
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חוש הרוגז דקדושה - ין מלך בלא עשר מכות"א"
וידבר אלהים אל משה אנחנו בפרשת וארא. הפסוק הראשון הוא " 

ומסיים בשם הוי' ב"ה. יש  פותח בשם אלקים –" ויאמר אליו אני הוי'
כמה וכמה פירושים, גם בנגלה, בפשט, וגם בחסידות, מה המשמעות 
של הפתיחה בשם אלקים וההמשך "אני הוי'". על פי פשט, משה רבינו 
דבר קשות עם הקב"ה בסוף הפרשה הקודמת, "למה הרֹעתה לעם הזה 
למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה 

הצל לא הצלת את עמך". היות שמשה מדבר קשות עם ה', הקב"ה ו
שם אלקים הוא מדת הדין, "וידבר אלהים". כך  –מחזיר לו קשות 

מפרש רש"י, על פי פשט. יש פירוש בחסידות, פירוש מאד יפה וקולע, 
 של בעל ה"דגל מחנה אפרים", הנכד של הבעל שם טוב. הוא אומר

תת מכות, עשר מכות לפרעה מלך שכאן בפרשה משה רבינו מתחיל ל
מצרים, כדי להכניע את הקליפה, כדי שנוכל לצאת ממצרים, 

כל הגלויות נקראו על שם  –מהמיצרים והגבולים, וכך בכל דור ודור 
היהודי נמצא באיזה מיצר, ועל מנת לצאת מצרים, שמיצרים לישראל. 

מהגלות שלנו צריך גם להכות את הקליפה, את פרעה מלך מצרים 
( לעבוד את ה' כדבעי, וגם לצאת הפרעהלשון פרעה מפריע לנו )ש

מהגבולים שלו. כדי להכניע את הקליפה צריך את משה רבינו, שהוא 
 עיקר הכח שיודע איך להכות במצרים על מנת להוציא אותנו משם. 

יש מאמר שמובא בתניא, מאמר מאד יסודי שאנחנו אוהבים לדרוש 
הקב"ה הוא מלך, וכאן גם משה רבינו  "אין מלך בלא עם". –בכל פעם 
"ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל".  –הוא מלך 

משה הוא מלך והמלך צריך עם. יש ריבוי דרשות של עם בראשי תיבות, 
"אין מלך בלא עשר מכות". אם  –כות משר עראשי תיבות  עםולעניננו 

הוא לא  –מכות  המלך לא יודע איך לתת לפרעה מלך מצרים עשר
מלך. כדי לצאת ממצרים צריך מלך, "בנין המלכות מן הגבורות". לתת 
עשר מכות שייך לספירת הגבורה, מדת הדין. ידוע מה שהשל"ה הקדוש 

והרבי תמיד חוזר על כך בשמו, שכל מה שקוראים בקריאת  ,אומר
התורה קשור לתאריכים, לחדש, לחגים וכו' וכו'. מתחילים בכל שנה 

שלכל חדש יש כתוב פר יצירה בס ,חדש טבתבפרשת וארא  לקרוא
חוש, והחוש של חדש טבת הוא חוש הרוגז, הכעס, שנאמר "רגזו ואל 
תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם וֹדמו סלה". צריך להתרגז על 
הקליפה כדי לא לחטוא. פרעה מלך מצרים, הקליפה, מפתה אותנו 

"רגזו ואל  –להכות בו ומנסה להפיל אותנו בחטא. צריך להתרגז ו
תחטאו". סיום הפסוק הוא "וֹדמו סלה", ולפי חז"ל היינו "יזכור לו יום 

כך משה רבינו פותח את ההתראה, האיום על פרעה. כבר  –המיתה" 
מהתחלה הוא מתרה בו במכה האחרונה, מכת בכורות, שלא כדרך בשר 

ה ודם לגלות את כל הקלפים על ההתחלה )כמו שכותב רש"י(. המל
"ֹדמו" לשון דם  –"ֹדמו סלה" רומזת גם למכה הראשונה וגם לאחרונה 

ו"ֹדמו" היינו יזכיר לו יום המיתה, מכת בכורות, המכה האחרונה. כלומר, 
, טבתחדש בביטוי "ֹדמו סלה" יש "נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן". 

החדש שכל אחד צריך ללמוד איך להתרגז על הרע, החל מהרע זה 
כתוב שרק למשה רבינו, המלך, יש את הכח הזה. לאהרן אין  שבקרבו.

אהרן הוא טפל כאן. משה משתמש בו, "ואהרן אחיך יהיה  –את הכח 
נביאך", אבל "ראה נתתיך אלהים לפרעה", משה הוא "אלהים", מדת 

משה פוקד על אהרן לבצע את המכות  הדין, שמכה את פרעה.
כות הוא דווקא משה מלך הראשונות, אבל הכח שעומד מאחורי כל המ

 כות שמשה נתן.משר עוהעם כאן הוא  –ישראל, "אין מלך בלא עם" 
הרמב"ם כותב שיש שתי מדות שצריך להתרחק מהן עד הקצה האחרון 

כעס וגאוה, שתי המדות שכתוב עליהן בסוף פרק א' בתניא שהן  –
באות מיסוד האש של הנפש הבהמית. אבל יש מצוה גם להתדמות 

רך. בשיא של יציאת מצרים, בעוד שבועיים, מגיעים לקריעת אליו יתב
שה' מתגאה  –ים סוף. שם השירה פותחת "אשירה להוי' כי גאה גאה" 

ו"הוי' מלך גאות לבש". ה' מתגאה על הגאים, והיות שיש  –על הגאים 

מצוה להתדמות אליו גם יהודי צריך להתגאות על הגאים. מי מתגאה 
ך. עוד פעם, "הוי' מלך גאות לבש". כמה על הגאים? זו נקודת המל

שגאוה היא אבי אבות הטומאה, אבל גם במדה הזו צריך לדעת איך 
להשתמש בעבודת ה'. אותו דבר לגבי מדת הכעס. כתוב שיש יחס בין 

. האריז"ל כותב שמי גאוההוא עשר פעמים  כעס –גאוה לכעס 
בעוד כל העבירות פוגעות  –של שם הוי'  יהשמתגאה פוגם באותיות 

( פוגעת בעצם החב"ד של הנפש. יה)בגימטריא  גאוה, וה-רק ב
 יעולה  כעס –כשהגאוה מתעצמת בכל כחות הנפש היא הופכת לכעס 

. לכן צריך להתרחק מהכעס לגמרי. לפעמים כתוב שבחנוך גאוהפעמים 
רושי אדם צריך להראות את עצמו כאילו הוא כועס, כדי "לאפ

מאיסורא". אם רואים ילד, או מבוגר, הולך לעבור עבירה, יש מצוה 
"לאפרושי מאיסורא", צריך להראות עצמו כועס עליו כדי להפרישו 
מאיסור, אבל בלב פנימה הוא צריך להישאר רגוע. אם כן, הוא אפילו 

כי הוא לא כועס אלא רק מראה את  לא משתמש בכעס לעבודת ה',
שימוש בגאוה לעבודת ה', לפעמים צריך גם ממש עצמו. אבל כמו שיש 

 לכעוס. אפילו לקחת סיכון בכך. 
על מי נאמר "כיון שבא לכלל כעס בא לכלל טעות"? על משה רבינו, 
רבן של כל הנביאים, הנבחר מכל בני אדם, כמו שהרמב"ם כותב. הוא 
כעס, וכנראה שבאמת כעס, כי אם רק היה מראה את עצמו כועס ובלב 

הוא לא היה בא לכלל טעות. משה רבינו מודע למה  ,כועס לא היה
לוקח סיכון שעלול לבוא לידי  –שהוא עושה, ולפעמים הוא כועס 

כנראה שלהשתמש בשתי המדות האלה, כעס טעות, ובאמת כך קורה. 
הביטוי לכך היום הוא 'לשחק באש'.  –וגאוה, לשם עבודת ה' באמת 

קא שתי המדות האלה הן בדיוק כך הוא כותב בספר התניא, שדוו
מיסוד האש. לא לכל אחד כדאי לשחק באש, כי זה באמת מסוכן, אבל 
מלך צריך וחייב לדעת איך לשחק באש. לשחק באש היינו להשתמש 
לעבודת ה' בשתי המדות האלה, כעס וגאוה. לקדש אותן, שהכל יהיה 

, כפי שחז"ל דורשים שא-דוקמשהו הוא לשון י קדשידוע של קידוש ה'.
צריך לקדש את מדות האש. הרמב"ם לא כותב דברים כאלה, אלא  –

 –כותב פשט. כך באמת לומדים, כך צריך לחנך את כולם בהתחלה 
שמכעס וגאוה צריך להתרחק עד הקצה האחרון, "לא מיניה ולא 
מקצתיה". אבל חז"ל כבר אומרים לגבי תלמיד חכם שהוא צריך לדעת 

גאוה, בחינת "ויגבה לבו בדרכי איך להשתמש בשמינית שבשמינית של 
הוי'". אצל מי נאמר "ויגבה לבו"? אצל מלך, אצל יהושפט מלך יהודה. 

                   אותו דבר לגבי הכעס, שמקנה את היכולת לתת עשר מכות.
  (כ"ח טבת ע"ג)                                                                   

 
 )חלק א'( צ' -יקון הנפילה בסוד הת

יש סגולה מיוחדת של הגאולה העתידית בחדש שבט. זו הגאולה של  
דיק". המשיח נקרא צמח צדיק וגם צמח צ" – , האות של החודשצ

"משיח צדקנו". כל מה שקשור למשיח הוא ל צדק" וגם אים לו "גואקור
גאולת ה"צדק מלכותא קדישא", לקיים את המצוה של "שום תשים 

. "'שום' לעילא 'תשים' לתתא" כתוב צשוה  מלךעליך מלך". גם המלה 
בזהר. קודם צריך להמליך את ה' עלינו למעלה, ויחד עם "'שום' לעילא" 
צריך גם "'תשים' לתתא", שיהיה לנו כאן למטה גם מלך ישראל וגואלו, 
מלך המשיח, "מלך ביפיו תחזינה עינינו". אם כן, יש משהו מאד מיוחד 

 מלך אלא מלך המשיח, משיח צדקנו. , ולא סתםמלךזה  – צבאות 
כל הזמן  –המשיח הוא צדיק, גואל את הצדק, והוא גם נפל אם כן,  

אבל כל הזמן הוא קם. כמו שיש פסוק חשוב מאד של צדיק,  ,נופל
", יש פסוק צדיק ֹאכל לֹשבע נפשושמקשר בין הצדיק לחוש האכילה, "

". יש יק וקםשבע יפול צד" –שמקשר אותו לנפילה ולקימה העתידית 
. י-ו נ-מ תמורכב של הצדיק צ-צדיק אוכל וצדיק נופל. ה –שני פסוקים 

גם  –לקום  צ-והיא הכח של ה נ-נעוצה בתוך ה י-עושה? ה י-מה ה

 319 גליון מס' זתשע" וארא ב"ה שבת פרשת   



כשהוא נופל "כי יפול לא יוטל כי הוי' סומך ידו". "הוי' סומך ידו" היינו 
 (.יודאותיות  ידווגם  י-)ה' הוא ה י-ה
ה' נתן היא הנפש האלקית, כך כתוב.  י-נפילה. ההיא מציאות ה נ-ה

לכל יהודי נפש אלקית כדי שהנפש האלקית גם תתגבר על הנפש 
הבהמית, תאיר בנפש הבהמית, ותתקן את הגוף והנפש הבהמית. 

. לפני יש נפילות –בעולם הזה "שבע יפול צדיק וקם" פשוטו כמשמעו 
ות ביחס אליו, לא שבוע אמרנו שיש צדיק שהנפילות שלו הן רק נפיל

היה קורא להן נפילה, אבל בשבילו הן  –בינוני  –נפילות שמישהו אחר 
בהחלט נפילה. יש נפילות שהן נפילות אצל כל אדם. ממש שאדם 

ם של עלמא הרבי גולש או נופל מרשות היחיד של הקב"ה קצת לתוך
 עולם הקליפות. ב דפירודא, של הפירוד

התקופה הזו במיוחד שאנחנו בה, החל מפרשת שמות, נקראת 
-בשלח-בא-וארא-ששת השבועות שקוראים בתורה שמות –שובבי"ם 

תיקון הברית. איך  – משפטים, ר"ת שובבי"ם. זו תקופה של תיקון-יתרו
על בחור ואברך צעיר להתייחס לפגם הברית ותיקון הברית? אומר 

שבפרט בדור שלנו לא צריך  –וקובע כלל ברזל חזק מאד  –הרבי 
להתבונן בפגם הזה כלל וכלל, רק להסיח את הדעת מזה לגמרי. ממש 
לא לשקוע כלל וכלל בשום חשבון נפש ושום נפילת רוח של 'כמה 
פגמתי', ורק להרבות בטוב. כמו הפירוש הידוע של הבעל שם טוב "סור 

בירים ש"סור מרע" הוא על ידי "עשה טוב", שרק מג –מרע ועשה טוב" 
את הטוב ואת האור, ואם מעט אור דוחה הרבה מן החשך כל שכן 

 שהרבה אור שהופך את החשך לאור. 
למה אמרנו את זה? חוץ ממוסר ההשכל, שודאי ששייך לרוב האנשים, 

נעוצה בתוך  י-: הצ-לרובנו ככולנו, אמרנו כדי להסביר את שתי צורות ה
הצדיק שנפל,  של הנפילה ומתקנת את הנפילה, מקימה את נ-ה

 השאלה איך היא מתקנת.  –ה"שבע יפול צדיק וקם" 
)כמו שהאריז"ל כותב(, זה  נ-אם היא מתבוננת כלפי מעלה, לא כלפי ה

אומר שלא מסתכלים על הנפילה, מסיחים דעת, רק מתבוננים לה', 
מרבים בתורה ומצוות, לומדים הרבה חסידות, מפיצים הרבה חסידות. 

וכך היא תקים את הנפילה של  נ-נעוצה בתוך ההזו  י-בדרך ממילא ה
 לא להתבונן בנפילות.  –, בלי להסתכל על הנפילה בעצמה נ-ה

האדם מסתכל על הנפילה  ,נ-מסתכלת על ה י-שה ,ואילו לפי השיטה
כדי לתקן. הוא בוכה, קם חצות לבכות על חורבן הבית ויודע שחורבן 

ומחפש עצה כדי  הבית הפרטי שלי הוא הנפילות שלי. הוא מסתכל
לתקן. הוא מתעסק עם זה. בדור שלנו, כמו שאמרנו קודם בשם הרבי 
כלל גדול, אפשר לשקוע בזה ולא רק שלא תתקן את זה, בלשון רבי 

אפשר להגיע ליאוש מתוך זה. הרי אין שום יאוש בעולם כלל,  –נחמן 
ן, יש מקרה אבוד". בכל אופהמקביל לזה הוא "אין פתגם בלשון חב"ד ה

 , מתבוננת בנפילה. נ-כך שמסתכלת על ה י-שיטה כזו שכותבים את ה
מסתכלת על הנפילה כדי לתקן אותה  נ-לפי הרבי, השיטה הזו שה

מתעסקת איתה במחשבה, 'איפה הייתי, מה עשיתי, איך  –במודע 
הרבי אומר שאולי בגיל שבעים תתחיל לחשוב.  –נפלתי, מה עושים' 

, צ-יל שבעים אולי תתחיל לכתוב ככה את האם אתה סופר סת"ם, בג
יש נטיה להתעסק אבל בינתים תעשה אותה כמו האריז"ל. אם כן, 

שאתה לא שייך  –בנפילות, לחשוב על הנפילות, כאשר אתה בוסר לזה 
כעת נשתמש בלשון הבעל  –לזה, ואדרבא, זה רק מזיק לך. אומרים לך 

יודע שאני נפול,  שיש איזו נקודת הכנעה בכללות שאדם –שם טוב 
א לחשוב על זה, כמו שהרבי אומר לשיש בי נפילות. אבל הבדלה היא 

להסיח דעת מזה, לא להתעסק בזה. יש בכללות "ידע איניש  –
זה בסיס בעבודת ה',  –אני לא כדבעי בנפשיה" איפה שאני עומד, ש

. תעבוד רק על טוב –הבדלה , שפלות. אבל אחר כך הכנעהקוראים לזה 
"אין  –טוב יהיה טוב, תעשה דברים טובים, תלמד הרבה תורה תחשוב 

תלמד תורה, תהיה שליח של הצדיק, של הרבי,  –טוב אלא תורה" 
כתוב "חנוך לנער על פי  –כאשר יזקין  - המתקהאחר כך,  תפיץ תורה.

כשהוא נעשה זקן בגיל שבעים )זקנה היא ששים,  –דרכו גם כי יזקין" 
להמתיק לשיבה טובה, לשבעים(, אז אפשר  אבל אנחנו נתנו לו להגיע

. כתוב למשל שצדיק אפשר לחזור ולהתבונן בכל הנפילותואת הדינים 
כמו הרבי מליעזנסק, בעל הנעם אלימלך זי"ע, כשהוא היה זקן עשה 
תשובה על כל מיני דברים שאף אחד לא שם לב. כתוב שהוא צם על 

כאיב לה. על זה כך שכאשר ינק מאמא שלו הוא פעם נשך אותה או ה
הוא עשה הרבה צומות כאשר הוא הזקין. אז הוא הגיע למצב שהוא 

שלו תסתכל על הנפילה שלו  י-מסוגל באמת לפנות למטה, שה
תיקון של המתקה, להמתיק  –בלשון הבעל שם טוב  –והתיקון יהיה 

                                 את זה לגמרי. זה כלל גדול.
  ור לר"ח שבט ע"ד(א)                                                                     

 לעולם כולו -ורה חדשה ת
גילוי חדש  – אחד מיעודי הגאולה הוא "תורה חדשה מאתי תצא" 

לגמרי של התורה )עד שאמרו "תורה שאדם למד בעולם הזה הבל היא 
. מטבע הלשון "תורה חדשה מאתי תצא" (לפני תורתו של משיח"

ולאומי אלי האזינו הקשיבו אלי עמי מבוסס על לשון הנביא ישעיהו "
הפסוק מבליט כי ". כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע

יעודה של אותה תורה חדשה, תורת הגאולה, הוא להיות אור לעמים 
כולם, "כי המלך המשיח יורה העמים ללכת בדרכי ה'", וכך להביא 

 "ומשפטי לאור עמים ארגיע". –שלום, מרגוע ומנוחה לעולם כולו 
מהי אותה "תורה חדשה" שיכולה לחדור ולהאיר לעולם כולו? הביטוי 
הדומה ביותר בתנ"ך ל"תורה חדשה", המתאר התחדשות גמורה של 
הקשר בין ה' ועם ישראל, מופיע גם הוא באחת מנבואות הגאולה: "הנה 
ימים באים נאם הוי' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית 

י את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם חדשה. לא כברית אשר כרת
מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם הוי'. כי 
זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם הוי' 
נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה 

ת אחיו לאמר דעו יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש א
 את הוי' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם הוי'...". 

מעיקרי האמונה ש"זאת התורה לא תהיה מוחלפת" וכלשון אדמו"ר 
הזקן "עוד פעם מתן תורה לא יהיה" )"נאך א מאל מתן תורה וועט ניט 
זיין"(, אך "תורה חדשה" היא גילוי חדש לגמרי של אותה תורה שקבלנו 

בהר סיני כרת ה' ברית עם עם ישראל ונתן לנו את תורתו, אך סיני. ב
התורה היתה עבורנו משהו חיצוני, הנוסף על האישיות ונלמד לאדם 

כפויה ונתנת להפרה. אכן, -מבחוץ, ולכן גם הברית היתה מאולצת
ה"תורה חדשה", הנובעת מ"ברית חדשה" ומקיימת אותה, היא תורה 

"נתתי  –חקוקה על לבו וצומחת מתוכו  המתאחדת לגמרי עם האדם,
את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה" )וממילא "ולא ילמדו עוד איש 
את רעהו ואיש את אחיו... כי כולם ידעו אותי"(. אז מתגלה כי "ישראל 
ואורייתא כולא חד", "למקטנם ועד גדולם", ו"יהודי פשוט קשור 

 לפשיטות העצמות".
אים את הקוֹלת ואת הלפיִדם ואת קול במתן תורה נאמר "וכל העם רֹ 

הֹשפר ואת ההר עשן וירא העם ויֻנעו...". מהלשון "ֹראים את הקוֹלת" 
משמע ש"רואים את הנשמע, שאי אפשר לראות במקום אחר". אכן, רבי 
עקיבא במכילתא על הפסוק לומד ש"רואין ]הנשמע[ ושומעין הנראה". 

ע" ועומק התורה החדשה עומק מתן תורה בסיני הוא "רואים את הנשמ
שלעתיד הוא "שומעים את הנראה" )ולשיטת רבי עקיבא מעין זה כבר 

 התגלה במתן תורה בסיני, השרש לכל גילויי התורה עד עולם(. 
ראית הנשמע פירושה היכולת לצייר לנגד עיני הלומד את הסוגיא 

יכולת שהיא עומק העיון האמתי בתורה  –נשמעת בתורה -הנלמדת
מגדולי ישראל( המאפשרת ל"אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא". )כנודע 

היכולת להתבונן על מה שהאדם  –גדולה ממנה היא שמיעת הנראה 
לשמוע את המסר האלקי החבוי בכל -רואה סביבו בעיניו ולהבין

המתחולל בעולם בהשגחה פרטית. על סודי הסודות בהנהגת ה' את 
אדמו"ר הזקן ש"רזי עולם" העולם נאמר "אתה יודע רזי עולם" והסביר 

הם למעלה אף מ"סתרי תורה" ו"טעמי תורה" ולכן בינתים הם מסורים 
ראית ההשגחה האלקית לה' לבדו )"אתה ]בלבד[ יודע רזי עולם"(. 

והבנת מסריה היא יסוד היסודות של תורת מורנו הבעל שם טוב והיא 
את רזי לבו חדשה", כאשר כל יהודי ידע מתוך  תגיע לשלמותה ב"תורה

תורה זו היא בגדר "אמת מארץ תצמח",  התורה המתגלים במציאות.
תורה של בעלי תשובה הצומחת ממעלה למטה בדרך של אור חוזר 

פש של המציאות נ-נהש-ולםעעלית מה –)הרמוזה ב"ואת ההר עשן" 
הבא מלמטה אל מול הגילוי מלמעלה של "את  –הגשמית עצמה 

פר"(. דווקא תורה כזו, המפענחת את הקוֹלת ואת הלפיִדם ואת קול הֹש 
מציאות העולם הנראה לעין, יכולה להגיע גם לאומות העולם ולפעול 

"תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים  –לתיקון המציאות כולה 
 )יט' כסלו ע"ז(                                                                             ארגיע".

 
חוץ מזה שצריך לרצות ולפעול למען מלכות ה' בארץ, הגאולה של 
משיח וניצוץ משיח בכל יהודי הוא לגאול את הצדק, שיהיה פה 

שיהיה צדק בארץ. צדק הוא  –המשמעות הכי פשוטה של צדק צדק. 
 משפט עברי, לא מה שקורה היום במדינה. צריך לגאול את הצדק.

מח צדק, צמח צדיק, משיח גואל צדק, צ –גאולת משיח היא צדק 
 )אור לר"ח שבט ע"ד(                   "צדק מלכותא קדישא". –צדקנו 


