ונדר לית% כפליי� לכבוד, המלכות

        ".".".".עשר אעשרנו ל�עשר אעשרנו ל�עשר אעשרנו ל�עשר אעשרנו ל�""""ולכ% אמר , לוז' הר המוריה ובחי' קדושות מחוברות בחי

.  יש להבי% למה קרא לחר% בש� זה".".".".ויל� ארצה בני קד�ויל� ארצה בני קד�ויל� ארצה בני קד�ויל� ארצה בני קד�, , , , וישא יעקב רגליווישא יעקב רגליווישא יעקב רגליווישא יעקב רגליו""""
  ". נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת", י"ופירש

הר לא רק שצרי� להז' ל מקו� הקלי"כי כשאד� יורד לחו, ואפשר שהעני% הוא
ובירור . אלא צרי� לברר הנצוצות שנפלו בתוכ�, מאוד שלא ינקו נצוצות ממנו
, "רגליה יורדות מות"י הנקראי� רגלי� בסוד "הנצוצות הוא על ידי הנה

ואמר הכתוב , "ארצה בני קד�"' ה� בבחי' ואפשר שהנצוצות שנפלו בי% הקלי
 נשא לבו את כי' כי על מנת כ% הל� יעקב לחר% ארצה בני קד� מקו� הקלי

  . רגליו לכוו% להעלות את הנצוצות דר� הרגליי�

 אולי ".".".".ונאספו שמה כל העדרי� וגללו את האב%ונאספו שמה כל העדרי� וגללו את האב%ונאספו שמה כל העדרי� וגללו את האב%ונאספו שמה כל העדרי� וגללו את האב%, , , , והאב% גדולה על פי הבארוהאב% גדולה על פי הבארוהאב% גדולה על פי הבארוהאב% גדולה על פי הבאר""""
המי� שבבאר לא היו מרובי� ומפחד שלא יבא אחד הרועי� וישקה את צאנו 

שתצרי� את , הניחו אב% שאי אפשר היה להרימה עד שיאספו כול�, ברוב מי�
  . � להמצא בשעת ההשקיה וישגיחו אלה על אלהכול

, י%ק אפשר שנשקה כדי לקשור נפשו בנפשה בסוד נשי".".".".וישק יעקב לרחלוישק יעקב לרחלוישק יעקב לרחלוישק יעקב לרחל""""
 .ועשו לא יוכל ללכדה ברשתו, ז לא יוכל לב% למנעה ממנו בערמתו"שעי

  .כי אז לא היה בוכה אחר נשיקתו,  שלא יחשדוהו שנשקה לתאוותו,,,,""""����ויבויבויבויב""""

 שחבקו ונשקו כדי לחפש זהובי� בחיקו ,י"ש פיר.""""ויחבק לו וינשק לוויחבק לו וינשק לוויחבק לו וינשק לוויחבק לו וינשק לו""""
 הטע� שביאר כ% ולא כפשטו שחבקו ונשקו בגללנראה שו. ומרגליות בפיו

 כי בכל התורה בהתקשרות של קירבה, קרבתו ואהבתו לב% רבקה אחותו
  ורק פע� אחת נוספת מוזכר החבוק ע� הנשוק כשהנשוק, מוזכר הנשוק בלבד

 הוא ממעלה כי סדר ההתקשרות, 43""""ה�ה�ה�ה�וישק לה� ויחבק לוישק לה� ויחבק לוישק לה� ויחבק לוישק לה� ויחבק ל""""ש "וכמ, קוד�
  והקדי� החבוק  שאצל לב% הפ� הסדראפשר שכיו%ו. חבוק, נשוק, למטה

  
    .'ח י" בראשית מ.43. 'ראה שער הכוונות עני% סוכות דרוש ג. 42
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, אחראלא מניע  ל שאי% זה חבוק של התקשרות הנפש"הבינו חז, לנשוק
  .44והבינו שכתבה זאת תורה ללמדנו שחפש ממו%

 הכל אומרי� הגדולה לגדול והקטנה שהיו", י"פירש    ".".".".ועיני לאה רכותועיני לאה רכותועיני לאה רכותועיני לאה רכות""""
מעשו  וכשקנה הבכורה, יעקב בשתיה% כי הוא היה הקט% ואמנ� זכה." לקט%

י האוכל "ה עאאלא קנ. לא קנהו בחלופי% לתת לו הקטנות ולקחת הבכורה
  .הגדולג� ג� ג� ג� והפ� להיות . בקני% גמור כתוספת לקטנות שבו

ולא את , """"באהבתו אותהבאהבתו אותהבאהבתו אותהבאהבתו אותה"""", ולא כשני� רבות". ". ". ". ו כימי� אחדי�ו כימי� אחדי�ו כימי� אחדי�ו כימי� אחדי�ויהי בעיניויהי בעיניויהי בעיניויהי בעיני""""
 שמח הוא אותהאותהאותהאותהובאהבתו , כי באוהבו את עצמו רעב הוא להיות עמה. עצמו
  .מהשרואה אותה מרחוק והיא בריאה ושלג� כ

.  ועבדתי בשכר המוהר".".".".כי מלאו ימיכי מלאו ימיכי מלאו ימיכי מלאו ימי ",ואל תבקש מוהר. """"הבה את אשתיהבה את אשתיהבה את אשתיהבה את אשתי""""
 ואקדשנה """"ואבואה אליהואבואה אליהואבואה אליהואבואה אליה", ושי%פ צרי� לית% משהו לש� קד"וא� תאמר עכ

  .ופחד שלב% יעכבו בגלל זה, כי לא היה ליעקב כס�. בביאה

 ויש להבי% למה ".".".".ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אותה אליו ויבא אליהויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אותה אליו ויבא אליהויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אותה אליו ויבא אליהויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אותה אליו ויבא אליה""""
ולכאורה רצונו  .והרי הכל יודעי� למה כלה נכנסת לחופה". ויבא אליה"אמר 

,  אמנ� זה מפורש בכתוב. בא אליהולכ%לומר שלא הבחי% ברמאות לב% 
ל "ואמרו חז. כ אי% זה כוונת הכתוב" וא".".".".ויהי בבוקר והנה היא לאהויהי בבוקר והנה היא לאהויהי בבוקר והנה היא לאהויהי בבוקר והנה היא לאה""""ש "וכמ

ולכאורה למה הוצר� , שמסר יעקב סימני� לרחל כדי שלא יחליפנה לב%
  . ידליק הנר ויביט בה, לסימני�

ששמר על קדושת המחשבה פחד לשהות לאחר החופה שמא     ומסתבר שיעקב
מיד בלילה כשנתייחד איני רוצה , ולכ% אמר לרחל ראי, ו" חיהרהר ויראה קרי

 י"עפ אוני ולכ% אכיר� ו אאבד את ראשית"להתעכב ולא להביט ב� שמא ח
 מהר לבא אליה שלא ו לומר כשנתייחד""""ויבא אליהויבא אליהויבא אליהויבא אליה""""ואמר הכתוב     .סימני�

  .לאבד קדושת המחשבה ואפילו לרגע קט

  רה עני% זה לומר שאי% ראוב%הדגישה תואולי  ".".".".ויבא אותה אליו ויבא אליהויבא אותה אליו ויבא אליהויבא אותה אליו ויבא אליהויבא אותה אליו ויבא אליה""""
כי , רחל ולא על דעת שהיא.  על דעת מי שהיא""""אליהאליהאליהאליה"ובא . ו"ב% תמורה ח

  .ידע שלב% רמאי ופחד שמא אחרת היא ובנו יהיה ב% תמורה 

        וית%וית%וית%וית%", וכ% נאמר אצל רחל". ". ". ". וית% לב% לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחהוית% לב% לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחהוית% לב% לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחהוית% לב% לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה""""
  .מיותרת """"להלהלהלה"""" תרה תיבלכאוו ".".".".לה לשפחהלה לשפחהלה לשפחהלה לשפחה, , , , בתו את בלהה שפחתובתו את בלהה שפחתובתו את בלהה שפחתובתו את בלהה שפחתו לב% לרחללב% לרחללב% לרחללב% לרחל

  
, קרבתו עשה זאת ל שלא בגלל" חזאמרו לבנימי% החיבוק לנשיקה הקדי�יוס� וכש .44

        .אלא בגלל חורבנות המקדש
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לומר שלב% הקמצ% ששלח את בתו רחל , הכתוב בכוונה הדגיש זאתונראה ש
לא מנדיבות לבו נת% שפחות , לרעות את צאנו ולא שכר פועל שיעשה זאת

אלא באכזריותו וברשעות לבו הפ� את , עזורנה לה% בעבודת%לבנותיו שת
כשפחות ללאה ולרחל כדי  %ית% אותכדי ל,  לשפחותיו45 מפלגשובנותיובנותיובנותיובנותיו

כי הבא על השפחה יורדת נפשו , לקלקל את יעקב בתקוה שיתפתה ויכשל בה%
    ואמר, לבתו רקרקרקרקעשה לב% תנאי שהשפחה תהיה שייכת ו. למקו� נמו� ביותר

אי% אשה מקנאה אלא ביר� "והיות ו. תהיה בעלות עליהשרק לה " " " " להלהלהלה""""
ודאי שלאה ורחל לא תשחררנה את השפחות כדי שיבא עליה% ". חברתה
אמנ� . ו"ו בשפחה ויעקר מ% הקדושה ח"ומשיצרו יתגבר עליו יפול ח, יעקב

ויעקב שהיה קדוש וטהור לא חשב ולא הרהר בה% , במציאות קרה ההיפ�
בלהה בא     אמתיאמתיאמתיאמתיהנה " אמרה לו ,,,,לאשהלאשהלאשהלאשהבלהה  תוכשרחל הציעה לו א, כלל
 ,,,,אמהאמהאמהאמהותעבוד אצלי כדי% ,  דהיינו משחררת אני אותה מבחינת שפחה.46"אליה

ואתה לא רק , שהיא יהודיה כשרה שמעשה ידיה יהיו קנויי� לי תמורת פדיונה
".  ממנהאנכיאנכיאנכיאנכיואבנה ג� "כי , תעלה יותר על ידהתשלא תפול ממדרגת� אלא 

כי .  דהיינו על ידה""""ממנהממנהממנהממנה"""" תבנה ותתרומ� """"אנכיאנכיאנכיאנכי""""ת שהיא השכינה הנקרא
כאשר יוצאת נשמה קדושה מהקליפה מוציאה היא עמה הרבה נצוצות קודש 

באד� , אשר שלט האד�"ונהרס בני% הקליפה בסוד . י העוונות"שנפלו ש� ע
וג� אני , השכינה עד מאוד ותרויח מזה ג� אתה  ומתחזקת ומתעלה.47"לרע לו

וג� לאה עשתה . כנגד השכינה תבנה ותתכונ% ואוכל ללדתשנשמתי מכוונת 
ותקח את "ולכ% כתוב . משפחה לאמהשזלפה תיהפ�  והסכימהכמעשה רחל 

ומשנתנה אותה ליעקב לאשה יצאה ". לאשהלאשהלאשהלאשה ותת% אותה ליעקב שפחתהשפחתהשפחתהשפחתהזלפה 
  ומקרא מפורש הוא.48כ� הדי% שהמשיא עבדו יצא לחרות זלפה לחירות כי

 הכתוב אמנ�". שתי האמהותשתי האמהותשתי האמהותשתי האמהותובאוהל , ובאוהל לאה קבויבא לב% באוהל יע"
לומר , ג� לאחר שחרור% ובפרט בעת לידת%" שפחה"בש�  המשי� לכנות%

שג� בניה% היו נשמות גדולות מצד יעקב בצירו� נצוצות גדולות שבררו 
ולכ% כשפחד יעקב מעשו רצה , 49והעלו יחד עמה%, השפחה אמות� מצד עול�

 ה וזלפה בסוד שפחות שנשתחררו ונמצאי� בה%שנצוצות אלו שהעלו בלה
  הקודש  אל ' מהקליעלוכי נצוצות ש. ובבניה% יעמדו ויגנו מפני עשו וקליפותיו

   
 לעיל ראה, וכמו שאמרה שרה" הנה שפחתי"ולא אמרה . 46. 'נ, א"י לקמ% פרק ל"רש. 45

ולא כשרה . '� עז סעי"רס' ד סי"ע יו"שו. 48 :ה"כמבואר בזוהר משפטי� צ. 47. ל� ל�' פ

י נתינתה " עשתה תנאי שהגר לא תצא לחרות עשבזה, שפחתישפחתישפחתישפחתי בא אלבא אלבא אלבא אלשאמרה לאברה� 

    .ויגש' ראה לקמ% פ. 49 .ל� ל�' ש לעיל פ"וכמ, לאברה� לאשה
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רסה

ולכ% , גדולי� וחזקי� ה� יותר מהנצוצות ששרש� היה אחוז בקודש מתחילת�
 עקב ילדיה%ילדיה%ילדיה%ילדיה%יו קרא לבנ". ראשונה ילדיה%ילדיה%ילדיה%ילדיה% ואת השפחותהשפחותהשפחותהשפחותויש� את " אמר

   .הנצוצות הגדולות שירשו מאמותיה� כדי שיעמדו לו לתריס ומג%

הדגיש ש    אפשר". ". ". ". לא יעשה כ% במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירהלא יעשה כ% במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירהלא יעשה כ% במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירהלא יעשה כ% במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה""""
 שלא יקשה לו מאברה� שנשא את יסכה הצעירה, "חר%" שהוא """"במקומנובמקומנובמקומנובמקומנו""""

כי אברה� נשא ליסכה , לפני שנשאה מלכה הבכירה לנחור אחיו הקט% ממנו
  .ואי% מנהג חר% כמנהג אור כשדי�, "אור כשדי�"ב

 כי רחל היתה מזומנת ליעקב כי היא בחינתו בסוד ".".".".ויאהב ג� את רחל מלאהויאהב ג� את רחל מלאהויאהב ג� את רחל מלאהויאהב ג� את רחל מלאה""""
היא לאה " ת� יעקב איש"' ונהיה בבחי ,בלאה הבכורהג� זכה ו. הקטנה לקט%
אוהל לאה " אוהלי� יושב" אלא ,ו"אבל לא על חשבו% רחל ח, הנקראת ת�
מזומנות לו היו ממש   הברכה ועמה רחל שהיו מלכתחילהאמנ� .ואוהל רחל

 לא היה כח ,כ"שנתוספו לו אחאבל הבכורה ולאה , ו בשלימות נפלאהכבחינת
והוצר� לש� ישראל  ,בשלמותבה קטנות לקבל ולהתדבק ' ביעקב שהוא בחי

 ,ולכ% אהב את רחל יותר מלאה. גדלות כדי שיוכל להנות מהארת�' שהוא בחי
  . ש� ישראלטר� קיבל יכ

אלא , את לאהג� שיעקב אהב בכתוב  מבואר ".".".".ויאהב ג� את רחל מלאהויאהב ג� את רחל מלאהויאהב ג� את רחל מלאהויאהב ג� את רחל מלאה""""
' ' ' ' וירא הוירא הוירא הוירא ה " " " "הכתוב  מה שאמרוא� כ%. שאהבתו לרחל גברה על אהבתו את לאה

 אי% הכוונה לשנואה ממש ".".".".ורחל עקרהורחל עקרהורחל עקרהורחל עקרה, , , , כי שנואה לאה ויפתח את רחמהכי שנואה לאה ויפתח את רחמהכי שנואה לאה ויפתח את רחמהכי שנואה לאה ויפתח את רחמה
" עקרהורחל "וממה שסמ� הכתוב  .אלא שנואה בער� אהבת יעקב לרחל. ו"ח

ובא . אפשר שרוצה לומר שזו הסיבה שגרמה לרחל להיות עקרה, לעני% זה
ואפילו בדבר שנגר� , שלא בכוונה' וראה כמה קשה עונש פגיעה בזולת ואפי

כ "ואעפי. ברתהאת אחת מנשותיו יותר מח עול� שבעל אוהב י טבעו של"עפ
  .של לאה גר� לרחל להתייסר בעקרותהצערה 

% שה� "% וגמי" בסוד אתי50ל"כתב רבינו האריז    ".".".".אהאהאהאהויאהב ג� את רחל מלויאהב ג� את רחל מלויאהב ג� את רחל מלויאהב ג� את רחל מל""""
  ועל פי זה פירש הב% יקיר לי חיי�".".".".אתאתאתאת""""'  ורחל בחי,,,,""""ג�ג�ג�ג�""""' שלאה בחי, רבויי%
ללא תיבת , "ויאהב את רחל מלאה"ו שלכאורה יכל הכתוב לומר "דוד הי

 עבור לאה לפי """"ג�ג�ג�ג�""""והוסי� ,  לרחל""""אתאתאתאת""""והצמיד הכתוב תיבת , "ג�"
   .יי� ישקושפת ,בחינותיה%

  פסוק שג�פורש ב מ".".".".כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרהכי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרהכי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרהכי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה' ' ' ' וירא הוירא הוירא הוירא ה""""
  
         .בראשית' ר פ"ל מאמר מד" שער מאמרי רז.50
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רסו

 אשה רגילה אי% צור� לפתוח את רחמה ומכא% למדי� כי, לאה היתה עקרה
כי הרי עוד בלילה . והדבר תמוה . ורחל נשארה עקרה,שהיתה רחמה סגורה

 כבר נתעברה מראוב% שהיה כחו ,דע שזו לאה ובטר� תשנא בטר� י%הראשו
ומה ג� שמעול� לא שנא יעקב את . וראשית אונו של יעקב מביאה ראשונה

ש "וכמ, אלא שהיתה פחות אהובה מרחל. ו"לאה ואי% השבטי� בני שנואה ח
  .ושנאה זו מה טיבה. דהיינו יותר מלאה". מלאהמלאהמלאהמלאהויאהב ג� את רחל "
י שנואה היתה לאה על יעקב בגלגול קוד� כאשר היה  כ,העני% הואאפשר שו

והיא חוה הראשונה שנבראה יחד עמו וברחה ממנו ובכה עד  ר"הוא אדה
 ולכ% אהב את רחל כי אשתו היא מאז ,51שנבראה חוה השניה מהצלע סוד רחל

את רחמה של לאה שלא תהיה עקרה ושתקלוט הריו% ' ולמפרע פתח ה, ומקד�
ובלדת שמעו% קראתו . גלגול זה לא תהיה שנואה כללמביאה ראשונה כדי שב

או ', ל כי ראה ה" ולכאורה היל".".".".כי שנואה אנכיכי שנואה אנכיכי שנואה אנכיכי שנואה אנכי' ' ' ' כי שמע הכי שמע הכי שמע הכי שמע ה""""לאה כ% באמרה 
ומעול� לא אמר יעקב , בשמיעה כי השנאה אינה. כי שנואה אנכי' כי ידע ה

כוונת הכתוב לומר שמשילדה לאה ש ואפשר. ו"ללאה ששונא הוא אותה ח
�  את אד""""''''כי שמע הכי שמע הכי שמע הכי שמע ה""""שנתקשרה יותר ליעקב ואמרה  הבינהאת שמעו% 

ועתה . עור�לו בגלל שברחתי ממנו ופניתי  ".".".".כי שנואה אנכיכי שנואה אנכיכי שנואה אנכיכי שנואה אנכי""""הראשו% באמרו 
  .ר" לקשרני יותר ע� יעקב שהוא גלגול אדה""""וית% לי ג� את זהוית% לי ג� את זהוית% לי ג� את זהוית% לי ג� את זה"""" ,יוששבתי אל

וקרא  ,והביאו לפניו, ה גבריאל"ששלח הקב ",י" פירש".".".".על כ% קרא שמו לויעל כ% קרא שמו לויעל כ% קרא שמו לויעל כ% קרא שמו לוי""""
, ויש להבי%". ש שלווהו קראו לוי"וע, ד מתנות כהונה"ה ונת% לו כלו ש� ז

ה רואה לכל אחד בכל מקו� "מדוע קרא למלא� להביאו לפניו והלא הקב
ומה עני% . ל וקראו לוי" והיל,,,,וקרא לו ש� זהוקרא לו ש� זהוקרא לו ש� זהוקרא לו ש� זהולמה הארי� הלשו% וכתב , שהוא

  .ד מתנות כהונה"ומה קשור זה לכ, ה"לויה זו שלווהו הקב
 ושלח ," דשכינהתפארת" ' כי לוי נשמתו אחוזה בספי, הואהעני%אפשר שו

שיקבל אור  הזכר העליו%' בחי דהיינו אל לפניולפניולפניולפניו והביאו גבריאל למלא� הההה""""הקבהקבהקבהקב
מלכות ה הכהונה שעל ידה שנת% לו אולי כוונתו, ש� זהש� זהש� זהש� זהוקרא לו , ושפע ממנו
 ד מתנות כהונה" כולכ% קיבל .זהזהזהזה היסוד הנקרא מתקשרת ע� ,ש�ש�ש�ש�הנקראת 

 י מילוי ש�"נית% לו כל זה עואולי . "מלכות" שבד צרופי ש� אדנות"כ כנגד
ש שלווהו בש� זה "וע, ו כמני% לוי"מ' בגי העולה    )יייי" הוווו""""יייי ויייי" הדדדד""""ווווי( ב"ע

 יצאו ,ג"ווהיות ולוי היה מבחינת התפארת הכלול מח. קראו לוי, ו"שמילויו מ
  .רותולויי� מצד הגבו, בחינות נפרדות כהני� מצד החסד' ממנו ב

  ריח, שמיעה,  ראיה'בבחי לאה הביאה ארבעה בני� ".".".".''''הפע� אודה את ההפע� אודה את ההפע� אודה את ההפע� אודה את ה""""
  
  . בראשית' ראה ליקוטי תורה פ. 51
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רסז

ראוב% הוא  .יצירה ועשיה, בריאה, אצילות, כנגד ארבעה עולמותשה� ודיבור 
על   שמעו%".".".".בענייבענייבענייבעניי' ' ' ' כי אמרה כי ראה הכי אמרה כי ראה הכי אמרה כי ראה הכי אמרה כי ראה ה, , , ,  ראוב% ראוב% ראוב% ראוב%ותקרא שמוותקרא שמוותקרא שמוותקרא שמו"""" ,על ש� הראיה
עתה הפע� עתה הפע� עתה הפע� עתה הפע� """",  לוי על ש� הריח".".".".כי שנואה אנוכיכי שנואה אנוכיכי שנואה אנוכיכי שנואה אנוכי' ' ' ' כי שמע הכי שמע הכי שמע הכי שמע ה"""",  ש� השמיעה

,  זהו הריח שאי אפשר לתפוס אותו אבל מלווה אות�,"הילו "".".".".ילוה אישי אליילוה אישי אליילוה אישי אליילוה אישי אלי
הפע� אודה הפע� אודה הפע� אודה הפע� אודה """" וביהודה אמרה  .ישימו קטורה באפ�, לכ% סוד לוי הוא הקטורת

  .  הדיבור' שהוא בחי, פהב היאה אודה ".".".".''''את האת האת האת ה

 ואפשר שבגלל שביהודה ".".".". יהודה יהודה יהודה יהודהעל כ% קראה שמועל כ% קראה שמועל כ% קראה שמועל כ% קראה שמו', ', ', ', הפע� אודה את ההפע� אודה את ההפע� אודה את ההפע� אודה את ה""""
ובמנחה של שבת . כפויי טובה' כי שונא ה. זכה למלכות', ודתה לאה להה

הללויה "ל לומר "תקנו חז, "רעווא דרעווי%"שזה הזמ% החשוב ביותר בסוד 
  ".בכל לבב' אודה ה

 ולמה קנאה , מיותר"ליעקב"ולכאורה ". ". ". ". ותרא רחל כי לא ילדה ליעקבותרא רחל כי לא ילדה ליעקבותרא רחל כי לא ילדה ליעקבותרא רחל כי לא ילדה ליעקב""""
והיה לה להצטער שאי% לה בני� ככל אשה , לה הסימני�באחותה והלא מסרה 

  . בעלמא ולמה תלה זאת בקנאתה באחותה
ואפשר שהעני% הוא שרחל לא הצטערה על שאי% לה ילדי� כי לא חפשה 

  י שאי% כול% יודעות מדוע רוצות ה%"ילדי� לש� גידול� כשאר נשי� אעפ
ולות כשבטי יה  להמשי� דרכו נשמות גד""""ליעקבליעקבליעקבליעקב""""אלא רצתה ללדת , ילדי�

  .קנאת סופרי� תרבה חכמה' בבחי, לעול� ובזה קנאה באחותה שזכתה לכ�

ויש להבי% מה טיב  ".".".".ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותהותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותהותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותהותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה""""
רחל מתנחמת בעקרותה  היתה, וכי א� אחותה לא היתה יולדת, קנאה זו

 ,תה ילדהראתה שאחוקנאה על שלא כתוב ש, אמנ� לכשנתבונ%    .מלבקש בני�
ותקנא רחל " וביאור. אלא הצטערה על זה שלה אי% ולא על זה שלאחותה יש

  . אמרה בטח אחותי יותר חסידה ממני שזכתה ואני לא זכיתי, "באחותה

מדוע פנתה ליעקב     ".".".".ותאמר אל יעקב הבה לי בני� וא� אי% מתה אנכיותאמר אל יעקב הבה לי בני� וא� אי% מתה אנכיותאמר אל יעקב הבה לי בני� וא� אי% מתה אנכיותאמר אל יעקב הבה לי בני� וא� אי% מתה אנכי""""
ה לבדו " שהקבוהלא ידעה, וכי הוא אש� בעקרותה, בתביעה שיביא לה בני�
 ולבקש מיעקב שיתפלל ג� הוא ,והיה לה להתפלל, יכול להביא לה בני�

התחת אלהי� אנכי אשר מנע התחת אלהי� אנכי אשר מנע התחת אלהי� אנכי אשר מנע התחת אלהי� אנכי אשר מנע , , , , ויחר א� יעקב ברחל ויאמרויחר א� יעקב ברחל ויאמרויחר א� יעקב ברחל ויאמרויחר א� יעקב ברחל ויאמר"""" .שתזכה לבני�
ועוד על , והלא מדת הכעס קשה היא, למה כעס יעקב על רחל ....""""ממ� פרי בט%ממ� פרי בט%ממ� פרי בט%ממ� פרי בט%

יש לי  יעקב אני שאמר לה", י"ופרש. אשה אהובה וקשת רוח המבקשת בני�
וא� תבא , אלו מכאיבות ביותרולכאורה מילי�  ." ממ� מנע ולא ממני,בני�

לי יש , ענייניזו לא , ר להיאמ כלו� ,אשה מ% השוק ליעקב להתפלל על בני�
  . ומדוע לרחל אשתו האהובה אמר כ%. ול� אי%
הבה את אשתי " כי יעקב כשבא ללב% לבקש את רחל אמר ,העני% הואואולי 
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אלא להעמיד , והלא קל שבקלי� אינו אומר כ%", י"ופרש". ואבואה אליה
דהיינו שדברי� שבעיני העול� נראי� מכוערי� כיו% שמוח� שטו� ". תולדות

אמר , בתאוות ואפילו קל שבקלי� לא אומר בפירוש מה שבלבו בעני% זה
יעקב בפשיטות עקב תומתו וטהרתו וזו� מחשבתו שלא ראה בעני% הביאה 

אמנ� , להביא תולדות ולא חשב שיש בזה מ% הכעור לומר כ%יותר מ% הצור� 
.  בזה בקשה נמוכה מאודה רא, שטו� בתאוותו היהלב% קל שבקלי� שמח

' פשפשה לידע מדוע מנעה האפשר שומשראתה רחל שאינה יכולה ללדת 
ומשראתה שמצד ,  בבחינת מדה כנגד מדההואהפשפוש במעשי� ו, מלדת

אולי ושמא בני� תלתה הסיבה בנשואיה ליעקב ויעקב ולאה אי% עכוב בהבאת 
, חשבה שמא כיו% שבקש מלב% לישאנה במילי� שקל שבקלי� לא אומר כ%

 כמוהו שלא ראה קרי קדושאד� מחשבתו של י שזה מראה על טוהר "ואעפ
נגר� הדבר שלא יוכל ,  בדר� אחרתתומכיו% שלב% פירשו לפי טומא, מימיו

כי " הבה לי בני�"אמרה ופנתה ליעקב מא אולי ושו, להעמיד ממנה תולדות
תעמיד ג� , וא� תתק% עני% זה, אלא מצד דברי� ללב% 'אי% העכוב מצד רצו% ה

חרה ליעקב מדוע אינה מפשפשת במעשיה ותולה הדבר שמא ו. ממני תולדות
בני� ' והראיה שממנו לא מנע ה, ואמר לה שאי% מחשבתה נכונה, במעשיו

וכעס משו� . למנוע ממנו' היה לה, הסיבה ה� ללב%וא� דבריו , אלא ממנה
        .והנהגתו' לחנכה לפשפש נכו% בדר� ה, חנו�

.  שאפשר לפרשו ג� על בת""""פרי בט%פרי בט%פרי בט%פרי בט%""""והנה היא בקשה בני� והוא השיבה 
בת "אפשר שידע שתחילה תלד רחל בת כי רחל סוד השכינה המגולה בבחינת 

בת ' ד בחי"מדהכי ברצו% הבורא היה להקדי� ". תחילה סימ% נאה לבני�
ובאמת דינה נוצרה בבט% רחל ורק בתפילת לאה . ב%' למדת הרחמי� בחי

  .52הוחלפו יוס� ודינה לאחר יצירת�

ומה חדשה לו והלא כל אד� , מדוע לא אמרה מתה אני. """"וא� אי% מתה אנכיוא� אי% מתה אנכיוא� אי% מתה אנכיוא� אי% מתה אנכי"
 שהיא השכינה שעל אנכיאנכיאנכיאנכיואפשר שאמרה לו . ל"שאי% לו בני� נחשב כמת רח

 כי רגליה, שלא תהיה חסרה ובגדר מות א� לא אלד, שמה נקראת אני רחל
וכשיהיו לי בני� , י סוד הבני�"נה' והרגלי� בחי', יורדי� מות לברר מהקלי

  .כי בזכות תורת� אוכל לעלות, עוסקי� בתורה אי% פחד כשנשמתי תרד לברר

 ".".".".ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בני� וא� אי% מתה אנכיותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בני� וא� אי% מתה אנכיותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בני� וא� אי% מתה אנכיותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בני� וא� אי% מתה אנכי""""
  בקנאתה בלאה שילדה, ראה שתלה פחדה של רחל שמא תמותמפשט הכתוב נ

   יגרשנה שהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשו שמא", י"רשיופ. בני�
  
   .וישלח' ראה לקמ% פ. 52
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וא� עשו הרשע כ� עלה בלבו כששמע שאי% לה . יעקב לפי שאי% לה בני�
נקרא '  הקליכי נפילה בידי". מתה אנכי"ונראה דזה כוונתה באמרה . 53"בני�

ויש להבי% למה חשבה שיגרשנה יעקב והלא אהבה יותר מלאה ג� . ל"מות רח
  .ולמה עשו ג� חשב כ% ועל סמ� מה. א� לא תלד

שהיתה  ".".".".ועיני לאה רכותועיני לאה רכותועיני לאה רכותועיני לאה רכות""""י על הכתוב "ולהבי% העני% צרי� להבי% מה שפירש
לרבקה  שהיו הכל אומרי� שני בני�. סבורה לעלות בגורלו של עשו ובכתה

ולכאורה יפלא מדוע שדכו . בנות ללב% הגדולה לגדול והקטנה לקט%ושתי 
ומה ג� שכבר . העול� את בני רבקה לבנות לב% וכי כל בני הדודי� מתחתני�

  . נשא עשו נשי� זרות שאינ% ממשפחתו
מה "ל "ואמרו חז". 'עקב ענוה יראת ה"י מאמר הכתוב "והעני% יוב% עפ

כי שתי , רו הואווביא". ב לסוליתהשעשתה יראה כתר לראשה עשתה ענוה עק
ושתיה% ". יראה"ורחל , "ענוה"ולאה נקראת .  רחל ולאה,בחינות שכינה ה%

משתמשות ו "תפארת"ה' העומדות אחת על גבי השניה לאור� בחיתאומות 
 וכאשר רחל עולה בספירותיה .ובראש רחל נמצא עקב לאה, באות% ספירות

וכאשר לאה  , ספירה עליונה'בחימסתתרת במשאילה לה לאה את כליה ו
נמצאת רחל ו,  לוקחת היא בהשאלה את כלי רחלמתלבשת בספירות ונגדלת

להיותה קרובה ו "להאחז בה ח' הקלירוצי� בסוד נקודה אחרונה בלבד ואז 
' ורחל נשארת בבחי,  כי בחצות נגדלת לאה,"תקו% חצות"והוא סוד . אליה�
' ר שנשא את חוה השניה בחי" הוא גלגול נשמת אדהוהנה יעקב. 54נקודה
 אפשר 55החופפת על לאה שבקדושה' והיות וחוה הראשונה היא הקלי , רחל
אמנ� , רחל ולאה כנגד�' והקטנה לקט% לפי בחי הגדולה לגדול לכ% אמרוש

 הנמצא פחדה לפול בחלקו של עשו, קדושההיתה כולה בעתה שלאה 
  . ובכתה להנצל ממנובטומאה

 ,,,,""""איש שדהאיש שדהאיש שדהאיש שדה""""והפ� להיות ". שדה איש עצל" הנקראת 'והנה עשו יצא אל הקלי
 לאה ' היא בחי""""איש ת�איש ת�איש ת�איש ת�"הפ� להיות ובדי%  זכה בלאה  הבכורהכשקנה יעקבו

  אוהל לאה ואוהל".".".".יושב אוהלי�יושב אוהלי�יושב אוהלי�יושב אוהלי�""""אלא , לא על חשבו% רחלו ."ת�"הנקראת 
חשבה , שלא זכתה להביא בני� כאחותה משראתה רחלאפשר שו .רחל

של המלכות ונדחתה היא לסוד נקודה קטנה  דששלבשה לאה כל ספירות הקו
 רחל יורדות רגליה כי, ו בידי עשו"הקרובה לקליפות הנקראי� מות ותיפול ח

  ופחדה שא�, מות אל החצוני� לברר מש� הנצוצות ולהעלות� אל הקודש
  ה את יעקב"ואז יצוה הקב, ו"אי% לה בני� לא יהיה בכחה לעלות חזרה ח

  
  .ר בראשית"ל מד"שער מאמרי רז. 55 .' דרושי הלילה דרוש דו" שעהכ.54.ב"פסוק כ. 53
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והשיבה יעקב שאי% לה מה ". ". ". ". וא� אי% מתה אנכיוא� אי% מתה אנכיוא� אי% מתה אנכיוא� אי% מתה אנכי""""ולכ% אמרה . ו"לגרשה ח
בנתינת הסימני� ללאה וגרימת נשואיה ליעקב גרמה היא ללידת  כי, לחשוש

כ יש לי בני� בזכות� "וא, ל יעקב ממ� מנע ולא ממני"ואמ. השבטי� מלאה
ואי% ל� מה לפחוד שמא לא תעלי אל הקודש ברדת� לברר , סימני�שמסרת ה

 אמנ� רחל קראה . ג� את ללא חשששארי אלא שלי ת,ו"ותפלי בידי עשו ח
הנקראי� ' דהיינו בהיותי בי% הקלי, "את חרפתי' אס� ה"לבנה יוס� לאמר 

לא נוכל לתת את בתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה היא "ש "וכמ. חרפה
א המשפיע במלכות "יסוד דז' י יוס� בני שהוא בחי"ויעלני ע' ספני היא". לנו

סוד ' יסוד דנוק 'בחיובקשה שג� בנימי% יוולד ממנה כיו% שהוא , ושומר עליה
  . שהיא בחינתה" רחל"השכינה 

שאולי תדחה רחל מיעקב וא� עשו הרשע כששמע שאי% לה בני� עלה בלבו 
וב נצוצות קודש מבלי פחד שישובו יוכל לגנז "ועי, ומהקודש ותפול בחלקו

  .י רחל"ויעלו ע
 צבה לקחתה לו ,האדמו% כבט שלא חלה, הוא שיסד הפייט", י"והוסי� רש
, 56י"אלעזר ב% רשב' א הקליר שהוא התנא ר"הפייט הוא רו". ונתבהלה

כ " וע,הכניס כל סוד עול� העשיה וירידת המלכות ועלייתה בפיוטואפשר שו
ולפי הפשט כוונתו שעשו שהוא אדמוני . ל" כל הני לרמוז על"הביאו רש

כי עשו , הואסודו אולי ו.  רצה לקחתה לו ונתבהלה,כשהביט שלא חלה וילדה
ל על הכתוב "ש חז"של עשו תלויה וכמ' ולכ% ע. הוא קליפת אדמו% בלי עיניי�

 המלכות 'בחי ה" עוכנגדו בקדושה הוא דוד המל�". יכרסמנה חזיר מיער"
ת לתת "סוד הבינה משפיעה בת" אמא"והנה , " יפה עיני�ע�ע�ע�ע�י אדמונ"הנקרא 

 "מלכות"'  בחי ועול� העשיה) .חלה' ואמא ע� הכולל גי( .ג� למלכות את חלקה
נקרא והחסד והחסד והחסד והחסד  ".צבה"כמני%  )ע� הכולל( ז"צ'  העולה בגי,"אדני"נקרא בש� אל 

וד בס , דר� היסוד הנקרא אמה""""אדניאדניאדניאדני"""" ומגיע אל המלכות הנקראת """"אלאלאלאל""""בש� 
 ,"אל"' בגיכבט כבט כבט כבט , הוא עשווהאדמו% והאדמו% והאדמו% והאדמו% ". חסד דבפו� אמה"הטיפה הנקראת 

    , החסד המוליד בפו� אמה מהבינהלא הומש� והושפעו שלא חלהשלא חלהשלא חלהשלא חלה בראותובראותובראותובראותו
את מיד נתנה ו. . . . ונתבהלהונתבהלהונתבהלהונתבהלה, ו" חלקחתה לולקחתה לולקחתה לולקחתה לויוכל ,  וחשב שבעת רדתה לבררצבהצבהצבהצבה

 %"להה נמצאו שתי ההיכי בב ,בלהה שהיא מלשו% בהלה ליעקב ונבנתה ממנה
בנתה נבלהה שב 'אות ה% לומר שמ"יש שתי ההי" נתבהלה" וג� ב,ג� יחד

  .עמהרחל בהתחברותה 
  'שיהודה בחי הלאחר לידת יהודה בראותרק  רחל בלאה הואפשר שקנא

  
        .  ושער הכוונות עני% עלינו לשבח. ג" יחגיגה' ראה תוס. 56
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  רי�צ, חשבה שכיו% שהיא בחינת המלכות דאתגליאו ,המלכות נולד מלאה
כי ממנו לא מנע ,  יעקב שאי% זה הדר�אולי אמר לה ו.היה יהודה לצאת ממנה

 כי הגאולה  היאהסיבהשמא ו.  ממנהאלא, את המלכות מלצאת לעול�' ה
  . השלמה תהיה מצד משיח ב% דוד משרש לאה שגאולה זו היא נצחית

 אפשר שכוונתו שתחת ".".".".התחת אלהי� אנכי אשר מנע ממ� פרי בט%התחת אלהי� אנכי אשר מנע ממ� פרי בט%התחת אלהי� אנכי אשר מנע ממ� פרי בט%התחת אלהי� אנכי אשר מנע ממ� פרי בט%, , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר""""
. � שהוא מיתוק ש� אלהי�"יש אותיות אכדט, די%' ותיות אלהי� שהוא בחיא

 ויעקב הוא בחינת קטנות .57שהוא עוד יותר ממותק" א� גל"ויוצא ממנו ש� 
ומה ג� בהיותו בחר% שהוא ". מי יקו� יעקב כי קטו% הוא"ש "שהוא די% וכמ

ואפשר שא� . חר%' שמות אלהי� דקטנות הנמצאי� בגרו% ועולי� בגי' ג' בחי
או היה צרי� להמתי% לש� ישראל .  היה בכחו למתק הדיני�באר" ישראלהיה 

ואז יכל בפשטות להמתיק , "לי ראש"גדלות המוחי% אותיות ' שהוא בחי
שאני בה יכול אני  כלו� בבחינה זו, והשיבה יעקב. הדיני� של ש� אלהי�
אשר אשר אשר אשר """". הי�שהוא תחת אל" א� גל" "אכדט�"י ש� "להמתיק הדי% מעליי� ע

וכוונתו שא� היה מונע ". ממ� מנע ולא ממני", י" פירש".".".".מנע ממ� פרי בט%מנע ממ� פרי בט%מנע ממ� פרי בט%מנע ממ� פרי בט%
כי . י תפילה"י שאני בקטנות אפשר שהייתי יכול לשנות העני% ע"אעפ, ממני

אבל היות וממ� , 58תפילת הסובל גדולה ומקובלת יותר מתפילת אחרי� עליו
        .י עתה לשנות מצב�עקב מקומי בחר% ושמי יעקב אי% בכח, מנע ולא ממני

 ".".".".ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה ג� אנכי ממנהותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה ג� אנכי ממנהותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה ג� אנכי ממנהותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה ג� אנכי ממנה""""
  ומפורש בכתוב שתושיב העקרה את היולדת על. לכאורה הפשט לא יופשט

  . סגולה שתתעבר ותלד ג� היאאולי זוברכיה בשעת לידתה שתלד עליה� ו

 ".".".".אנכי ממנהאנכי ממנהאנכי ממנהאנכי ממנהותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה ג� ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה ג� ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה ג� ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה ג� """"
,  בלשו% ספק"בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה"והנה שרה אמרה לאברה� 

, והוסיפה בדבריה ואמרה" ותלד על ברכיותלד על ברכיותלד על ברכיותלד על ברכי""""ואלו רחל אמרה בלשו% מוחלט 
  . ויש להבי% ההבדל".ממנהג� אנכי ג� אנכי ג� אנכי ג� אנכי     ואבנה"

 'י שכל האמהות לא יכלו ללדת ללא אות ה" הארכתב כי, ואפשר שהעני% הוא
 וכל ' רבקה היה לה אות ה',דה לאחר שהוסיפו לה אות ה שרה יל,בשמ�

  לבלהה.'האות  ללאה לא היתה בעיה כי היה לה ,59זמניתשלה היתה העקרות 
  .שבה ואלד 'המאותיות ת חאכח מנה מ ואמרה רחל אקבל 'האותיות שתי ו הי
  
ל ידי של האשה ע" א�"ה" יתגלה"מרמז ש" א� גל"ואולי ש� .  עני% פסחשער הכוונות .57

אחותינו " כדי שלא תלד מברכת לב% שברכה .59 .ז"י, א"י בראשית כ"ראה רש. 58 .שתלד

    ."את היי לאלפי רבבה
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, שבבלהה הוצרכה להתקשר עמה נפש בנפש' נראה שכדי לקחת כח אות הו
" ותלד על ברכי"הברכיי� ולכ% אמרה ' י שה� בחי"ונפש הוא בסוד הנה

יעוררו ה� את ברכי רחל , הה היולדתלמרות שהלידה תהיה על ברכי בל
 .השניה שבשמה' בודאי מכח אות ה" ג� היא"המקושרת עמה ותוכל ללדת 

אבל שרה לא רצתה להתקשר בנפשה ע� הגר כיו% שנפש הגר לא היתה 
ורצתה להבנות דרכה רק בכ� . אחד היה בשמה' וג� כי רק אות ה, טהורה

אולי יזרז הדבר , ת לפרישכשתוציא היא את ישמעאל שהוא הקליפה הקודמ
     .את הפרי שהוא יצחק להגיע

        ".".".".על כ% קראה שמו ד%על כ% קראה שמו ד%על כ% קראה שמו ד%על כ% קראה שמו ד%, , , , ותאמר רחל דנני אלהי� וג� שמע בקולי וית% לי ב%ותאמר רחל דנני אלהי� וג� שמע בקולי וית% לי ב%ותאמר רחל דנני אלהי� וג� שמע בקולי וית% לי ב%ותאמר רחל דנני אלהי� וג� שמע בקולי וית% לי ב%""""
 .דנני", י"ופירש.  הדי%על ש� השמיע ולא על ש� לקרא לו היה להולכאורה 

הזכירה  מה מודה היא על שנתחייבה ולמה בכלללויש להבי% ". וחייבני וזיכני
הזכוי  על ש�ולכאורה היה לה לקוראו , וא� נתחייבה כיצד זיכה אותה, אתז

  . הדי%על ש�ולא 
, "אדני שפתי תפתח" בפסוק י מיוסד על כוונת העמידה"ונראה כי פירוש רש

פעמי� ' � כמני% ה"העולה ש" נער"רחל נקראת ' ועניינו הוא כי המלכות בחי
ה והופכת "מש� אהי'  אפעמי�' ובפסוק זה ממשיכי� אנחנו לה ה, די%

ואלמלי . נערה' ועולה בגי. וזכות מאותיות די% לאותיות אדני שהוא מיתוק
 נת% בי דננידננידננידנניואמרה רחל . אדנות אי אפשר להופכה לש�, אותיות די% שבה

ש�  של' אותיות א'  שהוסי� בי הוזיכניוזיכניוזיכניוזיכני" נער"'  בחיוחייבניוחייבניוחייבניוחייבני. אותיות די%
  כי נער. אשה הראויה לילדוהפכתי נערה ונעשיתי ש� אדנות ו. ה"אהי

ומכיו% ' ת אשת ו"ר, ולכ% אדני שפתי תפתח ופי. אינו יולד ונערה יולדת
  ". ד%"קראתו , שעיקר יסודה הוא הדי%

יצא ממנו שמשו% שד% את . החיוב והזכות ,ש הדי%"ואפשר שמכיו% שקראתו ע
של ז "והיו שבט ד% בתחילה חייבי� שעבדו ע". ד% ידי% עמו"ישראל בסוד 

כל השבט סרב לעבוד את עגלי ירבע� אפילו במחיר ו וכ זכ"ואח. פסל מיכה
 . אולי ביאורו".".".".וג� שמע בקוליוג� שמע בקוליוג� שמע בקוליוג� שמע בקולי"""". 60ועזבו האר" ופנו לכוש, י"ישיבת� בא

אפשר אולי ". ". ". ". וית% לי ב%וית% לי ב%וית% לי ב%וית% לי ב%"""". וילדה בלהה על ברכי ולא הקדימה ללדת בלעדי
  .כי עתה שילדה על ברכי בטוחה אני שג� לי ית% ב%    ,לפרשו ג�

ובלוי לא (, ה" לאה בשמות בניה הזכירה שמות הוי".".".".פתולי אלהי� נפתלתיפתולי אלהי� נפתלתיפתולי אלהי� נפתלתיפתולי אלהי� נפתלתיננננ""""

". אלהי�" ורחל הזכירה שמות .)היא ה קרא שמו לוי ולא" כי הקב,ש� שמי�הזכירה 
  .י" בנה' ורחל בחי,הראש כי לאה בחינתה בעור�ואולי הטע� 

   
    .אלדד הדני' כמבואר בס. 60
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נתעקשתי והפצרתי פצירות , , , , נפתלתינפתלתינפתלתינפתלתי"""", י"פירש ".".".".נפתלתי ע� אחותי ג� יכלתינפתלתי ע� אחותי ג� יכלתינפתלתי ע� אחותי ג� יכלתינפתלתי ע� אחותי ג� יכלתי""""
ויש ".  הסכי� על ידיג� יכולתיג� יכולתיג� יכולתיג� יכולתי, ונפתולי� הרבה למקו� להיות שוה לאחותי

ואלו היא , אחותה ילדה ארבעה בני�ששוה לאחותה כ להבי% כיצד נהייתה
 ואפשר שהבינה כי נשמת יוס� .ושפחתה ילדה שני� בלבד, טר� ילדה כלל
 מצד  כול�נשמתשלאה  בנימיו% וגדול  מצד הזכר העלהיהי שעתידה ללדת

ואפשר , ובאיכות גדולי� בני רחל, ובזה בכמות גדולי� בני לאה. המלכות
  .ז הושוותה לאחותה"שעי

ליעקב ליעקב ליעקב ליעקב  ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותת% אותהותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותת% אותהותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותת% אותהותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותת% אותה""""
  ובעוד שרחל רצתה.  ויש להבי% מה רצתה לאה להרויח בזה".".".".לאשהלאשהלאשהלאשה

ללאה כבר נולדו בני� ואי% היא , תבנה ג� היא ממנהשבלהה תלד על ברכיה ו
לאה עשתה זאת כי היא בסוד הענוה ועליה נאמר  נראה שאמנ�. בגדר עקרה

, ילדה  ומשראתה שבלהה,ובלהה וזלפה היו אחיות". 'עקב ענוה יראת ה"
   ,ולא תקנא באחותה, הבינה שיהיה זה חסד א� ג� אחותה זלפה תלד

חסד ' יעשה ה, לאשהלאשהלאשהלאשה זו לתת שפחתה לבעלה י חסד זה וענוה"וחשבה שע
  .וכנגד שני� שילדה זלפה ילדה ג� היא עוד שני�. עמה ותלד עוד ג� היא

ונראה שכוונתה .  ויש להבי% מי ה% בנות אלו".".".".באשרי כי אשרוני בנותבאשרי כי אשרוני בנותבאשרי כי אשרוני בנותבאשרי כי אשרוני בנות""""
 וקראה שמו ,ושמחה לאה שמחת אמת בשמחת%, לבלהה וזלפה שילדו ג� ה%

 והיה ,אות% ישאשבשבטי� והיו כול� נפני� לשבנות שבטו היו היפות " אשר"
  .מאושר בבנותיו ומכא% תבי% כי סיבת הש� קובעת לדורות

להגיד שבח% ", י"פירש    ".".".".וימצא דודאי� בשדהוימצא דודאי� בשדהוימצא דודאי� בשדהוימצא דודאי� בשדה    ויל� ראוב% בימי קציר חטי�ויל� ראוב% בימי קציר חטי�ויל� ראוב% בימי קציר חטי�ויל� ראוב% בימי קציר חטי�""""
שעת הקציר היה ולא פשט ידו בגזל להביא חטי� או שעורי� , של שבטי�

והלא ראוב% היה אז ב% ,  להבי%ויש". אלא דבר הפקר שאי% אד� מקפיד בו
ופשוט שילד בגיל זה מתעניי% בפרחי� ולא בחטי� ושעורי� ואי� , חמש שני�

ומנל% . ואי� יש מכא% ראיה לשבח% של שאר שבטי�. לומדי� מכא% שבחו
ולמה לאה מצד עצמה . ואולי הוצר� לה� בעל השדה, שהדודאי� היו הפקר

 וכמו שעשתה כשנתעברה מיוס� ,לא נתנה לרחל דודאי� אלו כדי שתתעבר
שהתפללה שיעבור לבטנה של רחל שלא תהיה רחל פחות מהשפחות ורק א� 

וברור שא� היה הדבר , לב% אחד בלבד ונתחלפו דינה ויוס� מבט% לבט%
  .כפשוטו שהיתה לאה רצה לתת לרחל את הדודאי�

 ויש בשדה זה, כי השכינה נקראת שדה תפוחי% קדישי%, ונראה שהעני% הוא
מחצדי "והמקובלי� נקראי� , גבורות' חסדי� וה' חטי� ושעורי� שה� סוד ה

החסדי� סוד ' כי בייחודיה� ה� מושכי� ה,  דהיינו קוצרי השדה61"חקלא
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ואולי ושמא שהדודאי� . החטי� לעול� וממתקי� הגבורות סוד השעורי�
ה� בחי אור המקי� של השדה המבריח את החצוני� , "אדני"' העולי� בגי

,  והאשה היא דוגמת שדה זה".יברוחי%"ולכ% תרג� אונקלוס , להתקרב אליהמ
החצוני� נדבקי� בה ויכולי� לפעמי� ג� לגרו� , וכשאי% אור המקי� לאשה

מרפאי� , וכשהדודאי� המבריחי� את החצוני� נמצאי� עמה, לה לעקרות
אה ומי שזקוקה לזה היא רחל הקרובה לגבול החצוני� ולא ל. עני% זה ג� כ%

. ל על הפסוק ורחל עקרה"ואמרו חז. שהיא למעלה ממקו� ספירת התפארת
ולהעלות� אל ' שהיא העיקר כי היא יורדת למטה לברר נצוצות קודש מהקלי

ואפשר שבהיותה למטה היא בבחינת עקרה שלא ינקו החצוני� ממנה , הקודש
  .בהיותה מבררת מתוכ�

אל השדה , נותו בגילוהל� ראוב% לגודל נשמתו כבכור יעקב למרות קט
והבי% , וכנגדו בשדה התחתו% מצא הדודאי�,  למקו� אור המקי�62העליו%

ולכ% , כי היו מפוזרי� ולא דר� הינוח ראוב% שלא הניח� בעל השדה ש�
והבינו רחל ולאה מהתמונה למטה את המציאות . לקח� והביא� ללאה אמו

אה שיש לה להיות והיות והדודאי� נצרכי� לרחל בדווקא הבינה ל, למעלה
ע� יעקב על חשבו% והסכמת רחל כדי שתהיה במקומה ממש ומזה תגיע 

וכשבקשה רחל הדודאי� לעצמה בטענה שה� בחינתה , נשמה מיוחדת לעול�
כאשר את לוקחת "  קחת� את אישיהמעטהמעטהמעטהמעט""""אמרה לה לאה , והיא צריכה לה�

ג זה ה� נשמות הבאי� מזוו, את אישי ומשתמשת בגופי ומלבושי מידי בוקר
מעט באיכות� כנגד זווג שלי שיהיה ע� דודאי בני וייעשה בשתו� ע� כליי� 

והנה לאה נקראת . שהעלה אלי לזווגי" ולקחת ג� את דודאי בני", ורצונ�
ואמרה לאה שעל ידי דודאי� אלו ". את"ורחל נקראת , "ג�"בסוד הריבוי 

לה רחל והסכימה  וקב".".".".אתאתאתאת////ג�ג�ג�ג�""""יהיה זווגה ע� יעקב כולל מלבושי רחל בסוד 
 שעתה הפע� בלילה זה תקח לאה את מקומה כדי להביא את שר התורה

, 63"תורה לשמה"יעקב ממש שיבא דר� לאה שהיא סוד ' לעול� שהוא בחי
ע� אור המקי� , "חטה"ב אותיות התורה סוד "ויאירו בו כל כ, עקב הדודאי�

 ופירשו ".".".".לכ% ישכב עמ� הלילה תחת דודאי בנ�לכ% ישכב עמ� הלילה תחת דודאי בנ�לכ% ישכב עמ� הלילה תחת דודאי בנ�לכ% ישכב עמ� הלילה תחת דודאי בנ�"""", , , , ואמרה. הדודאי�' בחי
וזה שבח% של שבטי� . ב אותיות התורה"שה% כ,  כב/יש, "ישכב "64בזוהר

מקומ� ולא נהנו  וה� הבינו את, להודיענו שכול� באו משדה תפוחי% קדישי%
ידעו שלא לשלוח  ושכבר מגיל קט%. אלא מהקדושה', מהגזל שהוא צד הקלי

  קא של גזלכי א� היה ספק ספי, יד אפילו באבידה כשחיא בדר� הינוח
   

  .ואתחנ%' שער המצוות פ. 63 .ו"זוהר ויצא קנ. 62 :ז"נשא ד� קכ' זוהר פ. 61
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  .בדודאי� אלו לא היו נעשי� תקוני� גדולי� על יד� עד הבאת יששכר לעול�

נכנס ראוב% לשדה כיו% שהיה זמ% הקציר     ".".".".ויל� ראוב% בימי קציר חטי�ויל� ראוב% בימי קציר חטי�ויל� ראוב% בימי קציר חטי�ויל� ראוב% בימי קציר חטי�""""
ולא זכה בה� בעל     ".".".". בשדה בשדה בשדה בשדהוימצא דודאי�וימצא דודאי�וימצא דודאי�וימצא דודאי�"""", שהותר לבני אד� להכנס לשדות

 כיו% שהוא מקו� פרו" לכניסת הכל ואינו מקו� המשתמר ולא עמד השדה
ולכ% זכה , והיתה זו מציאה כשרה, בעל השדה בצד שדהו לומר זכתה לי שדי

 ולכאורה ה� שייכי� ליעקב כי יד ".".".".ויבא אות� אל לאה אמוויבא אות� אל לאה אמוויבא אות� אל לאה אמוויבא אות� אל לאה אמו"""". בה� ראוב%
ת� ליעקב שיעשה בה� מה היתה צריכה לאה לתת או, קט% לאביו וא� כ%

קחת� את קחת� את קחת� את קחת� את "ומהו . ואי� עשתה משא ומת% ע� רחל בדודאי� אלה, שלבו חפ"
ואיפה , ואדרבה רחל מסרה לה הסימני�,  והלא יעקב לקח את שתיה%,,,,""""אישיאישיאישיאישי

איפה החסד לעשות ע� אחות עקרה המבקשת , ובלי כל זה. הכרת הטוב
 למה עד עתה לא קנתה ,וא� הדודאי� ה� סגולה להריו% .דודאי� כדי להתעבר

  . רחל דודאי� מ% השוק לצור� הסגולה
, כי כבר נתבאר שכל עני% למטה מעורר העני% למעלה, ואפשר שהעני% הוא

 השדה שהוא יצאיצאיצאיצאולא (,  בשדה של חקל תפוחי% קדישי% סוד השכינההל�הל�הל�הל�וראוב% 

 והיות שהיה אז עת הקציר שה� ימי העומר שבה� מאיר )'שדה איש עצל שבקלי
זכה ראוב% , 65"עמר נקא"ר העליו% בסוד השערות העליוני� הנקראי� הכת

ולזכות למלכות , 66"מחצדי חקלא" בסוד """"קציר חטי�קציר חטי�קציר חטי�קציר חטי�""""' ליטול את הש� בבחי
כשהיא ראויה לקבל השפע ולהשפיעו , השכינה הנקראת רחל' שמי� בחי

  העולי�""""דודאי�דודאי�דודאי�דודאי�""""וכנגד� מצא בגשמיות , 67"אדני שפתי תפתח"בעול� בסוד 
 הגורמי� לאשה הרומזת למלכות להיות ראויה לקבל". אדני"כמני% ש� ' בגי

  שבו" תקו% לאה"והביא אות� אל לאה אמו בסוד , השפע מהזכר ולהתעבר
והבינה לאה שעל ידי . לוקחת היא את תכשיטי רחל ומתייחדת ע� יעקב

% מבחינת רחל ובזה "דודאי� אלה יש בידה לצאת לקראת יעקב ולעורר מ
ה גדולה בעול� שאי% כדוגמתה בשאר ייחודי� הנעשי� בינה ובי% תביא נשמ

, כי יהיה זה לבוש רחל שהגיע אליה בבחינת מציאה, או בי% רחל ליעקב, יעקב
  ומסתמא יהיה זה ברצו% רחל מה שאי% כ% בשאר לילות שרחל בוכה על לקיחת

  והוא חדוש. לאה את תכשיטיה וגורמת לה לרדת לבריאה לברר נצוצות קודש
  'או מבחי, 68"הוא"הכתר הנקרא ' עצו� היכול למשו� נשמה גבוהה מבחי

   
וזוהר : נשא ד� קכז' זוהר פ. 66. 'פרי ע" חיי� עניי% העומר פרק ז .65: ו "ויצא קנ. 64

ב אותיות התורה בסוד חטה העולה "ואולי בימי קציר חיטי� מתעוררי� אורות כ. ו"ויצא קנ

' ואולי מבחי.  מת% תורה ראה שער הכוונות עני% שבועותולכ% בסופ� הוא יו�, ב"כ 'בגי

  .'שער הכוונות דרושי תפילת העמידה דרוש א. 67. סוד זה נולד יששכר שהוא שר התורה
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רעו

 .ואי% ל� אשה נושאת ונותנת בתו� הבית ברשות בעלה גדולה מזו, החכמה
כדי להתעלות על " אדני"ובאה רחל לבקש הדודאי� שה� בחינתה בסוד ש� 

כי אי% אלו דודאי� מ% השוק אלא אות� שנמצאו בשדה סוד חקל , ד� ביותרי
 ולא ,,,,""""תני נא לי מדודאי בנ�תני נא לי מדודאי בנ�תני נא לי מדודאי בנ�תני נא לי מדודאי בנ�""""תפוחי% והארת� בסוד המציאה ולכ% אמרה 

 ....""""המעט קחת� את אישיהמעט קחת� את אישיהמעט קחת� את אישיהמעט קחת� את אישי"""", ואמרה לה לאה". תני נא לי מ% הדודאי�"אמרה 
בזמ% א� עיקר הזווג . "ל שכתב וזה לשונו"וביאורו יוב% על פי דברי האריז

י ששתיה% מתחברות ונעשי� פרצו� אחד ע� כל זה אז "אז אעפ, ההוא לרחל
לאה נותנת בדר� הלוואה והשאלה את הגו� ואת הכלי� שלה לרחל כדי 

וא� הזווג הוא . ואז כל הפרצו� ההוא נקרא בש� רחל, שתתאר� על יד�
כי רחל נותנת ללאה בדר� השאלה והלוואה את הגו� , אז הוא להיפ�, בלאה

וזווג יעקב ורחל . 69ל"עכ". ואז הכל נקרא פרצו� לאה, והכלי� שלה להגדילה
ולא שימש ע� , אלא שגופ% הגשמי לא נתחבר לאחד, ולאה היו מעי% מעלה

ונמצא שהשאילו זו , וע� רחל בבוקר אלא שחלקו הלילות ביניה% לאה בלילה
נמצא , וכיו% שעיקר מגורי יעקב היו באוהל רחל, לזו את מקומ% ע� יעקב

אבל כשהל� לאוהל לאה , הבדל נוס� שכשנתייחד עמה לא זז מאוהלו
להתייחד עמה הרגישה רחל בחסרונו והיתה בבחינת גלמודה מבעלה מעי% 

מה שאי% כ% לאה שכל הזמ% היתה בפני עצמה ובבא יעקב ". תקו% חצות"' בחי
 אבל היות ולא, היה זה מעי% תוספת גדולה עבורה להודות ולהלל ולשבח

ואמרה לאה . במגוריו ע� רחל לא הרגישה בחסרונו, הורגלה שיגור באוהלה
כי כ� סוד העולמות ,  בהשאלה ובהלוואה הוא הוג%""""קחת� את אישיקחת� את אישיקחת� את אישיקחת� את אישי"""", לרחל

 כי בני ".".".".ולקחת ג� את דודאי בניולקחת ג� את דודאי בניולקחת ג� את דודאי בניולקחת ג� את דודאי בני"""" מסדר זה הומעטהומעטהומעטהומעטאבל הלילה , בעלמא
, העלה אלי את בחינותיי� בסוד דודאי� שנמצאו בשדה תפוחי% קדישי%

 תתני לי את מקומ�, משאת% ל� את הדודאי� שה� בחינת� כדי שתתעלי בה�ו
  וכיו% שדרכ� הוא, וכליי� הרוחניי� ברצונ� הגמור מבלי להרגיש גלמודה

בזה שאקבל כליי� ברצונ� אכנס תחת� ג� בעני% זה ויהיה , לברר הנצוצות
בכחי לברר יותר ממ� עקב מעלתי בהיותי לאה הגבוהה ממ� בעולמות 

לכ% ישכב עמ� הלילה תחת דודאי לכ% ישכב עמ� הלילה תחת דודאי לכ% ישכב עמ� הלילה תחת דודאי לכ% ישכב עמ� הלילה תחת דודאי """", והבינה רחל העני% והשיבה. דשהקו
כי לא בעד חופ% דודאי� גשמיי� מסרה " תחת הדודאי�" ולא אמרה ".".".".בנ�בנ�בנ�בנ�

כי , שהעלה אות� לבחינת� ברצוני הגמורבנ� בנ� בנ� בנ� אלא דודאי , משכבה ע� יעקב
  .    לא יוכלו החצוני� לינוק ממני,היות והדודאי� שנמצאו בשדה ימצאו בידי

  ששמעה, 70ל" ואמרו חז".".".".ותצא לאה לקראתוותצא לאה לקראתוותצא לאה לקראתוותצא לאה לקראתו, , , , ויבא יעקב מ% השדה בערבויבא יעקב מ% השדה בערבויבא יעקב מ% השדה בערבויבא יעקב מ% השדה בערב""""
  
  .'שער הכוונות דרושי הלילה דרוש ד. 69: ד"נשא ד� קל' וראה זוהר פ. ז"זוהר ויצא קנ. 68
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כי , "יששכר חמור גר�"את קול החמור שרכב עליו יעקב ולכ% אמר יעקב 
הלא הדודאי� גרמו ו, ויש להבי% וכי החמור גר�, החמור גר� להוולדו

 שיצאה לקראתו 71ל"ואמרו חז. שיתייחד יעקב ע� לאה ויוולד יששכר
והדבר תמוה אי� אמרו דבר כזה על לאה הקדושה . יצאנית, מקושטת כזונה

וזכתה שמלילה זה , והצדקת שכוונה היתה טהורה להעמיד עוד שבט בישראל
ועל , ה לעיתי�ומבני יששכר יודעי בינ", יוולד יששכר שר התורה לדורות

  ".פיה� כל ישראל
ואפשר שכשהחמור נער הבינה , 72קשי� ביותר' והנה החמור והאתו% ה� קלי

ויצאה לקראת יעקב ותבעתו , החמור יתבררו נצוצות בזווג זה' לאה שג� מקלי
 ובזה ירדה עד ".".".".ותאמר אלי תבא כי שכר שכרתי� בדודאי בניותאמר אלי תבא כי שכר שכרתי� בדודאי בניותאמר אלי תבא כי שכר שכרתי� בדודאי בניותאמר אלי תבא כי שכר שכרתי� בדודאי בני"""", בפה כזונה

וישכב עמה וישכב עמה וישכב עמה וישכב עמה """". ת בכח הדודאי� שנתנה לרחלהחמור וביררה מש� נצוצו' קלי
אפשר שכיו% ". ה סייעו שיצא מש� יששכר"הקב, י" פירש".".".".בלילה הואבלילה הואבלילה הואבלילה הוא

ב אותיות התורה העולי� "שהדודאי� נמצאו בשדה חיטי� המורי� על סוד כ
כי כול� נתעלו " ב"ויש כ"שהוא אותיות " וישכב"אמרה תורה , 73חטה' בגי

או , "הוא"הכתר הנקרא ' ולי הוא בחיה א"ובאו ביששכר שר התורה והקב
החכמה סייע להוולד נשמה מיוחדת זו שאינה כשאר השבטי� אלא כמעט 

אבל ברצו% ,  כי בפע� זו נעשה הזווג על ידי לאה שמקומה גבוה74כיעקב אביו
  .רחל ובמקומה

שהוא זמ% משמרה ראשונה שבה החמור  ".".".".ויבא יעקב מ% השדה בערבויבא יעקב מ% השדה בערבויבא יעקב מ% השדה בערבויבא יעקב מ% השדה בערב""""
יעקב ויצאה לאה לקראתו לפני שיכנס לאוהל רחל ער חמורו של נו, 75נוער

  .ויהרהר בה

ותקרא שמו ותקרא שמו ותקרא שמו ותקרא שמו , , , , ותאמר לאה נת% אלהי� שכרי אשר נתתי שפחתי לאישיותאמר לאה נת% אלהי� שכרי אשר נתתי שפחתי לאישיותאמר לאה נת% אלהי� שכרי אשר נתתי שפחתי לאישיותאמר לאה נת% אלהי� שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי""""
ולמה לא תלתה העני% בדודאי� שנתנה . ויש להבי% עני% שכר זה". ". ". ". יששכריששכריששכריששכר

  .לרחל שלכאורה ה� שגרמו ללידת יששכר
ה ה� מדה "ותיו של הקבכי אמותינו הקדושות ידעו שמד, ואפשר שהעני% הוא

קוד� בעני%  וחשבה רחל שעקרותה נובעת מדבר שחטאה בגלגול, כנגד מדה
וחשבה שא� תת% שפחתה ליעקב יהיה לה מזה צער גדול ביודעה , דומה

וכל , 76כי אי% אשה מתקנאת אלא ביר� חברתה, שבעלה נמצא ע� שפחתה
  ג� להבנות תזכהוצער זה יחשב לה כתקו% מדה כנגד מדה ו. שכ% ביר� אמתה

    
 ספר הלקוטי� .72". ותצא דינה"וישלח על פסוק ' ראה לקמ% פ. 71 :ז"זוהר ויצא קנ. 70

שער הפסוקי� ויצא . 74 .כמבואר בשער הכוונות עני% חג השבועות. 73. 'ט' א סי/שמואל

  .ג"מגילה י. 76 .'ברכות ג. 75 .'ל' סי
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קנאתה ביר� מה לשבור עשתה תקו% דו, י שילדה ליעקב"וג� לאה אעפ. היא
ובעוד שייסורי רחל בנתינת , אמתה כדי לזכות מדה כנגד מדה לעוד בני�

ייסורי לאה היו ייסורי� , שפחתה היו ייסורי� של כפרה לתק% עני% עקרותה
דודאי� ' והבינה שלכ% זימ% ה, י� שבטי יהולהביא עוד בנ, כדי להגדיל שכרה

תחילת ו, ה שממנו נולד יששכרלבנה כדי לקבל הסכמת רחל למשכב חשוב ז
   ". ". ". ". ותקרא שמו יששכרותקרא שמו יששכרותקרא שמו יששכרותקרא שמו יששכר""""    ,העני% הוא נתינת זלפה ליעקב וקבלת שכר הייסורי�

 אולי היתה רחל עקרה כל שבע שני� שעבד יעקב ".".".".ויזכור אלהי� את רחלויזכור אלהי� את רחלויזכור אלהי� את רחלויזכור אלהי� את רחל""""
ומיד כשנסתיימו , כדי שלא יהיה ללב% אחיזה בבני� שתלד, ללב% עבורה

  .77קדה וילדהנפ, שבעת השני� ונגמרה אחיזת לב% בה

 מבחינת אפשר שכתב בה לשו% זכירה כי הביאה ב% ".".".".ויזכור אלהי� את רחלויזכור אלהי� את רחלויזכור אלהי� את רחלויזכור אלהי� את רחל""""
  .הזכר העליו%

 הערלה נקראת חרפה ".".".".ותהר ותלד ב% ותאמר אס� אלהי� את חרפתיותהר ותלד ב% ותאמר אס� אלהי� את חרפתיותהר ותלד ב% ותאמר אס� אלהי� את חרפתיותהר ותלד ב% ותאמר אס� אלהי� את חרפתי"""" 
וברדת רחל לברר נצוצות ". איש אשר לו ערלה כי חרפה היא לנו"ש "וכמ

י היסוד המעלה "וע. ו" ח היה פחד שלא תשאר ש�,'מבי% הערלי� שה� הקלי
אותה בטוחה היא שיאסו� אותה אלהי� ע� נצוצות הקודש מתו� החרפה של 

ורגליה יורדות . סביב ליסוד כערלה כי הקליפות מסובבות את הקדושה', הקלי
אס� אלהי� את , י היסוד סוד יוס�"ועתה ע, להסיר החרפה ולהעלות הנצוצות

כל זמ% שאי% ", י"רשיופ.  רבבמכל חרפתה מהנצוצות ועולה עמה� נקיי�
 ,מי שבר כלי זה. משיש לה ב% תולה בו ,לאשה ב% אי% לה במי לתלות סרחונה

, סרחונה היא ברדתה אל החצוני� לברר אוליו". בנ�, מי אכל תאני� אלו. בנ�
  .ומשיש לה ב% תולה בו ועולה על ידו

. תי בחינותכי עני% הבירור בא מש. י עני% השבירה והתאני�"תפס רשנראה שו
ר בסוד תאנה "חטא אדה. ב. שבירת הכלי� ועליית האור בסוד מלכי אדו�. א

  ".ויעשו לה� חגורות, ויתפרו עלה תאנה "ש"כמהיה ו

' כל בחי כי רצתה ש,,,,עודעודעודעוד ולא ב% אחראחראחראחר אפשר שבקשה ב% ".".".".לי ב% אחרלי ב% אחרלי ב% אחרלי ב% אחר' ' ' ' יוס� היוס� היוס� היוס� ה""""
יוולד  א"דז מיסוד אחראחראחראחר שהוא 'יסוד דנוק' וג� ב% בבחי,  על ידהמויסוד יושלה

בנימי% אכ% ו. יש לבחינה זו, כשמה" רחל"כיו% שבשכינה הנקראת  ,על ידה
  .זו' הוא בבחי

   
ד ליעקב נשא את לאה ורחל והחל לעבוד שבע "כי כתב בסדר עול� רבה שבשנת פ. 77

הרי שבע שני� בדיוק מעת שהחל לעבוד בה , א ליעקב נולד יוס�"ובשנת צ, שני� ברחל

  . ועד שנתעברה מיוס�
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ויהי כאשר ילדה רחל את יוס� ויאמר יעקב אל לב% שלחני ואלכה אל מקומי ויהי כאשר ילדה רחל את יוס� ויאמר יעקב אל לב% שלחני ואלכה אל מקומי ויהי כאשר ילדה רחל את יוס� ויאמר יעקב אל לב% שלחני ואלכה אל מקומי ויהי כאשר ילדה רחל את יוס� ויאמר יעקב אל לב% שלחני ואלכה אל מקומי """"
". ה ורצה לשוב"משנולד שטנו של עשו בטח יעקב בקב", י"פירש". ". ". ". ולארציולארציולארציולארצי

ה "ומה הבטחו% שבטח יעקב בקב, ויש להבי% למה נקרא יוס� בש� שט%
  .ו"ח, וכי קוד� לא בטח בו, משנולד יוס�

ד גדול ונורא לגרוש החצוני� מלהתקרב י לסוד של יחו"רמז רשונראה ש
שמות ' והוא חבור ב. ובבני ביתינו, אלינו ומלהתאחז בתורתינו ובתפלתנו

סופית ' שניה שהיא בסגול ולשתי מ' בנקוד צירי פרט לל, אלהי� בשילוב
וכ% . אותיותיה� עולה כמני% יעקב' פעמי� אלהי� ע� י' ושלוב ב. שה� בפתח

וש� זה יוצא , פ יעקב אלו עולי� כמני% השט%"בהנקוד עולה כמני% יעקב ו
פ "והנה יוס� הוא בחינת ב. 78לשט% נגד החצוני� להכרית% בהכרת רשעי�

ת ויוס� הוא היסוד "כי יעקב הוא הת". יוס�, אלה תולדות יעקב"בסוד , יעקב
פ יעקב הוא העולה "כ יוס� שהוא ב"וא. י"הנמצא בקו אחד עמו בסוד דת

ומשנולד יוס� בטח , טנו של עשו ודוחה כל החצוני�כמני% השט% והוא ש
י "השט% החלו להאיר ע' שמות אלהי� ונקודיה� העולי� בגי' יעקב ששילוב ב

וידחו לכל החצוני� ממנו ובפרט מרחל הרומזת למלכות שמי� , בקביעות
 לכ% כאשר בא עשו לקראתו אוליו. ורצה לשוב, מבררת מתוכ�והקרובה לה� 

 אלא העמידו לפני רחל כדי שיג% ,אשונה מולו להיות שטנולא ש� את יוס� בר
   .קליפות שעמו שלא יתאחזו בה כללמעליה מעשו ו

    ,,,,א� תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעהא� תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעהא� תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעהא� תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעה, , , , ויאמר יעקב לא תת% לי מאומהויאמר יעקב לא תת% לי מאומהויאמר יעקב לא תת% לי מאומהויאמר יעקב לא תת% לי מאומה""""
 .והלא כל רועה הוא ג� שומר, אשמור, למה כפל ארעה. """"אשמוראשמוראשמוראשמור    צאנ�צאנ�צאנ�צאנ�

 ומה יקרה א� יעבור, היו�היו�היו�היו�ו  מה הדחיפות באומר.""""בכל צאנ� היו�בכל צאנ� היו�בכל צאנ� היו�בכל צאנ� היו� אעבוראעבוראעבוראעבור""""
וכל שה חו� בכשבי� וטלוא ונקוד וכל שה חו� בכשבי� וטלוא ונקוד וכל שה חו� בכשבי� וטלוא ונקוד וכל שה חו� בכשבי� וטלוא ונקוד , , , , הסר מש� כל שה נקוד וטלואהסר מש� כל שה נקוד וטלואהסר מש� כל שה נקוד וטלואהסר מש� כל שה נקוד וטלוא"""" .למחרת

  תשאיר בידי רק את הצא% הלבני� והיה שכרי, דהיינו. """"בעיזי� והיה שכריבעיזי� והיה שכריבעיזי� והיה שכריבעיזי� והיה שכרי
כי כי כי כי , , , , וענתה בי צדקתי ביו� מחרוענתה בי צדקתי ביו� מחרוענתה בי צדקתי ביו� מחרוענתה בי צדקתי ביו� מחר"""". החו� הנקוד והטלוא שיילדו לבני� אלה

גנוב גנוב גנוב גנוב , , , , וחו� בכשבי�וחו� בכשבי�וחו� בכשבי�וחו� בכשבי�, , , , ד וטלוא בעיזי�ד וטלוא בעיזי�ד וטלוא בעיזי�ד וטלוא בעיזי�כל אשר איננו נקוכל אשר איננו נקוכל אשר איננו נקוכל אשר איננו נקו, , , , תבא על שכרי לפני�תבא על שכרי לפני�תבא על שכרי לפני�תבא על שכרי לפני�
שודאי , ליעקב ילדו לבני�    וכי לא יתכ% שהנקוד והטלוא השייכי�. """"הוא אתיהוא אתיהוא אתיהוא אתי

  והדגישה תורה דחיפות. כ מדוע כל שצבעו לב% הוא גנוב"וא, שייכי� ליעקב
 את התישי� העקודי� והטלואי� ואת כלאת התישי� העקודי� והטלואי� ואת כלאת התישי� העקודי� והטלואי� ואת כלאת התישי� העקודי� והטלואי� ואת כל ויסר ביו� ההואויסר ביו� ההואויסר ביו� ההואויסר ביו� ההוא"""" ,העני% ואמרה

 ".".".".וכל חו� בכשבי� וית% ביד בניווכל חו� בכשבי� וית% ביד בניווכל חו� בכשבי� וית% ביד בניווכל חו� בכשבי� וית% ביד בניו, כל אשר לב% בוכל אשר לב% בוכל אשר לב% בוכל אשר לב% בו העיזי� הנקודות והטלואותהעיזי� הנקודות והטלואותהעיזי� הנקודות והטלואותהעיזי� הנקודות והטלואות
וא הקובע ה והלא לא הלב%, "כל אשר לב% בו"ויש להבי% למה הדגישה תורה 

  .שירעו� ונתנ� לב% ביד בניו, והיה לו לומר כל אשר חו� בו, אלא החו�
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החולות ,  שבה%הרעועות ",י" פירש."הנותרותהנותרותהנותרותהנותרות ויעקב רועה את צא% לב%ויעקב רועה את צא% לב%ויעקב רועה את צא% לב%ויעקב רועה את צא% לב%""""
וא� בני לב% רעו את עיקר צאנו ". והעקרות שאינ% אלא שיירי� אות% מסר לו

  וא� בשביל זכות יעקב שתגרו� לו, בשביל מה הוצר� ליעקב
למה ש� דר� שלשת ימי� בינו לבי% , "בגלל�' ויברכני ה"ש "וכמ, ברכה
 ומה ,והברכה שבזכותו לא תשרה ש�, כ יעקב שוב לא בבית לב%"וא, יעקב

ולוז וערמו% ויפצל בה% ולוז וערמו% ויפצל בה% ולוז וערמו% ויפצל בה% ולוז וערמו% ויפצל בה% , , , , לחלחלחלח, , , , ויקח לו יעקב מקל לבנהויקח לו יעקב מקל לבנהויקח לו יעקב מקל לבנהויקח לו יעקב מקל לבנה"""" .הועיל לב% בתקנתו
ה האחוז במדת האמת עשה מעשה "אי� יעקב אבינו ע. """"פצלות לבנותפצלות לבנותפצלות לבנותפצלות לבנות

ל "והיל, " יעקבלולולולוויקח " ולמה הדגיש הכתוב ,שלכאורה אינו מ% היושר
 את הפריד ולא אות�למה דווקא . """"והכשבי� הפריד יעקבוהכשבי� הפריד יעקבוהכשבי� הפריד יעקבוהכשבי� הפריד יעקב"""" ".ויקח יעקב"
, , , , וישת לו עדרי� לבדווישת לו עדרי� לבדווישת לו עדרי� לבדווישת לו עדרי� לבדו, , , , וכל חו� בצא% לב%וכל חו� בצא% לב%וכל חו� בצא% לב%וכל חו� בצא% לב%, , , , וית% פני הצא% אל עקודוית% פני הצא% אל עקודוית% פני הצא% אל עקודוית% פני הצא% אל עקוד"""". זי�יעה

כשיש לו סימ% , מדוע עשא� עדרי� בפני עצמ�. """"ולא שת� על צא% לב%ולא שת� על צא% לב%ולא שת� על צא% לב%ולא שת� על צא% לב%
, למה כפל שלא שת� על צא% לב%, וכשאמר שעשא� עדרי� לבדו, בגופ�
ויפרו" האיש מאוד מאוד ויהי לו צא% רבות ושפחות ועבדי� ויפרו" האיש מאוד מאוד ויהי לו צא% רבות ושפחות ועבדי� ויפרו" האיש מאוד מאוד ויהי לו צא% רבות ושפחות ועבדי� ויפרו" האיש מאוד מאוד ויהי לו צא% רבות ושפחות ועבדי� """" .פשיטא

 ולמה . ולא בשמו הרגיל""""האישהאישהאישהאיש"""" למה קרא ליעקב בש� .""""לי� וחמורי�לי� וחמורי�לי� וחמורי�לי� וחמורי�וגמוגמוגמוגמ
ושלח לעשו פרות , " וחמורשורשורשורשורויהי לי "ש "וכמ, השמיט הבקר שהיה לו

  ." עלות עלי והבקר והבקר והבקר והבקרהצא%""""ואמר לעשו , ופרי�
ומאשר ומאשר ומאשר ומאשר , , , , לקח יעקב את כל אשר לאבינולקח יעקב את כל אשר לאבינולקח יעקב את כל אשר לאבינולקח יעקב את כל אשר לאבינו, , , , וישמע את דברי בני לב% לאמרוישמע את דברי בני לב% לאמרוישמע את דברי בני לב% לאמרוישמע את דברי בני לב% לאמר""""

והלא ללב% , ד אמרו שלקח יעקב הכלכיצ. """"לאבינו עשה את כל הכבוד הזהלאבינו עשה את כל הכבוד הזהלאבינו עשה את כל הכבוד הזהלאבינו עשה את כל הכבוד הזה
ומה , ושרעה יעקב, ומקנה שרעו ה�, היה הרבה רכוש שפר" לרגלי יעקב

 ולכאורה פירושו ."ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה"כוונת� באמר� 
 ולא הכבודהכבודהכבודהכבוד ומדוע אמרו את כל .וזה סותר לדבריה�,  ולא כל אשר""""מאשרמאשרמאשרמאשר""""

ב לאר" הקודש אלא לאחר ששמע ע� יעקב שישו' ולמה לא דבר ה, העושר
וכי מבלעדי עני% זה א� , דברי בני לב% וראה פני לב% שאינ� כתמול שלשו�

ויקרא לרחל וללאה ויקרא לרחל וללאה ויקרא לרחל וללאה ויקרא לרחל וללאה , , , , וישלח יעקבוישלח יעקבוישלח יעקבוישלח יעקב"""" .לא היה שב, ה היה מצווהו לשוב"הקב
אבל מדוע , והנה קרא� לשדה כדי שלא ישמעו דבריה�. """"השדה אל צאנוהשדה אל צאנוהשדה אל צאנוהשדה אל צאנו

אמר לה% רואה אני את פני אביכ% אמר לה% רואה אני את פני אביכ% אמר לה% רואה אני את פני אביכ% אמר לה% רואה אני את פני אביכ% ויויויוי"""". ומה בא להשמיענו, """"אל צאנואל צאנואל צאנואל צאנו""""הדגיש 
ואתנה ידעת% כי בכל כחי ואתנה ידעת% כי בכל כחי ואתנה ידעת% כי בכל כחי ואתנה ידעת% כי בכל כחי , כי איננו אלי כתמול שלשו� ואלהי אבי היה עמדיכי איננו אלי כתמול שלשו� ואלהי אבי היה עמדיכי איננו אלי כתמול שלשו� ואלהי אבי היה עמדיכי איננו אלי כתמול שלשו� ואלהי אבי היה עמדי

דבר עמה% בדקדוק הלשו% כראוי לדבר אל . """"ואביכ% התל ביואביכ% התל ביואביכ% התל ביואביכ% התל בי, , , , עבדתי את אביכ%עבדתי את אביכ%עבדתי את אביכ%עבדתי את אביכ%
 בלשו% ....""""וית% ליוית% ליוית% ליוית% לי אביכ�אביכ�אביכ�אביכ� ויצל אלהי� את מקנהויצל אלהי� את מקנהויצל אלהי� את מקנהויצל אלהי� את מקנה"""", ולמה שינה ואמר לה%, נקבות
ת משכורת יעקב עשרת מוני� ושינה דעתו מנקודי� ולמה לב% החלי� א. זכר

ולמה שתק לו יעקב ולא , ומה הרויח לב% בזה, עד מאה פעמי�' לעקודי� וכדו
איי� שא� לא יפסיק לב% את תעלוליו יעזבהו ויל� לבית אביו וכמו שאמר לו 

  . בתחילה
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ולהציל , מה לשו% הצלה שיי� בזה. """"וית% ליוית% ליוית% ליוית% לי אביכ�אביכ�אביכ�אביכ� אלהי� את מקנהאלהי� את מקנהאלהי� את מקנהאלהי� את מקנה ויצלויצלויצלויצל""""
 וכביכול ."ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד"ה "ירושו ג� לשו% חסרו% וכמשפ

והלא לב% מודה , ובמה החסיר. י� את מקנה אביכ� וית% ליהויחסר אל, פירושו
ומה ,  ומה עני% החלו� שהעקודי� עולי� על הצא%.שנתבר� בגלל יעקב

 זה שכ% בהקשר, ולכאורה הוא רמז ליעקב שצרי� לשוב למולדתו, משמעותו
ולמה הוצר� המלא� להביא צאנו של לב% . מספר הוא את חלומו לנשותיו

העקודי� והנקודי� שירביעו צא% שביד יעקב כדי שילדו עקודי� נקודי� 
ה לעשות שכל צא% לב% שביד יעקב "וכי מבלעדי זה לא יכול הקב, וברודי�

למה , וא� כבר עלו הצא% כדי ללדת עקודי�, ילדו עקודי� נקודי� וברודי�
ובכלל למה הוצר� יעקב לדרשה ארוכה של תעתועי . הוצר� יעקב למקלות

וכי א� , כדי לשכנע לרחל וללאה שיסכימו ליל� עמו לבית אביו, לב% וחלומו
 ולמה .כלו� לא היו באות, ה צווהו לשוב"היה יעקב רק אומר לה% שהקב

שבנו לו שבנו לו שבנו לו שבנו לו הלא נכריות נחהלא נכריות נחהלא נכריות נחהלא נכריות נח, , , , העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינוהעוד לנו חלק ונחלה בבית אבינוהעוד לנו חלק ונחלה בבית אבינוהעוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו""""השיבוהו בשאלה 
 שיאמרו לו ישר אי% לנו חלק ונחלה בבית אבינו כי נכריות נחשבנו .""""כי מכרנוכי מכרנוכי מכרנוכי מכרנו

 שוב ,,,,ה צוו�"יענוהו מיד א� הקב,  ולמה תלו הסכמת% בהתנהגות אביה%.לו
י� מאבינו לנו ה אלהצילהצילהצילהצילכי כל העושר אשר "ומה כוונת% באומר% . נשוב עמ�

  .� בשליחותו של מקו� וכי נותנות ה% אישור למעשה המלא."הוא ולבנינו
לא פרטה תורה מה  .""""מקנה קנינו אשר רכש בפד% אר�מקנה קנינו אשר רכש בפד% אר�מקנה קנינו אשר רכש בפד% אר�מקנה קנינו אשר רכש בפד% אר�, , , , וינהג את כל מקנהווינהג את כל מקנהווינהג את כל מקנהווינהג את כל מקנהו""""

, י מבאר שהכוונה לצאנו"אבל רש, הוא מקנהו ולכאורה זה כולל ג� בקר
כי כבר , י מחדש מאומה"ולכאורה אי% רש. ועבדי� ושפחות וגמלי� וחמורי�

י הדגיש " ונראה שרש,הכתוב הודיענו במפורש שיעקב רכש את כל זאת
כ "וא, ולכ% פירט שנית את רכושו של יעקב, בביאורו שמקנהו לא כולל בקר

ויע% לב% ויע% לב% ויע% לב% ויע% לב% """" .מתי קנה יעקב בקר שהספיק לשלוח ממנו לעשו פרות ופרי�
בשלמא על בנותיו . """"והצא% צאניוהצא% צאניוהצא% צאניוהצא% צאני, , , , הבנות בנותי והבני� בניהבנות בנותי והבני� בניהבנות בנותי והבני� בניהבנות בנותי והבני� בני, , , , ויאמר אל יעקבויאמר אל יעקבויאמר אל יעקבויאמר אל יעקב

' אד� שהשיא את בתו ואפישכ% דר� העול� ש, ונכדיו יכול לומר שה� שלו
 .79כי בני בני� הרי ה� כבני�, עדיי% היא בתו ונכדיו בניו, קיבל עבורה מוהר

 ושוב אי% לו, והלא יעקב עבדו וקבל זאת בשכרו,  הכיצד""""הצא% צאניהצא% צאניהצא% צאניהצא% צאניוווו " " " "אבל
 אלא, ואי� אמר לב% שהצא% צאנו, וחלק ונחלה בשכר ששיל� לפועל שעבד

שלקח את צאנו בלילה  זל בכ�כ הבי% שהמלא� עשה מעשה מעי% ג"א
  .ומה פשר עני% צא% זה, וזה מניי% לו, שירביעו לצאנו שבידי יעקב

  ומספרת לנו, כל נשמות ע� ישראל היו בצא% לב%כי  ,העני% הואאפשר שו
   

            .ב "י' י בראשית כ" ראה רש....79
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  ואותו צא% בא, ושבעבור� נשתעבד יעקב בבית לב%, התורה אי� יצאו מש�
בבקר . י אד� במצרי� ונשתעבדו לפרעה ויצאו ועמדו במת% תורהבגלגול בנ

ועבדיו , לא היו נשמות ע� ישראל ולכ% לא התיחסה אליו התורה כלל
באו ג� בגלגול בני , ושפחותיו של יעקב שוודאי נמולו וטבלו לעבדות%

והזכירה . ישראל במצרי� וכ% עבדי אברה� ויצחק והנפש אשר עשו בחר%
לומר , ו"י שבה� לא היו נשמות ע� ישראל ח"אעפ, רי�תורה גמלי� וחמו

  .80שיעקב ג� שלט על קליפות אלו הנקראי� גמלי� וחמורי�
,  המבול, אנוש דורשהיו גלגולילב% היו גנוזי� נשמות ע� ישראל צא% בוהנה 
י יעקב סוד "ולא יכל לב% להוציא� מהכח אל הפועל אלא ע. וסדו�, הפלגה

מעט צא%   ולכ% היו בידו רק,אורותלהתגלות השממנו מתחילי� , התפארת
וכשיעקב החל לרעות� באו כל נשמות ע� ישראל בצא% לב% שפר" . רגילות

ויפרו" , כי מעט אשר היה ל� לפני"וכמו שאמר הכתוב , והתרבה לרגל יעקב
 81ארבעת בנות לב% י שלקח את"וחשב יעקב שע". אות� לרגלי' ויבר� ה, לרוב

יבואו נשמות , כי בגויי� ג� הבת יורשת ע� הב%,  יורשי�וה�, וילדו לו בני�
ולכ% כאשר נולד יוס� סוד היסוד הגור� , ישראל שבצא% בגלגול בבני בניו

. ורצה לשוב לבית אביו ,לב% להשפעת השפע בעול� חשב שגמר תקונו בבית
אי% ל� להניח� , שפר" לרוב היות ונשמות ישראל באו בצאני, ואמר לו לב%

ואתה לא תנחל� דר� בני� , ולרבות בידי יפסיקו לפרו", שנינו נפסיד�בידי כי 
 על כ% עלי� להשאר עמי ולשמור על הצא% שלא יפלו ,כי הפקרת הצא% בידי
והרויח לב% בזה שכל זמ% שיעקב טפל בצאנו ואפילו . שנית בידי הקליפות

אפילו ולא היה אכפת לו היכ% יגור יעקב ו, יפרו" צאנו וירבה, בבודדי� מה�
 מעצ� הוצאת נשמות אלה מדומ� וצומח  ויעקב נהנה.דר� שלשת ימי�

ומשמירת� שלא , כהכנה לביאת� כבני אד� ,והבאת� במדרגת חי בלתי מדבר
  ולכ% קבל על עצמו. מופקד הוא על שמירת� כאשר, יפלו בידי הקליפה

 שמירה מעליא וחייב עצמו באונסי% שאי% רועה חייב בה� כי דינו רק כשומר
  """"צאנ� אשמורצאנ� אשמורצאנ� אשמורצאנ� אשמור""""אלא , ולא רק כדי% שמירת רועה, """"ארעהארעהארעהארעה    אשובהאשובהאשובהאשובה""""ואמר , שכר

 ".אנכי אחטנה מידי תבקשנה, טרפה לא הבאתי אלי� "ולכ% אמר. כדי% שואל
   .לה מהחצוני�ווכוו% בזה לשמר� שמירה מע

, ובקש יעקב למהר ולהוציא הצא% לגמרי מידי לב% כדי שיוכל לשמר� עמו
  וידע לב% שכל זמ%.  העקודי� והפריד� מצא% לב% לקח הצא%ביו�ביו�ביו�ביו�ולכ% בו 

  
 ראהג� בלהה וזלפה היו בנותיו  .81.  "ויגש"' ולקמ% פ, "חיי שרה"' פ  ראה לעיל ....80

  .'נ, א"י בראשית ל"ורש, "ויצא"' פ    יונת% ב% עוזיאלתרגו� 
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ויכל לשנות משכרתו , שיש נצוצות נשמות ישראל בצאנו לא יל� יעקב מעמו
ה ליעקב שכדי למהר צאתו מבית לב% אי� בא "והראה הקב, עשרת מוני�

המלא� ולוקח את צא% לב% שבידי בניו ומרביע� על צא% לב% שבידי יעקב כדי 
כי רק בדר� זו יכלו , שילדו עקודי� נקודי� וברודי� שה� סוד נשמות ישראל

  .הנשמות הנמצאות בידי לב% לצאת לידי יעקב
  והכבשי� שה�.  הדי% ומצד הרחמי�מצד, סוגי�' ת ישראל היו בוובנשמ

. ובזה נתקנו,  לב%'הפריד� יעקב מצא% לב% והוציא� מיד מקלי, מצד החסדי�
 וכדי .אבל העזי� שה� הדי% הקשה הניח� ע� צא% לב% עד שנשל� תקונ�
ואמר , לזרז הוצאת נשמות ישראל מצא% לב% ש� המקלות בשקתות המי�

ישראל  ז יתגלגלו בצא% הנולד נשמות"כי נתכוו% שעי, " יעקבלולולולוויקח "הכתוב 
שהעביר המלא� את צא% על ידי  ו.ולא צא% רגילות השייכות ללב%, לולולולוהשייכי� 

 ובזירוז , עקודי� נקודי� וברודי�ליעקבליעקבליעקבליעקבלב% והרביע� בצא% שבידי יעקב וילדו 
כ בתחילה כשיעקב "משא, לב% ליעקבמ יצא השפע ,העני% על ידי המקלות
ובני לב% הבינו שכל . לא תמורת נשואיו ללאה ולרחלא, שמר� לא תמורת צא%
י שהיה "ואעפ, " אשר לאבינוכלכלכלכללקח יעקב את "ואמרו , הקדושה נלקחה מה�

וג� לב% , י יעקב" עהא המקור נלקחיהקדושה שה, ביד� הרבה מקנה וקני%
הבי% זאת מירר ליעקב את החיי� בהחליפו את משכרתו מאה פעמי� כדי כש

ויעקב שהבי% העני% סבל . בטר� יקח את כל הקדושהשיעזוב יעקב ויל� 
ולכ% אמר הכתוב . מתעלולי לב% ונשאר על עמדו ונתחזק בבחינת איש

עשה "ולכ% אמרו , כבודכבודכבודכבודונקראת הקדושה ונצוצותיה בש� . """"האישהאישהאישהאישויפרו" "
כי שלשו� שניה� היו , ולכ% פני לב% לא היו כתמול שלשו�, "הזה    הכבודהכבודהכבודהכבודאת 

ואתמול ג� היה לב% מרוצה כי , די לב% ויעקב רק שמר�מרוצי� כי הכל היה בי
אבל כאשר , למרות שיעקב לקח חלק מהנשמות עוד נשאר חלק גדול ג� בידו

   .יעקב לקח כל הנצוצות נפלו פני לב%
 שכל הנשמות כבר יצאו בצא% להראות%, """"אל צאנואל צאנואל צאנואל צאנו""""וקרא יעקב לרחל וללאה 

.  קראה הכתוב בלשו% זכרובכל מקו� שהבת יורשת. ה לשוב"ולכ% צווהו הקב
כא% יעקב למרות  וג�. 82" נחלהלה�לה�לה�לה�נתו% תת% "ש אצל בנות צלפחד "וכמ

את "ה את הנשמות מלב% אמר "הקב שדבר עמה% בלשו% נקבה כשאמר שהציל
אי� יתכ% ,  ופלפלו רחל ולאה. כיו% שה% ירשו את הנשמות""""אביכ�אביכ�אביכ�אביכ�מקנה 

 ,� ותמורתו ירשו הנשמותאמרו כי אכל את כספו, שיירשו את אביה% בעודו חי
  ישראל וכי יש עוד נשמות 'פי, נחלהנחלהנחלהנחלה ו ו ו והעוד לנו חלקהעוד לנו חלקהעוד לנו חלקהעוד לנו חלקואמרו בלשו% שאלה 

   
   .ש�" כלי יקר"וראה ב    .ז, ז" במדבר כ.82
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ביושר לקח המלא� להרביע בהמות , כספינו והלא באכלו את, בבית אבינו
כל כל כל כל """",  כאשר הנצוצות כבר יצאו מלב%ועתהועתהועתהועתה, י� וית% לנו ולבנינוה אלויצלויצלויצלויצל, לב%

  ".".".".י� עשהי� עשהי� עשהי� עשהההההאשר אמר אלי� אלאשר אמר אלי� אלאשר אמר אלי� אלאשר אמר אלי� אל

 בריאת בחינות נקראו הצא% הזה בשמות אלו כנגד ".".".".עקודי� נקודי� וברודי�עקודי� נקודי� וברודי�עקודי� נקודי� וברודי�עקודי� נקודי� וברודי�""""
כי , � וישראל נקראי� על שמ83העולמות שהיו בסוד עקודי� נקודי� וברודי�

ובצא% זה היו נשמות ע�  ,עיקר הבריאה בשביל ישראל שנקראו ראשית
 ,לתקונ� ז ולמיתוק הדיני� שהפריעו"עוהואפשר שכדי לזרז ביאת� ל ,ישראל

ופיצל בה� פצלות שיראה , 84"של לבנה לוז וערמו%, לקח לו יעקב מקל לח
 הדיני� שבה� וכ� יתמתקו נשמות ישראל  וימתיק, הרחמי�' הלב% שבה� בחי

ושצריכי� לבא דר� , ת"הבאי� דר� החג, י הנקראי� בני�"נה' שה� בחי
  .ואו ממותקי� דר� יעקבויב, קליפת לב% הארמי וצאנו

, י" פירש".".".".אל יעקב שוב אל אר" אבותי� ולמולדת� ואהיה עמ�אל יעקב שוב אל אר" אבותי� ולמולדת� ואהיה עמ�אל יעקב שוב אל אר" אבותי� ולמולדת� ואהיה עמ�אל יעקב שוב אל אר" אבותי� ולמולדת� ואהיה עמ�' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
 'ל הבטיחו ה"כי בצאת יעקב לחו,  פירושו הואאוליו". וש� אהיה עמ�"

ש " וכמ, תהיה עמו לשמרו,,,,""""אנכיאנכיאנכיאנכי""""שניה שבש� הנקראת ' שהשכינה סוד ה
".  אל האדמה הזאת עמ� ושמרתי� בכל אשר תל� והשיבותי�אנכיאנכיאנכיאנכיוהנה "

ראשונה שבש� ' י השכינה העליונה סוד ה"ועתה הודיעו שבהגיעו לא
פ "שאפשר שאע ,85כבר נתבאר לעילוווו .תשרה עליו לשמרו" " " " אהיהאהיהאהיהאהיה""""הנקראת 

 בתנאי ,יכלו לישב באר" כנע%, ת בי% הבתרי� החלה מלידת יצחקרגזיש
לא  אר""ת ה יהיה עמה� ויבטל מה� את גזיר" ש� אהישאז בה כגרי� שיגורושיגורושיגורושיגורו
    וש�" אר" אבותי� ולמולדת�אר" אבותי� ולמולדת�אר" אבותי� ולמולדת�אר" אבותי� ולמולדת�    שוב אלשוב אלשוב אלשוב אל"ה ליעקב "אמר הקבאפשר שו". לה�
 """"אנכיאנכיאנכיאנכי"""" ש� אז בה שישבישבישבישבא�   מה שאי% כ%.כגרכגרכגרכגר  בהיות� בהעמ�עמ�עמ�עמ� יהיה הההה""""אהיאהיאהיאהי
 ארד אנכיאנכיאנכיאנכי"ש "ממנה וכמ היה עמו ויצטר� לגלותת השכינה התחתונה 'בחי

  ". אעל� ג� עלהואנכיואנכיואנכיואנכי, עמ� מצרימה

 אי% ספק שנתכוו% יעקב לומר שאלהיו ".".".".א יחיהא יחיהא יחיהא יחיהלללל, , , , א� אשר תמצא את אלהי�א� אשר תמצא את אלהי�א� אשר תמצא את אלהי�א� אשר תמצא את אלהי�""""
  וכיו% .כי הוא פסל ומעשה תעתועי� ואי% בו ממש, "לא יחיה"של לב% 

   
 נקרא ועול� התיקו%, "ע" חיי�"פירוש סוד עולמות אלו בש� עקודי� ונקודי� נתבאר ב. 83

שאמר ונראה שהוא צבע ורוד וכמו , שהוא לשו% צבע כמפורש בספר זכריה, בש� ברודי�

עול� התיקו% ש אדו� ולב% שכנגד החסדי� והגבורות וצבע זה כלול מהצבעי� ,ורודי�

ובעול� , מתחלפי�הרבה פעמי� ' והר' ורי� כי הדרהוא מלשו% ב, אי נמי. מה�מורכב 

  .85. ראה זוהר על פסוק זה. 84.  פרצופי הקודש בררו חלק� מהחסדי� ומהגבורותהתקו%

  .תולדות' פ
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כדי שלא יהיה נראה כמכיר , "אלהי�"בש� אלהי� ולומר שהוצר� לקראו 
ורעות רוח  לומר שאינו אלוה אלא מת. """"לא יחיהלא יחיהלא יחיהלא יחיה""""ו הוסי� מיד "באלהותו ח

" וש� רשעי� ירקב"ל על הפסוק "ש חז"והוא בכלל מ. ואי% בו חיות כלל
  .שבהזכיר שמות� ירקיב� ויגנ�

" רחל את התרפי�ותגנוב " ג� כשרחל לקחה התרפי� נאמר ".".".".כי רחל גנבת�כי רחל גנבת�כי רחל גנבת�כי רחל גנבת�""""
, ז"י שלש� שמי� נתכוונה להציל אביה מע"כי אעפ, "ותקח"ולא אמר 

ואולי כיו% שלא , 86כוונתה היתה ג� שלא יגלה אביה בריחת� על ידי התרפי�
. ולכ% קללת יעקב פגעה בה על גניבה זו, ש נקרא העני% גניבה"היה רק לש

ואולי על שלא , ימי%ז מהעול� הביאה נשמה קדושה כבנ"ואולי על שביערה ע
  .נשמה זו גרמה בעקיפי% לפטירתה, היה עני% זה רק לש� שמי�

וכל אשר אתה רואה לי וכל אשר אתה רואה לי וכל אשר אתה רואה לי וכל אשר אתה רואה לי , , , , ויע% לב% ויאמר אל יעקב הבנות בנותי והבני� בניויע% לב% ויאמר אל יעקב הבנות בנותי והבני� בניויע% לב% ויאמר אל יעקב הבנות בנותי והבני� בניויע% לב% ויאמר אל יעקב הבנות בנותי והבני� בני""""
א� , יעקב' האומרת אל האד� מישראל בחי' הקלי    לאהנה לב% רומז ". ". ". ". הואהואהואהוא
� ובנותי� ה� בני בני", ואינ� שומר על עיני�" כל אשר אתה רואה לי הוא"

  .ל"וסופ� לחטא וליפול ברשתי רח, כי לא יבואו בטהרת המחשבה, "ובנותי

ועתה לכה נכרתה ברית ועתה לכה נכרתה ברית ועתה לכה נכרתה ברית ועתה לכה נכרתה ברית , , , , ולבנותי מה אעשה לאלה היו� או לבניה% אשר ילדוולבנותי מה אעשה לאלה היו� או לבניה% אשר ילדוולבנותי מה אעשה לאלה היו� או לבניה% אשר ילדוולבנותי מה אעשה לאלה היו� או לבניה% אשר ילדו""""
ומה כוונתו באמרו , """"לה%לה%לה%לה%מה אעשה " ולכאורה היה לו לומר ".".".".אני ואתהאני ואתהאני ואתהאני ואתה

 ולא נאמר שכרתו ברית , לכרות עמועתהעתהעתהעתה ומה עני% ברית זה שרצה ".".".".היו�היו�היו�היו�""""
        .אלא שנשבעו שלא יעברו איש לרעהו לרעה

והדבר ". מי ברא אלה"ואפשר שראה לב% שבנותיו ובניה% כול� בקודש בסוד 
שהנ� בקודש ואינ� " " " " לאלה היו�לאלה היו�לאלה היו�לאלה היו�""""ואמר , הפריע לו ורצה לעוקר� מהקודש

ונתחכ� לב% לכרות ברית ע� . יותר במקומי שאוכל למצא הזדמנות לטמא�
וחשב , י כאשר הצדיק כורת ברית ע� הרשע סופו נופל בידו הוא וזרעויעקב כ

ש "וכמ' לב% שא� יתפתה יעקב לכרות עמו ברית יוכל להפיל� אל הקלי
אמנ� יעקב נמנע מלכרות עמו ". את מעשי�' בהתחבר� ע� אחזיהו פר" ה"

  שהיא בסוד השכינה להדביק נשותיו".".".".ויקח יעקב אב% וירימה מצבהויקח יעקב אב% וירימה מצבהויקח יעקב אב% וירימה מצבהויקח יעקב אב% וירימה מצבה"""", ברית
ואחר כ� עשה גלעד לעדות בינו . ו ע� השכינה כדי שלא יוכל לב% לטמא�ובני

, ומשראה לב% שלא הצליח לכרות ברית. ובי% לב% שלא יעברו זה לזה לרעה
        אלהיאלהיאלהיאלהי"נתחכ� להתקשר ביעקב דר� האחווה שבי% אברה� ונחור וביקש ש

 שדרכ� ".".".".אלהי אביה�אלהי אביה�אלהי אביה�אלהי אביה�"""" והוסיפה תורה ,,,,""""אברה� ואלהי נחור ישפטו בינינואברה� ואלהי נחור ישפטו בינינואברה� ואלהי נחור ישפטו בינינואברה� ואלהי נחור ישפטו בינינו
  וישבע יעקב בפחדוישבע יעקב בפחדוישבע יעקב בפחדוישבע יעקב בפחד"""", ונזהר יעקב ג� ממלכודת זו. ה לב% לעורר האחווהרצ
  
  . ו"אליעזר פרק ל' פרקי דר. 86
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ושכולו דיני� דקדושה השורפי� , שאי% לו קשר ע� נחור,  בלבד".".".".אביו יצחקאביו יצחקאביו יצחקאביו יצחק
 וכיו% שעמד )% העולה ע� הכולל כמני% אש"על ידי ש� אלהי� במילוי יודי(. 'את הקלי

 כי כשאד� מישראל נמנע ....""""ויפגעו בו מלאכי אלהי�ויפגעו בו מלאכי אלהי�ויפגעו בו מלאכי אלהי�ויפגעו בו מלאכי אלהי�""""מיד בזה ולא נכנע ללב% 
        .   נקשר במלאכי אלהי�, מלהתחבר לרשע

כשיהודי הול� לדרכו שעבורה     ....""""ויפגעו בו מלאכי אלהי�ויפגעו בו מלאכי אלהי�ויפגעו בו מלאכי אלהי�ויפגעו בו מלאכי אלהי�    ,,,,ויעקב הל� לדרכוויעקב הל� לדרכוויעקב הל� לדרכוויעקב הל� לדרכו""""
  .מיד פוגעי� בו מלאכי אלהי� לשמרו ולעוזרו, בא לעול�

ר שאכי כ. חול, """"אלהי אביה�אלהי אביה�אלהי אביה�אלהי אביה�. "חול, "אלהי נחוראלהי נחוראלהי נחוראלהי נחור. " קדש,,,,""""אלהי אברה�אלהי אברה�אלהי אברה�אלהי אברה�""""
ולכ% אסור . הכל נהפ� לחולי% ולא מתקדש החול, מערבי� הקודש ע� החול

אר" ישראל ע� מדינת אר" ישראל ע� מדינת אר" ישראל ע� מדינת אר" ישראל ע� מדינת , , , , ואלה שערבבו דת ולאומיותואלה שערבבו דת ולאומיותואלה שערבבו דת ולאומיותואלה שערבבו דת ולאומיות. לערב קודש בחול
        ....לללל""""לא תקנו וקדשו הכל אלא להיפ� קלקלו וחללו הכל רחלא תקנו וקדשו הכל אלא להיפ� קלקלו וחללו הכל רחלא תקנו וקדשו הכל אלא להיפ� קלקלו וחללו הכל רחלא תקנו וקדשו הכל אלא להיפ� קלקלו וחללו הכל רח, , , , ישראלישראלישראלישראל

 שע� לאוהביו, י" פירש".".".".ויקרא לאחיו לאכול לח� ויאכלו לח� וילינו בהרויקרא לאחיו לאכול לח� ויאכלו לח� וילינו בהרויקרא לאחיו לאכול לח� ויאכלו לח� וילינו בהרויקרא לאחיו לאכול לח� ויאכלו לח� וילינו בהר""""
דהיינו שלא קרא יעקב ללב% ולאנשיו כלל אלא לאוהביו של יעקב שבאו , לב%

ועבור� זבח זבח בהר וה� לנו בהר מקו� הזבח ולא ע� , ע� לב% לה� קרא
למה ". ". ". ". וישכ� לב% בבוקרוישכ� לב% בבוקרוישכ� לב% בבוקרוישכ� לב% בבוקר    .ויש להבי% למה כתבה זאת התורה, לב% וחבריה�

, ויל�"ה כפל  למ""""ויל� וישב לב% למקומוויל� וישב לב% למקומוויל� וישב לב% למקומוויל� וישב לב% למקומו""""  ,ציי% הכתוב שהשכי� לב% בבוקר
  .ולכאורה אחד מה� מיותר". וישב

 ועקב בריחתו לא מהאוהביו של יעקב קרובי� לתשובה שלואפשר שהיו 
ועתה שבאו ע� לב% קרא לה� יעקב לאכל מ% הזבח , מותהספיק לקרב� בשל
והצליח בזה ואכלו , כדי לגמור קירוב� תחת כנפי השכינה, שנזבח לש� שמי�

, וב לא חזרו ללב% ושותפיו אלא לנו בהר ע� יעקב וש87בכוונות יעקב" לח�"
פחד על שאר שותפיו שלא , ומשראה לב% כ%. כי נכנסו תחת כנפי השכינה

מאת ויל� ויל� ויל� ויל� ,  ואמרה תורה.והשכי� לברוח עמה� מקרבת יעקב, ה� ג� יתגיירו
        . לב% למקומווישבוישבוישבוישב,  יעקב שלא ישפיע על שותפיו

 יש להבי% למה סיפר הכתוב ....""""וישכ� לב% בבוקר וינשק לבניו ולבנותיווישכ� לב% בבוקר וינשק לבניו ולבנותיווישכ� לב% בבוקר וינשק לבניו ולבנותיווישכ� לב% בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו""""
, קוד� נישק את נכדיו ואחר כ� את בנותיוולמה אמר הכתוב ש, נשיקות אלו

 ולא "אתה�" למה אמר ".".".".ויבר� אתה�ויבר� אתה�ויבר� אתה�ויבר� אתה�"""". את מי נישק קוד�לנו מה משנה ו
  .שכתוב בשאר מקומות כמו ,"אות�"

  כי קליפה שלסלע שמשה חטא ב88בתיקוני זוהרכי כתב , ואולי העני% הוא
, כשרשע מנשק זה משאיר סימ% רע. תיה� של פרעה ובתיה טימאו אותונשיקו
  חו"לב% נשק את השבטי� ואת האמהות . נשיקה זו התקשרות נשמותכי 
  
  ".לח� אלהיו"אמור על הכתוב ' וכמו שמבואר לקמ% פ, י"שפירש" דבר מאכל"בסוד . 87
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יקותיו מתו בגלל נשונראה ש. לכ% מרדכי יצא מבנימי%, בנימי% שעוד לא נולדמ
  . 89ה שני�" מ ולאה בגיל,ז שני�"לרחל בגיל , האמהות בגיל צעיר

אולי ואפשר שאמר כ%  ".".".".ויבר� אתה�ויבר� אתה�ויבר� אתה�ויבר� אתה�"""" .הנשיקות פגמו ואפשר ש....""""וינשקוינשקוינשקוינשק""""
 בדר� כלל ".".".".ויל� וישבויל� וישבויל� וישבויל� וישב"""". גופ� ולא על נפש�נתפסה רק על  לב%ת ברכלומר ש

יק אחרי� וציא מטומאתו להדבה כש זהג� רשעואולי . דבורה כשעוקצת מתה
 הל� להמשי� עליה� אולי    ".".".".ויעקב הל� לדרכוויעקב הל� לדרכוויעקב הל� לדרכוויעקב הל� לדרכו"""". ולכ% אמר ויל�, אבד מכוחו

ויפגעו בו ויפגעו בו ויפגעו בו ויפגעו בו """" וברגע שהל� להתעלות ,קדושה לנקות� מנשוקי לב% וברכתו
ויאמר יעקב ויאמר יעקב ויאמר יעקב ויאמר יעקב """". כדי לעזור לו לנקות את הארס מהשבטי� """"מלאכי אלהי�מלאכי אלהי�מלאכי אלהי�מלאכי אלהי�

מלאכי� ואלו ה. אוריאל ומיכאל,  רפאל,ראשי תיבות, "רא� "".".".".כאשר רא�כאשר רא�כאשר רא�כאשר רא�
באו לשמור ולטהר את השבטי� מטומאת וששומרי� על גו� ונשמת האד� 

   .ש� המקו� ההוא מחני�את , לכבוד�קרא ו, עניינ�וכשראה אות� הבי% , לב%

ויאמר יעקב כאשר רא� מחנה ויאמר יעקב כאשר רא� מחנה ויאמר יעקב כאשר רא� מחנה ויאמר יעקב כאשר רא� מחנה , , , , ויעקב הל� לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהי�ויעקב הל� לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהי�ויעקב הל� לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהי�ויעקב הל� לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהי�""""
 לשו% הוא" ויפגעו"ופירוש  ".".".".אלהי� זה ויקרא ש� המקו� ההוא מחני�אלהי� זה ויקרא ש� המקו� ההוא מחני�אלהי� זה ויקרא ש� המקו� ההוא מחני�אלהי� זה ויקרא ש� המקו� ההוא מחני�

לחו" ו  נפרדי� לאר"א� יעקב יודע שיש מלאכי�, ויש להבי%, פתאומיות
. "ויפגוש במלאכי אלהי�"היה לכתוב ולכאורה , לאר" אז איפה כא% הפגיעה

וידע שבגבול , ל� לדרכו להגיע לאר" ישראלהיעקב ואולי כוונת הכתוב ש
ראה שמלאכי אר" ישראל והופתע כש, אר" ישראל מתחלפי� המלאכי�

ובדר� כלל  . שהוא גבול אר" ישראללפני הירד%גיעו קדימו לקראתו והה
כא% מלאכי אפשר שו, י�ב עוזהקודמי�שמגיעה משמרת אחרת המלאכי� כ

 ,ו עמו כי עדיי% היה בעבר הירד% ומלאכי חו" לאר" נשארואר" ישראל בא
  .שהיו יחד על ש� שתי המחנות """"מחניי�מחניי�מחניי�מחניי�""""קרא למקו� ו

, ר שאמר כ% על מלאכי אר" ישראל שבאו לקראתו ואפש".".".".מחנה אלהי� זהמחנה אלהי� זהמחנה אלהי� זהמחנה אלהי� זה""""
, "עשיה"לגודל מעלת� וחשיבות� מעל מלאכי חו" לאר" שה� מעול� ה

  .שהיא בדרגה יותר מעולה וגבוהה" יצירה"ומלאכי אר" ישראל ה� מעול� ה
  

  ו י ש ל חו י ש ל חו י ש ל חו י ש ל ח

 כיו% אל עשואל עשואל עשואל עשו של תפילה ותשובה מלאכי�מלאכי�מלאכי�מלאכי�    ,ביו� ראש השנהוישלח יעקב וישלח יעקב וישלח יעקב וישלח יעקב 
על הדי% '  לרצות את ה,,,,ארצה שעירארצה שעירארצה שעירארצה שעיר .אחיואחיואחיואחיופיתהו שהוא , עשו' שהיצר הרע בחי

 היא ספירת הבינה דקדושה מקו� קבלת שדה אדו�שדה אדו�שדה אדו�שדה אדו�, "שעיר"' הקשה בחי
  .תאמרו% לאדוניתאמרו% לאדוניתאמרו% לאדוניתאמרו% לאדוני היא השכינה כהכהכהכה, לאמרלאמרלאמרלאמר המלאכי� ויצו אות�ויצו אות�ויצו אות�ויצו אות�. התשובה

   
  .א" ולפי הגהות הגר'סדר עול� רבה פרק ב. 89. ב"נוגה פ' ח שער קלי" ובע.א" תקו% כ.88
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, אדו% הכל'  ה""""אדוניאדוניאדוניאדוני"""" ע� """"כהכהכהכה""""מליצו שתפילותי ותשובתי יגרמו ליחוד ת
 בי% ,,,,ע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתי,  אודות היצר הרע שהסית ופיתה ועולה ומקטרגלעשולעשולעשולעשו

 המזיק בתאוות ויהי לי שורויהי לי שורויהי לי שורויהי לי שור ....לעשות תשובהואחר עד עתה ואחר עד עתה ואחר עד עתה ואחר עד עתה תאוות הגו� גרתי 
ה� הבני� שלא הקפדתי על חנוכ� וצא% וצא% וצא% וצא% ,  בתאוות זימהוחמורוחמורוחמורוחמור, ממו%
 ואשלחה להגיד לאדוניואשלחה להגיד לאדוניואשלחה להגיד לאדוניואשלחה להגיד לאדוני,  הפכתי ליצר לעשות רצונוועבד ושפחהועבד ושפחהועבד ושפחהועבד ושפחה, יה�ומעש

  . שתכתבני בספר חיי� טובי�,,,,למצא ח% בעיני�למצא ח% בעיני�למצא ח% בעיני�למצא ח% בעיני�, דברי וידוי וחרטה
 לפני בית די% של באנובאנובאנובאנו, לו מה נעשה בדינווישובו המלאכי� אל יעקב לאמר וישובו המלאכי� אל יעקב לאמר וישובו המלאכי� אל יעקב לאמר וישובו המלאכי� אל יעקב לאמר 

 וג� הואוג� הואוג� הואוג� הוא,  אודות היצר שבא כאחי� לבטל קטרוגואל עשואל עשואל עשואל עשו    ,,,,אל אחי�אל אחי�אל אחי�אל אחי�מעלה 
 של וארבע מאות אישוארבע מאות אישוארבע מאות אישוארבע מאות איש לעמוד בקטרוגו הול� לקראת�הול� לקראת�הול� לקראת�הול� לקראת�, מקטרגהמלא� ה

 על ידי זרע לבטלה .'ת, דע' שהוא בחינצוצות האיש שב� שהפלת בפג� הדעת 
 מיו� ויירא יעקב מאודויירא יעקב מאודויירא יעקב מאודויירא יעקב מאוד. ובכח� הוא נלח� ומקטרג, בשביעמו עמו עמו עמו , וביטול תורה

 והחל לצער עצמו ויצר לוויצר לוויצר לוויצר לו. הדי% כשהבי% שאי% תשובתו על ידי חרטה מספקת
 בהליכה ,,,,את הע� אשר אתואת הע� אשר אתואת הע� אשר אתואת הע� אשר אתו, חלק ש�,  את זמנוויח"ויח"ויח"ויח", � בתאוות הגו�ולצמצ

 שה� בניו הקפיד בחנוכ� ואת הצא%ואת הצא%ואת הצא%ואת הצא%וחלק , ללימוד שעורי תורה ע� הציבור
 תאוות הממו% שמקוד� לא הבי% גודל הפג� ולכ% קראו  שור ואת הבקרואת הבקרואת הבקרואת הבקר, הנכו%

ות תאווהגמלי� והגמלי� והגמלי� והגמלי� . קראו בקר לשו% רבי�, ועתה ששב והבי% הדבר, יחיד בלבד
ועתה קרא� , תשמיש שמקוד� הזכיר� בש� חמור כי היה פרו" וללא צניעות

בלימוד תורה '  חציו להלשתי מחנותלשתי מחנותלשתי מחנותלשתי מחנות, בש� גמלי� שצנועי� ה� בתשמיש�
ויאמר יעקב א� יבא ויאמר יעקב א� יבא ויאמר יעקב א� יבא ויאמר יעקב א� יבא . בציבור וחלקו לענייני העול� הזה אבל בצניעות וביושר

ו� כי שמא ימצא מקוהכהו והכהו והכהו והכהו  של ענייני העול� הזה ה האחתה האחתה האחתה האחתננננעשו אל המחעשו אל המחעשו אל המחעשו אל המח
 לפליטהלפליטהלפליטהלפליטה    ,התורה בציבור    של למודוהיה המחנה הנשאר והיה המחנה הנשאר והיה המחנה הנשאר והיה המחנה הנשאר אבל , במעשי לקטרג

  .להמלי" יושר לבטל הקטרוג או לפחות למתקו
, ואלהי אבי יצחקואלהי אבי יצחקואלהי אבי יצחקואלהי אבי יצחק. תקיעה, אלהי אבי אברה�אלהי אבי אברה�אלהי אבי אברה�אלהי אבי אברה�,  סוד תקיעת השופרויאמר יעקב ויאמר יעקב ויאמר יעקב ויאמר יעקב 

 להתעורר על ידי השופר בסוד עורו האומר אליהאומר אליהאומר אליהאומר אלי. תקיעה,  תרועה',',',',הההה. שברי�
ואיטיבה ואיטיבה ואיטיבה ואיטיבה ואז , הרוח'  בחיולמולדת�ולמולדת�ולמולדת�ולמולדת�הנפש '  בחילארצ�לארצ�לארצ�לארצ�ה  בתשובשובשובשובשוב, ישני�
קטנתי מכל החסדי� ומכל האמת אשר עשית קטנתי מכל החסדי� ומכל האמת אשר עשית קטנתי מכל החסדי� ומכל האמת אשר עשית קטנתי מכל החסדי� ומכל האמת אשר עשית .  להשרות עלי� את הנשמהעמ�עמ�עמ�עמ�

 וחשבתי כי במקלי עברתי את הירד% הזהכי במקלי עברתי את הירד% הזהכי במקלי עברתי את הירד% הזהכי במקלי עברתי את הירד% הזה.  למרות חטאתי ועוונותיאת עבד�את עבד�את עבד�את עבד�
שכחי ועוצ� ידי גרמו לי לעבור את מי הירד% ה� המי� הזדוני� שירדו עלי 

וחלק '  חלק לה,,,,הייתי לשני מחנותהייתי לשני מחנותהייתי לשני מחנותהייתי לשני מחנות,  ששבתי בתשובהועתהועתהועתהועתה. �במרוצת החיי
 הוא היצר המראה לי מיד אחי מיד עשומיד אחי מיד עשומיד אחי מיד עשומיד אחי מיד עשו בזכות התשובה הצילני נאהצילני נאהצילני נאהצילני נא. ז"לעוה

 פ% כי ירא אנכי אותוכי ירא אנכי אותוכי ירא אנכי אותוכי ירא אנכי אותו. עשו' פני� אוהבות כאח והנו שט% ורע מעללי� בחי
א� על א� על א� על א� על  בחלקת לשונו פ% יבא והכניפ% יבא והכניפ% יבא והכניפ% יבא והכנייתגבר עלי כי הוא מאש ואני בשר וד� 

יטב איטיב יטב איטיב יטב איטיב יטב איטיב הההה שלשבי� בתשובה ואתה אמרתואתה אמרתואתה אמרתואתה אמרת. א אפסיד� בחטאתישלבני� בני� בני� בני� 
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ושמתי את זרע� כחול הי� אשר לא יספר ושמתי את זרע� כחול הי� אשר לא יספר ושמתי את זרע� כחול הי� אשר לא יספר ושמתי את זרע� כחול הי� אשר לא יספר  . כי אקבל התשובה ברצו%עמ�עמ�עמ�עמ�
  . צדיקי� גמורי� לא יכולי� לעמוד,  כי במקו� שבעלי תשובה עומדי%מרובמרובמרובמרוב

על ידי שעירה שעירה שעירה שעירה ,  וחדל מלקטרגלדרכולדרכולדרכולדרכו, הוא יו� הכפורי�וישב עשו ביו� ההוא וישב עשו ביו� ההוא וישב עשו ביו� ההוא וישב עשו ביו� ההוא 
 ויב% לו בית  ויב% לו בית  ויב% לו בית  ויב% לו בית "וכהס"לקיי� מצות ויעקב נסע סוכותה ויעקב נסע סוכותה ויעקב נסע סוכותה ויעקב נסע סוכותה . זל שקיבלשעיר לעזא

כתפארת אד� לשבת ", ו בסוד הכתוב" שבו נעשה יחוד קובהבשמחת תורה
על על על על .  אור המקי�עשה סוכותעשה סוכותעשה סוכותעשה סוכות% שלו "כל הנרולמקנהו ולמקנהו ולמקנהו ולמקנהו . ובסוד אשתי ביתי. """"ביתביתביתבית

  . כי היא המקפת והנראת מעל הכל,,,,כ% קרא שמה סוכותכ% קרא שמה סוכותכ% קרא שמה סוכותכ% קרא שמה סוכות

ויש ". מלאכי� ממש", י"פירש    ".".".".יו אל עשיו אחיויו אל עשיו אחיויו אל עשיו אחיויו אל עשיו אחיווישלח יעקב מלאכי� לפנוישלח יעקב מלאכי� לפנוישלח יעקב מלאכי� לפנוישלח יעקב מלאכי� לפנ""""
מלא� יכול לראות את כל העול� ממקו� , הרי מלא� לא צרי� לשלוח, להבי%
, מה שלח מלאכי�ויש להבי% ל.  מיותרת""""לפניולפניולפניולפניו""""ולכאורה תיבת . עמדו

דע שעשו מתכונ% לצאת לקראתו הרי הוא עוד לא י, ו בשקטשישאיר את עש
, לח מלאכי�למה ששקט ו בדעה שעשהיה עקב יוא� , ע� ארבע מאות איש

וא� רצה . ו� לו לצאת לקראתוגרתתגרה בעשו ותאולי עצ� שליחת המלאכי� 
היה לו לשלוח מלאכי� כמרגלי� הבודקי� מעשי עשו , לדעת מה כוונת עשו

ומלאכי� לשו% רבי� ויש לדעת כמה  .ולא כשליחי� המעוררי� את רגשותיו
ארצה שעיר שדה ארצה שעיר שדה ארצה שעיר שדה ארצה שעיר שדה """". אחד שיעשה שליחותוולמה לא הסתפק במלא� , שלח
והרי , ולמה נת% למלאכי� כתובת .הכתוב לא% שלח� למה פרט ".".".".אדו�אדו�אדו�אדו�

ויצו אות� לאמור כה תאמרו לאדוני ויצו אות� לאמור כה תאמרו לאדוני ויצו אות� לאמור כה תאמרו לאדוני ויצו אות� לאמור כה תאמרו לאדוני """" .לאכי� יודעי� איפה לפגוש את עשומ
מספיק שכאשר  ,דבריו עתההרי עשו לא שומע , "אדוני" למה אמר ".".".".לעשולעשולעשולעשו

ע� ע� ע� ע� """" ".".".".כהכהכהכה""""פעמיי� כפל  ".".".".עבד� יעקבעבד� יעקבעבד� יעקבעבד� יעקבכה אמר כה אמר כה אמר כה אמר """".  אדונייכנהוו יראה את עש
מה אכפת לעשו א� קיי� יעקב ". ג מצוות שמרתי"ותרי", י"פירשלב% גרתי לב% גרתי לב% גרתי לב% גרתי 
ויהי ויהי ויהי ויהי """".  ולמילמה זה חשוב, על אחורותנצל למה ה ".".".".ואחר עד עתהואחר עד עתהואחר עד עתהואחר עד עתה. המצוות

והרי היו לו ג� גמלי� ואפילו ,  ולמה לא הזכיר גמלי�".".".".''''וכווכווכווכולי שור וחמור לי שור וחמור לי שור וחמור לי שור וחמור 
 "אדוני"לכאורה כינוי  כא% """"לאדונילאדונילאדונילאדונילהגיד להגיד להגיד להגיד לחה לחה לחה לחה ואשואשואשואש"""" .שלח מה� מנחה לעשו

וישובו וישובו וישובו וישובו """". מוב% כי ה� צריכי� למסור הודעה בש� יעקב ולהחני� לעשו
 אל עשו וג� הול� לקראת� וארבע  אל עשו וג� הול� לקראת� וארבע  אל עשו וג� הול� לקראת� וארבע  אל עשו וג� הול� לקראת� וארבע המלאכי� אל יעקב לאמר באנו אל אחי�המלאכי� אל יעקב לאמר באנו אל אחי�המלאכי� אל יעקב לאמר באנו אל אחי�המלאכי� אל יעקב לאמר באנו אל אחי�

 וא� השיב� המלאכי� דיברו ע� עשוהכתוב א� אמר לא  ".".".".מאות איש עמומאות איש עמומאות איש עמומאות איש עמו
ולמה לקח עשו ארבע     .או לא את דברי יעקב לו ה� אמרו ויש לדעת א�, דבר

למה פחד יעקב והרי היו אתו ". ". ". ". ויירא יעקב מאודויירא יעקב מאודויירא יעקב מאודויירא יעקב מאוד"""". מאות איש בדיוק
ולמה באו א� ה� לא יכלו לעזור , והנה מלאכי� באו לקראתו ללוותו. מלאכי�

  ולכאורה פשוט שא� ,,,,""""ויצר לוויצר לוויצר לוויצר לו""""    .מאוד� פחד ואעד שיעקב למרות ב, לו
ויח" את הע� אשר אתו ואת הצא% ויח" את הע� אשר אתו ואת הצא% ויח" את הע� אשר אתו ואת הצא% ויח" את הע� אשר אתו ואת הצא% . זכירו הכתובולמה ה, נתיירא נהיה צר לו

שכ% דר�  את הע� שיהיו שני מחנות חצה ".".".".והגמלי� לשני מחנותוהגמלי� לשני מחנותוהגמלי� לשני מחנותוהגמלי� לשני מחנות, , , , ואת הבקרואת הבקרואת הבקרואת הבקר
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מה ו ,למה חצה את הצא% והבקר אבל , לעשות שני קווי חזיתקרבהיוצאי� ל
, וא� כדי שירגע האוייב בקחתו שלל,  שהזכירה זאת התורההחשיבות בדבר

ויאמר א� יבוא עשו אל המחנה האחת ויאמר א� יבוא עשו אל המחנה האחת ויאמר א� יבוא עשו אל המחנה האחת ויאמר א� יבוא עשו אל המחנה האחת """"    .מורי�למה לא חצה ג� את הח
מחנה פעמי� לשו% זכר , י" פירש".".".".והיה המחנה הנשאר לפליטהוהיה המחנה הנשאר לפליטהוהיה המחנה הנשאר לפליטהוהיה המחנה הנשאר לפליטה, , , , והכהווהכהווהכהווהכהו

, ויש להבי% למה יעקב השתמש כא% בשני הלשונות יחד, ופעמי� לשו% נקבה
  .ומניי% לו שהמחנה הנשאר יהיה לפליטה.  זכר,,,,""""והכהווהכהווהכהווהכהו"""" נקבה ,,,,""""האחתהאחתהאחתהאחת""""
אלהי " למה לא אמר ".".".".ואלהי אבי יצחקואלהי אבי יצחקואלהי אבי יצחקואלהי אבי יצחקויאמר יעקב אלהי אבי אברה� ויאמר יעקב אלהי אבי אברה� ויאמר יעקב אלהי אבי אברה� ויאמר יעקב אלהי אבי אברה� """"

למה . """"כי במקלי עברתי את הירד% הזהכי במקלי עברתי את הירד% הזהכי במקלי עברתי את הירד% הזהכי במקלי עברתי את הירד% הזה' ' ' ' קטונתי וכוקטונתי וכוקטונתי וכוקטונתי וכו"""" ".אבותי אברה� ויצחק
 והלא הוא חילק את עמו ".".".".ועתה הייתי לשני מחנותועתה הייתי לשני מחנותועתה הייתי לשני מחנותועתה הייתי לשני מחנות". "". "". "". "הזההזההזההזה""""הדגיש ואמר 
  . מחנות בלשו% זכרשנישנישנישניאמר ו, אז למה ציי% זאת בתפילה, לשני מחנות

דימו מלאכי אר" ישראל לבא ונהיו שני כי ממה שהק, *ואפשר שהעני% הוא
 שני מלאכי� אחד מכל מחנהבי% שהוא צרי� לשלוח ה, מחנות מלאכי� יחד

  ה� בסוד הש� המלאכי� האלהונראה ששלח שני� כי אפשר שסוד. 1אל עשו
  . 2 יעקבא בגימטריפעמי� מלא�שני ו, דתשעי� ואח' בגילא� ומ. יעקב
ול� בקדושה ע� הכוונות והטהרה של  יעקב אבינו ועשו שניה� באו לעוהנה

. וחלק כפול ועיקרי מאורות הראש של יצחק לקח עשו כבכור, יצחק ורבקה
, והשלישית, שתיי� על שתי הרקות, ה"שלש פעמי� ש� הויסוד ובראש יש 
ארבע מאות "בסוד , ה שעל העור�"אברה� קיבל את כח ש� הוי. על העור�

ושמא .  קיבלו יעקב ועשומנוומ, והנחיל� ליצחק, "שקל כס� עובר לסוחר
שיש בראשו של עשו הקודש שלח את המלאכי� כדי להוציא את ניצוצות 

' והיות ונצוצות אלו שבראש מאירי� בפני� של בחי,  אליוולקחת אות�
  ".פני�"קרא בכל העני% לנצוצות אלו בש� , 3התפארת שיעקב אחוז בו

 אל """"אל עשו אחיואל עשו אחיואל עשו אחיואל עשו אחיו"""",  הפני� בסוד,,,,""""וישלח יעקב מלאכי� לפניווישלח יעקב מלאכי� לפניווישלח יעקב מלאכי� לפניווישלח יעקב מלאכי� לפניו"""" ,ואמר הכתוב
ארצה שעיר ארצה שעיר ארצה שעיר ארצה שעיר """" ".אחיו"בגלל שהוא דומי� עשו שיש לו ניצוצות שבקדושה 

כי ש� מקו� בירור הניצוצות מעשו מבלי קשר היכ% עשו נמצא  ,,,,""""שדה אדו�שדה אדו�שדה אדו�שדה אדו�
והסברה נותנת שהיה עשו באותה שעה משמש את יצחק  .4באותה שעה

  ל עשו"עקב היה בחוכל עשרי� ושתיי� שנה שיאמרו רבותינו ש כי, בחברו%
  
ולא  מצאתיו כתוב וא� אינו נכו% אני מבטלו ולא  מצאתיו כתוב וא� אינו נכו% אני מבטלו ולא  מצאתיו כתוב וא� אינו נכו% אני מבטלו ולא  מצאתיו כתוב וא� אינו נכו% אני מבטלו , , , , כל ביאור זה הוא בגדר אולי והצעה בלבדכל ביאור זה הוא בגדר אולי והצעה בלבדכל ביאור זה הוא בגדר אולי והצעה בלבדכל ביאור זה הוא בגדר אולי והצעה בלבד* * * * 

 ראה  בראשית רבה  .1 ....ולא יעשה שו� רוש� רע כלל ועיקרולא יעשה שו� רוש� רע כלל ועיקרולא יעשה שו� רוש� רע כלל ועיקרולא יעשה שו� רוש� רע כלל ועיקר, , , , למפרע כדבר שאי% בו ממשלמפרע כדבר שאי% בו ממשלמפרע כדבר שאי% בו ממשלמפרע כדבר שאי% בו ממש

ומחנות המלאכי� שהכו את עשו ה� אחרי� שפגשוהו בלילה ששלח את . ויצא' סו� פ

כוונות השלג שבסו� . 2.  ח אות יא"ראה בראשית רבה  פרשה ע, ח� ע� המלא�המנחה ונל

 .'שער הכוונות עניי% ויעבור דרוש א . 3. א"ש זיע"ספר נהר שלו� לרבינו הרש
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מזה יעקב פחד כי לא היה לו את מצוות שו, בחברו%היה משמש את אביו 
הלח� ביעקב  והקימו מריבצו ל5ונתגרה יעקב בעשו. של שני� אלוכיבוד אב 

כדי שיכשירו את הקרקע לעשו ג� שלח אות� ואולי . בכח ניצוצות אלו
ארצה ארצה ארצה ארצה """" אלא ,"לאר" שעיר" לכ% לא כתוב ,אר" שעירגור בשירצה ללכת ל

 ".".".".שדה אדו�שדה אדו�שדה אדו�שדה אדו�""""כדי שהאר" ההיא תהפו� ל,  בשביל אר" שעירדהיינו ....""""שעירשעירשעירשעיר
 תו גרמו לו מחשבה שאולי כדאיואפשר שבעצ� זה שנפגשו המלאכי� א

  .י וממילא לוותר על כל חלקי הקדושה שלו"ללכת לאר" שעיר ולעזוב את א
 ע� הכוונה שידברו אפשר שאי% ".".".".כה תאמרו לאדוני לעשוכה תאמרו לאדוני לעשוכה תאמרו לאדוני לעשוכה תאמרו לאדוני לעשו, , , , ויצו אות� לאמרויצו אות� לאמרויצו אות� לאמרויצו אות� לאמר""""

כי , אדונו של יעקבו שה� ג�  אלו הניצוצות שנמצאי� ב,,,,""""אדוניאדוניאדוניאדוני""""אלא , עשו
צוצות אלו  כי אחי� ה� בני,,,,""""אחיואחיואחיואחיו""""לכ% הוא קרא לעשו ,  הקודשראשמ� שרש

הראש  כדי לקבל את אור לפניולפניולפניולפניושלח אות� ו, אות� הוא רוצה להוציאש
כה תאמרו% כה תאמרו% כה תאמרו% כה תאמרו% """"צוה את המלאכי� ו.  של יעקבבפניובפניובפניובפניו שיאירו שנמצא אצל עשו

 שה� אדוני הנמצאי� בצדו של  את� תדברו ע� הניצוצות.""""לאדוני לעשולאדוני לעשולאדוני לעשולאדוני לעשו
בש� השכינה נקראת כי . "כה" יש כא% פעמיי� ".".".".כה אמר עבד� יעקבכה אמר עבד� יעקבכה אמר עבד� יעקבכה אמר עבד� יעקב"""", עשו

 אל השכינהלעבור  שיש בעשו שפיעו על הנצוצותת    . תאמרו,"כה", 6"כה"
 שאני יעקב נמצא בצד של �להרו אמ ת,,,,""""כה אמר עבד� יעקבכה אמר עבד� יעקבכה אמר עבד� יעקבכה אמר עבד� יעקב"""" ".כה"הנקראת 

ולא למדתי  ג מצוות שמרתי" תרי,,,,""""ע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתי""""ולכ% א� על פי ש, "כה"
 ו�תחלצו מת ולכ% , להתחזק"כה"הננקראת ממעשיו הרעי� ונתתי לשכינה 

, תושבכגר ולא כ ,,,,""""ע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתי".  שנמצא אצלי"כה" להדבק בובואוו עש
ואחר עד ואחר עד ואחר עד ואחר עד """". . . . ל"כדי לא לעזוב חס ושלו� את השכינה ולהתיישב קבע בחו

 בגלל שהתעכבתי ".".".".ויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמור"""".  כדי להוציא עוד ניצוצות".".".".עתהעתהעתהעתה
 ר הוא וחמו".בכור שורו הדר לו", שור הוא יוס�, הצלחתי להוציא שור וחמור

  הצלחתי, ועבד ושפחה. 7ע� ישראלצא% אלו כל . "יששכר חמור גר�", יששכר
 מנה ".".".".ועבד ושפחהועבד ושפחהועבד ושפחהועבד ושפחה, , , , וצא%וצא%וצא%וצא%, , , , ויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמור"""" ,להעביר אלי ניצוצות ג� מה�

וא�  . שכבר מיתק אות�ת הגבורות הידועות חמשאולי כנגד, חמישה סוגי�
 הנה עתה הוצאתי ,עד עתה אני ועשו היה בידינו רק נצוצות שקבלנו מיצחק

  ושולח. 8�ימשה להואלהגיד פירוש  ,,,,""""ואשלחה להגיד לאדוניואשלחה להגיד לאדוניואשלחה להגיד לאדוניואשלחה להגיד לאדוני"""" .מלב% נצוצות
   
ח "ואולי ושמא שלח� ג� כדי להעלות הרפ, השעירי�' בחי' מקו� הקלי" ארצה שעיר". 4

וזה : ה"זוהר נשא קמ .6.  פרשה זובראשית רבה תחילת. 5". שדה אדו�"נצוצי% הנקראי� 

דהא איהי תדיר לימינא ונטירו דילה תדיר על בר נש , כה: "ב"קנ" יצאו"' לשו% הזוהר בפ

וכדי% דחי ליה לרע לבר דלא יקרב לגביה דבר נש ולא יכיל , כד אזיל באורחוי דאורייתא

    : ב"זוהר האזינו רצ. 8. ה אות יב"  בראשית רבה פרשה ע7 ".לקטרגא ליה
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 ,,,,""""למצוא ח% בעיני�למצוא ח% בעיני�למצוא ח% בעיני�למצוא ח% בעיני�"""", אני את המלאכי� ע� מיתוק זה להמשי� אותו עליכ�
 ותשובו אל סוד העיניי� העליוני�בכדי שאת� תעלו לדרגה של למצוא ח% 

  . כי בקליפה אי% ח% הקודש
 ,"אחי�אל " כפלו ".".".".וישובו המלאכי� אל יעקב לאמר באנו אל אחי� אל עשווישובו המלאכי� אל יעקב לאמר באנו אל אחי� אל עשווישובו המלאכי� אל יעקב לאמר באנו אל אחי� אל עשווישובו המלאכי� אל יעקב לאמר באנו אל אחי� אל עשו""""
באנו אל הניצוצות  ,בניצוצותאתה ועשו אחי� והתחלקת� , לומר, "עשואל "

 כי הוא ".".".".וג� הול� לקראת�וג� הול� לקראת�וג� הול� לקראת�וג� הול� לקראת�"""", אדרבא. � אלי�חנו להביאהאלו אבל לא הצל
 ,,,,עמועמועמועמוארבע מאות איש ולכ% הוא בא כש  מהניצוצות שעמומבי% שג� לו יש כח
ג "ו לא מפחד מתריועש ,,,,""""אישאישאישאיש""""חות הקדושה נקראי� וכ ,9כנגד ניצוצות אלו

 """"ויירא יעקב מאודויירא יעקב מאודויירא יעקב מאודויירא יעקב מאוד"""" .ובכח הנצוצות הוא יוצא לקראת� למלחמה. של�מצוות 
כחות עשו כשהול� להתמודד ע� שבי% את חומר העניי% ה כי , אלומניצוצות

 . מכח� כי רבפחדו, שבויי� תחת ידו ומשתמש הוא בכח� קדושה אדירי�
 שמא ייהרג ויראויראויראוירא"""" ,י"רשופי ".".".".שניצוצות אלו שבויי� בידי עשו על """"ויצר לוויצר לוויצר לוויצר לו""""

 על ידי אי אפשר לקחת מעשו את הניצוצות כי ". אחרי� א� יהרוגויצר לוויצר לוויצר לוויצר לו
 ומהבני� . כי יירשו אות� בניו ובראש� אליפז, או את אנשיו אותורוגיהש

את הניצוצות צריכי� להוציא .  בירושהא� יקבלו�יהיה יותר קשה להוציא 
  .וישוחררו הניצוצות ממנו ,חיי�כשיכנע עשו תחתיו בעודו ב

אולי   ".".".".ויח" את הע� אשר אתו ואת הצא% ואת הבקר והגמלי� לשני מחנותויח" את הע� אשר אתו ואת הצא% ואת הבקר והגמלי� לשני מחנותויח" את הע� אשר אתו ואת הצא% ואת הבקר והגמלי� לשני מחנותויח" את הע� אשר אתו ואת הצא% ואת הבקר והגמלי� לשני מחנות""""
 ותסתפק בזה ,שא� מדת הדי% תפגע במחנה הראשו% תחלש כחהחצה כדי 

 כי ', וכוחצה לא רק את האנשי� אלא ג� את הצא%ולכ% , וינצל המחנה השני
. ג� הממו% שלו בסכנה ולכ% הפקיר חצי מהממו% שלו בחצי שהיה נתו% בסכנה

ויאמר א� יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר ויאמר א� יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר ויאמר א� יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר ויאמר א� יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר """"
בעשו כח להכות עד כי אי% , כל להכות שני מחנותוו לא יכי עש ".".".".לפליטהלפליטהלפליטהלפליטה
  .  כי ג� ביד יעקב יש ניצוצות דומי�השורש
� כי ה� תולא חצה אאפשר שהוא , י שאמר הכתוב שהיו לו חמורי�"ואעפ

 צא%ו ,10אלו הגרי�, תואת הע� אשר א רק ואולי ושמא חצה ,קליפה גמורה
כדי  ,11מעורבת טוב ורע שהיא קליפת נוגהוגמלי� שה� ב, שה� כשרי�ובקר 

  שא� יכבש� עשו תצטר� הקדושה שבה� לניצוצות שבו ויגבר כח� להפרד
  
מלכי� ' שמואל בר נחמני שהיו ת' אמר ר, עליו%" כתר"ונראה שהיות וסוד� בבחינת . 9 

ולכ% הגמל מעלה גרה . 11. זו' כמבואר לקמ% בפ . 10.) בראשית רבה ש�. (קושרי כתרי�

וכ% קליפת נוגה יש בה צדיקי� ורבני� . ה אבל הוא טמא כי הוא לא שוסע שסעומפריס פרס

ובוני� ישיבות ונותני� שיעורי� בשביל הכבוד , שיש בה� תורה אבל בלי טיפת קדושה

  .ה"ש בזוהר בראשית כ"כמ ".נעשה לנו ש�"והכס� בסוד דור הפלגה שאמרו 
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כינה  ".".".".חנה האחתחנה האחתחנה האחתחנה האחתויאמר א� יבוא עשו אל המויאמר א� יבוא עשו אל המויאמר א� יבוא עשו אל המויאמר א� יבוא עשו אל המ"""" .12ממנו ולשוב אל הקודש
' נות% והנקבה בבחי' במושגי הקבלה הזכר בבחיכי  ,בלשו% נקבההמחנה 
כאשר המחנה מקבל נקרא נקבה וכאשר .  מחנה נקרא ג� זכר וג� נקבה,מקבל

ה "כי הוא צרי� לקבל שפע מהקב ".".".".המחנה האחתהמחנה האחתהמחנה האחתהמחנה האחת""""ואמר  . 13נות% נקרא זכר
 זכר 'חיחלילה יהיה בא� חס וכי ,  לשו% זכר""""והכהווהכהווהכהווהכהו"""",  להנצלבאופ% מיוחד

י "אעפכי ,  בלשו% זכר".".".".הנשארהנשארהנשארהנשארהמחנה היה ו. "ויוכהלא יקבל את השפע ו
או בגלל , או בגלל שתחלש מידת הדי%    לפליטהלפליטהלפליטהלפליטהישאר זכר ' שיהיה בבחי

שיצטרפו הניצוצות שבמחנה הראשו% לניצוצות שבידי עשו ויגבר כח� 
  . להפרד ממנו ויחלש כחו

אלהי� הזכיר  לכל אחד ".".".".אלהי אבי יצחקאלהי אבי יצחקאלהי אבי יצחקאלהי אבי יצחקאלהי אבי אברה� ואלהי אבי אברה� ואלהי אבי אברה� ואלהי אבי אברה� וויאמר יעקב ויאמר יעקב ויאמר יעקב ויאמר יעקב """"
מיצחק צד מורכב מאברה� צד החסד וה, יעקב הוא התפארתכי , בפני עצמו

רצה כעת לשלב את החסדי� ע� הגבורות ולמתק את הדיני� וכדי ו, הגבורה
' ' ' ' הההה""""שלב אות� ואמר  לחסד בנפרד ולגבורה בנפרד ולשלב ביניה� קרא

כלול אני  ש""""האומר אליהאומר אליהאומר אליהאומר אלי' ' ' ' הההה""""  ואמרה�ה את שני"ישילב בש� הו ,,,,""""האומר אליהאומר אליהאומר אליהאומר אלי
ארצ� אפשר ש ".".".".שוב לארצ� ולמולדת� ואיטיבה עמ�שוב לארצ� ולמולדת� ואיטיבה עמ�שוב לארצ� ולמולדת� ואיטיבה עמ�שוב לארצ� ולמולדת� ואיטיבה עמ�"""". מחסדי� ומגבורות

. מקור אביו שזה סבו, ולמולדת� אלו החסדי�, אלו הגבורות שאביו מש� לו
  .יתמתקו אצל� החסדי� והגבורות ו של� יהיו שניה� יחדואיטיבה עמ�ואיטיבה עמ�ואיטיבה עמ�ואיטיבה עמ�
כי ". ". ". ". האמת אשר עשית את עבד�האמת אשר עשית את עבד�האמת אשר עשית את עבד�האמת אשר עשית את עבד� מכל החסדי� ומכל  מכל החסדי� ומכל  מכל החסדי� ומכל  מכל החסדי� ומכל קטונתיקטונתיקטונתיקטונתי""""אני יודע ש

 ומרוב הניסי� שעשית עמדי נוכו כל ,העושי� לו נס מנכי� לו מזכויותיו
הל� ו ,שעבר את הירד% נת% מקלו בירד% ונבקע הירד%כפע� ראשונה . זכיותי

כי במקלי עברתי את כי במקלי עברתי את כי במקלי עברתי את כי במקלי עברתי את """"    ,ואמר. ירד%הצביע על ועתה ה .ישר ולא עשה סיבוב
, כי קטונתי מזכיותיכשיו אני לא יכול וע. ולא חיפשתי גשרי� ....""""הזההזההזההזה הירד%הירד%הירד%הירד%

הצילני נא מיד אחי הצילני נא מיד אחי הצילני נא מיד אחי הצילני נא מיד אחי """" .בשביל להינצל אני צרי� לחצות את עצמי לשני מחנותו
שבידי שבידי שבידי שבידי   שה� הניצוצות""""מיד אחימיד אחימיד אחימיד אחי""""אלא , "מיד אחי עשו" לא אמר ".".".".מיד עשומיד עשומיד עשומיד עשו

 .כלו�ואינ� נחשבי� ל,  כנגד יעקבי�לא יכולכי עשו מצד עצמו ואנשיו  עשועשועשועשו
. ולמה ספרה זאת תורה, """"ש�ש�ש�ש�"""" ויש להבי% היכ% זה """"ויל% ש� בלילה ההואויל% ש� בלילה ההואויל% ש� בלילה ההואויל% ש� בלילה ההוא""""
" מ% הבא בידו"ולכאורה תיבות  ".".".".ויקח מ% הבא בידו מנחה לעשו אחיוויקח מ% הבא בידו מנחה לעשו אחיוויקח מ% הבא בידו מנחה לעשו אחיוויקח מ% הבא בידו מנחה לעשו אחיו""""

שלקח , י"פירש ".".".".''''גמלי� מניקות ובניה�גמלי� מניקות ובניה�גמלי� מניקות ובניה�גמלי� מניקות ובניה�', ', ', ', עיזי� מאתיי� וכועיזי� מאתיי� וכועיזי� מאתיי� וכועיזי� מאתיי� וכו"""" .מיותרי�
 שהגמל צנוע בתשמיש שלו וכיו% ,הבהמות בחשבו% מדוייק כפי צור� זווג�

מה קשור עני% ויש להבי% ,  הזכרי� שה�� מיניקות ובניה%וזכר אלא גמליהלא 
  ".".".".מנחה היא שלוחה לאדוני לעשומנחה היא שלוחה לאדוני לעשומנחה היא שלוחה לאדוני לעשומנחה היא שלוחה לאדוני לעשו""""    .למנחה זוהגמלי� צניעות ו  הבהמותזווג

  

  .השמש והרוחג� כ�  .13. ה"ראה זוהר משפטי� צ. 12
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כי כי כי כי """" ....מנחהמנחהמנחהמנחהלומר שזו כל עדר לבדו וצוה ל,  לעשו שזו מנחהביקש לומרעקב י
 ".במנחה זו" ולכאורה היה לו לומר ".".".". ההולכת לפני ההולכת לפני ההולכת לפני ההולכת לפניאמר אכפרה פניו במנחהאמר אכפרה פניו במנחהאמר אכפרה פניו במנחהאמר אכפרה פניו במנחה

חזרה התורה מה ל ".".".".והוא ל% בלילה ההוא במחנהוהוא ל% בלילה ההוא במחנהוהוא ל% בלילה ההוא במחנהוהוא ל% בלילה ההוא במחנה, , , , ותעבור המנחה על פניוותעבור המנחה על פניוותעבור המנחה על פניוותעבור המנחה על פניו""""
, , , , ויק� בלילה הואויק� בלילה הואויק� בלילה הואויק� בלילה הוא""""". מחנה"והפע� ציינה התורה של% ב, להדגיש עני% הלינה
ויעבור את ויעבור את ויעבור את ויעבור את , , , , ואת אחד עשר ילדיוואת אחד עשר ילדיוואת אחד עשר ילדיוואת אחד עשר ילדיו, , , , ואת שתי שפחותיוואת שתי שפחותיוואת שתי שפחותיוואת שתי שפחותיו, , , , ויקח את שתי נשיוויקח את שתי נשיוויקח את שתי נשיוויקח את שתי נשיו

 , , , , הואהואהואהואולמה אמר בלילה , יש להבי% מדוע לא המתי% עד אור היו� ו".".".".מעבר יבוקמעבר יבוקמעבר יבוקמעבר יבוק
ולמה פירט את מספר נשיו . """"ההואההואההואההואוהוא ל% בלילה "ש "וכמ, ההואההואההואההואולא בלילה 

 """"ויקח�ויקח�ויקח�ויקח�""""תיבת  ולכאורה ".".".".ויקח� ויעביר� את הנחלויקח� ויעביר� את הנחלויקח� ויעביר� את הנחלויקח� ויעביר� את הנחל"""". ושפחותיו וילדיו
לא כתוב  ".".".".ויעבר את אשר לוויעבר את אשר לוויעבר את אשר לוויעבר את אשר לו"""". 'ויקח את שתי נשיו וכו כי כבר אמר תמיותר

אד� והרי , כחויש להבי% אי� יעקב ש , שכח פכי� קטני�כי, " אשר לוכלכלכלכלאת "
שכחה אנחנו אומרי� בראש השנה כי אי% , שדבוק בקדושה לא יכול לשכוח

שכחה זה מלשו% חשכה וכשיש אור של השכינה אי% , לפני כיסא כבוד�
, אד� צרי� לדעת שא� שכח משהו זה לא סת�. הכל גלוי וידוע, שכחה

אפילו שיהיה צדיק , מכל סיבה שהיא, נקודה הקליפה התערבה איתובאותה 
או , או שמשמי� בכוונה משכיחי� אותו לצור� כלשהואא� שכח משהו , גדול

ויותר ויותר ויותר ויותר """" .14אחרת לא היה שוכח, שבאותה נקודה יש בחינה שאינה מתוקנת
למה כתוב  ".".".".ויאבק איש עמוויאבק איש עמוויאבק איש עמוויאבק איש עמו""""ומיד ". שחזר לקחת�"י "פירש. """"יעקב לבדויעקב לבדויעקב לבדויעקב לבדו

  .  שרו של עשוהרי זה היה מלא�, א מלא�איש ול
 אי% ספק שלא במקרה ".".".".וישתחו ארצה שבע פעמי� עד גשתו עד אחיווישתחו ארצה שבע פעמי� עד גשתו עד אחיווישתחו ארצה שבע פעמי� עד גשתו עד אחיווישתחו ארצה שבע פעמי� עד גשתו עד אחיו""""

ויפול על ויפול על ויפול על ויפול על """" ". אחיועדעדעדעד גשתו עדעדעדעד" ולמה כפל, השתחווה שבע פעמי� בדווקא
עד אשר אבוא אל עד אשר אבוא אל עד אשר אבוא אל עד אשר אבוא אל """".  מנוקד"וישקהו" למה בכו ולמה ".".".".צוואריו וישקהו ויבכוצוואריו וישקהו ויבכוצוואריו וישקהו ויבכוצוואריו וישקהו ויבכו

עלו מושיעי� בהר ציו% לשפוט את יוא משיח ו עד שיב,י"רשפי ".".".".אדוני שעירהאדוני שעירהאדוני שעירהאדוני שעירה
  .כא%מה קשור משיח ויש להבי% . הר עשו

 במקו� שבו, "ש�"ללמדנו ש ".".".".ויל% ש� בלילה ההואויל% ש� בלילה ההואויל% ש� בלילה ההואויל% ש� בלילה ההוא""""ואולי אמר הכתוב 
ומיד בלילה " טר� יקראו ואני אענה"נתקיי� בו , שיצילהו' התפלל לה

וכל להתגבר הראשונה לתפילתו נתנו בלבו להבי% שעל ידי סוד תפילת מנחה י
, ביצחק ולא כל יצחק, "כי ביצחק יקרא ל� זרע" יצחק נאמר עלכי , על עשו

 שהיא  שתק%מנחהתפילת  של יצחק מתבטא בוכחו , ולא על עשויונאמר עלש
  והבי% שצרי� לשלוח מנחה לעשו להוציא ,15מכניעה את הקליפות ביותר

  
יל בא כיוו% שכעס על שרי החל ש"אמרו חז, וכשמשה שכח דיני טבילת כלי� והגעלת�. 14

ל שיהיה אד� זהיר בתפילת מנחה שהרי אליהו הנביא לא "לכ% אמרו חז. 15 .לכלל שכחה

  אומרת הגמרא ענני שלא, ענני' אליהו הנביא התפלל ענני ה. נענה אלא בתפילת מנחה



 שני               וישלח          שפתי

 

 רצה

', א� רעב שונא� האכילהו לח� וכו"בסוד , הניצוצות שבידו שקבל� מיצחק
יעקב לא ואולי ושמא ש. 16"ישלימנו ל�' וה, ותה על ראשוכי גחלי� אתה ח

הוא ו,  נשמות של ע� ישראלנובצאהיו כי לשלוח לעשו ידע איזה צא% אפשר 
,  מה שצרי� ללכת לעשושיזמ% בידו' ובקש מה ,מהקודש %לא רצה להוציא

 ,,,,""""עשו אחיועשו אחיועשו אחיועשו אחיו""""מנחה להנת% ו ,,,,""""מנחה לעשו אחיומנחה לעשו אחיומנחה לעשו אחיומנחה לעשו אחיו"""" . מאליו""""ויקח מ% הבא בידוויקח מ% הבא בידוויקח מ% הבא בידוויקח מ% הבא בידו""""
ועל ,  ממנו להוציא אותה�צריש החלק של הקדושה שנמצא אצלו ו זהאחיואחיואחיואחיו

ויצאו ממנו  ,,,,""""אחיואחיואחיואחיו"""" יתבררו הניצוצות שה� ,,,,""""לעשולעשולעשולעשו"""" המנחה ידי נתינת
 .ישלימ� ליעקב שבידו נמצאי� יתרת הניצוצות בקדושה וטהרה' וה, לגמרי

שהיתה לפי זווג בהמות אלו במספר מדוייק זה כוו% יעקב בה הנתינה הזו 
של מנחה כדי להוציא מעשו כל הניצוצות ולעקור אותו מ% " %"מ"בסוד 
כרי� אלא ברמז בגלל שה� צנועי� וזלא משג� גמלי� וכללה , הקודש

מראה היא עצמה , י שהיא זונה ומזנה"אעפשנוגה '  קלי'כי ה� בחי, בתשמיש
ואפשר שלא רצה יעקב לגלות נבלותה , כצנועה ביותר כדי למשו� בני אד�

חה לעשו כי רצה לשאוב הנצוצות דרכה ולהעלות� אל הקודש בשעה זו ושל
  .17"ירד% שנטל מזה ונת% לזה"בסוד  

היו בסוד היד השמאלית ". ויקח בידו"וג� אבני� טובות שנרמזו במילי� 
" אבני� טובות"' לקרב את הניצוצות שה� בחי וכוונותבחשבו% של מספרי� ו

רת הבינה סוד התשובה ואולי ושמא כוו% להעלות� אל ספי. אל הקודש
כי אתה "בסוד " אתה"אולי שתתחבר ע� החכמה הנקרא " מי"הנקראת 

". אתה נורא אתה"בסוד הכתוב ". אתה"או אל התפארת הנקרא ". אבינו
וכשעשו . """"אלהאלהאלהאלהברא , מימימימי""""ומיתוק ש� אלהי� יהיה על ידי הבינה בסוד הכתוב 

 מבי% אני, , , , תהתהתהתהלמי אלמי אלמי אלמי א יבי% סוד המנחה וישאל לפשר מנחה זו וכחה ויאמר
ע� מנחה זו שגורמת , , , , ואנא תל�ואנא תל�ואנא תל�ואנא תל�    .""""אתהאתהאתהאתה"""" לבי% """"מימימימי""""שמנחה זו מקשרת בי% 

מבחינת  ,,,,""""לפני�לפני�לפני�לפני�"""" ומאירי� ".".".".אלהאלהאלהאלה"""" ע� """"מימימימי""""למיתוק ש� אלהי� על ידי חיבור 
מנחה היא מנחה היא מנחה היא מנחה היא , , , , לעבד� ליעקבלעבד� ליעקבלעבד� ליעקבלעבד� ליעקב""""יענוהו ש. . . . ולמי אלה לפני�ולמי אלה לפני�ולמי אלה לפני�ולמי אלה לפני�    .פני� של מעלה
ולכ% לא אמר , בה� דר� עשו המחזיק """"לעשולעשולעשולעשו"""",  ה� הניצוצות".".".".שלוחה לאדונישלוחה לאדונישלוחה לאדונישלוחה לאדוני

אלא ניתני� לו , ו"כי אינ� עבורו במתנה על כל סודותיה ח" לאדוני עשו"
והיות ומנחה זו היא בסוד שמונה אותיות  .כמנחה לפדיו% הניצוצות ותמורת�

  מלכי אדו� הכתובי� בסו� פרשה' סופית הכתובי� בה ברצ� שה� כנגד ח' מ
   

ט% מקטרג עד שהיו חושבי� שאליהו מכש� א� היה בשחרית היה הש, יגידו מעשי כשפי�

ספר . 16. ולכ% המתי% עד זמ% מנחה שאי% מקו� לשט% לקטרג. ואי% סיבה להאמי% לו

  : ב"ל על מסכת בבא מציעא ד� כ" ראה שער מאמרי רז.17. הליקוטי� וישלח
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 רצו

וישובו הניצוצות אל  יצא בלעו מפיו וכשיקבל�, יתאווה עשו למנחה זו, 18זו
 .וישאר עשו ללא כח דקדושה להלח� בו, קב הראוי לה�הקודש אל יע

אכפרה אכפרה אכפרה אכפרה , , , , כי אמרכי אמרכי אמרכי אמר"""". לקבל את הנצוצות ".".".".ואמרת� ג� הנה עבד� יעקב אחרינוואמרת� ג� הנה עבד� יעקב אחרינוואמרת� ג� הנה עבד� יעקב אחרינוואמרת� ג� הנה עבד� יעקב אחרינו""""
וסודה " במנחה"ואקנח נצוצותיו " אכפרה פניו "....""""פניו במנחה ההולכת לפניפניו במנחה ההולכת לפניפניו במנחה ההולכת לפניפניו במנחה ההולכת לפני

ואחרי כ% ואחרי כ% ואחרי כ% ואחרי כ% """", הפני�' ע� הנצוצות שיש בידי כדוגמת� בבחי" ההולכת לפני"
 וירי� """"אולי ישאאולי ישאאולי ישאאולי ישא"""",  ונצוצותיו יוצאי� ממנו ולא יוכל להלה� בי""""אראה פניואראה פניואראה פניואראה פניו

  . את הנצוצות האלו אלי ואזכה בה� בעצמי""""פניפניפניפני""""
צוצות שבפני עשו ימשכו אחרי ישהנכדי כדי כדי כדי ". ". ". ". ותעבור המנחה על פניוותעבור המנחה על פניוותעבור המנחה על פניוותעבור המנחה על פניו""""
ואולי כיו% שעל ידי . """"והוא ל% בלילה ההוא במחנהוהוא ל% בלילה ההוא במחנהוהוא ל% בלילה ההוא במחנהוהוא ל% בלילה ההוא במחנה""""    .צוצות שבפני יעקביהנ

ליש% באוהלו ול% במרכז המחנה כדי לעמוד פחד , עשו' המנחה נתגרה בקלי
להדגיש שחשש בגלל " בלילה ההוא"ואפשר שאמר הכתוב . 19על המשמר

מסתובבת במחנהו ' ואכ% ראה יעקב שהקלי. המנחה ששלח בלילה ההוא
ואת אחד ואת אחד ואת אחד ואת אחד , , , , ואת שתי שפחותיוואת שתי שפחותיוואת שתי שפחותיוואת שתי שפחותיו, , , , ויקח את שתי נשיוויקח את שתי נשיוויקח את שתי נשיוויקח את שתי נשיו, , , , ויק� בלילה הואויק� בלילה הואויק� בלילה הואויק� בלילה הוא"""", ומיד

 והבריח את ....""""קח� ויעביר� את הנחלקח� ויעביר� את הנחלקח� ויעביר� את הנחלקח� ויעביר� את הנחלויויויוי, , , , ויעבור את מעבר יבוקויעבור את מעבר יבוקויעבור את מעבר יבוקויעבור את מעבר יבוק, , , , עשר ילדיועשר ילדיועשר ילדיועשר ילדיו
לומר שמטרת " ויקח�"וחזר ואמר . 20כול� לעבר השני של הנהר להנצל מה�

נסיעתו היתה כדי לקחת� ולהעביר� את הנחל שמעבר למעבר יבוק כדי 
כי התמונה למטה מעוררת המקור למעלה שבו סוד . 'למלט� מידי הקלי

רט הכתוב את נשותיו שפחותיו ואולי פי. 21הוא המתקת הדיני�" מעבר יבק"
ויקח� ויעביר� את ויקח� ויעביר� את ויקח� ויעביר� את ויקח� ויעביר� את """". ובניו לומר שלכול� גר� למיתוק הדיני� מעליה�

אולי לעורר תמונת הנחל העליו% עליה� ולהמשי� לה� מוחי% וחסדי� ". ". ". ". הנחלהנחלהנחלהנחל
" ל"נח"או בסוד הש� , , , , 22222222"מנחל בדר� ישתה על כ% ירי� ראש"בסוד הכתוב 
  . 23"נצר חסד לאלפי�"היוצא מפסוק 

'  כיו% שהקלי שכח פכי� קטני�כי, " אשר לוכלכלכלכל"""" ולא ,,,,""""יעבר את אשר לויעבר את אשר לויעבר את אשר לויעבר את אשר לווווו""""
, וכשחזר לקחת� המתי% לו מלאכו של עשו במקו� ששכח� ,היתה ש�

 כי היה בידו כח """"אישאישאישאיש"""" וקראו הכתוב ".".".".ויאבק איש עמו עד עלות השחרויאבק איש עמו עד עלות השחרויאבק איש עמו עד עלות השחרויאבק איש עמו עד עלות השחר""""
  . מהמנחה ששלח יעקב

וג� לא , "אחיו"ר  ולא אמ""""וירא והנה עשו באוירא והנה עשו באוירא והנה עשו באוירא והנה עשו בא"""",  הרוחניות""""וישא יעקב עיניווישא יעקב עיניווישא יעקב עיניווישא יעקב עיניו"
ועמו ארבע ועמו ארבע ועמו ארבע ועמו ארבע """" ,למלחמה  והנה עשו בא והנה עשו בא והנה עשו בא והנה עשו באאלא". לקראתולקראתולקראתולקראתווהנה עשו הול� "אמר 

  ועתה ראה, "עמועמועמועמווארבע מאות איש "המלאכי� אמרו לו בתחילה  ".".".".מאות אישמאות אישמאות אישמאות איש

  

כי מיתוק . 21  .:ה"זוהר תזריע מ .20 .% פסוק זה"ראה רמב. 19  .ספר הלקוטי� וישלח. 18 

שער . 23 . א"ח מוחי% דצל� פ"ע. . . . 22222222            .ק"יב' לה בגיה עו"ש� אלהי� על ידי ש� הוי

   .הכוונות עני% חנוכה
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קוד� היו ארבע מאות איש , ביניה�יש הבדל גדול ו".  ארבע מאות אישעמועמועמועמו""""ש
 נסמ� למספר הארבע """"עמועמועמועמו"""" שירש מיצחק ולכ% מלוכדי� בכח הניצוצות, עמועמועמועמו

קב על  עקב המנחה ששלח וניצחו% יעוכעת. הניצוצות' מאות שה� בחי
 עשו בא ,והמלאכי� שהכו את עשו והוציאו ממנו ניצוצות ,מלאכו של עשו

אלא ,  בקבוצה אחת עמוושוב אינ� ,מלווי� אותו,  ארבע מאות אישעמועמועמועמוו
24אחד אות�שללא כח הניצוצות  סביבונמצאי� 

באותה , "עמו"ופירוש  .
  .  נסמ� לעשו""""עמועמועמועמו""""ולכ% , כוונה להלח� ביעקב

השכינה העליונה  זו "הוא "".".".".ישתחו ארצה שבע פעמי�ישתחו ארצה שבע פעמי�ישתחו ארצה שבע פעמי�ישתחו ארצה שבע פעמי�וווו, , , , והוא עבר לפניה�והוא עבר לפניה�והוא עבר לפניה�והוא עבר לפניה�""""
 השתחווה ארצה מידעובר לפניה� , "הוא"כשיעקב ראה שו, "בינה"ה' בחי
 25"הוא"שתחווה לעשו אלא לשכינה שנקראת החס ושלו� שיעקב ו. ה"לקב

 בשבע ".".".".עד גשתו עד אחיועד גשתו עד אחיועד גשתו עד אחיועד גשתו עד אחיו"""" .מ"ת נהי" כנגד הספירות חגשבע פעמי�
מעשו הוציא  ו,,,,""""אחיואחיואחיואחיו""""אל הנצוצות שהיו בידי נגש יעקב ההשתחוויות האלו 

שהקדושה שבכחה חשב עשו ומשהבחי% ,  בוו הקדושה שהיניצוצותאת 
לבד " עשו"ועכשיו ,  ההשתחוויות של יעקבעל ידי תצאוילהלח� ביעקב 

 ,,,,""""ויפול על צוואריו וישקהוויפול על צוואריו וישקהוויפול על צוואריו וישקהוויפול על צוואריו וישקהו, , , , ויר" עשו לקראתו ויחבקהוויר" עשו לקראתו ויחבקהוויר" עשו לקראתו ויחבקהוויר" עשו לקראתו ויחבקהו"""". לבד" אחיו"ו
למות הנישוק קוד� לחיבוק וא� הסדר ובסדר העו. הקדי� החיבוק לנישוק

  כי,"לקראתואחיו אחיו אחיו אחיו " עשו ויר"ולא כתוב , 26הפו� לא מדובר בחיבוק של אהבה
, ואולי חבקו כדי לעצור את יעקב מלהוציא הכל". אחיו"כבר הוציא ממנו את 

אמר צוואריו לשו% אולי ו. כי לחיבוק ונישוק יש כח. ונשקו להשיב מה שלקח
 , נקוד""""וישקהווישקהווישקהווישקהו"""". עכשיו ובבכורה, לקחו ממנו נצוצותכי פעמיי� נ. 27רבי�
כי עשו נישק אותו כדי להוציא ממנו כח של ". שנשקו בכל לבו" ,י"ופירש
עשו בכה  ".".".".ויבכוויבכוויבכוויבכו"""" .כדי לקחת חלקי� מהנפש צרי� לנשק מכל הלבו .קדושה

על נשיקות כה ויעקב ב, שהסתלקה ממנו ואי% בכחו להרע ליעקבל הקדושה ע
  . הניצוצות שניתאלו שלא יפילו

  

וכמו ". תביא אותו"או , "אותו תביא" יש הבדל גדול א� אומרי� לשו% הקודשב.  24

יש כא% שתי ". חיי� תפסו�,  תפסו� חיי� וא� לאא� לשלו� ")יח' כ, א/מלכי�(שכתוב 

תפסו� חיי� הכוונה תתפסו אות� אבל , המילה האחרונה היא זו שקובעת, הוראות שונות

תתפסו , בשניה חיי� תפסו�. אבל שישארו בחיי�, הצלחת� אז לא תתפסו�בחיי� וא� לא 

: א"זוהר וישלח קע. 25 .ובדיעבד אפילו א� תפצעו או תהרגו אות�, אות� לכתחילה חיי�

ומפורש בכתוב שיעקב לא עמד לפני עשו והשתחווה אלא היה צרי� לעשות שבע 

וא� היה משתחווה , " לקראתוהשתחוויות בדרכו אליו ואחרי ההשתחוויות האלו עשו ר

        . ויגש והב%' ראה לקמ% פ. 27 .ויצא' ראה לעיל פ. 26.  לפניו לא היה צרי� לרו"



 שני               וישלח          שפתי

 

 רצח

מי ", י"פירש. """"וישא את עיניו וירא את הנשי� ואת הילדי� ויאמר מי אלה ל�וישא את עיניו וירא את הנשי� ואת הילדי� ויאמר מי אלה ל�וישא את עיניו וירא את הנשי� ואת הילדי� ויאמר מי אלה ל�וישא את עיניו וירא את הנשי� ואת הילדי� ויאמר מי אלה ל�""""
, ואפשר ושמא שהעניי% הוא. ולכאורה מה הוסי� בפירושו". אלה להיות של�

". מי אלה"וש� אלהי� שורה עליה� במיתוק ' ע בר� הכי ראה עשו שכול� זר
וחשב שזכה לה� יעקב בגלל הנצוצות שלקח בברכות שלקח� במקומו ונשא 

 הילדי�  הילדי�  הילדי�  הילדי� ,,,,ויאמרויאמרויאמרויאמר"""", להיות של� ומניי%" מי אלה"ואמר , עיניו להטיל בה� עינו
.  במעשי ותורתיזכו לה�" " " " את עבד�את עבד�את עבד�את עבד�"""" ".מי אלה"להיות     """"אשר חנ% אלהי�אשר חנ% אלהי�אשר חנ% אלהי�אשר חנ% אלהי�

 ".".".".את הנשי� ואת הילדי�את הנשי� ואת הילדי�את הנשי� ואת הילדי�את הנשי� ואת הילדי�"""",  ראיה רוחנית""""וישא את עיניו ויראוישא את עיניו ויראוישא את עיניו ויראוישא את עיניו וירא"""", ואולי פירושו
ושאלו כיצד הגיעו אלה להיות , והבי% שיש בה� נצוצות שהיו שייכי� לעשו

 השיבו שאכ% הנצוצות שלקח ".".".".נ% אלהי�נ% אלהי�נ% אלהי�נ% אלהי�ויאמר הילדי� אשר חויאמר הילדי� אשר חויאמר הילדי� אשר חויאמר הילדי� אשר ח"""", של יעקב
את מה ". ". ". ". את עבד�את עבד�את עבד�את עבד�"""". . . . המתיקו בה� ש� אלהי�, ממנו על ידי קניית הבכורה

, ואפשר שמכל מקו� כדי לבטל עי% הרע שלו ודבורו ....מ� אלישעברו מ
   .    הוצרכו להשתחוות לו האמהות וילדיה% להוציא בלעו מפיו

מי כל המחנה אשר ", י" פירש".".".".ויאמר מי ל� כל המחנה הזה אשר פגשתיויאמר מי ל� כל המחנה הזה אשר פגשתיויאמר מי ל� כל המחנה הזה אשר פגשתיויאמר מי ל� כל המחנה הזה אשר פגשתי""""
ופשוטו של מקרא על מוליכי , כלומר למה הוא ל�, פגשתי שהוא של�

וא� לא  .א אמרו לעשו שה� מנחה שלוחה אליווהדבר תמוה וכי ל ".המחנה
ומה פירוש . מניי% ידע שה� של יעקב ולא של אד� אחר, אמרו לו כלו�

וא� על מוליכי המחנה . ולמה שלא יהיה לו רכוש" למה הוא ל�"שאלתו 
  . אי� רצה שתבא המחנה אליו אלמלא מוליכי� אלו, נתכוו%

לו את הבהמות ולא נת% לו ג� שעשו לא הבי% למה שלח , ואפשר שהעניי% הוא
וה� כבני אד� נשארו כמחנה , את מוליכי המחנה שה� עבדיו כחלק מהמנחה

ושאלו למה מחנה זה נשאר של� ולא הפ� להיות . כנגדו ולא כמנחה עבורו
והשיבו כי אלה עבדי שחייבי� . """"ויאמר למצא ח% בעיני אדוניויאמר למצא ח% בעיני אדוניויאמר למצא ח% בעיני אדוניויאמר למצא ח% בעיני אדוני"""". שלי ג� כ%

אלא שיד� , הוצאתי אות� מדרגת�ולא רק שלא , במצוות כדי% עבד ישראל
        ויאמר עשוויאמר עשוויאמר עשוויאמר עשו""""    .כידי למצא ח% ולהוציא הניצוצות שבעיני אדוני ששבויי� ביד�

 ".כא% הודה לו על הברכות", י" פירש".".".".אחי יהיה ל� אשר ל�אחי יהיה ל� אשר ל�אחי יהיה ל� אשר ל�אחי יהיה ל� אשר ל�, , , , יש לי רביש לי רביש לי רביש לי רב
 אני לא רוצה  לומרא ,ניצוצותבמנחה הזו הוציא ממנו את הש  עשובי%ומשה

יש יש יש יש """"ואמר לו ,  בניצוצות שלקחת בברכות ותסתפקממ� כלו� קח אותה בחזרה
מסתפק אני בנצוצות שנשארו לאחר הברכות ולכ% מודה אני ל� על " " " " לי רבלי רבלי רבלי רב

יהיה יהיה יהיה יהיה """" ישארו ביד� ו,,,,""""אחיאחיאחיאחי""""הברכות ועל הניצוצות שקבלת עמה� שבה� אתה 
רק תשיב לי את הניצוצות שלקחת על .  מלידה""""אשר ל�אשר ל�אשר ל�אשר ל�"""" יחד ע� אות� """"ל�ל�ל�ל�

        . ידי המנחה
כי על כ% כי על כ% כי על כ% כי על כ% , , , ,  נא א� נא מצאתי ח% בעיני� ולקחת מנחתי מידי נא א� נא מצאתי ח% בעיני� ולקחת מנחתי מידי נא א� נא מצאתי ח% בעיני� ולקחת מנחתי מידי נא א� נא מצאתי ח% בעיני� ולקחת מנחתי מידיאלאלאלאל, , , , ויאמר יעקבויאמר יעקבויאמר יעקבויאמר יעקב""""

כי כדאי , אל נא תאמר לי כ%" ,י" פירש".".".".ראיתי פני� כראות פני אלהי� ותרצניראיתי פני� כראות פני אלהי� ותרצניראיתי פני� כראות פני אלהי� ותרצניראיתי פני� כראות פני אלהי� ותרצני
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ת פני ייארכוה% חשובי% לי ראיתי פני� והגו% ל� שתקבל מנחתי על אשר 
ולמה הזכיר . על שנתרצית לי למחול סורחני, ועוד, שראיתי שר של�, המלא�

כדי שיתיירא הימנו ויאמר ראה מלאכי� וניצול איני יכול לו , ו ראיית המלא�ל
 שהוא שרו של עשו וסיי� בראיית המלא�המלא�המלא�המלא�י בראיית "ופתח רש". מעתה

וכיצד חשב לייראו בהזכרת המלא� והלא מלאכי� הכו . לשו% רבי�מלאכי� מלאכי� מלאכי� מלאכי� 
  . את עשו ולא פחד והמשי� בדרכו להלח� ביעקב

" פניאל"    שקרא יעקב ש� המקו�יתבאר לקמ%  כי , ואואפשר שביאור העניי% ה
 מלבד שלא יכל לקחת� ,צוצות הפני� שרצה המלא� להשיב� לעשויכיו% שנ

 ופני�ופני�ופני�ופני�, ת הבכורהי שהיו ליעקב מקניפני�פני�פני�פני�ו, מיעקב עוד הודה לו עליה�
פני� אל "במאבק עליה�  ועמד, שהביאו לו המלאכי� ממה שלקחו מעשו

 והחלטות בני . מידי שרו של עשו ונשארו בקודשנצלו כול�ע� המלא� " פני�
והודיעו יעקב כי מה , אד� נעשי� לפי הכוונת� מצד שר שלה� למעלה

שמודה הוא לו עכשיו על הברכות אינו צד לבקש תמורת� את הניצוצות 
כי מה שבא בדעתו להודות לו עליה� הוא כיו% , שיצאו ממנו על ידי המנחה

וג� הניצוצות שיצאו על ידי ,  לו עליה�שכבר קדמו שרו מלמעלה והודה
כי כול� נדבקו , המחנה של המלאכי� שהכוהו לא יכל המלא� להשיב�

וג� עתה . בניצוצות שבפני יעקב כי ש� מקומ� הנכו% בסטרא דקדושה
הניצוצות שבאו על ידי המנחה לא יוכל עשו להשיב� כי כבר נקשרו בפני 

חרט וישיב המנחה יאבד המנחה וא� ית, יעקב כדוגמת הניצוצות הקודמי%
. ולכ% כדאי והגו% לו שיקח� כדי שלא יצא קרח משניה�, והניצוצות ג� יחד

שיש ביד� להודות על הברכות תמורת החזרת , "אל נא תאמר לי כ%"ואמר לו 
ולא תפסיד המנחה " כי כדאי והגו% ל� שתקבל מנחתי", ניצוצות המנחה

. כבר הניצוצות תמורת המנחה שלקחתוקבלתי " ראיתי פני�על אשר ", לחינ�
וה% . "ושבו אל הקודש' וניצוצות אלו דינ� שלא אשיב� כי נפדו מהקלי

, ולכ%, תי אותונצחוכבר , " שראיתי שר של�,,,,המלא�המלא�המלא�המלא�ת פני ייארכחשובי% לי 
 לא יכל המלא� המלאכי�המלאכי�המלאכי�המלאכי�וג� הנצוצות שלקחו ". נתרצית לי למחול סורחני"

 כ% תיקח זה לא יעזור ולא תקבל חזרה כ� שא� לא תיקח או, של� להשיב�
  . את הקדושה שהוצאתי ממ�

, י"פירש". ". ". ". קח נא את ברכתי אשר הובאת ל� כי חנני אלהי� וכי יש לי כלקח נא את ברכתי אשר הובאת ל� כי חנני אלהי� וכי יש לי כלקח נא את ברכתי אשר הובאת ל� כי חנני אלהי� וכי יש לי כלקח נא את ברכתי אשר הובאת ל� כי חנני אלהי� וכי יש לי כל""""
ולפרקי� אינה באה אלא , מנחה זו הבאה על ראיית פני�. מנחתי, ברכתי"

 ."ויבר� יעקב את פרעה"וכל ברכה שהיא לראיית פני� כגו% . לשאילת שלו�
דתועי מל� , "לשאול לו לשלו� ולברכו" וכ% .דסנחריב, "עשו אתי ברכה"

ואני יגעתי , לא טרחת בה, אשר הובאת ל�. כול� לשו% ברכת שלו� ה%, חמת
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כי אמנ� מנחה זו ניתנה כדי , ואפשר שכוונתו" להגיעה עד שבאה ליד�
יצחק שהוא ' בחי" מנחה"ולכ% קרא שמ� , להוציא הניצוצות שבראש עשו

שלפרקי� אינה באה אלא לשאילת  כיו%, 28הנימי% דרישא קדישא'  בחיסוד
" ברכה"קרא עתה למנחה בש� , שלו� ואז אינה נקראת מנחה אלא ברכה
ועתה שמחל , זו ליטול ניצוצותיו' לומר לו שעד עתה קראו מנחה כי היו בבחי

, על המנחה למרות שאי% זה מוריד מער� הניצוצות שכבר שבו לשרש�
הנקראת ברכה " מלכות"ברכה הבאה מספירת ' וא אותה בידו בבחימשאיר ה

מפני דרכי "וזה מותר לית% לגוי ולקבל מהגוי , המקבלת מהיסוד הנקרא שלו�
וסנחריב ביקש הברכה מאנשי , והראיה כי יעקב בר� את פרעה, "שלו�

ודוד קיבל הברכה שכללה זהב וכס� ונחושת מתועי מל� חמת , ירושלי�
קח נא את ברכתי אשר "ולכ% , שכול� היו מפני דרכי שלו�', הונתנ� לבית 
ועתה שה� , ואני התאמצתי להביאה אלי� כמנחה, ולא טרחת בה, "הובאת ל�

וכי וכי וכי וכי """",  במיתוק הדיני�""""כי חנני אלהי�כי חנני אלהי�כי חנני אלהי�כי חנני אלהי�"""". ביד� קבל� כברכה משו� דרכי שלו�
    ויפצר בוויפצר בוויפצר בוויפצר בו"""". ובו נמצאי� דרכי שלו�, "כל"היסוד הנקרא '  הוא בחי""""יש לי כליש לי כליש לי כליש לי כל

  . כי הבי% עשו העני%. """"ויקחויקחויקחויקח
ואולי בקש עשו ". בשוה ל�", י"פירש ".".".".ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגד�ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגד�ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגד�ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגד�""""

להיות שות� בניצוצות ע� יעקב ובשוה לו על ידי שיתחבר עמו ללכת יחד 
ועל ידי נסיעת� והליכת� יחד יל� עשו לנגדו להוציא ממנו חלק מהנצוצות 

אדוני יודע כי הילדי� רכי� אדוני יודע כי הילדי� רכי� אדוני יודע כי הילדי� רכי� אדוני יודע כי הילדי� רכי� """"אומרו והתחמק ממנו יעקב ב. להיות� שותפי�
� עתה אלא ו אי אפשר להוציאצות שנשארו בידי עששהניצויעקב בי%  וה".".".".וכווכווכווכו

ולרגל ולרגל ולרגל ולרגל """",  בנצוצות שכבר עמו""""לרגל המלאכה אשר לפנילרגל המלאכה אשר לפנילרגל המלאכה אשר לפנילרגל המלאכה אשר לפני""""באור� הזמ% 
    עד אשרעד אשרעד אשרעד אשר"""" , שיוכלו להוציא במעשיה� עוד נצוצות קימעא קימעא""""הילדי�הילדי�הילדי�הילדי�

, ו� בהר ציו% לשפוט את הר עשמושיעיעלו כשי ".".".".אבוא אל אדוני שעירהאבוא אל אדוני שעירהאבוא אל אדוני שעירהאבוא אל אדוני שעירה
  .המלוכה' עשו והיתה להשישארו בלהוציא כל הניצוצות ו

י� על כל פע� שמ".".".".וישב ביו� ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב נסע סוכותהוישב ביו� ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב נסע סוכותהוישב ביו� ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב נסע סוכותהוישב ביו� ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב נסע סוכותה""""
ולאחר התשובה , שנפלו בידי הטומאה זוכי� לאור המקי�לקדושה ניצוצות 

הוא סוד ענני שוכות סעושי� אנו , ביו� הכפורי� שהעלינו על ידה הניצוצות
 ושנקראהנצוצות  ועתה שיעקב הוציא מעשו את, הכבוד שה� האור המקי�

  . ה זכה לבחינת סוכ,"אחיו"

למה קרא  ".".".".על כ% קרא ש� המקו� סוכותעל כ% קרא ש� המקו� סוכותעל כ% קרא ש� המקו� סוכותעל כ% קרא ש� המקו� סוכות, , , ,  ולמקנהו עשה סוכות ולמקנהו עשה סוכות ולמקנהו עשה סוכות ולמקנהו עשה סוכות,,,,ויב% לו ביתויב% לו ביתויב% לו ביתויב% לו בית""""
        מי קורא למקו�ו, "דירי� ורפתות"ולא בשמ� הנכו% " סוכות"למקו� המקנה 

        
  .ת עני% סעודת ליל שבתשער הכוונו. 28
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ואולי כוונת הכתוב שלניצוצות שהיו בו מתחילה בנה . מגורי המקנהעל ש� 
ולמקנהו שה� , "מלכות"' אור הפנימי מדור השכינה בחי' שהוא בחי" בית"

האור המקי� ' הניצוצות שקנה עתה והוציא מעשו אחיו עשה סוכות שה� בחי
ויהי "ואמר הכתוב , ריה של�ע בגימט" ש. שמקיפי� אותונהורי%ע "שסוד 

שיעקב זכה וכעת .  נקרא של�הוא, אד�את ה כשהסוכה מקיפה ".בשל� סוכו
 ,י"פירש ".".".".ויבא יעקב של� עיר שכ�ויבא יעקב של� עיר שכ�ויבא יעקב של� עיר שכ�ויבא יעקב של� עיר שכ�"""" ,לקבל את האור המקי� בחינת סוכות

  .בתורתו ושל�ושל�ושל�ושל�בממונו  של�של�של�של�,  בגופושל�של�של�של�

ויש ". ". ". ". וישלח יעקב מלאכי� לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדו�וישלח יעקב מלאכי� לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדו�וישלח יעקב מלאכי� לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדו�וישלח יעקב מלאכי� לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדו�""""
 ,י"ופרש. פ"שישמרהו מעשו עכ' % למה שלח מלאכי� ולא בטח בהלהבי

 ולמה עשו ראוי לדבר ע�, ולמה הוצר� להטריח מלאכי�". מלאכי� ממש"
" עבד� יעקב"ולמה מלאכי� ממש צריכי� להתחנ% לעשו במילי� . מלאכי�

ילחמו בו , הכו מלאכי� את עשו ומחנהו בדר�לאחר מכ% ומה ג� ש', וכדו
שכתות של מלאכי� פגע עשו  ",29י"ופרש. כל העני%את  מיעקב לגמרי וימנעו

שהיו דוחפי% אותו ואת אנשיו ואומרי� לה� של מי את� וה� אומרי� לה� של 
ואלו אומרי� הניחו בנו של יצחק הוא ולא היו , עשו וה� אומרי� הכו הכו

אחיו של יעקב , ב% בנו של אברה� הוא ולא היו משגיחי�, משגיחי� עליו
וכי מלאכי� לא . ומדרש זה תמוה". ". ". ". משלנו את�משלנו את�משלנו את�משלנו את�, , , , א� כ%א� כ%א� כ%א� כ%"""" אומרי� לה� ,הוא

ופשוט שעשו עני% זה כדי שישמעו עשו ואנשיו שאינ� , יודעי� מי הוא
, מתחשבי� באברה� ויצחק אלא ביעקב ויש להבי% למה הוצרכו להצגה זו

שהיו  ולא" דוחפי%"ולמה אמר שהיו . עצמו נדח� על ידיה�" עשו"ומה ג� ש
 בשמע� שאחיו ולמה". הכו, הכו"ש וה� אומרי� "וכמ. והלא ג� הכו". מכי%"

יכוהו מכות רצח כי אדרבה ". ". ". ". משלנו את�משלנו את�משלנו את�משלנו את�""""באמר� , של יעקב הוא הניחו�
ומדוע אחר כל העני% . יוצא הוא עשו ברשעו יחד ע� אנשיו להלח� ביעקב

 ".".".".לפניולפניולפניולפניו""""ולמה כתב , אנשיוהזה לא פחד עשו והמשי� לבא למלחמה ע� 
שני� הושמש את אביו כל  שלח� לשעיר והלא עשו היה בחברו%ומדוע 

ומפורש בכתוב , שיעקב היה בבית לב% כולל השנתיי� שנתעכב יעקב בדר�
 , יחד עמושיעקב כבר שב וגר באר" כנע% שלא הל� עשו לשעיר אלא אחרי

. 30"יחדיויחדיויחדיויחדיוכי היה רכוש� רב משבת , ויל� אל אר" מפני יעקב אחיו"ש "וכמ
לא חשב על דהיינו שאפילו אז ". באשר ימצא ל� אל אר" לגורוי", י"ופרש

כל תיבה שצריכה , לאר" שעיר, ארצה שעיר" ,י"ופרש. אר" שעיר בדווקא
  י כלל זה כמה"והנה פירש רש". בסופה' הטיל לה הכתוב ה, ד בתחילתה"למ
  
  .ז/ ו ו"בראשית ל.  30  . ח,ג"בראשית ל. 29
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ובכל , אמנ� לא כתבו בכל המקומות. פעמי� בתורה ולא הסתפק במקו� אחד
  .י כא%"ולמה כיוו% רש, מקו� שכתבו נתכוו% לסוד גדול ונורא הראוי לו

והלא עשו לא . ומעיקרא יש להבי% מה עני% מלחמת יעקב ועשו במקו� זה
ש "כי דאג על כבוד אביו וכמ. העיז להלח� ביעקב ולהרגו כל עוד יצחק חי

שלא אצער , כמשמעו", י"רשיופ". יעקב אחייקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את "
 ליעקב לירא  לוומה, יצחק עוד היה בחיי�, ובשוב יעקב לאר". "את אבא

ללב%  מידמידמידמידי שרבקה פחדה ושלחה את יעקב "ואעפ. חי מעשו כל עוד יצחק
וא� יהיה סיפק בידו של יעקב , כי לא ידעה מתי ימות יצחק, למרות שיצחק חי

ומה ג� , איש'  חי למה יצא עשו לקראתו ע� תאבל עתה שיצחק, אז לברוח
שני� תשוב חמתו מיעקב וישכח את ' שראתה רבקה בנבואה שעשו לאחר ז

וישבת עמו ימי� אחדי� עד אשר ", ש"וכמ. זעמו על הברכות שלקח יעקב
". אשר עשית לו ממ� ושכח את עד שוב א� אחי�, תשוב חמת אחי�

כ מה "וא". אחדי� שאמרה לו אמוה� ימי� , אעבד� שבע שני� ",31י"ופירש
לצאת לקראת עשו , שני� מעני% הברכות כשכבר נרגע עשו' ליעקב לאחר כ

 והלא כבר שכח את אשר עשה לו ,איש לצאת לקראתו' ומה לעשו ולת, לפייסו
32יעקב

.
 ,לאמר"למה כפל לומר ". ". ". ". לעשולעשולעשולעשו    ויצו אות� לאמר כה תאמרו לאדוניויצו אות� לאמר כה תאמרו לאדוניויצו אות� לאמר כה תאמרו לאדוניויצו אות� לאמר כה תאמרו לאדוני"""" 

" לאדוני לעשו"ולמה אמר , """"לאמרלאמרלאמרלאמר""""רוש פי הוא כה תאמרוכה תאמרוכה תאמרוכה תאמרווהלא , "כה תאמרו
כה תאמרו "ל "והיל, ובכלל למה הזכיר אדנות לגבי עשו. ל לאדוני עשו"והיל
 למפרע קיבל את אדנות עשו עליו ולמה כבר".  יעקבעבד�עבד�עבד�עבד�כה אמר , לעשו

וא� המלאכי� היו באי� . מבלי שישמע עשו באמרו זאת, "לאדוני"בקראו 
אבל לא זאת בקש מה� . ניחא, כדי לפייסו" ניאדו"ואומרי� לעשו יעקב קרא� 

 ".".".".ואחר עד עתהואחר עד עתהואחר עד עתהואחר עד עתה, , , , כה אמר עבד� יעקב ע� לב% גרתיכה אמר עבד� יעקב ע� לב% גרתיכה אמר עבד� יעקב ע� לב% גרתיכה אמר עבד� יעקב ע� לב% גרתי"""" אלא, יעקב לומר
. "ולא למדתי ממעשיו הרעי�, ג מצוות שמרתי" גרתי ותרי    לב% ע�", י"ופירש

ג מצוות או א� למד ממעשיו "אכפת לעשו א� שמר יעקב תרי    מה ,ותמוה הוא
 ע�ע�ע�ע�""""ולמה אמר . יק תמי� הדואג לרוחניותו של יעקבוכי עשו צד. ו"ח לב% של
. 33פירושו במחשבה אחת" ע�"כי , "לב% גרתיאצל אצל אצל אצל "והיה לו לומר ". גרתי לב%

וכי עשו בקשו לשוב ,  ממה אחר יעקב".".".".ואחר עד עתהואחר עד עתהואחר עד עתהואחר עד עתה""""ומה כוונתו באמרו 
  .ומה אכפת לעשו מתי מגיע יעקב, קוד� שמתנצל הוא על אחורו

        
 ."ושלחתי ולקחתי� מש�"ש "וכמ, ושלחה רבקה כבר לקרא לו. 32  .יח, ט"בראשית כ. 31

 ולכ%  לקרא לושלחה את דבורה מניקתהכתב בספר הישר שו.  ח,ה"י בראשית ל"ראה רש

, שהכוונה בדר� יחד" אתו"וכמו שתמיד מבדילה התורה בי% . 33 .נמצאה ע� יעקב בחזרתו

        .שהכוונה במחשבה אחת" עמו"ל
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% ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדוני למצא ח% % ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדוני למצא ח% % ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדוני למצא ח% % ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדוני למצא ח% ויהי לי שור וחמור צאויהי לי שור וחמור צאויהי לי שור וחמור צאויהי לי שור וחמור צא""""
זו לא מ% השמי� , אבא אמר לי מטל השמי� ומשמני האר"", י" פירש".".".".בעיני�בעיני�בעיני�בעיני�

וכי , ומה פיוס יש בזה.  יעקב עני% הברכות לעשולמה הזכיר". ולא מ% האר"
והלא ברכות אלו , א� לא קיבל עד היו� טל השמי� ושמני האר" יתפייס עשו

אליה ומה בכ� שטר� נתקיימו בו  אל שעתה הול� יעקבמקומ� באר" ישר
וכי לא מספיק העושר המופלג שיש ליעקב שיבי% עשו , כשלא שכ% עליה

ומה ג� שעיקר כעסו של עשו היה על שלא קבל� , שברכות אביו משפיעי� בו
ולכ% ,  כי ידע עשו ערכ� של ברכות אלו".".".".לקח ברכתילקח ברכתילקח ברכתילקח ברכתיעתה הנה ו"ש "וכמ, הוא

שור חמור צא% שור חמור צא% שור חמור צא% שור חמור צא% , ולמה הזכיר� בלשו% יחיד .ממנו ל ברכההפציר ביצחק לקב
עושר יעקב השמיטה את השור  את התורה הטכשפר  והנה....עבד ושפחהעבד ושפחהעבד ושפחהעבד ושפחה
ויפרו" האיש מאוד מאוד ויהי לו צא% רבות ושפחות "ש "וכמ. וכתבה הגמל

ומה . ואלו יעקב השמיט הגמל והוסי� השור". ועבדי� וגמלי� וחמורי�
ולכאורה כל מציאת הח% היא במנחה , % זה לעשומציאת ח% יש באומרו עני

וג� אבני� טובות ומרגליות , ההולכת לפניו שכללה ג� גמלי� שלא הוזכרו
  . ומה יוסי� ומה ית% לעשו מאמר יעקב זה, 34 נתינת� אלא ברמזהשלא הוזכר

    וג� הול�וג� הול�וג� הול�וג� הול�, , , , באנו אל אחי� אל עשובאנו אל אחי� אל עשובאנו אל אחי� אל עשובאנו אל אחי� אל עשו, , , , וישובו המלאכי� אל יעקב לאמרוישובו המלאכי� אל יעקב לאמרוישובו המלאכי� אל יעקב לאמרוישובו המלאכי� אל יעקב לאמר""""
באנו אל אחי� " ויש להבי% למה לא אמרו ".".".". עמו עמו עמו עמולקראת� וארבע מאות אישלקראת� וארבע מאות אישלקראת� וארבע מאות אישלקראת� וארבע מאות איש

ולמה לא הספיק שיאמרו ".  עשואלאלאלאל,  אחי�אלאלאלאל""""והפרידו ביניה� באמר� " עשו
והיינו מביני� שעודנו בשנאתו ולכ% אינ� קוראי� לו , "באנו אל עשו"
 וכי. בא לרבות" " " " ג�ג�ג�ג� " " " "ומה, "הול� לקראת�וג� וג� וג� וג� """"ומה כוונת� באמר� ". אחי�"

". הול� לקראת�והנה והנה והנה והנה "ל "ולכאורה היל. � לקראת יעקבעוד מישהו נוס� הל
איש ' מדוייק של ת  ויש להבי% מה מצא עשו במספר".".".".וארבע מאות איש עמווארבע מאות איש עמווארבע מאות איש עמווארבע מאות איש עמו""""

כשהמלאכי� הכו אותו  ומה יספיקו אלו למלחמה כנגד יעקב, למלחמה ביעקב
לקראת יעקב כאלו מאומה  ואי� למרות הכאת המלאכי� המשי�, ואת מחנהו

א� מעשו ,  ויש להבי% ממה ירא יעקב".".".".יעקב מאוד ויצר לויעקב מאוד ויצר לויעקב מאוד ויצר לויעקב מאוד ויצר לווירא וירא וירא וירא """". לא קרה
' ולה, 35"הע� אשר עמו"'  בבחיעוד אנשי�ואנשיו והלא ג� עמו היו 

 שמא יהרוג הוא ויצר לוויצר לוויצר לוויצר לו, שמא יהרגוירא וירא וירא וירא """", י"ופירש. המלחמה בי% רב למעט
א� הכוונה לעשו ואחרי� , ויש להבי% מי יהרוג ומי ה� אחרי�". את אחרי�
 וא� הכוונה שיעקב יהרוג את ."אחרי�"למה קרא� , ב ונשותיוה� בני יעק

 ומדוע". הבא להרג� השכ� להרגו"עשו ואנשיו למה הוצר לו על כ� אדרבה 
        ובפגישתו ע� עשו אמר. לא פחד על בניו ונשותיו אלא על עצמו שמא יהרג

            
  .  ו, ה"בראשית ל. 35 .ב יד"י בראשית ל"רש. 34
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א� יבא אותו רשע להלח� , אמר", י" ופירש,"והוא עבר לפניה�"הכתוב 
י כא% "ומדוע פירש. לו יותר מגופו כ בניו היו חשובי�"וא". ילח� בי תחילה

        .ולא שמא יהרגו הוא או בניו ונשותיו, "יהרג"שמא , וירא יעקב
 בדר� כלל הוא שיש דבר הדומה לו אבל זה אינו אותו דבר """"אחראחראחראחר""""וביאור 
האמורי� כא% הדומי� ליעקב ובניו " אחרי�"ויש להבי% מי ה� , "אחר"אלא 

 שהוא לשו% של אד� שצר לו על """"לולולולו    ויצרויצרויצרויצר"""" ומה הלשו%. אבל אינ� ה� עצמ�
כי זה פשוט שהפוחד , הכוונה לפחדו מעשו ואי% לומר כי, דבר שאינו כשורה

ויח" את הע� ויח" את הע� ויח" את הע� ויח" את הע� """"    ....ירא יעקבירא יעקבירא יעקבירא יעקבייייווווצר לו ואי% הכתוב צרי� לפרטו ונכלל באומרו 
ויאמר א� יבא עשו אל ויאמר א� יבא עשו אל ויאמר א� יבא עשו אל ויאמר א� יבא עשו אל , , , , ת הבקר והגמלי� לשני מחנותת הבקר והגמלי� לשני מחנותת הבקר והגמלי� לשני מחנותת הבקר והגמלי� לשני מחנותאשר אתו ואת הצא% ואאשר אתו ואת הצא% ואאשר אתו ואת הצא% ואאשר אתו ואת הצא% וא

 ויש להבי% על סמ� מה ".".".".המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטההמחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטההמחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטההמחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה
יסתפק במחנה האחד ולא ירדו� ג� , ו עשו ינצח"וכי א� ח, חשב יעקב כ%

ולמה חצה את הצא% והבקר והגמלי� והלא ה� אינ� צד . אחרי המחנה השני
הצילני הצילני הצילני הצילני """". והבקר והגמלי� יחד. תורה הצא% בפני עצמ�ולמה פרטה . במלחמה

' או אפי" הצילני מיד אחי עשו" ל" ולכאורה היל".".".".נא מיד אחי מיד עשונא מיד אחי מיד עשונא מיד אחי מיד עשונא מיד אחי מיד עשו
שאי% נוהג עמי כאחי ", י" ופירש".".".".מיד אחימיד אחימיד אחימיד אחי""""ולמה הוסי� ". הצילני מיד עשו"

והלא מדובר בעשו הרשע , י בזה"ויש להבי% מה כוונת רש". אלא כעשו הרשע
ומה ג� שטוע% הוא שיעקב עקבו , ע שיתנהג ע� יעקב כאחיועצמו ומדו

ויל% ש� בלילה ההוא ויקח מ% הבא בידו ויל% ש� בלילה ההוא ויקח מ% הבא בידו ויל% ש� בלילה ההוא ויקח מ% הבא בידו ויל% ש� בלילה ההוא ויקח מ% הבא בידו """". פעמיי� ולקח בכורתו וברכתו
ויש ". בני� טובות ומרגליותא, מ% הבא בידו", י"פירש    ".".".".מנחה לעשו אחיומנחה לעשו אחיומנחה לעשו אחיומנחה לעשו אחיו

  ז"למה את בהמות המנחה פרטה התורה ואלו את המרגליות טמנה ברמלהבי% 
 ,י"פירש. ' וכו""""עיזי� מאתיי� ותיישי� עשרי�עיזי� מאתיי� ותיישי� עשרי�עיזי� מאתיי� ותיישי� עשרי�עיזי� מאתיי� ותיישי� עשרי�"""" ". הבא בידומ%"בתיבות 

 ובגמלי� הגדילה, וזכריה� כמני% הנצר� לזווג מנחה נקבות שנת% לעשו"

תורה להסתיר עני% זווג� וכתבה בניה� במקו� הזכרי� כיוו% שצנועי� הגמלי� 
 , רחלי�,עזי�. והדבר תמוה מה סוד עני% מנחה זו מחמשת מיני�". בתשמיש

  .  ה� וזכריה� במספר הנצר� לזווג� בדיוק, פרות ואתונות,לי�גמ
ויש ". שהוא שרו של עשו", י" פירש".".".".ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמוויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמוויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמוויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו""""

להבי% מני% העוז והכח והחוצפה לשרו של עשו לבא להלח� ביעקב קדוש 
וירא כי לא יכול לו ויגע בכ� ירכו ותקע וירא כי לא יכול לו ויגע בכ� ירכו ותקע וירא כי לא יכול לו ויגע בכ� ירכו ותקע וירא כי לא יכול לו ויגע בכ� ירכו ותקע """". עליו% ומה רצה להשיג במלחמה זו

 ויש להבי% א� לא יכל לו כיצד יכל ליגע בכ� ".".".".יר� יעקב בהאבקו עמויר� יעקב בהאבקו עמויר� יעקב בהאבקו עמויר� יעקב בהאבקו עמוכ� כ� כ� כ� 
ואלו בפסוק , וא� עשה זאת משמע שיכל ליעקב במדת מה. ירכו ולתוקעה

ויש להבי% מה . מפורש שמכוו% שלא יכל ליעקב כלל לכ% תקע את כ� ירכו
וכיצד יכל לפגוע בכ� ירכו של יעקב אבינו קודש קדשי� שלא , רצה ולא יכל

כי ראיתי אלהי� פני� כי ראיתי אלהי� פני� כי ראיתי אלהי� פני� כי ראיתי אלהי� פני� , , , , ויקרא יעקב ש� המקו� פניאלויקרא יעקב ש� המקו� פניאלויקרא יעקב ש� המקו� פניאלויקרא יעקב ש� המקו� פניאל"""". ראה טיפת קרי מימיו
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על ראיית פני " פניאל"ויש להבי% למה קרא המקו� ". ". ". ". אל פני� ותנצל נפשיאל פני� ותנצל נפשיאל פני� ותנצל נפשיאל פני� ותנצל נפשי
לשלח� ' ומה ג� שהורגל יעקב לראות מלאכי� ואפי, המלא� שהוא דבר שולי
לקרא למקו� ולכאורה היה לו . ומה חדוש בראיה זו, לעשו לענייניו הפרטיי�

או על תקיעת כ� היר� שה� יותר , על ש� המאבק או על ש� הנצחו% במאבק
על כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד על כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד על כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד על כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד """". משמעותיי� מעני% ראיית פני המלא�

כ קשה עני% זה עד כדי איסור " ויש להבי% מה כ".".".".הנשה אשר על כ� היר�הנשה אשר על כ� היר�הנשה אשר על כ� היר�הנשה אשר על כ� היר�
        . יעתוומה ג� שכבר באותו יו� נרפא יעקב מצל. אכילת גיד הנשה

וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויח" את הילדי� וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויח" את הילדי� וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויח" את הילדי� וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויח" את הילדי� """"
 ויש להבי% מה נשתנה עתה ממה שידע ".".".".על לאה ועל רחל ועל שתי השפחותעל לאה ועל רחל ועל שתי השפחותעל לאה ועל רחל ועל שתי השפחותעל לאה ועל רחל ועל שתי השפחות

והלא בשמעו את דברי המלאכי� חצה את הע� אשר . כבר מדברי המלאכי�
 את עשו ותוותוותוותובראבראבראבראולמה עתה , עמו ואת בניו ונשותיו לשתי מחנות ונסתפק בזה
והנה המלאכי� אמרו ליעקב . הוצר� לחציצה נוספת בי% הילדי� ואמותיה�

 ואלו עתה התורה שינתה ,,,,""""עמועמועמועמווארבע מאות איש "שעשו יוצא לקראתו 
.  למספר האנשי�עמועמועמועמווהקדימה תיבת ".  ארבע מאות אישועמוועמוועמוועמו""""הלשו% ואמרה 

 עד גשתו  עד גשתו  עד גשתו  עד גשתו וישתחו ארצה שבע פעמי�וישתחו ארצה שבע פעמי�וישתחו ארצה שבע פעמי�וישתחו ארצה שבע פעמי�, , , , והוא עבר לפניה�והוא עבר לפניה�והוא עבר לפניה�והוא עבר לפניה�"""". ויש להבי% ההבדל
".  אחיועדעדעדעד, גשתועד עד עד עד """"ומהו . ל עד גשתו אל אחיו"ולכאורה היל. . . . """"עד אחיועד אחיועד אחיועד אחיו

א� , ויש להבי%". ". ". ". ויר" עשו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכוויר" עשו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכוויר" עשו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכוויר" עשו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכו""""
ומה , יעקב הגיע עד עשו למה הוצר� עשו לרו" לקראתו והלא עמד יעקב לידו

. י" לבו וכמו שפרש שעשו הרשע נכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכלהקר
 ויש להבי% מדוע עשו תאב הבצע ".".".".ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי ל� אשר ל�ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי ל� אשר ל�ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי ל� אשר ל�ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי ל� אשר ל�""""

ומה כוונתו , רצה לוותר על המנחה הגדולה הכוללת אבני� טובות ומרגליות
א� נא מצאתי ח% בעיני� א� נא מצאתי ח% בעיני� א� נא מצאתי ח% בעיני� א� נא מצאתי ח% בעיני� , , , , ויאמר יעקב אל נאויאמר יעקב אל נאויאמר יעקב אל נאויאמר יעקב אל נא "".".".".ל�ל�ל�ל� אשר ל�ל�ל�ל�יהי אחי אחי אחי אחי """"באומרו 

 ומדוע ".".".".� כראות פני אלהי� ותרצני� כראות פני אלהי� ותרצני� כראות פני אלהי� ותרצני� כראות פני אלהי� ותרצניולקחת מנחתי מידי כי על כ% ראיתי פניולקחת מנחתי מידי כי על כ% ראיתי פניולקחת מנחתי מידי כי על כ% ראיתי פניולקחת מנחתי מידי כי על כ% ראיתי פני
וכיצד השוה פני עשו לפני , הפציר יעקב בעשו לקבלו ושוב הזכיר עני% הפני�

יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה """". ו"אלקי� ח
 ויש להבי% לאיזו ".".".".אשר לפני ולרגל הילדי� עד אשר אבא אל אדוני שעירהאשר לפני ולרגל הילדי� עד אשר אבא אל אדוני שעירהאשר לפני ולרגל הילדי� עד אשר אבא אל אדוני שעירהאשר לפני ולרגל הילדי� עד אשר אבא אל אדוני שעירה

ומהו , הוא בדרכו לאביו ומה מלאכה יש לו בדר�מלאכה כיו% יעקב והלא 
. והלא עשו טר� הל� לשעיר". ". ". ". עד אשר אבא אל אדוני שעירהעד אשר אבא אל אדוני שעירהעד אשר אבא אל אדוני שעירהעד אשר אבא אל אדוני שעירה""""אומרו 
ועלו מושיעי� בהר ציו% לשפוט את הר "ש "שיל� בימי המשיח וכמ, י"ופירש
 ויש להבי% הלא הכתוב אומר שבהר ציו% ישפטו את הר עשו ולא ."עשו

י מפסוק זה שיעקב יל� "איה מביא רשכ מה ר" וא.הר עשושישפטוהו ב
  . לשעיר בזמ% המשיח

כי יעקב לא פחד מעשו ומחנהו כלל כי מה יעשה , שהעני% הוא ושמאושמאושמאושמאואפשר 
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אמנ� כיו% שבראש עשו היו נצוצות קדושה רבי� וגדולי� שטר� , לו אד�
 יעקב כי חלק מה� נמצאי� בידו עקב אחיאחיאחיאחיהגיעו אל הקודש וה� הנקראי� 

כי , ו"ופחד יעקב שמא בכח נצוצות אלו שלא יתגבר עשו ח, הבכורה שקנה
ושלח מלאכי� לבדוק מה . ג� מלאכי� לא יכולי� נגד נצוצות קודש כאלו

 מראש  את הנצוצות בחינות הנצוצות שנשארו בראש עשו ושישתדלו להוציא
ושיודיעוהו כמה יש בכח הנצוצות שישארו בידי עשו , עשו ולהעביר� אליו

י נטילת "ואפשר שע.  רק מלאכי� ממש יכולי� לעשותוזה. להלח� בו
י ליעקב ויל� "הנצוצות מעשו יוכלו המלאכי� לתת בלב עשו שיעזוב את א

וככל שיותר נצוצות יוציאו המלאכי� מעשו אל יעקב כ� יותר מהר , לשעיר
 שלא י כדי"שעשו עזב את א, י" וכמו שפירש.י ויל� לשעיר"יפנה עשו את א
        .36 הבתרי�להכנס לגזרת בי%

ה� הנצוצות " פניו"ו". ". ". ". לפניולפניולפניולפניו וישלח יעקב מלאכי�וישלח יעקב מלאכי�וישלח יעקב מלאכי�וישלח יעקב מלאכי�"""" ,ואפשר שאמר הכתוב
בגלל ". ". ". ". אל עשו אחיואל עשו אחיואל עשו אחיואל עשו אחיו"""". בסוד הפני�" תפארת"ומאירי� בשנמצאי� בראש 

ושלח את המלאכי� למצא ח% ". אחיו"שנצוצות קדש שבעשו נקראי� 
י "א ואז יעזוב עשו את ,עשו אליו" פני"מ ולהוציא� הנצוצות שלבעיניה� בעיניה� בעיניה� בעיניה� 

ת "הויו' סוד הנצוצות שבראש מקור� מגו ".".".".ארצה שעיר שדה אדו�ארצה שעיר שדה אדו�ארצה שעיר שדה אדו�ארצה שעיר שדה אדו�""""וירו" 
ה שלישית מאירה בעור� בסוד "מאירי� בסוד הפני� והוי שבכתר שני� מה�

  ושאר,נצוצותהחלק מזכה ב ויעקב .37"ארבע מאות שקל כס� עובר לסוחר"
ת המלאכי� נצוצו ומשיעבירו, של יעקב ה�" אחיו" עשו ראשהנצוצות שב

אלו אליו יוכל להתגבר על עשו כי אי% כח באד� אלא לפי הנצוצות שמחיי� 
שדה שדה שדה שדה """"ותהיה , , , , ארצה שעירארצה שעירארצה שעירארצה שעירי ליעקב ויל� "וג� יגרמו שיעזוב עשו את א, אותו
 אנשי� להלח� כדי לשכור ואולי שהה עשו אותה עת באר" שעיר". ". ". ". אדו�אדו�אדו�אדו�
  .או שהביא� ממקו� אחר והיו ש� בדרכ� למלחמה ביעקב, ביעקב

רצו%  בומשישמע עשו ישמעו ג� הנצוצות שבו מה, לעשו" " " "  אות� לאמר אות� לאמר אות� לאמר אות� לאמרויצוויצוויצוויצו""""
 .38היא השכינה הנקראת כ%" " " " כהכהכהכה"""", , , , """"כה תאמרו לאדוניכה תאמרו לאדוניכה תאמרו לאדוניכה תאמרו לאדוני"""". יעקב לומר לה�
הבדיל לעשו לעשו לעשו לעשו . שהיא השכינה שאת אדנותה מקבל עליו יעקבתאמרו לאדוני תאמרו לאדוני תאמרו לאדוני תאמרו לאדוני 

 אלא ,כי עשו אינו אדונו כלל". לאדוני עשו"ולא אמר . לעשו, בי% לאדוני
. לעשולעשולעשולעשוינה שהיא אדונו של יעקב תשמע זאת כאשר יאמרו המלאכי� כ% השכ

 הוא אדוני כי ג� בי נמצא, כי קודש זה שנמצא בעשו". ". ". ". כה אמר עבד� יעקבכה אמר עבד� יעקבכה אמר עבד� יעקבכה אמר עבד� יעקב""""
  ולכ% מ% הראוי, שיש בו" " " " אמר עבד� יעקבאמר עבד� יעקבאמר עבד� יעקבאמר עבד� יעקב""""שהיא השכינה " " " " כהכהכהכה"""". חלק כזה

  
' ובזוהר פ: י" רבלק' כמבואר בזוהר פ. 38 .א" שער אע" חיי�. 37 .'ז, ו" בראשית ל.36

     :ה"נשא קמ
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טובי�  המעשיו הנצוצות שבעשו אליו כי הוא זכאי בה� לפי שיתחברו
ופרט מעשיו הטובי� ואמר . לה� להשאר בידי עשו ומעשיו הרעי� וחלילה

שאז פשיטא , לב% גרתיאצל אצל אצל אצל ולא , ג מצוות שמרתי" ותרי""""ע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתי""""
כי , ו גרתי בביתו וברשותולב% בדעה אחת עמע� ע� ע� ע� אלא , ג מצוות"שאשמור תרי

ואני , כ הרבה שני� בביתו כדי שיתבר� לרגלי"לב% היה בדעה להשאירני כ
כ הברכה אל "כ באותה מחשבה שיתבר� ביתו נשארתי כדי לקחת אח"ג

ומאשר לאבינו עשה , לקח יעקב את כל אשר לאבינו"וכמו שכתוב , הקודש
להוציא  נוס בביתו כדיהייתי כגר וא, , , , גרתיגרתיגרתיגרתי    ובכל זאת". את כל הכבוד הזה

שלא קיימתי  י" ולכ% אעפ)וה� נשמות ע� ישראל שהיו בצא% לב%(הנצוצות שבידו 
חשב לעשות "כי  ,"ג מצוות שמרתי"תרי. "א"וכבוד או, מצוות התלויות באר"

". ". ". ". ואחר עד עתהואחר עד עתהואחר עד עתהואחר עד עתה""""    ".מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה
 לב% למשו� דרכו ע�ע�ע�ע�אלא כדי להיות , ו"א ח"י ובכבוד או"לא מפני זלזול בא
ומלכתחילה ". ". ". ". ויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמור .  ולהביא� אל הקודשנשמות ע� ישראל

ויששכר הנקרא חמור שה� שורש  המתנתי עד שנולדו יוס� הנקרא שור
ונתעכבתי עוד כדי להוציא את נשמות ע� ישראל שנמצאו , הברית והתורה

עבד עבד עבד עבד """"ירה ועשיה שה� בחינת שרשיי� מיצ וג� להעלות נצוצות" " " " בצא%בצא%בצא%בצא%""""
אליכ� להגיד   ושלחתי את המלאכי�".".".".ואשלחה להגיד לאדוניואשלחה להגיד לאדוניואשלחה להגיד לאדוניואשלחה להגיד לאדוני". "". "". "". "ושפחהושפחהושפחהושפחה

    למצא ח%למצא ח%למצא ח%למצא ח%""""". אדוני "לקשר� ע� הנצוצות שבידי שה� 39ולמשו� השפע
באנו באנו באנו באנו , , , , וישובו המלאכי� אל יעקב לאמרוישובו המלאכי� אל יעקב לאמרוישובו המלאכי� אל יעקב לאמרוישובו המלאכי� אל יעקב לאמר"""". שתצאו מ% עשו ותדבקו בי". ". ". ". בעיני�בעיני�בעיני�בעיני�

ולא יכולנו ,  בעשו שנמצאו".".".".אל עשואל עשואל עשואל עשו " " " ",שה� הנצוצות קודש" " " " אל אחי�אל אחי�אל אחי�אל אחי�
עדיי% הוא ברשעו יוצא להלח� ב� כי אחוז ". ". ". ". וג� הול� לקראת�וג� הול� לקראת�וג� הול� לקראת�וג� הול� לקראת�"""" .להוציא�

וארבע וארבע וארבע וארבע """"וכנגד� ,  שקל כס�ארבע מאותנצוצות שבעור� שה� סוד בהוא 
שבכח של נצוצות ". ". ". ". וירא יעקב מאודוירא יעקב מאודוירא יעקב מאודוירא יעקב מאוד"""".  במלחמה כנגד�.40"""" עמו עמו עמו עמומאות אישמאות אישמאות אישמאות איש

ות כאלה נמצאי� שנצוצות גדול" " " " ויצר לוויצר לוויצר לוויצר לו"""". קדושה כאלה בא עשו לקראתו
והתקו% הראשו% שיש לעשות ". ". ". ". ויח" את הע� אשר אתוויח" את הע� אשר אתוויח" את הע� אשר אתוויח" את הע� אשר אתו"""". בשבי בראש עשו

ולכ% הבדיל יעקב . הוא להבדיל בי% הקודש לבי% החול הבדל ברור ומוחלט
    בקדושהמו מו מו מו עעעעערב רב מעורבי� בי% קודש וחול ושאינ� ' שה� בחיהע� הע� הע� הע� בי% 

 כי . שה� קודש גמורלבי% נשותיו ובניו, וטר� נתקנו כדבעיאתו אתו אתו אתו  אלא מושלמת
  כי"ש "וכמ, כאשר כול� מעורבי� הסכנה ג� על אלה ששלמי� בקודש

            
 .40 ". יעקב לרחלויגדויגדויגדויגד"בסוד . ג"זוהר האזינו רצ ראה ,כי הגדה פירושו משיכת שפע. 39

שקל כס� שנפלו בידי העבד הכושי שק קש ותב% כמבואר ' תקו% הנצוצות של ת' וה� בחי

  . בשער רוח הקודש
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ואוי . שה� הצדיקי�" ונאכל גדיש" ,שה� הרשעי�" ש ומצאה קוצי�תצא א
שנצוצות הקודש שע� עשו לא יוכלו  כ הבדיל� כדי"וע. לרשע ואוי לשכנו
והגדיל לעשות . ולא בבניו ונשותיו שה� בקודש הגמור, לפגוע אלא בע�

 כי בצא% היו נשמות ע� ישראל ".".".".ואת הבקר והגמלי�ואת הבקר והגמלי�ואת הבקר והגמלי�ואת הבקר והגמלי�, , , , את הצא%את הצא%את הצא%את הצא%""""והבדיל ג� 
והבקר והגמלי� הבדיל� כי . נתקנו יותר וחלק פחות והבדיל ביניה�וחלק 

והפריד ג� בה� , בהמה וכלי� כרגלי הבעלי� ורכושו של אד� דבוק בנפשו
לבי% החלק הקשור לע� אשר , ונפש בניו ובנותיו בי% החלק הקשור לנפשו

 הבדיל ולא, הכתוב בי% הצא% שה� גלגולי נשמות ע� ישראל ואפשר שלכ% הבדיל((((    ....אתואתואתואתו

 """"ואתואתואתואת""""ש לגבי הצא% "בי% הבקר והגמלי� וצרפ� יחד ולא כתב ואת הבקר ואת הגמלי� וכמ

  ".".".".לשני מחנותלשני מחנותלשני מחנותלשני מחנות"""", רכוש'  כי ה� בחי).בפני עצמו
 ".".".".ויאמר א� יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטהויאמר א� יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטהויאמר א� יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטהויאמר א� יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה""""

% לתפילה לדורו והכי% יעקב עצמו. בפני עצמ�כי כבר הובדלו נשמות הקודש 
' ו מת"עשו אחיזה ח ו גר� החטא וקיבל"כדי לתק% א� חלתפילה לתפילה לתפילה לתפילה . ולמלחמה

 כדי להציל על ידי הדורו% נצוצות ולדורו%ולדורו%ולדורו%ולדורו% , בקדושההיהשקל כס� מהחלק ש
ולכ% נת% דורו% בהמות במספר קצוב הראוי , שקל כס� שהיו בידי עשו' מת

ת כמו ומסתמא הוא קשור לבחינת זווג הבהמו, להוציא מעשו נצוצות קודש
והאבני� טובות ומרגליות שה� מוציאי� ניצוצות בדרגה גדולה . י"שפירש

נתנ� בחשאי כדי שיציאת אפשר ש, יותר כי נפשו של אד� מתאווה לה� יותר
  לכ% ג� התורה הסתירה נתינת�אולי ו. ו"י קטרוג ח"הנצוצות לא תפגע ע

ינה ללא לקיחה ועני% הדורו% הוא כי אי% נת ".ויקח מ% הבא בידו"וכתבה ברמז 
כי בקבלת המתנה מתקשר המקבל אל הנות% ". ושונא מתנות יחיה"ש "וכמ

ולפי גודל ובחינת הנתינה כ� ג� גודל ובחינת , ונות% חלק מחיותו תמורתה
עשו כדי להוציא בלעו מפיו את נצוצות ' בקליולמלחמה ולמלחמה ולמלחמה ולמלחמה . הנתינה תמורתה

  .  והיא עיקר המלחמה והנצחו% בכל המלחמות כול%,הקודש
והנה עשו לאחר שבע שני� שכח את שנאתו ליעקב על שהפסיד הברכות 

דהיינו לקיחת הברכות ממנו ". לולולולוושכח את אשר עשית "ש רבקה "וכמ, בגללו
וא� היה חוזר יעקב ללא רכוש מיוחד . ושוב לא חפ" בברכה ותרחק ממנו
 אבל בשמעו מלב% שיעקב גדול ברכוש ,אפשר שלא היה יוצא לקראתו כלל

היה  ושוב כבר לא,  קנא בו על שהברכות גרמו ליעקב עושר כבד,41מאוד
 יעקב בחיי אכפת לו להלח� ביעקב כדי לקחת את ממונו ואפילו במחיר הריגת

   כי רק על הפסד הברכות היה מוכ% בעת כעסו להמתי% עד פטירת יצחק,אביו
  
  .ש כבדש במדרש שלב% שלח שלוחי� לעשו וסיפר לו שיעקב עזבו ע� רכו"וכמ. 41
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וג� על . אבל על קנאותו בעושרו לא היה מוכ% להמתי% כלל, כדי לנקו� נקמתו
אלא שלא להרגו במקומו של יצחק , הפסד הברכות לא היה מוכ% להמתי%

כי אז לא היה נחשד , בדר� להרגו אבל שלח לאליפז, שלא יוודע שידו במעל
' קראתו ע� תאבל לבא ל. הרגוהו בעיני יצחק שהיה חושב שכביכול ליסטי�

לא העיז , הדבר ליצחק שידו במעל איש ולהלח� ביעקב שבזה ודאי יוודע
  . אבל העיז ועשה מחמת קנאתו בעושר יעקב, לעשות על הפסד הברכות

והוא שרו של עשו שבא ". ". ". ". ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחרויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחרויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחרויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר""""
שו כדי מנחה לעוכש� ששלח יעקב . להלח� ביעקב בבחינת מדה כנגד מדה

פגשו ממנו וגר� שבאותה הלילה מחנות מלאכי�  להוציא ניצוצות הקודש
להביא  בעשו ומחנהו והיו דוחפי% אות� להוציא הנצוצות אל יעקב והצליחו

כשאמרו בנו של יצחק ונכדו של אברה� דחפו�  ולכ%, נצוצות אל יעקבהאת 
היינו  ד,,,,משלנו את�משלנו את�משלנו את�משלנו את�עד שאמרו שה� אחיו של יעקב ואז אמרו , להוציא�

אפשר שקיבל רשות . והניחו�" אחי�"בידי יעקב בתור הגעת� אל הנצוצות ש
  ,שרו של עשו שהוא מלא� להאבק ביעקב ולהחזיר מה שלקחו המלאכי�

 ובחלק� עברו ,י קניית הבכורה" שזכה בדי% בנצוצות אלו ע כיו%אמנ� יעקב
 י המלאכי�"מש� את חלקי הנצוצות הנותרי� ע, ליעקב מיד ע� הקניה

ומעלי% בקודש , "אחיו"ברצונ� הגמור של הנצוצות להתחבר עמו בבחינת 
    וירא כי לא יכולוירא כי לא יכולוירא כי לא יכולוירא כי לא יכול"""".  לא הצליח שרו של עשו להשיב� אליו,ו"ולא מורידי% ח

  ". ". ". ". ותקע כ� יר� יעקב בהאבקו עמוותקע כ� יר� יעקב בהאבקו עמוותקע כ� יר� יעקב בהאבקו עמוותקע כ� יר� יעקב בהאבקו עמו ,,,,ויגע בכ� ירכוויגע בכ� ירכוויגע בכ� ירכוויגע בכ� ירכו"""", להשיב הנצוצות". ". ". ". לולולולו
מר עוד לא יא", י"ופירש". ". ". ". לא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� ישראללא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� ישראללא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� ישראללא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� ישראל, , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר""""

  ועל כרחו. . . . וגילוי פני�וגילוי פני�וגילוי פני�וגילוי פני�כי א� בשררה , שהברכות באו ל� בעקבה ורמיה
 ומשנצח ,מאירי� בפני�כי אורות הכתר , הדגיש גילוי הפני�". הודה לו עליה%

הודה לו על הברכות ועל הנצוצות שקיבל דר� המלאכי� שזכה , את המלא�
   ".".".". פני� פני� פני� פני�וגילויוגילויוגילויוגילוי"""" במאבקו בה� בשררה

ומכיו% ". ". ". ". פניאל כי ראיתי אלהי� פני� אל פני�פניאל כי ראיתי אלהי� פני� אל פני�פניאל כי ראיתי אלהי� פני� אל פני�פניאל כי ראיתי אלהי� פני� אל פני�ויקרא יעקב ש� המקו� ויקרא יעקב ש� המקו� ויקרא יעקב ש� המקו� ויקרא יעקב ש� המקו� """"
שנצוצות הפני� שרצה המלא� להשיב� לעשו מלבד שלא יכל לקחת� מיעקב 

ת יכי פני� שהיו ליעקב מקני" " " " פניאלפניאלפניאלפניאל""""קרא המקו� , עוד הודה לו עליה�
עתה במאבק  ועמדו,  שהביאו לו המלאכי� ממה שלקחו מעשוופני�ופני�ופני�ופני�, הבכורה

ותנצל ותנצל ותנצל ותנצל """" ,ו יפלו בצד שכנגד"או ח, כול� בידוא� ישארו " פני� אל פני�"
  . ונצלו כול� מידי שרו של עשו ונשארו בקודש".".".".נפשינפשינפשינפשי

והתבונ% ". ". ". ". וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות אישוישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות אישוישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות אישוישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש""""
 , אל עשואחי�אחי�אחי�אחי�באנו אל " ,ה� אמרו. אמרו לו שהמלאכי� ממה שנשתנה העני%

 ואמרו ,"אחיו"דגישו שהוא  ה".".".".וארבע מאות איש עמווארבע מאות איש עמווארבע מאות איש עמווארבע מאות איש עמווג� הול� לקראת� 
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, שאמרו המלאכי�" אחיו"השמיט הכתוב תיבת וכא% . עמועמועמועמוארבע מאות איש ש
 יש לשו% הקודשב ו." ארבע מאות אישועמוועמוועמוועמו"אמר למספר� ו" עמו"ג� הוקד� 

   .42חשבו% לכל מקו� של מילה במשפט
פחד מאוד  "עמועמועמועמוארבע מאות איש ו" """"אחיואחיואחיואחיו"""" מהמלאכי� שעשו מעכשיעקב ש

מהראש של יצחק למרות שקנה ממנו  שנצוצות הקודש שקבל עשו כי הבי%
בחלק� נמצאי� עדיי% ע� עשו ובכח� , יעקב את הבכורה וקיבל את הברכה

שעשו אינו יותר בגדר וראה התבונ%  אבל כעת נשא את עיניו ,בא להלח�
אורות  כנגד הארבע מאות ני�מכוו  עשוע�ע�ע�ע�שארבע מאות איש ואי% ה, "אחיו"

עמו נמצאי� דהיינו ש, "ארבע מאות אישעמו עמו עמו עמו " אלא ,מה� פחדהעליוני� ש
 אמנ� ,מעלה לא מכווני� כנגד הכחות שלשבני אד� שמספר� ארבע מאות 
אורות חשב שה� מכווני� לארבע מאות של כי עשו לקח דווקא ארבע מאות 

כי המלאכי�  ה� לא היו מכווני�עתה  אבל ,וכאלה ה� היו, העור�שעל 
  . ו והוציאו ממנו נצוצות והעבירו� ליעקבכשהכו את עשו דחפ

ואולי כדי שישתחוו ,  כדי שלא יטיל בה� עשו עי% הרע""""ויח" את הילדי�ויח" את הילדי�ויח" את הילדי�ויח" את הילדי�""""
נקרא " בינה"ה' ספי' בחיה "הקב". ". ". ". והוא עבר לפניה�והוא עבר לפניה�והוא עבר לפניה�והוא עבר לפניה�""""    .ויוציאו ניצוצות ממנו

 אתו סוד אפשר שעברהכשיעקב עבר ו ".ועבד הלוי הוא", ש"וכמ, "הוא"
    עדעדעדעד"""" להגיע למצב של יעקברצה ואפשר ש, "הוא "הנקראתה העליונה בינה

וישתחו ארצה וישתחו ארצה וישתחו ארצה וישתחו ארצה """"להוציא מעשו ניצוצות קודש  וכ� יוכל לשבור אותו ,,,,""""אחיואחיואחיואחיו
ר " ה� הנצוצות שבג".".".".עד גשתו עד אחיועד גשתו עד אחיועד גשתו עד אחיועד גשתו עד אחיו"""". ת" לשכינה וכנגד הז".".".".שבע פעמי�שבע פעמי�שבע פעמי�שבע פעמי�

, אות� מעשו שבעור� והגיע אל הנצוצות לשאוב' שהיו בראש עשו מצד ת
והבי% עשו את אשר ". ". ". ". ויר" עשו לקראתו ויחבקהוויר" עשו לקראתו ויחבקהוויר" עשו לקראתו ויחבקהוויר" עשו לקראתו ויחבקהו"""". ולרוקנו מכל הקודש

 .נצוצותעוד להתקשר עמו כדי שלא יפסיד ור" לקראת יעקב עושה לו יעקב 
ל  נפילה היתה לו ע".".".".ויפול על צואריוויפול על צואריוויפול על צואריוויפול על צואריו""""  מתקשרי� ביעקב ומשראה שהנצוצות

ומשנתקשרו , להחזיק בה� ג� הואצואר יעקב הנמצא מול העור� כדי 
 נשקו בכל לבו ".".".".וישקהווישקהווישקהווישקהו""""נצוצות שבראש יעקב הנצוצות שבראש עשו ע� ה

 אפשר שעשו בכה על החלק שאבד ונחלש ".".".".ויבכוויבכוויבכוויבכו"""". ה� בנצוצות" אחי�"כי 
  . *ויעקב בכה על שלא הצליח להוציא כל בלעו מפיו, כחו נגד יעקב

 ומשראה ".".".".וישא את עיניו וירא את הנשי� ואת הילדי� ויאמר מי אלה ל�וישא את עיניו וירא את הנשי� ואת הילדי� ויאמר מי אלה ל�וישא את עיניו וירא את הנשי� ואת הילדי� ויאמר מי אלה ל�וישא את עיניו וירא את הנשי� ואת הילדי� ויאמר מי אלה ל�""""
 נראה שרצה להטיל עי% הרע בנשיו, במלחמהעשו שאי% בידו להזיק ליעקב 

        אשר,  וראה את הנשי� ואת הילדי�43ובניו ולמנוע מה� את הברכות שהפסיד
        
ולא  מצאתיו כתוב ולא  מצאתיו כתוב ולא  מצאתיו כתוב ולא  מצאתיו כתוב , , , , כל ביאור זה הוא בגדר אולי והצעה בלבדכל ביאור זה הוא בגדר אולי והצעה בלבדכל ביאור זה הוא בגדר אולי והצעה בלבדכל ביאור זה הוא בגדר אולי והצעה בלבד* * * *     .24ראה לעיל הערה . 42

  ....ולא יעשה שו� רוש� רע כללולא יעשה שו� רוש� רע כללולא יעשה שו� רוש� רע כללולא יעשה שו� רוש� רע כלל, , , , וא� אינו נכו% אני מבטלו למפרע כדבר שאי% בו ממשוא� אינו נכו% אני מבטלו למפרע כדבר שאי% בו ממשוא� אינו נכו% אני מבטלו למפרע כדבר שאי% בו ממשוא� אינו נכו% אני מבטלו למפרע כדבר שאי% בו ממש
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 שאינ� ראויי� לברכות" מי אלה" ואמר 44פשיטא שידע על קיומ� כבר קוד�
ה� אותיות " ומי אלה "".".".".הילדי� אשר חנ% אלהי� את עבד�הילדי� אשר חנ% אלהי� את עבד�הילדי� אשר חנ% אלהי� את עבד�הילדי� אשר חנ% אלהי� את עבד�, , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר", 45ל�

והמתיק מעל בניו את הדי% לזכות� בברכות , אלהי� ומיתוק הדי% נקרא חנינה
ולא פחד , פואשתו כגו כי.  ולא על הנשי�הילדי�הילדי�הילדי�הילדי�ואפשר שהשיבו רק על . כ"ג

   . של עשועי% הרעשתשלוט בה� 
ולכ%   נצוצות דר� האמהות והשבטי�עשוולברר מ והמשי� יעקב לנסות

ג�  שבראש עשו ואולי גרמו השכינה להוציא הנצוצות השתחוו כול� אל
         .שלא יוכל להרי� ראש כנגד יעקב כל ימי חיי יעקב להחליש את עשו

". ". ". ". י ויאמר למצא ח% בעיני אדוניי ויאמר למצא ח% בעיני אדוניי ויאמר למצא ח% בעיני אדוניי ויאמר למצא ח% בעיני אדוניהמחנה הזה אשר פגשתהמחנה הזה אשר פגשתהמחנה הזה אשר פגשתהמחנה הזה אשר פגשת    ויאמר מי ל� כלויאמר מי ל� כלויאמר מי ל� כלויאמר מי ל� כל""""
כ לכאורה "וא. מחנה זה של המלאכי� שהכוהו ודחפוהו שאלו    שעל, י"ופירש

 וכי זו דר� למצא ח% בעיני ,"למצא ח% בעיני אדוני"תמוה מה שהשיבו יעקב 
אלא כמו שנתבאר ששאלו על המחנה . י שמכי� ודוחפי� אותו"אד� ע

שה� נצוצות " למצא ח% בעיני אדוני", שדחפוהו והכוהו ואמר לו יעקב האמת
אפשר  ו".".".".ויאמר עשו אחי יהי ל� אשר ל�ויאמר עשו אחי יהי ל� אשר ל�ויאמר עשו אחי יהי ל� אשר ל�ויאמר עשו אחי יהי ל� אשר ל�"""". הקודש שהיו ב� כדי לקחת� אלי

 מששמע זאת עשו פחד לקבל המנחה מיעקב שלא יוציא ממנו כל נצוצותיוש
יהי יהי יהי יהי """" , כאחי מספיק הנצוצות שכבר לקחת""""אחיאחיאחיאחי""""לו  ואמר, וישאירו ככלי ריק

  י הדורו%"תניח לי מלקחת עוד ע, לקחת ברמה שכ  ישארו ביד�,,,,""""ל� אשר ל�ל� אשר ל�ל� אשר ל�ל� אשר ל�
א� נא מצאתי ח% בעיני� א� נא מצאתי ח% בעיני� א� נא מצאתי ח% בעיני� א� נא מצאתי ח% בעיני� , , , , ויאמר יעקב אל נאויאמר יעקב אל נאויאמר יעקב אל נאויאמר יעקב אל נא"""" .איני רוצה בדורו% שכזה    ,שנתת

שיפלו כל הנצוצות  לחשוש    יעקב אי% ל� מה והשיבו ".".".".ולקחת מנחתי מידיולקחת מנחתי מידיולקחת מנחתי מידיולקחת מנחתי מידי
 ולקחתי כל נצוצות ".".".".כי על כ% ראיתי פני� כראות פני אלהי�כי על כ% ראיתי פני� כראות פני אלהי�כי על כ% ראיתי פני� כראות פני אלהי�כי על כ% ראיתי פני� כראות פני אלהי�"""". בידי עתה

ובלאו הכי כל .  והסכימו הנצוצות להיות עמי".".".".ניניניניותרצותרצותרצותרצ"""", הפני� מפני�
וכל רצוני בנתינת המנחה הוא , י הבירור ויבואו אלי"הנצוצות שב� יצאו ע

  . י ייסורי� שיעברו ע� ישראל"י מתוק הדיני� ולא ע"להוציא� ממ� ע
 וכבר נתקבלת ויצאו ממנה נצוצות ".".".".קח נא את מנחתי אשר הובאת ל�קח נא את מנחתי אשר הובאת ל�קח נא את מנחתי אשר הובאת ל�קח נא את מנחתי אשר הובאת ל�""""

.  רצוני שיצאו במתוק אלהי�""""כי חנני אלהי�כי חנני אלהי�כי חנני אלהי�כי חנני אלהי�, שנשארוולגבי הנצוצות , הפני�
 כי הבי% ".".".".ויפצר בו ויקחויפצר בו ויקחויפצר בו ויקחויפצר בו ויקח". "". "". "". "כלכלכלכל""""י שמירת הברית הנקרא "וע" " " " וכי יש לי כלוכי יש לי כלוכי יש לי כלוכי יש לי כל""""

ולקח� ובזה . שבלאו הכי יצאו ממנו הנצוצות וכבר יצאו חלק עקב הדורו%
וכמו ששרו הודה ליעקב . י הדורו% על כרחו"הודה לו על הנצוצות שנלקחו ע

 דהיינו". ". ". ". יעבר נא אדוני לפני עבדויעבר נא אדוני לפני עבדויעבר נא אדוני לפני עבדויעבר נא אדוני לפני עבדו " " " "אמר לו יעקבאולי ו. ות על כרחועל הברכ
  יעברו לפני כדי להנחות את ע� ישראל בדרכ� אדוניאדוניאדוניאדוניהנצוצות שנקראי� 

         
'  בפוכמו שנתבאר. 44. 'ג, ד"במדבר כ". וישא בלע� את עיניו"י על הכתוב "ראה רש. 43

           .והב%, ח, ח"אשית מי בר" ראה רש.45.  "ותקנא רחל באחותה"פסוק ב" ויצא"
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ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה אשר לפני ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה אשר לפני ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה אשר לפני ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה אשר לפני """". הארוכה לבירור כל הנצוצות
לאט לאט במלאכת מתוק הדיני� ושמירת המצוות יוציאו ו ".".".".ולרגל הילדי�ולרגל הילדי�ולרגל הילדי�ולרגל הילדי�

 עד ".".".".עד אשר אבא אל אדוני שעירהעד אשר אבא אל אדוני שעירהעד אשר אבא אל אדוני שעירהעד אשר אבא אל אדוני שעירה"""", ע� ישראל שה� הילדי� את הנצוצות
 הר עשו כי לא ישארו בו  לשפוט אתבהר ציו%בהר ציו%בהר ציו%בהר ציו%בא המשיח שיעלו מושיעי� 

  .א"נצוצות וישובו כול� אל הקודש בב

, י"פירשו. מיותרת" לפניו"ולכאורה תיבת  ".".".".וישלח יעקב מלאכי� לפניווישלח יעקב מלאכי� לפניווישלח יעקב מלאכי� לפניווישלח יעקב מלאכי� לפניו""""
 , כיצד השתמש יעקב במלאכי� לצרכיו הפרטיי�ויש להבי%". מלאכי� ממש"

ונראה שהיו אלו מלאכי� שנבראו ממצוות . והרי הוא כמעילה בקדשי שמי�
ועל מלאכי� . ולכ% יש לו הרשות להשתמש בה�, יש לו חלק בה�שעשה ו

 ללמדנו שהיו ,,,,""""לפניולפניולפניולפניו""""ולכ% הוסי� הכתוב , " צדקי�לפני�לפני�לפני�לפני�והל� "כאלה נאמר 
        .אלו מלאכי� שהולכי� לפניו בבואו למנוחת עולמי� ולכ% הותר לו לשלח�

בתחילתה הטיל ' כל תיבה שצריכה ל, לאר" שעיר", י" פירש,,,,""""ארצה שעירארצה שעירארצה שעירארצה שעיר""""
כאשר יש הרבה , "כל תיבה"ויש להבי% כיצד אמר ". בסופה' כתוב הלה ה

הכתוב ולמה בחלק מה% שינה , בתחילת%' ונכתבו ע� ל' תיבות שצריכי� ל
כתב ולא , בסופה' הטיל לה הכתוב הולמה כא% . 'בסופה תמורת הל' ונת% ה

        .  "לאר" שעיר"
הוד , נצח, ותמסמלת שלש ספיר' כי במושגי הקבלה ל,  ואפשר שהעני% הוא
' כל תיבה שצריכה ל,  ההולכי� להשפיע ומבחינת....משפיע' ויסוד שה� בבחי

אבל ', לאר" כנע% וכדו, בתחילתה כדי להשפיע כותבת התורה בלשו% זכר
' נקבה סוד ה' הרי ההולכי� ה� בחי, כשהולכי� כדי לקחת כח מהמקו�

ועתה  .הבתחילת' בסו� התיבה במקו� ל'  ה כותבת התורה,אחרונה שבש�
  .בסופה' הטיל לה הכתוב השהלכו המלאכי� לקחת הניצוצות מהמקו� 

מצד וכשהוא , נקבה' בגדר מקבל הוא בחימצד עצמו כשהוא המקו� אמנ� 
, בתחילת התיבה' והזכר בראש ולכ% ל. זכר' בגדר משפיע הוא בחיעצמו 

  .בסו� התיבה' והנקבה בסו� לכ% ה

 אי% והלאכיצד אמר כ% ". וות שמרתיג מצ"ותרי", י"פירש". ". ". ". ע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתיע� לב% גרתי""""
  .46"שמרתי' ומצוות ה"ל "והיל, ג מצוות" לשמור כל התריאפשרות לאד�

   
 יעקב לקבל ומה שנמנע,  מהתורה מותרות ה% כי גיורות היו,מה שנשא שתי אחיותו. 46

  ".שעתידה תורה לאסור"מה שאמר ו. הוא בגלל שחכמי� אסרו זאת, כוס של ברכה עבור%

עשה אד� דבר וכש. %ל בעת שנשא"י חז"וטר� נאסרו ע". ככל אשר יורו�"במצוות כוונתו 

שרי ש ג" לכאורה יש להביא ראיה מכה% שנשא אלמנה ונתמנה לכה,כ נאסר"המותר ואח
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ז ונמנעתי ונשמרתי "שאר תקרובות וחפצי� הקשורי� בעוובביתו היו תרפי� 
ל "י. י מצוות עשהוכלפ. ג מצוות שמרתי"כ תרי"וא. ז כל שהיא"מלתא דע

ונראה ששלח להודיע זאת . 48ג מצוות"שקיי� מצוות ציצית השקולה כנגד תרי
ופרקת עולו מעל , והיה כאשר תריד"ש אביו "לעשו שידע שלא עבר על מ

   .וימנע מלהלח� בו" צואר�
, "שמרתי"  אמר אלא,כי לא קיי� כול%, "קיימתי"יעקב לא אמר ש, ויותר נראה

   .49בשלמותמיד ווה שתבוא לידו יעשנה שהיה בדעה שכל מצ

 טהור וכשר, אבות נזיקי%' ד/השור שהוא אחד מ. """"ויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמורויהי לי שור וחמור""""
כי השור הוא . אסור באכילה, והחמור שהוא שקט יותר ואינו מזיק, לאכילה

 וראיה,  וכח הראיה בא מ% הגבורות," ולא קרובאשורנואשורנואשורנואשורנו"ש "מלשו% ראיה וכמ
אמנ� . ולכ% ג� השור נקרא פר, ר"פ' � עולי� בגי"צפגבורות מנ' וה, גבורה' גי

ואדרבה אד� המשגיח על ראייתו מכניע , ולכ% נאכל, אלו גבורות שבקדושה
ה "ר והוי"ופ, ה"י ש� הוי"ר דיני� אלו נמתקי� ע"פואולי . כל הדיני� תחתיו

 .50זה סוד הדבש והאשה שה� דיני� ממותקי�אפשר ש ו,אשה' דבש וגי' גי
פירוד והיות ו, 52אשה זרה, 51 מדני�אשתאשתאשתאשתהנקראת  , אשה'יש בחיה קליפוג� ב

נתפרדו פועלי אוו% ונחלקו  אפשר ש"לרשעי� הנאה לה� והנאה לעול�
 ,54משמרות יש בלילה' ג"זה סוד אפשר שו, 53אשה' לחמור וכלב העולי� בגי

ואז אנו אומרי� תקו% חצות ". בראשונה חמור נוער ובשניה כלבי� צועקי�
  תינוק יונק משדי"ובהתגברות הרחמי� בעת משמרה שלישית אז . ע�להכני

  
.) ז"חולי% י(ושאני אברי נחירה . אישתריהשתמש באיסור גופו בהיתר דהואיל ו ,הלקיימ

 וא� עמר� היה חי )ט והב%"פ' א סי"חיי� שאל ח"ראה . ( עצמודלא אכלו גו� איסור זה

היו עוד שנשאו דודת� ונשארו ומסתמא . בעת מת% תורה נראה דהיה מותר ביוכבד דודתו

". שובו לכ� לאהליכ�"ש " וכמ,ת"ג� לא הוצרכו ישראל לקדש נשותיה% לאחר מ. בהיתר�

 למימר ביה ת ושפיר מצינ%"ת תפסו ג� לאחר מ"לפני מ ליוכבד כ קדושי% שנת% עמר�"וא

כמו  ו. 49 .י ש�"רש .48 .מא, ו"י במדבר ט"ראה רש .47 .הואיל ואישתרי אישתרי

אל תקרי את המצות אלא את , על הפסוק ושמרת� את המצות.) יז, ב"שמות י(י  "שפירש

, אשה' ודבש הוא סוד המלכות שהיא בחי. 50 .מצוה הבאה ליד� אל תחמיצנה, המצוות

והאשה .) ויקרא' שער המצוות פ. (דיני� דגדלות' והוא בחי) עקב ליקוטי תורה פרשת(

 .52 .יד. ה"ומשלי כ, יט, א ט" משלי כ.51. מטות' ה לקמ% פדיניה נמתקי� על ידי הזכר רא

', ואז חמר כלב עולי� בגי', פעמי� רבות בלא ו חמור נכתבו .53 .ה', ומשלי ז. טז', משלי ב

שהוא ע�  .'ש' העולה בגי) אל� למד הי יוד מ�(% "במילוי יודיי� האלואולי ושמא ש� ', ש

   .ג"ק פ" ראה ב.54 . �נגדכ השור� כל הקליפות עומדאש ' הכולל גי
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והנה  . דקדושה נמתקי�האשההאשההאשההאשהואז כל דיני , " מספרת ע� בעלהואשהואשהואשהואשה, אמו
ויהי ויהי ויהי ויהי """"ואמר  יעקב הוא בחינת תפארת הכוללת החסד והדי% והופכת� לרחמי�

ואולי לכ% לא שלח יעקב לעשו  .55 כי דיני� אלו הוכנעו תחתיו""""לי שור וחמורלי שור וחמורלי שור וחמורלי שור וחמור
  .56י ששלח חמורי�"כלבי� אעפ

ויהי כאשר ילדה רחל את יוס� ויאמר "על הפסוק  ".".".".יעקב מאוד ויצר לויעקב מאוד ויצר לויעקב מאוד ויצר לויעקב מאוד ויצר לווירא וירא וירא וירא """"
שטנו של יוס� שמשנולד " ,י"רשפי, "יעקב ללב% שלחני ואלכה אל מקומי

 למה פחד כל כ� כשעשו בא , ויש להבי% ".ה ורצה לשוב"עשו בטח יעקב בקב
  . אתושטנו של עשו יוס� והלא 

יצאו מעשו עיקר , וקבלת הברכהואולי חשב יעקב שעל ידי קניית הבכורה 
, "ארבע מאות שקל כס� עובר לסוחר"בסוד  נצוצות הקודש שקיבל מיצחק

, וכלפי החלק המועט שנשאר ורשימו של מה שקיבל יעמוד יוס� כנגדו לשט%
הבי% שבא עשו המלאכי� שעשו בא ע� ארבע מאות איש לו כשאמרו אבל 

לעמוד כנגדו ל וכס� לא י יושמאפחד ו, בכח נצוצות הקודש עצמ� שבראשו
  .ולא של נצוצות הקודש שבו, כי יוס� הוא שטנו של עשו וקליפתו ,במצב כזה

 ".ויצר לו שמא יהרוג הוא את אחרי�", י" פרש".".".".ויצר לוויצר לוויצר לוויצר לו, , , , וירא יעקב מאודוירא יעקב מאודוירא יעקב מאודוירא יעקב מאוד 
וכמו . ו"מצערו ח שלא ימות,  עשוא� יהרגש, נראה דהכוונה לאביו יצחק

ומפני הכבוד לא  .עקב כל ימי יצחקיאת שמאותה סיבה לא רצה עשו להרוג 
  ".אחרי�"הזכירו בשמו וקראו 

י "אעפו, 57ל שפחד שמא יגרו� החטא"אמרו חז. """"וירא יעקב מאוד ויצר לווירא יעקב מאוד ויצר לווירא יעקב מאוד ויצר לווירא יעקב מאוד ויצר לו""""
אפשר  ,58ה לא חוזר מהבטחה טובה ואפילו שנתנה על תנאי"שאמרו שהקב

ולא בחלו� שהוא רק אחד מששי� , זה דווקא כשנתנה ההבטחה בנבואהש
 פחד שמא ,י שמלאכי� לווהו ושלח מה� להכות את עשו"אעפו .בנבואה

וכמו שעשו ישראל בבית ראשו% . יגרו� החטא ויסתלקו ממנו המלאכי�
וכשגר� החטא , שהשביעו מלאכי� והעמידו� על חומות ירושלי� לשמר�

  .59ה שמות� ושוב לא יכלו להשביע�"החלי� הקב

 "החטא"ואמרו . "רו� החטאשמא יג"ל " אמרו חז".".".".וירא יעקב מאוד ויצר לווירא יעקב מאוד ויצר לווירא יעקב מאוד ויצר לווירא יעקב מאוד ויצר לו""""
יעקב בא  כי, ואפשר שהעני% הוא .הידיעה לומר שהכוונה לחטא ידוע' בה

   לידת שת והוליד שדי%שלפניל שני� "קבר שחטא "לתק% פג� הקרי של אדה
  
ועל ששלח אתונות שה� שרש הטומאה נתאבק  .56.  'ראה זוהר שמות ו. 55  . ברכות ג. 32

. 'ברכות ז. 58 .'ברכות ד. 57 .'ט' סי' ספר הלקוטי� שמואל אכמבואר ב. שרו של עשו עמו

  ....'איכה רבתי פרשה ב. 59
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.  פג� העי%כ הוא ג�"א ו.61 הוא מאור עיניו של אד�זרע וה.60ורוחי% ולילי%
טוב עי% הוא "' בבחי". טוב עי%" והשומרו נקרא ,,,,""""טובטובטובטוב""""והיסוד נקרא 

והוא ". רערערערע, ער בכור יהודהויהי "ש "וכמ, והפוג� ביסוד נקרא רע, 62"יבור�
 כמני% איש עמו בדווקא' תשהיו  ואפשר .ובזה נדבק עשו". רע עי%"' בבחי

הראשו% שנת%  אד�  שלהחטאהחטאהחטאהחטאוהבי% יעקב עניינ� ופחד שמא יגרו� ". רע עי%"
, כנגדו" עי%    טוב" 'ואולי כדי למשו� בחי. וינוצח, י הקרי"כח ברע עי% ע
ה "יעקב אבינו ע וכשתק% ".עמ�יב יב יב יב היטב איטהיטב איטהיטב איטהיטב איט    ,ואתה אמרת"התפלל ואמר 

לתק% " מעט ורעי�" ל שני�"והיו ק". טוב עי%" ז שני� כמני%"חי קמ, עני% זה
  .ב שני� טובות כנגד תקונו"ועוד טו. רערערערע הנקרא �הפג

האומר אלי שוב לארצ� האומר אלי שוב לארצ� האומר אלי שוב לארצ� האומר אלי שוב לארצ� ' ' ' ' הההה. . . . ויאמר יעקב אלהי אבי אברה� ואלהי אבי יצחקויאמר יעקב אלהי אבי אברה� ואלהי אבי יצחקויאמר יעקב אלהי אבי אברה� ואלהי אבי יצחקויאמר יעקב אלהי אבי אברה� ואלהי אבי יצחק""""
, מיותרת כי בו מדבר הכתוב יעקביעקביעקביעקבולכאורה תיבת     ".".".".ולמולדת� ואיטיבה עמ�ולמולדת� ואיטיבה עמ�ולמולדת� ואיטיבה עמ�ולמולדת� ואיטיבה עמ�

        .או ויתחנ% לא כתוב ויתפלל ו, שאינו לשו% תפילה" ויאמר"ולמה אמר לשו% 
 שכבר קיבל  כיו%מעשו להצלה להתפלללהתפלללהתפלללהתפלליעקב לא יכל כי  ,ואפשר שהעני% הוא

הפחד אחרי ו,  לבקשיש לו עודה מ וח ליאחרי שהבטו, שישמרהו' הבטחה מה
מדוע הוא מבקש אחרי לומר לומר לומר לומר  הוצר�ב לכ% יעק. חוסר ביטחו%כ נראההבטחה 
 איש אלהי אבי אברה�אלהי אבי אברה�אלהי אבי אברה�אלהי אבי אברה�    ממוצעת בי%תפארת ה 'אני בחי יעקב  יעקב  יעקב  יעקב ויאמרויאמרויאמרויאמר, ההבטחה

שוב לארצ� שוב לארצ� שוב לארצ� שוב לארצ�  ,,,,האומר אליהאומר אליהאומר אליהאומר אלי' ' ' ' הההה    אתהנכו% ש .בגבורה  נאזרואלהי אבי יצחקואלהי אבי יצחקואלהי אבי יצחקואלהי אבי יצחק .החסד
, אברה�' בחי קטונתי מכל החסדי�קטונתי מכל החסדי�קטונתי מכל החסדי�קטונתי מכל החסדי�ש כיו% אבל ,,,,ולמולדת� ואיטיבה עמ�ולמולדת� ואיטיבה עמ�ולמולדת� ואיטיבה עמ�ולמולדת� ואיטיבה עמ�

כי במקלי כי במקלי כי במקלי כי במקלי היות ,  בבחינה זות את עבד�ת את עבד�ת את עבד�ת את עבד�אשר עשיאשר עשיאשר עשיאשר עשיהתפארת ' בחי ומכל האמתומכל האמתומכל האמתומכל האמת
 אני לכ%, ירדתי מזכויותי וועתה הייתי לשני מחנותועתה הייתי לשני מחנותועתה הייתי לשני מחנותועתה הייתי לשני מחנות, , , , עברתי את הירד% הזהעברתי את הירד% הזהעברתי את הירד% הזהעברתי את הירד% הזה

  .הצילני נא מיד אחי מיד עשוהצילני נא מיד אחי מיד עשוהצילני נא מיד אחי מיד עשוהצילני נא מיד אחי מיד עשובקש ומ, פוחד שמא יגרו� החטא

כי לא פחד ".  ולא אמר הצילני נא מיד עשו".".".".מיד עשומיד עשומיד עשומיד עשו, , , , הצילני נא מיד אחיהצילני נא מיד אחיהצילני נא מיד אחיהצילני נא מיד אחי""""
מעו שרוצה להנצל מהנצוצות שבידי שמש". מיד אחי עשו"ולא אמר . מעשו
הצילני נא "אבל אמר . אדרבה היה חפ" בה� להעלות� לחלקו, וזה אינו, עשו

השבויי� , הצילני נא מיד הנצוצות שה� אחי"שכוונתו ". מיד עשו, מיד אחי
 אני פוחד ".".".".כי ירא אנכי אותוכי ירא אנכי אותוכי ירא אנכי אותוכי ירא אנכי אותו"""". שלא יתגבר עשו בכח� להרע לי, "בידי עשו

שה� ג� , בה� אנחנו דומי� שה� ניצוצות הקודשמהחלקי� ש, "אנכי אותו"מ
 אותי הוא לא יכול להכות כי ג� בי יששונכו% . שייכי� לי וג� בקודש כמוני

  . על אלו אני דואג".".".".פ% יבא והכני א� על בני�פ% יבא והכני א� על בני�פ% יבא והכני א� על בני�פ% יבא והכני א� על בני�"""" פוחד אני  אבל,ניצוצות

  ואצל,  הזכר לפני הנקבהע� ישראלאצל  ".".".".עזי� מאתיי� ותיישי� עשרי�עזי� מאתיי� ותיישי� עשרי�עזי� מאתיי� ותיישי� עשרי�עזי� מאתיי� ותיישי� עשרי�"""" 
  
        .ל"ק זוהר במדבר .62 .בראשית' ליקוטי תורה סו� פ. 61:  ח" יעירובי% .60
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ואפשר שהעניי% . זכרי�ל� את הנקבות דיקה אצל הבהמותויעקב , � הפו�הגוי
 ומגיע לה ,אצל הגוי� האשה עוזרת לבעל כדי שיוכל ללכת לפרנסכי , הוא

על ידי  ואבל לע� ישראל יש עול� הבא ואשה זוכה ב, כבוד בעול� הזה
. הבעל הוא שנות% לה את החלק שלה בעול� הבא, עוסק בתורהשבעלה 

והיות  ,הוא עראישהעול� הזה לא  ו, הוא חיי נצחע� ישראלהעיקר אצל 
  .יש להקדימו, לימוד תורהעל ידי ה לחיי נצח נקבמביא את הוהזכר 

, נותרנותרנותרנותרלשו% והלא . "ויישאר" ולא "ויוותר" למה כתוב ".".".".ויוותר יעקב לבדוויוותר יעקב לבדוויוותר יעקב לבדוויוותר יעקב לבדו""""
 זה משהו חשוב בעל נשארנשארנשארנשאר    ואלו. שערכו נמו� מהחלק העיקרינאמר על דבר 

   .63 לא פחות מהעיקרער�
כי בלילה מסתלק , וללא שמירה, ללא האור המקי� לבדולבדולבדולבדו נותרנותרנותרנותריעקב ואולי 

 מזיקי� ידבקו שמא יחידיבלילה צא תלמיד חכ� אסור שיולכ% , האור המקי�
או היו ת� יה נשאר אוכל זמ% שהיה ע� נשותיו ובניו היתה לו הגנה וא� ה, בו

חזר על פכי� קטני� אבל כש. המלא� לא היה יכול לעשות לו כלו�, באי� עמו
ויאבק איש עמו ויאבק איש עמו ויאבק איש עמו ויאבק איש עמו """", לכ% ,ללא אור מקי� וללא שמירה, לבדולבדולבדולבדו ותרותרותרותרננננ, יחידי בלילה

  ".".".".עד עלות השחרעד עלות השחרעד עלות השחרעד עלות השחר

י� וע� י� וע� י� וע� י� וע� ההההכי שרית ע� אלכי שרית ע� אלכי שרית ע� אלכי שרית ע� אל, , , , ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� ישראלויאמר לא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� ישראלויאמר לא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� ישראלויאמר לא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� ישראל""""
קריאת  לבי% , ליעקב בש� ישראל'הבי% קריאת  לכשנתבונ% ".".".".אנשי� ותוכלאנשי� ותוכלאנשי� ותוכלאנשי� ותוכל

לא "כי המלא� הקדי� ש� יעקב ואמר . א. קריי�ישינויי� ע' נמצא ג, המלא�
לא יקרא "ואמר , ה הקדי� העני% לשמו" ואלו הקב."שמ�שמ�שמ�שמ� יאמר עוד יעקביעקביעקביעקב
ה הוסי� " ואלו הקב.ותו לא, "כי א� ישראל"כי המלא� אמר . ב". יעקביעקביעקביעקב שמ�שמ�שמ�שמ�
ה אמר "והקב, יאמריאמריאמריאמרכי המלא� אמר לא . ג". יהיה שמ�יהיה שמ�יהיה שמ�יהיה שמ�כי א� ישראל "ואמר 

וכיצד יכל .  וכי זה ברכה,,,, המלא� שינה שמו,,,,יעקב בקש ברכהכשו. יקראיקראיקראיקרא לא
ה בכבודו "הקב על ידי המלא� לשנות שמו של יעקב והלא ש� יעקב נית% לו

ה "שאמר הקב שלאחר, וכ% יש להבי% מה נשתנה יעקב מאברה�. 64ובעצמו
, אסור לקראו אבר�, "עוד שמ� אבר� והיה שמ� אברה�ולא יקרא "לאבר� 

לא "ה "י שאמר לו הקב"אעפ ואלו לגבי יעקב. 65והקוראו כ% עובר בעשה
. ממשיכי� אנו לקראו יעקב, "יקרא שמ� עוד יעקב כי א� ישראל יהיה שמ�

 ע�"ורק הע� נקרא , ובתורה ובנביאי� ובתפילות נקרא הוא בש� יעקב
  . ולא ע� יעקב"ישראל

  ג� ברכותיו ה�, היה שרו של עשוש כי מלא� זה ,העני% הואאפשר שו
  
י " ראה רש.64 ."ויוותר הוא לבדו לאמו"ל הפסוק א ע"א זיע"וכמו שפירש הגר. 63

    : ז" י ברכות.65 .כו, ה"בראשית כ
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  בקש יעקב שיודה לו על הברכות שקיבל מיצחק במקו�ש", י"פירשו, קללה
 לא יעקב יאמר עוד שמ� כי א�" לו אמרוהמלא� במקו� לברכו ". עשו

  חזרו,  שברכותיו של בלע� שנאמרו בעל כרחו66ל"ואמרו חז". ישראל
ובלבו . כי הברכות לא הולכי� אחר הפה אלא אחר הלב, כמעט רוב� לקללה

אלעזר שלא יראה ' י ב% גרי� אמרו לר"ש ב% יהוצדק ור"וכשר. לקלל� היה
וכ% , 67 אלה ברכות כי בלב� היה לברכוהיו', ושיחרב ביתו וכדו, שנה חדשה

כי המלא� , נזק ולא בר� המלא� ליעקב ואדרבה גר� לו בזה. 68ג ע� בתו"ר
.  בתואר כנוי בלבדישראלישראלישראלישראלוהוסי� לו , לא יכל ולא רצה לשנות שמו של יעקב

, י ששמו יעקב" דהיינו אעפיאמריאמריאמריאמראלא לא ,  שמ� יעקביקראיקראיקראיקראלא , ולא אמר
יהיה יהיה יהיה יהיה ולא הוסי� לומר , ולכ% אמר כי א� ישראל, יכנוהו אנשי� בש� ישראל

כי כי כי כי """" . המלא� ואת עשו ולב% על נצחונו את 69והכנוי יהיה כתואר אבירות, שמ�שמ�שמ�שמ�
  . """"וע� אנשי� ותוכלוע� אנשי� ותוכלוע� אנשי� ותוכלוע� אנשי� ותוכל, , , , י�י�י�י�ההההשרית ע� אלשרית ע� אלשרית ע� אלשרית ע� אל

 וכנוי, נת% לו השט% ש� ישראל כאשר היה יעקב פגוע בגיד הנשהנראה שו
יהיו בדרגת ישראל כדי שג� ע� ישראל אפילו כש, ישראל לא רפהו ממכתו

על כל התוצאות הקשות שנובעות מכ� וכמו , ישארו פגועי� בגיד הנשה
ה בלבד היה נות% ליעקב ש� זה כשהוא בריא "כ שא� הקב"משא, שיתבאר
        .כשהוא בדרגה זו     בריא ושל�ישראלישראלישראלישראלהיה ע� אפשר ש, ושל�

 וכשראה יעקב שאי% המלא� מודה לו .""""וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמ�וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמ�וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמ�וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמ�""""
בעל כרחו  שאלו מה שמ� כדי לאלצו, והזיקו בכנוי ישראל,  הברכותעל

 ופחד המלא� לגלות שמו שמא יכריעהו יעקב לגמרי, להודות על הברכות
לגלות   ומפחדו שמא יכריחהו יעקב.""""ויאמר למה זה תשאל לשמיויאמר למה זה תשאל לשמיויאמר למה זה תשאל לשמיויאמר למה זה תשאל לשמי"""". ויבטלהו

,  מיותרתש�ש�ש�ש�ולכאורה תיבת .  הודה לו על הברכות.""""ויבר� אותו ש�ויבר� אותו ש�ויבר� אותו ש�ויבר� אותו ש�"""" ,שמו
ללא אור המקי� וכאותו כאשר ישראל יהיו ג� הודה לו שש י כוונתו לומרואול

   . יעמדו ברכות יצחק לה� למג%,מצב בו היה יעקב באותו מקו�
הקדי� , ליעקב ולא להחליפו לגמרי" ישראל"להוסי� ש� ' היות ורצה הו

 עוד שמ�עוד שמ�עוד שמ�עוד שמ�ולא אמר ולא יקרא , דהיינו שמ� ישאר יעקב, """"שמ� יעקבשמ� יעקבשמ� יעקבשמ� יעקב""""לומר 
עוד עוד עוד עוד ולא יקרא "וכמו שאמר לאברה� , ושו שיפסיק להקרא בש� זהשפר, יעקב
  יעקב דהיינו, " יעקבשמ� עודשמ� עודשמ� עודשמ� עודולא יקרא ", אלא שינה ואמר לו, "אבר�שמ� שמ� שמ� שמ� 

   
 ואמרו המקובלי� כי ברכוהו דר� קללה כי ראו .68  .' העד קט% מו.67: ה"  ק סנהדרי%.66

 .בוח% לבות וכליות' כי רק ה, שמדת הדי% שורה עליו וברכוהו בצורה שלא תבי% ותקטרג

מצד תואר זה שנת% שרו " ישראלישראלישראלישראלמדינת "ק נקרא בש� "ונראה ששלטו% הערב רב בארה. 69

   .והב%, של עשו
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 ויצטר� ש� ישראל אליו ולא ככינוי אלא ."שמ�שמ�שמ�שמ� כי א� ישראל יהיה", בלבד
  לומר כוונתוואולי,  ולכאורה זה מיותר.""""ויקרא את שמו ישראלויקרא את שמו ישראלויקרא את שמו ישראלויקרא את שמו ישראל"""" .ש� ממש
  . ישראלג�ג�ג�ג�מו שקרא ש

גיד הנשה איסור אכילת  מצות ....""""על כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשהעל כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשהעל כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשהעל כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה""""
אולי ו . וכאילו בא מצד בני ישראללא נאמרה בדר� צווי אלא כבדר� אגב

אינו , מעיקר הדי% א� גיד הנשה נפל לתו� המאכל והוא ניכרהטע� כיו% ש
. 70"גידי� בנות% טע�אי% ב"כי , ואוכלי� האוכל אוסר המאכל ומסלקי� אותו

 וא�, 71"בשומנו של גידג� איסור מצד עצמ�  נהגו ישראל קדושי�ישראל קדושי�ישראל קדושי�ישראל קדושי�""""אמנ� 
וא� כ% השומ% הפ� , שי� כנגד השומ%צרי� ש, נפל הגיד לתו� מאכל אחר

  .  תלתה התורה המצוה בישראל, להיות יותר חמור מהגיד
 כיו% אולי .י שחזרה ונשנתה מצוה זו בסיני לא נכתבה שנית בתורה"ואעפ

 למרות """"יעקביעקביעקביעקבבני "אמרה ולא  ,"ישראלישראלישראלישראלעל כ% לא יאכלו בני ", אמרה תורהש
גיעו יג� כשאולי כדי שיוב% ש,  טר� קראו ישראל ורק המלא� קראו כ%'שה

י המלא� כשהיה "היות ונקרא יעקב בש� זה ע, ע� ישראלע� ישראלע� ישראלע� ישראלבמת% תורה לדרגת 
  .בודו של יעקבלא נכתב שנית מפני כ ואולי". גיד הנשה"ישאר איסור , פגוע

 ה גידי� מרכזיי�"ויש שס, לוקח מש� את החיות, כשהשט% פוגע במשהו
כי אי% הבדל בי% , אי% בגידי% בנות% טע�אולי ו, ה ימות החמה"בגו� כנגד שס

את היו�  וההבדל הוא ברוחניות המקיפה, ה ימי� מבחינת גופו של יו�"השס
גיד הנשה מכוו% והר שכתב בזו, ה"שבזה יש הבדל בי% השס, ומשפיעה עליו

אלא במה שיעקב , והמלא� לא פג� בגופו של יו�, 72 באביו� תשעהכנגד 
ורק לבני יעקב הוא יו� , וגופו של יו� יכול להיות שמח ומהנה, קשור ליו� זה

  .ולכ% ארעו בו הרבה דברי� קשי� לאבותינו בכל הדורות, פגו�
הקמת  יו�שנפטרו ביהו שפגימת גיד הנשה גר� למות נדב ואב 73ואמרו בזוהר

, עשר עטרות נעטרו בו ביו�ו התעלה בדרגה גדולה ישראלישראלישראלישראלע� כש ,המשכ%
  . המשיח ביאתב שתיקונו ישתל�ובמות� נגר� נזק גדול ועצו� לשכינה 

אפשר לשני מלכי�  קטרגה הלבנה סוד השכינה ואמרה שאיש כי כ,והעני% הוא
 התעלות גדולה ובראש חדש יש לה, ה" הקבהמיעט, מש בכתר אחדתשהל
א� מסתבר שו, 74כחטאת על עני% מיעוט הירח שהוקרב ח"י שעיר של ר"ע

 ,מתעלה ביותרכמשפטו היתה השכינה  ח היה קרב"שעיר ראשו% בעול� של ר
  וכהני� אוכלי�, ח לא נאכל כמשפטו"שעיר ר, אמנ� עקב פטירת נדב ואביהו

  
)  ה"ר' ס מס"ליקוטי ש(ל "ב האריז וכת:ע" וישלח ק זוהר.72 :ב" ש� צ71: ט" צ חולי%.70

  . טו, ח" כי במדבר"רש. 74: ח" קמ ויצא.73 .כ"שגיד שבעצ� הלוז כנגד יוה
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. פגיעת המלא� בגיד הנשהמ תוצאהוכל זה , ובעלי� מתכפרי� לא קויי� בו
. בשומנו של גידג� איסור  הבינו חומר הפגיעה נהגוכשישראל כשישראל כשישראל כשישראל לכ% אולי ו

המקי� אותו שומ% של גיד אפשר ש, ב"תיו�  גיד הנשה מכוו% כנגדוהיות ש
  .באב' הוא כנגד ימי בי% המצרי� עד סו� י

ולמה נקרא שמו גיד ", י" פירש".".".".על כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשהעל כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשהעל כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשהעל כ% לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה""""
וכ% , "נשתה גבורת�"וכ% , והוא לשו% קפיצה, הנשה לפי שנשה ממקומו ועלה

        לקפיצה אלו פסוקי�%  מה עניויש להבי%". כי נשני אלהי� את כל עמלי"
 כלו� והתרגו� תרג� י"פירש רשי� לא ה ובנשני אל.לגיד הנשה וועליה

גיד " להסביר מדוע על עני% זה נאסר י"כוונת רשואולי .  את כל עמליהשכיחניהשכיחניהשכיחניהשכיחני
גר� לחרב% בית נבפגיעתו וב "כנגד תכאמור הנשה מכוו%   כי גיד,"הנשה

 כי קפצה נשי�נשי�נשי�נשי�חמה כ גבורת� של ישראל במלנשתהנשתהנשתהנשתהו, זההמקדש ביו� 
 ל"שהיא מתחת לחסד ועלתה מעליו וגברו הגבורות רח גבורת� ממקומה

דהיינו שמדת הדי% הנקראת , "כי נשני אלהי�"וג� יוס� אמר . וחרב המקדש
        .ולהשכיח ממני את כל בית אבי, קפצה ועלתה וגרמה לכל עמלי" אלהי�"

ואת רחל ואת רחל ואת רחל ואת רחל , , , ,  אחרוני� אחרוני� אחרוני� אחרוני�ואת לאה וילדיהואת לאה וילדיהואת לאה וילדיהואת לאה וילדיה, , , , ויש� את השפחות ואת ילדיה% ראשונהויש� את השפחות ואת ילדיה% ראשונהויש� את השפחות ואת ילדיה% ראשונהויש� את השפחות ואת ילדיה% ראשונה""""
  ואי% כוונתו שהפלה יעקב". אחרו% אחרו% חביב", י" ופירש".".".".ויוס� אחרוני�ויוס� אחרוני�ויוס� אחרוני�ויוס� אחרוני�
זכותו , אלא כיו% שמי שהוא פחות חביב לבו נשבר יותר, ו"בי% ד� לד� ח

, זכותו קטנה יותר וסכנתו גדולה, והיותר חביב. גדולה יותר וסכנתו פחותה
וקרא% הכתוב . חת סכנתוולכ% צרי� להשימו במקו� מרוחק יותר שתפ

כול� ו, בני שפחהאי% דינ� כהשבטי� הקדושי� י ש"אעפ ,,,,""""שפחות וילדיה%שפחות וילדיה%שפחות וילדיה%שפחות וילדיה%""""
כבר נתבאר לעיל כי בלהה וזלפה שהיו בבחינת כי . קרא� הכתוב בני יעקב

העלו עמה% ניצוצות גדולות ,  כשנשתחררו ונכנסו תחת כנפי השכינה,שפחות
הספיק כזו גבוהה שרק אחד מה� ולכ% בניה% היו ברמה , ממקו� נמו� כל כ�

כי לה� , לכ% יעקב הציב את השפחות ובניה% ראשונה. 75 להרוג את עשוכדי
כי , אחר כ� ש� את לאה שהיתה מיועדת לעשו. יש חסינות יותר נגד עשו

היתה גלגול של חוה הראשונה שברחה מאד� הראשו% ונפלה בצד השני ועתה 
  .ני עשו יותר מרחלנתקנה וג� לה יש צד שיכול להתגונ% מפ

 ".".".".ויאמר למצוא ח% בעיני אדוניויאמר למצוא ח% בעיני אדוניויאמר למצוא ח% בעיני אדוניויאמר למצוא ח% בעיני אדוני, , , , ויאמר מי ל� כל המחנה הזה אשר פגשתיויאמר מי ל� כל המחנה הזה אשר פגשתיויאמר מי ל� כל המחנה הזה אשר פגשתיויאמר מי ל� כל המחנה הזה אשר פגשתי""""
הוא מחנה מלאכי� רש דמולפי ה,  הוא מחנה המתנותהפשטלפי ש", י"רשפי

   .זה למצוא ח% בעיניוויש להבי% כיצד השיב ששלח מחנה כ". עשושהכו את 
  
  . בני השפחותואת עשו הרג חושי� ב% ד% הראשו% מארבעת.  75
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  למצואוכדי , שכידוע בני ישמעאל מכבדי� את הכח, ולפי הפשט צרי� לומר
ואז ה� , מי שלא מכה נחשב בעיניה� חלש כי ,להכות� צרי� ה�ח% בעיני

מי שיותר מצליח בכח הוא זה שמקבל ,  וזרעושל עשודרכו זו ג� ו. מכי� אותו
ספירת מצד קב כיצד שאל ליעעשו ולפי סוד� של דברי� אפשר ש. את הכבוד

בכח , נה יעקבע. להכותומלאכי� יכל לשלוח  ,,,,""""מימימימי""""הנקראת " בינה"ה
 של הנצוצות  הח% הח% הח% הח%אתמצא מצא מצא מצא ללללשלחתי� להכות�  ,הברכות והמנחה שקבלת

ועל ידי המכות דחפו ה� את הנצוצות , שנשארו ב� ושבדי% ה� שייכי� לי
  .  והעבירו� אליעיני�עיני�עיני�עיני�ממממ ו ו ו וממ�

יש להבי% כיצד עשו היה מוכ%  ".".".". ל� אשר ל� ל� אשר ל� ל� אשר ל� ל� אשר ל�יהייהייהייהי, , , , אחיאחיאחיאחי, , , , ויאמר עשו יש לי רבויאמר עשו יש לי רבויאמר עשו יש לי רבויאמר עשו יש לי רב""""
ואפשר  .יקחו שתחנ% בפנילהיעקב לוותר על מנחה כה גדולה עד שהוצר� 

 מתנה מקבלשאד� כי כ". שונא מתנות יחיהו" כי אמר הכתוב, שהעני% הוא
יש כ� לפי ער� המתנה ואולי . יכול לשלוט בושהנות% י נכנע תחת ידהוא 

ויפצר ויפצר ויפצר ויפצר """". שלוט בושלא י, יעקבמו לקבל מתנות שופחד ע.  שליטה עליונות%ל
 ליוו לנטרל את המנחה בזה שהזמי% את יעקב אואפשר שרצה עש ".".".".בו ויקחבו ויקחבו ויקחבו ויקח

יעקב תחכה עד שאגיע לשעיר כשיבוא משיח והשיבו  ,לשעיר לגמור חשבו%
  .ויעלו מושיעי� לגמור את החשבו%

לאדוני לאדוני לאדוני לאדוני  י� תפילת מנחהמתפללכשאנחנו ". ". ". ". מנחה היא שלוחה לאדוני לעשומנחה היא שלוחה לאדוני לעשומנחה היא שלוחה לאדוני לעשומנחה היא שלוחה לאדוני לעשו""""
 הוא  הוא  הוא  הוא ,,,,והנה ג�והנה ג�והנה ג�והנה ג�"""", עשו'  להעלות הניצוצות מהקליפה בחילעשולעשולעשולעשו, ה"קבשהוא ה
.  אי% כח להיות לפנינו ולקטרג עלינו,"ג�"שט% המקטרג הנקרא  ל....""""אחרינואחרינואחרינואחרינו

  .אי% מקטרגתפילת מנחה כי על . ונשאר מאחרינו

אשר גר ש� אשר גר ש� אשר גר ש� אשר גר ש� , , , , היא חברו%היא חברו%היא חברו%היא חברו%, , , , קרית הארבעקרית הארבעקרית הארבעקרית הארבע, , , , ויבא יעקב אל יצחק אביו ממראויבא יעקב אל יצחק אביו ממראויבא יעקב אל יצחק אביו ממראויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא""""
אשר "ולמה ציי% ,  היא חברו%,קריית הארבע,  ממראפרטלמה  ".".".".קקקקאברה� ויצחאברה� ויצחאברה� ויצחאברה� ויצח

  . גרוגרוגרוגרואשר  ולא "גרגרגרגר שרא" , ולמה אמר, נו זאת והרי ידע,"גר ש� אברה� ויצחק
חסדי� ואחרי העקידה קיבל ' בחיאברה� אבינו היה ואפשר שהעני% הוא כי 

מקו�  שהואויצחק היה ג� הוא גבורות ובבחינה הזו גרו בחברו% , קצת גבורות
ה "ונקראת קריית ארבע כנגד ארבע אותיות הוי. חיבור החסדי� והגבורות

,  ש� נהיה מקו� גדול שיכול להוציא ענקי�ת�ובמקו� בו מתחברי� ארבע
מיתוק ' וממרא הוא בחי, וש� נמצאי� ארבעה זוגות בגלל הסיבה הזו

יו יעקב עלה בסוד הגבורות ליצחק אבו .הממתק%' אפר וא' הגבורות והוא גי
אשר גר ש� אברה� ויצחק ולא , והגיע לבחינות ממרא קרית ארבע היא חברו%

  . כי נתמתקו בו שניה� זה בזה והיו לאחד, נאמר גרו

ויש להבי% למה שינה ". הנהרהנהרהנהרהנהרש� "יבק , י"פירש ".".".".ויעבור את מעבר יבקויעבור את מעבר יבקויעבור את מעבר יבקויעבור את מעבר יבק""""
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ויעביר� את "ש "וכמ, והלא מפורש בתורה שהוא נחל, י מנחל לנהר"רש
  .76גבול בני עמו%הנחל הנחל הנחל הנחל ועד יבק  ""יבקנחל נחל נחל נחל כל יד "וכתוב , "הנחל

 כלכלכלכל" משפיע אור אל המלכות בסוד נחלנחלנחלנחל", ואפשר שכפי סוד� של דברי�
אלא , ונחל יבוק אינו הול� אל הי� כשאר נחלי�. 77"הי�הי�הי�הי�הנחלי� הולכי� אל 

        ".".".".נהרנהרנהרנהר"' ואולי לכ% סודו כבחי,  הירד%נהרנהרנהרנהרזור� אל 

, , , , לולולולוומדרש אגדה ויזרח , אד� הואלשו% בני ", י"פירש". ". ". ". ויזרח לו השמשויזרח לו השמשויזרח לו השמשויזרח לו השמש""""
ואפשר שסודו הוא כי ספירות חסד גבורה ". לצרכו לרפאות את צלעתו

וספירת , נקראי� בני�, יסוד, הוד, וספירות נצח, תפארת נקראי� אבות
דהיינו שהשמש . 78"צבאות' כי שמש ומג% ה"בסוד , שמש' התפארת היא בחי

 "אד�"והוא הנקרא ".  צבאות'ה"י הנקראי� "סוד התפארת מאיר ומג% בנה
ויעקב אחוז במדת התפארת ולכ% נקרא . אד�' העולה בגי, ה"בסוד ש� מ
הוא להמתי% , י" אד� שה� הנהבניבניבניבניולשו% ". והנה השמש והירח"שמש בסוד 

י הוצר� לשמש "וג� כא% יעקב שירכו סוד הנה. לשמש שיאיר ויג% עליה�
  . הוא בחינתהכי , מהרה לזרוח לו לצרכו. לרפאות את צלעתו

ויעקב נסע סוכותה ויב% לו בית ולמקנהו עשה סוכות על כ% קרא ש� המקו� ויעקב נסע סוכותה ויב% לו בית ולמקנהו עשה סוכות על כ% קרא ש� המקו� ויעקב נסע סוכותה ויב% לו בית ולמקנהו עשה סוכות על כ% קרא ש� המקו� ויעקב נסע סוכותה ויב% לו בית ולמקנהו עשה סוכות על כ% קרא ש� המקו� """"
אחת ו, זו שבמזרחאחת , "סוכות"  מקומות בתורה בש� יש שני".".".".ההוא סוכותההוא סוכותההוא סוכותההוא סוכות
 .79בהיתה צאו ממצרי� התחנה הראשונה שלה� הכשישראל יבדרו� ש

  .אלוסוכות שני קשר בי% ומסתמא יש 
 ,סוכותב חנו העליו% שהוא בסוד הדעת העור�' בחי ממצרי� ושיצאכ ואולי
הוי אומר שהסוכות קשורי� , 80סוכותמצד מזרח חנה ב לאר" נכנס יעקבוכש

זאת . אר" ישראל זו מלכות ויציאת מצרי� בחינת הדעת, מהדעת ועד המלכות
ה א� אנחנו מתבונני� בז, סוכות' בחיאומרת בי% המלכות לבי% הדעת יש 

יו� כיפור , מקשר בי% שני ימי� של די%סוד חג הסוכות שאנחנו מביני� את 
 לאחרהוא מקשר בי% הדעת ש, בי% שתי החתימות יש סוכות, והושענא רבא

   .לבי% המלכות שהיא שמחת תורה,  הבינה' שהוא בחייו� כיפור
 בית ,קי" וחור� וקי", ח חודש"שהה ש� י, ויעקב נסע סוכותה" ,י"רשופי

למה  ויש להבי% . כא% יש שתי סוכות ובאמצע בית ג�".בחור� סוכות בקי"
שמונה אולי ו. הר הביתהימוהרי הוא , כותהוא התעכב כל כ� הרבה זמ% בסו

 כדיתעכב היעקב . שמונה עשר חוליות של עמוד השדרהכנגד עשר חודש אלו 
   ובשביל זה צרי� יעקב,בגופו ובממונו, להיכנס לאר" כשהוא של� בתורתו

  
 .ח', י תהלי� ס"ראה רש. 80 .לז, ב"ישמות . 79. סוטה י. 78 .ז' קהלת א. 77  ',דברי� ה. 76

  .נראה לכאורה שהוא בעבר הירד% וסמו� לח.) 'ה', שופטי� ח(ומפשט הכתוב 
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הסוד של סוכות מש� . שהוא סוד התפארת להתחבר מהדעת ולהגיע למלכות
% כשיצא לכ, אותו בכוונות שלו דר� כל שמונה עשר החודש של חוט השדרה

של� , של� בממונו, של� בגופו" ,י"רשפי, מסוכות ויבוא יעקב של�
סוכות העליו% לסוכות התחתו% דר� שמונה עשרה כי כשחיבר מ ".בתורתו

  .חוליות של חוט השדרה הגיע של�

 מהארת האד� המושל� מקבל את האורות שלו ".".".".ויבא יעקב של� עיר שכ�ויבא יעקב של� עיר שכ�ויבא יעקב של� עיר שכ�ויבא יעקב של� עיר שכ�"""" 
ע "ש' בגישל� ,  הוא נקרא של�כתרמקבל מהכשאד� ו, תרשבכ אורות ע"ש

  . ע נהורי%"יעקב זכה להגיע לשואפשר שאמרה תורה ש, נהורי%
  .תורתווממונו , גופויש שלש אותיות אולי כנגד " של�"ב

. "של� בתורתו, של� בממונו, של� בגופו", י"פירש. """"ויבא יעקב של�ויבא יעקב של�ויבא יעקב של�ויבא יעקב של�""""
  תחילאו לה. בגופו ובממונו כי כ% סדר החשיבות, ל בתורתו"ולכאורה היל

 .ולמה הקדי� ממונו לתורתו. בגופו ובתורתו, ממטה למעלה ולומר בממונו
אד� עני שכלל לא היה לו ממו% יכול לשקוד על התורה בעוני  והעני% הוא כי

  אמנ�. אלעזר ב% פדת ועוד גדולי ישראל' וכמו שהיו הלל הזק% ור, ולגדול בה
  והלב תלוי, ויי% בלבכל האברי� תל"ל "אמרו חז, כשאד� היה לו ממו% ואבדו

.  של� בתורתוקשה לו להיות,  שאד� כזה כיו% שאינו של� בממונו81"בכיס
שלא "של� בממונו רגיש הו  לא התפעל מאבוד ממונוואמרה תורה שיעקב

      .לכ% היה של� בתורתוו, "כל אותו דורו%מ  כלו�חסר

 מטבע אמר רב 82' ואמרו בגמ."ערב שבת היה" ,י"רש פי".".".".ויח% את פני העירויח% את פני העירויח% את פני העירויח% את פני העיר""""
יוחנ% אמר מרחצאות תיק% ' ור. ושמואל אמר שווקי� תיק% לה�. תיק% לה�

ויש להבי% למה הוצר� יעקב אבינו לעשות זאת וליהפ� לשר האוצר . לה�
  .83ועוד להתחיל בתקונ� מיד בערב שבת, ומהנדס העיר שכ�

   
 את פני ויח%"כי פירשו זה על הכתוב . 83 :שבת לג.  82 .ח"ירושלמי תרומות פ . 81

אבא שהוא בחכמה המאיר בדעת הזכיר תקו% ' ואולי רב שהוא בחי. ש"שזה היה בע, "העיר

ל שמטבע היה לאברה� אבינו עליו "ש חז"ט אולי בסוד מ"ב מ"המטבע שהוא אותיות ע

) ש�' ובתוס: ז"ק צ"ב(השלו� וכתוב עליו זק% וזקנה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר 

ושמואל בחינת החסד . חכמה ובינה ובחור ובתולה תפארת ומלכותואפשר שזק% וזקנה סוד 

יוחנ% ' ור. י"ח נה"המאיר בפו� אמה למלכות סוד ש� ואל ואפשר ששווקי� ה� כנגד חג

המלכות ' ואפשר שמרחצאות הוא בחי, "וצדיק חונ% ונות%"היסוד בסוד ' אפשר שהוא בחי

אלא לנצוצות , א"חוזי� בסט לא לאנשי החוי שהיו אותיק% לה�ותיק% לה�ותיק% לה�ותיק% לה�. הרוחצת במי החסד

ואולי בדיעבד זה גר� , כדי לחלצ� ולהשיב� אל הקודש, הקודש שהיו שבויי� בתוכ�
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כי יעקב אבינו עליו השלו� הוא גלגול של אד� הראשו% , ואפשר שהעני% הוא
, שכ�' בחי שהוא יסודב פגע ממנואכל ומיד כשבערב שבת אכל מע" הדעת ש

, ויכי לא הובטחה לו אר" החי, קיבל את שכ� אברה� לא ובברית בי% הבתרי�
ואפשר . "לזרע� אתננה"ה "הקבלו ועל זה אמר . 84היסוד' שהוא בחי

לכ% ויח% את , לתק% את בחינת ע" הדעתהוצר� � כ לש"של�"כשיעקב הגיע ש
. י"נה, ת"חג, בחינותיו שה� דעת'  היסוד בגפני העיר בערב שבת כדי לתק%
ואפשר שכש� שהיה של� . אות רומזי� לה�ואפשר שמטבע שווקי� ומרחצ

בקש יעקב לתק% את סוד היסוד העליו% , %"בגופו בממונו ובתורתו כנגד הנר
תיק% מטבע ,  היסוד' ספי' שהוא בחי אלו ולכ% כדי לתק% את שכ�' בשלש בחי
  .ומרחצאות כנגד הגו�, שווקי� כנגד המקו�, כנגד ממו%

ויש להבי% ". ". ". ". לראות בבנות האר"לראות בבנות האר"לראות בבנות האר"לראות בבנות האר", , , , אשר ילדה ליעקבאשר ילדה ליעקבאשר ילדה ליעקבאשר ילדה ליעקב, , , , ותצא דינה בת לאהותצא דינה בת לאהותצא דינה בת לאהותצא דינה בת לאה""""
 כל ואי% לומר שיצאה מהאוהל כי פשוט שלא היתה כלואה, דינהיצאה יצאה יצאה יצאה מאי% 

 הדגיש ולמה".  דינהותל�ותל�ותל�ותל�""""ל "ולכאורה היל, ימיה באוהל ורק עתה יצאה
, בת יעקב בת לאה ולא", י"ופירש. והלא כבר ידענו זאת" אשר ילדה ליעקב"

 היא יצאנית היתה שנאמר ותצא לאה שא�, ש יציאתה נקראת בת לאה"אלא ע
והלא לאה אמנו צדקת גדולה , והדבר קשה להבינו ואומר דרשני". לקראתו

י יציאה זו להביא את יששכר "היתה ויצאה לקראת יעקב לזכות בו וזכתה ע
ל עליה "לו חזישהמש ומה המשל, ומה עני% יציאתה ליציאת דינה. שר התורה

שיצאה מקושטת לקראת יעקב  ו על לאה אמר85ובמדרש רבה". כאמה כבתה"
והוא לכאורה תמוה לומר דבר כזה על לאה . כזונה לפיכ� ותצא דינה בת לאה

ואדרבה יפה עשתה שיצאה מקושטת כדי שלא ית% עיניו באחרת וכמו . אמנו
  . ויש להבי% כוונת�, 86שעשתה אשת חנ% הנחבא לבעלה

ד� ממדרגתו לדרגה  הוא שיוצא האיציאהיציאהיציאהיציאהכי עני% , ואפשר שהעני% הוא
 יעקב מבאר שבע הל� לחר% מקו� הקליפות לברר וכשיצאוכשיצאוכשיצאוכשיצא, פחותה ממנו

  מדרגתה לדרגת רחל שהיאיצאה יצאה יצאה יצאה ולאה . נשמות ע� ישראל שהיו בצא% לב%
כי בחינת לאה הוא בדעת בסוד קשר של , נמוכה ממנה כדי לזכות ביעקב

. 'ברכו הובחינת רחל בחזה בסוד חקל תפוחי% קדישי% שדה אשר , תפילי%
כדי , הוא השדה הידוע חקל תפוחי% קדישי%". ויבא יעקב מ% השדה בערב"

  שיצאה ממדרגתה בסוד" ותצא לאה. "השדה' להתייחד ע� רחל שהיא בחי
  

עקיבא ' ד אל� תלמידי ר"שנימולו כל אנשי העיר ובאו בגלגול בתו� ע� ישראל והפכו לכ

 .ל� ל�' ראה לעיל פ. 84. ר הגלגולי�עקיבא סוד נשמת יעקב ככתוב בשע' כי ר, בדווקא

    .ג"תענית כ. 86 . 'פ' וישלח פר. 85
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  והיות ולאה. יעקב שהיה מזומ% בבחינתו ע� רחל' אל בחי" לקראתו"הדעת 
  קבלה אות�,  ספירותיה משותפות ע� רחלכליו, הוצרכה לצאת ממדרגתה

ווג כ בזמ% שהיה ז"משא. י הדודאי� ויצאה מקושטת בה� לקראתו"מרחל ע
ועתה שיצאה ,  שאז יעקב היה עולה אליה לבחינתהעל פי די% תורהשלה 

, למדרגתו נדמתה לזונה שאינה משמשת בדרגתה אלא ע� הנקרה בדרכה
יעקב שהוא סוד התורה את ' והצליחה מתשמיש קדוש זה להביא ב% מבחי

ואולי , וכמו שנתבאר בזוהר(. """"הואהואהואהואוישכב עמה בלילה "יששכר שר התורה בסוד 

   ).זה תקנה עני% ליל חופתה שנדמתה לרחל במרמהב
ולאחר תפילת לאה על רחל שלא תהיה פחות , והנה רחל נתעברה מדינה

מהשפחות להביא רק ב% ובת עברה בדר� נס מבט% רחל לבט% לאה ונהייתה 
' ב והיו בדינה. 87ולא אשר נתעברה מיעקב"  ליעקבילדהילדהילדהילדהדינה בת לאה אשר "

  ת לרדת מדרגתה כדי לזכות ולהביא אור לעול�  יציאה אח,,,,יציאהיציאהיציאהיציאהבחינות 
 ויציאה שניה כרחל שרגליה יורדות מוות,  לקראת יעקבשיצאהשיצאהשיצאהשיצאהכמו לאה 

והיה , ויוצאת מדרגתה אל החצוני� לברר ולהעלות נצוצות קדושה מתוכ�
כ עד שא� היתה יורדת לדרגת עשו להנשא לו היתה מעלה אותו "כחה גדול כ

דקדושה  יסוד' ובהגיע� לשכ� שהוא בחי. 88בלדרגתה ומחזירה אותו למוט
יצאה יצאה יצאה יצאה , 89ושכלל לא נית% לאברה�, יסוד דקליפה' שכנגדו ישב ש� החוי בחי

 ולתק% המקו� ,ולברר הנצוצות בסוד הראיה " בבנות האר"לראותלראותלראותלראות" דינה
וירא אותה שכ� ב% וירא אותה שכ� ב% וירא אותה שכ� ב% וירא אותה שכ� ב% """". כ בבחינת הראיה"ופגע בה הנחש ג. להכניסו אל הקודש

ה מבפני� ושדי "כי בברית קודש חתו� הוי. � נחש שהוא תרגו".".".".חמור החויחמור החויחמור החויחמור החוי
והיות ואר" שכ� . ובברית הפגומה חתו� שט% מבפני� ונחש מבחו", מבחו"

היתה שורה בה קליפת הנחש ואז , מכוונת כנגד היסוד וטר� ניתנה לישראל
למקו� יצאה יצאה יצאה יצאה כיו% שהיא , הגדול  ולמרות כח דינה....""""נשיא האר"נשיא האר"נשיא האר"נשיא האר"" היה החויהחויהחויהחוי

ומעי% (, � הסכנה שלא ליפול ברשת� היתה גדולה מאודהחצוני� והתגרתה בה

ליקוחי% עשה . . . . """"ויקח אותהויקח אותהויקח אותהויקח אותה". ולא עמד כחה) נפילת אפי� כמבואר בשער הכוונות
כדי שתהנה מבעילתו , כדרכה    """"וישכב אותהוישכב אותהוישכב אותהוישכב אותה". י שקשר נפשו בנפשה"בה ע

. ואמנ� צדקת זו לא נהנתה מבעילתו, ואז יוכל להשאירה ברשתו לנצח
  פ תהיה לו אחיזה בה כי מקו� דבוק החצוני�"כדי שעכ. כהשלא כדר    """"ויענהויענהויענהויענה"
  
 משמע. ' סברכות 'גמהמ ו.א"כ',  בראשית ליונת% ב% עוזיאלכמבואר בתרגו� . 87

  שהיתה צריכה ,ברחל שרשה דינה נפש ' ג� לגממ"ומ, יצירתה מזכר לנקבה שנתהפכה

.   כג, ב"בראשית לי "ש ר.88 .'ל מערכה ד"א זצ"להחיד" מדבר קדמות" וראה  .מנהמ לצאת
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ומשמי� החלישו כחה כדי שתפול בידו , 90הזוהמה הוא בפי הטבעת מקו�
ה "היתה גלגול אמתלאי בת כרנבו א� אברה� אבינו ע וישכב אותה כי היא

והיה אברה� צרי� להביא את אמו בגלגול כבתו , שנבעלה בעת וסתה לתרח
ולא היה כח , כדי לתק% זוהמת הנדה שבה' דקליי נכרי מיסוד "שתאנס ע

" ליעקב אשר פדה את אברה�' כה אמר ה"באברה� לסבול צער גדול שכזה ו
ולסבול צער גדול , י שהסכי� להביא הוא את אמתלאי" ע91מצער גדול בני�

. ולכ% קרא לבתו דינה לתקו% חטא הנדה של גלגולה הקוד�. של אונס בתו
כל זוהמת הנדה של גלגולה הקוד� ממנה בסוד וכששכב עמה שכ� שאב את 

י ביאתה שלא כדרכה "וע, י חלק נדתה שנדבקה בו"וע. 92"ותהי נדתה עליו"
 רק כי ,דינהבנפש בנפש בנפש בנפש אמר  ולא. "ותדבק נפשו בדינה בת יעקבותדבק נפשו בדינה בת יעקבותדבק נפשו בדינה בת יעקבותדבק נפשו בדינה בת יעקב", במקו� הטנופת

יעקב  יולא בת לאה כ" בת יעקב"ואפשר שאמר , בכת� הנדה שהיה בה נדבק
שהיתה , אי נמי. את אברה� עצמו צער זה ולפדותהוא שהסכי� לקבל על 

ויאהב את ויאהב את ויאהב את ויאהב את """". צדקת וראויה לאביה והתנהגה כבת יעקב שלא נהנתה מביאתו
ואפשר , שני� בלבד' והנה דינה לא היתה נערה אלא קטנה בת ח. """"הנערההנערההנערההנערה

 י ביאתו כי הקשר של החצוני� ע�"ה דיני� נקשרו בדינה ע"שכיו% שכל שכ
ודר� , ה"שכ' בגי העולה" נערה"קראה הכתוב , �הקודש הוא רק דר� הדיני

 ומשראה ....""""וידבר על לב הנערהוידבר על לב הנערהוידבר על לב הנערהוידבר על לב הנערה". דיני� אלו רצה להתדבק בדינה ובקדושה
שכל מעשהו נואל כי דינה נשארה בקדושתה ואדרבה נטהרה יותר מאשר לפני 

ויאמר שכ� אל חמור אביו ויאמר שכ� אל חמור אביו ויאמר שכ� אל חמור אביו ויאמר שכ� אל חמור אביו """". י מוהר ומת%"רצה לקחתה בדר� קני% ע, האונס
. ילדה כפי גילה הנכו% ולא נערה    קראה". ". ". ". דה הזאת לאשהדה הזאת לאשהדה הזאת לאשהדה הזאת לאשהקח לי את הילקח לי את הילקח לי את הילקח לי את היל, , , , לאמרלאמרלאמרלאמר

. """"אבי שכ�אבי שכ�אבי שכ�אבי שכ�"""" שיצא מגדרו בהכנעה אל גבול הקדושה כי הוא ".".".".ויצא חמורויצא חמורויצא חמורויצא חמור""""
החמור והאתו% קשי� מקליפת הנחש ורק משיח ב% דוד יכניע� בסוד ' וקלי

 י"ועתה שדינה הכניעה הקליפה ע". עני ורוכב על חמור ועל עיר ב% אתונות"
הנחש ונטהרה מטומאת הנדה שדבקה בה ואדרבה  של מבעילתו שלא נהנתה

והוציאה ממנו נצוצות קודש רבי� שנתנו בבתה , נתעברה מבעילתו מבת
ונראה שהיות והיו אלו נצוצות קודש שיצאו מיסוד , האונסעל ש� וקראה לבתה אסנת (

 דאגו שכ� וחמור על )דקליפה זכה בה� יוס� יסוד דקדושה ונשא את אסנת לאשה
  ". ". ". ". אל יעקב לדבר אתואל יעקב לדבר אתואל יעקב לדבר אתואל יעקב לדבר אתו" לצאת"הנצוצות שאבדו והוצר� חמור 

        והחרישוהחרישוהחרישוהחריש, , , , ובניו היו את מקנהו בשדהובניו היו את מקנהו בשדהובניו היו את מקנהו בשדהובניו היו את מקנהו בשדה, , , , ויעקב שמע כי טמא את דינה בתוויעקב שמע כי טמא את דינה בתוויעקב שמע כי טמא את דינה בתוויעקב שמע כי טמא את דינה בתו""""
ומה יכלו בניו , וצרי� להבי% מדוע החריש יעקב עד בא בניו". ". ". ". יעקב עד בוא�יעקב עד בוא�יעקב עד בוא�יעקב עד בוא�

  ולמה כתבה.  עשרה שני� בלבדחמשב% כלעזור לו כאשר ראוב% הבכור היה 
  
  . ליקוטי תורה איוב. 92: ט"סנהדרי% י .91. ו בסוד יפנה ויטול ידיו"אה שעהכר . 90
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וא� חשב לצאת למלחמה להציל את דינה הלא היו בחברתו . זאת התורה
ובני יעקב באו מ% השדה ובני יעקב באו מ% השדה ובני יעקב באו מ% השדה ובני יעקב באו מ% השדה """". ויכל לצאת עמה� מבלעדי בניו" " " " הע� אשר עמוהע� אשר עמוהע� אשר עמוהע� אשר עמו""""

� היו כשכמעט כולאנשי� אנשי� אנשי� אנשי� ויש להבי% למה קרא� ". ". ". ". ויתעצבו האנשי�ויתעצבו האנשי�ויתעצבו האנשי�ויתעצבו האנשי�, , , , כשמע�כשמע�כשמע�כשמע�
לשכב את בת לשכב את בת לשכב את בת לשכב את בת , , , , ויחר לה� מאוד כי נבלה עשה בישראלויחר לה� מאוד כי נבלה עשה בישראלויחר לה� מאוד כי נבלה עשה בישראלויחר לה� מאוד כי נבלה עשה בישראל"""". למטה מגיל בר מצוה

 ויש להבי% למה פרט העני% לשני שמותיו של יעקב ונבלה עשה ".".".".יעקביעקביעקביעקב
 ".".".".וכ% לא יעשהוכ% לא יעשהוכ% לא יעשהוכ% לא יעשה " " " " ומה כוונת הכתוב באומרו....יעקביעקביעקביעקב לשכב את בת ,,,,בישראלבישראלבישראלבישראל

את את את את ויענו בני יעקב ויענו בני יעקב ויענו בני יעקב ויענו בני יעקב """". שכ% לא יעשה, והלא פשוט שא� מעשה זה הוא נבלה
, י" ופירש....וידברו אשר טמא את דינה אחות�וידברו אשר טמא את דינה אחות�וידברו אשר טמא את דינה אחות�וידברו אשר טמא את דינה אחות�, , , , שכ� ואת חמור אביו במרמהשכ� ואת חמור אביו במרמהשכ� ואת חמור אביו במרמהשכ� ואת חמור אביו במרמה

ויש להבי% מה החכמה שבדבריה� והלא לא תכננו לפגוע ". בחכמה, במרמה"
ואדרבה יעקב הקפיד על מעשיה� של שמעו% , באנשי שכ� אלא שמעו% ולוי

. �כ כשראו� כואבי"ואפשר שג� שמעו% ולוי לא חשבו להרג� אלא אח, ולוי
ויש להבי% כיצד נהגו שלא בדר� אר" ודברו לפני אביה� ולא המתינו שיאמר 

אשר טמא את "ומה מביני� חמור ושכ� בטומאה שדברו עמ� . דברו בתחילה
וא� לא תשמעו אלינו להמול וא� לא תשמעו אלינו להמול וא� לא תשמעו אלינו להמול וא� לא תשמעו אלינו להמול """",  וכשסיימו דבריה� הוסיפו....""""אחות�אחות�אחות�אחות�דינה 

חיה דברו  כי א,,,,אחותנואחותנואחותנואחותנול ולקחנו את " ולכאורה היל".".".".ולקחנו את בתנו והלכנוולקחנו את בתנו והלכנוולקחנו את בתנו והלכנוולקחנו את בתנו והלכנו
  .ולא אביה

 כי יעקב הבי% שלא מדובר כא% באונס רגיל שנעשה מתו� ,ואפשר שהעני% הוא
ולא מספיק . אלא במלחמה שבי% הקדושה לקליפת הנחש, תאות זימה בלבד

ואדרבה תפלה כזו תהיה בריחה מהתמודדות ע� , רק להתפלל על הצלת דינה
, י העני% רוחני ביותרוג� מלחמה גשמית אי% מקומה במקרה זה כ. הקליפה

עד בוא� כי היו כול� קטני� בגיל� , והחריש יעקב מלהתפלל על הצלת דינה
והמתי% , וחכמי� וגדולי� בידיעת� בתורה ובסודותיה ובהבנת העני% לעומקו

  . יעקב לבוא� כדי שבכחות משותפי� ילחמו בקליפה להכניעה ולשברה
ומכיו% שהבינו העני% , """"����באו מ% השדה כשמעבאו מ% השדה כשמעבאו מ% השדה כשמעבאו מ% השדה כשמע"""" הקטני� בגיל� "ובני יעקבובני יעקבובני יעקבובני יעקב""""

 כי הבינו שהחוי בחינת הנחש טימא את דינה כי זו ,,,,אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�לעמקו קרא� 
ושרק בשכ� יכל לקרות דבר שכזה כיו% . מלחמה בי% ברית קודש לטומאה

על מקרה " " " " ויתעצבו האנשי�ויתעצבו האנשי�ויתעצבו האנשי�ויתעצבו האנשי�""""ולכ% . היסוד גור�' שהמקו� המכוו% כנגד בחי
' כל יעקב להלח� לבדו בקלי על שלא י....""""ויחר לה� מאודויחר לה� מאודויחר לה� מאודויחר לה� מאוד". דינה במלחמה זו

כי נבלה כי נבלה כי נבלה כי נבלה """". כש� שנלח� במלא� והוצר� להחריש עד בוא� כדי שיעזרוהו
שהוא בחינת " ישראל" שהוא יעקב לאחר שקיבל ש� """"בישראלבישראלבישראלבישראל"""" שכ� """"עשהעשהעשהעשה

ואולי (, שכ�' יכול להלח� לבדו בקליישראל ישראל ישראל ישראל כ אי% "גדלות המוחי% ואעפי

 פגוע בכ� ירכו וטר� חזר לקבל ש� הטע� הוא כיו% שקיבל יעקב ש� זה מהמלא� בהיותו

י שכבר "אמנ� אעפ,  ולכ% הוצר� להמתי% לעזרת�)בהיותו בריא ושל�' זה מה
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לשכב את בת "הפג� שבמעשה שכ� היה רק , י המלא�"נקרא ישראל ע
לעמוד כנגדו ' כי רק עד ש� יכלה הקלי, קטנות המוחי%'  שהוא בחי""""יעקביעקביעקביעקב""""

 לעמוד כנגדו במקו� אחר אלא בשכ� יכולה' וג� זה לא היתה הקלי. ולהלח�
במקו�     """"וכ% לא יעשהוכ% לא יעשהוכ% לא יעשהוכ% לא יעשה"""". נשיא האר"החוי החוי החוי החוי שהוא מקו� היסוד שבו היה שכ� 

בא חמור והוסי� שמ% ', ומשהבינו כל זאת והבינו ג� הדר� להלח� בקלי. אחר
תנו נא אותה לו תנו נא אותה לו תנו נא אותה לו תנו נא אותה לו , , , , שכ� בני חשקה נפשו בבתכ�שכ� בני חשקה נפשו בבתכ�שכ� בני חשקה נפשו בבתכ�שכ� בני חשקה נפשו בבתכ�". למדורה באומרו אליה�

ויצא "ש "עיקר דבריו היו ליעקב וכמ" את�"י שדיבר " והנה אעפ....""""לאשהלאשהלאשהלאשה
.  ולא אמר באחותכ�בבתכ�בבתכ�בבתכ�בבתכ� ולכ% אמר ".".".".אתואתואתואתו לדבר  אל יעקב אל יעקב אל יעקב אל יעקבחמור אבי שכ�

. ואפשר שדבר בלשו% רבי� ליעקב כדי לכבדו ולפתותו להסכי� לבקשתו
ואי% זו , , , , חשוקי�חשוקי�חשוקי�חשוקי�דהיינו נדבקה לשו% , ואמר שחשקה נפשו של שכ� בדינה

י שיחשבו ושיקר בזה כד. ו"ינה חתאות זימה אלא דבקות של נפשו בנפש ד
שנקשרה לומר ". חפצה, חשקה", י"ולכ% פירש. שדינה נקשרה נפשה בנפשו

  .ו"נפשו בה כמו בחפ" בעלמא ולא בנפשה ח
. "בחכמה", י" ופירש".".".".ויענו בני יעקב את שכ� ואת חמור אביו במרמהויענו בני יעקב את שכ� ואת חמור אביו במרמהויענו בני יעקב את שכ� ואת חמור אביו במרמהויענו בני יעקב את שכ� ואת חמור אביו במרמה""""

שהבינו שנצחונ� על הקליפה יהיה , תחילה. וחכמת� היתה בשלשה דברי�
בא� יגרמו לאנשי שכ� לכרות את ערלת� שדרכה ה� אחוזי� בקליפת הנחש 
וממילא תחלש קליפת החוי שהוא הנחש ולא יוכלו יותר לפגוע לא בדינה ולא 

והחכמה השניה שהבינו שצריכי� ה� לבקש זאת ולא . בא� אחד מזרע יעקב
יעקב כי בבקש� בקשה זאת כשכוונת� כביכול משו� כבוד המשפחה בלבד 

, א אפשר שיתפתו ויסכימו"א משו� כבוד שמי� ומלחמת חורמה בסטול
כ א� יעקב יבקש זאת יבינו חמור ושכ� שכוונתו לעקור בני% קליפת� "משא

שעליה� להראות כנערי� קטני� בלא דר� , והחכמה השלישית. ולא יסכימו
אר" שאי% מתחשבי� באביה� ושבחוסר דעת� הבינו שבאמור חמור ליעקב 

ומכאלה אי% פחד שיחתרו תחת ,  שאליה� אמר זאתבבתכ�בבתכ�בבתכ�בבתכ� שחשקה נפשו
 ה� כביכול "וידברווידברווידברווידברו", ואמר הכתוב. ויתקבלו דבריה�, בני% קליפתו להפילה

שכל     """"אשר טמא את דינה אחות�אשר טמא את דינה אחות�אשר טמא את דינה אחות�אשר טמא את דינה אחות�", בחוסר דר� אר" להמתי% לאביה� שידבר
 בידי שכ� בכ� שבעלה בעודו אחות�אחות�אחות�אחות�כאב� על כבוד משפחת� שחולל כבוד 

כ על בני שכ� למול " וע)ופירוש טימא הוא חילל(.  חרפה לה�והערלה היא, ערל
וכדי לשכנעו שדעת� דעת נערי� קלה . כל זכר להציל כבוד משפחת� שחולל

".  והלכנובתנובתנובתנובתנווא� לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את "הוסיפו ואמרו 
 עמה� דבר ולא ,,,,""""בבתכ�בבתכ�בבתכ�בבתכ�חשקה נפשו "שנשמע מדבריה� שהבינו שבאומרו 

ובר כביכול בבני� קטני� בלא דר� אר" שאי% מתחשבי� ומד. ע� אביה�
ויעקב שהבי% . באביה� וכל כוונת� הוא כבוד� העצמי וכבוד אחות� בלבד
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וייטבו וייטבו וייטבו וייטבו """" .כוונת בניו שתק ולא דיבר כלל שלא לעורר חשד� ושלא יתנגדו
ולכ% בבוא� .  כי לא חשדו בכלו�".".".".דבריה� בעיני חמור ובעיני שכ� ב% חמורדבריה� בעיני חמור ובעיני שכ� ב% חמורדבריה� בעיני חמור ובעיני שכ� ב% חמורדבריה� בעיני חמור ובעיני שכ� ב% חמור

 דהיינו קליפת הנחש ....האנשי� האלה שלמי� ה� אתנוהאנשי� האלה שלמי� ה� אתנוהאנשי� האלה שלמי� ה� אתנוהאנשי� האלה שלמי� ה� אתנו.  אמרואל אנשי עיר�
ומשיתוק% . אינה מפריעה לה� ורק כבוד משפחת� שחולל עקב היות� נמולי�

ישבו אתנו ומקניה� וקנינ� ישבו אתנו ומקניה� וקנינ� ישבו אתנו ומקניה� וקנינ� ישבו אתנו ומקניה� וקנינ� """" ....בהמול לנו כאשר ה� נמולי�בהמול לנו כאשר ה� נמולי�בהמול לנו כאשר ה� נמולי�בהמול לנו כאשר ה� נמולי�כבוד משפחת� 
 וקנו כל אנשי שכ� את הפתוי וימולו כל זכר ".".".".וכל בהמת� הלא לנו לה�וכל בהמת� הלא לנו לה�וכל בהמת� הלא לנו לה�וכל בהמת� הלא לנו לה�

ונצחו בזה יעקב ובניו את . ת הנחש משכ� שהיתה מקו� החויונחלשה קליפ
  .קליפת הנחש

 ובטחונ� היה ....בטחבטחבטחבטחוביו� השלישי בהיות� כואבי� באו שמעו% ולוי על העיר 
לא בגלל שכאבו אנשי העיר ממילת� כי ג� אנשי� כואבי� מתגונני� בעת 

 ומה כח שני נערי� קטני�. סכנה ומה ג� שאי% כול� כואבי� במדה שוה
אמנ� בטחונ� היה בכ� . ומה ג� שהנשי� יכלו להתגונ% ולהלח� בה�. כנגד�

וכבר . י כריתת ערלת� ונחלשה קליפת� עד מאוד"שהחוי בגדו בקליפת� ע
והבינו שקל יהיה לה� לנצח , נצחו במלחמת� בקליפה ברוחניות שהוא העיקר

  .ג� בגשמיות שהוא תמונה של מעלה

בי% למה המתי% לבניו שהיו קטני� בגיל�  ויש לה".".".".והחריש יעקב עד בוא�והחריש יעקב עד בוא�והחריש יעקב עד בוא�והחריש יעקב עד בוא�""""
כי שכ� היא , ואפשר שהעני% הוא. ו שני� בלבד"ב% טככשראוב% הבכור היה 

וידע יעקב כי דינה , היסוד ובשכ� קרה מקרה דינה שזו פגיעה ביסוד' בחי
כיו% שאברה� אבינו היה צרי� להביא את דינה לעול� , נפלה בידי שכ�

ואברה� לא יכול היה , ו אמתלאי בת כרנבושתיאנס כי היא גלגול של אמ
ה שלא יעשה לו את זה "לעמוד בצער שאמו תבוא כבתו ותיאנס וביקש מהקב

ליעקב אשר פדה את ' כה אמר ה"ש "וכמ, ויעקב לקח את התקו% הזה עליו
והכוונה שקבל על  .93ואומרת הגמרא שפדאו מצער גידול בני�". אברה�

והוא ,  ידע מראש שדינה צריכה להיאנסיעקב.  שבתו תיאנסצערעצמו את ה
. פחד שהיא תיאנס בידי עשו ולכ% ש� אותה בתיבה כדי שעשו לא יראה אותה
ויעקב שידע את זה הבי% שאי% לו זכות להתערב כי מראש קיבל על עצמו את 

ולכ% המתי% יעקב עד בוא� כי השאיר לבניו את ההתערבות בתור , כל העני%
את את את את הכזונה יעשה "ו שידעו כוונתו לא אמרו ובני. אחי� שאחות� נפגעה

  ".".".".את אחותנואת אחותנואת אחותנואת אחותנו""""אלא ". בת�בת�בת�בת�

 אפשר שהוא ".".".". אחות� אחות� אחות� אחות�וווובני יעקב באו על החללי� ויבוזו העיר אשר טמאבני יעקב באו על החללי� ויבוזו העיר אשר טמאבני יעקב באו על החללי� ויבוזו העיר אשר טמאבני יעקב באו על החללי� ויבוזו העיר אשר טמא""""
  דהיינו, אליהאליהאליהאליהוכשאד� בא על אשה לא נאמר בא עליה אלא בא , מלשו% ביאה

  
   .ט"סנהדרי% י. 93
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י שכ� אלא ייתכ% ו בפועל אל אנש"אמנ� כא% לא באו ח. מתחבר ע� נפשה
שברוחניות קשרו נפש� ע� נפש אנשי שכ� ההרוגי� להוציא נצוצות הקודש 

, "ואתה מחיה את כול�"בסוד ' ה% אות� נצוצות שנמצאי� בקלי, שהיו בתוכ�
 על החללי�על החללי�על החללי�על החללי�אמר הכתוב שבאו ו .י שנמולו"וה% אות� נצוצות שזכו לה� ע

 ועתה תקנוהו ,להתק%שה� מתי� שטר� נגמר תקונ� ונשאר חלל ריק שהוצר� 
בני יעקב בהתקשר� ברוחניות ע� נפש החללי� לקחת נצוצות הקודש שהיו 

וביאר הכתוב , ומכיו% שירשו הנצוצות בזזו ג� את הממו% הגשמי מהעיר. בה�
נצוצות קודש לא היו יכולי� לטמאות '  וא� לא היו בקליאשר טמאו אחות�אשר טמאו אחות�אשר טמאו אחות�אשר טמאו אחות�

, וצות קודש שנפלו בידיהי נצ"כי כל כח הקליפה במלחמתה בקדושה הוא ע
הקליפה ברוחניות ובגשמיות הוציאו מנפש החללי� את כל את ועתה משנצחו 

ואפשר שלכ% האריכה . והעלו� אל הקודש, הנצוצות שהיו בה� וברכוש�
התורה לפרט את כל הממו% שבזזו כא% כי בכל אלה היו נצוצות שנתעלו ושבו 

כי בהמה וכלי� . בלבד" ושאת כל הרכ"ולכ% לא הסתפקה לומר . אל הקודש
ולגבי צאנ� ובקר� וחמוריה� ואשר בעיר ובשדה אמרה תורה . כרגלי הבעלי�

אבל על חיל� וטפ� ונשיה� אמרה .  כי זכו בה� יחד ע� הנצוצות""""לקחולקחולקחולקחו""""
ואולי . 94"שבו"כי ה� נצוצות נוספות שזכו בה� בבחינת , """"שבו ויבוזושבו ויבוזושבו ויבוזושבו ויבוזו""""תורה 

 שבוו ,נחש בחטא דור המבול והפלגה ה'נצוצות שנפלו בשבי בידי קליה� ש
 %וכ. ממונ�, חיל�", י"ופירש. כ והעלו� אל הקודש"חזרה בני יעקב ג אות�

הארי� ". ועזבו לאחרי� חיל�, וישראל עושה חיל, עשה לי את החיל הזה
י להוכיח מפסוקי� אלו שחיל� הוא ממונ� כיו% שבפסוקי� אלו יש "רש

, "עשה לי את החיל הזה"סוקי� כוונות המתאימות לעני% זה ובעוד שפ
  אתי ג�" הוסי� רש,95 סוד� הוא על האורות עצמ�"וישראל עושה חיל"

המדבר על המתי� שחיל� הרוחני נית% . "ועזבו לאחרי� חיל�"הכתוב 
י נטילת "ללמדנו שג� נצוצות כאלה ירשו בני יעקב ע. ליורשי� את ממונ�

ע� הנצוצות והממו% ירשו  שיחד ,אמנ� דא עקא. חיל� הגשמי שהוא הממו%
ולכ% אמר . ג� את נפשות אנשי שכ� שג� ה� יבואו בתו� נשמות ע� ישראל

אי% דעתי , לשו% מי� עכורי�, עכרת�", י" ופירש".".".".עכרת� אותיעכרת� אותיעכרת� אותיעכרת� אותי""""יעקב לבניו 
, ופירוש לפירושו". צלולה היתה החבית ועכרת� אותה, ואגדה. צלולה עכשיו

 אות�  ועכרת�,נשמות קודש בלבדשאמר יעקב לבניו צלולה היתה החבית ב
  שגרמת� שנפשות בני שכ� יבואו בתו� ע� ישראל ולכ% אי% דעתי צלולה י"ע
  
האל "ט פסוק "ק יחוד י"ראה שערוה. 95    ...."ושבית שביו"ל על הכתוב "ש האריז"וכמ. 94

        ".המאזרני חיל



 שני               וישלח          שפתי

 

 של

את ", י"ופירש. """"ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנוויאמרו הכזונה יעשה את אחותנוויאמרו הכזונה יעשה את אחותנוויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו"""". עכשיו בידעי זאת
והלא תרגומו כפירושו שהוא ע� . כוונתוויש להבי% ". ית אחתנא, ואחותנ

ונראה כוונתו שהשיבוהו שהחבית עודנה צלולה ונשמות אנשי שכ� . אחותינו
. ולא יתערבו בשאר השבטי�,  דינה בלבדאחותינואחותינואחותינואחותינויבואו בע� ישראל רק דר� 

. 96דינה שנשאה שמעו% ושנפלו בשיטי� ד אל� שבאו משאול ב%"וה� ה� כ
וש� נת% לו , ליעקב שיעלה בית אל' אמר ה ,כ נצוצות העלו משכ�"אחר שכו

ואלה שבטי יה שמגיל צעיר ידעו כל דבר . את שכ� שלא נתנה לאברה�
  .בשלימות כוונותיו

אי% , עכרת� אותי" ,י"רשפי    ".".".".ויאמר יעקב אל שמעו% ואל לוי עכרת� אותיויאמר יעקב אל שמעו% ואל לוי עכרת� אותיויאמר יעקב אל שמעו% ואל לוי עכרת� אותיויאמר יעקב אל שמעו% ואל לוי עכרת� אותי""""
כל בי� וטהורי�  יהיו קדוששע� ישראל יעקב רצה .דעתי צלולה עכשיו

כשה� הרגו את אנשי שכ� ראה יעקב ו. הדורות שלא יהיה מעורב בה� לכלו�
, "עכרת� אותי"אמר ולכ% , כנסו בתו� ע� ישראלישהנשמות של אנשי שכ� 

 כי אי% קישוי, הזרע שלי שה� הבני� שבאי� מהדעת, הדעת שלי לא צלולה
י ואומר "י� רשוממש, ע� ישראל כבר לא נקי, כבר לא צלול, אלא לדעת

החבית של הנשמות למעלה שהיתה ". תה החבית ועכרת� אותהצלולה הי"
 באו ודרשו ג% עד% ואמרולאחר שנימולו צלולה נעכרה כי הנשמות שהרגת� 

להבאישני להבאישני להבאישני להבאישני """"זה מה שאומר יעקב , זה פג� ביסוד, לה� רדו בתו� ע� ישראל
אני . קלקלל, להוציא ש� רע,  להבאישני".".".".ביושב האר" בכנעני ובפריזיביושב האר" בכנעני ובפריזיביושב האר" בכנעני ובפריזיביושב האר" בכנעני ובפריזי

הבאשת� וקלקלת� אותו בנשמות של , ע� ישראל שלי, הזרע שלי, התקלקלתי
לא רק החיוי שה� אנשי , ואומר בכנעני ובפריזי, יושב האר" שנכנסו בתוכו

  .אלא דרכ� יכולי� כעת להיכנס בתו� ע� ישראל עוד נשמות, שכ�
 לאור�  כל עוד זרעו היה טהור כי....""""ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוניואני מתי מספר ונאספו עלי והכוניואני מתי מספר ונאספו עלי והכוניואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני""""

עכשיו שזרעו לא יהיה נקי כי הנשמות האלו , ה" מהקבהבטחה לו היההדורות 
 יבואו כעת הגויי� וילחמו  וא�, פחד יעקב שה� מתי מספר,יצטרכו להיכנס

הנזק הוא לא בגלל שה� רק כמה אנשי� , ה"הקבשמא אבד את הבטחת בה� 
  .ב אות�ועזו י"חה "אלא בגלל שהקב

אתה ,  אנחנו חייבי� להג% על אחותנו".".".". אחותנו אחותנו אחותנו אחותנוויאמרו הכזונה יעשה אתויאמרו הכזונה יעשה אתויאמרו הכזונה יעשה אתויאמרו הכזונה יעשה את""""
, צודק בטענה של� אבל זו לא סיבה להפקיר את דינה שתיפול ביד הרשע הזה

וה� , לוותר על דינה או ללכל� את נשמות ע� ישראל, הוויכוח היה מה עדי�
  הרי כבר,  ואולי השיבוהו.אמרו קוד� נציל את דינה ואחר כ� מה שיהיה יהיה

  
ומבואר ש� שה� . ב"ע' כ% כתב בספר עמק המל� ד� מו. יג, ו"י במדבר כ"ראה רש .96

  ". עשרה מאמרות"בספרו , ע מפאנו"כ הרמ"וכ. בשיטי�, נתגלגלו בחוטאי בנות מואב
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 כשתחזור בגלגול כזבי ועל ידה ימותו .את אחותינו' נגזר שכזונה יעשה ה
ת כי ישובו במגיפה כל עשרי� וארבעה אל� אנשי שכ� ושוב תיצלל החבי

  .97א"עקיבה  זיע' ד אל� תלמידי ר"וה� כ, אחר כ� מתוקני�

עכרת� אותי להבאישני ביושב האר" עכרת� אותי להבאישני ביושב האר" עכרת� אותי להבאישני ביושב האר" עכרת� אותי להבאישני ביושב האר" , , , , ויאמר יעקב אל שמעו% ואל לויויאמר יעקב אל שמעו% ואל לויויאמר יעקב אל שמעו% ואל לויויאמר יעקב אל שמעו% ואל לוי""""
 ".".".".בכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתיבכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתיבכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתיבכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי

זכיר ולמה ה,  יושב האר"לפנילפנילפנילפניולכאורה  היה לו לומר עכרת� אותי להבאישני 
ולכאורה היה לו להזכיר ג� את החוי יושבי שאר , רק את הכנעני והפריזי

צלולה ", י"ופירש. העיירות כגבעו% וחברותיה שיבואו לנקו� נקמת אחיה�
. ויש להבי% באיזו חבית מדובר ומה כוונתו". היתה החבית ועכרת� אותה

 ריודב מה הקשר בי% יש להבי% ו....""""הכזונה יעשה את אחותנוהכזונה יעשה את אחותנוהכזונה יעשה את אחותנוהכזונה יעשה את אחותנו, , , , ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרו""""
יעקב עושה . יעקב אומר לה� דברי טע� וה� עוני� לו כחמומי מח, ת�לתשוב

 ,שיקול שאי אפשר להלח� מול הכנעני והפריזי כי הוא מתי מספר וה� הרבי�
 הא� זו, "הכזונה יעשה את אחותנו"וה� עוני� . וא� יבואו עליו ינצחו אותו

, כאורה ה� ענו לוול. 'ואיפה הביטחו% של יעקב בה. תשובה על השיקול שלו
  .  יעשה את שלו' אנחנו נעשה את שלנו וה

 כבר נתבארו, 98היסוד נקרא מספרהנשמות הבאי� דר� ' כי בחי, והעני% הוא
 וכשהרגו ,הכוונה לאוצר נשמות ע� ישראל שהיו בה נשמות נקיות החביתש

שמעו% ולוי את אנשי שכ� גרמו שנשמותיה� יכנסו בתו� אוצר נשמות ע� 
עכרת� אותי עכרת� אותי עכרת� אותי עכרת� אותי . ואמר לה� יעקב. ילכלכו את נשמות ע� ישראלישראל ו

,  הייתי מבחינת היסוד והזיווג הנקיהאר" ואני מתי מספרהאר" ואני מתי מספרהאר" ואני מתי מספרהאר" ואני מתי מספרלהבאישני ביושב להבאישני ביושב להבאישני ביושב להבאישני ביושב 
 יהיו כעת נשמות שכ� ועוד כמה קליפות יחד אית� ....ונאספו עלי והכוניונאספו עלי והכוניונאספו עלי והכוניונאספו עלי והכוניוכעת 

 אחותנו לא ....הכזונה יעשה את אחותנוהכזונה יעשה את אחותנוהכזונה יעשה את אחותנוהכזונה יעשה את אחותנו ,וענו לו. מעורבות בנשמתי ובביתי
ושמעו% בסו� היה בעלה של דינה וכב% , נה לתבוע את עלבוכי� אנו וצריהפקר

  .זוגה לא יכול היה לשתוק והוא היה המוביל בכל עניי% שכ�

 ,י" פירש".".".".וירא אותה שכ� ב% חמור החוי נשיא האר" וישכב אותה ויענהוירא אותה שכ� ב% חמור החוי נשיא האר" וישכב אותה ויענהוירא אותה שכ� ב% חמור החוי נשיא האר" וישכב אותה ויענהוירא אותה שכ� ב% חמור החוי נשיא האר" וישכב אותה ויענה""""
והנה מעשה דינה נגזר עליה עוד  ."ויענה שלא כדרכה, וישכב אותה כדרכה"

בני יעקב  ה ראה עני% זה והתפלל שינצחו"וכבר אברה� אבינו ע. ולדבטר� תו
וסוד העני% הוא כי דינה היא גלגול . 99במלחמה שילחמו בגלל מעשה זה

  ש חטא הנדה"ונקראה דינה ע, ה"אמתלאי בת כרנבו אמו של אברה� אבינו ע
   

, ע"הוא ר,  זמריוגלגול נפש, ל"וז. ה"נהר כ'  מעי% האברה� אזולאי' חסד לאברה� לר .97

 ראה. 98  .הד אל� תלמידי רבי עקיב"היו כ, ד אל� שהומתו משבט שמעו%"וכ. והוא תקונו

  .  ל� ל�' י פ"רש. 99. 'י, ג"י במדבר כ"רש
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הלכו  וה�, לעשותג� הגויי� היו נמנעי� מה ש. ששמשה בעת וסתה ע� תרח
היה נראה ש ו.ותרח בא בגלגול איוב וסבל יסורי� בגלל חטא זה. ת�ואחר תאו

, בתו ולסבול צער האונסכצרי� אברה� להוליד את נשמת אמו בגלגול 
ובני יעקב שהבינו העני% וידעו . והסכימה נשמת יעקב לקבל סבל זה במקומו

 יסוד דקליפה ונתגבר בגלל חטא הנדה שחטאו 'בחינחש הששכ� החוי הוא 
וד דקליפה כח יס ענו בחכמה ובקשו מה� לימול כדי לשבור, תרח ואמתלאי

   . והחריבו לשכ�� ובזה החלישו�י כריתת ערלת"ע
בזה הוא ינק ממנה את כל זוהמת הנדה שהיתה ו .""""וישכב אותהוישכב אותהוישכב אותהוישכב אותה""""ואמר הכתוב 

י "אעפ, י בעילותיו מתנקה היא מטומאתה"וכשראתה שע. 100בה מגלגול קוד�
  גמורהלא היתה בגדר אנוסהאפשר ש, ממעשיו שלא נהנתה הנאה גשמית

אפשר ולגבי צדקת כמותה , לגמרי מטומאת הנדה צתה להתנקותתחתיו כי ר
כדי לכפר על זה גרמו משמי� שיענה שלא אולי ו, לחטא ג� הנאה זו נחשבהש

י שגזירה זו היתה מעת "אעפאפשר שו .כדרכה ותסבול לכפר על הנאתה
ורק כאשר , על יעקב' לידתה לא יכלה לצאת לפועל כל עוד היתה שמירת ה

  .ירכוירכוירכוירכויכל הנחש לפגוע בבתו יוצאת , י שרו של עשו"נפגעה ירכו ע

ואל כל אשר עמו הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככ� ואל כל אשר עמו הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככ� ואל כל אשר עמו הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככ� ואל כל אשר עמו הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככ� , , , , ויאמר יעקב אל ביתוויאמר יעקב אל ביתוויאמר יעקב אל ביתוויאמר יעקב אל ביתו""""
 "בתוככ� אשר"ויש להבי% ביאור הכתוב . """"והטהרו והחליפו שמלותיכ�והטהרו והחליפו שמלותיכ�והטהרו והחליפו שמלותיכ�והטהרו והחליפו שמלותיכ�

    ייייההההואעשה ש� מזבח לאל העונה אותי ביו� צרתי ויואעשה ש� מזבח לאל העונה אותי ביו� צרתי ויואעשה ש� מזבח לאל העונה אותי ביו� צרתי ויואעשה ש� מזבח לאל העונה אותי ביו� צרתי וי, , , , אלאלאלאל    ונקומה ונעלה ביתונקומה ונעלה ביתונקומה ונעלה ביתונקומה ונעלה בית""""
ביד� ואת ביד� ואת ביד� ואת ביד� ואת     ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשרויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשרויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשרויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר. תיתיתיתיהלכהלכהלכהלכ    עמדי בדר� אשרעמדי בדר� אשרעמדי בדר� אשרעמדי בדר� אשר

ומדוע . ביד�ביד�ביד�ביד�    אשראשראשראשראלא , אשר בתוכ�אשר בתוכ�אשר בתוכ�אשר בתוכ�ועתה לא אמר . """"באזניה�באזניה�באזניה�באזניה� הנזמי� אשרהנזמי� אשרהנזמי� אשרהנזמי� אשר
. וא� לאו למה נתנו�, ז הרי ה� בכלל אלהי הנכר"א� היו ה� ע, נתנו הנזמי�

 יש להשמיד ז"עוהרי . """"ויטמו% אות� יעקב תחת האלה אשר ע� שכ�ויטמו% אות� יעקב תחת האלה אשר ע� שכ�ויטמו% אות� יעקב תחת האלה אשר ע� שכ�ויטמו% אות� יעקב תחת האלה אשר ע� שכ�""""
אלא , שקבר� לנצח  שפירושוויקבורויקבורויקבורויקבורולא אמר . טמנ�ולמה יעקב , ולאבד
 היכ% טמנ� נפקא מינאומאי ,  שפירושו קבורה זמנית על דעת להוציאוויטמו%ויטמו%ויטמו%ויטמו%

אלא ,  דהיינו לא בתו� שכ�.""""אשר ע� שכ�אשר ע� שכ�אשר ע� שכ�אשר ע� שכ�""""ואמר הכתוב , ותחת איזה ע"
  .ולמה נתנה תורה כל סימני� אלו. בתחומה

 ע� הכנעני וכבש עבדי� כי יעקב בהיותו בשכ� נלח�, העני% הואאפשר שו
השפיע ו,  שנלוו אליו והסתופפו בצלו ידידי�,ביתוביתוביתוביתווהעבדי� נקראי� , תחת ידו
  והיות.""""כל אשר עמוכל אשר עמוכל אשר עמוכל אשר עמו""""וה� נקראי� , מצוות בני נח'  לשמור זיה�יעקב על

ז " חשש יעקב שמא בלב� עוד מאמיני� ה� בע, נכבשו בכחועבדי� אלו
        הסירו את אלהי הנכר אשר"ב ולכול� אמר יעק,  בסתרבתוכ�בתוכ�בתוכ�בתוכ�ועובדי� אות� 

        
        .ליקוטי תורה איוב. 100 
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ז והיו "אמנ� כול� בראות� את קדושת יעקב כבר נמנעו מלעבוד ע, """"בתוככ�בתוככ�בתוככ�בתוככ�
היה בידי הע� אשר עמו אבל ,  רק בגופ�אתואתואתואתוולא ,  באחדות האמונהעמועמועמועמו

פסלי� של כס� וזהב שנעשו לנוי בדמות אד� וכוכבי� ומזלות ושל בעלי 
, בתוכ�בתוכ�בתוכ�בתוכ�ז לא היה "וע 101ונשאר ביד�, לכיוצא באלו � עובדי�חיי� שהיו אחרי

ובקש� יעקב שלפחות בלכת� עמו     . דהיינו ברשות�ביד�ביד�ביד�ביד�היה ז "לתא דעאבל 
ולא רצה , והיות ואצה ליעקב דרכו.  עמה�צורות אלויביאו  לא, לבית אל

חזרת� ממנו  עד לאחר �בקש לקחתו מה� ולטומנ, שיטמינו�להמתי% עד 
ביקש מה� להביא  ,ז ולטומנו"עלתא דיות ולא רצה יעקב לקחת  וה,לבתיה�

צורות אלו ע� דברי� שאי% בה� שו� נדנוד לערב ,  עוד תכשיטי�ה�עמ
, ז"עלתא דקרא מטפל בממונ� ולא בי, במעורב, יטמו% את כול�וכש, איסור

לא הניח� אפשר שו .הנזמי� אשר באזניה� שהיה ממו% בעלמאג� ונתנו לו 
  .102לכוו% בזה כוונותיוכדי ,  בעצמ� אלא טמנ� הואצורות אלויעקב לטמו% 

  אר" החוי שהוא כנגד יסודיתהשכ� הראה יעקב ש כי ,העני% הואאולי ו
 ואז יבואו, 104ו"ופג� היסוד קשה וגור� לערלה להדבק ביסוד ח ,103דקדושה

, ויתגיירו גרי אריות,  היסוד'בחיומרכז� יהיה בשכ� , הכותי� להדבק באר"
 ורצה יעקב להפריד�. רב חול בקודשוירצו להתערב בע� ישראל ולע

' בחי אלהאלהאלהאלהו היסוד ' בחיאלו%אלו%אלו%אלו%    אוליו .האלההאלההאלההאלהמהקדושה וטמ% הכל תחת 
, כי שכ� עצמה סוד היסוד, וטמנ� בתחו� שכ� ולא בתוכה. 105השכינה

השליט  ל ל ל לכוו%    הההההאלהאלהאלהאל תחתתחתתחתתחתוכשטמנ� .  המלכות העטרה אוותחומה סוד
  ה�, " תדרו�במותימובמותימובמותימובמותימוואתה על  "ש"וכמהשכינה על כל הקליפות 

וכשחזרו הע� אשר עמו ולקחו את . ז שהקדושה דורכת עליה�"הע במות
, יונה כוונות יעקב גרמו שמשמי� השכיחו� דמות אפשר ש,הטמו% ש� רכוש�

, ל"חז ש"וכמ. כדי שימצאוה שומרוני� ויעבדוה ודרכה יתנתקו מהקדושה
' וגזר עליה� ר, שהיו עובדי� אותהבראש הר גריזי�     דמות יונה מצאו לה�

  .והפריד� מהקדושה, 106מאיר שיהיו כעובדי כוכבי� גמורי�

  ".".".".י�י�י�י�ההההכי ש� נגלו אליו האלכי ש� נגלו אליו האלכי ש� נגלו אליו האלכי ש� נגלו אליו האל. . . . אלאלאלאל    ביתביתביתבית, , , ,  ויקרא למקו� אל ויקרא למקו� אל ויקרא למקו� אל ויקרא למקו� אל',',',', וכו וכו וכו וכויעקב לוזהיעקב לוזהיעקב לוזהיעקב לוזה ויבאויבאויבאויבא""""
  

 כי צורות אלו לא נאסרו אלא מפני החשד ומותרי� .102 . א"קמ' ד סי"ע יו"ראה שו. 101

ולא היו  שייכי� ליעקב אלא , ואי% איסור זה שיי� בבני נח, ות�בהנאה אלא שאסור להשה

 .ל�/  ל�רשתלעיל פכמבואר  .103. ורק נמנע  שימצא  ביד� בבוא� עמו לבית אל, לה�

ברכות וקללות על  להסדיר  ישראל ביו� בוא� אל האר" מיד נפנו לשכ�שלכ%אפשר  ו.104

כאלה וכאלו% " הכתוב עניי%זה אפשר ש ו.105 . כדי להפריד הערלה מש�להרי גריזי� ועיב

  .ש�' וראה בתוס. 'חולי% ו. 106 .ג"י', ישעיה ו ."מצבתהמצבתהמצבתהמצבתה זרע קודשזרע קודשזרע קודשזרע קודש, 'וכו
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  והלא כבר""""אלאלאלאל    אל ביתאל ביתאל ביתאל בית""""להבי% למה הוסי� יעקב ש� חדש למקו� וקראו  ויש
לשו%  נגלונגלונגלונגלוולמה אמר , ' בלכתו לחר% בגלל שנגלה אליו ה""""אלאלאלאל    ביתביתביתבית""""קראו 
    ',',',',אני אל שדי פרה ורבה וכואני אל שדי פרה ורבה וכואני אל שדי פרה ורבה וכואני אל שדי פרה ורבה וכו, , , , י�י�י�י�הההה ויאמר לו אל ויאמר לו אל ויאמר לו אל ויאמר לו אל....ויקרא את שמו ישראלויקרא את שמו ישראלויקרא את שמו ישראלויקרא את שמו ישראל"""" .רבי�
 ויס� עליה נס� ויצק עליה  ויס� עליה נס� ויצק עליה  ויס� עליה נס� ויצק עליה  ויס� עליה נס� ויצק עליה ,,,,אב%אב%אב%אב%    יעקב מצבה במקו� אשר דבר אתו מצבתיעקב מצבה במקו� אשר דבר אתו מצבתיעקב מצבה במקו� אשר דבר אתו מצבתיעקב מצבה במקו� אשר דבר אתו מצבת ויצבויצבויצבויצב
 ויש ".".".".אלאלאלאל    י� ביתי� ביתי� ביתי� ביתההההאלאלאלאל, , , , את ש� המקו� אשר דבר אתו ש�את ש� המקו� אשר דבר אתו ש�את ש� המקו� אשר דבר אתו ש�את ש� המקו� אשר דבר אתו ש�    יעקביעקביעקביעקב ויקראויקראויקראויקרא. . . . שמ%שמ%שמ%שמ%

ועתה קרא . 107והלא כל מצבה עשויה מאב%, מצבת אב%מצבת אב%מצבת אב%מצבת אב%להבי% למה הדגיש 
בלכתו לחר% ,  שמות קרא יעקב ללוזהושלש. 108ית אלית אלית אלית אלבבבב, , , , י�י�י�י�ההההאלאלאלאליעקב למקו� 

י� י� י� י� ההההאלאלאלאל""""שהציב מצבה כו, """"בית אלבית אלבית אלבית אל    אלאלאלאל"""" בשובו כאשר בנה מזבח ,,,,""""אלאלאלאל    ביתביתביתבית""""
י� ולמקו� העמו אל והדגיש הכתוב שבמקו� המצבה השניה דבר .""""בית אלבית אלבית אלבית אל

 שלא במקו� המצבה הראשונה דבר עמו לומר צרי�ו. זה של המצבה קרא כ%
יעקב   ועתה בבא,,,,נה חזרה ע� הר המוריה לירושלי�המצבה הראשוכי  ,בשנית

לוזה היא בית אל היתה ש� רק אדמת בית אל ללא הר המוריה וללא המצבה 
במקו� הסמו� ו ".".".".אלאלאלאל ביתביתביתבית    אלאלאלאל"""" בנה יעקב מזבח וקרא למקו� עתהו. הראשונה

  ".אל י� ביתהאל"והציב מצבה וקרא למקו� , י�הלו דבר עמו אל
שהוא שורש   הדעת'בחילוז הוא  לעיל ש נתבאר כי,העני% הואאפשר שו

 התפארת עלה בקו 'בחיויעקב ,  כש� החסדאלאלאלאלולכ% נקרא בש� , החסדי�
  חזר לאחוריו ועלה מחר% סוד בצאתו לחר%ולכ%, האמצעי מתפארת לדעת

ו "ובא הר המוריה לקראתו כדי שייחד יחוד קובה. ללוז סוד הדעת, 109הגרו%
 וקראהתק% סוד השכינה ויחדה בקו ימי%  החסד 'בחיאברה�   כי.בסוד הדעת

במדת   הגבורה תק% השכינה'בחיויצחק . אל ובי% העיבי% בית  ובנה מזבח, הרהרהרהר
אמנ�  .שדה תפוחי� 'בחי שהוא בשדהשדהשדהשדה וקראהויחדה בקו שמאל , הגבורה
 עלה , ג� יחדמחסדי� וגבורות קו האמצעי הכלול התפארת' ספי 'בחי יעקב

,  בסוד הכתוב,111יבית י כ% בחינתו בסוד אשתיכ 110ביתביתביתביתותק% לשכינה בסוד 
והפ� המקו� להיות . אל בית וקרא למקו�, 112"כתפארת אד� לשבת בית"

אפשר ועתה . תתאה שבש�'  ה'בחיבה  שהעמיד המצבה י"מושב לשכינה ע
ויבא יעקב ויבא יעקב ויבא יעקב ויבא יעקב """"ולכ%  ,חד החסד והגבורה בשכינה הנקראת בית אליבא יעקב ליש

' בתחילתה הטיל לה ה' קו� שהצרי� הכתוב ל שכל מי"פירשוכבר . """"לוזהלוזהלוזהלוזה
תתאה ' הוא סוד השכינה הנראה ש, בסופה' וכשהטיל הכתוב ה. 113בסופה
  ועשאו  השכינהע� הדעת 'בחייעקב בא וייחד לוז  שושמאושמאושמאושמאאפשר ו. שבש�

  
ואלקי� .  שתיבת ש� טעמו תבירכ% נראה מהטעמי�. 108 .ב"כ, ז"י דברי� ט"ראה רש .107

פסחי�   .110  .ויצא'  שער הפסוקי� פ.109 . פסוק הנקראי� יחד�סו, רחאבית אל טעמו ט

  .'ד, ב"בראשית ל. 113  .א"וזוהר נשא קמ. יג, ד"ישעיהו מ. 112 :ח"שבת קי. 111 .ח"פ
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ולכ% הוסי� , בחסדי�השכינה מתק ועשה מזבח כדי ל. """"אלאלאלאל היא ביתהיא ביתהיא ביתהיא בית"""", לוזהלוזהלוזהלוזה
והיא , אלאלאלאל בה ה� מש�  דהיינו החסדי� המגיעי� ומאירי�,,,,אל בית אלאל בית אלאל בית אלאל בית אלוקראו 

אבל ש� ,  די%' בחיי� הואהוהנה ש� אל .""""בית אלבית אלבית אלבית אל""""המאירה על יד� שמה 
למיתוק גר� אפשר שויעקב בבואו לוזה . 114רחמי� ' בחי הוא""""י�י�י�י�הההההאלהאלהאלהאל""""

ובברחו  .ג" לשו% רבי� הכולל לחונגלונגלונגלונגלו בשכינה ולכ% אמר החסדי� והגבורות
 מזבח בנהלכ% אולי  ו.ל� ועתה גיל� והמשיכ� בעו," אליו אליו אליו אליונגלו"מפני אחיו 

המשי� ש� שוכיו% . להמשיכ� בעול�,  החסדי�וא בחינתהנראה אליו שה    לאללאללאללאל
כי , אל/שהוא אותיות ישר. ישראלישראלישראלישראל ונקרא ג� , ביעקבאלאלאלאלנמש� ש� , זה בעול�

 'בחי מצבהמצבהמצבהמצבהוהציב , כ נתבר� בברכת האר""ואח, החסדי� מגיעי� באור ישר
ה העולה כמני% "ו% לש� הוי אולי לומר שכו""""אב%אב%אב%אב%מצבת " ואמר .המלכות

כיו% שמצבה זו לא היתה אפשר ש ".".".".ויצק עליה שמ%ויצק עליה שמ%ויצק עליה שמ%ויצק עליה שמ%, , , , ויס� עליה נס�ויס� עליה נס�ויס� עליה נס�ויס� עליה נס�"""" .115אב%
' בחי    ליי% ושמ%ליי% ושמ%ליי% ושמ%ליי% ושמ% הוצר� ,בחבור בית אל ע� הר המוריה אלא בבית אל בלבד

 ,"בית אל"נשתת� ע� המוריה  ראשונה שהרהכ במצבה " משא,בינה וחכמה
        י� ביתי� ביתי� ביתי� ביתההההאלאלאלאל    וקרא למקו�, בורותהג תיקוהמ. בלבד הסתפק בשמ% סוד החכמה

ובזה נמצאה השכינה מושלמת , י�הנאחזי� בש� אל כי הגבורות ,,,, אל אל אל אל
  .בחסדי� וגבורותוממותקת 

 יש בלשו%בלבד שהאלהות ואדנות , י"פירש". ". ". ". כי ש� נגלו אליו האלהי�כי ש� נגלו אליו האלהי�כי ש� נגלו אליו האלהי�כי ש� נגלו אליו האלהי�""""
 לא נכתב בפני  בדר� כללש� זה, אמנ�". צבאות"  ולכאורה יקשה מש�.רבי�

  .)הוד(" צבאות י�האל"או , )נצח(" צבאות 'ה. "עצמו אלא בסמיכות

 מדוע להבי% ויש ".".".".יעקביעקביעקביעקב    עודעודעודעוד    שמ�שמ�שמ�שמ�    יקראיקראיקראיקרא    לאלאלאלא    ,,,,יעקביעקביעקביעקב    שמ�שמ�שמ�שמ�    אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�    לולולולו    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""
    עודעודעודעוד    שמ�שמ�שמ�שמ�    יקראיקראיקראיקרא    לאלאלאלא"""" היא אמירתו עיקר והלא """"יעקביעקביעקביעקב    שמ�שמ�שמ�שמ�"""" תחילה לו אמר
 בש� רק מעתה שיקרא משמע ,,,,""""שמ�שמ�שמ�שמ�    יהיהיהיהיהיהיהיה    ישראלישראלישראלישראל    א�א�א�א�    כיכיכיכי"""" ובהוסיפו ".".".".יעקביעקביעקביעקב

    ויקראויקראויקראויקרא"""". יעקב אותו לקרוא ממשיכה בהמש� התורה כי, כ% הדבר ואי% ישראל
   .מיותר זה ורהלכאו ".".".".ישראלישראלישראלישראל    שמושמושמושמו    אתאתאתאת

 הוא נות%' שה דברו ,116עצמו' ה ול נת% יעקב ש� את כי, הוא שהעני% ואפשר
 מ% ירלגמ יעקב ש� את למחוק רצה השט% והנה .מוסי� רק חזרה לוקח לא

 הקדי� 'ה ואלו ....""""ראלראלראלראלישישישיש    א�א�א�א�    כיכיכיכי    שמ�שמ�שמ�שמ�    עודעודעודעוד    יאמריאמריאמריאמר    יעקביעקביעקביעקב    לאלאלאלא"""" לו אמר לכ% העול�
" " " " א�א�א�א�    כיכיכיכי" .בלבד """"יעקביעקביעקביעקב    עודעודעודעוד    שמ�שמ�שמ�שמ�    יקראיקראיקראיקרא    לאלאלאלא"""" אבל ,ישאר" " " " יעקביעקביעקביעקב    שמ�שמ�שמ�שמ�"""" לו ואמר
 צרי� היה שאז" ג� כי "אמר לאאולי ו(. ליעקב בנוס� ,,,,""""שמ�שמ�שמ�שמ�    יהיהיהיהיהיהיהיה    ישראלישראלישראלישראל""""    ג�

  בחינת ,ישראל בע� בחינות שני יש כי, וביאורו )יחד ג� השמות בשני להקרא
  

.  תולדות' י פ"% הב" וראה מגיד מישרי� למר.נת%' אבות דר א על"לחיד כסא רחמי�. 114

   .תולדות' פ י"רש. 116 .ק כוונת התענית"שערוה. 115
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 ".הוא קטו% כי יעקב יקו� מי" שכתוב וכמו המוחי% קטנותב שהוא יעקב
 רצה השט%ואפשר ש .ראש לי אותיות ,המוחי% גדלות שהוא ישראל בחינתו

 מעט רק הקדושה בחלק שיהיו כדי ישראל רק שיקרא יעקב ש� את לבטל
 ואמר ,לא יגיעו אליה יעקב 'בחי שה� הפשוט ההמו% ואלו ,חכמי� תלמידי
 השאיר' ה אמנ� .פשוטי� אנשי� צרי� ואינ� ,"י�האל ע� שרית כי", ליעקב

 חבל יעקביעקביעקביעקב"""" עדיי% ,,,,""""ישראלישראלישראלישראל    ע�ע�ע�ע�"""" שה�, עמו', ה שחלק י"אעפ כי יעקב ש� את
 בכתוב מוזכר ,"ישראל ע�" אלא "עקבי ע�" בחינת אי%ש י"אעפ כי". נחלתו

 אלהינו הוא המוחי% קטנות של דרגהב בהיותינו ג� כי ,"יעקב אלוהי ע�"
כל זרע� כולל אות�  כי, ישאר """"יעקביעקביעקביעקב    שמ�שמ�שמ�שמ�""""', ', ', ', הההה לו אמר ו.מרעיתו צא% ואנחנו

    א�א�א�א�    כיכיכיכי"""", , , , לבדב """"יעקביעקביעקביעקב    עודעודעודעוד    שמ�שמ�שמ�שמ�    יקראיקראיקראיקרא    לאלאלאלא"""" .בקודש ה� המוחי% בקטנותש
    שמושמושמושמו    אתאתאתאת    ויקראויקראויקראויקרא"""". בזרע� שיהיו בחינות שני מתו� ,העיקרי """"שמ�שמ�שמ�שמ�    יהיהיהיהיהיהיהיה    ישראלישראלישראלישראל
 כולנו לאש י"אעפ כי, "ישראל בני" נקראי� אנו לכ% .ליעקב בנוס� """"ישראלישראלישראלישראל
  ."ישראל בני" כולנו, "ישראל "בבחינת

    ומלכי�ומלכי�ומלכי�ומלכי�, , , , גוי וקהל גויי� יהיה ממ�גוי וקהל גויי� יהיה ממ�גוי וקהל גויי� יהיה ממ�גוי וקהל גויי� יהיה ממ�, , , , אני אל שדי פרה ורבהאני אל שדי פרה ורבהאני אל שדי פרה ורבהאני אל שדי פרה ורבה, , , , ויאמר לו אלהי�ויאמר לו אלהי�ויאמר לו אלהי�ויאמר לו אלהי�""""
  איסור ביא להקריב בזמ%שעתידי� ישראל ואליהו הנ", י" פרש".".".".מחלצי� יצאומחלצי� יצאומחלצי� יצאומחלצי� יצאו

 ולמה ,ויש להבי% מה נוגע עני% זה בדווקא ליעקב עתה. "כגויי�, הבמות
מיושבי� בפשט   פירוש זה בכתוב כשיש פירושי� אחרי� שיותרל" חזהעמיסו
        לגביו, """"ממ�ממ�ממ�ממ�"""" אמר """"קהל גויי�קהל גויי�קהל גויי�קהל גויי�""""ולמה לגבי . כ"י ג"והביא� רש, הכתוב

כא% בשרו י ש"פירשכי , ואהעני% האפשר שו .""""מחלצי� יצאומחלצי� יצאומחלצי� יצאומחלצי� יצאו"""" אמר """"מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�""""
 והנה אליהו הנביא הוא מבני .ומנשה ואפרי�, ה על לידת בנימי%"הקב

ישראל את נתמנה להיות מבשר הגאולה בזכות שהשיב אפשר ש ו,117בנימי%
ונעשה בזה . """"����היהיהיהיהוא האלהוא האלהוא האלהוא האל' ' ' ' הההה""""שאמרו כול� כאביה� שבשמי�  לבכרמל

 שאומר לצרותיה� """"אני אל שדיאני אל שדיאני אל שדיאני אל שדי""""ה ליעקב " ואמר הקב.עילוי גדול לשכינה
שממנו יבא אליהו שיקהיל בכרמל   הוא בנימי%""""גויגויגויגוי"""". ואגאל�, של ישראל די

 """"וקהל גויי�וקהל גויי�וקהל גויי�וקהל גויי�"""" ובזכות ,השכינה את ישראל שיתנהגו כגויי� ויקרב� תחת
אבל . דהיינו מזרע� ממש """"יהיה ממ�יהיה ממ�יהיה ממ�יהיה ממ�""""הוא ו, יתמנה למבשר הגאולה

שלא "שה שה� אפרי� ומנ. """"מחלצי� יצאומחלצי� יצאומחלצי� יצאומחלצי� יצאו""""שה� מלכי ישראל , """"מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�""""
כי ה� בני יוס� , "מחלצי�"אלא , כי אינ� שבטי� בני יעקב, "נקראי� ממ�

 ובראש� 118ורוב מלכי ישראל היו משבט מנשה ואפרי� .יוצא חלציו של יעקב
  .ירבע� ב% נבט משבט אפרי�

   
, נדב, ירבע� .118. ב" וראה שער הגלגולי� הקדמה ל.א" עשהפר, בראשית רבה .117

         .זכריהו ממנשה, ירבע�, יהואש, יהואחז, יהוא .מאפרי� ר�יהו, אחאב, עמרי
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ולזרע� אחרי� את% את ולזרע� אחרי� את% את ולזרע� אחרי� את% את ולזרע� אחרי� את% את , , , , ל� אתננהל� אתננהל� אתננהל� אתננה, , , ,  וליצחק וליצחק וליצחק וליצחקואת האר" אשר נתתי לאברה�ואת האר" אשר נתתי לאברה�ואת האר" אשר נתתי לאברה�ואת האר" אשר נתתי לאברה�""""
 ולא "כי ביצחק יקרא ל� זרע"  עני%בו יתקיי�ש דהיינו שהבטיחו. """"האר"האר"האר"האר"
   . שנתנה לאברה� את האר"ית%זרעו ל וולכ% לו ,בעשו

והלא כבר .  לאחר זמ%""""אתננהאתננהאתננהאתננה""""אלא הבטיחו , מיד לו נהויש להבי% למה לא נת
לקבוע מי משניה�  ה"כ מדי% ירושה יש להקב"וא ,נתנה האר" לאברה�

כי כבר , מיד  היה ליתנה לומ% הראוי ,הוא היורש שיעקב וכשקבע. יירשנה
, זרעו יזכו בה מדי% יורשי�, א� כבר יתננה ליעקב, ועוד. נתנה לאברה� ויצחק
 את%  את%  את%  את% ולזרע� אחרי�""""ולמה אמר , ה שוב במתנה"מהקב ולא יצטרכו לקבלה

כמו ,  יירשוה ולא רק חלקכול�כול�כול�כול� וא� רצונו לומר שהבטיחו שזרעו ....""""את האר"
 ולכאורה, " את האר"יירשויירשויירשויירשווזרע� אחרי� "ל "היל ,יצחק שרק חלק ירשוה זרע

  ."ולזרע� אחרי� אתננה" שיאמרהיה מספיק ו  ,מיותרי� """"את האר"את האר"את האר"את האר"""""תיבות 
 ,ה לא נת% לאברה� את אר" החוי"הקבי ש"אעפכי , % הואהעניאפשר שו

ומלבד שהבטיחו עתה שית% לו בלבד את מה . 119שית% אותה לזרעוהבטיחו 
על אר" החוי  ....""""את האר"את האר"את האר"את האר" את%  את%  את%  את% ולזרע� אחרי�"""" הוסי� ,שכבר נת% לאברה�

ש "וכמ.  נתינה בידו ממש,,,,""""ל� אתננהל� אתננהל� אתננהל� אתננה""""אולי ושמא אמר ו. שטר� ניתנה
 כמהשני� מהריגת אנשי שכ� נלחמו יעקב ובניו ב שלאחר שבע 120ל"חז

ז "וע, וכבשו�  וסביבותיהשכ�י כולל "עיירות של שבעה אומות שהיו בא
ולא על כבוש שמעו% " ובקשתי אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי", ליוס�אמר 

י "ואעפ. כשנודע לו גער בה�אדרבה ו, ממעשיה� ולוי שכלל לא ידע יעקב
 החוי הנמצא תחת אר" את, תיה שה� מאר" החוישכבש ג� את שכ� וסביבו

  .   ורק זרעו בזמ% יהושע כבשוהו,עקבכבש� י החרמו% לא

כי חלק הנפש , 121 כשהאשה יולדת מתאבני� רגליה".".".".ותקרא שמו ב% אוניותקרא שמו ב% אוניותקרא שמו ב% אוניותקרא שמו ב% אוני""""
ולאחר זמ% מועט . שברגליה נכנס בעת הלידה בעובר והופ� להיות כחו ואונו

ורחל בלדתה את , פה וחוזרת לכחהמתפשט הד� מחלק גופה העליו% לכל גו
" ב% אוני"וקראתו , בנימי% הרגישה שהד� לא חזר להתפשט והיא נפטרת

        .כי כחה עבר אליו ואי% לה כח אחר תמורתו, דהיינו ב% כחי

' אפשר שהוצר� בנימי% להוולד באר" כיו% שהוא בחי". ". ". ". ואביו קרא לו בנימי%ואביו קרא לו בנימי%ואביו קרא לו בנימי%ואביו קרא לו בנימי%""""
במקו� זה שבו החיבור בי% ו אחיזה לחצוני� "ושלא תהיה ח, יסוד דמלכות

כי דבוק הוא ליוס� , 122הצדיקהצדיקהצדיקהצדיקולכ% נקרא בנימי% , קדישא' היסוד למלכות נוק
  .בראשיה�ועטרותיה� ועטרותיה� ועטרותיה� ועטרותיה�  יושבי� צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי�, י עלמי%" חהצדיקהצדיקהצדיקהצדיק

  
 וממה שרעו בשכ� .ג" וישלח אות לילקוט שמעוני . 120 .ל�/ל�' ראה לעיל פ. 119

  .  ב"יומא י. 122  :א" יסוטה. 121 .בשי�ובשדה דות% מוכח שג� החזיקו בה� כדי% כו
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יש להבי% ". ". ". ". היא מצבת קבורת רחל עד היו�היא מצבת קבורת רחל עד היו�היא מצבת קבורת רחל עד היו�היא מצבת קבורת רחל עד היו�, , , , ויצב יעקב מצבה על קבורתהויצב יעקב מצבה על קבורתהויצב יעקב מצבה על קבורתהויצב יעקב מצבה על קבורתה""""
הצבת  ולמה רק  בקבורתה נזכר עני%. מה חידוש בא הכתוב להשמיענו בזה

לברר     ואפשר שהיות ורחל דוגמת השכינה שרגליה יורדות למטה. מצבה
לכ% אולי הוצר� להמשי� קדושה מיוחדת  ,123הנצוצות ולהעלות� אל הקודש

' לשמ" של קלי' שתשרה על קברה עד תחיית המתי� כדי שלא יהיה אפי
'  לש� ה""""מצבהמצבהמצבהמצבה""""ונראה שהציב יעקב על קברה , אחיזה בה כבשאר נפטרי�

 וכיו% שהוצב על. ואינה מצבה כבשאר קברות ,בבית אל וכאותה שעשה
  .124מצבה המונחת על כל קברכ, הפכה להיות ג� מצבת קבורת רחל, קברה

עתה בש� וזכר ה רחל  מצבה על קבר""""יעקביעקביעקביעקב""""שהציב אחר ל ".".".".ויסע ישראלויסע ישראלויסע ישראלויסע ישראל""""
 לא מפורש ש� המקו�למה  ".".".".ויט אהלה מהלאה למגדל עדרויט אהלה מהלאה למגדל עדרויט אהלה מהלאה למגדל עדרויט אהלה מהלאה למגדל עדר"""". """"ישראלישראלישראלישראל""""

 שנטע אהלה ,125י"רשואצל אברה� פי,  ולא אהלו,"אהלה"למה כתוב ו, עצמו
 ".".".".% ישראל באר" ההיא% ישראל באר" ההיא% ישראל באר" ההיא% ישראל באר" ההיאווווככככויהי בשויהי בשויהי בשויהי בש"""" .ומה יש לומר כא% ,לפני אהלושל שרה 

למה , "האר" ההיא"איזו היא ו ".גר"    או "ישב" במקו� "שכ%" למה אמר לשו%
ומלשו% הכתוב , ובכלל מאי נפקא מינה היכ% היה מעשה ראוב%. ר שמהזכלא נ

 ,,,,"""" וישכב את בלהה פילגש אביו וישכב את בלהה פילגש אביו וישכב את בלהה פילגש אביו וישכב את בלהה פילגש אביוויל� ראוב%ויל� ראוב%ויל� ראוב%ויל� ראוב%"""". לכאורה נראה שהמקו� גר�
וישכב ", ולכאורה היה לו לומר, דיח והרי גרו כול� , הל� ראוב%מני% ולא%

ולא שפחה או אמה , "פילגש"  וקרא הכתוב לבלהה."' בלהה וכואתראוב% 
ויש , ולא כתוב מה שמע. ישראלישראלישראלישראלקראו הכתוב  שוב ".".".".וישמע ישראלוישמע ישראלוישמע ישראלוישמע ישראל"""" .כדרכו

 ".".".".ויהיו בני יעקב שני� עשרויהיו בני יעקב שני� עשרויהיו בני יעקב שני� עשרויהיו בני יעקב שני� עשר". יש כא% פרשה פתוחה באמצע פסוקלהבי% למה 
      ".".".".בני יעקבבני יעקבבני יעקבבני יעקב""""בש�   כל בניו וייחס את,,,,""""יעקביעקביעקביעקב""""חזר לקראו בש� 

כנגד  ולאה אשת יעקב היא ,לאה עליונות ה%' בחי' כי ד, ואפשר שהעני% הוא
לאה השלישית ' ולמעלה ממנה נמצאת בחי, הרביעית והחיצונה שביניה%

 ובלהה היא 126והיא סוד צפורה אשת משה,  תאומה יתירה של הבל'בחישהיא 
" יסוד"נקרא ה" מגדל"ו, "עדר"ניי% כמ' בגילאה ורחל יוצא ו. 127זו' בבחי
ל יעקב עמה% ייחוד שה' הוא בחי "עדרמגדל "ואפשר ש ,"עיר ומגדל"בסוד 

   וכבר""""ישראלישראלישראלישראל""""יעקב אבינו כבר היה בדרגה גבוהה של וכש, בסוד גבוה מאוד
         

ז "ל  בפירושו לתקו"א זצ"כתב הגר.  124. 'דרוש בשער הכוונות עני% נפילת אפיי� . 123

וסיפר  .ואולי כוונתו למצבה זו. בקבר רחל עיקר השראת השכינה בזמ% הזה הוא  ש'תקו% ו

ל בקבר רחל ואמר לקהל שרואה את "יהודה פתייא זצ' ר ר"לי עד ראיה שהיה יחד ע� מו

שאז , לקברהוזה ראיה שזו מצבת קודש ולא מצבה . רחל קבורה תחת המצבה באלכסו%

שער .126 .ח, ב"בראשית י. 125. באלכסונוהיתה המצבה צריכה להיות לאור� הקבר ולא 

  .  וישלח' ספר הלקוטי� פ, %"ההי' ולכ% היא אותיות הבל וב. 127. שופטי�' המצוות פ
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 לה מעלע ,,,,""""הלאה ממגדל עדרהלאה ממגדל עדרהלאה ממגדל עדרהלאה ממגדל עדר"""" , למקו� גבוה יותר"מגדל עדר" 'את בחיעבר 
' התקשרות ע� לאה השלישית שהיא בחי'  והגיע לבחיייחוד לאה ורחל

 כי """"האר" ההיאהאר" ההיאהאר" ההיאהאר" ההיא""""כ% הסתיר הכתוב את ש� המקו� ואמר ול, נסתרת יותר
ונטע , אפשר שהיא לאה השלישית" ההיא"ו, הוא כינוי לשכינה" האר""
נטע את אהלה והביא , זו' והיות ובלהה בבחי,  של השכינה בדרגה זו""""אהלהאהלהאהלהאהלה""""

שבטי "בסוד , כדי להביא תאומי� מדרגה גדולה שכזו, את מטתו אצלה
ראוב% ו ....שכינהשכינהשכינהשכינה לשו% """"בשכו%בשכו%בשכו%בשכו%""""ו דרגה גבוהה אמר בה ואולי כיו% שז .128"יה

 והוציאה לאוהל אמו ,המיטה אצל בלהה ולא אצל לאההניח מדוע  לאמו קינא
יצא הדבר '  והבי% שמהושמע ישראלושמע ישראלושמע ישראלושמע ישראל, ונמנעה לידת תאומי� אלו מבלהה

ושראוב% לא כוו% במזיד לפגוע בזווג זה אלא שמזלו גר� לו להפסיד הבכורה 
כ� נגר� על ידו , תאומת הבל וכש� שקי% לקח, וא משרש קי%כי ה, במעשה זה

וראה ברוח הקודש , 129תאומת הבלתאומת הבלתאומת הבלתאומת הבל'  ע� בלהה שהיא בחיישראלישראלישראלישראלבלבול בזווג 
  . ועתידי� לצאת אחר כ� בבניו מנשה ואפרי� שנשמות אלו עברו ליוס�

  שמא ואולי שכשלקחה קי% ירדה, תאומה יתירה של הבל 'בחיבלהה שהיא ו
 ששחררה אותה כדי שתלד ליעקב שפחת רחלהפכה להיות ממדרגתה עד ש

חדלה להיות שרחל נפטרה וכ ,תמורת דמי פדיונה" אמתה"ואולי הפכה להיות 
שלא לב% ו% שהבטיח לכיאולי   יעקבלא נשא אותהו ,וחזרה למעלתה" אמתה"

', כתוב פילגש ע� יו,  ולכ% הפכה להיות פילגש שלו,ו נשי� על בנותייקח
אברה� ה  עלי קליפה שבא'בחי היו כי ה%' ברה� שנכתבו בלי י כפלגשי אלאש

  . להוציא ממנה ניצוצות ולזרוק אותה
שהל� אחר שרשו ומנע את בלהה מיעקב  ,,,,""""ויל� ראוב%ויל� ראוב%ויל� ראוב%ויל� ראוב%""""ואולי אמר הכתוב 

בטענה  ו,""""וישכב את בלהה פילגש אביווישכב את בלהה פילגש אביווישכב את בלהה פילגש אביווישכב את בלהה פילגש אביו"""" .כש� שמנע קי% את הבל מתאומתו
בלבל , מו נשואת אביוששוכב יעקב את בלהה פילגש אביו במקו� ע� א

וגר� שנשמות . המיטות ומנע זווג עליו% שעמד להביא תאומי צביה  מופלאי�
נשארו פתוחי� , אלו שכבר יצאו מעול� הנשמות והוצרכו להוולד מביאה זו

ואולי זה אחת הסיבות שפרשה זו פתוחה , ועומדי� עד שיוס� יביא�
 , בני�""""ישראלישראלישראלישראל""""' בחיוכיו% שנתעכבו הנשמות לצאת ולא באו מ. באמצעיתה

    ".".".".שני� עשר יעקב  יעקב  יעקב  יעקב ויהיו בני"

 בדרגת יעקב ".".".".ראוב%ראוב%ראוב%ראוב%יעקב יעקב יעקב יעקב בכור בכור בכור בכור """" התורה מדגישה כא% ".".".".בכור יעקב ראוב%בכור יעקב ראוב%בכור יעקב ראוב%בכור יעקב ראוב%""""
  א בכריעקב לו. ישראלישראלישראלישראל עצרו מלהיות בכור בלבול המיטותו, ראוב% הוא הבכור

  
 כמפורש בספר ישראלישראלישראלישראלוהבל כולל כל הפרצו� של . 129 .וישלח' הלקוטי� פ ספר. 128

  .   הלקוטי� בראשית בעני% קי% והבל



 שני               וישלח          שפתי

 

 שמ

יוס� הוא בכורו ו ,,,,יעקביעקביעקביעקבבכורו של הוא  ראוב% לא א,את פני יוס� על פני ראוב%
 ,הוא הבכורכי  בכור ישראל ובני ראוב%", 130ולכ% הכתוב אומר ....ישראלישראלישראלישראלשל 

, ולא להתיחש לבכורה, ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוס� ב% ישראל
כי ראוב% , וביאור הכתוב". והבכורה ליוס�, חיו ולנגיד ממנוכי יהודה גבר בא

ב%  יוס�בני ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו ל ,,,,ישראלישראלישראלישראלהיה אמור להיות בכור 
 כי ,,,,יעקביעקביעקביעקבולא להתיחש לבכורה לגמרי שיהיה יוס� בכור  ,,,,יעקביעקביעקביעקבולא ב% ישראל ישראל ישראל ישראל 

ל והבכורה ש, את המלכותיעקב יעקב יעקב יעקב ונת% לו , יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו
בחללו יצועי אביו הוא לא יכול היה להיות יותר בכור כי  .נת% ליוס�ישראל ישראל ישראל ישראל 
  . מלבד עניי% המלכות שנית% ליהודה.יעקבונשאר בכור , ישראל

 ,""""חיי�חיי�חיי�חיי�""""לא מוזכרת המילה למה  ".".".".ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמוני� שנהויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמוני� שנהויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמוני� שנהויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמוני� שנה
. ה�אצל אברשכתוב כמו ו "חיי יצחקויהיו ימי שני "כתוב ולכאורה היה לו ל

 "זק% ושבע" ולא נאמר .""""זק% ושבע ימי�זק% ושבע ימי�זק% ושבע ימי�זק% ושבע ימי�, , , , ויגוע יצחק וימת ויאס� אל עמיוויגוע יצחק וימת ויאס� אל עמיוויגוע יצחק וימת ויאס� אל עמיוויגוע יצחק וימת ויאס� אל עמיו""""
 הוזכר שמו וידוע במי כברוהרי , למה מוזכר ש� יצחק שובו. כמו אצל אברה�

 ויקברו אותו"    ואצל אברה� נאמר    ".".".".ויקברו אותו עשו ויעקב בניוויקברו אותו עשו ויעקב בניוויקברו אותו עשו ויעקב בניוויקברו אותו עשו ויעקב בניו"""" .מדובר
  והולי� את, בהמכא% שעשה ישמעאל תשו", י"ופירש". יצחק וישמעאל בניו

 הכוונה "שבע"ואפשר כי     ".והיא שיבה טובה שנאמרה באברה�, יצחק לפניו
הכוונה שבבחינת עלייתו בספירות  "שבע ימי�" אבל , בכל ענייניומרוצה

אבל בעני% אחר , היה שבע כי הגיע עד מקומו הראוי" ימי�"הקודש הנקראי� 
ה� שהיה שבע כי זכה מה שאי% כ% אבר. כי הניח ב% רשע ,כלל לא היה שבע

וכפלה תורה והזכירה . 131ב"לראות את ישמעאל ששב בתשובה ושהוא ב% עוה
אולי כדי שנבי% שיצחק שאהב את עשו , ש� יצחק פע� נוספת אצל פטירתו

והיה צר לו על עשו שלא , לא נפטר שבע כי לא נפטר בשיבה טובה כאברה�
 אצלו כי הניח ב% שלא "חיי�"ואולי לכ% לא הוזכר . כישמעאל, שב בתשובה

 ".ויקברו אותו עשו ויעקב בניו", שהמשי� הכתוב לומר, והראיה. כמותו
כי א� היה עושה תשובה היה הכתוב , למדנו מכא% שעשו לא עשה תשובה

        .מקדי� את יעקב לעשו
  שני חיי אברה�ימיימיימיימי"""" נאמר ,היה ב% רשע אבל עשה תשובהשאברה� והנה ל
אצל אבל . עד שישמעאל עשה תשובה,  מרוצהכי לא כל הימי� היה, "אשר חי

  . "חיי שרהשני " נאמר  כל חייו צדיקיהשרה שהיה לה רק יצחק שה

על  שהוא מוסי� ואלהואלהואלהואלה יש להבי% מדוע כתב ".".".".ואלה תולדות עשו הוא אדו�ואלה תולדות עשו הוא אדו�ואלה תולדות עשו הוא אדו�ואלה תולדות עשו הוא אדו�""""
  ,,,,אלהאלהאלהאלהל "היל ולכאורה. הראשוני� שה� השבטי� המוזכרי� לפני עני% זה

   
 .ולישמעאל שמעתי�"על הכתוב , ל� ל�' ראה לעיל פ. 131 .ב/א',  ה', דברי הימי� א. 130
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 בני אלהאלהאלהאלה""""וכמו שאחר שהזכיר את בני עשו כתב . להבדיל� מ% הראשוני�
הכתוב  ציי% ובטר� שהוזכרו בני עשו. והבדיל� מ% השבטי� הקדושי�, "עשו
, , , , בהר שעירבהר שעירבהר שעירבהר שעיר    וישב עשווישב עשווישב עשווישב עשו"חזר הכתוב ואמר לאחר שהזכיר� ו. הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו� עשועשועשועשו

אי%  כ"וא ."עשו אבי אדו�עשו אבי אדו�עשו אבי אדו�עשו אבי אדו�    תולדותתולדותתולדותתולדות    ואלהואלהואלהואלה"מיד שינה וכתב ו .""""עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�
אלה בני עשו ואלה אלה בני עשו ואלה אלה בני עשו ואלה אלה בני עשו ואלה """"והוסי� הכתוב לומר . הוא אדו� אלא אבי אדו�

דהיינו . אבי אדו�אבי אדו�אבי אדו�אבי אדו� הוא עשוהוא עשוהוא עשוהוא עשוובסו� הפרשה כתב שנית . """"הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�, , , , אלופיה�אלופיה�אלופיה�אלופיה�
  .רק אביה� ויש להבי% העני% שבניו ה� אדו� והוא

, ת"שניה לאחר אות הדל' ה ומלאה וראשונ'  עשו חסר ותלדותתלדותתלדותתלדותוכתבה תורה 
ראשונה שלאחר '  מלא ותולדתתולדתתולדתתולדת, ואלו אצל תולדות יצחק כתבה תורה בהיפ�

 תלדתתלדתתלדתתלדתואצל תולדות ישמעאל כתב . ת"הדל שניה שלאחר'  וחסר וו"תיאות 
ראשונה ' בתוספת ו    ,,,,""""לתולדת�לתולדת�לתולדת�לתולדת�בשמות� "% אבל כתב בה� "חסר שני ווי

  .ויש להבי% ההבדלי�' לאחר הת
  ועשו קבל מיצחק,132כי הבינה דקדושה נקראת אדו�, עני% הואהאפשר שו

  והוא ברשעו לפי גודל, אדו� דקדושה בעת לידתו' ניצוצות גדולות מבחי
מעלתו כ% גודל נפילתו הפיל עצמו באדו� דקליפה שה� הסיגי� של מלכי 

 פ שחלק גדול מה� חזרו לקדושה על ידי"ואע ,אדו� שמתו ויצא מ% הקודש
  ולאחר לידת בניו.עדיי% נשארו בראשו ניצוצות קודש, יעקבורה למכירת הבכ

ג� את  והביא, 133 אר" אדו� מצד הסיגי�' בחישהואשאפשר ישב בהר שעיר 
ואלה ואלה ואלה ואלה ", לומר כוונת הכתובואולי . אדו� והפ� להיות ג� אבי אדו�' בניו לקלי

 ,ה מוסי� על הראשוני� שהיו בשבטי י שהיו בו ניצוצות קודש"תלדות עשותלדות עשותלדות עשותלדות עשו
שמכר הבכורה בנזיד עדשי� והחלי� אדו� דקדושה באדו�  """"הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�""""

אדו�  'בחי שהוא וישב עשו בהר שעירוישב עשו בהר שעירוישב עשו בהר שעירוישב עשו בהר שעיר    ,וכיו% שיצא מהקדושה. 134'דקלי
באר" כנע% יצאו  בניו שנולדוו. 'בקליש עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�עשו הוא אדו� ות יוהפ� לה, 'דקלי
, סיגי מלכי אדו�' ולקח� עשו להר שעיר שורש קלי ,135' דקלית"הזמצד 

  .'שינקו מש� ויהפכו לאדו� דקלי
  

כתר '  כי אר" אדו� היא בחי.133 .וישלח' וראה ספר הלקוטי� פ. ה"זוהר נשא קל. 132

אולי האר" נקראת . 135 .תולדות' ראה לעיל פ. 134 .ל� ל�' ליקוטי תורה פראה ' דקלי

נות% לשני וכסוחר הלוקח מאחד ו,  כנע% שפירושו סוחרנוגה הנקראת' ש קלי"אר" כנע% ע

 גנב  סוחרוהיא בחינת. בסוד הטקלא, ולהיפ� הקודש לחול נוגה לוקחת ונותנת מ%' כ% קלי

 כתב. מ"ל ב"שער מאמרי רזוב". לעשוק אהב, כנע% בידו מאזני מרמה"שעליו נאמר 

גה ונ'  קליונראה שבזמ% הכנעני� היתה כל האר" תחת, נוגה' קלי'  הוא בחיהירד%ש

  .נוגה בירד%'  קליעד שכבשוה ישראל והכניסוה לקדושה ונשארה, שלקחה אותה מבני ש�
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שהיו   והוסי� על הראשוני�".".".".ואלה תולדות עשו אבי אדו� בהר שעירואלה תולדות עשו אבי אדו� בהר שעירואלה תולדות עשו אבי אדו� בהר שעירואלה תולדות עשו אבי אדו� בהר שעיר""""ואמר 
עשו  והפ�, ג� את טומאת סיגי המלכי� בשורש�, מקולקלי� באר" כנע%

 בני אלהאלהאלהאלה"ואולי בתחילה אמר הכתוב . בהר שעיר'  דקלי"אבי אדו�"ג� להיות 
כבניו  כדי לכלול ג� עשו עמה� שג� הוא".  אדו�הואהואהואהוא, אלה אלופיה�עשו ו

  שכל  שלא נח ולא שקט עד....""""הוא עשו אבי אדו�הוא עשו אבי אדו�הוא עשו אבי אדו�הוא עשו אבי אדו�""""וסיי� , אדו�' נדבק בקלי
אדו� למשפחות� למקומות� בשמות� בכל ' בניו יצאו להיות אלופי� בקלי

  .יצילנו'  ה,בחינות אלו
אלה "ו יתבר� נאמר והנה בבריאת שמי� ואר" שהכל נעשה בשלימות לכבוד

אבל בתולדות אד� . כי הכל היה מושל� ומוכ%".  השמי� והאר"תולדותתולדותתולדותתולדות
אחת ' ו.  אד�תולדתתולדתתולדתתולדתשיצאו ממנו לעול� צדיקי� ורשעי� נאמר זה ספר 

שניה לרמז על ' וחסר ו,  לרמז על הצדיקי� שיצאו ממנו אולי כדיבתחילה
נו ש� הצדיק וח�  נח כי יצאו ממתולדתתולדתתולדתתולדתוכ% נאמר אלה . הרשעי� שיצאו ממנו

        אלה תולדת ש�אלה תולדת ש�אלה תולדת ש�אלה תולדת ש�וכ% אמר .  לסבה זו,,,,ואלה תולדת בני נחואלה תולדת בני נחואלה תולדת בני נחואלה תולדת בני נחוכ% אמר . הרשע
  וכ% אמר אלה תולדת תרח שיצאו. ורשעי� ג� כ%, שיצאו ממנו צדיקי� כעבר

וכ% נאמר ביצחק אלה תולדת יצחק . ממנו צדיקי� כאברה� ורשעי� כנחור
' היו קלי שכול� לאמנ� בבני ישמעא. שיצאו ממנו צדיק כיעקב ורשע כעשו

.  חסר שני ווי%תלדתתלדתתלדתתלדתכתב ואלה , גמורי� ושו� ניצוצות קודש לא נמצאו בתוכ�
, המילה שנתחייבו בה מצד שמות� קבלו קדושה על ידיאפשר שאבל היות ו

אי% , ומכיוו% שאי% שו� ניצוצות קודש בבני ישמעאל. בשמות� לתולדת�בשמות� לתולדת�בשמות� לתולדת�בשמות� לתולדת�אמר 
שכול� רשעי� וממזרי�  פ"אמנ� בבני עשו אע. 136גרי� באי� מה� לעול�

 ,נפלו ניצוצות קודש מראש עשו בה�כיו% ש, הדבוקי� באבי אבות הטומאה
מבני  ולכ% הגרי� הבאי�, מה� שיצאו י גרי�"מחכי� ה� לפדיו% שבויי� ע

 .137צוצות הראש והכנסת� לקדושהיעשו דרגת� גדולה בהוציא� עמה� מנ
נפילת� בהר שעיר חזר   וג� לאחר".ואלה תלדות עשו הוא אדו�"כ "ואמה
' הוכשאות  תלדותתלדותתלדותתלדות    כתב    ".ואלה תלדות עשו אבי אדו� בהר שעיר" לומר

   .א"זאת תתגלה ותצא אל הקודש בב'  ו,בסופה לומר שבסו�

את עדה בת אלו% החתי ואת אהליבמה בת את עדה בת אלו% החתי ואת אהליבמה בת את עדה בת אלו% החתי ואת אהליבמה בת את עדה בת אלו% החתי ואת אהליבמה בת , , , , עשו לקח את נשיו מבנות כנע%עשו לקח את נשיו מבנות כנע%עשו לקח את נשיו מבנות כנע%עשו לקח את נשיו מבנות כנע%""""
  ,החוי ולכאורה באמרו שעדה מבנות החתי ואהליבמה מבנות ".".".".צבעו% החויצבעו% החויצבעו% החויצבעו% החוי

  
. 137  .ה�בקטורה שנתערבו  מבני והגרי� הבאי� מהערביי� אינ� בני ישמעאל אלא .136

, ניצוצות קודש שהיו בראשו  דר� נירו% קיסר ע� הרבה,מאיר בעל הנס' רומש� באה נשמת 

 וג� אליפז שהיה לפני מת% תורה כשנתקדש נהיה .וזכה שהיה מאיר עיני חכמי� בתורתו

  .א', וב די אי"ראה רש. נביא
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 עדה היא", י"ופירש. יודעי� אנו שה% מבנות כנע% ולמה ציי% זאת הכתוב
. לעבודה זרהש שהיתה מקטרת בשמי� "ונקראה בשמת ע, בשמת בת אילו%

נה שמה יהודית לומר שהיא כופרת בעבודת יוהוא כ, אהליבמה היא יהודית
,  ידי שמהכיצד יטעה יצחק על, והוא תמוה. "אלילי� כדי להטעות את אביו

מורת רוח "ומה ג� שיהודית ובשמת היו , והלא בראותו מעשיה ידע מי היא
יהודית ויגדל התימה כי . ה�ז בפני"י שהיו עובדות ע" ופירש"ליצחק ולרבקה

הפכה מחוית  ואי�, מפורש בכתוב שהיתה בת בארי החתי ולא בת צבעו% החוי
נשיו מאביו   מעשהכי א� רצונו של עשו היה להסתיר, ויותר קשה. לחתית

י ששמה היה עדה קראה הכתוב בשמת "מדוע אצל עדה עשה להיפ� שאעפ
והנה בנשואי עשו  .ז והניח עשו לקרותה בש� זה"להדגיש שהיתה מקטרת לע

  .ואלו כא% הקדי� הכתוב את עדה לאהליבמה, הקדי� הכתוב יהודית לבשמת
בני חת שמה� קנה ה גר בחברו% בשכנות ע� " כי יצחק אבינו ע,ונראה העני%

  חשוד ות אחרי� היהמוא� היה עשו לוקח נשי� ממקו. אברה� את המערה
  טבעי הוא כ כשלוקח מבנות עירו"משא. 'בעיני אביו שעיניו בנשי� מ% הקלי

תחילה את עדה   ונראה שלקח.שנצר� לנשואי% ולוקח מה% ואי% שו� חשד בזה
ואדרבה קראה , ז"עעובדת ומכיו% שהיתה חתית לא חשש מיצחק להיותה 
שמה יוכל לעשות  ז בטענה"בשמת להראות לאביו שהיא קליפה המבשמת לע

ולא שבעה נפשו . ואי% נשי� בקדושה בסביבתו וכ� ירגיל את אביו למעשיה
יותר ולקח את אהליבמה  טומאה גדולהבלהתדבק  של עשו ממנה כי חפש

 ג� שהיתה ומה 138היותה חוית החוית שקליפת הנחש דבוקה בה ביותר עקב
, וממזרת, ממזרת בת ענה וצבעו% אביו ומכיו% שהיתה חוית ואינה בת עירו

 לומר יהודיתיהודיתיהודיתיהודיתאחת שקראה , והטעהו בשלש. פחד שיצחק יבי% היכ% דבוק עשו
אלא מתו� , ז אינו מתו� עבודת אלהות"ז וכל עבודתה לע"שכופרת היא בע

, שנית. 139� יראהסגולה לעניני� גשמיי� או מתו אמונה שעבודה זו תביא לה
, שלישית. ואינו צבעו% שהביא ממזרי� לעול�בארי בארי בארי בארי שאמר שאביה נקרא 

ומתו� שהיתה חביבה עליו יותר הקדימה , חוית שאמר שהיא חתית ואינה
התורה את מצפוני עשו באמרה את האמת  גלתה ועתה, הכתוב בנשואיה

, דהאלא אהליבמה הממזרת וע, ובשמת שהסתיר מאביו ושאי% ה% יהודית
אפשר שאמר  ו,כתוב עתהההקדימה ולכ% , שנשא תחילה את עדהאפשר ו

ה% היו דבוקות ש אלא , בכנע%נולדוש שה% מבנות כנע% לומר שלא רק הכתוב
  .ומש� הביאו את בניה%,  כנע%'בקלי
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 הדגיש הכתוב לידת� באר" כנע% ".".".".ולדו לו באר" כנע%ולדו לו באר" כנע%ולדו לו באר" כנע%ולדו לו באר" כנע%אלה בני עשו אשר יאלה בני עשו אשר יאלה בני עשו אשר יאלה בני עשו אשר י""""
ואת ואת ואת ואת , , , , ואת בניוואת בניוואת בניוואת בניו, , , , עשו את נשיועשו את נשיועשו את נשיועשו את נשיו ויקחויקחויקחויקח"""" , בפסוק הבאש"שהדבר מוב% ממי "אעפ

ואת כל קנינו אשר ואת כל קנינו אשר ואת כל קנינו אשר ואת כל קנינו אשר , , , , בהמתובהמתובהמתובהמתו    ואת כלואת כלואת כלואת כל, , , , ואת מקנהוואת מקנהוואת מקנהוואת מקנהו, , , , ואת כל נפשות ביתוואת כל נפשות ביתוואת כל נפשות ביתוואת כל נפשות ביתו, , , , בנותיובנותיובנותיובנותיו
ופרט הכתוב את כל אשר ". ". ". ". יעקב אחיויעקב אחיויעקב אחיויעקב אחיו אר" מפניאר" מפניאר" מפניאר" מפני אלאלאלאל ויל�ויל�ויל�ויל�, , , , רכש באר" כנע%רכש באר" כנע%רכש באר" כנע%רכש באר" כנע%

, , , , משבת יחדיומשבת יחדיומשבת יחדיומשבת יחדיוכי היה רכוש� רב כי היה רכוש� רב כי היה רכוש� רב כי היה רכוש� רב """". אחד מה�  בכל""""אתאתאתאת"""" וכתב ,עהלעשו לשב
ולא יכלה אר"  ",י" פירש".".".".אות� מפני מקניה�אות� מפני מקניה�אות� מפני מקניה�אות� מפני מקניה�    ולא יכלה אר" מגוריה� לשאתולא יכלה אר" מגוריה� לשאתולא יכלה אר" מגוריה� לשאתולא יכלה אר" מגוריה� לשאת

בא הכתוב ללמדנו שהוצרכו אולי ". מגוריה� להספיק מרעה לבהמות שלה�
' נולדו בכנע% שהיתה בחיכיו% שבניו , כנע% לשעיר לעזוב עשו ובניו את אר"

 עשו ובניו כל שבע בחינות עברו ומכיו% ש,' דקליבע ספירות תחתונותש
 הקיאה אות� האר" כש� ,'ראשונות דקלי' ועלו אל ג' התחתונות דקלי

והיות וגרו יעקב ועשו בחברו% ליד     .שהקיאה את הכנעני כאשר של� עוונ�
את תבואת שדותיו של עשו עד שהקרקע שלו לא הספיקה ' צמצ� ה, יצחק

  ,,,,""""רב משבת יחדיורב משבת יחדיורב משבת יחדיורב משבת יחדיו"""" של יעקב ועשו """"כי היה רכוש�כי היה רכוש�כי היה רכוש�כי היה רכוש�"""", בור בהמותיולמרעה ע
        ולהוציא תבואה """"אות�אות�אות�אות�    מגוריה� לשאתמגוריה� לשאתמגוריה� לשאתמגוריה� לשאת    ולא יכלה אר"ולא יכלה אר"ולא יכלה אר"ולא יכלה אר""""" .ליצחק בשכנות

 ולא יכל ,למקנהו בואת שדות יעקב רקת    והספיקה, בכמות מספקת לשניה�
ולא מצא בסביבתו קרקע  ,שיספק תבואה ג� לבהמותיו לבקש מיעקב עשו

 הרוחניי� """"מפני מקניה�מפני מקניה�מפני מקניה�מפני מקניה�"""". . . . אחר מרעה והוצר� לחפש מקו�ל נוספת לקנות
ראשונות ' אל אר" שעיר שהיא בג את אר" כנע% ועזבו. 'ר דקלי"שעלו אל ג

לרבות הקני% . """"אתאתאתאת""""תיבת  ני עשו כתבימשבעת קני' בכל בחיואולי  .'דקלי
  .'ת דקלי"א משבעה אלו והוא ז"הרוחני שהיה לכ

 השבטי� נולדו בפד% אר� ובני עשו ".".".".כנע%כנע%כנע%כנע%אלה בני עשו אשר יולדו לו באר" אלה בני עשו אשר יולדו לו באר" אלה בני עשו אשר יולדו לו באר" אלה בני עשו אשר יולדו לו באר" """"
, ואפשר שיש בזה רמז. ולכאורה היה צרי� להיות להיפ�. נולדו באר"

אבל אפשר אבל אפשר אבל אפשר אבל אפשר , י שאי% ספק שצדיק שנולד באר" מעלתו גדולה ביותר"שאעפ
ואפשר להוולד בחו" לאר" ואפשר להוולד בחו" לאר" ואפשר להוולד בחו" לאר" ואפשר להוולד בחו" לאר" , , , , להוולד באר" כנע% ולהיות בבחינת בני עשולהוולד באר" כנע% ולהיות בבחינת בני עשולהוולד באר" כנע% ולהיות בבחינת בני עשולהוולד באר" כנע% ולהיות בבחינת בני עשו

  .החינו� גור� כי ,,,,ולהיות קדושי� בבחינת שבטי יהולהיות קדושי� בבחינת שבטי יהולהיות קדושי� בבחינת שבטי יהולהיות קדושי� בבחינת שבטי יה

ואהליבמה ילדה את ואהליבמה ילדה את ואהליבמה ילדה את ואהליבמה ילדה את . . . . ובשמת ילדה את רעואלובשמת ילדה את רעואלובשמת ילדה את רעואלובשמת ילדה את רעואל. . . . ותלד עדה לעשו את אליפזותלד עדה לעשו את אליפזותלד עדה לעשו את אליפזותלד עדה לעשו את אליפז""""
שנשאה   הקדי� הכתוב את בני בשמת אחות נביות".".".".יעוש ואת יעל� ואת קרחיעוש ואת יעל� ואת קרחיעוש ואת יעל� ואת קרחיעוש ואת יעל� ואת קרח

אהליבמה  אפשר מפני שהיתה. לבני אהליבמה, ג שני� לאחר אהליבמה"כ
ה� בני� ואפשר שמפני שלא מצינו שהיו ל, ממזרת ובניה ממזרי� כמותה

ה מה� "ואולי הא בהא תליא שמכיו% שהיו ממזרי� מנע הקב, ואבד זכר�
 ואולי מפני שהנצוצות שנפלו בבני ,להביא בני� שלא ירבו ממזרי� בעול�

        .עשו בבחינת תלדות יצאו באליפז ורעואל ולכ% הקדימ�
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קרח זה ממזר היה ", י"פירש". ". ". ". ואהליבמה ילדה את יעוש ואת יעל� ואת קרחואהליבמה ילדה את יעוש ואת יעל� ואת קרחואהליבמה ילדה את יעוש ואת יעל� ואת קרחואהליבמה ילדה את יעוש ואת יעל� ואת קרח""""
ע�  שהרי הוא מנוי, ליפז שבא על אשת אביו אל אהליבמה אשת עשווב% א

העני%  כי הרי בסו�, ולכאורה קשה הדבר להאמר. "אלופי אליפז בסו� העני%
, אהליבמה מנה הכתוב שני אלופי� בש� קרח אחד לבני אליפז ואחד לבני

ולא עוד אלא שהבדיל הכתוב , לעשולעשולעשולעשוולהל% הדגיש הכתוב שילדה את קרח 
באר" באר" באר" באר" אלופי אליפז   בסימ% נוס� כי בעוד שבבני אליפז נאמר שה�ביניה�
וכ% בבני רעואל אמר אלופי רעואל באר" אדו� כי ,  דהיינו שש� נולדואדו�אדו�אדו�אדו�

 באלופי בני אהליבמה שה� ,כל אלה נכדי עשו שנולדו לאחר שהל� לשעיר
 , בלבד"אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו"בני עשו הזכיר� באמרו 

כ מוכח "וא,  כיו% שכבר זכר למעלה שנולדו בכנע%באר" אדו�באר" אדו�באר" אדו�באר" אדו�כיר ולא הז
י כ% כיו% "רשפיאלא ש, מכא% שאי% זה אותו קרח ב% אליפז שנולד בשעיר

ממה וצרי� להבי% . י שנזכר באלופיו"קרח אעפ    שבבני אליפז לא מוזכר לידת
 וא� אינו אותו , א� הוא ב% אליפז למה הוזכר פעמיי� בי% האלופי�,נפש�

נחלקו בזה ואמרו  140ובמדרש    .חד מדוע הוסתרה לידת קרח השני ב% אליפזא
בנימי% ' אמר ר, אמר ארבעה לוי' ר, רב אמר שלשה, וכמה ממזרי� העמיד"

רב העמיד דעת של, המדרש הוא וביאור. לוי קרח דהכא ממזר הוא' בש� ר
 לוי ארבעה' ולר. ממזרת  שהיתהאהליבמה עשו שלשה ממזרי� ה� שלשת בני

כ "ואח, 141ממזרי� כי ג� עמלק הוא ממזר שנולד מאליפז שבא על תמנע בתו
, אהליבמהלוי שקרח הוא ממזר כפול אחד להיותו ב% ' בנימי% בש� ר' הוסי� ר

עשו עשו עשו עשו , , , , וישב עשו בהר שעירוישב עשו בהר שעירוישב עשו בהר שעירוישב עשו בהר שעיר"""" .והשני להיותו בנה מאליפז שבא על אשת אביו
הלא אמר זאת יש להבי% למה חזר הכתוב וציי% שעשו הוא אדו� ו". ". ". ". הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�

        .בתחילת העני%
שוב מנתה התורה את בני עשו ובני  ".".".".ואלה תלדות עשו אבי אדו� בהר שעירואלה תלדות עשו אבי אדו� בהר שעירואלה תלדות עשו אבי אדו� בהר שעירואלה תלדות עשו אבי אדו� בהר שעיר""""

, כבר הזכיר� הכתוב בתחילת העני% ולכאורה שמות בניו מיותרי� כי. בניו
ומה ג� ששב להזכיר . והיה לו להתחיל בשמות בני אליפז ובני רעואל בלבד

הכתוב  אמנ� כשנתבונ% הזכיר�.  כללאת בני אהליבמה שלא היו לה� בני�
אליפז ב% עדה אשת אליפז ב% עדה אשת אליפז ב% עדה אשת אליפז ב% עדה אשת , , , , אלה שמות בני עשואלה שמות בני עשואלה שמות בני עשואלה שמות בני עשו""""ואמר , בגלל שנויי� שנמצאו בה�

אלה בני  " ובעוד שבתחילה אמר הכתוב".".".".רעואל ב% בשמת אשת עשורעואל ב% בשמת אשת עשורעואל ב% בשמת אשת עשורעואל ב% בשמת אשת עשו, , , , עשועשועשועשו
ואמנ� לא כתב כ% אלא כלפי , " בני עשושמותשמותשמותשמותאלה "עתה ציי% הכתוב . "עשו

י שהזכיר� שנית לא אמר בה� "יבמה אעפאבל לגבי בני אהל. אליפז ורעואל
   אתכי בתחילה כלל.  אבל הזכיר� בשביל שנוי אחר שנת% בה�,,,,""""שמותשמותשמותשמותאלה "
   

    .ב"י בפסוק י"ראה רש. 141  .ב"פ' בראשית רבה פ. 140
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אלה "בהקדימו לומר  ועתה הזכיר בני אהליבמה, """"עשועשועשועשו אלה בניאלה בניאלה בניאלה בני"כול� ואמר 
ותלד לעשו את יעוש ואת  ,עשובת ענה בת צבעו% אשת   בני אהליבמההיוהיוהיוהיו

 כ לכאורה לא ילדה את קרח"א, לעשולעשולעשולעשו    והדגיש הכתוב שילדת� כול�(". יעל� ואת קרח

                                                                                        וג� בנכדי עשו הבדיל. הוא לשו% עבר ואינ� כ% בהווה, """"היוהיוהיוהיו"""" ופשט )לאליפז
, ליפז בני אויהיוויהיוויהיוויהיו"""", כי בבני אליפז כתב, הכתוב בי% בני אליפז לבני רעואל

ותמנע היתה פילגש לאליפז ב% עשו ותלד לאליפז . תימ% אומר צפו וגעת� וקנז
 והוא ".".".".אלה בני עדה אשת עשואלה בני עדה אשת עשואלה בני עדה אשת עשואלה בני עדה אשת עשו"""" ,ולאחר שהזכיר� הכתוב הוסי�. "את עמלק
 ....""""נחת וזרח שמה ומזהנחת וזרח שמה ומזהנחת וזרח שמה ומזהנחת וזרח שמה ומזה, , , , ואלה בני רעואלואלה בני רעואלואלה בני רעואלואלה בני רעואל""""אמנ� בבני רעואל כתב , לשו% הווה

אמנ� . לשו% עבר ,"עשו     בני בשמת אשתהיוהיוהיוהיו אלהאלהאלהאלה""""ולאחר שהזכיר� הוסי� 
כ ציי% "בשינוי נוס� מבני אהליבמה כי בבני רעואל קוד� הזכיר שמות� ואח

ואלו בבני אהליבמה בטר� הזכיר שמות� הקדי� , " בני בשמתהיוהיוהיוהיואלה "ש
  .       והדבר אומר דרשני, "בני אהליבמהאלה היו אלה היו אלה היו אלה היו """"שלכתוב 

  לופי� באר" אליפז ורעואל בתור אבניבניבניבניוהזכיר הכתוב את אלופי עשו ומנה את 
  .ולא מנה את אליפז ורעואל עצמ� בתור אלופי�, אדו� כי נולדו באר" אדו�

אבל , אמנ� בני עשו מאהליבמה שלא היו לה� בני� נמנו ה� עצמ� כאלופי�
, ומסתמא כיו% שנולדו בכנע% ולא באדו�. לא ציי% שה� אלופי� באר" אדו�

מר אלופי עשו או  ולא א".".".".ואלה אלופיה�ואלה אלופיה�ואלה אלופיה�ואלה אלופיה�, , , , אלה בני עשואלה בני עשואלה בני עשואלה בני עשו""""והוסי� הכתוב 
ולא מוב% מהכתוב א� . """"הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�""""וסיי� , אלא אלופיה� סת�, אלופי אדו�

  .דבר זה נאמר על כל האלופי� או על עשו עצמו
ומנה הכתוב שבעת בני שעיר החורי . 142""""ואלה בני שעיר החורי יושבי האר"ואלה בני שעיר החורי יושבי האר"ואלה בני שעיר החורי יושבי האר"ואלה בני שעיר החורי יושבי האר"""""

    אלה אלופיאלה אלופיאלה אלופיאלה אלופי""""וחזר ומנה את שבעת בני החורי כאלופי החורי וסיי� , וזרע�
תיבת לאלופיה� ולכאורה פסוק זה מיותר ו ".".".".לאלופיה� באר" שעירלאלופיה� באר" שעירלאלופיה� באר" שעירלאלופיה� באר" שעיר, , , , החוריהחוריהחוריהחורי

ואלה ואלה ואלה ואלה """". ובוודאי שלצור� גבוה נאמר כל זה, היא לכאורה יתור על יתור
 והוא המל� השמיני שאליו ".".".".וימלו� תחתיו הדרוימלו� תחתיו הדרוימלו� תחתיו הדרוימלו� תחתיו הדר ',',',',המלכי� אשר מלכו וכוהמלכי� אשר מלכו וכוהמלכי� אשר מלכו וכוהמלכי� אשר מלכו וכו

  . ולא נת% מל� אדו� את ישראל עבור בגבולו,שלח משה מלאכי�
 ,י"ופירש. """"למקומות� בשמות�למקומות� בשמות�למקומות� בשמות�למקומות� בשמות�, , , , ות אלופי עשו למשפחות�ות אלופי עשו למשפחות�ות אלופי עשו למשפחות�ות אלופי עשו למשפחות�ואלה שמואלה שמואלה שמואלה שמ""""
נזהה ,  וכשנתבונ% בשמות�".ששלטו אלופי� אלו לאחר מות המלכי� באדו�"

ויש . ואחד לאהליבמה, קנז תימ%, תמנע, מתוכ� שלשה מששת בני אליפז
, להבי% כיצד נמשכו אלופי� לאהליבמה לאחר מאות שני� שמלכו מלכי אדו�

  ,כ במות בני אהליבמה אבד זכר� וכלה"וא,  לבניה זרעהשהיוהלא לא מצאנו 
  

 לומר שאינ� אנשי החורי הראשוני� שהושמדו על ידי יושבי האר"יושבי האר"יושבי האר"יושבי האר"אולי קרא� . 142

   .אלא אחרי� שתפסו מקומ� ונקראו על שמ�, אמרפל וחבריו
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וצרי� לומר שבני אליפז ורעואל שירשו את נחלת� הקימו אלו� שנקרא 
  . נחלת בניהש מקו� "אהליבמה ע

ה "כי אר" שעיר היא מעשר הארצות שנתנו לאברה� אע, ואפשר שהעני% הוא
 ,י"ופירש". את הקני ואת הקניזי ואת הקדמוני"ש "וכמ, בברית בי% הבתרי�

ואת הע� צו לאמר את� עוברי� "ואמר הכתוב . "שה� אדו� עמו% ומואב"
אל , ת� מאודוייראו מכ� ונשמר, בגבול אחיכ� בני עשו היושבי� בשעיר

תתגרו ב� כי לא את% לכ� מארצ� עד מדר� רגל כי ירושה לעשו נתתי את הר 
עד שיבא יו� דריסת כ� רגל על הר , עד מדר� כ� רגל", י"ופירש  ".שעיר

דהיינו לאחר ביאת המשיח ". הזיתי� שנאמר ועמדו רגליו על הר הזיתי�
 ויספת ל� עוד את גבול�' וא� ירחיב ה"ש "שהוא יכבוש מדינות אלו וכמ

 ,144'דקליספירות ' ות גויי� אלה היו כנגד יכי עשר ארצ. 143"שלש ערי�
 ועלתה אל מלכות' ובחציית הירד% וכבוש יהושע יצאה האר" מ% הקלי

  שה�, אבל שלשת הארצות קני קניזי קדמוני שה� עמו% מואב ואדו�, הקודש
שבידי הגויי�  וצותהנצ היות וטר� נבררו כל' ספירות ראשונות דקלי' כנגד ג

שבידי אדו�  הנצוצות  נאסרו ישראל להלח� ולכבש� עד שיובררו כל,ש�
ונצוצות אלו  .ואז יכבש� המשיח ויהיו חלק מאר" הקודש, עמו% ומואב

  . 145'כשיצאו מ% הגויי� יעמדו רגליו על הר הזיתי� וכו
וסוד בריאת העול� תלוי בסוד הרמוז בשמונת מלכי אדו� שמלכו בשעיר 

ח נצוצות קודש שהיו בה� שדרכ� ניתנה הבחירה לאד� וסוד שכר "וברפ
 בו ועשו שהיו .146 ובבירור נצוצות אלו יבא משיח ויכבוש מקומות אלו,ועונש

ו שני� "כבר בהיותו ב% ט' נצוצות רבי� מראש הקודש נדבק באדו� דקלי
יא שהב והמתי% באר" כנע% עד ,147כ נקרא שמו אדו�"ע, במכרו את הבכורה

  שבע  ואפשר שמנה הכתוב שבעה דברי� כנגד.בני� ובנות וצבר רכוש ומקנה
   

/ל�' ראה לקוטי תורה פ. 145 .ליקוטי תורה ל� ל�.144  .י ש�"וברש' ט ח"דברי� י. 143

,  שמוני� שנה בכהונה גדולהושמשג שהיה צדיק וחסיד "כה  ויוחנ%.146. דברי�' ל� ופ

, י"ר את האדומי� וספח את ארצ� לאיי את אדו� וגי שכבש"חשב לזרז הגאולה עאפשר ש

והיה מעשהו . כיו% שטר� הגיע הזמ% והוא לא היה משיח' וזה היה התגרות מצידו בקלי

ואבד  ונהיה צדוקי' ונפל בקלי, )נפילת אפיי� עני% שער הכוונותראה (נפילת אפי� ' בבחי

הצדיקי�  גו רבי� מישראלואדומי� אלו הצטרפו לפריצי� במלחמות החורב% והר  .ב"העוה

שכבש את שא� על פי ה " דוד העכ"משא. והכשרי� וגרמו לחרב% הבית כמבואר ביוסיפו%

ועשה זאת רק כמלחמת מנע כדי למנוע מה� , י ולא גייר יושביה"אדו� לא ספחה לא

  .תולדות' ראה לעיל פ. 147 .להתעצ� ולהציק לישראל 
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' ואז הל� לשעיר שהוא בחי, %אר" כנע' שהיו בחי'  דקליספירות תחתונות
השעירי� שה� שדי� של בית ' נפשו כי ג� הוא היה איש שעיר שה� בחי שרש

ואמרה תורה כי תלדות .  עומק הטומאה מסיגי המלכי� שמתו,ל"הכסא רח
והל� למקו� , שהיו שבויי� בו נצוצות מהראש, עשו ושרשו הוא אדו�

". ". ". ". וישב עשו בהר שעירוישב עשו בהר שעירוישב עשו בהר שעירוישב עשו בהר שעיר""""ר וחזרה תורה לומ, נוגה' שהוא ראש לקלי שכנגדו
הוא ברשעו . """"עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�""""כי , והטע� הוא מדוע דוקא במקו� זה

  .ומצא מי% את מינו, מתחילתו ועד סופו
, כנע% ולכ% ישב בשעיר ואפשר שאמרה תורה שעשו היה אדו� עוד באר"

 שבה בשבע תחתונות' אמנ� בניו בהיות� באר" כנע% היו דבוקי� ברע שבקלי
אבל בהגיע� להר שעיר הפכו א� ה� להיות אדו� שה� , אדו�' יולא היו בבח

ואלה תולדות עשו אבי  "ואמר הכתוב. סיגי המלכי� מקו� המות והזוהמה
י "וזאת ע,  להיות ג� אבי אדו� עשוכי בהר שעיר הפ�". אדו� בהר שעיר

  והאד� הוא. שטומאת אדו� נדבקה בה� עד שהפכה להיות חלק מעצמיות�
כי באדו� שמ� ואישיות� , "עשושמות בני שמות בני שמות בני שמות בני ואלה "הכתוב  ציי% שמו ולכ%

 עיקר נצוצות הקודש שהיו בעשו עברו לאליפז שהיהואולי ואולי ואולי ואולי . זו 'לבחי הפכה
 כי הבכור מקבל פי שניי�, "עשו בכורבכורבכורבכור בני אליפז" הכתובוציי% . בכורו

  ונצוצות אלו שבאליפז וזרעו טר� באו כול�,הראש' ומבחימנצוצות שבאביו 
אמנ� . ציו% לשפוט את הר עשו בהר מושיעי�  וביציאת� יעלו,אל הקודש

 עיקר הנצוצות ,י שהיה זרעו עוד קיי� בעול�"הנצוצות שבבני רעואל אעפ
 "היוהיוהיוהיואלה " אמר הכתוב בצאת ישראל ממצרי� כבר יצאו ממנו ולכ% שמאשמאשמאשמא

ואלו אהליבמה שלא הוזכר שהיו בני� , לאחר שהזכיר שמות בני רעואל
 עוד לפני שהזכיר שמ� אמר ,יאת מצרי� כבר אבד זכר�ובזמ% יצ, לבניה

  . לשו% עבר""""אלה היואלה היואלה היואלה היו""""
לא הזכיר הכתוב כי שמא לא הוזכרה לידתו בי% בני אליפז ש    אפשראפשראפשראפשרולגבי קרח 

כ "משא, להעלות� אלא אות� שהנצוצות עדיי% בהווה נמצאי� בה� ותפקידנו
 .148זכר ממנונו שהיו לו בני� ולא נשאר אקרח שג� הוא כקרח ב% עשו לא מצ

או ,  כל הנצוצות ממנויצאו י שבחייו היה מאלופי אדו� אולי ע�  מותו"ואעפ
פע� בתור ב% אליפז כאלופי אדו� , משו� שהוא קרח ב% עשו ונזכר פעמיי�

ופע� כאלו� בני עשו בלי קשר , מקו� ישיבתו בשעירב  שקבל ממהשנוס� בו
  ופי� בקליפה בגלללאדו� כי היה ממזר כבני עשו מאהליבמה שנהיו אל

   
ואולי נצוצות שהיו בקרח כיו% שלא היו לו בני� יצאו ועלו אל הקודש ולכ% קרא יצהר . 148

  .לבנו קרח ולא חשש לקרא בש� ב% עשו וממזר
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כ אליפז ורעואל שלא היו ממזרי� ולא "משא, בלי כל קשר לאדו�, ממזרות�
 הביאו אלופי אדו� היו אלופי עשו כלל ולא נולדו בשעיר להיות אלופי� אבל

י שהיה "אבל עמלק אעפ(. סוגי ממזרות הוזכר פעמיי�' וכיו% שהיו בו ב, לעול�

היה מילידי אדו� ונדבק ש ו%כיאולי , ממזר ב% ממזרת לא הוזכרה בו אלא פע� אחת אלו�

 על אליפז """"אלה בני עשואלה בני עשואלה בני עשואלה בני עשו""""סיי� הכתוב עני% זה באמרו אפשר שו .)בה מעת לידתו
 """"הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�הוא אדו�"""", נכדיו ועל על בני עשו מאהליבמה """"ה�ה�ה�ה�אלופיאלופיאלופיאלופי    ואלהואלהואלהואלה"""", ורעואל

  .שכול� נדבקו בסיגי המלכי� וטומאת� חקוקה על עצמות�
, והנה בני שעיר החורי שבעה היו והזכיר� הכתוב וציי% והדגיש עני% אלופיה�

" קדמוני"הנאחזת ב'  שהיו יושבי האר" היו דבוקי� בקליהיותכיו% שבודאי ש
 ובני עשו הרגו� וירשו את כל נצוצותיה� היותאפשר שו. 'ראש לקלי

ובני עשו , ובשעיר ישבו החורי� לפני�"ש "וכמ, ובחינותיה� ונכללו בה�
  . עני% זה באר לנו הכתוב, "תחת�  וישמידו� מפניה� וישבויירשו�יירשו�יירשו�יירשו�

   ואי% עני% זה לאלופי עשו,מלכי�שיהיו לה� והנה אלופי עשו אלו היו טר� 
  שעני% אלופי� אלו הוא ונראה,  במקומ�מלכושהוזכרו לאחר המלכי� ש

  אבל האלופי� שלאחר, ובמלחמת� ע� החורי, אדו�' בקלי התחזקות�
  לפני "אדו� והדגיש והזכיר עני% מלכי. ה� אות� ששלטו באדו� המלכי�

ושרש עני% שכר ועונש ,  לרמז על סוד בריאת העול�,"מל� מל� לבני ישראל
אבל בשמיני ששמו הדר , שבעה מה�ואמר מיתה ב. וצור� המצוות והתפילה

 תקו% העולמות וכנגדו נאמרה ש� אשתו כי ממנו התחיל להאיר בקדושה סוד
 המלכות לבני ישראל שהוא משה שמל� על ישראל 'ז החלה בחי"בעוה
  ".ויהי בישורו% מל�"ש "וכמ

והעני% הוא כי בני עשו הקפידו שלא להמלי� עליה� מל� מאחיה� אלא איש 
באחיה�  והסיבה כי חלק מבני עשו בגדו, ל פע� ממקו� אחרנכרי שהובא כ

ואלופי עשו עסקו במלחמותיה� , ועברו לצד החורי במלחמת� ע� בני עשו
. ושלש שני� לאחר פטירת יעקב הקימו לה� את בלע ב% בעור, כל חיי יעקב

, ומסתמא שמשמי� סבבו זאת כדי שתהיה התמונה למטה כסוד העני% הרוחני
שני� ' וג, ות ישראל בגלות מצרי� מלכו מלכי� אלו באדו�וכל תקופת הי

 שני�' ח שני� ומת ה"לפני יציאת מצרי� מל� הדר המל� השמיני שמל� מ
ושלטו% הדר ומשה היה רובו ככולו בזמ% ,  רבינו עליו השלו�משה' לאחר פטי

היה המל� השמיני הרומז ברוחניות על אור חדש בקיו�  כי הדר, חופ�
י הדר הגשמי שהיה רשע ושונא " שיהיה זה עשאי אפשרר העולמות וברו

משה ומסתבר שהיה . ישראל ומנע� מעבור בגבולו ואיי� לצאת כנגד� בחרב
  .ה דוגמתו בקדושה באור החדש שבמצח נשרש"ערבינו 
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תלויה דווקא בתקו%  להסביר לנו כיצד עני% הגאולהוכתבה התורה כל עני% זה 
ה עלינו למל� "הקב המלכתעל ידי ו. ו� אלוכל הנצוצות שנמצאי� במלכי אד

, � למלכות שמי�יעלת הנצוצות שבמלכי אדו� ומי�בררתמ, ש ובתפילות"בק
' והיה ה, ובתשלו� בירורי� אלה יעלו מושיעי� בהר ציו% לשפוט את הר עשו

  *.אחד ושמו אחד' למל� על כל האר" ביו� ההוא יהיה ה

רק , היו בראשו נצוצות קודשו% שכיהיה עשו טמא שי "אעפ ".".".".עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�עשו הוא אדו�""""
  .149במערת המכפלה נקבר  ראשו אבל ,גופו הטמא נקבר בהר שעיר

  

        ו י ש בו י ש בו י ש בו י ש ב

        
 אר"אר"אר"אר"יש להבי% למה כפל הכתוב . """"וישב יעקב באר" מגורי אביו באר" כנע%וישב יעקב באר" מגורי אביו באר" כנע%וישב יעקב באר" מגורי אביו באר" כנע%וישב יעקב באר" מגורי אביו באר" כנע%""""

   . אביומגורימגורימגורימגוריומה הלשו% .  כנע%אר"אר"אר"אר", מגורי אביו
כגרי� הוא וזרעו ה ליצחק שא� יתנהגו "העני% הוא כי אמר הקבאפשר שו

אמנ� יעקב . 1יחשב זה לה� כחלק מגזירת הגירות באר" לא לה� ,באר"
ואז אמר , מגורי�מגורי�מגורי�מגורי� באר" כנע% שלגבי אביו היה רק אר" ישבישבישבישב, כששב מבית לב%

והלא יש , ב ורוצי� שלוה"ה לא דיי% לצדיקי� מה שמוכ% לה� בעוה"הקב
צרי� להורידו , ר באר" כנע% כאזרח ולא כגיושביושביושביושבוא� יעקב . גזירת הגלות

ומיד קפ" עליו רוגזו של יוס� וגר� לו לירד , רה בפועלילמצרי� לקיי� הגז
  .מצרימה לקיי� הגירות באר" לא לה�

יעקב לישב בשלוה קפצה עליו רוגזו של ביקש ", י" פירש".".".".וישב יעקבוישב יעקבוישב יעקבוישב יעקב""""
ד שני� שהיה "י, "אלה"כמני%  ,שלשי� ושש שני� יעקב גלה מבית אביו ".יוס�

 הנמצאי� בשורש הבריאה .ושנתיי� שהחזיק בדר�, שנה בבית לב%' כ, ועברבבית ש� 
וחשב שלאחר תקו% זה ישב  ". תולדות השמי� והאר" בהברא�אלהאלהאלהאלה"""" ש"וכמ

של אד� קרי ה תוצאות פג� כי , מיד קפצה עליו רוגזו של יוס�.בשלוה
 למרות שהוא עצמו לא ראה קרי ,וגמרהראשו% שיעקב הוא גלגול נשמתו לא נ

, יצטער על אבידתוש. מחדש דר� יוס�עשות היהיה צרי� התקו% לו .עול�מ
  .יגרו� לה� לרדת למצרי� לתק% העניי%וש
  
לא מצאתיו " אולי ושמא"וכ% שאר מקומות שאני כותב בה% חלק גדול מעני% ביאור זה * 

וא� , ו"ר לקובה"ל וכתבתי� על תנאי שא� אמת ה� יהי רצו% שיהיה בה� נח"בכתבי חז

' ספר הישר פ. 149.  שוא ה� שיתבטלו כעפרא דארעא וכדבר שאי% בו ממש דברי ו"ח

  .תולדות' לעיל פראה  .1 .ב"ד ה"ירושלמי תענית פ "מראה הפני�" ,ויחי
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ביקש יעקב לישב בשלוה קפצה עליו רוגזו של ", י" פירש".".".".וישב יעקבוישב יעקבוישב יעקבוישב יעקב""""
רו%  כי בא מחר% שהוא סוד הג,"במנוחה"ולא אמר " בשלוה"אמר ". יוס�

וכששמות , "חר%"ו" גרו%"' העליו% שיש בו שלש פעמי� אלהי� העולי� בגי
' ה אלהי� העולה בגי"ה נעשה כל אחד ש� הוי"י שמות הוי"אלו נמתקי� ע

ויעקב עבר את מעבר , השלוה' שלו שהוא בחי' ק גי"ק ושלש פעמי� יב"יב
 .פעמי� אלהי� אלו'  הבאה ממיתוק גבשלוהבשלוהבשלוהבשלוהיבק ובקש לישב 

הפחמי תמה ,  נכנסו גמליו טעוני� פשת%הפשתני הזה" ,י"רשפי ".".".".עקבעקבעקבעקבוישב יוישב יוישב יוישב י""""
היה פקח אחד משיב לו ניצו" אחד יוצא ממפוח , אנה יכנס כל הפשת% הזה

כ� יעקב ראה כל האלופי� הכתובי� למעלה תמה . של� ששור� את כולו
, מה כתיב למטה אלה תולדות יעקב יוס�, ואמר מי יכול לכבוש את כול%

יה בית יעקב אש ובית יוס� להבה ובית עשו לקש ניצו" יוצא מיוס� וכתיב וה
לפשת% ולא המשיל אלופי עשו  מדוע ש להבי% וי".שמכלה ושור� את כול%

 עד שהוצר� להתבשר ,מה�חשש יעקב ומדוע  .לקש והלא הנביא דימהו לקש
 .       שור� הכל יוס� שהניצו" של

ואפשר ".  אדו�אביאביאביאביהוא עשו  "הכתוב באמרו כי סיי�, ואפשר שהעני% הוא
 אביאביאביאבי"עלה בטומאתו ונקרא , פ שמתחילה עשו נקרא אדו�"שכוונתו שאע

ואפשר . זו'  ופחד יעקב כיצד יעמוד נגד בחי)'חכמה דקלי' ואולי היא בחי(" אדו�
 'ופשת% כנגד בחי, 3שקלקל בפשת%. 2שנקרא עשו פשתני כי הוא גלגול קי%

' ואפשר שהנביא קראו קש בחי. הוא המנצחויוס� ' ויסוד דקדושה בחי, היסוד
והמשיל את יעקב לפחמי . השק העבד הכושי' איש שהיו עמו ונגד בחי' ת

 כמני% )ע� הכולל(% עולה "כי ש� אלהי� במילוי יודי, שממנו יוצא ניצו" האש
כי " להבה"' אמנ� יוס� הוא בחי".  עמדיאלהי�אלהי�אלהי�אלהי�א� יהיה "ובקש יעקב . אש

ש לעיל "וכמ(השט% והוא שטנו של עשו '  העולי� בגי"אלהי�"פעמי� ' הוא ב

  .  והוא המפוח השור� לכל החיצוני�.)ויצא' פ

הדיני� שירד '  בחי""""נערנערנערנערוהוא " אולי אמר ".".".".''''והוא נער את בני בלהה וכווהוא נער את בני בלהה וכווהוא נער את בני בלהה וכווהוא נער את בני בלהה וכו""""
  . וגרמו לשנאת� ותוצאותיה, אליה� בגלל הוצאת הדיבה

ס� את דבת� רעה ס� את דבת� רעה ס� את דבת� רעה ס� את דבת� רעה ויבא יוויבא יוויבא יוויבא יו, , , , והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביווהוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביווהוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביווהוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו""""
והלא תמיד נקראו בש� ,  אביונשינשינשינשיויש להבי% מדוע קרא לה% . """"אל אביה�אל אביה�אל אביה�אל אביה�

בת בני בלהה וזלפה שאת� יכתוב משמע שאת ד הומפשט.  או אמהותשפחות
  כ היה"וא, בת בני לאהיל אמרו שהביא ד"אמנ� חז, אביה�אביה�אביה�אביה�    התרועע הביא אל

 
  .ג' ספר הלקוטי� בראשית סי .3. ספר הלקוטי� תולדות. 2



 שני               וישב            שפתי

 

 שנב

  טר� שיזכיר עני% בני, "והוא רועה את אחיו בצא%"באומרו  מיד לו לכתוב זה
בזוי בני , עריות, בת� בשלשה דברי�ישהביא ד" ,י"ופרש .וזלפה בלהה

ויש להבי% . בת� ותו לאימשמע שרק בזה הביא ד. "ואבר מ% החי, השפחות
עקב מצד עצמו  וי.דברי� באזני יעקב' פעמי� יכל יוס� לחזור על אות� ג כמה

, וא� ראוי להשתיק ליוס�, א� ראויי� ה� לנזיפה יגער בה� ,מדוע שתק
, אביואביואביואביו לא אמר אללמה  ."אביה�אביה�אביה�אביה�ויבא יוס� את דבת� רעה אל . "שיעשה זאת
ויש .  עושה מעשה נערות,י" פירש."והוא נער את בני בלההוהוא נער את בני בלההוהוא נער את בני בלההוהוא נער את בני בלהה. "או אל יעקב

  .להבי% מה עני% מעשה הנערות לאמצע עני% הדיבה
וטע% ,  אביוכנשיכנשיכנשיכנשיכי יוס� ראה את בלהה וזלפה , ביאור העני% הואשאפשר ו

 ....אביה�אביה�אביה�אביה�שהפג� שנקראי� בני השפחות אינו רק בבני� אלא בעיקר ביעקב 
א� מזמ% אברה� ועד מת% תורה היה עקרוני אפשר שוהויכוח בי% יוס� לאחיו 

כי א� דינ� כבני נח בלהה וזלפה ה% נשותיו , 4דינ� כישראל או כבני נח
ובניו די% בני� גמורי� יש , ורות כי יש אישות לב% נח ללא צור� בקדושי%גמ

ובלהה וזלפה , יצאו מדי% בני נח ונכנסו בדי% ישראלהשבטי� סברו שו ,5לה�
  יעקב ולקח%אמהותכ שתשארנה משמשות לרחל וללאה  על דעתנשתחררו

המשמשות את אמותיה�  וה� בני השפחות, כפלגשי� ללא חופה וקדושי%
ובקרא� לה� בני השפחות . י שה� בניו"אעפ, דרגת� פחותה מבני הגבירהומ

והביא את דיבת� של ד% ונפתלי גד ואשר שלא מוחי� , לאביה�לאביה�לאביה�לאביה�ראה יוס� פג� 
 ולכ% שנאוהו ,י אחיה� בני השפחות" כאשר ה� נקראי� עאביה�אביה�אביה�אביה�על כבוד 

הדגישה תורה שהיה עושה מעשה נערות אולי ו. כול� כולל בני השפחות
לומר שמעשהו זה גר� לו שלא , סלסל בשערותיו באמצע עני% הדיבהומ

 .בתויגר� עליו מדת הדי% ושישנאוהו עקב דו, להתמת% בדי% ולנצור לשונו
 מפרכסת שמותרת לישראלבשר שנחת� בעודה ואפשר שמחלוקת� היתה ב

וא� מותר לה� . 6 מדי% אבר מ% החי ואסורה לבני נח,לאחר מות הבהמה
 אי% לה� די% אמא אחרתו שבני סברכי ה� ,  ע� רועות כנעניותלהתייחד בשדה

זה על  ויוס� טע% שה� אחי� גמורי� ומכסי� ,אחי� ושומרי� שלא יהיה יחוד
ני� יחלומות כנגד עני' יוס� ג אפשר שחל�ו. 7 ואסורי� ביחוד ע� הכנעניותזה
  ,,,,לאחיולאחיולאחיולאחיו    ויחלו� יוס� חלו� ויגדויחלו� יוס� חלו� ויגדויחלו� יוס� חלו� ויגדויחלו� יוס� חלו� ויגד""""וחלו� ראשו% לא הוזכר אבל כתב . אלו
  
ובבאר , ז"ב כ'ד סי"ע יו"ראה שו . 6 .'א' ע אב% העזר סי"שו. 5   "פרשת דרכי�"ראה . 4 

 ,ד"ש והראב"� להרא"והיא סברא ממוצעת בי% הרמב. 7 .ל"ש בש� מהרש"היטב מ

י "ובור ראה ט. נשי� הפסולות' דינ� כדי% הויהיה , שהאחי� אי% דינ� ככשרי� דעלמא

        .ב"כ' ז סי"אבהע
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ויאמר אליה� שמעו נא החלו� הזה ויאמר אליה� שמעו נא החלו� הזה ויאמר אליה� שמעו נא החלו� הזה ויאמר אליה� שמעו נא החלו� הזה """"באומרו אולי  ו".".".".שנא אותושנא אותושנא אותושנא אותוויוסיפו עוד ויוסיפו עוד ויוסיפו עוד ויוסיפו עוד 
ולומר  ל לכתוב להפסיק"הוא חלו� שני כי אחרת לא הי    ....""""אשר חלמתיאשר חלמתיאשר חלמתיאשר חלמתי

 מכלל דאיכא """"הזההזההזההזה""""     ואמר, לפני שסיפר לה� חלומו,"ויוסיפו עוד שנא אותו"
 ע� דוהייחו אלומות הוא עני% השדהאפשר שחלו� הו.  שקד� לואחרינא

 והאלומות המשתחווי� הוא סימ% שיודו לו אחיו בעני% ,יותהרועות הכנענ
 ואי% לחלק בי% בני רחל, וחלו� הכוכבי� הראה שכול� שווי�. איסור היחוד
 החלו� הראשו% היה על עני% אבר מ% החיאפשר שו. בלהה וזלפהולאה לבני 

עקב י רצהלא , כיו% שדיבתו היתה בעני% מחלוקת בהלכהו. נויולא נודע עני
    .רב בזהלהתע

ועשה לו כתונת ועשה לו כתונת ועשה לו כתונת ועשה לו כתונת , , , , אהב את יוס� מכל בניו כי ב% זקוני� הוא לואהב את יוס� מכל בניו כי ב% זקוני� הוא לואהב את יוס� מכל בניו כי ב% זקוני� הוא לואהב את יוס� מכל בניו כי ב% זקוני� הוא לו וישראלוישראלוישראלוישראל""""
על ש� צרותיו שנמכר " פסי�"שנקראה הכתונת בש� " ,י"פירש ".".".".פסי�פסי�פסי�פסי�

ויש להבי% מה עני% סימני . "ת פסי�"ר, לפוטיפר סוחרי� ישמעאלי� מדיני�
ולמה לגבי , וכי לזה נתכוו% יעקב בעשותו הכתונת, מכירתו לכתונת הפסי�

 ולמה נקרא יוס� ב% זקוני� והלא בנימי%,  ולא יעקבישראלישראלישראלישראלהכתונת מוזכר 
 ומה,  מיותרתלולולולוולכאורה תיבת , הוא לוהוא לוהוא לוהוא לוזקוני�  ומה הלשו% ב%, קטו% ממנו

  .ומה קנאת� בכתונת, ראה יעקב להפלותו בכתונת פסי�
כ%  כי יוס� היה ב% זקוני� של יעקב דהיינו ב% מזלו ול,העני% הואאפשר שו

ולכ% , י עשו"י אחיו כש� שנרד� הוא ע"וחשש יעקב שמא יוס� ירד� ע. אהבו
קמיע   עשה לו כתונת פסי� בתורישראלישראלישראלישראלבהיותו במוחי% דגדלות בחינת 

  מפוטיפר  כתונת שהיתה צריכה להצילו,שתשמור עליו מאחיו ומזימותיה�
יו יותר מאח  וכשראו אחיו שיעקב אוהב אותו.וסוחרי� ישמעאלי� ומדיני�

יעקב וסופ�  הבינו שיוס� ב% מזלו של, פסי� להנצל מאחיו נתוועושה לו כת
וכל זמ% שהיתה הכתונת . ולכ% שנאוהו, לשמשו כש� שמשמשי� ה� ליעקב

ולכ% כאשר בא , כי היתה לו שמירה מה�, על יוס� לא יכלו אחיו לנגוע בו
 ".".".".יויויויואת כתונת הפסי� אשר עלאת כתונת הפסי� אשר עלאת כתונת הפסי� אשר עלאת כתונת הפסי� אשר על, , , , את כתנתואת כתנתואת כתנתואת כתנתו""""הפשיטו ממנו , יוס� אל אחיו

את כתונת הפסי� הוא שהוסי� לו אביו יותר , זה חלוק, את כתנתו", י"ופרש
 ויש להבי% א� כל קנאת� היתה .שהסירו ממנו את שניה�דהיינו  ".על אחיו

בכתונת הפסי� היה לה� להוריד רק את כתונת הפסי� ולמה הפשיטוהו 
אולי  ו).על כתנתווא� כתנת הפסי� היה ליופי ולכבוד מסתבר שהיה לובשה מ(, לגמרי

ואי% בכח� , נת הפסי� מרצונווהעני% הוא כי ידעו שיוס� לא יוריד את כת
וא� יבקשו ממנו . נתוי הכת"כי מוג% הוא ע, ש לפגוע בו"להורידו בכח וכ

, ולכ% אמרו לו לפשוט כל בגדיו ולרחו" מהדר� ולנוח, להסירו יחשוד בה�
 ויוס� שראה בה� אחי� ,ליונת הפסי� המגינה עוומטרת� היתה שיסיר את כת
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 מכרוהו  הכתונתוכשראו שפשט, ולא חשש במאומה פשט את בגדיו להתרח"
    הרגילההרגילההרגילההרגילהנת יוס� ו לקחו את כת,וכדי שיעקב יאמי% שנטר� יוס�. �"לפסי

ושלחו יחד אתה את כתונת הפסי� שלמה ונקיה , והטבילוה בד� העזי�
 היו מכתימי� את כתונת כי א�, ובזה האמי% יעקב שטרו� טור� יוס�. לאביה�

כי לא יתכ% שחיה רעה תזיק ליוס� , הפסי� היה מבי% יעקב שמשקרי� ה�
כשהביאו את כתונת הפסי�  כ"וע, כי מוג% הוא, בהיותו לבוש בכתונת הפסי�

שלמה ועמה את כתונת יוס� טבולה בד� חשב יעקב שיוס� משו� מה פשט 
עה ולכ% כתנתו מוכתמת ובהיותו בלעדיה טרפתהו חיה ר, את כתונת הפסי�

ועל כתנתו הרגילה שכמותו היה ג� לה� ומסתמא . וכתונת הפסי� שלמה
         כי על כתנת הפסי� ".".".".הכר נא הכתונת בנ� היא א� לאהכר נא הכתונת בנ� היא א� לאהכר נא הכתונת בנ� היא א� לאהכר נא הכתונת בנ� היא א� לא""""לעוד בני אד� שאלוהו 

כי מוכר היה ועומד לכל רואיו כי כתונת יוס� , לא היה מקו� לשאול אותו
את כתונת יוס� וישחטו שעיר את כתונת יוס� וישחטו שעיר את כתונת יוס� וישחטו שעיר את כתונת יוס� וישחטו שעיר ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו """" ,והדגישה תורה כל זאת ואמרה. היא

,  ולא כתונת הפסי�"כתונת יוס�"הדגישה . """"נת בד�נת בד�נת בד�נת בד�וווועיזי� ויטבלו את הכתעיזי� ויטבלו את הכתעיזי� ויטבלו את הכתעיזי� ויטבלו את הכת
וישלחו את כתונת הפסי� ויביאו אל אביה� וישלחו את כתונת הפסי� ויביאו אל אביה� וישלחו את כתונת הפסי� ויביאו אל אביה� וישלחו את כתונת הפסי� ויביאו אל אביה� """"ובפסוק שני הוסיפה תורה לומר 

מרמזת לצרותיו של הנת הפסי� ול לבאר שכת"באו חזו. """"ויאמרו זאת מצאנוויאמרו זאת מצאנוויאמרו זאת מצאנוויאמרו זאת מצאנו
היתה  ולא, ל אחיוואו א שפשט אותה בביוס� תפקידה היה להג% מפניה� לולי

, ואהבתו היתה גדולה ג� ללא הכתונת, השבטי� בשביל כתונת נוספת קנאת
נאת� אותו עשה לו יעקב קנת ואדרבה בגלל וושנאת� היתה ג� מבלעדי הכת

 ,"אחיואחיואחיואחיוויהי כאשר בא יוס� אל ",  והדגיש זאת הכתוב באומרו.נתוהכתאת 
י שהזהירו המלא� שנסעו "ואעפ, חוות�כי האמי% בא, "אליה�"ולא כתב 
  .ולא נזהר להתפשט מכתונת הפסי� האמי% באחוות�המשי� ל ,מהאחווה

אמר רב חמא בר . """""ויראו אחיו כי אותו אהב אביה� מכל בניו וישנאו אותוויראו אחיו כי אותו אהב אביה� מכל בניו וישנאו אותוויראו אחיו כי אותו אהב אביה� מכל בניו וישנאו אותוויראו אחיו כי אותו אהב אביה� מכל בניו וישנאו אותו""""
מילת שהוסי� יעקב ליוס� משאר  בשביל משקל שני סלעי�, אמר רב, גוריא
שתי  ודאי שלא על משקל. 8"למצרי� ונתגלגל הדבר וירדו אבותינ, אחיו

 קנאו בו אחיו כקטני� המקנאי� בבגד סלעי� מילת שהוסי� יעקב ליוס�
יני יבתו עליה� בעניפחדו שמא יוס� בדואפשר ש, מה�שקנה אביה� לאחד 

את יצחק  צד את יעקב בפיו כעשו בשעתו שצד, מחלוקת בדי% כשהוא מחמיר
, בגד פסי� בתו הוסי� לו יעקבי דוכשראו שלאחר, בהלכות מעשר מלח ותב%

 את זמנ� לקבלוכשיגיע . ואת חלק� בברכות, חשבו שהצליח לגנוב לב יעקב
 עשו שהיה רשע מרושע ידע מהו. יקבלו יוס� לבדו, ברכת אברה� ויצחק
  ,שהפסיד� ליעקבכבכה ו, לאברה� ורצה לקבלו מיצחק' להערי� את ברכת ה
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להערי� ברכות אלו קנאו ביוס� ושנאוהו ולא יכלו דברו ודאי ידעו ששבטי יה 
   .פחד� שמא בגללו יפסידו חלק� בברכותמלשלו� 

   ולכאורה היה ."""" וישנאו אותו וישנאו אותו וישנאו אותו וישנאו אותו,,,,אותו אהב אביה� מכל אחיואותו אהב אביה� מכל אחיואותו אהב אביה� מכל אחיואותו אהב אביה� מכל אחיו ויראו אחיו כיויראו אחיו כיויראו אחיו כיויראו אחיו כי""""
ויספר ויספר ויספר ויספר , , , , ויחלו�ויחלו�ויחלו�ויחלו�. "לה� לשנא את אביה� שהבדיל ביניה� ולא את הב% המובדל

שמעו נא החלו� הזה שמעו נא החלו� הזה שמעו נא החלו� הזה שמעו נא החלו� הזה """" .ברו עמו לשלו� למה ספר לה� א� ה� לא ד.""""לאחיולאחיולאחיולאחיו
ויקנאו בו ויקנאו בו ויקנאו בו ויקנאו בו     ,,,,' וכוויגער בו אביוויגער בו אביוויגער בו אביוויגער בו אביו ". מיותרתהזההזההזההזה ולכאורה תיבת """"אשר חלמתיאשר חלמתיאשר חלמתיאשר חלמתי

  . למה קנאו א� החלו� אינו אלא דברי� בטלי�".".".".אחיואחיואחיואחיו
כי ,  כי יוס� רצה להפיג שנאת� ולכ% סיפר לה� חלומותיו,העני% הואאולי ו

והבינו ,  כיו% שהוא ב% מזלוסיבת שנאת� היתה בראות� שיעקב אוהבו ביותר
, וזה גר� לשנאת� שהתבטאה רק בדבר אחד, שיוס� יהיה מנהיג� לאחר יעקב

ידעו שסופו  כי, אבל לא חלילה לעשות לו רעה. שלא יכלו דברו לשלו�
ולכ% ספר , להתגבר עליה� כש� שיעקב גבר על עשו ולקח את בכורתו וברכתו

 קמה אלומתי וג� והנהוהנהוהנהוהנה, � אלומי�אנחנו מאלמיוהנה והנה והנה והנה """"ואמר , לה� חלומותיו
אמר לה� , פעמי� וביאורו'  גוהנהוהנהוהנהוהנהכפל ".  תסובינה אלומותיכ�והנהוהנהוהנהוהנה, נצבה

 והנהוהנהוהנהוהנה, ולא רציתי להיות יוצא דופ%, יוס� אני אלמתי אלומי� כמותכ�
ולכ% השיבוהו , ללא רצוני אלא ברצו% שמי�, בהפתעה קמה אלומתי וג� נצבה

וא� רצו .  ובזה חזקו את דבריו".".".".ול בנוול בנוול בנוול בנוא� משול תמשא� משול תמשא� משול תמשא� משול תמש, , , , המלו� תמלו� עלינוהמלו� תמלו� עלינוהמלו� תמלו� עלינוהמלו� תמלו� עלינו""""
ולא ". ולא משול תמשול בנו, לא מלו� תמלו� עלינו"ל "לבטל חלומו היל

 .וזו סיבת אהבת יעקב ,ניסו לסתור את חלומו כי ידעו שכ% רצו% ההשגחה
 שכביכול על דבריועל דבריועל דבריועל דבריוהמבטאי� את העתיד וג� על חלומותיו על חלומותיו על חלומותיו על חלומותיו  ג� וישנאוהווישנאוהווישנאוהווישנאוהו

  .נו בזה והוא אחד מהשורה עמה�בענוה בא אליה� לומר שאי% רצו

ויאמר אליה� שמעו ויאמר אליה� שמעו ויאמר אליה� שמעו ויאמר אליה� שמעו , , , , ויחלו� יוס� חלו� ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנא אותוויחלו� יוס� חלו� ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנא אותוויחלו� יוס� חלו� ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנא אותוויחלו� יוס� חלו� ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנא אותו""""
, ל"הילמיותרת ו" חלו�" תיבת לכאורה. """"נא החלו� הזה אשר חלמתינא החלו� הזה אשר חלמתינא החלו� הזה אשר חלמתינא החלו� הזה אשר חלמתי

ואולי .  מכלל דאיכא אחר""""הזההזההזההזה""""ובאומרו החלו� , "ויחלו� יוס� ויגד לאחיו"
ויגד לאחיו רק הפתרו% , מלו� על אחיומתוכו הבי% שהוא ישיוס� חל� חלו� 

 ואמר לה� נוס�כ חל� חלו� "ואח, הוסיפו לשנאוו, שסופו למלו� עליה�
הפע� יפרט לה� חלומו כדי שיאמינוהו שלא  דהיינו, הזההזההזההזהשמעו נא החלו� 

  .פתר כרצונו אלא האמת

 . מיותרתאחראחראחראחר ולכאורה תיבת ....""""ויחלו� עוד חלו� אחר ויספר אותו לאחיוויחלו� עוד חלו� אחר ויספר אותו לאחיוויחלו� עוד חלו� אחר ויספר אותו לאחיוויחלו� עוד חלו� אחר ויספר אותו לאחיו""""
ויגער בו אביו ויגער בו אביו ויגער בו אביו ויגער בו אביו """" . למה חזר לספר לאחיו פע� שניה.""""ל אביו ואל אחיול אביו ואל אחיול אביו ואל אחיול אביו ואל אחיוויספר אויספר אויספר אויספר א""""

 למה גער בו ומה אש� יוס� א� כ� ....""""ויאמר לו מה החלו� הזה אשר חלמתויאמר לו מה החלו� הזה אשר חלמתויאמר לו מה החלו� הזה אשר חלמתויאמר לו מה החלו� הזה אשר חלמת
  .הראוהו בחלומו
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 והחלו� 9 כי את אשר אד� מהרהר ביו� חול� עליו בלילה, העני%נראהו
� לחשוב אבל לגבי החלו� השני היה מקו, משמי�  שחלומוהבינוהראשו% 

, זה �הרהוריו גרמו לחלו, ושסופו למלו� קוד�ה בחלומו שכיו% שהרהר יוס�
וכשסיפר , ואינו מסיבת הרהורי החלו� הראשו%, אחראחראחראחרתורה שחלומו אמרה 

ושב לספר לאביו ולאחיו , לאחיו לא התפעלו כי חשבו כי מהרהוריו חל� זאת
זה יוסי� על ש א� יעקב שהבי%,  הואאחראחראחראחרכדי שישמעו מאביה� שחלו� זה 
, י הרהורי�" מצד עצמ� עחלמתחלמתחלמתחלמת אשר הזההזההזההזהקנאת� גער בו באמרו מה החלו� 

 ,,,,אחראחראחראחר שידע שזה חלו� "ואביוואביוואביוואביו", והבינו אחיו כוונת יעקב וקנאו בו ג� בזה
  ....שמר את הדברשמר את הדברשמר את הדברשמר את הדבר

ויאמר ישראל אל יוס� הלא אחי� ויאמר ישראל אל יוס� הלא אחי� ויאמר ישראל אל יוס� הלא אחי� ויאמר ישראל אל יוס� הלא אחי�  ,וילכו אחיו לרעות את צא% אביה� בשכ�וילכו אחיו לרעות את צא% אביה� בשכ�וילכו אחיו לרעות את צא% אביה� בשכ�וילכו אחיו לרעות את צא% אביה� בשכ�""""
 ,אתנקוד על ", י"רשפי". ". ". ". ו הנניו הנניו הנניו הננירועי� בשכ� לכה ואשלח� אליה� ויאמר לרועי� בשכ� לכה ואשלח� אליה� ויאמר לרועי� בשכ� לכה ואשלח� אליה� ויאמר לרועי� בשכ� לכה ואשלח� אליה� ויאמר ל

ולמה , ויש להבי% מה שיי� רעיה בבני אד�. "%לרעות את עצמאלא הלכו שלא 
וכ% . כי השבטי� ה� זכרי�" עצמ�"והיה לו לכתוב , לשו% נקבה" עצמ%"כתב 

בדר� כלל רועי� ו ,  והרי גרו בחברו%,מה חיפשו בני יעקב בשכ�יש להבי% 
 מלשו% הכתוב משמעו . למרעה כל כ�וקהעשו דר� רחלמה קרוב לבית ו

  והרי, מההתחלהומדוע לא הל� יוס� עמה�    . הלכו לרעות בשכ�המלכתחילש
קראו הכתוב בש�  ".".".".ויאמר ישראל אל יוס�ויאמר ישראל אל יוס�ויאמר ישראל אל יוס�ויאמר ישראל אל יוס�"""" .את אחיו בצא%הוא היה רועה 

מר ליוס� כי היות ואחיו רועי�  יעקב א".".".".הלא אחי� רועי� בשכ�הלא אחי� רועי� בשכ�הלא אחי� רועי� בשכ�הלא אחי� רועי� בשכ�""""    .ישראל
 שליחותו בהיות� בשכ� מה שאי% תלה, , , , """"לכה ואשלח� אליה�לכה ואשלח� אליה�לכה ואשלח� אליה�לכה ואשלח� אליה�""""לכ% , בשכ�

. לא יתעניי% בשלומ�, ויש להבי% וכי א� ה� במקו� אחר, כ% במקו� אחר
ל� נא ל� נא ל� נא ל� נא , , , , ויאמר לוויאמר לוויאמר לוויאמר לו"""". הרי מפורש שצוהו ללכת ושיוס� הסכי�    ".".".".ויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנני

למה חילק הכתוב את שליחותו בשני  ".".".".ראה את שלו� אחי� ואת שלו� הצא%ראה את שלו� אחי� ואת שלו� הצא%ראה את שלו� אחי� ואת שלו� הצא%ראה את שלו� אחי� ואת שלו� הצא%
 לכה ואשלח� אליה�לכה ואשלח� אליה�לכה ואשלח� אליה�לכה ואשלח� אליה�""""והיה לו רק לומר , "� נאל"וכפל לומר  פסוקי� שוני�

והלא " ויאמר לו" ולמה חזר לומר ".".".".ראה את שלו� אחי� ואת שלו� הצא%ראה את שלו� אחי� ואת שלו� הצא%ראה את שלו� אחי� ואת שלו� הצא%ראה את שלו� אחי� ואת שלו� הצא%וווו
את " ו, לבד"שלו� אחי�את " חילק ואמרלמה ו, הוא באמצע דבריו הקודמי�

 מה ".".".".והשיבני דברוהשיבני דברוהשיבני דברוהשיבני דבר""""". את שלו� אחי� והצא%"ויכל לומר .  לבד"שלו� הצא%
וישלחהו וישלחהו וישלחהו וישלחהו """". בלבד מספיק לכאורה" והשיבני"והלא , וולמה הוסיפ, "דבר"זה 

ה� הרגו ,  לשבטי� היתה בעיה ע� שכ�ולכאורה    ".".".".מעמק חברו% ויבוא שכמהמעמק חברו% ויבוא שכמהמעמק חברו% ויבוא שכמהמעמק חברו% ויבוא שכמה
את כל אנשי שכ� וכבשו את המקו� ואחר כ� יצאו כל מלכי כנע% למלחמה 

 וא� יוס� לא ,למה הלכו דוקא לשכ� מקו� סכנה לרעותו. נגד� ויעקב ניצח�
  לא פחד שיקרה לוו למה יעקב שלחו אחר כ� אליה�  בתחילהעמה�הל� 
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, האחי� לא היו בשכ� אלא בעמק דות% הסמו� לשכ�והנה  ,משהו בדר�
, אמר הכתוב,  ולא ידע היכ% לחפש�גיע לשכ� ולא מצא את אחיוהיוס� וכש

 יוס� הוא זה  כי".".".".וימצא אישוימצא אישוימצא אישוימצא איש""""היה צרי� לומר לכאורה ו" " " " וימצאהו אישוימצאהו אישוימצאהו אישוימצאהו איש""""
 נראה שאותו איש מלשו% הכתובאבל , מצוא אד� כדי לשאול אותושצרי� ל

 .פש את יוס� עד שמצא אותו תועה בשדהיהמלא� חש דהיינו.  את יוס�מצא
י שאיש זה "ופירש    ....ויש להבי% מדוע המלא� הוצר� לחפשו ולא ידע מיד איו

ויש להבי% למה דווקא גבריאל ירד לחפש את יוס� , הוא מלא� גבריאל
כיצד אפשר לתעות בשדה שכל     """"והנה תועה בשדהוהנה תועה בשדהוהנה תועה בשדהוהנה תועה בשדה " " " ".מפני אחיוולהזהירו 

ולמה תעה יוס� בשדה  .לתעות אפשר ביער המלא בעצי�, המרחב פתוח
וישאלהו האיש לאמר מה וישאלהו האיש לאמר מה וישאלהו האיש לאמר מה וישאלהו האיש לאמר מה """". שבשכ� כשבכל הדר� מחברו% לא תעה כלל

למה שאל . """"ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה ה� רועי�ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה ה� רועי�ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה ה� רועי�ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה ה� רועי�, , , , תבקשתבקשתבקשתבקש
 הוסי�למה  תשובת יוס�ב ג� .ע מה רוצה יוס� לא ידוכי, אותו המלא�

 ".את אחי אנכי מבקש" והלא זה מוב% מאמרו "הגידה נא לי איפה ה� רועי�"
. "האחוה%  מ% הסיעו עצמ,נסעו מזה" ,י"רשפי    ".".".".ויאמר האיש נסעו מזהויאמר האיש נסעו מזהויאמר האיש נסעו מזהויאמר האיש נסעו מזה""""

וכי  ".".".".כי שמעתי אומרי� נלכה דותינהכי שמעתי אומרי� נלכה דותינהכי שמעתי אומרי� נלכה דותינהכי שמעתי אומרי� נלכה דותינה"""".  הפשט של הפסוקלכאורה אי% זה
 י"רשופי .את מי שמעו, "כי שמעתי"אמר  למה ,ת%המלא� לא ראה שה� בדו

זהיר את יוס� ה המלא� ". לבקש ל� נכלי דתות שימיתו� בה�,"נלכה דותינה"
ולכאורה ". ". ". ". ויל� יוס� אחר אחיו וימצא� בדות%ויל� יוס� אחר אחיו וימצא� בדות%ויל� יוס� אחר אחיו וימצא� בדות%ויל� יוס� אחר אחיו וימצא� בדות%"""" .שאחיו רוצי� להרוג אותו

ובטר� יקרב אליה� ובטר� יקרב אליה� ובטר� יקרב אליה� ובטר� יקרב אליה� , , , , ויראו אותו מרחוקויראו אותו מרחוקויראו אותו מרחוקויראו אותו מרחוק"""" .מיותרות, "אחר אחיו"תיבות 
  ." נתמלאו נכלי� וערמומיות,ויתנכלו", י" פירש".".".".מיתומיתומיתומיתוויתנכלו אותו להויתנכלו אותו להויתנכלו אותו להויתנכלו אותו לה

  ,היסודספירת  'בבחייא כי כבר נתבאר לעיל ששכ� ה, ואולי ושמא העני% הוא
יעקב לא נשאר לגור י ש"אעפו, ד היא ביסוע� ישראלה של עבודהועיקר 
 אחי יוס� בכוונה לרעות את ו הלכ, כי הוצר� לגור בחברו% ליד יצחקבשכ�

יסוד ולרעות על ידי זה את כדי לגרו� לתקו% ה,  הרחוקה מחברו%הצא% בשכ�
ה�  השבטי� כול� כי בלשו% נקבה "לרעות את עצמ%" י"כתב רשו ,עצמ�

 ניצוצות העלות לווכשהלכ. בחינת המלכות חו" מיוס� שהוא בחינת יסודמ
' ומה ג� שזה בחי, כי ה� המקבלי� כנקבה המקבלת,  בלשו% נקבהונקרא

  .ונקראו כמותה,  נקבה לברר הנצוצותהמלכות שהיא
, הברית בעצמו' בחיקו% כי הוא עמה� בשעת התצרי� להיות ש� היה יוס� לא 
קו% הוא לקחת את בתה של דינה שנולדה מהאונס של שכ� והיא וחלקו בת

צריכי� היו רק אחיו ו.  ולכ% נקראה אסנת על ש� האונס,בעצ� בתו של שכ�
" את"לכ% ה. את עצמ�בזה בשכ� ולתק% ות לרעלקחת את הצא% לש� כדי 

  . לתק% את עצמ�בעיקר כדי שהגיעו  לומרנקוד
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 �ותרג" אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי", ואמר יעקב על שכ�
 תיק%  המידות העליונות ותיקוניות על ידי תפילכי.  בצלותי ובבעותי,אונקלוס
את הניצוצות מקו� זה הלכו דווקא בניו לקבל לולכ% , את המקו�יעקב 

בתו� צא% כי , ולקחו את� את צא% אביה�. ולהוסי� בתקו% המקו�המתוקני� 
לאכול מתבואת שכ� י� ה� והצא% היו צריכו, ע� ישראליעקב היו כל נשמות 

  .10כדי לקבל בגופ� ובנפש� את נצוצות היסוד המתוקני�
הוא  ש""""יוס�יוס�יוס�יוס�אל אל אל אל """" ,גדלות המוחי%'  שהוא יעקב בהיותו בבחי""""ויאמר ישראלויאמר ישראלויאמר ישראלויאמר ישראל""""

 לא אתה ו, ואת הצא% את עצמ�".".".".הלא אחי� רועי� בשכ�הלא אחי� רועי� בשכ�הלא אחי� רועי� בשכ�הלא אחי� רועי� בשכ�"""" ,היסוד עצמו' בחי
כדי שבהליכת�     """"לכה ואשלח� אליה�לכה ואשלח� אליה�לכה ואשלח� אליה�לכה ואשלח� אליה�"""" אבל ,הלכת כי אתה היסוד המתוק%

 ספירת'  לחברו% בחי אלי�כל הניצוצות ואתה תיקח אות� ותביאב� יתחברו 
' � בוהנה בספירות התפארת והיסוד יש בה. 11המלכות שיבנו מחדש דרכה

הנני הוא לשו% "ש 12י"ופירש    ".".".".ויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנני"""". חסדי� וגבורות, בחינות
והסכי� יוס� לקשר הנצוצות שהעלו אחיו . "לשו% ענוה, עניית� של חסידי�

גבורות דר� חסדי� שבו שיתחברו החסדי� ע� גבורות אלו ' ושה� בחי
 מיותרת """"לולולולו""""ולכאורה תיבת ". ". ". ". ויאמר לוויאמר לוויאמר לוויאמר לו"""" .להעלות� לחברו% אל ישראל אביו

'  בדווקא שהוא בחי""""לולולולו""""וכוונת הכתוב שאמר , כי היה באמצע הדיבור עמו
ל� נא ראה את שלו� אחי� ואת ל� נא ראה את שלו� אחי� ואת ל� נא ראה את שלו� אחי� ואת ל� נא ראה את שלו� אחי� ואת """"ולכ% , היסוד שנצוצות אלו שייכי� אליו

' ובקש שיתקשר בבחי. . . . """"שלו�"הוא שמו של היסוד הנה ו ".".".".שלו� הצא%שלו� הצא%שלו� הצא%שלו� הצא%
    שלו�שלו�שלו�שלו�ה% , "שלו�"היסוד הנקרא ' הראיה ע� נצוצות הקודש שה� מבחי

' זווג ע� בחיהיסוד בשעה של כי  """"והשיבני דברוהשיבני דברוהשיבני דברוהשיבני דבר"""". הצא%שלו� שלו� שלו� שלו� השבטי� וה% 
כי מצא בה "שנאמר וכמו , "ראוה מדברת"בסוד  ,"דבר" ת היא נקראהמלכות
 .""""דברדברדברדבר""""בסוד   ואמר לו ישראל תשיב אות� אלי כא% לחברו%."דברדברדברדברערות 

  חברו% והעני% הוא כי . והרי חברו% בהרי" ושאל רש....""""וישלחהו מעמק חברו%וישלחהו מעמק חברו%וישלחהו מעמק חברו%וישלחהו מעמק חברו%""""
  
כי כשאד� אוכל הוא מחיה את הנפש , רבות וחסרונ%נפשות נפשות נפשות נפשות בורא , אוולשו% הברכה ה. 10

יש אוכל שגור� לאד� , ל האד�אכאוכל שטיב ה של הנפש משתנה בהתא� לטבעהולכ% 

חיטי� שנזרעו בדרו� לא יתנו אותה .  להיות רגועוויש אוכל שגור� ל, להיות עצבני

וכל דבר . כי מרכיב המקו� בו צמחה החיטה הוא שונה, % של חיטי� שנזרעו בצפוהשפעה

ואדמה שהיא במלכות , אדמה שהיא יסוד משפיעה ביסוד, הספירה שלו' בחימשפיע כפי 

  דר� כל מיני אנשי� שהשפיעו עלעבר שמאכלואד� צרי� לדעת . 'משפיעה במלכות וכו

כי כ% הדר�  .11 . משפיעות על נפשוכחות נפש אלובל וש.  שלה�כח הנפש את האוכל

נכנסי� לתו� המלכות להבנות מחדש כמבואר בכוונות ' שלאחר שיוצאי� הנצוצות מהקלי

    .א, ב"י בראשית כ"רש. 12. ש שעל המיטה בסוד � של לעול�"ק
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אולי ו.  היא כעמק כלפי הר"יסוד" כלפי "מלכות"וה, 13היא בחינת מלכות
שהעלו אחיו והצא% יסוד לשכ� כדי לאסו� את הניצוצות של היוס� בא ושמא 

 ע� יוס� חוזרוא� היה .  כדי שדרכה ישובו אל הקודשולהביא� למלכות
  . ותקו% גדולהניצוצות הללו לחברו% היה נעשה יחוד 

, בתבואהשהממונה על הניצוצות .  המלא� גבריאל זה....""""וימצאהו אישוימצאהו אישוימצאהו אישוימצאהו איש""""
    ,14כל בוקר על הקמה להבשיל אותההוא  עובר הגבורות ולכ%' הבאי� מבחי

תועה היה בכ� שבטח שאחיו לא יפגעו בו בזוהר ש' פי. . . . """"והנה תועה בשדהוהנה תועה בשדהוהנה תועה בשדהוהנה תועה בשדה""""
ונראה . ולא אחר דברי המלא� שהזהירו מפניה�" אחר אחיו"ולכ% הל� . לרעה

העני% כי היות ויוס� בא כדי להעלות הנצוצות שיצאו מהתבואה על ידי אחיו 
ות אלו אל חברו% חפשו גבריאל שדרכו באו נצוצ' ולהביאה אל המלכות בחי

אלא , ופרוש חפשו אינו שלא ידע היכ% הוא, התבואה להזהירו מפני אחיו
 את חלק הנצוצות שלי ....""""את אחי אנכי מבקשאת אחי אנכי מבקשאת אחי אנכי מבקשאת אחי אנכי מבקש"""". שהוצר� לפגשו כדי להזהירו

 היא """"אנכיאנכיאנכיאנכי""""היסוד הנמצאי� אצל האחי� שלי שהעלו� במקו� זה ' בחי
. אני להעלות� מאחי אל המלכות" מבקש"השכינה הבונה את הנצוצות 

מ% האחוה ולא יעבירו דרכ� כלו� כי אי% ה� , י" פירש".".".".ויאמר נסעו מזהויאמר נסעו מזהויאמר נסעו מזהויאמר נסעו מזה""""
    כי שמעתי אומרי�כי שמעתי אומרי�כי שמעתי אומרי�כי שמעתי אומרי�"""", יסוד שבה' מאמיני� שאתה בכלל בקדושה ומה ג� מבחי

כי המקו� הוא דות% ולכ% , "דותנה"ולכאורה היה לו לומר ". ". ". ". נלכה דותינהנלכה דותינהנלכה דותינהנלכה דותינה
  .דהיינו שבהבנת� בדת מתנכלי� ה� ל�. י נכלי דתות"פירש
ולכ% כיו% שאמר ,  שהמלא� ראה שהלכו דותיינה ולא רק שמע זאתופשוט

ל שאי% הכוונה למקו� המצא� שאותו "הבינו חז, "ראיתי" ולא אמר """"שמעתישמעתישמעתישמעתי""""
המלא� אומרי� ודני� " שמע"אלא לכוונת דבריה� שאות� , ראה המלא�

ואפשר שהסיבה למחשבת� להזיקו . כיצד יש להזיק ליוס� על פי די% תורה
וצות שאכלו בשדות שכ� ושהיו מעורבי� מטוב דקדושה ורע נבעה מהנצ

רע שבו השפיע להזיק ליסוד דקדושה " יסוד"ה' והיות ושכ� הוא בבחי', דקלי
   .  ולכ% כשראו אותו מרחוק נתמלאו נכלי� וערמומיות כנגדו. יוס�' בחי

על ידי ולכ% באה בעני% דינה , היא מצד הגבורותהקנאה של היסוד והנה 
התפארת שג� בו ' ולוי הוא מבחי,  כי שמעו% הוא במדת הגבורה,לוישמעו% ו
ואולי ושמא  שנצוצות הקודש  שהיו באנשי שכ� שהרגו� , הגבורות' יש בחי

והיו מעורבי� טוב ורע הטעו בעיקר את שמעו% לדו% את יוס� יסוד הקודש 
ושישלי� שמעו% את , וגרמו ששמעו% אמר ללוי הנה בעל החלומות, לחובה

  .עד שזכה יוס� למלוכה, ושירד למצרי�. 15ס� לבוריו
        
    .כד, ב"י בראשית מ"רש. 15 :ה"סנהדרי% צ. 14. ה"עולכ% ש� החלה מלכות דוד המל� . 13
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הסיעו עצמ% מ% ", י" פירש".".".".כי שמעתי אומרי� נלכה דותיינהכי שמעתי אומרי� נלכה דותיינהכי שמעתי אומרי� נלכה דותיינהכי שמעתי אומרי� נלכה דותיינה, , , , נסעו מזהנסעו מזהנסעו מזהנסעו מזה""""
ויש להבי% למה לא נשארו ". לבקש ל� נכלי דתות שימיתו� בה�, האחווה

בשכ� לבקש לו נכלי דתות והוצרכו ללכת לדות% הרחוקה מש� כמה מילי% 
  .אלו" נכלי דתות"ומה עני% . לש� זה

 את  ירבע� שיכשיל שמיוס� יצא ק"ואפשר שהעני% הוא כי השבטי� ראו ברוה
 מע� להוציא את יוס�חשבו  וכדי למנוע זאת ,בודה זרהבעעשרת השבטי� 

שהוא די% , ינה כמו דותניהי דותוהלכואחווה מההשיאו את עצמ� ו, ישראל
להמיתו כדי להנצל דת דת דת דת כי ש� המקו� גור� שבו יצליחו למצא דר� על פי ה. יה

   . חדשה לעבודת העגלי�דתדתדתדתמירבע� שימציא בנכליו 
כי  ".16הורויחזה ולשכ� ,משכ� גנבוהו", ל"אמרו חזעל קבורת יוס� בשכ� ו

הלכו דותינה כי ה� ידעו ואולי . בשכ� החליטו לגונבו , בדות%הוגנבוי ש"אעפ
, היסוד כמותו' שהוא בבחישכ� ביוס� יפגשו את א� ו ,בדרכו אליה�שיוס� 

' הוא בחי, "זהזהזהזהנסעו מ"ולכ% המלכות שמתחת היסוד ' כי ה� בחי, לא יוכלו לו
כי שמעתי אומרי� ". הסיעו עצמ� מ% האחווה כי כא% ,,,,""""זהזהזהזה""""היסוד הנקרא 
 להמית� כדי  נכלי דתותי� לבקש ל�שהוא המקו� המתא "נלכה דותינה

  . להנצל מנכלי דתות של ירבע�
 האורות שמגיעי� מלמעלה כי,  ולא דת"דתות"י " רשואפשר ושמא כתב

כי  .'כשבתוכו נמצאת האות ע "דת" שהוא אותיות, "דעת"נקראי� בש� 
כי דת , עי% ומביאי� אותו לדעתמקיימי� את הדת מכניסי� בו את הכשאנחנו 

 ויבי%אה יר עי% בפני� ישי� אבל א� ,לא מבי% הוא סובלשאד� בו שחוק זה 
 הופכת את הדת ההסתכלות וההבנה של הדברי�, האמת לאמיתהקבל את יו

ואולי ושמא  אפשר ". ולו נתכנו עלילות', הכי אל דעות "ואמר הכתוב . לדעת
קרוב ראות מיש אנשי� שמרחוק רואי� טוב אבל לכי , לפרשו לפי הפשט

ראיה לרחוק וראיה ,  סוגי דעותמעי% שני וזה ,ויש להיפ�,  לקויהראיית�
ולו נתכנו "ולכ% , הרואה קרוב ורחוק" דעות"הוא אל ' אמנ� ה. לקרוב
    ".".".".ויראו אותו מרחוקויראו אותו מרחוקויראו אותו מרחוקויראו אותו מרחוק"""", ובשבטי� נאמר .ומגיד מראשית אחרית, "עלילות

 ,אואת מה שיעשה ירבע� בעתיד ה� ר, ההסתכלות של השבטי� היתה לרחוק
, שיוס� הוא כולו בקודש ושאי% לה� כאחי� לדונומציאות הקרובה האת אבל 
 .' ללא אות ע מקו� של דתששמו כש�, ולכ% הלכו דותינה .עוה� טבזה 

העיניי� יוצאות מהדעות ונהיה ' בחי' אותיות ע ,כשההסתכלות לא נכונהו
  ויראו אותוויראו אותוויראו אותוויראו אותו, , , , וימצא� בדות%וימצא� בדות%וימצא� בדות%וימצא� בדות%"""" ".נכלי דתות"זה כבר לא דתות אלא , דתות

  
  :ג"סוטה י.  16
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 התמלאו נכלי�" ,י"רשפי ".".".".מרחוק ובטר� יקרב אליה� ויתנכלו אותו להמיתומרחוק ובטר� יקרב אליה� ויתנכלו אותו להמיתומרחוק ובטר� יקרב אליה� ויתנכלו אותו להמיתומרחוק ובטר� יקרב אליה� ויתנכלו אותו להמיתו
ש� העי% נעלמת ויש רק דת ולכ% ה� יכלו , דות%, מקו� הזהכי ב. "וערמומיות

רמיות , ערמומי זה פיקח, ערמומיותהפכה לרה סהעי% החו. לטעות עד כדי כ�
% של הדעת הלכה העי. זה רמאי אבל העי% הפכה אותו מרמאי לפיקח

ואפילו , ה� היו שבטי יה קדושי�, ו" חהשבטי� לא היו רמאי�, לערמומיות
והאמינו שהכל , "דותינה"והפכו את דות% ל אית� "יה"לדות% לקחו את ש� 

וכיו%  ,הגיעה לחפש חכמות ולא שקר' הע,  וזו הערמומיות,בצדק ולפי הדי%
   .טרפה אית�השכינה הצ, שה� עושי� מצוה במכירת יוס�חשבו ש

, י"פירש". לעיניה�ו תוויאסור אויקח מאת� את שמעו% "והנה על הכתוב 
ואולי אמרה תורה ". הוא השליכו לבור הוא שאמר ללוי הנה בעל החלומות"

בעת רו יחסהת שו את שתי העיניי� של הדע לתק%לעיניה�לעיניה�לעיניה�לעיניה�שאסר אותו 
  . יבינו שטעו במכירתוששתי הדעות יהיו מתוקנותוכ. מכירתו

 'בחי יוס� הוא בכירתכל מאפשר ש ".".".".י שמעתי אומרי� נלכה דותינהי שמעתי אומרי� נלכה דותינהי שמעתי אומרי� נלכה דותינהי שמעתי אומרי� נלכה דותינהככככ""""
הוא מלא� למרות ש "כי ראיתי"לא אמר  ו""""כי שמעתיכי שמעתיכי שמעתיכי שמעתי""""אמר המלא� , השמיעה

למרות  ," ראוב% ויצילהו מיד�וישמעוישמעוישמעוישמע"""" ולהל% אמר הכתוב. הוא ראה אות�ו
 שאמר ללוי שמעו%שמעו%שמעו%שמעו% יה של כל המעשה הוהמנהל. וראה הכלראוב% היה את� ש

ראוב% , שמיעה זו הבנהו,  מבחינת השמיעהושמעו% הוא, בעל החלומותהנה 
ההבנה שאה של ראיה ראה את הדברי� ור' ראוב% שהיה לו ע. ראיה' בחיהוא 
ממילא ,  אותה בצורה לא נכונהומביני� תמונה וכשרואי�, יתה מוטעיתכא% ה

ראוב% ו. הטעות היא לא בתמונה אלא בהבנה שלה. כל המשפט יוצא עקו�
  .הדברי� באור נכו% בקש להצילוראה את ש

צרי� להבי% . """"ויראו אותו מרחוק ובטר� יקרב אליה� ויתנכלו אותו להמיתוויראו אותו מרחוק ובטר� יקרב אליה� ויתנכלו אותו להמיתוויראו אותו מרחוק ובטר� יקרב אליה� ויתנכלו אותו להמיתוויראו אותו מרחוק ובטר� יקרב אליה� ויתנכלו אותו להמיתו""""
שהוא  ומוב% מאליו, "טר� יקרב אליה�וב" והלא אמר מרחוקמרחוקמרחוקמרחוקלמה כתוב 

, ש"וכמ,  לשו% עבר" אליה�קרבקרבקרבקרבובטר� " היה לכתוב לומר ותו .מרחוק
 .אוריודבריו צריכי� ב. "כלומר אליו, עמו, תואו" ,י"רשפ ו."ויתנכלו, ויראו"
 .""""ועתה לכו ונהרגהוועתה לכו ונהרגהוועתה לכו ונהרגהוועתה לכו ונהרגהו, , , , ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה באויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה באויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה באויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא""""

ויראו אחיו כי אותו אהב "ש "וכמ, כתונת הפסי�כתונת הפסי�כתונת הפסי�כתונת הפסי�ה תהבסיס לשנאת� הי
, ואלו החלומות רק הוסיפו שנאה על שנאת�". אביה� מכל אחיו וישנאו אותו

 ,"בעל החלומות"ש "וממ ,"הנה בעל כתונת הפסי�"היה לה� לומר לכאורה ו
  .נת הפסי�ומוכח שרצו להרגו בגלל חלומותיו ולא בגלל שנאת� שנבעה מכת

 , כדי להרגוללכתללכתללכתללכת לה� היהלא% , " ונהרגהו לכו לכו לכו לכוועתה"ומה כוונת� באמר� 
ואמרנו ואמרנו ואמרנו ואמרנו  ,הבורותהבורותהבורותהבורותונשליכהו באחד ונשליכהו באחד ונשליכהו באחד ונשליכהו באחד " ".נהרגהו הבה"היה לה� לומר ולכאורה 

החיה והלא , למה צרי� בור  ויש להבי% א� חיה אכלתהו.""""חיה רעה אכלתהוחיה רעה אכלתהוחיה רעה אכלתהוחיה רעה אכלתהו
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או , ואדרבה בור וחיה רעה תרתי דסתרי נינהו, טורפת על פני השדה היא
 ולמה כפלו ,או שחיה רעה אכלתהו על פני השדה, שנפל לבור ומת מאליו

והלא פשוט שא� חיה אכלתהו ". טרו� טור� יוס�, חיה רעה אכלתהו"ואמרו 
  .  ולא אמרו בבור סת�באחד הבורותבאחד הבורותבאחד הבורותבאחד הבורותה אמרו ולמ, טרו� טור�ש

התורה באה לומר לנו אי� שבטי יה הגיעו למחשבה ש ,העני% הואואפשר ש
 כאד� זר ורחוק מה� ולא """"מרחוקמרחוקמרחוקמרחוק""""והסיבה היא כי ראוהו , כזו על יוס�

כי חשבו , ולא פסלו עצמ� מדי% קרובי�, ודנו אותו על פי די% תורה, כאחיה�
 אי% די% אחי� אלא כשה� בני אות� ,דינ� כישראלי ש"מת% תורה אעפשלפני 
שיעמוד ירבע� מזרעו וידיח את ,  על העתיד""""מרחוקמרחוקמרחוקמרחוק""""והסתכלו . אב וא�

ולכ% , ויהיו כול� זרע מרעי� ובגד בוגדי� עד שיגלו מהאר", ז"בניה� לע
ואמנ� אי% לדו% עד שבעל די% יעמוד .  להמיתו כדי להציל זרע�נתייעצו
 "אותו"ולכ% ,  מרחוק צרפוהו כאלו עומד בפניה�ולכ% כשראוהו, לפניה�

אמנ� אי% . דהיינו בשבילו שיוכלו לדונו, "כלומר אליו"כאלו ה� עמו , "עמו"
 ואולי, """"הוא ש�הוא ש�הוא ש�הוא ש�באשר "להמיתו בגלל זרעו ואי% אד� נדו% על העתיד אלא 

 """"באחדבאחדבאחדבאחד""""י שנשליכהו על יד """"ונהרגהוונהרגהוונהרגהוונהרגהו", א" מ% הקדושה אל הסט""""לכולכולכולכו"אמרו 
זו קליפת הבור אחת מארבע הקליפות הקשות הנקראות , תהמיוחד שבבורו

. אפשר יהיה ג� להרגו בפועל, ואז כשיהיה יוס� בקליפה. 17ארבע אבות נזיקי%
ונפל שמה שור או "ש "והנה בקליפת הבור נופלי� רק השור והחמור וכמ

בור  שכ% היא קליפת, "18חמור ולא כלי�, שור ולא אד�"ל "ודרשו חז, "חמור
 ובידע� שנשמת יוס� מצד שור ,19נמצאת ראשונה בהיכלות הגהנ�צלמות ה

, להפילו בבור" ברצונ� עקרו שור", "בכור שורו הדר לו"שבקדושה בבחינת 
וממילא היה כח , ואז יבואו ליעקב ויאמרו שנפל בקליפה הנקראת חיה רעה

כדי להשליכו אל אפשר ש ו.וטרו� טור� יוס�, לחיות המדבר לטרפו בפועל
השליכו אותו אל "אמנ� ראוב% אמר לה� , היו צריכי� להתאחד כול�הבור 

ה�  וג�,  והנה במדבר לא מצויי� בורות אלא בשדה."הבור הזה אשר במדבר
והדגיש שג� הוא מוכ% . מקו� מרעה, לא במדבר היו אלא בשדה דות%
כוונתו היתה  אמנ�, דהיינו בור צלמות, שיפילוהו בבור הזה אשר במדבר

ובלבו ,  שכ% הסכמתו היתה רק כלפי חו","ע% הציל אותו מיד�למ"לטובה 
וכשהשליכוהו לבור גשמי . דהיינו לקדושה, היה להשיבו אל אביו שבשמי�

  לא יכלו להזיק, 20שהיה רמז לבור הקליפה שנחשי� ועקרבי� מצויי� בו
   

. ג"רס,  זוהר פקודי.19 :ח"כ, ק" ב.18 .שער א, א"ח, ו"ראה שערי קדושה למהרח. 17

  . ב" שבת כ.20 .א"בנצוצי אורות לחיד, ה"וראה ג� ש� ד� רס
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. ונחשי� ועקרבי� לא הזיקוהו, לא יכלו הקליפות לשלוט על יוס�כי ליוס� 
ידעו שיוס� חי בבור , את אורחת הישמעאלי� והבינו שבאה לקחתווכשראו 

 ואולי כוונת� להשליכו לבור .מכרוהו, ואי% לנחשי� ולעקרבי� שליטה עליו
  . 21עשתה רוש� ונגר� שהושל� לבור במצרי� על ידי פוטיפר

הנה השבטי� ". ". ". ". א� משול תמשול בנוא� משול תמשול בנוא� משול תמשול בנוא� משול תמשול בנו, , , , ויאמרו לו אחיו המלו� תמלו� עלינוויאמרו לו אחיו המלו� תמלו� עלינוויאמרו לו אחיו המלו� תמלו� עלינוויאמרו לו אחיו המלו� תמלו� עלינו""""
 דהיינו לשלו�לשלו�לשלו�לשלו�    ורק, למרות שנאת� ליוס� דברו עמו בעניני הבית והעבודה

, לה� יוס� חלומו ולכ% ספר ,לשאול בשלומו ושאר עניני אחוה לא דברו עמו
ולכ% , ששונאי� ה� אותו וה� עצמ� לא הבינו, ה� השיבוהו על דבריווג� 

ולכ% כששתפו , הסכימו עמה� ומשמי�, ישבו לדונו על מעשיו ועל העתיד
וג�  . ולכ% נמנע יצחק מלגלות ליעקב שעודנו חי.נשתתפה, השכינה עמה�

ונמנע , על מי שיגלה סוד� במעשיה� ובחרמ� יוס� פחד משתו� השכינה
  .22מכתב ליעקב בתשעת שני מלכותו ולגלות לו האמתמלשלוח 

ק שעתיד ירבע� לצאת מיוס� ולהחטיא " שראו ברוה,העני% הואאפשר שו
ז וחרה לה� עד מות שעתידי� בני יוס� לדרדר את בניה� "עשרה שבטי� בע

המלו� "כפלו ש אפשרו. ורצו להרוג ליוס� כדי למנוע לידת ירבע�', מדר� ה
  .דהיינו ג� אתה וג� ירבע�, "ולא� משול תמש, תמלו�

    והבורוהבורוהבורוהבור"""", מיותרת" ויקחוהו"ולכאורה תיבת ". ". ". ". ויקחוהו וישליכו אותו הבורהויקחוהו וישליכו אותו הבורהויקחוהו וישליכו אותו הבורהויקחוהו וישליכו אותו הבורה""""
לאכול לאכול לאכול לאכול     וישבווישבווישבווישבו""""". אבל נחשי� ועקרבי� יש בו", י"פירש. """"ריק אי% בו מי�ריק אי% בו מי�ריק אי% בו מי�ריק אי% בו מי�

וא� רצתה לומר שאכלו לאחר מכ% , ויש להבי% למה כתבה זאת התורה. """"לח�לח�לח�לח�
,  "ל וישבו לאכול"והיל". לח�"ה כתבה כ למ"א, כי היו שלמי� במעשיה�
" וישאו עיניה�" ולכאורה ".".".".וישאו עיניה� ויראווישאו עיניה� ויראווישאו עיניה� ויראווישאו עיניה� ויראו"""". ומאי נפקא מינה מה אכלו

 מני% לה� שבאה מגלעד והלא ".".".".והנה אורחת ישמעאלי� באה מגלעדוהנה אורחת ישמעאלי� באה מגלעדוהנה אורחת ישמעאלי� באה מגלעדוהנה אורחת ישמעאלי� באה מגלעד"""". מיותר
. מ מני% באה"ומאי נפק, היו בדות% הרחוקה מגלעד ואולי באו ממקו� קרוב

 מה הלשו% ".".".". וצרי ולוט הולכי� להוריד מצרימה וצרי ולוט הולכי� להוריד מצרימה וצרי ולוט הולכי� להוריד מצרימה וצרי ולוט הולכי� להוריד מצרימהוגמליה� נושאי� נכאתוגמליה� נושאי� נכאתוגמליה� נושאי� נכאתוגמליה� נושאי� נכאת""""
ויאמר יהודה אל ויאמר יהודה אל ויאמר יהודה אל ויאמר יהודה אל """"". מורידי� מצרימה"ל "ולכאורה היל, "הולכי� להוריד"

 מה ראה יהודה לחזור מפסק דינ� ".".".".''''אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכואחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכואחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכואחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכו
ולמה שמעו אחיו והסכימו והלא , שדנוהו להשליכו הבורה ולשנותו למכירתו

וכיצד ישנו פסק דינ� ובפרט , רה וחרצו משפטו לפי הדי%דנוהו לפי די% תו
 ".".".".לכו ונמכרנו לישמעאלי� וידינו אל תהי בולכו ונמכרנו לישמעאלי� וידינו אל תהי בולכו ונמכרנו לישמעאלי� וידינו אל תהי בולכו ונמכרנו לישמעאלי� וידינו אל תהי בו"""". ומדוע, לאחר שעשו מעשה

אי� ידעו שיוס� חי ואפשר למכרו והלא השליכוהו לבור של נחשי� ועקרבי� 
   מה פתאו� נזכר הוא שיוס�,,,,""""כי אחינו בשרנו הואכי אחינו בשרנו הואכי אחינו בשרנו הואכי אחינו בשרנו הוא""""ומהו . ומסתמא כבר מת

   
   .ה"אות תקע" ברית עול�  "א"החיד. 22  .טו' אשית מ בר.21
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ויעברו אנשי� מדיני� ויעברו אנשי� מדיני� ויעברו אנשי� מדיני� ויעברו אנשי� מדיני� """". ומה נשתנה, אחיה� וכי כשדנוהו לא ידעו זאת
ויעברו "ל "ולכאורה היל" אנשי� וסוחרי�" למה ציינה התורה ".".".".סוחרי�סוחרי�סוחרי�סוחרי�
". שהשבטי� העלוהו", י" פירש".".".".וימשכו ויעלו את יוס� מ% הבורוימשכו ויעלו את יוס� מ% הבורוימשכו ויעלו את יוס� מ% הבורוימשכו ויעלו את יוס� מ% הבור""""". מדיני�

שהמדיני�  23וכ% הוא במדרש, וב משמע שהמדיני� העלוהואמנ� מלשו% הכת
  .ואחי יוס� מכרוהו למדיני� והמדיני� לישמעאלי� העלוהו

לא  ונראה העני% כי השבטי� לא רצו לגעת ביוס� ולא דנוהו למוות בידי� כי
כי כול� הסכימו לעצת ראוב% להשליכו אל , היה חייב מיתה לפי די% תורה

ד "וקיימא ל% שב, שיבו אל אביו היתה דברי� שבלבוכוונת ראוב% לה, הבור
י גרמא כדי% "היה להמיתו ע וכל מה שדנוהו. שדנו כול� למיתה הנידו% פטור

אל ' רוד� כדי למנוע ממנו את יציאת ירבע� שעתיד למשו� בניה� מאחרי ה
ושכנעו אותו להגיע עמה� קרוב , 24 הוא בדברי�""""ויקחוהוויקחוהוויקחוהוויקחוהו""""ופירוש . העגלי�

ובהגיע� אל הבור דחפוהו כלאחר יד והשליכוהו , בה כל שהיאאל הבור מסי
ק שצרי� יוס� לפול "אפשר שראו ברוה,  לשו% נקבה""""הבורההבורההבורההבורה""""ואמר . פנימה
אמנ� לא היה זה , זו וחשבו שזה הבור שבמדבר' הבור בנקבה שבקלי' בקלי

כי "ש "וכמ, הנקבה אשת פוטיפר' י קלי"אלא הבור של פוטיפר שהושל� ע
והבור ריק אי% בו והבור ריק אי% בו והבור ריק אי% בו והבור ריק אי% בו """". שיצאו ממנו טיפות שגרמה' בגלל י". בורשמו אותי ב

 ועקרבי� וכשהאד� נופל בגוב של נחשי�.  אבל נחשי� ועקרבי� היו בו,,,,""""מי�מי�מי�מי�
 כי לא דנוהו ".".".".וישבו לאכול לח�וישבו לאכול לח�וישבו לאכול לח�וישבו לאכול לח�"""". ודינו היה כמת, 25מעידי� עליו שמת
ולכ% הותרה לה� אכילת הלח� מה שאי% כ% א� היו דני� , למוות אלא בגרמא

לא תאכלו על "' תו למוות בידי� שאסורי� היו לאכול כל אותו היו� שנאאו
והנה     ".".".".וישאו עיניה�וישאו עיניה�וישאו עיניה�וישאו עיניה�""""". סעודת הבראה" של לח�לח�לח�לח� לאכול ישבוישבוישבוישבוואולי . 26"הד�

,  לא היו מרימי� עיניה� לראות מחו" לארבע אמותיה�השבטי� הקדושי�
חת אמותיה� שלא במתכוו% וראו את אור'  מחו" לדנשאו עיניה�נשאו עיניה�נשאו עיניה�נשאו עיניה�ועתה כול� 

 """"ויראוויראוויראוויראו"""". הגמלי� והבינו שמשמי� גרמו לה� זאת כי יש לה� עניי% בזה
ישמעאלי� ונושאי� נכאת וצרי ישמעאלי� ונושאי� נכאת וצרי ישמעאלי� ונושאי� נכאת וצרי ישמעאלי� ונושאי� נכאת וצרי ושה� , באה מגלעד גמלי�גמלי�גמלי�גמלי�הההה אורחתאורחתאורחתאורחתהק ש"ברו
וגלעד .  את יוס� למצרי� ואי% דינו כמת""""הולכי� להורידהולכי� להורידהולכי� להורידהולכי� להוריד"""" והבינו שה� ,,,,ולוטולוטולוטולוט

ינו ואפשר שהב". ולמכיר נתתי את הגלעד"ש "הוא בחלקו של יוס� וכמ
אלא , שיוס� ובניו עתידי� לחלוק עמה� את האר" ושאי% לסבב מיתתו

  ושמובילי� בפע� זו בדווקא נכאת וצרי ולוט כדי שלא יריח יוס� ריח, למכרו
  .ושהישמעאלי� יורידוהו לבור במצרי� ואי% זה הבור שבשדה דות%. רע
  
'   סיז"ע אבהע"שו. 25 .ו ובשפתי חכמי� ש�"ט' י בראשית ב"ראה רש. 24 .ספר הישר. 23

   .'ג הלכה ד"� סנהדרי% פי"רמב. 26 .ט"סעי� כ .ז"י
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פ "ק לא חזרו מפסק דינ� כי אי% פוסקי� ע"י שהבינו העני% ברוה"ואעפ
  . ק לדו% מחדש בעניינו"אלא שגר� לה� רוה, ק"רוה

 ואפשר שסעודת ההבראה נקראת בצע כי רק לאבלי� בוצעי� לח� ונותני�
   בסעודה זו שבאה כתוצאה ממהמה בצעמה בצעמה בצעמה בצע% ואמר ויהודה הבי, 27ביד�

והנה לאבל מסתלקי� המוחי% ולכ% ביו� ראשו% אסור . שנהרוג את אחינו
כי , ואפשר שלכ% נותני� לו לח� ביד להשפיע לו מוחי%, בתפילי% שה� מוחי%

כ לאד� רגיל שאסור לית% הלח� "משא, מוחי%' ת שכנגד ג"הוויו' ג' לח� בגי
 וכיסינו את דמווכיסינו את דמווכיסינו את דמווכיסינו את דמו, י שנניחהו למות" עכי נהרוג את אחינוכי נהרוג את אחינוכי נהרוג את אחינוכי נהרוג את אחינו ואמר מה בצע. בידו

 מפסק הדי% של מיתתו לכולכולכולכו, י סעודת הבראה ודיני אבלות להחזיר המוחי%"ע
כי אחינו בשרנו  שיורידוהו לבור במצרי� לי�לי�לי�לי�אאאאונמכרנו לישמעונמכרנו לישמעונמכרנו לישמעונמכרנו לישמע, בבור דות%

, ישיבהו יעקב בגלגול וירבע� יבא מיוס� המגולגל , וא� ימות עתההוא
כר למצרי� וימות בעוד שני� הרבה ובינתיי� יזקי% יעקב ולא יוכל ומוטב שימ

ולא עוד אלא שא� נאכל לח� ונתאבל עליו להשיב המוחי% , להשיבו בגלגול
 וישיב את יוס� ועמו אחינו בשרנו הואאחינו בשרנו הואאחינו בשרנו הואאחינו בשרנו הוא    כיכיכיכיאפשר שאחד מאתנו יחזירנו בגלגול 

 ושלכ% משמי� שלחו הישמעאלי�. את ירבע� מה שאי% כ% א� ימכר למצרי�
אמנ� כיו% שכבר נעשה מעשה .  וקבלו דבריווישמעו אחיווישמעו אחיווישמעו אחיווישמעו אחיו, להורידו מצריימה

  וסת� אנשי�".".".".ויעברו אנשי�ויעברו אנשי�ויעברו אנשי�ויעברו אנשי�"""", אולי אי אפשר היה לה� לשנות פסק דינ�
 ואולי סוחרי�סוחרי�סוחרי�סוחרי�,  שהיו מהולי� כדי% כל בני קטורהמדיני�מדיני�מדיני�מדיני�, הכוונה לבעלי מוחי%

שיכלו להעלותו של מעלה " עובר לסוחר"בחינת  סוחרי� הוא בעלי מוחי%' פי
וה� משכוהו . ד של השבטי� להשליכו לבור"מצד עצמ� ולבטל בזה פס

יכלו , תבטל שלא על ידיה�ק דינ� הומשראו השבטי� שפס, והעלוהו מ% הבור
. לקיי� עצת יהודה ומכרוהו למדיני� בעשרי� כס� וה� מכרוהו לישמעאלי�

והמדני� , קטורהוהישמעאלי� מכרוהו למדני� שג� ה� היו מהולי� כדי% בני 
והנה כל המתעסקי� במכירת יוס� עד . מכרוהו לפוטיפר דר� הישמעאלי�

י "אעפ, יסוד' בואו למצרי� היו מהולי� ואולי הטע� כיו% שיוס� הוא בחי
שנגזרה עליו המכירה בחשבונות שמי� אי אפשר היה לה להתבצע על ידי 

". יש מצריא"כ פוטיפר ששלט עליו במצרי� כיו% שהיה "משא, אד� ערל
  .שקבלו שליטה על ישראל בגזרת בי% הבתרי�

השליכו אותו אל הבור הזה אשר השליכו אותו אל הבור הזה אשר השליכו אותו אל הבור הזה אשר השליכו אותו אל הבור הזה אשר , , , , ויאמר  אליה� ראוב% אל תשפכו ד�ויאמר  אליה� ראוב% אל תשפכו ד�ויאמר  אליה� ראוב% אל תשפכו ד�ויאמר  אליה� ראוב% אל תשפכו ד�""""
 ויש להבי% אי� חשב". ". ". ". למע% הציל אותו מיד�למע% הציל אותו מיד�למע% הציל אותו מיד�למע% הציל אותו מיד�, , , , במדבר ויד אל תשלחו בובמדבר ויד אל תשלחו בובמדבר ויד אל תשלחו בובמדבר ויד אל תשלחו בו

  והלא מיד    ראוב% להצילו א� יע" להשליכו לבור מלא נחשי� ועקרבי�
  
  . ח"י'  סעיז"קס' ח סי"ע או"שו .27
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  ל שהנופל לגוב של נחשי� ועקרבי� מעידי% להתיר את" וקיימ,בנופלו יהרג
וישב ראוב% אל הבור וישב ראוב% אל הבור וישב ראוב% אל הבור וישב ראוב% אל הבור . ". ". ". "18י שלא ראוהו שמת כי ודאי יהרגוהו"אשתו אעפ

ויש להבי% למה חרד ". ". ". ". הילד איננו ואני אנא אני באהילד איננו ואני אנא אני באהילד איננו ואני אנא אני באהילד איננו ואני אנא אני בא', ', ', ', ויקרע את בגדיו וכוויקרע את בגדיו וכוויקרע את בגדיו וכוויקרע את בגדיו וכו', ', ', ', וכווכווכווכו
היכ% , "ואני אנא אני בא"ומרו ראוב% כל כ� עד קריעת בגדיו ומה כוונתו בא

את "ולא  אמר " בגדיו"ולמה אמר ויקרע את . שיהיו אחיו יהיה ג� הוא
  .וכמו שכתב גבי יעקב" שמלותיו

ואפשר שראוב% היה בדרגת בעל תשובה שעומד במקו� שצדיקי� אינ� 
ק שהנחשי� והעקרבי� לא יזיקו ליוס� ולכ% יע" "וראה ברוה, עומדי�

כדי להצילו כי הבי% שרק הוא ראה זאת ואחיו אינ� רואי� להשליכו אל הבור 
חשב , וכששב אל הבור וראה שיוס� איננו. זאת ויחשבו שבבור ינזק

שהנחשי� אכלוהו וא� כ% משמי� הטעוהו לגבי הצלת יוס� וזה סימ% 
, ולא די שלא הצילו אלא שעל פי עצתו נהרג יוס�, שתשובתו אינה מקובלת

ולכ% קרע בגדיו המכווני� , ל נשמתו שאינה מתוקנת מתו� צער עבגדיובגדיובגדיובגדיווקרע 
 ".".".".שמלותיושמלותיושמלותיושמלותיו""""כ המצטער על נפשו שנזוקה שקורע "משא, הנשמה' כנגד בחי

ה "ולכ% יעקב אע, וכשאד� נפטר קרובו הנזק הוא לנפש וקורע שמלותיו
ואמר . בצערו על יוס� קרע שמלותיו וכ% דאגתו שיראה גהינ� הוא צער הנפש

  .ב" בעוהאנא אני באאנא אני באאנא אני באאנא אני בא, תשובתי טעיתי בעניי% יוס� א� לאחר ואניואניואניואניראוב% 

להציל " ולכאורה היה לו לומר ".".".".ויד אל תשלחו בו למע% הציל אותו מיד�ויד אל תשלחו בו למע% הציל אותו מיד�ויד אל תשלחו בו למע% הציל אותו מיד�ויד אל תשלחו בו למע% הציל אותו מיד�"""" 
ויקח "ש "וכמ,  בעלותפירושו """"ידידידיד"""" ואולי ".".".".מיד�מיד�מיד�מיד�"""" אמר מה ול ,,,,""""מה�מה�מה�מה�אותו 

, "מלכות"ושאר השבטי� ב,  היסודבספירת יוס� נמצא ".ואת כל ארצו מיד
 ראוב% רצה ....יד�יד�יד�יד� הז, מלכותב ירד אל בחינת�בעלות� חת ת יפולא� הוא ו

� ולהעביר את הכוחות שלו אל תחת ה� רצו לקחת את יוס ,מיד�מיד�מיד�מיד�להציל אותו 
  . אותו למטה ואת זה ראוב% רצה למנועוריד המלכות כדי לה

 כבר נתבאר ".".".".וגמליה� נושאי� נכאת וצרי ולוט הולכי� להוריד מצרימהוגמליה� נושאי� נכאת וצרי ולוט הולכי� להוריד מצרימהוגמליה� נושאי� נכאת וצרי ולוט הולכי� להוריד מצרימהוגמליה� נושאי� נכאת וצרי ולוט הולכי� להוריד מצרימה""""
שהכוונה היא שה� , "מורידי�"במקו� , "רידהולכי� להו"שלשו% הכתוב 

ולכ% זמנו לה� משמי� נכאת וצרי ולוט ,  את יוס� למצרי�""""הולכי� להורידהולכי� להורידהולכי� להורידהולכי� להוריד""""
ונראה שג� א� היו . שלא יסבול יוס� מריח זפת ועטר% שהיו רגילי� להוריד

היה יוס� בדרכו חזרה לאביו נופל בידי , אחי יוס� פוטרי� אותו לשלו�
אלא שבינתיי� , רי� כי כ% גזרה ההשגחה העליונההישמעאלי� ונמכר למצ

ולכ% כשנתוודע יוס� ,  היה נסיו% לשבטי� שלא עמדו בו ונתגלגל הדבר דרכ�
  ".לא את� שלחת� אותי הנה כי האלהי�"לאחיו אמר לה� 

כי היא "כ "שמלה היא לבוש הנפש וכמשאפשר שה ".".".".ויקרע יעקב שמלותיוויקרע יעקב שמלותיוויקרע יעקב שמלותיוויקרע יעקב שמלותיו""""
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  .""""נפשונפשונפשונפשו וכל אשר לאיש ית% בעד עור בער עור"ונאמר , """"לעורולעורולעורולעורושמלתו 
ויש� שק ויש� שק ויש� שק ויש� שק """".  וצערההנפשפג� וכתב עני% הקריעה בשמלה להראות על 

' המונע מהקלי, ותקונ� הוא לבוש השק,  לתק% פג� הנפש ולבושה,,,,""""במתניובמתניובמתניובמתניו
.28"כתונת בד קודש"וגור� להלבישה . לינוק ממנה

         

כי ".  יוס�על"ולא אמר , "על בנו" אפשר שאמר ".".".".ויתאבל על בנו ימי� רבי�ויתאבל על בנו ימי� רבי�ויתאבל על בנו ימי� רבי�ויתאבל על בנו ימי� רבי�""""
   .היה מצטער מאוד באבוד כל אחד מבניו ולאו דווקא יוס�

והמדני� מכרו אותו אל והמדני� מכרו אותו אל והמדני� מכרו אותו אל והמדני� מכרו אותו אל . . . . ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה ויב� אותו אביוויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה ויב� אותו אביוויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה ויב� אותו אביוויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה ויב� אותו אביו""""
בידי   סימ% זה היה מסור,אבל שאולה מדרשו גהינ�", י"רשי פ".".".".''''מצרי� וכומצרי� וכומצרי� וכומצרי� וכו

. ני גיהנ�מפי הגבורה א� לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה פ
מתאבל   יצחק היה בוכה מפני צרתו של יעקב אבל לא היה,ויב� אותו אביו

 . נמסר לו ולמהיעקבויש להבי% סימ% זה מתי נמסר ל". שהיה יודע שהוא חי
ולמה הפסיק בעני% . ולמה הוצר� יצחק להצטער בצרתו של יעקב עד בכיה

 "והמדני� מכרו" היה לו לומר באמצע מכירת יוס� ולכאורה  ויצחקצער יעקב
  .קוד� לכ%

מי שיגלה ליעקב עני% מכירת יוס� להשבטי� החרימו כי , אולי העני% הואו
פ שידע שיוס� חי ומסתמא ג� ידע " ולכ% יצחק אע,ושתפו השכינה עמה�

 והמדני�"% י ואפשר שלכ% סמ� הכתוב עני,ברוח הקודש שנמכר למצרי�
 ולא הודיע , זה ידע יצחקית יצחק לרמוז שג�י לבכ"מצרי� לאמכרו אותו 
 גר� , הברכותח לק שיעקבי"כיו% שעש, 29אמרו בזוהר ו.חר�חשש לליעקב כי 

 .נגר� ליעקב צער מכירת יוס� ,שכשבא עשו ע� הציד חרד יצחק חרדה גדולה
 מה שלא ראה כ% ".שראה גיהנ� פתוח תחתיו" שיצחק חרד כיו%, י"רשיופ

 נגזר ג� , יצחקו שלנגר� בגלל צערהיות שהצער אולי  ו.בדברו עמו לפני כ%
 ואולי .סובל על כ�, הגור� לחבירו להענשעל יצחק לסבול בצער יעקב כי ג� 

אז כבר פחד יעקב שמא בגלל חרדת יצחק יראה פני גהינ� כש� שראה אביו 
  . ואז נית% לו הסימ%, בבא עשו

 אפשר ".".".".מיד הישמעאלי� אשר הורידוהו שמהמיד הישמעאלי� אשר הורידוהו שמהמיד הישמעאלי� אשר הורידוהו שמהמיד הישמעאלי� אשר הורידוהו שמה' ' ' ' ויוס� הורד מצרימה וכוויוס� הורד מצרימה וכוויוס� הורד מצרימה וכוויוס� הורד מצרימה וכו""""
כפל הכתוב עני% ירידתו לומר כי יוס� בדווקא הוכרח לרדת על כרחו לגלות ש

יסוד ' כי יוס� הוא בחי. כ יעקב והשבטי� שירדו בכבוד ומרצו%"מצרי� משא
ר ובאו בדור אנוש "ועיקר השעבוד היה בגלל הטיפות שיצאו מיסוד אדה

        .והמבול והפלגה שע� ישראל גלגוליה�
   

  :ד"תולדות קמ. 29 .שקשער רוח הקודש עני% ה. 28
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תו כשראו ולי שהורידוהו מגד"רש פי".".".".ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיוויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיוויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיוויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו""""
. ויש להבי% וכי זו סיבה לצדיק כמו יהודה לעזוב את בית יעקב . בצרת אביה�

" וירד"ולשו% . ומה הגיב יעקב על עזיבתו את ביתו מבלי לקבל סיבה מתאימה
, 30שיי� במי שהול� לכוו% צפו%" ויעל"ולשו% , שיי� במי שהול� לדרו�

ויהודה ואחיו גרו ע� אביה� בחברו% וא� היה הול� למצרי� שהיא מדרו� 
אבל כשהל� לעדול� ותמנה שה� מצפו% לחברו% , "וירד"לחברו% שיי� לומר 

היה לו לומר , וא� כדי לרמז שאחיו הורידוהו מגדולתו". ויעל"היה לו לומר 
 ".".".".ויט עד איש עדולמי ושמו חירהויט עד איש עדולמי ושמו חירהויט עד איש עדולמי ושמו חירהויט עד איש עדולמי ושמו חירה""""". יעל עדול�ו, וירד יהודה מאת אחיו"

מלשו% הכתוב אי% הכרח שהל� לעדול� אלא שהגיע למקו� איש שמוצאו 
נראה שאכ% היה זה " הנה חמי� עולה תמנתה"אבל מהכתוב , מעדול�
כי העיר עיניי� נמצאת בדר� שבי% עדול� לתמנה כשהנביא מונה את , בעדול�

ויש להבי% למה תלה את . 31הר הסמו� לועינ� ועדול� בשפלה ואת תמנה ב
" ויט"ולשו% . עדול� במקו� האיש ולא כמקו� שאליו הגיע יהודה בבחירתו

כי נראה שאינו מלשו% נטיית האוהל כי לשו% זה נרד� תמיד לדבר , צרי� ביאור
וכשהוא בפני עצמו הוא מלשו% נטייה וסטיה ". ויט אהלו"ש "וכמ, הניטע

והנה הכתוב לא ". ויט אליה אל הדר�"ש " וכממהדר� שנתכוו% ללכת בה
    וירא ש�וירא ש�וירא ש�וירא ש�"""". יהודה ליל� שנטה מדר� זו לבית איש עדולמי ביאר היכ% נתכוו%
" ש�"ולכאורה תיבת ". ". ". ". כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליהכנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליהכנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליהכנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה יהודה בת אישיהודה בת אישיהודה בת אישיהודה בת איש

 בת איש כנעני ולכאורה חיה לו שראה ש�שראה ש�שראה ש�שראה ש�ולמה הרחיב הכתוב לומר . מיותרת
    ".איש כנעני ושמו שוע ויבא אליהויקח אשה בת "לומר 

שמשראו השבטי� צערו של יעקב שאינו מתנח� על , ואפשר שהעני% הוא
הוא זה שנת% את העצה יהודה היות וו, יוס� כיו% שאי% אד� מתנח� על החי

משראה  ו, הורידוהו אחיו מגדולתוצערו של אביווגר� לשל לכו ונמכרנו 
די להשיבו אל אביו או כדי להרגו כדי  או כהחליט לחפש את יוס�, יהודה כ%

וכיו% , ובקש רשות מיעקב ללכת לבקש את יוס�, שיתנח� יעקב על המת
פגש בדר� איש עדולמי ו ,לבקשו במצרי�ירד ירד ירד ירד שהישמעאלי� הלכו למצרי� 

של " יסוד"של התפארת ו" יסוד"' שהיו בו נצוצות קדושה גדולי� מאוד מבחי
פעמי� ' ס כמני% ב"ק' העולה בגי" ולמיעד"החכמה ולרמז זאת קראתו התורה 

נמש� אחר נצוצות " מלכות"ה' ומטבע� של דברי� שיהודה בחי, 32"יסוד"
        סבבומשמי� ו, מדרכו למצרי� ונלוה לרעהו העדולמי לעדול�ונטה ונטה ונטה ונטה " יסוד"ה
      

יהושע פרק . 31 .ג/ב, ב"מ .א, ט" ל .כה, ז"ל . כג. ב, ו"כ  .א, ג"י  .י, ב"ראה בראשית י. 30

  ".וישב"לקוטי תורה . 32 .ה אות כב"כ' סי" ה�רית אברב"ת "ראה מה שכתבתי בשוו. ו"ט
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, ומשהגיע לעדול�. וכדי שיקח את בת שוע. ת יוס�אימצא זאת כדי שלא 
 תקונו על ידי ש�ש�ש�ש�ראה והבי% ש". וירא ש� יהודה בת איש כנעני ושמו שוע"

   .הוצאת אורו של משיח דר� בת שוע ולא החיפוש אחר יוס�

 איש עדולמי ושמו חירה וירא ש� יהודה בת איש כנעני ושמו שוע  איש עדולמי ושמו חירה וירא ש� יהודה בת איש כנעני ושמו שוע  איש עדולמי ושמו חירה וירא ש� יהודה בת איש כנעני ושמו שוע  איש עדולמי ושמו חירה וירא ש� יהודה בת איש כנעני ושמו שוע דדדדויט עויט עויט עויט ע""""
 . ויש להבי% מדוע הזכיר עני% רעהו העדולמי ושמו חירה".".".".ויקחה ויבאו אליהויקחה ויבאו אליהויקחה ויבאו אליהויקחה ויבאו אליה

 ולמה הזכיר ש� אביה ,בה שלקחהמה ראה ו "וירא בת איש כנעני"למה אמר ו
אה את בת ומבואר מהכתוב שרק לאחר שנטה עד איש עדולמי ר. מ"נפק ומה
  והנה ער לא נגע בתמר".".".".ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמרויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמרויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמרויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר"""". שוע

ואילו אונ% חטא ושחת ארצה דהיינו שבא עליה אלא , 33והוציא זרעו בידיו
כי אמר כי אמר כי אמר כי אמר ' ' ' ' ויאמר יהודה שבי אלמנה בית אבי� וכוויאמר יהודה שבי אלמנה בית אבי� וכוויאמר יהודה שבי אלמנה בית אבי� וכוויאמר יהודה שבי אלמנה בית אבי� וכו"""" . שלא סיי� ביאתו בתוכה
בדק הסיבה  ולמה לא ,חשבה לקטלניתולכאורה  """"פ% ימות ג� הוא כאחיופ% ימות ג� הוא כאחיופ% ימות ג� הוא כאחיופ% ימות ג� הוא כאחיו

ולמה אמר יהודה לתמר לשבת בבית אביה עד יגדל שלה . האמיתית למות�
ולמה שלחה לבית אביה . ולא אמר לה האמת שחושש הוא שמא קטלנית היא

ולמה ציינה התורה שתמר הלכה וישבה . ולא נשארה לשבת בבית ער ואונ%
זזי צאנו זזי צאנו זזי צאנו זזי צאנו וינח� יהודה ויעל על גווינח� יהודה ויעל על גווינח� יהודה ויעל על גווינח� יהודה ויעל על גו, , , , וירבו הימי� ותמת בת שועוירבו הימי� ותמת בת שועוירבו הימי� ותמת בת שועוירבו הימי� ותמת בת שוע"""" .בבית אביה

 עדולמי הפ� אישאישאישאישומ,  עתה שינה הכתוב....""""הוא וחירה רעהו העדולמי תמנתההוא וחירה רעהו העדולמי תמנתההוא וחירה רעהו העדולמי תמנתההוא וחירה רעהו העדולמי תמנתה
  היא העיר עיני� הנמצאת בי%""""ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�"""". העדולמי רעהורעהורעהורעהולהיות 

  ". בפתחו של אברה� אבינו שהכל מצפי� לראותו", י"ופירש. 34תמנת לעדול�
, דול� ותמנתויש להבי% מה עשתה בפתח אברה� שהיה בחברו% רחוק מדר� ע

. וכיצד ציפו לראותו, ומה ג� שהיה זה לאחר עשרות שני� מפטירת אברה�
ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """" ," הדר�מ%מ%מ%מ%ויט אליה "ולכאורה היה לו לומר . """"ויט אליה אל הדר�ויט אליה אל הדר�ויט אליה אל הדר�ויט אליה אל הדר�""""

. """"הערבו% אשר את% ל� ותאמר חתמ� ופתיל� ומט� אשר בידי� וית% לההערבו% אשר את% ל� ותאמר חתמ� ופתיל� ומט� אשר בידי� וית% לההערבו% אשר את% ל� ותאמר חתמ� ופתיל� ומט� אשר בידי� וית% לההערבו% אשר את% ל� ותאמר חתמ� ופתיל� ומט� אשר בידי� וית% להמה מה מה מה 
וישלח וישלח וישלח וישלח """" .רכושואי� נת% חותמו והלא יכולה להשתמש בשמו ולרוקנו מכל 

 למה ".".".".יהודה את גדי העיזי� ביד רעהו העדולמי לקחת הערבו% מיד האשהיהודה את גדי העיזי� ביד רעהו העדולמי לקחת הערבו% מיד האשהיהודה את גדי העיזי� ביד רעהו העדולמי לקחת הערבו% מיד האשהיהודה את גדי העיזי� ביד רעהו העדולמי לקחת הערבו% מיד האשה
ולמה ציינה התורה , לא הביא הערבו% בעצמו אלא שלחו ביד רעהו העדולמי

, י"פירש """"ויאמר יהודה הוציאוה ותשר�ויאמר יהודה הוציאוה ותשר�ויאמר יהודה הוציאוה ותשר�ויאמר יהודה הוציאוה ותשר�""""    .ביד מי שלח יהודה את גדי העיזי�
הלא ג� בת . ש להבי% אוי". שהיתה בתו של ש� שהיה כה% ולכ% דנה בשרפה"

מפשט דבריו משמע שהיתה . ב. כה% אי% דינה בשרפה אלא ארוסה ולא יבמה
והלא ש� , " של ש�מזרעומזרעומזרעומזרעו""""בת ש� ממש ולא אחת מזרעו שאז היה לו לומר 

  תמר לפחות בת ששי� כ היתה" וא35נפטר למעלה מששי� שני� קוד� לכ%
   

. ר"כ% הוא בב, י כא% גבי אונ%" שפירשומה , ה"פ' ר פ"וב, "וישב"ראה ספר הלקוטי� . 33

 כי ב% . 35  ....לה, לד, ו"יהושע ט .34 .אמרו ששניה� שמשו שלא כדרכה: ד"יבמות ל' ובמס
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. מה ראה יהודה לעשות שידו� שכזהו ,36שני� בלבד' ואלו ער היה ב% ח ,שני�
שעצת יהודה לכו ונמכרנו גרמה להוצאת יוס� שהוא , ואפשר שהעני% הוא

ולכ% הוצר� יהודה , א"ד דקדושה לעבדות ולחו" לאר" מקו� הסטיסו' בחי
,  קודש ולהעלות� לשורש� ניצוצותמלכות לרדת אל החול ולברר' שהוא בחי

והוצר� להגיע אל עדול� שהוא , והורידוהו אחיו מגדולתו לתק% עני% המכירה
, המלכות' בחלקו של יהודה ואפשר שעדול� נוטריקו% עד העול� שהיא בחי

% נטה לש� לברר והחל לברר דר� איש עדולמי שאפשר שהיו בו ניצוצות ולכ
וירא וירא וירא וירא """".  ומסתמא שמו מעיד על בחינותיו""""חירהחירהחירהחירה""""ושמו , אישאישאישאישקודש ולכ% נקרא 
שעבד  נגה' שלא היה מבני כנע% אלא מקלי, 37ל" אמרו חז".".".".ש� בת איש כנעניש� בת איש כנעניש� בת איש כנעניש� בת איש כנעני

תו�  היתה שבויה בשמו ורצה לבררה מ'שאות ו אפשר ,,,,""""ושמו שועושמו שועושמו שועושמו שוע"""", לנחש
והב% הראשו% יצא .  אולי כוונתו שירד לבחינתה כדי לברר....""""ויבא אליהויבא אליהויבא אליהויבא אליה"""". העש

 כדי רערערערע שהוא היפו� ערערערערוקראו , מסתמא מעורב ע� זוהמת אמו ומשפחתה
והשני שאפשר שהיה יותר ממותק אולי קראתו אונ% לומר שג� הוא . למתקו
 וא שהבינו שה38שלה מלשו% מנוחה והשלישי אולי קראתו,  מושל�אינואינואינואינו

 ואמרה תורה שילדתו בכזיב לומר שג�. מתוק% וחשבו שממנו יבוא המשיח
  .  39ממנו לא יבוא הגואל אלא יכזב לק"

זווגו יהודה ע� תמר הצדקת בתו של ש� , ואפשר שכדי לתק% נשמת ער
למרות שהיתה מבוגרת ממנו הרבה שני� כדי שיתעלה על ידה ויתברר כולו 

כ גדולה ולא קרב אליה והוציא "בקדושה כואולי ער לא יכל להדבק , לקודש
אמנ� אונ% שהיה יותר מתוק% קרב אליה . זרעו לבטלה והפ� הער שבו לרע

חטא�  והבי% יהודה מה. אבל לא רצה להביא ממנה בני� וחטא ושיחת ארצה
י "ואמר לתמר לעזוב בית� כיו% שהיא לא רק שלא תקנה אות� אלא נפגמה ע

ושלחה מבית�  פני� על דעת לזרות מבחו"אונ% שלא מנעה ממנו לדוש מב
והחזירה לבית קדוש , כדי שהפג� לא ימשי� להדבק בה במקו� בו חטאה

ואמר לה להמתי% עד שיגדל שלה . כביתו של ש� שישפיע עליה טהרה
ברוחניות ויהיה בכחו לעמוד בתקו% הבאת נשמות אחיו מבלי שיפגו� ג� 

  . לכה וישבה בבית אביה וה".".".".כי אמר פ% ימות ג� הוא כאחיוכי אמר פ% ימות ג� הוא כאחיוכי אמר פ% ימות ג� הוא כאחיוכי אמר פ% ימות ג� הוא כאחיו"""", הוא

  .רעהו העדולמי'  וחזר לברר בבחי""""וירבו הימי� ותמת בת שוע וינח� יהודהוירבו הימי� ותמת בת שוע וינח� יהודהוירבו הימי� ותמת בת שוע וינח� יהודהוירבו הימי� ותמת בת שוע וינח� יהודה""""
  
' וט" ער"שנות '  ועוד ח.ח"שנמכר הרי ק ז שני� עד"א היה יעקב בלדת יוס� ועוד י"צ

  .  ז שני�"שנות ש� בחיי יעקב הרי קרוב לס' הוצא מה� נ,  ז"חדשי העיבור הרי קי

" וישב"וזוהר . ' פסחי� נ.37. א"אות ע" צפור% שמיר"וראה ', ב  רבה פרקסדר עול�  .36

  .ראה ספר הלקוטי� פרשה זו. 39 .מלשו% אויביה שלו. 38. ו"קפ
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 אמר הכתוב שעלה ".".".".הוא וחירה רעהו העדולמי תמנתההוא וחירה רעהו העדולמי תמנתההוא וחירה רעהו העדולמי תמנתההוא וחירה רעהו העדולמי תמנתה, , , , ויעל על גוזזי צאנוויעל על גוזזי צאנוויעל על גוזזי צאנוויעל על גוזזי צאנו""""
כי מסתמא הל� לקיי� מצות ראשית הגז שהיא גדולה "  גוזזי צאנועלעלעלעל"

אור מקי� חוזר ' והנה מצוה זו היא בחי. 40מה ולתתה לכה% ממשפחת ש�ועצו
, ובדרכו למצוה זו זיכוהו משמי� שכמו שית% הצמר לכה%. 41היוצא מ% הבינה

להשיב בניו בגלגול  % שלו לבתו של ש� שהיא תמר וליבמה"ית% ג� נר
וישבה תמר בפתח עיני� הרוחני . ולהביא דרכ� אורו של משיח מתמר עצמה

שהכל , 42"מלכות שמי�"' אבינו עליו השלו� היא השכינה בחי של אברה�
כי ראתה ". ומלכותו בכל משלה"מצפי� לראותה מושלת על כל העול� בסוד 

בעיניה הרוחניות שעתה בלכתו לגוז צאנו הוא הזמ% שהארת ראשית הגז 
ג� היא תוכל להשיב את , שהוא אור מקי� חוזר היוצא מהבינה עומד להאיר

 ולא אמר ".".".".ויט אליה אל הדר�ויט אליה אל הדר�ויט אליה אל הדר�ויט אליה אל הדר�"""". ליה בגלגול חוזר מהבינה מקו� הנשמותבע
כ "אפשר כוונתו כי נטה אליה אל הדר� הנכונה של התקו% משא" מ% הדר�"

 הדר� כדי אלאלאלאלועתה נטה ,  הדר� כדי לבררמ%מ%מ%מ%כשנטה אל איש עדולמי שנטה 
 אשה זנה"כ כשכתבה תורה "משא' כתב מלא באות ו. """"ויחשבה לזונהויחשבה לזונהויחשבה לזונהויחשבה לזונה"""". לתק%

מראה על קדושה וכשראה ' כי אות ו', שכתבה בלי אות ו" וחללה לא יקחו
ראה , פ שכלל לא ראה פניה וגופה כי היתה מכוסה כולה"אותה יהודה אע

והבטיחה . שבש� נמצאת בה ושיש לו להתקשר עמה' ברוח הקודש שאות ו
 מ מני%" מיותרות כי מה נפקמ% הצא%מ% הצא%מ% הצא%מ% הצא% ולכאורה תיבות ,,,,גדי עיזי� מ% הצא%גדי עיזי� מ% הצא%גדי עיזי� מ% הצא%גדי עיזי� מ% הצא%

מ% הצא% שיש , גבורות' ואולי כוונתו להביא לה גדי עיזי� שהוא בחי. ביא להי
גבורות ממותקי� ' כ גדי העיזי� הוא בחי"וע, בו ג� כבשי� שה� רחמי�
  .הראויי� לביאה כשרה והגונה

ה מלא� שהוא "וזימ% לו הקב, ביקש לעבור, יוחנ%' אמר ר", 43ואמרו במדרש
, עומדי� מהיכ% מלכי�,  היכ% אתה הול�יהודה, אמר לו, ממונה על התאוה

ואפשר ". ויט אליה אל הדר� בעל כרחו שלא בטובתו, מהיכ% גדולי� עומדי�
כי היות והיה פחד מקטרוג על אורו של משיח שיגיע , שביאור הדברי� הוא

לעול� בדר� רגילה בא מלא� ודחפו שיטה אליה מ% הדר� כדי שיגיע אורו של 
והיתה בפניו רק  י שגר� לו לתאוות אשה"ו עודחפ. משיח בצורה נסתרת

לפני שמתאוותו , ברירה אחת לגשת אליה דבר שהיה מותר לפני מת% תורה
  וכשפנה אליה בעל כרחו כדי, ו דבר שאסור ג� לבני נח"יצא זרעו לבטלה ח

   
שער . 41 .פרשת ויגש ב% עבר אביה של סרח בת אשר ראה לקמ% אל ב% עיל�כגו% מלכי. 40

 .וראה בזוהר ש�. 'י על זוהר בראשית א"שער מאמרי רשב. 42 .פרשת שופטי� המצוות

   . ה"בראשית רבה פרשה פ. 43
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העמידוהו משמי� בנסיו% גדול ובקשה ממנו את , להנצל מעוו% זרע לבטלה
ועמד בניסיו% זה והסכי� לית% חותמו , שבו יכלה ליטול כל רכושו חותמו

ואולי תק% בזה חטא מכירת יוס� . והעיקר שלא לפול בחטא של זרע לבטלה
ואולי ג� תק% מעט את בניו שחטאו בחטא זה ויכל , זו' שהיתה מעי% בחי

ונראה ששלח יהודה את רעהו כדי לא . להשיב� ולהביא מה� אורו של משיח
ואולי ג� כדי לברר ממנה דרכו , לראותה שוב שלא יצטר� להיות עמה בשנית

 אולי חשב ,,,,""""''''יהי כמשלש חדשי� וכויהי כמשלש חדשי� וכויהי כמשלש חדשי� וכויהי כמשלש חדשי� וכווווו"""". הנצוצות שנת% בה בביאתו אליה
י שידעה שיזרה "יהודה שבגלל שפגמה כשהסכימה לשמש יחד ע� אונ% אעפ

. י אש לשאוב כל הזוהמה שנפגמה דרכו"ותקונה ע, מבחו" נפלה לזנוני�
וכששלחה הכר נא הבי% שהוא רצו% שמי� שתתייב� על ידו ולא הפסיק עוד 

וער הוא . 44ח שהיו צדיקי� גמורי�וער ואונ% שבו בגלגול פר" וזר, לדעתה
פר" שנתק% מרע שבו וחזר במחלו% לתק% ע� רות שהיא גלגול תמר ולהביא 

  . ה ומלכותו"עמל� את דוד ה

 הוצר� מיד כמשקל, היסוד ירד בגלות'  ובעת שיוס� בחי".".".".ויהי בעת ההיאויהי בעת ההיאויהי בעת ההיאויהי בעת ההיא""""
 'וכדי להביאו צרי� היה יהודה בחי, נגד להביא את אורו של משיח לעול�

 אל מקו� """"וירד יהודהוירד יהודהוירד יהודהוירד יהודה""""ולכ% , נוגה' כות לרדת ולברר אור זה מקליהמל
". מאת אחיו", י" פירש""""ויטויטויטויט""""    . שגרמו לו לירידה זו,,,,""""מאת אחיומאת אחיומאת אחיומאת אחיו"""", הבירור

י לבאר "ונראה שכוונת רש. ולכאורה מה חדש בזה יותר ממה שכתוב בפסוק
 נשארו בקשר עמו שלא יפול חלילה', לנו שא� על פי שהורידוהו לברר מהקלי

מאת  "היה זה ', דקליאישאישאישאישוג� כשנטה כל כ� עד שהוצר� להשתת� ע� , לגמרי
עד איש עד איש עד איש עד איש """". ששמרו עליו שרק רגליו ירדו מות והוא ישאר בקודש" אחיו

ואולי הסיבה שנשתת� דווקא , "נשתת� עמו", י" פירש".".".".ושמו חירהושמו חירהושמו חירהושמו חירה    עדולמיעדולמיעדולמיעדולמי
שיח מ' כי בחי". חירה"היה כיו% ששמו , עמו לברר דרכו נצוצותיו של משיח
והיכלו של משיח נקרא ". 'והריחו ביראת ה"הוא סוד תקו% הריח בסוד הכתוב 

ונשתת� ע� ". ק%"' ואולי לכ% הל� יהודה לעדול� העולה בגי" ק% צפור"בש� 
' בקלי, כי כל מה שבקדושה הוא ביושר, "הריח"שהוא הפו� אותיות " חירה"

 בעדול� ".".".".וירא ש�וירא ש�וירא ש�וירא ש�""""". כרת", "כתר". "נגע", "ענג"הוא בהפו� אותיות בסוד 
" איש כנעני"נוגה הנקראת '  שהיה מצד קלי""""בת איש כנעניבת איש כנעניבת איש כנעניבת איש כנעני""""" ק%"' העולה בגי

ושמו ושמו ושמו ושמו """". כי היא איש בליעל הגונב מהקודש ומחזיר לה כסוחר הלוקח ונות%
והבי% שמשוע זה יש לברר אורו של משיח שהיכלו , צפור'  העולה בגי".".".".שועשועשועשוע
  ויקחה", 45היא באה מכח האבולכ% לקח את בתו כי הבת , "ק% צפור"הוא 

   
  .טו, ו"י בראשית מ"וראה רש". אבא הוליד ברתא"בסוד . 45  .כד, ה"י בראשית כ"רש. 44
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והעלתה עמה ' וקבלה ויצאה מהקלי' בחופה וקדושי% לאחר שלמדה דר� ה
 לברר דרכה ולהעלות """"ויבא אליהויבא אליהויבא אליהויבא אליה"""". אביה' נצוצות משיח שהיו שבויי� בקלי

  .הנצוצות ממנה אליו
ולי כיו% שעדול� הוא מקו� התנוצצות אור משיח בעול� מש� החלה וא

איש שנתקבצו בעדול� ונהיו ' להתנוצ" אור� של צבאות בית דוד על ידי ת
כי מלכות בית דוד בסוד " הירח"הוא אותיות " חירה"ואולי . גרעי% צבאו

ותקנה יהודה עד שהפכה , בחסרונה" ירח"' לבנה וכשהגיע יהודה היתה בבחי
' ואולי שוע אותיות עשו והוציא יהודה בלעו מפיו בסוד ת. בנה ברה כחמהלל

' איש דעשו שהיו בבחי' ובמקו� ת, איש' וכנגד� התקבצו לדוד ת, איש שעמו
  .שק וקש הפכו להיות אצל דוד בבחינת כתונת בד קדש

להעלות  כדי הורידוהו מגדולתוש ".".".".מאת אחיומאת אחיומאת אחיומאת אחיו""""    המלכות' בחי """"יהודהיהודהיהודהיהודה    וירדוירדוירדוירד""""
 """"ויטויטויטויט""""לכ%  .פגמו ביסודושמכרו את יוס� שהפילו כ את הניצוצותנגה ' מקלי
איש "' בחי ושה ישד בק".".".".עד איש עדולמיעד איש עדולמיעד איש עדולמיעד איש עדולמי"""" ,אחיו ירידה לצור� עליה מאת
 , אותיות הירח".".".".ההההושמו חירושמו חירושמו חירושמו חיר"""" ".בליעלאיש " ' בחי יש'בקליו, "י�ההאל

 ".".".".בת איש כנעני ושמו שועבת איש כנעני ושמו שועבת איש כנעני ושמו שועבת איש כנעני ושמו שוע""""מניצוצות את ה דרכו להוציא והשתת� עמו
מהקדושה המראה על נצוצות קודש '  כי בשניה� היה אות ו,עשו אותיות
אפשר שמראי� על גודל ער� הנצוצות שבקדושה '  ש/'ואותיות ע, שבה�

ובקליפה כנגד� , ע נהורי% עילאי%"הפני� העליוני� סוד ש' שבה� שה� מבחי
 של 'הוא נפל בקליונקרא כנעני כי  לא היה כנעני רק סוחר שועו, 46"עש"ה� 

 ג� ,ת%פע� נוופע� לוקח שסוחר כנקראת סוחר שה  נגה' קליהיאש 47הנחש
קחה לו .תלוי במעשינו היא פע� לוקחת מהקדושה ופע� מחזירה לקדושה

הגדולי� בא אליה להוציא את הניצוצות ו. לאחר שנתגיירהחופה וקידושי% ב
 ".".".".ותהר ותלד ב%ותהר ותלד ב%ותהר ותלד ב%ותהר ותלד ב%"""" .של משיח לעול� להביא אורוו נגה 'מתו� קליהאלה 

לגמרי כי היה מעורב מנצוצות קודש של  נקי יצאהראשו% לא הב% ואפשר ש
 לומר    ".".".".ויקרא את שמו ערויקרא את שמו ערויקרא את שמו ערויקרא את שמו ער"""" לכ% ,יהודה ומהנצוצות המעורבי� של בת שוע

ותהר עוד ותלד ב% ותקרא את שמו ותהר עוד ותלד ב% ותקרא את שמו ותהר עוד ותלד ב% ותקרא את שמו ותהר עוד ותלד ב% ותקרא את שמו """" .רע לערנתהפ� ה שנקראת רע 'מהקליש
  נקבר כי הקבורה ממתקת הדי%אונ% זה אד� שמת לו מת ולא ופירוש  .""""אונ%אונ%אונ%אונ%
  
ע אורות אלו יוצאי� משני "והיות וש, האור המקי� סוד המלבוש' ושה הוא בחיובקד. 46

ל "שיחד ע� ששת האותיות ושתי הכוללי� של שמות א ד"למ �"ל במילוי אל"שמות א

נראה ) שער הכוונות עני% ברכת מלביש ערומי�(, "מלבוש"ח כמני% "שע' עולי� בגי

', ישעיהו נ". (עש יאכל�, בגד יבלוכ"ש "המשחית הבגד וכמ" עש"כנגד� הוא ה' שבקלי

  . ו"זוהר וישב ד� קפ. 47 )כח, ג"איוב י". (כבגד אכלו עש, כרקב יבלה"ואומר ) 'ט
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התמתקו כל עוד לא שבו ניצוצות ורמזה בשמו ש, מעל הבשר ומעל הנפטר
 והיה  והיה  והיה  והיה ,,,,ותלד ב% ותקרא את שמו שלהותלד ב% ותקרא את שמו שלהותלד ב% ותקרא את שמו שלהותלד ב% ותקרא את שמו שלה"""", ניצוצות להוציא """"ותוס� עודותוס� עודותוס� עודותוס� עוד"""" .צרכ%

 מופתי�ה מראו נגה ' כזב שמכזבת קלימלשו%כזיב  ".".".".בכזיב בלדתה אותובכזיב בלדתה אותובכזיב בלדתה אותובכזיב בלדתה אותו
 מתו� הכזב הזהו ,48לכ% כל אשליה נקראת בש� כזב , אשליהשאינ� אלא

' לומר שהוציאתו מקלי" שלה" ואפשר שקראתו 49להוציאובת שוע הצליחה 
' ובנה זה אינו אשליה אלא אמת וקודש מצד ה, הכזב שאינה אמת אלא אשליה

  ". 'ה/של"ה והוא "שבש� הוי

 דרכה כי הדי% נמתק ק%ותשיכדי  ".".".".ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמרויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמרויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמרויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר""""
 .חזר להיות רעו ולא הצליח לתק% עצמו ,50פעמי� די%' י' בשרשו ותמר בגי

מהנצוצות שלא נמתקו היה ש פג� כיו%אונ% ג�  ...."""" רע רע רע רע בכור יהודה בכור יהודה בכור יהודה בכור יהודהויהי ערויהי ערויהי ערויהי ער""""
 שהוצר� יהודה  וכלו הנצוצות".".".".וירבו הימי�וירבו הימי�וירבו הימי�וירבו הימי�"""" ".".".".וימת ג� אותווימת ג� אותווימת ג� אותווימת ג� אותו"""", בשלימות

 ....""""ותמת בת שועותמת בת שועותמת בת שועותמת בת שוע"""". לברר ממה שהיתה אשתו מוציאה מאביה ומעלה אליו
 """"וינח� יהודהוינח� יהודהוינח� יהודהוינח� יהודה"""".  ובבחינה זו מעלה אליו הנצוצות""""אשת יהודהאשת יהודהאשת יהודהאשת יהודה""""שהיתה 

 שהיה מברר' ונתק יהודה כל קשר ע� הקלי, "'וינח� ה"אפשר שהוא מלשו% 
   צא%""""נונונונועל גוזזי צאעל גוזזי צאעל גוזזי צאעל גוזזי צא"""" והגיע עד דרגת,  אל הקודש פנימה""""ויעלויעלויעלויעל"""". ממנה
ולא רק הוא עלה אלא העלה עמו את חירה שהיה איש עדולמי ועתה , קדשי�
 בחינת """"תמנתהתמנתהתמנתהתמנתה""""ועלו .  שהוא בחינת יסוד דקדושה""""רעהו העדולמירעהו העדולמירעהו העדולמירעהו העדולמי""""נהיה 

ראתה שהיא יכולה ו ברוח הקודש צפתה ".".".".בפתח עיניי�בפתח עיניי�בפתח עיניי�בפתח עיניי�ותשב ותשב ותשב ותשב """". 51"תפארת"ה
 דווקא גדי  היא בקשה, לכ% גרמה לכ� שתהיה ע� יהודה,להחזיר� רק מיהודה

לקחה ו .שה� גבורות שימתק את זה עיזי� שישלח לה את המיתוק של העיזי�
חות� שמחתי� כי הוא  היסוד נקרא בש� חותמת ,ממנו חותמת פתילי� ומטה

 בשביל התמונה גשמית היא לקחה חותמת ,וג� נקרא בש� מטה ,למלכות
 ו את אור המקי� היא לקחה ל' בחיפתילי� זה ציצית. הרוחנית שבדבר

החותמת שלו ואת המטה שזה סוד היסוד כדי להתקשר אל היסוד ג� כשעוזב 
 אחשב שהי כיאולי בעצמו החזיר לא ו """"וישלח ביד רעהו העדולמיוישלח ביד רעהו העדולמיוישלח ביד רעהו העדולמיוישלח ביד רעהו העדולמי"""" .אותה

  מיהודההביאה ו .דווקא� רעהו  להחזיר� דרצרי�ו הפיל ניצוצות "זונה וא� ח
   

) 'פרק ד, ב/מלכי�. ("ותי תשלה אלאאמרתי " ".אל תכזב בשפחת�" השונמית ש"וכמ. 48

בר "יצא ממנו , "כזב"ה' ובכל זאת כיו% שיצא מקלי. 49 .אל תת% לי לחיות באשליה

בר "קראוהו " ביתר"עקיבה שהוא משיח ומשנהרג וחרבה ' שכזב והשלה את ר" כוכבא

 ".".".".ולא יכזבולא יכזבולא יכזבולא יכזבויפח לק" "ובמשיח האמיתי נאמר ) ראה ספר הלקוטי� על פסוק זה". (כוזבא

רעהו העדולמי ועני% תמנתה . 51 .'ש דרוש ו"שער הכוונות עני% כוונת ק. 50) ג, 'חבקוק ב(

  .וישב"ראה ליקוטי תורה 
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  היו צדיקי� גמורי� שתיקנוו ,גולי� של ער ואונ%לה� גישאת פר" ואת זרח 
 פר" גלגול ער שהיה בכור ולו  כי,לא משלהואת היסוד ומפר" יצא המשיח 

 ורי% עילאי%הע נ"שאולי כנגד  ,ע"שטריא בגימעולה  פר"ו .משפט הגאולה
    . מאיר אור משיחה�שמ, ל"הנסוד האורות הנפלאי� 

כי מה שפנה יהודה ,  הקדי� הכתוב לומר".".".".ותמת בת שועותמת בת שועותמת בת שועותמת בת שוע, , , , וירבו הימי�וירבו הימי�וירבו הימי�וירבו הימי�""""
לזונה היה מסיבת שמתה אשתו ומשמי� סבבו שנתגבר עליו יצרו ופחד 

כי בני נח , %52 תורהופנה לזונה שהיתה מותרת לפני מת, מאיסור זרע לבטלה
כ "משא. ולא נאסרו בזנות ע� פנויה, נצטוו על איסור זרע לבטלה מדי% רציחה

וירבו וירבו וירבו וירבו """"אמנ� יש להבי% לשו% . א� היתה לו אשה שהיה יכול לכבוש יצרו
ותסר בגדי ותסר בגדי ותסר בגדי ותסר בגדי ', ', ', ', ויוגד לתמר לאמר הנה חמי� וכוויוגד לתמר לאמר הנה חמי� וכוויוגד לתמר לאמר הנה חמי� וכוויוגד לתמר לאמר הנה חמי� וכו"""".  מה כוונת הכתוב בזה""""הימי�הימי�הימי�הימי�

 ".".".".ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�"""".  מיותרת""""מעליהמעליהמעליהמעליה""""ולכאורה תיבת ". ". ". ". אלמנותה מעליהאלמנותה מעליהאלמנותה מעליהאלמנותה מעליה
אמנ� ש� העיר היא " תמנת"ו" עדול�"מקומו ידוע בי% " פתח עיני�"והנה 

, 53י שלהדרש הוא בא"פירש רש" עיני�"ומכיו% שכא% קראתו התורה " עינ�"
 ".לראותו בפתחו של אברה� אבינו שהכל מצפי�"ושרבותינו דרשו שישבה 

,  בחברו% רחוק מדר� עדול� ותמנתויש להבי% מה עשתה בפתח אברה� שהיה
. וכיצד ציפו לראותו, ומה ג� שהיה זה לאחר עשרות שני� מפטירת אברה�

" ראיה"כי ביאור " ויפגשה יהודה"ולכאורה היה לו לומר ". ויראה יהודהויראה יהודהויראה יהודהויראה יהודה""""
 ויט"ולכאורה היה לו לומר . """"ויט אליה אל הדר�ויט אליה אל הדר�ויט אליה אל הדר�ויט אליה אל הדר�"""". היא הבנה ומה הבי% בה

 היה לו לומר, וא� כ%" שנטה מדרכו לדרכה", י פירש"ורש".  הדר�מ%מ%מ%מ%אליה 
ויאמר הבה נא אבוא ויאמר הבה נא אבוא ויאמר הבה נא אבוא ויאמר הבה נא אבוא """". צריכי� ביאור    "אל הדר�" ותיבות ,,,,""""ויט אליהויט אליהויט אליהויט אליה""""רק 
 ששאלה א� אשת 54ורבותינו דרשו, הכיני עצמ�" הבה נא" פירוש ....""""אלי�אלי�אלי�אלי�

ותאמר מה תת% ותאמר מה תת% ותאמר מה תת% ותאמר מה תת% """". והשיבה לו פנויה אני וטהורה אני, איש היא וא� טמאה היא
מה "ולכאורה היה לה לומר , ולא לשו% שכר, ינהמרה לשו% נתאמדוע     ".".".".לילילילי

כי כשתבעה ואמר ,  ולכאורה תיבות אלו מיותרות".".".".כי תבא אליכי תבא אליכי תבא אליכי תבא אלי"""". שכרישכרישכרישכרי
ויאמר אנכי אשלח ויאמר אנכי אשלח ויאמר אנכי אשלח ויאמר אנכי אשלח """". ותו לא, היה לה רק לשאול מה שכרה, "ואבואה אלי�"

כי מה אכפת לה ,  מיותרות""""מ% הצא%מ% הצא%מ% הצא%מ% הצא%"""" ולכאורה תיבות ".".".".גדי עזי� מ% הצא%גדי עזי� מ% הצא%גדי עזי� מ% הצא%גדי עזי� מ% הצא%
ותאמר חותמ� ותאמר חותמ� ותאמר חותמ� ותאמר חותמ� , , , , ויאמר מה הערבו% אשר את% ל�ויאמר מה הערבו% אשר את% ל�ויאמר מה הערבו% אשר את% ל�ויאמר מה הערבו% אשר את% ל�"""". מניי% ישלח לה הגדי

 טבעת שאתה חות� בה ,,,,חתמ� ופתיל�חתמ� ופתיל�חתמ� ופתיל�חתמ� ופתיל�", י"פירש. """"ופתיל� ומט� אשר ביד�ופתיל� ומט� אשר ביד�ופתיל� ומט� אשר ביד�ופתיל� ומט� אשר ביד�
דהיינו שפתיל� היא השמלה שהיתה מצויצת ". ושמלת� שאתה מתכסה בה

  """"ויבא אליהויבא אליהויבא אליהויבא אליה"""" ולכאורה תיבות ".".".".ותהר לוותהר לוותהר לוותהר לו, , , , ויבא אליהויבא אליהויבא אליהויבא אליה, , , , וית% להוית% להוית% להוית% לה"""". בפתילי תכלת
   

שניה� אמת ' חני% בגמ' רואלכסנדרי ' דברי רו. 'סוטה י. 53. 'פרק אאישות ' � הל"רמב. 52

        . 'סוטה י. 54545454    .ואלו ואלו דברי אלהי� חיי�
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גבורי� כיוצא , לולולולו"""", י" ופירש".".".".ותהר לוותהר לוותהר לוותהר לו""""ומובני� ה� ממה שאמר , מיותרי�
  .  הכוונה ממנו""""לולולולו""""י ואולי "וזה מניי% לרש". צדיקי� כיוצא בו, בו
 פסוק זה  לכאורה".".".".מעליה ותלבש בגדי אלמנותהמעליה ותלבש בגדי אלמנותהמעליה ותלבש בגדי אלמנותהמעליה ותלבש בגדי אלמנותהותק� ותל� ותסר צעיפה ותק� ותל� ותסר צעיפה ותק� ותל� ותסר צעיפה ותק� ותל� ותסר צעיפה """"

,  מ מה עשתה לאחר מכ%"ומאי נפק, מיותר ואינו שיי� לעני% לידת פר" וזרח
ומה אכפת לנו א� הסירה צעיפה , מהיכ% קמה ולא% הלכה" ותק� ותל�"ומהו 

ותשב בית ", היה לו לומר, וא� כבר רצה הכתוב להשמיענו. או נשארה עמו
  .דיותו לא מי" אביה

ויש להבי% למה שלח את רעהו ולא בא     ".".".".וישלח יהודה את גדי העיזי�וישלח יהודה את גדי העיזי�וישלח יהודה את גדי העיזי�וישלח יהודה את גדי העיזי�""""
אנכי "וכבר מתחילה הודיעה שישלח ע� אחר ולא יבא בעצמו ואמר , בעצמו
, הידיעה דהיינו הגדי הידוע' בה" את גדי העיזי�" ולמה אמר .ומדוע, "אשלח

נת יהודה  ואי% לומר כי כוו".".".".ביד רעהו העדולמי לקחת הערבו% מיד האשהביד רעהו העדולמי לקחת הערבו% מיד האשהביד רעהו העדולמי לקחת הערבו% מיד האשהביד רעהו העדולמי לקחת הערבו% מיד האשה""""
ואלמלא הערבו% לא היה מקיי� דברו לשלח , היתה רק כדי לקחת הערבו%

אלא לכאורה כוונת הכתוב להודיענו כי שלח הגדי ביד רעהו העדולמי . הגדי
בדווקא כדי לקחת הערבו% שכלל את חותמו ולא סמ� על אחרי� שיהיה 

 על  על  על  על וישאל את אנשי מקומה לאמר איה הקדשה היא בעיני�וישאל את אנשי מקומה לאמר איה הקדשה היא בעיני�וישאל את אנשי מקומה לאמר איה הקדשה היא בעיני�וישאל את אנשי מקומה לאמר איה הקדשה היא בעיני�"""". חותמו ביד�
ויאמרו לא ויאמרו לא ויאמרו לא ויאמרו לא """".  למה שינה וקראה קדשה ולא זונה כפי שנקראה עד עתה".".".".הדר�הדר�הדר�הדר�

וא� פגשה יהודה אינה מ% ,  דהיינו ג� בעבר לא היתה".".".".היתה בזה קדשההיתה בזה קדשההיתה בזה קדשההיתה בזה קדשה
ויאמר יהודה תקח ויאמר יהודה תקח ויאמר יהודה תקח ויאמר יהודה תקח ', ', ', ', וישב אל יהודה וכווישב אל יהודה וכווישב אל יהודה וכווישב אל יהודה וכו"""". המקו� אלא נזדמנה ממקו� אחר

    פ%פ%פ%פ%"""", י" פירש".".".".ואתה לא מצאתהואתה לא מצאתהואתה לא מצאתהואתה לא מצאתה, , , , הגדי הזההגדי הזההגדי הזההגדי הזה    פ% נהיה לבוז הנה שלחתיפ% נהיה לבוז הנה שלחתיפ% נהיה לבוז הנה שלחתיפ% נהיה לבוז הנה שלחתי, , , , להלהלהלה
         יתפרס� הדבר ויהיה גנאי כי מה עלי לעשות עוד א� תבקשנה עוד,,,,לבוזלבוזלבוזלבוז    נהיהנהיהנהיהנהיה

 ולפי שרמה יהודה את אביו בגדי עיזי� ,,,,הנה שלחתי הגדי הזההנה שלחתי הגדי הזההנה שלחתי הגדי הזההנה שלחתי הגדי הזה. לאמת דברי
ולכאורה היה לו לומר ". רמו ג� אותו בגדי עיזי�, שהטביל כתונת יוס� בדמו

        .  ליהודהרקיליו שיי� כי הגנאי שרמוהו ולקחו חותמו ופת" לבוזאהיה אהיה אהיה אהיה פ% "
כי יהודה ירד מאת אחיו בגלל מכירת יוס� שהציע למכרו , ונראה שהעני% הוא

, במקו� להרגו וגר� שלא יתנח� יעקב על אבדת יוס� כי אי% נחמה על החי
וכבר ביארתי לעיל . ובראות בני יעקב צער אביה� כעסו על יהודה ועצתו

א ישוב בגלגול בידי יעקב דר� שיהודה מנע את מיתתו של יוס� כי פחד שמ
ולכ% גר� שישאר יוס� בחיי� אבל הרחיקו מאר" הקודש לשבי , בלהה

והנה חטא מכירת יוס� היה פגמו גדול וחמור בבחינת הוצאת זרע . במצרי�
' והוצאתו מאר" הקודש בחי" יסוד"ספירת ה' כי יוס� הוא בחי, לבטלה

וד מבת זוגו החוצה אל הוא בגדר הפרדת היס, והשכינה" מלכות"ספירת ה
ונפילתו בשבי הוא בגדר הזרע היוצא מהיסוד החוצה לבטלה בשבי ', הקלי

וכוונת יהודה למנוע מאביו להשיב את בנו יוס� בסוד . יצילנו' החיצוני� ה
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כי ג� ביבו� משיב האח את אחיו , הגלגול הוא מעי% מניעת היבו� מאביו
ו אל אמונה ואי% עוול צדיק וישר ולמדה אותנו התורה כי אלהינ. בסוד הגלגול

אל נושא הוא , ב"הוא ופורע מ% הצדיקי� בעול� הזה להיטיב אחרית� בעוה
ולכ% הוצר� יהודה ללקות מדה כנגד מדה בענייני� . לה� ונוק� על עלילות�

  .ובהשבת� בגלגול בסוד היבו�, במות בניו בעני% חטא זרע לבטלה, אלו
' והבי% שתקונו הוא לקחת אשה מקלי, והבי% יהודה את פגמו וחפ" לתקנו

   ולהעלותה אל הקודש מדה כנגד מדה על שהוריד את יוס� מהקודש55נוגה
   

ע" חיי� ', ד' יחזקאל א. (אש מתלקחת ונוגה, ענ% גדול, רוח סערה,  ה�'כי ארבע קלי. 55

 'א� קלי,  עמוקות וטומאת% גלויה% הראשונות ה'יושלשת הקל.) ' נוגה פרק ב'שער קלי

ועל ידי חטאיה� יונקת , א ברשתה"ומתחזה כקדושה ומפילה בנ, נוגה היא סמוכה לקדושה

בה שבי� חלקי הקדושה לשרש� במקו� י התשו"וע, מהקדושה וגונבת ממנה לחלקה

 וא� ,י הנפילה בה"ורוב הצרות באי� ע,  זו'ועיקר מלחמת האד� ביצרו הוא בקלי. הקודש

 )ועוד, ג" נוגה פ'ע" חיי� שער קלי( , קליפה זור בע" הדעת גר� להשתלטות"חטא אדה

 וכל מאה ושלשי� שני� שפרש מחוה ועד ללידת, קריוטומאה זו גרמה לו ליפול בחטא של 

 וכל החוטא:) ח"עירובי% י. (שת היה שרוי בחטא זה ונבראו מזרעו שדי% רוחי% ולילי%

גלות השכינה וישראל וגורמת ל, ז את הקדושה" השודדת עיזו' בחטא זה נופל בידי קלי

וא� לא זכה . יצילנו' ה, וסופה שנוקמת מהחוטא נקמות קשות ומזרעו, ולעכוב הגאולה

. סופו להתגלגל בגלגולי� קשי� ומשוני� עד שיתק% פשע חמור זה, לתק% חטאו בחייו

ואינו מרגיש ,  האחרות הרי הוא כשה לטבח מובל בידי הטומאה'הנופל בשלשת הקליו(

ולכ% בנו הרביעי של ח� המכוו% כנגד ). ישמרנו' ה,  אב% לכל דבר קודשולבו, בשפלותו

 ועקב מעשי דור הפלגה, נקרא בש� כנע%, נוגה' הקליפה הרביעית ממטה למעלה שהיא קלי

ולכ% השתלטו . והעבירה אות� לחלקה, הוציאה נצוצות קדושה מבני ש� שחטאו במגדל

י בראשית "רש. (וכבשוה לעצמ�, ני ש� שנית% לבבני כנע% על אר" ישראל מקו� הקודש

. ולהשיבה אל הקדושה,  לעלות לאר" ישראל ולכבשה מידי כנע%נצטוווישראל .) ו, ב"י

י " נוגה שגנבה את א'ולהרוג את כל בני כנע% ולא להחיות כל נשמה כי ה� יונקי� מקלי

שבטי� הו.  רגילה'היא הרבה יותר גרועה מקלי,  גונבת מהקדושה'וכשהקלי. מהקדושה

.  ולא נכתב בתורה שנשאו כנעניות אלא יהודה ושמעו% בלבד ,נזהרו שלא לשאת כנעניות

 ,ה"וראה ילקוט שמעוני אות קמ(, שלא היו כנעניות אלא שנקראו כ% לסיבה כל שהיא

נחמיה נשאו ' שלדעת ר, ז לה"י בראשית ל"ש רש" ומ)',ח ב"% על התורה בראשית ל"ורמב

ונתו לבנות כנע% אלא לגויות שבלשו% מושאל נקראות הגויות אי% כו, השבטי� כנעניות

: ד"לדוגמא בבבא מציעא ד� כ, ש בתלמוד כמה פעמי� גויי� בלשו% כנעני�"וכמ, כנעניות

 וישב כותב שיששכר ולוי נשאו את בנות יובב ב%' ובספר הישר פ. %"וכבר ביאר כ% הרמב
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שפירושו בלשו% " נע%כ"ונקראת " איש בליעל"זו נקראת ' וקלי. זו' לקלי
כנעניה נכבדי "ואומר , 56"כנע% בידו מאזני מרמה"וכמו שכתוב , הקודש סוחר

 מתנהגת קליפת נוגה הלוקחת, כי כסוחר הקונה ומוכר מיד ליד, 57"אר"
 הורידוהו אחיו מגדולתוש ",י"רשיפ. """"וירד מאת אחיווירד מאת אחיווירד מאת אחיווירד מאת אחיו"""" ,58ומחזירה לקדושה
לסוחר ולא  ל שהכוונה"אמרו חזו "כנעני אישאישאישאישבת "ולקח , " עקב מכירת יוס�
דבוק   היהכי    ,60 ולא סוחר"כנעני"התורה קראתו ו. 59לאיש מזרע כנע%

 ללמדנו כי מצא """"אישאישאישאיש"""" והדגישה , נוגה'שהיא טומאת קלי, בטומאת הנחש
והבת קשורה נפשה בנפש , בליעל שחפש להוציא בלעו מפיו" איש"יהודה 
 ונשאה לאשה """"ויקחהויקחהויקחהויקחה""""יירה וקבלה ונתג' וכשלמדה יהודה דר� ה, 61אביה

עלתה ,  ונתקשרה עמו בנפשו""""ויבא אליהויבא אליהויבא אליהויבא אליה"""" ,"קיחה"בחופה וקדושי% הנקראי� 
, ארורה זו אל הקודש עד דרגת יהודה והעלתה עמה נצוצות גדולות' מקלי

   .ותיק% יהודה בזה חטא מכירת יוס� במדת מה
י אמר י אמר י אמר י אמר עד יגדל שלה בני כעד יגדל שלה בני כעד יגדל שלה בני כעד יגדל שלה בני כ, , , , """"ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אבי�ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אבי�ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אבי�ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אבי�""""

פעמי� ' י'  הנה תמר סוד הדיני� הקשי� ועולה בגי".".".".פ% ימות ג� הוא כאחיופ% ימות ג� הוא כאחיופ% ימות ג� הוא כאחיופ% ימות ג� הוא כאחיו
ואולי חשב יהודה שנפטרו ער ואונ% בגלל דיניה הקשי� כי היו בגיל . 62די%

ואמר לה להמתי% עד יגדל שלה במוחי% דגדלות ולזה אי% גיל קבוע , 63 הקטנות
 ע שהגיע שלה לגדלותוכשיד, ואי% המידה שוה בכול�" כי כאיש גבורתו"

והגיעה משמי� הזמ% , """"וירבו הימי�וירבו הימי�וירבו הימי�וירבו הימי�"""". המוחי% יוכל ליבמה ולמתק דיניה
 """"ותמת בת שוע אשת יהודהותמת בת שוע אשת יהודהותמת בת שוע אשת יהודהותמת בת שוע אשת יהודה"""", שמלכות בית דוד תתחיל להאיר מיהודה ותמר

  ".".".".ותסר בגדי אלמנותה מעליהותסר בגדי אלמנותה מעליהותסר בגדי אלמנותה מעליהותסר בגדי אלמנותה מעליה', ', ', ', וינח� יהודה וכווינח� יהודה וכווינח� יהודה וכווינח� יהודה וכו"""", 64ופינתה מקומה לתמר
  

ואשר , לי נשאו את נכדות נחור אחי אברה�וגד ונפת, וד% לקח מבנות מואב, יקט% מבני ש�

ובנימי% לקח את , וזבולו% לקח מבנות מדי% ב% אברה�, לקח מבנות ישמעאל ומבנות ש�

ש "ומ, ויוס� לקח את אסנת בת דינה. ואת בת זמר% ב% אברה�, נכדת תרח אבי אברה�

ה התורה ל שהיה גרה בכנע% א� לא מזרע כנע% ולכ% לא הדגיש"כנעני צבת שראוב% לקח 

   ל ששאול"מעו% זה מנגד למסורת חזשש ש� לגבי "ומ, % ש�"ש הרמב"וכמ, את כנעניותה
כמבואר בסבא . 58 .ג"ישעיה כ. 57. ב"הושע י. 56 .ומדרשי� חלוקי� ה�. הוא ב% דינה

וילקוט . ה"י והתרגו� ובראשית רבה פרשה פ"רש. 59 .ה"דמשפטי� זוהר שמות ד� צ

ש "י שג� לשו% סוחר כתוב בה וכמ"אעפ. 60. ו"ישב ד� קפה וזוהר ו"שמעוני אות קמ

י סודו "שרמז רש, "אבא הוליד ברתא"כי . 61 .ח"ז כ" בראשית ל""""סוחרי�סוחרי�סוחרי�סוחרי�אנשי� מדיני� "

ה "ד' ש דרוש ו"שער הכוונות  עני% ק. 62) טו, ו"בראשית מ". (ואת דינה בתו"בפסוק 

שביו� , ועז שהוא גלגול יהודה וכ% ממש קרא לב.64 .'סדר עול� רבה פרק ב. 63. האמנ�

    . ב צא"ב' באה רות גלגול תמר לבית לח� כמבואר בגמ, שנפטרה אשתו
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שבי "לכאורה היה לו לומר " שבי אלמנה בית אבי�"והנה כשאמר לה יהודה 
אמנ� ש�  ,לכאורה מיותרת כי לא חדש בזה דבר" אלמנה"ותיבת " בית אבי�

 ו" עולה קכ.)א אד אדנ אדני(ני בריבוע  וש� אד65"די%"' ממתיק את בחי" אדני"
י שאינו "ואפשר שאמר לה יהודה כי בש� זה הממתקה אעפ, "אלמנה"כמני% 

י "אעפ, תשב בית אביה, מתוק גמור כי כל רבוע הוא בחי אחוריי� והוא די%
פ תוכל להיות "ב% נח נפטר עשרות שני� לפני כ% עכ" ש�"שאביה שהוא 

ואורות ש� , ותמתי% ליבו� שלה, החכמה'  ספישהוא בסוד" בית אביה"' בבחי
' אותיות הרבוע והפ� לבוש נפשה הכולל י' אדנות שכנו על לבוש נפשה בי

ועתה כדי . 'הוא אותיות בגד י" בגדי"ו, " אלמנותהבגדיבגדיבגדיבגדי"אורות אלו להקרא 
, שיהודה לא יכיר ברוח הקודש באורות אלו השוכני� עליה וידע מי היא

 ה וכסתה את לבוש נפשה באורות החופה והקדושי%הסירה אות� בכוונותי
 וכשראה אותה יהודה. 66ר"שקבלה מער וה� נקראי� צעי� העולה כמני% נ

כי כסתה פניה כשהיתה בבית ", י" פירש".".".".כי כסתה פניהכי כסתה פניהכי כסתה פניהכי כסתה פניה""""    חשבה לזונה
כי ", ואכ% משלא ראה יהודה את בגדי אלמנותה עליה לא הכירה". חמיה

ואז לא נת% לבו להתבונ% , בביתו נשואה לבניובצעי� זה בהיותה " כסתה פניה
'  כי ראה קדושה עליה ואות ו,ולא לקדשה" זונה"וחשבה ל. בה ובצעיפה

' כ בזונה בעלמא שחסר אות ו"משא. "זונה"ה מאיר בתו� תיבת "מש� הוי
  .של קדושה ממנה' כי נסתלק אות ו" קדשה"והיא  67מזונה

אר" ישראל נקראו כ% ברוח  וכל שמות המקומות ב".".".".ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�""""
ולכ% ג� ישראל כשכבשו האר" לא שינו , הקודש על ידי אד� הראשו% ונח

כי ה� לפי שרש� ) פרט לשמות בודדי� שהוסיפו הכנעני� על ש� יראת�(השמות 
כל  הוא סוד ספירת המלכות שלאותו פתח" פתח עיני�"ו, בעולמות העליוני�

ועליו נאמר " מרו�" והוא הנקרא עיני התחתוני� מייחלות לקבל ממנו שפע
 והוא סוד פתחו של אברה� אבינו אביה� של גרי�. 68"שאו מרו� עיניכ�

 ושדרכו זוכי� לרוח הקודש שכל עיני� ,שדבק בשכינה בכל כחו וכוונתו
 """"כי גדל שלהכי גדל שלהכי גדל שלהכי גדל שלה"""",  ברוח הקודש של פתח עיני� זה""""כי ראתהכי ראתהכי ראתהכי ראתה"""". מצפות לראותו

 משמי� """"והיא לא נתנה לו לאשהוהיא לא נתנה לו לאשהוהיא לא נתנה לו לאשהוהיא לא נתנה לו לאשה"""" אבל עוד ראתה כי, וקיבל גדלות המוחי%
 ושאי% דר� להביא למלכות בית דוד בדר� כבוד, אלא ליהודה שהוא ב% זוגה

  ויט אליהויט אליהויט אליהויט אליה"""". 69ויש להביאו בעקיפי% על ידי שתתחפש לזונה, כי השט% מקטרג
   

בגדי אלמנותה והצעי� הוא ' פי. 66. ויצא'  בסוד אדני שפתי תפתח והוסבר לעיל פ.65

 . להבינוקל יהיהכדי ש" בער�"ל בספר הלקוטי� והסברתי דבריו "האריזמעי% מה שפירש 

  .י תחילת זוהר בראשית"ל בשער מאמרי רשב"לשו% האריז. 68. ז, א"ראה ויקרא כ.  67
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לכת גוברי% יהודאי% שאל אותה א� יוכה" דר� גבר בעלמה" הוא """"אל הדר�אל הדר�אל הדר�אל הדר�
ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """". אניוהשיבה לו פנויה אני וטהורה , אשת איש היא וא� טמאה היא

ואמר לה לבדוק שוב , הכיני עצמ�" הבה נא"ופירוש  ".".".".הבה נא אבוא אלי�הבה נא אבוא אלי�הבה נא אבוא אלי�הבה נא אבוא אלי�
ובדקה ומצאה ד� , לפני תשמיש כי כ% ההלכה שצרי� לשמש אחר בדיקה

  . 70לו ועיי% בו יהודה ומצא שד� חמוד הוא וטהורה היא והראתה
דש  ואמרה לו רואה אני שמעשי� ה� בקו".".".".כי תבא אליכי תבא אליכי תבא אליכי תבא אלי    ייייותאמר מה תת% לותאמר מה תת% לותאמר מה תת% לותאמר מה תת% ל""""

ה כאשר תבא "וא� כ% קדושה רוצה אני שתת% לי ותשרה עלי מסוד ש� מ
  ואי% זה גדי רגיל כאתנ% כל".".".".ויאמר אנכי אשלח גדי עיזי� מ% הצא%ויאמר אנכי אשלח גדי עיזי� מ% הצא%ויאמר אנכי אשלח גדי עיזי� מ% הצא%ויאמר אנכי אשלח גדי עיזי� מ% הצא%"""". 71אלי

ואולי כוונתו מ% הצא% שעומד אני לקיי� בו (, אלא מ% הצא% המיוחד שבידי, בועל

שאיני בועל מ% השוק לש� תביני , ובדבר שנעשה בו מצוה שאשלח, מצות ראשית הגז

 ואמר אני אשלח ולא אמר אני) ומצוה גוררת מצוה, תאוה אלא למצוה אני מתכוו%
ואולי אמר כ% , אביא אולי כדי להראותה שאינו בוש במעשיו כי כוונתו לשמי�

כדי שתבי% שאי% הוא מתכונ% לשוב למלאות תאוותו בה אלא ישלח בידי אחר 
ובקשה ערבו% חלקי� . פע� משמי� הטוהו לזהו ורק ה"כי אי% דרכו בזנות ח

, נפש'  בבחיוהמטהוהמטהוהמטהוהמטה, רוח'  בבחיוהציציותוהציציותוהציציותוהציציות, נשמה' בבחיחותמו חותמו חותמו חותמו שלו  %"מהנר
וכשקבלה החפצי� והנפש השורה , כי חפצי אד� שורי� עליו חלקי� מנפשו

ומחשבת האשה ,  ונתקשרה בנפש יהודה כי לזה כוונה".".".".ויבא אליהויבא אליהויבא אליהויבא אליה"""", עליה�
 כי """"לולולולו""""והדגיש הכתוב . """"ותהר לוותהר לוותהר לוותהר לו""""ולכ% .  הולדבשעת הזווג פועלת הכל על

  . בכח התקשרותה הביאה צדיקי� וגבורי� כמוהו

 ותקומה גדולה היתה לה ממעשה זה כי נתקשרה בנפש יהודה לנצח """"ותק�ותק�ותק�ותק�""""
 כי כבר נגאלו ער """"ותסר צעיפה מעליהותסר צעיפה מעליהותסר צעיפה מעליהותסר צעיפה מעליה"""" מדרגה גדולה זו """"ותל�ותל�ותל�ותל�"""". נצחי�

ר עמה� עוד אלא ע� יהודה ואונ% על ידי ביאה זו בסוד היבו� ואי% לה קש
 וחזרה להתכסות בש� אדנות ברבועו כי נפש """"ותלבש בגדי אלמנותהותלבש בגדי אלמנותהותלבש בגדי אלמנותהותלבש בגדי אלמנותה"""". לבדו

 י שנתקשרה עמו בעת"יהודה היתה בידה רק בערבו% דר� החפצי� ואעפ
צרי� היה שיודה יהודה בזה וישאיר החפצי� בידה ותקנה היא , התשמיש

,  הידוע כמו שהבטיחה""""וישלח יהודה  את גדי העיזי�וישלח יהודה  את גדי העיזי�וישלח יהודה  את גדי העיזי�וישלח יהודה  את גדי העיזי�"""". אות� בקני% גמור
הנאמר על יסוד הקודש ובידו " רעהו" כי היה בסוד ,,,,""""ביד רעהו העדולמיביד רעהו העדולמיביד רעהו העדולמיביד רעהו העדולמי""""

  כי....""""מיד האשהמיד האשהמיד האשהמיד האשה"""",  וכח הנפש של יהודה הקשור בו""""לקחת הערבו%לקחת הערבו%לקחת הערבו%לקחת הערבו%""""לגאול ו
  ,"אשה"לאחר שקבלה נפשו ע� החפצי� אינה שוב בגדר זונה אלא בגדר 

  
 לבא בדר� רגילה לעול� מפני ומעשה אבות סימ% לבני� וג� דוד המל� לא יכל. 69

הקטרוג והגיע דר� השפחה שנתנה מקומה לאמו ולכ% השדוהו לממזר עד שגילה שמואל 

  .זו' ראה ספר הלקוטי� פר. 71 . א" החיד.70. העני%
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ולא שאל ". ". ". ". וישאל את אנשי מקומה איה הקדשהוישאל את אנשי מקומה איה הקדשהוישאל את אנשי מקומה איה הקדשהוישאל את אנשי מקומה איה הקדשה, , , , ולא מצאהולא מצאהולא מצאהולא מצאה"""". ולהשיבו אליו
 שבינה שהיא זונה ע� אות כי אי% שכניה מביני� בקדושה ובהבדל    איה הזונה

ומששמע יהודה ". לא היתה בזה קדשהלא היתה בזה קדשהלא היתה בזה קדשהלא היתה בזה קדשה""""והשיבוהו , לבי% קדשה מ% השוק' ו
הבי% שאי% זו קדשה אלא זווגו שזמנו לו משמי� בדר� , דברי אנשי המקו�

והסכי� בכל לבו לתת לה החפצי� ונפשו עמה� באופ% קבוע , עקיפה שכזו
, , , , והוסי�. נפשו' כולל בחי" היהיה שלה מה שביד", י" ופירש""""תקח להתקח להתקח להתקח לה""""ואמר 

". א� תבקשנה עוד ויתפרס� הדבר ויהיה גנאי", י" ופירש""""פ% נהיה לבוזפ% נהיה לבוזפ% נהיה לבוזפ% נהיה לבוז""""
ואפשר שפחד יהודה פ% יתפרס� הדבר בי% החצוני� ויהיה גנאי וקטרוג לבטל 

הנה שלחתי הנה שלחתי הנה שלחתי הנה שלחתי """". יגיעו ויגיע שמי� שסבבו כל זאת'  הקלייבוזויבוזויבוזויבוזוו ושלא "הקשר ח
% מנפשי במרמה מדה " והנה היא לקחה נר, להשיב לי חלקי נפשי""""הגדי הזההגדי הזההגדי הזההגדי הזה
ולא יכולתי להתקשר עמה אלא . על צער שגרמתי לאבי בגדי עזי�, כנגד מדה

   ....כי שלי שלהכי שלי שלהכי שלי שלהכי שלי שלה, ועל כל פני� תקח לה חלקי נפשי. במרמת גדי עיזי�

נשיאת לשו%  ויקח יהודה הוא ".".".".ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמרויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמרויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמרויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר"
ולכאורה היה לו לומר ,  נישואי%ה�% ליקוחיכי , אשה השיי� בנושא עצמו

  ". ויקחה, ויבא יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר"
היא מצאה ח% בעיני ולכ% , שתמר היא בת זוג של יהודה,  ואפשר שהעני% הוא

 הוציא אלאהיא בכלל לא עניינה את ער והוא לא נגע בה , לא בעיני ער, יהודה
לומר , "יהודה אשה לער בכורוויקח "כתוב ואמר ה. את זרעו לבטלה בידיי�

 ".".".".''''ויהי ער בכור יהודה רע בעיני הויהי ער בכור יהודה רע בעיני הויהי ער בכור יהודה רע בעיני הויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה"""".  ערת הקידושי% בשבילאיהודה רצה ש
 אומר ,למד תורה בחשקצדיק כי אבל בעיני יהודה ובעיני כול� הוא נראה 

וירבו הימי� וירבו הימי� וירבו הימי� וירבו הימי� """" . את כל סודות הגלגולשידעו% שער ואונ% היו מקובלי� "הרמב
לאחר  על מכירת יוס� שהתחרט ".".".".הודההודההודההודהותמת בת שוע אשת יהודה וינח� יותמת בת שוע אשת יהודה וינח� יותמת בת שוע אשת יהודה וינח� יותמת בת שוע אשת יהודה וינח� י

וזה מה שרצו . שנת% אל לבו ופשפש במעשיו לדעת למה סובל הוא מבניו
גור� א� יהודה לא היה ואולי  ,רק כשהתחרט זכה לקבל את בת זוגו, משמי�

 מהרגע הראשו% היה זוכה ולוקח את ,למכירת יוס� אלא להשיבו אל אביו
מר באה בגלגול ציפורה  ות.דיקי� לעול�היה מביא שני צותמר שהיא בת זוגו 

 וזה היה העונש שלה על 72אשת משה שפרש ממנה ונצטערה מפרישה זו
 ובגלל שתקנה את זה זכתה ,לזרע לבטלהלו שגרמה של אונ% שנהנתה מביאה 

  .ל מלכות בית דודו כלבוא בגלגול רות המואביה שממנה יצא

דה יבא אליה א� על פי ק שיהו" דהיינו שראתה ברוה".".".".ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�ותשב בפתח עיני�""""
  .כדי שיצא ממנה משיח שהכל מצפי% לראותו, שאי% דרכו לנטות לזונות

  
  .א, ב"י במדבר י"ראה רש. 72
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". הב% יקרא על ש� המת", י"פירש. """"ויב� את אשת אחי� והק� זרע לאחי�ויב� את אשת אחי� והק� זרע לאחי�ויב� את אשת אחי� והק� זרע לאחי�ויב� את אשת אחי� והק� זרע לאחי�""""
 ".".".".והיה הבכור אשר תלדוהיה הבכור אשר תלדוהיה הבכור אשר תלדוהיה הבכור אשר תלד""""י על הפסוק "אלא כמו שפירש, ואי% זו ההלכה

יקו� יקו� יקו� יקו� """". בראויה ללדת פרט לאיילונית, אשר תלדאשר תלדאשר תלדאשר תלד. כורהוא האח הב, הבכורהבכורהבכורהבכורש
פרט ". ". ". ". ולא ימחה שמו מישראלולא ימחה שמו מישראלולא ימחה שמו מישראלולא ימחה שמו מישראל"""".  שהמייב� יירש את אחיו".".".".על ש� המתעל ש� המתעל ש� המתעל ש� המת

י לגבי ער ואונ% "ולמה פירש. ואי% עני% שיקרא הב% על ש� המת    ....אשת סריסל
 שיהודה ומה ג� .י"% כ% על רש"וכבר הקשה הרמב. כי תצא' שלא כפירושו בפ
  .בניו שילדה תמר על ש� המתי� אלא פר" וזרחעצמו לא קרא ל

 ".".".".יקו� על ש� המתיקו� על ש� המתיקו� על ש� המתיקו� על ש� המת""""    כי יהודה שינה מלשו% הכתוב, י פירש כ%"ונראה שרש
וביאר שהקמת הזרע הוא , "והק� זרע"אלא ". והק� ש� לאחי�"ולא אמר 

וג� . ואינו עניי% להקמת ש� שאמרה תורה, שיקרא הב% שיולד על ש� המת
 כי מאי, אמר יהודה לאונ% שיל� לרשת את אחיומצד הסברה לא יתכ% לפרש ש
 ואינו כצווי התורה שבאה ללמדנו די% ירושת, נפקא מינא בזה לעני% היבו�

ובכלל מי אמר שהניח ירושה והלא היה קט% ב% שמונה שני� ומסתמא . האח
ורצה יהודה שדווקא אונ% ייב� מלכתחילה על . ג� היה סמו� על שולח% אביו

  או כדי,  ש� המת או כדי למשו� נשמת זכר מייבו� זהדעת שיקרא לב% על
אבל בפר" וזרח . שלא יגרשנה לאחר הייבו� אלא ימתי% שתתעבר ותלד ב%

שלא נולדו מכוונת ייבו� אלא שבדיעבד עלתה ביאתו לש� ייבו� ונתעברה 
  . לא הוצר� ולא קרא על שמ�, מזכרי� שה� גלגול שני בניו

כי אנכי "שמואל בר נחמ% פתח '  ר".".".".ת אחיות אחיות אחיות אחיוויהי בעת ההיא וירד יהודה מאויהי בעת ההיא וירד יהודה מאויהי בעת ההיא וירד יהודה מאויהי בעת ההיא וירד יהודה מא""""
 ויוס� היה, שבטי� היו עסוקי� במכירתו של יוס�, "ידעתי את המחשבות
 ויעקב היה עסוק, ראוב% היה עסוק בשקו ובתעניתו. עסוק בשקו ותעניתו

ה היה עוסק בורא "והקב, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, בשקו ובתעניתו
 קוד� שלא ,"בטר� תחיל ילדה", יא וירד יהודהויהי בעת הה. אורו של משיח

  .73נולד משעבד ראשו% נולד גואל אחרו%
וכוונת המדרש הוא כי השבטי� היו עסוקי� בחרטת� הגדולה על מכירת יוס� 

 בשקו ותעניתו מסיבתו כל אחדויעקב ראוב% ויוס� עסקו , שגר� צער לאביה�
חו של משיח נבראה כבר כי רו, וזה הזמ% המתאי� לברא אורו של משיח, שלו

, 74זה רוחו של משיח" ורוח אלקי� מרחפת"ש "וכמ, בששת ימי בראשית
וזה , ז"דהיינו המצב בו יכולה רוחו של משיח להאיר בעוה ,ועתה נברא אורו

  .י יהודה שנשא אשה"נעשה ע
  חלקו על התבייש מעשה אביו ואחיו העני% הוא כי כשראה יהודהאולי ו
   

   .ה" פ' פבראשית רבה .73
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וזכות . ומהבושה ירד מה� לעדול� ,במכירת יוס� שכ% הוא נת% העצה למוכרו
י שמששת ימי בראשית "ואעפ. הבושה גרמה לו שדרכו נברא אורו של משיח

אבל , בנו י שלה"היה זה יכול להתקיי� ע, נגזר שמשבט יהודה יבא משיח
 לו על כל מוחלי% וכל המתבייש בחטאו"היות ושב בתשובה והתבייש בחטאו 

שהוא אורו , לכ% ממנו ממש נברא אורו של משיח והוליד לפר". 75"עוונותיו
ולא עוד אלא שמצוה , 76"המל� פור" גדר ואי% מוחי% בידו "'בחישל משיח ב

גוררת מצוה ובשתו גרמה לו שיודה ולא יתבייש לומר שהוא בעל הפתילי� 
  .ויציל נפשות קדושות מ% האש, והמטה

וכל , לג% עד%תיי� שנה לאחר פטירתו טר� נכנס יהודה והנה למעלה ממא
ארבעי� שנה שישראל היו במדבר היו עצמותיו מתגלגלי� בארו% עד תפלת 

 וסבל כל זאת על שנשבע לאביו שישיב את בנימי% שיעקב דאג, 77משה עליו
לא ירד בני עמכ� כי אחיו מת והוא לבדו "ש "וכמבגלל מכירת יוס� בגלל מכירת יוס� בגלל מכירת יוס� בגלל מכירת יוס� עליו 
שקיי� י "ואעפ, משמי� גלגלו זאת ליהודה שישבע ויסבול שאפשר ו."נשאר

        ....""""בצעבצעבצעבצע מהמהמהמה""""כדי לכפר על שאמר ,  והשיב את בנימי%שבועתו

. """"ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחי� איש מצריויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחי� איש מצריויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחי� איש מצריויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחי� איש מצרי", , , , ויוס� הורד מצרימהויוס� הורד מצרימהויוס� הורד מצרימהויוס� הורד מצרימה""""
 'והעני% קשור בשאלה אי� יכלה הקלי. מיותרי�" איש מצרי"ולכאורה תיבות 

מהקדושה יכלו  ובשלמא האחי� שה�, כעבדלשלוט על יוס� ולשעבדו 
רבותינו כי פרעה לא היה  והנה אמרו.  כיצד יכלה לשעבדו'אבל הקלי, למכרו

 איש מצריאיש מצריאיש מצריאיש מצרי אבל ,לשלוט ביוס�  ולכ% פרעה לא יכל78מצרי אלא מאומה אחרת
, שנאמר על המצרי�" ועבדו� וענו אות�"יכל לשלוט בו בגלל גזירת 
  .79והמצרי� קבלו העונש ולא פרעה

  ולעיל כתב שהישמעאלי� הביאו. """"אשר הורידוהו שמהאשר הורידוהו שמהאשר הורידוהו שמהאשר הורידוהו שמה מיד הישמעאלי�מיד הישמעאלי�מיד הישמעאלי�מיד הישמעאלי�""""
ואי� עתה אמר שקנהו . שהמדני� מכרוהו לפוטיפרו, את יוס� מצרימה

מהישמעאלי� עבור פוטיפר  ונראה שהמדני� קנוהו. פוטיפר מהישמעאלי�
,  לפוטיפרהואלא השאירוהו בידי הישמעאלי� שימסרו, �הולא לקחוהו עמ

  .80ר קנאהו בפועל מידי הישמעאלי� שמסרוהו אליוופוטיפ

ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל , , , , ויפקידהו על ביתו וכל יש לו נת% בידוויפקידהו על ביתו וכל יש לו נת% בידוויפקידהו על ביתו וכל יש לו נת% בידוויפקידהו על ביתו וכל יש לו נת% בידו""""
        ולכאורה היה, ל על כל נכסיו"והיל, יש לויש לויש לויש לוויש להבי% מה הלשו% . """"אשר יש לואשר יש לואשר יש לואשר יש לו

        
ספר . 78 .ז. ג"ל י דברי�"רש. 77  :י"פסחי� ק. 76 :ב"ברכות י. 75 .'ב' פבראשית רבה  74

,  מצרי�אלאלאלאלוהמדני� מכרו אותו " אולי לכ% כתוב .80 .ג"מ' אליעזר פ' פרקי דר. 79 .הישר

  . שפירושו אל המדינהלמצרי�למצרי�למצרי�למצרי�ולא אמר שמכרוהו , במצרי�שפירושו אל אד� מסויי� 
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שקנאו ליוס� לש� משכב זכור ונסתרס   81ל"לפוטיפר לשנא ליוס� כי אמרו חז
  .כדי שלא יזיק ליוס�

 והוא כנגד מח  שר הטבחי� ממונה על שפיכות דמי�אפשר שהעני% הוא כיו
דהיינו כח שפיכות דמי� שהיה , לו/אמרה תורה דכל ישאולי ו, 82'דקלי" דעת"

טיפות ' י י"ע, ויוס� נפל בזה, ביד שר הטבחי� נת% ליוס� כדי לצודו ברשתו
יכות  בגדר שפוהוא, 83"דעת"וא פג� ה שהממנושל זרע לבטלה שיצאו 

הוצר� לצאת למלכותו נראה שו, שני�'  י נאסר בבית האסורי�על זה ו,84דמי�
 גלוי עריות  כיו% שבעני82%'דקלי" חכמה"מח ' שהוא בחיי שר המשקי� "ע

, "דעת"משתק% פג� הולכ% , ו"נשמר יוס� עד קצה היכולת ושמר ברית
  . נכנעה תחתיו וגרמה להעלותו על כסא המלכותהקליפה

אבי� מתאבל , ה"אמר הקב", י" פירש".".".". יפה תואר ויפה מראה יפה תואר ויפה מראה יפה תואר ויפה מראה יפה תואר ויפה מראהויהי יוס�ויהי יוס�ויהי יוס�ויהי יוס�""""
מיד ותשא אשת אדוניו את , אני מגרה ב� את הדב, ואתה מסלסל בשער�

 כי, ולא הזכיר חיה אחרת.  בדווקאהדבהדבהדבהדבגירה בו את אפשר ש". עיניה אל יוס�
  זרע ואולי קשור הוא לחטא  בתרגומו הוא דבבזו, דב הול� כאד� על שתיי�

אולי ו"  ארי במסתרי�,דב אורב הוא לי"ואמר הכתוב .  מהאד�בלבטלה שז
כי הפוג� , מקורו מהאריה הנסתר, ביאורו כי מה שנגלה לפני כדב אורב

הגור� לו להטמאות , האריה שהיא אותיות ראיה' בראיה מעורר עליו את קלי
ומכיו% שיוס� ש� דגש על הראיה . ואז בא הדוב ומכה לאד�, בזיבה או בקרי

י "ואעפ. גירה בו את הדב לטמאו בזרע לבטלה,  יפהלהראותלהראותלהראותלהראותל בשערו וסלס
נפל בקליפת הדב , שסלסל בשערו כיו%, שנשמר יוס� בבריתו עד קצה היכולת

של בית האסורי� כדי להנצל  שני� עשרוהוצר� ל, טיפות' ו זרועי ידיו יזויפו
ה  בז, ע� הדבפההכלב שנשתת'  ולהיות כבול ברגליו להנצל מקלי,מהדב

אמר ואפשר שלכ% , שיצאו במחשבה על הגויה הנקשרת בבועלה ככלב
'  להצילו מקליברזל באה נפשוברזל באה נפשוברזל באה נפשוברזל באה נפשו, הכלב'  לתקנו מקליענו בכבל רגלוענו בכבל רגלוענו בכבל רגלוענו בכבל רגלו    ,הכתוב
הכלב '  מקליצרפתהוצרפתהוצרפתהוצרפתהו' ' ' ' אמרת האמרת האמרת האמרת ה, טיפות' שני� כנגד י'  יעד עת בא דברועד עת בא דברועד עת בא דברועד עת בא דברו. הדב
 .הדב'  מקלימושל עמי� ויפתחהומושל עמי� ויפתחהומושל עמי� ויפתחהומושל עמי� ויפתחהו, הכלב'  מקלישלח מל� ויתירהושלח מל� ויתירהושלח מל� ויתירהושלח מל� ויתירהו. והדב

 הנסיונו של יוס� לא היה רק בנפיל. """"את עיניה אל יוס�את עיניה אל יוס�את עיניה אל יוס�את עיניה אל יוס� ותשא אשת אדוניוותשא אשת אדוניוותשא אשת אדוניוותשא אשת אדוניו""""
כי יוס�  ,אלא עיקר הנסיו% היה בהבנת רצו% שמי�, חטא ע� אשת פוטיפרב

י שינא� ע� "והיתה דר� שיגיע למלכות ע,  שסופו למלו� מחלומותיוידע
  וס�תנשא לו וי פוטיפר ימות היאכשו, אשת אדוניו שהוא אחד משרי המל�

   
שער הפסוקי� פרשה . 82.  פרשה זולותרגו� יונת% ב% עוזיא. מה , א"י בראשית מ"רש. 81

  .ג"נדה י. 84. שמות' שער הפסוקי� פ.83. זו
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והיה יכול לטעות בזה .  להגיע למלכותיוכליירש את מקומו כשר ומש� 
  .ונצל ממנה והגיע למלכות בדר� טהורה, ולהכשל

". שנראית לו דמות דיוקנו של אביו"י " פירש....""""ויבא הביתה לעשות מלאכתוויבא הביתה לעשות מלאכתוויבא הביתה לעשות מלאכתוויבא הביתה לעשות מלאכתו""""
ויעקב , דהיינו שחלק מהנפש יצאה מיעקב ובאה להזהיר את יוס� מלחטא

  . עצמו לא ידע מכל זה

 ולכאורה מאי ".".".".וינס ויצא החוצהוינס ויצא החוצהוינס ויצא החוצהוינס ויצא החוצה, , , , ויעזוב בגדו בידהויעזוב בגדו בידהויעזוב בגדו בידהויעזוב בגדו בידה', ', ', ', ותתפשהו בבגדו וכוותתפשהו בבגדו וכוותתפשהו בבגדו וכוותתפשהו בבגדו וכו""""
למה ו, וא� עזב בגדו או לקחו, נפקא מינה א� תפשה אותו בבגדו או בגופו

ואי� לא נתאמ" יוס� , והנה יעקב חזר על פכי� קטני�. כתבה זאת התורה
  . לקחת בגדו מידה

י שהיה צעיר וחזק "כי לא היה בידו כח להציל בגדו מידה אעפ, והעני% הוא
טיפות מזרעו ' כי בגדו הרוחני לבוש הנפש נפל בידה כשיצאו ממנו י, ממנה

 והתמונה כא% למטהוהתמונה כא% למטהוהתמונה כא% למטהוהתמונה כא% למטה. 86רהר בהכשתבעה אותו וגרמה לו לה 85לבטלה באונס

, בשוגג לבוש נפשו נפגמת'  וכשאד� חוטא ואפי....היא מעי% התמונה למעלההיא מעי% התמונה למעלההיא מעי% התמונה למעלההיא מעי% התמונה למעלה
אונס הטיפות גר� לו , י שעמד בנסיו% קשה זה ושכרו גדול ונפלא"ויוס� אעפ

, שהבא על הגויה ולא עשה תשובה, 87ל"וכתב האריז. לאבד חלק מבגדו בידה
� כיו% שלא חטא בפועל אלא שמתו� אמנ� יוס, בכלב לאחר מותו יתגלגל

שני� בבית ' הוצר� לתק% הטיפות ולישב י, טיפות אלו' הרהור בה יצאו ממנו י
ברזל באה , ענו בכבל רגלו"האסורי� כשכבלי ברזל ברגליו וכמו שכתוב 

        . 88כיו% שהיה באונס" כבל"ל" כלב"והחליפו בשמי� גזר דינו מ". נפשו
 של יוס� והיה צדיק גמור ולבוש נפשו היה והנה ירבע� ב% נבט שהיה מזרעו

כאשר חר� נפשו והוכיח את שלמה המל� על שבנה את , מעולה ביותר
 שנתכסה """"שלמה חדשהשלמה חדשהשלמה חדשהשלמה חדשה""""והיא ה, המילוא זכה ללבוש זה של יוס� הצדיק

והיות ופג� הבגד על ידי אשת , שבטי�' ודרכה זכה לקבל המלכות על י, 89בה
        נפל ירבע� בידי החיצוני�, בע� לתקנובמקו� שיזכה יר, פוטיפר טר� תוק%

        
וכמעט וכמעט וכמעט וכמעט . . . .  הנפש לא יכולה להתקשר אל הגו� אלא על ידי לבוש רוחניכי.  86. ו"סוטה ל. 85

  ברכת מלבישכוונת" נהר שלו�"( ....והתורה לא נתנו אלא עבור חלוק זהוהתורה לא נתנו אלא עבור חלוק זהוהתורה לא נתנו אלא עבור חלוק זהוהתורה לא נתנו אלא עבור חלוק זה שכל המצוותשכל המצוותשכל המצוותשכל המצוות

כלו לתק% על ידי כי יוס� וכ% אבותינו במצרי� לא י. 88. 'ק תקו% כ"שער רוה. 87 ).ערומי�

והתקו% בתשובה מועיל רק מזמ% מת% תורה למה שחטא באותו , תשובה אלא על ידי יסורי�

יל ג� למה שחטא לישראל בערבות מואב התחיל להוע' ומכריתת הברית בי% ה, גו�

י שעשה תשובה חזר "ולכ% אד� הראשו% אעפ. נצבי�' כמבואר לקמ% פבגלגולי� קודמי� 

וכ% השבטי� לא הועילה , דושי� ששלמו בסבל רב ועצו� לתק% חטאובגלגול באבותינו הק

  .כט, א"י'   א/מלכי� . 89.  לה� תשובה ובאו בגלגול ושלמו בחייה� על חטא מכירת יוס�
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כיו% שעל ידי בגד יוס� והפג� שבו , ולמרות חטאו הכבד. ועשה שני עגלי�
 ב� ואני ואתה ואמר לו חזורבבגדו בבגדו בבגדו בבגדו ה "תפשו הקב"ביקרו ו' חפ" ה, קרה זה

  . והחטיא את כל ישראל, 90"ולא הסכי�, וב% ישי נטייל בג% עד%
והוצר� אותו חלק פגו� . ולא יכל יוס� להציל בגדו מידה עקב טיפות אלו

שבבגד יוס� ע� חלק הנפש שכנגדו לבא בגלגול כדי לתק% זאת ולהוציאו מיד 
 עמה מבלי ושוב לעמוד בנסיו% קשה, אשת פוטיפר ששבה א� היא בגלגול

. וכשעמד בזה השיב בגדו אל הקודש ואליו לאחר אלפי שני�, לאבד טיפה
שו� דיבור ומאמר בחינ� והכל טמנו� רבינא ורב אשי ' וכבר ידוע שאי% בגמ

 וזה 91'ונרמז כל עני% זה במעשה המובא בגמ, ז בסודות עליוני� ורמי�"ברמ
שיש זונה בכרכי  שמע , ציציתצותמעשה באד� אחד שהיה זהיר במ .לשונה

לה   בשכרה שיגר לה ארבע מאות זהובי� וקבעזהובי�מאות ' הי� שנוטלת ד
 שפחתה ואמרה לה אותו אד� נכנסה כשהגיע זמנו בא וישב על הפתח ,זמ%

  הציעה. נכנס,יכנס אמרה היא ,מאות זהובי� בא וישב על הפתח' ששיגר ל� ד
ת ואחת סול� של כס�  ובי% כל אח, ואחת של זהב,מטות שש של כס�' לו ז

הוא עלה   עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה וא�, של זהבועליונה
ג "ציציותיו וטפחו לו על פניו נשמט וישב לו ע'  דבאו ,לישב ערו� כנגדה

, פירוש( אמרה לו גפה של רומי .קרקעג " וא� היא נשמטה וישבה ע,קרקע

 אמר לה ,מה מו� ראית בישאיני מניחת� עד שתאמר לי  )ז שלה"נשבעה בע
 ראיתי אשה יפה כמות� אלא שלא )נשבע בעבודת בית המקדש, פירוש(, העבודה

 שתי "אלהיכ�' אני ה"אלהינו וציצית שמה וכתיב בה ' מצוה אחת ציונו ה
 עלי נדמו עכשיו ,פעמי� אני הוא שעתיד ליפרע ואני הוא שעתיד לשל� שכר

אמרה לו איני מניח� עד שתאמר לי  )חטאוהעידוני שלא ל, פירוש(.  עדי�ארבעהכ
 , ש� מדרש� שאתה למד בו תורהומהמה שמ� ומה ש� עיר� ומה ש� רב� 

 , לעניי�ושליש , עמדה וחילקה כל נכסיה שליש למלכות.כתב ונת% בידה
חייא אמרה '  ובאת לבית מדרשו של ר. חו" מאות% מצעות,ושליש נטלה בידה

מר לה בתי שמא עיני� נתת באחד מ%  צוה עלי ויעשוני גיורת ארבילו 
 אות% . אמר לה לכי זכי במקח�, ונתנה לומידההתלמידי� הוציאה כתב 

ב " ולעה,ז" שכרו בעהמת% זה ,מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר
         .'עד כא% לשו% הגמ. איני יודע כמה

 וחסיד שנזהר, חייא' ח מתלמידיו של ר"אד� זה היה ת', ויש להבי% הגמ
  ולא היה, 92לא בשעת תשמיש' במצות ציצית שלא להסירה מעליו כלל ואפי

  
. והיה משלשלו על גבו, ל"וכ% היה מנהגו של האריז. 92 .ד"מנחות מ. 91. ב"סנהדרי% ק. 90
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וכיצד התאהב כל כ� בזונה שברכי הי� שלא ראה אותה מעול� , פרו" בזנות
וכיצד בכל הדר� . ב חומדוהלא עי% רואה ול, עד ששיגר לה ממו% גדול כזה

הארוכה אליה לא נת% דעתו על חומר העוו% שהול� לעשות ולא נמנע 
וכיצד למרות כל תאוותו כשעלה אליה לא פשט כתונת , מלהמשי� בדרכו

 כי כשטפחו על פניו לא ,וה� עמדו לו להצילו, הפסי� של טלית קט% מעליו
י שראה בפניה "ואעפ, אמר במקרה נתקלתי בה% אלא הבי% שמאותתי� לו

ומדוע השפיע דבר זה כל כ� על הזונה עד . שהיא נאה מאוד פטפט ביצרו
חייא לגיירה שתנשא ' ומדוע מהר ר. שנתגיירה והציעה לו אות% מצעות בהיתר

על כל זה השיב ". לכי זכי במקח�" ,לאותו תלמיד ונתלהב עד שאמר לה
דהיינו החלק שנפל בידי (ל וגילה כי אותו תלמיד הוא גלגול יוס� הצדיק "האריז

לא לחנ� השתמשה נראה שו. והזונה גלגול אשת פוטיפר )אשת פוטיפר בלבד
כי כשעת נתינת , "וכתב ונת% בידה"במעשה זה בלשו% הכתוב לגבי גט  'הגמ

  ג� כא% , הגט שהבעל מחזיר לעצמו את חלק נפשו שנת% לאשה בחופת�
והיא שלא . היותו יוס�ממנה החזיר לעצמו את בגדו שעזב בידה ב כשנפרד

חייא  'ור. רצתה לוותר על בגד זה באה לקבלו בהיתר ובקדושה על ידי חופה
ועתה זכי בו , שהבי% כל זה אמר לה לכי זכי במקח� שלקחת בעבר באיסור

 מת% זה ,אות% מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתרו. בזכות ובקדושה
י "ת נה"� כנגד הספירות חגשש מכס, כי המצעות היו שבע, ז"שכרו בעה

המלכות שגנבה מהקודש יחד ע� בגדו ועל יד� ' והשביעית מזהב כנגד ספי
 אשה זונה ומנאפתאשה זונה ומנאפתאשה זונה ומנאפתאשה זונה ומנאפתנוגה הארורה שהיא סוד ' זנתה ע� בני אד� כי כ% דר� קלי

ועתה זכה להשיב� אל הקודש ולהשתמש במצעות אלו , )האמורה בספר משלי(
ל כי כשאד� צרי� "ולמדונו חז .כמהב איני יודע "ולעה, ז"וסוד� עוד בעוה
כבר יזמנו לו שישמע על זונה שברכי הי� ולמרות שלא , לתק%להתנסות כדי 

ובאותו תלמיד (, ראה אותה מעול� ירגיש אליה משיכה גדולה כדי לחטא עמה

 )ובאחרי� אפשר ג� מסיבות שחטא עמה% בגלגול קוד�, היה זה היות ובגד נפשו היה בידה
ואז או שיכשל ויאבד נפשו , י� כס� גדול הנצר� לנסיו%וימציאו לו משמ

חקור בזה והפו� בזה . ב"או שיעמוד ויתק% נפשו ויזכה לעוה, ועול� הבא
 אשר עיני� פקוחות על  ,ורב העליליה העצה גדולְּ"והב% דברי הנביא באמרו 

  .93"לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, כל דרכי בני אד�
   

טיפות שיצאו ' על ידי י) וישב' ספר הלקוטי� פ (,ל"וזה לשו% האריז .יט, ב"ירמיהו ל. 93

 ובירבע� שהיה מזרע יוס�. ולקחת� שור מועד ופרה סוררת בחיצוני� פוטיפר ואשתו' וכו

, ואמר לו חזור ב�בבגדו בבגדו בבגדו בבגדו ה "ותפשו הקב, עגלי�'  ועשה ב,,,,משלו בו החיצוני� על ידי הבגדמשלו בו החיצוני� על ידי הבגדמשלו בו החיצוני� על ידי הבגדמשלו בו החיצוני� על ידי הבגד
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י שר " הבי% יוס� שגאולתו תבא עמפתרו% החלומותנראה ש. """"כי א� זכרתניכי א� זכרתניכי א� זכרתניכי א� זכרתני""""
פג� בזה שכנה אולי ו". זכרתניזכרתניזכרתניזכרתניכי א� "וחשב לזרז העני% באמרו , המשקי�

והשכחה  .94ה" ובאה מיחוד ימהקודשכי הזכירה היא , לקליפה בלשו% זכירה
". כי אי% שכחה לפני כסא כבוד�"היא מצד הקליפה והיא מלשו% חשיכה 
,  והזכרתני והזכרתני והזכרתני והזכרתניזכרתניזכרתניזכרתניזכרתניירה פעמיי� ואמר ואפשר שכיו% שכינה לקליפה בלשו% זכ

  .ישב בבית האסורי� עוד שנתיי� לכפר על הפג�

אר" "אר" כנע% לא היתה ולא נקראה  הנה ".".".".כי גנוב גונבתי מאר" העברי�כי גנוב גונבתי מאר" העברי�כי גנוב גונבתי מאר" העברי�כי גנוב גונבתי מאר" העברי�""""
 וכמו חר% שבעבר הנהרובדיעבד אפשר לקרא כ% ל, עד כבוש יהושע" העברי�

 ל"ליכאורה הול, על שבא מעבר הנהר" אבר� העברי"ה "שכונה אברה� אע
 ואפשר שרמז יוס� על . ולמה כפל כי גנוב גונבתי".אר" כנע%"שגונב מ

 ק הנקראי�" מקבלת היא דר� הוכי    """"אר" העברי�אר" העברי�אר" העברי�אר" העברי�""""    השכינה הקדושה שהיא
עבר הנהר ' כי ה�  מקבלי� השפע מהבינה הנקראת נהר וה� בחי" עברי�"

י על "רשוזה סוד מה שפי" בעבר הנהר ישבו אבותיכ� מעול�"בסוד הכתוב 
ספירת ' כי הוא בחי, ה שנקרא עברי כיו% שבא מעבר הנהר"אברה� אבינו ע

והשפע מגיע לשכינה ". ונהר יוצא מעד%"החסד שמעבר לבינה שעליה נאמר 
חשב , וכשנגנב יוס� למצרי�, יוס�' קצוות דר� ספירת היסוד שהיא בחי' מהו

צר� לשרת את שיותר אי% השפע מגיע לשכינה שירדה עמו בגלות ושלכ% הו
נגנב פע� , טיפות לאונסו' וכשיצאו ממנו י. גלות השכינה' פוטיפר בבחי

ובקש שיעלוהו מ% , נוספת מהקדושה החוצה ויצא מהשכינה והוש� בבור
  .הבור כדי שיעלה ויכנס מחדש תחת כנפי השכינה

 המילה שלי """"אותאותאותאות"""" דהיינו """"אותיאותיאותיאותי"""" אולי כוונתו שבגלל ".".".".כי שמו אותי בבורכי שמו אותי בבורכי שמו אותי בבורכי שמו אותי בבור""""
  .שמוני בבור" . אותי"ות יצאו ממנו ונפג�  טיפ''''ייייש

ויהי ביו� השלישי יו� הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ויהי ביו� השלישי יו� הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ויהי ביו� השלישי יו� הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ויהי ביו� השלישי יו� הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את """"
וישב את שר המשקי� על וישב את שר המשקי� על וישב את שר המשקי� על וישב את שר המשקי� על , , , , ראש שר המשקי� וראש שר האופי� בתו� עבדיוראש שר המשקי� וראש שר האופי� בתו� עבדיוראש שר המשקי� וראש שר האופי� בתו� עבדיוראש שר המשקי� וראש שר האופי� בתו� עבדיו

מה הושיב ל יש להבי% ".".".".משקהו וית% הכוס על כ� פרעה ואת שר האופי� תלהמשקהו וית% הכוס על כ� פרעה ואת שר האופי� תלהמשקהו וית% הכוס על כ� פרעה ואת שר האופי� תלהמשקהו וית% הכוס על כ� פרעה ואת שר האופי� תלה
למה ו, לא לקח אותו מבית הסוהר מיד לתליהו , בתו� עבדיואת שר האופי�

הביא את שניה� למסיבה ואז החליט להשאיר את שר המשקי� ולתלות את 
מסביר פה ל "זי " רבנו האר....לה�לה�לה�לה�מה זה  ".".".".כאשר פתר לה� יוס�כאשר פתר לה� יוס�כאשר פתר לה� יוס�כאשר פתר לה� יוס�""""  .שר האופי�

  שר המשקי�,  וורידי�,ושת, בגרו% יש קנהש  ותור� דבריו ה�,סודות עצומי�
  

והזונה גלגול והזונה גלגול והזונה גלגול והזונה גלגול , , , , ואותו תלמיד גלגול יוס�ואותו תלמיד גלגול יוס�ואותו תלמיד גלגול יוס�ואותו תלמיד גלגול יוס�. 'ובה ויברר אותו הלבוש וכושיחזור בתש, פירוש

           . שער רוח הקודש יחוד הזכירה. 94. . . . ל" עכ....אשת פוטיפראשת פוטיפראשת פוטיפראשת פוטיפר
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 ה� אלו .הוורידי�כנגד  ושר הטבחי� , הקנהכנגדשר האופי� , הושתכנגד זה 
  . יוס�' בחייסוד בי� הקשורבחינות של השפעה 

מכירת ' שהוא בחי למעשה על פג� היסוד כל הפרשה מדברתש, וביאור דבריו
 פג� היסוד  עניי%אתמפורש  לכ% בלב הפרשה הזו יש .ועל התקו% שלו, יוס�

 שמדת הרחמי� הנרמז בש� כשאד� פוג� ביסוד הוא גור� .של ער ואונ%
.  גרו%אי� בגימטריהשלש פעמי� אלו. י�ה אלהופ� לדי% הנרמז בש�ה "הוי

גרו% שלו נופל בידי הקליפה וזה הופ� להיות כשאד� חס ושלו� פוג� ביסוד ה
. ת שריו והגרו% הוא שלש,"פרעה" זה "עור�" כשה,שלשה שרי� של הקליפה

זה שיוצאת לבטלה כשאד� חוטא בברית הוא קוד� כל רוצח כי כל טיפת זרע 
וטיפות , 95נקרא בש� אכילה" ביאה"ומעשה ה. זה שר הטבחי�, רצחבגדר 

נחנו צריכי� לכ% א,  זרע לבטלה פוג� בשלשת�ופג�, הזרע ה� בגדר שתיה
קרא "ש " וכמ,כדי לתק% את היסודלהתפלל בפה שיצאו המילי� דר� הגרו% 

  תפילה שהיא,בות וכליותה בוח% ל"שהקב י"אעפ ו".בגרו% אל תחשו�
כשאד� . במחשבה לא מתקבלת בשמי� עד שיוציא אותה אד� מהגרו% שלו

כביכול הקול ו, שר שבי% החי� והגרו%הוא פוג� בקפוג� חס ושלו� ביסוד 
הגמרא אומרת ו, זה סוד השחיטה שהיא בגרו%, שלו הוא כבר לא קול יעקב

אל תקרא שוחטי ילדי� אלא " שוחט נשמות' שהמוציא זרע לבטלה הוא בבחי
נשפ� דמו של שר , ביו� השלישי יו� הולדת את פרעהו. 96"ילדי�הסוחטי 
הספירה ' בבחי ההיו� השלישי זו, יו�כל ספירה נקראת בש� כי . האופי�

כדי להגיע למצב של ראיה או של תקו% צרי� להיות מושלמי� . "תפארת"
מורכב משניה� יש מקו� ש "תפארת"בחסד וגבורה ורק ביו� השלישי שהוא 

 אפשר להגיע לגרו% תא האמצעיי שהתהשלישיספירה דר� הכי , לפעולה
  .יסודהתפארת מחברת בי% הגרו% לו, שהוא באמצע

, כל פע� כשיש שלישי יש את כל הקו האמצעי ובו יש את נקודת העור�
.  יש יו� הולדת"פרעה" ל,"שר הטבחי�"כשחס ושלו� היסוד שבוי בידי 

 וישא את ראש שר המשקי� ואת ראש שר האופי� ,ויעש משתה לכל עבדיו"
 יחד כדי לינוק  הושיב את שלשת�כי,  עבדיובתו�בתו�בתו�בתו� אמר. "בתו� עבדיו

שהוא  על ידי שברח מביאה אסורה של אשת פוטיפרוהיות ויוס� , ודמהיס
לא יכל פרעה , הצליח להוריד מהקליפה את שר האופי� לגמריאכילה ' בבחי

הוא לא הצליח להוריד ג� את שר אבל  .לינק דרכו כלו� ולכ% תלה אותו
  י"כי אעפ ,"זכור זכרתניכי א� "כשאמר בגללו אדרבה יוס� נפל , המשקי�

   
.ג"נדה י. 96: ה"כתובות ס. 95
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שר ' שהוא סוד אכילה בחילא לשכב ע� אשת פוטיפר שיוס� עמד בנסיו% ש
הנפילה , ועשר טיפות נפלו לו, לא עמד בניסיו% של לא לחשוב עליה, האופי�

 ולכ% השיב פרעה בזה לא היה תיקו%, של הטיפות החוצה שהיא בגדר משקה
במעשיו ע� אשת "  יוס�ה�ה�ה�ה�ללללכאשר פתר . "את שר המשקי� על משקהו

וכיו% שסבל ייסורי� עשר שני� בבית . כ% נעשה עמה� בגשמיות, פוטיפר
נתגלגל הדבר ועל ידי , שר המשקי�' האסורי� בגלל פג� עשר הטיפות בחי

  . שר המשקי� יצא למלוכה
        מק"מק"מק"מק"

        
ה� המוחי% חכמה ובינה ובסופ� נמצא הדעת ". ". ". ". ויהי מק" שנתיי� ימי�ויהי מק" שנתיי� ימי�ויהי מק" שנתיי� ימי�ויהי מק" שנתיי� ימי�""""

סה הקליפה הנקראת פרעה אותיות העור� כדי להסתיר ועליה מכ, בעור�
  .כי א� יתחבר לדעת שוב לא יחטא, הדעת והאמת מהאד� ולהחטיאו

   גורמת לאד� שלא יתבונ% ויבי%.""""חול�חול�חול�חול�"""" . הקליפה המכסה העור�.""""ופרעהופרעהופרעהופרעה""""
אלא בגדר חלו� שבו שקר ואמת מעורבי� תב% , את סוד המוחי% על בוריי�

והנה והנה והנה והנה """" .ת גשמיותווזאת כדי להפילו בתאו,  בטלי�ואי% חלו� בלי דברי�, ובר
שהבחירה  כדי,  ואז האד� עומד על היאור אותיות ראיה".".".".עומד על היאורעומד על היאורעומד על היאורעומד על היאור

ולצור� הבחירה צרי� . ירצה יעצו� עיניו ויחטא, ירצה יראה ויבי%, תהיה בידו
,  צד שבע ספירות הקודש,שיהיו שני כוחות בעול� המראי� עצמ� כמנהיגי�

והנה מ% היאור עולות שבע והנה מ% היאור עולות שבע והנה מ% היאור עולות שבע והנה מ% היאור עולות שבע """", ולכ%. ל"ת ספירות הטומאה רחולהבדיל שבע
י הסתפקות " ה% שבע ספירות הקודש שג� ע".".".".פרות יפות מראה ובריאות בשרפרות יפות מראה ובריאות בשרפרות יפות מראה ובריאות בשרפרות יפות מראה ובריאות בשר

  .1במועט גורמות לאד� להראות יפה ובריא
ולא חטפה אחת את מרעה ,  ורעו הפרות באהבה ואחוה".".".".ותרענה באחוותרענה באחוותרענה באחוותרענה באחו""""

בהסתפקות במועט יש מקו� כי בקדושה ו, חברתה מתו� צרות עי% או מחסור
 ולכ% ה% שבע ספירות הטומאה". ". ". ". והנה שבע פרות אחרותוהנה שבע פרות אחרותוהנה שבע פרות אחרותוהנה שבע פרות אחרות"""". 2לכול� יחד

 וג� ה% מכח הראיה והבחירה ....""""עולות אחריה% מ% היאורעולות אחריה% מ% היאורעולות אחריה% מ% היאורעולות אחריה% מ% היאור"""". אחרותאחרותאחרותאחרותנקראות 
 כי ההול� אחר תאוות ....""""רעות מראה ודקות בשררעות מראה ודקות בשררעות מראה ודקות בשררעות מראה ודקות בשר"""" .נמצאות מול הקודש

ומצב ". תו בידווי תאוואי% אד� מת וחצ", ר" וטורח להשיג יותר, העול� הזה
בבחינת , כי אינו מרוצה ממה שבידו ודל בשר כרעב, נפשו תמיד רע במראהו

 ".".".".ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאורותעמודנה אצל הפרות על שפת היאורותעמודנה אצל הפרות על שפת היאורותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור""""    ."מרעיבו שבע, משביעו רעב"
   אמנ� רק במבט.ועמדו ליד ספירות הקודש כדי להיות משקל נגד לבחירה

   
ולא אמר אד� לחברו צר לי . 2 .'פרק אדניאל . חנניה מישאל ועזריהדניאל וכדוגמת . 1

   .'אבות פרק ה. המקו� שאלי% בירושלי�
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בי% שתאוות העול� מ אבל המעמיק מחשבתו, שטחי נראי� הדברי� כשקולי�
לכ% בספירות הקודש . הזה הבל המה מעשי תעתועי� ולא נמש� אחריה�

כי . "על שפת היאור" ואלו בספירות הטומאה נאמר ."מ% היאור עולות"נאמר 
  .רק מ% השפה ולחו" נראות כדומות

 וגברה הקליפה בגלל שישראל ".".".".ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשרותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשרותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשרותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר""""
 ".".".".והבריאותוהבריאותוהבריאותוהבריאות    את שבע הפרות יפות המראהאת שבע הפרות יפות המראהאת שבע הפרות יפות המראהאת שבע הפרות יפות המראה"""" .נמשכו אחר תאוות העול� הזה

 והקליפה שגרמה למוחי% ".".".".ויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעה"""".  וחרב המקדש,על ספירות הקודש
 על ידי הגלות שגר� לישראל לשוב נסתלקה, י העור�"יתכסו עשולדעת 

בתשובה שלמה בזמ% מרדכי ואסתר ושוב שבו ישראל לאר" הקודש ובנו 
אמנ� .  ושבו שנית לחלו� הכולל דברי� בטלי�".".".".ויש% וחלו� שניתויש% וחלו� שניתויש% וחלו� שניתויש% וחלו� שנית"""". המקדש

ה רשלא הוזכ מה שאי% כ% בפע� הראשונה, עתה החלו� היה בבחינה שינה
ד שבכל אחד מה� יש ש� "% חבוהחלו� בשינה נובע מהשפעת המוחי. השינה

 ,אמנ� אינ� משפיעי� לגמרי בבחינת יקיצה, 3חל�' ה גי"פעמי� הוי' ה וג"הוי
 לא עזבו את התורה וכ% ישראל בבית שני. אלא באיתכסיא בבחינת חלו�

אלא שלמרות זאת נמשכו  ,שהוא בחינת מוחי%, ועסקו הרבה בתורה, והמצוות
יני העול� הבא י ענר ולא אח,חלו�שהוא בחינת , אחר תאוות העול� הזה

ועתה תאוות העול� הזה לא היו אחרי עבודה . שהוא בחינת מציאות נצחית
שהוא עני% , 4זרה ופורק% יצרי� לגמרי אלא נכשלו בתאוות ממו% ואכילה

  .שבלי� ותבואה
    והנה שבע שבלי� עולות בקנהוהנה שבע שבלי� עולות בקנהוהנה שבע שבלי� עולות בקנהוהנה שבע שבלי� עולות בקנה""""ועתה שבעת ספירות הקודש באו בבחינת 

    והנה שבעוהנה שבעוהנה שבעוהנה שבע""""". צדיק אוכל לשובע נפשו"חינת  בב".".".".אחד בריאות וטובותאחד בריאות וטובותאחד בריאות וטובותאחד בריאות וטובות
". ובט% רשעי� תחסר "' בבחי', ספירות הקלי....""""שבלי� דקות ושדופות קדי�שבלי� דקות ושדופות קדי�שבלי� דקות ושדופות קדי�שבלי� דקות ושדופות קדי�

את שבע את שבע את שבע את שבע , , , , ותבלענה השבלי� הדקותותבלענה השבלי� הדקותותבלענה השבלי� הדקותותבלענה השבלי� הדקות"""".  לאז% הבחירה".".".".צומחות אחריה%צומחות אחריה%צומחות אחריה%צומחות אחריה%""""
וסעודות   ונמשכו ישראל אחר תאות אכילה".".".".השבלי� הבריאות והמלאותהשבלי� הבריאות והמלאותהשבלי� הבריאות והמלאותהשבלי� הבריאות והמלאות

 ".".".".ויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעה"""".  חרב המקדש בשניתהקליפה' ומכיו% שגברו ספי, הרשות
י "ע, "תיר ולא תיר" יקיצה לא מושלמת 'וישראל התאוששו מהחרב% בבחי
' ולא בבחי, חלו� ' בבחי".".".".והנה חלו�והנה חלו�והנה חלו�והנה חלו�"""" .יבנה וחכמיה שהשיבו את המוחי%

שזו ,  הסנהדרי% ונשיאות בית הלל זמ% מהונשארו. יקיצה מושלמת ועירנית
        .וזו בחינת שינה, ועבודתוא� לא נבנה המקדש , בחינת עירנות

ובסופ� נמצא הדעת , החכמה והבינהספירות  ה� ".".".".ויהי מק" שנתיי� ימי�ויהי מק" שנתיי� ימי�ויהי מק" שנתיי� ימי�ויהי מק" שנתיי� ימי�""""
  , שנמצא בק" שנתיי� ימי� בעור� המכסה את הדעת""""ופרעהופרעהופרעהופרעה"""" ולכ% .בעור�

   
  ....ה" נגיטי%.  קמצא ובר קמצאתי סעוד"חרב% ירושלי� היה עו. 4 .וישב'  פשער הפסוקי�. 3
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כשיורדי� ומתלבשי� בתו�  ד" שה� שלשת המוחי% חבת"הויו' ג' גי """"חל�חל�חל�חל�""""
ופרעה ", שאז נעשה בחינת שינה, גרו%' אלקי� גי' מוחי% דקטנות שה� ג' ג

 הוא הגרו% הנקרא יאור כיו% שיסוד דאמא ,""""והנה עומד על היאורוהנה עומד על היאורוהנה עומד על היאורוהנה עומד על היאור"""" ".חל�
 ,הדבוק בדעת  מבחינת הגרו%....""""והנה מ% היאורוהנה מ% היאורוהנה מ% היאורוהנה מ% היאור"""" .5מתפשט דר� ש� אל החזה

 ,,,,""""יפות מראהיפות מראהיפות מראהיפות מראה""""מתפשטי� שבע ספירות הקודש שה� ". ". ". ". תתתתעולות שבע פרועולות שבע פרועולות שבע פרועולות שבע פרו""""
 כי הקדושה ".".".".ותרעינה באחוותרעינה באחוותרעינה באחוותרעינה באחו"""" .מצד הגבורות, , , , """"ובריאות בשרובריאות בשרובריאות בשרובריאות בשר"""" .מצד החסדי�

 ....""""והנה שבע פרות אחרותוהנה שבע פרות אחרותוהנה שבע פרות אחרותוהנה שבע פרות אחרות""""    .סוד רשות היחיד ולכ% כול� נמצאי� באחוה אחת
 ".".".".עולות אחריה% מ% היאורעולות אחריה% מ% היאורעולות אחריה% מ% היאורעולות אחריה% מ% היאור"""". "אחרות"ה% שבע ספירות דקליפה ולכ% נקראות 

 כי .""""רעות מראה ודקות בשררעות מראה ודקות בשררעות מראה ודקות בשררעות מראה ודקות בשר"""". פרעה' יפת העור� שמש� בחיבאות מצד קל
 לא ,בחינת רשות הרבי� ומכיו% שה% קליפות,  נקראות רעות' דקליספירות

 שה% ספירות ....""""ותעמודנה אצל הפרותותעמודנה אצל הפרותותעמודנה אצל הפרותותעמודנה אצל הפרות"""".  שהוא לשו% אחוהאחואחואחואחונאמר בה% 
כמשקל נגד לקדושה כדי " י�הכי ג� את זה לעומת זה עשה האל ",הקדושה

 ,והיות והקליפה אינה בתו� הקדושה הנקראת יאור,  בעול�שתתקיי� הבחירה
, היאור י שבאות מ%"לכ% אמר שאעפ, אלא מקיפה אותה כקליפה את הפרי

 ".".".".על שפת היאורעל שפת היאורעל שפת היאורעל שפת היאור""""אינ% מהקדושה אלא מהקליפה המקיפה אותה ומעמד% הוא 
י שבעלמא הקליפה " ואעפ)....אחואחואחואחואלא , ולכ% בספירות דקדושה לא הזכיר שפת היאור(

מדבר בסוד  כי כא%,  את ספירות הקודש לקליפה הקדי� כא%,לפריקודמת 
רעות המראה רעות המראה רעות המראה רעות המראה     ותאכלנה הפרותותאכלנה הפרותותאכלנה הפרותותאכלנה הפרות"""". המוחי% והמחשבה ובזה הקדושה קדמה

והקליפה גברה על  ".".".".את שבע הפרות יפות המראה והבריאותאת שבע הפרות יפות המראה והבריאותאת שבע הפרות יפות המראה והבריאותאת שבע הפרות יפות המראה והבריאות, , , , ודקות הבשרודקות הבשרודקות הבשרודקות הבשר
ובזה הבי% פרעה שקליפתו גוברת וישראל , הקודש ובלעה אותה בסוד הגלות

לא היתה אחיזה לחצוני�  אמנ� בגלות מצרי�. לות ולשעבודירדו אליו לג
אלא , "הבשרהבשרהבשרהבשרובריאות "אמר  ולכ% לא, תלת כליל% בתלתבגבורות אלא בסוד 

אחיזה  י שאי% לחצוני�" אעפ"יפות המראה"והחסדי� שה� סוד ". והבריאות"
ונראו , י הגלות"כי נתכסו החסדי� ע,  רא� בחלו� שנבלעו בידי הקליפה,בה�

ונפרד מהמוחי% שנאחז בה� , באמצע השינה    ....""""ויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעה"""". ו"אינ� חכמי ש
' ו שני� מתו� ת" ופתרונו הוא שבאמצע הגלות לאחר רד.בבחינת חלו�

מהמוחי%   מעל ישראל ויפרד פרעה סוד העור�שנגזרו יפסק שלטו% פרעה
         ....חלו�חלו�חלו�חלו�שה� ישראל ששלט עליה� בבחינת 

  שני� הוצרכו' פסקה באמצע תאמנ� כיו% שהגלות נ    ....""""ויחלו� שניתויחלו� שניתויחלו� שניתויחלו� שנית ויש%ויש%ויש%ויש%""""
. ושוב חזרה בחינת השינה והחלו�, ישראל להמשיכה לאחר יציאת מצרי�

  כ%, "ופרעה חול�"ש בחלו� ראשו% " חל� וכמפרעהפרעהפרעהפרעהאבל הפע� לא הוזכר ש
  
        .וישב'  ליקוטי תורה פ.5
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כי הגלות של ישראל לא היתה בדווקא במצרי� ולא , לא הוזכר היאור כלל
, אלא בעיקר בשעבוד וכמו שהיתה כל תקופת השופטי�, ותהיתה בדווקא בגל

 וספירות הקודש היו בסוד תבואה ,6עבדו למצרי� לא גלו אליהווג� כשש
כ "משא". ישראל ע�"בגדר , כי הפע� כבר היו לאחר מת% תורה, שה� שבלי�

קודש "ש " וע� ישראל נמשלו לתבואה וכמ7"ע� בני ישראל"במצרי� נקראו 
    בידי הקליפה בגלות בשאר ארצות ונבלעו, "ת תבואתוראשי' ישראל לה

לא אפשר שו, כי אי% בה� פרי אלא מו" ותב%, שנקראה שבלי� דקות ושדופות
עד שאמר לו יוס� כי חלו� פרעה אחד הוא ושתי , הבי% פרעה עני% גלות שניה
של ' ואי% גלות השבלי� נוספת על ת. שני� של גלות' הגלויות יחד ה� גזירת ת

        .הפרות אלא חלק מה�גלות 

 אותיות ונמחלה .""""ונחלמה חלו�ונחלמה חלו�ונחלמה חלו�ונחלמה חלו�"""". פירוט החטא. """"את חטאי אני מזכיר היו�את חטאי אני מזכיר היו�את חטאי אני מזכיר היו�את חטאי אני מזכיר היו�""""
    אניאניאניאני". "לילה אחד"ז הנקרא "י היסורי� והסבל בעוה" ע....""""בלילה אחדבלילה אחדבלילה אחדבלילה אחד. "מחול
 ,"אניאניאניאני"י מידת החסד שעשה האד� וחשב לא רק על עצמו בחינת "וע" והואוהואוהואוהוא

אתנו נער אתנו נער אתנו נער אתנו נער . "ז"בעוה .""""וש�וש�וש�וש�" .באה הישועה, """"והואוהואוהואוהוא"אלא ג� על חברו בחינת 
ונתקשרנו ע� ". לולולולו    ונספרונספרונספרונספר. "ר הרעיצ, "עבד לשר הטבחי�עבד לשר הטבחי�עבד לשר הטבחי�עבד לשר הטבחי�. "יצר הטוב ."עבריעבריעבריעברי
י זכינו " וע".".".".ויפתר לנו את כל חלומותינוויפתר לנו את כל חלומותינוויפתר לנו את כל חלומותינוויפתר לנו את כל חלומותינו". "ראוה מספרת"בבחינת . ט"יצה

  .ז הדומה לחלו�"ב שהוא פתרו% עוה"לעוה

 מ% היאור  מ% היאור  מ% היאור  מ% היאור והנהוהנהוהנהוהנה, , , , ויהי מק" שנתיי� ימי� ופרעה חול� והנה עומד על היאורויהי מק" שנתיי� ימי� ופרעה חול� והנה עומד על היאורויהי מק" שנתיי� ימי� ופרעה חול� והנה עומד על היאורויהי מק" שנתיי� ימי� ופרעה חול� והנה עומד על היאור""""
פרות פרות פרות פרות     והנה שבעוהנה שבעוהנה שבעוהנה שבע, , , , עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחועולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחועולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחועולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחו

 יש להבי% למה בפרות .""""עולות אחריה% מ% היאור רעות מראה ודקות בשרעולות אחריה% מ% היאור רעות מראה ודקות בשרעולות אחריה% מ% היאור רעות מראה ודקות בשרעולות אחריה% מ% היאור רעות מראה ודקות בשר
שבע שבע שבע שבע  עולותעולותעולותעולות, , , , מ% היאורמ% היאורמ% היאורמ% היאור"""", הבריאות הקדי� מקו� עליית� למספר� וכתב

  אחריה% אחריה% אחריה% אחריה%שבע פרות עולותשבע פרות עולותשבע פרות עולותשבע פרות עולות"""" ובפרות הרעות הקדי� מספר� ליאור וכתב ."פרותפרותפרותפרות
 והלא העיקר .""""ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאורותעמודנה אצל הפרות על שפת היאורותעמודנה אצל הפרות על שפת היאורותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור" ולמה כתב ."מ% היאורמ% היאורמ% היאורמ% היאור

שבע פרות עולות "היה לו לומר ולכאורה , שנבלעו בידי הפרות הרעותהוא 
        .ותבלענה ,צומחות אחריה%, שבלי� שכתבב וכמו ".ותאכלנה, אחריה%

לי� לי� לי� לי� והנה שבע שבוהנה שבע שבוהנה שבע שבוהנה שבע שב, , , , והנה שבע שבלי� עולות בקנה אחד בריאות וטובותוהנה שבע שבלי� עולות בקנה אחד בריאות וטובותוהנה שבע שבלי� עולות בקנה אחד בריאות וטובותוהנה שבע שבלי� עולות בקנה אחד בריאות וטובות""""
שבלי� הטובות הדגיש שעלו בקנה ב ".".".".דקות ושדופות קדי� צומחות אחריה%דקות ושדופות קדי� צומחות אחריה%דקות ושדופות קדי� צומחות אחריה%דקות ושדופות קדי� צומחות אחריה%

. שבלי� השדופות לא אמר הכתוב א� עלו בקנה אחד או בכמה קני�בו, אחד
 ולכאורה ....""""ותבלענה השבלי� הדקות את שבע השבלי� הבריאות והמלאותותבלענה השבלי� הדקות את שבע השבלי� הבריאות והמלאותותבלענה השבלי� הדקות את שבע השבלי� הבריאות והמלאותותבלענה השבלי� הדקות את שבע השבלי� הבריאות והמלאות""""

נה ולמה שי, וטובותוטובותוטובותוטובות בתחילה שהיו בריאות ש"וכמ והטובותוהטובותוהטובותוהטובותל הבריאות "היל
  .מלאותמלאותמלאותמלאות, הכתוב לומר במקו� טובות

        
        .ט',  א שמות.7.  ד"י' בימי רחבע� מלכי� א. 6
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א� כל פרה אכלה , ולא כתבה תורה אי� אכלו שבע הפרות הרעות את הטובות
 וכשפרעה .או כול� התנפלו על כל אחת בפני עצמה ואכלוה, פרה שכנגדה

למרות , כלה פרהלא התפעל הוא מעצ� העובדה שפרה א, סיפר חלומו ליוס�
, , , , שלא נודע כי באו אל קרבנהשלא נודע כי באו אל קרבנהשלא נודע כי באו אל קרבנהשלא נודע כי באו אל קרבנה""""אלא על , שאי% טבעה לאכול בשר כלל

ובפתרו% .  ופרט זה לא מודגש במראה החלו�.""""ומראיה% רע כאשר בתחילהומראיה% רע כאשר בתחילהומראיה% רע כאשר בתחילהומראיה% רע כאשר בתחילה
הנה שבע שני� באות שבע גדול בכל אר" מצרי� וקמו שבע שני הנה שבע שני� באות שבע גדול בכל אר" מצרי� וקמו שבע שני הנה שבע שני� באות שבע גדול בכל אר" מצרי� וקמו שבע שני הנה שבע שני� באות שבע גדול בכל אר" מצרי� וקמו שבע שני """"יוס� נאמר 

ולא ולא ולא ולא , , , , """"וכלה הרעב את הארוכלה הרעב את הארוכלה הרעב את הארוכלה הרעב את האר, , , , ונשכח כל השבע באר" מצרי�ונשכח כל השבע באר" מצרי�ונשכח כל השבע באר" מצרי�ונשכח כל השבע באר" מצרי�, , , , רעב אחריה�רעב אחריה�רעב אחריה�רעב אחריה�
ואת , תלה יוס� את השבע באר" מצרי�". ". ". ". יודע השבע באר" מפני הרעב ההואיודע השבע באר" מפני הרעב ההואיודע השבע באר" מפני הרעב ההואיודע השבע באר" מפני הרעב ההוא
 עודוכמו שהיה באמת שהרעב היה ג� ב. הרעב לא תלה במצרי� אלא בסת�

 ראה את כל הפרות מל� מצרי�מל� מצרי�מל� מצרי�מל� מצרי�והלא פרעה . זו מני% ליוס�, ויש להבי%. ארצות
ומה .  מצרי�והיה לו לפתור הרעב רק על,  הרומז למצרי�מ% היאורמ% היאורמ% היאורמ% היאורעולות 
והיה לו לומר ,  וכי זה סוד שיש לומר בו שלא יוודע.""""ולא יודע השבעולא יודע השבעולא יודע השבעולא יודע השבע""""הלשו% 

 לאחר שכבר אמר "דעוולא יו"ובכלל למה אמר . ולא יזכר השבע מפני הרעב
וכ% יש להבי% אי� ישכח ,  ולכאורה הוא ייתור הלשו%.""""ונשכח כל השבעונשכח כל השבעונשכח כל השבעונשכח כל השבע""""

ת השבע כאשר קנו י הרעב זוכרי� יותר א"ע, אדרבה, השבע מפני הרעב
יעשה פרעה ויפקד פקידי� יעשה פרעה ויפקד פקידי� יעשה פרעה ויפקד פקידי� יעשה פרעה ויפקד פקידי� """". להשיגה ועתה בדינרי� אי%, התבואה בפרוטות

 ויש להבי% ....""""והיה האוכל לפקדו% לאר"והיה האוכל לפקדו% לאר"והיה האוכל לפקדו% לאר"והיה האוכל לפקדו% לאר"', ', ', ', על האר" ויקבצו את כל אוכל וכועל האר" ויקבצו את כל אוכל וכועל האר" ויקבצו את כל אוכל וכועל האר" ויקבצו את כל אוכל וכו
והלא של המצרי� נרקב , י% ליוס� שהאוכל יחזיק שבע שני� ולא יתקלקלימנ

  .כבר בשנה הראשונה
וכשהקדי� , קרי אמרו הכתוב בתחילהיר העכי הדב, העני% הואאפשר שו

הבי% יוס� שהשבע ,  עלו שבע פרותשמ% היאורשמ% היאורשמ% היאורשמ% היאורהכתוב בפרות היפות לומר 
וכשהקדי� הכתוב בפרות הרעות את מספר% . מ% היאורמ% היאורמ% היאורמ% היאוריהיה רק במצרי� הנזו% 

ומ% היאור בא , ת� מ% היאור הבי% יוס� שהעיקר שה% שבע פרותילעלי
 .אבל אי% הרעב מיוחד דווקא למצרי�,  רעב במצרי� יהיהשג�שג�שג�שג�באחרונה לומר 

, ופירושו, דהיינו שהיה לה% בשר אבל דק, ואמר לגבי הרעות שה% דקות בשר
וכמו יעקב ששלח בניו לשבור אוכל . אבל בצמצו�, שהיה בזמ% הרעב אוכל

וג� . בטני� ושקדי�, ולוט, תאנכ, דבש, צרי, למרות שהיה לו מזמרת האר"
        .וצא% ובהמות שהחליפו� אצל יוס� בתבואההמצרי� היה לה� מקנה 

 דהיינו שהיה מצב שהיו כל .""""ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאורותעמודנה אצל הפרות על שפת היאורותעמודנה אצל הפרות על שפת היאורותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור""""וכתב 
כי שנות השבע לחוד , ולכאורה בפתרו% אינו כ%, הארבע עשרה פרות ביחד

י אכסו% "ומכא% הבי% יוס� שיש מקו� לשניה� ביחד ע. ושנות הרעב לחוד
עצתו לפרעה לשמור האוכל לשנות הרעב הוא ו, התבואה אוכל בערי� ושמרו

        .פתרו% עמידת כל ארבע עשרה הפרות יחד
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, ל שכאשר בא יעקב למצרי� לאחר שתי שנות רעב נפסק הרעב"ואמרו חז
 כ שבע שנות השבע היו יחד"וא. 8וחזרו חמש שנות הרעב לאחר מות יעקב

כ "ולכ% שבעת השבלי� הטובות היו בקנה אחד משא, כ שנות הרעב"משא
ולכ% שינה ואמר שבלעו השבלי� הדקות את השבלי� . בשבלי� הדקות

לרמז ששתי שנות הרעב גמרו את כל , ולא אמר הטובות, והמלאותוהמלאותוהמלאותוהמלאותהבריאות 
 הוא כמות האוכל של המלאותהמלאותהמלאותהמלאותופירוש השבלי� . האוכל שנשמר לשבע שני�

, ותבלענה השבלי�, ולכ% אמר הכתוב בסת� ותאכלנה הפרות, שבע השני�
כי רק חלק מה% ,  השבלי�שבעשבעשבעשבעותבלענה ,  הפרותשבעשבעשבעשבעותאכלנה ולא אמר 

  .בלעו את כול%
  הספיקו לשבע שנות הרעב לאנשי מצרי�  כי שבע שנות השבע,והעני% הוא

    לשבע שני הרעב אשר תהיינה, לאר"לאר"לאר"לאר"והיה האוכל לפקדו% ", ש"וכמ, בלבד
 אמנ� יוס� שמכר תבואה לכל".  ברעבהאר"האר"האר"האר"ולא תכרת , באר" מצרי�באר" מצרי�באר" מצרי�באר" מצרי�

כי הבי% מהחלו� שהרעב לא יהיה שבע שני� , ת גמר הכל בשתי שני�הארצו
, ומטרתו הוא להוריד את יעקב ובניו למצרי� לקיי� גזירת השעבוד, רצופות

י כ% ירד יעקב ויפסק הרעב לזמ% "שע, ולכ% יש למכור תבואה לאנשי אר" כנע%
 כי ידע שהאדמה זרועיה, ולכ% בשנה השנית נת% לה� תבואה לזרוע, מה

  .ויפסק הרעב זמנית, תצמיח
, והנה בחלו� לא הודגש העני% כי הפרות נשארו רעות ודקות לאחר אכילת%

, כי בחלו� הדגש היה על שתי השני� הראשונות, אמנ� פרעה ציי% פרט זה
ובה% נודע כי באו אל קרבנה ואנשי מצרי� לא רעבו ללח� לאחר שקבלוהו 

יעקב  ת הרעב שבאו לאחר מותאמנ� בחמש שנו. ומראיה� היה טוב, מיוס�
והשבע לא הועיל כלו� לשני� , לא היה אוכל שנשתמר משבע השני� הטובות

ואנשי מצרי� רעבו ללח� ולא נודע כי באו אל קרבנה שבע שנות השבע , אלה
ועל חמש שני� אלו אמר יוס� כי ישכח השבע . 9עשרי� שנהכשהיו לפני 
 הרעב לשנתיי� הקודמות ולא יודע הקשר שיש לחמש שני, לרחוק הזמ%

מקרה זה הוא עני% בפני  ויחשבו כול� כי, ולשבע שני השבע, בכעשרי� שנה
ולכ% הסכי� למכור  אמנ� פרעה הבי% מיד כל עני% חלוקת השני�. עצמו

ולא הדיח את , ארצו תבואה לארצות אחרות ולא שמר� לשבע שנות רעב של
כ כביכול נסתרו " ושאיוס� כשנסתיי� הרעב לאחר שנתיי� ולא לאחר שבע

         .דברי יוס�
   אמנ� במצרי� נוספו עוד חמש, והנה הרעב בכל הארצות היה רק שנתיי�

  
  . שבע עשרה שנה בה בשנה השנית לרעב וחיירד  כי יעקב .9 .'פרק י, תוספתא סוטה. 8
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ולכ% בתחילה בדבר יוס� על רעב , שני� לאחר מות יעקב והפכו לשבע שני�
כ אמר "ואח". וקמו שבע שני רעב אחריה%"ואמר בסת� , לא הזכיר למצרי�

 .""""אשר תהיינה באר" מצרי�אשר תהיינה באר" מצרי�אשר תהיינה באר" מצרי�אשר תהיינה באר" מצרי�לשבע שני הרעב , והיה האוכל לפקדו% לאר""
 שנות שבעשבעשבעשבעאמנ� .  יהיה בעוד מקומות,לומר שרעב בסת�, והדגיש מצרי�
        . במצרי�רקרקרקרקרעב יתקיימו 

פות יש תקו'  ג".".".".ופרעה חול� והנה עומד על היאורופרעה חול� והנה עומד על היאורופרעה חול� והנה עומד על היאורופרעה חול� והנה עומד על היאור, , , , ויהי מק" שנתיי� ימי�ויהי מק" שנתיי� ימי�ויהי מק" שנתיי� ימי�ויהי מק" שנתיי� ימי�""""
 כלו,  וזמ% היות האד� בבט% אמו.10 ומוחי%,יניקה, באד� הנקראי� עבור

  ,ז בהווה" וחיי האד� בעוה.ה� בבחינת עיבור, שנותיו בגלגוליו הקודמי�
  .ב לחיי עד זוכה הוא למוחי%" ובהכנסו לעוה.ה� בבחינת יניקה

 ראי�ז נק"ולכ% חיי האד� בעוה, וזמ% היניקה בפועל לתינוק ה� שתי שני�
בעת בואו . """"ופרעה חול�ופרעה חול�ופרעה חול�ופרעה חול�"""",  בהגיע קיצו""""ומק" שנתיי� ימי�ומק" שנתיי� ימי�ומק" שנתיי� ימי�ומק" שנתיי� ימי�"""" .שנתיי� ימי�

    דדדדוהנה עומוהנה עומוהנה עומוהנה עומ"""" .מתברר לו שכל חייו היו בגדר חלו�, על מעשיו לפרוע החשבו%
והנה והנה והנה והנה """" . הוא המקור שמש� באי� כל הנשמות להאיר בעול� הזה.""""היאורהיאורהיאורהיאור עלעלעלעל

 ובריאות  ובריאות  ובריאות  ובריאות עולות שבע פרות יפות מראהעולות שבע פרות יפות מראהעולות שבע פרות יפות מראהעולות שבע פרות יפות מראה"""" . מקור הארת הנשמות""""מ% היאורמ% היאורמ% היאורמ% היאור
ז לתקנ� "� שתפקיד האד� בעוה"ת נהי"ספירות דקדושה חג  ה% שבע.""""בשרבשרבשרבשר

הנשמה ממקו� מרעית%   ובאו להאיר.""""ותרענה באחוותרענה באחוותרענה באחוותרענה באחו"""" .ולהתעלות על יד�
וש� כל שבעת . חכמה ובינה שהוא יחוד, ה"י'  גי"אחואחואחואחו""""שהיא בבינה הנקראת 

בחינות על , פרות יפות מראהפרות יפות מראהפרות יפות מראהפרות יפות מראה    שבעשבעשבעשבע    ואמר, הספירות נמצאות באחוה מלאה
ובאו , ותרעינה באחוותרעינה באחוותרעינה באחוותרעינה באחו .על בחינות התלבשות% בגו�, ובריאות בשרובריאות בשרובריאות בשרובריאות בשר. . . . הנפש

  .ז"הנפש והגו� לרעות ביחד באחוה בעוה
 אחרותאחרותאחרותאחרות ולכאורה תיבת ....""""והנה שבע פרות אחרות עולות אחריה% מ% היאורוהנה שבע פרות אחרות עולות אחריה% מ% היאורוהנה שבע פרות אחרות עולות אחריה% מ% היאורוהנה שבע פרות אחרות עולות אחריה% מ% היאור""""

זה לעומת ש, ביאורואפשר ש ו. שבע פרותעודעודעודעודל והנה " הילולכאורה, מיותרת
,  לעומת הקדושהאחרותאחרותאחרותאחרות הנקראות דקליפהדקליפהדקליפהדקליפהספירות ושבע , זה עשה האלקי�
הקודש שנפלו  וכח% הוא מנצוצות , להסית האד� ולהחטיאו,,,,עולות אחריה%עולות אחריה%עולות אחריה%עולות אחריה%

אמנ� נצוצות אלו ה% . שרש הקדושה, , , , מ% היאורמ% היאורמ% היאורמ% היאורבתוכ% ושמקור% היה ג� הוא 
דהיינו נצוצות , """"ודקות בשרודקות בשרודקות בשרודקות בשר"""", כי ה% בנפש דקליפה הנקראת רע    """"רעות מראהרעות מראהרעות מראהרעות מראה""""

שנפלו בתוכה ולעלות ' ואי% בכח% לשבור הקלי, ר דקמועטי% בבחינת בש
ותעמודנה אצל הפרות ותעמודנה אצל הפרות ותעמודנה אצל הפרות ותעמודנה אצל הפרות . חיות להלח� בקדושה' ומה� מקבלת הקלי, לשרש%

אלא על , ו" ואי% כח לקליפה להדבק לקדושה בשרשה ח.""""שפת היאורשפת היאורשפת היאורשפת היאור עלעלעלעל
.  הקדושה עומדות ספירות הקליפה להסית ולהדיח ולגנוב מ% הקודששפתשפתשפתשפת

         הטומאה בכח הנצוצותה וגבר....""""ה ודקות הבשרה ודקות הבשרה ודקות הבשרה ודקות הבשרותאכלנה הפרות רעות המראותאכלנה הפרות רעות המראותאכלנה הפרות רעות המראותאכלנה הפרות רעות המרא""""
      

  .ז"ע" חיי� שער כ .10
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.  זמ% האד� בטרדות תאוות הבלי העול� הזההוגזל,  כל קודשהואכל, שבה
ורואה ,  ומק" שנתיי� ימי� בבואו לפרוע החשבו% מקי" הוא.""""ויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעה""""

 ואמנ� בהיותו    .ז"שהפסיד את שבעת ספירות הקודש ברדפו אחר תאוות העוה
, ז בתחילה עסק הוא בקודש בבחינת שבע הפרות הטובות בהיות% לבד%"בעוה
והעמיד לספירות הרעות ליד , כ ערב קודש וחול ונת% זמ% לשניה�"ואח

עליו ' כ גברה הקלי"ואח,  הטובותותעמודנה אצל הפרותותעמודנה אצל הפרותותעמודנה אצל הפרותותעמודנה אצל הפרות, ספירות הקודש
ו ונתעל� לגמרי מ% הקדושה ונשאר, ז"והקדיש כל זמנו לטרדות ותאוות העוה

  .הפרות הרעות לבד%
ה% כל אלה "בסוד ,  ומשמי� מרחמי� עליו ומחזירי� אותו בגלגול".ויש%ויש%ויש%ויש%""""

ז בגדר " ושוב הוא בעוה.""""ויחלו� שניתויחלו� שניתויחלו� שניתויחלו� שנית"""" 11"יפעל אל פעמי� שלש ע� גבר
  ושוב שבעת ספירות הקודש עומדי�.""""והנה שבע שבלי� עולותוהנה שבע שבלי� עולותוהנה שבע שבלי� עולותוהנה שבע שבלי� עולות"""" .חול�

 וד שבפע� הקודמת ובע,אמנ� יש כבר הטבה, לעומת שבעת ספירות דקליפה
 דהיינו לח�לח�לח�לח�הפע� רוד� הוא אחרי , רד� הוא אחרי בשר דהיינו מותרות

 12ואפילו א� יהיה צדיק וחסיד, כי מהשמי� גורמי� לו להיות עני, פרנסה
י "ואעפ ."מעוני  לבטלהסופוסופוסופוסופו, כל המבטל את התורה מעושר "13ל"חז ש"וכמ

אמר את ,  תורהשראה התנא מבטלי תורה מעושר שמתי� בעשר� וע� בטול
יהיה נאל" ושוב האד� בגלגול ואז ירצה ללמוד כי כוונתו היא שי, דברו

 דהיינו בגלגול סופוסופוסופוסופוולכ% אמר , מדה כנגד מדה, להתבטל מתו� לח" הפרנסה
 פרנסתו טרדתו מ% .""""ותבלענה השבלי� הדקותותבלענה השבלי� הדקותותבלענה השבלי� הדקותותבלענה השבלי� הדקות"""", ושוב .אחר יבטלה מעוני

, נע זאת ממנוורק הדוחק מ, הפע� רצה הוא ללמוד תורה אמנ�, הקדושה
דהיינו חיי " מק" שנתיי� ימי�" ושוב .""""ויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעהויק" פרעה"""" .המצוות וגר� לו לבטל

והנה והנה והנה והנה """" ,ז"העול� הזה שב הוא לפרוע החשבו% ומתעורר מתרדמת העוה
ומאמי% שתרוצי , ז" העוהבחלו�בחלו�בחלו�בחלו� א� למרות יקיצתו שרוי הוא עדיי% ....""""חלו�חלו�חלו�חלו�

  .יזכוהו בדינו' הבל על דוחק הפרנסה וכו
ז "לעומת העוה,  ובעת ביאתו לעול� הבא שהוא בחינת בוקר....""""ויהי בבוקרויהי בבוקרויהי בבוקרויהי בבוקר""""

 כי גופו שוכב בקבר דומ� ואינו נפע� .""""ותפע� רוחוותפע� רוחוותפע� רוחוותפע� רוחו"""", שהוא בחינת לילה
ה וקורא למדת "ושולח הקב    ".".".".וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרי�וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרי�וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרי�וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרי�"""". מאומה

מקו� הא� , הדי% שהיא בחינת חרטומי מצרי� כי חרטו� מלשו% חוט�
ה� מידות . """"ואת כל חכמיהואת כל חכמיהואת כל חכמיהואת כל חכמיה" , וכנגד�.הוא מקו� המיצרומצרי� , והחימה

   שידונו,"החכמה תחייה בעליה "ש"וכמהחסד והרחמי� הנובעי� מ% החכמה 
   

ראה . כי הוא הנקרא צדיק ב% רשע  .12 .' ושער הגלגולי� הקדמה ד .כט, ג" איוב ל. 11

      .'אבות פרק ד. 13 .'פרק ב" חמדת שני"



 שני                  מיקץ               שפתי

 

398 

שרוי בחלומו   ואד� זה שעדיי%.""""ה� את חלומוה� את חלומוה� את חלומוה� את חלומוויספר פרעה לויספר פרעה לויספר פרעה לויספר פרעה ל"""" .לאד� זה
מספר , ז יצילוהו"העוה  וחושב שתרוצי ההבל על טרדות"והנה חלו�"ש "וכמ

ואי% פותר אות� ואי% פותר אות� ואי% פותר אות� ואי% פותר אות� """" .'ומנסה לתר" מעשיו בטענות פרנסה וכדו, חלומוחלומוחלומוחלומולה� את 
כי כל אד� חייב ללמוד ,  ולא מקבלי� טענותיו ולא מתחשבי� בה�.""""לפרעהלפרעהלפרעהלפרעה

   .14בעל יסורי�ו, תורה ואפילו עני
, והלענה שור שהוא השקה את הנפש מיי% הר"ואז יצה    ....""""וידבר שר המשקי�וידבר שר המשקי�וידבר שר המשקי�וידבר שר המשקי�""""

 .כל מעשיו  ורוצה שיפרעו ממנו בדי% גמור על.""""את פרעהאת פרעהאת פרעהאת פרעה"""" .מתחיל לקטרג
ואז , """"פרעהפרעהפרעהפרעה"""" . ומזכיר את כל חטאי האד�.""""את חטאי אני מזכיר היו�את חטאי אני מזכיר היו�את חטאי אני מזכיר היו�את חטאי אני מזכיר היו�, , , , לאמרלאמרלאמרלאמר""""

ע "ה ואומר רבש" פונה לקב.""""קצ� על עבדיוקצ� על עבדיוקצ� על עבדיוקצ� על עבדיו"""" .האד� הנדו% שבא לפרוע דינו
 ושמת אותי בבור העול� הזה ....""""וית% אותי במשמרוית% אותי במשמרוית% אותי במשמרוית% אותי במשמר"""" .קצפת עלינו עבדי�

  בתו� הגו�.""""בית שר הטבחי�בית שר הטבחי�בית שר הטבחי�בית שר הטבחי�"""" .בנסיונות קשי� כדי לשמור ולהתק%
    אותי ואת שראותי ואת שראותי ואת שראותי ואת שר"""". דהיינו טרדות הפרנסה, שמחשבתו נתונה לטבוח טבח ולאכול

הבהמית  � היא הנפש ואת שר האופי,אני הנפש הרוחנית,  אותי....""""האופי�האופי�האופי�האופי�
    ....""""אני והואאני והואאני והואאני והוא ונחלמה חלו� בלילה אחדונחלמה חלו� בלילה אחדונחלמה חלו� בלילה אחדונחלמה חלו� בלילה אחד"""" ....ר"חברתו של שר המשקי� הוא היצה

, השכינה' שתי בחי ו. בגדר חלו�"לילה אחד"ז הנקרא "וישבנו בעוה
כפתרו% כפתרו% כפתרו% כפתרו%  אישאישאישאיש"""" .הכרנו, "הוא"העליונה הנקראת  ו,"אני" הנקראת התחתונה

אמנ� , ב" ויש העוה וידענו פתרו% החלו� שיש די% ויש דיי%.""""חלומו חלמנוחלומו חלמנוחלומו חלמנוחלומו חלמנו
אמנ� תמיד דאבה , קושי הגלות ודוחק הפרנסה מנע מאתנו לעבד� באמת

ט היה עמנו ועוררנו מדי פע� לתורת� "והראיה כי ג� היצה, נפשנו על חטאינו
וש� וש� וש� וש� """" .והעבירנו על דעתינו ורק אונס העוני מנענו מלעשות רצונ�, ויראת�

 שהפ� עבד לגו� עקב  לשר הטבחי�ד עב,ט" הוא היצה""""אתנו נער עבריאתנו נער עבריאתנו נער עבריאתנו נער עברי
 ספרנו לו שרצוננו לעסוק בתורה אמנ� טרדות ....""""ונספר לוונספר לוונספר לוונספר לו"""" .טרדות הגלות

ז " והוא עוררנו על כ� שהעוה.""""ויפתור לנו את חלומותינוויפתור לנו את חלומותינוויפתור לנו את חלומותינוויפתור לנו את חלומותינו"""" .הפרנסה מונעי�
 � והעירנו על כ.""""איש כחלומו פתראיש כחלומו פתראיש כחלומו פתראיש כחלומו פתר"""" .הוא חלו� ושיש עול� החשבו% והפרעו%

 .לית% די% וחשבו%, אשר נתנהשהגו� כלה ואובד והנפש תשוב אל האלקי� 
 לעול� """"השיב על כניהשיב על כניהשיב על כניהשיב על כני"""" ,אני הנפש, """" אותי אותי אותי אותי....ויהי כאשר פתר לנו כ% היהויהי כאשר פתר לנו כ% היהויהי כאשר פתר לנו כ% היהויהי כאשר פתר לנו כ% היה""""

 הניחו בקבר תלוי ועומד מה ייעשה בדינו """"תלהתלהתלהתלה"""" את הגו� """"ואותוואותוואותוואותו"""", הנפשות
ביטל מ% , תלה, מיתהאת הנפש הב, ואותו, נ" א.א� יקו� בתחיית המתי�

  .העול�
ששוב ,  באונס הפרנסהבביטול תורה ונכשל ונגזר די% האד� שא� שמר בריתו

  15""""בורבורבורבור""""לא יבוא בגלגול אלא תתוק% נפשו במדור הראשו% של גיהנ� הנקרא 
   

  .ג" זוהר פקודי רס.15 .'ת סעי� א" יורה דעה הלכות תע"שו .14
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  את לבדוק""""ויקרא את יוס�ויקרא את יוס�ויקרא את יוס�ויקרא את יוס�""""    .ה לפרוע דינו" ושולח הקב.""""וישלח פרעהוישלח פרעהוישלח פרעהוישלח פרעה""""
דנוהו . """"ויריצוהו מ% הבורויריצוהו מ% הבורויריצוהו מ% הבורויריצוהו מ% הבור"""", ו ששל� בריתווכשרא, בחינת הברית הנקרא יוס�

, """"ויגלחויגלחויגלחויגלח"""" .במרוצה מוציאי� אותו מש�, כשנשל� זמ% עונשוו, בבור הגהינ�
 ,,,,""""ויחל� שמלותיוויחל� שמלותיוויחל� שמלותיוויחל� שמלותיו"""". 16והוא סוד הגלוח, ומורידי� בחינת הדי% מעליו

לבושי הנפש אפשר ש ו17מלבוש' ח נהורי% עילאי% גי"ומלבישי� אותה בשע
ויבא אל ויבא אל ויבא אל ויבא אל """" .דנפש %"ו לשו% רבי� כנגד לבושי נרואמר שמלותי, שמלהשמלהשמלהשמלהנקראי� 
ורצונו החזק ,  ובזה בא אל פרעונו ויוצא למלו� חל� שמירת בריתו.""""פרעהפרעהפרעהפרעה

  .ונהנה מזיו השכינה, ללמוד וא� כי שגבה ממנו

כי מפשט הכתוב , יש להבי% כמה חלומות חל� פרעה. """"ויש% ויחלו� שניתויש% ויחלו� שניתויש% ויחלו� שניתויש% ויחלו� שנית""""
ש "וכמ, ת וחלו� השבלי�חלו� הפרו. חלומות בפני עצמ�' משמע שחל� ב

 אחד אמנ� מדברי הכתוב ג� מוב% שרק חלו�".  לפרעהאות�אות�אות�אות�ואי% פותר "
 וכ%. חלומותיוחלומותיוחלומותיוחלומותיוולא אמר את , """"חלומוחלומוחלומוחלומוויספר פרעה לה� את ", ש"חל� וכמ

 .""""וארא בחלומיוארא בחלומיוארא בחלומיוארא בחלומי, , , , ואיק"ואיק"ואיק"ואיק""""" .""""אותואותואותואותו חלמתי ופותר אי% חלו�חלו�חלו�חלו�""""בדברו ליוס� אמר 
כי את חלומו השני לא ראה , " וארא בחלומיואיש%ואיש%ואיש%ואיש%, ואיק""ל "ולכאורה היל

השמיט פרעה  ולמה. """"ויש% ויחלו� שניתויש% ויחלו� שניתויש% ויחלו� שניתויש% ויחלו� שנית"""" ש" וכמ,בהקי" אלא לאחר שיש%
. פרעה חל� חלו� אחד בלבדש אפשרו    .בדבורו ליוס� עני% השינה השניה
חרטומיו הבינו  אמנ�. וחוזר ליש% שנית ובתו� חלומו ראה עצמו מתעורר

, שבע בנות מוליד, י� שוני�פתרונ' שה� שני חלומות נפרדי� ולכ% פתרו לו ב
כיו% שה� חלקו החלו� ,  לפרעהאות�אות�אות�אות�ואי% פותר . 'וושבע מדינות כובש וכד

ואמר ליוס� חלו� . והבי% פרעה שחלומו אחד ולכ% לא קבל פתרונ�, לשני�
והשיבו . שג� היקיצה היתה חלק מהחלו�, ואיק" וארא בחלומי', חלמתי וכו

ופתרו% ,  כי ממהר האלקי� לעשותויוס� כי אמנ� חלומו אחד הוא והוכפל
  .היקיצה הוא שיפקד פקידי� לאסו� התבואה

ולכאורה היה לו . """"ועתה ירא פרעה איש נבו% וחכ� וישיתהו על אר" מצרי�ועתה ירא פרעה איש נבו% וחכ� וישיתהו על אר" מצרי�ועתה ירא פרעה איש נבו% וחכ� וישיתהו על אר" מצרי�ועתה ירא פרעה איש נבו% וחכ� וישיתהו על אר" מצרי�""""
, 18"הבו לכ� אנשי� חכמי� ונבוני�"וכמו שכתוב " איש חכ� ונבו%"לומר 

 אמר מה והנה יוס� לא. ובכלל למה הוצר� לשניה� ויספיק חכ� או נבו%
יעשה פרעה ויפקד "אלא אמר , תפקיד החכ� והנבו% כלל ולא הזכירו שנית

וא� פרעה יפקד ". ויצברו בר תחת יד פרעה', פקידי� על האר" וחמש וכו
  . מה תפקיד החכ� ונבו% בכל עניי% זה, פקידי� שיצברו בר תחת ידו

 שידע ובדוחק אפשר לומר שצרי� חכ� שידע היכ% לשמר� שלא יגנבו ולנבו%
  ויותר נראה שהוצר� חכ� ונבו% שדרכו יתקיי�. כיצד לאחסנ� שלא ירקבו

  
  .  י ש� והב%"ראה רש. 18 .ו עני% ברכות השחר" שעהכ.17 .קדושי�'  שער המצוות פ.16
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כ חכ� לגרו� "ובזה צרי� שיהיה קוד� נבו% ואח, החלו� ויגיע השפע למצרי�
ואפשר , ברכה למצרי�לבינה שתתקשר ע� החכמה כדי שהקדושה תביא ה

, שידע יוס� כי אי% מי בקדושה במצרי� שדרכו יתקיי� החלו� אלא הוא
  .ופרעה יבחר בו

להל% הוא ו, 19ו% הקודשבלש" בר"התבואה נקראת     ".".".".ויצברו בר תחת יד פרעהויצברו בר תחת יד פרעהויצברו בר תחת יד פרעהויצברו בר תחת יד פרעה
כי , אמר לקנות אוכל ולא. """" ממצרי� ממצרי� ממצרי� ממצרי�לשבור ברלשבור ברלשבור ברלשבור בר, , , , וירדו אחי יוס� עשרהוירדו אחי יוס� עשרהוירדו אחי יוס� עשרהוירדו אחי יוס� עשרה""""אומר 

ומחלו� השיבולי� הבי% יוס� שיש . ואה בלבדלשבור בר נאמר על קניית תב
   .לאסו� תבואה בלבד
וג�  ,של קדושה בכל מה שאוכלי� יש ניצוצותכי , ואפשר שהעני% הוא

כשאוכל האוכל ו, במאכלובגלגולי� הקודמי� נמצאי�   הפילנצוצות שאד�ה
 .זה הסוד של הברכות, תקני� וחוזרי� לגופוי ה� נ,בברכהע� הניצוצות האלו 

  אלא, רק הנשמות של בני אד� שמתו שאנו צריכי� לתקנ% חוזרי� באוכללאו
וכמו . יו חוזרי� באוכלעבירותהנפש של האד� שנגרמו על ידי  חסרונות כל

וחסרונ% על כל מה שבראת להחיות , בורא נפשות רבות", ל בברכה"שתקנו חז
 בתבואהבדר� כלל  נמצאי� וטיפות הקרי וזרע לבטלה". כל חינפש נפש נפש נפש בה� 

כי טיפות אלו ה�  .בארמיתשהוא תרגו� של ב% תבואה נקראת בר ואולי לכ% ה
  .ועתה מעל� חזרה אל הקודש' בניו של אד� שנפלו לקלי

פוטיפרע זה " ,י"רשפי. """"וית% לו את אסנת בת פוטיפרע כה% או% לאשהוית% לו את אסנת בת פוטיפרע כה% או% לאשהוית% לו את אסנת בת פוטיפרע כה% או% לאשהוית% לו את אסנת בת פוטיפרע כה% או% לאשה
שחמד את יוס� למשכב לפי  ,פוטיפר ונקרא פוטיפרע על שניסתרס מאליו

 וכתוב , כומרהוא, פוטיפרע כה% או%ו ,שר הטבחי�היה פר פוטיוהנה  ".זכר
ו אשר ילדה לו 'וליוס� יולד שני בני� וכ", ולהל% כתוב .'חסר אות ו ,"כה% א%"

הגדול " יחוס"על ההכתוב חזר מה לויש להבי%  ".אסנת בת פוטיפרע כה% או%
 ,רסומתי נסת, ומדוע הפ� משר לכומר. 'מלא ע� אות ו" כה% או%"וכתב , הזה

כי א� הלח� אשר "ש "וכמהמשי� לחיות ע� אשתו והרי כשקנה את יוס� 
כדברי� ", ואומר". אלא שדבר בלשו% נקיה, היא אשתו", י"ופירש, "הוא אוכל

    ".בשעת תשמיש אמרה לו כ%", י"ופירש". האלה עשה לי עבד�
לא , בביתו בגלל יוס�' כשהבי% שברכת הבתחילה ש, ואפשר שהעני% הוא

דע את האמת יג� פוטיפר  ש20ל"אמרו חז  ו,פגו� בברכהל לאמשכב שחמדו ל
בגלל כבוד אשתו ש� אבל ולכ% לא הרגו , ושהעלילה אשתו עליוצדיק יוס� ש

 , ניסתרס זכר ואזחמד אותו פוטיפר למשכבונראה שאז  .בית האסורי�באותו 
  ,ריסהשט% הוא סו ,"או%" נקרא הזרעכי ,  שניסתרס הפ� להיות כה% או%וכיו%
  
  .וישב' ספר הישר פ. 20 .כח.ג"ירמיה כ. כד', יואל ב. 19
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 שר ה�קליפה שד ד"שכנגד חבופוטיפר היה בסוד אחד משלשה שרי� 
 לכ% כשנסתרס )דעת( ,שר הטבחי�ו )בינה(,  ושר  האופי�)חכמה( ,המשקי�
כי  "או%"כי אי% ש� '   ולכ% כתוב או% בלי ו,ז עצמו ונהיה כה% או%"נדבק בע

נראה שכיו% שפוטיפר היה  ו. לרמות בני אד�רק נקרא כ�ו 21חר ניסתרסאל א
'  כי דעת דקליכ" בנות לא קוד� ולא אחאו לו בני� ולא הי' כנגד דעת דקלי

 ונקראת , אלא בתה של דינה שהתעברה משכ�,אסנת לא היתה בתוו. עקרה
היא הגיע ישר שלחה יעקב בקטנותה על פי הצווי ו ו,אונסה על ש�אסנת 

את צריכי� לתק% היו ישראל י לבית פוטיפר שהוא סוד דעת של הקליפה כ
 שר הדעת ולכ% הוצרכו יוס� ואסנת להיות בגלות בבית פוטיפר, פג� הדעת
 , שכל המגדל יתו� בתו� ביתו כאילו ילדוכיו%אסנת נקראה בתו ו .'של הקלי

 'ואות כדי להוסי�  בת פוטיפרע כה% או% ולכ% חזר הכתוב לומר שאסנת היא
 וכיו% שהוא גידל ונקראת, מצד עצמה" או%"אי% ' שחסר בתחילה כיו% שלקלי

והוציא יוס� יסוד דקדושה בלעו ממנו על , בתו ינק דרכה כח לתת או% לקליפה
  . ידי שלקחה לאשה והביא בני� ממנה

ל שאסנת היא בת "אמרו חז. """"וית% לו את אסנת בת פוטיפרע כה% או% לאשהוית% לו את אסנת בת פוטיפרע כה% או% לאשהוית% לו את אסנת בת פוטיפרע כה% או% לאשהוית% לו את אסנת בת פוטיפרע כה% או% לאשה
ונסו של שכ� וכשהיתה קטנה נת% עליה יעקב קמיע דינה שנתעברה מא

ומפשט הכתוב נראה שפוטיפר שר . ושלחה למצרי� והגיעה לבית פוטיפר
ל מפורש "א� מדברי חז, וזה שר וזה כומר, הטבחי� אינו פוטיפרע כה% או%

  כ יוס� ואסנת היו תחת אותו אד� ויוס� לא הכירה עד"וא, שהוא אותו אד�
 וכשיצאו בנות מצרי� על החומה וזרקו לו תשורות ,שיצא למלו� על מצרי�

, שמר יוס� על עיניו בקדושה ולא הביט למרא%, ו"שישא עינו אליה% וישא% ח
ונקראת . וכשזרקה אסנת הקמיע שקבלה מיעקב הכירה יוס� ונשאה לאשה

  .ש האונס שנאנסה דינה אמה"אסנת ע
פל הלשו% להבינו כאולי  ו,"ידוע תדע"ובגזרת גלות מצרי� נאמר לאברה� 

 וידע זאת ,בתקו% אמו מחטא הנדה, סוד תקו% הולדתושתקו% הדעת קשור ע� 
ולא , אסנת בהיותה קטנה למצרי� להכי% הדר� לגלותאת יעקב ולכ% שלח 

ותגיע ' וכששלחה נת% לה קמיע שישמרה ה, הניחה לגדול בתו� בני ביתו
  .ו לשר הטבחי� שגדלה כבתהועמו הגיע, לשרש מקו� הגלות

 וה� מוחי% ה� בקליפה סוד שר המשקי� שר האופי� ושר הטבחי�' והנה ג
שכנגד הגיעה אסנת לבית שר הטבחי� כדי לשבור הקליפה שמא ו, ד"כנגד חב

  , ולהכי% הדר� ליוס� כשיבא לכבוש קליפה זו בבואו לגלות מצרי�"דעת"ה
  
  .'פרק ב' משפטי� וע" חיי� שער הקלי' זוהר פ. 21
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שלא כ היה יוס� צדיק בשמירת עיניו "כ, ס� ואסנת באותו ביתהיו יואפשר שו
וכשנשתעבד לשר הטבחי� . לא ידע שהיא אסנתולא דבר עמה ו הביט בה

נכנס לבית האסורי� ושרת ש� , ושמר על קדושתו ועמד בנסיו% אשת הקליפה
עמו ' ועמד בצדקו וה,  שרש גלות מצרי�'� בחילשרי האופי� והמשקי� שה

.  ועל כרחו של שר המשקי� יצא דרכו למלו�,הרג שר האופי�ונ עד שנכנעו
ה ולא הוזכר עד "ולכ% מרגע שהוזכרו שרי האופי� והמשקי� נתעל� ש� ההוי

ופרשיות מק" , שדי בלבד י� ואלהומוזכר בתורה ש� אל. סו� גלות מצרי�
ויחי מוזכר ' ובפ. ה לא מוזכר בה% כלל"וויגש ה� היחידות בתורה שש� ההוי

שאינו מדבר על זמ% הגלות אלא , "'לישועת� קויתי ה"� אחת באומרו רק פע
  .על מעשה שמשו%

  אבל יוס� שהוא סוד הברית עצמו לא יכל,22והנה השבטי� נשאו גיורות
 ירידתאפשר שו, לשאת גיורת אלא ישראלית כדי שבחינת הברית תשמר ביותר

 בריתו ויתדבק אסנת למצרי� היתה ג� כדי שא� יוס� יעמוד בנסיו% וישמור
ו אלא צדקת מזרע יעקב בת דינה כי "שלא ישא מצרית ח, י עולמי�"בצדיק ח

  .טהור, הבני� הולכי� בזה לאחר הא� והיוצא מ% הטהור

' י כל אחד מה� בי"של� בסוד הנה, אולי כוונתו .""""ויוס� ב% שלשי� שנהויוס� ב% שלשי� שנהויוס� ב% שלשי� שנהויוס� ב% שלשי� שנה""""
        .ולכ% יצא למלו�, ספירותיו

י אלהי� את כל עמלי ואת כל בית י אלהי� את כל עמלי ואת כל בית י אלהי� את כל עמלי ואת כל בית י אלהי� את כל עמלי ואת כל בית כי נשנכי נשנכי נשנכי נשנ, , , , ויקרא יוס� את ש� הבכור מנשהויקרא יוס� את ש� הבכור מנשהויקרא יוס� את ש� הבכור מנשהויקרא יוס� את ש� הבכור מנשה""""
שיוס�  אפשר". ". ". ". כי הפרני אלהי� באר" ענייכי הפרני אלהי� באר" ענייכי הפרני אלהי� באר" ענייכי הפרני אלהי� באר" עניי, , , , ואת ש� השני קרא אפרי�ואת ש� השני קרא אפרי�ואת ש� השני קרא אפרי�ואת ש� השני קרא אפרי�, , , , אביאביאביאבי

,  והנה המילה נחלקת לשתי ענייני�.ש המילה"היסוד קרא לבניו ע' שהוא בחי
 על ידי המילה  כי,ואפשר שה� סוד שמות אפרי� ומנשה. ופריעה, מילה

ל דהיינו "ש מ"ל שה� ח"בסוד חשמ, ודנוגה החופפת על היס' מסתלקת קלי
ל אינ� יורדי� מ% הדעת עד שתוסר "מ' ששבעי� אורות החסדי� העולי� בגי

אחד של החסדי� . סוגי שבעי�' וה� ב. נוגה מה�' כדי שלא תינק קלי, הערלה
' כ הקלי"וא. והשני של הגבורות בסוד יי% העולה שבעי�, ל"מ' שה� בגי

 והמילה הכורתת את הערלה מקפיצה .)מל' עשהוא ( ....עמלעמלעמלעמלשלעומת� נקראת 
וקרא יוס� . דגבורות' ל דחסדי� וממתיקי� ע"ומרחיקה את העמל ומאירי� מ

דהיינו ". הקפיצני    ,נשני ",23י"ופירש ".".".".כי נשני אלהי�כי נשני אלהי�כי נשני אלהי�כי נשני אלהי�""""ש המילה "למנשה ע
מאת היסוד " את כלאת כלאת כלאת כל"הקפיצה וסילקה , אלהי�' שהמילה שהיא ע� הכולל בגי

  כי הערלה היא העמל המפריע. י/עמל' א הערלה בחיהי" עמליעמליעמליעמלי"""", , , , הנקרא כל
   

תאומה ג� א� נולדה  ביוס�, ד נשאו תאומותיה%"ולמ .55וישב הערה ' לעיל פראה . . 22

    .ג"ל, ב"בראשית ל. 23 . לנושאה כי היה במצרי�לא יכל) יז, ה"י בראשית ל"ראה רש(
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ל דחסדי� "מועתה קפצה הערלה ונכרתה ונתגלו , סוד העטרה להתגלות' לי
ג מ% "וג� קפצו החו, י הפריעה"ע' לגילוי הי דגבורות והוכ% האפשרות' וע

 ואפשר ליסוד להפרע ולהתחבר ע� המלכות הנקראת ,הדעת ונתגלו ביסוד
 .ומאירה הכל במלכות' הפריעה המגלה את הי ש"ואפרי� הוא ע. "אביבית בית בית בית """"

לעדי היסוד היא  וב....אר"אר"אר"אר" וכלפי העטרה קראו ,וכלפי היסוד עצמו קראו בית
ש המילה בש� "וג� היא נקראת ע.  והוא המפרה ומעשיר אותה,עניה ודלה

  ".".".".הפרני אלהי� באר" ענייהפרני אלהי� באר" ענייהפרני אלהי� באר" ענייהפרני אלהי� באר" עניי" לפריעה ואי אפשר כי מבלעדי המילה ,,,,אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�

 כל מה שישב יוס� בבית ".".".".ואת כל בית אביואת כל בית אביואת כל בית אביואת כל בית אבי, , , , כי נשני אלהי� את כל עמליכי נשני אלהי� את כל עמליכי נשני אלהי� את כל עמליכי נשני אלהי� את כל עמלי""""
" עמלכל  "נקרא הזרע לבטלכי  ,טיפות שנפלו לוה  עשר בגללהאסורי� היה

 ,"את כל עמלי"ואמר  "כל עמל אד� לפיהו", "כל"דהיינו עמל היסוד הנקרא 
הוא , ונשני(העתיק ממני ונקה " נשני"את כל הטיפות שנקראי� עמל כבר 

  שנגר� " יסוד"אפשר שהוא פג� ה ," בית אביכלכלכלכלאת " וג� ")גיד הנשה"מלשו%
ו כיו% שהביא דיבת� אל וג� הוא אש� במכירת, אחיו מכרו אותועל ידי ש

הפרני הפרני הפרני הפרני  כי  כי  כי  כי ואת ש� השני קרא אפרי�ואת ש� השני קרא אפרי�ואת ש� השני קרא אפרי�ואת ש� השני קרא אפרי�"""". חלקו נתק% בצאתו על מצרי�, אביו
אלא ,  על ש� ההפראה"הפרי�"לא קרא לו אפשר ש ".".".".אלהי� באר" ענייאלהי� באר" ענייאלהי� באר" ענייאלהי� באר" עניי

, �"גבורות מנצפ' כמני% ה, ר"כי שרש הדיני� ה� פ ,"אפר" על ש� "�אפרי"
, "אר" עניי" וו% זרע לבטלהעקרא לו, "אפר"ונעשי� ' ונמתקי� על ידי אות א

ולזרעו שיוולדו  להיות עני עצמו גור� לוהפוג� בו, כי הזרע הוא מקור השפע
שבטי "עד כדי להחשב כאחיו " הגוני�"ומשראה יוס� שבניו נולדו , פגומי�

על שנמתקו " אפרי�"ו, על שנתק% לו עוו% הטיפות" מנשה"שמח וקרא� , "יה
ילו שנולדו לו באר" עניו שבו נפלו הטיפות ואפ, "אפר"מעליו הדיני� בסוד ה

המיתוק היה מושל� וזכה שיפרהו , והיה פחד שיהיה קטרוג מצד המקו�
  . אלהי� בבני� הגוני�

ויאמר אל בניו הנה שמעתי כי יש שבר ויאמר אל בניו הנה שמעתי כי יש שבר ויאמר אל בניו הנה שמעתי כי יש שבר ויאמר אל בניו הנה שמעתי כי יש שבר , , , , וירא יעקב כי יש שבר במצרי�וירא יעקב כי יש שבר במצרי�וירא יעקב כי יש שבר במצרי�וירא יעקב כי יש שבר במצרי�""""
ולמה אמר הנה "  יעקבויראויראויראוירא""""  ש" וכמ,,,,ראיתיראיתיראיתיראיתיל הנה "ולכאורה היל. """"במצרי�במצרי�במצרי�במצרי�
ויש להבי% ". ק שעדיי% יש לו שבר במצרי�"שראה ברוה" ,י"ופירש. שמעתישמעתישמעתישמעתי

למה למה למה למה """".  את שכניו כשהביאו המזו% ממצרי�ראהראהראהראהואולי , ל כ%"למה פירשו חז
ובאותה שעה , למה תראו עצמכ� בפני האומות שבעי� ",י" פירש....""""תתראותתראותתראותתראו

רדו רדו רדו רדו """"שא� לא בגלל רעבונ� שלח� למה אמר , וקשה". עדיי% היה לה� תבואה
כ לכאורה זה סותר מה שאמר " וא.""""ונחיה ולא נמותונחיה ולא נמותונחיה ולא נמותונחיה ולא נמות, , , , ושברו לנו מש�ושברו לנו מש�ושברו לנו מש�ושברו לנו מש�שמה שמה שמה שמה 

כי ודאי , לנולנולנולנו    ולמה הוסי� תיבת. מש�מש�מש�מש�  ,שמהשמהשמהשמהולמה כפל לומר ". למה תתראו"
רדו ושברו "  או לומר,"רדו שמה ושברו"ל "והיל, עבור� צוו� ללכת לקנות

. ותויחיו לא ימ והלא ברור שא�".  ולא נמות,ונחיה" ולמה כפל ואמר ."מש�
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ל כי מת "ופירשו חז. "כי מת אתה ולא תחיה"ומצאנו בישעיה שאמר לחזקיה 
י "כוונת יעקב היתה שע ואפשר שג� כא%. 24ב"ולא יחיה לעוה, ז"הוא בעוה

         .ויש להבי% העני%. השבר יחיו בשני עולמי�
או   ישלח אחד,למה שלח עשרת בניו לשבור שבר ".".".".אחי יוס� עשרהאחי יוס� עשרהאחי יוס� עשרהאחי יוס� עשרה    וירדווירדווירדווירדו""""

ואי אפשר לומר שבגלל שיוס� מכר לכל משפחה בפני , ל�שני� ויקנו לכו
היה לו לשלוח ג� לבנימי% שיקנה , כי א� כ%, עצמה הוצרכו לירד כול�

 וא� יאכל .מה יאכל בנימי%, וא� יעקב זק% ובניו יתנו לו משלה�. לעשרת בניו
ומלשו% הכתוב משמע שירדו עשרה . על חשבו% אחיו קנאה מגרה הוא ביניה�

אמר לקנות  ולא. """"לשבור ברלשבור ברלשבור ברלשבור בר"""". וזה אומר דרשני, "וס� יאחי "בגלל שה�
 אמנ� , שאותה באו לקנותקניית התבואה בלבד על בר נאמר לשבורכי , אוכל

ואת ואת ואת ואת """" ".אוכלאוכלאוכלאוכלועבדי� באו לשבור "ואמרו  אחי יוס� בדבר� עמו שינו הלשו%
למה הדגיש שבנימי% אחי יוס� והלא הדבר  .""""בנימי% אחי יוס� לא שלח יעקבבנימי% אחי יוס� לא שלח יעקבבנימי% אחי יוס� לא שלח יעקבבנימי% אחי יוס� לא שלח יעקב

כשה� ירדו דווקא מסיבת , ומשמע שמסיבת היותו אחי יוס� לא שלחו, ועיד
  .היות� אחי יוס�

ויש להבי% למה . """"בני ישראל בתו� הבאי� כי היה הרעב באר" כנע%בני ישראל בתו� הבאי� כי היה הרעב באר" כנע%בני ישראל בתו� הבאי� כי היה הרעב באר" כנע%בני ישראל בתו� הבאי� כי היה הרעב באר" כנע% ויבואוויבואוויבואוויבואו""""
ולמעלה , " הרעבהיההיההיההיהכי "ולמה שינה לומר , חזר הכתוב להזכיר סיבת הרעב

, , , , ויכר יוס� את אחיוויכר יוס� את אחיוויכר יוס� את אחיוויכר יוס� את אחיו', ', ', ', וכווכווכווכווירא יוס� את אחיו ויכיר� וירא יוס� את אחיו ויכיר� וירא יוס� את אחיו ויכיר� וירא יוס� את אחיו ויכיר� """"".  הרעבחזקחזקחזקחזקכי "אמר 
 . וצרי� להבי% למה כפל הכתוב הכרת יוס� את אחיו".".".".וה� לא הכירוהווה� לא הכירוהווה� לא הכירוהווה� לא הכירוהו

כי חל� ,  מיותרתלה�לה�לה�לה� ולכאורה תיבת ".".".".ויזכור את החלומות אשר חל� לה�ויזכור את החלומות אשר חל� לה�ויזכור את החלומות אשר חל� לה�ויזכור את החלומות אשר חל� לה�""""
 ".".".".בני איש אחד נחנובני איש אחד נחנובני איש אחד נחנובני איש אחד נחנו"""". """"עליה�עליה�עליה�עליה�אשר חל� "ל "ולכל הפחות היל, עבור עצמו

למה ו .""""לא היו עבדי� מרגלי�לא היו עבדי� מרגלי�לא היו עבדי� מרגלי�לא היו עבדי� מרגלי�, , , , כני� אנחנוכני� אנחנוכני� אנחנוכני� אנחנו""""ש " וכמ""""אנחנואנחנואנחנואנחנו""""ל "ולכאורה היל
ויאמרו ויאמרו ויאמרו ויאמרו """". " מרגלי�% עבדי�אי"    ל"והיל, תפסו לשו% עבר שהוא לשו% מטעה

ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר ', ', ', ', והקט% את אבינו וכווהקט% את אבינו וכווהקט% את אבינו וכווהקט% את אבינו וכו, , , , שני� עשר עבדי� אחי� אנחנו והאחד איננושני� עשר עבדי� אחי� אנחנו והאחד איננושני� עשר עבדי� אחי� אנחנו והאחד איננושני� עשר עבדי� אחי� אנחנו והאחד איננו
 הוכיח כיצד ויש להבי% ".".".".אליה� יוס� הוא אשר דברתי עליכ� מרגלי� את�אליה� יוס� הוא אשר דברתי עליכ� מרגלי� את�אליה� יוס� הוא אשר דברתי עליכ� מרגלי� את�אליה� יוס� הוא אשר דברתי עליכ� מרגלי� את�

  .% את אביה�שה� מרגלי� ממה שהאחד איננו והקט
. "האחד זה לוי" ,י" פירש".".".".לתת מספא לחמורו במלו%לתת מספא לחמורו במלו%לתת מספא לחמורו במלו%לתת מספא לחמורו במלו%, , , , ויפתח האחד את שקוויפתח האחד את שקוויפתח האחד את שקוויפתח האחד את שקו""""

היה  וכי רק חמורו, ויש להבי% למה לא פתחו כול� להאכיל חמוריה� במלו%
ולכאורה היה לו , מ היכ% זה היה"ומאי נפק, במלו%במלו%במלו%במלו%ולמה הדגיש שהיה . רעב

וממה ששנתה , "וויפתח האחד את שקו במלו% לתת מספא לחמור"לומר 
החשיבות לא היכ%   משמע שעיקר".".".". במלו% במלו% במלו% במלו%לתת מספא לחמורו"תורה וכתבה 

          והדבר, פתח לוי את שקו כמו החשיבות שאת המספא נת% לחמורו במלו%
        
              .  'ברכות י .24
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ויאמר אל אחיו הושב ויאמר אל אחיו הושב ויאמר אל אחיו הושב ויאמר אל אחיו הושב , , , , אמתחתואמתחתואמתחתואמתחתו וירא את כספו והנה הוא בפיוירא את כספו והנה הוא בפיוירא את כספו והנה הוא בפיוירא את כספו והנה הוא בפי " " " ".אומר דרשני
ויצא לב� ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת ויצא לב� ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת ויצא לב� ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת ויצא לב� ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת , , , , תחתיתחתיתחתיתחתיכספי והנה הוא בפי אמכספי והנה הוא בפי אמכספי והנה הוא בפי אמכספי והנה הוא בפי אמ

    והלא, הזאת עד יציאת לב�     ויש להבי% על מה כל החרדה".".".".עשה אלהי� לנועשה אלהי� לנועשה אלהי� לנועשה אלהי� לנו
. ולמה לא תלוהו בטעות או בשגגה, טר� ידעו שג� בשק� נמצא הכס�

 ולכאורה יש ".".".".לו את כל הקורות אות� לאמרלו את כל הקורות אות� לאמרלו את כל הקורות אות� לאמרלו את כל הקורות אות� לאמר    ויבואו אל אביה� ויגידוויבואו אל אביה� ויגידוויבואו אל אביה� ויגידוויבואו אל אביה� ויגידו""""
מרגלי� מרגלי� מרגלי� מרגלי� """"יוס� אמר . רו ליעקב ובי% הכתוב לעילשנויי� קטני� בי% מה שספ

' בכ" " " " וית% אותנו כמרגלי� את האר"וית% אותנו כמרגלי� את האר"וית% אותנו כמרגלי� את האר"וית% אותנו כמרגלי� את האר""""" וה� אמרו , בלשו% מוחלט""""את�את�את�את�
שני� " וליעקב אמרו ,,,,""""אחי� אנחנואחי� אנחנואחי� אנחנואחי� אנחנושני� עשר עבדי� "ליוס� אמרו     .הדמיו%
 ,"והקט% את אבינו באר" כנע%, האחד איננו"אמרו   ליוס�.""""אנחנו אחי�אנחנו אחי�אנחנו אחי�אנחנו אחי�עשר 

ומסתבר שחזרה . """"והנה הקטו% את אבינו והאחד איננווהנה הקטו% את אבינו והאחד איננווהנה הקטו% את אבינו והאחד איננווהנה הקטו% את אבינו והאחד איננו""""פ� יוליעקב אמרו בה
להדגיש ההבדלי� בי% מאמר� ליוס� למאמר� , תורה לפרט כל האמור לעיל

אחיכ� אחיכ� אחיכ� אחיכ� , , , , ויאמר אלינו האיש אדוני האר" בזאת אדע כי כני� את�ויאמר אלינו האיש אדוני האר" בזאת אדע כי כני� את�ויאמר אלינו האיש אדוני האר" בזאת אדע כי כני� את�ויאמר אלינו האיש אדוני האר" בזאת אדע כי כני� את�"""". ליעקב
 אי% צור� הרעבו%הרעבו%הרעבו%הרעבו%והנה את . """"האחד הניחו אתי ואת רעבו% בתיכ� קחו ולכוהאחד הניחו אתי ואת רעבו% בתיכ� קחו ולכוהאחד הניחו אתי ואת רעבו% בתיכ� קחו ולכוהאחד הניחו אתי ואת רעבו% בתיכ� קחו ולכו

ואת שבר רעבו% בתיכ� ואת שבר רעבו% בתיכ� ואת שבר רעבו% בתיכ� ואת שבר רעבו% בתיכ� """"ויוס� אמר לה� כיאות ,  הרעבו% הרעבו% הרעבו% הרעבו%שברשברשברשברלהביא אלא את 
 ויוס� אמר לה� . בדבר� אל יעקבשברשברשברשברולמה השמיטו מילת . """"לכו הביאולכו הביאולכו הביאולכו הביאו

ואת האר" ואת האר" ואת האר" ואת האר" , , , , את אחיכ� את% לכ�את אחיכ� את% לכ�את אחיכ� את% לכ�את אחיכ� את% לכ�"""". """"קחו ולכוקחו ולכוקחו ולכוקחו ולכו"""" וה� אמרו ,,,,""""לכו הביאולכו הביאולכו הביאולכו הביאו""""
, י תסחרו"ופירש,  והנה לא מצינו שאמר לה� יוס� שאת האר" יסחרו".".".".תסחרותסחרותסחרותסחרו

ויש להבי% למה נכנסה מילה זו בארמית בכתוב . סחור ורתסובבו מלשו% סח
ולכאורה היה לו . """"המה ואביה�המה ואביה�המה ואביה�המה ואביה�""""". ואת האר" תסובבו"ולמה לא אמר לה� 

 """"המההמההמההמה""""ולמה אמר ". אביה� וה�"להקדי� אביה� לה� משו� הכבוד ולומר 
  . למה פחדו ממושל בשר וד� וכי אי% לה� יראת שמי�.""""וייראווייראווייראווייראו"""". """"ה�ה�ה�ה�""""ולא 

    אותיאותיאותיאותי"""".  מיותרת""""אביה�אביה�אביה�אביה�"""" ולכאורה תיבת .""""עקב אביה�עקב אביה�עקב אביה�עקב אביה�ויאמר אליה� יויאמר אליה� יויאמר אליה� יויאמר אליה� י""""
ומה ה� אשמי� , בה�בה�בה�בה�למה תלה השכול . """"יוס� איננו ושמעו% איננויוס� איננו ושמעו% איננויוס� איננו ושמעו% איננויוס� איננו ושמעו% איננו, , , , שכלת�שכלת�שכלת�שכלת�

ולמה הוציא מפיו דבר , וששמעו% נשבה בידי המושל המצרי, שנעל� יוס�
ובשלמא לגבי יוס� לא ידע א� הוא חי או מת והוא , שלכאורה אינו מ% הראוי

ואב שבנו בבית , ל שמעו% הרי היה חי ורק נתו% בבית הסוהראב, שכול ממנו
 """"לאמרלאמרלאמרלאמר"""" ולכאורה תיבת ....""""ויאמר אליו ראוב% לאמרויאמר אליו ראוב% לאמרויאמר אליו ראוב% לאמרויאמר אליו ראוב% לאמר"""". הסוהר אינו שכול ממנו

וכי יעקב ,  ולכאורה אלו דברי שטות.""""את שני בני תמיתאת שני בני תמיתאת שני בני תמיתאת שני בני תמית"""" .אי% לה משמעות
ואיזה שני� מבניו ימית והלא ארבעה בני� היו לראוב% , רוצח שימית נכדיו

,  שהעונש יבא על בניובקשולמה , "חנו� ופלוא חצרו% וכרמי", ותו זמ%בא
והנה ראוב% לא הזכיר כלל , עצמו שימיתנו יעקב א� לא יביא לבנימי%על ולא 

  ". על ידיהנערהנערהנערהנערתנה "אלא בלשו% פשוט ונסתר , לבנימי% בשמו או בלשו% אחוה
מה בקש ויש להבי% ל. """"ויאמר אליה� אביה� שובו שברו לנו מעט אוכלויאמר אליה� אביה� שובו שברו לנו מעט אוכלויאמר אליה� אביה� שובו שברו לנו מעט אוכלויאמר אליה� אביה� שובו שברו לנו מעט אוכל""""
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ויאמר אליו ויאמר אליו ויאמר אליו ויאמר אליו """". וכל המרבה הרי זה משובח, ל בסת� שיביאו אוכל" והיל""""מעטמעטמעטמעט""""
.  מיותרות""""לאמרלאמרלאמרלאמר"""" ולכאורה תיבות .""""העד העיד בנו האיש לאמרהעד העיד בנו האיש לאמרהעד העיד בנו האיש לאמרהעד העיד בנו האיש לאמר, , , , יהודה לאמריהודה לאמריהודה לאמריהודה לאמר

.  ושמא יש שייכות לזה ג� כא%,נו גילוי עריותיעני" לאמר"כי  25ל"ואמרו חז
בלשו% אחוה  ה השתמש והנה יהוד".".".".א� יש� משלח את אחינו אתנו וירדנוא� יש� משלח את אחינו אתנו וירדנוא� יש� משלח את אחינו אתנו וירדנוא� יש� משלח את אחינו אתנו וירדנו""""

 עד .""""ויאמר ישראל למה הרעות� לומר לאישויאמר ישראל למה הרעות� לומר לאישויאמר ישראל למה הרעות� לומר לאישויאמר ישראל למה הרעות� לומר לאיש"""". כלפי בנימי% שלא כראוב%
ונחיה ונחיה ונחיה ונחיה """". ישראלישראלישראלישראל    ועתה קראו בש�, עתה הוזכר בכל העני% בש� יעקב או אביה�

כפל הלשו%  ושוב יש להבי% למה". ". ". ". ולא נמות ג� אנחנו ג� אתה ג� טפנוולא נמות ג� אנחנו ג� אתה ג� טפנוולא נמות ג� אנחנו ג� אתה ג� טפנוולא נמות ג� אנחנו ג� אתה ג� טפנו
 ג� אנחנואנחנואנחנואנחנוב באומרו ג�  ולמה הקדי� עצמו ואחיו ליעק."ולא נמות ונחיה"

,  בכל אחד מה� שהוא לשו% ריבוי""""ג�ג�ג�ג�"""" ולמה כתב . והיכ% הדר� אר",אתהאתהאתהאתה
    מידימידימידימידי, , , , אנכי אערבנואנכי אערבנואנכי אערבנואנכי אערבנו " " " "".אתה ואנחנו וטפנו"ולכאורה יכל לומר , ומה בא לרבות

והלא עצ� הרעב ושה� , למה הוצר� לשכנע את יעקב בערבות. """"תבקשנותבקשנותבקשנותבקשנו
והנה מצינו שהיה .  ערבותבסכנת חיי� יצריכנו לשלוח את בנימי% ג� ללא

, והמקנה ירד עמו מצרימה ומהפירות שלח מנחה ליוס�, ליעקב מקנה ופירות
ואיפה , והלא לא היו בסכנת חיי�, כ למה שלח� להביא אוכל שלא ימותו"וא

ומצד שני למה המתי% לשלח� , שיש מקנה מסתמא ג� חלב וגבינות בנמצא
יותר מוקד� כדי להוציא את כילו לאכול התבואה שהביאו ולא שלח� שעד 

  .שמעו% מבית הסוהר
 כשמקוד� ....""""ביה�ביה�ביה�ביה�אאאא    ,,,,ישראלישראלישראלישראל""""למה עתה קראו . """"ויאמר אליה� ישראל אביה�ויאמר אליה� ישראל אביה�ויאמר אליה� ישראל אביה�ויאמר אליה� ישראל אביה�""""

א� כ% איפה זאת עשו קחו מזמרת האר" א� כ% איפה זאת עשו קחו מזמרת האר" א� כ% איפה זאת עשו קחו מזמרת האר" א� כ% איפה זאת עשו קחו מזמרת האר" """" .קראו ישראל לבד או אביה� לבד
ויש להבי% למה . """"מעט צרי מעט דבש נכאת ולוט בטני� ושקדי�מעט צרי מעט דבש נכאת ולוט בטני� ושקדי�מעט צרי מעט דבש נכאת ולוט בטני� ושקדי�מעט צרי מעט דבש נכאת ולוט בטני� ושקדי�' ' ' ' בכליכ� וכובכליכ� וכובכליכ� וכובכליכ� וכו

יראה יוס� שהוא   ומה.כ בשאר דברי�" משא""""מעטמעטמעטמעט"""" בצרי ודבש כתב לקחת
 .מושל אדיר וכל התבואה ומעדני מלכי� בידו להתפייס במעט מיני� אלו

. "עד שיבואו יהיה שכול מספק" ,י" ופרש....""""ואני כאשר שכולתי שכלתיואני כאשר שכולתי שכלתיואני כאשר שכולתי שכלתיואני כאשר שכולתי שכלתי""""
  .ל"ולפלא מדוע פתח פיו לשט% רח

אה מהתורה  נר.""""ויביאו לו את המנחהויביאו לו את המנחהויביאו לו את המנחהויביאו לו את המנחה, , , , ויכינו את המנחהויכינו את המנחהויכינו את המנחהויכינו את המנחה, , , , ויקחו את המנחהויקחו את המנחהויקחו את המנחהויקחו את המנחה""""
, , , , ארצהארצהארצהארצה    וישתחוו לווישתחוו לווישתחוו לווישתחוו לו"""" .י% גדול וחשוב במנחה זו ויש להבי% סודהישהיה ענ

ולמה ,  למה השתחוו פעמיי�".".".".ויקדו וישתחווויקדו וישתחווויקדו וישתחווויקדו וישתחוו', ', ', ', וישאל לה� לשלו� וכווישאל לה� לשלו� וכווישאל לה� לשלו� וכווישאל לה� לשלו� וכו
 למה כתב. """"וישא עיניו וירא את בנימי% אחיו ב% אמווישא עיניו וירא את בנימי% אחיו ב% אמווישא עיניו וירא את בנימי% אחיו ב% אמווישא עיניו וירא את בנימי% אחיו ב% אמו"""". הזכירה זאת התורה

יוס� גר� צער  והקושיא הגדולה מדוע .שנשא עיניו כדי לראות את בנימי%
נתכוו% לתת  שבטי� אולילובשלמא , גדול כזה ליעקב לקחת ממנו את בנימי%

         אבל למה גר�,לה� מדה כנגד מדה על מה שנעשה לו כדי לתק% לה� פגמ�
        
   .ז"סנהדרי% נ .25
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וכי לא חשב יוס� שיעקב יצטער ביותר על שג� בנימי%  ,יעקב סבל כזהליוס� 
, לא מצינו בשו� מקו� שנענש יוס� על זהו. נלקח ממנו לאחר אבדת יוס�

. ח� על יעקב ולא חשש שמא יתעל� או ינזק בגלל לקיחת בנימי%יולמה לא ר
 ומה היה לו ....ח� עד כדי בכייח� אבל על בנימי% רילכאורה על יעקב לא רו

, בנימי% והלא בס� הכל ירד לקנות אוכל ועומד לשוב לביתו לרח� על
כי "אלא ,  ולא מתו� געגועי� בכה יוס�.י�ובינתיי� עשה טיול קט% למצר

למה לא . """"ויבקש לבכות ויבא החדרה ויב� שמהויבקש לבכות ויבא החדרה ויב� שמהויבקש לבכות ויבא החדרה ויב� שמהויבקש לבכות ויבא החדרה ויב� שמה"""" ." אל אחיו רחמיו רחמיו רחמיו רחמיונכמרו
 ולמה האריכה תורה לספר שבקש ,השבטי�את בכה מיד כש� שבכה כשפגש 

,  ולמה הדגישה זאת התורה....""""וירח" פניווירח" פניווירח" פניווירח" פניו"""". לבכות ושבא החדרה לבכות שמה
  .הלא דבר הוא

, טי� ודאי שלא היו אנשי� פשוטי� שלקחו כל דבר כמקרהוהנה יעקב והשב
וכשראו השבטי� , ובכל דבר התבוננו לידע עני% ההשגחה ומדוע קרא� העני%

וכל זמ% שיוס� אסר את כול� לא , שיוס� קרא� מרגלי� הבינו מדוע נקראו כ%
ורק כאשר אמר לה� שהוא משחרר את כול� פרט , הבינו מדוע קרא� כל זאת

י שגבורי� היו שרצו להחריב "ואעפ. ה ראוב% העני% במכירת יוס�תל, לאחד
 והיו יכולי� לקחת ,26כל מצרי� כשנלקח בנימי% ולא פחדו מכל גבורי מצרי�

הסכימו כול� להאסר כי , השקי� וללכת לדרכ� ואיש לא יעמוד בפניה�
אשר "ואומר , ראוב% משתמש בעני% השמיעה והנה. האמינו שהכל בהשגחה

כ "נלקח אחו, """"ולא שמעת�ולא שמעת�ולא שמעת�ולא שמעת�' וכו, ולא שמענוולא שמענוולא שמענוולא שמענורת נפשו בהתחננו אלינו ראינו צ
הנה "ומה ג� שהוא התחיל בעני% המכירה ואמר . שמיעה שמעו% שהוא לשו%

וברור שא� היו  ,פחד ראוב% שילקח הוא בתור בכורו .27"בעל החלומות
 ויש להבי% ....""""ויקח מאת� את שמעו%ויקח מאת� את שמעו%ויקח מאת� את שמעו%ויקח מאת� את שמעו%"""". נשאלי� מי הבכור שהיו אומרי� האמת

  . מתו� מה הוא לקח""""מאת�מאת�מאת�מאת�""""% עני
 ששכניה� הביאו אוכל ראוראוראוראוכי יעקב והשבטי� ,  הואהעני%ואולי אפשר ו

 כול� שעל האוכל היתה שורה וראווראווראווראו , מה� שקנו האוכל במצרי�ושמעוושמעוושמעוושמעו
כי יוס� היה המשביר והוא בעצמו נת% התבואה לזרי� שבאו לקנות , קדושה

וכשראה  .קב והשבטי�ואה כדי שיראו זאת יעומש� בכוונה קדושה על התב
 במצרי� עד יעקב קדושה נפלאה על התבואה התפלא מה יכול לגרו� לקדושה

אמנ� השבטי� לא התפלאו כי ידעו שיוס� הורד . שתשרה על התבואה
  וגר�, מצרימה וחשבו שאולי הוא אחד מהעבדי� האורזי� את התבואה

   
 .ג" ובראשית רבה פרשה צ".ויגש"תחילת פרשת , תרגו� יונת% ב% עוזיאל בירושלמי. 26
  .יט, ז"תרגו� יונת% בראשית ל .27
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לקדושה שתמש� על התבואה או שמא השפיע יוס� על אחד המצרי� 
יעקב  אמנ�. להתגייר ואותו גר נתעלה בקדושה עד כדי משיכתה על התבואה

, י% שורה קדושה על האוכל הבא ממצרי�יהתפלא מנ, שלא ידע מהמכירה
, הקדושה קדושה זו ולא מתפעלי� כמותו לידע מקורותמה על בניו שרואי� 

כי בעד " ואמר הכתוב, "האר" ערות"ומה ג� שמצרי� שהיא מקור הזימה 
וא� יש שפע בי% .  ואיפה שיש זנות יש רעב."אשה זונה עד ככר לח�

אינו מהקדושה אלא מ% הקליפה המשפיעה לה� מה שגנבה , הנואפי�
י "ה אעפ"ובזמ% אברה� אע. אוכלאוכלאוכלאוכל אלא ,ברברברבראו לח� לח� לח� לח� ואי% זה נקרא . מהקדושה

לא היה שבע במצרי� אלא היה אוכל כבדר� הטבע בשאר , שהיה רעב בכנע%
אלא אברה� שרצה להמשי� השפע , מדינות ולא ירדו אנשי כנע% מפני הרעב

והיה לפלא ליעקב ,  במצרי�גדולגדולגדולגדולאמנ� עתה היה שבע . ממצרי� לו ולזרעו
 אבל.  הוא מ% הקליפההאוכלהאוכלהאוכלהאוכלוחשב שמא , מני% בא שבע כזה באר" טמאה כזו

י% לקדושה במצרי� עד כדי השפעת יתמה מנ, הברהברהברהברכשראה ששורה קדושה על 
חשב שמא מישהו מבני ש� ועבר קיבל כח קדושה אולי ו, שפע לכל הארצות
או שמא מי מבני , כ� ועומד לקחת הקדושה מיעקב ובניו בדרגה גדולה כל

וכמו . י פטירת יוס�"ה מיעקב ובניו עעשו זכה להתקדש ולהיות מוש� הקדוש
ולא הבי% מדוע בניו שרואי� כמותו , 28להיות נביא אמת שאליפז ב% עשו הפ�

 , תבואהכולל ,והיה אוכל ליעקב ובניו. קדושת המאכל לא חוששי� לזה
ולא היו מתי� ברעב כלל , וגבינות וחלב ודבש ופירות  בקר וצא%ובפרט

ושלח עשרת בניו ג� , "נעזב וזרעו מבקש לח�ולא ראיתי צדיק "ונתקיי� בה� 
וג� כדי שיהיו מני% ,  ולראות טיב המוכר והנצוצות הנמצאי� בוברברברברכדי לקנות 

 ובזמ% רמשער אח ובאו השבטי� כל אחד. ולהשיבו אליה�, ויוכלו לבטל כחו
וכל אחד מה� שבא אליו . אחר ליוס� כדי שלא ירגיש שבאו לבטל כחו

כ שאר קוני� שלקחו "משא, ממנו כח הקדושהכדי לשאוב ו השתחוה ל
והכיר שמשתחווי� להסיר , ויוס� הכיר� שה� אחיו. ושלמו ולא השתחוו כלל

והפריש בצד לכל המשתחווי� ויצאו כל המשתחווי� , כח הקדושה ממנו
 כיזה ולא נתפלאו השבטי� מחשד , וטע% שה� מרגלי� את האר". עשרת אחיו

 וא� הוא, המוכר ומה קדושה יש בו דע מיבאמת מרגלי� היו מאת יעקב לי
דה על מה שבאמת באו לרגל הוא מדה כנגד מ, חושד� כמרגלי� את האר"

לשו% , נו מרגלי�יוהיות והיו מרגלי� באמת לא יכלו לשקר ולומר אינ. אצלו
  מלאכתנו  דהיינו אי% זה,,,,""""לא היו עבדי� מרגלי�לא היו עבדי� מרגלי�לא היו עבדי� מרגלי�לא היו עבדי� מרגלי�"ואמרו לשו% עבר , הווה

   
  .וירא' ובתנחומא פ. א', יוב דאי "ראה רש. 28
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וא� תאמר מדוע רק אנחנו משתחווי� ולא , להיות מרגלי� לצור� המלכות
עשר עבדי� אחי� עשר עבדי� אחי� עשר עבדי� אחי� עשר עבדי� אחי�     שני�שני�שני�שני�"""" ,ובזה טוע% אתה שבאנו לכסות על מעשינו, אחרי�
 להשתחוות, אר"  וגדלנו וחונכנו באותו בית אצל אותו אב על דר�."אנחנואנחנואנחנואנחנו
ו ביחד אלא בעשרה שערי� ת א� אחי� אנחנו מדוע לא באנ"וא, חשוב לאד�

.  ובאנו לחפשו במצרי� ולכ% נתפזרנו בכל השערי�,,,,""""והאחד איננווהאחד איננווהאחד איננווהאחד איננו"""", נפרדי�
 וכל אחדאמר לה� יוס� מדבריכ� שאת� אחי� ובאת� בעשרה שערי� 

והראיה שכולכ� עוני� אותה תשובה כי , משתחוה לי אני טוע% שאת� מרגלי�
כי  ,,,,""""חי פרעהחי פרעהחי פרעהחי פרעה""""    נשבעשכו. נדברת� ביניכ� לספר לי תירו" זה א� תתפסו

    .באו לרגל ולידע מיהו ומאי% כחוכי שבועת אמת הבינו שהיא מרגלי� ה�  
 כי ה� כבר בגלות מצרי� שאינ�  רמז לה� שידעו,"א� תצאו מזהא� תצאו מזהא� תצאו מזהא� תצאו מזה""""    באומרווווו

ה� הנצוצות שבהיות� בגלות מקבלי� " חיי פרעה"ו, יכולי� לצאת ממנו
וג� הוא , מצרי� גלותמהנצוצות שבבא השבע ש ושידעו, מה� חיות' הקלי

  .כחו מנצוצות אלו
 בני כמנהג, ידעו השבטי� והיה מפורס� לכל שצוה יוס� על המצרי� למולו

וראו השבטי� שלמול� אד� מבוגר שודאי לא יכול . קטורהבני ישמעאל ו
יוס� נמכר לעבד והחוק היה ידוע במצרי� שעבד לא יכול  כי, להיות יוס�

שיוס� יצא למלו� מעבדות כי עשו זאת פרעה ולא נתפרס� למצרי� , 29למלו�
ולהיות ב% יוס� לא יתכ% כי הוא . והסתירו העני% מ% הע�, החוק ועבדיו נגד

ולכ% , ואד� זה קיבל בעיבור נשמת יוס�, וחשבו שיוס� מת בעבדותו, מבוגר
כי יוס� אחוז במדת היסוד ומכא% , מהנצוצותמקנא הוא על המילה ומקבל כח 

     אחי� אחי� אחי� אחי�שני� עשר עבדי�שני� עשר עבדי�שני� עשר עבדי�שני� עשר עבדי�""""    ,אמרואפשר שו. ל האוכלהקדושה השורה ע
 כי נפטר """"והאחד איננווהאחד איננווהאחד איננווהאחד איננו"""",  דהיינו ע� העיבור שבגופ� אנו שני� עשר....""""אנחנואנחנואנחנואנחנו

  ....""""והקט% ע� אבינו באר" כנע%והקט% ע� אבינו באר" כנע%והקט% ע� אבינו באר" כנע%והקט% ע� אבינו באר" כנע%"""", וקבלת נפשו
לא עשו זאת , י שיכלו לצאת ביד רמה"אעפ, וכשאסר� במשמר שלשת ימי�

 כדי לעמוד יותר על טיב וג�. ואנא מפניו יברחו', כי האמינו בהשגחה מה
 ,וכששמעו שיוס� גילה שה� מרגלי�, יוס� וסודו לגלות כח הקדושה שבו

ימי� משלא מצאו כלו� ' ולאחר ג, הבינו שקדושתו יותר גדולה משחשבו
לקו�  ולא נתחדש לה� כלו� בטיבו של יוס� רצו, במעשיה� המחייב� מאסר

 ויש לי יראת .""""אני יראאני יראאני יראאני יראי� י� י� י� ההההאת האלאת האלאת האלאת האל""""והקדימ� יוס� ואמר לה� , וליל� בכח
אחד  והחלו לחשוב כיעקב שמא. ולא מעיבור אחיכ� בי, שמי� ומש� כחי

   הוא או מבני עשו שקיבל קדושה ועומד לעקור הקדושה"ועבר ש�"מבני 
   

   .יב, א"י בראשית מ"רש . 29
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 והבינו שרוצה הוא את .כמו שזממו ה� לעשות לו, מה� ולהעבירה אליו
 ,ולהעבירה אליו כדי לעקור מה� הקדושה לגמרי, ודיס' בנימי% שהוא בחי
ופשפשו . בקרב� לעזר� להוציא בלעו מפיו ולהשיבו לה�' ופחדו מדוע אי% ה
וזה גר� שיקו� , הבינו כי פגמ� הוא בסוד השמיעהאפשר ששוב במעשיה� ו

ואפשר , כח שלא מבני יעקב וקיבל קדושה ועלה לדרגת משנה למל� מצרי�
והנה . ועבד בעשיה, ואד� פשוט ביצירה, וסגנו בבריאה, שמל� הוא באצילות

אד� זה שלמול� אינו מל� אלא סגנו של מל� וכחו בא מהבריאה שהיא כנגד 
 ודבורודבורודבורודבור , ביצירהריחריחריחריח,  בבריאהושמיעהושמיעהושמיעהושמיעה , באצילותראיהראיהראיהראיהכי , השמיעה' בחי

אבל אבל אבל אבל """"ואמרו ,  וחשבו שכחו מבריאה דקדושה בגלל חטא� בשמיעה.בעשיה
כי ,  והשיב� ראוב% שזה אינו...."""" בהתחננו אלינו ולא שמענו בהתחננו אלינו ולא שמענו בהתחננו אלינו ולא שמענו בהתחננו אלינו ולא שמענו''''אשמי� אנחנו וכואשמי� אנחנו וכואשמי� אנחנו וכואשמי� אנחנו וכו

ופג� השמיעה הוא כי , הוא כ% שמע בהתחננו ובקש מה� שלא יחטאו בילד
 הלא אמרתי לכ� אל תחטאו בילדהלא אמרתי לכ� אל תחטאו בילדהלא אמרתי לכ� אל תחטאו בילדהלא אמרתי לכ� אל תחטאו בילד ", ואמר.לא שמעו לקולו ולא קבלו ממנו

  יהיה האחד שיאסר כי הוא ואמר זאת ראוב% כי פחד שהוא. """"ולא שמעת�ולא שמעת�ולא שמעת�ולא שמעת�
שישמעו שמי� שאי% לו יד בחטא השמיעה וא� הוא  � כדיואמר לה ,הבכור

יעשה הדי% יאי% מ% הדי% שדווקא בו , נתפס עמה� כיו% שנתחבר עמה� עתה
  .שיאסר האחד

כששמע יוס� שה� עמדו על בחינת השמיעה ועושי� חשבו% נפש אפשר שו
 כדי שלא יתבוננו בו יותר ,""""ויסוב מעליה�ויסוב מעליה�ויסוב מעליה�ויסוב מעליה�"""", פחד שיגלו סודו, איפה לתק%

ולקח ,  כדי לבקש רחמי� שלא יגלוהו כי היו מסוגלי� להרגו.""""ויב�ויב�ויב�ויב�"""" .לוהוויג
כי השבטי� , י שלקח מה� את שמעו%" את כח ההבנה וגילוי סודו ע""""מאת�מאת�מאת�מאת�""""

, ושמעו% בבחינת השמיעה, וראוב% בבחינת הראיה, ה� בחינות כחות הנפש
ר� ובלקיחת שמעו% ג, ולוי בבחינת הריח ויהודה בחינת הדיבור וההודאה

ובחטא מכירת יוס� ששמעו% , לה� להבי% שצדקו במסקנת� שחטאו בשמיעה
ועבר שקיבל כח יוס� בגלל פגמ�  ז יאמינו שהוא גוי מבני ש�"ועי, התחיל בו
וצוה יוס� להשיב כספ� כדי שימשיכו לחשוב שכחו בא ממכירת . ותו לא

 .ועתה מדה כנגד מדה מתעלל הוא בה� בכס�. יוס� שנמכר בעשרי� כס�
 . דהיינו כפי ראיית� את הדברי� וחשבו% נפש�."לעיניה�לעיניה�לעיניה�לעיניה� ויאסור אותוויאסור אותוויאסור אותוויאסור אותו""""

וחשבו שכבר נגלה סוד יוס� והוא כמו שחשב יעקב שהוא אחד מבני ש� 
והטעות בדבר סברא נמשלת . ועבר רק שטר� הצליחו להוציא ממנו כחו

 דהיינו .""""שבר�שבר�שבר�שבר�וישאו את ",  סברת האמתאתלחמור כי החומר הגשמי מנע 
ת� בגלל החומר ו לפי טע.""""על חמוריה�על חמוריה�על חמוריה�על חמוריה�"""" .סוד השבר והמשבירהבנת� ב
וכמו .  דהיינו מבלי לגלות באמת מי הוא יוס� ומה כחו.""""וילכו מש�וילכו מש�וילכו מש�וילכו מש�"""" .המעכב

  .""""מש�מש�מש�מש�ושברו לנו "שבקש יעקב 
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 כי לוי סבל יותר, ופתח האחד שהוא לוי את שקו לתת מספא לחמורו במלו%
וטר� , שנשאר אחד מאחיו" האחד"ולכ% נקרא , מאחיו מפרידת שמעו% אחיו

והבי% שאינו רק בגלל עני% , לינתו עשה חשבו% נפש נוס� בשל מה נלקח אחיו
כי המכירה , השמיעה בלבד שלא שמעו צרת נפשו של יוס� או בקול ראוב%

 או ,ומה שלא עשו לפני� משורת הדי% לשמוע תחינתו, י די% תורה"דנוה עפ
אלא , ימי� לכול� ועתה לשמעו% לא יצרי� מאסר בפועל שלשה ,בקשת ראוב%

, ומוכרח שא� נענשו בפועל הוא על חטא שעשו בפועל. עגמת נפש בלבד
הרגיש שהתשובה לעני% נמצאת בפי אמתחתו , והיות ולוי הוא בחינת הריח

 כי .ולכ% פתחו, ושיש להאכיל חמורו משקו ולא מכלי הצדה לדר� שעמה�
, י� וימצאו הכס� שש� בה�יוס� נת% לה� צידה לדר� כדי שלא יפתחו השק

ואז יבי% יעקב שכס� שלא כשר יש בידיה� הצרי� , אלא בבוא� אל אביה�
וא� יפתחוהו במלו% וימצאו הכס� , תקו% ואולי יבי% מכירתו בעשרי� כס�

י% כתבה תורה יולהדגיש הענ. שלא יגלה סוד�, ויבינו העני% יסתירוהו מאביה�
לומר שכל עני% הפתיחה היתה ,  בסו�""""במלו%במלו%במלו%במלו%""""מעשה לוי ושינתה לכתוב 

וכשהוסי� הבנה בעני% החמריות שהסתירה מה� האמת הבי% , בגלל המלו%
 ופחדו האחי� ויצא לב� וחרדו כי הבינו עני% .שיש להאכיל החמור מהשק

י די% הכס� " כשעפ,י�יהגזל שלקחו כס� מכירת יוס� לעצמ� וקנו בו נעל
ובאו ליעקב והוכרחו לשנות . מגיע ליוס� עצמו או לפחות לאביו ולא לה�

דבר האיש אדוני האר" אתנו דבר האיש אדוני האר" אתנו דבר האיש אדוני האר" אתנו דבר האיש אדוני האר" אתנו """"ואמרו , כמה דברי� שלא ידע שמכרו ליוס�
 ולא רק שלא יכולנו להוציא בלעו מפיו אלא אדרבה גרמנו לו ....""""קשותקשותקשותקשות

'  ואמרו בכ....""""וית% אותנו כמרגלי� את האר"וית% אותנו כמרגלי� את האר"וית% אותנו כמרגלי� את האר"וית% אותנו כמרגלי� את האר""""" .להקשיח עצמו וגילה סודנו
. ד מדה חשד� ברגול האר"הדמיו% כי באמת באו לרגל את יוס� ומדה כנג

שני� עשר אנחנו אחי� בני שני� עשר אנחנו אחי� בני שני� עשר אנחנו אחי� בני שני� עשר אנחנו אחי� בני , , , , ונאמר אליו כני� אנחנו לא היינו מרגלי�ונאמר אליו כני� אנחנו לא היינו מרגלי�ונאמר אליו כני� אנחנו לא היינו מרגלי�ונאמר אליו כני� אנחנו לא היינו מרגלי�""""
,  שמא יבי% שנמכר יוס� בעודו חי למצרי�אחי� אנחנואחי� אנחנואחי� אנחנואחי� אנחנוולא יכלו לומר . """"אבינואבינואבינואבינו

 ואיננו יודעי� ,,,,""""והאחד איננווהאחד איננווהאחד איננווהאחד איננו""""ויוס� אבד ,  היינו""""אנחנו אחי�אנחנו אחי�אנחנו אחי�אנחנו אחי�""""אלא אמרו 
 שהגיע תורו לשמש את אבינו .""""אר" כנע%אר" כנע%אר" כנע%אר" כנע%והקטו% היו� את אבינו בוהקטו% היו� את אבינו בוהקטו% היו� את אבינו בוהקטו% היו� את אבינו ב"""". ינויענ

 ולא בכוונה ,ביו� שבו ירדנו ולכ% לא ירד ונשאר לשמש את יעקב עד בוא�
' כדי שלא ידע יוס� שיש עני% בסוד בנימי% שהוא בחי, אותוהשאירו דווקא 

ה� ו, """"ואת� לכו הביאו שבר רעבו% בתיכ�ואת� לכו הביאו שבר רעבו% בתיכ�ואת� לכו הביאו שבר רעבו% בתיכ�ואת� לכו הביאו שבר רעבו% בתיכ�""""ויוס� אמר  .יסוד ויבקש להביאו
לרמז לה� שהבי%  כי אולי אמר זאת  שאמר יוס�""""ררררשבשבשבשב""""השמיטו מילת ושנו 

ואולי לכ%  .)הוא פיתרו%" שבר"וביאור ( ,שלא באו כי רעבי� ה� אלא לידע סודו
ואת ואת ואת ואת """" ואמר .כי לא רצו לצער ליעקב ....""""קחו ולכוקחו ולכוקחו ולכוקחו ולכו""""הוצרכו ג� לשנות ולומר 

אפשר  ו. מפני שאי% ה� מרגלי� ויכולי� לסובב כל האר".""""האר" תסחרוהאר" תסחרוהאר" תסחרוהאר" תסחרו
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י� כדי לומר שג� את כל בחינת חפוש� י שהוא סוד האחורנכתב בארמיתש
שיבדקו כי אינו חושש , בקדושתו שהבינו שהגיע אליו דר� אחוריי� דקדושה

 כי הבינו שסוד ....""""וייראווייראווייראווייראו, , , , המה ואביה�המה ואביה�המה ואביה�המה ואביה�, , , , '''' וכו וכו וכו וכוה� מריקי� שקיה�ה� מריקי� שקיה�ה� מריקי� שקיה�ה� מריקי� שקיה�יהי יהי יהי יהי וווו"""" .מה�
והבי% יעקב מיד שיד� . הכס� אינו נסתר לא מהמושל המצרי ולא מיעקב

ולכ% אמר ,  יוס� ולכ% נית% כח לשליט המצרי להחתחזק כנגד�במעל אבידת
 ותלה שכולו מיוס� בה� ולכ% נלקח ג� שמעו% .""""יוס� איננויוס� איננויוס� איננויוס� איננו, , , , אותי שכלת�אותי שכלת�אותי שכלת�אותי שכלת�""""

עלי עלי עלי עלי """"ואמר , ו יכול להאבד בידיה�"וג� בנימי% ח, בגלל החטא שאבדו ליוס�
כי ה� גרמו והוא הסובל ,  לשו% זכרכול�כול�כול�כול� לשו% נקבה ולא ....""""כולנהכולנהכולנהכולנה ווווהיהיהיהי

כי הזכר רומז , אלא בגלל שיש לו בני� כמות�, י שלא חטא"ה� אעפממעשי
  .לסוד המעשה והנקבה לסוד המקבל מבלי מעשה

 והסכי� לוותר 30וחשב ראוב% ששני� מבניו עתידי� להיות שבטי� בפני עצמ�
 ורצה לתק% בזה מה שלא נתאמ" להשיב את ,א� לא ישיב לבנימי% על עני% זה 

 מחלק� ,,,,""""את שני בני תמיתאת שני בני תמיתאת שני בני תמיתאת שני בני תמית"""" ואמר ליעקב .ביויוס� כשחשב להשיבו אל א
 יעקב שכבר מת יוס� ו והשיב".".".".א� לא אביאנו אלי�א� לא אביאנו אלי�א� לא אביאנו אלי�א� לא אביאנו אלי�"""", להיות שבטי� לעצמ�

כ כל ההבטחה שינתנו לו עוד שני שבטי� "וכחו נפל בידי השליט המצרי וא
כ אי% לראוב% מה לחפש "וא, לא קיימת כאשר משני� עשר שהביא חסר אחד

 כי אחיוכי אחיוכי אחיוכי אחיו לא ירד בני עמכ�לא ירד בני עמכ�לא ירד בני עמכ�לא ירד בני עמכ�""""ואמר  .� שיבואו ממנובבניו ולקוות לשני שבטי
י אכילת התבואה שיש בה "וישבו כול� באפס מעשה כי חשבו שע. """"מתמתמתמת

אמנ� כאשר כילו לאכול וטר� הבינו . קדושה יבינו סוד המעשה אשר יעשו
,  לא כדי שלא ירעבו....""""מעט אוכלמעט אוכלמעט אוכלמעט אוכל"""" ביקש יעקב שיביאו .""""והרעב כבדוהרעב כבדוהרעב כבדוהרעב כבד"""". כלו�

 ולזה מספיק ,נוימושל המצרי ועניסוד ההבאה עוד אלא כדי להבי% מפגישת� 
, והשיבו יהודה כי ללא בנימי% לא ירדו, הרעבו%  כי אי% המטרה""""מעט אוכלמעט אוכלמעט אוכלמעט אוכל""""

והקדי� עצמ� לאביה� כי , ב"ז ובעוה"וא� ישלח לבנימי% עמו יחיו ה� בעוה
ונת% , והקדי� לעצמ�, ב"אי% זה דר� אר" להקדי� לומר שאי% לאביה� עוה

 כמו לעשו כדי להוציא בלעו של מנחהמנחהמנחהמנחהושלח יעקב . עולמי�ערבו% בשני 
שהוא סוד ש� אלקי� ' ש' כי הצרי בגי, מעטמעטמעטמעטוצרי ודבש נת% רק  ,המושל מפיו

 ופחד לית% מה� 31 והדבש הוא דיני�)�"ד מ"י יו"ד ה"� למ"אל(% "יודי במילוי
ונת% רק מעט כדי לצרפ� , ו"כדי שלא יתאחז בה� השליט המצרי ח הרבה
המיני� שבצרו� כול� יוצא מה� סוד שמות הקודש המגיני� והשומרי�  לשאר

  וכשהגיעו ליוס� וראה עמה�. 32על האד� מידי האוייבי� הגשמיי� והרוחניי�
  
ר שע. 32  .� הקטורתוש עני% פט"כמבואר בסידור הרש. 31 .ראה ספר הלקוטי� וישלח. 30

    .מתפילת השחר'  דרוש גוונותהכ
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,  ששוב לא יוכלו להרגו כשיתגלה אליה�חשב, """"% אמו% אמו% אמו% אמואת בנימי% אחיו באת בנימי% אחיו באת בנימי% אחיו באת בנימי% אחיו ב""""
ורצה ,  בגדר פיקוח נפש לגביו זהולכ% לא נענש על לקיחתו מיעקב כי היה
ובא החדרה וקירב לשכינה אל , שבנימי% ידע מי הוא בטר� יתגלה לאחיו

ראשונה ' ה, החדרההחדרההחדרההחדרהוהוא נקרא , י בחינות החסד הדי% והרחמי�"הבינה ע
  .שכינתא קדישתא, אחרונה מלכות'  וה. רחמי�, די%,דה� חס, ר"חד, בינה

ראה באספקלריא ", י"ופרש. """"וירא יעקב כי יש שבר במצרי�וירא יעקב כי יש שבר במצרי�וירא יעקב כי יש שבר במצרי�וירא יעקב כי יש שבר במצרי�"""" ,ואמר הכתוב
 של קודש שעדיי% יש לו שבר במצרי� ולא היתה נבואה ממש להודיעו

קדושה רבה  יעקבראה ראה ראה ראה כי , ביאור דבריו הואאפשר שו. "בפירוש שזה יוס�
 והבי% שאיש קדוש יושב ש� ומשפיע , ממצרי�ששורה על התבואה הבאה

לבניו למה לבניו למה לבניו למה לבניו למה  ויאמר יעקבויאמר יעקבויאמר יעקבויאמר יעקב"""".  ולא הודיעוהו משמי� שזה יוס�,השפע לעול�
.  כמו שאי% זה מעניי% אתכ� מהיכ% בא השפע והקדושה למצרי�.""""תתראותתראותתראותתראו

  יני� חדשי�י וחזר להוסי� לה� ענ....""""ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרי�ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרי�ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרי�ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרי�""""
החדוש הוא , ושה וג� את� בוודאי ראית� זה התבואה שראיתי בה קד,ואמר

ובמקו� שש� יהיה עיקר הרעב בגלל ,  שבא ממצרי� שיא הזוהמהששמעתיששמעתיששמעתיששמעתי
 ,ש� מקו� השובע והשפע ואינו מצד הקליפה אלא מצד הקדושה, הזימה
 כדי שיהיו ,רדו ש�רדו ש�רדו ש�רדו ש�    ולא,  לשו% נקבה.""""רדו שמהרדו שמהרדו שמהרדו שמה""""ואמר . אוכלאוכלאוכלאוכל ואינו שברשברשברשברוהוא 

 ושברו לנו .""""לנו מש�לנו מש�לנו מש�לנו מש� ושברוושברוושברוושברו"""" .שה שבמצרי�בסוד נקבה ליטול השפע והקדו
שהוא הגוי הנמצא בו קדושה ומשפיע ,  שהוא לשו% זכרמש�מש�מש�מש�דהיינו עבורנו 

אמנ� . ב" לעוה""""ולא נמותולא נמותולא נמותולא נמות""""    ,,,,ז" בעוה""""ונחיהונחיהונחיהונחיה" ,י שנוציא בלעו מפיו" וע,שפע
הנמצא במצרי� ומסתמא הוא מ%  אחי יוס� שהבינו שהסיבה היא יוס�

ינו שצריכי� לפדותו בכל מחיר וממילא לא הב, העבדי� העוסקי� בתבואה
ובכל מקרה צרי� ג� לשאוב הכח . יהיה כח בידי שו� מצרי לקחת השפע

 וצרי� שכל אחד ,אדו% יוס� שינק דר� יוס� הנמצא כבר בידי המושל המצרי
  .כדי להפילומיוחד מעשר ספירות הקודש  מעשרת האחי� יציל מפיו כח

   כדי להוציא השפע מהשליט,""""עשרהעשרהעשרהעשרה"""" .� לפדות את יוס,""""וירדו אחי יוס�וירדו אחי יוס�וירדו אחי יוס�וירדו אחי יוס�""""
  ני� אלו ישברו את הקדושה יי שני עני" כי ע.""""לשבור בר במצרי�לשבור בר במצרי�לשבור בר במצרי�לשבור בר במצרי�"""" .המצרי

  ואת בנימי% אחי יוס� לאואת בנימי% אחי יוס� לאואת בנימי% אחי יוס� לאואת בנימי% אחי יוס� לא"""".  מידי הקליפה וישיבוה אליה�,"בר"הנקראת 
 א� , ולצור� שאיבת הקדושה מ% המצרי הוצרכו עשרה.""""שלח יעקב את אחיושלח יעקב את אחיושלח יעקב את אחיושלח יעקב את אחיו

 וחשש יעקב שמא אחי יוס�אחי יוס�אחי יוס�אחי יוס�כי הוא , עשרהאת בנימי% לא שלח יעקב בתו� ה
ועתה ג� בנימי% , היסוד' ו יש פג� ביסוד שלו ולכ% אבד את יוס� שהוא בחי"ח

כי אמר פ% כי אמר פ% כי אמר פ% כי אמר פ% """". היסוד כמותו יוכל להנזק מאותה סיבה' שהוא אחי יוס� ומבחי
  ".".".".יקראנו אסו%יקראנו אסו%יקראנו אסו%יקראנו אסו%

 ".שערי� שנכנסו בעשרה" ,י" פרש".".".".ויבואו בני ישראל לשבור בתו� הבאי�ויבואו בני ישראל לשבור בתו� הבאי�ויבואו בני ישראל לשבור בתו� הבאי�ויבואו בני ישראל לשבור בתו� הבאי�""""
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 להוציא נו הע� לא השתחוה ליוס� בעת קניית התבואה וה� השתחוו וכוווכל
ולכ% עשו זאת בנפרד כל אחד בפני עצמו שלא ירגיש יוס� ויגבר , בלעו מפיו

 וכל אחד כשהשתחווה ,בנפרד  כל אחדבתו� הבאי�בתו� הבאי�בתו� הבאי�בתו� הבאי�ולכ% באו . עליה�
 .""""כי היה הרעב באר" כנע%כי היה הרעב באר" כנע%כי היה הרעב באר" כנע%כי היה הרעב באר" כנע%"""". להוציא כחו העמידו יוס� בצד עד שהגיעו כול�

כי היה כי היה כי היה כי היה אלא כוונתו , הוא מיותר כי כבר אמר לעיל אודות הרעב ולכאורה
אל המושל המצרי ,  ויש פחד שהשפע יוצא מיעקב וסביבתוהרעב באר" כנע%הרעב באר" כנע%הרעב באר" כנע%הרעב באר" כנע%

הוא הוא הוא הוא , , , , ויוס� הוא השליט על האר"ויוס� הוא השליט על האר"ויוס� הוא השליט על האר"ויוס� הוא השליט על האר""""". וכל הקדושה יכולה ליפול בידיו, וסביבתו
% זה ואי,  ולכ% בתבואה הנמכרת נמצאת הקדושה".".".".המשביר לכל ע� האר"המשביר לכל ע� האר"המשביר לכל ע� האר"המשביר לכל ע� האר"

וישתחוו לו וישתחוו לו וישתחוו לו וישתחוו לו """" ,והבינו שכחו גדול בקדושה. י% לעבד אחד העוסק בתבואהיענ
י% כח הקדושה שבו יולפחות כדי להבי% מנ,  כדי להוציא בלעו.""""אפי� ארצהאפי� ארצהאפי� ארצהאפי� ארצה

והוא באמת בחינת . ולספר ליעקב כדי שהוא בכחו הגדול יבטל כח המצרי
 .""""ויכיר�ויכיר�ויכיר�ויכיר�, , , , חיוחיוחיוחיווירא יוס� את אוירא יוס� את אוירא יוס� את אוירא יוס� את א"""". ריגול לקחת מידע על המצרי ולהעבירו ליעקב

 ,,,,""""ויתנכר אליה�ויתנכר אליה�ויתנכר אליה�ויתנכר אליה� ".התבונ% יוס� במעשה אחיו ובהשתחווית� והכיר כוונת�
 מדוע באו בעשרה שערי� ....""""וידבר את� קשותוידבר את� קשותוידבר את� קשותוידבר את� קשות"""". שאי% הוא יודע שה� אחי�

 שה� מרגלי� מנסי� ה� להיות יותר כיו% וכנראה , לוהשתחווומדוע רק ה� 
ולכאורה     ....""""ת�ת�ת�ת�ויאמר אליה� מאי% באויאמר אליה� מאי% באויאמר אליה� מאי% באויאמר אליה� מאי% בא"""". נחמדי� מאחרי� ומשתחווי� לו

 ,ואפשר שרמז הכתוב . לה�אמראמראמראמר ולא שאל�שאל�שאל�שאל�כי ,  מאי% באת�וישאל�וישאל�וישאל�וישאל�ל "היל
ויאמרו ויאמרו ויאמרו ויאמרו """".  מי את� ומאי% באת� שרצונכ� לחתור תחת שלטוניאמר לה�ש

 כי לא רצו שיבי% ההבדל בי% ברברברבר ולא אמרו לשבור ....""""מאר" כנע% לשבור אוכלמאר" כנע% לשבור אוכלמאר" כנע% לשבור אוכלמאר" כנע% לשבור אוכל
וה� וה� וה� וה� """" .ר מעשיה� להסתיאוכלאוכלאוכלאוכל שאמרו ,,,,""""ויכר יוס� את אחיוויכר יוס� את אחיוויכר יוס� את אחיוויכר יוס� את אחיו""""אמנ� . בר ואוכל

ויזכור יוס� את החלומות אשר חל� ויזכור יוס� את החלומות אשר חל� ויזכור יוס� את החלומות אשר חל� ויזכור יוס� את החלומות אשר חל� """" . ולא הבינו שהבי% כוונת�,,,,""""לא הכירוהולא הכירוהולא הכירוהולא הכירוהו
 ולכאורה היה לו לומר ."שהרי השתחוו לו, שנתקיימווידע וידע וידע וידע """" ,י" פירש.""""לה�לה�לה�לה�

 לידיעהלידיעהלידיעהלידיעהכי מול עיניו השתחוו ולא אחרי גבו ואינו עני% , " שנתקיימווראהוראהוראהוראה""""
ותיו חל� שפעמיי� השתחוו לו  כי בחלומ,העני% הואאפשר שו. לראיהלראיהלראיהלראיהאלא 

השמש וופע� שניה הכוכבי� , ו לאלומתופע� ראשונה כשהאלומות השתחו
 ולכאורה ,"ותסובינה אלומותיכ� ותשתחוונה לאלומתי"ואמר הכתוב . והירח

והבי% עתה שעני% ההסבה , יכלו האלומות להשתחוות לאלומתו מבלי לסובבה
 שראהשראהשראהשראה וכמו ,ולא מתו� הכנעה, י השתחווית�"לאלומתו היתה כדי להפילה ע

חל� חל� חל� חל� """" והבי% כי . שהסיבה להפילו מהקדושהוידעוידעוידעוידעית� ויעתה מול עיניו השתחו
 לצור� לה�לה�לה�לה�דהיינו שההשתחוויה היא לא לו ולכבודו אלא ,  ולא לו""""לה�לה�לה�לה�

לראות את ערות לראות את ערות לראות את ערות לראות את ערות , , , , ויאמר אליה� מרגלי� את�ויאמר אליה� מרגלי� את�ויאמר אליה� מרגלי� את�ויאמר אליה� מרגלי� את�"""". עצמ� להוציא בלעו מפיו
 שהעיקר לרמזלרמזלרמזלרמז, ערות האר"והקדי� הראיה למקו� שהוא ". ". ". ". האר" באת�האר" באת�האר" באת�האר" באת�

ובא .  ולרגל זאת לאביה�,אצל� הוא הראיה איפה יש קדושה מחו" לה�
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 והשבטי� עשו עצמ� כמו שאינ� מביני� הרמז ."מרגלי�"אליה� בטענת 
 דהיינו .""""ויאמרו אליו לא אדוני ועבדי� באו לשבור אוכלויאמרו אליו לא אדוני ועבדי� באו לשבור אוכלויאמרו אליו לא אדוני ועבדי� באו לשבור אוכלויאמרו אליו לא אדוני ועבדי� באו לשבור אוכל"""" .וענוהו לפי טענתו

 ואל תתפלא מדוע רק אנו לצור� האוכל בלבד והשתחווינו כי אנו עבדי�
 ולכ% השתחוינו כי כ% חונכנו בבית ....""""כולנו בני איש אחד נחנוכולנו בני איש אחד נחנוכולנו בני איש אחד נחנוכולנו בני איש אחד נחנו""""כי , משתחווי�

לומר שאינ� , אנחנואנחנואנחנואנחנוולא " " " " נחנונחנונחנונחנו""""ואמרו . אבינו להשתחוות למטיבנו ומפרנסנו
לא היו לא היו לא היו לא היו """" . וישרי�,,,,""""כני� אנחנוכני� אנחנוכני� אנחנוכני� אנחנו"""". אלא מאב בלבד, אחי� מושלמי� מאב וא�

 עתהעתהעתהעתה ולא יכלו לומר שאי% ה� . מלאכתנו ואי% זאת,בעבר """"עבדי� מרגלי�עבדי� מרגלי�עבדי� מרגלי�עבדי� מרגלי�
ושינה יוס� מדבריו .  כי באמת כוונו לרגל כחו ולמסור ליעקב,מרגלי�

כי ערות האר" כי ערות האר" כי ערות האר" כי ערות האר" , , , , ויאמר אליה� לאויאמר אליה� לאויאמר אליה� לאויאמר אליה� לא""""הקודמי� והקדי� המקו� לראיה ואמר 
 דהיינו העיקר הוא ערות האר" אי� יש בה קדושה באת� .""""באת� לראותבאת� לראותבאת� לראותבאת� לראות

 הוא דאגת� שיש קדושה חו" לראות ולבדוק כדי להוציא ולא שהעיקר
 וכשראו שסילק החשד שרצונ� לעקור כל קדושה שאינה .ממשפחת�
 ,,,,""""ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרו"""", ועיקר חשדו על שרצונ� לעקרו ממצרי� ערות האר", במשפחת�
אלא יודעי� אנו שהקדושה במצרי� באה ממשפחתינו דר� יוס� , אי% הדבר כ%

ולא בקדושת� ולא במצרי� % לא ב� נייאחינו שאבד ורצוננו למצאו ואי% לנו ע
ושינו מדבריה� . """"שני� עשר עבדי� אחי� בני איש אחד אנחנושני� עשר עבדי� אחי� בני איש אחד אנחנושני� עשר עבדי� אחי� בני איש אחד אנחנושני� עשר עבדי� אחי� בני איש אחד אנחנו"""". ערות האר"

לבאר , """"אנחנואנחנואנחנואנחנו"""" ואמרו .ועתה הקדימו האחוה. """"נחנו אחי�נחנו אחי�נחנו אחי�נחנו אחי�""""הקודמי� שאמרו 
בני איש "מרגישי� אנו כי , י שלא גדלנו מאותה אמא ובאותו אוהל"שאעפ

כי אר" כנע% אינה שייכת ,  כנע% ואי% אנו מרגלי� לטובת אר","אחד אנחנו
ולכ% אי% לנו ,  גרי� אנו כמשפחה ולא כאומה""""באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%"""" .לאומתנו עתה

והאחד והאחד והאחד והאחד """" , לשמשו""""והנה הקטו% את אבינו היו�והנה הקטו% את אבינו היו�והנה הקטו% את אבינו היו�והנה הקטו% את אבינו היו�"""". עני% לרגל לטובת אנשי כנע%
  . ובאנו לחפשו""""איננואיננואיננואיננו

כי א� את� . """"ויאמר אליה� יוס� הוא אשר דברתי אליכ� לאמר מרגלי� את�ויאמר אליה� יוס� הוא אשר דברתי אליכ� לאמר מרגלי� את�ויאמר אליה� יוס� הוא אשר דברתי אליכ� לאמר מרגלי� את�ויאמר אליה� יוס� הוא אשר דברתי אליכ� לאמר מרגלי� את�""""
שלשה לקנות אוכל והשאר נשארו לשרת  � ובאת� עשרה ולא שני�ב אחי"י

והוא , סימ% שיש חשבו% בביאת כולכ�, את אביכ� ולטפל בצרכי ביתיכ�
, ונשבע בחיי פרעה שהוא העור� הקשה". ". ". ". חי פרעהחי פרעהחי פרעהחי פרעה, , , , בזאת תבחנובזאת תבחנובזאת תבחנובזאת תבחנו"""" .הריגול

יונקי� מהנצוצות שנמצאי� " חיי פרעה"ואולי רמז לה� ש ".".".".א� תצאו מזהא� תצאו מזהא� תצאו מזהא� תצאו מזה""""
פרעה נכנע שימולו  כי כול�לכבר נודע ו. % ג� ה� לא יוכלו לצאתבמצרי� ולכ

וחשבו שהוא מצרי שנתעברה בו נשמת יוס� שכבר , המצרי� לפי דרישת יוס�
שני� עשר אחי� שני� עשר אחי� שני� עשר אחי� שני� עשר אחי�  ורמזו .ולכ% מקנא הוא על המילה, נפטר בתו� העבדות

על ידי  ,,,,""""חי פרעהחי פרעהחי פרעהחי פרעה"""" השיב� ועל זה.  יחד ע� נשמת יוס� המעוברת ב�אנחנואנחנואנחנואנחנו
 . יש בי כח לידע מעשיכ� ולמנוע יציאתכ�,צות שה� בגלות בידי פרעההנצו

שג� הוא בחינת יסוד ואז . """"כי א� בבוא אחיכ� הקטו% הנהכי א� בבוא אחיכ� הקטו% הנהכי א� בבוא אחיכ� הקטו% הנהכי א� בבוא אחיכ� הקטו% הנה, , , , א� תצאו מזהא� תצאו מזהא� תצאו מזהא� תצאו מזה""""
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ובזה שכנע� .  המצרי�מילתשמא יוכל להכניע כח היסוד שבי המתגלית ב
שהוא מצרי שנתעברה בו נשמת יוס� שהוא בחינת היסוד כי אחרת לא היה 

שלחו אחד מכ� ויקח את שלחו אחד מכ� ויקח את שלחו אחד מכ� ויקח את שלחו אחד מכ� ויקח את """". המצרי� ומתחזק לומר שיכול למנוע יציאת�מל 
שני� עשר אחי� "והיות שתקנו עני% האחוה באמר� . """"ואת� האסרוואת� האסרוואת� האסרוואת� האסרו, , , , אחיכ�אחיכ�אחיכ�אחיכ�

 רצה לראות א� יפרידו האחוה כשכל אחד ישתמט ,"בני איש אחד אנחנו
 מרצונכ� """"ואת� האסרוואת� האסרוואת� האסרוואת� האסרו"""". או יחליטו כול� להשאר ולא לפגו� האחוה, לצאת
 שכל רצונכ� למצא את יוס� ולקנות """"האמת אתכ�האמת אתכ�האמת אתכ�האמת אתכ� ויבחנו דבריכ�ויבחנו דבריכ�ויבחנו דבריכ�ויבחנו דבריכ�"""" .הטוב
 בכח """"חי פרעהחי פרעהחי פרעהחי פרעה"""", אלא תרצו לצאת בכח גבורתכ�,  תאסרו""""וא� לאוא� לאוא� לאוא� לא"""" ....אוכלאוכלאוכלאוכל

וא� תצאו ודאי ,  וכל רצונכ� להבי% כחי""""כי מרגלי� את�כי מרגלי� את�כי מרגלי� את�כי מרגלי� את�""""ה כבר ידעתי מילה
  .לא תדעו

כי , בולא יצאו אפילו שכח� היה ר. """"ויאסו� אות� אל משמר שלשת ימי�ויאסו� אות� אל משמר שלשת ימי�ויאסו� אות� אל משמר שלשת ימי�ויאסו� אות� אל משמר שלשת ימי�""""
וג� מפני שהבינו שכל זה , רצו לדעת כחו בבירור והיו מוכרחי� להשאר

ונשארו כול� במשמר ולא רצו לשבור , בהשגחה ואי% לצאת נגד רצו% שמי�
 וכשראה יוס� שעמדו בנסיו% האחוה ונשארו כול� .ח אחד מה�והאחוה ולשל

 וזה .""""אאאאאת האלהי� אני יראת האלהי� אני יראת האלהי� אני יראת האלהי� אני יר""""פחד שיגלו סודו ואמר לה� כחי בא כי , במאסר
ובזה נת% לה� להבי% שהוא מבני ש� ועבר ושאר . הכח שאת� מחפשי� בי

  .גרי� שגייר אברה� והיו יראי שמי�
ואת� לכו הביאו שבר ואת� לכו הביאו שבר ואת� לכו הביאו שבר ואת� לכו הביאו שבר , , , , א� כני� את� אחיכ� אחד יאסר בבית משמרכ�א� כני� את� אחיכ� אחד יאסר בבית משמרכ�א� כני� את� אחיכ� אחד יאסר בבית משמרכ�א� כני� את� אחיכ� אחד יאסר בבית משמרכ�""""

וכבר הבנת� סודי , כי לדבריכ� כול� רעבי� ומחכי� לאוכל. """"רעבו% בתיכ�רעבו% בתיכ�רעבו% בתיכ�רעבו% בתיכ�
ואת אחיכ� הקטו% ואת אחיכ� הקטו% ואת אחיכ� הקטו% ואת אחיכ� הקטו% """". דושה והשפע במצרי�שאני ירא אלקי� וזאת סיבת הק

דהיינו הסכימו שאחד . """"ויעשו כ%ויעשו כ%ויעשו כ%ויעשו כ%, , , , תביאו אלי ויאמנו דבריכ� ולא תמותותביאו אלי ויאמנו דבריכ� ולא תמותותביאו אלי ויאמנו דבריכ� ולא תמותותביאו אלי ויאמנו דבריכ� ולא תמותו
ישאר כי א� היו ממשיכי� כול� להשאר היה מוב% שיש לה� אוכל בבית� 

וברצונ� . ולכ% אי% ה� דואגי� להתעכב במצרי� וכל סיבת בוא� הוא הריגול
וכל . שארו בחיי� כי חשד הריגול יסתלק מה�כול� י, ליל� ורק האחד ישאר
 ,לא הבינו מה רצו% שמי� וחשבו שכח הקדושה שבו, זמ% שהיו כול� במאסר

אבל כשהסכי� לוותר על כול� , נאבק בכח הקדושה שביעקב ובניו ותו לא
ולהשאיר אחד בלבד פשפשו במעשיה� שנית והבינו שחטא השמיעה 

כנגד עול� הבריאה שהיא בחינת כי יוס� הוא סג% מל� שהוא , בידיה�
 קראו ליוס� .""""ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמי� אנחנו על אחינוויאמרו איש אל אחיו אבל אשמי� אנחנו על אחינוויאמרו איש אל אחיו אבל אשמי� אנחנו על אחינוויאמרו איש אל אחיו אבל אשמי� אנחנו על אחינו"""". שמיעה

אשר ראינו צרת אשר ראינו צרת אשר ראינו צרת אשר ראינו צרת """" . כי חזרו אל האחוה שנסעו ממנה בלכת� לדות%,,,,""""אחינואחינואחינואחינו""""
על כ% באה על כ% באה על כ% באה על כ% באה " . ופגמנו בבחינת השמיעה.""""נפשנו בהתחננו אלינו ולא שמענונפשנו בהתחננו אלינו ולא שמענונפשנו בהתחננו אלינו ולא שמענונפשנו בהתחננו אלינו ולא שמענו

 .קדושהמהד מול סגנו של מל� שיונק שלא נוכל להתמוד    ".".".".אלינו הצרה הזאתאלינו הצרה הזאתאלינו הצרה הזאתאלינו הצרה הזאת
 שמעשמעשמעשמעוהרי הוא כ% , פחד ראוב% שמא יאסר הוא בתור בכור האחי�אפשר שו
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 ,א� אחד ממכ� יאסר, ואמר לאחיו, תחנוני יוס� ובקש להשיבו אל אביו
י% יאבל א� אני אאסר צרי� לחפש הענ, מוכח כי הוא בגלל עוו% השמיעה

 ,ימי� הוא מפני שלא שמעת�' גכי א� אני נאסרתי עמכ� . בסיבה אחרת
אבל לא יתכ% שאסבול בגלל שלא , בתכ�יובהתחברותי עמכ� נענשתי בס

 כי הרי הוכחתי אתכ� לשמוע בצרת נפשו ולא ,שמעת� את צרת יוס�
  .י התוכחה" ואני את נפשי הצלתי ע,שמעת�

, ויע%ויע%ויע%ויע%י שלא שאלוהו כלו� כתבה תורה לשו% "ואעפ. """"ויע% ראוב% אות� לאמרויע% ראוב% אות� לאמרויע% ראוב% אות� לאמרויע% ראוב% אות� לאמר""""
גר� לו לענות לה� ולחלק בי% א� הוא , צ� הסיבה שתלו העני% בשמיעהכי ע

ולא ולא ולא ולא , , , , הלא אמרתי אליכ� לאמר אל תחטאו בילדהלא אמרתי אליכ� לאמר אל תחטאו בילדהלא אמרתי אליכ� לאמר אל תחטאו בילדהלא אמרתי אליכ� לאמר אל תחטאו בילד""""ואמר , יאסר לאחר
ולא יתכ% שא� זו הסיבה שרק , ועני% השמיעה שיי� רק בכ� ולא בי. """"שמעת�שמעת�שמעת�שמעת�

 לרבות ד� זרעיותיו שכול� נפלו """"ג�ג�ג�ג�"""". """"וג� דמו הנה נדרשוג� דמו הנה נדרשוג� דמו הנה נדרשוג� דמו הנה נדרש"""" .אני אאסר
 לשו%  ומבי%""""וה� לא ידעו כי שומע יוס�וה� לא ידעו כי שומע יוס�וה� לא ידעו כי שומע יוס�וה� לא ידעו כי שומע יוס�"""". ולא נוכל לו,  במצרי הזהבוריבע

נראה שהמלי" תרג� דבריה� מלשו% כנענית ו. """"כי המלי" בינות�כי המלי" בינות�כי המלי" בינות�כי המלי" בינות�"""", הקודש
באר" כנע%  ומסתמא דברו השבטי�, ק"למצרית כי אפילו פרעה לא ידע לשה

ומינה , וג� בבוא� לקנות אוכל דברו בשפה זו, ע� שכניה� בשפה כנענית
 ופחד .שלא ידעו כי מבי% שפת�, וס� מלי" עבור כל יורדי כנע% לשבור אוכלי

, יוס� שמא בחטט� בעני% פגמ� כדי למצא סיבת העני% יבחינו בו שהוא יוס�
.  לבקש רחמי� שלא יגלוהו""""ויב�ויב�ויב�ויב�"""",  שלא יעמדו על טיבו""""ויסוב מאליה�ויסוב מאליה�ויסוב מאליה�ויסוב מאליה�""""
ת� את ת� את ת� את ת� את ויקח מאויקח מאויקח מאויקח מא"""". נוי דברי� המסתירי� עני""""וידבר אליה�וידבר אליה�וידבר אליה�וידבר אליה�, , , , וישב אליה�וישב אליה�וישב אליה�וישב אליה�""""

כדי שיאמינו שפג� השמיעה גר� לה� ליפול ,  שהוא סוד השמיעה""""שמעו%שמעו%שמעו%שמעו%
 היו ממשיכי� לפשפש מישהו אחרכ א� היה לוקח "משא, בידי שליט מצרי

 דהיינו לפי ....""""ויאסור אותו לעיניה�ויאסור אותו לעיניה�ויאסור אותו לעיניה�ויאסור אותו לעיניה�"""". במעשיה� ואפשר שהיו מגלי� טיבו
וב וגר� שש,  בדווקא להאסרשמעו%שמעו%שמעו%שמעו%וצרי� , הבנת� שחטא השמיעה הוא פגמ�

ינו והאמינו שהוא שליט מצרי שנתעברה בו נשמת יוס� וכבר ילא חטטו בענ
אבל לא הצליחו להוציא כחו , יודעי� ה� הסיבה לשפע שבמצרי� ולקדושתו

כדי . """"ויצו יוס� וימלאו את כליה� בר ולהשיב כספיה� איש אל שקוויצו יוס� וימלאו את כליה� בר ולהשיב כספיה� איש אל שקוויצו יוס� וימלאו את כליה� בר ולהשיב כספיה� איש אל שקוויצו יוס� וימלאו את כליה� בר ולהשיב כספיה� איש אל שקו"""". ממנו
 כס� נגר� שבבוא� לאביה� יגלו הכס� בפניו ויבי% יעקב שעקב עני% חטא של

 .ושמא יגלה שמכרוהו בעשרי� כס�. לה� הצער ונמצאת הקדושה במצרי�
 למאכל� """"ולתת לה� צדה לדר�ולתת לה� צדה לדר�ולתת לה� צדה לדר�ולתת לה� צדה לדר�""""וכדי שלא יפתחו השקי� בדר� צוה ג� 

ועשה לה� זאת כדי שיתקנו מדה כנגד מדה . """"ויעש לה� כ%ויעש לה� כ%ויעש לה� כ%ויעש לה� כ%"""", ולמאכל בהמת�
 כס� זה ,ואפילו א� נמכר בדי%, עני% הכס� שקבלו תמורתו וקנו בו מנעלי�

והשבטי� שהאמינו     ....""""וישאו את שבר� על חמוריה�וישאו את שבר� על חמוריה�וישאו את שבר� על חמוריה�וישאו את שבר� על חמוריה�"""". שיי� היה לו ולא לה�
על "שכבר יודעי� ה� סיבת השבר והבר והקדושה שבו ונשאו את הבנת� 
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דהיינו כפי הבנת� המוטעית בגלל חמריות הגו� המעכבת את " חמוריה�
הלכו אמנ� הבינו שלמרות שגילו כביכול האמת . """"וילכו מש�וילכו מש�וילכו מש�וילכו מש�"""" ,ידיעת האמת

  . """"מש�מש�מש�מש�"""" והלכו. """"מש�מש�מש�מש�ושברו לנו " שצו� אביה� כפיכחו את תכנית� לקחת מ
 הוא לוי שבהיותו במלו% החל לפשפש מדוע ".".".".ויפתח האחד את שקו במלו%ויפתח האחד את שקו במלו%ויפתח האחד את שקו במלו%ויפתח האחד את שקו במלו%""""

והבי% שאי% מעשה השליט רק בגלל , דווקא שמעו% נלקחו    האחדהאחדהאחדהאחדהוא נשאר 
ר עמוקה ושיש סיבה יות,  לתחינת יוס� לעשות לפני� משורת הדי%שמעושמעושמעושמעושלא 

מדת הגבורה ולא בגלל ' לכל זאת וששמעו% נלקח בדווקא בגלל שהוא בחי
 והריח, ושמדת הדי% תובעת מה� פרעו% חטא שיש בידיה�, השמיעה

ולא בתבואה עצמה שבה , שהתשובה למעשה השליט נמצאת בשק התבואה
כי המצרי� , כבר נבחנה עניי% קדושתו השורה עליה אלא במאכל החמור

והבי% שש� יש , "בשר חמורי� בשר�"ש עליה� "החמור וכמ' לידבוקי� בק
לא הוצר� להתאמ" כי מיד ו.  לחפש התשובה לעני% בהבנת מה טיב מספא זה

והבי% שצדק במחשבתו , "וירא את כספו והנה בפי אמתחתו"בפתחו השק 
ויאמר אל אחיו הושב כספי וג� ", ד רודפת אות� ואינו בגלל השמיעה"שמדה

וחשב שרק כספו הושב כיו% שהוא ב% זוגו של שמעו% ". יהנה באמתחת
בחסדי� הנמצאי� בלוי להופכ� , שמעו%' בשילוב והמתקת הגבורות בחי

ד גברה הושב כספו כדי שלא יוכל להמתיק "ומכיו% שמדה, למדת הרחמי�
והמקבל , גבורות שמעו% כי קיבל התבואה מהשליט ללא תמורה ונמסר בידו

החסדי� הושב אליו ' או שנרמז בזה שהכס� בחי. הנות%נקבה כנגד ' הוא בחי
 כי ".".".".ויצא לב�ויצא לב�ויצא לב�ויצא לב�"""". שמעו% הנמצא תחת ידי השליט' ולא יוכל למתק הגבורה בחי

לב הרומז ' וא� לוי שהוא בחי, ד גרמה לשמעו% להעצר"הבינו כמותו שמדה
' והוא בחי, ג של כול� נפג�"כ מתוק החו"התפארת הושב כספו א' לספי

 אפשר שהבינו שאי% ה� יכולי� להתקשר ".".".".יחרדו איש אל אחיויחרדו איש אל אחיויחרדו איש אל אחיויחרדו איש אל אחיווווו""""    ....לב�לב�לב�לב�יציאת 
לאמר מה זאת עשה ". "איש אל אחיו"' ג ולחבר� בבחי"ולהמתיק החו

 והבינו שצריכי� כול� לחזור ולהתכלל ".".".".לנולנולנולנו"""", ד"מדה' שהוא בחי, """"אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�
. להתכלל עמו" אביה�אביה�אביה�אביה�ויבאו אל יעקב ", ביעקב מחדש כדי להמתיק הדיני�

נקבה ' אפשר כדי לרמז שבאו בבחי" אר" כנע%"ולא אמר  ".".".".ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%""""
    ,,,,"""" את כל את כל את כל את כל, , , , %"מ' ומשכו אליו בחי """"ויגידו לוויגידו לוויגידו לוויגידו לו"""". לקבל השפע והמיתוק מאביה�

, "כל"הנקרא " יסוד"ה'  להעלותה אל בחי,"את"לכות הנקראת מה' מספי
". מקרה"כדי למתק דיני המלכות הנראי� בגדר     ".".".".הקורות אות� לאמרהקורות אות� לאמרהקורות אות� לאמרהקורות אות� לאמר
שנמסרו בידי השליט  הבינו, צאו איש צרור כספו בשקווכשהריקו שקיה� ומ

 הבינו """"המה ואביה�המה ואביה�המה ואביה�המה ואביה�""""שהחזיר כספ� לרמז שעני% כס� לא כשר יש בידיה� 
  .ובקשו למתק הדי% ולהפכה לרחמי�, ד"ממדה """"וייראווייראווייראווייראו"""", זאת
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שראה באספקלריא של קודש  ",י" פירש".".".".וירא יעקב כי יש שבר במצרי�וירא יעקב כי יש שבר במצרי�וירא יעקב כי יש שבר במצרי�וירא יעקב כי יש שבר במצרי�""""
יתה נבואה ממש להודיעו בפירוש שזה ולא ה. שעדיי% יש לו שבר במצרי�

י שהמת "כי אעפ, ונראה שיעקב אבינו לא ידע א� יוס� חי או לא". יוס�
חשב , ב חדש וכא% לא נשתכח ממנו שני� רבות"משתכח מ% החי לאחר י

שזכרו בגלל שכיו% שמת יוס� יראה הוא גהינ� לאחר פטירתו כמו שהובטח 
 ואינו משתכח ממנו בגלל 33 מגהינ�לו שא� לא ימות אחד מבניו בחייו יפטר

. מלבו ואי% זה ראיה שיוס� חי בגלל שלא נשכח, צרתו האישית בעני% גהינ�
ולא בב% יקר  ,ואפשר שבכלל לא שיי� עני% שכחת המת מלב אלא במת רגיל

ולא מצאו ' י תאונות וכדו"ששכלו בניה� ע וכמו שמצינו הורי�. שנקט� באבו
 י% יוס� היה בספק גדול לומר שהואיברור שענו. אחר כמה שני�' נחמה אפי

, לפנינו לא היינו מתירי� את אשתו להנשא לאחר וא� היה מקרה כזה בא, מת
י שפגעה בו "וכבר היו מעשי� שחיה רעה טרפה אד� וברח ממנה ונצל אעפ

ויתכ% שחיה רעה פגעה ביוס� ובאו בני אד� והצילוהו וחבשו . 34והקיזה דמו
 .בד� והלבישוהו אחרי�� וזרקו בגדיו המוכתמי� פצעיו ולקחוהו עמה

כי הכל , ובוודאי שידע יעקב שא� יש רעב בכנע% ושבע במצרי� זה בגללו
 שהרעב באר" והבי% יעקב ,35בעול� נעשה בשביל ישראל שנקראו ראשית

 .36אברה� וכש� שרצה יצחק לרדת  שירדנעשה כדי שירד לגלות מצרי� כש�
. 37 בו גזירת השעבודמת שהוא במצרי� ומתקיייתכ% הבי% שא� יוס� אבדו

וכשהגיע האוכל ממצרי� הביט יעקב באוכל וראה שיש קדושה במצרי� 
הנשפעת על האוכל א� לא ידע בפירוש א� זה בא מקדושת יוס� או בנו של 

אפשר ו, י תבואה זו"אבל הבי% שיש לו תקוה ועתיד ע, יוס� או אחד מתלמידיו
 ,י יוס� או נשמתו המעוברת באיזה מצרי"חשב שהתקו% כבר התחיל עש
וכל הגלות להתקיי� תהראוהו זאת משמי� כדי שלא יצטר� לירד לגלות ווש
  .י שירדו בניו לקנות בר ממצרי�"במצרי� ועשאותה נשמה קדושה י "ע

לראות את ערות האר" לראות את ערות האר" לראות את ערות האר" לראות את ערות האר" """"בתחילה אמר לה� , והנה כשירדו השבטי� ליוס�
משנתווכחו עמו שינה לשונו ואמר ו,  והקדי� הראיה לערות האר".""""באת�באת�באת�באת�

ויש להבי% .  והקדי� ערות האר" לראיה.""""את ערות האר" באת� לראותאת ערות האר" באת� לראותאת ערות האר" באת� לראותאת ערות האר" באת� לראות""""
כ אינ� שני� עשר "וא. """"והאחד איננווהאחד איננווהאחד איננווהאחד איננו, , , , שני� עשר עבדי� אחי� אנחנושני� עשר עבדי� אחי� אנחנושני� עשר עבדי� אחי� אנחנושני� עשר עבדי� אחי� אנחנו"""". ההבדל

  ומסתבר שטענת�. """"היינוהיינוהיינוהיינושני� עשר עבדי� אחי� "ל "אלא אחד עשר והיל
  
% בראשית "רמב. 35 .א" ל,ט" כ'ז סעי"י'  סיז"אבהעע "שו. 34 .לה, ז"י בראשית ל"רש. 33

וכתב במדרש . בא במני% שנות השעבוד' ראה לקמ% פ .37 .תולדות'  ראה לעיל פ.36 .א .א

  .שכשאחד בגלות דומה כמי שגלו כול�' שיר השירי� רבה פרק ב
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ומשאירי� כמה  ,היתה שא� צבא לא שולח את כל האחי� להיות מרגלי�
ה� באו עשרה  כל המשפחה ומה ג� שהאחד אבד וא�בעור� שלא לאבד 

 שנשאר בנימי% בבית סימ% כיוו%ואמר יוס� ש, אחי� לא יתכ% שה� מרגלי�
ולכ% , אחד בבית שאת� מרגלי� ומדינתכ� לא שלחה כולכ� והשאירה

כא% לקנות אוכל  וא� אראה שאינו חכ� כמוכ� אסכי� שכולכ�. תביאוהו
מרגל וא� על פי כ% לא  � כמוכ� וראוי להיותאבל א� הוא חכ, ואינכ� מרגלי�

. שלא תנזק כל המשפחה מסתבר שהנכ� מרגלי� ולכ% נשאר האחד כדי, ירד
 כי כרגע היו כול� בחזקת """"ישארישארישארישאר""""ל "ולכאורה היל. """"אחיכ� האחד יאסראחיכ� האחד יאסראחיכ� האחד יאסראחיכ� האחד יאסר""""

 בבית האסורי� להשאירולהשאירולהשאירולהשאירואסורי� ואי% צרי� לאסור את שמעו% מחדש אלא 
 .בצינוק למה הוצר� לזה  יותר ויכלאאסראסראסראסרשישישישיוא� כוונתו . כשמשחרר אות�

אבל כשנתגלה לאחיו רק נת% קולו בבכי ולא בכה , כא% ובהמש� בכה ויוס�
  .ויש להבי% בכיות אלו וקול הבכי, במציאות

 """"ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%, , , , אביה�אביה�אביה�אביה�""""ולכאורה תיבות . """"ויבואו אל יעקב אביה� ארצה כנע%ויבואו אל יעקב אביה� ארצה כנע%ויבואו אל יעקב אביה� ארצה כנע%ויבואו אל יעקב אביה� ארצה כנע%""""
. יה� השוכ% באר" כנע%נדע שהוא אב" ויבואו אל יעקב"כי באומרו . מיותרות

ויש להבי% למה חזרה תורה לספר . """"ויגידו לו את כל הקורות אות� לאמורויגידו לו את כל הקורות אות� לאמורויגידו לו את כל הקורות אות� לאמורויגידו לו את כל הקורות אות� לאמור""""
 נדע מה אמרו ,""""ויגידו לו את כל הקורות אות�ויגידו לו את כל הקורות אות�ויגידו לו את כל הקורות אות�ויגידו לו את כל הקורות אות�""""את אשר קרא� והלא באמרו 

שאמר לעיל  אמנ� בהתבונ% בדבריה� נראה ששינו כמה דברי� ממה. לו
. """"אדוני האר" איתנו קשותאדוני האר" איתנו קשותאדוני האר" איתנו קשותאדוני האר" איתנו קשותדיבר האיש דיבר האיש דיבר האיש דיבר האיש """". ויש להבי% עני% שינוי זה, שקרא�

ולא אמרו . """"וית% אותנו כמרגלי� את האר"וית% אותנו כמרגלי� את האר"וית% אותנו כמרגלי� את האר"וית% אותנו כמרגלי� את האר"""""".  האר"אדו%אדו%אדו%אדו%""""ל "ולכאורה היל
ולכאורה . """"את אחיכ� את% לכ�את אחיכ� את% לכ�את אחיכ� את% לכ�את אחיכ� את% לכ�"""". כמו שאמר לה� יוס�"  האר"ערותערותערותערות""""את 
כי אינו נותנו לה� כמתנה משלו אלא משיב ".  לכ�אשיבאשיבאשיבאשיבאת אחיכ� "ל "היל

והתרגו� , י תסובבו"פירש. """"ואת האר" תסחרוואת האר" תסחרוואת האר" תסחרוואת האר" תסחרו"""". לה� את מה שלקח מאת�
וודאי שכ% אמר יוס� א� למה לא הזכירה תורה זאת . תרג� מלשו% מסחר

ויהי כאשר כלו לאכול את האוכל אשר הביאו ממצרי� ויאמר ויהי כאשר כלו לאכול את האוכל אשר הביאו ממצרי� ויאמר ויהי כאשר כלו לאכול את האוכל אשר הביאו ממצרי� ויאמר ויהי כאשר כלו לאכול את האוכל אשר הביאו ממצרי� ויאמר """". בדברו אליה�
ויש להבי% למה המתי% יעקב עד . """"אליה� אביה� שובו שברו לנו מעט אוכלאליה� אביה� שובו שברו לנו מעט אוכלאליה� אביה� שובו שברו לנו מעט אוכלאליה� אביה� שובו שברו לנו מעט אוכל

י� קוד� כדי שיספיק לה� ל לה� זאת כמה ימ"והיל, שכלתה פרוסה מהבית
  הכתובולמה לא קראו. המזו% עד שיגיעו למצרי� וישובו לכנע% ע� אוכל נוס�

העד העיד בנו העד העיד בנו העד העיד בנו העד העיד בנו """"".  אוכלמעטמעטמעטמעט"ולמה ביקש רק . """"אביה�אביה�אביה�אביה�""""בש� יעקב אלא אמר 
ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """". """"העידהעידהעידהעיד, , , , העדהעדהעדהעד"""" וולמה כפל, ולכאורה מה עני% עדות שיי� כא%. """"האישהאישהאישהאיש

 ישראלישראלישראלישראל"""" ועתה קראו אביה�אביה�אביה�אביה�או  ,יעקביעקביעקביעקב תה קראועעד . """"אליה� ישראל אביה�אליה� ישראל אביה�אליה� ישראל אביה�אליה� ישראל אביה�
ויש להבי% ". שמא הוקר השער ",י"פירש. """"וכס� משנה קחו בידכ�וכס� משנה קחו בידכ�וכס� משנה קחו בידכ�וכס� משנה קחו בידכ�""""". אביה�אביה�אביה�אביה�

, , , , וטבוח טבח והכ%וטבוח טבח והכ%וטבוח טבח והכ%וטבוח טבח והכ%"""".  ולמה כתבה זאת תורה,למה חשש יעקב שהוכפל השער
. ל בעני% טביחה זו דיני שחיטה"ודרשו חז. """"כי אתי יאכלו האנשי� בצהריי�כי אתי יאכלו האנשי� בצהריי�כי אתי יאכלו האנשי� בצהריי�כי אתי יאכלו האנשי� בצהריי�
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י% לה� לדעת זה יטה כשרה אבל האנשי� מנואמנ� מנשה ב% יוס� שחט שחי
ולכאורה בהביא� את בנימי% מאשימי� ה� את עצמ� . וכיצד אכלו בבית יוס�

כמרגלי� כי יוס� יראה שמדובר במבוגר אב לעשרה בני� שודאי לא ירד קוד� 
ויאמרו ויאמרו ויאמרו ויאמרו , , , , וייראו האנשי� כי הובאו בית יוס�וייראו האנשי� כי הובאו בית יוס�וייראו האנשי� כי הובאו בית יוס�וייראו האנשי� כי הובאו בית יוס�"""". כדי שלא תסתכ% כל המשפחה
להתגולל עלינו להתגולל עלינו להתגולל עלינו להתגולל עלינו , , , , חתינו בתחילה אנחנו מובאי�חתינו בתחילה אנחנו מובאי�חתינו בתחילה אנחנו מובאי�חתינו בתחילה אנחנו מובאי�על דבר הכס� השב באמתעל דבר הכס� השב באמתעל דבר הכס� השב באמתעל דבר הכס� השב באמת

 ויש להבי% מה הלשו% ".".".".ולהתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדי� ואת חמורינוולהתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדי� ואת חמורינוולהתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדי� ואת חמורינוולהתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדי� ואת חמורינו
יצוה להניח� , וא� רוצה יוס� להתגולל".  עלינוולהתנפלולהתנפלולהתנפלולהתנפל,  עלינולהתגולללהתגולללהתגולללהתגולל""""

וממתי אד� שעומד להלקח לעבד דואג מה . ולא להביא� לביתו, בבית הסוהר
וית% מי� וירחצו רגליה� וית% מי� וירחצו רגליה� וית% מי� וירחצו רגליה� וית% מי� וירחצו רגליה�  יבא האיש את האנשי� ביתה יוס�יבא האיש את האנשי� ביתה יוס�יבא האיש את האנשי� ביתה יוס�יבא האיש את האנשי� ביתה יוס�וווו"""". יהיה ע� חמורו

 ויש להבי% למה ציינה תורה שנת% לה� מי� לרחו" ".".".".וית% מספוא לחמוריה�וית% מספוא לחמוריה�וית% מספוא לחמוריה�וית% מספוא לחמוריה�
וישא עיניו וירא את וישא עיניו וירא את וישא עיניו וירא את וישא עיניו וירא את """". הלא דבר הוא, ועני% נתינת המספוא לחמוריה�, רגליה�

וישתו וישתו וישתו וישתו """".  והלא כבר ידענו זהב% אמוב% אמוב% אמוב% אמוולמה הדגיש . """"בנימי% אחיו ב% אמובנימי% אחיו ב% אמובנימי% אחיו ב% אמובנימי% אחיו ב% אמו
י שחשבו שמאכל� נבלות וטרפות הבינו שיוס� מאכיל� " ואעפ".".".".כרו עמוכרו עמוכרו עמוכרו עמווישוישוישויש

 ,ומשק� בביתו כי האוכל גור� לשתיה מרובה וישתו וישתכרו ויגלו סוד�
והוכרחו לאכול ולשתות כדי שלא יראו כמרגלי� הפוחדי� להשתכר שמא 

 """"עמועמועמועמו""""אמנ� יש להבי% למה כתוב . ואכלו משו� פקוח נפש, יתגלה סוד�
 שפרושו ,""""אתואתואתואתווישתו וישכרו "והיה לו לומר ,  באותה דעת ורעיו%שפירושו

ש� שנית כספ� בפי אמתחות� ולא כתוב , ובפע� שניה ששלח� יוס�. ביחד
ובוודאי שכאשר חפש האיש את הגביע בשקיה� ראו . שנת% לה� צדה לדר�

ויקרעו ויקרעו ויקרעו ויקרעו """". את הכס� הנמצא בפי אמתחות� ולא פחדו ולא עשו מזה שו� עני%
ויעמס איש ויעמס איש ויעמס איש ויעמס איש """". "בגדיה�" ולא """"שמלות�שמלות�שמלות�שמלות�"""" וצרי� להבי% למה אמר ....""""שמלות�שמלות�שמלות�שמלות�
א� הכוונה לשקי התבואה למה כתבה ו, יש להבי% מה העמיסו. """"על חמורועל חמורועל חמורועל חמורו
  .פשיטא, זאת תורה

 כי מכירת יוס� נעשתה עקב הדיבה ומחלוקת יוס� ואחיו ,העני% הואאפשר שו
� השתלשלה שמה, ובזוי בני השפחות, עריות, אבר מ% החי, בשלשה דברי�

והנה יעקב הבי% שיש שבר במצרי� ושבע גדול . ירידת יעקב ובניו למצרי�
ומ% ההגיו% . וחשב יצחק לרדת, כדי שירדו לגלות מצרי� וכמו שירד אברה�
אבל הוא לא ירד כי חשב שמא . היה שירד יעקב ע� בניו כמו שעשו אבותיו

והו והורידוהו י החיה שטרפתהו והציל"יוס� נמצא במצרי� כי רק נפצע ע
וזה מה . ויש לו שבר דהיינו תקו% לעני% הגלות, למצרי� והגלות מתקיימת בו

 שיש כח מיוס� במצרי� א� לא נאמר לו הבי%ו". ק"שנצנצה בו רוה"י "שפירש
. בור באיזה מצריי או נשמתו הנמצאת בע,בפירוש שזה יוס� או מי מזרעו

י% יוס� יושה הבאה מענויעקב חשב לרדת א� כשראה שיש שבר במצרי� וקד
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. חשב שהראוהו זאת משמי� כדי שלא ירד כי התקו% כבר התחיל מבלי שירד
למה למה למה למה """"ואמר לבניו , א� לא הבי% אי� התקו% והקדושה נמצאי� במצרי�

 לא צרי� ובנימי% אחי יוס�ובנימי% אחי יוס�ובנימי% אחי יוס�ובנימי% אחי יוס� , דהיינו אני רואה שאינני צרי� לרדת.""""תתראותתראותתראותתראו
אבל את� . סויי� מיוס�י כח מ"קו% שלי ושל בנימי% נעשה עי כי הת,לירד

, ית בריי% הגלות בקניותתקנו ענ. """"רדו שמה ושברו לנו מש�רדו שמה ושברו לנו מש�רדו שמה ושברו לנו מש�רדו שמה ושברו לנו מש�"""". צריכי� לרדת
 , באר" כנע%""""ונחיהונחיהונחיהונחיה"""". י כח מה של יוס�"כי שרש הגלות כבר נעשה ע. ותשובו

אחי אחי אחי אחי  והיות וה� ".".".".וירדו אחי יוס� עשרהוירדו אחי יוס� עשרהוירדו אחי יוס� עשרהוירדו אחי יוס� עשרה"""" . בגלות הקשה מהמות""""ולא נמותולא נמותולא נמותולא נמות""""
שבו שיוכלו לרדת לזמ% קצר ולשוב ת במצרי� חלקונו כבר מתגלגי שתיוס�יוס�יוס�יוס�

ואת ואת ואת ואת """". ח את כול�" יה בגלות ומוציאנת כבר מתקאחיה�אחיה�אחיה�אחיה�כי נפש יוס� . לעלות
 כי הוא אחי יוס� יותר מה� כי הוא ".".".".בנימי% אחי יוס� לא שלח יעקב את אחיובנימי% אחי יוס� לא שלח יעקב את אחיובנימי% אחי יוס� לא שלח יעקב את אחיובנימי% אחי יוס� לא שלח יעקב את אחיו

כי אמר פ% כי אמר פ% כי אמר פ% כי אמר פ% """"וג� . ונתק% על ידי יוס� ללא צור� שירד, היסוד כיוס�' מבחי
יוכל , היסוד שנגר� באבדת יוס� שהוא סוד היסודכי פג� . """"יקראנו אסו%יקראנו אסו%יקראנו אסו%יקראנו אסו%

כי מכירת יוס� היתה בבחינת הוצאת . כ בבנימי% הנכלל במדת היסוד"לפגוע ג
והשבטי� שהבינו שבגלל זה . היסוד מהקדושה לידי הישמעאלי� וקליפת�

ויבואו ויבואו ויבואו ויבואו """" .חושש יעקב לשלוח לבנימי% לא הקפידו מדוע דואג אביה� רק עליו
 ,""""יעקביעקביעקביעקב"""" מצרימה את שבאו """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""הגלות הוא בסוד כי . """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל

". בני ישראל הבאי� ע� יעקב"יני ירידת הגלות נאמר י ובכל ענ.בני יעקבבני יעקבבני יעקבבני יעקבולא 
כי לפעמי� בכס� קט% , ירדו לשל� כס� על תבואה. """"לשבור בתו� הבאי�לשבור בתו� הבאי�לשבור בתו� הבאי�לשבור בתו� הבאי�""""

וחשבו שהכס� שישלמו על התבואה יחשב , יכול אד� לעשות תקוני� גדולי�
ממו% ונפשות כי זה , % נפש ופדיו% הגלות כי דמי� תרתי משמעלה� כפדיו

כי הבינו שלא , וכשראו שהכס� חוזר פחדו וחרדו ה� ויעקב, מכפר על זה
ואמר לה� יעקב לקחת כס� משנה לכפר בכס� . נית% לפדות הגלות בכס�

וג� בפע� השניה הושב כספ� כדי שיבינו . ז הכס� יכפר"כפול שמא בכ
לומר , ולכ% חזרה תורה על עני% הרעב שהיה. הגלות בפועלשצריכי� לתקו% 

  .שכיו% שהכס� הוחזר הרעב היה באר" ולא נעל�
. וירא שמי� מכל מילה ששומע מבי% שיש לו ללמוד רמז לתקו% מעשיו

". מאי% באת ולא% אתה הול�"רצה שיבינו סוד , """"מאי% את�מאי% את�מאי% את�מאי% את�""""וכשאמר 
והיה . בכס� תמורת האוכל דהיינו לשל� ".".".".ויאמרו מאר" כנע% לשבר אוכלויאמרו מאר" כנע% לשבר אוכלויאמרו מאר" כנע% לשבר אוכלויאמרו מאר" כנע% לשבר אוכל""""

ויזכור יוס� את ויזכור יוס� את ויזכור יוס� את ויזכור יוס� את """"אבל . יוס� שמח א� נית% לתק% ולפדות הגלות בכס�
אלא לטובת� שירדו , לא לטובתו שיהיה מל�. """"החלומות אשר חל� לה�החלומות אשר חל� לה�החלומות אשר חל� לה�החלומות אשר חל� לה�

והבי% שאי% מקו� לפדיו% בכס� והשיב , למצרי� לגלות בכבוד ולא בביזוי
 כדי לעצור הערב, ורצה שיתקנו בשלשת הדברי� שנחלקו עמו. לה� הכס�

כדי שיתעוררו . """"מרגלי� את� לראות את ערות האר" באת�מרגלי� את� לראות את ערות האר" באת�מרגלי� את� לראות את ערות האר" באת�מרגלי� את� לראות את ערות האר" באת�""""ואמר לה� . רב
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וכשהשבטי� שמעו משליט מצרי טענת ". יחוד עריות" שהוא ערוהערוהערוהערוהעל תקו% 
, ית ערוהיי% ראיהבינו שמשמי� מעוררי� אות� על ענ, "ת ערות האר"יראי"

ועבדי� ועבדי� ועבדי� ועבדי� . . . . א אדוניא אדוניא אדוניא אדונילללל, , , , ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרו"""". ופשפשו ולא מצאו במעשיה� שו� צד איסור
שאינ� ,  והשיבו לו לפי פשט דבריו הטוע% על ריגול".".".".באו לשבור אוכלבאו לשבור אוכלבאו לשבור אוכלבאו לשבור אוכל

וכלפי שמי� השיבו ברמז שאי% ביד� פג� כזה של עריות ואפילו לא . כאלה
. בראיית נשי� שהוא עני% ריגול השולח עיניו לכל מקו� ליזו% מ% האסור

ואמרו כלפי , ריותע וחשבו שמא בשמי� סוברי� כיוס� שיש לה� פג� יחוד
דהיינו לרעות הצא% ולא להתייחד ע� . """"ועבדי� באו לשבור אוכלועבדי� באו לשבור אוכלועבדי� באו לשבור אוכלועבדי� באו לשבור אוכל""""שמי� 
. ולא נכשלנו באיסור יחוד כי אי% אנו אחי� מאותה א� רק מאותו אב. הרועות

 לרמז כי חסר אחוה מצד הא� """"אנחנואנחנואנחנואנחנו""""ולא אמרו . """"כולנו בני איש אחד נחנוכולנו בני איש אחד נחנוכולנו בני איש אחד נחנוכולנו בני איש אחד נחנו""""
 וכדי% רעינו את """"כני� אנחנוכני� אנחנוכני� אנחנוכני� אנחנו"""". ז"זעואי% זה יחוד כי אינ� אחי� גמורי� שיכסו 

בעבר בשדה בהיותנו " " " " לא היו עבדי� מרגלי�לא היו עבדי� מרגלי�לא היו עבדי� מרגלי�לא היו עבדי� מרגלי�""""כ "וא. הצא% בי% הרועות
י% דומה יוג� עכשיו לא יתכ% שיאשימונו כמרגלי� כשלא חטאנו בענ, רועי�

 פי הפשט ורומזי� כלפי מעלה לטעו%והבי% יוס� שמדברי� אליו ל. לו
י מידת� ושינה מטענתו הקודמת "והשיב� עפ, שמשמי� יצילו� מטענותיו

והקדי� , "לראות את ערות האר" באת�"שהקדי� בה הראיה לערוה באמרו 
 וכלפי ".".".".כי ערות האר" באת� לראותכי ערות האר" באת� לראותכי ערות האר" באת� לראותכי ערות האר" באת� לראות, , , , ויאמר אליה� לאויאמר אליה� לאויאמר אליה� לאויאמר אליה� לא"""". עתה הערוה לראיה

אמנ� כלפי . הפשט נראה כעומד על דבריו הראשוני� ומאשימ� כמרגלי�
 להנות מראיה אסורה של י שלא באו"מעלה הובנו הדברי� כאומר שאעפ

כ "עצ� העני% שרעו במחיצת% היה ערוה וא, ולא הביטו בפניה% כלל, הרועות
י שעוצ� עיניו "שהעובר ליד נשי� המכבסות אעפ 35ל"ש חז"וכמ. מרגלי� ה�
וכששמעו מיוס� שמאשימ� שנית בשינוי . כ איסור ערוה ביד�"וא נקרא רשע

כדי  מילי� בפי השליט המצריוהקדמת הערוה לראיה חשבו שמשמי� שמו ה
 זה מזה שאי% מתביישי�, שיבינו שטעו בדי% והאחוה מהאב אחוה גמורה היא

, ואי% מצילי� בני אשה אחת את בני השניה מ% היחוד והתוודו לתק% חטא�
 .מעשיה� ואמרו דברי� הנשמעי� למטה כתשובה ליוס� ולמעלה כתשובה על

לומר ', באות א  מלאאנחנואנחנואנחנואנחנוואמרו . """"ויאמרו שני� עשר עבדי� אחי� אנחנוויאמרו שני� עשר עבדי� אחי� אנחנוויאמרו שני� עשר עבדי� אחי� אנחנוויאמרו שני� עשר עבדי� אחי� אנחנו""""
 באחוה אנחנואנחנואנחנואנחנו אלא,  אחי� רק לחצאי%נחנונחנונחנונחנולא כמו שחשבנו קוד� כי 

 וזה מספיק להיות האחוה מושלמת כי הולכי� .""""בני איש אחדבני איש אחדבני איש אחדבני איש אחד"""" .מושלמת
 שש� חטאנו באיסור יחוד ועתה שבי� אנו .""""באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%"""". אחרי האב בלבד

  חוה ועני% העריות שטע%ובזה תק% לה� יוס� עני% הא. בתשובה מחטא זה
   

  :ז"בבא בתרא נ. 38
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י תשובת� הבינו מיד שג� יוס� ובנימי% ה� "וע. בת�יכנגד� בהביאו את ד
 וג� ה� ,""""והנה הקטו% את אבינו היו� והאחד איננווהנה הקטו% את אבינו היו� והאחד איננווהנה הקטו% את אבינו היו� והאחד איננווהנה הקטו% את אבינו היו� והאחד איננו""""ואמרו , אחיה� גמורי�
ויאמר אליה� יוס� הוא אשר דברתי אלכ� לאמור מרגלי� ויאמר אליה� יוס� הוא אשר דברתי אלכ� לאמור מרגלי� ויאמר אליה� יוס� הוא אשר דברתי אלכ� לאמור מרגלי� ויאמר אליה� יוס� הוא אשר דברתי אלכ� לאמור מרגלי� """". אחינו גמורי�

י% תשובת� מאיסור היחוד ובהכרת כל השבטי� י ענכי הבי% יוס�. """"את�את�את�את�
אמנ� לפי זה טעו בכל עני% מכירתו כי היו פסולי� לדונו בגלל . כאחי� גמורי�

וה� כשדנוהו למיתה או למכירה חשבו שמותרי� לדונו כי אינו , האחוה
רצה שירד בנימי% אולי ו, קו% חטא מכירתויורצה לעורר� לת. אחיה� גמור

 לו יחד עמה� ויתקיי� עני% החלו� שכל אחד עשר כוכבי� למצרי� שישתחוה
חי פרעה א� חי פרעה א� חי פרעה א� חי פרעה א� , , , , בזאת תבחנובזאת תבחנובזאת תבחנובזאת תבחנו"""" , ואמר.השתחוו לו ואז יוכל להתגלות אליה�

  ולפי פשט הדברי� נשבע בחיי פרעה שלא ישחרר� ללא שיביאו. """"תצאו מזהתצאו מזהתצאו מזהתצאו מזה
וברמז נת% לה� להבי% כי היות ויש חיות לפרעה מהנצוצות  ,את בנימי%

ח הגלות בביאת� לקנות " וצריכי� תקו% ולכ% לא יצאו ידשנמצאי� במצרי�
שלחו שלחו שלחו שלחו """". ויהיו כול� יורדי מצרי� .""""כי א� בבוא אחיכ� הקטו% הנהכי א� בבוא אחיכ� הקטו% הנהכי א� בבוא אחיכ� הקטו% הנהכי א� בבוא אחיכ� הקטו% הנה"""". תבואה

כי כבר גלות מצרי� החלה וחייבי� כול� להאסר . """"מכ� אחד ויקח את אחיכ�מכ� אחד ויקח את אחיכ�מכ� אחד ויקח את אחיכ�מכ� אחד ויקח את אחיכ�
היה תולכ% אסר� שלשה ימי� כדי ש. ואחד יל� באקראי להביא ג� לבנימי%

וה� שהבינו שזה חלק מגלות מצרי� לא . גלות מצרי� עליה�חזקה של 
ולאחר מכ% אמר . התווכחו עמו ולא החריבו את מצרי� וקבלו עליה� הדי%

ויעשו ויעשו ויעשו ויעשו """". לה� כי ישאר אחד עבור הגלות וה� ילכו להביא לבנימי% והסכימו
אלא שהסכימו , ולכאורה זה מיותר כי טר� עשו כלו� ועדיי% היו במצרי�. """"כ%כ%כ%כ%

קנו עני% יוכיו% שת. בלי אומר ודברי�,  את בנימי% ולקבל הגלות בפועללהביא
שני� עשר "כשהבינו שכול� שוי� לטובה והסכימו ש, העריות ובני השפחות

ועשו , וממילא את ערות האר" ראינו בעריות שהתייחדנו, "אחי� אנחנו
כי הבינו ששגו בדי% , התעוררו בתשובה ג� על מכירת יוס�. תשובה על זה

ראו  ש בשעת מכירתוולא כמו.  ופסולי� לדונו, וקרוב לה�""""אחיה�אחיה�אחיה�אחיה�""""ודנו את 
    .שבו שכיו% שהוא מא� אחרת אינו בדי% אח וכשרי� לדונוכי ח" מרחוק"אותו 

 אשר ראינו צרת נפשואשר ראינו צרת נפשואשר ראינו צרת נפשואשר ראינו צרת נפשו, , , , אבל אשמי� אנחנו על אחינואבל אשמי� אנחנו על אחינואבל אשמי� אנחנו על אחינואבל אשמי� אנחנו על אחינו, , , , אל אחיואל אחיואל אחיואל אחיו    ויאמרו אישויאמרו אישויאמרו אישויאמרו איש""""
 אוב% הוסי� ור".".".".על כ% באה אלינו הצרה הזאתעל כ% באה אלינו הצרה הזאתעל כ% באה אלינו הצרה הזאתעל כ% באה אלינו הצרה הזאת, , , , בהתחננו אלינו ולא שמענובהתחננו אלינו ולא שמענובהתחננו אלינו ולא שמענובהתחננו אלינו ולא שמענו

ואי% לדונו כי ', שג� מסיבה אחרת רצה למנע� לדונו כיו% שהיה פחות מגיל כ
וה� לא הסכימו עמו . ג"וטר� נתנה תורה לדונו מגיל י, בשמי� טר� דנוהו

הלא אמרתי לכ� אל הלא אמרתי לכ� אל הלא אמרתי לכ� אל הלא אמרתי לכ� אל , , , , ויע% ראוב% אות� לאמרויע% ראוב% אות� לאמרויע% ראוב% אות� לאמרויע% ראוב% אות� לאמר. ג"וקבלו לדונו כיו% שעבר גיל י
וג� דמו וג� דמו וג� דמו וג� דמו , , , , ולא שמעת�ולא שמעת�ולא שמעת�ולא שמעת�"""". ינו כילדד' כי כיו% שטר� הגיע לגיל כ. """"תחטאו בילדתחטאו בילדתחטאו בילדתחטאו בילד
. כי נתעברה נשמתו במצרי זה למנוע מאתנו לפדות הגלות בכס�. """"הנה נדרשהנה נדרשהנה נדרשהנה נדרש

ומתרג� . """"כי המלי" בינות�כי המלי" בינות�כי המלי" בינות�כי המלי" בינות�"""", ומבי% דבריה�, """"וה� לא ידעו כי שומע יוס�וה� לא ידעו כי שומע יוס�וה� לא ידעו כי שומע יוס�וה� לא ידעו כי שומע יוס�""""
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 מעליה�  מעליה�  מעליה�  מעליה� בבבבויסוויסוויסוויסו"""" .ואלו עתה דברו ביניה� בלשו% הקודש, מכנענית למצרית
ולזה צרי� להמתי% לבנימי% שירד , " מ% החיאבר" כי טר� תקנו עני% ".".".".ויב�ויב�ויב�ויב�

ואפשר שהטע� הוא כיו% שבנימי% בחינת ספירת (. י% זהילגלות כדי שיוכלו לתק% ענ

. א"ויוס� סוד בחינת יסוד דז,  אבד% יוס�זודרכו השפיע יעקב ליסוד מא, יסוד דמלכות

י חוליות "� חכי הוא נמש� מהדעת דר".  עלמי%חיחיחיחיצדיק " ובש� """"אבראבראבראבר""""ונקרא היסוד בש� 

 ובכה לזרז )".".".". החי החי החי החי מ%אבראבראבראבר""""קו% ייוכלו לסבב ת, שבשדרה ובהתחבר� יוס� ובנימי% יחד
לומר כי בכייתו , """"אלה�אלה�אלה�אלה�"""" וכפל לומר ".".".".וידבר אלה�וידבר אלה�וידבר אלה�וידבר אלה�, , , , וישב אלה�וישב אלה�וישב אלה�וישב אלה�"""". התקו%

כי הוא סוד ,  בדווקא""""ויקח מאת� את שמעו%ויקח מאת� את שמעו%ויקח מאת� את שמעו%ויקח מאת� את שמעו%"""". היתה עבור� ועבור תקונ�
ותתמתק , תוק% מדת הגבורהספירת הגבורה כדי שבשהותו בגלות מצרי� ת

כדי לתק% . """"ויאסור אותו לעיניה�ויאסור אותו לעיניה�ויאסור אותו לעיניה�ויאסור אותו לעיניה�"""". מדת הדי% מעל השבטי� ברדת� מצרימה
וזו ג� הסיבה ,  ודנוהו שלא כדי%מרחוקמרחוקמרחוקמרחוקאת פג� הראיה שלה� שראו אותו 

 הגבורה שבה נמצאת בחינת הראיה תשאסר דווקא לשמעו% שהוא סוד ספיר
, , , ,  יוס� וימלאו את כליה� בר יוס� וימלאו את כליה� בר יוס� וימלאו את כליה� בר יוס� וימלאו את כליה� ברויצוויצוויצוויצו"""". גבורה' ולכ% ראיה גי, שהוצרכו לתק%

 והחזיר כספ� להבינ� שגלות זו לא נפדית ".".".".ולהשיב כספיה� איש אל שקוולהשיב כספיה� איש אל שקוולהשיב כספיה� איש אל שקוולהשיב כספיה� איש אל שקו
ג� כדי שלא יצטרכו לפתוח שקיה� בדר� . """"ולתת לה� צדה לדר�ולתת לה� צדה לדר�ולתת לה� צדה לדר�ולתת לה� צדה לדר�"""". בכס�

ולא יתגלה עני% השבת הכס� עד בוא� הביתה כדי שלא יוכלו להעלי� הדבר 
דה לדר� ע� ישראל להיות ע� וג� כדי לרמז לה� שגלות זו היא צי. מיעקב
 ועשה לה� יוס� כל זאת ".".".".ויעש לה% כ%ויעש לה% כ%ויעש לה% כ%ויעש לה% כ%"""". ולכ% אי% לה תחלי� בכס�. סגולה

  .כדי להעמיד� על מכונ� בעני% גלות מצרי�
כי היחידי שלא סבל בגלות . חרדו מאוד, וכשראו במלו% שכספו של לוי הוחזר

וכשראו , ויכלו לעסוק בתורה, מצרי� היה לוי ששבטו לא נשתעבד לפרעה
וטר� ידעו שג� כספ� מושב באמתחותיה� פחדו , שכספו בדווקא הוחזר

שמא נרמז לה� ששבט לוי צרי� להשתעבד בגלות ואז תאבד תורה מישראל 
ישארו " איש אל אחיו"חרדת� היתה אי� ה� ". ". ". ". ויחרדו איש אל אחיוויחרדו איש אל אחיוויחרדו איש אל אחיוויחרדו איש אל אחיו"""". ו"ח

 מה יהיה ע� """"מה זאתמה זאתמה זאתמה זאת""""באמר� , """"לאמרלאמרלאמרלאמר"""". אומה אחת שהתורה מאחדת אות�
ה "הקב. """"עשה אלהי� לנועשה אלהי� לנועשה אלהי� לנועשה אלהי� לנו"""", "וזאת התורה"ש " וכמ""""זאתזאתזאתזאת""""התורה הנקרא 

י התורה ומסירתה "ע,  כולנו לע� אחד והבדילנו מ% העמי� לסגולתולנולנולנולנועשה 
י שעבוד בני לוי מה יהיה עמנו וכיצד "ו תסתלק התורה ע"וא� ח. בידי לוי

ב  והזכיר הכתוב ליעק".".".".ויבואו אל יעקב אביה�ויבואו אל יעקב אביה�ויבואו אל יעקב אביה�ויבואו אל יעקב אביה�"""". יתבר�' נשאר בחלק ה
הבינו שג� יעקב אביה� עמה� , כי ממה שכס� לוי הושב, """"אביה�אביה�אביה�אביה�""""בתואר 

ולא כמו שחשב שבכס� יגאלו השבטי� והוא פטור מכלו� כיו% , ירד בגלות
 ".".".".ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%ארצה כנע%"""". כי ג� ללוי שחלקו בתורה הושב כספו, שעסקו בתורה תצילהו

" %אר" כנע"גרמה לה� להרגיש את האר" כ, והרגשת הגלות שעתידי� לירד
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 וחזרה תורה ".".".".ויגידו לו את כל הקורות אות� לאמרויגידו לו את כל הקורות אות� לאמרויגידו לו את כל הקורות אות� לאמרויגידו לו את כל הקורות אות� לאמר"""" .ולא כאר" ישיבת�
כדי שנבי% מה הבינו השבטי� מבי% דברי השליט , לומר את אשר אמרו ליעקב

        . המצרי את רצו% שמי� וכיצד העבירו דעת� ליעקב
 לשו% רבי� לומר ששולט הוא ג� על אדוניאדוניאדוניאדוני אמרו ".".".".דבר האיש אדוני האר"דבר האיש אדוני האר"דבר האיש אדוני האר"דבר האיש אדוני האר"""""

וית% וית% וית% וית% , , , , אתנו קשותאתנו קשותאתנו קשותאתנו קשות"""". למעלה, """"אר"אר"אר"אר""""" וג� על השכינה הנקראת ,האר" פה למטה
כי , כמו שאמר יוס�    "האר"ערות ערות ערות ערות את " ולא אמרו ".".".".אותנו כמרגלי� את האר"אותנו כמרגלי� את האר"אותנו כמרגלי� את האר"אותנו כמרגלי� את האר"

לא רצו לגלות מיד עני% הערוה והאחוה שלמדו מהמושל המצרי כי רצו לאט 
לאט להסביר ליעקב שהמושל המצרי קדושה רבה בו והכריח� להודות שטעו 

וא� על ידו באה תשובת� סימ% שכבר , עני% בני השפחות והיחודבמחשבת� ב
ולכ% ג� שינו לומר , וזו מכה קשה ליעקב שישמע זאת מיד, כנועי� ה� בידו

ולא , וג� בחלקנו אחי�, דהיינו שני� עשר אנחנו. """"שני� עשר אנחנו אחי�שני� עשר אנחנו אחי�שני� עשר אנחנו אחי�שני� עשר אנחנו אחי�""""
דהיינו שהאחוה כוללת לכולנו ". שני� עשר אחי� אנחנו"כמו שאמרו ליוס� 

ודווקא שני בני הגבירה , ולכ% אי% זו אחוה גמורה. """"בני אבינובני אבינובני אבינובני אבינו"""" .במדה שוה
והקט% היו� את אבינו באר" והקט% היו� את אבינו באר" והקט% היו� את אבינו באר" והקט% היו� את אבינו באר" , , , , האחד איננוהאחד איננוהאחד איננוהאחד איננו"""". אינ� עמנו, שאינ� אחינו הגמורי�

להסביר שכיו% שאבד ,  ופירוש היו� הוא עתה""""היו�היו�היו�היו�""""והדגישו לומר . """"כנע%כנע%כנע%כנע%
        .אחיו מאמו השאיר אביה� את הקט% עמו

ושולט בשכינה " אדוני האר""עקב שהאד� הזה שהוא והסבירו האחי� לי
שוב  .""""ויאמר אלינו האיש אדוני האר"ויאמר אלינו האיש אדוני האר"ויאמר אלינו האיש אדוני האר"ויאמר אלינו האיש אדוני האר""""" , ואמרו.מכריח� לרדת לגלות בפועל

בגלל פג� , שהוא שולט בשכינה הנמצאת בידו, "אדוני האר""כפלו לומר 
, """"זאתזאתזאתזאת"""" כי השכינה הנקראת """"בזאת אדעבזאת אדעבזאת אדעבזאת אדע"""". הדעת שגר� לגלות למצרי�

בסיס . """"כי כני� את�כי כני� את�כי כני� את�כי כני� את�"""" .קו% הדעת בידייי% תיגלל שעניודע אני אותה ב. """"אדעאדעאדעאדע""""
 ולא אמר ".".".".אחיכ� האחד הניחו אתיאחיכ� האחד הניחו אתיאחיכ� האחד הניחו אתיאחיכ� האחד הניחו אתי""""ולכ% , את�" הכיור וכנו"לגלות מלשו% 

את " הניחו אתי", דהיינו יוס�, "האחד איננו"שאמרת� " האחד"אלא , "אחד"
ולכ% . ואת� תשובו כולכ� אלי לגלות, כחו שאבד לכ� ובא אלי תשאירו בידי

והסימ% שיש רעבו% לביתכ� . """"ואת רעבו% בתיכ� קחו ולכוואת רעבו% בתיכ� קחו ולכוואת רעבו% בתיכ� קחו ולכוואת רעבו% בתיכ� קחו ולכו"""" ,נע%תעלו לכ
וכדי , כי האחד שהוא יוס� כחו מונח עמי. ולכו אל הגלות מרצונכ�, תקחו

להשלי� הכח בידי צרי� שג� אחיו ירד למצרי� כי עיקר הגלות בגלל פג� 
,  ואז כולכ� תפלו בגלות בידי כי כולכ� אחי�,היסוד שבני רחל מכווני� כנגדו

ופה נתנו ליעקב להבי% שהוא . ולא כמו שחשבת� שרק אחי� מהא� ה� אחי�
 כי הוא ".".".".והביאו את אחיכ� הקט% אליוהביאו את אחיכ� הקט% אליוהביאו את אחיכ� הקט% אליוהביאו את אחיכ� הקט% אלי""""ואמר . תק% לה� טעות� בעני% האחוה

, """"ואדעהואדעהואדעהואדעה"""". להשלי� כח אחיו הנמצא בידי" אלי"""" והוא הקט% השיי� """"אחיכ�אחיכ�אחיכ�אחיכ�""""
". א לדעתכי אי% קישוי אל ".ובזה תושל� בידי בחינת הדעת הקשורה ביסוד

בסיס . """"כי כני� את�כי כני� את�כי כני� את�כי כני� את�""""אלא ,  שבאת� חד פעמי למצרי�".".".".כי לא מרגלי� את�כי לא מרגלי� את�כי לא מרגלי� את�כי לא מרגלי� את�""""
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כח הדעת ישוב , """"את אחיכ� את% לכ�את אחיכ� את% לכ�את אחיכ� את% לכ�את אחיכ� את% לכ�""""י הגלות "ורק ע. אית% לגלות את�
וכיו% , תסובבו אותה בגלות בפועל. """"ואת האר" תסחרוואת האר" תסחרוואת האר" תסחרוואת האר" תסחרו"""", אבל בנתיי�. אליכ�

 דקדושה שממנו י% הגלות אמרו בלשו% תרגו� שהוא סוד אחוריי�ישהוא ענ
אבל ,  וכמו שתרג� אונקלוסמסחרמסחרמסחרמסחר לשו% """"תסחרותסחרותסחרותסחרו""""אמנ� יוס� אמר . בא הגלות

ינ� ושעתידי� יה� הבינו שמשמי� שמי� לשו% זה בפיו כדי שיבינו מתוכו ענ
שהוא בחינת התרגו� ובו תסחרו פירושו . 39לסובב מצרי� בקושי השעבוד

  .תסובבו
ויראו את צרורות ויראו את צרורות ויראו את צרורות ויראו את צרורות , , , , ספו בשקוספו בשקוספו בשקוספו בשקווהנה איש צרור כוהנה איש צרור כוהנה איש צרור כוהנה איש צרור כ, , , , ויהי ה� מריקי� שקיה�ויהי ה� מריקי� שקיה�ויהי ה� מריקי� שקיה�ויהי ה� מריקי� שקיה�""""

י המצרי לרמוז " כי הבינו כי כספ� הוחזר ע".".".".ייראוייראוייראוייראוווווהמה ואביה� המה ואביה� המה ואביה� המה ואביה� , , , , כספיה�כספיה�כספיה�כספיה�
קיבל יעקב דבריה� . """"ויאמר אליה� יעקב אביה�ויאמר אליה� יעקב אביה�ויאמר אליה� יעקב אביה�ויאמר אליה� יעקב אביה�"""". לה� שלא בכס� יגאלו

ולכ% קראו יעקב ולא אמר ,  חייב לעמוד בראש הגלות""""אביה�אביה�אביה�אביה�""""שהוא כ
 את� ....""""אותי שכלת�אותי שכלת�אותי שכלת�אותי שכלת�"""" .40כי בש� יעקב הוא ירד למצרי�, בלבד" אביה�"

ולא מישהו אחר , בזה שהסכמת� שיקח את שמעו%, גרמת� לי שארד לגלות
 וראשי תיבות שמות� ".".".".ואת בנימי% תקחוואת בנימי% תקחוואת בנימי% תקחוואת בנימי% תקחו, , , , ושמעו% איננוושמעו% איננוושמעו% איננוושמעו% איננו, , , , יוס� איננויוס� איננויוס� איננויוס� איננו""""כי . מכ�

כי אי%  וסוד� של דברי�. והוא שבי הגלות. הוא שבי, יוס�, בנימי%, שמעו%
וכשנפל יוס�  ,רות ולא דר� החסדי�הקדושה אלא דר� הגבו גוזלת מהקליפה
גבורות  אמנ� אינ�. נאחזו בו המצרי� דר� הגבורות שביסוד אפשר שבמצרי�

שמעו% שהוא בחינת  אבל ,בלבד ולכ% טר� החל הגלות בפועל לכל השבטי�
, צד לשלוט בכל השבטי� כשנשאר במצרי� כבר נת% לה�, לבדמדת הגבורה ב

היה לה� להלח� שישאר אחר מ% זו טעות� של השבטי� שאולי חשב שו
אולי ו.  אלא כלול מחסדי� וגבורותלבדהאחי� שאינו אחוז במדת הגבורה ב

והוסי� וכבר הסכמת� ליקח את בנימי% שהוא סוד , זה מה שהוכיח� יעקב
ואז , כל הגלות קיימת ועומדת יסוד דשכינתא קדישא שבהגיעו למצרי� כבר
. """"עלי היו כולנהעלי היו כולנהעלי היו כולנהעלי היו כולנה"""". לגלות עמה�על כרחי אני שבחינתי תפארת אהיה חייב 

קשורי� הדהיינו עלי תפול גזירת הגלות וג� על כולנה דהיינו שאר השבטי� 
אפשר שעוד היה , כ א� היה אחר מהשבטי� נשאר במקו� שמעו%"משא. בי

  .נית% לפדות הגלות בכס�
אי% שולחנו דומה למזבח אלא כשאוכל , י שאד� אוכל כל מיני מעדני�"ואעפ

וכל זמ% שהיה לה� תבואה ואפו , ז"י וברהמ"החייב בנט, ואהלח� מ% התב
ובשולח% הדומה למזבח יוכלו ,  קיוו שדר� הייחודי� הנעשי� בסעודהלח�לח�לח�לח�

  דבש וקליות י שהיה לה�"אעפ, אבל משת� הלח�. לפדות הגלות בכס�
  
        .ויגש' ראה לקמ% פ. 40 )ב"י' שמות ה". (ויפ" הע� בכל אר" מצרי� "ש "וכמ .39
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כדי להמשי� ביחודי� , לח�לח�לח�לח�בקש יעקב להביא עוד , � ושקדי� וכדומהכבטני
ומדבריה� הבי% יעקב שקדושה רבה . אפשר יתק% המצב וינצלו מהגלות, אלו

כ "אלא א, כ גדולה"א לקליפה שתקבל קדושה כ"נמצאת בידי המצרי וא
 או מהגויי� שאז מדה כנגד מדה הקליפה גונבת זה מזהישראל גונבי� 

וגרמו לקדושת  בה שגנבוי והבי% שהשבטי� קשורי� לעני% גנ,41מהקדושה
בה� די% גנב  וציוה לדו%, ולכ% הכס� אינו מתק% במקו� הגלות, המצרי

 שינה הכתוב וקראו. """"ויאמר אליה� ישראל אביה�ויאמר אליה� ישראל אביה�ויאמר אליה� ישראל אביה�ויאמר אליה� ישראל אביה�"""". המשל� תשלומי כפל
היא בסוד גדלות המוחי% שבה�  """"ישראלישראלישראלישראל""""ש� בחינת   כי""""ישראל אביה�ישראל אביה�ישראל אביה�ישראל אביה�""""

י ש� " להציל� מהגלות ע""""אביה�אביה�אביה�אביה�""""ככככורצה , ות מיוחדות בכוונשלח מנחה זו
עליכ� לרדת לברר נצוצות , שאנחנו הבסיס לגלות. """"א� כ%א� כ%א� כ%א� כ%""""ואמר לה� , זה

 ,,,,""""זאתזאתזאתזאת""""בואו נתק% המלכות הנקראת . """"אפוא זאת עשואפוא זאת עשואפוא זאת עשואפוא זאת עשו"""". הקודש מהמצרי
לאחר . """"קחו מזמרת האר"קחו מזמרת האר"קחו מזמרת האר"קחו מזמרת האר""""". שתוכל לרדת לברר נצוצות הקודש מהמצרי

לזמור עריצי� , "זמרת האר""השכינה בבחינת קחו את , "זאת"שתעשו את 
 ו בי% הקליפות אלא שתשאר" שלא תפול ח""""בכליכ�בכליכ�בכליכ�בכליכ�"""". ולהכרית את הקוצי�

 איש המצרינצוצות הקודש שבוהורידו את . """"והורידו לאיש מנחהוהורידו לאיש מנחהוהורידו לאיש מנחהוהורידו לאיש מנחה"""". ברשותכ�
מעט צרי ומעט מעט צרי ומעט מעט צרי ומעט מעט צרי ומעט """" ותביאו לו שבה הורדתי את הנצוצות מעשו". מנחה "בסוד

 ".רעב שונא� האכילהו לח� א�" בבחינת ,,,,""""י�י�י�י�דבש נכאת ולט בטני� ושקדדבש נכאת ולט בטני� ושקדדבש נכאת ולט בטני� ושקדדבש נכאת ולט בטני� ושקד
, 42שמות מיני� אלו שבמנחה זאת ואז בכח השמות הקדושי� היוצאי� מצירו�

ואז את , תוציאו בלעו מפיו ותסתלק הקדושה הגדולה ממנו ותשוב אליכ�
וכס� משנה קחו וכס� משנה קחו וכס� משנה קחו וכס� משנה קחו """". זאת לפדות בכס� גזירת הגלות שמא אפשר יהיה בכל

ולכ% לא אמר קחו  ,""""בידכ�בידכ�בידכ�בידכ�""""גניבה שיש  לשל� תשלומי כפל על. """"בידכ�בידכ�בידכ�בידכ�
ואת הכס� המושב בפי אמתחותיכ� ואת הכס� המושב בפי אמתחותיכ� ואת הכס� המושב בפי אמתחותיכ� ואת הכס� המושב בפי אמתחותיכ� """" ....ביד�ביד�ביד�ביד�כדי שיתקנו הגניבה שיש , עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�

 ואי% הכס� המושב לרמז משמי� על חיוב ".".".".אולי משגה הואאולי משגה הואאולי משגה הואאולי משגה הוא, , , , תשיבו בידכ�תשיבו בידכ�תשיבו בידכ�תשיבו בידכ�
, , , , ואת אחיכ� קחוואת אחיכ� קחוואת אחיכ� קחוואת אחיכ� קחו"""". אלא על תשלו� גניבה שנגרמה על ידכ�, הגלות בפועל

יסור כחו ממכ� ,  המשנה יגיע אל המצרי וא� כס�".".".".וקומו שובו אל האישוקומו שובו אל האישוקומו שובו אל האישוקומו שובו אל האיש
ובתנאי שתשובו בתשובה ותראו בו , י שבנימי% יורד"ותהיה לכ� תקומה אעפ

י שהוא "אעפ, אחיכ�אחיכ�אחיכ�אחיכ� ובנימי% ,וכדעת האיש שכולכ� אחי� בשלמות, אחיכ�
הוא סוד . """"ואל שדיואל שדיואל שדיואל שדי"""". י% מתו� דבריה�י כי הבי% יעקב סוד הענ.מא� אחרת

 ,דהיינו מעליו ולפניו. """"% לכ� רחמי� לפני האיש% לכ� רחמי� לפני האיש% לכ� רחמי� לפני האיש% לכ� רחמי� לפני האישיתיתיתית"""" .בנימי%המאיר בהיסוד 
  היסוד שורה עליו' שזה ש� ספי" שדי"כ בנימי% הוא כקמיע כי ש� "וא
   

' שער הכוונות דרוש ג. 42. 'מערכה ג" מדבר קדמות"ו. משפטי�" ראש דוד"א "החיד. 41

  .מדרושי תפילת השחר
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 """"אחראחראחראחר"""", שמעו% זה """"ושלח לכ� את אחיכ�ושלח לכ� את אחיכ�ושלח לכ� את אחיכ�ושלח לכ� את אחיכ�""""וממילא . בהיותו בבחינת היסוד
 עד """"ואניואניואניואני"""". לרבות בנימי% כי על ידו ייעשה הדבר. """"ואת בנימי%ואת בנימי%ואת בנימי%ואת בנימי%"""", זה יוס�
.  ואני ספק שכול מיוס� ומשמעו% כי שמא ישובו,,,,""""כאשר שכולתיכאשר שכולתיכאשר שכולתיכאשר שכולתי""""שובכ� 

כי איני יודע א� עני% הכס� המשנה יתק% הדבר ובנימי% ,  מבנימי%""""שכלתישכלתישכלתישכלתי""""
והעלו . """"י� את המנחהי� את המנחהי� את המנחהי� את המנחהויקחו האנשויקחו האנשויקחו האנשויקחו האנש"""". ו ישאר ג� הוא"או ח, ישוב ע� אחיו

, """"הזאתהזאתהזאתהזאת"""" לדרגת ה"ראשונה דהוי' לחברה אל ה, "זאת" הנקראת השכינה
ומשנה ומשנה ומשנה ומשנה """". """"אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�"""" ולכ% נקראו ".".".".המנחההמנחההמנחההמנחה""""' הדיני� הקשי� לרפי� בחי ומתקו

  ויעקב שנת% לה�,  לתק% גזל של מכירת יוס� בעשרי� כס�".".".".כס� לקחו ביד�כס� לקחו ביד�כס� לקחו ביד�כס� לקחו ביד�
אות שכס� של מכירת אבל ה� שידעו בווד, "משנהכס� כס� כס� כס� """" נת% לה� ,מספק

 """"בנימי%בנימי%בנימי%בנימי%    ואתואתואתואת"""". לקחו ביד�" כס�משנה משנה משנה משנה """", יוס� ביד� ועני% המשנה אמת הוא
תמתיק הדיני� " שדי"ובחינתו ש� , שירידתו בפועל תתק% הנצר� לגלות

. """"וירדו מצרי� ויעמדווירדו מצרי� ויעמדווירדו מצרי� ויעמדווירדו מצרי� ויעמדו"""" ."תקומה"י סדר זה נעשה לה� " וע""""ויקומוויקומוויקומוויקומו"""". וישובו
ולא השתחוו , ומעליו נו לפניודהיי. """"לפני יוס�לפני יוס�לפני יוס�לפני יוס�""""ירידה לצור� עמידה זקופה 

י תקו% "וע, הרמי� וסודותיה י המנחה"כי מוגני� היו ע, לו כמו בפע� הקודמת
 ש� כחי "וע. השכינה בתקו% חטא ההנאה מהכס� שקבלו על מכירת יוס�

 שעומד ".".".".יוס� את� את בנימי%יוס� את� את בנימי%יוס� את� את בנימי%יוס� את� את בנימי%     ויראויראויראוירא"""".  עליה� בזכות בנימי%%שהגי" שדי"
, בסודות עליוני� ומעשי� נפלאי� ייד�והבי% שיעקב צ, למולו כקמיע נגדו

רצה לכפו� קומת� ובטחונ� ולהציל עצמו , ולכ% ה� עומדי� ולא משתחווי�
  .ממעשה יעקב העושה לעוקרו מ% הקדושה בחושבו שהוא שליט מצרי

השוכנת על , "אשר" היא סוד ספירת הבינה הנקראת ".".".".ויאמר לאשר על ביתוויאמר לאשר על ביתוויאמר לאשר על ביתוויאמר לאשר על ביתו""""
ספירת היסוד המשפיע ' הוא בחיוהיות ויוס� ". בית"השכינה הנקראת 

וכשדיבר ע� האיש אשר ממונה על ביתו נתכוו% . """"ביתוביתוביתוביתו""""נקראת היא , בשכינה
 ג� על ביתו הלהאיר הבינה שתשרה על ביתו שהיא השכינה ודוגמתה תשר

הבא את האנשי� הבא את האנשי� הבא את האנשי� הבא את האנשי� """". י הבינה וינצל מכוונות יעקב נגדו"ויוג% ג� הוא ע, הגשמי
 ואדרבה ירגישו שהשכינה שורה על ביתי ,ז" ויראו שאי% בביתי ע".".".".הביתההביתההביתההביתה

ודוגמתו יכנסו ג� ה� תחת כנפי השכינה כשהיא מושפעת , וג� תביא את האנשי� לביתי(

ויהיה תקו% במדת מה .  אחרונה מלכות''''הההה, , , , ביתביתביתבית,  ראשונה בינה''''הההה, """"הביתההביתההביתההביתה""""מהבינה ונקראת 

 """"וטבוח טבח והכ%וטבוח טבח והכ%וטבוח טבח והכ%וטבוח טבח והכ%"""".  ולא יצטרכו לסבול מיד קושי הגלות).למכירת� אותי
. וממילא לא יצלחו כל מעשיה� נגדי, להמתיק כל הדיני�, בשחיטה כשרה

ואז מנחת יעקב שהבי% יוס� שנשלחה . """"כי אתי יאכלו האנשי� בצהרי�כי אתי יאכלו האנשי� בצהרי�כי אתי יאכלו האנשי� בצהרי�כי אתי יאכלו האנשי� בצהרי�""""
כי יאכלו תמורתה , לא תזיק לו, י שמות הקודש שבה"עמה� להכניעו ע

ויבא ויבא ויבא ויבא """". י השחיטה"למתק הדיני� ע. """"ויעש האיש כאשר אמר יוס�ויעש האיש כאשר אמר יוס�ויעש האיש כאשר אמר יוס�ויעש האיש כאשר אמר יוס�"""". בביתו
כי השכינה שהיא אות , "בית יוס�" ולא אמר ....""""את האנשי� ביתה יוס�את האנשי� ביתה יוס�את האנשי� ביתה יוס�את האנשי� ביתה יוס�האיש האיש האיש האיש 
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ובזה , "ביתה"ל" בית"ה קדמה ושרתה על ביתו והפ� מ"אחרונה מההוי' ה
. הרגישו השבטי� ששוב רפות ברכיה� ואי% מעשה יעקב יכולי� לעזור לה�

ותקפ� פחד כי הבינו כי האיש שואב . """"וייראו האנשי� כי הובאו בית יוס�וייראו האנשי� כי הובאו בית יוס�וייראו האנשי� כי הובאו בית יוס�וייראו האנשי� כי הובאו בית יוס�""""
וכנראה שסופ� ליפול בידו , הקדושה מספיק כח לעמוד נגד מעשה יעקבמ

על דבר הכס� השב באמתחתינו בתחילה אנחנו על דבר הכס� השב באמתחתינו בתחילה אנחנו על דבר הכס� השב באמתחתינו בתחילה אנחנו על דבר הכס� השב באמתחתינו בתחילה אנחנו , , , , ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרו"""". בגלות ממש
. """"להתגולל עלינולהתגולל עלינולהתגולל עלינולהתגולל עלינו"""". ואי אפשר לפדות הגלות בכס�.  לגלות ממש""""מובאי�מובאי�מובאי�מובאי�

מבלי לתת לנו . """"ולהתנפל עלינוולהתנפל עלינוולהתנפל עלינוולהתנפל עלינו"""". בגלל שחטאנו במכירת יוס� בעשרי� כס�
ואת ואת ואת ואת """". בגלות מצרי�, """"ולקחת אותנו לעבדי�ולקחת אותנו לעבדי�ולקחת אותנו לעבדי�ולקחת אותנו לעבדי�"""". מנות לתק% חטא זהעתה הזד
, הנצוצות שהצלחנו להציל מהקליפה ולהשיב לקדושה' דהיינו אפי. """"חמורינוחמורינוחמורינוחמורינו
' ופחדו שכל עבודת� בעול� להוציא הנצוצות מהקלי. ו חזרה בקרבה"יפיל ח

אלא  ולא עוד ,וזה כאב גדול מאוד, יגיעו לידי יוס� שנראה לה� כשליט מצרי
כי הנצוצות שאד� מוציא , י% זה מראה על גלות קשה פי כמה במצרי�ישענ

רת בי% הבתרי� נאמר יובגז. 43נקראי� רכושו ומשפיעי� לו רכוש, מהקליפות
ובאמת ישראל במצרי� . ולא נאמר שעבוד ברכוש�, "אות�אות�אות�אות�ועבדו� וענו "

ש היו בעלי רכו, י שעונו בעבודת פר� בעבדות קשה"למרבית הפלא אעפ
ועתה כשראו שיוס� לא נות% לה�  .ומקנה שלא נגעו בו המצרי� לרעה כלל

פחדו , ומתכונ% להתנפל עליה�, הזדמנות לתק% חטא הכס� שבמכירת יוס�
כ "ואח, שמא יצליח לקחת ג� הנצוצות שתקנו ואז ישתלט על חמוריה� ג� כ%

. ושישראל בגלות מצרי� יהיו מלבד השעבוד ג� עניי� מרודי� ללא שו� רכ
הוא סוד הבינה הנקראת אפשר ש ".".".".ויגשו אל האיש אשר על בית יוס�ויגשו אל האיש אשר על בית יוס�ויגשו אל האיש אשר על בית יוס�ויגשו אל האיש אשר על בית יוס�""""
ראשונה להשפיע באותיות ' א סוד התשובה שסודה הוא שתשוב הווה, "אשר"
אשר על בית " ועתה שבו השבטי� בתשובה ועוררו את אור הבינה, ה"ו

  אפשר שנתכוונו.""""וידברו אליו פתח הביתוידברו אליו פתח הביתוידברו אליו פתח הביתוידברו אליו פתח הבית"""". כדי לתק% עני% הכס�, "יוס�
ומה שעל ידי השכינה , "בית יוס�"ציא השכינה מביתו ולהרימה מעל להו

רצו להפ� , שהיא השכינה' מעל אות ה" בית"וה"  יוס�ביתהביתהביתהביתה""""נקרא ביתו 
דשכינתא יהיה מעל הבית ולא '  דהיינו שה""""הביתהביתהביתהבית""""העני% ולעשותה בבחינת 

 שהוא יבי% שהוא ".".".".ויאמרו בי אדוניויאמרו בי אדוניויאמרו בי אדוניויאמרו בי אדוני"""". מתחתיו ובזה להנצל ממנו ומהגלות
שהיא " אדנות"וה� כוונו בדבריה� כלפי שמי� להוציא ש� , ו% תחנוני�לש

בתוכנו נמצא , "בי אדוני"השכינה ממנו ומביתו ולהביאה אליה� באומר� 
  היתה .""""ירד ירדנוירד ירדנוירד ירדנוירד ירדנו"""". ו"חלק בו ח ואי% למצרי�" אדנות"אדוני שהוא ש� 

   
י גדול של נצוצות כי הוציאו רכוש רוחנ, ולכ% בצאת� ממצרי� יצאו ברכוש גדול גשמי. 43

  .י עבודת� בפר�"ע



 שני                  מיקץ               שפתי

 

431 

להפיל . """"לשבר אוכללשבר אוכללשבר אוכללשבר אוכל"""", בגלגולי� קודמי�. """"בתחילהבתחילהבתחילהבתחילה""""לנו ירידה אחרי ירידה 
ויהי ויהי ויהי ויהי """". ממקור� העליו%, כא% נצוצות הקודש ושברנו את האוכל ה� הנצוצות

הוא הגו� הנוכחי שהוא מלו% זמני לנשמה עד שובה . """"כי באנו אל המלו%כי באנו אל המלו%כי באנו אל המלו%כי באנו אל המלו%
אמתחת היא הנפש נוטריקו% . """" אמתחתינו אמתחתינו אמתחתינו אמתחתינוונפתחה אתונפתחה אתונפתחה אתונפתחה את"""". העליו% למקומה

טר� ". ". ". ". והנה כס� איש בפי אמתחתווהנה כס� איש בפי אמתחתווהנה כס� איש בפי אמתחתווהנה כס� איש בפי אמתחתו" , וחזרנו על טעותינו,"הא� התחתונה"
 במשקל של מדה כנגד. """"כספנו במשקלוכספנו במשקלוכספנו במשקלוכספנו במשקלו"""", תוק% עני% הגזל של דור המבול

והגזל שהיה בידינו  ".".".".אותו בידינואותו בידינואותו בידינואותו בידינו""""אמנ� עתה שבנו בתשובה , """"ונשבונשבונשבונשב""""    .מדה
וכס� מסוג אחר . """"בידינו לשבר אוכלבידינו לשבר אוכלבידינו לשבר אוכלבידינו לשבר אוכל הורדנוהורדנוהורדנוהורדנו    ררררוכס� אחוכס� אחוכס� אחוכס� אח""""    .מתקני� אנו אותו

 את כדי לשבור, עליה ירידה לצור�, שה� אורות הקודש הורדנו בידינו
 הנצוצות הנקראי� אוכל מידי הקליפה המחזיקה בה� ולהעלות� לשרש�

וכיו% שלא תקננו סוד הדעת כדי להנצל מגלות . """"לא ידענולא ידענולא ידענולא ידענו"""". במקו� הקודש
נתחברה ע� המלכות הנמצאת . "ש�", "מי"ת  הבינה הנקרא""""מי ש�מי ש�מי ש�מי ש�"""", מצרי�

י% יועדיי% ענ. """"כספנו באמתחותינוכספנו באמתחותינוכספנו באמתחותינוכספנו באמתחותינו"""". בידי שליט זה ושמה הקדושה בביתו
ועתה שבי� אנו בתשובה כדי לסלק הבינה . הכס� נמצא פגו� בנפשנו

  .והשכינה מהמצרי� שלא תהיה לה� שליטה עלינו כלל ועיקר
ולא כפי , לא פתח אלא לויכי במלו% , י שלפי הפשט לא היה האמת כ%"ואעפ

תפסו לשו% זה המשתמע , שמוב% מדבריה� שכול� פתחו אמתחותיה� במלו%
וג� רמזו לומר שלא גנבו במזיד אלא , כלפי שמי� עני% תשובת� ווידוי דברי�

 דהיינו """"לא ידענולא ידענולא ידענולא ידענו""""ואמרו , ולא בדעת גזלו הכס�, טעו בדי% בכס� מכירת יוס�
 תובעת אותנו על ,,,,""""ספנו באמתחתינוספנו באמתחתינוספנו באמתחתינוספנו באמתחתינוש� כש� כש� כש� כ"""" י שהיא הבינה "מ, לא במזיד

ואולי השבת , התשובה יותר קלה, וכיו% שלא במזיד גזלנו. הגזל שפג� בנפשנו
, "ביתה"ובזה חשבו להוציא בלעו מפיו ולהשיב מ. תפדה הגלות, הכס�

        . שבש� למקומה' כי כח התשובה ווידוי דברי� להשיב ה". הבית"
ס� שהיה האיש אשר על הבית מנשה ב% יו    ".".".".ויאמר שלו� לכ� אל תיראוויאמר שלו� לכ� אל תיראוויאמר שלו� לכ� אל תיראוויאמר שלו� לכ� אל תיראו""""

לפי פשט כתשובה , ענה לה� בלשו% המשתמעת לשתיי�, שהבי% עניינ�
כאילו משמי� הושמו בפיו מילי� , ולפי כוונת� כלפי שמי�, לדבריה� אליו

נמצא , "שלו�"היסוד הנקרא ". ". ". ". שלו� לכ�שלו� לכ�שלו� לכ�שלו� לכ�""""ואמר . המתאימי� לתשובת�
אל אל אל אל """". נימי% עמכ�י שהורדת� את ב"עמכ� ואי% פחד שנפל בי% המצרי� ע

 ".".".".אלהיכ�אלהיכ�אלהיכ�אלהיכ�"""". ממה שיש קדושה בבית זה שמא סופה לעקור אתכ�". ". ". ". תיראותיראותיראותיראו
 כי ".".".".נת% לכ� מטמו%נת% לכ� מטמו%נת% לכ� מטמו%נת% לכ� מטמו%. הבינה' בחי". ". ". ". ואלהי אבותיכ�ואלהי אבותיכ�ואלהי אבותיכ�ואלהי אבותיכ�,  תפארת מלכות אובחינת

י " והיא מטמו% לנשמה שיכולה להתתק% ע,44התשובה נתנה לישראל בלבד
כ "וא". קמתי,  נפלתיכי"ש "וכמ.  חזרה למקומה)מטמו%' גי( "וקמה"התשובה 

. שקיבל דמי כמי, והאומר נתקבלתי". ". ". ". כספיכ� בא אליכספיכ� בא אליכספיכ� בא אליכספיכ� בא אלי. "תשובתכ� נתקבלה
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ויוצא ויוצא ויוצא ויוצא """", והראיה לכ�. ואיני נוגע בכ� ובחמורכ�, ונתק% עניי% כס� מכירת יוס�
וכיו% ". מאית�"שלקחו יוס�  תמורת מה" אליה�" הוציאו ".".".".אלה� את שמעו%אלה� את שמעו%אלה� את שמעו%אלה� את שמעו%

ולהעלות ,  השכינה מבית יוס�שבדבריה� אליו כוונו כלפי שמי� לסלק
הוצר� מנשה ב% יוס� להשיב , נצוצות הקודש שנמצאי� ביוס� וביתו אליה�

  הוציא אליה� את שמעו% כדיאוליו, ממעשיה� הדבר על מקומו ולהפסיק�
ויבא ויבא ויבא ויבא """". ביניה� וירגעו שאינה שבויה בי% המצרי� שמדת הגבורה תשוב ותמצא

% לתק% השכינה ולהשרותה בבית וכיו% שבמעשיו כוו". ". ". ". האיש את האנשי�האיש את האנשי�האיש את האנשי�האיש את האנשי�
וכיוו% שכוונו ה� למשו� השכינה ולהשרותה עליה� . """"אישאישאישאיש""""נקרא , יוס�

 ופעל מנשה בכוונותיו שה� יצליחו להשרות השכינה עליה� ".".".".אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�""""נקראו 
מבלי לסלקה מבית יוס� אלא להכניס� תחת כנפי השכינה ששורה על בית 

כאשר השכינה , הנה". ". ". ". רחצו רגליה�רחצו רגליה�רחצו רגליה�רחצו רגליה�וית% מי� ויוית% מי� ויוית% מי� ויוית% מי� וי". "". "". "". "ביתה יוס�ביתה יוס�ביתה יוס�ביתה יוס�""""יוס� ונקראת 
, י הנקראי� רגלי�"עושה זאת בספירות נה, מבררת הנצוצות מהקליפות

רחצתי "ש "וכמ. וכשעולה שוב למקומה רוחצת רגליה    ,"מות ורגליה יורדות"
ועתה חשש מנשה שמא ימשיכו השבטי� לחתור ". את רגלי איככה אטנפ�

ינה לברר הנצוצות ממנו בחשב� תחת יוס� ויורידו רגליה� מות להוריד השכ
וממילא לא . ומש� עליה� ספירת החסד הנקרא מי�" וית% מי�. "אותו למצרי

וירחצו " והפסיקו לברר, ת"י אל החג"יכלו לרדת לברר כי נתעלו מעל הנה
". ". ". ". וית% מספוא לחמוריה�וית% מספוא לחמוריה�וית% מספוא לחמוריה�וית% מספוא לחמוריה�"""". י חזרה למקו� הקודש"והעלו הנה, "רגליה�

אלא , הנצוצות שהעלו ינו לוקחלהראות� שמשמי� רומזי� לה� שלא רק שא
וגר� שג� , ואי% לו נגיעה ברכוש�,  הנצוצות בידיה� אתאדרבה מקיי� הוא

הספיקו המצרי� מספוא לחמוריה� ומקניה� , כשנשתעבדו ישראל במצרי�
ויכינו את ויכינו את ויכינו את ויכינו את """". של ישראל שעבדו בפר� ולא יכלו לדאוג לצאנ� ובהמת�

ואדרבה מתעלי� , וס� וביתוומשראו השבטי� שאינ� יכולי� כנגד י". ". ". ". המנחההמנחההמנחההמנחה
, הזמינו" ,י" ופרש."הכינו את המנחה", ה� בקדושה בתו� ביתו וע� ביתו

הבינה ע� " יי%"כי אחד הדברי� המעלי� ומחברי� ". עטרוהו בכלי� נאי�
העלו וקשרו , המלכות' בחי" ממנחה "אוליו. 45"עיטור"השכינה הוא " כוס"

 ".".".".עד בוא יוס� בצהרי�עד בוא יוס� בצהרי�עד בוא יוס� בצהרי�עד בוא יוס� בצהרי�""""". חההמנ"ונהיה , עילאה' המלכות ע� הבינה ה
וחשבו שבזה יצליחו להשיב כל הקדושה מהמצרי וביתו בבואו לביתו 

 כי ".".".".כי שמעוכי שמעוכי שמעוכי שמעו"""". ואז יגבר כח� על המצרי, כשהחמה במלא כחה" בצהרי�"
    יאכלויאכלויאכלויאכלו"""" בבחינה גדולה כזו ".".".".כי ש�כי ש�כי ש�כי ש�"""" והבינו, עלו עד הבינה סוד השמיעה

  .וייחדו חכמה ע� בינההחכמה  סוד .ה"שלש פעמי� הוי' שהוא גי". ". ". ". לח�לח�לח�לח�
   

    .א"ברכות נ. 45 .ז"פרק ט" לב דוד"א "ראה החיד. 44
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. כי תשובת� ותפלת� נתקבלה י יחוד זה ינצלו מהגלות לגמרי"וחשבו שע
 , תפארת ומלכות,חכמה ובינהיוס� עשה כל זאת כדי שייחדו ש  אפשראמנ�

ידי יעקב  על על ידיה� ולא , א� כיו% שהיחוד נעשה במצרי� ולא באר" כנע%
ושלא , 46ברזל בכחו להמתיק הגלות שלא ירד יעקב בשלשלאות של, אביה�

 א� לא ,שני�' ושאפשר יהיה לקצרו מת, ירגישו הגלות כל זמ% חיי השבטי�
". ". ". ". ויבא יוס� הביתהויבא יוס� הביתהויבא יוס� הביתהויבא יוס� הביתה"""". א� לא לבטלו לגמרי, כ הרבה שני�"יוכלו לעמוד בו כ

ועניינו ". ור לטרקלי%מפרוזד", י"ופירש". הביתה"אלא " אל הבית"ולא אמר 
. ב סוד הבינה דומה לטרקלי%"ועוה. דומה לפרוזדור, ז סוד המלכות"כי עוה

, פרוזדור' שהיא המלכות שבער� הבינה היא בחי" ביתה יוס�"ועלה יוס� מ
    ויביאו לו אתויביאו לו אתויביאו לו אתויביאו לו את""""". הביתה"ונהיה , הטרקלי%' עילאה שבש� בחי' אל הבינה ה
, רה בבינה והפכה ממנחהגר� שהמנחה שנקש  ובזה".".".".ביד�ביד�ביד�ביד�    המנחה אשרהמנחה אשרהמנחה אשרהמנחה אשר

תקנו בזה חטא אולי ו, "ויביאו לו. "יעלוה אליו למקומו ולצרכו, להמנחה
העלו למקו� בו , "ואת המנחה אשר ביד�. "הכס� שלקחו לעצמ� ממכירתו

אלא , ומשראו שג� המנחה לא גרמה לה� לנצחו. """"הביתההביתההביתההביתה""""הגיע יוס� והוא 
א� לא לדרגה , השתחוות לוהוצרכו ל". ". ". ". וישתחוו לו ארצהוישתחוו לו ארצהוישתחוו לו ארצהוישתחוו לו ארצה""""אדרבה לחזק כחו 

ורצה יוס� ". ארצה"אלא לבחינת מלכות הנקראת , בה היה שהיא הבינה
מחוברי�  וכיו% שהיו, שיתקשרו ג� אל בחינת הבינה בה נמצאלהביא� למצב 

השאיל לה� בחינת היסוד שלו הנקרא , עמו בספירת המלכות הנקראת ארצה
ויעלו השבטי� בו , "ב זק%א"להביאו עד החכמה הנקרא " חי"ונקרא " שלו�"

% אל הבינה ויוכלו " ויעלו מ)א� לא אבות זקני�(ת הנקראי� אבות "אל החג
היסוד שלו הנקרא '  השאיל לה� בחי".".".".וישאל לה� לשלו�וישאל לה� לשלו�וישאל לה� לשלו�וישאל לה� לשלו�"""". להמתיק הגלות

. זק% חכמה הנקרא אב'  הוא בחי".".".".ויאמר השלו� אביכ� הזק%ויאמר השלו� אביכ� הזק%ויאמר השלו� אביכ� הזק%ויאמר השלו� אביכ� הזק%"""". """"שלו�שלו�שלו�שלו�""""
" אמיר"אולי הוא בבחינת (ליו  ובעבר היית� רגילי� לעלות א".".".".אשר אמרת�אשר אמרת�אשר אמרת�אשר אמרת�""""

והלא , ויש בכחכ� למשכו. """"העודנו חיהעודנו חיהעודנו חיהעודנו חי"""".  ולמשכו אליכ�)47שהוא צמרת הע"
י " ואעפ".".".".ויאמרו שלו� לעבד� אבינוויאמרו שלו� לעבד� אבינוויאמרו שלו� לעבד� אבינוויאמרו שלו� לעבד� אבינו"""". היסוד שהוא יוס� גלה ואבד ממכ�

ת משתמש עדיי% בספירת היסוד וספירת "אבינו יעקב שהוא בחג, שיוס� אבד
יו% שבדבריו גר� לה� להתקשר בחכמה וכ. """"עודנו חיעודנו חיעודנו חיעודנו חי"""". היסוד נמצאת עמנו

השתחואה משתטח , קידה כפיפת קדקד ",י"ופרש. """"וישתחוווישתחוווישתחוווישתחוו, , , , ויקדוויקדוויקדוויקדו"""" .ובינה
. שהוא בראש בקדקד  שה�בחכמה ובינה קידה  הואסודואפשר שו". לאר"

 ועתה דבקו עמו ג� בדרגת המוחי% שה�, והשתחואה במלכות הנקראת אר"
  להאיר בה  המוחי% עד המלכותלקשר" קדו וישתחוו"ולכ% , חכמה ובינה

  
     .'ז ו"ישעיהו י. 47: ט" פשבת.  46
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זק%  האב לרמז על סוד, ולא כתב ראש" קדקד"י "ואפשר שכתב רש(. הארה ושפע

, השיבוהו אבינו חי וכיו% שנפטר, שאמרו רבותינו ששאל� על יצחק האב הזק% א� עודנו חי

 ).יצחק' גי" קדקד"ו, 48בי חייאשיבי% שרק אביה� חי ולא יצחק וכמו שהשיב רב לר

א� משמי� שמי� בפיו דברי� , והשבטי� חשבו ששואל� יוס� שאלות חולי%
ידעו שא� מילה מא� אד� לא יוצאת , כי כאמור. הרומזי� לה� סודות נעלמי�

ש משליט מצרי "וכ, והאזניי� השומעות יש לה� מה להתייחס לזה לחנ�
 לה� קשר ע� היסוד וכיצד מכוו% י%יוהתפלא יוס� מנ .המוש� כח מהקדושה

.  והתבונ%".".".".וישא עיניווישא עיניווישא עיניווישא עיניו"""". מכירתו לאחר, יעקב ונקשר אל המלכות דר� היסוד
בבחינת " אחיו"והבי% שדר� בנימי% שהוא  ".".".".אמואמואמואמו    וירא את בנימי% אחיו ב%וירא את בנימי% אחיו ב%וירא את בנימי% אחיו ב%וירא את בנימי% אחיו ב%""""

ושאל הא� , """"זהזהזהזה"""" היסוד נקרא ,,,,""""ויאמר הזהויאמר הזהויאמר הזהויאמר הזה""""". 'דנוק יסוד" "ב% אמו", היסוד
הוא היסוד . """"אחיכ� הקט%אחיכ� הקט%אחיכ� הקט%אחיכ� הקט%"""". דת יוס�ית לאחר אבדרכו משכת� היסוד למלכו

.  ודרכו משכת� חסד למלכות".".".".אשר אמרת�אשר אמרת�אשר אמרת�אשר אמרת�""""הנקרא קט% לעומת התפארת 
 וכל 'יסוד דנוק והוא א" דזיסוד' בחיכי אני , הוא קשור אלי" זה"ה". ". ". ". אליאליאליאלי""""

ולכ% יש לי להשלי� כל , לא בשלמותשנעשו רק דרכו היחודי� שעשית� 
נתקשר עמו אפשר ש ו""""ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". שאתקשר עמועל ידי , היחודי� שעשית�

י " וקשר כל הנה). יסוד""""בניבניבניבני"""",  נצח""""יחנ�יחנ�יחנ�יחנ�"""",  הוד""""אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�""""    אולי(((( ,י" הנהבבחינת
ב שני� "שה יעקב כל הכהעלה כל היחודי� והתקוני� שעאולי  ו,בבנימי%

   .מהלדרגת� השל
 סוד ' יסוד דנוקבעטרה שעטרה לו אמו, משנתקשר יוס� סוד היסודאפשר שו

וכדי ששפע זה יכנס למקומו , נתעורר השפע העליו% לצאת ולהאיר, י%בנימ
מהר יוס� להתקשר בשכינה בסוד היותה , ו החוצה"למלכות ולא יצא ח

 אל מגיע שפע מהיסודוה, שיש בו חדר עליה ופרוזדור, הוא הרח�" חדר"
כי כי כי כי """"להתקשר בשכינה בבחינת זווג " " " " וימהר יוס�וימהר יוס�וימהר יוס�וימהר יוס�"""" ואמר הכתוב .49החדר
להשפיע . """"אל אחיואל אחיואל אחיואל אחיו"""",  סוד השפע".".".".רחמיורחמיורחמיורחמיו""""". נתחממו"י "רש ופ".".".".נכמרונכמרונכמרונכמרו

 """"ויבקש לבכותויבקש לבכותויבקש לבכותויבקש לבכות"""" . שהוא יסוד דשכינתא קדישאאחיובבחינה בה נמצא 
. בסוד ביאה אל החדר הוא רח� השכינה. """"ויבא החדרהויבא החדרהויבא החדרהויבא החדרה"""", להוציא השפע

כי הכל נעשה , "בכי"ואפשר שקרא לשפע בש� (. נת% השפע בשכינה. """"ויב� שמהויב� שמהויב� שמהויב� שמה""""

וכדי . """"פניופניופניופניו    וירח"וירח"וירח"וירח""""") . בתו� החדרשדמעותיו יהיותו בגשמיות הוצר� ודוגמ. ברוחניות
, , , , ויצאויצאויצאויצא"""". החסד זה רח" פניו במימי שלא תהיה אחיזה לחצוני� בשפע

 ונתאפק, עמה� שלו יצא מהקשר אלא, "וישב אליה�" ולא אמר ".".".".ויתאפקויתאפקויתאפקויתאפק
  על ידיה�    היחוד שייעשה. """"ויאמר שימו לח�ויאמר שימו לח�ויאמר שימו לח�ויאמר שימו לח�"""" .שלא לשוב ולהתחבר עמה�

   
   .'איסורי ביאה פרק ה' � הל"ראה הרמב. 49 .' ד י�פסח . 48
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שלא , כי היות והדבר נעשה במצרי�, ועל ידו לבד בלעדיה�, לבד דר� בנימי%
ירצה שר של מצרי� חלק ביחודי� אלו אלא יתקשר במצרי� האוכלי� אתו 

. חלק� ולא ממנו' בלבד שה� סמוכי� על שולחנו כדי שמה� יקבלו הקלי
 ברוחניות בהתקשרות הנשמות יכל להתקשר עמה� ובעוד שנעשה הדבר

י "א� עתה שנעשה הדבר בחיצוניות העולמות ע, ולמשו� השפע אל החדר
ולה� ולה� ולה� ולה� , , , , וישימו לו לבדווישימו לו לבדווישימו לו לבדווישימו לו לבדו""""ולכ%  .% בפני עצמויהוצר� להפריד כל עני, אכילה
 """"כי לא יוכלו% המצרי�כי לא יוכלו% המצרי�כי לא יוכלו% המצרי�כי לא יוכלו% המצרי�"""" וביאר הטע� ".".".".לבד�לבד�לבד�לבד� ולמצרי� האוכלי� אתוולמצרי� האוכלי� אתוולמצרי� האוכלי� אתוולמצרי� האוכלי� אתו    ,,,,לבד�לבד�לבד�לבד�

, "לח�"להצטר� ליחוד גדול של  ....""""לח�לח�לח�לח�    העברי�העברי�העברי�העברי�    תתתתלאכול אלאכול אלאכול אלאכול א, שה� הקליפות
י " כי אוכלי� העברי� את אלהיה� ע".".".".כי תועבה היא למצרי�כי תועבה היא למצרי�כי תועבה היא למצרי�כי תועבה היא למצרי�"""". ושולח% קדוש

כח  ומוציאי� את כל הנצוצות מלתת, כוונות האכילה והבירור שנעשה בו
נזוני� משולח% , א� מכיו% שנעשה הדבר במצרי� ורוצי� חלק�. לחצוני�

ונזונו מאוצר המלוכה של פרעה , "י� אחרוני� חובהמ"הנת% לה� לבד בסוד 
  .ולא מהשפע השיי� ליוס�

והצעיר והצעיר והצעיר והצעיר , , , , כבכורתוכבכורתוכבכורתוכבכורתו    הבכורהבכורהבכורהבכור"""" .סדר המדרגות להמשכת השפעב ".".".".וישבו לפניווישבו לפניווישבו לפניווישבו לפניו""""
אולי כי " איש אל אחיו" ולא אמר ".".".".ויתמהו האנשי� איש אל רעהוויתמהו האנשי� איש אל רעהוויתמהו האנשי� איש אל רעהוויתמהו האנשי� איש אל רעהו, , , , כצעירתוכצעירתוכצעירתוכצעירתו

לה� והנה לדעת� השליט המצרי גר� ". אכלו רעי�"נעשה היחוד בסוד 
, ז"אינו עובד ע' הוא קט% ואפי' ואפי, � נבלה"כי שחיטת עכו, לאכול נבלות

ה "ואי% הקב, והוכרחו לאכול משו� פקוח נפש. 50אחרי� רואי� אותו' ואפי
והבינו שא� , 51יני מאכל אסוריובפרט לא בענ י צדיקי�"מביא תקלה ע

ת איסור הבינו שזה בגלל שנכשלו באכיל, יד� משמי� גרמו תקלה כזו על
אבר " שאכלו ממנו מפרכסתי% יולא מצאו אלא ענ ופשפשו, ברצונ� קוד� לכ%

ועתה הוברר לה� שהצדק ע� יוס� ועברו , שבזה נתווכחו ע� יוס�" מ% החי
 ולכ% הכשילו� משמי� באכילת איסור ,אבר מ% החי על אכילת איסור של

 התפלאו אכ% השבטי� .יוס� לתיקו% העני% השלישי ובזה גר� לה�. נבלה
והלא הוא מעול� לא רעה צא% אביו ולא , מדוע בנימי% נאל" לאכול עמה�

איש אל "כי רק לה� שה� , "תמהו"ולכ% , מפרכסתאכל אבר מ% החי של 
אמנ� בנימי% לא התפלא כלל כי כבר ידע . ולא לו, מגיע עונש זה" רעהו

ו על בסתר לפני הסעודה וסכ� עמ כי נגלה אליו יוס�, שהשליט הוא יוס�
 י מאכל כזה שלדעת� הוא"ג� כשראו השבטי� שע ומה  52הטמנת הגביע

  אכלו"ונתפלאו אי� יחוד של " תמהו ",האכילה העליונה נבלה נעשה יחוד
   

דול כשג, כי יוס� עמד על גביו וישראל קט%, שני� שחט' וכא% מנשה שהיה קט% ב% ח ....50

  . ספר הישר.52 .ש�'  בתוסוראה. ' זגיטי% . 51.  ט לכתחילהשוח גביו על עומד
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נעשה יחוד� " איש אל רעהו"אי� , "ויתמהו. "נעשה באוכל שכזה" רעי�
  .במאכל זה

  י שאכל יוס� לבדו והשבטי�" ואעפ".".".".ה�ה�ה�ה�ייייוישא משאות מאת פניו אלוישא משאות מאת פניו אלוישא משאות מאת פניו אלוישא משאות מאת פניו אל""""
האיר הארתו אליה� דר� הפני� שהוא מקו� גבוה ואי% לחצוני� אחיזה , לבד�

 והגיעו כל ".".".".ותרב משאת בנימי%ותרב משאת בנימי%ותרב משאת בנימי%ותרב משאת בנימי%""""". עיני�לא יתייצבו הוללי� לנגד "בסוד , בו
משאות כול�  י" ע""""ממשאות כול�ממשאות כול�ממשאות כול�ממשאות כול�"""", הארות אלו לבנימי% יסוד דשכינתא

  וקיבל חמשת הגבורות הנתני�. """"חמש ידותחמש ידותחמש ידותחמש ידות"""" .שמשכו הארת� לבחינתו
  ****".".".".וישתו וישכרו עמווישתו וישכרו עמווישתו וישכרו עמווישתו וישכרו עמו"""", "שתו ושכרו דודי�"% בסוד "ונעשה יחוד זו, במלכות

ויבא החדרה ויב� ויבא החדרה ויב� ויבא החדרה ויב� ויבא החדרה ויב� , , , , ויבקש לבכותויבקש לבכותויבקש לבכותויבקש לבכות, , , ,  אחיו אחיו אחיו אחיווימהר יוס� כי נכמרו רחמיו אלוימהר יוס� כי נכמרו רחמיו אלוימהר יוס� כי נכמרו רחמיו אלוימהר יוס� כי נכמרו רחמיו אל""""
שמו מסתבר שו". נכמרו רחמיו"ויש להבי% למה בקש לבכות ומה עני% ". ". ". ". שמהשמהשמהשמה

אלא או מפני כבוד , ליוס� לבדו לא מפני שהוא עברי כי לא ידעו מי הוא
והפע� אמר יוס� . או מפני שג� הוא אכל בשר שהוא תועבת מצרי�, מלכות
וג� הוסי� עתה . כמו בפע� הקודמתבר בר בר בר  אמר ולא, , , ,  אוכל אוכל אוכל אוכלאמתחותיה�למלאת 

ולא אמר היכ% היו מאז ". ". ". ". הבוקר אור והאנשי� שולחוהבוקר אור והאנשי� שולחוהבוקר אור והאנשי� שולחוהבוקר אור והאנשי� שולחו". "". "". "". "כאשר יוכלו% שאת"
, בצהריי� ועד למחרת בבוקר א� בבית יוס� וא� במקו� אחר שאכלו אצלו

כ א� היו "משא, לגנובויכלו שה� גנבו הגביע נראה שלנו בביתו  מטענת יוס�ו
ולמה האשימ� יוס� בגניבת גביע הכס� . י� למקו� אחרמיד אחר האוכל יוצא

, עשית�עשית�עשית�עשית�והנה יוס� בא בהאשמה לכול� מדוע , ולא מצא דר� אחרת להשיב�
הלא ידעת� כי הלא ידעת� כי הלא ידעת� כי הלא ידעת� כי """"  ואמר ,�החזיקו באמתחתו על דעת דהיינו שכול� גנבו ואחד

כ אי% זה "וא". 'איש חשוב כמוני וכו", י" ופירש".".".".נחש ינחש איש אשר כמונינחש ינחש איש אשר כמונינחש ינחש איש אשר כמונינחש ינחש איש אשר כמוני
האלהי� מצא את עוו% עבדי� הננו האלהי� מצא את עוו% עבדי� הננו האלהי� מצא את עוו% עבדי� הננו האלהי� מצא את עוו% עבדי� הננו """" יהודה השיבו מדועו, הגיו%נחוש אלא 

  ".".".".עבדי� לאדוניעבדי� לאדוניעבדי� לאדוניעבדי� לאדוני
ואפשר שהעני% הוא כי משולחנו של יוס� שהיה קדוש רצה יוס� למשו� 

והניח� לאכול וליש% בביתו עד הבוקר כי כל מעשיו היו , עליה� שפע גדול
  כ%ג�והפריד� משולח% המצרי� כדי שבכל הגלות . דוגמא וסימ% לגלות

יאכלו לבד ולא יתגאלו משלח% המצרי� כי כיו% שה� כבר בגלות תחת ידו יש 
הניח� ליש% בביתו כדי שישנו בבתיה� בכל זמ% אפשר שו, בזה סימ% לעתיד

 וצוה למלאת אוכל שכלל שאר. הגלות ולא ישתעבדו ליש% במחנות המצרי�
  דעומחיר התבואה היה קבוע ויכי , מאכלי� ולא רק תבואה הנקראת בר

   
ז "וא� נכוני� הדברי� יהי רצו% שיתעלו עי, ל הוא בגדר אפשר ואולי ושמא"כל הנ* 

ר שיהיו בטלי� מעיקר� ולא "ו טעות ה� בידי יה"וא� ח, עולמות ופרצופי ואורות הקודש

  .יעשו שו� רוש� שאינו טוב כלל
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. ולא יכל יוס� להוסי� כי הדבר יראה תמוה, השבטי� כמה צריכי� ה� לקבל
. יכל להוסי� על התבואה כביכול בתמורה על המנחה שקיבל מה�אוכל אוכל אוכל אוכל ל אב

כי מהשמי� , כדי שיתעוררו על גניבתו, והעליל עליה� עלילת גניבה בדווקא
וא� היה חושד� במה שאי% . מגלגלי� על אד� שיחשד בעוו% שעבר בעבר

אפשר שלא היו מתייחסי� אליו כלל ולא מתחשבי� בחילות מצרי� , בה�
הבינו , אבל משהאשימ� בגניבה, י� את בנימי% וממשיכי� בדרכ�ולוקח

  וכנגד שמי� אי%, שמשמי� גורמי� לה� זאת לעורר� על גניבת יוס� ומכירתו
. מה לעשות אלא לקבל את הדי% ולחזור לבית יוס� ולבקש רחמי� על בנימי%

 ויכולי� לדונו "רחוק"וכבר הבינו ממעשה יוס� שטעו בדי% כשחשבו שהוא 
כל המכירה היתה , פסולי� לדונו והיות והיו , ו% שאי% הוא אחיה� מהא�כי

ומשהבינו זאת קרעו , ועורר� יוס� עתה על עני% מכירתו .באיסור גניבה
כי בלי תשובה על מכירת יוס� אי% לה� מה , שמלות� כתשובה על מכירתו

אבל עקב התשובה יש , לבקש מהשליט המצרי על בנימי% כי זו גזירת שמי�
  .כי משתתקבל תשובת� תתבטל הגזירה מעליה�, מקו� להצלת בנימי%

 הוא חלק מהנפש ולכ% השמלההשמלההשמלההשמלהכי לבוש , וקריעת הבגד מראה על פג� הנפש
עשו זאת להראות שמודי� שחטאו ונפגמה נפש� במכירת יוס� ועתה שבי� 

 שהיא גניבה """"האלהי� מצא את עוו% עבדי�האלהי� מצא את עוו% עבדי�האלהי� מצא את עוו% עבדי�האלהי� מצא את עוו% עבדי�""""וכששבו ליוס� אמר יהודה . ה�
הננו עבדי� לאדוני ג� הננו עבדי� לאדוני ג� הננו עבדי� לאדוני ג� הננו עבדי� לאדוני ג� """"ולכ% . מקו� לגבות את חובו' תה מצא הוע, אחרת
י שלא " כי אעפ".".".".ג� אשר נמצא הגביע בידוג� אשר נמצא הגביע בידוג� אשר נמצא הגביע בידוג� אשר נמצא הגביע בידו"""",  שחטאנו במכירת יוס�""""אנחנואנחנואנחנואנחנו

ואמר . נשתת� עמה� במכירת יוס� נתפס ג� הוא בעוונ� כי נמצא עתה עמה�
ונתבלבלו כי לא הבינו מה , לה� יוס� שרק בנימי% ישאר וה� יעלו לשלו�

כי לא יתכ% שה� שמכרו ליוס� יעלו לשלו� ובנימי% שלא ,  עלילה זופשר
וחשבו שיוס� הוא שליט מצרי שרוצה לגנוב מיד� , מכרו נתפס על מכירת�

יסוד דקדושה הנמצא בבנימי% ואז יצא יהודה כנגדו לבקשה ' את בחי
  .ולמלחמה להשיבו אל אביו

לאלהי אולי י� כוונתו איזה אלהוהיה לה� להתבונ% ל ".".".".את האלהי� אני יראאת האלהי� אני יראאת האלהי� אני יראאת האלהי� אני ירא""""
  .למה לא חשדו שמא זה יוס�,  וא� כוונתו לאלהי ישראל,מצרי�

שהשבטי� הבינו שא� יש שליט על הבר הוא שליט על , ואפשר שהעני% הוא
ולכ% ירדו למצרי� לתק% הניצוצות והבינו שהניצוצות האלה , כל הניצוצות

  חשדו שזה יוס�  ולא, ה"השפיעו עליו להכיר את הקב

,  למה כפל".".".".וחטאתי לאבי כל הימי�וחטאתי לאבי כל הימי�וחטאתי לאבי כל הימי�וחטאתי לאבי כל הימי�, , , , והצגתיו בפני�והצגתיו בפני�והצגתיו בפני�והצגתיו בפני�, , , ,  לא הביאותיו אלי� לא הביאותיו אלי� לא הביאותיו אלי� לא הביאותיו אלי�א�א�א�א�""""
הוצר� יהודה לנדות את עצמו  ולמה    .ומה ההבדל ביניה�. . . . והצגתיווהצגתיווהצגתיווהצגתיו, , , , הביאותיוהביאותיוהביאותיוהביאותיו

וא� , ואי� לקח יעקב סיכו% כזה, וכי בלי זה לא היה יעקב מסכי�, בעול� הבא
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ואולי . מה ירויחחלילה יקרה משהו לבנימי% יפסיד ג� אותו וג� את יהודה ו
ליפול  שא� ינדה יהודה את עצמו משמי� לא יתנו ליהודה יעקב ויהודה הבינו

 ולמי שהציל חיי אביו 53בנידוי כיו% שהוא הציל את יעקב כשקבר את יצחק
  .ועוד אד� חשוב כיעקב לא יתנו לו משמי� ליפול בנידוי

היו עצמותיו  והנה יהודה סבל בגלל דבריו וארבעי� שנה שהיו ישראל במדבר
ויש . 54מגולגלי� בארו% ולא נכנס למחיצתו עד שבקש עליו משה רחמי�

וקשה לומר שיהודה לא החזיר את בנימי% ליעקב , להבי% מדוע נתפס הנידוי
כי א� . וסמ� על כ� שבנימי% חזר ע� אחיו ונראה בפני אביו, ולא הציגו בפניו

וא� הכוונה , ר לעשות כ%בודאי שנזה, הנדוי היה כדי שיביאהו ויציגהו ממש
  .אז בוודאי שיצא ידי חובתו, היתה שידאג שבנימי% יבא ויעמוד לפני יעקב

, , , , הביאותיוהביאותיוהביאותיוהביאותיושהדבר קשור למה שכפל יהודה דבריו ואמר , ואולי ושמאואפשר 
ונראה שבנימי% לא שב . שיהיה של� בדעתו כש� שיצא, , , ,  והצגתיו והצגתיו והצגתיו והצגתיו,שיביאו חי

מדרש שיוס� אמר לבנימי% לבדוק כי אמרו ב, לאביו של� בדעתו כפי שיצא
ועלה בגורל , ה� אבינו היכ% יוס� שהיה ביד� בירושה מאבר55ל"בגורל החו

ואז נתגלה בפניו וסיפר לו שנתגלגל למצרי� על ידי , שהיושב מולו הוא יוס�
הבי% , ובנימי% שידע מכתונת הד� ששלחו האחי� ליעקב, הישמעאלי�

וחזר שונה , ה בדעתו עני% האחווהבחכמתו שיד האחי� באמצע ואולי נשתנ
  . בנקודה זו וזאת לא ידעו יהודה ויעקב ולא חשבו על התרה

 כי מת אתה ולא"לגבי חזקיה כשאמר לו ישעיה הנביא . """"ונחיה ולא נמותונחיה ולא נמותונחיה ולא נמותונחיה ולא נמות""""
 כ ג�"וא. 56ולא יחיה לעול� הבא, ז"ל כי מת הוא בעוה"פירשו חז". תחיה

   כי א� לא היו יורדי� לסבול.ב"ז ולא נמות לעוה"כא% פירושו ונחיה בעוה
        .והפלגהב על גלגוליה� הקודמי� בדור אנוש "הגלות היו נענשי� בעוה

לו סבל  אולי בא ,ב"ת יש"ר".  תקחובנימי%בנימי%בנימי%בנימי%ואת ,  איננוושמעו%ושמעו%ושמעו%ושמעו%,  איננויוס�יוס�יוס�יוס�"
  .57 אביומגורימגורימגורימגורי באר" שישבשישבשישבשישב כיו% " ישב"ת שלה� "זה משלשת בניו שר

    עלעלעלעל"""" ".".".".עשיהעשיהעשיהעשיה""""עול� ה' שהיא בחי ,,,,""""זאתזאתזאתזאת""""תקנו המלכות הנקראת . """"זאת עשוזאת עשוזאת עשוזאת עשו"
   רמז לאד� החוטא".".".".ויקרעו שמלות�ויקרעו שמלות�ויקרעו שמלות�ויקרעו שמלות�"""" . תחילת הדי% על גזל".".".".דבר הכס�דבר הכס�דבר הכס�דבר הכס�

  
ד "וג� למ. ה"ה, א"וראה ירושלמי כתובות פ. ב"ויחי אות קס' ילקוט שמעוני פ  .53

י "רש. 54 .אפשר שיהודה הצילו מעשו ופצע את עשו מבלי להורגו, שחושי� ב% ד% הרגו

 בחכמה גדולה כי גורל זה עובד, ל ראשי תיבות חמה ולבנה"חו. 55. הפרשת וזאת הברכ

אפס קצהו תראה בספר , ועמוקה וסיעתא דשמיא מיוחדת לפי שעות קרינת החמה והלבנה

  .וישב'  פ בתחילתראה לעיל .57. ' ברכות י.56."ילקוט משה"
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ד של מעלה מרכיבי� " ואז ב".".".".ויעמס איש על חמורוויעמס איש על חמורוויעמס איש על חמורוויעמס איש על חמורו"""". הקורע שמלת נפשו
 . בסוד הגלגול""""וישובו העירהוישובו העירהוישובו העירהוישובו העירה"""" ,"חמורו"' על הגו� בחי" איש"' פש בחיהנ

  .מרכיב נשמה על הגו� וד% שניה� כאחד, 58ש "וכמ

, משיח'  אפשר שהוא משיח ב% יוס� נחש דקדושה גי".".".".איש אשר כמוניאיש אשר כמוניאיש אשר כמוניאיש אשר כמוני""""
  .שינחש ויאבד נחש דקליפה

  

        י ג שי ג שי ג שי ג שו ו ו ו 

        
להפו� את כל  שבאותו יו� רצו השבטי� 1ל"אמרו חז". ויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודה""""

 כ למה פנו ליוס�"ויש לשאול א. מצרי� ויכלו לעשות זאת ומזה פחד יוס�
מונעי�  מלכתחילה היו". י� מצא את עוו% עבדי�ההאל"בתחנוני� ואמרו לו 

אדוני שאל את עבדיו אדוני שאל את עבדיו אדוני שאל את עבדיו אדוני שאל את עבדיו  " " " ".מליקח את בנימי% מאת� וממשיכי� בדרכ� בכח
ששאל�  אנוכי לא מצ, והדבר לכאורה תמוה. """"לאמור היש לכ� אב או אחלאמור היש לכ� אב או אחלאמור היש לכ� אב או אחלאמור היש לכ� אב או אח

 ".".".".ומתומתומתומת ועזב את אביוועזב את אביוועזב את אביוועזב את אביו, , , , לא יוכל הנער לעזוב את אביולא יוכל הנער לעזוב את אביולא יוכל הנער לעזוב את אביולא יוכל הנער לעזוב את אביו"""". יוס� שאלה כזו
להבי% למה  ויש. "שהכוונה לבנימי% שיוכל למות בדר� כיוס� אחיו" ,י"פירש

ב שני� ואב לעשרה ילדי� ועומד מול יוס� "קראהו נער כשהיה לפחות ב% כ
 והלא ....""""ו לאמוו לאמוו לאמוו לאמוויותר הוא לבדויותר הוא לבדויותר הוא לבדויותר הוא לבד"""" ולמה אמר .שרואה שאינו נער אלא מבוגר

ולא ולא ולא ולא , , , , מעלימעלימעלימעלי כל אישכל אישכל אישכל איש    ויאמר הוציאוויאמר הוציאוויאמר הוציאוויאמר הוציאו""""    .מאמומאמומאמומאמול ויותר לבדו "אמו נפטרה והיל
ויש להבי% למה הוציא את המצרי� . """"אחיואחיואחיואחיו עמד איש אתו בהתוודע יוס� אלעמד איש אתו בהתוודע יוס� אלעמד איש אתו בהתוודע יוס� אלעמד איש אתו בהתוודע יוס� אל

ק "ויוס� דבר עמ� בלשה. והלא ה� לא הבינו לשו% הקודש, שומרי ראשו
  . כי הרי בלאו הכי לא יבינו כלו�, כ יעמדו ש�"וא
 כי ברגע שנתפס בנימי% לא ידעו בגלל איזה חטא משמי� ,העני% הואשר שאפו

גרמו לה� זאת והלכו לשמוע מה בפי יוס� ומה תביעתו מה� ולפי זה יבינו 
וחשדו שמא . כי מעי% התביעה למעלה תהא הסיבה למטה, מה הסיבה בשמי�
 בנימי% שלא השתת� במכירה' כ כול� נתפסי� ואפי"וא, בגלל מכירת יוס�

הננו עבדי� לאדוני ג� "ואמרו ליוס� , נתפס בגלל שנתחבר עמה� בנסיעת�
וכשאמר לה� . כדי לשמוע מה יענה יוס�, "אנחנו ג� אשר נמצא הגביע בידו

האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואת� עלו לשלו� אל "ש
ש כי ה� שמכרוהו נפטרו מעונ, בגלל מכירת יוס� הבינו שאי% זה, "אביכ�

  הניח הגביע בכוונה כדי יוס�שוחשדו , במכירתו נתפס ובנימי% שלא השתת�
  
.ראה תרגו� ירושלמי המחובר לתרגו� יונת% ב% עוזיאל על פסוק זה. 1 :א"סנהדרי% צ. 58 
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גביע לכ% הניח ו, תחת מרותו למשו� כח היסוד דקדושה הנמצא בבנימי%
 היה מלכתחילה פחד יעקב וזה .מילה'  גביע גיכי  בדווקאשהוא סוד היסוד

לא , "הננו עבדי� לאדוני"כשאמרו ליוס� אפשר ש ו.לשלוח את בנימי%
התכוונו לישב באמת במצרי� כעבדי� ולהשאיר את יעקב וכל בני בית� 

,  כדי לבחו% מה מזימתו וסיבת המעשה משמי� אמרו כ%אלא, גוועי� ברעב
והכל כדי , קשו לכ�ולא טפשי� היו שהסכימו להיות עבדי� כול� כשלא נתב

 ש"וכמ, ולא נער קט%" איש"בנימי% והנה שמעו שיוס� קורא ל. לבחו% הסיבה
ח ואמר לה� " וכמו כ% דבר עמה� בלשו% ת." אשר נמצא הגביע בידוהאישהאישהאישהאיש"
 וזה גר� לה� לחקור העני% עד .בשלו�בשלו�בשלו�בשלו�ולא עלו , " אל אביכ�לשלו�לשלו�לשלו�לשלו�עלו "

מתו כדי להוציא ליסוד ומבי% מלח, סופו מי הוא מצרי זה שיש בו קדושה
ומה ג� שאי אפשר לה� ללכת בלי הסכמת יוס� כי א� נתפס . דקדושה אליו

 בכל מקו� שהוא דינו עבד ,י שיקחוהו בכח"אעפ, בנימי% בגניבה ודינו עבד
כ היסוד דקדושה נכנע תחת "וא. ומשועבד הוא ליוס� כי דינא דמלכותא דינא

להבי% שורש העני% וא� יש צור� ולכ% יש , המצרי ויעקב בזה ימא% להתנח�
אפשר ולכ% נגש יהודה ו, בנימי%את יהרגו לכל מצרי� כדי להכריח� לשחרר 

 ,ל" ואמ.יוס� יגיב לראות כיצד, יוס� שאלות שלא שאל� הכניס לפיו שלש
אח ונאמר אל אדוני יש לנו אב אח ונאמר אל אדוני יש לנו אב אח ונאמר אל אדוני יש לנו אב אח ונאמר אל אדוני יש לנו אב  לאמר היש לכ� אב אולאמר היש לכ� אב אולאמר היש לכ� אב אולאמר היש לכ� אב או    עבדיועבדיועבדיועבדיו    אדוני שאל אתאדוני שאל אתאדוני שאל אתאדוני שאל את"

והאחד " אמנ� כשדברו ע� יוס� אמרו ....""""זק% וילד זקוני� קט% ואחיו מתזק% וילד זקוני� קט% ואחיו מתזק% וילד זקוני� קט% ואחיו מתזק% וילד זקוני� קט% ואחיו מת
 ,בנימי% הוא סוד היסוד לבדו, יהודה ליוס� כי מזמ% שיוס� נעל� ורמז". איננו

 קרא לבנימי% קט% כי לגבי יסוד דיוס� הוא אולי ו.ועל קדושת היסוד לא יוותרו
יש לנו אב זק% וילד זקוני� יש לנו אב זק% וילד זקוני� יש לנו אב זק% וילד זקוני� יש לנו אב זק% וילד זקוני� """" ואמר . דנוקבאיסוד' כי באמת הוא רק בבחי, קט%

ולדעתו יסוד ,  דהיינו כי כל דבר שאינו פועל הוא בגדר מת".".".".יו מתיו מתיו מתיו מתקט% ואחקט% ואחקט% ואחקט% ואח
כל     ".".".".ויותר הוא לבדוויותר הוא לבדוויותר הוא לבדוויותר הוא לבדו"""", ולכ% .דיוס� שוב אינו פועל בקדושה והוא בגדר מת

 ועל זה ,לייחד יסוד דשכינה, , , , """"לאמולאמולאמולאמו""""    . בלבד בבנימי%ותרההיסוד נ' בחי
יני יני יני יני ואשימה עואשימה עואשימה עואשימה ע    ותאמר אל עבדי� הורידוהו אליותאמר אל עבדי� הורידוהו אליותאמר אל עבדי� הורידוהו אליותאמר אל עבדי� הורידוהו אלי"""". ו מיעקבילחמו שלא להפריד

 כי ".".".".ועזב את אביו ומתועזב את אביו ומתועזב את אביו ומתועזב את אביו ומת, , , , ונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביוונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביוונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביוונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו, , , , עליועליועליועליו
הרי אי% לה מניי% לקבל השפע , יעקב' ת בחי"היסוד א� לא תתקשר בת' בחי

ותאמר אל עבדי� א� לא ירד אחיכ� הקטו% אתכ� לא ותאמר אל עבדי� א� לא ירד אחיכ� הקטו% אתכ� לא ותאמר אל עבדי� א� לא ירד אחיכ� הקטו% אתכ� לא ותאמר אל עבדי� א� לא ירד אחיכ� הקטו% אתכ� לא """". ו בגדר מת"והיא ח
עת� כי שני� ילדה לי עת� כי שני� ילדה לי עת� כי שני� ילדה לי עת� כי שני� ילדה לי ויאמר עבד� אבי אלינו את� ידויאמר עבד� אבי אלינו את� ידויאמר עבד� אבי אלינו את� ידויאמר עבד� אבי אלינו את� יד, , , , '''' וכו וכו וכו וכותוסיפו% לראות פניתוסיפו% לראות פניתוסיפו% לראות פניתוסיפו% לראות פני

 ....""""ויצא האחד מאתיויצא האחד מאתיויצא האחד מאתיויצא האחד מאתי"""". ' דנוקיסוד' ובנימי% בחי, יסוד'  שה� יוס� בחי".".".".אשתיאשתיאשתיאשתי
 יצא מאיתימאיתימאיתימאיתי ו, כי שלוחי מצוה אינ� נזוקי�,כ ודאי חי הוא ולא נטר� ומת"וא

שאני ,  בא למעט"א�" והנה ".".".".מר א� טרו� טור�מר א� טרו� טור�מר א� טרו� טור�מר א� טרו� טור�ווווואואואוא"""" .יוס� ובשליחותי
ת והצליח להמלט ולהשאר בחייו סברתי שג� א� טרו� טור� הומעט מ% המו
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  א� אני, דהיינו שאמנ� הוא בחיי�.""""ולא ראיתיו עד הנהולא ראיתיו עד הנהולא ראיתיו עד הנהולא ראיתיו עד הנה"""" .מצוה כי היה שליח
 , ואמר."זה"והנה היסוד נקרא .  ועוד מצפה אני לראותו,לא ראיתיו עד עתה

 ....""""מע� פנימע� פנימע� פנימע� פני"""" . דהיינו בחינת היסוד הקשורה בבנימי%.""""ולקחת� ג� את זהולקחת� ג� את זהולקחת� ג� את זהולקחת� ג� את זה""""
היסוד שכ כי". ". ". ". והורדת� את שיבתי ברעה שאולהוהורדת� את שיבתי ברעה שאולהוהורדת� את שיבתי ברעה שאולהוהורדת� את שיבתי ברעה שאולהוקרהו אסו% וקרהו אסו% וקרהו אסו% וקרהו אסו% """" .מאת השפעתי

ומזה פחד ". 'ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה"' בבחי, פגו� נקרא האד� רע
ומזה . נקרא מיתה'  נפילה בידי הקלי.""""ומתומתומתומת    והיה כראותו כי אי% הנערוהיה כראותו כי אי% הנערוהיה כראותו כי אי% הנערוהיה כראותו כי אי% הנער""""    .יעקב

וא� בנימי% תחלי� ליוס� ". ונחיה ולא נמות"פחד אבינו כל הזמ% ואמר 
ואי% , ואתה טוע% בדינא דמלכותא שהוא עבד� בגלל גניבתומבחינת היסוד 

אני יהודה     """"כי עבד�כי עבד�כי עבד�כי עבד�"""". ותר עליו ושחררהוואז בבקשה , בידינו להוכיח צדקתו
ערב ערב ערב ערב """" .סוד המלכות הזקוק ליסוד יותר מכל השבטי� כדי לחבר יסוד במלכות

בעבור הנער כדי שאוכל להתערב עמו ולזכות   עשיתי ערבות".".".".את הנעראת הנעראת הנעראת הנער
.  החבור ע� החכמה הנקרא אביעל ידי ".".".".מע� אבימע� אבימע� אבימע� אבי"""". וד ומלכותלחבור יס

י "% ע" בסוד מ""""א� לא הביאותיו אלי�א� לא הביאותיו אלי�א� לא הביאותיו אלי�א� לא הביאותיו אלי�"""". ד"% ולהמשי� מ"לעורר מ ....""""לאמרלאמרלאמרלאמר""""
כי אבא הוליד ( המלכות שהיא נקראת בת החכמה ".".".".וחטאתי לאביוחטאתי לאביוחטאתי לאביוחטאתי לאבי"""", היחוד

 אחסר ממנו את כל הספירות הממשיכות מהחכמה למלכות וכל ספירה )ברתא
  . שה� הספירות האלו,,,,""""כל הימי�כל הימי�כל הימי�כל הימי�"""" ,נקראת יו�

 מאי% ולא% ניגש והלא עמד """"ויגשויגשויגשויגש"""" ויש להבי% לשו% ".".".".ויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודה""""
ולכאורה ', ל האלהי� מצא את עו% עבדי� וכו"ואמ. למולו ודבר עמו עד עתה

, 2י" פירש".".".".ויאמר בי אדוניויאמר בי אדוניויאמר בי אדוניויאמר בי אדוני""""". 'ויאמר יהודה בי אדוני וכו"היה לו רק לומר 
ויש להבי% למה ". י� הוא בלשו% ארמי בייא בייא לשו% בעיא ותחנונ,,,,ביביביבי""""

ידבר ידבר ידבר ידבר """". אדוני" בבקשה"התחיל מילה ראשונה בארמית ולכאורה היה לו לומר 
כי דבר עמו כמה דברי� עד , מיותרת" דבר" ולכאורה תיבת """"נא עבד� דברנא עבד� דברנא עבד� דברנא עבד� דבר

 וכי אמר לו דבר ".".".".באזני אדוניבאזני אדוניבאזני אדוניבאזני אדוני""""ומדוע אמר , עכשיו ועתה הוא מוסי� והול�
מכא% , "י" פירש".".".".ואל יחר אפ� בעבד�ואל יחר אפ� בעבד�ואל יחר אפ� בעבד�ואל יחר אפ� בעבד�"""". תחנוני� על יעקבוהלא בקש , סוד

וכיצד מסתדרי� דברי קשות הללו ע� בקשת ". אתה למד שדבר אליו קשות
וכי זו היא שימת עי% ", י" פירש".".".".כי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעה"""". התחנוני� המוזכרת בכתוב
ומה , ויש להבי% מה כוונת יהודה בדברי� אלו". שאמרת לשו� עינ� עליו

 הבטחת יוס� לשי� עינו על בנימי% לבי% המציאות שנמצאה גניבה הקשר בי%
. וכי בגלל הבטחת יוס� יהיה בנימי% רשאי לגנוב ולהיות פטור מכלו�, בכליו

 והנה לא מצאנו ששאל� ".".".".אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכ� אב או אחאדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכ� אב או אחאדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכ� אב או אחאדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכ� אב או אח""""
  ומה, אלא משחשד� כמרגלי� ה� לבד� ספרו לו על אביה� ואחיה�, יוס� כ%

  
  . 'ג כ" בראשית מ .2
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יש לנו אב זק% וילד זקוני� קט% ואחיו יש לנו אב זק% וילד זקוני� קט% ואחיו יש לנו אב זק% וילד זקוני� קט% ואחיו יש לנו אב זק% וילד זקוני� קט% ואחיו , , , , ונאמר אל אדוניונאמר אל אדוניונאמר אל אדוניונאמר אל אדוני"""". רצונו עתה מיוס�
שהאחד "ויש להבי% כיצד אמר ליוס� ההיפ� ממה שאמרו לו בתחילה ". ". ". ". מתמתמתמת

והלא אמרו כ% ליוס� כי שאל� מדוע לא באו ביחד אלא נכנסו בעשרה ". איננו
, אחד שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשושבשביל אותו , י"ופירש. שערי� שוני�

מלבד הסתירה שבדבריו המראה על , ועתה כשסותר דבריו ואומר שאחיו מת
כי א� אחיה� , שתתחזק הטענה שמרגלי� ה� ג� גור�, אד� שאינו דובר אמת

  והשאלה הגדולה היא . מדוע נתפזרו בעשרה שערי� אלמלי שמרגלי� ה�, מת
נימי% בטענה שליעקב לא יהיו חיי� כיצד יהודה מבקש מיוס� רחמי� על ב

ג� אנחנו ג� אנחנו ג� אנחנו ג� אנחנו , , , , הננו עבדי� לאדוניהננו עבדי� לאדוניהננו עבדי� לאדוניהננו עבדי� לאדוני""""כאשר כמה רגעי� קוד� אמר ליוס� , בלעדיו
וכלו� יש סתירה . ולא חשש לחיי יעקב ולצערו. """"ג� אשר נמצא הגביע בידוג� אשר נמצא הגביע בידוג� אשר נמצא הגביע בידוג� אשר נמצא הגביע בידו

  .גדולה מזו
כי התבונ% יהודה במילי� שהושמו כביכול משמי� בפי , ואפשר שהעני% הוא

שלא רק שדבר עמה� כתלמיד , " לשלו� אל אביכ�עלועלועלועלו ואת�"יוס� שאמר 
לכו לכו לכו לכו ולא אמר " עליה"אלא שאמר לשו% , "בשלו�"ולא " לשלו�"חכ� ואמר 

והבי% שבטענות וויכוחי� לא יוכל כנגד יוס� אלא בדר� פיוס ושלו� , לשלו�
עמו יוכלו לעלות אל אביה� שבשמי� ולתק% אשר פגמו במכירת יוס� ושאר 

אינ� , י שה� צדיקי�"כי אעפ, בלעו מפיו של מצרי זהולהוציא , דברי�
ובדר� מלחמה בלבד , 3צדיקי� גמורי� וצדיק שאינו גמור נבלע בידי הרשע

והנה כל . ונגש בנפשו ליוס� להתקשר אתו ולהתפייס עמו, לא יוכלו לו
דהיינו , התקשרות בי% דרגה גדולה לקטנה ממנה נעשית דר� האחוריי�

, ה עומדת מעל ראש הדרגה התחתונה ומתקשרת אליהשתחתית הדרגה העליונ
ומה ג� שיהודה הוא בקודש ורוצה הוא לצור� הצלת בנימי% להתקשר ע� 

והנה לשו% הקודש הוא סוד . השליט המצרי שאי% זה יתכ% אלא בדר� אחוריי�
ולכ% המילה הראשונה שדבר עמו , 4הפני� והתרגו� הוא סוד האחוריי�

ודברי הוכחה וצדק . שהוא לשו% בקשה בארמית" וניבי אד"אמר , כשנגש אליו
ודברי פיוס ותחינה נכנסי� אל האוז% ודרכ� אל הלב בסוד , נכנסי� אל המח

  .5"כי אוז% מילי% תבח%"הכתוב 
ויאמר בי ויאמר בי ויאמר בי ויאמר בי """"    .להתקשר אתו ולהתפייס עמו ,""""ויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודה"""", ואמר הכתוב

של     """" נא עבד� דבר נא עבד� דבר נא עבד� דבר נא עבד� דברידברידברידברידבר""""    . שהוא לשו% בעיא ותחנוני� בלשו% ארמי".".".".אדוניאדוניאדוניאדוני
על     ".".".".ואל יחר אפ� בעבד�ואל יחר אפ� בעבד�ואל יחר אפ� בעבד�ואל יחר אפ� בעבד�""""    .אל הלבומש�     ".".".".באזני אדוניבאזני אדוניבאזני אדוניבאזני אדוני""""     שיכנסתחנוני�

  חשוב אתה", י"פירש    ".".".".כי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעה""""    .דברי קשות שדברתי את� עד עכשיו
  
  . זוהר נשא. 5. ראה ליקוטי תורה ל� ל�. 4:  ' זברכות. 3
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בדיו לאמר היש בדיו לאמר היש בדיו לאמר היש בדיו לאמר היש אדוני שאל את עאדוני שאל את עאדוני שאל את עאדוני שאל את ע"""". לתת ל� כבוד מלכותועלי ". בעיני כמל�
י שלא שאל "ואעפ, וכי אדוני שאל כ%,  הוא לשו% תמיהה".".".".לכ� אב או אחלכ� אב או אחלכ� אב או אחלכ� אב או אח

אמרנו הדבר ולא חששנו וזה סימ% שאיננו מרגלי� שנוצרי� פיה� מלדבר 
יש לנו אב זק% וילד זקוני� קט% ואחיו יש לנו אב זק% וילד זקוני� קט% ואחיו יש לנו אב זק% וילד זקוני� קט% ואחיו יש לנו אב זק% וילד זקוני� קט% ואחיו , , , , ונאמר אל אדוניונאמר אל אדוניונאמר אל אדוניונאמר אל אדוני""""    .בענייני משפחת�

ויותר הוא ויותר הוא ויותר הוא ויותר הוא """"    .6 שהוא מתכבר נתברר אצלי,  ומה שאמרנו ל� שאחיו איננו....""""מתמתמתמת
    הורידוהוהורידוהוהורידוהוהורידוהו    ותאמר אל עבדי�ותאמר אל עבדי�ותאמר אל עבדי�ותאמר אל עבדי�"""".  לא ירד עמנוכ%לו    ".".".".ואביו אהבוואביו אהבוואביו אהבוואביו אהבו, , , , לבדו לאמולבדו לאמולבדו לאמולבדו לאמו

ובשלמא א� , שימת עי% במדת רחמי� עליו זו  וכי".".".".אלי ואשימה עיני עליואלי ואשימה עיני עליואלי ואשימה עיני עליואלי ואשימה עיני עליו
אמנ� היות שלא תפסתו בשעת , היית ממצה הדי% עמו, היית תופסו בעת גנבתו

ו עליו כי אי% אנו משפחת מרגלי� או מעשה ואפשר שאינו גנב ורק עלילה טפל
לכ% כיו% שאמרת שתשי� עינ� עליו נהג במדת הרחמי� ותרח� על , גנבי�

  .יעקב ותשלחהו
  ואולי על פי סוד� של דברי� יוב% העני% לאחר שנתבונ% בשאלה מדוע מכל
השבטי� רק ראוב% ויהודה התנדבו להוריד את בנימי% ולהשגיח להשיבו 

ותר נמצא ששניה� ג� היו היחידי� שגרמו שיוס� לא וכשנתבונ% י. ליעקב
ויהודה יע" , וראוב% בקש להשליכו אל הבור להשיבו אל אביו, יהרג בדות%

' ואולי ושמא העני% הוא כי ראוב% הוא בחי. למכרו לישמעאלי� במקו� להרגו
ואולי (וטיפת החסד מתגלה בפו� אמה דהיינו עטרת היסוד , "חסד"ספירת ה

ולכ% נפש ראוב% שידעה זאת גרמה לו לנסות להצילו להשיבו  )%"ר בהוא בסוד או
ובזה יובנו דברי ראוב% שאמר (. אל אביו כי זקוקה היא ליסוד לבא ולהתגלות בו

ספירת המלכות הזקוקה '  ויהודה הוא בחי.)והב%, "הילד איננו ואני אנא אני בא"
 ישאר יוס� פ"ולכ% גרמה נפשו שעכ, להתקשר ע� היסוד כדי לקבל השפע

והיות ובנימי% הוא יסוד דמלכות שדרכו התקשר יעקב ע� השכינה מאז . בחיי�
  .הציעו שניה� עצמ� להורידו עמה�, 7שאבד יוס�

י שיהודה "ואעפ, המלכות צרי� ליסוד שיאיר בו' ספי' ועתה יהודה שהוא בחי
 שהוא יתכוו%, "בי אדוני"משמי� שמו בפיו לשו% זה של , לא ידע שזה יוס�

כדי שיוכל  , המילי� יתאימו לקשרו אל יוס� בסוד היחוד, לבקשה בלשו% ארמי
המלכות כ% ' כי כמו שהיסוד העליו% מתגלה אורו דר� ספי, להתגלות אל אחיו

אני בי בי בי בי , ופירושו. דוגמתו הוצר� יוס� להתגלות דר� התקשרות יהודה עמו
 ויוס� נעשה ואפשר שמשנתחברו יהודה.  שהוא היסודאדוניאדוניאדוניאדונימתקשר , המלכות

   ידבר נאידבר נאידבר נאידבר נא""""    ל"ולכ% אמ". יוס�, יהודה"כמני% ' העולה בגי, 8"מקו�"היסוד בסוד 
  
, א� אומר שהוא קיי�, אמר. מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו", י"ולכ% פירש .6

         .   ויצא' ראה לעיל פ. 8.    ספר הליקוטי� בפסוק זה. 7."יאמר הביאהו אצלי
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ואפשר . 9"ראוה מדברת" סוד הזווג בבחינת כי הדבור הוא, , , , """"עבד� דברעבד� דברעבד� דברעבד� דבר
. דבר מממו%/ל דילפינ% דבר"ש חז"וכמ" דבר"שכשהוא מצד הנקבה נקרא 

ואולי משמי� הושמו דברי� , י שנתכוי% יהודה לדבר באזני יוס� לרצותו"ואעפ
    ".".".".כי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעה"""". עניינו בחשאיכי הזווג     ".".".".באזני אדוניבאזני אדוניבאזני אדוניבאזני אדוני""""אלו בפיו שיאמר 

' שרש� מבחי ג� אתה, העור� המכסה על הדעת' חיוכמו שפרעה הוא ב
לא יכל , שייעשה והיות ומשמי� גרמו ליחוד. כי אי% קישוי אלא לדעת, הדעת

  .יוס� להתאפק ונתגלה לאחיו
ואפשר שיהודה נתכוו% בדבריו להתקשר ע� יוס� בבחינה רוחנית להוציא 

לא , ט מצריוהיות ויוס� לא היה שלי, ממנו נצוצות קודש ועמה� את בנימי%
רק שלא הוציא ממנו נצוצות אלא שגר� יחוד זה לקשר אמי" ונפלא ביניה� 

ויהודה סוד השכינה , ובנימי% סוד יסוד דשכינה, שכלל את יוס� סוד היסוד
 וכלפי יוס� הראה שנגש הוא לצור� ".".".".ויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודה""""ואמר הכתוב . עצמה

ודבר ע� יוס� , הרוחניאבל כוונתו היתה ג� לצור� היחוד , פיוס ותחנוני�
שיוס� ישמע הפיוס וישחרר את בנימי% , בצורה המשתמעת בשתי אופני�

ואז יוס� יוכרח , ושנפשו תשמע הדברי� ותפלוט הנצוצות קודש שבה, מרצונו
, והיות והיחוד הוא בסוד דבור חשאי וסוד. לשחרר את בנימי% שלא בבחירתו

ואל יחר אפ� ואל יחר אפ� ואל יחר אפ� ואל יחר אפ� """", הוסי� ואמרו. . . . """"באזני אדוניבאזני אדוניבאזני אדוניבאזני אדוני    ידבר נא עבד� דברידבר נא עבד� דברידבר נא עבד� דברידבר נא עבד� דבר    ,אמר לו
 יונק ".".".".כי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעהכי כמו� כפרעה""""    ,הנצוצות ממ�    שאני מתקשר עמ� להוציא    ".".".".בעבד�בעבד�בעבד�בעבד�
הדעת ומש� כח� להחזיק בנו ומש� עלי לשאוב הנצוצות ממ� כמו ' מבחי

,  אלו הנצוצות שהיו בנו""""את עבדיואת עבדיואת עבדיואת עבדיו"""" ולקח בהשאלה ".".".".אדוני שאלאדוני שאלאדוני שאלאדוני שאל"""". מפרעה
היש היש היש היש """", לגולי דור המבול והפלגהשנכשלנו בו בג, 10 זה גילוי עריות".".".".לאמרלאמרלאמרלאמר""""

מתנהג ' כי כאשר ישראל עושי� רצונו של מקו� פעמי� שה". ". ". ". לכ� אב או אחלכ� אב או אחלכ� אב או אחלכ� אב או אח
' ופעמי� שמאיר לה� מבחי, החכמה' אב זק% ומאיר לה� מבחי' עמה� בבחי

ונאמר אל ונאמר אל ונאמר אל ונאמר אל """"". למע% אחי ורעי"התפארת ומתנהג עמה� כאחי� בסוד הכתוב 
    . החכמה' מבחי". ". ". ". יש לנו אב זק%יש לנו אב זק%יש לנו אב זק%יש לנו אב זק%""""        ל זה כי אמנ� אנו מצד עצמנו בגלגו,,,,""""אדוניאדוניאדוניאדוני

היסוד המאיר מהחכמה והבינה ' הוא בנימי% שהוא בחי". ". ". ". וילד זקוני� קט%וילד זקוני� קט%וילד זקוני� קט%וילד זקוני� קט%""""
שופ� ד� האד� "הנקראי� זקני� והוא מקבל אורות הבינה בתוכו בסוד 

א אלא " והוא קט% כי אינו יסוד דז,,,,ילד זקוני�ילד זקוני�ילד זקוני�ילד זקוני�    ולכ% הוא, ילדילדילדילד' וד� בגי" באד�
. . . . """" מת מת מת מת, א"שהוא הגדול יסוד דז" " " " ואחיוואחיוואחיוואחיו. "קט%קט%קט%קט% ילד זקוני�ילד זקוני�ילד זקוני�ילד זקוני�    ולכ% הוא ',יסוד דנוק

 ואיננו משתמשי� דרכו אלא דר� בנימי% וכל ירידה בדרגה הוא דהיינו נעל�
  ואביוואביוואביוואביו"""", הבינה וממנה יניקתו' בחי. """"ויותר הוא לבדו לאמוויותר הוא לבדו לאמוויותר הוא לבדו לאמוויותר הוא לבדו לאמו"""", בגדר מיתה

   
  :  ו"סנהדרי%  נ. 10. ג"כתובות י. 9
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ל "ש חז"וכמ(העיני� ' מ� הנצוצות בבחיודר� אהבה זו הנני להוציא מ. """"אהבואהבואהבואהבו

ותאמר ותאמר ותאמר ותאמר """" ,)נת% בו עיניו ועשאו גל של עצמות כי שאב ממנו כל נצוצות הקודש שהחיוהו
ועל ידי שימת עי% שהבטחת ולא ". ". ". ". אל עבדי� הורידוהו אלי ואשימה עיני עליואל עבדי� הורידוהו אלי ואשימה עיני עליואל עבדי� הורידוהו אלי ואשימה עיני עליואל עבדי� הורידוהו אלי ואשימה עיני עליו

וממילא תשיב לנו , הנני מוכ% ומזומ% עתה להוציא כל הנצוצות ממ�, קיימת
  .%את בנימי

 כי ".".".".ויאמר הוציאו כל איש מעליויאמר הוציאו כל איש מעליויאמר הוציאו כל איש מעליויאמר הוציאו כל איש מעלי, , , , ולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליוולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליוולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליוולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליו""""
להוציא כל  ולכ% הוצר�. התגלותו התקשר ע� אחיו בסוד החיבור הרוחניב

וישמעו וישמעו וישמעו וישמעו , , , , וית% את קולו בבכיוית% את קולו בבכיוית% את קולו בבכיוית% את קולו בבכי"""". איש מעליו כי סוד ההתקשרות הוא בחשאי
שמעוהו  ויש להבי% כיצד קולו נשא וגבה עד ש".".".".מצרי� וישמע בית פרעהמצרי� וישמע בית פרעהמצרי� וישמע בית פרעהמצרי� וישמע בית פרעה
שאמרו על ' מקרקש זגי וכדו' ואולי העני% הוא בבחי, מצרי� ואנשי בית פרעה

לא תהיה לה יניקה ' האמוראי� שהיו מרעישי� בשעת תשמיש כדי שהקלי
מצרי� ובית פרעה שהיא ' ולכ% ג� יוס� הרעיש בקול בכי כדי שקלי, מזווג זה

  .  של יוס� ע� אחיוישמעו קול הבכי ולא יוכלו לינק מיחוד זה' מלכות דקלי

 זה בגלל שאני קיי� והארת היסוד ,,,,""""העוד אבי חיהעוד אבי חיהעוד אבי חיהעוד אבי חי""""ואולי אמר לה� יוס� 
התפארת קשור ליסוד המאיר בי וכיצד ' ויעקב בחי, דקדושה מאירה על ידי

' חשבת� לסלקני מהקדושה ואז אבי לא היה יכול להתקיי� רק על יסוד דנוק
 וא� היית� מסלקי� אותי לא א שיקשר ביניה�"בנימי% כי צרי� יסוד דז' בחי

ממוסר אמת זה " " " " ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניוולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניוולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניוולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"""", היה אבי חי
 כשרק יהודה נגש אליו """"אני יוס�אני יוס�אני יוס�אני יוס�""""ואמר לה� . שלא חשבו עליו כשמכרוהו

 ואז יכל להתקשר ע� ".".".".ויגשוויגשוויגשוויגשו, , , , גשו נא אליגשו נא אליגשו נא אליגשו נא אלי""""ועתה בקש מה� ואמר , בתחילה
 ובזה ....""""אשר מכרת� אותי מצרימהאשר מכרת� אותי מצרימהאשר מכרת� אותי מצרימהאשר מכרת� אותי מצרימה""""  והוסי�".".".".אני יוס� אחיכ�אני יוס� אחיכ�אני יוס� אחיכ�אני יוס� אחיכ�""""כול� ואמר 

כי שלחת� אותי למקו� התקו% הנכו% לנו מברית בי% , נמתק עוו% מכירתכ�
ודינכ� . הבתרי� כדי שאכי% הדר� לכ� לבא בכבוד ולא בשלשלאות של ברזל

את� את� את� את� """"וג� את� למרות ש, כמי שפרש רשתו בשבת לדוג והעלה תינוק שפטור
    ".".".".החיות ע� רבהחיות ע� רבהחיות ע� רבהחיות ע� רבחשבת� עלי רעה אלהי� חשבה לטובה לחשבת� עלי רעה אלהי� חשבה לטובה לחשבת� עלי רעה אלהי� חשבה לטובה לחשבת� עלי רעה אלהי� חשבה לטובה ל

ולא "ולכאורה היה לו לומר  ".".".".ולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליוולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליוולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליוולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליו""""
מלשו% הכתוב משמע  אמנ� ".כל הניצבי� עליויד ודע לויכול יוס� להת

 כל הניצבי� עליובגלל  ,יה� לא יכל להתאפק מלהודיע שהוא אחשיוס�
א הוציאו כל איש א הוציאו כל איש א הוציאו כל איש א הוציאו כל איש ויקרויקרויקרויקר"""" ,וכיו% שהוכרח להתגלות .שהאיצו בו להתוודע לאחיו

ולמה . ויש להבי% העניי%    ".".".".ולא עמד איש אתו בהתוודע יוס� אל אחיוולא עמד איש אתו בהתוודע יוס� אל אחיוולא עמד איש אתו בהתוודע יוס� אל אחיוולא עמד איש אתו בהתוודע יוס� אל אחיו, , , , מעלימעלימעלימעלי
שו% לניצי� וניצבי� זה ש ,י"והלא פירש ,"עומדי�"א כתב ול "ניצבי�"כתב 

היה שמנשה בנו  יההבראש הניצבי�  וכא% הלא, קשה כמו אצל דת% ואביר�
             . עליומצד שני כל גבורי מצרי�  העומדי�ו ,תורגמ%מ
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 ו% כיו שני� מחייל שהורידו ליוס� עשר"כי אמרו חז, ואפשר שהעני% הוא
 שאמר יהודה וחמשה שמנשה חמשה ,על יעקב" עבד�" פעמי� עשרשמע ש

, ברוח הקודש וחשבאה זאת ויוס� ר. לו שנה מחייוהורידו  כל פע� ועלתירג� 
מלהתגלות  לכ% לא יכל להתאפקו ,מה יהיה הלאהו שני� כבר ירדו לי עשר

. ולכ% מהר להתגלותשמא יאמרו לו עוד פע� עבד� ויורידו לו עוד חיי� 
   . על המכירהאחיובייש את   כדי לא ל,והוציא כל איש מעליו

נת% מה יש להבי% ל ".".".".וית% את קולו בבכי וישמעו מצרי� וישמע בית פרעהוית% את קולו בבכי וישמעו מצרי� וישמע בית פרעהוית% את קולו בבכי וישמעו מצרי� וישמע בית פרעהוית% את קולו בבכי וישמעו מצרי� וישמע בית פרעה""""
    .ולמה כתבה זאת התורה , בית פרעההגיע עדש  חזקכ"כועוד  קולו בבכי

למה חזר לומר זאת  ".".".".ויאמר אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימהויאמר אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימהויאמר אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימהויאמר אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימה""""
והלא ברור שאי% , "אחיכ�"ולמה הפע� הוסי� , והלא כבר גילה שהוא יוס�

וכי לא , ומה ראה לנכו% להזכיר לה� עני% המכירה. כוונתו ליוס� מ% השוק
תיבת  ....""""ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנהועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנהועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנהועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנה"""" .ידעו זאת

  . היכ% נמכרל ולא, כי העניי% הוא עצ� המכירה,  לכאורה מיותרתהנההנההנההנה
 . באותה שעה א� יהרגוהו אחיו או יניחוהודנוהוכי בשמי� , ואולי העני% הוא
י שהתיקו% של " רבינו הארוכתב .11באותה שעהרצו להורגו והשבטי� באמת 

כי " ,ש"וכמ, יומתק את הדיני� מעלכדי לאד� בשעת דיני� להשמיע קול בכי 
ומעלת ,  יוס� באותו שעה ידע שנידו% עתה על חייו".קול בכיי' שמע ה

כדי שלא יצא דני� א� להורגו ורוצחי� מהשוק כא ולד "ביהיתה כהשבטי� 
שרה שבטי� שלה� ילכו עויגרו� שירבע� בי% נבט שיחטיא את ישראל ממנו 

וישמע בית וישמע בית וישמע בית וישמע בית , , , , צרי�צרי�צרי�צרי�וישמעו מוישמעו מוישמעו מוישמעו מ"""" . להמתיק הדי% מעליוונת% קולו בבכי לאיבוד
י שהכוונה "רשפי בית פרעה , שוני��עניני שני ה�פרעה בית מצרי� ו ".".".".פרעהפרעהפרעהפרעה

תועבת "למרעה למרות שצא% לו  והיה, פרעה לא היה מצרי, לבית המלוכה
ל ושמת�  ויש ב� אנשי חיא� ידעתו"אמר ליוס� וכמו ש ,"מצרי� כל רעה צא%

� לימול לא אמר לו פרעה לכ% כשאמר יוס� למצריו". שרי מקנה על אשר לי
תקופה זו היתה  .איכפת לו שיעשה את� מה שהוא רוצההיה לא כי כלו� 

 בחינה של מצרי� שש� ,היו כא% שני בחינות ובית המלוכה לא היה מצריש
 בסוד העור�  בית פרעה ששלטו בפועלובחינה של ,צרי� להיות השעבוד

שני מ הדיני� מלמעלה מתיק עליו אתהשמיע קולו בבכי ואולי ה יוס� .הקשה
 ואי� מול� ה� שהרי היה צרי� להיות משועבד ל"מצרי�"קיטרוגי� אחד של 

שני מצד פרעה שהוא המל� והיה אמור להוריד את יעקב ה ו,ה�עלי
   ולכ% יוס� השמיע,הורידו בכבוד מלכי�עומד לבשלשלאות של ברזל ויוס� 

  
  . פרשה זואמדרש תנחומ.  11
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א� הסתפקו  ה� ואולירצו לדו% אותו למטה ו זאת קולו בבכי והשבטי� ידעו
או שה� במכירה שלה� , הגיע יוס� למדרגתו ואי% לה� להתערברצו% שמי� ב

אל אחיו גשו נא אל אחיו גשו נא אל אחיו גשו נא אל אחיו גשו נא     ויאמר יוס�ויאמר יוס�ויאמר יוס�ויאמר יוס�"""".  בכ� שלא הרגוהו כשדנוהו בשכ�גרמו לכל זה
 לשמוע ג� חובת� כי "ויגשו", לשמוע צד שליאמר לה� גשו אלי  ".".".".אלי ויגשואלי ויגשואלי ויגשואלי ויגשו

וכי לא ". ". ". ". ויאמר אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימהויאמר אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימהויאמר אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימהויאמר אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימה"""" .את הצד השני
        היית� מוכרי� אלא אמר לה� א�, ולמה אמר זאתמכרוהו מצרימה שידעו 

מקו� להסתפק מה רצו% היה לכ� וללא ידיעתכ� הגעתי למצרי�  ,אותי סת�
 מכרת� אותי מתו� ידיעה ברורה """"אחיכ�אחיכ�אחיכ�אחיכ�""""אבל כשבשיקול דעת שאני , שמי�

א� היה ו, מורידי� אותי למצרי� מקו� הגלות המצפה לכולנושהישמעאלי� 
בע� לא היה מתגלגל שארד הנה צו% שמי� כדי להצילכ� מירעני% המכירה ר

 ....""""ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנהועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנהועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנהועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנה"""" ,ואהיה לכ� למחיה
ועתה ועתה ועתה ועתה """".  כי זה רצו% שמי�""""כי למחיה שלחני אלהי� לפניכ�כי למחיה שלחני אלהי� לפניכ�כי למחיה שלחני אלהי� לפניכ�כי למחיה שלחני אלהי� לפניכ�"""", ברורסימ% כי זה 

וישימני לאב לפרעה וישימני לאב לפרעה וישימני לאב לפרעה וישימני לאב לפרעה """" , והראיה".".".".א את� שלחת� אותי הנה כי האלהי�א את� שלחת� אותי הנה כי האלהי�א את� שלחת� אותי הנה כי האלהי�א את� שלחת� אותי הנה כי האלהי�לללל
  . כדי להיות לכ� למחיה,,,,""""ולאדו% לכל ביתו ולמושל בכל אר" מצרי�ולאדו% לכל ביתו ולמושל בכל אר" מצרי�ולאדו% לכל ביתו ולמושל בכל אר" מצרי�ולאדו% לכל ביתו ולמושל בכל אר" מצרי�

מה ל ".".".".אני יוס� העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי  נבהלו מפניואני יוס� העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי  נבהלו מפניואני יוס� העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי  נבהלו מפניואני יוס� העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי  נבהלו מפניו""""
    .יוס� פחד מה�אדרבה  היו גבורי� ולא פחדו ממנו והרי ממנו ובהלנ

ז "כי שמירת העיניי� מההסתכלות על צורת גוי עובד ע, ר שהעני% הואואפש
ושמירת עיניה� גדלה כל כ� שג� קדושת השבטי� ונראה ש, 12מוסיפה קדושה

 ,כניס אות� לביתו לארוחהוה ,לה� עסק ע� שליט זר שאסר אות�כשהיה 
לא הרימו עיניה� לראות את צורתו כדי לשמור על , תוולמרות שהתווכחו א

 יעקב ולכ% וראו שדומה להביטו בו ,"אני יוס�"שאמר לה� אמנ� כ. ושת� קד
   השבטי� הקדושי� זה מראה באיזה דרגה היו אלה היו....13131313נבהלו מפניונבהלו מפניונבהלו מפניונבהלו מפניו

   
מ שהאחי� לא הכירו את "ב' ש הגמ" ומ.13. סימאי' מנח� בר' גבי ר. 'ז נ"ע'  ראה מס.12

וכי רק , יש להבי%, מו היה ע� זק%יוס� כיו% שכשמכרוהו היה ללא חתימת זק% וכשנפגשו ע

י "ועוד הרי ליעקב אבינו היה זק% ויוס� היה דומה לו כמו שפירש, בגלל זק% לא מזהי� אד�

. וא� ראו שדומה ליעקב היו צריכי� להבי% שהוא יוס�". כי ב% זקוני� הוא לו"על הכתוב 

תו שלא במתכוו% שבמקרה נזדמ% לה� לראוכ, ל שכיו% שלא הסתכלו עליו"ואולי כוונת חז

כי של יעקב היה לב% ושל יוס� שחור אבל א� היו , ולזה הספיק חתימת זקנו שלא יכירוהו

ולפי קולו לא , היה לה� לזהותו לפי הקול, נ"א. רואי� אותו בראיה  רגילה היו מזהי� אותו

. ולא הכירוהו בגלל זקנו שגר� לשנות את קולו, הכירוהו כי הזק% משנה לאד� את הקול

 ראה את ואינו כאחיו של מרי בר איסק שש� לא, ז"וס� גדל יחד ע� השבטי� עד גיל יוי

   .אחיו מגיל קט% ולא גדל עמו כלל ומספיק גידול זק% שלא יכירהו
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לא גילה ליעקב את המכירה אחרי שהאחי� החרימו מי '  הלחינ�השבטי� לא 
  .להגייצחק לא ולכ%  ,שיגלה

כשהשבטי�  ,תכל על אשהסלהמ עיניה�י� לשמור את לא יכוליש טועני� ש
לשמור על צרי� כמה עד , גוי� לא הסתכלוגברי�  אפילו על הקדושי�
  א לעמוד בה�" דברי� שאצוהלא ולא בא בטרוניא ע� בריותיו ' הו  .העיניי�

, דר� רמז אמרו .ואד� יתבע על זה, אפשר לעמוד, וא� צוה על שמירת העיני�
 המפתח , איפה כל הטומאה והקדושה".דר� על ה היא בעיניי�,איה הקדשה"

 לשבת , על עיניה�ה לה� שליטה מוחלטתתהשבטי� הקדושי� הי. זה העיניי�
  . זה הכח של השבטי� הקדושי�,להסתכל בולא ולשתות אצלו להתווכח איתו 

ראה לה� שהוא ה", י"פירש ".".".".ויאמר יוס� אל אחיו גשו נא אלי ויגשוויאמר יוס� אל אחיו גשו נא אלי ויגשוויאמר יוס� אל אחיו גשו נא אלי ויגשוויאמר יוס� אל אחיו גשו נא אלי ויגשו""""
מה הראיה ולא כל בני קטורה היו מהולי� וה, ומה בכ� ויש להבי%". מהול

 השבטי� ששמרו את כי, והעני% הוא. ולמה הוצר� לראיה זו, יוס�שהוא 
יוס� גילה לה� את ו, כל דברמאיר בעיניה� היו רואי� את האור של הקודש ש

 שהוא יבינוששמר את בריתו ומזה כיו% , שאור הקודש מאיר בו שיראובריתו 
 זה שאמר לה� ,אלה לא שומרי� את הבריתלא מצרי ולא בני קטורה 

 מה ולכאורה ".".".".אשר ראית�אשר ראית�אשר ראית�אשר ראית�לאבי את כל כבודי במצרי� ואת כל לאבי את כל כבודי במצרי� ואת כל לאבי את כל כבודי במצרי� ואת כל לאבי את כל כבודי במצרי� ואת כל והגדת� והגדת� והגדת� והגדת� """"
ומאי נפקא ,  מה יש כא% לראות וכי לא ידעו קוד� את כבודו ושליטתו,כוונתו

כבודי אשר במצרי� שאינו  אמרו אל אבי את כל אלא אמר לה�. מינא בזה
 את אשר ראית�אשר ראית�אשר ראית�אשר ראית�, "כל"הנקרא " יסוד" הוא הללללואת כואת כואת כואת כאלא  , ו"מצד הקליפה ח

  . שמש� בא הכבוד מכבוד שמי�האור של הברית השמור

רצה לעורר קול יוס� אפשר ש ו".".".".ולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליוולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליוולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליוולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליו""""
יתקשר ושיסכימו ש, הבכי כדי לעורר הרחמי� שלא יוכלו אחיו לפגוע בו

 ,ל להתקשר עמה� בשלימות כדי שיוכ".".".".ויאמר הוציאו כל איש מעליויאמר הוציאו כל איש מעליויאמר הוציאו כל איש מעליויאמר הוציאו כל איש מעלי"""". עמה�
וישמעו וישמעו וישמעו וישמעו """".  לא תוכל לקטרג'והקלי,  כדי שישמעו הגויי�".".".".וית% את קולו בבכיוית% את קולו בבכיוית% את קולו בבכיוית% את קולו בבכי""""

 """"אני יוס�אני יוס�אני יוס�אני יוס�"""" ואמר ,אחיו דבר ללא בכישע�  פשראו ".".".".מצרי� וישמע בית פרעהמצרי� וישמע בית פרעהמצרי� וישמע בית פרעהמצרי� וישמע בית פרעה
הקשר נעשה בסוד  אפשר שכי, "אחיכ�" ולא הוסי� .כדי להתקשר עמה�

 אבל עוד לא נקשר ע� כל הספירות .סודייוס� יוס� יוס� יוס�  , מלכותאניאניאניאני, מלכות ע� יסוד
 כי , לו שיעקב חיכבר אמרוי ש"אעפ    ....""""העוד אבי חיהעוד אבי חיהעוד אבי חיהעוד אבי חי"""" ושאל .הקשורות באחיו
ושאל א� אביו כבר שכח ממנו וחזר , ק אינ� חיי� ליעקב"חיי� ללא רוה

ולא יכלו אחיו ולא יכלו אחיו ולא יכלו אחיו ולא יכלו אחיו """". ק שאינה שורה על אד� עצב"לחיי� תקיני� ושבה אליו רוה
 על שאלתו לחיי� ,,,,""""אותואותואותואותו""""אבל , י בגופו יכלו כי לענות שהוא ח".".".".לענות אותולענות אותולענות אותולענות אותו

א� ,  כי חשבו להרגו".".".".כי נבהלו מפניוכי נבהלו מפניוכי נבהלו מפניוכי נבהלו מפניו"""". ק לא יכלו לענות"של שמחה ורוה
ק בגללו וא� יהרגוהו שוב "כשרמז לה� יוס� שהנה אביו טר� חזר לרוה
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 כי גר� לה� . נבהלו מפניו,יחזרו על טעות� ויגרמו ליעקב שישאר באבלו
ומשראה .  ברוחניות ואי� שוב יעשו זאתל יעקב שלהבי% שה� גרמו מיתתו

.  רצה להתחבר עמה� בכל שאר הספירות, רוצי� להרגו שניתנ�יוס� שאי
 . שיבואו כל השבטי� ובחינותיה� אליו להתחבר בו....""""ויאמר גשו נא אליויאמר גשו נא אליויאמר גשו נא אליויאמר גשו נא אלי""""
וס� אחיכ� אשר מכרת� וס� אחיכ� אשר מכרת� וס� אחיכ� אשר מכרת� וס� אחיכ� אשר מכרת� אני יאני יאני יאני י"""" .מפורש  לה�אמרואז  . ונתחברו עמו""""ויגשוויגשוויגשוויגשו""""

על  """"ואל יחר בעיניכ�ואל יחר בעיניכ�ואל יחר בעיניכ�ואל יחר בעיניכ�"""", שמכרת� אותי    """"עצבועצבועצבועצבוועתה אל תועתה אל תועתה אל תועתה אל ת, , , , אותי מצרימהאותי מצרימהאותי מצרימהאותי מצרימה
ונגר� עני%  ".".".". לפניכ� לפניכ� לפניכ� לפניכ�י�י�י�י�ההההכי למחיה שלחני אלכי למחיה שלחני אלכי למחיה שלחני אלכי למחיה שלחני אל"""" .התנהגותי עמכ� בבואכ� הנה

וישלחני אלהי� וישלחני אלהי� וישלחני אלהי� וישלחני אלהי� """". לגלות מצרי�לרדת בנחת  להכי% לכ� הדר� מכירתי כדי
ז "ועי.  וצערתי אתכ� לתק% מעשה המכירה....""""לשו� לכ� שארית באר"לשו� לכ� שארית באר"לשו� לכ� שארית באר"לשו� לכ� שארית באר"    לפניכ�לפניכ�לפניכ�לפניכ�

  . ב"ז ובעוה" בעוה".".".". גדולה גדולה גדולה גדולהולהחיות לכ� לפליטהולהחיות לכ� לפליטהולהחיות לכ� לפליטהולהחיות לכ� לפליטה""""

. """"אחיואחיואחיואחיו ולא עמד איש אתו בהתוודע יוס� אלולא עמד איש אתו בהתוודע יוס� אלולא עמד איש אתו בהתוודע יוס� אלולא עמד איש אתו בהתוודע יוס� אל, , , , ויאמר הוציאו כל איש מעליויאמר הוציאו כל איש מעליויאמר הוציאו כל איש מעליויאמר הוציאו כל איש מעלי""""
שידע כי לא רצה שיתבזו אחיו לפני מנשה  לרבות מנשה בנו """"כל אישכל אישכל אישכל איש""""אמר 

 ולכ% הוציא את ,ו ואי% הגיו% שאת מנשה יוציא והמצרי� ישאר,לשו% הקורש
 אמרהו.  אשר על הביתהאישהאישהאישהאיש שהיה מנשההוא "  אתואישאישאישאישולא עמד . "כול�

ורק  ,כשיתגלה לה� יהרגוהומא פ שפחד מאחיו ש"תורה גדלות יוס� שאע
  . הוציאו יוס� כדי שלא לפגוע בכבוד אחיו,14מנשה יכל למונע� מזה

ויש להבי% לש� מה הראה ". הראה לה� שהוא מהול", י"פירש". ". ". ". גשו נא אליגשו נא אליגשו נא אליגשו נא אלי""""
ועצ� המילה מה בכ� שהוא ,  יוס�לה� זאת וכי מבלי זאת לא הכירו בו שהוא

כ "וא, והלא נודע ונשמע בכל מצרי� שגזר יוס� על המצרי� שימולו, מהול
ונראה שהראה לה� ששל� הוא במילתו ולא פג� בה . מסתמא ג� הוא מהול

והוצר� לכ� כי כתוב במדרש שרצו , ואור המקי� דקדושה מאיר על מילתו
ומי ששומר הברית , וא שומר הבריתונת% לה� להבי% כי ה, באותה שעה להרגו

ואי% לה� ברירה , ולא יוכלו לו" צדיק חי העולמי�"כתקונו שמור הוא בידי 
  .אלא לגשת אליו לשלו�

 ולכאורה תיבת מצרימה ".".".".אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימהאני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימהאני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימהאני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימה""""
ועתה אל ועתה אל ועתה אל ועתה אל """". ומה ג� שהשבטי� מכרוהו לישמעאלי� ולא למצרי�, מיותרת

 """"הנההנההנההנה""""ולכאורה תיבת ". ". ". ". עיניכ� כי מכרת� אותי הנהעיניכ� כי מכרת� אותי הנהעיניכ� כי מכרת� אותי הנהעיניכ� כי מכרת� אותי הנהתעצבו ואל יחר בתעצבו ואל יחר בתעצבו ואל יחר בתעצבו ואל יחר ב
  ". ואל יחר בעיניכ�,אל תעצבו"ולמה כפל . מיותרת

ואפשר שהעני% הוא כי ידעו האבות והשבטי� שגזירת בי% הבתרי� עתידה 
  ,הדעת כי פג� הקרי של אד� הראשו% פגע בעור� מקו�, להיות במצרי� דווקא

  
  . ראה ספר הישר פרשה זו. 14
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  ,"העור�"ה המכסה על העור� היא סוד פרעה שהוא אותיות והקליפ
וא� היו השבטי� שמי� לב , מצר הגרו% שתחת העור�' והוא מל� מצרי� בחי

לזה בעת מכירתו בוודאי שהיו נזהרי� שלא למוכרו למצרי� כי ש� גזירת 
דווקא בגלל היותו בקדושה ב% יעקב אבינו , הגלות ותתחיל הגלות ביוס�

 וכ� אדרבה ידבק יותר בקדושה שכל. 15 שטר חוב של הגלותשהסכי� לפרוע
, ואו שמשמי� הסיחו דעת� מעני% זה', כ� רצו להרחיקו ממנה ולהפילו בקלי

אלא , או שכלל לא העלו על דעת� שישאר יוס� במצרי� וישתקע בה
שהישמעאלי� היורדי� ע� סחורת� למצרי� ישתמשו בו כעבד בכל מקומות 

ואמר לה� יוס� את� מכרת� .  למקומות� לשמש�לכת� וישיבוהו עמה�
וגרמת� , אותי מצרימה כי ידעת� שהישמעאלי� יורדי� למצרי� ע� סחורת�

ועכשיו רואה אני או חושש אני שמא תעצבו על שנשארתי , שהגלות תתחיל בי
י " כי אעפ....הנההנההנההנהויחר לכ� כי את� גרמת� לזה על ידי שמכרת� אותי , בקודש

היה זה כשחשבו ששר ". אבל אשמי� אנחנו"אמרו שנתחרטו על מכירתו ו
אבל , מצרי מתעלל בה� ומשמי� גרמו לה� זאת כעונש על מכירת יוס�

חשבו שאי% בזה כלל רצו% שמי� ולא , משנודע לה� שיוס� הוא שהתעלל בה�
כי כל מה שעשה יוס� היה בבחירתו החפשית כנק� על , איתות להעיר�

וחרה לה� שה� בידיה� גרמו , רגווחזרו בה� עד שחשבו לה, מכירתו
ונתעצבו על שלא מכרוהו , להשארתו בקדושה ושליחתו לתקו% גלות מצרי�

. והיה נאבד בי% העמי�, למדינה אחרת שבה לא היה עני% תקו% גלות מצרי�
 ולהכי% הדר� לפניה�, ואמר לה� כי משמי� גרמו לה� כדי להתחיל הגלות בו

  . זאת למחיה ולפליטה

ולא יכלו אחיו לענות אותו כי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי , , , , � אל אחיו אני יוס� העוד אבי חי� אל אחיו אני יוס� העוד אבי חי� אל אחיו אני יוס� העוד אבי חי� אל אחיו אני יוס� העוד אבי חיויאמר יוסויאמר יוסויאמר יוסויאמר יוס""""
ולא יכלו אחיו ", אלעזר כשהיה מגיע לפסוק זה היה בוכה'  ר....""""מפניומפניומפניומפניו נבהלונבהלונבהלונבהלו

תוכחה של , ומה תוכחה של בשר וד� כ�". כי נבהלו מפניו, לענות אותו
  .16"ה על אחת כמה וכמה"הקב

 טועני� שא� בנימי% לא ישוב יזיק  כי יוס� הוכיח� באומרו את�,וביאור העני%
הא� חשבת� אז על , ב% אהוב ליעקב ומכרת� אותי הייתי והנה, הדבר ליעקב

כי כלפי , ובנקודה זו לא יכלו לעמוד בפניו, יתאבל עלי ואי� ,כיצד ירגיש, אבי
ולפחד מיוס� שמא . ת"עצ� המכירה ה� לא פחדו לעמוד בפניו כי דנוהו בד

דו כי גבורי� היו ובטר� יתגלה אליה� יוס� החליט יאסר� או ימית� לא פח
  ואדרבה יוס� שהכירו. לבדו להלח� בכל מצרי� ולהמית� כלאחר יד יהודה

  
   :' חגיגה ד.16  .ז, ו"י בראשית ל"ראה רש. 15
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אמנ� נבהלו מתוכחתו . פחד מגבורתו כי ידע שכל גיבוריו לא יוכלו לו
העוד אבי ", בנו ובוכה עליושעשרי� ושתיי� שנה מחפש את  אבא, באומרו

, י די%"וא� אחי יוס� שדנוהו עפ. אשר עוללת� לו במכירתי לאחר כל" חי
מה , בגלל שלא לקחו בחשבו% את צער יעקב נכלמו ונבהלו מפני אחיה� הקט%

  .מה נדבר ומה נצטדק, ה יוכיחנו על מעשינו"הדי% כשהקב נענה ביו�
 ז"ל מעט ממה שקורה בעוה כי א� אד� יסתכ,ה הוא"י% תוכחת הקביוענ

ושעילת העילות הוא מסבב הסיבות , ידע ויבחי% כי יש די% ויש דיי%, מסביבו
ואז כל תירוציו על ביטול תורה ותפילה , ושאי% מקרה בעול� הזה כלל ועיקר

בעיתוני�  ואמנ�. יתבייש בה� ויבי% כי בשקר ש� מבטחו בה�', ומצוות וכדו
בעתוני� את  אבל ירא שמי� ימצא ג�, רלא מוצאי� יראת שמי� כלל ועיק

נקח , לדוגמא . ועומק הדי% המקי� אותנו בכל עת ובכל שעה,השגחתו יתבר�
והנה באחד , שני עתוני� משבוע זה ונתבונ% במאורעות שקרו במהל� השבוע

לחצר האחורית של  מה� מסופר על ילדה בת שתי� עשרה שירדה לתומה
ושכ% מקומה שלישית זרק קרשי� , ק בוהבני% מקו� שלא רגילי� ילדי� לשח

 וברור שהשכ% .יצילנו' ה, למטה ואחד הקרשי� נפל על ראשה והרגה במקו�
ודווקא באות� רגעי� שזרק , לא רצה להרגה ולא חשב שנמצאי� ש� ילדי�

וכמה פעמי� כשאנו זורקי� קרשי� בכוונה , את הקרשי� יצאה הילדה לחצר
וכא% , צידה ולא נוחת למקו� שכוונוהולפגוע במקו� מסויי� הקרש סוטה ה
ולאחר שני דפי� . השוטה יאמר מקרה. הקרש נחת בדיוק על ראשה והרגה

על חייל שבחופשתו יצא ע� נשקו לבקר את ב% , מופיע בעתו% ידיעה נוספת
ובבואו פירק את המחסנית , בחור ב% שש עשרה שני�, דודו האהוב עליו

נפרד מב% דודו ולקח את הנשק , צאתכשבא לו, מהנשק והניחו בפינת החדר
, ולפתע ללא כל אזהרה מוקדמת נפלט כדור ישר ללב ב% דודו והרגו, והטעינו

 ."וא� תלכו עימי בקרי"ועל זה צווח הכתוב . ושוטה וטפש יקרא לזה מקרה
 .ל" רח"והלכתי עמכ� בחמת קרי", המקרה דהיינו תלבישו את הנהגתי בידי
אלא השגחה מכוונת הקשורה בגלגולי , למאכי ודאי שאי% אלו מקרי� בע

וכא% ,  והלא כשאד� יורה כדי להרוג לא תמיד קולע הוא אל המטרה.נשמות
ואי% ספק , הלזה יקרה מקרה, כדור יפלט מעצמו ויפגע ישר בלב קרובו

שמשמי� גרמו לו שיהרוג לקרובו כדי להשלי� ולהשיב על מעשה אחר 
שילדה ,  אחרמקרהמקרהמקרהמקרהתו כתוב על ובעתו% שלמחר. שנעשה בגלגול� הקוד�

, נפלה מקומה חמישית וא� היתה מגיעה לקרקע החצר היתה נחבטת ונהרגת
 את ראשו מ% החלו% והיא נפלה על ראשו במקרהבמקרהבמקרהבמקרההוציא ' אבל השכ% מקומה ג

ומכח ראשו נדחפה הצידה אל , ונבלמה נפילתה אל החצר, ונחבטה בו
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, שרואה עני% זה כמקרהובוודאי שמי . ונחתה ש� בריאה ושלמה, המרפסת
ממש באות% שניות , כיצד קרה שדווקא בעת נפילתה, משוגע הוא על כל ראשו

 ששניה� י אלמל,הוציא השכ% את ראשו ללא כוונה כלל ובל� את נפילתה
קשורי� לגלגול קוד� ונגזר עליו להצילה ממות עקב מעשה שעברו שניה� 

 יו� ובכל עת ובכל שעה וכאלה מקרי� רבי� הקורי� בכל. 17בגלגול� הקוד�
היה  וא�. "מצעדי גבר כוננו' מה"ז אמר הכתוב "וע .בכל מקו� ופינה בעול�

היה מפענח ומגלה לנו רזי% דרזי% בסוד , ל"עמנו איזה מקובל גדול כהאריז
המתבונ% ק "רוהא� ג� בלעדי מקובל גדול ובלעדי , גלגול נשמות אלו ותקונ�

וכשאד� יגיע  .פקוחות בכל האר"' עיני הימצא בזה השגחה נפלאה וברורה כי 
על התוכחה כיצד לא התבונ% בהשגחתו  לבית די% של מעלה לא יוכל לענות

לא ,  עקב טפשותוההפסידנפשו וכשיבי% מה  ,ז"יתבר� ור" אחרי הבלי העוה
קט% ה את בנוהוא לאד� שבטעות דרס  ודומה, צרי� הוא לעונש חמור מזה

פרט לכ� שיתלה את תמונת הילד כל הזמ%   עונששאיננו צרי� לשו�, במכוניתו
הוא כבר לא יוכל לאכול או לישו% ומוסר , ויבי% את אשר עולל לו, מול עיניו

   .כליותיו ייסרוהו עד בלי די

ולהחיות לכ� לפליטה ולהחיות לכ� לפליטה ולהחיות לכ� לפליטה ולהחיות לכ� לפליטה , , , , י� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר"י� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר"י� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר"י� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר"ההההוישלחני אלוישלחני אלוישלחני אלוישלחני אל""""
שראל סבל הנה ע� י. "י�י�י�י�ההההאותי הנה כי האלאותי הנה כי האלאותי הנה כי האלאותי הנה כי האל שלחת�שלחת�שלחת�שלחת� ועתה לא את�ועתה לא את�ועתה לא את�ועתה לא את�, , , , גדולהגדולהגדולהגדולה

י שיצא מזה טובה " כי אעפ,הרבה בגלל מכירת יוס� כולל עשרה הרוגי מלוכה
כי המעשה צרי� , במחשבה וכל עני% הבחירה הוא. כוונת� היתה רעה, גדולה

   .כ� לזכות או לחובהה והמחשבה היא המטה את ,י גזירת הבורא"להעשות עפ

ומי� בשדה שהוא אל בזה הבינו ביאור חלומו עלאפשר ש ....""""ולהחיות לכ�ולהחיות לכ�ולהחיות לכ�ולהחיות לכ�""""
 נתכוו% לעני% גלות ....""""לפליטה גדולהלפליטה גדולהלפליטה גדולהלפליטה גדולה""""ובאמרו  .המחיה והמזו% שקבלו ממנו

 יעקב ובניו יורדי� וושאלמלא כ% הי, י מכירתו" עהמצרי� שנתגלגל
   . ועתה ירדו דר� כבוד,בשלשלאות של ברזל למצרי�

וישלחני אלהי� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר" ולהחיות לכ� לפליטה וישלחני אלהי� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר" ולהחיות לכ� לפליטה וישלחני אלהי� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר" ולהחיות לכ� לפליטה וישלחני אלהי� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר" ולהחיות לכ� לפליטה """"
לא צרי� שכל כי  , מרגע שיוס� ירד למצרי�החלההגלות במצרי�  ".".".".גדולהגדולהגדולהגדולה

 .ישראל ירדו לכל מקו� בגלות מספיק שאחד יורד בשביל כל אותו המקו�
 אלא, קו% רק של המקו�יו צריכי� כול� לרדת כי זה לא היה תמצרי� האבל ל

 מספיק ,יש ניצוצות במקו�וכש .ור המבול ודור הפלגה ודור אנושדשל גלגולי 
  כת למקו�לכל אד� צרי� לאבל  ,ק%יתוהודי אחד שיעלה אות� והמקו� י
   

  .יג, א"שמות כ, י"ראה רש .17
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ג� לתקו% שירד לפניה� גר�  יוס� . את מה שהפיללהעלותשש� הפיל ניצוצות 
 שה� הבינו והשבטי� כשירדו . והוא היסוד"ערות האר"" שהואהמקו� 

 בבוא�תק% המקו�  לי� ג�  אבל חשבו שצר,יורדי� בשביל תקונ� האישי
". את ערות האר" באת� לראות"יוס� לכ% אמר לה� ואולי  ,לקנות אוכל

  "מצרימה אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי" אמר לה� וכשנתוודע אליה�
תרדו לא יהיה לכ� ניסיו% של כשכ " כדי שאח,כדי שאתק% המקו� לפניכ�

ה חו" משולמית בת דברי  א� אחד מישראל לא נכשל בגויה ובערוולכ% ,ערוה
� לומר ל� השמו עלי'   כול� השכי% הועל, שנפלה באונס ויצא אותו מקלל

  ,והז אבל לא של ער"ט שערי טומאה של ע"מ וה� היו רק ב.שכול� טהורי�
תצטרכו שלא     ".".".".וישלחני אלהי� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר"וישלחני אלהי� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר"וישלחני אלהי� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר"וישלחני אלהי� לפניכ� לשו� לכ� שארית באר""""", ואמר

,  בגלות,,,,""""ולהחיות לכ�ולהחיות לכ�ולהחיות לכ�ולהחיות לכ�"""" ,של עריות' להתעסק בתיקו% המקו� ולהסתכ% בקלי
 שתפלטו ".".".".לפליטה גדולהלפליטה גדולהלפליטה גדולהלפליטה גדולה"""". את תקונכ� מגלגולי� קודמי� כדי שאת� תתקנו

  . 'כמה שיותר נצוצות שאפשר מהקלי

לשו� לכ� שארית באר" ולהחיות לכ� לפליטה לשו� לכ� שארית באר" ולהחיות לכ� לפליטה לשו� לכ� שארית באר" ולהחיות לכ� לפליטה לשו� לכ� שארית באר" ולהחיות לכ� לפליטה , , , , וישלחני אלהי� לפניכ�וישלחני אלהי� לפניכ�וישלחני אלהי� לפניכ�וישלחני אלהי� לפניכ�""""
וישימני לאב לפרעה וישימני לאב לפרעה וישימני לאב לפרעה וישימני לאב לפרעה , , , ,  כי האלהי� כי האלהי� כי האלהי� כי האלהי�לא את� שלחת� אותי הנהלא את� שלחת� אותי הנהלא את� שלחת� אותי הנהלא את� שלחת� אותי הנהועתה ועתה ועתה ועתה . . . . גדולהגדולהגדולהגדולה

יש להבי% למה כפל יוס� העני% ". ". ". ". ומושל בכל אר" מצרי�ומושל בכל אר" מצרי�ומושל בכל אר" מצרי�ומושל בכל אר" מצרי�, , , , ביתוביתוביתוביתוולאדו% לכל ולאדו% לכל ולאדו% לכל ולאדו% לכל 
 ובשניה אמר שנשלח ,,,,""""אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�""""ובפע� ראשונה אמר ששלחו , ששלחו אלהי�

אלהי� זה די% מדת כי ,  כשההבדל בי% שני שמות אלה גדול".".".".האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�""""על ידי 
  .18"בינה"ה' זה רחמי� בחי" האלהי�"ואלו , הגבורה

 שג� הוא ירד לגלות כמות� בגלל מדת הדי% ,ואפשר שכוונת דבריו היא
, אלא שהקדי� וירד לפניה� להיות לה� למחיה, "אלהי�"שמקורה הוא ש� 
אברי השכינה  ' וה� בחי, היסוד המשפיע השפע לשכינה' כיו% שהוא בחי

לאחר שעמד בנסיו% ע� אשת פוטיפר " ועתה"אמנ� , המקבלי� השפע דרכו
 גר� ששליחותו להביא השפע לה� יהיה "האלהי�"וש� , נמתק מעליו הדי%

  .דר� שפרעה ימנהו להיות אב אדו% ומושל על כל אר" מצרי�

,  שינה יוס� בדברו לאביו מדברו לאחיו".".".".שמני אלהי� לאדו% לכל מצרי�שמני אלהי� לאדו% לכל מצרי�שמני אלהי� לאדו% לכל מצרי�שמני אלהי� לאדו% לכל מצרי�""""
ליעקב אמר ששמו , על אר" מצרי�מושל מושל מושל מושל  לפרעהפרעהפרעהפרעהובעוד שלאחיו אמר ששמו 

, וע ולזה יכל פרעה לשומוכי מושל הוא בכח הזר.  לכל מצרי�אדו%אדו%אדו%אדו% לאלהי�אלהי�אלהי�אלהי�
 ולרוב ענוותו לא. אבל אדו% הוא שליטה מרצו% ולזה יכל רק אלהי� לשומו

 והשמיט היותו אב לפרעה ואדו% לכל ,"אלהי�" אלא ,"האלהי�"אמר ששמו 
  .י שאמר זאת לאחיו להבינ� שטעו כשדנוהו לחובה במכירתו"אעפ, ביתו

  
   .נת%' אבות דרא על "לחיד  כסא רחמי�.18
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   הוא,  אב....""""וישימני לאב לפרעה ולאדו% לכל ביתו ומושל בכל אר" מצרי�וישימני לאב לפרעה ולאדו% לכל ביתו ומושל בכל אר" מצרי�וישימני לאב לפרעה ולאדו% לכל ביתו ומושל בכל אר" מצרי�וישימני לאב לפרעה ולאדו% לכל ביתו ומושל בכל אר" מצרי�""""
    ולהיות אדו%, קשור למוחי% דקדושה, ועל האד� להיות בגדר אב, חכמה' בחי

  . בתאוותיוומושל, על הגו� ולהחליט מה לית% לו ומה לא

  ולכאורה. """"מצרי�מצרי�מצרי�מצרי� לכללכללכללכל י� לאדו%י� לאדו%י� לאדו%י� לאדו%ההההכה אמר בנ� יוס� שמני אלכה אמר בנ� יוס� שמני אלכה אמר בנ� יוס� שמני אלכה אמר בנ� יוס� שמני אל, , , , ואמרת� אליוואמרת� אליוואמרת� אליוואמרת� אליו"
ויגידו ויגידו ויגידו ויגידו """"    .ועתה אמר רק אדו%, תר מה שאמר קוד� שהוא אב אדו% ומושל סוזה

לו לאמר עוד יוס� חי וכי הוא מושל בכל אר" מצרי� ויפג לבו כי לא האמי% לו לאמר עוד יוס� חי וכי הוא מושל בכל אר" מצרי� ויפג לבו כי לא האמי% לו לאמר עוד יוס� חי וכי הוא מושל בכל אר" מצרי� ויפג לבו כי לא האמי% לו לאמר עוד יוס� חי וכי הוא מושל בכל אר" מצרי� ויפג לבו כי לא האמי% 
א מילתא דעבידא לאגלויי יוהלא ה,  והדבר תמוה כיצד לא האמי% לה�".".".".לה�לה�לה�לה�

ה� ומה ג� שבנימי% עמ, שבניו ירמוהוחשב למה ו, דלא משקרי בה אינשי
', ', ', ', וידברו אליו את כל דברי יוס� וכווידברו אליו את כל דברי יוס� וכווידברו אליו את כל דברי יוס� וכווידברו אליו את כל דברי יוס� וכו"""". ולמה נתחל� לבו, מעיד שאחיו נמצא

  ".".".".ותחי רוח יעקב אביה�ותחי רוח יעקב אביה�ותחי רוח יעקב אביה�ותחי רוח יעקב אביה�
 כי פרעה שמו להיות אדו% לבני ביתו ומושל לכל אר" ,העני% הואאפשר שו

ויוס� הפ� להיות אדו% על כל , ומושל הוא בכח, ואדו% הוא מתו� רצו%, מצרי�
והדגיש לה� שיאמרו ליעקב שהוא . א בכחמצרי� שרצו בשליטתו מרצונ� ול

ולכ% פג לב יעקב כי לא , אמנ� השבטי� בבוא� אמרו מושל, אדו% ולא מושל
כי א� , האמי% שיוס� עוד כשר מבחינת היסוד כי אחרת היה צרי� להיות אדו%

והנה היסוד . היסוד מתוק% צריכי� כול� להשמע לו כאדו% ולא להכנע כמושל
 """"כל דברי יוס�כל דברי יוס�כל דברי יוס�כל דברי יוס�""""וכשאמרו לו . שהוא בכח הזרוע, לשמו שלו� והפוכו מוש

ותחי רוח ותחי רוח ותחי רוח ותחי רוח """". שאמר שפרעה שמו למושל אבל באמת הוא אדו% לכל מצרי�
שהוא בחינת היסוד ',  מלא ע� ומושלמושלמושלמושל יוס� אמר לה� והנה ....""""יעקב אביה�יעקב אביה�יעקב אביה�יעקב אביה�

דהיינו שאינו ',  בלי ומשלמשלמשלמשלוה� אמרו ליעקב , שגרמה לו למשול בשלמות
 אמנ� ....""""ויפג לבוויפג לבוויפג לבוויפג לבו"""" .ה חסרה"יא היסוד דהוישה' בבחינת שלימות ואות ו

   .כשהבי% כל דברי יוס� שבה אליו רוחו

 כ� אמר יוס� לאחיו מה שעשה ".".".".וישימני לאב לפרעה ולאדו% לכל ביתווישימני לאב לפרעה ולאדו% לכל ביתווישימני לאב לפרעה ולאדו% לכל ביתווישימני לאב לפרעה ולאדו% לכל ביתו""""
כי האב , אבל יוס� לא קיבל זאת ולא הסכי� להיות לאב לפרעה. פרעה עמו

ועלו "ר לה� ולכ% אמ, ו שישפיע יוס� יסוד דקדושה בפרעה"משפיע בב% וח
 ".לכל מצרי�לאדו% לאדו% לאדו% לאדו% אל אבי ואמרת� אליו כה אמר בנ� יוס� שמני אלהי� 

            .והשמיט עני% אב לפרעה שלא יחשוש יעקב מדבר זה

י� לאדו% לכל י� לאדו% לכל י� לאדו% לכל י� לאדו% לכל ההההשמני אלשמני אלשמני אלשמני אל, , , , מהרו ועלו אל אבי ואמרת� אליו כה אמר בנ� יוס�מהרו ועלו אל אבי ואמרת� אליו כה אמר בנ� יוס�מהרו ועלו אל אבי ואמרת� אליו כה אמר בנ� יוס�מהרו ועלו אל אבי ואמרת� אליו כה אמר בנ� יוס�""""
כי היא , י לשו% עליה"שאמר לגבי א" ,י"פירש. """"אל תעמודאל תעמודאל תעמודאל תעמוד מצרי� רדה אלימצרי� רדה אלימצרי� רדה אלימצרי� רדה אלי

י זאת כא% ולא במקומות אחרי� "ויש להבי% למה פירש. "גבוהה מכל הארצות
, , , , וכלכלתי אות� ש�וכלכלתי אות� ש�וכלכלתי אות� ש�וכלכלתי אות� ש�"""" ".ויעל אבר� ממצרי�", כגו%, 19י"שכתוב בה� עליה לא

  א� יוס� דאג."פ% תוורש אתה ובית� וכל אשר ל�פ% תוורש אתה ובית� וכל אשר ל�פ% תוורש אתה ובית� וכל אשר ל�פ% תוורש אתה ובית� וכל אשר ל�, , , , כי עוד חמש שני� רעבכי עוד חמש שני� רעבכי עוד חמש שני� רעבכי עוד חמש שני� רעב
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א יוורש י כל הנצר� לו מדי חדש בחדשו ול"שישלח לו לא, ליעקב פ% יוורש
 מה ויש להבי% ....""""ומהרת�ומהרת�ומהרת�ומהרת�"""" ....""""וכל אשר ל�וכל אשר ל�וכל אשר ל�וכל אשר ל�""""ולמי נתכוו% יוס� באומרו . יעקב

המתי% יוס� כל השני� הללו ימתי% עוד זמ% מועט עד שיבא יעקב , המהירות
כי , "וירדת� ע� אבי" היה לו לומר ולכאורה .""""והורדת� את אבי הנהוהורדת� את אבי הנהוהורדת� את אבי הנהוהורדת� את אבי הנה"""" .בנחת

 כי אותו בלבד "לאביוהבאת� "או שיאמר , הרי לכול� קרא יוס� שירדו עמו
ויפול על צווארי בנימי% אחיו ויפול על צווארי בנימי% אחיו ויפול על צווארי בנימי% אחיו ויפול על צווארי בנימי% אחיו """"    .ולמה תלה הירידה ביעקב בלבד. טר� ראה

 ,י"ופירש, מיותרתאחיו אחיו אחיו אחיו  ולכאורה תיבת .""""ובנימי% בכה על צואריוובנימי% בכה על צואריוובנימי% בכה על צואריוובנימי% בכה על צואריו, , , , ויב�ויב�ויב�ויב�
, ומשכ% שלה שבחלק יוס� ,המקדשות שבחלקו של בנימי%' שבכו על ב"

 והנה, רבנותהחעתה על  ויש להבי% מה ראו לבכות. "שעתידי% להחרב
ולכאורה , לשו% רבי�, יוס� ויעקב נאמר שיוס� בכה על צוואריו בפגישת

 .למה שאר האחי� לא בכו על צוארו ולא הוא על צוואר�ול על צוארו "היל
ולכאורה כתב בה� צואר כי קרבתו ליעקב ובנימי% גדולה מאשר לשאר 

אחיו אחיו אחיו אחיו  שק לכלשק לכלשק לכלשק לכלוינוינוינוינ""""אחיו גבי לכתב נשק� כמו ש כתוב שכ למה לא" וא,האחי�
 שמע והלא לבנימי% מ,,,,לכל אחיולכל אחיולכל אחיולכל אחיו ואת מי בא לרבות באמרו ....""""ויב� עליה�ויב� עליה�ויב� עליה�ויב� עליה�

וברור שנשיקות אלה לא לחנ� , מהפסוק הקוד� שלא נשק כשבכה על צוואריו
ולבנימי% נת% שלש מאות ולבנימי% נת% שלש מאות ולבנימי% נת% שלש מאות ולבנימי% נת% שלש מאות , , , , לכול� נת% לאיש חליפות שמלותלכול� נת% לאיש חליפות שמלותלכול� נת% לאיש חליפות שמלותלכול� נת% לאיש חליפות שמלות"""". נכתבו בתורה

 חליפות "חדלא"ל לכול� נת% " ולכאורה היל".".".".כס� וחמש חליפות שמלותכס� וחמש חליפות שמלותכס� וחמש חליפות שמלותכס� וחמש חליפות שמלות
כ נת% לכל אחד שתי "וא,  ומיעוט רבי� שני�....""""לאישלאישלאישלאיש"ולמה אמר , שמלות
ולמה ליעקב לא , ומדוע לבנימי% נת% חמש חליפות ושלש מאות כס�, חליפות

ובכלל למה נת% לה� חליפות וכי חסר היה לה� , כתב ששלח איזו חליפה
        .ורהוברור שא� היה זה סת� מתנה לא היתה מזכירה זאת הת, בגדי�

 ויש להתבונ% מדוע ".".".".ועשר אתונותועשר אתונותועשר אתונותועשר אתונות' ' ' ' ולאביו שלח כזאת עשרה חמורי� וכוולאביו שלח כזאת עשרה חמורי� וכוולאביו שלח כזאת עשרה חמורי� וכוולאביו שלח כזאת עשרה חמורי� וכו""""
ויאסור ויאסור ויאסור ויאסור """" .והלא ה� ספינות המדבר הטובות ביותר, לא שלח גמלי� עמוסי�

, , , , יוס� מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו ויפול על צוואריויוס� מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו ויפול על צוואריויוס� מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו ויפול על צוואריויוס� מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו ויפול על צוואריו
 .""""שמעשמעשמעשמע קרא את שיעקב לא בכה על יוס� כי" ,י" פירש.""""אריו עודאריו עודאריו עודאריו עודצווצווצווצוו ויב� עלויב� עלויב� עלויב� על

, ש"ולמה לא בכה אחר ק, ש"וכי כמה זמ% לוקח לקרא ק, ואי% הדברי� מובני�
וקשה לומר שיוס� כיוו% זמ% פגישתו בדיוק בדקות , ש"ובכלל למה קרא ק

  .ש"בעת שיעקב קרא ק, אחדות לפני הנ"
 כי הבינו יוס� והשבטי� שצריכי� ה� לירד למצרי� ,העני% הואאפשר שו

  ושיוס� נתגלגל למצרי� להכי%, רת ועבדו� וענו אות�יל גזח ש"לפרוע שט
  וכבר נתבאר .יעקבאת ושלכ% היה הרעב כדי להוריד , לפניה� הדר� לגלות

   
  . ה"כ' י דברי� א"ראה רש, לגבי ירידה מהאר",  פרט למרגלי� שכ% פירש כ%.19
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מכר יוס� לאנשי , האוכל שהספיק לשבע שנות רעב למצרי� בלבדלעיל ש
. כנע% כי הבי% מחלו� פרעה שירד יעקב למצרי� ויפסק הרעב לזמ% מהאר" 

אמרו לאבי שאוכל לעוד חמש שנות רעב אי% לי מניי% לספק לו , ואמר לאחיו
, וא� יעקב לא ירד ויעצור הרעב יוורש יעקב וכל ביתו, ואפילו לאנשי מצרי�

  יי כעס המצרי� על שמכרת" אסתכ% עוג� אני יוס� אוורש עמו ואפילו
 וכוונתו לעצמו ולבניו מנשה ואפרי� """"וכל אשר ל�וכל אשר ל�וכל אשר ל�וכל אשר ל�"""" ואמר .תבואת� לזרי�

מהרו מהרו מהרו מהרו """"ולכ% אמר . שאינ� בני ביתו' שא� ה� בבחינת כל אשר ליעקב ואפי
והיות וגזירת הגלות  . כדי שיעצר הרעב מהר....""""ומהרת� והורדת�ומהרת� והורדת�ומהרת� והורדת�ומהרת� והורדת�, , , , ועלוועלוועלוועלו

ני  לגלות בעוד""""הנההנההנההנה    אביאביאביאבי    את את את את      והורדת�  והורדת�  והורדת�  והורדת�     ,,,,ומהרת�ומהרת�ומהרת�ומהרת�""""  אמר, להתקיי� הוצרכה
ועלו ועלו ועלו ועלו """"ואמר . בשלשלאות של ברזל רדשמא יכי א� יתעכב , מושל וירד בכבוד

י שגבוהה היא " כי בעת שיורדי� לגלות מביני� את גודלה של א.""""אל אביאל אביאל אביאל אבי
כ כאשר אד� יוצא על דעת לשוב שאינו מרגיש "משא, בערכה מכל הארצות
, עלתהי וגובה מ"י שיודע אני ער� א" כי אעפועלוועלוועלוועלוואמר , את ערכה של האר"

י "יוס� עאת וה% להציל , ה% מפני צור� הגלות, מהרו לעלות ולרדת חזרה
לה הירידה ביעקב כי הוא העיקר ת .""""והורדת� את אביוהורדת� את אביוהורדת� את אביוהורדת� את אבי""""ואמר . עצירת הרעב

כ שאר היורדי� שרק לקיי� גזירת "משא, י הפסקת הרעב"בהצלת יוס� ע
  .הגלות ירדו

צד ימי% ו, אמצע הגו�ב נמצאהצוואר הנה  .""""ויפול על צווארי בנימי% אחיוויפול על צווארי בנימי% אחיוויפול על צווארי בנימי% אחיוויפול על צווארי בנימי% אחיו"
הכחות ג� ' אמצע הגו� מורה על הרכב בו ,מורה על החסד ושמאל על הדי%

 ויוס� הוא בסוד ,ת עליה�שוכנא השבטי� ה� תקו% השכינה ה"והנה י. יחד
כל אחד מה� , ת ויסוד"א ת"קו אמצעי דז' ויעקב ויוס� שה� בחי, ת"דתיסוד 

רצה יוס� אפשר ש ו.'יסוד דנוק' יוכ% בנימי% הוא בח ,כלול מחסדי� וגבורות
ולהמתיק בזה תוק� , %"ולאביו בבחינת מ, ד"מ' להתקשר לכל אחיו בבחי

ל על הפסוק "ש חז"וכמ. הגלות והדי% הקשה ולמנוע שליטת המצרי� עליה�
מניח לה� ,  שכאשר ישראל מחוברי� יחד."חבור עצבי� אפרי� הנח לו"

 ,%" שהעלה אליו יוס� מוליעקב, �ה מאוייביה� ואינ� יכולי� לשלוט בה"הקב
לא הוצר� לנשק� כדי  אפשר ש,יסוד'  ובחי בקו אמצעי כמותוואבנימי% שהלו

 אמנ� ,והספיק חיבור צוואר בצוואר והבכי כדי למתק הדי%, עמה� להתקשר
  .הוצר� לנשק� כדי להתקשר עמה�אפשר שלגבי יתר האחי� שאינ� בקו שלו 

ת "י שבחינתו ת"לרבות לוי שאעפ, חיו אלכללכללכללכלהדגיש הכתוב שנשק אפשר שו
ואולי בא הכתוב לרבות . נשקו יוס� מבלי ליפול על צווארו, שהוא קו אמצעי

. ד מיוס�"מ' את בנימי% שג� לו נשק יוס� כיו% שג� הוא קיבל כאחיו בחי
אלמלא נשיקי% אלו היה פרעה מתהפ� מיד על יוס� והיו כול� נראה שו
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 יוס� בהתקשרות זו למתק הגלות ולדחוק וגר�, שי השעבודוסובלי� את ק
  .ענויי הגלות עד לאחר מותו ומות כל אחיו וכל הדור ההוא

  ומתקו בזה, %"בעת התקשרות יוס� ע� בנימי% נתקשרו יסודות דזואולי ו
  וגרמו בזה שערו ערו,החרבנות שלא יגעו ביסודות משכ% שילה והמקדשות

שבכו   דרשו רבותינו"אחיואחיואחיואחיו""""יבת מיתור תנראה ש ו.עד היסוד בה ולא עד בכלל
בנפילת יוס� על צווארי יעקב כיוו%  וליאו. על חרב% המקדשות ומשכ% שילה
ולכ% אמר הכתוב , %"ובכה כדי להעלות מ, ד"הוא לקבל השפע ממנו בסוד מ

כ לגבי "משא,  דהיינו כדי לקבל שיהיה לו עוד שפע".".".".ויב� על צווארו עודויב� על צווארו עודויב� על צווארו עודויב� על צווארו עוד""""
יעקב לא נשק ליוס� ולא בכה על צווארו שאפשר ו. אחיו שהוא היה המשפיע

העלה ג� הוא , % ולהמתיק הגלות"כי כשראה ליוס� שבוכה כדי להעלות מ
  .והעלה בזה לבכיית יוס� לשרשה, ש"י ק"% עד רו� המעלות ע"מ

 כי מזלו הבי% .""""והקול נשמע בית פרעה באו אחי יוס� וייטב בעיני פרעהוהקול נשמע בית פרעה באו אחי יוס� וייטב בעיני פרעהוהקול נשמע בית פרעה באו אחי יוס� וייטב בעיני פרעהוהקול נשמע בית פרעה באו אחי יוס� וייטב בעיני פרעה"
 ולא אמר ".".".".ובואו ארצה כנע%ובואו ארצה כנע%ובואו ארצה כנע%ובואו ארצה כנע%""""מר  וא,שיש עתה מקו� לינק דרכ� מהקדושה

  .י"י% בקדושת אי כי אי% לו ענועלוועלוועלוועלו

כי המלבוש הוא ,  ומיעוט רבי� שני�".לכול� נת% לאיש חליפות שמלותלכול� נת% לאיש חליפות שמלותלכול� נת% לאיש חליפות שמלותלכול� נת% לאיש חליפות שמלות""""
י� לאד� ולאשתו כתנות עור האל' ויעש ה"ש "וכמ, תקו% לפג� ע" הדעת

עור "ו". כי היא שמלתו לעורו"לבוש הנפש נקרא שמלה נראה ש ו."וילביש�
לבושי הרוח נקראי� ג� אפשר ש ו".".".".נפשונפשונפשונפשו עור וכל אשר לאיש ית% בעד בעד
' עולה בנשואיה אל דרגת הבעל בחי, הנפש'  ולכ% האשה שהיא בבחיכסותכסותכסותכסות
 והבגד החייב בציצית הוא המכסה את הגו� בלבד ....בכסותהבכסותהבכסותהבכסותהומתחייב , הרוח

 ולכ% בגד הציצית ,ת שהוא מקביל לרוח"ת' ולא את הראש כי הגו� הוא בחי
אולי  ו....""""כסות�כסות�כסות�כסות�גדילי� תעשה ל� על ארבע כנפות "ש "וכמ, רא ג� כסותנק

".  הקודשבגדיבגדיבגדיבגדיאת " ולבשו הכהני� במקדש, לבושי הנשמה נקראי� בגדי�
 והאחי� . חליפה כל אחד מה� נקראי�" דנפשיחידה וחיה"לבושי  אוליו

י התקשרות� עמו "ועתה ע, י מכירת יוס�" עבחינת חליפות אלואבדו אפשר ש
 והיות . דנפש יחידהדהיינו חיה .שמלות,  והדגיש חליפות.� דרכוו וקבלונתקנ

   *.*.*.*.אישאישאישאישבש�  % דנפש נקראו"והיו כבר מצד עצמ� מושלמי� בנר
  יסוד' הוא בחיכי בנימי% , לבנימי% לא כלל הכתוב עמה� ופרטו בפני עצמוו

  כנגד�אולי ו,  ממותקי� מ% היסוד הנקרא יוס�חמש גבורותמקבלת ה ,דשכינה
  
,  משתני� בסת�ה� שאי% ואפשוט הו, לא מצאתי� כתובי�� מלבושיהפרטי שמות ****

 הרי ה� בטלי�,  נכוני�אינ�ו "וא� ח, וכתבתי� על דעת שא� ה� אמת שיתקבלו לרצו%
    .וכדבר שאי% בו ממש, ומבוטלי� כעפרא דארעא
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רק לרמז ש'  חליפת חסר ואולי כתב ו. חמש חליפות שמלותקיבל מיוס�
גבורות ' חמש כנגד הר מאאולי ו, ת קיבל והיא לבוש יחידה דנפשאח חליפה

עתה  ונקשר ,י מכירת יוס�"היות והוא לא פג� ביסוד עו .שהאירו דרכו
קיבל ג� אפשר ש, דתפארתבשרש יוס� שהוא יסוד ' משורשו שהוא יסוד דנוק

   שלש מאות'בחי אולי ה� וד" או החבב"וה� אורות הכח ,המוחי% בסוד היחוד
% לא הוצר� לשלוח חליפה "י דנר" ולאביו שכבר היה מושל� בכל הנרח.20כס�

  .ולא היה בכחו לית% לאביו מה שאי% לו עצמו
אדו% לכל אדו% לכל אדו% לכל אדו% לכל ללללי� י� י� י� ההההשמני אלשמני אלשמני אלשמני אל""""ואמר ' והנה יוס� בדברו עמה� הזכיר ש� ה

כי הוא מושל בכל אר" כי הוא מושל בכל אר" כי הוא מושל בכל אר" כי הוא מושל בכל אר" """" א� השבטי� בדבר� ע� יעקב אמרו לו ".".".".מצרי�מצרי�מצרי�מצרי�
 יעקב שמא נפל יוס� בקליפת הבור וקיבל ופחד',  מבלי להזכיר ש� ה""""מצרי�מצרי�מצרי�מצרי�

ולא האמי% לשבטי� שיוס� חי , ו"כ אינו בגדר חי ח"וא, ו"ח' שלטונו מ% הקלי
דברו אליו את דברו אליו את דברו אליו את דברו אליו את """"עד אשר , "צדיק חי עלמי%"בסוד יוס� יסוד דקדושה הנקרא 
וראה את העגלות '  ושמע שמזכיר ש� ה.""""כל דברי יוס� אשר דבר אליה�כל דברי יוס� אשר דבר אליה�כל דברי יוס� אשר דבר אליה�כל דברי יוס� אשר דבר אליה�

ותחי רוח ותחי רוח ותחי רוח ותחי רוח """", ס דקליפה חמור ואתו% הכנועי� תחתיו" יהנושאי� מזו% ובר כנגד
        ".".".".יעקב אביה�יעקב אביה�יעקב אביה�יעקב אביה�

נמנע יוס� לשלוח המשא על גמלי� כדי לא לצער ליעקב בראותו את אפשר שו
והעני% הוא כי הגמל הוא מעלה גרה . קושי השעבוד אשר עתיד להיות במצרי�

א אל קרוב הו ולכ% מסוכ% הוא ביותר כי, ומפריס פרסה אבל איננו שוסע שסע
, והיא קליפת האיסלא� שהיא קשה מקליפת אדו�, הקודש והוא בקליפת נוגה

 ולכ% האיסלא� ."קידר לי כי גרתי מש� שכנתי ע� אהלי אויה "כ"וכמו שאמה
א מאר" ישראל עד י התולכ% יונק, ובשפתו דומה ליהדות ביחוד האמונה

 דינותמהשבטי� היושבי� ב גדול ונכבד מעשרת וחלק. 21א"שתעקר מש� בב
א ולא "אפגניסט% וסביבותיה ויש לה� יחוס ב% אחר ב% עד השבטי� זיע

 בלא. שנשבו בי% הגויי� באיסלא� כתנוקות מאמיני� ה�, נתערבו בגויי�
ני� שנשארו ביניה� יעני נימולי� ה� לשמונה ימי� ושומרי� שבת במעט

 וה� ה� האובדי� באר" ,ש"ונשבעי� במשה רבינו ולא בנביא� המשוגע ימ
 והשמיד, א"בירושלי� בב אשור אשר עתידי� להשתחוות בהר הקודש

 ',שנהרגו אלפי� מה� על קדוש ה  בכח הזרוע לאחר נשמותיה�ש"המשוגע ימ
  חזות" הגמל אמר 'ולכ% הנביא בהנבאו על קלי ,ובזה גר� נזק גדול לשכינה

  
ר כמבואר כתשל ה ה"הויאותיות ' אברה� שה� מדשל  ואינ� כארבע מאות שקל כס� .20

ראה . 21 .ד" חבהמוחי%'  הארת ג אולי ה�, אלו ושלש מאות כס�,'א פרק ה" שער אח"בע

  . וירא' זוהר סו� פ
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רכב , בהנבאו על רכב חמור  וכל זאת."פלצות בעתתני ', וכו,קשה הוגד לי
ולעתיד כאשר . ברעיונה לגמלברעיונה לגמלברעיונה לגמלברעיונה לגמל הדומההדומההדומההדומה והציונותוהציונותוהציונותוהציונות, 23בני ישמעאל  שה�22גמל
 בכרי מדי% ', וכו,שפעת גמלי� תכס�"קדושה נאמר הגמל תכנע תחת ה 'קלי

  .24"יבשרו' ותהילות ה ,ועיפה כול� משבא יבואו ולבונה ישאו
 תשתעבד בישראל זו' לרמז שקלי , הורד יוס� למצרי�י� הגמלאפשר שעלו

גמל ה 'יבי% שקלי,  ופחד יוס� שמא בראות יעקב הגמלי�,בקושי השעבוד
אמנ� יעקב . ונמנע מלשלח�, שי השעבודממתינה לה� ויצטער ביותר על קו

והודיעו , כיוס� פחד יותר מאור� הגלות שמא יפלו בחמישי� שערי טומאה
וקושי השעבוד ישלי� ,  הגמל כבר מזומנת להכביד עליה�'ה כי קלי"הקב

אנכי אנכי אנכי אנכי """" ל"ואמ. 25ישתקעו בחמישי� שערי טומאה המני% ויעלו ממצרי� ולא
, הרואה גמל בחלו�ש .ל" ואמרו חז.""""להלהלהלהארד עמ� מצרימה ואנכי אעל� ג� עארד עמ� מצרימה ואנכי אעל� ג� עארד עמ� מצרימה ואנכי אעל� ג� עארד עמ� מצרימה ואנכי אעל� ג� ע

 כי .26אלא גמלו, עלהעלהעלהעלה    ג�ג�ג�ג�אל תקרי  ,מיתה נקנסה לו מ% השמי� והצילוהו ממנה
והנה הש�  .קושי הצרות שהיו לו השלימו לו במקו� מיתה ונגמל ממנה

בכלל� אפשר ש ו, ומעל� אל הקודשמהעשיה מוציא הנצוצות 27י"יל הקדוש
ה "גומל הקב, הגמל 'קלינצוצות יוצאי� מהוככל ש,  הגמל'מקלימוציא הוא 

ת " ס,"כי גמל עלי' לה אשירה" כתובהה  זרמז אולי ו. ישראלחסדי� טובי� ל
כי יצאו , עלי ה�, וביאורו כי גמלנו חסדיו כיו% שהנצוצות שהיו בגמל .י"יל

  .וחזרו לשרש� במקו� הקודש' מהקלי

ועשר אתונות ועשר אתונות ועשר אתונות ועשר אתונות , , , , ולאביו שלח כזאת עשרה חמורי� נושאי� מטוב מצרי�ולאביו שלח כזאת עשרה חמורי� נושאי� מטוב מצרי�ולאביו שלח כזאת עשרה חמורי� נושאי� מטוב מצרי�ולאביו שלח כזאת עשרה חמורי� נושאי� מטוב מצרי�""""
   ויש להבי% מה."כחשבו% הזה, כזאת" ,י"פירש ....""""נושאות בר ולח� ומזו%נושאות בר ולח� ומזו%נושאות בר ולח� ומזו%נושאות בר ולח� ומזו%

חשיבות משקל האוכל ששלח יוס� והתאמתו למשקל עשרה חמורי� ועשר 
ספירות ' וכנגד י,  חמור ואתו%'בחיוהנה קושי דיני הקליפות ה� ב. אתונות

אשת   בנסיו%יוס� בעמדונראה ש ו28הקליפה ה� עשרה חמורי� ועשר אתונות
 אלה 'כבש והכניע קלי, אשר בנות צעדה עלי שורכפוטיפר ובשמירת עיניו 

  .תחתיו ומשל על כל אר" מצרי� ערות האר" שיא הזימה והנאו�
 בינו שמשו%ופירש ר". כי בעד אשה זונה עד ככר לח�"ואמר הכתוב 
 ,)אותיות ככר לח�(ל "� כח"ששתי קליפות הנקראות רמ 29מאוסטרופולי

 עוד וכתב . שה� גורמי� לו עוניכ"ואמה, טות על הבא על הגויה או הזונהשול
  בקדושה ונגד זה מקור הפרנסה. ל ה� סוד החמור והאתו%"� כח"ש� שרמ

  
 .24 .ל� גלות קשה מגלות ישמעאל שאי% .)ז"י(ק  שמות  " וכתב בזוה.23 . א" ישעיהו כ.22

פרי ע" חיי� שער . 27 .ו"ברכות נ .26. ח',  ג שמות"אור החיי�" ראה .25 .'ו', ישעיהו ס

  .כו',  נצוצי שמשו% משלי ו.29 .'ט' סי' א/ ספר הליקוטי� שמואל.28. 'הזמירות פרק ב
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אמר לי ו. 30"פותח את יד�"הרמוז בסופי תיבות , �"יוצא מש� קדוש חת
ה "י לר"בסדורי האשכנזי� כוונות הארל ש"יוס� וולטו� זצ' ג הצדיק ר"הרה

 .ל"עכ, �"חת'  גי כזאתכזאתכזאתכזאת ."מראשית כזאת הודעת" בש� זה באומרו כתוב לכוו%
ולכ% שלח , הניאו�' שמא יחשוד בו יעקב שנפל בקלי פחד יוס�אפשר שו
ושלח לו משקל .  לומר לו שהשפע בא לו מצד הקדושה.�"חת' בגי ,"כזאת"לו

ואדרבה כיו% , עשרה חמורי� ועשר אתונות לרמז לו שכול� כנועי� תחתיו
 הנקבה ' והנה קלי.נעי� לו נושאי� ה� מטוב מצרי� ובר ולח� ומזו%שה� נכ

ולכ% משקל החמורי� . ובהכנעתה השפע המגיע גדול יותר,  הזכר'קשה מקלי
 אבל משקל האתונות . דהיינו פירות ומגדנות ומלבושי�"טוב מצרי�"כנגד 

  ."בר ולח� ומזו%"כנגד העיקר שהוא 

נוחה  לח לו יי% יש% שדעת זקני�שש" ,י" פירש".".".".נושאות מטוב מצרי�נושאות מטוב מצרי�נושאות מטוב מצרי�נושאות מטוב מצרי�""""
מצרי�   טובהוא אכפת לנו מה הויש להבי% מ. "א גריסי% של פול"ומ. הימינו

וכי , גריסי% של פול  א� זה יי% יש% אוולחלוק ,יר זאתסבל לה"עד שהוצרכו חז
סת� יינ� בוודאי ו ,יש% כשר  וכיצד היה במצרי� יי%.בתאוות אכילה עסקינ%

  .ויוס� היה בשלטו% רק תשע שני�, נויעקב אבינו נזהר ממש
 'בחי, ופרעה סוד העור�,  הגרו%ר כי מצרי� היא סוד מצ,העני% הואאפשר שו

במצרי�   ה� נצוצות הקודש שהיו"טוב מצרי�טוב מצרי�טוב מצרי�טוב מצרי�""""ו. הקליפה השוכנת מול הדעת
יי% ' ק% הנצוצות והיה יינו יי% יש% שהוא בחייויוס� כיוו% בכוונותיו ות

נוחה , ב הנקראי� זקני�" שה� חומזקני�מזקני�מזקני�מזקני�ת המגיע  סוד הדעשדעתשדעתשדעתשדעת  ,רהמשומ
והנה . ר"אדהשל י קרי " והראה לו שהחל לתק% את הדעת שנפגמה ע.הימינו

 ,הדעת מתחלק לחסדי� וגבורות ונמצאי� באד� או בבהמה בדמות שני פולי%
 פולי% 'עשי� בחיכשהדעת נתקנת מסתלקת הקליפה מעל פולי% אלו ונאפשר ו

  .כ החלה להתק% דרכו"� את זה להראותו שבחינה זו ג ושלח לו ג,גרוסות

והלא כדי ,  וכי זו הסיבה".".".".אלכה ואראנו בטר� אמותאלכה ואראנו בטר� אמותאלכה ואראנו בטר� אמותאלכה ואראנו בטר� אמות, , , , רב עוד יוס� בני חירב עוד יוס� בני חירב עוד יוס� בני חירב עוד יוס� בני חי""""
, לראותו יכל להשאיר בניו ורכושו בחברו% ולרדת לראות את יוס� ולשוב

כי ליקוט הנצוצות , ואפשר שהעני% הוא. ח של הגלות"והלא ירד לשל� שט
 ח"ב מתו� הרפ"ובגלות מצרי� העלו אבותינו ר, ודה גדולההיא עב' מהקלי
ב נצוצות אפשר להעלות כיו% שיוס� בני חי בסוד "ר, ואמר יעקב, 31נצוצי%

, יסוד שבו' בבחי, ולכ% אלכה ואראנו כדי להשפיע בו" י עלמי%"צדיק ח"
  .ההשפעה בעול� הזה' בטר� אמות ואאבד בחי

  

  .הגדה של פסחעל " זרוע ימי%"א "החיד. 31.  אשער הכוונות תפילת השחר דרוש. 30 
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רוצה  בוודאי שא� היה ".".".". אלכה ואראנו בטר� אמות אלכה ואראנו בטר� אמות אלכה ואראנו בטר� אמות אלכה ואראנו בטר� אמות,,,,חיחיחיחיבני בני בני בני רב עוד יוס� רב עוד יוס� רב עוד יוס� רב עוד יוס� """"
הבי%   שיעקבואפשר, לא היתה כותבת זאת התורה בשביל געגועי� לראותו

חבור בחינת של  יחדיו זה סוד גדול  יעקב ויוס�כי הוא צרי� לראות את יוס�ש
  ואפשר". מלכות"ספירת ה' המשפיעי� לשכינה בחי, היסודספירות התפארת ו

  שיש ח"רפ ניצוצות מתו� ב"ר זכו לתק%י  גלות מצרי�שעל ידייעקב הבי% ש
והתחיל תוקנו כי עוד יוס� בני חי י ניצוצות כאלה "רב", אמרולתק% בעול� 

ספירות יחוד  למעלהויתעורר  אלכה ואראנו בטר� אמות ,תיקו% במצרי�את ה
  . והיסוד לתת כח לשכינה להגיע לבירור זההתפארת

ויסע ישראל וכל אשר אתו ויבא יעקב בארה שבע ויזבח זבחי� לאלהי אביו ויסע ישראל וכל אשר אתו ויבא יעקב בארה שבע ויזבח זבחי� לאלהי אביו ויסע ישראל וכל אשר אתו ויבא יעקב בארה שבע ויזבח זבחי� לאלהי אביו ויסע ישראל וכל אשר אתו ויבא יעקב בארה שבע ויזבח זבחי� לאלהי אביו """"
אמר ו .בסת�י� הלאלולא  ,"י אביו יצחקהאל" להקריב למה הדגיש ש".".".".יצחקיצחקיצחקיצחק
 �מצרילהאר" ולרדת את יעקב לעזוב כיו% שפחד  ואולי . למצרי�תרדל' הלו 

שיצחק  וכ,ירד למצרי�מיד אברה� ראה רעב וכש ,�למרות הפגישה ע� יוס
 יצחק 'בחיב' רבנות להק יעקב והקריב. מנעו מכ�' ה, ראה רעב ובקש לרדת

 כגלות ו וזה יחשב לבאר" כגרשאר ישכדי , ימנע ג� ממנו לרדת'  אולי הואבי
מוכרח  ".".".".אנכי האל אלהי  אבי� אל תירא מרדה מצרימהאנכי האל אלהי  אבי� אל תירא מרדה מצרימהאנכי האל אלהי  אבי� אל תירא מרדה מצרימהאנכי האל אלהי  אבי� אל תירא מרדה מצרימה"""" ',וענהו ה. 32מצרי�

   .לאחר התקו% של גרות בפועלש�  ".".".".כי לגוי גדול אשימ� ש�כי לגוי גדול אשימ� ש�כי לגוי גדול אשימ� ש�כי לגוי גדול אשימ� ש�"""" אתה לרדת 

. """"יצחקיצחקיצחקיצחק    אביואביואביואביו    ויזבח זבחי� לאלהיויזבח זבחי� לאלהיויזבח זבחי� לאלהיויזבח זבחי� לאלהי, , , , ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבעויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבעויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבעויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע""""
חייב אד�  ",י"ופרש. וזבח לאלהי יצחק, תלה הכתוב נסיעת יעקב בש� ישראל

ולכאורה ". באברה� לפיכ� תלה ביצחק ולא, בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו
ולא אמר . יכל לתת הכבוד לשניה� ולזבוח לאלהי אבותיו אברה� ויצחק

ויש להבי% למה ,  וזבח על הקרקע33ובאמת לא בנה מזבח, הכתוב שבנה מזבח
 ".".".".יעקביעקביעקביעקב, , , , ויאמר יעקבויאמר יעקבויאמר יעקבויאמר יעקב, , , , ויאמר אלהי� לישראל במראות הלילהויאמר אלהי� לישראל במראות הלילהויאמר אלהי� לישראל במראות הלילהויאמר אלהי� לישראל במראות הלילה"""". לא בנה מזבח

� יהויאמר אל"ולמה חילק ואמר , ה"תלה הנבואה בש� אלהי� ולא בש� הוי
, לישראל ויאמר אלהי� "היה לו לומרולכאורה ". קביע,  ויאמר יעקבלישראללישראללישראללישראל
" ויאמר"כפל ולמה . "יעקב, יעקב, י� ליעקבהויאמר אל" או ."ישראל, ישראל

ולא אמר , יצחק  דהיינו".".".".ויאמר אנכי האל אלהי אבי�ויאמר אנכי האל אלהי אבי�ויאמר אנכי האל אלהי אבי�ויאמר אנכי האל אלהי אבי�, , , , ויאמר הנניויאמר הנניויאמר הנניויאמר הנני"""" .פעמי�' ב
אל תירא מרדה אל תירא מרדה אל תירא מרדה אל תירא מרדה """". %ש לו בצאתו לחר"וכמ, "יצחקאלהי  ו אבי�אלהי אברה�"

 והדבר". לפי שהיה מיצר שנזקק לצאת לחו" לאר" ",י" פירש".".".".מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה
וא� היה , לצאת מה עתה היה מיצרלו, ל" שני� היה יעקב בחו'והרי כ, תמוה

ועבדו� וענו " מגזירת שפחד היה מוב%, י שהיה מיצר לצאת לגלות"מפרש רש
  אלא על עצ� יציאת, מיצר  שלא על הגלות היהשמעי מ"אבל מרש, "אות�

   
   .ד, ג"י במדבר כ" ראה רש.33   .תולדות' ראה לעיל פ. 32
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 ".".".".ואנכי אעל� ג� עלהואנכי אעל� ג� עלהואנכי אעל� ג� עלהואנכי אעל� ג� עלה, , , , אנכי ארד עמ� מצרימהאנכי ארד עמ� מצרימהאנכי ארד עמ� מצרימהאנכי ארד עמ� מצרימה"""". דרשני והדבר אומר, ל"חו
ויסע יעקב וכל ויסע יעקב וכל ויסע יעקב וכל ויסע יעקב וכל , , , , ויק� יעקב מבאר שבעויק� יעקב מבאר שבעויק� יעקב מבאר שבעויק� יעקב מבאר שבע"""". מה בא לרבות" ג�"יש להבי% תיבת 

והלא , שמו יעקבולמה הזכיר , היתה ליעקב יש להבי% מה תקומה ....""""אשר לואשר לואשר לואשר לו
  ".אשר לו ויסע ישראל וכל"ל רק "היל לכאורה ו....""""ויסע ישראלויסע ישראלויסע ישראלויסע ישראל""""קוד� אמר 

את ' פחד לרדת למצרי� לאחר שקיבל מה יעקביעקביעקביעקב ש ש ש ש,ומרואולי כוונת הכתוב ל
,  ולכ%. שהוא בחינת גדלות המוחי% שלא תהיה בחינה זו בגלות,ישראלישראלישראלישראלש� 

 דהיינו בשתי """"וווואשר לאשר לאשר לאשר ל    וכלוכלוכלוכל""""    ,גדלות המוחי% ' שהוא בחי""""ויסע ישראלויסע ישראלויסע ישראלויסע ישראל""""
, , , , ויבא בארה שבעויבא בארה שבעויבא בארה שבעויבא בארה שבע"""" .גדלות המוחי% של ישראל וקטנות של יעקב ,מידותיו

' ואפשר שזבח� על הקרקע שהיא בחי, ת מזבחי ללא בני""""ויזבח זבחי�ויזבח זבחי�ויזבח זבחי�ויזבח זבחי�
 "יצחק לאלהי אביו"י% יכי רצה להתדבק במדת הדי% שהוא ענ" מלכות"

א שיורהו הדר� מה לעשות מפחד החצוני� של 'כדי לבקש מה, ולמתקו
מהגלות וסבלו  ולא פחד, י ש� ישראל" שבו שבאו עגדלות המוחי%יתדבקו ב

, "ע� סגולה"יהפכו ל כדי שבניו, כי הבי% שצרי� לשל� את גזירת בי% הבתרי�
,  בגלל ש� ישראלמהחצוני� ל ויש פחד"אבל היה מיצר על שנזקק לצאת לחו

  .עקבאלא בחינת י, שבחינת ישראל לא תרד למצרי�' השיבו האפשר שו
 ."יעקב, ישראל" או ."ישראל, ישראל" ולא אמר לו .""""יעקביעקביעקביעקב, , , , ויאמר יעקבויאמר יעקבויאמר יעקבויאמר יעקב""""

ג� , יעקב רק בחינת יעקב תהיה ב� ותוכפל להיות יעקבואפשר כוונתו ש
וזה לצור� הירידה בלבד כדי שלא ינקו החצוני� מש� , במקו� ש� ישראל

ני על ש�  והשיבו יעקב שמוכ% הוא לוותר באופ% זמ".".".".ויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנני"""". ישראל
אמנ� לאחר . ישראל כדי שלא תרד בחינה זו למצרי� ולא ינקו החצוני� ממנה

ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """". לדרגת ישראל כאשר ירצה ללא פחד מהחצוני�ג� רדתו ישוב יעקב 
אל תירא אל תירא אל תירא אל תירא """"כ "ואעפ.  דהיינו אלהי יצחק מדת הדי%.""""אנכי האל אלהי אבי�אנכי האל אלהי אבי�אנכי האל אלהי אבי�אנכי האל אלהי אבי�

כי כי כי כי """" ,� גלות מצרי� כי רק בחינת יעקב יורדת וזה מוכרח לצור.""""מרדה מצרימהמרדה מצרימהמרדה מצרימהמרדה מצרימה
, גוי גדול וקדוש" ע� סגולה" כדי שע� ישראל יהיו ".".".".לגוי גדול אשימ� ש�לגוי גדול אשימ� ש�לגוי גדול אשימ� ש�לגוי גדול אשימ� ש�

. ולא ישראל עצמו ואי% פחד שתינק מדת הדי% דרכ� "בני ישראל"וה� נקראי� 
,  קדמאה לא שלי�, ופירש בזוהר".לשו% חיבה" ,י"פרש. "יעקב, ויאמר יעקב"

ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """". הגלות הושל� יותר  עולכיו% שהסכי� לקבלש ואפשר .בתראה שלי�
. "לשו% ענוה ולשו% זימו%, חסידי� של שהוא לשו% עניית�" ,34י"רשיפ .""""הנניהנניהנניהנני
זימ% שוזה ענוותו , הקטנותיעקב שהוא בחינת ' בבחי רק  הסכי� להיותכי

  ".ישראל"עצמו לוותר זמנית על מעלת ש� 
   עמ�תרד" אנכי" דהיינו השכינה הנקראת ".".".".אנכי ארד עמ� מצרימהאנכי ארד עמ� מצרימהאנכי ארד עמ� מצרימהאנכי ארד עמ� מצרימה""""
   

  . ב, ב"בראשית כ. 34
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 ג�ג�ג�ג�"תעלה השכינה אות� " אנכי" ובש� ....""""עלהעלהעלהעלה    ואנכי אעל� ג�ואנכי אעל� ג�ואנכי אעל� ג�ואנכי אעל� ג�"""", מצרימה
 .לרבות שתתעלה בש� ישראל ולא ינקו החצוני� כלו� מש� ישראל" עלה

תתקשר   דהיינו שכאשר".".".".ויוס� ישית ידו על עיני�ויוס� ישית ידו על עיני�ויוס� ישית ידו על עיני�ויוס� ישית ידו על עיני�"""", והסיבה שלא יוכלו לינק
  לי� מבלי פחד מהחצוני� כי יוס�ישוב ש� ישראל לשרות ע, במצרי� ע� יוס�

אי% ו ,מקושרי� יחד שהיא המלכות יהיו" ואנכי", צדיק יסוד עול�' הוא בחי
ויק� ויק� ויק� ויק� " .חדי� יסוד ומלכות ביחודא שלי�יילחצוני� כאשר מת אחיזה ויניקה

, , , , מבאר שבעמבאר שבעמבאר שבעמבאר שבע"""" .ובאה תקומה מחדש לש� יעקב ששרתה לבדה על יעקב. """"יעקביעקביעקביעקב
בני "י שעני% הגלות קשור בש� "ואעפ". ". ". ". שאו בני ישראל את יעקב אביה�שאו בני ישראל את יעקב אביה�שאו בני ישראל את יעקב אביה�שאו בני ישראל את יעקב אביה�ויויויוי

, ש� יעקבומאז רדתו למצרי� נקרא ב, אביה�אביה�אביה�אביה� נשאו ה� את יעקב ,"ישראל
ויאסור יוס� מרכבתו ויאסור יוס� מרכבתו ויאסור יוס� מרכבתו ויאסור יוס� מרכבתו """". או בעת פטירתו, קשר ליוס�ואינו נקרא ישראל אלא ב

, כדי שתשוב בחינת ישראל, אפשר כוונתו ".".".".ויעל לקראת ישראל אביו גושנהויעל לקראת ישראל אביו גושנהויעל לקראת ישראל אביו גושנהויעל לקראת ישראל אביו גושנה
ועתה נמצא עמו יוס� , נקו החצוני� מש� ישראלכי כבר ירד יעקב מבלי שי

וכל השפע יגיע מ% היסוד דקדושה אל השכינה הנקראת , שלא ינקו החצוני�
  ".אנכי"

. ושבתי לבחינת ישראל ,,,,""""ויאמר ישראל אמותה הפע� אחרי ראותי את פני�ויאמר ישראל אמותה הפע� אחרי ראותי את פני�ויאמר ישראל אמותה הפע� אחרי ראותי את פני�ויאמר ישראל אמותה הפע� אחרי ראותי את פני�""""
 ואלו בחינת יעקב תשאר  בעת מותיישראל תעלה לגנזי מרומי�' ועתה רק בחי

 דהיינו פע� אחת ולא פעמיי� בשני שמותי יעקב ,,,,מותה הפע�מותה הפע�מותה הפע�מותה הפע�ואואואוא .בחיי�
שומר   והנ�....""""כי עוד� חיכי עוד� חיכי עוד� חיכי עוד� חי"""" . וחזרתי לש� ישראלאחרי ראותי את פני�אחרי ראותי את פני�אחרי ראותי את פני�אחרי ראותי את פני� ,וישראל

ולכ% בהתקשרותי עמ� אי% החצוני� , הברית בחינת יסוד צדיק חי עלמי%
   .יונקי� מש� ישראל שבי

 כי לגב� ,,,,""""וירדווירדווירדווירדו""""ולא  """"ויבואוויבואוויבואוויבואו""""אמר  ".".".".ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו אתוויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו אתוויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו אתוויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו""""
  .היה זה מישור ולא ירידה כי הסכימו לקבל הגלות ברצו%

,  בשעת הקבורה העפר לא נוגע בגו� המת מעליו".".".".ויוס� ישית ידו על עיני�ויוס� ישית ידו על עיני�ויוס� ישית ידו על עיני�ויוס� ישית ידו על עיני�""""
כי פג� , לסותמ� אבל בעיני� מכניסי� עפר, וא� מתחתיו התכריכי� חוצצי�

, עיני� על הדר�וכל הקדושה והטומאה נמצאי� ב, העיני� חמור הוא ביותר
 וג� הצדיקי� ששמרו על. 35"והגו� חוטא, רואה ולב חומד עי%", ל"ש חז"וכמ

, עיניה� צריכי� לכ� כי חטא ע" הדעת שגר� למיתה בעול� התחיל בעיני�
ה שיוס� "והבטיחו הקב, ויעקב הוריד עפר מהאר"". ותרא האשה"ש "וכמ

  חת רוח גדולה שנעשה זהכי היה ליעקב נ, 36ישית העפר על עיניו בעת קבורתו
  ,כיו% שיוס� עמד בנסיו% קשה כאשר בנות מצרי� צעדו עלי שור, י יוס�"ע
   

    .' פרק י'אחלק " גשר החיי�"וראה . ו" זוהר בראשית רכ.36 .לט, ו"מדבר טבי " רש.35
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אפשר , ובהשית יוס� עפר על עיני אביו. 37ושמר עיניו ונמנע מלהביט בה%
 בסוד ,)ישראל( ובינה )יוס�( יסוד )עפר(ינת יחוד מלכות נתעלו עיני יעקב בבחש

 )יוס�( דר� היסוד )מלכות( ועפר )בינה(שהוא יחוד מי , 38מי מנה עפר יעקב
ב "וי, 40עי% יעקב' וגי, חדש' ב צרופי הויה גי" ובו נכללי� י39שנקרא בש� שדי

 ולכ% מטתו של יעקב היתה שלמה, ה אלו"ב צרופי הוי"השבטי� שרש� בי
  .41ב בניו"בכל י

בחינת " שמות"כי ה" ואלה בני ישראל" ולא אמר ".".".".ואלה שמות בני ישראלואלה שמות בני ישראלואלה שמות בני ישראלואלה שמות בני ישראל""""
שה� , הנפשות ה� שירדו בעיקר לגלות ולא רק הגופות שה� כלי הנפש בלבד

  .כלל לא נשתעבדו בעת רדת� אלא אחרי פטירת יוס� ואחיו וכל הדור ההוא

ב% ", י" פירש".".".".ול ב% הכנעניתול ב% הכנעניתול ב% הכנעניתול ב% הכנעניתושאושאושאושא, , , , ובני שמעו% ימואל וימי% ואהד ויכי% וצחרובני שמעו% ימואל וימי% ואהד ויכי% וצחרובני שמעו% ימואל וימי% ואהד ויכי% וצחרובני שמעו% ימואל וימי% ואהד ויכי% וצחר""""
ויש להבי% למה ציי% הכתוב פרט זה שלכאורה פוג� ". דינה שנבעלה לכנעני

בנה שודאי היה אד� קדוש כראוי לנכד " שאול"ושל  דינה הצדקת � שלבכבוד
של יורדי " שבעי� נפש"בנ� של שמעו% ודינה הצדיקי� ואחד מליעקב ו

והנה שאול הוא  ".שבעי� נפש"ד המצרי� שהיו כול� בעלי דרגה נפלאה בסו
  .ויש להבי% מדוע נקרא בש� זה. ש� של אחד ממלכי אדו�

כי שאול מרחובות הנהר הנזכר במלכי אדו� הוא , העני% הואושמא ואולי 
 רחובות"והוא קשור אל הבינה הנקראת , המל� המכוו% כנגד ספירת היסוד

 שאולשאולשאולשאול    נקרא". הכלי�שבירת "י שנאמרה בו מיתה כי הוא מסוד "ואעפ, "הנהר
  לתו� כליאור קדוש חמישי� שערי הבינה הושאל מ מלבד אורות המלכי�כי

והוא נחבא "המל� בסוד " שאול"כ " אחמבחינת אור זה יצאו.  המלכי�זה של
שנשמרה שלא  כיו% ,ואפשר שכאשר נבעלה דינה לשכ� באונס. 42"אל הכלי�

ה אותו אל עלתוה מו שלו או את הרשי הזההאורהוציאה את . להנות מבעילתו
  הלוקח מזה43הוא סוחר" כנעני"ופירוש ". שאול"ולכ% קראה לבנה , הקודש

בדווקא בש� . בסמיכות לבנה שאול, ולכ% נקראה דינה במקו� זה. ונות% לזה
 ניצו" קדוש ויקר זה העלתה.  באונסלכנענילכנענילכנענילכנעני שנבעלה על ידיכי , , , , כנעניתכנעניתכנעניתכנענית

  .44והחזירתהו לקדושה
  
ק " שער רוה.39 .וראה בשער הפסוקי� ש�: ג" במדבר כ.38 .ח"פרשה צ בראשית רבה . 37

" וישכו% ישראל בטח בדד עי% יעקב" בסוד .40 .וכמבואר בשער הפסוקי� ש�, ח"יחוד י

וליקוטי תורה , וישלח' ראה ספר הלקוטי� פ. 42 .ו" ראה פסחי� נ.41 ).ח"כ, ג"דברי� ל(

 אדו� מל� אחרי �י ששאול מל"ואעפ. 44 .'נפסחי� . 43 .בעניי% שאול ויהונת%" שמואל"

 מאה כי מל� משנת מאה ושלשי� ושלש שנה לירידת� ועד שנת, לידת שאול ב% דינה

בחינת מלכי� אלו בעולמות העליוני� נעשה , ש בספר הישר"ושלש לירידת� וכמ ושבעי�
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  י זמרי שהוא מזרע"במדבר רצתה הקליפה להחזיר חלק זה אליה עאפשר שו
ו א� היה נופל אור קדוש " וח,כשבא על כזבי, והוא גלגול שכ� דינהשאול ב% 

ולא "ש "זה שביסוד בידיה� לא היתה תקומה לשונאיה� של ישראל וכמ
ובא פנחס והציל את הנצו" הקדוש מהקליפה ". כיליתי את בני ישראל בקנאתי

הנני "ש "וכמ.  עול�לבריתלבריתלבריתלבריתוזכה מדה כנגד מדה , י שהרג את זמרי וכזבי"ע
י פנחס האיר "עאפשר שו. שהוא שמו של היסוד". ". ". ". בריתי שלו�בריתי שלו�בריתי שלו�בריתי שלו�ת% לו את נו

  .ה"ענצו" קדוש זה ביותר ונתגלה בשאול המל� 
 שהביאה הכנעניתהכנעניתהכנעניתהכנעניתהיות והוא ב% , "שאול"אמרה תורה כי ב% זה נקרא אפשר שו

והוא שבח גדול לצדקת גדולה זו שזכתה לעמוד על יצרה , אל הקודש אותו
  .יר אור גדול זה בישראלוזכתה להא, שלא ילבישה

 מלשו% הכתוב משמע ...."""" יעקב ובניו יעקב ובניו יעקב ובניו יעקב ובניו,,,, הבאי� מצרימה הבאי� מצרימה הבאי� מצרימה הבאי� מצרימהי ישראלי ישראלי ישראלי ישראלואלה שמות בנואלה שמות בנואלה שמות בנואלה שמות בנ""""
כוונתו לישראל ואפשר ש, והלא יעקב הוא ישראל, שיעקב הוא ב% ישראל

        . שיעקב ובניו ה� בניו  45העליו%

ובני ובני ובני ובני . . . . בכור יעקב ראוב%בכור יעקב ראוב%בכור יעקב ראוב%בכור יעקב ראוב%, , , , יעקב ובניויעקב ובניויעקב ובניויעקב ובניו, , , , ואלה שמות בני ישראל הבאי� מצרימהואלה שמות בני ישראל הבאי� מצרימהואלה שמות בני ישראל הבאי� מצרימהואלה שמות בני ישראל הבאי� מצרימה""""
מוסי�  ,,,,ואלהואלהואלהואלהכל מקו� שכתב ", 46י"פירש". ". ". ".  חנו� ופלוא חצרו% וכרמי חנו� ופלוא חצרו% וכרמי חנו� ופלוא חצרו% וכרמי חנו� ופלוא חצרו% וכרמיראוב%ראוב%ראוב%ראוב%

ולמה ". ואלה"ויש להבי% מה בא הכתוב להוסי� באמרו ". על הראשוני�
ולמה . ומה ג� שאבד בכורתו ליהודה ויוס�. הדגיש בכורת ראוב% בעניי% זה

ואלו שאר השבטי� לא , הזכיר הכתוב רק את ראוב% בשמו כיורד למצרי�
והוזכרו בשמות� רק ". ובניוובניוובניוובניויעקב "כרו בשמ� כיורדי� אלא נכללו באמרו הוז

ומסתבר שבגלל בכורתו . 'וכדו, "ובני לוי", "ובני שמעו%"ש "אגב בניה� וכמ
, בכור יעקב" פע� כיורד בפני עצמו באמרו, הוזכר ראוב% פעמיי� בשמו

" אוב%ובני ר"ופע� נוספת אגב בניו כמו אצל שאר השבטי� ואמר ". ראוב%
  .ויש להבי% העני%' וכו
 ויש להבי% מדוע ".".".".ואת דינה בתוואת דינה בתוואת דינה בתוואת דינה בתו, , , , אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפד% אר�אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפד% אר�אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפד% אר�אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפד% אר�""""

ומה ג� שרק השבטי� נולדו ש� ואלו בניה� ". בפד% אר�"ציי% שנולדו 
ולמה את דינה . וכא% לאחר שכלל כול� כתב זאת, המנויי� כא% נולדו באר"

  .ירה רק לאחר שציי% זאתשנולדה בפד% אר� לא כלל עמה� והזכ
 ". ליעקבילדהילדהילדהילדהאשר "שאצל לאה כתב . וכשנתבונ% נמצא הבדל בי% לאה לרחל

        בני זלפהבני זלפהבני זלפהבני זלפה    אלהאלהאלהאלה"""" ואצל בלהה וזלפה כתב".  ליעקביולדיולדיולדיולדאשר "ואצל רחל כתב 
        

 מזמ% יעקב ועד זמ% משה רבינו ,ה מאוחר יותרתורק הארת� נתגל. ז"עוד לפני בריאת העוה

כ% הקדי� שאול ממלכי אדו� לשאול , העליו% לשאול ב% דינהוכש� שהקדי� שאול . ה"ע

    .א, א"שמות כ  .46 :  'זוהר שמות ד. 45 .המל�
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 וכלשו% הזה עצמו כתב ג� ".".".".ותלד את אלה ליעקבותלד את אלה ליעקבותלד את אלה ליעקבותלד את אלה ליעקב, , , , אשר נת% לב% ללאה בתואשר נת% לב% ללאה בתואשר נת% לב% ללאה בתואשר נת% לב% ללאה בתו
ולמה , ויש להבי% למה הדגיש את נתינת לב% אות% לרחל וללאה. אצל בלהה
  ". ליעקבאלהאלהאלהאלהד את ותל,  בני זלפהאלהאלהאלהאלה"כפל ואמר 

 ולכאורה היה לו ".".".".ובנותיוובנותיוובנותיוובנותיו"""" למה אמר ".".".".כל נפש בניו ובנותיו שלשי� ושלשכל נפש בניו ובנותיו שלשי� ושלשכל נפש בניו ובנותיו שלשי� ושלשכל נפש בניו ובנותיו שלשי� ושלש""""
ובפרט% אי אתה ", י" פירש".".".".שלשי� ושלששלשי� ושלששלשי� ושלששלשי� ושלש"""". כי רק דינה מוזכרת" " " " ובתוובתוובתוובתו""""לומר 

, אלא זו יוכבד שנולדה בי% החומות בכניסת% לעיר, מונה אלא שלשי� ושני�
". תה במצרי� ואי% הורתה במצרי� ליד,,,,אשר ילדה אותה ללוי במצרי�אשר ילדה אותה ללוי במצרי�אשר ילדה אותה ללוי במצרי�אשר ילדה אותה ללוי במצרי�שנאמר 

למה , שאמר הכתוב כוונתו לנכנסי� למצרי�" הבאי� מצרימה"ויש להבי% א� 
כ אי% יוכבד "א, וא� כוונתו ליוצאי� מאר" כנע%, לא הוזכרה יוכבד במפורש

  .במני% השבעי�
 מבואר מהכתוב ששרח ".".".".ושרח אחות�ושרח אחות�ושרח אחות�ושרח אחות�, , , , ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעהובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעהובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעהובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה""""

והיתה מאיש אחר בטר� נשאה אמה .  של בניואחות�אחות�אחות�אחות�אלא אינה בת אשר 
שלשבטי�  ואי% ספק. אינה מזרע יעקב ולמה מנאה הכתוב,  וא� כ%.47לאשר

השבטי� ולא מ%   ומה% נשאו בני,48נולדו בנות ג� כ% שירדו עמה� למצרי�
וא� לא היה הכתוב מונה לנקבות כלל היה מקו� לומר שאי% . ו"המצריות ח

את  אבל משהזכיר.  לגלות מצרי� אלא לזכרי� במני% שבעי�עניי% הירידה
ואז ג� . יש להבי% למה לא הוזכרו בנות השבטי�, דינה ושרח ורמז עני% יוכבד

ולמה לא הזכיר את אסנת אשת יוס� שהיתה בתה של .  יותרגדולהמניי% היה 
ולמה הוצרכה יוכבד להשלי� מניי% השבעי� כאשר פשוט וברור שירדו . דינה
   .ה וכמה בנות נוספות ע� כל אחד מהשבטי�כמ

הבאה לבית יעקב לבית יעקב לבית יעקב לבית יעקב כל הנפש " כי אמר הכתוב ,ואפשר שביאור העני% הוא
 ונפשות ,49ואי% ספק שמספר זה סוד גדול ועצו� רמוז בו". מצרימה שבעי�

  המתאימות לקבל הארות אלו שירדו לפי מספר מכוו% זה כול� זכו בעת רדת�
   

אשת אשר  שהיתה  א� מה שמבואר מדבריו .מו, ו" במדבר כ %"ביאור הרמב  ראה  .47

וג� מצד סדר זמני� קשה הדבר , נשואה לפני כ% לאחד מזרע יעקב כבר השיג עליו הטור

היתה צריכה שרח להמנות על , וא� כדבריו.  ישא אשת אחת מנכדי יעקבבשאשר ב% יעק

כתב שנשא אשר את נכדת וישב ' ובספר הישר פ. בני השבט אותו ירשה ולא על בני אשר

 והיתה שרח בתו של מלכיאל, עבר נכד ש� לאחר שנתאלמנה ממלכיאל ב% עיל� ב% ש�

רק לגבי בנות יעקב אפשר ש ו.48.  נקראת על שמושלכ%ונראה . ל"עכ. שגידלה אשר בביתו

כי א� דינה בכלל השבעי� , י שא� היו כאלה כבר נפטרו לפני ירידת� למצרי�"רשפי

, "מילה"ל של "מ' בבחי  וסודו.49 .אבל לא לגבי נכדות יעקב, היו נכללותמסתמא ג� ה% 

  .שמות'  פראה שער הפסוקי�, החסדי� של אורות המגולי�שבעי� שה� 
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על   להוסי�,,,,""""ואלהואלהואלהואלה""""אמר הכתוב אפשר שו. לבחינת מקומ� במני% השבעי�
 ועתה נוס� לכל אחד, הראשוני� שהיה לכל אחד נפש לפי קדושתו והתנהגותו

  . � בחינת מני% השבעי�ג
בחינות נפשות מתו� '  כי היו בו ב לומרהזכיר את ראוב% פעמיי�אפשר שו

י שלעני% מלכות "ואעפ, וזאת עקב היותו בכור, השבעי� ושקול הוא כשני�
בחינות ' בעצ� היותו בכור קיבל מיעקב בעת לידתו ב, ונחלה אבד בכורתו

  כמו שמקבל כל בכור, תחסדי� וגבורו". תרי% עטרי% דדעת"נפש שה� 
  , כ שקול הוא כשני� ונמנה פעמיי�"וא, מאביו וזה נשאר אצל ראוב% כבכור

מנה הכתוב , ב"י שבפרט% מוצא אתה ל" ולכ% אעפ".בכור יעקב"ולכ% הדגיש 
  . מבלי יוכבדנפשנפשנפשנפשוהרי ה� שבעי� . שלשי� ושלש

ש י שמקרא מפור" אעפ, השבטי� במני% זה יעקב ובנותולא הוזכרו בנות
 כי ".".".".וכל זרעו הביא אתו מצרימהוכל זרעו הביא אתו מצרימהוכל זרעו הביא אתו מצרימהוכל זרעו הביא אתו מצרימה בנותיו ובנות בניובנותיו ובנות בניובנותיו ובנות בניובנותיו ובנות בניו""""ש  "שירדו ג� ה% וכמ

פרט לדינה שהיתה בסוד , ה מבחינת סוד השבעי� נפש המכווני�תנפש% לא הי
י שלא היתה יוצאת יר� יעקב היתה בחשבו% "ושרח בת אשר אעפ. מני% זה

, יתה רוחווהחי  50השבעי� כי קבלה חלק מרוח יעקב כשבאה לבשרו שיוס� חי
  ".  לבית יעקבהנפשהנפשהנפשהנפש"ונהייתה בכלל 

י שמנה במני% "אעפ". שלשי� ושלשובנותיו ובנותיו ובנותיו ובנותיו כל נפש בניו "אמר הכתוב אולי ו
כדי לרמוז על עוד שתי בנות יוצאי ירכו מזרע לאה שנכללו , זה את דינה בלבד

הוצרכו ג� ה% להשלי� מני% אפשר שבמני% השבעי� וה% אסנת ויוכבד ש
והטע� הוא כי לבוש הנפש הוא . וב% שנחשב כשני�השבעי� יחד ע� רא

וכמעט שלא נתנו התורה והמצוות אלא , %"החשוב ביותר לתקו% המעשי� והנר
ונפש  . ולבוש הנפש קובע מי כה% ומי לוי ומי גוי.51עבור תקו% לבוש הנפש
. דינה כגוי גמור עקב לבוש הגוי שהוש� על נפשו, יהודי שתבא בגלגול גוי

דינה כישראל עקב לבוש ישראל שהוש� , אה בגלגול ישראלונפש כה% שב
ובעוד ששאר יורדי מצרי� ירדו כל אחד מה� בגופו ובנפשו . 'וכדו, עליה

בחינות נפשותיו בגו� אחד ובלבוש אחד ' הנה ראוב% ירדו ב, ובלבוש נפשו
ואפשר שהשלימה , השבעי� והוצרכו גו� ולבוש נפש אחרי� להשלי� מני%

ושמא הוצרכו יוכבד ואסנת , ו� והלבוש לנפש ראוב% הנוספתיוכבד לבדה הג
ויוכבד , גו�גו�גו�גו�אסנת להשלי� רק ה  ויכלה,שתיה% להשלי� נפש ראוב% הנוספת

השבעי� וכמו  ושלשת� יחד השלימו את מני%,  הנפשלבושלבושלבושלבושיכלה להשלי� רק 
  .שיתבאר

  
  ".ש ערומי�מלבי" הקדמת ברכת "נהר שלו�". 51 .יז,ו"ע בראשית מ"ראה תרגו� יב. 50
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של " בי% החומות"שהסיבה שנולדה יוכבד כי יתכ% , ואפשר שהעני% הוא
ובי% החומות . למטה מכוונת כנגד התמונה למעלה מפני שהתמונה, מצרי�

  הגשמיי� של מצרי� היו תמונה לבי% החומות הרוחניי� למעלה שבי% הקודש
. הנפש והגו� וכדוגמת לבוש הנפש שהוא בי% . ובי% החירות והשעבוד,והחול
כי המעבר בי%  ,הוא מצב של ספק בי% מצרי� וחוצה לה" בי% החומות"ואולי 

ואי% ספק , שיי� דבר למשנהו יוצר מצב ביניי� שהוא ספק למי משניה� הוא
וכדוגמת . אלא מציאות מכוונת שברא היוצר משחר הבריאה, זה מחוסר ידיעה

ואינו , יש בו משניה�בי% השמשות שהוא ספק מציאותי בי% יו� ללילה כי 
 עקב המציאות הנוגדת מוחלטמוחלטמוחלטמוחלטובבריאה יש עוד דברי� שה� ספק . כשניה�
כי בתכונתו , ולדוגמא האתרוג שדינו ספק כע" וספק כירק לגבי מעשר. שבה�

 השקאתו חייבת להיות כשל ירק ,,,, במציאות במציאות במציאות במציאותאמנ�, הוא גדל כע" מושל�
ע� אחת בריבוי ולא כע" המושקה פ, המושקה במעט מי� מידי כמה ימי�

. וא� יושקה האתרוג כשאר העצי�(". גדל על כל מי�"ל "והוא הנקרא בפי חז, מי�

 וג� מאברה� אבינו ועד מת% תורה .)לא יוציא אתרוגי� אלא פרי אחר משונה במראהו
מזמ% ברית בי% הבתרי�  אברה� או שנימול ומאז ,52היו ישראל במצב ביניי�

בני נח יצאו ולכלל ישראל גמורי� לא מדי% , או מעת שנקרא שמו אברה�
והיה דינ� . מד� הקרבנות הגיעו עד שטבלו בערב מת% תורה והוזה עליה�

 ובספק מציאותי זה שבי% .53 במעבר שבי% די% בני נח לדי% ישראלמוחלטמוחלטמוחלטמוחלטכספק 
  עובר יר�" שבישראל כי ההלכה היא. ויוכבד של מעלה נקלעו אסנת החומות

   
ה שבכל שנה היה נעשה בכל ישראל יומיי� מספק בזמ% המעבר "ט של ר"ואולי ג� יו. 52

ומתי יומה הראשו% של השנה החדשה , השנה שעברה משנה לשנה מתי יומו האחרו% של

כי מלכתחילה היה ברור שלא יוכלו ישראל לדעת מתי הוקבע , וכ� רצתה תורה שייעשה

רושלי� בעת מושב ומה ג� שאפילו בי, מוחלטמוחלטמוחלטמוחלטונקרא זה ספק . י הסנהדרי%"החודש ע

 רבו הפעמי� שבאו עדי� מ% המנחה ולמעלה ועשו אותו היו� קודש ,הסנהדרי% בה

ה כוס של ברכה לעתיד לבא "ואפשר שלכ% לא יקח יעקב אבינו ע. 53  .ולמחרתו קודש

  היו וא� דינו כישראל , שא� דינו כב% נח היו אסורות לו, כיוו% שנשא שתי אחיות מאב וא�

אבל . קרבת% ופקעה , וגר שנתגייר כקט% שנולד דמי,שנתגיירו ורה כיו% מותרות לו מהת

ואיסור זה מדרבנ% . אסורות מדרבנ% שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה

והנה יעקב מצד אחד לא רצה . היא עיקר מניעתו של יעקב אבינו" שעתידה תורה לאסור"

ושי% וכתובה שנת% לאסנת כדי% לבר� את מנשה ואפרי� עד שהראה לו יוס� שטר קיד

, נישאה לעמר� ב% קהת אחיה, יוכבד עצמה שהייתה במני% השבעי�' ומצד שני אפי, ישראל

  .דבר שנאסר לאחר מת% תורה



 שני               ויגש          שפתי

 

469  

אבל בגויי� אי% עובר נחשב כיר� אמו אלא כוולד גמור וחייבי� ה� , "אמו
לד מתייחס אי% הוו, גוי הבא על בת ישראלוכנגד זה . על הריגת עוברי� מיתה

  היא בת דינה שנולדהשוהנה אסנת  .אחר אביו אלא אחר אמו ודינו כישראל
הרי , מאברה� כי א� דינ� כישראל. גויהכישראלית או כ דינהספק א�  ,משכ�

יוכבד אפשר שוכנגד זה . דינה אמה ומשלימה לשבעי� נפשכהיא ישראלית 
ה בבט% אמה לא משלימה לשבעי� נפש כי לא יצאה מאר" כנע% אלא בהיות

ת היה דינ� "וא� מאברה� ועד מ. בפני עצמו ואי% דינה כוולד, ועובר יר� אמו
, אז אסנת נחשבת כבתו של שכ� ואינה משלימה לשבעי� נפש, כדי% ב% נח

היות ובגוי� , י שהיתה בבט% אמה ביציאתה מאר" כנע%"וכנגד זה יוכבד אעפ
 מאר" כנע% ומשלימה אי% די% עובר כיר� אמו הרי היא כוולד גמור שיצא

השלימו אפשר שז "ולפ, "בי% החומות"ואולי ספק זה נקרא . לשבעי� נפש
ויוכבד , יוכבד ואסנת שתיה% מ% הספק את הגו� ולבוש הנפש שחסרו מראוב%

בת לוי שבאה לעול� בקדושה ובטהרה נפלאי� ולבוש נפשה היה גדול ועצו� 
ה שלא נולד אלא בי% אבל גופ,  לבוש הנפש שחסר למני% השבעי�מההשלי

וכנגד זה אסנת שהיתה . הגופי� מספק לא יכל להשלי�ש אפשרחומות מצרי� 
 ירד מאר" כ%כ%כ%כ%מצד עצמה קדושה וצדקת כיאות לאשתו של יוס� הצדיק וגופה 

י שלא יכלה להשלי� "השלימה מניי% הגופי� לשבעי� אעפאולי כנע% למצרי� 
י לבוש "התיקו% נעשה עוהיות ועיקר , לבוש הנפש מספק היותה בת שכ�

  .54אותה כמשלימה השבעי�רק ל "הזכירו חז, השלימה יוכבדשהנפש 
א נפשות אלו איה " לרמז על בחינת ל,,,,""""בפד% אר�בפד% אר�בפד% אר�בפד% אר�""""ואולי אמר הכתוב שנולדו 

שניה� כנוי לאותו " פד% אר�"ו" חר%"והעני% הוא כי . אחוז מקו� כבוד�
בעולמות   אותו מקו�אמנ� כל כנוי מראה על סוד אחר שנעשה כנגד. מקו�
מוחי% ' ושרש ג. דעת, בינה, חכמה, והעני% הוא כי המח נחלק לשלשה. מעלה

, ובקטנות האד� .ל"ט' % העולה בגי"ו במילוי אלפי"אלו ה� אותיות יה
ומלאי� שמות אלהי� אלו . אחד בכל מח, שמות אלהי�' מאירי� במוחו ג
ובס� הכל , ג אותיות"במילואו י ויש. %"% וההי"% אלפי"במילוי של יודי

שמות ' וכשגודל האד� נכנסי� במוחו ג. ל אותיות"בשלשת המוחי% ה� ט
  ואז שלשת שמות אלהי� שהיו". מוחי% דגדלות"ונקראי� , ה ומאירי� בו"הוי

  וכנגדו למטה, גרו%' פ אלהי� גי"ולכ% ג ,במוחו יורדי� לגרו% ומאירי� ש�
   

עקב גודלה נתחלקה , י� מצד נפש ראוב% הבכור הראשונה בי% השבעכיו% שהיתהואולי . 54

ואי%  ,ל"חזהשבעי� באה רק ביוכבד כפשט דברי '  ואולי כל בחי.א" שלשה בנ שני� אובי%

  .ולא מצאתי מקור לדברי, ראוב% נמנה ביניה� ולא אסנת כלל
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ואז מורה ש� זה על . כ כמני% גרו%" ג)ע� הכולל(העולה " חר%"נקרא המקו� 
ת שבמוחי% מתפשטי� "ההויו' אמנ� ג .ו"א� ח עוררי� חרו%תוק� הדיני� המ

  שמות אלהי� אשר' כ בכל הגו� ובעבר� דר� הגרו% מתחברי� ה� ע� ג"אח
ק "פ יב"וג. ק" כמני% יבכל אחדהעולה " ה אלהי�"הוי"פ "ש� ונעשי� ג

ק "פ יב"והנה ג. 55ונעשי� שלוי�". חר%"כי אז נמתקי� דיני . שלו' עולי� בגי
, "פד% אר�"ה כמני% "שע' עולי� בגי. ל שבשורש"ו יחד ע� ט"שלהעולי� 

וא� אמת הדבר . המוזכר בכתוב" פד% אר�" הוא סוד ואולי ואפשר ושמאואולי ואפשר ושמאואולי ואפשר ושמאואולי ואפשר ושמא
אפשר שבא הכתוב להודיענו ששרש נשמות זרע לאה ה� מהמוחי% דגדלות 

" פד% אר�"ואולי . (ה ע� שמות אלהי� להמתיק�"לאחר שנתחברו שמות ההוי

ואולי , ה"עולי� שעה' שמות אל והכו' ע נהורי% עילאי% שע� ב"ה הרומז לש"עש' עולה בגי

" פד% אר�"והיות ואי% דבר זה של ". מזל שעה עומדת לו"עלו בסוד המלכות בבחינת 

 שיאיר ויזהיר א� אמת הדבר יהי רצו% ש דברי� אלו על תנאי תיכתב, י"מפורש בכתבי האר

  .)% יתבטלו הדברי� והיו כלא היוו אינו נכו"וא� ח. בכל עולמות הקודש
אשר "אמר הכתוב , ואצל בני לאה שכול� נשמת� מצד השכינה בחינת לאה

 מצד ספירות הזכר  יוס�בני רחל שנשמתבאמנ� . מצד בחינתה".  ליעקבילדהילדהילדהילדה
ואצל בני . דהיינו מצד בחינתו".  ליעקביולדיולדיולדיולדאשר "כתב , העליו% בחינת יעקב

, ש נשמת� שבא מצד שרש הקדושה שביעקבציי% הכתוב את שר. בלהה וזלפה
ולא רק זאת אלא ג� ע� נצוצות קדושה רבי� ועצומי� שהיו בתו� הקליפה 
ובזכות אמותיה% הקדושות שעלו ונתעלו וזכו להעלות נצוצות אלו אל הקודש 
נתעלתה נשמת בניה% ביותר בשתו� נצוצות אלו ע� נשמת� הקדושה 

  .שהמשי� עליה� יעקב
 שבקודש """"אלהאלהאלהאלה""""כי סוד שרש נשמת יעקב הוא בסוד , ואואפשר שהעני% ה

 דהיינו כי הבינה". ". ". ".  אלה אלה אלה אלהבראמי מי מי מי וראו , שאו מרו� עיניכ�"בסוד הכתוב 
 כל אחדק " כי ממנו יצאו הו""""אלהאלהאלהאלה""""ממנה יצא הדעת הנקרא , "מי"הנקראת 
 בסוד 'דקלי """"אלהאלהאלהאלה"""" וכנגד אלה שבקדושה יש    .""""אלהאלהאלהאלה""""' ק ועולי� בגי"כלול מו

השפחה ויביא בני�  ורצה לב% שיפול יעקב בקליפת". נינו חשכו עיאלהאלהאלהאלהעל "
".  ילדה מלכה לנחור אחי אברה�אלהאלהאלהאלהשמונה " בבחינת ' דקלי""""אלהאלהאלהאלה""""מצד 

ונתהפ� לטובה שאכ% בא יעקב על בלהה וזלפה , ולכ% נת% שפחות לבנותיו
 שבקליפה מאלהמאלהמאלהמאלהאלא לאחר שעלו ה% אל הקודש והוציאו , אבל לא כשפחות

כ יש בבחינת "וא.  ועצומי� שנצטרפו לנשמות ילדיה%נצוצות קדושה רבי�
  ב"שנית% לכל י אחד שבקדושה שבשרש יעקב, , , , """"אלהאלהאלהאלה""""סוגי  'נשמת� ב

   
  . ל� ל�' שער הפסוקי� פ. 55
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נצוצות הקודש שהוציאו   ואחד מצד,,,,""""אלהאלהאלהאלה""""בכול� נכתב  השבטי� ולכ%
 וצר� """"אלהאלהאלהאלה""""ולכ% כפל בה� . בעליית% מש�, שבקליפהאלה אלה אלה אלה אמותיה� מצד 

 והסביר הכתוב ".".".".אלה בני זלפהאלה בני זלפהאלה בני זלפהאלה בני זלפה""""ואמר  .ואחד ליעקב, אחד לבלהה וזלפה
יל את כש כדי לה""""אשר נת% לב% ללאה בתואשר נת% לב% ללאה בתואשר נת% לב% ללאה בתואשר נת% לב% ללאה בתו"""", ואמר, שכאלה מניי% לה� נצוצות

'  דקליבאלהבאלהבאלהבאלהנצוצות קודש שהיו  כשעלתה זלפה אל הקודש העלתהו, יעקב
    ותלד אתותלד אתותלד אתותלד את"""",  שביעקב""""אלהאלהאלהאלה"""" ע� קדושת ,,,,""""אלהאלהאלהאלה""""נתחברו נצוצות קדושה ו, עמה

אשר נת% לב% ,  בני בלההאלהאלהאלהאלה. " וכ% כתבה התורה לגבי בלהה".".".".אלה ליעקבאלה ליעקבאלה ליעקבאלה ליעקב
  ". ליעקבאלהאלהאלהאלהותלד את , לרחל בתו

 ליעקב ילדהילדהילדהילדה בני לאה אשר אלהאלהאלהאלה. א. בחינות' ונמצאו השבעי� נפש נחלקי� לג
 לאה מצד ילדהילדהילדהילדה דקדושה אשר אלהאלהאלהאלהדהיינו שנשמת� מצד , , , , """"בפד% אר�בפד% אר�בפד% אר�בפד% אר�""""

סוד     שאולי הוא. . . . בפד% אר�בפד% אר�בפד% אר�בפד% אר�. קב שבנשמת יעאלהאלהאלהאלהמצד שרש , ליעקבליעקבליעקבליעקבבחינתה 
 ליעקב שנשמת� מצד יולדיולדיולדיולדאשר ,  בני רחלאלהאלהאלהאלה. ב. ל"ת אלהי� כנ"יחוד הויו

אשר .  בני בלהה וזלפהאלהאלהאלהאלה. ג. בחינת יעקב עצמומשבשרש נשמת יעקב אלה אלה אלה אלה 
ובזה הוריד את נפש בנותיו בלהה וזלפה , נת% לב% לרחל וללאה אות% לשפחות

ומשיצאו מש� הוציאו עמה% , יעקבכדי להפיל ש� את , לעול� השפחה
 ליעקב ויצאו בניה� אלהאלהאלהאלה וילדו ,,,,אלהאלהאלהאלהנצוצות קודש שבקליפה הנקראת 

ואחד שהוציאו .  אחד שמשרש נשמת יעקב,,,,""""אלהאלהאלהאלה""""קדושי� משתי בחינות 
והרי כול� . שמעלת נצוצות אלו גדולה עד מאוד. אמותיה� מאלה דקליפה

להודות לש� , ות לישראלה עד"שבטי י"אהובי� כול� ברורי� כול� קדושי� 
  ".".".".''''ש� הש� הש� הש� ה"""" ובהתייחד� נעשית ....ש�ש�ש�ש�נקראת ה, היא השכינה" 'ה

 להורות לפניו ארצה גושנה ויבואו ארצה  להורות לפניו ארצה גושנה ויבואו ארצה  להורות לפניו ארצה גושנה ויבואו ארצה  להורות לפניו ארצה גושנה ויבואו ארצה ,,,,ואת יהודה שלח לפניו אל יוס�ואת יהודה שלח לפניו אל יוס�ואת יהודה שלח לפניו אל יוס�ואת יהודה שלח לפניו אל יוס�""""
לתק% לו ", י" ופירש.""""לפניולפניולפניולפניו""""תיבת  לכפלמה ו. לפניולפניולפניולפניויש להבי% פירוש     ".".".".גוש%גוש%גוש%גוש%

 והלא העיקר ," יוס�אל"למה הוסי� כ "א ו".שמש� תצא הוראה, בית תלמוד
למה היה צור� מיוחד לשלחו  ו.את בית התלמוד הכי%שיגיע לאר" גוש% ל

, והלא כשיבואו יעקב וזרעו וישבו ללמוד בכל מקו� שהוא, לתק% בית תלמוד
שמש� תצא "ולמה הדגיש . ותקו% זה מה טיבו ,יהיה המקו� בית תלמוד

להורות לפניו "ר ואמ. והלא פשוט שמבית תלמוד יוצאת הוראה, "הוראה
לא אמר למה  ו".גוש%ארצה ארצה ארצה ארצה ויבואו " ....לגוש%לגוש%לגוש%לגוש%ולמה לא כתב  ,,,,""""ארצה גושנהארצה גושנהארצה גושנהארצה גושנה

ויאסור יוס� מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו " וג� לקמ% אמר ." גוש%לאר"לאר"לאר"לאר""
  הכתובה הטיל להתד בתחיל" למתיבה שצריכהכל " ,56י"וכבר פירש. "גושנהגושנהגושנהגושנה

  וכשהמקו� בגדר, י החדשי�"הזכר סוד נ'  ול,נקבה'  ונראה כי ה".הבסופ' ה
  
  ד   , ד"בראשית ל. 56 
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והזכר בראש ולכ% . זכר' בחי וכשהוא בגדר משפיע הוא ,נקבה' בחימקבל הוא 
היה כדי שגוש% תו. בסו� התיבה'  והנקבה בסו� לכ% ה,בתחילת התיבה' ל

  שתשרהלתקנה , ח את יהודהושלהוצר� לראוי שתצא ממנו הוראה מקו� 
תורה  לדעת  ולא מספיק מהשמי� מיוחדועסיה צרי� הורא כי ל, ש�השכינה

   .57יכולי� להגיעהרבה זה לש
בסוד הפני� למשו� אור לפניו לפניו לפניו לפניו  ,"מלכות"'  בחייהודהיהודהיהודהיהודהשלח את אפשר שו

ע נהורי% "שדרכו יגיעו השאל יוס� אל יוס� אל יוס� אל יוס�  ,ע נהורי%"מהפני� העליוני� והוא סוד ש
שיהיה  המקו� נותקשבכח פני� אלו י    ,,,,""""לפניולפניולפניולפניולהורות " .מהפני� העליוני�

 מושפע מה� גושנהגושנהגושנהגושנהוהמקו� יהיה , ראוי להוראה כאשר יגיעו יעקב וזרעו
שהיתה מושפעת לארצה לארצה לארצה לארצה  יעקב וזרעו ו הגיע". גוש%ארצהארצהארצהארצהויבואו "ואז , קדושה
 טר� גוש%גוש%גוש%גוש%אולי , """"גוש%גוש%גוש%גוש%ארצה ארצה ארצה ארצה " אלא ," גושנה גושנה גושנה גושנהויבואו" ולא אמר .גוש%גוש%גוש%גוש% ,קדושה

 תלמוד ביתביתביתביתרק כדי לתק% היה  יהודה ויוס�' יחוד בבחיכי , היה מיוצב בתקונו
ושפע בדרגה העלה יוס� לישראל אביו המקו� שעתה אפשר ש ו,להוראה

% אמר לכו, ונטהרה כל גוש%ת "יחוד יוס� ויעקב יסוד ות' גדולה יותר בבחי
, קבהבלשו% נ ,,,,""""גושנהגושנהגושנהגושנה"""" קרא למקו� ב שו....""""ויעל לקראת ישראל אביו גושנהויעל לקראת ישראל אביו גושנהויעל לקראת ישראל אביו גושנהויעל לקראת ישראל אביו גושנה""""
ויב� ויב� ויב� ויב� וירא אליו ויפול על צואריו וירא אליו ויפול על צואריו וירא אליו ויפול על צואריו וירא אליו ויפול על צואריו """" .י הושפעה מיחודי יעקב ויוס� שנעשו בהכ

כדי ללמדנו שהוסיפו עוד טהרה על גוש% , עודעודעודעוד אולי כתב ".".".".עודעודעודעודעל צואריו על צואריו על צואריו על צואריו 
 כי את ,,,,""""לפניולפניולפניולפניו""""כתב פעמיי� אפשר ש ו.יותר ממה שנעשה ביחודי יהודה ויוס�

קשר תי פני� של יעקב שלחו ליהודה שיוכל לה"עש ,"לפניו"יהודה שלח 
להורות " הישיבה תק% ,ס� מהפני� העליוני� שקבל יהודה מיור ואח,ביוס�
. ז"המעבירה השפע בעוה" מלכות"ה' מפני יהודה עצמו כי הוא בחי """"לפניולפניולפניולפניו

  .של השכינה ששרתה במקו�' יא השל גושנה ה' האולי ו

 ,ירדו למצרי� ראשו% יוס� יסוד, א� כ%ו". ". ". ". ואת יהודה שלח לפניו אל יוס�ואת יהודה שלח לפניו אל יוס�ואת יהודה שלח לפניו אל יוס�ואת יהודה שלח לפניו אל יוס�""""
 וכשירדו ,עי יהודה מלכותי רב,'נוק שלישי בנימי% יסוד ד,שני שמעו% גבורה

היסודות והגבורה ' י ב"עתה הכנה של מיתוק יעקב ושבעי� נפש כבר הי
        . והמלכות

ויב� על צואריו ויב� על צואריו ויב� על צואריו ויב� על צואריו וירא אליו ויפול על צואריו וירא אליו ויפול על צואריו וירא אליו ויפול על צואריו וירא אליו ויפול על צואריו , , , , ויעל לקראת ישראל אביו גושנהויעל לקראת ישראל אביו גושנהויעל לקראת ישראל אביו גושנהויעל לקראת ישראל אביו גושנה""""
אפשר וכי , ויש להבי% ".ש" קקוראשלא נישקו יעקב שהיה " ,י"ש פיר".".".".עודעודעודעוד

 שמע ישראל נתייסדש הגמרא אומרתוהלא , "שמע ישראל"ש בלי "לומר ק
 ,אמרו שמע ישראל , שלימהומיטתאת בניו א� שאל  של יעקב כשלפני מותו

  . וכיצד קראו בפגישתו ע� יוס�אחד' ינו ההאל' ה אתה ישראל אבינו
   

  : ג"  צ סנהדרי%. 57
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 ,%היה בידיה� מאז אד� הראשו" שמע ישראל"כי יחוד , ואפשר שהעני% הוא
 בשמעכי , ולא לפני או אחרישראה את יוס� בשעה דווקא ש "קעקב קרא וי

  ורצה יעקב לכבוש על קידוש הש� ישראל יש יחוד גדול של מסירות נפש

כשבא להיפטר מ% אמנ� .  שמע ישראלאהבתו ליוס� על ידי מסירות נפש של
שא� השכינה  פחדושביקש לגלות את הק" כהעול� נסתלקה ממנו שכינה 

ובאמת השכינה שמא טעה באחד מבניו  לא ראוימה� אחד  שמהממנו לקת מסת

ושאל שמא כדי לבר� את בניו  היתה אתו ממנו אלא לעני% גילוי הק" אבללא הסתלקה 
 שמעאמרו לו  לאוקראוהו בשמו ו, שמע ישראל לו יש פסול במיטתי אמרו

 אתה חושד .אחד'  ה,ינוהאל' ה . כי ידעו שבשמע ישראל יש את היחוד,אבינו
' הוא אותו ה ינוהה שזה אל"בנו שאחד מאיתנו לא בסדר דע ל� ש� הוי

ברו� ש� כשהבי% זאת אמר  ,הפסקיש לאחד ' בי% ה לכ% .לכולנו הוא אחד
  .כבוד מלכותו לעול� ועד

 ולכאורה דברי� ...."""" פני� פני� פני� פני� את את את אתאמותה הפע� אחרי ראותיאמותה הפע� אחרי ראותיאמותה הפע� אחרי ראותיאמותה הפע� אחרי ראותי    ישראל אל יוס�ישראל אל יוס�ישראל אל יוס�ישראל אל יוס�יאמר יאמר יאמר יאמר וווו""""
וכי כל יעודו , והלא יש תכלית לחיי�, ה" מתאימי� ליעקב אבינו עאינ�אלו 

לא של "רו חזהזהיוהרי , "אמותה "אמר ולמה .של יעקב היה לראות את יוס�
 שיעקב אבינו 'ואמרו בגמ.  החמיר בזה מאוד59ובזוהר, 58יפתח אד� פיו לשט%

כשנקרא בש�  נשמה נוספת נכנסה שבגו� יעקב ,שביאורו אפשר ו.60לא מת
, תוספת אות בשמו רה� שלא היה תוספת ש� אלאולכ% אצל אב. "ישראל"

ואילו אצל , 61בעשה עובר, אבר� ,לאברה� וכל הקורא, אסור לקראו אבר�
כיו% ,  לו עוד נשמהנוספהו, יעקב שנוס� לו ש� ללא קשר לשמו הקוד�

        .מותר להקרא ג� בשמו הראשו%, נשמת יעקב נשארה בוש
וכשחשב יעקב שיוס� ,  היסודבחינת יוס� הואכי  ,העני% הואביאור אפשר שו

מה ו .מת הבי% שמשהו פגו� ביסוד שלו ולכ% בנו שבאותה בחינה איננו
 יוחנ% ב% זכאי ששתי ב%שמפחיד את הצדיקי� זה לא עצ� המות אלא כדברי ר

 ואינ� יודעי�. ולכרת העליו%, ע והשני לגהנ�"אחת לג, דרכי� יש לנשמה
אמותה אמותה אמותה אמותה """"סודו מתוק% ומושל� ואמר ידע שי, וכשפגש ביוס�. באיזה דר� ינחו�

 שכ% כשהיסוד מתוק% אי% המות אלא בבחינת מעבר לעול� שכולו ,,,,""""הפע�הפע�הפע�הפע�
      ".ותשחק ליו� אחרו%" ועל שומר הברית נאמר, טוב

ולא ולא ולא ולא , , , , מעט ורעי�מעט ורעי�מעט ורעי�מעט ורעי�. . . . ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשי� ומעט שנהויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשי� ומעט שנהויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשי� ומעט שנהויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשי� ומעט שנה""""
  דבר כזה, הי� והדברי� תמו".".".".חיי אבותי בימי מגוריה�חיי אבותי בימי מגוריה�חיי אבותי בימי מגוריה�חיי אבותי בימי מגוריה� השיגו את ימי שניהשיגו את ימי שניהשיגו את ימי שניהשיגו את ימי שני

   
' א מערכה כ"להחיד" מדבר קדמות"ובספר : ד" ראה הקדמת הזוהר י.59 . ט" ברכות י. 58

   :ז "ברכות י. 61: 'תענית ה. 60'  אות ו' ומערכה ב, ט"אות י
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אבל כשאד� , יכול לומר רק אד� שמת ונעצרו חייו בגיל צעיר מאבותיו
. חכה ירבו השני� וישיגו שי,,,,השיגוהשיגוהשיגוהשיגו ולאולאולאולא, , , , מעטמעטמעטמעטממשי� לחיות לא שיי� לומר 

  . אלא מתמרמר שרעי� ה�' ומדוע אי% יעקב שמח בחלקו ומודה לה
ר שחטא "כי ידע יעקב שבא לתק% את פג� הקרי של אדה, ואפשר שהעני% הוא

היה זה , "שני חיי� כמה ימי " וכששאלו פרעה,ל שני� שלפני לידת שת"בק
ל " שמני% שנותיו קבוז השי"וע, כיו% שיעקב עקב צרותיו נראה זק% מגילו

ואבותיו בגילו נראו צעירי� , מה שדיוקנו כזק% אינו כתוצאה מגילבלבד ו
ר שחטא "ל שני� אלו לתק% פג� אדה" בקאלא מעט ורעי� היו שני חיי, ממנו
  . והסבל הפכני לדמות זק%,ל שכנגד�"בק

או או או או בבבב, , , , אחי ובית אבי אשר באר" כנע%אחי ובית אבי אשר באר" כנע%אחי ובית אבי אשר באר" כנע%אחי ובית אבי אשר באר" כנע%', ', ', ', ויאמר יוס� אל אחיו ואל בית אביו וכוויאמר יוס� אל אחיו ואל בית אביו וכוויאמר יוס� אל אחיו ואל בית אביו וכוויאמר יוס� אל אחיו ואל בית אביו וכו""""
ומי ה� בית ,  מדוע דווח יוס� לאחיו מה הול� הוא לומר לפרעה".".".".אלי וכואלי וכואלי וכואלי וכו

 ".ואגידה לפרעהאעלה אעלה אעלה אעלה """"אמר ו, ומדוע נקט לשו% עליה, כתובהאביו שמזכיר� 
, אליכ�  ויכל לומר לה� והיה כי יקרא פרעה,"מר אל� אל פרעהלו והיה לו

 המשכה בסוד בזוהר שהוא לשו%' פיאגידה אגידה אגידה אגידה והנה . ותו לא, תאמרו רועה צא%
 לעלותלעלותלעלותלעלותבית אביו שהול� הוא וכ יוס� הודיע לאחיו "וא, "ויגד יעקב לרחל"

למה לא אמר     ".".".".היוהיוהיוהיורועה צא% רועה צא% רועה צא% רועה צא% והאנשי� והאנשי� והאנשי� והאנשי� """" .ולהמשי� לפרעה ויש להבי% העני%
ולמה אמר .  והלא על אחיו ובית אביו מדבר הוא ע� פרעה" רועה צא%וה�וה�וה�וה�"

שה� צריכי� עבורו  עדיי% יש לה� צא% שהביאו עמה� והרילשו% עבר היו 
,  ולכאורה הוא כפל להגיד ולומר,,,,""""ואגידה לפרעה ואומר אליוואגידה לפרעה ואומר אליוואגידה לפרעה ואומר אליוואגידה לפרעה ואומר אליו"""". מקו� מרעה

ולפי הזוהר הוא מוב% שאמר לה� שרצונו לעלות למקו� גבוה ולהמשי� 
ומדוע לא אמר שאביו , אליואליואליואליו ובית אביו באו ולפרעה מש� ולומר לו שאחי
  .עצמו בא אליו אלא בית אביו

תלת כליל%  דסובשהיתה הקדושה , ד גלות מצרי�ונראה שהעני% הוא בסו
י התורה יש "וע, ו" מהקדושה חרוצי� לינוקכי בזמ% הגלות החצוני� , בתלת

ה תוהי, אמנ� בגלות מצרי� טר� נתנה תורה. הגנה מה� שלא יגעו אל הקודש
ולכ% עלתה השכינה לסוד הדעת , סכנה לשכינה שלא ינקו החצוני� ממנה

 לפרעה היתה רק בדרגה מעוטה מאוד שיוכל לשלוט  והמשיכה,ונתעלמה ש�
ואמר יוס� לאחיו . ו"ישראל אבל לא עד כדי שיוכל לינוק מהקודש חבני ב

אעלה להתעל� , יעקבבית בית בית בית ולבית אביו היא השכינה הנקראת בית אביו כי היא 
 ולא יוכל , המעט הנצר� לצור� הגלותרקבסוד הדעת ואגידה ואמשי� לפרעה 

ואומרה , כליל% בתלתוי להגיע א� לא תתעל� השכינה בסוד לינוק השפע הרא
' אליו אי% ל� מה לקבל כי אחי ובית אבי אשר באר" כנע% באו אלי שאני בחי

 אבל , ואת צאנ� ובקר� הביאו,""""והאנשי� רועי צא% היווהאנשי� רועי צא% היווהאנשי� רועי צא% היווהאנשי� רועי צא% היו"""" .היסוד ולא אלי�
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ה�  אבל זקוקי�, בתו� הצא%היו מגולגלי� אינ� רועי צא% שה� ע� ישראל ש
 ולכ% ת% לה� את אר" גוש% שבו יהיו , זה לעצמ� ולא תוכל למשו� ממנולצא%

 ולכ% ג� בעת שנגשו בה� המצרי� לא נגעו בצאנ� ובבקר� של .ה� וצאנ�
שפע חדש לא ו . רועי צא%היוהיוהיוהיוכי , מצרי�מוצאנ� ובקר� יצאו עמה� , ישראל

את  ואמשי� לפרעה רק ,ול� אי% בו אחיזה, יגיע אבל השפע הקיי� לה� הוא
  .העובדה שה� נמצאי� פה תחת שלטונ� ותו לא

לאחר שעלה כי ויעל יוס� ויעל יוס� ויעל יוס� ויעל יוס� " ולא אמר ....""""ויבא יוס� ויגד לפרעהויבא יוס� ויגד לפרעהויבא יוס� ויגד לפרעהויבא יוס� ויגד לפרעה"""" ואמר הכתוב
ויאמר אבי ואחי וצאנ� ובקר� וכל ויאמר אבי ואחי וצאנ� ובקר� וכל ויאמר אבי ואחי וצאנ� ובקר� וכל ויאמר אבי ואחי וצאנ� ובקר� וכל """" ,הגיד לפרעה, בכליל% בתלתנתעל� ו

 העמידו ,,,,אליאליאליאליבאו באו באו באו      ולא אמר".".".".והנ� באר" גוש%והנ� באר" גוש%והנ� באר" גוש%והנ� באר" גוש%, , , , אשר לה� באו מאר" כנע%אשר לה� באו מאר" כנע%אשר לה� באו מאר" כנע%אשר לה� באו מאר" כנע%
 אלא באו ,לא ליוס�'  ולא למצרי� כלל ואפילפרעהבאו בפני עובדה שה� לא 

ולכ% אי% , מאר" כנע% והנ� באר" גוש% שכבר היא מטוהרה מטומאת מצרי�
ל� אחיזה בה� כלל פרט לעובדה שגוש% תחת שלטונ� אבל שו� יניקה אי% ל� 

 ישארו ש� ".".".".ועתה ישבו נא עבדי� באר" גוש%ועתה ישבו נא עבדי� באר" גוש%ועתה ישבו נא עבדי� באר" גוש%ועתה ישבו נא עבדי� באר" גוש%"""", מה� ולא מצאנ� ולא מבקר�
   . המשועבדי� ל� ותו לאעבדי�עבדי�עבדי�עבדי�ה� אבל בגדר כל אשר לע� 
הבי% שאמנ� פרעה .  ולכאורה לאמר הוא מיותר,,,,""""לאמרלאמרלאמרלאמר', ', ', ', ויאמר יוס� וכוויאמר יוס� וכוויאמר יוס� וכוויאמר יוס� וכו""""

מה שאתה השמטת ולא אמרת     ,,,,""""אלי�אלי�אלי�אלי�אבי� ואחי� באו "העני% אמר ליוס� 
, שבאו אלי� אלא לאר" גוש% יודע אני שבאו אלי� ואתה במצרי� ולא בגוש%

 במיטב האר"במיטב האר"במיטב האר"במיטב האר", ובה אתה יושב" מצרי� לפני� היא " מצרי� לפני� היא " מצרי� לפני� היא " מצרי� לפני� היא אראראראר. ודרכ� אוכל לינק מה�
 כי היות ,ישבו באר" גוש%ישבו באר" גוש%ישבו באר" גוש%ישבו באר" גוש% ,,,,הושב את אבי� ואת אחי�הושב את אבי� ואת אחי�הושב את אבי� ואת אחי�הושב את אבי� ואת אחי�' שהיא כבר נקיה מקלי

ושמת� ושמת� ושמת� ושמת� וא� ידעת ויש בה� אנשי חיל ", מ היכ% ישבו"אי% לי נפקאלי� אלי� אלי� אלי� ובאו 
אתה שבאו אלי� תשימ� אנשי מקנה על אשר לי על . "אנשי מקנה על אשר לי

         . באו ודרכ� אקבל� אליכימכול� ואהיה יונק שיתקשרו הנצוצות שבידי 
 או הגבורי� שה� , הביא או החלשי� שה� בחסדי�".".".".''''ומקצה אחיו וכוומקצה אחיו וכוומקצה אחיו וכוומקצה אחיו וכו""""

 א� חסדי� כדי להג% מפרעה כי ,ג"ח או ה"לקח חמשה כנגד האולי  ו.בגבורות
 וא� הגבורי� כדי שימתקו הגלות ולא יוכל ,אי% לחצוני� יניקה דר� החסדי�

  .  כיו% שה� מכוסי� תחת הגנת יוס� שהוא היסודלינוק מה�
כיו% שה� מוגני� על יד� שאתה ,  בה�היזחי% לי אא ובאו אלי�באו אלי�באו אלי�באו אלי�ל "נ אמ"א

 ורק ממ� אבקש שתת% לי ,מ היכ% ישבו"ולכ% אי% לי נפק, %יסוד המגי' בחי
  . שתשימ� אתה שרי מקנה על אשר ליעל ידיאחיזה בה% 

 ואמר המדרש שהפתח גבה ".".".".ו לפני פרעהו לפני פרעהו לפני פרעהו לפני פרעהויבא יוס� את יעקב אביו ויעמידהויבא יוס� את יעקב אביו ויעמידהויבא יוס� את יעקב אביו ויעמידהויבא יוס� את יעקב אביו ויעמידה"""" 
ולא השתחוה יעקב לפרעה ובזה הראה לפרעה שיעקב אינו בגדר משועבד 

אי% לפרעה אחיזה בה� ואפילו לא  כלל וכול� תחת הנהגת יעקב וכל ימי חייו
  .דר� שרי מקנה על אשר לו
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וא� ,  כי פתח ביתו של אד� אינו סת� דר� כניסה לבית,העני% הואאפשר שו
ע "ויש הלכה בשו, נס אד� באופ% קבוע מחלו% הבית אינו צרי� מזוזה בחלו%נכ

 אבל העומד מול החלו% ,ס לא מצטר� למני%"שהעומד מול פתח ביהכנ
שאי% דלת בפועל '  כי זה הבדל בי% חלו% לדלת ואפי,"בציבור"מצטר� ונקרא 

  .  כ בחלו%"אלא פתח ע� משקו� הרי הוא מבדיל בי% הבית לחו" משא
 מהחלו% הראה פני הבית וא� הכניסות עד שתחייבהתבואה  %% במעשר איוכ

מלכות ' כי הפתח הוא בחי, ואפשר שהטע� הוא, ממעשררה  מהתוהפטור
והגישה לחלו% הוא ,  למקו� צרי� לעבור הפתחולהכנס, יסוד' והחלו% בחי

 אפשרות ורוחות רעות' ואי% לקלי. בגדר התחברות ואינו בגדר כניסה כלל
אבל אינ� יכולי� , ולכ% נצטווינו לשי� מזוזה בפתח, ס אלא דר� פתחלהכנ

ז ולכ% הנמי� הפתח " ופרעה רצה שישתחוו לו בגדר ע62להכנס דר� חלו%
כי א� היו , ז שבו"שתהיה כניסה לתו� רשותו הרוחנית וההשתחוות לש� ע

ואי% לו , ז"נכנסי� מפתח רגיל ומשתחווי� לו כמל� אי% זה השתחוות לע
כ שכשנאלצו להשתחוות לו כאלוה שבזה "משא. זה בה� אלא שלטו%אחי

 , זו אחיזה בנכנס ובמי שבבית,ודר� הפתח. ל"ז רח"נאחז בה� ובנפש� כע
ויוס� לא נכנס מעול� , ז"ולהשתחוות לפרעה כמל� אי% בעיה אבל לא כע

אבל את יעקב הכניס מפתח זה כדי להראות , מפתח זה אלא מדר� צדדית
   .לו אחיזה ביעקבלפרעה שאי% 

 היה, י שתועבת מצרי� כל רועה צא%"אעפ ".".".".ויביאו את מקניה� אל יוס�ויביאו את מקניה� אל יוס�ויביאו את מקניה� אל יוס�ויביאו את מקניה� אל יוס�"
  .אלהיה� ומכרו את אלהיה� ליוס� בעד אוכל ובטלו את. לה� צא% שעבדו�

 ייכי� אולי עשה כ% כדי שהאדמה והבתי� יהיו ש".ואת הע� העביר לערי�ואת הע� העביר לערי�ואת הע� העביר לערי�ואת הע� העביר לערי�""""
ת מצרי� ללקות לוחי ישראל תוכל אדמיואז כשפרעה יתנגד לש, פרעהל

  .י שהע� לא יהיה אש� כי לא יתחשבו בדעתו א� לשלוח או לא"אעפ

, , , , וישב ישראל באר" מצרי� באר" גוש%וישב ישראל באר" מצרי� באר" גוש%וישב ישראל באר" מצרי� באר" גוש%וישב ישראל באר" מצרי� באר" גוש%, , , , רק אדמת הכהני� לא היתה לפרעהרק אדמת הכהני� לא היתה לפרעהרק אדמת הכהני� לא היתה לפרעהרק אדמת הכהני� לא היתה לפרעה""""
    ואפשר .י"ולכאורה מה חידש לנו רש". לשו% אחיזה ",י"פרש ".".".".ויאחזו בהויאחזו בהויאחזו בהויאחזו בה

בפני לומר שנתבררה חלק מהקדושה , י% אדמת הכהני�יספרה תורה ענש
 ובני ,טהורהואדמת גוש% , עצמה מהקליפה ונהייתה אדמת הכהני� קליפה

 ולכ% אמר .כדי% המחזיק בנכסי הגר  להאחז בה ולקנותה בחזקה יכלוישראל
 ',מהקלי משנתבררה מאדמת הכהני� ונשארה סולת נקיה כי ,,,,לשו% אחיזהלשו% אחיזהלשו% אחיזהלשו% אחיזה בה

  .ו"מבלי פחד שמא יתדבקו בטומאה חישראל נאחזו בה 
  

  שדי� שנכנסי� ויוצאי� ג� דר� החלו% ואינ� מזיקי� עד שיסתמו החלו% לגמרי פרט ל. 62
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. " ישראלבניבניבניבניוישבו " ולא וישב ישראלוישב ישראלוישב ישראלוישב ישראל    אמר ."וישב ישראל באר" מצרי�וישב ישראל באר" מצרי�וישב ישראל באר" מצרי�וישב ישראל באר" מצרי�"
 השכינה הירדו, תלת כליל% בתלת' שנתעל� בבחיאולי כוונתו לישראל העליו% 

  . בה להשרות שכינתוליו%ע ובגלל שנתבררה יכל ישראל ה,לאר" גוש%

וישב ישראל ", י"פירש". ". ". ". באר" גוש% ויאחזו בהבאר" גוש% ויאחזו בהבאר" גוש% ויאחזו בהבאר" גוש% ויאחזו בה, , , , וישב ישראל באר" מצרי�וישב ישראל באר" מצרי�וישב ישראל באר" מצרי�וישב ישראל באר" מצרי�""""
ולכאורה היה לתורה ". באר" גוש% שהיא מאר" מצרי�, והיכ%, באר" מצרי�

ויושב יוס� את "ש "וכמ, "באר" רעמסס, באר" גוש%, באר" מצרי�"לכתוב 
. . . .  רעמסס רעמסס רעמסס רעמססבאר"באר"באר"באר", במיטב האר"באר" מצרי� באר" מצרי� באר" מצרי� באר" מצרי� אביו ואת אחיו וית% לה� אחוזה 

שזה " רעמסס"או היה לתורה לכתוב רק ". רעמסס באר" גוש% היא", י"ופירש
לכל אחד " " " " אר"אר"אר"אר"""""ולמה ייחד הכתוב . מרכז מקומ� בתו� גוש% שבתו� מצרי�

באר" "וג� בפסוק הקוד� יכל לכתוב . בגוש%, ל באר" מצרי�"והיל, מה%
 ולא כתב ולמה בפסוק הקוד� לא כלל� יחד". ברעמסס, מצרי� במיטב האר"

והלא סדר� הוא ".  במיטב האר" באר" רעמסס....באר" גוש%באר" גוש%באר" גוש%באר" גוש%, באר" מצרי�"
, והיכ%, י דבריו כבדר� שאלה"ויש להבי% למה פירש. רעמסס, גוש%. מצרי�
ולא ביאר ישר שאר" גוש% היא ". באר" גוש% שהיא מאר" מצרי�"והשיב 

 זאת י לפרש"ולכאורה למה הוצר� רש. מאר" מצרי� ולא אר" בפני עצמה
 במיטב האר"במיטב האר"במיטב האר"במיטב האר",  לפני� היאאר" מצרי�אר" מצרי�אר" מצרי�אר" מצרי�""""כשזה מתבאר מלשו% הכתוב שאמר 

   ".".".".ישבו באר" גוש%ישבו באר" גוש%ישבו באר" גוש%ישבו באר" גוש%, הושב את אבי� ואת אחי�
כל זמ% ישיבת� במצרי� לא . ל שישבו באר" רעמסס"והנה מלבד הפסוק הנ

נזכר כמקו� ". רעמסס"ואדרבה , אלא באר" גוש%. נזכר שגרו באר" רעמסס
אמנ� ". ". ". ". רעמססרעמססרעמססרעמססי מסכנות לפרעה את פתו� ואת ויב% ער"ש "וכמ, שעבוד�

  ". סכתהמרעמססמרעמססמרעמססמרעמססויסעו בני ישראל "בצאת ישראל ממצרי� אמר הכתוב 
התכסות החסדי� . א. בחינות' כי גלות מצרי� היו בה ג, ואפשר שהעני% הוא

 הרומז מצרי�מצרי�מצרי�מצרי� מל� לפרעהלפרעהלפרעהלפרעה היתה אחיזה בעור�בעור�בעור�בעור�במצר העליו% שבגרו% שכנגדו 
". אר" מצרי�"ו, "גלות מצרי�" הגלות בכללה ועל כ% נקראה. למצר העליו%

שני� של גלות ' את תקו% הדעת בתבמצרי� במצרי� במצרי� במצרי� עיקר ירידת� היתה לתק% . ב
מברית בי% הבתרי� ועד  אברה� %שני� שתק' ולחבר� ע� ל, שנאמרו לאברה�

פעמי� ש� ' שהוא כנגד מני% ה" רעמסס"ל שני� כמני% "ויהיו ת. 63לידת יצחק
וישראל לא זכו ולא . מותילתק% נפש� משרשה בשל, "נפש"וכמני% , אלהי�

כי נאחזו . ג. ו שני�"מות ולא ישבו במצרי� אלא רדינאחזו בתקו% זה בשל
. 64ח נצוצות שהוצרכו תקו% מזמ% בריאת העול�"ב נצוצות מתו� הרפ"ותקנו ר

  ואולי זה סוד ש�". גש%"' בגי, ח ואדני"ורפ, והאירו את השכינה הנקראת אדני
  
  .פ"הגדש" זרוע ימי%", א "החיד. 64. מ, ב"י שמות י"ראה רש. 63. בספר חסידי�ש "כמ
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א "% העולה קנ"ה במילוי ההי"ב נצוצות שתקנו יחד ע� ש� אהי"ג� ר. המקו�
 וג� .ואולי זה סוד ש� המקו�, "גש%" 'שג� בו היה עני% המיתוק עולי� בגי

  א בשכינה שנתקנה ג�% שהו" וש� ב,'ש' % העולה בגי"ש� אלהי� במילוי יודי
על כל פני� . ואולי זה סוד ש� המקו�" גש%" כמני% )ע� הכולל(ה� עולי� 

לנו היכ% נאחזו ישראל בסוד תקונ� שהוא באר"  בפסוק זה באה התורה לומר
מרמז על בחינת מלכות של אותה בחינה המבדילה " אר""כל נראה שו, גש%
" אר" מצרי�"וש� , ל אחת מה%לכ" אר""ולכ% נתייחד ש� . בחינות אלו' בי% ג

שהוא סוד המצר העליו% נלווה ה% לאר" גש% וה% לאר" רעמסס ואפשר שלא 
, כדי שיוכלו ישראל לתק% כל בחינה מה% בפני עצמה, נתחברו שלשת� יחד

'  במצרי� תכי לא ישבו" אר" רעמסס"' לא זכו ישראל לתק% בחיאפשר שו
 להתמהמה ויצאו לפני זמ% זה ט שערי טומאה ולא יכלו"כי נפלו במ, שני�

י "ע תקנו בחינתה רק , "רעמסס"ומכיו% ששועבדו ב. ו שני� בלבד"לאחר רד
ומושב "ז אמר הכתוב "וע. ל שני� מברית בי% הבתרי� ועד יציאת�"צירו� ת

שמשנגזרה ", י"ופירש". בני ישראל במצרי� שלשי� שנה וארבע מאות שנה
 ואולי לכ% תלה שעבוד�".  זהגזרת בי% הבתרי� עד יציאת% הוא מני%

לא בשעבוד�     "רעמססאר" אר" אר" אר" """" ולא כתב """"מרעמססמרעמססמרעמססמרעמסס"""" וכ% יציאת� ,,,,""""רעמססרעמססרעמססרעמסס""""ב
אבל ". אר""זו בשלמותה בבחינת ' יכי לא נתקנה בח. ולא ביציאת�

בהושבת� בתחילה כאשר היו יעקב והשבטי� בחייה� ואפשר היה שיתקנו 
  ". רעמסס באר"באר"באר"באר"" באר" מצרי� במיטב האר"וב זו אמר הכת' ישראל ג� בחי

על אר"  ואחד, אחד על אר" גוש%, "מיטב האר""כתב ב, ל"ובשני פסוקי� הנ
הראשו%  הוא סוד תקו% הקרי של אד�" מיטב האר""כי ואפשר . רעמסס
. י ישראל בשעבוד�"ותקונו נעשה במצרי� ע". רעת האד� באר""הנקרא 

'  בחישני� של' וא� היו מתקני� זאת ת.  האר"למיטבלמיטבלמיטבלמיטב, שהפכו הרעה
והיה תקו% הקרי מושל� ולא היתה , ר מתמוסס"היה הרע של אדה, "רעמסס"

וג� ערב רב ",  ירידה היתה לה�,,,,וווו""""רדרדרדרדומשלא תקנו אלא . ערב רב בעול�' בחי
   .א" בבלגמרילגמרילגמרילגמריה מע� ישראל "עד שיעקר� הקב". עלה את�
אר" "בא הכתוב להודיענו שעיקר אחיזת� ותקונ� נעשה בבחינת ואולי 
ו שני� של גלות בעת מכות מצרי� אמר "וג� לאחר רד". ר" גוש%א, מצרי�
אר" "אמר ווכפל . בסוד תקונ�, , , , """"עומד עליהעומד עליהעומד עליהעומד עליהאר" גוש% אשר עמי . "הכתוב
� י עניי% אר" גוש% שהוא באר" מצרי" ולכ% פירש".".".".אשר ש� בני ישראלאשר ש� בני ישראלאשר ש� בני ישראלאשר ש� בני ישראל, גוש%

 כדי להסביר ,,,,והיכ%והיכ%והיכ%והיכ%, י"פירשאפשר ש ו.בפסוק זה המדבר על מקו� אחיזת�
ללה לא כ. גוש% כוללי� ג� את אר" רעמסס י שאר" מצרי� ואר""שאעפ

ואמר ". אר" רעמסס"ישראל לא הגיע לבחינת  כי אחיזת בני, הכתוב בפסוק זה
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שהוא לשו% אחיזה , , , , כנוכנוכנוכנואת הכיור ואת "מלשו% ( ,,,,ומקו� אחיזת�ומקו� אחיזת�ומקו� אחיזת�ומקו� אחיזת�דהיינו , "והיכ%"

י� וגלות מצרי� והתכסות החסד. שהיא מאר" מצרי�, , , , גוש%גוש%גוש%גוש%    באר"באר"באר"באר". )ובסיס
  .בלבד". אר" גוש%"' במצר העליו% גר� לשעבוד� והביא� לתקו% בחי

ויחיויחיויחיויחי

ז שני� "עקב אבינו חי קמי. """"''''ויחי יעקב באר" מצרי� שבע עשרה שנה וכוויחי יעקב באר" מצרי� שבע עשרה שנה וכוויחי יעקב באר" מצרי� שבע עשרה שנה וכוויחי יעקב באר" מצרי� שבע עשרה שנה וכו""""
ר בקרי שהחוטא בו "ל שני� שחטא בה� אדה" את קתק%כי . ל טוב"שה� ק

, "ט ורעי�מע"ועליה� אמר יעקב ". ויהי ער בכור יהודה רע"נקרא רע בבחינת 
        .ל"ב שני� מעל הק"לכ% חי עוד טואפשר שוהפ� הרע לטוב ו

לפי שכיו% שנפטר , למה פרשה זו סתומה ",י"פירש. """"ויחי יעקב באר" מצרי�ויחי יעקב באר" מצרי�ויחי יעקב באר" מצרי�ויחי יעקב באר" מצרי�"""" 
שהתחילו  נסתמו עיניה� ולב� של ישראל מצרת השעבוד, יעקב אבינו

וד שהרי אחרי מות יעקב ע, ל אלו אינ� מדוייקי�"ולכאורה דברי חז ".לשעבד�
מות יוס� לא  וג� אחרי, מל� יוס� הצדיק במצרי� חמישי� ושש שני�

וכל אחיו וכל  וימת יוס�"ש "עד שמת לוי אחרו% שבשבטי� וכמ, נשתעבדו
 ."ויק� מל� חדש במצרי� אשר לא ידע את יוס�"כ "ורק אח, "הדור ההוא

ל "כ רק כשבעי� שנה אחרי מות יעקב החל השעבוד ואי� אמרו חז"וא
נסתמו עיניה� ולב� מצרת "מה הלשו% ו .עקב התחילו לשעבד�שמשמת י
  . השעבוד% מגופ�ל נכפפה קומת� ונשבר " והיל."השעבוד

 אחר ונמשכו בני השבטי�  נחלשו שמזמ% שמת יעקב,העני% הואאפשר שו
החלו להשתלב במערכת השלטו% המצרי ו, הברק הנוצ" של מלכות מצרי�

. ל השעבוד הרוחני של ישראלולנהל משרות שהרחיקו� מהקדושה והח
אבל קומת� הגשמית התיישרה ועלו , ונסתמו עיניה� ולב� מכל דבר קודש

. וזו היא הגלות האמיתית והקשה, מעלה מעלה בשלטו% ובנכסי� ובעושר
ויצאו קרחי� , וכשבעי� שנה אחרי מות יעקב החל ג� השעבוד הגשמי

ה לגאל� "ואז מיהר הקב, ט שערי טומאה"עד שנכנסו למ, ברוחניות ובגשמיות
  .ובמעמד הר סיני נגאלו ג� מהשעבוד הרוחני, מהשעבוד הגשמי

י י י י ננננושכבתי ע� אבותי ונשאתושכבתי ע� אבותי ונשאתושכבתי ע� אבותי ונשאתושכבתי ע� אבותי ונשאת, , , , ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרי�ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרי�ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרי�ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרי�""""
סופה להיות  שפחד להקבר במצרי� כי" ,י" פירש".".".".ממצרי� וקברתני בקבורת�ממצרי� וקברתני בקבורת�ממצרי� וקברתני בקבורת�ממצרי� וקברתני בקבורת�

� אלא בצער גלגול ל חיי"ושאי% מתי חו. ומרחשי% תחת גופי, עפרה כיני�
הוצר� לכל  הולכאורה למ ".ושלא יעשוני מצרי� עבודת כוכבי�, מחילות

ולמה , לאר" וכי עצ� קבורתו ליד אבותיו לא מספקת להעלותו, טעמי� אלו
, יני� אלויוכי לגו� קדוש כמותו יזיקו ענ, פחד יעקב מהכיני� ומגלגול מחילות
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ולא יסבול גלגול  עמה�שיעלוהו ביציאת מצרי� אפשר שיצוה ומה ג� 
, "אל נא תקברני במצרי�", ולמה יעקב הדגיש שתי בקשותיו בנפרד. מחילות

ויכל לבקש רק להקבר , וקבורתו ע� אבותיו בפני עצמה, כבקשה בפני עצמה
  .באר" בגלל טעמי� אלו

  ופחד,1 במצרי� עד ליציאת�זמניתזמניתזמניתזמנית השבטי� נקברו כי ,העני% הואאפשר שו
ז ואז יענש יחד ע� " במצרי� יעשוהו המצרי� עזמניתזמניתזמניתזמנית הוא ג� יעקב שא� יקבר
וגו� קדוש כמותו א� יכשלו בו רבי� בחטא , באלהי מצרי� השפטי� שנעשו

לצאת  וג� יגרו� לו שמצרי� לא יניחוהו, 2ז יגרו� לו לסבול צער הכיני�"ע
מ ויסבול גלגול מחילות כשאר מתי� "וישאר במצרי� עד תחה, ביציאת מצרי�

   .בדוהובגלל שע
סבול  י כדי שלא יעבדוהו ואזזמניתזמניתזמניתזמנית' ובקש תחילה שלא לקברו במצרי� ואפי

, לא היה כיני� שש�, ובשביל טע� זה נית% היה לקברו בגוש%, צער הכיני�
להעלותו ממצרי�  וכיו% שכבר יצטרכו, 3אבל צער גלגול מחילות היה נעשה בו

וכשהבי% , תיו בחברו%אבו ובקש להקבר ע�, הבי% שיוס� ירצה לקברו ליד רחל
י הדבור כדי לבקש על ישראל "אמר לו שרחל נקברה בדר� עפ, שיוס� מקפיד

רחמי� בעבר� בדרכ� לגלות ואי% לו להיות עמה באותה עת אלא ע� האבות 
, 4כי עתה מתפללי� האבות בנפרד כדי לא לעורר הגאולה, לבקש על הגאולה

  .ולה אמנ� בעת הגאולה יתפללו שלשת� יחד לגרו� הגא

 כי עד יעקב אבינו לא היה חולי בעול� ואד� 5ל"אמרו חז. """"הנה אבי� חולההנה אבי� חולההנה אבי� חולההנה אבי� חולה""""
והתחיל  ,וביקש יעקב שיבא חולי קוד� מיתה, הול� בדרכו ומתעטש ומתהיה 
 חדושחדושחדושחדושעל  המראה, הנההנההנההנהלמדו כ% מתיבת נראה שו". הנה אבי� חולה"' שנא. בו

.  אד� שחלה ונרפאוכ% אמרו שעד אלישע לא היה. עני% שלא חשבו עליו קוד�
ואת "י על הפסוק "כמבואר ברשונרפא ונרפא ונרפא ונרפא , , , , חלהחלהחלהחלהוהדבר תמוה והלא ישמעאל 

ויכלו המי� מ% . "שאחזתו חמה ולא יכל ליל� ברגליו, "הילד ש� על שכמה
  .  לשתות הרבהחולי�חולי�חולי�חולי� לפי שדר� ,"החמת

, חו" מציני� פחי�,  הכל בידי שמי�6ל"שאמרו חזעל פי מה ונראה העני% 
  ובחולי הבא בידי שמי� לא קד� אד�". פחי� בדר� עקשציני� "שנאמר 

   
ופחד ליפול ,  בדניאל שעשאו נבוכדנצר אלוהש"וכעי% מ .2 .ז"רכ,  ילקוט שמעוני בשלח.1

 גוש% יכ. 3)  .ג"צ, סנהדרי%. ("פסילי אלהיה� תשרפו% באש"לכבש% האש שמא ישר� מדי% 

י "לרש' אפיו .עריש/וא ואדי אלהגבול האר" � נחל מצרי� "לדעת הרמבו ,י" אינה אזו

 בגלותמודה שגוש% שישבו ,  יהודהבנחלת י"נילוס וגוש% הוא א שסובר שנחל מצרי� זה

   .כתובות ל. 6 .ז"מ פ"ב. 5 :ה"מ פ" ב.4 .היה מעברו של הנילוס בתו� שטח מצרי�
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אבל חולי הבא מציני� פחי� דהיינו . ליעקב ולא ק� ממנו אד� עד זמ% אלישע
אוחזתו  וידוע שאד� שהתקרר ונחלה. היו ונרפאו,  חמימות האוירקרירות או

  .7ישמעאל ונחלה ונרפא זה היהכחמה ו

        ואני בבואי מפד% מתה עלי רחל באר" כנע% בדר� בעוד כברת אר" לבואואני בבואי מפד% מתה עלי רחל באר" כנע% בדר� בעוד כברת אר" לבואואני בבואי מפד% מתה עלי רחל באר" כנע% בדר� בעוד כברת אר" לבואואני בבואי מפד% מתה עלי רחל באר" כנע% בדר� בעוד כברת אר" לבוא""""
יעקב   יש להבי% למה הארי�".".".".אפרתה ואקברה ש� בדר� אפרת היא בית לח�אפרתה ואקברה ש� בדר� אפרת היא בית לח�אפרתה ואקברה ש� בדר� אפרת היא בית לח�אפרתה ואקברה ש� בדר� אפרת היא בית לח�

או . לא  ותו"ואקברה ש�" לומר  והיה לו,"בדר� אפרת היא בית לח�"לומר 
 כתבה דברי יעקב% כעיו. " ואקברה ש�,בעוד כברת אר" לבוא בית לח�"לומר 

ויהי עוד כברת האר" לבוא אפרתה ותלד רחל "ש "וכמ. תורה בפטירת רחל
והנה . "ותמת רחל ותקבר בדר� אפרתה היא בית לח�', ותקש בלידתה וכו

ת כי יצאו כול� ממרי� ששמה מצאנו שמלכות בית דוד קשורה לש� אפר
 אפשר שסודו "בית לח�"ו, 9ה נקרא דוד ב% איש אפרתי"עוד המל�  וד8אפרת

' ית בג"הויו' וג, ה"ד שכל אחד יש בו הוי"מוחי% חב' הוא בשכינה המקבלת ג
 ".בית לח�"  אפשר שנקראתת"והשכינה בבחינת בית ובקבלה ההויו. לח�

לאה שהיא סוד קשר של תפילי% של א בשכינה הנקראת י הו ז'בחיואפשר ש
והנה לאה ורחל נמצאות לאור� . ד כול� בני לאה" ומלכי ב,הדעת' ראש בחי

 ואולי מקו� התחלקות� י�שליש' ספירת התפארת ומתחלקות לשליש וב
 דאפרת דהיינו שנפרד אמלשו% אוכל(נקראת דר� אפרת שפירושו גבול החיבור 

, א� אמת הדבר ו.)והב%" פרשת דרכי�"� ל למקו"ואפשר שלכ% קראו חז. מחיבורו
 אבל , מקו� לאה"אפרת היא בית לח�"אפשר שלכ% לא יכלה רחל להיכנס ל

כי להביאה ,  והוצרכה להקבר במקו� פטירתה.יכלה להגיע עד דר� אפרת
 ולהשיבה אחור ממקו� שהגיע אליו ירידה הוא ,לאפרת מקו� לאה אי אפשר

ת יעקב שהסביר ליוס� מדוע קברה ש� כי  ואפשר שזה כוונת התורה וכוונ.לה
      .יתהימקו� דרגת על' הוא בחי

 ולכאורה יוס� הפסיד כי שמו לא ".".".".אפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו ליאפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו ליאפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו ליאפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו לי""""
גוי וקהל " ליעקב ה הבטיח" והקב.נכלל בי% השבטי� ובמקומו באו שמות בניו

על נוספו אפרי� ומנשה ש ה� "וקהל גויי�" ,וגוי נתקיי� בבנימי%, "גויי�
יוס� שי "ואעפ .העבור תנג חדשי� שבש" כנגד י שבטי�ג"יונהיו חשבו% יוס� 

,  אפרי� ומנשהש�באבני החוש% נמצא שמו ולא , אי% לו נחלה ודגל על שמו
יני� נתכסה י אבל בשאר ענ". ישראלאב%אב%אב%אב%מש� רועה " אולי רמז זאת באמרוו

  .יות מכוסהוהיסוד צרי� לה, כיו% שהוא סוד היסודאולי ש� יוס� 
  
 שאב% היתה תלויה לאברה� על צוארו שבה היה מרפא :ז"ב ט"ל בב"משחזובזה יוב% . 7

        . יב, ז"י' שמואל א. 9 :א"סוטה י. 8 .ש� שעמדו בזה' וראה בתוס, חולי�
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כי אדרבה כיו% שמנשה ,  ולכאורה קשה".".".".שכל את ידיו כי מנשה הבכורשכל את ידיו כי מנשה הבכורשכל את ידיו כי מנשה הבכורשכל את ידיו כי מנשה הבכור""""
ל שכל את "ולכאורה היל, את ידיוהבכור היה לו לתת עליו יד ימינו ולא לשכל 

  .ולא בגלל שמנשה הבכור, י שמנשה הבכור"ידיו אעפ
  כלולי�,  כי הספירות תפארת ויסוד שה� קו האמצעי,העני% הואאפשר שו

בחינות נפרדות ' יצאו ב 10תפארת' וכש� שמלוי שהוא בחי, מחסדי� וגבורות
היסוד יצאו ' וא בחיכ� מיוס� שה, שה� כהני� מ% החסדי� ולויי� מ% הגבורות

הגבורות ווהיות . 11אפרי� מ% החסדי� ומנשה מ% הגבורות, שבטי� נפרדי�' ב
,  יצא מנשה בחינת הגבורות הראשו12%תמיד מקדימי� לצאת לפני החסדי�

 כדי לית% צד ימי% שהוא בחינת חסדי� שכל את ידיושכל את ידיושכל את ידיושכל את ידיוולכ% יעקב בברכתו 
, ר ולכ% הוא בחינת גבורותשזו בחינתו ולא למנשה כיו% שהוא הבכו, לאפרי�

, היות והחסדי� בחכמה והגבורות בבינהאפשר שו. שה� בחינת יד שמאל
  .והב%. לידוהיאחכמינו% אחכמינו% אחכמינו% אחכמינו% תרג� אונקלוס 

 ישמ� אלהי� כאפרי�  ישמ� אלהי� כאפרי�  ישמ� אלהי� כאפרי�  ישמ� אלהי� כאפרי� ,,,,ויברכ� ביו� ההוא לאמור ב� יבר� ישראל לאמרויברכ� ביו� ההוא לאמור ב� יבר� ישראל לאמרויברכ� ביו� ההוא לאמור ב� יבר� ישראל לאמרויברכ� ביו� ההוא לאמור ב� יבר� ישראל לאמר""""
הבא לבר� את בניו יברכ� בברכת� , ב� יבר� ישראל", י" פירש".".".".וכמנשהוכמנשהוכמנשהוכמנשה

 ש� הזכירויש להבי% למה ".  לבנו ישימ� אלהי� כאפרי� וכמנשהויאמר איש
ומה המעלה של אפרי� ומנשה . שהוא רחמי�'  הש�אלהי� שהוא די% ולא 

  .% מעלת�יולא ציי% עני, ברכו בה� כול�תשי
כי היסוד  ,"וידגו לרוב בקרב האר" "תואפשר שאפרי� ומנשה נתברכו בברכ

ל "ואמרו חז. 13ר שולטת בדגי�"אי% עיהולכ% , נקרא דגוהוא מבטל עי% הרע 
נא דלא שלטא ביה יאנא מזרעא דיוס� קאת" לומרהוא ר "שהלחש נגד עיה

 16ועוד אמרו. 15מי שאינו מזרעו של יוס�' סגולה לאומרו אפיו. 14"עינא בישא
ר " עיהשביטול ומסתבר .ר ואחד מיתה רגילה" מתי� מעיהשתשעי� ותשעה

 ישימ� ,הברכה הוא' ופי. די% נמתק אלא בשרשו ש� אלהי� כי אי% הי"הוא ע
 כ% יבר� אד� את בנו בש� ,ר"אלהי� כאפרי� וכמנשה שלא שולטת בה� עיה

ה " שבש� הוי'ו' בחיהוא ויעקב . ר"אלהי� ובשמ� שלא תשלוט בבנו עיה
 שאות זו נת% יעקב לאפרי� ומנשה כי הוא בחינת תפארת ויוס� ובניו שרואפ
  להתבר� ברכה   יכולי�ישראלולכ% כל . 'ב לאמור מלא בוולכ% כת. 17יסוד' בחי
  
. וראוב% בחסד ושמעו% בגבורה, ש כראוב% ושמעו% יהיו לי"וכמ. 11. ליקוטי תורה ויצא. 10

 חסדי� וקי%' וידוע  שהבל בחי. שאפרי� ומנשה ה� כהבל וקי%, ויחי כתב' ובליקוטי תורה פ

. צלפחד משבט מנשה היה שרש הגבורותפנחס כתב ש' ובשער הפסוקי� פ. גבורות' בחי

, א כסא רחמי�"החיד. 15: ה" נברכות. 14' ברכות כ. 13. בראשית' ליקוטי תורה פ. 12

   . בתחילתו ק" רוהשער .17 :ז" קבבא מציעא. 16 . ה"לפ. אבות
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ואפשר  .לה ער�  וזו ברכה שאי%, זו'זו דר� שמות בני יוס� כי כול� באו מו
הכתר שהוא עינא ' ר בא מבחי"כי ביטול עיה" ר לאמוביו� ההואביו� ההואביו� ההואביו� ההוא""""שאמר 

  .ומש� מש� לה� הברכה. 18חיוורא דכל חיור והוא נקרא יו� ההוא

יש להבי% מה כוונת הכתוב     ".".".". ביו� ההוא לאמור ב� יבר� ישראל ביו� ההוא לאמור ב� יבר� ישראל ביו� ההוא לאמור ב� יבר� ישראל ביו� ההוא לאמור ב� יבר� ישראלויברכ�ויברכ�ויברכ�ויברכ�""""
ואולי כוונתו לומר שבאותו יו� היה יעקב בדרגת ישראל ". ביו� ההוא"באמרו 

כ השבטי� שנתברכו ביו� "משא, זכיר אותו בש� זהמ, ולכ% הכתוב בעניי% זה
הקבצו ושמעו "ש "פטירתו שברכותיה� היו מבחינת יעקב וישראל יחד וכמ

  ".בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכ�

 ולכאורה היה ."""" אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי אחד על אחי� אחד על אחי� אחד על אחי� אחד על אחי�שכ�שכ�שכ�שכ�""""
תכוו% � לא האמנ .שלה� היתה שייכת שכ�, לו לומר אשר לקחתי מיד החוי

אלא לאחר , שבזה לא עשה כלו�, בוש שכ� על ידי שמעו% ולויי לכיעקב
אז כבש , שנתקבצו מלכי הכנעני כול� להלח� בבני יעקב כמבואר בספר הישר

  . בתפילתו ובבקשתומיד האמורימיד האמורימיד האמורימיד האמורי יעקב את שכ� מחדש

 ".".".".ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרי�ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרי�ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרי�ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרי�, , , , ויאמר ליוס� הנה אבי� חולהויאמר ליוס� הנה אבי� חולהויאמר ליוס� הנה אבי� חולהויאמר ליוס� הנה אבי� חולה""""
ויש להבי% ". כדי שיברכ� יעקב לפני מותו, ויקח את שני בניו עמו", י"רשפי

והלא ידעו שא� , למה לא באו כל השבטי� ע� בניה� לבקש את ברכת יעקב
ולא מצאנו שבר� יעקב את , 19יעקב חולה סימ% שהוא לפני פטירתו כמו שבקש

בטי� וא� בגלל שאפרי� ומנשה ה� שני ש. בני השבטי� פרט למנשה ואפרי�
היה לו , וא� ידע יוס� דבר זה. הרי טר� נתברכו זאת מיעקב, כראוב% ושמעו%

י שנת% "וכשבאו ליעקב אעפ. ובניו בכלל� להמתי% עד שיתברכו כל השבטי�
 נמנע ,,,,""""אפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו ליאפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו ליאפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו ליאפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו לי""""לה� חלק בתו� השבטי� ואמר 

שנת% לה� חלק ולמה לא נסתלקה לפני , מלברכ� כי נסתלקה ממנו השכינה
ובודאי , והנה באומרו זאת כבר הקדי� את אפרי� למנשה .בתו� השבטי�

ולמה אחר כ� נתפעל יוס� ובקש שמנשה הבכור יוש� יד , ששמע יוס� והבי%
  .  ימי% של יעקב על ראשו

בקש לברכ� ונסלקה ", י" פירש".".".".ויאמר מי אלהויאמר מי אלהויאמר מי אלהויאמר מי אלה, , , , וירא ישראל את בני יוס�וירא ישראל את בני יוס�וירא ישראל את בני יוס�וירא ישראל את בני יוס�""""
. ויהוא ובניו ממנשה,  ואחאב לצאת מאפרי�שכינה ממנו לפי שעתיד ירבע�

ויאמר יוס� אל אביו בני ה� אשר נת% ויאמר יוס� אל אביו בני ה� אשר נת% ויאמר יוס� אל אביו בני ה� אשר נת% ויאמר יוס� אל אביו בני ה� אשר נת% """"". ויאמר מי אלה שאינ� ראויי� לברכה
ויש להבי% ". הראה לו שטר אירוסי% ושטר כתובה", י"פירש". ". ". ". לי אלהי� בזהלי אלהי� בזהלי אלהי� בזהלי אלהי� בזה

  והלא שטרות כאלו אי% אד�, מניי% המציא יוס� שטרות אלו באותה שעה
  
     .ז" בבא מציעא פ.19 :ד" קלזוהר נשא. 18
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) בניקוד קמ"' ב" (בזה"ואולי אמר הכתוב (. נושא� בחיקו אלא מניח� בבית גנזיו

שהוא מדבר רק על לשו% ) בניקוד שבא' ב" (בזה" ולא אמר ,שהוא מדבר ג� על לשו% רבי�

דווקא   ויש להבי% מדוע קדש יוס� את אסנת.) ללמדנו כי שני שטרות היו,יחיד
   הוצר� ולמה. ולמה שמר שטר זה כל השני�, � או בביאהבשטר ולא בכס

, וכי חשד בו יעקב שבניו לא באו מנישואי% כדי%, להראות שטרות אלו ליעקב
וא� היה אומר לו שקדשה בשטר ובכתובה מבלי להראות� וכי לא היה מאמי% 

 ויש להבי% מה ראה יעקב בשטרות אלו ".".".".ויאמר קח� נא אלי ואברכ�ויאמר קח� נא אלי ואברכ�ויאמר קח� נא אלי ואברכ�ויאמר קח� נא אלי ואברכ�"""". לו
 כאשר למרות השטרות נסתלקה ממנו שכינה בגלל�, הסכי� לברכ�שנתפייס ו

והלא עדיי% עמדו לצאת , וכי נשתנתה המציאות, כי לא היו ראויי� לברכה
, "הגיש�"והיה לו לומר , שיי� כא%" קח�"ומה הלשו% . מה� ירבע� ויהוא
וכשנאמר זה על ,  נאמר על חפ"לקחתלקחתלקחתלקחתכי ". ויגש אות�"וכמו שאמר להל% 

שהוא " נא"ומה הלשו% . 20ושו הוא לקחתו בדברי� ולשכנעו להסכי�פיר, אד�
  .וכי נתהפכו היוצרות עד שיעקב מבקש לברכ�,  שיי� כא21%לשו% בקשה

 שיעקב לא מפורש מלשו% זה ".".".".לא יוכל לראותלא יוכל לראותלא יוכל לראותלא יוכל לראות, , , , ועיני ישראל כבדו מזוק%ועיני ישראל כבדו מזוק%ועיני ישראל כבדו מזוק%ועיני ישראל כבדו מזוק%""""
כבדו כבדו כבדו כבדו אלא ,  עיניו מראות עקב זקנתוכהוכהוכהוכהוולא אמר הכתוב כי , נסתמא בעיניו

ופירושו שמחמת זקנה עפעפיו כבדו והסתירו את עיניו מראות , יו מזוק%עינ
וירא "ולכאורה היה לכתוב לומר זה לפני הפסוק , 22יוחנ%' וכמו שהיה ר

וישק לה� וישק לה� וישק לה� וישק לה� , , , , ויגש אות� אליוויגש אות� אליוויגש אות� אליוויגש אות� אליו"""". ולמה המתי% עד כא%, "ישראל את בני יוס�
ק וישק ויחב"ולכאורה היה לו לומר ". לה�" למה כפל לומר ".".".".ויחבק לה�ויחבק לה�ויחבק לה�ויחבק לה�

, ויאמר ישראל אל יוס�. "ומה עני% נשוק וחיבוק זה שהזכירו הכתוב, "לה�
 ויש להבי% לשו% ".".".".והנה הראה אותי אלהי� ג� את זרע�והנה הראה אותי אלהי� ג� את זרע�והנה הראה אותי אלהי� ג� את זרע�והנה הראה אותי אלהי� ג� את זרע�, ראה פני� לא פיללתי

והנה "והיה לו לומר , שלכאורה פירושו הראה אותי לאחרי�" הראה אותי"
 ויש להבי% פשר ".".".".ויוצא יוס� אות� מע� ברכיו וישתחו לאפיו ארצהויוצא יוס� אות� מע� ברכיו וישתחו לאפיו ארצהויוצא יוס� אות� מע� ברכיו וישתחו לאפיו ארצהויוצא יוס� אות� מע� ברכיו וישתחו לאפיו ארצה""""". הראני

כשחזר , וישתחו לאפיו", י"ופירש. השתחויה זו ומדוע הזכירה הכתוב
ויש להבי% למה הוצר� לחזור לאחוריו מלפני אביו ". לאחוריו מלפני אביו

ולמה חזרתו זו הצריכה השתחויה על פניו , כשהוציא את בניו מבי% ברכיו
" ויקח יוס� אות�" ולכאורה היה לו לומר ".".".".ויקח יוס� את שניה�ויקח יוס� את שניה�ויקח יוס� את שניה�ויקח יוס� את שניה�"""". ארצה

ומה ג� שהמשי� והזכיר� בשמ� , ולמה הדגיש שה� שני� והלא ידענו זה
  """"ואת מנשה בשמאלו מימי% ישראלואת מנשה בשמאלו מימי% ישראלואת מנשה בשמאלו מימי% ישראלואת מנשה בשמאלו מימי% ישראל, , , , את אפרי� בימינו משמאל ישראלאת אפרי� בימינו משמאל ישראלאת אפרי� בימינו משמאל ישראלאת אפרי� בימינו משמאל ישראל"""", ואמר

 ולכאורה הלא ג� הוא נגש עמה� כשהגיש� ".".".".ויגש אליוויגש אליוויגש אליוויגש אליו"""". והנה ה� שני�
  וא�, "בר� את יוס�וי"ש "ומה ג� שהברכה היתה אליו וכמ, מימינו ומשמאלו

  
  :  ז"ק קי"ב. 22. 'ב, א"י שמות י"רש. 21 .ובשפתי חכמי� ש�, טו' י בראשית ב"ראה רש. 20
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 ולא מצאנו שבר� כא% את ".".".".ויבר� את יוס�ויבר� את יוס�ויבר� את יוס�ויבר� את יוס�""""    ".".".".ויגשו אליו"כ% היה לו לומר 
  ". ויבר� אות�"יוס� אלא את אפרי� ומנשה וא� כ% היה לו לומר 

האלהי� הרועה האלהי� הרועה האלהי� הרועה האלהי� הרועה , , , , ותי לפניו אברה� ויצחקותי לפניו אברה� ויצחקותי לפניו אברה� ויצחקותי לפניו אברה� ויצחקהאלהי� אשר התהלכו אבהאלהי� אשר התהלכו אבהאלהי� אשר התהלכו אבהאלהי� אשר התהלכו אב, , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר""""
  פעמיי� והלא" האלהי�"ויש להבי% למה כפל ש�     ".".".".אותי מעודי עד היו� הזהאותי מעודי עד היו� הזהאותי מעודי עד היו� הזהאותי מעודי עד היו� הזה

אחד , הוא האלהי� שהתהלכו אברה� ויצחק הוא האלהי� הרועה את יעקב
האלהי� אשר התהלכו אבותי לפניו " ולכאורה היה לו לומר, ויחיד ואי% זולתו
המלא� הגואל אותי מכל המלא� הגואל אותי מכל המלא� הגואל אותי מכל המלא� הגואל אותי מכל """"".  מעודי עד היו� הזההרועה אותי, אברה� ויצחק

מלא� הרגיל להשתלח אלי בצרתי כעני% שנאמר ויאמר אלי ", י" פירש".".".".רערערערע
ויש להבי% מיהו מלא� זה וכיצד גאלו ". מלא� האלהי� בחלו� הלילה יעקב

 וא� כ% הלשו% ,,,,""""ורעי�ורעי�ורעי�ורעי�מעט " כשיעקב העיד על עצמו שחייו היו ,,,,""""מכל רעמכל רעמכל רעמכל רע""""
מנשה , הנערי�", י" פירש".".".".יבר� את הנערי�יבר� את הנערי�יבר� את הנערי�יבר� את הנערי�. ". ". ". "י אומר דרשנ""""מכל רעמכל רעמכל רעמכל רע""""

, ולכאורה הוא פשוט וכי למי היינו חושבי� שכוונתו באמרו הנערי�". ואפרי�
ומפורש בכתוב שיעקב לא נתכוו% לבר� את בני . י לפרש זאת"עד שהוצר� רש

ויש להבי% למה , יברכ�" מכל רע"אלא בקש שהמלא� הגואל אותו , יוס�
 ולא מצאנו ".".".".יקרא בה� שמי וש� אבותי אברה� ויצחקיקרא בה� שמי וש� אבותי אברה� ויצחקיקרא בה� שמי וש� אבותי אברה� ויצחקיקרא בה� שמי וש� אבותי אברה� ויצחקוווו""""". נערי�"קרא� 

ויקרא ", ולכאורה היה לו לומר, מעול� שנקראו אפרי� ומנשה בשמות האבות
, י" פירש".".".".וידגו לרב בקרב האר"וידגו לרב בקרב האר"וידגו לרב בקרב האר"וידגו לרב בקרב האר""""". ומה כוונת ברכה זו, "בה�"ומהו , "עליה�

וא� כ% ברכ� בעצמו ". כדגי� הללו שפרי� ורבי� ואי% עי% הרע שולטת בה�"
ואי� תו� כדי דבור שינה ממה שאמר שהמלא� ,  על ידי המלא� הגואלולא רק
ולכאורה היה לו להזהר בדווקא שלא , ומה טיבה של ברכה זו בדווקא, יבר�

כאשר הפחד היה לא מבני יוס� עצמ� אלא , לבר� ברכה זו שיפרו וירבו
  .מירבע� ויהוא הבאי� מזרע�

ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר ', ', ', ', רי� וירע בעיניו וכורי� וירע בעיניו וכורי� וירע בעיניו וכורי� וירע בעיניו וכווירא יוס� כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפוירא יוס� כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפוירא יוס� כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפוירא יוס� כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפ""""
 ויש להבי% מתי ".".".".יוס� אל אביו לא כ% אבי כי זה הבכור שי� ימינ� על ראשויוס� אל אביו לא כ% אבי כי זה הבכור שי� ימינ� על ראשויוס� אל אביו לא כ% אבי כי זה הבכור שי� ימינ� על ראשויוס� אל אביו לא כ% אבי כי זה הבכור שי� ימינ� על ראשו

" 'המלא� הגואל וכו"כי מלשו% הכתוב נראה שלאחר ברכת יעקב , קרה כל זה
כי א� העיר לפני כ% היה לכתוב להזכיר עני% , העיר יוס� ליעקב על הנחת ידיו

ישימ� "רה הערתו היתה רק לקראת הברכה השניה של ולכאו, זה לפני ברכה זו
למה הסכי� בברכה ראשונה , וא� נכו% הדבר, "אלהי� כאפרי� וכמנשה

ולמה יעקב חלק את ברכותיו לה� בשתי פעמי� שונות . והתנגד בברכה השניה
ואי� דבר יוס� . כשברכתו הראשונה היתה כביכול ברכה ליוס� והשניה לה�

  ,23שאסור לומר כ% מפני כבוד אב, "לא כ% אבי"אמר לו ע� אביו כנגד ההלכה ו
  
        .      מ"ר' ד סי"ע יו"שו. 23 .ב"תולדות קמ' כ בזוהר פ"וכ
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ומה ג� שלכאורה ". שי� ימינ� על ראשו, זה הבכור, אבי"ויכל רק לומר 
ג� ג� ג� ג� , , , , ידעתי בני ידעתיידעתי בני ידעתיידעתי בני ידעתיידעתי בני ידעתי, , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר    וימא% אביווימא% אביווימא% אביווימא% אביו"""". ה� מיותרות, "לא כ% אבי"המילי� 

 ויש להבי% למה ".".".".ג� הוא יגדל ואול� אחיו הקט% יגדל ממנוג� הוא יגדל ואול� אחיו הקט% יגדל ממנוג� הוא יגדל ואול� אחיו הקט% יגדל ממנוג� הוא יגדל ואול� אחיו הקט% יגדל ממנוהוא יהיה לע� והוא יהיה לע� והוא יהיה לע� והוא יהיה לע� ו
        ולכאורה ".שהוא הבכור, ידעתי בני ידעתי" ,י"ופירש, פעמיי�" ידעתי"כפל 

' ב, והנה אמר על מנשה. י לפרש"ומה בא רש, י"כ� היינו מביני� ג� בלי רש
 לבי%, "יהיה לע�" חילק בי% ".".".".וג� הוא יגדלוג� הוא יגדלוג� הוא יגדלוג� הוא יגדל, , , , ג� הוא יהיה לע�ג� הוא יהיה לע�ג� הוא יהיה לע�ג� הוא יהיה לע�"""", בחינות

ואלו אצל אפרי� כלל ,  לכל אחד משתי בחינות אלו""""ג� הואג� הואג� הואג� הוא""""והוסי� , "יגדל"
, י"פירש". ואול� אחיו הקטו% יגדל ממנו"ורק אמר , לא אמר שיהיה לע�

וזרעו וזרעו וזרעו וזרעו """" .שעתיד יהושע לצאת ממנו שינחיל את האר" וילמד תורה לישראל"
� ולכאורה פשט הכתוב הוא שזרעו יתפשט בכל הגוי. """"יהיה מלא הגוי�יהיה מלא הגוי�יהיה מלא הגוי�יהיה מלא הגוי�
כל העול� יתמלא ", י פירש"אבל רש. ויש להבי% כוונתו, שיתמלאו ממנו

, וא� כ% היה ליעקב לכאורה לומר". בצאת שמעו ושמו כשיעמיד חמה בגבעו%
        ".    יהיה מלא הגוי�ומזרעוומזרעוומזרעוומזרעו"
 יש להבי% למה לאמור ".".".".ב� יבר� ישראל לאמרב� יבר� ישראל לאמרב� יבר� ישראל לאמרב� יבר� ישראל לאמר, , , , ויברכ� ביו� ההוא לאמורויברכ� ביו� ההוא לאמורויברכ� ביו� ההוא לאמורויברכ� ביו� ההוא לאמור""""

, "לאמר"ולמה כפל , בתו הרגילה בתורהשלא כדר� כתי', הראשו% נכתב מלא ו
וכמו שפירש , ובעוד שפירוש לאמר השני הוא שכ� יאמרו ישראל לבניה�

ישימ� אלהי� ישימ� אלהי� ישימ� אלהי� ישימ� אלהי� ,  יברכ� בברכת� ויאמר איש לבנו, הבא לבר� את בניו", י"רש
ומה טיב ברכה זו . הראשו%" לאמור" יש להבי% מה פירוש ".".".".כאפרי� וכמנשהכאפרי� וכמנשהכאפרי� וכמנשהכאפרי� וכמנשה

ויש� את אפרי� לפני ויש� את אפרי� לפני ויש� את אפרי� לפני ויש� את אפרי� לפני """". אפרי� וכמנשהשישי� אלהי� את בני ישראל כ
, י לכתבו"ויש להבי% למה הוצר� רש". בברכתו לפני מנשה", י" פירש".".".".מנשהמנשהמנשהמנשה

  . והרי מה שהקדימו בברכתו זה מפורש בכתוב
ובוודאי , כי ידע יוס� שעתידי� לצאת ירבע� ויהוא מבניו, ואפשר שהעני% הוא

ואולי ,  שכאלהשכאב ליוס� ומנשה ואפרי� שעתידי� לצאת מה� בני�
בדעה אחת לבקש מיעקב שיתק% " עמו"כשחלה יעקב לקח יוס� את בניו 

י שאי% ביד יעקב להתערב בבחירה האישית "כי אעפ. העני% להמתיק גזירה זו
יכל לגרו� שיקבלו ירבע� וחבריו איתותי� שימנעו מה� ליפול , של אד� אחר

  פרשה זו גר�ב ואפשר שבמעשיו המוזכרי�, וזאת עשה יעקב, 24בחטא�
   
 ובקש ל"זהארילרבינו ובא אביו . שנטה להתאסל�, וכמו שאירע בבנו של רב בצפת.  24 

לאחר זמ% ו. לכוו% בה�  נת% לו יחודי שמות הקודשרבינוו. בתשובהרחמי� על בנו שישוב 

 הבחירהל אי� יתכ% שתפילתי שינתה את "י ז" הארת הרב אושאל, תשובהבקצר שב הב% 

ה נשאר א� ההחלטה ,במעשיותבונ% מחדש לרצו% לה לו מהגרהתפלה ש, יבווהש, של בני 

  . תפלת אביולאחר . ואמנ� בנו חזר מעצמו בתשובה אל היהדות, תמיד רק בידי בנו
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ויהוא שישובו  ושלח נביאי� לאחאב, ה יאמר לירבע� שיחזור בו"שהקב
ראש ולכ% מ. אלא שבבחירת� לא נטו להתעורר והמשיכו עד שנפלו, מדרכ�

, קדש יוס� את אסנת בשטר בדווקא כדי שיוכל להראותו ליעקב בעת הצור�
שיבקש  כדי הכי% בכיסו את שטרי האירוסי% והכתובה להראות� ליעקבועתה 

  .רחמי� על עני% זה
והראה יוס� ליעקב שקדשה בשטר ולא בביאה אולי כיו% שחכמי� אסרוהו ורב 

רי� דרבנ% נשמר בקדושה והראהו שג� באיסו, מנגיד מא% דמקדש בביאה
  . ולכ% ראויי� ה� לברכה למיתוק העני% על כל פני�, כשהביא את בניו

והיותר נראה שהראהו שלא קדשה בביאה ולא בא עליה אלא לאחר חופה 
ולכ% הרוח דשדי בגוה בביאה , ושהיתה בתולה וכתובתה מאתיי�, וכתובה

גדולה כראוי ליוס� ובמעלה , היתה לאחר חופה וכתובה, ראשונה שעשאה כלי
כי הקדושי% בסוד , ה"ל שכתובה אותיות כתב ו"וכתב רבינו האריז, סוד היסוד

ואפשר שהוצר� להראותו . ושכינה ביניה� ה"ה וביחד נעשה ש� הוי/י
הכתובה שיראה מתוכה שאור יחוד זה עדיי% קיי� ומאיר ולא נפג� בשו� צד 

מר שטר הקדושי% כל השני� וכיו% שידע שיצא מבניו ירבע� ש, ממנה או ממנו
שיראה כי אור הקדושי% עדיי% מאיר ולא נפג� , להראותו ליעקב כשיצטר�

ושכינה זו שזכו לה יוס� ואסנת בחופה וקדושי% כאלה תשרה על יעקב , חלילה
ולכ% בבואו ליעקב ע� בניו הראהו שטרות אלו וגר� , כדי שיתק% את בניו

ואז ברכתו תעשה , ריה ורביהשתשוב שכינה ליעקב ושיברכ� ברכה של פ
ואז אפשר שיכפה דבר זה , פירות שזרע� של בניו יהיו מבורכי� בברכת יעקב

  .מעט את יצר� ולא יפלו ירבע� ויהוא בנסיונ� הגדול
וכא% לא , ובדר� כלל המבר� יורד לדרגת המתבר� כדי שתשרה עליו הברכה

עד שנסתלקה רצה יעקב לרדת למקומ� כדי לברכ� כי היו תחת מדת הדי% 
 שיתאמ" להעלות את """"נאנאנאנא""""ובקש מיוס� בבקשת , שכינה כדי שלא יברכ�

כי ככל , אפרי� ומנשה לדרגתו של יעקב ולזה צרי� לקחת� בדברי� שיסכימו
קח� נא קח� נא קח� נא קח� נא """"ואמר , מחייבת היא אותו ביותר, שנמצא האד� במדרגה גדולה יותר

י היו מוכני�  כלקחת�לקחת�לקחת�לקחת� אמנ� יוס� לא הוצר� ".".".".ואברכ�ואברכ�ואברכ�ואברכ�""""ואז ,  לדרגתי""""אליאליאליאלי
   ".".".".ויגש אות� אליוויגש אות� אליוויגש אות� אליוויגש אות� אליו""""ליעקב " הגיש�"ולכ% רק , ומזומני� לזה מתחילה

שמחמת זקנה כבדו  יוחנ%' היה כרו """"ועיני ישראל כבדו מזוק%ועיני ישראל כבדו מזוק%ועיני ישראל כבדו מזוק%ועיני ישראל כבדו מזוק%""""ואמר הכתוב 
  הוא בסוד עיני *ואולי. 25יוחנ% דמה למעי% דמותו של יעקב' כי ר, עפעפיו

  
עי% תוארו של יעקב אלא שלא נאמר משמע שהיה תואר פניו מ ד" פבבא מציעא' מהגמ. 25

  הדברי� נכתבי� כהצעה בלבד ועל תנאי שא� אמת ה� שיאירו * .זה עליו כי לא גדל לו זק%
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ופעמי� , התפארת שפעמי� רואות מצד הרחמי� שרוחצות עיניו בחלב
ואולי כוונת הכתוב לומר שבשעה . שנסתרות עיניו כדי לעשות די% ברשעי�

, "פניו אלי�' יאר ה"' פקחו עיניו של יעקב בבחישהגיש� יוס� לברכ� לא נ
והוצר� יעקב להשפיע בה� מאור פנימי . אלא נשארו כבדות שלא יוכל לברכ�

 להשפיע בה� אור """"וישק לה�וישק לה�וישק לה�וישק לה�""""ולכ% , ומקי� שלו כדי שיהיו ראויי� לברכה
 להקי� גופ� ולהשפיע בה� """"ויחבק לה�ויחבק לה�ויחבק לה�ויחבק לה�"""", פנימי דר� ההבל היוצא מהפה

 על כל עני% בפני עצמו כי כל עני% נעשה """"לה�לה�לה�לה�""""מר ולכ% א, מאור המקי�
והנה הראה והנה הראה והנה הראה והנה הראה  ,,,,ראה פני� לא פיללתיראה פני� לא פיללתיראה פני� לא פיללתיראה פני� לא פיללתי, , , , ויאמר ישראל אל יוס�ויאמר ישראל אל יוס�ויאמר ישראל אל יוס�ויאמר ישראל אל יוס�"""". בבחינה אחרת
שכיו% שרוצה אני לברכ� הראה אותי ,  ואולי כוונתו".".".".ג� את זרע�ג� את זרע�ג� את זרע�ג� את זרע�    אותי אלהי�אותי אלהי�אותי אלהי�אותי אלהי�

, בלבי עצה לבר� אות� אלהי� דהיינו הנחה אותי אלהי� דר� לזה על ידי שנת%
דומי� לפני היו אולי פניה� כי  "הראה אותי אלהי�"ואולי אמר ( ....""""ג� את זרע�ג� את זרע�ג� את זרע�ג� את זרע�"ודרכ� 

ופני יוס� דמו לפני יעקב, יוס�
26
  .)אמר הראה אותי אלהי�  לא רק ב� אלא ג� בזרע� ו ,

פע� אחת לבר� את יוס� שיתמתקו הדיני� , ונתחכ� יעקב לברכ� פעמיי�
יעקב לברכ� מצד עצמ� ואחר כ� יוכל , ותשרה עליה� שכינה, מעל בניו

    ,י"פירש. . . . """"וישתחו לאפיווישתחו לאפיווישתחו לאפיווישתחו לאפיו, ויוצא יוס� אות� מע� ברכיוויוצא יוס� אות� מע� ברכיוויוצא יוס� אות� מע� ברכיוויוצא יוס� אות� מע� ברכיו"""". ברכה הראויה לה�
אולי משהבי% יוס� שאביו מתקשה לבר� את ". כשחזר לאחוריו מלפני אביו

שעצת יעקב תועיל ' חזר לאחוריו ונפל נפילת אפי� ארצה בתפילה לה, בניו
 אולי ושמא ".".".". יוס� את שניה� יוס� את שניה� יוס� את שניה� יוס� את שניה�ויקחויקחויקחויקח"""". ויסתלקו הדיני� מעל בניו ויתברכו

ערב , וכדי לזכות לברכה, החסדי�' הגבורות ואפרי� בחי' כוונתו כי מנשה בחי
' ולכ% ערב� וש� את אפרי� בחי, שניה� והמתיק הגבורות בחסדי� את בחינות

הדי% מימי% ישראל מקו� ' ואת מנשה בחי, החסדי� משמאל ישראל מקו� הדי%
ויגש אות� "ולכ% לא אמר , � מעורבי� כאחד כששניה""""ויגש אליוויגש אליוויגש אליוויגש אליו""""    .הרחמי�

האלהי� אשר התהלכו אבותי האלהי� אשר התהלכו אבותי האלהי� אשר התהלכו אבותי האלהי� אשר התהלכו אבותי , , , , ויבר� את יוס� ויאמרויבר� את יוס� ויאמרויבר� את יוס� ויאמרויבר� את יוס� ויאמר""""". או ויגשו אליו, אליו
י שש� "כי אעפ,  ואולי ושמא ביאור הדברי� הוא".".".".לפניו אברה� ויצחקלפניו אברה� ויצחקלפניו אברה� ויצחקלפניו אברה� ויצחק

הוא " האלהי�" ש� )פעמי� מדת הגבורה ופעמי� מדת המלכות(, אלהי� הוא די%
ובבחינה זו , ז"שהיא מעל להנהגת העוה, 27בינהרחמי� בחינת ספירת ה

עזרה  י שאברה� הל� בצדקו ללא" האלהי� ופירש רש""""לפנילפנילפנילפני""""התהלכו האבות 
ואברה�  ,דהיינו שכל אחד מהאבות נקשר בבינה לפי בחינתו ושרשו, 28וסעד

 ובזמ% העקדה נקשרו ,,,,הגבורההגבורההגבורההגבורה ויצחק נקשר למדת ,,,,החסדהחסדהחסדהחסדבצדקו נקשר לבחינת 
  כלול תפארתתפארתתפארתתפארת    כלילכלילכלילכלילויצא יעקב , יה� להמתיק הגבורהאברה� ויצחק במדות

  
   . הרי ה� מבוטלי� לגמרי ולא יעשו שו� רוש� כלל, טעות בידי וא�, ויבנו רקיעי אמת

    .ט', י בראשית ו"רש .  28. תולדות' פ, %"מגיד מישרי� למר .27 .ג, ז"בראשית  לי "רש. 26
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להמתיק הדי%  הוהיות ומטרת יעקב הית. . . . במדת הרחמי�במדת הרחמי�במדת הרחמי�במדת הרחמי�משניה� ומאיר 
 פע� אחת על אברה� ויצחק כי האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�הזכיר ש� , מעליה� ולעורר הרחמי�

חסדי� ואחד ' ואפרי� ומנשה כדוגמת� אחד בחי, כל אחד מה� נאחז בבחינתו
כי ,  על בחינתו הכלולה משניה�האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�וחזר והזכיר ש� , בחינת גבורות

נהגתו ע� התחתוני� ה, אפילו שאחד אלהינו גדול אדונינו קדוש ונורא שמו
ויעקב הוא בחיר שבאבות כיו% שהוא כלול משניה� לאחר שהשרה , אינה שוה

לפני לפני לפני לפני אברה� ויצחק במדה שבה התהלכו ה� ' הבינה מבחי' עליה� אור מבחי
תפ� במדה שבה הוא התהל�  , ובה החסדי� והגבורות נחלקו בשניה�האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�

וכדי . דת הרחמי� הכלולה משניה� שיתקשרו בבינה ג� במלפני האלהי�לפני האלהי�לפני האלהי�לפני האלהי�
לזה , הדי% על ידי החסד ויומתק שיתחברו בחינות החסד והדי% שבבני יוס�

ולכ% כשאמר . החסדי� למנשה בבחינת הגבורות' צרי� להקדי� אפרי� בחי
 לא הקפיד יוס� על הקדמת ,,,,""""אפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו ליאפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו ליאפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו ליאפרי� ומנשה כראוב% ושמעו% יהיו לי""""יעקב 

 דהיינו מבואי פע� ".".".".עודיעודיעודיעודיהאלהי� הרועה אותי מהאלהי� הרועה אותי מהאלהי� הרועה אותי מהאלהי� הרועה אותי מ""""ואמר . אפרי� כי הבי% העני%
,  והסביר דבריו ואמר".".".".ועד היו� הזהועד היו� הזהועד היו� הזהועד היו� הזה""""ראשונה לעול� בנשמת אד� הראשו% 

שרוצה למתק� על ידי תקונו שתק% את חטא אד� הראשו% שנפל בטיפות הקרי 
ל שני� וכמו שאמר "ק" צדיק ורע לו"ל שני� ולכ% סבל "שיצאו ממנו ק

רי מימיו עד שאמר על ראוב% אבל הפע� זכה לתק% העני% ולא ראה ק, לפרעה
� דיני� היוצאי� "ש' והנה הדי% הקשה הוא עולה בגי". כחי וראשית אוני"

 והפוג� בו נקרא """"כלכלכלכל""""והיסוד נקרא , ועולי� כמני% נער, מחמשה פעמי� די%
והשכינה היא המלא� שגאלה , "כל רע" והופ� יסוד שלו להיות בבחינת ,,,,רערערערע

והיא יכולה , תו בשמירה מעולה על ידי ששמר ברי""""מכל רעמכל רעמכל רעמכל רע""""את יעקב 
� דיני� שרו עליה� "� דיני� מעל מנשה ואפרי� שנראה שש"להמתיק הש
ויעקב שנשמר על , �"עולה ג� כ% כמני% ש" כל רע"כי , "נערי�"ולכ% קרא� 

יבר� את יבר� את יבר� את יבר� את מלא� זה ביקש ש,  העולה כמני% נער,,,,מכל רעמכל רעמכל רעמכל רעידי המלא� הגואל אותו 
בכל שלשת בחינותיה , "ש�"נקראת ושהשכינה ה,  וימתיק דיניה�הנערי�הנערי�הנערי�הנערי�
ויקרא בה� שמי וש� ויקרא בה� שמי וש� ויקרא בה� שמי וש� ויקרא בה� שמי וש� """"" בה�"ת בחינת אברה� ויצחק ויעקב תשרה "שה� חג
,  וכדי שלא נחשוב שהנערי� ה� ירבע� ויהוא שברכ� יעקב שיתוקנו....""""אבותיאבותיאבותיאבותי
שני� ' י שכבר היו גדולי� מכ"שאעפ, י שהנערי� ה� מנשה ואפרי�"פירש

ולאחר שנמתקו ברכ� . שהיתה עליה�" נער"' כינ� נערי� בגלל בחי, ומעלה
  ברכ� בדווקא בברכת הזרע ושלא ישלוט בזרע�* ואולי ושמא. """"וידגו לרבוידגו לרבוידגו לרבוידגו לרב"
   
הדברי� נכתבי� כהצעה על תנאי שא� אמת  ,,,,אולי ושמאאולי ושמאאולי ושמאאולי ושמאכל הספר ובפרט איפה שכתוב  *

 .הרי ה� מבוטלי� ולא יעשו שו� רוש� כלל, טעותה� וא� , ה� שיאירו ויבנו רקיעי אמת
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ויהוא שלא יפלו בגלל עי%  כדי שבעקיפי% תחול הברכה ג� על ירבע�, עעי% הר
וזה דבר , הרע שמסתמא תפול בה� כי שניה� היו מפשוטי הע� שקבלו מלכות

 אי% דגי�ה ש%וכיו, שמוש� עי% הרע מבני אד� מה שאי% כ% במל� ב% מל�
". ". ". ". בקרב האר"בקרב האר"בקרב האר"בקרב האר" " " " "הוסי� ואמר, ר שולטת בה� כי מכוסי� ה� במי הי�"עיה
ואולי (. ר"יינו שאפילו שה� יהיו מגולי� בקרב האר" לא תשלוט בה� עיהדה

ושמא ואולי , כמני% לרב' ב העולי� בגי"ה עסמ"מלויי הוי' מש� לה� הברכה מדושמא 

  .) העליונה"האר""י כנפי השכינה שהיא "הסתיר� מעי% הרע ע
שר לי ואפאו". ". ". ". וירא יוס� כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרי� וירע בעיניווירא יוס� כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרי� וירע בעיניווירא יוס� כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרי� וירע בעיניווירא יוס� כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרי� וירע בעיניו""""

 חשב יוס�, כששכל יעקב את ידיו, שעד עתה שהברכה היתה ליוס� ושמא
שמבי% יעקב שזו הדר� הנכונה כי היות והוא יוס� עומד למול יעקב וימינו מול 

ואי% בכ� כלו� , משכל יעקב ידיו כדי שיהיה ימי% יעקב מול ימי% יוס�, שמאלו
והניחו , והוא העיקרשידו השמאלית על ראש מנשה כי הברכה היא ליוס� 

אמנ� אחר ברכה זו כשראה שיעקב עומד לבר� את מנשה . לבר� בדר� זו
חשב שמא שכח יעקב להחלי� ידיו , ואפרי� בפני עצמ� ועדיי% ידיו משוכלות

 ברור לי """"לא כ% אבילא כ% אבילא כ% אבילא כ% אבי""""ולהניח הימי% על ראש מנשה ותמ� בידו להסירה באמרו 
נ� להשאיר יד� משוכלת אלא שהיות ואי% זו המש� הברכה הקודמת לא כ% רצו

וכבכור קיבל ממני ". ". ". ". זה הבכורזה הבכורזה הבכורזה הבכור""""ולכ% היות כי , שגרה של ברכה ראשונה ביד�
שי� ימינ� על שי� ימינ� על שי� ימינ� על שי� ימינ� על """"    ולכ%, בגלל זה ג� יירש ממני פי שני�ו    ,,,,תרי% עטרי% דדעת

 משהו """"ידעתיידעתיידעתיידעתי""""אבל  , שהוא הבכור""""ידעתי בניידעתי בניידעתי בניידעתי בני, , , , וימא% אביו ויאמרוימא% אביו ויאמרוימא% אביו ויאמרוימא% אביו ויאמר""""    ".".".".ראשוראשוראשוראשו
שה� " " " " ג� הוא יהיה לע� וג� הוא יגדלג� הוא יהיה לע� וג� הוא יגדלג� הוא יהיה לע� וג� הוא יגדלג� הוא יהיה לע� וג� הוא יגדל"""" י שהוא הבכור ולכ%"כי אעפ, נוס�

אחיו אחיו אחיו אחיו """"כי , ידיעתי הנוספת היא, שקיבל כבכור' שני דרגות כנגד שתי בחי
ג� "מבלי להוסי� בו תיבות (י שרק דרגה אחת יש בו והוא שיגדל "אעפ    """"הקטו%הקטו%הקטו%הקטו%

 חלק זה חשוב יותר משני� של )כי יקבל חלק אחד של פשוט ולא של בכור, "הוא
שינחיל את האר" וילמד תורה   כי ממנו יצא יהושע""""וווויגדל ממניגדל ממניגדל ממניגדל ממנ""""אחיו כי 
וכמו " גוי�"והנה השבטי� נקראי� . """"וזרעו יהיה מלא הגוי�וזרעו יהיה מלא הגוי�וזרעו יהיה מלא הגוי�וזרעו יהיה מלא הגוי�"""" .לישראל

וזרעו של יהושע נהיה מלא , 29"גוי וקהל גוי� יהיה ממ�"ליעקב ' שהבטיח ה
של " ימי המילואי�"וכמו (. ומילוי הוא ער� רוחני המשלי� את האד�, השבטי�

 וליהושע נולדו בנות שמבנות אלו יצאו מלכי� ונביאי� שמלאו .)ואהר% ובני
וג� כל הגוי� שה� אומות העול� יתמלאו . 30והשלימו את ע� ישראל

 ולכ%, וגבורתו שעה שיעמיד יהושע את השמש' התפעלות והשתוממות מכח ה
   וא�).אולי רצונו לומר כדי להשפיע הכח ליהושע(. מניח אני את יד ימיני על ראשו

   
  :   ד"מגילה י. 30.  ד, ח"י בראשית מ"וראה רש. יא, ה"בראשית ל. 29
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        ידעתי בני ידעתי שהואידעתי בני ידעתי שהואידעתי בני ידעתי שהואידעתי בני ידעתי שהוא""""י היא מדוייקת שפירש "הנוסחה שבידנו בפירוש רש
 הוצר� יעקב לומר על בכורת ידיעותידיעותידיעותידיעות אפשר שכוונתו לפרש ששתי ".".".".הבכורהבכורהבכורהבכור

צל לאשר ליוס� ששניה� נמצאי� א,  שקיבלדעתדעתדעתדעתמנשה כנגד שתי עטרי% של 
ולא עברו חלקי� מהבכורה ממנשה לאפרי� כש� , מנשה והוא הבכור הגמור

ואי% שימת יד ימי% , ולכ% נתבר� במקומו, שעברו חלקי הבכורה מעשו ליעקב
אלא שימת ידו הימנית על אפרי� היא בגלל , ו"על אפרי� מפני עני% דומה ח

  .מעלת יהושע
 ,להשפיע עביר הדברי�הוא לה" לאמר" פירוש """"ויברכ� ביו� ההוא לאמורויברכ� ביו� ההוא לאמורויברכ� ביו� ההוא לאמורויברכ� ביו� ההוא לאמור""""

 כי זו הברכה שברכ� שהיות ויעקב ויוס� """"לאמורלאמורלאמורלאמור""""וכתב ' ואולי ושמא הוסי� ו
' כששאר השבטי� שרש� מצד אות ה, ה"שבש� הוי' שרש� מצד אות ו
ב� יבר� ישראל ב� יבר� ישראל ב� יבר� ישראל ב� יבר� ישראל """". זו' שיוכלו להשפיע בישראל מאות ו, ה"אחרונה שבש� הוי

, ויאמר איש לבנו, כת�יברכ� בבר, הבא לבר� את בניו", י" פירש,,,,""""לאמרלאמרלאמרלאמר
 ואולי כוונתו שכש� שאפרי� ומנשה ".".".".ישימ� אלהי� כאפרי� וכמנשהישימ� אלהי� כאפרי� וכמנשהישימ� אלהי� כאפרי� וכמנשהישימ� אלהי� כאפרי� וכמנשה

כ% יתברכו בניו להיות , הממתק את ש� אלהי�, שבש�' מבורכי� באות ו
. וזו ברכה שאי% לה ערו�. זו ויתמתקו הדיני� מעליה�' מושפעי� מאות ו

עסקינ% אלא ופשוט שלא בתוארי כבוד . """"ויש� את אפרי� לפני מנשהויש� את אפרי� לפני מנשהויש� את אפרי� לפני מנשהויש� את אפרי� לפני מנשה""""
ומנשה עולה , א"עולה של' וכשנתבונ% אפרי� בגי, בסודות גדולי� ורמי�

ד "ס' וההבדל ביניה� הוא שמספרו של מנשה רבה על של אפרי� במס, ה"שצ
' והיות שה� כבני יוס� בחינת� מצד היסוד שהוא סוד אות ו, די%' שהוא בגי

והיסוד , השבטי�אחרונה שבש� ושכנגדה שאר ' המשפיע במלכות סוד אות ה
היתה , וא� היה מנשה קוד�, כלול מחסדי� וגבורות וכנגד� ה� אפרי� ומנשה
והקדי� בברכתו את אפרי� , מדת הדי% של ש� אלהי� קודמת ללא מיתוק

שכ� יתברכו בני ישראל שישימ� אלהי� שהוא מדת הדי% כאפרי� , למנשה
,  שלפניה�שהוא חסדי� וכמנשה שהוא גבורות ויומתקו הדיני� בחסדי�

  .והוכ% בחסד כסא

  בקש לברכ� ונסלקה", י" פירש".".".".ויאמר מי אלהויאמר מי אלהויאמר מי אלהויאמר מי אלה, , , , וירא ישראל את בני יוס�וירא ישראל את בני יוס�וירא ישראל את בני יוס�וירא ישראל את בני יוס�""""
. ויהוא ובניו ממנשה, שכינה ממנו לפי שעתיד ירבע� ואחאב לצאת מאפרי�

א� השבטי� ראו ברוח , והשאלה היא". ויאמר מי אלה שאינ� ראויי� לברכה
שיעקב , י"ופירש. בחירה של ירבע�היכ% ה, הקודש את ירבע� חוטא ומחטיא

, , , , בסוד� אל תבא נפשיבסוד� אל תבא נפשיבסוד� אל תבא נפשיבסוד� אל תבא נפשי""""ראה ברוח הקודש ג� את זמרי וקרח ומעשיה� ובקש 
הכל "עקיבה על זה ואמר ' והשיב ר.  והיכ% הבחירה".".".".בקהל� אל תחד כבודיבקהל� אל תחד כבודיבקהל� אל תחד כבודיבקהל� אל תחד כבודי
  שהמעשה שנגזר על האד� הוא יעשה בלי, וביאורו. 31"צפוי והרשות נתונה

 בבחירתו במחשבה כיצד יעשה  נתונה נתונה נתונה נתונההרשותהרשותהרשותהרשות אמנ� ,,,,הכל צפויהכל צפויהכל צפויהכל צפויכי , בחירה
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מצעדי גבר מצעדי גבר מצעדי גבר מצעדי גבר ' ' ' ' מהמהמהמה " " " "ה"וכמו שאמר דוד המל� ע. א� כמצוה או כעבירה, זאת
,  כי הצעדי� כבר נגזרו מלמעלה לא% יל� אד�,רושופיו ".".".".ודרכו יחפ"ודרכו יחפ"ודרכו יחפ"ודרכו יחפ", , , , כוננוכוננוכוננוכוננו

הוא , ז"וא� נגזר על אד� ליל� לבית ע. אבל הסיבה להליכתו תלויה בבחירתו
או , ל"ז רח"אפשר שיגיע בתור עובד עאמנ�  .נגזרכי זה כבר , ודאי יל� לש�

ואפשר שלא ידע שג� זה אסור ויחטא , בתור פועל שבא לעשות איזו מלאכה
וזה תלוי , �קדוש שבא להציל נפש מישראל הנמצאת ש או בתור איש, בשוגג

, לבקר את יעקב    וכשבא שמעו% ע� בנו שאול    ....32323232""""ודרכו יחפ"ודרכו יחפ"ודרכו יחפ"ודרכו יחפ""""", בבחירת האד�
% זמרי שהוא גלגול שכ� שישוב דר� בניו של שאול ידעו שניה� מעני

להתנסות ע� כזבי שהיא חלק מנפש בתו דינה שתצטר� לשוב בגלגול לתק% 
וא� היה זמרי מבקש מכזבי להתגייר לש� שמי� , 33עני% הריגת אנשי שכ�

אול� זמרי , היתה מתגיירת מיד בכל לבה כי חלק מנפש דינה הצדקת היתה בה
ופשע , היא מגיור בגלל היותה יהודיה בגלגולה הקוד�טעה כשחשב שפטורה 

וכ% קרח לקח את . לכזבי, כשלא האמי% למשה בהבדל שבי% צפורה שנתגיירה
, רוח קי% ולכ% הוכרח לחלוק על משה אלא שיכל לעשות זאת לש� שמי�

  .ועשה זאת בשביל פניה אישית
יית והנה ירבע� עשה מעשה גדול לש� שמי� כשהוכיח את שלמה על בנ

שעשו  ונראה, והוצר� לברוח מפני שלמה למצרי� .54"ויר� יד במל�"המילוא  
משמי� שיגיע ירבע� למצרי� כדי שיגאל את כח בגדו של יוס� שנשאר בידי 

שאמר הכתוב שנתכסה בה כשפגשו " שלמה חדשה"וזו ה, אשת פוטיפר' קלי
הבגד היה אמנ� כיו% ש. שבטי�' ועל ידה זכה למלכות על י, אחיה השילוני

ואפשר , 35ז"וגר� לו ליפול בעשיית העגלי� ועבודת� כע, פגו� טר� נתק%
 "שלמתו"ואולי ושמא א�, שמעשה העגלי� כבר נגזר עליו מברית בי% הבתרי�

  ולכ% ,לגמרי עגלי� ושורפ% לבטל חטא העגל' היה עושה ב, היתה מתוקנת
   

% הכוונה אלא לעצ� המעשה ונראה שבעבירות שב% אד� למקו� אי. 32. פרקי אבות. 31

ולא למספר הפעמי� שיעשה  זאת שזה כבר נכלל בגדר דברי התנא שמצוה גוררת מצוה 

ולדוגמא נגזר על  זמרי שיבא על כזבי  ובבחירתו לא גיירה ובא  .  ועבירה גוררת עבירה

ואפשר שלא נגזר כמה בעילות יבא עליה ומה שבעל ושנה ושלש היה בגלל , עליה  באיסור

ומחלל שבת  באופ% קבוע אפשר שעצ� חילול . בירה גרמה לעבירה בבחירתו  בלבדשע

שבת שיעשה פע� אחת בחייו נגזר עליו ויכל לעשותו בהיתר ולחלל שבת עבור יולדת 

פתח הפתח לעצמו בבחירתו לחטא עוד בחלולי� נוספי� , אבל לאחר שחללו באיסור. 'וכדו

ספר . 35. ב"סנהדרי% ק. 34. כתוב עכרת� אותיוכמו שנתבאר לעיל על ה .33. יצילנו' ה

  .וישב' הלקוטי� פ



 שני            ויחי             שפתי

 

493  

ה חזור ב� ונטייל אני ואתה וב% ישי בג% "לאחר שעשה העגלי� אמר לו הקב
ע� שני ' וא� היה מסכי� היה הופ� למשיח ב% יוס� והיה מטייל ה, עד%

והעני% . אבל בבחירתו נמנע בגלל גאוותו ושקע בחטאו. המשיחי� בג% עד%
כי הערב רב במדבר עשו שני עגלי� מחוברי� יחד באחוריה� עגל זכר , הוא

 וירבע� הפריד ) אלהי�זהזהזהזהולא אמרו ,  אלהי�אלהאלהאלהאלהואולי לכ% אמרו ( 36ומסכה נקבה
וא� במקו� לעבד� היה  .ואת הנקבה ש� בד%, ביניה� ואת הזכר ש� בבית אל

, חשורפ� אפשר שהיה מתבטל שרש חטא העגל מעיקרו והיה הופ� למשי
שמשיח ב% דוד בראש וכשיבואו שניה� לבית המקדש ' אבל כששמע מה

אי% ישיבה בעזרה אלא "משיח ב% דוד יוכל לשבת והוא יוכרח לעמוד כי 
ופיתה את ישראל שזה תקו% לחטא העגל , בעט ונפל, "למלכי בית דוד בלבד

וכ% אחאב . ופחד יעקב שמא הכבוד יפילו. ומזה פחדו השבטי�, ומשכ� אחריו
וכשבקשו מל� אר� , תלמיד חכ� גדול היה ואהב את התורה יותר מנשיו ובניו

פקדו% את בני ביתו הסכי� לתת אבל כשאמר לו שרוצה ספר תורה שקראו 
ולכ% למרות . 37לא הסכי� ויצא למלחמה על כבוד התורח, "מחמד עיני�"בש� 
 אמר כי, 38ל שאחאב שקול היה בי% מצוות לעבירות"ז שעבד אמרו חז"כל ע

א� היית בדורי היית מגביה קצה מעיל� כדי לרו" לעבוד , 39מנשה לרב אשי
וכ% יהוא היה צדיק . כי יצר זה היה קשה עד שהסנהדרי% הכניעוהו, ו"ז ח"ע

ז מישראל וכ% עשה "בתחילתו ונמשח על ידי יונה הנביא למל� כדי שיעקור ע
שקר שיעבוד את אבל פיו הכשילו שאמר ב, בתחילה והרג את כל כהני הבעל

הבעל כדי למשו� את הכומרי� שיבואו לבית תועבות� כדי שיוכל להרג� 
  .כ בעצמו"ונפל אח

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� """"
 ,י"פירש ".".".".ושמעו אל ישראל אביכ�ושמעו אל ישראל אביכ�ושמעו אל ישראל אביכ�ושמעו אל ישראל אביכ�, , , , הקבצו ושמעו בני יעקבהקבצו ושמעו בני יעקבהקבצו ושמעו בני יעקבהקבצו ושמעו בני יעקב. . . . באחרית הימי�באחרית הימי�באחרית הימי�באחרית הימי�

". והתחיל אומר דברי� אחרי�, הונסתלקה ממנו שכינ, בקש לגלות את הק""
שהחל  דברי� אחרי�דברי� אחרי�דברי� אחרי�דברי� אחרי�ומה קשר בי% , ויש להבי% למה נסתלקה ממנו שכינה

  כי ודאי שלא חפש דברי� רק לכסות על, לעני% סילוק השכינה, לומר
לפי שהוכיח את הראשוני� ", י" פירש".".".".יהודה אתה יודו� אחי�יהודה אתה יודו� אחי�יהודה אתה יודו� אחי�יהודה אתה יודו� אחי�""""    .מה שקרא�
וקראו , א יוכיחנו על מעשה תמרהתחיל יהודה ליסוג לאחוריו של, בקינטורי�

והדבר תמוה ה% מצד יהודה למה ". יהודה אתה לא כמות�, יעקב בדברי ריצוי
 ,ומה א� יוכיחנו היה לו להשאר ולקבל התוכחה כש� שקבלו אחיו, נסוג

   ומה ג� שאפשר, והיכ% הדר� אר" לעזוב אביו הנוטה למות ולסגת מתוכחתו
  
   .    ב" סנהדרי% ק37/39. ו"ט' שער הפסוקי� מלכי� סי . 36
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' שיעורר בזה די% על עצמו ויגרו� שיעקב יקח ממנו המלכות או אולי אפי
והלא , ומצד יעקב למה פנה אל יהודה בדברי רצוי וכי לפניו יבא חנ�. יקללו

  .כ אינ� דברי ריצוי אלא דברי אמת"וא, בודאי אמר מה שהיה בלבו לפני כ%
ד מיטתו רצה לגלות את הק" ונסתלקה ממנו  שכשנאספו בניו לי40'ואמרו בגמ

 אמרו לו בניו שמע', אמר שמא חס ושלו� יש במיטתי פסול וכו, שכינה
כ� אי% בלבנו אלא , כש� שאי% בלב� אלא אחד, אחד' אלהינו ה' ה, ישראל
. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד. אחד

. יר� ולא ידע ברוח קדשו שכול� קדושי�וכי יעקב לא הכ, ויש לשאול
וכי א� היה ביניה� , ו"כ מתשובת� עד שאמר בשכמל" מה נתפעל כ,,,,ומאיד�ומאיד�ומאיד�ומאיד�

, ודאי שהוא הראשו% שהיה אומר שאי% בלבו אלא אחד, פסול היה מגלה עצמו
  .ואי� יכל להאמינ�
כי לק" עבדות מצרי� היו כמה אפשרויות א� לאחר מאתיי� , ואולי העני% הוא

, ל שני� יחשבו מברית בי% הבתרי�"ה ואז ת"פעמי� אהי'  שני� כמני% יועשר
שני� יחשבו לה� מעת לידת ' ה ואז ת"פעמי� הוי' ס שני� כמני% י"או לאחר ר

ולא ידע יעקב באיזה מה� . לאברה�' שני� וכפשט דברי ה' או לאחר ת, יצחק
 שכינה  ואז כשתהיו כולכ� לידי תשרה עלי""""האספוהאספוהאספוהאספו""""ואמר לבניו , יגאלו

ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� באחרית ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� באחרית ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� באחרית ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� באחרית """", בדרגה כזו שאדע זמ% הק"
 כי אפשר ,,,,בגלל�בגלל�בגלל�בגלל� ומשנאספו כול� אפשר שנסתלקה ממנו שכינה ".".".".הימי�הימי�הימי�הימי�

והשבטי� כשמכרו את יוס� , שזמ% יציאת� תלויה היתה ג� בעני% מכירת יוס�
לל ובג, היו תשעה ושתפו שכינה עמה� והחרימו שלא לגלות דבר זה ליעקב

צירו� זה לא יכל יצחק לגלות ליעקב שעוד יוס� חי ובכה על יעקב שבוכה 
וג� יוס� לא גילה . 41לגלות לו האמת בגלל חר� זה בחינ� ואי% לאל ידו

ולכ% לא שלח מכתב לאביו בכל תשע . מעול� ליעקב סוד זה מפחד החר�
שמא שנות מלכותו להודיעו כי הנו חי וכי הוא מושל בכל אר" מצרי� מחשש 

ועתה השכינה לא יכלה לגלות ליעקב מתי הק" . 42דר� זה יתגלה שמכרוהו
והוצרכה להסתלק . לגלות מצרי� כי לא יכלה לגלות לו עני% מכירת יוס�

. מהגלל� נסתלקה וחשב שמיטתו אינה שלוכנראה שהבי% יעקב שב. ממנו
וק שמע ישראל נתברר לו שמיטתו ומששרתה על כול� רוח הקודש לומר פס

גר�  ומעשה שמעו% ולוי בשכ�, מה ואולי חשב שמעשה ראוב% במגדל עדרלש
 ואפשר שמתחילה חשב להוכיח ג� את. לסילוק השכינה והחל להוכיח�

  אבל משנסוג יהודה מפני הבושה מיעקב ואחיו, יהודה על עני% מעשה תמר
   

  .מק"' פ" פני דוד"א "החיד. 42.  לה, ז"י בראשית ל"רש. 41 .ו"פסחי� נ. 40
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שהיתה כל כ� גדולה עד שהיה מוכ% לוותר על מעמד גדול שכזה והסתכ% 
ל "הבי% יעקב שבושה זו כבר כיפרה לו וכמו שאמרו חז', בהפסד המלכות וכדו

והחל לדבר עמו , 43שהעושה דבר עבירה ומתבייש בה נמחלי� כל עוונותיו
  . בדברי רצוי

שר יקרא אתכ� שר יקרא אתכ� שר יקרא אתכ� שר יקרא אתכ� ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את א""""
 ויש ".".".".ושמעו אל ישראל אביכ�ושמעו אל ישראל אביכ�ושמעו אל ישראל אביכ�ושמעו אל ישראל אביכ�, , , , הקבצו ושמעו בני יעקבהקבצו ושמעו בני יעקבהקבצו ושמעו בני יעקבהקבצו ושמעו בני יעקב. . . . באחרית הימי�באחרית הימי�באחרית הימי�באחרית הימי�

הקבצו ושמעו בני הקבצו ושמעו בני הקבצו ושמעו בני הקבצו ושמעו בני """" וחזר ואמר """"האספוהאספוהאספוהאספו"""" אמר יעקביעקביעקביעקבלהבי% מדוע תחילה בש� 
 ושמעו אל ישראלושמעו אל ישראלושמעו אל ישראלושמעו אל ישראל"ומיד חזר ואמר , ושינה מלשו% אסיפה ללשו% קיבו", "יעקביעקביעקביעקב

יוב% פסוק זה על , מזובדר� ר    ....ישראלישראלישראלישראל אמר רק לשו% שמיעה ותחת ש� """"אביכ�אביכ�אביכ�אביכ�
.  שהמדקדק בקריאת שמע מצנני% לו אש של גהינ�44'פי מה שאמרו בגמ

כי הגהינ� אינו עונש אלא מכונת כיבוס לנשמות הסובלות , והעני% הוא
והיות ואי% צדיק באר" , וכל אחד לפי רמת כתמיו כ� עוצ� הכיבוס, מכיבוס זה

אלא שאחרי� עוברי� עוד , אשר יעשה טוב ולא יחטא כל אחד עובר דר� ש�
לפני הגהינ� ייסורי� נוראי� בכ� הקלע וגלגולי� משוני� שמטרת� להוציא 

ורק אחרי שהנצוצות בידיה� נכנסי� אל , בדר� זו' הנצוצות שהפילו בקלי
ואלו הצדיקי� עוברי� לג% עד% דר� ש� לנקות� על , הגהינ� לכבס� ולנקות�
ריאת שמע כהלכתה בזמנה ע� ומי שנזהר לומר ק. אבק עבירות שבידיה�

דהיינו לפני מותו , תפילי% ומדקדק באותיותיה יזכה שבאחרית הימי� שלו
, % בדרגה גדולה"% בסוד מ"יזכה לומר קריאת שמע שהיא מעלה את הנר

, ז" בשעת אסיפתו של האד� מעוה,,,,""""האספוהאספוהאספוהאספו"""", ולצינו% אש של גהינ� ואמר
, ש" ק""""את אשר יקראאת אשר יקראאת אשר יקראאת אשר יקרא"""" ,%"% ויתאגדו בסוד מ" יתעלו הנר""""ואגידה לכ�ואגידה לכ�ואגידה לכ�ואגידה לכ�""""
. באחרית ימיו ש"ק דהיינו שיאמרו עמו,  יחד אתכ�....""""אתכ� באחרית הימי�אתכ� באחרית הימי�אתכ� באחרית הימי�אתכ� באחרית הימי�""""

לומר קריאת , "ושמעוושמעוושמעוושמעו " " " ",לבתי כנסיות    """"הקבצוהקבצוהקבצוהקבצו"""", המשי� ואמר, ומי יזכה לזה
לומר     """"ושמעוושמעוושמעוושמעו" ואז תזכו ,,,,""""בני יעקבבני יעקבבני יעקבבני יעקב""""שמע כהלכתה כשאת� בחייכ� בגדר 

        ....""""אל ישראל אביכ�אל ישראל אביכ�אל ישראל אביכ�אל ישראל אביכ�""""ב "בעלותכ� לעוה, ש"ק

יקרא יעקב לבניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� באחרית יקרא יעקב לבניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� באחרית יקרא יעקב לבניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� באחרית יקרא יעקב לבניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� באחרית וווו""""
ולכאורה ". ביקש לגלות את הק" ונסתלקה ממנו שכינה", י" פירש".".".".הימי�הימי�הימי�הימי�

צער גדול הוא ליעקב שלפני פטירתו נסתלקה ממנו שכינה כי זה הזמ% הכי 
 אבינו לא מתיעקב יעקב יעקב יעקב אמנ� , "והל� לפני� צדק�"ש "חשוב שתמצא עמו וכמ

 ,יעקב שרצה לגלות הק" נסתלקה שכינה' ומבחי, הוא שנפטרישראל ישראל ישראל ישראל א אל
  ".  אביכ�ישראל ישראל ישראל ישראל ושמעו אל  "ש" לא נסתלקה וכמישראל שברכ�' אבל מבחי

   
  :ו"ברכות ט. 44 :ב"ברכות י. 43
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 אשר וזאתוזאתוזאתוזאתכל אלה שבטי ישראל שני� עשר  "ובסיו� ברכותיו אמר הכתוב
 "זאת"טרפה השכינה הנקראת נצללמדנו ש "זאתו"אמר  ."דיבר לה� אביה�

  . 45לברכותיו

' ב  הנה הבכור מקבל".".".".ראוב% בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עזראוב% בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עזראוב% בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עזראוב% בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז""""
 ולא יוס� או בכורי אתהבכורי אתהבכורי אתהבכורי אתהג ואות� קיבל ג� ראוב% ולכ% אמר "עיטרי% דדעת חו

 .כל אד� זרעו בא מכחוש י"אעפ , אמר כחי".".".".כחי וראשית אוניכחי וראשית אוניכחי וראשית אוניכחי וראשית אוני"""" .יהודה
 , חסדי�""""יתר שאתיתר שאתיתר שאתיתר שאת"""" . גבורות""""ראשית אוניראשית אוניראשית אוניראשית אוני"""" ,חסדי� """"כחיכחיכחיכחי""""ואפשר שכיו% 

 ולי וא,אחיויתר דהיינו ממקו� גבוה מ'  ושניה� קבל� בבחי. גבורות""""ויתר עזויתר עזויתר עזויתר עז""""
   . מהגו�אחיודעת וההוא קיבל מ

, י"פירש ".".".".פחז כמי� אל תותר כי עלית משכבי אבי� אז חיללת יצועי עלהפחז כמי� אל תותר כי עלית משכבי אבי� אז חיללת יצועי עלהפחז כמי� אל תותר כי עלית משכבי אבי� אז חיללת יצועי עלהפחז כמי� אל תותר כי עלית משכבי אבי� אז חיללת יצועי עלה""""
. על יצועי להיות עולהאותו ש� שעלה על יצועי והיא השכינה שהיה דרכו "

. 46ל"ואמרו חז". י לבדי� וסדיני�"יצועי לשו% משכב על ש� שמציעי� אותו ע
מעשה ראוב% היה שהחלי� ונראה ש". כל האומר ראוב% חטא אינו אלא טועה"

 ואפשר ".יצועי עלה"ש "את הסדי% שפרסה בלהה על מיטתו של יעקב וכמ
 ואפשר . וסדי%, מזרו%,מיטה, כי המיטה מורכבת משלשה חלקי�, שהעני% הוא

 ,כות נדה עושה לבעלהאכל מלכמעט פ ש" ולכ% אע, דנפש%"שה� כנגד נר
 ואפשר .אסור שתעשה בפניוהיא מ% המלאכות שפריסת הסדי% על מיטתו 

אסור , נשמה'  היות והיא נדה ומטפלת בסדינו שהוא בבחי, הואהטע�ש
ומסתמא יעקב . דרגה גבוההכי ג� זה בגדר חיבור ב, שיהיה קשר עי% שלו בזה

ה לימד כוונות נפלאות לבניו וג� לארבעת נשותיו בעניי% הסדי% "אבינו ע
נשמה שתשרה על ' יהשכינה בח  כדי להביא% בטהרתפורסות על המיטהש

ובהחלי� ראוב% הסדי% פג� בכוונות אלו וגר� שהשכינה שהיתה . המיטה
בחינות בכורה '  ב ולכ% הפסיד, עלתה מש� של יעקבמזומנת על מיטתו

דינא " ומלכות כנגד גבורות , ואפשר שבכורה כנגד חסדי�.ומלכות
ונראה שחשוב מאוד שתקפיד האשה לפרוס הסדי% לבעלה ". דמלכותא

  . בעצמה ולא על ידי אחרי�

בבגדו יצאו את יוס� ל שכשתפשה אשת פוטיפר "אמרו חז". ". ". ". ויפזו זרועי ידיוויפזו זרועי ידיוויפזו זרועי ידיוויפזו זרועי ידיו""""
י שמחל יוס� לאחיו על צערו בכל "ואעפ. 47טיפות מבי% צפורני ידיו' ממנו י

הרוגי מלוכה ' טיפות אלו לא היה בידו למחול ולכ% היו י' על יאפשר ש, לבו
      .א"ד זיע"הי
        
  :ו"סוטה ל. 47 :ה" נשבת. 46     .שערי אורה. 45
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  ,,,,ויבר� אות�ויבר� אות�ויבר� אות�ויבר� אות�, , , , וזאת אשר דבר לה� אביה�וזאת אשר דבר לה� אביה�וזאת אשר דבר לה� אביה�וזאת אשר דבר לה� אביה�, , , , כל אלה שבטי ישראל שני� עשרכל אלה שבטי ישראל שני� עשרכל אלה שבטי ישראל שני� עשרכל אלה שבטי ישראל שני� עשר""""
אחד  ברכה העתידה לבא על כל", י" פירש....""""איש אשר כברכתו בר� אות�איש אשר כברכתו בר� אות�איש אשר כברכתו בר� אות�איש אשר כברכתו בר� אות�

אי% זו , "צווי" ויש להבי% א� זה ".".".".ויאמר אליה�ויאמר אליה�ויאמר אליה�ויאמר אליה�, , , , ויצו אות�ויצו אות�ויצו אות�ויצו אות�""""". ואחד
    ,,,,""""אני נאס� אל עמיאני נאס� אל עמיאני נאס� אל עמיאני נאס� אל עמי"". ויצו אות� לאמר"ולכאורה היה לו לומר ". אמירה"

        אל המערה אשראל המערה אשראל המערה אשראל המערה אשר""""". אבותיע� ע� ע� ע� """"ל " ולכאורה היל".".".".קברו אותי אל אבותיקברו אותי אל אבותיקברו אותי אל אבותיקברו אותי אל אבותי
        אשר על פני ממראאשר על פני ממראאשר על פני ממראאשר על פני ממרא, , , , שדה המכפלהשדה המכפלהשדה המכפלהשדה המכפלהבמערה אשר בבמערה אשר בבמערה אשר בבמערה אשר ב, , , , בשדה עפרו% החתיבשדה עפרו% החתיבשדה עפרו% החתיבשדה עפרו% החתי

 ,"אל המערה"כי כבר אמר ,  כפולה""""במערהבמערהבמערהבמערה"""" ולכאורה תיבת ".".".".באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%
ועתה כשכפל שינה ואמר , , , , אל המערהאל המערהאל המערהאל המערהולמה תחילה אמר . בתחילת דבריו

  והלא גרו,  ויש להבי% למה הארי� בכל מצרי השדה וסימניה".".".".במערהבמערהבמערהבמערה""""
  לבעליה הקודמי�ולמה שיי� את המערה, בחברו% ליד המערה והכירוה

אשר קנה אברה� אשר קנה אברה� אשר קנה אברה� אשר קנה אברה� """"ומה ג� שמיד אמר , והלא כבר קנאה אברה�, לעפרו% החתי
אלא של , כ אינה של עפרו%" וא".".".".את השדה מאת עפר% החתי לאחוזת קבראת השדה מאת עפר% החתי לאחוזת קבראת השדה מאת עפר% החתי לאחוזת קבראת השדה מאת עפר% החתי לאחוזת קבר

והלא , "מאת עפרו% החתי"ולמה כפל לומר שקנה אברה� את השדה . אברה�
אשר "ל "ורה הילולכא. זה פשוט שא� היה עפרו% בעליה שממנו קנאה אברה�

והלא , לשדה בלבד ולמה שיי� את הקניה". ". ". ". ממנוממנוממנוממנוקנה אברה� את השדה 
ולמה כששיי� את השדה לעפרו% , אברה� קנה את השדה ואת המערה אשר בו

, "אשר קנה אברה� את השדה מאת עפר%"וכשחזר ואמר ', ע� ועפרו% עפרו% עפרו% עפרו% כתב 
את בני את בני את בני את בני מקנה השדה והמערה אשר בו ממקנה השדה והמערה אשר בו ממקנה השדה והמערה אשר בו ממקנה השדה והמערה אשר בו מ""""והמשי� ואמר ', בלי ועפר% עפר% עפר% עפר% כתב 
וכא% , ולא רק מעפרו%". ". ". ". מאת בני חתמאת בני חתמאת בני חתמאת בני חתחזר הכתוב על עני% הקניה שנית ". ". ". ". חתחתחתחת

  .וכל זה אומר דרשני, הדגיש קני% המערה בנוס� לשדה
        שמה קברו את יצחק ואת רבקהשמה קברו את יצחק ואת רבקהשמה קברו את יצחק ואת רבקהשמה קברו את יצחק ואת רבקה, , , , שמה קברו את אברה� ואת שרה אשתושמה קברו את אברה� ואת שרה אשתושמה קברו את אברה� ואת שרה אשתושמה קברו את אברה� ואת שרה אשתו""""

 ויש להבי% מדוע מספר לה� יעקב כל זאת וכי ".".".".ושמה קברתי את לאהושמה קברתי את לאהושמה קברתי את לאהושמה קברתי את לאה, , , , אשתואשתואשתואשתו
שמה "ולמה אמר , ניו מקבורת אברה� ושרה ויצחק ורבקה במערהלא ידעו ב

ויקברו אותו עשו ויעקב "ש "והלא יעקב עצמו קברו וכמ, " את יצחקקברוקברוקברוקברו
ואולי , כשהכוונה ליעקב ועשו, את יצחקקברנו קברנו קברנו קברנו ל שמה "ולכאורה היל". בניו

כי פשיטא שבניו היו נוכחי� בקבורת , אפילו תהיה הכוונה ג� לשבטי� עצמ�
כי היו כול� כבר בעלי משפחות וגדולי� בשני� וגרי� ע� יעקב , קיצח

  . בחברו%

ואי% ספק , אבל קבורתה הוזכרה, והנה מיתת לאה לא הוזכרה בתורה
ואי% ספק שלא לחנ� הודיע� יעקב , שבקבורת לאה נכחו השבטי� ובפרט בניה

  . ונכתב בספר, כל זאת
 ".".".".ויגוע ויאס� אל עמיוויגוע ויאס� אל עמיוויגוע ויאס� אל עמיוויגוע ויאס� אל עמיו, , , , המטההמטההמטההמטהויאסו� רגליו אל ויאסו� רגליו אל ויאסו� רגליו אל ויאסו� רגליו אל , , , , ויכל יעקב לצוות את בניוויכל יעקב לצוות את בניוויכל יעקב לצוות את בניוויכל יעקב לצוות את בניו""""

ויש להבי% ". ל יעקב אבינו לא מת"ואמרו רז, ומיתה לא נאמרה בו", י"פירש
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 ל"והנה אמרו חז". ויאס� אל עמיו"מה הכוונה באמרו , א� לא מת יעקב

ש� , ברו�"ואמר ', וכו" שמע ישראל"שיעקב אבינו בעת פטירתו אמרו בניו 
ולכ% , ורה לא אמרו כשאמר שמע ישראלומשה בת". כבוד מלכותו לעול� ועד

והנה השכינה . ולמה לא אמרו משה ,פשרה זוויש להבי% . אומרי� אותו בלחש
ש ללא פירוד "ופסוק זה הוא חלק מק ".מלכותו כבוד"ונקראת , "ש�"נקראת 

וביו� , ונאמר כל השנה בלחש שלא ישמעוהו החצוני�, ו"כלל ועיקר ח
  . נאמר בקול ר�, "בינה"ה' � אנו אל בחיהכפורי� שאי% פחד מה� כי עולי

ג� השכינה , ה את השבטי�"כי כאשר בר� יעקב אבינו ע, ואפשר שהעני% הוא
כי היא בחינת , היתה שמה להסכי� ע� הברכות, "מלכות"ספירת ה' בחי

ואמר ".  יבא אהר% אל הקדשבזאתבזאתבזאתבזאת""""בסוד הכתוב , "זאת"והיא נקראת , הברכה
  ומקור הברכה היא השכינה ".".".".שני� עשר וזאתשני� עשר וזאתשני� עשר וזאתשני� עשר וזאתכל אלה שבטי ישראל כל אלה שבטי ישראל כל אלה שבטי ישראל כל אלה שבטי ישראל """"הכתוב 

ומש� יעקב לשבטי� את ". אשר"הנקראת , בינה"ספירת ה' העליונה בחי
ואמר ". זאת"ברכותיו ממקור הברכות דר� השכינה התחתונה הנקראת 

 """"אשראשראשראשר""""הנקראת " בינה"וסדר המשיכה הוא כי ה". בר� אות�, , , , אשראשראשראשר"""", , , , """"וזאתוזאתוזאתוזאת""""
הנקרא " יסוד"והוא משפיע אל ה, , , , """"אלהאלהאלהאלה""""הנקרא " תפארת"' ספיבמשפיעה 

 ".".".".זאתזאתזאתזאת""""הנקראת " מלכות"ספירת ה'  והיסוד נותנ� אל השכינה בחי,,,,""""כלכלכלכל""""
, , , , כלכלכלכלי "כי ע, , , , אשראשראשראשר, , , , וזאתוזאתוזאתוזאתשבטי ישראל שני� עשר , , , , אלהאלהאלהאלה, , , , כלכלכלכלואמר  ופרט� הכתוב

, , , , כלכלכלכל קבלה דר� וזאתוזאתוזאתוזאת. נמשכו הברכות לשבטי ישראל שה� שני� עשר, , , , אלהאלהאלהאלה
ויבר� ויבר� ויבר� ויבר� """"י דברי� אלו " וע""""� אביה�� אביה�� אביה�� אביה�דבר להדבר להדבר להדבר לה, , , , אשראשראשראשר""""מהשכינה הנקראת , , , , אלהאלהאלהאלה
לפי כח ". ". ". ". אשר כברכתואשר כברכתואשר כברכתואשר כברכתו " " " "א לפי בחינתו" כ""""אישאישאישאיש"""", מש� לה� הברכה" " " " אות�אות�אות�אות�

  . מש� לה� הברכה". ". ". ". בר� אות�בר� אות�בר� אות�בר� אות�"""", "בינה"קבלתו של כל אחד מבחינת ה

' וקבע לה� מקו� ג, ה� עצמ� ולא בניה�,  לקברו באר" כנע%".".".".ויצו אות�ויצו אות�ויצו אות�ויצו אות�""""
וסוד ,  סוד פטירתו""""יאמר אליה�יאמר אליה�יאמר אליה�יאמר אליה�וווו"""" .48שבטי� מכל צד מארבע רוחות העול�

' וביאר לה� כי שונה הוא מאבותיו כיו% שבחי. וסוד המערה, סדר קבורתו
ולכ% מוכרח הוא , י שתצא מגופו לא תמות"יעקב שבו ונפש יעקב שבגופו אעפ

ז שבמקו� גו� "שבהיותה ללא גו� ובכל זאת תשאר בחיי� הקשורי� לעוה
. במקו� גופו הגשמי רוחות העול�' ו מדצרי� שכל זמ% הלוייתו שיקיפוהו בני

ז שלא "וכ% כיצד יקבר הוא במערה כאשר נפשו תשאר בחיי� הקשורי� לעוה
אל חלקיה  תתחבר". ". ". ". עמיעמיעמיעמי    נאס� אלנאס� אלנאס� אלנאס� אל"""", נפשי'  בחי""""אניאניאניאני"""", ואמר. כשאר מתי�

אהנה מכל הנאות הרוחניות של  ומצד אחד, שה� הרוח והנשמה מבלי שתמות
   ומצד שני אשאר בחיי�,נשמה שימצאו ש�ב שנפשי תקבל דר� הרוח וה"עוה
  
   .יב',י בפרשה זו פרק נ"ש רש"כמ. 48
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הימי� ' % חדשי� בבחי"ז ולעורר מ"בעוה ואוכל להמשי� לתק% כמו כל חי
% חדשי� אלא "שבעתיד ולא אהיה כמו כל מת שבעת פטירתו מפסיק לעורר מ

רתי שונה ולכ% ג� קבו. % שהעלה ותק% עד זמ% פטירתו בלבד"מתקשר ע� המ
אלא אני ג� נפשי . ואיני ככל מת שגופו בלבד נמצא בקברו ע� ההבלא דגרמי

וכל מה שתעשה נפשי יהיה בבחינת אד� חי , תשכו% במערה סמוכה אל הגו�
העושה ומתק% תקו% כל יו� השונה מחברו בסוד ששת אלפי שנות קיו� 

,  נפטרו ומתו כי אבותיו".".".".אל אבותיאל אבותיאל אבותיאל אבותי"""".  את גופי,,,,""""קברו אותיקברו אותיקברו אותיקברו אותי"""", ולכ%. העול�
 ,"הבלא דגרמי"דהיינו נפרדו מ% העול� לגמרי ולכ% חלק מנפש� והוא הנקרא 

יעקב שבו לא נפרדה מ% העול� הזה כי ' בחי, ואלו יעקב. נשאר קבור ע� גופ�
 כי החתי  49וכבר נתבאר לעיל". ". ". ". אל המערה אשר בשדה עפרו% החתיאל המערה אשר בשדה עפרו% החתיאל המערה אשר בשדה עפרו% החתיאל המערה אשר בשדה עפרו% החתי"""". לא מתה
 ולכ% שמו יד� על מקו� הגבורה הנמשכת מהבינה' ה� כנגד ספיאפשר ש

' והוא בחי, קדוש כמערת המכפלה שהוא פתח ג% עד% סוד הבינה דקדושה
. . . . והב%והב%והב%והב%שמע ' והשמיעה היא בבינה בבחי, גבורה' כי ראיה גי. האזני� והעיני�

כי  50הדעת דקליפה ולכ% אותו היו� מנוהו שוטר עליה�' הוא בחיאולי ועפרו% 
ובקליפה שאי% לה� , שופט' בחיהדעת הוא המעביר מהמוחי% אל הגו� ב

, בלבד המבצע את פקודת המוחי% ומעבירה אל הגו� תפקידו כשוטר" דעת"
וכדי לקנות את השדה הוצר� אברה� להוציא נצוצות , ולכ% בידו היתה השדה
העיני� והאזני� וג� עפרו% ענהו ' ולהשתמש בבחי. הקדושה שנפלו ביד�

. ערה והשמיני למני% הנקברי�ויעקב הוא האחרו% שנקבר במ. באותה שפה
ושמנה אותיות נשמה כי הנשמה באה מהבינה שהיא ספירה שמינית לנו 

 עלתה ,"ישראל"ש� ונפשו שהיתה מבחינת . שנמצאי� למטה ועולי� אליה
 והבלא דגרמי של נפש ישראל שורה ,ע� רוחו ונשמתו אל מנוחת עול� הבא

כדי שתשכו% ג� היא יעקב לא מתה ו אמנ� נפש. על גופו ככל הנפטרי�
צריכה לכ� שגופו לא יקבר אפילו זמנית במצרי� אלא מיד , במערה ללא מיתה

. לשרות בה בנחת מהסיבות שהמשי� ופרט� במערה ואז תוכל נפש יעקב
כי ג� בלשו% רבי� נית% לומר . יחיד על הרוח והנשמה לשו%" עמיעמיעמיעמיאני נאס� אל "ואמר (

,  כמורה מקו� לקבורת גופו,,,,""""מערהמערהמערהמערהאל האל האל האל ה"""",  ואמר.)כשמדבר על עצמו" עמי"
',  וינקו מבינה דקלי'היו כנגד גבורה דקלי שהחתי". ". ". ". אשר בשדה עפרו% החתיאשר בשדה עפרו% החתיאשר בשדה עפרו% החתיאשר בשדה עפרו% החתי""""

להיות משפיע מבחינת בינה דקדושה סוד  הפ�, וכשקנה אברה� מקו� זה
 דעת דקדושהנצוצות ו, היא בסוד הדעת' אות ו כי', וכתב עפרו% ע� ו. הנשמה

  ואחר המכירה נכתב עפר% בלי.  המערה מעפרו% על ידי קנייתו נתקנשהיו ש�
   

  . חיי שרה והב%' ראה לעיל פ.  50. ל� ל�' פ. 49
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זכיר יעקב עני% השדה אולי הו. אל הקודש כי הקדושה נסתלקה ושבה' ו
והוסי� שקנאה אברה� ', פע� לפני המכירה והזכיר עפרו% ע� ו, פעמיי�

והזכיר רק את השדה כי בה .  קנה ממנו וגאלה''''וווולומר שאת ה', מעפרו% ללא ו
 אבל במערה לא היתה לו ....''''ווווהיתה לעפרו% אחיזה וממנה הוצר� לגאול את ה

אחיזה ורק בגלל שהיתה בשדהו היתה שייכת לו מבלי שידעו עפרו% ובני חת 
הזכיר , אבל לגבי בני חת שבעלות� ואחיזת� היתה על כל המקו�. טיבהה מ

ה הוא " והנה יעקב אבינו ע. הקודשג� את קניית המערה והוצאתה מהחול אל
כ המערה שבשדה היא בחינתו "וא, שבש�' בבחינת דעת דקדושה סוד אות ו

, י שנפש יעקב שבו לא תקבר ש� כי לא תמות"ולכ% אעפ. ויש לו שייכות בה
  .תוכל להמצא בה

 וכשהזכיר עניי% הקבורה אמר ".".".".במערה אשר בשדה המכפלהבמערה אשר בשדה המכפלהבמערה אשר בשדה המכפלהבמערה אשר בשדה המכפלה"""", כ אמר"ואח
 נמצאת """"במערהבמערהבמערהבמערה""""וסי� ואמר שסוד המערה הוא כי ועתה ה".  המערהאלאלאלאל""""

שדה "המלכות הנקראת '  כשהיא שוכנת על בחי,,,,""""אשראשראשראשר""""הארת הבינה הנקראת 
ולכ% השכינה מאירה בה . """"בשדהבשדהבשדהבשדה""""". חקל תפוחי% קדישי%, "'אשר ברכו ה

ת כפולות ולכ% נקראת "הויו'  שה� ב)ה"ו ה"ה ו"ד ה"שהוא יו(% "ש� ב' בבחי
' ולא עוד אלא שבחי. פתחה במערה, "בינה" שהיא בע" ולכ% ג".".".".המכפלההמכפלההמכפלההמכפלה""""

מעל לסוד אולי כוונתו שהיא  ".".".".על פני ממראעל פני ממראעל פני ממראעל פני ממרא""""היא " " " " אשראשראשראשר""""הבינה הנקראת 
' � וא"ר גבורות מנצפ"ג בעפר בסוד פ"הוא מתוק האפשר שהקבורה ש

 נמצאת במערה  הבינה'והיות ובחי, "ממרא"' הממתק� בסוד אפר ועולה בגי
 """"באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%""""וכל זה . ש� ג� מבלי מיתה וקבורהלשכו% " יעקב"יכולה נפש 

שהיא " " " " אשראשראשראשר"""" .51כי המערה ותמונתה רומזת אל עולמות מעלה, העשיה' בחי
 היא המלכות הנקראת ".".".".השדההשדההשדההשדה""""ע�     """"אתאתאתאת""""לחברה " " " " קנה אברה�קנה אברה�קנה אברה�קנה אברה�""""אותה , הבינה
וכל עוד היו , "למלכות" בינה"המחבר בי%  הדעת הוא' שהוא בחי' כי הו. שדה

וכשקנה אברה� את ". בינה ומלכות"בני חת הפריעו לחבור נצוצות ממנו ביד 
ונעשה . שבשמו' יצאו נצוצות הקודש שבאות ו" " " " מאת עפר% החתימאת עפר% החתימאת עפר% החתימאת עפר% החתי""""השדה 
 ".".".".לאחוזת קברלאחוזת קברלאחוזת קברלאחוזת קבר"ראוי  ומלכות בחבור של� ונעשה המקו� ונתחברו בינה, , , , עפר%עפר%עפר%עפר%

אפשר שרצונו לומר שנשתנה מערת המכפלה משאר קברות בכ� שהיות והוא 
 רוצי� יכולי� להאחז בקבר ולא רק % א�"כל הנר.  ג% עד%בהארת הבינה פתח

  .%"כנגד הנר, , , , """"אשראשראשראשר""""פ " ואפשר שאמר ג52י"הבלא דגרמ"
   

עולה " כנע%"כי , "כנע%" נקראת האר" ואפשר ש. בינה דמלכות' ואולי המערה בבחי. 51

גה נו' ש קלי"ואולי נקראת כ% ע .שנות הגלות' " כמני% השני� שחסרו לישראל מת"ק' בגי

ואפשר . 52 .זו עד כבוש האר"' סוחר הנקרא כנע% שאולי היתה האר" תחת קלי' שהיא בחי
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/ שהוא אותיות ש�""""שמהשמהשמהשמה""""והמשי� להסביר כיצד נפשו תשכו% במערה ואמר 
שהיא מכוונת כנגד אות " ש�"שהיא הנפש בחינת ספירת המלכות הנקראת . ה
כי נפטרו לחיי ". ". ". ". ווווקברו את אברה� ואת שרה אשתקברו את אברה� ואת שרה אשתקברו את אברה� ואת שרה אשתקברו את אברה� ואת שרה אשת"""". ה"אחרונה שבש� הוי' ה

שמה שמה שמה שמה . שוכ% במערה ע� גופ�" ההבלא דגרמי"ב וחלק מנפש� שהוא "העוה
 בשני הזוגות לומר כי כבר """"אשתואשתואשתואשתו""""והדגיש ". ". ". ". קברו את יצחק ואת רבקה אשתוקברו את יצחק ואת רבקה אשתוקברו את יצחק ואת רבקה אשתוקברו את יצחק ואת רבקה אשתו

נפטרו כל זוג וחלק הנפש שנת% הבעל באשתו כבר נתחבר עמו מחדש לאחר 
ר ש� חלק הנפש שלי ויחד עמה נקב". ". ". ". קברתי את לאהקברתי את לאהקברתי את לאהקברתי את לאה, , , , ושמהושמהושמהושמה""""אמנ� . פטירתו

וג� זה סיבה , שנתתי לה בעת הביאה הראשונה והרשימו נמצא בה כל הזמ%
. שנפש יעקב שלא תמות תשכו% במערה בסמו� לחלקיה הנקברי� ע� לאה

של יעקב ' ו' שהיא בחיכיו% ', ע� הוספת אות ו" " " " ושמהושמהושמהושמה""""אמר אפשר שו
אולי  ".".".".י חתי חתי חתי חתמאת בנמאת בנמאת בנמאת בנ, , , , מקנה השדה והמערה אשר בומקנה השדה והמערה אשר בומקנה השדה והמערה אשר בומקנה השדה והמערה אשר בו"""", ואמר. שנתחבר ע� לאה

ש "וכמ, האזני� והעיני� שבמקו�' שדרכ� תיק% אברה� בחיכוונתו לומר 
הרי , במקו� זה הבינה בחינתהו היותו". בני חתלעיני לעיני לעיני לעיני """", "בני חתבאזני באזני באזני באזני """"

כ הדעת הנובע מהנשמה והכולל "וא. בינה מאירה ש�' שהנשמה שהיא בחי
  אלא.% ש� תשכו,י שלא תמות"נפשו אעפולכ%  צמודי� למקו� ,ונפש רוח

, י שיוצא ובא"שמכיו% שלא תמות לא תקבר ויהיה זה כאד� הגר בבית שאעפ
  ." אד� לשבת ביתתפארתתפארתתפארתתפארתכ"הנה מקו� כבודו הוא 

 סוד המערה וקבורת גופו  אמירתו אמירתו אמירתו אמירתוקרא לכל". ". ". ". ויכל יעקב לצוות את בניוויכל יעקב לצוות את בניוויכל יעקב לצוות את בניוויכל יעקב לצוות את בניו""""
,  כיו% שבזה הבינ� מדוע מצוה הוא את סדר הלוייתו,,,,צוויצוויצוויצוויוהשכנת נפשו בש� 

כי בעוד . ושישאוהו רק בניו ולא נכדיו, מכל רוח' י� עשר שבטי� גבסוד שנ
ז מועטת בסוד "ז לגמרי ואחיזת� בעוה"שנפטרי� אחרי� נפרדי� מהעוה

נפש יעקב שבו תשאר בחיי� ותלוה את הגו� , הנה הוא, הבלא דגרמי
הרי היא  וכל עוד לא תשכו% הנפש במערה קרוב לגו� הנקבר בה, למנוחתה

ז "העוה' א גו� וצריכה הקפה חשובה מכל רוחותיה כדי שבחיערטילאית לל
  . ולכ% מצוו� על סדר הלוייתו, להלא תפריע 

אבל לא נאמרה בו מיתה כי לא מת ,  יצאה נפש יעקב שבו מגופו".".".".ויגוע יעקבויגוע יעקבויגוע יעקבויגוע יעקב""""
 כי נפשות יעקב ".".".".ויאס� אל עמיוויאס� אל עמיוויאס� אל עמיוויאס� אל עמיו. "אלא נשאר בחיי�, ז"ונפרד מהעוה

  אבל,  של הנפשעמיהעמיהעמיהעמיהה הנקראי� וישראל שבו נתחברו אל הרוח והנשמ
  בחיי�בחיי�בחיי�בחיי� נשארה יעקביעקביעקביעקבנפש , ז למנוחתה" עזבה העוהישראלישראלישראלישראלבעוד שנפש 

   
% "בתפילת� מכדי להעלות , % שלה�" קמי� לחיי� בכל יו� בכל% דרגות הנרשהאבות

ש "וכמ.  ולכ% לא מתפללי� יחד כדי לא להקדי� הגאולה,מבחינת אותו יו� שמתפללי�

   :ה" פמ"בב
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  %"כשרוצה מתקשרת לנר, י שתי העולמות פתוחי� לפניה כרצונהוהר, ז"בעוה
ז כאד� חי ועושה כחפצה "וכשרוצה הולכת בעוה, שלה ונהנית מזיו השכינה

ולהתעלות , % חדש מברור המלכי�"ז ולהעלות מ"וממשיכה לברר ולתק% בעוה
מאשר הצדיקי� שנפטרו שאי% מעלי� , יותר ויותר בעדוני זיו עתיקא קדישא

ית המתי� שנחזור יוהוא סוד תח. לא עד ברורי המלכי� של זמ% חייה�% א"מ
 כי ,ב ולחזור אל הגו�"ואי% זה הפסד ועונש לעזוב העוה, כולנו לגופותנו

ב יהיה פתוח בפניה� ג� כ% " ועוה,% יוכלו לצאת מהגו� ולשוב כרצונ�"הנר
 נית% לכל ב למרות שהעד% הוא גדול ועצו� אינו"כי בעוה, וירויחו שני עולמות

ואלו בגו� מתקשרי� , % במקו� המתאי� לו"מהנר' % ביחד אלא לכל בחי"הנר
 כל חלק יצא מהגו� למקומו המתאי� לקבל ,ובתחיית המתי�, % ביחד"כל הנר

, וישובו כול� להתחבר בגו� ולהנות ביחד מהמוחי% שקבלו, מוחי% נפלאי�
  . שזכה להוהיא דרגה נפלאה, מ זו יש לנפש יעקב כבר"ובחינת תחה

לכ% יכל לומר הבינה שרתה על נפש יעקב שלא מתה ' אפשר שכיו% שבחיו
א "א, כ בתורה שנתנה לכלל ישראל שאינ� בדרגת יעקב זו"משא. ו"בשכמל

  ,הבינה'  בחישוכנת עלינופ בגלל קדושת היו� "וביוהכ, היה לכתוב פסוק זה
נה אמירתו בלחש אבל בכל הש, ולכ% יש בכחנו לומר פסוק זה בקול ר� כיעקב

פ קשורי� אנו "אבל היות ועכ, הבינה שורה עלינו כל הזמ%' שאי%  בחיכיו% 
  .צרי� לאומרה בכל יו� אבל בלחש, זו' לבחי

 ".".".".ויגוע ויאס� אל עמיוויגוע ויאס� אל עמיוויגוע ויאס� אל עמיוויגוע ויאס� אל עמיו, , , , ויאסו� רגליו אל המטהויאסו� רגליו אל המטהויאסו� רגליו אל המטהויאסו� רגליו אל המטה, , , , ויכל יעקב לצוות את בניוויכל יעקב לצוות את בניוויכל יעקב לצוות את בניוויכל יעקב לצוות את בניו""""
  דייקו".ל יעקב אבינו לא מת"ואמרו רז, ומיתה לא נאמרה בו", י"פירש

שלא יתפרש שנפטר מהעול� כאברה� , "יעקב אבינו חי"בלשונ� ולא אמרו 
וכמו אצל דוד המל� שאומרי� אנו , כוונת� לעני% רוחני" חי"ובאמר� , ויצחק

ב ככל "י שנפטר לחיי העוה"אעפ """"חי וקיי�חי וקיי�חי וקיי�חי וקיי�דוד מל� ישראל "בברכת הלבנה 
אמרו ג� לא .  אלא יעקב אבינו ממש לא מת ונפשו חיה בתוכנו....הצדיקי�

של " הבלא דגרמי"כי גופו אכ% קבור במערה ושוכנת בתוכו , "יעקב אבינו חי"
ואינו חי בגו� ונפש כשאר אנשי� חיי� , כשאר צדיקי� שנפטרו" ישראל"נפש 

ז לבושה "לא נפטרה מהעול� הזה אלא נשארה בעוה" יעקב"אלא נפש 
מעשה ולכ% יעקב אבינו ככל אד� חי מתק% העולמות כשעת , בלבוש הנפש

ולא כנפטרי� שאי% יכולי� ', המצוה והתפילה ככל צדיק שחי בגופו ועובד ה
  דוד מל�"אמנ� . 53העולמות בזמ% חייה�' לתק% אלא עד מקו� שתקנו בבחי

  
שכל אחד מהאבות ק� ומתלבש . ה"מ פ"ב' בכל יו� נראה מהגמשאבל תפילת שחרית . 53

 כי אפילו כאשר מתלבש,  ככל אד� חיאותו היו�' בגופו ומתפלל ומתק% תיקוני� של בחי
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הוא סוד מסודות השכינה הנקראת כ% והיא סוד הלבנה " ישראל חי וקיי�
  ".עטרת תפארת"' המתחדשת בבחי

ויצו יוס� את עבדיו את הרופאי� לחנוט את אביו ויחנטו הרופאי� את ויצו יוס� את עבדיו את הרופאי� לחנוט את אביו ויחנטו הרופאי� את ויצו יוס� את עבדיו את הרופאי� לחנוט את אביו ויחנטו הרופאי� את ויצו יוס� את עבדיו את הרופאי� לחנוט את אביו ויחנטו הרופאי� את """"
. ' ולמה כתב רופאי� חסר ו.עבדיועבדיועבדיועבדיו ויש להבי% למה קרא לרופאי� .""""ישראלישראלישראלישראל
 שידע י שאפשר"ואעפ . צוה יוס� לחנוט את יעקב ולא קברו כמות שהואולמה

חנטו שלא יתקלקל ש לומר אי% ,בדר� זמ% רב עד לקבורתו יוס� שיתעכב אביו
ולמה אמר  . כי אי% ספק שיוס� ידע שגופו ישאר של� ג� ללא שיחנטוהו,גופו

. ישראלישראלישראלישראל ולמה תלה החניטה בש� . ולא הזכירו בשמו""""אביואביואביואביולחנוט את "הכתוב 
 ונשתהה בדר� כארבעה חדשי� ונקבר בסוכות 54ה נפטר בניס%"והנה יעקב אע

ויש להבי% למה לא קפצה לו הדר� שיקבר בו ביו� או לפחות , 55שלאחריו
מצרי� לחברו% ונשתהה שתהיה דר� רגילה הלוקחת ימי� ספורי� להגיע מ

ויבכו אותו ויבכו אותו ויבכו אותו ויבכו אותו , , , , ����החנוטיהחנוטיהחנוטיהחנוטי    וימלאו לו ארבעי� יו� כי כ% ימלאו ימיוימלאו לו ארבעי� יו� כי כ% ימלאו ימיוימלאו לו ארבעי� יו� כי כ% ימלאו ימיוימלאו לו ארבעי� יו� כי כ% ימלאו ימי"""" .בדר� זמ% רב
לפי שבאה , ושלשי� לבכיהארבעי� לחניטה "י "פירש ".".".".מצרי� שבעי� יו�מצרי� שבעי� יו�מצרי� שבעי� יו�מצרי� שבעי� יו�

למה לא יש להבי% ו". מתברכי% הנילוס לה� ברכה לרגלו שכלה הרעב והיו מי
         .לנו מבכי מצרי� אכפת ומה ,בכו מצרי� מיד במותו אלא לאחר החניטה

  לפני שקבלו מהשט% עודישראלישראלישראלישראל כי יעקב קיבל ש� ,העני% הואאפשר שו
והיו ליעקב שני שמות ישראל אחד , 56" הוא שמו נפש חיההאד�"ו, ה"קבהמ

 הקליפה הנדבקת באד� לאחר מותו רצתהאולי  ו,57ה ואחד מהשט%"מהקב
יוס� לעשות מעשה ולסלק קליפה  והוצר�, י השט%" שנית% עבישראלבישראלבישראלבישראל להדבק

מת שמה והקליפה הנדבקת באד� לאחר מותו וגורמת לטומאת , זו מעליו
 , הרופאי�עבדיועבדיועבדיועבדיווצוה יוס� את , ווווייייעבדעבדעבדעבדויוס� הכניע קליפה זו שתקרא . רפאי�רפאי�רפאי�רפאי�

שיטפלו בגופו  ,ישראלישראלישראלישראל לחנוט את ,)'ב חסר ווולכ% כת(שה� תמורת הרפאי� 
זו ' ולא תהיה לקלי, יו� דיצירת הוולד' כנגד מ, ימי�' לסוכו במור ואהלות מ

  ....שליטה עליו כלל
נקראי� ,  שמה רפאי�לאחר מותובאד� היות והקליפה הנדבקת אפשר שו

  יקומו יודו�רפאי�רפאי�רפאי�רפאי�א� , הלמתי� תעשה פלא"ש "וכמ. כ בש� זה"מתי� ג
        ואר"ואר"ואר"ואר", כי טל אורות טלי�", ובתחיית המתי� שתתבטל קליפה זו נאמר .58"סלה
        

מתק% הוא את העולמות במעשיו כשאר ,  כאד� חימתגלה לבני אד�והצדיק בלבוש הנפש 

כרבינו הקדוש שהוציא בני ביתו ידי , % ומוציא את החיי� ידי חובת�בני אד� ומשלי� מני

 ציוני .55 .א"ה י" ר.54 .    'וראה ש� הגדולי� אות א. חובת קידוש ליל שבת שהוא דאורייתא

י "מש� ישראל שנית% ענראה ש ו.57 .יט'  ב בראשית.56 .ה"א רנ"ד ב"ויחי הובא בסדה

        .ח יא"הלי� פ ת.58  .""""ישראלישראלישראלישראלמדינת "השט% יונקת כחה 
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י טל תחיית המתי� תפול קליפת רפאי� מהאר" "דהיינו שע. 59""""רפאי� תפילרפאי� תפילרפאי� תפילרפאי� תפיל
רפאי� דבוקה ' כי כל זמ% שקלי, העליונה שהיא השכינה ואז יקומו המתי�

ל שרשעי� " ולכ% אמרו חז.60" בל יקומורפאי�רפאי�רפאי�רפאי�, מתי� בל יחיו"בגו� נאמר 
 ,ש הכתוב" וכמבחייה�  כי קליפת רפאי� נדבקת בה�,61בחייה� קרויי� מתי�

            ....62"""" בקהל רפאי� ינוח בקהל רפאי� ינוח בקהל רפאי� ינוח בקהל רפאי� ינוח,אד� תועה מדר� השכל"
ויעקב לא ראה קרי . והנה יעקב ויוס� היו שומרי הברית בדרגה גדולה מאוד

והיתה מטתו שלימה שלא נמצא , "כחי וראשית אוני"ואמר על ראוב% , מימיו
קליפת  והכניעו, ויוס� עמד בנסיו% אשת פוטיפר במסירות נפש. פסול בזרעו

 בצד מה הוצרכו יעקב ויוס� להשלי�ושמא  ואולי. רפאי� תחת� לעבדי�
 בפע� הראשונה חשב שהיא רחל וכוו% כי בביאת יעקב על לאה, תקונ� ביסוד

ומסרה , וכל הלילה בקראו לרחל ענתה לו לאה אנכי רחל, 63יוס�את להוליד 
ה ע� "דק הקב כי מדק,נדנודאיזה והיה ליעקב בזה . לו הסימני� שנת% לרחל

 אמר שכיו%ידו  מכשול זה יצא מתחתש  שאפשרומה ג�, חסידיו כחוט השערה
וג� יוס� הוצר� לתקו% על . 64 ונענש מדה כנגד מדה"אנכי עשו בכור�"ליצחק 

נסו אשת ואנסתה לטיפות לבטלה כש' ויצאו ממנו י, "ויפוזו זרועי ידיו"כי 
יעקב ג� אולי ושמא לכ% ו, לכ% הוצרכו שניה� לחניטהאפשר שו, 65פוטיפר

  .הוצר� להתאחר בקבורתו כמה חדשי�
 ובאד� הראשו% לאחר חטאו נאמר .66"התאנה חנטה פגיה"ואמר הכתוב 

  מפחד� שלא,  והוצרכו לכסות הערוה.לכסות היסוד, "תאנהתאנהתאנהתאנהויתפרו עלה "
  ומאצבעות, כי יניקת החצוני� היא מקצות הגו�, ינקו החצוני� דר� היסוד

 �67 אינ� יכולי� לינוק כי הצפרניי� המחוברי� לבשר מגיני�הידי� והרגלי
'  היות ואי% לו צפור% נאחזי� בו הקלי68אמנ� דר� היסוד הנקרא ג� הוא אצבע

יחזרו לידבק  ולאחר הסרת הערלה יש לכסות הערוה כולה שלא, בסוד הערלה
 תאנהתאנהתאנהתאנהר בעלי "כסהו אדהאפשר ש ו.69כי אי% לה� שליטה בדבר המכוסה, בה
  היותו,  הביצה הימנית'בחי שהיא 70בספירת הנצח ווקא כי התאנה היאבד
        
 .63 .ז"ט, א"משלי כ. 62 :ח" ברכות י.61 .ד"י, ו" ישעיהו כ.60 .ט"י. ו"ישעיהו כ. 59

ז שקרא יעקב "ר פרשה ע" בראה.64 .מטות' וראה שער הלקוטי� פ, ויצא' כמבואר בזוהר פ

אמרה לו ממ� למדתי כש� שעשית , ענית ליכל הלילה קראתי רחל ואת , ללאה רמאית

עודפת  כשהצפור%ו .67 . שיר השירי�.66 .:ו" סוטה ל.65. לאבי� שקרא לעשו וענית אתה

 לגד ל אסורולכ%, ערלהכטומאת   האד�על �ומושכי דר� הצפור% ה� נאחזי� על הבשר

ולכ% יש , צח לגבי כסוי המ.ג" ס זוהר בראשית:.ה" ק חולי%.69 .ו" נדה ס.68 .צפורניי�

 /תאנה, תפארת/ גפ%, גבורה/שעורה, חסד/ חטה.70 . להחליש כח קליפתההלקבור הערל
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 שהוא ראש בתאנהבתאנהבתאנהבתאנהכסהו , ביצי� והיסוד' י שה� ב"וצרי� לכסות כל הנה
שמא מיתוק התאנה ובשולה נקרא בש� חנטה ו. צד החסד הרחמי�, י"הנה
  .%" קו ימי% חחהחכמה המשפיע לנצח בסדר' שהוא בחי, ב"ש� ע' גיהוא 

היה לה� שליטה על גופו ויוכלו תומצרי� שמחו במות יעקב כי חשבו שעתה 
שנפטר  כל אד� ויהיה קדוש ככל שיהיה כיו%יתכ% שכי , לינק השפע דרכו

הרפאי� יש לה� רשות להדבק בו , בגלל חטא אד� הראשו% בלבד' ואפי
שלפי  ,ל טמאי�ועצמות יוחנ% כה% גדו, עצמות חמור טהורי�", ל"ש חז"וכמ

ובזה , י שיעשו חניטה ליעקב"ורצה יוס� למנוע מה� זאת ע. 71"חבת% טומאת%
. כמו שהגו� לא מתפורר ונזוק, לא יהיה לרפאי� שליטה על גופו לאחר מותו

ח "י� ופוגמי� ברמיובעוד שחנוטי� אחרי� היו מוציאי� לה� בני המע
הנה ליעקב , חלקהוהיתה הקליפה לוקחת אות� ל, ה גידיה�"אבריה� ושס
  .עו במעיה� ונחנט כל גופ� בשלמותויוס� לא נג

 לחנוט עבדיועבדיועבדיועבדיווהוכרחו מכח צוויו כי ה� , בחניטה זווידעו הרופאי� כוונת יוס� 
 לא היה ולא יהיה לרפאי�  וכשנשלמה חניטתו ידעו מצרי� כי,,,,ישראלישראלישראלישראלאת 

אפשר ו .אי% לה� יניקה ממנו ובכו על כ� שלשי� יו�ו ,אחיזה בגו� קדוש זה
ולכ% היו ארונו של . היסוד נחנט להנצל מידי הרפאי�' ג� יוס� שהוא בחיש

וכששאלו אומות העול� מה , יוס� וארו% השכינה מהלכי% ביחד באויר במדבר
היות אפשר שו .73אמרו קיי� זה מה שכתוב בזה, טיב� של ארונות הללו

 לכ% .74"יה�הרפאי� יחוללו מי� ושוכנ"ה "וכמש, והרפאי� נקשרי� אל המי�
  .75וינס, ארונו של יוס�ארונו של יוס�ארונו של יוס�ארונו של יוס�הי� ראה 

    א� נא מצאתי ח%א� נא מצאתי ח%א� נא מצאתי ח%א� נא מצאתי ח%, , , , וידבר יוס� אל בית פרעה לאמרוידבר יוס� אל בית פרעה לאמרוידבר יוס� אל בית פרעה לאמרוידבר יוס� אל בית פרעה לאמר, , , , ויעברו ימי בכיתוויעברו ימי בכיתוויעברו ימי בכיתוויעברו ימי בכיתו""""
    ,,,,הנה אנכי מתהנה אנכי מתהנה אנכי מתהנה אנכי מת, , , , אבי השביעני לאמראבי השביעני לאמראבי השביעני לאמראבי השביעני לאמר, , , , בעיניכ� דברו נא באזני פרעה לאמרבעיניכ� דברו נא באזני פרעה לאמרבעיניכ� דברו נא באזני פרעה לאמרבעיניכ� דברו נא באזני פרעה לאמר

    ועתה אעלה נא ואקברה אתועתה אעלה נא ואקברה אתועתה אעלה נא ואקברה אתועתה אעלה נא ואקברה את, , , , בקברי אשר כריתי לי באר" כנע% שמה תקברניבקברי אשר כריתי לי באר" כנע% שמה תקברניבקברי אשר כריתי לי באר" כנע% שמה תקברניבקברי אשר כריתי לי באר" כנע% שמה תקברני
 מדוע לא פנה יוס� ישירות לפרעה אלא שידברו בית  ויש להבי%".".".".אבי ואשובהאבי ואשובהאבי ואשובהאבי ואשובה
וכי זה סוד שרצונו לקבור אביו באר" ". פרעהבאזני באזני באזני באזני "ולמה אמר . פרעה אליו

 ויותר היה ראוי שיוס� יפנה לפרעה ,,,,בעיניה�בעיניה�בעיניה�בעיניה�ומה עני% נשיאות ח% , כנע%
ומה אכפת לפרעה . ויבקש ממנו שא� מוצא הוא ח% בעיניו שית% לו בקשתו

והוא לשו% , אשר קניתי, אשר כריתי", י"ופירש. ע% יקבר יעקבהיכ% באר" כנ
שנטל יעקב כל כס� וזהב שהביא מבית לב% ועשה אותו כרי ואמר לעשו , כרי

  ויש להבי% למה הוצר� יעקב לקנות את חלק". טול זה בשביל חלק� במערה
  

 .74   . בשלח מכילתא.73 .ד"ידי� פרק י'  מס.71  .מלכות/ תמר ,יסוד/זית, הוד/רמו%, נצח

  .ז"פרשה פ. וישב'  פ בראשית רבה.75 .וראה בפירוש אב% עזרא ש�. ו/ ה. ו"איוב כ
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י "והלא עשו ויתר על אר" כנע% בגלל גזירת הגלות וכמו שפירש, עשו במערה
כ ויתר הוא על כל האר" כולל "וא". ויל� אל אר" מפני יעקב אחיו"על הכתוב 

 עשו מהאר"  שידע שיל�שטר�  לומרואי%. המערה וזכה בה יעקב מ% ההפקר
רת י ידע יעקב שיל� עשו אל אר" שעיר מפני גז ודאיכי, קנאה יעקב ממנו

ולמה לא קנאו מעשו .  והיה לו להמתי% שיל� עשו ויזכה בו מ% ההפקר,הגלות
ולמה הוצר� לומר לפרעה . כרי' בדר� מכירה רגילה והניח לו הממו% בבחי

". כרי"ולא עוד אלא בכס� הנית% בצורת , �שקנה יעקב את המקו� מעשו בכס
וא� לא ", י" פירש".".".".עלה וקבור את אבי� כאשר השביע�עלה וקבור את אבי� כאשר השביע�עלה וקבור את אבי� כאשר השביע�עלה וקבור את אבי� כאשר השביע�, , , , ויאמר פרעהויאמר פרעהויאמר פרעהויאמר פרעה""""

אבל ירא לומר לו עבור על השבועה שלא , בשביל השבועה לא הייתי מניח�
יאמר אעבור על השבועה שנשבעתי ל� שלא אגלה על לשו% הקודש שאני 

יש להבי% מדוע לא היה ". � מכיר בושבעי� לשו% שאתה אינמכיר עוד� על 
 וקבור עלהעלהעלהעלה"אמר     ומדוע. ומה חפ" לו בגו� יעקב, מניח פרעה אלמלי השבועה

  ". בואו ארצה כנע%ולכוולכוולכוולכו"""" כשירדו ש לה� " וכמ,,,,ל�ל�ל�ל�ל "ולא אמ" את אבי�
, כי פסוק זה הוא המש� לסוד קניית מערת המכפלה, ואפשר שהעני% הוא

 הוצר� ,,,,ועבדו�ועבדו�ועבדו�ועבדו�ת השעבוד שנאמר בו והיות ויעקב ירד למצרי� עקב גזיר
רשות פרעה לוותר על שעבודו ולהעלותו לאר" מבלי שתהיה לפרעה שליטה 

וא� היו קוברי� את יעקב במערת המכפלה מבלי רשות . כל שהיא על גופו
 וכמו שקנה אברה� את .היתה לפרעה אחיזה במערה דר� גו� יעקב, פרעה

יוס� להפקיע שעבוד פרעה מעל העיני� והאזני� הוצר� ג� ' המערה בבחי
ופחד יוס� לפנות לפרעה בעניי% זה כדי שלא לגרו� , יעקב ומעל קברו בסוד זה

עור� דקליפה עקב גזירת ' % מיסוד דקדושה לפרעה שהוא בחי"בבקשתו למ
רק "ופנה לבית פרעה שהוא היה מעליה� וכמו שאמר לו פרעה , השעבוד

. בבקשתו מה� אינו נות% לה� כלו� ו,דהיינו פרעה עצמו, "הכסא אגדל ממ�
% נגרמת "מ' וכשיבקשו ה� מפרעה כיו% שהבקשה אינה ישירה ממנו אי% בחי

' ועורר עניי% השבועה כי שבועת אמת נותנת כח למלכות הקודש מז. כלל
בית בית בית בית ז מלכות דקליפה שה� "עיאפשר שכוו% שו, ג שבבינה"מילויי ס' הבלי� דז

, ו ולא תהיה לה� אחיזה בבקשתופרעה לא יוכלו להמנע מלבקש בשמ
ואפשר שהגביר יוס� , וממילא ג� לפרעה לא תהיה אחיזה בבקשתו כלל ועיקר

' העולי� ע� ג" נא"פ "י אמירת ג"ע, "יוס�"את יסוד הקודש המאיר בש� 
כדי שיוכל לצאת ג� הוא משעבוד מצרי� לפי שעה , כוללי� שלה� כמני% יוס�

. ויהיה זה עילוי ליעקב, קבורת יעקבכדי שלא יהיה משועבד לפרעה בעת 
וקבור את אבי� וקבור את אבי� וקבור את אבי� וקבור את אבי� ",  משעבוד מצרי�""""עלהעלהעלהעלה""""והסכי� פרעה לכל זה ואמר לו 

לולי ו , ואפשר שאורות השבועה הפקיעו השעבוד זמנית.""""כאשר השביע�כאשר השביע�כאשר השביע�כאשר השביע�
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, ולא לקבור את יעקב באר" כנע%, השבועה לא היה מניח פרעה את יוס� לצאת
היות יוס� מכיר בלשו% הקודש שהוא יתר אמנ� ב. ו"כדי לקבל אחיזה מגופו ח

כי השבעי� לשו% ה� כנגד שבעי� שרי� של מעלה ובה� , על שבעי� לשו%
ולשו% הקודש הוא בשכינה שאי% לפרעה חלק בה ולא יכל למנוע , נאחז פרעה

מפקיע הקדש הקדש הקדש הקדש """"ל "י שהיו תחת גזירת השעבוד כי קיימ"מיוס� את בקשתו אעפ
  .  הפקיע זמנית מידי שעבודהקודשהקודשהקודשהקודש לשו% אולי ג�ו, "מידי שעבוד

והוצר� פרעה לידע כי יעקב שיל� על מקו� קבורתו ובזה אי% לפרעה אחיזה 
י "מקומות הוצרכו להקנות בכס� אעפ' כי ג, י שיש גזירת שעבוד"במערה אעפ

כי כל . וה� מערת המכפלה הר המוריה וקבר יוס�, שנתנה האר" לישראל
ונחלשה ,  בית ראשו% ובטל כבוש יהושעהאר" נקנתה בכבוש ובא כבוש חרב%

 מלאה בכל האבל מקומות אלו שנקנו בכס� נשארו בקדוש. י"קדושת א
מקומות אלו בגלל ' ונשתנו ג. שעתה וקדשה לעתיד לבאקדשה ל, הארותיה

 ומקו� המקדש .בינהספירת ה'  שהיא בחי,מערת המכפלה. ערכ� המיוחד
וקבר יוס� כדי שקדושת ". הימי� כלכלכלכלוהיו עיני ולבי ש� "ה "בגלל שאמר הקב

שהיא המלכות בסוד זווג יסוד (היסוד הרמוז בה תשאר בקדושת האר" ' בחי

י שהיתה ליעקב אפשרות לזכות בחלק עשו "ואפשר שאעפ,  בשלמות)ומלכות
רצה לקנותה ממנו בטר� שיפקירנה כדי שג� חלק זה לא יופקע , מ% ההפקר

י " של עשו מהמקו� קנאו עיני�יני�יני�יני�עעעע' וכדי לסלק בחי, מקדושתו אחר החרב%
ל "ולכ% תקנו חז, "עי% רעה"' הקליפה רוצה להדבק בבחי" כרי"כי ב, "כרי"

והעמיד לו כרי של ". ר שתשרה ברכה בכרי הזה"יה"שההול� למוד גרנו יאמר 
בממו% ונסתלקה הקליפה שהיתה במערה עקב חלק עיניו עיניו עיניו עיניו כס� וזהב ונת% עשו 

  . 77קנאה יעקב קני% עולמי� ו76עשו בה מדי% יורשו של יצחק
והיה חשוב שפרעה ידע שמקו� קבורת יעקב נקנה בכס� שסילק את כח 

ו עקב היות זמ% שליטתו "ואי% אחיזה לפרעה בקבר יעקב ח, הקליפה מהמקו�
אלא ישלחו  ,ואז לא ישלח את יעקב כעבדו הנקבר במערה, י גזירת השעבוד"ע

ולכ% . בו כלל % לקליפה אחיזהמשוחרר לגמרי ויקבר כב% חורי% במקו� שאי
. כדברי� האלה ל� לאמרלאמרלאמרלאמר לא רק שאקברהו אלא ג� אבי השביעניאבי השביעניאבי השביעניאבי השביעני, אמר לו

   וא� יחשוב פרעה לשלוח אותי לקבורה כעבדו כדי לקבל,,,,""""הנה אנכי מתהנה אנכי מתהנה אנכי מתהנה אנכי מת"
   

 . בגלל שלא קנאה ג� בסוד האזני� קבור ראשו של עשו במערה ואולי ואולי ואולי ואולי.77    .א"נזיר ס. 76

כדי שהקדושה ,  ונת% מחלקו מעט לראשו של עשועי% טובהעי% טובהעי% טובהעי% טובה ויותר נראה שנהג יעקב מדת

י שתקבר במערה יכנסו נצוצות אלו "שנשארה בראשו לא תהיה שבויה בהר שעיר וע

   .לקדושה במש� הזמ%
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  ,ז סילקתי הקליפה מש�"ועי" בקברי אשר כריתי ליבקברי אשר כריתי ליבקברי אשר כריתי ליבקברי אשר כריתי לי""""תאמר לו , אחיזה במערה
ני מארצו אהיה ב%  ומשישלח""""באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%באר" כנע%"וג� מבחינת האר" אינה ארצו אלא 

ועתה ועתה ועתה ועתה "ולכ% . ואותי כב% חורי%, אתה כב% חורי%" שמה תקברנישמה תקברנישמה תקברנישמה תקברני. "חורי% ממנו
. כששנינו בני חורי%" " " " ואקברה את אביואקברה את אביואקברה את אביואקברה את אבי",  מגלות מצרי� לחרות""""אעלה נאאעלה נאאעלה נאאעלה נא

י בכלל עליה "י שלגבי פרעה אי% א"ואעפ. כ לגלות מצרי�"אח" ואשובהואשובהואשובהואשובה"
י יוס� על עור� דקליפה של "ע בגבור יסוד דקדושה )ויגש' ש לעיל פ"וכמ( ,אליה
" " " " וקבור את אבי�וקבור את אבי�וקבור את אבי�וקבור את אבי� " " " "השעבודמגזירת " עלהעלהעלהעלה"הוכרח להסכי� ואמר לו . פרעה

 כי אי% בכחי להתנגד נגד אורות ".".".".כאשר השביע�כאשר השביע�כאשר השביע�כאשר השביע�. "כב% חורי% ג� הוא
ואלמלא השבועה לא היה מוותר על גזירת השעבוד לא לגבי יעקב . השבועה

ודייק . חיי� ונתו% תחת הגזירהב להוציאו ממצרי� ובפרט לא לגבי יוס� שהוא
בגלל אולי ו. """"מניח�מניח�מניח�מניח�השבועה לא הייתי  וא� לא בשביל"י בלשונו וכתב "רש

כ "שלא יכל לעמוד נגד לשו% הקודש שהיא מעל לשבעי� שרי� הניח ליוס� ג
 מגלות מצרי� """"ויעל יוס�ויעל יוס�ויעל יוס�ויעל יוס�. "78מגזירת השעבוד לתקופת יציאתו לקבורת יעקב

לו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני אר" לו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני אר" לו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני אר" לו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני אר" ויעויעויעויע. "אביו כב% חורי% לקבור את
משעלה הוא משעבודו עלו ,  והיות ויוס� שלט עליה� ברצו% פרעה".".".".מצרי�מצרי�מצרי�מצרי�

 עולי�עולי�עולי�עולי�     אתו ולאבאי�באי�באי�באי�וא� היו , כול� משעבוד פרעה להיות תחת שעבוד יוס�
גלות מצרי� על הסובב ' אתו אפשר שנוכחות� כעבדי פרעה תשפיע את בחי

 מגלות מצרי� ולא כשולטי� על ישראל שנמצאי� וווועלו אתעלו אתעלו אתעלו אתאמנ� ה�  ,אות�
כול� עלו אתו " " " " וכל בית יוס� ואחיו ובית אביווכל בית יוס� ואחיו ובית אביווכל בית יוס� ואחיו ובית אביווכל בית יוס� ואחיו ובית אביו. "עמה� מכח גזירת הגלות

וכדי שגזרת השעבוד לא תתבטל לגמרי . מגזירת השעבוד לצור� קבורת יעקב
רק טפ� וצאנ� ובקר� עזבו רק טפ� וצאנ� ובקר� עזבו רק טפ� וצאנ� ובקר� עזבו רק טפ� וצאנ� ובקר� עזבו """", וזמ% יציאת� תכלל בתו� מספר שנות הגלות

" השאירו"או " הניחו" שהא לשו% הפקר ולא אמר זבוזבוזבוזבו ע ע ע עואמר". ". ". ". באר" גוש%באר" גוש%באר" גוש%באר" גוש%
את טפ� וצאנ� ובקר� לנפש� להיות משועבדי� לפרעה לקיי� שעזבו שעזבו שעזבו שעזבו לומר 

 לגבי עליית עבדי פרעה ".".".".פרשי�פרשי�פרשי�פרשי�ויעל עמו ג� רכב ג� ויעל עמו ג� רכב ג� ויעל עמו ג� רכב ג� ויעל עמו ג� רכב ג�  " " " ".בה� גזירת הגלות
 כי """"עמועמועמועמועלו " ולגבי הרכב והפרשי� אמר ,,,,""""אתואתואתואתוויעלו "וכל בית יוס� נאמר 

   ותחת שלטונואתואתואתואתומהגלות בגלל היות�  בית יוס� ואחיו עלוזקני פרעה וכל 
  
ומכא% תבי% שלשו% הקודש אינה לשו% עברית שאותה ידע פרעה בהיותה שפת עבר . 78

, כשההבדל בי% עמו. � בהיגוי מיוחד ובחשבו% מדוקדק לכל מילה"אלא שפת התנ, הנהר

לחיי� תפשו� . תפשו� חיי�, ובהקדמת תיבה לרעותה כגו%', ובי% אני לאנכי וכדו. לאתו

ר שלא ידעו ולא יבינו "י הער" שהתפתחה עעווריתעווריתעווריתעוורית ואינה .משמעותית) ט"י', כ', מלכי� א(

ה בספר יצירה "דגושה שמציי% אאע' עני% ר  ואינ� יודעי�. כלו� ובחשכה יתהלכוק"בלשה

   .ת"ד כפר"סוד בגב
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ת יעקב ומששוחרר יוס� מגלות מצרי� לקבור א, מושל מצרי� ברשות פרעה
 בתור חלק עמועמועמועמואמנ� הרכב והפרשי� עלו . היו כול� תחת חסותו ושלטונו

כי עליית היסוד מהגלות מעלה עמה נצוצות גדולי� וטובי� ולא . מיוס� עצמו
ר ושאר עוונות בני האד� "י חטא אדה"מהקדושה עופרשו ופרשו ופרשו ופרשו רק מאות� שנפלו 

ח " הרפאלא אפילו הנצוצות השרשיי� של, , , , """"פרשי�פרשי�פרשי�פרשי�""""ה� נקראי� אפשר שו
, "רכב"ה� נקראי� אפשר שו, כדי להחיות�' נצוצי% שמלכתחילה באו לקלי

ואפשר שאמרה תורה שיוס� , מכול� מעלה היסוד בחינות רבות בעלייתו
אבל כבד אבל כבד אבל כבד אבל כבד הוא עני% אולי ו. בעלייתו העלה עמו נצוצות רבי� משתי בחינות אלו

   *. האמור בעני%זה למצרי�זה למצרי�זה למצרי�זה למצרי�

תו אצל יוס� שהיו תהכירו במי", י"פירש ".".".".ויראו אחי יוס� כי מת אביה�ויראו אחי יוס� כי מת אביה�ויראו אחי יוס� כי מת אביה�ויראו אחי יוס� כי מת אביה�""""
 ומשמת ,רגילי� לסעוד על שולחנו של יוס� והיה מקרב% בשביל כבוד אביו

, ויש להבי% למה היו רגילי� לאכול אצל יוס� ולא בבתיה�". יעקב לא קרב%
יעקב כשבא ואפשר שהעני% הוא כי הרעב הפסיק . ומדוע הפסיק לקרב%

ימי חיי יעקב אכלו על שולחנו של יוס� כי  וכל ,מצרימה וחזר אחר פטירתו
השפע הגיע ו, מלכות' יסוד ושאר השבטי� בחי' תפארת ויוס� בחי' יעקב בחי

 אמנ� ,בגלל יעקב ועבר דר� יוס� אל השבטי� ומשפחותיה� ונשאר בקודש
 תקשר עמה�לה כי כדי אליובפטירת יעקב חזרו ימי הרעב ונמנע יוס� מלקרב% 

כ בחיי יעקב שדרכו " משא,פיק שיספק לה� האוכל מסבסוד יסוד ומלכות
 כדי שלא יראו� המצרי� העטופי� ברעב ,נ"א. הגיעו כול� לשפע התפארת

 למכור לה� תבואה כי עתה הפע� לא היה ליוס� ,סועדי� יחד ויקנאו בה�
 וה� לא הבינו העני% ואמרו לו ,תראויכלו בצנעה ולא א שיאחיוולכ% שלח ל
   . ישטמנו יוס�

  כי כל דבר,נראה שבכה על שבקשו ממנו סליחה". ". ". ". � יוס� בדבר� אליו� יוס� בדבר� אליו� יוס� בדבר� אליו� יוס� בדבר� אליוויבויבויבויב""""
 וכשבקשו ממנו סליחה הבי% שמשמי� ,ו בא להשמיע ולעוררשאד� שומע

  .' ולכ% בכה בבקשת סליחה מה,' לו שג� עליו יש לבקש סליחה מהרומזי�

 """"אל תיראואל תיראואל תיראואל תיראו"""" אפשר שאמר לה� ".".".".ויאמר יוס� אל תיראו כי התחת אלהי� אניויאמר יוס� אל תיראו כי התחת אלהי� אניויאמר יוס� אל תיראו כי התחת אלהי� אניויאמר יוס� אל תיראו כי התחת אלהי� אני""""
נמצא לסלק היסוד ' בחי """"אניאניאניאני"""" שהוא מידת הדי% """"תחת אלהי�תחת אלהי�תחת אלהי�תחת אלהי�"""" כי ,תמהגלו

  ."כלכל אתכ� ואת בתיכ�א ,,,,אנכיאנכיאנכיאנכי"""" השכינה הנקראתדר�  ולכ% .החיצוני�

כי . אינו אלא בגדר הצעה בלבד  וסדר צוואתוה"ע עני% זה ועני% פטירת יעקב אבינו ביאור* 

בשאר עניני הספר תי� כמו צירופ� והקשר� כתב, תובי� שחלק מהדברי� נמצאי� כפ"אע

  .ר ושל� אמת שיתבטלו ביטול גמוו אינ�"על תנאי שא� ה� אמת שיאירו וא� ח
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ב ניצוצות שהוציאו ישראל מתו� " אפשר שרמז כא% עני% ר".".".".להחיות ע� רבלהחיות ע� רבלהחיות ע� רבלהחיות ע� רב""""
  . במצרי�על ידי שעבוד�ח והחיו� "הרפ

" עמיוויגוע ויאס� אל " אצל יוס� לא נאמר ".".".".וימת יוס� ב% מאה ועשר שני�וימת יוס� ב% מאה ועשר שני�וימת יוס� ב% מאה ועשר שני�וימת יוס� ב% מאה ועשר שני�""""
שני� משנותיו בגלל ששמע ' ל שנחסרו י"ואמרו חז. ש אצל האבות"כמ

ובמקו� אחר אמרו שנחסרו שנותיו בגלל ". עבד� אבינו"שאמרו על יעקב 
וכי נהג , ויש להבי% דבריה� ומה אש� יוס� שנהג ברבנות. שנהג ברבנות

  .י שני� אלו"ומה עני% ק, בשררה של גאוה
 ק כפול שתי� של"כ שני� שה� כנגד הו"ואפשר שהוצר� יוס� לחיות ק

' אמנ� באמר� אליו עבד� אבינו ה. החסדי� והגבורות כי הכל נכלל ביסוד
יוס� כשליט מצרי� על ' פעמי� דבריה� עשו רוש� וגרמו לרבנות של בחי

ג השרשיות "ח וה"בחינת יעקב והחלה גלות מצרי� הרוחנית ונתעלמו ה
  . י שני�"וחי ק, במקומ� בדעת

ל שהניחוהו בארו% של " ואמרו חז".".".".ויש� בארו% במצרי�ויש� בארו% במצרי�ויש� בארו% במצרי�ויש� בארו% במצרי�, , , , נטו אותונטו אותונטו אותונטו אותוויחויחויחויח""""
כדי שלרוב כבדו לא יוכל אד� , עופרת שהוא כבד מאוד והשליכוהו לנילוס

ונראה שמשמי� נתנו בלב המצרי� להניחו בארו% של עופרת . להעלותו מש�
כי א� הארת , בדווקא כדי שהארת היסוד המכוונת כנגדו לא תצא החוצה

אמנ� ארו% של , היתה מאירה בע� ישראל לא היה מקו� לשעבודהיסוד 
ר "וכמו שאנשי כנסת הגדולה שמו יצה, עופרת מונע ההארה מלצאת החוצה

בשרשו  נגנז היסוד, ומששמוהו בארו% עופרת. 79בארו% של עופרת לסיבה זו
פטירת  עד ונשאר רשימו שלו עוד כמה שני�". תלת כליל% בתלת"בדעת בסוד 

עד שבא , בדעת, והיה ארונו גנוז וכנגדו היסוד. החל הגלות הגשמי זוא. לוי
י "שנה שבמדבר אעפ' וכל מ. משה סוד הדעת המתוקנת והוציאו והעלהו עמו

יסוד "שהיה גנוז בארו% עופרת היה מאיר דר� ארו% העדות שהוא בסוד 
אור זרוע לצדיק "והיו שני ארונות מרחפי% באויר ביחד ומאירי� , "דאבא

  ".ישרי לב שמחהול
. או בפירמידות ע� מלכי מצרי�, ובמדרש נחלקו א� הניחו הארו% בנילוס

כי את גופו שמו בארו% , ונראה ששניה� אמת ואלו ואלו דברי אלהי� חיי�
והיות וג% , מנהרות היוצאי� מג% עד%" פישו%"עופרת והשליכוהו בנילוס שהוא 

, היוצא מהבינה" דעת"ה' יהנהרות היוצאי� ממנו ה� בח, "בינה"עד% הוא ב
אמנ� , ולכ% הניחו את יוס� בנילוס כי כדוגמתו ג� היסוד העליו% נגנז בדעת
  כי על, לקחו בגדיו וצורתו והניחו בארו% בפירמידות כדי לינוק דרכו שפע

   
 .ד"סנהדרי% ס. 79
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ומשמי� נתנו בלב� לעשות . דמות האד� ומלבושיו קשורי� חלקי� מנפשו
ז "וחשבו שעי, ו"יסוד יאיר מעט בעול� ולא יתעל� לגמרי חזאת כדי שאור ה

, ונראה שהארה זו היתה קטנה שהספיקה לישראל לצור� חיות�. ינקו ממנו
י "וג� ארו% זה לקחו משה מהפירמידות ע. ולא נשאר למצרי� ממנו כלו�

ופרקו כדי שלא ישאר במצרי� שו� הארה ורוש� מיסוד .  וכ� הכירו,שנזדעזע
  .ל ועיקר ויהיה כולו בקודש בלבדדקדושה כל

        בראשיתבראשיתבראשיתבראשית' ' ' ' הוספה לפהוספה לפהוספה לפהוספה לפ

אלהי� את האד� עפר מ% האדמה ויפח באפיו נשמת חיי� ויהי האד� אלהי� את האד� עפר מ% האדמה ויפח באפיו נשמת חיי� ויהי האד� אלהי� את האד� עפר מ% האדמה ויפח באפיו נשמת חיי� ויהי האד� אלהי� את האד� עפר מ% האדמה ויפח באפיו נשמת חיי� ויהי האד� ' ' ' ' ויצר הויצר הויצר הויצר ה""""
את "ולמה אמר ". אד�אד�אד�אד�אלהי� ' וייצר ה" ולכאורה היה לו לומר ".".".".לנפש חיהלנפש חיהלנפש חיהלנפש חיה

יצירה לעול� , שתי יצירות, וייצר", י"ופירש.  בא לרבות" את"ומה , "האד�
אבל בבהמה שאינה עומדת לדי% לא נכתב , ירה לתחיית המתי�הזה ויצ

, א� בהמה וחיה נקראו נפש חיה, ויהי האד� לנפש חיה. %"ביצירתה שתי יודי
מתבאר מדבריו שבאד� ". א� זו של אד� חיה שבכול% שנתוס� בו דעה ודיבור

ולכ% נכתב ביצירתו . נעשו שתי פעולות יצירה לפני שנפח באפיו נשמה
שנאמר ' ראשו% מורה על נפש בהמית שניתנה בו כמו י' י, %" בשתי יודי"וייצר"

ומעליה הורכבה יצירה נוספת נפש . יצירה לעול� הזה ,בנפש הבהמה
שניה והיא יצירה לתחיית ' שנרמזה באות י, המשכלת הכוללת דעה ודיבור

המתי� שיקומו כל בני האד� לפי מעשיה� שעשו בחייה� וכמו שנאמר 
ואלה לחרפות , אלה לחיי עול�, רבי� מישני אדמת עפר יקיצוו", לדניאל

.  וישפטו על פי מעשיה� כיו% שהיו בני דעה)ב, ב"דניאל י(". לדראו% עול�
', בראשית א(% "ג� הרמב. ומעליה� נוספה הנפש האלהית שנפח אלהי� באפיו

  רמז אל הנפש השלישית האלהית באמרו על פסוק ויפח באפיו נשמת )כו
        ".ודר� האמת בפסוק הזה יוודע למשכיל בפסוק השני", חיי�

ל "ולמדו חז". אד� את�אד� את�אד� את�אד� את�ואת% צאני צא% מרעיתי  ")ד"יחזקאל ל(ואמר הנביא 
 אבל אומות העול� ,,,,אד�אד�אד�אד�נקראי� ' מפסוק זה שרק ישראל צא% מרעיתו של ה

 """"אד�אד�אד�אד�"""" כי )ש�' ובתוס. א"יבמות ס(". אד�אד�אד�אד�"""" שהיא דרגה מתחת ל""""האד�האד�האד�האד�""""נקראי� 
בריאה ,  עול� האצילות שהוא הגבוה שבארבע עולמות אצילותהוא בדרגת

וכשנתבונ% בפסוקי� .  הוא בעול� הבריאה שמתחתיו""""האד�האד�האד�האד�""""ו. עשיה, יצירה
 בצלמנו אד�אד�אד�אד� נעשהנעשהנעשהנעשהויאמר אלהי� ", וכמו שכתוב. נמצא זה מבואר בתורה

דהיינו שתחילת בריאת האד� היא מעפר מ% האדמה שהוא ', כדמותנו וכו
לשו% רבי� כי אמר זאת " נעשה"ואמר ,  לשו% עשייהנעשהנעשהנעשהנעשהמר ועליו א" דומ�"

את תתני בו את נפש הדומ� שעליו מורכבי� , נעשה אני ואת אד�, לאדמה
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 ג� .)%"ראה פירוש הרמב(. כחות הנפש הבהמית ואני אוסי� לאד� נפש משכלת
 את� תקרינו )ל ליקוטי תורה בראשית"האריז(אד� נעשה נעשה נעשה נעשה לכוכבי� ומזלות אמר 

ואני את% בו את הדעה , את השפעתכ� שיתפתח באישיותו דרכיכ�עליו 
 רק ע� דעה יצרויצרויצרויצרו" אד�"ולא " האד�"וכיו% שהוא ". האד�" את ובראובראובראוברא. והדבור

ואחר כ� נפח באפיו ". ". ". ". ויבראויבראויבראויברא " " " "ולכ% אמר, , , , הבריאההבריאההבריאההבריאהודיבור שמקור� בעול� 
.  יחידה, חיה, נשמה, רוח, הכולל נפש" אד�"נשמת חיי� מהאצילות ובראו 

דהיינו לא בדמות . י בדפוס העשוי לו"פירש".  אלהי� את האד� בצלמואאאאויברויברויברויבר
אלהי� עצמו כי אי% לו גו� ולא דמות הגו� אלא בדמות כל עול� העשיה 

ולכ% הוא ברא יקו� גדול הכולל את כל מערכות . הכולל את כל היקו�
הכוכבי� שכל מה שנתגלה עד היו� אינו אלא חלק קט% מה� כדי שהאד� 

דמות כול� בצביונ� ובמעמד� יהיה בעל אברי� וגידי� על כל אלפי שיווצר ב
ואכ% האד� הוא דמות כל היקו� וא� היה . החלקיקי� הקטני� המרכיבי� אותו

היה חסר במוחו או באבר , חסר ש� בגאלכסיות הכוכבי� איזו קבוצת כוכבי�
ועל זה . אחר של האד� קבוצה מקרוסקופית של חלקי� המתפעלי� אותו

  ".אשר יצר את האד� בחכמה"ו מברכי� את הברכה אנחנ

דברי� אלו שמקור� בקבלה בידינו מאז אברה� אבינו כפי שקבל� מנח וש� דברי� אלו שמקור� בקבלה בידינו מאז אברה� אבינו כפי שקבל� מנח וש� דברי� אלו שמקור� בקבלה בידינו מאז אברה� אבינו כפי שקבל� מנח וש� דברי� אלו שמקור� בקבלה בידינו מאז אברה� אבינו כפי שקבל� מנח וש� 
היו עד היו עד היו עד היו עד . . . . בנו שקבלו ממתושלח שקיבל מאד� הראשו% שקיבל מהבורא עצמובנו שקבלו ממתושלח שקיבל מאד� הראשו% שקיבל מהבורא עצמובנו שקבלו ממתושלח שקיבל מאד� הראשו% שקיבל מהבורא עצמובנו שקבלו ממתושלח שקיבל מאד� הראשו% שקיבל מהבורא עצמו

אבל בימינו יש לנו דוגמא אבל בימינו יש לנו דוגמא אבל בימינו יש לנו דוגמא אבל בימינו יש לנו דוגמא . . . . ימינו בגדר מסורת שאי אפשר להדגימה מציאותיתימינו בגדר מסורת שאי אפשר להדגימה מציאותיתימינו בגדר מסורת שאי אפשר להדגימה מציאותיתימינו בגדר מסורת שאי אפשר להדגימה מציאותית
שבאינטרנט יש צלו� לויי% שמראה בבירור שבאינטרנט יש צלו� לויי% שמראה בבירור שבאינטרנט יש צלו� לויי% שמראה בבירור שבאינטרנט יש צלו� לויי% שמראה בבירור " " " " יו טיוביו טיוביו טיוביו טיוב""""מוחשית לכ� כי ברשת מוחשית לכ� כי ברשת מוחשית לכ� כי ברשת מוחשית לכ� כי ברשת 

ששטחי� גרחבי� בחצי האי סיני נוצרו בדמות אד� זק% לבוש גלימה ומטה ששטחי� גרחבי� בחצי האי סיני נוצרו בדמות אד� זק% לבוש גלימה ומטה ששטחי� גרחבי� בחצי האי סיני נוצרו בדמות אד� זק% לבוש גלימה ומטה ששטחי� גרחבי� בחצי האי סיני נוצרו בדמות אד� זק% לבוש גלימה ומטה 
מבלי להתייחס לשאלה של מי היא דמות זו שיש מבלי להתייחס לשאלה של מי היא דמות זו שיש מבלי להתייחס לשאלה של מי היא דמות זו שיש מבלי להתייחס לשאלה של מי היא דמות זו שיש , , , , בידו משקי� על אר" ישראלבידו משקי� על אר" ישראלבידו משקי� על אר" ישראלבידו משקי� על אר" ישראל
אי% ספק שדמות זו לא יכלה להווצר אלא על ידי אי% ספק שדמות זו לא יכלה להווצר אלא על ידי אי% ספק שדמות זו לא יכלה להווצר אלא על ידי אי% ספק שדמות זו לא יכלה להווצר אלא על ידי , , , , מייחסי� אותה למשה רבינומייחסי� אותה למשה רבינומייחסי� אותה למשה רבינומייחסי� אותה למשה רבינו

שברא חבל אר" זו במבנה טופוגרפי שכל חלק ממנו מציי% חלק שברא חבל אר" זו במבנה טופוגרפי שכל חלק ממנו מציי% חלק שברא חבל אר" זו במבנה טופוגרפי שכל חלק ממנו מציי% חלק שברא חבל אר" זו במבנה טופוגרפי שכל חלק ממנו מציי% חלק הבורא עצמו הבורא עצמו הבורא עצמו הבורא עצמו 
מדמות זו וא� תשתנה הצורה הטופוגרפית של שטח זה תשתנה בעקבותיה ג� מדמות זו וא� תשתנה הצורה הטופוגרפית של שטח זה תשתנה בעקבותיה ג� מדמות זו וא� תשתנה הצורה הטופוגרפית של שטח זה תשתנה בעקבותיה ג� מדמות זו וא� תשתנה הצורה הטופוגרפית של שטח זה תשתנה בעקבותיה ג� 

        .     .     .     .     דמות האד� שהיא משקפתדמות האד� שהיא משקפתדמות האד� שהיא משקפתדמות האד� שהיא משקפת

 ,,,,""""ויש� ש� את האד� אשר יצרויש� ש� את האד� אשר יצרויש� ש� את האד� אשר יצרויש� ש� את האד� אשר יצר""""על הכנסת אד� הראשו% לג% עד% נאמר 
ת ע� דרגת  ללמדנו שלא הפ� לחטיבה אח,,,,""""נבראנבראנבראנבראאד� אשר "למרות שהיה 

 שנתחבר לה """"האד�האד�האד�האד�"""" אלא שהיה גופו חטוב מקשה אחת ע� דרגת ,,,,""""אד�אד�אד�אד�""""
 שנברא בה שרתה עליו """"אד�אד�אד�אד�""""ואלו דרגת ". וייצר"% של "כשנוצר ע� שתי יודי

וכשחטא בע" הדעת . כתוספת שיכולה להתנתק ממנו בהתא� למעשיו
 והיות ומטרת הבריאה ".".".".האד�האד�האד�האד�"""" והפ� להיות """"אד�אד�אד�אד�""""נסתלקה ממנו דרגת 

 הוצר� אד� הראשו% להענש כדי שעל ידי """"האד�האד�האד�האד�"""" ולא """"אד�אד�אד�אד�""""יתה בריאת ה
 וכמו """"אד�אד�אד�אד�"""" ולכ% לגבי העונש קראו """"אד�אד�אד�אד�""""ענשו יכופר לו ויחזור לדרגת 
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. 'בזעת אפי� תאכל לח� וכו', אמר כי שמעת לקול אשת� וכוולאד� ולאד� ולאד� ולאד� "שכתוב 
פש וכדי שתשוב אליו הנ" כתנות אור"וכיו% שפרח ממנו הלבוש האלהי שכלל 

והיות וחטא ע" הדעת גר� ששוב לא יוכלו , האלהית הוצר� ללבוש אחר
לחזור כל חלקי הנפש האלהית אל האד� אלא שלשת החלקי� הראשוני� 

כתנות ", בלבד וג� אלה בהדרגה לפי התנהגותו, ונשמה, רוח, הנקראי� נפש
, תמורת�" כתנות עור"הפכו גדולי� עליו ולא נית% להשיב� ועשה לו " אור
 לאד�לאד�לאד�לאד�אלהי� ' ויעש ה "".".".".האד�האד�האד�האד�"""" ולא """"אד�אד�אד�אד�""""לכ% ג� בעשיית� נקרא הוא ו

אמנ� האד� טר� שב בתשובה וטר� שב ". ולאשתו כתנות עור וילביש�
והאד� ידע את חוה והאד� ידע את חוה והאד� ידע את חוה והאד� ידע את חוה """",  מג% עד%""""ויגרש את האד�ויגרש את האד�ויגרש את האד�ויגרש את האד�""""נאמר " אד�"לדרגת 
 לאחר לידת הבל ניח� אד� הראשו% על חטאו וישב בתענית מאה ".".".".אשתואשתואשתואשתו

וכבר ביו� . פי� ולא אכל רק בלילות כדי לכפר על חטאוושלשי� שנה רצו
הראשו% לתשובתו שבו אליו הנשמה האלהית ודרגות הנפש רוח ונשמה והפ� 

 אד�אד�אד�אד� ביו� ברוא אלהי� ,,,,אד�אד�אד�אד�זה ספר תולדות " וכמו שכתוב """"אד�אד�אד�אד�""""להקרא 
 אד�אד�אד�אד�ויהיו כל ימי ',  וכואד�אד�אד�אד�ויהיו ימי ',  שלשי� ומאת שנה וכואד�אד�אד�אד�ויחי ', וכו

וזו כוונת .  וישובו בתחיית המתי�, אבל החיה יחידה לא שבו אליו". אשר חי
הניח , כיו% שסרח. אד� הראשו% מסו� העול� ועד סופו היה"הגמרא  שאמרה 

 ומאז כל בני האד� פרט :)ח"סנהדרי% ל(". הקדוש ברו� הוא ידיו עליו ומיעטו
תשתית ע� נפש המשכלת בלבד כולל " האד�"נולדו כבני , לקי% והבל ושת

% האלהיי� על פי התנהגות� והרבה מבני האד� זכו לה הבולטי� "לקבלת הנר
וחלק גדול מבני עבר כולל , ש� ועבר נכדו, נח, מתושלח, בה� ה� חנו�
  .אברה� אבינו

ג� טיפות הקרי שיצאו מאד� בראשו% במאה ושלשי� השני� שפרש מחוה 
בקה בה� טומאת ובנפל� מאד� הראשו% נד, %"ועד לידת שת היו בעלי נר

ולכ% כשבאו בגלגול בדור אנוש והמבול והפלגה ידעו את בורא� , "קרי"ה
  .ומרדו בו

" קרי"עקב חטאו ב, אברה� אבינו שהיה גלגול נפשו של אד� הראשו%
, לסבול מעקרות רוב שנותיו" מדה כנגד מדה"בגלגולו הראשו% הוצר� 

% שיבואו חזרה "רוכשבקש בני� רצה דווקא את זרעו הראשו% שהיו בעלי נ
' ולכ% אמר לו ה, דרכו ויקו� מה� ע� שדרגות אלו יבואו אליה� בתורשה

ידוע תדע כי גר יהיה זרע� באר" לא לה� ועבדו� וענו אות� ארבע מאות "
, שביאורו". כי ביצחק יקרא ל� זרע"ומשהסכי� ללא הסוס נאמר לו ". שנה

וע� זה , זו ללא בחירהשבנו האמור להוולד לו יקרא יצחק ויוולד ע� דרגה 
..  שפירושו בחלק מיצחק""""כי ביצחקכי ביצחקכי ביצחקכי ביצחק""""ולכ% אמר , יצא מאחד מבני יצחק בלבד
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ונולד יעקב ע� חלק זה וירד ע� כל זרעו למצרי� ש� שהו מאתיי� ועשר 
והיות והסבל היה , ובחלק מזמ% זה נתקיי� בה� התנאי של עבדות וסבל, שני�

קושי השעבוד קיצר , דיה� ליאורכבד ובלתי אנושי שכלל בחלקו את זריקת יל
את הצור� בזמ% עבדות של ארבע מאות שני� והעמידו על מאתיי� ועשר 

  בלבד

ויו� לפני , % אלו לעצמ� בלבד"עקב העבדות זכו כל יוצאי מצרי� לדרגות נר
מעמד הר סיני טבלו כול� במקוה מי� כשר ונשרשו דרגות אלו בגני� של 

ולדי� כול� ללא יוצא מהכלל ע� דרגות והפכו לע� סגולה הנ התורשה שלה�
, וכדי שדרגות אלו ישארו בה� ולא יאבדו� כש� שאבד� אד� הראשו%, %"הנר

  .ג מצוות עשה ולא תעשה"נצטוו על תרי

 היות ויש לה� את התשתית לקבלת דרגות ,,,,""""בני האד�בני האד�בני האד�בני האד�""""שאר אומות העול� 
ר� לע� יש באפשרות� לקבל מרצו% עול תורת ישראל ומצוותיה ולהצט, אלו
ג� טבילה , לגבר" ברית המילה"על ידי גיור הלכתי הכולל מלבד " הנבחר"

במקוה בנוכחות בית די% המורכב משלשה יהודי� כשרי� שאז בעת הטבילה 
מקבלי� ה� עליה� עול תורה ומצוות באמת וברצו% ובהיות� תהת המי� 

ייר  ג� אשה הרוצה להתג".".".".אד�אד�אד�אד�""""חודרת בה� הנפש האלהית והופכי� להיות 
אלא שמחמת , צריכה לטבול בפני בית די% ולקבל בפניה� עול תורה ומצוות

ואינו , הצניעות טובלת היא ע� חלוק רחב שלא מפריע למי� לחדור דרכו
  . חוצ" בי% המי� לגופה כ� שהדייני� לא רואי� אלא את ראשה בעת טבילתה

 מתו�  מתו�  מתו�  מתו� ההההומכא% תבי% שא� הגיור לא היה אמיתי וקבלת עול המצוות לא נאמרומכא% תבי% שא� הגיור לא היה אמיתי וקבלת עול המצוות לא נאמרומכא% תבי% שא� הגיור לא היה אמיתי וקבלת עול המצוות לא נאמרומכא% תבי% שא� הגיור לא היה אמיתי וקבלת עול המצוות לא נאמר
הנפש האלהיית לא תחדור הנפש האלהיית לא תחדור הנפש האלהיית לא תחדור הנפש האלהיית לא תחדור , , , , כוונה אמיתית לקיימ� באמת ובתמי� ובשלמותכוונה אמיתית לקיימ� באמת ובתמי� ובשלמותכוונה אמיתית לקיימ� באמת ובתמי� ובשלמותכוונה אמיתית לקיימ� באמת ובתמי� ובשלמות

כי את הדייני� נית% לרמות אבל כי את הדייני� נית% לרמות אבל כי את הדייני� נית% לרמות אבל כי את הדייני� נית% לרמות אבל . . . . בגר או גיורת זו וישאר גוי כש� שנכנס למי�בגר או גיורת זו וישאר גוי כש� שנכנס למי�בגר או גיורת זו וישאר גוי כש� שנכנס למי�בגר או גיורת זו וישאר גוי כש� שנכנס למי�
 .        .        .        .        לא את הנפש האלהיתלא את הנפש האלהיתלא את הנפש האלהיתלא את הנפש האלהית
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