
 

 

 | עמ' לב הערבות שמחת
 אריאל' שי יהודית-ועטרה ירוחם-טוביה ברכות ושבע השואבה בית שמחת

 סז| עמ'  ביומו יום דבר
 תרומה פרשת
 

 | עמ' יד (8) ובטחון אמונה
 חן יעלת תיכון לבנות שיעור

 

 | עמ' ב וקידושין בחופה מקנה ודעת קונה דעת
 זילבר' שי בינה ופיגא מנחם-אריאל ברכות שבע
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 כפ"ח –מוצאי כ"ב שבט ע"ח 

 דעת קונה ודעת מקנה בחופה וקידושין
 מנחם ופיגא בינה שי' זילבר-שבע ברכות אריאל

 א. רמזי השמות

נעשה
א

 אלחנןועוד  יאירגימטריא למחותנים:  
ם אחד", שניכם , "שכשכםמה זה?  – 063עולה 

 תגיעו לשם. לחיים לחיים. –יחד 
 נגנו "אשר ברא", שאמיל.

 "יש הוי' במקום הזה"

אפשר להשלים.  בהיות שקצרנו בקבלת הפנים
בקבלת פנים אמרנו גימטריא אחת, רק על 
השמות הראשונים של החו"כ, אבל השמות 

עולים  – אריאל מנחם פיגא בינה –בשלמות 
 . ישראל

כמה ביטויים חשובים ששוים יש בתורה כמה ו
, ואחד מהם הוא מאמר יעקב אחרי חלום ישראל

במקום ' יש הוי"]אכן[  –הסולם והמלאכים 
. זהו ישראל]ואנכי לא ידעתי[", בגימטריא  הזה

הוא עתיד להקרא בשם ישראל,  –רמז מפורסם 
" במקום הזה' יש הוישם העצם של עמנו, ו"

 –זה" . כל יהודי הוא ה"מקום הישראלעולה 
בפרט בינה, השם השני של הכלה, בה כתוב "ואי 

 והחתן וכלה הם  –'" הויזה מקום בינה". "יש 
 ה-י. גם ההורים הם ה-יוה"שכינה ביניהם" היינו 

, לכן "אכן וההם  –החתן והכלה  –והבן והבת 
 יש הוי' במקום הזה". 

זו כבר גימטריא יפה מאד של החתן והכלה, 
בהם  –הראשונים  אבל עוד פלא שרק השמות

                                                      
 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א
 מוצאי כ' שבט. ב

עולים  – אריאל פיגא –יום -משתמשים ביום
 אריאל פיגא'". יש כאן חלוקה מדויקת, יש הוי"

במקום עולה " בינה מנחם'" ויש הויעולה "
 חלוקה יפהפיה.  –" הזה

 "בטחו בהוי' עדי עד כי ביה הוי' צור עולמים"

, פורים'", עולה גם יש הוי, "אריאל ופיגא
" כפי שאמרנו בקבלת ברעדהוגילו החג הבא, ו"

.[ נכון, החתן אדר" עולה במקום הזההפנים. ]"
 . ישראלששוה  אדר-פוריםוכלה עולים יחד 

טחו בעולה ר"ת " – אריאל פיגא – פוריםרק 
ולמים", עור צהוה -ייה בי כד עדי עהוי' ב

-מהפסוקים החשובים של חתן וכלה, שבו שם י
חתן ה. "בטחו בהוי'" לשון דבקות, דבקות ה

מתחיל  –ה הוי'" -והכלה, "ודבק באשתו". "בי
ה, גם "שכינה ביניהם" וגם רמז לזוג, שהם -בי

עתידים להיות אבא ואמא. "כי ביה הוי' צור 
עולמים", "אין צור כאלהינו", "אין ציר 
כאלהינו", שצר צורה בתוך צורה, רק ה' יכול 
לצייר נשמה בתוך גוף, סוד "בראשית ברא 

]נשמה[ ואת הארץ ]גוף[",  אלהים את השמים
"]רופא כל בשר ו[מפליא לעשות ]מחבר יחד 
נשמה וגוף[", זה רק בידי הקב"ה, והוא יתברך 
מחולל זאת דרך החתן והכלה. שוב, ר"ת כל 

. אריאל פיגא, פוריםהפסוק עולים בגימטריא 
הילדים שלכם  –כל מה שאתם תבראו 

והמקורבים שלכם וכל המצוות ומעשים טובים 
ה הוי' צור -הרבה "עולמים", "כי בי –שו שתע

 –עולמים". לכן צריך להגיע לעולם חדש 
בשבילך תל אביב הוא עולם חדש, הרבה עולם 
 חדש יש לך, צריך הרבה עולמות, "צור עולמים".



 
 גואביטה                                                      

 חינוך הילדים לתפלה

אם נחזור לדימוי חלום יעקב, עוד לפני שהוא 
אומר "אכן יש הוי' במקום הזה ואנכי לא 

תי", הוא רואה "ֺסלם מצב ארצה וראשו מגיע ידע
השמימה והנה מלאכי אלהים ֹעלים ויורדים בו". 
מה קורה אתו בכלל? הוא כעת בדרך לחפש 

זו המגמה שלו  –שידוך, להקים את בית ישראל 
עכשיו. הוא רואה "סלם מצב ארצה וראשו מגיע 
השמימה" ורואה "מלאכי אלהים ֹעלים וירדים 

 –יתכן אפילו שיש מדרש כזה  –בו". יש להניח 
ש"מלאכי אלהים" אלה גם רומזים לכל ילדיו, כל 
שבטי ישראל וכל עם ישראל, כל מי שעתיד 
להוולד מהזיווג אליו הוא הולך. הם עולים 

כתוב  –ויורדים בסולם, "סולם דא צלותא" 
שסולם יעקב הוא עבודת התפלה. בעבודת 

ות התפלה יש ארבע שליבות, כנגד ארבעה עולמ
תפלת עשיה, תפלת יצירה, תפלת בריאה עד  –

תפלת האצילות, שמו"ע, ואז יורדים. כל סוד 
 התפלה הוא לעלות ולרדת. 

אפשר להסיק מכך לגבי חינוך ילדים, שכבר 
צריך לעסוק בו. כתוב ב"היום יום" שכמו שיש 
מצוה בתורה להניח כל יום תפילין, יש מצוה 

ילדים. לחשוב כל יום חצי שעה על חינוך ה
אפשר לחשוב שמצוה זו מתחילה ממתי שיש 

מתחיל מהשבע ברכות ואולי  –ילדים, אבל לא 
אפילו מהפגישות, מתחיל מהרגע הראשון. 
החלום הזה אומר שעיקר החינוך הוא לחנך 
לפנות לה' בתפלה, לעלות ולרדת ב"סלם דא 
צלותא", כי התפלה היא עיקר ביטוי האמונה 

 שלנו בה' יתברך. 
א לא יודע, "ואנכי לא ידעתי"? מי למה הו

הבחור הזה, יעקב אבינו? "איש תם ישב 
הוא יושב ולומד  –אהלים", כמו החתן שלנו 

תורה, ויודע שבעבודת התורה יש ה' במקום הזה, 
לא הפתעה. בעבודת התפלה חידוש בשבילו 
ש"יש הוי' במקום הזה". ידוע הסיפור שאדמו"ר 

ון מוילנא( או הזקן שקל אם לנסוע לוילנא )לגא
שמעתי שבוילנא  –למעזריטש )למגיד(, ואז אמר 

לומדים איך ללמוד, ואני ב"ה יודע ללמוד, אבל 
במעזריטש לומדים איך להתפלל, ולהתפלל איני 
יודע. לכן הוא נסע למעזריטש, משם כל תורת 

 ודרך החסידות. זהו סולם יעקב. 
כל הנשמות שלכם כעת  –שיהיו הרבה מלאכים 

 –אחד -ים, בע"ה בקרוב ירדו אחדהן מלאכ
מלאכים שעולים ויורדים בסולם, וזהו רמז מהו 
עיקר החינוך. כמו "ודבק באשתו", שצריכה 
להיות דבקות בין האיש והאשה, כך החינוך הוא 

"ואתם הדבקים בהוי' אלהיכם  –דבקות בה' 
חיים כלכם היום". הדבקות בה' היא בתפלה, 

ר בדא"ח. לימוד לשון "התופל כלי חרס", כמבוא
מזין את הנשמה, המזון של  –תורה הוא מזון 

אבל הדבקות וגם הרפואה )יש פה  –הנשמה 
רופא, התחלנו לדבר על רפואה( קשורות בעיקר 

 לעבודת התפלה.
אריאל '" עולה יש הויכל זה שייך לרמז ש"

והכל  מנחם בינה" עולה במקום הזהו" פיגא
 .ישראליחד עולה 

 למצוא את ה' בעשיה

, רומז לפסוק אףיגא הם פ-ריאלאר"ת 
המפורסם "אף עשיתיו", שהפירוש שלו 

הווארט של  –ה' פצילות אלמעליותא הוא '
המגיד ממעזריטש, "אצילות איז אויך דא" )בין 

כל אחד נמצא תמיד  –ה פני אבני זוג יש לפרש 
פה בשביל השני(. מאד מתאים לחלום של יעקב, 

כי לא ידעתי". יש ש"אכן יש הוי' במקום הזה ואנ
פה עצמות, איפה? דווקא בעשיה. "אם רץ לבך 

את ה"אחד" תמצא בעולם העשיה  –שוב לאחד" 
אצילות פה, "יש הוי' במקום  –למטה, במעשים 

יש הזה" דווקא. שוב, השמות הראשונים שוים "
גילוי האלקות, האצילות, דווקא למטה,  –'" הוי

אנכי ", חשבון השמות השניים. "ובמקום הזה"
 לא ידעתי".



 ואביטה                                                     ד 

 בינה-דעת

עוד רמז של השמות, ואחר כך נעבור הלאה: 
 אריאל מנחם פיגא –נעשה יחד  –אם נחשב 

. דברנו בשיעורים דעת)בלי בינה( עולה 
שעיקר הדעת  –גם בקבלת הפנים  –האחרונים 

)הקשר בין איש לאשה, "והאדם ידע את חוה 
אשתו"( היא קנין, החתן דעת קונה והכלה דעת 

-דעתעולה  ישראלנה. יש רמז מפורסם שמק
=  אני פה. איפה החכמה? תיכף נחפש )בינה

. בינה-דעתעולה  ישראל(. אבל חכמה חכמה
איך אני יודע שהולכות יחד? מאמר מפורש 

"אם אין דעת אין בינה, אם אין  –בפרקי אבות 
בינה אין דעת" )על חכמה נאמר "אם אין חכמה 

 (. גכמה"אין יראה, אם אין יראה אין ח
"אם אין  –צריך לדייק, המאמר מתחיל מדעת 

אריאל מנחם , דעתקודם יש  –דעת אין בינה" 
. מאד מתאים שהבינה בינה, וצריך לצרף פיגא

היא האשה, "אשת חיל עטרת בעלה", כי "בינה 
יתרה נתנה באשה יותר מבאיש". באשה יש את 

                                                      
. אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה" ג

" = אם אין דעת אין בינה אם אין בינה אין דעת

פעמים  8=  2032. טוב-טוב, הרבוע הכפול של 2032

"(. והנה, ברא אלהים ברבוע )"]בראשית[ טוב=  289

. אצל משיח נאמר "ונחה עליו... רוח יראה-חכמה=  289

בינה יחד -חכמה –חכמה ובינה... רוח דעת ויראת הוי'" 

רבי אלעזר בן יראה יחד, ודוק. בעל המשנה הוא -ודעת
 –)הערך הממוצע של כל תבה(  יראהפעמים  4=  עזריה

ראת הכל מתחיל מיראה ונכלל ביראה, "ראשית חכמה י

 הוי'", "יראת הוי' ראשית דעת".

אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך כל המאמר: "
אם אין חכמה אין יראה אם אין . ארץ אין תורה

אם אין דעת אין בינה אם אין . יראה אין חכמה
אם אין קמח אין תורה אם אין . בינה אין דעת
פעמים  07=  259פעמים  26=  6704" = תורה אין קמח

אלעזר בן (. 07פעמים  30פעמים  7פעמים  2) 382
פעמים  0, ארבעזריה ר"ת ען בלעזר אבי ר) 4=  עזריה

 "! אין... אם אין( פעמים "30פעמים  7

הבינה שפנימיותה שמחה, ויתגלה ב"אם הבנים 
א הבינה היתרה, כדרשת חז"ל "ויבן שמחה". הי

הוי' אלהים את הצלע". עד השם בינה, ולא עד 
מקבלים  בינה, וכאשר מצרפים דעתבכלל, שוה 

 . בינה-דעת. זהו היחוד של עם ישראל, ישראל
הקידושין,  –לפי הסדר אפשר לומר שהחיבור 

הוא דעת, יש כבר דבר, נקבע  –הנישואין, הקנין 
הלאה צריך להיות "מבין דבר בישראל, ומכאן ו

דבר מתוך דבר", בינה. יש פה "צור עולמים", כל 
פעם יש עוד "מבין דבר מתוך דבר", עוד יצירה. 
הבסיס הוא דעת, "אם אין דעת אין בינה", ואם 

 יש דעת יש בינה.
אם כן, יש כאן שתי חלוקות יפהפיות של 

במקום ', יש הוי: חלוקה אחת של "ישראל
. על זה בינה-דעתשל  ", וחלוקה שניההזה

אפשר לומר לחיים. בזכות החתן והכלה שעולים 
, טהרת ישראלשתהיה פה קדושת עם  ישראל

 . לחיים לחיים.ישראל, גאולת עם ישראלעם 

 ב. ההתמסרות בחופה

 "חפה וקדושין"

: יש בנישואין דנאמר עוד משהו לגבי דעת וקנין
שהם  –קנין הקידושין וקנין החופה  –שני קנינים 

צווי דינים. קנין הקידושין פחות או יותר מובן 
 –בהלכה, אבל קנין החופה הוא קצת תעלומה 

 יש הרבה דעות מהו קנין החופה. 
אם  היש גם חקירה חשובה מאד של האחרונים

אפשר להחיל את קנין החופה לפני קנין 
 –הקידושין. בנוסח ברכת הקידושין מקדימים 

ידושין". "מקדש עמו ישראל על ידי ֺחפה וק
להלכה רוב הפוסקים סוברים שאי אפשר 
להקדים חופה לקידושין, אז כולם מקשים איך 

                                                      
לכללות האמור בפרק זה ראה גם קובץ יסודות וחקירות  ד

 )לרב אחיקם שי' קשת( ערך 'חופה' והנסמן שם.
שות פ"י ה"ב; ביסודות וחקירות שם מציין למשנה למלך אי ה

 חלקת מחוקק נה, ט; המקנה )כללי מקנה וקנין( מד, ז.



 
 הואביטה                                                      

קבעו נוסח הברכה "על ידי ֺחפה וקידושין". יש 
לישראל  חק"כי  – חקדושין ר"ת ק-פהחרמז ש

הוא" )חק אינו מובן בשכל, חוקה חקקתי... אין 
דושין(. קפה לחלך רשות להרהר. כך קדימת 

יינו הפנים של פרצוף הנצח ה חקבקבלה 
 – קחדאלב"ם, מי שמכיר. אם היה הפוך היה 

"כי יקח איש אשה", זהו הסדר בו מקיימים, 
, חקהאחוריים דנצח דאלב"ם, אבל הפנים הם 

. זה בדרך רמז, אבל על פי הלכה ו"חק לישראל"
מאד קושיא למה הנוסח הוא "על ידי חפה 

 וקדושין". 

 יסודות הקנינים כנגד חג"ת

, שבקנין זהכל חוזר לנושא שדברנו לפני שבוע
מתן מעות ומשיכה.  –מטלטלין יש שני דברים 

"האשה נקנית  –אנחנו מדברים על קנין אשה 
אבל יש קשר ביניהם. בכל דבר  –בשלש דרכים" 

קרקע, עבדים, בהמה,  –יש הלכה איך קונים 
בכל אחד יש את הקנינים שלו, אבל  –מטלטלין 

 גם קידושין הם סוג של קנין.יש קשר ביניהם. 
רק כדי להבהיר: היסוד של הלכות קנין הוא 

קנין  –כפי שרואים גם בסדר ההלכות  –קרקע 
נכסי דלא ניידי. עיקר מה שקונים ומוכרים הוא 
נדל"נ, קרקע. איך עושים זאת? או על ידי כסף, 

שלשה  –או על ידי שטר או על ידי חזקה 
-יעורים שכסףאופנים. הסברנו הרבה פעמים בש

יסוד הקנינים.  –חזקה הם בעצם חג"ת -שטר
כסף היינו כיסופים, אהבה, כמו שהבעש"ט אומר 
לגבי קידושי כסף. שטר הוא לשון משטר. אצל 

 –אשה לומדים שטר דווקא מגירושין, ההיפך 
כמו שמגרשים עם שטר אפשר גם לקדש בשטר. 

                                                      
בעלה".  עטרת"אשת חיל  – עטרת" = חק לישראל" ו

מספרי  ז)והוא סכום  מהיטבאלפעמים  זוהוא עולה 

, עד 250 383 323 70 07 30 3 –דוד הראשונים -המגן

המספרים[  ז]הערך הממוצע של  מהיטבאל" – מטרד

 האחרון["(.]המספר  מטרדבת 
 שיעור ט"ז שבט. ז

מכאן לומדים ששטר ודאי לשון גבורה, לשון 
ראה שאם מישהו מקדש בשטר צריך שוטר. כנ

לשים שם שוטר בבית, אולי כל אחד הוא השוטר 
 של השני. 

בכל אופן, היום לא מקדשים בשטר ולא בביאה 
המנהג הפשוט בעם ישראל הוא לקדש בכסף.  –

כיסופים. גם  –שוב, כסף הוא חסד בכל הקנינים 
בדרך מצותיך, במאמר של מצות מקח וממכר 

שבוע, כתוב שכסף הוא חסד. שדברנו עליו לפני 
שטר הוא גבורה. חזקה היא עשית מעשה של 

אני עושה בחפץ משהו שמוכיח ומראה  –בעלות 
 –שהוא שלי. זו חזקה, והסברנו לפני כמה ימים 

שעצם מושג הבעלות היא  –בקבלת הפנים 
בעל הבית ובעלת  –בחינת יעקב. המושג בעלות 

נות, שייכות אלי )שאני יכול גם להק –הבית 
להעביר את הבעלות שלי אליך( הוא המנטליות 

 )דעת היינו מנטליות( של חזקה. 
איך קונים עבדים? אותו דבר, כי עבדים הוקשו 
לקרקע. עבדים קונים בכסף, בשטר או בחזקה. 
בהמה היא יותר כמו מטלטלין, אבל לא בדיוק. 
אשה נקנית גם בכסף ובשטר, ובמקום חזקה יש 

ם חזקה, אבל חזקה הוא ג –משהו שלישי 
ביאה )בלשון התורה חזקה  –מיוחדת לגבי אשה 

"והאדם ידע את חוה  –זו, ביאה, נקראת דעת 
בגימטריא  ד"חבר"ת  חזקה ביאה דעתאשתו". 

 אשה, "מצא ביאהפעמים  טוב-טוב=  ברית
"(. לכן אצל אשה יש שלש טוב[ מצא ברית]חצי 

כסף, שטר וביאה. חז"ל אסרו  –אפשרויות 
ר חמור את השלישי, ואף אחד לא מקדש באיסו

כולנו מקדשים בכסף, בכיסופים, בחסד,  –בשטר 
 באהבה.

 התרת איסור או קנין –חופה 

נחזור, שואלים מהו קנין חופה. בכללות יש 
: או שהוא כלל לא חשתי שיטות לגבי קנין חופה

                                                      
סח -ביסודות וחקירות שם מציין לפרי משה קניינים סז ח

)שחקר בין שתי האפשרויות האלה( ולגרנ"ט יט בדעת 
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קנין, אלא דין באיסורים, פעולה שמתירה את 
אסורה לכולי האשה לבעלה. עד החופה האשה 

עלמא כהקדש, והיא אסורה גם לבעלה. אם כן, 
פעולת החופה היא התרת האיסור. שוב, יש 
שסוברים שהחופה היא כלל לא קנין, אלא רק דין 
של היתר האשה לבעלה. הדעה השניה היא 
שהחופה כן נקראת קנין. קנין למה? איך להגדיר 

 את הקנין? 
להחל יש הרבה שיטות איזו פעולה עושים כדי 

אם ההינומא, כיסוי פני  –את הקנין שנקרא חופה 
הכלה; או עמידה תחת חופה, יריעה שפרוסה 

 –לכבוד החתן והכלה; או כניסה לחדר יחוד 
שיטת הרמב"ם, כידוע, שחייב להיות יחוד. יש 

 –שיטות בראשונים מהי חופה  33 טמי שמונה
פלא, שמשהו כל כך יסודי לא בדיוק ברור מהו 

ם אותו. שוב, בכללות או שבא להתיר ואיך עושי
 את האיסור או שהוא סוג של קנין.

 משיכה-ביאה-מסירה-הגבהה-חזקה

המכנה המשותף בין הרבה  –הגדר הכי פשוט 
הוא "הכנסת הכלה לרשות החתן".  –מהשיטות 

שהוא מכניס אותה  –זהו הסבר לסוג של קנין 
כמו שיש קנין  –לרשותו. או שאביה מוסר אותה 

יש גם קנין מסירה. במיטלטלין יש  משיכה
שלש אפשרויות.  –הגבהה ומשיכה ומסירה 
 –וכך גם בשו"ע  –מסירה במיטלטלין נאמרה 

דווקא בהקשר לספינה. ספינה היא משהו גדול, 
 –קשה להרים אותה, וקשה אפילו למשוך אותה 

אז איך קונים ספינה? יש לך יאכטה? צריך לדעת 
א בגלל ספינה יש דין איך קונים את הספינה. דווק

בה נאמר עיקר הדין. כמה עולה  –מסירה 
. יש פה ספינה, "דרך אניה בינה-מנחם? ספינה

ספינה היא משהו חשוב מאד, נוסעת  –בלב ים" 
 בעלמא דאתכסיא.

                                                                   
הרמב"ם )שכולל את שני הצדדים( ופרט שם כמה נפק"מ 

 העולות מהענין.
 יסודות וחקירות שם. ט

בכל אופן, אם נפרש את קנין החופה כהכנסה 
לרשות החתן הוא מקביל למשיכה. במטלטלין 

ומרים משיכה, מה יש? משיכה. א –אין חזקה 
לא קונה בכל מקום אלא  –הגם שלא הכי טוב 

בסימטא ובחצר שהיא של שניהם. מה הכי טוב 
לקנות במטלטלין? הגבהה, שקונה בכל מקום 

 ונקראת "קנין אלימתא", קנין חזק. 
כמדומני שפעם דברנו בענין הגבהה לגבי אשה. 
כתוב ש"האשה עולה עמו ואינה יורדת עמו". 

החתן לא ממש מגביה את בכל חתונה, אם 
 –הכלה, הוא צריך לדעת שצריך להגביה אותה 

"עולה עמו". עיקר הקנין של חפץ הוא הגבהה. 
"ארץ  –הדבר נקרא חפץ, והאשה היא חפץ 

חפץ", לשון רצון )החפץ היא פנימיות הרצון, 
רצון שמורגש בו תענוג(, "חפצי בה" )שמה של 

, ה-יפעמים  אהבה=  חפצי בהאם המשיח; 
 בך-משלימים ל אשה חפץשכינה ביניהם; 

ברבוע(. הכי טוב להגביה, אם לא אפשרי יש 
הכל  –משיכה ואם גם לא הולך יש מסירה 

 כמבואר בסימן קצח בחושן משפט. 
שוב, במטלטלין יש כסף, יש שטר אבל אין 

ובמקומה יש את המושגים הגבהה,  –חזקה 
משיכה ומסירה )י"ל הגבהה בנצח, עומק רום, 

רה בהוד ומשיכה במלכות, "משכני וגו'". מסי
 –חזקה בתפארת כנ"ל וביאה ביסוד כמובן 

[ יביאה-יוסף, חזקה-"גופא ובריתא ]יעקב
חשבינן חד"(. למה? במשיכה אתה עושה פעולת 

 בעלות. 

 "משכני אחריך נרוצה"

 –כאשר למדנו את הסבר הצ"צ במושג משיכה 
אמרנו שברגע שאני  –וגם קשרנו לחתן וכלה 

מוסר עצמי לה', מפקיר עצמי )דברנו על הפקר(, 
ה' משלם לי כסף, נותן לי אהבה. בלב אני יכול 
ליצור אהבה זוטא, משיכה לה', וכפי כמה שאני 

אהבה רבה, אהבה אין  –נמשך ה' נותן לי כסף 

                                                      
 (.333)הכנף =  רחל רחל=  ביאה-חזקה יוסף-יעקב י
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סוף. אבל לכאורה לא מתאים לחתן וכלה? כלה 
היא לא מטלטלין, לא כתוב לגביה המושג 

לא קונים כלה במשיכה, אלא  – משיכה בהלכה
בכסף, שטר או ביאה. אבל אמרנו שהמושגים 

מהי משיכה? סוג של חזקה. כמו  –מקבילים 
שבקרקע יש חזקה ובאשה יש ביאה במטלטלין 

 יש משיכה. 
איפה כתובה המלה משיכה לגבי כלה? "משכני 

שיר  –אחריך נרוצה", פתיחת שיר השירים 
מר "משכני"? האהבה בין החתן והכלה. מי או

הכלה אומרת. יש פה עוד שאלה, למה הוא 
מסביר בדרך מצותיך שמשיכה היינו שאני מוסר 

מברר ניצוצות? הרי -את עצמי, שאני מעלה
הקונה הוא זה שמושך, הוא לוקח את החפץ ביד 
ומושכו אליו. אם הקונה הוא ה' ואנחנו המקנים, 
שאנחנו מעלים את הניצוצות, לכאורה הוא 

למה אני אומר שמשיכה היא הפעולה  –המושך 
 –שלי? הפסוק "משכני אחריך נרוצה" מתרץ 

הכלה אומרת "משכני", היא מוסרת את עצמה 
 למשיכה. 

דברנו על הפקרות, וכעת מוסיפים משהו מאד 
חשוב. בלי הרצון שלה והדעת שלה אין פה שום 
קנין. ברגע שהיא אומרת "משכני אחריך נרוצה" 

ני" לשון יחיד ו"נרוצה" יש משיכה. למה "משכ
לשון רבים? כתוב בחסידות שהנפש האלקית 
אומרת "משכני" וכשיש משיכה בפועל גם הנפש 
הבהמית מצטרפת, "אחריך נרוצה". הבעת 
הנכונות והרצון למסור את עצמי היא של הנפש 

נכונות החפץ למסור את עצמו  –האלקית 
מתייחסת אליו, אף על פי שמי שמושך בפועל 

וקח. התמסרות המקנה כבר נוגעת למה הוא הל
 שנסביר תיכף. 

 הדעת או המעשה? –עיקר הקנין 

החקירה העיקרית של ראשי הישיבות, אחרוני 
האחרונים, לגבי קנינים, היא מה העיקר בקנין, 

? צריך בקנין גם דעת, דעת יאהדעת או המעשה
השאלה מה  –קונה ודעת מקנה, וגם מעשה 

מ. האם המעשה הוא העיקר, ויש לכך הרבה נפק"
העיקר וצריך גם דעת כדי שהמעשה יוגדר 
כמעשה קנין, או שמא הדעת הוא העיקר 
והמעשה הוא רק סימן והוכחה שישנה דעת? מה 

 הנפק"מ? 
, הכי קיצוני, יבכעת נאמר את שיטת החזון איש

שאם הייתי יודע בוודאות שיש דעת קונה ודעת 
יך לא צר –מקנה בשלמות לא הייתי צריך מעשה 

שום פעולה. עיקר חלות הקנין הוא מכח הדעת. 
מאד מחזק את ענין הקשר בין החתן והכלה. יש 

השיטה שלו אינה השיטה  –כמה שיטות בזה 
המקובלת, אבל שיטה שחשוב להבין, שהעיקר 
הדעת והמעשה לגמרי טפל, רק בא להוכיח את 

 הדעת. 
לכאורה השיטה שלו היא נגד סימן קפ"ט, 

ל הלכות מקח וממכר בחשן הסימן הראשון ש
סימן שלם שקנין לא נגמר בדברים,  –משפט 

בדיבור )וכל שכן בכוונה בלב(. אי אפשר לגמור 
קנין בשום דיבור, בשום הצהרה, אפילו שבועה 

אם אחד נשבע לשני שימכור לו לא נגמר  –
הקנין, בלי מעשה הקנין הקנין לא נגמר בדברים. 

אחוז בטוח הוא אומר שלו יצויר שהייתי מאה 
שיש דעת לא הייתי צריך מעשה בכלל. שוב, זו 
שיטה קשה, אבל היא טובה בשביל להבין את 

 חשיבות הדעת. 

מעלת הקדמת המשיכה )אתעדל"ת( למעות 

 )אתעדל"ע(

נחזור: המשיכה במטלטלין היא במקום חזקה 
בקרקע. מהי המשיכה באשה? סוד קנין החופה 

מעשה  הכנסת הכלה לרשות החתן היא בעצם –
בעלות של החתן. האם ניתוח זה יעזור לנו להבין 

                                                      
 אה קובץ יסודות וחקירות לקט חקירות ערך 'קנין )א('.ר יא
 חו"מ כב. יב
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את הנוסח "מקדש עמו ישראל על ידי ֺחפה 
 וקדושין"? 

במצות מקח וממכר בדרך מצותיך הוא אומר 
שקודם צריכה להיות משיכה ואחר כך כסף. 
אליבא דמי? רבי יוחנן מדרבנן. המחלוקת 

בתחלת פרק  –המקורית לגבי קנין בגמרא 
היא מחלוקת ריש לקיש  –מציעא  "הזהב" בבבא

ורבי יוחנן לגבי אופן קנין מטלטלין, האם 
המשיכה קונה דבר תורה או ש"דבר תורה מעות 
קונות"? רבי יוחנן אומר ש"דבר תורה מעות 
קונות" וריש לקיש אומר ש"דבר תורה משיכה 
קונה". קנין משמעותו שאי אפשר להתחרט יותר 

ר רבי יוחנן לפני הקנין אפשר להתחרט. אומ –
שאף על פי ש"דבר תורה מעות קונות" גזרו 
חז"ל ש"משיכה קונה", כדי שלא יבוא המוכר 
ויאמר "נשרפו חטיך בעליה". אם מעות קונות 

 –דבר תורה, ברגע שהלוקח שילם את הכסף 
החיטין  –והחיטין שקנה עדיין בעלית המוכר 

ברשות הלוקח, ואם תפול דליקה המוכר לא 
החטים, כי כבר אינם ברשותו.  יטרח להציל את

הוא יתעצל, החטים ישרפו, והלוקח יבוא לקחת 
את החטים והמוכר יאמר לו "נשרפו חטיך 
בעליה". כדי שלא יוכל לטעון כך, אומר רבי 

 יוחנן, תקנו רבנן ש"משיכה קונה". 
אם כן, לפי רבי יוחנן, תכל'ס צריכה להיות 

אתעדל"ת, מסירת הכלה את עצמה  –משיכה 
ואחר כך האהבה רבה שהחתן נותן  –תן לח

לכלה היא כסף, הכסף בא אחרי המשיכה, 
אתעדל"ע אחרי אתעדל"ת. אבל, מסביר הצ"צ, 

וגם  –היות שבכל אופן "דבר תורה מעות קונות" 
יש הרבה יוצאים מן הכלל, מקרים מסוימים 
שהעמידו חכמים דבריהם על דין תורה ו"מעות 

יאות של המשמעות היא שיש מצ –קונות" 
אתעדל"ע קודם לאתעדל"ת. אבל הרצוי, "אשה 

 כי תזריע וילדה זכר", שקודם תהיה משיכה. 

 הקדמת תודעת ההתמסרות  –הקדמת החופה 

אם נתרגם זאת לשני הקנינים, קידושין וחופה, 
כמנהג ישראל  –פשיטא שקידושין הם קנין כסף 

וכל ההסבר כעת היה שחופה היא סוג של  –
שהצ"צ כותב, מה צריך להיות  משיכה. לפי מה

באמת קודם? חופה. למעשה לא עושים זאת 
קודם, אז למה אומרים קודם? כי בכוונה כן 
קודם. מה הכוונה? כמו רבקה שאומרת "אלך", 

הכלה מוסרת את  –עוד לפני החופה בפועל 
 עצמה. 

הוא מקדש אותה בכסף ואחר כך נכנסים לחדר 
החופה היא  יחוד, אם החופה הוא חדר יחוד. אם

או החופה שעומדים תחתיה  –הכיסוי בהינומא 
היא בפועל קודמת לקידושין. וכן אם החופה  –

היא מה שאנחנו קוראים חופה, פריסת יריעה על 
גבי החתן והכלה, קודם נכנסים תחת החופה. 
בכל אופן, רוב האחרונים אומרים שאי אפשר 

אף על פי שכן עושים,  –לעשות חופה קודם 
והשאלה היא למה  –שבהלכה לא כך רואים 

 אומרים "ֺחפה וקידושין". 
אפשר הכל להסביר לפי עקרון זה, שבאמת 
לכתחילה יש בחינה של חופה, שהכלה הולכת 
להתחתן, למסור את עצמה. דברנו בקבלת פנים, 
לפי מה שדובר בכמה שיעורים קודמים, שהחתן 
צריך ללמוד ממנה איך שנינו יחד מוסרים עצמנו 

"ה, איך כל חיי הנישואין הם מסירות, לקב
מסירה. אנחנו ספינה שנקנית במסירה דווקא 
)שייך לספירת ההוד כנ"ל,  האדן של עבודת 

 היהודי כנודע(. זהו ווארט אחד. לחיים לחיים.

 תנועה של תשובה –המשיכה -הקדמת החופה

נעמיק עוד קצת: ריש לקיש אומר ש"דין תורה 
ומר ש"דין תורה משיכה קונה" ורבי יוחנן א

מעות קונות". קודם, עוד דבר חשוב, כמה שוה 
' ]במקום הזה["(? שם יש הוי)" אריאל פיגא

. כמה שאנחנו רבי יוחנן –חכם חשוב מאד 
אוהבים את ריש לקיש, אבל הלכה כרבי יוחנן 
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. ריש לקיש הוא בעל רבי יוחנןואתם שוים 
 תשובה. 

מאד מענין שהמחלוקת בסוגיא בגמרא, בבבא 
מציעא, היא בין רבי יוחנן לריש לקיש, ואז בא 

שמביא  –בתראה, ש"הלכה כבתראה"  –רבא 
שתי ראיות לדעת ריש לקיש. לכן כל הראשונים, 
החל מהתוס' על הדף, שוברים את הראש כדי 
לפסוק כרבי יוחנן. בין רבי יוחנן לריש לקיש 
הלכה כרבי יוחנן, אבל אם רבא סובר כמו ריש 

אה, צריכה להיות הלכה כריש לקיש, והוא בתר
לקיש. ההסבר הכי טוב הוא בביאור הגר"א על 
השו"ע, ואחד הדברים שהוא מביא הוא מימרא 
של רבא שרק בשלשה דברים פוסקים כריש 
לקיש, ודין זה הוא לא אחד מהם, ואם כן אף 
שמביא לו הוכחות הוא לא סובר שהלכה כמותו. 

בש"ס  הוא מביא עוד הרבה ראיות שסתם סוגיות
 בהרבה מקומות הן אליבא דרבי יוחנן. 

בכל אופן, ריש לקיש אומר "משיכה קונה דבר 
 –הכל משיכה, הפקרות, אור חוזר  –תורה" 

בדיוק מתאים לו. רבי יוחנן אומר ש"דבר תורה 
מעות קונות", אתערותא דלעילא, בחינת חתן. 
אצל ריש לקיש הכל כמו רבקה, "אלך", מלמטה 

ן אומר שאני מסכים איתך למעלה. רבי יוחנ
מדרבנן, אבל היות שמדרבנן יש הרבה יוצאים מן 
הכלל בהם "העמידו חכמים את דבריהם על דבר 
תורה". תכל'ס "אשה כי תזריע", כן צריך בחינת 

שהכלה מוסרת עצמה לרשות  –חופה קודם 
החתן. בפנימיות, בלב שלה, ודאי צריכה להיות 

 החופה. -קודם המשיכה
ביום החופה החתן והכלה עושים  עוד ווארט:

תשובה וה' מוחל להם את כל עונותיהם, הם 
נעשים חפים מפשע ודווקא אז יכול לחול קדושת 
הקדושין כו', קודם חופה ואח"כ קדושין. וי"ל 
שהמס"נ של הכלה להתחתן, משיכת הכלה 
לרשות החתן, היא היא יסוד התשובה, בחינת 

 "אשה כי תזריע וגו'", ודוק. 
ל מה קודם זו שאלה. לפי הרמב"ם עיקר בפוע

החופה הוא היחוד, אחרי הקידושין, אבל 
בפנימיות יש ודאי קודם חופה. הכלה הולכת 

לא הולכת לטבעת... לא יודע אם יש  –לחופה 
היא  –איזו כלה שבאמת חושבת על הטבעת 

חושבת על החופה, על החתונה. ]החופה היא 
 –חתן העיקר?[ העיקר שהכלה נותנת עצמה ל

היא מוסרת את עצמה. ודאי יש  –דעת מקנה 
 צריך לחפש. –מישהו שאומר משהו דומה לזה 

 ג. מחשבה והתרצות

"את  –"התהלך לפני"; התרצות  –מחשבה 

 האלהים התהלך נח"

: האחרונים יגנאמר עוד משהו לגבי דעת
אומרים שיש שני סוגי דעת. הזכרנו את רבקה 

עם דעת  היא ילדה בת שלש –שאומרת "אלך" 
מאד חזקה, אומרת "אלך" גם נגד רצונכם. בנוגע 
להלכות קנין, וגם בנוגע לעוד הרבה הלכות, יש 
חקירה חשובה בין האחרונים כמה חזקה צריכה 
להיות הדעת. רוב האחרונים, ראשי הישיבות, 
מחלקים לצווי דינים, רק שהרוגטשובר כדרכו 

 מחלק לדריי דינים. 
בה עם כל הדעת  מה הכוונה? יש דעת חזקה,

שלי אני מוציא דבר מרשותי מקנה אותו. לדעת 
החזקה קוראים האחרונים 'מחשבה'. לדעת 
החלשה יותר קוראים 'התרצות' וכמה קוראים לה 
'הסכמה'. מה הכוונה? שאין לו שום התנגדות 

אפשר לומר בלשון  –כלל וכלל שהדבר יקרה 
 המדוברת שהוא 'זורם עם זה'. 

יים ולאופי של האדם: יש הדבר נוגע לכל הח
הוא רוצה חזק. לרצון  –אדם שמה שהוא רוצה 

הזה קוראים 'מחשבה' או 'כוונה'. יש אחד שלא 
יהיה  –בדיוק רוצה שום דבר חזק, מה שיהיה 

טוב. הוא זורם, "את האלהים התהלך נח". זהו 
ההבדל בין נח לאברהם, בנח כתוב "את האלהים 

. באברהם, הוא זורם עם אלקים –התהלך נח" 

                                                      
לכללות פרק זה ראה גם קובץ יסודות וחקירות ערך  יג

 'מחשבה והתרצות' והנסמן שם.



 ואביטה                                                     י 

 –דווקא בברית מילה, כתוב "התהלך לפני" 
תרצה אתה דברים! לא רק תזרום איתי. תיזום 

"צדיק גוזר והקב"ה  –אתה, 'תכריח אותי' 
מקיים", זה מה שה' רוצה מאתנו, "ועמך כלם 
צדיקים". יש לי מספיק מלאכים שזורמים אתי, 
חוקי הטבע, מליארד הודים ועוד מליארד סינים 

לא חסרים לי זורמים... צריך אנשים  –זורמים 
שיוזמים. אם כן, יש כאן אחד המושגים הכי 

'מחשבה' לעומת  –חשובים בלימוד הנגלה 
'התרצות'. התרצות היינו במי שמוכן ומזומן 
שדברים יקרו, הוא מסכים, בסדר. תמכור לי את 
הסוודר שלך! בסדר, לא אכפת לי... אתה רוצה? 

 ר שקל? בסדר. בבקשה. כמה תשלם לי? עש
השאלה בהלכה האם התרצות היא מספיק דעת 
בשביל קנין או שלא מספיק. יש בענין לפחות 
שלש דעות. יש מי שאומר שכדי לעשות קנין, 

 –דעת קונה ודעת מקנה, לא מספיקה התרצות 
צריך רצון, 'מחשבה', 'כוונה'. יש מי שאומר 
שמספיק, גם מצד המקנה וגם מצד הקונה. רבי 

שיטת יחיד,  –שקאפ, שערי יושר, אומר שמעון 
שלפחות אחד מהם צריך  –אבל שיטה חשובה 

רצון. ]אחרת לא יקרה, משהו מאד מציאותי...[ 
בסדר, כנראה ר' שמעון הוא מציאותי מאד. 
לפחות אחד צריך רצון, צריך כוונה. ]אולי יבוא 
מישהו שלישי ויציע להם את העסק, ושניהם רק 

 יסכימו.[

 מרצון עד מחאה – הרוגאטשובר

אמרנו שהרוגאטשובר לא מסתפק בצווי דינים 
זו דוגמה שלענ"ד הוא  –שיש דריי דינים  ידואומר

מאד צודק. הוא מסכים שיש 'מחשבה', רצון, 
'הסכמה'  –אבל 'התרצות' מתחלקת לשנים 

ו'אינו מוחה'. קשור לשיעור שהיה לפני כמה 
. יש אחד שזורם. טושבועות על חובת מחאה

ברור שרוב הציבור לא  –ליצלן יש פיגוע  רחמנא

                                                      
 מפענח צפונות יג, ג. יד
 התוועדות כ"ד טבת. טו

מסכים, הוא לא זורם עם זה ר"ל, השאלה אם 
 –הוא מוחה. יש אחד שיושב בבית ולא מוחה 

אם הוא לא מוחה, כאילו שהוא מסכים! מענין, 
לפי ראשי הישיבה הליטאיים אין הבדל, לא 

לא מחלקים בין  –עושים את החילוק בכלל 
הרוגטשובר אומר מסכים לאינו מוחה. דווקא 

רוצה,  –יש דריי דינים  –שהם דינים נפרדים 
 מוחה. -מסכים ואינו

לפי הסברא הזו, שיש שלשה דברים, אפשר מיד 
לא כותב אותו כי אינו  –להוסיף את הרביעי 

מי שכן מוחה )מביע היפך  –באותה קטגוריה 
הרצון, רצון הפוך(. יוצא דווקא מהניתוח שלו 

 –ה זורם עם מה שקורה איך את –ששני הקצוות 
הוא שאתה יוזם )לא זורם עם שום דבר, אלא 
רוצה( או שאתה מוחה )כל כך מתנגד לדבר, מה 

אם מישהו הולך  –שלא יהיה, עד שאני מוחה 
לחולל זאת אני מוחה בכל תוקף(. באמצע, כמו 

-מסכים ואינו –בכל שני קצוות, יש שתי בחינות 
 ה:-ו-ה-מוחה. יש פה אם כן י

 שבה )כוונה(מח י 
 התרצות )הסכמה( ה 
 מחאה-אי ו 
 מחאה ה 

המבנה כאן מתחבר מאד יפה עם השיעור 
שהיה, כי אמרנו שהמוחה בפועל נגד דברים לא 

המחאה היא שרש  –רצויים שייך למלכות 
המלכות. כמובן, רוצים לתקן, אבל לפעמים צריך 
להתחיל מכך שמספיק אכפת עד שהוא מוחה, 

מוחה. לפי הליטאים -אינו משמיע את קולו, לא
ברגע שאינו מוחה כבר נקרא שהוא זורם, 

אתה  –מסכים. זו בדיוק המציאות, מה שקורה 
לא מוחה, אז אתה מקבל, אתה מסכים עם מה 

 שקורה.
]איך מוחים? איך עושים מחאה?[ דברנו 
באריכות, שיעור ארוך על חובת מחאה. צריך 

ל למחות בצורה חכמה, שיישמע. הביטוי בחז"
כל אחד מתחמק  –הוא "מי שיש בידו למחות" 

ואומר שאין בידו למחות. צריך לחשוב שיש 
בידך למחות. כמובן, אם באמת ידך קצרה 
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צריכים הרבה אנשים יחד להצטרף. אם הקול 
יוצא מתוך ציבור הוא ודאי יותר חזק. ]איך 
מוחים? איך עושים מחאה?[ דברנו באריכות, 

צריך למחות  שיעור ארוך על חובת מחאה.
בצורה חכמה, שיישמע. הביטוי בחז"ל הוא "מי 

כל אחד מתחמק ואומר  –שיש בידו למחות" 
שאין בידו למחות. צריך לחשוב שיש בידך 
למחות. כמובן, אם באמת ידך קצרה צריכים 
הרבה אנשים יחד להצטרף. אם הקול יוצא מתוך 

 ציבור הוא ודאי יותר חזק.

מודע( וצד אפל צד מואר ) –מחשבה והתרצות 

 מודע(-)לא

הנידון כאן הוא סוגיא שלמה. לגבי הפקר, 
האם צריך רצון או  –לדוגמה, יש אותה מחלוקת 

מספיקה התרצות. יש הרבה פרטים, ונאמר רק 
דבר אחד שקשור לחתן וכלה: אם יש דעת חזקה 
ודעת חלשה יותר, שתי בחינות של דעת, הייתי 

א חושב במחשבה ראשונה שאולי זהו גופ
החילוק של תרין עטרין שבדעת, זכר ונקבה, מה 

שלזכר לכתחילה יש  –שכתוב בכל ספרי הקבלה 
תרין עטרין, יש לו דעת חזקה, והוא יוזם, "איהו 
בנצח". מהו נצח? יזמה. אבל "איהי בהוד", היא 

 מתרצה, היא מסכימה. 
אני לוקח את הכלל של "איהו בנצח" ו"איהי 

ל המושג דעת, שגם בהוד", חתן וכלה, ומלביש ע
בה יש ימין ושמאל. אנחנו מסבירים בזמן 
האחרון שהימין והשמאל של הדעת הם הצד 
המואר והצד האפל של הנפש בכלל. יש כאן 

כוונה לעומת  –לכאורה דרך חדשה להגדיר 
 התרצות. 

דרך אגב, האחרונים נותנים משל כדי להמחיש 
את שני הדברים: אם אשאל אותך איך קוראים 

חשוב שניה ותאמר 'איל', אבל כל הזמן לך ת
רק אם שואלים  –אתה לא חושב על השם שלך 

אף שכל הזמן אתה יודע שקוראים לך  –אותך 
כל הזמן אתה  –איל. ככה מסבירים מהי התרצות 

איל בהתרצות, אבל לקום ולומר ש'אני איל' הוא 

כבר רצון. ההסבר הזה של האחרונים הוא כמעט 
כל הזמן אתה איל, אבל  –מודע -כמו מודע ולא

 לא חושב על זה. 
-עוד דבר: בתוך הלא מודע אתה מסכים לאין

סוף דברים. מה ההבדל בין הרצון שלי עכשיו 
להתחתן )או משהו מסוים אחר( לשאר הזמן? 
שכולי מרוכז ברצון הזה. איני יכול כעת גם 

לא יכולים  –לרצות להתחתן וגם ללמוד בכולל 
יים באותו זמן. אבל להיות שני רצונות אמת

הסכמה, התרצות, אפשר אין סוף התרצויות יחד 
אצל נח, שזורם עם הטבע, הכל בסדר. להיות  –

זמנית אי אפשר, -ממוקד וללכת על שני דברים בו
מודע יש לך אין סוף מחשבות שאתה -אבל בלא

 מסכים אתן ויודע אותן.

 מחשבה והתרצות בין חתן וכלה

א בעל המחשבה שוב, אפשר לחשוב שהחתן הו
"איהו בנצח ואיהי  –והכלה היא בהתרצות 

בהוד". אבל אם אני מסתכל במציאות, במיוחד 
בסיפור של רבקה, אני רואה משהו הפוך. 

יש משיכה ויש כסף, כל  –בשידוך יש חתן וכלה 
וכעת רואים שיש עוד דבר.  –מה שדברנו קודם 

לפי שיטת השערי יושר, לפחות אחד צריך באמת 
להתחתן, והשני מספיק שלא מתנגד, לרצות 

שהוא זורם עם זה. מי באמת רוצה ומי זורם עם 
המציאות? מי הצד המואר? כעת הצד המואר 

 הוא מי שרוצה באמת והצד האפל מי שמסכים. 
שוב, מי באמת רוצה להתחתן, הכלה או החתן? 

מה הוא יכול לעשות? כל אחד  –לחתן יש מצוה 
חתן והכלה. אם נקח חייב להתחתן. תלוי מי הם ה

מי  –את השידוך האמתי בתורה, יצחק ורבקה 
הולכת על זה? רבקה. הוא הולך לשוח בשדה. 
]גם כל החיים ככה.[ כן. ]אצל יעקב ורחל לא 

כל דבר  –ככה, הפוך.[ נכון. תלוי מאיזה שרש 
לפי ענינו. אבל יש בהחלט מציאות שהדעת 

כמו ה"אלך" של רבקה  –החזקה היא מצד הכלה 
 וההתרצות היא של החתן.  –



 ואביטה                                                     יב 

יצחק מביא אותה האהלה "והנה שרה אמו 
הוא זורם טוב עם זה, האלקים מראה  –ויאהבה" 

לו פנים שוחקות. ממש כך כתוב, הוא יוצא 
לשוח בשדה, רואה גמלים באים, יש פה כלה, 

טוב, זו  –אליעזר מספר לו את הסיפור שהיה 
טוב.  הכלה שלי, בא נכנס לאהל, הכל בסדר, הכל

יצחק אבינו הוא "אבינו  –זהו משהו משיחי 
אתה" לעתיד לבוא. בכל אופן, זו דוגמה שהנצח, 
הצד המואר, הוא בכלה, והצד האפל הוא בחתן. 

 כמובן יכול להיות גם הפוך, כמו עוד דוגמאות.
]והערה חשובה, שצריך לפתח בהקשר הטיפולי 

-של תורת הנפש: הרבה פעמים בעיות בשלום
החיים נובעות מכך שאחד הצדדים  בית במשך

הסכמה ולא -היה בחתונה במצב של התרצות
כוונה. במצבים כאלה תיקון שלום -במחשבה

הבית קשור בהתעוררות וחשיפה למפרע של 
 .[טזהרצון הפעיל בנישואין, ואכמ"ל

דעת קונה )חתן( ודעת מקנה  –מעשה ורצון 

 )כלה(

יש סברא של רבי עקיבא אייגר שכדי להוציא 
אבל  –דעת מקנה  –שותי מספיקה הסכמה מר

דעת קונה, כדי לקנות ולהכניס לרשותי, צריכה 
מעשה. זו עוד שיטה חשובה. בשביל להפקיע 
רשות העיקר הוא דעת, אבל כדי לקנות בפועל 
צריך מעשה בפועל. לפי זה הוא מסביר למה 

הפקר הוא בעיקר  –הפקר לא צריך מעשה 
עת שבאה לידי להוציא, לא לקנות. תלוי רק בד

 ביטוי בדיבור. 
הסברא הזו אומרת שכן החתן צריך את המעשה 

המעשה שלו הוא הקידושין, טבעת קידושין.  –

                                                      
היסוד -תיקון הברית –והוא על דרך "החלטת הדעת"  טז

שצריכה  –ון( בפרצוף הדעת )שבספר שערי אהבה ורצ

לבוא לאחר "הכרעת הדעת" ו"הסכמת הדעת", שמצד 

הסכמה, על מנת -עצמן עלולות להיות רק בגדר התרצות

שהכל יעשה ב"אבר חי" מתוך כוונה ומחשבה שלמות, 

 וד"ל.

]קשור למה שהרב תמיד מזכיר שאף שלכאורה 
עדיף בהלכה שהכלה תאמר "רוצה אני" לא 
עושים כך.[ נכון, העיקר המסירה בלב, הלב 

אריאל "בינה לבא".  –שלה. לכלה קוראים בינה 
צריך מעשה, "שיבנה בית המקדש במהרה 

לא שיחשבו עליו, אלא שיבנו את בית  –בימינו" 
 המקדש.

 אפילו –אפל 

נוסיף עוד משהו ובו נסיים את הפרק הזה בענין 
שני הצדדים )כל מה שלומדים לאחרונה פרקים 
שונים בשני הצדדים של אישיות האדם(: יש 

חילה ווארט שעוד לא אמרנו, שהמלה אפל מת
אף, סוד "אף עשיתיו" על כל מגוון פירושיו, 

=  נקודה) פוטנציאלוכנ"ל. אפל הוא כל ה
(. בצד האפל יש מלה אפלבתוך אותיות  וטנצי

אפילו. מה הביטוי  –מאד חשובה בלשון חז"ל 
הרווח בחז"ל בארמית? "אפילו הכי". בירושלמי 

 75אין אפילו פעם אחת "אפילו הכי" ובבלי יש 
 343פעמים "ואפילו הכי", ס"ה  65וד פעמים )וע

תסתכלו מה הראשון ומה האחרון.  –פעמים( 
 ילו-אפ. אף, ב"פ 362", בגימטריא הכי אפילו"

ראשי התיבות של החתן והכלה.  אף. הכי
כמעט תמיד  –"אפילו הכי" הוא ביטוי טוב 

מדובר שיש הו"א שמשהו לא טוב, ו"אפילו 
הראשון הכי" טוב, הכי טוב )ה"אפילו הכי" 

הוא "אפילו  –"בתר רישא גופא אזיל"  –בש"ס 
הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקדש שנאמר סומך 

. ה' סומך פלמשער א פלהוי' לכל הנופלים", נו
הנופל של הנפש ומביאו לצד -את צד האפל

המואר, הצד שבו מתגלה רוח הקדש של דוד 
מלכא משיחא, להקים את סוכת דוד הנופלת(. 

הצד האפל  –" כמו הכי טוב אפשר לקרוא "הכי
הוא  –אפילו ככה  –הכי טוב. המושג אפילו 

גילוי של "אורות מאפל אמר ויהי". ]אפילו הכי 
היינו הסכמה?[ קשור להסכמה בנפש. אבל אם 
נהפוך מאופל לאורות, "אורות מאופל", צריך 
להעלות מהסכמה שיהיה עם כוונה. ]אם אני 
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. אם אני זו הסכמה חלשה –מתרצה בלי מודעות 
לא כ"כ רוצה אבל "אפילו הכי" סימן שאני מאד 

 אני מתגבר.[ כן. –רוצה 
מי  –כדי להבין את הצד האפל, לשון אפילו 

שלומד תניא, איפה כתובה פעם ראשונה המלה 
אפילו? "אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק 

ממש הצד האפל. דע  –אתה היה בעיניך כרשע" 
מה  –ה צדיק לך, שאם אומרים לך שאת

שאומרים לך שאתה צדיק בא מהצד האפל שלך, 
ולכן תחזיק את עצמך רשע, "היה בעיניך 
כרשע". "אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק 
אתה", מה אתה אומר? ]"אתה רשע וכו'"![ כן. 

עם המילוי ועם מילוי  אפילו הכירמז נאה: 
 (.פלא)והוא  אפל' פעמים הויהמילוי עולה 

 יהי בישורון מלך".נגנו "ו
 



 

 

 כפר חב"ד –כ"ז שבט ע"ח 

 (8אמונה ובטחון )
 שיעור לבנות תיכון יעלת חן

 א. "צדיק באמונתו יחיה" וסוד הצלם

 סיכום הלימוד עד כה

צהרים
א

טובים לכולם. אנחנו בעמ' נט.  
מתחילים עכשיו פרק חדש, פרק ג. עד כאן דברנו 
על אמונה, הנושא של הפרק הקודם היה 

 . בטחון הוא בו אונה היא מאש
בטחון שהכל יהיה  –בבטחון יש שתי בחינות 

טוב, "חשוב טוב יהיה טוב", בטחון סביל )מצד 
ספירת ההוד(, ובטחון פעיל, שאדם יוזם משהו, 
רוצה חזק לעשות משהו, לחולל איזה שינוי 
במציאות לטובה, וקם ועושה מעשה, ולשם כך 

(. בטחון צריך בטחון פעיל )מצד ספירת הנצח
פעיל בקדושה הוא מתוך הרגשה ש"הוא הנתן 

שה' נותן לנו את הכח גם  –לך כח לעשות חיל" 
 ליזום וגם להצליח בישום היזמה. 

הסברנו באריכות שהפעולה הראשונה של 
אמונה הוא לסלק מחשבות זרות, לפנות את 

מחשבתי, שיהיה פנוי רק לקבל -השטח התודעתי
עיקר הביטוי שאדם  את אור ה', כמו לפני תפלה.

מאמין בה' הוא בכך שהוא מתפלל לה', מבקש 
לה', ועיקר ההכנה לתפלה שהוא מפנה את 
הראש שלו, שאין לו בראש שום דבר חוץ 

 מלפנות לה' "אתה" לנוכח. 

                                                      
 על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.נרשם  א

אמונה בה'  –הקדמה: שתי בחינות אמונה 

 ואמונה בעצמי

נקדים בקיצור מה שנלמד  –החידוש עכשיו 
מונה יש שתי בחינות, שגם בא –בפרק הזה 

בדומה לשתי בחינות הבטחון, הסביל והפעיל. 
בצורה אחרת, יש את הבטחון רק בה' ויש את 

 –הבטחון במה שה' נוסך בי כח לעשות דברים 
הבטחון בה' שהוא יעשה הכי טוב, בטוב הנראה 
והנגלה, והבטחון שהוא ודאי יתן לי את הכח 

רוצים לעשות מה שאני רוצה לעשות בחיים. כאן 
שגם באמונה יש שתי  –נושא חדש  –לומר 

 בחינות של אמונה. 
עד כאן הבנו כך, כשאמרנו  –יש אמונה בה' 

שאנחנו מאמינים בני מאמינים שיורשים את 
מאמינים  –האמונה מאברהם אבינו הראשון 

בה', מאמינים שהוא טוב ושמה שהוא עושה הוא 
טוב אף שאיני רואה זאת. עוד לא דברנו על 

זהו עיקר החידוש של  –ונה של האדם בעצמו אמ
הפרק הזה, נקודה עליה עוד לא דברנו. דברנו על 
בטחון פעיל, שאדם בוטח בה' שיתן לו כח 
לעשות, אבל על משהו הרבה יותר ראשוני ממנו, 

 אמונה בעצמו, לא דברנו. 
כמו  –לכל יהודי יש "חלק אלוק ממעל ממש" 

פורסם ויש פתגם מ –שכתוב בפרק ב בתניא 
מהבעש"ט שכמו שיש מצוה להאמין בה' כך 
צריך להאמין בכל יהודי. הגם שלא רואים את 
החלק אלוק שלו, את הקדושה של היהודי, צריך 
להאמין שיש קדושה ואלקות בתוך כל יהודי. 

גם בתוכי יש  –ואל יוציא אדם את עצמו מהכלל 
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ניצוץ. אדם צריך גם להאמין בעצמו. זהו נושא 
 חדש. 

 –עת נגדיר שתי בחינות של אמונה אם כ
להאמין בה' ולהאמין ביהודי, כולל להאמין 

הן תהיינה מקבילות לשתי בחינות  –בעצמי 
הבטחון, הבטחון בה' )"חשוב טוב יהיה טוב"( 
והבטחון בכח שה' נותן בי )"הוא הנתן לך כח 
לעשות חיל"(. מכל זה יצא שתהיינה לנו ארבע 

בחינות אמונה ושתי  שתי –ה -ו-ה-בחינות כנגד י
 בחינות בטחון. זהו, בקיצור נמרץ, נושא הפרק. 

 שרש הבטחון –אמונה מורכבת )ב' אמונות( 

 נתחיל לקרוא בפנים, בפרק ג של המאמר:
 בוהנה ידוע בסוד "וצדיק באמונתו יחיה"

]יש רמז, שאולי  אמונות ב" היינו באמונתוש"
עולה  צדיק-אמרנו קודם אך לא כתוב כאן, ש

הוא  צדיק-ו 332היא  אמונה. אמונה-ונהאמ
עצמו שוה שתי אמונות.  צדיק, כך שה234

" באמונתוהפסוק אומר "וצדיק באמונתו" ו"
עצמו שוה  צדיק, כמו שב אמונותהוא אותיות 

  שתי אמונות.[

טחון בשל  ב-שרש ה ]שתי האמונות הן[)

 בכח האמונה גופא( 
ד "אין עו – אבפרק הקודם אמרנו שאמונה היא 

מלבדו", אחדות פשוטה. ברגע שאני אומר שיש 
בתוך מושג  –"מעשה מרכבה"  –איזו הרכבה 

מסוים, שהוא מתחלק לשתי בחינות, יש כבר 
. יש מושג מאד חשוב כאשר לומדים ב-שרש ל

הלכה, שכמעט כל דבר בתורה מתחלק לשני 
 –דינים. איך אומרים באידיש? בחור ישיבה 

קיאות בלשונות צריכה ב –ובחורת ישיבה... 
באידיש, "צווי דינים". יש מי שאומר שאפשר 
אפילו לחלק כל דבר לשלש בחינות, "דריי 
דינים", אבל ביסוד לכל דבר יש שתי בחינות, 
שתי פנים, וההתבוננות היא להתבונן בשני 
האספקטים של המושג. גם באמונה, אני צריך 

                                                      
 חבקוק ב, ד. ב

וכך אומר הפסוק "וצדיק  –למצוא בה שתי פנים 
 תו יחיה". באמונ

כשיש שתי פנים, המושג כבר מורכב, לא פשוט 
יש פשיטות והרכבה, בפשיטות אין שנים, אין  –

מספר בכלל, אבל כשאני מתבונן, כל מושג שיש 
בו תפיסה, השגה, השכל מיד מחלק אותו לשנים. 

מה שלמעלה מהשכל  –השכל נקרא "שיר כפול" 
הוא "שיר פשוט", בלי הרכבה, אבל ברגע 

תופס משהו מתכונתו לחלק מושגים  שהשכל
לשנים. לכן השכל נקרא "שיר כפול". הרגש הוא 
"שיר משולש" והדבור "שיר מרובע". יש "שיר 
פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע". 
הכתר הוא "שיר פשוט", השכל "שיר כפול", 

תפארת -גבורה-חסד –הרגש הוא "שיר משולש" 
והדבור הוא  –רחמים(, עיקר הרגש -דין-)חסד

"שיר מרובע", ארבע הספירות נהי"ם. זהו יסוד 
אחת,  –ראשון בספר בזהר למה יש עשר ספירות 

 . גשתים, שלש, ארבע

                                                      
, משולש 3026)לשון זכר( =  אחד שנים שלשה ארבעה ג

]בלימה["! והוא  עשר ספירות( = "53פעמים  26) 53

 אחד אלהינו" –( אמונה) אלהינופעמים  אחדעולה 

פניו אליך ' ישא הוישבשמים ובארץ". והוא עולה "
", הברכה השלישית של ברכת כהנים וישם לך שלום

אחת )שכנגד יעקב אבינו, הבחיר שבאבות(. וביחד עם 
פעמים  7=  0088)לשון נקבה( =  שתים שלש ארבע

=  3234דאורייתא( ברבוע. הר"ת =  אתוון כב) 22, 484

=  2384(, האוס"ת = ידבמ"ק ) אלהיםפעמים  אלהים

בני יעקב(.  יב, כנגד יעקבפעמים  יב) פד' פעמים הוי

 ז=  26ברבוע( פעמים  7) 49=  3274דילוג אותיות: 
אלף בית . והנה, בקרפעמים  ז=  2334; יעקבפעמים 

' ב"ה = ארבעת בני הויפעמים  43=  3343=  גימל דלת

 3026. וביחד עם נדב אביהוא אלעזר איתמראהרן, 

-'הוי' פעמים שילוב הוי) 93פעמים  26=  2066הנ"ל = 

אלף למד . ובמילוי המילוי, יעקבפעמים  30( = אדני
=  פא בית יוד תו גימל יוד מם למד דלת למד תו

 93פעמים  26, 2066, וביחד עם 93פעמים  25=  2275
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בכל אופן, ברגע שמגיעים לשכל יש שנים, 
ושנים גם מתחברים. אמרנו שבטחון הוא לשון 

כמו  –טח, "וטח את הבית", שהוא לשון דבקות 
ים יחד. ברגע שאני "ודבק באשתו", שנים שדבק

מזהה באמונה שתי פנים כבר מתגלה באמונה 
שרש הבטחון. קשור למה שלמדנו פעם קודמת, 

, השנים והכח בנפש לחבר בין ב-שעצם ה
טחון, לשון דבקות. דבקות בהשנים, הוא סוד ה

 יש רק בין שני דברים, לא בתוך דבר אחד.

 צללי הצדיק

]איפה לומדים בקבלה שיש שתי בחינות 
שכנגד שתי ונה? מוסבר כאן משהו חדש:[ אמ

  לםשל צ לםהאותיות 
האדם נברא "בצלם אלהים". צלם הוא סימן 
למדרגות הנשמה, כאשר כל אות רומזת למדרגה 

רומזת לאור הפנימי, שלש המדרגות  צ-אחרת. ה
נשמה. כל הנר"נ הם אור פנימי, -רוח-נר"נ, נפש

-מורגש-כבד ויש מושכל-לבד-למה? יש מח
והם שורים  –שכל, רגש, אינסטינקטים  – מוטבע

מושכל במח, מורגש בלב ומוטבע בכבד, וגם 
הנשמה במח, הרוח בלב והנפש בכבד. כשיש 

 צ-ה –לאור מקום מסוים בגוף הוא אור פנימי 
הוא פנימי, נפש בכבד, רוח בלב ונשמה במח. 

ישנן שתי בחינות, שני מקיפים.  צ-למעלה מה
לם( כמו צסוד ה )של צכעת מתייחסים לאות 

למלה צדיק. רואים במלה צלם משפט שאומר 
דיק יש שני צללים מעליו. צל הוא בבואה צשל

 יש בבואה ובבואה דבבואה.  –בארמית 
בסוף הפרק נראה שיש זמן מיוחד בשנה בו 

-ליל הושענא –מכוונים את שני הצללים האלה 
 –רבה, היום האחרון של סוכות. בלילה אומרים 

את כל התהלים  –הבנות יכולות הבנים, וגם 
אחרי חצות. הרי הו"ר הוא סוף הדין של הימים 
הנוראים. כדי להמשיך את החתימה הטובה יש 

                                                                   
 0) 270, פעמים טוב, 37=  93פעמים  53=  4643הנ"ל = 

 .ארבע(, 30פעמים  7פעמים 

הרבה עבודה רוחנית ביום הזה. המנהג הוא 
שקודם אומרים כל חומש דברים, כל משנה תורה 

בשמחת תורה, למחרת, גומרים את התורה  –
את כל ואחר כך אומרים  –ומתחילים מחדש 

התהלים. כתוב שאת כל התהלים אומרים אחרי 
כא -זהו הביטוי )ב –חצות, אחרי צאת הלבנה 

לחדש הלבנה יוצאת אחר חצות לילה(. אז, 
באותו זמן, מאירים בנשמה שני המקיפים האלה. 
מוזכר כאן בסוף הפרק, רק כדי להמחיש שיש על 

שני מקיפים  –למעלה מהשכל  –הראש 
, שתי בחינות של לםל הצש ם-וה ל-שנקראים ה

 אמונה )אור מקיף(. 

שתי אמונות: אמונה בהתהוות )חיה( ואמונה 

 בעצמות ה' )יחידה(

נשמה? עוד שתי -רוח-מה יש למעלה מנפש
ם היא החיה לשל הצ ל-יחידה. ה-חיה –מדרגות 

הסופית של הצלם, היא  ם-הסתומה, ה ם-וה
היחידה. היות ששני המקיפים הם למעלה 

 תופסים את האור שלהם? באמונה. מהשכל איך 
יש אמונה אחת, האמונה של החיה, כאילו שאני 
רואה איך שה' מהווה את העולם כל רגע יש 

אמונה שהיא קשר לאור אין סוף הממלא  –מאין 
, היחידה, היא םשל הצל ם-כל עלמין. אבל ה

קשר לה' כנבדל וקדוש מהעולמות בכלל. לא 
יא רק מהארה בריאה שה –היותו בורא העולמות 

אלא עצמות ה' וגם אור אין סוף  –בעלמא 
הסובב כל עלמין שהוא קדוש, נבדל. רק יהודי 
יכול להתייחס לה' ולהרגיש אותו בנבדלות 
ובקדושה האמתית שלו. אנחנו קדושים, "ישראל 
קדושים", ולכן יש לנו זיקה להתייחס לה' גם 

יהודי גם יכול -בקדוש שלו. במדה מסוימת, אינו
גיש קצת שה' בורא את העולם בכל רגע, אם להר

הוא מספיק מזכך את עצמו. אך גם הרגשה זו 
 בטהרתה היא תכונה של החיה שבנפש היהודי. 

החיה,  –בכל אופן, אלה שני המקיפים 
שמרגישה את התחדשות הבריאה בכל רגע, 
והיחידה שקשורה לעצמות ה'. איך יודעים 
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ומרים שהיחידה קשורה לעצמותו יתברך? גם א
"יחידה  –בסוכות באחד הפיוטים, ההושענות 

ליחדך". היחידה שלנו קשורה לעצמות ה', מה 
שהוא קדוש ונבדל מכל העולמות. בכל אופן, 
אלה שני מקיפים, שתי בחינות אמונה. זהו פירוש 

 אחד לכך שבאמונה יש שתי בחינות. 

שתי מדרגות א )"ארור"  –שתי בחינות אמונה 

 ו"אנכי"(

חילים לפרש כאן שיש כמה מדרגות שוב, מת
של אמונה. גם בסוף הפרק הקודם ראינו שיש 
אמונה שתופסת בכך ש"כחשיכה כאורה", שאור 
וחשך שוים, אבל למדנו שדווקא מאמונה זו יכול 

רוך, ולכן למדנו שיש ב-ברור במקום א-אלצאת 
-עליונה, שמכריחה את ה אאמונה יותר נשגבה, 

נכי" של אהיינו סוד ", וב-הזו להכנס לתוך ה א
מתן תורה. אלה היו שתי בחינות אמונה, וכאן יש 

יחידה. -חיה –עוד ענין של שתי רמות אמונה 
רוצים היום עוד מבט על שתי אמונות. יש כמה 
וכמה מבטים, או פירושים, מהן שתי רמות 

 "צדיק באמונתו יחיה".  –אמונה שצריך לקשר 

 תורת הח"י

כאן בתוך  ]נמשיך לקרוא מה שהסברנו
חידה, ייה חהמקיפים של  ב)דהיינו  הסוגריים:[

יחידה, הסימן שלהם. גם חיה לשון -]ר"ת חיה חי
-חי, אבל כשאומרים ח"י בנפש הכוונה חיה

מיהו  –יחידה. מי שגלה זאת נקרא "בעל החי" 
בעל החי במסורת החסידות? אחיה השילוני, 
המורה של רשב"י וגם של הבעל שם טוב. בתוך 

שלו רומזת  א-, כנראה החיה-אשלו יש השם 
. שתי האותיות חיהליחידה ואחר כך אותיות 

חידה, והוא י-יהח, ר"ת חיהאמצעיות שלו הן 
נקרא "בעל החי". הוא לימד את הבעל שם טוב 

החידוש של תורת החסידות שהיא תורת הח"י,  –
[, שלמעלה שמגלה ומורידה את מקיפי הנפש.

ם, כמבואר לצשל  צ-מנר"נ הפנימיים ד

  (. הובדא"ח דבכתבי האריז"ל

 נרנח"י בתפלה קודם הלימוד

אחד הדברים שכדאי ללמוד הוא "תפלה קודם 
שם יש המחשה  –הלימוד" בסוד הוי' ליראיו 

משפט -ולשני מקיפי הצלם. יש תפלה צ-טובה ל
שכתוב בסידורים שצריך לומר או לחשוב לפני 

ל שלומדים תורה. משהו פשוט מאד, שכדאי שכ
בישיבות שלנו גם מדפיסים את  –אחת תדע טוב 

זה: "הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד 
לידי מעשה ולידי מדות ישרות ולידי ידיעת 

 התורה". עד כאן הנדפס בסידורים. 
קודם כל, אני רוצה שהלימוד יהיה על מנת 
לקיים, יביא אותי למעשה. לא רק זה, אלא 

למדות טובות. לא  שיביא אותי גם למדות ישרות,
שאדע  –רק זה, אני רוצה שיתקן לי גם את השכל 

את התורה. מה הן שלש המדרגות האלה? נר"נ, 
של הצלם. המעשים הטובים באים מהנה"י,  צ-ה

כחות המעשה, הנפש, הכבד שהזכרנו קודם. 
הן  –שאדם הוא אדם טוב  –המדות הישרות 

הלב, החג"ת. ידיעת התורה היא השכל. אם כן, 
 לם. צשל ה צ-ה שמקובל לומר הוא רק כנגד המ

 צ-החידוש של החסידות הוא לא להסתפק רק ב
לם, צריך לגלות את שני המקיפים. אז מה צשל ה

מצד החיה שבנפש,  –הוספנו? דבקות הבורא 
שהיא, כפי שהסברנו כרגע, התחושה שה' בורא 
הכל עכשיו מחדש, כולל אותי, ולכן היא דבקות 

יכול להיות יותר מדבקות  בבורא יתברך. מה
הבורא? נשמע הכי גדול שיכול להיות. יש משהו 

כח של מסירות נפש. מסירות נפש  –עוד יותר 
אצל יהודי באה מהיותו קשור לה' כנבדל 

 מהמציאות. 
 –עוד פעם, אם ה' רק מהוה את המציאות 

המציאות היא תכל'ס, אז קשה לוותר על 

                                                      
 ראה מבו"ש ש"ה ח"א פי"ג.  ד
 ד.-ראה לקו"ת ח"ד, לו ג ה
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נפש לוותר המציאות. מסירות נפש היא נכונות ה
על העולם הזה לגמרי, אפילו למות על קידוש ה'. 
ככלל, ה' לא רוצה שנמות, הוא רוצה שנמסור 
את הנפש לעשות מבצעים, דברים טובים, אבל 
רוח המסירות נפש צריכה לבוא ממקום שלמעלה 
מכל המצאות, מהקשר שלי לה' מעל כל 
המציאות, מכך שה' קדוש ונבדל מהמציאות. 

דה אני אומר שהלימוד הזה יביא לכן מצד היחי
אותי גם למסור את הנפש על הפצת אלקות 

"הפצת מעינות תהום רבה וארובות  –בעולם 
השמים נפתחו ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים 
לים מכסים", בלשון התפלה שם, מסירות נפש 
להביא את המשיח. זו מדרגת היחידה שלמעלה 

 גם מדבקות הבורא. 
ר זאת לפני הלימוד, עוד ]יש לנו מסורת לשי

  מהיסודי.[ מצוין.

 "ויאמינו בהוי' ובמשה עבדו" –שתי אמונות 

אמרנו שמה שאנחנו רוצים לחדש בסוף הוא 
אמונה בנקודת הצדיק שבי. אבל לפני שמזהים 
את הצדיק שבי, יש אמונת צדיק בכלל. אחד 

מבין כמה  –הפירושים של שתי רמות אמונה 
וא כמו הפסוק "ויאמינו ה –וכמה פירושים, כנ"ל 

בהוי' ובמשה עבדו", שיש אמונה אחת בה' 
 ואמונה שניה בצדיק. 

 ה-בכל דור יש צדיק אחד שהוא הצדיק ב
הידיעה של הדור, ה"חד בדרא", משה רבינו של 

 –הדור, שנותן את התורה לדור. צריך דבקות 
בו. מה פירוש אמונה בו?  –התקשרות ואמונה 

ד אותנו, שהיא מפי באמתות התורה שהוא מלמ
כמו  –זהו הפשט. כל אמונה מולידה אהבה  –ה' 

שאמונה בה' מביאה לאהבת ה' גם האמונה 
בצדיק מביאה לאהבת הצדיק. עיקר ההתקשרות 

  הוא על ידי הרגשת האהבה.

מחיה צדיק -צדיק עליון )צדיק הדור( מגלה

 תחתון )הצדיק שבי(

וכן ידוע הפרוש החסידי שעל ידי האמונה 

יק יש בו כח להחיות את כל מקושריו וכו' בצד

 )א"ת "ִיְחֶיה" אלא "ְיֲחֶיה"(. 

הוא אמונה בצדיק, יש בו גם כח  צ-אם ה
להחיות אותי ואת כולם. עוד ווארט כאן: הפסוק 
אומר "וצדיק באמונתו יחיה". מי כאן הצדיק? 

של  צ-ה –כל אחד מאתנו שחי באמונה בה' 
של  ם-וה ל-הצלם שיש מעליו שני מקיפים, ה

הצלם. יש גם את האמונה בצדיק, הצדיק של 
הדור, ועל ידי האמונה הזו הצדיק עצמו מקבל 

 –על ידי שמאירים בו שני המקיפים שלו  –כח 
להחיות את כל מי שמאמין בו ומקושר אליו. 

אם אני מאמין  –דורשים "צדיק באמונתו ְיחֶיה" 
 בצדיק הוא מקבל כח להחיות אותי. 

, אבל למה האמונה בצדיק היא לא כתוב כאן
יסוד כל כך חשוב בחסידות? כי האמונה בצדיק 
בעצם מגלה את הצדיק שבי. הצדיק שבי בתחלה 

יש עליו את הנפש השכלית, את  –לא לגמרי גלוי 
הנפש הבהמית ואת הגוף שלי. אני לא מזוכך כל 
כך שהצדיק הפנימי שבי יהיה חשוף. דרך יסודית 

ת אצלי את הצדיק שבי של תורת החסידות לגלו
היא האמונה שלי בצדיק הדור, אותו צדיק אחד 
שהצדיק אצלו גלוי, הנפש האלקית שלו גלויה. 
ככל שאני מאמין בו ומתקשר אליו האמונה 
וההתקשרות מוציאות ממני את נקודת הצדיק 

 שבי, ואז נעשה חיבור. 
דבקות בין  –אמרנו שבטחון הוא חבור ודבקות 

דיק התחתון. הצדיק העליון, הצדיק העליון והצ
צדיק עליון. ככל  –הצדיק שבחוץ, נקרא יוסף 

שאני מתקשר אליו אני מגלה בי את הצדיק 
אני נקרא צדיק תחתון ביחס לצדיק  –התחתון 
והצדיק התחתון נקרא בנימין. יוסף  –העליון 

ובנימין הם שני הבנים של רחל אמנו. באמת 
 –יוסף  רואים שבנימין היה מאד קשור לאחיו

אחיו נעלם ממנו והוא קרא לכל עשרת בניו על 
שם יוסף ומה שארע לו. כשהוא גלה זאת ליוסף 
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יוסף בכה מרוב התרגשות, ובסוף בכו אחד על 
זו התקשרות צדיק עליון וצדיק  –כתפי השני 

 תחתון. 
כשאתן  –כשהולכים להתפלל על קבר של צדיק 

הולכות להשתטח בקבר רחל, או כל קבר של 
איזה פרק תהלים אומרים? הפרק העיקרי  –יק צד

של השתטחות על קבר צדיק הוא פרק לג 
בתהלים שמתחיל "רננו צדיקים בהוי'". למה 
אומרים אותו? כי כתוב שם "צדיקים", לשון 

יש שני צדיקים.  –רבים, ו"מיעוט רבים שנים" 
הצדיק שאני הולך להשתטח על קברו הוא 

אם אני מתקשר הצדיק העליון, בחינת יוסף, ו
ומשתטח כמו שצריך אני מגלה אצלי את הצדיק 
התחתון שבי, ואז שני הצדיקים האלה, הוא ואני 
יחד, מרננים ומעלים את התפלות שלנו, את 
התחושה האלקית שלנו למעלה, למקור, לה'. גם 
ב"ועמך כֺלם צדיקים" דורשים שיש בעם ישראל 

 ון.צדיק עליון וצדיק תחת –שתי בחינות צדיקים 

שחרור מתלות  –ב. האמונה בעצמי 
 ומחמדה

  עיקר חידוש הפרק הוא בפסקה דלקמן:

והנה כשם שהאמונה בהשם יתברך היא הכח 

]בפרק הראשון למדנו המפנה מחשבות זרות 
שבאמונה יש כח לטהר את המחשבה, שאין לי 

, "לא יהיה לך בתודעה שום דבר חוץ מה'.[

מונה כנ"ל, כך הא ואלקים אחרים על פני"

]מהאמונה בה' והאמונה בצדיק עוברים כעת 
בנקודת הצדיק שבכל אחד ואחת  לאמונה[

( וכל שכן זמישראל )"ועמך כלם צדיקים"

]אם הבעש"ט אמר האמונה בכלל ישראל 
שצריך להאמין בכל יהודי ודאי וודאי שצריך 

 , להאמין בכלל.[

]מה עושה האמונה הזו? נקרא כמה שורות 
ודד את ישראל מהעמים, משמשת לב ונסביר:[

                                                      
 שמות כ, ג. דברים ה, ז. ו
 ישעיהו ס, כא. ז

 ח"הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב"

)כלומר שאין מחשבת הגוים עולה בדעתם 

כלל, וממילא אינם זקוקים לטובת הגוים כלל. 

ואליבא דאמת יש לומר דמה שלעתיד בתחלת 

יפריע  טימות המשיח "ועמדו זרים ורעו צאנכם"

, תכלית ילענין "יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך"

ימות המשיח ותחית המתים, וע"ד מלאכת 

הבורר שאסורה בשבת וד"ל(. ובפרט, האמונה 

שצריך כל אחד ואחת להאמין בנקודת הצדיק 

שכל אחד  –]התכלית כאן היא המשפט הזה שבו 
)לאפוקי  צריך להאמין שיש גם בי נקודת צדיק.[

]האמונה מענין הבטחון בעצמו, וכדלקמן 
יר עוד שצריך בעצמו אינה מה שלמדנו ונסב

בטחון שה' נותן לי כח. כעת  –בטחון עצמי 
מדברים על משהו אחר, לא הבטחון העצמי, 
הבטחון הפעיל, אלא אמונה בעצמך. מה היא 

(, משמשת לסלק ממנו כל תאוה עושה?[

וחמדה לכל אשר לזולת, ע"ד "שונא מתנות 

 )על משקל "וצדיק באמונתו יחיה" ודוק(. יאיחיה"

 להיות 'עצמי' )עצמאי( –תכלית העבודה 

הווארט כאן, עם הרבה הסבר בסוגרים, הוא 
שכמו שהאמונה שלי בה' גורמת לכך שאין חוץ 
מה', וממילא אני מנקה את כל הנטיות שלי, כל 

שטות היא לשון הטיה,  –השטויות שיש בראש 
כל מיני  –כמו שכתוב במאמר "באתי לגני" 

אם  נטיות זרות, שהן מחשבות זרות. הכל מתבטל
יש אמונה מרוכזת בה', כך פועלת גם האמונה 

 בעצמי. 
מתוך התוצאה של אמונה בעצמי נבין מהי 
אמונה בעצמי: אמונה בעצמי היא הגעה 
לעצמאות מסוימת. יש ביטוי בחסידות שתכלית 
עבודת האדם היא להיות 'עצמי'. מה פירוש? 

                                                      
 במדבר כג, ט. ח
 ישעיהו סא, ה. ט
 משלי ה, יז. י

 משלי טו, כז. יא
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אפילו לא להיות רק 'פנימי' אלא 'עצמי'. יש 
יפוסים: 'חיצון', אנחנו לא בחסידות שלשה ט

אוהבים אותו )כלומר שלא רוצים להיות כמותו(. 
'פנימי' הוא כבר בסדר. אבל התכלית היא שאדם 

 יהיה 'עצמי'. 
מה פירוש 'עצמי'? אחד שיש לו עצמאות, דבר 

אינו זקוק לגורמים חיצוניים. מהי  –ראשון 
-עצמאות של מדינה? שאינה תלויה בזרים. עצמי

ר לבד. טוב להסתדר לבד או טוב עצמאי מסתד
להיות תלוי? יותר טוב להיות עצמי, להסתדר 

 לבד. 

 "יחיה"! –"צדיק באמונתו" ו"שונא מתנות" 

מכל הפרק הפסוק העיקרי כאן הוא מה שקראנו 
"שונא מתנות יחיה". כתוב כאן ש"שונא  –הרגע 

מתנות יחיה" הוא על משקל הפסוק "וצדיק 
ך רק בשני הפסוקים באמונתו יחיה". בכל התנ"

איזה תואר  –האלה כתוב "יחיה" עם מדה בנפש 
. אם יש שני יבשל מדה טובה שעליו כתוב "יחיה"

פסוקים כאלה ודאי יש קשר ביניהם וצריך 
 להתבונן מה הקשר. 

איך הסברנו את ה"יחיה" של "וצדיק באמונתו 
יחיה"? שמגלה את מדרגות הח"י, דבקות הבורא 

משיח. על שני דברים ומסירות הנפש להביא 
כתוב "יחיה", אמונה ושנאת מתנות. מה הווארט 
של הפרק? הפשט הפשוט של "וצדיק באמונתו 
יחיה" הוא אמונה בה', ומתוך האמונה בה' יש 
"יחיה". בתניא הוא כותב ש"יחיה" היינו 
"כתחית המתים ממש", תכלית האמונה. ידוע 

 יג-עיקרי אמונה והעיקר ה יגשלפי הרמב"ם יש 
הוא אמונה בתחית  –יותר מביאת המשיח  –

המתים. מי שיש לו אמונה כבר טועם תחית 
המתים, כך מוסבר בתניא. מה הכוונה שטועם 
תחית המתים? שגם אם קשה לו, אם היה קודם 

אם  –במצב של כבדות, שהיא כמו היפך החיים 

                                                      
"יחיה" )בניקוד שונה(, כאשר הראשון  לו בכל התנ"ך יש יב

 ישמעאל יחיה לפניך"! לוהוא "

הוא חושב שאין לו שום חובה בחיים חוץ 
מחשבה זו הוא מלהאמין, הטבע היהודי הוא שמ

 יקום לתחיה, יצמח ויפרח. 
לא כותב בתניא שיש עוד פסוק של מדה עם 

"שונא מתנות יחיה". מה  –המלה "יחיה" 
הקשר? כעת מסבירים שהקשר הוא שכמו 
ש"צדיק באמונתו יחיה" היינו שעל ידי אמונה 

עושים צמצום וחלל  –מנקים את התודעה לגמרי 
את כל פנוי למעליותא, חלל טוב, מפנים 

כך על ידי האמונה בעצמי,  –המחשבות הזרות 
להיות 'עצמי', מפנים כל מחשבה של תלות 

 במישהו. 

 שחרור מתלות –אמונה עצמית 

כאשר אני מחכה  –תלות היא זיקה בתודעה 
לטובה של מישהו אחר, מחכה שיעניק לי משהו, 
אני קשור לטובה של הזולת. מה פירוש להאמין 

אם יש לי חלק של ה', בעצמי? שאני מאמין ש
וה'ד הוא משהו נצחי, משהו חי וקים, אז אני 
בסדר, לא צריך לדאוג ולא צריך להרגיש תלות 

תלות  –באף אחד. יש עוד ביטוי בשביל תלות 
היא קטנות מוחין. יש לנו הרבה מאמרים על 

שמישהו תלוי במישהו  –תלות, תלות לא טובה 
והבעיה אחר. למשל, אם מישהו בא ליועץ נפשי, 

שלו היא שהוא תלותי. תלותי הוא ילדותי. מה 
היועץ הטוב צריך לומר לו? תאמין בעצמך! 

 –עדיין לא 'תבטח', אלא פשוט 'תאמין בעצמך' 
'אתה קיים, אתה חלק מה', רק תאמין בעצמך, 
תהיה עצמי!'. המשפט הזה היה אחרי סוגריים 
שבאותו אופן, אם אנחנו מאמינים חזק בכלל 

יך בא לידי ביטוי? אנחנו צבור בארץ א –ישראל 
ישראל, אז נתרגם את הענין לאמונה שלנו בכלל, 
בצבור הזה. מה התוצאה של האמונה? 
שהתפטרתי מתלות באומות העולם. התפטרתי 
מכל המחשבות שאמרו לי שאני חייב לקבל 
טובות מאומות העולם, או בכלל שיש אומות 

אני  העולם, כי אני מאמין בנו. עוד פעם, אם
אני מאד מאמין בכתה כאן...  –מאמין בכתה הזו 
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לא צריכים אף אחד בעולם. ככל שיש אמונה  –
 –חזקה, האמונה נותנת עצמאות. זהו תוקף אדיר 

אמונה היא לשון תוקף, "אמונה ֹאמן". ברגע 
לא קיים שום דבר אחר, בדיוק  –שמאמינים חזק 

כמו אמונה בה', שלא קיים כלום. אם מאמינים 
ק מאד בכתה הזו פשוט לא קיים שום דבר חז

בסדר, עוד ענין  –אחר. רוצים להביא עוד בנות 
אבל האמונה נותנת הסתפקות או עצמאות  –

בדבר שמאמינים בו. לכן, אם מאמינים בעם 
ישראל מתקיים הפסוק "הן עם לבדד ישכון 

צריך  –זיך ניט' -ובגוים לא יתחשב", 'עס טראכט
לא נכנס בכלל  – ללמוד הביטויים באידיש

 במחשבה, כי לא קיים. 

 היחס לזרים בשלבי הגאולה

יש כאן עוד משפט שנסביר בעל פה: בשלב 
הראשון של הגאולה יתקיים "ועמדו זרים ורעו 
צאנכם". היום מתחיל להתקיים. איפה רואים 

כמו הר ברכה  –זאת? יש כמה מקומות בארץ 
ועוד. מצד אחד סימן של גאולה, נשמע משהו 

מד. אבל מה כתוב כאן? שלמי שהוא 'עצמי', נח
מי שמאמין חזק בעם ישראל, זה קצת מפריע. אף 
על פי שזו הבטחה של יעוד זו לא התכלית. או 
שהם יתגיירו לגמרי, נקבל אותם בידים פתוחות 

או שיעזבו  –המהפכה הרביעית, הכי טוב  –
אותנו לנפשנו, "הן עם לבדד ישכן ובגוים לא 

 מינים בעצמנו. יתחשב", כי מא
כמו שמאמינים בעצמנו האדם צריך גם להאמין 
בעצמו והפעולה של האמונה היא "שונא מתנות 
יחיה". מה מלמד אותנו? ש"צדיק באמנותו 
יחיה" ו"שונא מתנות יחיה" היינו שני רבדים של 
אותו "יחיה", בה' ובי. האמונה עושה 'עצמי', 

 מסלקת מחשבות, וממילא "אין עוד מלבדו". 
]יכול להיות קצת בצורה לא ממש בוגרת, שאני 
לבד ולא יכול לעבוד בשיתוף פעולה.[ כשאנחנו 
לבד אנחנו מתעצמים ואז יש כח לצאת 

אחרי  –המתקה -הבדלה-ולהשפיע. כמו הכנעה
הבדלה יש לנו כח לצאת ולהמתיק, להשפיע טוב 

על הזולת וגם לעבוד אתו בשיתוף פעולה. ביחס 
 –אין לנו משהו נגד הגוים  לגוים, כמו שאמרנו,

אדרבא, רוצים להשפיע עליהם שיתגיירו לגמרי 
)מי שראוי לכך(. זו כבר המתקה. יש לפעמים 
שאדם רוצה לקבל ממישהו לא כי צריך, אלא כי 

על ידי שאני  –זו הדרך הכי טובה להשפיע עליו 
מקבל מתנה ממישהו אני נותן לו, נותן לו אהבה, 

הכוונה שלי זהו משהו בכלל מעניק לו. אם זו 
רק צריך להיות בסיס  –אחר לגמרי, זה טוב 

שאיני זקוק לו. הרבי אמר שיהודי הוא משפיע 
"ברוך אתה... שלא עשני גוי", אני לא  –בעצם 

מקבל, אני לא תלותי. יש פה הרבה מה להתבונן, 
  כמו תמיד.

 מדרגות של אמונה

 לאור מה שהסברנו נקרא שוב מתחלת הפסקה:
שם שהאמונה בהשם יתברך היא הכח והנה כ

המפנה מחשבות זרות, "לא יהיה לך אלקים 

]אחד מפירושי "לא יהיה כנ"ל  יגאחרים על פני"
לך אלהים אחרים על פני" הוא לא לסמוך על 
סבות חיצוניות. אם אדם לא מאמין שיכול 
להתפרנס ישר מה', בלי תלות בסיבות גשמיות 

זרה של פרנסה, הוא נקרא "עובד עבודה 
בטהרה" )כלומר בלי כוונה מודעת לעבוד ע"ז(. 

לא תלוי  –כבר דומה ל"שונא מתנות יחיה" 
בזולת, מקבל מה' בלבד ולא תלוי באף אחד 

, כך האמונה בנקודת הצדיק שבכל אחד אחר.[

( וכל שכן ידואחת מישראל )"ועמך כלם צדיקים"

 האמונה בכלל ישראל, 

 –נה בנו כמה אמונות היו לנו? אמונה בה' ואמו
אמונה בחלק האלקי שבנו, ו"כשאתה תופס 
בחלק מהעצם אתה תופס בכולו", כפי שאמר 

 –הבעש"ט. אבל האמונה בנו מתחלקת לשלש 
אמונה בכלל, אמונה בזולת, בכל יהודי ויהודי, 

ה -ו-ה-ואמונה של האדם בעצמו. כבר יש לנו י

                                                      
 שמות כ, ג. דברים ה, ז. יג
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. אמונה בעם ישראל, י-יפה: אמונה בה' היא ה
עילאה, אמא. אמונה בכל יהודי  הבאומה, היא 

ו של ה'. אמונה -ויהודי באשר הוא היינו ה
תתאה. אז יש כאן  הבעצמי היא נקודת המלכות, 

אמונה בה' ואמונה בי  –אחד שנעשה ארבעה 
 שמתחלקת לשלש:

 אמונה בה' י 
 אמונה בכלל ישראל ה 
 אמונה בכל יהודי ו 
 אמונה בעצמי ה 

הזה לחמש: בעצם, אפשר להרחיב את המבנה 
הרי דברנו על אמונה בצדיק הדור, במשה רבינו 

"ויאמינו  –שבדור. האמונה בה' והאמונה במשה 
 יוהקוצו של  י-הן בסוד ה –בהוי' ובמשה עבדו" 

"מן המים  –של השם. האמונה במשה בחכמה 
"כתר יתנו  –והאמונה בה' בכתר  –משיתהו" 

לך". מאידך, משה רבינו שקול כנגד כלל ישראל 
כאשר היחס בין משה לבין כלל ישראל, כללות 
האומה, הוא בסוד "תרין ריעין דלא מתפרשין 
לעלמין". הרי משה רבינו הוא הממוצע המחבר 
בין ה' לעם ישראל. על ידי האמונה במשה אנו 
מתחזקים ומתעמקים באמונתנו בה', כמבואר 
בחסידות, וכן על ידי האמונה במשה אנו 

נתנו בישראל, בכלל, מתחזקים ומתעמקים באמו
באמונתנו בזולת, וגם באמונתנו כל אחד בו 
עצמו. ידוע הכלל שהאדם נברא עם שתי עינים 
כדי שיביט בעין ימין, בעין יפה, על הזולת, ובעין 
שמאל, בעין בקורתית, על עצמו. והוא סוד בנין 

ו שבשם, מהחסדים, ובנין הנוק', -הזכר, הז"א, ה
כנ"ל שהאמונה  המלכות, מהגבורות. והיינו

בזולת הוא בז"א ואילו האמונה בעצמי, שהיא 
חידוש יותר, בהיות שעלי להסתכל על עצמי 

 בעין שמאל, היא במלכות. ולסיכום:
 אמונה בה' יקוצו של 

 אמונה בצדיק י
אמונה בכלל  ה  

 ישראל
 אמונה בכל יהודי ו  
 אמונה בעצמי ה  

 חיזוק המקיפים –אמונה 

לאמונה בצדיק, שעל  כפי שדובר לעיל ביחס
ידיה מגלים ומחזקים אצלו גופא את שני 
המקיפים שבנפשו, החיה והיחידה, הח"י שבו, 
להאיר ולהחיות אותנו )"וצדיק באמונתו ְיַחֶיה"(, 
כך על ידי כל אמונה מגלים ומחזקים את 

, של מי שמאמינים לםשל הצ לם-המקיפים, ה
 בו. האמונה בה' מגלה כביכול באוא"ס ב"ה את
הח"י שבו להאיר ולהחיות אותנו. וכן על ידי 
האמונה בכלל ישראל, בזולת ובעצמי מתגלים 
המקיפים של הכלל, של הזולת ושל עצמי. כפי 

 –שאמרנו הרגע, אנו מאד מאמינים בכתה הזו 
ויהי רצון שהמקיפים של כל אחת ואחת ושל 
כללות הכתה יתגלו וישפיעו רב טוב לכל העולם 

 מסביב!

 בודדת את ישראל מהעמיםהאמונה מ

]מה עושה האמונה המדוברת, בנקודת הצדיק 
שבכל אחד ואחת והאמונה בכלל ישראל? כמו 
שהאמונה בה' מפנה את השטח מכל דבר אחר, 

משמשת לבודד את  כך האמונה בעם ישראל[

ישראל מהעמים, "הן עם לבדד ישכון ובגוים 

לא עולים  –זיך ניט -]עס טראכטלא יתחשב 
)כלומר  טו"שבה הגויים והגויישקייט.[כלל במח

שאין מחשבת הגוים עולה בדעתם כלל, 

]כמו וממילא אינם זקוקים לטובת הגוים כלל 
"שונא מתנות יחיה" ביחס לכל אחד ואחת, כך 

 . ביחס לכלל, הכלל מקיים "שונא מתנות יחיה".[

יש לומר  ]חידוש שיוצא מכאן.[ואליבא דאמת 

יח "ועמדו דמה שלעתיד בתחלת ימות המש

יפריע לענין "יהיו לך לבדך  טזזרים ורעו צאנכם"

, תכלית ימות המשיח ותחית יזואין לזרים אתך"

המתים, וע"ד מלאכת הבורר שאסורה בשבת 

]בירור הטוב שיש באומות העולם. כמו וד"ל 

                                                      
 במדבר כג, ט. טו
 ישעיהו סא, ה. טז
 משלי ה, יז. יז
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שאמרנו, אם אפשר לעשות את הבירור עד שיגיע 
כבר משהו אחר,  –לתכל'ס, שהם יתגיירו ממש 

ם ליהודים ממש. אבל כל זמן שזהו רק הופכי
בירור של הוצאת ניצוצות מהגוי על ידי שהוא 

מותר בימות החול, אבל שבת, תכלית  –עוזר לנו 
לבוא, כבר אסור. לא עושים יותר בירור -הלעתיד

כזה. תכלית הלע"ל היינו "יהיו לך לבדך ואין 
לזרים אתך". בשני הפסוקים כתוב "זרים" והם 

"ועמדו זרים ורעו  –ת השני סותרים אחד א
צאנכם" או "יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך", רק 
אתה לבד, "הן עם לבדד ישכון", על דרך "לא 

 (. יהיה לך אלהים אחרים על פני" בכלל.[

אמונה מסלקת כל תאוה וחמדה למה ששייך 

 מ"אנכי" ל"לא תחמוד" –לזולת 

ובפרט, האמונה שצריך כל אחד ואחת 

-תתאה של הי ה]ת הצדיק שבו להאמין בנקוד
)לאפוקי מענין הבטחון  ה שעשינו כעת.[-ו-ה

בעצמו, וכדלקמן(, משמשת לסלק ממנו כל 

]משפט חשוב מאד. מישהו יבוא ליעוץ תאוה 
אני  –ויאמר שיש לו בעיה של תאות אכילה 

אוכל יותר מדי, ובאימפולסיביות. מה אומר לו? 
ין כנראה שיש לך בעיה שאתה לא מספיק מאמ

אתה לא מאמין בעצמך ולכן צריך  –בעצמך 
למלא את עצמך מבחוץ בתאוה. תאמין בעצמך 
ולא תצטרך. )זו לא גאוה, כשמצליח לא לאכול 

אפשר  –ממתקים?( כל דבר יכול להיות גאוה 
לעשות אתכפיא מתוך גאוה. כעת מדברים 

אדם בטבעיות אוכל הרבה כי לא  –בטבעיות 
הו טבעי, שלא מאמין בעצמו. אמונה היא מש

 חושבים עליו. 
אמונה בעצמך נותנת הסתפקות. יש מושג 

לא צריך כלום, גם לא ממון.  –"מסתפק במועט" 
מי שיש לו אמונה לא צריך  –אמונה לשון ממון 

כסף, לא צריך שום דבר, לא אוכל מתוך תאוה. 
אכילה מתוך תאוה, וכל תאוה, היא כי אתה לא 

וי בסוכריה. אם 'עצמי', לא אתה, אתה זקוק, תל
וחמדה לכל אשר  כן, האמונה מסלקת כל תאוה[

]"כל תאוה" יכול להיות כל תאוה, כמו לזולת 
תאות אכילה שהזכרנו הרגע, אבל בתורה בדבור 

 –שתיכף נזכיר  –האחרון של עשרת הדברות 
כתוב "לא תחמוד" ובמשנה תורה גם "לא 
תתאוה". במיוחד מדובר על תאוה וחמדה למה 

ולת. קודם דברנו על סתם תאוה, שאצל הז
שמישהו עצמי לא מתאוה, אבל כאן הווארט הוא 
במיוחד ביחס לחמדה ותאוה למה שנמצא אצל 

]אם הוא  יח, ע"ד "שונא מתנות יחיה"הזולת.[
)על משקל  עצמי לא צריך זאת ושונא זאת.[

]שני הפסוקים היחידים "וצדיק באמונתו יחיה" 
 ודוק(. על אותו משקל, כנ"ל.[

 נמשיך:
ומזה מובן הקשר, "נעוץ סופן בתחלתן 

, בין שני הדברות, הראשון יטותחלתן בסופן"

)"אנכי וגו'" ו"לא יהיה לך  כוהאחרון, "אנכי וגו'"

מפי  ]הולכים יחד, שהרי את שניהם[וגו'" 

( ו"לא כאהגבורה שמענו, והם כעין דבור אחד

, ש"אנכי וגו'" היינו האמונה בשם כבתחמד וגו'"

, ואילו "לא תחמד באמונתו יחיה".[]"וצדיק 

האמונה  ]והסימן העיקרי של[וגו'" הוא תוצאת 

 –]יש כאן מבט חדש על עשרת הדברות בעצמו 
הכל מתחיל ב"וצדיק באמונתו יחיה" ונגמר 
ב"שונא מתנות יחיה". הכל אמונה, אמונה בה' 

 .ואמונה בעצמך שעושה אותך עצמאי.[

 טוב! –יחיה 

עשה גימטריא: המלה לפני שנמשיך לקרוא נ
", יחיההמשותפת כאן לשני הפסוקים היא "

אדמו"ר  –ודאי מכוון  –. בהשגחה 00ששוה 
הזקן שם את ההסבר של "וצדיק באמונתו יחיה" 

בתניא. סימני הפרקים בספר תניא  לגבפרק 

                                                      
 משלי טו, כז. יח
 ס"י א, ז. יט

 שמות כ, ב. כ
 מכות כד, א. קדושין לא, א. פס"ר כב, ג. כא
 שמות כ, יג. כב



 ואביטה                                                     כד 

בעומר,  לג, כמו לגקדישא מאד מכוונים. עולה 
 עיני ואביטה נפלאות מתורתך".  גלכמו "

 חברבוע,  י –פעולה של רבוע פרטי נעשה 
ברבוע  יחיה. 289 –ברבוע  הברבוע,  יברבוע, 

פרטי הוא בעצם הכאה פרטית של ה"יחיה" 
משני הפסוקים. מה הסיכוי שאם עושים את 
הפעולה הזו, רבוע פרטי, שבסך הכל נקבל 
רבוע? משהו מאד נדיר, אין שום סבה בעולם 

מספר שחבור המספרים האלה ברבוע יתן לנו 
שהוא בעצמו רבוע. רבוע של מה? צריך מחשבון 
עם שרש, אבל צריך גם לדעת בראש בלי 

ברבוע. יש משהו במלה  טוב –המחשבון 
" יחיהאו הכאת " –, שהרבוע הפרטי 00", יחיה"

" של "שונא יחיה" ב"יחיהשל "וצדיק באמונתו 
 ברבוע.  37נותן  –" יחיהמתנות 

צעית. תיכף ? נקודה אמ00-ל 37מה הקשר בין 
, הוא הנקודה טוב, 37נראה שמאד חשוב. 

 יחיה. אם הייתי לוקח את יחיההאמצעית של 
ברבוע  00כמלה ועושה רבוע כללי הייתי מקבל 

(, אבל כשעשיתי כל אות ברבוע קבלתי 3389)
היא הנקודה האמצעית של  37-, ברבוע וטוב, 37
00 . 

כבר משהו די פלאי מבחינה חשבונית. אבל 
אה את העיקר: מי האדם שמשבחים כעת נר

בפסוק הראשון "וצדיק באמונתו יחיה"? צדיק. 
, אבל כל אמונהעולה ב"פ  צדיק-אמרנו ש

(, כך טובצירופי המלה  ו) טובהיא ו"פ  אמונה
. בפסוק השני טובפעמים  יביש  צדיק-שב

 –]מתנות["  שונאבמקום צדיק הוא נקרא "
וא גם ? השונא הטוב, גם כפולת 057בגימטריא 

טוב? הייתי חושב ששונא הוא משהו רע, אבל 
 שונא? שונא-יש ב טובכאן יש שונא טוב. כמה 

 צדיק-עד דכא". ב אנוש, "תשב אנושאותיות 
. טובפעמים  23יש  שונא-וב טובפעמים  32יש 

, 37-ל 3נמוכה,  37-ההסתברות שמלה תתחלק ב
 טוב, 289-ל 3כבר  37-וששתי מלים תתחלקה ב

 32) יחיהיחד עולה  שונא-צדיקא שברבוע. נמצ
 ! טוב( פעמים 00=  23ועוד 

. מספר יחיההוא המשולש של  00פעמים  טוב
לא זוגי כפול הנקודה האמצעית הוא המשולש 

עד אליו. כל  3-סכום כל המספרים מ –שלו 
פעמים  טוב, 563נותנים  יחיהעד  3-המספרים מ

ברבוע  טוב, כאשר שונא-צדיק, והיינו יחיה
ברבוע פרטי )שני ה"יחיה"  יחיהי הוא כלל

בהכאה פרטית(. משהו מאד יפה, שאם כל אחת 
כדאי מאד  –היא מדריכה לעוד קבוצות בנות 

 להסביר ולהראות את הגימטריא הזו.

ג. שתי מדרגות אמונה ושתי מדרגות 
 בטחון

 –דרגות האמונה; "והנגֹלת"  –"הנסתֹרת" 

 דרגות הבטחון

כה ראינו שיש שתי מה מבנה הפרק? כמו שעד 
בטחון סביל ובטחון פעיל,  –בחינות בטחון 

כך  –בטחון רק בה' ובטחון בי, בכח שה' נותן בי 
יש שתי בחינות אמונה, אמונה בה' ואמונה בי. 
היחס בין אמונה בה' ואמונה בי לבטחון בה' 

האמונה  –ובטחון בי הוא יחס שבין נסתר ונגלה 
ו" והבטחון היא יחסית "הנסתֹרת להוי' אלהינ

הוא יחסית "והנגֹלת לנו ולבנינו". למה? כי 
בטחון הוא בטוב הנראה והנגלה ובאמונה איני 
בטוח שיהיה טוב בעינים שלי. מצד ה' ודאי יהיה 

אמונה היא הנסתרות לה', יכול להיות טוב  –טוב 
נסתר, ובטחון הוא שהטוב מתגלה בי. נקרא 

 בפנים:
נסתרת משתי בחינות אמונה אלו )בסוד "ה

]שתי האמונות נסתרות. כשאני  כגלהוי' אלקינו"
מאמין בעצמי ונעשה 'עצמי' אני גם לא יודע מה 
יהיה. נחזור: עיקר הווארט שאני מאמין בעצמי, 

ודאי לא  –נעשה 'עצמי', ואין לי חמדות ותאוות 
למה שששייך לאנשים אחרים, וגם פוטר אותי 
 מלהט התאוות שלי. זה אומר שיהיה לי כל מה

                                                      
 .דברים כט, כח כג
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שאני צריך? לא. בטחון הוא שיהיה לי איך שאני 
רוצה, ובאמונה לא כך. אפשר וצריך להיות 
'עצמי' בלי שום בטחון שיהיה טוב בטוב הנראה 

לא צריך אף  –והנגלה, ואף על פי כן אני עצמי 
 אחד. 

מי זוכרת סיפור כזה, שלמישהו אין כלום אבל 
גם לא צריך אף אחד ולא כלום מחוץ למה שה' 

מאמין בה' וגם  –תן לו? הוא לגמרי עצמי נו
מאמין בעצמו, אצלו היינו הך. התם של רבי 
נחמן. זוכרות את הסיפור של החכם והתם? לתם 
אין כלום, אבל יש לו הכל. הוא אומר לאשתו 

איזה  –שתביא לו בשר והיא מביאה חתיכת לחם 
בשר טעים... אמונה קשורה הרבה לכח המדמה. 

ח שיהיה לך בשר, צריך בטחון, אם אתה בוט
אחרת אתה  –שבסוף יהיה בשר, בשר ממשי 

מתאכזב. באמונה אתה אף פעם לא מתאכזב, כי 
באמונה הכל יכול להיות בשר טעים, גם סתם 
חתיכת לחם ומים. באיזה טוב מדובר? כאן לא 
טוב הנראה והנגלה לכולם, אבל אצלו מאה אחוז 
בסדר. הדוגמה של התם היא גם יותר מהפשט 
כאן. הפשט שעצמי לא צריך. הדמיון שהכל 
ממש הכי טוב, אף על פי שאין לו כלום, זו כבר 

 ( עצמי שבעצמי.[ –מדרגה נוספת 

נמשכות שתי בחינות הבטחון הנ"ל )בסוד 

"והנגלת לנו ולבנינו"
כג

(, הבטחון בה' )"חשוב 

]פסוק מאד ן בעצמו )טוב יהיה טוב"( והבטחו
חשוב של בטחון פעיל שאיני זוכר אם דברנו 

"כל אשר תמצא ידך  פסוק בקהלת:[ –עליו 

]ה' נותן כח ועליך  כדלעשות בכחך עשה"
תנצל את הכח שה' נותן לך, כל  –להשתמש בו 

מה שאתה רוצה לעשות תעשה "בכחך", בכח 
 (.שה' נותן לך.[

 מל-חש –אמונה ובטחון 

]שהיחס ביניהם הוא בטחון נמצא שאמונה ו
)מלשון  חשע"ד  ]גם[הם  "הנסתֹרת" ו"הנגֹלת"[

                                                      
 קהלת ט, י. כד

]שתי שתיקה, השתקת ופינוי המחשבות 
האמונות משתיקות רעשים בראש. כל המחשבות 
הזרות הן כמו רעשים. בכלל, כתוב בהרבה 

רשע הוא מי שיש  – רעשאותיות  רשעספרים ש
לו הרבה רעשים בראש, לא שקט. יש פסוק על 

"בכל אשר יפנה ירשיע". מה  –ול המלך שא
פירוש "ירשיע"? יעשה בלאגנים, יעשה רעש. 
לא טוב לעשות בלאגנים, בהתחלה ודאי שלא. 

אז לא יצא לו  –אחרי שאדם חש הוא צריך מל 
רעש אלא דבורים ברורים וחזקים, "שפה 

גם אמונה  –ברורה". שוב, "חש" לשון השתקה 
י היא בה' היא השתקה וגם אמונה בעצמ

השתקה, להשתיק בעצמי את כל הזיקות והנטיות 
 ( הזרות.[

]אחרי  כהא ברכת הוי'"מל)מלשון "ו מל
שעושים חלל צריך להמשיך קו. קו הוא תוכן, 

מל הוא מילוי. אחד המשלים  –תוכן משתבח 
קו לשון  –בחסידות לקו בתוך החלל הוא קול 

ודבור שנמשך לתוך חלל הפה. החלל של  –קול 
שתיקה. יש מאמר חז"ל "מלה בסלע  הפה הוא

משתוקא בתרין". אם דבור אחד שוה סלע, 
מטבע, שתיקה שוה כפול. אדם כל הזמן צריך 
לדעת שקודם לשתוק ואחר כך לדבר. קודם 
שתיקה ואחר כך דבור היינו קודם אמונה ואחר 

 , כך בטחון.[

ע"ד הבל הדבור הממלא את החלל הריקן 

 כופי חכם חן"ב"תוכן משתבח", בסוד "דברי 

]אם הוא שותק ואחר כך מדבר יוצאים לו דברי 
]שהיא גם סוד של , "ונח )הבא לתבה חן.[

]שמלא את החלל ( מצא חן בעיני הוי' חלל.[
]המעשים . אלה תולדת נח בתוכן משתבח:[
 וד"ל(,  כזוגו'" הטובים שעשה.[

]גם ה"חש" וגם כל בחינה ]למדנו ש[כאשר 
מתחלקת  ון.[ה"מל", גם האמונה וגם הבטח

                                                      
 דברים לג, כג. כה

 קהלת י, יב. כו
 בראשית ו, ט. כז
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 כחלשתים, "והייתם נקיים מהוי' ומישראל"

בתחלה )לפני עלית המעשה ברצונו 

ובמחשבות שיצא מן הכח אל הפועל ממש( 

ובסוף )בשעת עלית המעשה וכו'( וד"ל 

 –אמונה  –]"נקיים" היינו בלי מחשבה זרה 
וצריכים להיות "נקיים" גם ביחס לה' וגם ביחס 

עשות משהו, ואחר לעצמך. קודם, לפני שבא לי ל
לפני שבא לי  –כך, כשבא לי לעשות משהו 

לעשות משהו יש שתי בחינות של "והייתם נקיים 
מהוי' ומישראל" בדרגת חש, אמונה, אמונה בה' 
ואמונה בי, שמתחילה מאמונה בכלל, ובסוף, 
כאשר כבר רוצים ליזום ולעשות משהו בפועל, 
 גם צריכים קודם בטחון בה', בחינה של בטחון

 . סביל, והתכלית היא להגיע לבטחון פעיל.[

"לא כן עבדי משה ]וניצוץ  –אמונה ובטחון 

 משה שבכל יהודי["

-מל, של אמונה-]שתי המדרגות של חשועוד 
]לא, לא צריך אף מונה אהם בסוד "לא ) בטחון,[

אחד, "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני", 
, מספיק לי ה', וגם לא צריך אף אחד אחר בעולם

]כן צריך לפעול ן )בטחון כ( מספיק לי אני.[
כמו  –במציאות, לתקן, להשפיע טוב על הזולת 

( נח, שתולדותיו הן המעשים הטובים שעשה.[

]בית לשון טחון ביתי )בעבדי משה בכל 
מן א( נבטחון, בית שמתמלא תוכן משתבח.[

]כתוב בחסידות על נאמן שמשה לא מונה א)
באוצרות המלך  מספר לאף אחד כל מה שרואה

הוא רואה עתידות ולא מספר. כתוב שבעל סוד  –
חוץ מה'  –גם מסיח מדעתו, מפנה הכל מהדעת 
 , כט( הוא"עצמו אין עוד. לכך קוראים "נאמן".[

בחינת הנצוץ של משה רבינו שבכל יהודי 

]שלכל יהודי יש את ה"לא כן עבדי משה בכל 
ביתי נאמן הוא". יוצא כאן שהפסוק הוא חותם 

"לא  –אמונה -בטחון-בטחון-אמונה –מתהפך ה

                                                      
 במדבר לב, כב. כח
 שם יב, טז. כט

, צביבאתב"ש  משה) כן... ביתי נאמן".[

 ל, והוא "איש האלקים"אמונהבגימטריא 

, סוד לא, "איהו בנצח"]בטחון.[בספירת הנצח 

 –]אם כן, משה הוא גם אמונה וד"ל  לבהבטחון
וגם בטחון, "איש ]בעל[  –משה באתב"ש 

חי עם  לא –האלהים". הוא מנחה את האלקים 
, אלא מנחה אותו אלהים, בגימטריא הטבע

 (.בבטחון שלו.[

 סוד שם ככה –הכל אמונה 

 נסיים את הפסקה האחרונה: 
 בטחון בטחון אמונה אמונהוהנה במ"ק 

כמה שוה  –]נעשה ביחד )במ"ה(  אמונהעולה 
הוא  23. במספר רגיל 23במספר קטן?  אמונה

ה שם קדוש, השם של יציאת מצרים, שם של ליד
במספר קטן  אמונה. פעמיים אהיה –ושל גאולה 

 בטחון". כמה שוה אהיהאשר  אהיה, "42עולה 
שתי בחינות  – ל-ו ל. להאות  – 03במספר קטן? 

הן סוד הציור של הלב היהודי. כל בת  –בטחון 
 למצוה צריכה לב יהודי קטן... אחד הסודות של 

-בטחוןהוא  –צורת הלב היהודי  – למול 
"בטח  –אחד מבני הזוג בוטח בשני  )כל בטחון

וכך נדבקים יחד בלב אחד(. הן  –בה לב בעלה" 
באמת בדבקות, מאד מתאים לצורה. כמה עולה 

. אמונהמה זה?  – 332? 63ועוד  42הכל יחד, 
 אמונהכל ארבע המדרגות במספר קטן שוות 

הר"ת מ"ה  –אחת במספר רגיל, מספר הכרחי 
 סוד האמונה, ללמד שהכל נכלל ב בסוגריים.[

]אמונה בתרשים הספירות היא בכתר, במדרגה 
ובסוד  כתר כל הכתרים.[ –הכי גבוהה של הכתר 

]שם כתרים הל כתר כ)ר"ת  ככההשם הקדוש 
קדוש שיש לכוון אותו בקדושת כתר. אם 

                                                      
 דברים לג, א. יהושע יד, ו. ל

ראה שעה"כ דרוש א דחנוכה. מבו"ש ש"ג ח"א פ"ב.  לא

 ש"ה ח"א פ"א.

ראה סוד ה' ליראיו, שער כללות ע"ס בשם הוי' ב"ה,  לב

 פרק י.
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שואלים אותך למה את מאמינה, מה התשובה? 
-בטחון-אמונה-ככה! כל המדרגות של אמונה

אמונה  – ככהד השם הקדוש בטחון נכללת בסו
פשוטה בעצמותו יתברך, כפי שלמדנו בפרק 

, כנודע ממורנו הבעל שם טוב זי"ע הקודם.[

ולימד אותנו  ככה]שמאד אהב את השם הקדוש 
לכוון אותו. גם בחב"ד, הרבי הקודם אהב 

"אזוי און  –במיוחד את ה"ככה" ואמר באידיש 
 ניט אנדרעש", ככה ולא אחרת! מה חשוב לדעת

זאת באידיש. מה למדנו היום? צווי דינים, עס 
 ( זיך ניט ואזוי און ניט אנדרעש.[-טראכט

]לכל שם קדוש בקבלה יש פסוק בתורה ממנו 
צפון באיזה אופן בתוך הפסוק. -הוא יוצא, כתוב

כעת מגיעים למה שאמרנו קודם, שאת מקיפי 
מכוונים בליל  – לםשל הצ לם-ה –הנשמה 

ה, להמשיך שנה טובה הו"ר, לאחר צאת הלבנ
ומתוקה לנו ולכל ישראל. שם יש תפלה מיוחדת 

דווקא בסיום כל  –תראו בתהלים של חב"ד  –
ספר מחמשת הספרים בתהלים, בה כתוב הפסוק 
המוזכר כאן, פסוק מאד מורכב בו יש עשרה 

היוצא מפסוק  שלש אותיות.[-שמות של שלש

"אנכי  ]שאמר ה' ליעקב שפחד לרדת למצרים:[

  לג"הי אעלך גם עלכמצרימה ואנ ךעמ ארד

במספר  בטחון, ל, 03]כמה אותיות יש בפסוק? 
קטן. כאן ה' נותן בטחון ליעקב אבינו. יש לו 
אמונה והוא צריך לחזק את האמונה ולהגיע 
לבטחון ש"אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך 

ך גם לגם עלה". יש בפסוק שתי למדין, "אע
גמה מצוינת למה . כאן יש דולמול  לה", לע

שעושים בקבלה. צריך להסתכל בסדור ולראות: 
נכי", אד" אלוקחים בפסוק את האות הראשונה, 

 מ-אותיות ומגיעים לאות השניה, ה 33מדלגים 
 33צרימה", ומדלגים עוד מהראשונה של "

של  י-אותיות ומגיעים לאות השלישית, ה
. אמיזהו שם קדוש של שלש אותיות,  –" י"ואנכ

ונים עוד שם, החל מהאות השניה וכו', ככה ב

                                                      
 בראשית מו, ד. לג

שלש אותיות. -וכך יוצרים עשרה שמות של שלש
העיקר הוא האות העשירית, העשרים והשלשים 

שמודגשות כאן, שעושות את  –השם האחרון  –
. שוב, ככה הוא בעצם השם העשירי ככההשם 

שיוצא מהפסוק "אנכי ארד וגו'". זו דוגמה 
האותיות  03-לוקחים ב –לחשיבה של קבלה 

, דילוג שוה של 23-וה 33-האות הראשונה, ה
אותיות, וכך עשר  0עשר אותיות, ומקבלים -עשר

פעמים, עד שהשלישיה האחרונה היא האות 
העשירית, האות העשרים והאות השלשים, והוא 

  .[ככההשם האחרון, 

אל תקרי "גם ָעלֹה" אלא  ]יש כאן עוד ווארט:[)

מז ליעקב שאהיה ]ה' רו"גם ֲעלה" מכח עצמך 
אתך כל כך עד שתוכל גם ליזום ולעלות מכח 

]ה' רוצה , דהיינו מכח הבטחון שבך עצמך.[
וד"ל(, כמובא  [לדלנסוך ביעקב בטחון בפסוק זה.

בתפלה שלאחר אמירת תהלים בליל הושענא 

, בסוד אות ]אחר כך תסתכלנה בסידור.[רבה 

]שממשיכים על ידי שני צללי וחתימת החיים 
בב' צללי אמונה לאחר צאת הלבנה  .[האמונה

 וד"ל.

 נקודה לקחת הביתה –סיכום 

ברוך ה' הספקנו לקרוא את כל הפרק. שוב, 
צריך 'לקחת הביתה' בעיקר את הווארט של 
ההקבלה בין "צדיק באמונתו יחיה" ל"שונא 

                                                      
בינו, שדמות דיוקנו חקוק מתחת לכסא הכבוד, הוא יעקב א לד

עיקר סוד הצלם ש"בצלם אלהים עשה את האדם" 

)"שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון"(. והנה, 

חיים, אילנא דחיי, עמודא דאמצעיתא,  עץ, 363) צלם

תפארת, עמוד התורה שכנגד יעקב אבינו( ב"מלבוש" 

, צלם אכב"י: זאב, צלם אלב"ם: הכי)צלם אתב"ש: 

 בטחון, 75, פעמים אהבה, 30=  975( = 835=  עתש

ללמד ששלמות התיקון של יעקב )תיקון היינו סוד  –

 אהבהההתלבשות, סוד צלם במלבושו( הוא יחוד וזיווג ה

)פנימיות ספירת הנצח(,  בטחון)פנימיות ספירת החסד( וה

 ודוק.  



 ואביטה                                                     כח 

מתנות יחיה". התחדש בפרק שכמו שיש אמונה 
בה', שמסלקת את כל המחשבות הזרות, יש גם 

מונה בניצוץ ה' שבתוכי, שגם מסלקת מחשבת א
עושה אותי 'עצמי' ומסלקת כל תלות זרה  –זרות 

ומבטלת כל תאוה וחמדה לדבר שלא שייך אלי, 
ואז מתקיימים בי "השמח בחלקו" וכל הדברים 

 הטובים. 
אמונה עומדות על -אחר כך הסברנו שאמונה

בטחון, קומה עליונה של שתי בחינות -גבי בטחון
על גבי קומה תחתונה של שתי בחינות  אמונה

ה )"סוד הוי' -ו-ה-בטחון, וכך יוצא סוד י
 ליראיו"(. זה הנושא שלמדנו היום. 

 צד אפל וצד מואר –אמונה ובטחון 

האמונה כאן היא "הנסתֹרת" והבטחון הוא 
עוקבים אחרי השיעורים השוטפים  –"הנגֹלת" 

היו  להקצת בבית ספר? למשל, כל החדש האחרון
עורים מאד חשובים על כך שבכל אדם יש שני שי

צדדים של האישיות, הצד המואר והצד האפל. 
בכל מה שלמדנו היום יש קצת רמז לענין, 

 למעליותא, נאמר רק בקיצור נמרץ: 
אם אני רוצה לדבר על מואר ואפל במושגים 

איך נסביר? יש  –הכל טוב  –של אמונה ובטחון 
האפל  –וב אפל שלילי, אבל יש אפל שכולו ט

 –הוא פוטנציאל טוב. בנפש האמונה היא אפל 
לאו דווקא טוב הנראה והנגלה, לא מואר לנו. 
אמרנו שאפשר להיות באמונה חזקה, 'עצמי', כל 
הזמן שמח, בלי שמתחייב שום טוב הנראה 
והנגלה. אדרבה, זהו הבסיס של יהודי, שמאמין. 

ה' רוצה שיהיה  –אבל ה' לא רוצה שנסתפק בכך 
ב לנו, ולשם כך הוא נוסך בנו בטחון )לא טו

-מסתפק באמונה שלנו בו(. מי רוצה שנסתפק ב
"אין השם  –יה? עמלק )"כי יד על כס יה" 

שלם"(, שתיכף קוראים עליו. תסתפקו רק 
באמונה שלכם, בלי בטחון, שלא יהיה לכם טוב 

ר"ל. ה' רוצה שיהיה לנו  –נראה ונגלה אף פעם 

                                                      
 החל מסעודת ר"ח שבט. לה

 –ו שיהיה לנו טוב טוב, ושגם נדאג בעצמנ
בטחון. שנקים פה מדינה טובה, מלכות טובה. ה' 
רוצה זאת, ובכל אופן ברור שחייב להתחיל 

מהאפל להגיע למואר, מאמונה  –מאמונה 
 .לולבטחון

יש כל מיני דברים שהקבלנו למואר ואפל. לא 
יש עוד פרק בנגלה  –רוצה עכשיו להאריך 

ב אותו שחשבתי לדבר עליו אתכן היום, אבל נעזו
אבל אם תעקבו אחרי השיעורים את כל  –כרגע 

מה שקשור לאפל ומואר אפשר בשרש לשייך 
הכל גם לאמונה ובטחון, הנושא שלנו. אמונה 
היא חשך טוב ובטחון הוא אור, אור גדול, "אור 
כי טוב". "ליהודים היתה אורה". על אפל יש 

ה, אפילה, -אפל הולך עם י –פסוק "אפיֹלת" 
"ליהודים היתה  –אמונה. אור  שתי בחינות

הולך עם וה, שתי בחינות בטחון. עד  –אורה" 
 כאן היום.

 ד. סיפורים ושאלות מהוי תיכון יעלת חן

רציתן לדבר על מה שקורה במקום היחיד שיש 
בעולם? להאמין במקום אומר שאין עולם חוץ 

אין משהו  –מאותו מקום, יש רק תיכון יעלת חן 
 אחר.

 זלזול באחרים גאות יחידה בלי

מורה: רצינו לספר כמה סיפורים ומתוך כך 
עולות כמה שאלות. היה לנו שבוע שעבר טיול, 
ובסופו היתה איזה פשלה ודיונים, ובנות קצת 
התלוננו או משהו כזה, המדריכה והמע"רית 

התחילו לספר כמה  –שתים שלוו  –שהיו אתנו 
הן מתפעלות, התפעלו משירי הקדוש שהבנות 

שרו בהתוועדות, לא רצו לקנות במקום בעצמן 
וכו'. שאלו איך עושים  הוא לא עבודה עבריתש

הן בסוף  –ודברנו על שיטת החינוך והתורה 
 לקחו מייל של איתיאל.

                                                      
 !אור חשך=  בטחון-מואר אמונה-אפל לו
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 הרב: איפה היה הטיול?
מורה: מהכרמל למירון וכו', בצפון. זה היה 
סיפור אחד שגם אני וגם הבנות הרגשנו 

ת שמתפעלים מאתנו. הזכרנו במהלך השנה גאו
יחידה, והיו הרבה דיונים, ועדיין יש שאלות מתי 
טוב ומתי לא טוב. אחת הבנות הגיבה כשספרתי 
מה המדריכה והמע"רית אמרו, שנכון שלכל 
אחד יש את הדרך שלו והצדיק שלו, אבל באמת 

זו היתה ההרגשה... למרות  –שלנו הכי מכוונת 
שכל הנושא של גאות יחידה עדיין עם הרבה 

 –וחים. גאות יחידה להיות יהודי דיונים וויכ
אבל לגבי גישות אחרות של  –ודאי, בלי ספק 

 עבודת ה' וכו' קצת יותר קשה להבין.
אולי עוד סיפור שקשור לזה: לקראת ימי 

 –ההכרות עשינו מגנטים של אמונה ובטחון 
והגרפיקאית עשתה  –פרסומת כזו ליעלת חן 

 באמונה שני שלטים, שאיני יודע לאן לפנות,
והמציאה שני שמות של מקומות לימוד. תיכון 
"בינה יתרה" ואולפנת "דעתן קלה". הבנות לא 
הסכימו לפרסם את המגנט, כי נשמע כזלזול 

 באולפנא.
 הרב: זה טוב.

מה אפשר  –"בידי מי מפתח הגאולה?" 

 לעשות?

מורה: התחלנו ללמוד את "בידי מי מפתח 
 הגאולה", שהרב אמר באחד השיעורים. הבנות

לא שח"ו הלימוד לא חשוב, אלא  –הרגישו 
אזלת יד, מה  –מתוך אכפתיות ממה שלומדים 

עושים?! יודעים להפיץ חסידות, ויש אוירה 
בתיכון שהקמת המוסד הוא חלק מהשליחות 

מי  –כקבוצה, אבל רוצים לעשות משהו 
שהולכת לגבעות או מפגינה מרגישה שעושה 

שעושים. משהו, וגם כאן הבנות רוצות להרגיש 
אחת הבנות ספרה שבתחלת השנה לא היה לה 
טוב, רצתה לעזוב, הרגישה שהמקום חרדי מדי 

מרגישה  –בשבילה. כעת ב"ה מאד טוב לה 
שמקיימת תורה ומצוות, אבל מה עושה בשביל 

ה'? רוצים להרגיש יותר, שעושים משהו. זו גם 
 שאלה.

 לא יודעת כמה להמשיך, שיהיה זמן לתשובות.
קר הסיפורים או התשובות? מבחינתי הרב: העי
אין פה שאלות... הכל סיפורים  –הסיפורים 

 טובים.
מורה: בקשנו מהבנות לדבר בימי הכרות. הן 

משהו שהיה מאחורי הקלעים, לא ידעתי  –ספרו 
שהטיול הראשון שהיה אמור להיות התבטל,  –

בגלל כל הבעיות עם האישורים. הבנות הגיעו 
ים והודיעו שהתבטל. למקום המפגש עם התיק

הבנות שמחו, ולא ידעתי שאחת הבנות אמרה 
בואו נתרגל. קודם כל  –שלומדים אמונה ובטחון 

נלך להתפלל, לנקות את הראש, ואז יהיה רעיון 
מה לעשות. בסוף עלה עוד קודם רעיון של טיול 

 אחה"צ.
 הרב: מצוין. זו התשובה.

מורה: בשיעור הקודם הרב דבר על פנים בפנים 
ול אחור באחור. בחזור התחילו דיונים אם מ

רוצים יותר חסידות  –לומדים למבחן או לשמה 
וכו'. מצד שני העירו שיש יותר משמעת 
בשיעורים שיש גם מבחנים וכו'. איך מחזיקים 
בשחיקה של היום יום? הבנות יודעות מה עיקר, 

 ועדיין שאלה.
אמונה  –הרב: קשור למה שדברנו כעת 

ש אמונה בעצמך לא צריך בעצמך. ככל שי
אמונה בעצמך  –מבחנים, עושה את ה"לשמה" 

עושה שכל מה שתעשי יהיה "לשמה", בשביל 
 זה, ולא בשביל משהו אחר.

מורה: מבקשים שהרב יכוון יותר על "בידי מי 
 מפתח הגאולה", מה אפשר לעשות?

הרב: צריך קודם כל לעשות דברים שיש סיכוי 
אש בקיר, זה לא לא דופקים את הר –שיועילו 

 –נקרא לעשות. הרבה דברים שכאילו עושים 
מתוך נסיון לא הכי  –הרגשה שאני עושה משהו 

מועילים, כמו סוגים שונים של הפגנות. ישוב 
אבל או ללמוד תורה  –הארץ הוא ודאי דבר טוב 

או ללכת להקים גבעה. לא מתאים לגיל עכשיו. 
יכול להיות יום אחד שנוטעים עצים באיזה 
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כעת  –מקום, או משהו אחר, אבל לא שייך ככלל 
לא הזמן לבנות בית. עוד מעט תבנו בתים, עוד 
כמה שנים, כל בת תבנה את הבית שלה. באמת 
צריך לתת את הדעת, לא שאלה פשוטה. כמו 

כל אחד שואל מה  –שאת שואלת גם אני שואל 
אני יכול לעשות, לא דבר פשוט. בסוף כולנו 

ם מספיק. "בידי מי מפתח מתוסכלים שלא עושי
הגאולה?", בידינו, צריך לעשות משהו, אבל 
בכלל לא פשוט. המציאות מעמידה התנגדות 

אם את יכולה להשפיע על  –מסוימת. את לומדת 
עוד חברה. מצד אחד אמרנו שמי שעצמי לא 
צריך אף אחד, מצד שני צריך להשפיע. לגבי בית 

יכולה צריך למשוך עוד בנות לכאן. את  –הספר 
להביא עוד כמה בנות? ]משתדלת.[ את לא 

 מבינה שיותר חשוב מהפגנה או משהו אחר?
תלמידה: חוץ ממקומות לימוד, תיכון וכיו"ב, 
יש עוד משהו בחיים? להקים עוד תנועות, כמו 

 "באתי לגני"?
הרב: בסדר, צריך שיהיו חומרים לחלק. הרבי 

לטכס עצה איך משפיעים על  –אמר לטכס עצה 
ור. הספור הראשון ששמענו עכשיו, הצב

התפעלות המדריכה והמע"רית, זו פעולה 
שאנשים לא הכי  –חשובה מאלף הפגנות 

קרובים לעת עתה ראו משהו חדש, התפעלו 
 ממשהו שלא הכירו, זה דבר גדול.

 תלמידה: העיקר בשבילנו הוא הפצות?
הרב: צריך להפיץ בחכמה, בשמחה, בנחישות 

הגאולה. צריך להתפלל,  שאני רוצה לקדם את –
ללכת להתפלל ואחר כך לעשות משהו. יש פתגם 

מי בעטו, מי בנאומו, מי בממונו.  –ב"היום יום" 
מקדמים דברים לפי הכשרון של כל אחד. יש 
אחד שהכשרון שלו הוא לכתוב. קודם צריך 

אם את יכולה  –שיהיה ברור בראש מה רוצים 
 – לכתוב, תכתבי זאת; אם את יכולה לנאום

תנאמי. לשם כך יש לנו מגמה של "כן בנות 
גם תובעות את שלמות ארץ  –צלפחד דוברות" 

ישראל בפה, וגם יודעות להביע באופן המתקבל 
בנות יכולות, עוד  –לצבור. את יכולה יותר ממני 

יותר מהבנים, להעביר לצבור מסרים באופן 

 –כל הבנות יחד  –המתקבל. אם את ואת ואת 
ות לפי תומן, לאיש תקשורת או אומרות, כמשיח

משהו, שאנחנו מאמינות שהפתרון הוא סיפוח 
שטחים, שכל שטחי ארץ ישראל יהיו שייכים 
לעם ישראל במוצהר. כזה משפט שאת אומרת 
יותר משפיע מכך שאני אומר אותו או אכתוב 
אותו. קודם אמרנו שלא צריך לעשות בלאגנים, 

רבה ה –רעש, אבל זה יכול לעשות רעש טוב 
רעש. משפט אחד פשוט, מסר פשוט שיוצא 
מבנות שמתחנכות על טהרת הקדש, במיוחד 

זהו כבר חידוש  –כאשר בא ממקור חרדי 
מופלא. הרי חרדים לא חושבים על הדברים 
האלה. כאן המקום גם מזוהה כחרדי וגם עם מסר 

מאד  –מאד ברור של שלמות הארץ וכיו"ב 
 משפיע.

ר שדווקא ממנו מורה: יש איזה ספר או מקו
 ננסה? 

הרב: משתדלים להכין חומרים. בתנועה 
עובדים, מקוה שיהיו דברים. חוץ החומרים של 
תנועות הנוער, גם לחלק חומרים מטעם התנועה. 
אבל היום דברנו על להיות 'עצמי'. אמונה היא 

צריך להתעצם עם  –גם התעצמות עם רעיון 
 הרעיון ואחר כך תשמיעי אותו. או בכתב, או
בדבור, או שאם יהיה לך המון כסף אפשר לממן 

 כל אחד עם מה שה' נותן לו. –
תלמידה: בענין של ישוב הארץ הרב ממליץ 

 שנלך עם דרך חיים, עם גל עיני?
הרב: שוב, מה שישוב הארץ הוא ערך עליון 

 זהו חידוש. –לבת חרדית 
 תלמידה: עם התנועה?

 הרב: טוב.
 התנועה. מורה: יש כאלה שיש להם בעיה עם

הרב: לא אמרתי דווקא עם התנועה. אמרתי 
שהתנועה מכינה חומרים, ואם החומרים טובים 
אפשר להפיץ אותם גם באופן עצמאי, בלי 
להצהיר שאני שייכת לתנועה )למי שיש לה בעיה 

 עם השתייכות לתנועה(.
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 הזדהות עם הכללים

מורה: עוד סיפור. בדרך חזור מהטיול כמה 
שיר שאינו ניגון. אחת הבנות  בנות התחילו לשיר

העירה להן שבתיכון אנחנו מנגנות רק ניגונים 
והן מיד השתתקו. בת אחרת אמרה למישהי 

את רואה מה שדברנו בכתה )אחר כך  –ששרה 
הסבירו שדברו שקשה לעמוד בכלל הזה, ואותה 
בת אמרה שלא קשה( והבת אמרה: שרתי, אבל 

 כשהעירו לי הפסקתי.
ו ללמוד את הניגון של רחמים עוד: הרב אמר לנ

רבים. היה קשה ללמוד מהפסנתר, ולמדנו במשך 
המון ימים. היה פעם שבת הביאה הקלטה של 

ישבו וניסו  –הרב שר "שתי גדות לירדן" 
להקשיב להקלטה השקטה. נזכרתי, עשה לנו 
שמחה, שבחופש הרב אפי דבר עם המורות 
ואחת הנקודות שעלו שהיינו רוצים שכאשר 

ים ניגון כולם ינגנו, ולא ירגישו שלא נח מנגנ

לנגן. הרב אפי קרא לזה ערנסקייט. הרגשתי 
 שהיה רגע כזה.

סיפור אחרון על הכללים: הבנות מרגישות מאד 
שותפות ואכפת להן מהתיכון, כל כך מזוהות, 

דבר פחות  –שגם כאשר מדברים על כללים 
חשוב, לא לאחר, לבוא עם תלבושת )למרות 

הן מקבלות. אחת  –ם התלבושות( שיש בעיה ע
הבנות אמרה שמכתה א' מנסים לשכנע אותה 
שלימודים חשובים, ולא משתכנעת, והשנה 

 מרגישה לראשונה שכן חשוב לה.
 הרב: ברוך ה'.

מורה: אחת הבנות רצתה להשתחרר ביום אחד, 
שבסופו היתה חזרה של איתיאל. אמרתי לה 
 שחבל, והיא הסכימה שחבל אבל סכמנו שכן
תשתחרר. בסוף היום ישבה בחזרה, והיא אמרה 

 ששכחה להשתחרר.
הרב: מחיל אל חיל. נכנס אדר, שתהיה הרבה 

 שמחה של "ופרצת", "מרבין". –שמחה 
 
 



 

 

 עוד יוסף חי, יצהר –אור לי"ט תשרי ע"ח 

 שמחת הערבות
יהודית -ירוחם ועטרה-שמחת בית השואבה ושבע ברכות טוביה

 שי' אריאל

 הערבֹותא. ערבּות 

 "פדוית טוביה"

מועדים
א

יש כאן חתן  –לשמחה, מזל טוב  
וכלה, חופה היא גם "סכת שלום", "ופרוש עלינו 

 סכת שלומך". 
השם של החתן מוזכר בהושענות של יום ג, 

כינוי  –"אום אני חומה": יש שם "פדוית טוביה" 
לעם ישראל. רגילים לומר טּוביה אבל הניקוד 

הפשט של "פדוית  הנכון הוא טֹוביה. מה
טוביה"? שעם ישראל נפדה ממצרים על ידי 

. במשה רבינו בו נאמר "ותרא ֹאתו כי טוב הוא"
כתוב "טוב" ויש מאן דאמר ששמו המקורי של 
משה הוא טוב ויש מאן דאמר ששמו המקורי 

 . גטוביה
קורא  –וודאי הפיוט ברוח הקדש  –כאן הפייטן 

צאן לעם ישראל "פדוית טוביה", אחר כך "
קדשים", לפני כן "עניה סוערה" ועוד לפני כן 

הראשונה בתורה  ס"סובלת סבלך". האות 
בב את כל ארץ סֹ מופיעה בפסוק "הוא ה

לשון סובב, מתאים לכך שמנהגנו  ס – דהחוילה"
 . ס-להתחיל את סיבוב הבמה ב

                                                      
 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א
 שמות ב, ב. ב
 סוטה יב, א. ג
 בראשית ב, יא. ד

 ארבעת המינים מ"הושענא סובלת סבלך"

ה ( בדיוק. למ633) אתרוג" שוה סבלך סובלת"
מתאים? כי כתוב בפירוש שאתרוג סובל כל 

"פרי עץ הדר", "הדר באילנו משנה  –האוירים 
, מקבל את כל מזגי האויר, את כל הלשנה"

העונות, קיץ וחורף וסתיו וקור, את הכל סובל 
עיקר ה"הדר"  – אתרוגהאתרוג. כל היפי של ה

 סובלתשהוא " –הוא האתרוג, "פרי עץ הדר" 
 . ", חשבון מכווןסבלך

עם ישראל משולים לארבעת המינים. לכן, לפי 
הרמז ש"סובלת סבלך" הולך על האתרוג, צריך 

 –לומר שגם הכינויים שבאים בהמשך הפיוט 
"עניה סוערה", "פדוית טוביה" )החתן שלנו( 

מקבילים לשאר המינים.  –ו"צאן קדשים" 
בות )העניות מכל ערה" רמז לערניה סועב"

היינו  –החתן  –" ו"פדוית טוביה והמינים(
הלולב )שכנגד ספירת היסוד, ה"צדיק יסוד 

 –עולם" עליו נאמר "אמרו צדיק כי טוב וגו'" 
, הערך הממוצע של כל אות. טוב= ד"פ  לולב

וית" רומז לתיקון הברית פדשל " פדהשער 

                                                      
 סוכה לא, ב. ה
סובלת סבלך עניה . "רחל רחל" = עניה סוערה" ו

, ארבע שרה רבקה רחל לאה=  3386" = סוערה

 ההאמהות. לפי האריז"ל, האתרוג והערבות הם כנגד 
התאמה(, שתי בחינות הנוק', עילאה שבשם )ב ה-תתאה ו

עילאה היא  ה-תתאה היא אמא תתאה ו הבחינת האמהות )

 אמא עילאה(.
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כנודע, "פדה בשלום", "תמורת שלום כו'" 
. הכלה זביסוד(. הרי כל חתן הוא בחינת לולב

אתרוג, "סובלת סבלך", והחתן הוא היא ה
"פדוית טוביה". בסוף ה"צאן קדשים" אלו 
ההדסים, שלשת ההדסים. עם ישראל נקרא "צאן 
קדשים" על שם אבותינו הקדושים, אברהם, 

"ענף עץ  –יצחק ויעקב, וידוע ששלשת ההדסים 
, אליבא דרבי ישמעאל, ט)שדורשים חעֹבת"

הם  –שצריך שלשה הדסים כנגד שלש המלים( 
כנגד האבות ואנחנו כולנו ילדיהם, "צאן 

 .יקדשים"

                                                      
פדוית " )ביסוד(. "פרו ורבו= " 533" = פדוית" ז

, הכאת מחזור קטן 28פעמים  39=  502" = טוביה

סובלת סבלך עניה סוערה במחזור גדול כנודע. "
 ., סוד "חתך זהב" כנודע3638" = פדוית טוביה

 ויקרא כג, מ. ח
 סוכה לד, ב. וראה רש"י שם. ט
דשים( במספר קדמי = ק)ר"ת  ק=  595" = צאן קדשים" י

( אהיה, חילוף בוכו, השם הקדוש טוב-טוב) לד

 7=  3327" = פדוית טוביה צאן קדשיםבמשולש. "

למלך על כל הארץ ' והיה הוי= " 20ברבוע פעמים 
 ".אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה הוי

דשים" קאן צוביה טדוית פוערה סניה עבלך סובלת סר"ת "

 ךסבל תוכו'. ס"ת "סובל תענוגברבוע =  20=  529= 
 529) 925" = םקדשי ןצא הטובי תפדוי הסוער העני

)והוא מספר ההשראה  07פעמים  25בהיפוך ספרות!( = 

(. אמ"ת 25וכן המחומש, מספר החשמל, של  22של 

ם" דשין קאה צובית טדויפה וערה סניך עבלת סובל"ס

 (.20פעמים  33) 22, משולש 250פעמים  0=  759= 

 פדויתסוערה  עניהסבלך  סובלתהתבות הראשונות: "

ברבוע, פעמים  7, 49=   3274קדשים" =  צאןטוביה 

 (.יעקבפעמים  ז' ב"ה )הוי

 306פעמים  7=  952" = קדשים... סובלתהרו"ס: "

ות של מ"ת. קולשבעה  (,טוב, 37פעמים  8, 36)משולש 

מה , יחוד מהיטבאל) 97פעמים  30=  3263השאר = 
 .30-ו 7חלוקה של  –וכו'(  בן

 אתרוג "סובלת סבלך" )כלה(

 ערבות "עניה סוערה"

 לולב "פדוית טוביה" )חתן(

 הדסים "צאן קדשים"

 

 שתי ערבות דווקא

במסכת סוכה יש פרק "לולב וערבה". לא 
מדובר שם על הערבה של הלולב, אלא על 

בכל אופן, יש . יאהערבה בה מקיפים את המזבח
קשר בין לולב וערבה וממילא יש גם קשר בין 
הדס לאתרוג, וכך יש הרבה יחודים חשובים 
ומיוחדים בארבעת המינים, שכעת הקבלנו אותם 

"סובלת  –לארבעת הלשונות של ההושענות 
 סבלך וכו'".

בעיקר נדרוש הערב בזכות הערבות )לשון ערב 
ינים[ "ויהי ערב ]ערבות[ ויהי בקר ]שאר המ –

יום אחד ]'ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך 
בלבב שלם'["(. לערבות אין טעם ולא ריח )כמו 

שחז"ל  –הערב ביחס לבקר(, אבל שתי הערבות 
לומדים שצריך לקחת שתי ערבות אליבא דרבי 
ישמעאל, הרי רבי עקיבא חולק ואומר שמספיק 
הדס אחת וערבה אחת, אבל רבי ישמעאל דורש 

לשה הדסים ושתי ערבות, ואנחנו שצריך ש

                                                                   
סובלת סבלך עניה סוערה פדוית טוביה צאן ב"

במשולש.  חברבוע =  ואותיות =  לו" יש קדשים

 ח" )צאן קדשיםהשורה התחתונה של המשולש הוא "
. שאר 39 , משולש393=  סצם –אותיות(. פנות המשולש 

ברבוע = אחורי  טוב, 289פעמים  7=  2320האותיות = 

 )"אין טוב אלא תורה"(. ת תו תור תורהתורה: 
בהושענא רבה נוהגים מנהג נביאים, לקחת חמש ערבות.  יא

. בהקשר שבער"ת  –רבה" עדי בני שבמקום אחד כתוב "

שמחות את פניך".  ֹשבערומזת ל" שבעשל סוכות המלה 

שתים בלולב וחמש  –קחים שבע ערבות יוצא שבעצם לו

, חלוקת ה-ו ב-ל זבהושענות )החלוקה המפורסמת של 

 (.זהב
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לא כולם, אבל  –פוסקים כך. רוב הראשונים 
פוסקים כרבי ישמעאל. מאיפה לומדים  –רובם 

שצריך שתי ערבות? מלשון רבים "ערבי נחל", 
"ערבי" לשון רבים ו"מיעוט רבים שנים". אין 

"פרי עץ הדר" הוא  –עוד לשון רבים במינים 
ים, אבל כתוב אחד, "כֹפת תמרים" לכאורה שנ

חסר ולכן דורשים לשון יחיד, ו"ענף עץ אבות" 
הוא לשון יחיד אבל לומדים שכל תבה מרבה 

 עוד ענף. 
להלכה שתי ערבות יותר קריטיות משלשה 

כך פוסק אדמו"ר הזקן, אך לא  –הדסים. להלכה 
אפשר לצאת בהדס אחד  –כל האחרונים 

בדיעבד, אבל לא בערבה אחת. יש מי שפוסק 
לצאת בהדס אחד וערבה אחת, כרבי  שאפשר

עקיבא, אבל אנחנו לא פוסקים ככה. שתי ערבות 
יוצאות מדרוש יותר מובהק, "ערבי נחל" לשון 

 –רבים, מאשר הדרוש של "ענף עץ עבות" 
שהוא  –"ענף" אחד, "עץ" אחד ו"עבות" אחד 

 רק אסמכתא. כך מסבירים האחרונים.

ם שתי ערבות: "עצת רע בעיר הזאת" ו"עמי

 רבים ברב הוניך"

כמאמר מוסגר, יש שני פסוקים בתנ"ך, שניהם 
לפי הסדר  ערבהבספר יחזקאל, עם ראשי תבות 

רמז לכך שיהיו דווקא שתים. 'שישו ושמחו'  –
 שיש שנים: 

הפסוק הראשון הוא "]ויאמר אלי בן אדם אלו 
עיר בע רצת עהאנשים החושבים און והיועצים[ 

ה, כי היא שייכת לגמרי מתאים לערב – יבזאת"ה
ל"כליות יועצות" )"האנשים החושבים"(, נצח 
והוד. מפסוק זה נלמד שתפקיד הערבה לתקן את 
 כל העצות הרעות שחושבים ויועצים בירושלים. 

הפסוק השני מופיע בהמשך יחזקאל, בנבואת 
מים עצור: "]בצאת עזבוניך מימים השבעת[ 

וניך ]ומערביך העשרת מלכי הרב בבים ר

                                                      
 יחזקאל יא, ב. יב

 – ערב. יש כאן עוד מלה משרש יגארץ["
יך" במובן של מסחר, מחזק את מה ערב"מ

שאנחנו קובעים במכללה התורנית שכלכלה 
, יד"כל הון יקר ונעים" –בהוד )הון בהוד 

 כמבואר אצלנו(. 
אם כן, הפסוק הזה, שנגד צור, צריך להיות 
כנגד הערבה השמאלית. הפסוק הראשון מדבר 

שלים, אבל על היהודים החושבים רע בירו
הפסוק השני מדבר על הגוים בעלי ההון שעושים 
מסחר, משא ומתן. למה מסחר הוא "מערביך"? 

 –. בכל אופן, מערב טוכי יש כל הזמן תערובת
לשון מסחר בהרבה  –חוץ מ"שכינה במערב" 

 מקומות בתנ"ך.
שתי פעמים  –שוב, יש כאן רמז ממש מופלא 

כסדר, ובפעם השניה עם המלה  ערבהר"ת 
. לפי זה, אם עושים את ערבה", לשון מערביך"

זו  –בפרט הערבה בשמאל  –תיקון הערבה 
סגולה להון. כל מי שמחפש הון שיהדר בערבות 
)בשוק ארבעת המינים הסחורה הכי זולה היא 

(. טזהערבות, ודווקא הן סגולה לעשירות, להון רב
הערבה הימנית היא פשוט לבטל את הכנסת, את 

שחושבים ו"יועצים עצת רע  הבג"צ, את כל אלה
בעיר הזאת". גם הולך יחד, כדי שיהיה איזון וכח 

                                                      
 כז, לג. יג
 משלי כד, ד. יד
גילא" )שידובר בהמשך(, כמו מסחר  חילפאשייך ל" טו

 .חליפין
 אחד-אהבה, 30משלימים לרבוע הכפול של  הון-ערבה טז

 הוהמ"ת = , האאחד-אהבהפעמים  י)הרוס"ת = 

"(, כאשר ההפרש אחד' הוי" – אחד-אהבהפעמים 

על מנת לזכות בהון צריך ליטול את  – יראהביניהם = 

 3380=  הון-ערבההערבה בדחילו ורחימו. במילוי מ"ה, 

=  3523=  008ברבוע, וביחד עם השרש,  30פעמים  7= 

 3069=  הון-ערבה" ברבוע. במספר קדמי, אחד' הוי"

ורוח אלהים מרחפת ( ברבוע = "30-ה)הראשוני  07= 
 ]ערבי נחל["! על פני המים
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לבטל את הבג"צ צריך לקחת את כל הכסף של 
 הגוים, של צור.

 תערובת הערבות

שמתקשרת לעניננו  ערביש מלה נוספת משרש 
". ערב הוא החוט הגס ושתי הוא ערב"שתי ו –

החוט הדק. החוט הגס נקרא "ערב" כי הוא 
ב עם החוט הדק, השתי. "שתי" רומז שיש מתער

ממש שתי  –שתי ערבות, רמז מופלא ביותר 
ולפי זה הערבות עצמן בתוך איגוד  –וערב 

הלולב הן החוט הגס יותר. איך אנחנו אוגדים? 
יש כאלה ששמים שלשה הדסים בימין ושתי 
ערבות בשמאל, אבל לפי הקבלה אנחנו עושים 

אמורה  . בעצם הערבהיזבערבוביה –אחרת 
להיות קצת יותר גסה מההדסים, כמו ההבדל בין 

לפי האריז"ל  –חכמה )קצר( ובינה )רחב( 
ההדסים חכמה והערבות בינה. מערבבים את 

 הערבות בתוך ההדסים. 

 "איהו בנצח ואיהי בהוד" –שתי ערבות 

בכל אופן, שתי הערבות הן משה ואהרן )נצח 
 היום היה –והוד, הענפים של חכמה ובינה( 

האושפיזין של משה וכעת נכנסנו לאושפיזין של 
בארבעת המינים. לכן ראוי שבהשגחה  –אהרן 

פרטית, בשבע ברכות האחרון הערב, נקדיש את 
הדיבור לערבות. אף על פי שבפשט החתן הוא 
הלולב והכלה האתרוג, הזהר אומר "איהו 
]החתן[ בנצח ]הערבה הימנית[ ואיהי ]הכלה[ 

 [". בהוד ]הערבה השמאלית
אמרנו שאפשר  –אכן, אם עושים את הגימטריא 

לדרוש כל זוג בין המינים בפני עצמו, ואם 
 –מחשבים את הזוג העיקרי שהם החתן והכלה 

(. מה פירוש 678) ערבותשוה  אתרוג-לולב
"איהו  –הגימטריא היפה הזאת? כמו שאמרנו 

]הלולב[ בנצח ]הערבה הימנית[ ואיהי ]האתרוג[ 
 מאלית[".בהוד ]הערבה הש

                                                      
 .סדראה לקמן הערה  יז

הימים האלה הם גם ימי הילולא של צדיקים 
מאד גדולים. היום, ח"י תשרי, האושפיזין של 
משה רבינו, הוא ההילולא של רבי נחמן מברסלב 

כנגד משה, "איהו בנצח". אבל כנגד אהרן,  –
"איהי בהוד", כבר היארצייט של היהודי הקדוש. 
 זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. קודם שרנו

את הניגון המיוחס ליהודי הקדוש, מי ששם לב, 
 ואפשר לנגן אותו עוד פעם.

הקבלת המלים הראשונות בתורה כנגד ימי 

 חדש תשרי

עם כבר הזכרנו את ההילולא של רבי נחמן, 
" בראשיתנאמר איזה דרוש לכבודו: כתוב ש"

. לפי זה אפשר לומר שכל ימי תשרי 'באאותיות 
נגד המלים של השנה, החל מראש השנה, הן כ

תשרי, היום של רבי  חיתחלת התורה. לפי זה 
-נחמן, האושפיזין של משה רבינו, הוא המלה ה

 –, עליה דברנו בשיעור בערב יום כיפור חי
של  חי-המלה "מרחפת". כלומר, המזל של יום ה

 השנה הוא "מרחפת", עם כל ההסברים שאמרנו. 
כדי שהדרוש הזה יהיה מבוסס היטב צריך 

עוד כמה תאריכים חשובים שמסתדרים  לציין
. תשרי 'בא – בראשיתכאן מאד יפה: 

" היינו מלה וחצי מלה )כמובא בראשית ברא"
שני ימי ראש השנה.  –בזהר(, הן הולכות יחד 

 ז"אלהים" כבר צום גדליה. בפסוק הראשון יש 
יום  –תשרי  זמלים, כמו שדרשנו על היחוד של 

לי" וכל הפסוק מתחלת "אני לדודי ודודי  לז-ה
. הכי מפליא בדרוש הזה לזהראשון הוא כפולת 

" תהוהיום העשירי, יום כפור, שהוא המלה "
! משהו מופלא הכֺפרים יוםששוה בדיוק 

 שהמלה העשירית היא יום העשירי בשנה. 
, "תהום" )סוד "תהום אל 35-סוכות חל במלה ה

קורא לקול צנוריך"(. ארבעת הימים בין  יחתהום

                                                      
רוב המפרשים פרשו "תהום" לשון צרה. אך ראה ראב"ע  יח

, ברבוע. חדוה, 20=  529=  תענוגשפרש מענין תענוג! 

תענוג אל חות, ', צירוף אותן ספרות. בדרך צ295=  צרה
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כות הם כנגד המלים "ובהו וחשך על יו"כ לסו
שם ה'( הוא "]תהו[  –)פני". "גאטס נאמן" 

. התהום הוא ם, רק עם תהו" כמו תהוםובהו". "
, מי התהום, לכן בחג הסוכות היה יטמקור המים

התעוררות  –ראוי לבקש מים מהיום הראשון 
המים היא בעצם מהיום הראשון של סוכות, כנגד 

היא המלה האחרונה  "תהום". אבל המלה "מים"
של הפסוק השני, "ורוח אלהים מרחפת על פני 

-המים", והיא בדיוק כנגד הושענא רבה, המלה ה
, בו חוזרים לצעוק "מים" 23-כנגד היום ה 23

הרבה מאד ב"הושענות". הפסוק השלישי, שהוא 
פעם  –כבר עולם התיקון, ה"ויאמר" הראשון 

יום קיע, "יום לר-יםמ-ורא, אמרראשונה שיש 
הוא שמיני עצרת. שמחת תורה  –" אמריביע 

 כהבחו"ל כבר כנגד המלה "אלהים". "אור" הוא 
אור"(,  יהישל השנה )" יהי-תשרי, יום ה

היארצייט של הקדושת לוי. שוב, הכי מופלא 
, תשרי 'באהוא היום הראשון של ראש השנה, 

", ולכבוד יום הכֺפרים", "תהובראשית, ויום ה"
של  חי-"מרחפת" )המלה הרבי נחמן המלה 

, ומכח הצדיק של אותו רפח-מתהתורה רומזת ל
 הניצוצין קמים לתחיה(. רפחיום, רבי נחמן, 

שרש הערבות למעלה  –"שבת אחים גם יחד" 

 מטעם ודעת

זה בזה".  ערביםהן מלשון "כל ישראל  ערבות
אחוונא"ערבות נקראו "

, על שם שגדלות כ
 כאת מיוחדת. לכל אחד מהמינים יש אחדובאחוה

                                                                   
"כל  –, ברבוע, וכהמשך הפסוק גל, 00=  3389' = תענוג

, 3275=  תענוג-צרה-תהוםמשבריך וגליך עלי עברו". 

 )גילוי שער הנון, שם הצרה הופכת תענוג(.  53משולש 
ראה באריכות שיעורים בסוד ה' כרך ב בענין מערכת מהלך  יט

 המים.
 שבת כ, א. כ

שער הסוכות. וראה באריכות כמבואר בסידור עם דא"ח  כא

בספר סוד ה' ליראיו שער "ארבעה מיני אחדות ועמידה 

והאחדות של הערבות היא "אחוונא", שכולם 
גדלים יחד בצוותא. הפסוק של אחוה הוא "הנה 

 – כבמה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"
 מההערבות הן האחים. יש כאן גם רמז יפהפה, "

(. 277) ערבה" שוה בדיוק נעים מה" ועוד "טוב
דווקא הערבות, שאין להן לא טעם ולא ריח, הן 

טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד", פסוק ה"מה 
דורשים על האחים משה רבינו ואהרן  כגשחז"ל
 הכהן. 

משה שהוא "שושבינא  –דווקא שני אלה 
דמלכא", החתן, ואהרן שהוא "שושבינא 

הם ערבות בלי טעם וריח.  –דמטרוניתא", הכלה 
מטעם  למעלהמה הכוונה בלי טעם וריח? הם 
 –דעת וכתר  וריח. המקור של טעם וריח הם

"טוב טעם ודעת" וריח הוא בכתר, וגם מקור 
"טעם  –הטעם בכתר. שניהם בחיצוניות הכתר 

כמוס לרצון" במוחא סתימאה דאריך, חיצוניות 
הכתר, וגם הריח הוא תיקון חוטמא דאריך, 

, כההוא חוש של משיח כד"והריחו ביראת הוי'"
ואף על פי כן הוא רק באריך. יש משהו בערבות 

נוג פשוט, בעתיק, שעשועים עצמיים שהן תע
אין להן טעם וריח.  – כולמעלה מטעם וריח

חכמה דעתיק, חכמה דרדל"א, היא תענוג פשוט 
הנעלם, ואילו בינה דעתיק היא תענוג הפשוט 

שניהם למעלה מטעם וריח.  –הבא במורגש 
שוה  – עין ריש בית הא –במילוי  ערבהוהנה, 
(, שני 20)הרבוע הכפול של  תענוג-תענוג

הערבות בלי טעם וריח, -תענוגים! שני התענוגים
טעם וריח הם כבר תענוג  –למעלה מטעם ודעת 

                                                                   
בנסיון"; תום דעת מאמר "ארבעת המינים"; שיעור י"ט 

 תשרי ע"ד.
 תהלים קלג, א. כב
 תנחומא שמות כז, ובכ"ד. כג
 ישעיה יא, ג. כד
 ראה סנהדרין צג, ב. כה
אסמכתא לכך ששרש  – שעעולה  נחל ערביוהרמז:  כו

 ים העצמיים.עושעשות הוא בהערב
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מורכב. אם כן, צריך לומר ששני התענוגים של 
הערבות הם למעלה מתענוג מורכב. לפי זה, 

המלכות, כמו -תענוג מורכב הוא כמו באתרוג
 –שופרות -זכרונות-על מלכויות כזשדברנו

נו תענוג מורכב, חלק מלהיות מלך שמלכויות היי
על עם. עיקר התענוג המורכב הוא באתרוג, 

 והתענוג הפשוט על שתי בחינותיו הוא בערבות.
ידוע ששרש הערבות, הנצח וההוד, הוא 

"שיר כפול" בלשון הזהר  –בחכמה ובינה 
. שוב, דווקא בערבות יש את הקפידא כחהקדוש

שה יותר מהקפידא שצריכים של –שצריך שתים 
 הדסים. 

 שני מיני עזר –שתי ערבות 

. "כל ערבקודם כל, יש הרבה משמעות לשרש 
ידוע שדורשים גם לשון  – כטישראל ערבים"

. למתיקות"-ידידות-עריבות-עריבות, "נעימות
, הפסוק לאערבות הוא גם שם הרקיע השביעי

"ֹרכב  לג"ֹרכב בֲעָרבֹות", כמו שכתוב לבאומר
הלולב והאתרוג שמים בעזרך ובגאותו שחקים". 

הם החתן והכלה כנ"ל ומי שמחבר אותם בעצם 
הם הערבות, הערבּות של החיבור והיחוד 

 ביניהם. 
. בסוף פרשת ברכה זרע, שוה עזרשוה  ערבה

 –יש פעמיים "עזרך". האשה היא "עזר כנגדו" 
. אבל יש שני עזר, "רכב שמים ערבההוא  עזר

                                                      
 ??? כז

 זהר ח"ג רכו, ב ובכ"ד. כח
 שבועות לט, א ובכ"ד. כט

-עימותנלשון אור החיים הקדוש תחלת פרשת אחרי מות.  ל

"הנה מה טוב ומה  – נעיםתיקות ר"ת מ-דידותי-ריבותע

שבת אחים ]אחוונא[ גם יחד". והוא נאמר בהקשר  נעים

אקדש"(  לכלות הנפש של נדב ואביהוא )"בקרבי

 ששקולים כמשה ואהרן, שני בדי ערבה, ודוק.
 חגיגה יב, ב. לא
 תהלים סח, ה. לב
 דברים לג, כו. לג

בעזרך" ו"]חרב גאותך[ מגן עזרך". כנראה 
הכלה היא "מגן עזרך", אבל גם החתן צריך ש

כל אחד צריך להיות עזר, והחתן  –להיות עזר 
יותר "ֹרכב שמים בעזרך" שהוא "ֹרכב ערבות", 
מעשה מרכבה )ערבות, הרקיע השביעי, הוא 
כנגד ספירת הבינה ששם עיקר מעשה מרכבה, 
כמבואר במ"א. באריז"ל, הערבות של הלולב הן 

ת שחו"ב הם "תרין ריעין בבינה כנ"ל. אך בהיו
כו'" מתקיים בערבות, לשון רבים, "חכם 
בבינה", יחוד של חכמה ובינה במקום הבינה. 

בשבעת  –יחוד זה מאיר בפרט ברקיע שחקים 
הרקיעים רק ערבות ושחקים הם לשון רבים, 

שכנגד שתי הספירות נצח  –מיעוט רבים שנים 
והוד, מקום הערבות בו"ק. והיינו סוד "רכב 

 מים בעזרך ובגאותו שחקים"(.ש

 חברים-כל ישראל ערבים

 –" ערבים ישראל כלנעשה חשבון של "
, המלה הראשונה בתורה בראשיתבגימטריא 

שכוללת את כל תכלית כוונת בריאת העולם. 
הדבר הראשון, "בראשית", "כל ישראל ערבים". 

"כל ישראל ערבים"  –יש שני מאמרים דומים 
מו שאומרים בקידוש , כלדו"כל ישראל חברים"

 כלהחדש "חברים כל ישראל ונאמר אמן". "
 ישראל כל, "בראשית" שוה ערבים ישראל
 חיהכבר שוה  –"חברים כל ישראל"  –" חברים

זה הדבר ", "אחישנה בעתה, "יחידהפעמים 
'" )נבואת משה רבינו באספקלריא אשר צוה הוי

 המאירה(. 
. תאמברבוע, ד"פ  מבשני הלשונות יחד עולים 

גם גימטריא מאד יפה, סימן ששני המאמרים 
האלה הם באמת צמד, שני המאמרים 'חברים' 
בעצמם. שני הביטויים הם גם סימן לשנה הזאת 

ברים, שנהיה ח-רביםענת שהא ת, ח"תשע –

                                                      
ראה חגיגה כו, א; נדה לד, א; ילקוט שמעוני רמז תתעט  לד

)"'כעיר שחברה לה יחדו'. א"ר יהושע בן לוי עיר שהיא 

 עושה כל ישראל חברים"(.
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כולנו "ערבים זה לזה" וחברים זה לזה. כבר 
 בן יהושע רביבגימטריא  ח"תשע-דרשנו ש

שוב בעולם, ה"דרך , שאומר שהדבר הכי חחנניה
 –טובה שידבק בה האדם", היא "חבר טוב" 

 ברים. ח-רביםעמתאים לרמז של 

 להעלות את הערבות לשרש )לקו"מ עד(

חברים היינו סוד הערבות, לכן צריך -ערבים
הרבה להתבונן בסוד הערבות האלה, שאין להן 
לא טעם ודעת, ובעצם שרש האחים האלה, משה 

דעתיק, חכמה ובינה ואהרן, הוא בחכמה ובינה 
 דרדל"א, שלמעלה מכל טעם ודעת.

אמרנו שהיום ההילולא של רבי נחמן והערב 
ההילולא של היהודי הקדוש. יש תורה בלקוטי 

על הפסוק  –תורה עד בחלק הראשון  –מוהר"ן 
. הוא מפרש שצריך לה"רומה על השמים אלהים"

להרים את מדת הדין, שם "אלהים", עד השרש, 
דין צריך להביא לשרש, עד  כל –"השמים" 

לשמים. הוא כותב שאותו דין שצריך להעלות עד 
 –השרש, הוא סוד הערבה. יש ערבות למטה 

יהודים פשוטים שאין להם לא תורה ולא מצוות, 
הפשט בחז"ל של אין טעם )תורה( ואין ריח 

וצריך לראות את השרש שלהם  –)מצוות( 
ולהעלות אותם עד השרש שלהם בשעשועים 

 צמיים של הקב"ה, כפי שאמרנו הרגע. הע
כך הוא דורש את הפסוק "רומה על השמים 
אלהים". כאשר מעלים את הדין לשרשו, שם 
אלהים הופך להיות מקור לשפע ברכות בכל 
העולמות. זהו הסוד של יצחק אבינו, שבתחלה 
הוא מוחין דקטנות, דינים, שם אלהים, ועליו 

ל השמע דווקא נאמר "צֹחק עשה לי אלהים כ
ממנו כל הצחוק והשעשוע בעולם.  –יצחק לי" 

" עולה בגימטריא רומה על השמים אלהים"
הוא הערך  יצחק) יצחק-יצחק-יצחק-יצחק

 ארץ ישראלהממוצע של כל מלה( שעולה 
', הויפעמים  כבוד' שהוא הויפעמים  לבכנודע )

                                                      
 תהלים נז, ו. לה

"רומה על  –' את כל הארץ" כבוד הוי"וימלא 
 .לוץ כבודך"(השמים אלהים על כל האר

                                                      
אותיות,  טזם" וכן בד"פ יצחק יש ב"רומה על השמים אלהי לו

 יםשמל הע הומרברבוע. שני אלכסוני הרבוע של " ד

, הערך אדם-מהפעמים  8) שכם=  063" = םהילא

הממוצע של כל אות(, המקום הראשון בארץ ישראל אליו 

"ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם  –הגיע אברהם אבינו 

 וגו'".

, אהיה, 23, 443ם" = להים אשמיה על הומאמ"ת "ר

גאולת  –", שם הגאולה אהיהאשר  אהיהברבוע )סוד "

ארץ ]ארץ מ אמת, ר"ת "אמתמצרים וגאולת משיח( = 

ה על ומרצמח". רוס"ת "תישראל, שבה מאיר כבוד הוי'[ 
)= ר"ת כל  20פעמים  37=  093" = םלהים אשמיה

ארץ הל כל עלהים אשמים הל עומה רהפסוק: "

שע הוא המכניס את בני )יהו ישועה-יהושעבודך"!(, כ

"תפתח  –ישראל לארץ ישראל ובזכותו באה ישועה לארץ 

ארץ ויפרו ישע", "להיות ישועתי עד קצה הארץ", "וראו 

כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו", "ואלהים מלכי מקדם 

ֹפעל ישועות בקרב הארץ", "אך קרוב ליראיו ישעו לשכן 

 כבוד בארצנו"(.

" = כל הארץ כבודךרומה על השמים אלהים על "

כבוד '" בה"פ )= "כבוד הוי" – 266פעמים  5=  3003
, פעולת שם צמצום. והוא סוד היצחק'" ועוד הוי

אלהים, מקור הצחוק של יצחק אבינו. והוא מתגלה בארץ 

ערבים, -, כל ישראל חבריםחברוןישראל בעיר הקדש 

 ' ב"ה, ברבוע.הוי, שם 26=  676וד"ל(. רוס"ת הפסוק = 

אותיות, צורת חוה. פנות הצורה הן אותיות  29פסוק יש ב

 חדוה" )מלה מיוחדת, מסתורית, המופיעה ערכך"

פעמים בויקרא פרק כז(  חוהפעמים בתורה בדיני ערכין, 

=  3323(, שאר אותיות הפסוק = כתר)חצי  יש= 

רוח והצלה יעמוד ליהודים = " השגחה פרטית
 " וכו'.ממקום אחר

רמז לאותיות שעל אותיות הפסוק )חילוף  –"... על... על..." 

שזנו פמ ותנכנ במוכנ פמ כל אות באות שאחריה(: 
, ל= הרבוע הכפול של  3833=  למ ובשק לגזהל

"מגדל הפורח באויר" )רק החצי הראשון של הפסוק = 
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 לא תתערב-ב. אל

 –נפתח עם דרוש על פי החשבון שאמרנו הרגע 
הן לשון  ערבות. ערבותשוה  אתרוג-לולב

, אך בשני פסוקים בספר משלי בהם התערבות
כתוב  –כנגד שתי הערבות  – ערבמופיע השרש 

דווקא "לא תתערב". ערבות הן לשון להתערב. 
 לחשניאומר "ֹלא תתערב" והפסוק ה לזפסוק אחד

ורק שני הפסוקים האלה  –אומר "אל תתערב" 
עם הלשון הזה. אם אומרים "כל ישראל ערבים" 
סימן שעלינו להתערב, להיות ביחד. אבל יש שני 
פסוקים במשלי שאומרים לא להתערב עם 

 מישהו.
איך נסביר זאת? "יום אחד" של מעשה 
בראשית מסתיים במלים "ויהי ערב ויהי בקר 

יננו, יש סדר בעבודה שקודם ]יום אחד[". לענ
זה  ערבים", שלכתחילה "כל ישראל ערב"ויהי 

בזה", הנטיה הטבעית שלי צריכה להיות 
להתערב, להיות מעורה עם הבריות, אבל "ויהי 

אותם. ]היו  לבקר", יש כמה טיפוסים שצריך בקר
צדיקים שהיה חשוב להם לומר שבטלה הערבות, 

הרים את עם והסבירו שזה כדי שיוכלו אחר כך ל
ישראל ממקום נקי.[ זו הבדלה לצורך המתקה. 

                                                                   
למלך על כל ' והיה הוי= " 49פעמים  20=  3327

 "(.אחד ושמו אחד' הארץ ביום ההוא יהיה הוי

ך אותו פרק בתהלים )פרק נז( מופיע אותו פסוק בשינוי בהמש

 –קל: "רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך" 

"שמים" במקום "השמים" )הפסוק הראשון הוא פסוק ו 

והפסוק השני הוא פסוק יב, והוא חותם את הפרק(. וכן 

בהמשך הספר )פרק קח, ו( מופיע שוב אותו פסוק בשינוי 

 –אלהים ועל כל הארץ כבודך"  קל: "רומה על שמים

אותיות  אלהים"ועל" במקום "על". בשלשת הפסוקים יש 

ועוד  –ם היהמוחין של אל – אלהיםאותיות של ג"פ  הי)

רומה על שמים אותיות(! הפסוק השלישי, " אלם
בחזקת  33=  3003" = אלהים ועל כל הארץ כבודך

 במספר קדמי. משיח=  0
 כ, יט. לז

 כד, כא. לח

הסדר של "ויהי ערב ויהי בקר" מדגיש 
 ערבות. -שלכתחילה רוצים ערב

למה בחרנו את שני הפסוקים האלה? כי המלים 
, שאמרנו אתרוג-לולב" הן ר"ת אל" ו"לא"

ולב ל", לא. בפסוק אחד כתוב "ערבותששוה 
חלה יולדת תרוג, בסוד "איש מזריע תאלפני 

ולב, לתרוג לפני א", אלנקבה", ובפסוק השני "
בסוד "אשה מזרעת תחלה יולדת זכר", שהזכר 

 הזה הוא מלך המשיח.

"גולה סוד הולך רכיל ולֹפתה שפתיו לא 

 תתערב"

הפסוק הראשון הוא "גולה סוד הולך רכיל 
ולֹפתה שפתיו לא תתערב". יש פסוק אחר, יותר 

"הולך רכיל  –מוכר, שהסדר הפוך בהתחלה 
דורש אותו על עצמו,  מ, שרשב"ילטמגלה סוד"

שאני ה"הולך רכיל מגלה סוד", אני מגלה את 
סודות התורה, הסודות של קוב"ה. אבל יש פסוק 
שני, הפסוק שלנו, בו כתוב "גולה סוד הולך 

 רכיל". 
סדר הפוך, וגם עוד שינוי, שלא 'מגלה סוד', 

כנראה  – לשון כבד, אלא 'גולה סוד', לשון קל
ששני השינויים הא בהא תליא, ש'גולה סוד' הוא 
לפני 'הולך רכיל', רק שמתוך שהוא 'גולה סוד' 
הוא יגיע לידי כך שיהיה 'הולך רכיל', כך 

. אבל מי שלכתחילה 'הולך מאמסבירים המפרשים
רכיל' הוא לא 'גולה סוד' בלשון קל אלא 'מגלה 
 סוד', בכוונה מכוונת מגלה סודות. מה באמת

 –הפירוש? שיש אחד שקשה לו לשמור סודות 
לא שיש לו מגמה ללכת רכיל, אבל אם הוא יודע 
סוד, מישהו גלה לו, הוא מתגלה, דולף ממנו, 
אפילו שהוא לא רוצה, כי הוא קל דעת. אבל 
אותו אחד שבקלות "גולה סוד" יהפוך במשך 
הזמן להיות "הולך רכיל". אותו אחד שלכתחילה 

                                                      
 יא, יג.משלי  לט
 זהר ח"ג קכח, א. מ

 ראה רבינו יונה עה"פ. מא
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בכוונה מכוונת "מגלה סוד",  "הולך רכיל" הוא
 ואומר רשב"י ש'זה אני'. 

בכל אופן, הפסוק שלנו אומר "גולה סוד הולך 
מי שפותח את  –רכיל ולֹפתה שפתיו לא תתערב" 

השפתים ומדבר דיבורים של פיתוי, כמו היצר 
הרע או חבר רע. כאשר שאלו את רבי יהושע בן 
חנניה מה הדרך הרעה שיתרחק ממנה האדם הוא 

נה "חבר רע", הדבר הכי טוב הוא חבר טוב ע
והדבר הכי רע הוא חבר רע, מי שמפתה אותך 

 לעשות דברים רעים. 
חז"ל כותבים בפירוש שעלי הערבה דומים 
לשפתים, אז כמה יפה שהפסוק אומר "ולֹפתה 

". זה הפסוק הראשון, "גולה תתערב לאשפתיו 
סוד הולך רכיל ולֹפתה שפתיו לא תתערב". נשים 

י, הפותה והמפתה, נמצא פתשל  פת-לב שה
יו". עוד סימן שהכל פתבעצם בתוך המלה "ש

 קשור לערבה. 

 שיחת בטלה –ערבה מצויה 

הערבה, כמו שנסביר בשם חז"ל, קשורה 
ל"שיחת חולין של תלמידי חכמים" או לסתם 

, מבבטלה. ידוע ומבואר אצלנו במקום אחרשיחה 
על פי החפץ חיים, שיש עשרה סוגי דיבור אסור, 

הכתר של כל הדבור האסור הוא דברים -והשרש
בטלים. כתוב בחסידות ששרש כל המחשבות 
הזרות של האדם הוא שיחה בטלה, וערבות הן 
שיחה בטלה. במקרה הטוב הן "שיחת חולין של 

 י הן שיחה בטלה. תלמידי חכמים", אבל במצו
חז"ל אומרים שמכל המינים המין המצוי הוא 
דווקא הערבה, את כל השאר יותר קשה להשיג, 
ולכן גם עולים יותר כסף. כנראה לפי סדר הפסוק 

"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר ]הכי  –
לא מצוי, לכן עולה הכי יקר[ כפת תמרים 

ים, ]הלולב, עולה פחות[ וענף עץ עבות ]ההדס
עולים פחות[ וערבי נחל ]הכי מצוי, וממילא הכי 
זול[". השיחה המצויה, השיחה שכולם מדברים, 

                                                      
 מלכות ישראל ח"ב מאמר "שמירת ברית הלשון". מב

היא שטויות, שיחה בטלה. דווקא אותה, לפי 
ויש גם תורה של המגיד ושל  –תורת רבי נחמן 

צריך להעלות  –הבעל שם טוב, תיכף נגיע 
 לשרש, "רומה על השמים אלהים". 

ם לשרשם בחכמה איך מעלים דברים בטלי
ובינה דרדל"א, שעשועים עצמיים? כל זה הפסוק 

"גולה  –הראשון, שרומז מאד יפה לסוד הערבה 
סוד הולך רכיל ולֹפתה שפתיו לא תתערב", אל 
תתערב עם אחד כזה. כלומר, הערבה עצמה 
אומרת "לא תתערב". אבל אם כבר התערבת 

, אתרוג-לולב" ר"ת לא" –איתו גם יש תיקון 
 .בותערשוה 

יראת המלך הכשר  –"ירא את הוי' בני ומלך" 

 וזהירות מהמורדים בו

 –אבל יש פסוק שני, בו כתוב "אל תתערב" 
"ירא את הוי' בני ומלך עם שונים אל תתערב". 
פסוק חשוב מאד, קצת יותר מוכר מהפסוק 
הראשון, ועם מוסר השכל מאד חשוב בפסוק 

שלו,  האבא מדבר לבן –הזה. "ירא את הוי' בני" 
"ומלך", גם מהמלך  –אומר שצריך לירא את ה' 

צריך לירא. איזה מלך? המפרשים מסבירים 
שהיות שבא בסמיכות ליראת ה' צריך להיות כזה 
מלך שה' ממנה אותו, מכתיר אותו, ואותו מלך 
באמת בטל לגמרי לרצון ה' וכל הפקודות שהוא 

בלשונו  –נותן, כל המצוות שהוא מצוה, הן כדי 
להרבות בכבוד שמים. על אותו  – מגי נחמןשל רב

מלך צדיק, שאנחנו מחכים ומצפים לו שיבוא 
 ויגאלנו, נאמר "ירא את הוי' בני ומלך". 

 –מה המשך הפסוק? "עם שונים אל תתערב" 
לא להתערב עם שונים. מהם שונים? יש 
ל"שונים" שלשה פירושים שונים לגמרי. הפירוש 

מי שלא ש"שונים" הם  מדשל רוב הפשטנים
מקיימים את מצוות הקב"ה ובעיקר לא מקיימים 

"אלו המורדים  –את מצוות המלך הצדיק 

                                                      
 לקוטי מוהר"ן ח"א ו, א. מג
 ראה במצודות, ברלב"ג ובמלבי"ם. מד
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 –במלכות". אנשים כאלה, שמורדים במלכות 
לא צריך להתערב איתם, תשמור מרחק 
מ"שונים" המורדים במלכות. אבל שוב, מדובר 
במי שמורד במלכות דקדושה, מלכות שבטלה 

ומע לאו, מכלל למלכות שמים. מכלל הן אתה ש
יתכן שדווקא צריך למרוד  –לאו אתה שומע הן 

זה. עד כאן פירוש אחד ל"עם -במלכות דלעומת
 שונים אל תתערב". 

 יראת ה' והמלך בערבה השמאלית

שני הפסוקים  –הפסוק הזה הוא הערבה השניה 
הם שתי הערבות, "לא תתערב", הלולב לפני 

, האתרוג, הוא הערבה הימנית, "איהו בנצח"
והפסוק השני, "עם שונים אל תתערב", הוא 
הערבה השמאלית, "איהי בהוד". שם יש יראת 
שמים, "אשה יראת הוי' היא תתהלל", ושם יש 

 יראת המלך. 
יש קושי עם הפסוק "את  מהנשים לב שבחז"ל

את מי באה לרבות המלה  – מוהוי' אלהיך תירא"
"את". בסוף רבי עקיבא אומר שבא לרבות 

ם. לכאורה יש לי משהו יותר פשוט תלמידי חכמי
לומר, על פי פסוק מפורש בתנ"ך. למה הוא צריך 
לשבור את הראש את מי בא לרבות? הפסוק 

ומלך", שצריך  –אומר בפירוש "ירא את הוי' בני 
לירא גם את ה' וגם את המלך. מה הקושיא 

 בכלל? מה הבעיה? 
מי שלומד את המצוה של מינוי מלך בדרך 

ל למה תלמידי חכמים צריכים שוא –מצותיך 
מלך בכלל? הם יודעים את התורה בעצמם! מה 
הענין של "שום תשים עליך מלך", בשביל מה 

-צריך אותו? אדרבא, שכולנו נלמד בישיבה טוב
טוב, אחר כך נתחתן ונלמד בכולל הרבה שנים, 
כל החיים, בשביל מה צריך מלך? הוא מסביר 

ך, כי בטולו שגם התלמיד חכם הכי גדול צריך מל
של המלך כלפי שמיא הוא באין ערוך. מי שבטל 

                                                      
 פסחים כב, ב. מה
 דברים ו, יג; שם י, כ. מו

לגמרי לקב"ה הוא המלך הצדיק, המלך עליו 
נאמר "ירא את הוי' בני ומלך", לא כמו תלמיד 
חכם. לפי ההקדמה הזו של הצמח צדק החידוש 
של "'את הוי' אלהיך תירא' לרבות תלמידי 
חכמים" הוא באמת חידוש, אבל החידוש של 

שכתוב בפסוק לא כל כך חידוש, כי יראת מלך 
 –המלך בטל לחלוטין לקב"ה. יראת המלך 
 –"'שום תשים עליך מלך', שיהיה מוראו עליך" 

היא יראת ה' ממש, ולא רק "לרבות", כמו 
"לרבות תלמידי חכמים". אבל אחר כך "עם 

 שונים אל תתערב".

אפיקורסים המאמינים בשתי  –"שונים" 

 רשויות )רש"י(

רוש הראשון הוא ש"שונים" הם שוב, הפי
המורדים במלכות, לא מקיימים את מצות המלך. 

שהוא פשוטו של מקרא לפי הרמה  –אבל לרש"י 
יש פשט אחר,  –שלו בנ"ך, כפי שהרבי מסביר 

אפיקורסים. מה הכוונה? לא מי שמורד במלך 
אלא מי שמאמין בשניות )היינו "שונים"(, שיש 

 שתי רשויות. 
י? שגם רש"י הבין ש"ירא את מה לומדים מרש"

הוי' בני ומלך" אינן שתי רשויות אלא דבר אחד 
אני יהודי,  –ממש. רשות היא מלכות. ליהודי 

יש לנו רק רשות אחת, הקב"ה,  –כולנו יהודים 
והמלך מייצג אותו. זו רשות אחת, ו"עם שונים 

מי שיש לו שתי רשויות, כל נטיה  –אל תתערב" 
ומדינה" )כמו שדברנו  להבדיל, מה שנקרא "דת

הרבה פעמים(, הוא כבר אפיקורס ותתרחק ממנו, 
תתרחק מהדעה המסולפת, המעוותת, של 
ה"שונים", "עם שונים אל תתערב". זהו פירוש 

 רש"י. 



 ואביטה                                                     במ 

 המורים הלכה מתוך משנתם –"שונים" 

אבל הכי מופלא הוא הפירוש השלישי, הפירוש 
, גמרא מפורשת, ש"עם מזשל חז"ל במסכת סוטה

שונים אל תתערב" אלו "ששונים הלכות". 
לכאורה אותם תלמידי חכמים שאמרנו עליהם 
"'את הוי' אלהיך תירא' לרבות תלמידי חכמים", 

תתרחק מהם. וואס  –אם הם "שונים" הלכה 
הייסט? מה זאת אומרת? שוב, זהו הפירוש של 
חז"ל, שמי שהכי צריך לברוח ממנו הם שוני 

אומרים שהכוונה למי הלכות. מה הכוונה? חז"ל 
שפוסק הלכה מתוך משנתו, שהם "מבלי עולם" 

מי שלא משמש תלמידי חכמים. יש את  –
הווארט של חז"ל שצריך להתרחק משוני הלכה 
שלא שמשו ולא משמשים תלמידי חכמים 

פוסקים לפי  –וצדיקים והם "מבלי עולם" 
 המשנה, לפי מה שלומדים בפשטות. 

שעיקר  מח"שיש מאמר קצר של הרבי המהר
 –לימוד התורה צריך להיות צמוד ממש להנהגות 

חסידים עם רבי שרואים מעשה רב ולומדים 
מתוך ההנהגות של הצדיקים. מי שאין לו צדיק 
ללמוד ממנו הנהגות ישרות, איך באמת עובדים 
את ה', אלא יש לו רק ספרים, והכל הוא לומד 

לאו דווקא משנה, יתכן  –ופוסק מתוך הספרים 
 –סק מהגמרא, מהשו"ע ומהמשנה ברורה שפו

הוא בגדר "מבלה עולם". יתכן שתשעים ותשע 
אחוז מהרבנים הם "מבלי עולם", כי פוסקים 
מתוך השכל שלהם לבד ממה שהם רואים מתוך 

 הספר במקום ללמוד מהנהגות הצדיקים. 
אם כן, כבר יודעים ממי צריך להתרחק. אבל 

ערבות הן שוב, אמרנו שבכל אופן הם ערבות, ו
"כל ישראל ערבים זה בזה", צריך להתערב. זהו 
תיקון ההוד. לא מספיק ללמוד את המלה, את 

ההלכה מתוך הספר תמיד  –ההלכה, מתוך הספר 
תהיה בבחינת דינים ואילו הנהגות צדיקים הן 
תמיד בחינת רחמים, מוחין דגדלות, המתקת 

                                                      
 כב, א. מז

 ??? מח

הדין, העלאת הדין לשרש, "רומה על השמים 
 אלהים".

 עולמות בי"ע –לשת פירושי "שונים" ש

אם כן, פתחנו עם הדרוש הזה של שתי ערבות 
"לא תתערב",  –כנגד שני הפסוקים האלה 

"ולֹפתה שפתיו לא תתערב" ו"אל תתערב", "עם 
וצריך לסיים את הענין.  –שונים אל תתערב" 

מי  –אמרנו שלשה פירושים לגבי "שונים" 
לך )רוב שמאמין בשניות )רש"י(, המורד במ

המפרשים(, שוני הלכות, רבנים )חז"ל(, הרבנים 
זהו  –המצויים. אמרנו שערבה היא המין המצוי 

'רב מצוי'. נקביל את שלשת הפירושים האלה 
 לשלשת העולמות התחתונים: 

עולם האצילות הוא עולם האחדות, אין בו 
כולנו אמורים להיות "אצילי בני  –"שונים" 
 ישראל". 

שייך למלכות המקננת בעולם המורד במלכות 
 העשיה. 

מי שמאמין בשתי רשויות, כתוב בפירוש 
שם  –בכתבי האריז"ל, היינו פגם בעולם היצירה 

יש את חשש התפיסה המוטעית של שתי רשויות, 
 כפירוש רש"י. 

שבכלל היא עולם  –אבל פירוש הגמרא 
שרב מבלה עולם כי הוא פוסק  –הבריאה, כידוע 

י הנהגות צדיקים הוא מתוך הספר ולא לפ
 "שונה" בעולם הבריאה. 

כך נסביר את שלשת הפירושים השונים של 
 "עם שונים אל תתערב".

 ולסיכום:
 עולם האחדות אצילות

שוני  –"שונים"  בריאה
 הלכות

 שניּות –"שונים"  יצירה

מורדים  –"שונים"  עשיה
 במלכות
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 רמז לשתי ערבות –"שונים"  

שפתיו לא תתערב" יש  אמרנו שבפסוק "ולֹפתה
"שפתיו" וגם  –רמזים מפורשים לערבות 

וגם בפשט של "עם שונים אל  –"פותה" 
תתערב", לפי רש"י ש"שונים" לשון שניּות, יש 
רמז מפורש לשתי ערבות. הרי דווקא בערבה יש 
קפידא של שתי ערבות. אמרנו לכיוון אחד ולא 
לכיוון השני. אמרנו לכיוון אחד, שאם יש לאדם 
רק ערבה אחת אדמו"ר הזקן פוסק שלא יוצאים 

 –יש שכן מכשירים  –ידי חובה גם דיעבד 
משא"כ בשלשה הדסים, שפחות חמור. אבל יש 

האם אפשר להרבות ערבות?  –גם לכיוון השני 
אנחנו נוהגים דווקא לא להרבות ערבה, אבל יש 
דעה באחרונים שכמו שאפשר להרבות הדסים 

מה שאתה רוצה. בכל אפשר גם להרבות ערבות כ
אופן, לפי ההלכה והמנהג שלנו, מקפידים על 

יש משהו בערבות ששייך בעצם  –שניות בערבה 
לשנים, לא פחות ולא יותר. יש ודאי קשר בין 

 "עם שונים אל תתערב" לערבות, שתי הערבות.

 ג. "כל הדברים יגעים"

 נסיעות השכינה לברר דברים בטלים

ן בשם המגיד על נחזור לתורה של אדמו"ר הזק
העלאת שיחה בטלה שהזכרנו קודם. זו תורה 

 נ. מי שעוקב אחרי השיעוריםמטמשנת תקס"ה

                                                      
 ספר המאמרים תקס"ה עמ' רא ואילך: מט

יוכל איש לדבר וגו'. שמע ממורו  כל הדברים יגיעים לא

)ה״ה דמעזריטש( ע״ה על מאמר הזהר שכינתא אזלא 

מדוך לדוך ומאתר לאתר כו', שכינתא הוא עולם 

הדיבור שלמעלה אזלא מדוך לדוך ומאתר לאתר כו' 

היינו שכל המעשים הנעשים תחת השמש וכל 

הדיבורים של בני אדם שלמטה, אף כל הדברים 

במו״מ וכה״ג סיפורי מעשיות בטלים במילי דעלמא 

מחידושי הזמן ממלחמות האומות וכהאי גוונא הכל 

נשפע מלמעלה כי איך יוכל למצוא בהם כח הדיבור 

                                                                   
לאשתעוי במילין דהדיוטא או כח המח' בזה אלמלא 

לא הי' נשפע זאת מלמעלה מעלה, והיינו שבחי' 

אדם העליון דאצי' מוציא בהבל פי' העליון דיבורים 

לשל מהם בריבוי ההשתלשלות למטה כאלו שישת

בעוה"ז צירופי אותיו' הדיבור של מילין דעלמא כל 

הדברים בטלים וכה"ג שזהו נשפע מלמעלה דרך ואי 

לזאת נאמר בזהר לית לך קלא או מילא דאתאביד 

בעלמא כו׳ פירוש שכל הדיבורים שלמטה אף כל 

הדברים בטלים ומילין דהדיוטא מוכרחים להתברר 

מעלה בבירור אחר בירור שם ולהתעלות ל

שמתחלפין צירופי' בצירוף אחד צירוף בחלופים 

ותמורות דתמורו' עד שיוכלו להתעלות לקדושה 

לשרשם כמקדם ובזה ימצא חלוקים גדולים, יש 

דיבורים אשר מתעלים ומתבררים במשך עשר 

שנים, ויש אשר צריך שיהיה זמן נ׳ שנה דלא כל 

ם כו׳ אבל לית לך הבירורים שוין באיכות התבררות

קלא דאתאביד מן עלמא שלא יתברר ויחזור לשרשו 

בחי' הבל הדיבור עליון של האדם העליון כנ"ל, וע"ז 

נא' בזהר דשכינתא אזלא מדוך לדוך ומאתר לאתר 

כו' היינו שבחי' עולם הדיבור שלמעלה משפיע 

הדיבורים האלו הנמצאים למטה שאין כל הדיבורי' 

מן עלמא אפי' דיבור א' כולם  שוין כנ"ל ולא יתאביד

מוכרחים להתברר ולחזור לשרשם כמקדם אך אופן 

התבררותם הוא דבר פלאי שלמעלה מהשכל ולז"א 

הכתוב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין שבחי' 

התפירה דיוסף שמחבר כל המתבררי' ותופרי' כ"א 

הוא עלי עי"ן למעלה אף מן השכל וכ"ש שהוא 

בזה יובן שכל המעשי' למעלה מן הדעת וד"ל )ו

הנעשו תחת השמש אף כל העסקי' של העוה"ז 

בעניני מו"מ שלפעמים יקרה סחור' זו ולפעמים יקרה 

סחורה אחרת הוא נשפע הכל מלמעלה דרך שבי' 

ומוכרחים להתברר כמקדם לכך לפעמים יקרה 

סחורה זו ולפעמי' אחרת כאופן הבירורי' הכל לפי 

שבין האומות הוא  העת והזמן כו' ואף כל המלחמות

לצורך איזה בירור מהם אף שאין שייכות זה 

לקדושה והיינו כענין שאמר הבעש״ט ז״ל שהי׳ איזה 

מלחמה ז׳ שנים בין שני עוכומ״ז בשביל שיתבררו 
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יודע שיש ענין גדול מאד בשנה הזו ללמוד את 
דרושי אדמו"ר הזקן מתקס"ה, ושם יש תורה 
בשם המגיד שמסביר את לשון הזהר הקדוש 

במיוחד "שכינתא  –שהשכינה הקדושה 
היא עוברת "מדוך לדוך לא שקטה,  –בגלותא" 

ומאתר לאתר", כל הזמן היא בתנועה, היא 
בנסיעות. השכינה בעצמה לא רגועה, אין לה 

 מקום. 
אומר המגיד הקדוש, שהשכינה היינו עולם 
הדיבור. העולם הזה מלא הדים, ויברציות, של 

סוף דיבורים שאנשים -ספור דיבורים, אין-אין
רבות מדברים, שרובם דברים בטלים, רובם ע

שצריך להעלות לקדושה. בתוך כל דיבור יש 
אין דיבור בעולם שיוצא מפיו של  –איזה ניצוץ 

 –אף אחד בעולם שאין בו משהו שצריך לברר 
וכדי לברר את הדיבורים השכינה נוסעת כל הזמן 
"מדוך לדוך ומאתר לאתר". הכל מהמגיד 
הקדוש. הוא אומר שיש דיבור שלוקח לשכינה 

ויש דיבור שלוקח לשכינה עשר שנים לברר 
הוא לא משתמש במלה יובל,  –חמשים שנה 

לברר שטויות שמישהו  –אבל זהו יובל שנים 
 אחד דיבר. על זה השכינה יגעה. 

 "לא יוכל איש לדבר" דברים בטלים

הענין בא מפסוק בספר קהלת, הספר שקוראים 
בחג הסוכות. כל מה שמדברים עכשיו קשור 

זמן שמחתנו". הפסוק לספר קהלת, המגלה של "
הפסוק השמיני  –שם הוא "כל הדברים יגעים" 

מתחלת הספר. אחרי הפסוק השביעי, "כל 
הנחלים ֹהלכים אל הים והים איננו מלא", אומר 
הפסוק הבא "כל הדברים יגעים לא יוכל איש 
לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן 

 משֹמע". 

                                                                   
הקולות מתרועת המלחמה כו׳ ויעשה מהם איזה ניגון 

 שיעבוד הצדיק את ה׳ בניגון ההוא כו׳ כנ״ל וד״ל.
 לול ע"ז.החל משיעור י"ב א נ

הזה. יש שתי דרשות חז"ל עיקריות על הפסוק 
, שמכאן בא האיסור בכלל לדבר נאפירוש אחד

שמה שכתוב "לא יוכל איש  –דברים בטלים 
לדבר" היינו מצות לא תעשה, כאילו מצות לא 
תעשה דאורייתא. "לא יוכל איש לדבר", כלומר 
שאסור לך לדבר את הדברים היגעים האלה שהם 

 זה לשון אחד בחז"ל.  –דברים בטלים 
בר מצוה, זהו מוסר  ]נכנס בר מצוה.[ יש פה

"'ודברת בם'  –השכל. בר מצוה כמו דבר מצוה 
צוה. מר בר"ת  בםבם ולא בדברים אחרים" ) –

הכל תלוי ברצון,  – רוצה בםאותיות  בר מצוה
שירצה בדברי תורה ומצוה ולא בדברים אחרים, 

 להבה=  בם, אש=  רוצהשהם דברים בטלים. 
תורה "הלא כה דברי כאש", שהבר מצוה ילמד  –

ויקיים מצותיה בהתלהבות, באש קדש(. מזל 
 טוב!

 ארבע מדרגות של "דברים יגעים"

על הפסוק, שקשור  נבאבל יש עוד מאמר חז"ל
למה שדברנו קודם. מאמר חז"ל שמחלק ארבעה 
סוגים שונים של "כל הדברים יגעים", דברים 
בטלים שדברנו עליהם קודם. אחד "דברי 

ני "דברי בטלה", עליהם דברנו קודם. הש
אומנות", משא ומתן, עסק. לפי רשב"י יש מצוה 
לעבוד. אם אתה יוצא לעבוד יש כל מיני דיבורים 
שאתה מדבר בהקשר לעסק שלך, לכאורה חיוני, 

אפילו  –אבל כל מה שאתה מדבר בעסק שלך 
שאתה נושא ונותן באמונה, לא משקר ולא מאנה 

הכל דברים יגעים, "לא  –ולא מרמה אף אחד 
איש לדבר". יש פירוש שלישי, ש"כל  יוכל

הדברים יגעים" הם "דברי מינות", אפיקורסות, 
קשור ל"עם שונים אל תתערב" כפירוש רש"י, 
שתי רשויות. אבל יש עוד פירוש של חז"ל, 
שקשור למה שדובר קודם בענין מי שפוסק 
הלכה מתוך משנתו, שהוא מבלה עולם. אך כאן 

                                                      
 יומא יט, ב. נא
 כו.-קהלת רבה א, כג נב
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סתם נאמר  משמע יותר מזה, שעל דברי תורה
"'כל הדברים יגעים', אף  –"כל הדברים יגעים" 

דברי תורה", שגם דברי תורה הם "דברים יגעים 
לא יוכל איש לדבר לא תוכל עין לראות ולא 

 תמלא אזן לשמוע". 
צריך להבין את ארבע המדרגות האלה: דברי 

של שם הוי', "אורייתא  י-תורה הם ודאי כנגד ה
 –הם דברי חקירה  מחכמה נפקת". דברי מינות

חקירה שייכת לבינה, אבל "דברי מינות" הם 
"מינה דינין מתערין" שמורידים את האדם 

 –מהדרך. אחר כך "דברי אומנות" הם בנין עולם 
יש מצוה לבנות את העולם, צריך מקצוע 

שייך לעולם היצירה. אבל דברים  –בכשרות 
בטלים הם "אף עשיתיו". כך נפרש את ארבעת 

ור )המנויים במדרש כסדר ההקבלה, סוגי הדב
מלמטה למעלה(, שעל כל אחד מהם כתוב "כל 

 הדברים יגעים":

 י
 דברי תורה

 דברי מינות ה
 דברי מלאכה ו
 דברים בטלים ה

מה שקשור לנושא שלנו במיוחד הוא "דברי 
הן  ה-ו-ה-ימינות", כי כתוב באריז"ל שאותיות 

ההדס אתרוג, ולפי סדר זה -לולב-ערבה-גם הדס
 בחכמה והערבה בבינה: 

 י
 הדס

 ערבה ה
 לולב ו
 אתרוג ה

כשאנחנו מקבילים את שבעת הרכיבים לז"ת 
שלשת ההדסים הם חג"ת, שתי הערבות נו"ה, 

כך מכוונים גם  –הלולב יסוד והאתרוג מלכות 
 את האושפיזין של החג: 

 חסד

 הדס
 )אברהם(

 גבורה 
 הדס

 )יצחק(
 תפארת 

 הדס
 )יעקב(

 

 נצח

 רבהע
 )משה(

 הוד 
 ערבה

 )אהרן(
 יסוד 

 לולב
 )יוסף(

 

 מלכות
 אתרוג
 )דוד(

אפשר לומר שהאריז"ל נוטה לדעת רבי עקיבא, 
אומר שההדס  –הסובר שמספיק אחד מכל מין 

הוא החכמה, הערבה היא הבינה, הלולב הוא 
הז"א והאתרוג המלכות. החתן והכלה הם הלולב 

וא ההדס והאתרוג, האבא של החתן ושל הכלה ה
והאמא וגם השוויגער הן הערבה. כך יוצא 
מהאריז"ל. ב"כל הדברים יגעים לא יוכל איש 
לדבר" לפי הסדר של חז"ל הערבה היא כנגד 

"מינה ]רמז למינות[ דינין  –"דברי מינות" 
 מתערין". 

 "ערבי נחל" –רבי נחמן 

איך הדברים קשורים לרבי נחמן? נאמר עוד 
ל ההילולא של היום, משהו לכבוד רבי נחמן, בע

ח"י תשרי: דבר פשוט, אבל לא אמרנו אותו 
לאיזה מארבעת המינים הוא קשור על פי  –עדיין 

על עצמו? הוא  נחמןפשט? איזה פסוק קרא רבי 
 נגכמה"חקור מבע ֹנחל נקרא על עצמו שאני ה"

. הוא קרא לעצמו נחל, ששייך לערבה נחמןר"ת 
זדהה, "ערבי נחל". פשוט מאד שרבי נחמן ה –

זיהה את עצמו, עם ערבי נחל, עם הערבות. מכאן 

                                                      
 משלי יח, ד. נג
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הגם שהערבות הן בלי  –הסבר בטוב טעם 
לכך שאדמו"ר הזקן אמר ברוח הקדש  –טעם... 

שלו, בנבואה שלו, שרבי נחמן מברסלב יהיה 
בסוף הדורות רבי של הרבה יהודים פשוטים, 
שאין בהם לא טעם ולא ריח, רבי של כל 

 "ר הזקן. הערבות. כך אמר אדמו
מה המדה הכי חשובה בעבודת ה' אצל רבי 
נחמן )למשל, המדה הכי חשובה בחב"ד היא 
בטול(? ההסתלקות של רבי נחמן היא היום, 
בח"י תשרי, היום האמצעי של "זמן שמחתנו", 
והמדה העיקרית בברסלב היא שמחה. מה המלה 
אחרי "נחל"? "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי 

 –וענף עץ עבות וערבי נחל  עץ הדר כפת תמרים
ושמחתם", המלה הסמוכה ל"נחל" היא 
"ושמחתם". רמז מובהק שעיקר ענין הנחל הוא 
שמחה, וגם אסמכתא לדברי האריז"ל שמקור 
הערבות דווקא בבינה, "אם הבנים שמחה". 

( 277) ערבההאבא של רבי נחמן הוא שמחה, ו
 נחמן בן שמחההיא הנקודה האמצעית של 

פשט שתי הערבות הן נצח והוד,  (! לפי550)
אבל הן קשורות לבינה בסוד "כי בו ישמח לבנו 
]בבינה[ כי בשם קדשו בטחנו ]בטחון פעיל 
בנצח ובטחון סביל בהוד, שתי ערבות[", לכן 
"זמן שמחתנו" שייך בעצם לערבות, השמחה 
ביהודים הפשוטים, כמו שמתבטא בשמחת תורה 

דברים שהעיקר הרגלים שרוקדות, לא מה שמ
 אלא מה שרוקדים, זו השמחה, "רק לשמוח יש". 

ה"נחל נבע מקור  –כתוב "נחל ושמחתם" 
 נחלחכמה" הוא "ושמחתם". כמה שוה "

, רבוע כפול של אמת-אמת – 882"? ושמחתם
"(. קודם היה לנו רמז של אהיהאשר  אהיה)" 23
ברבוע, זה החצי שלו. מה ה'כנף'? כמה יש  מב

? ושמחתם-ל מתא-וכמה מ אמת-ל נחל-מ
שוה  שמחה-נחל – 050, שמחההכנף היא 

". גם כן רמז ושמחתםשוה " שמחה-אמת, אמת
פלאי ויפהפה של "נחל ֹנבע מקור חכמה" עם 

 "ושמחתם", "זמן שמחתנו", "ושמחת בחגך".

 "נחל נבע מקור חכמה"

, כך אמר על עצמו, רמוז בפסוק נחמןשוב, רבי 
א "הנחל כמה". הנחל הזה הוחקור מבע נחל נ"

. "נחל ֹנבע מקור חכמה" הוא נדהֹירד מן ההר"
סד חצר נר"ת " נחלסוד המזל העליון, שהוא 

, שאבא עילאה יונק ממנו. על המזל נהאלפים"ל
הזה אמר הבעל שם טוב, הסבא רבה של רבי 

אל תקרי 'ֵאין' אלא  –נחמן, "'אין מזל לישראל' 
, שהוא מקור נשמות עם ישראל קדושים, נוַאִין"
ארבע  נחמן-ית טוביה, צאן קדשים". יש ב"פדו

כמה", והערך חקור מבע נחל נאותיות, ר"ת "
. גם שאר יחידההממוצע של כל אות הוא 

" הן כפולת כמהח קורמ בענ חלאותיות של "נ
כך שהכל יחד עולה  – יחידהפעמים  יג – יחידה

. הביטוי החשוב ביותר ששוה יחידהפעמים  טוב
" הוא חכמה מקור נבע נחלאותו מספר כמו "

 "תקע בשופר גדול לחרותנו".  –" גדול שופר"
בכל אופן, הסוד של "נחל ֹנבע מקור חכמה" 

-הוא הנחל היורד, יורד מהכתר ומחבר את העל
 נחלמודע לחכמה, ראשית הגילוי במודע. יש גם 

הנחל שעולה מאתנו,  –שעולה מלמטה למעלה 
ל . הנחנזהוי'"לכתה חפשנו נ" –מהלב שלנו, לה' 

 נשכתוב עם  –אלפים" לסד חצר נהיורד הוא "
רבתי, גילוי עצמות אור אין סוף ב"ה. כנראה 

צר חסד לאלפים" היא הכח לברר נשל " נ-שה
אותם דיבורים שהרב המגיד אומר שלוקח 

 חמשים שנה לשכינה לברר אותם.

 תיקון הפילוסופיה

 –אבל יש עוד משהו שמאפיין את רבי נחמן 
ווכח, ולא סתם מתוך עימות שדווקא הוא היה מת

ועצבים אלא היה גם מתרועע, עם אפיקורסים, 
עם מינים למיניהם, וכך היה מקרב אותם. כלומר, 

                                                      
 דברים ט, כא. נד
 שמות לד, ז. נה
 בעש"ט עה"ת לך כו; ע"פ שבת קנו, א. נו
 תהלים לג, כ. נז
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יש משהו מיוחד לרבי נחמן עם "כל הדברים 
יגעים" לפי הפירוש שהולך על דברי מינות, כי 
שרש הערבות הוא בבינה, ואמרנו שבינה היא 

 פילוסופיה. 
ן היכולת לברר את אם כן, יש קשר בי
התכלית שהפילוסוף  –הפילוסופיה של העמים 

בעצמו פתאום יגיע להבנה שכל מה שהשקעתי 
את החיים שלי בחקר הפילוסופיה לא היה בזה 
לא טעם ולא ריח, ואז יש תיקון של הערבות. מי 
אמר זאת? של מי עוד היארצייט היום, י"ט, חוץ 

למד  מהיהודי הקדוש? הגאון מוילנא אמר שהוא
את כל ספרי הפילוסופיה שיש בעולם ומצא 
שבכל הפילוסופיה אין לא טעם ולא ריח. סך 
הכל היו רק שני חידושים שהוא למד מכל 
הספרים. בכל אופן, תכלית התיקון של 

 בינהמלשון  – לתובנההפילוסופיה היא להגיע 

שכל כולי היה בלי טעם ובלי ריח. בלשון רבי  –
ה היא "דבור בלא דעה" נחמן )בתורה עד(, הערב

זהו סוד הערבה, דבור בלי טעם ובלי ריח. על  –
זה כתוב "כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר 

 וגו'".

 "נחל ֹנבע" ומערכת המים

נאמר עוד משהו בענין הנחל: אמרנו ש"נחל 
נבע מקור חכמה" הוא הדיקנא, "ֹנצר חסד 
לאלפים", המזל העליון. הנושא של "מקור 

משכה לחכמה הגלויה מחכמה חכמה", ה
חכמה היא  –סתימאה, קשור לכל מערכת המים 

. עיקר נחמעין, בינה היא נהר והכתר הוא התהום
התהום הוא מוחא סתימאה והנחל הוא "ֹנצר חסד 
לאלפים", מזל העליון. אחר כך החכמה היא 
מעין, הבינה היא נהר, הו"ק נקראים נחלים 

                                                      
במונחים שהתבארו בפרק הבא, התהום כאן הוא היראה  נח

)"הדר ענוה יראה", מוחא סתימאה( ועוד יותר המצוה 

 א(.)"הדר יראה מצוה", גלגלת

ים אל "כל הנחלים ֹהלכ –והמלכות היא ים 
 : נטהים"

 מזל העליון

 נחל
 כתר

 תהום
 

 חכמה
 מעין

 בינה 
 נהר

 מדות 
 נחלים

 

 מלכות
 סים

כלומר, יש נחל אחד בין הכתר לחכמה, בין 
התהום לבין המעין, ואחר כך יש נחלים, לשון 
רבים, בין הנהר לבין הים. המערכת הזו מוסברת 
ב"סוד הוי' ליראיו" ובהרבה מקומות. הנחל 

ין הוא בעצם נחל תת קרקעי, מה שלפני המע
שנקרא "גידי הארץ", ה"נחל ֹנבע מקור חכמה". 

חוץ מזה שאחר כך הופכת להיות  –המלה נחל 
והיותו "משוך"  –נחלים שיוצאים מהנהר 

 –)כדרשת חז"ל על "ערבי נחל", "משוך כנחל"( 
יותר קשורה לנהר מאשר למעין. אף על פי שמזין 

תקף יותר בנהר קודם כל את המעין, הנחל מש
)אותו נחל שיורד מן ההר, מן הכתר לחכמה, 

השבילא  –יוצא מתוך החכמה, בסוד יסוד אבא 
י שנמשך מהקוצא דרך הגזעא כנודע, סוד -של ה

לחבר את החכמה  –הירדן היוצא מהכנרת כו' 
לבינה, והיות שזיווגיהו תדיר אותו שביל נעלם 

סד חצר נואינו נראה לעין, אך הוא נכלל בסוד "
"אאלפך חכמה אאלפך בינה". נמצא  –אלפים" ל

שאותו נחל עליון מתחבר עם נהר הבינה ממש, 
. והנה, שתי הרועד הנ הרוהוא משוך מן ה

באותיות  ה-ב ח-מתחלפין: ה נהר-נחלהמלים 
 נהר-נחלבאותיות למנ"ר.  ר-ב ל-הגרוניות וה
, "שבעתים כאור שבעת גבחזקת  ז-משלימים ל

לעתיד לבא, אמא עילאה,  הימים", הגילוי של

                                                      
 קהלת א, ז. נט
-נחלים-תהום, וכן, 45=  נהר-מעין-נחלבמספר קטן,  ס

 )במ"ה(! מים=  93. נמצא שכל מערכת המים = 45=  ים



 ואביטה                                                     מח 

בהכאה  נהר-נחל"כצאת השמש בגברתו". 
" = וישמרך' יברכך הוי= י"פ " 8543פרטית = 

עילאה  ה-, המשכה והארה מדודפעמים  אתרוג
תתאה שבשם, סוד  ה-שבשם, סוד הערבות, ל

נהר -האתרוג, בחינת דוד מלכא משיחא. נחל
אתרוג =  נון חית למד נון הא רישבמילוי: 

מחזק מה שאמרנו שהערבות הן  –!( אתרוג
במקום הבינה. הנחל הולך לחכמה, כמו 

בבינה, המציאות היא  –"החכמה מאין תמצא" 
 בנהר של הבינה. 

 בשדה בעל ובהרים גילוי ה"נחל"

. במשנה כתוב שגם סאיש עוד דרוש בגמרא
ערבה משדה בעל כשרה. הגמרא דורשת 
ש"ערבי" לשון רבים בא לרבות גם בעל וגם 

במשנה כתוב רק בעל והברייתא מוסיפה  –ים הר
שאם אותו מין, עם כל שלשת הסימנים,  –הרים 

גדל בשדה בעל או בהרים הוא כשר לכתחילה. 
תוספות אומרים שבהמשך, במשנה אחר כך, לפי 

שגם  –דעת רבי ישמעאל שצריך שתי ערבות 
אי אפשר ללמוד  –נלמדות מ"ערבי" לשון רבים 

והרים. כלומר, לפי דעת  מ"ערבי" הכשר של בעל
תוספות ערבה שאינה מנחל ממש פסולה. אף 
אחד משאר הפוסקים לא סובר ככה, לכן אנחנו 
בפשטות לא מקפידים שהערבה תהיה ממש 

לומדים שעיקר המלה "נחל"  –מנחל, ואדרבא 
 גדלכנחל, ולא  משוךמלמדת שהעלה יהיה 

 .סבבנחל

                                                      
 לד, א.-סוכה לג, ב סא
קצת יותר בהרחבה: רש"י אומר שאת הריבוי "ערבי נחל  סב

מכל מקום" לומדים מלשון רבים. התוספות אומרים 

לא מנחל. הרא"ש  ש"ערבי" לא מופנה ולכן פסול אם

חולק ולומד שהמין נקרא "ערבי נחל" ואם הוא גדל 

במקום אחר לא משנה, ויש סימנים להכיר שאותו דבר. 

האליה רבה מחלק, סברא של אחרון )וכך אנחנו נוטים 

להסכים, על אף שהבגדי ישע 'יורד' עליו, על כך שחולק 

על התוספות(: הוא אומר שאי אפשר ללמוד שני דברים 

הרים. בתורה -בעל-יש כאן עוד סדרה: נחל
תב כתוב "נחל", המשנה מוסיפה בעל שבכ

)מן  נהרשוה  הריםוהברייתא מוסיפה הרים. 
כנ"ל(. יש מי שמקשה למה כתוב  הרעד הנ הרה

רק שדה בעל )שמושקה ממי גשמים( ולא שדה 
הרי אלה שני  –שלחין )שצריך להשקות אותו( 

סוגי השדות, ובכל מקום במשנה הם מופיעים 
ת, אין שום הבדל יחד. על פי ההלכה, בענין ערבו

ביניהם, השאלה למה כתוב כאן רק בעל. לענ"ד 
הדיוק הוא שבנחל  –לא ראיתי מי שכותב כך  –

יש מים, ובכלל כל המינים הם "הדר", הכל קשור 
למים, החל מהאתרוג שהכי קשור, כי אחד 

של "הדר" הוא מים ביונית,  סגהפירושים
שהאתרוג "גדל על כל מים". כל המינים צריכים 

יות "הדר" אז כולם צריכים להיות מים. מי לה
הנחל מקבל ממי  –גשמים הם גם סוג של נחל 

ולכן ערבה בשדה בעל  –גשמים, חוץ מהתהום 
. גם בהרים, אחת מברכות סדהיא גם קצת נחל

ארץ ישראל היא "ארץ הרים ובקעות למטר 
גם ההרים הם קצת נחל  –השמים תשתה מים" 

(. יש משהו רנהעולה  הרים-)בתוספת הרמז ש
 גם בבעל וגם בהרים שהוא 'נחל'. 

                                                                   
קשורים ללולב מאותה מילה, לרבות מ"ערבי" גם את שלא 

ערבות הבעל וההרים וגם את ערבות המזבח, אבל כל מה 

שקשור ללולב )כמות הערבות וסוג הערבות( כן אפשר 

 ללמוד. 
 שם לה, א. סג
ששמים את ההדסים מימין ואת  –שאינו מנהגנו  –יש מנהג  סד

טעם הערבות בשמאל, כך שדווקא הערבות, שאין בהן לא 

ולא ריח, מוצמדות לאתרוג שביד שמאל, בו יש טעם וריח 

)ורגילים להסביר שרוצים שהאתרוג יקרב את הערבות(. 

לפי מה שהוסבר בפנים, יש קשר מיוחד בין האתרוג, 

שפירוש "הדר" הוא שגדל על כל מים, לערבות, שהן 

"ערבי נחל". המנהג הנ"ל מתאים יפה להקבלה של 

מה )ימין(, הערבות בבינה האריז"ל, שההדסים בחכ

הז"א, -)שמאל, "מינה דינין מתערין"( והלולב כנגד הדעת

 "עמודא דאמצעיתא".
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הווארט הוא שיש קצת אסמכתא מהברייתא. 
כתוב שם: "'ערבי נחל' מכל מקום". רש"י כותב 
שהדיוק הוא מ"ערבי" לשון רבים, אבל אפשר 
לדרוש שאולי הדיוק מהמלה "נחל", "']ערבי[ 
נחל' מכל מקום", שאם יש מקור טבעי של מים 

 הוא גם נקרא נחל.ללא צורך להשקות 

 לרבות בעל רגוע

 –על פי הגמרא במועד קטן  – סהרש"י כותב
ש"בעל" לשון ישוב, כתרגום יונתן ל"כי יבעל 

. כלומר, הבעל מיושב, רגוע, סובחור בתולה"
בזכות אשתו. אם כן, יש כאן אסמכתא יפהפיה 

" אותיות ַעֵגל רבועלכך שתפקיד האשה הוא "
ורו", "איש "'תשבו' כעין תד .סזבעל רגוע

הכי  –ואשתו". עוד קשר בין הערבה לסוכה 
שגם את הסכך  –קשור מכל המינים לסוכה 

עושים מערבות. ההדס בסוכה הוא הדסים 
אחרים, שוטים, אבל בערבות שקשורות ללולב 
מסככים. בכל אופן, המשנה מרבה את הבעל 

הוא מקבל ממי  –ורש"י כותב שהוא לשון ישוב 
מיושב, ממילא הוא  הגשמים אז ממילא הוא

 רגוע.
שרוצה לומר  –מהמודרנים  –יש מישהו 

שהיסטורית קראו "שדה בעל" על שם עבודת 
הבעל, האמינו שהוא עומד ונותן את הגשם 
לשדה. כמובן שזהו פירוש של אפיקורסות, של 
מינות, אבל מסתדר מאד יפה שאמרנו שתפקיד 

                                                      
  זה לשונו: סה

"בעל". קרקע שאינה צריכה להשקות דסגי ליה במטר השמים 

כדאמרי' במשקין בית השלחין )מ"ק ד' ב.( בעל לישנא 

דמייתבותא כמו כי יבעל בחור בתולה )ישעיה סב( 

 נן ארי כמה דמתייתב עלם עם בתולתא.ומתרגמי
 ישעיה סב, ה. סו
. הנרות הללו עמ' 02ראה מבחר שיעורי התבוננות ח"א עמ'  סז

 .02והערות לנר שביעי הערה  366

לכן המשנה מרבה  –הערבה לברר את המינות 
 .סחת הבעל, לא את השלחיןדווקא א

יש איזה 'חאפ', איזה חידוש,  סטלערוך השלחן
שהמלה "נחל" בתורה היא לא תמיד נחל של 

לפעמים ואדי. היות שלאו דווקא מים זהו  –מים 
 הריבוי של "מכל מקום", שאפשר עוד דברים.

 
אנחנו באמצע סעודת שבע ברכות, שיש כאלה 
שמשתתפים בגשמיות ויש שמשתתפים 

יות. מי שנטלו ידים ניתן להם לחזור ברוחנ
ולהמשיך לאכול, ובינתים נשמע כמה ניגונים, 
ואחר כך נמשיך. יש לציין שזהו ערב בכורה של 

שיצליחו, בשמחה  –ההרכב המוזיקאלי שלנו 
מתחלפים, ללמד  שמח-צלח)שני השרשים 

                                                      
שמע ישראל = " שדה בעל שדה שלחיןרמז יפה:  סח

". כנראה שם הוי' הולך על הוי' אלהינו הוי' אחד

להים -ושם א –חסדי ה', רחמי שמים  –הבעל, מי גשמים 

היינו העבודה בשדה שצריך להשקות לבד את המים, אבל 

"הוי' אלהינו הוי' אחד", "ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו 

בדיוק  533", פרו ורבועולה " שלחין-בעלאחד". רק 

ל עב, סוד היחס של חתך זהב. רוס"ת 638=  שדה שדה)
 !(.082-ו 638-בחתך זהב מתחלק ל 3333 – 082=  ןלחיש

 תרמז, ז:  סט

ולכן נראה לי דהכי פירושו, דשם נחל יש לו בלה"ק שני 

ביאורים האחר נהר או יאור כמו נחלי מים, והשני עמק כמו 

נחל איתן לפירש"י בעלה ערופה וכן הוא בנדה ]ח':[ ע"ש 

וכן ויחן בנחל גרר ויחפרו עבדי יצחק בנחל שהוא לשון 

חל, כלומר או עמק ומישור וזהו שאומר אין לי אלא ערבי נ

הגדילים אצל יאור ונהר שיש שם מים מוכנים או שגדילים 

בעמק אע"פ שאין שם מים והיינו ארץ המישור שהולך 

בשוה מניין לרבות של בעל, כלומר שזהו היפך מיאור ונהר 

שאין שם מים אבל המטר משקה אותה וה"ה בית השלחין 

ן שהאדם משקה אותה דהעיקר כל שאין שם מים מוכנים וכ

מניין של הרים וזהו היפך מעמק כמובן, ת"ל ערבי מכל 

מקום. ולפ"ז גם פשטא דערבי נחל כולל הגדילים בעמק או 

ארץ המישור וזהו רוב ערבות שלנו וא"צ רבוי רק של הרים 

 וזה לא שכיח כידוע.
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שההצלחה תלויה בשמחה, "עבדו את ה' 
נים באותיות השי ש-מתחלפת ב צ-בשמחה": ה

באותיות עוקבות ובאותיות  מ-מתחלפת ב ל-וה
 למנ"ר(! 

]לא שמעו במיקרופון אחד, אז הביאו עוד אחד 
וסדרו שנים.[ יש ענין של שתי ערבות, בלי טעם 

 ובלי ריח...

 ד. "... הדר מצוה צניעות" במצוות סוכות

 "הדר תורה חכמה... הדר מצוה צניעות"

יות כל ארבעת המינים של הלולב צריכים לה
בהידור. אמנם "הדר" כתוב אצל האתרוג, "פרי 
עץ הדר", אך לומדים ממנו לכל המינים. יש 

שאנחנו מאד אוהבים, שהוא בעצם  עמאמר חז"ל
ספר  –היסוד לפרק השמיני בספר שכינה ביניהם 

" הֺסכות חגשל סוכות, חג של חתן וכלה, כי "
", וגם שוה "]ראויים כל ביניהם שכינהשוה "

". השיא של הספר אחת בסוכהב[ ישראל ליש
שכינה ביניהם הוא מאמר חז"ל: "הדר תורה 
חכמה, הדר חכמה ענוה, הדר ענוה יראה, הדר 
יראה מצוה, הדר מצוה צניעות". מהמאמרים 

 שאנחנו הכי מחבבים. 
 כמה שלבים יש במאמר הזה? 

הוא מתחיל מלימוד תורה, כמו שהחתן לומד 
וך התורה, ראוי שכל בחור יתחתן מת –תורה 

מתוך הישיבה. אבל מה ההידור של התורה? 
סימן שחכמה ותורה אינן  –"הדר תורה חכמה" 

אותו דבר. ההידור ללמוד תורה הרבה ולדעת 
משמע  –תורה הרבה הוא שתהיה בסוף חכם 

שלא רק בחכמת התורה. כמו שדברנו קודם על 
ההבדל בין מי שלומד מתוך ספר למי שלומד 

שאז הוא יכול להיות חכם מהנהגות הצדיקים, 
חכם לדעת איך להתאים את התורה  –באמת 

למציאות, זה מה שהקב"ה רוצה, איך לחבר את 

                                                      
 דרך ארץ זוטא ה. ע

התורה עם המציאות, לשם כך צריך חכמה. בכל 
 "הדר תורה חכמה".  –אופן, זו ההתחלה 

אחר כך "הדר חכמה ענוה". כמה שמשה רבינו 
הוא חכם, אבל התכל'ס, ההידור שלו, שהוא ענו 

"והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני  –
. גם כאן לא הסוף, המאמר הזה מזכיר עאהאדמה"

יש  –לנו את המאמר של רבי פינחס בן יאיר 
דברים שוים ויש דברים חדשים במאמר. אחר כך 
כתוב "הדר ענוה יראה", סימן שיש יראה 

יש  –שלמעלה מענוה, ואז "הדר יראה מצוה" 
כלית הכל "הדר מצוה ות –מצוה שעוד יותר 

 צניעות".

 מצות סוכה –"הדר מצוה צניעות" 

את השלבים האלה אפשר להקביל למיני הלולב 
יש פה חמשה דברים, לכן צריך  –וגם לסוכה 

להקביל לארבעת המינים יחד עם המצוה לישב 
בסוכה. מן הסתם המצוה לישב בסוכה היא 
הסוף, "הדר מצוה צניעות". עם כל מה שיושבים 

"כל ישראל ערבים"  –נו יחד בתוך הסוכה כול
 –ברים חרבים ענת שהא תו"כל ישראל חברים", 

הסוכה עצמה היא מקום צנוע. את המצוה הזו 
 מקיימים בצניעות. 

כמו שנסביר, ה"צניעותא" בקבלה היא אמונה 
 אמונה", בגימטריא ביניהם שכינהעיקר ה" –

. אמונה היא רדל"א, נקראת צניעותא, פשוטה
"ספרא דצניעותא" בספר הזהר, והסוכה היא כמו 

"צלא דמהימנותא", צל האמונה. מי שיושב תחת 
 צל האמונה הוא בבחינת "הדר מצוה צניעות". 

 חמש המדרגות בספירות העליונות

קודם נסביר את המדרגות האלה כפי שמוסברות 
בסוף הספר שכינה ביניהם, לפי הספירות 

 העליונות: 
ורייתא מחכמה "א –הכל מתחיל מתורה 

נפקת", התורה יוצאת מהחכמה, וממנה חוזרים 

                                                      
 במדבר יב, ג. עא
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לחכמה שהיא מקור התורה, ה"מאין באת" של 
 התורה. 

אחר כך החכמה עולה לענוה, מדת ה"אין", 
ה"נחל נבע מקור חכמה" שהזכרנו קודם, ה"אין 
מזל לישראל". בעצם בכך שרבי נחמן מזהה את 

את עצמו עם "נחל ֹנבע מקור חכמה" הוא לא שם 
סד חצר נעצמו ברדל"א אלא במזלא, ב"

. זהו "הדר חכמה ענוה", לכן נחלאלפים" ר"ת ל
האושפיזין של  –באמת הוא שייך למשה רבינו 

ומשה  –משה רבינו הוא ההילולא של רבי נחמן 
 רבינו מצטיין במדת הענוה, "והאיש משה ענו". 

"הדר ענוה יראה" היינו עליה למוחא סתימאה, 
מזל העליון של הדיקנא, בו שרש הדיקנא, ה

 –מתלבשת גבורה דעתיק שהיא מקור היראה 
ושרש היראה הוא גבורה  יראהבגימטריא  גבורה

 דעתיק שבמו"ס דאריך. 
 –משם עולים עוד יותר ל"הדר יראה מצוה" 

אורחין  תריגמצוה היא הגלגלתא, בה יש 
דגלגלתא, שהן השרש העליון של מצוות התורה, 

. המקור עבר תניא קדישאכמו שגם מפורש בספ
אורחין  תריגהעליון של המצות, רצון ה', הוא 

 –של הגלגלתא. בגלגלתא מלובש החסד דעתיק 
כל התורה היא "תורת חסד". על מדרגה זו נאמר 

 "הדר יראה מצוה". 
מה יותר גבוה מהגלגלתא? רק דבר אחד, ג"ר 
דעתיק, "ריש גלי", הראש הגלוי שלא מתלבש 

פשוטה, עם אותם שעשועים בשום דבר, אמונה 
עצמיים, שתי בחינות הערבה בשרש, התענוג 
הפשוט הנעלם והתענוג הפשוט הבא במורגש, 
חו"ב דעתיק, שלמעלה מהן יש גם את כתר 
דעתיק, והכל יחד נקרא "צניעותא" כי לא 
מתלבש בכלום, לא מופיע, "לא ידע ולא 
אתידע". הייתי חושב שצניעות היא דווקא כן 

חושבים שצניעות היא איך  –שהו להתלבש במ
אבל כאן רואים שהכי צנוע  –שאדם מלובש 

מהכל הוא מי שהכי ערום מהכל, לא מתלבש 

                                                      
 קונטרס אחרון ד"ה "להבין מ"ש בפע"ח". עב

בכלום ואף אחד לא רואה אותו, גם הוא לא רואה 
את עצמו, "לא ידע ולא אתידע", זו תכלית 

 הצניעותא.
 ולסיכום: 

שרש התורה  "הדר תורה חכמה"
 בחכמה

ת החכמה עלי "הדר חכמה ענוה"
 ל"מזלא"

שרש היראה  "הדר ענוה יראה"
 במוחא סתימאה

שרש המצות  "הדר יראה מצוה"
 בגלגלתא

 –"ריש גלי"  "הדר מצוה צניעות"
 רדל"א

 "הדר תורה חכמה" –לולב 

כעת נאמר דרוש שלא כתוב בשכינה ביניהם: 
חז"ל אומרים שהתורה היא הלולב, היא הטעם. 

עליו גם  –ב צריך לומר שהכל מתחיל מהלול
מברכים, "על נטילת לולב". הלולב הוא "הדר 
תורה חכמה". אחר כך עולים ל"הדר חכמה 
ענוה", משם ל"הדר ענוה יראה" ו"הדר יראה 
מצוה" ומשם ל"הדר מצוה צניעות", שאמרנו 
שהוא בסוף הסוכה בתוכה הכל, כל ישראל וכל 
 המינים בתוך הסוכה, בתוך ה"צלא דמהימנותא". 

 "הדר חכמה ענוה" –אתרוג 

מבין ארבעת המינים, אם "הדר תורה חכמה" 
הוא הלולב, מהו "הדר חכמה ענוה"? שנים 
שהולכים יחד, הלולב עם האתרוג, החתן והכלה. 
כאן רואים דוגמה שהכלה היא "אשת חיל עטרת 

החתן הוא "הדר תורה חכמה" והכלה  –בעלה" 
היא המקור שלו, היא ה"נחל ֹנבע מקור חכמה". 

לה היא בחינת "הדר חכמה ענוה", היא המזל הכ
של החתן. איך אני יודע שהכלה היא ענוה? 

 – עדאוה"גגל רבואני תל אר"ת " אתֹרגש עגכתוב

                                                      
 מהספר פנים יפות.  מובא בדא"ח עג
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בטול הגאוה. זו ה"עטרת בעלה". עם כל התורה 
שהחתן למד ולומד וילמד וכל חכמת החיים 
שהוא יזכה, עיקר העטרה על הראש שלו הוא 

 בזכות הכלה. "אל תבואני רגל גאוה" ש
את היקש שני הפסוקים בספר  עהאנחנו יודעים

ו"שפל רוח  עו"אשת חן תתֹמך כבוד" –משלי 
. עוד פעם, "יתֹמך כבוד" כאן הוא עזיתֹמך כבוד"

הכבוד הוא התורה, "הדר תורה  –מלמעלה 
חכמה", והתמיכה היא בגלל השרש היותר גבוה, 
העטרה שעל גבי הכבוד. הכלה היא ה"אשת חן" 

ה"שפל רוח" ועליה כתוב "הדר חכמה שהיא 
 ענוה".

"הדר יראה  –"הדר ענוה יראה", ערבה  –הדס 

 מצוה"

אחר כך "הדר ענוה יראה" ו"הדר יראה מצוה". 
מה כאן ההדסים  –נשארו לנו ההדסים והערבות 

ומה הערבות? למי יש רעיון? "הדר ענוה יראה" 
הריח של  –היינו הדס, "והריחו ביראת הוי'" 

וא היראה, החוש של מלך המשיח. רק ההדס ה
שאמרנו שיש משהו יותר גבוה מהיראה, יותר 
גבוה מטעם וריח, שהוא המצוה. לפי זה, הערבה 

 היא "הדר יראה מצוה". 
יש כאן הקבלה מאד חלקה: מפורש בחז"ל 
שהלולב הוא תורה, כתוב מפורש שהאתרוג הוא 
ענוה, וההקבלה של הדס ליראה הקשורה לריח 

ה. לפי זה, נשאר שהערבות הן מצוה, גם פשוט
"הדר יראה מצוה", העליה לגלגלתא, מקור 
תרי"ג מצות התורה. מצד אחד אמרנו שהערבות 
הן חו"ב דעתיק, בתוך הצניעותא, אבל מה 
שגובל לצניעותא, רדל"א, אמונה, הוא 
הגלגלתא, רצון השי"ת במצות התורה. מבין 

ה. ארבעת המינים הערבה היא המצוה הכי מצוי

                                                                   
 תהלים לו, יב. עד
 ראה הקדמת שכינה ביניהם עמ' נט. עה
 משלי יא, טז. עו
 שם כט, כג. עז

חז"ל אומרים שהערבה היא המין המצוי כנ"ל. 
מצויה הן לשון נופל על לשון )ה' רוצה -מצוה

שכל מציאות חיינו תהיה מצות(. גלגלתא הוא 
לשון "את גלת עלית ואת גלת תחתית" ששם 
גדלים "ערבי נחל". מבואר בדא"ח שהגלגלתא 
הוא מקור הרצון ביחס לשאר הספירות של אריך 

. נמצא שבערבות, בחינת אנפין, רצון סתם
גלגלתא, מלובש מקור הרצון של כל המצות. 
פנימיות החסד )דעתיק( הוא אהבה, אהבת ה' 

"'ואהבת  –ואהבת ישראל )התלויות זו בזו( 
לרעך כמוך' זה כלל גדול בתורה" )אהבת ישראל 
היא מקור הרצון, "כלל גדול", ביחס לרצון ה' 
, בשאר מצות התורה(. והוא ענין הערבות

ה"אחוונא" )"שבת אחים גם יחד"(, "כל ישראל 
 ערבים זה בזה".

יש עוד רמז מובהק שה"אחוונא", הערבות, 
רומזות למצוה סתם: איזו עוד מלה נרדפת יש 

, צוותאהיא לשון  מצוהלאחוה? צוותא. המלה 
"הדר יראה מצוה". טוב מאד שכל אחד ירא 
שמים בפני עצמו, כמו שהפסוק אומר "ירא הוי' 

י ומלך ועם שונים אל תתערב", יראה היא בנ
כמו שידוע שלא צריך  –עדיין בינך לבין ה' 

אבל מצוה  –לפחד משום דבר בעולם חוץ מה' 
צריכה להיות "בשם כל ישראל", כידוע בחסידות 
שאפילו מצות תפילין, חובת גברא, חובת הגוף, 
צריך לכוון שאני מקיים לזכות כל היהודים. על 

עובד, אבל על פי נסתר זה כן  פי נגלה זה לא
עובד. זו הגלגלתא, אהבת ישראל, אהבת 
הפשוטים, היהודים שאין להם לא טעם ולא ריח 

זו הגלגלתא, לשון "מגלגלים זכות על ידי  –
זכאי" )מי שמקיים את המצוה בשם כל ישראל(. 
תיכף נסביר עוד למה הערבה היא הגלגלתא. על 

 שון צוותא. הערבה כתוב "הדר יראה מצוה", מל
אחר כך הכל )כל ארבעת המינים( ביחד "הדר 
מצוה צניעות", שיושבים יחד כל ישראל בתוך 
הסוכה ונוטלים את הלולב ומיניו בתוך הסוכה. 
לזה זוכים בפרט החתן והכלה בסוכה, "שכינה 

 ביניהם".
 ולסיכום:
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 לולב )חתן( שרש התורה בחכמה "הדר תורה חכמה"

 אתרוג )כלה( החכמה ל"מזלא"עלית  "הדר חכמה ענוה"

 הדס שרש היראה במוחא סתימאה "הדר ענוה יראה"

 ערבה שרש המצות בגלגלתא "הדר יראה מצוה"

 סוכה רדל"א –"ריש גלי"  "הדר מצוה צניעות"

כפי שהזכרנו, האריז"ל מקביל את ארבעת 
לולב, -וערבה, -ההדס, -יהמינים לשם הוי' כך: 

לה ל"הדר תורה אתרוג. אם כן, לפי ההקב-ה
-(האתרוג )-(וחכמה וכו'", הסדר הוא לולב )

, הצרוף של והיהצרוף  –( הערבה )-(יהדס )
"אין 'והיה' אלא לשון שמחה",  –חדש תשרי 

" = חג הסכותשייך בפרט ל"זמן שמחתנו" )"
 " כנ"ל(.שכינה ביניהם"

 ה. איש ואשתו

 הו"א לחיוב סוכה "איש ואשתו"

 עחהו"א בגמרא נאמר משהו יפה בנגלה: יש
שצריך לשבת בסוכה דווקא איש ואשתו. מאיפה 
דורשים זאת? מהפסוק "בסכת תשבו". חז"ל 
דורשים "'תשבו' כעין תדורו, מה דירה איש 
ואשתו כך סוכה איש ואשתו". דירה היא דווקא 
איש ואשתו, לכן גם בסוכה צריך להיות איש 
ואשתו. כך הייתי אומר, אם לא היתה הלכה 

רות. לא מספיק ללמוד זאת מהכלל שנשים פטו
 –שכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות 

הייתי חושב בגלל הדרוש של "'תשבו' כעין 
תדורו" שמבטל את הכלל, לכן צריך הלכה, כך 
הגמרא אומרת, הלכה מיוחדת, הלכה למשה 
מסיני, שנשים פטורות ממצות הישיבה בסוכה. 

גרמא, לא מספיק הכלל שהיא מצות עשה שהזמן 
כי הייתי דורש "'תשבו' כעין תדורו, מה דירה 

 איש ואשתו כך סוכה איש ואשתו". 

                                                      
 סוכה כח, ב. עח

יש מהאחרונים שאומר שאף על פי שבפשט 
יש  –הגמרא זו רק הו"א יש בה משהו גם להלכה 

באמת בחינה של "'תשבו' כעין תדורו, מה דירה 
איש ואשתו כך סוכה איש ואשתו". הוא מדמה 

הר"ן  –סברת התוספות זאת לסברת הר"ן וגם 
לגבי מצות "פרו ורבו" ותוספות לגבי מצות 

 שמחת החג. 

 מצות סיוע בפו"ר והשתתפות בשמחת הרגל

שאף על פי שהאשה לא  עטהר"ן המפורסם אומר
היות  –מצווה ב"פרו ורבו" יש לה מצות סיוע 

שהבעל לא יכול לקיים את המצוה לבד, אלא רק 
(, לא רעזבגימטריא  ערבהבאמצעות אשתו )

יכול בלי ה"עזר כנגדו", לכן יש לה מצוה, מצות 
עזר, מצות סיוע. אותו דבר, אומר אותו אחרון 

 –)בעל התורה תמימה(, לגבי איש ואשתו בסוכה 
היות שבאמת כתוב "בֺסֹכת תשבו" וחז"ל 
דורשים "'תשבו' כעין תדורו, מה תדורו איש 
ואשתו אף סוכה איש ואשתו", אז אף על פי 

לכה למשה מסיני אומרת שהיא לא שבסוף ה
חייבת בסוכה, אבל כדי שהבעל יקיים את 
ה"תשבו" שלו, "'תשבו' כעין תדורו", "איש 

אין ברירה,  –ואשתו", האשה צריכה לשבת איתו 
אחרת הוא לא יקיים, ולה יש מצוה להיות "עזר 

 כנגדו". 
סברת  –זהו חידוש, אבל יש משהו דומה 

כתוב שיש מצוה בשמחת יום טוב.  פהתוספות
היא פטורה מהמצוה, אבל  –לשמח את האשה 

חייבת להשמח על ידי בעלה כדי שהבעל יזכה 
 לקיים את המצוה לשמח את אשתו. 

 ישראל בתוך המשפחה-לוי-כהן

אחר כך הוא מביא עוד דוגמה, משהו אחר 
ברכת כהנים. יש כמה אחרונים  –לגמרי 

                                                      
 נתבאר באורך בשיעורי כ"ג חשון, ח' כסלו וט"ו כסלו ע"ז. עט

קידושין לד, ב ד"ה "אשה". וראה גם השגת הראב"ד הלכות  פ

 חגיגה פ"א ה"א.
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ע שאומרים שיש מצוה לישראל, על כולנו, לשמו
ולקבל את הברכה מהכהנים, אף שאין מצוה 

אבל אם אף אחד לא ישמע את  –מפורשת כזו 
ברכת הכהנים, לא יתברך, הכהנים לא יקיימו את 

 –המצוה שלהם. אז כולנו אשה ביחס לכהנים 
 אנחנו מצווים לסייע, להיות "עזר כנגדו". 

יש לנו פה  –לפעמים כתוב שהאיש והאשה 
, "איש לויהם כהן ו –חתן וכלה, איש ואשה 

, בחינת פב. כתוב "ברכות לראש צדיק"פא"ֹליותו
האיש. בברכת כהנים, הכהנים הם "זכר חסדו", 
בחינת זכר, והעם הם בחינת לוי, האשה. אם 

האשה היא לוי. למשל,  –האיש, הבעל, הוא כהן 
מה הלוי עושה בשביל הכהן לפני ברכת כהנים? 

נשים  נוטל לו ידים. ככה כתוב בגמרא, שפעם
צדקניות היו עושות ככה, "וזאת לפנים 

 בישראל", א מאל איז געווען אזוי. 
אם כן, מי הישראל? אם האיש הוא הכהן 

, כלישראל ר"ת י-ויל-הןכ –והאשה היא הלוי 
מי הישראל? הילד  –לעשות כלי לברכת ה' 

ישראל. -לוי-שלהם. לפי זה, כל משפחה היא כהן
גם את הלוים, הישראל צריך לכבד את הכהנים ו

בעיקר את האבא וגם את האמא, האמא גם 
מחויבת לכבד את האב, הלוי את הכהן. זה ענין 
אחד, אבל יש גם הענין הפשוט שהכהן מברך 

 ויש מצוה לישראל להתברך. 

 כל ארבעת המינים –"איש ואשתו" 

אם כן, לשיטתו יש קיום עדיין להו"א של 
ו כך "'תשבו' כעין תדורו, מה דירה איש ואשת

סוכה איש ואשתו". נעשה גימטריא שמאד 
 אישמחזקת את דבריו, את החשבון של "

הווארט כאן. מכל החגים של השנה  –" ואשתו
"איש ואשתו" שייך לחג הסוכות. כמה שוה? 

ברבוע. מה הקשר של המספר לחג  לב, 3324

                                                      
 מ"א ז, לו. פא
 ו.משלי י,  פב

בתמר",  אעלההסוכות? בדיוק ארבעת המינים, "
 . הדס לולב ערבה אתרוג

מכתא שצריך ליטול את הלולב בתוך זו אס
 –הסוכה כדי להמשיך את האורות המקיפים 

 ה-ו-ה-ימקיפים דאמא, כמו שנסביר. אמרנו שב
של ארבעת המינים ערבות הן אמא, וכל הסוכה 
היא מקיפים דאמא. צריך להמשיך את האורות 

גם סוכות היא "בסכות  –המקיפים בהתיישבות 
מינים היינו תשבו", התיישבות, וגם ארבעת ה

להפנים את האורות עד שיכנסו ללב, לתוך אותו 
שגם  פד. הסברנופגמקום שהכינו "אשמנו בגדנו"

הוידוי היה מתוך תענוג, אך בכל אופן היה 
האתרוג הוא הלב, צריך  –"סובלת סבלך" 

 להביא ללב את כל השמחה של החג.

 ו. אחדות והתחלקות לפני הצמצום

 פסוקי "אחד" בתורה

משהו: כמו שיש מצוה השנה הזו נאמר עוד 
ללמוד בספר המאמרים תקס"ה של אדמו"ר 
הזקן, אמרנו שיש גם מצוה ללמוד ספר 
המאמרים תרע"א של הרבי הרש"ב, שייך לשנת 
תשע"ח. נאמר את הווארט של מאמר סוכות, 

 "ולקחתם לכם ביום הראשון".
ובהקדים: כפי שהזכרנו, כל מין מארבעת 

ורה האחדות מופיעה המינים מסמל אחדות. בת
: קודם כל כתוב "ויהי ערב ויהי פהבכל הממדים

בקר יום אחד", זמן, "שנה" בלשון ספר יצירה; 
אחר כך "יקוו המים מתחת השמים אל מקום 
אחד", מקום, "עולם" בלשון ספר יצירה; ובפעם 

נפש האדם, הרי יש  –השלישית כתוב בנפש 
 –נפש -שנה-שלשה ממדים בספר יצירה, עולם

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו "

                                                      
ראה סוד ה' ליראיו שער "לב שמח" פ"י )ובביאוריו באוצר  פג

 הנפש ח"ב(.
 שיעורי ח' ואור לט' תשרי ש"ז. פד
 ראה גם יין משמח ח"ג שער ד בתורה "והיו לבשר אחד". פה
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והיו לבשר אחד". האחדות קשורה לאיש ואשתו, 
תכלית האחדות. בכל אחד מהפסוקים האלה יש 

בפסוק "ויקרא אלהים לאור יום  –מלים  אחד
ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד" 

מלים, גם בפסוק "ויאמר אלהים יקוו  אחדיש 
ים אל מקום אחד ותראה המים מתחת השמ
מלים, וגם בפסוק "על  אחדהיבשה ויהי כן" יש 

כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו 
מלים, כבר חזקה,  אחדוהיו לבשר אחד" יש 

 פלא. 
ב"שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד" יש רק 
שש מלים, אבל יש עוד פסוק שקראנו בהפטרת 

ארץ ביום "והיה הוי' למלך על כל ה –סוכות 
התכלית של  –ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד" 

, שכל הגוים יאמינו פו"שמע ישראל" לפי רש"י
ב"הוי' אחד", מונותאיזם כפי שהתורה מלמדת, 
ו"שמו אחד", תכלית שלילת השיתוף )שיש גוים 

ל אחד אבל משתפים -שלכאורה מאמינים בא
משהו אחר(. זו התכלית של כל האמונה שלנו, 

 אחדיאת העולם. גם בפסוק ההוא יש של כל בר
 מלים. 

מדרגות אחדות לפני הצמצום )ד"ה ולקחתם 

 תרע"א(

בכל אופן, הוא מסביר במאמר בתרע"א שכל 
המינים הם אחד, ושרש האחדות הוא באחדות 
הפשוטה של אור אין סוף, עצמות אור אין סוף 
שלפני הצמצום. היית חושב ששם לא יתכנו 

בפני עצמו, כי זו אחדות  ארבעת המינים, כל מין
פשוטה. וראה זה פלא, זו הנקודה של המאמר 
שהוא מסביר באריכות, כדרך חב"ד, בטוב טעם 

שבתוך האחדות הפשוטה של  –ודעת דווקא 

                                                      
דברים ו, ד: "'ה' אלהינו ה' אחד'. ה' שהוא אלהינו עתה,  פו

ולא אלהי האומות עובדי אלילים, הוא עתיד להיות ה' 

, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא אחד

כולם בשם ה' )צפניה ג, ט.(, ונאמר ביום ההוא יהיה ה' 

 אחד ושמו אחד )זכריה יד, ג.(".

 –עצמות אין סוף יש לפי סדר "אעלה בתמר" 
כל מין בפני עצמו  –הדס -לולב-ערבה-אתרוג

בפועל ממש, לא רק בכח. נשיאת הפכים 
זהו המסר של סוכות וגם המסר של  –ין לחלוט

איש ואשתו, כי איש ואשתו הם כל המינים ביחד. 
קשור גם לנושא שדברנו, שצריך להעלות את כל 

לאחדות  –כל הריבוי שיש במציאות  –הדיבורים 
הפשוטה, בה יש את השרש בפועל של כל אחד 
מארבעת המינים. כל אחד מסמל אחדות בפני 

דות האחת, "אחד יחיד עצמו וכולם בתוך האח
 ומיוחד". 

מה שלא כתוב שם, שנוגע לדרוש שלנו הערב, 
שמבין ארבעת המינים המין שמסמל את נשיאת 

הוא שני  –שני הפכים בנושא אחד  –ההפכים 
בדי הערבה. יש משהו בערבה שהוא פשוט, 

אחד המינים, אבל  –שאין בו לא טעם ולא ריח 
הסגולה  הוא הכח או-שהוא –הוא פשוט לגמרי 

לגלות איך האחדות הפשוטה לא שוללת את 
המצאות כל צורות האחדות שיש שם, לפני 
הצמצום, בעצמות אור אין סוף. כאילו שנאמר 
שערבה אחת משקפת את האחדות הפשוטה 
וערבה שניה משקפת את כל ארבעת המינים, איך 
כל אחד ואחד בפני עצמו בפועל נמצא בתוך 

 ערבותשתי ערבות.  האחדות. לכן חייבים דווקא
שני דברים שמתערבים יחד,  –להתערב הן לשון 

תערובת. מה התערובת כאן? התערובת כביכול 
של האחדות הפשוטה של ה' עם ארבעת המינים 
שכל אחד הוא אחדות בפני עצמו, משקף אחדות 

תמצית  –בפני עצמו. עד כאן מאמר מוסגר 
 מאמר סוכות תרע"א של הרבי הרש"ב.

 של שלוםז. מדרגות 

כעת נדבר על שלום. נאמר כמה ווארטים, כמה 
 מאמרים מוסגרים, ואז נגיע לעיקר:
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 "שלום בעצמי" ו"שלום הכללי"

רבי נחמן, בעל ההילולא של היום, ח"י תשרי, 
שלום  –שיש שתי בחינות של שלום  פזאומר

פנימי ושלום בחוץ. לשלום פנימי הוא קורא 
ין "א פח"שלום בעצמי", כמו שהפסוק אומר

שלום בעצמי מפני חטאתי", ולשלום בחוץ הוא 
. הא פטקורא "שלום הכללי", שלום בכל העולם

בהא תליא. תמיד אצלו, בכל הדרשות, יש הרבה 
ענינים באמצע, הרבה בחינות איך להגיע מזה 
לזה, אבל הווארט הוא שה' מברך את עמו 

 . שלוםבחינות של  ב, צ"בשלום"
 –אדם גופא השלום הפנימי, שלכאורה בתוך ה

הוא בין הנשמה והגוף.  –עיקר ה"שלום בעצמי" 
לגוף יש את התאוות שלו, "רוח הבהמה הֹירדת 
היא למטה לארץ", והנשמה היא "רוח בני האדם 

, ושלום ביניהם הוא הישג צאהֹעלה היא למעלה"
עצום. כלומר, שהגוף יפעל בהתאם להנחיות 

הגוף יקבל השראה מהנשמה,  –והשראת הנשמה 
יהיה עימות, לא תהיה שבירה שכל אחד  ולא

 מושך לכיוון הפוך, שזהו שבר. 
כתוב בזהר הקדוש שאיש ואשה, על אף שכל 
אחד כלול מנשמה וגוף, היחס בין שניהם הוא 
על דרך נשמה וגוף. הזהר כותב זאת לגבי 

                                                      
 לקוטי מוהר"ן ח"א יד. פז

 תהלים לח, ד. פח
אסמכתא לרמז של שתי  – שלום" עולה נחל וערבי" פט

בחינות שלום, "שלום בעצמי" ו"שלום הכללי", ושתי 

רבות הן שתי בחינות שלום. שני דברים פשוטים הע

הן "אחוונא" )וכל מה שדובר,  –שערבות הן עיקר השלום 

וכו'( ושתי ערבות הן שלום בית,  צוותאלשון  מצוה

"איהו בנצח ואיהי בהוד" עם ערבּות ביניהן. כבר אמרנו 

שמבין ארבעת המינים המין עיקרי שקשור לסוכה הוא 

את הסוכה. לכן במאמר "הדר..." ערבות, בהן גם מסככים 

הערבות )"הדר יראה מצוה"( סמוכות לסוכה )"הדר מצוה 

 צניעות"(.
 לקו"מ שם סוף אות ט: "וזה שמסימין התפלה בשלום". צ

 קהלת ג, כא. צא

אברהם ושרה, שאברהם הוא הנשמה ושרה היא 
 הגוף. מה נלמד מזה? שה"שלום בעצמי" של רבי

הסימן המובהק של  –נחמן הוא גם שלום בית 
"שלום בעצמי" הוא לא רק שאתה רגוע. אם 
אתה רגוע הבית רגוע, האיש והאשה יחד רגועים. 
הרי "אשתו כגופו דמיא", לגמרי, "והיו לבשר 
אחד". מאד חשוב לחתן ולכלה להבין שהשלום 
בין איש ואשה הוא "שלום בעצמי", לא השלום 

ית" הוא פנים, שלום בית "ב –הכללי שבחוץ 
משקף בדיוק את המצב של האדם בתוך עצמו, 
איך הנשמה שלו עם הגוף שלו. אם הנשמה 

גם יהיה שלום בין בני הזוג,  –והגוף שלו בשלום 
 אותו הדבר. 

 אחד-שמחה-שלום-שלום

"שלום בעצמי" ו"שלום  –שני ה"שלום" האלה 
של שם הוי'. השלום  וה-הם כנגד ה –הכללי" 

, המדות, והשלום החיצוני, בכל ו-מי הוא ההפני
העולם, התכל'ס, להביא שלום בעולם, הוא 
המלכות. למעלה משניהם, כמו עטרה על גבי 

שאמרנו שהוא כמו שלום בית,  –השלום הפנימי 
יש  –הכל קשור ל"ופרוס עלינו סוכת שלומך" 

שמחה, "זמן שמחתנו", והשמחה היא אמא. 
 –היא שמחה  ההשראה על שתי מדרגות שלום

שמחה של מצוה, "שמחה בטהרתה" בלשון 
. אם כן, יש שמחה על גבי שני שלום. צבהרבי

", בגימטריא אחד" –אחר כך יש עוד משהו 
, ש"אחד האמת" שורה בחכמה, כפי אהבה

. זוכים לאחדות, לגילוי צגשכתוב בספר התניא
 אחדות ה', שהיא אצילות שבאצילות.

                                                      
 ראה שיעור אור לי"ב אלול ע"ז פ"ג. צב
 פל"ה בהגהה. צג
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 י
 אחד

 שמחה ה
 שלום בעצמי ו
 שלום הכללי ה

 אחד-שמחה-שלום-שלוםכמה שוה כל זה, 
 ישראל שמע, עצם האהבה(? "אהבה)שהוא גם 

-שלום-שלום". כלומר, אחד' הוי אלהינו' הוי
", שמע ישראל הוי' אלהינו הוי'שוה " שמחה

ואז יש פסיק טעמא, והמלה "אחד" היא 
התכלית, "ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו 

 אחד". 

 יהיה אור" ח. "לעת ערב

 רמזים בשמות החתן והכלה

קודם אמרנו ששם החתן, טוביה, רמוזה 
פדוית טוביה צאן בהושענא "אום אני חומה": "

למלך על כל ' והיה הוי" בגימטריא "קדשים
", אחד ושמו אחד' הארץ ביום ההוא יהיה הוי

 פסוק של הפטרת היום הראשון של סוכות. 
נו רמז כשהחתן היה אצלנו לפני החתונה אמר

עטרה -טוביה יֹרחםעל שמות החתן והכלה: 
(, "אשר 3339) שמחה-ששוןשוים יחד  יהודית

חתן וכלה". חתן וכלה הם  שמחהו ששוןברא 
 לולב ואתרוג, וששון שמחה הם ערבות והדסים.

 נאמר כעת עוד רמז בשמות החתן והכלה: 
הפסוק לפני "והיה הוי' למלך על כל הארץ" 

ולך על ביאת משיח[ יום הוא "והיה ]'והיה' ה
אחד הוא יודע להוי' לא יום ולא לילה והיה לעת 
ערב יהיה אור". ארבע המילים האחרונות של 

", לעת ערב יהיה אורהפסוק, ביטוי שלם, "
טוביה ירחם עטרה שוות לשמות החתן והכלה, 

 . רמז מאד יפה לחתן ולכלה. יהודית
. עוד מעט הזמן של ערבות"? ערבמהו "לעת 

"לעת ערב  –התחתנו לפני סוכות  –בות הער
יהיה אור", אור גדול מאד, אור של משיח. לפי 
כמה פירושים האור הזה הוא לא אור השמש ולא 

אור הירח אלא אור של ה', שלעתיד לבוא כבר 
לא נשתמש לאור השמש ואור הירח אלא רק אור 
ה'. אם מוסיפים למלים "לעת ערב יהיה אור" את 

היה", יש גם גימטריא המלה הקודמת, "ו
" והיה לעת ערב יהיה אורמופלאה ביותר: "

. אור-אור-אור-אור-אור, אורפעמים  העולה 
יש בבטוי חמש מלים, כך שהערך הממוצע של 

. מהן חמש פעמים אור בתורה? אורכל מלה הוא 
פעמים  הב"יום אחד" של מעשה בראשית כתוב 

 "אור". 
מות " עולה שלעת ערב יהיה אורשוב, רק "

צירוף שם הוי'  –" והיההחתן והכלה, ויחד עם "
של חדש תשרי, "אין 'והיה' אלא לשון שמחה", 
"זמן שמחתנו" )הצירוף של כל החדש, אבל 

פעמים  העולה  –מאיר במיוחד בחג הסוכות( 
, 45עד  3-, כל המספרים ממה, משולש אור

)משה ב"רצוא ושוב":  משהפעמים  גשעולה גם 
 האושפיזין של היום.  (,מ מש משה שה ה

 יחידת הפסוקים עם ריבוי הויות בזכריה

שני הפסוקים שהזכרנו מספר זכריה מתחילים 
במלה "והיה". הפלא הגדול הוא, שיש כאן 
תופעה שאין כמותה בכל התנ"ך: ארבעה 
פסוקים רצופים שמתחילים "והיה". כמו שנראה, 

לשונות של הויה,  יבבתוך הפסוקים האלה יש 
חודית בכל התנ"ך. מה היחידה הזו של תופעה י

 –" והיהארבעת הפסוקים, שכל פסוק מתחיל "
החביב -, הצירוף השביעיהוי'שמחה, אותיות 

של החדש השביעי, חדש תשרי בכלל, ושייך 
 בפרט ל"זמן שמחתנו"? 

"והיה ביום ההוא לא יהיה  –הפסוק הראשון 
אור יקרות וקפאון". יש הרבה פירושים מהו 

רות וקפאון", כתוב "יקפאון" וקוראים ה"אור יק
"וקפאון". "והיה ביום ההוא ]של ביאת משיח[ 
לא יהיה אור יקרות וקפאון"; אחר כך הפסוק 
שלנו, "והיה יום אחד הוא יודע להוי' לא יום ולא 
לילה והיה ]עוד 'והיה', לא בתחלת פסוק[ לעת 

"והיה ביום  –ערב יהיה אור"; הפסוק השלישי 



 ואביטה                                                     נח 

ים חיים מירושלם חצים אל הים ההוא יצאו מ
הקדמוני וחצים אל הים האחרון בקיץ ובחרף 
יהיה"; הפסוק הרביעי הוא "והיה הוי' למלך על 
כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד" 

תכלית כל התנ"ך, כל הפסוקים בתנ"ך,  –
 התכלית של "שמע ישראל". 

עוד פעם, יש ארבעה פסוקים שכל אחד מתחיל 
חמש פעמים  –", ובתוכם יש עוד "והיה" "והיה

"והיה" ביחידה זו. כמו שמות הוי' יש כאן? 
בפסוק השני "והיה יום אחד הוא יודע להוי'" 
ובפסוק האחרון "והיה הוי' למלך על כל הארץ 

אז יש  –ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד" 
חמש "והיה" וג"פ הוי', כבר שמונה. יש עוד 

בה מאד, בפרט בפעם מלה של הויה, חשו
"יהיה". בפעם האחרונה שכתוב  –האחרונה 

"יהיה הוי' אחד ושמו אחד" חז"ל אומרים 
ש"יהיה" הוא שם ה', לא סתם מלה, ש"הוי'" 

. כמה י-יאיר כמו ה ו-יהפוך להיות "יהיה", שה
"יהיה" יש ביחידה הזו? הפסוק הראשון, "והיה 

ר ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון", ואח
כך "לעת ערב יהיה אור" ו"בקיץ ובחרף יהיה", 
בכל פסוק יש "יהיה" אחד, והעיקרי בפסוק 

 האחרון, "יהיה הוי' אחד ושמו אחד". 
הויות,  יב"יהיה", ובסה"כ יש  דאם כן, יש 

ואחר כך כתוב פעמיים "אחד". נעשה חשבון של 
; עין, 303" עולה והיהפעמים " ההכל יחד: 

 –" להוי'" "הוי'" "הוי'", "פעמים "הוי' גנוסיף 
נותן  יהיהפעמים  ד; 208, רחל, יחד כבר 338
. משהו נפלא, משיח, 058הכל יחד  – 323עוד 

מלים  32רמז נפלא ביותר, שיש כאן יחידה של 
. כנראה שזהו משיחשל הויה שכולן יחד שוות 

עיקר ביאת משיח, כל ההויות האלה, לברר 
כל הדברים ולתקן את כל ההויה, כולל תיקון 

הבטלים, כל דברי המינות ודברי האמנות וגם 
דברי התורה שדברו כל הרבנים למיניהם וכל מי 

 שלא רב. כל ההויות האלה הן משיח אחד.

 ארבעת הפסוקים בסוד הוי' 

היות ויש כאן ארבעה פסוקים הפותחים במלה 
 הוי'"והיה", מתבקש להקביל אותם לשם 

הגיוניות איך  "(: יש שתי צורותוהיה)אותיות "
לפי הסדר, או בצירוף  ה-ו-ה-יאו  –להקביל 

", היות שכל פסוק מתחיל "והיה". על כל והיה"
"והיה הוי' למלך על כל  –פנים, הפסוק האחרון 

ואילו  –תתאה  הודאי כנגד המלכות,  –הארץ" 
עילאה. אם  השבסוף היא  ה-בצירוף "והיה" ה

פי ל ה-ו-ה-יכן, צריך לומר שההקבלה היא ל
 הסדר.

הפסוק "והיה ביום ההוא יצאו מים חיים 
מים הם  –מירושלם וגו'" הוא פסוק של מדות 

המדות, וכן "חצים אל הקדמוני וחצים אל הים 
האחרון", מזרח ומערב, ואחר כך בקיץ ובחרף, 
כל העונות שאחרי מבול נח, הכל שייך לקצוות. 

, הנחלים שהולכים אל ו-לכן ברור שהוא כנגד ה
לפי זה, הפסוק "והיה לעת ערב יהיה  .צדהים

מתאים לבינה. אמרנו אך לא  –אור" הוא ערבות 
 יודעהסברנו. הפסוק מתחיל "והיה יום אחד הוא 

, "אם אין דעת אין בינה אם אין דעת –להוי'" 
בינה אין דעת". יוצא שהפסוק "והיה ביום ההוא 

הכי טוב פירוש  –לא יהיה אור יקרות וקפאון" 
"אור יקרות" הוא אור של העולם המלבי"ם, ש

הזה, אור ישר, ו"קפאון" הוא אור חוזר, ולא 
גילוי  –יהיה לא זה ולא זה אלא גילוי של לעתיד 

של שם הוי' )ולכן יש  י-אור העתיד, לכן שייך ל
 קפאון" כתיב(.י" –בפסוק  יתופעה מיוחדת של 

 ולסיכום:

 י
רֹות ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ֹלא ִיְהֶיה אֹור ְיקָ 

 קפאון( ְוִקָפאֹוןי)

 ה
ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע להוי' ֹלא יֹום ְוֹלא 

 ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

 ו
ם  ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמירּוָשַלִ
ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ַהַקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים 

 ַקִיץ ּוָבֹחֶרף ִיְהֶיהָהַאֲחרֹון בַ 

                                                      
 ראה לעיל סוף פ"ג בפרצוף מערכת המים. צד
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 ה
ְוָהָיה הוי' ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ ַבּיֹום ַההּוא 

 ִיְהֶיה הוי' ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד

 אתכפיא ואתהפכא –ממלא וסובב 

הפסוק הבא אחרי ארבעת הפסוקים הוא "יסוב 
. מה פירוש הערבה שם? צהכל הארץ כערבה"

מרים ערבה של סוכות? ארץ מדבר. המפרשים או
יש רק "ערבי".  –שאין ערבה לשון יחיד בתנ"ך 

כן על  צויש מי שאומר שהמקום "נחל הערבה"
שם ערבות, ערבה לשון יחיד, ויש מי שאומר 
שהערבה שם היא מדבר. כל שאר המפרשים 
אומרים ש"נחל הערבה" הוא מדבר, ויש מי 

"יסוב כל הארץ  –שאומר שאולי הערבה שלנו 
 ערבי נחל". מתפרשת כמו " – כערבה"

על כל פנים, אחרי ארבעת פסוקי "והיה", אחרי 
התכלית של "והיה הוי' למלך", כתוב "יסוב כל 
הארץ כערבה", סימן שערבה היא סובב. מה 
הפשט של המלים "יסוב כל הארץ ערבה"? 
"יסוב" פירושו "יהפוך" ו"כל הארץ ערבה" 

ה' ישווה את כל ההרים והגבעות  –היינו מישור 
מישור. מה אני יכול ללמוד על -יה ערבהוהכל יה

דרך החסידות מהפשט הזה? שכל פעם שיש 
מושג סובב, כמו הקפות, "סובב כל עלמין", 
גילוי הסובב בנפש הוא אתהפכא. אם סובב הוא 
אתהפכא מהו ממלא? ממלא הוא לפי ערך הכלי, 
ממלא הוא אתכפיא. אבל "יסוב" הוא להפוך. 

כולם  –ם פשוטים "כל הארץ ערבה", מישור, כול
בלי טעם ובלי ריח. איך קוראים לזה? המכנה 
המשותף הנמוך ביותר, דרגת האנרגיה הנמוכה 
ביותר, שם הכל משתווה. זו התכלית של "והיה 
הוי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי' 

 אחד ושמו אחד". זה קשור לערבה שלנו.

                                                      
 זכריה יד, י. צה
 מוס ו, יד.ע צו

 ט. סימני הערבה ו"תורה חדשה"

 ערבה וצפצפה

אומרת שיש שלשה  צזור לגמרא: הגמראנחז
)א( קנה שלה אדום;  –סימנים של ערבה כשרה 

)ב( עלה שלה משוך; )ג( פיה חלק. אם יש את 
שלשת הסימנים האלה, זו ערבה כשרה. אבל אם 

קנה שלה לבן, עלה שלה עגול, פיה  –הכל הפוך 
היא  –מסר )ובברייתא אחרת כתוב "מגל"( 

ש לה שם אחר, שם פסולה. היא לא ערבה, אלא י
. המפרשים צחשמופיע בתנ"ך, "צפצפה ָשמֹו"

מסבירים שעיקר החידוש במשנה של ערבה הוא 

                                                      
 סוכה לד, א. צז

יחזקאל יז, ה )ביחזקאל מופיעים גם שני הפסוקים עם  צח

, כנ"ל. רואים שיש לו קשר מיוחד ערבהראשי תבות 

לערבה וצפצפה(. הפסוק בו מוזכרת הצפצפה הפסולה 

הולך על המלך צדקיהו: "ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה 

נבוכדנצר  [ קח על מים רבים צפצפה ָשמֹו".ערבה]=  זרע

"צפצפה שמו" הוא  –לקח את צדקיהו ושם אותו מושל 

למעליותא )כפירש"י והמצודות(, הפשט ששם אותו מושל, 

רק שצדקיהו בגד בו. בגמרא מצוטט רק "קח על מים רבים 

, בגימטריא זרעצפצפה שמו", אבל קודם יש פעמיים 

, שתי ערבות. חז"ל דורשים אחרת, שהוא רצה ערבה

היות ערבה חשובה אבל גרם לעצמו, למנות אותו ל

במעילה שלו, והחליף את הערבה הכשרה בצפצפה 

פסולה. רואים כאן שהראש של הגוי )הפשט( והראש של 

האם צפצפה גבוהה  –היהודי )דרשת חז"ל( הוא הפוך 

מערבה או נמוכה מערבה. אפשר ללמוד על הדרך שלפי 

פצף שיודע לדבר וגם לצ –הגוי מעלת המושל הוא צפצפה 

על אנשים. אבל האמת הפוכה, הגמרא אומרת שמושל 

שכל כחו לצפצף הוא לגריעותא, "צפצפה שמו" לפסול. 

מכאן נלמד שערבה שייכת גם למלכות, המין המשיחי 

, מתקן את כל הדיבורים, "כל הדברים משיחהוא  משיח)

 יגעים"(. 

חז"ל אומרים )סוכה לד, א( "מאי ניהו ערבה? אמר הקב"ה 

מרתי שיהיו ישראל לפני ככף על מים רבים ]ערבה אני א

 כשרה[ והן שמו עצמם כצפצפה שבהרים ]הפסולה[".
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, כמו צפצוף לשוןצפצפה לפסול את הצפצפה. 
היום אומרים גם 'לצפצף על מישהו',  –לפטפט 

אבל סתם צפצוף הוא כצפצוף הצפור. כמו 
שהזכרנו, כל מסעות השכינה הם כדי לברר את 

 הצפצופיםהצפצופים. צריך שכל -םהדבורי
עד לשרש שלהם, להעלות אותם לשרש,  יצופו

 "רומה על השמים אלהים".
בכל אופן, לערבה ולצפצפה יש שתי תכונות 
הפוכות. עיקר מה שלומדים בתורה הוא התכונה 

משוך כמו נחל,  –השניה, שהעלה שלה משוך 
"ערבי נחל". לומדים שהמלה נחל הולכת על 

אם  –שמשוכה כמו נחל, לא עגול  צורת העלה,
הוא עגול זו צפצפה ואם משוך כנחל זו ערבה. 
הנחל בא ללמד אותי על הצורה. חוזר לרבי 

 נחמן, "נחל ֹנבע מקור חכמה".

 מל-מל-חש –שלשת סימני הערבה 

-קנה –שוב,  סימני הערבה הם בשלשה דברים 
-קנהפה )הפה הוא פי העלה(. כמה שוים -עלה
אמרנו שאחד הזוגות החשובים . משה? פה-עלה

 ערבה-לולבהוא "לולב וערבה", שם הפרק. גם 
. אפשר לעשות סדרה משה)"איהו בנצח"( שוה 

פעמים  35עולה  משהפה. -עלה-יורדת של קנה
. הקנה צריך להיות אדום, העלה משוך והפה חיה

 35, 555? חלק-משוך-אדוםחלק. כמה שוה 
 . יחידהפעמים 

 יהעולים  פה-עלה-קנהשוב: חלקי הערבה 
עולות  חלק-משוך-אדום, והתכונות חיהפעמים 

 555ועוד  045. כמה ביחד? יחידהפעמים  יה
 – 35ד"פ  63, אבל 63פעמים  35 –משלים 

ברבוע, סוד הלב היהודי. חשבון  ל, 933בדיוק 
-פה הם חש-עלה-מופלא לגמרי. ברור כאן שקנה

מל. ה"חש" כאן הוא צבע הקנה, שמתאדם -מל
 –; אחר כך יש שתי תכונות של העלה בשמש

בתורה כתוב משוך, "נחל", אבל גם האדום וגם 
החלק הם הלכה למשה מסיני. תמיד 

 ה"דאורייתא" הוא ההבדלה, ה"משוך" כאן. 

 "קנה חכמה קנה בינה" –הדס וערבה 

שהוא גם המחבר  –הסימן הראשון של הערבה 
הוא שהקנה שלה אדום. מה  –בין ההדס לערבה 

. אצל הלולב אין קנה, קנהלהדס? השרש  הקשר
הכל ענף. אצל הדס, על אף שלא משתמשים 
במלה "קנה" ביחס לעץ שלו, אבל ישנו בטוי 

 –א" ניק: "תלתא טרפי בקנההקשור לשרש 
. יש מקום אחד, צטאחד קןשלשה עלים מ

, שהוא כותב קתסתכלו בשו"ע אדמו"ר הזקן
ל זהו רמז שמחזק מאד מה שהאריז" "קנה אחד".

קובע שההדס והערבה הם חכמה ובינה. למה? כי 
. בלולב ובאתרוג קאכתוב "קנה חכמה קנה בינה"

אין סוד קנה. בערבה והדס יש סוד קנה, רק 
 ה, העם  – קנהואילו  קןשבהדס הוא בעיקר 

הוא בעיקר בערבה. מה מלמד  –עילאה שבשם 
אותי שקנה הערבה צריך להיות אדום? גם מראה 

שייך לבינה, אמא, כך חז"ל אדום  –על השרש 
אומרים. גם רמז מובהק שאם הקנה לבן, אבא, 

צפצפה ולא ערבה. הפוסקים  –זהו מסולף 
אומרים שגם אם ירוק אבל סופו להיות אדום, אם 

גם כשר. כך כותב אדמו"ר  –יהיה מספיק בשמש 
. הסימן השני, העיקרי, שצריך להיות קבהזקן

 "משוך כנחל", "ערבי נחל". 

 כסכין שחיטההערבה 

שהפה, החוד של העלה,  –הסימן השלישי 
 בלי פגימות. –צריך להיות חלק 

יש כאן רמז כל כך בולט, שפלאי פלאים שלא 
ודאי מישהו דורש, אבל לא  –ראיתי מי שדורש 

מה מזכיר שצריך להיות  –ראיתי, מצוה לחפש 
משוך וחלק? מזכיר סכין שחיטה. הרי "ושחט" 

                                                      
 שם לב, ב. צט

 או"ח ???. ק
 משלי ד, ה. קא
 או"ח תרמז, א. קב



 
 סאואביטה                                                      

ן צריך להיות חלק, בלי והסכי קגפירושו "ומשך"
 . קדפגימות

"ְיֺסֺכהּו  –לגבי הבהמות  קהיש פסוק בסוף איוב
ֶצֱאִלים ִצְללֹו ְיֺסבּוהּו ַעְרֵבי ָנַחל". הבהמות של 
לעתיד לבוא, של סעודת לויתן, נמצא בתוך סוכה 
של צל, צלא דמהימנותא, "יֺסבוהו ערבי נחל". 
פלאי פלאים, פסוק בסוף ספר איוב. הפסוק 

קיש "יסכוהו" ו"יסבוהו". כתוב שם שעם הסוד מ
של הערבה, העלה של הערבה, נשחוט את 

"יסכוהו צאלים צללו  –הבהמות לסעודת לויתן 
יסבוהו ערבי נחל". תסתכלו בכל הפרשה שם של 
הבהמות. יש רמז ששוחטים את הבהמות עם 
העלה של הערבה. ]מותר לשחוט בקנה.[ נכון, 

 עם הקנה.אבל כאן עם העלה, לא רק 

 "חילפא גילא" –הממוצע בין ערבה לצפצפה 

ידוע שההלכה של "תורה חדשה מאתי תצא" 
ששחיטת הבהמות  –לכאורה דרוש אחר  –היא 

עם סנפיר הלויתן שאינו חלק, קצת מסר. אבל 
נסתכל בגמרא כאן, יש ברייתא שהיא אחת 
הדוגמאות היפהפיות שאם יש שתי קצוות צריך 

ותמיד השאלה להיכן להיות ממוצע באמצע, 
לצד זה או לצד השני. האם יש  –הממוצע נוטה 

 צפצפהבין הערבה לבין הצפצפה משהו נוסף? 
צפצפה )יש ב משהזה של -, הלעומת045שוה גם 

אשת משה, לשון צפור צפרה גם רמז ל
המצפצף(. האם יש ממוצע בין הערבה לצפצפה? 
אביי אומר שיש ממוצע. איך קוראים לממוצע? 

, סכין. כל כך חלף? חילפא. מהו קוגילא" "חילפא
 –בולט, פלאי פלאים, ודאי מישהו אומר את זה 

 אבל בפשטנים על הדף לא ראיתי... 
כתוב שסתם "חילפא", בלי שם לואי "גילא", זו 
סתם צפצפה. להחליף ערבה בחילפא היינו 

                                                      
 חולין ל, ב. קג
 שו"ע יו"ד יח, ו. קד
 מ, כב. קה
 סוכה לד, א. קו

החלפת ערבה בצפצפה. אבל לחילפא גילא יש 
כל  –עלה משוך קנה אדום ו –שני סימנים טובים 

הבעיה שאינו חלק בפה. יש מחלוקת מה 
, קזהמציאות ב"חילפא גילא": לפי הרמב"ם

ההבדל בין "מסר" לחילפא גילא שלמסר יש 
שינים גדולות ולחילפא גילא שינים קטנות. אבל 
רש"י מפרש שבחילפא גילא השינים לא בהכרח 

. קחיותר קטנות, אלא פשוט נוטות לצד אחד
, שאם פגימות גדולות זו הרמב"ם יותר פשוט

צפצפה וקטנות בסדר. בסדר לכתחילה, עד כדי 
ועוד כותבים שאצלנו הכל  קטכך שערוך השלחן

" )גילא עיני גל, "370עולה  גילא חילפאככה. 
לשון גל(. יש מי שאומר שזה מה שמצוי אצלנו, 
בסדר גמור, אבל זו שחיטת הבהמות ב"תורה 

 . קיחדשה"
ערבה, שמכשירים אם כן, רואים שיש קולא ב

 –דווקא את הממוצע. כל הלומדות של חז"ל 
היא לגבי  –כמבואר אצלנו הרבה פעמים 

הממוצע. הקצוות הם פשוטים, אבל הלומדות 
אם נוטה לכאן או לכאן,  –היא לגבי הממוצע 

וכאן הממוצע נקרא "חילפא גילא" והוא נוטה 
 לצד הערבה הכשרה.

ם עד כאן דרוש בעניני הערבות, היהודי
הפשוטים ששרשם בשעשועים העצמיים של ה'. 
מהם מגיעים ל"הדר מצוה צניעות", צניעותא. 
זהו הפסוק באיוב, שהבהמות שיושב תחת צל 

 הסוכה מסובב ערבי נחל.

                                                      
 הלכות לולב פ"ז ה"ד:  קז

עגול ופיו דומה ויש מין אחר דומה לערבה אלא שעלה שלו 

למסר וקנה שלו אינו אדום וזהו הנקרא צפצפה והיא 

פסולה. ויש שם מין ערבה שאין פי העלה שלה חלק ואינו 

כמסר אלא יש בו תלמים קטנים עד מאד כמו פי מגל קטן 

 וזה כשר.
 כמגל קציר, כמבואר שם. קח
 ראה או"ח תרמז, ג. קט
רבי  , היום, יום ההילולא שלחי תשרי=  תורה חדשה קי

 נחמן, האושפיזין של משה רבינו.
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 ערבות ועורבים

האם אפשר לקרוא "ערבי נחל" בניקוד אחר? 
הבטוי "ערבי נחל" כתוב בתורה ובאיוב אותו 

ניקוד אחר? יש דבר. האם כתוב אותו דבר ב
"יקרוה ֹערבי נחל". הפשט הוא  קיאפסוק במשלי

. את מי העורבים ינקרו? קיבשעורבי הנחל ינקרו
מי שלא מכבד את הוריו, לא מהדר בהדסים 
וערבות. בעיקר צריך לכבד את האמא, הערבות, 

 תשרי חיהדרוש שלנו היום. כמה שוה 
", שייך למה חדשה תורה, "928בגימטריא? 

על שחיטת הערבות. מה עוד  שעכשיו דברנו,
 כבדשוה המספר הזה )שאנחנו מאד אוהבים(? "

 ". אמך ואת אביך את
האם יש משפחה בתורה, אבא ואמא ובן, 
ששוים "כבד את אביך ואת אמך"? אם יש כזה 
דבר זה משהו מאד יפה. זו ממש "תורה חדשה", 

שיש אבא ואמא ובן ששוים  –הגימטריא הזו 
הכי מה  –". ניתן רמז כבד את אביך ואת אמך"

אליפז תמנע שלא היית חושב שיכול להיות. ]
.[ קיג.[ יפה מאד. ]אני רק זוכר זאת מפוריםעמלק

פעם היה? אני לא זוכר, אתה זוכר יותר טוב. 
-תמנע-אליפזבשבילי זה חדש, אצלך זה ישן. 

כבד את אביך אבא, אמא ובן ששוים " – עמלק
ו . אמרנתורה חדשה", בגימטריא ואת אמך

שבעיקר צריך לכבד כאן את האמא, תמנע, שיש 
רצתה להתחתן עם יעקב  –לה ניצוץ מאד גדול 

אבינו. הוא דחה אותה ונענש על כך, חז"ל 

                                                      
 ל, יז. קיא
מובא בתחלת ספר קרנים שסוד העורב הוא משיח בן דוד,  קיב

ב"כפלי כפלים":  דודומבואר בדן ידין שם שהחשבון הוא 

. סדברבוע =  דד, קמדברבוע =  וו, סדברבוע =  דד

)והוא סוד העורב ששלח נח, והיונה היא סוד  ֹערביחד = 

הפסוק הוא "עֹרב עבדך לטוב אל יעשקוני  משיח בן יוסף(.

זדים". יש משהו ב"ערבי נחל" שהכל משיח בן דוד. כתוב 

ענו  –ב"היום יום", שהוא בא בשביל היהודים הפשוטים 

 מאד, כמו "הדר חכמה ענוה".
 ליל פורים ע"ד פ"ד. קיג

 –מעבירים עליו בקורת. היא רצתה להתגייר 
שייך למהפכה הרביעית, צריך לחפש את כל 
התמנעות ולגייר אותן וגם להתחתן איתן. לפי 

ם, תמנע היא הערבות, זה, אליפז הוא ההדסי
הבן הוא הלולב. בכל אופן, צריך לכבד -ועמלק

את הרצון של תמנע להתגייר ואת כל גרי הצדק 
שרוצים להתגייר ואת כל בעלי התשובה שרוצים 
לעשות תשובה ולהתקבל בשוה לגמרי בתוך כל 

כל הערבות, עד  –הקהילות של עם ישראל 
היה ש"יסוב כל הארץ כערבה". זו התכלית של "ו

הוי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי' 
 אחד ושמו אחד. יסוב כל הארץ כערבה".

 י. העלאת דברים בטלים

 מדברים בטלים לנגון קדוש

אבי החתן בקש שנאמר עוד משהו על העלאת 
דברים בטלים, התורה של המגיד שאדמו"ר הזקן 
מביא בתקס"ה. מה עושים עם "דברים בטלים"? 

בין היתר, מסמלות דברים  אמרנו שערבות,
בטלים. המגיד אומר שיש דברים בטלים שלוקח 
חמשים שנה לשכינה כדי לברר, להעלות לשרש. 
כדי להבין טפה יותר צריך לסיים את התורה של 
אדמו"ר הזקן בתקס"ה, שאומר שהדוגמה לכל 

 –מה שדברנו היא כבר ווארט של הבעל שם טוב 
לא ידועה,  שהוא כבר ווארט ידוע. תורת המגיד

לפחות לי לא היתה ידועה, אבל ווארט הבעש"ט 
כבר מפורסם. הוא אמר שהיתה מלחמה בין 

אצלנו יש מלחמת  –הגוים, מלחמת שבע השנים 
ששת הימים, אצל הגוים יש מלחמת שבע השנים 

והבעש"ט אמר שכל המלחמה היתה כדי  –
להוציא ממנה ניגון אחד, שאחר כך צדיק יעבוד 

גון הזה. בשביל זה ה' עשה מלחמה את ה' עם הני
בין אומות העולם, שאחד הרג את השני, שבע 
שנים בשביל להוציא את הניגון. עם הווארט הזה 
אדמו"ר הזקן מסיים את התורה של מה שקראנו 
'ערבות', הדברים בטלים שצריך להעלותם 

 לשרש.
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 "כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר"

להעלות לשרש צריך אפשר ללמוד מכאן שכדי 
להפוך כל דבר לניגון, כמו הווארט בחסידות 
בפירוש "כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים 

שהנשמה עולה ויורדת בשיר. מה  –בשיר" 
הדוגמה? כמו החבר'ה שמנגנים כאן. יש כל מיני 

כמו רוקנרול,  –סגנונות של מוזיקה, של נגינה 
דברים  שפעם לא היו מקובלים, שהם –ג'אז וכו' 

בטלים, ויש אפשרות להעלות אותם על ידי נגינה 
 מכוונת. 

זה 'קונץ', לא פשוט, כמו שאדמו"ר הזקן אמר 
שהדברים שאני עושה הם 'קונצים', לא דברים 
פשוטים. לקחת דברים בטלים, שהופכים להיות 
שירה של איזה זמר, שסתם שר שירת חול, חולין, 

גם עם ולהוציא משם,  –עד כדי שירת עגבים 
הסגנון המוזיקאלי )להוציא ולברר בלי להשתמש 
זו חכמה, "הדר תורה חכמה"(, מנגינה. בתוך כל 
ה"דברים בטלים" וגם בתוך כל דברי אומנות 
ודברי מינות וגם בתוך דברי תורה שהם "כל 
הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר". איזה דברי 

 –תורה? שלא לומדים כמו רבי עקיבא בן גרים 
שדרכו ללמוד היא "זמר  –שהרמב"ם מציין כפי 

בכל יום זמר בכל יום", לעשות מכל דבר שיר, 
כמו אדמו"ר הזקן בעצמו שכל דבור חולין 

 שהוציא היה בשיר. 
אם כן, "כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים 

הדרך לברר הכל היא על ידי שיר, על  –בשיר" 
ידי מנגינה. איך עושים את זה? צריך חוש. 

כינה לפעמים לוקח חמשים שנה להפוך איזה לש
דבר חולין לשיר, אבל בסוף אפשר להפוך כל 
דבר לשיר שבסוף צדיק יעבוד איתו את ה'. שוב, 
בווארט של הבעש"ט מדובר על ניגון שיצא 

בסוף צדיק מתפלל  –ממלחמה של גוים נגד גוים 
ועובד את ה' עם הניגון הזה. זו התכלית של 

 הבירור. 

 שחיטה ותחיה על ידי נגון –ערב"  "כי קולך

הן לשון  ערבותאיך אני יודע שזה פירוש נכון? 
. "מראיך קיד"כי קולך ערב ומראיך נאוה" – ערב

תיקון הערבות הוא  –נאוה" אבל "קולך ערב" 
אם  קטוקול ערב, קול שירה. יש מחלוקת בגמרא

 קטזעיקר השירה בכלי או בפה. ההלכה היא
הערבה. בסוף שעיקר שירה בפה, שיהיה כמו 

התכל'ס, ההמתקה, היא פה חלק. עלה משוך הוא 
ההבדלה, הקנה האדום הוא ההכנעה אבל 
התכלית של ה"יסוב", האתהפכא, היא הפה 
החלק. בתוך כל שיר יש סולו שהוא חלק, 
"סלה". הרבה פסוקים בתהלים מסתיימים במלה 
"סלה", מלה קצת קשה לפענוח, ויש אומרים 

הסולו הוא סיום הפה של  –שפירושה הוא סולו 
 הערבה, הקול הערב ששוחט את הבהמות. 

איך יודעים שאפשר לשחוט את הבהמות עם 
קול ערב? כתוב על משה רבינו, האושפיזין של 

גם תחית  –היום, שיודע לנגן בכל מיני ניגון 
המתים הוא עושה עם ניגון, וגם ההיפך, גם 

ם שחיטה. משה רבינו גם שוחט אותך עם ניגון וג
מחיה אותך עם ניגון, כמו רבה בפורים ששחט 
לרבי זירא. או שהוא לקח חלף, חילפא גילא, 
שחט אותו מתוך הרבה גילה, או שפשוט ניגן לו 

יש ניגון שאתו אני שוחט אותך, ויש גם ניגון  –
 שאתו אני מחיה אותך. לחיים לחיים.

 פתרון החלומות והעלאת הדבורים

וץ ממה במאמר "כל הדברים יגעים", ח
שאדמו"ר הזקן מביא בסוף שמלחמת שבע 
השנים נועדה להוציא ניגון שצדיק יתפלל בו, 
קודם הוא מסביר שהענין קשור לפסוק "בן ֹפרת 

. הוא אומר שכל מה קיזיוסף בן ֹפרת עלי עין"

                                                      
 שה"ש ב, יד. קיד
 ערכין יא, א. קטו
 רמב"ם הלכות כלי המקדש פ"ג ה"ג. קטז
 ט, כב.בראשית מ קיז
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 – קיחשמדברים בעולם הזה הוא "היינו כֹחלמים"
כמו חלום, שיש בו אותיות מפוזרות, וצריך לסדר 

האותיות. הכח של פתרון חלומות הוא  מחדש את
"בן ֹפרת יוסף",  –שייך לנו בשכם  –של יוסף 

. זו עבודה תופר ואותיות קיטפותראותיות  פורת
ששאר השבטים לא יכולים לעשות, על דרך 

 "בירור שני". 
בדרך כלל חושבים שאותיות החלום מפוזרות 
והוא מצרף אותן נכון, כמו שהכהן הגדול צריך 

אותיות באורים ובתומים. החידוש לצרף את ה
כאן שבכך שמצרף את האותיות כראוי, מעלה 
אותן לשרש. צריך ידיעה מה הקשר שלהם 
לשרש וזו ידיעה שלמעלה מטעם ודעת, ועל כך 

למעלה מטעם ודעת. אפשר  –נאמר "עלי עין" 
להוסיף שבחינה זו היא "עין לא ראתה אלהים 

כח ה –זולתך", מה שלמעלה מעין הנביאים 
להעלות את "כל הדברים יגעים" של העולם הזה 

 לשרשם.

תקון ה"דברים יגעים" ע"י משיח בן יוסף 

 ומשיח בן דוד

אם כן, אדמו"ר הזקן הביא שני דברים במאמר 
גם את הפסוק "בן פורת יוסף בן פורת עלי  –

עין", שצריך חוש בתפירה, וגם את הווארט של 
לא כותב הבעל שם טוב שצריך חוש בנגינה. הוא 

לכאורה אלה שתי  –מה היחס בין שני הדברים 
הוא  – משיחאותיות  משיחבחינות במשיח. 

בעל חוש לתקן את כל השיחה בעולם, גם שיחה 
בטלה, גם שיחה קלה בין איש לאשתו בשעת 
תשמיש. הממונה על תיקון "כל הדברים יגעים" 
הוא משיח, אבל בפרט יש משיח בן יוסף ומשיח 

 : קכבן דוד
משיח בן יוסף הוא בעל חוש התפירה והצרוף, 
ובכך מעלה את הדברים בטלים לשרשם. אבל 

                                                      
 תהלים קכו, א. קיח
 בעל הטורים בראשית מט, כב. קיט
 .קיבסוד היונה והעורב, כנ"ל בהערה  קכ

משיח בן דוד הוא זה ששומע את המנגינה 
בדבור, גם בדברים בטלים, כמו "טעמי תורה" 
שבלי קשר למשמעות )יתכן גם בדברי תורה 
פסוק עם משמעות רעה אבל הטעם הכי מענג 

געים" כולל ומעלה את הדיבור, "כל הדברים י
"דברי תורה"(. משיח בן דוד שומע בכל דיבור 
שאדם מדבר, "כל הדברים יגעים", טעמים 

מעלה מטעם ודעת -נסתרים, נגונים למעלה
 הרגיל. 

לפי זה משיח בן יוסף יותר זכרי, יותר אקטיבי, 
שעושה פעולה של צירוף, ומשיח בן דוד יותר 

 שומע בתוך –קשוב, יותר פסיבי, בחינת נקבה 
כל דיבור את המנגינה הנסתרת. פשוט שהנגון 
שייך לדוד, "נעים זמירות ישראל". הפשט של 
"כל הדברים יגעים" הוא לא רק על דיבורים אלא 
על כל המאורעות, ודוד המלך עושה מכל 

 –כולל הדיבורים  –המאורעות שעוברים עליו 
תהלים, שירים. זהו החוש של משיח בן דוד, 

 –ת הצרורות ביותר ששומע גם בתוך הצרו
 את המנגינה הפנימית. –כשרודפים אותו וכו' 

עכשיו אנחנו עוברים דירה לברכת המזון ושבע 
 ברכות. "'תשבו' כעין תדורו" בתוך הסוכה.

יא. ארבעת המינים וארבעת הכחות בטבע 
 )השלמה(

 איגוד ארבעת הכחות

מתבקש להקביל את ארבעת המינים לארבעת 
ר דובר בעבר(. יש הכחות בטבע )מסתמא כב

: הכח החזק, הכח ה-ו-ה-יארבעה כחות, כנגד 
. השיעור קכאהחלש, כח החשמל וכח המשיכה

 וערביהיה לכבוד הערבות, ויש כאן רמז נפלא: "
. עיקר החידוש, החלש הכח" בגימטריא נחל

שידוע היום שיש שלשה כחות שניתן לחבר 
ביניהם, אבל עיקר החידה והתעלומה שאי אפשר 

                                                      
 .370ראה מבחר שיעורי התבוננות חי"א עמ'  קכא
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שלשה אגודים יחד  –הכח הרביעי  לחבר את
 ואחד נפרד. 

יש מחלוקת בין הפוסקים האם אדם יוצא ידי 
חובת ארבעת המינים אם מחזיק את כולם יחד 
ביד ימין. יש מי שאומר שלא יוצא, שפסול, 
וחייב להחזיק את האתרוג בשמאל. יש מי 
שאומר שהעיקר הוא האיגוד, ואם מאגד את 

עצמם והאתרוג  שלשת מיני הלולב יחד בפני
עמם באותו יד אך לא מאוגד זה בדיעבד בסדר. 

לא יכול להיות אגוד.  –גם מי שאומר שבסדר 
אנחנו נוהגים, כדי לצאת כל הדעות, להפריד 

שלשה יחד ביד ימין ואחד  –ביניהם לחלוטין 
בנפרד ביד שמאל. אם כן, כל המצוה של החיבור 

-היא החלום –לחבר את שתי הידים  –ביניהם 
היעוד של המדע, להגיע לתיאוריה המאוחדת של 

 כל הכחות. 

 כח החלש –"ערבי נחל" 

אנחנו תמיד מסבירים שבארבעת הכחות כח 
שעד  –החזק וכח החלש הם שני כחות נסתרים 

הזמן האחרון לא ידעו מהם כלל, כי פועלים רק 
הם  –בזעיר אנפין, בתוך האטום, גרעין האטום 

 הוכח החלש הוא  י-"הנסתֹרת". כח החזק הוא ה
 –בעיקר האור  –עילאה. הכח האלקטרומגנטי 

, כבר שייך ל"והנגֹלת", שני הכחות ו-הוא ה
שגלויים לנו, אור וכבידה. לגמרי פשוט 
שהאתרוג הוא הארץ, כח המשיכה, גרוויטציה, 
אבל המצוה )כל מצוה היא חידוש( היא לחבר 

 אותו לשלשת האחרים. 
שתמיד מסבירים כח לעניננו, העיקר הוא שכפי 

עילאה, שהאריז"ל אומר שהוא  ההחלש הוא 
ואם כן הגימטריא מכוונת ומופלאה  –הערבות 

 . קכבכח החלש" עולה וערבי נחלביותר, ש"

                                                      
כנ"ל. וכן עולה  נהר-נחל=  0בחזקת  7=  040=  החלש קכב

גלגלתא, "את , סוד הגלגל=  אחונא) אחְוָנא-ערבה

 חסדמלא =  אחוונאגלת עלית ואת גלת תחתית" כנ"ל; 

[, סוד חסד דעתיק המתלבש בגלגלתא דאריך, סוד גלגול]

 התכונות הפיזיקאליות של ארבעת המינים

לפי זה, ההדסים הם הכח החזק, שעיקר פעולתו 
לחבר יחד בגרעין האטום את רכיבי הפרוטונים 

נים. פעם חשבו שכל אחד מהם פשוט, והנויטרו
אבל יודעים שכל אחד מהם מורכב משלשה 
דברים יותר קטנים, קווארקים, והכח החזק מחבר 
אותם, וגם מחבר בין הפרוטונים והנויטרונים 
עצמם בתוך הגרעין, אבל עיקר הכח שלו לקחת 
את שלשת הקווארקים ולהדק אותם לפרוטון. 

ים שיוצאים ממש מתאים להדס שהוא שלשה על
מקן אחד. נוהגים להרבות בהדסים כי יש 

 אטומים עם הרבה פרוטונים. 
הערבות הן הכח החלש שגורם לפירוק בתוך 

, לוקח נויטרון beta-decayעושה  –האטום 
נויטרון. -ומפרק אותו לפרוטון ואלקטרון ואנטי

מזה מתחיל כל הפירוק של רדיו אקטיביות 
לערבה, כי היא חיים. בדיוק מתאים -חצי-ואורך

-סוג של כח אנטרופי, שהכי מהר מתייבש ואובד
המלה המקבילה  –חולף. לא אמרנו, אבל פשט 

לערבה בחז"ל היא חילפא. צריך לומר שזהו סוג 
שמחליף את הערבה, לא הערבה, אבל יותר 

שיש בתוך  חולףמבטא את הכח ה חילפאלעומק 
 הערבה, שצורתה עוברת מהר.

 –ל הכח הכי גלוי לעין הברכה על הלולב היא ע
הכח האלקטרומגנטי, שהוא בעצם האור )"תורה 

כולם  –אמרנו שהלולב רומז לתורה  –אור" 
הולכים אחרי האור, אחרי הלולב(. יש משהו 

כמו  –בלולב שהוא כמו קרני לייזר, אור מכוון 
חרב, וקטור, כח המכוון. צריך לשמור שהלולב 

ור לא יפתח, שישאר מכוון. גם צריך לשמ
שהלולב לא יגע בסכך הסוכה, שלא יעשה 'קצר' 

של שם הוי', סוד  ו-חשמלי. צורת הלולב היא ה
 –, ועליו מברכים קכגהקו, "אז יבקע כשחר אורך"

                                                                   
מצות אהבת ישראל, ה"כלל גדול בתורה", בחינת אחוונא 

 כנ"ל(.
 ישעיה נח, ח. קכג
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כמו ברכות השחר. אם יש לך אתרוג גדול צריך 
 יש כח המשיכה של הארץ. –להזהר שלא יפול 

 ולסיכום:

 י
 הדס כח החזק

 ערבה כח החלש ה

כח  ו
 מלהחש

 לולב

כח  ה
 המשיכה

 אתרוג

אחד המנוי ואחד  –"לולב אחד אתרוג אחד" 

 שאינו מנוי

הזכרנו את מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא 
כמה לוקחים. אנחנו פוסקים, בלשון המשנה: 
"שלשה הדסים שתי ערבות לולב אחד אתרוג 

אחד יחד, -שתי-אחד". ביד אחת מחזיקים שלשה
-של הדסים לחסד קצוות )לפי ההקבלה ו-הם ה

תפארת, ערבות לנצח והוד ולולב ליסוד(, -גבורה
וכעת הקבלנו אותם לשלשת כחות הטבע. אפילו 

 –בחכמת המספרים רואים שיש פה שני סוגים 
אחד הוא "אחד -שנים-ה"אחד" של שלשה

המנוי", "לולב אחד", אבל יש עוד "אחד", 
"אתרוג אחד", על דרך "חד ולא בֺחשבן", אחד 

? התחלת סדרת 3-3-2-0נוי. איפה יש שאינו מ
פיבואנצ'י, שאנחנו קוראים לה 'סדרת האהבה'. 
כל סדרת האהבה שלנו קשורה למינים. בכל 
אופן, ה"אחד" של הלולב אינו ה"אחד" של 

ה"אחד" של האתרוג הוא נפרד, "לא  –האתרוג 
 שלשה המנויים יחד.-שנים-בֺחשבן" של אחד

 בארבעת המינים 31-וה 7-יחוד ה

 חן, כט' פעמים הוי" = הדסים שלשה"
 שתיבמספר קטן. " חןפעמים  חן, אחדפעמים 
'", פסוק מאד לישועתך קויתי הוי" = "ערבות

, 3469" עולה אחד שתי ערבות לולבחשוב. "
)מספר  30מספרי השראה הראשונים,  30סכום 

(. 8-)מספר ההשראה ה 330( כפול 0-ההשראה ה

בות לולב שלשה הדסים שתי ערהכל יחד, "
, היינו "אחד המנוי"( אחד) 30" הוא כפולת אחד

זה כל מה  –במשולש(  חי) 373פעמים  30 –
 אתרוגשלוקחים ביד ימין. ביד שמאל מחזיקים "

. גוףפעמים  ז, 7, כפולת 620" שעולה אחד
, זכר, 30הווארט הוא שביד ימין מחזיקים כפולת 

ועוד  89. קכד, נקבה7וביד שמאל מחזיקים כפולת 
פעמים  י, 263עולה  –שני המכפילים  – 373
-בשמאל והמגמה 7-בימין ו 30'. מחזיקים הוי

לגלות את האחדות  –המצוה היא לחבר אותם 
שבטבע, הווארט של ארבעת המינים. לפי מאמר 
הרבי הרש"ב מתרע"א האחדות הזו היא ממש 
בתוך האין סוף, והוספנו שמתגלה בעיקר בזכות 

 שתי הערבות.

                                                      
בספר שערי  ראה מאמר "סוד השבע והשלש עשרה" קכד

 אהבה ורצון.



 

 

 פרשת תרומה –ביומו  דבר יום

 איזו שטות –פרשת תרומה יום ראשון 

ים". בספרי החסידות  טִׁ "ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי שִׁ
מוסבר ש"עצי שטים" במשכן רומזים 
לתיקון רוח שטות, "אין אדם עובר עבירה 
אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות", וכן 
המקום שבו זנו ישראל עם בנות מואב 

 נקרא "שטים". 

תקנים את רוח השטות? אפשר איך מ
לחשוב שמה שצריך זה "רוח רצינות" 
בלבד. אבל האמת היא שהתיקון הוא על 
ידי "שטות דקדושה", וזה הסוד של עצי 

 שטים.

הנה דוגמה לרוח שטות של קדושה: 
בגמרא מסופר על רב שמואל בר יצחק 
שהיה מרקד לפני הכלה בענפי הדסים, עד 

מים. לאחר שרבי זירא טען שזו בושה לחכ
מותו של רב שמואל בר יצחק, ירד עמוד 
אש בינו ובין העם, ואז אמר רבי זירא: 
הועילה השטות לסבא )"אהנייא ליה 
שטותיה לסבא"(... שימו לב שההדס הוא 
חבר טוב של השטה, "אתן במדבר ארז 

 שטה והדס".

השטות הקדושה נמצאת גם ביחס הפנימי 
ביותר בין איש לאשה, האש הקדושה 

ביניהם )כמו "והנה יצחק מצחק את ש
רבקה אשתו"(. והנה קודש הקדשים נקרא 

מקום הזיווג בין הקב"ה  –"חדר המטות" 
כאשר ארון הברית הוא  –וכנסת ישראל 

ָטה הקדושה, "הנה מטתו שלשלמה...  המִׁ
תוכו רצוף אהבה". מתוך האהבה הנפלאה 
הזו, מתקנים את כל השטויות השליליות, 

ְשָקה כדברי הנביא " ֵבית ה' ֵיֵצא ְוהִׁ ּוַמְעָין מִׁ
ים"  טִׁ הנחל היוצא מקדש  –ֶאת ַנַחל ַהשִׁ

הקדשים, מקום הארון, יתקן את כל 
 השטויות. יהיו רק שטויות קדושות.

 ]יין משמח ח"א עמ' קכב[

 הכרובים –פרשת תרומה יום שני 

ִבים "ְוָעִשיָת ַכֹפֶרת ָזָהב ָטהֹור... ְוָעִשיָת ְשַנִים ְכרֺ 
ָזָהב ִמְקָשה ַתֲעֶשה ֹאָתם ִמְשֵני ְקצֹות ַהַכֹפֶרת". 
הארון והכפורת כתובים כשני כלים נפרדים. 
הארון הוא כמו המטה ושני הכרובים של 
הכפורת הם האיש והאשה. בהם מתגלה אש 

 –האהבה הקדושה, "איש ואשה שכינה ביניהם" 
כמו השכינה בין שני הכרובים. לכן הכרובים 
"סוככים בכנפיהם על הכפרת", יוצרים סביבה 

 מכוסה וצנועה המתאימה ליחוד. 
אמנם לכרובים היו פנים של תינוק 
ותינוקת )כרוב הוא ְכַרְבָיא, כמו ילד(. 
אהבת איש ואשה בוגרים היא אהבה כאש 
בוערת, ואילו תינוקות המשחקים בכיף 
הם כאהבת אח ואחות, אהבה נעימה 

, יש כאן יחוד בין וזורמת כמים. כלומר
האהבה כאש והאהבה כמים, המים 

 משרים תחושה מעודנת ונינוחה.

ֻרִבים" הביטוי " ַנִים כְׁ עולה בגימטריא שְׁ
", כפי שמכונה קדש חדר המטות"

הקדשים. שני הכרובים הם בדמות זכר 
ונקבה, בהתאמה למושגים משפיע ומקבל, 

משפיע =  שנים כרביםובגימטריא: 
הקרבנות נאמר שהם והנה על  .מקבל

"לריח ניחוח", ומפרשים חז"ל "נחת רוח 
נחת רוח  –לפני שאמרתי ונעשה רצוני" 
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היא השראת השכינה בין שני הכרבים 
בחדר המטות, כמו שרומזת שוב 

=  שנים כרבים= נחת רוח הגימטריא: 
 .חדר המטות=  משפיע מקבל

 ]לפי עמודיה שבעה[

 סוד המנורה -פרשת תרומה יום שלישי 

ְקָשה ֵתיָעֶׂשה  יָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור מִׁ "ְוָעׂשִׁ
ַהְמנֹוָרה". מפרש רש"י "ֵתיָעֶׂשה המנורה, 
מאליה. לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר 
לו הקב"ה השלך את הככר לאור והיא 
נעשית מאליה, לכך לא נכתב תעשה". 
הקושי הוא המקשה, איך אפשר לעשות 

כה את המנורה עם כל קישוטיה, מחתי
 אחת.

המנורה רומזת לנשמות עם ישראל 
ושבעת הקנים הם סוגי נשמות, בדרכים 
וסגנונות שונים. כל יהודי הוא משהו 
יחודי, אין כמוהו. אבל כמה שיש שוני 
והבדלים גדולים בינינו, כמה שכל אחד 

כולנו גוף אחד ממש,  –עומד בפני עצמו 
תעשה המנורה". זה באמת קשה  מקשה"

ה רבינו התקשה בזה. רק ה' להבין, וגם מש
 מבין את סוד האחדות של ישראל.

המנורה היא סמל היופי במשכן, זהב 
טהור, חן של אסתטיקה וסימטריה, עד 
אחרון הקישוטים. התפארת הזו משקפת 
את מדת התפארת של ה', וכן כלל נשמות 

"תפארת  –ישראל מכונים תפארת 
 אישראל".

                                                      
שירים, שלשת הספרים היר שהלת קשלי מר"ת  מקשה א

שחיבר שלמה המלך, לכל אחד אופי אחר לגמרי ובכל זאת 

הכל "מקשה אחת זהב טהור" )לפי האר"י: שיר השירים 

כנגד החסד, קהלת גבורה, משלי תפארת, והכל נכלל 

 ראה בשיעור על שלמה המלך(. –בתפארת 

ם, קני 7דוגמה לשלמות המנורה: יש בה 
פרחים. בסך  9כפתורים,  11גביעים,  22

 מספר הקנים בריבוע.–פריטים  99הכל 

]מבחר שיעורי התבוננות יג, וזה מעשה 
  המנורה[

 

 החור בלב –פרשת תרומה יום רביעי 

ן  ַח מִׁ ים ַמְברִׁ יֹכן ְבתֹוְך ַהְקָרשִׁ יַח ַהתִׁ "ְוַהְברִׁ
ַהָקֶצה ֶאל ַהָקֶצה". בתוך העובי של כל 

משכן היה עובר הבריח התיכון קרשי ה
)האמצעי( המחבר את כל קרשי המשכן 
להיות דבר אחד )שימו לב לקשר בין המלה 

 (. חברלשרש  חיבר

כדי לחבר צריך שיהיה חור חלול באמצע, 
ובתוכו עובר הבריח. יש כאן סוד עמוק: כך 
אמר הבעל שם טוב על עצמו, שהוא יכול 

כל להפריך כל סברא למדנית... כלומר, ב
תפיסת עולם, בכל רמה ורובד של 

תמיד יש  –המציאות, בכל 'עולם' שהוא 
איזו נקודת ריק, חלל, אין )כמו למשל 
'הכתם העיור' בשדה הראיה שלנו(. אבל 
דווקא הזיהוי של אותה נקודת אין, הוא 
שמאפשר לחבר ו'לשזור' את כל הממדים 
והעולמות, בכל אחד בפני עצמו יש חסרון 

 . שמבקש להתמלא

לעומת זאת, מי שמרגיש שלם לגמרי, 
תפיסת העולם שלו נראית ללא פגם, זהו 
הפגם הכי גדול. לכן הבעל שם טוב, שרוצה 
לחבר ולא להפריד, מדגיש שהוא יכול 
לראות בכל דבר את נקודת האין וכך לחבר 

 יחד את כל המציאות על כל רבדיה. 

דרך נקודת החלל בתוך כל הקרשים, 
קות החודר בכל העולם עובר גילוי האלו

כולו, גילוי אחד ויחיד מהדרגה הכי עליונה 
עד הדרגה הכי תחתונה, ש'תופר' את כל 
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המציאות בחוט אחד. על החלל הטוב הזה 
יש לי חור בתוך  –נאמר "ולבי חלל בקרבי" 

 הלב, שדרכו אני מתקשר לקב"ה. 

 ]שיעורים בסוד ה' ח"א עמ' רפט[ 

רי מאחו -פרשת תרומה יום חמישי 
 הפרגוד

יָלה ַהָפֹרֶכת ָלֶכם ֵבין  ְבדִׁ יָת ָפֹרֶכת... ְוהִׁ "ְוָעׂשִׁ
ים". האם הפרוכת  ָדשִׁ ַהֹקֶדש ּוֵבין ֹקֶדש ַהקֳּ
מכסה או מגלה? גם וגם! היא מסתירה 
מאתנו את קדש הקדשים. אבל בכך היא 
מאפשרת לאור המופלא של קדש הקדשים 
להתגלות אלינו, לקלוט את קדש הקדשים 

כמו שאי אפשר להביט  –וך הקדש בת
 באור השמש בלי מסך מגן.

בתוך קדש הקדשים נמצאת הכֹפרת, 
ועליה השראת השכינה בין שני הכרובים. 

ללמד  –הן אותן אותיות  פרכת-כפרתוהנה 
שהפרכת הגלויה מגלה לנו את הכפרת 
הנסתרת. בכלי המשכן יש עוד פרט ששמו 

טי , מקישוכפֹתרה –מורכב מאותן אותיות 
המנורה. המנורה מייצגת את הכפרת, 
שהרי שתיהן עשויות מקשה אחת זהב 

, אך החיבור ביניהן הוא בעזרת בטהור
 כפתר.-פרכת-הפרכת, בתהליך כפרת

"והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין 
החזרה המשולשת על  – גקדש הקדשים"

                                                      
ועוד: במנורה נרות מאירים והכפרת נמצאת על הארון,  ב

 )ובדברי חז"ל "אורו של ארון"(.נר  אורש אותיות י ארוןב
הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש מלבד המלה "והבדילה", " ג

 28-מלים ו 7. יש כאן 0בחזקת  30, 2397" עולה הקדשים

אותיות, כמו בפסוק הפותח את מעשה בראשית, "בראשית 

ברא וגו'", והפסוק הפותת את עשרת הדברות, "וידבר 

מעשה בראשית הוא בחינת "קדש", ועשרת אלהים וגו'". 

"קדש" מזכירה את הפסוק "ָקדֹוש׀ ָקדֹוש 
ש פסק, טעם של קו ָקדֹוש". בפסוק הזה י

מפסיק )פסיק טעמא(, בין הקדוש הראשון 
בדיוק כמו הפרכת  –לשנים האחרים 

 המבדילה בין הקדש לקדש הקדשים.

 תיקון הנחש –פרשת תרומה יום שישי 

יָת  פִׁ ים... ְוצִׁ טִׁ ְזֵבַח ֲעֵצי שִׁ יָת ֶאת ַהמִׁ "ְוָעׂשִׁ
למזבח הזה יש כמה שמות:  –ֹאתֹו ְנֹחֶשת" 

, מזבח העולה והמזבח מזבח הנחשת
החיצון. אמנם גם הכיור וכנו היו מנחשת, 
אבל רק המזבח נקרא על שם הנחשת, זהו 
הכלי העיקרי במשכן מנחשת. מכאן למדו 
חז"ל שהמזבח מכפר על עזות מצח, על פי 

 הפסוק "ומצחך נחושה".

במזבח הזה נעשית עיקר העבודה במשכן, 
הקרבת הקרבנות בכל יום. המזבח החיצון 

באדם, הרובד  החיצוניהוא תיקון החלק 
של האישיות המודעת לעצמה, ה'אני' 

-שמתבטא בכל גסותו בתכונה של עזות
-מצח. את החלק הזה שבנו עלינו להעלות

להקריב לה' תמיד, וזו הכפרה על עזות 
 מצח.

                                                                   
הדברות הם מעשה מרכבה, בחינת "קדש קדשים". נכתוב 

 את המלים בצורת משולש:

 ה

ר  פ 

ל ת   כ 

י ב  ם   כ 

ה  ש קן   ד 

ד ק  ן  י  ב   ו 

י  ש ש  ד  ק   םה 

, ועם האות האמצעית אותיות משהפינות המשולש אותיות 

 האותיות = כדהכפרת והמנורה היו מקשה. שאר  – מקשה

(, "כלם בחכמה חכמהצירופי המלה כד )חכמה פעמים כד 

 עשית".
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נחשת קשורה לנחש, כמו שרואים בנחש 
הנחשת שעשה משה רבינו. הנחש הקדמוני 

ראשון, שבעקבותיו יש גרם לחטא אדם ה
בנו בחינה של עור נחש )"משכא דחויא" 

 –בלשון המקובלים(, ֵישּות, גסות ואנוכיות 
 וכל זה נתקן על ידי מזבח הנחשת. 

ואהבת לרעך בגימטריא מזבח הנחשת 
. "ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול כמוך

בתורה", וזהו יסוד העבודה של תיקון 
ע לפני דבגימטריא מזבח הנחשת האדם. 

ההכרה הבסיסית שמלווה  – מי אתה עומד
 את כל עבודת ה'.

 ]אשא עיני עמ' קיג[

 וו החיבור –פרשת תרומה יום שבת 

ים ְנֹחֶשת  ים ְוַאְדֵניֶהם ֶעְׂשרִׁ "ְוַעֺמָדיו ֶעְׂשרִׁ
ים ַוֲחֺשֵקיֶהם ָכֶסף". "ווי  ָוֵוי ָהַעֺמדִׁ

. צורת האות ו והעמודים" הוא סוד האות 
וד, וגם כמו הוו שבראש היא כמו עמ

 –( וונוספת ) ו-היא ב והעמוד. מילוי האות 
שבמילוי  ו-המקורית היא העמוד, וה ו-ה

 היא הוו שבראש העמוד. 

מהות העמוד היא חיבור בין עליון 
ותחתון, וגם "ווי העמודים" מחברים את 

תפקיד  ווכן לאות  –הקלעים לעמודים 
מיוחד בלשון הקודש כאות מחברת, וו 

 שמעון. וחיבור, ראובן ה

כשנדייק, מהות העמודים היא חיבור 
וגילוי )כמו המושג בקבלה "עמודי אור"(, 

וילון שתפקידו -ואילו הקלעים הם מסך
לכסות ולחצוץ )קלעי החצר הם כחומה 
התוחמת את מחנה שכינה(. אם כן, "ווי 
העמודים", שבהם תלויים הקלעים, 

 – מחברים יחד את שני הכוחות ההפוכים
הכוח המגלה )העמודים( והכוח המכסה 
)הקלעים(. החיבור הזה אפשרי מפני 
שהמטרה האמתית של הכיסוי היא להגיע 

 לגילוי )כמו שלמדנו בהקשר לפרכת(.

, והנה הביטוי "ווי העמודים" מופיע 6=  ו
שש פעמים בתורה, שתים כאן וארבע 
בפרשת ויקהל, כאשר ההופעה הראשונה 

 השישית בפסוק! בכל פרשה היא באות 

 ]לפי אותיות לשון הקודש[



 

 



 

 

 


