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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג / ג" ה'תשפ  –'תולדותפרשת ' 

  (בח") א'  תורהמוהר"ן ליקוטי  מבוסס על 

מה הסיבה שיש לאדם שמזקין שערות   /  מדוע כפל פעמים שאברהם הוליד את יצחק 
פסולת הדינים והזוהמא  -עשיו  /  מדוע היה צריך לשנות את הטבע בשביל הליצנים/  לבנות

בזכות  /   רבקה שאלה למה הזוהמא צריכה לבוא בה ולא בשפחה/   של אדה"ר שהיה ביצחק
ב "ֹיש  /  יעקב הוא בחינת אדם הראשון קודם החטא/  העיבור אצל רבקה יש גרים מעשיו

עשיו צד את  /  חמשה פירושים -'ְגַבר ַנְחִשיְרָכן'  /   כמה, ובאיזה אוהלים ישב יעקב -ֹאָהִלים"  
הנחש גנב מאדם הראשון את  /   עשיו הוא נחש הקדמוני/  החיות בעזרת שדים וכשפים

את  /   יעקב הוצרך לקבל את הברכות חזרה דוקא בדרך של עורמה  / הברכות, ויעקב מחזירם
ירידה צורך עליה  /   המחריבים ח"ו של ישראל באים מישראל/  בלעם הרגו בחרב שלו בדוקא

עקב / הס"מ פגם בתומכי התורה / למה אע"פ שלא נחש ביעקב מ"מ יכל לפגוע בירך י /
דוקא שמואל מתקן את הפגם הנ"ל / לא תוכל לתקן את מי שאתה זקוק לו / יעקב אדם  

דמרכבה / למה המלאכים רצו להזיק ליעקב / עתידין ישראל למשול על המלאכים / הקושי 
ו  לעמוד בממשלה על המלאכים / ביאור עצת הקב"ה למשה לאחוז בכיסא הכבוד / כשרא

בגלל שלקח יעקב מעשיו את הבכורה לכן  /  את יעקב שהוא ישן בעולם העשיה רצו להזיקו
זכה בברכות / מה הסיבה שהברכה מגיעה דוקא לבכור / ביאור מצות יבום וחליצה על פי 
הסוד / מהו 'תיקון אלמנה' ומהו 'קטלנית' על פי הסוד / הברכה לקטן עוברת דרך האח  

מוכן מיד   שיהיה -הבכור / גם הנחש התווכח עם האדם על הבכורה / אדם נברא באחרונה 
אצל יעקב ורבקה נתקן גם הקול של חוה / רבקה תיקון לחוה / שני גדיי עזים /   לסעודה

כנגד עץ החיים ועץ הדעת, קרבן פסח וחגיגה / אדם היה צריך לאכול מעץ החיים ועץ הדעת  
ים / עץ החי  -עץ הדעת, חגיגה  -יחד בשבת / התיקון של יצחק שאכל פסח וחגיגה / פסח 

 נדב ואביהוא בחינת שני שעירים לה' 

 מים שאברהם הוליד את יצחק מדוע כפל פע

 , ורבקה ותולדותיהם יעקב ועשיופרשת תולדות עוסקת ביצחק    א.

מספרת   את  והתורה  יעקב  נטל  איך   ,עשיומ הברכות  באריכות 

הזוו דף  הקדוש    הראומר  סוף  ח"א  לוקח   דוקאביעקב  ש  לה:()בראשית 

  אך   .זה בעז"ה   עניןשיעור בב  עסוקנו   רמה.ובעמעשיו    את הברכות

על   )ח"א(ע"ד  ן תורה  "רהמו  קוטיבלי  מסביר  רבינוש  מה  נבארקודם  

יט(הפסוק   כה,  ַאְבָרָהם "  )בראשית  ַאְבָרָהם  ן  ּבֶּ ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹת  ה  ְוֵאּלֶּ

ת ִיְצָחק , הוזקק 'יצחק בן אברהם '  ,י שכתב "עפירש"י:    –"  הֹוִליד אֶּ

ִיְצָחקַאְבָרָהם  "  לומר ת  אֶּ אומרים   ,"הֹוִליד  הדור  ליצני  שהיו  לפי 

שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא ,  מאבימלך נתעברה שרה

צר קלסתר פניו של יצחק דומה    ?מה עשה הקב"הנתעברה הימנו,  

ת ִיְצָחקַאְבָרָהם "והעידו הכל  לאברהם,   ." הֹוִליד אֶּ

 מה הסיבה שיש לאדם שמזקין שערות לבנות

של  בשביל  וכי    :תהנשאל  השאלהוב.   שנים מליצנים  השטות 

, עד שאי אפשר לאברהםלעשות את יצחק דומה    מעשה בראשית

בינ בסנהדרין    יהםלהבדיל  בגמ'  פז:(כמבואר  שאח  .)דף    "כ ובפרט 

מי שרצה לדבר עם   ,ברחובאברהם ויצחק היו הולכים  ש  מה שקרה

תאומים זהים   כשניהיו  הם  וכן להיפך, כי  יצחק  היה פונה ל  םברהא

אפשרולחלוטין   ביניהם  היה  אי  הבין  .להבדיל  צריך  ש   ואברהם 

זה   ', וחסדחסד  הוא 'אישאברהם ש כיוןו ,אב לבןהר בין היכשיהיה 

ור' :  ]בראשית ח"א דף כח.[   זוהרב  כמו שכתוב)ולבן   ִחּוָ ד  סֶּ ְטָרא ְדחֶּ  וא הו  , (ן[ ' ]לב ִמּסִ

מהקב"ה:   לביקש  לבנות  ושיהיה  דבר  '  :הקב"ה  ולר  מא  .שערות 

שאלת מתחיל   ךבו  ,טוב  של  התחיל  וכך    '. אני  שערות  המציאות 

בגיל    התחילו  אברהם  אצל  .אברהם מהלבנות   הלבנות  השערות 

העקידה    ,מבוגר בגיל  כש אחרי  היינו  ,140היה  אנחנו    מוכנים   גם 

יותר    זה כבר מתחילהיום  ש   אלא  ,לזה רבי ש  וכמו  .קדםמוהרבה 

הכוונות  בהקדמה)   ויטאלשמואל   לבן  ואחרי"  כותב:  (לשער   ז"א  "...רדף 

לבנות שערות  לי  יש  למהר  ו  ,שכבר  הכתבים ולמהר  וצריך  להוציא את 

 . זיע"א(  טאלוי   ל אביו רבי חייםש שערים השמונה  כל  הוא סידר את  י  שהר) .של אבא

 מדוע היה צריך לשנות את הטבע בשביל הליצנים 

את הטבע  צריך לשנות  בזה שהיה  העומק    מה יר  סבמ  רבינו   עכ"פג.  

של   הדיבור  שאמרו    הדור  ליצניבגלל  מה  לנו  אכפת  מה  ששאלנו  )כמו 

  ', חסד' אברהם כולו    :ואומר  עניןה  מסביר את עומק  רבינוו  הליצנים?(

  , לדבר איתו ולהיות אצלו    עיםנאברהם כל כך   '. גבורה'ויצחק כולו 

פחד   היה ממש  יצחק  זאת  איתולעומת  שכתוב)  .לדבר  לא,   כמו    ]שם 

שיעקב ועשיו לא היו    בזוהרוכן מובא    , "לּוֵלי ֱאלֵֹהי ָאִבי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק: "מב[ 

אביהם יצחק  עם  תורה  'כי לומדים  והסיבה  מלמד'   .  הקפדן  ולכןלא  עם    ,  לומדים  היו 

הם לא  כי   ,הוליד את יצחק  םברהאלא האמינו שולכן    .הסבא אברהם( 

ר את קלסתר פניו  צ  ?עשה הקב"ה  מה   .מידותה  םמתאימים באות

ת ִיְצָחקַאְבָרָהם " והעידו הכל  .של יצחק כמו של אברהם   ."הֹוִליד אֶּ

 שהיה ביצחק אדה"ר והזוהמא של פסולת הדינים  -עשיו 

זהד.   כא()ב  כתוב  אחרי  כה,  לֹו  "  :ראשית  ר  ִרְבָקה   ה'ַויֵָּעתֶּ ַהר  ַוּתַ

ּתוֹ  ָאֹנִכי   ִאש ְ זֶּּה  ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ִאם  ר  אמֶּ ַוּתֹ ּה  ִקְרּבָ ּבְ ִנים  ַהּבָ ְתרֲֹצצּו    , וגו'"ַויִּ

ב גדול  צער  היה  והלרבקה  ועשיו    של  הלידהריון  שני   שהםיעקב 

רבה  , כמובא במדרש  רשע  עשיוו  ,צדיק  ואהיעקב    ,הפכים )בראשית 

ו( להבין  .סג,  דהיינו ויש  ההריון,  משעת  רשע  כבר  עשיו  מדוע   ,

ש וכמו  רע.  כבר  את    עשיוש  ו.(קמשבת  )בגמרא  מובא  שנוצר  לקח 

   .ביצחק היהשהזוהמא של אדם הראשון פסולת 

שיצחק   הסיבהש  ( ח"א דף קמה.  )תולדותאומר הזוהר הקדוש    ,יותר מזהו

 הוא רשע,עשיו  ש   המרגיש שכל  היצחק    כיעשיו,  רצה לברך את  

 .בגלל שהוא בן שלו, ומפסולת הדינים שבו נוצר עשיו  -  וזה בגלל

זה בגלל  וכל  המסכן שהוא כזה רע    עשיו  סובלכמה    ,יצחק  חשבו

  שבי. גבורותה לששהוא לקח את הפסולת 

 רבקה שאלה למה הזוהמא צריכה לבוא בה ולא בשפחה 

 , יצחק  ,אברהם  :בזה  הזו? הביאור  פסולתהליצחק  בא  מאיפה  וה.  

)בראשית ח"א    בזוהר  כתוב  .אדם הראשון   חטא  ויעקב הם התיקון של

ובחה  שנחהש  ,:(לו  באדם  זוהמה  הזוהמה  ו   ,והטיל  את  לנקות  כדי 

ויעקב יצחק  אברהם  את  צריכים  היו  את    וציאה אברהם    .הזאת 

בשפחה   ממנההגר  הזוהמה  את ה  ויצחק  ,ישמעאל  שנולד  וציא 

בעשיו. "שו  זהו  הזוהמה  ָאֹנִכיכתוב:  זֶּּה  ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ִאם  ר    -  "ַוּתֹאמֶּ

לסבול  האמר צריכה  אני  כמו  רבקה למה  הרי   שיצא ממני רשע, 

יגם    ,את הפסולת בשפחההוציא  אברהם  ש וא שפש יצחק    יצא חה 

בגלל  ,  העיבורצער    תצטרך לסבול א ת לא  אז היא  ו   ,הפסולת  בה

ברחםהיה  ו  ,עשיובעוברת  מ  היתה ש כה,   כמו שכתוב.  מצערה    )שם 

ִנים  "  :כב( ַהּבָ ְתרֲֹצצּו  הּ ַויִּ ִקְרּבָ כו.  "ּבְ מזה  תנחומא   תוביותר  במדרש 

ד'( אות  ועשה    את רחמה,  חתךהוא    מהבטן  יצא  כשעשיוש,  )כי תצא 

 ו אדם הראשון היאמר עשיו:    .בטיםי"ב ש   תלד  ארה שלעק  הת וא

ילדים   שני  הבל,רבוהם  לו  את  וקין הרג  אנחנו  ו  ו  רבים ו  םשניגם 

   .תלד יותר  מו לאירצה שאולכן  ,בהריוןכבר  מסתדרים ולא

 העיבור אצל רבקה יש גרים מעשיובזכות 

שהוא בן של   ועשיו  ,ר העיבורעסבלה צ  רבקהש  בזכות זה  לאבו.  

מְ   ולא  רבקה אשר מ  מעשיוגרים  יותר  יש  לכן    -  פחהשִ בא 

ועי"ז    ,גריםאין כמעט    ישמעאלכי מ ',שפחהה בן  'הוא  ש  ישמעאלמ

   .שמות הגריםנכמה נשמות טובות שהם  עשיוב יש

 יעקב הוא בחינת אדם הראשון קודם החטא 

את  שעשיו  יוצאעכ"פ  ז.   יצחקה  מנקה  של  למה    .גבורה  והסיבה 

יצחק וגם  ינקה  אברהם  שגם  חלק  י  כ  ?צריך  את  מתקן  אברהם 

שב  הפגום  הראשוןהחסד  הגבורה   ,אדם  חלק  את  מתקן  ויצחק 

ב הראשוןהפגום  ש ְ "   ,אדם  תֹו  ִמּטָ ַיֲעקֹב  כבר   -"  ֵלָמה ֲאָבל  בו  אין 

 שופריה"   פ"ד.( בבא מציעא  נח.)ב"ב    בגמראכתוב  ולכן  . .()שבת קמו זוהמא  

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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כ  –"  דאדם הראשון   שופריהדיעקב אבינו מעין   היה  יפה "כ  יעקב 

   .החטאקודם  ,של אדם הראשון יה דיוקןשה בגללתואר 

ב ֹאָהִלים"  ב יעקב ים יש, ובאיזה אוהלכמה - "ֹישֵׁ

ָעִרים"  :כז(   כה,ראשית  ב)   בפסוק  כתובח.   ַהּנְ לּו  ְגּדְ ם    ְוַיֲעקֹב  ...ַויִּ ּתָ ִאיש  

ֹאָהִלים ב  ֵ עבר"   פירש"י:  "יֹש  של  ואהלו  שם  של  עוד    ." אהלו  יש 

א' )  פירוש ֹאָהִלים"  (ע"פ תנחומא שמות  ב  ֵ ויצחק  -  " יֹש  כי    ,של אברהם 

תורה למד  יצחק  גם  יעקב  אביו  אצל  וגם  אברהם   ם ברהא   .אצל 

אהל  ה  ',חסד '  יאה  ותמיד של  ו' )גמטריה  ופעמיים   36זה    -  (בלי 

ב ֹאָהִלים "וזה    =ע"ב(72)'  חסדעולה '  –  'ל 'אה ֵ   ם שה"ל  השני א   -  "יֹש 

,  (36)  'אהל'   פעמים  6עולה    -  'גבורהו'',  גבורה'ב  או ה  יצחק  .ד"חס

אוהלים ה   ?האלו  ליםוהאת ה ששם  ה ומה.  'גבורה'כמנין    216דהיינו  

ושל ש יעקבואוה  ,ויצחק  םברהאהאוהלים של    ,עברם    -  הל של 

בעצמחו תורה  הלתורה    לימד  בוש  אוהלוה   ,שלמד  . בטיםש בניו 

ומלמד    אבינו  יעקב  הליםוא  הששוב ' אוהליםב'  תורה.בהם  לומד 

  . של יצחק 'גבורה 'ו 'חסד לאברהם 'ל ,יש רמז לתורה של יעקב

 חמשה פירושים - 'ְגַבר ַנְחִשיְרָכן'

הפסוק  עבורנוט.   ה"  :לתחילת  דֶּ ש ָ ִאיש   ַצִיד  יֵֹדַע  ִאיש   ו  ֵעש ָ   ", ַוְיִהי 

יְרָכן'  -  ִאיש  יֵֹדַע ַצִיד  :תרגםאונקלוס  ו ים פירושויש כמה    'ְגַבר ַנְחש ִ

' יְרָכןלמילה  נ  .א  ':ַנְחש ִ אף  )  בפרסית.  חיות  צייד  זה  ןכשירחהמילה 

כי פרס    -  יש בה הרבה מאוד מילים מפרסיתמ"מ    ,כורדיסטןמ   יא הארמית  שהשפה ה

 -  כןשירחנ  :(ב צ  ףבא קמא דב)   תוספותב  תם  רבינו  פירוש  .ב  (קרובה לשם

בקשתו ו  )נח(  אדם וצודה  ועופות  בטל,  ועיזים  כבשים  שהרי    .חיות 

הו  ,אביובבית    לו  חסרלא   חיות בגלל שהוא   ואלמה    הולך לצוד 

שלוו  בטל התענוג  היה  .זה  ולומד   ויעקב  ,בטלן  עשיו  יושב  היה 

ערוךפירוש    עוד  מביא  )שם(תוספות  ה   ג.  תורה.  גורס ש  ,בשם 

שכתוב',  שקט'לשון    -  כן'ד 'נחשי יא )שופטים    כמו  קֹט "   :(ג,  ש ְ ַוּתִ

ץ ע"כארעא  ושדוכתתרגומו    "ָהָארֶּ ליי צה  .,  חייב   בשקט   היותד 

  החיה הוא צד אותה. מגיעהכשו ,ו בו החיות שלא ירגישולהמתין 

 עשיו צד את החיות בעזרת שדים וכשפים

הכי  שים שוריפויש עוד שני  י.   זקנים על   ד.  :מענייניםהם  ובמושב 

, לפי  רש, ופי)בשתי תיבות(התורה, כתב: דיש לגרוס גבר 'נחש ירכן'  

ירכו לידע לצוד אחר עשיו  שהיה   נושא הכשוף בתוך  והיה  מכשף 

שעירים אלו ו  -"  עירש איש  "  עשיו היהירכו.  בלכך ניחש    -עופות  

שכתוב  שדים כמו  כא()יש ,  יג,  ם"  עיה  ש ָ דּו  ְיַרּקְ ִעיִרים  ופירש"י: ",  ּוש ְ

ִעיִרים   ירכן  ולפ"ז  .שדים  -ּוש ְ מצויש   -  ''נחש  על   לו  רהיה  נחש 

   .פיםהכשהשדים ו בכח החיות  ועי"ז היה צד ,הירך

לצודיכש ללכת  ממנו  מבקש  לו הוא    , צחק  ג(  אומר  כז,  :  )בראשית 

י" ה ְוצּוָדה ּלִ דֶּ ָ ָך ְוֵצא ַהש ּ ּתֶּ ְלְיָך ְוַקש ְ יָך ּתֶּ א ָנא ֵכלֶּ ה ש ָ  , כלוןומר"ְוַעּתָ

עם תצוד  אל  בקדושה    ,פיםשכ  הפעם  יהיה  שהכל  רוצה  אני  כי 

הרבה זמן לצוד  לו  ולוקח  באותו הפעם,  מסתבך    עשיו  לכןווטהרה.  

וכבר הרבקה  ש  , עדציד מ  יעקבספיקה להכין מטעמים,  ש גיכבר 

עשיו זה    חרי, ורק אומקבל את הברכות  את האוכל ליצחק אביו,

  .כי לקח לו זמן לצוד בלי כשפים ,בא

 הוא נחש הקדמוני עשיו 

נדבר:  יא.   שבו  יְרָכן 'הציוני    כתב  ה.והפירוש  וא ה  עשיו  -  'ַנְחש ִ

הסיבה גם    וזו  . ולכן היה מצויר על הירך שלו נחש  וני,נחש הקדמה

עשי של  בי  ו ששרו  שלו    עשיוכי    ,יעקבשל    רך פוגע   בירך,הכוח 

  הקדמוני. חשנ תבחינ ,על הירךצוייר לו מנחש  - 'גבר נחשירכן'

 ב מאדם הראשון את הברכות, ויעקב מחזירם הנחש גנ

ח"א  בראשית  )ר הקדוש  הזוומר האשדבר מאוד עמוק    אבינובזה  יב.  

הברכות    עשר  כלב  אדם הראשוןהקב"ה רצה לברך את  ש  :(ה דף ל

יעקב   ל  )שקיבל  ִמּטַ ָהֱאלִֹהים  ְלָך  ן  ַמִיםְוִיּתֶּ ָ ץ   , ַהש ּ ָהָארֶּ י  ַמּנֵ ָגן   ,ּוִמש ְ ּדָ   , ְורֹב 

ים  ,ְוִתירֹש   ַעּמִ ים  ,ַיַעְבדּוָך  ְלֻאּמִ ְלָך  ֲחוּו  ּתַ יךָ   ,ְוִיש ְ ְלַאחֶּ ְגִביר  ךָ   ,ֱהֵוה  ִאּמֶּ ֵני  ּבְ ְלָך  ֲחּוּו  ּתַ   , ְוִיש ְ

ָארּור יָך  רּוךְ   ,ֹאְררֶּ ּבָ יָך    , ברכות   עשרבמקום לקבל  ו  וכיון שחטא.  "(ּוְמָבְרכֶּ

הדעת  קללות  עשרקיבל   עץ  חטא  שכתוב)  ,על  "כמו  ָהֲאָדָמה  :  ֲארּוָרה 

ּנָה ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּּיךָ  אֲכלֶּ בֹון ּתֹ ִעּצָ ָך ּבְ ֲעבּורֶּ  נחש יה הזה ה  ת כלגרם אשמי  ו  ."( וכו'   ּבַ

נחש הקדמוניכר  עשיו  שהוא שרו של  הס"מ  הקדמוני. כמו  ב על   ,

גמל על  בסנהדרין    מובאו  .רוכב  הקדמוני    ט:(נ דף  )בגמרא  שהנחש 

את    ,לו ידיים ורגליים  והיודבר  מ   והיההיה לו דעה   )שהרי הקב"ה קילל 

ֵתֵלךְ "  הנחש חְֹנָך  ּגְ ורגליים  ו הי ש  משמע  -"  ַעל  ידיים  אמור   היההנחש  כי    ,(לו 

בד מן  א חבל על שמש גדול ש"  שם:  מ'הלשון של הגו  שלהיות שמ

לו אבנים טובות    אהארץ ומבי תצווקהיה הולך ל   שהנח , כי  "העולם

כי על ידו לולי החטא,    שמש גדול,הפסדנו  כתוב ש   ולכן  .ומרגליות

 שליח שהיה לכל אחד היה נחש  ו,  לפרנסה  טרוחהיינו צריכים ל  לא

  ולשלוח אותו להביא לו כל מה שצריך. יכול לדבר איתו

 של עורמה לקבל את הברכות חזרה דוקא בדרך יעקב הוצרך 

היא וה  חש  ידעכי    ,וה ואחר כך לאדםחאת  קודם  הנחש פיתה  יג.  

וע"י הפיתוי הוא   ,אדםה מאשר את    היותר קל לפתות אות ואישה  

מחזיר חזרה את    ?עושה יעקב  מה  .את הברכותלאדם הראשון  גנב  

לבעליהאבה השל.  ידה  אוקדוש  הה  "אומר  ד'()תורה   , בפרשה  ר 

להוציא  רוצה  שהוא    משהו,  שכשאתה  בכלים  לעבוד  צריך  אתה 

רמה כנגד אדם הראשון, כך כשיעקב הנחש בא בעווכיון ש  .עובד

ל צריך  בעורמה היה  לעסוק  צריך  היה  חזרה,  הברכות  את  קבל 

 חכמה דוקא, כמו שעשה הנחש.ו

 דוקאבאת בלעם הרגו בחרב שלו 

שכתוב.  די ָהְר "  : ח(  לא,)במדבר    כמו  עֹור  ּבְ ן  ּבֶּ ְלָעם  ּבִ בְוֵאת  ָחרֶּ ּבֶּ  "גּו 

הזוהרו בלק    אומר  סוף  בפרשת  קצד:()ח"ג  הרגו  ,דף  את בלעם   שהם 

וז"ל: חרב שלוב יהּ  ,  ּבֵ ָעֵבד  ֲעָתא  ש ַ ַההּוא  מֹוָתא,   )פינחס(   ּבְ ִזיֵני  ָמה  ּכַ

ִסְטָרא,   ֵמַהאי  ִחְוָיא  ֲעלֹוי  ָחִקיק  ֲהָוה  ּדַ א  ַחְרּבָ ָנַטל  ּדְ ַעד  ִמית,  ְוָלא 

ִסְטָרא.   ֵמַהאי  לֵ ְוִחְוָיא  ּוְבִדיֵליּה ּה  יָאַמר  ֵליּה,  ְקטֹול  ִדיֵליּה  ּבְ ְנָחס,  ּפִ

סִ  ַההּוא  ּדְ ָאְרחֹוי  ַכְך  ּדְ ֵליּה.  ְוָיִכיל  ֵליּה,  ָקַטל  ֵדין  ּכְ ַמאן ְימּות.  ְטָרא, 

ִליל ְתּכְ ָמֵתיּה, ּוָבּה ּתִ ּפּוק ִנש ְ ּה ָימּות, ּוָבּה ּתִ ְתָרָאה, ּבָ ָאַזל ֲאּבַ ְוָהִכי   ,ּדְ

ְלָעם, ּבִ הורג)ו   .ע"כ  ִמית  דוד  שלולגת  א   גם  בחרב  אי   רוש,פי  .גוליית(  ית 

את   להרוג  היה  בשום  אפשר  שהוא   ,אחרתחרב  בלעם  היה   כיון 

ושום חרב לא של קוסם   חרב המכושפת שלו  באבל    טה בו,גדול, 

   .הרוג אותובה יכלו ל -עצמו 

 מישראל  באיםשל ישראל ח"ו חריבים המ

ִנזֵּל בֵּ יּה ּובֵ יִמנֵּ "  :( טל דף  )בסנהדרין    מראיש גטו.   א  איּה ַאּבָ ַנְרּגָ   -  "ּה 

עצים צועקים על הגרזן  ה  , רושפי  .הגרזן  הולך עליהםמתוך עצי היער  

בתוכי    עץ אחדם לא תיתנו  א  :הגרזןעונה    נו?למה אתה משחית אות

אוכל   מכםלא  אחד  אף  המשל,  .  להשחית  אצל  וזה  גם  בלעם, כך 

וכן   אותו.  הרגו  בעצמו  שלו  והנחש,  מהחרב  העורמה בדרך  עשיו 

 של הנחש בעצמו, נטל יעקב ממנו את הברכות. 

ִמֲהרּו "   יז(  ישעיה מט,)  פסוקבכתוב  נו,  אכן לצד שני זה גם שייך אצל 

יֵֵצאוּ  ְך  ִמּמֵ ּוַמֲחִרַבִיְך  ְמָהְרַסִיְך  ָנִיְך  עם   ,"ּבָ על  יכול  לא  אחד  אף 

זה הנזק   'מלחמות היהודים '  -מנו  צאנחנו בע  ?יכול  כן  מיו  –  ישראל

גדול  הי אם    ,הכי  חינםתלא  שנאת  יכל   שגרמה,  ה  לא  אחד  אף 
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את   המקדשלהחריב  טבעית  השני  בית  כימבחינת  כאלה    ,  היו 

בירושלים היהטיטוס  ול  , גיבורים  הגיבורים   לא  כנגד  סיכוי  שום 

ניצחוא  .בירושליםאז  שהיו   הוא  שהיתה    ?יך  חינם  שנאת  בגלל 

והרגו  היהודים  ו השני  אחדנלחמו  זה  רק  ו  ,את  טיטוס  ע"י  הצליח 

, יוסיפון  בספר  , כמסופר כל זהובית המקדש  ירושליםאת    חריבלה

בתחילה ואיך ש  , את הכוח והחוזק שהיה ליהודים אז  ושם גם מספר

נצחו הראשונותאת    הם  במלחמות  טיטוס  של  בהם   ,צבאו  והרגו 

)היו שופכים עליהם מלמעלה שמן רותח והחיילים היו    ,הרבה בכל מיני שיטות

וכו'    ת גשר העפר, והגשר קרס עם כל החייליםוהבעירו אש מתח נשרפים, וכן הם חפרו  

המכבגלל    אבל  .(וכו'   לכוהמנהיגים בעצמם,    ןבישהיתה    הלחמל 

ניצח  ,שהיה   ם'חינ  תשנא ה' טיטוס  בסוף  עד    .לכן  ממשיך  זה  וכך 

שס הסבל  מהמשכילים,  היום,  שהיו מהמלשיבלנו  והמוסרים  נים 

שס ממה  יותר  סבל  היה  הסבל לביהודים,  היום  וכן  מהגוים.  נו 

מהבני דודים, הם אלו סובלים מהשמאלנים, יותר קשה מהסבל  ש

 כן לשאר הגוים. כנגדנו, ושנותנים להם את הכח 

 ירידה צורך עליה

שצריך להילחם עם הקליפה בשיטות שלה דוקא.  וטעם הדבר,  טז.  

אתה   ,שהיא כבשה  את מה"כ  אוחזת כהקליפה  ובגלל שהטומאה  

 . ורק אז אתה יכול ,ולהיות קצת דומה לה הצריך לרדת למקום של

  בליקוטי מוהר"ן   אומר  רבינו  '.ירידה לצורך עליה'בחינה של  הזו  ו

י"ב פעם    ח"ב(  )תורה  עליהלשכל  איזה  לו  יש  שאדם  לו   -  פני  יש 

והירידה הזאת שיש לכל אדם היא   . בחינה של ירידה לצורך עליה

 אבל אין מה   ,נתקע בירידה   דםכי לפעמים א  ?ולמה  .קצת מסוכנת 

כמו  )ו   צריך שיהיה ירידה,  , כדי לעלות למדרגה יותר גבוהה  ,לעשות

כשקופצים  הוא דוחף את השלב כלפי מטה כדי לעלות. וכן כמו  אז   ,בסולם   הלו ע  דםשא 

גם  ו  .'קליפה שקודמת לפרי'וזה בחינת    ,(כופפים את הרגלים ואז קופצים מ

הגדולה לקבל את   עולה בעליה   , הברכות  עשריעקב לפני שהוא 

צריך שהיה  ירידה  לו  בדיבורו  היה  כ  ולומר  לשנות  יט( )בראשית    : ז, 

ְרּתָ ֵאָלי" ּבַ ר ּדִ ֶּ ֲאש  יִתי ּכַ ָך ָעש ִ כֹרֶּ ו ּבְ  כלל   לא פשוט   דבר  זהו  , "ָאֹנִכי ֵעש ָ

אבינו  כי    ,ליעקב האמתהיה  יעקב  שכתוב  איש  כמו  כז)מיכה  ,   , )  

ְלַיֲעקֹב" ת  ֱאמֶּ ן  ּתֵ כע  ",ּתִ יוציא  היות  ל  אאל  .מהפה  שקר  יןואיך 

את  ו להוציא  צריך  שום   ,הנחש  -  עשיומ  ותברכההוא  לו  אין 

וללכת בדרכים העקומות   ,לרדת למקום של הקליפה , אלאברירה

את   נטליעקב  כי    .ורק ככה להוציא ממנו את הברכות  ,של הנחש

   .ממנו ולקח והס"מ ששהנח  את מה בשיההוא  ,שלו

 יעקב  פגוע בירך מ"מ יכל לאע"פ שלא נחש ביעקב 

כג, כתוב    יעקבעל  יז.   "כג(  )במדבר  ַיֲעקֹב  :  ּבְ ַנַחש   לֹא  י  ם  ּכִ סֶּ קֶּ ְולֹא 

ַעל ֵאל ָרֵאל ַמה ּפָ ֵעת יֵָאֵמר ְלַיֲעקֹב ּוְלִיש ְ ָרֵאל ּכָ ִיש ְ ומבואר שאין  ,  "ּבְ

. אבל אעפ"כ, כן  כנגד יעקבוהכשפים, וכן לבחינת עשיו כח  נחש  ל

מנם כפי שהסברנו . א, בירך יעקבהס"מ שהוא הנחש הקדמוניפגע  

יְרָכן 'הביאור הוא, כי לכן נקרא עשיו   ַנְחש ִ יש נחש ירך, א  -  'ְגַבר 

עשיו  וכיו של  שרו  לכן  בירך,  הוא  בנחש  עשיו  התחזקות  שכל  ן 

י "  הס"מ יכל לפגוע בירך יעקב, אף שבשאר גופו של יעקב נאמר ּכִ

ַיֲעקֹב    ."לֹא ַנַחש  ּבְ

 הס"מ פגם בתומכי התורה

בירך  ש הנחש  כוונהה   מהויח.   דאורייתא.  ?פגע  בתמכין  יעקב   זה 

ע) ות  ברכב  כמובא  ,'תורה '' בחינת    -  תפארתמידת הב  הוא   ( א "נ"ח 

תורה  -  תפארת' זה    '.זה מתן  בתורה  ו   ,תפארתב התורה בעצמה 

הנחש   לגעת  והס"מבעצמה  יכול  שלומד  ולכן    .לא  חכם  תלמיד 

דבר  ויכול לעשות ללא  הנחש    באמת,  תורה ובשום  כן    המ.  הוא 

יעקב  ?פוגע את  שהם    'דאורייתא   כיןתמ'הזה  ש  .בירך  המחזיקים 

בניסיון של   רעה צרכול לפגוע ולתת להם יי שמה הנחש כן  ,  התורה

   .שלא ירצו להחזיק את התורה ,הממון

 את הפגם הנ"לקן מת למה דוקא שמואל

שיש לו את   הוא זה )ע' זוהר בראשית כא:(שמואל  ?מי מתקן את זהויט. 

ה  את  גם  לתקן  דאורייתא כמתהכוח  זה מ  הואואיך  .  ין  את    ? תקן 

א' א )שמוכתוב   ָבתוֹ "  יז(  ז,  ל  ֻ י  ּוְתש  ִּֽ ּכִ יתוֹ   ָהָרָמָתה  ּבֵ ם  הגמ  ",ש ָ  ' דורשת 

 פירש"י:  ".שם ביתו עמו  ,כל מקום שהלך  :יוחנן  בירמר  א"  )ברכות י:(

 , שכל מקום שהיה הולך שם היה נושא כל כלי תשמישי בית עמו"

ששמואל   כיוןמ  , עכ"ל. פי',אחרים שלא להנות מן  -  ואהל חנייתו

יכל לתקן  הוא  לכן    ,תמכין דאוריתאהגם לא מ  לא נהנה מאחרים

   דאוריתא.  תמכיןאת ה 

 קוק לו תוכל לתקן את מי שאתה זלא 

דבריוצא, כשכ.   רוצה לתקן  מעליו  ,אתה  להיות  צריך   ,אז אתה 

עצמך אבל אם אתה    ,לא צריך אותוו  ,שאתה לא נוגע בדבר  ז"א

לתקן בא  שאתה  הדבר  את  יכול    ,צריך  לא  בעצמך  תקן  לאתה 

)דף קה: וכן ברש"י פרשת יתרו יח,  בגמ' בכתובות   כתוב  דוגמא לזה:  .אותו 

עשיר  ,עשירים(  -"  חיל"אנשי    -כא   להיות  צריך  שלא   -  שהדיין  כדי 

אם  פתה לקחת שוחד. אבל  תחניף לבעלי הדין, וכן לא י יצטרך לה

צריך   הדיןהוא  מבעלי  אותם   לא  הוא  ,פרנסה  לתקן  וכן    .יוכל 

רוצה להשפיע לתלמידיםכש הוא  ,הרב  התלמידים   צריך  אם  את 

הו מהם,  פרנסה  ללקבל  כי  א  וכו',  מוסר  להם  לומר  יכול  הוא א 

  לתקן אותם.  הוא לא יכולולכן  ,הםב תלוי

שולכן   ה  לתקן  באמי  הו   ,דאוריתא  תמכיןאת  עצמואם  צריך    א 

שיש לו עשירות  כורק    .תקןל  יכול  לאהוא    ,דאוריתא  תמכיןאת ה 

צריך    ,קדושהד לא  מאוהוא  אחד כלום  את  ף  לתקן  יכול  הוא   ,

אחד  .כולם אף  צריך  היה  לא  לכן    ,שמואל  אחד,  מאף  נהנה  לא 

ל את  כח  שמואל  היה  ב' הפגם  לתקן   . 'דאוריתא   תמכיןשהיה 

התמכי   נתקנו  שמואל  ידי  על  לתת כלומר,  שיוכלו  דאורייתא, 

 שרו של עשיו בהם. ולהינצל מהפגיעה של ממון בלב שלם, 

 דמרכבה אדם  יעקב 

מהזוהר בראשית הנ"ל, שיעקב אבינו הוא בחינת  נו  כבר הבאכא.  

יעקב   ולכן  הקדמוני,  נחש  בחינת  הוא  עשיו  ואילו  הראשון,  אדם 

יעקב שאחרי  יד  ומ  .ר את הגזילהמוציא ממנו את הברכות, ומחזי

  פרשה הבאה ב  וכמו שכתוב  ,רודף אותו   עשיומקבל את הברכות  

כ  ָחָרָנה "  :(י   , ח)בראשית  ְך  ַויֵּלֶּ ַבע  ש ָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ְוִהּנֵה  ...  ַויֵֵּצא  ַויֲַּחלֹם 

ֱאלִֹהים עִֹלים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהּנֵה  ָמְיָמה  ָ ַהש ּ יַע  ַמּגִ ֹו  ְורֹאש  ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ

יש  שמרכבה  השהם עלו וראו את    )דף צא:(. הגמ' בחולין  "ְויְֹרִדים ּבוֹ 

שזה    חושב הייתי    -  'אדם 'הנה  ו  .אדםו   נשרשור אריה    פנים,  בה ד' 

אז לא רואים את   ,חטא  אדם הראשוןאבל היות ש   ,אדם הראשון

יעקב כי    ,אלא את הדמות של יעקב אבינו  ,הדמות שלו במרכבה

   קודם החטא.אדם הראשון של   בדמות דיוקנואבינו 

 למה המלאכים רצו להזיק ליעקב

מלאכי  אזי כשעלו    במרכבה,  'אדם ' יות שיעקב אבינו הוא  והב.  כ

הם    שרתה באדם    ראובסולם  יעקב  של  הדמות    , במרכבה שאת 

ישןויורדים למטה  ו   הזיק לו,לבגמ' שהם רצו  וכתוב    ,רואים אותו 

יג()  תוב, כמחו שכ וה' הציל אותו כח,  ָעָליו  ה'ְוִהּנֵה  "  :בראשית  ב  ", ִנּצָ

'לשומרו'. אלא שכבר   ?להזיק אותו  ורצהמלאכים  למה  ו  פירש"י: 
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הפסוק את  כג,  הבאנו  ַיֲעקֹב"  :כג(  )במדבר  ּבְ ַנַחש   לֹא  י  ם    , ּכִ סֶּ קֶּ ְולֹא 

ֵאל ַעל  ּפָ ַמה  ָרֵאל  ּוְלִיש ְ ְלַיֲעקֹב  יֵָאֵמר  ֵעת  ּכָ ָרֵאל  ִיש ְ ודורש  "ּבְ  ,

בשבת   ט'(הירושלמי  הל'  סוף  והובא  )פ"ו  רבינו  ,  מוהר"ן  בדברי  )לקוטי 

א'(תני  וז"ל:  ינא  ְלֲאֵכי  ,  ִמּמַ ִלְפִנים  ָתן  ְמִחּצָ ְהיֶּה  יִּ ֶּ ש  יִקים,  ַצּדִ 'ֲעִתיִדין 

ּנֱֶּאַמר   ֶּ ש  ֵרת',  ָ ֵאל",  ַהש ּ ַעל  ּפָ ַמה  ָרֵאל  ּוְלִיש ְ ְלַיֲעקֹב  יֵָאֵמר  ֵעת  "ּכָ

ְלָאִכי ַהּמַ ֶּ ַעל ֵאל". ש  ְרצּו ֵליַדע "ַמה ּפָ יִּ ֶּ ש  ָרֵאל, ּכְ ש ְ ֹאל ִמיִּ   ם ִיְצָטְרכּו ִלש ְ

 מלאכיםעתידין ישראל למשול על ה

כיוןכג.   כי  אמלמפנים  לשל ישראל להיות    ן צתיחמ  העתיד ש  פי', 

בתענית  ו  .שרתה בגמרא  הפסוק  א.(לדף  )כתוב  ט(  על  כה,    : )ישעיה 

יֹּום ַההּוא" יֵענוּ   ְוָאַמר ּבַ ינּו לֹו ְויֹוש ִ   נעמוד אנחנו  ש  ",ִהּנֵה ֱאלֵֹהינּו זֶּה ִקּוִ

הקב"ה סביב  באצבעו  ,בעיגול  גם   הקב"ה.  עלכביכול    מראים 

יהיו  לא  מהמחיצה,  לפנים  שיעמוד  ישראל  נשמות  לבוא  לעתיד 

 . את הקב"ה  תהשר   לאכילמכביכול  מסתיר  א  והו  ,שקופים לגמרי

אין להם   ,שרתהכי  אים ממלנהיות שאנחנו עומדים במחיצה שלפו

הם  ו  ,תברך י   'בה  טובהההשגה  אז   אות  ו רכטצי לכן  על   נולשאול 

בזה שהם צריכים ,  שלה על המלאכיםממ  ולכן תהיה לנו  .השגותינו

   .הקב"ה ה עושהלשאול מ

 הקושי לעמוד בממשלה על המלאכים 

אומר  כד.   פשוט   ,)שם(   הקדוש   רבינואבל  לא  הזאת  שהממשלה 

בה שהמ  ,להחזיק  ללאכהיות  שיש  במי  מתקנאים  מאוד   וים 

וז"ל:  ה עליהםלשממ ְהיֶּה לֹו ,  יִּ ֶּ ְוִלְראֹות, ש  ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֹמר  ָצִריְך ִלש ְ

אּו ּבֹו מַ  ְיַקּנְ ּלֹא  ֶּ זֹו, ש  ָלה  ְמש ָ מֶּ ּבְ ילּו אֹותֹו  ּכַֹח ַלֲעֹמד  ְוַיּפִ ֵרת  ָ ְלֲאֵכי ַהש ּ

לֹום ְוש ָ לֹו  ַחס  יֵּש   ֶּ ש  זֶּה  ּכָ ָאָדם  ּבְ ְמֹאד  ִאים  ִמְתַקּנְ ְלָאִכים  ַהּמַ י  ּכִ  ,

ם, ָלה ֲעֵליהֶּ ְמש ָ    .ע"כ מֶּ

  לאכי שאלו מ  ,מרוםלמשה עלה  שכ  ח:(פ דף  ) בגמרא בשבת    מובא

לקבל    נו'? אמר הקב"ה:ניילילוד אישה ב  מה'  :הקב"האת  ת  שרה

בא לו.  תורה  לך  'חמדה    :אמרו  יש  דורות תתקע"גנוזה  וד  אתה , 

אמר   .השב להם תשובה  :מר הקב"ה למשהא  '?לארץליתנה  רוצה  

והשאלה:    ם'.השבפיי בהבל  אותישרפו    אמתיירא אני שמ'  משה:

תשובה   שיבאם ת דוקא עכשיו  למה    ו,הם לא שרפו אות   כשיועד ע

אני אשיב להם תשובה למה אם    ,פחד  משהשא  אל   ?ו ישרפו אות

הקדושה  אני מקבל את הקב"המכולה שהיא  ש  התורה    , ותיו של 

התורה  וע   ם כי אמלה  אז  ,שרתה   אכימלעל    טשול   ניא  הקדושהם 

ישרפו   אשמ  רבינותיירא משה  ה   ןלכו   ,שולט עליהם אני  ש  יקנאו בי

  הבל שבפיהם.אותו ב

 ביאור עצת הקב"ה למשה לאחוז בכיסא הכבוד

  תשובה".   להםוהשב  אחוז בכיסא כבודי  '  :אומר הקב"ה למשהכה.  

  שרת כי הא שמלאלא  וכו'? זה אחוז בכיסא כבודי מה  :רבינו מסביר

 , העולם העשילכים  יישאדם    בניכי    , מבני אדם  גבוהים  הםלכאורה  

  , מחצב עולם היצירההם מ  -  כים הם שייכים לעולם היצירהאמלוה

גבוה  יו יותר  העש  ולכן  ,יהעשמצירה  מעולם  שהוא  אדם  יה אם 

אבל אם   המלאכים מקנאים,  ,היצירהשהם מ  המלאכים  לט עלוש

זוהר  ו   הכבודאוחז בכיסא    משה   אתה ו) כתוב בתיקוני  כ   ' תיקון    .( ג דף 

שזה   הכבוד בכיסא  משה  אוחז  כש  ,בריאה ב  ואהכבוד  השכסא  

ות ישראל שהם בבריאה, אז גם  שורש נשמ  -"אם כל חי"  בחינת  

נעשה השרת, לבריאהשייך    משה  מלאכי  על  מקובל  כבר  וזה   .  

להבריאה  ש היצירהו שליכולה  על  בכט  כשאוחז  וממילא  סא  י, 

להתיי  משה  צריך  לא  ית'  הכבוד  ה'  תשובת  וזו  מהמלאכים,  רא 

   .סא כבודי'יאחוז בכלמשה '

 זיקוכשראו את יעקב שהוא ישן בעולם העשיה רצו לה

  , רואים את יעקב אבינו חקוק בכיסא הכבוד כש  תמלאכי השר כו.  

מהם  בעיהלהם  אין   גבוה  שהוא  בעולם  בזה  הוא  כי   הבריאה , 

כש  ,שמעליהם למטה    הםאבל  ישןויורדים  אותו  בעולם   רואים 

א הכבוד,  א ישן ולא דבוק בכס אם הו, כי  הם רצו להזיקו  ,העשיה

הקב"ה אז  ו  .אים בועליהם, הם מאוד מתקנ   ובכל אופן הוא שולט

לשומרו. עליו  שה   ניצב  ממל מ  קב"הכיוון  אותו    , שרת ה כי  אציל 

לעולם  שייךזה אדם ש  בעולם הזה,נמצא    אפילו שהואואומר להם: 

  .יםממרו י בגובה ושורשו נמצא ,בריאהה

 מעשיו את הבכורה לכן זכה בברכותבגלל שלקח יעקב 

יעקב אבינו לוקח מעשיו גם את הבכורה וגם נעבור לעוד נושא. כז. 

ַויְַּעְקֵבִני " :ראשית כז, לו()ב אמר עשיו. שאחד תלוי בשניאת הברכות, 

ְרָכִתי ה ָלַקח ּבִ כָֹרִתי ָלָקח ְוִהּנֵה ַעּתָ ת ּבְ בשם  )פירש"י  ו  ",זֶּה ַפֲעַמִים אֶּ

שברכתי  ון יש בי ולמה חרד יצחק, אמר, שמא ע" :תנחומא תולדות כג.(

ַויְַּעְקֵבִני זֶּה "  :התחיל עשו מצעק  ?קטן לפני גדול ושניתי סדר היחס

א "ַפֲעַמִים לך'  :אביו  "ל,  עשה  לו'מה  אמר  ָלָקח"  :,  כָֹרִתי  ּבְ ת  , "אֶּ

מ  )יצחק(  אמר הייתי  הדין יבכך  שורת  על  עברתי  שמא  וחרד,   צר 

ם  "  -  )יעקב(  לבכורברכתי  שעכשיו  ו ,  ברך הקטן ולא את הגדולל ּגַ

ִיְהיֶּה רּוְך  לג(  "ּבָ ויש   .בבכורה ות  ישהברכות תלו  ולפי זה מובן  .)שם, 

ור  כבה  כי  ,אותיות  זה אותן  -'  רהבכֹוהמילה ' ברכה  '  רמז שהמילה

   .ראוי לברכה

 ר קא לבכומה הסיבה שהברכה מגיעה דו

 כים צרי  יםאחההטעם ש  מה  ,מסביר  )לקוטי תורה וירא(  "לז  י"הארכח.  

ה את  ש ורבכלכבד  מזה ?  מכוחו,  זה  בעולם  נולדו  שהם  מה  כל 

בביאה  בעלה  בה  דשביק  רוחא  'ההוא  בבחינת  השאיר  שהוא 

  ( ט "ר לעש)  'עץ חייםספרו 'מסביר ב  י"אר ה   :ריםקדמאה', וביאור הדב

  ". האה קדמביאבעלה ב  הב  ביקדש  וחאההוא ר"את הסוגייה של  

אלא    , ן האישה כורתת ברית"אי  ב:(כ דף  )   סנהדריןבגמרא  ב  ומובא

יחוד הכי  היהחתן והכלה זה  בין  הייחוד הראשון    ".ליכה  אלמי שעש

מה הפירוש נעשית  . נעשית כלי שהכי בייחוד הזה הא ?ולמה .חשוב

  א' רוחהוא  ה 'מקבלת את  בייחוד הזה האשה  ש  כלי? מסביר האר"י,

  . כל הבנים שתלד האישה הזאת   נמצאיםהזה    רוחאותו  בו  ,מבעלה

  לא לוקח את כל שהוא    בזהחסד    הוא עושה  ,הבן הבכורנולד  וכש

משאיר  ו  החיות, השני אחריושבא    ןלב  ארוח  הואה מהוא  וכן   ,

)וכן את האח היותר   הבכוראת כבד לולכן האחים חייבים . לישי וכו'לש

   .(מהם   גדול

 י הסוד צה על פליביאור מצות יבום וח

הוא שכט.   הזה  ומסביר כמה הסוד  גדול,  סוד  הוא  ההוא רוחא,  ל 

ונסביר קודם את    . 'אלמנההתיקון  של    עניןדברים נפלאים, למשל '

יבום:   אדם  ענין  בנים,    שהאר  והשאינפטר  אם  צריכה  בלי  היא 

ת ַהחּוָצה ְלִאיש  : "(, ה )דברים כה   כמו שכתובייבום   ת ַהּמֵ ֶּ לֹא ִתְהיֶּה ֵאש 

ָמהּ  ְוִיּבְ ה  ָ ְלִאש ּ לֹו  ּוְלָקָחּה  יָה  ָעלֶּ ָיֹבא  ְיָבָמּה  זמן   ולמה?  -  "ָזר  כי כל 

של   מיעיהש בקשקהוא עדיין מ  ,בן  איזהב   א'ההוא רוח'שלא יצא  

יכולה  בהי לא  והיא  שהיא    ולכן  ,אדם  לאף  להינשאמה  או 

ם ָאִחיו ":  ואז מתקיים,  מתייבמת ֵ ֵלד ָיקּום ַעל ש  ר ּתֵ ֶּ כֹור ֲאש  ְוָהָיה ַהּבְ

מוֹ  ה ש ְ חֶּ ת ְולֹא ִיּמָ ָרֵאל  ַהּמֵ ש ְ ילד ב כנסנ בעצמו    וחא'ההוא ר'  כי  ," ִמיִּ

  א כ" תורה  )ליקו"מ    נו כמו שרביו   ,הבעל  נשמת שהיא תלד, שזה בעצמו  

ו'  ק:  משפטים  )פר'   הזוהר  מביא את  (אות  דף   מה בהין  בש  ומרשא ,  (ח"ב 

ּה'  ,האח שנפטר(עצמו שהוא )   שנולד ֵתּה ִאּמֵ ּבּום 'ִאּתְ ּתֹו   -  ַעל ְיֵדי ַהיִּ ִאש ְ ֶּ ש 
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ית לֹו ֵאם   ו זו  .וצא ונהיה הבן שלהי  מיעיה,שיש ב  וחאההוא ר' ו,  ַנֲעש ֵ

 האפשרות השנייה ו  .בתאו    תלד בןתתייבם ושהיא    אחתאפשרות  

שו   .חליצה  היא לח  -  החליצהל  הכח  לחלץ(ץ  ולזה    מתוך   )מלשון 

את   הסו ו   .א'רוחהוא  ה' האישה  יבום עמוק  ה  דזה  מצות  של 

באותה   ,צת את הנעל מעל רגל היבםשהיא חול בזה  כי    ,חליצההו

  .שיש בה וחא,אישה ההוא רמהפעולה נחלץ 

 טלנית' על פי הסודאלמנה' ומהו 'ק'תיקון  מהו

היא בפרט אם ו א',רוחהוא ה'נה עדיין יש את אלמאבל גם בכל ל. 

הילדים כל  את  ללדת  גמרה  צעיר  ,לא  נפטר  מנא רח  והבעל 

לא רק, כי גם אם גמרה לילד את כל הילדים, עדיין ליצלן, אבל  

תיקון 'ולכן עושים    .)רק מועט יותר(ההוא רוחא'  'נשאר אצלה לעולם  

 , אישההמאותה    א'רוח  הואה'את    , ובתיקון הזה מוציאים'האלמנה 

זה   -ואם לא    ,אחר  עלכדי לשחרר אותה שתוכל להתחתן עם ב

 . להזיק הבעל השני  ח"ווח יכול הראותו כי  ,סכנה

ענין גם  שא  ושז  ,'קטלנית 'שנקראת    אשה  וזה  נשואה  ישה  היתה 

הרי ים?  אחרי פעמיים חושש  כברלמה  לשני אנשים ושניהם מתו, ו

זה     של   א'רוח וא  ה 'הש   רואיםי  כסיבה  וה  ?ג' פעמיםר  חרק אחזקה 

אצלה,  -  ןשו ארה  עלבה חזק  עליהו  הוא  מוותר  לא  לכן  ו  , הוא 

יותר אסור לה  ולכן  ,  אותו  הוא הרגשני    בעלעם  היא התחתנה  כש

לא מוכן    ןשו אלה הרעמספיק לנו להבין שבכבר  זה  כי    ,תחתןלה

אין    .לוותר גרושה  אצל  הגט, אמנם  של  הכח  זה  כי  כזו,  בעיה 

שלו   רוחא  ההוא  את  מגרש  גם  הוא  אשתו,  את  מגרש  כשהבעל 

 ממעיה, ולכן אין חשש. 

 הברכה לקטן עוברת דרך האח הבכור

אחים את החיות, הוא מכח כל מה שיש ליוצא לנו מכל זה, שלא.  

שהשאיר להם חיות, ולכן חייבים בכבודו, וכן כל אח האח הבכור  

 בפנימיות הכוונה, שכל קטן חייב בכבוד האחר היותר גדול ממנו. ו

דרך הבכור.  ובפרט  הגדול,  עוברת דרך האח  הברכה של האחים 

ולכן גם הבכור נוטל פי שניים, כי העיקר עובר דרכו. ולכן גם יצחק 

ושינה סדר היחחרד בזה שחשש שבירך את הקטן   ס, לפני הגדול 

הב את  לברך  צריך  לקטן.כי  ברכה  תבוא  וממנו  ברגע   ולכן  כור 

רּוְך "הוא אומר מיד:    ,מכר את הבכורה  עשיוש  יצחקנודע לש ם ּבָ ּגַ

יעקב  -  "ִיְהיֶּה השל  ונתברך  יצחקימדעתו  של  שאומר   .מה  וכמו 

רבהבשם  )י  "רש בראשית  שרימה   :ב(  סז,  המדרש  אילולי  תאמר,  שלא 

את  נטל  לא  לאביו  הסכים  יעקב  לכך  מדעתו  הברכות,   –  וברכו 

רּוְך ִיְהיֶּה " ואמר: ם ּבָ  . "ּגַ

 גם הנחש התווכח עם האדם על הבכורה 

אהרן  קוקדב  רב  הלב.   לבני  'שבח  בין יעקב כותב:  ,  (' )בספרו  שהויכוח 

לב  זה   לעשיו, הנחש  בין  הוויכוח  האדםיגם  , ( מדברהיה  הנחש  )   ן 

את  שהנחש  כ הראשוןשל  כבודו  ראה  כשהואאדם  להם   קרא  , 

 א הנחש התקנ   ו,חיות באו להשתחוות לפניההבהמות ו   איךו   ,שמות

אני    תמרמרה ו  באדם,  אתצריך  למה  הפוך    אולי  ,האדם  שרת 

אותיי  דםא שה מהאדם,אני  שהרי    ,שרת  נ  גדול  ביום בראאני  תי 

 , הוויכוח בין הנחש לאדם ש  נמצא,  . ביום שישי  בראהוא נו  ,חמישי

שלהזה   המ  –שיו  וע  קביע  ויכוח  נולדתי    טועןהנחש    ,בכורי  אני 

  ש ילפעמים  כי    ולמה?  ,ר אני הבכוראומ   ואדםאני הבכור,  ן,  שואר

פני מגיעים לשם  שרתימה  כמו  ,כדי לשרתרק  בא ראשון  שמישהו  

והכלה החתונה  יםסדרמ ו  החתן  לפני  האולם  באים   ,את  לא  הם 

   .משרתיםהם ש אלא בגלל  ,ראשונים בגלל שהם חשובים

 שיהיה מוכן מיד לסעודה - אדם נברא באחרונה

 , נברא ביום שישיהראשון    אדםש   (סנהדרין ד, ט)  בירושלמי  כתובלג.  

ל מיד  נכנס  שיהיה  ה כדי  לסעודהשיהי  -  שבתיום  מוכן  מיד    . ה 

הוי"ה  ם  פעמים ש שבע עולה 'יעקב' כי  ,'שבת ' בחינת גםהוא יעקב 

אמנם    ,נכון   יעקב עונה לעשיו:ו  .ודשק  בתשל  רמזיעקב    ולכן  (172)

אדם שהוא  לבתור משרת    נולדת ראשוןאבל אתה    ,אתה הראשון

'שבת',   משרת  הנחש  שו  כמבחינת  בתור  בא  כן,  לפני  שנברא 

 . אותיכך אתה עשיו נולדת ראשון כדי לשרת  ,ןשו אאדם הר ל

על   רנושאמ  וזהו ועל שרו הס"מ שרוכב  שיעקב מתגבר על עשיו 

ג,  לנחש  אמר  שהקב"הזאת גם במה  וז  הנחש, יש לרמ   : טו(  )בראשית 

ּנּו ָעֵקב" ּופֶּ ש  ה ּתְ ְוַאּתָ ּוְפָך רֹאש   את ראש הנחש   ףש   דםא ה"  הּוא ְיש 

ראש  בעקבו  מכהנותן    ,בעקב  כתוב   '?עקב'זה    מה  .הנחש  על 

ז,  ם  "  :יב(   )דברים  ַמְרּתֶּ ּוש ְ ה  ָהֵאּלֶּ ִטים  ּפָ ש ְ ַהּמִ ֵאת  ְמעּון  ש ְ ּתִ ב  ֵעקֶּ ְוָהָיה 

ֹאָתם ם  יתֶּ בעקביו ומצ"  : פירש"י  ,וגו'"  ַוֲעש ִ דש  שאדם  קלות  ות 

זה עקב לבד  -  "תשמעון ה "  כתוב:  כי  ?למהו  ,זה מסוכן  , אם  ְוַאּתָ

ּנּו ָעֵקב ּופֶּ ש   הקלות   המצוותאת  תדוש    עקבעם הש   נהיש פה סכ  ",ּתְ

בעקב  - נושך  אם    ,הנחש  שזה    , שלך  'בקעה'  תא   קנתתאבל 

 , עד העקב  שממשיך אותה  'חכמהה'  של  'יבתוספת    'יעקב'בחינת  

עם    ,דרבהא אז   רֹאש  "  מקיים:  'עקב' היעקב  ּוְפָך  ְיש  יש   אזו  ,"הּוא 

   אותו.נצח ול נחש הקדמוניה ג אתוהרל אבינו כוח ליעקב

ויכוח בעשיו  שהוויכוח בין יעקב ל  נמצא, אדם הראשון    ןיזה אותו 

והוא  ללה לאדם  ק  הא וב  ,ניצחובפעם הראשונה הנחש    ,לבין הנחש

אדם אבינו שהוא דמות דיוקנו של  יעקב  אבל    .הברכותהפסיד את  

ע"י   כבר  הזוהמה של הנחש יצאה   לכ כי  היה מתוקן,    כבר,  הראשון 

שהפסיד    הברכות  עשר  את  זוכה לקבליעקב  לכן  ו  ,יצחקואברהם  

  .אדם הראשון

 אצל יעקב ורבקה נתקן גם הקול של חוה

  )בראשית כז,   רבקה אומרת ליעקב  ,אומר עוד חידושז"ל  האר"י  לד.  

ִני ַאךְ ָעַלי  "  :יג( קִֹלי  ִקְלָלְתָך ּבְ ַמע ב ְׁ משתמשת    רבקה"  ְוֵלְך ַקח ִלי  ש ְׁ

י  "  :יז(  )שם ג,  אדם הראשוןאמר ל  גם הקב"הבלשון: 'שמע בקולי'. ו ּכִ

 ָׁ ת  ַמעְׁ ָׁ קֹול  ש  ךָ   לְׁ ּתֶּ ָהֵעץ  ִאש ְ ִמן  חטא    . וגו'"  ַוּתֹאַכל  הראשון  אדם 

אשתו בקול  שמע  שהוא  חואבל    ,בגלל  של  גלגול  היא   ה רבקה 

שמע   אדם הראשוןש  היא צריכה לתקן את מהגם  ו  ,ה תותיקנה או 

דיוקנו של  אתה יעקב    עכשיוו  ,נכשל ו  בפעם הראשונה  הבקול )שאתה 

הראשון בקולי  (אדם  הפעם העצה התיקון שלך  יהיה  וזה  –  שמע  כי   ,

ל טובה  שאמר  וזהו  .ךשלי  מה  ליעקב  גם  רבקה  יג(ה  כז,  :  )בראשית 

ִני" ּבְ ִקְלָלְתָך  "התרגום  מפרש  ",ָעַלי  ְנבּוָאה  :  ּבִ ר  ִאְתַאּמַ ָלא  ֲעַלי  ּדְ

ִרי ּבְ ֲעָלְך  יָּא  ְלָוּטַ הקודמת    ,"יֵיתּון  אדם   -בפעם  בגלגול  כשהיינו 

אני יודעת  , ועכשיו  בגלל ששמעת בקוליקללות  עליך  באו  וחוה,  

יבואו  שבנבואה   ק לא  הברכות דוקא  הפעם    ות,ללעליך    , יבואו 

   .וליבקתשמע ו -פך י להשתעשה ע"י  יהיה התיקוןו

 יקון לחוה רבקה ת

 ויעקב  שאברהם ויצחק  שםכ חוה, כי  עיקר התיקון ל היא  רבקה  לה.  

חל ולאה  ר  בקהשרה ר  מהותהא  כך גם  ,מתקנים את אדם הראשון 

הזוהמה אלא    זוהמה,  בה  א היהלשרה  אמרנו ש  חוה.את    ותמתקנ

בתיקון של   השתתפהשרה לא כל כך    וא"כ  ,ה הגרתשפח בה  צאי

בחוה. זוהמ  שהיתה  הנחש  שבאמת  ו   ת  ל מי  חו  ןתקזוכה    ו ז  ,האת 

ש יותר  )  רבקה  דוקא ידי    ,(ה רמאשר  על  נעשה  מצטערת  היא  שוהתיקון 

העיבור של  הצ   ,בצער  עשיו כי  של  הזוהמא  בגלל  היה  שלה  ער 
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תקן  מהוא  של רבקה  והצער הגדול הזה    שהיא הזוהמא של הנחש,

היא   ,הוח  תא רבקה תקנה  שעתה אחרי  ו  .הוחאת לגמרי את   אז 

ליעקב   לומר  קִֹלי"יכולה  ב ְׁ ַמע  כי"ש ְׁ כבר    ,  חוה, אני  את  תקנתי 

 . מתוקנתואני 

 חגיגה ץ הדעת, קרבן פסח ושני גדיי עזים כנגד עץ החיים וע

ָדיֵי  : ")בראשית כז, ט( כתובעוד לו.  ֵני ּגְ ם ש ְ ָ ל ַהּצֹאן ְוַקח ִלי ִמש ּ ְך ָנא אֶּ לֶּ

ים טִֹבים מתוך   ?זיםעיי  גדישני  יקח    שיעקב  בזההתיקון   מהו  וגו'",  ִעזִּ

בראשית   הזוהר  ל"ה  דברי  להבין  ל"ו(דף  ו)דף  גד  יש  העזים  יששני  י 

הרמז בזה  זהו  ו  .ועץ החיים  ,עץ הדעת  -  עציםהשני    כנגד  האלו הם

טובים   .ראשית רבה סה, יד()ב  בים לבניךוטו עזים טובים לך  הי  גדיני  שש

אלו שני   -  טובים לבניך  .ברכותאת עשר העל ידם  שתקבל    -  לך

מביא את  רש"י  שעירים,  אוכל שני  יצחק    .יום כיפוריםשל    םעיריש

אליעזר  הפר דר'  ל"ב( קי  "ש  )פרק  היה שואל:  עזים  גדיי  שני  וכי 

אלא פסח היה, האחד הקריב    .מה(עצו כמות    וז )הרי  ?  מאכלו של יצחק

כל  נאכי הפסח  ה,גיהיינו קרבן חג - "והאחד עשה מטעמים לפסחו, 

השבע. ורש  ,כלומר  על  עשיעקב  לבקה   שני ינת  בח  יצחקו 

  .חגיגה ןוקרב ,פסחקרבן  קרבנותה

עץ ו ,טוב ורע עץ הדעתבחינת  הםים האלה עיזי היגדי נשש ולפי זה

ו  אחד  א"כ הםהחיים,   שני אבל    ע.ר  אחדטוב  ורבקה  יצחק   בזמן 

טוביםשעיריה ו  אחד  ,ם  פסח  חגיגה  אחדקרבן  שני בו   .קרבן 

של  ה כיפורשעירים  מכפרים  ,יום  ששניהם  ישראל  אף  מ"מ על   ,

  עץ הדעת   הבחינ  והוא  -  "מהולך לסאחד  שעיר  ו  שעיר אחד לה'

עלרעוטוב   שמכפר  הטוב  לס"מ  ,  הולך  שעכ"פ  והרע    . ישראל, 

היוצא   ב( שני    ,הנ"ל  פעמיםשבשלושת  ועץ הדעת.  החיים  עץ  א( 

עיזים   יוה"כ.    -גדיי  שעירי  שני  ג(  וחגיגה.  המתוקנת  פסח  הפעם 

 טובים   קרבנותשניהם  היו  שאז    ,רק אצל יצחק ורבקה  היתהביותר  

   .קרבן פסח וקרבן חגיגה -

 בשבתהיה צריך לאכול מעץ החיים ועץ הדעת יחד אדם 

ההזוהלז.   ל)   קדושר  דף  "  (:ה בראשית  וז"ל:  ָאכֹל כותב  ן  ַהּגָ ֵעץ  ל  ִמּכָ

אֵכל ִיחּוָדא, ְדָהא  )בראשית ב, טז("  ּתֹ ֵליְכִליְנהּו ּבְ א, ּדְ ְרָיא ֵליּה ּכֹּלָ ַ ש  , ּדְ

ֲאָבל  ְוָחיּו,  ֲאָכלּו  ִביִאים  ַהּנְ ְוָכל  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ָאַכל,  ַאְבָרָהם  ֲחִזיָנן 

ָנטִ  ּדְ ָמאן  ִאיהּו,  ְדמֹוָתא  ִאיָלָנא  א  ּדָ ַמיֵית, ִאיָלָנא  ְלחֹודֹוי  ּבִ ֵליּה  יל 

ומסבירים המ בזוהרע"כ.  עץ הדעת    חטאכל    , חידושדבר    פרשים 

 בלי עץ החיים,  בגלל שהוא אכל את עץ הדעת לבדשאדם חטא,  

זה    ,ץ החייםעם עיחד ביחוד  אבל אם הוא היה אוכל את עץ הדעת  

היה    אדם הראשון  ת.י הפירונהוא היה מחבר את שכי אז  היה מצוין 

בפירות משנה'  'לחם  ולעשות  לשבת  לחכות  ש.  צריך  מסביר וזהו 

  , שהוא דחק את השעהזה    אדם הראשוןשהבעיה של    "ל,ז  י"האר

ולא על חוה ביום שישי  גם בא  ו  ,שישיכבר ביום  ואכל מעץ הדעת  

שבת    לשל תלמידי חכמים מליעונתן    זמןהרי  ו  ,לשבת  ללילחיכה  

לשבת,  מתין  מ  ההי ואם הוא    .יום שישי בצהריים, ולא בשבתליל  ל

הדעת,  עושה  ו ועץ  החיים  עץ  על  משנה'  קורה לא  אז  'לחם  היה 

וכלום מתאווה    היהלא  ו  מזדווגים,  לא היה רואה אותם  שגם הנח, 

קחת ל בליל שבת קודש  היה צריך    אדם הראשון אומר הזוהר    .לה

ו הדעת  ומעץ  אותם  ולחבר  החיים  כי    ',משנה'לחם    כולאל מעץ 

   .דעת שהוא אכל אותו לבדעץ ה  הפגם שלכאמור 

 תיקון של יצחק שאכל פסח וחגיגה ה

כי  יצחק מתקן  ולח.   הזה,  אוכל משאת הדבר  עיזים  ה דיי  ג י  נהוא 

לו  ולכאורה,    .ביחד מספיק  היה  בגמרא   אחד,באמת  כתוב  כי 

עם  היא נאכלת  חגיגת י"ד    .יש חגיגת ט"ווחגיגת י"ד    ישש  פסחיםב

ואילו חגיגת ט"ו זה    ,(הפסח ולא יותר אכילת  זמן  מו  כ   אכלתנהיא    וגם)  ,הפסח

ביום הסדר  למחרת  וט"  קרבן שמקריבים  ט"ו    .ליל  ם  לוכבחגיגת 

רק מי שיש לו   -י"ד  חגיגת  את  מי מקריב  אבל    להקריב,  חייבים

ואוכלים מרובים צריך ל,  יוכלו הפסח  ולא  נאכל על השבע,  היות 

מפסחל רק  חגיגהשבוע  גם  מביאים  אז  אוכלים יצחק  ל  .,  אין 

בכל ו  , של פסח והיה שבע ממנו  ו קרבן אחדמספיק ל  והיהמרובים,  

יצחק   מ  ,ביחד  םיהנשמלאכול    דוקארוצה  זאת  וגם הגם  פסח 

היה צריך לתקן את שני העצים עץ הדעת ועץ החיים, , כי  חגיגההמ

דייקא,   ולאכול ביחד  ש   משניהם  הזוהר שככמו  צריך  אומר  היה  ך 

   .הכל מתוקןזה היה ראשון, ובלעשות אדם ה

 עץ החיים -עץ הדעת, חגיגה  -פסח 

'  הפסח זקרבן הש  ,םעצו  חידוש  כאןיוצא  ולט.    ', הדעתעץ  בחינת 

עץ '  זה היתה בחינת אכילת רק  ,היה אוכל רק מהפסחיצחק  אם  ו

:  כא(  )מלכים א' יח,  אליהו הנביא אומרכמו שמצינו ש  ,'ערו  בטו  הדעת

ים" ִעּפִ ַהּסְ י  ּתֵ ש ְ ַעל  ּפְֹסִחים  ם  ַאּתֶּ ָמַתי  ַאֲחָריו  ה' ִאם    ,ַעד  ְלכּו   , ָהֱאלִֹהים 

ַאֲחָריו ְלכּו  ַעל  ַהּבַ גם   -  לפסוח  מלשון  זה  'פסח'  -  "וגו'  ְוִאם  יש  כי 

לפסוח  וצריך  רע  גם  ויש  עדיין    ,טוב  זה  חגיגה  בלי  פסח  עץ  'אז 

עץ  בחינת 'זה  שה  גיגיצחק מביא גם את החולכן    .'רע והדעת טוב  

הוא  ',החיים הזהב  חייב  אינו  שלכאורה  אם  ,קרבן  יה ה  לא   אבל 

רק מהפסח  אוכל זה    ,מהחגיגה  כי  ידו,  על  נעשה התיקון  היה  לא 

י עזים  גדיהשני  מע"י שיצחק אכל  ו  .מעץ הדעת רק  היה כאילו אכל  

 , החיים ביחד  עם עץעץ הדעת  חיבר את  ו  ,חגיגהמהפסח ושהם ה  –

זה  .כלה תיקן    הוא יעקבהוא    ובזכות  את  לברך  שהוא    ,יכול 

הברכ  הראשון',אדם  ד  הריפשו' כבר לגמריעליו    וחל  ותואז  כי   ,

הנחש  ידי  על  נגזלו  שהברכות  שגרם  הראשון  אדם  חטא  נתקן 

   .שהוא הס"מ שרו של עשיו

 חינת שני שעירים לה'נדב ואביהוא ב

שני  מ.   לנו  כיפור  ירי שעיש  לעזאזל', ו  ,'' הל  'אחד  -  יום    'אחד 

 אחרא,   סטראלגם    ןרווכלומר שעדיין אנו צריכים כל פעם לתת ד 

ח"ג    פרשת אחרי )כתוב בזוהר  ו   יו.עדיין לא השתחררנו לגמרי מעשכי  

שני   עלביום כיפור אנחנו קוראים  אחרי חורבן בית המקדש  ש   (דף נז:

אהרן שקוראים    ,בני  אהר ש  פטירתעל  וע"י  בני  על   ,ןני  ובוכים 

 . והסברנו כיפור  עירי יוםש  שניבבחינת    עי"ז מתכפר לנו  ,פטירתם

   .'ההם שניהם ל - של שני בני אהרן קרבנותשני שעירים של הש

שהיום שלנו  תבעבוד   יש  כלומר  כיפור  בה בחינה    ואיז  יום  שיש 

יותר מה אפילו  בתיקון  המקדש  זמןבחינה שהיה  היה    ,בית  אז  כי 

ו ה ש  והיום שני השעירים  ,' ואחד לעזאזאללהאחד     א והביאם נדב 

זה    '.לה  שניהם עלו ונתקנו  אבל  אחת, בחינה  ברק  עדיפות  אמנם 

לצד של לצערנו   גם  חלק  צריכים לתת  אנחנו  הזמן  כל  שני  מצד 

  מאוד כן בגלות אנחנו  ול .בית המקדשבגלל חורבן אחרא,   ארטהס

 שעיר של    ןרווכי אנחנו לא יכולים לתת לו את הד  מעשיו,סובלים  

 נתקנים,   יריםהשעי  נששטובה  יש פה נקודה  ובכל זאת    .משתלחה

  )בראשית ג, של בחינת    מה בב"א,שלהההכנה שתהיה לגאולה  את  וז

ים ְוָאַכל ָוַחי ְלעָֹלם: "כב( ם ֵמֵעץ ַהַחיִּ לנו תיקון כמו  יהיה  ש  ,"ְוָלַקח ּגַ

יצחק שש אצל  קוראים כי    ,קודש  היו  יריםהשעי  נשהיה  כשאנחנו 

   .הם שניהם קודש אנדב ואביהועל פטירת ביום כיפור 

 עריכה: ליאור גבע   .בת שלום ומבורךש


