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

  (אח")ס"א  תורהן מוהר"ליקוטי  מבוסס על 

מעלת לימוד התורה   / איך יתכן שלא ישן יעקב י"ד שנה /  יעקב נטמן ללמוד תורה י"ד שנים
עוד   // מה הדין בהנ"ל באמצע הלימוד  אם נצרך לצרכיו והתפלל מה הדין? / ברציפות

ביאור למעשה 'אין התורה מתקיימת אלא אם ממית  /   חיזוק בענין רציפות הלימוד תורה
י"ד שנה  /   דברי החזו"א שאחר כמה שעות לימוד רצוף מרגישים מתיקות/   עצמו עליה

/   בחינת 'שנים מקרא ואחד תרגום' אצל יעקב/  בבית שם ועבר כנגד י"ד שנה בבית לבן
קיבל את הכ"ב   -כששכב יעקב  /  איך מציאה תלויה ביגיעה, הרי מציאה היא בהיסח הדעת

ר' חיים עשה סיום על מסכת שלמד אותה תוך כדי שינה / החובות  /  כל התורה -אותיות  
וד / אהבת תורה היא על ידי לימוד של ר' חיים / מוכן לסבול גיהנום ורק לא להפסיק ללמ 

ברציפות דוקא / שני סוגים של קפיצת הדרך / איך אומר יעקב שלא ידע מקדושת המקום / 
המחלוקת בין י"ב האבנים /  במקום המקדש שם הוא שער השמים וקיבול התפילות

הדאיגה את יעקב / הסיבה שיעקב אבינו עושה את האבן מצבה ויוצק עליה שמן / המצבה 
הטעם בפנימיות / ליעקב ירד שמן מהשמים בשביל   -אהובה בימי אהבות ושנואה אחר כך  

קב / הקשר בין השמן על המצבה לחנוכה / ליצוק על המצבה / הדין ודברים שבין אליפז ליע
להסתכל על הנרות ולהתפלל על זיכרון / יעקב אבינו מחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל 

לוחות שניות הם מבחינת 'אבן שתיה' / כיצד יתכן שהאבן של יעקב היא היא אבן /  פה
השתיה / יעקב אבינו מחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה / מי שלא מאמין בחידושי 

בעצמו, באה עליו מחלוקת / התורות של רבינו שנחשבות כצוואות / מעלת אשת תורה שלו 
נעורים / הסיפור עם אשת רבינו הקדוש / מה אמר הבעש"ט אחר פטירת אשתו? / האם 

חיזוק על שלום בית / רבינו מכין את ר' נתן שיהיה לו  /   אשתו של אליהו היתה מותרת
אמונה בעצמו / אם לא מאמין בחידושים שלו, באה עליו ח"ו מחלוקת / על ידי כתיבת ספר 

נמתקים כל הדינים / התיקון של יעקב אבינו למחלוקת שבתורה שבעל פה / ציון צדיק  
 .ת הוא אבן השתיה מקום קבלת התפילההאמ

 נטמן ללמוד תורה י"ד שניםב יעק

ַיֲעקֹב  "  א. א  הַוי ֵּצֵּ נָׁ רָׁ חָׁ ַוי ֵֶּלךְּ  ַבע  ש ָׁ ר  אֵּ כח,"  ִמב ְּ  פירש"י:   י(  )בראשית 

 בשביל שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו הלך עשו אל ישמעאל 

של    ,כלומר  ע"כ.,  וכו' הציווי  "ו(  ,)שם  יצחקאביו  בגלל  ח :  ִתק ַ לֹא 

ַען  נָׁ כ ְּ נֹות  ִמב ְּ ה  ָׁ "ח(  ,)שם תוב  וכ,  "ִאש   י  :  ינֵּ עֵּ ב ְּ ַען  נָׁ כ ְּ נֹות  ב ְּ עֹות  רָׁ י  כ ִ

ק חָׁ ח "  :ג(  שם כד,)   אליעזרל  אמראברהם אבינו    וכמו שגם  ."ִיצְּ לֹא ִתק ַ

ה   ָׁ וֹ ִאש   ב  ִקרְּ ב ְּ ב  ֵּ יֹוש  ֹנִכי  אָׁ ר  ֶ ֲאש  ַנֲעִני  ַהכ ְּ נֹות  ִמב ְּ ִני  הבת  אפילו  ו  ."ִלבְּ

אליעזר צדיק    של  חכםשהיה  בעיני   היתהלא    -  ותלמיד  טובה 

   .לחפש את הזיווגתו רן אל משפחלחיוצא יעקב לכן ו ,אברהם

 ,ישר לחרן  הולךהוא לא    בלא  מבית אביו לחרן,  יוצא  עקב אבינוי

 ? יעקבבן כמה היה אז    .שנים  י"דעבר  ואלא הוא נטמן בבית שם  

בל את הברכות  יקשיעקב  חשבון  תולדות עושה    רשתבסוף פ  רש"י

מאה שלושים שנה בעומדו לפני פרעה הכל ועד    ,63בגיל  כשהיה  

מלבד   בכתוב,  ה  י"דמבואר  שאלו  חז"ל  דורשים  ולכן  י"ד  שנים, 

 טמן יעקב ללמוד תורה בבית שם ועבר. שנים נ

 י"ד שנה  ישן יעקבאיך יתכן שלא 

ועבר,כשחזר יעקב מהלימוד בבית שוב.   קֹום "כתוב:    ם  ָׁ מ  ב ַ ע  ג ַ פְּ ַוי ִ

ב  כ ַ ש ְּ ַוי ִ יו  ֹתָׁ ַרֲאש  ם מְּ ַוי ָׁש ֶ קֹום  ָׁ ַהמ  י  נֵּ ַאבְּ ח מֵּ ק ַ ַוי ִ ֶמש   ֶ ַהש   א  י בָׁ כ ִ ם  ַוי ֶָׁלן ש ָׁ

קֹום ַההו א  ָׁ מ  עוט, באותו מקום שכב,  ילשון מ"  פירש"י:  יא(  )שם כח,  "ב ַ

י"ד שנים ששמש בבית עבר, לא שכב בלילה, שהיה עוסק  אבל 

ר  מא"  ו.(ט דף  )   למדנו בדף היומי בנדרים  ,אקושי כאן  יש  ו  ".בתורה

  ". יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתרר'  

  יאפשר  בלתיכי זה דבר    ,לא חלה  כזו, השבועהנשבע שבועה  ש  ימ

י לא  ימים,שאדם  ג'  חייב    -  יומפשוא    הוציא שבועהש  מכיון ו  שן 

 שנים?  לא ישן במשך י"ד  ,יעקבש איך יתכןואם כן   .ותקמל

 מעלת לימוד התורה ברציפות 

  , בבית המדרש  אלא נמנם  ,שיעקב לא ישן על מיטה  התשובה,ג.  

יסוד  כאן  יש  ו  כל השנים האלו.   מבית המדרשבלילה  לא יצא  אבל  

גדול ברציפותישאדם    מאוד  תורה  לאדם  אם  למשל    .למד  יש 

עדיף    ,שעה בערבובבוקר    שעה  במקום ללמודאז  ללמוד,  שעתיים  

 ברציפות. ורה תלימוד זה הכוח של ו ף,ללמוד שעתיים רצו

ללמוד שעתיים    כח  אין לו ש   דם מכיר את עצמו, ויודעאאמנם אם  

מרוכז כי  רצוף,   יהיה  לא  חשוב    ,הוא  הכי  יהיה  אז    , מרוכזשהוא 

לו אין בעיה לל  אבל אם   ללמוד,  כוח  ויהיה  רק   צוף,ר  למודאדם 

היום,  איך  חושב    ואה את  לחלק  לו  רצוף אז  כדאי  ללמוד  עדיף 

  .מאשר לעשות הפסקות

 אם נצרך לצרכיו והתפלל מה הדין?

בזה  וד.   בהלכהינגם  יש  לצאת  שאדם  לגבי    , דון  .  לצרכיו צריך 

ולא היה יכול   ,להתפנות   צריךהיה  ו  י"ח,אם אדם מתפלל    למשל

וחומש   שעה  של  שיעור  עצמו  את  הוא   (דקות   72)להעמיד    הדין 

תועבה ולהתפללו   ,שתפילתו  לחזור  יכול   אבל  .צריך  הוא  אם 

, תפללי"כ  אחו   היתפנ   לכתחילה  , דקות  72עצמו    את להעמיד  

 פילה. תו תאם התפלל תפילובדיעבד  

 מה הדין אם נצרך באמצע הלימוד

)ויצא אות  הבן איש חי בפרשתנו    ?אכן מה הדין לגבי לימוד תורהה.  

חריפה,  א'( בזה לשון  לו  יש  ל  וז"ל:  ,  ב ַ ו ם  ִמש   ר  עֹובֵּ יו  בָׁ קָׁ נְּ ֶהה  ש ְּ ַ ַהמ 

ש   ֲחש ָׁ עֹוד  ֶזה  ב ְּ יֵּש   ים  ַטנ ִ קְּ ב ִ ַאךְּ  ים,  ַטנ ִ קְּ ב ִ ין  ֵּ ב  דֹוִלים  גְּ ב ִ ין  ֵּ ב  צו ,  ק ְּ ש ַ ת ְּ

ִלים סַ  ש ָׁ ִנכְּ ם  דָׁ אָׁ נֵּי  ב ְּ יֵּש   וְּ ֶהה,  ַמש ְּ ִאם  ר  קָׁ עָׁ יֶה  הְּ י ִ ֶ ש  רו ת  ֲעקָׁ ַגם  וְּ נָׁה,  ָׁ כ 

יו,  יָׁנָׁ ִענְּ ב ְּ ק  עֹוסֵּ אֹו  ד,  לֹומֵּ הו א  וְּ רו ת,  עֹורְּ ִהתְּ לֹו  יָׁבֹוא  ִאם  וְּ ֶזה.  ר  בָׁ דָׁ ב ְּ

ַעד   אֹו  ַעט,  מְּ עֹוד  ֶסק  עֵּ הָׁ ֹמר  גְּ י ִ ֶ ש  ַעד  ב  ֵּ חֹוש  וְּ ִהירו ת,  מְּ ב ִ ם  קָׁ ינֹו  אֵּ וְּ

ה  ש ֶ  וָׁ ִמצְּ ֶזה  י  ֲהרֵּ ד ַ ה,  דֹולָׁ ג ְּ טו ת  ש ְּ זֹו  וְּ מֹור,  זְּ ִ ַהמ  אֹו  ַהז ַֹהר,  ף  ד ַ ֹמר  גְּ י ִ

ֹאד, מְּ ר  ִהז ָׁהֵּ לְּ ִריךְּ  צָׁ ךְּ  כָׁ לְּ ה,  רָׁ ֲעבֵּ ב ַ ה  אָׁ האם    ַהב ָׁ לחקור  ויש  עכ"ל. 

ב מדבר  לא.יכוהוא  או  וחומש  בשעה  עצמו  את  להעמיד  ומרן   ל 

את  להעמיד  יכול  שאם  כתב,  שם  עולם  בהליכות  עובדיה  הרב 

יפסי לא  וחומש  שעה  יעצמו  ולכתחילה  להק,  בלימוד. כול  משיך 

 . )או"ח צב, א( ו מדברי השולחן ערוך והוכיח את דברי

הוא  ובפרט   דברי רבינו בשיחותשכך  ל', שכתב הר"ן שיחה    לפי 

לכתחילה להקל   אפילו  וחומש  שעה  עצמו  את  להשהות  ביכול 

הרי"ף( וכל זה שלא יפסיד   ,)עצבים(  וין, ושלא יהיה לאדם נערו)כדעת 

שוב ם כמה חמכל זה רואי באמצע הלימוד. ק, או להפסיזמן תפילה

להפסי ולא  הלימוד,  של  הרציפות  אוענין  לדקה  אפי'  שתים.    ק 

ים , שמתקשרים לאדם באמצע הסדר שלו, ועושובפרט הטלפונים

לו הפסק, מכל זה מאוד צריך להיזהר, ולמצוא עצות איך ללמוד 

 פות בלי מפריע חס ושלום.ברצי

 רציפות הלימוד תורה בעניןעוד חיזוק 

ז.  ו ק, , על מי שלומד וכל רגע מפסיה משלהבעלי מוסר נתנו על 

להר  שרוצה  מי  וכל  כמו  חשמלי,  בקומקום  או  האש  על  מים  תיח 

הקומ את  מוציא  לא  דקה  הזה  שבאופן  דקה,  לאיזה  מהאש  קום 

אי המים  לו  שפילרתחו  מה  כי  היום,  כל  מיד ו  מעט  התחמם 

ֻאם "  :כט(  )ירמיה כג,  על התורה נאמרמתקרר.   ש  נְּ אֵּ ִרי כ ָׁ בָׁ ֲהלֹוא כֹה דְּ

ַלע   ה' ץ סָׁ ֹפצֵּ יש  יְּ ַפט ִ להבעיר את 'אש    שלך  ימודבלצריך  ולכן  ",  ו כְּ

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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צמו  מקרר את ע  הכשעושה הפסק  כייפות בלי הפסקה  ברצ  התורה'

ז  מהבנת דבר  ובפרט  הלימוד,  כשאדם  ומתיקות  בזיכרון,  פוגע  ה 

 הפסקות באמצע הלימוד. ועושה , מסיח את דעתו כל פעם

 ממית עצמו עליה אם מעשה 'אין התורה מתקיימת אלא ביאור ל

 שמתאים לו,   בזמןכל אחד    ,ם לתורהתייעע  וקבוכשאדם זוכה לז.  

שב שיעשה שע  ןאותצריך  וכדאי  טרדה,  מכל  פנוי  יהיה  הוא    ות 

דיבור  אפילו זמן  תענית  ברצףבאותו  יהיה  שהלימוד  כדי  והוא    , , 

כה,  כתוב   יעקבעל    .מרוכז  יהיה "כז(  )שם  ב :  ֵּ יֹש  ם  ָׁ ת  ִאיש   ַיֲעקֹב  וְּ

הלי ו", יעקב הוא בחי' אעבר...אהלו של שם ופירש"י: "ו    " ֹאָהִלים

יט,   כתובעל התורה  והתורה,   יָׁמו ת  "  :יד(  )במדבר  י  כ ִ ם  דָׁ ה אָׁ ֹורָׁ זֹאת ַהת 

ֹאֶהל מי  ב  אלא   -  מתקיימתתורה  ה  אין"  (: גס )ברכות    ודרשו חז"ל  "ב ְּ

אני   -  באותה שעה שאני לומדש  ט?פש ה  מה  ".עצמו עליה   מיתשמ

   .הפרעותבלי טלפונים  בלי מתכאילו 

היה  והבעל  במכולת,  אשתו  עם  עובד  שהיה  יהודי  על  סיפור  יש 

במכולת.   לאשתו  לעזור  רץ  ומהר  פועלים  במניין  מתפלל  בקושי 

למה אתה דואג על והנה פעם הוא שמע את הרב אומר בשיעור,  

כדי לזכות  והרב אמר שהדמים ומכלה את ימיך בטרדת הפרנסה,  

ו לתורה,  עיתים  לקבוע  צריך  אדם  נפש  ללעוה"ב  להמית  מסור 

נשאר אחרי התפילה ולמד   אותו יהודימאותו יום ואכן    עצמו עליה.

הלך    ורק אחר כךחק לישראל, ומשנה וגמרא, ותהלים הלכה וכו',  

גיע לעזור הוא לא  הבלחץ לא מבינה למה   מכולת ואשתו ב  .לחנות

  , היית צריך לבוא לפני שעתייםצעקה עליו:    -וכשהוא הגיע  לה,  

ענה והוא  עזרה?  פה  צריכה  שאני  יודע  לא  לך   ה:ל  אתה  תארי 

עושה?  מתיתי  יהש היית  מה  וממשיכה  הרי  ,  מסתדרת  היית 

ומה אכפת לך   ,אני מת  עשראז תחשבי שעד שעה    בעבודה נכון?

   ובא לעזור לך בחנות?...  ,אני קם לתחייה עשרשבשעה 

 לימוד רצוף מרגישים מתיקות שעות  כמההחזו"א שאחר  דברי

איח.   אומר"החזון  היה  הקדוש  ארבע  שאחרי    ,ש  שעות  שלוש 

רצוף תורה  הנורא  ,לימוד  המתיקות  את  מרגיש    . שבתורה  האדם 

אי"ש  ו מעשה  בספר  דבריו  ס"ט(הובאו  עמוד  וז"ל:  )ח"ד  מתיקות  , 

לה היא נעימות התורה ואי אפשר להשיג את זה כמה גדו  -התורה  

ברציפות  שעות  וארבע  שלוש  של  שקידה  אחר  רק  לזה  ולהגיע 

בלא הפסק, בלי זה אי אפשר אפילו לצייר מהי הרוחניות הזו, וק"ו 

את  לו  שיש  למי  אפשר  איך  יש.  רוממות  כמה  שעות  חמש  אחר 

הזאת   בידי)ללמוד(האפשרות  ולהפסיד  הרציפות,  את  להפסיק  ם , 

נועם כזה? כמו קדירה המתבשלת להוריד מן האש ליתן להתקרר 

לימוד  של  שעות  שש  ואחר  החזו"א:  והמשיך  להשיבה.  כך  ואחר 

רוחניים.  בדברים  ומתדבק  וענייניו,  העולם  מכל  האדם  שוכח 

והחזו"א תיאר זאת בעיניים בורקות ותנועות ידיים למעלה כאילו 

חר שבע שעות האדם  מתנתק הוא מכל הסובב. והמשיך ואמר: וא

להקב"ה קרוב  ומתמלא    ,מרגיש  כלום  העולם  מהנאות  לו  ואין 

בו מחשבה של יאפילו לא נופלת בל  ,ואחר שמונה שעות  .שמחה

כולו   , ואחר תשע שעות  .תאוות וחומריות וכולו משתוקק לאלוקיו

ואחר עשר שעות עין לא ראתה אין לתאר    .קדוש למעלה למעלה

 ותיו, עכ"ל. ואין מילים לבטא את מצבו ורגש

זוכר  האמת  ו פעמים  שניסינו  אני  שעות  כמה  חמש  ללמוד 

אתה מרגיש כי    גדול,הניסיון הכי  זה    שעה החמישיתבוברציפות,  

אבל אם   ,בכל הכוחוהגוף מנסה להתמרד    לא תופס,שכבר המוח  

ובזה   . זוכים למדרגות הנ"ל  -  חמישיתשעה  הצלחת לעבור את ה

יכולים להבין את הצדיקים הגדולים שהגיעו למדרגות כל    ,אנחנו 

גבוהות   ידי  כך  התורהעל  של  ,לימוד  הוא  והסוד  למדו הם   שהם 

  , ת לימוד תורהשיש לו שע אדם    ולכן מה שנוגע אלינו,  .רציפותב

לנתק את    ,רצופה  ת הלימוד תהיהששע  -זה    עניןוד להתחזק ב מא

דבר  ,הטלפון שום  יקרה  ללהי  ! לא  מדרשכנס  את ול  בית  נתק 

  ך שאין לכ  , בלימודתראה כמה שתספיק  אז  ו   ,העולםעצמך מכל  

   והפסקות בלימוד. ביטול תורה

 בבית לבןי"ד שנה בבית שם ועבר כנגד י"ד שנה 

  עצמו יעקב הקציב ל   אבינו,  מיעקב  ?את זלומדים  אנחנו  מאיפה  וט.  

רוצהשנים    י"ד תורה  שהוא  הקדש  כי  .  ללמוד  ברוח  יודע  יעקב 

ש לבהוא  שהזמן  בבית  להיות  שנוסף    ,שנים  14זה    ןצריך  ואע"פ 

  בראשית ) כמו שכתוב  ו   ,14כבר סיים אחרי  עוד שש שנים, אבל הוא  

"כה(  ל, ף:  יֹוסֵּ ֶאת  ל  חֵּ רָׁ ה  דָׁ יָׁלְּ ר  ֶ ֲאש  כ ַ ִהי  ן   ,ַויְּ בָׁ לָׁ ֶאל  ַיֲעקֹב  ַוי ֹאֶמר 

ִצי ַארְּ ו לְּ קֹוִמי  ה ֶאל מְּ כָׁ לְּ אֵּ וְּ ִני  חֵּ ל ְּ כשיוסף נולד,    י"ד שנה  לאחר  ."ש ַ

שנה שיהיו   14וכהכנה לאלו ה  יעקב כבר רוצה לצאת מבית לבן.

יעקב הלך לבית מקום של טומאה רמאות ועבודה זרה,    בבית לבן,

)ובסך הכל    עוד שש  ף היהאמנם בסו  שנים.  14  שם ועבר ללמוד תורה

 . , אבל זה כבר היה אחרי שכבר רצה לצאתעשרים(

 ' אצל יעקבבחינת 'שנים מקרא ואחד תרגום

רק לא  של יעקב היתה    ודהבהעש  ,סוד גדול  "לז  י"ארה  מסבירי.  

את   לישא  לבןכדי  אתגם    אאל   ,בנות  ריבוא   ששיםכל    להוציא 

ישראל  נ לבןנמצאים  ששמות  לעולכן    .בבית  צריך   14ד  בו היה 

ולאהים  שנ רחל  הצאן.  שנים  ששועוד    ,בשביל  ש  על  נים בענין 

ש י"ט,  תורה  מוהר"ן  בלקוטי  למדנו  תרגום,  ואחד  כדי  מקרא 

ן, צריך להגביר שנים קליפת נוגה, שבה היה מתחזק לבלהוציא מ

להיות   צריך  שיעקב  מה  וכיון שעיקר  תרגום,  אחד  על   14מקרא 

ב היה לעשות  שנה  צריך  לבן,  דהיינו  בית  שנה    28'שנים מקרא', 

נגד י"ד שנה שיהיה אצל לבן  כ,  ל שם ועברבאה  -  בבית המדרש

 . בן הארמי'ל' -שהם בחינת 'תרגום' 

  הוא איך  ו  ,שנה  14  של רק  יש לו זמן קצוב  יעקב אבינו יודע ש  אבל

לא היה    :)תנחומא וישלח אות ט'(  וב במדרשכת  שנה?  28-ל  הופך אותם

יעקב אבינו לא  , ההתמדה של  יעקב אבינומו  אדם שיגע בתורה כ

וב ביום  היה  לימודו  כי  כמוהו,  ביגיעהלהיה  אבינו   וכך  .ילה  יעקב 

את   שנההפך  המדרש ,  28-ל  הי"ד  מהבית  יצא  לא  שהוא   ע"י 

ברציפות. השינה    ולמד  את  לכל  ש )גם  רגיל  בביתו(שי אדם   ישןהוא    ון 

ז ו   .בבית המדרש  בכלל שהוא לא שכב    יעקב אבינונחשב לה  ע"י 

   ., כפול, לימוד יום ולילההיגיע של שנים 28זה ולכן  ,בלילה
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 מציאה היא בהיסח הדעתלויה ביגיעה, הרי מציאה תאיך 

בהיא.   שואל תאמין  ומצאתיגעת  "  :אומרת  (: ודף  )  הליגמגמרא   ."

זה מה  הקדוש,  טוב  שם  ומ'  הבעל  תרתי יגעת  זה  הרי  צאת', 

מציאה,    לאזה  מקבל משכורת  ו  בעבודה  געיאדם  אם  כי    ,דסתרי

כל ענין   ?זה  הוא לא יגע בשביל  ,מצא כסףוברחוב    ךל ה  דםואם א 

כ'מציאהשל   הדעת,  בהיסח  שבה  דבר  הוא  בגמ' '  שמפורש  מו 

 . )דף צז.( בסנהדרין 

הקדוש    והביאור כך:  בתורה?בעיקר    -ומצאת'  געת  'י  הפשט  אלא

מאיתנו   מבקש  הוא  התורה,  ברוך  לימוד  של  לגבי  אבל  יגיעה 

ב"ה זה כבר מתנה שהק  -  (ה לזה שתזכ  -'  )בחינת 'מציאה'  ידיעת התורה '

 שמים עלה ל   ונמשה רביאצל    רואים את זהו  לנו אחרי שיגענו.נותן  

ם ִעם  "  : (כח   )שמות לד,  וכתוב ִהי ש ָׁ ִעים יֹום וְּ   ה'ַויְּ ב ָׁ ה ֶלֶחם  ...  ַארְּ לָׁ לֹא  ַליְּ

ה  תָׁ ש ָׁ לֹא  ו ַמִים  ַכל  התורהמשה    ",אָׁ על   המדרש   ומראו   .התייגע 

יום שעשה משה למעלה   םארבעיאמר ר' אבהו כל    ,)שמות רבה מא, ו( 

יום   ארבעיםבון העולם יש לי  יר  :)משה(מר  היה למד תורה ושוכח, א

 הקב"ה משהשלים מ' יום נתן לו    הקב"ה,ואיני יודע דבר, מה עשה  

ה  "  :)שם לא,יח(את התורה מתנה שנאמר   ֶ ן ֶאל ֹמש  ֵּ ת  ֹתוֹ ַוי ִ ַכל  ר   כ ְּ ֵּ ַדב  לְּ

וֹ  ע"כ ה ככלהתורה    ול  שניתנה  -  "ִאת  יגע   .,  להיות  צריך  אדם 

לזכור   התורה  את  לקנות  אבל  כבר בתורה,  זה  אותה,  ולדעת 

  . ממציא לך , שהקב"ה'מציאה'

 כל התורה - הכ"ב אותיותקיבל את  -כששכב יעקב 

יגע    גםיב.   אבינו  בתורה  14יעקב  את  ו  .שנים  מקבל  הוא  מתי 

יא )   כתוב   ?התורה  כח,  קֹום הַ : "(בראשית  ָׁ מ  ב ב ַ כ ַ ש ְּ ר  הזודורש ה  , "הו אַוי ִ

,  יש כ"ב אותיות לתורה  -  'שכב 'יו  :( י"ח דף לד.   י זוהר תיקון)תקונ  קדושה

 ההוא לא קיבל ביגיע  ,תורהההסודות של כ"ב אותיות    תא   ע"כ.

שנה  כמונחשבים    שהם  -שנה    י"דשל    קיבלםאלא    ,וכנ"ל  כ"ח 

דוקא כשאינו לומד, אז מקבל את המציאה,    .לישון  בוכשהוא שכ

 .כ"ח שניםמה שיגע יעקב י"ד שנה שהם וכשכר על היגיעה העצ

 תה תוך כדי שינה ר' חיים עשה סיום על מסכת שלמד או

על  יג.   בתשעת    אחת  שפעם  זצ"ל,  יבסקיקנ  חיים  רבינומסופר 

זה    מה  , 'סבא,הנכד נבהל  .וביקש יין  ת צהריםהימים הוא קם משנ 

בתשעת לוא  '? הימים  יין  ברכות '  : מר  מסכת  סיום   שאל   '. עשיתי 

של    הנכד: הזמן  לא  זה  חיים  רבי  אצל    ?ברכותמסכת  עכשיו 

 ך, מסודר לפי התארי  וזה  ,נההש   ותימהש"ס מחולק לבסקי כל  קני

  שמונה ולומד כל יום    רכות,ב  כתהוא מתחיל את מסי"ד ניסן    ביום

כל מסכת יש וכך    ,פסח  בשביעי של  ברכותדפים, והוא מסיים את  

ומתי מסיים,לה תאריך מדויק בשנה מתי הו  ל ע  א מתחיל אותה 

חיים   ששם   -  ' החובותספר  'שנקרא  ספר    נכתב  בסקיקנירבי 

 מסודר כל סדרי הלימוד של ר' חיים. 

 חיים החובות של ר' 

 שפעם   סיפוריש    ',יש לי חובות'  תמיד הוא היה אומרר' חיים  יד.  

יוכל להיות    שהוא  בחתונה,  שלומחותן  רבי חיים אמר ל כל בלא 

ברכות לו    השבע  שיש  נבהל  '.חובות 'בגלל  מאוד  ואז    , המחותן 

וינטרוב זצ"ל,  ו, הגאון ר' דחייםר'  ניגש לחברותא של  המחותן   ב 

כמו  '   לו:  ואמר גדול  שאדם  ייתכן  חייםאיך  הפרעות    לו  שי  רבי 

זה 'החובות שלו    בחיוך:  ר' דובענה לו    ?חובותבלימוד תורה בגלל  

הרבנית    גם  שלו.  מודילהסדרי    לש  זה חובות   ,לא חובות של כסף

   .תפילהשל חובות ו ,תהליםשל  לה חובות  ישש אמרה

 הסדר בשנה מעוברת 

שיש  כ  ימוד שלודרך אגב ר' חיים לא היה משנה את סדרי הלטו.  

י" ב  ידה'נ'מסכת    םירצה לסיהוא  ש   ואף  ,שנה מעוברת   ן, ניס  דיום 

ואז הוא מ   אחד לומד רק דף    היהמעט את הקצב בחודש האחרון 

ש כדי  ב   סיום  אצ יביום  בהש"ס  י"דיוק  זה   ניסן.  דיום  כל ב  ובגלל 

צא לאור ו י  ועל פי רוב אז היה  ',חובות'  היו לו פחות  יבורעחודש  

 ואבי  פטירת  גם  ים.לכתוב ספר  יותר זמן  היה לוכי    שלו,חדש    ספר

הזה    ר יבועחודש הו  ,בשנת העיבור  היושל ר' חיים  ימו  אוהסטייפלר  

 . בהם לא יכל ללמודבילות ששל הא לו את הימים השלים

 מוכן לסבול גיהנום ורק לא להפסיק ללמוד

היה קורא    החזו"א )   ,מסופר  חי בדור הקודםש  על הרוגצ'ובער אמנם  טז.  

העצומה  וידיעת התורה  הדור הבא בגלל ההתמדה  של    וברצ' ג ויבסקי הר קנלרבי חיים  

ח לר'  לרגציים שהיהת  החזו"א  אותו  דימה  לכן  אבל   ('ובר,  היה   שבזמן שהוא 

אליו   אותו    אנשיםנכנסו  לול.  רגיכלומד  וראו   , הרב'  : אמרו 

להם:   והרוגצ'ובער ענה   '.למודאבל לבשולחן ערוך כתוב שאסור ל

ולא לסבול   אבל,לומד בתור   אניזה שעל  מוכן לסבול גיהנום   "אני

ם צדיקיהובאמת ככה    .תורה  לומד  לא   אם אנינום  היאת הגעכשיו  

  : )משלי ה,יט(מה שנאמר  כפשוטו את    , והם קיימוהיו דבוקים בתורה

ת עֵּ ל  כָׁ בְּ ַרו ֻךָׁ  יְּ יהָׁ  ד ֶ ד ַ ן  חֵּ ַיֲעַלת  וְּ ִבים  ֲאהָׁ ה    ַאי ֶֶלת  ג ֶ ש ְּ ת ִ ה   תָׁ ַאֲהבָׁ ב ְּ

ִמיד  ו תָׁ אהבה שאדם  ",  וא  ה  , חזקה  "ככ אהבה  במישהו    אוהבכמו 

ם היו צדיקיהככה    ,"חולת אהבה אני"  -  מהאהבה הזו  משוגעממש  

 . ושהמאוהבים ודבוקים בתורה הקד

 די לימוד ברציפות דוקאאהבת תורה היא על י

אהביז.   של  ב  זה  ,תורה ה   תהסוד  אש    ,רציפותלימוד  זה   לשכי 

ו ה ,  רותחשזה יהיה    כדיו  ,להיות רותחת ש הזאת צריכה  האאהבה 

בבחי  שלא  צריך כג,  נתיהיה  "כא(  )משלי  ה:  ָֽ נו מָׁ יש   ב ִ לְּ ַ ת  ִעים  רָׁ ",  ו קְּ

עא.(ומובא בגמרא   זירא"   )סנהדרין  כל הישן בבית המדרש   :אמר ר' 

לו קרעים קרעים נעשית  ל  פירש"י:) ,  "תורתו  ומבקש  עני  להיות  מודו  י סופו 

מוצא: קרעים  ואינו  לנעשה  משכח  בסירוגיןי .  אלא  נזכר  ואינו  שישן היינו  ו  .(מודו 

לימודו יעקבולא    ,באמצע  שבמקכמעשה  ישן ,  במיטה  לישון  ום 

 . בבית המדרש, כי אז זה אדרבה למעליותא 

  : )חגיגה יב:( מובא בגמרא  כו  ,ובלא ט  זה   ,מפסיקולומד    אדםשכ ן  ולכ

מאכילין   ,לוי כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחהר'  ר  מא"

רתמים גחלי  שנאמראותו  ל,  ,  "ד(  )איוב  יַח  :  ש ִ י  ֲעלֵּ ו ַח  ַמל  ִפים  ֹטְּ ַהק 

ם מָׁ ִמים ַלחְּ תָׁ ֶֹרש  רְּ ש    מן זשב  שיוצא לנו מכאן,  התעוררותסר ו מוה  ."וְּ

ק לנו  שלנו,  ות התורה  עיבשל  בזמן  לא לתת לאף אחד להפריע 

כדי   .הלימוד הלימוד,  בזמן  דיבור'  'תענית  לעשות  גם  מזה  ויותר 

   לזכות ללימוד ברציפות.
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 שני סוגים של קפיצת הדרך

יב(יח. ונחזור אל חלום יעקב, כתוב   כח,  ם "  )בראשית  ָׁ ֵּה ֻסל  ִהנ  וְּ ַוי ֲַחלֹם 

ה מָׁ יְּ מָׁ ָׁ יַע ַהש   ֹו ַמג ִ רֹאש  ה וְּ צָׁ ב ַארְּ הסולם הזה    :)שם, יז(   רש"י  אומרו  ,"ֻמצ ָׁ

שבע בבאר  אל,    ...עומד  בבית  כנגד  וראשו  מגיע  שיפועו  ואמצע 

המקדש".  ירושלים שואל    ובית  כתוב הרי    :גדולה  הקושיורש"י 

 ורש"י   ?ירושלים  וזה לא  ,לוזשהיא    'בית אל'  למקוםקרא  יעקב  ש

אני    עונה: לכאןאומר  ובא  המוריה  הר  קפיצת  שנעקר  היא  וזו   ,

ב האמורה  עד  ,  צא:(דף  )   חוליןהארץ  לקראתו  המקדש  בית  שבא 

   .'"ויפגע במקום'בית אל, וזה 

ץ  פקו  דם א ה יש קפיצת הדרך ש  -  יצת הדרךקפסוגים של  שני  יש  

אחר.   למקום  הארץומגיע  קפיצת  של  סוג  קופ  ,ויש    צת שהארץ 

גבוהה יותר  מדרגה  וזו  אליו,  עד  שינוי כמובן  ומגיעה  בה  שיש   ,

גדול יותר  כיהטבע  להגיע    .  צריך  שאני  הארץ   דעבמקום  לשם, 

אלי. עד  אומר  "שרו  באה  מקרב'פשי  של  הר  '  –א'  וטו  שנעקר 

   '.המוריה ובא לכאן

 א ידע מקדושת המקום איך אומר יעקב של 

ן יֵּש  " :יז(־טז )בראשית כח, יעקב אבינו אומר ולכןיט.  כֵּ קֹום ַהז ֶה  ה'אָׁ ָׁ מ  ב ַ

י  ת ִ עְּ ֹנִכי לֹא יָׁדָׁ אָׁ שאם ידעתי, לא ישנתי במקום קדוש '  פירש"י:  -  "וְּ

א ַוי ֹאַמר  "   וכתוב:  '.כזה  ירָׁ ית  ַוי ִ ֵּ י ִאם ב  ין ֶזה כ ִ קֹום ַהז ֶה אֵּ ָׁ א ַהמ  ֹורָׁ ַמה נ 

ִים מָׁ ָׁ ַהש   ַער  ש ַ ֶזה  וְּ יעקב  ו  ."ֱאלִֹהים  וכי  השאלה:  יודע נשאלת    לא 

זה   המוריההאיפה  אברהם  ר  יצחקא   עקד  שבו  שבו ת  וה'שדה'   ,

הרי   בו אבותיהזה  יצחק פגש את רבקה,  וכמו ומקום שהתפללו   ,

שהתפללו   מקום  עברתי  אפשר  בעצמו  ולא אבשאומר  ותי 

  .הוא כן יודע שהתפללתי?! והרי 

ה "  ו שכתובכמ  ,עד חרןהלך    יעקבפירש"י: שאלא   נָׁ רָׁ   ואז ,  " ַוי ֵֶּלךְּ חָׁ

אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי '   :אמר

וחזורל  ודעת  נתןו  ?בו אל,  בית  עד  וחזר  הארץשם  ,  לו  , "קפצה 

קֹום "  כתוב:זהו ש . ופץ הר המוריה אל בית אלקכלומר ש ָׁ מ  ע ב ַ ג ַ פְּ ַוי ִ

ֶמש   ֶ ַהש   א  בָׁ י  כ ִ ם  ש ָׁ רש"י:  –"  ַוי ֶָׁלן  פתאום   אומר  חמה  לו  ששקעה 

בעונתה שם   שלא  שילין  לו  ".כדי  שקעה  קודם   השמש  שעתיים 

המקום, וכיון ש  .הזמן ולוקח מאבני  שוקעת,  רואה שהשמש  יעקב 

ביא את  הביא את הב"ה  הקו,  במקום  יעקב אבינו ישן.  והולך לישון

אלמוריה  ה  הר בית  יו  . עד  לא    ,אומרב  קעלכן  יודע  הייתי  אילו 

יודע שהוא בבית אל, ולא ידע כי הוא חשב    ?ולמה  ן כאן,הייתי יש

פל את כל ארץ יק  ובאופן,  אליו  עד  הביא את הר המוריה שהקב"ה  

ה'    ., ושם את הר המוריה במקום שהוא שוכב בדיוקישראל תחתיו

ישראל   ארץ  עם  עשה  למשל  יםקפלמכשכמו  ית'  נייר,    קחני  דף 

הקב"ה קיפל  ו  ,במרכז ארץ ישראל  היא ירושלים  ו"י,  אתמונה של  

 ,יפולק במקום העליון של ה  היתהשירושלים    ,בצורה כזואת הארץ  

  .יעקב אבינו שכב על הר המוריה בירושליםש אם כן יוצא,ו

 ילות ול התפיבבמקום המקדש שם הוא שער השמים וק

ל)בפרקי רבי אליעזר    מובאכ.   נפלא:  (ה " פרק  כים יעקב שה "  לשון 

גדול בפחד  החלום  הזה'  :ואמר  ,אחרי  במקום  הקב"ה  של    ' ביתו 

א  "   :שנאמר ירָׁ ית  ַוי ִ ֵּ ב  ִאם  י  כ ִ ֶזה  ין  אֵּ ַהז ֶה  קֹום  ָׁ ַהמ  א  ֹורָׁ נ  ַמה  ַוי ֹאַמר 

ִים מָׁ ָׁ ַער ַהש   ֶזה ש ַ ן אתה למד שכל המתפלל במקום אכ מ   ",ֱאלִֹהים וְּ

בירושלים הכבוד   -  הזה  כיסא  לפני  התפלל  התפילה   ".כאילו 

ה'  במקוםהוא    ,הזהמקום  ב זה השער שתמיד פתוח ו  ',שמיםשער 

ג,  שכתוב  ע"פאכי    .לקבלת התפילות ךְּ  "   :מד(  )איכה  ן לָׁ נָׁ ֶבעָׁ ה  ֹותָׁ ַסכ 

ה ָׁ ִפל  ֲעבֹור ת ְּ לה, שהם עננין  יזה בחינת מחשבות זרות שבתפש  -"  מֵּ

עינין על  ו)   דמכסין  ג'  תורה  בליקו"מ  ח"א( -כמובא  שכל השערים עד    ,ט' 

נט.(  הערי דמעננעלו חוץ מש מציעא  זאת  ,  )בבא    אחד יש מקום  בכל 

, לא ננעל  והשער הזה  –'  שמיםשער ה'זה  שם  שבית המקדש    וםמק

סביר  נ  ,והיות שאנחנו ברסלבים )   כי הוא תמיד פתוח לקבל את התפילות.

בעז הבחינה  "ה  בהמשך  השמים'  איך  'שער  כן  היא    -של  הקדושבגם    רבינו של    ציון 

"ולכן    .באומן( אליעזר':  דרבי  ה'פרקי  שמתפלל  אומר  מי  כל 

הוא פתח ו  ,בירושלים הרי הוא כאילו מתפלל לפני הכיסא הכבוד

שנאמר תפלה  לשמוע  ִים"  : פתוח  מָׁ ָׁ ַהש   ַער  ש ַ ֶזה  מקום ומע  ".וְּ לת 

, היא גם עכשיו בחורבן , ליד בית המקדש בכותל המערביהתפילה

 , ולא זזה שכינה מהכותל המערבי. בית המקדש

 גה את יעקבהדאיהמחלוקת בין י"ב האבנים 

 בשם   א()בראשית כח, י ואומר רש"י    ,בניםאי"ב    לקחיעקב אבינו  כא.  

ין מרזב סביב לראשו, שירא עשאן כמ"  (בראשית רבה סח, יא ) מדרש  ה

עלי יניח   :זו, זאת אומרת  עםהתחילו מריבות זו  מפני חיות רעות,  

אבן  הקב"ה  עשאן  מיד  יניח,  עלי  אומרת  וזאת  ראשו,  את  צדיק 

יו "  :אחת, וזהו שנאמר ֹתָׁ ַרֲאש  ם מְּ ר ש ָׁ ֶ ֶאֶבן ֲאש  ח ֶאת הָׁ ק ַ ה   ַוי ִ ם ֹאתָׁ ַוי ָׁש ֶ

ה בָׁ האבמחלוקת    היתה  .ע"כ  ,"ַמצ ֵּ אח ש  ,נים בין  ה ת רצ  תכל 

ראשוה יניח    העליש את  את  כשו   .צדיק  שראה  אבינו  יעקב 

הם   אלוההאבנים    י"ב  כי  ,מאוד דאג  בין האבנים, הואהמחלוקת  

כל  כי    ,שמיםמחלוקת לשם    ולמרות שזו היתה   .השבטים  י"בכנגד  

קבל את כל אחד רוצה לו  ,יניח צדיק את ראשו   הרוצה שעלי  תאח

גדולהאבל    , יעקב  ינואב  -הצדיק   זה סכנה  יעקב   ולכן  ,מחלוקת 

 . דאג מזה

 ק עליה שמןבינו עושה את האבן מצבה ויוציעקב אהסיבה ש

הבין    ואז הוא  ,אחת רואה שיש רק אבן    תעורר הואה  יעקבכשוכב.  

שהאבן הזאת    ידע הוא  כן  ו   ,שלום ביניהם  עושיםשכל הי"ב שבטים  

אבן   אהוב  שלוםשל  אבן    היא   כיקדושה  היא  דבר  לך  ואין   ,

ויוצ 'מצבה',  אותה  עושה  הוא  ולכן  ראשה  מהשלום,  על  שמן  ק 

 לכבוד הקב"ה. 

שיש  "אעפכלומר,   י"ב  ,שבטים  י"בי  יש ו  ,התפילה נוסחאות    ויש 

השם בעבודת  דרכים  אומר  ,י"ב  אחד  את    עלי'  :וכל  צדיק  יניח 

הדרך הנכונה בעבודת    וז  אצלי  ,נמצא  הצדיקאצלי    כלומר  ',ראשו

 , זה לא טוב  -זה    כל  ,לחלוטין  שמיםמחלוקת לשם    וזאת  ,'השם

יך את כל הדרכים כולם  , כי באמת צרשלום  שיהיהצריך לעשות  

ה' את    כללהבדיל    כמו.  בעבודת  יש  חיל  בצבא, שלכל  החילות 

המטרה אותה  את  משרתים  וכולם  שלו,  ואהתפקיד  אפשר ,  י 

שאחד יאמר שרק הוא נצרך, אי אפשר רק חיל האויר, ואי אפשר 

חי שרק  צריל  הים,  חיל  או  צבא  ריון  יש  ואז  החילות  כל  את  ך 
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בודת ה', אי אפשר רק חסידים, ואי אפשר מושלם. כך להבדיל בע

וכו', אלא צריך את  בות, ואי אפשר רק מקורק בני ישי וכו'  בלים 

חר את הדרך  , בשביל שלמות עבודת ה', וכל אחד יבכולם דוקא

המתאימה לו לפי חשקו ורצונו, ויעבוד את ה' בדרך הזו, רק בלי  

כל המחלוקות בדבר הזה הם רק מגאוה,  ו   .שום מחלוקת חס ושלום

 יודע איך לעבוד את ה'.  חשוב שרק אני טוב, ורק אני ורצון ל

 מיות הטעם בפני - אהובה בימי אהבות ושנואה אחר כך המצבה 

ה"כג.   בָׁ ה  ַמצ ֵּ ם ֹאתָׁ   )דברים טז, כב( כתוב    .יש מזבח ויש מצבה  -  "ַוי ָׁש ֶ

" נֵּא ה' ֱאלֶֹהיךָׁ ר ש ָׁ ֶ ה ֲאש  בָׁ ךָׁ ַמצ ֵּ ִקים לְּ לֹא תָׁ קשה, מהי התוספת  ו    ,"וְּ

", שלא הוסיף הכתוב בשום איסור  ֱאלֶֹהיךָׁ נֵּא ה'  ר ש ָׁ ֶ בתיבות "ֲאש 

" ֱאלֶֹהיךָׁ ה'  נֵּא  ש ָׁ ר  ֶ "ֲאש  ופירש"י:   ." ֱאלֶֹהיךָׁ ה'  נֵּא  ש ָׁ ר  ֶ "ֲאש    : לומר 

נֵּא  ומזבח אדמה ציוה לעשות, ואת זו  מזבח אבנים   חוק היתה  כי  ש ָׁ

שנאה,   עכשיו  האבות  בימי  לו  אהובה  שהיתה  ואע"פ  לכנענים, 

עכ"ל. זרה,  לעבודה  חוק  אלו  שעשאוה  בין    מהו  מאחר  ההבדל 

אבן  ממצבה עשויה  ו  ,מזבח עשוי מכמה אבנים  ? מזבח לבין מצבה

הקב"ה  אחת. אמר  "ולכן  י:  ל ִ ה  ֲעש ֶ ַ ת  ִנים  ֲאבָׁ ח  ב ַ כ,"  ִמזְּ   כב(   )שמות 

 . אבניםמקא דו

שכל  האבות,  בימי  כי  בפנימיות,  להסביר  אפשר  הנ"ל  וכפי 

דוקא   יחידים,  שהיו  ויעקב  יצחק  אברהם  אצל  היתה  ה'  העבודת 

אחת  אבן  שהיא  במצבה  עבודה  הקב"ה  על  אהובה  אבל היתה   .

דהיי הבנים,  י"ב  בזמן  שיש  והלאה,  מהשבטים  בעבודת  נו  דרכים 

דוקא   אוהב  הקב"ה  אדרבה  אזי  וכו'.  התפילה  נוסחאות  י"ב  ה', 

של   אבנים  עבודה  אב  -מזבח  אליהו י"ב  אצל  שכתוב  וכמו  נים, 

י הנביא   א'  לא()מלכים  ר "  ח,  ַ פ  ִמסְּ כ ְּ ִנים  ֲאבָׁ ה  רֵּ ֶעש ְּ ים  ֵּ ת  ש ְּ ִלי ָׁהו   אֵּ ח  ק ַ ַוי ִ

אֹמר יו לֵּ לָׁ ַבר ה' אֵּ יָׁה דְּ ר הָׁ ֶ י ַיֲעקֹב ֲאש  נֵּ י בְּ טֵּ בְּ ֶמךָׁ   ש ִ יֶה ש ְּ ל ִיהְּ אֵּ רָׁ ",  ִיש ְּ

זה עיקר ב י"ב מרובות כנגד כל  ענין האבנים של המזבח שהם  כי 

בעבודת   שיש  המצבה  .  ה'הדרכים  עבודת  שבטים,  כבר  וכשיש 

שנואה לפני הקב"ה, דהיינו מי שאומר שרק הדרך שלו היא הדרך  

ה'.   הדרכים  בעבודת  שכל  לדעת,  צריך  לפני  אהובות  אלא 

 הקב"ה, ורק כל אחד עובד את ה' בדרך המיוחדת אליו. 

 בשביל ליצוק על המצבה שמים ליעקב ירד שמן מה

הוא    אחת, כל האבנים נעשו אבן  כשראה שולכן יעקב אבינו    כד. 

דר  וכתוב  אחת.אבן    שהיא  -  הב עשה אותה מצ  ' אליעזר בפרקי 

ֶמן : "מרשנא  ,שמיםשמן מה  ו ירד לנס, ש  ליעקב  היה: ששם ֶ צֹק ש  ַוי ִ

ה   רֹאש ָׁ היה  ַעל  וזה  פלאי ".  הלו שמןנס  הי  לא  ליעקב  כי  שהרי   ., 

ן ַהז ֶה" יעקב אמר: ד ֵּ י ֶאת ַהי ַרְּ ת ִ ַברְּ ִלי עָׁ ַמקְּ י בְּ  עשיו , יא( )בראשית לב," כ ִ

, ויעקב נתן לו את כל ממונו את יעקב  בנו אליפז להרוגאת    שלח

   .שמיםולא נשאר לו כלום, ולכן השמן היה מה

 שבין אליפז ליעקבהדין ודברים 

עם  כה.   שאל  אליפזהמעשה  היות  יצחק   בחיקו  גדליפז  היה,   של 

יא( כט,  בראשית  כ  , )רש"י  ליעקב  בא  'למדן',הוא  לו  מו  אתה    : ואמר 

  שכך ציווני אבא   אעשה  ל מהאב  ,דוד שלי ואסור לי להרוג אותךה

אצלנו כיבוד ההורים זה שאבא שלי לימד אותי    כידוע לךו  ,עשיו

חשוב הכי  הוריםשה  כיוןו  ,הדבר  להרוג    שלי  כיבוד  אז  אותךזה   ,

לעבור על    ואבי  ואמר ל"   כתוב:  ו.()יבמות  בגמרא  אמנם    אני חייב.

יכול   תורה  לידברי  לומר  ו? שמע  ג(  תלמוד  יט,  ֹו "   :)ויקרא  ִאמ  ִאיש  

ֹמרו  ֲאִני   ש ְּ ֹתַתי ת ִ ב ְּ ֶאת ש ַ או  וְּ ירָׁ ִביו ת ִ אָׁ יֶכם  ה'וְּ   אתה ואביך   -"  ֱאלֹהֵּ

הוא    , יש תורה אחרת  עשיואצל  מה לעשות,  אבל    .חייבים בכבודי

אם צריך לקיים אותה בכל מצב, אותו  עניןולא מאחת ה לוקח מצו

   .או לא

והוא  ממנו    ןאז יעקב יותר למד  ,בא כמו למדן  ליפזשאעכ"פ כיון  

ד: שעוד  ס דף  ) דרים  בנ   וכי לא למדת גמרא  ,בעיהם  שון  'אי   :מר לווא

מהם   ואחד   ,חשובים כמת  ששם כתוב: "ארבעה  ,מעט נלמד בדף היומי( 

כן,  אז  ",ניזה מי שהוא ע והזהב של  כלממני את  קח    אם   יהכסף 

זהב, וכמושה) יעקב הרבה    את   כדי לקחתגמלים טעונים    10  שהביא   אליעזרש  יה עם 

, ואז יצאת ידי  ני חשוב כמתהע  -כלום    שלא יהיה לי  וכיון  ,(בקה ר

הורים. כיבוד  ב'  אליפז  חובת  הזרעיוןשמח  יה'  יצא  הוא  כי  די  , 

   וזהב.כסף יו, והוא גם אוהב מאוד אב ציווי שלה חובת

 הקשר בין השמן על המצבה לחנוכה 

שזה   , שם בפרקי דר' אליעזר  )רבי דוד לוריא(מסביר הרד"ל  ולכן  כו.  

הכל,    ליפזאנתן ל  יעקבכיון ששמים,  יעקב שמן מההמקור שירד ל

היה  ממילא פלאי    .שמן  לו  לא  מדרש   , אומרש יפה    מאודיש 

ואחר כך אסף אותו    .השתיה   נשאר על האבן  שיעקב יצקשהשמן  

אומרים)ים הגדולים  כהנהמ  אחד   ךוחתם אותו בפ  ,כ"ג(מתתיהו  שזה    יש 

וזה הפך   ,מקום אבן השתיה   -והשאיר אותו בקדש הקדשים    שמן

ש נס  השמן  בו  ונעשה  אותו  קוראים   סתםלא    ולכן  .חנוכהמצאו 

  תכונן מתחילים לה כבר  שבו    ,ויכסלחודש  וייצא בתחילת  פרשת  

ה  הזה  שמןש  וכיון  .חנוכהל נימזהו ש  ממילא  ,שמיםשירד מן   ,סין 

  שמונה ימים.ל הספיקקטן  כדלא פלא ש  לכן גםו

 להסתכל על הנרות ולהתפלל על זיכרון

זה  ו  ,שמן  יהלעיש  ה שמצבל  יש אבן ש  ,עומק  כאןיש  ובאמת  כז.  

 ',פה  תורה שבעל  יסוד'חנוכה היא נקראת  כי    –  השמן של חנוכה

על כי אף שכל התורה שב  ,אין לנו מסכת חנוכהבמשניות    כלומר,

תמיד  יסוד תורה שבעל פה,   א פה נכתבה, חנוכה לא נכתבה, כי הי

והרמז שבחנוכה נעשה הנס   .פהתורה שבעל  היא צריכה להישאר  

 .בעל פההוא בחינה של תורה שש זית  בשמן

סגולה   יש  לזבחנוכה  חנוכה  בהסתכלות    ע"י  ,כרוןיגדולה  נרות 

המצוה,   של  שעה  שבחצי  דוקא דולקות  ובנרות  זית  ואז בשמן   ,

יתברך  להלהתפלל   זיכרון'  השםהיום    .על  שמן הרבה  יש    ברוך 

ים מדליק  וכמעט שלא  ,מדליקים בשמן זיתכמעט  כולם  ולכן    זית,

יש   , כילזיכרוןהזו  סגולה  לקיים את הבקלות  יכולים  ו  ה.בנרות שעו

אז כדאי ובזמן שהם דולקים,    על הנרות  סתכלמאוד גדול לה  ענין

זית  שש  וןכי  בלימוד  כרוןיזמהקב"ה  בקש  ולדד  תבו לה בעצמו  מן 

יג:(, כמובא בגמ' הוריות  וא סגולה לזיכרוןה וחנוכה  )דף  יסוד ,  הוא 

שבעל שבעלוה  .פה  תורה  שיהיה  פה    תורה  מחייבת    כרון יזהיא 

 .טוב
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 ות הם מבחינת 'אבן שתיה' לוחות שני

לענין:  כח.   אבינו  מהונחזור  יעקב  ושם   ?עושה  מצבה  אבן  לוקח 

אומר שמן.  רלפר'  )הקדוש    והרהז  עליה  דף  שעשה  ש  (. א ויחי  האבן 

מדבר הזוהר    )בעמוד ב'(יעקב מצבה היא בחינת 'אבן השתיה', ושם  

 .  מאבן השתיה שג"כ באיםלוחות האבן על 

הדברים:   רבינוהמחצב  וביאור  הלוחות   צב ח  שמשה  את    ממנו 

, ולא כמו  מאבן של מטה  ונחצבשניות  כי לוחות  )ון'  ניסנפיר'ה  שזה  -  השניות

אבן  מ'  באהמחצב הזה בעצמו  ,  (שמיםות שגם האבן היתה מהלוחות הראשונ

ב(  במדרשוכתוב    .'השתיה  לב,  רבה  חנין מחצב של ר'  ר  מא  ,)ויקרא 

קיבל פתאום   רבינומשה  שהלו  ובתוך א  הקב"הסנפירינון ברא לו  

ולפי הזוהר הנ"ל המחצב הזה   ',וןינספיר'בתוך האוהל שלו מחצב  

   .יההשת אבןמ בעצמו בא

 כיצד יתכן שהאבן של יעקב היא היא אבן השתיה

להביןכט.   צריך  שעדיין  מאז  רק  היתה  השתיה  אבן  הרי  יסוד , 

ביומא   בגמ'  כמבואר  נד:( העולם,  שתיה  )דף  אבן  נקראת  ולכן   ,

'שתות' בלשון הקודש זה יסוד, היינו אבן היסוד    -'שת י"ה'    מלשון

יעקב שעשה אותה של העולם היא בעצמה האבן של  וא"כ איך   .

ה מתרץ  ולזה  אליעזרדר  יפרקמצבה.  וז"ל:  '  הקב"ה  מה,    ? עשה 

 , סניף לארץ  שה אותהוע  ,ומותמקי תהעד ע  )של יעקב(טבעה לאבן  

  כלומר האבן   .טבור הארץ  םשמש  -'  יה אבן השת' ולפיכך נקראת  

בתחילה   שהיה  יעקב  אחת,  של  אבן  נעשתה  ושוב  אבנים,  מי"ב 

אבן צק עליה יעקב שמן, בסוף טיבעה הקב"ה בארץ וחיברה עם  וי

ויחי הנ"ל,  השתיה. ולכן הם נעשו אבן אחת. ]וזה גם הביאור בזוהר  

שג"כ שואל איך יתכן שהאבן שתיה היא אבן של יעקב, וכללות 

ו של יעקב ננעצה באבן השתיה,  נשאב  תירוץ הזוהר כוונתו כנ"ל,

    עמה אחד[.ונעשית 

 יעקב אבינו מחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה 

  , השניות  נעשו הלוחות   אבן השתיהממחצב  , שוהנה כבר ביארנול.  

שבכתב'  של  הבחינכמובן    םה והלוחות   השמו  .'תורה  זית ן  לגבי 

אבינו יעקב  שבעל  של  הבחינה   וז  ,שיוצק  בדוקא  פה־תורה  ולכן   .

מה  יורד  שבכתב  הוא  תורה  שרק  תחשוב  שלא  לך,  לומר  שמים, 

קיבלנו בסיני, אלא גם תורה שבעל פה היא מן השמים כמו תורה  

קט  שבכתב אבו:()זבחים  כשיעקב  עכ"פ  על .  השמן  את  יוצק  ינו 

הוא   הזו,  את  האבן  תורה    ביןהחיבור  עושה  עם  שבכתב  תורה 

   .פה־שבעל

נעשה   הזה  ַההו א"  שכתוב:  אחרידוקא  והחיבור  קֹום  ָׁ מ  ב ַ ב  כ ַ ש ְּ   ", ַוי ִ

)באות    הבאנו לעילכמו ש   ,בפהכ"ב אותיות  את  הוא מקבל  אז  ש

של , והמקום  יש כ"ב אותיות בתורה   -  'וישכב'  :הזוהרתיקוני  מי"ב  

, וז"ל:  )תיקון ע' סוף דף קלב.(תקוני זוהר  האותיות הוא בפה, כמבואר ב 

ה   ִצירָׁ יְּ ֶפר  סֵּ ב ְּ ַמר  ִאת ְּ דְּ א,  ִפימָׁ ב ְּ ִאינו ן  ו ִנין  ק  ת ִ ש   מֵּ ג'(חָׁ אחה''ע  )פרק   ,

הֹון   ו בְּ ו(בומ''ף גיכ''ק דטלנ''ת זסשר''ץ,  כז,  מֹות    )דברים  לֵּ ִנים ש ְּ "ֲאבָׁ

לֹוִתין   צְּ ה  ָׁ ַכמ  ב ְּ הו א  ִריךְּ  ב ְּ א  ש ָׁ קו דְּ לְּ ֶנה"  בְּ ַמר ת ִ אָׁ יהו   ַוֲעַליְּ ִנין,  חָׁ ו פו לְּ

ב"   כ ַ ש ְּ "ַוי ִ ַההו א",  קֹום  ָׁ מ  ב ַ ב  כ ַ ש ְּ "ַוי ִ קֹום   -ַיֲעקֹב  ָׁ מ  ב ַ ון  וָׁ ַאתְּ כ''ב  יֵּ''ש   וְּ

-מקבל את הכח של תורה שבעל  יעקב אבינו   אזש,  נמצא  ַההו א.

  א שהיחנוכה  נס  מהשמים המרמז על    השמןוכשיעקב יוצק את    .פה

שבעל' תורה  שבע   הוא  –'  פה ־יסוד  תורה  את  תורה  עם    "פמחבר 

  .שבכתב

שכל   ,מחלוקת ביניהם   היתהאבנים ו  12הסברנו שע"י שהיו    לעיל

ונעשו   -  בסוף נעשה שלוםואחד רצה שיניח צדיק עליו את ראשו,  

של   הענין'.  האבן השתי 'האבן הזו בעצמה התחברה בו  ,אבן אחת

שיש  המחלוקות  כל  על  מרמז  זה  האבנים,  י"ב  בין  המחלוקת 

שלום נעשה  לבסוף  אבל  פה,  שבעל  אחת.  בתורה  אבן  ונעשים   ,

א תורה שבכתב  שהי  -  ברת לאבן השתיהוהאבן הזו בעצמה מתח

 שאין בה מחלוקת. 

 קתה עליו מחלומי שלא מאמין בחידושי תורה שלו בעצמו, בא

תורה  )ן "רהנבין את העומק בדברים של רבינו בליקוטי מו כעתולא. 

ה'(  ס"א  אות  ַמֲחלֹ וז"ל:    ,סוף  יֶהם  ֲעלֵּ י ֵּש   ֶ ש  יֵּש   ֶהם וְּ לָׁ ין  אֵּ ֶ ש  ֲחַמת  מֵּ ֶקת 

ן  מָׁ ַעצְּ ב ְּ ה  ם    ,ֱאמו נָׁ הֵּ ֶ ש  ֶהם  ָׁ ל  ֶ ש  ה  ֹורָׁ ת  י  ֵּ ו ש  ִחד  ב ְּ ַמֲאִמיִנים  ינָׁם  אֵּ וְּ

ים ש ִ ַחד ְּ דֹוִלים    , מְּ ג ְּ ו ִעים  ֲעש  ש ַ ַרךְּ  ב ָׁ ִיתְּ ם  ֵּ ַהש   לְּ י ֵּש   ֶ ש  ַמֲאִמיִנים  ינָׁם  אֵּ וְּ

ֶהם  ָׁ ל  ֶ ים ש  ו ש ִ ִחד   . ע"כ ,מֵּ

 , בוחשלו ל  םגור  שזה  ,מדי הרבה  ההצדיק יש לו איזה ענולפעמים  

על לא מעיז לכתוב אותם  והוא    ראויים,  שלו לאתורה    דושיהחיש

 . 'אמונת חכמים'בגם  פ  -והדבר הזה נקרא    .רוב הענווה שלומספר  

שה'    בעצמי   מאמיןלא    שבי,  'חכם 'שאני לא מאמין ב   ?פגםה  ומה

  ן, תנ  לרביבעיקר  נאמרה  הזו    ס"א  תורה  שמח בחידושים שלי.  ית'

 .נושל רבי היא נקראת הצוואה הראשונה ו

 של רבינו שנחשבות כצוואות  התורות

שנחשבלב.   רבינו  של  תורות  שתי  לנו  צוואה וואצכ  ותיש  יש  ות 

שנייהו  , ראשונה צוואה  ס"א  .יש  תורה  זה  ראשונה    )שנאמרה   צוואה 

בראש השנה   )שנאמרה  )ח"ב( 'ח  תורהוהצוואה שנייה זה   (קס"ח ת בראש השנה  

בר  רבינולמה  ו  א("עק ת צוואה  תקס"ח "נתן  חזר    רבינו כש  ?ה 

ש  זסלאבמ שבועות  בדרך    ,אשתונפטרה    שםש  ,תקס"ז  נתאחרי 

ובשיעול , יעולמחלת הש - )שחפת(  'וסטה'המחלת  הוא קיבל את

  , "והמחלה הזאת חמהוא אמר ש ,הראשון שהוא השתעל מהריאות

תקס"ח  אז    ולכן  מהעולם.  קיסתלהוא     אותנו הכין  א  והבשנת 

 רבינו נשאר    ,שהוא אמרתורות  והע"י תפילות  ו   .להסתלקות שלו

   .שנים שלושנס עוד דרך חי ב

 מעלת אשת נעורים 

אשתו   רבינו לג.   פטירת  על  הצטער  שרפי    ,מאוד  בשיח  ומובא 

)ח" או קודש  וז"ל:ב  קי"ג(,  ַמר:  ת  אָׁ נו ,  ֵּ ַרב  ל  ֶ ש  תֹו  זו גָׁ ִטיַרת  ְּ פ  ַאַחר 

ֱחִלי ִא ' ֶ ר ת  ִייִתי אֹומֵּ עו ִרים, הָׁ ת נְּ ֶ ש  ל אֵּ ֶ יבו ת ש  ַע ֶאת ַהֲחש ִ ִייִתי יֹודֵּ ם הָׁ

ִיי ִתחְּ הנמוכה  ודאי,  רבינו  .'וְּ להשגה  שייך  גם   שלנו,  אינו  אבל 

כזה,אצל דבר  יש  יודעמתי    נו  אשתו  אדם  את  כשלהעריך  היא  ? 

איתו. ש  ואחד  לא  לפעמיםהדברים  קשות    עושים  בעיות  כשיש 

ותראו איך אתם    כמה זמן,תיפרדו ל  -  אומרים לזוג  ,בשלום בית

ואז תוכלו   ,את השני  אחדבאמת לא יכולים  אתם    כי  תרצו לחזור
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את  שגורם    זה מה  פירודלפעמים דווקא ע"י הו  .ם ביתלעשות שלו

   .יהעל ךצור הירידה 

כתיבת  פעמים  שלאומר    רבינו  , שלום  שיהיה  םגורזה    ,גטהע"י 

בגלל שהם    ,הבעל והאישה מתחרטיםהגט  בזמן כתיבת  שפתאום  

ה  ביניםמ להיפרד  "וחהם  ש  מציאותאת  כאלה    ,עומדים  ויש 

הגירושין אחרי  רק  נ  או  ,שנזכרים  שהם  אחרי  מישהי   ושאיםרק 

ה  ,אחרת ויש כאלה    .טובה   היתה  אשה הראשונהואז מגלים כמה 

שהאישה   אחרי  התחתנהשנזכרים  אחר  כבר  מישהו   זה   ואז  ,עם 

כןו  אבוד.כבר   אשתוח"ו  כשאדם    גם  עליו  תמיד    אז  ,נפטרה 

כמה  את  תשמע   תמיד  ,עצוב  או ההבעל  שלא  להם   אפילו  היה 

הכי   בית  נמצאת  אלאבעולם    טובשלום  לא  לא הוא    ,כשהיא 

   רק מעלה. רואה את החיסרון

 בינו הקדושהסיפור עם אשת ר 

הבדלות   אלףלהבדיל  ולד.   על    ,אלפי  מדברים    רבינוכשאנחנו 

אשתו   חולה  היתההקדוש  ומאוד  ברפואה    רבינו,  השתדל  מאוד 

שהוא רצה    ואע"פ  )כמו שמובא בעלים לתרופה מכתב א'(,  ,שלה

כי   ,היא לא רצתהאבל    ,מעזריטשב  -  רפא במקום אחרתשהיא ת 

ר של  ד  בינואשתו  אל  רצתה  ללכת  של  הרופוקא  שבעיר  אים 

  תה, ריפטאחרי  ו  .עשה  רבינושהיא רצתה    מהו  ב,סלזא משפחתה ב

ת ִא '  :ילהאמר משפט מב  ואה ֶ ש  ל אֵּ ֶ יבו ת ש  ַע ֶאת ַהֲחש ִ ִייִתי יֹודֵּ ם הָׁ

ִיי ִתחְּ וְּ ֱחִלי  ֶ ת  ר  אֹומֵּ ִייִתי  הָׁ עו ִרים,  אותך  פאלר  ז"א  ,'נְּ בתפילתי ות 

הצלחתי לפחותא  ,לא  גוזר    בל  אפילו לחיות  שתמשיכיהייתי   ,

  . יפטרלא תרק ש ,ולהח תהייש

 מה אמר הבעש"ט אחר פטירת אשתו?

אמר לה.   טוב  שם  הבעל  מבהיל  גם  אשתומשפט  פטירת  אחר   , ,

 שמים הוא היה עולה ל   ,רת אשתו בחייוטנפ  היתהשאם לא    ואמר:

בארץלהי  בלי  -בגופו   הנביא    ,פטר  אליהו  מהוכמו  בגלל  ?  רק 

לפניו נפטרה  באדמה  ,שאשתו  של  ,ונקברה  מהגוף  כבר   ו וחצי 

באדמה הואו  ,נמצא  לע  לכן  יכול  הולשמים  ותללא  גם  וחייב  א  , 

  .למות בדרך כל הארץ, ולהתחבר עם הפלג גופא שלו שבאדמה

 תרת והאם אשתו של אליהו היתה מ

ה יש  לו.   לדבר  בשו סוג  יש   -  זהרמז  אשת   האם  שדנה  ם"תייא 

לשמים,  מותרת    היתההנביא  אליהו   עלה  שהוא  לאאחרי   ?או 

לה   נתן  לא  אליהו  ולא גט  שהרי  השמימה,  בסערה  שעלה  לפני 

אלא    כאןהיתה   האם   והשאלה   הסתלקות,רק  היה  מיתה, 

מתיר האישה  הההסתלקות  פטירהכמ  -  את  מ  ,ו  לא  תירה  או 

  שבי ' תר"ת:  )   –ו  "תיקוזה נשאר ב   ?ף סוף אליהו לא נפטר, כי סואותה

)עם    והוא יתרץ את השאלה הז  הוליא שיבוא  כ  .'בעיות( ו'ושיות  ק'פרש  י 

הספקות   וכל  התיק"ו  הזה  יםלומד  מה  .שיש(כל  של   ?מהדבר  שאשתו 

אליהו לש  כלומר  ,לשמים  שלוות  לקחיה בזמן ההסת  היתהאליהו  

לא   טוב   היתההנביא  שם  הבעל  של  הבעיה   ,רבינוושל    את 

בחייו נפטרה  עכ"פשאשתו  נעורים'ש  ואמרהם    .  דבר   'אשת  זה 

  .מאוד גדול

 חיזוק על שלום בית

ללז.   השם  ברוך  נעורים   נוירובאז  אשת  לזכות  ,יש  לדעת   וצריך 

ורים נעאשת    -  אפילו ברוחניותכי    ,עוריםנאשת    וז  להעריך מהו

שהתחתנת    היא הראשונה  איתהוהאישה  לחיות  אפילו ו   ,זכית 

חזרת בתשובה אתה  שאפילו  ו  ,שלפעמים יש לכם דעות מנוגדות

יותר    אתהו ממנה  הרבה  השםחזק  עדיין  ו  ,בעבודת  נשארה היא 

וממשיכים    ,ורים שלך נעת  שא  היא  -לעשות    אבל מה  כמו שהיא,

וכל   ,זה העיקר  ,ושבת  ,רה וכשרותטה  שומרת  היאהעיקר ש.  ביחד

העיקר להישאר ביחד   ,ם הקב"הע  חשבון שלה זה    מצוותשאר הה

 דיברתי על לא  ו  ,בשביל הרוחניות שלךבעיקר  וזה    ,גדולה אהבה  ב

ש  ,הגשמיות ידוע  הברכה  כי  הבעכל    האישה דרך    המגיעל  של 

   .()תורה ס"ט

 רבינו מכין את ר' נתן שיהיה לו אמונה בעצמו

 "ו גם הוא צריך ח  ,ידע שעכשיו שהסתלקה אשתו  רבינו  ןלכולח.  

עשהאז  ו   .להסתלק הוא  אמר    ? מה    שהיא   –  אס"  תורהאת  הוא 

רביו  , צוואה  היתה  של  הצוואה  בשביל  נועיקר   משפיע ה  היתה 

נתןש  -  תופטיר  אחרשיהיה   רבי  נתן    .זה  רבי  וותן  ענ  היהאבל 

ראוילא  ו  ,גדול עצמו  את  תוכמ  לו   אמר  רבינוולכן    .ראה  רות ה 

   .חזקות על אמונה בעצמו

על  רבינושם  ש   )ח"ב(פ"ו  תורה  את  פרט  וב חסרון  של    עניןה  דיבר 

קשה   'מקוצרש   ,באמונה ועבודה  שמש  -  'רוח  יסורים צריך  י 

)אות  ן  "ר הכתוב בשיחות    .מי שחסר לו באמונה  , זהבעבודת השם

נתן  ש  ק"מ( נבהל  ,מפחדרעד  רבי  זה ש  והוא מאוד  אמר   רבינו על 

הזאת את התורה  בעצמו:  כי    –  לפניו  שיש    אני  הריאמר  י ליודע 

אבל אין לך  ,יש לך אמונה: 'אמנם רבינוו ל אמרו קב"ה.הב אמונה

  לפני ראש השנה  "זתקס  שנתסוף ב היה  זהו '.אמונה מספיק בעצמך

   .תקס"ח

צדיקים כאן בתורה ס"א על ה   אומר  רבינועיל שהבאנו לזה מה שו

שלהם  אלש תורה  בחידושי  שיש   ,מאמינים  מאמינים  ואינם 

שלהם  קב"הלה מחידושים  גדולים  נתן  על  וכיוון  ,שעשועים    . רבי 

נתן  ר  )ס"א(  התורה הזאתשנאמרה    אזמ  ובאמת  ב וכת ל  התחילבי 

בזכות הדיבור של רבינו שציווה את    והכל  ,'ותלכה  'ליקוטיה   את

של תורה  בחידושי  להאמין  נתן  זכינוורבי  המתנה    ,  את  קיבלנו 

בעולםה הנוראים  מהש  -  גדולה  כרכים  הונה  ליקוטי  , ות לכשל 

  ת תיקו מ איזה  כי    מתוק מדבש.ממש    –  'גן עדן עלי אדמות'  בחינת

תורות נתן,  של  רבי  אמר  והכל  של  שהרבי   , תןנ  בילר  בזכות 

ב נתן,זאיתראו  ו   .שלך  חידושיםתאמין  לרבי  יש  ענווה  יש  ל  ו  מי 

החידושים ש כמו  נתן    לחידושים כאלה  אין    ,ות לכ ה  בליקוטירבי 

  .בחידושים שלו אמיןהוא לא ה ענווהרוב המאבל  כאלה, חידושים

 ם שלו, באה עליו ח"ו מחלוקת דושיאם לא מאמין בחי

ן,   :רבינו ואומרלט.  מָׁ ל ַעצְּ ֶ ים ש  ו ש ִ ִחד  ה ב ַ ֶהם ֱאמו נָׁ ין לָׁ אֵּ ֶ י ֶזה ש  דֵּ ַעל יְּ וְּ

ַהִחד   ב ְּ ִלין  ְּ ַרש   ִמתְּ ם  הֵּ ֶזה  י  דֵּ יְּ יֶהם ַעל  ֲעלֵּ א  ב ָׁ ן  ֵּ כ  ַעל  וְּ ֶהם.  ָׁ ל  ֶ ש  ין  ו ש ִ

ן   לָׁ ֶאצְּ ִבים  ֶנֱחש ָׁ וְּ ִרים  חֹוזְּ וְּ ה,  ו בָׁ ש  תְּ ב ִ ִבים  ש ָׁ ם  הֵּ ֶזה  י  דֵּ יְּ ַעל  וְּ ַמֲחלֶֹקת, 
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ֶפר ִמז ֶה סֵּ ה  ַנֲעש ֶ וְּ ים,  ש ִ ַחד ְּ ו מְּ ִרים  חֹוזְּ וְּ ֶהם,  ָׁ ל  ֶ ין ש  ו ש ִ לפעמים , ע"כ.  ִחד 

, הוא בשביל שיכתוב את החידושים צדיקמה שיש מחלוקת על ה 

י ִריב  שלו, בבחינת   דֵּ ַעל יְּ ֶ ַתב ִאיש  ִריִבי", ש  ֶפר כ ָׁ סֵּ )ִאי ֹוב לא, לה( "וְּ

ֶפר סֵּ ה  ַנֲעש ֶ ע"כ.ו ַמֲחלֶֹקת  עלי  אם   ,  לכתוב   ,בותירמ  ךיש  תתחיל 

תורה,ספ חידושי  של  אתו   ר  המריבות.   תבטל   שיש   ע ויד  כי  כל 

שו ותשובות"ספרי  כשיש שאלה  , ת שאלות    כי   ,מחלוקת  יש  ,אז 

 , אחרי שיש תשובהו   לחשוב כך או כך,האם    ,עצההיש לי חלוקת  

 ספר שאלות ותשובות. וזה  .את המחלוקת נופתר

 על ידי כתיבת ספר נמתקים כל הדינים

רבינומ.   נ  ואומר  הספר  כתיבת  ידי  הדינים,  שעל  כל  מתקים 

בד וז"ל:  כמבואר  ו'(,  אות  )שם  ל  בריו  כ ָׁ ִקים  ָׁ ת  ִנמְּ ֶזה  י  דֵּ יְּ ַעל  וְּ

ק  ָׁ ת  ִנמְּ צו ם,  ִצמְּ וְּ ין  ד ִ יֶזה  י ֵּש  אֵּ ֶ קֹום ש  ל מָׁ כָׁ וְּ יִנים,  ַהד ִ ם  הֵּ ֶ צו ִמים, ש  מְּ ַהצ ִ

י   דֵּ יְּ ַעל  ֶזה,  י  דֵּ יְּ ין  ַעל  ַרב ִ ִנתְּ ֶזה  י  דֵּ יְּ ַעל  ֶ ש  ִמים,  ֲחכָׁ ֱאמו ַנת  ו ן  ק  ת ִ

צו ִמים  מְּ ַהצ ִ ל  כ ָׁ ל  ֶ ש  קֹות  ָׁ ת  ַהמְּ ל  כ ָׁ י  כ ִ ה.  דֹוש ָׁ ַהק ְּ ה  ֹורָׁ ַהת  ל  ֶ ש  ִרים  פָׁ ַהס ְּ

ִרירו  )עיין זוהר  ב ְּ ה ִאתְּ בָׁ ַמֲחש ָׁ ם ב ְּ ָׁ ל  ֻ י כ  ֶכל, כ ִ ֵּ י ַהש   דֵּ יִנים, הו א ַעל יְּ ַהד ִ וְּ

 ֵּ ַהש   ֶ ש  רנד:(.  י פקודי  כ ִ יִנים.  ַהד ִ ִקים  ָׁ ת  ִנמְּ ם  ש ָׁ וְּ יִנים,  ַהד ִ ֶֹרש   ש  הו א  ֶכל 

ֹו'.  ש  רְּ ש ָׁ א ב ְּ ק ֶאל ָׁ ָׁ ת  ין ִנמְּ ין ַהד ִ  'אֵּ

הדבר את  הידועאת    (שם )  אומר  זוהרה  בעז"ה:  ים ונבאר    : המשפט 

א  " ירו תָׁ ֵּ ש  א  יש ָׁ רֵּ ֲחזֵּי,  א  תָׁ ה,וְּ בָׁ ַמֲחש ָׁ ֹו  ג  א,  נו תָׁ ימְּ הֵּ מְּ ַטש     ד ִ ו ִצינָׁא  ב ָׁ ב 

א ִדינו תָׁ ַקרְּ ִנצֹוִציןד ְּ ה,  בָׁ ַמֲחש ָׁ ֹו  ג  ִליק  סָׁ וְּ ית    תרגום:  ,,  אש ִ רֵּ רֹאש  

ה,   בָׁ ֲחש ָׁ ַ ַהמ  ֹוךְּ  ת  ה  ֱאמו נָׁ זָׁקהָׁ ֶהחָׁ יצֹוץ  ַהנ ִ ה  ֶ ה ַמכ  בָׁ ֲחש ָׁ ַ ַהמ  תֹוךְּ  עֹוֶלה  וְּ  , 

שמתלבשת    ',עתיק ד גבורה  בחינת 'הניצוץ החזק זה  והנה    ֹות.צֹוצנִ 

   .של פרצוף אריך אנפין סתימאה הבחכמ

מזה מ  ולמדנו  עליונה  הכי  גבוהה לשהחכמה  יותר  גבורה  בה  ובש 

.  גבורה לבין החכמה ין השיש ב  'בטישה'ה  ושז  :ואומר הזוהר  ,ממנה

  . דיניםה בשביל לזכות לעשות את הבירור של    ? צריך את זה  ולמה

ִציִצין זִָׁריק"  :זוהרה  וממשיך ִרין    נְּ ֶעש ְּ ה וְּ אָׁ ַלת מֵּ ר  (320)ִלתְּ יבָׁ ִריר    עֵּ ו בָׁ

ִריר ב ְּ ִאתְּ ה, וְּ בָׁ ֹו ַמֲחש ָׁ סֹוֶלת ִמג  ְּ ק ִניצֹוצֹות לִ )  "פ  זֹורֵּ ִרים וְּ ִרים ֲעבָׁ ֶעש ְּ אֹות וְּ לֹש  מֵּ ,  ש ְּ

ר  רָׁ ִנבְּ וְּ ה,  בָׁ ֲחש ָׁ ַ ַהמ  ֹוךְּ  ִמת  סֶֹלת  פ ְּ ר  פעמים   חמש  שהם,  320זה    -ך  "ש  .(ו בֹורֵּ

   ל.ע"י שכזה  לברר את הצמצומים והדינים ו .320( שעולה 64) ן"די

 התיקון של יעקב אבינו למחלוקת שבתורה שבעל פה 

  והיתה   ,יםאבנ  12, הוא מלקט  בינוא  בקיעוזה גם מה שעושה  מא.  

והרמז   .שתייהאבן ה  אחת שהיא  אבןלוהם נעשו    -  להם מחלוקת

שהת  זה  שבזה  שלוםבורה  של  תורה  היא  ה  יכ  .כתב  תורה  בכל 

שוםכתב  בש שבעל  אולם  .מחלוקת   אין  כ  תורה  מלאה    הלופה 

הראשונה,  מחלוקות במשנה  שבעלשל    ואפילו  יש  פה    תורה 

ִבית )  מחלוקת, ַערְּ ַמע ב ְּ ַתי קֹוִרין ֶאת ש ְּ ימָׁ אֵּ ֲֹהִנים    ?מֵּ ַהכ  ֶ ה ש  עָׁ ָׁ ה    ...ִמש   מו רָׁ ַאש ְּ ַעד סֹוף הָׁ

ֲחצֹות. ַעד  ִרים,  אֹומְּ ִמים  ַוֲחכָׁ ֱאִליֶעֶזר.  י  ַרב ִ י  רֵּ בְּ ד ִ ה,  ֹונָׁ ִראש  ַעד    הָׁ ר,  אֹומֵּ ל  ִליאֵּ מְּ ג ַ ן  ַרב ָׁ

ַחר ָׁ ו ד ַהש   י ֲַעֶלה ַעמ  ֶ   את המחלוקת?   איך אני יתקן  :יעקב אבינו אומרו  ."( ש 

ם  אבני   י"ב-כל הבעצמו, ו  ןמילא את התורה שבכתב הקב"ה תיק 

אבן   שלום,    -  אחתנעשו  יתקן  ונעשה  אני  איך  התורה  אבל  את 

תורה  בחי'  שהוא    את השמן  קיעקב אבינו יוצכשאלא    שבעל פה?

ע"י זה    ,תורה שבכתבבחי'    אשהי  -יה  על האבן השת  ,פה  שבעל

  .פה התורה שבעלהוא מתקן את 

 צדיק האמת הוא בחינת 'אבן השתיה' 

ה  ' יהשת  בןא' ש  ,מסביר  רבינומב.   שכל  בחינת    : וז"ל   כולל, זה 

ֶאֶבן",   הָׁ "לו חֹות  יב(  כד,  מֹות  )ש ְּ ִחיַנת  בְּ ב ִ ה  ֹורָׁ ה  ַהת  רָׁ ֶהאָׁ ֶלת  ֶ ַקב  ְּ מ 

ִתי ָׁה' ש ְּ 'ֶאֶבן  ִחיַנת  םִמב ְּ עֹולָׁ ב ָׁ ֶ ש  ר  בָׁ ד ָׁ ל  כ ָׁ י  כ ִ ר, יֵּ  .  ַאחֵּ צו ם  ִצמְּ לֹו  ש  

ֶאֶבן   ב ְּ ִמים  ש ָׁ ִנרְּ ם  ָׁ ל  ֻ כ  ם,  עֹולָׁ ב ָׁ ֶ ש  צו ִמים  מְּ ַהצ ִ ל  כָׁ וְּ יכו ת.  אֵּ וְּ ו ת  ַכמ  ב ְּ

ם  ש ָׁ ו . וְּ נ  ֶ ִלים ִממ  ַקב ְּ ם מְּ ָׁ ֻכל  ם )יומא נד:(, וְּ עֹולָׁ ת הָׁ ַ ת  ו  ֻהש ְּ נ  ֶ מ  ִ מ  ֶ ִתי ָׁה, ש  ש ְּ

כְּ  חָׁ ִחיַנת  ב ְּ הו א  י  כ ִ יִנים,  ַהד ִ ל  כ ָׁ ַקת  ָׁ ת  י ַהמְּ ֵּ ש  דְּ קָׁ ִחיַנת  ב ְּ ה,  אָׁ ָׁ ִעל  ה  מָׁ

ים. ש ִ ליישב  ?  עושה  להשכ  מה  ֳקדָׁ יודע  שכל  לו  שיש  את  מי 

כשיש על ו   .זה צריך שכל  ובשביל  ,לעשות שלום   ויודע  ,תמחלוקה

 פירושו של דבר שיש  ,שיש עליו צרות ייסורים  "ו, אוהאדם דינים ח

 . ועושה לו ייסורים  ,חולק עליו  הסטרא אחראולכן    ,מחלוקת  עליו

ו  מתקמ  דםאיך א ו   -  ע"י שכל הכולל  ?דיניםהאת כל הצמצומים 

 '.  אבן שתיה'ת  נבחי שזה

 אבן השתיה מקום קבלת התפילהצדיק האמת הוא ציון 

בחינת 'אבן שתיה' השכל י שאין לנו בית המקדש,  ועתה אחרמג.  

עולם 'ה זה    ,הכולל יסוד  כי'צדיק  שא  ,  השתיה  בכמו  'ן  יסוד  היא 

עולם  דיקצהגם    ',עולםה יסוד  בחי'הצדיק    ולכן  ,הוא  ן  בא'  הוא 

השתש   :רבינו  ואומר  '.שתיה  וחריציםאבן  קווים  בה  יש  שהם    ,יה 

הצמצומים של  העולם  ,בחינה  של  הצמצומים  חצו  ,וכל  ים  בהם 

מש  ההשתי  אבןב ב  .אותם  תקתמהיא  לנו  שיש  העבודה  ציון  וזה 

של רבינו ששם נמצא צדיק האמת בחינת 'אבן השתיה', וממילה 

בחינת   גם  הוא  ה'שם  אנחנו  כי  ,'שמיםשער  וכמו   , גלותב  עתה 

השת  ,גלותלאנחנו  ו  כשיצאנש אבן  שלה בגלותיה  גם  והבחינה   ,

רבינו  ןציוהולכן    .שלו  בציוןנמצאת   בן  'א  נקרא  באומן  של 

התפילות  גםלכן  ו  '.יה השת קיבול  מקום  זה  ששם  בחוש    , רואים 

  , ילותם התפ נו שעונ  םנו שלדברים שראינו בעיניים שלנו שהתפל

 . בוד שתיה מכוונת תחת כיסא הכה  שאבן וזה בזכות

  י הווידול  מביאים את השק שו  ,לכן אנחנו באים בערב ראש השנהו

של  ,דברים הצמצומים  כל  הנשזה  כל  על  ו  ,ה שנו  אותו  זורקים 

דינים  ה את כל    ממתק  רבינוו  ,הקדוש  נושזה רבי  -'  שכל הכולל 'ה

'כי אין הדין   םתק אותממ  הואו  ,ביום ראש השנה בשורש שלהם, 

בשורשו'. אלא  כ  נמתק  הדינים,מ  של  עניןהל  כי  רק הוא    יתוק 

הגבוה  לכשעולים   ה'מקום  העליוןשל  לזכו   ',שכל  אפשר    ת אז 

הדינים ל כל  את  אותם  מתק  והופך  גמו,  יזכנו    –רים  לחסדים  ה' 

 . אמן

 עריכה: ליאור גבע   .בת שלום ומבורךש

 

 


