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שלשת הסימנים  – וגומלי חסדים ביישנים ,רחמנים כל היהודים הם
רחמנים יורשים בעיקר  –שיש לעם ישראל. הכל יורשים מהאבות 

אברהם וגומלי חסדים מ יצחק אבינושנים בעיקר מי, בייעקב אבינומ
  . זה הסדר למפרע, אך לא תמיד מופיע דווקא בסדר הזה.אבינו

אם אין למישהו את הסימנים  –הסימנים האלה הם משהו מאד יסודי 
קהל ישראל. דוד המלך הרחיק את הגבעונים מקהל הוא כנראה לא מ

אומר שהם לא יהודים. משהו  –ישראל כי חסרים להם הסימנים האלה 
 עצמי לגמרי.

כמו כל דבר בחז"ל, שכאשר אומרים משהו לומדים מפסוק, כל תכונה 
ושמר לומדים מהפסוק " גומלי חסדים לומדים מפסוק. את הסימן של

" )הדגש על "ושמר"(. שואלים ת החסדהוי' אלהיך לך את הברית וא
איפה לומדים  –המפרשים, הרי הפסוק הולך על ה', שהוא שומר החסד 

מהפסוק הזה שאנחנו בנשמתנו גומלי חסדים? פירוש אחד הוא שה' 
מקיף את -שומר –שומר אצלנו את התכונה העצמית שנמצאת בנו 

בעוד העצם שלנו, שהוא הברית והחסד )ובפרט החסד(. יש בגמרא ו
מקומות שלומדים שאנחנו גומלי חסדים מפסוק הרבה יותר מפורש, על 

"למען  –אברהם אבינו שממנו אנו יורשים את התכונה של גומלי חסדים 
אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו'", שהוא מדריך את בניו אחריו 
לעולם ועד במדת החסד שלו, שהיא "דרך הוי' וגו'". אבל גם בירושלמי 

ם במדרש לומדים דווקא מהפסוק של "ושמר הוי' אלהיך לך את וג
 הברית ואת החסד", בספר דברים.

לומדים ממתן  שניםיבי מה לגבי שתי התכונות האחרות של עם ישראל?
 ". חז"ל מפרשים "איזהו יראה שעל ובעבור תהיה יראתו על פניכםתורה, "

 

 

 

 

 רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים
 

 

, כפר חב"ד( אחרי 14מידי שבת מתקיים שיעור )לגברים( בבית הרב )רח' אדמו"ר הריי"צ  עדכוני שיעורים:

  תפלת מוסף בבית כנסת המרכזי

 

 דעת תורה
"אין טוב אלא תורה". השגה  – תורה=  "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

היא כללות ענין הדעת של כל "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" זו של 
 . מה שעל כל יהודי לדעת -התורה כולה, "דעת תורה" 

 כ' אייר ע"ו(משיעור )                                                                                

 

 יש שכתוב שלפני מתן תורה לא היתה לנו הפנים? הוי אומר זו הבושה".
ובמתן תורה קבלנו כשיווי משקל  בושה, היינו "עזין שבאומות" )עזי פנים(,

)שעל ידי הבושה דקדושה מתבררת העזות  עם העזות שלנו את הבושה
להיות אף היא רק דקדושה(, היראה על הפנים הוא מהגילוי של מעמד 

 הר סיני.
ונתן לך " –מפסוק בהמשך חומש דברים ? לומדים רחמנותמה לגבי ה

". מסבירים המפרשים שאם הכוונה רק שה' מרחם עלינו די רחמים ורחמך
לומר "ורחמך". מה פירוש "ונתן לך רחמים"? שהוא משריש בנו את מדת 
הרחמים. זה היסוד של מאמר חז"ל ש"כל המרחם על הבריות מרחמים 

הרחמים לרחם על הזולת, כשה' נותן לנו את מדת  –עליו מן השמים" 
 .באותה מדה הוא מרחם עלינו

מתי החסד מתגלה בעיקר? בחתונה, באהבה בין איש ואשתו. ידוע מה 
 –שכתוב בשם רבי נחמן מברסלב שעיקר הרחמים הם על האשה. בושה 

פשיטא ששייכת לחתונה. מדת הבושה היהודית קשורה לחתונה, לחתן 
כל המדות העצמיות של עם ולכלה. אם כן, יצא משהו מאד יפה, ש

     ישראל מתעצמות ותכלית הגילוי שלהן בחתונה.

 ז מנחם אב עה("טמשיעור )

 

כ"ח אייר הוא יום שחרור ירושלים. יום זה קשור לעיר ירושלים עוד 

מקדמת דנא, שהוא יום הילולת שמואל הנביא. שחרור ירושלים לפני יובל 
שנים בא מכוחו, שהוא שומר על ירושלים. כתוב שביום ההסתלקות 

, כ"ח אייר עולמו. אם כןההנהגה עוברת לבא אחרי המנהיג שהסתלק לבית 

קשור גם לדוד המלך שנמשח על ידי שמואל, ועליו נבאה חנה אם שמואל 
"רמה קרני בהוי'". דוד המלך ודאי קשור לירושלים, העיר שנקראת על  –

 עיר דוד. –שמו 

אם כן משמים גלגלו זכות ליום זכאי. אך השאלה האם אנחנו נצלנו את 
א התרשלנו בתפקידנו על אף הנסים ההזדמנות ההיסטורית הזאת, או שמ

 הגדולים שהיו במלחמה.

מי לא זוכר את הכרזת מפקד החטיבה מוטה גור "הר הבית בידינו!" 
בהתרגשות יהודית גואה? את ההכרזה הזאת צריך לזכור טוב במיוחד ביום 

 זה "נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה" ולא לשכוח חלילה את הר הבית.

מים הרבי מליובאוויטש אמר שכבר ישנה מיד אחרי מלחמת ששת הי
מצוה להקריב קרבן פסח, ואם לא עושים זאת יש לצאת מירושלים כדי 

 להיות בגדר "בדרך רחוקה" ולא להתחייב ח"ו כרת )לשיטת רש"י(. 

 

 

כך הרבי התבטא כמה שנים, עד ששנה אחת אמר שהר הבית כבר אינו 
 בידינו, לדאבוננו הרב.

אוש ואין דבר אבוד, במיוחד בחדש אייר, חדש של אך למרות הכל, הרי אין י

פסח שני, שהמסר שלו הוא שתמיד אפשר לתקן, ויש לזכור שכאשר יד 
ישראל תקיפה הרי בשעתא חדא וברגעא חדא אפשר גם היום להביא לידי 

מימוש את ההכרזה "הר הבית בידינו". הכל תלוי בכח הרצון שלנו, שנרצה 

 תורה.שיד ישראל תהיה תקיפה על פי 
בכוונות האריז"ל הנפוצות לספירת העומר יום זה הוא חסד שבמלכות, זוהי 

שאין ישראל רואים סימן מלכות שמים ומלכות בית דוד. חז"ל אומרים 

גאולה עד שיבקשו מלכות שמים, מלכות בית דוד ובית המקדש שנאמר 
ׁשֻו ֶאת ה' א  " ָרֵאל ֻוִבקְּ ֵני ִיש ְּ בֻו ֻבְּ ם ֻוָפֲחדֻו ֶאל ה' ֹלֵהיֶהם -ַאַחר ָיׁשֺ ֻכָ ִוד ַמלְּ ֵאת ֻדָ וְּ

ִמים ַאֲחִרית ַהֻיָ ֶאל טֻובֹו ֻבְּ חסד  –". שלשת הדברים הללו קשורים ליום זה וְּ

שבמלכות, תחלת תיקון המלכות תלויה ברצון לקבלת עול מלכות שמים, 
ָהָהר " –החזרת עטרת מלכות בית דוד לישנה ובנין בית המקדש בהר הבית 

ה לכן יש ענין דווקא ביום זה לבקש על שלשתם ולהגביר את  ".ַהֻטֹוב ַהֻזֶ

 רצוננו בגאולה אמתית ושלימה.
 )ע"פ שיעור כ"ח אייר ע"ב(

 

 

 הר הבית יכול להיות בידינו
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 משחק המטבעות
מצוות השמיטה   –בפרשת בהר התורה מלמדת אותנו על שביתת הארץ 

והיובל. יש למנות שבע שנים, היוצרות שמיטה בשנה השביעית, במקביל 
שנים, המביאות אותנו  49למנות שבעה מחזורים של שבע שנים, כלומר 

ת הימים שנת היובל. מספרים אלו מזכירים לנו מאד א –לשנת החמישים 

, 7ימי ספירת העומר. גם ספירה במחזוריות של  –בהם אנו קוראים פרשה זו 
ימים ואז מוכנים לקבל את  49מונים שבעה שבועות, עד שמגיעים למנין 

ובסופו  7מחזור של  –היום החמישים. מנין כזה  –התורה בחג השבועות 

 – מוכר לנו גם מפרשה שקראנו לפני שלשה שבועות –גולת הכותרת 
תזריע, לגבי אשה היולדת זכר הטמאה שבעה ימים שלאחריהם מגיע היום 

 השמיני בו "ימול בשר ערלתו". 

כדי להבין את העקרון הפנימי בספירות הללו ננסה להתחקות אחר 
הוא שלמות הטבע,  7משמעות מספרים אלו. מוסבר בחסידות שמספר 

ראות זאת שהוא הטבע עצמו. להמחשת הרעיון, אפשר ל 6-בניגוד ל

במטבעות: אם נרצה ליצור עיגול סימטרי ממטבעות זהים נראה שלשם כך 
מטבעות מסביב כשנותר מקום להכניס מטבע אחד בדיוק  6-נשתמש ב

המטבעות הם החיצוניות, והמטבע שבמרכז משלימה את  6באמצע. 

התמונה, כמו לב פנימי בבריאה. זהו היחס בין ששת ימי החול ליום השבת 
 ה המלאכה.שבו נגמר

נמצא עדיין בגדרי הטבע, הוא משלים אותו ומייחד אותו, אך  7אך גם מספר 

לא פורץ אותו. המספר שמסמל את פריצת גדרי הטבע ועליה מעליו הוא 
 , שכלל לא נכנס למעגל המטבעות, אלא חופף מלמעלה. 8המספר 

. אם 8 – ח, והאות הבאה אחריה היא זבאותיות הא"ב הוא האות  7מספר 

)כמו מנין ספירת העומר ושנות היובל(,  7פעמים  7ברבוע, כלומר  7נחשב 
. כשנצרף את שתי האותיות שמעל הטבע נ, והאות הבאה היא מט, 48קבלנו 

, מציאת חן היא למעלה מטעם חן –( נקבל מלה מאד חיננית 7-)מעל ה

-יני אודעת, למעלה מהטבע, על כך אנו מתפללים שנמצא חן ושכל טוב בע
 להים ואדם.

אם כן יש שלשה דברים שהם מעל הטבע: ברית מילה ביום השמיני, בו 

מתגלה מסירות הנפש של יהודי לעבוד את ה' מעל הטבע שלו; חג 
השבועות ביום החמישים, בו מקבלים את כתר התורה; ויש עוד חמישים, 

שנת היובל בשנת החמישים, בה העבדים משתחררים  –במעגל יותר גדול 

והאדמות חוזרות לבעליהן המקוריים, הכל חוזר לשלמות, כמו עולם הבא, 
 לכן האות נ' היא סמל לעולם הבא.

אם נקביל את השלישיה הזאת לספירות נראה שיש כאן את ספירות חב"ד: 

ברית מילה היא בספירת הדעת, כיון שהיא מייצגת התקשרות לה' וכן היא 
ה הוא כנגד החכמה, "אורייתא תיקון היסוד, שעולה עד הדעת; מתן תור

מחכמה נפקת", התורה היא התגלות של החכמה בנפש; ושנת היובל היא 

-"חמשים שערי בינה". הסדר כאן הוא דעת –כנגד ספירת הבינה, שער הנ' 
ה, צירוף התפארת של שם הוי' ב"ה -י-בינה, מה שיוצר את הצירוף ו-חכמה

 ה מסוימת(.)כל צרוף מסוים של המוחין מוליד במיוחד מד

ובל ראשי י-ורהת-ילהמניתן סימן נחמד לזכור את שלשת המושגים הללו: 
, מזכיר את דברי הרבי על כך שעלינו לדעת לזעוק מכל הנפש "עד מתיתבות 

מתי?!" כדי להחיש את הגאולה. לפי זה "עד מתי" זה עד שנזכה להגיע 

 יח.לדרגה שמעל הטבע, לשמיני ולשער החמישים, אז יבוא מלך המש
נחתום בעוד רמז: אם נחשב את חלק המילוי של שלש המילים הללו 

( מד]ל[ית ]ב[ו ]ו[וד ]י[א ]ה[יש ר[ו ]]ו[ו ]ת[א ]ה[מד ]ל[וד ]י[ם )כלומר: ]מ[

 , מעל מהטבע.8, הכל מורה על 888יעלה לנו 
 –יובל -תורה-שה' יעזור שנצעק "עד מתי?!" באמת ונגיע לדרגה של מילה

 יא את הגאולה.למעלה מהטבע, ונב

 )משיעור ד' אייר ע"א(

 תוכחת הצדיק ממתיקה דינים
פעם בא לבעש"ט במעזבוז בשבת בחוקותי ר' מנחם נחום מטשרנוביל שהיה 

 חולה וסובל ממחלות שונות.
הבעש"ט בעצמו היה הבעל קורא בפרשה וגם מקריא לעלות לתורה לאותם 

' מנחם נחום לעלות לתורה. שזכו. כשהגיעו לחלק התוכחה קרא הבעש"ט לר
בעת שהתחיל הבעש"ט לקרוא בתורה הרגיש ר' מנחם נחום שכל המכאובים 
והמחושים החלו לעזוב אותו והלכו ממנו. כאשר גמר הבעש"ט את קריאת 
התוכחה הלכו להם המחושים כליל והרגיש ר' מנחם נחום שנעשה בריה 

    חדשה.
 

לרפואה שלימה. מי שקורא  אנו למדים כאן שקריאת התוכחה היא סגולה
את התוכחה מתוך אהבת ישראל אמיתית, לא זו בלבד שאינו גורם לחולי, 

 אלא אדרבא מסלק כל חולי. 
תוכחה היא כמו רפואה הומאופטית. יש לתת ממנה מעט כדי לרפא את 
החולה. בתחילת "כתר שם טוב" כתוב שרופא מומחה יודע לרפא עם ארס. 

 נית ואף ניתן בעזרתו לסלק כליל את המחלה. לרע בעצמו יש תועלת חיסו
התורה היא תורת אמת ואף התוכחה הכתובה בה היא חלק ממנה. אנו 

"אין טוב אלא תורה". ולכן אם האדם מקבל את  -יודעים שהתורה טובה 
התוכחה בתמימות ובהכנעה ומאמין שהיא טובה בסופו של דבר, אז ניתן רק 

ונה הופכת את הגלגל. התורה היא נסיון לעלות בזכותה. קבלת הלא טוב באמ
שמטרתו היא שהאדם יפקיר את עצמו לה'. בעת הנסיון צריך לסלק את 

 השכל ולהתקשר לקב"ה ואז ממילא מתגלה שהכל היה רק אחיזת עיניים. 
כל ענין הרפואה קשור למידת ההוד שהיא הכנעה פשוטה של הרמת ידיים 

כתוב שיש לקבל את הייסורים וקבלת הגזירה מתוך אמונה ואהבה, כפי ש
בשמחה. ברגע שאדם מקבל באמת את יסוריו הכל חולף. כל העולם הוא 
נסיון כדי שהאדם יראה שהעולם הזה הוא עולם השקר לעומת התורה שהיא 

 אמת.   
שבין סופר וספר. אם הבעל קורא  כיחסהיחס בין הקורא לבין התורה הוא 

אינו ראוי אז הוא מעורר את מידת הוא ראוי אז הוא כמו הסופר ממש, ואם 
הדין. בעל קורא צדיק מסוגל להמתיק את כל הדינים המופיעים בתוכחה. 
בעל קורא צדיק הוא בבחינת 'אבא' והתורה היא 'אמא', ועל ידי הקריאה נוצר 
זיווג של "תרין רעין דלא מתפרשין לעלמין". הקריאה בתוכחה מתאימה 

מפאריטש. במדרגה הרביעית שכנגד  לשש מדרגות הרפואה שמציין ר' הלל
החכמה כתוב "חש בראשו יעסוק בתורה", כמו ר' מנחם נחום שהיה מלא 
מחושים וכאבים. עליו לעסוק דוקא ב'כאב הראש' שיש בתורה, כלומר 

 בתוכחה וכך נמתק הדין בשורשו.            
 "נר ישראל"(  הספר )מתוך 
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 לטובה הקללהגם 
ונסתר, ואף שבנגלה נראה שיש בפרשת בחוקותי קללות,  יש בתורה נגלה

הנסתר מגלה שהן ברכות. הפנימיות מגלה שהכל טוב, היא לוקחת מציאות 
שנראית כדין ופועלת בה "אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא". יש 
את המדרגה של נחום איש גמזו, שרואה בגלוי בכל דבר איך "גם זו לטובה", 

לו, רבי עקיבא, שנמצא במדרגה נמוכה יותר ואומר "כל ויש את התלמיד ש
הוא לא רואה גלוי שהכל טוב, אך הוא  – מה דעביד רחמנא לטב עביד"

עתיד  – וה כלא טוב וקללהומאמין בכך, ומכח האמונה כל מה שנראה בה
)בעתיד הקרוב, כמו שהיה אצל רבי עקיבא( להתגלות כטוב וברכה. אך כדי 

לקללות, למציאות של דין, לראות איך שהכל טוב לעשות אתהפכא גמורה 
וה ממש, אנחנו צריכים דווקא את המדרגה הגבוהה יותר, של "גם וברגע הה

 זו לטובה".                             
 כ' אייר ע"ו(משיעור ) 

 

  


