
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולדת אורו של משיח בסיפור יהודה ותמרה
הסיפור של יהודה ותמר. בלשון חז"ל, זהו סיפור בפרשת וישב מובא  

בו הקב"ה עוסק בלהוליד את אורו של מלך המשיח, בדרכים הכי 
 נסתרות שרק ה' יכול.

"הוציאוה  כתוב ,קרוב לסוף הסיפור, אחרי שחושדים בתמר ויהודה
ותשרף", היא שואלת: "הכר נא למי הֹחתמת והפִתלים והמטה האלה", 

ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה ואז כתוב "
. יהודה הכיר. הכרה היא פנימיות הדעת. על בני, ולא יסף עוד לדעתה"

יש  –עוד לדעתה" מביא רש"י שני פירושים הפוכים  המילים "ולא יסף
אומרים שלא הוסיף עוד לדעתה ויש אומרים לא פסק עוד מלדעתה. 
תרגום אונקלוס מתרגם "ולא הוסיף", כפשט הפשוט, אבל רש"י מביא 
ממקום אחר שלפעמים "יסף" הוא כמו "פסק". כבר אנו רואים שיש פה 

שמבחינה מסוימת הוא סיום  איזו נשיאת הפכים בפסוק הזה, בסיפור
 העלילה של יהודה ותמר. 

במקרים כאלו, כאשר יש שני מאן דאמר שסוברים הפוך, קשה להבין 
איך מקיימים בכגון דא "אלו ואלו דברי אלהים חיים". גם כאן, 

, וכך גם יהודי שלומד החסידות פוקחת לנו את העינים )ה' נושא הפכים
ה. הסגולה הכי גדולה לגלות את ת ה' גנוזה בה(. אדרבתורה שעצמו

העצמות שבתורה, היא כאשר פוגשים תופעה שלכאורה היא סתירה 
 גמורה, וגם בה מגלים ש"אלו ואלו דברים אלהים חיים". 

כתוב בחסידות שלפעמים יכול להיות שמישהו צודק בעולם מסוים 
זמנית בעולם אחר. הרי כל -ומישהו שמפרש בדיוק הפוך, צודק בו

זמנית. כלומר, הסיפור הזה מתרחש בכל -חיים וקיימים בוהעולמות 
לעומת עצמותו יתברך הכל כזב, כל פן והרי  העולמות, עד רום המעלות.

בפני עצמו הוא כזב כי החלקי הוא ההיפך מהעצמות שנושאת את כל 
ההפכים גם יחד, ובכל אופן הגילוי שהכל כזב בעצמו מגלה את נשיאת 

 מגלים שה' הוא נושא ההפכים האמתי. ךההפכים שבכל העולמות. כ
זמנית -שוב, בכגון דא אומרים שיתכן שבעולם העשיה הפירוש כך ובו

. לעניננו, יכול להיות שבעולם בעולם היצירה הפירוש הפוך בפועל ממש
יש אומרים ש"לא יסף עוד שהעשיה הפשט הכי פשוט הוא כמו 

 –ת יותר גבוהה מדרגה אח –לדעתה" היינו לא הוסיף, ובעולם היצירה 
זמנית הוא בדיוק הפוך, שלא פסק מלדעתה, וכל הזמן יש -הפירוש בו

יחוד של "איהו אמת ואיהי אמונה" בין יהודה ותמר, על מנת להוליד 
את זרח ופרץ, להוליד את מלך המשיח. כתוב שזרח הוא זריחת המוחין 

ר ופרץ הוא התפרצות המדות, הרגש. צריך לחבר ביניהם, על ידי החבו
בין הזריחה של המח לפריצת הרגש יבוא המשיח. השם העצמי של 

  המשיח הוא "פורץ", בפועל ממש המשיח יוצא מפרץ.
בכל אופן, שניהם צדיקים וצריכים לחבר ביניהם. בעולם היצירה יש 

רק מי שמחובר לעצמות יכול  –"לא פסק" ובעולם העשיה "לא הוסיף" 
א סביל דא", איך יכולים לשאת את ההפכים האלה, ש"לית כל מוח

להיות שני דברים הפוכים באותו זמן. ועם כח כזה שיכול לסבול דא, 
שבו זמנית יש גם מציאות הפוכה בפועל  –הופכים את העולם היום 

 ממש. צריך להפוך את היוצרות, לראות את ההיפך.
הפסוק  –כל זה היה לגבי הסוד של הפסוק "ולא יסף עוד לדעתה" 

חיל בהכרה. מתחיל ב"ויכר יהודה" ונגמר ב"ולא יסף נגמר בדעת ומת
עוד לדעתה". יהודה הכיר ו"הודה ולא בוש". אמו קראה לו יהודה מלשון 
תודה, "הפעם אודה את הוי'", אבל יהודה בעצמו מודה על חטא וחסרון, 

 –עושה תשובה. דוד המלך שיוצא מיהודה הוא בעל התשובה העיקרי 
ואומר "חטאתי להוי'" ובזכות זה הוא  מרים ידים כשמאשימים אותו

 .המלך
זה הפסוק בו יהודה מודה ואומר  –בכל אופן, כתוב "ויכר יהודה" 

"ולא יסף עוד לדעתה". עיקר הפלא שיש בפסוק הזה  –" צדקה ממני"
הוא ה"צדקה ממני". על פי פשט מי אומר את שתי המלים האלה? 
יהודה. הוא מודה ואומר שהיא צודקת. היא הראתה את הסימנים, 

לא מגיעה לה שרפה,  –הוציאה את הערבון, ובאמת ההריון הוא ממני 
 ני. ואדרבא, אני אשם שלא נתתי לה את שלה ב

אבל חז"ל מפרשים כאן פירוש מפתיע ומיוחד במינו. הם אומרים שאת 
" הוא אמר, אבל את ָצְדָקההמלה "ממני" לא אמר יהודה. את המלה "

" הוא לא אמר. מי אמר? השכינה הקדושה. על "ממני" ממניהמלה "
הקב"ה מעיד "ממני ומאתי יצאו", ש –כותב רש"י בפשוטו של מקרא 

א ממני. באותו סיפור הקב"ה מוליד את אורו של שכל הסיפור הזה ב
העלילה  –משיח. יש "נורא עלילה על בני אדם", וכאן זו עלילה טובה 

 הכי מוצלחת שרק יכולה להיות, שמולידים את מלך המשיח, את דוד.
, הכל צריך לקרות היום. מה היוםדברים", ר"ת הצאו ימאתי ומני מ" 

גם כן מופיעה  –" םהדברי וצאי יומאת ילגבי סופי התיבות? "ממנ
? יכול י יוםלפניה. מה המשמעות של  י, בתוספת האות יוםהמלה 

להיות הרבה דברים, אולי עשרת ימי תשובה. ומה רש"י מחדש בביטוי 
"ממני ומאתי יצאו הדברים"? מה ההבדל בין המלה "ממני" למלה 
"מאתי"? לכאורה מספיק לומר אחת מהן, או "ממני", או "מאתי" 

 )כפירוש ל"ממני"(. 
ה', גם העצמות ממש, מופיע בתוך היהודי. ובכן, יהודה אומר שתמר  

"צדקה", וה' אומר "ממני". ואיפה התלבש ה"ממני" הזה? מי הגשים את 
ה"ממני" של ה'? ה' יזם את העלילה מלמעלה, אבל מי יזם את התהליך 

, ה' עוסק להוליד את אורו של משיחכאן למטה? היתה זו תמר. 
והשליחה הנאמנה שלו להוליד את מלך המשיח מיהודה דווקא )כפי 
שמביא רש"י שה' גזר שהמלכים יצאו מיהודה דווקא( היא תמר. היא 
פעלה במסירות נפש, היתה מוכנה גם להשרף. ממנה לומדים שנח לו 
לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, שכן היא 

 תמר היא הגיבורה של הספור כאן. יהודה הוא לא גלתה אלא רק רמזה.
                                                        יותר פסיבי, היא מוליכה אותו, לא הוא מוליך.

 (אור לי"ט כסלו ע"ה)                 
 
 

 א'() ביטול אבל לא על חשבון הדבקות -ורת המגידת 

שמעלקא מניקלשבורג והרבי ר' כאשר האחים הקדושים, הרבי ר' 
פינחס בעל ההפלאה, באו לראשונה לרבם, הרב המגיד נ"ע, בעל 

יתן להם  –הם בקשו שידריך אותם  - יט' כסלו - ההילולא של היום
למה  –דרך בעבודת ה'. כשהם רק נכנסו הוא פנה אליהם ואמר להם 

נסעתם אלי? לא חסר לכם כלום. אתם גדולים בתורה, תורת הנגלה 
ותורת הנסתר, ועובדים את ה'. אתם לא צריכים אותי. אמרו לו, בכל 
אופן באנו לבקש דרך בעבודת ה'. אז הוא אמר להם: כשאתם קמים 
חצות, דבר ראשון נוטלים ידים עם כל הכוונות של האר"י הקדוש. אחר 
כך אומרים ברכות השחר, עורכים תיקון חצות עם כל הכוונות, לומדים 

ד אור הבקר. אחר כך טובלים, עם כל הכוונות של בדבקות עצומה ע
האר"י. מתפללים שחרית בדבקות, שעה ארוכה מאד. אם אחרי כל זה 

הקב"ה לוקח  –עולה על דעת אחד מכם שעשיתי איזה נחת רוח לקוני 
את כל מה שעשיתם, מהרגע שקמתם חצות, עושה עיגול מכל העבודה 

ראה שהוא אמר זאת שלכם, וזורק אותו לעומקא דתהומא רבא. כנ
יותר טוב ממה שאמרתי כעת, כי איך שאמר פעל עליהם, וענו ואמרו לו 

באמת לא היינו צריכים לנסוע אליכם, היינו צריכים לזחול אליכם על  –
 ארבע. 

יש שתי נקודות של החסידות בדורות הראשונים, אבות החסידות, 
יעקב של -יצחק-הבעל שם טוב והמגיד ואדמו"ר הזקן, אברהם

החסידות )"אין קורין אבות אלא לשלשה, אברהם יצחק ויעקב"(, "סדר" 
בלשון החסידים: שתי הנקודות של עבודת ה' יתברך. לא נדבר כעת על 

החסידות, רק עבודת ה', שעיקרה  אהבת ישראל ועוד יסודות של
לא ראי  –. לא ראי זה כראי זה בטולו דבקות –בתפלה. בשתי מילים 

הדבקות היא הדבקות כראי הבטול ולא ראי הבטול כראי הדבקות. 

 "314 גליון מס' זב"ה שבת פרשת תשע   



גילוי אור. גילוי אור הכתר, למעלה מטעם ודעת. דבקות היא אור הכתר 
קן. ראשית שמתגלה בנפש. בטול הוא בטול הכלי, מצב של כלי מתו

"הוי' בחכמה יסד  הבטול בחכמה, אחרי הכתר. תכלית הבטול במלכות.
"אבא יסד ברתא". בחכמה בטול במציאות ובמלכות בטול היש,  –ארץ" 

כאשר המלכות יורדת למציאות התחתונה, אלינו. עיקר הבטול אצלנו 
הוא בטול היש, בטול האני. גם אצל הבעל שם טוב וגם אצל המגיד וגם 

טול ב-בקותדדמו"ר הזקן יש את שני הקצוות של דבקות ובטול. אצל א
 בער, השם של המגיד. -דב – דבר"ת 

יש  –שנאת האני, היש הנפרד, ודאי התחילה אצל הבעל שם טוב 
טוב העיקר ובכל אופן, אצל הבעל שם  –הרבה תורות בכתר שם טוב 

שרש הכלי נכלל באור, מהתעבות הוא הדבקות והבטול נכללה בה. 
האורות נתהוו הכלים, ואצל הבעל שם טוב הכלים עדיין בתוך האור, 
הבטול עדיין בתוך הדבקות. עיקר העבודה והתפלה של הבעל שם טוב 
ותלמידיו היתה תפלה שכולה אומרת דבקות בה'. הבטול נמצא שם, 

מה החידוש של המגיד? שהוא הוציא את הבטול אבל הוא לא גלוי. 
ון הכלי. אצל המגיד יש כבר שני עמודי מהדבקות, הוא גלה את תיק

 גם דבקות וגם בטול.  –תווך של עבודת ה' 
יט' בכסלו, -ן? זמן קצר לאחר שהמגיד הסתלק במה לגבי אדמו"ר הזק

עשו אסיפה איך להמשיך את הדרך. כל אחד  –תלמידי המגיד התכנסו 
אמר דבר. אצל כל צדיק רואים משהו אחר. כשבאים לברדיטושבר מה 
רואים? ממה מתפעלים? מהדבקות שלו. כאשר רואים אותו מתפלל 
בדבקות נכנס הרהור תשובה, רבים רבים חוזרים בתשובה ומתחילים 

רואים  –ל שלו לעבוד את ה' בקיום תורה ומצוות. לא רואים את הבטו
אדה"ז היה צעיר, את האורות, את הברקים. כל אחד אמר משהו אחר. 

היה "מצער", לכן גם זכה להיות העצור. הוא התחנן בפני עמיתיו 
להמעיט את האורות ולהרבות כלים, לעשות כלים להפצת החסידות. 
איך עושים כלים? מדגישים את הבטול. אצל אדה"ז, בחב"ד, בקושי 

. כשלומדים את סדר קיים ועוד איך –קות'. לא שלא קיים שומעים 'דב
העבודה כמו שרבי הלל מסביר בביאור שלו לשער היחוד של אדמו"ר 

בינה  –האמצעי, הוא מסביר שעבודת חב"ד היא להתחיל בהתבוננות 
עד שזוכים לדערהער הפנימי, כתר של הבינה. אז עוברים  –דבינה 

, מוחין דאבא, חכמה, ומכך להסתכלות, "לאסתכלא ביקרא דמלכא"
עולים לדבקות בכתר. רק אחרי שעולים לדבקות בכתר יורדים 

"יום ליום יביע אמר ולילה ללילה  –להתפעלות בלב ואחר כך להבעה 
זה סדר העבודה בחב"ד. מתחילים מהאמצע, במלכות.  –יחוה דעת" 

בינה  –בינה לשון בין, ועיקר עבודת חב"ד היא האמצע של האמצע 
נה, עבודת ההתבוננות. מכאן עולים לחכמה, מחכמה לכתר, ומכתר דבי

ומהמדות  –על כך כתוב "ז"א בעתיקא אחיד ותליא"  –יורדים למדות 
יורדים להתחבר עם המלכות, זו התכלית. זה הקו של חב"ד. אמרנו 
זאת כדי לומר שיש דבקות גם בחב"ד, אבל ככלל בחב"ד לא שומעים 

ים מהחסיד תהיה בדבקות. מה דורשים? לא שומעים שדורש –דבקות 
 )י"ט כסלו ע"ב(              בטול, החל מבטול היש, לבטל את האני שלך.

 

 חלק ב' רצוף פירושי "בכל מאדך" )שטות דקדושה(פ
נקביל לשני פירושי חז"ל  –הוד ויסוד  –את שתי הספירות הבאות  

והפשט ממש בעצמם. פירוש "בכל ממונך" נשים ביסוד, כפי שנסביר, 
" שייך לספירת בכל מדה ומדה שמודד לך הוי מודה לו במאד מאדש"
בכל מה שה' עושה איתי אני צריך להודות. אבל  –. על פי פשט הודה

יש כמה שמפרשים זאת קצת יותר לעומק, שיש אדם שנולד עם טבע 
שמתמיד בטבע, אין לו הרבה תאוות, לומד  –כמו שכתוב בתניא  –

תורה ועושה מצוות בקל, נולד עם טבע טוב, 'ילד טוב ירושלים', בחור 
קטן יש לו טבע טוב. יש מישהו שה' נתן לו טוב מעודו, מאז שהוא ילד 

ומי שקבל מהלידה טבע לא טוב של תאוות וכעסים  –טבע לא טוב 
והקפדות וכל מיני דברים לא טובים, מאד קשה לו להתגבר על טבעו 

 ולנהוג לפי התורה והמצוה. 
 –קל לו להיות יהודי טוב. מי שנולד בטבע רע  –מי שנולד בטבע טוב 

ות יהודי טוב. אז מפרשים "בכל מדה ומדה" על עצם קשה לו מאד להי
איזה טבע שה' נתן לך, טבע טוב שבא לך לקיים  –הטבע שה' נתן לך 

מצוות או טבע רע שאתה זקוק ממש לעבודת אתכפיא קשה כדי 
 –אם נולדת בטבע טוב "הוי מודה לו במאד מאד".  –להתגבר עליו 

אם תתגבר "לפום גם אשריך, כי  –אשריך. אם נולדת בטבע קשה 
. לפי זה השכר שלך –צערא אגרא". כמה שקשה לך לתקן את עצמך 

זה פירוש מאד עמוק ב"בכל מדה ומדה שמודד לך הוי' מודה לו מאד 
 מאד". 

מסביר אפילו עוד טיפה, ומקשר לפירוש של הבחירה,  'משך חכמה'ה
שיש לאדם יתרון  –שהיא היתרון של האדם. הוא אומר נקודה אחרת 

בהמה, שבהמה אף פעם לא תכניס את עצמה לסכנה. אם הבהמה על 
יודעת שיש פה משהו מסוכן היא תברח. רק בן אדם עשוי להכניס את 

או  –עצמו לסכנה. בשביל מה? אם הוא חושב שהוא יכול להרויח מאד 
 הוא מוכן לסכן עצמו לשם כך.  –בגשמיות או ברוחניות 

מהותי בין אדם לבהמה.  , שזה הבדל'משך חכמה'שוב, ווארט של ה
אין לה את היכולת לעשות  –שאין לה דעת ואין לה בחירה  –בהמה 

משהו כי צופה את העתיד, שבשביל עתיד טוב כדאי לה לסכן את 
גם  –עצמה. הוא מפרש כך "בכל מאדך", שהאדם צופה את העתיד 

שהוא מוכן לסכן את עצמו, וגם מה שהקב"ה עושה איתו. אם ה' עושה 
כמעלת רבי נחום איש  –ו לא טוב, יש לו חוש ש"גם זו לטובה" לו משה

גמזו, שממש רואה את הטוב שעתיד לצמוח )יותר מרבי עקיבא, 
מי שאוהב את תלמידו, שרק האמין ש"כל דעביד רחמנא לטב עביד"(. 

ה' "בכל מאדך" זוכה לראות את הטוב גם בדברים שעל פניהם נראים 
 מאד לא טוב. 

בכל " -ד הפירוש הראשון של חז"ל, "בכל מאדך"כנגד ספירת היסו
שלפיו גם כל התרגומים. היות שעיקר הביטוי המעשי של "בכל  ",ממונך

ב"שטות דקדושה" שאדם גם מבזבז יותר  –מאדך" הוא במתן צדקה 
יכולתי לשים במדת החסד של אברהם אבינו. אבל אני רוצה  –מחומש 

 –וב שה"צדיק חי עלמין" , תיקון הברית, כי כתיסודלשים בספירת ה
 נקרא צדיק על שם שנותן צדקה.  –מדת היסוד 

 –גם כנגד עשר הספירות  –ידוע שיש עשרה מבצעים של הרבי 
והמבצע שכנגד ספירת היסוד הוא מבצע צדקה, להרבות בצדקה. הוא 

שהצדיק משפיע ריבוי  –יסוד כי הצדקה היא "פֺעלת צדיק לחיים" 
הצדיק בעצמו חי למות, "צדיק חי עלמין". צדקה וכך מחיה את כל העו

צדקה היא המצוה המיוחדת מחיה את כולם.  –חי להחיות בעצם והוא 
צדיקו של עולם נותן צדקה בכך  –של הקב"ה, "מצותך רחבה מאד" 

 –" לכן את "בכל ממונךשמהוה ומחיה את העולם בכל רגע תמיד. 
 לצדיק. נכוון לספירת היסוד,, השפעה בפועל, בשטות דקדושה
חוזרים לפירוש הראשון  – מלכותה –אחרון חביב, הפירוש בו נסיים 

של בעל הכתב והקבלה. הוא אומר משהו מאד מענין, שכאשר ראיתי 
" בלשון הקדש מאדהיה חידוש גדול בשבילי. הוא אומר ששרש המלה "

היא אות נוספת, ועיקר השער של המלה  מ-שה – אודותהוא מלשון 
מה פירוש? כמו שכתוב "על ֹאדות באר המים", "על מאד הוא אודות. 

ֹאדות הבאר אשר חפרו", "על ֹאדות האשה הכושית אשר לקח", "על 
ֹאדות האשכול אשר כרתו". יש ארבע פעמים בתורה המלה "ֹאדות" 
ועוד פעמים "אוֹדת" )"על אוֹדת בנו", "על אוֹדת ישראל"(, תמיד יחד 

(. לא הייתי תהובגימטריא  דותאֹ "על אודות" משהו )כל  –עם "על" 
 חולם אף פעם שהמלה "מאד" באה מהמלה "אודות". 

מה פירוש "אודות"? הכתב והקבלה מתרגם לאידיש כל מילה שנבין,   
'על  –עסק. "על אודות"  –והוא אומר ש"אודות" היינו א געשעפט 

 בכלעל כל עסקיך. תאהב את ה'  –עסק'. אז מפרש "בכל מאדך" 
 לא תעשה בחיים, תאהב את ה'. מה ש –עסקיך

נשמע מאד קרוב למה שכתוב בסיום הגמרא של מסכת ברכות זה 
)הלימוד הוא במשנה של פרק "הרואה"( שיש פסוק אחד שכל גופי 

"בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך", כתוב שם  –תורה תלויים בו 
ה "דעהו". כתוב בקבל –"אפילו לדבר עבירה". מה שלא תעשה בחיים 

, ליסוד ולמדות ו-תתאה ל התחבר )דע( את  – ו ה דע" היינו דעהוש"
שמעליו. כתוב בחסידות שלא כמו שהרמב"ם כותב שהכלל הגדול 

שהאכילה שלי היא כדי  –בעבודת ה' הוא "כל מעשיך יהיו לשם שמים" 
אלא "בכל דרכיך דעהו", שבעצם האכילה  –שיהיה כח לעבוד את ה' 

עסק בחיים הוא לדעת את ה' ולאהוב את ה'. כרגע יש יחוד ה'. כל 
תכניס ותחדיר בכל עסק ועסק, כל אודות ואודות, אהבת ה' )שהיא 

 "כי ידעתיו" לשון חבה, כפי שכותב רש"י(. –ידיעת ה' 
אם כן, אלה שבעת הפירושים של "בכל מאדך". כאן הארגון שלנו הוא 

ל המשכן, ארגון שכולו אומר שטות דקדושה, "עצי שטים עומדים" ש
ורק מכח זה תבוא הגאולה. בלי שטות דקדושה לא תבוא הגאולה. 

לתת בלי  –שנגלה שטות דקדושה. כמו בצדקה  –משיח תלוי בנו 
 (ה"שבט ע 'י)                                              "בכל מאדך". ,חשבון

 
 
 
, שרים בדבקות, בבטחון –מדינה " בגימטריא ואני אבטח בך"

 ה("כסלו ע )י"ט         שאפשר לתקן את המדינה תיקון אמתי. 


