
 מטרתו: להאיר עיני מבקשי ה', לסייע ליכנס בעסק פנימיות תורת החסידות 
 במשנת רבינו הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים 

ולדעת את המעשה אשר יעשון לקיים מצוות ה' באופן הראוי ובכוונה נכונה

 גליון ׂשפתי ח
גליון ו' - שנה א'

חן השבוע חן החסידות

מי המה רחל ולאה ?
מגדולי  זלה"ה  מ'לעכאוויטש  מרדכי  רבי  הרה"ק 
טוב  שם  הבעל  מרן  של  תלמידיו  תלמידי  הצדיקים 
זלה"ה היה לו מנהג, שבשבת פרשת ויצא לא אמר שום 
דברי תורה בעת השלחן אשר לפני ה', וכאשר שאלו 
ווילייקער  שלום  ר'  הה"ק  החשובים  מתלמידיו  אחד 
ז"ל למה משנה מדרכו בכל שבת, ענה ואמר: בפרשה 
יהודי  שאיש  ממה  שלימה  תורה  שנעשה  רואין  זו 
עושה בעניני 'עולם הזה', אוכל ושותה, מוליד בנים, 
עוסק בעסקי פרנסה אפילו בקצת ערמימיות, אם הוא 
לשם שמים, זהו התורה, ואין צריכין להוסיף לה עוד 

דברי תורה )בית אברהם בפרשה זו(.
של  הפרשיות  שאלו  צדיקים,  בשם  מתאמרא 
בימים  כי  פעלץ',  'דיקע  עם  מעוטפים  החורף  ימי 
וצריכין להתעטף  בעולם  גדולה  קרירות  הללו שורר 
בעולם  שנעשה  מה  וכל  להתחמם,  עבים  בבגדים 
הכל הוא בהשגחה מיוחדת מן השמים, וגם זאת הוא 
הוראה מיוחדת שבזמן הקרירות ברוחניות שהנשמה 
חמימות  קצת  ומבקשת  צמיאה  ונפשה  מקור,  רועד 
כמו  ולחממו,  עליו  לרחם  אנו  צריכים  והתעוררות, 
דמשיחא  שבעיקבתא  זלה"ה  מרוזין  הרה"ק  שאמר 
יהיה  היחידית  והעצה  אפיקורסת,  של  מבול  יהיה 
ר'  הרבי  ובשם  הצדיקים,  מעשה  ולספר  להתאסף 
מענדלע מרימינוב זלה"ה נאמר שקודם ביאת המשיח 
יהיה קרח הנורא ויצטרכו להתאחז היטב שלא יפלו, 
שפעם  כידוע  צדיקים',  'סיפורי  לספר  הוא  והאחיזה 
מאיזה  זלה"ה  חיים  דברי  בעל  הרה"ק  שאל  אחת 
'הן  ענה  התלמידים,  עם  מוסר  לומד  הוא  אם  מלמד 
אורחות  הספר  שם  אמר  ספר,  באיזה  ושאלו  בודאי', 
מרן  אמר  בזה,  כיוצא  או  תשובה  שערי  או  צדיקים 
מצאנז בלהב קודש "מוסר מיינט מעשיות פון רבי ר' 

אלימלך און רבי ר' זושא".
אזי  בעולם,  גדול  קרירות  ששורר  כזו  בזמן  ולכן 
של  מעשיות  סיפורי  עם  עצמו  לחמם  היהודי  חובת 
מובא  ח,  ס  רבה  )בראשית  ז"ל  כאמרם  הקדושים,  האבות 
בנים,  מתורתן של  אבות  עבדי  יפה שיחתן של  ברש"י( 

ואמרו צדיקים הכוונה שטובה לדבר מסיפורי עבדות 
מלא  ויביא  מעשה,  לידי  מביא  זה  כי  האבות  של  ה' 
חפנים 'חיזוק' לראות האיך עברו ימי חייהם עלי ארץ, 
ולכן  שלהן,  התורה  התמדת  היינו  מתורתן  יותר  אף 
נכתב בתורה רק הסיפורים וגלגולי סיבות מהקישוים 
שעברו עליהם, ולא נכתב ה'געשמאקע עבודה' שהיה 
להם, כמו שרואין בפרשה זו שיעקב אבינו שהה בבית 

המשך בעמוד ד’ המשך בעמוד ב’

 ביאור מאמר אחד מספרי חסידות
 עם הקדמות וכללים מספרי שפתי חן, וביאור משולב

מאמר התבוננות בענין הפרשה והזמן

א לכלא	( חיותא שפעא רגעא בכלא משפיעא השי"תא ספירות:א עשר 
הנבר	יםאדרךאהעשראספירותאהקדושות,אשהם:אכתראחכמהא
)מבו	רא מלכותא יסודא הודא נצחא תפ	רת,א גבורהא חסדא בינה,א
מתחלקיםא ספירותא העשרא ו	לוא ה(.א הקדמהא הכלליא חןא בשפתיא

יוד[א שלא וקוצוא הוי"הא שםא 	ותיותא בד'א ]ומרומזיםא לחמשהא
כלא מתחבריםא ]שבתוכוא תפארתא בינה,  חכמה,  כתר,  שהם,א
הכלליא חןא בשפתיא )מבו	רא ומלכות  נה"י[,א חג"תא ספירותא ששהא

הקדמהאיב(.

א ידיאב( עלא הו	א הזהא העולםא הנהגתא עיקרא ומלכות:א תפארת 
]הכוללא תפארתא יחודא ידיא שעלא ומלכות,א תפארת  ספירותא
התפארת  	זא ומלכות,א נה"י[א חג"תא ספירותא ששא בתוכוא
כלא דרךא ב"הא סוףא 	יןא מ	ורא טובא שפעא מיניא כלא משפיעא
	תא המקבלתא הי	א וה'מלכות'א המלכות,א תוךא 	לא הספירות,א
הםא לנערותיה,א וחוקא לביתהא טרףא נותןא והי	א השפע,א כלא
)מבו	רא ה'מלכות'א כלאהנבר	יםאהתחתוניםאהנשפעיםאממדתא

בשפתיאחןאהכלליאהקדמהאז(.

א זעיר אנפין:אספירתאתפ	רתאנקר	אזעיר אנפיןאשפירושוא'פניםאג(
לפיא הטעם,א קכט(,א עמ'א ז,א הקדמהא הכלליא חןא בשפתיא )מבו	רא קטנים'א
להנהיגא תפארתא בספירתא ומתלבשא משתמשא שכשהקב"הא
גדלו,א מרוממותא עצמוא 	תא משפילא הקב"הא 	זא העולם,א 	תא
להיותאנתפעלאממעשיאהתחתונים,אולה	יראלהםאפניםאבמדהא
השפעא יתרבהא 	זא מעשיהםא יוכשרוא ש	םא ב	ופןא מוגבלת,א
ב'תפ	רת'אבמדהאמרובה.או	םאחסאושלוםאיקלקלואמעשיהםא
יתמעטאהשפעאב'תפ	רת',אוכיוןאשספירהאזואנתפעלאממעשיא
נקר	א יכולאלסבולאמעשיהםאהרעים,אלכךא ו	ינוא התחתונים,א
)מבו	רא כביכולא למעלהא סבלנותא מיעוטא המורהא אנפין,א זעיר 

שםאבעמ'אקל,אושםאב	ותאיט(.

א שפירושואד( אנפיןא אריך  נקר	א ה'כתר'א ספירתא אנפין:א אריך 
י,אעמ'ארד(,אהטעם,א )מבו	ראבשפתיאחןאהכלליאהקדמהא 'פניםא	רוכים'א
להנהיגא כתרא בספירתא ומתלבשא משתמשא שכשהקב"הא לפיא
ר	וייםא התחתוניםא 	םא מסתכלא 	ינוא 	זא העולם,א בזהא
ויכולא קץ,א ל	יןא ברחמיםא פניםא להםא מ	ירא רקא במעשיהם,א
עדא אףא ומאריך  ר	ויים,א 	ינםא כשמעשיהםא 	פילוא לסבולא
שיעשואתשובהאשלימה,אוכמואשכתובא'וחנותיא	תא	שרא	חון'א
ואינו כדאי,אשהו	אהנהגתאהעולםאעלא אף על פי שאינו הגון 
זא יד,אובהקדמהא )מבו	ראבשפתיאחןאהכלליאשםאב	ותא 'כתר'א ידיאספירתא

עמ'אקל,אושםאב	ותאכ	(.

א י"ג תיקוני דיקנא דאריך:אה	ופןא	יךאהקב"האמשפיעאה	רתאה(
צינורותא ידיא עלא הו	א למטה,א אנפין[א אריך  ]הנקר	א הכתרא
דקיםאהנרמזיםאב	דםאהתחתוןאבהזקןאשלו,אוכמואשישאל	דםא
התחתוןאי"גאחלקיםאבתוךאהזקן,אכךאישאלמעלהאבספירתאהכתרא
ורבא וחנון,א	רך,א	פים,א י"ג מכילין דרחמי,אשהם:א	ל,ארחום,א
חסד,או	מת,אנוצראחסד,אל	לפים,אנוש	אעון,אופשע,אוחט	ה,א
ונקה.אונקר	יםאי"ג תיקוני דיקנא דאריך אנפין )י"גאתיקוניםאשלא
הזקןאהקדוש(,אוב	לואהי"גאמדותאהקב"האמרחםאעלאהתחתוניםא

מעשיהם. לפיא ר	וייםא כש	ינםא 	פילוא להםא ומשפיעא

א ט' תיקוני דיקנא דזעיר:אבספירתאתפארתא]הנקר	אזעיר אנפין[ ו(

שלא כיוןאשההנהגהא והטעם,א דיקנ	,א תיקוניא ט'א רקא נמצ	יםא
התחתונים,א מעשיא לפיא ומצומצמתא מוגבלתא הו	א התפ	רתא
והגבלה,א בצמצוםא רקא יוצ	א ממנוא היורדא השפעא 	יןא כןא עלא
ועלאכןאישנםארקאצינורותאמועטים,אכדיאשהשפעאילךאבמדהא
ובמשקלאלפיאמעשיאהתחתוניםא)מבו	ראבשפתיאחןאהכלליאהקדמהאי(.

א שהעולםאז( רוצהא כשהקב"הא אנפין':א ב'זעיר  דיקנא  תיקוני  י"ג 
	ינםא התחתוניםא כשמעשיא 	פילוא גמוריםא ברחמיםא יתנהגא
	לול,א חודשא ובכלא שלשית,א בסעודהא בשבתא ]כגוןא ר	ויים,א
ובעתא	מירתאה'אה',אועודאזמניםאשלא'עתארצון'[,א	זאהקב"הא
כביכולא ר	שוא ירכיןא אנפיןא אריך  הנקר	א שהכתרא פועלא
יורדא ו	זא אנפין,א זעיר  הנקר	א התפארתא פניא עלא ויסתכלא
דיקנא  תיקוני  הי"ג  מעברא דרךא ה'כתר'א מןא נפל	הא ה	רהא
ומ	יריםא הי"גאמדותאשלארחמיםאהנמצ	יםאשם,א שלו,אשהםא
	נפין'א ה'זעירא שלא הדיקנ	א נתרבהא ו	זא בה'תפ	רת',א כולםא
נעשהא 	נפין'א ה'זעירא שגםא עדא תיקונים,א לי"גא תיקוניםא מט'א
	זא מתנהגא הזהא והעולםא 	נפין',א '	ריךא כמוא גמוריםא רחמיםא
)מבו	רא התחתוניםא מעשיא ערךא לפיא של	א קץא ל	יןא ברחמיםא

בשפתיאחןאהכלליאהקדמהאי,אעמ'אריגאב	ותאכט(.

א במזלא תליא מילתא:אהיותאוהקב"הארוצהאבקיוםאהעולם,אעלאח(
העולם,א ומעמדא לקיוםא הנצרכיםא עיקריאההשפעותא תלהא כןא
הזעיר  השפעתא ידיא עלא יבו	וא של	א ומזוני',א חיי  'בני  שהםא
ישא ש	זא התחתונים,א זכותא ידיא עלא הכלא הולךא ששםא אנפיןא
מהםא ויחסרא מעשיהם,א יוכשרוא ל	א ושלוםא חסא שמ	א חששא
קבעא הללוא השפעותא רקא העולם,א ויחרבא ההשפעהא עיקריא
הי"גא דרךא ה'כתר'א השפעתא ידיא עלא דייק	א שיבו	וא וייסדא
שכלא ה'מזל',א הנהגתא כלליא ב	ופןא הנקר	יםא דיקנ	,א תיקוניא
ההשפעהאשלהםאיורדאו'נוזל'אכמואנחלאבליאשוםאעיכוב,אכדיא
שיתקייםאהעולםאבכלא	ופןאביןאכשהםאר	וייםאוביןאכש	ינםא
בגמר	:  ש	מרוא במהא מרומזא זהא וכלא ושלום.א חסא ר	וייםא
בני חיי ומזוני לאו בזכותא ]-זעיר אנפין[ תליא, אלא במזלא 
טז-יז,א ב	ותא ושםא כו,א הכלליאהקדמהא חןא )מבו	ראבשפתיא ]-אריך אנפין[ 

שפתיאחןאלחנוכהאהקדמהאט,אושםאב	ותאג-ד(.א

א מזל עליון, מזל תחתון:אהגםאשכלאהי"גאמכיליןאדרחמיאנקר	יםאט(
נקר	יםא בפרטותא מקוםא מכלא ה'מזל',א הנהגתא כלליא ב	ופןא
כןאהשניאתיקוניםאהיותראעיקרייםאמכלאהי"גאתיקונים,אשהםא
מדתאנוצר חסדאומדתאונקה,אשהםאנרמזיםאבחלקאה	רוךאשלא
'נוצרא נקר	א החיצוןא חלקא החזה,א עדא הפהא מןא היורדא הזקןא
חסד',אוחלקאהסמוךאלגוףאנקר	א'ונקה',אושניהםאנקר	יםאמזל,א
'נוצראחסד'אנקר	אמזל העליון,א'ונקה'אנקר	אמזל תחתון,אועלא
יורדאהשפעא	חראכךאלהתפארת  ידיאשניאמזליןאה	לואביחדא
נור	יםא )מבו	ראבשפתיאחןאהכלליאשם,אושפתיאחןאלימיםא העומדאלמטהא

הקדמהאב(.

א היכל הזכות:אבעולםאהברי	האמתחלקיםאהעשראספירותאעלאי(
שבע היכלות,אכלאהיכלאישאלואשםאבפניאעצמו,א פיאסדראשלא
כגוןאספירתאגבורהאהו	אבהיכלאהנקר	אהיכל הזכות.אכיאמצדא
הו	א 	םא ה'זכות'א עלא תמידא להסתכלא צריכיןא הגבורהא מדתא
ר	ויא	ואל	,א	בלאמצדאמדתאהחסדא	יןאמסתכליןאעלאהזכות,א
רקאמשפיעיםאלכולםא	ףאלמיאש	יןאלוא'זכות'א)מבו	ראבשפתיאחןא

הכלליאהקדמהאט,אעמ'אקצ	אושםאב	ותאל(.א

יצא לאור על ידי

הקדמות וכללים

ספר השבוע:

אגרא דכלה  )ד"ה ויחר אף יעקב(

פרשת ויצא תשפ"ג



ספר הקדוש ‘סידורו של שבת’ על הסדר - עם תמצית הענין, הקדמות נחוצות והוספות, וביאור משולבחן השבת

המשך מעמוד א’חן החסידות

ביאור משולב

המשך בעמוד ג’

 ספר סידורו של שבתהקדמה
)המשך הקדמת הספר(

דרך המשכת אור הי"ג מדות של רחמים
 תוכן הענין: ב'עת רצון' הקב"ה מאיר הי"ג מדות של רחמים מספירת 'כתר' להאיר בה'תפארת'

 ומזה בא השפעת בני חיי ומזוני

ר  ָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאֹנִכי ֲאׁשֶ   ַאף ַיֲעֹקב ּבְ ַחר ַוּיִ
שאמר  מה  א(  להבין  יש  ָבֶטן.  ִרי  ּפְ ְך  ִמּמֵ ָמַנע 
סברה  לא  דבודאי  וכו',  אנכי  אלהים  התחת  הזה  בלשון 
רחל שהוא במקום אלהים חס ושלום. ב( ועוד צריך להבין 

אמר  ולא  בטן',  'פרי  ממך  מנע  אשר  שאמר  הלשון 

סתם 'בנים' כמו שאמרה רחל 'הבה לי בנים'.

חיי  'בני  כח.(  קטן  )מועד  בגמרא  שאמרו  מה   נודע  אך
במזלא',  אלא  מלתא  תליא  בזכותא  לאו  ומזוני 
והכוונה הפנימית הוא כדלהלן: 'זכות' הנאמר כאן היינו 
וכוונתם ז"ל  ה'גבורה',  הזכות' אשר הוא מסוד  'היכל 
אנפין'  'זעיר  הנהגת  על  קאי  תליא'  'בזכותא  באמרם 

ו'מזלא'  התחתונים,  'זכות'  פי  על  וגבורה'  ב'דין  שמתנהג 

הוא סוד 'מזל העליון' דדיקנא שהוא מדת 'נוצר חסד', 
שכל  )לפי  דיקנא  תיקוני  הי"ג  של  העיקריות  ממדות  שהוא 

יורד  ומשם  ונקה',  חסד  'נוצר  מזלין  להשני  מתחילה  משפיעים  מדות  הי"ג 

אנפין'  'אריך  של  העליון  מזל  בהופיע  אשר  למטה(, 

בדיקנא ד'זעיר אנפין', אזי יושפע רוב רחמים ו'בני חיי 
מזוני'.

מקבלים  אין  שאז  גוברים  הדינים    ושלום  וכשחס
תיקוני  הי"ג  דרך  אנפין'  מ'אריך  ההשפעה 

דיקנא, אזי אינו מסתכל פני 'אריך' בפני 'זעיר אנפין' 

הנקרא גם כן 'יעקב' ]משום שיעקב התחתון היה מרכבה 

ומאיר  סומך  אנפין'  'אריך  של  זקן  להיות  ל'תפארת'[, 

י"ג  ב'זעיר אנפין'  בו  גם  להאיר  של 'זעיר אנפין',  בזקנו 
כן  שאין  מה  ושלום,  חס  דינים  יש  ולכן  דיקנא  תיקוני 
כשפני 'אריך' מאירין בפני זעיר אנפין כאמור למעלה 
ב'זעיר  בו  גם  יתהווה  אז  'בהופיע מזל העליון בדיקנא', 

דיקנא  תיקוני  הט'  במקום  דיקנא  תיקוני  י"ג  אנפין' 

לעיל  כנזכר  טוב  רב  יושפע  ואז  תמיד,  שם  המאירין 

שפע של רוב רחמים ובני חיי מזוני.

  כתב הקדוש רבי שמשון מאוסטרפולי זלה"ה הי"ד  והנה
שיש  הגם  כי  ידין,  דן  ובפירוש  קרנים  בספר 
בדיקנא ד'אריך אנפין' י"ג תיקונים, הם י"ג חלקי הזקן, מכל 

כל  וכשתצרף  דקות,  שערות  מלא  וחלק  חלק  כל  מקום 

קדישא  בדיקנא  שיש  תמצא  אז  ביחד,  כולם  השערות 

משגב  בפסוק  מרומז  והוא  ]-שערות[,  נימין'  'תתע"ו 
לנו  יש  דהיינו שבעת צרה אז  י(,  ט  )תהלים  בצרה  לעתות 
משגב והצלה על ידי 'עתות', שהם התתע"ו נימין הנמצאים 

'פרי  מספר  והוא  אנפין',  ד'אריך  דיקנא  תיקוני  בי"ג 

של  ה'פרי'  שהוא  'בטן'  של  המילוי  דהיינו  בטן', 
עליו  הגדלים  והפירות  עיקר  שהאילן  דכמו  העיקר, 
הפשוטות  שאותיות  בתיבות,  הוא  כמו  אותו,  ממלאים 

כמו  הם  האותיות  של  והמילוי  ה'אילן',  כמו  הם  העיקריות 

ה'פירות' הגדלים על האילן, וכאן הרי המילוי שהוא ה'פרי' 

מן  י-ת  'בית'  מן אות  י-ת  כזה:  נ', הם  ט,  'ב,  של אותיות 

בגימטריא  והוא  )עולה תתע"ו(  'נון'  אות  מן  ו-ן  'טית'  אות 

נימין  תתע"ו  שאלו  להורות  רחל',  יעקב  יצחק  'אברהם 
גבורה תפארת,  חסד  קוין  מג'  הכלול  'תפארת'  אל  מאירין 

עיי"ש.  רחל,  הנקרא  'ומלכות'  יעקב  יצחק  אברהם  שהם 

הרי שהשפעת י"ג תיקוני דיקנא ד'אריך אנפין' מכונה בשם 

'פרי בטן'.

לא  ורחל, שרחל סברה שעדיין  יעקב  בין  הויכוח   היה   וזה וזה

זכו לבנים בשביל שנתגברו הדינים מחמת חטאו של 

חס  אנפין[  זעיר  הנקרא  לתפארת,  המרכבה  ]שהוא  יעקב 

ושלום, ובשביל זה מנע הקב"ה מהם השפעת הי"ג תיקוני 

אינו  גוברים  ד'כשהדינים  למעלה  כאמור  ד'אריך',  דיקנא 

זכו  לא  זה  ומטעם  אנפין',  זעיר  בפני  אריך  פני  מסתכל 

אנפין[  ]-זעיר  בזכותא  לאו  ומזוני  חיי  בני  שהרי  לבנים, 

תליא, רק במזלא ]-אריך אנפין[.

ַיֲעֹקב  ַאף  ַחר  'ַוּיִ שכתב  כמו  ואמר  יעקב  ענה   זה   על וועל
האם  פירוש:  ָאֹנִכי',  ֱאלִֹהים  ֲהַתַחת  ַוּיֹאֶמר  ָרֵחל  ּבְ
בשביל  הדין  מדת  תחת  ושלום  חס  שאני  חושב  אתה 

חטאי, שבשבילי אין הקב"ה רוצה להרכין פני 'אריך' על פני 

דדיקנא  הרחמים  מדת  להסתלק  גרם  וזה  אנפין',  'זעיר 

ְך  ר ָמַנע ִמּמֵ מזל העליון מן ה'זעיר אנפין', ומזה נצמח ֲאׁשֶ
הוא השפעת  דדיקנא,  נימין  היינו תתע"ו  ָבֶטן',  ִרי  'ּפְ
בטן'  'פרי  הנקרא  'אריך'  בהמשכת  התלוי  ומזוני  חיי  'בני' 

אל תוך 'זעיר אנפין'. 

זה,  להיות  אפשר  שאי  לרחל  לומר  רצה   אבינו   יעקב וויעקב
זכיתי  כבר  כן  אם  בנים  לי  יש  אני  כי  והראיה 

בדבר,  חייב  אני  בהכרח שאין  כן  ואם  'אריך',  להשפעת 

אלא  ההוא,  הענין  נתהווה  בחטאי  לא  בודאי  כי  רק 

ועל  לכל אדם  היודע הטוב  סיבה מאת השי"ת  שהוא 
שהדבר  תטעון  ולא  השי"ת,  גזירת  באהבה  לקבל  עליך  כן 

תלוי בחטאי חס ושלום.

דרך החסידים להצניע גדלותם בתורת הנגלה:
זלה"ה,א המחברא רבינוא מתפללא שבתא של  סידורו  הזהא הקדושא הספרא הקדמתא בסיוםא
שיזכהאלהוצי	אל	וראספרואעלאהתורהאבאר מים חייםאבנוסףאלחידושיואהרביםאעלאסוגיותא
הש"ס,אובגודלאענוותנותואמוסיף,א	וליאיהיוא	נשיםאשיסברואשהמחבראספראהזהאל	אהיהא
יסודותא נבנואעלא ירצואלקבלא	תאדבריואבחשבםאשל	א ול	א תלמידאחכםאבתורתאהנגלה,א
ההלכה,אלכןאמבי	אפלפולא	רוךאבדבראהלכהאכדיאשיר	ואשהיהאיודעאגםאתורתאהנגלה.

נתהווהא זכינואלהתגלותא	ורואהנפל	אשלאמרןאהבעלאשםאטובאבעולםא ידועאשכ	שרא
סערהאגדולהאעלאידיאה'מתנגדים',אכיאעדא	זאהיואשניאחלקיםאנפרדיםאבהכללאישר	ל,א	(א
לומדיםאובניאתורה,אב(אהמוןאהעםא	נשיםאפשוטים,אוהיתהאמרחקארבאביניהםאכיאהלומדיםא
בביטולא עםא הפשוטיא עלא והביטוא ישר	לא הכללא שלא העיקרא הםא כ	ילוא עצמםא החזיקוא
יתירה,אולעומתםא	נשיםאהפשוטיםאהרגישואעצמןאב	מתאכנבזיםאושפליםאכ	ילואל	אלהםא
ניתנהאהתורה,או	זאב	אהבעלאשםאטובאוהיפךאהקערהאעלאפיה,אוגילהאכיאהענוהאושברוןא
לבאשלאה	נשיםאפשוטיםאחשובהאביותרא	צלאהשי"תאמהגי	ותאשלאהלומדים,או	דרבהא
תלמידאחכםאהמתג	האבתורתואמרוחקאמ	ודאמהקב"האעדאש	ומרא'	יןא	ניאוהו	איכוליםא
בקדושהא ופוסקיםא בש"סא כריסםא מל	וא החסידיםא שכלא הגםא ולכןא 	חת',א בדירהא לדורא
ולהתבטלא ה	נוכיותא 	תא לשבורא היתהא תכליתםא שעיקרא בהיותא זהא כלא עםא ובטהרה,א
קודש	א לייחדא רוחא נחתא לעשותא היתהא עסקםא וכלא ד	רע	,א כעפר	א שכינת	א קמיהא

ב"האושכינתיה,אלכןאהסתירואלגמריא	תאגדלותםאבתורה,אעדאשסברואהמתנגדיםאב	מתא
שהחסידיםא	ינםאלומדיםאתורתאהנגלה.

וכבראהוב	ואהדבריםאבנעימהאבספראהקדושאדגלאמחנהא	פריםא)פ'אויקר	(אבשםאהרה"ק 
בעל תולדות יעקב יוסף מפולנאה זללה"ה,אעלאמהאש	ומריםאהעולםאשהלומדים לערנען 
גדוליםא יותראהםא כלאמהאשלומדיםא הו	אשהלומדיםא ניט,אשה	מתא יא והחסידים לערנין 
מהאשלומדיםא כלא והחסידיםא הצורך,א כלא הרבהא למדוא בעיניהםאשכברא ויחשבא בעיניהם,א
קטניםא להיותא עצמםא 	תא שלומדיםא מגמתםא כלא וזהוא בעצמם,א קטניםא יותרא הםא יותרא
עצמם,א להקטיןא זעיראא לימודא לשוןא אלףא זעיר	',א '	לףא שרימזא והו	א בעצמם,א ושפליםא

עיי"ש.

לא רצה להראות כוחו בתורה:
ומסופראעלאהרה"ק בעל ערבי נחל זלה"האשסבלארבותאמבניאעירואעלאמהאשנוסעא	לא
מפורסםא ש	ינוא אמתא דברי  יושר  בעל  זלה"ה  מזבריזא  פייבוש  משולם  רבי  הרה"ק  רבוא
לגדולאבתורה,אולכןאכשפעםא	חתאהוצרךאהרה"קאבעלאיושראדבריא	מתאלעבוראדרךאעירא
'סר	ק	'אמקוםארבנותואשלאהערביאנחל,ארצהאלהר	ותאלהתלמידיאחכמיםאשבעיראגדלותא
רבואבתורהאבכדיאלסתוםא	תאטענתםאהתמידיתאנגדו,אלכןא	מראלהלומדיםאשבעיראשיכינוא
לעצמםא	יזהאקושיותאחזקותאבש"סאופוסקיםאויש	לוא	תאפיארבו,אויתווכחואלדעתאגדלותוא
בתורה,א	כןאכ	שראהגיעאהיושראדבריא	מתאלעיראסר	ק	,אונכנסאלביתאהמדרש,אסובבוהוא
הלומדיםאוערכואלפניואששאקושיותאחמורותאבש"ס,אוכשגמרואדבריהםאוחיכואלמוצ	אפיו,א

השיבאלהםאשישאלואמענהאשלאשניאתיבותאעלאכלאהקושיותאשלהם,אוהו	:אאיני יודע ! 

ב |  גליון שפתי חן  |  צרא  ג"פש  אציו



המשך מעמוד ב’חן השבת

 תוכן הענין: א( שלא להפסיק מללמוד גם במקום אריכות או קישוי הבנה. 
ב( מביא פלפול בהלכה להודיע שהוא בקי גם בנגלה.  ג( תפלה שיכנסו דבריו בלב הלומד.

  בסיום ההקדמה חוזר רבינו המחבר על בקשתו, יען כי  וועתהעתה
דלי  בשביל  נכתבו בעיקר  הלז  הספר  דברי  רוב 
מאנשי  גדול  שחלק  כידוע  בתורה,  ערך  פחותי  העם 
המחוז ההוא )מדינת רומעניא( היו רחוקים מאוד משמירת התורה 

בדברים  להדריכם  ימיו  כל  עסק  ורבינו  כראוי,  והמצוות 

הפשוטים והיסודיים כשמירת שבת וכשרות וכדומה, ובשבילם 

ביותר,  פשוטים  וענינים  במשלים  דיבוריו  את  להלביש  הוצרך 

שלא  ומכופל,  כפול  ובקשתי  מליצתי  דברי  כן  על 
ירפו ידיהם ולא יעזבו דברי החיבור הזה מפני איזה 
הלשון  יהיה  שלא  שמובאים לשונות מספרי קבלה  מקום 
דברים  פשוטין  הדברים  יאמינו  אך  לפניהם,  מורגל 
לשון  העמדתי  זה  בעבור  כי  הקורא,  בלב  הנכנסין 
שומע  להבין  כדי  באריכות  קצת  לפעמים  החיבור 
בשעת  הדיבורים  שהלביש  כמו  פה,  על  דמשמיע  דומיא 
 - רבינו  הוא   - והדורש  ודרושים,  פשוטים  בענינים  אמירתן 

הדברים  ונכתבו  נעתקו  כן  השורות,  בין  כוונתו  עומק  הלביש 

בספר הזה, ולכן כאשר יראה הלומד אריכות הכתב ידע לחפש 

ולהבין  לידע  שיוכל  כדי  השורות,  בין  הטמונה  האוצר  את 

אוזן שומעת לפי ערכם.

רבותינו  מאמרי  את  מקום  בכל  הבאתי    זה  ובעבור
עריכת  בכל  הלז  בחיבור  המובאים  ז"ל 
הם  איפוא  לדעת  ומוצאם  מקומם  ורשמתי  לשונם, 
רואים אותם, כדי שיקל גם על מי שלא יהיה לזכרון 
את  שנלמוד  ידי  ועל  בוריו,  על  המאמר  ענין  עיניו  בין 
הספר בעיון להתבונן בכל מאמר חכמינו ז"ל המובא שם, נוכל 

להשכיל ולמצוא את האוצר הגדול הטמון בין השורות.

יעשה  אלה  שדברים  הרבים,  בזכות    יזכני  והשם
רושם בלב השומע, ולהב אש קודש של קדושת 
יזכה  ובזה  הלומד,  בלב  יושפע  הצדיק  בלב  שבערה  השבת 

המאירים את  ככוכבים  הרבים  להיות ממצדיקי  הצדיק 

מצוה  יהיה  זה  שבזכות  לעצמו  ברכה  ומוסיף  הלילה,  חשכת 

מים  באר  חבורי  גם  לאור  להוציא  ואזכה  מצוה  גוררת 

חיים על כל התורה שהם דברים ערבים, יערוף כמטר 

יתברך  השם  בעזר  ורביבים,  עשב  עלי  כטל  לקחי 
לישרים  מטיב  דמטיבותיה  דשמיא,  ובסייעתא 

ולטובים.

**

  חוץ מהחידושים על התורה גם על זה אודה לאל  והנה
לבוא  ובתבונה  בדעת  חנני  אשר  גומר,  עלי 
הנני  זה  ועל  בגפ"ת,  הש"ס  בסוגיות  גם  פלפול  דרך 
ה'  כבוד  ברוך  גאונו  והדר  כבודו  לפני  משתחוה 
נסתר  עם  נגלה  ללמוד  הזכיה  לו  שנתן  וממעונו  ממקומו 

ביחד.

ורצוני  דעתי  שאין  גליא  שמיא    שקמי  ולהיות
לעשות עטרה להתגדל, על כן טמנתי את 
ידי להביא לבית הדפוס דברי חבורי בגפ"ת ושאלות 
ידי  תחת  בכתב  הנמצאים  הלכה  בעניני  ותשובות 
להתראות  רוצים  שאינם  הצדיקים  כדרך  ה',  בעזרת 
הספרים  רק  להדפיס  רצה  ולא  הנגלית,  בתורתם  ולהתגאות 

אולי  אך אמרתי  שיעוררו לבב בני ישראל לעבודתו יתברך, 

יבאו דורות האחרונים ויאמר מאן האי דקיימא ליה 

שעתא, ומאן דמתני, הא אפשר דלא הוי ליה אומדן 
ידע  לא  ואולי  תורה,  דעת  לו  היה  שלא  היינו  דעתא 
ואי אפשר לכתוב דברים הללו בלי דעת  צורתא דשמעתא 
וכאפס  חיבור הלז בעיניהם כאין  ויהא  תורה אמיתית, 

וימנעו אחרים מללמוד בו, ולא ידעו בני ישראל מהאוצר הגדול 

אמרתי  ההכרח  מן  כן  על  השבת,  את  לעשות  איך 

מפלפוליו בסוגיות הש"ס  להעלות על הדפוס דבר אחד 
יראה ששמתי  בו  כדי שההוגה  הדברים,  קיצור  דרך 

פני בהלכה הליכות עולם.

השאיפות  שתי  אל  להגיע  אבותי  זכות    יעלה  ואם
הקדושות, א( להעלות על הדפוס חבורי באר מים 

ואזכה  ב(  ה',  ועבדות  שמים  יראת  שכולו  התורה  על  חיים 

לעלות לארץ הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו, 
וידפסו  ויתפרשו  יפרד  כן שמשם  גם  שאזכה  אפשר  אז 
ידי  שתחת  ותשובות  ושאלות  גפ"ת  בדברי  דברי 
ידוע שאכן זכה לגמור שני השאיפות  יתברך  בעזרת השם 
שלו, א( שהדפיס ספרו הקדוש באר מים חיים, ב( שעלה לגור 

לכתוב  זכה  וגם  כבודו,  מנוחת  ושם  צפת,  בעיר  הקודש  בארץ 

ספר 'שער התפלה' על עבודת התפלה, וספר 'ארץ החיים' על 

מסכת ברכות.

**

כאןכאן  מאריך בדברי פלפול, ואחר כך מסיים:

  זכני השם יתברך להעלות לזכרון לפני ה' ספר  והנה
תשעה  היינו  פרקים,  עשר  שמונה  של  הזה 

והם  שני,  בחלק  דרושים  ותשעה  ראשון,  בחלק  שרשים 
השם  חיים,  שמי  של  ראשונות ח-י  אותיות  שני  כנגד 
התלמוד  מי"ם  דברים  עוד  להעלות  יזכני  יתברך 
התלמוד  מי"ם  הלז  השמעתתא  ידי  ועל  שהעליתי, 
גם  שבשמי.  מם  יוד  אחרונות  אותיות  שני  גם  יתוקן 
הכולל  עם  שבת  של  סידורו  חיבורי  שם  מספר 
ז"ל  אבי  ושם  שמי  כמספר  עולה  התיבות,  משלשה 
הצעיר חיים בן מוהר"ר שלמה במספר השוה )1,321( 

חושבנא דדין כחושבנא דדין.

  הגם כי צעיר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי,  לכן
רם  אל  מלך  לפני  תפלה  לערוך  אנכי  ומי 
ולהתחנן  וטובו אשען להתפלל  ונשא, אך על חסדו 
בחיבור  שערכתי  פרקים  שהח"י  הגדול,  שמו  לפני 
חי  ח"י  בי  ויתקיים  עולה,  כקרבן  לרצון  שיהיו  הלז 
להתהלך  ואזכה  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  יודוך 
בארצות החיים להסתפח על נחלת ה', אמן ואמן כן 

יהי רצון.

  הרועה אותי מעודי, יגמור בעדי לחתום  והאלהים
במליצת  להשי"ת  תפלה  בלימודי,  תורה 
ָדי, והכוונה  ִלמֻּ עּוָדה ֲחתוֹם ּתוָֹרה בְּ לשון הכתוב )ישעי' ח טז( צוֹר תְּ

שיחקקו הדברים בלב הלומד את הספר, ככל הכתוב לחיים 

על  שנכתב  ]מרמז  ג(  ד  )ישעי'  הפסוק  לשון  פי  על  בירושלים 
ידו ששמו חיים[.

הלא  כה דברי 
הק'  חיים במוהר"ש זללה"ה

חונה  במאהלוב ובאטשאן וקעשענוב וטשערנאוויץ והגליל

והתלונןא נחלא הערביא תלמידוא 	ליוא נכנסא מכןא ל	חרא
הזמן,א כלא מהלומדיםא לוא שישא הצערא גודלא עלא רבוא לפניא
חילוא רבא ויר	וא רבינואעמהםא יפלפלא ועתהאחשבאשכ	שרא
להםא נתןא הריא ועתהא עוד,א עמוא מלריבא יפסיקוא ב	וריית	א
פתחוןאפהאשהצדקא	תםאחסאושלום,אענהאלוארבוא'כל ימי 
עמלתי שלא אתראה כלמדן בעיני הבריות, וכעת ברגע אחד 
	חרתא בפעםא 	כןא ושלום,א עולמי חס  רוצה שאאבוד  אתה 
נוגעא שהיהא מקוהא עלא ש	להא 	יזהא שםא התעוררהא כ	שרא
לכבודאשמיםאלעיקראד	וריית	,אוהערביאנחלאשלחאלש	ולא
דעתארבו,אוהורהאלהיתר,אשםאחשףא	תאזרועאקדשואבר	יותא

ברורותאמש"סאופוסקיםאור	ואכולםארבאחילואבתורה.

גםאמפורסםאמנהגואבקודשאשלאהרה"ק בעל דברי חיים 
מצאנז זלה"ה שבכלאשנהאביוםאל"דאבעומראיומ	אדהילול	א
רגילא היהא זלה"הא מרימינוב  מענדל'ע  ר'  הרבי  הרה"ק  שלא
ללמדאבבכיותאעצומותא	תאמכתבואהנור	אשלאהרה"ק בעל 
מראה יחזקאל זלה"ה )שו"תאמר	האיחזק	לאסי'אקד(,אשכתבאבעתא
	ביוא כ	שרא הגדול,א רבוא צלא תחתא רימינובא בעירא שהותוא
דרשאמ	תואבשםאג	וןא	חדאשיכתובאלואפלפוליאד	וריית	א
חןא ימצ	וא 	םא והיהא מרימינוב,א הרה"קא מרבוא ובקי	ותא
דרךא 	לא הו	א גםא ויצטרףא התנגדותוא 	תא יסירא 	זא בעיניוא
הדבריםא ביןא יחזק	לא המר	הא לוא השיבא 	זא החסידות,א
מהא 	ךא פה,א על  ופוסקים  ש"ס  יודע  שבחברייא  שהקטן 
ושלא בכללא החבריי	א בניא שלא הקדושהא עבודתוא נגדא ז	תא
רבואהקדושאבפרט,אשרגעא	חדאמעבודתואמעמידא	תאכלא

העולםאעלאתילו,אעיי"שאב	ריכות.

המחבר היה יודע גם תורת הנגלה:
זלה"הא חייםא מיםא ב	רא בעלא רבינוא ד	גא כןא כיא והנהא
חזקהא שתכליתוא שכיוןא הזה,א הקדושא הספרא כתבוא בעתא
גודלאערךאהשבתאקודש,א מ	ודאלהר	ותאלכלאעםאהקודשא
פלפוליםא בוא ש	יןא הספרא 	תא 'לומדים'א 	יזהא וכשיר	וא
מתעטףא רקא שהו	א הקולא עליוא יוצי	וא ופוסקיםא מש"סא
במעטהאחסידותאו	ינואיודעאספר,אוימ	נואמללמודאבספרו,א
לכןא ישר	ל,א בקרבא 	וראהשבתא מניעתאהתפשטותא ויגרוםא
שלא חמורהא בסוגי	א עצוםא פלפולא ספרוא בר	שא העתיקא
כדיא ב	וריית	,א חיליהא רבא מר	הא שבהא טומ	ה',א 'ספקא

שספרואיגיעא	לאכלא	חדאמישר	לאבליאשוםאעיכוב.

	(א סיבות:א משניא הפלפולא כלא 	תא נדלגא 	נוא 	כןא
להורותא רקא והו	א ולתכליתהא הספרא עצםא 	לא שייךא 	ינוא
מ	מיניםא בניא מ	מיניםא הננוא ב(א הנגלה,א תורתא גםא שיודעא
עבדו',א ובמשהא בה'א 'וי	מינוא שכתובא כמוא 	מת,א בצדיקיא
והננואמ	מיניםאבגודלאצדקתםאוקדושתאתורתםאועבודתםא
הנפל	האשהיתהאהכלאבלתיאלה'אלבדו,אול	אנצרךאלןאשוםא
נתחילא לכןא גורע,א המוסיףא כלא ו	דרבהא זה,א עלא הוכחותא

תיכףאללמודאבפניםאהספראהקדוש.

סיום ההקדמה:
שבתא לקדושתא התעוררותא שבזכותא בבקשהא ומסייםא
יזכהאלהוצי	אל	וראחיבוריואעלאהתורהאועלאגפ"ת,אונפל	א
להדפיסא זכהא יעשה',אש	כןא יר	יוא 'רצוןא נתקייםא שלבסוףא
חיבוריואהמדבריםאמעניניאעבודתאה',א	בלאחידושיואהרביםא
ל	א ה',א לעבודתא התעוררותא דבריא ש	ינםא הש"סא בסוגיותא

ב	ואמעולםאלביתאהדפוס.

להגיעא שיזכהא הזה,א בספרא הלומדא כלא בעדא ומתפללא
להרגישא ויזכהא הזה,א בספרא הטמוןא המושגא עומקא להבנתא
לימודא ובזכותא השבת.א קדושתא נועםא שלא המתוקא טעםא
שני(  בחלקא דרושיםא ט'א ר	שון,א בחלקא שרשיםא )ט'א פרקיםא ח"יא 	לוא
יֹודּוָך,א הב	(  )בעולםא ַחי  הזה(  )בעולםא ַחי  יקוייםא ושתיםא פעם 
	מןא לבו,א בתוךא הדיבוריםא יחקקוא זהא בספרא הלומדא וכלא

כןאיהיארצון.

ביאור משולב

   גליון שפתי חן  |  צרא  ג"פש  אציו  |  ג 



יישן רק למד בהתמדה רבה  ולא  י"ד שנה...  ועבר  שם 
שאין לשער ואין לספר, ואין התורה מספרת מזה כלום, 
אפשר   אחד  לכל  לאו  כי  למעשה  לנו  נוגע  זה  אין  כי 
גלגולי  אבל  אבינו,  יעקב  של  בהתמדה  תורה  ללמוד 
איש  לכל  ערוך  שלחן  הוא  ראשו  על  שעברו  הסיבות 
ישראלי ללמוד מזה על הגלגולים והקישויים שעוברים 

עליו, לידע שהכל הוא תורה והכל הוא עבודת ה'.

מהאבות  פסיעה  וכל  תנועה  שכל  מספרים  ידוע 
הקדושים היא תורה שלימה, כי האבות הן הן המרכבה, 
כמו  'קַאר'(,  וכהיום  )רייטוואגן,  רכב  היינו  מרכבה  ותיבת 
שהרכב אין לו שום 'דיעה עצמית' להיכן ליסע ואימתי 
כן  הרוכב,  אל  בתכלית  בטל  הוא  כי  וכדומה,  ליסע 
היה  שלא  ויעקב,  יצחק  אברהם  הקדושים  האבות  היו 
כ"ד  בכל  שלהם  נשימה  וכל  לעצמם  דיעה  שום  להם 
שעות היום והלילה היתה רק האיך לעשות רצון הבורא 
בשלימות, בלי שום עצמיות כלל, כמו שאיתא בספר 'בת 
)פ' וירא( על הפסוק וירא אליו ה', שלא נכתב וירא  עין' 
מרכבה  כולו  כל  היה  אבינו  אברהם  כי  אברהם,  אל  ה' 
עד שלא היה שום מציאות עצמי, ולא היה נראה אפילו 

כגוף אדם, ולכן כתיב רק וירא 'אליו' בלי שם.

ועובדא הווה  בשני הצדיקים הרה"ק ר' הירצקא'לע 
שמואל  ר'  הרה"ק  וריעו  ידידו  עם  זלה"ה  ראצפערטער 
על  ופיקחו  בצאנז  היו  שבצעירותם  זלה"ה  קאמאדער 
עבודת רבם הקדוש מרן בעל דברי חיים זלה"ה, ואמרו 
זה לזה מגודל התפעלותם מעבודתו הקדושה בראותם 
שבוער כאש להשי"ת כ"ד שעות רצופות ממש, ואם כן 
איפה מה היתה כבר עבודת האבות הקדושים? באותו 
הדברי  ענה  הטהור  שלחנו  בעריכת  הסעודה  בעת  יום 
זיי  ווען  גלייך  יונגעלייט,  "היינטיגע  ואמר  זלה"ה  חיים 
זעהן עפעס זענען זיי עס מדמה צו די אבות, ווייסן זיי 
דען נישט אז די אבות זענען למעלה למעלה מהשגה".

הרה"ק רבי פנחס'ל קאריצער זלה"ה שהאבות  ואמר 
הקדושים לא דיברו שום מילה רק מה שנכתב בתורה, 
כל  תספור  שאם  אומרת  זאת  ותפלה,  מתורה  חוץ 
תדע  ויעקב,  יצחק  אברהם  דיבורי  שבתורה  התיבות 
תיבה  אף  דיברו  ולא  הזה,  בעולם  דיבורם  כל  שזהו 
אחת יותר, ומשום שכל דיבור שלהם היתה אלקות וכל 
נכתבה בתורה  לכן  תנועה שלהם היתה תורה שלימה, 
הפירושים  כל  סובלת  והיא  בעצמו  הקב"ה  ידי  על 

דכולהו איתניהו בהו.

שאברהם  דכיון  מצדיקים,  מתאמרא  לענין  ומענין 
אבינו היה המרכבה למדת החסד האריכה התורה קצת 
קצת  לנו  גם  נוגע  שזה  כיון  שלו,  ומאורעות  בדיבוריו 
יצחק אבינו שהיה המרכבה למדת  וגבי  ללכת בדרכיו, 
הגבורה לא נכתבה רק מעט מזעיר, בפ' חיי שרה ובפ' 
מהשגתינו,  למעלה  גבוה  הקדושה  מדתו  כי  תולדות, 
וכמו שאי אפשר לעולם להתנהג במדת הדין, עד שלכן 
להבין  אפשר  אי  כן  טפי,  דמקילי  הלל  כבית  הלכה 
אבינו  יעקב  אכן  הקדושה,  עבודתו  מדרכי  וללמוד 
תפארת  בחינת  והדין,  החסד  התמזגות  היתה  שמדתו 
פרשיות  בשבע  התורה  האריכה  אצלו  רחמים,  ובחינת 
ויגש,  מקץ,  וישב,  וישלח,  ויצא,  "תולדות,  קדושות 
פני  על  לחיות  איך  ממנו  שנלמוד  לנו  להודיע  ויחי", 
תבל, וכאשר רואים בתורה הקדושה 'חייו הסוערים' של 

יעקב אבינו ואיך עבר על הכל, הננו לוקחים מזה מלא 
חפניים חיזוק והדרכה, וזה הוא תורה שלימה, וזה מה 
של  חייו  שמאורעות  צדיק  הלעכאוויטשער  לנו  שאמר 
יעקב אבינו הוא תורה כשמה ש'מורה' לנו איך להתנהג 

כל ימינו עלי אדמות.
שני  אבינו  יעקב  פגע  זו  שבסדרה  להוסיף,  כדאי 
שישב  אחר  הסדרה,  בריש  א(  אלקים:  מלאכי  פעמים 
תורה  ולמד  שנים  י"ד  ועבר  שם  של  מדרשו  בבית 
בקדושה עליונה, זכה לראות מלאכים בחלום ! ב( בסוף 
כל  ועסק  לבן  בבית  שנה  עשרים  שישב  אחר  הסדרה, 
עם  משפחה  להעמיד  קשה  בעבודה  הלילה  וכל  היום 
שנים עשר ילדים ועמל קשות על הפרנסה, זכה לראות 
מלאכים בהקיץ ! כי זו היא 'תורה' בדרגה עליונה ביותר.
אך ביתר התבוננות בפרשה זו של יעקב אבינו שנשא 
לאשה קודם את לאה ואחר כך את רחל, יודע כל בר בי 
רב שאין הענין כלל כמו שמדמין בפשטות, יעקב אבינו 
אינו אדם פשוט רק עצם אלוקות עד שהקב"ה בעצמו 
קרא ליעקב בשם א"ל, גם רחל ולאה לא היו סתם נשים 
הנקראת  וקדושה  עליונה  אחת  בחינה  רק  חרן,  מעיר 
מרכבה  היו  שהם  'לאה',  הנקראת  שניה  ובחינה  'רחל' 

אליהם, כידוע כל זה מספרים הקדושים.
ובדרך צחות מסופר, איש פשוט אחד מחסידי הרה"ק 
בעל עטרת צבי מזידיטשויב זלה"ה ָׁשַבת פעם במחיצת 
רבו הקדוש, ובחזירתו שאלה אותו אשתו ששמה היתה 
רחל לאה, מה אמר הרבי, אמר לה: לא הבנתי כל כך את 
ה'שלש סעודות תורה' כי היתה תורה עמוקה, אבל זאת 

ידעתי שבכל משך התורה לא חדל מלהזכיר את שמך.
ובאמיתן של דברים, יעקב אבינו היה מובחר היצירה, 
צדיק יסוד העולם, שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם 
הוא  האדם,  מן  לו  ותפארת  לעושיה  תפארת  קדמאה, 
גדול  באופן  להשי"ת  מקושר  והיה  העולם,  עמוד  היה 
שלו  ומעשה  דיבור  מחשבה  וכל  מהשגתינו,  למעלה 
כל  ועל  העולם  כל  על  השי"ת  את  להמליך  רק  היתה 
הקדושה  ובעבודתו  ובגשמיות,  ברוחניות  העולם  עניני 
ואופן  לדורותם,  ולזרעו  לו  לעולם  רב  שפע  המשיך 
היתה  התקשרות(  ענין  הוא  )נישואין  בהשי"ת  התקשרותו 
פעם בבחינה עליונה הנקרא לאה, בחינה מוסתרת מעין 
היתה  ופעם  מוחין,  בשם  בספרים  הנקרא  רואה  כל 
גלויה  בחינה  רחל,  הנקרא  תחתונה  בבחינה  התקשרותו 

ופתוחה הנראה לאדם ונקרא בספרים בשם מדות.
הקטנה  עבודה  קודם  להתחיל  רצה  אבינו  יעקב 
עבודה  כך  ואחר  התקשרות(  ענין  הוא  )נישואין  רחל  בחינת 
הגדולה בחינת לאה, ולכן בבוקר כאשר ראה ְוִהֵּנה ִהיא 
ֵלָאה, צעק על לבן ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמה ִרִּמיָתִני, ואמר 
שהכוונה  זלה"ה  מזידיטשוב  אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק 
מעלמא  היא  לאה  כי  העליתני,  למה  'רם',  מלשון  הוא 
היא  ורחל  בינה,  בספירת  למעלה  שהוא  דאיתכסיא 
מעלמא דאיתגליא שהוא למטה בספירת מלכות, ואמר 
שהיא  בלאה  מקודם  להתקשר  העליתני  למה  יעקב 
)עיין  רחל  את  להעלות  לירד  אצטרך  כך  ואחר  למעלה 

במאור ושמש על פסוק זה אריכות בענין(.

להשי"ת  להתקשר  יכול  שהאדם  בספרים  מצינו  גם 
לאה',  'בחינת  התורה  לימוד  ידי  על  א(  אופנים:  ב'  על 
בה  שמתבוננים  כמה  וכל  עמוק  עמוק  הוא  התורה  כי 

מוצאים שיש בה עמקות יותר, כל שכן בסודות התורה 
שבלמדו  זלה"ה  מזידיטשויב  מהרי"א  הרה"ק  שאמר 
סודות התורה היה מעמיק בכל דבר עד שהחליט שאי 
אפשר לו להשיג הענין על בוריו, ומרן הבעש"ט זלה"ה 
אמר 'תורת ה' תמימה' עדיין היא תמימה ולא הגיע שום 
אדם לעומקה האמיתי, ולכן נקראת 'עלמא דאיתכסיא' 
לאה  בחינת  וזהו  אדם,  מבני  נתכסה  פנימיותה  כי 
חלקה,  טּוב  ראתה  לא  מעולם  כי  עצבה  תמיד  שהיתה 
הוא  התורה  מקור  כי  הבא'  'עולם  בחינת  נקראת  והיא 
בעולם הנסתר, וזה הטעם שכאשר נשא יעקב את לאה 
לא ידע ממנה, כמו כל לומד תורה שהגם שהוא מתקשר 

עם התורה עם כל זה עדיין אינו מכירה על בוריה.

מראה  שהיא  רחל',  'בחינת  התפלה  ידי  על  ב( 
לאדם פנים יפות, כי כאשר מתפלל בטוב זוכה לראות 
יום  בכל  שאומרים  כמו  מתפלל,  הוא  שעליה  הישועה 
נקראת  ולכן  ֵאָליו,  ַׁשְּוָעם  ְּבֵעת  ָרֵאל  ִיֹשְ ְלַעּמֹו  ְועֹוֶנה 
ההצלחה  עין  במו  לראות  יכולין  כי  דאיתגליא'  'עלמא 
שקראו  כמו  הזה'  'עולם  ונקראת  התפלה,  מכח  המגיע 
בגמרא )שבת י.( את התפלה בשם 'חיי שעה', ולכן היתה 
רחל תמיד שמחה בראותה הטוב המגיע לה, וזה הטעם 
כל  כמו  ממנה,  ידע  כבר  רחל  את  יעקב  נשא  שכאשר 
עם  מתקשר  הוא  שכאשר  התפלה  בעבודת  העוסק 
ישועות  ולראות  נפלאות  בה  לפעול  זוכה  התפלה  כח 

ונפלאות במו עיניו.

ויש עוד אופנים של התקשרות להשי"ת להמליכו על 
כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו הנרמזים בשם רחל ולאה, 
ה'  וירא  ד"ה  ויצא  )פ'  עין  בת  הקדוש  בספר  שהאריך  כמו 
לאה  בחינת  ה',  עבודת  אופני  במתיקות  לאה(  שנואה  כי 

היא 'עולם המחשבה' ולכן היא באתכסיא ונקראת לאה 
בחינת לא שלא ניכר לחוץ מה שבתוך המחשבה, והוא 
שורש כל שס"ה מצות לא תעשה, כי המקיים מצות לא 
תעשה אינו ניכר בחוץ כי הוא 'שב ואל תעשה', ועל כן 
אין להחיצונים אחיזה במקום ההוא, וגם לא שייך שום 
ולב,  כי הוא דבר הנסתר במחשבה  וגסות כל כך  פניה 
שורש  הדיבור',  'עולם  שהיא  רחל  בחינת  כן  שאין  מה 
מצות עשה, עיין שם באורך. גם עבודת ה' על ידי מדת 
ענוה הוא בחינת לאה, והעבודה על ידי מדת יראה הוא 
בחינת רחל )עיין שפתי חן הכללי הקדמה ח, אריכות גדול בענין זה(.

כי  העליון,  לובן  בשם  בספרים  נקרא  הרשע  לבן 
השמים,  מן  מיוחדת  בהשגחה  הוא  בעולם  מאורע  כל 
לעבוד  ראוי  שאינו  וחשב  מאוד  עניו  היה  אבינו  יעקב 
רק עבודה קטנה, אך מן השמים ידעו מדריגתו הגדולה 

ושלחו לו את לאה, לעבוד את ה' במוחין דגדלות.

לו  יש  ישראל  איש  כל  לבנים,  סימן  אבות  מעשה 
דגדלות,  במוחין  ודרגתו  בחינתו  כפי  ה'  את  לעבוד 
כדאי  שאיני  דארט"  נאכנישט  האלט  "איך  יאמר  ולא 
ויתאמץ תמיד  אני,  גיבור  יאמר  כי החלש  זו,  למדריגה 
להתעלות למעלה ולא לעמוד על מקום אחד, וידע כל 
ובפעולותיו  אינו איש פשוט,  כן  גם  איש שהוא בעצמו 
עושה גם כן רושם גדול למעלה, והשי"ת אומר לכל איש 
ואל תסתכל כלל  ויותר,  יותר  יהודי "חטוף עוד מצוות 
אם אתה ראוי, כי הנך חביב אצלי מאוד", וכשמתחילין 
נעשה  ה'  ובשם  להגיע,  שיכולין  עוזר  הקב"ה  לעשות 

ונצליח.

המשך מעמוד א’חן השבוע

יוצא לאור ע”י 

מכון שפתי חן
לקבל, לנדב, להעיר על הגליון וכן לקבל 
הגליון על הפאסט נא להתקשר עם המכון

646-838-1822
gilyonsc@gmail.com

ברצונך לקבל הגליון בכל שבוע, ואין לך אפשריות לקבל 
על אימעיל, סדרנו בס"ד שיוכלו לקבל גם על הפאסט.

נא להתקשר עם המערכת 646.838.1822

זכות פרנס הגליון
 נתנדב לע"נ רבינו הקדוש רבי אברהם דוב ב"ר דוד

 זלה"ה זי"ע - בעל בת עין
נלב"ע י"ב כסלו שנת תר"א לפ"ק

זכות בגליון נתנדב 
לע"נ האשה החשובה מרת 

חיה דינה בת ר' אליעזר ע"ה 
נפטרה י"ב כסלו שנת תשס"ח לפ"ק
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ימים המאירים של חנוכה מתקרבים ובאים

אם אתה רוצה 
להרגיש טעם המתוק 

לידע "מהו חנוכה"?
 כדאי להתחיל עתה לעשות

 הכנה דרבה, על ידי 
הלימוד בספר הנפלא

 שפתי חן 
לחנוכה

הנדפס מחדש 
 ושם תמצא מבואר בטוב טעם ודעת

טעמי המצוה עפ"י משנתם של רבותינו 
 הקדושים תלמידי הבעש"ט זלה"ה זי"ע, 
וביאורים מתוקים על כל פרט וכל חלק 

 מהמצוה החביבה הלזה,
גם כוונת הברכות, בצירוף כמה נוסחאות 
לשם יחוד, והוספנו כל סדר הזמירות כפי 

המנהגים של רוב צדיקי הדורות.

להשיג בכל חניות הספרים
מכירה הראשית: שארף 718-812-5120   באר"י: הפצה וועג 053-315-6312

הכנה דרבה
לקיום מצוות נר חנוכה

נ"ב: המחיר הנמוך של $100 לכל הסעט, ממשיך רק עד חנוכה בס"ד.


