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עין אוישבבת                

ספר

בת עין

Introduction

The Maggid of Trisk would customarily suggest hints in his divrei Torah 
that Mashiach would come that year. Once someone asked him for the 
reason why he would give these hints that Mashiach would come. After 
all, if he would come, then certainly everyone would see that he arrived!

The Maggid answered him that the Shulchan Aruch rules that when one sees 
his father violating a mitzvah, it is prohibited to tell his father that his actions 
are forbidden, for this would be a violation of the mitzvah to honor one's father 
and mother.  So, what should he do? He should tell his father "this is what is 
stated in the Torah" and his father will intuitively understand that he is not 
acting in accordance with the halacha.

So it is, concluded the maggid, that I am unable to tell Hashem that He is 
obligated to bring Mashiach.

So I only say "Father, this is what is says in the Torah." I draw out hints that 
Mashiach should come this year. 

Our teacher, the Bat Ayin who grew up in the court of the Chernobyl, was 
considered as a son to the Maggid of Chernobyl to the point that the he 
requested that our Rebbe, the Bat Ayin, should call his seder "Toldot Adam," 
which stands for Toldot Adam Dov Mordechai )אברהם דוב מרדכי(.  This would be 
in order to allude to the name of the Bat Ayin, Avraham Dov, and the Maggid of 
Chernobyl's name, which was Mordechai.  

It is only due to the fact that our Rebbe already gave his sefer its title )Bat 
Ayin( that he did not want to call it this name )Toldot Adam(. 

It is from here that our Rebbe derived his Divine inspiration to champion the 
cause of the Jewish people and request from Hashem "what is written in the 
Torah." 
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ה   ב - ְלֲחנּוּכָ ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ים ְלּפָ רּוׁשִ ּדְ

.א  לשון הפסוק: 'ויהי כמשלש חדשים ויוגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים 
ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף, הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי 
הרה ותאמר הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה, ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על 

כן לא נתתיה לשלה בני'.

עיין בספר טור ברקת )סי' תקפ"א סק"א( בשם המדרש עה"פ )ישעיה מז, טז( הנותן בים דרך  .א  
אלו ימים מאלול עד חנוכה. ועיין עוד בספר תולדות אהרן פרשת מקץ ד"ה אלקים יחננו: 'אלהים 
יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה לדעת בארץ דרכך' כו' )תהלים סז, ב-ג(. דהנה השפע והבהירות 
שמוריד הבורא לישראל מתחלת מחנוכה, כי עד חנוכה הוא הושענא רבה שהוא גמר חתימה, 
הלכך ערב חנוכה הוא גמר חתימה, ובחנוכה מתחלת השפע והבהירות חדשה להוריד על נשמת 

ישראל.

ֵלאמֹר  ִליהּוָדה  וּיּגַד  ֳחָדִׁשים  ְּכִמְׁשלׁש  וַיְִהי 
ְּבִכְתֵבי  ִאיָתא  ִהֵּנה  וְגֹו'א.  ָּתָמר  זְָנָתה 

ִהיא  ַהֲחִתיָמה  ְּגַמר  סֹוף  ֶׁשִעיָּקר  זַ"ל  ָהַאִר"י 
ְמרּוָּמז  ֶׁשֶּזה  לֹוַמר  נּוַכל  ֵּכן  ִאם  ְּבֲחנּוָּכהב. 

ָמר ְוגֹו'. )בראשית לח: כד(  ד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ּתָ ּגַ ים ַוּיֻ לׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ ַוְיִהי ּכְ

And it was after three months, and it was told to Yehuda, your daughter 
in-law Tamar has committed adultery. (Beraishit 38:24)

Following Rosh Hashana and Yom 
Kippur, the finality of judgment comes 
on Chanukah.

ַמר  ּגְ ר סֹוף  ִעיּקָ ִכְתֵבי ָהַאִר"י ַז"ל ׁשֶ ּבְ ה ִאיָתא  ִהּנֵ
ה.  ֲחנּוּכָ ַהֲחִתיָמה ִהיא ּבְ

It is found in the writings of the 
Arizal that the final signing, the 
verdict and judgment for the coming 
year is on Chanukah.

The story of Yehuda and Tamar 
alludes to the accusations against 
the Jewish people that take place on 
Chanukah when the Satan accuses the 
Jews of being unfaithful.  He claims 
that not only have they left Hashem 
and gone after others, but they have 

become extremely attached to them. 

The Bat Ayin proceeds to explain 
the various phrases of the pasuk that 
allude to this idea.

ְפסּוִקים ֵאּלּו ַעל  ז ּבִ ה ְמרּוּמָ ּזֶ ן נּוַכל לֹוַמר ׁשֶ ִאם ּכֵ
ֵמרֹאׁש  ַהְיינּו  ים',  ֳחָדׁשִ לׁש  ִמׁשְ ּכְ 'ַוְיִהי  ֶזה,  ֶרְך  ּדֶ

ַמר ֲחִתיָמה,  ר ּגְ ָאז ִעיּקָ ה, ׁשֶ ָנה ַעד ֲחנּוּכָ ָ ַהּשׁ

If so, we are able to suggest 
that the pasuk is alluding to this 
idea. The expression "And it was 
after three months" refers to the 
three months from Rosh Hashana 
until Chanukah, which is the final 
"sealing" of judgment.

ּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ַעל  ַקְטֵרג  ַהּמְ א  ּבָ ן  ּכֵ ַעל 
ֵתיַבת  ּבְ ז  ְמרּוּמָ הּוא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ עֹוָלִמים 
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ְּכִמְׁשלׁש  'ַוְיִהי  ֶזה,  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵאּלּו  ִּבְפסּוִקים 
ֲחנּוָּכה,  ַעד  ַהָּׁשָנה  ֵמרֹאׁש  ַהְיינּו  ֳחָדִׁשים', 
ַהְּמַקְטֵרג  ָּבא  ֵּכן  ַעל  ֲחִתיָמה,  ְּגַמר  ִעיָּקר  ֶׁשָאז 
ָּברּוְך  עֹוָלִמים  ּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ָהָאָדם  ְּבֵני  ַעל 
לֹוַמר  'ְיהּוָדה'ג,  ְּבֵתיַבת  ְמרּוָּמז  ֶׁשהּוא  הּוא 

.א  עיין סוטה לו, ב: אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו 
עליו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על 

שמו של הקדוש ברוך הוא.

ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ַהְיינּו  ַּכָּלְתָך',  ָּתָמר  'ָזְנָתה 
ְלָתָמר )שיר השירים ז, ח( ֶׁשִהיא ְמכּוָּנה  ֶׁשָּדְמָתה 
ַאַחר  ְוָהְלָכה  ִמְּמָך  ְוָסָרה  ָזְנָתה  ַּכָּלה,  ְּבֵׁשם 
ַּתֲאוֹות  ַאַחר  ֶׁשָהְלָכה  ָּבֶזה  ָלּה  ַּדי  ְוֹלא  ְזנּוָנּה. 
ָהָרה  ִלְזנּוִנים',  ָהָרה  ִהֵּנה  ֶׁש'ַּגם  ָהָרע,  ִלָּבּה 

'ְיהּוָדה',

Therefore, the prosecutor comes 
before Hashem with accusations on 
mankind.  This is alluded to in the 
word יהודה from the phase 'ליהודה  ויוגד 
 And it was told to Yehuda(. The( 'לאמר
word Yehuda represents Hashem since 
the letters of the Divine name are in it.

ְתָך', ּלָ ָמר ּכַ לֹוַמר 'ָזְנָתה ּתָ

These words introduce how it was 
told to Yehuda "your daughter in-law 
Tamar was unfaithful."

)שיר  ְלָתָמר  ְמָתה  ּדָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ַהְיינּו   
ָזְנָתה  ה,  ּלָ ּכַ ם  ׁשֵ ּבְ ה  ְמכּוּנָ ִהיא  ׁשֶ ח(  ז,  השירים 

ָך ְוָהְלָכה ַאַחר ְזנּוָנּה. ְוָסָרה ִמּמְ

This refers to the Jewish nation, 
which is compared to a Tamar, a 
palm tree.  (Shir Hashirim 7:8) The 
nation is referred to as a bride. She 
has become unfaithful, has turned 
away from you, and gone after 
others.

ּה ָהָרע,  ֲאוֹות ִלּבָ ָהְלָכה ַאַחר ּתַ ֶזה ׁשֶ י ָלּה ּבָ  ְוֹלא ּדַ
ה ָהָרה ִלְזנּוִנים', ם ִהּנֵ 'ּגַ ׁשֶ

Not only has she gone after the 
desires of her heart, but "she is 
pregnant from adultery." 

ֵביקּות, ִחיַנת ּדְ ָהָרה ִהיא ּבְ

The term "pregnant" alludes 
to the connection of a very close 
relationship.

ַתֲאָווָתּה,  ּבְ ִמיד  ּתָ בּוָקה  ּדְ ַעְצָמּה ִהיא  ּמֵ ׁשֶ ַהְיינּו   
ִלי ׁשּום ּגֹוֵרם ָלֶזה. ּבְ

That is that she, on her own, is 
so attached to her desires with 
nothing causing her to sin.

הּוא,  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  הּוא  ְיהּוָדה',  'ַוּיֹאֶמר   
ָרָמא  ּגְ ֹלא ׁשּום  ּבְ ֵרף' ֲעבּור ֶזה, ׁשֶ ְוִתּשָׂ 'הֹוִציאּוָה 
ָהָרה  ִהיא  ֵמַעְצָמּה  ַרק  ְזנּוִנים,  ה  ֵהּמָ ּוְמִניָעה 

ּה ָהָרע ּוְדבּוָקה ְלַתֲאוֹות ִלּבָ

"And Yehuda (who represents 
Hashem) said 'take her out to 
be burnt'" for this transgression 
since she was unfaithful without 
any external cause and has 
independently "become pregnant" 
and connected to the evil desires 
of her heart. Therefore, this pasuk 
alludes to Satan, the prosecuting angel, 
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ִהיא  ֶׁשֵּמַעְצָמּה  ַהְיינּו  ְּדֵביקּות,  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ּגֹוֵרם  ׁשּום  ְּבִלי  ְּבַתֲאָווָתּה,  ָּתִמיד  ְּדבּוָקה 
ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  הּוא  ְיהּוָדה',  'ַוֹּיאֶמר  ָלֶזה. 
ֶׁשְּבֹלא  ֶזה,  ֲעבּור  ְוִתָּׂשֵרף'  'הֹוִציאּוָה  הּוא, 
ֵמַעְצָמּה  ַרק  ְזנּוִנים,  ֵהָּמה  ּוְמִניָעה  ְּגָרָמא  ׁשּום 

ָהָרע. ִלָּבּה  ְלַתֲאוֹות  ּוְדבּוָקה  ָהָרה  ִהיא 
ֵלאמֹר'  ָחִמיָה  ֶאל  ָׁשְלָחה  ְוִהיא  מּוֵצאת  'הּוא 
ָעָנה  ֶׁשֶּׁשֶקר  ֱאֶמת,  ֶׁשל  ְּבִהְתַנְּצלּות 
ֶׁשֵהָּמה  ָהָאָדם  ְּבֵני  ַעל  ֶׁשְּמַקְטֵרג  ָּבֶזה  ַהָּׂשָטן 

ִּכי  ָרעֹות,  ְלַתֲאוֹות  ְּתׁשּוָקה  ְּבגֹוֶדל  ְּדבּוִקים 
ֵאֶּלה  ֲאֶׁשר  'ְלִאיׁש  ֶׁשַרק  ָּכְך  הּוא  ָהֱאֶמת 
ְּדבּוִקים  ַעּמֹו  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֵּפירּוׁש  ָהָרה',  ָאנִֹכי  לֹו 
ְמקֹור  ֶׁשהּוא  הּוא  ָּברּוְך  עֹוָלִמים  ְּבבֹוֵרא  ַרק 
ֶׁשֲאַנְחנּו  ּוַמה  לֹו,  ֵאֶּלה  ְוִגיַמְטִרָּיא  ַהֶחֶסד 
ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  ְרצֹון  ֶנֶגד  ִלְפָעִמים  עֹוִׂשים 
ַהְּזַמן  ִטיְרַּדת  רֹוב  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  הּוא, 
ְּבֵני  ֶׁשל  ְמאֹוָרעֹות  ּוְׁשָאר  ַהַּפְרָנָסה  ְוִטיְרַּדת 
ְּדבּוִקים  ַהֵּלב  ִּבְפִניִמּיּות  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ָהָאָדם, 

accusing the Jews of being unfaithful 
to Hashem and attaching themselves 
to other religions.  Initially, Hashem 
accepts this accusation. 

ֵלאֹמר'  ָחִמיָה  ֶאל  ְלָחה  ׁשָ ְוִהיא  מּוֵצאת  'הּוא   
ֶזה  ּבָ ָטן  ַהּשָׂ ָעָנה  ֶקר  ֶ ּשׁ ׁשֶ ֱאֶמת,  ל  ׁשֶ לּות  ִהְתַנּצְ ּבְ
גֹוֶדל  בּוִקים ּבְ ה ּדְ ֵהּמָ ֵני ָהָאָדם ׁשֶ ּבְ ַקְטֵרג ַעל  ּמְ ׁשֶ

ׁשּוָקה ְלַתֲאוֹות ָרעֹות,  ּתְ

The pasuk continues "As she was 
being led out to be punished she 
sent a message to her father in-law 
saying..." She )the Jewish people( 
defends herself and exclaims that the 
Satan was lying when he accused 
the people of being attached to 
their evil desires.

לֹו  ה  ֵאּלֶ ר  ֲאׁשֶ 'ְלִאיׁש  ַרק  ׁשֶ ְך  ּכָ הּוא  ָהֱאֶמת  י  ּכִ  
ָאנִֹכי ָהָרה', 

Tamar, who represents the Jewish 
people, exclaims that the truth is 
that only "to the man whom this 
belongs I became pregnant."  )לאיש 
(.אשר אלה לו אנוכי הרה

בֹוֵרא עֹוָלִמים  בּוִקים ַרק ּבְ ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ּדְ ירּוׁש ׁשֶ ּפֵ
ה  ֵאּלֶ א  ְוִגיַמְטִרּיָ ַהֶחֶסד  ְמקֹור  הּוא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ

לֹו,

This means that we are attached 
only to Hashem, who is the source 
of Kindness.  This is alluded to by 
the word חסד, which has the same 
numerical value as the words of the 
pasuk אלה לו, "to him are these."  

We are attached only to Hashem.  
The reason for our sins is our constant 
challenges, such as the yoke of making 
a livelihood and other difficulties. This 
is alluded to in the mitzvah of kindling 
the lights of Chanukah.

ַהּבֹוֵרא  ֶנֶגד ְרצֹון  ִלְפָעִמים  ים  ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ׁשֶ ּוַמה 
ַמן  ַהּזְ ת  ִטיְרּדַ רֹוב  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  הּוא,  רּוְך  ּבָ
ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְמאֹוָרעֹות  ָאר  ּוׁשְ ְרָנָסה  ַהּפַ ת  ְוִטיְרּדַ
בּוִקים  ּדְ ב  ַהּלֵ ְפִניִמּיּות  ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ָהָאָדם, 
ה ּוְתׁשּוָקה ַרק ְלבֹוֵרא עֹוָלִמים  גֹוֶדל ִחיּבָ ֲאַנְחנּו ּבְ

רּוְך הּוא ּבָ

The fact that we occasionally 
act against the will of Hashem is 
only due to the abundance of time 
consuming demands, the demands 
of earning a living, and other time 
and energy consuming matters that 
occur to people.  However, in truth, 
in the depth of our heart we are 
attached with great love and desire 
only to Hashem. 
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ְלבֹוֵרא  ַרק  ּוְתׁשּוָקה  ִחיָּבה  ְּבגֹוֶדל  ֲאַנְחנּו 
הּוא. ָּברּוְך  עֹוָלִמים 

הּוא  ָּברּוְך  עֹוָלִמים  ְלבֹוֵרא  עֹוד  וְתֹאַמר 
ְלִמי  ָנא  'ַהֶּכר  ָלֶזה,  ֲאִמיִּתית  ְרָאָיה 
ֵנרֹות  ֶׁשל  ַהֶּׁשֶמן  ַעל  ְמַרֵּמז  ַהחֹוֶתֶמת', 
ּכֵֹהן  ֶׁשל  ְּבחֹוָתמֹו  ָחֻתם  ֶׁשָהָיה  ֲחנּוָּכה 
ֶׁשל  ַהְּפִתילֹות  ַעל  ְמַרֵּמז  'ְוַהְּפִתיִלים'  ָּגדֹול, 

ֶׁשל  ַהְּכִלי  ַעל  ְמַרֵּמז  'ְוַהַּמֶּטה'  ֲחנּוָּכה,  ֵנר 
ִעם  ַהַּמֶּטה  ֵּתיַבת  ִּכי  ַּכָּידּוַע  ֲחנּוָּכה,  ֵנר 
ֵנר  ֵמַהִּמְצַות  ֵּפירּוׁש  ְּכִלי.  ִּגיַמְטִרָּיא  ַהּכֹוֵלל 
ְרצֹוְנָך  ְּכִּמְצַות  ְמַקְּייִמים  ֶׁשָאנּו  ֲחנּוָּכה 
ֶׁשֲאַנְחנּו  ְמפֹוֶרֶׁשת  ְרָאָיה  ִהיא  ַהָּקדֹוׁש, 
ַוֲחׁשּוִקים  ְרצֹוְנָך,  ַאַחר  ַרק  הֹוְלִכים 
ַרק  ְוכּו',  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוֹלא  ְּבָך  ַרק  ּוְדבּוִקים 

ְרָאָיה  הּוא  רּוְך  ּבָ עֹוָלִמים  ְלבֹוֵרא  עֹוד  ְתֹאַמר 
ר ָנא ְלִמי ַהחֹוֶתֶמת', ית ָלֶזה, 'ַהּכֶ ֲאִמיּתִ

Furthermore, she, the Jewish 
nation, brings a proof to the truth 
of her innocence. "Please identify 
the owner of this signet this cloak, 
and this staff’. "הכר נא למי החותמת..."

ָחֻתם  ָהָיה  ׁשֶ ה  ֲחנּוּכָ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ַעל  ז  ְמַרּמֵ  
דֹול, ל ּכֵֹהן ּגָ חֹוָתמֹו ׁשֶ ּבְ

The signet ring alludes to the 
pitcher of oil used for the lights of the 
menorah on that Chanukah, which 
was sealed with the signature of 
the Kohen Gadol.

ה, ל ֵנר ֲחנּוּכָ ִתילֹות ׁשֶ ז ַעל ַהּפְ ִתיִלים' ְמַרּמֵ  'ְוַהּפְ

The פתילים )which refers to the cloak 
of Yehuda( alludes to the wicks of 
the Chanukah lights, which are also 
called פתילים.

דּוַע  ּיָ ּכַ ה,  ל ֵנר ֲחנּוּכָ ִלי ׁשֶ ז ַעל ַהּכְ ה' ְמַרּמֵ ּטֶ  'ְוַהּמַ
ִלי. א ּכְ יַמְטִרּיָ ה ִעם ַהּכֹוֵלל ּגִ ּטֶ יַבת ַהּמַ י ּתֵ ּכִ

The staff alludes to the כלי, the 
utensil, of the Chanukah lights, as 
it is known that the word המטה, the 
staff, is the same gematriya as כלי.  
When one includes an extra value to 

represent the word itself, the numerical 
value of both המטה and כלי is 60.  There 
is a system of gematriya in which an 
extra value is added to represent the 
word itself and is referred to as "הכולל" .

יִמים  ְמַקּיְ ָאנּו  ׁשֶ ה  ֲחנּוּכָ ֵנר  ְצַות  ֵמַהּמִ ירּוׁש  ּפֵ
ת  ְמפֹוֶרׁשֶ ְרָאָיה  ִהיא  דֹוׁש,  ַהּקָ ְרצֹוְנָך  ְצַות  ּמִ ּכְ
ַוֲחׁשּוִקים  ְרצֹוְנָך,  ַאַחר  ַרק  הֹוְלִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

לֹום ְוכּו', ָך ְוֹלא ַחס ְוׁשָ ּוְדבּוִקים ַרק ּבְ

The symbolic meaning of the terms 
signet ring, cloak, and staff is that the 
mitzva of the light of Chanuka that 
we perform is proof that we want 
to do Hashem’s will. We desire to 
be attached only to Hashem, and 
nothing else, chas v'shalom.  The Bat 
Ayin explained earlier that the signet 
ring, cloak, an staff of Yehuda, which 
Tamar used to prove her innocence 
and commitment to Yehuda, symbolize 
the mitzvah of the Chanukah candles.  
Just as these objects proved Tamar's 
innocence and commitment to Yehuda, 
the Chanukah candles represent our 
innocence and absolute commitment 
to Hashem.  

ים ִלְפָעִמים ֶנֶגד ְרצֹוְנָך הּוא  ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ  ַרק ַמה ׁשֶ
"ל ַרק ֵמֲחַמת ַהּנַ



עין וישבבת                 ו

ְרצֹוְנָך  ֶנֶגד  ִלְפָעִמים  עֹוִׂשים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַמה 
ַהַּנ"ל. ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא 

הּוא,  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  הּוא  ְיהּוָדה',  'וּיֵַּכר 
ַחָּייב  ֲאִני  ִּכְבָיכֹול  ִמֶּמִּני',  'ָצְדָקה 
מֹוֶדה  הּוא  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  ַהְיינּו  ָּבֶזהד, 
רֹוֶאה  ֲאִני  ִּכי  צֹוְדִקים,  ֶׁשֵהָּמה  ָלֶהם 

עי' ברכות לא, ב: ואמר רבי אלעזר אליהו הטיח דברים כלפי מעלה שנאמר )מלכים א יח, לז(  .א  
'ואתה הסבות את לבם אחורנית', אמר רבי שמואל בר רבי יצחק מנין שחזר הקדוש ברוך הוא 
והנדחה  הצולעה  'אוספה  דקרא  ]רישא  הרעותי'  'ואשר  ו(  ד,  )מיכה  דכתיב  לאליהו  לו  והודה 

אקבצה ואשר הרעותי' אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע, רש"י[.

ִּבי,  ַרק  ְּדֵבִקים  ֶׁשֵהָּמה  הּוא  ֶׁשָהֱאֶמת 
ְרצֹוִני  ֶנֶגד  ִלְפָרִקים  עֹוִׂשים  ֶׁשֵהָּמה  ּוַמה 
ַעל  'ִּכי  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
לֹוַמר  ָרָצה  ְּבִני',  ְלֵׁשָלה  ְנַתִּתיָה  ֹלא  ֵּכן 
ִצְדֵקנּו,  ָמִׁשיַח  ַעל  ְמַרֵּמז  ֵׁשָלה  ֵּתיַבת 
ִּכי  'ַעד  י(  מט,  )בראשית  ַהָּכתּוב  ְּכַמֲאַמר 

It is only that we occasionally go 
against Hashem's will due to the 
overwhelming challenges of life 
mentioned earlier. 

Hashem admits, so to speak, that the 
Jews are right and he is at fault, since 
he has not yet brought the Moshiach.

'ָצְדָקה  הּוא,  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  הּוא  ְיהּוָדה',  ר  ּכֵ 'ַוּיַ
י', ּנִ ִמּמֶ

The pasuk continues to say "and 
Yehuda recognized" )ויכר יהודה(.  This 
means that Hashem declares "she is 
right" )צדקה ממני(. 

ֶזה, יב ּבָ ְבָיכֹול ֲאִני ַחּיָ  ּכִ

Hashem says, so to speak, "I am 
accountable in this matter and my 
nation is right." 

ה  ֵהּמָ ׁשֶ ָלֶהם  מֹוֶדה  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  ַהְיינּו 
ה  ֵהּמָ ׁשֶ הּוא  ָהֱאֶמת  ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  י  ּכִ צֹוְדִקים, 
ים ִלְפָרִקים ֶנֶגד  ה עֹוׂשִ ֵהּמָ י, ּוַמה ׁשֶ ֵבִקים ַרק ּבִ ּדְ
ן ֹלא  י ַעל ּכֵ לֹום, הּוא ַרק ֵמֲחַמת 'ּכִ ְרצֹוִני ַחס ְוׁשָ

ִני', ָלה ּבְ יָה ְלׁשֵ ְנַתּתִ

This means that Hashem admits 

to them that they are correct, 
for "I see that in truth they are 
connected only to me and that 
which they occasionally do that is 
against my will, chas v'shalom, is 
only because "I did not give her 
to my son Sheilah."  When Yehuda 
exonerates Tamar, he declares that he 
was at fault since he did not fulfill his 
word to arrange her marriage to his 
youngest son Sheilah.  Therefore, he 
vindicates Tamar's actions and takes 
the blame upon himself.  

יַח ִצְדֵקנּו,  ז ַעל ָמׁשִ ָלה ְמַרּמֵ יַבת ׁשֵ  ָרָצה לֹוַמר ּתֵ
ָיבֹוא  י  ּכִ 'ַעד  י(  מט,  )בראשית  תּוב  ַהּכָ ַמֲאַמר  ּכְ

יֹלה', ׁשִ

The deeper meaning of this is 
that the word שלה alludes to the 
righteous Mashiach, as it says in 
Beraishit 49:10) "until the arrival 
of Shilo."  The word שילה is spelled 
very similarly to שלה and, therefore, 
the reference that Yehuda makes 
when defending Tamar can represent 
Mashiach.  



עין זוישבבת                

ַרב  ְזַמן  ֶׁשֶּזה  ֵמֲחַמת  ַהְיינּו  ִׁשיֹלה',  ָיבֹוא 
ֶנֱאָמן,  ְלרֹוֶעה  אֹוָתם  ּוָמַסְרִּתי  ָנַתִּתי  ֶׁשֹּלא 

ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ֶׁשָּיבֹא  ִצְדֵקנּו,  ָמִׁשיַח  הּוא 
ָרצֹון. ְיִהי  ֵּכן  ָאֵמן 

י  ּוָמַסְרּתִ י  ָנַתּתִ ּלֹא  ְזַמן ַרב ׁשֶ ה  ּזֶ  ַהְיינּו ֵמֲחַמת ׁשֶ
בֹא  ּיָ ׁשֶ ִצְדֵקנּו,  יַח  ָמׁשִ הּוא  ֶנֱאָמן,  ְלרֹוֶעה  אֹוָתם 

ן ְיִהי ָרצֹון. ָיֵמינּו ָאֵמן ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

This means that Hashem declares 
that the Jewish people are exonerated 
from the claims made against them 

by the Satan "due to the long time 
that I have not given them over to 
the leadership of the Mashiach, the 
faithful shepherd, may he come 
speedily in our days, Amen.  So may 
it be His will.    

Summary: After the judgment of Rosh Hashana and Yom Kippur, the 
final sealing of the decree is on Chanukah. Based on the pesukim, 
the Bat Ayin suggests that Chanuka is strategically placed during 
this time. The satan accuses us at that point of not only forsaking 
Hashem, but also, but also being deeply attached to other religions 
and philosophies.  Chanukah is the proof that we have only one 
love, which is solely for Hashem. We might sin sometimes, but that 
is caused by the pressures of life. It is the exception, not the norm. 
Deep inside, every Jew longs for closeness to Hashem. Hashem 
agrees with us and, so to speak, admits that it is only because He 
has not brought Mashiach that that there are any sins at all. May 
we merit to see the Mashiach in the very near future.  Amen.   

for comments email: Mechonusa@gmail.com



בספרי  ביותר  הבולטות  הנקודות  אחת 
הדרוש והחסידות המלמדים אותנו על סגולת 
חנוכה  של  הקשר  היא  חנוכה,  ימי  וקדושת 
היוונים  מגמת  היות  על  המבוסס  ותורה, 
'להשכיחם תורתך', והיות נצחון החשמונאים 

- נצחון חכמת התורה.
להודות  חז"ל  שהתקינו  בתפילה  גם 
רק  מזכירים  אנו  הניסים,  על  להקב"ה 
"כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל 
רצונך".  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  להשכיחם 

ואח"כ בישועה גם 
ביד  "וזדים  מוזכר 

עוסקי תורתך".
"קרן  בספר 
על  הקשה  לדוד", 
ההודאה:  נוסח 
בשלמא 'להעבירם 
השי"ת',  מחוקי 
ביד  שהיה  מובן, 
להכריחם  היוונים 
לקיים  שלא 
אבל  מצוות, 
בידם  היה  איך 
מה  להשכיחם 
כבר?  שלמדו 
שעיקר  ומתרץ, 
היוונים  כוונת 
ה'  שתורת  היתה 
לכל  שווה  תהיה 
החכמות,  שאר 
מליבות  לעקור 
ישראל את קדושת 
שהיא  התורה 
עילאית,  חכמה 
להשכיחם  היינו 

אם  אפילו  ואז  ה',  תורת  הוא  שהתורה  ח"ו 
ילמדו ויזכרו, לא תועיל להם התורה כלום.

ולעומת זה עשה הקב"ה, שבימים קדושים 
ידועים  גדול.  זוכה העוסק בתורה לאור  אלה 
כסלו(  חודש  )מאמרי  יששכר'  ה'בני  דברי 
הרוקח,  בעל  עולם,  גדולי  משלושה  המביא 
מקָאריץ  פנחס  ר'  והרה"ק  מפראג  מהר"ל 
זי"ע, שהארת חנוכה היא מבחינת האור הגנוז 

הראשון  לאדם  ששימש  הראשון  האור   -
ועד  העולם  מסוף  צופה  היה  ובו  שעות,  ל"ו 
מאוד  גדול  שהאור  הקב"ה  וכשראה  סופו, 
ואין העולם סובלו, גנז אותו בתורה הקדושה. 
ובימים אלו של חנוכה מתנוצץ אור קדוש זה 

ומאיר לדבקים בתורה.
השקיעו  שבחנוכה  עולם  מגדולי  ידוע 
סופר'  ה'חתם  הגה"ק  ביותר.  בתורה  עצמם 
הזהיר להתעסק בתורה בחנוכה יותר מבשאר 
ואמר  ימים, 
היצה"ר  שעצת 
להפריע  היא 
מתורה  העם  את 
בעוד  חנוכה,  בימי 
בימים  שהלימוד 
אלה הוא ענין גדול, 
כי אז נמסרו סודות 
התורה למשה רבנו 

ע"ה.
מסופר על הג"ר 
העליר  שמואל 
צפת,  ראב"ד  זצ"ל 
יקר  שכל רגע היה 
ואף  מפז,  אצלו 
בריתות  באותן 
היה  שבהן  מילה 
לא  המוהל,  הוא 
בסעודת  השתתף 
שלאחר  המצוה 
הברית מילה, אלא 
את  לעזוב  מיהר 
אל  ולשוב  המקום 
ועבודתו.  תורתו 
בחנוכה  פעם 
כשהשתתף בברית מילה בתור 'מוהל', וכדרכו 
תמיד מיהר לעזוב את המקום מיד, נשאל ע"י 
הוא  למה  העדה  מנכבדי  המשתתפים  אחד 
לבלות  ויוכל  היום,  חנוכה  הרי  ללכת,  ממהר 
קצת בסעודת מצוה. השיב הגר"ש מיניה וביה 
"מאי  כא:(  )שבת  בגמרא  נאמר  הלא  בצחות: 
חנוכה? - דתנו רבנן", הרי שעל הרבנים ללמוד 

גם בימי חנוכה...

ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם )בראשית לז, ב(.
הצדיק מעלה ומביא את תפילות ישראל שהם מתפללים על 

רעתם וצרתם ברוחניות ובגשמיות, אל אביהם שבשמים.
הרה"ק רבי אליעזר מוויזניץ זי"ע ]"דמשק אליעזר"[

לך נא ראה את שלום אחיך )לז, יד(.
מעלותיהם  את  האחים,  של  שלימותם  את  לראות  השתדל 

ולא את חסרונותיהם, ועל ידי כך תמנע מחלוקת.
הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא זי"ע ]"תורת שמחה"[

את אחי אנכי מבקש )לז, טז(.
כשעומדים להתפלל, יש לבקש לפני כן: "לשם יחוד... בשם 
תפילתו   - ישראל  כל  עם  עצמו  שמחבר  שע"י  ישראל",  כל 
נשמעת. זהו שאמר: 'את אחי', כשאני מדבק עצמי עם אחינו 
ותפילתי  להתפלל  אני  יכול  מבקש',  'אנכי  עי"ז  ישראל,  בני 

תתקבל.
הרה"ק רבי נפתלי צבי מרָאפשיץ זי"ע ]"זרע קודש"[

ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה )לז, לה(.
יעקב אבינו ע"ה, לא היתה צעקתו גדולה כל כך על העדר 
ע"י  אליו  שיגיע  ההיזק  על  שצעק  כמו  וחביבו,  יקירו  בנו 
שנשללה ממנו מידת השמחה, ותמורתה היה לו צער ועצבות, 

המזיקים מאוד לעבודת הבורא.
הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע ]"בארת המים"[

"כי אם זכרתני... והזכרתני" )מ, יד(. ע"י שאמר לשר המשקים 
'זכרתני' 'והזכרתני', ניתוסף לו שתי שנים בבית האסורים )ב"ר 

פט:(.

לשבת  נענש  היה  אחת  פעם  אומר  היה  שאם  הכוונה  אין 
שנה אחת בבית האסורים, אלא אם היה אומר פעם אחת, לא 
היה נענש ולא כלום. כי פעם אחת זו השתדלות, וההשתדלות 
הפעם  שגם  הוכיח  נוספת,  פעם  שאמר  כיון  אבל  מותרת. 
שר  על  שסמך  אלא  השתדלות,  בתורת  היתה  לא  הראשונה 

המשקים, משם כך נענש על שניהם.
הגאון רבי שמעון שקָאפ זצ"ל ראש ישיבת גרָאדנא

 ]"תורה יבקשו מפיהו"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
מן  רגל  שתכלה  עד  החמה  משתשקע  מצותה 

השוק )שבת כא(.
הוא  חנוכה,  נרות  להדליק  לנו  תיקנו  הזמן שבו 
מובא  בחז"ל  והלילה.  היום  בין  הממוצע  הזמן 
)מנחות צט:( ששאל ההוא מרבנן: כגון אני, שלמדתי 
)היא  יוונית  חכמות  ללמוד  מהו  כולה,  התורה  כל 
)יהושע א, ח( 'והגית  הפילוסופיא(? אמר לו: כתיב 
בו יומם ולילה' - צא ובדוק שעה שאינה מן היום 
אפילו  כי  בנמצא,  אינו  זה  והרי  הלילה.  מן  ואינה 

הזמן הממוצע קצתו מן היום וקצתו מן הלילה.
לבני  להזכיר  נתקן  מצוה  הנר  כי  תבין,  זה  לפי 
ישראל, כי שכלם של ישראל הוא למעלה מחכמת 
הטבע, וחלילה ליהודי להשקיע את שכלו בחכמות 
חיצוניות, שה היה רצון היוונים. לכן תיקנו להדליק 
החמה  משתשקע  לתורה,  הרומז  מצוה  הנר  את 
היום  בין  זמן ממוצע   - מן השוק  רגל  עד שתכלה 
והלילה, לרמז לנו שאפילו בזמן הממוצע שקצתו 
מן היום וקצתו מן הלילה, אין לך רשות להיבטל מן 

התורה, דכתיב 'והגית בו יומם ולילה'.
'בני יששכר' 
להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע

חנוכה - התחזקת בהתמדת התורה

בס"ד. גליון קי"א • פרשת וישב תשע"ח • דף היומי: שבועות י"א •

3:59  ............ הנרות:  הדלקת 
שקיעה: ......................... 4:19
7:07  ................... החמה:  נץ 
8:49  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:25  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:11
מנחה גדולה: ............... 12:13
שקיעה: ......................... 4:19
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 5:09
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 5:31

זמנים לשב"ק פרשת וישב

ליקוטים יקרים



בהדלקת  רבנו  השקיע  ונפלאה  רבה  עבודה 

נרות חנוכה. לאחר ההדלקה היה רוקד לפני הנרות 

לאחר  פעם  כוחותיו.  בכל  נפלאה,  בהתלהבות 

שהדליק את המנורה בהתלהבות אש קודש, עבר ילד 

קטן במרוצה ליד הנרות, ובטעות נתקל במנורה וכל 

הנרות נפלו ארצה ונכבו.

החסידים שנכחו שם, חששו מאד מה יאמר כעת 

הרבי, שהרי השקיע כל כך הרבה כוחות בהדלקתם, 

ואילו בחוסר זהירותו קלקל לו הילד את כל יגיעתו. 

אך מה רבה היתה פליאתם, כאשר ראו איך שהרבי 

יקירי, הנני  ׳בני  לו:  מלטף את הילד באהבה, ואמר 

את  לקיים  עכשיו  אותי  שזיכית  על  טובה  לך  מכיר 

ההלכה )שבת כא.( ׳כבתה אין זקוק לה׳...

שסיפר  שליט"א  בידרמאן  אלימלך  רבי  הגה"צ 

סיפור זה, הוסיף - לעניות דעתי יש כאן את שניהם: 

צריך  שאין  ההלכה  את  לקיים  שזכה   - כפשוטו  א. 

שיוכל  מתרחש  יום  בכל  ולא  שנכבה,  נר  להדליק 

אדם לקיים את ההלכה. ב. עוד רמז לו, שבאופן כזה 

אש  את  להדליק  זקוק  אינו   - לה׳  זקוק  אין  ׳כבתה 

אלא  בפשיעה,  הנרות  את  שכיבה  הילד  על  הכעס 

ישאיר את אש הכעס מכובה...

לזכר עולם יהיה צדיק

החלומות
כתב הזוהר הקדוש בפרשתנו, שכל החלומות 
שבעולם הולכים אחר פתרון הפה. וכפי שכתוב 
ביוסף, שאמר שר המשקים 'כאשר פתר לנו כן 
היה' - הרי שמתקיים לפי הפתרון. מהו הטעם? 
והפתרון  ואמת,  שקר  בחלום  בו  שיש  משום 
צריך  לפיכך  אותו.  ומכריע  החלום  על  שולט 
לומר  לאדם  ומכאן שאין  טוב,  לפתרון  החלום 
ואם אינו  חלומו אלא רק לאדם שאוהב אותו, 
אוהבו, הוא גורם לו רעה, שאם החלום מתהפך 
שתסתלק  שגרם  הוא  הפותר  אחר,  לדבר 

הוראת החלום האמיתית על ידי פתרונו.

וכן כתב בעל הטורים )בראשית מא יג(: 'כאשר 
פתר' בגימטריא: שהחלומות הולכים אחר הפה.
לשרי  השיב  שיוסף  הק',  הזוהר  כתב  עוד 
ְתרִֹנים,  פִּ ֵלאלִֹקים  'ֲהלוֹא  והאופים  המשקים 
כן  כי  כן?  שאמר  הטעם  מהו  ִלי'.  ָנא  רּו  ַספְּ
הפתרון  לתלות   - החלום  את  לפתור  צריכים 
נמצא  ובו  הכל  קיום  הוא  שם  כי  בהקב"ה, 
הפתרון. וכפי שאמר יוסף לפרעה לאחר חלומו: 
ְרעֹה' - החלום  ה, ֶהְרָאה ֶאת פַּ ר ָהֱאלִֹקים עֹשֶׂ 'ֲאשֶׁ

ופתרונו הם מד'.
גדולי הדורות התייחסו בחשיבות לחלומות, 
חיים  ]אורח  יוסף'  ב'בית  למשל  שמצינו  כפי 
מחלום  ראייה  שהביא  יא[,  אות  תרנא  סימן 
אחיזת  לענין  סוכות,  יו"ט  בליל  שחלם  נפלא 

ארבעת המינים בשעת הנענועים.

הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא זי"ע
כ"ה בכסליו תשנ"ט, 19 שנים להסתלקותו

עבודת המידות

כ"ד בכסלו ג' אלפים ת"ט: היום יום שמחה 
וברכה, כי הונחה אבן הפינה לבנין בית המקדש 
מבבל  עלתה  זרובבל  בראשות  קבוצה  השני. 
נועד להנחת  והיום הזה  והחלה בהקמת הבנין, 
ימּו ָנא ְלַבְבֶכם  יסוד הבנין, כדברי חגי הנביא: "שִׂ
ֶאֶבן  ֶאל  ֶאֶבן  ֶרם שּׂום  ִמטֶּ ָוָמְעָלה,  ַהזֶּה  ַהּיוֹם  ִמן 
ואולם  בתבואה,  המארה  שלטה  ד'"  ֵהיַכל  בְּ
יִעי,  שִׁ ָעה ַלתְּ ְוַאְרבָּ ִרים  מעתה ואילך: "ִמּיוֹם ֶעשְׂ
ימּו ְלַבְבֶכם... ִמן  ד ֵהיַכל ד' שִׂ ר ֻיסַּ ְלִמן ַהּיוֹם ֲאשֶׁ

ַהּיוֹם ַהזֶּה ֲאָבֵרְך"... )חגי ב י- כג(.

נגמרה  זה  ביום  ת"נ:  אלפים  ב'  בכסלו  כ"ה 
המלאכה,  את  משה  "וירא  המשכן,  מלאכת 
"יהי   - משה"  אותם  ויברך  אותה...  עשו  והנה 
רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם, ויהי נועם 
מי"א מזמורי משה  והוא אחד  וגו'.  עליכם"  ה' 
שמטעם  שכתבו  ויש  מג(.  לט,  שמות  )רש"י  רבנו 
זה נוהגים לומר "ויהי נועם" בחנוכה. אח"כ היה 
ומעתה  באדר.  כ"ג  עד  מפורק  מונח  המשכן 
הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה. אמר הקב"ה 
עלי לשלם לכסלו. מה שילם לו הקב"ה? חנוכת 

חשמונאי! )שמות רבה נב, ב(.

קורא הדורות

נולד בשנת תרס"ו, לאביו הרה"ק רבי דוד מרדכי מטָאלנא מצאצאי  רבנו 
הרה"ק ר' דוד מטאלנא בן הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע.

בהיותו כבן שבע נסעו משפחתו מרוסיה לארה"ב, שם למד בת"ת עץ חיים 
ובישיבה-קטנה בה המשיך בלימודיו גם אחר הגיעו למצוות. 

בבר-מצוה  ודרש  עמד  כשרבנו  זה  היה  ישראל.  בארץ  ללמוד  רצונו  הביע  שלו  בבר-מצוה  כבר 
בדברי פלפול ובאגדה, שהפליאו את לב השומעים, אח"כ היה המנהג לומר דברי שבח והודאה להורים 
ולמשפחה, וכשעמד רבנו לשאת את חלק ההודאה והשבח, פרץ בבכי מר, והעלה בפני הקהל את חששו 
בגורל המשך שושלת הקודש, אם יישאר ללמוד באמריקה, שהיתה בימים ההם מדבר שממה בכל עניני 
היהדות, ושטח בפניהם את רצונו העז לחונן את עפר ארץ הקודש, לעלות לארץ ישראל בכדי להתעלות 

בתורה ועבודת ה'.
רעיון זה ניטע ברבנו כאשר פגש משולח מאר"י, אשר בא לגבות כספים עבור עניי הארץ, והתאכסן 
בבית אביו. מאותו משולח שמע רבות על אוירא דארץ ישראל המחכים, על חיי תורה וקדושה שהם נחלת 

המתגוררים באדמת הקודש.
מאז לא מצאה נפשו של רבנו מנוח, וברצינות רבה הגה ברעיון הנסיעה לאר"י. רעיון נועז זה של נסיעת 
בחור צעיר לא"י בגפו, היה באותם ימים רעיון נמהר ופזיז בתכלית, ולגמרי אינו מצוי. מיד כשסיים את 

בקשתו הבלתי מצויה, הושלך הס בקהל, עיני הכל נישאו אל אביו של הבחור הבר מצוה.
עיני הרבי ר' דוד מרדכי מטאלנא התמלאו דמעות של התרגשות לשמע בקשתו הטהורה של בנו. 
אחר הרהור אמר: הן אתה בני יחידי, אין לי בן אחר מלבדך, איך אשלח אותך לארץ מרחקים, מקום צר 
ולחץ, ונפשי קשורה בנפשך? נענה רבנו ואמר לאביו: ואם אבטיחך שתיוושע ויוולד לך עוד בן, התסכים 

אז לשלחני?
הקהל חייך לשמע השאלה, הן אביו הרבי ר' דוד מרדכי הגיע כבר לגיל מבוגר, ודבר רחוק הוא שעתה 
יוולדו לו עוד בנים, אולם רבנו חזר על שאלתו בקול בוטח: אם כעת חיה לשנה הבאה יהיה לך עוד בן, 

התסכים לשלחני לארץ ישראל?
רבי דוד מרדכי זיע"א התחייך, ואמר בפה מלא בפני ציבור גדול מישראל, בתוכם גדולים וצדיקים: 

אכן, אם כעת חיה לשנה הבאה יוולד לי עוד בן, הריני שולחך ללמוד תורה בארץ הקודש, כאוות נפשך!
לא היו ימים מרובים, עד שבן נולד לרבי דוד מרדכי, שנקרא שמו בישראל מנחם נחום. משראה זאת 

האב, עמד בהבטחתו, ושלח את רבנו לארץ הקודש.
בשנת תרפ"ב בהיותו כבן ט"ז, הגשים רבנו את שאיפתו והגיע לארה"ק. הוא נכנס ללמוד בישיבת 
ירושלים  של  מרבה  סמיכה  שקיבל  עד  בתורה,  התעלה  שם  בירושלים,  העתיקה  שבעיר  משה'  'אהל 
הגרי"ח זוננפלד, ומהגרש"ב ורנר זצ"ל. לאחר ג' שנים בארץ, שב לבית אביו שבניו-יורק, שם בלט מאד הן 

בלבושו החסידי והן בהנהגתו החסידית השורשית.
בתרפ"ח הקים את ביתו עם בתו של האדמו"ר רבי משה מסטרעטין-טורונטו זצ"ל. לאחר נשואיו פקד 
גדול לתורה  ובטורונטו, הקים במונטריאול מרכז  בניו-יורק  ולאחר כמה שנים  עליו אביו להנהיג עדה, 
רבים  ישראל  גדולי  ואף  לרבים,  שואבת  לאבן  הפכה  במונטריאול  חצרו  ולחסידות.  לחסד  ולתפילה, 

שפקדו את מונטריאל התארחו אצלו. רבות פעל שם בענייני יהדות לכלל ולפרט. 
בתשי"ג הגשים את שאיפתו מאז ועלה לגור בארץ ישראל, בירושלים. היה מרבה לנסוע ולהסתופף 
בצל צדיקי הדור. שנים רבות עלה בידו להסתיר את גדולתו, רק מתי-מעט עמדו על סודו, אולם בשנותיו 
האחרונות התפרסמה גדלותו במידת מה, יהודים מחוגים שונים השכימו לפתחו, והתאספה סביבו חבורת 

חסידים נאמנים.
בשנותיו האחרונות נחלש, וביום א' של חנוכה כ"ה כסלו תשנ"ט התבקש לישיבה של מעלה, אחר 
שבירך את הברכות והדליק את הנר. ברכת שהחיינו היו מילותיו האחרונות טרם עלה לגנזי מרומים. נטמן 

בהר הזיתים.

מתולדותיו

למען דעת



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלון שבועי בענייני תורת הנפש ותיקון המדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

  חתשע" וישבערב שבת קדש פרשת  360 ב"ה  

 אהכר נ

בפרשתנו מסופר הסיפור של יהודה ותמר. כשסיפרו ליהודה שתמר הרה לזנונים הוא ציוה להוציא אותה 

ה ַוּתֹאֶמר  רָׁ נִֹכי הָׁ ה ּלֹו אָׁ ר־ֵאּלֶ ִמיהָׁ ֵלאמֹר ְלִאיׁש ֲאׁשֶ ה ֶאל־חָׁ ְלחָׁ לשריפה. וכך אומר הפסוק "ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ׁשָׁ

ִתיִלים  א ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהּפְ ר־נָׁ ה". מהעובדה שתמר אומרת "הכר נא" ומדברת בדרך רמז, ולא ַהּכֶ ֵאּלֶ ה הָׁ ּטֶ ְוַהּמַ

לומדים חז"ל ש"נוח לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין  –אומרת בפירוש ליהודה 'ממך אנכי הרה' 

חרה פני חברו ברבים". הרי בכך שאמרה ברמז היא לקחה את הסיכון שישליכו אותה לכבשן האש, ובכל זאת ב

 לעשות כך ולא לומר בפירוש שזה מיהודה, כדי לא להלבין את יהודה.

אפשר היה גם להבין אחרת את הסיבה שתמר אמרה דבריה בדרך רמז, והיא כדי שיהודה יודה מעצמו שממנו 

היא הרה. אם היתה אומרת בפירוש שממנו היא הרתה, ובעצם תוקפת אותו בכך, הוא היה יכול להתגונן 

ן אמרה בדרך מאד חכמה ברמז כדי שיודה. אפשר ללמוד מרעיון זה לימוד גדול בתורת הנפש ולהכחיש, לכ

 בדרכי השכנוע. 

על כל פנים חז"ל לא אומרים כך, אלא לומדים שנוח לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו 

בכלל שלוש עבירות של "יהרג  אם כן מדוע לא מנו את העברה הזאת –ברבים. התוספות שואלים על מאמר זה 

ואל יעבור"? הרי יש שלוש מצות של עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, שעדיף למות מאשר לעבור אותם, 

ומדוע הלבנת פני החבר ברבים אינה בכלל העברות הללו, שהרי נוח לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש מאשר 

 לעשות זאת?

ן זה לא מפורש בתורה, אלא רק לימוד של חז"ל, לכן אינו בכלל שלוש העברות תוספות עונים על כך שכיון שעני

החמורות. אבל באמת הם מסכימים שזה "יהרג ואל יעבור", רק יש סיבה לא נמנה עם העברות הללו. יש כאלה 

לו לאדם וכו'", שזה רק מצד מה שהאדם מעדיף, ולא שזו ההלכה.  נוחששואלים על התוספות שהרי כתוב "

ל עונים על כך שאם כן היה אסור לו למות על כך, מכך שחז"ל לא אומרים שזה אסור משמע שזה בכלל אב

 "יהרג ואל יעבור".

על כל פנים ננסה להמתיק קצת את מאמר חז"ל הזה ובכך לתרץ מדוע אינו נמנה בכלל "יהרג ואל יעבור". אם 

" נגלה שיש כמה מאמרי חז"ל כאלה, כמו נחפש את כל המקומות בש"ס שכתוב לשון של "נוח לו לאדם וכו'

"נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חברו ברבים" )שלומדים מדוד המלך עם בת שבע, שזה 

עדיף ממה שהלבינו את פניו(, "נוח לו לאדם שיעבור עברה בסתר ואל יחלל שם שמים בגלוי", "נוח לו לאדם 

לו" זה בעצם בחירה בין שני דברים שלא ברור מה פחות טוב, ונוח לאדם עולה ש"נוח  –משלא נברא משנברא" 

 לבחור ברע במיעוטו מאשר ברע הגמור. 

נפרש רגע את "נוח לו לאדם משלא נברא משנברא", "משלא נברא" זה מה שנקרא בחסידות "אויס וועלט", 

לם, להתעסק בענייני העולם. עדיף מחוץ לעולם, להיות למעלה מהעולם. "משנברא" זהו "ִאין וועלט", בתוך העו

להיות מחוץ לעולם מאשר להיות בתוך העולם, אבל שניהם לא טובים, כי התכלית היא להיות "אין וועלט אויס 

 וועלט", בתוך העולם מחוץ לעולם ביחד.

גם כאן אצל יהודה ותמר שתי הברירות לא טובות, ודאי שלא טוב להלבין את פני יהודה, אבל גם להיזרק לכבשן 

האש זה לא הכי טוב, אף שזה בגדר מסירות נפש, אבל אם יש אפשרות לברוח ולחיות על קידוש השם זה עדיף. 

בחרה  –ה' אשה משכלת" "מ –אבל האפשרות של שרפה עדיפה על האפשרות של הלבנה. ותמר בחכמתה 

לומר דבר שבזכותו גם לא הלבינה את יהודה וגם ניצלה משרפה, על ידי שאמרה בדרך רמז ובכך שכנעה את 

 יהודה שיודה מעצמו. 

 )משיעור וידאו לפרשת וישב ע"א(

 ות''עשיר עם הוצא

מגיד ממעזריטש, בעל פעם אחת שאלו את ה

, למה אתה מגנה תלמידי ההילולא של י"ט כסלו

חכמים? הרי גם אתה גאון, תלמיד חכם בנגלה, אז מה 

יש לך נגדם? הוא אמר משל, שהיו שני עשירים. אחד 

היה מאד עשיר, הרבה יותר מהשני, רק ככל שהיה 

י היה עשיר גדול היו לו הוצאות רבות. העשיר השנ

פחות עשיר, אבל לא היו לו הוצאות. במי מקנאים? 

בעשיר הפחות גדול, שאין לו הוצאות. העשיר הגדול 

מילא, יש לו הרבה כסף אז יש לו הרבה הוצאות, לא  –

 –מקנאים בו. אבל זה שיש לו רק כסף, יושב על כסף 

 אז מקנאים בו ומתגרים בו.  –אפילו שפחות 

יש תלמידי משל? שזה המשל של המגיד, ומה הנ

חכמים שלומדים הרבה תורה אבל זה לא בא לידי 

אין להם הוצאות. הם גאונים, אבל אין להם  –מעשה 

לא יוצא מזה שום דבר. ממילא, כאלה  –הוצאות 

אותם אני מגנה. בשביל מה  –שלומדים בלי הוצאות 

אבל אני, כך הוא רמז על עצמו, כל התורה שלהם?! 

אבל יש לי הרבה  –ורה יש לי ברוך ה' הרבה ת

אני  –הוצאות. מה זה הרבה הוצאות? הוא פירט 

צריך לדעת איך נוטלים ידים, אז צריך להיות בקי 

בהלכות נטילת ידים. צריך לדעת איך עושים בציעת 

הפת, אז אני צריך להיות בקי בהלכות בציעת הפת. 

הוא פרט כך וכך הלכות, ומענין שהן היו הלכות 

כמו שכעת סעודת שבע ברכות  –שקשורות לאוכל 

מה הווארט של עשיר הגם שהוא כמעט ולא אכל.  –

גדול עם הרבה הוצאות? הפשט הכי פשוט של תורה 

אם כן, כל דבר שאתה  לשמה, שלומד על מנת לקיים.

לומד בא לידי ביצוע בפועל. וכך אמר המגיד על 

עצמו שמיום עמדו על דעתו מכל דבר שלמד בתורה 

 ת השי"ת, הלכה למעשה. למד דרך בעבוד

כנראה שאדמו"ר הזקן, שכתב ספר של בינונים, 

הבין שההנהגה הזו, כמו הרבה דברים, היא הנהגה 

כמו המגיד, כמו הרב  –מיוחדת של צדיקים גדולים 

ייב"י, כמו רבי שלמה מקרלין עצמו )במדרגה שלו זה 

ראוי(. אבל היות שכל ההנהגה לרבים שלי הוא 

שייך. במיוחד שאם יש לך יצר הרע  זה לא –לבינונים 

שבא לבלבל את הראש, אצלי ואצלך זה לא בא 

מהתלמיד חכם שלמד שלא לשמה אלא מהיצר הרע 

 שלך. שכולם יהיו מאד עשירים עם הרבה הוצאות.   

                                                      מוצאי י"ד כסלו ע"ד(משיעור )

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרבי הקודם ראה לנכון לשים ב"היום יום" בי"ח כסלו, ערב ראש השנה 

מי לי " -לחסידות את הפסוק אולי הכי נשגב בכל התנ"ך מבחינת עבודת ה' 

". כעת נאמר על זה משהו מאד יפה, מבנה חפצתי בארץבשמים ועמך לא 

על  אדמו"ר הזקןשיוצא מכמה שיחות ומאמרים של הרבי, שמדייק את לשון 

איני רוצה לא את הגן עדן שלך ולא את עולם הבא שלך אלא  -הפסוק הזה 

. הרבי מדייק, דיוק מאד יפה, 'איך ויל נישט דיין גן עדן וכו'' רק אותך בעצמך

 ה 'דיין', שלך. את המל –

החידוש הוא לא שאיני רוצה את הגן עדן שלי, "קרבת אלהים לי טוב", אלא 

שאיני רוצה את גן העדן שלך, דיין גן עדן, ולא את העולם הבא שלך, דיין 

עולם הבא. זהו דיוק מאד חשוב. רק רוצה אותך בעצמך. מהו הגן עדן שלך? 

 'אלהים טוב'. 

 ות שעולות: צריך להתבונן שיש ארבע מדרג 

תענוג . יש אחד שמחפש את התענוג של העולם הזהיש אחד שרוצה את ה

גן עדן התחתון, גן עדן  –, גן עדן, שלעניננו הכל אותו ענין של העולם הבא

העליון, יש אין סוף מדרגות של גן עדן. הוא מחפש טוב רוחני. יש אחד שגם 

מתפללים על בני חיי הרי כולם  ,רוצה שיהיה לו טוב כאן למטה בעולם הזה

ומזוני וכולהו רויחי, וגם הרבי רוצה שיהיה לו כל הטוב בגשמיות. כמו שהוא 

כותב בתניא שליהודי נדמה, ויש צדק בדבריו, שבלי טוב גשמי קשה לו 

לעבוד את ה', למלא את השליחות. השליחות שלנו היא להביא משיח, 

כסף בעולם הזה. כל  ולשם כך צריך הרבה כסף, המון כסף, אז מתפללים על

אחד צריך להיות בריא אולם, וכו' וכו'. אז יש אחד שמחפש את הטוב כאן 

ויש אחד שמחפש את הטוב למעלה, ושתי המדרגות האלה הן עדיין 

 נגֹלת". וה"

 'דיין עולם הבא', שהוא גן עדן שלך, הרצון שלך בשבילי, ויש 'דיין גן עדן'יש 

איני רוצה. מתי ה' צריך גן עדן בשביל שהוא הגן עדן שלך ממש, וגם אותו 

עצמו? כשהוא כביכול בקטנות מוחין, קצת בנפילה, בנפילת רוח, אז הוא 

'וינשט זיך', מאחל לעצמו, גן עדן, שהבנים שלו יתנהגו בסדר, שיהיה לו נחת 

ראש חדש. איך אני יודע?  –מהילדים שלו )יש יום אחד שה' בקטנות מוחין 

כפרה שמעטתי את הירח" וכו'. מתי הוא בגדלות? הוא אומר "הביאו עלי 

 ככה מעגל החדש, המעגל של הקב"ה(. –כשסיהרא באשלמותא 

ז' בעטלערס? שהמלך אמר לבנו שאם לא תלך בדרך -מה כתוב בתחלת ה 

הישרה )ותשמח כשמורידים אותך מן המלוכה( גם אז אהיה שמח, אבל לא 

מח. הוא תמיד שמח, אבל כל כך שמח, ואם תלך בדרך הישרה אהיה מאד ש

יכול להיות יותר שמח. המדרגה הזו, שה' יכול להיות יותר שמח, היא 'דיין גן 

עדן' במדרגה העליונה )פנימיות הבינה, גן עדן ועולם הבא, היא שמחה 

כידוע(. אם מדובר באמא מה הן שתי המדרגות האלה של 'דיין גן עדן'? אמא 

דן מכל הלב בשבילי, אם יש לך תענוג עילאה ותבונה. אם אתה רוצה את גן ע

מזה שאני מקבל תענוג ממך, זו תבונה, אבל אם מדובר ממש בגן עדן שלך, 

  הקב"ה, זו כבר אמא עילאה.

. מה זה גם פועל? פועל רוצה רק אותך עצמךאבל גם את זה איני רוצה, אלא 

צם על ה' שאני 'מכריח' אותו כביכול להגיע לגדלות מוחין )ועד לגילוי הע

 "אני הוי' לא שניתי"(.  –ממש, ששם אין הבדל בין קטנות לגדלות 

ה' עצמו, "אנא נסיב מלכא", וכל תכלית גדלות המוחין של היהודי שרוצה רק את 

. זו גם הכוונה שעם הגדלות מוחין, עם החב"ד מדרגה אחרת היא קטנות מוחין שלי

שלנו, גם נעשה את ה' חב"דניק )ולא רק 'פנימי' אלא 'עצמי' ממש(. זה שיש צדיקי 

הם גם צודקים, תלוי בהם. תלוי בך, אם  –פולין, נקרא להם, שה' הוא לא חב"דניק 

חב"דניק גם ה' לא חב"דניק ואם אתה חב"דניק, ומתעקש על "אנא נסיב  אתה לא

 מלכא", אתה מכריח את ה' גם להיות חב"דניק. 

או שאני מחפש טוב גשמי, או שאני  –אם כן, יש ארבע מדרגות ב"מי לי בשמים" 

מחפש טוב רוחני, או שאני מחפש 'דיין גן עדן' )בשתי המדרגות(, או שאני מחפש 

                                                           . ה' יעזור שנהיה חב"דניקים.  אותך עצמך

 ר"ח כסלו ע"ז(משיעור ) 

 

 

 לרצות רק את ה' בעצמו -"אנא נסיב מלכא"

 0507951105לקבלת סרטוני הוואצאפ: |  itiel@pnimi.orgהשיעורים:  לקבלת

 לע"נ ר' חונע אלחנן בן אברהם ע"ה זינגר, נלב"ע כ"ד כסלו תשכ"ב

 elimiz770@gmail.comניתן להקדיש את העלון לזכות יקיריכם ולזכות בהפצתו ברבים מידי שבוע! 

 

 טובה תחת רעה

תמיד יש להעביר על מידותיי ולהשיב טובה תחת רעה כפי שכתוב בתניא  האםשאלה: 

 פרק י"ב? האם ביחסי חברות קרובים, זה לא מעשה רמיה שיפגע בקשר?

 

לחביבות הדברים נצטט כאן את הקטע הרלוונטי לתשובה מפרק יב בספר  תשובה:

 התניא: 

ושנאה ח"ו או איזה "וכן בדברים שבין אדם לחברו, מיד שעולה לו מהלב למוח איזו טינא 

קנאה או כעס או קפידא ודומיהן אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו ואדרבה המוח שליט 

ומושל ברוח שבלבו לעשות ההיפך ממש להתנהג עם חבירו במידת חסד וחיבה יתרה 

מודעת לו לסבול ממנו עד קצה האחרון ולא לכעוס ח"ו וגם שלא לשלם לו כפעלו ח"ו 

 יבים טובות כמ"ש בזוהר ללמוד מיוסף עם אחיו"אלא אדרבה לגמול לחי

אין יותר  –ודאי שהמבואר בתניא נכון ולא משנה מהן מנסיבות. המדובר ביוסף ואחיו 

 קרובים מאלה.

למעשה, אם לאחר השתדלות אמיתית לא עולה יפה קשר עם מאן דהו )שאינו בן בית 

לא יפה, חס ושלום, ממש(, אין צורך לחפש את קרבתו דוקא. העיקר לא להתיחס 

 כמבואר בתניא הנ"ל.

 עיני(גל  –)מתוך שו"ת באתר 'פנימי' 

 בר לבב

יוסף הוא בעל החלומות, בעצמו חולם חלומות וגם יש לו חוש לפתור חלומות של 

אחרים. עיקר החלום הוא גאולה לעם ישראל, ביאת משיח, אבל צריך שהחלום יהיה 

יות הרבה שטויות, "אין חלום בלא דברים מבורר, חלום אמתי. בחלום יכולות לה

כמו שיוסף הצדיק הוא  –". מי שבר לבב בר לבבבטלים", אבל יש חלום שהוא בחינת "

                                          חלומותיו מתקיימים, אפילו שצריך לחכות זמן. –לבב  ברית, לשון ברשומר ה

 (אב ע"ו-כ"ו מנחםמשיעור )
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bait.neheman@gmail.com

בס"ד

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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גליון מס': 91 פרשת וישב 
כ"א כסלו תשע"ח )9/12/17(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
17:49  17:16  16:16 ת"א: 
17:54  17:15  16:00 י-ם: 
17:47  17:14  16:04 חיפה: 
17:51  17:18  16:18 ב"ש: 

 העלון יוצא לעילוי נשמת
 מזיאנה נג'ימה בת

 חנינה לבית וזאן ע"ה,
 ובעלה מקיקץ

כצאני בר רחל ע"ה

יו"ל על ידי

עורכים: הרה"ג שלום דרעי, משה חדאד, אביחי סעדון שליט"א
עריכה וביקורת: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

השיעור נמסר במוצאי פרשת וישלח, ט"ו כסלו התשע"ח

079-9-367-367או ב'קול נאמן': בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע

 כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י
 מכון ארח צדיקים

 שע"י מוסדות
חכמת רחמים ברכיה

א. חידושים בפסוקים בפרשה. ב. מלחמת היוונים נגד מצוות התורה. ג. מסירות הנפש של החשמונאים למען השבת. ד. אגרת השבת של אבן 
עזרא ז"ל. ה. משחקי כדורגל בשבת. ו. השבת "מקור הברכה" של עם ישראל. 

שני טעמים בפסוק אחד
יש פסוק אחד מיוחד שאין כמוהו א.  שבוע טוב. היום בפרשת וישלח 

כי יש בו שני טעמים וקוראים אותו בשניהם.  בתורה, למה הוא מיוחד? 
כולם שואלים: מאיפה הבאת את זה? אנחנו כתבנו את זה לפני ארבעים 
שנה בהקדמת הספר שו"ת איש מצליח של אבא ע"ה )תולדות המחבר פרק 
ג'(, שהוא שמע את זה מחכמים בתונס )בשנת תרצ"ד( רבי יונה טייב וגם רבי 
דוד זרח. אבל מי אמר שזו מסורת לכולם? אז מצאנו את זה גם בספר של 
חכם ממרוקו )נשמת חיים להרה"ג ר' חיים משאש זצ"ל בפרשת וישלח(. אבל 
אח"כ מצאו כתב יד מתקופת הרשב"א שכתוב שהפסוק הזה נקרא בשני 
ו֣ילך ראו֔בן  ב֣ארץ ה֔הוא  "וי֞הי בש֤כן ישראל֙  טעמים. מה הפסוק? 
ויש֕כב את בל֖הה פי֣לגש א֑ביו ויש֖מע ישראל:". כאן סוף פסוק. 
ואח"כ חוזרים עליו בטעמים אחרים ככה: "וי֗הי בש֥כן ישרא֘ל ב֣ארץ 
ההו֒א ו֣ילך ראו֗בן וישכ֙ב את בלה֙ה פי֣לגש א֔ביו ויש֖מע ישר֑אל 
ויה֥יו בני יע֖קב ש֥נים עשר:" )בראשית ל"ה כ"ב(. ושני הטעמים האלה 

מובאים במנחת שי )שם( ובלחם הבכורים )עמ' תנ"ה בנד"מ(.

למה יש שני טעמים בפסוק הזה?
בלחם הבכורים )שם( הקשה על זה: בשלמא בעשרת הדברות יש שם ב. 

טעם עליון וטעם תחתון, טעם עליון לקריאת התורה בצבור שהולך ע"פ 
הדברות וכל דיברה בפסוק לבד )ולכן לפעמים הפסוק ארוך מדי, ולפעמים 
הפסוק קצר מדי כמו "לא תרצח"(, וטעם תחתון )לקריאה ביחיד( שזה טעמים 
כמו שקוראים בתורה בדרך כלל. אבל כאן בשביל מה עשו שני טעמים? 
ונשאר בקושיא. אבל אם מחפשים טוב מוצאים תירוץ לזה, מה התירוץ? 
הגמרא )מגילה כ"ה ע"ב( אומרת שפעם היה אדם אחד קורא פסוקים בתורה 
בפני חכם, וכשהגיע לפסוק הזה אמר לו: אל תתרגם אלא אחרון. כלומר 
כל פסוק הם היו קוראים ומתרגמים אותו בארמית, אז כשהוא היה קורא 
את הפסוק הזה ורצה לתרגם אותו, אמר לו: אל תתרגם כל הפסוק אלא 
רק את החצי השני בלבד, למה? כדי שלא ישמעו "וילך ראובן וישכב את 
בלהה" ויאמרו לעצמם: אם ראובן עשה דבר כזה מה אנחנו ומה חיינו?! 
לכן תתרגם רק את החלק האחרון של הפסוק. נמצא שמצד אחד זה פסוק 
אחד, כי יש קשר בין הדברים שכיון שראובן בלבל יצועי אביו לכן ויהיו 
בני יעקב רק שנים עשר, אבל מאידך מתרגמים רק חצי הפסוק. ולכן יש 
שני טעמים בפסוק הזה, טעם אחד של כל הפסוק ביחד, וטעם שני חצי 

פסוק לבד וחצי פסוק לבד.

סגולתא, אתנח וסוף פסוק
למה יש טעם "זרקא" בהתחלה לפי הקריאה השניה? רבי זלמן הענא1 ג. 

1.  מחבר הספרים שערי זמרה ושערי תפלה. ואבא ע"ה היה קורא לו "הרז"ה המדקדק" )בלחם 
הבכורים כתוב ככה( וזה לא הרז"ה הידוע אלא חכם מאוחר לפני 300 שנה. אמנם היעב"ץ 
תמיד היה מתנגד לו, אבל הרבה פעמים דברי רבי זלמן נכונים, והגר"א ורבי שניאור זלמן 
וכמה רבנים היו סומכים על דבריו. ויש קושיות של היעב"ץ שהן לא קושיות ויש קושיות 

)ספר שערי זמרה השער הראשון אות ו'( חידש כלל נפלא מאד ואמיתי: כאשר 
יש שני משפטים בפסוק, אז עושים אתנח בסוף החלק הראשון וסוף פסוק 
בסוף החלק השני. ואם יש בו שלשה משפטים, אז עושים לו סגולתא 
אתנח וסוף פסוק2. ולכן אם נאמר את הפסוק הזה עד "וישמע ישראל" 
בלבד, א"כ יש בו שני מאמרים בלבד: ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך 
ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו - אתנח, וישמע ישראל - סוף פסוק. 
אבל אם נוסיף לו "ויהיו בני יעקב שנים עשר" אז נעשו שלשה מאמרים, 
ולכן הטעמים ככה: "ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא" - סגולתא, "וילך 
ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל" - אתנח, "ויהיו בני 
יעקב שנים עשר" - סוף פסוק. הכל מובן הכל מסתבר )וע"ע בהקדמת מרן 
שליט"א לתיקו"ס "איש מצליח"(. אדם צריך ללמוד ולא לזלזל בטעמים, כי 

יש בהם חכמה רבה.

קח את המעטפה
יש עוד המון דברים בפרשה הזאת. פעם שר החינוך ברוסיה רצה ד. 

שהן נכונות. אבל היום יש שגעון כזה, שכיון שהיעב"ץ כתב משהו נגד הספר הזה אז הספר 
פסול, והם יורדים עליו שהוא זייפן ושקרן וכו' וזייף הסכמה של החכם צבי. אבל זה לא נכון, 
כי הוא לא זייף אותה, וההסכמה נמצאת במקורה באמריקה, אבל מי שרוצה לומר שזה מזוייף 
אין מה לעשות לו, כי כל דבר אפשר לומר עליו שהוא מזוייף. ובאמת רבי זלמן היה אדם ירא 
שמים ולא שייך להשכלה, והוא כתב כמה כללים נפלאים. )ועיין באור תורה סיון תשס"ט סי' ק"ג(.

2.  ומצאתי לו ראיה מגמרא )קידושין ל' ע"א(, שם כתוב: במערבא מפסקים את הפסוק הזה 
"ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן וגו'" )שמות י"ט ט'( לשלשה חלקים, איך 
עושים? "ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן" - סגולתא, "בעבור ישמע העם 
בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם" - אתנח, "ויגד משה את דברי העם אל ה'" - סוף פסוק. 
בנוסח הגמרא )קידושין שם( לפי גירסת התוספות ישנים כתוב שיש 8,888 פסוקים בתורה 
)הובא ברש"ש שם ע"ש(, ולפנינו בגמרא שם כתוב 5,888 פסוקים. והנה בחומשים כתוב שיש 
5,845 פסוקים בכל התורה )והסימן "ואור החמה יהיה שבעתיים". ישעיה ל' כ"ו(. והרי בגמרא 
כתוב 5,888 פסוקים אז איפה הלכו 43 פסוקים? פעם באו רשעים ארורים משכילים למחצה 
וכתבו עלונים בשם "דעת אמת", ומרוב העזות שלהם שמו אותם בסטנדר של הרב וואזנר 
ע"ה. בהתחלה שלחו לי עלון אחד מזה, ואמרתי כנראה יש להם שאלות אז עניתי להם שיש 
עדויות וכו'. ושלחו גם פעם שניה ועניתי. אבל בפעם השלישית כבר התחילו לכתוב דברים 
נגד התורה ובתוך דבריהם טענו, הרי השפן והארנבת אינם מעלים גרה כלל. אבל על כל 
דבר יש תשובות, וגם על זה יש תשובה שכוונת התורה "כי מעלי גרה הם" כלומר אע"פ 
שנראים לך כמעלי גרה אל תאכלם )ויש "כי" שפירושה אע"פ, עיין להרד"ק בשרש כי בשם ר' 
יונה אבן ג'אנח וכן מוכח בלשון הכתוב בגמל וארנבת שפן וחזיר. ודו"ק.(, כי סוף סוף חסר להם 
הסימן השני שאינם מפריסים פרסה. ועיין בשו"ת שרידי אש )ח"ב סימן ס"ד. איך אני זוכר? 
כי זה אותיות בס"ד. אמנם היום החליפו את כל הסימנים שם בצורה אחרת, אבל מי שיש לו דפוס 
ראשון יבדוק שם. וע"ע בויען שמואל ח"ח סוף סימן כ"ה(. ומה הרשעים האלה טענו כאן? הנה 
חסר לנו 43 פסוקים בתורה! אבל אם באמת הם חסרים אז איך יתכן שאף פעם הם לא הוזכרו 
בגמרא?! ותביאו פעם אחת שהגמרא מביאה פסוק מהתורה שלא מופיע אצלנו! אין דבר 
כזה )פעם החזון איש בגיל שלוש-ארבע אמר לאבא שלו: אני יודע את כל התלמוד! התפלא: אתה 
למדת כל התלמוד? אמר לו: כן, תביא לי אות אחת בתלמוד שאני לא יודע אותה, תפתח את הגמרא 
ותראה שאני יודע שזה גימ"ל וזה תי"ו וזה למ"ד...(. אבל יכול להיות שאם נחלק את הפסוקים 

אתנח לבד וסגולתא לבד אז אפשר למצוא את 
המספר הזה. וגם לפי גירסת התוספות ישנים 

שם שיש 8,888 פסוקים זה ככה.

בס"ד

גליון 
46

א. ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְצִריָכה ַהֲחֻנִּכָּיה ִלְדֹלק ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, ָלָּמה? ַהְדָלַקת 

ֵנרֹות ַׁשָּבת ְזַמָנּם ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ִלְפֵני ֵכן ַּתְדִליק ֶאת ַהֲחֻנָּכה, 

ֶׁשֲהֵרי ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה ַמְדִליִקים ִלְפֵני ַׁשָּבת. ִאם ֵּכן ֵיׁש ְלָך ָחֵמׁש ַּדּקֹות 

לַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנָּכה, ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַעד ַהְּׁשִקיָעה, ְוֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַאַחר ָּכְך 

ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ֶזה ְּכָבר ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, ְועֹוד ְׁשלֹוִׁשים ַּדּקֹות 

ַאֲחֵרי ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, יֹוֵצא ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות ְּכִמְנַין ּכֵֹהן. ִּכי ֵנס ֲחֻנָּכה 

ַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי. )גליון 42 אות כ"ז(.

ב. ַאֲחֵרי ֶׁשַּמְדִליִקים ֶאת ַהֵּנרֹות קֹוְרִאים ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ֶׁשל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי 

)שנה ראשונה פרשת וישב הלכות חנוכה אות כ"ג(, ּוְמקֹוָרּה ָּבִראׁשֹוִנים )ספר 

התשב"ץ לתלמיד מהר"ם מרוטנברג סימן רנ"ח(, לֹוַמר ִויִהי נַֹעם ה' ֱאֹלֵקינּו ָעֵלינּו 

)תהלים פרק צ'( ּכֹוֵלל יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ַעד ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִעם 

ַמְנִּגיָנה, ְואֹוְמִרים ֶאת ֶזה ְלַאט ְלַאט, ֶזה לֹוֵקַח ְּבֵעֶרְך ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, 

ָּכָכה ַאָּתה ִנְמָצא ְלָפחֹות ֲחִצי ָׁשָעה ְּביֹום ַהֲחֻנָּכה ַעל ַיד ַהֲחֻנִּכָּיה ]ּוְרֵאה עֹוד 

ַּבָּמדֹור "ָידַֹע ֵּתַדע" אֹות ג'[. )שם אות כ"ד(.

ְּגִריַלק ֵמִביא ִסּפּור ַעל ְמַפֵּקד  ָרִאיִתי ֶׁשָהַרב מֶֹׁשה 
ֹלא ְיהּוִדי ַּבָּצָבא ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשָּלַקח 

ֹּבֶקר ֶאת ִמְזמֹור  ִלְקֹרא ָּכל  ָלֶהם  ְוָאַמר  ַהַחָּיִלים ֶׁשּלֹו  ָּכל  ֶאת 
צ"א ִּבְתִהִּלים )ֶׁשֶּזה "יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון"( ְּבָלִטיִנית )ִּכי ֵהם ֹלא יֹוְדִעים ִעְבִרית(, 

 ְוָאַמר ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ָׁשִנים ַאף ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא ִנְׂשַרט ֲאִפּלּו ְׂשִריָטה ַאַחת!
)גליון 43 הערה 36(.

ַהְּגָמָרא )מסכת ראש השנה דף כ"ה עמוד א'( ְמַסֶּפֶרת ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ]ִרִּבי ְיהּוָדה 
ַהָּנִׂשיא[ ָׁשַלח ֶאת ִרִּבי ִחָּיא ְלִעיר ֶׁשְּׁשָמּה "ֵעין ַטב", ְוָאַמר לֹו: ֵלְך ְלָׁשם ְּתַקֵּבל 
ֶאת ָהֵעִדים ּוְתַקֵּדׁש ֶאת ַהחֶֹדׁש, ְוִתְׁשַלח ִלי ִסיָמן: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". 
ָמה ַהֵּפרּוׁש? הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר לֹו ֶׁשִּקְּדׁשּו ֶאת ַהחֶֹדׁש, ִּכי ָהרֹוָמִאים 
ָאְסרּו ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְוָהיּו ְמַחְּפִׂשים ֲעִלילֹות, ָלֵכן הּוא ׁשֹוֵלַח לֹו ִסיָמן ֶׁשָהָיה ִקּדּוׁש 
ַהחֶֹדׁש: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". ֲאָבל ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְלִקּדּוׁש 
ַהחֶֹדׁש? ָּכתּוב ַעל ָּדִוד: "ְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם, ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה" )תהלים פרק 
פ"ט פסוק ל"ח(, ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִנְמָׁשל ַלָּיֵרַח. ְוַגם ֲאַנְחנּו ַאֲחֵרי ִבְרַּכת ַהְּלָבָנה 

אֹוְמִרים: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". ְוׁשּוב ַּפַעם ְּכֶׁשּגֹוְמִרים ַהּכֹל אֹוְמִרים: 
"ִיְצָחק ִיְצָחק ִיְצָחק" )ֹלא ֻכָּלם אֹוְמִרים ֶאת ֶזה(. ָמה ַהֶּקֶׁשר ְלִיְצָחק? ִּכי ִיְצָחק 
ָאִבינּו ִנְמָׁשל ַלְּלָבָנה. ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַּבִּפּיּוט ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצֹון: "ַאל ָנא ְיִהי עֹוָלם 
ְּבִלי ָיֵרַח", ֶׁשַהַּכָּוָנה ָׁשם ְלִיְצָחק. ָהֶרֶמז ָּבֶזה ֶׁשַהָּיֵרַח ַקָּים ְלעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִאם 
ָיבֹואּו ֻכָּלם ְלַהְכִחיד אֹותֹו, ֹלא ַיֲעזֹר ָלֶהם ְּכלּום. ְוָכָכה ָּגם ַעם ִיְׂשָרֵאל ַקָּים 

ְוַהּתֹוָרה ַקֶּיֶמת. )גליון 81 אותיות מ"ג, מ"ד(.

בית נאמן לילדים מתוך שיעורו של מרן ראש הישיבה שליט"א

 מיהו שבקטנותו ֻחַּלק לשבעה,
וכשגדל ֻחַּלק לשלשה?
 )ְּתׁשּוָבה ַלִחיָדה ִנְמֵצאת ֶּבָעלֹון ַהּנֹוְכִחי.(
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ָזָרה )דף ט' עמוד א',  ַּבֲעבֹוָדה  ַּבְּגָמָרא  א. 
ָׁשם מּוָבא ַמה ָּקָרה ְּבָכל ְיֵמי ַּבִית ֵׁשִני( ָּכתּוב, 

ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  ָמאַתִים  ָהָיה  ֲחֻנָּכה  ֶׁשֵּנס 
ַמְלכּות  ָהְיָתה  ָׁשִנים  ְוָׁשלֹוׁש  ֵמָאה  ַהֻחְרָּבן.  ִלְפֵני 

ָהְיָתה ַמְלכּות הֹוְרדֹוס,  ָׁשִנים  ְוָׁשלֹוׁש  ֵּבית ַחְשמֹוָנִאי, ּוֵמָאה 
ְּב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות'  ֶזה כֹוְתִבים  ִּפי  ְוַעל  ַהֻחְרָּבן.  ָהָיה  ָּכְך  ַחר  ְואַַ
ּוְבעֹוד ְסָפִרים, ֶׁשֵּנס ֲחֻנָּכה ָהָיה ִבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ֵשש ֵמאֹות ְוֶעְשִרים 
ּוְשַּתִים )תרכ"ב( )ְּדַהְינּו ֵמָאה ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ִלְפֵני ַהְתָחַלת ִמְנַין ַהּגֹוִיים(, 
ְוֵאיְך ִהִּגיעּו ְלָׁשָנה זֹו? ִּכי ְלִפי ַמה ֶּׁשְּמֻקָּבל ַהֻחְרָּבן ָהָיה ִבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת 
ֲאָלִפים תתכ"ח, ְו'תתכ"ח' ָּפחֹות ָמאַתִים ְוֵׁשׁש - יֹוֵצא תרכ"ב, ְוָעׂשּו ִסיָמן: 
ה )חבקוק ג', ח'(. )ּוְבִסְפֵרי ַהִהיְסטֹוְרָיה  ִּכי ִתְרַּכב ַעל־סּוֶסיָך ַמְרְּכבֶֹתיָך ְיׁשּועָֽ
ּכֹוְתִבים ֶׁשֶּזה ָהָיה ְקָצת ִלְפֵני ֵכן, ִּבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים תקצ"ז, ְּדַהְינּו ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש 

ָׁשָנה ִלְפֵני ֵכן. ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָהיּו ַהְרֵּבה ִמְלָחמֹות )'ְיהּוָדה ַהַּמַּכִּבי' ִנֵהל ַּכָּמה ִמְלָחמֹות, 

ְלָפחֹות ֵׁשׁש ִמְלָחמֹות ֲאִני יֹוֵדַע(, ְוִיָּתֵכן ֶׁש'תקצ"ז' ֶזה ַהָּׁשָנה ֶׁשל ְּתִחַּלת ַהִּמְלָחמֹות 

ְו'תרכ"ב' ֶזה ַהָּׁשָנה ֶׁשל ַהִּמְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה. ּוְלִעְנַין ְׁשַנת ַהֻחְרָּבן, ְלַמֲעֶׂשה ֶזה ֹלא ָהָיה 

ִּבְׁשַנת 'תתכ"ח' ֶאָּלא ִּבְׁשַנת 'תתכ"ט', ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִּבְׁשַנת 'תת"ל', ֲאָבל ְמֻקָּבל לֹוַמר 

ֶׁשָהָיה ְּב'תתכ"ח', ָּכְך ַמְׁשַמע ְּבַרִׁש"י ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )דף ט' עמוד א'( ֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש 

ָּבֶזה ִוּכּוִחים(. )גליון 42 אות ז' והערה 6(.

ב. אֹוְכִלים ֻסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה. ָהִראׁשֹוִנים אֹוְמִרים ֶׁשָּכל ַחג ֵיׁש לֹו אֶֹכל ִמֶּׁשּלֹו, 
ְוֶזה ָּדָבר ֶׁשְּמֻיָחד ְּבִעָּקר ֵאֶצל ַהְּסָפַרִּדים, ְוָאְמָנם ַּגם ָלַאְׁשְּכַנִּזים ֵיׁש ָּדָבר 
ָּכֶזה ֲאָבל ֶאְצָלם ָהאֶֹכל ֹלא ָתִמיד ְמקֹוִרי. ּוִמְנַהג ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה ֲאַנְחנּו 
ַהְּסָפַרִּדים ֹלא ָנַהְגנּו ּבֹו ְוִאּלּו ָהַאְׁשְּכַנִּזים ָנֲהגּו ּבֹו, ְוַדְוָקא ַלִּמְנָהג ַהֶּזה ֵיׁש 
לֹו ָמקֹור ֵמַרֵּבנּו ַמְימֹון ָאִביו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם )הובא בקובץ שריד ופליט עמ' 7( 
ֶׁשאֹוֵמר: ָלָמה אֹוְכִלים ֻסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה? ֵזֶכר ְלֵנס ַּפְך ַהֶּׁשֶמן, ֶׁשַהֻּסְפָּגִנּיֹות 
ֵהם ִמֶּׁשֶמן. ְוָכְתבּו ְּבֵׁשם ַרב ִנִּסים ָּגאֹון )ַּבּקֶֹבץ ַהַּנ"ל, ָהָיה ְכַתב ָיד ֶׁשּלֹו ֶׁשָּיָצא 
ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים( ֶׁשַעל ַהַּמֲאָכִלים ַהְמֻיָחִדים ֶׁשאֹוְכִלים ֶנֱאַמר: "ְוַאל ִּתּטֹׁש 

ּתֹוַרת ִאֶּמָך" )משלי פרק א' פסוק ח'(, ִּכי ַמה ֶּזה "ּתֹוַרת ִאֶּמָך"? ְוִכי ִאָּמא 
יֹוַדַעת ִלְלמֹד ּתֹוָרה? ֲהֵרי ַּפַעם ֹלא ָיְדעּו ֵהן ִלְלמֹד, ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ְלָמָׁשל 
ַמה ֶּׁשאֹוְכִלים ּפּוִלים ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא, ָחָלב ְּבמֹוָצֵאי ֶפַסח )ּוִמי אֹוֵכל ָחָלב? 
ַהָּמרֹוָקִאים(, ְורֹאׁש ֶּכֶבׂש ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה. ָּכתּוב: "ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש", 

ַמה ֶּזה "ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש"? ֶזה ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ָהֵאֶּלה. ְוֵהם ִנְקָרִאים ְּבַעְרִבית 
ְסִפיְנג' )ְוֶזה ְכמֹו ַהִּמָּלה "ֻסְפָּגִנּיֹות", ַרק ֶׁשָהאֹות ִּגיֶמ"ל ְוָהאֹות ַהּנּו"ן ִהְתַהְּפכּו(. ָאז 
ַרֵּבנּו ַמְימֹון ָאִביו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ִמְנָהג טֹוב, ְוִאם ֵּכן ֶזה ִמְנָהג 

ַקְדמֹון. )גליון 43 אות כ"ד(.

ג. ַאֲחֵרי ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנָּכה, ָצִריְך ָלֶׁשֶבת ַעל ַיד ַהֲחֻנָּכה ְּבֵעֶרְך ֲחִצי ָׁשָעה 
ְוִלְקרֹא "יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון". ְוָלָּמה קֹוְרִאים ֶאת ֶזה? ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם )סימן 
ָהיּו  ַלִּמְלָחָמה  ֶׁשְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים  רצ"ה סעיף קטן א'( ּכֹוֵתב 

קֹוְרִאים ֶאת ַהִּמְזמֹור ַהֶּזה ּוְמַנְּצִחים ַּבִּמְלָחָמה ]ָרָאה ַמֲעֶׂשה ַּבָּמדֹור "ְלַמַען 
ְּתַסֵּפר"[, ְוָלֵכן ֵיׁש ַּבִּמְזמֹור ַהֶּזה ִמ"ִויִהי נַֹעם" ַעד "ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי" ֵמָאה 
ּוְׁשלֹוִׁשים ִמִּלים )ִּבְתַנאי ֶׁשַּתְחזֹר ַעל ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון "אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו 
ִּביׁשּוָעִתי" ַּפֲעַמִים( ְּכִמְנַין "ַהּכֲֹהִנים", ֶׁשְּבֵני ַחְׁשמֹוַנאי ַהּכֲֹהִנים ָהיּו אֹוְמִרים 

אֹותֹו ּוְמַנְּצִחים ְּבִמְלַחְמָּתם. ְוֵיׁש ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות ְּבֵלילֹות ֲחֻנָּכה ִלְקרֹא ִויִהי 
נַֹעם ַעד ִּביׁשּוָעִתי ֶׁשַבע ְּפָעִמים. ְוַגם ֵּביְנַתִים ַאָּתה ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֵּנרֹות 
ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ִמיֶׁשהּו ִויַכֶּבה אֹוָתם, אֹו ִיַּגע ָּבֶהם, אֹו ְיָלִדים ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַׂשֵחק 

ָּבֶהם ְוֶזה ַסָּכָנה, ְוָלֵכן ְּכַדאי לֹוַמר ֶאת ֶזה. )שם אות כ"ה(.

ֲהָלָכה ֶנֱאָמָנה
ִהְלכֹות ֲחנּוָּכה
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לגזור על היהודים שילמדו ליב"ה3, אז הלכו אליו ואמרו לו: תקח שוחד. רק 
הביאו לו את המתנה, הוא כעס עליהם: וכי אתם חושבים שאני לוקח שוחד?! 
עופו מכאן! הלכו בצער גדול לחפץ חיים, ושאלו אותו: מה עושים עכשיו? 
אמר להם: תלכו אליו עוד פעם, ותגידו לו: כבוד שר החינוך, אנחנו מעריכים 
מאד שאתה דואג לילדים שלנו, הנה קח את המעטפה הזאת וזה לא שוחד 
ח"ו. התפלאו: ככה הוא יקבל? אמר להם: תפצירו בו. ואכן עשו ככה והוא 
קיבל. אח"כ שאלו את החפץ חיים: מאיפה הרב יודע את זה? אמר להם: זה 
כתוב בתורה "קח נא את ברכתי אשר הובאת לך כי חנני אלקים וכי יש לי כל 
ויפצר בו ויקח" )בראשית ל"ג י"א(, כלומר הגוים רוצים להראות עצמם שהם 
שונאים כסף וצדיקים ולא לוקחים שוחד, אבל אם תפציר בהם ותמצא את 
המלים היפות הם יקבלו את זה. כל עצה וכל חכמה וכל תושיה כתובה בתורה.

על מה אנשים בורחים מן התורה?!
אוי לנו בדור הזה שאנשים בורחים מן התורה ושונאים אותה, על מה?! ה. 

אמר ירמיה הנביא: "מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעלי, וילכו אחרי 
ההבל ויהבלו" )ירמיה ב' ה'(, אם אומה אחרת היתה ממציאה "שבת", ופתאום 
היה מתגלה שזה הדבר הכי נפלא, כל העולם כולו היה מאמץ את זה והיו 
רוקדים על זה, אבל לצערנו כאן הכל הפוך מחפשים דרכים אחרות, ה' ירחם.

מלחמת היוונים בראש חודש שבת ומילה
בשבוע הבא יש "חנוכה", שהחשמונאים נלחמו על שלושה דברים: ראש ו. 

חודש, שבת ומילה. היוונים "חכמים גדולים היו והעמידו כל דבר על טבעו" 
)זה לשון הרא"ש בתשובה כלל נ"ה סימן ט'(, וכל דבר דיברו בשכל והיו "סכלתנים" 
יותר מדי, ומרוב השכל שלהם הוא אבד להם, ולכן היום הם לא שוים פרוטה 
אחת, כי אין להם לא שכל ולא דעת ולא חכמה ולא כסף ולא כלום, אבל פעם 

הם היו משכילים מאד.

הירח הוא סימן לעם ישראל
היוונים טענו: למה אנחנו היהודים מונים ע"פ ז.  דבר ראשון, ראש חודש. 

הלבנה? והרי היא סה"כ לווין שמסתובב סביב כדור הארץ, והקוטר שלה 
רבע מכדור הארץ, ופעם היא גדולה ופעם היא קטנה, ולא עושה כלום. וגם 
אינה משפיעה באדמה כלום, רק על הגאות והשפל של הים שזה ע"פ הלבנה, 
ומגדלת את המלפפונים והקישואים וכדו', שבלילה הם קטנים ובבוקר הם 
גדולים כפול, למה? כי הלבנה עושה את זה4. אבל חוץ מזה היא לא עושה 
כלום, וא"כ אדרבה תלכו אחר השמש. אבל אנחנו דוקא הולכים אחר הירח, 
כי הוא סימן לעם ישראל, "כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה" )תהלים פ"ט 
ל"ח(, שאפילו תראה שעם ישראל ירדו לעפר, "כעפר לדוש" )מלכים ב', י"ג ז'(, 
פתאום אח"כ הם עולים למעלה. ככה היה בזמן אנטיוכוס ימ"ש, ככה היה בזמן 
האינקויזיציה, וככה היה בזמן השואה, וכל פעם שתראה יאוש גמור בעם ישראל 
וכבר אין מה לעשות אתו, פתאום הכל מתהפך לטובה5. ולכן אנחנו משולים 
לירח, שאתה רואה אותו בסוף החודש וחושב שהוא נגמר, אבל עוד פעם 
הוא חוזר וגודל. ואילו השמש לא ככה, אלא תמיד היא נשארת בגודל שלה.

נץ קפה
כשאדם מאמין הוא רואה נסים ונפלאות. יש לנו אחד שמתפלל איתנו כל ח. 

יום בהנץ החמה, והנה יום אחד הבן שלו )בן 17 בערך( נפל מהאופניים והעין 
שלו התרסקה, הלך לרופא מומחה לעינים ואמר לו שאין מה לעשות וצריך 

3.  "ליבה וחזר וליבה", כלומר היתה ליב"ה ברוסיה ורוצים לעשות ליב"ה גם כאן בארץ ישראל...
4.  וזה כתוב בתורה: "וממגד גרש ירחים" )דברים ל"ג י"ד(, ורש"י מסביר את זה. וזה כתוב גם 

במהר"ם שי"ף בפרק איזהו נשך )בבא מציעא דף ס"ד ע"א ד"ה דלא שכיחא(. 
5.  ככה היה בזמן הבעל שם טוב, אחרי שהשבתאות בילבלה את העולם כולו, ורבנים גדולים 
טעו ומצאו גימטריאות והבלים והבלי הבלים, ובסוף ה"משיח" הזה התאסלם והתברר שהכל 
שקר )ומישהו אמר להם שזה אחד מהתיקונים של המשיח, שנאמר "ואת פושעים נמנה" )ישעיה נ"ג י"ב(, 
שצריך להיות פושע. נו, עד מתי ישאר פושע?!...(, אז כולם נפלו ליאוש. בא הבעל שם טוב ע"ה 
)השבוע הזה ביום י"ט בכסלו זה "ראש השנה" לחסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מייסד חסידות חב"ד 
היה תלמיד תלמידו של הבעל שם טוב(, והחזיר את עם ישראל לאמונה, ואמר להם: תגידו ברוך ה', 
בעזרת ה', אם ירצה ה' וכדו'. אומרים שכאשר אדם קיבל מכה והוא בלי הכרה רח"ל, איך מחזירים 
אותו? קוראים לו בשם שלו )פעם ראיתי ב"בית לוינשטיין" זקן תימני בן שמונים ומעלה שנפגע בתאונה, 
והאחות קוראת לו בשמו "זכריה" עשרים-שלושים פעם, ואז הוא מתעורר ושואל: איפה אני?!(. וגם עם 
ישראל בזמן הבעל שם טוב היה בייאוש ורדום בלי הכרה, ולכן הביאו לו חכם בשם "ישראל" 

שיאמר לו: עם ישראל קום! וככה הם חזרו לאמונה, זה פלא פלאים.

ניתוח. אבל איזה נס נעשה לו? לפני הניתוח הוא שתה "אייס קפה" שזה קפה 
קר של קרח, "וקרקר כל בני שת" )במדבר כ"ד י"ז(, והרופא אמר לו שאם שותים 
משהו אסור לנתח וצריכים לחכות שש שעות. והנה באותן שש שעות חזרה 
העין לאיתנה ולא הוצרך לניתוח! למה? כי בגמרא )ברכות ט' ע"ב ובתוספות 
שם( כתוב שמי שמתפלל בהנץ מובטח לו שלא ניזוק כל היום כולו, וא"כ 
איך יתכן שהאבא יתפלל בהנץ והבן שלו צריך לעבור ניתוח כזה?! לכן הוא 
לא עבר את הניתוח. נסים ונפלאות, כי אם תאמין בהקב"ה הוא יתן לך הכל.

האדם זקוק למנוחה ביום השבת
דבר שני, שבת. היוונים טענו: כל מה שאתה מרוויח בששת הימים הכל ט. 

הולך לך ביום שבת, וזה לא בסדר, אלא צריך לעבוד יומם ולילה, שנאמר 
"יום ולילה לא ישבותו" )בראשית ח' כ"ב(. אבל אנחנו אומרים דוקא שבת, כי 
האדם זקוק למנוחה, והוא נברא ככה שעובד הרבה ואח"כ זקוק למנוחה, 
"למען ינוח עבדך ואמתך כמוך" )דברים ה' י"ד(, "וינפש בן אמתך והגר" )שמות 

כ"ג י"ב(, והם נלחמו בשבת והלכו לעזאזל.

מצות המילה בגיל שמונה ימים
מילה. היוונים טענו: איך לוקחים תינוק קטן "פצפון" בן י.  ודבר שלישי, 

שמונה ימים ועושים לו מילה?! לא יתכן כדבר הזה. מי הראשון שעשה מילה 
לבן שלו? אברהם אבינו בגיל מאה ויש לו תינוק בן שמונה ימים, שהוא גם 
בן יחיד שלו מאשתו הגברת שרה, "ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר 
אהבת את יצחק" )בראשית כ"ב ב'(, והיא לא אומרת לו: אתה נורמלי? הרי אתה 
בן מאה שנה והוא בן שמונה ימים, אז תחכה קצת. אבל ככה ה' אמר לו. וזו 
אחת ההוכחות שהנבואה אמת6. היום התברר שהמילה מצילה מליוני יהודים 
ממחלה מסויימת, והיא נמצאת רק אצל הנוצרים ופחות אצל הערבים, אבל 

אצל היהודים היא לא קיימת בכלל.

העולם לא תמיד מתנהל בדרך הטבע
וגם הטענה של היוונים שהכל ע"פ הטבע )וכמו שאמרתי בהתחלה לשון יא. 

הרא"ש(, זה לא נכון, כי הרבה פעמים רואים שיש דברים נגד הטבע. למשל 
הרשב"א )בתשובה ח"א סי' ת"ח( מביא דוגמא שהיתה ידועה בזמנו, "אבן השואבת" 
שהיא הולכת תמיד אחרי הצפון, והיא שואבת ומושכת אליה את הברזל, וכי 
יש טעם לזה?! ויש היום עשרות דברים כאלה. וגם אצל הרופאים רואים יום 
יום "נס רפואי", שאדם שאמרו עליו שעוד מעט הוא מת ופתאום נעשה לו 
נס. וגם בירידת גשמים, שידוע שהיהודים מיוחדים בהורדת גשמים. פעם 
בימי יהדות ספרד היתה עצירת גשמים, והמלך "ארגאון" גירש אותם מחוץ 
לעיר, ואמר להם: בעוונכם אין גשמים, תצאו החוצה! אז עשו תיבה בחוץ, 
ועמד תלמיד חכם אחד ודרש: "לנו המים לנו המים לנו המים", וכשגמר את 
הדרשה ירד גשם )זה מובא בספר התלמוד ומדעי התבל עמ' ק'(. וגם רבי שלום 
טרבלסי הי"ו7 מספר ככה, שפעם היתה עצירת גשמים ב"צפקאס" בתוניסיה, 
והיה רעש גדול להתפלל שיירד הגשם, אז הם הלכו עם רבי אליהו מאזוז לבית 
הקברות8, והתפללו על קברו של רבי יעקב עזרייא, וכשחזרו ירד גשם. הערבים 
לקחו אותם על כפיים ואמרו: הילדים של בית הספר הביאו לנו את הגשם! וגם 
רבי יעקב ספיר )זה אשכנזי שהלך לתימן בשנת תרי"ט( סיפר על עצירת גשמים, 
שיהודי תימן הלכו על קברי צדיקים ואמרו יא רבנא, אדוננו בוראנו יוצרנו. 
וירד גשם. תמיד קורים נסים ונפלאות, ויש סיפורים לאלפים מהדברים האלה. 

לכן העולם לא מתנהל תמיד בדרך הטבע, אלא הרבה פעמים מעל הטבע.

6.  הרמב"ם )מורה נבוכים ח"ב פרק מ"ה( אומר: איך הנביא יודע שזו נבואה אמיתית? אולי זה 
דמיון ותעתועי רוח שראה בחלום, "הנביא אשר איתו חלום יספר חלום, ואשר דברי אתו ידבר 
דברי אמת, מה לתבן את הבר נאום ה'" )ירמיה כ"ג כ"ח(, אז מי אמר לו שזו נבואה ולא חלום? והרי 
מספק לא אומרים נבואה. אלא הנבואה תודיע בעצמה שהיא נבואה אמיתית, כי היא כ"כ חזקה 
על הנביא עד שהוא לא יוכל לברוח ממנה. ירמיה הנביא אומר: "ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר 
עוד בשמו" )ירמיה כ' ט'(, כלומר אני אמרתי שלא אזכיר שום דבר בשם ה' כי רודפים אותי בגלל 
זה, אבל "והיה בלבי כאש בוערת עצור בעצמותי ונלאתי כלכל ולא אוכל" )שם(, כלומר רציתי 

לכלכל ולסבול את זה, ולא יכולתי כי אני צריך לשפוך את הדברים האלה.
7.  יש לו חנות רהיטים )ברחוב רבי עקיבא 17-18 בבני ברק(, ופעם ראה שלא קונים ממנו, והבין 
שזה בגלל שהמשפחה שלו "טרבלסי", אז הוסיף ק' וקרא לזה "טראבלסקי". עד שאמרו לו: 
אתה נראה ספרדי והמשפחה טראבלסקי?! לאט לאט הוריד את זה, ועכשיו כולנו אחים וקונים 

מכולם, כי אותו דבר כולם, וצריך להוריד את השטויות האלה.
8.  ככה כתוב בגמרא )תענית ט"ז ע"א( שהיו מתפללים בבית הקברות.
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אם שחונה תהיה גשומה
השנה הזאת אין לנו גשם מספיק. הרב עובדיה ע"ה היה פותח את ההיכל יב. 

ביום שבת, ואומר: "אל חי יפתח אוצרות שמים", אז אנחנו היום עשינו את זה. 
אבל אם עדיין לא יירדו גשמים עד שבת הבאה )פרשת וישב(, כדאי שבכל בתי 
הכנסת שרוצים להתפלל לטובת ישראל, יגידו בפתיחת ההיכל את הפיוט הזה.

במותם ציוו לנו את השבת
החשמונאים מסרו עצמם על השבת. הבאתי אתי "מגילת אנטיוכוס" יג. 

שבספר בית עובד )דף קס"ו ע"א(, ושם כתוב שבאו אנשים והלשינו לבגריס 
שהיה משנה של אנטיוכוס שבני ישראל נחבאו במערה ועשו שם שבת: 
בזמן ההוא אמרו בני ישראל אלה לאלה, בואו ונלך ונשבות במערה פן נחלל 
את יום השבת. אז בגריס הרשע שלח אנשים חלוצים ויבואו וישבו על פי 
תּו מייננו  ּוְשׁ ְוִאְכלּו מלחמנו  המערה. ויאמרו אליהם, יהודים צאו אלינו, 
ומעשינו תהיו עושים. ויענו בני ישראל ויאמרו אלה לאלה, זוכרים אנחנו 
אשר ציוונו ה' על הר סיני "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וביום 
השביעי תשבות", עתה טוב לנו שנמות במערה מאשר נחלל את יום השבת. 
בהיות זה כאשר לא יצאו אליהם, ויביאו עצים וישרפו על פי המערה, וימותו 
כאלף איש ואשה. אנשים אומרים: המסכנים האלה לא יודעים שפיקוח נפש 
דוחה את השבת )שבת קל"ב ע"א(? התשובה: הם לא היו יודעים את זה, כי 
באותו זמן היו חסידים שלא ידעו מזה9. אבל מי שאומר שפטירתם היתה 
לחנם, זה לא נכון, כי הם הראו לדורות הבאים כמה חשובה השבת. כאשר 
היום נופלים חיילים במלחמה בעוונות, אומרים עליהם "במותם ציוו לנו 
את החיים", אז היהודים האלה במותם ציוו לנו את השבת, כי הם הראו לנו 

לדורות כמה השבת חשובה, כמה השבת יקרה.

"אגרת השבת" של אבן עזרא ז"ל
אבן עזרא ראה פירוש בספר אחד, וכתב על זה אגרת עם שיר נפלא. פעם יד. 

אמרנו אותו בעל פה )בעלון מס' 84 אות י"ח(, אבל כשקוראים מתוך האגרת זה 
דבר מיוחד במינו, ואני אקרא לכם אותה עם הסבר קצת )היא נדפסה בסידור 
שלנו איש מצליח(: ויהי בשנת ארבעת אלפים תשע מאות ותשע עשרה שנה, 
והוא כותב את התאריך בדיוק, בחצי הלילה בליל שבת בארבעה עשר יום 
לחודש טבת. ואני אברהם הספרדי כלומר שבאתי מספרד הנקרא אבן עזרא, 
הייתי בעיר אחת מערי האי הנקרא קצה הארץ, הכוונה לאנגליה שנקראת 
"אונגלד", ובספר הברית כותב שתרגום המלה "אונגלד" זה אונגל-לאנד, 
שהוא בגבול  כלומר "לאנד" זה אדמה ו"אונגל" זה קצה, אז קצה הארץ. 
השביעי מגבולות הארץ הנושבת, היום יש בכדור הארץ שלושה גבולות 
דהיינו שלושה אקלימים, אקלים קר אקלים בינוני ואקלים חם, אבל בזמנו 

חילקו אותו לשבעה אקלימים10.

"ומי בכל עבדיה כמוני נאמן"?!
ָנִתי עריבה לי, יש לאבן עזרא מתיקות טו.  והוא ממשיך: ואני הייתי ישן ְוׁשֵ

וארא בחלום, והנה אחד עומד לנגדי כמראה גבר ובידו אגרת  בלשון שלו. 
ויאמר אלי: קח זאת האגרת ששלחה אליך  חתומה, כלומר אגרת סגורה. 
השבת, ואקוד ואשתחוה לה', ואברך את ה' אשר נתנה לנו ואשר כיבדני זה 
הכבוד, כי השבת בכבודה ובעצמה שולחת לו מכתב. ואתפשנה בשתי ידי, 
וידי נטפו מור, ואקראנה. ותהי בראשיתה בפי כדבש למתוק, כלומר ההתחלה 
של האגרת היתה יפה מאד. אך בקראי הטורים האחרונים, חם לבי בקרבי, 
וכמעט יצאה נפשי, ואשאל את העומד לנגדי: מה פשעי ומה חטאתי, כי מיום 
שידעתי ה' הנכבד והנורא אשר בראני, ולמדתי מצוותיו, לעולם אהבתי את 

9.  האמת כאשר מכריחים בן אדם שיחלל שבת או שיהרגו אותו, זה נקרא שעת השמד וצריך 
ליהרג אפילו על "ערקתא דמסאנא" )סנהדרין ע"ד ע"ב(. אבל יכול להיות שהם לא ידעו גם את 

הדבר הזה. ואז קמו בני מתתיה והחליטו להלחם בלי לפחד, ונסים גדולים נעשו להם.
10.  מי שיש לו ספר "התכונה" של רבי חיים ויטאל, יראה בתחילת הספר שם שהוא כותב שבעה 
אקלימים. בילדותי קראתי את זה, והיה לי חבר שהתפלא: מה פתאום? הרי למדנו בגאוגרפיה 
שיש רק שלושה אקלימים. אבל בזמנו כשכדור הארץ היה קטן לפני שגילו את אמריקה חילקו 
אותו לשבעה חלקים, והיום שהוא גדול חילקו אותו בצורה אחרת לשלושה חלקים, ואז מה 
שיותר קרוב לקוטב זה קר מאד, ומה שיותר קרוב לקו המשוה זה חם, ומה שבאמצע זה בינוני.

השבת, ובטרם בואה הייתי יוצא לקראתה בכל לבי, גם בצאתה הייתי משלחה 
בשמחה ובשירים, ומי בכל עבדיה כמוני נאמן?! זה מלשון הפסוק שאמר 
אחימלך לשאול המלך "ומי בכל עבדך כדוד נאמן" )שמואל א' כ"ב י"ד(, כלומר 
דוד המלך נאמן ואיך אתה חושד בו, ומה יש בזה שנתתי לו חרב ולחם?! 
אז אבן עזרא אומר מי בכל עבדיה של השבת כמוני נאמן?! ומדוע שלחה 

אלי זאת האגרת.

השבת מדברת עם אבן עזרא
שחושבים טז.  החילונים  זהב.  כאן  מלה  כל  הזאת?  באגרת  כתוב  ומה 

שה"דוסים" סגורים וסתומים והראש שלהם סגור ולא יודעים כלום, בואו 
תראו באיזו חכמה אבן עזרא כותב כאן11, וכל מלה שלו שווה מליונים )זה 
במנגינה בלחן של הפיוט "שמע קולי" שאומרים ביום כיפור(: אני שבת עטרת דת 
יקרים, רביעית בעשרת הדברים. ובין השם ובין בניו אני אות, ברית עולם לכל 
דורות ודורים. ובי כל מעשיו כלה אלקים, וכן כתוב בראשית הספרים. ולא 
ירד ביום שבת אזי מן, למען אהיה מופת להורים. כלומר שיהיה מופת לכל 
הדורות הבאים שביום שבת אין ָמן ועבודה, כי הברכה של שבת מאצילה 
על כל השבוע כולו. אני עונג לחיים על אדמה, ומרגוע לעם שוכני קברים. 
כלומר השבת נותנת עונג לחיים על האדמה, וגם נותנת מרגוע למתים כי הם 
משתחררים מגיהנם בשבת )סנהדרין ס"ה ע"ב(12. אני חדוות זכרים גם נקבות, 
וששים בי זקנים עם נערים. ולא יתאבלו בי האבלים, ובי לא יספדו על מות 
ישרים13. והשקט ימצאו עבד ואמה, והגרים אשר הם בשערים. כלומר העבדים 
והשפחות רוצים שקט בשבת, וגם הגרים שבשערים, "וגרך אשר בשעריך" 
)שמות כ' י'(. ינוחון כל בהמות הם ביד איש, כסוסים כחמורים כשוורים. וכל 
שהוא מבין ביינו הוא מקדש, וגם מבדיל חשובים כנזירים. כלומר  משכיל 
אע"פ שישראל בדרך כלל כנזירים שלא טועמים יין, הם עושים גם קידוש 
וגם הבדלה14. בכל יום ימצאו שערי תבונה, ביומי נפתחו מאה שערים. האבן 
עזרא כאן הולך לשיטתו )בראשית ב' ג'( שביום שבת נפתח לאדם השכל15. 
מכובד מעשות דרך וכן מן, מצוא חפץ ודבר כל דברים. "וכבדתו מעשות דרכיך 
ממצוא חפצך ודבר דבר" )ישעיה נ"ח י"ג(. שמרתיך בכל ימים למען, שמרתני 
מאד מימי נעורים. כלומר השבת אומרת לאבן עזרא: שמרתי אותך כל ימי 
חייך כי היית שומר אותי. בזקנתך שגגה נמצאה בך, אשר הובאו אלי ביתך 
ספרים. ושם כתוב לחלל ליל שביעי, לא כל השבת אלא רק הלילה בלבד, ואיך 

11.  בזמנו כל אומות העולם מסביב לא ידעו לכתוב מספרים בכלל, והיו כותבים בספרות 
רומיות שכל צורה זה מספר מסויים, ולמשל מספר מליון לא היו יודעים איך לכתוב אותו. בא 
אבן עזרא ולקח את הספרות ההודיות, ויש לו ספר על החשבון שהוא אומר שם שיש אחדות 
עשרות ומאות וכו', והוא כותב שאם יחסר לך לעשרות תעשה עיגול. מה העיגול הזה? זה האפס 

שלנו, ואבן עזרא הביא אותו מהודו לאירופה כי לא ידעו את זה.
12.  אבל זה בתנאי שהם שמרו שבת, כי אם לא שמרו שבת הם נשארים שם עד שהלפיד של 

גיהנם יגמור אותם, אין מה לעשות )זוהר פרשת תרומה דף ק"נ ע"ב(.
היה יהודי אחד ירא שמים "אהרן ברט", שאביו היה "יקי" ומורה באוניברסיטה לשפות    .13
שמיות, ואמר שאם הוא לא קרא שנים מקרא ואחד תרגום ביום ששי הוא לא יקרא בשבת, למה? 
כי אם יקרא בשבת הוא יתחיל לעשות השוואות במלים בין השפות, בשפה הארמית מתרגמים 
ככה ובשפה הכושית מתרגמים ככה, וכל השפות השמיות כמו צידונית ואשורית וכו'. ולכן הוא 
לא קורא את זה כדי שלא יחשוב בשבת על דברים ששייכים למקצוע שלו. והוא כותב שאביו 
החכם הזה נפטר בשבת, והילדים התחילו לבכות, אז אמא שלהם אמרה להם: אסור לבכות 

בשבת! והם שתקו עד מוצאי שבת.
14.  היה רופא אחד בתל אביב שמו ד"ר גורן, ופעם לפני 20-30 שנה לא הייתי מרגיש טוב, 
ומישהו אמר לי ללכת אליו. הלכתי והוא אמר לי: אתה צריך להציל את עצמך ולא לאכול כלום! 
התפלאתי: לא לאכול כלום?! אמר לי: תאכל רק ענבים וצנון! "והיה כעץ שתול על פלגי מים" 
)תהלים א' ג'(. התחלתי לצחוק עליו. והוא אמר לי: אני אומר לך זו ההצלה שלך! בסדר... הוא 
לוקח על כל אחד 1,300 שקל )ישן(, ופעם באו אליו זוג איש ואשתו שהיו חולי לב )והוא עשה 
להם הנחה רק 2,500 שקל ביחד(, אחרי כמה ימים הזמינו להם אמבולנס, כי הוא אמר להם: תזרקו 
את כל התרופות ואני אתן לכם צנון וכו' דברים בטלים. אבל הוא כתב ספר בזה ומישהו הביא 
לי אותו, והוא כותב שצריך לאכול טבעוניים ולא לאכול הרבה וכו'. והוא מוסיף: רבותינו היו 
חכמים שאמרו לשתות גביע יין פעם בשבוע כי זה בריא, אמנם כל השבוע זה לא טוב אבל 

פעם בשבוע זה בריא.
"ודברו נכון למאמין בו", כלומר רק מי שמאמין מרגיש בזה  הרמב"ן )שם( אומר על זה:    .15
ומי שלא מאמין לא מרגיש את זה. ורבי חיים דוד הלוי בספרו על הלכות שבת )מקור חיים ח"ג 
עמ' 13( כותב: יש חושבים שהרמב"ן מלגלג על אבן עזרא בזה, אבל זה לא יכול להיות, כי גם 

ע"פ הקבלה זה ככה. וכוונתו שמי שלא מאמין חושב ששבת כמו כל הימים ואין חידוש בזה.

עלון זה מוקדש לזכרה ולעלוי נשמתה של העלמה הכשרה שנזדככה בייסורים

מרת גאולה עדנה מאזוז בת אסתר לויזה ע"ה
בתו של מורנו ורבנו מרן שיבלח''א. נלקחה לבית עולמה יום שלישי כ''ה מרחשון תשע''ח ת.נ.צ.ב.ה.
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תחשה ולא תדור נדרים? לחבר אגרות דרך אמונה, ותשלחם אלי כל העברים.

לא יתכן לחלל שבת בליל שבת
כאן אבן עזרא שואל את השליח: מה עשיתי? מה קרה? וענה לו: הביאו יז. 

תלמידיך אתמול אל ביתך ספר פירוש על התורה, ומה כתוב שם? בפסוק 
"ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" )בראשית א' ה'( הוא הסביר שהיה בהתחלה 
בוקר עד שהגיע הערב, וכשעלה הבוקר הבא נגמר יום אחד. ולפ"ז יוצא גם 
ביום ששי "ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי" )שם פסוק ל"א(, שבבוקר נגמר 
יום הששי וא"כ בערב הקודם זה עדיין חול. ולא יתכן כדבר הזה לחלל 
שבת בליל שבת?! אמנם היום ידוע הספר הזה, ומי שכתב אותו לא התכוון 
לחלל את השבת, אלא שע"פ הפשט אפשר לפרש בפסוקים ככה. אבל אבן 
עזרא אין אצלו דבר כזה, כי אפשר לקבל את כל הפירושים ע"פ הפשט בכל 
התורה, חוץ מדבר של הלכה שאז אי אפשר לעשות עשרה פירושים בזה.

והמאמין בפירוש זה - ה' ינקום נקמת השבת ממנו!
האבן עזרא ממשיך בסגנון מיוחד: ותתפעם רוחי עלי ונפשי נבהלה מאד, יח. 

ואקום וחמתי בערה בי, ואלבש בגדי וארחץ ידי, ואוציא הספר חוצה אל אור 
הלבנה, כי זה היה באמצע החודש שאז הלבנה נמצאת כולה, ובחצות אפשר 
לקרוא לאור הלבנה16. והנה כתוב שם פירוש הפסוק "ויהי ערב ויהי בוקר 
יום אחד", והוא אומר כי כאשר היה הבוקר יום שני אז עלה יום אחד שלם, 
כי הלילה הולך אחר היום. וכמעט קט קרעתי בגדי, בראותי זה הפירוש הרע, 
וגם קרעתי זה הפירוש, כי אמרתי טוב לחלל שבת אחת, ולא יחללו ישראל 
שבתות הרבה אם יראו זה הפירוש הרע, גם נהיה כולנו ללעג וקלס בעיני 
האומות. ואתאפק בעבור כבוד השבת, ואדור נדר אם אתן שינה לעיני אחר 
צאת יום הקדוש, עד שאכתוב אגרת ארוכה לבאר מתי ראשית יום התורה, 
להרים מכשול ולהסיר פח ומוקש, כי כל ישראל הפרושים, גם כל הצדוקים 
הקראים עמהם, יודעים כי לא נכתבה פרשת בראשית - מעשה ה' בכל יום, 
ַבת  רק בעבור שיידעו שומרי התורה איך ישמרו השבת, שישבתו כאשר ׁשָ
השם הנכבד לסיפור ימי השבת. והנה אם יהיה סוף יום הששי בוקר יום 
שביעי, היה לנו לשמור הלילה הבא, כלומר ליל שבת נעשה חול כי הוא שייך 
ליום ששי. והנה זה הפירוש מטעה כל ישראל במזרח ובמערב, גם הקרובים 
וגם הרחוקים, גם החיים וגם המתים. והמאמין בפירוש זה – השם יתברך 
ינקום נקמת השבת ממנו! לך תגיד את זה היום לאלו שמוכנים לוותר על 
והקורא אותו בקול גדול - תדבק לשונו לחכו. גם הסופר הכותב  השבת. 
אותו בפירושי התורה - ידו תיבש ועין ימינו כהה תכהה, ולכל בני ישראל 
יהיה אור במושבותם. זה הלשון של אבן עזרא. הסופר של הספר שכתוב 
הפירוש הזה, כתב ככה בכל הימים בשבוע, אבל כשהגיע ליום ששי עמד 
שם, כי הוא פחד מהקללה של אבן עזרא, וכתב: "עד כאן נמצא בכתב יד" 

)ואפשר לבדוק את זה(.

מי שמכבד את השבת הקב"ה מכבד אותו
אם כל זה מדובר על פירוש לא לדינא, וגם זה מדובר על הלילה של יט. 

שבת, מה אנחנו נדבר למעשה על יום שבת?! אין מה לפחד שלפיד יעלה 
בגלל זה, אל תדאגו הוא לא יעלה, כי תדעו לכם שאדם שמוסר את עצמו 
על השבת הוא רק ירויח מזה. לפני כמה שנים היו שנים-עשר חברי כנסת 
במפד"ל, ופעם הגיעו מטוסים מיוחדים ביום ששי מאוחר, ובאו לקבל אותם 
כל גדולי הממשלה וכו', והנה הגיעה השבת. אלה הדתיים ברחו משם, אבל 

16.  פעם הרב עובדיה ע"ה היה לומד ופתאום כבה החשמל, אז לקח את הספר לאור הלבנה 
והמשיך ללמוד ככה.

אחרים נשארו והיה חילול שבת שעה-שעתיים בשבת. אח"כ באו המפד"ל 
והביעו אי אימון בממשלה, ובזמנו ראש הממשלה היה יצחק רבין, ואמר: מה 
אכפת לי מהם?! אני לא צריך אותם. והוא באמת לא היה צריך אותם. אבל 
התגלגל הדבר ונמצא שיש לו חשבון זר בחו"ל17, ואני הבנתי שהממשלה 
הזאת הולכת לקרוס, ואכן קרסה הממשלה בגלל השבת. אח"כ עלה בגין, 
שהיה ראש הממשלה הכי טוב מכולם מלפניו ומלאחריו, כי היה אדם הגון 
ואמיתי18, והיתה לו סייעתא דשמיא כי היה מאמין ומכבד19, ואדם שמכבד 

את התורה הקב"ה מכבד אותו.

אין עם ישראל בלי השבת
אבל לא תאמרו שזו רק דעת אבן עזרא וכדו' "אנשים ישנים"..., כי הנה כ. 

בדור הזה פרסמו חתימות של שלושים ותשעה "אנשי רוח", מהם תלמידי 
חכמים מהם משוררים ומהם פרופסורים20, והראשון שבהם זה ביאליק 
)וכנראה שהוא כתב את הנוסח כאן(, וכתוב שם ככה: בחרדה רואים אנו פרצה 
שנעשתה כהיתר לחברות הספורט והתעמלות, לקבוע ימי משחקים והתחרות 
בשבתות וימים טובים. חילול שבת בארצנו בקבוצים גדולים ובפרהסיא, 
הוא כעין מרידה של הציבור בקדושת השבת במורשת האומה, ועלול לפסול 
ימי  צורתה של מנוחת השבת, שכל הדורות מסרו נפשם על קדושתה. 
הקדושה והמנוחה הם שנתנו לעמנו את הנשמה היתירה לכל ימות השבוע, 
את הכח והעוז לקיים את היהדות מתוך גאון של מסירות נפש, וקדושתה 
אינה נדחית מפני איזה מטרה ותכלית שהיא, כמו שלא נדחתה מפני מלחמת 
הקיום והחיים בכל דורותינו ובכל מושבותינו. אין עם ישראל, ואין לאום 
ישראל, ואין בית לאומי עברי, בלי השבת. נצח ישראל קשור לאלקיו באות 
של שבת, "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם", לא הרי ימי גינוסיא של 
עמים כהרי שבתות של ישראל, שנקבעו לה חוקים ותורות, ושנתברכה 
במאור פניו של אדם מישראל. הכותב גם שהיה חצי חילוני הרגיש שבשבת 

יש מאור פנים לאדם מישראל21.

"לבלתי קבוע התחרות ומשחקים בשבתות"
ואני ממשיך את הדברים: יצירה גדולה היא השבת, יצירה עליונה שאין כא. 

לה שינוי ולא חילופי צורות, מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד 
לבוא, יסוד הנצח של עמנו, וכל דור שבני ישראל שומרים בו את השבת 

17.  אני הייתי אז בחול המועד פסח עם הילדים שיהיו בריאים, ושמעתי אחד שאומר שיש 
ללאה רבין חשבון במטבע זר, ולא ידעתי מי זאת. זו אשתו של ראש הממשלה יצחק רבין. 

אח"כ היה אחד מזמר שם "כי לא יטוש ה' עמו" )תהלים צ"ד י"ד(.
18.  ולכן נעשתה בו תשועה גדולה. דבר ראשון, הוא עשה "הסכם שלום" עם מצרים, ומאז 
אנחנו רגועים איתם והם לא מפריעים לנו. ואומרים שיש שם "סיסי" שהוא בסדר גמור ומסתדר 
איתנו, "שישי ושמחי בת ציון" )זכריה ב' י"ד(. זה היה אחרי מלחמת כיפור, והנה כבר ארבעים 
שנה יש להם רוגע עם ישראל. דבר שני, הוא השמיד את הכור האטומי של עיראק. ובהתחלה 
אמרו לו: אל תעשה את זה, זה מסוכן, צריך אישור מאמריקה וכו'. אבל הוא אמר: לא צריך 
אישור מאמריקה אלא מספיק אישור מהאדמו"ר מללוב. הלך אליו והוא אמר לו: "תעשה וגם 
יכול תוכל" )שמואל א' כ"ו כ"ה(. ואח"כ הוא הודיע לאמריקה שהשמדנו את הכור האטומי. מתי 
ידעו להעריך את זה? אחרי עשר שנים במלחמת המפרץ, שאז אמרו: אילו היה הכור האטומי 
הזה ביד סאדם חוסין ימ"ש היה משמיד את כל שונאי ישראל ב"מ. ובגין עשה את הדבר הזה.

19.  והוא לא היה אומר "בעזרת ה'" סתם, אלא מכל הלב. אמנם הוא לא היה שומר מאה אחוז 
אבל היה מאמין.

20.  וחלק אני מכיר אותם: פרופסור נ. י. אפשטיין שהיה תלמיד חכם, הרב יעקב ברמן שגם 
היה תלמיד חכם, חנוך אילון שכתב פירוש על המשנה, ועוד.

21.  ולא רק הוא כותב ככה, אלא גם אחד שיצא לדרך אחרת שמו "היינריך היינה", שהוא כתב 
שיר מזמור לשבת ואומר שם שהשבת הופכת כל שבוע כלב נרדף לנסיך! )ככה הביא בשמו 
חכם אחד בספר שכתב על השבת(. כלומר הוא רואה יהודי שכל השבוע עובד קשה, והפנים שלו 
נפולות בצער כאילו הוא סגור בגטו ובקושי חי, אבל בשבת הוא רואה אצלו פנים של נסיך, כי 

השבת זה כבר משהו אחר. ולכן אומות העולם התקנאו בנו בזה.

אי"ה יום שלישי 
ט"ו בטבת התשע"ח
2.1.2018 גני התערוכה

להודעות: 058-50-26-550 ההילולא הגדולה בעולם!
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העלון מופץ בברוקלין וליקווד לאור הביקוש הרחב של הציבור, יותר מ-85 בתי כנסיות

אין אומה ולשון שולטת בנשמתו, בגוף שולטים בנשמה לא. בשעת משבר 
קשה אנו פונים אל ראשי החברות, אל המשחקים אל הבאים לראות, לבלי 
אנו  להפריע בעד שלום הציבור, לבלי לבטל אחדות החזית במעשיהם. 
מבקשים לשמור על קדושת השבת, על כבוד הארץ, על אחדות האומה, 
ועל רגשות אחים. אנו דורשים מאת ראשי החברות לבלתי קבוע התחרות 
ומשחקים בשבתות וימים טובים, ומאת המשחקים לבלי להשתתף בהם, 
ומן הקהל שלא יבואו לראות כבלע את הקודש. הכותב הזה ביאליק וחביריו 
מבקשים שאף אחד לא יבוא למשחקים האלה, וכשיש משחקים בשבת 
יישארו שם כמה בודדים שוממים שמכים את הכדור מכאן ומכאן וחוזרים 
הביתה, אבל אין הקלטה ואין טלויזיה ואין צופים ולא זורקים אבנים על 

השופט וכו'... )פעם עשו ככה(22.

זה נהנה וזה אינו חסר
והם מסיימים שם: אנו מבקשים להעביר את ימי התחרות והמשחקים כב. 

ליום אחר באמצע השבוע. הדבר הזה כ"כ פשוט. פעם "אהרן ברק" כתב 
שתפקידו של בג"ץ להגן על המיעוטים מפני הרבים )ולכן הוא תמיד מגן על 
הערבים כי הם מיעוט(, כי אנחנו הרוב אז צריכים להגן עליהם23. אבל כאן 
הפוך, הנה באו אלי שחקנים ואמרו לי: יש לנו 300 חתימות של שחקנים 
שאינם רוצים לשחק בשבת. וגם הרבה יהודים ששומרים שבת ואוהבים 
כדורגל מה נעשה להם?!24 והם משתגעים על זה, כי אי אפשר להם בלי 
כדורגל25. ולכן תעשו להם כדורגל באמצע השבוע שיהיה שוה לכולם, וכי 
כאשר זה באמצע השבוע זו פגיעה בחופש הפרט?! להיפך כולם נהנים 
מזה. איך אומרת הגמרא )ב"ק כ' ע"ב(? "זה נהנה וזה אינו חסר כופין אותו 
על מדת סדום", כי אני נהנה ואתה לא חסר לך כלום26, וא"כ אותו דבר כאן, 
כאשר ישחקו באמצע השבוע הרי נהנים גם שומרי שבת ואתם מה חסר 
לכם?! וכי מישהו אמר לכם אל תחללו שבת?! הרי בלאו הכי אתם מחללים 
אותה. וחוץ מזה, הרי יש אנשים שרוצים לנוח בשבת, והשחקנים בעצמם 

רוצים לנוח עם משפחותיהם, אז מה האכזריות הזאת?!

על מה נלחמו אבותינו? על השבת!
צריך להגיד לביבי ולחבריו שבנפשנו הדבר, כי השבת הזאת היא לא כג. 

משחק. אחרת אל תקחו את הלפיד של האש בשבוע של חנוכה ותלכו 
להדליק חנוכיה במודיעין )עיר המכבים(, אלא תישארו עם הלפיד הזה בכנסת 
)וגם יש לכם שם יאיר לפיד זה מספיק...(, כי בשביל מה אתם מדליקים חנוכיה 
במודיעין? "להראות את הגבורה של אבותינו", הרי על מה נלחמו אבותינו? 
על השבת! ואתם כופרים בשבת, אתם משחקים בשבת, אתם בזים לשבת, 
וכי יש לכם מחשבה בזה?! אדרבה רוב העם אוהבים לשמור שבת )אם לא 
שומרים הרבה אז מעט(, והשבת תהיה להם יום מנוחה, ואילו אתם גוזלים 

להם את יום המנוחה, מדוע?!

22.  פעם היה אחד שמו "מלמיליאן" )אני זוכר את השם המוזר הזה כי הוא קיבל כבוד גדול(, אז 
מישהו נולדה לו בת וקרא לה "מלמיליאנה"... הכל שטויות והבלים, יישכח הוא עם המלמיליאן 

ועם המלמליאנה... "מי מילין על גבי מילין". )גיטין י"ט ע"ב(
23.  והוא הגזים בזה, עד שפעם אחת היה כביש "בר אילן" בירושלים שהיו שם הרבה מלחמות 
על השבת, כי ברחוב הזה 99.4% היו שומרים שבת ואילו 0.6% היו מחללים שבת, ולכן אמרו 
שצריך שיהיה סגור בשבת, אבל הוא לא הסכים לזה, כי ע"פ הדמוקרטיה צריך לפתוח את 
הכביש הזה בשבת, למה? הרי יש שם רק 0.6%?! אם הם אנשים נכים אז יביאו אותם בכסא 
גלגלים, ואם הם אנשים בריאים אז מה הבעיה שיבואו ברגל?! אבל תמיד יש לו טענות כאלה.

הירושלמי )תענית פ"ד ה"ה( אומר: מפני מה חרב טור שמעון? מפני שהיו משחקים    .24
בכדור. ומשמע מפני שהיו משחקים תמיד. אבל במקום אחר )איכה רבתי פ"ב פ"ד( כתוב "שהיו 

משחקים בכדור בשבת".
25.  הלכות הדלקת נרות שבת זה בשלחן ערוך סימן רס"ג, ובילקוט יוסף )ראש השנה עמ' רל"ד 
גאון נלחם שידליקו נרות בערב שבת )נגד הקראים  סעדיה  רב  הערה א'( הביא טעם לזה, כי 
שיושבים בחושך בשבת(, ולכן זה בסימן רס"ג ראשי תיבות רב סעדיה גאון. אבל יש מפרשים 

רס"ג גימטריא כדורגל, כי אי אפשר להם שבת בלי כדורגל...
26.  פעם הרמב"ם השתמש בזה, כאשר תלמידו רבי יוסף אבן עקנין כתב לו: יש אנשים שלא 
מכבדים אותך ומדברים עליך בזלזול, ענה לו: תן להם, הרי הם נהנים מזה ואני לא חסר כלום, 
"זה נהנה וזה אינו חסר", כי אני מצפצף עליהם, שהרי אני רופא של המלך ונגיד של היהודים 
במצרים ואני הרמב"ם וכתבתי ספרים וכו', אז שיילכו לגהנם ובאר שחת מה לי ולהם?! רק 

כיון שאתה תלמידי אתה יכול למחות על כבודי, אבל הכל דברים בטלים.

במה המדינה הזאת יהודית?
למה אתם בממשלה לא תתנו לכל יהודי לשמור את השבת?! אמנם כד. 

הוא ישמור כפי מה שהוא חושב, אבל לעשות בפומבי אלפים ורבבות 
מחללי שבת בכל צורה שתהיה אסור לעשות הדבר הזה, מתי יכנס לכם 
שכל?! ואפילו דוד בן גוריון שהיה חילוני ידע את זה. חבר הכנסת מוזס 
סיפר לי שבזמנו בן גוריון קרא לאנשי אגודה שיכנסו לממשלה, והיה שם 
חתנו של האדמו"ר מגור שקראו לו רבי יצחק מאיר לוין27, והוא קיבל 
מחותנו שצריכים לתקן כמה שאפשר. אבל הוא שאל שאלה לבן גוריון: 
תגיד לי במה המדינה הזאת יהודית? ענה לו: בשלשה דברים, דבר ראשון 
שבת בפרהסיא, דבר שני כשרות בפרהסיא, ודבר שלישי נישואין וגירושין 
ע"פ ההלכה28. והנה בן גוריון בזמנו אמר "שבת בפרהסיא". אבל היום אין 
בן גוריון ואין חוקים ואין כלום. פעם הוא אמר "זו מדינת חוק ולא מדינת 
הלכה", אבל אתם יודעים איך אומרים באידיש מדינת חוק? "מדינסחוק", 
בגלל שעושים ממנה צחוק... החוק אומר שאם יש ספק ספיקא של פקוח 

נפש אז נותנים היתרים לזה, אבל איזה פיקוח נפש יש בכדור?! סתם.

מי שמשחק בשבת משחק בחיים שלו
אנחנו רואים במשך ימי המדינה כולה, שכל מי ששמר את השבת כה. 

היתה לו ברכה, וכל מי שחילל את השבת לא היתה לו ברכה. פעם אחת היו 
מטוסים של "אל-על" נוסעים בשבת, עד שהתעורר ענין מסויים להפסיק 
ליסוע בשבת, והרבנים אז היו פעם אומרים ככה ופעם אומרים ככה, כי 
חששו אולי לא ישמעו להם וכו'. כשהגיעו לבבא סאלי הוא חתם על זה. 
רק הוא חתם והמטוסים קורקעו ועמדו כולם, ובמשך ארבעה חודשים 
פרצה שביתה באל-על29. עד שהחליטו שהמטוסים לא יסעו בשבת. אבל 
בהתחלה הם טענו: איך לא ניסע בשבת? הרי אנחנו מפסידים הרבה מזה. 
וכל שנה היו יוצאים בהפסדים. רק התחילו לשמור שבת ופתאום ראו רווחים. 
השבת מבורכת כי היא "מקור הברכה", אז אל תשתגעו איתה. מי שמשחק 

בשבת משחק בחיים שלו! לא עושים כדבר הזה.

לא מצליחים מחילול שבת
גם בבית חרושת "פניציה" שעושים שם זכוכיות, היו עובדים כל הזמן כו. 

בשבתות וימים טובים. והנה ביום כיפור שחל בשבת הכל התפוצץ להם 
שם. היה גם לוין שנקרא "עמוס 2", ומי שפיתח אותו הוא יהודי חבדני"ק 
שלמד אסטרונומיה, והוא חזר בתשובה והתחיל לשמור הכל. וכשאמרו 
שצריכים לעשות נסיון ראשון בשבת, הוא לא הסכים ואמר להם: לא יתכן 
לעשות בשבת דבר כזה. ואכן לא עשו את זה בשבת, והוא מצליח עד היום 
הזה. ואילו השנה הזאת עשו לוין אחר שנקרא "עמוס 6", אבל עשו בו נסיון 
בשבת אז הוא עמד שם, "ויעמוד השמש בחצי השמים" )יהושע י' י"ג(, כי 
נעשה בו חילול שבת. ככה היה גם עם ה"משחן" )שעשה אותו אהוד ברק(, 
שהוא עבר בלילות שבת ברחבי הארץ, וחילונים יצאו לקראתו וישתחוו 
לו ויזבחו לו ויריעו לו, בן פורת יוסף... ואמרו: "זה יום העצמאות האמיתי, 
אנחנו משוחררים מהשבת, אין שבת בישראל". אבל המשחן הזה הגיע 
ליעד שלו ועמד שם יבש, "יבש היה כעץ" )איכה ד' ח'(. הביאו טכנאי שבדק 
אותו, ואמר להם: לתקן אותו זה עולה משחן חדש אז עדיף תשאירו אותו 
שם. למה? כי המשחן הזה "משחתם בהם מום בו" )ויקרא כ"ב כ"ה(, ולכן הוא 

עמד שם ולא עשה כלום.

27.  הוא היה שר הסעד. פעם נטורי קרתא כתבו "חסידי רבי איצ'ה משתוללים", מי זה רבי 
איצ'ה? זה כינוי למלה "יצחק". וכל הזמן היו להם ויכוחים איתם, כי בשביל נטורי קרתא 

המדינה לא שווה פרוטה אחת.
28.  ואין דבר שלא רמוז בתורה. אמרתי לו: זה רמוז בפסוק "לשכנו תדרשו ובאת שמה" )דברים 
י"ב ה'(, המלה "שכנו" ראשי תיבות שבת כשרות נישואין וגירושין. התפלא: איך מצאת את זה 
בתורה? אמרתי לו: אתה אמרת לי אותם על הסדר, אז לקחתי ראשי תיבות וחיפשתי פסוק 

ומצאתי "לשכנו תדרשו", זה הכל.
מישהו גילה את זה בפסוק. המלה "אל על" כתובה בתנ"ך פעם אחת: "ועמי תלואים    .29
למשובתי ואל על יקראוהו יחד לא ירומם" )הושע י"א ז'. זה בהפטרה של פרשת ויצא( - "אל על" 
"לא ירומם" אלא המטוס יעמוד ויתקרקע  "יחד" זה ראשי תיבות יחללו דת,  זה המטוסים, 

שם ארבעה חודשים.
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הכולל תשובות ובירורי הלכה ובראשו תשובות ופסקים 
רבים ממרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א.

ובסופו קונטרס "הביאני המלך חדריו" הארות ובירורים 
בתורת מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א
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אתם משחקים עם מי שנתן לנו את השבת!
אתם משחקים עם מי שנתן לנו את השבת! לא עם ילדים ולא עם כז. 

מישהו שהמציא "שבת", כי הקב"ה נתן לנו את השבת, וכל מי שמשחק בה 
היא תתנקם בו )כמו שכתב אבן עזרא(. תבינו זאת, אי אפשר שאחרי שלושת 
אלפים שנה ויותר שעם ישראל שומר שבת, פתאום הדור הזה מתמרד 
בשבת, למה? "כי הוא מפחד מיאיר לפיד", מי זה לפיד? זה בן אדם שאבות 
אבותיו שמרו שבת. וכל אחד יזכור שסבא של בנימין נתניהו היה תלמיד 
חכם, וסבא של פלוני היה ירא שמים, וסבא של פלוני היה לומד תורה. וכי 
אתם עושים להכעיס?! אסור לעשות דבר כזה. אמנם אם יש משהו מיוחד 
זה משהו אחר, אבל למה לקחת יהודים שיחללו שבת על לא דבר?! והנה 
לדוגמא אדם שנמצא באוטובוס ואומר "קר לי", ההלכה אומרת שאפילו 
אם יש שם מאה אנשים שאומרים שלא קר להם והם רוצים אויר, סוגרים 
בשביל אותו אחד את החלון )וזה גם החוק, ככה שמעתי ממורי ורבי(. אז אותו 
דבר כאן, שאם יש אחד מתוך מאה שאומר: אני לא יכול לעבוד בשבת ואתם 
גורמים לי צער בזה, אז צריך לשמוע לו בזה. והרי אם תעשו משחק כדורגל 

בחול לא יקרה לכם כלום, אדרבה מה יש בזה?!

היום ב"ה הרבה שומרים ונהנים מהתורה
"סטטוס קוו" שנותן היתר לעשות משחקים בשבת הוא בטל ומבוטל, כח. 

זה היה כאשר כל השחקנים היו מחללי שבת, אבל היום ב"ה הרבה  כי 
שחקנים שומרים את התורה ונהנים מהתורה וחוזרים בתשובה30. בשביל 

30.  אחד מהם אמר לי: אני מובטל בלי עבודה שנה וחצי, והשני אמר לי: אני אמנם שומר שבת, 
אבל אני משחק ביום ששי, ולפני כניסת השבת אני מפסיק, ואיך אחזור לבית שלי? אז אני כל 

מה?! למה אתם עושים את זה?! תעשו את המשחקים האלה ביום שני ויום 
שלישי ויום רביעי ויום חמישי, וכי חסר לכם כל השבוע כולו?! הרי יש לכם 
ימים בגד"ה שתוכלו לעשות את זה, "בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל 
ובירושלים" )מלאכי ב' י"א(, אז למה אתם עושים דוקא ביום ששי?! צריך 
לתקן כל הדברים האלה, ולדבר בשכל על זה. אם המטומטמים לא יבינו זו 
בעיה שלהם, אבל לא יתכן שכל המדינה כולה תהיה מטומטמת, והתורה 
אמרה "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" )דברים ד' ו'(, לא יעלה על 

הדעת הדבר הזה.

צריך שעם ישראל יחזור למקורות שלו
אני מדבר מכאב כי כואב לי, ולא דיברתי הלכות חנוכה כי בשבילי הדבר כט. 

הזה הוא יותר מחנוכה, למה? כי חנוכה כולה וכל המלחמה של המכבים היתה 
בגלל השבת, ואם אנחנו נחלל שבת אוי ואבוי מה שנמשיך הלאה. אנחנו 
צריכים שעם ישראל יחזור למקורות שלו, יחזור לשבת ויחזור לחכמה 
ויחזור לשכל, ואל נלך אחרי השוטים האלה, כי כל מי שהוא שוטה יש לו 
מקום בכל רחבי העולם, ששם אין לא שבת ולא תורה ולא כשרות ולא כלום. 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
את דברי התורה כאן, או דרך "קול ברמה", או דרך העלונים של "בית נאמן". 
וגם יברך את ראשי הממשלה שיחזרו בתשובה ויחליטו לדחות את המשחקים 

לאמצע השבוע31. שנזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן ואמן.

השנה צריך לשכור בית מלון אני ומשפחתי שם. ככה עושים?!
31.  והרי יש לכם את כל השבוע כולו ימים ב' ג' ד' ה', רק לא א' ולא ו' ולא ז' ראשי תיבות "אוז", 

קו בית נאמן                                                         
079-927-0505
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נא לעדכן בשלוחה 2



נר תמיד
אל מלא רחמים, הוא יתמלא ברחמים על נר''ן אשת חבר הרבנית הצדקת מרת

אסתר )חיה( לויזה מאזוז
בת זהירה )לבית בוכריץ( נ''ע
אשר נלקחה בדמ''י ימיה )כבת 56 שנים(

בליל ט''ז בכסלו התשס''א )אסתר המלכה לפ''ק( אחרי שנות יסורין קשים ומרים. 

רוח ה' תניחנה בגן-עדן ותנצב''ה.

 שיעור זה נוסד מאז פטירתה.
בימי השבעה בא הגאון הצדיק רבי שמעון חירארי זצ''ל והציע 
לעשות שיעור. בהתחלה היה השיעור בבית ועבר לבית הכנסת, 

וממילא גדל והלך, הלוך וגדל עדי כי גדל מאד ב''ה. ויה''ר שיהיו כל 
דברי התורה לע''נ. אכי''ר.

)מדברי חתנא דבי נשיאה הרה''ג רבי דקל כהן שליט''א(.

העלון המפואר "בית נאמן"
שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה גם
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בס"ד

גליון 
46

א. ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְצִריָכה ַהֲחֻנִּכָּיה ִלְדֹלק ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, ָלָּמה? ַהְדָלַקת 

ֵנרֹות ַׁשָּבת ְזַמָנּם ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ִלְפֵני ֵכן ַּתְדִליק ֶאת ַהֲחֻנָּכה, 

ֶׁשֲהֵרי ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה ַמְדִליִקים ִלְפֵני ַׁשָּבת. ִאם ֵּכן ֵיׁש ְלָך ָחֵמׁש ַּדּקֹות 

לַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנָּכה, ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַעד ַהְּׁשִקיָעה, ְוֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַאַחר ָּכְך 

ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ֶזה ְּכָבר ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, ְועֹוד ְׁשלֹוִׁשים ַּדּקֹות 

ַאֲחֵרי ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, יֹוֵצא ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות ְּכִמְנַין ּכֵֹהן. ִּכי ֵנס ֲחֻנָּכה 

ַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי. )גליון 42 אות כ"ז(.

ב. ַאֲחֵרי ֶׁשַּמְדִליִקים ֶאת ַהֵּנרֹות קֹוְרִאים ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ֶׁשל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי 

)שנה ראשונה פרשת וישב הלכות חנוכה אות כ"ג(, ּוְמקֹוָרּה ָּבִראׁשֹוִנים )ספר 

התשב"ץ לתלמיד מהר"ם מרוטנברג סימן רנ"ח(, לֹוַמר ִויִהי נַֹעם ה' ֱאֹלֵקינּו ָעֵלינּו 

)תהלים פרק צ'( ּכֹוֵלל יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ַעד ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִעם 

ַמְנִּגיָנה, ְואֹוְמִרים ֶאת ֶזה ְלַאט ְלַאט, ֶזה לֹוֵקַח ְּבֵעֶרְך ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, 

ָּכָכה ַאָּתה ִנְמָצא ְלָפחֹות ֲחִצי ָׁשָעה ְּביֹום ַהֲחֻנָּכה ַעל ַיד ַהֲחֻנִּכָּיה ]ּוְרֵאה עֹוד 

ַּבָּמדֹור "ָידַֹע ֵּתַדע" אֹות ג'[. )שם אות כ"ד(.

ְּגִריַלק ֵמִביא ִסּפּור ַעל ְמַפֵּקד  ָרִאיִתי ֶׁשָהַרב מֶֹׁשה 
ֹלא ְיהּוִדי ַּבָּצָבא ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשָּלַקח 

ֹּבֶקר ֶאת ִמְזמֹור  ִלְקֹרא ָּכל  ָלֶהם  ְוָאַמר  ַהַחָּיִלים ֶׁשּלֹו  ָּכל  ֶאת 
צ"א ִּבְתִהִּלים )ֶׁשֶּזה "יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון"( ְּבָלִטיִנית )ִּכי ֵהם ֹלא יֹוְדִעים ִעְבִרית(, 

 ְוָאַמר ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ָׁשִנים ַאף ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא ִנְׂשַרט ֲאִפּלּו ְׂשִריָטה ַאַחת!
)גליון 43 הערה 36(.

ַהְּגָמָרא )מסכת ראש השנה דף כ"ה עמוד א'( ְמַסֶּפֶרת ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ]ִרִּבי ְיהּוָדה 
ַהָּנִׂשיא[ ָׁשַלח ֶאת ִרִּבי ִחָּיא ְלִעיר ֶׁשְּׁשָמּה "ֵעין ַטב", ְוָאַמר לֹו: ֵלְך ְלָׁשם ְּתַקֵּבל 
ֶאת ָהֵעִדים ּוְתַקֵּדׁש ֶאת ַהחֶֹדׁש, ְוִתְׁשַלח ִלי ִסיָמן: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". 
ָמה ַהֵּפרּוׁש? הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר לֹו ֶׁשִּקְּדׁשּו ֶאת ַהחֶֹדׁש, ִּכי ָהרֹוָמִאים 
ָאְסרּו ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְוָהיּו ְמַחְּפִׂשים ֲעִלילֹות, ָלֵכן הּוא ׁשֹוֵלַח לֹו ִסיָמן ֶׁשָהָיה ִקּדּוׁש 
ַהחֶֹדׁש: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". ֲאָבל ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְלִקּדּוׁש 
ַהחֶֹדׁש? ָּכתּוב ַעל ָּדִוד: "ְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם, ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה" )תהלים פרק 
פ"ט פסוק ל"ח(, ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִנְמָׁשל ַלָּיֵרַח. ְוַגם ֲאַנְחנּו ַאֲחֵרי ִבְרַּכת ַהְּלָבָנה 

אֹוְמִרים: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". ְוׁשּוב ַּפַעם ְּכֶׁשּגֹוְמִרים ַהּכֹל אֹוְמִרים: 
"ִיְצָחק ִיְצָחק ִיְצָחק" )ֹלא ֻכָּלם אֹוְמִרים ֶאת ֶזה(. ָמה ַהֶּקֶׁשר ְלִיְצָחק? ִּכי ִיְצָחק 
ָאִבינּו ִנְמָׁשל ַלְּלָבָנה. ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַּבִּפּיּוט ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצֹון: "ַאל ָנא ְיִהי עֹוָלם 
ְּבִלי ָיֵרַח", ֶׁשַהַּכָּוָנה ָׁשם ְלִיְצָחק. ָהֶרֶמז ָּבֶזה ֶׁשַהָּיֵרַח ַקָּים ְלעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִאם 
ָיבֹואּו ֻכָּלם ְלַהְכִחיד אֹותֹו, ֹלא ַיֲעזֹר ָלֶהם ְּכלּום. ְוָכָכה ָּגם ַעם ִיְׂשָרֵאל ַקָּים 

ְוַהּתֹוָרה ַקֶּיֶמת. )גליון 81 אותיות מ"ג, מ"ד(.

בית נאמן לילדים מתוך שיעורו של מרן ראש הישיבה שליט"א
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וכשגדל ֻחַּלק לשלשה?
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ָזָרה )דף ט' עמוד א',  ַּבֲעבֹוָדה  ַּבְּגָמָרא  א. 
ָׁשם מּוָבא ַמה ָּקָרה ְּבָכל ְיֵמי ַּבִית ֵׁשִני( ָּכתּוב, 

ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  ָמאַתִים  ָהָיה  ֲחֻנָּכה  ֶׁשֵּנס 
ַמְלכּות  ָהְיָתה  ָׁשִנים  ְוָׁשלֹוׁש  ֵמָאה  ַהֻחְרָּבן.  ִלְפֵני 

ָהְיָתה ַמְלכּות הֹוְרדֹוס,  ָׁשִנים  ְוָׁשלֹוׁש  ֵּבית ַחְשמֹוָנִאי, ּוֵמָאה 
ְּב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות'  ֶזה כֹוְתִבים  ִּפי  ְוַעל  ַהֻחְרָּבן.  ָהָיה  ָּכְך  ַחר  ְואַַ
ּוְבעֹוד ְסָפִרים, ֶׁשֵּנס ֲחֻנָּכה ָהָיה ִבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ֵשש ֵמאֹות ְוֶעְשִרים 
ּוְשַּתִים )תרכ"ב( )ְּדַהְינּו ֵמָאה ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ִלְפֵני ַהְתָחַלת ִמְנַין ַהּגֹוִיים(, 
ְוֵאיְך ִהִּגיעּו ְלָׁשָנה זֹו? ִּכי ְלִפי ַמה ֶּׁשְּמֻקָּבל ַהֻחְרָּבן ָהָיה ִבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת 
ֲאָלִפים תתכ"ח, ְו'תתכ"ח' ָּפחֹות ָמאַתִים ְוֵׁשׁש - יֹוֵצא תרכ"ב, ְוָעׂשּו ִסיָמן: 
ה )חבקוק ג', ח'(. )ּוְבִסְפֵרי ַהִהיְסטֹוְרָיה  ִּכי ִתְרַּכב ַעל־סּוֶסיָך ַמְרְּכבֶֹתיָך ְיׁשּועָֽ
ּכֹוְתִבים ֶׁשֶּזה ָהָיה ְקָצת ִלְפֵני ֵכן, ִּבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים תקצ"ז, ְּדַהְינּו ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש 

ָׁשָנה ִלְפֵני ֵכן. ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָהיּו ַהְרֵּבה ִמְלָחמֹות )'ְיהּוָדה ַהַּמַּכִּבי' ִנֵהל ַּכָּמה ִמְלָחמֹות, 

ְלָפחֹות ֵׁשׁש ִמְלָחמֹות ֲאִני יֹוֵדַע(, ְוִיָּתֵכן ֶׁש'תקצ"ז' ֶזה ַהָּׁשָנה ֶׁשל ְּתִחַּלת ַהִּמְלָחמֹות 

ְו'תרכ"ב' ֶזה ַהָּׁשָנה ֶׁשל ַהִּמְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה. ּוְלִעְנַין ְׁשַנת ַהֻחְרָּבן, ְלַמֲעֶׂשה ֶזה ֹלא ָהָיה 

ִּבְׁשַנת 'תתכ"ח' ֶאָּלא ִּבְׁשַנת 'תתכ"ט', ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִּבְׁשַנת 'תת"ל', ֲאָבל ְמֻקָּבל לֹוַמר 

ֶׁשָהָיה ְּב'תתכ"ח', ָּכְך ַמְׁשַמע ְּבַרִׁש"י ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )דף ט' עמוד א'( ֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש 

ָּבֶזה ִוּכּוִחים(. )גליון 42 אות ז' והערה 6(.

ב. אֹוְכִלים ֻסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה. ָהִראׁשֹוִנים אֹוְמִרים ֶׁשָּכל ַחג ֵיׁש לֹו אֶֹכל ִמֶּׁשּלֹו, 
ְוֶזה ָּדָבר ֶׁשְּמֻיָחד ְּבִעָּקר ֵאֶצל ַהְּסָפַרִּדים, ְוָאְמָנם ַּגם ָלַאְׁשְּכַנִּזים ֵיׁש ָּדָבר 
ָּכֶזה ֲאָבל ֶאְצָלם ָהאֶֹכל ֹלא ָתִמיד ְמקֹוִרי. ּוִמְנַהג ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה ֲאַנְחנּו 
ַהְּסָפַרִּדים ֹלא ָנַהְגנּו ּבֹו ְוִאּלּו ָהַאְׁשְּכַנִּזים ָנֲהגּו ּבֹו, ְוַדְוָקא ַלִּמְנָהג ַהֶּזה ֵיׁש 
לֹו ָמקֹור ֵמַרֵּבנּו ַמְימֹון ָאִביו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם )הובא בקובץ שריד ופליט עמ' 7( 
ֶׁשאֹוֵמר: ָלָמה אֹוְכִלים ֻסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה? ֵזֶכר ְלֵנס ַּפְך ַהֶּׁשֶמן, ֶׁשַהֻּסְפָּגִנּיֹות 
ֵהם ִמֶּׁשֶמן. ְוָכְתבּו ְּבֵׁשם ַרב ִנִּסים ָּגאֹון )ַּבּקֶֹבץ ַהַּנ"ל, ָהָיה ְכַתב ָיד ֶׁשּלֹו ֶׁשָּיָצא 
ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים( ֶׁשַעל ַהַּמֲאָכִלים ַהְמֻיָחִדים ֶׁשאֹוְכִלים ֶנֱאַמר: "ְוַאל ִּתּטֹׁש 

ּתֹוַרת ִאֶּמָך" )משלי פרק א' פסוק ח'(, ִּכי ַמה ֶּזה "ּתֹוַרת ִאֶּמָך"? ְוִכי ִאָּמא 
יֹוַדַעת ִלְלמֹד ּתֹוָרה? ֲהֵרי ַּפַעם ֹלא ָיְדעּו ֵהן ִלְלמֹד, ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ְלָמָׁשל 
ַמה ֶּׁשאֹוְכִלים ּפּוִלים ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא, ָחָלב ְּבמֹוָצֵאי ֶפַסח )ּוִמי אֹוֵכל ָחָלב? 
ַהָּמרֹוָקִאים(, ְורֹאׁש ֶּכֶבׂש ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה. ָּכתּוב: "ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש", 

ַמה ֶּזה "ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש"? ֶזה ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ָהֵאֶּלה. ְוֵהם ִנְקָרִאים ְּבַעְרִבית 
ְסִפיְנג' )ְוֶזה ְכמֹו ַהִּמָּלה "ֻסְפָּגִנּיֹות", ַרק ֶׁשָהאֹות ִּגיֶמ"ל ְוָהאֹות ַהּנּו"ן ִהְתַהְּפכּו(. ָאז 
ַרֵּבנּו ַמְימֹון ָאִביו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ִמְנָהג טֹוב, ְוִאם ֵּכן ֶזה ִמְנָהג 

ַקְדמֹון. )גליון 43 אות כ"ד(.

ג. ַאֲחֵרי ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנָּכה, ָצִריְך ָלֶׁשֶבת ַעל ַיד ַהֲחֻנָּכה ְּבֵעֶרְך ֲחִצי ָׁשָעה 
ְוִלְקרֹא "יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון". ְוָלָּמה קֹוְרִאים ֶאת ֶזה? ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם )סימן 
ָהיּו  ַלִּמְלָחָמה  ֶׁשְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים  רצ"ה סעיף קטן א'( ּכֹוֵתב 

קֹוְרִאים ֶאת ַהִּמְזמֹור ַהֶּזה ּוְמַנְּצִחים ַּבִּמְלָחָמה ]ָרָאה ַמֲעֶׂשה ַּבָּמדֹור "ְלַמַען 
ְּתַסֵּפר"[, ְוָלֵכן ֵיׁש ַּבִּמְזמֹור ַהֶּזה ִמ"ִויִהי נַֹעם" ַעד "ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי" ֵמָאה 
ּוְׁשלֹוִׁשים ִמִּלים )ִּבְתַנאי ֶׁשַּתְחזֹר ַעל ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון "אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו 
ִּביׁשּוָעִתי" ַּפֲעַמִים( ְּכִמְנַין "ַהּכֲֹהִנים", ֶׁשְּבֵני ַחְׁשמֹוַנאי ַהּכֲֹהִנים ָהיּו אֹוְמִרים 

אֹותֹו ּוְמַנְּצִחים ְּבִמְלַחְמָּתם. ְוֵיׁש ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות ְּבֵלילֹות ֲחֻנָּכה ִלְקרֹא ִויִהי 
נַֹעם ַעד ִּביׁשּוָעִתי ֶׁשַבע ְּפָעִמים. ְוַגם ֵּביְנַתִים ַאָּתה ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֵּנרֹות 
ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ִמיֶׁשהּו ִויַכֶּבה אֹוָתם, אֹו ִיַּגע ָּבֶהם, אֹו ְיָלִדים ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַׂשֵחק 

ָּבֶהם ְוֶזה ַסָּכָנה, ְוָלֵכן ְּכַדאי לֹוַמר ֶאת ֶזה. )שם אות כ"ה(.

ֲהָלָכה ֶנֱאָמָנה
ִהְלכֹות ֲחנּוָּכה
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 ה | עמ' שלום מחשבות
 ח"ע( כסלו י"לח אור) כסלו ט"י מהתוועדות מעובדת נקודה
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 0507951105לקבלת סרטוני הוואצאפ: 

 

 תשע"ח ביוצא לאור לקראת שבת פרשת ויש



 

 ח"ע( כסלו י"לח אור) כסלו ט"י מהתוועדות מעובדת נקודה

 בריאת אורו של משיח

 ששה 'עסוקים'

לאחר
א

סיום סיפור מכירת יוסף פותחת  
התורה בסיפור ירידתו של יהודה מעם אחיו 
לחפש לו אשה, המסתיים בלידת זרח ופרץ בני 

ח במדרש יהודה ותמר. רבי שמואל בר נחמן פות
 :בעל פרשה זו

 היו שבטים המחשבות את ידעתי אנכי כי

 עסוק היה ויוסף יוסף של במכירתו עסוקין

 בשקו עסוק היה ראובן ובתעניתו בשקו

 ובתעניתו בשקו עסוק היה ויעקב ובתעניתו

 היה ה"והקב אשה לו ליקח עסוק היה ויהודה

 המשיח מלך של אורו בורא עוסק
ן במדרש: ששה 'עסוקים' מופיעים כא

 השבטים, יוסף, ראובן, יעקב, יהודה והקב"ה.
אף שלכאורה  –עיסוק השבטים במכירת יוסף 

מוסבר כעיסוק  –זו כבר הסתיימה ומוצתה 
שלהם בהמשך הסתרת המעשה מאביהם. כל 

כולל לא  –השותפים במכירה החרימו שאף אחד 
יגלה ליעקב על המכירה, והשבטים  –הקב"ה 

ם' של מה שכבר נעשה עסוקים ב'מזעור נזקי
והקפדה על שמירת הסוד )וראה עוד לקמן 

 בעומק יותר(.
שלשה עסוקים כאן בשק ותענית של תשובה: 
יוסף, שחש אחריות על כך שעורר את שנאת 
אחיו וגרם למכירת עצמו; ראובן, שעסוק 
בתשובה על כך שבלבל את יצועי אביו, וגם חש 
אחריות על כך שלא הצליח להציל את יוסף 
מאחיו כפי שהתכוון לעשות; יעקב אבינו, 
שמלבד עצם האבל על יוסף חש אחריות ואשמה 
על כך ששלח את יוסף למקום הסכנה )על אף 

                                                      
 על ידי איתיאל גלעדי.נרשם  א
 בראשית רבה פה, א. ב

שידע כי האחים שונאים אותו( וגרם למיתתו ביד 
 חיה רעה.

מדוע יהודה לא עוסק בשק ותענית של 
תשובה על מכירת יוסף? הרבי ר' בונים 

הודה שונה מפשיסחא מסביר שתשובת י
הוא חש כי אין כל טעם  –מתשובת אביו ואחיו 

בבכיה על העבר, ולאחר הפגם הנורא של 
המכירה 'צריך להתחיל את הסיפור מחדש' 

העמדת שבט  –בנישואין והעמדת וולדות 
מישראל. על אף שיש בכך סיכון, בפרט לאחר 

במכירת יוסף,  –כח ההולדה  –פגם הברית 
ם את המחיר יהודה מוכן לכך, וגם משל

)כשהתולדות הראשונים הם ער ואונן(, בסופו 
של דבר נולד מסיפור נישואיו מלך המשיח. 
דווקא בשל כח התשובה המיוחד הזה, אומר 
הרבי ר' בונים, בוחר ה' להעמיד מלכים דווקא 

 מיהודה. 
ואכן, זהו פשט המדרש, שדווקא על נישואי 
יהודה נאמר כאן כי "הקב"ה היה עוסק בורא 

 רו של מלך המשיח".או

 הקבלת ה'עסוקים' לשבע המדות

את ששת ה'עסוקים' יש להקביל לשבע 
 המדות מחסד ועד מלכות:

השבטים העסוקים במכירת יוסף מכוונים 
שבטי מדות הלב -כנגד הספירות נצח והוד )ענפי

העיקריות, חג"ת, המכוונות בדרך כלל כנגד 
הם מטכסים עצות מעשיות )השייכות  –האבות( 

כחות המוטבע, הנצח וההוד( כיצד להמשיך ל
 היסוד המצוי ביניהם.-'להעלים' את יוסף

יוסף הצדיק שייך לספירת היסוד, כפשוט. 
פגם  –תשובת יוסף היא על המדון בין האחים 

כאשר הוא סולח  –הברית והקשר בין האחים 
להם בלב שלם על המכירה ובכך מתאמץ לתקן 

 את השנאה שעורר בלבם אליו.



 

  ג                                                      ואביטה     

בן, בכור השבטים, מכוון כנגד מדת החסד ראו
לוי המכוונת -שמעון-)ובפרט בשלישית ראובן

כנגד חג"ת( ותשובתו היא על בלבול יצועי אביו 
 פגם באהבה בין יעקב אביו לבלהה. –

יעקב אבינו שייך לספירת התפארת, כידוע. 
תשובתו היא על כך שלא רחם מספיק על בנו 

פה מראה", הבן שהוא "יפה תאר וי –האהוב 
המזכיר לו את אשתו האהובה רחל שהיתה "יפת 
תאר ויפת מראה" )וכמבואר בספה"ק שעיקר 

ושלח אותו למקום  –רחמי האדם הם על אשתו( 
 הסכנה.

יהודה שייך לספירת המלכות, כפשוט, וגם 
למי שלא מסתפק  –תשובתו מתאימה למלכים 

באנחות על נפילותיו, אלא פונה 'לברוא עולם 
ובסופו של דבר אכן  –י לתקן אותן חדש' כד

 נולדים ממנה מלכים.
אם כן, עבור הקב"ה ש"עוסק בורא אורו של 

הספירה  –משיח" נותרה פנויה ספירת הגבורה 
היחידה בכל עשר הספירות שהיא אכן כינוי 
לשכינה. "בנין המלכות מן הגבורות" ולכן ה' 
בוחר דווקא בתשובתו של יהודה ועסוק לברוא 

 אורו של מלך המשיח. מתוכה את
 ולסיכום:

 חסד
ראובן היה עסוק 

 בשקו ותעניתו

 גבורה
הקב"ה היה עוסק 

בורא אורו של מלך 
 המשיח

 תפארת 
יעקב היה 
עסוק בשקו 

 ותעניתו

 

 
 נצח והוד

 השבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף
  

 יסוד
 

יוסף היה 
עסוק בשקו 

 ותעניתו
  

 מלכות
יהודה היה 
עסוק ליקח לו 

 האש

 

 

 להפטר מהצדיק

לכאורה, כל המוזכרים כאן עסוקים בעשיה 
גוונים שונים של תשובה או עיסוק  –חיובית 

ורק השבטים מתוארים באופן  –בהבאת המשיח 
לכאורה, "עסוקין במכירתו של יוסף". -שלילי

באופן פשוט, השבטים רוצים 'להפטר מהצדיק' 
בתחלה הם שנאו אותו וחשבו להרוג אותו,  –

שך 'התפשרו' על השלכתו לבור מלא בהמ
נחשים ועקרבים, בסופו של דבר הם העלו אותו 
ומכרו אותו לסוחרים שהורידו אותו למצרים וגם 
בהמשך הם עדיין עסוקים בהשכחת זכרונו 
והעלמת הרושם המעיק של מכירתו. הרצון 
להפטר מהצדיק מזכיר מגמות של התנגדות 

ו מנסים לאורך כל הדורות, עד לדור האחרון ב
להקים מדינה "ככל הגוים" תוך התעלמות 
מה'צדיק' שבעצם ישראל ונסיונות להפטר ממנו. 
אכן, לאור ההקשר החיובי של שאר העסוקים 

ה -ומתוך רצון ללמד זכות על שבטי י –במדרש 
ראוי לתת פרשנות חיובית גם לעבודת  –

השבטים ש"עסוקין במכירתו של יוסף" ולמצוא 
 רצון 'להפטר מהצדיק':את הממד החיובי ב

בעבודת הנפש הפנימית, הרצון 'להפטר 
מהצדיק' קשור לדרישה החב"דית ל"עבודה בכח 
עצמו": מחד, על החסיד להיות קשור בלב ונפש 
לצדיק, לקבל ממנו תורה והדרכה, להנות ממנו 
עצה ותושיה וגם קבלת כח. מאידך, חסידות 



  ואביטה                                                  ד

י חב"ד אינו גורסת "וצדיק באמונתו יַחיה", כפ
שדרשו בחסידות הכללית, אלא תובעת מכל 
חסיד לעבוד בכח עצמו. הרצון 'להפטר מהצדיק' 
הוא שאיפה חיובית להפטר מהתלות השלילית 

 בצדיק ופניה לעבודה עצמאית )לפי הדרכותיו(.
באופן ציבורי, הרצון 'להפטר מהצדיק' שייך 

להתקדמות הדורות  –דווקא בדור האחרון  –
י הקדמת תיקוני הזהר ישנם ואופי עבודתם: על פ

מנהיגים במשך -עשרה 'טיפוסים' של צדיקים
ראשי  –הדורות, כנגד הספירות מכתר עד מלכות 

בני ישראל )בכתר(, חכמים )בחכמה(, נבונים 
)בבינה(, חסידים )בחסד(, גבורים )בגבורה(, 
מארי תורה )בתפארת(, נביאים )בנצח(, חוזים 

)במלכות(.  )בהוד(, צדיקים )ביסוד( ומלכים
בדור האחרון נדרש מעבר מתקופת ה"צדיקים" 

שמימית -מהנהגה רוחנית –לתקופת ה"מלכים" 
ארצית הפועלת בעולם הזה. -להנהגה מלכותית

הרצון החיובי 'להפטר מהצדיק' הוא רצון לעבור 
להנהגה של מלכים, תוך ציפיה שהצדיק עצמו 

 יהפוך למלך.

 ]להשתחוות לצדיק 'מלמעלה למטה'

ק, שני הרצונות קשורים לסיפור חלומות בעומ
 יוסף והשתחווית אחיו לו: 

אדמו"ר הזקן מסביר שבהשתחוויה שבפרשה 
התבטלות המשתחווה כעבד  –יש שני מובנים 

למלכו )שהיא עיקר השתחווית השבטים ליוסף 
בחלום הראשון, השתחווית אלומותיהם 
לאלומתו, אלא שבטול זה עצמו ממשיך לו "אור 

די להשפיעו למציאות, החל מהשפעתו פנימי" כ
למי שמשתחווה אליו בציפיה לקבל ממנו שפע( 
והשפעה של המשתחווה מלמעלה למטה אל מי 
שהוא משתחווה לו )שהיא עיקר השתחווית 
יעקב ליוסף, תוכן החלום השני בו נמשל יעקב 
לשמש המשתחווה ליוסף, כשהוא ממשיך לו 

 "אור  מקיף" להשפיעו הלאה(. 
ץ 'להפטר מהצדיק' לטובת עבודה מי שחפ

בכח עצמו מכיר בנחיתותו לעומת הצדיק ונכון 

להשתחוות לו מלמטה. מי שחפץ 'להפטר 
-מהצדיק' לטובת העמדת  מלך עסוק בהמשכת

כיפוף סוד המנהיגות ממעלה למטה בשאיפה 
 לממשה במציאות התחתונה ביותר. -להורידה

אכן, בחלומו השני של יוסף כל המשתתפים 
גרמי השמים המשתחווים מלמעלה למטה הם 

גם האחים הם כוכבים  –ליוסף העומד על הארץ 
הבאים מלמעלה, בהרגישם את שרשם הנעלה 

גבולי אלכסון באו"א דאצילות,  יבממנו )שרש 
שלמעלה מיסוד דאצילות, וד"ל(. מסתבר 
שבעומק שתי העמדות הנפשיות של 'להפטר 

יות תלו –גם במשמעות החיובית  –מהצדיק' 
בכך שלאדם יש שרש שלמעלה מהצדיק, שרש 
המצדיק, מצריך ומאפשר את עבודתו בכח עצמו, 
וגם נותן לו כח להפוך את הצדיק עצמו למלך 
)כאשר רק צדיק שיש 'כוכבים' שמשתחוים לו 

 יכול להפוך למלך...(, וד"ל.[
 



 

 ח"ע( כסלו י"לח אור) כסלו ט"י מהתוועדות מעובדת נקודה

 מחשבות שלום

 לשוב למחשבות הגאולה של ה'

מראשית
א

קב"ה את בריאת העולם מתכנן ה 
הגאולה. כל מחשבותיו כיצד כל היהודים )וכל 
הניצוצות הקדושים( יגיעו לתיקונם השלם, 

מּו ִיַדח ְלִבְלִתי ַמֲחָשבֹות ְוָחַשב" , וכל ב"ִנָדח ִמםֶּ
מה שעובר על עם ישראל, הכלל כולו וכל פרט 

 ָאֹנִכי ִכיבפני עצמו, מכוון לגאולתו, כמאמר ה' "
ת ָיַדְעִתי ר ַםֲחָשֹבתהַ  אֶּ ב ָאֹנִכי ֲאשֶּ יכֶּם חשֵׁ  ְנֺאם ֲעלֵׁ
ת ְלָרָעה ְוֹלא ָשלֹום ַמְחְשבֹות ְיֹהָוה ם ָלתֵׁ  ַאֲחִרית ָלכֶּ

כבר  ד"את)ורמז: "בראשית ברא אלהים  ג"ְוִתְקָוה
 קוה"(.תחרית וארומז ל"

אותה גאולה מקווה ומתוכננת תלויה בתשובה 
"אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר  –

הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה 
. ומהי אותה הבסוף גלותן ומיד הן נגאלין"

תשובה? התחברות למחשבות הגאולה של ה'. 
שלמעלה משתי דרגות  וכך מסביר אדמו"ר הזקן

)שכנגד  זהתשובה של "סור מרע ועשה טוב"
רוח( קיימת מדרגת תשובה נעלית שהיא -נפש

ה' )שכנגד חזרה למקור נשמות ישראל במחשבת 
נשמה, מדרגת המחשבה, בסוד "ונשמת שדי 

 (. חתבינם"
 –עומק מחשבות ה'  –זו תשובה לתורה 

שלמעלה מהמצוות בדבור ובמעשה )מצוות 
תעשה, עליהן נאמר "סור מרע -עשה ומצוות לא

                                                      
 על ידי איתיאל גלעדי.נרשם  א
 ב יד, יד.-שמואל ב
 ירמיה כט, יא. ג
 בראשית א, א. ד
 רמב"ם הלכות תשובה פ"ז ה"ה. ה
 לקו"ת בלק ד"ה "מה טובו". ו
 תהלים לד, טו. ז

 איוב לב, ח. ח

 טועשה טוב"(. על תשובה זו נאמר "בקש שלום
ורדפהו", שהרי "כל העוסק בתורה לשמה משים 

א של מעלה ובפמליא של מטה, שלום בפמלי
ק אוֹ שנאמר ' ה ְבָמעּוִזי ַיֲחזֵׁ  ָשלֹום ִלי ָשלֹום ַיֲעשֶּ

ה  . יא"י'ִלי ַיֲעשֶּ
בנגלה שבתורה ועוד יותר  –ההעמקה בתורה 

מחברת למחשבת ה', המגלה כי כל  –בפנימיותה 
שלו, הם -מה שעובר על יהודי, כולל כל מעשיו

מה. כך ניתן חלק מתכנית הגאולה האמתית והשל
בפמליא של  – יבלהשכין שלום וליחד יחודים

מעלה ובפמליא של מטה, בין ישראל לאביהם 
שבשמים, בין אדם לחברו ובתוך נפשו של כל 

 אדם פנימה.

 עיכוב הגאולה –פגם המחשבה 

המגיד ממעזריטש אמר שמחשבה זרה של צדיק 
גמור פוגמת יותר מהעוונות החמורים ביותר )עד 

ת עליהן נאמר "יהרג ואל יעבור"( לשלש העבירו
 של יהודי פשוט. 

"פגם" פירושו עיכוב בגילוי מחשבות הגאולה, 
תכלית הבריאה. העולם כולו נמצא בתהליך של 
גאולה ו'הסוף הטוב' של התהליך חפץ להתגלות 
לעין כל, והפגמים שאנו יוצרים בעוונותינו 
מעכבים את הסוף הטוב מלהתגלות. בהקשר 

ברות למחשבות הגאולה של ה', הזה, של התח
המגלות את התכלית הטובה של כל מה 
שמתחולל בעולם, פגם המחשבה חמור מפגמי 

                                                      
, ח"תשעוהיא מתאימה במיוחד לשנה זו, שנת  ט

" )כפי שדובר רבות מתחלת שלום בקשמטריא "בגי

 השנה, החל מי"ב אלול ע"ז(.
 ישעיה כז, ה. י

 סנהדרין צט, ב. יא
 ראה תניא אגרת הקדש כו. יב
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הדבור והמעשה )אותו יכולה לפרש לטובה 
 הכוונה הפנימית האלקית(. -המחשבה

אצל צדיק גמור "מחשבה זרה" אינה באה 
ומקורה בבעלי  – יגשהרי אין בו רע כלל –מתוכו 

)פעמים רבות דווקא כאלו תשובה או גרים 
שהתקרבו על ידו( שעם התקרבותם לה' רושם 
הלכלוך שנותר בהם מעוונות מגיע אל הצדיק. 

הניצוץ, גם החלקים -עם התקרבות הנשמה
השליליים שהוא היה אחוז בהם חפצים להתקן 
ולהתעלות )בגילוי התכלית הגאולית לשמם 
עברה הנשמה באותם מבואות מטונפים( והם 

הצדיק כמחשבות זרות על מנת  באים אל
. פגם המחשבה של הצדיק ידלהעלותם לשרשם

היינו התעכבות מלהעלות את המחשבות ולגלות 
את הטוב שבהן, ולכן הוא מעכב את הגאולה 

 יותר מהמעשים הפגומים עצמם.

 טהרת המחשבה

ובפרט לקראת ביאת  טו"ועמך כֺלם צדיקים"
ל המשיח, כאשר "נסתיימה עבודת הבירורים", ע

כל יהודי להחזיק את עצמו כצדיק גמור 
בקיום "בקש  –ולהתאמץ בעבודת היחודים 

 שלום" בטהרת המחשבה. 
בדרך כלל מניחים שמחשבה זרה היא בעיקר 
מחשבת תאוה פסולה )שגם היא, למעמיק, אינה 
אלא 'נפילה' של עבודת היחודים הנדרשת 

הוצאת היחוד הקדוש ל"עלמא  –במחשבה 
(. אך כאשר אדמו"ר הזקן רוצה , ודוקטזדפירודא"
מהי מחשבה רעה שיש להזהר ממנה,  יזלהמחיש

ולהדגיש עד כמה יש להזהר במחשבה אפילו 

                                                      
 ראה תניא פ"י. יג
 ראה תניא פכ"ח. יד
 ישעיה ס, כא. טו
ועל דרך המבואר בדרך מצותיך בענין איסורי עריות  טז

ות אמו ובתו השונים )איסור ערות אחות אשתו, איסור ער

 ואיסור ערות אחותו(.
 תניא אגה"ק כב )וראה גם תניא סוף פי"ב(. יז

יותר מאשר בדבור ובמעשה, הוא מזהיר דווקא 
 ְוִאיש" –מפני מחשבה שלילית על יהודי אחר 

ת הּו ָרַעת אֶּ עֵׁ  . יחם"ִבְלַבְבכֶּ  ַתְחְשבּו ַאל רֵׁ
מעשה, ויש להוכיח את גם אם בפועל, בדבור ו

הזולת ולתקן את דרכיו, במחשבה יש לדון אותו 
לכף זכות ולראות את מעשיו בפרספקטיבה 

 אלקית של תהליך הגאולה. 
כדי להביא את הגאולה עלינו לפקוח את 

לגלות  –העינים ולראות את העולם במבט גאולי 
בתוך מחשבותינו את מחשבות ה' יתברך, אותן 

ֹחשב עליכם... מחשבות  "המחשֹבת אשר אנכי
שלום ולא לרעה" )היפוכן של מחשבות "רעת 

 בשמחההיא מילויה  מחשבהרעהו"(. טהרת ה
במחשבות המפרשות באופן חיובי את כל מעשי 

 בקשישראל )ואת המציאות כולה(. בשנת "
בעצמנו  –" נעמיק בתורה כדי לחשוף שלום

את מחשבותיו הטובות של ה',  –ובזולתנו 
 רית ותקוה" בכל מעשינו. המגלות "אח

 

                                                      
 זכריה ח, יז. יח



 
 כפר חב"ד –שבת קדש פרשת תולדות, כ"ט חשון ע"ח 

 תהלים פרק עד
 ]לפני קבלת שבת:[ 

 עדות, יעד ודעת –א. פרק עד 

נאמר כמה מלים על פרק עד בתהלים, הפרק 
, כמה עד. יש למספר הפרק, אשל השנה

שתים בצרוף  –שלש מתוכן  משמעויות, נאמר
ועוד אחת כאשר הופכים את סדר האותיות,  עד
ד: דע  :דע)לשון יעד( ו ַעד)לשון עדּות(,  עֵׁ

 עד לשון עדות )למעלה מהבנה וראיה(

ד  היינו שיהודי מעיד על  –לשון עדות  –עֵׁ
אחדות ה', על כך שה' הוא עצם יחיד ומיוחד. 

ם הרעיון הזה מוסבר בחסידות על פי הפסוקי
, שדווקא גו"אתם עדי נֺאם הוי'" ב"עד הוי' בכם"

יכולים להעיד על אחדות  –עם ישראל  –אתם 
ה'. רק בני ישראל יכולים להעיד כיוון שרק הם 

"במי  דהיו בעצמות ה' לפני הבריאה, כדברי חז"ל
נמלך? בנשמותיהם של צדיקים", "ועמך ֺכלם 

הן ה"אתוון רברבין"  עד. אותיות הצדיקים"
". המשמעות דישראל... הוי' אח ע"שמ בפסוק

הפשוטה של "שמע" היא הבנה והתבוננות, "אור 
, ה"אתוון עדהמאיר לעצמו", אבל אותיות 

רברבין", מלמדות ש"שמע ישראל" הוא עדות, 
 "אור המאיר לזולתו". 

                                                      
של הרב,  37-בכ"ח חשון ע"ח היה יום הולדתו ה א

 , כנהוג.עדהוא  37והפרק של שנת 
 ש"א יב, ה. ב
 ישעיה מג, י. ג
 זהר חדש קכא, ג.ראה בראשית רבה ח, ז;  ד
 ישעיה ס, כא. ה

בין שני הפירושים שאמרנו, "שמע" במובן של 
, ישנו פירוש נוסף והבנה ובמובן של עדות

]ישראל[" ראשי תבות  שמעבחסידות: "שמובא 
. כאן זיניכם ]וראו מי ברא אלה["ערום מאו ש"

כבר עולים לדרגה של ראיה )שלמעלה 
משמיעה(, אך העדות היא למעלה גם מראיה, 
משום שהיא נובעת משרש הנשמה בעצמות 
ממש )הסתכלות הבורא( ולא מהסתכלות מלמטה 

ש למעלה )הסתכלות הנברא(. והיינו משום ששר
ו של עבר, בו נטמן אהלזולתו" )למאיר הור אה"

לאדם  יד-כנגד עבר, הדור ה –שנים  ידיעקב 
לפני  –הראשון, ודוקא הוא אבי העם העברי 

ירידתו לחרן, כהכנה לעבודת הבירורים אצל לבן 
הרשע, להעמיד שם בית ישראל( גבוה יותר 

ו של שם, אהלעצמו" )למאיר הור אמה"
"איש תם ישב אהלים"  –שבצעירותו למד יעקב 

גם בו(, בהיותו מושרש בכוונת העצמות ממש,  –
 להיות לו יתברך דירה בתחתונים )בזולת(.
אתוון  –בספר תורה יש שלשה סוגי אותיות 

המכוונים כנגד שלשה  –רברבין, בינונין וזעירין 
: "אתוון רברבין" חדילוגים בסדר ההשתלשלות

סוף; הם כנגד הדילוג שמהעצמות לאור אין 
"אתוון בינונין" כנגד הדילוג מאור אין סוף לקו 
)דרך הצמצום(; "אתוון זעירין" כנגד הדילוג 

 עד –שמהקו לעולמות. לעניננו, האתוון רברבין 

                                                      
 ישראל"שמע  –ע"ה  ישראל=  275=  עדות-הבנה ו

. הערך הממוצע של 5522=  הבנה עדותוגו'". בה"פ, 

ו  275ברבוע. ההפרש בין  71=  0511=  5522-ו 275

 ברבוע.  75=  5005=  5522
 שם מ, כו. ז

ראה סוד ה' ליראיו שער "שלשה דילוגים" )ע"פ לקוטי  ח

ות לתניא(. וראה גם מגיד מראשית אחרית בביאורי הגה

 ד"ה "הרכבת".
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מגיעות מהעצמות ומגלות  –שב"שמע ישראל" 
 את העצמות.

הכנסת ה"עד ולא עד בכלל"  –עד לשון יעד 

 לתוך ה"עד ועד בכלל"

לשון יעד מופיעה בפסוק המשמעות של עד מ
"בטחו בהוי' עדי עד ]כי ביה הוי' צור 

". עדי עד. יש כאן שני סוגי 'עד', "טעולמים["
בלשון חז"ל כאשר כתוב "עד..." לפעמים מובנו 
"עד ולא עד בכלל" ולפעמים "עד ועד בכלל". 
ב"עד ועד בכלל" יש גבול, אך ב"עד ולא עד 

וף, ואף בכלל" היעד הוא ממך והלאה, עד אין ס
 פעם לא מגיעים ל"עד". 

סופי לעבר היעד מופיע -התאור של מסע אין
"ויסע אברם הלוך ונסוע  –אצל אברהם אבינו 

. אדמו"ר הזקן מסביר ש"הנגבה" הוא יהנגבה"
אור אין סוף, ואברהם אבינו הולך ונוסע אליו. 

"עד" שלעולם אי -המסע לאין סוף הוא יעד
וא "עד ולא עד אפשר להגיע אליו לגמרי, לכן ה

)כהמשך למאמר  יאבכלל". אכן, מוסבר בחסידות
הזהר "איהו תפיס בכולהו עלמין ולית מאן 
דתפיס ביה"( שלעתיד לבוא התפיסה בקב"ה כן 
תהיה באופן של "עד ועד בכלל", כלומר שה"עד 

 ולא עד בכלל" יכנס לתוך ה"עד ועד בכלל". 
שלשת השלבים הללו הם כמאמר רבי הלל 

מתנגד הוא "גבול", הוא לא יוצא  – יבמפאריטש
מהגבולות, יש לו סדר; חסיד הוא "בלי גבול"; 
ורבי הוא "בלי גבול" ב"גבול", הוא מכניס את 
ה"בלי גבול" בתוך הגבול: "גבול" הוא "עד ועד 
בכלל"; "בלי גבול" הוא "עד ולא עד בכלל"; 
"בלי גבול בגבול" הוא "עד ולא עד בכלל" בתוך 

. הרבי אמר שהיום, שנמצאים ה"עד ועד בכלל"

                                                      
עד עד כי ' בטחו בהויישעיה כו, ד. כל הפסוק, " ט

 כנודע. ביאת המשיח" = צור עולמים' ביה הוי
 בראשית יב, ט. י

 כתר שם טוב )הוצאת תשמ"ז(, הוספות לאות ג. יא
 ראה לב לדעת מאמר "וצדיק יסוד עולם" פ"ב. יב

כולם  –בפתח הגאולה, כולם צריכים להיות רבי 
צריכים להכניס את ה"בלי גבול" ב"גבול", את 

 ה"עד ולא עד בכלל" לתוך ה"עד ועד בכלל".

 "דע לפני מי אתה עומד" –דע 

"דע את אלהי אביך  –דע הוא כבר 'עבודה' 
. איפה יש עוד יגועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה"

ע"? בהרבה מקומות כותבים על העמוד "ד
שלפני החזן "דע לפני מי אתה עומד". העמידה 
נוכח ה' אמורה לפעול על המתפלל שפיכת הלב 

. אחד ידדני"-"שפכי כמים לבך ֹנכח פני א –
הדברים החשובים בתפילה הוא שפיכת הלב, 
וחשוב לא לאבד אותה. הנקודה של "דע" 

ם משמעותית מאד כשבאים להתפלל, משו
שענינה של התפלה הוא התקשרות ודבקות )כמו 
"התופל כלי חרס", כמובא בחסידות(, ודעת היא 

 . טו"לשון התקשרות והתחברות"
אם אדם נמצא במצב של השתפכות הנפש אבל 

דני", הוא מעצים -לא בתודעה של "נכח פני א
את הרע שבו במקום להשתחרר ממנו. לכן 

שבון שעל מנת לעשות ח טזאדמו"ר הזקן כותב
נפש נדרשות "קביעות עתים ושעת הכושר 
בישוב הדעת להתבונן בגדולת ה' אשר חטא לו". 
השתפכות הנפש והתמרמרות על החסרון 

-מועילים דווקא כאשר הם נעשים "נכח פני א
דני" )אם כי עיקר ההתבוננות בתפלה הוא 

, יזב"רוממות אל" ולא ב"שפלות האדם"
פני וההתבוננות ב"שפלות האדם" מקומה ל

 התפלה(. 

                                                      
 ט. דה"א כח, יג
 איכה ב, יט. יד
 תניא פ"ג. טו
 שם פכ"ו. טז
ראה רמח אותיות אות מב )נלמד בשיעור שבת בה"ב  יז

 ע"ז(.



 

  ט                                                      ואביטה     

 עם הגיון ובלי הגיון

על הגיון ונמשיך בע"ה גם  יחדברנו אתמול
, והוא עדבגימטריא  הגיוןבשיעורים הבאים. 

. הפסוק העיקרי של הגיון הוא כח הגבולעולה 
"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי 

, שאומרים בסיום תפילת לחש. יש לנו יטוֹגאלי"
, בלי הגיון" אותיות ן לביהגיוש" כווארט ידוע

ההגיון של יהודי הוא  – כח הבלי גבולדהיינו 
'בלי הגיון'. הגיון של גוי לא יכול לקבל סתירות, 
הוא מוגבל בעצם )כח הגבול(, אבל ההגיון של 
יהודי הוא 'בלי הגיון', אינו מוגבל )כח הבלי 
גבול(, ולכן אין לו בעיה עם סתירות. אכן, יהודי 

לי הגיון' )כמו שאמרנו קודם לגבי הוא לא רק 'ב
"עד ולא עד בכלל"(. תכלית היהודי היא לעשות 

להכניס את ה'בלי  –לו יתברך "דירה בתחתונים" 
 גבול בכח הגבול. -הגיון' להגיון, את כח הבלי

, הגההמלה "הגיון" )צורה נדירה בתנ"ך לשרש 
( מתפרשת לפעמים כאארבע פעמים בסך הכל

. בפסוק "יהיו כבכמחשבה ולפעמים כדבור
לרצון..." יש בפסוק הקבלה בין "אמרי פי" 
ל"הגיון לבי", ומכך מובן ש"הגיון" אינו דבור 
אלא מחשבה, אך בפסוק "והגית בו יומם 

                                                      
 שיעור אור לכ"ח חשון. יח
 תהלים יט, טו. יט
פנים אל פנים עמ' רנז; ביאורי מאמרי כ"ק אדמו"ר  כ

מליובאוויטש עמ' קמט; הנרות הללו הערות לנר ששי 

 .72-ו 02הערות 
"הגיון סלה"(; שם יט, טו )"הגיון לבי"(; תהלים ט, יז ) כא

לבי"(; שם צב, ד )"הגיון בכנור"(; איכה ג, סב )"שפתי 

 קמי והגיונם"(.
ראה מצודת דוד יהושע א, ח: "'והגית'. פעם תשמש  כב

לדיבור, כמו 'ולשוני תהגה' )תהלים לה, כח(, ופעם 

 תשמש למחשבה, כמו 'והגות לבי' )תהלים מט, ד(".

. יוצא כדהמשמעות של הגיון היא דבור כגולילה"
 –שהגיון הוא גם שתיקה וגם דבור, סוד החשמל 

 . כה"עתים חשות עתים ממללות"

 ק עדב. ביאורים בפר

-'משכיל' האוסף את האין –"משכיל לאסף" 

 סוף 

כמו  –נתחיל את המזמור עצמו. הפסוק פותח 
בכותרת "משכיל",  –הרבה פרקים בתהלים 

"משכיל לאסף". בחב"ד המלה "משכיל" 
יש  –מתקשרת מיד למונח החסידי 'משכיל' 

'משכיל' שמשקיע בעיקר בהשכלות עמוקות 
יקר בהורדת באלקות, ויש 'עובד' שמשקיע בע

ההשכלות לעבודת הלב. כמובן, גם ה'עובד' הוא 
'משכיל' וגם ה'משכיל' הוא 'עובד'. איך יודעים 
שהמשכיל מלא רגש של עבודה שבלב? כי על פי 

רואים ש'משכיל'  –הפשט "משכיל" הוא שיר 
הוא לא מישהו שעומד בצד ומתבונן, אלא אחד 

, עבודה תפלה=  שירהשאוהב לנגן )והרי 
 . שבלב(

קודם דברנו על כך שצריך להכניס את ה"עד 
ולא עד בכלל" לתוך ה"עד ועד בכלל". לפי זה, 

אין "? נוטריקון של אסףאיך נפרש את המלה "

. צריך לאסוף את האין סוף. יש כאן פרדוקס: סוף
מצד אחד "אסף" הוא צמצום, כמו "אסף אלהים 

                                                      
 יהושע א, ח. כג
שיעורים בסוד ה' כרך ב עמ' רעט הערה פה,  ראה כד

שיעורי "הרהור ודבור" )כ'  –וש"נ. ומבואר אצלנו במ"א 

ג' אד"ש ע"ו( שהגיון הוא סוד הממוצע בין -אד"ר

המחשבה לדבור ולכן עולה לכאן ולכאן )וראה רד"ק 

 ספר השרשים ערך הגה(. 
 חגיגה יג, ב. כה
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, אבל כעת אנחנו דורשים שהוא אין כואת חרפתי"
יפך הגמור מצמצום וגבול. לכן דווקא סוף, הה

צריך להיות 'משכיל' גדול,  –"משכיל לאסף" 
כדוגמת רבי אייזיק מהומיל, שמעמיק הרבה 
בענין הכנסת ה"עד ולא עד בכלל" לתוך ה"עד 
ועד בכלל", 'משכיל' כמוהו יכול לאסוף את 

 "משכיל לאסף".  –האין סוף 
היה לכאורה, הגלוי של אין סוף בתוך גבול כבר 

 –בבית המקדש )ואינו חידוש שעתיד לבוא( 
שלמה המלך אומר על בית המקדש "הנה השמים 

, כזושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה"
ובכל זאת הקדוש ברוך הוא "צמצם שכינתו בין 

)כשהכוונה היא לצמצום  כחשני בדי הארון"
במשמעות של ריכוז, ולא של סילוק ח"ו, 

ך "גבול"(!? אכן, ה' שה"בלי גבול" נמצא בתו
אומר למשה "הנה מקום אתי", ומכאן לומדים 
חז"ל ש"הוא מקומו של עולם ואין העולם 
מקומו", מה הכוונה? אני לא נמצא בתוך העולם, 
אלא העולם הוא חלק מהמציאות שלי. אך "אין 
כלל שאין בו יוצא מן הכלל". בעולם הזה, 
"צמצם עצמו כו'" ומקדש שלמה )ומציאות 

אמת, הרבי, שהוא בלי גבול בגבול כנ"ל( -קהצדי
הם ה"יוצא מן הכלל", ומעין טעימה של הגילוי 
של ימות המשיח כו', אך לעתיד לבוא העולם 
כולו יהיה מקומו, ה"משכיל לאסף" יהיה בכל 

  מקום ובכל זמן ובכל נפש מישראל.

 פסוקי קושי הגלות

הפרק מתחיל בצער על קושי הגלות: "]משכיל 
ה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן לאסף[ למ

מרעיתך. זֹכר עדתך קנית קדם, גאלת שבט 
נחלתך, הר ציון זה שכנת בו" )יש בפסוק ב 

 שלשה חלקים: עדה, שבט והר ציון(.

                                                      
 בראשית ל, כג. כו
 מ"א ח, כז. כז

 ה"ש רמז תתקפג.ילקו"ש ש כח

נעבור לפסוק ט, פסוק מרכזי בפרק: "אוֹתתינו 
לא ראינו, אין עוד נביא, ולא אתנו ֹידע עד מה". 

והפסוק הזה  כל הפרק נכתב על הקושי בגלות,
מבטא אותו הכי טוב, לכן מזכירים אותו הרבה 

, עדבחסידות )ואפשר להוסיף רמז ששם הפרק, 
"פנים  –מה"  עד דע"יֹ  –מופיע בו פעמיים 

 ואחור"(. 
אפשר לראות מיד שהפסוק מתחלק לשלשה 
חלקים, שלושה דברים שחסרים לנו  בגלות: 

, תאותיו" לשון אוֹתתינו" –"אותתינו לא ראינו" 
"לא  –אותיות התורה ואותיות התפלה שלנו 

ראינו", אין בהן גילוי אלקות; "אין עוד נביא", 
החזרת  –אחד הדברים שהרבי התעסק בו הרבה 

הנבואה לישראל; "ולא אתנו ידע עד מה", "ידע" 
לשון התקשרות )כמבואר בתניא(, יודע לקשר 
את שתי בחינות ה"עד" הנ"ל מכח בטול אמיתי, 

" היא עד מהש לדרוש שהתקשרות ""מה" )וי
"]אע"פ ששערי תפלה ננעלו[ שערי  – דמעהסוד 

דמעה לא ננעלו", כוונת תיקון חצות, תיקון רחל 
" בגימטריא שערי דמעה לא ננעלוכנודע. "

' הויפעמים  לאהבמספר קדמי שעולה  רחל
 ב"ה, וד"ל(.

הפסוק הולך מהקל לכבד: "אוֹתתינו לא ראינו, 
הכי גרוע  –לא אתנו ֹידע עד מה" אין עוד נביא, ו

שאין בנו מישהו שיודע לקשר את שתי בחינות 
 ה"עד" על ידי "מה".

שלשת חלקי הפסוק מכוונים כנגד חכמה, בינה 
" כנגד החכמה, חוש ראינוודעת: "אוֹתתנו לא 

; "אין עוד נביא" כנגד הבינה, כנודע ראיהה
ששרש הנבואה בבינה; בחלק השלישי מפורש 

 עד מה". ֹידע"ואין אתנו  – עתלדששייך 

 המתקת הפסוק

איך נמתיק את הפסוק? את המלה "אין", 
שמופיעה בחלקים של הבינה והדעת, אפשר 
ין" הוא  להסביר כמו שהבעש"ט מפרש, ש"אֵׁ

"ַאִין מזל לישראל", שה"אין" הוא  –לשון "ַאִין" 
המזל של ישראל. מה לגבי החלק הראשון? כאן 



 

  יא                                                      ואביטה     

צריך לשנות את הניקוד, אפילו יותר פשוט, לא 
כי המלה "לא" היא בעצמה לשון בטול. 

ראינו". רואים את ה"לא", את  –"אוֹתתינו: לא 
הַאִין. מה ההבדל בין לא לאין? "לא" הוא בטול 

 היש ו"אין" הוא בטול במציאות. 
לפי זה צריך לקרוא כך את הפסוק: "אותתינו 
לא ]כשעם ישראל בבטול היש, 'לא', אזי 

[ ראינו ]יש גילוי אלקות באותיות התורה אותתינו
והתפלה שלנו[, אין ]כשעם ישראל בבחינת 'אין', 
בטול במציאות, אזי[ עוד נביא ]מתחדשת 
הנבואה בישראל, סימן מובהק של גאולת 
ישראל[, ולא אתנו ]כאן 'ולא' היינו בטול היש 
הנברא, כנפרד, לגלות את שרשו האמיתי ביש 

לה מבטול במציאות, האמיתי, והוא למעלה מע
בחינת 'אין'[ ֹידע עד מה ]'בבכי יבאו', סוד דמעה 

השתקפות היש האמיתי ביש הנברא היא בגדר  –
'לית כל מוחא סביל דא' ומעורר בכי, כמבואר 

 בדא"ח[". 

 גילוי מלכות ה' והמשכת השלום בעולם

כתוב: "ואלהים מלכי מקדם  כטבהמשך הפרק
בוכה  ֹפעל ישועות בקרב הארץ". המשורר

שבדורות קודמים הייתי עם ה' יתברך והיום אני 
בריחוק ממנו. "ֹפעל ישועות" הוא תאור 
שלכאורה שייך להוה, אבל רש"י מפרש "והרי 
אתה תשועתנו מקדם", כלומר 'אתה מסוגל 

 לפעול, כמו פעם, ישועות בקרב הארץ'. 
אכן, אפשר בכל זאת לפרש את הבטוי ביחס 

עוד לפני  –דם" להוה, שאתה ה', "מלכי מק
שנברא העולם )כמו שדברנו קודם שישראל 
מעידים על אחדות ה' כי מושרשים בעצמות, 

", "מחשבתן של ישראל מקדםלפני הבריאה, "
, "במי להמלך" לשון מלכילכל דבר"(, " קדמה

                                                      
 פסוק ט. כט

"ֹפעל  –בנשמותיהם של צדיקים" )כנ"ל(  נמלך?
ישועות" כעת, בהוה, "בקרב הארץ". מה הן 

אנו זקוקים להן? רפואת הלב )שייך הישועות ש
לחסרון הנבואה שהזכיר קודם, "אין עוד נביא"(. 
איך יודעים? כי הפסוק אומר "פעל ישועות 

באידיש )שפת הארץ,  ַהאְרץ", וָהָאֶרץבקרב 
 מאמע לשון( הוא לב.

אם כן, הפסוק מתפרש: "ואלהים מלכי ]נמלך 
 בנו, עם ישראל[ מקדם ]לפני בריאת העולם, –בי 

ואחר כך, אחרי בריאת העולם הוא[ ֹפעל ישועות 
 בקרב הארץ". 

, 011" זו מלה מיוחדת, בגימטריה מלכי"
בית, -אותיות רצופות בסדר האלף 7-ומורכבת מ

(. התורה מסתיימת במלים מ-ל-כ-ילמפרע )
, מלכישראל", ראשי תבות יל כעיני לשה מ"

התורה נגמרת בכך שה'  –"נעוץ סופן בתחילתן" 
בעם ישראל ומיד מתחיל לפעול ישועות נמלך 

בבריאת העולם. יש גם פירוש ש"מקדם" הוא 
בזמן האבות, בדורות הקודמים. אמנם בשרש, 
אברהם יצחק ויעקב, אבות העם היהודי )"אין 
קורין אבות אלא לשלשה כו'"( הם סוד אור אין 
סוף שלפני הצמצום )אור אין סוף הסובב כל 

כת הקו )אור אין עלמין(, סוד הצמצום, והמש
סוף הממלא כל עלמין(, בהתאמה. ולהם שרש 
עוד יותר גבוה, הכל באור אין סוף שלפני 
הצמצום )כאשר שרש יעקב, הבחיר שבאבות, 
הוא בתפארת הנעלם, שרש הקו, כמבואר 

 בדא"ח(. 
.[ 735"? ]ואלהים מלכי מקדםכמה עולה "

? 735איזה עוד פסוק שמדבר על מלכות שוה 
", רק הוי' ימלך לעלם ועד" – להיםבסוף שירת 

( 735ששם זהו פסוק שלם )היחיד בתנ"ך שעולה 
ואצלנו חצי פסוק. ההבדל התוכני העיקרי בין 
שני הפסוקים, שהפסוק מתהלים מדבר על העבר, 

                                                      
 שמות טו, יח. ל
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"מקדם" )זמן האבות, או קודם הבריאה(, 
והפסוק משירת הים מדבר על בנין בית המקדש 

דיך"( לכשתתגלה השלישי )"מקדש אד' כוננו י
. כלומר, הכל מתחיל במלכות לאמלכות ה' בעולם

ה', "מלכי מקדם", ומסתיים במלכות ה', "הוי' 
 ימלך לעלם ועד". 

נאמר עוד משהו על הקשר בין הפסוקים: 
. שלוםהוא הגימטריא של המלה  735המספר 

שמות הוי', ושם הוי'  0251בכל התורה יש 
לה כולו " )העוהוי' ימלך לעלם ועדבפסוק "

מתחלת התורה.  משיח-( הוא השם השלום
כשמלכות ה' שלמה, בהתגלות מלך המשיח, יש 

שמו של  – שם חיאותיות  משיחאמת )-שלום
(, משיח חיבגימטריא  שלוםו –הקב"ה שלום 

לכן קודם הבריאה )"ואלהים מלכי מקדם"( היה 
שלום ולעתיד לבוא יהיה שלום )"הוי' ימלך 

ל הצדיק )"ועמך כלם לעלם ועד"(. תפקידו ש
הקב"ה האם לברוא את  נמלךצדיקים", בהם 

" כנ"ל(, הוא לזכור את מלכות ה' מלכיהעולם, "
שלפני בריאת העולם )"אדון עולם אשר מלך 
בטרם כל יצור נברא"( ואת מלכות ה' שתתגלה 
לעתיד לבוא, ומכח חיבור הראשית והאחרית 
להמליך את ה' ברגע ההוה )"פעל ישועות בקרב 

 הארץ"(.

לשון תור )נאמנות  –רש"י: "חית נפש תורך" 

 האלמנה(

נעבור לפסוק יט: "אל תתן לחית נפש תורך 
חית ענייך אל תשכח לנצח". המלה "ַחַית" 
מופיעה בפסוק פעמיים )יש כמה מלים חשובות 

 –שמופיעות פעמיים בפרק, כמו המלה "קדם" 
"זכר עדתך קנית קדם" ו"אתה מלכי מקדם". כאן 

                                                      
כמו שכותב רש"י על הפסוק: "חביב בית המקדש,  לא

שהעולם נברא ביד אחת, שנאמר אף ידי יסדה ארץ 

)ישעיה מח, יג.(, ומקדש בשתי ידים, ואימתי יבנה בשתי 

ידים, בזמן שה' ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבא שכל 

 המלוכה שלו".

שתי "חית" בפסוק אחד(. היינו יכולים  יש
לחשוב שמדובר באותה משמעות, אבל תכף 
נראה שיש כאן שתי משמעויות שונות. מה 
 הכוונה "חית נפש"? יש שלשה פירושים בפסוק:

 רש"י הקדוש כותב: 
"אל תתן לחית". לגדודי האומות, כמו 

ה".  ים ַלַחּיָ ּתִ ָאְספּו ְפִלש ְ )ש"ב כ"ג( "ַוּיֵּ

ך". תור שלך. ויונתן תרגם "נפש תור

לשון תורים ובני יונה. התור הזה משמת 

הזכר בן זוגה אינה מזדווגת לאחר אף 

ישראל לא החליפוך באל אחר אע"פ 

שרחקת מהם והיו כאלמנה. "חית 

 ענייך". נפש ענייך. 

כלומר, לפי פירוש רש"י מחלקים את הפסוק 
ככה: "אל תתן לחית, נפש תורך. חית ענייך אל 

ח לנצח". כלומר, המלה "חית" מתארת תשכ
גדוד של חיילים גויים, משמעות לא מוכרת 
למלה 'חיה', ו"נפש תורך" הוא לשון תור, צפור. 
בדרך כלל ישראל נמשלים ליונה, אבל כאן 
דווקא לתור. התור הוא עוף יותר גדול, יש כמה 
מעלות לתור על היונה, קשור לחתן שלנו לפני 

 . לבכמה ימים
בין הדימוי של יונים ותורים?  מה ההבדל

הדימוי של עם ישראל ליונים מבטא מצב שבו 
אנחנו נשואים לקדוש ברוך הוא, 'כמו זוג יונים', 
ששוררת ביניהם אהבה ואחוה שלום ורעות. 
בגלות )המצב שעל אודותיו מדבר הפרק(, עם 
ישראל משולים לתור, כי הדבר שמיחד את 

ומרת לו התור, שגם כאשר הזכר מת הנקבה ש
אמונים ולא מזדווגת לזכר אחר, כך גם עם 
ישראל שומר אמונים לקב"ה למרות שהוא נעלם 
מעינינו. מבחינה הלכתית אין שום בעיה 
שאלמנה תתחתן מחדש, אלא אם כן מדובר 
באלמנת מלך. כנראה בגלל שה' הוא מלכו של 
עולם אי אפשר להתחתן עם מישהו אחר. בדרך 

המשל, אבל כאן דוקא כלל הנמשל יותר גדול מ

                                                      
 חשון.ראה קבלת פנים כ'  לב
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אצל התור הבעל ממש מת, אבל  –ההיפך 
בנמשל הבעל לא מת )ולמרות זאת מצב הגלות 
נקרא אלמנּות, כמו "ותהיינה צֺררות... אלמנּות 

, ועל כך אנו מבקשים "אנא בכח גֺדלת לגחיּות"
 ימינך תתיר צרורה"(. 

מי שלומד תורה  –רבי זושא: "חית נפש תורך" 

 ובשביל לחיות נפש

נאמר עוד פירוש למלים "חית נפש תורך", על 
דרך הדרוש. איך אפשר לפרש עוד את המלה 

. מי תורה"? איזו מלה היא מזכירה? תורך"
שמפרש כך הוא הרבי ר' זושא. נקרא את הפירוש 
מתוך הספר 'אסיפת אמרים' )מביא פירושים 

 מהרבה ספרי חסידות(, א חסידישע ווארט...: 
ורך: דהנה איתא אל תיתן לחית נפש ת

במדרש, "כד הוו חבריא נפקין לפרנסתהון הוי 

קרי להון 'תשתפכנה אבני קודש בראש כל 

חוצות'". ויש לפרש דהנה אמרו חז"ל: "באתרא 

דלא ידעי שרי למימר צורבא מרבנן אנא" 

ופירשו: "דשרי לומר דברי תורה כדי שידעו 

שהוא צורבא מדרבנן או לנקוט לו שוקא או 

]שיתנו לו צדקה  נסתו לפי כבודו"ליתן לו פר
ובאמת דרשו חז"ל: "'חמוקי יריכיך' . בכבוד.[

מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר", שאין 

לפזר דברי תורה בפני בני אדם שאינם חפצים 

]מקווה שכאן כולם רוצים  לשמוע וללמוד
לשמוע וללמוד, אחרת זו בעיה... ככה הוא כותב 

מי שלא רוצה אל תתן את התורה שלך ל –כאן 
. והנה אותיות של התיבות נקראים לשמוע.[

בספר יצירה אבנים. וזה שכתב המדרש "כד 

הוו חבריא נפקין לפרנסתהון" והוו צריכין לומר 

אף בפני אנשים שאינם  ]כלומר,[ דברי תורה

צריכים לשמוע וללמוד כדי להודיע שהוא 

                                                      
 ש"ב כ, ג. לג

צורבא מרבנן הוי קרא עליהון "תשתפכנה 

כל חוצות". רוצה לומר  אבני קודש בראש

ששפכו אבני קודש היינו אותיות התורה 

בראש כל חוצות ולא כדרך דברי תורה שהוא 

]אסור סתם לשפוך חידושים ברחוב בלי  בסתר
שיש מי שיקבל אותם. עד כאן עוד לא מרבי 

 . זושא.[

והנה שמעתי בשם הרב בוצינא קדישא מורנו 

ורבנו הרב משולם זוסיא זכר צדיק לברכה 

מקהילת האניפאליע פירוש הפסוק "אל תתן 

לחית נפש תורך" רוצה לומר התורה שלך אל 

]כלומר, מפרש שדוד  תתן ללומדים לחית נפש
המלך מתפלל לה' שאל תתן את התורה שלך למי 

  .שרוצה לקבל ממנה פרנסה.[
הרבי ר' זושא אומר שכאשר ת"ח אמיתי מגיע 

ויקלו לעיר אסור לו ללמד כדי שיראו שהוא ת"ח 
עליו במסים או שיתנו לו פרנסה לפי כבודו. 

שרבי מענדל'ה מבאר היה מלמד רק אם  לדידוע
היו משלמים לו )ודרש על כך את הפסוק "שלח 
תשלח את האם ואת הבנים תקח לך"(, אבל אצלו 
התשלום היה סיבה מן השמים לכך שהוא צריך 
לדבר, לא בשביל הפרנסה )הסיבה היא האם, 

לח תשלח את האם גו'", לא ועליה נאמר "ש
לעשות מהסיבה עיקר(. זו דרך העבודה שלימד 

לחיות עם  –ר' אשר פריינד )כמו ששמעתי מפיו( 
סיבות. ]שאלה: התשלום הוא סימן לכך שאנשים 
רוצים לשמוע, או שה' רוצה שיאמר את התורה 

  הזאת?[ גם וגם.

"חיית ]איך רבי זושא מפרש את סוף הפסוק?[ 

ח לנצח" רוצה לומר החיות ענייך אל תשכ

ומזונות של ענייך, עניים שלך הם הלומדים, 

"אל תשכח לנצח" לזונם ולפרנסם, בלא התורה 

]רואים תתן להם פרנסתם. ודברי פי חכם חן 

                                                      
ראה דרך מצותיך קצו, ב. לב לדעת מאמר "פרק  לד

 בעבודת ה'" ביאור ה )עמ' לג(.
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מכאן שת"ח אמיתי לא צריך להתרגש מהיותו 
עני. אדרבה, עליו לשמוח שהוא "ענייך", העני 

ידאג  שלך רבונו של עולם, וה' הטוב בודאי
לפרנס אותו ודרכו גם תבוא פרנסה לכל עניי 

  .ישראל.[

 השפעה מתוך הרגשת עניות נצחית

באופן אחר: "אל תתן ]נקרא עוד פסקה:[ 

לחית נפש תורך" דהנה אם ה' יתברך משפיע 

לאדם עצות בדרכי העבודה לא יגלה אותם 

]למשל, לבני אדם קודם שיעשו לו פעולה 
יפה, משהו נפלא, מישהו פה שומע איזה ווארט 

 –והוא ישר רוצה לרוץ להחיות בו מישהו אחר 
היום קוראים לכך 'לחזק' מישהו. זו נטיה טובה, 
יש לו אהבת ישראל והוא רוצה ישר להעביר את 

. וזה הפירוש "אל תתן לחית מה שהוא שמע.[

נפש תורך" רוצה לומר התורה שלך לא תתן 

 תיכף לבני אדם כדי שיהיה להם חית נפש
פרש לא לפי סדר המלים: אל תתן את התורה ]מ

שלך )"תורך"( לחיות את הנפש של מישהו אחר 
)"חית נפש"(, כלומר, לפני שאתה לוקח ממנה 

 משהו לעצמך. 
הווארט שאומר כאן שייך למה שדברנו 
בפגישה עם הבחורים שחזרו מהודו ומודפס 

כדאי שכולם יקראו את  –השבוע ב"ואביטה" 
צריך גם שפלות וגם אהבת שבקירוב  –הדברים 

ישראל. יש החושבים שאפשר להסתפק באהבת 
ישראל, אבל חייבים גם לזכור את השפלות שלי, 

כי "חית ענייך אל תשכח  ,כמו שמסביר מיד:[

לנצח" רוצה לומר אל תשכח שאתה בעצמך 

]אל  עני וצריך אתה להחיות מקודם את נפשך
ם תשכח שגם אתה בעצמך עני )"חית ענייך"(, וג

תמיד תישאר כזה )"לנצח"(, ולא פחות מכך 
שצריך להחיות את נפשו של השני, אתה צריך 

  .להחיות את נפשך שלך.[
למה כל כך משמעותי שיפעל קודם אצלך? 
לכאורה יותר חשוב לעזור ליהודי אחר )הרי 
"חסיד שורפן"(?! הנקודה היא שכדי שהדברים 

יפעלו באמת אצל השני, צריך שקודם כל יפעל 
אצל עצמך. יכול לקחת אפילו רגע אחד, לא חייב 
לקחת הרבה זמן, אבל ברגע שנקודה כלשהי 
יורדת לתוך הלב, הדברים שתאמר לחבר יהיו 
"דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב 
ופועלים את פעולתם". הנטיה להעביר מיד את 

ככה  –מה ששמעתי היא חיובית לכשעצמה 
וא משיג הוא קורה אצל הצדיק, שכל דבר שה

מעביר מיד ולא משאיר כלום לעצמו, הוא כמו 
צינור שמעביר ישר את מה שמקבל, אבל יחד עם 
זאת חייב להיות שהדבר יפעל קודם אצלו 

"חש" לפני  –בפנימיות )והוא סוד החשמל 
ש"מל"(. אחרת הדבור הוא סתמי ולא יפעל 

 כלום.



 
 תום ודעת, ירושלים –מוצאי י"א מרחשון ע"ח 

-אהבה שי' ריגר וצבי-שבע ברכות אלעזר ומעין
 יהודה וחן שי' איצקוביץ

 א. סוד הממוצע בין האין והיש

לחיים
א

לחיים. מזל טוב לחתנים ולכלות ולכל  
 בני המשפחה. 

של השנה,  אם-היום יום מאד מיוחד, יום ה
שני  ההילולא של רחל אמנו וגם ההילולא של

צדיקים גדולים מאד של החסידות. אחד הוא 
בעל המאור עינים, רבי מנחם נחום מטשרנוביל, 
והשני בעל יסוד העבודה, חסד לאברהם, הסבא 

 קדישא מסלונים, רבי אברהם מסלונים. 

 היולי –הממוצע בין אין ליש 

נתחיל עם ווארט של בעל החסד לאברהם: 
הספר חסד לאברהם הוא ספר מאד עמוק 

חסידות, מזכיר מאד את חסידות חב"ד, יותר ב
מכל ספר חסידות אחר. כולו סובב הולך על 

זה עיקר הנושא  –סודות של מעשה בראשית 
שלו. אחת הנקודות שהוא מחדש ומחדד היא 
שבין ה"אין" וה"יש" יש ממוצע. הרי ה' ברא את 

 בהעולם יש מאין, כמבואר באריכות בחסידות
ל עילה ועלול, בה שהבריאה אינה השתלשלות ש

יש ערך בין העילה לעלול, אלא אין ערוך, לכן 
המקור נקרא אין, כי ליש אין שום השגה כלל 
במקור המהווה אותו, האין האלקי, אך כמה שיש 
ריחוק הערך בין האין והיש, כלל גדול אצלנו 
שבכל מקום שיש שני קצוות חייב להיות ממוצע 

 ביניהם שמחבר אותם. 
הממוצע בין האין והיש? אם  מה יכול להיות

מדובר בהשתלשלות יכולים להיות הרבה 
ממוצעים, סדר והדרגה, אך כאן אין שום סדר 

פתאום משהו מופיע מתוך האין, אז  –והדרגה 

                                                      
 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א
 ראה תניא אגה"ק כ. ב

מה יכול להיות ממוצע? הוא נוקט במונח שמוכר 
לנו, אבל הרבה פעמים נדמה שהמלה הזו אולי 

קרא הוא אומר שיש מה שנ –היא בעצמה אין 
היולי, החומר ההיולי. ההיולי הוא הממוצע בין 

. כלומר, קודם האין מוציא את גהאין והיש
ההיולי, וההיולי בעצם כולל בתוך עצמו את כל 
היש, כל מה שעתיד להתהוות ולהתגלות. היולי 

מלה  –היא מלה שעברה 'גיור כהלכה' כידוע 
. דביונית, "יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם"

משמעותי שהמילה המגוירת הזו היא גם מאד 
 המלה שממצעת בין האין לבין היש. 

גם אצלנו, בני ישראל, מצד אחד "אין מזל 
-, השרש שלנו הוא האין האלקי, והלישראל"

בין היתר )כותב ה"עבודת ישראל" בכמה  ישראל
 ישראל מתחיל יש. רלא יש( אותיות ומקומות

כל שערים,  רלאסוד  – רלאושאר האותיות הן 
בית, עליהם נאמר שהקב"ה "שיער -צירופי האלף

בעצמו בכח כל מה שעתיד להיות בפועל", 
. זראשית היש בתוך אור אין סוף שלפני הצמצום

 –, אבל "אין מזל לישראל" רלא-ישהוא  ישראל
מתוך ה"אין מזל  רלא-ישאנו מתהווים 

לישראל" וגם אצלנו יש את הממוצע הזה, ה"יפת 
באהלי שם", סוד ההיולי. אלהים ליפת וישכן 

למה נדמה בהרבה מקומות שההיולי הוא האין? 

                                                      
ראה גם מאמר "סוד יציאת מצרים" אות ז: "...וביום  ג

הראשון הי' בריאותם מן אין הגמור להיולי. מפני 

וצע בין האין ובין הישות. ובה, מפני שההיולי הוא הממ

שקרובה לאין, ע"כ נכללים בה הכוחות שהם מוכנים 

 לצאת לפועל".
 בראשית ט, כז. ראה מגילה ט, ב. ד
 בעש"ט עה"ת לך כו; ע"פ שבת קנו, א. ה
 עבודת ישראל על אבות פ"א. –לדוגמה  ו
 כמבואר בעמק המלך שער "שעשועי המלך בעצמותו". ז
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. בכל אופן, הוא לא אין חאיןבגימטריא  היוליכי 
אפשר לומר שהוא מלביש את האין, לכן הוא  –

אבל בעצם הוא משמש ממוצע,  –שוה אין 
מעבר, על אף שיש דילוג הערך בין אין ליש. 

 ע.החידוש הוא שגם כאן צריך משהו באמצ

 יש )ארבעה יסודות(-היולי-אין

מהו היש? היש בעצם מחולק לארבעה יסודות, 
עפר. האש והרוח -מים-רוח-, אשה-ו-ה-יכנגד 

הם היסודות הרוחניים, מהם מציאות המלאכים 
. לא ט"ֹעשה מלאכיו רוחות משרתיו אש ֹלהט" –

רואים מלאכים, כי הם מציאות רוחנית לגמרי. 
צם רק שני היסודות המציאות הרוחנית היא בע

האלה, בלי ההרכב של היסודות התחתונים כנגד 
, המים והעפר. המים ינגֹלת לנו ולבנינו"וה"

והעפר הם דבר שיש בו ממש )כמו שנראה גם 
 בהלכה, בסוגיא בגמרא שנדבר תיכף(. 

אם כן, היסודות אש ורוח, שאין בהם ממש, 
קשורים לאין, אך הם כבר שתי מדרגות אחרי 

כי אחרי האין יש היולי ואחר כך יש את  –האין 
, "הנסתֹרת ה-יהיסודות הרוחניים הללו, כנגד 

. אחריהם יש את שני היסודות ילהוי' אלהינו"
שאפשר למשש, שיש בהם ממש, המים והעפר. 

של שם הוי', הם  והאם החתן והכלה הם כנגד 
-יצריך להיות "שכינה ביניהם",  כנגד מים ועפר.

, שהם האש והרוח. למעלה מהכל, מעל יאה
 ההוי', יש את ההיולי, ומעל הכל יש את האין. 

                                                      
ליראיו שער "ארבע עולמות" פ"א. ראה סוד ה'  ח

 שיעורים בסוד ה' כרך ג נספח "ג' רישין שבכתר".
 תהלים קד, ד. ט
 דברים כט, כח. י

סוטה יז, א: "דריש רבי עקיבא איש ואשה זכו שכינה  יא

ביניהן לא זכו אש אוכלתן". ופירש"י: "'שכינה ביניהם'. 

שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן יו"ד באיש וה"י 

שגיאה! הסימניה אינה ". ראה לקמן הערה באשה

 .מוגדרת.

 פנימיות וחיצוניות הכתר –אין והיולי 

אם הכתר הוא ההיולי, מהו האין? צריך לומר 
שהוא "רישא דאין", פנימיות הכתר, כח 

תענוג אלקי. מהו "אין מזל  – יבהתענוג
שראל"? תענוג אין סוף. כתוב שבקדושה לי

 יגהתענוג הוא להתאיין. לכן דברנו לפני שבועיים
בשבע ברכות שיחוד החתן והכלה הוא 

להתאיין, להרגיש  –הידיעה  ה-ב –הזדמנות ה
אין, לחזור ל"אין מזל לישראל", לשרש המשותף 
שהוא אין. האין הוא פנימיות הכתר, הוא סוד 

ששוה  היוליזה, מהו הפרצוף עתיק יומין. לפי 
ומלביש את האין? הפרצוף החיצוני של  אין

הכתר, אריך אנפין. באמת כתוב שבאריך יש 
אריך הוא ראשית  –התכללות של כל היסודות 

עתיק הנאצלים, הוא ההיולי. ידוע שהיחוד של 
' שמע ישראל הויעולה " יומין אריך אנפין

עתיק יומין ", וכאשר נוסיף לאחד' אלהינו הוי
שעולה  0571נקבל  אריך אנפין היוליול אין

אלו שני הממדים של הכתר,  – כתר כתר
פנימיות הכתר וחיצוניות הכתר, שבעצם הם שני 

 כתרים.
אם כן, הסוד הזה שמסביר בספר חסד לאברהם, 
בעל ההילולא של היום, רבי אברהם מסלונים, 
שבין האין לבין היש יש את ההיולי באמצע, 

עתיק להשתלשלות כפי שאנו  היינו בעצם שבין
מלכות, -מדות-בינה-מכירים אותה, חכמה

עפר, יש את ההיולי -מים-רוח-היסודות אש
שהוא אריך. למה קשור ל"יפת אלהים ליפת 
וישכן באהלי שם"? כי כתוב ששרש החיצונים 

. כאשר מגיירים אותם ידהוא בחיצוניות המקיף
עושים תיקון לפרצוף אריך, מחזירים את 

 ת המקיף לקדושה.חיצוניו

                                                      
 ראה סוד ה' ליראיו שער א פ"א. יב
 ל' תשרי ע"ח )פ"ד(.-אור ל יג
 ראה תיקון המדינה עמ' קסג )הערה טו(. יד
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 –אם האין הוא הרישא דאין, התענוג האלקי 
במיוחד התענוג האלקי של החתן והכלה בשרשם 

הרי ידוע שבעתיק יש  –המשותף, שעולים  לשם 
שתי מדרגות, ג"ר דעתיק וז"ת דעתיק, שבלשון 
עמק המלך הם רדל"א ורישא דאין, שני רישין. 

 באמת בהרבה ספרים, –אפשר לומר שהכל אין 
כמו אצל הרבי מקאמארנא, שמרבה לצטט 
ולדבר באותיות של קבלה, עיקר האין הוא 
רדל"א. אבל בעמק המלך )שהרבי מקאמארנא 
דווקא לא לוקח מננט(, רישא דאין הוא לא 
רדל"א. אם כבר מקביל למשהו בעץ חיים, רישא 
דאין מקביל לז"ת דעתיק, אבל רדל"א הוא 

 . טולמעלה ממנו

 ישין שבכתרג ר –תהו -אין-אפס

ישנה מלה נוספת שמתקשרת למושגים אין 
והיולי: המקור בתורה למושג היולי הוא בתחלת 
פרשת בראשית: "בראשית ברא אלהים את 
השמים ואת הארץ. והארץ היתה תהו...". 
והרמב"ן מפרש על אתר: ש"אין אצלנו בלשון 
הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון 'ברא'... 

מור המוחלט יסוד דק אבל הוציא מן האפס הג
מאד, אין בו ממש, אבל הוא כוח ממציא, מוכן 
לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל. והוא 
החומר הראשון, נקרא ליוונים 'היולי'... והחומר 
הזה, שקראו היולי, נקרא בלשון הקדש 'ֹתהּו', 
והמלה נגזרה מלשונם )קידושין מ ב(: 'בתוהא 

ולי" שהוא ראשית על הראשונות'". כלומר, ה"הי
הוצאת היש מן האין הוא התהו שמפורש בתורה. 

                                                      
שני ההסברים בקבלה )עץ חיים ועמק המלך( מוסברים  טו

באריכות בשיעורים בסוד ה' כרך ג בנספח "ג' רישין 

 שבכתר", עיי"ש.

. התהו הוא לא יש תהועולה  טזיש מאיןוהרמז: 
 –הוא אחרי האין ולפני היש  –אבל גם לא אין 

                                                      
)ראה יין משמח  אש מייןצירוף אותיות  יש מאין טז

, "מימינו אש דת ימין-אשח"א מאמר "אש מיין"(, 

 אמש, אותיות יין מאשהוא גם צרוף  אש מייןלמו". 

אמות בספר יצירה שכנגד כח"ב ולמעלה יותר כנגד  ג –

 ג' רישין שבכתר(.

ה )שאין אות אששל ה אשוהנה, עיקר האש הוא ה

( שיאשבה, שלא כמו אצל ה אשיות מפסיקה בין אות

שנוספה  ה-יולי )גם סוד הה שבה היינו סוד ה-וה

אברהם ם, להיות "אב המון גוים", בחינת תהו; הלאבר
( שמסביר החסד לאברהם תהו" = אב המון גוים"

 מסלונים. 

פעמים  7=  775( = אשה)נוטריקון  אין יש היולי

בות הוא ברבוע. כלומר, ממוצע הת 05, שהוא קדם, 077

. והנה, בתחלת הבריאה נאמר, "ויטע הוי' אלהים גן קדם

 775בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר". והנה, 

להשקות את  עדןיצא מ נהר)"ו עדן נהר גןעולה 

", "מצא ענג, "אין בטובה למעלה מענג"(, סוד גןה

-איןיולי[ מצא טוב". ועוד, ה-שי-יןא]נוטריקון  אשה

, שם אמא, 75פעמים  7ועוד  אשהעולה  היולי-יש

 .מב

והלא הוא הממוצע  –מה שההיולי בא בסדר הנ"ל בסוף 

היינו משום שבכל שני קצוות שאין ערוך  –בין האין ליש 

ביניהם, כמו שבארנו לגבי אין יש, הממוצע נעלם בתחלה 

 ומתגלה רק לאחר התבוננות מעמיקה לבסוף. 

ע הוא והנה, "סוף מעשה במחשבה תחלה", שרש הממוצ

מעל לשני הדברים שהוא מחבר, והיינו שרש האשה 

" כלומר ממוצע חי)שהיא "סוף מעשה"( שהיא "אם כל 

 מהיטבאל. והוא סוד חיבין עולם האדם לעולם ה

תושיע הוי'". כלומר  בהמהו אדם, "מה בןהעולה 

 הדר מהיטבאלשמהיטבאל, אב טיפוס האשה דתקון )

של  ה-צא מהדר יוה[, מהיטבאלנכלל ב הדר] אשה= 

יולי שבה, האות היחידה היטבאל, עצם כח ההמ

, אשהאותיות השונות שלהם =  ט –שמשותפת לשניהם 
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ה(. היא מחברת בין אשול שיאהמשותפת ל אשהיינו ה

בהיותה הממוצע בין אדם לחי ו"אשת  בהמהל אדם

חי]ל[ עטרת בעלה", שרש הממוצע הוא מעל לאדם 

אשה היא נשיאת בבחינת "כי לא אדם הוא להנחם" )ה

לא אדם, "כתפארת אדם לשבת בית", -הפכים של אדם

, שם של בת, בגימטריא נילישקר" ]יא לשראל יצח נ"

אשה אשת דוד[... "כי לא אדם הוא להנחם",  מיכל
(. "זאת הפעם היולי-איןפעמים  3=  אדם לא אדם

. "האשה הטובה מֺמצעאותיות  מעצם –עצם מעצמי" 

", בחינת המחברוד "ממוצע הטוב", היא ס החברהיא 

 וחצי(.  צדיק=  אשהצדיק )

והוא סוד מאמר חז"ל )ב"ב נח, א(: "הכל בפני שרה 

כקוף בפני אדם, שרה בפני חוה כקוף בפני אדם, חוה 

בפני אדם כקוף בפני אדם, אדם בפני שכינה כקוף בפני 

 קוףברבוע(.  07פעמים  55, 7302אדם" )כל המאמר = 

, כמו גיכקמתחלפות באותיות  ק-ג)אותיות  גוףהיינו 

דיש, לקמן(, ידוע שאברהם ושרה בזהר נמשלו ק-דישג

לנשמה וגוף. גוף האדם היינו הממוצע המחבר בין אדם 

לחי כנ"ל, והוא סוד קוף )ראה עץ חיים שער מב ]דרושי 

 אבי"ע[ פ"א(.

 

 

כלומר, יש כאן שלש מערכות: בכללות, יש ארבע 

ביניהן שלשה ממוצעים מדבר, ו-חי-צומח-מדרגות דומם

)כמבואר בע"ח הנ"ל(, והממוצע בין החי והמדבר, 

בחינת אדם ובהמה, הוא קוף; בפרטות יותר, האדם כולל 

נפש אלוקית ונפש בהמית  –את בחינות האדם והבהמה 

והיכולת שלו לחבר ביניהן תלויה בממוצע, ששרשו  –

גבוה משניהם, והוא סוד האשה )הכוללת את שתי 

בבחינת היולי,  – בן-מה, מהיטבאלסוד  –הבחינות 

ולכן המלחמה בין הנפשות פחותה אצלה(; עוד יותר 

 גוףבפרטות, הממוצע המחבר בין שתי הנפשות הוא ה

, כנ"ל(, בסוד המבואר קוףעצמו )שנופל על לשון 

בחסידות שלעתיד לבוא הנשמה תיזון מהגוף. ידוע 

 קוףעולה  גוף, וביחד עם זמןעולה  מהיטבאלש

 , ודוק.  מקוםגימטריא ב

שכולן בחינת נוקבא  –במאמר הנ"ל יש חמש מדרגות 

 –)גם אדם לגבי שכינה, וגם שכינה עצמה כמובן( 

 המסודרות מלמטה למעלה: 

ולכן בהחלט אפשר לומר שהוא בגדר של ממוצע 
בין היש לאין, כפי שהסביר החסד לאברהם ביחס 

 למושג "היולי". 
"כל הגוים  יחק בישעיהועל הפסו יזדברנו פעם

כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו". יש בפסוק 
תהו. זו -אין-אפס –שלש מלים שקשורות יחד 

שכולן  –סוגיא ישנה אצלנו, שהמלים הללו 
מופיעות בפסוק אחד, דווקא בהקשר לגוים, ועל 
פי פשט בא לאפס ולאיין אותם, שהם גארנישט, 

הן  –אבל דווקא הם זכו לשלש המלים האלה 
עליון. האריז"ל -כנגד שלשת הראשים של הכתר

אומר בפירוש שתהו הוא כינוי לכתר. תהו הוא 
שהמשיח יבוא  יטהרבי אומר –משהו מאד גבוה 

כאשר נזכה לרתום את האורות המרובים של תהו 
ולהכניס אותם בכלים רחבים של תיקון וביחד 

 נביא את המשיח. 
 אף על פי שבסדר הפסוק קודם כתובה המלה
"אין" ואחר כך המלים "אפס ותהו", הסדר 

                                                                   
 שכינה )"אשת חיל עטרת בעלה"( כתר

"אדם ]בפני שכינה[" )"חכמת אדם תאיר  חכמה

 פניו"(

 "חוה ]בפני אדם[" )"אם כל חי"( בינה

 ח-"שרה ]בפני חוה[" )מקור היפי בתורה, ב חסד 
לשונות של יפי, יפי היינו בחסד, וכן שרה 

היא אשת אברהם איש החסד, ה"יומא דאזיל 

 עם כולהו יומין" דו"ק(

 "הכל ]בפני שרה[" מלכות

נמצא מכל הנ"ל שסוד ההיולי הוא סוד האשה )סוד "יפת 

ך אלהים ליפת וישכן באהלי שם", גיור כהלכה, על דר

רות ונעמה כו'(. והנה, לפי זה, ביסוד האש שהוא ראשית 

התהוות היש, מורגש היותו נברא יש מאין )באמצעות 

ההיולי, הממוצע המחבר בין שני הקצוות שבאין ערוך, 

 האשה הנושאת הפכים גמורים(.
ראה באורך מלכות ישראל ח"א מאמר "חכמת הגוים"  יז

 רמט(.-)וברוחו של משיח עמ' רמב
 ז.מ, י יח
 .חת כ"ח ניסן תשנ"אשי יט
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תהו: רדל"א הוא -אין-מלמעלה למטה הוא אפס
אפס. יש הרבה דרושים בחב"ד, במיוחד אצל 

שאפס הוא יותר  –זהו גם פשט  –רבי אייזיק 
הוא  אפסגארנישט מאין, יותר אין מאין. 

בדיוק כמו רדל"א,  –ה סיפין תאנוטריקון 
"לית  –אפס "רישא דלא ידע ולא אתידע". 

מחשבה תפיסא ביה כלל", "אפילו מחשבה 
החתן והכלה צריכים  –קדומה דא"ק". יש אפס 

לחשוב איך מגיעים לאפס. הסברנו איך מגיעים 
התענוג האלקי של התאיינות, להרגיש  –לאין 

את השרש המשותף שלנו, זהו היחוד. אבל 
המשכת נשמת הולד, הבן, היא על ידי שם קדוש 

, שכתוב שהוא היפוך אותיות לדאשם  –בקבלה 
ידע ולא  דלא, הוא נמשך מה"רישא דלא

אתידע". מתי מגיעים אליו? בפורים )וצ"ל א 
 . אלדידע", משם  דלאגאנז יאהר פורים(, "עד 

בכל אופן, אפס הוא רדל"א ואין הוא רישא 
ובסוד של  –שניהם עתיק, פנימיות הכתר  –דאין 
בה התחלנו תהו במקום המלה "היולי" -אין-אפס

)בגלל החסד לאברהם( יש את המושג "תהו", 
מושג משיחי מאד. התהו גם שייך לבירורים. מהו 
תהו? עולם שנשבר, עולם הנקודים. אף על פי 
שכל שלש המלים האלה כתובות ביחס לגוים, 
ש"כל הגוים כאין נגדו כאפס ותהו נחשבו לו", 

עולה  תהוועוד  גויאבל הכי גוי כאן הוא התהו )
גבורות של  ה, סוד אלהיםשעולה ה"פ  פשנ

בהכאה פרטית עולה  תהו-גויעולם הגוי, כנודע. 
, כלומר שהערך אלהיםפעמים  יה, נפשג"פ 

 !(.גוי תהוהממוצע של כל פעולת הכאה עולה 
-אין-אפס –רישין שבכתר  גמה החשבון של 

מספר השראה  –. מספר מאד שלם תריג? תהו
מצוות  תריג, בהשראה חי, "וחי בהם", חי-ה

 –" הוי' אלהי ישראל, "משה רבינוהתורה, 
 תריג-. שרש התריגהרבה דברים חשובים שוים 

 .תהו-אין-אפסהוא 

 עפר היולי ושכל היולי –תהו 

עכשיו זכינו לחדש שתהו הוא ההיולי, פרצוף 
אריך. אם התהו הוא ההיולי, בו כלולים כל 

, 700עולה  תהוהיסודות, איזה חשבון יש כאן? 
המספר  – 073הערך הממוצע של כל אות הוא 

הכי חשוב היום במדע, מגיע לו להיות ההיולי 
-ל תהושהכל כלול בתוכו. מה ההפרש בין 

-מים-רוח-. יש ארבעה יסודות, אש721? היולי
עפר, הכי תחתון הוא העפר, אבל הפסוק 
אומר "הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר" 

עפר אתה ואל עפר  וגם לאדם ה' אומר "כי
. העפר הוא סוף השתלשלות היסודות כאתשוב"

מתחיל  –של היש, שגם הוא מתחיל מרוחני 
 כבמהאין שביש וממשיך ליש שביש. חז"ל

אפילו גלגל  –אומרים "'הכל היה מן העפר' 
חמה", אפילו יסוד האש בא מהעפר. איזה עפר 
זה? לא העפר שלנו, היסוד הרביעי בין היסודות 

, היולי עפר, שכנגד המלכות. זהו התחתונים
. זהו הקשר בין המושגים תהו תהובגימטריא 
 . כגהיולי עפרהוא בעצם  תהווהיולי, שה

 היולישאפשר לצרף למלה  721מה עוד שוה 
 שן.[ שן? שייך לבחורי ישיבה. ]תהוויעלה 

? משהו יותר געשמאק... שן היא באמת היולי

                                                      
 ג, כ. כ

 בראשית ג, יט. כא
בראשית רבה יב, יא; קהלת רבה ג, כד )ילקו"ש  כב

 ישעיהו רמז תפד(.
 ראה יושר דברי אמת פי"ג:  כג

ומה שאמר בגמרא עפרא בעלמא, ר"ל היולי נקרא עפר, 

על דרך )קהלת ג כ( הכל היה מן העפר, שהוא ההיולי 

וא היולי לדברים החומריים, כנודע, ונקרא עפר מפני שה

וזהו הכל היה מן העפר, ר"ל ההיולי, והכל שב אל העפר, 

 דהיינו ההיולי.
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נגיע  תענוג, אחת מארבעת אבות נזיקין שתיכף
 תהו. שכלאליהם. בסדר, מה עוד יכול להיות? 

. צריך להבין איך הולך יחד, כדהיולי שכלהוא 
. כל השכל כאן של כולנו, במיוחד שכל-ו עפר

שכל  –של בחורי ישיבה, הוא שכל היולי 
בפוטנציאל. יושבים בישיבה כדי להוציא את 
השכל מהכח אל הפועל, שיתגלה. בחסידות מהו 

יש כמה דרגות, אבל סתם שכל השכל ההיולי? 
היולי הוא חכמה סתימאה, "מוחא סתימאה" 
שבפרצוף אריך. צריך לומר שעפר היולי הוא 

"'הכל היה מן העפר', אפילו  –תא דאריך גלגלה
הוא  תהובגימטריא  עפר היוליחמה".  גלגל

הוא  תהובגימטריא  שכל היוליהגלגלתא ו
שתי המדרגות הכלליות של  –חכמה סתימאה 

ריך, כתר דאריך וחכמה דאריך )שתי מדרגות א
בהיולי, הממוצע בין האין ליש, כידוע הכלל 

 שלכל ממוצע צ"ל שתי בחינות כו'(.
 ולסיכום:

 אפס רדל"א )ג"ר דעתיק(

 אין רישא דאין )ז"ת דעתיק(

עפר ) תהו גלגלתא
 (היולי

שכל ) תהו מוחא סתימאה 
 (היולי

 אש חכמה

 רוח בינה

 מים מדות

 עפר ותמלכ

נאמר כמה רמזים במדרגות שהסברנו. במלים 
של החסד לאברהם הממוצע נקרא "היולי", 
ואנחנו הוספנו )על פי הפסוק מישעיהו( שמעל 
ה"אין" יש "אפס". לפי זה יש בסך הכל שבע 

, כהעפר מים רוח אש היולי אין אפסמדרגות: 

                                                      
 בטוי נפוץ בראשונים )כוזרי וכדומה(. כד
, "נעוץ סופן בתחלתן" = עפרונגמר ב אפסמתחיל ב כה

, וכדלקמן. בשבע אלעזר מעין אהבה) תצא, 790

, המספר הראשון שהוא 0502הכל ביחד עולה = 
 5. והוא עולה 22כפולת  וגם 75גם כפולת 

, ששת שית-ברא", בראשית, סוד "בראפעמים 
" יחד דברים שלשהכו', " בראצרופי 

  , כידוע מר"א אבולעפיא(.בראשית)בגימטריא 
אפס . כובלשון הפסוק ה"היולי" נקרא "תהו"

 0252=  אש רוח מים עפר( תריג) אין תהו
, עפר היולי=  תהו, בהיות עפרועוד  0502)

בכל דרכיך , "יחי-כחרבוע הכפול של כנ"ל(, ה
 דרךפעמים  3, כז"דעהו והוא יישר ארחתיך

)הערך הממוצע של התבות בפסוק(, היינו שיש 
שבע דרכים, "בכל דרכיך", כנגד שבע החיות 

איל וצבי ויחמור הטהורות בפרשת ראה: "
 , וכמבואר בכ"ד.כח"ואקו ודישן ותאו וזמר

                                                                   
ראש נמצאת באמצע, התוך בין ה אשהמדרגות הנ"ל ה

 "(.תצא אשעפר, היינו "-והסוף, אפס
)"או השדה"; כמו שמשתמשים  שדה=  חמר היולי כו

היום במונח שדה כמו שדה אלקטרומגנטי שהוא חמר 

)"והארץ ]השדה; 'וכל שיח השדה טרם  תהוהיולי( ועם 

יהיה בארץ', היינו 'השדה' הראשון בתורה[ היתה תהו"( 

 7( = תבראשי, מספר הצרופים במלה 5)! 351= 

 , הממוצע.קציםפעמים 
 משלי ג, ו. כז

מקובלים לובשי  –דברים יד, ה. ובקיצור: איל )חסד(  כח

חב"ד;  –ליטאים; יחמור )תפארת(  –לבן; צבי )גבורה( 

תנועת המוסר; תאו  –הרב קוק; דישן )הוד(  –אקו )נצח( 

 ברסלב. –חסידות כללית; זמר )מלכות(  –)יסוד( 



 
 כפר חב"ד –כ"ה מרחשון ע"ח 

 (5מונה ובטחון )א
 שיעור לבנות תיכון יעלת חן

 א. ביאור ב: מדרש ארבעת המלכים

 בטחון פעיל ובטחון סביל

צהרים
א

טובים לכולם. היום בע"ה נסתכל  
בהרבה ספרים. הגענו לאמצע פרק ב של אמונה 
ובטחון. בפעם הקודמת למדנו על שני סוגים של 

בטחון פעיל בנצח ובטחון סביל  – בטחון
בספירת ההוד. אמרנו שהבטחון הפעיל יותר 
זכרי והבטחון הסביל יותר נקבי. יש מאמר 
מפורסם בזהר, "איהו בנצח איהי בהוד". צריך 

צריך להתחיל מהוד,  –את שניהם, ואדרבא 
 ֹם ילך בטח". "הולך בת

שתי  –על שניהם יחד כתוב "בטחות חכמה" 
כליות. יש את עצת הכליה  הכליות, עצת

השמאלית, "חשוב טוב יהיה טוב", ועצת הכליה 
הימנית "קום עשה", תקום ותיזום, תעשה משהו 

תצליח לעשות מה שה' רוצה,  –גדול ותצליח 
השאלה "בידי מי -אבל זה תלוי בך. ידוע הביטוי

והתשובה היא שהגאולה  במפתח הגאולה?"
ה למדנו תלויה בנו, צריך לקום ולעשות. על ז

פעם קודמת, על שני סוגי הבטחון. ]חלק מהבנות 
הבינו שכליה ימין היא לחשוב ליזום וחלק 

צריך לדעת  –שבפועל ליזום.[ בפועל ליזום 
במחשבה שה' נותן לי את הכח, אבל צריך לקום 

 וליזום בפועל.
יש בסוף המאמר ביאור רק על הנקודה הזו. 

הבטחון, ביאור על שני סוגי  –אותו נלמד היום 
כדי שנבין לעומק מהו בטחון פעיל ומהו בטחון 

היה רצוי  –סביל. יש כאן הרבה מראי מקומות 
להכין מראש את מראי המקומות, חבל שלא 

                                                      
 לעדי. לא מוגה.נרשם על ידי איתיאל ג א
 ראה מאמר בשם זה במלכות ישראל ח"א. ב

הכנתי, אבל אחרי שנלמד יש כמה שבועות 
להתעמק בזה, לעבור על כל הספרים שכעת 
נפתח ולראות בפנים את המקורות לנושא 

אד מענין ויסודי, נוגע שמדובר כאן. זהו נושא מ
 למלכות ישראל, מלכות בית דוד, למשיח. 

 ארבעה מלכים מבית דוד

 נתחיל לקרוא:
]יש מדרש רבה על כל בפתיחתא דאיכה רבה 

חמשה חומשי תורה ועל המגלות, וכאן מביאים 
מהמדרש על מגלת איכה, מתוך ההקדמה 

פ"ל  הקדמה של לד פרקים.[ –הארוכה שם 

]מופיע בשינויים קלים ל )ובכ"ד במדרשי חז"
(: "ארבעה מלכים היו בעוד מקומות בחז"ל.[

]בין מלכי בית דוד הצדיקים. יש מלכי בית דוד 
בממלכת הדרום ומלכי ישראל בממלכת הצפון. 
מלכי הצפון לא היו צדיקים, ובמלכי בית דוד היו 
כמה צדיקים גדולים וגם כמה שלא היו צדיקים 

כאן ארבעה. כל  בכלל. מתוך הצדיקים מציינים
אחד מהם בקש מה' עזרה או מתנת כח מסוימת 

, מה שתבע כשיצא להלחם נגד אויבי ישראל.[

זה לא תבע זה, ואלו הן דוד ואסא ויהושפט 

 וחזקיהו. 

המלך הראשון במלכי בית דוד הוא דוד עצמו 
 50והאחרון הוא צדקיהו, ואם סופרים יש 

ת מלכים. כאן הוא מציין את הראשון, דוד, א
אסא -אביה-רחבעם-שלמה-דוד –החמישי, אסא 

עשר, -הששי, יהושפט בן אסא, והארבעה –
חזקיהו. כולנו ודאי זוכרים את מאמר חז"ל 
שחזקיהו היה ראוי להיות משיח אם רק היה 
אומר שירה לאחר הנס שה' עשה לו, ועליו נקרא 
תיכף. אם כן, יש משהו מיוחד בחזקיהו שהוא 

כמו שדוד הוא הדור  מדוד המלך, דוד-המלך ה
מאברהם אבינו. המלך הראשון כאן הוא  דוד-ה
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 021, וביחד הם עולים חזקיהווהאחרון הוא  דוד
. רומז שהם שני בטחוןפעמיים )הממוצע(  –

דוד הוא  –כמו שנראה  –קצוות של הבטחון 
הקצה של הבטחון הפעיל, הנצח, וחזקיהו הוא 

  הקצה של הבטחון הסביל, ההוד.

 עת המלכיםתביעת ארב

]הוא אומר בבטחון, אבל דוד אמר )תהלים חי( 
מבקש מה'  –יש כאן גם 'תביעה' כלשון המדרש 

ארדוף אויבי ואשיגם ולא  כח לעשות זאת.[

]יש שני פסוקים מקבילים, אשוב עד כלותם 
פרק חי  –בסוף ספר שמואל ובתהלים יח 

בתהלים הוא שירת דוד בסוף שמואל, שהיא 
סח, בשינויים קלים. הפטרת שביעי של פ

בתהלים כתוב "ארדוף אויבי ואשיגם" ובשמואל 
"ארדפה אויבי ואשמידם" והסיום זהה "ולא 

, אמר לו הקב"ה אני עושה אשוב עד כלותם".[

]נותן לך את הכח, ובאמת כך היה. תיכף נקרא כן 
 ... שוב בתוך המדרש, שם יש את כל הסיפור.[

הוא ]כמה שעמד אסא ואמר אני אין בי כח 
אין לו כח. צריך להבין למה אין לו כח.  –צדיק 

התהליך כאן הוא שכל מלך צדיק יותר מאוחר יש 
לו פחות כח, תש כחו. כמו שאמרנו, הבטחון 
הסביל הוא בחינת נוקבא, נקבה, חויה של תשות 
כח. אלה מלכים גדולים, אבל תש כחם, כל אחד 
אומר שאין לו כח. כמו שהמפרשים מסבירים, על 

אחד מהסיפורים שכאן כתוב בפירוש בתנ"ך  כל
'אין לי כח' )הפסוקים מופיעים  –הביטוי אין כח 
(. כל אחד מכיר את החויה הזו, גבפירוש הרד"ל

                                                      
הפסוק של אסא הוא )דה"ב יד, י( "ויקרא אסא אל הוי'  ג

אלהיו ויאמר הוי' אין עמך לעזור בין רב לאין כח עזרנו 

הוי' אלהינו כי עליך נשענו ובשמך באנו על ההמון הזה 

הוי' אלהינו אתה אל יעצר עמך אנוש" )לגבי סיום 

תבות  3"הוי' אלהינו אתה אל יעצר עמך אנוש", הפסוק, 

 ', ראה מפרשים(. הויאותיות, החל משם  55-ו

" = אין עמך לעזור בין רב לאין כח' הוי"

זו ראשית התודעה של האיש הישראלי  – בראשית

להרוג להם  'אין לי כח'. היא עוברת מדור לדור.[

]לא יכול לכלות ולהשמיד את האויבים כמו 
אלא אני רודף אותם ואתה עושה  שעשה דוד.[

פעולה, ארדוף, אבל רק אתה ה'  ]אני אעשה
, אמר אני לא יכול להרוג אותם.[ –תפיל אותם 

 ...]וכך באמת היה.[לו אני עושה 

ואמר אני אין בי כח לא  ]בנו[עמד יהושפט 

]אני להרוג ולא לרדוף אלא אני אומר שירה 

                                                                   
אין ' פעמים הוי=  ראשית התודעהועוד  בראשית)

', כנ"ל ביחס הוי' אותיות )החל משם הוי!(. יש כאן כח

"הוי' אין עמך  –לסיום הפסוק( ובכל מאמרו של אסא 

לעזור בין רב לאין כח עזרנו הוי' אלהינו כי עליך נשענו 

ובשמך באנו על ההמון הזה הוי' אלהינו אתה אל יעצר 

' הוייש הוי' תבות, ודוק. כל המאמר, " –עמך אנוש" 

' אין עמך לעזור בין רב לאין כח עזרנו הוי

ובשמך באנו על ההמון  אלהינו כי עליך נשענו
" עולה אלהינו אתה אל יעצר עמך אנוש' הזה הוי

( דיאמר לעולמו ש) שדישעולה שם  7125בגימטריא 

-, מספר הברית ה023' פעמים הוי)או  אחדפעמים 

' התבות(. יש הוי, הערך הממוצע של כל אחת מאחד

 55=  7117', נמצא שהשאר עולה הוישמות  7במאמר 

אותיות  93'(. יש במאמר הוימים פע ז) יעקבפעמים 

כנ"ל, סוד ע"ב דמ"ה  55-ו 72-המתחלק ל 30ועוד  55)

, סוד 09-ו 55-האותיות מתחלקות ל 72כנודע באריז"ל. 

, 55"עזרנו הוי' אלהינו כי עליך נשענו ] –שם מ"ה 

[". נמצא 09[, ובשמך באנו על ההמון הזה ]היוהצירוף: 

' הויהוי' יש  שבכל אחד משלשת המשפטים שיש בו שם

, יחוד מהיטבאל)סוד  55-אותיות!(, מספר הראשוני ה

 ברבוע. 00אותיות,  050(. בכל הפסוק יש בןו מה

הפסוק של יהושפט הוא )דה"ב ב, כ( בסיום תפלתו שם: 

"אלהינו הלא תשפט בם כי אין בנו כח לפני ההמון הרב 

הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך 

 עינינו".

ב, יט; ישעיה לז, ג( -פסוק של חזקיהו הוא )מלכיםה

בשליחות חזקיהו אל הנביא ישעיהו: "ויאמרו אליו כה 

אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו 

 בנים עד משבר וכח אין ללדה".



 

  כג                                                      ואביטה     

אעמוד על מקומי, אשיר וארנן עם כל עם ישראל 
נתכנס פטנט טוב, במקום לצאת לקרב כולנו  –

 יחד ונתחיל לומר תהלים ושירות ותשבחות.[

]הקב"ה ואתה עושה, אמר לו הקב"ה אני עושה 
הסכים על ידיו, כי באמת "הוי' יראה ללבב" 
ורואה שכל דור הוא פחות ופחות עם כח עצמי, 
כלומר גם פחות ופחות עם בטחון עצמי. מה 
המעבר כאן? למה זהו ביאור על פרק ב? כי יש 

ולו נע מנצח להוד, מבטחון פעיל, כאן מאמר שכ
יוזם ועושה, לבטחון סביל. בכל חז"ל, בכל 
התורה, זו הדוגמה העיקרית של שני סוגי בטחון 
וגם התהליך ביניהם בהיסטוריה שלנו. כשנפתח 
את המדרש המקורי נראה מה קרה אחרי כל 

אחרי כל התהליך היה עוד מלך  –המלכים האלה 
ר היה מה שנקרא צדיק, יאשיהו, אבל אצלו כב

'מקרה אבוד', כבר היתה גזרה, והיינו כל כך לא 
ראויים, כל כך בלי כח, שאפילו לעשות מה 
שחזקיהו עשה לא היה כח לעשות. מה הוא 

 ... עשה? נראה:[

עמד חזקיהו ואמר אני אין בי כח לא להרוג 

]אין לי כח אפילו ולא לרדוף ולא לומר שירה 
א אני ישן על אל לכנס את כולם לומר שירה.[

אבל הולך לישון מתוך  –]אני הולך לישון מטתי 
בטחון סביל עד הקצה האחרון, אין לי מה 
לעשות בכלל, הכל עליך ה'. ממש השאלה "בידי 

אם לצד הבטחון הפעיל  –מי מפתח הגאולה?" 
הכל עלינו ואם לצד הבטחון הסביל הכל על ה'. 
כל השאלה כאן, וגם המעבר, קשורים לחדש 

לשון בטחון.  כסל –אליו אנו נכנסים תיכף  כסלו
החוש של חדש כסלו הוא חוש השינה, ממש 
הבטחון של חזקיהו שהלך לישון, אבל בחדש 

דוגמה עיקרית בתולדות  –כסלו קמו המכבים 
מעטים כנגד רבים,  –ישראל של בטחון פעיל 

נלחמו ונצחו. שתי דוגמאות בטחון מהקצה אל 
הקב"ה אני  ואתה עושה, אמר לו הקצה.[

 עושה...". 

 –סיום ההתדרדרות מבטחון פעיל לסביל 

 חורבן הבית

שוב, בהמשך באו הצאצאים של חזקיהו, עד 
צדקיהו, שאפילו כח ללכת לישון מתוך בטחון 
לא היה להם. כלומר, סוף התהליך מהבטחון 
הפעיל לבטחון הסביל היה חורבן הבית. כאילו 

ך בטח", לומר שאם אין כח של "הולך בתום יל
תנועה להגיע מבטחון סביל לבטחון פעיל, אלא 
רק ירידה מבטחון פעיל ליותר ויותר בטחון 
סביל, בסוף "הודי נהפך עלי למשחית" והבית 
חרב. אפשר לומר שבסוף נשארנו עם אמונה, בלי 

ודאי היו צדיקים בדורו של  –שום בטחון 
צדקיהו, שאמרו שמה שה' עושה הוא ודאי טוב, 

רר בסוף. זה נותן פתח לה' לעשות כפי כפי שיתב
צריך  –שעלה בלבו בלי התערבות מצדנו 

להחריב את הבית ולהגלות את ישראל, ובסוף 
לא  –יבואו משיח. מתי? "המאמין לא יחיש" 

 יודע מתי. 
זהו התהליך במדרש, שכל הזמן פוחת הבטחון 
הפעיל וגובר הבטחון הסביל. מצד אחד, כשיש 

גם רושם שהנס שה' עושה  יותר בטחון סביל יש
חזקיהו הולך לישון וה' עושה הכל  –יותר גדול 

לבד, כל מחנה סנחריב מתו בלילה אחד, מליונים 
לפי חז"ל. בתנ"ך כתוב שהיו שם מאה שמונים 
וחמשה אלף, אבל חז"ל אומרים שאלה רק 
המפקדים, הקצינים, ועם החילים הפשוטים היו 

 –לילה אחד מליונים. יצא מלאך וכולם נהרגו ב
נס עצום. לכאורה הנס של חזקיהו וסנחריב הוא 
יותר מהנס של דוד, רק שאצל דוד הכח האלקי 
התלבש בו ואצל חזקיהו לא, הכח האלקי ירד 

 כפי שהוא. 
אפשר לשאול מה יותר טוב. יכול לבוא מישהו 
ולומר שעדיף שה' יעשה הכל. אם אני עושה 

י חלק אפשר לקבל את הרושם הלא נכון שאנ
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משהו, שהישות שלי משהו בפני עצמו ח"ו. אם 
ה' עושה הכל ברור שיש רק ה'. מה קורה בסוף? 
אם יש תנועה כזו, כל הזמן פחות ופחות בטחון 
פעיל, בסוף יכול להגיע לחורבן. אחרי הנס 
הגדול של סנחריב השלב הבא הוא כבר חורבן 

אפילו ללכת לישון  –הבית, שאין כח לכלום 
שוב, חזקיהו הולך לישון בשקט בשקט אין כח. 

 מתוך בטחון סביל בה'. –

 ב. לימוד המדרש במקורו

זו הקדמה. כעת נקרא את המדרש ונראה עוד 
כמה פרטים. כשתעשו חזרה צריך ללמוד בפנים 
את כל המקורות הללו ולהתבונן בהם היטב. 

  שוב, פתיחתא דאיכה רבה ל:

 אמון נבוכדנצר ביכולתו להחריב את הבית-אי

 .[ד]חכם לא כל כך מוכר לנול( זבדי בן לוי )
לא האמינו  ]בקינת ירמיהו על החורבן:[פתח 

 מלכי ארץ וגו' 
חז"ל מסבירים שכל מלכי העולם לא האמינו 
שמישהו יחריב את ירושלים, כולל נבוכדנצר 
ששלח את נבוזראדן על ירושלים. למה הוא לא 

כי הוא עצמו היה שר צבא אצל סנחריב.  האמין?
פי חז"ל גם נבוכדנצר וגם נבוזראדן היו במחנה ל

סנחריב ובנס הם נצלו. נחזור ליציאת מצרים, 

                                                      
, יחס של "שלם וחצי". זבדי 75=  לוי, 57=  זבדי ד

י זבד טוב "ותאמר לאה זבדני אלהים את –רומז לזבלון 

הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את 

ואילו לוי הוא הבן השלישי של לאה )גם  –שמו זבלון" 

"שלם וחצי", כאן לוי הוא החצי ביחס לזבדי(, יסוד 

ותפארת, "גופא ובריתא חשבינן חד" )בדרך כלל נדרש 

על יעקב ויוסף, כאן לוי הוא במקום יעקב וזבדי במקום 

 3=  200=  זבדי בן לויועוד  יוסף בן יעקביוסף. 

=  050=  כהן לוי=  זבדי בן לויכו'(.  חכמהפעמים 

ברבוע )מספר האותיות בפסוק של אסא כנ"ל בהערה  00

 ברבוע. 07=  059בר"פ =  זבדיהקודמת(. 

שירת הים, כשהמצרים טבעו כולם טבעו חוץ 
פרעה. לפי חז"ל אחר כך הוא  –מניצול אחד 

הלך ונעשה מלך נינוה, קשור לסיפור של יונה 
שכולם מתים, שה' משמיד  –הנביא. נס דומה 

הוא נס סנחריב בזמן  –את כולם מלמעלה 
חזקיהו המלך. היו שם מליונים שכולם מתו, אבל 

לא רק אחד. בהמשך כאן יש  –כמה נצלו 
אחד  –מחלוקת בין החכמים כמה באמת נצלו 

אומר שעשרה נצלו ואחד אומר שששה נצלו 
ואחד אומר ששלשה נצלו ואחד אומר ששנים 

 –נצלו. יש כמה וכמה דעות, והדעה האחרונה 
היא שארבעה עשר נצלו. כמה  –פסוק על פי 

שלא נצלו, כולם מסכימים שמביניהם היה 
 נבוכדנצר בעצמו. 

הוא היה נוכח, הוא ראה את הנס הגדול הזה, 
וכתוב שהוא אפילו ראה בעיניו את המלאך שירד 
מהשמים להשמיד את מחנה סנחריב. לכן מאוחר 
יותר, כשהשליך את חנניה מישאל ועזריה שלא 

שתחוות לצלם שעשה לכבשן האש הסכימו לה
הוא ראה דמות רביעית. הוא השליך שלשה 
צדיקים לתוך האש וכאשר הסתכל לאש ראה 
מישהו רביעי מסתובב שם. מי הוא היה? גבריאל 
המלאך שבא לצנן את האש כדי להציל את 
הצדיקים. כתוב שהוא ראה איש אלקים, דמות 

חז"ל  איך הוא הכיר אותו? –מלאך אלקים 
אותו אחד שראיתי אז,  –ים שהכיר אותו אומר

בזמן חזקיהו המלך, הרבה שנים קודם, שבא 
להשמיד את מחנה סנחריב. אותו אחד שאז 
השמיד את מחנה סנחריב בא להציל את חנניה 

 מישאל ועזריה. 
אם כן, נבוכדנצר הוא לא טיפוס פשוט בכלל. 

עבד של ה' לעשות  –בתנ"ך ה' קורא לו "עבדי" 
חורבן הבית. אחר כך הוא הכי רשע, שליחות של 

לא רק שעושה את השליחות ומחריב את הבית 
מארבעת המלכים  –אלא עושה עצמו אלוק 



 

  כה                                                      ואביטה     

שעשו עצמם ע"ז. לא מזמן היה לנו שיעור גם על 
 . הנבוכדנצר וגם על נבוזראדן

מנס  –השתלשלות ההיסטוריה משלב לשלב 

 חזקיהו לחורבן הבית

ו, שבהיסטוריה כל זה היה רק לחזק מה שאמרנ
שלב מוליד שלב, חוליה מולידה את החוליה 

כך צריך ללמוד את כל ההיסטוריה,  –הבאה 
 –שרשרת חוליות -השתלשלות של שלשלת

ומתוך נס חזקיהו העצום בא בסוף החורבן. מתוך 
נס חזקיהו ניצל בנס נבוכדנצר, שראה שהיה כח 
פיזי להחריב את העיר אבל ה' בוחר בישראל, 

עצמו לא האמין שה' יאפשר להחריב לכן הוא 
בלי בטחון  –את ירושלים. הוא הלך על זה 

 עצמי. מתוך הנסיון לא האמין שיכול להיות. 
ה' סובב סיבות כדי להביא אותו לירושלים, 
לצור על העיר ולהחריב אותה, אך הוא חשב שה' 

שרק מפתה אותו כדי  –משחק איתו משחק 
ר לישראל. שיבוא וגם יפול, כמו כל מי שהיצ

הוא יודע היטב שכל מי שהיצר לישראל סופו 
רע, והיה בטוח שכל מה שהוא עושה נובע מתוך 
כך שה' משחק איתו ולא יצליח אף פעם להחריב 

אבל בסוף הוא הצליח. כמובן,  –את ירושלים 
הכל כי "מפני חטאינו גלינו מארצנו", הכל 

 משקף את המצב שלנו. 
ל שיורדים שלב שוב, מה זה מלמד אותנו? שככ

אחר שלב מהבטחון הפעיל לבטחון הסביל בסוף 
יוצא נבוכדנצר. אפילו הוא לא מאמין שיכול 

אך "הודי  –כי חווה מה שחווה קודם  –להיות 
", אותיות דוהנהפך עלי למשחית", "כל היום 

ההשתלשלות של -הפוך. כל ההיסטוריה הוד
תהליך הבטחון שכעת נקרא היא להסביר את 

                                                      
 אור לי"ז חשון ש"ז. ה

א האמינו מלכי ארץ", שנבוכדנצר לא הפסוק "ל
 האמין בעצמו שיצליח להחריב את הבית.

 דוד במלחמת עמלק

ארבעה מלכים היו מה  ]כעת בא מה שקראנו:[

שתבע זה לא תבע זה ואלו הן דוד ואסא 

ויהושפט וחזקיהו דוד אמר )תהלים י"ח( ארדוף 

אויבי ואשיגם וגו' אמר לו הקב"ה אני עושה כן 

 סוקים שלא העתקנו בביאור:[]כאן מובאים פ

]חשוב שתלמדו בפנים, כי ככה הה"ד )ש"א ל'( 
תלמדו הרבה פרקי תנ"ך. כל שלב כאן הוא 

לא משהו כללי, פרק חשוב  –מלחמה מסוימת 
בחיי דוד, אסא, יהושפט וחזקיהו. אצל דוד 

ויכם מדובר על מלחמת עמלק, בסופה כתוב:[ 

 דוד מהנשף ועד הערב למחרתם 

ם ר"י בן לוי אמר לשני לילות ויום מהו למחרת

]ה' נתן לדוד כח להלחם ולהשמיד את אחד 
עד הבקר השני, שהוא  –עמלק לילה, יום ולילה 

"למחרתם" בלשון רבים. כדי שהוא יוכל לרדוף 
ולהרוג ה' האיר לו. הוא יוזם לרדוף ולהשיג 

חוץ מכך שנותן לו כח  –ולהרוג, וה' עוזר לו 
וזר לו בנסים. מה הוא עזר פיזי ורוחני הוא גם ע

לו? שבשני הלילות שהיה צריך להלחם הוא 
היה הקב"ה מאיר לו בלילות  האיר את הלילה:[

]במסכת בזיקין וברקים כמה דתנינן תמן 
ועל  ]כוכבי שביט וכיו"ב.[על הזיקין  ברכות.[

]מברכים "עושה מעשה הזועות ועל הברקים 
יה בראשית". בשני הלילות שהוא לחם הלילה ה

מלא זיקין וברקים. מענין, לא מדובר במשהו 
טבעי אלא בתופעות טבע שיש עליהן -לגמרי על

 –צמצום מלשון ריכוז  –ברכה, אבל ה' ריכז 
שכל אותו לילה היו זיקים וברקים בשמים, וכך 
היה אור והוא הצליח לרדוף וגם להרוג את 

]בהמשך אותו פרק בתהלים, בו הה"ד  כולם.[
יבי ואשיגם וגו'", שבח דוד כתוב "ארדוף או

)תהלים י"ח( כי אתה תאיר  המלך את ה' ואמר:[
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]וחז"ל מפרשים זאת על הזיקים נרי וגו' 
והברקים שהיו בשמים בשני הלילות, עד שהוא 
גמר את מלחמתו. הכל מתחיל ממלחמת עמלק. 

 – ספקבגימטריא  עמלק-הבעל שם טוב אומר ש
צריך ספק באמונה. כנראה שדווקא נגד עמלק 

בטחון פעיל. גם משיח בן דוד, בסוף, ילחום נגד 
 עמלק, כמו שנסביר.[

 אסא במלחמת זרח הכושי

]בסיפור המלחמה בזרח עמד אסא  ]אחר כך:[
מלך הכושי. פעם אחת בתנ"ך שפתאום כוש בא 
ונלחם עם עם ישראל. את כל הדברים האלה 
תלמדו בתנ"ך. משהו מאד מיוחד, אף פעם אין 

ין עם כוש. יש סיפור אחד בתנ"ך לנו עימות וענ
שפתאום מליון כושים באו להלחם בנו. מספר 
החילים שם הוא הכי גדול שכתוב בפירוש 

בשום מלחמה בתנ"ך אין כל כך הרבה  –בתנ"ך 
אנשים שנלחמים נגדנו כמו בסיפור של זרח מלך 
הכושי, "אלף אלפים". הוא בא להלחם נגד 

הרוג להם אני אין בי כח ל ]אסא[ואמר  אסא,[

]אין לי כח להרוג את כל החילים האלה. הוא 
אמר את המלים "לאין כח". אחד מפירושי 

רבי דוד לוריא, גם את כל  –המדרש הוא הרד"ל 
שכתב פירושים על  –השמות האלה צריך להכיר 

-כל המדרשים. יש לו אפילו הסכמה של הצמח
צדק, משהו נדיר ביותר. הוא מביא מה שאמרנו 

אחד מהסיפורים כתוב בפירוש  קודם, שבכל
שאמרו 'אין לי כח'. כאן הביטוי של אסא הוא 

]יכול רק אלא אני רודף אותם  "לאין כח".[
לעשות עצמי כאילו אני רודף אותם, ואתה תהרוג 

 ואתה עושה  [ –אותם 

אמר לו אני עושה שנאמר )ד"ה ב' י"ד( 

]כתוב שרדף אותם, אבל לא וירדפם אסא וגו' 
לפני אסא  אבל לא כתוב שנפלו[שהרג אותם, 

לפני ה' ולפני  ]שנפלו[אין כתיב כאן אלא 

]של ה'. מסבירים בפשט שה' בא עם כל מחנהו 
המלאכים שלו, וכל ה"אלף אלפים" האלה, 

מליון חילים, נפלו "לפני הוי' ולפני מחנהו". מה 
 אסא עשה? רדף אותם. 

 יהושפט במלחמת עמון, מואב ושעיר

]במלחמה נגד עמון ושפט עמד יה ]אחר כך:[
יש לו  –ומואב יחד עם שעיר. שעיר הוא אדום 

קשר לעמלק, אבל אינו עמלק ממש. שלשת אלה 
 –שהיו נגד יהושפט הם הקיני, הקניזי והקדמוני 

שלשת העממים שה' הבטיח לאברהם אבינו אבל 
עוד לא זכינו לרשת אותם, רק כשיבוא משיח 

. כולם באו נזכה לרשת אותם, עמון ומואב ושעיר
ואמר אני אין בי כח לא להרוג  נגד יהושפט,[

 ]במקומי[לא לרדוף אלא אני אומר שירה ]גם [ו

אני עושה  ]בסדר,[ואתה עושה אמר לו הקב"ה 

שנאמר )שם כ'( ובעת החלו ברנה ותהלה וגו' 

]אנחנו, היהודים, התחלנו לשיר ברנה ותהלה 
 וה' הפיל את האויב.[  –לה' 

 חזקיהו במלחמת אשור

עמד חזקיהו ואמר אני אין בי כח לא להרוג 

ולא לרדוף ולא לומר שירה אלא אני ישן על 

מטתי ואתה עושה אמר לו הקב"ה אני עושה 

א(  –]נגד אשור. שוב, סדר המלחמות כאן הוא 
עמלק, ב( כוש, ג( עמון מואב ושעיר, ד( אשור. 
הרבי מסביר שאשור היינו תרבות אמריקה, 

תרבות המערבית בכלל, ארצות הרווחה. שם, ה
אם רק היה תופס את עצמו אחרי הנס, הכל היה 

שנא' )מ"ב י"ט( ויהי  בסדר, אבל זה לא קרה. [

 בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור. 

 הפיכת כיוון התהליך –אמירת שירה אחרי הנס 

בדברי חזקיהו, "אני אין בי כח... לומר שירה", 
שיכול להיות קושיא: היה אפשר  נבין דבר

שלא מובא במדרש הזה  –להקשות ממקום אחר 
ביחס לחזקיהו. חזקיהו הלך לישון, אבל יש  –

מאמר חז"ל מפורסם שראוי היה חזקיהו להיות 
כי  מלך המשיח והפסיד זאת. למה הוא הפסיד?

לא אמר שירה. כאן כתוב שלחזקיהו אין כח 



 

  כז                                                      ואביטה     

ן לי כח לומר שירה. הוא אומר בפירוש שאי
לכלום. ]אולי אחרי הנס.[ נכון, זה התירוץ. הוא 

כעת אני מאוים, ובמצב המאוים אין  –אומר לה' 
לי כח לעשות כלום, לא להרוג, לא לרדוף וגם 
לא לומר שירה. אני רק מאמין בך וגם בוטח בך 

שהדבר היחיד שאני  –בבטחון סביל מוחלט  –
 יכול לעשות הוא ללכת לישון. 

הוא אומר שאין  –מו שאמרו הרגע לא סותר, כ
לו כח לומר שירה לפני כן, מתוך בטחון שאם 
עכשיו אפתח בשירה יועיל. יהושפט אומר שאין 
לי הנשק המתאים, הנשק היחיד שיש לו הוא רק 

עשה כך ופעל. אבל חזקיהו אומר  –לומר שירה 
שגם את הנשק הזה אין לי, אין לי כח לומר 

 –רי שהנס קורה שירה. מה רוצים ממנו? שאח
כשהוא קם בבקר וכולם נפלו פגרים מתים, כך 

 יודה לה', יאמר שירה.  –כתוב 
כעת נבין משהו עמוק מאד: אמרנו שכל מה 
שקורה כאן הוא תהליך לקראת חורבן, בגלל 
הירידה, שכל הזמן יותר ויותר אין לי כח, עד 
שאין לי כח גם לומר שירה. אם היה קם בבקר 

צריך  –תוך שחווה את הנס וקבל זריקת כח מ
הוא היה אומר שירה. אז  –זריקת כח לומר שירה 

מה היה קורה? השירה שהיה אומר אחר כך 
אז  –היתה מתחילה להחזיר את הגלגל אחורנית 

 באמת הוא היה משיח. 
שני המאמרים האלה הולכים יחד, הא בהא 

יש פה תהליך יותר ויותר סביל, ואם לא  –תליא 
תחיל להפוך אותו חזרה הוא יגיע תעצור אותו ות

ל"הודי נהפך עלי למשחית". אם הוא היה אומר 
שירה אחר כך הוא כבר היה מתחיל להתאושש, 
מתחיל להתעלות חזרה. אז לא רק שהיה הופך 

כאן יש גדר  –את הגלגל לטובה, אלא זהו משיח 
של משיח, שהעולם נמצא בירידה, או שהאדם 

חוית השגחה  נמצא בירידה, והוא יכול מתוך
עצומה שה' משגיח עלי בחיי תוך כדי הירידה 
שלי לקבל זיק של כח, ומה שקודם לא היה לו 

כח לעשות, 'אין לי כח', פתאום יש לו כח 
לעשות, לפחות את הדבר האחרון, הכי פחות. 

דלת אומרת 'דע  –לפחות לשיר ולהודות לה' 
לומר תודה', היינו תיקון ההוד, הבטחון הסביל, 

יתדרדר עוד ל"הודי נהפך עלי למשחית" שלא 
ואדרבה יתחיל להתאושש ולעלות לקראת 
הבטחון הפעיל. היכולת להפוך את הגלגל 
נקראת ביאת משיח, רק צריך להחזיר אחורה 
במדרגה אחת, זה עיקר החידוש שהוא נגד הטבע 

 )טבע לשון טביעה, "טובעו בים סוף".

 נבוכדנצר ונבוזראדן –פליטי מחנה סנחריב 

]אחר כך הדיון כמה נשארו, כל אחד מביא 
כמה נשתייר מהם רב  תלמדו לבד:[ –פסוק 

אמר עשרה שנאמר )ישעיה י'( ונער יכתבם 

שכן דרכו של נער להיות כותב יו"ד ר' אלעזר 

אומר ששה שכן דרכו של נער להיות שורט 

שריטה רבי יהושע בן לוי אומר חמשה שנאמר 

אש אמיר ר' )שם י"ז( שנים שלשה גרגרים בר

יהודה ור' סימון אמרו תשעה הה"ד )שם( 

ארבעה חמשה בסעיפיה פוריה ר' תנחום בן 

, וחזקיהו דוד]כמנין חגילאי אמר ארבעה עשר 
הה"ד שנים שלשה  לדוד, כנ"ל.[ 07-הוא הדור ה

גרגרים בראש אמיר ארבעה חמשה בסעיפיה 

  ]ממשיך המדרש:[פוריה 

ל מודים בין כדברי אלו ובין כדברי אלו הכ

 ]והוא העיקר כאן.[שנבוכדנצר היה אחד מהם 

אלא כיון שאמר לו הקב"ה עלה והחריב בית 

]הוא היה עם השראה, ה' אמר לו, עבד המקדש 
אמר לא בעי אלא מצמצמא יתי מעבד לי  ה'.[

]כאן כתוב שסנחריב הוא סבא כמא דעבד לסבי 
שלו. נבוכדנצר אמר שה' רק מוליך אותי ברסן, 

להחריב את ירושלים, כדי לעשות לי  מפתה אותי
  בסוף מה שעשה לסנחריב.[

]בין מה עשה בא וישב בדפני של אנטוכיא 
בבל לארץ ישראל, שבתנ"ך כתוב שמקום זה 
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נקרא רבלה ובמדרש המקום נקרא דפני של 
אנטוכיא. הוא ממש פחד להתקרב בעצמו 

שגם  –לירושלים, ולכן שלח את שר הצבא שלו 
ריב יחד איתו. חז"ל מציינים היה מניצולי סנח

ששניהם ראו את הנס שהיה אז, אבל הוא היה 
עבד כל כך נאמן לנבוכדנצר שהלך בחירוף נפש 

ושלח נבוזראדן רב  לקיים את הפקודה שלו.[

טבחים להחריב את ירושלים ועשה שם שלש 

שנים ומחצה בכל יום מקיף את ירושלים ולא 

נים ]אחר שלש שהיה יכול לכבשה בקש לחזור 
של חוסר הצלחה הוא אמר נואש ורצה לחזור 

  לבבל.[

]ה' נתן הקב"ה בלבו התחיל ממדד בחומה 
רואים שהכל מכוון מלמעלה, גם  –נתן לו רעיון 

אצל הגוים הרשעים. מישהי יודעת מה קרה בסוף 
עם נבורזאדן, שלפי חז"ל גם הרג מליונים 
בירושלים, והוא שהחריב את הבית בפועל? 

רח והתגייר, נעשה יהודי. שוב, לא בסוף הוא ב
סיפור ארוך, שתקראו,  –נספר פה את הסיפור 

מה הביא אותו להתגייר. נבוכדנצר לא התגייר, 
אבל מי שהחריב בפועל והרג בפועל בסוף ברח 
והתגייר. שוב, שלש וחצי שנים כל יום הוא הקיף 

לא הצליח לשבור  –את ירושלים ולא עזר כלום 
נתן לו רעיון, הכל מה'.  עד שה' –את החומה 

כשהוא חושב 'גמרנו, חוזרים הביתה', ה' נותן לו 
גם גוי  –הברקה. כל ההברקות שמישהו מקבל 

הם מה', אם  –רשע שרוצה להחריב את ירושלים 
ה' רוצה הוא נותן לו הברקה. מה ההברקה? קח 
קנה המדה וכל יום תמדוד את גובה חומת 

ורואה  ירושלים. יפי, יום אחד הוא מודד
שהחומה כך וכך, וביום השני הוא מודד שוב 

והיתה שוקעת בכל  ורואה שהיא קצת פחות:[

אתה  –]גם להראות לו יום טפחיים ומחצה 
עד  התייאשת, ובסוף שוקע רק כי ה' רוצה.[

]הדרך היתה ששקעה כולה וכיון ששקעה כולה 
נכנסו השונאים לירושלים  פתוחה ואז[

ן דוגמה יפהפיה לדרך ]והחריבו את הבית. יש כא
כל הסיפור הזה הוא כדי להסביר פשט  –המדרש 

על אותה שעה הוא  של פסוק אחד בו פתחנו:[

אומר לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל כי 

הם  ]למה קרה?יבא צר ואויב בשערי ירושלים 
 עצמם לא האמינו שיכול להיות, ולמה כן היה?[

חטאינו ]רק בגללנו, "מפני כיון שחטאו גלו 
וכיון שגלו התחיל ירמיה מקונן  גלינו מארצנו".[

]כל הפתיחתא כאן, כל ההקדמה, עליהם איכה 
"איכה", "איכה ישבה  –היא למלה הראשונה 

 .בדד".[

לא ראויים שהנס יהיה על  –ירידת הדורות 

 ידינו

לפני שנמשיך נקרא איך מפרשי הנגלה 
השכל כאן. אמרנו שבעל -מסבירים את המוסר

ש הוא זבדי בן לוי. המפרש כאן )מדרש המדר
רבה המבואר( כותב שעיקר המדרש הוא לומר 
שמגלת איכה באה לומר שהחטא הוא הגורם, 

שכל  –ולשם כך מתחיל עם ארבעת המלכים 
אחד תבע יותר מקודמו. נראה איך המפרשים 
הרגילים מפרשים את התהליך כאן. מי תבע 

וחזקיהו יותר? דוד אמר "ארדוף אויבי ואשיגם" 
אמר שלא עושה כלום, הולך לישון. מי תבע מה' 

 יותר? ]חזקיהו.[ 
על פי פשט, כפי שהוא אומר, כל אחד תובע 

כל אחד רוצה שה' יעשה יותר.  –יותר מהקודם 
אבל נחשוב אנחנו, בפנימיות מה החידוש? מה 
זה משיח? משיח הוא שהכח של ה' מתלבש בנו 

גלה בתוכי בטחון פעיל. לתבוע מה' שאתה תת –
תביעה הרבה יותר  –זה באמת אין סוף יותר 

 אליבא דאמת. 
כאן המפרש כותב על פי הפשט, שכל אחד תבע 
יותר מקודמו, כי כל אחד ראה את עצמו ואת 
דורו וראה שראויים פחות לנס מצד עצמם. כל 

 –שלב כאן הוא נס, אבל יש נס שהוא מצד עצמי 
האמצעי -רכלומר, שהנס נעשה על ידי, אני הצינו

ובכל דור המלך רואה שהוא  –כדי שהנס יתחולל 
והדור פחות ראויים שהנס ייעשה על ידם. לכן, 
מסביר המפרש, נזקקו יותר שיראה לעין כל 
ישועת ה' לבדו. כל פעם המלך תבע יותר ויותר 
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שה' יתגלה בפני עצמו, כי אנחנו פחות ופחות 
 ראויים. 

ים אבל באמת התביעה האמתית שאנחנו רוצ
היא הפוכה. יש רבנים שאומרים שגם היום אנחנו 
הכי פחות ראויים לגאולה, מכל הדורות שעברו 

ראוי לגאולה כמו הדור -אין דור כל כך גרוע ולא
שלנו. אז אחד מהשנים, או שצריך באמת רק 
ללכת לישון ולחכות שאולי כשנתעורר בבקר 

אנחנו  –יהיה יותר טוב, או לתבוע כמו חזקיהו 
לים לעשות כלום, רק אתה, אם אתה רוצה לא יכו

לגאול אותנו בבקשה. מה הגישה של הרבי? 
בדיוק הפוך. הוא אומר שכמה שאובייקטיבית 
יתכן שאנחנו הכי לא ראויים, אבל צריך להאמין 

בטחון פעיל הוא אף על פי כן להאמין בעצמך  –
שה' יכול לעשות את הנס דרכך, דרכי עכשיו,  –

ד והגרוע שלי ה' יכול בתוך כל המצב הירו
להתלבש בתוכי. זה מה שלמדנו שצריך הרבה 
להאמין כדי לנקות את המקום, להוציא את הזבל 
עם אמונה, ואז ה' יוכל להכנס בי. הכניסה של ה' 

 בי היא כבר בטחון.

 ג. בטחון ומדת הנקיות

עד כאן דברי המדרש. נמשיך לקרוא בתוך 
 הביאור:

ת שאדם דש זהר: "אין בו כח" מחשש עבירו

 בעקביו

]פנימיות התורה, שגם מביא ומבאר בזהר 
)ח"א קצח, ב( שמה שכל  מדרש זה ומבאר.[

אחד אמר "אין בי כח" היינו מחשש עונות 

וחטאים שהאדם דש בעקביו שאינו נשמר מהם 

 כראוי כו'

הזהר אומר יסוד חשוב מאד, שנראה אותו גם 
בנגלה שבתורה. יש מושג "עבירות שאדם דש 

עושה אותן בלי לשים לב. מאיפה  –יו" בעקב

באות עבירות אלה? כמו שנראה בהמשך, הכי 
 –לפי חז"ל, לפי הפשט  –גרוע בעבירות אלה 

הוא "אבק לשון הרע". עבירה הכי מצויה, אבק 
שמדברים על מישהו אחר, ולא  –לשון הרע 

שמים לב בכלל שיש פה איזה לשון הרע, איזה 
ה צחוק וכיו"ב. זו גנאי או איזה זלזול או איז

הדוגמה העיקרית, וזה מה שמעכב את ביאת 
 המשיח. 

התקופה הזו, לפני ביאת המשיח, נקראת 
תיקון העקביים. כדי שמשיח  –עקבתא דמשיחא 

יבוא צריך לתקן את העקביים, את הדברים 
שאדם דש בעקביו. מאיפה הם באים? האדם 
ממש לא שם לב, ואם הוא כן קצת שם לב הוא 

'לא נורא, לא אמרתי כלום, מה  –טדק מיד מצ
זה? כלום, גארנישט, שום דבר'. מאיפה באה 
תופעה זו? בחסידות קוראים למקור תופעה זו 

מודע. מה -העלם הרע שבאדם, הרע שבלא
שקורה במודע הוא רע גלוי, ואם אדם רק רוצה 

כי גלוי. אבל מה שמאד  –הוא יכול לתקן עצמו 
מודע -הלאקשה לתקן הוא דברים שבאים מ

שלך, שאינך יודע שהם קיימים, ואם פתאום כן 
צץ במודע אתה מיד מצטדק שהם בסדר, לא 

 נורא. 
אחד הענינים הגדולים ביותר של החסידות הוא 

מודע שבנפש, -בכלל לחשוף את מציאות הלא
מודע. הכלל -יש מודע ויש לא –שיש כזה דבר 

אינו  –שמדתו מדת כל אדם  –בתניא שהבינוני 
מודע שלו. רק הצדיק הצליח -על הלא שליט

לעשות "לבי חלל בקרבי", ואז לא יכשל בדברים 
שאדם דש בעקביו, אין לו יותר עבירות, עוונות 
וחטאים שדש בעקביו. אבל בינוני, שלא תקן את 

מודע, כל הזמן יש לו דברים שהוא דש -הלא
יש  –בעקביו. זו באמת סבה לעיכוב הגאולה 

, ה"דברים שאדם דש ק-ויש עקב ב כ-עיכוב ב
, את ביאת המשיח כ-, מעכבים, בק-בעקביו", ב

 בתקופה שלנו, "עקבתא דמשיחא". 



  ואביטה                                                  ל

מודע וכח דוד לרוקנו -חשש מהרע הלא

 )באמונה(

כתוב בזהר שבכל דור ודור חששו יותר ויותר 
להעלם הרע. הזהר הוא פנימיות התורה, אז הוא 

מודע. בכל דור יש -גם מדבר וחושף את הלא
 –מודע, יותר מודעות לתהום -ר מודעות ללאיות

לא יודע מה יש שם, אבל יודע שיוצאים משם 
דברים לא טובים שאיני שולט עליהם, וכשזה 
המצב אין לי כח, אני מנוטרל. לפי הנגלה, כל 
דור הרגיש עצמו יותר גרוע, יותר ויותר עבירות, 
אבל הזהר אומר שלא סתם יותר עבירות אלא 

עבירות  –לעבירות מסוג מסוים  יותר ויותר חשש
 מודע שלו. -שבאות מהלא

מה לגבי דוד המלך? המיוחד של דוד המלך 
שאומר "לבי חלל בקרבי". הוא, "ידע איניש 

הוא לחם וניצח גם את  –בנפשיה", באמת שליט 
העלם הרע. ברגע שהוא עשה את ה"לבי חלל 

פעולה בעצם של אמונה, לעשות חלל  –בקרבי" 
-סברנו, ריקנות מכל הדברים הלאריק, כמו שה

הוא יכול לקבל, לנסוך בעצמו, בטחון  –טובים 
 פעיל אדיר. 

]מה ההבדל בין הלרוקן של היהודים לריקון 
של הודו?[ דברנו בפעם הקודמת, בשיעור 

אבל בלי תכלית,  –הקודם, ששם כאילו לרוקן 
התכלית היא למלא. ]פעילות הריקון אותו דבר?[ 

הכי לרוקן אפשר  –היות מת להיות חלל הוא ל
חלילה להתאבד, אין התרוקנות יותר מזה. זה 
בעצם מה שעושים במזרח, מבחינה רוחנית. זהו 
ריקון כתכלית, אבל ריקון הוא רק אמצעי. כפי 
שהסברנו פעם קודמת, היות שאין תכלית בריקון 
עצמו )של הודו( הוא באמת רק דמיון, רק כח 

 ית של המילוי.המדמה שלהם, כי אין בו התכל
]ומה מעלת דוד, שאמר "ארדוף אויבי עיי"ש 

שרק דוד היה נשמר ומפשפש  ואשיגם"?[

]חז"ל אומרים שאדם צריך לפשפש כראוי 
במעשיו, וכאן מוסבר שהפשפוש כל כך עמוק 
עד שאתה מגיע לתהום שבקרבך, העלם הרע, וזו 

אתהפכא. מה שאין כן עבודת  –עבודת הצדיק 
אתכפיא, כפי שנראה תיכף  הבינוני, כל הזמן

  יותר.[

 לימוד מסילת ישרים

]שהסברנו שקשורה )והיינו מדת הנקיות 
שבה הצטיין דוד המלך ע"ה,  לאמונה.[

]חידוש שמביאים כאן וכמבואר במסילת ישרים 
מספר זה. קשור למה שכתוב בהמשך, שפעם 
היתה לנו בהשגחה פרטית שיחה עם הרב חנן 

והוא היה  –שיחיה  כאן עוד כתוב –פורת ע"ה 
מאד בקי בספר מסילת ישרים לרמח"ל, ספר 
המוסר העיקרי שלומדים בישיבות מוסר. 
כשדברנו על נושא זה הוא ציטט מתוך הספר, 

עוד ספר שטוב שתלמדו  –ובאמת נראה בתוכו 
בו את הקטע המובא בהמשך. בקונטרס התפלה 
של הרבי הרש"ב כתוב שאחרי תפלת ערבית טוב 

מוסר. מומלץ ללמוד ספרי מוסר כל  ללמוד ספרי
לא ראיתי אף אחד שעושה  –יום אחרי ערבית 

זאת, אבל כך כתוב. מי שעושה זאת ויתמהו עליו 
 שיוכל לומר שכך כתוב.  –

ספר המוסר הכי מקובל בעם ישראל היום הוא 
מסילת ישרים, ספר קטן. הוא מסודר על פי 
מאמר רבי פינחס בן יאיר בו כתוב שתורה 

ה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות מביא
וכך הלאה, עד  –וזריזות מביאה לידי נקיות 

שמגיעים לרוח הקדש ותחית המתים. כל פרק 
בספר הוא אחת ממדות אלה ואיך היא מביאה 

  לזו שאחריה.[

 –מסילת ישרים: "זריזות מביאה לידי נקיות" 

 אתכפיא המביאה לידי אתהפכא

 ואר במסילת ישרים[]הענין האמור כאן מב

 בבאור מדת הנקיות 
אמרנו שבכלל נקיות היא מדה של בת, אבל 

"בכל עת יהיו  –כולם צריכים להיות נקיים 
בגדיך לבנים". אדם צריך להיות נקי, בלבוש, 
בגוף וגם בנשמה. רבי נחמן מסביר את "בכל עת 



 

  לא                                                      ואביטה     

קשור  –יהיו בגדיך לבנים" על תיקון הברית 
 . לדברים שאדם דש בעקביו

במסילת ישרים קודם מבאר את המדה בכללות 
ואחר כך הוא מפרט, וכך יש לו ביאור מדת 
הנקיות בכלל ואחר כך פרטי מדת הנקיות, יחסית 
ארוך, ובסוף הוא גם מסכם 'בדרכי קנית הנקיות', 

מדת הפרישות.  –ואחר כך עובר למדה הבאה 
הגרסה שלו בסדר המדות האלה אינה גרסה של 

אד יפה וקשור לענין שלנו הוא כולם. משהו מ
לפחות את שני  –ההתחלה, ביאור מדת הנקיות 

העמודים האלה מאד כדאי אחר כך לקרוא 
 בפנים. 

אני אומר בעל פה: המדה הקודמת היא זריזות. 
שאדם שזריז לשמור עצמו מעבירות  והוא מסביר

                                                      
 וזה לשונו: ו

והנך רואה עתה הההפרש שבין הזהיר והנקי, אף 

ובים הם זה לזה בענינם, הזהיר הוא: על פי שקר

הנזהר במעשיו ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע 

לו ומפורסם אצל הכל היותו חטא, אמנם עדיין 

איננו אדון בעצמו שלא ימשוך לבו מן התאוה 

הטבעית, שלא תטהו להראות לו התירים באיזה 

דברים שאין רעתם מפורסמת. וזה, כי אף על פי 

את יצרו ולכפות את שהוא משתדל לכבוש 

תאוותיו, לא מפני זה ישנה את טבעו ולא יוכל 

להסיר מלבו התאוה הגופנית, אלא שיכבוש אותה 

וילך אחר החכמה ולא אחריה, אך על כל פנים 

חשק החומריות עושה את שלו להסיתו ולפתותו. 

אמנם, אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות 

ם הזה עד שינקה נקיון ראשון מן החטאי

המפורסמים, וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, 

ותגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו, הנה 

כח ההרגל הזה ירחיק אותו מעניני החומר וידביק 

דעתו אל השלימות הנפשיי עד שסוף סוף יכול 

להגיע אל הנקיון השלם, שכבר יכבה אש התאוה 

הגופנית מלבו בהתגבר בו החמדה האלהית, ואז 

השמירה היא בדרך של אתכפיא. הוא לא 
יפה של  משתמש במלים אלה, אבל זו דוגמה

אני אומר בלשון של  –אתכפיא ואתהפכא 
חסידות, תלמדו אותו ותתרגמו ללשון של 
חסידות. הוא אומר שמהנקיות והלאה מתחילה 

מתחילה עבודת צדיקים. היות  –אתהפכא 
שהמאמר של רבי פינחס בן יאיר שוה לכל נפש 
כנראה שכל אחד יכול וצריך להגיע לכל הדרגות 

לת הביאור מתאימים הכתובות בו. דבריו בתח
אתכפיא המביאה לידי  –ללשון הרבי הריי"צ 

אתהפכא. הוא אומר שצריך לעבוד את ה' 
 –באתכפיא, אבל כזו שתביא אותנו לאתהפכא 

 אצלו זה "זריזות מביאה לידי נקיות". 

 הגדרת הנקיות

עוד פעם, הוא לא מדבר על נקיות פיזית של 
 בגדים וגוף אלא נקיות נפשית:

ת היא היות האדם נקי לגמרי מכל מדת הנקיו

מדה רעה ומכל חטא. לא די ממה שהחטא בו 

, ]החטאים שבאים מהרע הגלוי[מפורסם וגלוי 

אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר 

 . מודע[-]הלאבדבר 
בספר הזה של הרמח"ל רואים את הנצנוץ, 

מודע של האדם. לכן -ההתחלה, של גדר הלא
שלב של הקדמה אומרים שהרמח"ל הוא 

לחסידות. כשתקראו כאן תראו זאת. אבל מה 
 שמענין אותנו הוא מה שמקשר למה שלמדנו: 

והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע 

אל שלימות המדה הזאת, כי העבירות הנכרות 

וידועות קלות הם להשמר מהם, כיון שרעתם 

 גלויה. אך הדקדוק הזה המצטרך לנקיות

                                                                   
אייתו זכה וברה, כמו שכתבתי למעלה, תשאר ר

שלא יפתה ולא ישיגהו חשק חומריותו, וינקה 

 במעשיו מכל וכל.



  ואביטה                                                  לב

ברים שאדם דש בעקביו, כמו ]שאדם מגיע עד לד
שבודקים את החמץ בסדקים ובחורים, להגיע 
לפרטי פרטים, בדיקת חמץ בערב פסח היא 

הוא מודע.[ -חיטוט אחרי החטאים שבאים מהלא

הקשה ביותר, כי הוראת ההיתר מכסה על 

-]הוא אומר שבדברים שבאים מהלאהחטא 
מודע אדם מורה היתר לעצמו. כמו שאמרנו 

 , וכמו שכתבתי. צטדק כל הזמן[קודם, הוא מ

והוא כענין מה שאמרו זכרונם לברכה עברות 

]אותו ביטוי שהזהר מביא שאדם דש בעקביו 
להבין מה שקרא בהיסטורית המלכים, ועבירות 

]מה שסובב  סובבות אותו בשעת הדיןאלה[ 
מחוצה לו, אבל סובב אותו  –ומקיף את המודע 

. בעקביו.[הוא העבירות שאדם דש  –ביום הדין 

ועל דרך זה אמרו זכרונם לברכה רובם בגזל 

]כאן ומיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע 
הוא כותב מה שאמרנו קודם, שעיקר הדוגמה 
למה שאדם דש בעקביו הוא אבק לשון הרע. הוא 
מביא שרוב האנשים נכשלים בגזל, רק מיעוט 

אבל כולם נכשלים באבק לשון הרע.  –בעריות 
מודע. הוא גם -כי הוא בא מהלא למה כולם?

צף  –מורה היתר לעצמו וגם לא מודע לכך בכלל 
צדיק,  –מודע. גם לזה יש יוצא מהכלל -לו מהלא

. כי אבל הוא נדיר מאד.[ –הצדיק של התניא 

]הוא עוד לא הגיע ממש מפני רוב דקותו 
ללשונות החסידות של 'העלם הרע', אבל הוא 

בני אדם כל אומר שהדבר מאד דק ולכן[ 

]אם אתה  נכשלים בו, במה שאין מכירים אותו
 .לא מכיר את האויב אתה נכשל.[

 מעלת דוד במדת הנקיות

 כעת עובר לנושא שלנו: 
ואמרו זכרונם לברכה שדוד היה נזהר ומנקה 

]הוא היה האדם הכי עצמו נקיון גמור מכל אלה 
נקי בעולם. אם היה נקי, הכוונה שהיה לו לכלוך 

נקות בהתחלה. למה לא אומרים שהיה צריך ל
כנראה שלכתחילה לא  –שמשה רבינו היה נקי 

היה כל כך זקוק לעבודת הנקיון, הנקיות. אבל מי 

שהיה מאד זקוק הוא דוד המלך, במיוחד לפי 
המבואר בקבלה שדוד יצא לראשונה מתוך 
הקליפות הכי קשות בגלגולי הנשמות. יש נשמות 

וקן, אבל יש שעברו כמה גלגולים, כבר חלק מת
אחד שרק מתחיל וגם בא ממקום הכי שקוע ברע 

הוא מלוכלך לגמרי, והדוגמה היא דוד המלך.  –
 כל החיים שלו הם עבודת הנקיות.[ 

]זה  ועל כן היה הולך למלחמה בבטחון חזק
המשפט שרצינו, משפט חזק ביותר. כל השיעור 

 –היה בשביל המשפט הזה של המסילת ישרים 
קות עצמו לגמרי הוא היה הולך בגלל הצלחתו לנ

למלחמה בבטחון חזק. כלומר, הבטחון תלוי 
שאצלנו כמו לומר שהבטחון תלוי  –בנקיות 

באמונה, הנושא שלנו. כאן הוא מביא את הפסוק 
]מה'. תובע, בלשון  והיה שואלעליו דברנו:[ 

ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד המדרש.[ 

וחזקיה  כלותם, מה שלא שאלו אסא, יהושפט

]הוא אומר  לפי שלא היו מנוקים כל כך
שהמלכים שבאו אחרי דוד היו פחות נקיים ממנו, 
וממילא היה להם פחות בטחון עצמי. משהו 
מדהים, שככל שאדם הוא נקי ככה יש לו בטחון 

 .עצמי מצד הקדושה, בטחון פעיל של נצח.[
והוא מה שאמר הוא עצמו ]הוא ממשיך:[ 

יגמלני ו פרק בתהלים[ ]באותבתוך דבריו שם 

הוי' כצדקי כבור ידי ישיב לי ואמר עוד )שם( 

]יש  וישב הוי' לי כצדקי כבור ידי לנגד עיניו
בור היינו  –כאן פעמיים הביטוי "כבור ידי" 

נקיות, מנקים בבורית, סבון.[ והוא הבור והנקיון 
הזה שזכרנו. ואז חזר ואמר )שם( כי בך ארוץ 

ואשיגם. והוא עצמו אמר גדוד וגו' ארדוף אויבי 
עוד מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי 

 כפים ובר לבב. 
 הוא מסכם ואומר:

ואמנם ודאי, שהמדה הזאת קשה, כי טבע 

האדם חלש ולבו נפתה על נקלה, ומתיר לעצמו 

הדברים שיוכל למצא בהם כדי הטעאה. 

ובודאי שמי שהגיע לזאת המדה, כבר הגיע 

כי בפני מלחמה חזקה עמד למדריגה גדולה, 

 ונצח.
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מקור מאד חשוב ללמוד אותו  –עד כאן 
 ולהתבונן בו. 

 הבטחון לפי הנקיות

 נמשיך לקרוא בתוך הביאור:

מכל מדה רעה  –שלפי ערך הנקיות בנפש 

]שתי ומכל חטא )בחינת "בר לבב" ו"בור ידי" 
 – ברהמלים הראשונות של התורה מתחילות 

שהראשונה היא  א". אפשר לומרבראשית בר"
"בר לבב" והשניה "ֹבר ידי". הפסוק הראשון 

אותיות. האות  יד-ו יד-בתורה מתחלק ל
יחד  – לוהאחרונה  בהראשונה של התורה היא 

, רמז ל"בר לבב" ומבנה הפסוק הראשון הוא לב
רמז ל"ֹבר ידי", הכל מדת הנקיות. מי שיש לו 

ראשית היא גם בשל  ב-ה –נקיות יש לו בטחון 
טחון, כמו שנסביר בהמשך המאמר. בשל  ב-ה

הנקיות, שמביאה אדם לבטחון, היא תכלית 
. לנקות, כפי שהסברנו ועוד נסביר.[ –האמונה 

מ"בר" נעשה "אביר", בלב ובידים, ע"י המשכת 

]שקודם האמין בו. אלופו של אלופו של עולם 
לשרות עליו  ביר[אשל  א-עולם היינו סוד ה

מכל אותן עבירות  ולהאיר בו וד"ל(, ובפרט

]כפי כך מדת הבטחון  –שאדם דש בעקביו 
 . שקראנו כעת במסילת ישרים.[

 ד. שירת החתול

שירת הכלבים ושירת  –אמונה ובטחון 

 החתולים

  כעת מתחיל משהו חדש:

והנה הפסוק "ארדוף אויבי ואשיגם וגו'" הוא 

 שירת החתול בפרק שירה, 

שאים כולן יודעות מהו "פרק שירה"? אחד הנו
טוב, לדעת, גם כדי -שצריך להשתלם אצלנו טוב

כל מי שרוצה להיות מורה,  –להעביר הלאה 

מדריכה וגם אמא בע"ה, אחד הדברים החשובים 
כמו בסידור  –הוא פרק שירה. בהרבה סידורים 

בית יעקב לר"י עמדין, שהרבה צדיקים היו 
כתוב "פרק שירה" בהתחלה.  –מתפללים מתוכו 
וה לומר פרק שירה כל יום, רק חז"ל אמרו שמצ

שהאריז"ל והחסידות אמרו שאחרי שיש לנו 
פסוקי דזמרה יוצאים בהם ידי חובה של פרק 
 שירה. בכל אופן, יש ענין מאד גדול בפרק שירה. 

"הכל  –יש קשר מיוחד לשנה שלנו, כי הסיום 
הוא שירת הכלבים,  –הולך אחר החיתום" 

ה לפני שאומרים "באו נשתחוה ונכרעה נברכ
הוי' ֹעשנו". זו השירה האחרונה, שחותמת את 

. יצא ח"תשע" עולה נשתחוה באופרק שירה, ו"
לנו כאן שהחתול הוא מדת הבטחון, לטוב 
ולמוטב, והכלב שייך לאמונה )"כלבים אומרים 

( אמונהבגימטריא  כלבים –'באו נשתחוה...'" 
 נושא בלמודי הטבע.  –

וצריך לתרגם  עד כאן למדנו על אמונה ובטחון,
זאת לכלבים וחתולים... לבני אדם. הפסוק הזה, 
שהוא שיא הבטחון הפעיל של דוד המלך, 
"ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם", 

  הוא שירת החתול בטבע.

 קשר הצניעות והנקיות –חתול 

]תיכף נראה ומובא בחז"ל )עירובין ק, ב 
 ( שאלמלא ניתנה תורה לישראל היינובפנים.[

 ]כמה מדות טובות מהחיות, וביניהן:[לומדים 

]אנו יודעים שצניעות היא צניעות מחתול כו' 
, ופרש"י "שאינו מטיל המדה המיוחדת לאשה.[

רעי בפני אדם ומכסה צואתו", דהיינו ענין 

 הנקיות שבכלל הצניעות 
במאמר עליו מבוסס מסילת ישרים, מאמר 

, יש יש ענוה, יש נקיות –רפב"י, אין צניעות 
פרישות, יש טהרה, אבל אין צניעות. יש מאמרים 
אחרים בחז"ל של עלית מדרגות שצניעות 
מפורשת )ראה שכינה ביניהם פרק "הדר מצוה 
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צניעות"(, אבל במאמר זה אין צניעות. לאיפה 
 –כתוב שהיא נכללת בנקיות  היא הכי קשורה?

 שצניעות ונקיות הולכות יחד. 
הוא צנוע  –ול כאן רואים שבתוך תכונת החת

יש נקיות. מה חתול עושה  –וגם מכסה צואתו 
כל הזמן? מנקה את עצמו, מלקק את עצמו. 
רואים שיש קשר בטבע בין צניעות לנקיות. מאד 

שבת נקיה היא  –יסוד בחינוך בנות  –קשור לבת 
בת צנועה. צריך להיות גם נקיה בגוף, בלבוש, 

נפש, אבל בעיקר נקיה בנפש. ברגע שאין נקיות ב
הצניעות. יש ביטוי -ממילא יש איזה חלילה היפך

"נקיי הדעת  –שתיכף נראה, "נקיי הדעת" 
שבירושלים". ככל שאדם נקי בדעתו כך הוא 
"הצנע לכת עם ה' אלהיך". ממש הא בהא תליא, 
הנקיות והצניעות, ובעולם הטבע, בחי, הקשר 

 של המדות האלה מופיע בחתול. 
ירה שלו היא פסוק היות שהחתול כל כך נקי הש

הבטחון של דוד המלך, תכלית מדת הבטחון 
הפעיל של "ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד 

ר"ת  נצחכלותם", כח הנצח בנפש. והרמז: 
 ניעותצ קיותתול! שאר אותיות נחניעות צקיות נ
, רמז מלכות מלכות מלכותעולות  תולח

  .נצחמובהק לדוד מלך ישראל חי וקים ל

 ווני בין הבטחון והנקיותכי-הקשר הדו

)ועיין בפרוש עיון יעקב על הע"י שמתיחס 

לפסוק הראשון שאומר החתול בפרק שירה, 

לפי כמה נוסחאות, ועיין באריכות במאמר 

]פעם "ארדוף אויבי ואשיגם" במלכות ישראל ז 
היו חוברות של מלכות ישראל ומאמר זה היה 

 (,.[זכעת יש ספר, שגם תיכף נפתח –בחוברת ז 

]כל הווארט שנקיות מביאה לבטחון מתוך כך 
שמעתי מפי הרב חנן  הספר מסילת ישרים.[

 . ]ע"ה[פורת שי' 

                                                      
ראה ביאור "שירת החתול" למאמר "ארדוף אויבי  ז

 ואשיגם" במלכות ישראל ח"ג )עמ' רכ ואילך(.

ויש להוסיף,  ]כעת אומרים גם בכיוון ההפוך:[

]כמו שגם על ידי הבטחון החזק של חלוץ הצבא 
שבט גד שהלכו בראש החלוץ במלחמה על 

במלחמת המצוה של כבוש  כיבוש ארץ ישראל.[

]כמו אז, פני שלמות עם ישראל דוקא הארץ ל
]שלא רק , זוכים לתכלית הנקיות בימי יהושע.[

הנקיות מביאה לבטחון, אלא גם הבטחון של מי 
שהולך כחלוץ צבא לפני עם ישראל הוא סגולה 

 לזכות לנקיות. 
איך אני יודע? משה רבינו אומר לבני גד ובני 
ראובן, החלוץ לפני עם ישראל, שאם יקיימו 

, יעזבו בתיהם וילכו להלחם במסירות נפש תנאם
"והייתם נקיים  – בעד עם ישראל יתקיים בהם:[

]הפשט שיקיימו את מילתם, מהוי' ומישראל" 
אבל הביטוי הוא "והייתם נקיים". יש להבטיח 

אם תעשו מה שהבטחתם, מתוך  –ויש לבטוח 
 –בטחון פעיל מאד, כי אתם החלוצים במלחמה 

ו אסמכתא שעובד גם בכיוון תזכו להיות נקיים. ז
 , השני.[

 חבור "נקיי הדעת שבירושלים" עם החלוצים

 –]בני גד ובני ראובן הם יהודים פשוטים מאד 
לא הסלת הנקיה של תלמידי החכמים, אלא 
היהודים הפשוטים והחרוצים, כמו היהודים 
שהבעל שם טוב הכי אהב. כשהם בוטחים 

ועד  ים,[ופעולים עם בטחון פעיל הם נעשים נקי

כדי ש"נקיי הדעת שבירושלים" יוכלו לשבת 

]נקיי הדעת שבירושלים יחדו עם הכי רחוקים 
לא מסכימים לשבת עם כל אחד, הם בקורתיים 
מאד, ורק אם יודעים שזהו יהודי צדיק מוכנים 
בכלל לשבת ולדבר איתו. נקיי הדעת שבירושלים 

 הם 'בעיה', קשה להתקרב אליהם. 
רות נפש על עם ישראל אם אחד לוחם במסי

נעשה גם נקי, ואז גם נקיי הדעת שבירושלים 
כי "מצא מין את  –יכולים לשבת איתו יחד 

מינו", נקיי הדעת שבירושלים מוצאים אצלו 
נקיות מסוג אחר, סוג שאין להם. יתכן 

כאן אנחנו מדברים על הדור  –שהחלוצים האלה 
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הקודם -שלנו, דהיינו הדור הקודם או הקודם
, לכאורה, ין קוראים לו הדור הקודם...[שעדי

 בענין התישבות הארץ וד"ל(.

מובלע כאן ווארט של מלכות ישראל, איך 
חרדים יכולים לשבת יחד עם חילונים וביחד 
ליזום דברים למען העם והארץ. הווארט שהדבר 

תנאי  –אפשרי, אבל יוצא מכאן שיש שני תנאים 
את  אחד שהרחוקים יהיו באמת חלוצים לכבוש

הארץ, עם תודעה של שלמות הארץ ותודעה של 
שלמות העם, ושבאמת החרדים יהיו "נקיי הדעת 
שבירושלים", גם תנאי לא פשוט... אז הנקיות 
מוצאת את הנקיות ויכולים לשבת יחד, דווקא 

לשבת יחד כדי לטכס עצה איך  –בנושאים האלה 
להביא את המשיח, כמו שהרבי אומר, לטכס 

משיח יחד. אמרנו 'הדור שלנו',  עצה איך להביא
כל הזמן יש ירידת  –אבל הלואי שהיה כך 

הדורות, קשה למצוא את החלוצים האלה, 
 וכמובן גם את הצד השני...

 פירוש בית יעקב לפרק שירה

חשבתי שבטוח נסיים היום, אבל אני רואה 
 רק נאמר המקורות שתכינו לבד: –שקשה 

לל חשוב בכ –מקור אחד הוא סידור בית יעקב 
להכיר אותו. חוץ מחב"ד, הוא הכי חשוב מכל 

הרבה צדיקים התפללו  –הסידורים עם פירוש 
בו, לא רק בגלל הנוסח )אנחנו מתפללים לפי 
הנוסח שלנו(, אלא בגלל הפירוש. רבי יעקב 
עמדין הוא בן של החכם צבי, שאביו והוא היו 
הלוחמים העיקריים נגד השבתאות בדור שלפני 

וב ובדור הבעל שם טוב. כל ספר הבעל שם ט
 –שלומדים, צריך גם שיעור הכנה על האישיות 

מי המחבר. צריך לדעת מיהו רבי יעקב עמדין, 
אחד שלא רצה  –היו לו חיים מאד מיוחדים 

להיות רב רשמי, כדי שיוכל להקדיש כל חייו 
 לתורה ולהפצת תורה. 

הוא כותב שאחרי שכתב את כל הסידור הזה, 
רה, רק בסוף הוא שם לב שלא שם עבודה אדי

פרק שירה בתוך הסידור והבין שהוא גולת 
בלעדיו אי אפשר שיהיה  –הכותרת של הכל 

והחליט שגם צריך לכתוב לו פירוש.  –סידור 
לילה לפני הגשת  –ישב וכנראה כתב בן לילה 

פירוש על פרק שירה. זהו פירוש  –הספר לדפוס 
 ק שירה. עמוק על פר-ממש נהדר, פירוש עמוק

 קליפת נגה –ר"י עמדין: סוד החתול 

 –, ורק נאמר את הווארט חהוא מגיע לחתול
ההסבר שלו מהו חתול בשרש. הוא מביא פסוק 
מאיוב, "וערפל חֺתלתו". בסוף ספר איוב ה' 
מתגלה לאיוב ושואל אותו חמשים שאלות על 

                                                      
 וזה לשונו: ח

חתול ישנו בקדושה וערפל חתולתו. והוא הלבוש 

עלה וצריך תיקון הידוע שזכרנו איזה פעמים למ

ובירור טוב מן הרע והיינו דאיכא אתרא דקרו ליה 

שונרא שנעשית לו שירה נאה. לו נאה לקלס 

ארדוף אויבי ואשיגם. הם הג' קליפות המתדבקות 

בקליפת נוגה כל ע"ש לעלות עמה בסוד תוספת 

שבת. ושלהוביתא דאשא נפקא )מחשמאל הוא 

מא החתולה( ומוחצת ראשם ונחתי לנוקבא דתהו

רבה. היינו אמחצם ולא יוכלו קום. ואיכא אתרא 

דקרו ליה שינרא שינוי רע הוא חלק הרע שבקליפת 

נוגה הדבקה למלבוש הקדוש )שמשתנה לפעמים 

ומתהפכת לרע( והיינו ערפל חתולתו. חלק ערפל 

קרי ביה רע פלק ]אוצ"ל פלג[ כי חציו הוא טוב 

 כנ"ל ובזמן התקון נמתק וחוזר כולו למוטב כמו

שהיה בזמן מ"ת ובבנין בית עולמים שלא היו זמנים 

מתוקנים לעולם כמוהם ועל כן לא מצינו בשום 

מקום אחר ששכן השי"ת בערפל לעיני התחתונים 

כי אז נעשה מה שהי' עורף לפנים גם ערפה דבקה 

 בחמותה.



  ואביטה                                                  לו

מעשה בראשית, "איפה היית ביסדי ארץ וגו'", 
ת לענות לו על כל הסבל והשאלות האלה אמורו

שלו. אחרי כל הקושיות האלה ה' מברך אותו 
ה' מברך  –והוא נעשה מאושר, כפלים לתושיה 

אותו בשבעה בנים ושלש בנות, שהבנות הן 
 למעלה מהבנים. זהו הסיום הטוב של ספר איוב. 

בפרק בו ה' מדבר עם איוב, כשהוא מדבר על 
לתו". סוד מעשה בראשית, יש ביטוי "וערפל חתֺ 

המלה "חֺתלתו" מקבילה למלה "לֺבשו" 
שמופיעה קודם בפסוק )"בשומי ענן לֺבשו 
וערפל חֺתלתו"(. מכאן לומדים שחתול הוא סוג 
של לבוש. איזה שם של לבוש דומה היום 

חתול  –לחתול? שייך לבנות, לאמהות וגננות 
 מלבוש –לשון חיתול. זהו סוד עולם המלבוש 

לבוש הוא סוד , כתוב שמחשמלבגימטריא 
החשמל. אמרנו קודם שהחתול כל הזמן מנקה 
את עצמו. יש פה תופעה של חשמל? בשערות 
שהחתולה כל הזמן דואגת לנקות יש חשמל 
סטטי, תופעה חשמלית, שהיא ממש הסוד של 

 "ערפל חֺתלתו". 
הוא אומר שסוד החשמל של החתול קשור 

 –למושג קליפת נגה, שיש לה חלק טוב וחלק רע 
א מדבריו שיש חתולים טובים וחתולים לא יוצ

 –טובים. שוב, צריך לקרוא את הקטע בפנים 
ואם קצת קשה אולי מישהו  –קטע לא גדול 

 יסביר לכן מה שכתוב כאן. 
הכי מענין אצל החתול היינו שיש בו טוב ורע. 
מישהי יודעת איך אומרים חתול בארמית? 

ם גדיא.[ ע-]שונרא.[ יפה, איפה אומרים? ]בחד
ישראל, אנחנו, הגדיא, ומיד בא השונרא ואוכלת 

לכאורה השונרא הוא רע, אויב. מה  –את הגדיא 
חז"ל אומרים? במסכת ברכות כתוב שהרואה 

זהו סימן טוב או סימן לא טוב?  –חתול בחלום 
מישהי פעם חלמה חתול? זהו סימן טוב או לא? 

הדוגמה העיקרית בכל חז"ל  –זו דוגמה מצוינת 
ן חלומות הוא לפי המלה כפי שהיא שפתרו –

מודע של האדם. כמו שכתוב בתניא, כל -בלא
כשאדם רואה משהו,  –דבר נברא עם השם שלו 

אף על פי שלא רואה את האותיות ולא שומע את 

השם, בעצם הוא רואה את שם הדבר. מי שרואה 
בבבל  –חתול בחלום כתוב בגמרא שיש מקומות 

בהם קוראים  –ובארץ ישראל, שדברו בארמית 
לחתול "שונרא" ויש מקומות שקוראים לו 
"שינרא". איפה היום ההבדל בין שונרא 
לשינרא? יש אנשים שאומרים שורוק חיריק? 
]הונגרים.[ לא רק הונגרים, יש הרבה יהודים 

שאומרים  –גם הונגרים וגם פולנים  –טובים 
שורוק כמו חיריק. חז"ל אומרים שאתה רואה 

במקומך או  –מודע שלך -אחתול, אבל אם בל
קוראים לו שינרא הוא סימן טוב  –אתה עצמך 

נאה, אבל אם אתה במקום שנקרא -מאד של שיר
 רע )זו גרסת הערוך(. -שונרא זהו שינוי

הוא מסביר שבמלבוש, בקליפה של החתול, 
יכול להתהפך, לתת יניקה  –שינוי הוא השתנות 

וא לקליפות. צריך אחר כך להפוך אותו חזרה, ה
וכשמתהפך חזרה לטוב ה' שוכן בתוך  –מסביר 

במתן  –הערפל. היו פעמיים שה' שכן בערפל 
תורה ובבנין בית המקדש. כשה' שוכן בערפל כל 
השונרא, כל ה"ערפל חֺתלתו", נעשה מלבוש 
דקדושה. גם חלק הרע הפך להיות טוב. הוא 
מסיים זאת בסוד המלה ערפל. איזה שם של אשה 

ל הוא ערף. אנחנו "עם קשה דומה לערפל? ערפ
יש "עם קשה ערף" למעליותא, החלק  –ערף" 

הטוב בערפל, ולגריעותא, החלק הרע בערפל. 
משהו רע או טוב?  –ערפה היא מלשון ערפל 

הוא אומר שיש בה חלק טוב וחלק רע. היתה 
 –קליפה, לשון עורף, אבל בסוף נעשתה הבדלה 

רפה שרות דבקה בנעמי, דבקה בקדושה, ואילו ע
חזרה לסורה. בסוף ערפה נעשית אמא של גלית, 

היה צריך להלחם בו  –שיצא מרות  –שדוד 
ולנצח אותו. הסיום כאן שהתיקון הסופי של 
החתול שלנו הוא, בלשונו, "וערפה דבקה 

שלעתיד לבוא גם ערפה, כל הערפל,  –בחמותה" 
 תחזור להדבק בנעמי. זהו תיקון החתולה. 

 ת, בסידור בית יעקב.עד כאן קטע קצר, יחסי



 

  לז                                                      ואביטה     

עיון יעקב: צניעות החתול מבטלת מחפשי 

 גדולה )נוסח אחר בשירת החתול(

כעת נקרא את הפירוש עיון יעקב על העין יעקב 
 )עירובין פ"י(:

]ה' מלמד אותנו מהחיות מלפנו מבהמות ארץ 
]מרא אמר רבי יוחנן  יסוד כל פרק שירה.[ –

לל המוחין של ארץ ישראל כו –דארץ ישראל 
אלמלא לא נתנה תורה  ללמוד דברים מהטבע.[

]יש כאן למדנו צניעות מחתול  ]ח"ו.[לישראל 
סדר, וצניעות מחתול הוא הדבר הראשון שצריך 

וגזל  "בתר רישא גופא אזיל".[ –ללמוד מהטבע 

]שלא לוקחת דבר מנמלה  ]שרובם נכשלים בו.[
]נאמנות לבן זוג , ועריות מיונה מזולתה.[

]הדבר , ודרך ארץ מתרנגול ה.[לומדים מיונ
צריך גם נאמנות  –האחרון הוא יחס, שלום בית 

וגם הרבה השתדלות שתמיד יהיה שלום בין בני 
 ...הזוג, לעשות מאמץ לשם כך.[

החיה הראשונה שלומדים ממנה היא חתול, 
 אחר כך נמלה, אחר כך יונה ואחר כך תרנגול.

 כותב ה"עיון יעקב":
דמשום הכי שירה של צניעות מחתול. ואפשר 

חתול אם תגביה כנשר אם בין כוכבים תשים 

]למדנו ששירת החתול היא  קנך משם אורידך.
"ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם", 
אבל הוא כותב לפי גרסה קדומה של פרק שירה. 

שמות של ספרים ומחברים  –הכל עבודת בית 
הגרסה הזו מופיעה  –שצריך ללמוד על כולם 

המבי"ט, אחד מגדולי האחרונים. חוץ  אצל
מספרי ההלכה שלו יש לו ספר מוסר שנקרא 

תשיגו את הספר הזה, או צילום  –"בית אלקים" 
ובסיומו הוא מביא את פרק שירה, סיום תיקון  –

האדם, וכותב עליו פירוש, אחד הפירושים הכי 
חשובים על פרק שירה. נוסח פרק שירה שלו 

נוסח קדום של פרק אינו הנוסח שלנו, אלא 

שירה, וגם הפירוש שלו הוא על פי אותו נוסח. 
בנוסח שלו יש עוד פסוק של החתול, חוץ 

"אם תגביה כנשר אם  –מ"ארדוף אויבי ואשיגם" 
 בין כוכבים תשים קנך משם אורידך נאם הוי'". 

למה הפסוק הזה קשור לחתול? מי האויב של 
י החתול? יצא מרבי יוחנן שהדבר הראשון שאנ

צריך ללמוד בטבע, להתבונן בו, הוא חתול. אם 
-אני מתבונן בחתול, מה החיים שלו? מה הקאך

זיך שלו בלשון הרבי? יש לו איזה 'קאך' בחיים 
שמחזיק אותו. ממה הוא מתלהב? על מי הוא 
אומר "ארדוף אויבי ואשיגם"? על עכברים. זה 
משחק החתול והעכבר. ברגע שאני אומר חתול 

אני גם חושב על עכבר, כי הוא אוטומטית  –
הספור שלו, החיים שלו. כמו שהוא אומר 
"ארדוף אויבי ואשיגם" על שרודף את העכבר, 
עד שמשיג אותו, תופס אותו והורג אותו, כך 

 אומר את הפסוק השני. 
חז"ל אומרים כמה דברים מענינים לגבי 
העכבר. קודם כל, הם אומרים ש"עכברים 

שעים, משהו שלא שעכברים הם ר –רשיעי" 
כתוב על אף חיה אחרת, אפילו לא נחש. אחר כך 

עכבר  –חז"ל אומרים שיש שני סוגי עכברים 
דמתא ועכבר דדברא, עכברי העיר ועכברי 

 –השדה. חז"ל אומרים ש"עכברי דמתא מאיסי" 
לא רק רשעים אלא מאוסים. מאוסים לאכילה 
לגוי, הגם שאוכל כל מיני שקצים ורמשים. אבל 

רי דדברא עולים על שלחן מלכים". קשור "עכב
איך שהם  –לדבר הכי מופלא שחז"ל על עכברים 

נוצרים. אם מדברים על לימודי טבע, הדבר הזה 
יתחיל  –של חז"ל הכי מקפיץ כל מדען בעולם 

פשוט להשתגע כשאומרים לו דבר כזה. חז"ל 
אומרים שעכברים נוצרים מאדמה ויש שלב 

ש אדמה וחצי בהתהוות שלהם שהם חצי גו
לאט נעשה עכבר שלם. כל -עכבר, ולאט

 –המאמרים האלה על העכברים קשורים זה לזה 



  ואביטה                                                  לח

זה הדבר הבא שנתן לכם עבודת בית ללמוד 
 עליו. אבל מי שרודף את העכברים הם החתולים. 
מישהי זוכרת את המשל המפורסם של רבי 
יהונתן אייבשיץ, שאומרים שהוא מעשה שהיה, 

לה. מה הסיפור. )הקיסר אם אפשר לאלף חתו
אמר שאפשר לאלף חתול ורבי יהונתן אמר שאי 
אפשר. קבעו זמן שיוכיחו אחד לשני. הם הגיעו 

הוכחה  –והגיע חתול שהנתהג כמו מלצר 
שאפשר לאלף. אז רבי יהונתן הוציא עכבר 
והחתול הפיל את הצלחת ורדף אחרי העכבר...( 
 זהו, הטבע העצמי התגבר על האילוף המעושה.
באותו פרק זמן היו שני גדולי ישראל שהיו חתול 

רבי יעקב  –תלמדו את ההיסטוריה  –ועכבר 
עמדין ורבי יהונתן אייבשיץ... החתול של 
הקדושה הוא החלוץ, החלוץ של עם ישראל. נגד 
מי היום הם נלחמים? מי העכברים? הערבים. 
למה? מה הם צועקים? )אללה אכבר.( כל הזמן 

'ים. יש כאלה שהעבודה זרה הם צועקים 'עכבר
שלהם היא עכבר. תלמדו על הדברי יצי"ב, הרבי 
מקלויזנבורג, שאמר שהאיסלאם הוא עבודה 
זרה. יש שכותבים שלא עבודה זרה. בכל אופן, 

 יש עבודת העכברים. 
למה החתול אומר את הפסוק הנוסף, "אם 

. כי חוצפא מלכות בלא תגביה כנשר וגו'"?[

תאות  –רה, כמו הערבים ]לוקח לעצמו שרתגא 
, לכן למי שאין בו שררה בלי צידוק אמתי.[

צניעות אף שתחשוב שתעלה לגדולה על ידי זה 

 אפילו הכי משם אורידך וק"ל. 

יש אנשים שעולים לגדולה תוך כדי חוסר 
חושבים שאם לא יהיו צנועים יוכלו  –צניעות 

לא, אם אינך  –לעלות לגדולה. החתול אומר 
ותא בלא תגא ובטוח שה' יוריד צנוע זו מלכ

אותך משם, אני אעלה ואתפוס אותך ואשמיד 
אומר שהוא  –אותך. כך הוא מסביר את הפסוק 

מתאים ללימוד רבי יוחנן על צניעות מחתול. מי 
אמר "ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני"? 

 א"קל]דוד המלך.[ הוא אומר זאת בפרק 
ת הפרק. תקראו א – ענוהבתהלים, שנקרא פרק ה

זו דוגמה של צניעות, דוד המלך מצטיין בבטחון 

פעיל, והוא תכלית הצניעות, וכאן הוא אומר 
שהצניעות שלא הולך בגדולות ובנפלאות ממנו. 

צניעות -יש אנשים שחושבים שדווקא על ידי אי
הפוך,  –ישיגו מטרה של שררה. החתול אומר 

"אם תגביה כנשר משם אורידך", אם תרצה 
מלוך בלי צניעות אני, הצנוע, אוריד בחוצפה ל

  אותך. כך ה' אומר. תראו את ההמשך שלו.

 סיכום וסיום

רק מראה  –את הדבר האחרון לא נקרא בכלל 
מקום. במלכות ישראל ח"ג יש מאמר על הפסוק 
"ארדוף אויבי ואשיגם" ועליו יש ביאור "שירת 
החתול". כאן יש את הציטוט המלא מפירוש 

אותו תלמדו לבד, לא  –ירה המבי"ט על פרק ש
 הרבה ולא קשה. עד כאן להיום. 

 –בעצם למדנו את העמוד הראשון של הביאור 
הכל בשביל להבחין בין בטחון פעיל לבטחון 

גם כשאדם  –סביל. התכלית היא שצריך לחזור 
נמצא בנקודת שפל צריך לעשות איזה מין מהפך 
לקראת הבטחון הפעיל. מה שיהיה כתוב 

א למדנו, שיש הרבה עצמה והרבה בהמשך, של
טוב בבטחון הסביל, כמו חזקיהו שאומר שאני 
לא עושה כלום, אין לי שום כח בעולם, רק הולך 
לישון. אם רק היה שב ומתחיל חזרה את הגלגל 
הוא היה לוקח את כל הכח של הבטחון הנקבי 

אז  –ומכליל אותו בבטחון הפעיל, וזהו משיח 
 היה משיח. עד כאן להיום.

 שיהיה בהצלחה רבה, הרבה "ופרצת".
]רצינו לעשות מבצע נש"ק לכבוד יום ההולדת 

אם אפשר שהרב יברך.[ מאד מברך  –של הרב 
שיהיה בהצלחה רבה ומופלגה, זה הנשק האמתי. 
]רצו להכניס ברכה לנשים בנרות שמחלקים.[ 

 טוב, אפשר שנכתוב בע"ה.



 
  בס"ד

 וישבפרשת  –יום ביומו  דבר

 שלוה ביראה –פרשת וישב יום ראשון 

ץ ְכָנַען". "וַ  רֶּ י ָאִביו ְבאֶּ ץ ְמגּורֵׁ רֶּ ב ַיֲעֹקב ְבאֶּ שֶּ יֵׁ
למה חשוב להדגיש שזו ארץ מגורי אביו? יש 
כאן סוד עמוק של קשר בין יצחק ליעקב. המדה 

, כמו שאומר יראההמיוחדת של יצחק היא ה
יעקב עצמו "פחד יצחק". וזהו הרמז בביטוי 

י ָאִביו", כיון ש"ָמגֹור" פירוש  ו פחד ויראה. "ְמגּורֵׁ
לכאורה, מי שחי כל הזמן בתחושת יראה אינו 
יכול לשבת לרגע בשלוה ובנחת. הוא נתון 
בדריכות, במתח גבוה, ואינו יכול להרפות. ובכל 

יעקב  –זאת, "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" 
אבינו מסוגל לשבת בשלוה בתוך תחושת היראה 
של אביו. הרוגע קשור למדת החסד והאהבה, 

קב מחבר בשלמות את אהבת אברהם עם ויע
 יראת יצחק )במדת התפארת שלו(.

איך אפשר להיות ירא שמים בתכלית ולא להיות 
'לחוץ' אלא נינוח? המפתח הוא במלים 
האחרונות בפסוק "בארץ כנען". כנען מלשון 
הכנעה. כאשר יש את מדת ההכנעה בנפש, ענוה 
ושפלות, אז ניתן לשלב את האהבה עם היראה, 

 שבת בתוך היראה.ל
 ]לפי עמודיה שבעה[

 הדרום והצפון –פרשת וישב יום שני 

ָמה". חברון  ְברֹון ַוָיֹבא ְשכֶּ ק חֶּ מֶּ עֵׁ הּו מֵׁ "ַוִיְשָלחֵׁ
היא עיר מרכזית בנחלת יהודה, ובה התחיל דוד 
המלך )משבט יהודה( את מלכותו. לעומת זאת, 
שכם היא העיר הראשית בנחלת יוסף, ובה 

כאשר עשרת השבטים  –כה התפלגה הממל
)ובראשם שבטי אפרים ומנשה( מאסו במלכות 
בית דוד. חברון היא ערש מלכות יהודה בדרום, 

 ושכם ערש מלכות ישראל בצפון. 
יש כאן ניסיון חיבור שבינתיים לא מצליח. מצד 
אחד יוסף היוצא מעירו של יהודה ומבקש את 

אחיו, "את אחי אנכי מבקש". ומצד שני יהודה 
נהיג את האחים ומביא למכירת יוסף בעירו המ

של יוסף. בפרשה שלנו, רוב השבטים נגררים 
אחרי יהודה ומתנכרים ליוסף, ובעתיד הסיפור 
מתהפך: רוב השבטים עם יוסף מתנכרים ליהודה 

 והכל בשכם.  –ומדיחים אותו מהמלכות 
הפיצול בין השבטים מתחיל בדור האבות. 

ם את רחל וגם את יעקב נושא שתי נשים, צריך ג
לאה )אפילו שיעקב עצמו לא מבין בתחילה 
שהוא זקוק ללאה(. באותה מדה, צריך גם את 
יוסף וגם את יהודה, הדרום והצפון. התיקון 
השלם יבוא רק כאשר יתחברו הדרום והצפון, 
חברון ושכם, הנטיות השונות בעם ישראל יהיו 

 אכולן תחת דגל אחד, הדגל של מלך המשיח.
 ה: שיעור כ"ח שבט תשע"ד[]להרחב

 הטירוף –פרשת וישב יום שלישי 

ף", זו התגובה של יעקב אבינו  "ָטֹרף ֹטַרף יֹוסֵׁ
לבשורה הרעה מכל. לכאורה אנחנו יודעים 
שיוסף לא באמת נטרף, אבל בדברי יעקב יש 
משהו מאד אמתי. יוסף באמת נטרף, הוא נמצא 

בבור עם הנחשים  –במצב של טירוף ובלבול 
רבים, בשיירת הישמעאלים, בבית פוטיפר, והעק

בבית האסורים ובבית פרעה. וכי יש טירוף גדול 
מזה? ובכל זאת, יוסף עומד בנסיון ודעתו לא 

 נטרפת עליו.
ף נתן ליראיו"  רֶּ כך דורשים חז"ל על הפסוק "טֶּ

ירּוף נתן ליריאיו בעולם הזה". הקב"ה  – "טֵׁ

                                                      
שמו של יהודה הוא מלשון הודאה על מה שיש, "הפעם  א

רש תוספת מן האין, אודה את ה'", ושמו של יוסף דו

"ֹיסף ה' לי בן אחר", מחדש תמיד. נמצא שיהודה ויוסף 

יחד הם "יש מאין", בגימטריא תהו, אורות מרובים של 

תהו שצריך להכניס בכלים רחבים של תקון, הנוסחה 

 המשיחית של אורות דתהו בכלים דתקון.



  ואביטה                                                  מ

היראים בדרך קשה, עם -מעביר את הצדיקים
בה הרפתקאות ובלבולים. יוסף הצדיק מצטיין הר

במדת היראה, "את האלהים אני ירא", ולכן 
דעת. -טירוף-דווקא הוא מגיע למצב של כמעט

במצבים קשים כאלה צריך להתעודד שלפעמים 
הקושי מעיד על התעלות ביראת שמים, בדרך 

 לתיקון הברית. 
גם בחיים הרגילים, יש מצבים של קושי 

ה במצבים אלו נותנת כח ובלבול. העמיד
אמת: "בכל -להמשך, כמו שאומר בעל השפת

דור ובכל אדם עובד ה' כן הוא, שבעת רצון 
שנמצא לכל עובד ה' מתערבין אצלו מחשבות 
זרות ]כמו טירוף[ והוא לטובה להיות הכנה לימי 

 הרעה".
בסופו של דבר, הטירוף הפך להיות טרף, 

די לזון מלשון מזון, שהרי יוסף ירד למצרים כ
 בולפרנס את כל עם ישראל.

 ]שיעור כ"ב ניסן תשע"ב[

 אורו של משיח –פרשת וישב יום רביעי 

ָחיו". יהודה  ת אֶּ אֵׁ ד ְיהּוָדה מֵׁ רֶּ ת ַהִהוא ַויֵׁ "ַוְיִהי ָבעֵׁ
מתרחק מבית אבא, ונראה שאפילו נופל. אבל 
בתוך מעשה יהודה ותמר מתחבא משהו מאד 

משיחי, גדול, מכאן מתחיל לצמוח האור ה
אבי מלכות דוד. וכך אומרים  -בלידת פרץ 

חז"ל: "שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף 

                                                      
)צירוף שמופיע פפפ ב"טרף טרף יוסף" סופי התבות הן  ב

אחת בתנ"ך, בהכנת דוד למקדש, "אלף  רק עוד פעם

, "כל עמל האדם לפיהו וגם פההוא  פוכסף אלף"(. 

הנפש לא תמלא ]אלא עלולה להיות מטורפת ח"ו[". 

במלים הללו רמוז גם התקון לטירוף הדעת: חמש 

 ר)כאשר שתי אותיות טטפת האותיות הראשונות שוות 

ש הן "טטפת בין עיניך", תפילין של רא –( ת-מצטרפות ל

המצוה המיוחדת שלנו להציל מטירוף הדעת. שאר 

", סוד "שיעור ורב כח, "גדול אדונינו רלוהאותיות עולות 

 קומה של יוצר בראשית".

 

ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו ראובן היה 
עסוק בשקו ובתעניתו ויעקב היה עסוק בשקו 
ובתעניתו ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה 

 והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח".
וצא מתוך דמותה של תמר. אורו של המשיח י

תמר מלשון תמורה, היא ממירה והופכת את 
המעשה שנראה מגונה למעשה טוב מאד. יש 
דברים שמופיעים בדרך רגילה, נורמאלית 

כך -ומקובלת, ויש דברים ששייכים למקום כל
גבוה, מעל הידיעה שלנו, שחייבים להתגלגל 

 בדרכים נסתרות שאיננו מבינים.
תו : תמר במילוי האותיות, והנה רמז בגימטריא

. מספר זה שוה אורו של מלך המשיח= מם ריש 
, כי אע"פ משיח בן יוסף ומשיח בן דודגם 

שהמשיח יוצא כאן מדוד הרי אנו כבר יודעים 
שהוא צריך לחבר את יוסף ודוד, ולתקן גם את 

 חטא מכירת יוסף.
 ]עמודיה שבעה[

 דמות האם –פרשת וישב יום חמישי 

ה". יוסף דומה "ַוְיִהי יוֹ  ה ַמְראֶּ ה ֹתַאר ִויפֵׁ ף ְיפֵׁ סֵׁ
ה".  ל ָהְיָתה ְיַפת ֹתַאר ִויַפת ַמְראֶּ לאמו רחל, "ְוָרחֵׁ
לא לחנם יעקב אהב את יוסף מכל הבנים, הרי 
הוא הזכיר לו את דמות האשה האהובה. רמז 

ראה" ראשי תבות מיפה ואר תפה יידוע אומר: "
מנה יופיו של יוסף מזכיר את אמו שמ – יתום

התייתם בגיל צעיר. יוסף היה דומה גם לאביו, 
 "שהיה זיו איקונין שלו דומה לו". –"בן זקונים" 

היופי של יוסף הוא זה שכמעט מכשיל אותו, 
כמו שנקרא מחר על אשת פוטיפר שחושקת בו. 
חז"ל גם אומרים שיוסף שגה בזה שהיה "מסלסל 

 בשערו" ולכן נענש בהתגרות של אשת פוטיפר. 
זאת, היופי של יוסף הוא זה שגם הציל  ובכל

אותו. חז"ל אומרים שברגע הנסיון ראה יוסף את 
"דמות דיוקנו של אביו" וזה נתן לו כח לעמוד 
בנסיון )יש מפרשים שיוסף ראה את דמות עצמו 
במראה, והנה דמותו כדמות אביו!(. ובירושלמי 
כתוב שראה גם את דמות אמו. כלומר, היופי של 



 

  מא                                                      ואביטה     

לבסוף את היופי הטהור והקדוש של  יוסף מזכיר
אביו ואמו, יופי חיצוני שמשקף יופי פנימי, 
"שקר החן והבל היפי, אשה יראת ה' היא תתהלל 

 ]אותה ראוי להלל גם ביופי החיצוני[". 

 בן חורין –פרשת וישב יום שישי 

אֹמר ִשְכָבה ִעִםי ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו  הּו ְבִבְגדֹו לֵׁ "ַוִתְתְפשֵׁ
א ַהחּוָצה". התוצאה הישירה בְ  צֵׁ ָיָדּה ַוָיָנס ַויֵׁ

מהמעשה הזה היתה שיוסף הושלך לבית הסוהר 
 עשרה שנים. -והיה שם שתים

לכאורה זו תכלית הירידה של יוסף. אבל באמת, 
לאחר שיוסף הצליח לעמוד בנסיון הקשה ביותר, 
לנוס ולצאת החוצה, הוא כבר לא משועבד לשום 

תמיד "בחוץ", המציאות הוא  –דבר בעולם 
החיצונית לא כובלת אותו. גם כאשר גופו 

משועבד, רוחו בת חורין לגמרי, ובוודאי לבסוף 
 הוא יצא לחירות גמורה.

של יוסף, שומר הברית  העצמיתזו התכונה 
הנאמן. לכן ביציאת מצרים לוקח משה רבינו את 

 עצמּותיוסף הם סוד ה עצמֹותעצמות יוסף עמו. 
כוחה יוצאים לחירות מכל של יוסף, שב

 המיצרים. 
גם כל הניסים הגדולים שנעשו ביציאת מצרים 
הם בכוח יוסף הצדיק, כמו שנאמר בקריעת ים 

ואמרו חז"ל: "מה ראה?  –סוף "הים ראה וינס" 
ראה ארונו של יוסף יורד לים. אמר הקב"ה ינוס 
מפני הָנס ]הים ינוס מפני יוסף שנס[, שנאמר וינס 

. התגלות ה' במציאות היא על ידי ויצא החוצה"
ובכוח הצדיק  –הצדיקים ועל ידי הניסים 

 מתרחש הנס.

 



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  לעילוי נשמת 
 ע"ה אברהםבן  חונע אלחנןר' 

 זינגר
 נלב"ע כ"ד כסלו תשכ"ב
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