
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמחת הפרגון –יקון חדש אב ת
", אך כולנו ודאי מכירים את ממעטין בשמחה משנכנס אבכתוב "

שממעטים את כל הדברים הלא טובים על ידי  –הפירוש החסידי 
שמחה. השמחה של אב היא שמחה מופנמת, ובשמחה זו ממעטים 
את כל הדברים הבלתי רצויים שקרו בתחלת חדש אב, אז שיהיה 

ם שנזכה לבנין בית המקדש במהרה בימינו )"'וביו –חדש שמח 
 חת לבו' זה בנין בית המקדש"(!שמ

היארצייט היחיד המפורש בתורה,  –יש משהו מיוחד בר"ח אב 
כמו שאברהם הוא איש החסד גם מי שבא  פטירת אהרן כהן גדול.

אחריו בתורה כאיש החסד באופן מובהק ביותר הוא אהרן. חסד הוא 
כתוב שאברהם הוא  –( אהבהכל אות במספר קטן =  אהרןאהבה )

לם ואהרן הוא אהבה רבה )בחינת כהנא רבא, כהן גדול(, אהבת עו
' ב"ה(. אנחנו רוצים לומר הוי= שם  אהבהשניהם אהבה )פעמיים 

 משהו לכבוד אהרן. 
ביום ההסתלקות של הצדיק מתגלה כל עצם הענין שלו, תמצית כל 
עבודת חייו, זה היום הכי מסוגל להתקשר אליו ולדרך שלו בעבודת 

הרן בעבודת ה'? כתוב בפירוש בפרקי אבות ה'. מה הדרך של א
שהוא "אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". 
הוא אחת הדמויות שחז"ל אומרים בפירוש שצריך להיות מתלמידיה 

 "הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו'". –
יש עוד משהו שרצינו להדגיש לגבי אהרן: בתחלת השליחות של 

הוא  –שבקושי קבל עליו את השליחות לעם ישראל  – משה רבינו
אמר "שלח נא ביד תשלח". יש שני פירושים ביד מי הוא בקש 

בא ילשלוח. פירוש אחד שיש למשה רבינו אח גדול, נביא )הוא נ
למה לשלוח אותי, שלח בידיו  –לעם ישראל במצרים(, אהרן הכהן 

של מי שאתה רגיל לשלוח. פירוש שני שמשה רבינו ידע ברוח 
 –הקדש שהוא לא עתיד להכניס את העם לארץ ואמר "ביד תשלח" 

ביד מלך המשיח, שעתיד להכניס את עם ישראל לארץ ישראל 
ולבנות במקום אשר יבחר ה' את הבית הנצחי, להיות לו יתברך דירה 

 שלשם כך ברא ה' את העולם(. בתחתונים )
 –בסוף ה' מאלץ את משה לקבל את השליחות, ואז הוא אומר לו 

היה לאהרן איזו קפידא נגדך, שיקנא בך וכיו"ב, אל תחשוב שאולי ת
ה' אלא כשתרד למצרים אהרן יצא לקראתך "וראך ושמח בלבו". 

בתפקיד שלך, הוא יבין  –אומר למשה רבינו שאהרן רק יראה אותך 
ה' לגאול את עם ישראל, לא אני אלא אתה, אחי את שלחת משנ

וישמח, "וראך ושמח בלבו". רש"י אומר שבזכות שמחת הלב  –הקטן 
  זכה להיות כהן גדול. –זכה אהרן לעדי שלו, לחשן שעל הלב 

איך אומרים "וראך ושמח בלבו" היום במלה אחת? פרגון. הוא רואה 
ותנים את התפקיד לאח אותך, עם תפקיד שלכאורה מגיע לו ונ

 –הקטן, וה' מעיד "וראך ושמח בלבו". אי אפשר לדעת מה יש בלב 
אך ה' מעיד שהוא  –אצל אדם יכול להיות אחד בפה ואחד בלב 

השמחה בלבו, עליה מעיד ה', היא השמחה של חדש אב. שמח בלבו. 
כנס אב ממעטין" בצרות של אב "בשמחה" נעל השמחה הזו כתוב "מש

בדרך הטבע, אפילו . של פרגון למי שעולה לגדולהיש שמחה  –
יש נטיה בלב  –בפוליטיקה למשל, פתאום מישהו נעשה כוכב עולה 

שלאנשים קצת קשה לקבל שמישהו חדש עולה לגדולה פתאום. אם 
זהו מישהו באמת טוב, שראוי לו ומגיע לו, כמובן צריך לפרגן. אולי 

  ותו במקומי.אני רציתי את התפקיד הזה, אבל הוא מקבל א
מה פירוש "וראך"? כמו שהשמחה היא בלב, בפנימיות, גם הראיה 
שלו היא לנקודה הפנימית שבלב שלך, הוא רואה את הבטול הפנימי 
שלך. מדובר כאן ברבי, משה רבינו מקבל את כתר הרבי, ומה צריך 

 –להיות כדי להיות רבי? בבחינת "מה". משה רבינו אומר "ונחנו מה" 
ואחרי שאומר פעמיים בפרשת בשלח "ונחנו  –כולל גם את אהרן 

הוא אומר בפרשת קרח רק על אהרן "ואהרן מה הוא". החבור  ,מה"
שחז"ל  –שלהם הוא "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" 

דורשים על משה ואהרן. המשותף להם הוא ה"מה". אהרן רואה את 
התפקיד )ואיך שבתוך ה"מה" של משה, את הבטול לה' בקבלת 

]ההתלהבות לגאול את עם  ש"הסנה ֹבער בא השמ" של מהה"
ה(. כנראה שהוא גם רואה ששל מ ש-ישראל[ והסנה איננו ֻאכל", ה

כמה משה סרב לקבל את התפקיד, ורק באילוץ הכי גדול בסוף הוא 
 הוא רואה לתוך הנשמה שלך.  –הסכים. בכל אופן, "וראך" 
האלה, אני חושב שאם אני רוצה לצייר את כשאני חושב על המלים 

אהרן וללמוד ממנו משהו, אז על פי פשט כתוב ללמוד ממנו אהבה 
ושלום, אבל הכתר שלו, המדה הכי עליונה שלו, שבזכותה זכה לעדי 
החשן, היא ה"וראך ושמח בלבו". זה הכי מתאים לראש חדש אב, כי 

", על ידי "משנכנס אב ממעטין ]בדברים הבלתי רצויים[ בשמחה
השמחה של אהרן )שהסתלק משנכנס אב(, שמחת "וראך ושמח 

 בלבו".
, שהיא השמחה אור" שעולה שלש פעמים וראך ושמח בלבו"

שממעטת את הצרות, "משנכנס אב ממעטין בשמחה", השמחה של 
אהרן שרואה שאחיו הקטן נעשה הרבי והוא יגאל אותנו, "והוא 

 ה("אב ע-א מנחם-)אור ל                                                   יגאלנו". 
 

  ב'()  מלך צדיק –גאולה האחרונה )בגאולות מנצפ"ך( ה
הגאולה האחרונה שמרומזת בביטוי "צמח צדיק" מופיעה כאמור  

הכל תחת החזון של "הנה ימים באים  –על רקע ה"הנה ימים באים" 
נאם הוי'". רואים שהחזון מתחיל מכך שרואים תקופה. כמו שיש 

אני רואה את הרקע. אחר כך אני מתחיל להתמקד,  –איזה סרט 
לעשות פוקוס על משהו מסוים. מה הפוקוס כאן? "והקמתי לדוד 

ר צמח צדיק ומלך מלך והשכיל וגו'". "והשכיל", לשון הצלחה, מזכי
לנו את הפסוק המפורסם בישעיהו, "הנה ישכיל עבדי ירום ונשא 

 הידיעה, על עליות מלך המשיח.  ה-וגבה מאד", הפסוק, ב
יש הרבה חידושים בפסוק הזה. גם שהוא "צמח", צומח מלמטה,  

עוד לפני שהוא מלך הוא צדיק  –"אמת מארץ תצמח", והוא "צדיק" 
החל יש מו שאמרנו, אבל מיד אותו צדיק הופך ל"מלך". כ –

מהבעש"ט תקופת צדיקים, ואנחנו מתפללים שכבר חייבים לעבור 
מתקופת הצדיקים לתקופת המלכים. אנחנו מדברים על זה הרבה 
שנים, שמשימת הדור שלנו היא לעבור מתקופת הצדיקים לתקופת 

"ראשי  –בהקדמת תקוני הזהר יש הרבה סוגים של נשמות המלכים. 
אלפי ישראל", חכמים, נבונים וכו', בכל ספירה יש סוג של נשמות. 

צדיקים. אבל כשמגיעים  –חוזים, יסוד  –נביאים, הוד  –נצח 
למלכות, התכלית, כבר לא צדיקים אלא מלכים. זהו סדר 
השתלשלות, סדר של דורות, תולדות עם ישראל. צדיקים זה טוב 

, שיבת ציון, רוצים לעבור מאד, חשוב ביותר, אבל בדור שלנו
 מצדיקים למלכים. 

לא שהמלך לא יהיה צדיק, אלא "צמח צדיק" ומיד "ומלך מלך", ואז 
שיצליח. במה הוא צריך להצליח? "ועשה משפט וצדקה",  –"והשכיל" 

. אצל אברהם אבינו כתוב בפרשה "כי קודם משפט ואז צדקה
שפט ואז ידעתיו... צדקה ומשפט". אצל המלכים כתוב קודם מ

צדקה, כי בנין המלכות מן הגבורות, משפט, ואחר כך המלך מקבל 
כדי לייסד ומשפיע חסד לכולם.  –"חסדי דוד הנאמנים"  –חסדים 

את המלכות צריך גבורה. צריך "משפט וצדקה בארץ", בארצנו 
המצוה הראשונה שחלה  ,הקדושה. כשיהודים חוזרים לארץ ישראל

 על הצבור היא להמליך מלך. 
צריך מלך צדיק, אבל לא מספיק רק צדיק. אין ביטוי 'צדיק מלך', 
חוץ מהפסוק "צמח צדיק ומלך מלך", אבל יש ביטוי 'מלך צדיק'. 

שוה  צדיק מלךצדיק.  –העיקר, העצם, הוא המלך, אבל יש לו תואר 
". גימטריא מאד יפה ומכוונת. עם בלא מלך אין, שוה בדיוק "294

 295גליון מס'  ותשע" מסעי ב"ה שבת פרשת  



ה' הוא מלך  –וא "אין מלך בלא עם" אחד מטעמי בריאת העולם ה
 , כי לא יכול להיות מלך בלי עם. לו-עם, אותיות עולםוברא את ה

מהגימטריא הזו אפשר ללמוד שהתודעה הזו גופא, שהמלך תלוי 
היא נקודת הצדיק שלו. הקשר  –שהעם עושה אותו מלך  –בעם שלו 

איני  –שלו עם העם, עד כדי כך שאין לי שום כלום בלי העם שלי 
היא הצדקות של המלך. מלך גוי, מלך רשע, מלך של  –רודן ח"ו 

הסט"א, הכל אצלו מתחיל מ"אנא אמלוך", מ'אני'. אבל מלך צדיק 
מתחיל מ"והייתי שפל בעיני ועם האמהות אשר אמרת עמם אכבדה", 

זהו הסבר מהי נקודת היהודים הפשוטים הם העושים אותי מלך. 
לא עם", הקשר שלו והתלות שלו בעם הצדיק של המלך, "אין מלך ב

הכל אצלו הוא העם. כמו הביטוי המפורסם שהמלך עצמו הוא  –
לך, העם הוא המלך והמלך מ-בדער"ת  עםעבד של העם. כתוב ש

 הוא העבד, הפוך על הפוך. 
, ם-מלך" הוא מלך מ, "צמח צדיק ומלך מלך". "וצ-צ –זה משיח 

, "מצאנו מים" צחק אבינוגאולת יחוזרת לגאולת משיח איזה רמז ש
, ך-ך" ךמל ךתורת משיח(. סופי תיבות "ומל –)"אין מים אלא תורה" 

כתוב שמלך לשון מוליך,  – גאולת אברהם אבינו", ךל ךכמו ס"ת "ל
תר, כתר מלך המשיח ברצון פשוט להיטיב לכולם, מדת כהיינו  כ-ו

, והס"ת הן ם-מ" הר"ת, הגובר בצירוף, הן ךלך מלמאברהם אבינו. ב"
הר"ת כי אינן ממנצפ"ך, אבל את ב"לך לך" אי אפשר לדרוש  . ך-ך

כאן הר"ת הם גאולת יצחק והס"ת גאולת אברהם. לעתיד לבוא 
 ך-ךוס"ת  מ-מכתוב "כי אתה אבינו" על יצחק )בן אברהם(. ר"ת 

[ מ-מממש כפי שכתוב בהמשך, "והשכיל ועשה משפט ]יצחק, 
יצחק, כי בנין המלכות מהגבורות, אבל [". קודם כ-כוצדקה ]אברהם, 

התכלית שהוא יהיה צנור פתוח להמשיך ברכה, "והרקתי לכם ברכה 
   עד בלי די" )ולע"ל יצחק היינו התגברות החסדים עד א"ס(.

 ו("ז חשון ע"ט-)אור ל                                                           

 
 חששלהשפיע בלי  –שאיפה המשיחית ה

אומר שבעולם הזה יש אורות וכלים, והכלים לא  אדמו"ר הזקן
יכולים להכיל את עצמת האור כי רב הוא, לכן האור צריך 
להצטמצם, וכשהאור בא לתוך הכלי הוא צריך לבוא בזהירות רבה, 
מה שנקרא "מטי ולא מטי", מרחף, "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף". 

זה ת האפרוחים ח"ו, מועך אותם. אחרת הוא שובר את הקן, הורג א
קריטי שהאור יקח בחשבון את המוגבלות של הכלי ויצמצם את 

 עצמו בהתאם. זה הכלל הגדול בעולם הזה. 
מהו עולם הבא? מהו משיח? מה אנחנו מקוים ושואפים? שיבוא יום, 

מה שנקרא זכוך הכלי,  –במהרה, שהכלים יהיו כל כך גדולים ורחבים 
זכוך גם לשון זכות, שאנחנו, הכלים, נזכה להזדכך עד כדי כך שהאור 

בתלמיד. -לא צריך לפחד, כמו הורה או מורה שפוחד לא לפגוע בילד
נוך, שהורה יוכל להתייחס עם כל האהבה, בלי שום זה כלל גדול בחי

שיוכל לתת  –חשש שמא בריבוי השפע שלו הוא ישבור את הכלי 
את עצמו בכיף לגמרי, בלי לחשוב פעמיים, כי הכלי כבר גדול, כבר 

 זך, מזוכך, מתוקן.
 – יעקב, י-הקוץ התחתון של ההיא סוד  התחשבותהוא אומר שה

ישבור אותו. כלומר, שהוא ישפיע  התחשבות המשפיע במקבל, שלא
רק מינון מצומצם של אור, וגם את המינון המצומצם הוא צריך 
להשפיע בדרך "מטי ולא מטי", של "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף". 

"על  –למה? הפסוק עצמו אומר, כי בינתים המקבלים הם גוזלים 
וברים הם קטנים או שהם אפרוחים. אפרוחים הם ע –גוזליו ירחף" 

וגוזלים הם כבר בינונים, אבל הם לא גדולים. אם הילדים הם כבר 
לא ביצים ולא אפרוחים לא צריך לרחף, לא צריך "מטי ולא מטי". 

" הוא שער גדול בעץ חיים. אנחנו רוצים להגיע לעידן מטי ולא מטי"
 לא צריך לרחף.  –שלא צריך את זה יותר, "ועמך כלם צדיקים" 

לא במציאות, חפים. חושבים שמי שמרחף הוא היום יש אנשים מר
ווארט מאד חשוב,  זהוהוא חייב לרחף.  –צדיק גם מרחף אבל ה
הוא מרחף כי "על גוזליו  –לימוד זכות על הצדיק המרחף שיש 

ירחף", יש קטנים והוא יכול לשבור אותם, והוא מרחף ובכך נותן זמן 
צריך לרחף,  שהגוזלים יגדלו, ואז הוא כבר יכול להפסיק לרחף.

 להסתלק לשרש, כדי לתת למינון הקטן להתקבל. 
הגזע , ישורון . באמצע ישישראל, י-של ה הקוץ העליוןהשרש הוא 

. בעולם הזה הקוץ העליון, ישראל, הוא המשכה,  לשון שורה, י-של ה
 –אבל רק המשכה בכח  ,ות, וישורון, האמצע, הוא בהמשכהבהסתלק

עקב, -ועצם ההמשכה בפועל, עם כל הצמצום שלו, הוא יעקב, י

יחידה, שנמשך להתקבל -שהוא המינון הקטן, כמו הנר"נ לעומת חיה
בתוך המקבל על מנת שלא ישבר, שיוכל לקבל אותו. אבל אנחנו 

 .אפשר לקבל ישירות מישראל, גם בהמשכהבו מצפים למצב ש
הכל בהדרגה, מלה שמשתמשים בה כל עשות להיום בחינוך צריך 

גם מינון נכון, וגם בהדרגה. הוא אומר שכל ההדרגה, כל  –הזמן 
החישוב הזה, עתיד להתבטל על ידי מלך המשיח יבוא ויגאלנו תיכף 

 שיבטל את ההדרגה, שכל האור יוכל להופיע בבת אחת.  –ומיד ממש 
יחס בין איש זה גם המשל של ההבדל בין נישואין בעולם הזה, ה

יחס בין איש לבעל, "תקראי אישי ולא  –ואשה, לנישואין של משיח 
בעולם הזה לא שוין בקומתן, ולכן חתן הוא תקראי לי עוד בעלי". 

הוא צריך להוריד את עצמו, את  –לשון "חות דרגה ונסיב איתתא" 
המשפיע שצריך להתחשב  הקומה שלו. אין בזה אהבה שלמה, כי

 זה לא תכל'ס.  ,פחד. חבל להתחתן מתוך פחדנמצא בבמקבל 
גם  –כשהכל יהיה אהבה שלמה אין פחד, לא צריך לפחד. אדרבא 

אנחנו אומרים שיתכן שהאשה כבר "אשת חיל עטרת בעלה", יותר 
מבעלה, אבל לפחות "שוין בקומתן". אז הכל רק אהבה ולא צריך 

הבינה  בהסכמה, ,טענה בתחלת הבריאה לבנהכך הלהתחשב בכלום. 
אבל לעתיד לבוא "והיה אור , בעולם הזה היא חייבת למעט עצמהש

בעת שור אהלבנה כאור החמה... שבעתים כאור שבעת הימים". "
הוא מעמד האשה. "שבעתים" היינו שבע כפול  – אשהימים" ר"ת ה

מעלת הגשמיות על הרוחניות  – גשםשבע כפול שבע, בגימטריא 
 (ו"תמוז ע 'ו)  שהאדם יזדכך בגוף. לעתיד לבוא, כשהעולם יזדכך, כ

 
פסוק "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו ת בפותח מסעי פרשת 

מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרן". התורה מספרת לנו על כל 
, ממצרים, שיצאנו מארץ מצרים, עד שהגענו לארץ מ"ב המסעות

טובה ורחבה, ארץ ישראל. יש מ"ב, ארבעים ושנים, מסעות באמצע, 
המסעות האלה בעצם משקפים את כל שבקבלה ובחסידות כתוב ש

אדם, מאז שהוא -אדם, את כל הנסיונות שעוברים על הבן-חיי הבן
ע, האדם כל הזמן נוסיוצא מהבטן, ועד יומו האחרון בעלמא דין. 

ו, וזה מה שהתורה כאן מסכמת. ולכן עובר מסעות והרפתקאות בחיי
החיים שלו, את המסעות שלו, כל אחד יכול למצוא את עצמו, ואת 

 )ט' תמוז ע"א(                                         בתוך מ"ב המסעות האלה.

  
 

כתוב שמי שעולה לגדולה מוחלין לו את כל עונותיו. מי שעולה 
לגדולה הוא בסכנה גדולה, אז כדאי שניתן לו את כל ההכשרה הכי 
טובה, כדי שכולי האי ואולי הוא יצליח במשימה שלו, ולכן נותנים לו 

רואים להתחיל דף חדש. שוב, העליה שלו לגדולה היא מאד מסוכנת. 
לנו בארץ שלנו, שדווקא אנשים שעולים כאן אצ זאת שוב ושוב,

לא מאה אחוז מתוקן, הוא לא נקי,  מנהיגפלים. אם הלגדולה נו
יש  נופל ונשבר.על "אנא אמלוך", ואז  –בדקות בגסות או  –הולך 

מלכות  –רק אחד שאצלו זה בסדר, שה"אנא אמלוך" של הקב"ה 
מדבר מתוך גרונו, "שכינה מדברת מתוך  –דא"ס שלפני הצמצום 

. אחרת זה הואדרבא מצליח הלא מזיקהגדולה גרונו של משה", ואז 
  (ו"ז אייר ע"ט)                          שרש הגורם בנזיקין של המנהיגות.

 
היינו לפרוש מלהיות שקוע בגשמיות, ביש, תיקון  ,פרישותמידת ה

ספירת התפארת, שהשליש העליון שלה  –של "עץ הדעת טוב ורע" 
אבל שני השלישים התחתונים הם עץ הדעת טוב ורע.  ,הוא עץ החיים

חסידות העיקר הפשט פרישות הוא מתאוות העולם הזה, אבל לפי 
 (כ' תמוז ע"ו-אור ל)                                     .לפרוש מהישותהוא 

 
, "נצור קדושת הלשון ,צריכה להיות קודם כל בלשון זהירותמידת ה

לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום 
הוא שכל אחד יכול בי פנחס בין יאיר ורדפהו". אחד ממאמרי ר

אף פעם לא יפגע ולחולל נסים כמותו אם הוא להגיע לרוח הקדש 
 (כ' תמוז ע"ו-אור ל)                               בשום יהודי בלשון שלו. 
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