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 כפ"ח –אור לכ"ד שבט ע"ח 

 תורת הרבי מקוצק לפרשת משפטים
 התוועדות שחרור לאחד החברים

 מעלת הדין –א. "משפט אהב" 

לחיים
א

 –לחיים. מזל טוב. ה' מתיר אסורים  
 .שה' ימשיך להתיר אותך ואת כולנו

 נגנו "צמאה נפשי לאלקים".

 "ועז מלך משפט אהב"

אתמול היה היארצייט של הקוצקער. הוא מביא 
ב"אמת ואמונה" ממדרש תנחומא פרשת 
משפטים על הפסוק בתהלים "ועז מלך משפט 

 אהב"6
במדרש תנחומא פרשת משפטים כל העוז 

והשבח והגדולה של מלך מלכי המלכים הוא 

ומא, אבל אם ]לא הסתכלתי בתנח משפט אהב
גדולה. -שבח-הציטוט מדויק, יש כאן צירוף6 עז

 –בפסוק כתוב רק עוז. יש כאן צירוף של חג"ת 
עוז הוא גבורה, כמו שנראה, שבח הוא תפארת 

הצירוף של  – הויוגדולה היא חסד. הצירוף הוא 
עז הגבורה, הכל עוז, שמופיע בפסוק. והרמז6 

"ועז מלך משפט  – משפט=  שבח גֺדלה
שבח  –"! כאשר כותבים גדולה מלא אהב

"ויתן עז למלכו וירם קרן  – משיח=  גדולה
משיחו", "ועז מלך משפט אהב"! "אין מלך בלא 

 , שפט[מז ער"ת  עם –עם" 

הפירוש משפט אהב. כי רצונו של הקב"ה הוא 

שמה שנותן להאדם מהטוב לא יהיה רק מה 

]פרשת משפטים שמגיע לו על פי הדין והמשפט 
שת דינים. בתקו"ז כתוב ש"משפט היא פר

                                                      

 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א

רחמי", אבל הפשט של משפט אינו רחמי אלא 
כמו פשט פרשת משפטים, פרשת דינים.  –דין 

הוא אומר ש"משפט אהב" היינו אהבת ה' למדת 
נראה עוד  –הדין. יש כמה קטעים על משפטים 

אבל זה מצא חן בעיני כי הכי מאפיין  –בהמשך 
ר' בונים הרבי את הקוצקער. בין תלמידי הרבי 

יש לו נטיה לדין, וזה  –מקוצק הוא הגבורה 
הנושא כאן. הוא הכי אוהב דין. אם במשפט שלך 

אתה יכול להיות קוצקער, הוא מאד  –קבלת דין 
לא, לא  –מרוצה ממך. אם עשו איתך חסד 

זכית... זו רוח הדברים כאן. ה' רוצה שכל הטוב 
 לפי מה שבאמת מגיע –שנותן לך יהיה בדין 

, כפי שיעור פעולתו ועבודתו בעולם ולא לך.[

]ה' לא אוהב לתת כאשר נותן מצד הרחמים 
, כי זה יוכל לקבל אף מי שאינו כדאי ברחמים.[

]וה' לא רוצה שכולם סתם יקבלו. )מה עם מתנת 
 –חנם?( לפי מה שכותב כאן ה' לא אוהב זאת 

לא מתנת חנם ולא רחמים, רק דין. אופייני 
 , לקוצקער.[

זה פירוש צמאה נפשי לאלקים וגו' מתי אבוא ו

]לכן שרנו כעת ניגון זה, כי ואראה פני אלקים 
כל צמאוני הוא  מביא פסוק זה בתורה זו.[

]רוצה אלקים, לא שם הוי' שהוא שם לאלקים 
]קודם אמר שה' אוהב לבחינת הדין  הרחמים.[

האדם  –רק דין, וכעת אומר שהאדם צמא לזה 
בדרכיו", 'מה הוא לא אוהב כאן מקיים "והלכת 

רחמים אלא דין אף אתה לא תאהב רחמים אלא 
דין'. היות שאני יודע שה' אוהב זאת, אני 

, מתי אבוא שאהיה ראוי ומוכן להיות אומר6[

]אני רק רוצה לי מצב והעמדה פני אלקים 
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אלקים, לקבל מאלקים, מצד הדין. "מצב 
 .והעמדה פני אלקים" כמו מול אלהים.[

 מצד מדת הדיןהצחוק 

איך אפשר להסביר? הוא לא אוהב את שם הוי', 
"שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד", רק את שם 
אלקים? שרש הקוצקער הוא מצד יצחק, "צחק 

הצמצום הוא הגורם והסבה  –עשה לי אלהים" 
לכל הצחוקים שיש בעולם. גם חידוש שצריך 
להתבונן בו. הייתי חושב שצחוק הוא כאשר 

שהו חריג, אבל כאן הוא אומר שדין הוא קורה מ
'מה שמגיע לך מגיע לך ומה שלא מגיע לך לא 

מה צחוק בזה?! כמו שכתוב  –מגיע לך' 
במעשה בראשית, הקב"ה ראה שאם יברא את 
העולם במדת הדין העולם לא יתקיים, אז אם 
בסוף יש מישהו שמתקיים במדת הדין זה באמת 

דת הדין, הוא מצחיק, זה חריג ביותר. היושר, מ
כי העולם לא בנוי לזה. בשביל הצחוק  –צחוק 

הזה ה' ברא את העולם, לכן לעתיד לבוא הכל 
 השמאל יעלה מעל הימין. –יהיה בדין 

 ה' לא רוצה להחזיק טובה לעצמו

למה באמת ה' לא אוהב את מדת הרחמים, לפי 
הקוצקער, אלא דווקא את מדת הדין? כי אם ה' 

ברחמים, בסוף הוא יחזיק יתן לנו במתנת חנם, 
שהוא צדיק. ה' הרי רוצה  –טובה לעצמו 

להשאר בשפלות, לא רוצה ליצור מצב שהוא 
 מחזיק טובה לעצמו. 

אדם רוצה דין, בסופו של דבר, כי לא רוצה 
לקבל "נהמא דכיסופא", לחם בשת, לכן יש 
עבודה. אבל על כל העבודה הזו אומר הבעש"ט 

רק כדי  –ו ממש" שהיא בבחינת "מסייע שאין ב
שהאדם יוכל לומר ששם את הידים, עשה שיתוף 
פעולה קל, ה' נתן לנו מצוות. בכך הוא מוריד את 
הבעיה של "נהמא דכיסופא". לפי הפשט מוריד 
רק למראית עין, שהרי באמת "כי ממך הכל 
ומידך נתנו לך", אבל הוא לא מסתפק בזה. 
הקוצקער הוא בכלל הרבה יותר חריף מהבעל 

לכן היו צדיקי פולין שחלקו עליו, על  –טוב  שם
 פשיסחא וכ"ש עליו. 

שוב, הוא אומר שה' לא רוצה לתת מתנת חנם. 
לאדם יש בעיה עם לחם בשת ולקב"ה יש בעיה 

 –עם "אל תהי צדיק הרבה ]... למה תשומם[" 
הוא  –הוא לא רוצה להיות צדיק. אם מגיע לך 
עבודה חייב. בכלל, אנחנו מסבירים כל פעם שה

האמתית היא עבודה מחויבת. אני בסוף העבודה 
צריך להרגיש שלא עשיתי טובה לאף אחד, וגם 

הכל מחויב המציאות. לא  –לא בחרתי בעבודה 
 –עשיתי כלום. גם הקב"ה רוצה להרגיש ככה 

שכל מה שהוא עושה הוא מחויב לעשות, הוא 
לא עושה טובה לאף אחד. ]הוא באמת מחויב 

א מחויב המציאות וגם כל מה המציאות...[ הו
שהוא עושה מחויב המציאות. ממילא הוא לא 
רוצה לעשות טובה לאף אחד, אלא שכולם יהיו 
צדיקים וזכאים וראויים לקבל את הטובה שהוא 

 נותן, ואז הכל בדין.

 מיצוי הדין פוטר ממתח

זו  –מה עוד המעלה בדין? אם יש מיצוי הדין 
תח של יחסי אין לי פה שום מ –פרשת משפטים 

אנוש. כשיש קשר בין שנים יש איזה יחס, ובכל 
צריך  –יחס בין שני אנשים יש מתח מסוים 

לצאת ידי חובה כלפי השני. יכול להיות הבעל 
ברגע  –כל שני אנשים  –והאשה או שני חברים 

שאנחנו באיזו סיטואציה יחד תמיד יש לצאת ידי 
חובת היחס הטוב והדבר יוצר מתח )סמוי או 

 לוי(. ג
ה' רוצה  –כשיש מתח זו לא דירה בתחתונים 

להיות חפשי, להיות חשוף, לעשות מה שבא לו. 
חופשיות הדירה בתחתונים יכולה להיות רק 

כמו  –כאשר היחס כלפי הזולת כולו מחויב 
שאמרנו, לא רוצה להחזיק טובה לעצמו, להיות 
צדיק, כי אז לא יוכל להיות הוא, אין זו דירה 

לכן ה' רוצה לתת לך בדיוק מה  בתחתונים.
 –שמגיע לך, זאת אומרת שגם היחס הוא מחויב 

הוא לא פונקציה בתוכו. ממילא הוא יכול להיות 
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חפשי לחלוטין, וגם אתה יכול להיות חפשי 
לחלוטין. אז אם תחליטו להתחבק ולהתנשק 

כיפק, אבל בלי שום התחייבות. -עלא –ולהזדווג 
 מחויב. הכל –אין פה שום התחייבות 

עד כאן להבין קצת פשט בתוך הראש שלו, מה 
 הוא אומר על "ועז מלך משפט אהב".

 מאיסת הכסף

דברנו בתחלת השבוע, בשיעור על שלמה 
היה שמאלני  –המלך, ששלמה גם היה קוצקער 

ולכן הוא מאס בכסף, "אין כסף לא  –מאד בטבע 
נחשב בימי שלמה למאומה". הוא רצה שהכל 

וק הווארט כאן, שהכל יהיה בדי –יהיה זהב 
משפט, "משפט אהב", הכל יהיה דין, לא יהיה 

 חסד, מעלת הדין על החסד. 
אמרנו שבכתבי חב"ד יש שני הסברים לטעות 
של שלמה המלך. טעות אחת, שגם לעתיד לבוא 

כאשר באמת הזהב יתעלה על הכסף, היראה  –
בכל אופן ישאר  –על האהבה, הדין על החסד 

יתפוס מקום הכסף. כך אפילו החסד, עדיין 
לעתיד לבוא. ההסבר השני, שיותר נוגע לכאן, 
שמה שכתוב "שמעו אלי אבירי לב הרחוקים 
מצדקה" לא היה שייך בזמנו. בדיוק האנשים 
האלה, "אבירי לב", שייכים לקוצק. הקוצקער 

אם יש מקור  –רצה שיהיו לו מנין "אבירי לב" 
בלים שלא מק –לכך, הוא במאמר חז"ל זה 

צדקה מה', הכל מקבלים בדין. זהו בדיוק 
שיהיו לו עשרה שיעלו על הגגות  –הווארט שלו 

ויצעקו "אין עוד מלבדו", שיהיו "אבירי לב". 
מה הבעיה? לא כתוב שלעתיד לבוא עדיין יהיה 

אבל הוא  –מסכימים איתו, גם בחב"ד  –חסד 
טעה בזמן, לא שייך לסדר העכשווי של העולם. 

 שלו לגבי הזהב והכסף. זו הטעות 
 –על כך רצינו לדרוש אתמול לחתן ולכלה 

להסביר שיש גם  –המשפחה היא זילבר, כסף 
מעלה בכסף, עדיין זקוקים לכסף, למתנת חנם, 
לרחמים, לחבק כי צריכים לקרב ולעשות טוב 

 לזולת.

 עד כאן ווארט אחד שלו על פרשת השבוע.

 גילוי ההשגחה –"פני אלהים" 

ריא6 ידוע הווארט "מנחם מענדל נעשה גימט
ועוד  מענדל מנחםמנחם מענדל לגזרה שוה". 

. אבל הוא לא רוצה שם משיח' עולה הוישם 
הוי' אלא שם אלקים, הוא לא הוי'ניק אלא 

"צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי  –אלקים'ניק 
 אבוא ואראה פני אלהים". 

צריך להוסיף כאן דיוק שלא אמרנו6 מתחיל 
י לאלהים" אבל מסיים "מתי אבוא "צמאה נפש

ואראה ]לשון נפעל, בדרך ממילא[ פני אלהים", 
מדגיש את הפנים, הפנימיות, של שם אלקים. מה 
פירוש "פני אלהים"? הפנים משקפים את 
הפנימיות. ]שם הוי'?[ הוא ודאי לא חושב ככה. 

כשאני רואה שה'  –שוב, אלקים היינו מדת הדין 
אלקים. מתי אני חווה עושה דין בעולם היינו 

"פני אלהים"? כשאני רואה את אלקים צוחק. 
"פני אלהים" היינו פנים שוחקות. אין להוי' פנים 
שוחקות. בחדש אלול כתוב שהמלך בשדה, ואז 
יוצאים אליו והוא מקבל את כולם בפנים 

אלה לא פנים של הוי', הוי' הוא לא  –שוחקות 
קים, שחקן ולא צוחק. השחקן והצוחק הוא אל

 "צחק עשה לי אלהים". 
עוד משהו6 אם עושים גימטריא של "פני 

במספר קדמי )פירוש אחד  אלהיםאלהים", היינו 
של "פני", לשון לפני, כל אות עם כל האותיות 

. גימטריא וכוונה השגחה, 123שלפניה(, עולה 
שהייתי חושב אולי  – השגחה-חשובה בכלל, ש

 היםאלשהיא משם הוי' או משם אחר, אך 
, כל השגחה בטבע, שאני הטבעבגימטריא 

קדמי, -מרגיש שה' משגיח, היא המספר
הקדמיות, הקדמוניות )אלקים קדמון(, של 

 –אלקים. "מתי אבוא ואראה פני אלהים" 
שאראה על כל צעד השגחה, ומהי השגחה? מדה 
כנגד מדה. עוד ווארט, ביטוי שהוא לא מביא 

הכי אוהב? כאן, אבל אם ה' אוהב דין, מה הוא 
בתנא  –מדה כנגד מדה. יש הרבה מדרשי חז"ל 
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שקורה משהו ומיד רואים את  –דבי אליהו ועוד 
הסבה, עשה כך וכך הוא קבל כך וכך, כך וכך ימי 
עבודות שירות, כל דבר הוא חשבון מדויק, מדה 

 כנגד מדה.

 משיח וכלי משיח –מענדל -שני מנחם

' יהוועוד שם  מנחם מענדל-נחזור6 אמרנו ש
, אבל הוא רוצה שם אלהים. מה משיחעולה 

הוא  אלהים –היחס בין שם הוי' לשם אלהים 
' )מכאן ההו"א שאמרת קודם שהוי' הוא כלי הוי

 מנחם מענדל אלהים"פני אלהים"(. אם כן, 
, שרשו יׂשחק, 834 – משיח-כליהוא כבר 

"מנחם מענדל מנחם  –באבות. צריך את שניהם 
מענדל -את המנחם גם –מענדל לגזרה שוה" 

-שהוא ישחק, שהוא שחקן, וגם את המנחם
 מענדל שהוא משיח. 

תמיד יש בקרקס את  –ישחק הוא שחוק הגורל 
הליצן העצוב, למה? כי כל הצחוק שלו הוא 
צחוק הגורל. מתאים לרבי מקוצק. גם כל הסיפור 

הכל אותו דבר, על אותו  –שלו, עם נרות שבת 
רואה אותו ציר. ]יעקב אומר לעשו שהוא 

"כראות פני אלהים".[ כן, מדה כנגד מדה. צריך 
מענדל של חב"ד, שהוא -גם אותו, וגם את מנחם

 בחב"ד לא מזלזלים בכסף... –ודאי לא זה 
', בגימטריא הויעם שם  מנחם מענדלזהו  

צריך את שניהם,  – ישחק-משיח. ביחד משיח
 ביאת, 777עולה  –אלהים -הוי' ומ"מ-מ"מ

מנחם  – ה ביאתעולה  ישחק, . כלומרהמשיח
, אבל אם רוצים ביאת משיח' עולה הוי-מענדל

-מנחם מענדלהמשיח צריך הצטרפות של 
. גם היום, המשיח של חב"ד נמצא, אבל אלהים

הוא עדיין לא בא. בשביל שהוא יבוא בפועל 
 –ממש צריך את הכלי. מהו כלי? בשביל להגיש 

ויש  הוי'-הכלי מביא אותו. יש משיח שהוא מ"מ
הוא מביא אותו,  –אלהים שהוא כלי משיח -מ"מ

. הכל קשור המשיח ביאתלכן ביחד שוים 
לגימטריא שאמרנו אתמול בלילה לכבוד החתן 
והכלה, שהפסוק העיקרי בתנ"ך ששוה מספר זה, 

עדי עד כי ' בטחו בהוי, הוא "ביאת המשיח
", שראשי התיבות שלו צור עולמים' ביה הוי

של החתן והכלה. לחתן הם השמות הראשונים 
קוראים זילבר, כסף, והכלה היא מבית שהמי, 

 אבן השהם )האבן של יוסף, לשון כסף(.
עד כאן ווארט אחד מכאן. יש עוד כמה דברים 

 יפים לפרשת שבוע.
]כל הענין של הדין קצת לא פייר. הרי הקב"ה 

אז איך  –קובע את הדין, את המדה, את הכללים 
א, מדת הדין היא יכול להרגיש כך?[ אדרב

הצמצום. הקב"ה אומר שאתה קובע את הכללים. 
ה' לא שייך לשכל, כמו  –דין הוא שכל 

שהמהר"ל מפראג אומר. דין הוא כמו קל וחומר, 
דין הוא צמצום, לפי  –שאדם יכול לדון מעצמו 

 השכל שלך ולא לפי השכל שלו. לחיים לחיים.

 חבורת ליצנים

שלשת אלי, חשבתי פעם שאתה רק אחד מ
אני רואה שיש עוד כמה... לחיים  –הליצנים 

למושב לצים. ]נכנס העשירי.[ השלמת לנו את 
 מנין הליצים.

 נגנו "אימתי קאתי מר".
]מה אפשר לעשות כשיושבים חבורה של 
ליצנים, ולא רק ליצן אחד?[ יותר קל להתערב, 

חברים. חבורת ליצנים זה -תהא שנת ערבים
 משהו גדול. לחיים לחיים.

שנים? יצחק אבינו. לחיים לחיים,  ליצןמי חי 
עד מאה ושמונים. כל החסידים ליצנים, "לצנו" 

החסיד שלא התחרט מהליצנות שעשה  –
מהמתנגדים. כתוב בגמרא שיש מצוה להתלוצץ 

הוא ה"פנים"  לץ) צלאותיות  לץמעבודה זרה. 
מושב לצים דקדושה,  –הוא ה"אחור"(  צלו

ותא )אמונה באחדות היושבים יחד בצלא דמהימנ
 הוי' כפי שלמד מורנו הבעל שם טוב(.
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 אנושיות קדושה –ב. "אנשי קדש" 

 "אנשי קדש"

 נקרא עוד ווארט שלו לפרשת השבוע6
ואנשי קדש תהיון לי. מענשליך הייליג זאלט 

לא  –]תהיו אנושיים קדושים איהר מיר זיין 
לא  –מלאכים קדושים. מדייק גם "תהיון לי" 

. להיות דש", אלא ש"תהיון לי".[סתם "אנשי ק

שמירת הקדושה במעשה אנוש ותחבולותיו 

]אדם צריך להתנהג כבן אדם, לעשות כל מעשה 
אנוש ותחבולותיו, ותוך כדי זה שישמור על 

תהיה  –הקדושה. זהו פירוש "אנשי קדש" 
 מענשליך ותוך כדי תהיה גם הייליג. 

בחב"ד דורשים פסוק זה במדרגה הכי גבוה, 
"תהיון לי".  –רים שיתקיים רק לעתיד לבוא ואומ

כאן הפוך, אומר שזו כל המגמה של עבודת 
 –שהחסידים שלו, האנשים שלו  –השי"ת עכשו 

יהיו "אנשי קדש תהיון לי". יש דיוק, למה כל כך 
מעלים את הפסוק הזה בחב"ד? כי כתוב בו 
"קדש" ולא "קדושים". יש כמה פסוקים של 

" אינו חידוש, אבל "קדושים תהיו", "קדוש
"'קדש' מלה בגרמיה", עצמות, הוא חידוש. 
היחוד כאן הוא "אנשי קדש", שאין בפסוקים 

 אחרים. 
יש הרבה סודות בחסידות על המלה "לי", גם 

התורה הראשונה  –התורה האחרונה של לקו"מ 
, ליוהתורה האחרונה תורת ה חןהיא תורת ה
לית של הרב, ע י-של התלמיד ל ל-היחוד בין ה

הלב וצמצום המח שנפגשים ביניהם. יש 
ברבוע  לי-גימטריא יפה, שהוא לא כותב שם, ש

, 3111עולה  –ברבוע  יברבוע ועוד  ל –פרטי 
"האלף לך שלמה", גם "אלף אורות שנתנו 

תלמיד למשה רבינו", האור הגדול של הרב, וגם 
)שעתיד לחדש כו'(, ממש מתאים לכוונת  ותיק

ש שכדי להגיע ל"לי" צריך רבי נחמן. אפשר לפר
הוא עושה את היחוד של  –להיות "אנשי קדש" 

, 3111ואלף,  – ראש-לי – ליהוא  ישראללי. גם 

)בו מתיחדים  ישראל בעל שם טובבגימטריא 
 . ותיק(.[-ממש משה רבינו והתלמיד

 שפת אמת6 שמירת גבול הקדושה

זה ]מביא בהערה משהו דומה מהשפת אמת6[ )

שפת אמת שכתב אין מחסור מובן לפי דברי 

להשי"ת מלאכי עליון שרפים וחיות הקודש רק 

]ה' מתאוה שיהיו לו שמתאוה לקדושת אנשים 
לכן המשיך נצוצי  אנשים קדושים, לא מלאכים.[

]בכל קדושה גם בעולם הזה במדה וצמצום 
  מקום יש קצת ניצוצי קדושה.[

]הפסוק ולכן בשר בשדה כו' לא תאכלו 
]פסוק כללי, כולל הרבה "ל כלל דרשו חז שלנו.[

על כל היוצא חוץ למחיצתו נאסר  דרשות.[

פי' כנ"ל שיש בכל דבר  ]מסביר השפת אמת6[

]קדושה במדה התפשטות קדושה במדה 
די, "שאמר -וצמצום היינו כשם הקדוש ש

בכל ענין בחיים יש מחיצה, סוד  –לעולמו די" 
הצמצום, שעד כאן גדר הקדושה ומחוץ לכאן 

למחיצתו, כבר אסור, נתינת מקום ליניקת מחוץ 
וצריכין לשמור הגשמיות שלא  החיצונים.[

]כל דבר גשמי צריך לצאת מגבול הקדושה 
]מביא כנ"ל  לשמור שלא יצא מגבול הקדושה.[

זאת כאסמכתא לדברי הקוצקער לעיל. השאלה 
לפי הסיום נשמע שמתאים,  –אם מתאים 

ו". "שמירת הקדושה במעשה אנוש ותחבולותי
צריך לעשות מעשים אנושיים, ולשמור את 
האנושיות שלך שהכל יהיה בקדושה. אבל הוא 
לא אומר בפירוש שיש מחיצה וחוץ למחיצה, 

אולי לשיטתו  –שהקדושה מתפשטת עד כאן 
אפשר להתפשט, אבל איפה שלא תהיה צריך 
לשמור שהאנושיות תהיה בקדושה. אם אתה 

שיהיה  מגיע למקום כזה שאינך יכול לשמור
 (.עד כאן ותו לא, תפסיק.[ –בקדושה 

 מודעות טבעית –אנושיות קדושה 

כשראיתי מאמר זה מיד חשבתי שהוא מקור 
 –יפה למה שאנחנו קוראים מודעות טבעית 

הביטוי "מענטשליך הייליג", והתוספת של 
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"תהיון לי" שלא לחשוב שמודעות טבעית היא 
כבר לא אלקית. מודעות טבעית היא לגמרי 
אלקית, "תהיון לי", יש בה רק יחודים )בדרך 
ממילא, שלא צריך לחשוב עליהם(. זו המודעות 
הטבעית, וזה מה שהוא רצה מהאנשים שלו 

 בעלמא דין, לא רק לעתיד לבוא.

 נשיאת הפכים: מוגבלות וקדש אין סופי

מה פירוש בכלל להיות אנושי ולא להיות 
 מלאך? מה ההבדל בין בן אדם למלאך? להיות

אנושי הוא לכתחילה להרגיש את עצמך מוגבל, 
לא סתם מוגבל אלא מוגבל מאד. למלאך יש 

סוף, אבל הוא -גם מלאך הוא לא אין –מעוף 
יכול לעוף חפשי. ]הוא לא נופל.[ יש מלאכים 
שגם נופלים, אבל יחסית לאדם הוא לא מרגיש 
את עצמו מוגבל. הגדר של בן אדם, של להיות 

 את עצמך מוגבל. אנושי, הוא להרגיש 
אם נסביר כך את הפשט של אנושי, אנושי 

קדש הוא נבדל, נבדל  –וקדש הם תרתי דסתרי 
ממה? נבדל ממוגבלות. כאן דבר והיפוכו. השפת 
אמת אומר שהרגשת קדושה היא הרגשת 

עד כאן ותו לא. אבל קדש הוא  –מוגבלות 
מובדל, לכן איני בטוח שהרוח של הקוצקער הוא 

של השפת אמת. הקוצקער אומר בדיוק הרוח 
שצריך לשמור על הקדושה, אבל לא אומר 
שצריך כל הזמן להרגיש שעלי להגיע עד כאן ותו 
לא, כי מחוץ למחיצה אין יותר קדושה, בשבילי 
על כל פנים, אלא שלאן שתגיע צריך לקדש את 

 המקום בו אתה נמצא, "מענטשליך הייליג". 
ור אז מה הפירוש "אנשי קדש"? מי שקש

ל"קדש מלה בגרמיה" גם בתוך המוגבל שלו, 
בתוך ה"אנשי" שלו, יש "קדש". "אנשי קדש" 
כמו הווארט בחב"ד שלעתיד לבוא כל החסידים 

כמו שהרבי אמר, שהגיע  –יהיו במדרגת רבי 
והגדרה של רבי  –הזמן שכל אחד יהיה אדמו"ר 

אצל רבי הלל הוא "בלי גבול בגבול". "קדש" 
ו"אנשי קדש" היינו היכולת  היינו "בלי גבול"

להמשיך זאת בתוך "גבול". מי שזוכה לכך 
 מתקיים בו "תהיון לי". 

איפה עוד כתוב ביטוי דומה ל"תהיון לי"? 
]"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".[ כן, 

"ואתם תהיו לי  –יש שני "תהיו לי" בתורה 
ממלכת כהנים וגוי קדוש" " והייתי לכם לאלהים 

ממלכת היו לי לעם" )"]ואתם תהיו לי[ ואתם ת
" לעם" ועוד "]ואתם תהיו לי[ כהנים וגוי קדוש

", "קדושים תהיו וגו'"(. קדוש קדוש קדוש= "
איפה רש"י מביא משהו דומה? ]ב"תמים תהיה" 
רש"י מביא "ואז תהיה עמו ולחלקו".[ כמו 
ש"תמים תהיה" כולל את כל התורה כולה, וגם 

דוש". הכי קרוב ל"אנשי "ממלכת כהנים וגוי ק
קדש" הוא "גוי קדוש", רק ש"אנשי קדש" יותר 

"קדוש" אינו חידוש, אלא "קדש ]מלה  –גבוה 
בגרמיה[". בכל אופן, חבור "גוי" ו"קדוש" הוא 
יחוד ונשיאת הפכים, אבל "אנשי קדש" עוד 

 יותר.

 הרחבת גבול הקדושה

]מה הקשר להמשך הפסוק לפי הקוצקער? 
טוב.[ קודם כל, יש הרבה  השפת אמת מסביר

הרבה מאד דרשות על הפסוק. ]איך  –פירושים 
קשור למדת הדין, לדרוש הקודם?[ אם הוא 
"קדש" הוא קשור למדת הדין, הוא 'עצמי'. עוד 
משהו לגבי מדת הדין6 איך אומרים בחב"ד, 
שהוא רוצה שכולם יהיו מדת הדין, "אבירי לב" 

? 'עצמי' שמקבלים רק מה שמגיע להם על פי דין
הוא מה שהוא, ומגיע לו בדיוק מה שמגיע לו,  –

הוא. גם מתאים לכאן, ל"אנשי -כי זה הוא, הוא
קדש". ]'מענטשליך הייליג' זה התרגום של 

=  מענטשליךעצמי?[ עצמי בקוצק )רמז יפה6 
זה התענוג של הבורא  –ברבוע  חדוה, תענוג

יתברך בבריאת העולם, שיהיו לו אנשים, לא 
"כי עמך מקור  – חיים=  הייליג מלאכים.

" = תהיון ליחיים", "מקור כל התענוגים". "
", הערך החיים, "]עץ[ חכמהפעמים  7, 133

 הממוצע של כל אות(.
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בכל אופן, לגבי היציאה מהמחיצה, אפשר 
רק  –לומר שגם הוא ודאי דורש שיש מחיצה 

שכל פעם אפשר להרחיק אותה. "עתידה ארץ 
אצל מי  –ארצות" ישראל שתתפשט בכל ה

שנמצא )גם היום( בלעתיד לבוא כל הזמן 
המחיצה מתקדמת, עד ש"עתידה ארץ ישראל 
שתתפשט בכל הארצות" ולא תהיה עוד מחיצה 
מפסיקה בין קדש לחול. בינתים ה"אנשי קדש" 
מרחיבים כל פעם את המחיצה, מעלים את כל 
הניצוצות שיש במתחם הזה ומרחיבים אותו. זה 

א זכינו לעשות, למשל, במתחם של בדיוק מה של
קבר יוסף. כל פעם שיש מתחם ומחוץ ממנו 
מסוכן לצאת, במציאות, 'זה לא זה'. זו היתה 
מציאות מוחשית לגמרי שהבשר טרפה נמצא 

ולא רוצים כזו  –שפחד לצאת  –מחוץ למחיצה 
 מציאות.

כל פרט  –כלל; גשמיות  –ג. עבודת ה' 
 לעצמו

 ביחיד"ועבדתם" ברבים ו"לחמך" 

נראה עוד דבר, עוד פסוק בפרשה )שלמדנו 
 –כמה פירושים מר' לייבלה אייגר  בעליו פעם

וגם  –הקוצקער הוא הרבי של הרבי שלו 
 ההילולא שלו בכ"ב שבט, מצוה לחבר אותם(6

כתיב )שמות כ"ג( ועבדתם את ה' אלקיכם 

וברך את לחמך, מתחלה בלשון רבים ואח"כ 

 שאל אותה שאלה.[ ]גם רבי לייבלהבלשון יחיד 

כי כל הדברים שבקדושה צריך לעשותם 

בכללות ישראל ובשם כל ישראל ולכן כתיב 

]גם כשעושים ביחיד צריך לעשות ועבדתם 
"בשם כל ישראל". כמו הווארט של חב"ד, שגם 
כאשר מתפללים ביחיד עושים זאת במנין של 

תמיד להתפלל במנין, וגם ללמוד  –כחות הנפש 

                                                      

דפס באוצר הנפש שבת כ"ב שבט ע"ז )נ ב

 משפטים ע"ח(.

עבודת ה' יתברך צריך לעשות  תורה במנין. כל
ברבים, עם זיקה והתקשרות לכלל, עם הרגשת 

, אבל בעניני תהא שנת ערבים חברים.[ –ערבות 

]צריך לחשוב הגשמיות אפילו כשאוכלים ביחד 
על עכשיו. כל ענין אמתי בחסידות צריך לשייך 

, הרי כל אחד אכילתו למה שעושים ברגע הזה.[

]הוא ופו של חבירו בשביל גופו ואיננה לצורך ג
לא יכול לאכול בשביל הגוף של החבר שלו. 
אנחנו תמיד מסבירים שגם מצוות שנקראות 
"מצוות שבגופו", והייתי חושב שבמצוה 

כי  –שבגופו הוא לא יכול להוציא מישהו אחר 
ואף על פי כן בפנימיות אפשר  –מצוה שבגופו 

וצריך לכוון שמצוה שבגופו הוא בשם כל 
. נמצא כי התורה אוכל לא ככה.[ ישראל, אבל

והתפלה אפילו ביחידות הן לשם כל ישראל, 

אבל עניני הגשמיות אפילו כשנעשים ברבים 

 הרי הם כביחיד. ]סעודה והתוועדות יחד.[

 עבודת ה' של אכילה ברבים

מה קוצקאי בווארט הזה? קודם כל, הוא יורד 
תדע לך שאתה אוכל רק לעצמך. ]אל  –עליך 

נין.[ או שכן או שלא, אבל תדע תעשה מזה ע
שרק לעצמך. כמובן, הוא לא בעד לאכול 

מתאים  –לעצמך. קודם כל, סכינא חריפתא 
לקוצק, לעשות חילוק ברור )קיצוני, מן הקצה אל 

קוצק לשון קיצוני( ולחתוך. הוא חותך  –הקצה 
בין עבודת ה' לבין אכילה. עבודת ה' אפילו 

אפילו ברבים  ביחיד היא ברבים ועבודת האכילה
 היא ביחיד. 

אנחנו, שלא בדיוק במדת הדין שלו, רוצים גם 
יש שני  –לעגל פנות. מה שאני חושב עכשיו 

היכי תימצי שכן אוכלים ברבים. מתי? ]כהנים.[ 
הוא  –נכון, "כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים" 

אוכל בשביל מישהו אחר. איך הוא יסביר זאת? 
ם ובעלים הוא גם יודע ש"כהנים אוכלי

מתכפרים". איך שהוא יסביר יתאים גם לשני 
דברים מעשיים  –הדברים שחשבתי עליהם 

היום, לא בית המקדש. הוא יסביר שאכילת 
הכהנים היא חלק מעבודת ה' בבית המקדש. 
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יסביר שמה שאמרתי שאכילה היא רק בשבילך, 
ולא בשביל מישהו אחר, היא אכילה שאין בה 

 מצוה, לא עבודה. 
הדוגמאות שחשבתי עליהן הן משהו שתי 

מעשי שאפשר לעשות גם ברגע הזה6 יש את 
הווארט המפורסם של כמה צדיקים, כמו רבי 
אהרן מקרלין, שלא מברך בשביל לאכול אלא 
אוכל בשביל לברך. זו אכילה פשוטה, אבל ברגע 
שהוא אוכל בשביל לברך אני כן אומר שהוא 

בודה, הברכה היא ע –אוכל בשביל מישהו אחר 
"ברוך אתה הוי' אלהינו מלך העולם", גילוי 
אלקות לכל העולם. אם הוא אוכל בשביל לברך 
אני אומר שמה שנכנס לבטן שלו יכול גם להזין 
את הרבים. זו 'מדרגה', שהוא לא מברך בשביל 

לא כולם  –לאכול אלא אוכל בשביל לברך 
במדרגה זו, כמו שלא כולנו כהנים בבית 

 המקדש.
שהו ששייך ממש לכל אחד, גם אבל יש מ

"גדולה לגימה  –לבינוני וגם למי שפחות ממנו 
שמקרבת". אם לא טוב לו לשתות, וגם לא אוהב 
לשתות, אבל יודע ששתיה מקרבת לבבות ולשם 
כך הוא שותה, ואם הוא שותה הוא גם צריך 
פארבייסן, לאכול משהו, אני אומר שהאכילה 

ישראל".  שלו היא בשביל כל ישראל, "בשם כל
]הרבי אמר שאחד יכול להוציא כולם ב"עד דלא 
ידע", במשקה אפשר.[ בפורים אפשר... לחיים 
לחיים. ]כמו שאשה מתקדשת לאדם חשוב 

כשמאכילים עניים  –בהנאה שמקבל ממנה מתנה 
"יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני 
עושה עם בעל הבית".[ כפי שמבואר בקדושת 

כדי שה' יהנה שהוא מקבל  לוי, שיהודי נהנה
אוכל  –הנאה. זה כמו מי שאוכל בשביל הברכה 

בשביל לעשות נחת רוח. אצל העני והעשיר יכול 
 מודע, לא צריך שהעני יכוון זאת.-להיות גם בלא

 קבלת יסורים בשמחה

תמיד אומרים  –]המשל של רקבון הגרעין 
שכאשר אנשים מתים זה "זורע צדקות מצמיח 

נראה לי שבעולם הזה נרקבים ישועות", אבל 
והמצמיח ישועות בעולם הבא.[ על זה כתוב 
שהנשמה יורדת לעולם כדי לעבור את גידי 
הארץ, כך מזדככים. זו גם כוונת המקוה לאריז"ל 
בסדור עם דא"ח, שהפילוסופים לא יכולים 

למה עדיף מישהו  –להבין את מעלת היסורים 
נחת שמתייסר כל חייו ר"ל מאשר מי שלומד ב
 רפחומגיע לבטול במציאות, שהוא סוד בירור 

שייך לאותו  –ניצוצין שנפלו בשבירת הכלים 
 ענין.

לחיים לחיים. שכל אחד ימצא את השליחות 
 שלו בחיים, ושיהיה בשמחה.

 



 

 

 
 כפר חב"ד –אור לט"ו שבט ע"ח 

 התוועדות ט"ו בשבט
 לתנועת הנוער בית דוד

 א. שלש דרגות מודעות בשנות העץ

ת העצים: ערלה, נטע רבעי והשנה מצו

 החמישית

שנה
א

כל יהודי הוא  –טובה לאילן, לאילנות  
"עץ חיים", שנה טובה לכולם. בפרט כאן בארץ 
יש מצוה לנטוע, חלק ממצות ישוב ארץ ישראל 

"כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל".  –
לעתיד לבוא, כשיבוא מלך המשיח, בקרוב ממש, 

הכל יהיה "עץ מאכל",  –פרי  גם עצי הסרק יתנו
"עץ פרי עושה פרי" כמו בששת ימי בראשית, 
ש"טעם עצו כטעם פריו". בנפש זו מדת 

שכל היהודים,  –התמימות, כתוב בחסידות 
מהחיצוניות עד הפנימיות, הכל "טעם עצו כטעם 
פריו", הכל טוב טעם של יהדות אמתית, אמונה 

 אמתית, תורה אמתית.
העצים היא המשך אותו המצוה המיוחדת של 

פסוק בפרשת קדושים, פרשה שכוללת את כל 
התורה כולה ונקראת ב"הקהל", בהמשך 
ל"ואהבת לרעך כמוך", "כי תבואו אל הארץ 
ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו 

מצות  –שלש שנים ערלים יהיה לכם לא יאכל" 
ערלה, שלש שנים אסור לאכול את הפירות. 

מצוה גדולה של ישוב ארץ  –עושים מצוה 
ומיד, הדבר הראשון,  –ישראל, לנטוע עצי מאכל 

צריך להתאפק שלש שנים לא לאכול את הפרי. 

                                                      
 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א

 –הפרי הזה, שגדל במשך השלש שנים, הוא 
ג' קליפות הטמאות לגמרי. גם  –בלשון הקבלה 

אם אחד יקח פרי ערלה וישמור אותו עד לאחרי 
יעזור  שלש שנות הערלה, ישים בהקפאה, לא

גם אחרי שלש שנים הוא נשאר  –שום דבר 
באיסורו, כי בעצם הוא שלש קליפות הטמאות 
לגמרי. כך כתוב בספר התניא. פלא שזו התוצאה 

 המידית, הראשונה, של מצות ישוב ארץ ישראל.
אחר כך בא הפסוק השני, מתוך שלשה פסוקים 
בענין6 "ובשנה הרביִעת יהיה כל פריו קדש 

נקרא "נטע רבעי", צריך  –" ִהלולים להוי'
להעלותו לירושלים עיר הקדש ולאכול אותו 

 בקדושה.
אחר כך, הפסוק השלישי, שמסיים את הפרשיה 
של המצוה הזו, הוא6 "ובשנה החמיִשת תאכלו 
את פריו להוסיף לכם תבואתו אני הוי' אלהיכם". 
בתחלת פסוק הזה )"ובשנה החמישת תאכלו את 

"( לא מוזכר שם ה' פריו להוסיף לכם תבואתו
בכלל, רק שלא צריך יותר לשמור את הפרי 

רק תאכלו, תתענגו מפרי  –בקדושת נטע רבעי 
הארץ. על הצער שלכם שלש שנים לא לאכול 
בכלל ועוד שנה אחת שצריך להעלות לירושלים 

אני מבטיח לכם שהכל לברכה, הכל לטובה,  –
"להוסיף לכם תבואתו", שתהיה תוספת מרובה, 

אין סוף. אז הסיום הוא "אני הוי'  תוספת
 אלהיכם".

בתורה הוא אותיות  חמישיידוע שכל פעם שיש 
. המצב המשיחי, לו אנו מצפים, הוא משיחי

להגיע לשנה החמישית. כל דבר שמתחילים, 
אפילו להתחיל תנועה, כמו  –במיוחד כאן בארץ 
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יש שלש שנים  –בית דוד, אנחנו יושבים ביחד 
בוסר, והמצב הבוסרי על פי שהדבר הוא עדיין 

הלכה הוא אסור )תשימו לב לדמיון בין שני 
בסר. בתנ"ך, המלה "בסר" מופיע -השרשים אסר

נים תקהינה[", בסר ]ושני בכלו אבות אבביטוי "
=  125=  ֹבסר אסורומובן שאסור לאכול בסר. 

"את זה לעומת זה עשה  – תענוגברבוע =  21
אי אפשר האלהים"(. חייבים לעבור אותו, 

בלעדיו. ברגע שיסדו את הדבר קיימו מצוה רבה 
ונשגבה, אבל הוא שלש שנים ערלה. אחר כך, 
השנה הרביעית, היא כבר "קדש הלולים להוי'". 

השנה  –התכל'ס היא לא השנה הרביעית 
הרביעית היא רק מעבר, כדי שאחר כך יהיה 

, משיחי-חמישיאפשר להתענג בלי הגבלה, 
ה' אלא לכם[ תבואתו". "להוסיף לכם ]לא ל

 –דווקא אז בא הגילוי של "אני הוי' אלהיכם" 
 האלקים שלכם. זו התכלית, השנה החמישית.

 סוד הצלם  –חמש שנים בשלשה שלבים 

. ה' ברא את האדם צלםשוה  עץ-ידוע ש
"בצלם אלהים". כתוב שבצלם אלקים של כל 

כולנו, כל מי שיושב כאן, יש לו צלם  –יהודי 
רומזת  צם. -ל-ש שלש אותיות, צי –אלקים 

-לשלשת הרבדים הפנימיים שבכל נשמה, נפש
נשמה, למעלה מהם מקיף קרוב שנקרא -רוח

של הצלם, המדרגה הרביעית,  ל-חיה, והוא ה
ולמעלה משניהם יש את המדרגה החמישית, 

הסתומה של הצלם. יש  ם-היחידה שבנפש, ה
סתומה באמצע מלה,  םפעם אחת בכל התנ"ך 

רבה המשרה ם"ול –על משיח בישעיהו  בפסוק
סתומה  םרבה" יש םולשלום אין קץ". במלה "ול

זהו הגילוי של  –באמצע מלה, תסתכלו בתנ"ך 
משיח. כתוב שמשיח יבוא ויסגור את כל הרוח 
הצפונית, שלא תהיה מרוח הצפון "מצפון תפתח 

הכל יהיה סגור, הכל בקדושה. בכל  –הרעה" 
ם של ה"צלם", השנה -ם הסופית היא ה-אופן, ה

החמישית. על השנה החמישית, בה יש את גילוי 
היחידה שבנפש, כתוב "תאכלו את פריו להוסיף 

לכם תבואתו" וזו התכל'ס, תכלית הגילוי של 
"אני הוי' אלהיכם", יותר מ"קדש ִהלולים להוי'" 
שהיה בשנה הרביעית. שוב, כמו שאי אפשר 

ל ערלה להגיע לשנה הרביעית בלי שלש שנים ש
ככה אי אפשר להגיע לשנה החמישית, התכל'ס, 
בלי השנה הרביעית, בה הכל "קדש ִהלולים 

 להוי'".
אם כן, המצוה של ערלה עם השלבים האלה 

טיפוס של כמה מבנים -היא בכל התורה כולה אב
הכי בסיסיים בפנימיות התורה, בנפש. המבנה 

 – צלם-הראשון הוא מה שהסברנו כעת, סוד ה
 ל-היא שלש שנים, ה צ-שה –כל יהודי שב עץ-ה

המקיף הרחוק, השנה  ם-השנה הרביעית וה
 החמישית )וממנה והלאה, עד עולם(.

שלשת השלבים: מודעות עצמית, מודעות 

 אלקית, מודעות טבעית

מה עוד? יש מושג, מהכי חשובים אצלנו, 
כל חבורה כאן שלומדים חסידות,  –שלכל אחד 

 –ונים שלומדים צריך להיות מהנושאים הראש
 –יש שלש דרגות מודעות. השמות שלהם 

מודעות עצמית, מודעות אלקית ומודעות טבעית. 
התכלית שלנו, של יהודים הדרים בארץ ישראל, 
של חסידות ארץ ישראל, היא להגיע למצב של 

אחרי שאדם עובר את המצב  –מודעות טבעית 
שנקרא מודעות אלקית, אחרי שהוא מדכא, 

בעצמו, מודעות עצמית יתרה. כלומר מבטל 
 המקור של המושגים האלה הוא כאן6 

מהי מודעות עצמית? שאני כל הזמן חושב על 
עצמי, אגוצנטרי, כל הזמן אני מסביב לעצמי, כל 
דבר שאני עושה אני שוקל אם יש לי אינטרס, מה 
יתן לי, מה יעזור לי. כל בן אדם נולד ככה, גם 

הרבה -עם הרבה –"עיר פרא אדם יולד"  –יהודי 
מודעות עצמית, שהוא רק מרגיש את עצמי, מה 
טוב לי, מה לא טוב לי, וכל החיים הם סביב 
לעצמו. המצב הזה הוא מצב ראשוני הכרחי אבל 

קליפות הטמאות. הפלא הוא  גהוא ערלה, ממש 
שאפשר להיות גם צדיק במצב הזה, לשמור את 
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של הצלם,  צ-זה ה –כל המצוות, את כל השו"ע 
דיק במעשיו, אבל עדיין במחשבה, שהיא צ

פנימיות האדם, הוא רק מסתובב סביב הציר של 
עצמו. מהמצב הזה לא תבוא גאולה, לא נבנה את 
מלכות בית דוד, ובכל אופן צריך להכנס לארץ 
ולבנות אותה ולנטוע ולדעת שיש שלש שנים של 

 מודעות עצמית, של ערלה.
עית. אחר כך, כשזוכים, מגיעים לשנה הרבי

השנה הרביעית היא כבר "יהיה כל פריו קדש 
הלולים להוי'". כאן הפסוק ממש אומר בפירוש 

מהו "קדש הלולים להוי'"? אני צריך לאכול  –
במודעות ששייך לה'. לכן אני גם צריך להביא 
לירושלים, לא יכול לאכול אצלי בבית, בגבולין 
מחוץ לירושלים. כל המודעות שלי היא רק על 

ל הפוקוס יהיה מאה אחוז קדושה, "קדש ה', שכ
 הלולים להוי'". 

היה אפשר לחשוב שמודעות כזאת, של "קדש 
תכלית הכוונה  –הלולים להוי'", היא התכלית 

של היהודי. אבל הפסוק מלמד אותנו שזו לא 
התכלית של ארץ ישראל. זהו מעבר, מצב 

-הכרחי, אבל התכלית היא השנה החמישית
מישת תאכלו את פריו המשיחית6 "ובשנה הח

להוסיף לכם תבואתו". כמו שאמרנו, החותם הוא 
"אני הוי' אלהיכם". איזו סוג מודעות יש כאן? 

 מודעות טבעית. 
זהו המקור בתורה למושגים האלה, המאד 

בדרך של עם  –אולי הכי מרכזיים  –מרכזיים 
ישראל שחוזר לציון. הוא נוטע את עצמו בתוך 

רבה מודעות עצמית ציון, עובר תקופה של ה
כשהוא חוזר לציון. צריך להבדל ממודעות זו, 
להגיע למודעות של "קדש הלולים להוי'", 

"אני הוי'  –ובסוף להגיע למודעות טבעית 
אלהיכם", ש"אני הוי' אלהיכם" מתגלה ממש 
בתוך הטבע היהודי של כל אחד ואחד באשר 
הוא שם, עם כל התענוג של "תאכלו את פריו 

 ם תבואתו".להוסיף לכ

 רמזי הפסוקים

בכל פסוק משלשת הפסוקים מופיעה המלה 
"פריו"6 בפסוק הראשון כתוב "וערלתם ערלתו 

שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל".  פריואת 
בפסוק השני כתוב "ובשנה הרביעת יהיה כל 

קדש הילולים להוי'". בפסוק השלישי כתוב  פריו
ף לכם להוסי פריו"ובשנה החמישית תאכלו את 

"את פריו"7 הפסוק  –תבואתו". הפסוק הראשון 
"כל פריו"7 הפסוק השלישי שוב "את  –השני 

פריו". מי שזוכר יש בגמרא "את שדרכו לימנות" 
כאן מתחיל מ"את", אחר  –ו"כל שדרכו לימנות" 

כך "כל" ובסוף שוב "את". המצב של מודעות 
עצמית הוא "את פריו", המודעות האלקית היא 

ל פריו", והמודעות הטבעית חוזרת כבר "כ
"את  –לאותו ביטוי כמו במודעות העצמית 

 פריו".
 פריו כל פריו אתנעשה גימטריא מאד יפה6 

)כל אחד צריך לבוא לכאן  3781עולה  פריו את
מחשבון...(. יש שש  –מצויד בציוד מתאים 

מלים, אז ממוצע כל מלה )סיכוי אחד לשש 
 פריצירופי  ו, סה"כ פרי, 251שיתחלק( הוא 

)ששת הצירופים האפשריים, למי שמכיר את 
חכמת הצירוף(. במתמטיקה של צירופים הם 
מסתדרים בדיוק בצורת מגן דוד. שלמות המלה 

את , עולה בדיוק "פרי, כללות ששת צירופי פרי
", סימן שבאמת את פריו... כל פריו... פריו

צריך לעבור את כל המצבים האלה. והנה, חשבון 
-פרי" היינו פריו" –וז במלה "פריו" גופא זה רמ

. צריך להיות מצב של פרי, ששת צירופי המלה ו
"שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל", "את 
פריו"7 אחר כך מצב שני של "יהיה כל פריו קדש 
הלולים להוי'"7 בסוף צריך ל"את שדרכו 
למנות", "תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו 

 .אני הוי' אלהיכם"
עוד רמז מאד יפה וחשוב בפסוקים6 בפסוק 

מילים  4מלים, בפסוק השני יש  35הראשון יש 
מילים. כלומר, בפסוק  33ובפסוק השלישי יש 

-ו ח-מילים, המתחלקות ל חוהשל האיסור יש 
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מלים של מצות ישוב הארץ, "וכי תבאו  ח – וה
מלים של  וה-אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל", ו

רלתם ערלתו את פריו שלש איסור ערלה, "וע
שנים יהיה לכם ערלים". גם בשני הפסוקים 

מילים שמתחלקות  חוההבאים, של ההיתר, יש 
מלים  וה-מלים במצות נטע רבעי ו ח – וה-ו ח-ל

-בפסוק של השנה החמישית. אם כן, יש כאן אב
רמז לחוה ראשונה וחוה שניה,  –טיפוס בתורה 

מודעות כאשר הווארט הוא שחוה ראשונה היא 
עצמית. ממש הכי מובהק שיכול להיות. לכן חוה 
הראשונה חייבת לחזור לעפרה, כמו פירות ערלה 
שאין מה לעשות אתם, רק שיחזרו לעפר, דישון 
טבעי )לא יודע אפילו אם מותר לכתחילה לדשן 

"יום  – חוהבהם(. כל תיקון המודעות קשור ל
 דעת". יחוהליום יביע אמר ולילה ללילה 

 לולים וסוד הללקדש הי

נשים לב ש"הלולים" מזכיר שם של חכם אחד 
ששייך להיום, ט"ו בשבט. ט"ו בשבט היא ראש 
השנה לאילן אליבא דמי? מי אומר שהיום חג? 
הלל, בית הלל, כי בית שמאי אומרים שכבר היה 
ראש השנה לאילן בר"ח שבט. זו מחלוקת 
בתחלת מסכת ר"ה. הלל הוא שאומר שהיום ר"ה 

ודאי לא בכדי שהלל רמוז בפסוקים  לאילן.
האלה. אין הרבה "הלל" בתורה, אבל כאן מופיע 
הלל עיקרי ביותר בתורה, שכתוב "קדש הלולים 

, רמז להיום ביום הלל" אותיות הלוליםלהוי'" )"
המיוחד של הלל, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן. 

' הויהמשתלב בשם  דני-אבגימטריא שם  הלל
 "(.  אילןבסוד "

י כל מה שהזכרנו עד עכשיו הלל כאן הוא לפ
"בהלו  –כנגד החיה שבנפש. הלל הוא לשון אור 

                                                      
' וכו', היינו הויפעמים  הכל=  3811בה"פ =  יום הלל ב

=  הלל, 17=  יום'". להוי= " יום"קדש הלולים להוי'". 

 31, 311, ללמ –" הלולים)היפוך ספרות(, יחד )" 71

ברבוע.  33, 323( = 7, משולש 23, הויברבוע, משולב ב6 

 !הלל הלל=  311( = צככ( = הלל )מפיבאתב"ש, יום )

נרו עלי ראשי", "יהל אור". לכן בקבלה וחסידות 
של הצלם  ל-כתוב שהלל הוא החיה שבנפש, ה

)בחינת חכמה, ראשית הגילוי, אור המאיר(. 
 ל-הוא ה –כפולה  ל – ליש שתי אותיות  ללבה

לל ולהודות", כמו שאומרים ם. יש "להלשל הצ
בחנוכה. הלל הוא גילוי אור, המקיף הקרוב של 

 הנפש. 

הרגשת התהוות; המקיף  –המקיף הקרוב 

 מסירות נפש –הרחוק 

בעבודת ה' קוראים למקיף הקרוב "דבקות 
הבורא", היינו התחושה שיש בכל יהודי שה' 
מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. שוב, 

רוצים להקים מלכות בית  נכנסים לארץ ישראל,
דוד בארץ ישראל. התחושה הראשונה שצריך 

 –ובלעדיה לא שוה כלום, לא ילך  –להרגיש 
היא ההתהוות התמידית. אתה הולך ברחוב, 

אתה מרגיש שה'  –מסתכל על עץ, לא משנה מה 
מחדש את ארץ ישראל, את העולם בכלל, וגם 
אותך, "אל יוציא אדם את עצמו מהכלל", מהוה 

ותך יש מאין ואפס המוחלט בכל רגע. זו א
ההרגשה של המקיף הקרוב של הנפש, של הלל. 
זאת אומרת שאותו צדיק בשלש שנות ערלה לא 
חש תחושה זו. אפשר להבין, כי כולו סביב 
עצמו. מי שכולו מודעות עצמית לא יכול לרגע 
לצאת מעצמו ולהרגיש שהכל מתהווה מאין 

גילוי המקיף ברגע הזה. לתחושה זו קוראים 
"קדש  –הקרוב שבנפש, החיה, והוא כבר טוב 

 ויש בו גילוי אור.  –הלולים להוי'" 
מה יותר ממנו? המקיף הרחוק. דווקא הוא 
יתגלה תמידין כסדרן, מודעות טבעית, בלי צורך 
להעלות אותו לירושלים. הכח או הנכונות 

 –התמידית של היהודי למסור את נפשו ממש 
על קידוש ה'. זו היחידה  –למות אם צריך 

שבנפש. היא דווקא הבסיס והיסוד של המודעות 
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. אם יש לך את הבסיס הזה, גהטבעית של היהודי
אז בכיף "תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו 
אני הוי' אלהיכם", ו"אני הוי' אלהיכם" הוא 
בתוככם, "והתהלכתי בתוככם", כי זו נכונות כל 

, בלי לחשוב רגע למסור את הנפש בטבעיות
טבע  –פעמיים, בלי לחשוב בכלל. זהו טבע 

האינסטינקט העיקרי של  –פירושו אינסטינקט 
 יהודי הוא מסירות נפש. 

המעבר מפסיקה כבית הלל לפסיקה כבית 

 שמאי

אצל כל יהודי טבע זה נמצא בכח ובית שמאי 
פוסקים "אזלינן בתר בכח". מה ההבדל בין ר"ח 

הוא הזמן בו משה שבט לט"ו בשבט? ר"ח שבט 
 –התחיל בסוף ימיו "באר את התורה הזאת" 

משנה תורה, חומש דברים. הוא התחיל בר"ח 
לל, יש לו את ה-מאיש-שהמר"ת  משהשבט. 

ז' אדר, יום -שתי הבחינות. מר"ח שבט עד ל
ימים, אבל  יחידהההסתלקות שלו, יש בדיוק 

ימים.  חיהמט"ו בשבט עד ההסתלקות יש 
את גילוי אור החיה בנפש, בית מהיום והלאה יש 

הלל, "קדש הלולים להוי'". זו כבר התגלות 
 בפועל. 

בכל אופן, כתוב שלעתיד לבוא נפסוק הלכה 
הלל עצמו יפסוק הלכה כבית  –כבית שמאי 

שמאי, כי הלל גם רוצה שהכל יתממש, שכל 
הבכח יתגלה בפועל ממש, שיותר ויותר מהמקיף 

לו יומשך בתוך הרחוק יתגלה במקיף הקרוב ואפי
הפנימי שבנפש, להפוך את כל הצלם לקדש, 
שכל העץ יהיה קדש. אחרי שלש שנות ערלה 

                                                      
ויש בכך תוספת טעם במבואר בתניא ספכ"ה "למה צוה  ג

משה רבינו ע"ה במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ לקרות 

ק"ש פעמים בכל יום לקבל עליו מלכות שמים במסירות 

מסירות הנפש היא הבסיס למודעות הטבעית,  –נפש" 

הנבנה בארץ ישראל כמבואר באריכות בחנה הטבע היהודי 

 אריאל ובספרים מודעות טבעית והטבע היהודי.

ושנת נטע רבעי כל העץ קדש, יצא מכלל ערלה 
 לגמרי.

 ב. הלל ושמאי בכבוד שבת

מדות שמאי והלל: כל השבוע לכבוד שבת או 

 "ברוך ה' יום יום"

ניתן שתי דוגמאות איך הלל, של היום, בעצמו 
 ואף לאמץ את שיטת בית שמאי6ש

יש דוגמה אחת פשוטה שמובאת בהלכות שבת. 
כעת קוראים בתורה את פרשת יתרו, עשרת 

 –הדברות, וכתוב "זכור את יום השבת לקדשו" 
הדבור הרביעי של עשרת הדברות. זהו פסוק 
ששייך במיוחד לבית שמאי, לשמאי הזקן, כי 
 דרש את הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו"
שכל מה שאדם רואה יפה מתחלת השבוע, מיום 
ראשון, יקנה לכבוד שבת. אם אחר כך הוא מוצא 

יאכל את הראשון ואת השני  –משהו יותר טוב 
יקדיש לשבת. כלומר, הוא חי מתחלת השבוע 
לכבוד שבת, כל החיים של היהודי הם שבת, כל 

"זכור את יום השבת  –הזמן זוכר את שבת 
-ץ החיים, כתוב בקבלה שלקדשו". קשור גם לע

 זהו עץ החיים שלו.  –" החיים עץעולה " זכור
אבל כתוב ש"הלל מדה אחרת היתה לו, ברוך 

כנ"ל[ יום  דני-אבגימטריא שם  הללדני ]-א
יום". הוא לא חשב מתחלת השבוע שכל דבר 
יפה צריך מיד לקנות לכבוד שבת, אלא בטח בה' 

וד שודאי לכב –הלל מצטיין במדת הבטחון  –
שבת ה' יזמין לי הכי טוב לשבת, לקראת שבת. 

כל יום אני  –לכן לא צריך להכין מתחלת השבוע 
קונה ונהנה ממה שמזדמן, ובסוף ה' יזמין לי הכי 

 טוב לשבת. 
יש אחרונים שאומרים שנגד הכלל הידוע 

הלכה כהלל, דווקא בדין  –אצלנו, שהלל ושמאי 
 הזה של כבוד שבת קדש פוסקים כמו שמאי.
אומרים שזו כבר איזו הארה של העולם הבא, של 

 ימות המשיח, לגבי שבת. 
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 ענג שבט

בכלל, שבת קשורה לחדש שבט. מה ההבדל 
? שתי מלים מאד קרובות, כל שבת-ל שבטבין 

 ת-ו טבשב טההבדל הוא רק האות האחרונה, 
. בהברה ספרדית נשמע אותו דבר. כלומר, תבשב

ן דטלנ"ת, אם נתייחס למוצא, באותיות הלשו
 טשתי האותיות שכמעט זהות במבטא שלהן הן 

הן משהו אחר  – נ-ו ל, ד –. שאר האותיות ת-ו
כל אחת, אף על פי שכולן מאותו מוצא, מוצא 

, ת-ו טהלשון. שתי האותיות שממש זהות הן 
 שבטמתחלפות המלים  ת-ו טומהחילוף של 

 . שבתו
מה הקשר? החוש הפנימי של שבט הוא תענוג, 

ק מה שדברנו קודם על המודעות הטבעית בדיו
שהיא היכולת לחיות בכיף יותר ויותר לשם 

-שמים. להגיע למדרגה של השנה החמישית
המשיחית, "תאכלו את פריו להוסיף לכם 
תבואתו אני הוי' אלהיכם", התכל'ס. חדש 
התענוג לפי הקבלה הוא חדש שבט. בספר יצירה 
 יש גם חוש לכל חדש, והחוש של חדש שבט

חוש האכילה, הלעיטה,  –מתאים לט"ו בשבט 
חוש הטעם. "וקראתם לשבת ענג", שבת היא יום 

המצוה של שבת היא ענג שבת. אם כן,  –של ענג 
כל חדש שבט הוא שבת אחת ארוכה לפי הרמז, 
כמו "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים" 

 שבתו שבטשנאמר לעתיד לבוא )גם בחשבון, 
, חיה, 21פר ההשראה של , מס3131משלימים ל

 ברבוע(. 22ברבוע, ועוד  21, תענוגכלומר 

 "ואכל מכל"

חז"ל אומרים לגבי אבותינו הקדושים, אברהם, 
יצחק ויעקב, ש"שלשה הטעימן הקב"ה מעין 

הם זכו לענג שבת כל  –העולם הבא בעולם הזה" 
"אברהם יצחק ויעקב". איך  –החיים שלהם 

המלה "כל".  יודעים? כי אצל כל אחד כתובה
אצל אברהם כתוב "ואברהם זקן בא בימים והוי' 
ברך את אברהם בכל", יצחק בעצמו אומר "מי 
איפא הוא הצד ציד וגו' וֹאכל מכל... גם ברוך 

יהיה". יעקב אבינו גם אומר, לעשו, "יש לי כל". 
עשו אמר ליעקב "יש לי רב" ויעקב עונה לו "יש 

ם ששלשה לי כל". מהפסוקים האלה חז"ל אומרי
 הטעימן הקב"ה בעולם הזה מעין העולם הבא. 

אם נדייק, נראה שיש מעלה בענין זה ביצחק 
אבינו יותר מאשר אברהם ויעקב בשתים. דבר 
אחד, הלשון הוא שה' הטעים את אבותינו 

טעם  –הקדושים מעין העולם הבא בעולם הזה 
על פי פשט הוא אכילה. רק אצל יצחק כתובה 

, אצל אברהם כתוב "והוי' ברך לשון אכילה. יותר
את אברהם בכל" ואצל יעקב "יש לי כל", אבל 

שרש אכל הוא עצמו  –אצל יצחק "ואכל מכל" 
כל. כלומר, אצל יצחק ה"כל" מודגש -כל, א

כל וא"ואכל מכל". שאר האותיות, " –לגמרי 
. יש כאן שם אוםכל", הן שם קדש בקבלה, מ

ם ]לשון חיי כלכל"מ – כל-כל, כלופעמיים  אום
תענוג, כמבואר בדא"ח עה"פ 'כי עמך מקור 

 חיים', מקור כל התענוגים[ בחסד". 
אנחנו אומרים עכשיו שחדש שבט הוא גם חדש 
שבת, חדש של עונג, והוא גם חדש של אכילה, 
חדש של יצחק אבינו שהוא השחוק והתענוג בין 
האבות )המבקש "ועשה לי מטעמים כאשר 

ה, של חדש -טי ישב יבאהבתי". השבט, בין 
שבט הוא שבט אשר עליו נאמר "מאשר שמנה 

 לחמו והוא יתן מעדני מלך"(. 
שייך למי? לכאורה  – 387" עולה ואכל מכל"

שנה. הוא הבן של יצחק. מי  387ליעקב, שחי 
שנים? כל מי שלא יודע זאת  387עוד בתורה חי 

אחר כך יתבייש שלא ידע... כולנו יודעים שיעקב 
שנים? עשו.  387, אבל מי עוד חי שנים 387חי 

עשו ויעקב נולדו יחד וגם מתו יחד... הפסוק 
מי כאן לא  –מתחיל "מי איפא הוא הצד ציד" 

סתם התחפש לעשו, אלא שהוא ממש עשו? הוא 
של הצלם.  צ-יעקב ועשו יחד. "הצד ציד" הוא ה

ה"איש ידע ציד איש שדה" של עשו הוא 
ל יעקב המודעות העצמית, שנות הערלה, אב

זוכה למודעות טבעית, שחוזר ל"הצד ציד" 
 ובזכות זה "ואכל מכל... וגם ברוך יהיה". 
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דבר אחד שכבר הלל  –זהו התיקון של החדש 
מסכים, לפי הרבה פירושים, לפסוק הלכה כבית 
שמאי לענין כבוד שבת, לקיים את הפסוק "זכור 
את יום השבת לקדשו" מתחלת השבוע, כל הזמן 

 –" מחשבתת )והרמז6 "לחשב לחשוב על שב
 (.מח שבת

ג. דין שביתת כלים: חשיפת הנפש בדומם 
 בעידן הרובוטיקה

 שביתת כלים בעידן של אוטומציה

יש משהו אחר, שגם קשור לשבת, עוד יותר 
חידוש וענין לנו להתבונן בו6 יש מחלוקת בין 

מהמחלוקות החשובות  –בית שמאי ובית הלל 
חשובה, לענין שבת  ביניהם, אולי המחלוקת הכי

לגבי שביתת כלים. האם האדם מצווה על  –
שביתת כליו? שמאי דורש את הפסוק "ובכל 

כלשון יתר, הוא  דאשר אמרתי אליכם תשמרו"
מיותר, והוא בא לרבות שביתת כלים. הלל דורש 

 את הפסוק לענין אחר, ואין לו שביתת כלים. 

                                                      
יג6 "ששת ימים תעשה מעשיך וביום -שמות כג, יב ד

השביעי תשבת למען ינוח שורך וחֹמרך וינפש בן אמתך 

והגר. ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים 

ת הפסוק לסופו לא תזכירו לא ישמע על פיך" )מחבור תחל

לומדים על היקש הכלליות של איסור עבודה זרה לכלליות 

 –כפי שנתבאר בשיעור ט"ז סיון ע"ו  –של שמירת שבת 

לימוד המתאים לחומרת שבת אליבא דבית שמאי(. הלימוד 

של בית שמאי הוא מהוספת "ובכל אשר אמרתי אליכם 

תשמרו" על "למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך 

מתאים למבואר לקמן בפנים ששביתת כלים היא  –" והגר

( ותתאה( שלמטה משביתת בהמה ) השביתת הדומם )

הנזכרת  –עילאה, כאשר אמה בפרט  הושביתת עבדים )

עילאה, כמבואר בדרושי הדא"ח לריש  ה-שייכת ל –כאן 

 פרשת משפטים(.

" ועוד תשמרו אליכם אמרתי אשר ובכלורמז6 "

 כלי, אני-אין) 73" עולה יוכל שביתת על מצוה אדם"

 ע"ה( ברבוע.

מהי שביתת כלים? היום, שאתה יכול לשים 
שבת, שהחשמל ידלק באיזה זמן. לפי בית שעון 

שמאי אסור. אנחנו עוד מעט נכנסים לעידן שכל 
החיים יותר ויותר מתנהלים על פי כלים מכניים 

עידן של רובוטים. מה שכתוב שלכל אחד יהיו  –
טו, מתקרב, שלכל אחד -טו-או –כך וכך עבדים 

יהיו כך וכך אלפי רובוטים שיעשו לו את כל 
בעולם הזה, בו פוסקים הלכה  העבודות שלו.

כבית הלל, נאמר שהרובוטים האלה עובדים על 
זו שאלה מאד אקטואלית. האם אתה  –פי חשמל 

 –יכול להפעיל את הרובוט שלך, לתכנת אותו 
לפני שבת, שיעשה לך את כל  –הכל מחשב 

כן. לפי בית  –העבודות בשבת? לפי בית הלל 
 כליו. לא, כי אדם מצווה על שביתת  –שמאי 

אם נפסוק לעתיד את ההלכה כמו בית שמאי 
מה יצא? שלפחות יהיה יום אחד בשבוע שנהיה 
בני אדם. אם נמשיך לפסוק כבית הלל לא ישאר 

 לאדם אפילו יום אחד שהוא חי חיים טבעיים... 

 מהכח אל הפועל –החיות בדומם 

נתבונן בענין הזה טפה לעומק6 באחרונים 
בית שמאי יש מי שדנים במחלוקת בית הלל ו

שאומר בפירוש שעיקר המחלוקת הוא שבית 
שמאי מייחס חיות לכלי הדומם, בדיוק כמו 
שכתוב בספר תניא קדישא בשם האריז"ל שגם 
לדומם יש נפש. הרי מה אומר בית שמאי? 

יש לך  –שהאדם מצווה על שביתת בהמתו 
בהמה, שור, ונאמר בו "למען ינוח". אתה מצווה 

לא רק אתה. לשור  –וח בשבת שגם השור שלך ינ
יש חיות, יש לו רגש, הוא קנין שלך, אז צריך 
לתת לו לנוח. מה לגבי הפריז'ידר? הוא גם צריך 

כן, בכלי יש גם איזה  –לנוח? בית שמאי אומרים 
 ממד של חיות אף שלא רואים אותו. 

יש כאן דוגמה יפהפיה להבדל בין תפיסת הלל 
הוא רואה מה שמאי הוא בכח,  –לתפיסת שמאי 

שכתוב בשם האריז"ל שיש לדומם נפש, יש לו 
איך אני יודע? כי  –אפילו רגש. האבן מרגישה 

זו  –לעתיד לבוא כתוב "אבן מקיר תזעק" 
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תקופה של בית שמאי. מי שקורא את לוח "היום 
יום", פתגם לכל יום, יש שם כמה פתגמים 
שכאשר אתה דורך על אבן ברחוב הוא מרגיש 

 –תה יהודי עם אמונה דורך עליו אותך. אם א
הוא מבסוט ממך. אם אתה לא חושב כמו יהודי 
האבן מתרגזת עליך, מה אתה בהמה? מה אתה 
דורך עלי כמו בהמה? יש שם עוד כמה ווארטים 
חריפים כאלה. אחד מיעודי לעתיד לבוא שרגש 
הדומם יתגלה. זו בדיוק שיטת בית שמאי. 

לים לבית לומדות בנגלה בהסבר דין שביתת כ
 .השמאי. אנחנו בהחלט חותרים למצב הזה

על, מתוכנת -נחזור למחשב6 היום מחשב
לגמרי, גם המדענים מתחילים לפחד מהשכל 

טו הוא הולך -טו-שאו –שלו ומהרגש שלו 
להשתלט עלינו, גם מצד השכל שלו אבל גם 
מצד הרגש שלו. שוב, מתקרבים לעידן של גילוי 

ברגע  –דבית הלל הכח של בית שמאי גם אליבא 
שהדבר מתגלה סימן שבית הלל כבר מסכים, 
"אזלינן בתר בפועל". שייך לט"ו בשבט, 

 לגלות את הבכח. –השאיפה של ט"ו בשבט 

 ארבע דרגות שביתה

נסכם את הווארט הזה6 כמה דרגות שביתה יש 
שביתת  –ה -ו-ה-בהלכה? ארבע דרגות, כנגד י

 אדם, שביתת עבדים, שביתת בהמה, שביתת
כלים. אנחנו מצווים על שביתת עצמי, גם על 

פשיטא, "תרין  –שביתת העבדים הכנענים שלנו 
ריעין דלא מתפרשין לעלמין", כי גם עבד כנעני 
מצווה במצוות כאשה. אנחנו מצווים גם על 
שביתת הבהמה שלנו. השאלה רק על שביתת 

 האם גם הכלי הוא חי.  –כלים 
 –ה -ו-ה-ארבע המדרגות האלה הן כנגד י

, תרדלמ"ל, ה-ישביתת אדם ועבדים כנגד 

                                                      
וראה באריכות מאמרו של הרב יהודה שי' ברנדס  ה

)אקדמות כב( "שביתת כלים ואוטומציה בשבת" כי עם 

התקדמות המיכון בעולם גוברת נטית הפוסקים להקפיד על 

 שביתת כלים.

, ומה שנוגע לנו ו-שביתת הבהמה היא ה
. ותתאה הששביתת כלים היא הדומם, המלכות, 

כאשר "אבן מקיר תזעק" היינו סימן מובהק של 
 דוד הוא בחינת דומם6 –החזרת מלכות בית דוד 

 שביתת ישראל י 
 שביתת עבדים ה 
 שביתת בהמה ו 
 יםשביתת כל ה 

ורמז6 אם לוקחים רק את המלה העיקרית בכל 
 – כלי-בהמה-עבד-אדם –רמה של שביתה 

את יום השבת  זכור", "עץ החייםמקבלים "
לקדשו" )רמז המתאים בפרט לבית שמאי 
שמרבה גם שביתת כלים(. מה בא ללמד אותי? 
חוץ מהשייכות לט"ו בשבט, ר"ה לאילן, בכך 

יים", שכל מה שמדברים שייך כאן ל"עץ הח
הרמז בא ללמד שגילוי עץ החיים הוא שבכל 
דבר יש חיים, גם בדומם יש חיים, הכל עץ 
החיים, כל העולם הוא עץ החיים. כנראה ש"עץ 

 . זהדעת טוב ורע" לא מכיר בחיים שיש בדומם

 תיקון המלכות: גילוי החיות בדומם

בספר התניא, בסוף פרק ו, מוזכר דין ערלה 
וב שגם אצל המדבר, גם שדברנו עליו עכשיו6 כת

אצל החי וגם אצל הצומח יש דוגמה של שלש 
 –המדבר -קליפות הטמאות לגמרי. אצל האדם

                                                      
הפסוק ממנו לומדים בית שמאי שביתת כלים, "ובכל אשר  ו

רו", משמש כמקור )דאורייתא( לאיסורי אמרתי אליכם תשמ

ראה ערוך השלחן או"ח רמג, ב ובכ"ד  –שבות )דרבנן( 

ויש  –כסלו ע"ו( -)נתבאר בשיעורי "הלכה בטעמה" חשון

לומר שכל ההרחקות דרבנן, מלכות )"מלכות פה תורה 

 שבעל פה קרינן לה"(, הן משום החיות שבדומם, וד"ל.
רהם אבינו" מבואר בשפת אמת וישלח תרמ"ט ד"ה "אב ז

שטעם שביתת כלים הוא כחו של היהודי להחדיר את 

קדושת השבת גם בדומם )ומכיון שהדבר קשה יותר מאשר 

החדרת הקדושה בחי אין זו הלכה(, אך דבריו הם מצד 

הגברא ואילו כאן בפנים מדובר על גילוי החיות שיש 

 בדומם מצד החפצא, ודוק.
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נפשות אומות העולם, לאפוקי חסידי אומות 
כל חיה ובהמה שאסורות  –העולם. אצל החי 

אחר ושאר בהמות -באכילה על פי תורה. דבר
טמאות שייכות לשלש קליפות הטמאות לגמרי. 

הוא מציין שמה ששייך לשלש קליפות בצומח 
הטמאות לגמרי הוא ערלה, כמו שאמרנו 

גם אם תשמור אחרי שיעברו שלש  –בהתחלה 
שנים ישאר אסור. מה עוד שייך לשלש קליפות 
הטמאות מהצומח? כלאי הכרם. דבר ראשון, 

בעצם שלש השנים הן כנגד  –ועיקרי, הוא ערלה 
טוב6 גם שלש הקליפות הטמאות. רק שנבין יותר 

 יהודי נולד ערל. צריך לקיים אצלו ברית מילה. 
שואלים בחסידות למה אדמו"ר הזקן לא מביא 
בתניא שום דוגמה לשלש קליפות הטמאות 
מהדומם, אלא רק מהמדבר, החי והצומח? יש 
פירוש של אביו של הרבי, רבי לוי יצחק, שאומר 

למה  –כי אין. השאלה היא  –שהוא לא מביא 
דומם אין שום אבן של שלש קליפות אין? בכל ה

מהיקום,  55%הטמאות. רוב היקום הוא דומם, 
וברובו אין שום אחיזה כלל וכלל של שלש 

רק במדבר, בחי  –קליפות הטמאות לגמרי 
 ובצומח. למה? 

בשבירת הכלים,  –הוא כותב משהו מאד פשוט 
בעולם התהו שנשבר, המלכות לא נשברה. 

ענו לזה? כי שביתת הדומם הוא המלכות. איך הג
כלים, כדעת בית שמאי, שייכת למלכות. המלכות 

בעיקר  –היא הבכח לגלות שבכל דבר בעולם 
יש גם חיות, גם רגש, גם נפש. שוב,  –בדומם 

למה? כי "ארעא  –בדומם אין שלש קליפות 
אתבטלת". כל הספירות מעל המלכות נשברו, 

 ולכן –נקברו בתוך הקליפות  –מתו ונפלו למטה 
יש בהם אחיזה בשלש קליפות הטמאות לגמרי. 

רק  –הארץ, המלכות, לא נפלה ונשברה ומתה 
התעלפה, אתבטלת, נכנסה לקומה, תרדמת. מה 
פירוש? מצב של העלם החיות. החיות בתוך 
האבן היא בקומה, עד עצם היום הזה, עד שיבוא 
משיח ויעורר את החיות, יגאל את החיות שבתוך 

ה מצווה על שביתת כליו, האבן. אז האדם יהי
ואז ברוך ה' יהיה יום בשבוע לפחות שלאדם 

תהיה חיות עצמית, יוכל להתענג כדבעי, בלי 
 רובוטים.

עד כאן ווארט אחד. נאמר עוד ווארט, אבל 
 קודם נשמע עוד כמה ניגונים.

 ד. "פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם"

לחיים לחיים. עוד משהו קצר, ואחר כך אפשר 
 שיך לרקוד.להמ

מעשים טובים; "וֹלקח  –"פרי צדיק עץ חיים" 

 לומד על מנת ללמד –נפשות חכם" 

הפסוק אומר "פרי צדיק עץ חיים וֹלקח נפשות 
חכם". המפרשים מסבירים ש"פרי צדיק עץ 

"ועמך ֺכלם  –חיים" היינו שפירות הצדיקים 
המעשים הטובים של הצדיקים הם  –צדיקים" 

ל הצדיק מהווים עץ חיים "עץ חיים", הפירות ש
לכל העולם. מה לגבי המשך הפסוק, "וֹלקח 
נפשות חכם"? יש כמה מפרשים, והפירוש הכי 
יפה הוא של האבן עזרא, שבעצם אומר שלשה 

 שלשה פירושים בתוך הפירוש שלו.  –דברים 
זהו פסוק של ט"ו בשבט, פסוק שמאד מתאים 

 כל אחד ואחד צריך להיות משפיע, גם –לתנועה 
צריך לקבל, אך צריך לקבל גם בשביל להשפיע 
הלאה. התורה שאנחנו לומדים צריכה להיות 
"תורת חסד", שחז"ל מסבירים "תורה על מנת 
ללמד", להשפיע הלאה. יש מעשים טובים 
שעושים שהם "פרי צדיק עץ חיים", אבל 
הלימוד צריך להיות בבחינת "וֹלקח נפשות 

 חכם".

 רמזי חיים בפסוק

נראה משהו מאד יפה בפסוק זה קודם כל 
. חייםשוה שלש פעמים  צדיקמבחינת רמזים6 

. חיים, גם שוה חכםהמלה האחרונה של הפסוק, 
וֹלקח נפשות  חייםעץ  צדיקבפסוק הזה יש "פרי 

, חייםועוד  חייםועוד  חייםשלש  –" חכם
שראינו קודם, סוד  1-3-3בדיוק כמו המבנה של 
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שבתנ"ך יש "עץ  הצלם. הכל כאן חיים. נשים לב
" זכורבגן עדן מקדם, קודם אמרנו ש" –החיים" 

אבל כאן כתוב "עץ חיים",  –" החיים עץשוה "
כמו בפסוק נוסף, "עץ חיים היא למחזיקים בה". 
כמובן משנה את המספר. בכל אופן, יש "עץ 
החיים" ויש "עץ חיים". כאן בפסוק כתוב "פרי 

 צדיק עץ חיים וֹלקח נפשות חכם". 

 פוח בעצי היער""כת

יש גם רמז מאד יפה, שכתוב בספרים, כמה 
. יש פרי אחד שזהו 858"? צדיק פרישוה "

. אם רוצים לדעת תפוח –בדיוק המספר שלו 
, צריך לאכול צדיק פרימהו פרי צדיק, לאכול 

"בצלו חמדתי וישבתי", "כתפוח בעצי  – תפוח
 היער". 

 יש עץ ויש יער. אין כאן המקום להרחיב, אבל
אחד הדברים החשובים בישוב ארץ ישראל, כמו 
שצריך לבנות התנחלויות, בתים, וצריך לנטוע 

גם יש ענין מאד חשוב, היום נוגע  –עצים 
לאקולוגיה של ארץ ישראל, שיהיו פה יערות. 

 – עירויש  יערממש חיוני, שיהיו עצי היער. יש 
יש עיר הקדש ויש יערות דבש, שהם גם קדש. 

זו מצוה  –אן שבא לו לנטוע יער אם יש מישהו כ
 גדולה.

שהוא קדש  –בכל אופן, כתוב בשיר השירים 
"כתפוח בעצי היער כן דודי בין  –קדשים 

הבנים". אמרנו שיחסית כל שבעת המינים של 
ארץ ישראל, שאין בהם תפוח, הם סוד הכלה של 

"כתפוח  –ארץ ישראל, אבל החתן הוא התפוח 
ים בצלו חמדתי בעצי היער כן דודי בין הבנ

וישבתי ופריו מתוק לחכי". הוא ה"פרי צדיק עץ 
חיים". יש הרבה דרושי חסידות על יחוד עץ 

"בצלו ]דווקא[ חמדתי  –התפוח והצל שלו 
 ואכמ"ל. –וישבתי ופריו מתוק לחכי" 

אולי כאן נאמר רק ווארט אחד6 חוץ מההסבר 
ששבעת המינים הם הכלה לעומת החתן, שבעת 

קון מדות הנפש ואילו התפוח הוא המינים הם תי
הפנימיות, ה"מפתחא  –בעיקר תיקון הדעת 

דכליל שית", של כל מדות הנפש. הוא תיקון כל 
שלש רמות המודעות שהסברנו קודם. זה לכבוד 

 התפוח, ששוה "פרי צדיק".

 פירוש האבן עזרא ל"ֹלקח נפשות"

כתוב "פרי צדיק עץ חיים וֹלקח נפשות חכם". 
להבין את ההקשר של הפסוק. אנחנו רוצים 

אמרנו שהפירוש הכי נחמד הוא של האבן עזרא, 
שאומר ש"ֹלקח נפשות" מתפרש בשלשה אופנים 

 שונים6 
ולוקח. מענין כי לקח טוב ופי' ומחכים נפשות 

חכם ומודיעם המוסרים וכמו מה יקחך לבך 

 יחכימך 

פ"א קונה כמו המביאי' את המקחות ובלשון 

קח כלומר קונה נפשות חז"ל קורין לקנין מ

 כעבדים ושפחות כענין ועבד אויל, 

 פ"א ולוקח נפשות בחכמתו יציל אותו מרע.

דבר אחד, שה"ֹלקח נפשות" הוא מחכים נפשות 
מתאים לכך שנקרא חכם בסוף. מי שנותן לקח  –

טוב, מלמד מוסר השכל לאנשים, הוא "ֹלקח 
נפשות חכם". זו תכלית הצדיק, אחרי שיש לו 

ובים, מעשים טובים, הוא מחיה את פירות ט
הוא צריך להחכים את הזולת. זהו  –העולם 

 פירוש אחד. 
הפירוש השני, על פי פשט, ש"לוקח" לשון קנין 

כמו שקונים עבדים. "את הנפש אשר  –ממש 
עשו בחרן". היום לא קונים עבדים כל כך, אבל 
מה כן? נחשוב רגע, ותיכף נאמר. מה היום 

לקנות -, אבל ממש לקחתשצריך לקחת נפשות
זה סימן שאתה  –אותן? צריך לקנות אנשים 

 חכם. 
הפירוש השלישי ש"ֹלקח נפשות חכם" היינו מי 
שמציל נפש מאיזה רע שעלול או עשוי לבוא על 

כשאתה מציל נפש מהרע אתה לוקח  –מישהו 
 מציל אותה מהרע. -אותה, לוקח

מחכים  –אלה שלשה פירושי פשט באבן עזרא 
קונה אותן ממש, מציל אותן. הוא לא  נפשות,

מעדיף פירוש אחד על השני, רק מסדר אותם לפי 
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יכול להיות שיש חכמה נסתרה בתוך  –הסדר 
 הסדר שלו.

 הקבלת הפירושים לחב"ד

מתאים מאד  –אמרנו שמכיון שקוראים לו חכם 
שהוא יחכים, אבל על כל הפירושים כתוב 

בכך "חכם" בסוף. כלומר, יש גם איזו חכמה 
שאתה קונה מישהו ממש, וגם חכמה בכך שאתה 
מציל מישהו מסכנה. הכל חכם. צריך לומר 

מוחא", כל  –"חכמה  –שכמו ב"פתח אליהו" 
המוחין נכללים ב"חכם" )כמו עוד דוגמאות 

זו  –בתנ"ך(. לקיחת נפש במובן של החכמת נפש 
 החכמה עצמה, שאתה מחכים מישהו. 

ית כאן. כתוב כל הדברים האלה הם הוראה כלל
שצריך לקבל החלטה טובה בט"ו בשבט, ואנחנו 
מציעים שההחלטה של היום, שנתפלל לה' 

התכל'ס  –שנזכה להיות חכמים לוקחי נפשות 
על כל שלשת פירושי  –של "פרי צדיק עץ חיים" 

 האבן עזרא שכנגד חב"ד, הוא חב"דניק. 
הפירוש הראשון, שהוא מחכים, "לוקח נפשות" 

 נפשות, הוא חכמה עצמה.  היינו מחכים
בתוך  –הפירוש השני ש"לוקח" פירושו קנין 

"דעת קנית",  –חב"ד איפה הקנין ממש? דעת 
"דעת קונה" ו"דעת מקנה". הדעת של השכל היא 
ממש לקנות נפשות. כעת נשאל מה ששאלנו 
קודם, מה היום נקרא לקנות מישהו )אבל ממש 
 לקנות(? ]שאתה אומר לו משהו שנוגע לו.[
יצאנו בתנועה משנות ערלה? כן ב"ה. צריך 
לקנות כמה שיותר נפשות. היום לקנות נפשות, 
כמו "הנפש אשר עשו בחרן", היינו לקנות 
אנשים לתנועה שלך. יש לך תנועה, אתה מאמין 
בתנועה, אתה מאמין שהתנועה הזו תביא את 

אז צריך לקנות, לקחת נפשות. קנין  –הגאולה 
לקחת מישהו פירושו גם  – הוא גם לשון נישואין

לתנועה שלך,  –להתחתן איתו. לקחת אותו אליך 
לענין שלך. לשם כך צריך דעת, לא מספיקה 
חכמה. אפשר לומר שזהו ההבדל בין תנועה של 
יותר גדולים, אחרי בר מצוה, לתנועה לפני בר 

מצוה. לפני בר מצוה אי אפשר לדרוש מהילדים 
מבר מצוה  כי לשם כך צריכים דעת. –לקנות 

והלאה כן אפשר לדרוש ולהסביר שהתכל'ס הוא 
 לקנות נפשות לענין שלך.

יש את הפירוש של הצלה מרעה, שהוא כבר 
בינה ש"מינה דינין מתערין". כמו עזרה ראשונה, 

אס. הוא לא כותב זאת פירוש ראשון אלא -או-אס
 פירוש שלישי. 

בינה. -דעת-סדר הפירושים אצלו הוא חכמה
בינה, מי שמכיר את חכמת -דעת-ההצירוף חכמ

, הצירוף של ספירת הנצח. יוההצירופים, הוא 
כעת אני אומר ושאחר כך יסבירו ויתבוננו. אם 

אפשר  –נאמץ את הפירוש של האבן עזרא 
לחרוט אותו על דגל התנועה, "וֹלקח נפשות 

הצירוף הוא "דידן נצח". קודם צריך  –חכם" 
ת אותו להחכים מישהו, אחר כך צריך לקנו

ובסוף להציל אותו. הייתי חושב שלהיפך, קודם 
אבל  –אס -או-זו עזרה ראשונה, אס –נציל אותו 

הוא כותב בסדר הפוך. בכל אופן, זו פנינה באבן 
שכל אחד יסתכל בו, על הפסוק "וֹלקח  –עזרא 

נפשות חכם". שה' יעזור שנזכה לקבל החלטה 
טובה לקיים זאת, ואם תהיינה מספיק נפשות 

 "ובא לציון גואל".  –עם כל הפירושים  –נקח ש
 כעת אפשר להמשיך לרקוד ולשמוח.



 

 

 ירושלים –ט"ז שבט ע"ח 

 "האדם עץ השדה"
 בית הספר לתורת הנפש –כנס "לצמוח בשמחה" 

 א. השרש הטוב של עץ הדעת

צהרים
א

טובים לכולם. אתמול היה ט"ו בשבט,  
 –ראש השנה לאילן. אילן הוא "אילנא דחיי" 

על הנפש  –עץ החיים". היום נדבר על העץ "
כעץ, כמו שכתוב בתורה שהאדם הוא "עץ 

 השדה". 

 כח הדעת –יחוד האדם 

הכח העיקרי שמציין את האדם כאדם הוא דעת. 
על הפסוק בבריאת האדם "וייצר הוי' אלהים את 
האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים 

חיה",  ויהי האדם לנפש חיה", על המלים "נפש
כותב רש"י שה' הוסיף לאדם יותר מכל החיות 
"דעה ודבור". התרגום מתרגם "נפש חיה" 
כ"רוח ממללא", כח הדבור של האדם, לכן 

ככה מכנים את המין  –האדם נקרא "מדבר" 
שלנו. אבל רש"י אומר שדבור בפני עצמו הוא 

עה דצריכים להיות " –'לא זה', לא שלימות 
מלך ישראל, ספירה  דודבור" )נוטריקון וד

וד דדם אר"ת  אדםהמלכות, עולם הדבור, ובסוד 
שיח(. כלומר, שהדבור בעצם מגלה את הדעה, מ

את הדעת של האדם. על דעת כתוב "גם בלא 
 דעת נפש לא טוב". 

 עץ הדעת עם עץ החיים –גן עדן 

בגן עדן מקדם היה עץ הדעת, יחד עם עץ 
סתם החיים. ט"ו בשבט הוא ר"ה לאילן, ואילן 

                                                      
 מוגה. על ידי איתיאל גלעדי. לאנרשם  א

הוא "עץ החיים" )"אילנא דחיי"(, התורה, אבל 
"עץ החיים"  –בגן עדן מקדם היו שני עצים 

ו"עץ הדעת טוב ורע". החטא של אדם וחוה היה 
שאכלו מעץ הדעת. לפי פשט התורה בכלל היה 

 –אסור לאכול מעץ הדעת, לתמיד, אבל חז"ל 
אומרים שכל  –ובמיוחד מוסבר כך בקבלה 

לש שעות, עד כניסת השבת. האיסור היה רק לש
אם אדם וחוה היו מחכים שלש שעות היה כבר 
מותר להם לאכול מעץ הדעת, היה הופך להיות 
"ענג שבת", וכל העבירה היתה הופכת להיות 

 שבתמזדונות היה נעשה זכויות ) –מצוה, זכות 
השבת מצד  –, תשובה, כנודע תשבאותיות 

 עצמה, כל השומר את השבת כהלכתה, פועלת
פעולת תשובה עילאה, תשובה מאהבה, שזדונות 
נעשו זכויות(. בכל אופן, הם לא התאפקו ואכלו 
לפני הזמן, וזהו החטא שעדיין רודף אותנו 
ועדיין עלינו לתקן. תיקון חטא עץ הדעת הוא 

 בעצם הבאת הגאולה לעולם, ביאת המשיח. 
כשאומרים "עץ החיים", המלה "חיים" נגזרת 

ע שיש שתי בחינות של משמ –בלשון רבים 
חיים, שנקראות בלשון החסידות "חי בעצם" 
ו"חיים להחיות", מה שהאדם חי בינו לבין עצמו 
ומה שלאדם יש טבע טוב להעניק חיים, להחיות, 
להשפיע, אלה שתי בחינות חיים שנכללות 

 במושג "עץ החיים". 
נשים לב שגם המושג עץ קשור ללשון עצה. 

י. כתוב, שוב, "גם בלא כאן בית ספר ליעוץ נפש
עיקר העצה הוא לתת דעת  –דעת נפש לא טוב" 

 לאדם שבא להתייעץ. 
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 אדם בר דעת –"האדם עץ השדה" 

שוב, הביטוי שאנחנו מתבוננים בו היום הוא 
" השדה עץ"האדם עץ השדה". הגימטריא של "

אותיות,  ו" יש עץ השדה)ב" דעתהיא בדיוק 
כידוע , ודעההערך הממוצע של כל אות = 

שדעת היא "מפתחא דכליל שית", בדעת יש שש 
בדילוג  דעהדעות פרטיות. וכן מופיעות אותיות 

ה", כאשר שאר דשהץ עאותיות בביטוי "
]=  האזינו, סוד "דעהפעמים  ההאותיות = 

, דעת[" בגימטריא דעה]= ה"פ  השמים[ דעה
שירת משה, הדעת של כללות נשמות ישראל(. 

(, סוד השדה) די-ש( עץ) צלםוהוא סוד 
הממוצע המחבר בין "צלם אלהים" )הצלם 
החיצוני שבו נברא האדם, המשתקף גם בגוף 
האדם( ל"צלם הוי'" )הצלם הפנימי של נשמת 

 . בהאדם(
זו נקודת המוצא שלנו היום, שלהיות "האדם 

דעת. בלי הדעת -עץ השדה" היינו להיות בר
הנפש היא "לא טוב" )כח הדעת פועל את פעולת 

. כל טובבאתב"ש אותיות  נפש –תב"ש הא
גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ " –הפסוק 

, ללמד ג"נפש לא טוב" = ג"פ "ברגלים חוטא
שהכל תלוי בכח הדעת ההופך את הנפש לטוב, 

הנפש היא  –"עץ הדעת טוב"(, אבל אם יש דעת 
 טוב. 

 כפילות בעץ החיים ובעץ הדעת

של בכל אופן, ב"עץ החיים" יש שתי בחינות 
חיים וב"עץ הדעת" כתוב בפירוש שיש שני 
צדדים, ממש שנים, הוא דואלי לגמרי, "טוב 
ורע". עץ החיים הוא יחסית משהו אחד, אור 

                                                      
על "צלם אלהים" ו"צלם הוי'" ראה באורך שיעורים בסוד  ב

 הוי' ח"ג פ"ה.
ואץ , "874" = נפש לא טוב, "111" = גם בלא דעת" ג

-חסד, 72-72הפרשים של  – 817" = ברגלים חוטא

ירדפוני כל ימי חיי", עיקר הטוב  חסדו טוב, "אך חסד

 של הנפש הוא העטרא דחסדים של הדעת.

"טוב ורע".  –אחד, אבל עץ הדעת כולל שנים 
הפעם  –אם האדם הוא דעת והדעת המקורית 

היא  –הראשונה שנזכרת המלה דעת בתורה 
משהו מהותי בדעת "דעת טוב ורע", רואים שיש 

 שהיא דואלית. 
בלשון הקבלה יש בדעת תרין עטרין, עטרא 

יש עטרה של חסדים  –דחסדים ועטרא דגבורות 
שענינם רצון להשפיע ויש עטרה של גבורות 
שענינן לצמצם, או לקבל בלי להשפיע, משהו 

 –יותר אגואיסטי. עטרא דגבורות היא שרש הרע 
לומר שיש הצמצום והאנוכיות. בפשטות אפשר 

הצד הטוב של הדעת הוא  –"דעת טוב ורע" 
הרצון לתת, אם משתמשים במלים לועזיות זהו 
הצד האלטרואיסטי של האדם, והצד האגואיסטי, 
האנוכי, של האדם, הוא הצד הרע. יש את ה"דעת 

כל עץ  –טוב" ויש את ה"דעת... רע". שתי עצות 
הוא עצה, ובתוך עץ הדעת יש גם שתי עצות, או 

ה טובה, "עצה טובה קא משמע לן" )בטוי עצ
רווח בחז"ל(, או עצה שהיא היפך העצה הטובה, 

 עצה רעה.

 התכללות עץ הדעת ועץ החיים

היום אנחנו רוצים להתבונן מה השרש בקדושה 
של "עץ הדעת  –לכל דבר יש שרש בקדושה  –

טוב ורע". עץ הדעת טוב ורע ודאי קשור באיזה 
לפי הקבלה, כל פעם מקום לעץ החיים שמעליו. 

"מכלול", שני מושגים או  –שיש שני דברים יחד 
יש ודאי התכללות  –דברים שהתורה כותבת יחד 

ביניהם. כלומר, אם יש "עץ החיים", שכולו חי 
חיים טובים, ו"עץ הדעת טוב ורע", צריך להיות 
גם עץ הדעת שבתוך עץ החיים וגם עץ החיים 

תמיד כשיש  כמו –שבתוך עץ הדעת, וממילא יש 
בסוף יש ארבעה, "שנים שהם ארבעה".  –שנים 

אם יש שני עצים בסוף יש ארבעה עצים, על ידי 
 התכללות כל אחד בשני. 

, התמר עץ= ד"פ  תמר –והרמז6 עץ התמר 
כולל את כל ארבעת העצים. התמר הוא המלכות 
בשבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל 
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ו בשבט. ושאותם במיוחד נוהגים לאכול בט"
תמר לשון תמורה, רומז גם לשני העצים 
ההפכיים במהותם, עץ החיים ועץ הדעת טוב 
ורע, וגם לסוד ההתכללות ביניהם, שכל אחת 
משתי התמורות נתפסת ומתכללת בשניה, כמו 
בדין תמורה, "ואם המר ימר... והיה הוא ותמרתו 

 יהיה קדש". 
נרצה היום להתבונן מהו עץ הדעת שבעץ 

 מהו עץ החיים שבעץ הדעת.החיים ו

ב. עבודת האתהפכא בדורנו: להפוך את 
 האפל למואר

 שדרוג הגדרת שני היצרים –צד מואר וצד אפל 

אנחנו מדברים על יסוד מאד חשוב  דלאחרונה
 –בתורת הנפש, שאפשר וראוי להגדיר את האדם 

כלומר, את המודעות שלו, הדעת, שהיא עיקר 
יות בעלת שני פשוט כשני צדדים, איש –האדם 

צדדים. אנחנו קוראים להם במונחים מאד 
פשוטים, שגם בעולם הגדול משתמשים במונחים 

יש לאדם צד מואר וצד אפל. כך  –דומים להם 
 אצל כל אחד מאתנו.

הגדרים האלה, של צד מואר לעומת צד אפל, 
באיזה שהוא מקום ודאי מקבילים למה שכתוב 

, יצר טוב בכל הספרים הקדושים שיש שני יצרים
 –ויצר הרע. תרין עטרין שבדעת שהזכרנו קודם 

בחינה אלטרואיסטית של הנפש, הרצון -שיש צד
לתת, עטרא דחסדים של הדעת, ויש יותר אנכי, 

 –לעצמי, הרצון לקבל בלבד, לצמצם את הנתינה 
הם המקור של שני היצרים, היצר הטוב והיצר 

 הרע. 
של  התורה שבכתב –בספר התניא, ספר היסוד 

הוא מגדיר שתי נפשות. לא מספיק  –החסידות 
לדבר על שני יצרים אלא צריך לדעת שישנן 

נפש האלקית ונפש  –באדם שתי נפשות 
ביצר טוב ויצר הרע  –הבהמית. לא רק טוב ורע 

                                                      
 ח שבט ש"ז ואילך.משיעור ר" ד

אני נותן ציון, אבל לא אומר שהטוב הוא ה', מה 
שאין כן כשמדברים על הנפש האלקית, כבר 

ם את ספר התניא הם לא מרחיק לכת. כשפותחי
יצר הוא כמו נטיה,  –רק יצר הטוב ויצר הרע 

א נפש אלקית, "חלק אל –נטיה לטוב ונטיה לרע 
אלוק ממעל ממש", חלק מה', וכמו שאומר 
הבעל שם טוב "כאשר אתה תופס בחלק מהעצם 
אתה תופס בכולו", ממש הקב"ה קטן בתוך הלב 
של כל יהודי. כך הוא מחדש בספר התניא, שיש 
לכל אחד מאתנו לא רק שני יצרים אלא שתי 

נפש אלקית, שהיא ממש "חלק אלוק  –נפשות 
ש", ולעומתה נפש בהמית, שלפעמים ממעל ממ

הוא גם קורא לה נפש חיונית או נפש טבעית. 
היא הטבע, חלק מהעולם הגדול. כשהוא אומר 

היא  –נפש בהמית לא נוקט דווקא בלשון גנאי 
פשוט חלק מהטבע, אבל הנפש האלקית נבדלת 

 מהטבע.
אנחנו באים ורוצים לשדרג את המונחים האלה 

לתפיסה וגם קלים ליישום  עוד יותר, שיהיו קלים
)כלומר לתיקון(, שיעזרו לנו בנתינת העצה 
הטובה והעזרה לאנשים, עיקר התכלית שלנו. 
במסורת של החסידות כתוב שאחרי שתי נפשות 
היו עוד כמה שדרוגים במשך הזמן, כל פעם 
צריך לשדרג את שני הכינויים. אחרי שתי 

הצד הלא  –טוב קראו ישות -הנפשות לחלק הלא
והצד הטוב הוא  –טוב הוא הישות, האגו 

הבטול, הוא בטל לה'. אחר כך היה עוד שלב, 
טוב של -עוד שדרוג קל, שהתחילו לקרוא ללא

טפה יותר עדין מ'ישות'...  –האדם 'הרגש עצמו' 
בעוד שהצד הטוב, הבטול, נקרא 'הרגש  –

אלוקי', שמרגיש אלקות, יש לו הרגש באלקות. 
לשדרג וגם להקל וגם  עכשיו אנחנו רוצים גם

לכן קוראים  –שהדימוי יהיה מאד מוחשי ופשוט 
להם פשוט אור וחשך. יש לאדם את האור שלו 

האור והחשך שוכנים בתוך  –ואת החשך שלו 
הראש שלו, בתוך המודעות שלו. לפרצוף של 

 האדם יש שני פרופילים, אחד מואר ואחד אפל. 



 ואביטה                                                     כד 

מודעות לבורא )סגולה  –הצד המואר 

 ות(לבריא

מואר הכוונה שהוא באמת מואר לאלקות, 
שהוא חי עם ה', "שויתי הוי' לנגדי תמיד" 
)ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. מה שיש לאדם 

-בסדר )הוא יכול להיות בלא –עצמו חלק של ה' 
מודע שלו(, אבל לא זו הנקודה. העיקר שהוא 
מודע לה' )לא רק שיש לו הרגש אלקי, שמרגיש 

בבריאה, כח הפועל בנפעל,  את מציאות הבורא
אלא שהוא בעל מודעות מלאה לנוכחות ה', כמו 
אצל אברהם אבינו, היהודי הראשון שהתחיל 

 אברהםע"ה =  מוארלהאיר, ה"מואר" הראשון, 
"ויקרא שם בשם הוי' אל עולם". הוא הראשון  –

ל הוא -שזכה לתכלית המודעות האלקית שהא
היו  ל. לפני אברהם-העולם והעולם הוא הא

אנשים עם 'הרגש אלקי' ועד להרגש של בטול 
היש לאין, כמבואר ההבדל שבין שתי המדרגות 
בדא"ח, וכן בשיעורים שלנו לאחרונה(, הכל כאן 

ששוכן אתו  –נוגעת למודעות. ויש משהו הפוך 
שאינו מודע לה' בכלל, מודע לעצמו  –יחד ממש 

או למשהו אחר, לא משנה מה )כלומר שלא כאן 
הרגש עצמו דווקא(, אבל לא לבורא  הנקודה
 עולם. 

היות שאנחנו יודעים שבלשון  –יש להניח 
שמי  –הקודש בריאה ובריאות הן אותה מלה 

הידיעה להיות  ה-שמודע לבורא זו הסגולה ב
בריא, גם בנפש וגם בגוף. "בראשית ברא" 
דורשים 'קודם כל תהיה בריא', ובבריאות צריך 

הנפש בריאה יש  להיות קודם בריא בנפש ואם
גוף בריא. נפש בריאה מתחילה במודעות 

יש כאן בורא שגם מבריא )הבורא  –לבריאה 
דווקא הוא ה"רופא כל בשר ומפליא לעשות"(. 

פעמי שהיה לפני כך -הבריאה אינה משהו חד
וכך שנים, אלא ה' "מחדש בטובו בכל יום תמיד 
מעשה בראשית". המודעות לבורא היא ודאי 

 –בריאות. מי שלא מודע לבורא יסוד ושרש ה
 הבריאות שלו מאד קרובה להתדרדר.

 אתהפכא מאפל למואר –אתגר דורנו 

ברגע שאנחנו אומרים שיש לאדם שני צדדים, 
צד מואר וצד אפל, אנחנו גם נותנים כל הזמן 

בעצם האמירה הזו מאתגרים  –אפשרות ואתגר 
שהצד המואר שלך יכבוש יותר  –את האדם 

, אזורים בנפש, של הצד האפל ויותר שטחים
שלך. כלומר, שכל הזמן, כל רגע בחיים, יש לך 

אזורים בחלק  –הזדמנות להפוך את החלק האפל 
לאור. בלשון הזהר זו פעולת "לאהפכא  –האפל 

כל היעוד שלנו בעולם הזה,  –חשוכא לנהורא" 
 כל עבודת ה', להפוך חשך לאור.

ל, מי שלומד את התניא, וחסידות חב"ד בכל
 –יודע שיש שני עמודי תווך של עבודת ה' 

אתכפיא ואתהפכא. אתכפיא היינו שיש לאדם 
 –איך שלא נקרא ליצר הזה  –נטיה לא טובה 

והוא צריך לכפות את עצמו, לדכא אותו בכוונה, 
שלא יתרומם, שלא ישא ראש, שלא יכתיב לי מה 
לעשות בחיים, שהצד הטוב יכתיב. מנטליות כזו 

א". אבל יש מנטליות אחרת, נקראת "אתכפי
 –שנקראת "אתהפכא", והיא מה שעכשיו אמרנו 

שצריך להפוך, כל הזמן להפוך, להפוך חשך 
 לאור. 

יש לי הרבה  –אם כן, הרבה חשך הוא גם ברכה 
מה לעשות בחיים. ככל שאני הופך עוד קצת 
חשך לאור אני מרויח הרבה יותר מכל האור 

חשך", האור "כיתרון האור מן ה –שהיה קודם 
שיוצא מהחשך שהפך להיות אור הוא גדול 
ועצמתי פי כמה וכמה מאור שהוא לכתחילה 
אור. חשך, לפי זה, הוא מקור של ברכה. מהו 
חשך? פוטנציאל. הווארט כאן הוא יסוד 
היסודות של טיפול נפשי, שמה שקודם קראנו 
החלק הרע שלך, כעת אני אומר שהוא פשוט 

נציאל להפוך להיות החשך שלך וחשך הוא פוט
אור גדול, "העם הֹהלכים בחשך ]פתאום[ ראו 
אור גדול", אם תקבל את העצה הנכונה, אם 

 תאכל מהעץ הנכון בזמן הנכון.
כלומר, הצד האפל של האדם הוא ה"בכח" שלו 
והצד המואר שלו הוא ה"בפועל", שהוא כבר 
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עבד בפועל והפך בפועל לגילוי אלקות. כל 
לות את ה' בעולם, בחיים המטרה שלנו היא לג

שלנו ובכל העולם כולו. ה' שם אותנו במקום 
חשוך והוא נותן לנו כל הזמן כח להפוך חשך 
לאור. לקראת הגאולה, כתוב בפשטות בחסידות, 
צריך יותר ויותר להגיע מעבודת האתכפיא 
לעבודת האתהפכא. כלומר, בזמן שלנו בכלל 

יך העיקר הוא עבודת האתהפכא. צריך להבין א
 עושים זאת בנפש.

 ג. מצות מקח וממכר בעבודה

בעלות, מקח  –פעולת הדעת )יחוד האדם( 

 וממכר

מצוות התורה של "או קנה  תריג-יש מצוה ב
מצות מקח וממכר על פי דיני  –מיד עמיתך" 

התורה. זו אחת ממצוות התורה. יש עליה הסבר 
עמוק בחסידות בספר של אדמו"ר הצמח צדק, 

 –חב"ד, הנכד של בעל התניא  הרבי השלישי של
"דרך מצותיך". אחת המצוות שהוא מסביר על 
דרך החסידות בעומק היא המצוה של מקח 

 וממכר. 
אמרנו שעיקר האדם הוא הדעת שלו. מה 
הפעולה העיקרית של הדעת? דעת היא מודעות, 
אבל האם הדעת גם עושה משהו? פועלת משהו? 

האדם שמייחדת את  –פעולה עיקרית של הדעת 
היא פעולת קנין. גם את הדעת בעצמה  –מהחי 

"דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת  –צריך לקנות 
היא הדבר העיקרי שעל האדם  –מה קנית" 

לקנות, לרכוש בחיים שלו, כל הזמן לקנות יותר 
ויותר דעת. אבל בלי דעת גם אי אפשר לקנות 

צריך  –שום דבר ואי אפשר להקנות שום דבר 
 "דעת מקנה". "דעת קונה" ו

דעת נדרשת לכל פעולה של מקח וממכר, 
משהו שמאפיין ומייחד  –טרנסאקציה בין שנים 

את האדם בהיותו אדם. בכלל מאפיין את האדם 
מושג הבעלות, שיש בעלות, רכוש, נכס, אין אצל 
בעלי חיים, מושג מאד חשוב של בעלות והרגשת 

בעלות ומתי צריך לוותר על הרגשת בעלות, גם 
א שניגע בו עכשיו בע"ה. יש פעמים שעל נוש

האדם להפקיר את הבעלות שלו למען מטרה 
מסוימת, למען ה'. "ואהבת את הוי' אלהיך בכל 

"'בכל מאדך'  –לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" 
בכל ממונך". עוד פעם, לבהמה אין כסף, אין 
חשבון בנק, אין בעלות. לבן אדם בעלות היא 

ת יש גם סוגים של אפיון עצמי. אם יש בעלו
 –טרנסאקציות, שמעבירות בעלות מאחד לשני 

 הכל פונקציה של דעת.

הפיכת  –הקנית המציאות לה'  –בירור ניצוצות 

 חשך לאור

איך מסביר אדמו"ר הצמח צדק את המצוה הזו 
ברוחניות, בשרש? הוא מסביר שהמקנה הוא 
בעצם אנחנו, בני ישראל שעובדים את ה', עושים 

כשאוכלים או שותים ועוסקים בכל מצוות, גם 
עניני העולם הזה לשם שמים, "בכל דרכיך 

כל דבר טוב שאנחנו עושים אנחנו  –דעהו" 
מקנים משהו כביכול, עם הדעת שלנו, לה'. 

 –בקבלה קוראים לעבודה זו עבודת הבירורים 
 מבררים איזה ניצוץ מהעולם. 

 –בירור ניצוץ הוא בדיוק מה שאמרנו קודם 
קיק של חשך, של אפילה, חלקיק של לקחת חל

פוטנציאל, ולהפוך אותו לאור. בשביל זה אנחנו 
 רפחזו עבודת הבירורים. יש מושג בקבלה  –פה 

ניצוצות שנפלו לתוך המציאות בעת שבירת 
הכלים של עולם התהו שקדם לעולם שלנו. בכל 
דבר טוב שעושים עם כוונה נכונה מבררים 

אז  –נה אותו לה' ניצוץ, ועם הדעת שלי אני מק
 אני המקנה והקב"ה הקונה.

 הפקרת הנפש לה'-מסירת –פעולת המשיכה 

 –כשיש מעשה של קנין יש גם שתי פעולות 
פעולה שנקראת "משיכה", שהקונה מושך את 
החפץ הנקנה לתוך הרשות שלו, ויש פעולה של 
"מתן מעות", תשלום כסף עבור החפץ שהוא 

עם שאני עושה קנה. מה שאני מקנה לקב"ה כל פ
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משהו טוב, מברר איזה ניצוץ קדוש, הוא הרצון 
הטוב שלי, האהבה שלי שנולדה על ידי 
ההתבוננות שלי באלקות. כעת אני מקצר מאמר 

 עמוק בחסידות. 
אנחנו מתחילים לומר כל בקר ב"אלהי נשמה 
שנתת בי טהורה היא אתה בראתה אתה יצרתה 

תיד אתה נפחתה בי" ואחר כך אומרים "ואתה ע
לטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא". שרש 
הנשמה הוא בטהירו עילאה )"טהורה היא"(, אור 
אין סוף שלפני הצמצום, והיא ירדה הרבה 

עד שהיא –בראתה, יצרתה, נפחתה  –מדרגות 
יורדת לגוף שלי. אני אומר לה' שאתה עתיד 
לקחת חזרה את הפקדון שהפקדת אצלי ותחזיר 

המתים. כתוב בחסידות לי אותה שוב בתחית 
שכאשר אדם אומר תפלה זו בבקר, אם הוא חכם 
מספיק, הוא אומר מיד שהוא מוכן למסור את 

"מאחר שאתה נפחתה בי ואתה  –נפשו לה' 
עתיד ליטלה ממני לכן מעתה אני מוסרה 
ומחזירה לך... וכמו שכתוב אליך ה' נפשי 

 . האשא"
המסירות הזו היא בעצם שיא התפלה, סדר 

ה מתחיל מעולם העשיה, קרבנות, ממשיך התפל
ליצירה, פסוקי דזמרה, לבריאה, ק"ש וברכותיה, 
אצילות, תפלת עמידה, ואחרי הכל יש תחנון, 
נפילת אפים, ששייך לא"ק, ממש לחזור לה'. מה 
הפסוק הראשון שאומרים בנפילת אפים לפי 

כבר, אם  –הקבלה? "אליך הוי' נפשי אשא" 
ה שלי לעתיד לבוא, אתה עתיד לקחת את הנשמ

כמו שאומרים על הבקר, הדבר הראשון בתפלה, 
אז מעתה, מהרגע הזה, אני כבר מחזיר, כבר נותן 

 את עצמי אליך לגמרי. 

 "השלך על הוי' יהבך" –ראשית ריפוי הנפש 

 –במקום אחר בחסידות קוראים לכך הפקרות 
מהרגע הזה אני מפקיר את עצמי אליך )סתם 

מסוים, החפץ המופקר  הפקר הוא לא למישהו

                                                      
 תניא פמ"א )ונתבאר בכ"ד בלקו"ת ובדרך מצותיך שם(. ה

נעשה הפקר לכל, וכל הקודם לזכות בו זוכה. אך 
כאשר אני מפקיר את כולי אני מפקיר את האני 
שלי המוגבל בעצם לאור אין סוף הסובב כל 

 עלמין, המקיף כל, וכמו שעוד יתבאר אי"ה(. 
 –עוד פסוק שמביאים בענין הוא מתהלים נ"ה 

תזרוק את  ,ו"השלך על הוי' יהבך והוא יכלכלך"
עצמך לתוך הידים הנאמנות של הקב"ה והוא 
כבר ידאג לכל צרכיך. זהו פסוק שצריך להיות 
מאד שגור אצל כל מי שרוצה לעזור למישהו. 

מהמקרים  55%אפשר לומר  –הרבה מאד 
זקוקים לשמוע פסוק  –שבאים לפני יועץ נפש 

                                                      
" )אין עוד "יהבך" יהבךהמלה העיקרית בפסוק היא " ו

" = יהבךליחדך". במספר קדמי, " יחידה, "17בתנ"ך( = 

, כלומר שהערך הממוצע של כל אחת 17פעמים  8=  384

, "! ועודיהבך" במספר קדמי = "יהבךמארבע אותיות "

"! יהבךפעמים " 31=  843'" = השלך על הוי"

הערך  –אותיות  38" יש יהבך' השלך על הויב"

" = והוא יכלכלך"! "יהבךהממוצע של כל אות = "

" במספר קדמי כנ"ל! יהבך" = "יהבךפעמים " 8=  384

" = יהבך והוא יכלכלך' השלך על הויכל הביטוי, "

ל הוי'[ = "]השלך ע 17פעמים  34=  17, משולש 777

 1=  333]יכלכלך["! רק הר"ת =  והוא" פעמים "יהבך

פעמים  31=  111", כאשר האוס"ת = יהבךפעמים "

)הזוג  חיה, 21=  125" ברבוע פרטי = יהבך"! "יהבך"

, יחידה( ברבוע! "יהבך" היינו "משאך" )ראה 17של 

, 34" ועוד יהבךברבוע = " 35=  173מפרשים( = 

"(. ראה פירוש יהבך, "17=  35ד ועו 34", ברבוע )והוא"

"על הוי'" כמו "ותתפלל חנה על הוי'"  –יוסף תהלות 

)ומבואר בדא"ח שתפלת חנה מגיעה עד רדל"א, סוד 

(, ניקוד חנה) סג, מילוי 17" = יהבךהפקרות דקדושה(, "

, 'יהבך'[ 17] יחידה(, סוד "חסד) עב, 72"ְיָהְבָך" = 

" בהכאת אותיות = יהבך, ניקוד 'יהבך'["! "72] ליחדך

רבתי של "בראשית" )ראשית העבודה, ה'  ב-, סוד ה2111

"ועמך כלם צדיקים"  –ברא את העולם יש מאין ועל הצדיק 

 ג" יחד עם יהבךלהחזיר את העולם לה', מיש לאין(. " –
, 27, פעמים 1בחזקת  8, 78=  3778" = יהבךמילויי "

 ' ב"ה. תן לחכם ויחכם עוד.הוי
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זה בין המשפטים הראשונים, "השלך על הוי' 
 ". יהבך והוא יכלכלך

יש בעיה שנדמה לאדם שהוא בעל הבית על 
עצמו והוא לא מצליח, הוא לא משתלט, המצב 

הוא לא יודע מה לעשות.  –לא שפיר, לא טוב 
וככל שהוא  –מרוב הרגשת בעלות על עצמו 

מרגיש יותר בעלות על עצמו הוא יותר ויותר 
הוא  –מתוסכל שלא יודע איך לעזור לעצמו 

הדבר הראשון הוא מה נופל, יורד פלאים. לכן 
תפקיר את עצמך, אתה  –שהתחלנו לומר קודם 

לא בעל הבית על שום דבר וגם לא על עצמך. 
 –אבל תפקיר את עצמך לה', תזרוק את עצמך 

כמו תינוק, יש לך אמא, תזרוק את עצמך לחיק 
האוהב של האמא. היא כבר תדאג. ככה כל בן 

 "השלך על הוי' יהבך".  –אדם 
ק שמקביל לפסוק שאומרים שוב, זהו פסו

בתחלת תחנון, "אליך הוי' נפשי אשא". אומרים 
שהוא בא אחרי ההתבוננות על תחלת היום, 
שהנשמה יורדת כך וכך מדרגות, ובאיזה שלב ה' 
יקח אותה חזרה. אני צריך להרגיש שאם ה' יקח 

אז אני כבר מחזיר מרגע זה.  –חזרה באיזה שלב 
י בהם' ולא ה' לא רוצה שאמות, רוצה "'וח

ולכן "והוא יכלכלך". לא צריך  –שימות בהם" 
למות, חס ושלום, אבל אני צריך בחיים להשליך 
את עצמי, להחזיר את עצמי לה', להוריד ידים. 

אוף. אצל כל -און והנדס-בלועזית יש מושג הנדס
אמרנו שהיא חלק מכל השדרוגים,  –אדם הישות 

-מיי-און-היא הנדס –טוב של האדם -החלק הלא
סלף, שאני צריך להחזיק את עצמי, אני בעל 

אוף, תוריד את הידים -הבית של עצמי. ויש הנדס
תכיר בזה. ברגע  –מעצמך, אתה שייך לה' 

שתכיר בכך כבר לקחת הרבה שטח אפל והפכת 
אותו למואר, באותו רגע שאתה מפקיר לה' את 

 הבעלות שלך על עצמך.

 רבהאהבה  –אהבה זוטא; מתן מעות  –משיכה 

עוד פעם, כתוב שם, בדרך מצותיך ב"מצות 
קנין", שהמקנה הוא אנחנו והקונה הוא הקב"ה. 

כאשר הקב"ה קונה מאתנו את הבירורים שאנחנו 
מקנים לו הוא משלם יפה, הכי יפה, בכסף מלא. 
מהו הכסף? אהבה רבה. אנחנו יכולים לאהוב 

אהבה זוטא, אהבת  –אותו רק באהבה מוגבלת 
וא נותן לנו מלוא חפניו אהבה אבל ה –עולם 

רבה, שאיננו יכולים להשיג אותה בעצמנו. כסף 
הוא אהבה, כיסופים, כוסף. אנחנו גם נותנים לו 

זו משיכה, משיכת הלב, משיכת הלב  –אהבה 
שנולדה על פי התבוננות. אבל ההתבוננות שלנו 
היא מוגבלת, השכל שלנו מוגבל, ולכן גם 

הבה זוטא. אנחנו זו א –המשיכה שלנו מוגבלת 
מקנים לו את האהבה זוטא שלנו, יחד עם 

 –הבירורים שאנחנו מבררים מחשך העולם הזה 
ואז הוא משלם לנו  –הופכים את החשך לאור 

את הכסף, אהבה רבה. עד כאן בקיצור הנקודה 
 של מצות מקח וממכר על פי החסידות.

 ד. התכללות עץ החיים ועץ הדעת

הצדדים הללו של נעמיק עוד יותר מהם שני 
הדעת, המואר והאפל, שכל פעם צריך להכנס 

ולהפוך אותו  –הפוטנציאל  –לשטח האפל 
 למואר6

 דעת עליון ודעת תחתון

הפסוק אומר בשירת חנה "כי אל דעות הוי' ולא 
]ולו קרי[ נתכנו עלילות". יש שתי דעות. בלשון 
הקבלה הן נקראות "דעת עליון" ו"דעת תחתון". 

היא  דעתז בפשטות שעצם המלה יש אפילו רמ
 עת" – עתיש  עתחתון. בתוך דת-ליוןע-עתד

חתון. ת-ליוןעשהיא בעצם ר"ת  –לעשות הוי'" 
מהי דעת? נקודת מבט. יש נקודת מבט מלמעלה, 
שהיא "דעת עליון", ויש נקודת מבט מלמטה, 

 – עדהפוך אותיות  דעשהיא "דעת תחתון". 
דות מבט על צריך שני עדים להקים דבר, שתי נקו

אותה מציאות. אם שתי נקודות המבט מסכימות, 
אף על פי שכל אחד מסתכל מזוית אחרת והפוכה 
יש הסכמה ביניהם, סימן שהדבר אמת. לכן צריך 

 שני עדים, כל אחד עם הדעת שלו.
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מהי דעת עליון? בלשון החסידות דעת עליון 
היא שהיש האמתי, מה שבאמת קיים במציאות, 

 –לכבודו אמנם  –בריאה שה' ברא הוא ה', וכל ה
יש מאין ואפס המוחלט, והיות ש"אני הוי' לא 
שניתי" ו"אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה 
הוא משנברא העולם" בלי שום שינוי, בעצם כל 
מה שישנו, כל מה שאני רואה בעיני, הוא אין. יש 

הוא ישנו וכל השאר אין,  –רק את בורא עולם 
ב" בלשון הזהר. הכל "כולא קמיה כלא חשי

הוא המציאות האמתית, וכל  –לפניו נחשב כלא 
השאר, אנחנו בעצמנו, איננו מציאות אמתית, לא 
"מציאותו מעצמותו". מציאות אמתית הכוונה 
שהמציאות היא חלק מגדר העצם, ויש אותה רק 
אצלו יתברך, לא אצלנו. בכל נברא פועל הכלל 

להיות  מתהווה מאין ועתיד –"כל הוה נפסד" 
אז אינו  –אין, "דע מאין באת ולאן אתה הולך" 

מציאות אמתית. רק ה' הוא מציאות אמתית, אז 
הוא היש האמתי ואנחנו האין. מי שמרגיש כך 
רואה את המציאות מהעינים של ה', "תֺמנת הוי' 
יביט" של משה רבינו, שרואה את תמונת 
המציאות מתוך עיני הבורא. אז הוא רואה שהכל 

אין, כי הכל חולף, ויש רק דבר אחד אמתי בעצם 
ה'. מזכיר את הפסוק בתחלת קהלת "דור הולך  –

ודור בא והארץ לעולם עומדת", ככה "כל הוה 
נפסד", כל דבר שיש בעולם הולך ובא, ויש רק 

הבורא  –דבר אחד שנמצא תמיד, קיים, לא חולף 
 יתברך.

מהי "דעת תחתון"? שאני מרגיש את עצמי 
אבל אני  –זה בטוח  –, אני פה קיים למציאות יש

חש באיזו נקודה פנימית בלב שיש מי שמהווה 
אותי, יש אין שמהווה אותו. איני רואה אותו ואין 
לי שום תחושה ממשית בו, ולכן אומר שהוא 

אבל אני מאמין  –כביכול אין, בשבילי הוא אין 
בו. אני כל כך מאמין בו, עד שאני מאמין שהוא 

אני צריך לקיים אותן, וככה אני מצוה מצוות ו
מבטל את הישות שלי  –מבטל את רצוני לרצונו 

אני היש  –לאין. הביטוי הוא בטול היש לאין 
והוא בשבילי אין, שאני מאמין בו שהוא השרש 
שלי, והעסק שלי כאן, בעולם הזה, הוא כל הזמן 

לבטל את היש שלי לאין. כל המודעות הזו 
 נקראת "דעת תחתון".

מעלת הצד  –היש לאין )דעת תחתון(  בטול

 האפל

שני הדברים האלה טובים. מי שמבטל כל הזמן 
ודאי צדיק  –את הישות שלו לאין הוא צדיק 
שעושה רק  –בשם המושאל, לפי הגדרות התניא 

דברים טובים. כל הזמן הוא מבטל את רצונו 
לרצון ה', אבל עדיין נקרא דעת תחתון. היות 

באיזה צד במודעות הוא  שבשבילו ה' הוא אין.
נמצא בשרש, בצד המואר או בצד האפל? אם ה' 

 –וכולנו, כל מה שיש  –הוא היש האמתי ואני 
 אור-הוא אין, ודאי שזהו המואר האמתי. ידוע ש

יש פה אין סוף, האור  – סוף איןבגימטריא 
האמתי. אבל אם אני יש וה' בשבילי אין יכול 

זהו הצד  אבל –להיות מצב טוב על פי תורה 
 האפל. 

למה הדבר דומה? להבדל בין תלמוד ירושלמי 
לתלמוד בבלי. יש משפט מאד חזק, אפילו 
מדהים, בגמרא, שעל תלמוד בבלי דורשים את 

"זה  –הפסוק "במחשכים הושיבני כמתי עולם" 
תלמוד בבלי". כל החיים של היהודי הם לפי 
תלמוד בבלי, שלפיו אנו פוסקים הלכה, וחז"ל 

שכל התלמוד בבלי נקרא "במחשכים  אומרים
הושיבני כמתי עולם". כל הלימוד, כל 
המנטליות, החשיבה, של תלמוד בבלי היא 

אחד שנמצא באיזה מרתף  –מנטליות של חשך 
חשוך ושם הוא מגשש, מחליט ומכריע. זהו 
תלמוד בבלי יחסית לתלמוד ארץ ישראל, שהוא 
אור. כאן יש לנו דוגמה ששני הצדדים האלה 

התחלנו מטוב ורע והגענו לאור וחשך  –יוביים ח
וגם לארץ ישראל לעומת חו"ל ותורת א"י לעומת 

בקרוב  –תורת חו"ל. בינתים, עד שיבוא משיח 
אנו חיים, גם פה בארץ ישראל,  –בימינו ממש 

לפי המנטליות של תלמוד בבלי, לפיו פוסקים 
 את ההלכה. 



 
 כטואביטה                                                      

 מה זאת אומרת לפי מה שאמרנו קודם? שאנחנו
'הלואי דעת תחתון מתוקנת'. אנחנו מרגישים 

לא חושד שיש פה מישהו שלא  –עצמנו יש 
אבל הלואי שנבטל  –חושב ומרגיש שהוא קיים 

את עצמנו לאין האלקי, זו דעת תחתון, 
"במחשכים הושיבני". אבל אם אני מאד רוצה 
אפשר לעלות. במצב של החשך, של דעת תחתון, 

למואר  –עת עליון יש פוטנציאל עצום להפוך לד
כמו שאומר הפסוק הנ"ל "העם  –באור גדול 

הֹהלכים בחשך ראו ]לא רק אור אלא[ אור גדול", 
 דווקא מתוך החשך אפשר להגיע לאור גדול.

הפיכת דעת תחתון לדעת עליון על ידי הפקרות 

 דקדושה

אם כן, כעת אנחנו מעלים בקדש את כל 
-תנה"ב, ישו-טוב, נה"א-רע –המושגים שלנו 

הרגש אלקי. הדעת כאן, "עץ -בטול, הרגש עצמי
, שיש לו דעת" בגימטריא עץ השדההדעת", "

הצד המואר הוא דעת עליון והצד  –שני צדדים 
האפל הוא דעת תחתון. עיקר העבודה שלנו הוא 
לקחת את דעת תחתון ולהפוך אותה עצמה לדעת 
עליון. על זה נשאר לנו להתבונן, איך עושים 

 זאת?
אפשר  –שייך למה שאמרנו קודם הווארט 

לעשות זאת רק עם עבודת ההפקרות. אם אדם 
יכול להפקיר את הבעלות שלו על עצמו הוא כבר 

יש. איך אומרים בלשון החסידות -נעשה אויס
שכל אדם מרגיש את עצמו ליש, והלואי שירגיש 
את האלקים לאין שמהווה את היש וירצה לבטל 

מציאות  את היש שלו לאין שמהווה אותו?
בפשיטות, או, בנוסח אחר, עולמות בפשיטות, 

פשוט שיש כזה   –או, נוסח אחר, אני בפשיטות 
ואלקות בהתחדשות.  –דבר שקוראים לו 'אני' 

דעת עליון היא הפוכה, אלקות בפשיטות 
בהתחדשות.  –או עולמות, או אני  –ומציאות 

העובדה שפתאום יש 'אני' היא חידוש, אבל מה 
הוא  –וט היינו נתון, הנתון הפשוט פש –שפשוט 

 אלקים, ה', בורא עולם.

עיקר התכלית שלנו הוא לדבר על המושג 
הפקרות דקדושה, הפקר. נעשה גימטרית בינים6 

? מושג מאד חשוב בהלכה. הוא הפקרכמה שוה 
, מספר מאד חשוב, שכינה, בגימטריא 141שוה 

, הפירמידה של 31עד  3-סכום כל הרבועים מ
, 771עולה  הפקרמת החשבון. פעמים עשר בחכ

מספר טוב בשביל חב"דניקים... מה צריך 
להפקיר פעמיים? למה פעמיים הפקר? כנראה 

"בכל נפשך  –שיש שני דברים שצריך להפקיר 
ובכל מאדך". צריך להפקיר את החיים, "בכל 
נפשך", ויש אדם שקשה לו להפקיר את חשבון 

להפקיר גם  הבנק יותר מאשר את חייו, ולכן צריך
את הרכוש. צריך "הנדס אוף" מכל מה שאתה 
חושב ששלך בחיים, "תן לו משלו שאתה ושלך 
שלו וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנו 
לך". הדמיון הכי גדול שיש לאדם בעולם הזה 
הוא דמיון שיש לי משהו, שהוא שלי. זהו דמיון 
שהתורה מאשרת אותו. אמרנו שההבדל בין אדם 

 חיה הוא שלאדם יש בעלות, יש קנין, יש דעת.ל
עיקר הווארט יהיה ההעמקה בעבודת ההפקרות 
דקדושה. כאן גם המקום להזכיר את השם של 
אותו צדיק ירושלמי שזכינו להכיר, שכל בית 
ספר לתורת הנפש, מה שאנחנו יושבים כאן, הוא 
הרבה בזכותו, לומדים בעיקר על פיו, ר' אשר 

ק לברכה, שהמלה 'הפקרות', מה פריינד, זכר צדי
שלומדים איך אדם צריך להפקיר את עצמו, היא 

 מלה ויסוד היסודות של הלימוד שלו.

 רע-שקר, טוב-חשך, אמת-אור

לפני שנתמקד בזה נאמר עוד דבר6 הצד האפל 
של האדם הוא שאני היש, 'אני ישנו', והלואי 
שיכיר שיש אין שמהוה אותו וירצה לבטל את 

שמעליו. יתכן שיש משהו יותר גרוע  ישותו לאין
מזה, שהוא יש ולא מכיר באין. המצב של יש 

 –שאינו מכיר באין מתדרדר ומגיע לרע ממש 
שעושה דברים רעים, משחית את עצמו. באותם 
שיעורים בהם אנחנו מסבירים את הצד המואר 
לעומת הצד האפל של האדם אנחנו אומרים 



 ואביטה                                                     ל 

גות מושגים שכמו שיש אור וחשך יש עוד שני זו
 רע. -שקר וטוב-אמת –במודעות האדם 

כלומר, בעצם יש שלשה זוגות מושגים שמנחים 
או שבעיקר מנחה  –אדם בחייו, שלשה טיפוסים 

אותו שיש טוב ורע ועלי תמיד לבחור בטוב 
ולברוח מהרע, למאוס ברע, וכל הזמן אני שוקל 
טוב לעומת רע7 יש אדם אחר, כמו שהסברנו 

נו על הרמב"ם )שהיארצייט לאחרונה כשדבר
שלו היה לפני כמה שבועות(, שיש לו טוב ורע, 
אבל מה שמעסיק אותו מהבקר עד הערב הוא 

שקר, כי הוא פילוסוף. יש טיפוסים שהם -אמת
ואותם מנחה  –כל הכבוד להם...  –פילוסופים 

שקר. לא כל כך מענין אותם אם הדבר -או-אמת
אנשים  –ים טוב או רע7 אבל יש עוד סוג של אנש

-שמה שמענין אותם וגם מנחה אותם הוא אור
חשך, המואר והאפל שלנו, שני צדדי האישיות 
שאנחנו כעת מנסים להתעצם אתם ולקלוט אותם 

 טוב. 

התדרדרות תרין -השתלשלות –שלשת הזוגות 

 עטרין שבדעת

טיפוס של  –אלה שלשה טיפוסים שונים לגמרי 
של  שקר וטיפוס-חשך, טיפוס של אמת-אור
רע. אבל בעצם כל שלשת הזוגות האלה הם -טוב

צד השמאל של  –השתלשלות של דעת תחתון 
 הדעת, עטרא דגבורות של הדעת6 

אם הוא בדרגה הכי גבוהה של דעת תחתון הוא 
מרגיש את עצמו יש, מרגיש את האין האלקי 
שמהווה אותו, רוצה להתבטל, וגם ודאי רוצה 

שלו יהפוך באיזה מקום שעצם ה"דעת תחתון" 
ל"דעת עליון". יודע שאני עכשיו בחשך, והלואי 
שהייתי יכול עכשיו לצאת מהחשך שלי ולהגיע 

 לאור. 
יש את אותו אחד שהוא יש, אבל אין אצלו את 

 –התחושה של האין שמהווה את היש 
התדרדרות של דעת תחתון, מדרגה שניה, עוד 

דתי -לא עושה דברים רעים. יכול להיות אחד לא
אדם טוב, לא מרגיש את ה', מרגיש את  שהוא

אצלו  –עצמו, אבל הוא עדיין לא אדם רע 
שקר -או-שקר. אמת-או-הדואליות ביש היא אמת

מועיל. אדם עובד -לא-או-הוא גם מועיל
במחשבים, או בכל מקצוע אחר, האמת היא מה 
שעובד והשקר הוא מה שלא עובד. מה שלא 

 וא שקר. ה –עובד הוא לא רע, הוא רק לא עובד 
המצב הזה עלול להתדרדר עוד דרגה ולהגיע 

לא רק שלא עובד אלא משחית,  –לדברים רעים 
מזיק. מהו רע? משהו שמזיק. מי שנמצא בעולם 

רע צריך לדון כל דבר ולשקול האם הוא -של טוב
מזיק או שאינו מזיק, האם הוא טוב או רע. קודם 

כאן  –השאלה היתה אם מועיל או לא מועיל 
 ה אם מועיל או שממש משחית ומקלקל.השאל

 עץ החיים ושלשה עצי דעת –ארבעה עצים 

כמו שיש "עץ הדעת טוב ורע" הייתי יכול לומר 
'עץ הדעת אמת  –שיש מעליו עוד עץ הדעת 

'עץ הדעת אור  –ושקר', ומעליו עוד עץ הדעת 
וחשך', ומעל לכולם יש את עץ החיים. זו חזרה 

יש פה ארבעה למה שדברנו בהתחלה, שבעצם 
 שני עצים עם התכללות ביניהם.  –עצים 

 –הקצוות הם "עץ החיים", בו הכל רק מואר 
ו"עץ הדעת טוב  –אין אור וחשך, הכל אור 

ורע". ברגע שיש דואליות של אור וחשך כבר 
נמצאים בעץ הדעת שבעץ החיים. 'עץ הדעת 
אמת ושקר' הוא עץ החיים שבתוך עץ הדעת. אם 

שהוא "עץ הדעת טוב ורע" יש לי עץ הדעת 
בו המנטליות שבאמת יש טוב  –פשוטו כמשמעו 

 ויש רע.
אפשר להסביר בצורה הכי פשוטה את שלשת 

 –עצי הדעת כמופיעים בשלשת לבושי הנפש 
מחשבה, דבור ומעשה6 עיקר המודעות כמודעות 

חשך, שהם במחשבת האדם. לגבי -היינו אור
וא אמת ושקר, עיקר הביטוי של אמת ושקר ה

בדבור, "מדבר שקר תרחק", כפשוט. עיקר 
הטווח של טוב ורע הוא במעשה, יש מעשים 

 טובים ומעשים רעים.



 
 לאואביטה                                                      

 חצי מואר וחצי אפל –ציור עצי הדעת 

אומרים שצריך לסכם, ו"די לחכימא ברמיזא 
ול...", אלא אם כן נעשה כאן איזו הפקרות, 
להפקיר כאן את כל הישות של כולנו. לעיקר עוד 

נו, אבל רק נאמר עוד משהו נחמד, משהו לא הגע
חשוב לסוף, לגבי הפקרות6 עיקר הווארט הוא 
שעם הפקרות אמתית של "אליך הוי' נפשי 
אשא" ו"השלך על הוי' יהבך והוא יכלכלך" 
אפשר כל הזמן לכבוש אזורים מהצד האפל 

 שבנפש. 
יש פה כמה אנשים  –הדימוי שלנו, הציור 

יש כאן הרבה  טובים בגרפיקה וציור, ודאי
הוא עץ עם שני צדדים. עד כה דברנו  –ציירות 

על פרצוף עם שני פרופילים, צד מואר וצד אפל, 
עץ גדול מתפשט, עם  –והיום אותו דבר על עץ 

הרבה פארות וענפים, שחצי ממנו מואר וחצי 
 אפל, חצי ממנו ביום וחצי ממנו בלילה. 

אם מציירים עץ עם שני צדדים יש שלשה 
עם שני צדדי העץ ביחס לפירות6 בציור  ציורים

העליון חצי מהעץ נושא פרי בשל והחצי השני 
זהו עץ הדעת אור וחשך,  –נושא פרי בוסר 

החשך הוא הצד האפל, "אפיֹלת הן", בינתים 
בוסר. הדוגמה לאחד שפעל מהצד האפל שלו 
הוא דוד עם בת שבע, ש"אכלה פגה". בעץ השני 

 ׂשרק –וא סרק חצי נושא פרי והחצי השני ה
, זהו עץ הדעת אמת ושקר. שקרצירוף אותיות 

לא מכזב, לא  –הפרי הוא אמת, מי שנושא פרי 
הוא אמת. שקר הוא שמפסיק, שפשוט  –מפסיק 

לא מניב פירות, מכזב ומאכזב. בעץ השלישי 
הפירות נראים זהים, אבל חצי פירות טובים 

 ערלאותיות  רעלובריאים וחצי פירות רעילים. 
ייך גם למה שדברנו אתמול על הערלה( וגם )ש

. למעלה ז, "עץ הדעת טוב ורע"רעכולל אותיות 
 מהכל יש את עץ החיים.

                                                      
"בן  –שפעמים מופיעה ופעמים נופלת  לא מצינו במקר ז

וכך יש לדרוש "עץ הדעת טוב  –" ל"בן איש חי-איש חי"

-ורע-חיל-חי'. והרמזים6 ל'עץ הדעת טוב ורע-ורע"

 ולסיכום ארבעת העצים6
עץ החיים  עץ החיים שבעץ החיים 
 חי בעצם וחי להחיות  
עץ הדעת  עץ הדעת שבעץ החיים 
 פירות בשלים ופירות בוסר אור וחשך
הדעת  עץ עץ החיים שבעץ הדעת 

 ענפי פרי וענפי סרק אמת ושקר
עץ הדעת  עץ הדעת שבעץ הדעת 

 פירות טובים ופירות רעילים טוב ורע

 פעולת האור ופעולת החשך בפוטוסינתזה

עוד נושא גדול מאד,  –אנחנו יודעים על עץ 
שבתהליך  –שרק נאמר בקיצור נמרץ 

הפוטוסינתזה של העץ, במערכת הנשימה של עץ 
כתר, כמו שיודע מי שלמד את )המערכת שכנגד ה

, את י-אור'גוף נפש ונשמה', שלוקחת את ה
-מסביב(, יש שתי סוגי פעילות, פעולות אוירה

 darkחשך )-( ופעולותlight reactionsאור )

reactions .) 
ביצירת המזון מהאור יש רק שלב ראשון בו 

שהוא  –נדרש האור, ואחר כך יש תהליך שלם 
הוא  –מימות והחלבונים עיקר יצירת המזון, הפח

דווקא בחשך. מהעץ בעצמו, יותר מכל יצור, 
אפשר ללמוד את התועלת וההכרח של פעולה 
באור ופעולה בחשך. עיקר התכל'ס, דווקא בעץ, 

שם עיקר הפוטנציאל  –נעשה בצד האפל שלו 
שלו. זהו מאמר מוסגר אחד חשוב ביותר לגבי 

 עץ. 
ביום  בכל אופן, הדימוי כאן הוא עץ שחציו

"יום ליום יביע אמר ולילה  –וחציו בלילה 
ללילה יחוה דעת", הדעת של הלילה היא "דעת 

                                                                   
, ג"פ תהועולה  חיל איש בןברבוע.  חיעולה ב"פ  ורעל

 17עולה  ורעל טוב הדעת עץ7 317)ממוצע כל תבה( 

' הויות השרש עולות בו אותי – סג' )סוד שם הויפעמים 

אורות מרובים דתהו הגורמים  – לזואותיות המילוי עולות 

הם זוג גילאי  17-ו 317 –לשבירת הכלים ומציאות רע( 

 אברהם ויצחק בעקדה, כנודע.
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תחתון". גם פסוק שרצינו להקדיש לו הרבה 
תשומת לב, "יום ליום יביע אמר", זהו הצד 
המואר של האדם, "ולילה ללילה יחוה דעת" 
הוא הצד האפל של האדם, וצריך את שניהם. 

קח כל הזמן מהאפל העיקר הוא הדעת שלו
"לילה כיום יאיר", "לאהפכא  –והופך אותו ליום 

 חשוכא לנהורא", וככה יבוא משיח.

 ה. גדר הפקר ועבודת ההפקרות דקדושה

 גדר הפקר

איך הופכים חשך לאור? על ידי פעולת 
6 ט. למה? לשם כך צריך טפת לומדותחההפקר

מה קורה כשאני מפקיר חפץ? יש משהו בבעלות 
לי שהוא שלי, 'אל תגע בו, הוא שלי'.  שלי, נדמה

יש אנשים עם פארנויה שלמה של פלישה לרכוש 
שלי )קשור לפחד הזאב, כמבואר בספר גוף נפש 
ונשמה(. זהו דבר ראשון שאדם צריך לרפאות 

און -בעצמו, להרפות בעצמו, להרפות מהנדס
 בנפש, בשכל. 

אדם רוצה להפקיר משהו, הוא אומר 'הרי זה 
י הלכה הוא הפקיר את החפץ. ככה לפ –הפקר' 

פוסק אדמו"ר הזקן, הוא אמר שלש מלים 
והפקיר את החפץ. מה קורה לחפץ? נאמר יסוד 
מאד גדול בלמדנות. יש ארבע או אפילו חמש 
שיטות מה קורה לדבר ברגע שאני אומר עליו 

 'הרי זה הפקר'.

 נדר או קנין –הפקר 

יש דעה אחת שסוברת שבעצם לא הוצאתי 
מרשותי לגמרי, רק כאילו נדרתי נדר שלא אותו 

                                                      
"הפקרות  –מתוך פרק זה נרשמה גם נקודה מעובדת  ח

 דקדושה".
בכל הבא לקמן ראה גם קובץ יסודות וחקירות )לרב  ט

' קשת( בערך הפקר, ושם נסמנו מקורות לרוב אחיקם שי

 האמור לקמן.

כל אחד  –אפריע לאף אחד לבוא ולזכות בחפץ 
רשאי לבוא ולקחת, אבל בינתים הוא עדיין 
באיזה מקום ברשותי המקיפה. איך בדיוק 

לא פשוט, אבל יש דעה כזו. לדעה  –להגדיר זאת 
זו הפקר הוא סוג של נדר, ורוב האחרונים 

אם מדובר בסוג  סוברים שככה סובר הרמב"ם.
עוד לא הקניתי לאף אחד  –של נדר אין כאן קנין 

רק נדרתי של אפריע לאף אחד לזכות בחפץ.  –
עברתי על "לא  –אם כן אפריע למישהו לזכות 

יחל דברו", עברתי על האיסור של עבירה על נדר 
שנדרתי. שוב, לפי רוב האחרונים זו דעת 
הרמב"ם. כל שאר הראשונים והאחרונים לא 
סוברים ככה, אומרים הרבה יותר חזק מכך 
שהפקר הוא נדר, אלא שהפקר הוא קנין ממש. 
ברגע שאני אומר 'הרי זה הפקר' הקניתי את 

 החפץ, הוצאתי אותו מרשותי לחלוטין. 
כל זה נוגע לשאלה איך האדם מפקיר את עצמו 
לה'. לכך אנחנו רוצים להגיע, לכן מדברים 

או נדר  –תי סברות בקיצור על סוגיא זו. אמרנו ש
אבל בקנין יש ארבע דרגות שונות,  –או קנין 

לאיפה מגיע הקנין, מי הקונה. הרי זהו הפקר, 
 הוצאתי מרשותי, ניתקתי את החפץ ממני לגמרי. 

 הפקר לעומת יאוש

הפקר  –נאמר עוד משהו שצריך להאריך בו 
. אפשר לומר שכאשר אני מפקיר את יאינו יאוש

אלה שני  –צמי, אך לא עצמי אני מתייאש מע
דברים שונים, 'צווי דינים'. מסבירים האחרונים 
שעיקר ההבדל הוא שביאוש אני מסלק את עצמי 

 מהדבר ובהפקר אני מסלק את הדבר מעצמי. 
או, הסבר שני, הפקר הוא שאני מסלק את דעתי 

ואילו  –אין לי יותר דעת כלפי הדבר  –מהדבר 
סילוק רצון?  הפקר הוא סילוק רצון. מה הכוונה

שאיני רוצה את הדבר, אני מסלק את הרצון שלי 

                                                      
 ראה גם קובץ יסודות וחקירות בערך יאוש. י
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מהדבר לגמרי. מה היחס בין רצון לדעת? עוד 
 . יאסוגיא שאין כאן המקום להאריך בה

בכל אופן, יש הפקר ויש יאוש. לגבי יאוש יש 
שאדמו"ר הזקן מביא  – יבמשפט של התוספות

"שהיאוש אינו כהפקר גמור", הפקר  – יגלהלכה
יאוש =  הפקר גמורמיאוש )רמז6 יותר חזק 

, הוא חזק כמו שני יאושים!(. בספר מבחר יאוש
הפנינים יש "שער היאוש" שהנושא שלו הוא 
יאוש חיובי, כפי שאנחנו אוהבים להזכיר. הוא 
אומר שראוי שכל אחד יתייאש מכל מה שיש לו. 
עצה הראשונה כשבאים ליועץ נפש, פסיכולוג, 

אומרים לו 'לא,  –אדם בא וחושב שהוא מיואש 
העצה עבורך היא להתייאש'. זהו יאוש חיובי, 
אבל הוא פחות מהפקר. היאוש הוא שהאדם 
מתיאש מעצמו )כמו מי שחושב 'אני כזה לא 
מוצלח, אף פעם לא אצליח בכלום'(, אבל כעת 

                                                      
 ראה גם לקמן בשיעור כ"ב שבט. יא
 ב"ק סו, א ד"ה "כיון"6 יב

 אין שיאוש משמע מכאן – לידיה אתי דבאיסורא כיון

 באיסורא לידיה דאתא בתר' אפי כ"דא גמור כהפקר

 דף גיטין) בהשולח דאמר והא ההפקר מן לקנות יוכל

 אי שחרור גט בעי דלא עבדי מפלוני נתייאשתי:( לט

 גט צריך ואין לחירות יצא עבדו המפקיר' אמרי

 דאי מפקירה הוא הרי מתייאש דכי משום לא שחרור

 כיון באיסורא לידיה אתא' אפי כ"א הפקר הוי יאוש

 היכי דכי טעמא היינו התם אלא בהן זכה שמפקיר

 לרבו רשות שאין לפי שחרור גט צריך ןאי דבהפקר

 .עליו רשות לרבו אין כשנתייאש נ"ה עליו
 הלכות מציאה ופקדון א )עיי"ש(6 יג

 ליטלה ולא לבעליה להחזירה דעת על שהגביה כיון...

 בעליה וברשות בידו פקדון נעשית זו הרי לעצמו

 בעלים מרשות מוציאה היאוש אין לפיכך עומדת

 לעצמו שנטלה זה כ"משא ורגמ כהפקר אינו שהיאוש

 ברשות כעומדת אצלו אינה בידו פקדון נעשית ולא

 הפקר של עולם קרקע גבי על כמונחת אלא בעליה

 זכה בה המחזיק וכל בעליה מרשות מוציאה שהיאוש

 ...בה זכה ועומד בה מוחזק שהוא זה גם לכן בה

מדברים על כך שהאדם מפקיר את עצמו, אחרת 
 מיאוש ויותר מיאוש.

 ניןארבע דעות בהפקר כק-שהן-שלש

לאן הלכתי כשהפקרתי את עצמי? אם גדר 
לא הלכתי לשום  –ההפקר הוא סוג של נדר 

מקום, אני עדיין פה, רק שאני אומר לה' שאתה 
יכול לקחת אותי מתי שאתה רוצה. אני מחכה 

קח אותי. אבל אם  –שתקח אותי, מחכה פה 
הפקר הוא קנין הכוונה שהקניתי, הוצאתי 

סברות בהלכה  לאן הלך? יש ארבע –מרשותי 
לאן הלך ההפקר. כעת מדברים נגלה, אותיות של 
אחרוני האחרונים, ראשי הישיבות בדורות 

רואים כמה שהנגלה הטהור הגיע  –האחרונים 
למושגים שבקלות אפשר להפוך אותם לחסידות, 

 כמה העולמות מתקרבים ומשיקים אחד לשני.
יש אחד שמסביר וסובר שהפקר הלך למקום 

יצא ממני ולא הלך לשום מקום  – שנקרא 'אין'
מוגדר. אז איפה הוא נמצא? מי הבעלים שלו 

של מי הוא? יש  –עכשיו? אני הפקרתי אותו 
אחד שאומר שבאמת הוצאתי אותו מרשותי 
לגמרי, הקניתי אותו, "דעת מקנה", והוא הלך 
למקום 'אין', כלומר לא הלך לשום מקום מסוים, 

 לי עכשיו.הוא נמצא בלימבו, הוא במצב היו
הקדש,  –יש מי שאומר שכמו שאדם מקדיש 

לאן  –לוקח חפץ שלו ואומר 'הרי זה הקדש' 
הלך? יצא מרשותו ושייך להקדש, לבית המקדש 
)או לקופה של צדקה(. הקדש הוא רשות, ויש מי 

כשאני  –שמסביר שהפקר הוא על דרך הקדש 
מפקיר משהו יש מקום, קופה, איזו קופסה שם 

ליה 'הפקר', רשות הפקר. מה בצד, שכתוב ע
 שהפקרתי הלך לאותו מקום שנקרא 'הפקר'.

עוד פעם, יש אחד שאומר שכאשר אני מפקיר 
משהו הוא הולך ל'שום מקום', ל'אין', עד 
שמישהו לא יבוא ויקח אותו הוא נמצא באין. יש 
מי שאומר שאם אני מפקיר משהו הוא הולך 

 לאיזה מקום שנקרא 'הפקר'.
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ת )חוץ מדעת הרמב"ם הנ"ל יש דעה שלישי
שהפקר הוא סוג של נדר ואינו קנין( שמתחלקת 
לשנים6 ברגע שאני מפקיר משהו הוא הולך 

הולך לכולם. השאלה אם בכח,  –לרשות הרבים 
שלכל אחד יש זכות לזכות בו, אני מפקיר משהו 
וכעת הוא שייך לכולם, יצא ממני ולמי הקניתי? 

פועל שייך לך ולך ולך, לכולם. השאלה אם ב
לכולם, או רק שלכל אחד יש זכות לבוא ולקחת 

 וכל הקודם זוכה.

מבנה הדעות )מלמעלה למטה ומלמטה 

 למעלה(

ארבע המדרגות האלה הן מלמעלה למטה6 
נתחיל מהנדר, כדעת הרמב"ם. יש כאן מבנה 

הכל לומדות. מה המבנה הקבלי?  –קבלי מובהק 
לי, אם לא יצא ממני, רק שנמצא במקיף הרחוק ש

עדיין בכתר אצלי. אם יצא ממני ועדיין לא הגיע 
יש נפק"מ בהלכה בין הדעות  –לשום מקום 

שייך לחכמה, שהיא אין )כמ"ש  –האלה 
"והחכמה מאין תמצא"(. אם הגיע לאיזה מקום 
תיאורטי, מופשט, איזו קופסה שנקראת 'הפקר' 

שייך לבינה, "ואי זה מקום בינה". אם הגיע  –
יך למדות. אם הגיע ממש שי –לכולם בכח 

לכולם בפועל, שלכל אחד יש בעלות ברגע 
 שייך למלכות, בחינת רשות הרבים6 –שהפקרתי 
 הפקר כנדר יקוצו של  
הפקר כהעברת  י  

 החפץ ל'אין'
הפקר כרשות בפני  ה  

 עצמו )על דרך הקדש(
הפקר כמעבר  ו  

 לבעלות הרבים בכח
הפקר כמעבר  ה  

 לבעלות הרבים בפועל

חותם המתהפך בסדר  –רת עצמי לה' הפק

 המדרגות

הסברנו את הסדר מלמעלה למטה, אבל אם אני 
רוצה להפקיר את עצמי לה' יש "חותם 

כל הדעות הן מלמטה למעלה, כי  –המתהפך" 
אני המקנה והקב"ה הוא הקונה, כמו שהסברנו. 
כאשר ה' ברא את העולם הוא ברא אותו 

יו הוא לכתחילה, בלי מקנה וקונה, אבל עכש
קבע שבתאערותא דלתתא אתערותא דלעילא, 
הוא רוצה שאני אקנה והוא יקנה ממני. למה ה' 
ברא את העולם? הוא רצה מסחר. יש כל מיני 
תשובות למה ה' ברא את העולם, וכעת אומרים 

הוא רצה שיהיה פה  –שיש לו יצר של ביזנס 
ביזנס, הוא קונה ממני ומשלם לי יפה מאד. 

רא את העולם, אחרת אין שום בשביל זה הוא ב
 טעם. 

אני רוצה להקנות את עצמי אליו, להגיע לדעת 
שהוא האמת ואני  –עליון, שהיא האמת 

ג של -ב-גארנישט. יש לנו כמה ווארטים מהם הא
איך ארנישט' )'גין ביך אהיהדות, ואחד מהם '

יהבך ' השלך על הוי= " 777' = בין גארנישט
ה!(. כאשר אני ", הפקרות דקדושוהוא יכלכלך

אני מחזיר את עצמי  –מבין שאני גארנישט 
 לקב"ה. 

השאלה כמה אני מוציא את עצמי מעצמי, כמה 
אני כבר שייך לו ברגע שאני מפקיר את עצמי. כל 
השיטות כאן הן עוצמות של הפקר בחותם 

 המתהפך. וההסבר בקיצור נמרץ6 
התחתונה אני רק אומר 'קח -במדרגה הראשונה

ר, כשיטת הרמב"ם. ידוע שסתם נדר נד –אותי' 
בבינה )"חיי המלך"(, במוחין דאמא )שהם, 

שמדבר עד  –בכללות, המוחין של הרמב"ם 
מדרגת השכלים הנבדלים שבעולם הבריאה, בו 

בעל שיטה זו(7 במדרגה השניה  –מקננת אמא 
אני מוציא עצמי מרשות עצמי, אבל עדיין באין, 

ין תמצא"(, מדרגת החכמה )"החכמה מא –היולי 
מוחין דאבא7 במדרגה השלישית אני כבר אצל 
הקב"ה ברשות שנקראת הפקר, אבל צריך שהוא 
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יקח אותי משם. מדרגה זו מכוונת כנגד רישא 
דאריך, כח הרצון בנפש7 במדרגה הרביעית אני 
כבר נמצא אצלו ממש, בחיקו, בכח. מדרגה זו 
מכוונת כנגד רישא דאין, כח התענוג בנפש7 

החמישית אני כבר אצלו בפועל ממש. במדרגה 
ככל שהאדם מפקיר את עצמו לגמרי, סתם, ללא 
שום ציור למי הוא מפקיר את עצמו, גם ללא 

הרי אינו גוף ולא כח בגוף  –שום ציור מי הוא ה' 
כך הוא מגיע  –ולית מחשבה תפיסא ביה כלל 

יותר 'עמוק' לתוך ה', והיינו כמבואר לעיל 
ידועה )והוא בסוד  שלסתם הפקר אין כתובת

היורה חצים ליעד לא גלוי, יורה לתוך האויר..., 
כמבואר בדא"ח(. מדרגה זו כבר מכוונת 

ברדל"א חביון עז  –לרדל"א, כח האמונה בנפש 
 –העצמות ובו אין שום יעד ידוע כלל, כנ"ל 

 והיא עיקר ותכלית הכל.
 ולסיכום6
הפקר   רדל"א )אמונה( 

 ברשות הקב"ה בפועל
הפקר  אין )תענוג( רישא ד 

 ברשות הקב"ה בכח
הפקר כרשות בפני  רישא דאריך )רצון( 

 עצמו )אצל הקב"ה(
הפקר   מוחין דאבא 

 כהוצאה מרשות עצמי לאין
הפקר   מוחין דאמא 

 כנדר שלא אעכב על ה' להכניסני לרשותו
 

ובאופן נעלה יותר )עפ"י המבואר בדא"ח 
 קדמון שלפני הצמצום הן-אחד-שמדרגות יחיד

רישין שבכתר(6 בנדר האדם מוסר עצמו  גכנגד 
כתר עולמות אבי"ע, שבכללות הוא  –לא"ק 

עדיין ברשות העולמות אך במקיף עליהם7 
ההפקר ל'אין' היינו מסירת עצמו לחלל הפנוי7 
הכניסה ל'רשות הפקר' היינו מסירת עצמו 
למדרגת "קדמון" שלפני הצמצום, בה יש מעין 

ה בה "שער בעצמו המדרג –רשות בפני עצמה 
בכח כל מה שעתיד להיות בפועל"7 ההפקר 
שהוא הקניה לכלל בכח היינו מסירת עצמו 

למדרגת "אחד" שלפני הצמצום, בה יש קיום 
לכל המציאות בכח בלבד, "כד סליק ברעותיה 

 –למיברי עלמא"7 ההפקר שהוא הקניה לכלל 
בפועל  –'הכל' )גאט איז אלץ, אלץ איז גאט( 

עצמו למדרגת "יחיד" שלפני  היינו מסירת
 הצמצום.

 ולסיכום6
 הפקר ברשות הקב"ה בפועל  יחיד

הפקר ברשות    אחד 
 הקב"ה בכח

הפקר כרשות בפני   קדמון 
 עצמו )אצל הקב"ה(

הפקר כהוצאה  החלל הפנוי 
 מרשות עצמי לאין

הפקר כנדר שלא  אדם קדמון 
 אעכב על ה' להכניסני לרשותו[

 
, להתבונן בענין. יש כל אחד יכול להבין זאת
 –"חותם המתהפך"  –כאן הפיכת מושגי ההפקר 

כלפי שמיא. לסיכום, כל הווארט הוא שעל ידי 
משהו מובהק בחסידות,  –הפקרות דקדושה 

אדם לוקח חלקים אפלים,  –וכפי שלימד ר' אשר 
 מהצד האפל של העץ, והופך לצד המואר שלו. 
 .לחיים לחיים, שנזכה להמשך ט"ו בשבט שמח



 

 

 
 ראשון לציון –מוצאי כ' שבט ע"ח 

 מנחם שי' זילבר-קבלת פנים אריאל

 הזמנת צדיקי הדורות

נגנו
א

"אשר ברא", ניגון הכנה, שלש תנועות,  
"קול דודי", ניגון הקפליא, "ימין הוי'", 
לכתחילה אריבער, הבינוני, שאמיל, "הוא 
אלהינו", "ידין בגוים", רוסטוב. החתן חזר 

ברא" תשל"ט. ניגנו ניגון  מאמר ד"ה "אשר
 שאחרי מאמר.

עוד מעט הקב"ה הולך להתחתן עם כנסת 
ישראל, אז לא צריך להשהות אותם יותר מדי 
זמן... קודם שרנו סדר ניגונים של הרביים וגם 
בתוך המאמר שהחתן חזר הוא הזכיר את כל 

כדי להזמין את כל הרביים שיהיו כאן,  –הרביים 
 דיקי הדורות.ובכלל כל הצדיקים, כל צ

 ביראה ובשמחה –"עבדו את הוי'" במקדש 

אריאל, החתן, נקרא על שם בית המקדש. יש 
שני פסוקים בתהלים שהולכים יחד6 הראשון 

 –הוא "עבדו את הוי' ביראה וגילו ברעדה" 
" עולה חשבון השמות הראשונים וגילו ברעדה"

והשני  –( יחד פיגא( והכלה )אריאלשל החתן )
 י' בשמחה באו לפניו ברננה". "עבדו את הו

מדרש אחד אומר שההבדל בין שני הפסוקים, 
שתי העבודות, הוא ש"עבדו את הוי' ביראה" 
הולך על הגוים ו"עבדו את הוי' בשמחה" על 
היהודים. אכן, "ביתי בית תפלה יקרא לכל 

אריאל )בית המקדש( הוא גם בשביל  –העמים" 
אפשר היהודים וגם בשביל כל אומות העולם. 

ללמוד שלכן כתוב "אריאל אריאל", פעמיים. יש 

                                                      
 על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.נרשם  א

עלינו מצוה של "מורא מקדש", "את מקדשי 
תיראו", גם אנחנו מצווים לירא, אבל לפי 
המדרש הזה עיקר העבודה אצלנו אינה "עבדו 

 את הוי' ביראה" אלא "עבדו את הוי' בשמחה". 
" )סוד וגילו ברעדהכנראה קודם מגיעים ל"

ידע"( ואז עולים לעבודה אחרת , "עד דלא פורים
לגמרי, "עבדו את הוי' בשמחה" )"ליהודים 
]דווקא[ היתה אורה ושמחה ושֹשן ויקר"(. 
חתונה היא זמן של שמחה, וגם במאמר שהחתן 

 –חזר הוא דבר על עשרה לשונות של שמחה 
ריבוי  –כנגד עשרה מאמרות ועשרת הדברות 

שמחה, אין סוף של שמחה שצריך להתגלות 
וך בית המקדש, "'ביתו' זו אשתו", אריאל בת

 שהוא על שם בית המקדש.

עיבור שמחה )אבי רבי נחמן( בחתן ולידת רבי 

 נחמן כחסיד של נשיא הדור

אמרנו שמזמינים את כל הצדיקים, החל מכל 
הרביים של חב"ד, רבותינו נשיאינו. אנחנו 
מסבירים שהשושלת של חב"ד היא חוט השדרה 

ל הגוף, כל האברים החיוניים, של כל הצדיקים וכ
סובבים אותו, הכל גוף אחד, שיעור קומה שלם 
של הבעל שם טוב וגדולי תלמידיו כו'. היות 
שלכלה קוראים פיגא צריך להזמין לכאן גם את 
שמחה, כדי שהילד יהיה נחמן. זה בעצם מה 

לא יודע אם הוא חשב על  –שהחתן עשה עכשיו 
 זה... 

חתן יהיה נחמן.[ ]שהחתן יהיה בשמחה, שה
לחתן קוראים גם מנחם, הוא על שם הרבי 

( וכן על שם ליובאוויטש=  אריאל מנחם)
המשיח ששמו מנחם, שהילד שיוולד יהיה נחמן. 
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כעת שמחה נכנס  –יש סוד של עיבור נשמה 
לתוך החתן, לתוך אריאל מנחם. איך מכניסים את 

על ידי  –שמחה לתוך אריאל? מה שאמרנו הרגע 
של "עבדו את הוי' בשמחה ֹבאו לפניו  העבודה

 ברננה", ככה שמחה נכנס לתוך אריאל. 
משה  –הווארט הוא שגם הצדיקים הכי גדולים 

כאשר חוזרים יותר  –רבינו או מי שלא יהיה 
מאוחר בתולדות עם ישראל, יש את משה רבינו 
שבדור, המשיח שבדור, אבל יש שהצדיק שחוזר 

בהיות שכעת דור הוא גלגול של אותו אחד אבל 
חדש וכתוב "דור ודור ודורשיו" אותו צדיק גדול 
מאד מתקשר לנשיא הדור. לעניננו, אם עכשיו 
יוולד מחדש רבי נחמן הוא יהיה חסיד של נשיא 
הדור. ]זו הכרזה?[ זה בדוק ומנוסה. מאד חשוב 
לדעת, לידה של רבי נחמן כחסיד של נשיא הדור 

בא. כנראה היא סימן מובהק של משיח, שמשיח 
מאד קשור לחתונה שלנו, ואפשר כבר להתחיל 
לכוון זאת. יכולים להיות גם הרבה נחמנים 
שיוולדו, לא רק אחד, הרבה נחמנים והרבה 

שיהיו הרבה בנים ובנות עוסקים  –נחמניות 
בתורה ובמצוות ובחסידות בשמחה, "עבדו את 

 הוי' בשמחה". ]שרו 'נ נח'.[

והכלה )מקנה( כוונת החופה: החתן )קונה( 

 מקנים עצמם לשותף השלישי

כדי לקצר נאמר רק עוד כוונה אחת שאפשר 
לכוון בחופה6 כל הענין של נישואין הוא דעת, 
"והאדם ידע וגו'". דעת היא התחברות 
והתקשרות, כמו שכתוב בתניא פ"ג. דעת, כמו 

"אין האשה  –, היא קנין בשדברנו גם לאחרונה
הראשונה של  מתקדשת אלא מדעתה", הסוגיא

מסכת קידושין, צריך דעת מקנה. המקנה כאן 
 הוא הכלה והחתן הוא הקונה. 

לפני כמה ימים דברנו על כך שאת כל הבעלות 
שיש בעולם על היהודי להחזיר לקונה האמתי, 
"קונה שמים וארץ". הראשון שקרא לקב"ה קונה 

                                                      
 שיעור ט"ז שבט ש"ז. ב

בכך הוא היהודי הראשון,  –הוא אברהם אבינו 
הכל", "קונה שמים וארץ". מי שיודע שה' "קונה 

אנחנו מקנים לבורא יתברך את  –המקנה? אנחנו 
הכל, מקנים לו את עצמנו ומקנים לו את חלקנו 

 בעולם. 
לכל אחד יש חלק בעולם. ברגע שמתחתנים 
החלק הזה מתרחב, מתפשט, ותוך כדי שהחתן 
קונה והכלה מקנה בפנימיות שניהם יחד צריכים 

השלישי, הקב"ה. זהו להקנות את עצמם לשותף 
עיקר סוד הדעת של החתונה. כשיבוא משיח 

שכולם  –כתוב "כי מלאה הארץ דעה את הוי'" 
"כמים לים  –ידעו איך להקנות הכל לה' 

מכסים", הכל של ה' קונה שמים וארץ. זו כוונה 
 חשובה ביותר תחת החופה.

 שם בק"ם

נקשר זאת, כדרך המקובלים, לשם קדוש. שוב, 
 –המקנה המקורי  –נה את הכל הראשון שהק

הוא אברהם אבינו. לכן גם בפרקי אבות כתוב 
"חמשה קנינים קנה הקב"ה בעולמו" ואחד מהם 
הוא אברהם. חשוב שדווקא את אברהם ה' קונה 

לא כתוב שה' קונה את יצחק ויעקב. כתוב  –
שאחד מהם הוא ישראל ואחד מהם הוא גם בית 

עם ישראל אבל הכוונה שם ל –אריאל  –המקדש 
בכללותו, כנסת ישראל. בתור אחד משלשת 
האבות ה' קונה דווקא את אברהם. למה דווקא 

הוא מקנה את  –אברהם? כי אברהם הוא המקנה 
עצמו, הוא מקנה את הכל לה' )כמו שנאמר בו, 
"ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי' אל 
עולם"(. מאד חשובה כוונה זו, שהיהודי הראשון 

נה הראשון. ליהודי יש דעת ואילו "אל הוא המק
אחר איסתריס ולא עביד פירין", לגוי אין דעת, 

הדעת הוא אברהם אבינו. -והיהודי הראשון בר
 –ומה הדעת? להפקיר הכל, להקנות הכל לה' 

 את עצמי ואת הכל. 
ס"ת  –מה השם הקדוש של האבות? בק"ם 

שמות האבות. כעת עושים כוונה, או שהחתן 
ר לכוון, או שהרב שמקדש יזכור לכוון עצמו יזכו



 ואביטה                                                     לח 

במקומו, או שהמשתתפים מסביב בשמחת החתן 
. מהו בקמ –והכלה גם יכולים לכוון. שם פשוט 

 בקבלה? שני דברים6 
-םדבר אחד, ס"ת שמות האבות למפרע אברה

. למה לא הפוך? "על שלשה דברים ביעק-קיצח
[ על העבודה בהעולם עומד, על התורה ]יעק

[", כמו םל גמילות חסדים ]אברה[ ועק]יצח
"וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק 
ואף את בריתי אברהם אזכר וגו'", סדר האבות 

 למפרע. 
אבל יש דבר נוסף, שהוא הסבה למה מכוונים 

)שם ספירת היסוד,  די-שבסדר זה, הוא ששם 
. ם"בקהמיחד את החתן והכלה( באתב"ש הוא 

די באתב"ש -ש –נות אם כן, יש כאן שתי כוו
 וס"ת שמות האבות. 

 מקנה-קונה-בק"ם: בעלים

-ונהקר"ת  קםאיך שייך למה שדברנו עכשיו? 
שוב, הכלה היא המקנה והחתן הוא  –קנה מ

של  בב? -הקונה, דעת מקנה ודעת קונה. מהי ה
עלות. בתחלה הבעלים הוא מי שעכשיו הולך ב

למסור את הבעלות שלו על משהו,  –להקנות 
הכוונה הבעלות שלו על עצמו, למישהו  וכאן

הוא ר"ת  בקםאחר. אם נכוון שהשם הקדוש 
קנה אז הבעלים כאן הוא הכלה, מ-ונהק-עליםב

והיא הולכת מדעתה להקנות את עצמה לקונה. 
יש לכלה דעת  –הכל מתחיל מכך שיש לה דעת 

חזקה ביותר למסור את עצמה, להקנות את 
ללמוד זאת  עצמה, הפקרות דקדושה. החתן צריך

ממנה. הוא הקונה, אם יש מקנה צריך מישהו 
לקנות, אבל הווארט שצריך כעת ללמוד ממנה 
ששנינו יחד צריכים להקנות עצמנו לה', כמו 

 אברהם אבינו. 
ונה ועצם קהוא ה קקנה, יצחמהוא ה םאברה

המושג בעלות הוא יעקב. בפעולת הדעת, פעולת 
שאמרנו הקנין, הבעלות עוברת מאחד לשני. כמו 

שאם רבי נחמן חוזר הוא נעשה חסיד של נשיא 
הדור, כשאברהם חוזר בדור של יצחק הוא מקנה 

 םכך רמוז ברמז זה, שס"ת אברה –עצמו ליצחק 
ונה. אז קהוא ר"ת  קקנה וס"ת יצחמהוא ר"ת 

בעצם יצחק כאן הוא החתן ואברהם הוא הכלה 
)"זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך 

דבר בארץ לא זרועה", מתוך אהבה עזה אחרי במ
אברהם מקנה את עצמו  –של הפקרות דקדושה( 

ליצחק. הסוד של יעקב הוא עצם הבעלות, 
שקודם היתה פה ועוברת להיות פה. אנחנו רוצים 
לתת, למסור, את כל הבעלות לה', שיש רק בעל 

הקב"ה, הוא הבעלים ואין  –הבית אמתי אחד 
 עוד. 

 – מקנה-קונה-בעליםל אם עושים גימטריא ש
די באתב"ש וסופי תיבות -הר"ת של שם בק"ם, ש

, גימטריא יפה, זהו בעלותעולה בדיוק  –האבות 
סוד הבעלות. אם כן, שהחתן יזכה גם לקנות את 
הכלה, אבל לדעת שהתכלית היא להקנות את 
עצמנו לשותף השלישי, הקב"ה, וככה לקבל 

 מה השליחות –מהשותף השלישי גם שליחות 
וגם להוליד הרבה ילדים  –שלנו בעולם 

בגשמיות, שיהיו חיים מאושרים בגשמיות, בכל 
הרבה נשמות גם -טוב סלה, וגם להוליד הרבה

 –ברוחניות, ולהביא את הגאולה לעם ישראל 
 משיח נאו.



 

 

 פרשת משפטים –דבר יום ביומו 

 עבד עברי –פרשת משפטים יום ראשון 

א. לא כולם אוהבים חישובי גימטרי
אמנם גימטריא היא אחת המדות שהתורה 
נדרשת בהן, וחכמי ישראל בכל הדורות 
השתמשו בה )במיוחד חכמי הקבלה(, אבל 
בדרך כלל כדי להחשיב גימטריא ולהתפעל 
ממנה צריך 'חוש' מתאים. אך יש רמזים 

להתפעל מהם )ויש הרבה  לאשקשה 
 כאלה(, והנה אחד מהם:

הפרשיה הראשונה בפרשת משפטים 
ים ע טִּ ְשפָּ וסקת בדין עבד עברי, "ְוֵאלֶּה ַהםִּ

י...  ְברִּ ד עִּ בֶּ ְקנֶּה עֶּ י תִּ ם. כִּ ְפֵניהֶּ ים לִּ שִּ ר תָּ ֲאשֶּ
דֹו ְלֹעלָּם". והנה בפרשיה הזו יש   76ַוֲעבָּ

. ועכשיו נספור את עבדבגימטריא  –מלים 
עברי. בגימטריא  – 282האותיות, ונקבל 

-מלים ועבד  בפרשת עבד עברי יש בקיצור:
 אותיות!עברי 

האם טוב להיות עבד? באופן פשוט, 
התורה מתייחסת לעבדות כדבר שלילי, 
ויש ביקורת על אדם ש"קנה אדון לעצמו". 
אבל מושג העבדות מופיע גם בהקשר 
חיובי, כמו שכתוב בהמשך הפרשה 

את ה' אלהיכם". אכן, בעבודת  ועבדתם"
העבד יכול להיות ממד נמוך יחסית, כאשר 

את ה' מתוך כפייה והכרח. האדם עובד 
ת ֵיֵצא  עִּ ים ַיֲעֹבד וַבְשבִּ נִּ לכן נאמר "ֵשש שָּ

מָּם"  י חִּ ְפשִּ לאחר תקופה ראשונה של  –ַלחָּ
עבודה קשה, מגיעים לעבודה מתוך חופש 

  ורצון פנימי.

העבד הנאמן של ה', המגיע גם להזדהות 
פנימית מלאה, הוא מלך המשיח שעליו נאמר 

ירום ונשא וגבה מאד". עבדי "הנה ישכיל 
 .משיח= עבד עברי ובגימטריא 

 יום הפאי –פרשת משפטים יום שני

י  ם ַיֲעֹמד ֹלא יַֻקם כִּ ם יֹום אֹו יֹוַמיִּ "ַאְך אִּ
מהו הזמן המדויק, יום או  –ַכְספֹו הוא" 

יומיים? מפרשים חז"ל: "יום שהוא 
כיומיים, ואיזה? זה מעת לעת". כלומר, 

ת, מדוע להשתמש יממה שלמה. ובכל זא
 בלשון מיוחדת כזו?

יום נפתח בגימטריא: חישוב המלה 
, וזהו 113=  יוד ואו מםבמילוי האותיות, 

! הנה יום שהוא או יומיםגם ערך המלים 
 . אכיומיים

ונמשיך בשיעור מתמטיקה: אחד 
המספרים החשובים הוא היחס בין היקף 
המעגל לקוטר, הנקרא ַפאי. את ערך הפאי 

א ניתן לכתוב בספרות )זהו המדויק ל
רציונאלי(, אלא משתמשים -מספר לא

בערכים מקורבים. בתורה יש כמה רמזים 
למספר הזה )כמו שאמר כבר הגאון 

 מוילנא(, והנה רמז הקשור לממד הזמן: 
השנה היא מעגלית, מחזור השנה המקיף 
שוב ושוב )לשנות פירושו לחזור(, "תקופת 

ע משתנה, השנה". שנה מלשון שינוי, הטב
נובל וצומח מחדש. לעומת זאת, היום 
דומה יחסית לקו ישר, כמו הקוטר הנעוץ 
במעגל, "ויקרא אלהים לאור יום" והאור 

                                                      
ברבוע, והוא "ויהי ערב ויהי אחד , 375= יום או יומים  א

"יום שהוא כיומים", מעת לעת. ב"יום או  –בקר יום אחד" 

פנות  –אותיות שניתן לצייר כמשולש  31יומים" יש 

 .או יומיםוהשאר יום המשולש 
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מסמל יציבות קבועה. לא לחינם, שנה 
לשון נקבה ויום לשון זכר, זהו היחס בין 

 העיגול הנשי לקו הגברי. 
והנה, היחס הכי קרוב של פאי )במספרים 

, כלומר: 113-לחלק ל 355א ( הו1111עד 
יחידות אז הקוטר  355אם ההיקף הוא 

 355יחידות. שימו לב לדיוק:  113הוא 
, ואילו הפאי 3.1415929= ... 113חלקי 

! ועכשיו 3.1415926המדויק הוא ...
-ואו-יוד=  113, שנה=  355הגימטריא: 

השנה היא ההיקף והיום הוא מם. 
 בהקוטר!

 להשתדל –פרשת משפטים יום שלישי 

ה  שָּ ר ֹלא ֹארָּ יש ְבתולָּה ֲאשֶּ ה אִּ י ְיַפתֶּ "ְוכִּ
ה". את  שָּ מָּה לֹו ְלאִּ רֶּ ְמהָּ ֹהר יִּ ה מָּ םָּ ַכב עִּ ְושָּ
ה מתרגם אונקלוס בארמית:  המלה ְיַפתֶּ
ְיַשֵדל. אמר הרבי מקוצק: בספר הזוהר 
נאמר שאדם צריך 'להשתדל' בתורה, וגם 

                                                      
הוא סכום ריבועי המספרים  111בחכמת המספר הטהור,  ב

הוא סכום שני  331ואילו . 31, 5, 4, 7, 7, 1 – העד  י-מ

. להרחבה ראו 4, 7הרבועים של המספרים האמצעיים, 

 ואילך.  44מבחר שיעורי התבוננות ט"ו עמ' 

אמנם פאי היא מלה בלעז, אבל גם בלשון לעז יש רמז. 

הוא שם הפרנסה שאותו מכוונים בראשי  פאיבקבלה, 

. חתךדך", וכן מכוונים את סופי התבות ית אותח פהתבות "

רנסה באה מהמסחר, סחור סחור, בחינת העיגול המקיף הפ

סביב, והרווח הוא סוד הקוטר הישר. הסוד שייך לפתיחת 

היד, "פותח את ידך" )וכן יש נוהגים לפתוח את הידים 

בפסוק זה(, כף היד היא העיגול והאצבע המושטת היא 

הקוטר. חז"ל תקנו לומר "פותח את ידך" שלש פעמים 

י המקורב בחז"ל הוא שלש )כמו למשל ביום, וכן ערך הפא

, שלש הספרות 525= פותח את ידך בגמרא סוכה(. 

 (.1.3831525האחרונות בחישוב הנ"ל )

 

 

ים זה מלשון פיתוי! כלומר, אנחנו מפת
 ומשדלים את התורה להתגלות בפנינו.

מפתים את התורה? כאשר -איך משדלים
ניגשים ללימוד מתוך ענוה ושפלות רוח. 
הענוה מוצאת חן בעיני ה', ואז הוא מגלה 

 לנו את סודותיו הגנוזים בתורה.

אמנם בפסוק כאן הפיתוי מופיע 
במשמעות שלילית. אם כן, נפרש שיש גם 

אדם רוצה לטעום  פיתוי שלילי של התורה:
מהתורה ומהסודות שלה, להשתעשע בה 
מבלי להיות מחויב כלפיה, כמו המפתה 
את הבתולה שמחפש הנאה של רגע. לאדם 

ה"  שָּ מָּה לֹו ְלאִּ רֶּ ְמהָּ ֹהר יִּ  –כזה נאמר "מָּ
 אתה רוצה אותה? תתחתן איתה!

 עזרה לחמור –פרשת משפטים יום רביעי 

ה ֲחמֹור שַנֲאָך רֹ  ְראֶּ י תִּ אֹו "כִּ ֵבץ ַתַחת ַמשָּ
םֹו". אמר  ֹזב ַתֲעֹזב עִּ ַדְלתָּ ֵמֲעֹזב לֹו עָּ ְוחָּ

שלנו,  חומרהוא ה חמורטוב: ה-שם-הבעל
הגוף וכל כוחותיו, היצר והתאוות. והנה 
הגוף רובץ תחת המשא של עול התורה 
והמצוות, אינו רוצה להשתתף בעבודה 
הזו, נראה שהוא שונא את הנשמה... אם 

חשוב שצריך לשנוא את הגוף כן, אפשר ל
חזרה, להתרחק ממנו, לדכא אותו ולמעט 
את כוחו בצומות וכיו"ב. על זה נאמר "עזב 

אל תשנא, אל תעזוב אותו  –תעזב עמו" 
עזור לו, שתף -ואל תשבור אותו, אלא עזוב

אותו ועזור לו להיות מתוקן. אדרבה, 
בפנימיות התורה מוסבר שלעתיד לבוא 

שיש לגוף על פני  תתגלה מעלה מיוחדת
הנשמה, עד ש"הנשמה תהיה ניזונת 

 מהגוף"!

מה הפירוש "עֹזב תעֹזב"? רש"י מפרש 
"עזיבה זו לשון עזרה". ובכל זאת, מה 
רומזת התורה בלשון המיוחדת הזו? לפי 
דברי הבעש"ט ניתן לומר: בהתחלה 
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את החומר שמפריע  לעזובהנשמה רוצה 
 לה, וזו נטיה שיש בה משהו טוב. בסוף

לגוף,  לעזורמסבירים לנשמה שהיא צריכה 
אבל אפשר לעזור לו רק אם לא משועבדים 
אליו. כאשר הנשמה משוחררת מהגוף, 

וקצת עוזבת אותו, היא יכולה לשכנע אותו 
גם לעזוב קצת את עצמו, להזדכך 

 ולהצטרף אליה.

]מאמר 'אשתו כגופו' בספר רוחו של 
 משיח[ 

 פקחות –פרשת משפטים יום חמישי 

ים  ְקחִּ י ַהֹשַחד ְיַעֵור פִּ ח כִּ קָּ "ְוֹשַחד ֹלא תִּ
ים"  יקִּ ְבֵרי ַצדִּ יַסֵלף דִּ מכאן רואים עד  –וִּ

ֵקַח. וכך אמר הבעל -כמה חשוב להיות פִּ
טוב: להיות פקח, חכם )א קלוגער -שם

באידיש(, זה כמו מצוה מהתורה, ולהיות 
 שוטה זה כמו עבירה מהתורה.

, קודם כל, אל להיות פקח וחכם פירושו
תרמה את עצמך. אל תחשוב שאתה צדיק 

אחוז, כבר אין לך -גמור, הכל אצלך מאה
את  פקחיצר הרע ואתה פשוט מושלם... 

 העינים וראה את עצמך כפי שאתה. 

ומהו השוחד שגורם לאבד את הפקחות? 
כולם מסביב אומרים לך שאתה צדיק, 

אל תיקח  –מחלקים לך מחמאות בשפע 
ה, אל תאמין יותר מדי את השוחד הז

במחמאות )זה עוד נסיון שצריך לעמוד בו(. 
אתה הרי מכיר את עצמך מבפנים. 
למעשה, זו מימרה מפורשת בגמרא "אפילו 
כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, 

 היה בעיניך כרשע".

בכלל, פרשת משפטים מפתחת את 
כמו שאמרו חז"ל  –הפקחות היהודית 

 –בדיני ממונות" "הרוצה שיחכים יעסוק 
במלה משפטים שפט ולא לחנם השרש 

 טפש.הוא ההיפך מ

 ]משיעור כ"ז שבט תשע"ג[

ברכת  –פרשת משפטים יום שישי 
 הבריאות

ת ַלְחְמָך  ם וֵבַרְך אֶּ ם ֵאת ה' ֱאֹלֵהיכֶּ "ַוֲעַבְדתֶּ
ָך"  ְרבֶּ קִּ ה מִּ י ַמֲחלָּ ֹרתִּ יָך ַוֲהסִּ ת ֵמימֶּ זו  –ְואֶּ

בריאות אחת הברכות המיוחדות בתורה, 
 טבעית.

מה הקשר בין ברכת הלחם והמים 
להסרת המחלה? אמר רבי נחמן מברסלב: 
יש הרבה רפואות שונות למחלות שונות, 
כמו צמחי רפואה שלכל אחד יש סגולה 
מיוחדת, וצריך להתאים את הרפואה 
למחלה. אלא שזה נכון ונצרך רק בדרגה 
הנמוכה, אבל מי שיש לו אמונה בשלמות 

"וברך  –בכל מאכל ומשקה  יכול להתרפא
את לחמך ואת מימיך", ואז גם הלחם 
והמים הפשוטים יהיו לך לרפואה שלמה, 

רותי מחלה מקרבך".  "והסִּ

וכך ספר רבי נחמן על האיש התם: "והיה 
אומר לאשתו: אשתי, תן לי לאכול. והיתה 
נותנת לו חתיכת לחם ואכל. אחר כך היה 
 אומר: תן לי הרוטב עם קטנית. והיתה

חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. והיה 
משבח ואומר: כמה יפה וטוב מאד הרוטב 
הזה! וכן היה מצוה לתן לו הבשר ושאר 
מאכלים טובים כיוצא בזה, ובעד כל מאכל 
ומאכל היתה נותנת לו חתיכת לחם, והוא 
היה מתענג מאד מזה ושבח מאד את אותו 
המאכל, כמה הוא מתוקן וטוב, כאלו היה 

תו המאכל ממש. ובאמת היה אוכל או
מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל 
ומאכל שהיה רוצה מחמת תמימותו 



 ואביטה                                                     במ 

ושמחתו הגדולה". התם הזה איננו טפש 
כלל, הוא מאמין לגמרי שבמאכל הפשוט 
שה' נותן לנו יש ברכה פנימית, "וברך את 

 לחמך ואת מימיך", לא צריך יותר מזה!

מהתחלת הפסוק, "ועבדתם את ה' 
יכם", לומדים את המצוה להתפלל אלה

לה'. לפני שאוכלים, מתפללים לה' 
שהאוכל הזה יתן לנו בריאות, ומהכוח 
והחיות שנקבל מהאוכל נוכל לעבוד את ה' 

ואז ה' מברך את האוכל שיהיה הכי  –
 בריא והכי טעים בעולם.

]שיעור כ"ב שבט תשע"ז. סמינר ב' חשון 
 תשע"ח[

 דמיםברית  –פרשת משפטים יום שבת 

י  ֹנת ַוֲחצִּ ַאגָּ ם בָּ ם ַויָּשֶּ י ַהדָּ ה ֲחצִּ ַקח משֶּ "ַויִּ
ית  ר ַהְברִּ ַקח ֵספֶּ ְזֵבַח. ַויִּ ַרק ַעל ַהםִּ ם זָּ ַהדָּ
ר ה'  בֶּ ר דִּ ם ַוֹיאְמרו ֹכל ֲאשֶּ עָּ א ְבָאְזֵני הָּ ְקרָּ ַויִּ
ְזֹרק ַעל  ם ַויִּ ת ַהדָּ ה אֶּ ַקח משֶּ ע. ַויִּ ְשמָּ ה ְונִּ ַנֲעשֶּ

ם וַ  עָּ ַרת ה' הָּ ר כָּ ית ֲאשֶּ ֵמה ַדם ַהְברִּ ר הִּ ֹיאמֶּ
ֵאלֶּה". הברית הזו,  ים הָּ רִּ ל ַהְדבָּ ם ַעל כָּ כֶּ םָּ עִּ
לרגלי הר סיני, מזכירה את ברית בין 
הבתרים אצל אברהם אבינו, אבל שם 
מדובר על אברי הבהמות וכאן מדובר על 

 דם, ברית יותר פנימית ועצמית.

גים שני החצאים של דם הקרבנות מייצ
את שני הצדדים בברית, ה' וישראל. את 
החצי האחד משה רבינו זורק מיד על 
המזבח, ואת החצי השני הוא שם באגנות 
)כלים( ולבסוף זורק על העם. איזה חצי 
מייצג את ה' ואיזה חצי מייצג את העם? 
כתוב במדרש "אמר משה לפני הקב"ה, מה 
נעשה בחלקך? אמר לו זרוק על העם. ומה 

לקם? אמר לו זרוק על גבי נעשה בח
 המזבח". 

ביטוי  –הדם שלנו נזרק על המזבח 
למסירות הגמורה שלנו, מבטלים את 
רצוננו בפני ה'. כך העסק מתחיל, היהודי 
מוסר את עצמו אל ה'. בזכות זה נעשית 
הברית, והקב"ה זורק עלינו את חצי הדם 
שלו. מה פירוש "הדם של ה'"? הדם הוא 

וה'  –הדם הוא הנפש" החיות, העצמיות, "
נותן את עצמו אלינו בתוך התורה, כמו 

בתחילת  אנכישאומרים חז"ל שהמלה 
נא אעשרת הדברות היא ראשי תבות "

הבית ]אני את עצמי כתבתי יתבית כפשי נ
ונתתי[". הדם הזה עובר דרך האגנות, 
הכלים המתאימים, ובמיוחד חכמי ישראל 

 אגןבסנהדרין שעליהם נאמר "שררך 
 . אר"הסה

וכך בכל פעם שאנו אומרים קריאת שמע: 
בפסוקים "שמע ישראל... ואהבת... ובכל 
מאדך" אנו מוסרים את עצמנו לה', 
זורקים את הדם שלנו על המזבח. ומיד 
מגיע הפסוק "והיו הדברים האלה אשר 

ה' נותן לנו  –אנכי מצוך היום על לבבך" 
 את התורה, הדם שלו מגיע עד אלינו.

 ח"י שבט תשע"ד[]התוועדות 

                                                      
"אגן הסהר" רומז למספר פרשות התורה6 כידוע, בלשון  א

סדרים,  אגןסדרים דאורייתא", אך באמת יש  גןהזוהר יש "

, לפני אואחד ההסברים בזה שפרשת בראשית היא הכלל, 

פרטים )ראה במבוא לספר עמודיה שבעה עמ' יט(. כל  גן

פעמים  מ ,שררךתבה ב"שררך אגן הסהר" היא כפולת חי )

 חי=  אגן הסהר(. חיפעמים  יה, הסהר. חי, ג"פ אגן. חי

. ראש וסוף חןפעמים  חי=  שררך אגן הסהרברבוע. 

פעמים  חיברבוע =  כד, 177=  רסהה ןגא ךררשהתבות, 

פעמים  חי=  874ישראל חי". אמצעי התבות =  , "לבלב

 הכל חי! – הוי'



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון זה מוקדש לע"נ 

 והרבנית מרים שמאי נ"ע  עגלעד )שלום( בן הרב משה שמאי נ"

 איש אוהב אדם ועולם, אוהב ישראל ורגבי אדמתה 

 מאיר פנים לבריות, שלם במצוותיו ובאהבת ה' 

 ת.נ.צ.ב.ה.

 


