
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פיתוי הקב"ה והמשיח לגאלנו -סתה בקדושה ה
 –ה, ובברכת המלך -יעקב אבינו מברך את בניו, שבטי יבפרשת ויחי 

יהודה, שממנו יוצא מלך המשיח, "עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים", 
של  יש ביטוי מאד מענין בחת"ת –בגימטריא משיח" שוה שילה יבא"

 ". ובדם ענבים סוֹתה" - היום
מה שהאשה לובשת בגדי  – הסתה " הוא לשוןסותהרש"י מפרש ש"

מבואר צבעונין וכך היא מפתה את הזכר לתת את עיניו בה. 
פשוט  ,בחסידות שאת הענין של "סותה" יש בתכלית הקדושה

לפתות את המשיח שכבר יתגלה, לפתות את הקב"ה שסוף כל סוף 
"עד מתי?!" כמו שהרבי צועק ורוצה שכולנו נצעק,  –תבוא הגאולה 

שכבר "כלו כל הקיצין" וכמו המדרש שהרבי אהב לצטט, "ענוים 
 שכבר תבוא הגאולה בפועל ממש. –הגיע זמן גאולתכם" 

אנחנו  –" נו בשופראפתבראש השנה אנחנו אומרים בתפלות "
מפתים כביכול את הקב"ה לרצות למלוך עלינו בתקיעת השופר 

"היום ]בכל יום  –בשופר"(. "מצות היום בשופר"  –שלנו )"ובמה 
יבוא מלך המשיח[ אם בקולו ]של מלך המשיח[ תשמעו". עם 

אנחנו רוצים השופר הזה )כאשר נפנים את הקול הפנימי שבו( 
)כמו שכתוב לפני שה' שלח ת עיניו בנו לפתות את הקב"ה, שיתן א

"וירא אלהים את בני  –את משה רבינו לגאול אותנו ממצרים 
שיתן את 'האור הירוק' למלך המשיח ישראל וידע אלהים"(, 

שיתגלה, שיבוא ויגאל אותנו גאולה אמיתית ושלמה שאין אחריה 
גלות. זה תלוי בנו. מה הכוונה? תלוי כמה אנחנו מצליחים לפתות 

סימן  ,אם המלך המשיח עוד לא התפתה אותו שיתן את עיניו בנו.
שלא עשינו מספיק כדי לקיים "אפתנו בשופר", "ובדם ענבים 

 סוֹתה".
" הוא דםנפרש את כל הביטוי "ובדם ענבים סותה": בעבודת ה', "

", מי שזוכר בלשון במשנה ענבים". " , "הדם הוא הנפשמסירות נפש
אז אפשר לפרש כמו המדרש "ענוים הגיע מתחלפים,  ענויםענבים ו

, אלה שעוסקים ביינה של ייןזמן גאולתכם". גם ענבים כפשוטו, 
תורה ויש להם מסירות נפש. הדרך הישרה להביא את המשיח היא 

, תורת משיח. כל זה "ובדם פנימיות התורהלהפיץ ולפרסם את 
 ענבים סותה", כך אנחנו מפתים, אלה בגדי הצבעונים שלנו בהם

אנחנו מפתים את הגבר, את המשיח, את הקב"ה, לתת את עיניו בנו 
 ולגאול אותנו סוף כל סוף גאולה אמיתית ושלמה.

אם הדבר הזה עוד לא קרה סימן שאנחנו עוד לא מספיק יפים, 
צריכים להתייפות כדי שהגבר יתן את עיניו בנו. צריך להיות השופר 

אדם הראשון". יפי האמתי שלו. "שופריה דיעקב מעין שופריה ד
השופר היא מדת התפארת, מדת יעקב אבינו )שבתוכו מתלבש משה 

"משה מלגאו יעקב מלבר"(, עמוד התורה )הדרך הישרה  –רבינו 
 להביא את המשיח, כפי שהסביר הרבי(. 

הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן הפסוק בשיר השירים אומר "
" )פסוק שאומרים בקידוש לבנה, מצוה החלונות מציץ מן החרכים

"דוד מלך ישראל חי וקים"(. גם  –מיוחדת הקשורה לביאת המשיח 
הקב"ה עומד אחר כתלנו וגם מלך המשיח עומד אתו אחר כתלנו. 

כל  –כתלנו על פי פשט הוא הכותל המערבי, רמז לתפלה שלנו 
עמך יהודי הולך להתחנן, הולך לבכות בכותל )על כל צרכיו ו"צרכי 

ישראל" בכלל ובפרט על ביאת המשיח ובנין בית המקדש(. מי 
שעומד מאחורי הכותל של כל אחד הוא הקב"ה וגם המשיח 

מה אנחנו עושים? חוץ מהתפלות, שצריך  –ש"מציץ מן החרכים" 
יש  , הריקב"הלבאמת לבכות מעומקא דלבא, האם אנחנו מתדמים 

משגיח עלינו המשיח מצוה להתדמות אליו יתברך, "והלכת בדרכיו". 
. יפי, לשון שופראלשון  שופר –ורוצה שנפתה אותו עם השופר שלנו 

כתוב שיש שמונה לשונות של יפי בתורה, כנגד שמונת נרות חנוכה, 
 .שופראר, מלשון שופר, שפוהראשון שבהם הוא 

 –מד אחר כתלנו משגיח וגו'" ניתן לדרוש את הפסוק "הנה זה עוכך 
זה שעומד "אחר כתלנו" משגיח לראות ולדעת מה אנחנו עושים 
"אחר כתלנו", אחרי שגומרים להתפלל מקרב איש ולב עמוק, מה 

נו(, הרי תלזרז את ביאת משיח צדקנו )מושא תפל עושים בפועל כדי
"המעשה הוא העיקר". אם נהיה בעלי מסירות נפש )"דם"( וגם 

גם בשפלות וענוה וגם ענבים שעוסקים  –ם שני הפירושים ענבים ע
את הלב,  כיםשופ יםבפנימיות התורה ומפיצים אותה בעולם, צועק

נזכה להיות  - , את זעקת המלך המשיחעל העול שנעשה פה בארץ
שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד  המשיח נפתה את ךהשופר האמתי וכ

  (אור לי"ב טבת ע"ו)                                                         ממש.

 
  הסתכלות אסורה, בטלה, אכילה יתרה, כעס מזיקים בנפש: 4

כשמתחילים בישיבות ללמוד את מסכת בבא קמא, הפתיחה היא 
". בארבעת "ארבעה אבות נזיקין הן, השור הבור המבעה וההבער

היסודות האש היא בהתחלה ואילו בארבעה אבות נזיקין היא בסוף. 
 ארבעת אבות נזיקין הם גם כנגד היסודות: 

הוא בעל רוח חיים מהלכת )רגל, "אל אשר יהיה שמה הרוח  שורה
הוא השן שאוכלת,  מבעה; העפרהוא ה בורה רוח; –ללכת ילכו"( 

הבער בתחלת התניא; ה, כמו שכתוב מיםתאות התענוגים שמיסוד ה
 . אש –שבסוף 

יש תורה של הבעל שם טוב מהם ארבעת אבות נזיקין בנפש. זה גם 
מה הם המזיקים שצריכים  –מאד קשור לבחורי ישיבה וצעירים 

 להשמר ולהזהר מהם ולבטל אותם: 
, הסתכלות – אשורנוהוא מלשון  שורש אומר הבעל שם טוב

זה המזיק הראשון. כמו היום, להסתכל על מה שלא צריך להסתכל. 
הם נמצאים בתוך  –יש הרבה דברים שלא צריכים להסתכל עליהם 

אם כן, המזיק הראשון היום הם שמסתכלים במחשב במה המחשב. 
שלא צריך להסתכל. זה מתפשט מהרחוב למחשב ומהמחשב 

 לרחוב. 
. בֹור בטלה שהמזיק השני בנפש הוא אומר הבעל שם טוב –בור 

באידיש אומרים פוסטקייט. זה גם אחד שנכנס לבית  ר.שדה בו  כמו 
מדרש ובקושי פותח את הגמרא. הוא שורף את הזמן )אפילו שלא 

 אחד שמבלה את הזמן, או שאוהב לישון. יסוד האש(, 
 –. בלשון הבעל שם טוב שם כתוב אוהב לאכול, שן פשוט – מבעה

, בהמה שאוכלתכמו  אוכל כל דבר", כל מה ששמים לו הוא אוכל..."
זה גם נקרא הבערה. בסופו של דבר הכל חוזר  –"ובער בשדה אחר" 

 "ושלח את בעירה"(.  –להבערה )גם הרגל, "שור", נקרא הבערה 
 . אש היא הכעס, ההבער – הוא כועסבסוף, אחרי כל זה, 

אלה ארבעת אבות נזיקין. קודם הוא מסתכל במה שלא צריך 
תבטל מהתורה )ההסתכלות מ –להסתכל, אחר כך הוא מתבטל 

במחשב, גם בדברים מותרים כו', גורמת לו להתבטל מלימוד התורה 
אחר כך הוא אוכל סתם ובסוף הוא  –בשקידה והתמדה כדבעי( 

כועס )ובזה נסגר המעגל, הופך להיות שור מועד, הנוגח בכעסו את 
כל מי שמזדמן לפניו, כל אחד עבורו הופך להיות סדין אדום, צבע 

 (.  כף עין סמךבמילוי:  כעס=  קרןוהיינו קרן השור, האש, 
 ד("ע 'ח אדר א")י       
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 תהפכאאתכפיא לשם א - תכפיא בדורנוא
כי בזמן שבית המקדש היה קיים היה גילוי הרבי מסביר באריכות 

אלקות ולכן גם מסירות הנפש היתה על פי טעם ודעת, ואילו בזמן 
הגלות יש עוצמה אחרת וערך גדול הרבה יותר למסירות נפש 
למעלה מטעם ודעת, והדברים גוברים ומתעלים בעקבתא דעקבתא 

". "עבודה עבודה חדשהדמשיחא עד כדי כך שניתן להגדירם כ"
 .מסירות נפש מסוג חדשחדשה" היינו 

אחת ההתבטאויות של הרבי על האתכפיא בדורנו היא שכאשר 
היום בחור קורא בעיתון והוא מדלג על עמוד שיש בו תמונה לא 

זו אתכפיא יותר מכל מסירות הנפש שהיתה ברוסיה. קל  –צנועה 
ל מיני וחומר היום, כאשר יש מחשב, כשאפשר לגלוש באינטרנט לכ

כשמישהו נמנע מלראות דברים שאסור לראות זו  –דברים אסורים 
 עבודת האתכפיא של מסירות נפש שראוי לציון.

ניתן עוד הסבר עיקרי לעבודת האתכפיא החדשה כיום )והוא עיקר 
דור שהוא דור האחרון לגלות ודור  –ה"עבודה חדשה" של דורנו 

: פעם רבי הלל בפרט כאן בארצנו הקדושה( –הראשון לגאולה 
מפאריטש הסביר למישהו מהו "מח שליט על הלב". בדרך כלל 
מבינים ש"מח שליט על הלב" הוא השרש לכל עבודת האתכפיא 
בספר התניא, אבל רבי הלל הסביר באופן יחודי: אם אתה יושב 
בבית, עם כל הרכוש, הנכסים והאוצרות שלך, ולפתע באים שודדים 

ם נכנסים מחבלים הביתה, ר"ל, עם כמו שהיו –כדי לשדוד אותך 
 –הסכינים שלהם, עם הרובים שלהם, עם כל כלי הנשק שלהם 

אינסטינקט שלך הוא לברוח, הלב אומר לברוח. אבל אתה עושה הו
הם ישיגו אותך. הרודף יותר  –חשבון בשברירי שניות שאם תברח 

כמו שפרעה השיג את עם ישראל ביום אחד של  –מהיר מהבורח 
רך שהם עשו בשבעה ימים, כמו שלבן הדביק את יעקב רדיפה ד

 –ביום אחד דרך של שבעה ימים. לכן, אומר המח ללב, אם תברח 
הם ישיגו אותך ויהרגו אותך. מה שצריך לעשות הוא להשאר 

אולי תפסיד והם יהרגו אותך, אבל זה מה שיקרה בכל  –ולהלחם 
 ולם ולנצח. מקרה אם תברח, ואולי ה' יתן לך כח ואומץ לעמוד מ

שנדרשת  -"מח שליט על הלב" -העבודה הזו היא עבודת האתכפיא 
מאתנו היום, עבודה מיוחדת דווקא בארץ ישראל. צריך לקום 
ולעמוד, במסירות נפש, נגד הכוחות הפועלים בניגוד לאמונה 

אתכפיא הטהורה בה' ובתורתו על מנת לנצחם ולהפכם לטוב )
רך של "אורות דתהו אבל בכלים (, והכל בדהמביאה לידי אתהפכא

)לא כמו במשל הנ"ל של ר' הלל, ששם הוא "הבא להרגך  דתיקון"
השכם להורגו" כפשוטו, משא"כ לעניננו במלחמתנו נגד הממסד 

באופן המתקבל על דעת הציבור הרחב ככל  המתנכר ליהדות כו'(
האפשר )על ידי השקעה רבה בהסברה, החל מלימוד תורה, בעיקר 

 שכולם יחזרו בתשובה(., הממד הפנימי שבה, לכולם, כולל גם לגוים
"עבודה חדשה" זו מדלגת על רוב צורות עבודת האתכפיא של 

ון(, הדורות הקודמים )למעט שמירת העינים כנ"ל וגם שמירת הלש
שהן עבודות של אתכפיא לשם אתכפיא, משא"כ עתה, פני ה"עבודה 
חדשה" של דורנו אך ורק לקראת גאולה, תיכף ומיד ממש, אתהפכא 

 (שביעי של פסח ע"ה)                                     )ומעבר לאתהפכא(.

 
 נרנח"י פעולותיו של משיח כנגד משח

יש חמש פעולות שמשיח עושה, שהן גילוי הנרנח"י של המשיח 
עצמו. בכללות המשיח הוא היחידה שבנפש, אבל בתוך היחידה יש 

הנה ישכיל עבדי יחידה, כמו שהפסוק אומר "-חיה-נשמה-רוח-נפש
רוח " הירוםשל היחידה, " נפש" הישכיל" –" ירום ונשא וגבה מאד

של היחידה  חיה" הוגבה, "של היחידה נשמה" הונשאשל היחידה, "
 של היחידה.  יחידה" המאדו"

כופה את כל ישראל ללכת בדרך התורה כתוב שמכח ה"ישכיל" הוא 
שמחזיר אותנו בתשובה,  –. הפעולה הראשונה של משיח והמצוות

", "יכוף –כך כותב הרמב"ם. הוא משתמש במלה שנשמעת קשה לנו 
הוא כופה את עם ישראל לעשות תשובה. בכל אופן, הוא מחזיר 

 –"הנה ישכיל עבדי"  –אותנו בתשובה. הנפש שלו היא השכל שלו 
הוא צריך שכל איך להחזיר אותנו בתשובה. זה פשוט, כי לא קל 

לוחם את מלחמות ה' הוא  –להחזיר יהודי בתשובה. אחר כך "ירום" 
אחרי שחוזרים בתשובה אפשר לצאת  , כל אויבינו מסביב. רקומנצח

, בגימטריא עמלקלמלחמה נגד כל האויבים ולנצח. עיקר האויב הוא 
. צריך את ה"ירום" של משיח כנגד ה"רם" של עמלק. הנשמה רם

בניית בית הפעולה השלישית של המשיח היא  –שלו היא "ונשא" 
במקומו, עליו כתוב "ונשא מגבעות". לפי הרמב"ם אחרי  המקדש

וא מגיע לפעולה השלישית כבר בטוח שהוא משיח. עד אז לא שה
אך כשבונה את  –הוא רק בחזקת משיח  –בטוח לגמרי שהוא משיח 

בית המקדש הוא כבר משיח ודאי, אבל בכך לא גומר את הקריירה 
מצד  –שיח ודאי שלו. יש לו עוד שתי פעולות אחרי שהוא מ

את האורות הפנימיים להיות ודאי צריך להשלים  כדיהמקיפים שלו. 
שלך באותו ענין, הנר"נ שלך. ברגע שהוא מחזיר את עם ישראל 

 הוא משיח ודאי.  –בתשובה, מנצח את האויבים שלנו ובונה מקדש 
לשמם ה' ברא  –אבל אחר כך יש שני מקיפים, שהם עיקר התכלית 

 – קיבוץ גלויותאת העולם )לאו דווקא לשם הפנימיים(. קודם כל, 
קטו לאחד אחד בית ישראל", שלא ישאר אף יהודי "ואתם תלו

בגלות, החל מהגלות הנפשית. אפילו אם בפעולות הקודמות כבר 
היה רוב מנין ורוב בנין של עם ישראל בארץ, צריך עדיין להגיע 
לקיום היעוד של "לא ידח ממנו נדח". יכול להיות בית מקדש ועדיין 

ת המקדש עדיין צריך יש נדחים בעולם, צריך שופר גדול. אחרי בי
"והיה ביום ההוא יתקע  –שופר גדול כדי לקבץ את כל הנדחים 

בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים 
והשתחוו להוי' בהר הקדש בירושלם". גם זה לא הסוף. מה הסוף? 

מסבירים כמו גובה חוב, הוא צריך  –קבוץ כל הנדחים נקרא "וגבה" 
, את כל הניצוצות של היהודים המפוזרים בכל לגבות את כולם

העולם כולו, ולהחזיר אותם לארץ, כלומר להחזיר כל אחד ואחד אל 
מנוחה ואל הנחלה שלו. אבל זה עדיין לא היחידה שלו. היחידה ה

. איך שהרמב"ם כותב על ידו כל הגוים יעבדו את ה' ביחדשלו היא ש
על ידי ה' ח או לא ברור אם הדבר החמישי נעשה על ידי המשי

ה' דרך המלך המשיח, זה היחידה. קיום היעוד של "כי אז  –בעצמו 
אהֹפך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם הוי' לעבדו שכם 

כולם יחד. זה מכח היחידה שביחידה, היחידה של מלך  –אחד" 
שיח כנודע, אך בצירוף מוד דדם אר"ת  אדםהמשיח, ה"מאד" שלו )

 ד("ב חשון ע")כ            (.                         שיח עולה בראשמאד מ
 

 
תכעס ביום השבת, קודם כל תסתלק אסור לכעוס כלל, אבל אם 

ממך הנשמה היתרה שמקבלים בשבת. כלומר, אם אתה כועס כל 
קדושת השבת מסתלקת ממך, שמכל מדות הנפש הכי מסוכנת היא 

 גאוהמדת הכעס. כמובן, הכל יוצא ממקור הגאוה, וידוע הרמז שי"פ 
 ()י"ח אדר ע"ב               .גאוהבמספר קטן עולה  כעס, וכעסשוה 

 
                                           

הם כנגד  אדר, שבט, טבת: כל שלשת החדשים האחרונים של השנה
, כך כותב נפתליואשר  דן –" דגל מחנה דןהמחנה האחרון, "

 האריז"ל. לכל שבט יש את החוש שלו. 
דווקא חוש הרוגז שייך לחדש טבת, שבט דן. "יהי דן נחש עלי דרך" 

זה הכעס של שר צבאו של מלך המשיח, שיהיה משבט דן. הוא  –
מתרגז על אויבי ישראל, נלחם יחד עם משיח את מלחמות ה' 

 ומנצח. 
היות שכל המחנה ההוא נקרא על שם דן, "דגל מחנה דן", סימן 
שיש בחינה של דן, של רוגז, בכל החדשים האלה. כלומר, יש רוגז 

חוש האכילה של חדש שבט. של טבת, ויש איזה רוגז וכעס של 
בעצמו, "חוש הרוגז". החוש של  כעסההחוש של חדש טבת הוא 

 –שבט, שבט אשר, הוא "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך" 
, חוש האכילה. החוש האחרון חביב, של חדש אדר, הוא תענוגחוש ה

, "ליהודים היתה אורה ושמחה וגו'". מה שאנחנו שמחהחוש הצחוק, 
הקשר בין שמחה וכעס. הסגולה העיקרית לבטל אליו הוא מגיעים 

, עכסהכעס היא השמחה )סוד שמחת הנישואין, בחדש אדר, של 
הפיכת הכעס, בת כלב לעתניאל בן קנז, שזכתה לקבל מאביה שתי 

", דהיינו שתי גילות, תחתיות תלֹ ג  ואת עליות תלֹ גולות מים, "את ג  
 –לך... עני ורכב על חמור..."  "גילי מאד בת ציון... הנה מלכך יבוא

 (.    משיח משיחין יראו בשוב הוי' ציון"[ = עין בע]" עכסה עתניאל
 ד("ח אדר א' ע")י         


