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 כפר חב"ד –ב' מרחשון ע"ח 

 יהודי מהלך
 דוד שי' שילה ומפגש עם לומדים מניו יורק-אפשערעניש ישראל

 דוד שי' שילה-א. אפשערעניש ישראל

 להיות 'מהלך'

אנחנו ביום יהיה "מהלך".  אדוד-שישראל
יהודי צריך להיות  –הראשון של "לך לך" 

"מהלך", לא "עומד". צריך תמיד ללכת אל 
העתיד הבלתי ידוע, "אל הארץ אשר אראך", לא 
יודעים לאן הולכים. כמו  ילד בן שלש, שהוא 
בשמחה, בהרגשה הכי טובה, שהוא עכשיו 
מתחיל את החיים, מתחיל ללכת, עם הפאות, עם 

 הציצית.

 ""הנך!

גם  דוד-ישראלאנחנו מאד אוהבים את הצירוף 
בית שנקרא -. יש אלף555 –בגלל המספר שלו 

בית של המלכות )כמבואר -אטב"ח, שהוא אלף
באמצע, בלי זוג;  ה-בעץ חיים(. ביחידות ה

סופית  ךבאמצע, בלי זוג; במאות  נ-בעשרות ה
. הנךביחד  –( באמצע, בלי זוג 500)ששוה כאן 

-שראלי-שיחמ – משיחאת  ךהנ-אם מוסיפים ל
, בראשיתכבר עולה  –, שהרבי אהב מידוד, ר"ת ד
'. יש פסוק שאומר "ואציעה שאול הנך משיח'

 –הנך", אבל כל מקום בלתי יודע שהולכים 
הולכים ל"הנך", גילוי ה', "אל הארץ אשר 

 אראך". לחיים לחיים.

 "בא יבא"

 שהסבים גם יאמרו משהו.
 תורה-( וטוב כי) 47עולה ג"פ  מצוה]הסבא: 

 .[13לגיל  3מגיל  – 47פעמים  יגעולה 

                                                      
 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א

 יבא-ו געולה  בא –" יבא באדורשים בענין "
( פעמים "בא יבא" בתנ"ך: בא) ג. יש יגעולה 

כנ"ל[ בא יבא הכהן", "בא  כי טוב, 47]=  ואם"
כתוב בתורה,  –יבא לא יאחר" ו"בא יבא ברנה" 
 שנוי בנביאים ומשולש בכתובים.

אותו "בא יבא לא  –כי יבא שילה"  יש גם "עד
היא  י-ו בהיא  כ-ה – בא" במ"ק הוא כייאחר" )"

"(. סימן יבא בא" הוא גם "יבא כיכך ש" – א
כנראה שמשיח בדרך,  –שבאת )משפחת שילה( 

 משיח קרוב לבוא. לחיים לחיים.

 לב-יום ה –ב' חשון 

 לב-יום ה –תמיד אנחנו מציינים את היום הזה 
ימים של  במים של תשרי ועוד י לשל השנה, 

דוד יהיה לב טוב, היום הולדת -חשון. שלישראל
חשון הוא  יא-של השנה. כמו ש לבשלו הוא יום ה

. שיהיה לו לב חזק, לב-", היום יום האם-"יום ה
 לב בריא ולב שמח.

ב. שו"ת עם לומדים בקבוצה של "אש 
 יורק-התורה" בניו

 ]קצת שיחת הכרות.[

 קבלה מלשון הקבלה

 שאלה: מהי קבלה?
תשובה: אנחנו תמיד מסבירים שהמלה קבלה 
בעברית פירושה הקבלה. בעברית יותר מאוחרת 

לפי זה חכמת הקבלה  –קבלה היא מלשון לקבל 
היא חכמה שמקבלים מפה לפה, מהדור הקודם. 

מופיע רק  קבלאבל בחמשה חומשי תורה שרש 
"מקביֹלת הֺללֹאת אשה אל  –בהקשר אחד 

שוב "מקביֹלת הֺללֹאת אחת אל אחת"(. אֹחתה" )ו
יש במשכן לולאות על שתי יריעות שצריכות 
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להיות בדיוק זו מול זו. זו ההופעה היחידה של 
בחמשה חומשי תורה. אם כן,  קבלשרש 

המשמעות המקורית של קבלה היא הקבלה. מכאן 
שקבלה היא החוש לראות הקבלות מדויקות בתוך 

 –ומתחברים יחד  המציאות, איך דברים מקבילים
 זו המשמעות המקורית של קבלה. 

זה גם הקשר למובן של לקבל: כשאתה עומד 
מכוון בדיוק במקביל, פנים אל פנים, אתה מקבל 
את הפנימיות )פנים לשון פנימיות( ממי שאתה 

אם אני לא עומד מולך ממש, "עין  –עומד מולו 
בעין יראו", איני יכול לקבל ממך את האור 

 ך. הפנימי של
ההקבלה הבסיסית ביותר בקבלה היא לארבע 
אותיות שם ה'. כשאתה רואה זאת בכל מקום אתה 

רואה  –מקיים "שויתי הוי' לנגדי תמיד" 
השתקפות של ה' בכל דבר. זו ראיה בעין 
הפנימית, בחוש הפנימי. לראות בטבע ובתורה 

יש עשר  –הקבלות. בתורה יש הרבה מודלים 
יש ארבע אותיות שם ה'. אותיות,  כבספירות, יש 

 –אבל כל המודלים האלה יחד מכוונים לאחד 
אחדות ה'. בהשקפה ראשונה, חיצונית, העולם 
שלנו הוא עולם של ריבוי מופלג, והדרך להתקרב 
יותר ויותר לאחד היא לראות איך דברים מקבילים 
ומכוונים זה לזה. אין כאן הרבה דברים מפוזרים 

קשורים אחד לשני, בסתמיות )בחינת תהו(, לא 
מתחילה במספרים גדולים  –הכל נמצא בהתאמה 

ויותר ויותר קטנים עד שמגיעים לאחדות. כך 
"הוי' אחד". אמנם  –אנחנו מאמינים, שהכל אחד 

יש בשם הוי' ארבע אותיות, אבל הכל יחד "הוי' 
 אחד".

 התקדמות בלתי מוגבלת עם הקבלות מדודות

די מוצא הענין שייך גם לפרשת השבוע. יהו
להכל התייחסות בפרשת השבוע. כמו 
שמתייחסים אחד לשני, צריך לראות מערכות 
יחסים. כל דבר שאתה חושב, שאתה שומע עליו, 

צריך לחפש בפרשת השבוע  –שאתה רואה 
ובקריאה המיוחדת של היום )שהרי הקריאה 

מתחלקת לשבעה קרואים כנגד שבעת ימי 
ת "לך השבוע(. היום מתחילים לקרוא את פרש

לך", בה ה' אומר לאברהם אבינו, היהודי 
"לך לך מארצך  –נודע -הראשון, ללכת אל הלא

וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". 
אלה הצעדים הראשונים של אברהם אבינו. אתם 

 –חוזרים מהארץ ביום שאברהם אבינו בא לכאן 
 אתם לא באמת עוזבים. 

קדם אחד שמת –כתוב שיהודי הוא "מהלך" 
תמיד, לא נשאר סטטי. מלאכים, אפילו שהם גם 

 –לכל דבר חי יש תנועה, "כל חי מתנועע"  –זזים 
אבל אין להם התקדמות אמתית, התנועה שלהם 
מוגבלת. הראשון שהתקדם באמת, בשאיפה לאין 
סוף, הוא אברהם אבינו. המלאכים הולכים 
ב"רצוא ושוב", הלוך וחזור, ולא באמת מתקדמים 

ידוע. היום קוראים על אברהם -חר לאלמקום א
הוא הלך  –"ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה" 

והמשיך לנסוע, גם תנועה מורכבת אבל היא 
התקדמות אמתית בכיוון לא ידוע, עד אין סוף. 

 גדר היהודי הוא מי שמתקדם עד אין סוף.
 –מצד אחד, קבלה היא החוש לעשות הקבלות 

ות ולמקד הכל זו תנועה של צמצום, לראות הקבל
נודע, בלי -ובאותו זמן יהודי מתקדם אל הלא –

יעד מוגבל, כל הזמן "עד ולא עד בכלל". אם כן, 
מהלך. מצד אחד המגמה -חי-יהודי הוא פרדוקס

של היהודי היא למקד ולעשות אסוציאציות 
 –נכונות. אמרנו הקבלות וכעת מוסיפים מושג 
ת, אסוציאציות. יהודים תמיד עושים אסוציאציו

אבל הן לא תמיד נכונות. הקבלה עושה את 
האסוציאציות הנכונות. ומאידך, בו זמנית, יש 
יהודי תמיד נמצא בתנועה של התקדמות אמתית, 

נודע, אל האין סוף. זה יוצא מהקריאה -אל הלא
 היום.

 מפתח הקשר לארץ ישראל –שכם 

עוד דבר חשוב בקריאה היום: כשה' אומר 
מגיע דבר ראשון  לאברהם ללכת לישראל הוא

לשכם. אמרתם שהייתם בארבע ערי הקדש. איפה 
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הייתם? ]ירושלים, חברון, טבריה וצפת.[ זו שיטה 
אחת של ארבע ערי הקדש בארץ ישראל. יש עוד 
גרסה שכוללת את שכם. ]היינו בשילה, קרוב 
בשומרון.[ שכם, נחלת יוסף, היא המקום הראשון 

ההגעה שאברהם אבינו הגיע אליו. יש משהו ש
לישראל וההתחברות לישראל מתחילה מהמקום 

 המיוחד שכם. 
כעת לצערנו שכם אינה בידינו. היא יכולה 

 –תלוי בבחירה שלנו. שכם עוד תחזור  –להיות 
זו רק שאלה של רצון. כתוב שהעיר הזו היא שרש 
הקשר שלנו, עם ישראל, לארץ ישראל. מדברים 

נה על שלמות ארץ ישראל, שכל ארץ ישראל נת
על ידי ה' לעם ישראל, ויש משהו בשכם שהיא 
המפתח להחזקת ארץ ישראל, לחבר את ארץ 
ישראל לעם ישראל. נקודת הקשר הזו היא בעיקר 
שכם, המקום שבו כרתנו עם ה' ברית, בימי 

 יהושע, בין הר גרזים להר עיבל. 

 "לעבדו שכם אחד" –"שכם אחד על אחיך" 

בהמשך  כפי שנקרא –שכם שייכת ליוסף כי 
יעקב נתן לו "שכם אחד על אחיך".  –התורה 

הפירוש של "שכם" הוא גם חלק ובגוף שכם היא 
הכתף. יעקב אמר ליוסף שאני נותן לך חלק אחד 
יותר מאחיך, והוא התכוון לעיר שכם, שההופעה 

זהו המקום  –הראשונה שלה בתורה היא היום 
 הראשון שאברהם אבינו הגיע אליו בארץ. 

כם אחד" מופיע פעמיים בכל התנ"ך הביטוי "ש
פעם אחת במתנת יעקב ליוסף ופעם שניה ביחס  –

-לחזון הגאולה, בספר צפניה )אחד מספרי תרי
עשר(: "כי אז אהֹפך אל עמים שפה ברורה לקֹרא 
כלם בשם הוי' לעבדו שכם אחד", כולם ביחד. 
שכם )בגוף( הוא דימוי חשוב של משיח, בו נאמר 

מישהו שלוקח את  –מו" "ותהי המשרה על שכ
התפקיד על כתפיו, משימת הגאולה נמצאת על 
כתפי המשיח. אבל החזון של המשיח הוא שכל 

שכולם יאמינו  –האנושות תעבוד את ה' יחד 
באחדות ה' ויעבדו אותו יחד, "לעבדו שכם 

 אחד". 

הדימוי המשיחי של "שכם אחד" בא מיוסף. יש 
ומשיח בן משיח בן יוסף  –שני ממדים של משיח 

דוד. היכולת של המשיח להגיע לכל אומות 
העולם ולגרום להן לעבוד את "הוי' אחד" יחד, 
"שכם אחד", הוא כח של יוסף, כח שבא מהעיר 

 שלו, ה"שכם אחד" שיעקב אביו נתן לו. 
כל פעם  –זו דוגמה להקבלה )מסתורית( 

בין קירוב כל  –שעושים הקבלה טובה זוהי קבלה 
אשונה שאברהם אבינו הגיעה האומות לעיר הר

אליה, "שכם אחד". הכל מתחיל מאברהם אבינו 
מי שנועד על פי ה' להיות "אב המון גוים",  –

ל אחד לכל באי עולם -להאיר את אור האמונה בא
במה שהמקום הראשון אליו הגיע בבואו לארץ  –

ישראל על פי ציווי ה' "לך לך... אל הארץ אשר 
 אראך" היה שכם. 

 ם שכם""עד מקו

יש בזה רמז מאד יפה: כתוב "ויעבר אברם 
עד בארץ עד מקום שכם וגו'". שלש המלים "

, הערך המספרי 620" עולות בגימטריא מקום שכם
, הספירה הראשונה של עשר כתרשל המלה 

הספירות שבהן ה' ברא את העולם, המקבילה 
מודע שלו, הכח -בנפש האדם לכח הרצון העל

וחות נפשו )כוחות שממנו נובעים כל שאר כ
שכם השכל והרגש והמעשה שלו(. והנה הביטוי "

" )שמופיע פעמיים בתנ"ך אצל יוסף הצדיק אחד
וביחס לאומות העולם לעתיד לבוא כנ"ל( 

 ש-ה –בחשבון גימטריא המכונה "הכאה פרטית" 
של  כ-(, ה300חד )אשל  א-כם פעמים הששל 

 םשל שכ ם-(, ה160ד )חשל א ח-ם פעמים הכש
( עולה בדיוק אותו 160) דשל אח ד-ים הפעמ

 !כתר", עד מקום שכם, "620מספר, 

 להפיץ את ה"אחד"

שאלתם מהי קבלה, קודם כל צריך לדעת שכל 
יחד עם הקבלה שהיא חלק  –התורה כולה 

נועדה להאיר אור אחדות ה'  –ה"סוד" של התורה 
לכל העולם. זו משימה מיוחדת של הדור שלנו, 
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ים. היום אפשרי להגיע לכל יותר מדורות קודמ
העולם, מה שפעם היה קשה ואפילו מסוכן, אבל 

 היום הוא אפשרי יותר מאי פעם. 
זה שייך לשכם ולהתחלה של פרשת "לך לך". 
אברהם אבינו הוא היהודי הראשון. בשני פסוקים 
בתנ"ך הוא נקרא "אחד" )כנגד שני ה"שכם אחד" 

יו". בתנ"ך(, "אחר היה אברהם", "כי אחד קראת
כשמגיעים  –יש משהו שבסוף חוזרים להתחלה 

לסוף הטוב של ההיסטוריה היהודית, בדורנו 
שהוא דור של גאולה, דור של משיח, מתחברים 
מחדש לאברהם אבינו הראשון, שהפיץ את אור 

 –אחדות הוי' לכל באי עולם. זו הוראה לכולנו 
עלינו להשפיע ליהודים ועלינו להשפיע גם 

 לכל העולם כולו. לאומות העולם,
הקבלה טובה  –כל אחד צריך לקבל קבלה 

 לכולם.

 קבלה וגמרא

שאלה: למה הקבלה כל כך מורכבת, למה היא 
 לא יכולה להיות יותר קלה?

תשובה: זה מאד קל. יותר קל מלימוד ההלכה... 
ללמוד ולהבין יותר קל. צריך ללמוד את שניהם, 
קבלה ותלמוד. חושבים שקבלה היא דברים 

זוטריים, אבל זה לא ככה. יש מסתורין אחרי אי
בפרט  –מסתורין, אבל הבנה של הטקסט עצמו 

היא הרבה יותר קלה מלימוד תלמוד.  –בדורנו 
תלמד  –אם אתה רוצה לעשות לעצמך יותר קל 

 קבלה.
 שאלה: אז אפשר ללמוד קבלה לפני גמרא?

תשובה: צריך ביחד, אבל אפשר להקדים את 
לצלול לקבלה וחסידות אם טעימת הקבלה. אפשר 

אתה יודע לשחות... אי אפשר לצלול לשום דבר 
 אם אין לך הדרכה טובה, מורה טוב.

 נשימה אחת –יום בחיים 

שאלה )מרב הקבוצה(: שמעתי מהרב שיעור 
שנה על היחס בין הרף עין ל"אלף דור".  20לפני 

הסברתי לאחד התלמידים מה שזכרתי, אבל הוא 
 ב עצמו בענין.רצה לשמוע משהו מהר

תשובה: המדע מדבר היום על תיאורית 
היחסות. התורה אומרת שהבריאה היתה לפני 
אלפי שנים. הזמן הכי קצר שמשתמשים בו 
בחישובים של התורה הוא "הרף עין". אפשר 
לדבר על זמן יותר קצר, אבל זהו הכי קצר שנתפס 

בחלקי זמן קטנים  –לאדם בחושים הגשמיים שלו 
ים תמונות בודדות אלא מעין סרט ממנו לא רוא

נע. בעברית "הרף עין" נקרא "רגע", שלפי 
העין  –משניה   1/23המונחים של היום זהו בערך 

תמונות בודדות, ואם  23יכולה לראות בשניה 
יותר מהר כבר הופך להיות סרט. זהו הזמן 
הבסיסי, אבל לא משתמשים בו כל כך הרבה 

שובי הלוח בהלכה. יש זמן שמשתמשים בו בחי
יותר גדול. כלל גדול לגבי כל שעירוי תורה שאינן 
'מופשטים', הכל קשור למשהו פיזי ומדיד 
שחווים אותו בחיים. רוב השיעורים קשורים 
לאברי גוף האדם או לפעולות מורגשות של אותם 
אברים. רגע הוא "הרף עין", תנועת העין, אבל 

 –משהו יותר גדול ומוחשי  –שיעור הזמן הבא 
הוא הזמן של נשימה. כמה פעמים נושמים 
בדקה? כשאתה רץ אתה נושם יותר מהר, אבל 

 18אחד חלקי  –במצב רגוע נושמים "חלק" 
 1080שניות. בשעה יש  3.333333מדקה, ...

 חלקים.
מה שנגיד כעת צריך לחשב כדי להבין: כתוב 
"ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות 

אשית הנשמה היא שמונים שנה". בפרשת בר
 –"ויפח באפיו נשמת חייים"  –נשימה של ה' 

ולכן כתוב )בתחלת התניא( שהנשמה היא חלק, 
"חלק אלוק ממעל ממש". כמו שאמרנו, ה"חלק" 

אם כל החיים הם  –הוא גם נשימה. אפשר לשאול 
שנה פלוס, כמה זמן הוא דקה  70'חלק' של ה', 

שלנו, וכמה זמן יום של ה'? כתוב באחד הספרים 
במאמר "סוד הנשימה". הזמן הכי קצר שכתוב 
בתורה הוא "רגע" והזמן הכי גדול שכתוב בתורה 
הוא חמשים אלף יובלות )של ה', לא שלנו(. אצל 
ה' "אלף שנים בעיניך כיום אתמול", ואם כן יובל 
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זמן  –הוא חמשים שנה ויש חמשים אלף כאלה 
 ארוך...

ם אבל ישנה תופעה יפהפיה ומאירת עיני
שאפשר בקלות לחשב: אם בשעה אחת נושמים 

פעמים, כמה פעמים נושמים במשך יום  1080
)שעות ביום(  24 –שלם? החישוב הוא פשוט 

. במשך יום 25920)נשימות בשעה( =  1080כפול 
אחד )"ויהי ערב ויהי בקר יום אחד"( נושמים 

פעמים. עכשיו נחשב כמה ימים האדם חי  25920
אחד בהם", "ימי שנותינו בהם )"ימים יוצרו ולו 

ימים  365)שנים( כפול  70 –שבעים שנה וגו'"( 
. ההפרש בין שני המספרים 25550)בשנה( = 

, שבימים היינו 370הוא  25550-ו 25920האלה, 
קצת יותר משנה אחת. זאת אומרת שהיחס בין 
נשימה ליום הוא בערך אותו יחס כמו בין יום 

 –אמלא"  לחיים מלאים )"את מספר ימיך
 25920-, קצת יותר מ72" עולה בגימטריא אמלא"

שנים(. נמצא שכל חיי  71.01369ימים דהיינו 
האדם הם יום אחד ארוך )"יומא אריכתא"( וכל 
יום בחיים הוא נשימה אחת )שיש בה שאיפה 

 ונשיפה, לילה ויום, "ויהי ערב ויהי בקר"(!
זו עוד דוגמה להקבלה: אם יש עשרה שיעורי 

מהקטן לגדול: רגע, חלק,  –סיסיים בתורה זמן ב
שעה, יום, שבוע, חדש, שנה, שמטה, יובל, אלף 
שנה )יש עוד שלשה שיעורים גדולים מאד 

 7000 –רישין שבכתר  גהכוללים את הכל, כנגד 
שנה, "שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב", 

 –שמטה גדולה; יובל גדול; חמשים אלף יובלות( 
ספירות וכו'. תכלית הקבלה  הם מקבילים לעשר

היא להתבונן. ההתבוננות כאן היא הסבה לכך 
שחמשים אלף יובלות הם הראש העליון של 
הכתר וכו'. ההתבוננות בכך היא הקבלה, והיא 
'מעשירה' של הנשמה, ממלאת את הלב חכמה 
ותבונה. הלימוד של הדברים האלה הוא משימת 

ם שלכם חיים, וכדי שהדברים האלה ינחו את החיי
יום אחרי יום, צריך הרבה ללמוד ולהתבונן, יחד 

 עם תפלה לה' וקיום מצות בהידור.

 זמן להפיץ תורה –מתקרבים למשיח 

שאלה: אתה יכול לספר לנו יותר על משיח, 
איפה אנחנו בהיסטוריה ומה יקרה כשמשיח 

 יבוא?
תשובה: כולנו מרגישים ומאמינים שהדור שלנו 

חנו רואים שהעולם מאד קרוב למשיח, כי אנ
משתנה במהירות, כמו שה' אמר "לך לך" 

כל  –לאברהם אבינו. כשמשיח יבוא יהיה שלום 
העולם ילך לאור התורה. לא נתבייש לומר לכולם 
על האמת של התורה. אני מניח שלכל אחד מכם 

 –חברים או קשרים עסקיים  –יש הרבה מכרים 
יהודים, ואנחנו נביא את האור ונקרא -שאינם

לכולם להצטרף אל הטוב. התורה היא טוב 
הוא שליח  –כל אחד מאתנו  –ורחמים, וכל יהודי 

להביא את האמת והטוב הללו לכל אחד. לשם כך 
צריך להתמלא בעצמך, ללמוד בעצמך. טוב מאד 

 שבאתם לכאן, וטוב מאד שאתם לומדים.
הרבי אמר משהו מאד חשוב, שבדורות 

מד אחרים הוא הקודמים לפני שאדם היה יכול לל
היה צריך לדעת הרבה מאד בעצמו. אבל בדור 

כשאתה לומד אלף, האות  –שלנו זה אחרת 
הראשונה, אתה צריך ללמד אותה לפני שאתה 
לומד את האות הבאה, בית. זהו היחוד של הדור 
שלנו, הדרך להביא את המשיח. כאשר נתברכת 
וזכית ללמוד אלף, אחריותך ומשימתך להפיץ 

אפילו לפני שתלמד את האות בית  אותה הלאה,
 בעצמך. 

יש עימות בין האור והחשך. אבל אנחנו כמו 
אברהם צריכים להתרכז בלהאיר אור. כלל גדול 
בידינו: "מעט אור דוחה הרבה מן החשך", וכל 
שכן הרבה אור. עלינו להיות אופטימיים, יהודים 

באמת מאמינים בהשגחת  –הם באמת אופטימיים 
המוחלט והאחדות המוחלטת,  ה', שהוא הטוב

והאחד המוחלט נותן לנו את הכח להפיץ לכולם. 
יחד עם האופטימיות צריכים להיות חכמים, כמו  

להיות פקחים ולדעת לעשות זאת בדרך  –יוסף 
הטובה ביותר. קודם כל צריך להיות טוב ואחר כך 

=  חכם, 17=  טובלהיות חכם. יש בזה רמז יפה: 
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, יחס מאד חשוב 1:4ס של , יח17פעמים  4=  68
ב"הכאה פרטית" )פעולה  טוב חכםבתורה. והנה, 

פעמים  4=  272חשבונית שכבר ראינו לעיל( = 
 כנ"ל(! טובפעמים  4)שעולה  חכם

 תקופות בגאולה

 שאלה: כמו מה יהיה כאשר משיח יבוא?
תשובה: אתם מכירים את הרמב"ם. הוא כתב 

חרות שברמה הפיזיקאלית לא תהיה קנאה ולא ת
וכו'. יהיה שפע של פרנסה וגשמיות )"כל 
המעדנים מצויים כעפר"(. מה אנשים יעשו אז? 
יקדישו את חייהם להעמיק בידיעת ה'. המלים 
בהם מסיים הרמב"ם את הלכות משיח הן פסוק 
מספר ישעיהו, "כי מלאה הארץ דעה את הוי' 

לא רק לעם  –כמים לים מכסים". הכרת ה' תופץ 
כמו ים. גם בים יש  –ל העולם ישראל, אלא לכ

מקומות יותר עמוקים ומקומות רדודים, אבל 
 כולם ידעו את ה'. 

כולם ידעו את ה', ואפילו חיות תפסקנה להלחם 
זו בזו. זהו שלב יותר מאוחר בביאת המשיח, "וגר 
זאב עם כבש" כפשוטו. בהתחלה יתקיים פסוק זה 

עם ישראל  –רק כמשל, שיהיה שלום בין האומות 
הוא כבשה אחת בין שבעים זאבים, ואז יהיה "וגר 

אבל בשלב הבא יתקיים  –זאב עם כבש" 
כפשוטו, בין בעלי החיים. למה? הפסוק ממשיך 
ואומר "כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים 
מכסים". דעת ה' היא הדבר האמתי שיכול לעשות 

 לשנות את הטבע.-שלום ולתקן
כמו שהם  שאלה: יש שלב בו החיים ימשיכו

 כעת?
תשובה: אנחנו מתחילים מהשלב הזה, 
ומתקדמים עד אין סוף. בעולם שלנו יש חיכוך 

 –בכל תנועה, אבל בעתיד נתקדם יותר ויותר מהר 
 בלי חיכוך.

 שש המצוות התמידיות –לקחת מהטיול בארץ 

שאלה: אם אנחנו רוצים לקחת דבר אחד 
 מהטיול שלנו בארץ, מה נקח אתנו?

הספרים שלנו באנגלית הוא תשובה: אחד 
'לחיות במרחב אלוקי'. בתורה יש שש מצוות 

לא משהו לעשות אלא משהו להתבונן  –תמידיות 
ולהרגיש: אמונה בה', שלילת עבודה זרה, אהבת 
ה', יראת ה', יחוד ה' ושמירה ממחשבות זרות. הן 

אמונה בה' מלמעלה,  –מקיפות אותנו כמרחב 
ד ה' קדימה, שלילת עבודה זרה מלמטה, יחו

אהבת ה' מימין, יראת ה' משמאל ושמירת 
המחשבה מדברים לא טובים היא שמירה על הגב. 
מי שמתבונן בששת הדברים האלה בתורה בונה 
סביבו מרחב, כמו בית מקדש. זו המדיטציה 
הבסיסית ביותר שאנחנו מלמדים. על זה יש ספר 
שלם, אבל זהו פשוט מספיק כך שכל אחד יכול 

התייחס ולעשות. ההתבוננות הפשוטה להבין, ל
כל כיוון  –הזו כוללת את כל היסודות של הקבלה 

 הוא ספירה אחרת, כח אלקי אחר.
על כל השאלות הפשוטות מהי קבלה יש ספר 

'מה עליך לדעת אודות קבלה'. יש עוד  –אחר 
 הרבה חומרים בסיסיים.

 להתקשר לה' בכל פרטי החיים

 בר שעושים?שאלה: איך מתקשרים לה' בכל ד
תשובה: יש פסוק שחז"ל אומרים שכל גופי 
תורה תלויים בו, "בכל דרכיך דעהו". צריך לדעת, 
להתקשר לה', בכל דבר שעושים, גם שמקיימים 
מצות וגם כשעוסקים בעניני חולין. הרי "ממך 
הכל", אפשר להרגיש את הבורא בכל, את "כח 

 הפועל בנפעל". 
מנת להרגיש את ועוד, יסוד גדול בחסידות שעל 

ה' בחיים שלנו חשוב ביותר "דיבוק חברים", 
לשבת יחד בהתוועדות חסידית, לדבר על ה' ועל 
השליחות שלנו בחיים להפיץ את אור ה' בעולם, 
לנגן ניגונים שמעוררים את הנשמה לתשובה 
ונוסכים בה שמחה, ולספר סיפורי צדיקים 
המחזקים את האמונה והרצון ללכת בדרך 

בהתוועדות כזו מרגישים איך שה'  הצדיקים.
ואת  –השכינה כאן, בינינו  –שורה בתוכנו 
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הרושם הזה לוקחים אתנו והוא ממשיך להחיות 
 אותנו.

 הפצת אמת ברורה מתוך ענוה

שאלה: איך יהודים צריכים להתייחס לדתות 
אחרות, כמו בודהיזם? יש הרבה סודות 

 וקונפליקטים איך להתייחס.
סים הבסיסיים של יהודי תשובה: אחד הפרדוק

איך להיות 'הומבל'  –אמרנו קודם ונחזור שוב  –
)ענו( וכאילו 'שוביניסט' בו זמנית. אנחנו 
מאמינים שיש לנו את האמת של כל הדתות, 

אבל כשמלמדים  –ואנחנו צריכים ללמד את כולם 
אנחנו לא באים ממקום מתנשא, אלא בשפלות 

 –ל אדם אמתית. כמו שמשה רבינו היה הענו מכ
 הוא קבל התורה לתת לנו ולכל העולם. 

עלינו לדעת שהבודהיזם 'הוא לא זה', ולא 
הנצרות ולא האסלם. אמרנו קודם שקבלה היא 

איתך ועם  –לעמוד מכוון פנים אל פנים, עין בעין 
ה'. אם אתה בזוית אתה לא יכול לקבל את 
התמצית הפנימית. צריך לדעת שהכל חוץ 

אחד הספרים שעוד לא מהתורה הוא לא זה. 
ספר  –כתבנו הוא ספר על בירור כל הדתות 

שיסביר בצורה יפה מה מוטעה בנצרות, מה 
 מוטעה באסלם, בהינדואיזם, בבודהיזם וכו'. 

יחד עם זאת, עם הכרת הטעות הכללית של כל 
דת אחרת, יש נקודות חכמה שאנחנו יכולים לקבל 

לא מהדת כדת, אבל מהתרבות של  –מכל אדם 
אנשים יש משהו ללמוד. כתוב "חכמה בגוים ה

חכמה כן, דת  –תאמין, תורה בגוים אל תאמין" 
שלמה לא. חכמה היא נקודות של אמת. זהו אחד 
היסודות שבאים מהקבלה. הקבלה מלמדת 
שבתחלת ההיסטוריה היתה "שבירת הכלים" 
וניצוצות של אמת נפלו לתוך כל המציאות. 

אנחנו יודעים  העבודה שלנו היא לגאול אותם.
שהם קיימים, ואנחנו יכולים ורוצים ללמוד 

 ולהפנים כל ניצוץ טוב. 
אנחנו יודעים שיש דת אמת אחת, וכל הדתות 
האחרות הן מוטעות בדרכים שונות, אבל העבודה 

שלנו היא לקרב את כולם. כמו שאמרנו, בדור 
אנשים  –שלנו העולם נעשה קטן, כפר גלובלי 

עולם, לסין או יפן או כל כאן מסתובבים סביב ה
מקום שרוצים. אתם שליחים. כדי להיות שליח 
טוב צריך לפחות לדעת אלף, ואם אתה יודע גם 

עוד יותר טוב. צריך )לפחות( אלף אחת  –בית 
 כדי להאיר אותה לכולם.

 שלכולם תהיה הצלחה רבה. 



 
 נצח ישראל, ירושלים –י"ב תשרי ע"ח 

 הנביא האוניברסלי –יונה 
 חדש תשרי –חדשי באנגלית  שיעור

 א. בריחת יונה משליחותו

 הקשר בין יום כיפור לסוכות –ספר יונה 

חג
א

שמח. היום, היום שאחרי יום כיפור,  
אומרים חג שמח על היום עצמו. יש לו שם 

אחרי עשרה ימים שאמרנו  –מיוחד, "שם השם" 
"המלך הקדוש" אומרים "האל הקדוש", חוזרים 

וב שארבעת הימים שבין יום לשם ה'. ועוד, כת
כיפור לסוכות מכוונים כנגד אותיות שם הוי', 

מכוון  –היום הראשון  –והיום בו אנחנו נמצאים 
, התמצית הכוללת של השם כולו, י-כנגד ה

 –הראשונה )כמ"ש "הוי' בחכמה"  י-שמתחיל ב
י שבו(. -כל שם הוי' ב"ה נכלל בחכמה, אות ה

רא 'גאטס לכן כתוב בקבלה שהיום הזה נק
נאמען', שם ה' באידיש. במוצאי יום כיפור, אחרי 

 נעילה )ובמשך היום(, אומרים "גוט יום טוב".
אחד השיאים של יום כיפור הוא ההפטרה 

. בהמיוחדת בתפלת מנחה שנקראת "מפטיר יונה"

                                                      
 על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.נרשם  א
מפטיר יונה הוא "שלישי" של הקריאה במנחה של יום  ב

)מסוף פרשת אחרי מות, בבקר קוראים מתחלת פרשת  כיפור

. פורים, "אחת בשנה"(אחרי מות את סדר עבודת יום הכ

ושמרתם את "הוא  בקריאת התורה של מנחההפסוק העיקרי 

אני  וחי בהםחקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם 

תחלת "שלישי" )של  ,העריות ובסוףפרשת " ואחר כך הוי'

" בהם וחימשכב זכור. "מי שעולה למפטיר יונה(, איסור 

גם י, באמת הוא ח –ביחס ליונה , רמז מובהק )יונה= 

. גם הוא חי , מגיע ל"בטן שאול", "אחרי מות",כשהוא מת

כילד הוא מת וחי על ידי אליהו הנביא, שלכן נקרא יונה בן 

"עתה זה ידעתי כי איש אלהים אתה  –אמתי, א מחיה מת 

 (. ודבר הוי' בפיך אמת"

 מצטייר כמשולש בצורה מאד הגיונית:צירוף המלים האלה 

הוא כל כך מיוחד שכרגיל עושה 'מכירה פומבית' 
הוא סגולה לעשירות ועוד הרבה  –בבית כנסת 

גולות טובות מאד, כך שאנשים משלמים הרבה ס
כסף כדי לזכות במפטיר יונה. צריכה להיות סיבה 
רוחנית למה אנשים מוכנים להוציא כל כך הרבה 
כסף על מפטיר יונה. ננסה כעת להסביר למה. 
במפטיר יונה יש קשר מפורש בתנ"ך בין יום 
 כיפור לסוכות. למה? נסביר זאת בהמשך השיעור.

הבריחה  –שיה הראשונה ביונה סיפור הפר

 מהנבואה

כל אחד הוא  –עשר -הנביא יונה הוא אחד מתרי
נביא בפני עצמו, עם כמה פרקים בפני עצמו, אבל 

ספרי התנ"ך(  כדכולם נאספו בספר אחד )מבין 
עשר. קוראים להם שנים עשר -שנקרא תרי

לא  –( minor prophetsהנביאים הקטנים )
רים מבחינת כמות באיכות אלא בכמות, הם קצ

לא כמו ספרי הנביאים הגדולים  –הפרקים 

                                                                     
 ו

 ח  י

 ב  ה  ם

 ה י  ו  נ 

 21הצירוף של התפארת. הפנות שוות  – ויההפנות הן 

 יונה. יש פה פעמיים נינוה, 121ושאר האותיות שוות 

עם  '.אהיבתוך שם  נינוה-ל ותמתחלק)גימטריא( ש

ם"( יש כאן כל ארבע ה)של "ב ההנקודה האמצעית, 

)לשון שמחה,  והיה' ב"ה, לפי הצירוף הויאותיות שם 

עולם הפוך ראיתי", מקור השמחה הנגלות לפני הנסתרות, "

של יונה(, הצירוף של חדש תשרי שבו קוראים מפטיר יונה. 

]לה[". גם ראשי  חן חן( = "חי בם ונשאר האותיות )

 ". תן לחכם ויחכם עוד.חן חן' והשאר = "הויהשורות = 
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(major prophetsישעיהו ,)-יחזקאל. -ירמיהו

 עשר הנביאים. -יונה הוא החמישי מבין תרי
פסוקים. חלוקת הפרקים  48בכל ספר יונה יש 

של התנ"ך מאוחרת יותר, ולפיה יש ביונה ארבעה 
החלוקה  –פרקים. אבל לפי החלוקה המקורית 

 –רשיות, שלא תמיד משקפת חלוקה לנושאים לפ
פסוקים, כמנין שם  26הפרשיה הראשונה כוללת 

הוי' ב"ה. את שאר חלוקי הפסוקים נראה 
 בהמשך. 

 מסירות נפש –בריחת יונה 

יונה מקבל שליחות קדושה, ללכת להתנבא על 
העיר נינוה, עיר של גוים רשעים שה' ישמיד 

את  אותה, אך הוא לא רוצה ללכת למלא
נסביר למה הוא בורח מהשליחות  –השליחות הזו 

 הזו, שליחות החיים שלו. 
הוא בורח  –יונה, שהיה צדיק גדול, בורח מה' 

לתרשיש, מקום רחוק. בלב  גליפו ועולה על אניה

                                                      
הם "לשון נופל על לשון" )כשיש בהם שלש  אניה-ו יונה ג

, ה'קבוע' החשוב 137-ל אותיות משותפות( והם משלימים

יש משהו  –ביותר של מעשה בראשית. אניה היא לשון אני 

 מאד 'עצמי', מאד 'אני', ביונה )שהיא "יונה פותה"(.

על אנית יונה והנסים שהתרחשו בה )כדלקמן בפנים( ראוי 

לדרוש שהיא "דרך אניה בלב ים", סוד בינה דרדל"א 

רבעה לא )מדרגת תענוג פשוט הבא במורגש( בתוך ה"א

"דרך נשר בשמים ]כתר דרדל"א[ דרך נחש עלי  –ידעתים" 

צור ]חכמה דרדל"א[ דרך אניה בלב ים ]בינה דרדל"א[ 

ודרך גבר בעלמה ]דעת דרדל"א[", וד"ל. "משה זכה 

לבינה", היינו לבינה דרדל"א, "אובנתא דלבא", כמבואר 

ענינו בדא"ח. מכאן רואים את הקשר העצמי בין משה רבינו 

משה נה בן אמתי )"משה אמת ותורתו אמת"( הנביא. ליו
 משה=  1255" = יונה בן אמתי הנביאועוד " רבינו

במספר קדמי, הכל משה )והוא רמוז בפסוק עצמו: "הוא 

=  משה רבינו]=  אלהי ישראל' הויהשיב וגו' כדבר 

וגו'"(.  יונה בן אמתי הנביא[ אשר דבר ביד עבדו תריג

לל המאי שחלוקת( מ)או שה מהוא סוד  משהידוע ש

)היינו סוד המחלוקת הפנימית בלבו של יונה האם לקיים את 

ים היתה סערה והאניה בה הוא היה חשבה 
להשבר. חז"ל אומרים שהמלחים ראו שכל 

ערה, ורק האניות מסביב נסעו בשלום, בלי ס
באניה הזו יש סערה. הם ראו שזו סערה על 
טבעית וכל אחד מהנוסעים התחיל להתפלל 
לאלהיו. חז"ל אומרים שהיו שם מכל שבעים 
האומות וכל אחד הוציא מחיקו את הפסל שלו 
והתפלל אליו. הם אמרו שמי שהאליל שלו יענה 

נקבל את אותו אליל עלינו. מה יונה עשה?  –לנו 
כתי הספינה והלך לישון, לא התפלל הוא ירד ליר

לא הבינו מה קורה עם יונה. רב החובל אמר לו  –
שיקום ויתפלל לאלהיו, כולנו הולכים למות. מי 
אתה? מאיפה אתה? מה אומתך? מי אלהיך? הוא 

אני עברי ואלקי הוא אלקי ישראל שברא  –אמר 
את הים ואת היבשה. כתוב שכאשר רב החובל 

שהוא יהודי ושהוא בורח ושאר הנוסעים שמעו 
"וייראו האנשים יראה  –נבואתו -משליחותו

 גדולה". 
הם ראו שאלה דברי אמת, ומכיון שראו שהוא 

במענה  –נביא וצדיק אז אפילו שהוא אמר להם 
 –לשאלה מה צריך לעשות כדי שתפסיק הסערה 

שישליכו אותו למים, הגוים לא רצו לעשות זאת 
עשו? הם הורידו מיד. הם אמרו 'לא!'. מה הם 

אותו עד הברכים למים והסערה שקטה, העלו 
אותו חזרה ושוב היתה סערה, הורידו אותו עד 

והוא אמר  –למתנים ואותו דבר, ואז עד לצוואר 
 שיזרקו אותו למים. 

 –יש פירוש שהוא ברח מהשליחות על מנת כן 
הוא נביא, הוא ידע מה יקרה, והוא התכוון 

                                                                     
שמאי דחה את הגוים שבאו  –שליחות ה' לנבא לגוים כו' 

להתגייר באמת הבנין, מדת האמת של משה, ואילו הלל 

קרב אותם במדת החסד, וכמו ה' בעצמו במעשה בראשית 

במדת שהשליך את מדת האמת ארצה וברא את העולם 

שמאי  –החסד, "עולם חסד יבנה ]לא באמת הבנין["( 
=  יצחק יצחק' ב"ה = הויפעמים שם  16=  416=  הלל

כנ"ל )נמצא  יונה אניה, 137! ה"כנף" = משה יונה

 (!יונה, ועוד רחל-לאה, מרדכי, 137= ב"פ  משהש
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יטבע. למה? כתוב "אנא שיזרקו אותו למים והוא 
אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אם אסק שמים 

אין מקום לברוח  –שם אתה ואציעה שאול הנך" 
אליו מה'. איך יונה חשב שהוא יברח מה' 
ומהשליחות שלו? זה בלתי אפשרי, כל יהודי 
מאמין שה' הוא בכל מקום ואי אפשר לברוח 

 ממנו. 

 הנביא היחיד שהשפיע

ות? הוא ידע שיש לו כח מה הוא ניסה לעש
השפעה מיוחד וגם כריזמה מיוחדת. הוא ידע 
מנבואה קודמת שלו שיש לו כח לעורר את עם 
ישראל לחזור בתשובה )על ידי שנבא להם 
שחורות, אך הם התפעלו מדבריו ועשו תשובה(. 
כל הנביאים דברו לעם ישראל ואף אחד לא 

זה הסיפור העצוב של התנ"ך... אבל  –הקשיב 
ה נביא אחד שה' שלח ואנשים התפעלו מדבריו הי

יש לי את המזל,  –יונה. הוא ידע  –ועשו תשובה 
את הכריזמה המיוחדת, השפעה גדולה על 

 –אנשים, ואם אני אלך אל "העיר הגדולה", נינוה 
הוא  –העיר הגדולה באותה תקופה בהיסטוריה 

, "קרובי דיצליח כי הגוים קלים לעשות תשובה

                                                      
יש כאן דבר פלא, מדוע דווקא הגוים הם "קרובי  ד

 תשובה"? 

ת שגוי רוצה לחיות בעלמא דין, עלמא אפשר לומר בפשטו

דשקרא, יותר מהיהודי ולכן יעשה כל מה שצריך כדי לא 

 לההרג. 

אפשר לומר שאם יש לגוי שכל )יש לגוים נפש שכלית( הוא 

מבין באיזה מקום שהע"ז שלו הוא שטויות, אז ממילא יכול 

 מצד השכל שלו הוא קרוב לעזוב את העבודה זרה.  –לשוב 

א שהגוים מתפעלים מנסים ואילו יהודים טעם נוסף הו

פחות מתפעלים מנסים, ובכלל הגוים מתפעלים מנביא 

יהודי יותר מאשר היהודים )על דרך המאמר, שמקורו 

 בגוים, בספרי המינים, "אין נביא בעירו"(. 

שגוים הם מעולם התהו,  –אולי העיקרי  –עוד הסבר 

וגם כשהולכים על משהו עושים אותו בצורה של תהו 

התשובה שלהם תוהית. כך מפרשים חז"ל )תענית טז, א( על 

                                                                     
"וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס": "אמר שמואל 

אפילו גזל מריש וקבעו בבירה מקעקע בירה ומחזיר מריש 

לבעליו" )ועל דרך זה דוגמאות נוספות בילקוט שמעוני: 

 בשדות מצא שאדם מציאה אפילו הרעה מדרכם כלם חזרו"

 החזירו ]שאין חיוב להחזיר[ וברחובות בשווקים ובכרמים

 סתרו מלך של בפלטין שבנו גזל של לבנים ואפילו, לבעלים

 בו שהיו וכרם כרם וכל, לבעליהם הלבנים והחזירו הפלטין

 והחזירום עקרון הגזל מן אילנות שני או נטיעות שתי

 הבגד קרעו גזל של פקעיות שתי בו שהיו בגד וכן, לבעליהן

 מתודה שבידו עבירה וכל וצדקה משפט עשו והחזירו

, שרפה שרפה אם סקילה סקילה אם תורה דין עליו ומקבל

 מה' וכו ממון בו ומצא חורבה בית לחברו אדם מכר ואפילו

 ה"ל ומצא חורבה אותה של שטר בקש הדיין עושה היה

 והחזירו ממון אותו שהטמין האיש לאותו יורש ומצא דורות

הו כמו השמיטה הראשונה, שמיטת "(. זו הנהגת תלבעליו

לפי שורת הדין לא צריך  –החסד, שהיא לפנים משורת הדין 

לקעקע, אבל הם עשו 'לפנים משורת הדין'. הדין שלא צריך 

עולם התיקון )יש שורת הדין  –לקעקע הוא "תקנת השבין" 

בתורה שהיא גם יחסית תהו וצריך את חז"ל בשביל 

וניים, וכשעושים משהו הם התיקון(. בקיצור, גוים הם קיצ

עושים בקיצוניות )כך לומדים גם לגבי כיבוד אב מגוי 

מדמא בן נתינא שכבד את אביו בצורה מוגזמת, החורגת 

 משורת הדין והשכל הישר(.

ארבעת הטעמים הללו שייכים למדרגות שונות בספירות 

רצון הגוים לחיות בעולם הזה  –העליונות: הטעם הראשון 

חזרה בתשובה מצד  –המלכות. הטעם השני מכוון כנגד  –

 –שייך למוחין, חב"ד. הטעם השלישי  –הנפש השכלית 

שייך, כמובן, למדות הלב  –התפעלות הלב של הגוים 

 –התהו של הגוים -הקיצוניות –)חגתנה"י(. הטעם הרביעי 

הוא כנגד חיצוניות הכתר שלמעלה מטעם ודעת, הרצון 

ופן בתחלתן" ברצון לחיות התקיף בתקיפות גויית )ו"נעוץ ס

 שבמלכות(, שנקרא גם תהו )כמבואר באריז"ל(. ולסיכום:

 תשובה של תהו כתר 

 תשובה מצד הנפש השכלית שכל 

 תשובה על ידי התפעלות מנסים מדות 

תשובה מצד הרצון לחיות בעולם  מלכות 

 הזה
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ן המדרש. הוא ידע שיצליח לגרום תשובה" בלשו

לגוים לעשות תשובה ואז יהיה קטרוג על עם 
 ישראל. 

היו ליונה שלש נבואות. פעם ראשונה הוא נבא 
לירבעם בן יואש להשיב את גבול ישראל מיד 
ארם, ואכן נבואתו הטובה התקיימה אף על פי 
שירבעם ועם ישראל לא עשו תשובה. פעם שניה 

על חורבן ירושלים, אך  הוא נשלח מה' להתנבא
בעקבות נבואתו אנשי ירושלים עשו תשובה וה' 
בטל את הגזרה, ואז היהודים החלו לקרוא ליונה 
נביא השקר. פעם שלישית הוא נבא לנינוה ושוב 
נבואתו )הרעה( לא התקיימה מפני שהגוים עשו 

(. והסימן: התשובה )שהרי "הגוים קרובי תשובה"
ע"ה בגימטריא  יין, ונוהינרושלם ישראל י, ר"ת יין

 )גם לשון נופל על לשון(.  יונה

                                                                     
אורות  1000, 1642=  מלכות, מדות, שכל, רצוןורמז: 

 ".ביאהנ אמתי בן יונהל"
 365פעמים  3=  1095" = הגוים קרובי תשובה" ה

)ימות החמה, או"ה מונים לחמה(, הערך הממוצע של כל 

, שם החכמה בקבלה וכן שתי יה)שם  15תבה. ועולה 

בינה, -האותיות הראשונות של שם הוי' ב"ה, כנגד חכמה

תרין ריעין כו', אבא ואמא, הכח, כח מה, לעשות תשובה, 

)"חכמה בגוים תאמין", היינו  כמהחפעמים  בבינה(

חז"ל מספרים  –החכמה לעשות תשובה, לפי דרכם 

שתשובת אנשי נינוה לא החזיקה מעמד, כשם שחכמת 

הגוים מוגבלת כך תשובת הגוים מוגבלת(, הערך הממוצע 

 של כל אות.
' הויפעמים  מח=  1248=  ישראל ירושלם נינוה ו

 לב, צחקיצחק י) שמאי הלל, 416פעמים  3ב"ה = 

ם לירוש ל; האותיות החמישיות של ישראאחדפעמים 

פעמים  7=  1183למפרע, שאר האותיות =  הללהן  הנינו

 16ברבוע כו'(, הערך הממוצע של כל תבה. והוא עולה  13

אותיות )היוצא מברכת כהנים(,  יב, השם בן 78פעמים 

=  רונהערך הממוצע של כל אות. האותיות השלישיות, 

(. שאר 8בחזקת  2, 4בחזקת  4ברבוע ) 16=  אהרן

( = ד"פ אל)יהלום  מלכות מלכות=  992האותיות = 

 .אברהם

לימוד להלכה מיונה: נבואה רעה יכולה 

 להתבטל

ה' נתן ליונה משימה ללכת להתנבא לגוים 
בנינוה והוא נמלט. הוא ידע שיש בכך סיכון גדול 

יום העיר  40שה' הוא רחמן, הוא יאמר שעוד  –
יבטל תתהפך, ומה יקרה אם הם יעשו תשובה? ה' 

 את הגזרה. 
 –מיונה לומדים שני עקרונות גדולים. הרמב"ם 

שבימים אלה התחיל מחזור חדש של לימוד ספרו, 
מדבר בתחלת ספרו על נבואה.  –כתקנת הרבי 

הוא פוסק הלכה שגזרה רעה שנאמרה על פי נביא 
אמת, מפי ה', יכולה להתבטל, כי ה' הוא רחמן, 

נביא  אבל גזרה טובה לעולם לא תתבטל. אם
התנבא נבואה טובה שלא התגשמה זהו סימן 
שהוא נביא שקר, אבל אם הוא התנבא נבואה רעה 

יתכן שהוא נביא  –ולא התקיימה זה לא סימן 
אמת במאה אחוז, אבל עשו תשובה והגזרה 
התבטלה. יש תשובה מיראה, יש תשובה מאהבה 
והתשובה של סוכות היא תשובה משמחה. 

ת רעות ואף להפוך תשובה מסוגלת לבטל גזרו
אותן לטוב. שוב, אם נביא מתנבא על משהו רע 

זהו לא סימן שהוא נביא שקר.  –וזה לא קורה 
 מאיפה הרמב"ם לומד זאת? מיונה הנביא. 

זהו המסר שה' רוצה שנפנים בנקודת שיא של 
יום כיפור, שגם אם ה' גזר שיקרה משהו לא טוב 

, לעולם לא מאוחר. כמו שלומדים מפסח שני –
ש'אין אבוד', לעולם לא להתייאש, גם כאן הכל 

תשובה יכולה לתקן אפילו גזרה  –יכול להתקן 
רעה שנביא אמת מבשר עליה. את זה לומדים 
בסיום יום כיפור. דבר חשוב מאד שהרמב"ם 

 פוסק להלכה.

 שינוי מעשה

יש לימוד חשוב נוסף מהתשובה של נינוה. 
ין במסכת ר"ה לומדים ש"ארבעה דברים מקרע
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צעקה, צדקה, שינוי השם,  –גזר דינו של אדם 
שינוי מעשה... ויש אומרים אף שינוי מקום". לכל 

 –דבר יש לימוד, ועל שינוי מעשה לומדים מנינוה 
 "וירא אלהים את מעשיהם". 

מכל סוגי השינויים )שמקרעים גזר דינו של אדם 
שינוי שם, שינוי  –ומשנים את מזלו לטובה( 

מועיל בעיקר שינוי מעשה.   –שה מקום, שינוי מע
זו גם סבה שקוראים את יונה בשיא התשובה של 
יום כיפור. קשור גם למה שהרבי תמיד מזכיר 
ש"המעשה הוא העיקר", וממילא גם "שינוי 

ראש השנה הוא "שפרו  –מעשה" הוא העיקר 
 מעשיכם". 

שינוי מקום לומדים מדברי ה' לאברהם אבינו, 
שינוי שם לומדים משרה "לך לך מארצך וגו'". 

)גם באברהם היה שינוי שם, אבל לומדים משרה 
דווקא(. שני הדברים האלה טפלים לגבי שינוי 
מעשה שלומדים מיונה )מתשובת אנשי נינוה מכח 
נבואתו(. הלימוד הזה מחזק את הזיקה )שתובא 
לקמן( בין יונה למשיח, אצלו "המעשה הוא 

)אף יותר  העיקר" ובימיו יתגלה ש"גדול מעשה"
 מתלמוד(.

 בריחת יונה למנוע קטרוג על ישראל

אם אלך  –כעת יונה חשב שיקרו שני דברים 
לנינוה הם יעשו תשובה, כי הגוים קלים לעשות 
תשובה, ובכך יהיה קטרוג על היהודים שלא כה 

 קלים לעשות תשובה. אני מעדיף למות! 
כתוב שהיו שלשה בהיסטוריה שהעדיפו למות 

שיגרום  –אפילו שה' אמר  –בר ולא לעשות ד
נזק/קטרוג ליהודים: משה רבינו, דוד המלך ויונה 

, מלה שהרבי מידוד ר"ת ד-ונהי-שהמהנביא )
דורות(. משה -אהב לתת לה רמזים של שמות

רבינו, כאשר ה' אמר לו אחרי חטא העגל שימחה 
 –את עם ישראל ויעשה ממנו עם, משה אמר לו 

"ואם אין מחני נא  לא, לא אתן שתהרוג את העם,
מספרך אשר כתבת", תהרוג אותי אם אתה לא 
סולח ליהודים. היתה פעם נוספת מעין זו אצל 

. השני היה דוד המלך, שהיתה מגפה זמשה רבינו
על העם והוא אמר לה' 'הרוג אותי' )כדי שתפסק 
המגפה(. השלישי היה יונה. הוא ידע שה' נמצא 

, אבל הוא בכל מקום, שהוא לא יכול לברוח מה'
שיזרקו אותו לים והוא יטבע.  –ברח 'על מנת כן' 

 כך חז"ל אומרים על יונה.
הם גם אומרים שהוא ראה שיתכן שבחוץ לארץ 
הנבואה שלו תעזוב אותו. נבואה ניתנת לנביא 
בהקשר קדוש, במקום קדוש, בארץ ישראל, ואולי 
כאשר יצא מהארץ רוח הקדש תעזוב אותו. אלה 

ים שחז"ל אומרים על המניע שלו שני כיוונים שונ
 כאשר הוא ברח מה'.

 מהדג אל הדגה

בכל אופן, אחרי שהמלחים ראו שאם הוא נוגע 
במים הסערה שוככת הם זרקו אותו לים כפי 
שהוא אמר להם. ה' זימן דג גדול שבלע אותו. 
חז"ל אומרים שבהתחלה בלע אותו דג זכר והיה 

ו שם לו מקום מרווח שם, הוא היה שמח, היה ל
הוא ראה פנורמה מלאה של כל  –נח ותענוג 

 מסתורי הים דרך העינים של הדג. 
הוא בילה שם זמן טוב שלשה ימים ואז ה' אמר 

שמתי אותך בדג בשביל הכיף? שמתי אותך שם  –
כדי שתרגיש גרוע, תבכה ותתפלל אלי לצאת. אז 
ה' אמר לדג הזכר להעביר אותו לדגה נקבה 

יוני דגיגים קטנים, לא שמעיה היו מלאים במיל
היה לו מקום והיה שם ריח רע, ובצר לו הוא בכה 
לה' שיוציא אותו משם. אז ה' אמר לדגה, בסופו 
של דבר, אחרי התפלה, להקיא אותו. כתוב בדיוק 
כמה רחוק הוא עף באויר כאשר הדגה הקיאה 
אותו. הדגה לא באה קרוב לארץ, היא היתה 

ר, נורה כמו טיל, באמצע הים, ומשם יונה עף באוי
(. 22פרסאות )הרבוע הכפול של  968עד ליבשה, 

קילומטר, אז אפשר לחשב כמה  4כל פרסה היא 
 קילומטרים הוא עף באויר עד שהוא הגיע ליבשה.

                                                      
 במדבר יא, טו. ז
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 ב. רמזי חלוקת ספר יונה )ועוד(

 חלוקת פסוקי ספר יונה

פסוקים, הוא הפרשה  26כל הסיפור הזה, 
ונה. רק הפסוק הראשונה בחלוקה המקורית של י

האחרון, שהדג פלט אותו, הוא פרשיה בפני 
עצמה. החלוקה של הפרשיות היא לא בדרך 
ההגיונית שהייתי מבין לפי נושאים, אלא יש לה 

 פנימיות. -סיבות סודיות
 26כל הסיפור, עד שהותו במעי הדגה, הוא 

פסוקים. אחר כך הפסוק שהדג פלט אותו הוא 
פסוקים,  21ש עוד פרשיה בפני עצמה. אחר כך י

פסוקים  8-ו 13-שבחלק מהנוסחאות מתחלקים ל
בשתי פרשיות ובחלק מהנוסחאות זו פרשיה אחת 
בלבד. בחמשה חומשי תורה הפרשיות צריכות 
להיות מדויקות ואחרת הספר פסול. בשאר ספרי 

 21-ו 13, 8 –הנ"ך פחות קריטי. שלשת המספרים 
-ו 13-ל 21מופיעים בסדרת פיבואנצ'י )חלוקת  –
 היא החלוקה ב'חתך זהב'(.  8

. יש פסוק ה-ו-ה-י –היינו שם ה'  26בכל אופן, 
הוא גם  21פסוקים בסוף.  21באמצע, ואז עוד  1

, השם של יציאת מצרים, אהיהשם של ה', שם 
שם הגאולה ממצרים שהוא שם ההולדה. כל 
הסיפור של יונה הוא לידה מחדש, תחית המתים 

 ממש. 

 חלוקת ספר יונה"שמע ישראל" ב

 48נראה תופעה מתמטית יפה: אם מחלקים את 
ברבוע  26 –ומעלה כל חלק ברבוע  21-ו 1, 26-ל

מיד רוצים  21-; ו1ברבוע הוא  1; 676עולה 
ברבוע שוה  21להעלות ברבוע כדי להגיע לאמת, 

שם אהיה כתוב פעמיים, "אהיה אשר  – אמת
, לומר אמתעולה  אהיהפעמים  אהיה-אהיה", ו

 ש"חותמו של הקב"ה אמת". 
עולים  – 441, 1, 676 –שלשת המספרים האלה 

, המספר הראשון שהוא גם כפולה של 1118יחד 
' וגם כפולה של עוד שם של ה', שם הוישם 

טבעי של ה' -. שם הוי' הוא הגילוי העלאלהים

במציאות, ושם אלהים הוא הופעת ה' בטבע של 
ם בו הם ( והמקוהטבעבגימטריא  אלהיםחיינו )

, 1118נעשים אחד, כפולה של שניהם, הוא 
". אחד' הוי אלהינו' הוי ישראל שמעבגימטריא "

כך רמוז "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד" 
 . חבחלוקת ספר יונה

 תריסרי נינוה

מה קרה? יונה הלך לנינוה. כל העיר הזו היא 
. וכך אמרו חז"ל: "נינוה היתה 12כפולה של 

, ט. והיו בה שנים עשר שווקיםמהלך שלשת ימים
וכל שוק ושוק היו בו שנים עשר אלף בני אדם, 
וכל רחוב ורחוב היו בה י"ב מבואות, וכל מבוי 
היו בו י"ב חצרות, וכל חצר י"ב בתים, וכל בית 
ובית שנים עשר גבורים, וכל גבור היו לו י"ב 

 בנים". אכן זו עיר גדולה...
מי שאומר יש  –יונה לקח אניה למקום רחוק 

שהלך לפרו, בדרום אמריקה, שהיא נקראת 
תרשיש. תרשיש הוא שם של אבן יקרה בתנ"ך. 

. 12שש, המספר הזה אומר -קוראים תרשיש כתרי
תריסר  – 12-באנגלית יש מלה מיוחדת ל

(dozen תריסר הוא .)במלה אחת, אבל  12

                                                      
פרשיות  4-אם מעלים ברבוע את המספרים לפי החלוקה ל ח

מקבלים  –פסוקים  8-פסוקים ו 13, 1פסוקים, פסוק  26 –

, 1820-' )חצי מהוי, שגם הוא כפולה חשובה של שם 910

', שהוא מספר הופעות שם הוי' ב"ה הויפעמים  דסו

פנים ואחור(.  יעקב) יעקבפעמים  הבתורה( העולה 

, 2028עולה  – 910ועוד  1118 –החבור של שני האופנים 

', כזכור, הוא מספר הפסוקים בפרשיה הוי' ברבוע. הויג"פ 

 הראשונה בספר יונה.
שבסופו של דבר מתגלה דרכה  –כל התפשטות העיר  ט

מתחילה מהשווקים, שוק הוא גם  –חמי ה' על ברואיו ר

לשון שֹוק והשתוקקות )כדרשת חז"ל "'שוקיו ]עמודי שש[' 

זה העולם שנשתוקק הקב"ה לבוראו". ראה עוד לקמן  –

)בהשלמות( כי מלים עם שתי קופין הן נדירות יחסית )ויש 

נמנה גם הוא על המלים  שקקשרש  –להן קשר לספר יונה( 

 האלה.
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. נמצא 12שש, פעמיים שש, -תרשיש אומר תרי
ת תריסר. איך שהמלה תרשיש עצמה אומר

. באיזה grossאומרים באנגלית תריסר תריסרים? 
הקשר משתמשים במלה תריסר? בייגלס, דונטאס 

 –כנראה יש סבה טובה  –או ביצים. משום מה 
מיני אוכל סופרים בתריסרים ולתריסר תריסרים 

ברבוע, מספר חשוב שגם  12, 144קוראים 'גרוס', 
זהו גם !(. 12-)מספר האהבה ה הוא מספר אהבה
פשוט עולה  יונה. הא נון וו יוד –המילוי של יונה 

 .י72עולה פעמים  144-ו 71
אנחנו יודעים שיש שלשה מספרים צורניים 

משולש, רבוע, השראה. מספר השראה  –בסיסיים 
הוא סכום שני ריבועים סמוכים. אם מחשבים כל 

 ו(, 181בהשראה ) י –כהשראה  יונהאות בשם 
בהשראה  ה(, 4901שראה )בה נ(, 61בהשראה )

ברבוע. המילוי  72, שהוא 5184מקבלים  –( 41)
והשראה פרטית של אותיות  72ועוד  72שלו היה 

)היחס בין שני  72פעמים  72שמו עולה 
(. 144פעמים  36=  5184 – 1:36החשבונות הוא 

אלה גימטריאות במאמר מוסגר כדי לעורר את 
 התיאבון של מי שאוהב גימטריאות...

היא כוללת את  –ברבוע  11, 121עולה  ינוהנ
. יש קשר וקרבה בין השם נ, ועוד יונהשם הנביא, 

 תרשיש – תרשישיונה לשם נינוה. הוא ברח ל
 נינוה. יש עשר נינוהפעמים  י, בדיוק 1210עולה 

 תרשישאותיות  5)הערך הממוצע של  תרשיש-ב
נינוה ברבוע;  11=  121=  נינוה. נינוה נינוה= 

במספר  משיח=  3בחזקת  11=  1331=  שתרשי
 קדמי וכו'(.

                                                      
, 73=  אה וןנ וו וד, חלק המילוי של יונה, י71=  יונה י

ובמילוי ובמילוי המילוי ובמספר קדמי )כנגד  יונה. חכמה

הוא  36; 36)יהלום  37פעמים  36=  1332כחב"ד כידוע( = 

וידבר ( = "73הוא הנקודה האמצעית של  37, 72חצי 
", פסוק הכותרת אלהים את כל הדברים האלה לאמר

 רות )וכמו שיובא גם לקמן(.של עשרת הדב

 ג. יונה והמהפכה הרביעית

 רחמי ה' על כל מעשיו

אחרי שהדגה המעוברת הקיאה אותו ליבשה 
הוא יצא למשימה שלו בנינוה, אחרי שה' אמר לו 

הוא לא הלך מעצמו. ראינו שחז"ל  –פעם שניה 
. הדבר 12-אומרים שכל מה שבעיר נינוה קשור ל

בולט שה' אומר ליונה בחותם כל הספר,  הכי
יש שם "הרבה  –שאפילו שזו עיר של גוים 

משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו 
לשמאלו ובהמה רבה" )רש"י: "'ובהמה רבה'. בני 
אדם גדולים ודעתן כבהמה שאינם מכירים מי 
בראם"(. יש שם הרבה גוים, ואפילו אם הם כמו 

, אלה יצורים שלי. כמו בהמות הם הבריאה שלי
שה' לא הרשה למלאכים לומר שירה כאשר 

"מעשי ידי טובעים בים  –המצרים טבעו בים סוף 
 ואתם אומרים שירה?!". 

זהו לימוד נוסף שבשלו קוראים את יונה בשיא 
שה' מרחם על כל בריותיו, לא רק על  –יום כיפור 

היהודים שהם בניו אלא על כל בני האדם וגם על 
)"ובהמה רבה" כפשוטו(. ה' עצמו שלח  החיות

להשמיד אותם, אבל הוא מרחם עליהם ומבטל 
את הגזרה כי אכן הם עשו תשובה. יש ליונה כח 
לגרום לאנשים לעשות תשובה. אף נביא אחר 

יהודים -בתנ"ך לא הצליח לגרום ליהודים ולאינם
 לעשות תשובה ועל ידי זה לבטל גזרות.

 משיח בן יוסף –יונה 

ריז"ל אומר על יונה? מיהו יונה שיש לו מה הא
כל כך הרבה כח לגרום לאנשים לעשות תשובה 
)הגם שהוא על ידי איום חורבן(? האריז"ל אומר 
שיונה הוא משיח בן יוסף. אם יונה הוא משיח בן 
יוסף צריך למצוא דמות שביחס אליו הוא משיח 
בן דוד. בדרך כלל לומדים שמשיח בן יוסף 

בן דוד, אבל במובן מסוים מקדים את משיח 
השיא של עבודת משיח בן דוד גם דומה לעבודת 

הוא צריך להביא את כל  –משיח בן יוסף 
האנושות לעבוד את ה' יחד, "שכם אחד" )משיח 
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בן יוסף שבא לפני משיח בן דוד מחזיר את הגוים 
בתשובה מיראה, על ידי איום כנ"ל, אך משיח בן 

ן דוד, לקיים את יוסף שבא כשיא לעבודת משיח ב
היעוד של "כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה 
לקרא כלם בשם הוי' לעבדו שכם אחד" פועל 

 בדרך של ימין מקרבת לכתחילה(. 
איך יודעים שהשליחות והאחריות של משיח בן 
יוסף היא בעיקר לגוים? השליחות של יונה לעם 
היהודי רמוזה בפסוק אחד בספר מלכים, אבל כל 

ך שנקרא על שמו הוא נבואה לאומות הספר בתנ"
העולם. זו עוד סבה שאנחנו קוראים את יונה 
בסוף יום כיפור, כי הוא, מכל נביאי ישראל, 
הנביא האוניברסלי. הוא נשלח על ידי ה' אל 
הגוים. הוא עצמו רצה למסור את נפשו כדי 
לברוח מהמשימה הזו מתוך חשש שהיא תזיק 

צדיק הזה חשב אבל ה' חשב אחרת. ה –לעם שלי 
ששליחות לאומות תזיק לעם ישראל, תגרום להם 
קטרוג, אבל ה' חשב אחרת )שתשובת אנשי נינוה 
תשמש דוגמה לבני ישראל, ללמוד מהם בקל 

 וחומר(. 

 התגיירות המלחים

יונה הגיע לעיר נינוה וקרא עליה שעוד ארבעים 
יום העיר נהפכת. המדהים שכולם לקחו אותו 

יו בעיר כמה מלחים מהאניה, ברצינות. כתוב שה
שהכירו אותו, ידעו שכאשר זרקו אותו לים 
הסערה הפסיקה, אחרי שאמר שהוא עברי ועובד 
את ה' שברא את הים ואת היבשה ואני בורח מפני 

והפיל יראה גדולה על  –הוא אמר להם זאת  –ה' 
 –האנשים. "יראה גדולה" מופיעה פעמיים בספר 

מה' ובשלו הסערה  כשהוא אומר להם שהוא בורח
והפעם השניה, אחרי שהשליכו אותו למים  –

והסערה שכחה, כתובות שוב אותן מילים, "וייראו 
האנשים יראה גדולה ]את הוי' ויזבחו זבח  להוי' 
 וידרו נדרים[", וכולם השליכו אליליהם והתגיירו. 
כתוב שהם לא רק קבלו את שבע מצוות בני נח, 

ו את עצמם ועלו אלא כולם התגיירו ממש, מל
למקדש בירושלים. חז"ל אומרים שבתפלה שלנו 

מבקשים מה'  –כל יום בשמו"ע "ועל גרי הצדק" 
צריך לכוון על המלחים  –שירחם על גרי הצדק 

של יונה, כי המלחים של יונה הם הדוגמה בתנ"ך 
לגרי צדק. הם התגיירו בעקבות היראה הגדולה 

שניצלו  שנפלה עליהם כשראו את הנס הגדול איך
מסערת הים. יש כאן דוגמה יפה שהיראה 

( והיראה השניה היא fearהראשונה היא פחד )
(. גוי שמתגייר צריך להתגייר aweגילוי )-אור

 .fearולא מתוך  aweמתוך 

 בריחת פרעה לנינוה

שוב, יונה הגיע לנינוה והתנבא וכולם לקחו 
אותו ברצינות. אמרנו שכאשר המצרים טבעו בים 

לא נתן למלאכים לומר שירה כי "מעשי סוף ה' 
ידי טובעים בים". מה קרה באותו זמן? פרעה 
עצמו, מלך מצרים שהרג את ילדי ישראל, ניצל. 
הוא לא טבע. מה קרה לו? חז"ל מלמדים אותנו 

שאחרי טביעת המצרים בים סוף  –דבר מדהים 
הוא ברח לנינוה ונעשה המלך של נינוה. קשר 

 ה, 355? פרעה. כמה שוה מדהים בין יונה לפרעה
פנים ואחור(. יש קשר מסתורי  יונה) יונהפעמים 

בין פרעה למלך נינוה, אולי זהו גלגול אחר, אבל 
לפי חז"ל זהו אותו פרעה, אותה נשמה. הוא שינה 
את שמו, במקום פרעה הוא קרא לעצמו אסנפר, 

 אבל זו אותה נשמה. 
פרעה, בגלגולו כמלך נינוה, התחיל את תנועת 
התשובה הגויית. בכך הוא מתקן את החיים 
הקודמים שלו כפרעה מלך מצרים, כך האריז"ל 
מלמד אותנו. נינוה היא באשור ופרעה הוא 
ממצרים. בימינו, מלמד הרבי, מצרים היא רוסיה 
ואשור היא אמריקה. ארצות הרווחה הן אשור 
וארצות המצוקה הן מצרים. רואים כאן שמלך 

פוטין נעשה נשיא  –ה מצרים נעשה מלך אמריק
ארצות הברית. זו הדרך היחידה שהוא יכול 
לתקן... אם נשיא רוסיה יהפוך להיות נשיא 

יורק( ושם יתחיל -אמריקה )אשור, נינוה היא ניו
את תנועת התשובה של כל הגוים. זו האפשרות 
האחת והיחידה שלו לתקן את זאת. מי גורם לכך? 
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 ך נינוהפרעה מליונה, שהוא משיח בן יוסף )
, רק משיח בן יוסף יכול משיח בן יוסףבגימטריא 

לתקן אותו, ודווקא בהיותו מלך נינוה ולא מלך 
 מצרים(.

 תכלית משיח בן דוד –הפעולה על הגוים 

היינו באמצע ההסבר. התחלנו לומר שבדרך 
כלל לומדים שמשיח בן יוסף מקדים את משיח בן 
דוד. אבל הרמב"ם מדבר על חמשה שלבים של 
משיח, שהאחרון שלהם הוא לגרום לכל העולם 

המשימה האחרונה של  –כולו לעבוד את ה' ביחד 
משיח בן דוד היא תכלית ענינו של משיח בן יוסף. 
יש משהו במשיח בן יוסף שהוא התכלית של 
משיח בן דוד, הגם שלפי הרמב"ם יש רק משיח 

 משיח בן דוד.  –אחד 
ל הגוים? איך אני יודע שמשיח בן יוסף פועל ע

מיוסף עצמו. מה ההבדל בין דוד ליוסף? דוד הוא 
מלך של עם ישראל, הוא לא בשביל הגוים, אבל 
יוסף הוא בשביל הגוים. לכן גם האחים שלו 
הסתייגו ממנו. הם היו יהודים טובים והרגישו 
שיש משהו קוסמופוליטי, משהו אוניברסלי, 

איזושהי קרבה לתרבות  –באחיהם הקטן יוסף 
ית. למה? כי הוא היחיד שמסוגל לתקן אותה. הגוי

הרבה צדיקים ידעו שיש דבר שרק הם מסוגלים 
לתקן, והיו להם מתנגדים, גם בין צדיקים אחרים, 
שטענו שאי אפשר לעשות זאת. הם לא הבינו 
שהצדיק הזה הוא נשמה שיכולה לעשות דברים 
שהצדיקים האחרים לא יכולים לעשות. יוסף יכול 

שהאחים שלו לא יכולים לעשות.  לעשות דברים
בוחערים טובים, רועי צאן, -אחי יוסף היו ישיבה

אבל יוסף הצליח להיות משנה למלך מצרים 
ולקחת אחריות על כל הגוים. הוא גם עשה טעות 
בנסיון שלו לגייר את כל הגוים. הוא לקח אחריות 
על המשפחה שלו בצורה הכי טובה, אבל בסופו 

שלו היתה בעולם הגויי, של דבר משימת החיים 
יהודי. רואים שתיקון הגוים מתחיל -העולם הלא

אצל יוסף והאריז"ל אומר שיונה הוא משיח בן 
 יוסף.

 מקור נבואת יונה –החג האוניברסלי  –סוכות 

מהו החג האוניברסלי? סוכות. פסח ושבועות 
שייכים ביחוד לעם ישראל, אבל בהפטרת סוכות 

יבוא כל הגוים אנחנו קוראים שכאשר משיח 
יצטרכו לחגוג את חג הסוכות, כי הוא חג 
אוניברסלי. בבית המקדש הקריבו בסוכות שבעים 
פרים כנגד שבעים אומות העולם. שוב, הקשר בין 
יום כיפור לסוכות הוא יונה, עליו מדברים כעת. 
הוא משיח בן יוסף, והוא גם תכלית ענינו של 

ו לשמחה משיח בן דוד. אז הוא מגיע ומביא אותנ
ל"זמן שמחתנו". כל מועדי ישראל  –הכי גדולה 

הם לשמחה )"מועדים לשמחה חגים וזמנים 
לששון"( אבל דווקא חג הסוכות הוא "זמן 
שמחתנו" )עליו נאמר בייחוד "ושמחת בחגך... 
והיית אך שמח"(. יש כאן משהו מאד עמוק שה' 
מלמד אותנו, מתי ואיך עם ישראל יכול באמת 

כאשר סוף כל סוף נצליח במשימה להיות שמח? 
להביא את אור התורה והאמונה  –הגדולה שלנו 

ל אחד לכל העולם כולו )עד שיקוים היעוד -בא
של "והיה הוי' למלך על כל הארץ ביום ההוא 
יהיה הוי' אחד ושמו אחד", פסוק מתוך ההפטרה 
של היום הראשון של סוכות(. אז אפשר להיות 

ר יונה ישלים את כאש –שמח, "זמן שמחתנו" 
 המשימה שלו.

חז"ל מלמדים אותנו כי יונה קבל את הנבואה 
השמחה  –שלו ב"שמחת בית השואבה" 

המיוחדת של חג הסוכות. במשך כל השנה 
לא  –מנסכים יין על גבי המזבח, ורק בסוכות 

מפורש בתורה רק רמוז, חז"ל לומדים זאת בתורה 
י יש מצוה גדולה, שואבים מים ממ –שבעל פה 

השילוח )המקום בו מושחים את המלך(, ומנסכים 
אותם על גבי המזבח. ניסוך המים הוא רק בחג 

במצוה  –השירים והריקודים  –הסוכות, והשמחה 
הזו היא השמחה הכי גדולה במקדש בכל השנה. 
חז"ל אומרים ש"מי שלא ראה את שמחת בית 
השואבה לא ראה שמחה מימיו". הם גם אומרים 

מתייחד יונה בכך שהוא קיבל את  שמכל הנביאים
הנבואה שלו מהשתתפותו בשמחת בית השואבה 
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בסוכות. כל הנבואה שלו באה משמחה, משם הוא 

 נהיה נביא.
מה ההבדל בין מים ליין? מים הם אוניברסליים, 

עדיף שהגוים לא ישתו כל  –מים הם לכולם. יין 
כך הרבה יין... אבל מים הם אוניברסליים. 

ה ביותר היא השמחה של המים השמחה הגדול
ביטוי של מציאות ה' אחד  –הפשוטים, השקופים 

 בכל המקומות ובכל הזמנים לכל האנשים.

 תיקון החמס והתועבה

לא סיימנו את הסיפור: יונה הגיע לנינוה 
והתנבא. זו עיר גדולה. אנשים הקשיבו לו, 

וכולם  –החל מהמלך, פרעה עצמו  –למילים שלו 
דבר מאד מענין שחז"ל אומרים. עשו תשובה. יש 

הפשע הפשוט שבשלו ה' חשב להשמיד את העיר 
היה חמס, גזל ושחיתות. הפוליטיקה והכלכלה 
היו לגמרי מושחתות בנינוה. מה עוד קרה בגלל 
חמס? המבול, גם שם כתוב "כי מלאה הארץ 
חמס" )וגם שם היה יונה, היונה של נח, שרש 

מפורש הוא נשמת יונה הנביא כנודע(. החטא ה
חמס, אבל חז"ל אומרים שהסבה הפנימית לגזרת 

זכור. אמרנו שנינוה היא -חורבן נינוה היתה משכב
זו הבעיה של חברת  –יורק -אמריקה, היא ניו

הרווחה המודרנית. הסיבות לחורבן שלהם הן 
זו דוגמה  –חמס ותועבה, אבל הם עשו תשובה 

שלא רק את החמס ניתן לתקן, אלא גם את 
ה, את ההומוסקסואליות, אפשר לתקן. אכן התועב

בחז"ל כתוב שהתשובה שלהם לא החזיקה מעמד 
הרבה זמן, אבל בפשט של הפסוקים הם עשו 

 שינוי, עשו תשובה, וה' רחם עליהם.

 שש פעמים "גדולה" בספר יונה

איך יונה הרגיש? באמת גרוע, "וירע אל יונה 
, פסוקים בספר יונה 48רעה גדולה ויחר לו". יש 

 –" גדולהוכתוב בהם שש פעמים את המלה "
 , סימן לכל פסוקי הספר: 48המלה ששוה בעצמה 

הפעם הראשונה היא "סערה גדולה"; אחר כך 
כתוב פעמיים "יראה גדולה"; אחר כך כתוב 

"ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים"; אז באה 
שיונה הרגיש "רעה גדולה",  –הפעם החמישית 

עיניו היא עיר מושחתת כי ה' ריחם על עיר שב
יונה  –והומוסקסואלית; אז באה הפעם הששית 

אמר שטוב מותו מחייו, הוא רצה למות. הוא יצא 
( יאמהעיר ובנה לעצמו סוכה )"ויעש לו שם ֺסכה"

 ֺסכה יונהזה הקשר המפורש בין יונה לסוכות ) –
(. על אף יב, סוד משיח בן יוסף הנ"ליוסףעולה 

א כתוב שבנה לעצמו אחד בתנ"ך, חוץ מיעקב, ל
. אין סוכה שבונים לשם צל בעוד יגסוכה לצל

סיפור בתנ"ך. הוא עצמו בנה סוכה, ואז ה' 
הצטרף אליו ובאופן נסי ברא קיקיון גדול בן לילה 
שעשה צל גדול כדי להציל אותו מחום השמש. 
כשהוא התעורר בבקר וראה את הקיקיון הזה הוא 

                                                      
 ז" = ויעש לו שם סכהזו ה"ֺסכה" היחידה בתנ"ך. " יא

... לו, "נינוהפעמים  ו" = שם... ויעש)" נינוהפעמים 

!(, בסוכה של יונה יש תיקון לעיר נינוה נינוה" = סכה

, אותיות, כאשר ממוצע חג, יא)ב"ויעש לו שם סכה" יש 

ה" סכם שו לש ויע"(. רוא"ת יאפעמים  ז, מזלכל אות = 

" = הסכ םש ול ש; ס"ת "ויעאל, משולש מלכות, 496= 

' אל הוינמצא רמוז בסכה של יונה " –' הוי, משולש 351

פעמים  לב=  קרבןויאר לנו אסרו חג ]הקרבן נקרא חג, 

 '[".אל הוי=  מזבח[ בעבתים עד קרנות המזבח ]חג
וכה ובמילוי ובמילוי המילוי )כנגד כח"ב, הס יונה סכה יב

כו', פעמים  חיה, 23=  1955היינו מקיפין דאמא, בינה( = 

 .סכה
'"(. חג מוצא פי הוי)" 22, משולש 253=  יעקב יונה יג

הסוכות הוא החג שכנגד יעקב אבינו, והוא החג שבו זכה 

)סתם חג היינו חג הסוכות( פעמים  חג=  253יונה לנבואה. 

עמים פ ג=  פלא, 111=  יעקבל יונה)ההפרש בין  חיה

 יה=  390=  יעקב אבינו יונה הנביאכו'(.  יחידה

(. 137, יחד = 68=  הנביא, 69=  אבינו' )הויפעמים 

' )הס"ת, אותיות הויפעמים  יד', האוס"ת = הויהר"ת = 

=  יעקב. במילוי המילוי, יעקב יעקב(, יד=  אוהב

מצות שמרתי"(  תריגו 'גרתי)"'עם לבן  תריג, ג"פ 1839

, 831=  יונה", וביטה נפלאות מתורתךגל עיני וא= "

 " )היינו "נפלאות מתורתך"(.נמנע הנמנעות"



 יט ואביטה                                              

ה שמחה יונ יד"וישמח –שמח בו "שמחה גדולה" 
גדולה". זו הפעם הששית והאחרונה שהמלה 
"גדולה" מופיעה בספר יונה, והיא עוד קשר ישיר 

 של יונה לחג הסוכות, "זמן שמחתנו".
 רעה עיר יראה יראה רוח –ששת הדברים 

פעמים )ממוצע  6=  1554עולים יחד  – שמחה
)שבעת  הבלפעמים  ז, העולה 259כל מלה( 

, כפי שקוראים ההבלים עליהם עומד העולם
בסוכות במגלת קהלת: "הבל הבלים אמר קהלת 

[ בן] בהמההבל הבלים הכל הבל"(, בגימטריא "
 [", חותם ספר יונה.אור] רבה

 סגולות שמן קיקיון

, שלא ברור זיהויו בדיוק, מופיע רק טוהקיקיון
, יונהכאן, בספר יונה )יש דמיון וקשר בין המלים 

 יוןתפות הן האותיות המשו – קיקיון-ו נינוה
, סוד משיח בן יוסףוממוצע שלש המלים הוא 

                                                      
 .יעקב יעקב" = וישמח" יד
 תופעה חשבונית של המלה קיקיון:  טו

, קיק-במשולש )משולש המורכב מ חיה=  קיקיון

, יוןהוא אותיות  נינוה] 11, משולש יון-, ו20משולש 

ברבוע,  11יחד , 10, משולש נה, בתוך אותיות 11משולש 

 כידוע הכלל בזה[(. 

 במשולש.  12, 78במספר סדורי =  קיקיון

 במשולש.  5, 15במספר קטן =  קיקיון

 במשולש.  3, 6במספר קטן אחרון =  קיקיון

יש כאן ארבע מדרגות חשבון )כנגד אבי"ע( שבכולן 

התוצאה משולשת )שייך לסגולת השלשול של הקיקיון, 

היא משולש בכל שלש  שאות כדלקמן בפנים(. ידוע שה

משולש  3-ו 6משולש  21, 24משולש  300דרגות החשבון )

 (, אך כאן יש משולש בכל ארבע המדרגות.2

 –( המתחילה משרשי המשולשים 3בסיס הסדרה )בחזקת 

שוב  3, סימן שהוא עולה ויורד )לפני -1הוא  – 23, 12, 5, 3

לשיא  שמגיע 3-עולה, אבל נסתכל רק על חלק הפרבולה מ

לא  –בסדרה הזו  13-ואחר כך יורד(. השיא הוא המספר ה

ונגמר  37יש  23. אחרי 37וסופו  – 137-פחות ולא יותר מ

 .37הוא  3, אלא גם המספר לפני 37,  לא רק שהסוף 37-ב

השייך ליונה(. התרגום לאנגלית של קיקיון  טזיוסף
, אבל מלה זו יכולה להיות כמה gourdהוא 

דברים. כולם מכירים היום שמן קיקיון, שמן 
. יש משהו בקשר בין יום כיפור לסוכות יזקיק

 ששייך לשמן קיקיון. בספר על זקנה וזכרון אין
פרק על שמן קיק, אבל אולי בגרסה הבאה נוסיף 
פרק מיוחד... הדבר הכי טוב לעצור את ההזדקנות 
של העור )בו הסימן העיקרי של הזקנה( הוא שמן 

 חייםובגימטריא  עורבגימטריא  קיקיוןקיק )
( לקיים "תתחדש כנשר נעוריכי ]לשון נצחיים

עור[". עוד דבר שיודעים על שמן קיק שהוא 
לשל, החומר המשלשל הטבעי הכי טוב. חומר מש

לפעמים הוא יכול להיות אפילו מסוכן, אל 
 תשתמשו בו יותר מדי...

עוד דבר שהרופאים לא אוהבים לקבל, אבל 
הוא מזרז לידה. כשמישהי עוברת  –הוא אמתי 

שבועות ההריון רוצים לעשות זירוז  39קצת את 
. לפי האריז"ל לא טוב לעשות זירוז לידה. יחלידה

לא יותר מדי  –הדבר הטוב, אם עושים זאת נכון 
 שמזרז לידה הוא שמן קיקיון.  –

                                                      
אך ראה עוד לקמן )בהשלמות( שהקיקיון במעשה יונה  טז

 כבר רומז למשיח בן דוד.
, ממוצע כל אות 600)=  יקק שמןהיום אומרים בקיצור  יז

, כאשר האות הראשונה שוה לכל האותיות 100הוא 

=  666=  קיקיון שמןשאחריה( אך השם המלא הוא 

 (.8)משולש של משולש  36משולש 

 יונהבמילוי המילוי,  יונהבמילוי,  יונה, יונה והנה,

 שמן(, 36)דהיינו יהלם  666= ב"פ  1332במספר קדמי = 

 האלה הדברים כל את להיםא וידבר= " קיקיון

 ".לאמר
)כמנין  271חז"ל אומרים שמספר ימי ההריון הוא בין  יח

. בספר יונה כתוב פעם אחת "קיקיון" וארבע 273-( להריון

 3, 276" )קיקיוןאם מגיעים ליום ה" –פעמים "הקיקיון" 

ימים אחרי משך ההריון לפי חז"ל( להריון אפשר להתחיל 

אבל אם כבר מגיעים ליום  לקחת שמן קיקיון בהדרגה,

, מעבר לשבוע ממשך הריון( ודאי 281" )הקיקיוןה"

 מומלץ להתחיל לקחת.



 כ ואביטה                                            
יש עוד הרבה תכונות של קיקיון, שאין לנו זמן 
להכנס אליהן. אבל שמן קיקיון הוא מוצר טבעי 

 מאד חשוב. 
מי יודע מי בהיסטוריה המודרנית השתמש 
בשמן קיקיון כדי להעניש אנשים? מוסוליני 

, כי כמו יטבאלות ובשמן קיקהעניש אנשים 
שאמרנו יותר מדי יכול להזיק. הוא גורם 
לשלשולים חזקים, לבושה ובזיון. יש אפילו ביטוי 

'אלות ושמן קיק'. אנחנו עושים כאן  –באיטלקית 
תיקון. לא רק מוסוליני, יש הורים שמענישים את 
ילדיהם בשתית שמן קיק. לא מומלץ לעשות, אל 

ל, בפרט לא עם שמן קיק. תענישו את ילדיכם בכל
שנה שעברה דברנו על עלי זית והיום רצינו שיעור 
על שמן קיק, אבל אין לנו מספיק זמן לכך. זהו 
חומר טבעי שיכול להיות מאד טוב וגם יכול 

 להיות רע.

 הכנסות 'מפטיר יונה' לגיור האומות

בסוף, אחרי שהקיקיון עשה צל, ה' שלח תולעת 
ה את הקיקיון כתוב לאכול את הקיקיון. כשהי

"וישמח יונה שמחה גדולה", אבל אחר כך, "בן 
כי ה' שלח תולעת  –לילה היה ובן לילה אבד" 

ואז ה' שלח רוח קדים  –לאכול את הקיקיון 
עד  כלהכות את יונה והשמש הכתה על ראשו

                                                      
עצמו  666, כנ"ל )המספר אלה= משולש  קיקיון שמן יט

מתנגד לנצרות, שאליה התנגד מאד -נחשב למספר

 מוסוליני(.
בסיפור הקיקיון מופיע קודם הקיקיון, אחריו תולעת,  כ

 ית ובסוף שמש. אחריה רוח קדים חריש

למה יונה שמח שמחה גדולה על הקיקיון? קיקיון מסמל 

 צמח –את הצומח, יסוד המים, "צמח שמו מתחתיו יצמח" 

הן אותה מלה )ואם כן צריך להבין את מאמר חז"ל  שמח-ו

היה  –"אין שמחה אלא ביין" ו"אין שמחה אלא בבשר" 

, משיחצריך להיות 'אין שמחה אלא בצמח', היינו ב

שמח שמו , "צמח שמו ומתחתיו יצמח" ]'ישמחתיות או
[...(. "מים אל' = הרבוע הכפול של ומתחתיו ישמח

אתה כל כך  –שיונה שאל את נפשו למות. ה' אמר 
, כאאבדחסת על הקיקיון שבן לילה היה ובן לילה 

 12ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה שיש בה 
 ריבוא אנשים ובהמה רבה?! בכך נגמר ספר יונה.

הלימוד הוא שזהו הספר בתנ"ך ששייך 
הספר בתנ"ך שפונה החוצה  –למהפכה הרביעית 

לאומות העולם. את נינוה יונה לא גייר, רק קרא 
להם לעזוב את דרכם הרעה, אבל הגוים 

א פגש, המלחים על האניה, הם הראשונים שהו
דוגמה לגרי צדק. המסירות שלו והנכונות שלו 
למסור את נפשו על עמו הן שעוררו אותם 
להתגייר גיור מלא. כשאומרים "ועל גרי הצדק" 

 מתכוונים לאותם מלחים של יונה.
יש עוד הרבה מה לדבר על יונה אבל נשאיר 
אותם. העובדה שמפטיר יונה כל כך יקר מלמדת 

ותנו שכדי לצאת לאומות ולגייר אותם צריך א
אנשים שיקנו מפטיר יונה במליונים,  –הרבה כסף 

במליארדים, אז אי"ה נחזיר את כל האומות 
לעבוד את ה' ביחד. אז תהיה שמחה גדולה של 

 "זמן שמחתנו".

                                                                     
מצמיחים כל מיני תענוג", כאשר כאן לא מדובר על תענוג 

 האכילה אלא על תענוג הצל. 

תולעת היא מעולם החי, אבל נזהה אותה עם יסוד העפר, כי 

ננו, התולעת פעולתה כאן היתה יבוש והריגת הצמח. לעני

 –"כל הוה נפסד" בלשון המקובלים  –היא חוק האנטרופיה 

השייך ליסוד העפר כי "הכל היה מן העפר והכל שב אל 

 העפר", "כי עפר אתה ואל עפר תשוב". 

 הרוח והשמש הם, כפשוטם, יסוד הרוח ויסוד האש. 

אש, -רוח-עפר-אם כן, סדר ארבעת היסודות כאן הוא מים

, וההישם הוי' יוצר את הצירוף שבהקבלה לאותיות 

הצירוף השמיני השייך לחדש חשון, החדש שחושו הוא 

 חוש הריח השייך למשיח, "והריחו ביראת הוי'".
במושגי המדע היום רומז הקיקיון להתהוות ספונטאנית  כא

ואבדן ספונטאני של חלקיקים, בסוד "הקיקיון אשר בן לילה 

" היה לילה ןבעולה " הקיקיון –היה ובן לילה אבד" 

, שני חיי 127" עולה לילה בן" )"בדא לילה בןועוד "

 "(.חי יוסף עוד" עולה "לילה בןשרה, וב"פ "



 כא ואביטה                                              

 ד. שאלות ותשובות

 סימנים באקטואליה

שאלה: אמרת שהרבי הסביר שמצרים היא 
יא אמריקה, ושהתיקון הוא רוסיה ואשור ה

שפוטין יהפוך להיות נשיא ארצות הברית. כעת 
מאשימים שהיתה התערבות רוסית בבחירה של 

 טראמפ. זה קשור?
תשובה: אכן לזה רמזנו, אבל התיקון הוא עדיין 
בוסר, נקוה שהוא יגיע לגמר טוב, שכל הגוים 

 יתעוררו בתשובה ויכירו בדת האמת.
אמריקה לצפון קוריאה שאלה: האם הסיפור בין 

 הוא מלחמת גוג ומגוג עליה קוראים בסוכות?
תשובה: אני מקוה שאמריקה, או כל מי שיכול 
לפעול, יעשה מה שצריך בנידון. איני יודע אם זה 
גוג ומגוג, אבל זו קליפה קשה )של כפירה 

 באלקים( שצריך שהעולם היותר נאור יטפל בה.
א"ש שאלה: נינוה היא מוסול בעיראק ודע

החריבו בשנה האחרונה את מה שנחשב קבר יונה. 
 מה המשמעות?

תשובה: אין זה קבר יונה לפי המסורת היהודית 
)לפי המסורת הוא קבור בגת החפר ליד נצרת, 
מקום לידתו, כמו שכתוב בספר מלכים( אלא 

 המצאה של הנוצרים והמוסלמים.
 

 אשור החריבה את ממלכת הצפון

ת שיונה ברח היא שאלה: למדתי שאחת הסיבו
לא רק כי חשש מקטרוג על עם ישראל, אלא 
שידע כי אשור תבוא בהמשך, תחריב את ממלכת 
הצפון ותגלה את השבטים וגם תעלה על 
ירושלים. יונה ראה זאת, ולכן לא הבין את 
ההשגחה הפרטית בכל זה ואיך ה' מוכן להציל 

 אותם.
תשובה: כך אמרנו, שלפי חז"ל התשובה של 

א החזיקה מעמד להרבה זמן. אם הם היו נינוה ל
עושים תשובה באמת הם היו גורמים לקטרוג על 

שאותם  –עם ישראל, ומה שדברת הוא ההמשך 

אנשים החריבו את ממלכת הצפון וכו'. אותו 
הוא העדיף למות מאשר לבצע משימה  –רעיון 

 אלוקית שתזיק לעם ישראל.

 שרידת יונה במעי הדגה

שלשה ימים  –פיזית  –שאלה: איך יונה שרד 
 במעי הדגה?

תשובה: יתכן שהיו שם מים. חז"ל אומרים 
שבלי אוכל אפשר לשרוד יותר ימים, אנשים צמים 
שבוע שלם. בבטן הדג הזכר הוא הרגיש טוב 
ובבטן הדגה הנקבה היה לו צפוף והוא התפלל, 

 אבל חז"ל לא אומרים שהוא רעב שם.

 שקיעת האדם בעצמו בחברת השפע

הרב חבר בין רווחה כלכלית שאלה: 
 להומוסקסואליות. מה הקשר?

תשובה: ההסבר הפשוט הוא שבחברת שפע 
אנשים שקועים בעצמם. אם מישהו שקוע בעצמו 
הוא דואג לעצמו, הוא לא כאן בשביל הדאגה 
הפשוטה לקיום המין. בחברה שאינה חברת שפע 
מאד ברור שכולם כאן כדי לדאוג במסירות נפש 

האנושות. השיא של חברת השפע לקיום המין, 
מופיע במעשה בסיפור של רבי נחמן על עיר 
העושר, שרק משיח יכול לתקן אותה. במעשה 

ממלכות, והעיר הכי -מבעל תפלה יש עשר ערים
קשה היא עיר של עשירות. בה כל אחד מתעשר 
יותר ויותר עד שהוא נעשה 'אלוק'. מי שנעשה 

הוא יותר ויותר נפרד ועצמאי הענין שלו 
 הומוסקסואליות. כך אפשר להסביר זאת. 

 שלשת מוסרי הנפש עבור הכלל

שאלה: הרב דבר על שלשה אנשים שמסרו את 
משה, דוד ויונה. יש  –הנפש על עם ישראל 

שמשון  –בהיסטוריה שני אנשים שהתאבדו 
הגבור ושאול המלך )אחר כך יש בהיסטוריה גם 

 את מצדה(.
שי. הם לא תשובה: אצל שניהם היה משהו אי

עשו זאת כדי להציל את כל עם ישראל. כאן 
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מדובר על אנשים שראו משהו מסוכן לכלל 
ישראל והיו מוכנים למסור את הנפש למנוע זאת. 

 המניעים האישיים הם שונים.

 סוכה של לויתן

שאלה: מה המשמעות שכל עם ישראל ישבו 
בסוכה של דוד המלך שהסכך שלה יהיה מעורו 

 שר שלה לסיפור של יונה?של לויתן ומה הק
תשובה: שני הדגים הגדולים שבלעו את יונה 
לא היו הלויתן. כתוב שהם באו לפני הלויתן, מלך 
הדגים. כתוב שיונה יתן בעתיד את הכח לבהמות 
להרוג את הלויתן לצורך סעודת הצדיקים. הוא 

הנקבה באה -לא היה בתוך הלויתן, אבל כאשר דג
תעביר את יונה אלי הזכר שה' אמר ש-ואמרה לדג

הוא לא רצה לעשות זאת והם באו לדין לפני 
הלויתן, שהלויתן יפסוק להם מה לעשות, והוא 

שיעביר אליה את יונה.  –פסק כמו שה' אמר 
הלויתן מסתתר בסיפור הזה, אף ששני הדגים 
הגדולים לא היו בעצמם הלויתן, אבל כתוב שיונה 

דיקים יהרוג את הלויתן בכח הבהמות לסעודת הצ
 אצל המשיח.

 השפעת יונה על הגוים

שאלה: על פי מה שהרב אמר על משיח בן יוסף 
משיח  –ומשיח בן דוד, על מי אנו מתפללים כעת 

 בן יוסף, משיח בן דוד או ששניהם יהיו אחד?
תשובה: ודאי שאנחנו מתפללים שיהיה מישהו 
שהוא כולל את שניהם. לפי הרמב"ם יש משיח 

וכעת אמרנו שהשלב  אחד, משיח בן דוד,
החמישי שלו הוא בעצם משיח בן יוסף, 

 האוניברסלי.
 שאלה: מה יונה לימד את הגוים?

תשובה: בנינוה יונה דבר על שבע מצוות, אך 
המלחים בספינה שראו את הנס התעוררו מעצמם 
והתגיירו. היונה של העתיד )של דורנו( יאיר לגוים 

ורת )מתוך הלויתן, עלמא דאתכסיא( את אור ת
מלמד לגוים -אמת בכלל )יונה הוא בן אמתי, מבין

 את האמת(, ומי שיתעורר להתגייר יתגייר.

יהודים, למה -שאלה: אם יונה הוא הנביא לאינם
 אומות העולם לא מעריכים את יונה?

תשובה: מי אמר? כי הם לא באים לבית כנסת 
ביום כיפור? ]זו שאלה טובה, כי הנוצרים 

שעיהו ולא מזכירים את מצטטים כל הזמן את י
יונה האוניברסלי. לא מבינים כך, ונראה לי שגם 
מי שמקשיב לשיעור שלך הערב לא תפס כך את 
יונה.[ הגיע הזמן... )הוא כן דמות חשובה ביותר 
אצלם, עד כדי כך שאותו האיש ימ"ש השווה את 
עצמו אליו כמי שקם לתחיה... יש שחוגגים לו חג 

 מיוחד...(.
נה, המשפיע והכריזמטי, הוא שאלה: אם יו

הנביא היחיד שמצליח לעורר את הגוים, למה הוא 
 לא התלהב מהשליחות שלו?

תשובה: הסברנו, כי הוא חשב שיהיה לא טוב 
ליהודים. ה' חשב אחרת. אבל באמת, כמו 

טוב ליהודים מאשור -שאמרנו, יצא הרבה לא
שהשמידו את ממלכת הצפון, אבל בסוף בסוף 

טוב על ידי מוסר ההשכל של  יוצא הרבה מאד
 ספר יונה, ששייך במיוחד לימות המשיח.

"אתה חסת על הקיקיון  –בסוף ה' אמר ליונה 
אשר בן לילה היה ובן לילה אבד. ואני לא אחוס 
וגו'". זהו הפסוק האחרון שמופיע בתנ"ך בספר 
יונה, אבל חז"ל מוסיפים לספר שאחרי זה יונה 

מוסר לך את הנהגת אני  –נפל על פניו ואמר לה' 
העולם, שתמשיך להנהיג לפי רחמיך. אלה המלים 

שהנהגת העולם מסורה לה'  –האחרונות של יונה 
ברחמיו. כשה' שאל האם לא יחוס על נינוה, עם 

 כל התריסרים שלה, בסוף הוא מודה. 
זהו הלימוד לזמן שלנו: יונה טען את טענותיו, 

ח את הפילוסופיה שלו, וכעת יונה עצמו פתו
לקבל את רצון והנהגת ה' מתוך רחמים על כל 
הנבראים. יונה הוא פטריוט יהודי, זה טוב, אבל 

אתם הבנים שלי,  –ה' אומר שאני בורא העולם 
אבל אני אוניברסלי. כמו יוסף, שדואג למשפחה 
שלו, הכי קרוב למשפחה שלו, אבל התפקיד שלו 
אוניברסלי. כך ה' מנהיג את העולם. בסוף יונה 

תנהיג את  –קיי, אני מסכים -ה לה' ואומר אומוד
העולם ברחמיך ואני אהיה חלק מזה. חלק 
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מהרחמים הם לצאת לכל העולם וללמד את כולם 
לעבוד את ה' ביחד. אז מגיעה שמחת סוכות, 

 –שהוא עצמו קבל בה את נבואתו. אז הוא הבין 
שכל נבואתו היא משמחת החג,  –ולא הבין קודם 

חמים על כל הבריאה. שהיא השמחה של הר
לפעמים אדם מקבל משהו אך לא מבין אותו עד 
סוף החיים. אנחנו מתקרבים לזמנים שכל הגוים 
יצטרפו לשמחת סוכות, ואז מבינים ששמחת 
סוכות היא השמחה ברחמים של ה' על כל 

 הבריאה.

 הנחלת אחדות ה' לאומות העולם

שאלה: הרב הסביר שבחלוקת הפרשיות של 
את שם הוי' ושם אהי' ושהכל ביחד ספר יונה יש 

 13' שהם הויפעמים  43עולה "שמע ישראל" )
 (. האם אפשר יותר להרחיב בענין?אלהיםפעמים 

היה  –תשובה: אחד מגדולי ישראל, החיד"א 
-והוא קרב גם אדם לא –שד"ר מהישוב בארץ 

יהודי ואחד הדברים שהוא יעץ לו )לא להתגייר, 
אל הוי' אלהינו הוי' אבל( לומר כל יום "שמע ישר

יהודי -אחד". הרבה שואלים, למה הוא אמר לאינו
לומר "שמע ישראל הוי' אלהינו וגו'". רש"י על 

תוך שימוש בפסוקי ההפטרה של  –הפסוק אומר 
שהיעוד  –עשר -סוכות בזכריה, עוד נביא מתרי

של "הוי' אחד" יתממש כאשר יתקיים "והיה הוי' 
הפסוק, שכעת למלך על כל הארץ". זהו פשט 

"הוי' אלהינו", שם הוי' הוא רק שלנו, אבל בעתיד 
"בא יבא לא יאחר", מקוים שיהיה בקרוב  –

"הוי' אחד", לכל האומות. האמונה  –בימינו 
שלנו באחדות ה', שהיא ירושה לנו מאבותינו, 
תהפוך להיות אוניברסלית. אין יותר מתאים מספר 

, זה בדיוק יונה להעביר מסר זה, כי הוא פועל זאת
מה שהוא עושה. אולי אין סיפור נסי בכל התנ"ך 
יותר מסיפור זה, שהוא נבלע על ידי דג ואז נפלט 

ה, ויונה, -ו-ה-שוב ליבשה. נסים שייכים לשם י
' )על ידי הוישל שם  יוההששמו רומז לצירוף 

, במספר קטן(, מביא את ה-בשמו ב נ-החלפת ה
 –ם לגוים הסוד של שם הוי', השם הטרנסנדנטי ג

ממחיש ועושה אותו נראה לכל העולם. זה מה 
 שקורה בספר הזה.

נחזור לשאלה הקודמת: כמו שהסברנו קודם זה 
לא נכון שהגוים לא אוהבים את ספר יונה, כמו 

יהודי שקורא תנ"ך ומחבב -שמישהו שאל. כל לא
לא יכול לאהוב ספר אחר יותר מיונה.  –מנסים 

זה  –ודבר פשוט זהו הסיפור הכי נסי בתנ"ך, 
מרשים גוים, לראות נסים )כמו שזה הרשים את 
המלחים עד כדי כך שהתגיירו(. יהודים, מהיכי 

יותר נס או פחות נס, לא מתפעלים כל כך  –תיתי 
 מנסים.

 ה. עוד התבוננויות יונה )השלמות(

 יונת נח

דן ידין על ספר  –יש ספר שדן הרבה על יונה 
רבה דברים ממנו וה –קרנים לר"ש מאוסטרופלי 

ומעוד ספרי קבלה קדמונים מובאים בילקוט 
 ראובני. 

כידוע )ומובא לעיל(, הנביא יונה הוא בעצם 
היונה של נח. הוא כותב בקיצור שהיונה של נח 
היא יונה הנביא, יונה בן אמתי, והעורב הוא 
משיח בן דוד. לעורב יש אכזריות, הוא שחור, 

ונה היא לבנה, אבל אומרים שהוא משיח בן דוד. י
 סמל השלום )עם עלה הזית בפיה(.

קודם נח שלח את העורב, משיח בן דוד, ואחר 
רמז מובהק  –כך את היונה, משיח בן יוסף 

-משלימים ל יונה ֹערבשמשיח בן יוסף בא בסוף. 
אותיות, נמצא  7וכו'. יש בהם  3בחזקת  7) 343

ברבוע.  7, 49שהערך הממוצע של כל אות = 
, נמצא ששאר 70רב = עשל  ענה, האות הראשו
ימי  רעג, סוד אחד' הוי, 39פעמים  7האותיות = 

 שבועות, "טל ילדותך"(. טלההריון המלא, 
כתוב "יונה פותה", היונה תמימה ומתפתה 
ואילו העורב הוא חכם. איך אני יודע שעורב הוא 

-פנים ואחור( ו חכם) חכםעולה ד"פ  ערבחכם? 
(. חכמה – חכם-ה) חכםעולה ה"פ  חכם ערב
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כם )משיח בן חֹרב ענת שהא תתשע"ח היא גם 

 דוד חכם(.

 יונה וחבקוק

הזכרנו שיונה )הילד שהחיה אליהו הנביא( הוא 
בסוד משיח בן יוסף. בין הנביאים משיח בן דוד 
הוא חבקוק )הילד שהחיה אלישע(. האריז"ל 
כותב שחבקוק קשור ליצחק )האותיות 

; חבקוקצי , בגימטריא חחקהמשותפות הן 
 –מדת יצחק  – יראהוכן  גבורהעולה  חבקוק

הנזכרת פעמיים כ"יראה גדולה" בספר יונה, 
. דוד בן משיחעולה  חבקוק-יצחקכנ"ל(. והנה, 

בתרי עשר יונה הוא החמישי וחבקוק הוא השמיני 
יחס של חתך זהב. הקשר בין יונה לחבקוק רמוז  –

ים )כך הוא נקרא בפעמי הנביא חבקוק-גם בכך ש
 יונה) יונהשמוזכר בספר חבקוק( עולה ד"פ 

 ב"רצוא ושוב"(.
עוד משהו חשוב: דברנו לפני כמה שיעורים 

מות -על כך שכל אלה שעוברים חוית כבבאנגלית
הם נשמות דנוקבא. כל גבר שהוא נשמה דנוקבא 
חייב לעבור איזו חוית מות, כך אומר האריז"ל. 

. גם הראשון הוא יצחק, שעבר חוית מות בעקידה
יונה עבר חוית מות במעי הדג, והוא גם מת כילד. 
גם חבקוק מת כילד. האריז"ל אומר שכל אלה 
נשמות דנוקבא, ודווקא אלה הם בחינה משיח. 

 –האריז"ל לא כותב, אבל כך יוצא  –יוצא מזה 
שגם משיח הוא נשמה דנוקבא וגם הוא חייב 

 לעבור חוית מות. 
ם לב שמלה הארכנו לדבר על הקיקיון. יש לשי

 –עם שתי קופין היא נדירה יחסית, ובין הנביאים 
דוגמה לכך היא  –ובכלל בשמות האנשים בתנ"ך 

חבקוק, כנראה יש קשר. האם יש עוד שם בתנ"ך 
בקבוק, "בני  –עם שני קופין? יש רק עוד אחד 

, סוד קיקעולה  בקבוקבקבוק" בדברי הימים )
דאי שמן הקיק שנתבאר לעיל(. בקבוק וחבקוק ו

, הוא ודאי חצי חצי=  חבקוקהולכים יחד )

                                                      
 "פרצוף יצחק אבינו". –שיעור י"א אייר ע"ז  כב

אותיות  בקבוק חצי – וקבבק-ציחנוטריקון 
, שם יפה לילד...; למה טוב חצי צבי חבקוק

, אבל זה קוק-רסלבב-ב"דחבקבוק? בשביל לחבר 
 בקבוק-חבקוקרק אחרי חצי בקבוק...(. והנה, 

 הכל חוזר ליונה. – יונהעולה ו"פ 
ף כנראה הקיקיון אם יונה הוא משיח בן יוס

רומז למשיח בן דוד. המלה קיקיון מופיעה חמש 
פעם אחת "קיקיון" וד"פ  –פעמים רק בספר יונה 

(. והנה, המלה הכי דומה ד:א"הקיקיון" )יחס של 
לקיקיון מופיעה רק פעם אחת, דווקא בנבואת 

השניה של קיקיון הופכת  י-ה –חבקוק: "קיקלון" 
מפרשים אומרים . מה פירוש קיקלון? הללהיות 

שבאותו פסוק כתוב קודם קלון וקיקלון הוא כמו 
קלון. קיא רומז לדג שהקיא את יונה. שמן -קיא

קיקיון פועל קיא של קלון. רואים שהכל מתקשר 
 קיקיוןכאן בצורה פלאית ביותר. גם במספרים: 

יחד עולה  – יחידהכפולת  קיקלון-ו חיהכפולת 
, 286הם הוא '. הממוצע ביניהויפעמים  כב, 572

 במספר קדמי. יונהששוה 

 תהליך הירידה לגוף בשם יונה

ודאי נמצא אצלנו  –תמיד אנחנו מסבירים 
שכל הסיפור של יונה רמוז  – כגבאיזה מקום

 באותיות השם יונה: 
 שרש הנשמה לפני שיורדת לגוף.  – י-ה
ירידת הנשמה לגוף, שאצל יונה היינו  – ו-ה

 הירידה לירכתי הספינה. 
ובארמית דג נקרא נון.  נ=  גדול דגהדג,  – נ-ה

בדג מתפלל יונה "מבטן שאול", זהו הקבר. 
ו, עם שליחות -הנשמה נשלחת משרשה לגוף, ה

לקיים בעולם הזה. אם היתה מקיימת במאה אחוז 
את השליחות היא לא היתה מתה. תמיד אומרים 
שאדם מת כי לא הגיע לתכלית השפלות, כמו 

ו ורננו שכני עפר", שאם שהרבי אמר על "הקיצ
היינו שוכני עפר בחיים לא היינו צריכים למות. 
כאן ווארט אחר, שלכל אחד שליחות בחיים ואם 

                                                      
 ואילך. 15עמ'  חלק ה ראה מבחר שיעורי התבוננות כג
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אבל הוא  –היה עושה מאה אחוז לא היה מת 
בורח מהשליחות, כמו יונה, ואז זורקים אותו 

 לבטן הדג, הקבר. 
היא היבשה. בסוף הדג חייב להקיא אותו  ה-ה

 תים, היצירה מהקבר.זו תחית המ –
אם כן, השם יונה הוא קוד של ארבעת השלבים 

השרש למעלה, הירידה לגוף, הקבר, תחית  –
 המתים.

כמדומני לא אמרנו  –אבל רצינו לחדש היום 
שהיות שהקבר הוא הרחם, והדגה היתה  –פעם 

נקבה עם מליוני ביצים בבטן שלה, אפשר לומר 
ידה לגוף היינו היר ו-הוא שרש הנשמה, ה י-שה

עדיין כעובר, כמו הזריעה )עדיין בבחינת זכר(, 
וההקאה היא פשוט  נ-העיבור ברחם האם הוא ה

-הלידה )שהיא כמו תחית המתים מתוך הרחם
. כלומר, זהו סדר בו ה-הקבר( אל המציאות, ה

מתקיימים כל ארבעת השלבים אצל כל אחד 
 בעולם הזה. 

ו לפי זה, אפשר לומר שהנשמה יורדת עם איז
שליחות, אבל כבר בתוך הרחם היא שוכחת 

אומרים שמלמדים אותה את  –מהשליחות שלה 
כל התורה כולה ורגע לפני הלידה סוטרים לעובר 
ואז הוא שוכח. יש ודאי גם איזו בחינה של שכחה 

כבר  –אולי עם רשימו, כמו סוד הצמצום  –
בשאול, "מבטן שאול". בסוף נולדים, ואחרי 

לאט הוא נזכר -לאט –וא זוכה אם ה –שאדם נולד 
בשליחות, כמו שאדם מחפש את הניגון שלו 
)לאחר שהדג הקיא את יונה ליבשה ה' חזר ואמר 
לו את שליחותו(. הבעל שם טוב אמר לפני 
שנפטר שרק עכשיו הוא מבין בשביל מה בא 

 לעולם.

 יונה בן אמתי הנביא

יש מחלוקת בין רבי לוי ורבי יוחנן מה יחוס 
ובסוף עושים פשרה  –יזה שבט הוא מא –יונה 

שאמו מאשר ואביו מזבולון. יונה הוא בן הצרפית 
והוא מכונה בן אמתי על שם אליהו שהחיה אותו, 
ואז אמרה לו הצרפית "עתה זה ידעתי כי איש 

 אבסוד  –" אמתאלהים אתה ודבר הוי' בפיך 
היא ז"פ  אמת)בכתבי האריז"ל כוונת  מתמחיה 

ים שהוזכרו לעיל, שהרי , קשור לשבעה הבלסג
 אמתי בן יונה(. הבלהוא  סגחלק המילוי של שם 

 .מה' פעמים הוי=  1170=  זבולן אשר
מתי" ר"ת אן בונה יבמגלה עמוקות כתוב ש"

ברנה  יבא. הוא מביא בענין את הפסוק "בא יבא
ֹנשא אֺלֹמתיו". זהו פסוק שמדבר בימות המשיח, 

קש אבל הוא לא מביא פסוק עוד יותר מתב
"אם יתמהמה חכה לו כי בא  –בהקשר של משיח 

לא יאחר". יש עוד פסוק "יבא" שלכאורה  יבא
 יבא"עד כי  –צריך להזכיר בהקשר משיחי 

. אפשר משיח" עולה שילה יבאשילה". ידוע ש"
ן ב ונהי" הוא יבאלומר, לפי סדר הפסוק, ש"

מתי שהוא משיח בן יוסף, כנ"ל, אבל זהו פסוק א
מנו יוצא משיח בן דוד. צריך בברכת יהודה מ

רומז  –סוד שלה בן יהודה  –" שילהלומר ש"
מתי, אן בונה י" הוא יבאבפרט למשיח בן דוד, ו"

אחד. בכל  משיחמשיח בן יוסף, וביחד הם שוים 
"עד  –אופן, ראינו שלשה "יבא" קשורים למשיח 

לא  יבאברנה", "בא  יבאשילה", "בא  יבאכי 
 יאחר".

כמו שכתוב במלכים, בפסוק  –השם המלא שלו 
שהוא מנבא לירבעם בן יואש להחזיר את "גבול 

 בן יונההוא "יונה בן אמתי הנביא".  –ישראל" 
=  אברהם עבד אליעזר=  642=  הנביא אמתי

 –)סימנם לפי סדר הדורות  עמינדב בן נחשון
, שרש אניה; אם אניהוא  –ונה י-חשוןנ-ליעזרא

מזל  אין, "ןאיונה באמצע הם ר"ת ישמים את 
לישראל"(. מה הקשר בין שלש הנשמות הללו? 
אליעזר עבד אברהם הוא שרש משיח, כמו שכתוב 

ממנו הכל מתחיל. עובר דרך  –בכתבי האריז"ל 
כבר הופך את הארור )"ארור  –נחשון בן עמינדב 

כנען", אליעזר הוא כנען( לברוך )זרע ישראל(. 
י הנביא הקשר בין נחשון בן עמינדב ליונה בן אמת

שניהם קשורים לים, נחשון קפץ לים וגם  –מובן 
יונה עשה שיזרקו אותו לים. אליעזר גם שייך 

הבאר בה מצא את רבקה, שם הוא  –למים 
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התפלל ושם הוא ניחש )ו"כל נחש שאינו כאליעזר 

 (.משיחבגימטריא  נחשעבד אברהם אינו נחש", 
יונה זכה לרוח הקדש שלו בשמחת בית 

 בית שמחת הנביא אמתי בן היונ –השואבה 

=  3בחזקת  14=  2744=  הקדש רוח השואבה
 הנ"ל. ערב-יונהח"פ 



 
 כפר חב"ד –ד' מרחשון ע"ח 

 אהבה שי' ריגר-קבלת פנים אלעזר ומעין
הכנתי

א
כמה רמזים של השמות ורשמתי על דף.  

 זו התשורה שלי לחתן ולכלה.

 "מגיד לאדם מה שחו" –"מגיד דבריו ליעקב" 

. קודם כל, נתחיל 491ר שלכם הוא המספ
הגימטריא הכי יפה לדעתי  –מהאמצע של הדף 

שלכם שוה שני לשונות מהתנ"ך, אחד מנביאים 
ואחד מכתובים, שהם ממש כמו גזרה שוה, 

 שניהם מתחילים עם המלה "מגיד". 
שם הספר  –" ליעקב דבריו מגידהראשון הוא "

של המגיד ממעזריטש נ"ע. בחרו בשם הזה כי 
, דובמתחיל "מגיד", המגיד ממעזריטש, וס"ת 

שמו. קודם כל, זה אומר שזהו ספר שקשור 
אליכם. בזמן האחרון אמרתי לכמה, אך איני יודע 
אם הדבר התפשט ביל התלמידים ויודעים את 
הוראת הרבי שיהיה בבית, גם מיום החתונה, 

כתר שם טוב,  –מהיום, את שלשת ספרי היסוד 
תניא. ]וגם פרי הארץ.[ גם פרי מגיד דבריו ליעקב ו

הארץ... יש לך? ]כן.[ יפי, מצוין, אתה כבר 
 מסודר. 

אבל גם שוה לעוד פסוק, שחז"ל אומרים 
 –בפירוש ששייך לאיש ואשה וגם מתחיל "מגיד" 

". פסוק בעמוס: "כי הנה שחו מה לאדם מגיד"
יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה ֵשחו...". 

תיד להגיד לאדם אפילו חז"ל אומרים שה' ע
שיחה קלה בינו לבין אשתו. המפרשים מסבירים 
שזו שיחה על דרך פליטת פה, דברים שאומרים 

מודע ומשקף את -בלי כוונה, מה שבא מהלא
מודע של הנפש, דווקא שיחה ספונטאנית -הלא

בין איש לאשתו. כנראה שהתיקון, מה שאדם 
היות  –חייב לקדש את עצמו, הא בהא תליא 

וה בדיוק אותו מספר, "מגיד דבריו ליעקב" שש
ו"מגיד לאדם מה שחו", המספר שלכם, רומז 

                                                      
 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א

ברור שהשיחה שאמורה להיות בין איש לאשתו 
היא... ]מדברי המגיד?[ "מגיד דבריו ליעקב", 
שתדעו לייקר את הדיבורים שלו. הוא גם ה"מגיד 

י -מראשית אחרית", ממשיך ומחבר )מגיד( את ה
ה עילאה של -מק ראשית"( עם השל שם הוי' )"ע

ה[ -שם הוי' )"עמק אחרית"(, להיות "שכינה ]י
 ביניהם". 

אתערותא דלעילא  –"מגיד דבריו ליעקב" 

 באתערותא דלתתא

מצוה, -שייך למאמר הבר –הפשט של הפסוק 
 –"איתא במדרש תילים" שמתחיל מהפסוק הזה 

שכל מה שה' מצוה לנו לעשות הוא עושה בעצמו, 
ריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל", אם "מגיד דב

ה' אומר לנו להניח תפילין הוא גם מניח תפילין. 
זו צריכה להיות הרוח )"ובורא רוח ומגיד לאדם 

שבכלל,  –מה שחו"(, התוכן הפנימי של השיחה 
כל מה שאנחנו עושים הוא השתקפות של מה 
שקורה למעלה, וכן, לפי מעשינו למטה נעשים 

לה, "הוי' צלך", "דע מה אותם ענינים למע
למעלה ממך", שכל היחודים, כל המשכת השפע 
וכל מפתח הגאולה )התשורה שתחלקו בחתונה( 

 תלוי בעבודה שלנו, במה שאדם פועל למטה. 
כתוב שקודם ה' מניח בעצמו תפילין, אחר כך 
הוא אומר לנו להניח תפילין, ואז מאירה בנו, 

רותא בפנימיות, הנחת התפילין שלו. יש אתע
דלעילא שקודמת לאתערותא דלתתא, יש משהו 
שודאי מתחיל למעלה, אך אחר כך ההמשכה 
הפנימית והעצמית תלויה בנו, במה שנעשה 
למטה )בדיוק הנושא כאן, בשיעור "בידי מי 
מפתח הגאולה"(. ברור שיש איזה זמן שמתאים 
לגאולה, "כי עת לחננה כי בא מועד" )סימן השנה 

 –ננה(, ואז תלוי במעשינו חת לענת שהא תהזו: 
"אשה כי תזריע וילדה זכר", "אשה מזרעת תחלה 
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יולדת זכר", אתערותא דלתתא. זהו הענין של 

 "מגיד דבריו ליעקב".

-חשיפת ותיקון הלא –"מגיד לאדם מה ֵשחו" 

 מודע

שמדובר  בב"מגיד לאדם מה שחו" רש"י אומר
דיבור אלא כל מעשה של -לאו דווקא שיחה

תיד לספר ולהגיד את כל מעשיו של האדם. ה' ע
האדם. כל המעשים נכללים בתוך השיחה, ודווקא 
השיחה הספונטאנית, הדיבורים שיוצאים בלי 
כוונה מהפה. מה שדיבורים אלה משקפים את 

מל. חש -מודע הוא עיקר סוד החשמל, חש-הלא
לשון העלם, ומה שהכי נעלם באדם הוא מה 

-מתוך הלא מודע לו. אם פתאום נפלט-שכלל לא
זהו חשמל, שמתוך ה"חש"  –מודע שלו דבור 
מתגלה משהו. הקשר בין איש -שלו פתאום "מל"

יש חשמל  –ואשה נועד לעורר את החשמל הזה 
שמקשר. החשמל שבין בני הזוג הוא חשמל של 

ו", ביטוי שיש בו אותיות שחה ם מאדלגיד מ"
. יש פעמים שנפלט לאדם ולא שם לב חשמל

ור, בהקשר בין איש לאשתו בכלל, אבל בדיב
פתאום בתוך הדיבור  –)"מה שחו"(, אם ישים לב 

הספונטאני יבין מה אני ומי אני באמת, "מאין 
באת?", מאיפה בא הדיבור. הוא יכיר את עצמו. 
אדם לא מכיר את עצמו, והשיחה הזו מבטאת את 

 נודע ועל ידה אפשר להכיר את עצמו.-הלא
חק לשוח "ויצא יצ –שיחה היא גם תפלה 

בשדה", לדבר דיבור ספונטאני. דברנו הרבה 
פעמים שיש תפלה ספונטאנית בדיבור, זוהי 
שיחה, היא באמת מגלה וחושפת את העולם 
הפנימי של האדם. בשביל החשיפה על מנת לתקן 
ולעשות מזה יחוד מתחתנים, זהו אחד מהענינים 

 של החתונה. 
מודע -]בשביל מה מתחתנים?[ כאשר הלא

פשר להיות צדיק. מה ההבדל בין בינוני נחשף א

                                                      
כל מעשיו פורטין לפניו  - על הפסוק וז"ל: "'מה שיחו' ב

 בשעת מיתתו".

לצדיק? תיקון המודע זו דרגת הבינוני של התניא, 
מודע. -אבל הוא לא יודע מה קורה אצלו בלא

מודע הוא עבודת הצדיק. עד -תיקון גם של הלא
היום אתה רק בינוני, "הלואי בינוני", אבל 

על ידי "מגיד לאדם מה שחו"  –מהחתונה והלאה 
ות צדיק, "ועמך כֺלם צדיקים מתחילים להי –

לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי 
 להתפאר".

 המספר הצורני של אותיות השמות

זו גימטריא אחת חשובה של השמות שלכם. 
התחלנו מאמצע הרשימה, כעת נחזור להתחלה. 

אותיות בשני  אהבהמיד תפס את העין שלי שיש 
, "הכל הולך אהבההשמות שלכם החותמים בשם 

 8 מעין אהבה-אותיות ו 5 אלעזר –ר החיתום" אח
, 1, בסיס סדרת האהבה )13אותיות, חתך זהב של 

, הוא גם מספר צורני 13, אהבה(. 13, 8, 5, 3, 2, 1
מספר השראה. ככה מציירים, זהו  –חשוב מאד 

 ה'סמל' שלכם:
 א

 ל  ע  ז
 ר  מ  ע  י  ן

 א  ה  ב
 ה

 . כשעושים13כך מציירים את מספר ההשראה 
צורה, דבר ראשון מתבוננים באותיות שבפנות. 

יש  – אהרןרואים כאן שאותיות הפנות הן אותיות 
 –לכם אהרן, אהרן מקיף אתכם )מארבע רוחות 

(. אהרן הוא זה 4בחזקת  4בגימטריא  אהרן
שמברך את העם "באהבה" בברכת כהנים. יש 

אותיות והנשמה עם הכי הרבה אהבה,  אהבהלכם 
אפילו יותר מאברהם, היא אהרן. אברהם הוא 

 אהרן"אהבת עולם" ואהרן הוא "אהבה רבה". 
-אהן  אהרןלפי הסדר אותיות  – אהבהכולו אומר 

, ממש הבמספר קטן  ן-ו בבמספר קטן הוא  ר, ה
. יש פה משהו מאד יפה שיוצא אהבהאותיות 

 מהציור של השמות שלכם.
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הדבר השני ששמים לב, אולי אפילו הראשון, 
-הוא מה האות באמצע. כאן האות באמצע היא ה

מעין היא לשון עין, עין המים. כמו  –ין עשל מ ע
שנראה תיכף, מעין היא חכמה בקבלה וחכמה 
היא כח הראיה, העין, מה שלעתיד לבוא "עין 

מעין  –בעין יראו בשוב הוי' ציון". צריך גם לעיין 
קרוא כמעֵין, אתה מעין בתורה בזכות אפשר ל

מעין וגם היא מעינת בתורה, היינו יחוד של "עין 
ין היא האות השביעית, עשל מ ע-בעין". ה

האותיות שלכם, האות האמצעית  13החביבה, בין 
 כאן בציור. 

 חסד-חכמה, אהבה-נצח, מעין-אלעזר

]"עין בעין יראו" מתחבר גם לנצח.[ מה 
 –לקפוץ לכאן  אפשר –שכתבנו בהמשך 

שבספירות אלעזר הוא הנצח. גם, כמו שכתוב 
. אלעזר הוא בן של אהרן בןשוה  אלעזרכאן, 

אהרן, ולא סתם בן אהרן אלא הבן עיקרי כי 
)ארבעת הבנים של אהרן,  בן אהרןשוה  אלעזר

ה -ו-ה-נדב אביהוא אלעזר איתמר, הם כנגד י
בת, נמצא שאלעזר שהוא -בן-אמא-כנודע, אבא

ו של שם הוי', הוא עיקר בחינת הבן -הכנגד 
במשפחה(. בן ממשיך הוא הנצח )הנצחת האב(, 

 –"ברא כרעא דאבוה", וגם הפשט של אלעזר 
הוא על דרך "הוא הֹנתן לך כח  –שה' עוזר 

לעשות חיל", לא לחשוב ש"כחי ועצם ידי עשה 
לי את החיל הזה" אלא "הוא הנתן לך כח לעשות 

ון הפעיל, שלא אני חיל", תודעת הנצח, הבטח
 עושה אלא ה' נותן לי כח לעשות חיל. 

אם כן, אם רוצים לשייך אלעזר לספירה פרטית 
הוא ספירת הנצח, בן )ממשיך( אהרן, אהרן הוא 

ואלעזר הוא הענף שלו,  –חסד עליון  –החסד 
יש אפילו ספר שמיוחס  –הנצח. מעין הוא חכמה 

מה מעין הוא חכ –למשה רבינו, "מעין החכמה" 
ונהר הוא בינה, אחר כך יש ששה נחלים ויש בסוף 
ים. כתר הוא תהום. בכל אופן, מעין הוא חכמה 

 והוא העין. אהבה היא חסד )אהרן בעצמו כנ"ל(. 

נתבונן בגימטריא שיוצאת מזה: אם נצרף את 
לשמות החתן  חסד-חכמה-נצחשלש הספירות 

, מקבלים מספר אהבה-מעין-אלעזרוהכלה, 
 יחיברבוע,  כח – 784רבוע, מושלם, מספר 

ברבוע. הביטוי הכי חשוב במספר הזה הוא לשון 
]לחיים[", כפי שאמרנו אתם  צדיק פֺעלתהפסוק "

עכשו עולים מעבודת הבינוני לעבודת הצדיק, 
והוא מכח הפעולות הברוכות שלכם, הגשמת 

 החלומות שלכם "בפועל ממש".

 שתי עינים

תן, נחזור לרמזים שהתחלנו קודם: גם בח
של  ע-. העין אהבה, יש עזר, וגם בכלה, מעאל
שם עם חמש אותיות, מספר ההשראה  –זר עאל

הוא האות  –( 1-3-1שורות של  3) 13שלפני 
האמצעית שלו )רואים מיד, וכן אם נכתוב בצורת 

באמצע  ע-זר ועבאמצע של אל עהשראה(. יש 
תחת  עשני השמות יחד, וגם בצורה רואים שיש 

עין בעין יראו" וגם "עין תחת עין" . קודם כל "ע
" עולה עין תחת עין" ועוד "עין בעין יראו)"

, פעמים עין, עשירית 13במ"ק, פעמים  ע, 7, 1547
הוא יברך"(. בתורה הביטוי  טוב עין" – טוב, 17

"עין תחת עין" הוא לא חיובי, אבל גם מה שלא 
חיובי על פי פשט בשרש הוא הכי טוב שיכול 

לכם בתיקון, חיובי, "עין תחת עין".  להיות. אז יש
. מה אין עם אכל עין היא באמצע, הסתכלות ב

הפירוש החיובי של "עין תחת עין"? כאשר העין 
של החתן מסתכלת באין האלוקי, ב"ַאין מזל 
לישראל", ועל ידי כך מתבטל החתן במציאות אז 
באה העין של הכלה, "עין תחת ]במקום[ עין", 

ש, על מנת לתקנה, ובכך להסתכל במציאות הי
לאזן את העין של החתן )עיון בחז"ל לשון איזון 
כנודע ומבואר אצלנו במ"א(. וכן להפך, כאשר 
העין של הכלה עולה בכלות הנפש של רצוא כלפי 
מעלה באה העין של החתן, "עין תחת עין", 
לפעול את השוב לתוך המציאות, בסוד המתקת 

 ן. הה"ג של הכלה על ידי ה"ח של החת
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]למה בכלל דבר שנשמע שלילי, כמו "עין תחת 
עין", הוא חיובי בשרש?[ כל דבר משתלשל ויורד 
משרשו למעלה, או שמשתלשל בדרך ישר, בלי 
הפסקות, בלי שבירות, או, כאשר שרשו מאד 
גבוה, מתהו, הוא יורד עם שבירות באמצע, ועל 
ידי כך הוא מקבל משמעות שלילית. העיקר הוא 

יש "עין תחת עין". יש עין מול עין,  שגם בתיקון
'לראות עין בעין', כמו הביטוי 'להסתכל ]ולדבר, 
מה שחו[ בגובה עינים'. גם צריך להיות ככה, 

בגשמיות בזוג כאן לא ככה,  –"שוין בקומתן" 
אבל ברוחניות צריכים להיות שוין בקומתן, "עין 
בעין". מברכים שכל דבר בחיים תראו 'עין בעין', 

עינים. מצב התיקון הוא עין בעין, "אחת  בגובה
היא יונתי תמתי". קודם כתוב בשיר השירים 

פרצוף  –"פתחי לי אֹחתי רעיתי יונתי תמתי" 
נה"י, פרצוף חג"ת, פרצוף חב"ד ופרצוף הכתר. 
אבל אחר כך 'משליכים' את ה"אֹחתי רעיתי" 
ונשאר "אחת היא יונתי תמתי", שתי המדרגות 

שהם "אחת". במלה "אחת"  העליונות, ואומרים
רמוזה "אֹחתי", אבל בכל אופן השיא הוא "אחת 

שהחב"ד והכתר הם "אחת".  –היא יונתי תמתי" 
-הבעת האהבה, מעין –"יונתי" היינו עינים 

אהבה. בשיר השירים היינו "יונתי", אהבה 
שמתבטאת בעינים. כתוב בחסידות שלא רק 

ל הזמן תענוג אין סוף, שכ –אהבה אלא גם תענוג 
עולה ועולה עד אין סוף, תענוג ההסתכלות. בכל 

של  ע-שלך באמצע וה ע-ה – ע-ב עאופן, יש כאן 
שניכם יחד באמצע, והן "עין בעין". וגם "עין 

 תחת עין" בשרשו העליון, וכנ"ל.
'ינים של השמות הן עולות עאם נקח את שתי ה

צורה  – 7עד  1-, סכום כל הרבועים מ140
, בינה-חכמהשוה גם  140. שנקראת פירמידה

ה, ה"שכינה ביניהם" של החתן -השרש של י
, המשולש 351והכלה. שאר האותיות עולות 

)אותה צורה, רק בשני ממדים ולא בשלשה 
'. זו חלוקה מאד יפה של הוי, שם 26ממדים( של 

 . 13-ו 7
של אלעזר  ר-ה –נקח רק את השורה האמצעית 

, שעשוה  יחד – מעיןוהשם הראשון של הכלה, 

 –נהורין, "אור פני מלך חיים". דילוג שורות  שע
, "הוי' יברך וועוד  שע, שלוםעולה  – ה, רמעין, א

את עמו בשלום", "ישא הוי' פניו אליך וישם לך 
שלום" )תכלית ברכת כהנים על ידי אהרן כנ"ל(, 

 גם כן שלום ביניכם.

 "יראה אל אלהים בציון"

 :נשארו בדף הזה שאר הגימטריאות
כתבתי לאו דווקא לפי הסדר. אפשר אחר כך 

כתבתי פה עשר גימטריאות, שני אלה  –להתבונן 
)"מגיד דבריו ליעקב" "מגיד לאדם מה שחו"( 
הולכים יחד. אפשר להתבונן אחר כך, בימים 

 הקרובים, ולעשות מזה פרצוף.
 אל יראההגימטריא הראשונה היא הביטוי "

ם "ילכו המשך הפסוק בתהלי –" בציון אלהים
מחיל אל חיל". עכשיו אתם הולכים להיות 
צדיקים. עד עכשיו הייתם בינונים. כתוב 
ש"צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא 
בעולם הבא שנאמר 'ילכו מחיל אל חיל ]והתכלית 
של ההליכה היא[ יראה אל אלהים בציון". 

שלא  –כשראיתי רמז זה הכי קשרתי אותו לכם 
, רק כל הזמן ללכת "מחיל אל תהיה לכם מנוחה

חיל", מאתגר לאתגר )ריגר לשון אתגר, מהערב 
גם מעין אהבה נעשית ריגר(, ממבצע למבצע, עד 
שתביאו את הגאולה האמתית והשלמה ותזכו 

 אלהים אל יראהלממש את הגימטריא שלכם, "
 ".בציון

אחר כך רשום בדף שני הפסוקים שכבר אמרנו, 
 הגימטריאות של ה"מגיד".

 "חזון נפרץ"

אחר כך, כתוב בתחלת ספר שמואל שבאותם 
לא  –הימים, לפני שבא שמואל, "אין חזון נפרץ" 

היה "חזון נפרץ", לא היתה נבואה בישראל. זהו 
. הגימטריא שלכם חןביטוי מאד יפה, עם ר"ת 

לא רוצים "אין חזון נפרץ"  –" נפרץ חזוןהיא רק "
ואה, של אלא שכן יהיה "חזון נפרץ", שפע של נב

חזון, בעם ישראל. כמו שכתוב לעתיד לבוא, שה' 
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ישפוך את רוחו על כל בשר "ונבאו בניכם 
ובנותיכם". יש הרבה נבואה בשמות שלכם. לא 

תורה שבעל פה, וכמו שנסביר. בכל  –כתוב כאן 
אופן, החתונה שלכם היא בשורה שמעכשיו הולך 
להיות "חזון נפרץ". כשמפרסמים זאת זהו חזון 

ץ, כשמפרסמים את חזון הגאולה זהו "חזון נפר
נפרץ". סיסמת חב"ד היא "ופרצת" והכי "ופרצת" 
הוא "חזון נפרץ", כמו שהרבי אומר שהכי חשוב 
להתעסק בעניני משיח וגאולה, שה"ופרצת" יהיה 

 בענין החזון, תיקון המדינה, הגאולה. 
ה"חזון נפרץ" בא באמת לידי ביטוי על ידי 

ן של החזון הנפרץ, הוא הוא הסימ –שמואל 
שמושח את המלכים. קודם כל הוא מגלה מה לא 

זו התחלת דרכו. אפילו  –בסדר בממסד הקיים 
ששם הממסד הקיים היה צדיק, עלי הכהן, היתה 

לא היה בסדר. זו  –שם שחיתות )על ידי בניו כו'( 
מתעסק  –המציאות שלו כשהוא עדיין ילד קטן 

יות שם. כשהוא עם הממסד הקיים, מגלה את הבע
 –כבר גדל הוא מתחיל להתעסק בתיקון האמתי 

למשוח את המשיחים, המלכים, קודם את שאול 
ואחר כך את דוד. זהו "חזון נפרץ". בפרט 

 דוד יוצא מפרץ. –הדברים נוגעים לדוד 
היום ד' חשון, אבל  –אפשר גם לכוון להערב 

ימי  לשל השנה,  לה-יום ה –הערב יהיה ה' חשון 
חן  –" להימי חשון. "תֺשאות חן חן  הועוד תשרי 

פרץ". "לה", ה"אבן נזון חהוא חתונה, חתן, "
 זו המשכה מהחתן לכלה. –הראשה", תשועות 

 "עץ אפרים"

עוד דבר: החתן בא מנחלת יוסף והכלה מנחלת 
שני העצים של יחזקאל. הגימטריא  –יהודה 

". אפרים לשון "פרו אפרים עץשלכם יחד היא "
"הבן יקיר לי אפרים", ואפרים הוא גם ורבו", 

השם של משיח )משמע בפשטות בחז"ל דהיינו 
 משיח בן דוד ששמו הפרטי הוא אפרים(.

 "ארץ מאד נעלה"

כוונה שאני  –אחר כך יש משהו יפה בתהלים 
מאד אוהב, במיוחד לפני תקיעת שופר בראש 
השנה, אז אומרים פרק מז שבע פעמים, ור"ת של 

)"אמן נצח סלה  אמןונות הן שלש המלים האחר
", הגימטריא נעלה מאד ארץ" –ועד" הם הסוף( 

שלכם. כל הביטוי הוא "כי לאלהים מִגני ארץ 
מאד נעלה", ורק שלש התיבות האחרונות, עם 

, הם המספר שלכם. בכל אמן שאתם אמןר"ת 
 –עלה" נאד מרץ אאומרים כדאי לשניכם לכוון "

אד נעלה, יש פסוק בקשר לארצנו הקדושה, ארץ מ
 אדמ רץמצוה לעלות לארץ. האוס"ת של "א

-ברבוע(, האות החותמת את האלף כ) ת" = עלהנ
", הגימטריא שלכם, ארץ מאד נעלהבית. נמצא ש"

"ותהי ]נעמי[ לו ]לעובד בן רות[  – ֹאמנתעולה 
" )אין עוד "אמנת" בתנ"ך(. אתם תפעלו ֹאמנתל

זון בדרכי נעם )נעמי( וכך תגדלו ותממשו את הח
המשיחי שלכם )"עובד הוא אבי ישי אבי דוד 

 ]ואלה תולדות פרץ... וישי הוליד את דוד["(.
עידוד עליה בתיקון  –צריך לעודד עליה 

המדינה הוא בספירת הנצח. בשלבי תיקון 
 –המדינה, אחרי המוחין, יש זמני ההתנחלות 

החסד, שכל אחד מקבל נחלתו; למגר ולחסל את 
ה; משפטים הם התפארת; העוינים היינו הגבור

לפני תיקון המשפט  –אחר כך בא עידוד עליה 
קשה לעודד את החו"לניקים לעלות, מה שנקרא 
עלית חומה, שכולם יעלו לארץ. אחרי תיקון 
המשפט בתפארת בא עידוד העליה בנצח, אלעזר 

ה עלבלבנון"  ארז" – ארז עלאותיות  אלעזר)
קדש(. לארץ, לירושלים, לבנות ממנו את בית המ

כמו שהארץ בפני עצמה היא "ארץ מאד נעלה" 
 ככה צריך לעורר ולעודד את העליה לארץ.

 מנחם בר עמיאל

השביעי לפי הסדר  –"כל השביעין חביבין" 
אפשר שניכם להסתכל,  –שכתבתי. כתוב בזהר 

ח"ג דף עג, א  –יש לכם גם זהר? ]יש בישיבה.[ 
 למטה )בשורה האחרונה, עובר לעמוד ב(. כתוב
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, ולאמא עמיאל בר מנחםשהשם של המשיח הוא 

)כלומר סבתא רבא, ראה מפרשים שם( שלו 
קוראים חפצי בה )הנשואה לנתן בר דוד; לפי 
הזהר המשיח יוצא מנתן בן דוד לא משלמה(, 
שהיא גם כן "מבשרת ציון". כשאתם ביחד אתם 

או שאתם בעצמכם משיח או שהבן  –משיח 
ם שמו של מלך שלכם יהיה משיח, כי אתם שוי

מנחם בר המשיח כפי שנמסר לנו בספר הזהר, 
. כתוב בזהר שם שהשכינה הקדושה היא עמיאל

"מבשרת ציון" אך היא מתגלמת בחפצי בה ממנה 
חפצי בה מבשרת ציון נתן בר דוד נולד משיח. 

)כל השמות המופיעים בזהר שם,  מנחם בר עמיאל
ברבוע, תכלית  50, 2500משפחת המשיח( = 

 וי של שער הנון על ידי משיח צדקנו.הגיל

 חסדי אבות

 חסדיעוד גימטריא של השמות שלכם: אתם "
זה  –", צריך להיות קשור ל"חסדי אבות" אבות

ודאי כנגד ספירת החסד בפרצוף הגימטריאות 
 שלכם.

 "כי הוי' אלהיך אש אכלה הוא"

יש עוד ביטוי ששוה לחשבון הגימטריא של 
", הוא אכלה אש יךאלה' הוי כיהשמות שלכם: "

הם  אשה-ו אישזוהי אש הקדש של היחוד שלכם. 
ביניהם, "שכינה ביניהם",  ה-י, וכאשר אש-ו אש

 –עשית זאת?  –האש היא אש קדש. החתן נוהג 
ללמוד את הפרקים ב"ראשית חכמה". ]"ראשית 
חכמה" לא, למדנו "מגן אבות".[ כנראה שזה 

.. שם מנהג של פעם, איני יודע אם עדיין קיים.
הוא שהאש  –רק נאמר בעל פה  –הפרק העיקרי 

קדש, זהו עיקר הווארט שם. -שביניכם תהיה אש
אתם "הוי' אלהיך אש אכלה הוא", אש קדש, וגם 

 קשר ההתכללות ביניכם נקרא בלשון אכילה.

 "לחת אבן"

עוד אחד, אחרון חביב של הגימטריאות 
הרשומות בדף, שאתם שוים לוחות הברית, 

". אבן ֺלחת" –אחד הלשונות  –ראו שבתורה נק
על הפסוק "משם ֹרעה אבן  –אבן במקום אחר 

דורשים אב ובן, אבות ובנים. אתם  –ישראל" 
" בגימטריא. "לחת" חסר כתיב היינו לחת אבן"

שנים שהם אחד ממש, כמו ש"אבן", אב ובן, 
הרבה אבנים -היינו שנים שהם אחד. שיהיו הרבה

 דים שלכם.היל –טובות, אבנים יקרות 

 יג מדות הרחמים –סדרת אהבה בשמות 

עד כאן מה שרשמתי בדף. אחרי שגמרתי ראיתי 
עוד משהו וחשבתי שנאמר את זה בעל פה. חוזר 

אותיות  אהבהשאם יש בשמות שלכם  –להתחלה 
, רק שאפשר ה-ב-ה-אאפשר לחלק לפי הסדר 

לעשות מהתחלה לסוף, ב"אור ישר", ואפשר 
הסוף להתחלה, וראיתי לעשות ב"אור חוזר" מ

שהכי טוב מהסוף להתחלה. כלומר, נחלק את 
( ה, אחר כך חמש )ה(, אהשמות לאות אחת )

 – מע(  אותיות, ב, ואחר כך שתי )אהב יןאותיות, 
, כל שם הכלה, שמונה אותיות אהבעד כאן שרש 

. אלעזרהאחרונה היא  ה-וה –של מעין אהבה 
 ה-וה ההבה היא האות אשל  א-נשים לב שה

 ין אהבאותיות  הבה היא ההראשונה של א
" )קודם אמרנו שיש נביאההמצטרפות לתבת "

של  אה-רוח נבואה בשמות שלכם(, כלומר שה
בה, ה"יחודא עילאה" של האהבה שביניכם אה

)אהבת החתן והכלה בהיותם אחד בשרשם באור 
אין סוף שלפני הצמצום, כמבואר בספר קדושת 

" הנביאהחר(, הוא "לוי ומבואר אצלנו במקום א
(, תבה שמופיעה בתנ"ך אצל חכמה)בגימטריא 

", ואצל חלדה )פעמיים(, הנביאהמרים, "מרים 
" )בשבע הנביאות שעמדו להם הנביאה"חלדה 

לעם ישראל מרים היא השניה וחלדה הששית, 
כנגד שתי הספירות גבורה ויסוד(. "ואקרב אל 
 הנביאה" נאמר על אשת ישעיהו הנביא )כמו שיש
רב ורעבעצין כך יש נביא ונביאה, סימן של 

מרים אחדות והזדהות הדדית במשפחה(. "
" חלדה הנביאה" "חלדה הנביאה" "הנביאה

' ב"ה, ברבוע הוי, שם 26, 676" = הנביאה"
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-אחד, 13, 169)הערך הממוצע של הארבע = 
ברבוע(. יש עוד "הנביאה" אחת בתנ"ך  אהבה

ה" "נועדיה הנביא –שלא מצד הקדושה 
)ה'חברה' של סנבלט וטוביה(, נביאת השקר, 
שהציקה והפחידה את נחמיה מלבנות החומה. 
תפקיד "הנביאה" של הקדושה, נביאת האמת, 
להכניע וגם לתקן את "הנביאה" של הקליפה, 
נביאת השקר. זה בעיקר התפקיד של הכלה, מעין 

 אהבה. 
אם מתרגמים למספרים את ארבע החלוקות 

בה בשמות שלכם הסדר הנ"ל של סוד האה
סדרה של מספרים  – 308, 110, 68, 5 –מקבלים 

עולים, כל מספר יותר גדול מקודמו. אם עושים 
תרגיל, יש לכם זמן  –את ההפרשים עד הסוף 

 גן, שוה 177רואים שהבסיס הוא  –להתבונן בזה 
)לפני כמה ימים היה לנו שיעור על עדן וגן  עדן
הכי יפה שאם . בטחון-אמונה(, שוה גם געדן

ממשיכים עוד שני מספרים ומחברים את הכל יחד 
 –מדות הרחמים  13מקבלים את המספר של כל 

 נצר ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל"
". ונקה וחטאה ופשע עון נשא לאלפים חסד

 יגהכי חשוב בתורה הוא  13-וה 13היא  אהבה
השמות שלכם רומזים לחשבון  –מדות הרחמים 

אשר לוקחים את הסדרה הנ"ל עוד שני הזה, כ
מקומות הלאה. אז יהיו כאן ששה מספרים, 

מדות הרחמים  יגלקחת את  –שהממוצע שלהם 
שעולה  535נותן  –ולחלק לשש  ,3210בגימטריא 

. הכל אהבה הא בית הא אלףאהבה במילוי, 
 )מלאה(. 

תורה שבעל פה, שלא  –שוב, זהו תרגיל בית 
 כתובה כאן בדף.

שתולידו  –ם בכם בע"ה כל מה שאמרנו שיתקיי
חזון , ושתזכו ל"מנחם בר עמיאלאת המשיח, 

" בכל עם ישראל ושהמגיד ילוה אתכם. נפרץ
]ליום החופה יש כאן מספיק עבודה.[ יש מספיק 

                                                      
 ראה התוועדות אדר"ח חשון ש"ז. ג

מה לכוון. אפשר להתחיל להתבונן בזה ביחד, 
 כבר בחדר יחוד. 

 איזה ניגון? ]ניגון פאר יחידות.[
דבקות שלפני יחידות ואת ניגון נגנו את ניגון ה

 השמחה והריקוד שלאחר יחידות. 
 



 
 כפר חב"ד –שבת קדש פרשת חקת, ז' תמוז ע"ז 

 צב-פה, פח-רמ"ח אותיות פד

 א. אות פד: המקיף החסידי

 כח המקיף של השטיבל החסידי

וה״זמאד. פד
א

 איהר ]אדמו"ר הזקן אמר:[' א 

]אתם לא  חסידות פון מקיף דעם טני טווייס
 יבלטש א ,יודעים את המקיף שהחסידות עושה.[

]שטיבל חסידי פועל הרבה.  סאך א'ט פועל
המקיף שיש בשטיבל חסידי, שיש בו חסידים 
שעובדים את ה' ומתוועדים ביניהם, הוא דבר 
גדול מאד. כתוב "אכל בי עשרה שכינתא שריא", 
עשרה מישראל אפילו שלא לומדים תורה יש 

על כן, אדמו"ר הזקן כותב עליהם מקיף גדול. יתר 
 אילו כי מרבותי שמעתיבאגרת הקודש כג: "

 מישראל עשרה במעמד עומד אחד מלאך נמצא
 עליו תפול תורה בדברי מדברים שאינם אף ביחד

 דשרי משכינתא ותכלית גבול בלי ופחד אימתה
 . "[לגמרי ממציאותו מתבטל שהיה עד עלייהו

 התענוג ממניעת העבירה

 הרחיקו שהחסידיםם מעשה[ ]היה ש' )א עוד

 אים טזאל איר ניין ניין( עכור בענין שנכשל' א

]לא  בפ״א פחות יכשל משו״ז אולי זיין קרבמ
לא, אתם צריכים לקרב אותו, אולי משום זה יכשל 

 א פאר וואס טני טסייוו איר פחות בפעם אחת.[

 עבירה איין טמי טוט איד א אז 'למעל איז תענוג

יודעים את התענוג למעלה ]אתם לא  ווייניקער
מכך שיהודי עושה עבירה אחת פחות. דבר מענין, 
שלא מדובר כאן על תענוג של הקב"ה ממצות 

מצוות  רמחעשה, אלא ממצות לא תעשה. יש 
לא תעשה וכתוב ש"ישב ולא עבר  שסה-עשה ו

לקב"ה יש עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה" )
שים תענוג מעשית המצוות, מכך שבני אדם עו

                                                      
 )מהזכרון( על ידי אליעזר שלמה מזרחי. לא מוגה.נרשם  א

הפך הטבע שלהם לעשות רצונו, כמו משל המגיד 
של צפור שמדברת. וכן הוא, ובמדה מסוימת 
ביתר שאת, כאשר "ישב ולא עבר עבירה" 

(. אנחנו לא מבינים בחשבונות שהורגל לעבור
שמים, אבל לכאורה עיקר התענוג למעלה הוא לא 
מאחד שיושב ואין לו תאוה בכלל לעשות עבירה 

שנפשו של אדם קצה בדם(, אלא )כמו איסור דם, 
מאחד שרוצה לחטוא והוא עושה אתכפיא ועל כך 

 .נותנים לו שכר, בזה הוא עושה תענוג למעלה.[
אדמו"ר הזקן אמר להם שאם הם היו מקרבים 
אותו הוא היה עושה עבירה אחת פחות, ויש בכך 
תענוג גדול למעלה. מדובר בחסידים שמן הסתם 

ו חסיד. יש כל מיני היו להם סברות בהרחקת אות
סברות בשאלה אם להרחיק מישהו. למשל, 
בכתה, אם מישהו עושה דברים לא טובים יש 
שיקול אם להוציא אותו כדי שלא יקלקל ילדים 
אחרים, או להשאיר, אבל כאן מדובר בשטיבל 
חסידי )אלא אם כן חוששים שהוא יפגע בילדים 

 שמסתובבים בשטיבל(. 
כאן על שטיבל  ]שאלה: אדמו"ר הזקן מדבר

חסידי. אם כן, בבית כנסת שאינו חסידי לכאורה 
כן נכון להרחיק, כי אין מקיף שפועל חזרה 
בתשובה?[ באמת אדמו"ר הזקן מדבר כאן על 
המקיף שיש בשטיבל חסידי, כך שלכאורה יש 

 הבדל. 

 מניעת סבל השכינה

]שאלה: איך מסבירים את התענוג הזה אצל 
  ה'?[. הוא מסביר מיד:

 ובעבירה דאקשיצער פ"ר ״שמ פ"ע' פי ש״גר

]הבטוי בחז"ל  חרב תומדקרכ יסורים שהוא יש
הוא "דוחק רגלי השכינה", בתניא פרק כד 
אדמו"ר הזקן מביא משל שהוא כטומן את ראש 
המלך בבית הכסא )יש כמה בטויים בענין(, וכאן 
הוא אומר שעבירה היא כמדקרות חרב לשכינה 



 לה ואביטה                                              

דם יעשה עבירה אחת כביכול. אז ודאי שאם א
כמו באדם  –פחות זהו תענוג גדול לשכינה 

שדוקרים אותו, שאם יפסיקו לרגע אחד לדקור 
 רע השכינה גלות ענין ג"כוזיהיה לו תענוג גדול.[ 

]כמו שכתוב גלו לאדום שכינה עמהם ' כו מות מר
וכו', שכאשר האדם עושה עבירה ח"ו, הוא לוקח 

 .אתו את השכינה, כביכול.[

 גם כשלא מצליחים! –וח במבצעים הרו

רואים כאן מהסיפור שעצם העובדה שאותו 
ייכנס  –מטומטם, עם טמטום המח והלב  –אחד 

לשטיבל החסידי, בלי שידברו אתו על כלום, כבר 
ישפיע עליו במקיף ויגרום לו לעשות עבירה אחת 
פחות. הענין מתאים גם לשיטה של הרבי לענין 

להניח למישהו  ברגע שמציעים –"מבצעים" 
תפילין, אפילו אם הוא לא הסכים, כאשר דברו 
איתו הוא לא עשה עבירה ואם כן גרמו לו לעשות 

כמו שדברנו  –עבירה אחת פחות. צריך להיות 
"וירא און ולא התבונן", לא  – בבשיעור אתמול

 לראות את הרע שלו ולקרב אותו. 

 אהבת הבן החולה

 נספר סיפור על הרבי מהשנים שקודם
הנשיאות: לפני הנשיאות, בזמן הרבי הריי"צ, 

 770-קראו לרבי "הרמ"ש". הרבי היה יושב ב
ולומד, וכשהגיעו לביהמ"ד יהודים 'רחוקים' הוא 
תמיד קרב אותם ודיבר איתם אבל אף פעם לא 
היה מעיר להם על ענייני תורה ומצוות, שהם 
צריכים להניח תפילין לשמור שבת וכו'. כשזקני 

חסידים של הרבי הרש"ב והרבי  –החסידים 
ראו את ההנהגה שלו הם העירו לרבי  –הריי"צ 

בענין. לדעתם היחס של הרבי שידר הסכמה או 
יהודי של -קבלה )מעין גושפנקא( לאורח חיים לא

האנשים שהוא קירב. הרבי ידע מה הוא עושה 
ולכן המשיך בדרכו, אך כאשר זקני החסידים 

                                                      
 שיעור ה' תמוז ש"ז. ב

להכנס במיוחד המשיכו להעיר לו הוא החליט 
 ליחידות אצל הריי"צ ולשאול אותו מי צודק. 

הרבי הריי"צ סיפר לרבי משל לאבא שנולד לו 
ילד, בן ראשון, פשוט שהאבא אוהב אותו מאד, 
מפנק אותו, מחבק ומנשק ונותן לו את הכל. אחר 
כך נולד לו עוד בן, ושוב הוא אוהב גם אותו 

ישי, אבל ומפנק אותו וכו'. אחר כך נולד לו בן של
כל שכן שהאבא אוהב  –עם מום מסוים, ר"ל 

אותו ומפנק אותו, עוד הרבה יותר מאשר את 
הילד  –הילדים הקודמים. אמר הרבי הריי"צ לרבי 

השלישי הוא האנשים שאתה מקרב, שכולם בגדר 
תנוקות שנשבו, וצריך רק לאהוב אותם ולחבק 
אותם. אצל הרמב"ם יש כפיה דתית, אבל 

שה שהכפיה צריכה להיות בדרכי החסידות חיד
 נועם. 

הסיפור הזה הוא לפני "מבצע תפילין", 
שנה. רואים שהכיוון של הרבי  50שהתחיל לפני 

הוא להשפיע בדרך של אהבה. ]לכאורה מבצע 
תפילין הוא ההפך, כן רוצים שיהודי יעשה 
מצוה.[ היום כשיוצאים למבצעים מחפשים 

ן בכך קרקפתא דלא מנח תפילין )יש חוסר ח
שמחפשים, מתגאים ומתייגים יהודי בשם 
'קרקפתא'(, מישהו שמעולם לא הניח תפילין, 
אבל גם אם מנעו ממנו באותו רגע לעשות עבירה 
זהו גם דבר גדול. השאלה אם רוצים שהשני יניח 
תפילין כדי לדבר אתו או שמדברים אתו כדי 

 שיניח תפילין... 

 התבוננות בתענוג מניעת העבירה

גימטריא לסיום: כמה שוה הבטוי נעשה 
' )נחשב את המלה 'עבירה' עבירה אחת פחות'

, וכן תמיד בלשון יכמו שהוא כותב כאן, עם 
חז"ל, כמו במאמר הנ"ל "ישב ולא עבר עבירה 

. אומר לכם משהו? המספר שוה 1190כו'"(? 
ִכיל ִהֵנהלפסוק שנאמר לגבי משיח: " ִדי ַישְׂ  ַעבְׂ

ִנָשא ָירום ֹאד ָגַבהוְׂ  וְׂ שיש כאן חמש  ד. מוסברג"מְׂ

                                                      
 ישעיה נב, יג. ג
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עליות של המשיח "]א[ ישכיל... ]ב[ ירום ]ג[ 
ונשא ]ד[ וגבה ]ה[ מאד", ותחלת כל העליות היא 
"ישכיל", שכל, גם מלשון להסתכל ב"עין השכל 
שבלב" להבין כמה תענוג יש לקב"ה כשיהודי 
עושה עבירה אחת פחות. יש כאן רמז שה"ישכיל" 

דווקא בענין התענוג שיש למעלה של המשיח הוא 
מעבירה אחת פחות אצל יהודי. חז"ל מפרשים את 

 –הפסוק "משכיל אל דל" שהדל הוא החולה 
והמשכיל  –הילד החולה במשל של הריי"ץ 

 )המשיח( דווקא מקרב אותו.

 ב. אות פה: מתי להתחיל?

נטע לעומת חומרות רבי הלל -קולות רבי נתן

 מפאריטש 

 לא ירסצינעטמאלאסמ נטע[]ר' נתן  נ"ר. פה

]הכוונה שלא הקפיד על מצה  וחדש שמורה אכל
 שמורה ואכל חדש.[ 

הוא היה מקל. איזה חסיד היה הפוך ממנו? )ר' 
-הלל.( נכון, ר' הלל היה מאד מחמיר, אומרים ש

. הוא לא היה השנה לא היה מחמיר כמוהו 500
יושב במושב של עגלה מחשש שעטנז, וזו רק 

בסוף ימיו  –ן חומרות שנהג. פעם אחת מיני המו
היה חדש שלא נראתה בו הלבנה והוא הכניס  –

פ"נ לצמח צדק בבקשה שיעשה מופת שיראו את 
הלבנה כדי שיוכל לעשות קידוש החודש, כי אם 
לא הוא חושש שלא יוכל לחחזיק מעמד ופשוט 
ימות. רואים שקיום רצון ה' והחומרא לשם כך 

ת של נפשו ולא נגע אצלו עד לנקודה הפנימי
שסתם החמיר. כאן זו קולא של ר' נתן נטע אפילו 
בנוגע לפסח, מצה שמורה, שככלל בחב"ד מאד 
 מחמירים, כנראה אז זה עוד לא היה מנהג פשוט. 

                                                                     
 בכתבי האריז"ל, ובכ"ד בספרינו. ד
 בענין ר' נתן נטע ור' הלל ראה לקמן אות צ. ה

 נטית האדם לחומרא או לקולא

איך אדם יודע אם להקל או להחמיר? נאמר 
לשם המחשה: יש לנו בתא הרפואי של דרך חיים, 

את עמית גרון. הוא טוען שהיום מי שמכיר, 
החולה יכול לדעת יותר טוב מהרופא מה הבעיה 
שלו, כי היום כל המידע נגיש בלחיצת כפתור, 
והמידע עדכני הרבה יותר ממה שהרופאים למדו 

שנה הם ידעו מה  20רק עוד  –שנה  20לפני 
 שאנחנו יודעים היום דרך האינטרנט...

מר לשמוע רק כדי לאזן, נאמר שהרבי היה או
לדעת הרופאים, אף על פי שבאמת גם הרבי הרבה 
פעמים היה אומר הפך ממה שהרופאים אומרים. 
לנו ברור שזו היתה הוראה ברוח הקודש, אבל 
הרבי תמיד תירץ את הדברים בכך שהרבנית 
)שהיתה ספרנית( הביאה לו מהספריה ספרי 
רפואה עדכניים והרבי היה יודע מה צריך לעשות 

מהרופאים. כמובן שהכל היה גם ברוח  יותר טוב
הקודש. ]מי זה עמית?[ עמית גרון הוא מומחה 
מספר אחד בארץ לבעיות גב, יש לו קליניקה, אם 
אתה צריך. ]בדיוק יש לי בעיות גב...[ בשביל זה 

 הגעת לשיעור... 

יש סיפור על חסיד של רבי פנחס מקוריץ שהיה 
דה מאד מחמיר בפסח, עד שלא רצה ללכת לסעו

אצל הרבי שלו מחשש חמץ. איך נגמר הסיפור? 
רבי פנחס מקוריץ אמר שיגידו לו לבדוק בחבית 
המים שלו והוא מצא בה חמץ. יש מעלה בהיתר 
יותר מבאיסור, בקולא יותר מבחומרא. איך אני 
יודע? "כחא דהיתרא עדיף".[ כן. אם כן, איך 
בכלל יכול להיות שיש אחד שנוהג אחרת מהרבי 

הוראה ברורה(? כמו שאמרנו, הדברים )כשאין 
 צריכים לנבוע מעצם הנפש. 

מתי להתחיל )בחומרות, בבריאת העולם 

 ובבריאת אברהם אבינו(?

 אנצוהייבן ווען טני ווייס איך ]ר' נתן נטע:[ 'וא

]אני לא יודע מתי להתחיל בחומרות הללו. מה 
הכוונה שלא יודע מתי להתחיל? מי אומר לו מתי 

להקל? ]"נשמת אדם תלמדנו".[  להחמיר ומתי
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נכון, זהו הבטוי בלשון הבעל שם טוב. בחז"ל יש 
בטוי קצת דומה "ידע איניש בנפשיה" ויש גם את 
הענין )והוא העיקר( של "אבוך במאי הוי זהיר 

חסיד צריך לזהות אם הענין הזה אמיתי  –טפי" 
 .ואצלו או לא

מוסיף ר' שמואל גרונם, מי שרשם את 
]כאן הוא כתב שזה  אדמ עמוק וקעמהדברים:[ 

"עמוק עמוק מאד" ולא הסביר. היות ורש"ג אומר 
שהוא "עמוק עמוק מאד", בטוי שאינו מופיע 
בשאר הרמ"ח אותיות שלו, כל מה שנסביר הוא 

 .רק בדרך אפשר.[
איפה ראינו עוד דבר כזה, שאני לא יודע מתי 

 –להתחיל במשהו? יש שאלה בתחלת העץ חיים 
ה לא ברא את העולם קודם?'. זו 'למה הקב"

שאלה קצת מוזרה, כי אנחנו יודעים את המבואר 
בחסידות, שהזמן הוא לא קדום אלא נברא 

 –מחודש ולפני בריאת העולם לא היה בכלל זמן 
פשוט ש"בראשית" הוא תחלת הזמן, ולכן איך 
אפשר לשאול מדוע ה' לא עשה משהו 'קודם'? 

 חיים. אבל כך שואל האריז"ל בתחלת עץ 
יש שאלה דומה לזה שהוא גם שואל: למה 
הקב"ה חיכה כל כך הרבה זמן עם הלידה של 
אברהם אבינו? למה לא ברא את אברהם בתחלת 
בריאת העולם )במקום אדם הראשון או על כל 
פנים לפני אדם הראשון, כרמוז ב"אלה תולדות 

(, והיה באברהם" אותיות בהבראםהשמים וארץ 
של חטא עץ הדעת! הרי חוסך את כל הענין 

שההבדל בין אדם הראשון לאברהם אבינו הוא 
שאדם הראשון לא היה רבי, ולכן כשהציץ 
להיכלות הטומאה הוא נפגע, אבל אברהם אבינו 
היה רבי ולא היה חוטא בעץ הדעת. אם כן, מדוע 
הקב"ה לא ברא אותו ראשון ולא היה את כל 

 חבותהסיפור של החטא? ]כבר כתוב בפרקי א

                                                      
עבודה פ"ז )וביאורו בשיעור ט"ו וראה באריכות קונטרס ה ו

 סיון ס"ט(.
 ראה מעין גנים בראשית הערה ד. ז

 פ"ה מ"ב. ח

"עשרה דורות מנח ועד אברהם להודיע כמה ארך 
אפים לפניו... עד שבא אברהם וקבל שכר כולם".[ 
האריז"ל עונה משהו דומה, תשובה שצריך להבין, 

כי  –שאם ה' היה בורא את אברהם אבינו ראשון 
אם בכל זאת משהו  –הוא באמת יותר נעלה וכו' 

היה משתבש והוא היה חוטא, לא היה אפשר 
לל שמישהו יבוא אחריו לתקן את הענין. בכ

אברהם אבינו הוא הנשמה הכי גבוהה ואחרי 
שהוא חוטא כבר אי אפשר לתקן. לכן הקב"ה 
ברא קודם את אדם הראשון, כדי שאם הוא יחטא 
ה' 'ישלוף' מאוצר הנשמות למעלה את אברהם 
אבינו שיבוא ויתקן את הכל, כמו בפרקי אבות 

 "וקבל שכר כולם". 
פנים, השאלה ששואל האריז"ל בתחלת  על כל

עץ חיים היא למה הקב"ה לא ברא את העולם 
קודם. מה עשה הקב"ה לפני בריאת העולם? 
]"אלפים שנה קדמה תורה לעולם".[ מה הפסוק 
על כך? ]"ואהיה אצלו אמון, ואהיה שעֺשעים יום 
יום".[ נכון. יומו של הקב"ה אלף שנה, ו"יום יום" 

הקב"ה היה משתעשע היינו אלפים שנה ש
בשעשועים עצמיים עם התורה הקדומה. כמו אחד 
שכל היום יושב ועושה גימטריות, עד שאומרים 
לו 'תפסיק עם זה כבר, תעשה משהו יותר מועיל'. 
כך הקב"ה היה משתעשע ועושה גימטריות, עד 
שמשהו שם 'נשבר' אצלו ואז בא לו לברוא את 

אלפים  העולם )עם אותן גימטריות שהוא עשה(.
"הנסתֹרת להוי'  ,ה-ישנה האלה הם בחינת 

יחסית לששת אלפי שנה של העולם, אלהינו", 
 שהם הו"ק. 

 קו  –צמצום; חדש  –שמורה 

אם כן, ר' נתן נטע לא ידע מתי להתחיל עם 
החומרות של מצה שמורה וחדש. לפי מה 
שאמרנו כעת, אי הידיעה שלו מתי להתחיל דומה 

מצה שמורה" היא כדי לבריאת העולם. חומרת "
לא לבוא לאיסור חמץ. מהו חמץ בנפש? ישות. 
מצה שמורה היינו לצמצם את הישות, כמו 
הצמצום שהקב"ה סילק אורו )שהתפשט עד אין 
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סוף, מכח המאמר של "אנא אמלוך" שלפני 

הגם  –הצמצום, היינו ה'ישות' של ה'( לצדדים 
שהצמצום לא כפשוטו, אבל כך כתוב )שסילק את 

ו לצדדים. יש סוברים, בטעות, שמדובר לא אור
רק באורו אלא בעצמו ממש, צמצום כפשוטו או 

על אחת כמה וכמה שיש כאן  –שלא כפשוטו 
ביטול 'ישות' של ה' כביכול, חומרת מצה 
שמורה(. כלומר, כל חומרא היא צמצום, אבל 
אחרי הצמצום הראשון, צמצום במובן של 

מצום במובן הסתלקות, צריך להמשיך קו שהוא צ
של ריכוז, על דרך "צמצם שכינתו בין שני בדי 

מה שכבר  –הארון". בחסידות מוסבר באריכות 
שהקב"ה לא השאיר  –מפורש בעץ חיים 

מלכתחילה את אור הקו אלא סילק את כל האור 
הראשון שמילא אותו מקום המיועד לעמידת 
העולמות ואחר כך המשיך את  הקו מחדש. לפי 

 –"'שמור' לנוקבא"  –'שמורה' דרכנו נאמר, ש
היא הצמצום הראשון, צמצום לשון הסתלקות, 
ואילו 'חדש' הינו המשכה מחדש של אור הקו, 

 צמצום לשון ריכוז. 
הקפדתו על חדש יש להזכיר כי יש -לגבי אי

מחלוקת תנאים אם חדש נוהג בחו"ל ובשל 
נכרים. הב"ח התיר את החדש של נכרים בחו"ל, 

דו בדווקא לאכול חדש )תופעה ולכן בעירו הקפי
 –יחודית בהלכה(. לב"ח יש תכונה להציל יהודים 

כתוב )בסיפור ארוך מהבעל שם טוב, דווקא 
בהקשר להיתר אכילת חדש( שלאחר הסתלקותו 

וכך  –הוא עבר דרך הגיהנם כדי להציל נפשות 
 הציל את היהודים שם מאיסור חדש. 

 עד זמן מסויים –"חדש אסור מן התורה" 

לאיזה ענין השתמשו רבנים מסוימים באיסור 
חדש )בדרך מליצה(? הם אמרו "חדש אסור מן 
התורה" במובן שאסור לחדש בתורה 
הנהגות/הלכות חדשות, שאינן מקובלות במסורת 
ישראל סבא מדורי דורות. אבל הדימוי לא מושלם 

החדש הרי לא אסור לגמרי, אלא רק שצריך  –
לפני הקרבת  – לדעת מתי להתיר לאכול אותו

העומר אסור, אחרי הקרבת העומר מותר )ומאז 
החורבן גזר רבן יוחנן בן זכאי "שיהיה יום הנף 
כולו אסור" ולמחרתו מותר החדש(. ביחס לכל 
דבר צריך לדעת מתי עת הגילוי שלו. כמו שר' 

נטע אמר שאינו יודע מתי להתחיל, כל הענין -נתן
. יש מושג בחדש הוא לדעת מתי מגיע זמן הגילוי

כמו שכתוב על דוד ובת שבע,  –"אכלה פגה" 
שבת שבע היתה ראויה ומזומנת לדוד מששת ימי 

וצריך לדעת מתי  –בראשית אלא שאכלה פגה 
 להתיר את הדבר.

המתנגדים השתמשו ברעיון )אם לא בבטוי( של 
"חדש אסור מן התורה" כנגד חידוש החסידות. 

 על דרך שאלת –הרי אפשר לשאול שאלה 
האריז"ל למה הקב"ה לא ברא את אברהם אבינו 

למה הקב"ה לא ברא את הבעש"ט  –קודם 
? התשובה פשוטה, כי בדיוק אז היה זמן טקודם

הגילוי שלו, הזמן שהתגלותו היתה נחוצה וחיונית 
ביותר להמשך קיום העם היהודי )ולהכנתו 
לגאולה(. חידוש שבא בזמן הנכון, בזמן 

אצל חסידים מקובל  המתבקש, הוא בסדר גמור.
שהחידוש של הבעש"ט הוא בסדר גודל של 
החידוש של אברהם אבינו. מאברהם אבינו עד 
הבעש"ט לא היה כזה חידוש בעולם, כולל מתן 

והעיקרי  –תורה וכו'! היו סימני דרך חשובים 
אבל יחסית רק  –לפני הבעש"ט היה האריז"ל 

אברהם אבינו ע"ה משתוה בגודל החידוש לבעל 
טוב. עד אברהם ה' היה רק "אלהי השמים" שם 

ולא "אלהי הארץ" )שלא הכירו אותו בארץ(. 
ל אחד, -אברהם גלה את האמונה הטהורה בא

שהוא "אל עולם" )ולא 'אל העולם'(, "יחודא 
תתאה" )שכל הנמצאים, כולל הזמן והמקום, הם 
"התפשטות אלקות" ממש(. אכן משה רבינו 

"ש "ויאמינו בהוי' העמיק מאד את אמונה זו, וכמ
ובמשה עבדו" )כלומר שעל ידי משה עבדו זכו 
להתעצם עם האמונה בה' הירושה לנו מאברהם 
אבינו, כך מבואר בדא"ח(, ועל ידיו נתגלה 

                                                      
 ראה לקמן אות צ. –עוד בענין אברהם אבינו והבעש"ט  ט
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ש"הוי' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ 
מתחת אין עוד", "יחודא עילאה" )מעל למציאות 
הזמן והמקום לגמרי(, ובכל זאת עד הבעל שם 
טוב לא נתגלה בעולם תכלית ענין האמונה 
הפשוטה )המוטבעת בנשמת היהודי הפשוט, 
הקשור לפשיטות העצמות של ה', כפי שלימד 
הבעש"ט( באחדות הוי' )וכפי שמבואר בספר דרך 
מצותיך במצות אחדות הוי'(, גילוי עצמות הוי' 
שלמעלה גם מ"הוי' הוא האלהים", וכמבואר כל 

 .יזה באריכות במ"א

                                                      
חשמל =  אברהם משה ישראלנאים:  כמה רמזים י

)במעשה מרכבה המלה חשמל מופיעה  חשמל חשמל

כל  , העלם וגילוי.מל-חשהיינו  חשמלשלש פעמים(. 

אחד מהנ"ל הוא סוד חשמל, התגלות מן ההעלם פן פנימי 

יותר באמונת ישראל. בכל פעם ההעלם עמוק יותק )העלם 

 שאינו במציאות( וממילא בכל פעם הגילוי הוא חידוש יותר.

 –אותיות  אחדבשלשת השמות אברהם משה ישראל יש 

קראתיו  אחדהיה אברהם", "כי  אחד", "אחד"הוי' 

מד שהכל כלול באברהם אבינו, היהודי ]לאברהם[", לל

הראשון )ה"אחד"(. ועוד רמז מובהק לכך: הרת"ס של 

בבאר שבע  אשל"ויטע  – אשלהוא  לה ישראשברהם מא

דום א" היינו אשלויקרא שם בשם הוי' אל עולם"! ידוע ש"

בן, סוד "ואברהם זקן וגו'", שלשת צבעי הזקנים לחור ש

ף עתיקא )שיחסית הם של פרצוף הנוק' פרצוף ז"א ופרצו

דני, שם -כנגד אברהם אבינו ]הראשון לקרוא להשי"ת א

המלכות, הנוק'[, משה רבינו ]סוד דיו שחור על גבי קלף 

לבן, "תורה צוה לנו משה"[, ישראל בעל שם טוב ]סוד 

אותיות החקיקה, הכל עצם אחד ממש, גילוי הלובן העליון, 

לך בעצמותו, ועד לגילוי השעשועים העצמיים, שעשועי המ

ועד לגילוי ההעלם העצמי של אור בעצמות במאור, בחינת 

יחיד, הוי' יחיד שמעל להוי' אחד, "אור חדש על ציון 

יחודא תתאה, יחודא עילאה, עצמות הוי',  –תאיר", וד"ל[ 

=  זקן אדום זקן שחור זקן לבן –כמבואר בפנים( 

", פסוק שנאמר אחד' אלהינו הוי' שמע ישראל הוי"

די משה רבינו לעם ישראל, אך רומז בפרט להתגלות על י

האורות שנתנו  1000)סוד  ישראל בעל שם טובנשמת 

 למשה במתן תורה כנודע(.

 שש ליוהראח

עד כאן הארכנו כדי לבאר בד"א את ה"עמוק 
עמוק מאד", אבל עכשיו נגיד את הפשט שבדבר: 
מה הסברא בנגלה לכך שאדם דווקא לא יחמיר על 
עצמו? ]יוהרא[. נכון, אם כולם נוהגים היתר 
בדבר ואחד מחמיר, יש בהחמרתו בעיה של 
יוהרא. מתי יהיה מותר להחמיר? רק אם החומרא 

למנהג. לכן חסידים רצו שהחומרות תהפוך 
יתפשטו ויהיה שטיבל חסידי שיעשה כך, וממילא 
אם כולם עושים כך, הדבר נהיה מנהג ולא נתפס 

 כיוהרא. 
לדוגמה, לפני שהרבי הורה שהמנהג הפשוט 

מצוה מניח גם תפילין דר"ת, כל חסיד -שכל בר
היה צריך לשאול את הרבי מתי להתחיל להניח 

וכו'(. כך ר' נתן  20חתונה, בגיל תפילין דר"ת )ב
נטע לא ידע מתי להתחיל, כי חשש ליוהרא. 
הקב"ה יודע מתי להתחיל )לברוא את העולם או 
את אברהם אבינו והבעש"ט(, אבל אני ר' נתן לא 

 יודע.
 התפללו קבלת שבת וערבית.

 
 ]אחרי מוסף:[

 ג. אות פח: המלכת ה' בלימוד דא"ח

, ואת יאחודש את אות פו למדנו השבוע בראש
פז למדנו בסעודת משיח )כי שייכת לפרק של 

 הרבי(, אז נמשיך לאות פח:

                                                                     
אברהם אבינו משה רבינו רבי ישראל בעל שם 

שם טוב( פעמים  בעל, 102) אמונה=  2142=  טוב

)מגדול ועד קטן(!  אמונה(, הכל 21במספר קטן ) אמונה

 34אותיות, ס"ה  21המקוריות נוספו עוד האותיות  13ל

אותיות, שלשה מספרים עוקבים בסדרת האהבה )מדת 

 21) 924"אברהם אוהבי"(, סוד חתך זהב. דילוג תבות: 

=  169(, ודוק. הס"ת = 58פעמים  21) 1218(, 44פעמים 

 ( ברבוע! אהבה) אחד
 סעודת ר"ח תמוז. יא
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 'הי ]אדמו"ר האמצעי[ א"אדמוה אצל. פח

 ותיקין ניןמב ה"בר שהתפללו חסידים הרבה

 .ח"דא לחזור בכדי

הווארט כאן קשור לאות קס )שלמדנו שבת 
שעברה(, שאצל חסידי אדמו"ר האמצעי לא היה 

כאן חסידים מאד רציניים, שיותר חסר משיח. יש 
חשוב להם לחזור דא"ח )כמובן, דא"ח של הרבי 
שלהם, אדמו"ר האמצעי( מכל עבודת התפלה של 
ר"ה )כולל התקיעות וכו'(. לא שהם זלזלו בתפלה 
חלילה, קמו מוקדם ובודאי התפללו כדבעי עם כל 
הכוונות הידועות להם וכו' אבל בכל זאת העיקר 

 דא"ח בראש השנה. אצלם היה חזרת ה
איך נסביר הנהגה זאת? בראש השנה עיקר 
העבודה הוא המלכת ה' בעולם. מה התכלית של 

 –המלכת ה'? כמו שכתוב על ימות המשיח 
שכולם ידעו את ה'. לכן אצל חסידי אדמו"ר 

הם השיגו את הענין  –האמצעי זה לא היה חסר 
 גופא על ידי למוד דא"ח. 

כל המעת לעת בראש ]הרבי הנהיג לומר תהלים 
השנה.[ הרבי אמר שהדרך הקלה והמהירה להביא 
את משיח היא למוד עניני גאולה ומשיח. אם 
באמת היינו מרגישים שלמוד שיחות של הרבי 
הוא גאולה ולא חסר משיח, גם אנחנו היינו 
לומדים שיחות כל ראש השנה. ]אם לא היתה 
הוראה מהרבי לומר תהלים...[ כמו שאמרנו, 

 הוראה מפורשת זה ענין אחר. כשיש
לכאורה הייתי אומר שיש כאן 'יצר הרע חסידי', 

וגם  –חסידי אדמו"ר האמצעי  –אבל רואים שהם 
הרש"ג שמספר עליהם, לא חשבו כך, אלא ראו 
בזה 'יצר טוב חסידי'. ]מסופר שהרבי רש"ב לא 
אהב שהחסידים הזדרזו עם ה"ניגון הכנה" כדי 

הזדרזו עם החלק  לשמוע מהר דא"ח.[ שם הם
 –הבסיס, השפלות שבניגון  –הראשון של הניגון 

כדי להגיע לחלק העיקרי והשמח של הניגון. לכל 
ניגון יש בהתחלה חלק שקט של שפלות לפני 

 החלק של הבטול.

ד. אות פט: דבור )מלכות( אודות הוי' 
 ממשיך אמונה )כתר(

]זהו פסוק  פיהםמ ונכרתה האמונה אבדה. טפ
מוכיח את בני ישראל על כך  יבירמיהובו הנביא 

שהאמונה אבדה ונכרתה מפיהם. כאן הוא דורש 
 אבדה האמונה –שהסיפא היא הסבה לרישא:[ 

 .'הוי-אודות – אודותה מדברים שאין פנימ
 –כך דורשים גם מפסוק בפרק של הרבי השנה 

"האמנתי כי אדבר", שהדבור הוא הממשיך 
האמונה ומגלה את האמונה. הקשר של הדבור ו

שהדבור,  –הוא בסוד "נעוץ סופן בתחלתן" 
המלכות, "סיפא דכל דרגין", מגלה את האמונה, 

 הכתר, "רישא דכל דרגין". 
. לדבר אמונה יגלכן צריך לדבר אודות אמונה

-אהיינו לדבר אודות הוי'. יש דיבור אודות שם 
, ויש דיבור אודות הוי', הטבע, הגלוי בתוך להים

בשם הוי' גופא יש שתי שלמעלה מהטבע. גם 
בחינות: יש בחינה של שם הוי' שלא נגלתה 

 –לאבות, הוי' דלעילא, מה שלמעלה מהתהוות 
"היה הוה ויהיה כאחד" )בחינת יחודא עילאה 
שנתגלה על ידי משה רבינו כנ"ל(; ויש בחינה של 
שם הוי' שכן נגלתה לאבות, שם הוי' המהווה את 

יך ליחודא סדר ההשתלשלות, הוי' דלתתא )השי
תתאה, "הוי' אל עולם" כנ"ל(. כשמספרים ספורי 
צדיקים ומופתים מדברים אודות שם הוי' 

 שלמעלה מהטבע. 

מסעודה  –ה. אות צ: כל חסידות חב"ד 
 אחת אצל המגיד

 אריכות זמן לתאר ראית המהות

 רק זה אומר שאני ח"דא כל' א ז"והמאד. צ

 נאך האב איך און( "מדהה) הראשונה מסעודה

חבילות מאותה -]יש לי עוד חבילות פעק פעק

                                                      
 ז, כח. יב
 ראה לקוטי מוהר"ן תנינא מד. יג
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 עוד 'וג' ב ומסעודת. סעודה שטרם דברתי מהן.[

 .לדבר הותחל לא

כל החסידות של אדמו"ר הזקן היא רק מסעודה 
ראשונה של המגיד, וגם בזה יש לו עוד חבילות 
חבילות. ]הוא היה אצלו רק שבת אחת?[ היה 

של אצלו שמונה שנים. ]וזו רק סעודה ראשונה 
השבת הראשונה?[ כן. יתכן דהיינו השבת 
הראשונה לאחר שהחליט להשאר אצל המגיד 
ולהתקשר בפנימיות. הסעודה הראשונה אצל 
הרבי היא על דרך ביאת מצוה שבה הבעל )הרבי( 
נותן לאשתו )החסיד, בפרט האחד ומיוחד בין 
החסידים, עיקר הממלא מקום לעתיד( את 

)מחדשת ה"רוחא" שממנו היא מעלה מ"ן 
חידושים ומולידה בנים( במשך כל חייה. אכן בכל 
סעודה אחר כך יש חידושים אבל העיקר, היסוד 

 לכל מה שיבוא, הוא הסעודה הראשונה.
שיש לו הרבה מאד  –מי עוד אמר דבר דומה 

מה לדבר ממה שהשיג בזמן קצר? ]האריז"ל.[ 
ואמר לרבי חיים  נכון, הוא ישן שנת צהרים בשבת

ידו שנדרשות לו שמונים שנה כדי ויטאל תלמ
. ידללמד מה שהתגלה לו באותה שינה קצרה

                                                      
 עמק המלך הקדמה שלישית פ"ב: יד

[ י"להאר] מצאו, ה"ע הלוי אברהם רבי הרב מורנו

 כבוד אליו והלך, השינה בתוך בשפתיו מרחיש שהיה

 פיו על אזנו את והטה, הלוי אברהם רבי הרב מורנו

 כך ובתוך. מדבר שהוא מה לשמוע ל"ז י"האר של

 לו אמר, גביו על עומד אותו וראה משנתו הרב ניער

, האדון לי ימחול לו אמר? בכאן רוצה אתה המ הרב

, בשפתיו מרחיש תורתו כבוד למעלת שראיתי

 אמר. הרב שדבר מה להקשיב כדי אזני את והטיתי

 למעלה עולה נשמתי ישן כשאני תמיד ל"ז י"האר לו

 השרת ומלאכי, לי הידועים ונתיבות שבילין דרך

 לפני אותי ומביאים, נשמתי ומקבלים בעדי באים

 ישיבה לאיזה אותי שואל והוא, הגדול שר וןמטטר

 הישיבות ובאותם, לעיל כנזכר לילך רוצה אני

 ולא נשמעו לא אשר, התורה וגנזי רזי לי מוסרים

 אברהם ר"כמהר לו אמר. ה"ע התנאים בזמן אף נודעו

קריאת  –הסיפור הזה היה בשבת פרשת בלק 
ההתגלות הזו בזמן  התורה שנתחיל כעת במנחה.

ראית המהות, מוחין דגדלות דאבא, קצר היא 
 – כמבואר בדא"ח )שיחסית הוא למעלה מן הזמן(

ותה בדרך של ולכן לוקח כל כך הרבה זמן לבאר א
 לימוד )מוחין דאמא(.  

רק לאחר מיצוי השלב  –שינוי והתחדשות 

 הקודם

לפי הסיפור הזה נבין עוד במה שקראנו 
לגבי ר' נתן נטע: מה הכוונה שאדמו"ר  טואתמול

הזקן עוד לא סיים את הסעודה הראשונה ולכן 
עדיין לא התחיל את הסעודה השניה והשלישית? 

הראשונה. מתי אני  שהוא לא מיצה את הסעודה
יודע מתי להתחיל משהו חדש? כשאני מרגיש 

 שמיציתי את הדבר הראשון שעשיתי. 
אותו עקרון נוגע גם לענין שליחות, כפי שדברנו 
הרבה פעמים. בדרך כלל כשאנשים שאלו את 
הרבי על כך שיש להם קשיים בשליחות והם 
רוצים לעזוב ולהתחיל שליחות אחרת הרבי הורה 

מרות הכל. כמובן, לכל כלל יש יוצא להמשיך ל
מן הכלל. שליחות היא בירור ניצוצות, ולכן רק 
אם הרבי באמת הסכים לשנות מקום ושליחות זהו 
סימן שסיימת לברר את הניצוצות שלך באותו 
מקום ובאותה שליחות. מתי אני יודע שמשהו 
הוא לא השליחות שלי? כשאני מרגיש שמיציתי 

ן שאני צריך להתחיל סימ –את הענין לגמרי 
משהו חדש )והוא בסוד "נפשי אויתיך בלילה", 
עלית הנשמה לאחר סיום התיקון של אחת 
מהנרנח"י שלה, על מנת לקבל את החלק הבא 

 לתקן, כמבואר באר"י(.

                                                                     
 בזה עתה לו שלמדו מה הרב לי יגלה ולא, ה"ע הלוי

 ידמע, ואמר פתח, לשחוק ה"ע הרב התחיל, הפעם

 שנים שמונים דורש הייתי אלו, וארץ שמים עלי אני

, הפעם בזה שלמדתי מה לסיים יכולתי לא, רצופים

 .ובאתון בלעם בפרשת
 אות פה. טו
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כיוצא בזה: מה הסימן שאנחנו נמצאים לקראת 

התחדשות חדשה לגמרי בתורה? מה -התגלות
דיה תלמודית. אנציקלופ –שיש מולי בספריה 

כאשר מסכמים כבר את כל התורה מתברר 
שכביכול הענין מוצה וצריך כעת גילוי חדש 
לגמרי. לכן אנחנו מזרזים אותם לסיים את 
הסיכום... ]לכן גם הרבי המריץ את ר' יואל לסיים 

 את ספר הערכים.[ נכון.
ככה גם מה שדברנו שהקב"ה לפני שברא את 

ד שהוא מיצה העולם השתעשע עם גימטריות, ע
את הענין וברא עם אותן גימטריות את העולם. 

אברהם אבינו נולד  –ככה כל גילוי בעולם 
והבעש"ט התגלה מפני שהעולם שהיה קודם 

. כמו שהסברנו קודם, מי שמבין קצת טזמוצה
בחסידות, מבין שמבחינת החידוש מאברהם 
אבינו עד הבעש"ט לא היה גילוי וחידוש כל כך 

 –" בהבראםם כתוב "גדול. על אברה
", עד אברהם העולם היה מתהלך באברהם"

באפלה, משבא אברהם הוא התחיל להאיר. אותו 
כל מה שקדם לבעש"ט היה  –דבר לגבי הבעש"ט 

כשם שלפני  –תהו. קודם לגלוי הזה יש טפטופים 
אברהם אבינו היו שם ועבר וחנוך, כך אצל 
הבעש"ט היו כמה שקדמו לו )שלא נזכיר כעת את 

 שמם(.

 נטע לעומת רבי הלל-ר' נתן

ככה גם לגבי ר' נתן נטע שלא ידע מתי להתחיל 
הוא עדיין לא מיצה את העבודה הקודמת שלו  –

ולכן לא ידע מתי להתחיל עבודה חדשה וחומרות 
חדשות. אמרנו שרבי הלל היה הפוך ממנו, הוא 
אמר שכל החומרות שהוא עושה הן בשביל להבין 

 –הרבי הרש"ב אמר הפוך  יותר לעומק חסידות.
שכל החסידות שהוא למד הוא בשביל להחמיר 

 יותר. 

                                                      
 ראה לעיל אות פה. –עוד בענין אברהם אבינו והבעש"ט  טז

. למה יזחצי רבי-כתוב שרבי הלל היה חצי חסיד
הדבר דומה בנגלה? לעבד שחציו בן חורין וחציו 
עבד שדינו הוא, שיום אחד עובד את אדונו ויום 

אם כן, מה היום 'עבד' של רבי  אחד את עצמו.
יר. הרי התכלית שלו היא הלל? היום בו הוא מחמ

ללמוד חסידות, ואם כן העבדות שלו היא 
חסיד, וביום הבא הוא יוצא -החומרות, החצי

 רבי שלו.-לחירות בלימוד החסידות, וזהו החצי
אם כבר הזכרנו את ר' נתן נטע ור' הלל, נעשה 

, כמה יעלה נתן נטע הללגימטריא של שניהם: 
שוה  נטע נתן.[ נכון, 694, שניאור זלמןלנו? ]

".[ נכון, גם רבי נחל נבע מקור חכמה]" 629
 629פתלי. נתן וגם ר' נ, גם ר' נ-חמן מתחיל בנ

, דני-א, שם 65שוה  הלל. שופר גדולעולה גם 
שניאור וביחד הם עולים כמנין הרבי שלהם, 

, אדמו"ר הזקן. כלומר, אף שההנהגות זלמן
שלהם הפוכות, שניהם קבלו מהרבי שלהם. כמו 

שמאי ובית הלל שמעו מרבי אחד, שהיה שבית 
 נושא הפכים. 

אף  –יוצא כאן שדווקא רבי הלל היה מחמיר 
על פי שקראו לו הלל הוא בבחינת בית שמאי, 
כנראה הוא תקון )איזון( של הלל הזקן. ]יש גם 
חומרות של בית הלל.[ נכון, זהו הסימן 
שהמחלוקת היא בקדושה, שיש התכללות. 

הם חסד וגבורה. כתוב  בפשטות, הלל ושמאי
שדווקא בגבורה יש יותר מוחין מהחסד )בית 
שמאי חריפים טפי(, חסד הוא לב. בית הלל ור' 
נתן נטע הם בבחינת חסד לפני הצמצום, ולכן לא 
ידע מתי להתחיל, מתי לברוא את העולם, ובית 

 שמאי ורבי הלל הם בבחינת גבורה וצמצום.

 ומילו. אות צא: שכלו של רבי אייזיק מה

 רבי הלל ורבי זלמן זעזמיר

הווארט הבא הוא ביטוי הערכה מופלא של רבי 
הלל מפאריטש לרבי זלמן זעזמיר, אשר קרב אותו 

                                                      
 ראה בעתה אחישנה עמ' קצג הערה מב. יז
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רבי הלל היה חסיד טשרנוביל. לחסידות חב"ד. 
פעם אחת, בשבת זכור, הזדמן רבי זלמן זעזמיר 
לבית כנסת של טשרנוביל ורבי הלל, שהיה אז 

(, ראה 12-13יבות גיל אברך צעיר )כנראה בסב
אותו בקריאה של מחית עמלק והבחין שהוא 
באמת שונא את עמלק. הוא ישב ודבר איתו ורבי 

 זלמן אמר לו חסידות, וכך הוא נתקרב. 
]יש סיפורים על רבי זלמן זעזמיר?[ יחסית 
פחות כתוב עליו, אבל יש עליו כמה סיפורים. הוא 

קבות זאת היה מקרב גוים לתורה, מגייר גרים, ובע
המלכות גזרה עליו להשלח לסיביר. יום לפני 
שהיו צריכים לקחת אותו הוא נפטר. כשבאו 
לקחת אותו אמרו להם שהוא נפטר ולא האמינו 

 להם עד שחפרו את הקבר שלו. 
רבי הלל מזכיר את רבי זלמן זעזמיר בתחלת 
הביאור שלו לקונטרס ההתפעלות. הוא כותב 

ד ז' תיקוני ששמע מרבי זלמן זעזמיר שסו
גולגלתא היינו החושים בנפש. הרבי הרש"ב אמר 
שההבדל בין חכמת המוסר לחסידות הוא שמוסר 

-בא לתקן את כוחות הנפש והחסידות באה לתקן
לגלות את חושי הנפש. החושים פנימיים יותר, 

מודע של הנפש, בכתר. ]אם כן, -שרשם בעל
אפשר היה לכתוב את ספר 'הנפש' גם בלי 

[ לפני החסידות גילוי על הנפש היה החסידות?
בוסר, כמו שדברנו שיש דברים שעוד לא הגיע 

היה צריך למצות את המוסר. לפני  –עבורם הזמן 
כן לא היתה שפה מתאימה לגלות ולהסביר את 
הדברים. רק כאשר מיצו את השפה הקודמת אז 
התחדשה שפת החסידות. כתוב בספר יצירה שיש 

ם )חוש וחדש הם לשון חודשי יבחושים כנגד  יב
נופל על לשון, שייך לסוד החדש שדובר קודם(, 
בעולם מקובל לומר שיש חמשה חושים )כמו 

( אבל רבי זלמן מדבר על יחשדברנו לאחרונה
תקוני גולגלתא". תקון  זשבעה חושים שהם סוד "

הוא התלבשות ותיקוני גולגלתא הם התלבשות 
רים ז"ת דעתיק בגולגלתא דאריך. יש לנו שיעו

                                                      
 שיעור כ"ג אלול ע"ז. יח

, להסביר את השבעה חושים של יטארוכים בענין
רבי זלמן זעזמיר בנפש, שראיה היא ראית השכל 

 וכו'.

 שכל של אבנים טובות ומרגליות

 נקרא בפנים:
]רבי הלל היה  מהאמליע א"שר' א ה"ר. אצ

חבר של רבי אייזיק, והוא ודאי העריך אותו 
כמשכיל הרבה יותר ממנו. אף על פי כן, הוא אמר 

]רבי אייזיק לעומת רבי זלמן זעזמיר  ז"רז גדנש[
]איפה ראינו עוד השוואה  שכל לגבי כדומםהוא[ 

כזאת? כנראה נוסח אחר, שר' אייזיק אמר אל 
תאמרו ששכל החתולה ביחס לשכל שלי הוא כמו 
השכל שלי ביחס לשכל של רז"ז אלא ששכלי 

 . ושכל החתולה שוים ביחס לשכל של רז"ז[

 ע"שבג 'בס 'דאי וה״זמאד שמ" ד"ע' פי ג"ורש

]רש"ג רצה להציל את ' כו ומרגליות יםנאב יש
בכל זאת לומדים את  –כבודו של רבי אייזיק 

המאמרים שלו, והלוואי שנזכה להבין מה שהוא 
שהדומם אליו התכוון רבי הלל הוא לא  –אומר... 

סתם דומם אלא אבנים טובות ומרגליות שבגן 
ינו בחינת "לך עדן. ועוד יש לפרש שדומם הי

דומיה תהלה", בחינת אדם, ואילו שכל היינו חות 
דעת, "יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה 

-דעת", בחינת חוה, "אם כל חי", היינו סוד חש
 .מל, וד"ל[

 ז. אות צב: הרהורי תשובה ומרה שחורה

 אלע האבן תשובה הרהורי' א "טהבעש. בצ

 נפעןבראט ימ דאס רינקעןטפאר אנדערע נאר

]הרהורי תשובה יש לכולם, אבל אחרים מטביעים 
 . אותם במשקה, הטפה המרה.[

]הרבי הרש"ב.[  ש"מאד' פי עמש ג"רש
]כתוב  ק"הב יעתמשמ מקורם תשובה שהרהורי

                                                      
ואילך ומבחר  140עמ'  ראה חסדי דוד הנאמנים ח"ז יט

 ואילך. 61שיעורי התבוננות חי"ב עמ' 
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שבכל יום יוצאת בת קול שמעוררת לתשובה, 
"שובו בנים שובבים", ופירש הבעש"ט שאף שלא 

מעת קול, הנשמה למעלה שו-שומעים את הבת
"אף על גב דאיהו לא חזי מזליה  –את הבת קול 

, נוזלות ומטפטפות נוזל, לשון מזלומה –חזי" 
, טפות של הרהורי תשובה לנשמה למטה.[

 נרגש מזה לאלקות מתעוררת הנשמה וכשעצם

 הרצון הטי, רימחו שהגוף פנימו" ״רצון בהגוף

]לפעמים מתעורר לאדם רצון לעשות  למשקה
ע שהוא נובע מההרהורי משהו, והוא לא יוד

תשובה מעצם הנשמה שמגיעים מהבת קול, ולכן 
הוא הולך לשתות משקה או מבזבז את הרצון על 

 משהו אחר. 
וכיוצא בכך כמה  –יש סיפור על היהודי הקדוש 

שנסע  –סיפורים כאלה על תלמידי הבעש"ט 
בדרך ופתאום עלה לו רצון חזק. הוא, בהיותו 

קות, אבל לא היה לו צדיק, ידע שזהו רצון לאל
הוא כבר הניח תפילין  –מה לעשות ברצון הזה 

אז הוא  –והתפלל היום והיה לבד באמצע היער... 
 מלשוןרצון פשוט עצר את העגלה ורץ בשדה, 

רץ לכבוד הקב"ה עד שנגמר לו הכח -, רץריצה
 . ונפל.[

]כעת הוא מביא ווארט לצד ההפוך, לא 
]ר'  א"רשחורה:[ -התעוררות רצון אלא מרה

 שכשנופל' אאברהם, מחסידי הרבי המהר"ש.[ 

 הוא ש"שהמ מרגיש]מרה שחורה[  שמ" לאדם

]אם נופלת  הוא כלי כי' דרימ וזהו' מהוי ריחוקומ
לאדם מרה שחורה, דכאון, והוא יודע שהיא 

הוא 'כלי' לקבל  –נובעת מריחוקו מה' זו מדרגה 
שחורה. כלומר, מצבי הרוח שלו -את המרה
קב"ה ומורים לו לעשות תשובה. נפילת קשורים ל

רצון חזק לאדם נובעת מהרהורי התשובה 
ומלמדת שהוא בעצם קרוב לה', לכן צריך להפנות 
את המרץ שלו לה' ולעשות תשובה, ונפילת מרה 
שחורה אומרת שהוא רחוק מה', אבל בכל זאת 

 הוא כלי, ועליו גם לעשות תשובה. 

כותב לגבי  . מה הואכהזכרנו קודם את רבי נחמן
מי שנופלת לו מרה שחורה? )שישמח את עצמו 
עם מילי דשטותא.( נכון, שיעשה משהו כדי 
לשמח את עצמו. בחב"ד לא מציעים בדיוק מילי 
דשטותא, אבל עליו להבין שהמרה שחורה באה 

 ]מי[ אך. מה' ומעוררת אותו להתקרב אליו[

, המ״ש סיבת רגישמ אין גופו גסות שמפני

!( להפיק) להפקיע משקה השות שמ" מסתם

 .צערו
 

                                                      
 לעיל אות צ. כ
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 פרשת לך לך –דבר יום ביומו 

 התלכלך - ראשון יום לך לך פרשת

 ֶלְך" הוא הראשון ליהודי הראשון הציווי
ָך  בקירוב עסק וכבר', ה את הכיר כבר אברהם". לְׂ

". בחרן עשו אשר הנפש" - האמונה לדרך אנשים
 ךלתו יותר עוד להיכנס צריך אברהם עכשיו אבל

 העם מזרעו יקום שבה הארץ אל ללכת, המציאות
 . הנבחר

 במציאות מהעיסוק רתיעה יש לפעמים
' ה אבל. להתלכלך מפחדים אנחנו, הממשית

 תחשוש אל – התלכלך אותיות – לך לך לנו אומר
 .הידים את ללכלך

 ]מתוך אנכי והילדים עמ' לה[

 פגישה שניה –פרשת לך לך יום שני 

 ַוֵיֶלְךצרים לארץ, "אברהם אבינו חוזר ממ
ַמָסָעיו הוא עובר בדיוק באותם מקומות  –" לְׂ

 שעבר בהם בדרך הלוך. למה זה חשוב?
כאשר אדם מגיע למקום מסוים )ודאי אם 
מדובר באברהם אבינו( זהו סימן שיש תיקון 
מסוים שעליו לעשות שם. אבל התיקון נעשה 
בשני שלבים. במפגש הראשון, שנעשה מתוך 

 כלליית מלמעלה, האדם פועל תיקון השגחה פרט
במקום. במפגש השני, שנעשה יותר מתוך בחירה 

. זו המעלה הפרטיםומודעות, האדם מגיע לתיקון 
של מדת הגבורה, היורדת לפרטים, על מדת החסד 

 הכללית שקדמה לה.
דבר דומה קורה במפגש בין איש לאשה 
)לתשומת לבם של העומדים בתקופת השידוכים(. 

הראשונה נוצר יחס כללי. אם הפגישה בפגישה 
היתה מוצלחת, יש תחושה כללית של התאמה 
וסימפטיה. כעת צריך להגיע לפגישה השניה, 
מתוך בחירה והחלטה מושכלת, ואז אפשר לרדת 

פרטים. אם גם עכשיו העסק מתקדם יפה, -לפרטי
 –תבוא הפגישה השלישית ותשלים את התמונה 

יחד. זהו סוד  התאמה הרמונית בכלל ובפרט גם
מדת התפארת הממזגת את החסד והגבורה. 

 ושיהיה במזל טוב!
 ]לפי 'עמודיה שבעה'[ 

 מרוזין ישראל רבי

 ישראל רבי הצדיק לכבוד משהו הנה
 (. חשון' ג) פטירתו יום שהיום, מרוזין

 ישראל לרבי מישהו בא שפעם מסופר
 על ידו שמניח מֶבלז הרבי את שראה לו וסיפר
 אמר. התרפא חולה ואותו מסוכן החול של בטנו

 ברוד שלחי" מהפסוק נלמד זה דבר: ישראל רבי
 רבי המשיך, אני אבל. ידו תבות ראשי –" ירפאםו

 את לוקח אני כי, יד בלי גם מרפא, ישראל
 –" םוירפא ודבר חישל" התבות מסופי הרפואה

 .48מוח תבות סופי
 חשוב גורם היא חיובית שמחשבה ידוע

 רבי של החיובית המחשבה ךוכ, ברפואה מאד
 על גם משפיעה שהיא חזקה כך-כל ישראל
 חשיבה החוצה מקרין-משדר ישראל רבי. החולה
 חולה שנראה שהאדם חזקה אמונה לו יש. חיובית

 מתגשמת האמונה ואז, וחזק בריא באמת הוא
 ".טוב יהיה – טוב חשֹוב. "במציאות ופועלת

 רחל חיה בת חנה מנוחה לרפואת מוקדש

                                                      
רבי  מוח.שנים, בגימטריא  54רבי ישראל מרוזין חי  48

, אמו של חוההיינו  19. 54פעמים  19= רוזין ועוד ישראל 

(, ברית)צדיק צדיק צדיק =  ישראל בן חוהרבי ישראל. 

מרוזין )בהיותו  כידוע שאדמו"ר הזקן אמר על רבי ישראל

 ילד( "אמרו צדיק כי טוב".

 



 מו ואביטה                                            

 ארך אפים –ת לך לך יום שלישי פרש

ַהֵלְך קום" ָכה ָבָאֶרץ ִהתְׂ ָארְׂ ָבה לְׂ ָרחְׂ ָך ִכי ולְׂ  לְׂ
ֶנָנה ". רבי נחמן מברסלב מסביר שיש קשר ֶאתְׂ

מהותי בין ארץ ישראל למדת "ארך אפים" )מתוך 
עשרה מדות הרחמים של ה'(, ורק בארץ -שלש

 ישראל זוכים למדה זו בשלימות. סוד זה רמוז
ָכהבפסוק שלנו: " ָארְׂ אפים".  ארך" רמז למדת "לְׂ
בָ ולְׂ ובהמשך לזה, " רב " רומז למדה הבאה "והָרחְׂ

 סד". ח
 ֲאֺרָכההדבר רמוז גם בפסוק בספר איוב "

ָחָבה ִמָדה ֵמֶאֶרץ ", שיש לדרוש אותו כך: ָים ִמִני ורְׂ
" המדה הארוכה, דהיינו מדת ִמָדה ֵמֶאֶרץ ֲאֺרָכה"

 פים, נובעת מהארץ, ארץ ישראל.ארך א
אחרי שמתהלכים בארץ לארכה ולרחבה, 
לא רק טיול חיצוני אלא מתוך התקשרות פנימית 
למהות של הארץ, רוכשים את מדת "ארך אפים" 
ומדת "רב חסד". המדה הבאה היא "ואמת", 

האמת צומחת  –ועליה נאמר "אמת מארץ תצמח" 
 מארץ ישראל.

 ]לפי 'שכינה ביניהם'[

 המחנך -שת לך לך יום רביעי פר

ַמע" ָרם ַוִישְׂ ָבה ִכי ַאבְׂ  ֶאת ַוָיֶרק ָאִחיו ִנשְׂ
ִליֵדי ֲחִניָכיו ֹמָנה ֵביתוֹ  יְׂ ֹלש ָעָשר שְׂ ֹדף ֵמאֹות ושְׂ  ַוִירְׂ

אברהם הוא המחנך הראשון. על אף  –" ָדן ַעד
אחת מהאנשים שהיו לפניו לא כתוב שהיו לו 

רהם עושה נפשות, חניכים. רק אב-תלמידים
"הנפש אשר עשו בחרן", וכמו שנקרא בפרשה 
הבאה "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו 

 ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".
בחסידות מוסבר שהחינוך מתחלק לשנים 

חינוך והדרכה. החינוך הוא כמו נטיעת השתיל  –
בארץ, הטיפוח הראשוני באהבה ומתן השראה 

ה היא המשך הגידול המפורט כללית. ההדרכ
במאמץ מתמשך. כאמור, אברהם הוא המחנך 
הראשון, אבל גם המדריך הראשון שהרי הוא 

 ה'.דרך מצוה את ביתו לשמור את 

מיהו החניך של אברהם? אמנם כתוב 
חניכים, אבל חז"ל מפרשים "חניכו  318שהיו 

כתיב ]בלשון יחיד[ זה אליעזר שחנכו למצוות... 
בגימטריא אליעזר ימטריא של שמו", והוא מניין ג

. בעקבות חז"ל נמשיך בדרך הגימטריא ונגלה 318
 שווים ,הדרכהועוד חנוך שגם שני המושגים, 

חנוך נשתמש בביטוי  (! ואם318גימטריא ) אותה
 .עבד אברהםנקבל בגימטריא והדרכה 

]ראה מאמר 'חינוך והדרכה' בספר תשובת 
 השנה[

 ונהאמ –פרשת לך לך יום חמישי 

ֶהֱאִמן" ֶבהָ  ה'בַ  וְׂ שְׂ ָדָקה לוֹ  ַוַיחְׂ ". זו הפעם צְׂ
הראשונה שהמושג אמונה מופיע בתורה. ועוד, 

ֶהֱאִמןאם נשנה את סדר האותיות במלה  נקבל  וְׂ
. לא לחנם מכונה אברהם אבינו "ראש כל אמונה

השירים -המאמינים", כמו שרומז הביטוי בשיר
 "ראש אמנה".

חסר "והאִמן", מה מלמד אותנו הכתיב ה
רומזת בדרך כלל י במקום "והאמין"? האות 

לנקודת החכמה. מהו באמת היחס בין אמונה 
לחכמה? יש אמונה שהחכמה כלולה בתוכה, 
אמונה שנתפסת בחכמה שלנו, יש לנו בה אחיזה. 
אבל יש אמונה טהורה שנמצאת לגמרי למעלה 
מהחכמה, כאשר אין לנו שום השגה שכלית, ובכל 

מאמינים. זו האמונה שמתגלה כאן אצל זאת אנו 
אברהם אבינו, ראש המאמינים. איך יכול להיות 
שיהיה לו יורש? הדבר מופלא ונעלם לגמרי. ובכל 
זאת הוא מאמין, מעל טעם ודעת. לכן כתוב 

של החכמה. אמונה י -"והאמן" חסר, בלי ה
 פשוטה.

 ]שיעור ז' מרחשון תשע"ג[
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 שקדו קדוש – שישי יום לך לך פרשת
 קדוש

ָרם ֶאת' ה ָכַרת ַההוא ַביֹום" ִרית ַאבְׂ  ֵלאֹמר בְׂ
ֲעָך ַזרְׂ ַהר ַהֹזאת ָהָאֶרץ ֶאת ָנַתִתי לְׂ ַרִים ִמנְׂ  ַעד ִמצְׂ
ַהר ַהָגֹדל ַהָנָהר ָרת נְׂ ֶאת ַהֵקיִני ֶאת. עְׂ ִנִזי וְׂ ֵאת ַהקְׂ  וְׂ

ֹמִני ֶאת. ַהַקדְׂ ֶאת ַהִחִתי וְׂ ִרִזי וְׂ ֶאת ַהעְׂ ָפִאי וְׂ ֶאת. םָהרְׂ  וְׂ
ֶאת ָהֱאֹמִרי ַנֲעִני וְׂ ֶאת ַהכְׂ ָגִשי וְׂ ֶאת ַהִגרְׂ בוִסי וְׂ ". ַהיְׂ
. עממים עשרה של ארצם את מקבל אבינו אברהם
 בהמשך רבות פעמים מופיעים מתוכם שבעה
 מימי החל) לבסוף ירשנו ארצם ואת, התורה
 קיני, "הראשונים השלשה אבל(. נון בן יהושע

 אלא, ישראל לעם בפועל ניתנו לא", קדמוני קנזי
 (.כאן י"רש שמפרש כמו) לבוא לעתיד

 שניתנו העמים שבעת ,הפנימי ברובד
 מספירת) המידות שבע את מבטאים לישראל

 מופיעות שהן כפי(, המלכות ספירת עד החסד
 העמים שלשת ואילו. הקליפה-הטומאה של בצד

 המקביל, העליון הרובד את מבטאים האחרים
 הקליפה של המוחין, האדם של השכלי לממד

 של המידות את(. בינה, חכמה, כתר הספירות)
, המוחין תיקון אבל. ותיקנו ירשנו הבהמית הנפש

 עדין יותר משהו הוא, האינטלקטואלית התפיסה
 .נשלם לא עדיין והוא, ומסובך

 שלשת של המכרעת לחשיבות מובהק רמז
=  קדמני קנזי קיני: בגימטריא הוא הללו העמים
 . ישראל

 מתחילים אלו עמים שלשה: נוסף דבר
' ה דושק דושק דושק" לפסוק רמז וזהו ק באות

 על בפסוק הנוספות האותיות, מזה יותר". צבאות
[ קנזי]ה ואת[ קיני]ה את" עצמם העמים שמות

. קדוש קדוש קדוש בדיוק עולות[" קדמני]ה ואת
 ואת הקיני את"בגימטריא  השלם הפסוק, וממילא

 קדוש קדוש קדוש" = הקדמני ואת הקנזי
 49.ישראל

 ]מתוך עינייך ברכות בחשבון[

                                                      
גם סופי התבות של הפסוק "את הקיני ואת הקנזי ואת  49

, כמבואר קדוש קדוש קדוש עולים – תיתיתי –הקדמני" 

 נימין. תיבכתבי האר"י שכוונת קדוש היא סוד 
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