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ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה
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סעודה שלישית

שיחה א' – רעוא דרעוין

פרשת בשלח תשע"ח

רעוא דרעוין – התעוררות הרצון הפשוט

ואני תפלתי לך ה' עת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך. עומדים בזמן רעוא דרעוין, 
שהוא כמשמעו זמן ועת רצון. זמן רחמים וחסדים, זמן שבו מתגלה שכל מה שיש לנו, הכל 

בלא  דלעילא  איתערותא  הנקרא  הפשוט,  הרצון  שמתעורר  זמן  יתברך.  וחסדיו  רחמיו  מרוב 

תחתונים  ממעשי  נתעורר  שלא  התחתונים,  אחיזת  מכל  שמופשט  הרצון  דלתתא,  איתערותא 

כלל. 

זמן  כי  )מנחת שבת מאמר ח אות א( בשם הרה"ק הרמ"מ מרימנוב  הבאנו דברי הבני יששכר  וכבר 
רעד"ר הוא הזמן שעלה ברצונו ית"ש לברוא את העולם, ואז עלו ישראל במחשבה. והנה ודאי 

שהדברים יובנו כפשוטן שעתה הוא זה הזמן כפי שהיה כן אז טרם הבריאה.

בהתגלות הרצון הפשוט מכיר יהודי שכל עבודתו מצד רחמי ה'

אכן הדבר יתירה מזה, וע"ד שמבואר בספה"ק כי האורות שהיו ונמשכו במועדי קודש ועתותי 
רצון לא שהיה כך באותו הזמן לבד, אלא שבכל שנה ושנה חוזר ונמשך התנוצצות מזה, וכמו 

בנשמת  עוד חלק  גבי פסח, שבכל שנה בחג הפסח מתגלה  עינים  שמבואר באריכות במאור 

ישראל. ועל זה אנו מברכין בכל יו"ט שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לזה הזמן ממש, וכל 

נסים לאבותינו בימים ההם בזמן  וע"ד שפירשו בברכת שעשה  האורות הכלולים בזה הזמן, 

הזה. וכן הוא בזה, שבכל שבת ושבת בעת רעוא דרעוין מתעורר שוב הרצון העליון הפשוט 

באיתערותא דלעילא כפי שהיה בעת הבריאה. 

ובהתעוררות הרצון הפשוט באיתערותא דלעילא, מתגלה לאדם שכל עבודתו במשך השבוע, 
בששת ימי החול ושבת קודש, שהיו הכל באיתערותא דלעילא. בכל שבת, בזמן רעוא דרעוין 

לו  ואשלם  מי הקדימני  ז(,  לה,  )איוב  לו  ואם צדקת מה תתן  יהודי שהוא לא עשה כלום,  משיג 

ידי  ועל  עליו.  השי"ת  רחמי  מצד  רק  היה  בעבודה  לעשות  שזכה  מה  שכל  ומבין  ג(,  מא,  )איוב 

תוקף הכרה זו, בא היהודי שהוא בחי' שמאל הנקראת מלכות, להיות נכלל בה' כביכול בכזה 

התאחדות והתכללות והתבטלות, בבחי' לית שמאלא בעתיקא, ואינו עולה בשם.
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אומרים  זה  ועל  השי"ת,  שגילה  הפשוט  הרצון  הוא  הבריאה  שתכלית  מתגלה  הזמן  ובזה 
'אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל'. ועי"ז יש לאיש ישראל כח לחיות עם מסירות נפש 

להשי"ת, כי מכח ההתכללות שלו בהשי"ת, וההרגש שאינו מציאות לעצמו רק חלק ממציאותו 

יתברך, הרי זה גורם להיבטל ולהתמסר כליל.

גילוי הרצון ביציאת מצרים

כבר  הנה  כי  עמלק,  מלחמת  וביאור  וגו',  ברפידים  ישראל  עם  וילחם  עמלק  ויבא  בפרשתן 
נתבאר בדברינו שיציאת מצרים הכוונה על יציאת הרצון מן המיצרים, היינו רצון איש ישראל 

שהיה בגלות ובמיצר, ונתגלה שמו ית' אני הוי"ה, הוא סוד הרצון של איש ישראל. וזה שאמר 

נעלם  סוד  'רצון', שהיה  'שמו' שבגימטריא  סוד  היינו הרצון  נודעתי להם',  לא  הוי"ה  'ושמי 

ולא נודע עד אז, ועתה נתגלה כח איש ישראל שקשור ברצונו להשי"ת.

וזה סוד כל ענין יציאת מצרים והבכורה, שלראשונה קרא הקב"ה 'בני בכורי ישראל', וגילה 
שישראל הם בחי' בכור ונקראו ראשית, כי כבר ביארנו שהבכור שיש לו פי שנים הוא מפני 

שמקבל חלקו וחלק אביו שנכלל בו, הוא חלק הרצון של אביו, שהבכור קיבל שורש הרצון 

של אביו, ועל ידו הוא נעשה אב, אבא - אב הוא לשון רצון כמ"ש )דברים כה, ז( לא אבה יבמי. 

ועל סוד הרצון אמר הקב"ה בזמן גאולת מצרים בני 'בכורי' ישראל.

גילוי דאני ראשון – והרצון בישראל שנקראו ראשית

וזה סוד גילוי ד'אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים' שנתגלה במצרים במורא גדול, 
כנודע דבריו הנפלאים של הרבי ר' בונם מפרשיסחא זי"ע )קול שמחה פ' בא( שמכת בכורות היה 

יכונה בשם  כל אשר  נתבטל ממילא  זה  ידי  'ראשון' שעל  הוא  ידי שנתגלה הקב״ה אשר  על 

'ראשית' זולתו, ובכלל זה הבכורים שנקראו 'ראשית' כמ"ש )בראשית מט, ג( כוחי וראשית אוני, 

ולזה מתו גם בכור השפחה ובכור השבי.

ועל פי זה כתב לבאר ענין פדיון בכור, כמ"ש )במדבר ג, יג( כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור 
בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל, דלכאורה וכי יתחייב ממה שהכה בכורי מצרים 

להכות גם בכורי ישראל לשיצטרכו פדיון, הלא כן הדרך להכות לזה ולא לזה, אכן בהיגלות 

להצלה,  ישראל  בכורי  הוצרכו  ולזה  זולתו,  ראשית  כל  נתבטלו  ראשון  שהוא  הקב"ה  נגלות 

והוא במה שלקחם להיות שלו ושייכים הם להקב״ה.

ובדברינו יובן תוספת נקודה ועומק במה שהיו אלו ב' דברים כאחת, היינו גילוי דאני ראשון 
ומכת הבכורים עם בחירתו ית' בבכורי ישראל ובישראל עמו בבחי' בני בכורי ישראל, כי גילוי 
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דאני ראשון הוא גילוי דשם הוי"ה, בחי' היה הוה ויהיה, שהוא גילוי הרצון, ובזה עצמו בחר 

הקב"ה בישראל ובבכורי ישראל וגילה רצונו בהם, ומתו כל בכור וכל ראשית שאין רצון וחפץ 

בהם. ונמצא כי גילוי דאני ראשון וגילוי רצונו בישראל שנקראו ראשית מושרשים כאחת.

עמלק בא לפגום ברצון איש ישראל

ועל דבר זה בא עמלק להלחם עם ישראל בדרך בצאתם ממצרים, שרצה לפגום ולקלקל את 
כח הרצון הטוב של ישראל. כי עמלק מזרע עשו, ויעקב אבינו נטל הבכורה מעשו, הן המה 

כי  דייקא,  יח(, הנחשלים  כה,  )דברים  כל הנחשלים אחריך'  בך  'ויזנב  כן  ועל  הרצונות דקדושה. 

הטוב,  הרצון  כח  לו  יש  לעולם  נמצא,  שהאדם  מצב  ובאיזה  שיהיה,  איך  כי  הוא  הרצון  כח 

ולהתחזק בזה הרצון, כי הוא רוצה להיות טוב, ועמלק בא להלחם ולהחליש נקודה זו, ודוקא 

בהנחשלים בא לפגוע, הוא אינו סובל שהנכשלים והנחשלים אינם מתייאשים על אף מצבם 

המר ומתחזקים בכח הרצון.

ולכן כתיב במלחמת עמלק 'והיה כאשר ירים משה ידו', 'ידים' הם כח הרצונות, כי יש מוחין 
דחב"ד ויש מידות דחג"ת ויש נה"י, אבל הידים עולים למעלה מהכל, הידים אפשר להרים אף 

למעלה מהראש והמוחין, וזה מורה על הרצונות. ולכן הידים מכוונות כנגד הלב, כי פנימיות 

הלב הוא גבוה מהמוח כמ"ש אדמו"ר הזקן, ופנימית הלב הוא מקור הרצונות, ועל כן הידים 

ולכן  גבוהים מהמוחין.  הטובים  הרצונות  כי  והמוח,  הראש  מעל  להרים  ניתן  הלב  נגד  שהם 

הרים משה רבינו את ידיו, להרים כח הרצונות בישראל, וישראל משעבדין את 'לבם' לאביהם 

שבשמים.

רצון שוכני סנה – ראשית התגלות כח הרצון

כנ"ל,  סנה  שוכני  ו'רצון'  ומלואה  ארץ  וממגד  טז(  לג,  )דברים  אמר  ליוסף  בברכתו  רבינו  משה 
ופירש"י כמו שוכן סנה, שתהא ארצו מבורכת מרצונו ונחת רוח של הקב"ה הנגלה עלי תחילה 

בסנה. ומבואר כי משה רבינו כאשר הזכיר כח הרצון ביוסף, נזכר במראה הסנה, וקישר שניהם 

אהדדי, וצ"ב.

אכן משה רבינו ראה דבר פלא )שמות ג, ב( והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל, ותמה על 
הבוער,  האש  מפני  עומד  שהסנה  אפשר  והאיך  באש,  נאכל  שבקלות  דבר  הוא  סנה  הרי  זה, 

ויאמר אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה. וירא ה' כי סר לראות 

וגו', ויאמר אליו, אתה מתפלא על שהסנה חזק מן האש, תדע שיש  ויקרא אליו מתוך הסנה 

דבר יותר חזק ויותר פלא מזה, והוא כח הרצון של ישראל.
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כי משה רבינו היה תמה באיזה זכות יצאו בני ישראל ממצרים כמו שפירש"י, וכלפי זה הראה 
אפשר  איך  הזה  הפלא  משיג  אתה  שאין  ראה  לו  ואמר  באש,  בוער  הסנה  מראה  הקב"ה  לו 

שהסנה איננו אוכל, הנה אגלה לך דבר עוד יותר פלא ולמעלה מהשגה מזה, והוא כח הרצון. 

ואע"פ שכלל ישראל משוקעים בשערי טומאה ובוער בהם בהם אש התאוה באופן שאתה לא 

מוצא זכות להם, הנה אני מביט ומבין את רצונם ופנימיות לבבם של ישראל, שזה מעל הכל.

כאן היתה ראשית ההתגלות שגילה הקב"ה למשה עומק הרצון ופנימיות הרצון לטוב  ואכן 
המושרש בלבבות בני ישראל ובנשמותיהם, שזה כל ענין יציאת מצרים וגילוי דשם הוי"ה בעת 

גאולת מצרים כנ"ל. ועל כן אמר לו אז 'של נעליך מעל רגלך', מפני שזהו השגה גבוה מאד 

'ושמי  וגו'  וארא  הקב"ה  לו  אמר  בסנה  לו למשה  הזו שנתגלה  הגדולה  ומול ההשגה  נעלה. 

הוי"ה לא נודעתי להם', שמי הוא סוד הרצון כנ"ל.

צנור אותיות רצון – עולים ויורדים בו

נקראת 'עטרה' הוא מלכות, 'עטרת היסוד', כנרמז בפסוק כצינה רצו"ן תעטרנ"ו. וסוד  רצון 
רבינו  משה  רמז  זה  ואל  המשפיע,  עולם  יסוד  צדיק  בחינת  'צנור',  אותיות  'רצון'  כי  הדבר 

עולם,  יסוד  הצדיק  יוסף  של  הרצון  כח  ורמז  סנה,  שוכני  ו'רצון'  טז(  לג,  )דברים  ליוסף  בברכתו 

לישראל,  יוסף  שמסר  יוסף'  'עצמות  סוד  והוא  הרצון,  הוא  זקונים,  בן  בחי'  מאביו  שקיבל 

כמו שדובר כמה פעמים. וזה הכח של יוסף הצדיק הכניס משה רבינו בבני ישראל, שכאשר 

)כ, יט( שעליו הכתוב  יוסף, וכדאיתא במדרש  התעסקו כולם בביזת מצרים עסק הוא בעצמות 

אומר )משלי י, ח( 'חכם לב יקח מצוות', חכם לב דייקא, כי פנימית הלב הוא כח הרצון.

'רצון' אותיות 'צנור', בחינת צדיק יסוד עולם המשפיע כאמור, שמצד אחד הוא צנור למטה 
אבל גם עולה למעלה בחינת רצון. שהאדם בעסקו בעניני עוה"ז, יחודא תתאה, יסוד ומלכות, 

ל'רצון'.  קשור  הוא  זמן  באותו  הנה  בישראל,  נאמן  בבית  המשפיע  'צנור'  בחי'  שהוא  ובעת 

וזה שהראו ליעקב אבינו בחלום 'והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו', הוא סוד הרצונות, 

מנותק  אינו  שני  ומצד  למטה,  'צנור'  שניהם, אפשר שיהיה האדם  לקיים  ניתן  אחד  ברגע  כי 

מה'רצון'. וזה הנקרא 'ויתנו לך כתר', ויורד עד למטה לבחינת 'מלוכה', בחינת מלכות. 

אומר  הרצון, אבל השי"ת  כח  ואי חשיבות  לקלקל, טשטוש הרצונות  רוצה עמלק  זאת  ואת 
כי יד על כס יה מלחמה להוי"ה בעמלק מדור דור, אין שמו שלם ואין כסאו שלם, 'כסא' הוא 

המלכות ]כנ"ל כצינה רצון תעטרנו, עטרת היסוד[, 'שמו' הוא ה'רצון', ועד שימחה שמו של 

עמלק אינו שלם, כי זה הוא הנסיון של איש ישראל שלא יפול ח"ו מהרצונות שלו.
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חשיבות הרצון שיכול להגן בכל מצב שנפל

ואילו היה יהודי יודע כח הרצונות, את חשיבות הרצון הטוב, היה מבין שזה כמו מקוה טהרה 
לישראל, שבמקוה אף אם ירד וטבל כל גופו ושערו במים אבל שערה אחת לא נשקעה במים 

או אפילו רק חודה של שערה אחת לא נתכסה במים לא עלתה לו טבילה, כי צריך להיות כולו 

במים. מדה טובה מרובה בקדושה, שגם כאשר נפל וירד עד נוקבא דתהומא רבה, ושקוע כולו 

ביון מצולה וכבר נתחבר ח"ו וניצוד אל עמלק והוא מ'הנחשלים אחריך', מ"מ כל עוד שיש 

לו שערה אחת או אפילו חודה של שערה של רצון, ובאותו משהו אין האדם נטבע לגמרי אצל 

עמלק, עוד יש לו משהו של רצון לטוב, ובאותו מעט ידיו פרושות ועיניו צופיות למרום, ע"ד 

)תהלים קכג, ב( הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל הוי"ה 

אלקינו עד שיחננו, עוד יש לו שערה אחת שלא נטבל בתהום הנשיה, הנה אותה שערה מצלת 

על הכל.

וזה היה כוחו של הצדיק, משה רבינו, שהרים את ידיו, היינו הרצונות, וכאשר ירים משה את 
ידו הרים את רצונות בני ישראל למעלה, וגבר ישראל, שלא יכלו עמלק לשלוט בהם. שכל זמן 

שהאדם יש לו רצון לטוב, כל זמן שאינו מרפה מרצונותיו על אף מה שעובר עליו, אין הידים 

ידי עשו שולטות בו.

כח הרצון אף כאשר האדם נטבע בתהום למעלה מאפיו

הרמת הידים הוא כאדם הטובע בים ומנסה להציל את עצמו. אכן בגשמיות כשטובע  צורת 
במים לא יועילו הרמת הידים רק כל זמן שלא הגיעו המים לנחירי אפיו, ולא ניטל ממנו כח 

הגיעו המים לאפיו  סוף, אך כאשר  לים  בן עמינדב שקפץ  נחשון  וכמו שהיה אצל  הנשימה, 

צווח הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש, שעוד מעט ואין לו חיות. אבל ברוחניות אפילו כבר 

טבע יותר מאפו, ואין לו אפילו אויר לנשימה, וכל כולו שקוע כבול בחבלי עוה"ז ובתהומות 

הארץ, מ"מ בידו להרים ידיו אל ה', הושיעני אלקים, אף כי כבר באו מים עד נפש ועד בכלל, 

הרמת הידים מורה על כח הרצון, וכל זמן שיש לאדם רצון לטוב ינצל.

לכה"פ  עוה"ז  בעניני  עסוק  האדם  שכאשר  אומרים  שהעולם  זצ"ל,  רביה"ק  שאמר  וכמו 
שינטוף מהשפתיים ליהנות כולו מהתאוה, ורביה"ק אומר לא כן. שהצדיק מאיר לאדם כמה 

שאתה שקוע בתהומות, זמן כה רב, שנים על גבי שנים, ואינך יודע כלל וכלל מיהדות, מ"מ 

יכולה להבחין בזה  אינה  ודם  עין בשר  ודק כחודה של שערה, אשר  יש מקום אחד קטן  אם 

מרוב דקותה ועדינותה, ע"ד שבשר ודם אינו יודע להבחין בין בחצות לכחצות )ברכות ד.(, מ"מ 

ישראל אפילו  ולהעיד שכל איש  יודע להבחין  הקב"ה היודע להבחין ברגעו של חצות, הוא 

ומניח  מהקדושה,  ולהתנתק  להתקרר  רוצה  אינו  בפנימיותו  עמוק  עמוק  הנה  ביותר  הגרוע 
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להתעלות  הכח  לו  יש  הזה  המשומר  המקום  ידי  ועל  לה',  ומשומר  סתר  מקום  איזה  לעצמו 

ממקום שהוא שקוע, והוא הקדושה שיש באיש ישראל.

ועל נקודת סתר זו יש מלחמה בעמלק מדור דור. וזהו העבודה באלו ארבעים יום מראש חודש 
שבט ועד פורים שיהודי צועק 'הצילני מקליפת המן עמלק', ממקום הפנימי שבלב, שהוא זך 

ונקי להשי"ת אשר אי אפשר לכבותו, בחי' מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.

מלחמת עמלק בחיי נישואין

אמרו חז"ל )סוטה ב.( וקשין לזווגן כקריעת ים סוף, ויש לדעת שהנסיון העומד בפני איש ישראל 
הזוכה לשאת אשה, הוא קליפת עמלק הבא תמיד אחר קריעת ים סוף.

חייו וזיווגו של כל איש ישראל הוא קודש בסוד כסא הכבוד, בחי' משכב ומושב, ובסוד  כי 
)כלים פרק כ"ב( שיש בזה סודות עמוקים, וכבר הארכנו בזה בס'  כסא כלה המוזכר בדברי חז"ל 

רוצה  זה  דוקא בדבר  וטהרה. אכן  זה מה שנוגע להלכות טומאה  סוד  ואחיה בביאור  הבינני 

עמלק לפגום. הנה הוא בא ומראה לאדם שפלותו ופחיתותו, ראה איך ירדת, ראה כי יש לך 

על  יה,  'כס'  על  יד  כי  עמלק,  מלחמת  לוחם  אני  כן,  לא  צועק  היהודי  אבל  לעוה"ז.  שייכות 

קדושת כסא הכבוד - קדושת זיווגן של ישראל ושורשם למעלה, מלחמה לה' בעמלק.

ועל זה נשבע הקב"ה שאין 'שמו' שלם ואין ה'כסא' שלם עד שימחה זרעו של עמלק, שהוא 
רוצה להטעות יהודי שיש לו שייכות לעוה"ז. ודוקא בבחי' 'הנחשלים אחריך', להביא מורך 

שאכן  ומרגיש  דבריו  מבין  אף  בתמימותו  ויהודי  ונחלש.  נכשל  הוא  שפלים,  הם  כי  בלבבם 

יש פנים מסבירות לדברי עמלק, הוא רואה את עצמו מסובך בתאוותיו ובשפלותו, ומתפתה 

מחלקלקות דברי עמלק ותוכחותיו כי אכן משתייך הוא כבר לעוה"ז ח"ו.

על דבר זה נסמית עיניו של בלעם הרשע

)נדה לא.( שעל  בלעם הרשע התעסק בדבר זה, בקדושת זיווגן של ישראל, כמבואר בחז"ל  גם 
דבר זה נסמית עינו של אותו רשע, כי הוא רצה להביט בחולשה של איש ישראל במצבו הקשה 

בקשר שלו לדברי ותענוגי עוה"ז. ובלעם ועמלק משתייכי אהדדי, וסודם אחד, ואכמ"ל. והוא 

הרשע שהיה טמא ומטומא בטומאת אתונו שאין גרוע ממנו כדברי חז"ל )סנהדרין קה:(, ברצותו 

להסתכל בדבר זה נסמית עינו. 

בעצתו  ישראל  בני  את  להחטיא  חשב  הרעה  בעינו  לישראל  רעה  לגרום  יכול  היה  וכשלא 
הרעה. אכן ויקם פינחס וקינא באש את קנאת ה' צבאות בבני ישראל, וקינא למען כבוד שמים, 
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'יד' על  ולמען אמונת קדושת היחוד של בני ישראל, ולקח רומח בידו, ב'ידו' דייקא, נגד כי 

זיווגן של בני ישראל, שדבר זה הוא מלחמה לה' בעמלק מדור  'כס' יה, טהרת כסא הכבוד, 

דור כאמור, והגביה והעלה את בני ישראל ע"י קנאתו והתלהבות אש קודש שלו.

ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם', שכר כהונה  לו  'והיתה  זה אמר השי"ת  כן כשכר על  ועל 
המיטות',  'חדר  הנקראת  הקדשים,  קודש  לבחינת  שייכות  לו  שיש  הראה  בקנאתו  כי  דייקא, 

ורודף  שלום  אוהב  הכהן  אהרן  עבודת  בחינת  ולפנים,  לפני  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  מקום 

שלום, שושבינא דמטרוניתא, להביא השראת השכינה והבאת שלום בין כנסת ישראל לדודם.

ולכן אחר קריעת ים סוף, המורה על זיווג, שעל זה נאמר קשה זיווגן של אדם כקריעת ים סוף 
כנ"ל, נאמר 'ותקח מרים הנביאה', דהיינו בחינת נשים, וכתיב 'אחות אהרן' שהיה שושבינא 

דמטרוניתא, ובכח זה יזכו להאיר אור האמת בבתי ישראל ש'מים רבים לא יוכלו לכבות את 

האהבה'. 

הרצונות,  כח  וגודל  בשגב  להאמין  הרצונות,  בכח  להאמין  יזכו  ישראל  שבני  השי"ת  יעזור 
וכמה חשוב הדבר אצל השי"ת  הוי"ה',  לחצרות  נפשי  כלתה  וגם  'נכספה  ג(  פד,  )תהלים  בבחי' 

ידי  על  כי  חי',  לאל  ירננו  ובשרי  'לבי  ממשיך  הכתוב  והנה  ה'.  לחצרות  ונכסף  רוצה  שהוא 

הרצון, ועל ידי האמונה ברצון הטוב, יזכו כל איש ואשה ]הרומזים ב'לבי ובשרי'[ לרנן לאל 

חי. אז ישיר בני ישראל את השירה הזאת לה', בגילת ורנן.

בית נאמן בישראל – שמרם ברכם טהרם

החתן  שמות  בזה  שנרמז  שמרם,   – מהשי"ת  מבקשים  ט'הרם.  ב'רכם  ש'מרם  ר"ת  'שבט' 
כדאיתא  ק'דושה,  ב'רכה  י'חוד  לסוד  רמז  ברכם,  ר'ויזא.  וש'ושנה  מ'ענדל  מ'נחם  והכלה, 

ח"ו  ישראל  איש  אם  טהרם, שאפילו  ויקדש.  ויברך  וישבות  על  סט.(  דף  כד  )תיקון  זוהר  בתיקוני 

נפל יכול לחזור בתשובה, לעלות ולהטהר. וזה ההבדל בין קדושה לטהרה, כי 'קדושה' אין לו 

שייכות לחטא, ואילו 'טהרה' היינו שהיה לו שייכות לחטא ונטהר. ועל זה בא הרמז 'שמרם', 

אפשר  שלעולם  להבין  שיזכו  'טהרם',  שהוא  מצב  בכל  אכן  וקדושה,  ברכה  ביחוד  'ברכם' 

לשוב.

נכנס  גדול  חדר המטות מקום קודש הקדשים, הוא מקום התשובה, שהיה אהרן הכהן  ואכן 
ה'  לפני  'טהרם',  בחי'  וזה  ישראל,  בית  עוונות  על  לכפר  הכיפורים,  ביום  בשנה,  אחת  לשם 

תטהרו, כי בנין בית ישראל נבנה על כח התשובה והסליחה. 'אחת בשנה' הוא מקום שחיים 
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שם בדרגת אריך, וזמן רעוא דרעוין, בחי' אחת בשנה, הוא הכח של תשובה, כח של אהבת ה', 

כח של השתוקקות וכיסופין לכבוד שמים.

)תענית  השי"ת שנזכה להתכונן לנישואין בחמשה עשר בשבט הבעל"ט. ואיתא בחז"ל  יעזור 
ה:(, אילן אילן במה אברכך, אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין הרי פירותיך מתוקין, שיהא 

צלך נאה הרי צלך נאה, שתהא אמת המים עוברת תחתיך הרי אמת המים עוברת תחתיך, אלא 

ודורות של  עץ השדה  להיות אדם  כמותך, שנזכה  יהיו  נטיעות שנוטעין ממך  רצון שכל  יהי 

כבוד שמים.

***
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שיחה ב' אשגבהו כי ידע שמי
פרשת בשלח תשע"ח

הנסירה בברית בין הבתרים

קריעת י"ס דימו חז"ל לזיווג, באמרם קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, גם עצם לקיחת 
ישראל לעם היה הכל כצורת אהבת כלולתיך כפי שדובר הרבה בזה. ובזה מבואר כל נבואת 

וגוף  הברית בין הבתרים, שאז הובטח אברהם אבינו בזרע ישראל וארץ ישראל שהם נשמה 

איש ואשה, ומיד באה הנבואה מהירידה למצרים שיתרחקו מהארץ ועבדום ועינו אותם ורק 

אח"כ ישובו, כל זה כעניין הנסירה. וכן נעשה בכל נשמה, שתחת כסא הכבוד מחוברים הם 

אח' באח', והשי"ת מחלקם ושולח כל אחד למקומו שזהו הנסירה, עד אשר זוכים לשוב פנים 

בפנים. 

עינוי  כל  והיינו  הריחוק,  יסורי  מתגברים  אז  אשר  הבתרים,  בין  בברית  הנסירה  היתה  כן 
מצרים, עד ויביאה אל האדם ולקחתי אתכם לי לעם. ומתחילה בשעת הנסירה כאשר מתגברים 

יסורי הריחוק עד צעקה, כמ"ש ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ולפעמים אין יכולים לצעוק, 

שבעה"ב יודע מן האבידה אבל האבידה אפילו אינה יודעת מבעה"ב, כן בני ישראל אפילו לא 

ידעו מהיכן באו ולהיכן נתרחקו, וכן א"י נאבדה מהם, ואז לקחם השי"ת שע"ז אמר זכרתי לך 

חסד נעוריך אהבת כלולתיך.

הקשר ביציאת מצרים

ובליל הסדר נתגלה שוב אני ראשון בצורה שבני ישראל נכללו בו, ונתגלה עצם הקשר, שזהו 
אותיות  וזהו  הקשר,  שורש  ששם  מפני  בכרת  שהמבטלם  ומלכות,  יסוד  פסח  ודם  מילה  דם 

הכל  שהרי  זה,  בעניין  לימוד  צריך  עדיין  אמנם  בעתיקא.  שמאלא  לית  אחד  הכל  ששם  כתר 

מכוון היטב לצורת נישואי איש ואשה בעוה"ז, כאשר למדו הראשונים כל פרטי מנהגי נישואין 

ממתן תורה, וכן דרשו בכמה גווני חתונתו מתן תורה שמחת לבו בניין ביהמ"ק, וכל הנעשה 

בזמני  ובפרט  ישראל,  בני  בלקיחת  עולם  בימות  ג"כ  ברוחניות  נעשה  מועט  בזמן  בגשמיות 

יציאת מצרים.

 צעקת הבתולים

גזרו  שע"ז  כחרדל  דם  טיפת  רואה  מיד  ראשון  שביחוד  עילאה,  זיווגא  הוא  הסדר  ליל  הנה 
זמן  שאז  הבתולים,  קריעת  עניין  בגלוי  נשלם  לא  אמנם  מילה.  ודם  פסח  דם  וזהו  חכמים, 
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הנערה,  צער הבתולים, שאז צעקה  על  קאי  דעצבונך  ועוד מפרשים  ראב"ע  כפירוש  העצבון 

וזה לא היה עדיין בליל פסח, עד אשר עמדו על הים וצעקו המבלי אין קברים במצרים, שזאת 

וכיולדת הנשבעת בשעת לידה שאין אדם נתפס על  היתה צעקה מחמת החזרה פנים בפנים, 

צערו.

מביאה אל ביתו בתוך הים

וענה אותם משה ה' ילחם לכם ואתם תחרישון, לשון חרישה כמו לולי חרשתם בעגלתי )וע"כ 
זוכין לזריעה,  וגו'(, ואח"כ  חשד יצחק את אלעזר על רבקה שהיתה מוכת עץ, מפני הכתוב והאיש משתאה לה מחריש 

מאמין בחי העולם וזורע, שהוא האמונה הנזרעת בלב ישראל, ואז ויאמינו בה' ובמשה עבדו. 

ואז היה זמן יחוד במקום סעודה, שצריך להיות דווקא ע"י כונסה לביתו כמ"ש הרמב"ם שזהו 

עיקר החופה. 

עוד  שם  שיש  העלמה  שולטת  הבריאה  בכל  אבל  ומלואה,  הארץ  לה'  הרי  ביתו  הוא  והיכן 
בני אדם, ומתחילה היו אדם וחוה בגן עדן עד שסרחו, אבל עתה ייבש הקב"ה את הים שהוא 

רק  בים(,  דרך  כבשו  לא  ועדיין  ים  הולכי  אניות  שכל  יונתן  תפארת  )כמ"ש  דרך  בים  הנותן  כמ"ש  לבד  מקומו 

הקב"ה מחמת אהבת כלולתיך קרע את הים שאין בא לשם, ועשאו חרבה כבית בלא טיט, ורק 

בני ישראל לבדם עם הקב"ה כביכול כאדם היושב על הכסא באו בתוך הים.

קריעת הים

הבית,  מקום  ידיך  כוננו  ה'  מקדש  וגו'  לשבתך  מכון  וגו'  ותטעמו  תביאמו  נאמר  שם  וע"כ 
כוננו ידיך כמועכות של בית רבי שהיו קורעין באצבע כמדובר סודו באריז"ל וע"כ ביהמ"ק 

הר  עליהם  כפה  אז  ולכן  תורה כמדובר הרבה,  ג"כ למתן  היה התחלה  ואז  נבנה,  ביד  דווקא 

כגיגית שהוא ג"כ מקום שאין נכנס לשם רק השי"ת הביא את ישראל לשם. ובזה מבואר עניין 

קריעת ים סוף בסוד קריעת הבתולים, וכן ברית בין הבתרים שהיה דווקא ע"י חיתוך הבתרים 

לשניים, ושם התחיל הנסירה, שכל זה הוא מקום היסורים שבו נתגלה הברית. וע"כ נקרע ים 

סוף דווקא לפי י"ב שבטי ישראל, עפ"ד אדמוה"ז בשו"ע שלא שייך איסור קורע כלל בגוף 

אחד כגון קריעת עור מעל פי חבית, רק בהתחלקות שני חלקים, וע"כ היה דווקא בהתחלקות 

הי"ב שבטים כל אחד לחלקו, ושם נתגלה שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.

יד הרמה כנגד היסוד

ולכן ביציאת מצרים נזכר יד הגדולה ויד החזקה, אבל יד הרמה שהוא קו אמצעי הנעלם בלב 
מפני שאין נראה לו יד בגשמיות, ונעשה רק בהצטרפות הרמת הידיים, כתוב רק בקריעת ים 
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וזה  יוצאים ביד רמה, שהוא מעלת בני ישראל שכל מציאותם כבוד שמים.  סוף ובני ישראל 

היה דווקא בזמן זה של קרי"ס, מפני שחג"ת כנגד נה"י, וכהעלם יד הרמה כן העלם היסוד, 

ואז נתגלה ובקע בתולת ישראל. ומפני כן דווקא יעקב קו האמצעי ירד מצרימה שהוא מקום 

המיצר )כמ"ש בהבינני ואחיה חלק ושכנתי בתוכם( יושב בסתר, שהוא עבודת יוסף במצרים בצר הרחבת, 

ולכן נקודת האמונה אנכי ה' אלקיך מתגלה דווקא במקום הצער ויסורים שנעשו ישראל לעם, 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולקח ה' את המלכות שהיא האמונה.

שורש התורה ברית בין הבתרים

יתיישב מה שלא נזכר מתן תורה בברית בין הבתרים, שבפשטות התירוץ שעדיין לא  ועפ"ז 
היה אז גילוי שם הוי' שהיה רק בזמן משה, אבל עתה י"ל ע"פ מ"ש בתנד"א שישראל למעלה 

דבברית  נמצא  אדמוה"ז,  כמ"ש  מישראל  למעלה  התורה  בעוה"ז  באיתגליא  ורק  התורה,  מן 

בין הבתרים נתגלה עצם הקשר איש ואשה שהוא למעלה מהכל, כאדה"ר קודם החטא, ומשם 

השי"ת  שהבטיחם  האבות  המשך  הוא  משה  ע"י  התורה  דהתגלות  נמצא  התורה,  משתלשל 

בזרע וארץ ישראל.

שירת הים בשמחה

בשמחה  הים  שירת  שהאומר  אמרו  וכן  עוונותיו,  כל  על  לו  מוחלין  אשה  דנושא  ואחז"ל 
מוחלין לו על כל עוונותיו, הטעם שבשמחה דווקא, וביציאת מצרים לא נזכר עניין השמחה, 

רבה,  בשמחה  שירה  ענו  לך  שאז  סוף  ים  קריעת  על  בעיקר  קאי  בששון  עמו  ויוציא  ומ"ש 

קול ששון  הנישואין  נתעורר כח  )לשון מחילה(, מפני שאז  ומחולות  תופים  ובשירת מרים כתוב 

ומשמאלם,  מימינם  חומה  להם  והמים  הים  בקריעת  שהיה  הבתולים  צער  ע"י  שמחה,  וקול 

ובאו כביכול לתוך ביתו של השי"ת ויביאה אל האדם, ונתגלה הכח של ה' ילחם לכם ואתם 

כלי,  כורתת ברית אלא למי שעשאה  תחרישון לשון חרישה, שהוא עשיית הכלי שאין אשה 

וע"כ חרשו נותן לו דמי כולו, ונתגלה אז דבקות כזה שאפילו שפחה שהיא מדרגות הנמוכות 

שבישראל זכו ליחוד שזהו ויאמינו בה' ובמשה עבדו.

שירת מרים

ולכן עי"ז באה שירה מיוחדת למלכות ג"כ, ותען להם מרים וגו', שבכל התורה באתר דאית 
דכר נוק' לא אידכר תמן שנכללת, וכאן נתגלה אצלם באופן מיוחד, ובפרט שהיה ע"י תופים 

וזהו  המלכות.  תיקון  הוא  שכאן  ומפני  הארמי  לבן  הקדושה  בהיפך  דווקא  הנאמר  ומחולות 

התכלית  שאין  נתגלה  ואז  בכרמים,  וחולות  שיוצאות  ישראל  מבנות  תענית  בסוף  ששנינו 

פרישות שהיא עבודת התענית, שהרי ק"ל שנים פרישות אדה"ר צריכין אנו לתקן, אלא העיקר 
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דווקא לגלות הדבקות בעבודה להיות מרכבה ליחוד קוב"ה ושכינתיה, וזה מתקן את כל מסכת 

ותענית  תענית הבאה על עצירת גשמים שהוא העלמת אור היחוד דשמ"ע שאין טיפת מ"ד, 

אותיות ת"ת ענ"י שצריך לחבר התפארת אל המלכות שלא תהא דלה ועניה, אלא יפות אומרות 

וכו' ומכוערות אומרות וכו', והכל יחוד קוב"ה ושכינתיה שהוא המחול לצדיקים. ובזה מבואר 

ובזה מבואר מ"ש כאן במרים דווקא אחות אהרן,  מ"ש כאן במרים שהוא המחול לצדיקים. 

והוא  שלום,  המשים  דמטרוניתא  שושבינא  אהרן  בכח  הוא  בתחתונים  שכינתו  שלהשרות 

סוד המרכבה  רוכב  אותיות  וכרוב  זוטרי,  אפי  העוסק בעבודת חשאי בקה"ק ששם הכרובים 

שבה נתגלה מזמוטי חתן וכלה שהוא שמחת ושחוק החתן והכלה.

המשך הדורות בקדושה ט"ו בשבט

ובט"ו בשבט ר"ה לאילנות מתחדש כח האילן הקדוש שמספרו צ"א יחוד הוי' אדנ"י, וע"ז 
אומרים פירותיך מתוקין שהוא פרי עץ חיים, צלך נאה הוא צל הכרובים הסוככים בכנפיהם, 

יהיו  ממך  שנוטעים  נטיעות  שכל  יה"ר  ומתפללים  היסוד,  של  המ"ד  שפע  הוא  המים  אמת 

שיזכו  לדור,  מדור  מועד  באהל  יהיה  לא  אדם  וכל  של  הזאת  העבודה  כח  שיומשך  כמותך, 

ההתקשרות  ע"י  שרק  לשמים  באור  כמ"ש  הצדיק,  לכח  צריך  שלזה  בזה.  ולחיות  להאמין 

לצדיק הזיווג בדרגת שבת, שמאמין שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה שנתגלה אצלו 

הדבקות להשי"ת.

חכם ותם בחתונה

וכל עניין החתונה הוא מעשה החכם ותם, כמסופר שם שהתם היתה אשתו שואלת אותו על 
הנהגתו והוא ענה לו בתמימותו ומה שאומר לו היא מקבלת, והחכם הוא הנחש הערום )תרגום 

בראשית ג א( הבא להטיל ספקות בין איש לאשתו, וכן היה בקרי"ס שבא הנחש כמ"ש האריז"ל. 

והתם ר"ת ת'ופר מ'נעלים, הוא חנוך העוסק ביחוד קוב"ה ושכינתיה בעוה"ז ועל כל תפירה 

ותפירה אומר בשכמל"ו, הנאמר בלחש עבודת קה"ק, שעי"ז נתגלה ואהבת את הוי'ה אלקיך.

***
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שיחה ג' – קרבה אל נפשי גאלה

פרשת יתרו תשע"ז

ר ִסיָני:  אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהּזֶ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּבַ ֵני ִיׂשְ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ ֹחֶדׁש ַהּשׁ ּבַ
)שמות יט א(

השתוקקות וכיסופים

הקדושה מלמדת )שמות יט א( "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום  תורתינו 

י1(  יט  )שמות  בפרשתן  הקדוש  החיים  מהאור  קדושים  דברים  ידוע  סיני",  מדבר  באו  הזה 

שמאיר בגודל החשקות והאהבה שחשק החושק אל הנחשק, שהמתין וציפה השי"ת ליום זה 

שיינתן התורה לבניו, ולאור דבריו נמצא דנתגלה ביותר קדושתן וכוחן של ישראל, בזה שמשה 

התורה,  לתת  כביכול  תשוקתו  לגודל  שאפי'  פז.(,  )שבת  מדעתו  אחד  יום  הוסיף  מהימנא  רעיא 

אעפ"כ הסכים לרצון משה רבינו - ליבן של כנסת ישראל והמתין יום נוסף.

)שם משמואל(  )שמות יט ב, רש"י בשם חז"ל(, ואמרו צדיקים  שם ישראל כאיש אחד בלב אחד"  "ויחן 

ד'ויחן' היינו שמצאו חן כל אחד בעיני חברו, שראה כל אחד את חן חברו בעבודתו ובמעלתו, 

ודבר זה – לראות בחן כל ישראל, הוא אורו של משיח, וזכו לזה ע"י אורו של משה, וזה סוד 

מה שאמרו חז"ל )תענית כד.( "כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריכה בדיקה", כי ברגע שיש לה 

1 אור החיים )שם( בחדש השלישי וגו' הנה למה שקדם מעוצם חיבתו יתברך בישראל וגודל חשקו לתת להם ארוסתם זאת 

התורה, תקשה למה נתעכב ה' מתת התורה עד חודש השלישי, כי מן סימני האהבה היא שלא יתעכב חושק מבא לחשוקתו, 

ואם לצד הדרך, הלא מצינו )ב"ר נט יא( שאפילו לאליעזר עבד אברהם קפצה לו הארץ בלכתו לקחת אשה ליצחק, ומכל שכן 

וקל וחומר לחתונת נשואת ראש כי תקפוץ הארץ וגם השמים אם יצטרכו לה, אשר על כן בא הקב"ה ונתן אמתלא ג לדבר, כי 

לא מיעוט החשק הוא הסובב אלא לצד הכשרת החתן, כי לא היו ישראל ראוים, לצד שהיו בארץ הטמאה והיו לנדה ביניהם, 

והוצרכו לספור ספירת טהרתם שבע שבתות כדרך ז' נקיים אשר צוה ה' לזבה )זוהר ח"ג צז:(, והוא אומרו לצאת בני ישראל 

פירוש לסיבת יציאתם מארץ מצרים הוא הסובב עכבת הדבר עד החודש השלישי, והראיה כי כשקרבו ימי הכשרתם, בו ביום 

נסעו בו ביום באו, והוא אומרו ביום הזה פירוש שנסעו בו ביום באו, וכן הובא בדבריהם ז"ל )שבת פז:( שביום שנסעו בו באו, 

והצצתי בענין ואראה עוצם חשקו יתברך בישראל שניכרת מתוך מעשיו, בהעיר למה הטריחם ה' בדרך עד החדש השלישי, 

ואם לסיבה שכתבנו, עדיין תקשה שהיה לו לקפוץ הארץ ולהגיע למדבר סיני בו ביום, ושם יתעכבו עד ספור שבעה שבועות 

ויהיה זמן הכושר כנזכר:

 אכן זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל, כי לגודל חשקו ברוך הוא בהם לא רצה להביאם ולהתעכב זמן ארוך בלא חתונה 

בבית חתנות, ולזה היה ממעט הימים בריחוק מקום, ותקח לך שיעורן של דברים מחשוק וחשוקתו כי לא יצטער בעכבתו מבוא 

אליה כל זמן שלא הגיעו עת דודים ועדיין לא עלתה כלה לחופתה, אשר לא כן בעת כלה בחופתה לא יעצור כח לעכב ביאתו 

אליה:
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עיניים יפות – שישראל מסתכלים בטוב איש אל רעהו אינם צריכים בדיקה, והוא חיים האמיתי 

כבוד שמים.

בספרים הקדושים מבואר באריכות )לקו"ה דם ה"א2( שצורת ההכנה של בני ישראל לקבלת 
בעל  בשם  ברשב"א  כתוב  וכן  התורה,  לקבלת  והכיסופים  ההשתוקקות  גודל  היה  התורה, 

העיטור, וכן ברמב"ן מבואר בפשיטות שבני ישראל חשקו למתן תורה בשמען ממשה )שמו"ר 

2 לקו"ה )שם( וזה בחינת פסח שהוא בחינת חסד, בחינת אברהם כמובא, הינו בחינת אהבה והשתוקקות וכסופין דקדשה, 

העקר  אזי  ההתקרבות  ובתחלת  תורה.  מתן  קדם  עדין  הוא  אז  כי  שבשמים,  לאביהם  ישראל  התקרבות  תחלת  הוא  פסח  כי 

הוא רק ההשתוקקות והכסופין דקדשה, כי עדין אין יודעין כלל מה לעשות, כי עדין לא קבלו את התורה ואזי העקר הוא רק 

ההשתוקקות והכסופין דקדשה, ועל ידי אלו ההשתוקקות והכסופין דקדשה שזהו בחינת חסד, בחינת אברהם, בחינת פסח, על 

ידי זה נעשין נקדות הכסף, ועל ידי זה מצירין אותיות התורה לטוב. ועל כן על ידי זה זוכין אחר כך לקבלת התורה בשבועות, כי 

אי אפשר לקבל את התורה כי אם כשמצירין תחלה את אותיות התורה לטוב על ידי הכסופין דקדשה, כי מקדם אותיות התורה 

הם כגלם ואין להם שום ציור, רק על ידי הכסופין דקדשה, על ידי זה נזדוגין ונצטירין ונצטרפין אותיות התורה ואזי יכולין 

לקבל את התורה. 

ובשביל זה לא נתנה התורה עשרים וששה דורות עד שבא משה רבנו עם דורו וקבלו את התורה, כי לא היה אפשר לקבל את 

התורה עד שנצטירו ונצטרפו תחלה אותיות התורה על ידי הכסופין דקדשה, וכל הצדיקים הקדמונים שהיו קדם מתן תורה כלם 

עסקו בזה, שהיה להם השתוקקות וכסופין דקדשה לה' יתברך שזה היה עיקר עבודתם. וזה בחינת כ"ו כי לעולם חסדו, הנאמר 

על עשרים וששה דורות שקדם מתן תורה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הינו כי אז היה מתקים העולם רק בחסדו לבד. 

שזהו בחינת אהבה והשתוקקות וכסופין דקדשה שהיה אז להצדיקים שבכל דור. ועל כן עיקר התחלת התגלות התורה התחיל 

מאברהם אבינו, עליו השלום, שהיה ראש למאמינים וראש לנמולים, והוא התחיל לגלות אלקותו בעולם. והוא קים את כל 

התורה עד שלא נתנה, כי אברהם היה מדתו חסד, הינו בחינת אהבה והשתוקקות וכסופין דקדשה, ועל כן על ידו עיקר התחלת 

התגלות התורה, כי עיקר התגלות התורה הוא על ידי ההשתוקקות והכסופין דקדשה, שעל ידי זה נצטירין אותיות התורה לטוב 

וכו' כנ"ל. 

ועל ידי אברהם אבינו היה עיקר ההתחלה שהתחילו אותיות התורה להצטיר לטוב. וכן שאר האבות והשבטים כלם היו מצירים 

ומצרפים אותיות התורה לטוב על ידי כסופין דקדשה שלהם. עד שבא משה רבנו, שהיה כלו טוב, עם דורו שהיו כלם צדיקים, 

עד שעל ידי השתוקקות וכסופין דקדשה שלהם נשלם כל התורה כלה, כי הם זכו לציר ולצרף כל אותיות התורה לטוב. ועל 

ידי זה זכו הם לקבל את התורה, כי אי אפשר לקבל את התורה כי אם על ידי השתוקקות וכסופין דקדשה, שעל ידי זה בונים 

וזה בחינת פסח שהוא קדם שבועות  יכולים לקבלה.  ואז  ואזי יש להאותיות חיות  ומצרפים ומצירים אותיות התורה לטוב, 

שהוא מתן תורה, כי מקדם צריכין לבחינת חסד שהוא בחינת פסח, דהינו אהבה והשתוקקות וכסופין דקדשה שזהו בחינת חסד 

לאברהם כנ"ל, כדי לציר אותיות התורה לטוב. ועל ידי זה דיקא יכולין לקבל את התורה כנ"ל: 

וכן בכל אדם ובכל זמן, כל אחד ואחד קדם שזוכה לאיזה התגלות בתורה או לאיזה עבודה מעבודת ה' יתברך, כל אחד כפי מה 

שהוא, שזהו בחינת קבלת התורה, כי כל אחד מישראל אפילו הפחות שבפחותים צריך לקבל את התורה בכל דור ודור, כמו 

שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, על פסוק, "אשר אנכי מצוך היום" )דברים ו, ו(, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, וכמו שכתוב, 

"היום הזה נהיית לעם". ופרש רש"י, שיהא דומה בעיניך כאלו היום באת עמו בברית, הינו שכל אחד מישראל כפי מה שמקבל 

על עצמו על מלכות שמים, שמקבל על עצמו מעתה לחדש כנשר ימיו שעברו בחשך ורוצה מעתה לכנס בתורה ועבודה באמת 

זהו בחינת קבלת התורה אצלו. 

להרגיל  שצריך  דקדשה  והכסופין  ההשתוקקות  ידי  על  הינו  פסח,  בחינת  הנ"ל  החסד  ידי  על  אם  כי  לזה  לזכות  אפשר  ואי 

עצמו מאד שיהיה לו כסופין והשתוקקות דקדשה שיכסף וישתוקק ויתגעגע מאד תמיד מתי יזכה להתקרב לה' יתברך באמת, 

לצאת ממדרגתו הפחותה והשפלה ולכנס אל הקדשה באמת לשוב אליו יתברך. וצריכין להוציא בפה הכסופין וההשתוקקות 

והגעגועים דקדשה הנ"ל. ואז זוכים לציר אותיות התורה לטוב, ואז זוכין לבחינת קבלת התורה כפי ההשתוקקות והכסופין 

דקדשה שהיה לו, הינו שזוכה אחר כך באמת שיתמלא רצונו שיזכה לקבל את התורה, דהינו לקים את כל דברי התורה באמת, 

שזה עיקר בחינת קבלת התורה כנ"ל: ע"כ תחילת דבריו הקדושים עיי"ש עוד.
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פ"ג( "תעבדון את האלקים על ההר הזה" ע''כ, ולכאורה לא מבואר לאיזה עבודה התכוון ה' 

א-ג( "שלח את עמי...  ה  )שמות  וכמו שאמר משה לפרעה  אולי לעבודת הקרבנות התכוון  בזה, 

ונזבחה לה"א", וגם מיד אחרי מתן תורה כתוב )שם כ כא( "מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את 

עלתיך וגו'", אלא באמת מבואר בראשונים שהקב"ה אמר מיד למשה שייתן את התורה, וכן 

משה אמר לישראל שייתן השי"ת חכמתו ובינתו להם שיקבלו את התורה, וייתן את הלוחות 

בידיהם כביכול כצורת נתינת טבעת שנותן החתן להכלה, כמו כן אמר השי"ת כביכול לישראל 

'הננו נותן את עצמי אליכם, תורתי, לעמוד לרשותכם'.

נקודות הכסף

והתורה שהיא חכמתו ובינתו ודעתו של הקב"ה, שהייתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם 
רק  לנו  ניתנה  זה  א(,  )בר"ר  ראשית  שנקרא  התורה  בשביל  בראשית  קטז.(,  )זבחים  העולם  שנברא 

ישראל,  והכיסופים של  ידי ההשתוקקות  על  נעשים  והנקודות  ותגין, אבל הטעמים  באותיות 

דהם הם הנותנים את ההבנה לאותיות התורה, ע''י הנקודות, וכמו שרואים בחוש ההבנה של 

הנקודות, לא רק בקרי וכתיב אלא בכמה וכמה מקומות שהנקודות הם המכריעים את הבנת 

המילה, וגם בטעמים מצינו שאמרו חז"ל )יומא נב.( על חמש מקראות התורה שאין להם הכרע, 

הרי לנו שבכל התורה יש הכרע בהבנת הכתוב על ידי טעמי המקרא.

שנה  ת"ל  הגלות,  שנות  כל  לאורך  לישראל  שהיה  וכיסופים  השתוקקות  ידי  על  נעשה  וזה 
ושישים  י'ה  ושבטי  ויעקב  יצחק  אברהם  שעברו  הניסיונות  כל  ידי  ועל  אבינו,  יצחק  מלידת 

רבוא בני ישראל, על ידיהם נתגלה התורה עם הנקודות והטעמים, על ידי מה שעברו בגלות 

מצרים ובפרט בחמישים יום מיציאת מצרים עד מת''ת, גודל ההשתוקקות והכיסופים שהיה 

להם.

נזכר מתן תורה בברית בין הבתרים, כבר מבואר באריכות בכל  אפשר להבין למה לא  ובזה 
נתינת התורה בברית  ידוע דברי הרמב"ן איפה מוזכר  ובפרט  זה,  עניין  מפרשי התורה לבאר 

נתינת התורה לישראל לא היה צריך הקב"ה לומר  בין הבתרים, ובאמת אפשר לומר, שעצם 

לאברהם, כי זה דבר פשוט וברור, דהלא לזה נברא העולם, בראשית בשביל התורה ובשביל 

ישראל, אלא הקב"ה הראה לו איך יתגלו נקודות וטעמי התורה ע"י )בראשית טו יג( "ועבדום וענו 

אותם ארבע מאות שנה".

קריאת התורה

ולכן מוציאים כל שני וחמישי ושבת ויו"ט, את הספר תורה שאינו מנוקד, וקוראים בו ונותנים 
טעמים ונקודות, על ידי השתוקקות של ישראל, ולכן גם המנהג לקנות ולעלות במחיר קריאת 
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התורה עוד פרוטה ועוד פרוטה, דין פרוטה כדין מאה, וכל זה בא לבטא גודל ההשתוקקות 

ידי שנכסוף אל התורה. ובהסתכלות פנימי  נקודות על  וכיסופים לעלות ולקרוא בתורה לתת 

מבין היהודי שכשעולה לתורה ומגלה הטעמים והנקודות, על ידי זה זוכה לאור אין סוף נקודת 

כל  מברר  שיהודי  הבירורים  עבודת  גם  וכן  )חוקת3(.  עינים  במאור  כמבואר  שבנפש  היחידה 

השבוע כמבואר בספרי האריז"ל והבעש"ט, מתבררים הם ומתעלים בשבת קודש בעת קריאת 

התורה על ידי שנכללים בז' העולים אל התורה, ומעלים בזה את עבודת כל השבוע, שמעלים 

אותו להבנה הזו להבין שהכול מכוח התורה - כבודו ית'. וכן גם קריאת התורה שבת במנחה, 

מאירים בזה לשבוע הנכנסת, "כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין" )זוה"ק ח"ב פח.(, 

"כי  ע"י התורה  אותם  ומגביהים  חול  ימי  אז  וחמישי, שלוקחים  קריאת התורה בשני  גם  וכן 

הם חיינו ואורך ימינו", דכל ענייני הגשמי הרי בא מהתורה ולשם חוזרים ומתעלים, "אסתכל 

באורייתא וברא עלמא" )שם הקדמה ה.(, כי התורה היא החיות שבכל דבר.

וכשיהודי עסוק בבני חיי ומזוני ויש לו רצון ללמוד, עצם הרצון וההשתוקקות שרוצה ללמוד 
קצת תורה, הרי בזה נותן נקודות לתורה, ומתגלים על ידו צריפי האותיות, שכל אחד מישראל 

יש לו גנוז בתוכו צריפים מיוחדים ששמע נשמתו במעמד הר סיני, ואת זה מגלה כסדר כפי מה 

3 מאור עינים )חקת( וידבר ה' אל משה לאמר זאת חקת התורה וגו' ויקחו אליך פרה וגו' דנודע שהתורה היא אותיות ונקודות 

וטעמים ותגין אך זה הוא בחי' התורה דאתגליא כי כל זה אפשר לשכל אנושי להשיג כל אחד לפי מדריגתו אך המאור שבה 

שעליו אמרו חז"ל המאור שבה מחזירן למוטב הוא בחי' אי"ן שאין לו תפיסה מפני שהוא למעלה מן הטעם והוא המקור 

שממנו נביעת התורה שהוא הבורא ב"ה שעל ידי זה הוא והתורה אחד וצריך כל אחד העוסק בתורה לדבק את חיותו בהמאור 

שבה דייקא הנקרא אי"ן שהוא למעלה מן הטעם כי לכך נקרא הטעמים של הנגינות טעמים מפני שהן עדיין בבחי' שאפשר 

וצריך הלומד לדבק באור הנשפע  ותפיסה  לו טעם  אי"ן שאין  נקרא  גבוה אבל הפנימיות  ולתת טעם אף שהם דבר  להשיג 

מבחינות אי"ן ואז בוודאי מחזירו למוטב מאחר שנדבק פנימיותו' באור פנימיות התורה נעשה כסא להשראתו יתברך השורה 

בהתורה ושופע בתוכה ואף שצריך בעת לימודה להבין מה שלומד ולהטעים בכדי שיבין הטעם מכל מקום צריך גם כן להאמור 

בכדי שיהא שלימות הגמור כי זה הוא אור הגנוז לצדיקים כמו שאמרו רז"ל עמד וגנזו וכו' כאמור אצלנו במקום אחר ע"כ צריך 

כל אחד שרוצה שתפעול בו התורה להחזירו למוטב לחפש האור השופע שהתורה נגזרה ממנו 

וזהו נקרא בחי' פרה ע"ד שאמרו רז"ל יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק שהמשפיע מכונה בשם פרה ואף זה האור 

הגנוז השופע בהתורה יוכנה בשם פרה והתורה נקראת על שם משה כמו )מלאכי ג', כ"ב( שכתוב זכרו תורת משה עבדי וצריך 

ליקח בעת עסקו בתורה גם בחינות אי"ן האמור להדביקו לבחינות תורה דאתגלייא שנקרא תורת משה בכדי שיהא שלימות 

התורה כפי כוונת הבורא יתברך ויאיר ויופיע אור הזך ומצוחצח בהאותיות שנקרא תורת משה. וזהו דבר אל בני ישראל וקחו 

אליך פי' אל בחי' התורה שנקרא על שמך תורה דאתגליא תורת משה יקחו פרה אדומה הבחינה שנקרא בשם פרה שהוא מקור 

השופע ומאיר בהתורה ואדומה על שם זהרורית הגדולה ואור הזך שא"א להשיגו ואז תמימה יהיה שלימות גמור בכוונת הבורא 

יתברך 

וגם אפשר שנקרא בחינה זו על שם שעדיין היא תמימה כמאמר הבעש"ט כי אור הגנוז עדיין הוא תמים שלא הגיע לו שם אדם 

כי אם מעט מזעיר כמ"ש )תהלים י"ט, ח'( תורת ה' תמימה תורת ה' פירוש בחי' התורה שנקראת על שם ה' ולא ע"ש משה 

תמימה שלא דרכו בה רבים ולא באו לזו המדריגה. אך בדורות הללו צריך כל אדם השלם להתאמץ ולהגיע לזה כאמור וזהו 

אשר אי"ן בה מום מום הוא חסרון פי' בחינת אי"ן הוא חזר בה בבחי' תורת משה כל זמן שלא יתעורר האדם השלם לדבק 

א"ע לבחי' אי"ן הנ"ל ומפני מה מפני אשר לא עלה עליה עול שלא קיבל עליו עול מלכות שמים כראוי ולא הגיע לשלימות 

אף בודאי שא"א לבוא לידי שלימות הגמור כי אם בענין זה וזהו שתרגום אונקלוס דא גזירת אורייתא די פקיד ה' שצריך לבוא 

לבחי' שהתורה נגזרה ונחקקה משם ואז נקרא עובד ה' הגמור:
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ית' בגלות וכפי הניסיונות שעבר עליו בפרטיות, כבמואר בספה"ק  שגילה נשמתו את כבודו 

המשכן  אל  שהגיע  פרוטה  כל  של  הנכון  המקום  לכוון  יכול  שהיה  בצלאל  מעלת  היה  שזה 

ומקומו המיוחדת במשכן להביא השראת השכינה,  צירופיו  מתרומת לב היהודי, שראה מיד 

וכמו כן יש לכל אחד את חלקו בתורה על ידי השתוקקות וכיסופים שיש לו.

וכדי להביא את הדברים לעבודה למעשה, הנה כל אחד כשמוסיף קצת זקנה ודעת, יודע ומבין 
שהתורה היא לא כשאר החכמות ואינו נקנה בכישרונות, וכדוגמא מה שאמרו חז"ל "דרך ארץ 

קדמה לתורה", וגם מצינו לפני מתן תורה )רש"י שמות יט ח( "בא הכתוב ללמדך דרך ארץ ממשה 

שלא אמר הואיל ויודע מי ששלחני איני צריך להשיב", ולא מצינו דבר כזה בשאר כל החכמות 

שבעולם, ובפרט שאין המדובר למידות אנושיות )מענטשליכקייט( אלא לדרך ארץ ע"פ התורה.

מגיד שיעור עם לב בשר

כפים,  ביגיעת  הכלכלה  ועל  המחיה  על  ולילה  יומם  שעמל  ליהודי  דומה,  הדבר  למה  משל 
ועובד מזריחת השמש עד צאת  לו לחם לפי הטף,  ואין  זתים,  בניך כתשילי  לו בית מלא  יש 

הנשמה, ובלילה בשארית כוחותיו הולך לבית המדרש לשמוע שיעור תורה, ועומד בכל כוחו 

ומסגף את עצמו בכמה אופנים לבל יושן, ובאמצע השיעור עובר באזניו דברי התורה ופתאום 

הגאונות  על  רעש  ועושה  מתפלא  שיעור  והמגיד  הסוגיא,  בהבנת  חכם  תלמיד  שאלת  שואל 

והחריפות שלו, ובלבו מסתכל עליו מלא רחמנות בחשבו חבל על כישרונותיו להיותו עובד 

כל היום בעבודות פשוטות, ומיצר בראותו שיהודי זה היה יכול להיות גאון בתורה, וחבל על 

דאבדן.

תומכי  ויתרבה  לו,  שיצטרך  קודם  מחסורו  די  אחד  לכל  שיהיה  מהשי"ת  מבקשים  ובוודאי 
בינה  יודעי   – גרם  "ויששכר חמור  בתורה  עמל  כל אחד  ויהיה  ימים",  לחוף  "זבולון  התורה 

יהודים  אליו  שבאים  כשר,  ויהודי  צדיק  שיעור  מגיד  שיש  הסתכלות  עוד  יש  אבל  לעיתים", 

נשברי לב ודכאי רוח "לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה" )תהילים נא יט(, יהודים העובדים מהבוקר 

מאהבת  היום  כל  דעת  משיחים  ואינם  לתורה,  השתוקקות  להם  ויש  כפים  ביגיעת  הערב  עד 

התורה ורצון לתורה, וקובע עיתים לתורה לבוא בלילה לשמוע שיעור, ואין לו שום כישרונות 

ורואה  לו לב בשר  יש  והמגיד שיעור הזה  ביותר,  ושואל שאלה פשוטה  להבין איזה עמקות 

גודל ההשתוקקות של יהודי פשוט זה לתורה, ומתחיל להאיר עיניו אודות הגילויים הגדולים 

והשגת התורה שיהודי זה מחדש ומגלה, החידושים שמתגלים על ידי גודל אהבת והשתוקקות 

איזה  להמשיך  קשה  עמל  כבר  שהוא  שאחר  יוסף  להבית  המגיד  שאמר  וכמו  שלו,  התורה 

יהודי זה שמכוח  ידי כוח הראשון, כמו כן  יכול השני לבוא ולאמרו בקלות על  חידוש, כבר 

הכיסופים שלו מגלה נקודות וגלויים בתורה, אין זה פלא שיש היום הפצת התורה גדולה כ"כ.
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אורו של משיח

ידי כוח הצדיקים הבעש"ט הק' אור  - קשה מאוד, רק על  זו עכשיו בגלות  עם אור  ולחיות 
יתגלה שכל  – אורו של משיח, שאז  זו  נקודה  וכל הצדיקים שהאירו  ורביה"ק  שבעת הימים 

הכיסופים וההשתוקקות של כל יהודי באשר הוא שם לפי מה דמשאר בלביה ע' פנים בתורה, 

שמות(  ריש  אור  )תורה  נבג"מ  האדמוה"ז  דברי  וכידוע  התורה,  ונקודות  טעמי  והולידו  המשיכו 

זה הוא אין ערוך למה  וכל  שהתורה שקבלנו במתן תורה היה מעבודת בני ישראל במצרים, 

שיהיה לעתיד לבוא מעבודתינו, פנים בפנים "כי עין בעין יראו בשוב הוי'ה ציון".

כלי  בבגדי  ובתרמילו  בשקו  החול  ימי  באמצע  עבודתו  בתוך  כשנמצא  גם  יאמין  וכשיהודי 
אומנתו, עד שמתבייש לבוא כך בביהמ"ד, שהוא יאמין ברצונות והשתוקקות שיש לו ללמוד 

תורה, כמה יקר וחשוב הוא זה, כמה מקרב יהודי זה את הגאולה 'תורתו של משיח', ולפעמים 

קשה כל כך ליהודי להאמין שמקצת תורתו חשוב כ"כ, ואומרים לו אל יקשה דבר זה בעיניך 

ולומר  לבוא  יכולים  איך הם  ישראל שבדורות הקודמים כששאלו אותם  גדולי  כי כבר אמרו 

דעתם בדברי הראשונים, ענו שגם הראשונים לא אמרו תורת עצמם אלא היו שליחם נאמנים 

להעביר תורת הוי'ה לעמו, על כן גם עכשיו אפשר לבוא ולגלות פנים חדשות בתורה, וכענין 

מה שאמר החת"ס שאנשי כנסת הגדולה תיקנו נוסח התפילה, שהם שיח תפילתם של כל יהודי 

ויהודי בכל הדורות, ולכן כשיבוא משיח יגלה שסודות התורה נתגלו על ידי יהודי זה, שלמד 

מקצת וכמעט ולא הבין רק האמין בחשיבות אהבת התורה.

*****

בני ישראל מבקשים מהשי"ת שיתן לנו כוח האמונה בגעגועים כיסופים והשתוקקות, הצריפים 
שיש לנו בתורה שמביאים את הגאולה. מחכים אנו לכל יום שיבוא שיתגלה כבוד השי"ת, ואנו 

מבקשים שנזכה להאמין בכל דבר טוב שעושים את גודל השעשועים וההתפארות של השי"ת, 

דבוודאי רוצים ללמוד כל היום וכו', אבל 'בהדי כבשי דרחמנא למה לן', אלא שנאמין בכל 

דבר שעושים הרצונות והכיסופים לשם יחוד קוב"ה ושכנתיה לעשות נחת רוח לבורא ית"ש, 

שיתגלה כבודו 'שמו שלם וכסאו שלם'.

ויראה,  באהבה  נתעורר  אחד  וכל  התורה,  קבלת  של  התורה  קריאת  היום  שמעו  ישראל  בני 
אהבת התורה, ואמונה בכלליות ובשורשיות התורה 'אנכי הוי'ה אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ 

מצרים', אמונה פשוטה.

מהשי"ת 'קרבה אל נפשי גאלה' תן לנו הכוחות כל אחד לפי מה דמשאר בליביה  מבקשים 
אורו  החיזוק של  לנו  תן  עבודתו,  בנקודת  אחד  כל  והכיסופים  הרצונות  את  ולייקר  להחשיב 
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עיקר  כי  ועד,  נבוש לעולם  ולא  זאת,  לנו  ונאמין לקול הצדיקים שמגלים  של משיח שנשמע 

הביזיונות ובושות שיהיה לעתיד לבוא - כשמשיח יגלה לכל אחד כמה חשוב הייתה כל פעולה 

קטנה שעשה, גודל החרפה כשיהודי יראה כמה לא החשיב כל פעולה קטנה שעשה, ובוודאי 

מאמינים בכל מה שאמרו חז"ל שיהיה לעתיד לבוא, אבל גם מאמינים במה שאמרו הצדיקים, 

וכן גם כהיום כבר אפשר לזכות לזה, כשיהודי פותח ספר חסידות ורואה כמה חשוב ויקר הוא 

ומעשיו, הוא מסתיר פניו מרוב בושה וחרפה על עברו שחשב שרחק הוא מן הקדושה.

זו להחשיב קצת התורה  לנו הסתכלות  יקבל תפילותינו שאנו מתחננים אליו שייתן  השי"ת 
מצוות ומעשים טובים שאנו עושים, ונזכה לגאולה שלימה במהרה בנימינו אמן.

***
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שיחה ג' – קרבה אל נפשי גאלה

פרשת בשלח תשע"ח

ה ָלֶכם  ר ַיֲעׂשֶ בּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת הוי'ה ֲאׁשֶ יָראּו ִהְתַיּצְ ה ֶאל ָהָעם ַאל ּתִ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
ר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם: הוי'ה  י ֲאׁשֶ ַהּיֹום ּכִ

ה ַעְבּדֹו: )שמות יד( הוי'ה ּוְבמׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ ֲחִרׁשּון: ַוּיַ ם ּתַ ֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ ִיּלָ

תורתנו הקדושה מלמדת )שמות יד לא( "ויאמינו בהוי'ה ובמשה עבדו", בני ישראל התעסקו עם 
וענו  ועבדום  צדיק  אותו  יאמר  שלא  "כדי  המצריים  מן  ממון  לקחו  הים,  וביזת  מצרים  ביזת 

אותם קיים בה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם" )ברכות ט.(, ומשה רבינו הוא בעצמו 

שכל  רבינו  משה  על  מצות  חביבות  כמה  וראה  "בא  יג.(  )סוטה  חז"ל  כמ"ש  במצוות  התעסק 

ישראל כולן התעסקו בביזה והוא נתעסק במצות שנאמר )משלי י ח( חכם לב יקח מצות", והנה 

רואים גם שמשה רבינו על ידו יורד שפע הפרנסה לכלל ישראל כמ"ש חז"ל )תענית ט.( "שלשה 

פרנסים טובים עמדו לישראל... מן בזכות משה... נסתלק אהרן ונסתלקה מרים חזרו שניהם 

בזכות משה". 

הרוצה להעשיר יצפין – לית שמאלא בעתיקא

)מועד קטן  מוהרנ"ת זיעוכי"א )לקו"ה הל' ת"ת4( שואל שאלה יסודית דהנה חז"ל אמרו  והנה 
כח.( "חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא", ובזוה"ק מזלא הוא 

יכול להיות שדרשו  איך  כן  ולית שמאלא בעתיקא, אם  ושם תלויים המזונות,  בחינת עתיקא 

4 לקו"ה )ת"ת ה"ג אות ה'( וזהו מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא כי אם במזלא תליא 

מלתא. ואיתא בזהר הקדוש, דהינו במזל העליון שהוא בחינת עתיקא שם תלויים המזונות. ולכאורה קשה הלא עיקר המזונות 

והפרנסה הוא משמאל, בחינת משמאלה עשר וכבוד כנ"ל. ואיך אמר כאן שהמזונות ממזל העליון, שהוא עתיקא, הלא שם 

אין שום שמאל כלל. וכמו שאיתא בזהר הקדוש האי עתיקא כלא ימינא לית שמאל ולית עשר תמן. ואיך אמר כאן שהמזונות 

והעשירות משם דיקא? אך אמת עיקר שרש השפע של עשירות ופרנסה הוא רק שם בבחינת עתיקא שהוא מזלא, אבל שם 

בשרשו אין שייך לקרותו בשם עשירות, כי שם כלא ימין ושם השפע הקדשה כלא חד ואין בה שום ציור. ושם גם השפע של 

עשירות הוא רק תורה אור צח ומצחצח. ולמטה כשנמשך השפע אזי כשנמשך השפע לימין ולשמאל אזי נצטיר השפע בשמאל 

לעשירות ופרנסה. ומחמת זה צריך הצדיק לפל לבחינת שמאל בשביל פרנסה, אבל תכף כשיפול לבחינת שמאל תוכל הסטרא 

אחרא להתגבר ויתאחזו בו חס ושלום, ואזי זה וזה לא יתקים בידו, כי הוא המסית הוא המקטרג וכו', כי אחר כך ישללו הם 

בעצמם השפע ממנו ולא ישאר בידו מאומה. בבחינת וסרתם וכו'. 

ועצר את השמים וכו' בבחינת )קהלת א( מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש, דהינו חליפי התורה, כמו שפרש 

רש"י שם, הינו כשאינו עוסק לשמה. וכונתו בתורה בשביל הנאת עצמו כאשר בא כן ילך ומאומה לא ישא בעמלו ומה יתרון 

לו שיעמל לרוח, כי העמל שעמל בתורה שלא לשמה לא די שלא זכה לכתרה של תורה. גם לפרנסה לא זכה וכל ימיו כעס 

ומכאובים, כי נשאר הפרנסה אצלם חס ושלום, ומאומה לא ישא בעמלו כנ"ל. ואם יעסוק בתורה רק לשמה בלי שום שגיאה 

אפילו דקה מן הדקה גם כן לא יהיה לו פרנסה, כי עיקר הפרנסה משמאלה. ועל כן באמת קשה מאד להשיג פרנסה בבחינת 

קשין מזונותיו כקריעת ים סוף כנ"ל. 
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להעשיר  הרוצה  וכבוד"  עושר  בשמאלה  בימינה  ימים  "אורך  טז(  ג  )משלי  עה"כ  כה.(  )ב"ב  חז"ל 

יצפין דהיינו שמאל, ושואל דאם הממון בא ממזל העליון דהוא עתיק ואין שמאלה בעתיקא 

שאין המלכות נזכרת בשמה, איך אפשר לומר הרוצה להעשיר יצפין שהעשירות הוא דווקא 

יב5(  קמא  )לקו"מ  רביה"ק  דברי  פי  על  דברים  של  סודם  גדולה  באריכות  ומבאר  בשמאל, 

שהצדיק שרוצה להמשיך חידושי תורה למטה, צריך ליפול כחוט השערה לתוך שלא לשמה 

בה  למיימינים   - "בימינה  וז"ל  וכבוד,  עושר  בשמאלה  בימינה  ימים  אורך  עה"כ  רש"י  )עיי'  למטה  כאן  להמשיך  כדי 

פי  ועל  יש(,  וכבוד  עושר  ולמשמאילים בה שעוסקי' בה שלא לשמה מ"מ  וכבוד  עושר  וכ"ש  ימים  אורך  ועוסקים בה לשמה 

שמאלה  לית  ששם  העליון  ממזל  מאוד  גבוה  ממקום  הוא  פרנסה  שאכן  מוהרנ"ת  מבאר  זה 

ועל כן אי אפשר להשיג ולהמשיך פרנסה דקדשה לעולם. כי אם כשהוא צדיק גדול כל כך עד שיכול לעלות עד עתיקא קדישא, 

שהוא בחינת המזל העליון ששם שרש כל ההשפעות כנ"ל. ושם כלא ימינא ואין שם שום חלוק בין ימין לשמאל וזה הצדיק 

שזוכה לבחינה זו הוא יכול להכלל שמאלא בימין, כי אף על פי שהוא נופל לשמאל הוא יודע שבאמת גם השמאל הוא ימין, כי 

הוא יודע שרש ימין ושמאל בשרשם שהוא עתיקא. ששם כלא חד כלא ימינא. ושם עיקר שרש ההשפעה. ועל כן זה הצדיק אינו 

יורד לשמאל כי אם לציר השפע שם לעשירות, אבל אחר כך תכף הוא חוזר משמאל לימין וכולל שמאל בימין וממשיך תורה 

ופרנסה לעולם בקדשה גדולה, כי הוא מוציא כל העשירות משמאל לימין. בבחינת ואחרי כן יצאו ברכש גדול. וכמו שכתוב, 

אם בחקתי תלכו. על מנת שתהיו עמלים בתורה. 'עמלים' דיקא כנ"ל לעמל לברר ולגרש אחיזת הקלפות הנאחזין בשמאל מן 

העסק התורה וכו' כנ"ל, אזי 'ונתתי גשמיכם בעתם', כי עיקר הפרנסה על ידי זה כנ"ל: 

וזהו שנאמר בקריעת ים סוף, מה תצעק אלי. ואיתא בזהר הקדוש, בעתיקא תליא מלתא, הינו שאי אפשר לזכות לקריעת ים סוף, 

דהינו לעבר ים החכמה בשלום ולהמשיך פרנסה. בחינת קשין מזונותיו וכו' ולהנצל מן המים הזידונים שהם הקליפות והפניות 

כי אם על ידי בחינת עתיקא שהוא כלא ימינא. שעל ידי זה נכלל שמאל בימין, שעל ידי זה זוכין לפרנסה דקדשה שהוא בחינת 

קריעת ים סוף כנ"ל: 

וזה בחינת ויקח משה את עצמות יוסף עמו וכו'. כי בכל דור ודור זה הצדיק שעוסק בתורה צריך לדבק עצמו בהצדיק שגלה 

זאת התורה שהוא בחינת נשיקין, בחינת אתדבקות רוחא ברוחא, שזהו בחינת מה שלקח משה, שהוא בחינת הצדיק הדור, את 

עצמות יוסף, שהוא בחינת הצדיק העליון כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, חכם לב יקח מצות. שכל ישראל עסקו 

בבזה ומשה עסק בעצמות יוסף, כי משה עסק בעצמות יוסף זה בחינת אתדבקות רוחא ברוחא, התקשרות הצדיק התחתון שבזה 

העולם בהצדיק העליון שהוא הצדיק שכבר נסתלק כנ"ל. ואז המשיך משה גם השפע של פרנסה על ידי בחינת שמאלה כנ"ל. 

ועל ידי זה עסקו כל ישראל בבזה, דהינו שזכו גם לשפע של עשירות על ידי משה וכנ"ל, כי על ידי שנזדככו ישראל בגלות 

מצרים, שזהו בחינת מה שנופל הצדיק לפה של הלמדן שהוא מכון גדול מאת ה' יתברך כמבאר שם. והצדיק מעלה השכינה 

מגלות על ידי זה ומהפך הצרופים רעים להלכות כנ"ל, שזה בחינת עלית ישראל, שהוא התורה שבעל פה, מגלות מצרים, מגלות 

וזוכה לעלות משם בשלום בבחינת יציאת מצרים כנ"ל.  הדבור, הינו מגלות שבפה הלמדן. ואזי כשהצדיק נזדכך שם בפיו 

אז זוכה גם לשפע של עשירות, בחינת ואחרי כן יצאו ברכש גדול, כי הצדיק המתיק בחינת שמאלה וזכה לברר ולזכך בחינת 

שמאלה מהקליפות שנאחזו בהם שמשם באו הדבורים רעים של המתנגדים הוא המתיק כל זאת והפך הצרופים לטוב והמתיק 

בחינת שמאל ונכלל בימין שעל ידי זה נמשך הפרנסה כנ"ל, בחינת ואחרי כן יצאו ברכש גדול כנ"ל:

5 קיצר דבריו מתוך התחלת הלכה הנ"ל - והכלל, כי מחמת שהצדיק האמת שחדש זאת התורה היה מכרח לפל לאיזה שגיאה 

דקה כחוט השערה לבחינת שמאלה בשעת אמירת תורתו כדי שעל ידי בחינת שמאלה יקבל שפע ופרנסה לעולם ולהמשיך להם 

עשר וכבוד, מחמת זה יש בתורתו בחינת צדיקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם, דהינו שיש בה משמעות טוב ומשמעות להפך, 

כי המשמעות להפך נמשך על ידי מה שהיה הצדיק מכרח לפל כחוט השערה לבחינת שמאלה כדי להמשיך פרנסה, כי עיקר 

הפרנסה משמאלה כנ"ל. ומחמת זה הלומדים שאינם הגונים אינם רואים בלמוד תורתו כי אם המשמעות להפך בחינת ופשעים 

יכשלו בם ותורתם הוא רק להתיהר ולקנטר. ועל כן הם חולקים על הצדיקים, כי מחמש אינו נקרא למדן. ועקר הלמדן הוא 

מתורה שבעל פה, כי מהתורה שבעל פה נעשה אצלו פה לדבר על הצדיק עתק וכו', כי הצדיק האמת כשלומד התורה שחדש 

התנא או צדיק אחר. אזי נעשה בחינת נשיקין, בחינת אתדבקות רוחא ברוחא, כי שכינתא בין תרין צדיקיא יתבא, כמו שכתוב, 

צדיקים ירשו ארץ וכו', עין שם כל זה היטב:



-שד-

מה  ובפרט  דייקא,  בשמאל  ולהתלבש  לרדת  חייב  למטה  כאן  להמשיכו  כדי  אבל  בעתיקא, 

שמובא בכמה מקומות מהאדמוה"ז שגילוי עתיק הוא בבינה )תו"א אסתר צב.(, ואם לא יהיה שום 

שמאל לא יהיה נמשך למטה.

ואפי'  מיד,  ולחזור  ההשפעות  להמשיך  כדי  לרדת  שצריך  הצדיק  של  הכוח  צריכים  ולזה 
כשמגלה סודות גבוהים מאוד חייב ליפול למשהו שלא לשמה שיהיה אחיזה בתחתונים ומיד 

חוזר למעלה, ]ואין כאן המקום להאריך בסוד עניין חלל הפנוי מה שמגלה רביה"ק )לקו"מ קמא 

ס"ד( שהצדיק צריך לרדת וכו' ואכמ"ל הקשר בין שני דברים אלו[.

ואתם תחרישון

כמש"כ  הסדר,  ליל  של  כלולותיך  אהבת  היה  בשלח ששם  בפרשת  עומדים  קמעא,  ונתבונן 
)שמות יד י( "ויצעקו בני ישראל אל הוי'ה" וידוע סודות נוראים שגילה האריז"ל )שעה"כ( בעניין 

כאב  צעקת  הייתה  שהצעקה  סוד  עוד  יש  אבל  והלידה,  הנחש  סוד  פסח  ערב  של  הצעקה 

הבתולים כעין מש"כ )דברים כב כז( "צעקה הנערה המארשה", ואז אמר להם משה רבינו "הוי'ה 

)שופטים יד יח(  ילחם לכם ואתם תחרישון" – דהיינו שתחיו בסוד החרישה, סוד היחוד כמש"כ 

"לולא חרשתם בעגלתי", מאמין בחיי עולם וזורע, חורש וזורע, ולאחר מכן אמרו שירה בני 

דייקא  הנשים  כל  כ(,  טו  )שמות  ובמחולות"  בתופים  אחריה  הנשים  כל  "ותצאן  ישראל  ובנות 

מבטא מלכות.

ורעה אמונה

מפרנסים  וישראל  ז(,  )לקו"ב  פרנסה  בחינת  הוא  שהמלכות  הפרנסה  סוד  הוא  זה  סוד  לגלות 
פירושים  שני  נבג"מ  מהאדמה"ז  שמובא  מה  פי  על  דהיינו  ז:(,  ויקרא  )זוה"ק  שבשמים  לאביהם 

)תהילים לז ג( "שכן ארץ ורעה אמונה", פשוטו - לינוק מהמלכות שנקראת אמונה, אבל  בפסוק 

יש עוד פשט לרעות ולפרנס למלכות. ועד"ז דברנו שבאמת החתן כפי הנראה מתחיל שמחת 

השם  ונתינת  )הכלה(  המלכות  הולדת  זמן  את  )וממשיך  לתורה  כשעולה  בבוקר  בשבת  החתונה  נישואיו 

ז(  כז  )ויק"ר  חז"ל  שאמרו  כמו  שב"ק  בליל  הכול  מתחיל  החסידות  פי  על  אבל  בעבר(,  שהיה 

בתינוק שנולד מלין אותו ביום השמיני שיראה קודם אפי שכינתא בליל שב"ק, כמ"כ החתן 

ורעה אמונה שהחתן  וזהו פשוטו שכן ארץ  מתחיל מליל שב"ק להיות מרכבה אל המלכות, 

יונק מהמלכות, אבל פירוש השני - לרעות את המלכות ולהשפיע לה, לזה צריכים שבת בבוקר 

דייקא שאז עולה אל התורה, והדברים עתיקים.

עומדים בשבת אופרוף וקראנו היום פרשת "קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף" ונכנסים 
לפרשת מתן תורה שכל הלכות החתונה והחופה וברכת חתן וכלה לומדים מפרשה זו כמבואר 



-שה-    /שיחהג'נקרבהאלנפשיגאלה

בכל הראשונים, ורוצים לחיות קצת עם יחוד קוב"ה ושכנתיה שנעשה בעת החתונה, הרבי ר' 

ליהנות מן העולה"ז בלא ברכה,  אין מברכין ע"ז, הלוא אסור  זיעוכי"א שואל למה  אלימלך 

ומתרץ משום שלא אפשר שלא יהיה אחיזה וכו', ואפשר לפרש דבריו ע"פ מה שדברנו לעיל 

שגם עתיק כשרוצה להמשיך למטה צריך לרדת וליפול באיזה אחיזה, והצדיק שמבין שזאת 

כבודו ית' מיד חוזר אל מקומו, ועי"ז משפיע פרנסה, וכמה טוב שיבין האדם זאת שהמנורה 

בדרום דהיינו הדכר, והשולחן בצפון דהיינו האשה, ושבעת הנרות אל מול פני המנורה ודעת 

כל חדרי בטן"  הוי'ה חופש  "נר  נוכח השולחן,  צריך להיות  )רמב"ם( שנר האמצעי  הראשונים 

)משלי כ כז(, אור הנמשך אל המלכות.

עבודת החתן שעד עכשיו חיי כל הזמן בשמע ישראל וגו' ביחודא עילאה, ועכשיו צריך לרדת 
יעקב לבניו כשאמרו  נו.( שאמר  )פסחים  'ברוך שם', וכמו שאמרו חז"ל  ולומר  לעבודת הקודש 

מלכותו  כבוד  שם  'ברוך  גם  צריכים  שלימה  מיטתו  שיהיה  שכדי  להם  אמר  ישראל'  'שמע 

לעולם ועד', סוד החשאי – קודש הקדשים, סוד העלאת השלא לשמה - החלבנה שמכניסים 

עם הלבונה בקטורת לפני ולפנים ומגביהים אותו ונעשה ענני הכבוד – צילא דהימנתא, וזהו 

כשיהודי חיי בסוד קוה"ק )כמו שהארכנו בספר הביננו ואחיה ושכנתי בתוכם( יושב בסתר עליון בצל שד-י 

יתלונן )תהילים צא(, בצל כנפיך יחסיון )שם לו ח(, כנפי השכינה הכרובים שפורשים כנפים, 'כרוב' 

)שמות כה יט( אותיות 'רכב' המרכבה העליונה, ברוך - ההשפעה שיורד למטה ויהודי זוכה להיות 

בחי' מ"ה ע"י רכב שמרכבה הוא אותיות רכב מ"ה, מ"ה בגי' אדם, שלוש שותפים באדם, כוח 

היהודי בפה, וזה סוד שלוש שותפים 'דם' 'דם' בגי' 'פד' ועוד אל"ף אלופו של עולם נעשה 

'פה', פה אל פה אדבר בו, נשיקין דאריך, כי יש יחוד דו"ה וחיבוק די"ה, ויש נישוק דאריך - 

סוד אריכות אפים, קוה"ק, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, כי הכה"ג נכלל באריך לית שמאלה 

בעתיקא, בעתיקא תליא מילתא.

צעקת קירוב

ויהודי רוצה לחיות בזה אבל מרגיש שיש לו השלא לשמה - מקום אחיזה, ולזה צריכים אמונה 
'ויאמינו בהוי'ה ובמשה עבדו' שהצדיק בא ומגלה שאפי' כשצועקים 'חדל ממנו ונעבדה את 

מצרים' אומר הקב"ה להצדיק שיאמר לישראל שהוא שומע מהם צעקה אחרת שהם צועקים 

עתה מכאב הבתולים והרינו שומע בזה כריתת ברית לעשות כלי, ואי אפשר להבין זאת רק על 

ידי אמונת צדיקים שהם המגלים לנו זאת, שכמו היולדת צריכה להביא קרבן כי נשבעת בשעת 

הלידה בעומק הייסורים שלא תזקק לבעלה )נדה לא:(, ופשוט ששבועה זו אינו בא מריחוק ח"ו 

אלא מצער הקירוב, וכן צעקה זו הייתה מרוב ייסורים והקב"ה אמר להם ואתם תחרישון שיש 

פה כריתת ברית, וכן חתן כל זמן שהיה פלג גופא אין לו שייכות עם אור הצדיק, אבל כשנכנס 

לברית נישואין ונעשה אדם השלם צריך להיות מחובר אל מידת השישית, צדיק יסוד עולם, 



-שו-

לידע ולהאמין בעבודה זו שצריך לרדת אל המלכות ולהגביה, ולא להיות כמרגלים שהם היה 

הרגלים נה"י, ועסקו בזה כמש"כ )יהושע ב א( "מרגלים חרש", לחרוש את הארץ שהוא המלכות, 

ולהגיע  המן  אוכלי   - הגבוה  ממדרגתם  לרדת  רצו  שלא  ישראל  ארץ  על  לשה"ר  דיברו  והם 

לארץ שהיה שם גויים ילידי ענק ולעבוד עבודת האדמה, וזהו הוצאת שם רע על הנערה שאמר 

השי"ת עליה טובה הארץ מאוד )במדבר יד טז(, ולא טוב היות האדם לבדו, וכשאדם רוצה להיכנס 

בעתיקא  לית שמאלא  אכן  לו  אומרים  עמה,  ולהתעסק  לגשמיות  לרדת  ומתיירא שצריך  לזה 

אבל התכלית הוא לרדת ולהשפיע באופן שיהיה עושר וכבוד בשמאלה, פרנסה מלכות, ועל 

ידי אור הצדיקים תוכל מיד לחזור למקומך.

כוננו ידיך

אנו  הוי'ה,  נחלת  עד:(  )סנהדרין  עולם  קרקע  אשה  יז(,  טו  )שמות  נחלתך"  בהר  ותטעמו  "תבאמו 
נחלתך ואתה גורלינו )תפילת יוה"ק(, מקדש הוי'ה כוננו ידיך )שם( מעשה ידיו של הורים בבחינת 

יש מאין על ידי או"א, האריז"ל מגלה סוד המלכות ד'באר' ר"ת ב'ידך א'פקיד ר'וחי, ובפרט 

)יבמות לד.( בית רבי מועכות בידיים, סוד האצבעות ואכמ"ל, וכמו שידוע שהידיים שהוא  סוד 

ולכן ראתה שפחה על הים, שפחה היא הדרגה  הרצונות שאפשר להגביה למעלה מהמוחין, 

הירידה ביותר, מה שלא ראה יחזקאל ושאר הנביאים.

לחש שלח שחל

כמה היה יכול להתחזק היהודי בעבודת השי"ת אם היה מבין נקודה זאת, שצריך דייקא לרדת 
לעולם הגשמי ואז זוכים לבחי' עתיק, לפעמים כשאברך מתחתן נעשה מבולבל וטרוד בנפשו 

זו 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', שהוא בלחש אותיות שלח  אבל אם אומרים לו סוד 

שלא יהיה כמרגלים שדברו לשה"ר על הארץ הטובה שהשי"ת רצה ליתן להם להתעסק עם 

האדמה דייקא, רק ייקח לחש ויהפכם ל'שחל ופתן תדרוך" )תהילים צא יג(, לרמוס זוהמת הנחש 

דקדושה  הנחש  סוד  מגלה  )שעה"כ(  שהאריז"ל  סוף  ים  קריעת  סוד  דקדושה,  הנחש  ולהגביה 

לקחת  לעוה"ז  השייכות  לשמה  השלא  ביחוד  הנחש  כן  בלידה  הנחש  וכמו  לאילה,  שעוזר 

ב'חשן'  נחקקים  ושמותיהם  חיי,  לקל  בנים  מולידים  ועי"ז  קודשתה,  גודל  ולהבין  זו  עבודה 

אותיות 'נחש', "לזכרון לפני הוי'ה" היפך נחש הקדמוני שהביא שכחה לעולם.

 – חן  ש'  אותיות  'נחש'  ישראל,  לביהן של  להאיר  ולפנים  לפני  שנכנס  אהרן"  לבו של  "על 
שי"ן מבטא שלוש שותפים באדם, וחן מבטא "חן אשה על בעלה וחן מקום על יושביו" )סוטה 

מז.(, "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם" )משלי ג ד(, ומ'נחש' נעשה 'חתן' שיש לו חן ותי"ו 

שיש לו הכוח להגביה אל הקדושה, ולזה צריך ויאמינו בהוי'ה ובמשה עבדו', לקפוץ אל הים 
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נפש,  נחש, שנכנס אל הים בלי להבין, באו מים עד  נחשון שהוא אותיות  נפש כמו  במסירת 

שלא  של  אחיזה  עם  אלו  במקומות  לחיות  זו  הבנה  לסבול  יכול  מוחו  שאין  צועק  וכשיהודי 

לשמה ולהבין גודל הקדושה, אומרים לו לקפוץ אל המים במסירת נפש על ידי כוח של נחשון 

שמאמין בדברי משה 'ויסעו', "מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב" )שה"ש ז ב( נדיבת מסירת נפש 

זו 'חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחריך במדבר בארץ לא זרועה', ולכן ראתה שפחה על 

הים אפי' יהודי במדרגה פחותה ביותר.

מסירת מודעה

כל ברכאן  כי  דרעוין  כוחו עכשיו מרעוא  כל  יכנס לחופה הרי מקבל  בו  הנכנס לשבוע  חתן 
דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין )זוה"ק ח"ב פח.(, זמן רעוא דרעוין דייקא "אתה אחד ושמך 

כי  האחרון,  יום  של  הניסיונות  סוגית  שידוע  וכמו  בארץ",  אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי  אחד 

האדם נולד בקדושה ובטהרה בייחוד ובאמונה, נמשך בחשאי סוד וברוך שם כבוד מלכותו, 

נפרד מן העולם  וכן  ישראל',  'שמע  וצועקת  יושבת על המשבר  ויוצא לאויר העולם כשאמו 

בקריאת שמע ישראל, ואז אורב עליו היפך הקדושה ורוצים לבלבלו, אבל יש כוח של מסירת 

מודעה לקחת עשרה אנשים ולהודיע שאפי' אם בזמני ניסיון יאמר אחרת אעפ"כ דעתו שלם עם 

אלוקיו, ולכאורה איך יוכל האדם לומר זאת כשאין לו ניסיון מנין לו שזאת האמת, אבל האמת 

סידור דא"ח קל"ג(, שאפי' קטנים שבאו  אור,  תורה  וירא  )פתח אליהו  נבג"מ  הוא כמו שגילה האדמוה"ז 

ידי מסירת הודעה  לכלל דעת יש להם השגת אלוקית כי זאת האמת המושרשת ביהודי, ועל 

וכמו שמבטלים  באמונה,  לו  והנפילות שיהיה  הניסיונות  כל  דארעא  כעפרא  לבטל  בכוח  יש 

כל מסירת מודעה לפני נתינת הגט, כי אם יש מסירת מודעה אין הגט נחשבת לכלום, וכן גם 

בסוגית חזקת הבתים.

מים רבים לא יוכלו לכבות

ויעשה מסירת מודעה שרצוננו  גם חתן אומרים לו בזמן רעוא דרעוין שיקשר את עצמו  וכן 
לעשות רצונך, זאת מציאתי שאפי' אתחתן ואתחיל להיות מקושר אל העולה"ז, עד שאדמה 

בנפשי שמוטב היותי לבדי, אעפ"כ התורה אומרת 'לא טוב היות האדם לבדו', והרינו מוסר 

מודעה שאין לי שום שייכות לעוה"ז והכול הוא רק למען כבודו יתברך, לזכות להיות מרכבה 

ליחוד קוב"ה ושכנתיה, "מים רבים - דהיינו מחשבות - לא יוכלו לכבות את האהבה", ולכן 

אומרים פסוק זה בסוף שה"ש אחרי פסוקים גבוהים כל כך של יחוד השלם בא ההיפך הקדושה 

ורוצה לבלבל את האדם עד שצועק "מים רבים לא יוכל לכבות את האהבה", כוח ליל הסדר, 

אהבת כלולותיך, מים רבים הניסיונות והבלבולים של ערב שביעי של פסח לא יוכל לכבות את 

האהבה, והחתן צריך לזה כוח מהמוחין דאבא ואמא להיות יונק מההורים והם מהוריהם עד 
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אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ואומותינו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה מצד הגוף, 

ומצד הנשמה צריך לינוק מרבותיו עד משה רבינו, 'ויאמינו בהוי'ה ובמשה עבדו'.

ועל זה צריכים צדיק שיגלה גם כשצועקים 'חדל ממנו ונעבדה את מצרים' שכל מעשינו לשם 
שמים ולכבודו יתברך, ולכן רואים שרק לאחר החתונה מבין האדם למה צריך להיות מקושר 

אל הצדיק, כי אי אפשר לחיות עם זה ללא הצדיק, שבא ומגלה שצריכים לתת פרוטה לצדקה, 

דהיינו הפרוטה שנותן הדכר אל המלכות והיא עושה מזה נשמות קדושות, ויהודי חי בקשר 

הקב"ה  לו  שאמר  הקב"ה,  של  התפילין  החטא  לאחר  דווקא  רבינו  משה  שגילה  תפילין  של 

)מנחות לה.(, ולכן  )שמות לג כג( "והסרותי את כפי וראית את אחורי" שהראה לו קשר של תפילין 

אסור להפסיק בין תפילין של ראש לשל יד להורות שקשורים אנו בו יתברך.

כגמול עלי אמו

ההורים מבקשים מהשי"ת כשעומדים בפתח שבוע בו נוליך את בנינו לחופה, שנוכל להעביר 
לדורות הבאים פנימיות התורה סוד החופה הוא חיק אבא ואמא ששם נמשכת המוחין לחתן 

ניכר  וכלה שעולים מו"ה אל ההורים שהם י"ה לקבל מהם המוחין, ההורים כבר עברו חלק 

בבית  השכינה  השראת  ושכנתיה,  קוב"ה  יחוד  אלקות  השגת  לילדיהם  ומביאים  מחייהם 

הכוח  לה  יש  אמו  אבל  דאמא,  הנה"י  מתחת  להיות  צריך  היה  נולד  כשתינוק  וכמו  היהודי, 

להגביהו לחג"ת ולהניק מהדדין, כמ"כ חתן וכלה שמתחתנים הוריהם מגביהם אותם שיוכלו 

לחיות בדרגת יחוד פנים בפנים )שער הגלגולים שער ל"ט(, והילדים מוסרים את עצמם ביד הוריהם 

העולם  ועל  הקדושה  ההיפך  על  תסתכלו  אל  לילדיהם  אומרים  והם  אמו,  עלי  כגמול  להיות 

הזה כמו שהעולם מסתכלים עליה בגשמיות 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם', תאמינו 

באנכי הו'יה אלוקיך, להיות דבוק בשמע ישראל וברוך שם, ועי"ז תזכו לאהבה, לספר ביציאת 

מצרים אהבת כלולותיך, ויהיה לכם הכוח לבלי להסתכל על העולם כמו שהיא )וועלט איז וועלט(, 

עולים  והכלה  החתן  עתה  כמ"כ  החלב,  מוסיף  שיונק  זמן  כל  אמו  משדי  שיונק  תינוק  וכמו 

החופה  אחרי  גם  ואז  זו,  הארה   - וחלב  דבש  ויונקים  אמו  עלי  כגמול  ואמא  האבא  חיק  אל 

כשיתחילו חייהם ויצטרכו לרדת יוכלו בכוח זו לחיות פנים בפנים, ושום מניעה ובלבול בעולם 

לא יטרידם, וייקחו כל התאוות והאהבות של העולם ויעשו מן הכול "נתאווה הקב"ה להיות 

רוצים  רבים  שהמים  כמו  'תאוות'  בשם  לקראות  ובמקום  נשא(,  )תנחומא  בתחתונים"  דירה  לו 

לבלבלך, תקרא אותם 'כבוד שמים', כי גם השלא לשמה אינו רק להגביה הכול לבחי' עתיק, 

והכול נכלל בנתאווה הקב"ה בעולם גשמי, טוב יצר כבוד לשמו, לא טוב היות האדם לבדו, 

אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד, ועל ידי כך תזכה 

שביתך יהיה ביהמ"ק.
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*****

מבקשים מהשי"ת כשיוצאים לשבוע זו שייתן כוח לחתן וכלה ומחותנים ולכל השושבינים 
לחיות עם תכלית החתונה שהוא כבוד שמים, "שהכל ברא לכבודו" )כתובות ח. ועיי' רש"י(, וכמו 

שדברנו בליל שב"ק שתמיד יש מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, ורק כאן יש מלכותא 

דרקיעא כעין מלכותא דארעא, וישיש עליך אלוקיך כמשוש חתן על כלה.

כל המשמח  בישראל,  נאמן  בית  בית השלישי  לבנין  ותטעמו  תבאימו  שנזכה  יעזור  השי"ת 
חתן וכלה כאילו בנה אחת מחרבות ירושלים התנוצצות בית שלישי, מבקשים מהשי"ת אורו 

שעל  החי"ת  של  החטוטרת  שהוא  שבנפש  יחידה  מלוכה',  כתר  לך  'ויתנו  שיגלה  משיח  של 

הוא"ו וזי"ן היסוד והמלכות החתן והכלה, והחי"ת הוא החופה ששם כולו חד.

הגאולה,  מקרב  יהודי  בית  כל  גאלה  נפשי  אל  קרבה  משיח  של  אורו  מהשי"ת  מבקשים 
מבקשים מהשי"ת אורו של משיח שהוא הז' בעטלערס יתגלה על ידי החתן והכלה שכל אחד 

מהז' בעטלערס מגלה לפי גוונו גילוי, ונזכה לבין בית שלישי בנין בית המקדש במהרה בנימינו 

אמן.

***
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ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

אושפיזין דוד קודם התפלה

יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך

היא  ביצ"מ  עמלק,  מלחמת  )לח(.  ביחזקאל  המתוארת  ומגוג,  גוג  מלחמת  תהיה  בהושע"ר 
זאת  ועם  טבע.  ואסונות  פגעים  יאמנו.  שלא  מאורעות  בעולם  רואים  ומגוג.  גוג  מלחמת 

על התפתחות הדעת  רופא, שנשענת  גאווה של  כמו  ידי".  ועוצם  "כוחי  ממשיכים להאמין,  

בעולם. 

יראים להתגרות  אומות העולם, אחרי כל מה שראו במכות מצרים, בענני הכבוד, אינם  איך 
ביהודי ? מפחידה המחשבה, איך יכול לקרות מצב כזה ? זהו גוג ומגוג. 

גו"ג ומגו"ג, בגימטריא – ע'. הוצאת הטוב מע' אומות )פרים(, היא, שבירת גוג ומגוג. הקלי' 
שמריבה עם הקב"ה כפשוטו.  כגודל התמיהה על חוצפת האומות, כך אפשר לשער את גודל 

החורבן, שתביא מלחמת גוג ומגוג. חלקים נרחבים מן העולם ימחקו. לא יהיו כלים, לא יהיו 

אותיות, לתאר את גודל החורבן לעתיד לבא. 

אין מילים לבטאות

יהודי צועק בתפילה אל ה', "הושע נא". עזור נא לנו. זוהי צעקה, שאין מילים, לבטא אותה.  
בהושע"ר מותר לחיות עוד סוג של עבודה, לקרוא אל ה', "רבש"ע, הושע נא את עצמך" כמו 

שמובא 'כי לישועתך קיונו כל היום' )שעה"כ(. 

יומרנית. מה אנו, שנבקש על ישועת ה' ? האם אנו מן הצדיקים  עבודה כזו, נשמעת  בד"כ 
המופלגים והנקיים, שלהם יאה לבקש, על כבוד ה'. כמשל העבד, שבא להציע רופא למלך. 

אבל בהושע"ר זוהי עבודתנו, שיהודי יבקש על כבוד ה'. 

יש יהודי שמרגיש, שאיננו ראוי. אולם יש יהודים, שאינם יודעים ממציאות ה', בכלל. ישנם 
בעלי תשובה, שמספרים, את צערם, על עברם ועל צערם על בני משפחתם, ששקועים בהבלי 

העולם הזה ואינם רוצים לשמוע את האמת. זה גוג ומגוג. נסחפים ע"י הבלי העולם הזה. על 
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זה מבקש יהודי בהושע"ר "אני והו הושיעה נא", חוסה נא, על כבודך, רבש"ע. ראוי לבקש 

זאת, ביישוב הדעת, ושענווה פסולה לא תבלבל אותנו. 

מתוך  לא  אפילו  עולם,  בורא  על  דבר  יודעים  שאינם  יהודים,  אחינו,  בעולם,  מסתובבים 
חקירה, או אפיקורסות. זה הזמן לצעוק, לבקש, עבור כבוד ה', שיהודים ידעו מהקב"ה. איננו 

יודעים, מה קרובה העת, "שיכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך". 

אחד בעולם

"אי אפשר שזה  לומר,  יעורר אדם אחד  רעידת אדמה,  או  שאסון טבע, כמו הצפה  מספיק, 
מקרה. כח רוחני התערב כאן". אמירה זו תהדהד באזני מיליונים.  בימים אלו עם כל חידושי 

הטכנולוגיה, אמירה כזו יכולה לעבור מקצה עולם לקצהו. תופעת טבע כזו, על שטחי עולם 

ארץ  שטחי  הוצפו  ספורות,  בדקות  כיצד,  זו,  בשנה  ראינו  כממרא.  לקרות  יכולה  נרחבים, 

נרחבים מאד, במדינות, שרוח הגאווה והטומאה מטפחת אותן.

אין בכוונתנו לתת עצות לבורא עולם, אלא לעורר את עצמנו להכיר את האמת. אלא, שגם אנו 
כבולים, בחבלי הטבע, עד, שאיננו נותנים דעתנו לכך, שדבר כזה יכול לקרות כל רגע. איננו 

צריכים, שאומות העולם יכירו בכך. זה תלוי בנו, שנכיר אנו ונבקש על כבוד ה'. 

הקפת המזבח

חומות  כנפילת  הרע שלנו,  נשבר  בהושע"ר  פעמים,  המזבח, שבע  שנאמין, שבהקפת  ראוי, 
יריחו. ושופרות יריחו היא צעקת הלב, "אני והו הושיעה נא". ועם זאת זה הזמן, לבקש מבורא 

עולם, שיתגלה כבודו בעולם. 

אנו מבקשים מהקב"ה, שנוכל להאמין, שהתגלות כבוד ה' בעולם, תלויה בנו. אנו מתקשים, 
לכן  יריחו.  חומות  שנפלו  כמו,  העולם,  אומות  של  הרע  נופל  המזבח,  שבהקפת  להאמין, 

מבקשים, "אני והו הושיע נא". שיעזור לנו הקב"ה, להאמין בכך.

והוא מפרש במוחו,  ידי", ככל שמתבגר, כוחותיו נחלשים  ועוצם  שחי בתפיסת "כוחי  אדם 
שהוא בתהליך ירידה, גם ברוח. מה שאין כן, אדם שחי בקדושה, ככל שמתבגר, הוא מאמין 

באשר הוא עושה. לכן, בעולם הגשמי, הדור החדש אין מכיר ערך הדור הקודם. 

דעתם  ככל שמזקינים,  "תלמידי חכמים,  קנה חכמה",  "זקן  היהודים הכשרים,  בקרב  כן  לא 
מתיישבת". אומנם גופם נחלש, אך אמונתם מתחזקת. עבודת ה"ר כבר לו כמו שהיו צעירים, 
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)בתורה  והוא".  "אני  עונה  והקב"ה  והוא",  "אני  אבל ברוח עבודתם מתגברת. אומרים לקב"ה 

רנ"ט(, מדבר רבנו, על הדו שיח, שבין יהודי, לאביו שבשמים. 

בעבודת הושע"ר, יכול כל יהודי לבקש, שבכל הקפה, תשבר מדה רעה שלו, כנפילת חומות 
יריחו. ושופרות יריחו, היא צעקת הלב, "אני והו הושיעה נא". בהקפות, יכול, על פי שיטות 

שונות, להקיף, גם מי שאין לו ארבעת המינים. 

זוכים לחתימה  כך  קטנה, שעושים.  פעולה  בכל  ראוי, שנאמין  דוד המלך,  של  באושפיזין, 
טובה.  ראוי וחוב, שנבקש על ילדינו הדורות, שתהיה להם אמונה פשוטה, שכל אשר עושים, 

יהיה למען שמו ית'. 

 ***

אושפזיזין דוד קודם מוסף

כל ישראל ערבים זה לזה.

סגולת יהודי הערבה. היהודים הפשוטים ופושעי ישראל

כאשר אומרים, בהושע"ר, "קול מבשר, מבשר ואומר", שומעים גאולה. נשמת ישראל שומעת 
התנוצצות גאולה. כאשר מבקשים "הושענא למענך". "מבשר ואומר", הסתכלות של גאולה.

ייסורים  אלו  אומנם  אומר,  הברדיצ'ובער  לידה.  חבלי  בעולם,  הייסורים  שכל  מבין,  יהודי 
וצער, אבל הם מבשרים תקוה וגאולה.

כך  למים,  צמאה  ערבה  מים".  "כל  על  שגדלה  הערבה,  היא  הלא  יום,  שבכל  "הושענא", 
ישראל.  פושעי  אפילו  ערבה.  כמו  פשוטים,  יהודים  אפילו  לקב"ה.  למים,  צמאים  יהודים 

בהושע"ר, יום הערבה, מתגלה שדווקא מיהודים פשוטים אלו תבוא הגאולה.

מבשר. מבשר ואומר", לא אומרים עם אתרוג ולולב ולא עם הדסים. אלא, דווקא עם  "קול 
ערבה, ואפילו ערבה יבשה. בערבה יש החשש הגדול ביותר מגזל, בחי' פושעי ישראל. 

הגאולה, קשורה דווקא עם יהודים אלו, והשיב לב בנים על אבותם, שגדלים על המים, מקור 
התאוות והתענוגים. 

יתגלה, שעליונים  משיח  יבוא  כאשר  ואומר".  מבשר  מבשר.  "קול  אומרים,  אלו  יהודים  על 
למטה ותחתונים למעלה. יתגלה, שמיהודים פשוטים אלו היה לקב"ה נחת רוח. כך יכול כל 

יהודי להתחזק, מכל מקום ומצב בו הוא נמצא, שגם ממנו יש לקב"ה נחת.
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ערבות

ַערבה, לשון ַעֵרבות, ישראל ערבים זה לזה. אנו מכירים ערבות של יהודים כשרים, שלומדים 
ערבות  גם  יש  אולם  ישראל.  ולפושעי  מים,  כל  על  שגדלים  הפשוטים,  ליהודים  ומתפללים, 

ותענוגי  התאוות  בים  שמתבוססים  פשוטים,  יהודים  מאותם  רוח,  נחת  יש  לקב"ה  הפוכה. 

העולם הזה, כאשר הם נאבקים במחשבות רעות, הפוקדות אותם ונלחמים על בדל יהדותם,  

"פחות סיגריה אחת בשבת...". ערבותם של יהודים אלו, ליהודים הכשרים, איננה נופלת מן 

הראשונה. 

שסובלים  מצרים",  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  "האובדים  א(  כז,  )ישעיה  השבטים,  עשרת  בני 
מאז גלותם, אלפיים שנה, מי יודע להעריך את את חלקם, בערבות לעם ישראל, בעת הגאולה. 

יהודי בהושע"ר, בינו לבין קונו, "אני והוא". הקב"ה ממתין מתי יתקיים : )ישעיה כז, א(, "ובאו 

סוד  היא  סוכה  לזה.  זה  ערבים  ישראל  ויהיו  והנדחים בארץ מצרים".  האובדים בארץ אשור 

ָהַעֵרבות, יושבים כל היהודים בסוכה אחת. ראוי שהרגשה זו תלווה אותנו כל השנה. 

קודש הקדשים

זאת  על  הקטורת.  ענן  שעלה  עד  ישראל,  עם  כל  את  במחשבתו,  הכה"ג,  הקיף  בק"ק  גם 
ֶרת מֹור  ן ְמֻקּטֶ ִתיֲמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ מתפעלים אומות העולם, )שיר השירים ג, ו(, "ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן ַהּמִ

ּוְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל". תימרות עשן, שנראו והריחו עד יריחו. 

שם  על  ישראל,  פושעי  מים,  כל  שעל  ערבות  פשוטים,  יהודים  אפילו  בהושע"ר.  יהודי  כך 
ישראל קרואים ולא ע"ש גויים. זה הכח של יהודי, שקשור אתם. גם כאשר הם במחתרת, פחד 

ה' לא סר מהם, "לפחות, לא לעשות עברה בשלמות". במחתרת, הם מרגישים את נוכחות ה'. 

הגם, שחיים בהפקרות, אבל, באותו רגע, שפחד ה' מתנוצץ, מרגישים, "ה' כאן, והוא לא נותן 

זו לעורר יהודי, גם יהודי כשר, לדעת, עד היכן מגיע קשר  לי לחטוא". כמה יכולה מחשבה 

יהודי אל הקב"ה. לדעת כח ערבות עם ישראל זה לזה.

סכך וערבה

בזכות  לו,  כל אשר  יהודי לשפלות,  ענני הכבוד, מביאים  ויקב,  גורן  הסכך, פסולת  הסוכה, 
דוד  ביום האושפיזין של  נדרשת,  יפה  זו,  ישראל. ערבות  שרשרת אבותיו, בזכות ערבות עם 

המלך. כאשר המלך חי בשפלות, כל העם חי בשפלות ובאחדות. 

יום הושע"ר יום חתימה טובה, שכל מה שעושים, יהיה בשם כל ישראל. על דעת כל הצדיקים. 
לא רק לעצמו. 
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יזל מים מדליו

הנאמרים בשבת

שבת פרשת בשלח תשע"ח

צעקת בני ישראל והצדיק שמאיר עיניהם

דומה  היא  אדם.  כל  משמיעת  שונה  מרע"ה,  דוגמת  ישראל,  עם  מנהיגי  הצדיקים,  שמיעת 
לשמיעה של אמא. שבכוחה אפילו כאשר בנה מתחצף ומתריס כנגדה, היא שומעת דבר אחר. 

היא מבינה, שכל רצונו, כמיהה להיווכח, שאמא אוהבת אותו, ללא תנאי, אפילו עם דיבורים 

קשים שכאלה. 

בגדלות  היו  מצרים,  ביציאת  המצרים.  על  נחתו  אשר  המכות  את  ישראל  בני  ראו  במצרים 
מוחין והיו עטופים בענני הכבוד. והנה אחרי ששה ימים, כאשר פרעה רדף אחריהם, פתאום, 

לכם  ילחם  "ה'  כן  ואחרי  במדבר".  למות  לקחתנו  במצרים  קברים  אין  "המבלי  צועקים,  הם 

ושירת הים. איך אפשר להבין את אותה צעקה  סוף  לים  ואחר כך הכניסה  ואתם תחרישון". 

בנסיבות אלו ? 

חזק, הקרוב  מפני, שקול  בהם.  להבחין  יכול  לא  קולות, שאדם  מכירים, שיש  הטבע,  בדרך 
יכול  הוא  אז  אוזנו.  אוטם  אדם  כאשר  זאת,  להכיר  אפשר  אחרים.  קולות  מעלים  לאוזנו, 

קולות  הפרעה שמנעה שמיעת  מפני, שהייתה  כך,  כל  לכן.  קודם  קולות, שלא שמע  לשמוע 

יום השני(, מלמד, שכאשר אוטמים את האוזן הגשמית, אפשר  יג,  )סיפו"מ  אלו. הבעטלער החרש 

לשמוע מסוף העולם ועד סופו. ישנם בעלי חיים, ששומעים מה, שאדם לא יכול לשמוע. מפני, 

שלאדם יש חסימה לקולות אלו. 

זה מה שהיה בקריעת ים סוף. ישראל צעקו צעקות נוראיות, כמו יולדת בלידתה )ועי' האריז"ל(. 
אבל החכם, הצדיק שמע משהו אחר. זה כח הצדיקים. ה' גלה למשה, אני שומע את הצעקות. 

ממצבם  בכלל,  התרוממו  לא  הם  שהתביישו.  לפי  שלהם.  המקום  מן  לזוז  יכולים  לא  הם 

במצרים. תגיד להם, שלא יתפללו, אפילו. מה תצעק אלי. תגיד להם, שילכו. אני הבנתי אותם. 

הבנתי איננה הבנתך. סע הלאה. רק בטח בה' ולך הלאה. המים לפנים. סע הלאה. עכשיו, משה 

הבין את צעקת הלב : "איך האמנו ועכשיו יש לנו ניסיונות". זהו כח אמונת חכמים. 
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שירה תחיית המתים

הים.  על  שפחה  ראתה  אז  המתים.  תחיית  משה",  ישיר  "אז   : הגאולה  שפת  מתחילה  אז 

בליקו"ה  כמו, שלמדנו  עצמו,  תלויה באמונת  צדיקים  עבדו".  אמונת  ובמשה  בה'  "ויאמינו 

)חו"מ נחלות ד(. "אנו ראויים לעבור בתוך ים סוף".

ַעְלּתָ  ָך ּפָ ְבּתְ ַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלׁשִ ֵעמֹו ּבְ ִבֵאמֹו ְוִתּטָ אז כל בית ישראל שרו וה' אמר, )שמות טו, יז( "ּתְ

ָדׁש ה' ּכֹוֲננּו ָיֶדיָך". בית המקדש.  ְיֹהָוה ִמּקְ

כך היה בשירת מרים עם כל הנשים. היה קול התוף, כדי להעלים את קולות הנשים. יש קול, 

שמעלים קול אחר. כמו אדם, שהיה שקוע בקטנות שלו, ונכנס לחתונה. שם מנגנת התזמורת. 

כאשר הוא אוטם את אוזנו הגשמית, ונפרד מן הקטנות שלו, הוא מתחיל לשמוע כבוד שמים, 

את קול שמחת החתונה. כזו הייתה שירת הים. הלכו, ונעלמה ההסתכלות הגשמית.

 ***

הקשר בין יראת שמים לשינה

מקום  אין  מתקילה.  שאלה  זוהי   ? מספיק"  ישנים  שלא  אחרי  לעבוד,  מותר  "האם  שאלה, 

 ? לעבוד"  צריך  כאשר  מספיק,  לא  לישון,  מותר  "האם  היא,  הנכונה,  השאלה  כזו.  לשאלה 

התשובה, "לא" !

שינה לא מספקת, איננה יכולה להבטיח עבודה יעילה, הן מבחינת איחורים והן מבחינת טיב 

העבודה. ביחסי עובד מעביד, השאלה הזו מאד רלבנטית. 

כלפי  עובד  של  לאחריות  רבות,  עדויות  ישנן  פוסקים,  גמרא,  משנה,  התורנית,  בספרות 

מעבידו. מעביד לא חייב להיות בעל מפעל. ראש כולל נחשב למעביד לכל דבר. תנאי כולל, 

כמו  הכולל,  כלפי  באחריות,  חייב  כולל,  אברך  במפעל.  עבודה  מתנאי  במהותם,  שונים,  לא 

עובד מפעל.

לוח זמנים

היא  זו,  עמידה  זמנים.  בלוח  עמידה  הוא  ומספקת,  מסודרת  שינה  להבטיח  שיכול  מה, 

באחריות העובד. ואחריות זו, היא בבחירת העובד. מכיוון, שנושא לו"ז, קשה ליישום, אצל 

הרבה אנשים, דרוש מניע, שיעורר אחריות לעמידה בלו"ז.
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פחד, יכול להיות מניע חזק למטרה זו. אדם שמפחד מפיטורים, או מגערת המעביד שלו, יכול 
לראות בפחד הזה, סיבה מאת ה', לעמוד בהתחייבותו כלפי המפעל, או כלפי הכולל. 

המעלה

יש, שרואים בפחד דבר שלילי. בנסיבות אלו, אפשר ללמוד, שלא תמיד צריך למגר את הפחד.  
הפחד יכול לשמש, כסיבה לתיקון. לא חייבים, דווקא במורא בשר ודם. יראת שמיים, תמלא 

אותו תפקיד וכמובן היא נעלה יותר. מקומה של יראת שמים, איננו רק בעניינים רוחניים, בין 

מעביד.  מול  שהוא,  עבודה  סוג  ובכל  ומתן,  במשא  נחוצה  שמים,  יראת  המדרש.  בית  כתלי 

"רואים אותך".

)ליקו"מ  הצדיקים  אמרו  וכבר  שלו.  הפרסום  חברת  עובדי  ואנו  הקב"ה  הוא  הגדול  המעביד 
קמא פח( "וידוע הוא, כי אי אפשר לבוא לאמונה רק על ידי יראת הענש. כי מחמת שהוא ירא 

מהענש, מאמין שהשם יתברך הוא תקיף, ובעל היכלת ובעל הכחות כלם, ומזה בא לאמונה 

יותר גדולה".

***


