
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כוח להתחיל ולסיים מצוותה
כל המצוה אשר אנכי מצוך היום כתוב: "בתחלת פרשת עקב 

". הביטוי "כל המצוה" הוא ביטוי מיוחד, ממנו משמע תשמרון לעשות
שצריך לקיים מצוה בשלמותה. בכללות הביטוי הזה, "כל המצוה", 

 8-פעמים בתורה, כולם במשנה תורה, בחומש דברים. בין ה 8מופיע 
היא הפעם פעמים שיש את הלשון הזה, "כל המצוה", הפעם הזו 

השלישית, אבל יש בה משהו מיוחד שלכן דווקא כאן יש מדרש של 
חז"ל על הביטוי. המיוחד שזה תחלת פסוק, "כל המצוה אשר אנכי 

נקרא  מצוך היום תשמרון לעשות". מה זה הענין של "כל המצוה"?
רש"י: "'כל המצוה' כפשוטו, ומדרש אגדה אם התחלת במצוה גמור 

גומרה, שנאמר 'ואת צוה אלא על שם אותה, שאינה נקראת המ
עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים קברו בשכם'". 
התורה מייחסת את המצוה של קיום השבועה שיוסף הצדיק השביע 
את בני ישראל להעלות את עצמותיו כשיצאו ממצרים, כל המצוה 
הזאת, כך כתוב בספר יהושע, מיוחסת לבני ישראל וכלל לא מוזכר 

משה עסק בהעלאת העצמות, "והלא משה לבדו הוא נתעסק בהן ש
להעלותם, אלא לפי שלא הספיק לגומרה וגמרוה ישראל נקראת על 
שמו", לפי שמשה רבינו לא הספיק לגמור את המצוה, שהרי הוא 
מת, נסתלק, לפני שנכנסו לארץ, אז כל המצוה נקראת על שם 

אומרים לו גמור". מכאן הלשון המפורסם "המתחיל במצוה גומרה. 
לומדים זאת מפרשת עקב, ומתאים לעקב, לשון סוף, "והיה עקב 
תשמעון". צריך לשמוע את הסוף, סוף טוב הכל טוב, העיקר זה הסוף. 

 אל תפסיק באמצע, תמשיך עד הסוף. –התחלת משהו 
בעצם, מה באמת קורה כאן עם הסיפור של משה ובני ישראל? האם 

א לבדו התעסק בהעלאת העצמות, האם משה התעלם לגמרי, הרי הו
הוא נשכח כאן לגמרי? חס ושלום. צריך לומר, וככה האריז"ל 
והרש"ש מפרשים "ואברהם זקן בא בימים", שיום ההוה מלביש את 
יום האתמול ומעלה אותו, והמציאות נקראת על שם ההווה, מה 

משה שהוא לבדו עסק בהעלאת שאנחנו רואים. וככה דבר פשוט, ש
 בני ישראליוסף ודאי שהוא נמצא כאן, זכותו כאן, רק שאם  עצמות

גומרים אז הם הלבוש שרואים, הלבוש הוא הכח המבצע עד העקב. 
יש גם אז הם הלבוש, אבל אין הכי נמי, משה רבינו נמצא שם בפנים. 

בלי י )כמו שבדרך כלל  משה רבנורמז מפורסם, שאם כותבים 
. והיות שגם משה ני ישראלבשוה בדיוק  משה רבנוכותבים(, אז 

שקול כנגד כל בני ישראל, "הנשיא הוא הכל", אז כשאומרים שבני 
ישראל העלו את עצמות יוסף אני לא שולל את  משה רבינו אלא 
רק מגלה את לבוש ההוה, יום ההוה שמלביש את יום האתמול. זה 

ואם במקרה לגבי הענין של "המתחיל במצוה אומרים לו גמור", 
ר גומר צריך להיות קשר הדוק בין המתחיל לגומר, מישהו אח

שהגומר ירגיש שהוא עוזר לסיים ולהשלים את עבודת מי שהתחיל 
את המצוה. בכל אופן, אם אני עצמי מסוגל להתחיל ולגמור את 
המצוה עד הסוף ברור שזה עדיף, ש"המתחיל במצוה אומרים לו 

 גמור".
כל ה שבע אותיות. "נתבונן רגע בביטוי הזה, "כל המצוה". יש פ

, מספר ריבוע, כלומר שיש פה גם שלמות הרומזת 196" עולה המצוה
-ברבוע. רק הראשי יד, 14"כל המצוה". זה ריבוע של  –לעשית הכל 
ברבוע. כלומר, שהראשי  5, כהמצוה" הם רבוע, הל כתיבות של "

ברבוע. כתוב  ידתיבות מבטאים שלמות וגם כל הביטוי הוא שלמות, 
 ה-אצבעות אבל בכל יד יש ב 5, יש יד-זה סוד ה 14-ו 5-בקבלה ש
פרקים ביד שמאל,  ידפרקים ביד ימין ועוד  ידפרקים.  ידהאצבעות 
, כאשר 196אותיות ועולה  7. אמרנו שכל הביטוי הוא כחביחד זה 

הוא הסימן של הפסוק הראשון  כחפעמים  ז. 28הממוצע הוא 

ברא אלהים את השמים ואת הארץ". הסימן של בתורה, "בראשית 
הפסוק הוא מספר התיבות, המילים, כפול מספר האותיות. יש 

אותיות, הפסוק אומר "המתחיל  כח-מילים ו זבפסוק הראשון 
אותיות ב"בראשית  יד-במצוה אומרים לו גמור". הפסוק מתחלק ל

ל . הככחאותיות ב"את השמים ואת הארץ", יחד  יד-ברא אלהים" ו
 רמוז ב"כל המצוה".

ברבוע.  14-ברבוע, ומגיע ל 5, כה-נעשה עוד רמז יפה: הכל מתחיל ב
. אם אני 5-עצמו מצטמצם ל יד-, ה5במספר קטן עולה  ידגם 

ובונה מזה סדרה חבורית, סדרה כמו סדרת האהבה  14-ו 5-מתחיל ב
 14, 5בה כל שני איברים נותנים את המספר הבא... נעשה ביחד: 

. בסדרה חיבורית היחס בין שני 137, 85, 52, 33, 19המספר הבא 
המספרים שבונים את האיבר הבא מתקרב מאד מהר ליחס שהוא 

, וחתך 137ב מדויק. ידוע היום בפיזיקה כמה חשוב המספר חתך זה
. הכל מתחיל מהסוד של "כל המצוה", 85-52הזהב שלו הוא באמת 

תגמור. מה זה הפסוק הראשון בתורה? ה' התחיל  –התחלת מצוה 
והוא אומר שהוא גמר. רק אחר כך כתוב שהיו כמה בעיות, כמו 

ן לא משמע ככה, אלא "והארץ היתה תהו ובהו", אבל בפסוק הראשו
שהתחיל את העבודה וגמר את העבודה בכי טוב. שוב, שבעת 

. אם אני 137 85 52 33 19 14 5המספרים הראשונים של הסדרה הם 
מחבר את כל שבעת המספרים האלה יחד, כמו שבעה דורות 

[, עד משה ידבמ"ק =  אברהם-בשמו ]ו ה)מאברהם, שה' הוסיף לו 
(. לכאורה מה שרש"י 137ועוד  יצחקשהוא ) משהרבינו(, אני מקבל 

כתב היה הפוך, שמשה התחיל ובני ישראל גמרו ולכן נקרא על 
שמם, אבל אמרנו שלא ככה, משה התחיל ובני ישראל גמרו אבל 
משה נמצא שם. המצוה נקראת על שם הלבוש נאו, עכשיו. הסוד 

 , ורואים שבכל אופן הכח לסיים את המצוה137, קבלהעד  5-הוא מ
אנחנו מתחילים  הוא של משה. "תורה צוה לנו משה", ולכן כאשר

ומנסים לסיים מצוות נתחבר למשה רבינו, שהוא בעצמו מחובר 
ליוסף הצדיק, לעצמּות של יוסף הצדיק, וכאשר נתחבר אליו יהיה 

 אב ע"א(-)י"ז מנחם                       לנו כח להתחיל ולסיים מצוות.

 
 )חלק ב'(זדקנות, זכרון ושכחה ברוכה ה

נספר סיפור מפורסם: תשעה באב הוא היארצייט של החוזה  
מלובלין. אחד מגדולי תלמידיו הוא הרבי ר' בונים מפשיסחא. פעם 
אחת רבי בונים בא לרבי, החוזה, וראה שהוא קצת בעצבות )'רציני', 

למה וכשהוא שאל אותו  –לא כל כך שמח  –כך אומרים בחב"ד( 
הוא עצוב, הוא אמר שכתוב בתורה שצריך לזכור את ה' תמיד ואסור 
להסיח דעת מה' אף לרגע. אני לא מבין, אמר החוזה, איך זה יתכן 
אפילו אצל גדולי הצדיקים, אפילו אצל משה רבינו. כמובן שהוא 

התכוון גם אל עצמו. אם רגע אחד הוא מסיח דעתו -התייחס
עיניו. הבעל שם טוב אמר "אשרי מהקב"ה, זה עושה אותו רשע ב

לו עון", אשרי מי שאם רגע אחד לא חושב על  –אדם לא יחשב הוי' 
ה' הוא בעיניו רשע, וכך החוזה הרגיש. כך החוזה אמר לרבי ר' בונים, 
ורבי בונים נחם אותו )אנחנו עומדים בערב שבת "נחמו"(. הוא אמר 

וההלכה  –להשאיר שכחה לעני  –לו שיש בתורה מצות "שכחה" 
אומרת שאם שכחת משהו מסוים וחשוב בעיניך אין הוא בגדר 
שכחה )חבל לעני, אבל זו ההלכה(. כך רבי בונים אמר לרבי שלו, 

אצל הצדיק הדבר הכי  –החוזה, שכך הוא במה שהתלוננת עליו 
חשוב בחיים הוא הקב"ה והקשר לקב"ה, אז אפילו אם לרגע הוא 

כה חשוב בשבילו, שאין בו גדר של שוכח עליו, זו לא שכחה. הדבר 
 שכחה. החוזה מאד התנחם בווארט הזה של תלמידו רבי בונים.
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לשכוח דברים רעים זה טוב. מה עוד טוב לשכוח? שכחה בהקשר 
לשכוח את ה' פירושו להסיח את  –הסח הדעת של הסיפור הזה הוא 

הדעת מה'. לצדיק הסח הדעת הוא דבר מאד רע, אבל איזה הסח 
הוא בא רק  –כתוב ש"משיח בא בהסח הדעת" דעת הוא חיובי? 

כאשר לרגע אחד הדעת הקולקטיבית של עם ישראל מוסחת ממשיח. 
אז פתאום, ברגע אחד, משיח מופיע. כדי להביא את המשיח צריך 

דבר מדהים. חז"ל אומרים שמציאה גם באה  –ח ממנו לרגע לשכו
אם אתה חושב על זה אף פעם לא תמצא. אם תסיח  –בהסח הדעת 

מחכה לך באופן לא צפוי. שאת הדעת יש סיכוי טוב שתמצא אוצר 
הם  –הדברים הכי טובים בחיים באים בלי ציפיה. אם אתה מצפה 

ים זאת מחכים. כשאתה מסיח את הדעת הם מגיעים. איך אומר
 –בקבלה? הדברים הגדולים באים מהכתר, מה שמעל טעם ודעת 

המקום של "אשת חיל עטרת בעלה". כדי לקבל דברים מהכתר צריך 
כח נשי להסיח את הדעת. ברגע הזה שהדעת מוסחת, פתאום אוצר 

 מופיע מהכתר העליון. –משיח עצמו  –גדול -גדול
ר ומה שצריכים כשמזדקנים צריך להבחין בין מה שצריכים לשחר

הרצון לשמור את הכל הוא דרך לאבד את הכל. האדם צריך לשמור. 
אחד הדברים המפורסמים לדעת מה להמשיך להחזיק ומה לשחרר. 

כאשר מזדקנים הוא ההבחנה שחז"ל אומרים מה קורה עם הזכרון 
בין תלמידי חכמים לעמי הארץ. הם אומרים שעמי הארץ 

למידי חכמים דעתם מתיישבת. כשמזדקנים דעתם מטרפת ואילו ת
מה פירוש שהדעת מתיישבת? הזהר אומר שכמו יין, שכל השמרים 

וזה מה שקורה  –שלו שוקעים למטה והיין הטהור נשאר למעלה 
לתלמידי חכמים כשמזדקנים, זה מה שקורה לזכרון. הזכרון נעשה 
יותר ויותר זך )לשון זכות והזדככות כנ"ל, סוד "שמן זית זך כתית 

שמן זית מסוגל ביותר לזכרון כנודע(. יותר ויותר דברים  –ור" למא
כמובן שזה הכל נעשה  שמפריעים למחשבה להיות רגועה שוקעים.

בזכות הקשר שלך עם התורה. בחסידות הדגש לא רק כמה תורה 
 –אתה לומד וכמה אתה מבין, אלא כמה בטול יש לך לתורה 

 –לטיהור היין הבטול הוא הנוסחא  "אורייתא מחכמה נפקת".
שהחלקים הרעים ישקעו והחלקים הטובים ישארו נקיים )סוד נקבה 

 –דעת תלמיד חכם נעשית נקיה יותר ויותר והיא מתיישבת כנ"ל(. 
ככל שיש יותר ויותר בטול. תלמידי חכמים צעירים אינם כך, יש להם 
ריתחא, אך ככל שמזדקנים דעתם מתיישבת עליהם. זה גם להיות 

 נשים הן מיושבות, "כתפארת אדם ]אשה[ לשבת בית". –יותר נשי 
הזכרון . זקן-ו זכר –זו ההתחלה, שיש לנו שתי מילים, שני שרשים 

הוא הצד הגברי, גם כשאתה מזדקן, והכוונה בו לזכור בדיוק מה 
כור שכל מה שקורה לנו הוא לזכור את הקב"ה, לז –שחשוב לזכור 

, הוא טוב. אתה שוכח שמות? שוכח רחובות? למי בהשגחה פרטית
משנה?! השאלה אם אתה שוכח את ה' או לא שוכח את ה'. הזכר הוא 

לזכור מה שחשוב. הבעיה היא שלאנשים אין החוש מה  –הזכרון 
ערכת ערכים לזכור. גם כאן חשובה המלה "ערכין", היינו שצריכים מ

לאנשים אין ערכים לדעת  שאומרת מה חשוב לזכור ומה לא חשוב.
מה חשוב ומה לא. אם יש ערכים יש דרך ישרה להשקיע את 
הדברים הלא חשובים ולהשאיר נקי את הדברים החשובים. 
כשהדעת מוסחת פתאום משיח מופיע. יש שכחה טובה של הדברים 

אפשר להמשיך למטה הרעים, ושכחה טובה של הדברים הטובים ש
                  )אור לט"ו באב ע"ב(                                                רק בהסח הדעת.

 
רגלים חזקות  - יקר התכלית לפי ר' לוי יצחקע 

 לריקודים
ותמצא  תכסוס בשינים –פירוש מאחז"ל "דוק בככי ותשכח בנגרי" 
ישהו כאבי שאם יש למ –ברגלים. זה גם דבר מאד מעשי, חשוב מאד 

בהליכה, חז"ל אומרים שצריך לכסוס את רגלים או בעיות ברגלים, 
פשוט  –האוכל. זה גם ללעוס, אבל הפשט שרש"י וכולם מסבירים 

לאכול טוב. אם האדם יאכל טוב הוא ימצא את התוצאה החיובית 
ל זה ר' לויק, שצריך טוב טוב לבטא את בתוך הרגלים שלו. אומר ע

המילים של התורה והתפלה, דרך השינים, ומי שכל השנה כולה אומר 
ברור את אותיות התורה והתפלה שמוציא מפיו, כוסס אותן, ימצא 

 את התוצאה בריקודי שמח"ת. 

כנראה שאמר את הווארט הזה בשמח"ת. תאכל הרבה תורה ותפלה 
 –בריקודי שמח"ת. זה בחינת נצח  כל השנה, ותמצא את התוצאה

אומר שהתכלית של כל מה שאדם לומד ומתפלל כל השנה זה כמה 
חוזק יש ברגליו לרקודי שמח"ת, זה נצח, "אז תשמח בתולה במחול 

 (ז"אב ס-ב מנחם")כ                                               ]הכרמים[". 

 
 
 

 –הרבי מסביר ש"עקב תשמעון" זה היהודים הכי פשוטים, שבעקב 
למעלה מהעקב שמתגלה שכולם שוים, בעוד  –דור עקבתא דמשיחא 

 עוד רואים הבדלים.

 
קודם כל הבנה של מה שעשית. ה"רוח שטות"  –תשובה היא הבנה 

גורמת לא להבין את החטא, לחשוב ששום דבר לא קרה, אתה עדיין 
יהודי ועדיין קשור לה', והכל בסדר. על זה נאמר "אין אדם עובר 
עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות". השטות היא להביט אחורה 

ובה צריך ראשית כל להבין מה ולחשוב שהכל בסדר, ובשביל תש
אם עשית דבר טוב או ההיפך. תשובה עמוקה יותר היא  –שעשית 

זו  –הבנת תוצאות המעשה, ועד יותר להבין גם לפני מי חטאת 
זה תשובה,  –תשובה חסידית. להבין שחטאת ואת תוצאות החטא 

 אבל תשובה חסידית היא להבין לפני מי חטאת, לחשוב על ה'. 
ידוע מרס"ג שהיה עושה כל יום תשובה על המצוות שעשה אתמול, 

תשובה  –מבין היום את ה' הוא כי לחטא יחשבו ביחס לאיך ש
אמיתית, תשובה עילאה, היא שכל יום בחיים מגיעים להכרה חדשה 
ביחס לה' ומתוך כך שבים בתשובה. אם אתה מבין שאתה חולה צריך 

 ורפא לו".  –להבין למה, ואז "ושב 
כך  ,קשור לכך, שכמה שהצדיק יותר קרוב והמצב יותר טובזה 

התשובה על המצוות שעשיתי אתמול היא  –מרגישים יותר "כתית" 
יותר עמוקה מהתשובה על העבירות של אתמול. בעבירות אתה רע, 

תעשה תשובה. אבל תשובה על הדרך בה  –ואם אתה רע תהיה טוב 
הכרה הרבה יותר התפללתי והנחתי תפילין ונתתי צדקה דורשת 

עמוקה, וממילא זו תשובה יותר עמוקה, תשובה משיחית. על תשובה 
 כזו כתוב שמשיח בא לאתבא צדיקיא בתיובתא. 

שוב, אם צדיק אחד יעשה תשובה שלמה יבוא משיח, פלא, מתברר 
שאף פעם אף אחד לא עשה תשובה שלמה )לא  –שזה עוד לא קרה 

כי אם היה קורה משיח כבר  משה רבינו, ולא אף אחד אחר אחריו(,
היה בא. הנקודה כאן שתשובה שלמה היא לא רק לרשע, אלא גם 

 (אד"ר ס"ח)                                  לצדיק, שצריך להיות "כתית". 

 
זו התפארת, המזיגה  –החב"ד האמתי הוא הכי כולל את כל הדברים 

כל יוצא פסיפס מפואר ביותר. הנכונה של כל הצבעים וכל הגוונים, ה
חזק קשור לרבי, קשור לרביים, וחב"דניק מאה -אפשר גם להיות חזק

 (אב ע"ו)ג'          .צדיקים האמיתייםאחוז ולקבל אור והשראה מכל ה

 
מהן פנים חדשות? פנימיות חדשה. פנים חדשות היינו שהפנימיות    

מתחדשת. זה מה שאמור להיות כל החיים אצל חתן וכלה, ועיקר 
 פנימיות חדשהה"שבע ברכות" הוא התחדשות בפנים, בפנימיות. 

. כלומר, עם פנימיות חדשה ברא אלקים את השמים בראשית עולה
 השמים והארץ הם החתן והכלה. איך הוא בורא אותם? –ואת הארץ 

"אשר ברא" רומז לפסוק  "אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה",
החתן והכלה שה' ברא בפסוק הראשון של התורה  –"בראשית ברא" 

שם הטוב, , אהוהארץ" ר"ת האת ושמים הת אהם השמים והארץ, "
"אומר לדבק טוב", "ודבק באשתו". איך ה' בורא אותם? "בראשית" 

שיטת הירושלמי, ובבבלי היינו שיטת הרמב"ן  –היינו התהוות הזמן 
והר"ן, שבכל רגע יש פנימיות חדשה. כלומר, אצל האדם החיצוניות 

מי שמתחתן וכעת  –נשארת למראית עין, אבל אצל מי שעובד ה' 
עיקר מה שצריך  –ם, לידה חדשה, בריאה חדשה מתחיל חיים חדשי

לחדש הוא הפנימיות שלו, הממד הפנימי שלו, פנימיות חדשה 
  ()אור לכ"א תמוז ע"ו                                      בגימטריא בראשית. 

 מזרחימזל טוב לאליעזר שלמה וחיה מושקא  
 תשע"ו לרגל נישואיהם ביום כ"א במנחם אב

 


