
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עלת ברכות יצחקמ
-ברכות הנתנות בבלי – ליעקביצחק בשבת קוראים את ברכות  

. דלא ידע ולא אתיידערישא  – ושרשן ברדל"א ,דעת שמדובר ביעקב
" נכללות האלהים אלה הברכות הנעלות ביותר בתורה. ב"ויתן לך

עשר ברכות, ומבואר בחסידות שהן הממוצע בין עשרת המאמרות 
בהם נברא העולם לעשרת הדברות של מתן תורה, וכנודע יש בכל 

א גבוה משני הדברים אותם הוא מחבר. בפסוק ממוצע בחינה בה הו
סה"כ  –מילים  טזמילים ובפסוק השני יש  יהראשון של הברכות יש 

 אותיות בפסוקי הברכה של "ויתן לך". פלא-' מילים והוי
השם  –" ויתן לך האלהיםהברכות הנעלות הללו פותחות דווקא ב"

וי לך יתן של מדת הדין. רש"י מסביר "מהו 'האלהים'? בדין, אם רא
ואם לאו לא יתן לך. אבל לעשו אמר 'משמני הארץ יהיה  ,לך

יתן לך. וממנו למד שלמה כשעשה  ,מושבך', בין צדיק בין רשע
הבית, סידר תפלתו: ישראל שהוא בעל אמונה ומצדיק עליו הדין לא 
יקרא עליך תגר, לפיכך 'ונתת לאיש כדרכיו אשר תדע את לבבו', 

כך אמר 'ואתה תשמע השמים וגו' אבל נכרי מחוסר אמנה, לפי
ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי', בין ראוי בין שאינו ראוי תן לו 
כדי שלא יקרא עליך תגר". אמנם, אפשר לפרש כי הכוונה בברכת 

את ולכל זרעו אחריו האלהים" היינו שה' נותן ליעקב  "ויתן לך
". ים אתםאני אמרתי אלההברכה להיות "האלהים", כלשון הפסוק "

א אלקים הוא בלשון תורה אלקים היינו שופט ודיין, וכאשר יהודי הו
 "ראה נתתיך אלהים לפרעה"(.) מות העולםביחס לאו משפיע ודן

 אלהיםכיצד מתקיים בכל יהודי "אני אמרתי אלהים אתם"? 
, ויהודי הוא אלקים כאשר הוא מקיים את האמור הטבעבגימטריא 

"המח שליט על הלב בתולדתו". ברגע  בספר התניא )בשם הזהר( כי
למנצח לדוד " )בגימטריא "מח שליט על הלבשיהודי מקיים בעצמו "

 –"( הוא כבר בבחינה של אלקים )"למנצח לדוד להזכיר להזכיר
אלהים"(, והוא ראוי להיות משפיע ושופט ביחס לאומות העולם 

 ולכל המציאות החיצונית.
ם"? הפסוק הקודם הוא "ראה ומי מעניק את ברכת "ויתן לך האלהי

ריח בני כריח שדה אשר ברכו הוי'", ואותו שם הוי' הוא המברך "ויתן 
לך האלהים". רש"י מפרש כי "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו 
הוי'" היינו "ריח גן עדן" שנכנס עם יעקב אבינו. "ריח גן עדן" הוא 

וא גם הר"ת , שהרגעדן" ר"ת ען גיח רהכח להמתיק את כל הדינים. "
באפו", הדין של "אף עשיתיו",  רגע"כי  –מלק" עוים גאשית רשל "

אך על ידי עלית "ריח גן עדן" באותו אף נמתקים הדינים ומתגלה 
 ש"חיים ברצונו" מעיקרא )זה מאמר מוסגר(.

 ברכהכפי שאמרנו, אלה הברכות הכי נעלות בתורה, וידוע ש
יש ששה צירופים,  זכר-צירופים ול כדיש  ברכה-. לזכרבגימטריא 

)בכל יום  כרז)כח הרכוז(,  רכז, זכר –ביניהם צירופים חשובים ביותר 
)סוד תיקון העורב  כזריוצא כרוז מהשמים לעורר לתשובה( וגם א

" בגימטריא ערבעל ידי דוד המלך דווקא, כמ"ש "עֹרב עבדך לטוב", "
ריא " בגימטערבב"כפלי כפליים", כמבואר בספר דן ידין, ו" דוד

'" הוי ברכו אשר"(. והנה, אם מצרפים את "להזכיר"למנצח לדוד 
הממוצע של כל מלה  – ברכה" עולה הכל ו"פ האלהים לך ויתןל"

הברכה . זכר, כנגד כל ששת צירופי זכרשעולה ו"פ  – ברכהכאן הוא 
משפיע ביחס -זכר-וההמשכה כאן היא לעשות את היהודי אלקים

 למציאות כולה.
": "הוה. ב' במסורת. "הוה גביר לאחיךבעל הטורים מביא על 

הוה גביר לאחיך. כי לשלג יאמר הוה ארץ )איוב לז, ו(. בזכות יעקב 
יורד גשם ושלג" )אף שהכתיב שונה, "הוה גביר" ו"הוא ארץ"(. רש"י 
עושה מ"הוה גביר לאחיך" ברכה עיקרית, היא השביעית ובזכותה כל 

שוה -יעקב. מה ניתן ללמוד כאן מהגזרהמה שימסר לעשו נתון ל
" מדבר בבריאת העולם. כי לשלג יאמר הוה ארץשבמסורת? הפסוק "

המדרש כותב שהארץ נבראת משלג, ובספרי הקבלה מרבים להביא 
פסוק זה )לפי זה הארץ נבראת בחורף, כשיש שלג(. "לשלג יאמר 

 –" הוה ארץ" מתחיל בבריאת העולם, ועל יעקב כתוב "בוראך יעקב
הווארט הוא שהברכה השביעית חוזרת שיעקב בורא העולמות. 

ועוד לפני הראשון.  – כמו שהרבי אומר על דור השביעי –לראשונה 
שאתה תהיה אלקים, היינו "מה אני בורא  –"ויתן לך האלהים" 

אף אתה בורא עולמות". רמוז פה שכדי להיות גביר, "הוה  ,עולמות
רים עם הרבה כסף, ואז אפשר גביר" )אנחנו צריכים להיות גבי

להשתלט על אחיך עשו ועל כל העולם העשִוי(, צריך את הכח של 
 מן שלג. כח לומר לשלג, כמו "עד שתכלה "לשלג יאמר הוה ארץ"

 מן רגל" בחנוכה )כפי שאנו אוהבים לדרוש את "עד שתכלה הקור
מתוך הכפור והשלג של  –"(. אם הולך על המדינה כאן השוק

, ט, לבחירת ה' בעם ישראל וכו'ם, שהוא קר לאידישקייהממסד הקיי
צריכים יכולת לברוא ארץ, ארץ ישראל השלמה, יש מאין דווקא 
מתוך השלג, שהוא יהיה חומר הגלם, כמו גולה לגבי גאולה. אז 

ביר נעשים "גביר לאחיך", שולטים על עשו ועל כל העולם כולו, והג
 הוהקים הוא מדת הגבורה. "אל -הזה חוזר ל"ויתן לך האלהים" 

 – שלג, יעקב –" בתוספת מי שמדובר עליו ארץ הוא" "לאחיך גביר
  (ד"ח חשון ע")כ  "(.אחד' הוי אלהינו' הוי ישראל שמע)" 1111עולה 

 
 וגאולה "אתחלתא דגאולה" - ח חשון ור"ח כסלוכ
היום שממש יצא ונסע  –ר"ח כסלו, הוא חג הגאולה של הרבי  

אבל יומים קודם החסידים ראו את הרבי,  –הביתה בכחות עצמו 
לספריה כדי לראות  777-שהלך בכח עצמו לאט לאט, מהחדר שלו ב

ספרים חדשים, כתבים חדשים שהגיעו כעת לספריה. הדבר לא נודע 
אבל מי שזכה להיות נוכח  –מעט ידעו שהרבי יצא  –להרבה אנשים 

 י פעם ראשונה מאז האירוע. ראה את הרב
חשון,  כח-איך קוראים לזה? אם בפעם הראשונה רואים את הרבי ב

 כח-ואחר כך בר"ח כסלו הוא יוצא בפרסום ובגאולה שלמה, אז ל
חשון  כחחשון קוראים "אתחלתא דגאולה". היום החג השלם, אבל 

כנראה בא לתקן יום אחר בשנה שחלק  –הוא "אתחלתא דגאולה" 
 מהאנשים קוראים לו "אתחלתא דגאולה". 

איך יודעים שהדברים מכוונים? כי הרבה שנים קודם, עשרים וחמש 
הרבי רמז שהיום הזה עתיד להיות  ,חשון תשי"ג כח-שנים קודם, ב

הכל ראינו באותו ספר. באותו  "אתחלתא דגאולה". איפה הוא רמז?
הרבה התבטא, כנראה  –שלש שנים לנשיאות  –ג בשנת תשי"יום, 

פעם ראשונה, בצורה הכי חריפה, ואמר שכל מי שאומר על מדינת 
ישראל "אתחלתא דגאולה" זו "כפירה גמורה". זה הביטוי שם בספר 

צריך לקרוא את כל הציטוט. הוא אומר שכל מציאות המדינה כאן  –
סיון שצריך בגדר נ –שהביאו משהו במקום משיח  –היא נסיון 

לעמוד בו, ומי שלא עומד בנסיון )ורוב עם ישראל לא עומדים 
בנסיון( גורם לאריכות הגלות ועיכוב ביאת משיח צדקנו. כך הרבי 

אם כן, זה יום שהרבי דבר על "אתחלתא חשון תשי"ג.  כח-אמר ב
שלא לומר על המדינה  –דגאולה", רק שהתייחס בצורה שלילית 

והנה ה"אתחלתא דגאולה" שלו  –ח"ו שהיא "אתחלתא דגאולה" 
 היתה באותו יום.

של השנה )מראש השנה(. האות של  חן-חשון הוא יום ה כח-ידוע ש
, והחדש עצמו הוא החדש נחדש חשון בספר יצירה היא האות 

מניסן. אם מחברים את האות של החדש עם – ח-ה –השמיני 
המבול , כל סיפור נח)או  חןהמספר של החדש מקבלים את המלה 

 311 גליון מס' זתשע" תולדות ב"ה שבת פרשת   



היה בחשון, חדש של נח, ובתנ"ך גם שם  –גם תחלתו וגם סופו  –
חדש חשון הוא ירח בול, שהפירוש הפשוט ביותר הוא על שם 

של השנה. חדש  חן-והיום המיוחד שרומז לזה הוא יום ה ,המבול(
 ס-ו נ. הקשר בין שני החדשים האלה הוא סכסלו, היום, נברא באות 

שהיום מראש השנה הוא יום  –פעמית -תופעה חדוהנה יוצאת . נס –
 ס-. דווקא בקביעות השנה הזו, חשון חסר, א' כסלו הוא יום הס-ה

. חן-ו סה' ברא את חדש כסלו. אם כן, יש לנו  סשל השנה, ובאות 
הגאולה השלמה לתוך ה"אתחלתא  – חן-לתוך ה ס-אם נכניס את ה

מת ודעת , "והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכֹחסןיצא  –דגאולה" 
יראת הוי' היא אוצרו". חז"ל לומדים מפסוק זה בישעיהו את ששה 

זרעים, שאדם מאמין בחי עולמים וזורע;  –סדרי משנה: "אמונת" 
סדר  –סדר נשים; "ישועות"  –סדר מועד, כמובן; "חסן"  –"עתיך" 

סדר טהרות; התכלית של  –סדר קדשים; "ודעת"  –נזיקין; "חכמת" 
 היא "יראת הוי' היא אוצרו".  –, וגם הפנימיות והשער להכל –הכל 

קשור למערכת החיסון בגוף, כפי  –בכל אופן, "חסן" הוא סדר נשים 
האבא של הרבי אומר  –שמדברים על זה הרבה. חוסן הוא חוזק 

הסדר הכללי, שכולל את כל ששת  ,שמתוך ששה סדרי משנה
לכות, שהיא המ –הסדרים, הוא סדר נשים. עיקר תורה שבעל פה 

הוא סדר נשים, "ֹחסן". ההתחלה של אגרת הקדש בתניא  –האשה 
"אין  –היא "חגרה בעז מתניה ותאמץ זרועותיה", שהיא חוגרת בעוז 

את מתניה )אמונה, המעמידה את הגוף כולו(, בכח  –עוז אלא תורה" 
 התורה שבעל פה. החוסן גם קשור אלינו כאן, שלומדים תורה.

מה קרה? שהרבי חזר לחוסנו, לתוקף  מה הפשט של היום הזה? 
יום שכל אחד ואחד יכול לחזור לחוסן,  כח חשון הואשלו. כנראה ש

, ס-וה חן-עם ה –הזה להתחזק ולהביא את המשיח  ועם החוסן
   .ה"אתחלתא דגאולה" והגאולה השלמה

 )ר"ח כסלו ע"ה(          
  

 

 בר חשוב אינו בגדר "שכחה"ד
 של החוזה מלובלין מגדולי תלמידיו נספר סיפור מפורסם: אחד

רבי בונים בא לרבי, החוזה, הרבי ר' בונים מפשיסחא. פעם  הוא
לא כל כך  –וראה שהוא קצת בעצבות )'רציני', כך אומרים בחב"ד( 

וכשהוא שאל אותו למה הוא עצוב, הוא אמר שכתוב בתורה  –שמח 
רגע. אני לא שצריך לזכור את ה' תמיד ואסור להסיח דעת מה' אף ל

מבין, אמר החוזה, איך זה יתכן אפילו אצל גדולי הצדיקים, אפילו 
התכוון גם אל עצמו. אם רגע אחד ינו. כמובן שהוא צל משה רבא

הוא מסיח דעתו מהקב"ה, זה עושה אותו רשע בעיניו. הבעל שם 
לו עון", אשרי מי שאם רגע  –טוב אמר "אשרי אדם לא יחשב הוי' 

ושב על ה' הוא בעיניו רשע, וכך החוזה הרגיש. כך החוזה אחד לא ח
אמר לרבי ר' בונים, ורבי בונים נחם אותו. הוא אמר לו שיש בתורה 

וההלכה אומרת שאם  –להשאיר שכחה לעני  –מצות "שכחה" 
שכחת משהו מסוים וחשוב בעיניך אין הוא בגדר שכחה )חבל לעני, 

כך רבי בונים אמר לרבי שלו, החוזה, שכך הוא במה אבל זו ההלכה(. 
אצל הצדיק הדבר הכי חשוב בחיים הוא הקב"ה  –שהתלוננת עליו 

והקשר לקב"ה, אז אפילו אם לרגע הוא שוכח עליו, זו לא שכחה. 
הדבר כה חשוב בשבילו, שאין בו גדר של שכחה. החוזה מאד 

 התנחם בווארט הזה של תלמידו רבי בונים.
ברים רעים זה טוב. מה עוד טוב לשכוח? שכחה בהקשר לשכוח ד

לשכוח את ה' פירושו להסיח את  –של הסיפור הזה הוא הסח הדעת 
הדעת מה'. לצדיק הסח הדעת הוא דבר מאד רע, אבל איזה הסח 

הוא בא רק  –דעת הוא חיובי? כתוב ש"משיח בא בהסח הדעת" 
חת כאשר לרגע אחד הדעת הקולקטיבית של עם ישראל מוס

ממשיח. אז פתאום, ברגע אחד, משיח מופיע. כדי להביא את 
דבר מדהים. חז"ל אומרים  –המשיח צריך לרגע לשכוח ממנו 

אם אתה חושב על זה אף פעם לא  –שמציאה גם באה בהסח הדעת 
אוצר מחכה לך  ,תמצא. אם תסיח את הדעת יש סיכוי טוב שתמצא

ם בלי ציפיה. אם הדברים הכי טובים בחיים באיבאופן לא צפוי. 
 הם מגיעים. - הם מחכים. כשאתה מסיח את הדעת –אתה מצפה 

איך אומרים זאת בקבלה? הדברים הגדולים באים מהכתר, מה 
המקום של "אשת חיל עטרת בעלה". כדי לקבל  –שמעל טעם ודעת 

זה שהדעת מהכתר צריך כח נשי להסיח את הדעת. ברגע ה דברים
 רמופיע מהכת –משיח עצמו  –גדול מוסחת, פתאום אוצר הכי 

 )אור לט"ו באב ע"ב(                                                       .ןוילעה

 
 

החכמה של רבקה אמנו היא חכמה תורנית, ואילו החכמה של שרה 
היא נבואה. שרה גדולה מאברהם בנביאות, לכן "שמע בקלה". בין 
שבע הנביאות של עם ישראל חז"ל מונים רק את שרה מבין 

נבואה ממש שייכת לשרה.  –האמהות, אף שלכולן היתה רוח הקדש 
ת בנה". נאמר שהגר הנבואה של שרה היא "גרש את האמה הזאת וא

היתה גיורת, "חסידה כשרה" בלשון אחד המדרשים, ואף על פי כן 
שרה אומרת לגרש אותה כי היא מסכנת את חינוכו וירושתו של 
יצחק, "כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק". את הפנימיות 

ן יו"אין לדי -של אברהם קבל רק יצחק. רבקה, לעומתה, היא חכמה 
לכן היא אוהבת את יעקב ודוחה את עשו,  –יניו רואות" אלא מה שע

לפי מציאותו, ואינה פוסקת מהמקום בו רואים שכל אחד יכול לשוב 
בתשובה ו"במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים 
יכולים לעמוד בו". היזמה שלה שיעקב יקבל את הברכות היא 

ה תורנית אינו רבקה מאד חכמה ומי שיש בו חכמ –חכמה תורנית 
 ()מוצאי י"א חשון ע"ב     מפחד מקללות, כמאמרה "עלי קללתך בני".

 
אומר שאע"פ שאהבה היא השרש  האדמו"ר הזקןבתניא  בפרק מ"א

, בכל זאת , ויראה היא השרש של מצות לא תעשהשל מצות עשה
 ו("ע ט כסלו"י)     "ראשית העבודה ועיקרה ושרשה" היא יראת ה'.

 
 ל שכןצרה שלי יותר מנחם אותי, וכהו בלפעמים זה שיש עוד מיש

אם הקב"ה בכבודו ובעצמו נמצא איתי בצרה. זה גם  ל וחומרוק
מנחם אותי וגם מבטיח לי שנצא מזה. הקב"ה ודאי יצא מזה, ואם 

                                                         גם אני אצא מזה. ,הוא יצא מזה
 ו("שבט עב ")כ                                                                              

 

 
התבטא, כנראה פעם  יהרב –שנים לנשיאות שלש  –תשי"ג  בשנת

ראשונה, בצורה הכי חריפה, ואמר שכל מי שאומר על מדינת ישראל 
צריך  –"אתחלתא דגאולה" זו "כפירה גמורה". זה הביטוי שם בספר 

לקרוא את כל הציטוט. הוא אומר שכל מציאות המדינה כאן היא 
בגדר נסיון שצריך לעמוד בו,  –במקום משיח  שהביאו משהו –נסיון 

ומי שלא עומד בנסיון )ורוב עם ישראל לא עומדים בנסיון( גורם 
ח "כ-לאריכות הגלות ועיכוב ביאת משיח צדקנו. כך הרבי אמר ב

 )ר"ח כסלו ע"ה(                                                   חשון תשי"ג.ב

 
 

הפרדוקס הפנימי הוא  - של היהודי שנושא הפכיםהכוח העצמי 
לדעת ולהכיר שהכל תלוי בו ולא באף אחד אחר בעולם, אם המשיח 
לא בא זה בגללי, ועם זה, אחרי שאני עושה כל מה שאני מסוגל 

 זה מה'. - לעשות והמשיח לא בא
לי  אף על פי שהיה נדמה .בכך אשםכנראה שאני  - יתרה מזו

 ,יותר פנימייםאד זה לא מספיק. יש עוד כוחות שעשיתי הרבה מ
שעוד לא יצאו מהכוח אל הפועל ולכן משיח לא בא. להיפך: 
הסבלנות כאן היא לא לסבול שה' מחכה, אלא לסבול את עצמי. הכי 
קשה לסבול את עצמי, שעוד לא הצלחתי להפיק את כולי ואני 

כל זמן שאני בגלות המשיח לא יבוא. מהי גלות? ת. עדיין בגלו
שהכוחות שלי נרדמים, "אני ישנה" בגלות. גלות זה מצב של שינה. 
אם המשיח לא בא זה סימן שאני עדיין בגלות, אני בתרדמה ואני 

כשאתעורר לגמרי, "ולבי ער", כשהכוחות  צריך להתעורר עוד יותר.
                                                                    יתגלו לגמרי, באמת משיח יבוא. 

 תשמ"ח(התוועדות )                                                                       
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