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הקדשיםהשורשוספרהסודי קודש ידי על שנתגלו הדברים על ונתייסד ניצוק חיבור
רבינו ישראל קדוש וביחוד הציוני, ובעל בחיי רבינו כמלאכים זיע"א,האר"יראשונים הק'

בוצינא תנא האי על שכתבו, התורהקדישאבמה את למסור שמיא, שמי מן דנחית ,
לבני וטיילהיכלאשבע"פ לפרדס נכנס והממשלה, המלוכה אומרבחדרי הכתוב עליו ,

חדריו המלך התורה‡הביאני חדרי אתזו שהצילו הקדושים התנאים חמשת של רבן ,
התורה השיכחהמסורת האלוקי·מן תנא הוא עקיבאהלא קודשרבי מהרוגיעשירי

היההמלוכה שהוא הקדוש האר"י וביאר אבינו, יעקב מדי‚הצורהבעלנשמת וסימנך ,
יעקב עקיבאאותיותאביר אלרבי אלוקים 'ויאמר וכן אותיותאיתב''להע'וםק'עקבי, 'ל

כלעקיבארבי עיט' ידעו לא 'נתיב להשיג זכה אשר בלבד הוא הנבראים ומכל שערי, נ'
כיבינה 'ארבעים' משנת ללמוד התחיל ולכך לבינה, היה„ארבעים הוא וכן יוסף, נשמת

אחיו נזיר הידיעהצי"ע, בעל הזקונים כלות‰בן עד אביו אהב הואהאהבהשאותו כי ,
המרכבה היה אחיולשכינהיוסף ע"י מנעלים במכירת ונמכר סלה, יוסף יעקב וירדבני ,

מ"ט כל מלא הארורה מצרים לתוך עד טומאהונתגלל בעוזשערי הברזל לכור ונכנס ,
כדיובגבורה עד בנסיונות ונצטרף ונצטער נורא, אשרזיכוך אביו של צורתו בזכות בכסא,
שמוחקוקה יתברך הבורא ורצה עלילה, קדישאנורא תנא האי יבוא שאח"כ עקיבא,, רבי

עבור המכירה חטא זה האומה,לתקן כלכל מקיף ועדיין הקיף יוסף מכירת חטא כי
שיפציע עד ודור דור הגאולה'האומה' נאהÂאור בלבד ולו יאה בלבד ולו הזכיה, ,זאת

להיות יתברך הבורא לו שהועיד העליהמה בני משונהמעשרה במיתה נידון להיות ,

zexrde mipeiv˙Â¯Ú‰Â ÌÈ�ÂÈˆ

השיריםא. שיר שמעוני תתקפב)ילקוט (רמז

עדב. מגבת עקיבא, לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף עשר שנים אמרו ע"ב, סב יבמות ראה
ר"ע שבא עד שמם, העולם והיה לזה, זה כבוד נהגו שלא מפני אחד בפרק מתו וכולן אנטיפרס,
בן אלעזר ורבי שמעון ורבי יוסי ורבי יהודה ורבי מאיר רבי להם ושנאה שבדרום, רבותינו אצל

שעה. אותה תורה העמידו הם והם שמוע,
הכבודג. בכסא חקוקה צא)צרותו .(חולין
בינה.ד. שערי נ' בלבד הוא שהשיג
ליוסף.ה. מסר ועבר בשם ע"ה יעקב שלמד מה כל
במדרשו. תתקכט)איתא רמז משלי שמעוני ילקוט למלכות(ראה הרוגים נמסרו לא יהודה רב אמר ,
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איומה מתיבהריגה נפשך' ל'בכל והשתוקק נצטער זה על ימיו שכל מפני ועליגיע[ה], ,
גדולה לזכיה זכה כלילועצומה,כן קרבן תמימהלהיעשות הנוראעולה יום של בעיצומו ,

יום הכיפורים' וכפרה'יום לאיןסליחה יוקדת באהבה ונתעלס נתעלה שאז וקצבה, ,שיעור
קודש עשירי השכינהלהיות ברזלÊעבור של במסרקות וסרקהו במחשבה, עלה כך ,כי

לחיי מזומן שאתה עקיבא רבי אשריך ואמרה קול בת הבאויצאה רביÁעולם ואשריך ,
טהורעקי גופך טהרה'בא מיני נקראË'בכל היה ולכך יוסף, בן כאמורעקיבא היה הוא כי
יוסףגם היתהנשמת אשתו שלרחלוכן אמו אחרמצרימהשהורדיוסףכמו לפיכך ,

ברור נמצא זאת כל 'כהלכהשלמדנו עקיבא', יוסף נשמתאשיעקב חדא האי וחדאכולהו
אירערזא, לזה שאירע נפיללזהומה עולמים כל בורא לפני כן ועל עננותחינה, עננו ,

בעל אברהם בעוזהבירהאלוקי בנו שיתקיים שנזכה עיניובחדוה,, מפלאותואביטה''גל ,
התורה נועם צוף בחבלבגילהנפלאות חבל בזה זה אגודה כולה שהתורה איך לנו ויתגלה ,

בנימא, זאתנימא ע"י ומתבארים עומדים תלוים תורה גופי הרבה שהרבה יראו בעין ועין
להכיהידיעה, יכולה אתשאינה אריהיריעהל הקדושים קודש מרן לן גילה אשר את ,

רבינו זיע"אשבחבורה .האר"י

' ' '

תולדותנאמר אלה יוסףבכתוב, הק'יעקב בזוהר איתא ע"ב)וגו' רפ"ב כמה(וישב
ביוסףדאתמר ביה הוה דיעקב דיוקנא להאידכל אירע להאי דאירע מה הואוכל ודא

כחדא בתרווייהו דאזלי ו"ו דאת הק'.רזא עכ"ל חדא. ודיוקנא חדא רזא דאינון בגין

מרה"קבספר דוד מטאלנאברכת דוד וישב)זיע"ארבי מספרי(פרשת נודע וז"ל, כתב
כי ויוסףמקובלים דרגאיעקב בחד וויןהמה הרמוזתרין בסוד זעירא וא"ו רבתא וא"ו

רב, איהו זעיר דאיהו ומאן זעיר עצמו איהו רב דאיהו יעקבמאן תולדות אלה וזהו
וששה שלשים שבע"פ תורה לבחי' רומזים והמה אלה בגי' וא"ו פעמים וא"ו יוסף,

הכתוב בסוד זאתמסכתות ישכילו חכמה ויוסף'לו' יעקב כי ונודע שם, ועוד עיי"ש.

zexrde mipeiv˙Â¯Ú‰Â ÌÈ�ÂÈˆ

ודור דור מכל עשרה עשרה אומר הרי אבין א"ר יוסף, של מכירתו על חטאאלא אותו 'ועדיין
ע"כ.תלוי'

השכינהז. כנגד מכוון מלכות הרוגי עשרה מכל היה במכירה)שהוא גם המקובל(שנשתתפה כדברי
הק'. בשל"ה וכמבואר הי"ד מאסטראפליא שמשון רבינו האלוקי

ע"בח. ס"א ברכות

לת"בט. בקינות פייט



¯ÙÒ‰ ˘¯Â˘‚

זעיר וא"ו רבתי וא"ו ואוי"ן תרין יודיןהן כתלת שהםוארכו ישראל לעבודת רומז
עי"ש. חסדים, וגמילת ועבודה תורה

חייםוכן מים בבאר מ"ה)מבואר פרק נודע(ויגש כי וגו' אחיו אל יוסף ויאמר עה"פ
הכתוב ב')מאמר ל"ז, חז"ל(בראשית ואמרו יוסף יעקב תולדת ח')אלה פ"ד, רבה (בראשית

האר"י הרב קדשים קודש ממרן פירושו וידוע ליעקב. דומה יוסף של איקונין שזיו
כי ויוסףז"ל בסודיעקב שםהו"והיו במילוי ונקראו'ויעקבב"ןאשר ו'ראשונה

ונקרארבתי לו שני זעיראויוסף בליו' הו' אות לבטא תוכל לא כי הם אחד ושניהם
כזה אחרת ו' כןו"ועוד ממשועל לאחד שניהםמיוחדים כי לו דומה איקונין וזיו הם

תולדותÈהו'ובסוד אלה הכתוב סיים כן ועל שנה. עשרה שבע בן יוסף היהיעקב
זוגו' לכן ליעקבכי דומה היה יוסף של איקונין שהיהיו לפי חשיבו כחד ושניהם

בבחינת עשרהיוסף מספרשבע סודשהוא י')טוב ג', וגוף(ישעיה טוב, כי צדיק אמרו
הוא. חד È‡וברית

zexrde mipeiv˙Â¯Ú‰Â ÌÈ�ÂÈˆ

כזהי. אחרת ו' עוד בלי הו' אות לבטא תוכל דלא הא יותר, דשבניהםו"וובעומק משום היינו
שבטים. הי"ב כח כל נכללו [ו"ו-י"ב] כאחד

ד-היה הכתוב דמן נתבאר דלעיל לעורר, יש להבהועוד יוסף ובית אש יעקב למדיםבית אנו ,
ל דבעינן הדבר שמיםיסוד ויראת דהאתורה החיצוניות, ומפתחות הפנימיות מפתחות לתרתי,

ד והיינו מידי, ולא ליכא כג)כנאמרלתורההכוונהאשבלא פרק ּכאׁש(ירמיהו דברי כה ְֲִֵָָֹהלֹוא
יהוה היהנאם וזה סלע, יפצץ התורהּוכפּטיׁש גוף הוא תתןיעקב ליעקבכמ"ש (שפ"אאמת ְְְְִֵַַָָֹֹֻ
תרנ"ו) למניןיוסףכנגדלהבה,וישב מ"בשעולה הלומדשם כל הוא, חד בריך וקודשא אורייתא ,

דרך על להיות צריך ולהבהתורה נאמראש זה ועל שמים, יראת עם יעקבתורה תולדות אלה
יעקב תורהבחינתיוסף, תורה, – קהלתאש מורשה משה לנו יוסףבחינתלהבה,יעקבצוה

שמים יראת מ"ב' ב"ם)וזהו('שם מיםודברת הבאר מדברי ללמוד עוד השכלנו עתה ואולם .
כי ז"ל האר"י הרב קדשים קודש ממרן שהביא מה אשרחיים הו"ו בסוד היו ויוסף יעקב

ב"ן שם הו'במילוי אות לבטא תוכל לא כי הם אחד שניהם כן דעל חיים, מים הבאר וביאר
כזה אחרת ו' עוד ממשכןועלו"ובלי לאחד ולאחוזמיוחדים לבטאות דכדי הענין ומשמעות .

מידת היסודבזה ב-הו' בלא אפשר קיימתאאי בחינתוו בלא כלומר יעקב,, – ו"ווכןתורה
בלאהתורה(קמייתא בו לאחוז לאומרו אפשר אי בהאבתרייתאו"ו) הא אגודים תורהדכולים ,

הפנימיות בלא חיצוניות החיצוניות, מפתחות בלא פנימיות מפתחות תורה, בלא יסוד יסוד, בלא
וזהו למידי, ולא הו"וליכא יוסףסוד "יעקב לזה.ד-תולדות אירע לזה שאירע "מה

אמתיא. האמרי רבינו בדברי עוד וישב)וראה פרשת נזכרו(ריש לא וגו', יוסף יעקב תולדות אלה ,
השבטים יעקבשאר עם התולדות כל מתקשרים יוסף כח ידי ועל העיקר הוא שיוסף ,מפני

דאת רזא הוא ודא אזלי כחדא ותרווייהו וכו' ביוסף ביה הוה דיעקב דיוקנא דכל בזוה"ק איתא
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המהוא"כ הצדיק ויוסף אע"ה דיעקב הלין מכיל למדנו וא"ונמצאנו האות ,בסוד
אות מדוע הענין פנימיות על עמדנו לא עוד עדיין כ"בוא"וואמנם שאר מכל דייקא

בלא קמא ו' לבטאות תוכל שלא שהתבאר המציאות עצם מן חוץ שהרי התורה, אותיות
המה מדוע גדול עומק כאן יש שבוודאי הרי רזא, חדא ויוסף יעקב כן שעל בתרא ו'

לאות הוא.וא"וחשיבי מה וא"כ ,

האותבשל"המבוארוהנה בחינת הם ויוסף שיעקב (פרשתוז"להוי"המשםו'הקדוש

שכתבתיוישב) וכמו בזהר כמבואר הוי"ה שם צרופי י"ב נגד הם י"ה שבטי י"ב כי נודע,
ויצא כ)בפרשת ט; ד; מדתו(אות כי יוסף'ידו"דשםתפארת, יעקב תלדות ו'אלה .
ב) לז, כי(בראשית נודע וגם וכו', ליעקב דומה יוסף של איקונין זיו והיה יוסף, מדת

יעקב ממדת יעקבנמשך מדת מהשם, ויוסף'ו' ה'ו', ולהלןמשך הוסיף(שם)וכו', עוד
למעלה שרמזתי מה מרומז נער' 'והוא ובענין ג)וז"ל, סוד(אות יעקב השם,'ו', מן

הוא זעיראויוסף בן'ו' שהוא ואמר יכתבם. קטן ונער לחנםי"ז, לא כי דע, שנה,
יעקב, מדת הוא תפארת, שהוא ידו"ד לשם מרכבה יעקב כי והענין, המספר. נכתב

כלל דרך תפארת ידו"דכי שם כל ע"א)כולל רצ"ו דף ח"ג הוא(זהר פרט ובדרך מן'ו',
למקובלים ומפורסם כנודע ע"ב)ידו"ד ל"ג דף כן(שם זעירא. 'ו' שכתבתייוסף (אותכמו

והמספרג) קטן, מספר סוד שהוא זעירא בחשבון לידו"ד מרכבה בבחינת הוא וגם ,
מן טוב'י"זעולהידו"דקטן כי לידו"ד 'הודו וסימנך א), קיח, יוסף(תהלים אמר כן על .

ש'הואי"זבן ואמר היה, הוי"ה'נערשנה עולה אז 'קטן' נער כשהוא .)י"ז(כלומר

הדברים,ואמנם ותחילת מקצת רק היינו האמור שכל יתברר טובא עוד בזה כשנעמיק
ה- ענין ושורש סוד שהמשך קדישאוא"ומפני תנא האי על נמי ועומד 'רביקאי

דברינו.עקיבא' ונפרש ,
zexrde mipeiv˙Â¯Ú‰Â ÌÈ�ÂÈˆ

וכו', אחרו"ו וי"ו עמו מושך אחד איקוניןוי"ו זיו שהיה כדאיתא יחד ויוסף יעקב כח וזהו
וזהו לו תתקטרדומה אתבווין דא בזוה"ק ואיתא אמת אות לי ונתתם כתיב יעקבו', הוא זה ,

אלקי אברהם אלקי עשרה בשמונה שאומרים מה על אמר אאז"ל ליעקב, אמת תתן ביה דכתיב
יעקב ואלקי יוסףיצחק כח הוא ראשוןכעניןשהוי"ו ענין על מוסיף וי"ו נמשךשאיתא יוסף ,

האבות, כח על שמוסיף תוספות לשון יוסף נקרא זה שם ועל האבות שאוחזיןאחר מה כפי
שמים שם האדם על וחל שמים למלכות שייכות יש יוסף לששהבכח התחלקו השבטים ,

שתים אותם ושמת וכתיב וגו' הנותרים הששה שמות ואת וגו' משמותם ששה דכתיב ששה
יוסף, בחינת הוא זכה לבונה אמת בשפת איתא המערכת שש אתמערכות המעלה הוא יוסף

תתקטר 'בווין לסטר נהמי בשית תתעטר שכינתא וזהו כולם את ומחבר אלהכולם וזהו ,'
התולדות. וזה ליעקב קיום יש יוסף שבכח יוסף יעקב תולדות
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היהכפי עקיבא רבי כי בסה"ק איתא שנינו אבינושפתחנו יעקב נשמת שורש
הספרים כל בתוספתÈ·[בהסכמת בקרבו שמו ולכן נשמא'] יצאה בכי כתבאחדתו כך ועל ,
מידי הק' האר"י יעקב'נמי עקיבאהיינו'אביר יעק"ברבי אבי"ר אתוון כןÈ‚בהיפך וכמו .

עקיבא הצדיקרבי יוסף נשמת וכמוהיה דרזא', חדא יעקב הוא שיוסף זה מעצם 'מלבד
הק' האר"י )שכתב מ"ח פרק וישב הליקוטים הק'È„(ספר השל"ה שכתב וכמו וישב), (פרש

נקרא ולכך יוסף, של הגלגול היה עקיבא רבי כי המקובלים מקצת בן'ושמעתי עקיבא
הואיוסף שיוסף למעלה שכתבתי מה ולפי בסודאחד, ויוסף שיעקב לעיל, שכתב למה (כוונתו

השלהבתה'אחד' ויוסף הגחלת האש יעקב ויוסף, יעקב כן בגחלת. קשורה ),כשלהבת
במיתת הרמז עקיבאיבא נשמתורבי יצתה נשמתבאחדשאמרו שהוא .ÂËיוסף,
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צבייב. האור קל)כלשון ע' האותיות (דרוש

שומאליג. ברכת הק' בספר הישר)ראה הקב בעל של הישר(אביו הקב הוסיף וישלח)ואשר (בפ'

והצעיר הקטן אמר המחברוכתב הרב הגאון בן הירש ישצבי לעיל אבי אדוני מ"ש לפי ז"ל
לבאר, שהגיעלי כיון ומנהיגיו ודור דור ודורשיו דור דור לאדה"ר הקב"ה שהראה בשעה

הגמרא עכ"ל במיתתו ונתעצב בתורתו שמח היה עקיבא רבי של למהלדורו לדקדק ויש .
ע"פ לבאר לי ונראה במיתתו, ונתעצב דווקא עקיבא רבי של בתורתו שמח הראשון אדם הי'

בציוני ה'מ"ש יעק"ב דדין כאותיות דדין אותיות כי יעקב, גלגול הוא עקיבא ולפעמיםדרבי ,
עקיבא עקיבהבאל"ףכותבין ה'.בה"אולפעמים ו'מניןו"א אות שהוא כותביןששה שלפעמים

בוי"ו מלא יעקוב בתורה פעמים ששה כתיב ולכן בזוהר, וכדאיתא יעקו"ב כזה בוי"ו מלא יעקב
שלפי ו הוי" דווקא נטל ולכן בגלותם ישראל בני את שיבשר משכון אליה"ו מן הוי"ו יעקב שנטל

הוא וי"ו חייםשאות אותאות הקב"ה שרשם רז"ל ודרשו אות, לקין ה' וישם מצחוו'כד"א על
רז"ל דאמרו לבאר נראה זה ולפי קין. אליהושל מן וי"ו אות דנטל לפי מת, לא אבינו דיעקב

חיים אות שהיא .הנביא
עליד. א' פורת, פעמים ב' אמר ר'יוסףוז"ל, על וימררוהועקיבאוא' בפ' מיתתו, על ורומז .

הקליפות שנעשו חצים, בעלי וישטמוהו כי על וזה ברזל. של במסרקות בשרו את שסרקו ורובו,
ר' על נרמז יעקב, אביר מידי ידיו. זרועי והם אצבעותיו, מעשר שיצאו טיפות לעשר בעלים

עכלה"ק. והבן. מרע"ה, מבחינת למעלה שהשיג ישראל, אבן רועה משם עקיבא.
שבאמתטו. אחד, סוד בו קבלתי באחד נשמתו יצתה בענין והנה שהוסיף, מה עוד שם וראה

עמהם השכינה שתפו שהם רק ובנימין, יוסף וכן חטא, לא ראובן כי מגולגלים, תשעה רק היו לא
הזה, במעשה עוזרת השכינה היתה כאלו וכביכול החרם, עקיבאכשעשו רבי נשמת וכביכול

האחד. בשביל באחד נשמתו יצתה וזה לסבול, השכינה במקום עקיבאהיתה רבי כי והטעם
השכינה. במקום כלומר השכינה, כנפי תחת ונכנס מגרים הוא

יוסף, גלגול הוא עקיבא רבי כי שכתבתי למה סותר אינו זו דקבלה בעיני נראה מקום מכל
המרכבה שהוא יוסף הוא השכינה שיתוף למצריםכי יוסף ירידת שתחילת הזוהר שכתב כמו ,
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לזהוא"כ שנתוודענו עקיבא'מאחר איהו יוסף איהו יעקב ביתר'איהו עתה יתבאר
ענ המשך האותשאת סודוא"וין היה רע"ה שמשה הק' הספרים שכתבו תדע ידוע ,

המגלה בבעל שמפורש וכמו שבע"פ, תורה סוד היה עקיבא רבי ואילו שבכתב תורה
עג)עמוקות אופון משה(ואתחנן כששכח עדוויוהנה החשבון, לכוון יכול ולא העמודים

של נשמתו אליו עקיבאשבא עשהרבי וגו' ה"אלף ואת אמר אז לעמודים, ווים
כח) לח ב(שמות פתח ואתחנן אמר הסוד זה ועל עקיבא,ו'. רבי של נשמתו סוד שהוא

עקיבה רבי איעתר מילי שית ע"א])כדאיתאמן [נ' כ' דף סדרים,(בנדרים ו' סוד הוא
ו' התורה בכל עקיבא רבי דרש לכן פה, שבעל מתורה שכתבושנשמתו כמו ,

בסנהדרין ת"ל])התוספות ד"ה [ע"ב נ' דרש(דף הוא עקיבא .ÊËווי"ןשרבי

צביוהוסיף האור זה קל)על ע' האותיות נולד(דרוש עקיבא רבי שמת ביום כן שעל
מסדר הק' רבהמשנהרבינו נולד רבא שמת ויום רבא נולד הק' רבינו שמת ויום

שבע"פאשי תורה עיקר הש"ס ה-מסדר סוד של אחד המשך הכל כי ששה, וא"ו
משנתו יעקב ויקץ עה"פ רבה במדרש אמרו ולכן משנה, 'מן'ממשנתו'סדרי כלומר

הוא כי דייקא' יוסףהמשנה - כתבועקיבאאיהויעקב ולכך שבע"פ, תורה סוד
נאמר זה ועל עשו של בעקבו עשוק היה עקיבא דרבי עוד בעקבהספרים אוחזת וידו

תיבתעשו בסוף שנאחז ה-עש"וכלומר ה-וא"ודאיהו את עקביאוא"וונטל רבי
התורה בכל דורש עקיבא רבי היה ולכך לעמודים,וויןאליו, ווין ועשה משנה, סדרי ו' ,

התורה יעקיבא)עמודי רבי ע' אות ובסה"ד וישב, - וישלח ראובני ילקוט בזה עוד .(וראה
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הקב"ה והקדים הגליות, בכל וכן עמהם, שכינה למצרים ישראל גלו והנה מצרים. גלות התחלת היה
לקמן. יתבאר זה ודבר להשכינה. יוסף רביהשריית וגלגולו השכינה הוא יוסף בחינת נמצא

השכינה, תחת באחד נשמתו ויצתה יוסף, בן עקיבא והוא בספרים(עקיבא, דאיתא מה ליישב בא
עק) ערך יעקב קהלת גיסא,(ראה עקיבאדמחד רבי הוא יוסף בן מקובליםעקיבא קצת ודעת שהיה,

לשבטים שגרם יוסף נקראגלגול כן ועל מלכות, הרוגי מעשרה היה כן ועל יוסף, בן עקיבא
הצדיק ליוסף אמרולרמוז מקובלים קצת גיסא ומאידך מ"א), פרק הגלגולים כביכול(ספר היה שהוא

השבטים שהחרימו החרם בשעת עמהם ששתפו השכינה רז"לנגד שאמרו מה זה על ורמזו ,
באחד, נשמתו ביצאה לומר השכינהרצה הוא האחד לבארשביל השל"ה דברי באים זה ועל .

והבן). יוסף עבור באה שהוא השכינה עבור בא עקביא רבי דכל כלל. סתירה שאינו
פאנוטז. להרמ"ע מאמרות בעשרה עוד פי"א)וראה ח"ה דין חיקור רבינו(מאמר משה שנפש כשם כי

שבעל התורה ממחצב עקיבא רבי נפש כך משה, תורת ונקראת שבכתב תורה ממחצב היא ע"ה
סתם נחמיה, רבי תוספתא סתם מאיר, רבי משנה סתם שהרי דעתנו, לפי שמו על ונקראת פה
עיי"ש. עקיבא דרבי אליבא וכלהו יוסי, רבי עולם סדר סתם שמעון, רבי ספרי סתם יהודה רבי ספרא
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דומעתה זאת, נא עקיבא'בינו ויוסף לאותכו'יעקב האי כיוא"ולי יעקבמכונים
עקיבא סודיוסף איהו, רזא סודהוי"הדשםו'חדא סדריםוכן וכיוןששה התושבע"פ.

כל וישב שפרשת בספרים שאיתא מה על התעלומה, נפתרה זה דלפי מעתה אמור שכן
באות אם כי מתחילת אינה הסדרה לברוא"ופסוקי פסוקיםדייקא ועומקמשמונה ,

על נסובה זו פרשה שכל מכיון הוא יוסףתולדותוא"והאותסודהענין כןיעקב שעל ,
החיבורנקרא ה-וא"ו כל 'המחבר' עקיבאוויןשהוא - יוסף - שנותרÊÈמיעקב ומה ,

בפ'ח' שמתחיל החנוכה ימי ח' על לרמז שבא בס' איתא וא"ו בלא בפרשה פסוקים
בחינת מילה ימי ח' ועל צי"עוישב .יוסף

עדואם הנאמר להבין בעזהי"ת .הלוםהשכלנו
והנהיוסר העין ויגל בסתר, יושב בעזר .מטמוןהמסווה

בעוזחבי לבבכם והכינו רגע .חביוןכמעט
במיטבויוצא הקודש נזר ציץ ויצץ .הגיוןפרח
עלויתוודע מבהיל המופלא הענין כל .הרעיוןלעין

עקיבא'לשמותטעם יוסף יש'יעקב לכל .חשבוןכי
עדתאמאי בני ישראל אלפי ראשי כך .ישרוןנקראו

לנוהכי עבודתם על מורה בשמם ואות אות .אפריוןכל
תינתקוחוט במהרה לא .לעולםהמשולש

הק'למדנו של"ה ויגש)בדברי מקץ וישב ויוסףד(פרשת 'יעקב דאלףהם כתנות'א''
ליוסף,אור יעקב שעשה הכתונת סוד וזהו פסים, כתונת הנחשסוד כשבא והנה וכו'.

שנסתלק אדם,'א'וגרם אלוףמן מפריד נשארנרגן מיתהאדםמןדם, באה כי ,
אדם מן 'א' בהסתלק כי אחר, במקום הזה בדרוש והארכתי הדם. ונשפך לעולם

כעין עור ונעשה אור, דכתנות 'א' ובשרנסתלק ומןעור גרםדםנשאראדם, כן .
הגדול, מהדביקות אותו והפרידו הכתונת, ממנו שהפשיטו יוסף בענין השבטים חטא
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וזהוחיהואוויןג'יז. חי, יוסף בחינתיוסףבחינתעוד והתוספתשהוא מוסיףהחידוש וא"ו ,
ראשון ענין )על הע' לעיל הרי"ם החידושי בשם האמת האמרי .(כדברי
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ה'א'. בהסתלק מאדם שנשאר דם ונתעורר לו, שגרמו הצרות ויטבילובענייני סוד זהו
ב'דם' הכתונת מתאבלאת שהיה זמן כל אבינו מיעקב הדביקות שנסתלק גרמו וכן .

כי לו שנודע עד השכינה עליו שרתה שלא בנו, חיעל הוא יעקביוסף רוח ותחי ואז ,
וכו', יעקבאביהם, משך הוא יוסף עליוכי ושרתה יעקב רוח ותחי אחר כן על .

עיי"ש.השכינה למצרים, וירד

אהרי חטא שלאחר מבואר הכתונותלך נהפך הראשון העבודהעורל-אורדם וכל
שוב להפוכו להשיבו לאורהוא המעור ויוסף יעקב היו כן האלףועל להשיבאורשל כדי

הופכים כך יוסף' - 'יעקב מידת בשמיה"ב דבקים שיותר כמה וכל העולם, את ולהאיר
נקראת זו מידה כן ועל לאור', ה'עור את ויותר שרקיסודיותר הכל, מושתת זה על כי

העור את ולהשיב לתקן נוכל זה המאירע"י החטא.לאור קודם כמו

ונקראוהנה אדמות עלי האדם של עבודה עיקר זאת 'עון'עקב'זה וכנאמר
'עקבני יוצאי הק' ישראל בני וצריכים יעקב'יסובני' ובפרטירך העקביים, אלו להעלות

נאמר זה על דמשיחא עיקבתא [יוסף] השישי עקבבאלף תשמעון,והיה הדורות] [בסוף
זה תיקן הכתונותהעקבע"י בסוד היו הם ויוסף' 'שיעקב שלמדנו וכפי להפךאור. כנ"ל

היה ממש כן החטא, כמקודם המאיר לאור - עקיבאמעור שאתרבי ביתר שמבואר וכמו
וז"ל ונדעה] ד"ה [ליקוטים עינים המאור בעל ולימדבספה"ק עקיבא רבי שבא ר"לעד

בבחינת והם המדריגות ועקב בסוף אשר העם את דעת ולימד שגםעקבייםשהמשיך
עולםבם של 'אלופו' אותיותיומשך הא'וזהו המדריגותעקיבא סוף בעקביים נמשך

לרבות וזהו הפנימית היראה אל יתקרבו הם חכמיםשגם כשהמשיךתלמידי לעקבייםכי
היא העליונה החכמה כן הרוממותגם הולימדםיראת למודי בניך כל יג)'כי נד, (ישעיה

ת"ח. לרבות את

עקיבא'נמצא יוסף הוי'שיעקב כלום נשמתא חדא רזא אורחדא דכתנות האלף
את לעלות ה-העקבובאו 'אש',אב"קלתקן של ב'אור' יעקב ה-בית את להאיר כדי

תכבה. לא המזבח על תוקד תמיד אש

נמצאומעתה האי שכולי ונחזי המסווה, וחקוקיוסר שהריכתוב שמם, אותיות בתוך
ד שנינו עקיבאכבר יוסף יעקב האות- בסוד אור)וא"וכולם - דשיעורו(יסוד ולמדנו

יודיןהיינווא"ושל בכולםתלת אשר היודין ג' מעתה אמור א"כ וסף'י'עקב'י',
ה-'יעק המה כנ"לוא"ו'בא, שבכולם דרזא'החיבור חדא ו' האות כניםסוד ואם ,

מה וחשוב צא מעתה שהרי כיון ועבודתם, שמם מהות כל לן שמתגלה הרי אנחנו
אותיות הני היינו הלא היו"ד] [בלא בכולם -נשאר 'ע' אב"ק סוף 'עקב כלומר-
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ה ב'עקב'שזה אליהו]'סוף'הנמצא [בפתח דגופאוכנאמר סיומא עיקר'יסוד'
ב שם שגם הוא עולםהעבודה של 'אלופו' יומשך אלהיותעקביים ריתבות'אב"ק'

הק את שוב להפך נזכה ואז 'ע'ודש חטא- לאחר נהפך אשר אור הכתונת של
מ- ל-'א'אד"ה עדאור ל'ע' יתהפך עכשיו המאיר.כתונתאלףור אור

ואתחנןובזה עמוקות במגלה איתא למאד, מופלא דבר עג)יתבאר וז"ש(אופן וז"ל,
חקת פרשת ו')במדרש פי"ט הפסוק(במ"ר זה יותרעל עקיבא רבי של עיניו שראתה

רבינו משה שראה רביממה אבל שדי, של אותיות לב' רק זכה לא רבינו שמשה ,
משה כששכח והנה תפילין. של ש' לאות כן גם זכה העמודיםעקיבא יכולווי ולא

החשבון, עקיבאלכוון רבי של נשמתו אליו שבא עשהעד וגו' ה"אלף ואת אמר אז ,
לעמודים כח)ווים לח ב-(שמות פתח ואתחנן אמר הסוד זה ועל נשמתווא"ו. סוד שהוא ,

כדאיתא עקיבה, רבי איעתר מילי שית מן עקיבא, רבי ע"א)של נ' דף סוד(בנדרים הוא ,
התורהו' בכל עקיב' רבי דרש לכן פה, שבעל מתורה שנשמתו שכתבוו'סדרים כמו ,

בסנהדרין ת"ל)התוספות ד"ה ע"ב נ' דרש(דף הוא עקיבא הק'.ווי"ןשרבי עכ"ל

זווכבר אגדה בביאור הקולמסין ל-'וויÁÈנשתפכו עקיבא רבי בין השייכות מה
שהדברים הרי דשנינו ולמאי למרע"ה, הדבר לגלות בא בלבדו הוא אשר העמודים'
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זיע"איח. החיד"א לרבינו רחמים כסא בספר יקרים דברים ויקרא)ראה וידבר(פ' משה אל ויקרא
ויקרא אל"ף למה רז"ל הקשו לאמר. מועד מאהל אליו דאיהוזעיר"אה' מאן הזוה"ק מ"ש ידוע .

הקב"ה לו אמר בסופו זעיר"א אל"ף עצמו על שכתב מרע"ה ר"ל רב, איהו לךזעיר שלארב
למרום משה שעלה שבשעה מפני קטנ"ה. אמרו ולא זעיר"א אמרו מה ומפני זעיר. עוד לומר יכול
צדיק כל בשמים, שיש ומתיבתא מתיבתא בכל ברקיעא שיכריז המלאך לאכרזיאל הקב"ה אמר
לו אמר אליעזר, דרבי למתיבתא כשהגיע ומתנה. כבוד למשה יתן ומדרגתו מעלתו כפי וצדיק

אליעזר האח"ד ושם וז"ש שמי, על אותו ותקרא השי"ת לך יתן אחד באצבע)בן מורה אותו(ה"א
למתיבתא הגיע ועוד ברקיעא. מיוחד שהיה עקיבאאליעזר לומדיםדרבי תלמידים כמה וראה

אותך, שיעזור מי יש ולא לנוס מקום לך שאין שעה לך תבוא למשה לו אמר הרבה, וזכותו תורה
לך אעזור ואנכי אותי אתתזכיר והקהיל המשכן את שהקים עד הדבר את בלבו שמר ומשה .

מה' נקיים 'והייתם שכתוב מה לקיים משכן של חשבון ממני ותקחו בואו להם ואמר הקהל,
משה עבדי כן לא בתורה הקב"ה כתב שעליך בך, שחושד הוא מי ח"ו הקהל אמרו ומישראל.
חסר היה החשבון חשבון, ונתן חשבון, ליתן רצוני כן אעפ"י משה אמר הוא. נאמן ביתי בכל

כסף שקל ושבעים וחמשה מאות ושבע מצחקיםאלף היו הדור ורשעי ומתבייש. עומד והוא ,
הוד קרני לו יש כך ומפני צבור, משל אלא מתפרנס אינו מכיסו, מתפרנס משה וכי ואומרים
שעת יש לא ויאמר ארצה פניו על משה ויפול במשה. חושדים והיו בשר, בעל והוא טובות ופניו
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כאחד השלשה שאלו לן דנתבאר שבעתיים, עקיבא'נפלאים יוסף בסוד'יעקב כולהו
וא"ווא"והאות נקרא אע"ה ויעקב וא"ורבתיהוי, נקרא צי"ע בסודזעיראויוסף והם
' רב'ענין איהו זעיר דהאי ומאן זעיר איהו רב דאיהו יותרמאן ידו הניף יוסף כן ומשום

יוסף בית זה'להבה'שנקרא לפי וא"כ רב, איהו זעיר דאיהו ומאן זעיר שהיה רביכיון
שאיהועקיבא הרי זעיר יותר עוד למאוד'שהיה אנוש'רב מכל ביותר השיג כן ועל

הנ' 'יעקבשער למאד נפלא דבר כאן עולה וממילא ע"ה, רבינו ממשה אפי' יותר כדי עד
כזה זעירא יותר עוד עקיבא' ו'רבי זעירא', וא"ו 'יוסף רבתי', 'ווווא"ו זהו ווי'וא"כ

ה-העמודים זה בתוך נכנסו כלום היהדות עמודי מושתת שעליהם השלשה וא"ושאלו
ליורד עולה הסדר זה רב'על איהו זעיר דאיהו עומדוווונעשה'דמאן זה שעל העמודים

ולכן עקיבאהעולם זעיר'רבי הכי ה-'ו"ו היה שאיהו כיון משרע"ה אל שנגלה הוא
איהו דממילא היו"ד] כגודל למאוד[וא"ו ה-רב כל בקרבו נושא גם-ווו-וויםוהיה

' 'יוסףאת ואת '.יעקב'

כיעל לדעת, הראת אתה פנים, עקיבא'כל יוסף הוא,'יעקב רזא חגורחדא כן ועל
דרך עלי לצעוד עליון, קל בעזר והתחל מנעלך, והיטב מתניך, ושנס גיבור, ירך על חרביך
ים מני ושארוכה התורה, נועם צוף נפלאות מפלאות ולהיגלות להתוודע לכת, כמטיבי

שמו. ית' הבורא ומיוחד יחיד האחד מן כאחד כולה ואגודה
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ואני הזאת, כשעה שרביצרה והתפלל, לשמים עיניו נשא מיד עקיבא. רבי את להזכיר צריך
לו, ויזכיר יבוא עקיבאעקיבא רבי של נשמתו באה עלתכף וישבה כצפור העמודיםונדמתה ווי

האלף ואת גדול בקול ואמר עיניו משה שהרים עד מצפצפת, באצבע)והיתה מורה ושבע(ה"א
קדרה כשולי פניהם נהפכו במשה שחשדו ואלו לעמודים. ווים עשה ושבעים וחמשה המאות
דייקא בגופו לוקה בכשרים החושד רז"ל וז"ש מותם- יום עד כנען כמו שחורים והיו וכעורבים
להם רמז אלא כעוף. ולא כצפור באה עקיבא רבי של נשמתו למה רז"ל והקשו רפואה. לו שאין
ידים עליכם יתגברו שלא ומריבה, מצה תעשו ולא שלום, עמו תדברו ואתם שלום אוהב שמשה
גימט' שלו"ם עשו, של ידו תגבר השלו"ם את מפירים אתם ואם שלו"ם, גימט' צפו"ר עשו, ידי

א"ל ויקרא וז"ש למשהצפו"רגימט'מש"העש"ו, קרא מי עקיבא, רבי של זהנשמתו ומפני ,
משהא'זכירי'קיבאע'ביר'הזנוט'זעיר"אאמרו שהתפלל יום באותו וגם קטנה. נאמר ולא 'ותו,

אמר אותו, שיענה עקיבא רבי זכות להזכיר ורצה לארץ, להכנס כדי תפלות נאאעבר"התקט"ו
נוט' הקב"הה'היכלב'קיבאע'ביר'זכיראואראה לו אמר לך'אהבה. עודרב אלי דבר תוסף אל

הגיעה ועכשיו ופעם, פעם כל ולא אותו להזכיר עקיבא רבי רשות לך נתן אחת פעם הזה. בדבר
בעוה"ב מיתתך ר"בשעת ועכשיואתה זעיר היית בעוה"ז כשהיית זעיר, לךולא זהרב ועל ,

ויקר זעיר"אנאמר אל"ף .א
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- dlild zlrn meid zlrn - xi`i meik dlil - bgd ycwzd lil

dlild dfa exyked meia zeilzd zevn mb

ÏÈÏ·מנהג החג, התקדש בעת פסח
וליתן מצות ג' ליקח ישראל
ישראל, לוי כהן כנגד שזה הקערה לתוך

ש בספרים הםÈויÏהן-Îומובא שראל
הזמןÈÏÎר"ת שזה שמפני י"ל ואכן ,

עתה ונשפע השמים ארובות נפתחים
א"כ יקרות, אור גדול שפע ישראל לכלל
שאנו האורות אלו את ונשמר נקיים במה

ה בכח וזה שראלÈויÏהן-Îמקבלים,
בגימ' עלÒ'שהוא ¯·Â‡המורה 'Ò

Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘מן� יוצא בלי שכולם
" שם הוא באשר מקום בכל הןÎהכלל

ÏויÈלמען ומיסבים יושבים שראל"
עצמו זה ית', שמו קיבל‰ÈÏÎכבוד

השפע זה כל עמו לשמר אפשר שבו
הרי זה שליל לן, ינעם מה ואמנם קודש,

שמו בוÌÂÈÏהוקבע יוםÎילהÏשנאמר
Èר"ת והוא לילÈÏÎ,איר של שבעיצומו

השפע כל לקבלת עצמו הכלי הוא זה
רבים. ימים יעמדו למען קודש

‰Ê·Âתמוה שלכאורה מה שפיר אתי
פסח' של 'סידורו אמאי טובא

" בשם רבינו‰‚„‰נקראת של וכלשונו "
פלאג'י לחיים)חיים לחקור(בזכירה דיש

יציאת דסיפור זאת ברייתא נקראת למה
לשון ולא ו'מגיד' 'הגדה' בלשון מצרים
וכיוצא 'תניא', או 'מכילתא או 'ברייתא'
שהוא לומר תמצי ואם אלו. משמות בו
זה על לבנך, "והגדת" הכתוב שם על
מצות באה למה אעיקרא, דן אני גופא
מצרים יציאת סיפור של זאת עשה

' '‰‚„‰בלשון בלשון ולא '‰¯ÈÎÊ'
ג)כדכתיב יג הזה(שם היום את 'זכור'

או 'אמירה' או 'סיפור' בלשון ולא וגו',
עיי"ש. ע"כ וכדומה 'דבור'

ÔÎ‡דהנה מאירים, הדברים להאמור
" Í„ÒÁכתיב ¯˜Â·· „È‚‰Ï

˙ÂÏÈÏ· Í˙�ÂÓ‡Âבספרים ונתבאר ,"
שהוא 'לילה' בחינת א' בחינות, ב' דיש
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נאמר שע"ז כמרור המרה הגלות
ı¯‡ ‰ÒÎÈ Í˘ÂÁ"אפשר אי ובו ,"

ומתחזקים כשאוחזים אלא להתקיים
" וזהו ·ÂÏÈÏ˙באמונה Í˙�ÂÓ‡אמנם ,"

'יום' בחינת שהוא בחינה עוד יש
" על ÏÂ‡‚Â‰המורה - ¯Â‡לנו יש שאז "

ולהשכיל להתבונן והדעת הבינה את
זה ועל שמו יתברך ה' ושבח בגדלות

"להגיד חסדיך".··Â˜¯נאמר

ÔÂÈÎÂזה דלילה ˘ששנינו ÏÈÏÌÈ¯ÂÓ
˜‰Â·Â ¯‰ÂÊ ‰È‰˘ '‰Ï ‡Â‰

ÌÂÈ‰ ¯Â‡Îהקודש בזוהר וכדאיתא (בא,

ע"ב) ÈÏÈÏ‡וז"ל,ל"ח ¯È‰� ‰Â‰ ‡�˙Â
‡ÓÚ ÏÎ ‡ÓÁÂ ,ÊÂÓ˙„ ‡ÙÂ˜˙„ ‡ÓÂÈÎ
‡Â‰ ‡„‰ ,‡Â‰ ÍÈ¯· ‡˘„Â˜„ ÈÂ�È„

·È˙Î„(יב קלט È‡È¯(תהלים ÌÂÈÎ ‰ÏÈÏÂ
‰¯Â‡Î ‰Î˘ÁÎהוקבע כך משום כן על .

שבזה"‰‚„‰"שמו ולומר להורות
‰Ê‰ ‰ÏÈÏ‰ הלילות,"�˘˙�‰" מכל

שהיה ‰ÌÂÈבכך ¯Â‡Î ˜‰Â·Â ¯‰ÂÊ
."‰‚„‰"בחינת

‰‡¯Âהפסח כהלכות בס' ראיתי
דברי ‰ÌÈÈÁשהביא ¯Â‡‰'הק

ח) יג המקרא(שמות דמלשון לחדש שכתב
את ‰‰Â‡ל'Â‰‚„˙שהסמיך ÌÂÈ·'

בתוך לספר שצריך להשמיע לאמר,
בליל שאירע הגדול הנס את גם הסיפור

ÌÂÈ'היציאה ¯Â‡Î ¯È‡‰˘'ואכן ,
שבעתיים, ערבים הדברים הנ"ל לדברינו

ש ב‰‚„‰כיון נאמרת דייקא,ÌÂÈושבח
שהסמיך כוונתו עומק זהו '‰‚„‰'ואולי

שבח] של זמן - בבוקר ÌÂÈ·'Ï[להגיד
'‡Â‰‰.[וזוהר בוהק [שהיה

ÂÓÎÂהשפ"א רבינו בדברי ראה כן
בנוסח) ד"ה תרמ"ד דברי(פסח שעפ"י

דהלא הקושיא, את יישב אלו הזוהר
כדאיתא הלל את קורין אין בלילה

ע"ב)במגילה ‡Ï‡,(כ ‰ÏÈÏ Â�È‡ ÔÎ‡Â
ÏÎÓ ‰�˙˘� Î"ÚÂ ¯È‡‰ ÌÂÈÎ

.'˙ÂÏÈÏ‰'

ÈÎ‰·Âעל הרמז בדרך לפרש אפשר
קט"ז פסחים בגמ' שאיתא מה
יעקב בר אחא רב בין הפלוגתא ע"א

ÓÂÏÓ¯לרבנן ¯ÂËÙ Ì‡ ‡ÓÂÒ È·‚
דפטור‰‚„‰ ס"ל יעקב בר אחא דרב ,

עיי"ש. חייב ולרבנן מהיקש], ליה [יליף
אחא, רב דברי שמבואר הרי ולהנ"ל

ענין כל אלא‰‰‚„‰דהא ˘¯Â‡‰אינו
¯‰ÂÊ ¯Â‡‰Â,[ברוחניות] הסומא אולם

סברי רבנן אולם לו, הוא מה זו שמחה
דברה בנים ארבעה 'כנגד כן דאע"פ
בכלל. הוא הוא אף שנגאלו וכיון תורה'

ÔÎ‡Âשאת ביתר זה מענין עוד ראה
החיד"א רבינו (בשמחתמדברי

וביחודהרגל) הזוהר דברי לאלו שהביא
בשו"ת אליהו יד הרב נ"א)ממ"ש (סימן

יאיר, כיום הלילה דאותו ÈÏ‰דכיון ‰Â‰
‰¯Â˙·˘ ÌÈ�È„ ÏÎÏ ÌÂÈ ÂÓÎואתי

למ"ד אף ההיא בלילה שנמולו שפיר
ומזה בכלל, אינה זו לילה מלין שאין

החיד"א ‰È˙‰מוכיח ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ„
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‰¯È‡Ó,הפסח אכילת קודם נמולו דהא
שפירשו במפרשים שראה כתוב, ועוד
היתה הלילה דאותה לרז"ל ליה דמנא
בב"ר דאמרו להו, וניחא מאירה,
קרא ולחשך יום, לאור אלהים ויקרא
הרעה על שמו מיחד הקב"ה אין לילה,
לאור אלהים ויקרא כתיב האור דגבי

ל חשך גבי אך קראיום, כתיב א
כתיב והכא ‰Â‡אלהים, ÌÈ¯ÂÓ˘ ÏÈÏ

'‰Ï ‰Ê‰ ‰ÏÈÏ‰ ‡Â‰ '‰ÏדהזכירÌ˘
„ÁÂÈÓ‰אמרו להכי הלילה, על

כתיב ולכן כשמש האירה הזו שהלילה
ויקרא כדכתיב לה' הזה הלילה הוא

יום לאור .‡אלהים

„ÂÚÂהקדוש בליל דמצינו לרמוז אפשר
מצרים פסח ˘‰È˙‰הזה È„È ÏÚ„

‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÓ ‰· Â‚‰� ˘Ó˘Î ‰¯È‡Ó
‡Ï‡ ÏÎ‡� Â�È‡„ ÁÒÙ‰ ˙ÏÈÎ‡ Â�ÈÈ‰„
ÔÂ‚Î ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÓÂ ‰· ‡ˆÂÈÎÂ ‰ÏÈÏ·

‰ÏÈÏ· ˙‚‰Â� ‰�È‡˘ ‰ÏÈÓלמ"ד
זו לילה ונמצאת אליהו, יד הרב וכמ"ש
היום למצות והוכשרה לה עלתה בשתים
כיום ולילה שאמר וזהו הלילה, ולמצות
פסח ליל כגון יאיר כיום כשהלילה יאיר
כאורה, כחשכה דינא לענין אז מצרים
נוהגין כך הלילה, מצות בה שנוהגין כמו

היום מצות Á·˘ÂÓבה ¯'Ó‡ ‰ÏÈÏ‰Â
‰Â·‚Ï ‰"¯ÈÓ‡ „ÓÂÚÂ.עיי"ש

dlild`ed‰ÏÈÏ‰ ‡Â‰

הכתוב‡. כונת אצלנו דזה שם, קלט)ומוסיף יאיר(תהלים כיום ולילה ממך יחשיך לא חשך גם
יחשיך לא חשך גם והכונה, כמש"ל, זה בענין הקדוש הזוהר הזה הכתוב והזכיר כאורה, כחשכה
פסח כליל יאיר כיום לילה כאשר אמנם הרעה, על שמו ליחד אין כי אליך מתיחס ואינו ממך,
הזה הלילה הוא דכתיב אליך להתיחס שקולים כאורה כחשכה אז כשמש מאירה שהיתה מצרים
להתיחס הם שקולים היום שהוא כאורה הלילה שהוא כחשכה כלומר כאורה, כחשכה וזהו לה',
כאורה. כחשכה וזהו כיום, להיות הלילה חזרה עמיה ונהורא מאירה הזו שהלילה מאחר אליך
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[· ‰ÏÚ]

- `aiwr iaxc egek `ed df lil zyecw aby - `aiwr iaxa dyrn

zeqgl `yicw i`pz i`d ilek e`a ok meyn - 'pd xry zgizt

'gqt ly dcbd'd xaig `aiwr iaxy i'bl`t g"x ixac - eliva

ÔÈ·‰ÏÂזה לילה שנשתנה מה זה, ענין
כך כדי עד ליום שנהפך

לו קראו עצמה באמרוÌÂÈשהתורה
לבנך כך·ÌÂÈ'והגדתך על ראה ההוא',

השפ"א רבינו פסח)בדברי וז"ל,(ויקרא ,
מה זו קושיא פעמים כמה בזוה"ק
מצרים ביציאת עצמו משבח שהשי"ת

וכתיב לאבותינו. הבטיח פעמים�'הלא
ותי' כו'. מצרים מארץ הוציאך בתורה
החמשים שנת דיובל מסטרא הי' כי
ביאור. צריך ועדיין ע"ש. דחירות עלמא

Ï"ÈÂהיה במצרים הגלות כל באמת כי
כי ולאשר ישראל, לטובת רק
ממצרים יצאו כי לאבות הבטיח השי"ת
שיהיו השי"ת עשה לזאת גדול. ברכוש
מאוד, התחתונה במדריגה במצרים

ז"ל ˘È¯Úכמ"ש Ë"Ó· ÂÈ‰ ¯·Î ÈÎ
Â�‡ È¯‰ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ÂÏ‡ ˘"ÊÂ ‰‡ÓÂË
'�‰ ¯Ú˘· ÌÈÚ˜Â˘Ó Â"Á ÂÈ‰ ÈÎ 'ÂÎ
„ÂÚ Ï‡‚‰Ï ÔÈÏÂÎÈ Ì�È‡˘ ‰‡ÓÂË·.
ÏÎ Ï‡¯˘ÈÏ Ô˙È� ÂÏ‡‚�˘Î ‡ÏÈÓÓÂ
˙ÓÂÚÏ ‰Ê ÈÎ '�‰ ¯Ú˘ „Ú ‰�È· È¯Ú˘‰

.'ÂÎ ‰Êנפלאותיך אלקי ה' וז"ש
שנכנסו מה שכל אלינו. ומחשבותיך
הי' טומאה בשערי כ"כ אז ונשקעו
שהבטיח ממה יותר והוא לטובה.
הי' כי אך אחת בצרה די שהי' לאבותינו

כו'. גאולות ÂÏÚחמשים ÌÈ˘ÓÁÂ ˘"ÊÂ
ÁÏ˘· ˜"‰ÂÊ· ˘"ÓÎ 'ÂÎ Ï‡¯˘È È�·

ÌÈ�Â˜˙·Â.עכ"ד

‰ÏÈÏממצרים בנ"י יצאו שבו זו
המערכות לשדד היה הקב"ה
הנ' לשער ולהעלותם הטבע ולשנות

הבא עולם בחינת הוא השער (ראהשזה

ו') תו"א פסחים מסכת הק' וכלשוןבשל"ה
�˘˙�‰(תרנ"ד)השפ"א ‰ÏÈÏ‰ ÛÂ‚˘

Ú·Ë‰ ‡Â‰˘ ÔÓÊ‰ ˙�ÈÁ··וזהו וכו'
הק' הזוהר דברי של ביאורו Â˙�‡תוקף

‡ÓÂÈÎ ‡ÈÏÈÏ ¯È‰� ‰Â‰'וכו‰ÏÈÏ‰˘
˙ÂÏ‚‰מ ונמוג שלא‰‡Â¯נמס שקיבלו

הדין. מעלמא

ÔÂÈÎÂמקום שיש הרי לכאן, שבאנו
בדבר המורים כל שאלת לפשוט

של מחברו היה לרבי‰‰‚„‰מי וראה ,
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לחיים זכירה בספר ז"ל פאלאג'י חיים
פסח של הגדה קי"ט)על שכתב:(דף

סדר של המחבר הוא מי "נשאלתי
בירושלמי שאמרו ממה והנה ההגדה,

ה"א)שקלים דאמר(פ"ה מאן דאיכא
תיקנו הגדולה כנסת ‰‡‚„Â˙דאנשי

רבי דאמר מאן ˙È˜�‰ואיכא ‡·È˜Ú
רבי·ע"ש דאמר כמאן דהעיקר ונראה .

מראה היפה שכתב [ומה תיקנה, עקיבא
מיידי(שם) דהתם לדחות יש שמא

המגיד שתיקן למה ולא אחרות באגדות
חיים' 'ספרי בספרו וכן עכ"ל. בפרטות]

ש"א) זכירה(פסיקתא בסה"ק וז"ל, שכתב
מי(ח"ב)לחיים עמדתי האגדה בתחילת

וכו' ז"א בס' ראיתי עתה ההגדה, חיבר
דרצ"ה הסד"ר ‰‡‚„‰גם ¯„Ò ÏÎ ·˙Î

È¯ÙÒÓ ÁÂ˜Ï Â�È„È·˘יפה וכיוונתי ע"כ
התם „Ì˙Òלו' ‡·È˜Ú È·¯Ó ‡Â‰„

‡·È˜Ú È·¯„ ‡·ÈÏ‡ ˘"¯ È¯ÙÒ.עיי"ש ,

‰�‰Âפאלאג'י חיים רבי של חידושו
˘ÈÁ·¯ז"ל ‡Â‰ ‡·È˜Ú È·¯„

הדרש‰‰‚„‰ פי על סימוכין לזה יש
שהדברים נחזי טובא נעיין דכד והסוד
המעשה מכל שהרי למאד, מכווין

אליעזר ברבי 'מעשה בהגדה המבוא
אלפי ראשי אלו שכל וכו' יהושע' ורבי
הקדושים התנאים העדה עיני ישראל

ד בצילו לחסות כולם È˜Ú·‡באו È·¯
·¯˜'במקומו È�·'ברק לבני עקיבא רבי (אחר

המן של בניו מבני וכן ע"ב, לב בסנהדרין כדאיתא

הטריחוכו') הגדול אליעזר רבי רבו ואף ,
ליל את אצלו ולסדר אליו לבוא עצמו
לעזוב ככה על ראו מה לכאורה הסדר,
לבוא ומשפחותיהם, בניהם הכל,
דייקא, עקיבא דרבי בצילו להסתופף
רבו למקום עקיבא רבי נסע לא ולמה

.‚ר"א

¯˙ÂÈ·Âהיום מצות עיקר הרי קשה,
הוא מצרים' יציאת ד'סיפור

ע"י ‰‰Â‡'בעיקר ÌÂÈ· Í�·Ï ˙„‚‰Â',
להו שבקו איך דאברהם, מריה וא"כ
מצות לקיים והלכו היום, המצות עיקר

בלבד בניהם מצרים יצאת ,„סיפור
דאי דס"ל החינוך לשיטת מבעיא [ולא
מצות אלא מקיים אינו עמו אחר לו אין
השנה, ימות כשאר מצרים יציאת זכירת
והגדת ע"י דווקא הוא היום מצות וכל
דשפיר פוסקים להני אפילו אלא לבנך,

dlild`ed‰ÏÈÏ‰ ‡Â‰

מ'הגדה·. ולא אגדות משאר שאיירי הירושולמי את ביארו הירושלמי על דהמפורשים לציין יש
פסח'. של

'מילת'‚. כלי אלא מקום, אינו ברק דבני הא כי שונים תירוצים איתא (אברבנאל)ובספרים

שת או המפו', שהקשו כמו מאוד דחוק והיווזה החורבן אחר שהיו משום שם שנתאספו יר'
לכך. הלום ישוב ליכא עדיין אולם תירוצים, ועוד הכלל, את לחזק צריכם

משפחותיהם.„. עם שם שהיו משמע ולא
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השנ ימות שאר בין חילוק שהואאיכא ה
פסח וליל היציאה, 'לזכור' בבחינת רק
גם וא"כ ולספר, בה להעמיק המצוה
המצוה יוצא שפיר עצמו לבין בינו
בוודאי לדידים אף מ"מ דסיפור,
בוהגדת היינו המצוה שעיקר ובוודאי

המובחר]. מן והוא לבנך

È‡Âלנו יש יובן שהכל בכדי לכך
לנו שהורשה [במה ]להתבונן

Â˙�˘Ó·קדישא תנא È˜Ú·‡דהאי È·¯
לראות נזכה כך וע"י וגבורתו, תוקפו

˙Â¯˜È ¯Â‡שכולי ÓÂÈ‡איך È‡‰סובב
עקיבא. ארבי והולך

נדרים‰�‰ א)במסכת עמוד לח שנינו,(דף
דאמרי ושמואל רב חכם,

�·¯‡Âתרווייהו, ‰�È· È¯Ú˘ ÌÈ˘ÓÁ
˙Á‡ ¯ÒÁ ‰˘ÓÏ Â�˙� ÌÏÂÎÂ ,ÌÏÂÚ·,

ח)שנאמר, ËÚÓותחסרהו(תהלים
בתיבות והנה עיי"ש. ËÚÓמאלהים,

רמוז, בינהË"ÓהיינוËÚÓהכל שערי
היינוÚ'ו Â˙Ï¯‰.הלא ÌÈ�Ù 'Ú

ÂÏÈ‡Âגבי‡·È˜Ú È·¯על חז"ל דרשו
Â�ÈÚ"סוקהפ ‰˙‡¯ ¯˜È ÏÎÂ"

‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ‡·È˜Ú È·¯ Ï˘ Â�ÈÚ ‰˙‡¯
,‰˘Ó Ï˘ Â�ÈÚ הקב"ה˘¯‡˙‰ שהראה

עה"פ כמ"ש תפילין של קשר למשה
אחורי את ז)וראית È˜Ú·‡,(ברכות È·¯Â

¯˜È ÏÎÂ ¯Ó‡�˘ ÔÈÏÈÙ˙‰ ÏÎ ‰‡¯
ÔÈÏÈÙ˙ ÂÏ‡ "¯˜ÈÂ" Â�ÈÚ (מגילה¯‡˙‰

"טז) סימנא בה מתנח והאריז"ל ,ÏÎÂ
עינו" ראתה .‰�'שער"ÏÎ"יקר

‰‡¯Âזיע"א החדי"א רבינו שכתב מה
הרגל) חכמים(שמחת כולנו ואפילו

זלה"ה דוד מהר"י הרב פירש וכו',
לפני פרק באותו יצ"מ שטעם במ"ש
רגע עוד שוהים היו שאם משום זמנם,
Ï˘ ÌÈ˘ÓÁ‰ ¯Ú˘· ÌÈÒ�Î� ÂÈ‰
‰ÓÂ˜˙ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Â"ÁÂ ‰‡ÓÂË‰

ÌÏÂÚÏ Ì˘Ó ˙‡ˆÏמשה כי והטעם
במ"ט היתה השגתו ישראל גואל רבינו
חיליה תקיף ולעומתם קדושה שערי
טומאה שערי ממ"ט ישראל להעלות
לא החמשים בשער עיילי ח"ו אם אבל
ידו אין רבינו משה כי תקומה להם היה
הקדושה של חמשים לשער משגת

כנגדו. עזר לו שיהיה

Â·˙ÎÂזצ"ל האר"י È˜Ú·‡גורי '¯„
ÌÈ˘ÓÁ‰ ¯Ú˘ ‚È˘‰א"כ

והשיג עלה אשר בחכמתו החכם אפוא
יאמר כה הקדושה, של חמשים לשער
שהיו הגם כי יצ"מ בסיפור ולכם לי מה
טומאה שערי החמשים בשער נכנסים
בקדושה ישי"ג הש"ג דכוותי גברא
ישראל יציל והצל החמשים לשער

לז"א טומאה, שערי 'ÂÏÈÙ‡Âמחמשים
‰�È· È¯Ú˘· ÌÈ�Â·� Â�ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â�ÏÎ
'˙ÂÓÈÏ˘· ‰ÏÎ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ Â�ÏÎ
זה כל עם החמשים, שער גם כלומר
שפיר ומייתי ביצ"מ, לספר עלינו מצוה

ישראל מגדולי רב ¯'מעשה ÌÏÏÎÓÂ
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ÌÈ˘ÓÁ‰ ¯Ú˘Ï ‰ÎÊ˘ ‡·È˜Úוהיו
ע"כ הלילה אותו כל ביצ"מ מספרים

ה זלה"הדברי דוד יוסף מהר"ר .‰רב

¯‡Â·Ó‰ÏÂÈ·¯ ‡˘È„˜ ‡�˙ È‡‰˘
‰ÊÏ ‚È˘‰ ¯˘‡ ‡·È˜Ú

'�‰ ¯Ú˘‰האי כולי שבואו מה מובן א"כ
וללמוד בצילו לחסות הקודשים תנאים
רבי שרק כיון מצרים, יציאת תורת את
היו אי לישראל לגאולם יכול היה עקיבא
דמסכתא מרא והוא רגע, עוד שם שוהים
ללמוד לשמוע ביקשו להכי דגאולה,
עומק היתה מה המסכתא זאת וללבן

מזה. נגאלו ואיך הגלות

‰˙ÚÓÂהוספות לן ינעם '‰È˙ÚÓ˜'מה
חיים מר' לחיים בזכירה שם
לשונו. במתק וכתב שהוסיף פלאג'י

אברהם הצעיר המעתיק אמר
יצ"ו, �Â‰Èפונטרימולי ¯Ó„ ‰È˙ÂÂÎ

ÚÈ¯Î‰Ï È˙Ú„ ˙ÂÈ�ÚÏ ‰‡¯� ‡"ÚÈÊ ‰·¯
‰�˜È˙ ‡·È˜Ú È·¯„לציר נבחר יען ,

חושך יושבי כלא מבית להוציא נאמן
ז"ל רבותינו רמזכדברי שמות שמעוני (ילקוט

רביקע"ג) ביד - תשלח ביד נא שלח
הצרות, תוקף ראתה דעינו וכיון עקיבא,
פרעה יד תחת אבדנו כולנו גווענו דהן

ושלום, ·�Èחס ÏÚ ÛÈ˜˘‰ ÌÈÓ˘Ó '‰Â
Í¯„Î ‡Ï˘ ÂÈ„ÒÁ ·Â¯Î ÌÁÈ¯Â ,Ì„‡
Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï ÔÈ˜˙‰Â „ÓÚ ,Ú·Ë‰
ÁÒÂ� ‚Á ˘„˜˙‰ ÏÈÏ ÔÈ¯Â˜ ÂÈ‰È˘

.‰‡� ÂÏ ÈÎ ,ÂÊÏ‰ וכו'‰‰‚„‰ ודוגמא
מדוי בכל מושרש עקיבא רבי היות על
ביציאת לספר הרבה הרעים, מצרים

עכ"ל. הכתובים בדרושות מצרים
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מפרש‰. שהיה זלה"ה מארי אבא ראשי מעטרת שמעתי זה פי ועל שהוסיף, מה שם וראה
ז"ל È˜Ú·‡'מאמרם È·¯ „È· ÁÏ˘˙ „È· ‡� ÁÏ˘'נודע אמנם שיאטיה, דמאי תמוה והוא

יכולים היה לא מצבם לפי כי ראה וכאשר גאולה זמן הגיע שלא לטעון יצא רבינו דמשה מרז"ל
זה על להוציאם, בידו יכולת היה לא ושוב מהסט"א החמשים בשער נכנסים היו כי לשהות,

עקיבא, ר' ביד נא שלח לומר רבינו משה ‰ÌÈ˘ÓÁנתחכם ¯Ú˘· ÂÏ ‚È˘ ÈÎÂ ÁÈ˘ ÈÎוישראל
וכלומר ויגאלם עקיבא רבי נא יבא טומאה משערי החמשים בשער שיכנסו ואף שנה ת' ישלימו
להוציאם ויכול החמשים שער וישיג יעלה שנים ובמספר עקיבא רבי יולד הקץ לזמן קצת דסמוך
לרמוז ואפשר האמורה, הקדמה פי על זלה"ה מארי אבא ראשי מעטרת ששמעתי מה תורף זהו

ר"ת הוא˙יד·א�לח˘כי ר"ת�˘·"˙שלח ˙'והוא ‰�È· È¯Ú˘ 'Âש ת' שישארו כלומר נה,,
ביד נא שלח בס"ת ורמוז להוציאם, יכול עקיבא, רבי שהוא בינה שערי חמשים שישיג ומי

נפשו‡Á„גימטריא שימסור עקיבא רבי כונת·‡Á„ר"ל ההדיוט אצלי וזהו ברכות, סוף כמ"ש
ז"ל תנ"ב)מאמרם רמז ישעיה השיג(בילקוט עקיבא שרבי רמוז עקיבא ר' וגם עינו ראתה יקר כל

וזהו החמשים השיגוÌÈ˘ÓÁגימטריאÏÎלשער לא רבינו משה שאף יקר החמשים לשער רומז
גורי לדעת שכיונתי ראיתי שנים כמה ואחר החמשים, שער גם עינו ראתה יקר כ"ל עקיבא ורבי

עכ"ל. בה', לבי עלץ בזה זצ"ל האר"י
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¯˙ÂÈ·Âרבינו בדברי ששנינו למאי
וז"ל דלעיל ÏÈÓÓÂ‡השפ"א

‰�È· È¯Ú˘‰ ÏÎ Ï‡¯˘ÈÏ Ô˙È� ÂÏ‡‚�˘Î
‰Ê ˙ÓÂÚÏ ‰Ê ÈÎ '�‰ ¯Ú˘ „Úא"כ וכו',

שהשיג שמעתא דהאי מרא עקיבא רבי
דהו מאן השיג שלא מה השער זאת
בזה להם ונתן עמד העגל] חטא [לאחר

ÂÊהלילה ‰�˙Ó.

˙‡Êשכתב מה וראה צא ועוד,
שמשון רבי האלוקי הקדוש
ניצוצי בספרו הי"ד מאוסטראפאליע
רזיא בגליא איתא והנה וזל"ק שמשון

מוזכר פעמים È˜Ú·‡שתקס"ד בכל¯'
בהדיא כמותו והלכה ˘Ú"‰הש"ס

סוד˘Ú"‰פעמים וזה וכו', לו עומדת
ששמך עקיבא הוא אתה לדעתי, נפלא

סופו ועד העולם מסוף ט"ז)הולך (יבמות

כי Â"ÙÂÒדע „"ÚÂ Ì"ÏÂÚ‰ Û"ÂÒÓ
אוצר עקיבא ורבי תקס"ד, בגמטריא

בגמרא גירסא לחד סז)בלום (גיטין

Ì"ÂÏ· ¯"ˆÂ‡בגמטריא‰"Ú˘
הוא ואם פעמים, שע"ה כמותו שהלכה

Ò"ÂÏ· ¯"ˆÂ‡הנה ‡Âˆ"¯בסמ"ך
Ò"ÂÏ·בגמטריא‡"·È˜Ú È"·¯

עכלה"ק.

ÈÓÂלא ונשמתו אלו קודש דבורי רואה
אם יודע מי אש, בלהבת תתלהט
נשיאה דבי חתנא כוונת גם היתה זאת לא

È‡ÊÚ Ô·של חתנו È˜Ú·‡שהיה È·¯Â

אבות במסכת ג')באמרו משנה ד' (פרק

לוÍÏ'שאין שאין 'Ú˘,''ÍÏ‰אדם
בינה�'בגימ' שערי למחישים בזה לרמוז

אין לו'ÍÏ'וזהו שאין אדם'˘Ú‰'אדם
זאת להשיג יכול השעה‰˘Ú‰,שלא

הוא באשר יהודי לכל הכושר שעת שהוא
'ואהבת עקיבא רבי במשנת להתדבק

ÍÚ¯Ï'כמוך‰"·˜‰ ‰Ê ÍÚ¯רש"י (כפי'

כ"ג) Ú„ומשלי ÌÈÁÂ˙Ù ‰�È· È¯Ú˘‰ ÏÎ
'�‰ ¯Ú˘ה בזה כמותו שהלכה ,‰Ú˘

השנה ימי לכל ה-שעה מזאת .Êוליקח

ÏÚÂ-ד בהגדה נאמר המרבהÏÎכך
זה הרי מצרים ביציאת לספר

Á·˘Ó-ה את הדגיש ,ÏÎ-ה על '�לרמז
וחד חד וכל פתוחים ההיכלות שכל
באלו נגיעה להיות יכול שעתה בהאי
זה הרי התנא שסיים מה וזוהי הדברים

''Á·˘Óשעולה�"˘-ÔÂ� ¯Ú˘.

Î"‡Âשבקו אמאי נמי מיושב מעתה
עצם קדישי תנאי הני לכאורה

עצמםÂ‰‚„˙מצות להרוות והלכו לבנך
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.Â.ביבמות מ"ד לחד

.Êרבי והביטה, נא יוסףÛÒÂÈהיהÈ˜Ú·‡וראה בן עקיבא נקרא שעל במהרח"ו)כדאי' ,(עיין
ה- זה לך כך ואיך, עשו, של שטנו היה לו˘Ú‰ויוסף נשמתו‡Á„הוסף יצאת '·‡Á„'שהרי

נגד'Â˘Ú'אתוון'˘ÂÚ'נעשה כולו ממש לשטנו .Â˘Úנעשה
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È˜Ú·‡'אצל È·¯'זה כי הענין, והיינו ,
תנאים האי כולי שהיה הקיבוץ
אורות בזה היה חדא, בצוותא הקדושים
הקדוש רבינו מדברי וראה צא עצומים,
שפי' ספה"ק ושאר ישראל האוהב בעל

'ÌÈ¯ÙÒÓ ÂÈ‰˘'מלשוןÌÂÏ‰ÈÂ ¯ÈÙÒ
ומושכו וזוהר בוהק היה שם האור
שהיה מה ממש הזה האור את עלייהו

מצרים יציאת בעת ‰‡È¯להם ‰ÏÈÏ‰˘
˘ÓÓ Ì˘ ‰È‰ ÔÎ ÌÂÈÏוכן שם, עיין

‰ÈÁ„"‡ראה È¯·„·שמחתבהגדתו)

חמישההרגל) דהני שמותם דר"ת שכתב
הקודשים עולים‡'Ë'Ú'È'‡התנאים

השמות ב' שילוב -כמספר ‰"ÈÂ‰
È"�„‡(צ"א)אלו התכנסות שמתוך

הקדושים ‰ÏÈÏ‰התנאים Â˙Â‡·נתיחד
עצום „-‰ÈÂ"‰ביחוד ˙ÂÓ˘‰ È�˘

È"�„‡.

ÏÎÂמה מכוח נעשה 'האורות' זה
רבם אצל ולשמוע ללמוד שבאו
ענינא דהאי והשמעתתא הממירא בעל

אמר שעליו וכמו והגאולה Ó˘‰הגלות
‰"Ú¯ביד תשלח' ביד נא ¯·È'שלח
‡·È˜Úהשגת ·�È‰בעל È¯Ú˘ וגלל�' ,

מצוות קודם עוד הלכו'Â‰‚„˙'כן,
רבם אצל ÌÈ¯ˆÓ'ללמוד ˙‡ÈˆÈ ˙¯Â˙'

יכולו ואח"כ הגדול, האור והשיגו
'למען מצות את רב בהידור לקיים

בנך' ובן בנך באזני .Áתספר
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.Á'אש יעקב 'בית לקמןובמאמר הענין(עיין עם הנ"ל הק' השמות ב' בשייכות עוד נתבאר
‰ÌÈ˘ÈÓÁשל ¯Ú˘דשמעתתא מרא אצל נתכנסו כן È˜Ú·‡שעל È·¯.כדנתבאר

ה- זה כי נהירין, הדברים שם ÚÈ˜·דלהמבואר ˙È·בא כדשנינו, יאע"ה È˜Ú·‡שבנה È·¯אביר'
להושיבו ÌÏÂÚÏיעקב' ËÂÓÈ Ï·Ï Ú·˜ ÔÈ�·Ïלאחר ממש התרחש המעשה זה כידוע שהנה ,

שרויים היה ישראל כלל שני, בית וזיוה,חורבן הודה ופנה נשרף' אלקים 'בית הנורא בגלות
ולחזק הדור, לכללות חיזוק צריכים והיו ה"י, שונות ומיתות ברציחות ומתו נאבדו ישראל ומעם

ÚÈ˜·אשר‰·È˙את הבורא·�‰ המסובב סיבב כן ועל המר, בגלות אף וקיום תקומה לו שיהא
שבאו שמו, Ï‡¯˘Èיתברך ÈÙÏ‡ È˘‡¯אצל כאחד הקדושים התנאים È˜Ú·‡אלו È·¯מרא'

היחוד של היסוד כלומר יעקב, ד-ב'[ית] הכוח שוב שתהוה למען יעקב' בית „‰ÈÂ"‰דבנין
È"�„‡.קאמור הבית' 'בנין מושתת זה שעל

נעשה הדבר שכל נשכיל עתה כן ·¯˜ועל È�··-ש כיון ·¯˜דייקא È�·ממש '‰ÈÂ"‰פעמים„'הוה
'È�„‡שהוא˙È·'(פעמים)עומד זה שעל עולה‰·È˙יעקב' וכן בפני˘Ò"„כנ"ל ‰˘ÔËהתריס

האריה"ק) בכתבי היסודות(כדאי' שוב יצקו הקדושים התנאים וכוח ה-צ"א), הבית(יחוד בנין .להמשך
החיזוק זה Ï‡¯˘Èוכל Ì¯ÎÏדווקא אם כי להיעשות יכול היה ˘Ú¯לא Á˙Ù� ¯˘‡ ÌÂÈ·

ÌÈ˘ÈÓÁ‰השפ"א רבינו [וכלשון ,( ‰˘È¯Úוז"ל(פסח ÏÎ Ï‡¯˘ÈÏ Ô˙È� ÂÏ‡‚�˘Î ‡ÏÈÓÓÂ
'�‰ ¯Ú˘ „Ú ‰�È·השגת בעל אצל והיכן, ‰ÌÈ˘ÈÓÁוכו'], ¯Ú˘ „È'וכנאמר עקיבא, רבי דייקא '
ס"ז) סנהדרין ·¯˜'(בגמ' È�·Ï ‡·È˜Ú È·¯' ¯Á‡שעולהÌÈ˘ÈÓÁ‰ ¯Ú˘ „È''.

(
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[‚ ‰ÏÚ]

ezevn ok lre sqei zxikn `hg oewiz xear `ed gqtd oaxw zevn

'dxeaga lek`l'

Ì�ÓÂ‡Âלזאת וסיבה, שורש עוד שיש
האי התכנסו אמאי המסיבה,

אצל ברק בבני קדישא, '¯·Èתנאי
,'‡·È˜Ú.'שמירה 'ליל הלילה בזה

·˙Îבספרו הריקאנטי ÈÓÚËבעל
˙ÂˆÓ('ג לשונו:(עשה ÌÚËוזה

¯ÙÎÏ È„Î ,‰¯Â·Á· ÏÂÎ‡Ï ÁÒÙ Ô·¯˜
‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÎ È„È ÏÚ˘ ÛÒÂÈ ˙¯ÈÎÓ ÏÚ
˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ,˙Â·‡ ˙È·Ï ‰˘ ÍÎÏ ,‰˙È‰

ÈÂ„ÈÂÂ ÔÈÚÎלא כן פי על ואף עכ"ל. ,

יוסף, מכירת חטא לגמרי נתכפר
בילקוט הובא רזא בגליא וכדאיתא

זו פרשה כמו)ראובני ד"ה ע"א, כ"ז וזה(דף
מונח אמון של ימין ביד והיה לשונו,
שעיר צורת שמאל וביד טלה צורת
ודמי מאברהם איל דמי לבקש עזים,
והקריב משה וכשבא מהשבטים, שעיר
מידו טלה והפיל גבריאל בא פסח, קרבן
עד השמאלית בידו שעיר ונשאר הימנית
שיהרג עד מידו יפול ולא הזה, היום

שם עיין יוסף, בן .Ëמשיח
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שמו נקרא כן על שלמדנו עÈ˜Ú·‰וכפי יעא"ה[בה"א], עבודת את ולקבוע להמשיך שבא שם ל
שנקרא Ú˜·[יעקב „"ÂÈ-ה ולהושיב [‰"Èה שכל-Ú˜·ה·È˙בתוך וכמו ,ÌÚ ·˜ÚÈ ˙ÓÁÏÓ

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ÏÈÏ· ‰È‰ Í‡ÏÓ‰רבי כן פגם, שום יהיה שלא העקב בתוך היו"ד את להכריע ,
'·˜ÚÈ Â‰È‡˘ ‰·È˜Ú'לה כליל כקרבן ונתעלה עלה 'ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ Ï˘ ÂÓÂˆÈÚ ‰Ê·אחר ,

ישראל. לכלל העבודה זה שהשלים
.Ëאליעזר דמשק בספר תפ"ג)וראה יעסניץ נד' המסורה, הבשר(על מן הבית מן תוציא 'לא עה"פ

‰"ˆÂÁ'(מו יב, הבשר(שמות מן הבית מן תוציא לא וסימנך, במסורה, ג' (שמותÂÁˆ"‰חוצה

מו) צעקויב, אראלים הן .‰"ˆÂÁ(ז לג, סביב(ישעי' לבית נתן מגרעות .‰"ˆÂÁ(ו ו, .(מלכיםֿא
תיקון היה פסח שקרבן שאף זהו לפרש, שם והוסיף הנ"ל הריקאנטי דברי פי על הדברים וביאר

כן ושעל יוסף, מכירת Â·ÁÏ¯‰לחטא ıÂÁ ¯˘·‰ ÔÓ Â‡ˆ˙ ‡Ïכל ידי על שנעשה לפי ,
על שהוא הטלה אלא מידו הפיל לא כן פי על אף כנ"ל, מההמשפחה ˆÂ˜Úקטרוג ÌÈÏ‡¯‡˘

‰ˆÂÁרבה במדרש כדאיתא לברא לכוס דאבא דא היא חוצה ששלחואמרו בשעה ה ט, (בר"ר

ז) לג, (ישעיה הה"ד השרת מלאכי בכו בנו את לשחוט המאכלת את ליקח ידו את אברהם אראלםאבינו הן
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‰‡¯Âדזהו ביארו נפש חיי בהגדת עוד
הוא‰ˆÔÂÙענין אשר צפון וז"ל,

ÁÒÙ Ô·¯˜Ï ¯ÎÊאלא נאכל ואינו וכו'
‰¯Â·Á·פסח שהקרבן מבואר, כאשר

ÛÒÂÈבא ˙¯ÈÎÓ Ï˘ ‡ËÁ‰ Ô˜˙Ïאשר
ואמרו שעיר, של בדם כתנתו את טבלו
הביא החטא וכאשר וכו' רעה חיה
הקרבן את ולאכול לתקן צריך פירוד

·Â·Á¯‰פסח „ÁÈ·,שפגמנו מה לתקן
אותוˆÔÂÙונקרא שמצפינים אשר על

מכירת על לכפר שהוא הביאנו כאשר
מצפינים ע"כ בזה מתביישים ואנו יוסף
הפסח אחר מפטירין ואין אותו,
בפיו הפסח טעם שישאר בכדי אפיקומן
הפסח קרבן של הטעם ישכח שלא
נזכור וממילא הפירוד לתקן שהוא
פעם. עוד נכשל שלא ונזהר המעשים

‰�‰Âהברית מסורת (פרשתבספה"ק

של מזמנו טעבלי, דוד רבי להגאון יתרו,

עֹוןהב"ח) [ּפקד חסרים. ב' '‡·˙'אבת Ÿ¥£¨Ÿ
לׂשנאי רּבעים ועל ׁשּלׁשים על ּבנים ¨§Ÿ§¦¥¦©§¦¥¦©¦¨©על

כ) פרק לבית(שמות ׂשה איׁש להם ויקחּו .§¦§¨¤¦¤§¥
לּבית'‡·˙' יב)ׂשה פרק וסימנך(שמות [ ¨Ÿ¤©¨¦

וכו', אב"ת. עון פוקד אב"ת לבית שה
מצות טעמי שכתב ע"ד לומר אפשר או

ÏÈ·˘· ‰È‰ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂˆÓ ÈÎ
.ÛÒÂÈ ˙¯ÈÎÓ ‡ËÁ [¯ÙÎÏ]

¯˘Ù‡Âפסחים הגמ' פשט (סט[לפרש]

השבתניע"א) בשחיטה עקיבא
מיתתך תהא פסחבשחיטה אי שם (דנחלקו

נדחה) אינו דלרע"ק השבת את הואדוחה הענין ,
הרוגי מעשרה היה עקיבא רבי כי
מכירת [חטא] בשביל היה וזה מלכות.
שקרבן סבר הוא גם אליעזר ור' יוסף.
יוסף מכירת חטא בשביל [הוא] פסח
להם יהא לא [וא"כ] לכפרה שיהא
בקרבן נתכפרו כבר כי מלכות, הרוגי
עקיבא שרבי ראה אליעזר ורבי פסח,
שסובר עד כ"כ פסח בקרבן מיקל
קרבן ידחה לא שבת של שבות שאפילו
במקום פסח קרבן אין וכאשר פסח.

ממילא ÊÂÁ˙¯ÈÎÓשבות ‡ËÁ ¯ÚÈ�Â ¯
ÛÒÂÈלעשרה לעונש מוכרחים ויהיו

מלכות ‡Á„הרוגי ‡·È˜Ú È·¯Âמהם
ולהקל השבתני בשחיטה א"ל לכן
תהא בשחיטה ע"כ לדעתן פסח בקרבן

מלכות. בהרוגי ג"כ שתהיה מיתתן

Î"‡Â,אמר ‡·"˙כך ˙È·Ï הקרבן˘‰
אבות בית בשביל להם בא

dlild`ed‰ÏÈÏ‰ ‡Â‰

איל וניתן בריה), ית למיכס בריה הוא מיצה חוצה אמר עזריה רבי חוצה, מהו חוצה, צעקו
היום, עד בידו נשאר השעיר אבל È·Ï˙תחתיו, Ô˙� ˙ÂÚ¯‚ÓÂעד יתוקן ולא הבית, שנחרב

בימינו. במהרה דוד בן משיח ויבא אפרים, בן משיח שיהרג
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זה מה ומקשה יוסף, במכירת שחטאו
קרבן, מחוייבים ואנחנו חטאו אבות

עון פוקד כמתרץ בנים.‡·"˙ואמר על
שיהא קרבן להקריב צריכין הם וא"כ
עון בניו את יפקוד שלא כדי כפרה להם

אבותיהם.

ÔÎÂחכמים סמיכת בסה"ק עוד ראה
רבי האלוקי ı"Îלהמקובל ÈÏ˙Ù�

נא)זיע"א 'דקרבן(עמ' זה יסוד פי שעל
ביאר יוסף' 'למכירת תיקון הוא פסח'
אחר נשנה שקלים מסכת כך דמפני
אחר שקלים ותני וז"ל, פסחים מסכת

רבה במדרש דאיתא אסתרפסחים (מגלת

ט"ז) פיסקא רבתי פסחיםפסיקתא אכילת
דכתיב המן בימי לישראל ו'עמדה (אסתר

וכתיבא') המלך שנת נדדה ההוא בלילה
ח') י"ב הזה(שמות בלילה הבשר את ואכלו

איך טעם לתת יש הנה המדרש. עכ"ל
המן בימי לישראל עמדה פסחים אכילת
ונ"ל לזה, זה ענין ומה שייכות איזה
אכילת שזכות לומר המדרש כוונת שאין
שניצולו להבא לישראל עמדה פסחים
על הוא הפירוש רק אינו, דזה המן, בימי

אסתר רבה במדרש דאיתא מה (סוףפי

ז') מתוךפרשה אחיכם את מכרתם אתם
מתוך ג"כ שתמכרו חייכם ומשתה מאכל
על היה והנה המן, בימי ומשתה מאכל
מתוך נמכרים שיהיו ישנה, מלוה ישראל
במכירת הם שעשו כמו ומשתה מאכל
עזים שעיר וישחטו כדכתיב אחיהם,

ל"א) ל"ז לאכול(בראשית כ"ה)וישבו (שם

ישראל, על המן בא החטא זה ומכח
במפרשים ‰È‡והובא ÌÈÁÒÙ ˙ÏÈÎ‡‰˘

ÍÂ˙Ó ÌÈË·˘‰ ˙¯ÈÎÓ ÏÚ ‰¯ÙÎ
Â�˜È˙ ÂÊ ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡·˘ ‰ÏÈÎ‡‰

‡È‰‰ ‰¯È·Ú‰עזים שעיר שם היה ולכן
הוא עזים שעיר שנאמר מקום דבכל
שני גבי כדאשכחן פסח קרבן על רומז
ט' כ"ז בראשית רבקה של עזים גדיי
ל"ב פרק אליעזר דרבי פרקי דדרשינן
הוא וזה לחגיגה ואחד לפסח אחד

Ï‡¯˘ÈÏכוונתו ‰„ÓÚ ÌÈÁÒÙ ˙ÏÈÎ‡˘
‰È‰ ÌÈÁÒÙ ˙ÏÈÎ‡ ÈÏÂÏ ÈÎ ÔÓ‰ ÈÓÈ·

Ì˙Â�˜Ï Ì‰ÈÏÚ ¯·Â‚ ÔÓ‰מאכל מתוך
את ג"כ שמכרו חטאם מחמת ומשתה
אחר אמנם ומשתה, מאכל מתוך אחיהם
באכילת ההיא העבירה אכילת שתיקנו
עליהם נשאר ולא פסחים אכילת מצוה
הוא זה הכל תיקנו כי ואשמה חטא שום
יכול היה שלא המן בימי להם שעמדה
קדימת ידע שלא בזה טעה והמן להם

עכ"ל. התיקון,

ÔÂÈÎÂקרבן שתכלית הלין מכל שלמדנו
הנאכל הוא'·Â·Á¯‰'הפסח

חטאתיקו עבור ÛÒÂÈן ˙¯ÈÎÓא"כ ,
הני נתכסנו כן דעל מובן שפיר להכי
ענין [ושבקי ברק בבני קדישי תנאי

אצל לבנך] ¯·Èדוהגת ÔÂ˜È˙‰ ÏÚ·
‡·È˜Úאכלו אצלו '‰ÁÒÙודייקא

'‰¯Â·Á·.התיקון את להעצים
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[„ ‰ÏÚ]

iax ly dxezd wlg - dcbdd xaig `aiwr iaxy l"pd oipra

dcb`a e` oeird wnere letlta `aiwr

Ì‡Âהאמור כל הרי שח, הנך מה תאמר
איתא דהא מפורשת, מגמ' נסתרת

סז:) את(בסנהדרין ותכס הצפרדע ותעל
צפרדע אומר עקיבא ר' תני, מצרים. ארץ
ארץ כל ומלאה השריצה היתה, אחת
עזריה, בן אלעזר ר' לו אמר מצרים.
ÍÏÎ ,‰„‚‰ Ïˆ‡ ÍÏ ‰Ó ,‡·È˜Ú
˙ÂÏ‰‡Â ÌÈÚ‚� Ïˆ‡ ÍÏÂ ÍÈ˙Â¯·„Ó,
באו. והם להם שרקה היתה, אחת צפרדע

È¯‰של ותקפו דשורשו ¯·Èשמבואר
‡·È˜Úכי כלל בהגדות היה לא

·ÂÈ‚ÂÒ˙אם ˜ÓÂÚ ˜ÓÂÚ ÁÂÓ‰ ˙ÚÈ‚È·
Ù"Ú·˘Â˙·˘ ˙Â¯ÂÓÁ‰לכאורה וא"כ ,

עקיבא שרבי פלאגי' חיים ר' קאמר איך
‰‰‚„‰הוא ÏÚ·.דילן

Ì�Ó‡Â,אינה קושיא שאפילו זו לא
מימרא האי כולי אדרבה אלא
נתקשו שכבר וכפי הוא, מוקשה

צדוק רבינו וז"ל שמותהרבה, צדיק (פרי

כןי) לומר יתכן איך ולכאורה ,È·¯Ï

‰È‰ È‡„Â·Â ,'Ò„¯ÙÏ' Ò�Î�˘ ‡·È˜Ú
¯Ó‡È ÍÈ‡Â ,‰¯Â˙‰ ÈÊ¯Â È¯˙Ò· Â˜ÏÁ

‰„‚‰ Ïˆ‡ ÍÏ ‰Ó ÂÏ.

Ì�Ó‡Âטענתו שישב מה בדבריו ראה
ביאר, וכך אלעזר, רבי של

ענין שהמצורע‰�‚ÌÈÚדהנה מה היינו
חלק לו ואין ישראל למחנה חוץ משולח

הנחשÂÏ‰‡Â˙בישראל, פגם שורש הוא
קנאה משורש והם לעולם, מיתה שהביא

È˜Ú·‡והכבוד, È·¯ ˜ÏÁÂ ˜ÒÚ ‰ÊÂ
Ú¯‰ ÏÎ Ô˜˙Ïבמאמר הנכלל כעס והרב

איתא הגדה ואילו לך, יהיה עקב)לא (ספרי

העולם והיה שאמר מי שתכיר רצונך
וכו', הגדה ¯·Â�Èלמוד ‰˘Ó ˜ÏÁ ‰ÊÂ

ÈÎ�‡ ¯Ó‡Ó ˘¯Â˘ ‡Â‰˘א"ל וזה ,
איתא ועזרא לעזרא, עשירי שהוא ראב"ע
לישראל ידו על תורה שתנתן היה ראוי
לו אמר כן ועל וכו', משה קדמו אלמלא

ואהלות, נגעים אצל Í˜ÏÁכלך ‰Ê˘
,Ú¯‰ ÏÎ Ô˜˙Ïאדרוש אנכי ובהגדה

ע"כ ועזרא, משרע"ה חלק .Èשזה

dlild`ed‰ÏÈÏ‰ ‡Â‰

.Èצדיק בפרי עוד ויקרא)וראה הנהגה(פרשת הוא במחשבה' 'עלה שענין הוא הרמז אמנם וז"ל,
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‡¯·È‡אולם ישבנו, אלעזר רבי את
מה יצאנו, לא עקיבא רבי מידי
אחת אי צפרדע עם ועוד ולאגדות, לו
ראיתי שראה ואמנם לא. או היתה
'בהגדרת' ביאור סופר החתם בדברי
דבריו ולאור מצרים, יציאת סיפור מצות

ובהיר. נהיר הכל

Ò"˙Á‰(רס"ב ענין(דרשות כותב,
מצרים מיציאת הסיפור

הזה' ·‰ÎÏ‰'בלילה ÏÙÏÙÏ Â��È‡כי ,
מהקדושה, הקליפות ברור הוא הפלפול

ıÓÁולזה ÔÈÏÎÂ‡ Â�‡ ˙ÂÏÈÏ‰ ÏÎ·
‰ˆÓÂגמטריא חמץ עלÏÁ"˜כי רמז

מנת על בשער אויבים הפלפול מחלוקת

מצה בסופו, שלום מצה להעשות
" כי˜‰Ïגמטריא המחלוקת היפך "

לזה זה אוהבים נעשו לבסוף (כקידושין

הזה'ע"ב) 'הלילה ˘ÌÈ¯ÂÓאמנם ÏÈÏ
,ÌÂÏ˘Â ‰ˆÓ ÂÏÎ ‰ÙÈÏ˜Ï ‰ÊÈÁ‡ ÔÈ‡
,ÂÈ˙Â‡ÏÙ�Â '‰ ÈÒÈ�· ¯ÙÒÏ Í‡ ˜¯Â

ע"כ.

ÔÂÈÎÂדברי להבין נשכיל לכאן שבאנו
צדוק רבינו ודברי סופר החתם
תמים יהיו ויחדיו למטה תואמים יהיו
שורש שהיה עקיבא שרבי למעלה,

שם שבע"פ זורחת‰‡Â¯תורה אינה
שכל הגמור, החושך מתוך דוקא אלא
האור כך חשוך, יותר שהחושך כמה

dlild`ed‰ÏÈÏ‰ ‡Â‰

מאד ובהעלם בהסתר שהוא מה מאד Ù‰עליונה ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ È„È ÏÚ ˜¯ ‰‚˘‰ ÌÂ˘ ‰Ê· ÔÈ‡Â
שאמרו ח')כמו חוקת ובתנחומא ו' י"ט, רבה זה(במדבר עינו ראתה יקר ÂÈ¯È·ÁÂוכל ‡·È˜Ú È·¯

‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ Ï˘ ˘¯Â˘‰ ‰È‰ ‡Â‰˘שאמרו א)כמו פ"ו ‡ÈÏ·‡(סנהדרין [‰‡˙ÓÈ˙Ò] Â‰ÏÂÎÂ
‡·È˜Ú È·¯„שנאמר כמו הדין במדת הנהגה הוא הללו ג')ובנפשות נ', �˘Ú¯‰(תהלים ÂÈ·È·ÒÂ

„‡Óשאמרו ב)כמו קכ"א השערה(יבמות כחוט עמהן מדקדקין ˘Ïשצדיקים ˘¯Â˘‰ ‡Â‰Â .
Ì‰ÈÏÚ ¯Ó‡�˘ ÈÏ·· „ÂÓÏ˙('א ט', שאמרו(ישעיה כמו גדול אור ראו בחושך ההולכים העם

ג') נח פרשת נאמר(תנחומא זה ועל לבוא לעתיד לצדיקים הגנוז מאור עיניהם מאיר שהקב"ה
ב)בזוה"ק צ"ו בגוויהו(ח"א מילין לאתכסאה ידעין בבלאה ‰˙Â¯‰דחברין ÏÎ ÔÈ˘·ÏÓ˘ Â�ÈÈ‰Â

Ì„‡ ÔÈ·˘ ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎ ¯‡˘Â ¯ÂÓÁ· ‰¯Ù ÛÈÏÁÓ‰ ÔÈ�ÚÎ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ È�È�Ú· ¯˙Ò‰· ‰Ù ÏÚ·˘
Â�È˙Â·¯Ó ‰Ê· Â�ÚÓ˘˘ ÂÓÎÂ Í¯·˙È Â˙‚‰�‰ Ï˘ ˙Â„ÂÒ‰ ÏÎ ÌÈÊ�‚� ‡˜ÈÈ„ ‰Ê·Â Â¯È·ÁÏ
ÔÈ·˘ ˙ÂÈÓ˘‚ È�È�Ú· Ì‚ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‰ÚÂ�˙ ÌÂ˘ ÔÈ‡˘ ‰Ï‚˙È „È˙ÚÏ˘ ‰"‰ÏÏˆÊ ÌÈ˘Â„˜‰
.Â�˙‡Ó ÌÏÚ‰· ‡Â‰ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ·˘ ˜¯ ‰˘Â„˜‰ ˙‚‰�‰ ˘È ÌÏÂÎ·Â Ô‚ÓÏ ‰È‰È˘ Â¯È·ÁÏ Ì„‡
מאמר זה דרך ועל עד לעולמי וקיימין חיים והמה בתלמוד הנאמרים הלכות גופי ענין כל וזהו

כלום אמר לא דין בית מעשה אחר הטוען יוחנן ב)רבי י"ז מציעא .(בבא
הזוה"ק לימוד דרך Ò‰Â˙¯אבל ˘Â·Ï ÌÂ˘ ÈÏ· ÔÈÚÏ ÔÈ˘¯ÂÙÓÂ ÔÈÂÏ‚ ‰Ó‰ ‰˘Â„˜‰ ˙Â¯Â‡ ÏÎ

התוס' שכתבו כמו חיים אלהים דברי ואלו כמאן)ואלו ד"ה כ"ז. השנה ר'(ראש שבין הפלוגתא על
אליעזר ור' ב)יהושע י' דבתשרי(שם חיים אלהים דברי ואלו שאלו בתשרי או העולם נברא בניסן אם

ש בפועל. נברא ובניסן הדין. במדת הנהגה דהוא במחשבה. הנהגהעלה ‰¯ÌÈÓÁהוא ˙„Ó·.
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אור, ביותר הוא כך בעקבות שמפציע
הק' הזוהר ‡Ï‡וכלשון ‡¯Â‰� ˙ÈÏ ÈÎ'

‡ÎÂ˘Á Â‚Ó ˜ÈÙ�„ ‡Â‰‰,הכי ומשום '
שבע"פ דתורה 'סוד' שהוא עקיבא רבי
נוראים כה ביסורים להתייסר צריך היה
כדי ברזל, של במסריקות אותו כשסרקו

¯Â‡‰˘מזה שיצא והגמור העצום
ישראל לכל יאיר ˘‡�Âהחושך ÔÓÊ ÏÎ
¯Ó‰ ˙ÂÏ‚‰ ‰Ê· „ÂÚרבי כן ועל ,

כ על דורש היה נמי ıÂ˜Âלעקיבא ıÂ˜
גמורים יסורים מתוך ÓÂÁ·Â¯שהיינו

˙È˘Â˜· ‡˙ÎÏ‰ ÔÂ·ÈÏ· ÌÈ�·Ï·Â
ÌÈ˜Â¯ÈÙÂ(הזוה"ק בשאר(כלשון כך וזהו ,

המר. הגלות בחינת שהוא השנה ימות

ÌÏÂ‡אור כולו שהוא היום 'ÏÈÏ‰בזה
'¯È‡È ÌÂÈÎאורות כל בבחינת

ומפורשין גלוין המה אשר הקדושה
אחיזה אין לבוש, שום בלי כל לעין

וכלל כלל ÌÂÏ˘Âלקליפה ‰ˆÓ ÂÏÎÂ,
לכל צורך ואין פירוקים ולא קושית לא
רק ויש האור גופי הן הן שהן בירורים,
ה' בניסי ולספר ולהרבות ה' על להתענג

יבוא בא א"כ È˜Ú·‡ונפלאותיו, È·¯
˙ÂÓÈÏ˘· ÂÏÂÎ ¯Â‡‰ ÏÎ ˙‡ ‚È˘‰˘

'�‰ ¯Ú˘שם‰‰‚„‰ויתקן דרש [וע"כ
תוקף את להעצים 'הצפרדע' בענין

שהיה ÓÓ˘הניסים ‰ÊÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ˆÈ·
Â˙Ú˘Â ÂÓÂ˜Ó.[



ÏÈÏÌÈ¯ÂÓ˘ �Ú'· Û ÊË

‰‰‰‰�Ú'· ÛŠŠŠŠ

[‡ ‰ÏÚ]

df znerl df mipeekn xernd zixae oeyld zixa

Ì�Ó‡Âמעלת גודל על שעמדנו אחר
ללמוד יש הלילה, זה יקרת
מה כלומר הלילה, זה נשתנה מה ולדעת
בזה ממנו שנגאלנו המר הגלות היה
חורין בני כעת נעשים אנו ממה הלילה,
הוא מצרים גאולת הא זה, מלפני יותר
החירות היכן וא"כ ולדורות, לשעה
הגלות זה עוד כהיום לנו שיש הגדולה

המר.

Ì�Ó‡Âמצרים שגלות מבוא בזוה"ק
·‚ÂÏ˙היינו ‰È‰ ¯Â·È„‰˘,

הגאולה, כל ותלוי נעשה היה ובזה
התור לקבלת וכמובןוההכנה ה,

ובפרט טובא, לימוד צריכים שהדברים
לנו. נוגע הוא מה

¯ÙÒ·א')היצירה עשר(פרק שנינו,
עשר מספר מה בלי ספירות

יחיד וברית חמש כנגד חמש אצבעות
באמצע ÏÈÓÎÂ˙מכוונת ÔÂ˘Ï‰ ˙ÏÓÎ

¯ÂÚÓולהלן ו'). שצפה(פרק וכיון איתא,
וחקר וראה והביט ע"ה אבינו אברהם
ועלתה וצר וצרף וחצב וחקק והבין
הוא ברוך הכל אדון עליו נגלה אז בידו
וקראו ראשו על ונשקו בחיקו והושיבהו
והאמין ולזרעו ברית לו וכרת אוהבי

צדקה, לו ויחשבה ·¯È˙בה' ÂÏ ˙¯ÎÂ
˙È¯· ‡È‰Â ÂÈÏ‚¯ ˙ÂÚ·ˆ‡ ¯˘Ú ÔÈ·
‡Â‰Â ÂÈ„È ˙ÂÚ·ˆ‡ ¯˘ÚÂ ,‰ÏÈÓ‰

ÔÂ˘Ï‰לו וקשר .˙ÂÈ˙Â‡ ÌÈ˙˘Â ÌÈ¯˘Ú
Ô„ÂÒÈ ˙‡ ÂÏ ‰Ï‚Â Â�Â˘Ï·משכן .

בערן ברוח, רעשן באש, דלקם במים,
מזלות, עשר בשנים נהגם בשבעה,

.È‡ע"כ

בריתות�˙·‡¯ שני שיש '·¯È˙כאן
'¯ÂÚÓ‰ ˙È¯·Â ÔÂ˘Ï‰ואותם

dlild`ed‰ÏÈÏ‰ ‡Â‰

.‡Èאורה שערי בספרו גיקטיליא ר"י הקדוש הרב בדברי התשיעית)וראה ספירה ב' וז"ל,(שער
ובזרעו, אבינו באברהם יתברך יהו"ה הגדול שמו יתברך י"י חתם היאך עיניך להאיר אני וצריך



 יום 
הקדוש 

אמר רבי 
עקיבא

בעבודת יום הקדוש
 במשנת התנא האלקי 

בעל ההילולא
רבי עקיבא 

מדברי האר"י ז"ל זיע"א 
ומתורת אור שבעת הימים

רבינו הבעש"ט זיע"א 
ותלמידיו הק'





ÌÈ�È�Ú‰ ÔÎÂ˙

�Ú‡ Û

.mei ly enevr zyecw cewi

`"rif bxeaylwip `wlrny 'x iaxd epiax ly eyxcn zian hihxn xe`iz

ixac xtqn) e"lwz zpya 'ixcp lk' iptl `yp xy` ycewd `yn z` x`znd

.(l`eny

�Ú· Û

`aiwr iaxc `nei `ed mixetikd mei

�Ú‚ Û

t"ray dxezdn lecb xe`a dpzipy azkay dxezd zpizp dpzyp i`n` mixacd xe`ia

.mixne oiyw mixeqia xqiizdl jixv didy '`aiwr iax' `edy

�Ú„ Û

ezewlzqd mei `ed meid dfa ok lr xy`e sqei zxikn `hg cbpk oieekn mixetikd mei

.sqei didy `aiwr iax `yicw `pzc



�ÚÛ‰

dyrn fnxn ikdl lhen`e - sqei zxiknl oewiz zxehwd dyrn - gixd ceq sqei

.`aiwr iax zbixd lk lr zxehwd

�ÚÂ Û

`yicw `pzc ezewlzqd mei `ed meid dfa ok lr dpia ixry 'p lk gztp mixetikd meia

.xryd dfl biyd xy` xg` `le `ed wxy oeik `aiwr iax

�ÚÊ Û

mei zcear' zedn zilkz mvr meyn did `nei i`da `aiwr iax ly ezexihtc x`ai

.'mixetikd

�ÚÁ Û

.q"ya miepyd `aiwr iax ixn`n ixz ol xi`de dlr ikdae

iaxc dyrn lk oetve otven cinzd oaxwa xen`d eze` hgye-c weqtd ony x`an

.dn lre izne ji` `aiwr

�ÚÈ Û

mzg i`n` zelbidl dkfp mbe l`xyi mkixy` `aiwr iax ly exn`n x`eai cnlpd xe`l

.`aiwr iax ixaca `nei zkqn 'wd iax



�ÚÛ‡È

.ycew didi ixiyr - `aiwr iax ly 'cg`'d - mda 'cg`' ele exvei mini

�Ú‚È Û

.dpwd cbpk `ed xetik mei - hye eyr dpw awri zpiga - hye dpw

�Ú‚È Û

dler m"a l"`a `"aiwr iaxc w"defd ixac xe`ia - '`aiwr iax `c' l"nyg oirk dkezne

.l"nygd

�Ú„È Û

.df cbpk inp mixety epivn okid ok m`e - mixetk mixete - dlind cbpk xetik mei

'˙È· ÂÏ Ô·ÈÂ' ¯Ó‡Ó

,'`aiwr iax' `pzd znyp lr dzide mzcil zry mcew cer dligzd eyre awri zngln

myne ,lilk eyr ly exy z` rixkd awrie 'wai xarna' fer xzeia cer englp ok xg`e

.icedid zia 'l`xyi zia mxkd' z` el zepal jld
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‰‰‰‰�Ú‡ ÛŠŠŠŠ

yecwdיום

mei ly enevr zyecw cewi

·˙Îמשורשי וז"ל שיג: מצוה החינוך
ÏÚהמצווה Ì˘‰ È„ÒÁÓ ‰È‰˘

‰�˘· „Á‡ ÌÂÈ Ì‰Ï ÚÂ·˜Ï ÂÈ˙ÂÈ¯· ÏÎ
‰·Â˘˙‰ È„È ÏÚ ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÚ ¯ÙÎÏ.
שהמאכל לפי בו, להתענות נצטווינו
המישוש חוש הנאות ויתר והמשתה
התאווה אחר להימשך החומר יעוררו
החכמה הנפש צורת ויבטלו והחטא,
האל עבודת שהיא האמת, אחר מחפש
הדעת. בני לכל והמתוק הטוב ומוסרו
לפני לדין בואו ביום לעבד ראוי ואין
ומעורבבת חשוכה בנפש לבוא אדוניו
במחשבות והמשתה המאכל מתוך

בתוכו, היא אשר ‡˙החומר ÌÈ�„ ÔÈ‡˘
‰˙Â‡·˘ ÂÈ˘ÚÓ ÈÙÏ ‡Ï‡" Ì„‡‰
Â˘Ù� ¯È·‚‰Ï ÂÏ ·ÂË ÔÎ ÏÚ ."‰Ú˘
Â˙Â‡· ‰È�ÙÏ ¯ÓÂÁ‰ ÚÈ�Î‰ÏÂ ‰ÓÎÁ‰
‰�ÂÎ�Â ‰ÈÂ‡¯ ‰È‰˙ ÔÚÓÏ ,„·Î�‰ ÌÂÈ‰
˙ÂÂ‡˙‰ ÍÒÓ ‰Ú�ÓÈ ‡ÏÂ ,‰˙¯ÙÎ Ï·˜Ï.

‰"Ï˘‰Â'הק(xe` dxez wxt `nei zkqn)
יעקב התולעת משם מביא

‰˙‚ÂÏ˙וז"ל, ÌÂÈ ‡Â‰ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ
ÔÂÈÏÚ‰ ¯Â‡Ó‰gxefd oeilr xzkl fnx)

enk ,xacd rcep dpia ici lre ,mlekl rityne
ala dvr miwnr min' (d ,k ilyn) xn`py

('dplci dpeaz yi`e yi`המאורות ששאר
משם, ‰·‡זורחים ÌÏÂÚ‰ „ÂÒ ‡Â‰

‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡ Â· ÔÈ‡˘נצטוינו לפיכך .
המתגלה המאור אל לרמוז בו, להתענות
כל יופיעו בהתגלותו אשר ההוא, ביום
היום כי וכפרה, ושמחה צהלה מיני

ÌÈ¯ÂÙÎ,גורם. ÌÂÈ ‡¯˜� ÍÎÈÙÏÂ
Â¯È·ÚÓÂ ÍÂÏÎÏ È�ÈÓ ÏÎ Á�˜Ó˘

ÂÈ�ÙÏÓ(a"r d"tw sc a"g xdf),ÔÈ�ÚÎ
·Â˙Î˘(l ,fh `xwie)¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ· ÈÎ'
'ÌÎÈÏÚבתחלה כי הכתוב, וסוד וגו'.

ואמר העליון. המקדש ויקנח יכפר
בא ולפיכך המקנח, על לרמוז 'יכפר',
ועוד 'עליכם'. כך ואחר נסתר, בלשון
מן שיעביר בשבילכם, - 'עליכם'
הטומאה רוח ואת הגלולים את המקדש
ולפיכך חטאתיכם'. מכל אתכם 'לטהר
המשתלח, בשעיר הנמרצת העצה באה

fh)וכתיב ,my my)הקדש על 'וכפר
לכל ומפשעיהם ישראל בני מטמאת
'וכל לומר ראוי והיה חטאתם',
התורה לנו תרמוז אבל חטאתם'.
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נחת לעשות ישראל שצריכין הנוראה,
פיהם את לסתום כדי חטאתם, לכל רוח
אלא עוד, ולא עלינו. יקטרגו לבל
ההוא, ביום סניגור נעשה זה שבשביל
ומכפר עדותו שומע הוא ברוך והקדוש
כי אליו יזכה לא ההוא והעולם עלינו.
ישראל צריכין לפיכך הנפש, נקי אם
דוגמת שהוא ביום נפשם, את לנקות

הנ ונקיון הנשמות. לחזורעולם הוא פש,
אדם שבין מדברים שלמה בתשובה
לחבירו, אדם שבין ומדברים למקום
ופשע. חטא מכל נקי ההוא ביום ליכנס
ÌÈ¯·„Ó Â·ÏÓ ‡�ÈË ¯È·ÚÓ Â�È‡˘ ÈÓÂ
,˙Ï·˜˙Ó Â˙ÏÈÙ˙ ÔÈ‡ ,‰Ê ÌÂÈ· ‰Ï‡
,ËÈËÂ ˘Ù¯ ‡¯˜�‰ ÌÂ˜Ó· ˙Ú·ÂË Ï·‡
‰ÏÂÚ ‰�È‡Â ,'ÌÈ ˙ÂÏÂˆÓ' „ÂÒ ‡Â‰Â

˜È„ˆ Ï˘ Â˘‡¯· ¯ËÚ˙‰Ï.

‰‡¯Âהשפ"א בעל רבינו בדברי גם
(b"pxz zpy k"dei)ועתה וז"ל,

בתשובה לשוב צריך הוא כפרה שיום
מרע. סור �'להיות ˘È ÈÎ ‰�È·Ï ÔÈÎÂÊÂ

'�‰ ¯Ú˘ Á˙Ù� Ù"Î‰ÂÈ·Â ‰�È· È¯Ú˘
‰�˘‰ ˙Â˙·˘ ÏÎÓ ÔÂÈÏÚ‰ ˙·˘ ‡Â‰Â

כ' לבחי'ÚÂ�Ì˙Èולכן להתקרב כדי
·"‰ÂÚבו È˙˘Â‰שאין ‰ÏÈÎ‡.

‰�‰Âבנ"י ובין ביני כתיב שבת בכל
איתא ויקהל ובזוה"ק הוא] [אות

ÂÚÓ�‚כי ‰�‰� ˙·˘· „¯ÂÈ‰ ÔÂÈÏÚ ÁÂ¯
את˘·˙ ישראל בני ושמרו פי' ע"ש

את ועניתם כתיב וכאן השבת.
יש שבו הרוח ע"י ג"כ הוא נפשותיכם

וכמו ישראל. בני ובין ביני התקשרות
כענין שמים לשם השבת מענגין שבנ"י

בעושיו. ישראל ÏÚÓ‰ישמח ‰˙Ú ÔÎ
Ì‰Ï ˙ÂÈ‰Ï È"�· ˙Â˘Ù� ˙‡ ÁÂ¯‰
‰ÏÈÎ‡ Â· ÔÈ‡˘ ÔÂÈÏÚ‰ ˜ÏÁ· ‰ÊÈÁ‡

'È˙˘Âהן על עונין מלשון היא ועניתם .
היום זה הארת אחר נמשכין להיות הן
רק להיות יוכל לא וזה והקדוש. הטהור
בכל וגם ושתיה. מאכילה עינוי ע"י
עוה"ב מעין שהוא חז"ל אמרו שבת

˙Â˙·˘‰ ÏÎ ˘¯Â˘ ‡Â‰ Ù"Î‰ÂÈÂלכן .
עבודות כל ובנפש בשנה. אחד יום הוא
אחד שהוא בכ"ג רק כשרים אין יוהכ"פ
מיוחד ובמקום בנ"י. מכל המיוחד
העליון בשורש שהוא קדשים בקדשי

הטבע. מן למעלה

‰�‰Âביום מתעלים שאנו הבחינה זה
הבעל בדברי נמי מבואר הקודש

'ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡·'(`yp zyxt)ושם
נזכה אנו שאף הדברים לנו ממשיל
החיים, באור נפשנו ולהלהיב להציץ

ז"ל אומרם סוד תדע כי daxוז"ל, zeny)
('d ,a"pאת שאל יוחאי בר שמעון רבי

ששמעת אפשר יוסי ב"ר אלעזר ר'
מהו ‡ÂÓמאביך ÂÏ ‰¯ËÚ˘ ‰¯ËÚ·

(`"i ,'b mixiyd xiy)למלך משל לו אמר
מחבבה והיה יחידה בת לו שהיתה
זז לא בתי אותה קורא והיה ביותר
עד וכו' אחותי שקראה עד מחבבה
ולהבין כאן. עד וכו' אמי שקראה
בינה אשכילך הללו קריאות השתמשות
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את אוהב כשהאב המשל בדרך והוא
ידו על אותו לוקח אז מאוד מאוד בנו
הבן שראש עד ראשו עד אותו ומגביה

ולפעמ בקומה שוין האב יםוראש
עד אותו מגביה יותר עוד כשמחבבו
את משים ולפעמים מראשו. למעלה
על עטרה ועושאו ממש ראשו על הבן

ראשו.

ÔÎבנים הנקראים ישראל בני עם אנחנו
È·‚Ó‰למקום ‰"·˜‰ ÌÈÎÂÊ Â�‡˘Î

ÏÂÎÈ·Î ÏÂÎÈ·Î „Ú Â�È˙ÂÓ˘� ˘¯Â˘
Â˘‡¯Ï ‰Â˘הכתוב רמז זה (xacnaואל

(`"i ,g"kעולה תקריבו חדשיכם ובראשי
ההארה לרוב חודש בראש כי וגו'. לה'
הוא ברוך המקום מחסדי הנפלאה

ישראל, עמו על ˘Â¯˘המופיע ÌÈÎÂÊ
‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ ˙ÂÏÚÏ Â�È˙ÂÓ˘�
‰Â˘ „Ú Â�˙Â‡ ‰È·‚Ó ÏÂÎÈ·Î ‰"·˜‰Â

ÏÂÎÈ·Î Â˘‡¯Ïחדשיכם ובראשי ונקרא ,
שוין. והאב הבן ראש כי ראשין תרין
שתקרבו לה' עלה תקריבו כן ועל
לנחת להיות הטוב לה' לעלות עצמיכם
שפע בחינת כל משם ולקבל לפניו רוח

רבה. וקדושה miwizrוברכה mixacde)
(jyeall miyakמחבבה זז לא רמז וזה .

ואחות האח כי אחותי אותה שקרא עד
ראשין תרין והוא בדמיון שוין הם

ede`כנזכר efn dhnl dpiga yi cer mpn`e)
zpiga ik iza d`xwy cr daagn ff `l mxne`
lk oiler mpi`yk `ede dia`n dhnl `ed zad
ecia mgwel lekiak mipt lk lr wx jk
dia`l zak `ed lecb aeaig elv` mwifgne

(oade lyn lkde.

ÌÏÂ‡Âלמעלה גדולה בחינה יש עוד
ÏÂÎÈ·Îמכולם ÏÂÎÈ·Î˘

„Ú Â�È˙ÂÓ˘� ˘¯Â˘ ‰È·‚Ó ‰"·˜‰
‰·ÈÁ‰Â ‰·‰‡‰ ·Â¯Ó Â˘‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ.

בכתוב נקרא b')וזה ,h"n diryi)Ï‡¯˘È
¯‡Ù˙‡ Í· שהקב"ה‡˘¯ כלומר .

לראשו עטרה אותנו ועושה בנו מתעטר
רמז זה ואל והחיבה. האהבה מרוב

l')הכתוב ,f"h `xwie)¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ· ÈÎ
ÌÂÈ· ÈÎ .Â¯‰Ë˙ '‰ È�ÙÏ 'Â‚Â ÌÎÈÏÚ
Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘� ˘¯Â˘ ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈ¯ÂÙÎ‰
‰ÏÚÓÏ ÏÂÎÈ·Î Ì‰È·‚Ó˘ ÂÊ ‰�ÈÁ·Ï
˘ÓÓ ÂÈ�ÙÏ '‰ È�ÙÏ ‡¯˜� Ê‡Â Â˘‡¯Ó
¯Á‡Ó Â¯‰Ë˙ È‡„Â Ê‡Â ÏÂÎÈ·Î
¯ÙÎÈ È‡„Â ÂÊÎ ‰·ÈÁÂ ‰·‰‡ ¯¯ÂÚ˙�˘

ÌÎÈÏÚמחבבה זז לא אומרם רמז וזה .
האם בחינת כי אמו אותה שקרא עד
בעטרה אמר וזה מהבן למעלה היא

אמו. לו ·ÈÁ�˙שעטרה ‡È‰ ÂÊ ÈÎ
Ï‡¯˘È· ¯ËÚ˙Ó ‰"·˜‰˘ ‰¯ËÚ

Â˘‡¯Ï ‰¯ËÚ Ì˙Â‡ ‰˘ÂÚÂ.
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`wlrny 'x iaxd epiax ly eyxcn zian hihxn xe`iz
lk' iptl `yp xy` ycewd `yn z` x`znd `"rif bxeaylwipn

e"lwz zpya 'ixcp(l`eny ixac xtqn)

Ì„Â˜והחרד הירא כל ויאספו נדרי כל
כמו העזרה הכנסת לבית ה' לדבר
ובבוא התפילה, זמן קודם ומחצה שעה
בטליתו מעוטף כניסתו נר"ו אדומו"ר
הארון מקום ועד מהפתח הילוכו בדרך

הפסוק רבה l)וקרא fh `xwie)ביום כי
א"ר תטהרו עד וכו' עליכם יכפר הזה
ומי מטהרין אתם מי לפני כו' עקיבא

אתכם ÏÂ˜Ïמטהר ÈÎ·· ÌÏÂÎ ÂÚ‚ „ÈÓ
Â˙ÈÈÎ·Â Â˙˜ÚÊמקום אל הגיעו ואחרי

סגור וקורעים התשובה על המעוררים
אגיד אני כי לך תהלים ופסוק אבן לבב

כו' באזוב תחטאני dk)כו' el l`wfgi)
רבים פסוקים זה עליכם וזרקתי
בתוך ואמר התשובה, אל המעוררים
בורים על הבנתים לא אך מוסרים דבריו
המולה ולקול בכיות מחמת דברו לקול
אנשים מאה לערך הכנסת בבית היה

שמה ‰˜„Â˘העומדים ¯·„Ï ‡·˘ „Ú
ÏÎÂÈ Ï˜·˘ ÍÈ‡ ¯ÂÙÎ ÌÂÈ ‡¯Â�‰Â
Â˘Ù� ˙Â„ÙÏÂ ÌÂÈ· ¯ÊÚ ‡ÂˆÓÏ Ì„‡‰

˙Á˘ È�Óלו שהיה למלך המשל פי על ,
חכם אחד איש עליו והפקיד יחיד בן
לפניו להישיר בדרך ובלכתו ובקומו
לא למלך המצטרכים אופנים בכל דרכו
אל לבו בדרכי וילך בדרכו להלך אבה
מן בנו סר אשר על וילשין הרע, דרך

מבנו פניו המלך ויסתר הטובה הדרך
המלך אביו אל להתקרב רצה ופעמים
ימינו הנה אבל ותחנונים, רצוי בדברי
מדרכיו המלך אל ויספר לשטנו
ויהי ראש וחפוי והמקולקלים המכוערים
הביתה ההוא המלשין הלך אשר היום
והתחנן בכה בן וירץ מלאכתו, לעשות
אשר הרעה כל על ומתודה מתחרט לו
הנעורים ימי אש בו קדחה מנעוריו עשה
ולילך הרשע דרך לעזוב עליו ומקבל
נא כפר נא סלח לאמר המלך אביו לפני
בנו על וצורח מר בקול לאשמותי
ומשעשע בחיקו ויתנהו בימינו ויקרבהו

בשמחה. עמו

Ï˘Ó�‰Âהגמרא ע"ד k.)מובן `nei)
שס"ד בגימטריא השט"ן
לאסטוני, רשותא ליה לית יומא וההוא
ÌÂÈ‰Î '‰ Ï‡ ˘Â¯„�˘Î ÈÎ ˜ÙÒ ÈÏ·Â
¯˙ÚÈÂ Â�È˘Ù� ¯Ó· ÂÈ�ÙÏ Ô�Á˙�Â ,‰Ê‰
ÌˆÚ· Ë¯Ù·Â '¯Î ÔË˘ ÔÈ‡· '‰ Â�Ï

‰Ê‰ ÌÂÈ‰(e dp 'iryi)בהמצאו ה' דרשו
הזה, כהיום וכ"ש ימים, עשרת אלו

bi)ותחת bl mixac),תשי ילדך צור
(fi ci xacna)ובזה ה' כח נא יגדל ועתה

הבא עצרת שמיני ליום הכנה לנו יהיה
לאב שמחה לגרום ינולקראתנו
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המאמר דרך על dp:)שבשמים, dkeq)
כדי קטנה סעודה לי עשה לאוהבו אמר
המלך אבינו עמנו וישמח ממך, שאהנה
אך בארץ, אחד עם יחידו בנו עם כאב
אשמותינו כל מן עצמינו את נטהר אם

ובתחנונים. ובכי בתשובה

ÏÚבלשון] לבבי צמודי אחי אהובי כן
בואו ברידר] הארציקי ליבע פולין
אבינו לפני ותחנונים בבכי ונתחזק חזקו
שטן אין אשר הזה כהיום שבשמים,
תבואו תטהרו ה' ולפני רע, פגע ואין
מלכי המלך אל הפנימי החדר אל
כי עלינו רחמיו ויכמרו הקב"ה, המלכים
ותחנונים. בוידוי לבבינו בכל נדרשנו

Í‡העיקר כי לבבי צמודי אחי נא דעו
נפש, מסירת הוא התשובה אל גדול
אברהם זרע אנחנו אחד אב בני הלא כי
ית' שמו קדושת על נפשו את מסר אשר
זרע האש, בכבשן עצמו את להפיל
ובלי בעקידה, נפשו את שמסר יצחק
לפני בעדנו להמליץ יעמדו כי ספק
הקדוש הדין יום בזה שבשמים אבינו
נלך בעקבותם אנחנו גם אך והנורא,
על נפשנו למסור כמעשיהם לעשות
ונקדש נייחד ובכן ית', שמו קדושת
כלנו ונאמר רבה, באהבה הגדול שמו

זו בכוונה ישראל שמע פסוק ÈÓÂ„יחד
ÏÎ Â�ÚÈÂ ‰¯È˙È ‰ÈÎ·· ÌÚ‰ ÏÎ ÂÚ‚

Ï‡¯˘È ÚÓ˘ ˜ÂÒÙ ÂÈ„ÁÈ ÌÚ‰הנה כו'.
ולקדש לייחד שזכינו אחר אחי אהובי
על נפשותינו ומסרנו רבה באהבה שמו

זכינו בזה כי ספק ובלי ית', שמו קידוש
ית"ש, וליראתו לעבודתו לבבינו לטהר
לייחד גם אנחנו צריכין עדיין אך
משורש באים כלנו כאשר נשמותינו,
ית' הכבוד כסא מתחת חצובות אחד
כולנו ונהיה באו ממעל אלוה חלק
השורש, אל הענפים וידמו בארץ אחדים
כי התשובה אל גדול סמך הדבר באשר
בלב שבו המה גם כי הוא, נפלאת לא
בחרטה ה' אל חפיצה ובנפש שלם
למעלת זכו כן ותחת גמורה ותשובה
לייחד ונקיים זכים כלנו והנה התשובה,
מצות עלינו נקבל ובכן עמהם, נשמותינו
העם כל ויקראו כמוך, לרעך ואהבת

הזה. הפסוק גדול בקול

שמו‰�‰ ולייחד לקדש שזכינו אחרי
נשמותינו גם ויחדנו ית"ש הגדול
נמצא כי ספק בלי ממעל, אלוה חלק
בזה בדימוס יוצאים להיות משדי עזר
לטהר ונזכה והנורא, הקדוש הדין יום
ית"ש, לעבודתו ומחשבותינו נשמותינו
ציונו אשר וחוקיו מצותיו לשמור
בעצמה והתורה הקדושה, בתורתו
אבינו אדוננו לפני בעדנו טוב תמליץ
כל על הקב"ה החזירה יען שבשמים,

קבלוה ולא ולשון a:)אומה dxf dcear)
מהר הופיע למו משעיר וזרח דרך על
אשר קדושו עם אנחנו אם כי וכו', פארן
מהראוי הלא לנשמע נעשה הקדמנו

נב ובכן בעדנו, אליהשתמליץ קש
אבינו לפני ורחמים חסד עלינו שתטה
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ומיד והנורא, הדין יום בזה שבשמים
ההיכל. דלתות פתח

Í‡תכסנו כי מדבר מדאגה אחי נא דעו
אליה פנינו נרום איך וכלימה, בושה
ובכן אותיותיה, ובכ"ב בה פגמנו כי
בכ"ב פגמנו אשר פשעינו נתוודה,
יחיד לכל יצטרך כי נא ודעו אותיות,
עונותיו פרטי הוידוי בתוך לפרוט

לו, ÏÚהידועים ¯Ó¯Ó˙ÈÂ Ô�Á˙ÈÂ ‰Î·ÈÂ
‰·¯ ‰ÈÎ·· 'ÂÎ ÂÈ¯ÂÚ� ˙‡ËÁÂ ÂÈ˙‡ËÁ

‰¯ÓÂ.

¯Á‡Âשלו ס"ת הוציא הוידוי גמר
והתחיל בידו, והחזיקה
ר"ל ז"ל והוצאת הקרי עון על להתעורר

בפסוק f)ודבר `p mildz)בעון הן
הזה, החטא על יחמתני ובחטא חוללתי
מימי רובץ חטאת לפתח הזה שהחטא
וגלות השכינה גלות ושזהו כו', הנעורים
עיכוב סיבת זה וחטא העשוקה, הנשמה

ביהמ"ק חורבן והתמדת (inהגאולה
a"il eaal xebq rxwi `le dl` mixac rnyi

(genp `ed oa` m`e .mirxwתורה ושבספר ,
הקרי, לעון גדול תיקון נעשה הזה

פסוק הקהל כל i`)ושיאמרו fv my)¯Â‡
‰ÁÓ˘ ·Ï È¯˘ÈÏÂ ˜È„ˆÏ ÚÂ¯Êויענו ,

הזה. הפסוק העם כל

ÔÚÈÂעיקר אחי אהובי נא דעו ויאמר
ע"ד מרומזת היא טהרתנו ענין

h"t)המשנה zenexz)תרומה שתילי
והענין מלטמא, טהרו שתלן שנטמאו

ומקורה עיקרה ההוא זרע שהגרעין הוא
בקרקע שתלה ואם הארץ, מן מוצאה
ההוא הזריעה בכח הנה שנטמאה, אחר
הרי הקרקע, היא למקורה אותה בהדביק
ממנה ופרחה קרקע אגב בטלה היא
בני ה' עם קדוש עם אנחנו כן טומאתה,
לה', ותרומה ראשית הנקראים ישראל
מתחת חצובה נשמותינו ומקור ושורש
ממעל. אלוה חלק ית"ש כבודו כסא

‰�‰Âבצואת נטמאת הזה לעולם בבואה
העיקרית הטהרה והנה עונותינו,
האדם במסירת מקורה אל להחזירה
הבאה מחשבתו ולקשר ולהדבק נפשו,
לו, נתנה אשר אלקיו אל נשמתו בכח
למחלתה, ארוכה תעלת לה יש ובזה
מקורה אל בהחזירה מטומאתה, להטהר

חוצבה. ממנה אשר

Â‰ÊÂסוד(c ci mixac)'בה הדבקים ואתם
באלהיו, אותה שמדבק שבזה כו'
אותה ומטהר הנשמה את מחיה הוא

הפסוק סוד וזהו ÚÂ¯Êמטומאתה, ¯Â‡
Â˙Ó˘� ¯Â‡ ‰È‰˙˘ ‰Ê·˘ ˜È„ˆÏ
‰È‰È Ê"ÈÚ ‰¯Â˜Ó Ï‡ ˙¯ÊÂÁ‰ ‰ÚÂ¯ÊÎ

‰ÁÓ˘ ·Ï È¯˘ÈÏ.

ÔÚÈÂנא דעו ‰�È˘Ú˙ויאמר ‰ÈÎ·‰ ÈÎ
‡È‰ ‰· ·ˆÂÚ Í¯„ Ì‡ ‰Ê‰ ÌÂÈ·
‡Ï ‰¯Â˘ ‰�ÈÎ˘‰ ÔÈ‡ ÈÎ ,ÁÏˆ˙ ‡Ï

ÁÓ˘ ÍÂ˙Ó ‡Ï‡ ˙Â·ˆÚ ÍÂ˙ÓÏ˘ ‰
‰ÂˆÓמיום גדולה שמחה אין והנה ,
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כל לפשט נזכה באמצעותו אשר הזה,
התשובה בכח שבלב עקמומיות
בישרות שנהיה עד והבכיה, והצום
הגדול למלך להתקרב אחד לב
להחזיר שבשמים, אבינו והנורא
לקבל פשוטה וידו למקורה הנשמה
לטהר עלינו יכפר הזה וביום שבים

מטומאה. נשמותינו

ÏÚÂיום של הבכיות כל תהיה זה דרך
לקרב שזכינו שמחה של הזה
חיים באלהים דבוקים להיות עצמינו
את עבדו דרך על וזהו הזה ביום כולנו
לב ולישרי וזהו ברעדה, וגילו ביראה ה'
העקמומיות לפשוט הגיענו אחרי שמחה
בודאי לבב יושר למעלת ונזכה שבלב,

גמורה. שמחה שזוהי
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‰‰‰‰�Ú· ÛŠŠŠŠ

`aiwr iaxc `nei `ed mixetikd mei

˘¯„Ó·משלי(h dyxt)מעשה כל מובא
ונסתלק שנהרג עקיבא דרבי

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ·ly hiitd mb jkl yie)
(k"deic sqena mixne`y zekln ibexd dxyr.
שלחנה. ערכה אף אחר, דבר וז"ל

עק ברבי בביתמעשה חבוש שהיה יבא
בן שמעון רבי מיתת אחר האסורין,
מלכות גזרה ישמעאל, ורבי גמליאל
יעסקו שלא ישראל על שמד הרשעה
הלך עקיבא, רבי עשה מה בתורה.
בא ודרש. וישב ברבים קהלות והקהיל
עקיבא לרבי ומצאו יהודה בן פפוס
ומקהיל ודורש בתורה עוסק שהיה
אתה אי עקיבא לו, אמר ברבים, קהלות
הוא אתה לו, אמר זו. מאומה מתירא
אתה גדול שחכם עליך שאומרים פפוס
משל, לך אמשול טפש. אלא אתה אין
מהלך שהיה לשועל דומה, הדבר למה
שהיו דגים וראה הים שפת על

וכו'. בים. מתחבאים

,Â¯Ó‡שתפסו עד מועטים ימים היו לא
בבית וחבשוהו עקיבא רבי את
יהודה בן פפוס את ותפסו הסוהר,
עקיבא, רבי לו אמר אצלו. וחבשוהו

לו, אמר לכאן. הביאך למה פפוס,
דברי על שנתפסת עקיבא רבי אשריך
דברים על שנתפס לפפוס לו ואוי תורה,

בטלים.

‰È‰Â,יום בכל משמשו הגרסי יהושע
יום במדה. מים לו מכניס והיה
לו, אמר האסורין, בית שומר מצאו אחד
בית לחתור שמא מרובים, מימיך היום
ותן חציין שפוך מבקש, אתה האסורים
עקיבא. רבי אצל שבא כיון חציין. לו
לו, אמר ידי. ליטול מים לי תן לו, אמר
וליטול מספיקין אין שתייה כדי רבי,

לו, אמר מספיקין. ‡Ú˘‰ידיך ‰ÓÂ
ÏÊÏÊÓ‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ È¯‰˘
·ËÂÓ ,ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú� ÌÈ„È ˙ÏÈË�·
È˙˘ ˙ÂÓ‡ Ï‡Â ÈÓˆÚ ˙˙ÈÓ ˙ÂÓ‡˘

˙Â˙ÈÓ.

ÔÈÈˆ�Â]אלו דברים שעל נפלא, דבר
'˙ÂÓ‡˘ ·ËÂÓ'רבינו עמד וכו'

ה- ÚÈÊ"‡הק' ÌÁ�Ó È�Ù(daeyz zay)
אפס לראות אפשר שמכאן לנו ולימד
והנשגבות האצילות מידותיו של קצהו
וז"ל הגיעו, היכן עד עקיבא רבי של

בגמ' k`:)איתא oiaexir)יהושע שרבי
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לרבי מים יום בכל מכניס היה הגרסי
בית שומר מצאו אחד יום עקיבא,
מרובין מימך היום לו אמר האסורים
עקיבא רבי אצל כשבא חציין, שפך וכו'
ידי, שאטול מים לי תן לו אמר וכו'
אמר וכו', מגיעין אין לשתות לו אמר
ולא עצמי מיתת אמות מוטב וכו' לו

חבירי, דעת על ÏÎאעבור ‡·È˜Ú È·¯
Í˘Ù� ÏÎ· ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ¯ÚËˆÓ ‰È‰ ÂÈÓÈ
È˙Ó ¯ÓÂ‡ ‰È‰Â Í˘Ù� ˙‡ ÏËÂ� ÂÏÈÙ‡Â
‰È‰˘Î ÂÈ˘ÎÚÂ ,Â�ÓÈÈ˜‡Â È„ÈÏ ‡Â·È
¯·ÎÂ ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·· ‰È‰Â ‚ÏÙÂÓ Ô˜Ê
ÔÎÂÓ ‰È‰ Î"ÙÚ‡ Â‚¯Â‰Ï Â„ÓÚ
‰ÈÏÚ ˜˜Â˙˘‰˘ ÂÊ ‰‚È¯„Ó „ÈÒÙ‰Ï
È¯·„ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ‡ÏÂ ÂÓˆÚ ˙˙ÈÓ ˙ÂÓÏÂ
‰¯‰Ë‰ ÔÈ�Ú ÏÈ·˘· ÏÎ‰Â ,ÂÈ¯È·Á,
סרך מפני הוא לחולין ידים נטילת
שאינה תקנה שבמשהו, משהו תרומה,
ואיתא מדרבנן, אלא כלל מדאורייתא
שהזלזול וכו', האכילו הראשונים מים

למ גרם איסור,בהם È˜Ú·‡אכל È·¯Â
‰È‰ ‡·È˜Ú È·¯ Ïˆ‡ ,‰Ê ÏÚ Â˘Ù� ¯ÒÓ
ÏÏÎ· ‰¯‰Ë ÚÈÙ˘‰Â ,‰¯‰Ë· ÏÎ‰

ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ ÈÓÂ ,Ï‡¯˘È[.

ÚÈ‚‰˘ÎÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈיהושע היה ,
והלך ממנו נפטר הגרסי
עקיבא רבי היה היום אותו לביתו.

טורנוסרופוס, קומי Ú�˙‡מיתדין ˙˙‡Â
‰È¯˘·Ï ÔÈ˜¯ÒÓ ÔÂÂ‰Â ,ÚÓ˘ ˙‡È¯˜„
‰È¯˘·Ï ÔÈÏ˜˙Â ,‡ÏÊ¯Ù„ ‡˜¯ÒÓ·
¯Ó‡ ,ÔÈÁ‚Â ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ È¯˜Â ,‡ÏÂ˜Ó·

ËÚ·Ó Â‡ ‰˙‡ ˘¯Á Â‡ ,‡·Ò ‡·Ò ÂÏ
‰ÈÁÂ¯ ÁÙÈ˙ ,ÂÏ ¯Ó‡ .‰˙‡ ÔÈ¯ÂÒÈ·
ËÚ·Ó ‡ÏÂ ˘¯Á ‡Ï ,‡¯·‚ ‡Â‰‰„
‡¯Â˜ È˙ÈÈ‰ ÈÓÈ ÏÎ ‡Ï‡ .È�‡ ÔÈ¯ÂÒÈ·

,‰Ê‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡(f mixac)'ה את ואהבת
ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך
רחימתיה לבי, בכל רחימתיה מאודך.
בדיקא הוה לא נפשי ובכל ממוני, בכל
ואתת נפשי בכל לי דמטית וכיון לי,
עליה, אפלגית לא שמע דקריאת עונתה
ואף וגחין. שמע קרי אנא כן בגין
אמר כאן. עד רבינו, לו, אמרו תלמידיו
פסוק על מצטער הייתי ימי כל להם,
נפשך, את נוטל הוא ואפילו נפשך ובכל
ואקיימנו. לידי יבא אימתי ואמרתי,
יצאתה אקיימנו. לא לידי, שבא ועכשיו
ואמרה, קול בת יצתה באחד. נשמתו
נשמתך שיצאה עקיבא רבי אשריך

.באחד

¯Á‡Ï,לקוברו הניחוהו לא מת שהיה
ושכב האסורין. לבית והחזירוהו
אליהו בא לשמרו. הסוהר בית שר שם
הגרסי. יהושע פתח על ועמד הצדיק,
ליה, אמר רבי. עליך שלום לו, אמר
אתה מי לו, אמר ומורי, רבי עליך שלום
אני כהן לו, אמר צריך. אתה כלום
בבית מת עקיבא שרבי לך להגיד ובאתי
לבית שניהם הלכו מיד האסורין.
האסורין בית שערי דלת מצאו האסורין.
מי וכל ישן, היה הסוהר בית ושר פתוח,
והושיב ישנים, היו הסוהר בבית שהיו
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מיד, ויצא. המטה על עקיבא רבי את
על ונטלו לטוב, זכור אליהו לו נטפל
אמר כך, הגרסי, יהושע וכשראה כתפו.
אתה כהן, לי אמרת והלא רבי, לאליהו,
לו, אמר למת. להטמא אסור כהן והלא
שאין ושלום, חס בני. יהושע רבי חייך,

בתלמידיהם לא אף בצדיקים .‡טומאה
‰ÏÈÏ‰ ÏÎ Â˙Â‡ ÔÈÎÈÏÂÓ ÂÈ‰Â·עד ,

קוצרים. של אנטיפטרס אצל שהגיעו
מעלות שלש עלו לשם, שהגיעו כיון
המערה ונפתחה מעלות, שלש וירדו
וספסל כסא במערה, שם וראו לפניהם,
לרבי והשכיבו ומנורה. ומטה ושלחן

ויצאו. המטה, על ˘Â‡ˆÈ,עקיבא ÔÂÈÎ
.‰ËÓ‰ ÏÚ ¯�‰ ‰˜Ï„Â ,‰¯ÚÓ‰ ‰Ó˙Ò�
Á˙Ù ,ÔÎ ·ÂËÏ ¯ÂÎÊ Â‰ÈÏ‡ ‰‡¯˘ÎÂ
ÌÎÈ¯˘‡Â ,ÌÈ˜È„ˆ ÌÎÈ¯˘‡ ,¯Ó‡Â

ÈÏÓÚ,ÌÈÓ˘ È‡¯È ÌÎÈ¯˘‡Â ,‰¯Â˙
ÌÎÏ ¯ÓÂ˘ÓÂ ÌÎÏ ÔÂÓËÂ ÌÎÏ ÊÂ�‚˘
È·¯ ÍÈ¯˘‡ .‡·Ï „È˙ÚÏ Ô„Ú Ô‚· ÌÂ˜Ó
˙Ú˘· ·ÂË ÔÂÏÓ ÍÏ ‡ˆÓ�˘ ‡·È˜Ú
‰˙�· ˙ÂÓÎÁ ,¯Ó‡� ÍÈÏÚÂ .Í˙˙ÈÓ

,'Â‚Â ‰˙È· Á˙ÙÏ ‰·˘ÈÂ ,'Â‚Â ‰˙È·
‰Î¯Ú Û‡ ‰�ÈÈ ‰ÎÒÓ ‰Á·Ë ‰Á·Ë
‰ËÓÂ ÔÁÏ˘‰ ÔÈ�Ú ÏÚ .'Â‚Â ‰�ÁÏ˘
‰¯ÚÓ‰ ÍÂ˙· Ì˘ ÌÈÎÂ¯Ú‰ ‰¯Â�ÓÂ.
תתקמד רמז משלי שמעוני [ובילקוט
גדול כמה וראה בוא ירמיה א"ר נוסף:
שהיא לחכמים דיין שלא התורה כבוד
שהיא אלא לפניהם שלחן עורכת
הה"ד חכמתם, על חכמה להם מוספת
שעוסק שמתוך עוד ויחכם לחכם תן
ה', יראת לו מוספת היא תורה בדברי
ודעת ה', יראת חכמה תחלת שנאמר

בינה, ˘·˘Ú‰קדושים ‡¯Ó‚ ÈÏÚ· ÂÏ‡
Ì‰ ¯·„Â ¯·„ ÏÎ ÌÈ�È·ÓÂ ÌÈ·˘ÂÈ˘
ÌÈ˘Â„˜ Â‡¯˜�˘ ÌÈÎ‡ÏÓÏ ÌÈÓÂ„,
המה בארץ אשר לקדושים שנאמר

וגו'].

‰‡¯Âאליעזר k"dei)בציץ yexc e"h wlg)
הבן מבעל מופלא חידוש שכתב
מכל לנו שיוצא ובאשר וז"ל חי, איש

È˜Ú·‡האמור, È·¯ Ï˘ Â�È„ ˙ÏÈÁ˙˘

l`xyi mkixy`Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡

ולהגירסא‡. כיפור, יום היינו הלילה' אותו 'כל א"כ יו"כ בערב נהרג עקיבא שרבי לגורסים
יו"כ.. במוצאי היינו הלילה' 'אותו א"כ נהרג הכיפורים שביום

תוס'·. ומשא)ועיין ממגע ד"ה ע"א סא כר"ש,(יבמות הלכה דאין ואר"י וכו' מעטינהו מי וז"ל
אהלות במס' כדתנן עליה פליג עז.)דרשב"ג כתובות מ"ט יח וצריכים(פרק במשנתנו כמותו והלכה

המקבל ובפרק כוכבים עובדי מקברי ליזהר קיד:)כהנים Ï¯·‰(ב"מ ·È˘‰„ Â‰ÈÏ‡„ ‡„·ÂÚ·
‡Î‰„ ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯Î ‰Â·‡ רוב·¯ על סומך שהיה טעמא ועיקר לה מדחי קא דחויי

לדחות מקום בכל רגיל היה וכן טפח פותח בהן שיש ¯·Èארונות ¯·Â˜ ‰È‰˘Î Â�ÈˆÓ˘ ÂÓÎ
‡·È˜Úמטמאים אינם צדיקים ליה אמר מר ניהו כהן לאו ליה ˘‰È‰ואמר ÈÙÏ ‡ÓÚË ¯˜ÈÚÂ

Â¯·˜Ï ÌÈ‡¯È ÂÈ‰Â ˙ÂÎÏÓ È‚Â¯‰Ó ‰È‰˘ ‰ÂˆÓ ˙Ó.עיי"ש ,
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Á"¯Ó ‰È‰ ÌÏÂÚ Ï˘ Â�Ë˘ È„È ÏÚ
ÌÂÈ „Ú ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ Í˘Ó�Â ÏÂÏ‡

ÌÈ¯ÂÙÎ‰מפני זה שהוא לומר יש ,
ÏÈÏÎ‰ Â˙ÂÏ„‚ ˙ÂÓÓÂ¯· ‡·È˜Ú È·¯˘

ÂÏÂÎ ÌÚ‰ ÏÎ ˙ÏÂ‚Ò ÂÎÂ˙·לכפר וכדי ,
עליו תבוא שלא כולו ישראל כלל על
מדת הכניסה העוונות, על ח"ו כליה
ונשפט תחתיהם עקיבא רבי את הדין
הדין ימי אותם בכל הטומאה כחות ע"י
כל על כך ידי על וכיפר נשפט, שהעם
ולהשיבם ולקדשם לטהרם עונותיהם

¯"Úלתחיה ‰ÏÚ˙�Â ‰ÏÚ ‰ÎÎÂ .
„Ú ÏÂÏ‡ Á"¯Ó˘ ‰Ï‡ ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡·
¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ˙È�ÁÂ¯ ‰‚¯„ÓÏ Ù"Î‰ÂÈ
ÏÂÎÈ ˙ÂÓ„‡ŒÈÏÚ ‰˘‡ „ÂÏÈ ¯˘‡
ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÏÂ˜ ˙·˘ „Ú ‰‚È˘‰Ï

¯Â‰Ë ÂÙÂ‚˘" ÂÈÏÚ ‰ÊÈ¯Î‰Â ‰„ÈÚ‰
."‰¯‰Ë È�ÈÓ ÏÎ·

,ÌÈÈÒÓÂמזעזע הוא הסיפור שכל
הלב נימי כל את ומעורר

של בבחינה והוא „ÈÓÂ‰והנפש ÂÏ"
‡Ë·Ï ÏÎÂÈ˘ ‰Ù‰ ÔÈ‡ ÈÎ "‰Ï‰˙
È„Ó Ì„‡‰ŒÈ˜ÓÚÓ· ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰‰
‰Ê ‡ÏÙÂÓ ¯ÂÙÈÒ ˙ÚÈÓ˘ È„ÓÂ ‰‡È¯˜

,˘Ó˘‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰˘לצרף רק ויש
הגמ' מאמר הסיפור q"`)לסיום 'c zekxa)

È·¯ ÍÈ¯˘‡ ‰¯Ó‡Â ÏÂ˜ ˙· ‰‡ˆÈ"
"·"‰ÂÚ ÈÈÁÏ ÔÓÂÊÓ ‰˙‡˘ ‡·È˜Ú.
האמור מהסיפור מפורש לנו והיוצא

כי שמעוני, È˜Ú·‡ובילקוט È·¯מת
האסורים ‰ÌÈ¯ÂÙÎבבית ÌÂÈ·‚.ע"כ

l`xyi mkixy`Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡

מבגדד‚. ז"ל הגר"ח להמקובל ברכות על יהוידע' ה-'בן מדברי שהביא שם הבןוראה (בעל

חי) ידועאיש כי לעיל, כבר שהובא כמו עלה ומוסיף הנ"ל משלי במדרש המסופר את שמביא ,
אותו לפני יום בכל נדון היה יוה"כ עד נחבש אשר ומעת ביוה"כ, ונפטר באלול נחבש שר"ע

ישראל שמע בפסוק שמים מלכות מקבל היה שסורקין ובעת בשרו, סורקין יום ובכל ÈÎרשע.
¯Úˆ‰ ·Â¯Ó ˙ÂÓÈ ÌÂÈ‰˘ ·˘ÂÁ ÌÂÈ ÏÎאצלו באים שהיו תלמידיו עמו דברו הימים ובאותם ,

עבודה יום כי תלמידיו באו לא באמת נפטר שבו ביוה"כ אבל נידון, שהוא במקום ועומדים
ביוה"כ בא לא אכילה לו להביא יום בכל בקבע משמשו שהיה הגרסי יהושע רבי ואפילו הוא,

צריך דאינו בתענית ג"כ היה ר"ע אותוכי והחזירו באחד נפשו שיצאה נפטר היום אותו אך לו,
וגילה לטוב זכור אליהו שבא עד לקוברו אותו לקחת אחר לבא יוכל שלא וגזרו האסורין לבית
יצאו הגרסי ור"י ז"ל שאליהו שלאחר וכותב מסיים שם יהוידע והבן הגרסי. לר"י הדבר
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‰‰‰‰�Ú‚ ÛŠŠŠŠ

xe`a dpzipy azkay dxezd zpizp dpzyp i`n` mixacd xe`ia
xqiizdl jixv didy '`aiwr iax' `edy t"ray dxezdn lecb

mixne oiyw mixeqia

ÈÙÏÂ'המ אותו שכל עולה, לנו המבואר
עלה שאז והרצון הרחמים ימי
לקבל כדי למרום ע"ה רבינו משה
רבי היה עת באותו בו שבכתב, התורה

Ù‰'עקיבא ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ „ÂÒ ‡Â‰˘'
(oldlcke)וצרפוהו ה' לפני עומד

ברזל. של במסריקות וסרקוהו

ÔÓÂשבכתב שהתורה הוא, התימה
מי ועל גדול אור בכזה לנו ניתנה
'רבי פה שבעל התורה ואילו מנוחות,
שנא. מאי גדול, חושך בכזה עקיבא'

Ì�Ó‡Âמאחיו הגדול הכהן של בתורתו
˜Â„ˆ '¯ È·¯‰היטב למדים אנו

וז"ל. הדברים xwie`)את zyxt wicv ixt)
בגמרא `)והנה a"l dpyd y`x)איתא

הי בראשית למעשה מאמרות עשרה
ומשני הוי תשעה דבראשית ויאמר נינהו

הוא. מאמר נמי ÂÊ·Â‰"˜בראשית
¯Â‡ È‰È ÔÂ˘‡¯‰ ¯Ó‡Ó ÔÂ·˘Á ÏÈÁ˙Ó

'ÈÎ�‡' „‚�' הוא עשירי Ó‡ÈÂ¯ומאמר
Â„‚�Î ¯ÊÚ ÂÏ ‰˘Ú‡ 'Â‚Âשעל ונמצא ,'

מאמר הוא בראשית הגמרא, חשבון פי
מדת נגד אפיסת'Î˙¯'הראשון שהוא

שנאמר כמו המוח מן למעלה השגה
(a"i ,g"i mildz)כל ועם סתרו חושך ישת

הראשון למאמר נחשב ÈÏ˙זה ÈÎ
‡ÎÂ˘Á Â‚Ó ˜ÈÙ�„ ‡Â‰‰ ‡Ï‡ ‡¯Â‰�

בזוה"ק שמובא `)כמו c"tw a"g)הגם
אור יהי עד ויאמר לשון בו נכתב שלא
החכמה הארת התגלות ראשית שהוא

מאין. יש בחינת

Ì�Ó‡כאן הזוה"ק פי ˘Ó‡Ó¯על
¯Â‡ È‰ÈÓ ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰
ÌÈ˜È„ˆÏ Ê�‚� ‰Ê‰ ¯Â‡‰ Ì‚˘ È�ÙÓ

l`xyi mkixy`Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡

עתה אשר פתוחה חיצונה מערה רק אלא נשאר ולא שמים בידי המערה נסתמה תיכף מהמערה
עיי"ש. בה נכנסים העולם
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‡Â·Ï „È˙ÚÏÔÈ‡˘ ‰Ó‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÔÎ
ÌÏÚ‰· „ÂÚ ‡Â‰דהבדלה שני ומאמר .
שאמרו כמו `)הוא b"l zekxa)הבדלה

למים מים בין והבדלה חכמה. שהוא
וכסיל חכם לב יש דשם ליבא בינה הוא
על הזה חשבון לפי והנה הבדלה. וצריך
עזר לו אעשה הוא העשירי מאמר כרחך
מאמרות העשרה בכלל הוא וגם כנגדו

בראשית. למעשה

˘ÈÂדעות שני ענין שזהו לומר
בגמרא `)דאיפליגו g"i oiaexir)

למאן כי זנב אמר וחד פרצוף אמר חד
פרצופים דו נבראו שמיד פרצוף דאמר
אעשה במאמר הנסירה רק חסר היה ולא
למאמר זה נחשב לא ממילא עזר לו
עיקר שהרי מאמרות העשרה לתשלום
חשבון לפי וזהו מקודם היתה הבריאה
כמאן הזוה"ק חשבון לפי אבל הגמרא.
הכרת שום עוד היה ולא זנב דאמר
הבריאה תשלום בזה היה ממילא פרצוף

אעשה. במאמר

˘ÈÂהחשבון הסדר חילוק שענין לומר
שלנו בבלי ותלמוד הזוה"ק שבין

שאמרוהו כמו רמז דרך על (i"yxא
(e"h ,a"i dax ziy`xae '` ,'` ziy`xa
אלהים, שם נזכר בראשית מעשה שבכל
ה' עשות ביום נאמר בפועל ובעשיה
במחשבה עלה שמתחילה אלהים,
וראה הדין במדת העולם את לברוא
למדת שיתפו מתקיים העולם שאין

אין יתברך שאצלו ובודאי הרחמים
ברצון. שינוי שום ושלום חס לכנות

Ì�Ó‡שענין הוא ·ÁÓ˘·‰הרמז ‰ÏÚ
מה מאד עליונה הנהגה הוא

מאד ובהעלם בהסתר ·Ê‰שהוא ÔÈ‡Â
‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ È„È ÏÚ ˜¯ ‰‚˘‰ ÌÂ˘

שאמרו negpzae`כמו 'e ,h"i dax xacna)
('g zwegזה עינו ראתה יקר ¯·Èוכל

Ï˘ ˘¯Â˘‰ ‰È‰ ‡Â‰˘ ÂÈ¯È·ÁÂ ‡·È˜Ú
‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙שאמרו (oixcdpqכמו

(` e"tÈ·¯„ ‡·ÈÏ‡ [‰‡˙ÓÈ˙Ò] Â‰ÏÂÎÂ
‡·È˜Úהנהגה הוא הללו ובנפשות

שנאמר כמו הדין b')במדת ,'p mildz)
„‡Ó ‰¯Ú˘� ÂÈ·È·ÒÂשאמרו (zenaiכמו

(a `"kwכחוט עמהן מדקדקין שצדיקים
··ÈÏהשערה „ÂÓÏ˙ Ï˘ ˘¯Â˘‰ ‡Â‰Â .

Ì‰ÈÏÚ ¯Ó‡�˘('` ,'h diryi)העם
כמו גדול אור ראו בחושך ההולכים

b')שאמרו gp zyxt `negpz)שהקב"ה
לצדיקים הגנוז מאור עיניהם מאיר

לבוא בזוה"קלעתיד נאמר זה (g"`ועל
(a e"vלאתכסאה ידעין בבלאה דחברין

בגוויהו ÏÎמילין ÔÈ˘·ÏÓ˘ Â�ÈÈ‰Â
ÌÏÂÚ È�È�Ú· ¯˙Ò‰· ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙‰
¯‡˘Â ¯ÂÓÁ· ‰¯Ù ÛÈÏÁÓ‰ ÔÈ�ÚÎ ‰Ê‰
‰Ê·Â Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎ
Â˙‚‰�‰ Ï˘ ˙Â„ÂÒ‰ ÏÎ ÌÈÊ�‚� ‡˜ÈÈ„
Â�È˙Â·¯Ó ‰Ê· Â�ÚÓ˘˘ ÂÓÎÂ Í¯·˙È
‰Ï‚˙È „È˙ÚÏ˘ ‰"‰ÏÏˆÊ ÌÈ˘Â„˜‰
Ì‚ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‰ÚÂ�˙ ÌÂ˘ ÔÈ‡˘
Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÈÓ˘‚ È�È�Ú·
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˙‚‰�‰ ˘È ÌÏÂÎ·Â Ô‚ÓÏ ‰È‰È˘
ÌÏÚ‰· ‡Â‰ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ·˘ ˜¯ ‰˘Â„˜‰

.Â�˙‡Óהלכות גופי ענין כל וזהו
וקיימין חיים והמה בתלמוד הנאמרים
יוחנן רבי מאמר זה דרך ועל עד לעולמי
אמר לא דין בית מעשה אחר הטוען

a)כלום f"i `rivn `aa).

Ï·‡הזוה"ק לימוד ‡Â¯Â˙דרך ÏÎ
ÔÈ˘¯ÂÙÓÂ ÔÈÂÏ‚ ‰Ó‰ ‰˘Â„˜‰

¯˙Ò‰Â ˘Â·Ï ÌÂ˘ ÈÏ· ÔÈÚÏואלו ואלו
התוס' שכתבו כמו חיים אלהים דברי

(o`nk d"c .f"k dpyd y`x)הפלוגתא על
אליעזר ור' יהושע ר' a)שבין 'i my)אם

שאלו בתשרי או העולם נברא בניסן
עלה דבתשרי חיים אלהים דברי ואלו
הדין. במדת הנהגה דהוא במחשבה.
הנהגה שהוא בפועל. נברא ובניסן

הרחמים. במדת

ÏÚÂדמאמר התלמוד סדר יובן זה דרך
הגם מבראשית מתחיל הראשון
ויאמר בשם לתארו הכתוב יוכל שלא
ישת בבחינת במחשבה עלה שרק מפני

זה כל עם וכאמור סתרו ÊÓ‰חושך
‰ ˙ÂÏ‚˙‰ ‡· ‡˜ÈÈ„‰¯Â˙ Ï˘ ¯Â‡

Â‚Ó ˜ÈÙ�„ ‡Ï‡ ‡¯Â‰� ˙ÈÏ„ ‰Ù ÏÚ·˘
˘¯Â˘ ÌˆÚ Â‰Ê˘ ¯˙Ò‰‰ ÍÂ˙Ó ‡ÎÂ˘Á
˙È˘‡¯ ‡Â‰ ¯Â‡ È‰ÈÂ ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙‰

‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙· ˙ÂÏ‚˙‰x`azpy enk)
('` xn`n zeny zyxtלצדיקים הגנוז וזהו

עשרה כל נחשבים ולכן לבוא לעתיד
מה רק בראשית למעשה מאמרות

השמים ויכולו קודם ויאמר בהם שנאמר
וגו' ויאמר מאמר כן שאין מה וגו'
בפועל המעשה על שנזכר עזר לו אעשה
ארץ אלהים ה' עשות ביום הפסוק אחר

וגו'.

Ì�Ó‡מאמר החשבון מתחיל בזוה"ק
ÈÈ‰Â�Âהראשון ¯Â‡ È‰ÈÂ·
ÏÚÂÙ· ˙ÂÏ‚˙‰אעשה המאמר גם ולכן

מאמרות העשרה בכלל נחשב עזר לו
בפלוגתא תלוי דזה my)וכאמור oiaexirc)

דברי ואלו ואלו פרצוף אמר דחד
בגמרא שם כדאיתא חיים אלהים
שנים לברוא במחשבה עלה דבתחילה
תלמוד שלפי נמצא אחד נברא ולבסוף
ונקבה זכר בריאת כבר נכלל היה בבלי
לא ולכן אדם נעשה של במחשבה
העשרה בכלל עזר לו אעשה נחשב
שמתחיל זוה"ק דרך לפי אבל מאמרות
אלא נברא שלא בפועל ההתגלות מן
לו דאעשה המאמר קחשיב שפיר אחד
עכלה"ק. מאמרות העשרה בכלל עזר

‡ˆÂÈ‰,ÂÈ¯·„Óשהוא שבכתב שהתורה
אשר הקדושה אורות כל מבחינת
שום בלי לעין ומפורשין גלוין המה

·ÏÚÂÙ',לבוש ˙ÂÏ‚˙‰ ‡È‰Â'המה א"כ
מעמד עצם גם היה וזה האור, גופי המה
רקיעים השבעה כל שנפתח סיני הר
לדעת', הראת 'אתה הכתוב כמאמר
האור את שרואים היינו בפועל והתגלות

בחינת וזהו ˘·Î˙·'בעיינים ‰¯Â˙'.
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ÌÏÂ‡שבע"פ ‰ÁÓ˘·‰תורה ÌÏÂÚÓ
אלא זורחת אינה האור ושם הוא,
שכל הגמור, החושך מתוך דייקא דוקא
האור כך חשוך, יותר שהחושך כמה
אור, ביותר הוא כך בעקבות שמפציע

הק' הזוהר ‡Ï‡וכלשון ‡¯Â‰� ˙ÈÏ ÈÎ'
‡ÎÂ˘Á Â‚Ó ˜ÈÙ�„ ‡Â‰‰,הכי ומשום '

‡·È˜Ú È·¯שבע"פ דתורה 'סוד' שהוא
כדי נוראים, ביסורים להתייסר צריך היה
¯È‡È Í˘ÂÁ‰ ‰ÊÓ ‡ˆÈ˘ ¯ÂÓ‚‰ ¯Â‡‰˘
‰Ê· „ÂÚ Â�‡˘ ÔÓÊ ÏÎ Ï‡˘È ÏÎÏ

¯Ó‰ ˙ÂÏ‚‰עקיבא רבי לנו פעל וזאת ,
אלה יום Ú„שמארבעים ÏÂÏ‡ Á"¯Ó˘

Ù"Î‰ÂÈלאור מעלה מעלה העפיל
ביותר הגבוהה רוחנית ולמדרגה הגדול
יכול עליֿאדמות אשה ילוד אשר
שהיה הגמור החושך זה מתוך להשיגה
השמים מן קול בת שיצאה עד נמצא,

" עליו ÈÓ�Èוהכריזה ÏÎ· ¯Â‰Ë ÂÙÂ‚˘
‰¯‰Ë."

‰˙ÚÂהמשאנזכה היה זה שכל לראות
השלום עליו רבינו משה בין מתן

בגמ' דהנה הקב"ה. a)לבין ,hk zegpn)
בשעה רב: אמר יהודה רב אמר איתא
להקב"ה מצאו למרום, משה שעלה
אמר לאותיות. כתרים וקושר שיושב
אמר ידך? על מעכב מי רבש"ע, לפניו:
בסוף להיות שעתיד יש אחד אדם לו:

דורות ˘ÂÓכמה ÛÒÂÈ Ô· ‡·È˜ÚÂ,
תילין וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד
רבש"ע, לפניו: אמר הלכות. של תילין

הלך לאחורך. חזור לו: אמר לי. הראהו
היה ולא שורות, שמונה בסוף וישב
כיון כחו. תשש אומרים, הן מה יודע
תלמידיו: לו אמרו אחד, לדבר שהגיע
למשה הלכה להן: אמר לך? מנין רבי,
לפני ובא חזר דעתו. נתיישבה מסיני,
לך יש רבש"ע, לפניו: אמר הקב"ה.
אמר ידי? על תורה נותן ואתה כזה אדם

ÙÏ�Èלו: ‰·˘ÁÓ· ‰ÏÚ ÍÎ !˜Â˙˘.
תורתו, הראיתני רבש"ע, לפניו: אמר
לאחורך. חזור לו: אמר שכרו. הראני
בשרו ששוקלין ראה לאחוריו, חזר
תורה זו רבש"ע, לפניו: אמר במקולין.

א"ל: שכרה? ÏÚ‰וזו ÍÎ !˜Â˙˘
È�ÙÏ ‰·˘ÁÓ·.

˙�ÚËכזה אדם לך יש היה, מרע"ה
כלומר ידי? על תורה נותן ואתה
עקיבא, רבי הוא זה פה שעל התורה אם
ידי, על תנתן שבכתב התורה אמאי א"כ

היא. אחת תורה הא

Ê"Úהשיב‰·˘ÁÓ· ‰ÏÚ ÍÎ !˜Â˙˘
,È�ÙÏשונות בחינות שני כלומר

הן, ˘·Î˙·בתכלית ‰¯Â˙ראויה לא
זהו כי ידך על להינתן ‰‡Â¯אלא ÛÂ‚,

ה מעולם שבע"פ התורה ÁÓ˘·‰ואילו
ע"י כן על וזהו,¯"Úהיא דייקא, היא

עלה שבע"פ'·ÁÓ˘·‰'כך שהתורה
‰·˘ÁÓ‰ ÌÏÂÚÓ.

Ê‡ÂכשראהÔÈÏÂ˜Ó· Â¯˘· ÔÈÏ˜Â˘˘.
שכרה זו תורה זו וכו' לפניו אמר
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כלומר כנ"ל. הקב"ה לו והשיב וכו'
שבכתב התורה החילוק, לו נתבהר שאז

¯Â‡‰ ÛÂ‚ ‡Â‰˘על תינתן כן, משום
וברקים קולות של באופן ÏÎÂידו

¯Â‡ ‡ÏÓÈ ÌÏÂÚ‰עקיבא ברבי ואילו ,
מ- ‰ÁÓ˘·‰שהוא ÌÏÂÚתורה 'סוד

במקולין. בשרו ישקלו פה' שבעל
ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ¯È‡˙ ¯Â‡‰ Ì˘˘ ¯ÓÂÏÎ

‡˜ÈÈ„ Í˘ÂÁ‰ ˜ÓÂÚ ÍÂ˙Óכמה שם כי ,
העולם. מאיר יותר כך חושך שיותר

ÌÈ¯·„‰Â,לחיך ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎערבים ÌÂÈ
יום ‰·‡נקרא ÌÏÂÚÓועולם

נקרא ‰ÁÓ˘·‰הבא ÌÏÂÚאשר כידוע,
זה קדוש יום של בעיצומו לפיכך כן על

'‡·È˜Ú È·¯ ‰ÏÚÂ ˜Ï˙Ò�שהוא כיון '
דיליה ÍÎיומא '‰·˘ÁÓ‰ ÌÏÂÚ'

È�ÙÏ ‰·˘ÁÓ· ''‰ÏÚ''.

ÔÂÈÎÂלנו יבואר הלום עד עתה שבאנו
בין 'חיבור של זה ענין נמי עתה
כולה שכל לתושבע"פ' התושב"כ
במהלך ונעשו ונוצרו היא, אחת מקשה
ועד אלול שמר"ח יום הארבעים אלו

שיבואר. כפי הקודש יום

‡È˙‡'הק zyxtמהאר"י dxez ihewil)
(igieרבי סוד שהוא יעקב בענין

וזהו וכו' ידיו זרועי ויפוזו וז"ל עקיבא
יעקב אביר והנה יעקב, אביר מידי

È˜Ú·‡אותיות È·¯במגלה וכן עיי"ש,
באיתן(my)עמוקות ותשב סוד וזה וז"ל

גרם זה ידיו זרועי ויפוזו וכו' קשתו

·"˜ÚÈ ¯"È·‡ È"„ÈÓ'בי È˜Ú·‡קרי '¯
ישראל אבן רועה משם וכו', שיצאו לפי

עיי"ש. וכו' עולם גדולי

Â�È�˘נתן דרבי a')באבות ze` 'e wxt)
אחר דבר עקיבא, דרבי במעשה
רבי זה רגליהם' בעפר מתאבק 'הוי
זה דבריהם' את בצמא 'ושותה אליעזר
רבי של תחלתו היה מה עקיבא. רבי
ולא היה שנה ארבעים בן אמרו עקיבא.

כלום. ÈÙשנה ÏÚ „ÓÂÚ ‰È‰ ˙Á‡ ÌÚÙ
ÂÊ 'Ô·‡' ˜˜Á ÈÓ ¯Ó‡ לו‰·‡¯, אמרו ,

יום, בכל עליה [נופלים] שתדיר המים
אבנים קורא אתה אי עקיבא [לו] אמרו
קל דן עקיבא רבי היה מיד מים. שחקו
הקשה את פסל רך מה בעצמו וחומר
כמה אחת על כברזל שקשה תורה דברי
ודם. בשר שהוא לבי את שיחקקו וכמה

‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ¯ÊÁ „ÈÓ.

‰�‰Âשכל מבואר דר"נ האבות בדברי
היתה עקיבא רבי של התעוררתו
שדברי מעתה אמור וא"כ ה'אבן', בזכות
שאת, ביתר מתפרשים ז"ל האר"י

ÚÈ˜·כלומר ¯È·‡ È„ÈÓשהיינוÈ·¯ ¦¥£¦©£Ÿ
‡·È˜Ú,ונעשה נתהוה זה כל ¨¦ÌMÓאיך

Ï‡¯NÈ 'Ô·‡' ‰Ú¯עמידתו מן כלומר Ÿ¤¤¤¦§¨¥
ב והתעוררתו וזהו'‡·Ô'התבוננתו

'‰Ú¯'ר"ת קיבא.Úבי¯תנא‰שהוא

ÌÏÂ‡Âמה יותר, עמוקים הדברים
ה בין È˜Ú·‡ל‡·Ôהקשר È·¯

פנימיות ואמנם בכדי, שאינו וודאי הרי
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השתא, הכי על‡·Ôהענין המורה הוא
·˙Î·˘ ‰¯Â˙‰אמר ב"ה הקדוש שכן

שני לך פסול ‡·�ÌÈלמשה ˙ÂÁÂÏוכמו
ה‚"Ôעולה‡·Ôכן ‰ÌÈ¯„Òוהוא Ô‚של

נתבאר כתב והנה שבכתב. התורה
‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰˘Ó˘תורה שורש היה

ואילו È˜Ú·‡שבכתב, È·¯שורש היה
פה שבעל התורה כל שבע"פ, תורה

ועומדת שבכתב,ÍÂ˙Óמושתת התורה
זה כי מתפרשין, דלא ריעין תרי והם
הוא תורה, חצי אפילו אינה זה בלא
הגבורה, מפי אחד חיבור הכל כי כלום

כן על È˜Ú·‡'אשר È·¯'תחילת כל
מן אלא נעשה לא וחשיבתו התעוררתו

Ô·‡‰תורה הכל כי שכתב', 'התורה מן
הרבי שכל הכתוב, אמר ולכך היא, אחת

ÚÈ˜·עקיבא ¯È·‡ È„ÈÓונעשה נתהוה , ¦¥£¦©£Ÿ
Ì˘Óה שכתב'‡·Ô'מן התורה החיבור

שבע"פ, לרבןÏ‡¯NÈלתורה נעשה ואז ¦§¨¥
שבע"פ. תורה שורש ישראל של

‰˙ÚÂ,חשבון ¯·È�Âבואו ‰˘Óהוריד
‰ÂÁÂÏ˙את 'Ô·‡'יום בסוף

שהוא ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎהארבעים ÌÂÈכמו

רש"י gi,h)שכתב mixac)„נמצא
היה עליתו ‡ÏÂÏשתחילת Á"¯·ואילו ,

‡·È˜Ú È·¯במסריקות אלוקים אל עלה
ברזל ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎשל ÌÂÈ·זה ומתי ,
גם ‡ÏÂÏהתחיל Á"¯·הציץ שכתב כמו

k"dei)אליעזר yexc e"h wlg)שתחילת
היה אותו שסרקו עקיבא רבי של דינו

ÏÂÏ‡ Á"¯Óעדונמש יום ארבעים ÌÂÈך
ÌÈ¯ÂÙÎ‰בין החיבור היה [ובכאן ,

לע"פ, שבכתב ·ÌÂÈהתורה ‰ÊÂ ÌÂÈ· ‰Ê
¯ÂÙÈÎ,לשמים זועקת השאלה וא"כ .[

יושב שבכתב תורה שורש רבינו משה
הקב"ה אצל הארבעים' 'כל ומתענג
שבכתב, התורה לישראל להוריד בשמים
התורה את שמנחיל עקיבא רבי ואילו
על ביסורים ומתיסר מסתרק שבע"פ

יום. הארבעים כל אנושיים

ÔÎ‡מן לעיל שהובא הדברים לאור
˜Â„ˆ Â�È·¯ ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰זיע"א

שבכתב התורה מאירים, הדברים הרי
אשר הקדושה' אורות 'כל בחינת הוא
שום בלי לעין ומפורשין גלוין המה

·ÏÚÂÙ',לבוש ˙ÂÏ‚˙‰ ‡È‰Â'המה א"כ

l`xyi mkixy`Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡

באותה„. אכפרה, אולי ה' אל אעלה ועתה שנאמר - יום ארבעים כראשונה ה' לפני ואתנפל
נתרצה ביום בו בתמוז בי"ח עלה שהוא באב בכ"ט כלים נמצאו יום, ארבעים נתעכבתי עלייה

יום מ' עוד עשה לוחות, שני לך פסל למשה ואמר לישראל, הוא ברוך ÌÈÏÎהקדוש Â‡ˆÓ�
ÍÎÏ Í¯·„Î È˙ÁÏÒ ‰˘ÓÏ ÂÏ ¯Ó‡Â ‰ÁÓ˘· Ï‡¯˘ÈÏ ‰"·˜‰ ‰ˆ¯˙� ÌÂÈ· Â· ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ·

‰ÁÈÏÒÏÂ ‰ÏÈÁÓÏ Ú·˜Â‰אחרונות לוחות של בארבעים שנאמר שלם ברצון שנתרצה ומנין
מעתה אמור ברצון האחרונים אף ברצון הראשונים מה הראשונים כימים בהר עמדתי ואנכי

בכעס: היו אמצעיים
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האור את שרואים האור גופי המה
בחינת וזהו ˘·Î˙·'בעיינים ‰¯Â˙'.
שבע"פ תורה ‰ÁÓ˘·‰אולם ÌÏÂÚÓ

דוקא אלא זורחת אינה האור ושם הוא,
כמה שכל הגמור, החושך מתוך דייקא
שמפציע האור כך חשוך, יותר שהחושך
וכלשון אור, ביותר הוא כך בעקבות

הק' ‰‰Â‡הזוהר ‡Ï‡ ‡¯Â‰� ˙ÈÏ ÈÎ'
'‡ÎÂ˘Á Â‚Ó ˜ÈÙ�„.

כן,‡˘¯ ÓÈ‰Ó�‡על ‡ÈÚ¯ ‰˘Óיושב
בתוך יום הארבעים אותם כל

ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡‰זאת להביא הקב"ה אצל
משא"כ È˜Ú·‡התורה, È·¯'סוד' שהוא

כל לעבור צריך היה שבע"פ דתורה
כדי יום ארבעים בהני ˘‰‡Â¯זאת

ÏÎÏ ¯È‡È Í˘ÂÁ‰ ‰ÊÓ ‡ˆÈ˘ ¯ÂÓ‚‰
˙ÂÏ‚‰ ‰Ê· „ÂÚ Â�‡˘ ÔÓÊ ÏÎ Ï‡¯˘È

¯Ó‰.

exaig in epikln epia`

·˙Îהראבי"ה(f"lwz d"x)ושמעתי
אבינו החסיד שמואל רבי בשם
ר' בגימטריא עולה לפניך חטאנו מלכנו
היא חסר חד וא' יסדו הוא עקיבא

oiievהקריאה, my xicdnd zexrdae)
cge' e` 'd`ixwd `id xqg cg`e' l"vy d`xpky
'llekd mr oixew ep`y dn epiide , 'xqg
xe`dl l"qck ,`"da daiwr l"vy d`xpke

(rexfתע"ח ועולה 'יסדה' צ"ל וכן
תע"ט עולה לפניך' חטאנו מלכנו ואבינו
כלומר הקריאה' כנגד הוא החסר ואחד

הכולל.

‰‡¯Âהגיטין שמות a"r)בספר fp sc)
זרוע אור יצחק הר"ר וז"ל
אור במדרש דאומר חולק מאוסטרייך
סופי שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע
מינה שמע א"כ עקיבה רבי תיבות
ומרוב באל"ף ולא בה"א ליה דכותבין
באותו רמוז צדיק אותו שמצא שמחה

הספר הנזכר יצחק ה"ר קרא פסוק
עכ"ל. זרוע אור שחיבר

·˙ÎÂהגדולים שם בספר החיד"א מרן
(y"c ze` i zkxrn b"rn)ואני

קלף על כתוב ספר לידי בא עתה הצעיר
מרבינו גמטריאות ספר והוא נושן ישן
הצאן עקבי כתוב ושם החסיד יהודה
עקיבה הוא הצאן מתיבת ה' עקבי תיבת
הרועים משכנות על עקיבא, לרבי רומז
במשכנות וברייתות משניות שסידר
לרבינו דהו"ל והקשה ע"כ. ישראל
שכך החסיד יהודה מרבינו להביא יצחק
אקרא ואסמכיה בה"א דנכתב סובר
דאלימא ואפשר כמדובר, הצאן דעקבי

רז"ל. ממדרש ראיה לאחויי ליה

‡È·‰Âהגיטין בשמות אהרן יד (scמספר
(a"r ehwשהביא עקיבא בשם

שני לתת דצריך ויטאל מהר"ש משם
שיש מפני בה"א ואחד באל"ף אחד גיטין
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לשניהם בפסוקים i`)סמך fv milidz)אור
רבי ס"ת שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע

ישעיה וכתוב ek)עקיבה, hn)וגואלך
עקי רבי אותיות שהוא יעקב באאביר

כותבין שאין שהמנהג וכמדומה באל"ף
האמת שכן ונ"ל בה"א אחד גט אלא
ע"ש. אחד ממוצא ואל"ף שה"א מאחר

¯ÙÒ·Âממרן הביא טוב שם כתר
הגדולה בכנסת שכתב החבי"ב

(eq ze` hbd xcq f"rd`)הראבי"ה משם
(elwz oniq)שמואל ה"ר ממורינו שמעתי

כמנין מלכינו אבינו תיבות אשר החסיד
שאין חזנים יש כן על יסדה עקיבא הנה
וכתב וסליחה מחילה בספר אומרים
וכתב תתכ סימן משה מטה בספר
הנה לכוין יכול ואיני ז"ל הירינן מוהר"ר
והסדר בגימטריא רס"ו יסדה עקיבא
מחילה בספר יאמר לא כי אף רס"ב הזה
בזה"ל החבי"ב זה על וכתב וסליחה
עקיבא כנגד ראבי"ה דעת ולדעתי
ע"ש ע"כ רס"ב מכוון ותמצא באל"ף

‰ËÓ·משה(`"zz ze`)וז''ל כתב
לפניך" חטאנו מלכינו ''אבינו
בו'' יסדו יוסף בן "עקיבא בגימטריא
כי מכוון, אינו לכאורה והחשבון עכ"ל,
וכו' ועקיבא תפ"ט בגימטריא וכו' אבינו
לומר שצריך וברור תע"ט, בגימטריא
לפניך או מלכינו או מהתיבות באחד
מכוון, החשבון ואז יו"ד חסר

יו"ד. בלי מלכנו כתיב שלנו ובסידורים
כתב וז"ל, שם משה במטה הביא עוד
שמעתי וז"ל תקל"ו סי' אבי"ה ספר
תיבות אשר ז"ל החסיד שמואל ממורינו
יסדה עקיבא הזה כמנין מלכנו אבינו
להלן שם ומסביר המט"מ, עכ"ל ע''כ
מלכנו, אבינו בנוסח תיבות רס"ב שיש
והוא תיבות, יותר ויש הוסיפו ובזמנינו

יסדה". ''עקיבא של הגימטריא

¯ÙÒ·Âשפלא כתב הלכות בירורי
בסי' הוא שלפנינו דבראבי"ה

zxagתקל''ז qetca 232 'nr 'a wlga `ede)
(mincxp iviwn,לגמרי אחר נוסח שם ,

החסיד שמואל רבי בשם ושמעתי וז''ל
בגימטריא לפניך'' חטאנו מלכינו "אבינו
חסר, חד ואמר יסדו" הוא עקיבא "רבי
שם ומבאר עכ"ל, הקריאה, היא
דהיינו המחזור, פי' בשם בהערות
האלף נשמע שלא אלף, בלא ''חטנו"
בהערות שם הביא ועוד הקריאה, בשעת
"שאין נכתב הראבי"ה מכ"י שבגליון
לא שאפי' וכוונתו ע"כ, מכוון" החשבון
כי מכוון, אינו דחטאנו אלף נחשוב
עקיבא ורבי תפ"ח בגימט' וכו' אבינו
ברור לענ"ד אבל תפ"ז, בגימט' וכו'
יהי' ואז וכו' ר"ע של הכולל שנחשוב
דלאחד החישוב דרך שכך וידוע מכוון,
ברור וזה לא ולהשני הכולל חשבינן

החסיד. שמואל רבי בכוונת
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‰‰‰‰�Ú„ ÛŠŠŠŠ

ixetikd meimeid dfa ok lr xy`e sqei zxikn `hg cbpk oieekn m
sqei didy `aiwr iax `yicw `pzc ezewlzqd mei `ed

Ì�Ó‡Âאלה על עוז ביתר לעמוד בכדי
ככה ה' עשה מה על הדברים

היתה ÌÂÈשהסתלקותו Ï˘ ÂÓÂˆÈÚ·
˘„Â˜‰טובא לעיין יש דייקא,

'Â˙�˘Ó·'בעזר יעלה עלה כן ידי שעל ,
מעלה. רום מופלא אור העליון

˙È˘‡¯יום שעבודת לדעת יש
' ÙÏ�Èהכיפורים ‰ÒÈ�Î‰

ÌÈ�ÙÏÂחטא תיקון עבור גם הוא '
ÛÒÂÈ ˙¯ÈÎÓ,בספרים שמובא וכמו ,

חכמה המשך l)וז"ל ,f"h `xwie)והנה ,
אבין ר' א' סימן משלי במדרש אמרו

ÈÎÓ¯˙אומר Ï˘ ‡ËÁ ÔÈÈ„Ú ¯Â„ ÏÎ·
ÌÈÈ˜ ÛÒÂÈעל דהכפרה ונמצא, עיי"ש, ,

בכללה ÙÏÂ�ÌÈהאומה È�ÙÏשם עדיין
ולכן יוסף, ממכירת החטא ÔÂ˘Ïרושם

È˙˘ Ï˜˘Ó ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ Ï˘
ÌÈÚÏÒ,(an `nei)שאמרו למה רמז

פ"ק i:)בשבת sc)משקל ˘�Èשבשביל
˙ÏÈÓ ÌÈÚÏÒ'כו ליוסף יעקב שנתן

כי יתכן ולכן כו', אחיו בו נתקנאו
הכפרת בבית ולפנים לפני היה הכפרה

ÌÂ˘Óוההיכל, ,ÔÈÓÈ�· Ï˘ ÌÂ˜Ó
˙¯ÈÎÓ Ï˘ ‡ËÁ‰· ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰˘

ÛÒÂÈשל חלקו בעזרה היה לא ולכן ,
משום י"ב, דף יומא כמפורש יהודה,

סוכה ריש e:)שאמרו sc)את המברך
יעו"ש. חוטא ה"ז הבוצע

ÔÎÂשלמה במלאכת d"n)ראה d"t `nei)
הפר דם מערה היה אמאי בביאורו

בספר וכתוב וז"ל, השעיר, דם ÔÁלתוך
·ÂËמות אחרי b''vw)בפ' sc),וז"ל

חוץ של „Ìבהזאה ÍÂ˙Ï ¯Ù‰ Ì„ ‰¯ÈÚ
¯ÈÚ˘‰זה הם, אחד קרבן הכל כאילו ,

בזה, ‰Ï‚Úקשור ÔÂÚ Ì‰Ï Ì¯‚ ÈÓ˘
ÛÒÂÈ ˙¯ÈÎÓ,תשא כי בפ' שכתבנו כמו

עירה ולכן ונעור, מינו את מין מצא א"כ
ולהורות השעיר, דם לתוך הפר דם
לא שאם השעיר, דם היה הכל שעיקר
ולא מצרימה ירדו לא יוסף את מכרו

א"כ כמ''ש, עגל �·ÚÏעשו ¯Ù‰ Ì„
¯ÈÚ˘‰ Ì„ ÍÂ˙·לעשיית גרם שהוא

יוסף מכירת של הדבר יצא ומה' העגל,
עוד. ע"ש כאמור




