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בסיעתא דשמיא
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שיעורים שנמסרו מפי 
הרב ישראל סאלי פחימה שליט"א

רב ק"ק "תפילה למשה אמת ליעקב"

בסיעתא דשמיא
גיליון
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זמני השיעורים של הרב מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת ''זכור לאברהם'' פלח  6 באר שבע:
בימי שני ורביעי בשעה 20:00 בערב. 

בבית הכנסת ''בית אברהם'' שכונה א' באר שבע:
בימי שלישי בשעה 18:30 בערב.

מידי שבת כשעה לפני צאת השבת.

בית הכנסת ''תפילה למשה אמת ליעקב'' 
רח' הכותל המערבי 42 

בימי חמישי לאחר תפילת ערבית.
מידי שבת בשעה 14:15 עד תפילת מנחה.

בית כנסת "ממזרח שמש"
שכונת פלח 7

ימי ראשון ושני בשעה 18:30

חלק מהשיעורים נמצאים לצפייה ברשת היוטיוב
www.ladaat.info ניתן גם להוריד את העלון באתר : לדעת נט

כתיבה ועריכה: נתנאל .ח.
להארות והערות וכן לקבלת הגיליון ניתן לשלוח מייל בכתובת:

Bhsp2020@gmail.com
© כל הזכויות שמורות

להזמנת שיעורים: 054-84-06-294

המעוניינים לזכות לקחת חלק 
בגיליון זה

)לרפואה/הצלחה/זייווג/ עילוי נשמת וכו'(

מוזמנים ליצור קשר לטלפון:

054-84-06-294
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חזרו לוז והר המוריה למקומם ושם 
כמצבה  האבן  את  העמיד  יעקב 
בהר המוריה יעוי”ש באורך. וצריך 
להבין מה פשר כל הקפיצות הללו 

ומה המטרה שלהם? 

מה פשר התנאים של יעקב?

כל  היה  מה  להבין,  צריך  והנה, 
לישון,  ללכת  ליעקב  לו  דחוף  כך 
הרי הוא לא ישן במשך י’’ד שנה? 
ועוד, יעקב אבינו לוקח י’’ב אבנים, 
מתנה  והוא  לאחת,  הופכות  והן 
אלוקים  יהיה  ‘’אם   – תנאים  כמה 
לי  ונתן  הזה  בדרך  ושמרני  עמדי 
והיה ה’  ובגד ללבוש  לחם לאכול 
אשר  הזאת  והאבן  לאלוקים,  לי 

קפצה הארץ - להיכן?!

רש’’י כותב על הפס’ ‘’ויקרא יעקב 
ואולם  אל  בית  ההוא  המקום  שם 
שיעקב  לראשונה’’:  העיר  שם  לוז 
אבינו אכן עבר דרך הר המוריה, אך 
לא התפלל שם. ואמר יעקב, יתכן 
מיוחד  מקום  אותו  דרך  שעברתי 
חזר  לכן  שם?!  התפללתי  ולא 
המוריה  והר  לוז,  שנקרא  למקום 

קפץ אליו.

לפיכך מדגיש הפס’ ואומר, ‘’ואולם 
ומבאר  לראשונה’’,  העיר  שם  לוז 
חזר  שיעקב  הקדוש,  האלשיך 
שהר  נס  עשה  וה’  ללוז  עד  מחרן 
המוריה הגיע אליו לשם, ואחרי זה 

‘’ויקח מאבני המקום...’’

יעקב אבינו - האבנים, והסוד

שמאחוריהם...
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אלוקים  בית  יהיה  מצבה  שמתי 
אעשרנו  עשר  לי  תתן  אשר  וכל 
לך’’. והשאלה היא, לשם מה מתנה 
יעקב את התנאים הללו, שמשמע 
לא  הוא  יתקיימו  לא  הם  שאם 
יעשה את מה שהבטיח - כביכול?!

דבר נוסף הטעון ביאור הוא, שהרי 
אלוקים  יהיה  ‘’אם  התפלל  יעקב 
אומר  דבריו  סוף  ולקראת  עמדי’’, 
לאלוקים’’.  לי  ה’  ‘’והיה  יעקב 
פסול  ימצא  שלא   – רש’’י  ומבאר 
בזרעי. וכיצד נכנס עניין זה במילים 
וכן, צ’’ב -  ‘’והיה ה’ לי לאלוקים’’. 
אעשרנו  ‘’עשר  הלשון  כפל  מהו 
לך’’, היה יכול לומר ‘’וכל אשר תתן 

לי אעשרנו לך’’?

‘’לוז שם העיר לראשונה’’

הפס’  על  מביא  בחיי’  ‘רבינו 
‘’ואולם לוז שם העיר לראשונה’’, 
והוא  אל  בית  שקראו  המקום 
להודיעו  צריך  היה  מה  ירושלים, 
ומה  מתחילה,  לוז  שנקרא 

התועלת המגעת לנו מזה. 

שמאותה  מבאר,  משה’  ה’מטה 
הוולד- שנוצר  האבא  של  הטיפה 
התינוק, נוצרת עצם הלוז שממנה 
בתחיית  לקום  האדם  עתיד 
נקודת  בעולם  יש  כך  המתים, 
לצוץ  העולם  עתיד  שממנה  הלוז 
ישראל  ארץ  ועתידה  ולהתפתח, 

שתתרחב ותתפשט.

ומסביר,  בחיי  רבינו  אומר  א’’כ, 
שכמו שמעצם הלוז התחיל העולם 
בירושלים  המיוחד  המקום  גם  כך 
אמרנו,  בפועל  ואולם,  לוז.  נקרא 
רש’’י  שלפירוש  כיון  לוז,  זה  שאין 

זה כלל לאותו מקום - וצ’’ב.

הדעת  ‘עץ  בספרו  ויטאל  חיים  ר’ 
הלוז  שמעצם  שכמו  מביא,  טוב’ 
אזי  המתים,  תחיית  תתחיל 
המקום  שזה  הבית  והר  ירושלים 
ממנו   – העולם  התחיל  שממנו 
בבחינת  העולם,  פעם  שוב  יתחיל 

תחיית המתים.

ה’נחלת בנימין’ ביאר, שדוד המלך 
לא צריך לישון, כיון שמה שהאדם 
הראשון  אדם  מחמת  זה  ישן 
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האדם  על  נגזרה  שבעקבותיו 
מיתה – ושינה היא אחת משישים 
במיתה, ודוד המלך תיקן את אדם 
טעם  טועם  היה  לא  לכן  הראשון 
משיתין  פחות  ישן  והיה  מיתה, 
נשימות, וממילא יעקב אבינו תיקן 
גם  לכן  הראשון,  אדם  חטא  את 
הוא לא היה אמור להיות באותה 

הפרשה של מיתה. 

יעקב רואה את רחל כמו תפילין

דכלה’,  ה’אגרא  שמביא  וכפי 
שיעקב אבינו מגיע ומנשק לרחל 
אשתי  את  ‘’הבה  לבן  ואומר 
רש’’י,  ואומר  אליה’’.  ואבואה 
אומר  לא  שבקלים  קל  אפילו 
שכיון  דכלה,  האגרה  ומבאר  כך. 
אדם  בדרגת  היה  אבינו  שיעקב 
ממילא  החטא,  קודם  הראשון 
מזוזה,  רואה  הוא  אם  הבדל  אין 
רחל  את  או  תורה,  ספר  אתרוג, 
אימנו, והוא רואה בה ככלי להביא 
את עם ישראל לעולם, אך אנו בני 
זאת  רואים  המקולקלים  האדם 
באופן שלילי, אך אצל יעקב אבינו 

הכל בקדושה ובטהרה!  

פנחס’  ‘אש  בספר  הדברים,  לאור 
)במסכת תענית דף כ.(, מבאר את 
הטעם שיעקב מחליט לישון דווקא 
רוצה  עולם  שבורא  כיון  עכשיו: 
לסגור עם יעקב כמה וכמה דברים 
הוא,  הדברים  סדר  לכן  בשינתו, 
שיעקב הולך לחרן, חוזר ללוז, והר 
עיר  היא  ולוז  אליו,  קופץ  המוריה 
לכן  שולט,  לא  המוות  מלאך  בה 
יעקב יכול לישון שם מבלי לטעום 

שם טעם מיתה. 

באותם  מכן  לאחר  גם  ולכאורה, 
עשרים שנה ששהה בבית לבן הוא 
‘’הייתי  ישן, כמו שאומר יעקב  לא 
שנתי  ותידד  חורב  אכלני  ביום 

מעיני’’, וזה אינו מליצה... 

]וכפי שמסופר על הגר’’א, שהיה ישן 
שעתיים ביממה, ואותם שעתיים היו 
חצי   - חלקים  לארבעה  מחולקים 

שעה בכל שש שעות[. 

בדברי  שנרמז  מה  זהו  לפיכך, 
‘רבינו בחיי’, שאותה קפיצה שעשה 
הוא  בעקבותיה  ללוז,  המוריה  הר 
להר  לוז  של  ההשפעות  את  לקח 



אל בית היין - "ָפָּרַשׁת ַוֵיֵּצא" תשפ"ג

6בס"ד

לישון  יכול  יעקב  לכן  המוריה, 
במקום ההוא ללא בעיות של טעם 
מיתה, וירושלים ולוז ובית אל, הם 

היינו הך.

שכר על העקידה ליעקב בלבד

שהנה   - קלוגר  שלמה  ר’  שואל 
טען  עשיו  יצחק,  עקידת  אחרי 
על  בשכר  כן  גם  מעוניין  שהוא 
עקידת יצחק ולא רק בני יעקב כי 
וגם יעקב  הרי באותו זמן גם עשיו 
ביצחק  כלולים  והיו  נולדו  טרם 
ליעקב  רק  שכר  מגיע  מדוע  וא”כ 
וזרעו ולא לעשיו?. ואומר ר’ שלמה 
קלוגר, שיצחק טוען לו לעשיו, שכל 
רק  זה  אותו  וקשרו  שעקדו  מה 
מחמת שהוא עשיו היה בתוכו, והוא 
יעקב  אולם  יתפרע1,  שהוא  פחד 
לכן  לבדו,  כשהוא  זאת  צריך  לא 
עניין  את  והשלים  יעקב  הגיע  כאן 
באותו  שכב  שהוא  בכך  העקידה, 
מקום, ללא קשירה כל שהיא, ותלה 
את עצמו בהקב’’ה. נמצא, שיש את 
הלוז בעצם, ומצד שני, יש את הלוז 
בעולם - שהיא אבן השתיה - שהיא 

בית קודש הקודשים.

מביא,  הרמב’’ם  על  ספר’  ב’קרית 
שאברהם קראו הר, והוא קידש את 
הר הבית, ויצחק קרא לו שדה, ובכך 
וכאשר  העזרה,  כל  את  קידש  הוא 
יעקב קרא לו בית, הוא קידש את 
קודש הקודשים. ולפלא הוא, שאת 
עליה,  ישן  שיעקב  האבן  אותה 
אותה  וקרקע  עולם  בורא  לקחה 
לאבן  וחיברה  העולם,  בקרקעית 
השתיה. א’’כ, כל האבות הקדושים 

קשורים לאבן זו.

בתו-אל - קל וחומר 
לתחיית המתים

הגר’’א בספרו ‘יהל אור’ )מביא על 
הזוהר בפרשת תרומה( – שאומר, 
הלוז  עצם  של  משמותיו  שאחד 
ומבאר  הארמי,  בתואל  נקרא 
אל,  של  ביתו   – בתואל   - הזוהר 
אל,  בית  לו  קרא  אבינו  ויעקב 
וזה נרמז דווקא בדבר זה - אומר 
הרב פרידמן – שהרבי ממעזריטש 
שהתורה  מידות  י’’ג  שיש  מביא 
נדרשת בהם, וכנגדם יש י’’ג מידות 
וחומר  הקל  ומידת  רחמים,  של 
נרמז-  וזה  א-ל,  למילה  מקבילה 

1 ולכן מזכירים את עקידת-קשירת יצחק דייקא 

שהחידוש הוא בקשירה.



אל בית היין - "ָפָּרַשׁת ַוֵיֵּצא" תשפ"ג

7בס"ד

מידה  איזו  משה  ידע  לא  כאשר 
‘’אל  אמר  והוא  מרים,  על  לעורר 
בורא  לו  ואמר  לה’’,  נא  רפא  נא 
ברפואה  מעוניין  הנך  אם  עולם, 
וחומר  קל  אזי תעשה  ‘’א-ל’’,  של 
‘’ואביה ירוק ירק בפיה הלא תכלם 

שבעת ימים’’, ק’’ו לשכינה...

מביאה,  צא.(  )בסנהדרין  והגמ’ 
המתים?  תחיית  למדים  מניין 
מביא  עולם  בורא  אם   – מק’’ו 
אזי  מאפס-מכלום,  לעולם  חיים 
אלו  את  לחיות  הוא  שיכול  ק’’ו 
ורק  הזה,  בעולם  כאן  היו  שכבר 
שכל  נמצא,  עברו לעולם האמת. 
מק’’ו  נלמד  המתים  תחיית  עניין 
של המידה ‘’א-ל’’, לכן גם הזוהר 
היטב,  מבוארים  הגר’’א  וגם 
אבן  וגם  הלוז  עצם  שגם  משום 
אל.  של  ביתו  נקראים  השתיה 
‘’בתואל’’,  ללוז  הזוהר  קרא  לכן 
כיון שהמילה ‘’א-ל’’ מעוררת את 

הק’’ו וכנגד זה תחיית המתים.

יעקב אבינו לא מת

הגמ’  את  מביא  ושמש’  ה’מאור 

מת,  לא  אבינו  שיעקב  שאומרת, 
אבינו  יעקב  שהרי  בכך,  נרמז  וזה 
גופו  כל  את  ולקדש  לזכך  זכה 
נהנה  שאינו  הלוז  עצם  בבחינת 
הזה,  העולם  ענייני  מכל  מאומה 
וכפי שהבאנו במאמר הקודם, שכל 
החיות של עצם הלוז היא מסעודה 
רביעית, כיון שעצם זו היא היחידה 
נהנתה מחטא אדם הראשון.  שלא 
יעקב  אצל  נאמר  כך,  בעקבות 
בפרשת וישלח ‘’ויבוא יעקב לוזה’’, 
נשאר  שכולו   – כנען  בארץ  אשר 

נצחי כמו עצם הלוז.

לגבי  ברך’  ה’זרע  של  חידושו 
חניטת יעקב

ויחי(  )פרשת  ברך’  ה’זרע  והביא 
את דברי הזוהר, שה’ יתברך העלים 
פטירתו  בשעת  אבינו  יעקב  את 
במערת  אותו  ושם  מצריים  מארץ 
דמותו  היתה  וכאילו  המכפלה, 
וזאת  וכו’,  וקברו  חנטו  ואותה  שם 
‘’ואנכי  ה’ ליעקב  מחמת שהבטיח 
אעלך גם עלה’’, ואיש לא יכל לגעת 

בגופו הטהור של יעקב אבינו.



אל בית היין - "ָפָּרַשׁת ַוֵיֵּצא" תשפ"ג

8בס"ד

אבינו  יעקב  של  בשינתו  והנה, 
דברים  וכמה  כמה  אירעו 
כדלהלן:  ומיוחדים  מעניינים 
אומר,  אליעזר  דרבי  בפרקי 
שיעקב לקח י’’ב אבנים כנגד י’’ב 
השבטים, וכל אבן שלקח הקטנה 
ביותר היתה בגודל אמה על אמה 
ברום ]בגובה[ שלש אמות, והאבן 
הסופית שעליה ישן, היתה בגודל 
ארבע אמות על שלש אמות ברום 
הגיע  מכן  ולאחר  אמות.  שלש 
הימנית  רגלו  את  ולקח  הקב’’ה 
העולם,  בקרקעית  אותה  וקעקע 

ושם אותה באבן השתיה.

מהמזבח  נלקחו  אלו  ואבנים 
שנעקד יצחק אבינו, והוא משלים 
אבנים  אותם  וכל  העקידה,  את 
הפרקי  ]כך  אחת  לאבן  נהפכים 

דרבי אליעזר[.

ממה היו עשויים לוחות הברית?!

)בפרשת  הקדוש  הזוהר  אומר 
הגיע  עולם  בורא  שכאשר  נח(, 
החומר  התורה-את  את  לתת 
גלם של הלוחות הוא לקח מאבן 

האבן  מאותה  וגילף  השתיה, 
על שישה טפחים  שישה טפחים 
ברום שישה, ועל זה הוא כתב את 
האבנים  שאותם  נמצא,  הלוחות. 
וכן  אחת,  לאבן  להתהפך  זכו 
לאבן  וכן  העקידה,  ממזבח  היו 

השתיה, וכן ללוחות הברית.

מביא,  מנחם’  קול  ‘פניני  בספר 
זה  התורה,  נלקחה  משם  אם  הרי 
והוא,   - משהו  ולומר  לרמז  בא 
קבלת  שייך  לא  אחדות  שללא 
אותו  פלא,  מדרש  ויש  התורה. 
הפס’  על  הטורים  בעל  מביא  גם 
‘’והנה סולם מצב ארצה’’. ו’’סלם’’ 
‘’והנה  סיני,  בגימטריא  עולה 
מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם 
שהתחברו  הכוונה,   - השמימה’’ 
השמים והארץ במתן תורה. ‘’והנה 
ואהרן  משה  זה  אלוקים’’  מלאכי 
ואומרים  בו’’.  ויורדים  ‘’עולים   -
קיבל  הזה  במחזה  שיעקב  חז’’ל, 
שאנו  ומה  הקדושה,  התורה  את 
חווינו בצורה פרטית עם כל אותם 
שישים ריבוא בני ישראל, כל זאת 

חווה יעקב אבינו בחלומו.
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התורה - סודה באחדות ונצחיות

מחוברת  בעצם  שהתורה  כעת, 
השתיה  אבן  אזי  השתיה,  לאבן 
אבינו  יעקב  של  מה’’כרית’’  היא 
יצחק  שנעקד  מהמזבח  שלקח 
אבינו, וכן, זה מרמז על האחדות 
על  מראה  הלוז  ועצם  והחיבור. 
שהתורה  לרמז,  ובאה  נצחיות, 
בה  לגעת  ניתן  ולא  נצחית  היא 
כלל וכלל. ועוד, שכותב המדרש, 
בשעה שבא  ליוסף  הקב’’ה  שבא 
והוא  פוטיפר,  אשת  עם  לחטוא 
אמר  השתיה.  אבן  את  לו  הראה 
לו ה’, את אתה חוטא אני מחריב 
גרם  שיעקב  כיון  העולם,  כל  את 
לעובדה, שאבן השתיה היא חלק 
והעולם  שלו  מהילדים  אינטגרלי 
השבטים,  י’’ב  על  מושתת  כולו 
את  לו  כשהראה  ה’  לו  אמר  לכן 
יחטא  הוא  שאם  השתיה,  אבן 
ולא  ויפול  יקרוס  הכל  חלילה, 

יהיה קיום לעולם.

ומיסוד העולם שהוא אבן השתיה, 
את   – התורה  את  לוקח  הקב’’ה 
קיום  שכל  לרמז,  הברית,  לוחות 

וכדברי  התורה,  על  עומד  העולם 
לא  ‘’אם   – כה(  )לג  ירמיהו  הנביא 
שמים  חוקות  ולילה  יומם  בריתי 

וארץ לא שמתי’’.

אבינו  יעקב  הדברים,  אלה  אם 
בזרעי, מה  יהיה פסול  – אם  טוען 
שווה  יהיה  ומה  האבן,  שווי  יהיה 
רק  אם  לכן,  עליה...  שאשים  מה 
בו  ימצא  שלא  זרעי  על  ה’  יגן 
פסול, שזה אכן מה שעשה ה’ אצל 
את  קיים  הוא  ששם  הצדיק,  יוסף 
ההבטחה ליעקב, או אז יכל יעקב 
לקחת את האבן ולעשותה מצבה, 
וה’ לקחה וקרקע אותה בקרקעית 
שום  לכך  אין  דאל’’כ,   – העולם 

בסיס ותכלית. 

סוד ועניין קפיצת הארץ

התורה,  סמל  שהוא  שיעקב,  נמצא, 
השתיה,  אבן  עם  מחובר  הוא 
להראות שאם לא בריתי יומם ולילה 
שמתי.  לא  וארץ  שמים  חוקות  אזי 
ללוז  מגיע  יעקב  כאשר  ממילא, 
לוז  את  ולוקח  מופיע  המוריה  והר 
הכל  למקומו,  בחזרה  אותו  ומחזיר 
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ה’  עשות  ‘’ביום  במילים  שמו 
אלוקים ארץ ושמים’’. 

א’’כ,  לחמו’,  ה’שמנה  בעל  שואל 
כיצד נאמר ביצירת האדם ‘’וייצר 
ה’ אלוקים את האדם’’, הרי האדם 
מתכלה? אלא – שזהו מה שרש’’י 
‘’וייצר’’  שהמילה  לרמז,  בא 
 - יצירות  ב’  כאן  שיש  מלמדת, 
ויצירה לעולם  יצירה לעולם הזה 
גם  רמוז  היצירה  ובאותה  הבא, 
הלוז,  עצם  וגם  עצמו,  האדם  חיי 
שממנה עתיד לקום האדם לנצח. 
נמצא, שביצירת האדם יש נצחיות 
גם  יש  אולם  הלוז,  עצם  בזכות 
עצמות וגוף שמתכלה, לכן נאמר 
ביצירת האדם גם ה’ וגם אלוקים.

גם הסדר הכרונולוגי  ולאור זאת, 
מגלה,  האדם  יצירת  עצם  של 
שעצם הלוז נברא קודם לבריאת 
נבראת  הלוז  עצם  כי  האדם, 
האדם.  של  הראשונה  מהטיפה 
בפס’  שנאמר  הסיבה  זו  וא’’כ, 
‘’וייצר ה’ אלוקים את האדם עפר 

מן האדמה’’.

שיעקב   - התהליך  באותו  קורה 
מוכרח לישון במקום שאין בו טעם 
שני  ומצד  לוז,  העיר  שזה  מיתה 
בהר  השתיה  אבן  את  לייצר  צריך 
החיבור  את  ליצור  כדי  המוריה 
היתה  ע”כ  והתורה,  ישראל  של עם 
המוריה  הר  של  הקפיצה  מוכרחת 

ולוז והחיבור ביניהם.  

על מה ה’ חותם את שמו?

את  מביא  לחמו’,  ‘שמנה  בספר 
‘’וייצר  הפס’  על  רש’’י  דברי 
מן  עפר  האדם  את  אלוקים  ה’ 
יצירות.  ב’   - ‘’וייצר’’  האדמה’’: 
ומוסיף להביא את הזוהר )בפרשת 
ששואל,  ע’’ב(  ט  דף  בראשית 
העולם  בריאת  תהליך  בכל  מדוע 
אלוקים  אלא  ה’,  שם  נזכר  לא 
את  הזכיר  שה’  ומבאר,  בלבד? 
שקיימים  הדברים  על  רק  שמו 
המתכלים  דברים  על  אולם  לעד, 
אדם  כמו  שמו,  את  הזכיר  לא 
שיאמרו,  משום  וזאת  וכדומה. 
דברים  על  שמו  את  חתם  ה’  אם 
גם  ממילא  ומתבלים,  המתכלים 
את  וחתם  חלילה,  מתבטל  שמו 
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הנחש, ולכן אומר לו ה’ ‘’מכל עץ 
אכל תאכל וגו’ לא תאכל ממנו’’, 
וה’ חתם את שמו על עצם הלוז, 
והיא שמעה בקול ה’ ולא חטאה 

באכילת עץ הדעת.  
  

נאמר  הרי  קושיה,  כעת מתעוררת 
לשמים  ‘’שאו  נא(,  )ישעיה  בנביא 
מתחת  לארץ  והביטו  עיניכם 
והארץ  נמלחו  כעשן  שמים  כי 
חד  בצורה  ומשמע  תבלה’’,  כבגד 
משמעית, שגם הארץ וגם השמים 
עתידים להתבטל. וא’’כ, כיצד חתם 
ה’ את שמו על דבר המתכלה, כפי 

שראינו לעיל?

הקושיה  את  ליישב  בס”ד  וניתן 
קודם,  שהבאנו  מה  ע’’פ  הזו, 
ובעולם  באדם,  היא  הלוז  שעצם 
היא מופיעה כבית אל, כירושלים, 
שירושלים  נמצא,  השתיה.  אבן 
היא עצם הלוז של העולם, לפיכך 
ישעיה  על  שמעוני  הילקוט  מובן 
תהיה  לבא  שלעתיד  שאומר, 
וארץ  ישראל,  כארץ  ירושלים 
ישראל ככל העולם. ומשמע, שכל 
ואותה  ויתבלה,  יתבטל  העולם 

שבציווי  הוא,  מעניין  נוסף  דבר 
הוא  הראשון  לאדם  מצווה  שה’ 
אלוקים  ה’  ‘’ויצו   – כך  לו  אומר 
הגן  עץ  מכל  לאמר  האדם  על 
אכל תאכל ומעץ הדעת טוב ורע 
אכלך  ביום  כי  ממנו  תאכל  לא 
שם  גם  ונזכר  תמות’’.  מות  ממנו 
והנה, כאשר  וגם שם אלוקים.  ה’ 
הוא  וחוה,  לאדם  הנחש  מגיע 
כי  ‘’אף   – ואומר  אותם  מפתה 
ולא הזכיר את שם  אלוקים  אמר 

ה’’’ - והשאלה היא מדוע?!

עצם  על  חל  ה’  ששם  אלא, 
הלוז, ושם אלוקים חל על הדבר 
המתכלה, ועצם הלוז נקרא רמאי 
רימה  שהוא  משום  הזוהר,  ע’’פ 
את הנחש לחשוב, שהוא עצמו-
הדעת,  מעץ  אוכל  ג’’כ  הלוז, 
והנחש היה בטוח במאת האחוזים 
לכן  מתכלה,  האדם  גוף  שכל 
אמר ‘’אף כי אמר אלוקים’’, והוא 
עצם  חלק  באדם  שיש  ידע  לא 
הרמאות  וזה  מתכלה,  לא  שהוא 
וכפי שאמר  העצם,  באותה  שיש 
בתואל  זו  עצם  שנקראת  הזוהר, 
את  רימה  שהוא  כיון  הארמי, 
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סוד סעודה רביעית

עירין  בספרו  מרוז’ין  ישראל  ר’ 
בתורה:  נאמר  אומר,  קדישין 
וראשו  ארצה  מוצב  סולם  ‘’והנה 
הוא  ו’’סלם’’  השמימה’’.  מגיע 
דהיינו   – מלכה  לויית  סעודת  ר’’ת 
ההמון  ובעיני  רביעית,  סעודה 
בה  נזהרין  שאין  בשפלות  היא 
]‘’מוצב ארצה’’[, אולם ‘’ראשו מגיע 
השמימה’’, אכילה זו עולה למעלה 

לריח ניחוח עד לרום השמים. 

פירוש,  אלוקים’’,  מלאכי  ‘’והנה 
שישי  ביום  שירדו  שבת  מלאכי 
האדם  את  ללוות  כדי  מן השמים 
עולים  ביתו,  אל  שבת  בליל 
למעלה במוצאי שבת ע’’י סעודת 
מלווה מלכה, ‘’ויורדים בו’’ - ביום 
כח  שכל  נמצא,  הבאה.  לשבת  ו’ 
זה  לאדם,  המלאכים  שמירת 
מיוחדת  סעודה  אותה  מחמת 

סעודת מלווה מלכה. 
          

וישעי’  וה’אורי  ישראל’  ה’אבן 
לקח  אבינו  שיעקב  מביאים,  ועוד, 
אבן  מכן  לאחר  שנהיו  מהאבנים 

עצם  אותה  היא  שתשאר,  הארץ 
הלוז – ירושלים.

יראה ושלם = ירושלים

דברי  מתבארים  האמור,  לאור 
שאברהם  שאומר,  רבה  המדרש 
‘’יראה’’  המקדש  לבית  קראו 
בהר  היום  יאמר  ‘’אשר  שנאמר 
‘’שלם’’,  לו  קרא  ושם  יראה’’,  ה’ 
ניקח את שתי המילים הללו  ואם 
וזאת  ‘’ירושלם’’,  נוטריקון  עולה 
מחמת שלא רצה ה’ לפגוע באחד 
עולה  ‘’ירו’’  רש’’י  ]ואומר   – מהם 

בגימטריא ‘’יראה’’[.

הרי  אומר,  טו(  )בתענית  תוס’ 
 – הזו  לעיר  היום  קוראים  אנו 
ירושלים, ומבאר המגלה עמוקות 
י’  האות  שנוספה  נשא,  בפרשת 
היא  זו  שאות  כיון  ירושלים,  על 
מה  ולפי  הוי’’ה.  שם  של  הראש 
יתברך  ה’  אמר  לעיל,  שביארנו 
י’,  האות  את  בירושלם  לרמוז   -
ה’  שהרי  החיות,  נקודת  שהיא 
וממנה  ה’,  בשם  שמו  את  חתם 

יצוץ ויתכונן כל העולם.
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‘’וכל  ואומר,  מסיים  יעקב  ממילא, 
לך’’.  אעשרנו  עשר  לי  תתן  אשר 
ובבריאת העולם נאמר ‘’וייצר’’ עם 
הזה,  לעולם  יצירה  אחד  יודי’’ן  ב’ 
ויעקב  הבא,  לעולם  יצירה  ואחד 
בבחינת  כזו  יצירה  ביקש  אבינו 
אמר  לכן  מת.  לא  אבינו  יעקב 
אעשרנו  עשר  לי  תתן  אשר  ‘’וכל 
המילה  את  פעמיים  כאן  ויש  לך’’, 
י’.  פעמיים  בגימטריא  שהיא  עשר 
דהיינו, שמבקש שלא יהיה לו שום 
יעקב  ‘’ויבא  נאמר  ואכן  חיסרון, 
ללא   - שלם’’  יעקב  ‘’ויבא  לוזה’’, 

פגם בגופו או בנפשו או בממונו.

התורה סוד החיים

הר’  מדברי  נפלאה  בפנינה  נסיים 
בפס’  נאמר  לוינשטיין,  שלמה 
בית  ההוא  למקום  יעקב  ‘’ויקרא 
אל ואולם לוז שם העיר לראשונה’’. 
וניתן לבאר את הפס’ בדרך הדרש, 
בה’  הדבקים  ‘’ואתם  כתוב  שהרי 
אלוקיכם חיים כולכם היום’’, דהיינו, 
שאדם שלומד תורה הוא נקרא בן 
אל-מוות. ממילא, התורה מגלה לנו 
שקודם שבא יעקב אבינו, כל אדם 

השתיה, והוא שם עליה את ראשו. 
הלוז  שעצם  כתב,  האריז’’ל  ורבינו 
נמצאת במקום קשר תפילין, ויעקב 
ושם  שלו,  הלוז  עצם  את  לקח 
העולם  של  הלוז  עצם  על  אותה 
ולבסוף  ומקסימלי!  חזק  חיבור   –
זכה יעקב שנהפך כולו להיות עצם 
לוזה’’  יעקב  ‘’ויבא  שנאמר  הלוז, 

]כפי שביאר המאור ושמש[.

יעקב חשש מפסול בזרעו

יהיה  ‘’אם  אומר  אבינו  יעקב 
הזה  בדרך  ושמרני  עמדי  אלוקים 
בשלום  ושבתי  הולך...  אנכי  אשר 
לכך,  מתכוון  והוא  אבי’’.  בית  אל 
יהיה  כולו  שכל  מקווה  שהוא 
בשלום, ולא רק עצם הלוז תשאר. 
מפסול  יעקב  חשש  תמיד  לכן 
נפשי  תבא  אל  ‘’בסודם  בזרעו 
וכאשר  כבודי’’,  ובקהלם אל תחד 
התגלה  הוא  במצרים,  יוסף  היה 
פוטיפר,  אשת  עם  במעשה  אליו 
כדי להצילו מן החטא. והוא חושש, 
זרעו  יפגם  יודע, שאם  כיון שהוא 
הוא יפגום באבן השתיה – בבסיס 

של כל העולם כולו
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צריך  היה  לעולם  לחיות  שרצה 
מגיע  כאשר  אך  לוז,  לעיר  ללכת 
דביקות  שע’’י  אומר,  הוא  יעקב, 
בתורה הוא יכול לחיות לנצח, וכבר 

לא נצרכת אותה העיר לוז.

בין  אותה ההתלבטות שהיתה  וזו 
הלילה,  כל  שעסקו  ושמואל,  דוד 
כיון שרצו לבדוק את אותו המקום 
הוא  דוד  שהרי  השתיה,  אבן  של 
בבחינת עצם הלוז, )כנזכר במאמר 
הקודם והמחבר את ב’ המאמרים 
זה  הוא  לכן  בס”ד(  נחת  ירווה 
מארונה  המקום  אותו  את  שקנה 
זה שבונה את  כיון שהוא  היבוסי, 
בחינת  הם  שהיסודות  היסודות, 
עצם הלוז ]ושלמה הוא זה שיבנה 

את הבית מקדש[.    

לעמול  שנזכה  יתברך,  ה’  יסייענו 
לשפע  ולזכות  הקדושה,  בתורה 
ובין  ברוחניות  בין  מן השמיים  רב 
בגשמיות. אמן כן יהי רצון.             

   


