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etrog.net.il@025807099 עלון דו חודשי יוצא לאור ע"י מכון "ובהם נהגה" הוצאת ספרים יחודיים טבלאות וסיכומים ע' וינשטיין לקבלת העלון

ראש חודש כסלו יום  ראשון א' כסלו.  
ז' כסלו – שבת פרשת ויצא.  

י"ד כסלו – שבת פרשת וישלח.   
חודש מלא 30 יום  

מאורעות החודש

כל הזכויות שמורות

לבן חזר למקומו ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים )ב-   
ג(

פרשת וישלח 
פרק לב

יעקב שולח מלאכים לעשו לדרוש שלום )ד – ו(  
המלאכים חוזרים שעשו רוצה מלחמה )ז(  

מתנות  ושולח  לה'  ומתפלל  המשפחה  את  חוצה  מתכונן,  יעקב   
לעשו )ח – כ"ב(  

יעקב עובר את מעבר יבק ונאבק עם השר של עשו)כ"ג – ל"ג(  
פרק לג

יעקב נפגש עם עשו, ואח"כ נפרדו עשו הלך לשעיר ויעקב הגיע   
לשכם ובנה שם מזבח.     

פרק לד
פרשת דינה עם שכם ובני יעקב.   

פרק לה
ה' אומר ליעקב לעלות לבית א-ל ולעשות מזבח)א (  

יעקב אומר להטהר ולעלות לבית א-ל לעשות מזבח )ב – ג(  
יעקב טמן את אלהי נכר תחת האלה והגוים פחדו ולא רדפו אחרי   

יעקב )ד -  ה(  
יעקב מגיע לוזה ובונה מזבח וקובר את דבורה)ו – ח(  

ה' נראה ליעקב וה' אומר לו שיקרא שמך ישראל, וה' מברך את   
יעקב  )ט – י"ג(  

יעקב מעמיד מצבה  וקורא למקום בית א-ל )י"ד - ט"ו (  
יעקב הולך מבית א-ל בדרך אפרת נולד בנימין ורחל נפטרה )ט"ז   

– י"ט(  
)כ"א-  ראובן.בלהה  פרשת  עדר  למגדל  מהלאה  ישראל  בשכן   

כ"ב(  
שני עשר שבטי י"ה )כ"ב - כ"ו(  

יעקב מגיע לקרית ארבע ,פטירת יצחק )כ"ז - כ"ט(  
פרק לו

תולדות עשו, )א- ל(  
שמות המלאכים שמלכו עד מלך מלך לבני ישראל )ל"א – ל"ט(    

אלופי עשו )מ- מ"ג(  

פרשת ויצא 
פרק כח

יעקב הולך לחרן ובדרך תיקן תפלת מעריב ולן בהר המוריה)י –   
י"א(  

יעקב חולם והנה סולם, בבגר עשה מצבה ונדר נדר )י"ב – כ"ב(  
פרק כט

יעקב הולך לבני קדם ונפגש עם הרועים ועם רחל עם לבן וללב   
יש בנות לאה ורחל)א – י"ז(  

יעקב עובד ללבן שבע שנים בשביל רחל ובסוף לבן נותן לו את   
לאה וזלפה )י"ח – כ"ו(   

אחרי שבע ימים מהחתונה של לאה יעקב מתחתן עם רחל ועובד   
בשבילה עוד שבע שנים ולבן נותן לרחל את בלהה )כ"ז – ל(  

ללאה נולדו 4 ילדים ראבון שמעון לוי ויהודה )ל"א – לה(  
פרק ל'

רחל מקנה בלאה, רחל מביאה ליעקב את בלהה ונולד לבלהה דן   
ונפתלי )א – ט(  

לאה מביאה ליעקב את זלפה ונולד לזלפה את גד ואשר )י – י"ג(  
ראובן מביא מהשדה דודואים ורחל רוצה את הדודואים בעבורו   
רחל מסכימה שיעקב ישן אתה הלילה ולאה יולדת עוד שלושה    

ילדים יששכר זבולן ודינה,)י"ד – כ"א(  
רחל יולדת את יוסף )כ"ב – כ"ד  

לו  ויתן  להשאר  מיעקב  מבקש  ולבן  ללכת  מלבן  מבקש  יעקב   
שכר על שמירת הצאן)כ"ה – ל"א(   

הפרדת צאן לבן ויעקב תחבולת יעקב )ל"ב - מ"ג(   
פרק ל"א

דיבורי בני לבן פני לבן אינוו כתמול שלשום )א – ב(  
ה' אומר ליעקב לחזור, יעקב מדבר עם רחל ולאה בשדה, ודבר   

החלום ותשובתם )ג – ט"ז(  
ומשיגו  אחריו  לבן  ורדיפת  התרפים  רחל  ולקיחת  יעקב  בריחת   

ודין ודברים ביניהם )י"ז פרק ל"ב פסוק א'(  

עניני הפרשיות ויצא וישלח 

מושג תורני
שם אמו של אברהם – אמתלאי בת כרנבו )ב"ב צ"א(

שם אם רחל ולאה – עדינה )ספר הישר פרשת ויצא ( 



פרשת ויצא
אין פ'  וס'.   

פרק ל' פסוק י"א בגד כתיב וקרינן בא גד,  
פרק ל"א  פסוק נ"ג אלהי חול נחור אלהי חול אביהם.   

פרשת וישלח
פרק ל"ג פסוק ד' צוארו כתיב וקרינן צואריו.  

פרק ל"ג פסוק ד' וישקהו נקוד עליו.  
באותו  פעמיים  הנערה    וקרינן  כתיב  הנער  ג'  פסוק  ל"ד  פרק   

פסוק.  
פרק ל"ד פסוק י"ב הנער כתיב וקרינן הנערה.  

פרק ל"ד פסוק כ"ב פ' באמצע הפסוק.  
פרק ל"ו פסוק ה' יעיש כתיב וקרינן יעוש.  

פרק ל"ו פסוק י"ד יעיש כתיב וקרינן יעוש.  
יגר שהדותא מילים בארמית בתורה )פרק לא פסוק מז(   

פרשת וישלח   
שלא לאכול גיד הנשה.   

מושג בהלכה
ספר קצור שו"ע - סימן עב - גדל קדשת שבת

בּוַע ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶייָנה לֹו ָמעֹות ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ְוִאם ֵאין לֹו ָמעֹות ִיְלֶוה ֲאִפּלּו ַעל ַמְׁשּכֹונֹות ְלָצְרֵכי ַׁשָּבת, ְוַעל  ָּבת. ִויַצְמֵצם ְּבָכל ַהּׁשָ ]ח[ ֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשְּבִּיְשָֹרֵאל ִיְזָּדֵרז ְוִיְתַאֵּמץ ְלַעֵּנג ֶאת ַהּׁשַ

ָעה  ָנה חּוץ ֵמהֹוָצאֹות ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב, ֶׁשִאם מֹוִסיף מֹוִסיִפין לֹו. ְוִאם ַהּׁשָ ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָּבַני ְלוּו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע. ְוָכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים לֹו ֵמֹראׁש ַהּׁשָ

ְּדחּוָקה לֹו ְּביֹוֵתר, ַעל ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲעֵשֹה ַׁשַּבְּתָך חֹל ְוַאל ִּתְצָטֵרְך ַלְּבִרּיֹות. ּוִמָּכל ָמקֹום ִאם ֶאְפָׁשר לֹו ִיְרֶאה ַעל ָּכל ָּפִנים ַלֲעשֹֹות ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֵאיֶזה ָּדָבר מּוָעט, 

ְלחּו לֹו ֵאיֶזה ָּדָבר ְלָאְכלֹו ְּבַׁשָּבת, ֵיׁש לֹו ְלָאְכלֹו ְּבַׁשָּבת ְוֹלא ְלַהְׁשִאירֹו ְלֹחל: ְּכגֹון ָּדִגים ְקַטִּנים ְוַכּדֹוֶמה. ִמי ֶׁשּׁשָ

קרי וכתיב ואותיות מיוחדות 

סדר תרי"ג מצות בפרשיות השבוע

יהודי יקר, השתדל לתרום למכון חשוב זה לתרומות והנצחות עקיבא וינשטיין 0527159361 סלונים 5/1 ביתר 
025807099@etrog.net.il

פרשת ויצא – ויברח יעקב  הושע יב  
שהוא מעין הפרשה המדברת מבריחת יעקב לחרן ושמר צאן לבן כדי 

לשאת אשה. 

פרשת וישלח – חזון עבדיה ספר עבדיה   
יעקב  את  חמת  אשר  על  אדום  מפלת  על  שהתנבא  אדומי  גר  שהיה 

שהוא מעין הפרשה המדברת מעשיו ואלופיו.

פרשת ויצא – 148  
פרשת וישלח – 153  ע"פ המסורת 154  

פרשת ויצא   
פרק כח 

ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  ַוִּיְפַּגע  )יא( 
ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא:

תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר 
וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפלה 
שנאמר ויעמד פינחס ויפלל יצחק תקן תפלת מנחה שנאמר ויצא יצחק 
ואין שיחה אלא תפלה שנאמר תפלה לעני  לשוח בשדה לפנות ערב 
כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע 
במקום וילן שם ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד 

העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי.)ברכות כו: (

פרשת וישלח   
פרק לה 

)י( ַוֹּיאֶמר לֹו ֱאֹלִהים ִׁשְמָך ַיֲעֹקב ֹלא ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל 
ִיְהֶיה ְׁשֶמָך ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל:

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב/ב 
יעקב  יהיה שמך לא שיעקר  כי אם ישראל  יעקב  יקרא שמך עוד  לא 

ממקומו אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו,

כמות הפסוקים בפרשיות  סדר הפטרה בשבתות

למוד אחד מתלמוד בבלי על הפרשה

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' אברהם יצחק מאיר בן הרה"ח ר' אלימלך הרצל ז"ל

נלב"ע ב' כסלו תשע"ז
ת.נ.צ.ב.ה.
לעלוי נשמת 

הרה"ח ר' מאיר לוין בן הרב הרה"ח ר' ניסן לוין ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

תמכין דאורייתא 
אלו יעמדו על הברכה  אשר נשאו לבם להיות לאחיעזר ולאחיסמך 

הרב שלמה לוין שליט"א
הרב מרדכי הרצל שליט"א

נותן התורה יפתח לכם אם אוצרו הטוב

ספרי המכון
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àäåùåã÷ä úåøíé å ,äëåðçã ïéîåéî úîàá åðéöî

 úåëééù äëåðç ïéá àúéàã äîá ,ïúùøôì úìéâî)

 (ç"ô ñåëåéèðà ùãåç úáù ìò åøæâ íéðåéäùäìéîåäìéîåäìéîåäìéîå ,
 úåöîá ìåãâ ãåîéì åðéöî íëù äùòîá ïúùøôáå

 .äìéîäåäåà äîá  áéúëã(åè ,ãì) 'êà úàæá úåàð 
íëì íà åéäú åðåîë ìåîäì íëì ìë øëæ áúëå .'

ìåîäì' é"ùø - úåéäì ìåîð åðéà ïåùì ìåòôì àìà 
ïåùì .'ìòôäì  ïéàù ,èùôä êøãá åéøáã øåàéá

' áåúëä úðååëíà åéäú åðåîë ìåîäììåîäììåîäììåîäì íëì ìë 
øëæ',  åðåîë åéäú íàìåîììåîììåîììåîì  ïåùì ,íëîöò úà

 àìà ,ìåòôì åðåîë åéäú íàíéìåîéð úåéäìíéìåîéð úåéäìíéìåîéð úåéäìíéìåîéð úåéäì , ïåùì
 ,ìòôéäì àìà ,äìéîä äùòî úééùò àì äàöåúá
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' ÷"äìæååðééä éë úéìëú äìéîä àéä úåéäì 

øàùð äîéùø äæî úéøáä ìëá íãàä, àø÷ðå 
úåà úéøá ùãå÷, ïéàå ïååëîä úúéøë äìøòä 
äæî øáàä åîöò, ÷ø úåéäì ãîì ìò ìë ììëä ,éë 

ä"á÷ä óøöî äáùçî äáåè äùòîì, òå"é éðáù 
ìàøùé íéðëåî úåéäì íé÷åáã äá', ìèáìå ìë 
óåâä åéìà ïéøéñîå äùòîá äæ äìøòä,  éãé ìò

äæ êùîð äîéùø ïå÷éúå ìëì äîå÷ä ..'åëå 
úîàáå éðá íëù àì äéä íäì úåëééù äæì ììë, 
úúéøëå äìøòä ãáìá åðéà íåìë, ÷ø ðáìàøùé é' 

'åëå.÷"äìëò ,  
  

øåàéáøåàéáøåàéáøåàéá ì ,åùã÷ éøáãîøå ,'÷ä é"ùø éøáãá æ
 úúéøë ìù ìòåôá äùòîä äìéîä úåöî ïéàù

 àåäù ,äìøòä úòéøôå ÷øé÷ì éöîéú éëéää íé

 äåöîä íìåà ,äîöò äåöîä äðéà ìáà ,äåöîä
éä äîöò øñåäå ìåîéð äéäð íãàäù äîá à

 ìëì åôåâá äåöîä íåùéø øàùðå ,äìøòä åðîî
 àéäå ,åééç éîé éðá íòì ÷ø úëééùä äåöî

 íéøñåîå íááì úìøò úà íéøéñî íäù ,ìàøùé
 ìë úà íéìèáîå ,ù"úé åøåáò íðåöøå íùôð
 ,ù"úé åéìà úåéîùâä éðéðò ìëå óåâä úååàú

úåîåàì ììë êééù åðéà äæ ïéðòå  íéøëðä íìåòä
 ãáòùì úåçåëä úà íäì ïéàù ,äéôåâ ìéáçã

 áìä úåáùçîå úååàú ,óåâä éøáà øàùå
.åîù êøáúé åúãåáòì  

  

åäæååäæååäæååäæå äî ' íëùì á÷òé éðá åøîàùêà úàæá 
úåàð íëì íàíàíàíà    åéäúåéäúåéäúåéäú    åðåîëåðåîëåðåîëåðåîë    ìåîäììåîäììåîäììåîäì íëì ìë øëæ .'

 åðééä íàù íúà éà ,á÷òé éðáá ÷áãéì íéöåø
éäú' ìù ïôåàá àìà ïë úåùòì øùôà .'åðåîë å

 .'øëæ ìë íëì ìåîäì' úðéçáá åðàù ,ùîî åðåîë
 ééç éðù ìë êøåàì ,òâøå úò ìëá íéìåîéð úåéäì

å ,áì éìøò íééåâä ìë ìáà ,íãàä íä íðéà
 ,åæ äâøãîå äìòî âéùäì íéìåëéë"òå  íëù éðá

 íä î"î ,ìòåôá åìåîéðù ô"òà åçéìöä àì
 âéùäìä úà äìòîä ,ìàøùé éðá íò ìù åæ éôì

ùåòè áåùçì  äùòî àìà äìéîä úåöî ïéàù
 ,äòéøôå äìøòä úúéøëá ,ìòåôá äìéîä úîàáå

 àì êà ,úåùòì íéìåëé íä íâ äæ ïéðò åìëé
ìâéùä úðéçá úà 'ùãå÷ úéøá úåà' øéàùäì ,

 íãàä óåâá äùåã÷ã àîåùéø äìéîä øçà ìëì
 ,íîò åðúäù éàðúá åãîò àìù êåúîå ,åééç éîé

ì ,éåìå ïåòîù íåâøä ë"ò äîá åãîò àìù éô
.åáééçúðù  

  

äæáåäæáåäæáåäæáå  áåúëä øîàù äîá ,äîéúä áùééì ùéãì) ,

(äë 'éäéå íåéá éùéìùä íúåéäá ëåíéáà åç÷éå 
éðù éðá á÷òé ïåòîù éåìå éçà äðéã ùéà åáøç 
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áéåååà ìò øéòä çèá åâøäéå ìë øëæ .' ïéáäì ùéå
 ,éùéìùä íåéá íéáàåë íúåéä ìò åëîñ êàéä

 àåìäååøëæ  éàãååá úà íðé÷æá äéäù äùòîä
 àá ï÷æ àåäå ,åúìéîì éùéìùä íåéá øùà ,ä"òàà
 àåäù éãë êåú ,íéðù òùúå íéòùú ïá ,íéîéá

íã çðåâå äìåç äìéîä äùòîî õøù åá áéúë ,
 øîàðù åîë ,äùòå ìòôå øäéîåçé ìéòì) ,á-(ç 'àøéå 

õøéåõøéåõøéåõøéå    íúàø÷ìíúàø÷ìíúàø÷ìíúàø÷ì çúôî ìäàä ,'åâå øäîéåøäîéåøäîéåøäîéå íäøáà 
äìäàä ìà äøù ,'åâå ìàå ø÷áä õøõøõøõø íäøáà 'åâå 

ïúéå íäéðôì àåäåàåäåàåäåàåäå    ãîåòãîåòãîåòãîåò    íäéìòíäéìòíäéìòíäéìò  éøäå .'åâå êåúá
 åéä éàãååá ,íëù øòù éàá ìë íéøéòö íéùðà íâ

 ,çåë éìòá íéøåáâ åìëéù éù÷áî ãâðë ãåîòì
 ,éåìå ïåòîù ãâðë íçìäìå ,íùôð íúåéäá íâ
 ,íúìéîì éùéìùä íåéá íéáàåë äîìååëîñ 

 éåìå ïåòîù éàãååáùîòé àìãíãâðë å  íúåéäá
 íãâðë åãîò àì úîàá äîìå ,íáàëá íéìáåñî

.íäîò íçìäì  
  

äàøðåäàøðåäàøðåäàøðå øåàéá  ,ïéðòä íéîéé÷î øùàëù úà
åöîä äàéáî äîöò äåöîä éæà ,éåäéîì éòáãë ä

 ë"òå ,úåáäìúäå úåéç åá äôéñåîå ,íãàá çåë
 äùòî ãáìå ,äðå÷éúë äåöîä íéé÷ù ä"òàà
 øåñîì êéùîä ãåò ,ùôð úåøéñîá äùòù äìéîä

ð óåâä úååàú ìë ìèáì ,ïë éøçàù íéîéá íâ åùô
ù"úé åøåáò ìåîéð åúåéäá äîöò äåöîä éæà ,

ù àéä äàéáää"òààá  ìåëé äéä ë"òå ,çåë
 õåøì ,øñåéîå áåàë åúåéäá åúìéîì éùéìùä íåéá
 àìù ,íëù éðá íðîà ,íéçøåàä øåáò çåøèìå

 äùòî úà íéé÷ì àìà åðååëúð äåöîä ,ìòåôá
 ïåöø àìá äðáäå äåöîä ãåáòù úà êéùîäì

 éøçàù íéîéì ùãå÷ úéøá úåà úùåã÷ã àîåùéøå
 ,ïë ,øåîàë äåöîä úéìëú ø÷éò äæù àì áåù

 íéìåëé åéä àì ë"òå ,çåë äåöîä íäá äàéáä
.éåìå ïåòîù ãâðë ãåîòì  

éøäåéøäåéøäåéøäå àøîâá åøîà (.àë äèåñ) äåöî' àðãéòá 
÷éñòã äá àðâî 'àìöîåå . ë"ò äìéîä úåöî
 úàæäéîéé÷îù í äìéîä äùòî øçà òâø ìëá

 úåéçå çåë úøæåàå úìöî äðéâî àéä ,òâøå
 åîöò óåâäù úòá íâ ìåòôìå êéùîäì úåáäìúäå
 ,úøáåò äåöî àéä ïéàù éôì ,øñåéîå áåàëå ùåìç
 øçàå ,ìòåôá äùòîä íåé÷ úòá äúòùì äåöî
 êøåàì úëùîð äåöî àéä àìà ,úîééúñî ïëî

åöî íéé÷îù éîå ,úåáåè íéðùå íéîé äìéîä ú
åàä úøéîù ìù äæä ïôåàáú  úåéäì ,ùãå÷ úéøá

 úåöî úîàá éæà ,òâø ìëáå úò ìëá ìåîéð
 äá ÷åñò àåäù éôì ,åéìò úìöîå äðéâî äìéîä

.ïãéòå ïãéò ìëá  
  

ååååøáëøáëøáëøáë  úèéù àéäù òãåðòåøæ øåà ç"øäîòåøæ øåà ç"øäîòåøæ øåà ç"øäîòåøæ øåà ç"øäî ,
 åéúåáåùúá áúëù(à"éñ)  ì"æå'ïéðòî äìéîä 

äàøð ïéàã áàä áééç ìåîì åðá åéãéá àìà ÷åñòì 
àäéù ìåîéð . 'åëåø÷éòãø÷éòãø÷éòãø÷éòã    äúååöîäúååöîäúååöîäúååöî    åðéàåðéàåðéàåðéà    äééùòääééùòääééùòääééùòä , , , ,
àìààìààìààìà    äìéîäùäìéîäùäìéîäùäìéîäù    äîåúçäîåúçäîåúçäîåúç    åøùááåøùááåøùááåøùáá .ìàù"ë ãåã êìîä 

ò"ä äéäù øòèöî ñðëðùë õçøîì äàøå åîöò 
íåøò àìá äåöî ,øëæð ìò äìéîä .íàå àì äéä 
úåöî äìéîä àìà äééùòä ,äîì çîù äéìò øúåé 

åùàøî åòåøæå ìëå åôåâ ,íéé÷ù íäá úåöî 
ïéìéôú ,úéöéöå ,äîëå úåöî ,àìààìààìààìà    äìéîäìéîäìéîäìéî    àéäàéäàéäàéä    
äåöîäåöîäåöîäåöî    ìëáìëáìëáìëá    úòúòúòúò ,ïéìéôúë ïéçðåîä åùàøá úéöéöå 
åãâáá.' .ã"ëò øåàéáå äî ô"ò åéøáã åøîàù 
àøîâá (:âî úåçðî) äòùá' ñðëðù ãåã úéáì 
õçøîä äàøå åîöò ãîåò íåøò, øîà éåà éì 

ãåîòàù íåøò àìá äåöî, ïåéëå øëæðù äìéîá 
åøùááù äáùééúð  úåöîù àîéð íàå .'åúòã

 äúòùì àìà äðéàù ,úøáåò äåöî àéä äìéîä
 äîì ïáåî åì ïéà ,äìéîä äùòî íåé÷ úòá
 ,äìéîä úåöîá ä"òîäã ìù åúòã äáùééúð
 åì ïéàå ,ä÷ñôå äîéé÷úð øáë åæ äåöî àåìä
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 àìá íåøò ãåîòéù åì éåàå ,äåöî íåù åãéá
úçà íòô äîéé÷ù íåùî éàå ,úååöî,  áåù

ò úëìäúî øëæð äîì ïë íà ,äåöîä äúåà åî
 íâ éàãååá àåìä ,åøùááù äìéî úåöîá à÷ååã
 íâå ,úéöéöá óèòúðå íåéä åúåàá ïéìéôú çéðä
 àìà ,õçøîä úéáá åúåà íéåìî åììä úååöî
 äúåà íéîéé÷îù äìéîä úåöî àéä úãçåéîù
 úéáá íúåéäá óàå ,òâøå úò ìëá äì íééåàøä

,úååöîä ïî íéîåøò íðéà ,õçøîä  íäù éôì
 'øåîùú éúéøá úà äúàå' úåöî íéîéé÷î úéùàøá)

(è ,æé  ,òâø ìëá ,íéìåîéð úåéäì ìåîäì íéøîùîù
 íðåöøå íôåâ íéìèáîå ùãå÷ úéøá úåàä úà

.ù"úé åøåáò íúååàúå  
  

ååååêøãáêøãáêøãáêøãá  åæåøîà  áùééì úà éøáãá ääéîúä
 àøîâääèåñ) é:( 'çöðîì ìò úðåé íìà íé÷åçø 

ãåãì íúëî  íéìäú)(ã ,åð, íúëî äúéäù åúëî 
äîú ãìåðù àåäùë ìåäîå .' äåîúì ùé íà

 úåöîá øëæðù åäî ,ìåäî àåäùë ãìåð ä"òîäã
 ,åéîéî äìéî úåöî íéé÷ àì àåìä ,åøùááù äìéî

 ù"ééò ,ìåäî ãìåð àåìäùâ"àç à"ùøäîáâ"àç à"ùøäîáâ"àç à"ùøäîáâ"àç à"ùøäîá 
' áúëå äæá ãîòùãìåð àåäùë ìåäî .àäå 

ïðéøîàã ÷øô úìëúä ãåãá ïåéë ìëúñðù äìéîá 
åøùááù äáùéúð åúòã åë 'îì"ã ãìåðá àåäùë 

ìåäî êéøöù óéèäì åðîî íã úéøá àçéð. îìå"ã 
ïéàã êéøö óéèäì î"î çîù àìù äéä ìøò íâ éë 
àì íéé÷úð åá íå÷á äùò .' .ã"ëò äìåãâ úåëéøà 'éòå)

áå÷øçî áøäì ùãå÷ä úåáéúðááå÷øçî áøäì ùãå÷ä úåáéúðááå÷øçî áøäì ùãå÷ä úåáéúðááå÷øçî áøäì ùãå÷ä úåáéúðá    ì"öæì"öæì"öæì"öæ (íù äèåñ.  
ù"à ì"ðäì êà áéèéää"òîäãù óàù ,  ãìåð

 íéé÷ àìå ,ìåäî àåäùë úà äìéîä äùòî
 äìéîä úåöîá çîù íå÷î ìëî ,åéîéîíéé÷ù 

 ,úò ìëáäùåã÷á úéøáä úøéîùá  ,ù"úé åøåáò
ìåèéááå  øåàéáë åéìà åôåâ ìë à"ôùä ÷"äøä à"ôùä ÷"äøä à"ôùä ÷"äøä à"ôùä ÷"äøä
à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ  ,ì"ðä àéäù éúéøá úà äúàå úåöî

á çîù ë"òå ,øåîùú úøéîù àìù ô"òà ,åúìéî
ìéîä äùòî úåöî úà íéé÷.åéîéî ìòåôá ä  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå äáø äéìàáäáø äéìàáäáø äéìàáäáø äéìàá øú)"ò à"÷ñ,  ò"òåøëùùé éðááøëùùé éðááøëùùé éðááøëùùé éðáá  ùãåç

 íùá ç"ô úåà ã"îàî åéìñëà"ãéç áøäà"ãéç áøäà"ãéç áøäà"ãéç áøä(  íùá àéáî ìòá ìòá ìòá ìòá
íéúéòäíéúéòäíéúéòäíéúéòä, ùåð÷ú äðåîù éîé äëåðç, àìå äòáù 

íéîé ñð íäá äùòðù ,éôì ùíéðååéä  åøæâ íâ
úåöî ìèáì äìéî éäùà äðåîùì íéîé ë"òå ,

 éàðåîùç úéá íäéìò åøáâùë ñðì øëæ åð÷éú
äëåðç éîé úðåîù äìéî éîé úðåîù ãâðë, .ù"ééò 

 ,à÷ééãá åæ äåöî øå÷òì åöø íéðåéäù øîåì ùéå
 ùéà óåâá úîéé÷å äòåá÷ä äåöî àéäù éôì
 äúåà íéøîùîù åæ äåöîå ,åééç éîé ìëì ìàøùé

 ,éåàøë äàéáî åéúåáùçî íãàä ééç ìëù
 ìèåáîå ãáòåùî ìëä ,åôåâ úååàúå åéúåðåöø

ì ë"òå ,ù"úé åðåöø åæ äåöî ãâðë ãåîòì åöîàúð
 éàðåîùç éðá íåçöéðù úòá ïë ìò øùàå ,à÷ééãá
 øëæì ï÷úì éåàøù åàöîå åáùéç ,íùôð úåøéñîá
 úåöî ìò æîøì ,äëåðçá íéîé äðåîù ñðä
 úëìäúî äëåðç úåöîù ÷"äôñá àúéàå ,äìéîä
 ìëá úåéåìâä úëùç úà ìàøùé éðá íòì äøéàîå

 ìëáå úåøåãä úåöî úðéçáë àéäå ,íéáöîä
.åééç éîé ìëá ìàøùé ùéà íò úëùîðä äìéîä  

  

àúéààúéààúéààúéà  ùøãîá)ø"øá (ã ,á êùåçå' (á ,à úéùàøá) ,äæ 
úåìâ ïåé äëéùçäù íäéðéò ìù  .'ìàøùéåðééä 

 ãâðë øúåéá äãâðúä ïåé úôéì÷ùìù øåàä  íò
 äàøåð úåëùçì íìéôäì äù÷éáå ,ìàøùé éðá

å ,äîäåæå äàîåèá ë"ò úåöî ãâðë åîçìð
 úåîå÷î ìëá ìàøùé éðá íò úëìäîä äìéîä

 ,íäééç éîé ìëá íäéúåáùåî àøîâá àúéàå
äèåñ) áé.( 'àøúå åúåà éë áåè àåä á úåîù)á ,(, àéðú 

íéøçà íéøîåà ãìåð àåäùë ìåäî, íéîëçå 
íéøîåà äòùá ãìåðù äùî àìîúð úéáä åìåë 
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øåà, áéúë àëä àøúå åúåà éë áåè àåä, áéúëå 
íúä (ã ,à úéùàøá) àøéå ìà÷íé úà øåàä éë áåè .'

.äàîåèä úåëùç úà äøéàî äìéîä úåöîù éøä  
  

ååååäðääðääðääðä  øúéá äîçìî åðøåãá äùãçúð äæ ïéðòá
 úåçåëì íéãâðúîä äôéì÷ä úåçåëî ,æåòå úàù

ò êéùçäì íéù÷áîå ,äùåã÷äéððé ,åðáìå å íéîéáå
 åðì éåà ,äìôåëîå äìåôë äøö åðéìò äôñåð åììä
 úå÷åðéú íéòåúä åðéçàù ,åðéîéá äúìò êëù

ðë äîçìî åàø÷ ,åáùðùâ ,ìàøùé éðá éùã÷ ã
 éìëéäî íéëøáàå éøåçá àéöåäì çåëá íéù÷áîå
 åðàù íéðéáî íðéàå ,íéììåëäå úåáéùéä ,äøåúä

î"ò ïàë íéàöîð  óéñåäìå øöáì ùôðä øåñîì
åîåç úåôéì÷ ìë ãâðë úå÷çøúäå úåìãáúä ú

 ãçàå ãçà ìëì ïúéðù òãéì åðì ùéå ,ïåé úåàîåèå
 äôéì÷ä úåçåë ìë ãâë øáâúäì çåëä
 ïúéðù ùãå÷ úéøá úåà íúåç é"ò ,äàîåèäå 
 ìëáå íéáöîä ìëá åðîò äåìúîù ,åðøùáá
 ãåîòì äåöîä çåë åðì ïúéð ãéîúå ,úåðåéñðä

ì åðéìò íéãîåòä úåçåëä ìë ãâðë.åðúåìë  
  

úîàáåúîàáåúîàáåúîàáå  åðà øùàëå ,åðá àìà éåìú øáãä ïéàù
 ÷çøìå ÷ìñì ,úåîåçä é÷ãá ÷æçìå øöáì õîàúð
 íìåòä éìáäå ééçî úåéðåöéç úòôùä éðéî ìë
 åììä úåîåç éæà ,åðéðçî áø÷á åñðëé ìáì ,äæä
 ,íéòåúä åðéçàî úéøá éòéùøî ãâðë íâ åãîòé

 øúåéá ÷æçúäì ùé äæ ïéðòáå ,øöéä úöò ãâðë
úåøåöáä úåîåçä ìéôäì ù÷áîùø÷éòá ,  é"ò

 àìà ,àðéãî íéøåñà íðéàù íéðéðò åìàù íéðéðò
íäá ïéàù  íéðåâéð ïåâë ,äùåã÷å äøäè çéø

 íé÷åñô íäá íéðâðîù ô"òàù ,íéðåùîå íéðåù
 ,ì"æç éøîàîå ïåô è÷òîù'ñ íå÷î ìëî

éåâù' ,ïéðòä øîåç ìãåâ ïúùøôá åðéöîå ,èéé÷
 àúéàã äîááé÷øô øãà" (æ"ìô) 'àáå ìà úéáä 

êîñå åãé ìà øé÷ä åëùðå ùçð (èé ,ä ñåîò) ,àáùëå 
á÷òé õøàì åúæåçà õøàáù ïòðë åëùð ùçðä ,éàå 

äæ àåä ùçðä äæ íëù ïá øåîç, äúéäù åúá ìù 
á÷òé úáùåé íéìäåà ,àìå äúéä äàöåé õåçì, äî 
äùò íëù ïá øåîç àéáäàéáäàéáäàéáä    úåøòðúåøòðúåøòðúåøòð    úå÷çùîúå÷çùîúå÷çùîúå÷çùî    äöåçäöåçäöåçäöåç    

åìåìåìåì    úåôôåúîúåôôåúîúåôôåúîúåôôåúî, äàöéå äðéã úåàøì úåðáá õøàä 
úå÷çùîä äììùå .'  

  

øáúñîåøáúñîåøáúñîåøáúñîå  úåðá åðâéðù íéðåâéðä íúåàù øîåì
 ,íëùåìéà  àì ,øæ úåøéîæ íéøëð éðåâéð åéä

 äìäàî úàöåé åðéáà á÷òé ìù åúá äðéã äúéä
 î"ò ,íúðéâð òåîùìå ïúåàøì ë"òå åéä åìà

 íéøëð éðåâéð íéùáåìî ,úåçáùúå úåøéù éøáãá
 úåàøì äðéã äàöé ë"òå ,äøåú éøáãå íé÷åñô
 ïåâéðá ùãå÷ éøáã äòîùù êåúî ,õøàä úåðáá

 ,íéáâò éøéù ,íéøëð äéìà äàá êë êåúîå
 ìò ìåãâ ãåîéì àåäå ,åæä äàøåðä äìùëîä

.ùãå÷ ùåáìá íéøëð éøéù ïéðò øîåç  
  

ïéðòåïéðòåïéðòåïéðòå  ,äëåðçã ïéîåéì äãçåéî úåëééù åì ùé äæ
ùâ í íò áø÷á øæ úåøéîæ øéãçäì åìîò íéðåéä

 åù÷éáù ïåé úåáøúî ÷ìç äæ äéäå ,ìàøùé éðá
 åðàöîù ã"òå ,ìàøùé éðåîà éîåìù ìò úåôëì
 ùåã÷ä àðúä ìò åøîàù ,àøîâá àøåð øáã
 ,êøãä ïî øñå ,òâôðå õéöäù ,äéåáà ïá òùéìà

àå ìå÷ úá äàöéù éãë ãò íéðá åáåù' äøî
'øçàî õåç íéááåù éâç)(.åè äâ.  àøîâá åøîàåíù) 

á"ò( ' íåùî äéä ïéðòä ùøåùùøîæ éðååééðååééðååééðååé àì ÷ñô 
'äéîåôî.  ùåã÷ä àðúäù ,ïðåáúîì àøåð àåäå

 ì"æç ïì åìéâå ,êë éãë ãò ìôð ,äéåáà ïá òùéìà
 ,éðååé øîæ éðéî òîùù äîá äéä ïéðòä ùøåùù
 úåøéù éøáãá ,ùãå÷ä úøäè ìò åéä éàãååáå

 íå÷î ìëîå ,úåçáùúå òôòôå øãç åîöò ïåâéðä
.éàðëò ìù ñøàë åá  
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é"äæòáåé"äæòáåé"äæòáåé"äæòáå ðòá ÷æçúð øùàë øîùì ,åììä íéðé
é÷ìå ,åðøùáá íúçðù ùãå÷ úéøá úåàäé úåöî í

 óéñåäì ,äòù ìëáå úò ìëá ìåîéð úåéäì ìåîäì
 úôñåúá ,äøäèäå äùåã÷ä úåîåç úà øöáìå
 äîåãä ïîå øåòéëä ïî ÷çøä ,íéâééñå íéøãâ

éåâ éðéðò ìëî ,åìù' éðéîáå íéðåâéðá ,èéé÷
 øäîéù é"äæòá äëæð ,íéðéðò øàùå íéùåáìî

åðùôð úåãôå åðúìåàâ ùéçéå, .à"áá  
  

  מאמר ב

  

ãåñéäãåñéäãåñéäãåñéä  úôùä ÷"äøä éøáãî åðøëæäù ì"ðä
 ,íéðåùàøá çúôð øáë øåîàëù ,à"òéæ úîà
 úîà úôùä ÷"äøä éøáãá óñåð øáç åì åðéöî

à"òéæ øçà íå÷îá, ñ"ùì åéùåãéçá áúëù ,
 äìéâîá 'ñåúä úééùå÷ áùééì).ë(  àìà ïéìî àìå'

 íåéááéúëã (â ,áé àø÷éå) íåéáåíåéáåíåéáåíåéáå  øùá ìåîé éðéîùä
.'åúìøò ä' 'ñåúä åù÷äåäù÷ ä"ø íéøôà ïåéë 
äìéîã äðéà äìéìá íà ïë àéåä úåöî äùò 
ïîæäù àîøâ íéùðäù úåøåèô äðîî, àå"ë 
àéù÷ äîì éì ôá"÷ ïéùåã÷ã )ëè(. àø÷ ãøùàë 
äåö åúåà ìà÷íé (ã ,àë úéùàøá) åúåà àìå äúåà,  

øîåì äùàã äðéà úáééç ìåîì, ÷åôéú äéì úåöîã 
äùò ïîæäù àîøâ å .'àéäéòé"ù  ïéùåãé÷á äî

ù'ñåúä åáéùä.  
  

áúëåáúëåáúëåáúëå à"òéæ úîà úôùä ÷"äøäà"òéæ úîà úôùä ÷"äøäà"òéæ úîà úôùä ÷"äøäà"òéæ úîà úôùä ÷"äøä  íù äìéâîá
' ì"æåø÷éòáå éùå÷ú ñåúä 'é,øîåì ù àìã éåä 

îäùò úåö æäù,àîøâ ïî ïåéë úîàáã íìåòì 
êéøö íãàä úåéäì ìåîéð, óàå ìò áâ óåâã 

äìéîä êéøö úåéäì íåéá, ìáà ïååëîä àéä éãë 
éäéùä ìåîéð ìëá íéîéä úåìéìäå, ïéàå àø÷ð ïîæ 
àîøâ ÷ø äåöîá áééçù äúåùòì íåéá äìéìáå 
øåèô äúåùòìî, éøä ÷øù ïîæä íøåâ áåéç 

äåöîä, àùî"ë äìéîá äúééùòã ÷ø ô,úçà íò 
úéìëúäå äìù àéä úåéäì ìåîéð ãéîú àì éø÷éî 

ïîæ .'àîøâ  äìéî úåöîù ,åùã÷ éøáã øåàéáå
 óàù éôì ,àîøâ ïîæäù äùò úåöî úáùçð äðéà
 àìå íåéá ìòåôá äìéîä äùòî úà úåùòì êéøöù
 úëùîð äåöî àéä äåöîä ø÷éò äðä ,äìéìá
 äðéà ë"àå ,íãàä ééç ìëá úåìéìáå íéîéá

 ,à÷ååã íééåñî ïîæá äéåìú àø÷ éìåì ïë ìòå
.äìéîá úáééç äùà äúéä ,åúåàã  

  

ãåñéáåãåñéáåãåñéáåãåñéáå  äæúáùééúî òãåðä àéùå÷äú éøáãá 
îøäîøäîøäîøäí"áí"áí"áí"á ) à"ôá"äáî (á"éä ïéà' ïéðåá úà ùã÷îä 

äìéìá øîàðù (åè ,è øáãîá) íåéáå íé÷ä úà 
ïëùîä, íåéá ïéîé÷î àì äìéìá, ïé÷ñåòå ïéðáá 
úåìòî øçùä ãò úàö íéáëåëä ìëäå ïéáééç 
úåðáì ãòñìå ïîöòá íðåîîáå, íéùðà íéùðå 

ùã÷îë  .'øáãîä íéáø åäîúå ,í"áîøä ë"åðî
 àìà ïéðåá ïéà íàù ,äéáå äéðéî åîöò øúåñù

ä áåù ,íåéá íéùðå àîøâ ïîæäù ò"î ì"å
úåøåèô  'éò)çðòô úðôöçðòô úðôöçðòô úðôöçðòô úðôö  ,úåèîùäáäéøåîä øäå êìîå íééçäéøåîä øäå êìîå íééçäéøåîä øäå êìîå íééçäéøåîä øäå êìîå íééç 

 ò"òå ,íù í"áîøá ú"åùáî"åùî"åùî"åùî"åù ú"åãäî è"ô 'éñ â"ç,  éìëáå éìëáå éìëáå éìëáå

äãîçäãîçäãîçäãîç ôøãåòå àùú '(.  

  
ô"òåô"òåô"òåô"òå  àåìäù ,ääéîúä úáùééúî à"ôùä ãåñé

 äéðéî ìéòì í"áîøä áúë(à"ä íù) úåöî' äùò 
úåùòì úéá 'äì ïëåî úåéäìúåéäìúåéäìúåéäì    íéáéø÷îíéáéø÷îíéáéø÷îíéáéø÷î    åáåáåáåá    

úåðáø÷äúåðáø÷äúåðáø÷äúåðáø÷ä    ïéââåçåïéââåçåïéââåçåïéââåçå    åéìàåéìàåéìàåéìà    ùìùùìùùìùùìù    íéîòôíéîòôíéîòôíéîòô    äðùáäðùáäðùáäðùá 
øîàðù åùòå éì  äìåò àöîð .'ùã÷î  úåöîù  ïéðá  

 ùã÷îä   ïëåî úéá äéäéù àéä äåöîä ø÷éò
 äåöî àéä åæ äåöî ë"à ,úåðáø÷ä åá áéø÷äì
 úåúáùáå ìåçá ,úåìéìáå íéîéá ãéîú úëùîð

 ,â"æäù ò"î éåä àì ë"òå ,íéãòåîå àéä àìà
òâøå úò ìëá úâäåðä äåöî  ù"ééòå)ááááçðòô úðôöçðòô úðôöçðòô úðôöçðòô úðôö 

(æ"éòî.   
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äæáåäæáåäæáåäæáå  úéáä ïéðáù åðéöîù äî éîð íéáùééî
 ììëåùî ãøéé ,åðéîéá äøäîá äðáéù éùéìùä
 àåìäå ,íéîùä ïî ùàá éåðá øàåôîå çáåùîå
 ,ùã÷îä ïéðá úåöî åðúéàî ìèáúúù àöîð

 íåùîåà"øâäà"øâäà"øâäà"øâä  ïå÷éú äæéà ï÷úðù øîàù àáåî
 åäæå ,ùã÷îä ïéðá úåöî íéé÷ð äæáå ïéðáá

åðàøäå' äìéôúä çñåð åð÷éúù  åðçîùå åðéðáá
 ìàøùé éðá íò éãé ìò äùòðä ïå÷éúäù .'åðå÷éúá

.äåöîä íéîéé÷îù äìåãâ äçîù àéáé  
  

íðîàíðîàíðîàíðîà  ïéðá úåöî ìëù ,øîåì ùé ì"ðä ô"ò
 äåöî éøéùëîå éöîéú éëéä àìà äðéà ,ùã÷îä
 ÷"îäéá ãøééùë íðîàå ,úåðáø÷ä úåöî íéé÷ì
 ,ììë äéðá úåöî àëéì áåù ,íéîùä ïî ùàá éåðá

ðéàù åìëåéù ,úéúéìëú äåöî àìà úéîåé÷ äåöî ä
 ,ùàá éåðá ãøééù øçàîå ,úåðáø÷ åá áéø÷äì

.ììë åúééðáá äåöî àëéì áåù  
  

ïéðòîåïéðòîåïéðòîåïéðòîå  úåöîá à"òéæ úîà úôùä ÷"äøä éøáã
 äùòî ïàë çåùà ,úëùîðä äåöî àéäù ,äìéî

 àìôðîîîîà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ëà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ëà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ëà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë  ìòáî éúòîùù
éæ ø"åîãà ïøî ÷"ë òåãéë ,äùòîä äéä à"ò

 çéøèäå ,úçàì ãò äìéîä úåöî øúåéá ááçî
 óúúùäì ùôð úåøéñî éãë ãò ìåãâ çøåèá åîöò
 ìò çîùå ùù äéä åéîé ìëå ,äìéî úéøá úçîùá  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ,áø ììù àöåîë êúøîà ìò éëðà ùù ,åæ äåöî
 óúúùäì àåáì åãéá äúìò àì úçà íòôå
 äöøå ,åéáøå÷îî ãçà ìù äìéî úéøá úçîùá

óúúùäì àåáì ô"ëò  ìáà ,äìéîì 'âä úãåòñá
 ,åãéá äúìò àì úàæ íâ íéðåù íéáåëéò íåùî
 åãéá äìò úéøáä íåéî íééòåáù øåáòë ÷øå
 øîàå åúéáì äìòå ,úéøá ìòáä íò óúúùäì

ä ,äìéîì éùéìùä úãåòñá óúúùäì àáùú àìô
 åæ äçîù åââç øáë àåìäù øîàå ïáä éáà
 à"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë áéùäå ,øáòä òåáùá

á íàù úåà úçîùá çåîùì äåöî ùé éùéìùä íåé
 ô"òà ,ìåîéðä êøä øùáá íúçðù ùãå÷ úéøá
 ùéù å"ëàò ,øñåéîå áåàë åîöò ìåîéðä êøäù
 ,íéøåñéäå íéáàëä åøáò øáëù úòá çåîùì

äù øîàå óéñåäåìàå àéä äìéîä úåöî  äåöî 
úëùîð ìëá  ,íééçä éîéå çåîùìå ùåùì ùé ë"à

éáàå ,äìéîä úåöîá íåé ìëá  ãéîå óëéú ïáä
 àúååöá åãòñå íéãéãé äîë ïéîæäå ,åðçìåù êøò
 éùéìù úãåòñ à"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë íò àãç
 íéîéé÷å íééç åéøáãå ,úåçáùúå úåøéùá äìéîì
 ìëá úîàáù ,à"ôùä ã"ôò íéãîçðå íéðîàð
 íåéå íåé ìëá àáøãàå ,äåöî íéîéé÷î íåéå íåé

å÷ úéøá úåàä øåîéùá äåöî ãåò úôñååúî ùã
 äøäèå äùåã÷á.òâøå òâø ìëá  
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  מאמר א' 

 

  :האות  ד'פרק  דבא"רתנ

 על שבע אחת על נפרע ה"הקב הרע מיצר'

 מה ,'וכו בעולם תורה הרביתם ולא אתכם שהשטין
 ונחלתי ארצי את שם שהוא כשם ,מלפני שכרו
 והנשמה הגוף ימצא שלא כדי ושממה ציה לארץ
 מעליכם אותו ארחיק אני כך ,עליה שתגבה זכות

 ), כב יואל( מרשנא ושממה ציה ארץ אל אותו ואדחה
 עליכם שצפנתי מה ,'מעליכם ארחיק הצפוני ואת'

 ציה ארץ אל והדחתיו' .מעליכם אני מרחיק רעות
 מקדש זה ,(שם) 'הקדמוני הים אל פניו את ושממה
 חכמים תלמידי והרג והחריבו עיניו בו שנתן ראשון

 שני מקדש זה ,(שם)' האחרון הים אל וסופו' .שבו
 .שבו חכמים התלמידי והרג והחריבו בו עיניו שנתן

 ,(שם) 'לעשות הגדיל כי צחנתו ותעל באשו ועלה'
 ודבק ובא בדי גלוליםהעו כל את שהניח מפני

ומעי"ז  '.תורה מדברי להטותן ומבקש בישראל
  (נב.)בתלמוד דידן בסוכה 

  

אריכות גדולה בפרשתן נאמר בתוה"ק  והנה
ענין המלחמה כנגד עשיו, בהדרכות והוראות ב

 הרמב"ן שכתב וכמו, הוא השטן הוא היצה"ר
 אמרו, עצה בזה עוד ראו רבותינו' (לג, טו)בפרשתן 

 הוה למלכותא סליק הוה כד ינאי רבי )טו עח ר"רב(
 עמיה נסיב הוה ולא פרשתא בהדא מסתכל
 עמיה ונסיב בה איסתכל לא זמן חד, רומאין
. שלו פינס שמכר עד לעכו הגיעו ולא, רומאין

. גלות פרשת שזו בידם קבלה שהיתה מפני
 עסקי על אדום מלכי בחצר ברומא בא כשהיה
 עצת אחרי ללכת זו בפרשה מסתכל היה ,הצבור

  '. יעשו וכן הדורות יראו ממנו כי, החכם הזקן
  

מצינו בגמרא כמה עצות להצליח  כברו
 ).ה (ברכותכך אמרו שבמלחמה כנגד היצה"ר, 

 לקיש בן שמעון רבי אמר חמא בר לוי רבי אמר'
 שנאמר הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם

 ואם ,מוטב נצחו אם ,תחטאו ואל רגזו (תהלים ד, ה)
 ,בלבבכם אמרו (שם) שנאמר בתורה יעסוק לאו

 שמע קריאת יקרא לאו ואם מוטב נצחו אם
 ואם מוטב נצחו אם ,משכבכם על (שם) שנאמר

'. סלה מוווד (שם) שנאמר המיתה יום לו יזכור לאו
שיזכיר  ,דרך הפשטוהנה ביאור דברי הגמרא ב

בוא סו"ס ש, שלו את יום המיתה לעצמוהאדם 
יבוא יומו ויסתלק מארץ החיים, ויעמוד למשפט 

לבו שלא ליפול בעצת  יכנע ובזהעל מעשיו, 
 זיע"א מגור הרה"ק האמרי אמתהיצר, אמנם 

ר"ה  אמרי אמת(עי' באופן אחר אמר שיש לפרש גם 

שיזכיר לו יום המיתה היינו  )תרס"ז ד"ה במדרש
של  מיתתושיזכיר ליצר הרע עצמו את יום 

לעתיד לבא ' )סוכה נב.(, וכדאיתא בגמרא היצה"ר
ושוחטו בפני מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע 

'. ויזכיר ליצר הרע שקרב הצדיקים ובפני הרשעים
ובא יומו, ובזה יכניע כוח היצר שיבהל על נפשו 

  ולא יטרידנו.
  

יש להבין, הלוא היצה"ר הוא מלאך  לכאורהו
שלוח מאת הבורא ברוך הוא, וכי צריך להזכירו 
מיום מיתתו, והלוא הוא יודע ומכיר באותה 

ו, ודייקא בגין כך הוא לבוא עלי ידהתמיתה הע
עמל להפסיק ולחטוף עוד ועוד נשמות שיפלו 

שיזכירו לו מה ברשתו רח"ל, ומה יתן ומה יוסיף 
א הוא שלוח למלאות את יום מיתת עצמו, והלו

שהלוא בעת ועוד והוא העיקר,  .תפקידו בעולם
שהיצר הרע בוער כאש ומסית ומפתה את האדם 
לעבור עבירה, אזי כל אותן סברות ישרות 
והגונות, כמעט שאין ביכולתן לעמוד כנגד פיתוי 

הקשה, שהיצר הרע בכוח הרע  וןיסהיצר וגודל הנ
וגודל רשעותו, מצייר את גודל הריוח וההנאה מן 

כל העבירה, בערך גדול ועצום, הרבה יותר מ
אותן סברות ישרות ורחוקות, וא"כ מה התחכמו 

העצה היעוצה לעמוד כנגדו חז"ל, שנתנו לנו את 
  בכל מעמד ומצב.

  

לומר בזה, בהקדים הבנה אחת מתורת נפש  ויש
מצינו שכל אדם הרוצה דבר הנה האדם, ש

מסוים, וחושק בו עד למאד, הוא מוכן לשלם 
עבור הדבר ההוא תשלום גבוה, אם בכסף אם 

אם בטורח גדול וכל כיוצא בזה, וככל  בעמל
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שהדבר יקר יותר ונחשק יותר, אזי אנשים 
מסכימים לוותר מעצמם, ולשלם הון עצום, או 
לעמול ולטרוח בכל מיני טרחות ומאמצים להשיג 

אך כמעט ולא יימצא אדם מן את הדבר ההוא, 
היישוב, שיסכים לבייש עצמו בבושה גדולה, כדי 

ר נחשק, הגע עצמך באדם להשיג איזה דב
שמציעים לו הון עתק של מאות אלפי מטבעות 
זהב, אם יעשה מאמץ מסויים, אפילו מאמץ קשה 
מאד, תמיד יימצאו אנשים רבים שיסכימו לכך, 
אמנם אם יציע מאן דהוא סכום עצום של רבבות 
אלפי אלפים זהב וכסף, למי שיטייל ברחובה של 

הנה יני כל הקהל, ויבזה עצמו לע בזוי ןבאופעיר 
לא יימצא מי שיעשה זאת, אלא מי כמעט ש

לפי שבזיון  ,, וטעם הדברשאינו שפוי בדעתו
דאתי ליה לאיניש מעלמא, חמור טפי אצלו מכל 

הנפש גדול וקשה יותר , לפי שצער צער הגוף
פט"ו מסנהדרין  באור שמח(עי' בזה באריכות  מכל צער אחר

  .ה"א)
  

לן גודל ענין הבושת על האדם,  שנתברר אחר
והגבול האחרון שאין אדם מן  המעצורשזהו 

היישוב מוכן לעבור לעולם, צריך כל אחד לחשוב 
בענין זה, ולראות בעיני רוחו היאך ולהתבונן 

ובאיזה פנים יעמוד לפני בי"ד של מעלה בבוא 
יומו, ויבקש לטמון עצמו באדמה כנגד זקניו 

והו על גודל הבושה וראשי משפחתו, שיוכיח
שנתביישו במעשיו הפסולים בחדרי חדרים, בעת 
שסבר אין אדם רואני, ובעת שלעיני כל יעידו 
קורות ביתו ויציגו כפיסי העץ את מעשיו 

בהכרח  ,המביישים, וכל אחד שמתבונן בזה
, ובחינה זו היא שתפול עליו בושה נוראה ועצומה

יצר, שיזכור כנגד נסיונות ההעצה הטובה ביותר 
האדם גודל הבושה שיתבייש ואנה יוליך פניו 

 בעבור' תניא' ).כ (נדריםוכבר אמרו חז"ל  בחרפתו.
 ,בושה זו (שמות כ, יז) 'פניכם על יראתו תהיה

 לידי מביאה שהבושה מלמד (שם) 'תחטאו לבלתי'
 שהוא באדם יפה סימן אמרו מיכן .חטא יראת
 לא המתבייש אדם כל אומרים אחרים .ביישן

 פנים בושת לו שאין ומי ,חוטא הוא במהרה
  '.  סיני הר על אבותיו עמדו שלא בידוע

  

יש לומר בענין יזכור לו יום המיתה,  ומעתה
, דברי הרה"ק האמרי אמת זיע"א ובהוספה על

שיהיו דברי חכמים קיימים, שיזכור לו יום המיתה 
היינו יום מיתת היצה"ר, אבל ענין זה יזכיר האדם 

בעת שהוא עומד בנסיון גדול, היינו ש, לעצמו
וכבר ניסה בכל מיני טצדקי ועצות שנתנו לו 
חז"ל, ועדיין היצר הזה מרקד כנגדו, יזכור לעצמו 

 ).נב (סוכהאת יום מיתת היצה"ר, שאמרו חז"ל 
 הרע ליצר הוא ברוך הקדוש מביאו לבא לעתיד'

 צדיקים ,הרשעים ובפני הצדיקים בפני ושוחטו
 כחוט להם נדמה ורשעים ,גבוה כהר להם נדמה

 בוכין צדיקים ,בוכין והללו בוכין הללו ,השערה
 ,כזה גבוה הר לכבוש יכולנו היאך ואומרים
 לכבוש יכולנו לא היאך ואומרים בוכין ורשעים

'. נמצא שהרשעים בבוא הזה השערה חוט את
יומם יבכו בבושה עצומה כנגד כל זקניהם, היאך 
לא יכלו לעמוד בנסיון קל כזה, היאך לא יכלנו 
לכבוש את חוט השערה הזו, ובענין זה ייבושו 

ה שולא ימצאו מקום לעצמם מפני הבו רופויח
פניהם, וענין זה הוא את הנוראה אשר תכסה 

לעמוד כנגד כוח ע"מ  רהטובה ביותהדרך והעצה 
היצה"ר, לזכור לעצמו יום מיתת היצה"ר, 
שבאותו היום יתביישו כל הנוהים אחריו בושה 
עצומה, ובושה זו יכולה היא לעמוד כתריס ומגן 

  בפני כוח היצה"ר, לבלתי תחטאו.
  

שהזמן גרמא, לעסוק בעניני הבושה,  ומלמד
 מכל ינתוקט' יא), (לבהוא מה דכתיב בפרשתן 

ואין '. עבדך את עשית אשר האמת ומכל החסדים
אדם יכול לבוא למידת הבושה, אלא מי שמקטין 
עצמו, ומי שהוא מתפאר במעלתו, אינו יכול 

הרה"ק הבושה כלל, ועיין לשון לבוא למידת 
 יש'(תרל"ד ד"ה קטנתי) בפרשתן  זיע"א מתאהשפת 

 חסדי י"ע וקטנות הכנעה להשיג ישראל איש לכל
 ,הדין משורת לפנים האדם עם שעושה ת"השי
 לפניו ולהכניע בושה להשיג האדם צריך לכן
 שמכל ',החסדים מכל קטנתי' ה שכתובוז. ברךית

ורק בזכות '. קטנות השיג עמו שעשה וטוב החסד
מידת הקטנתי, מידת הבושה, יצא חי מבין שני 

  אריות, מיד אחי מיד עשיו.
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באותו ענין, מאחר ואתא לידן  לענין ומענין

ענין הבושה, ולכבוד שמחת הכנסת ספר תורה 
לבית מדרשנו בשבוע זה, ע"י ידידנו הנכבד ראש 

 הרה"ח ר' זאב דוד איידלמן שליט"אהקהל 
בנו יקירו הילד היניק וחכים ומשפחתו, לע"נ 
ל, אזכיר כאן מעשה נאה, שלום שרגא ז"

, זיע"אמהרה"ק אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש 
הפני מנחם מגור  מהרה"קונוסף עליו רעיון נפלא 

, באחת הנסיעות שנסעתי עם הפני מנחם זיע"א
זיע"א, תחת אחד השיחים הזכרתי לפניו הנהגה 

אדמו"ר האמצעי מופלאה של הרה"ק 
בית זיע"א, שראיתי מובא בספר  מליובאוויטש

 מנכדיו הרבנים בזה"ל 'אחד (ח"ב עמ' ב הערה א) רבי
 לא השנה שכל ,עליו סיפר האמצעי ר"אדמו של
 שהיה הבושה מפני תורה לספר עולה היה

 עולה היה בשמחת תורה ורק מהתורה, מתבושש
 ספה"ש לאדמו"ר הריי"ץועי' ( '.הנערים כל עם לתורה

שנהג הנהגה זו רק אחרי הנהגתו ולא בחיי אביו (שחוהמ"ס תש"ד) 

כאשר שמע זאת הפני מנחם  .)אדמו"ר הזקן זיע"א
זיע"א, נתלהב מאד מן המעשה הלזה, וחזר עליו 
כמ"פ בהתרגשות גדולה ועצומה, ולא פסק 

שבנו לביתו מלהרהר בזה כל עת הנסיעה, כאשר 
 אחר כל הנסיעה, באתי עמו לביתו הק', וראיתי

אחר  שהיה עדיין בהתרגשות גדולה, ואמר לי
הרהור ומחשבה עמוקה, הנה גם אני בוש ונכלם 
לקבל עליה לתוה"ק, לאחוז בב' ידי את ספר 

מכל  בנוהתורה הקדושה ולומר אשר בחר 
ואיני ביודעי שפלות מצבי ונמיכות עניני, העמים, 

י לזה, אבל מה אעשה ומנהג אבותי בידי ראו
לקבל עליה לתוה"ק בכל שבת ושבת, והיה ניכר 
עליו שהוא נתון במצוקה וצער גדול על זה, וסיים 
ואמר חשבתי שהן אמת שאני בוש ונכלם לעלות 
לתוה"ק, אולם הדרך שלימדוני אבותי ורבותי 

שיש להתבייש ועם הבושה  ,הקדושים היא
מט זיך און מ'גייט'. רצה שע'לעלות לתוה"ק, 'מ

לומר שהדרך שקיבל מאבותיו ורבותיו הקדושים 
היה, שאה"נ בושה וחרפה היא שיגש איש מגושם 
והמוני ויאחוז בב' גוילי הס"ת לומר אשר בחר 
בנו, אך הבושה הזו אינו סותרת ליגש לתוה"ק, 

שעמט זיך און מ'גייט'. יש 'אלא אדרבה 'מ
מכאיבה, ועם להמשיך ולהתבייש בושה עמוקה ו

כל זה לעשות את המוטל עליו ולעלות להתקרב 
  אל התוה"ק.

  
אלבושיהו יקירא, להזכיר בזה הוספה  ומילתא

הפני מנחם זיע"א,  הרה"קנכבדה שנהג בדרך זו 
אחר הנהגתו עלה בדעתו הקדושה לכתוב 

הגה"ח בית מדרשו, לע"נ בנו ולהכניס ס"ת אל 
שנלב"ע על פניו , המופלא ר' יהודה אריה זצ"ל

בקוצר ימים ושנים רח"ל, ודן עמי בענין זה מכמה 
צדדים, ואחר שגמר בלבו הענין, וכמה פנים ו

בקש לו סופר נכבד ויר"ש שיכתוב ל ציוה עלי
הס"ת עבורו, והצעתי לפניו כמה וכמה סופרים 
נכבדים מחצר הקודש גור, אבל לא נתרצה בהם, 

רך יקר, ואחר בירור העזתי פני להציע לפני אב
אשר למד בכולל שהעמדתי ע"ש בנו, ולמד זה 
מכבר סופרות, אך היה צעיר לימים ולא היה בעל 
נסיון במלאכת הקדש הזו, ובפרט עבור רבן של 

 הפני מנחםישראל, בדרך פלא הסכים על כך 
והוטבה בעיניו דווקא הצעה זו, יותר מכל 
ההצעות הנכבדות שהעליתי לפניו, וא"ל לקרוא 

ברך הלזה, כאשר קראתי לאברך הזה לו את הא
ואמרתי לו על דבר השליחות שהרבי מבקש 
להטיל עליו, נפלה עליו חרדה גדולה וביקש 
שאפטור אותו מענין גבוה כזה, באשר אינו אלא 

 הפני מנחםאברך פשוט וצעיר לימים, אולם 
וה עליו בחזקה זיע"א שלח וקרא לו וכמעט שציו

   .שיכתוב עבורו הס"ת

  
אמר , ה מלאכת כתיבת הס"תנשלמ כאשר

שמנהג ישראל תורה להותיר כמה  הפני מנחם
אותיות בסוף הס"ת, ומשתתפים רבים בהשלמת 

לקרוא את כל חסידי גור  א"אוהס"ת, ומאחר 
למעמד הזה, הנה הוא מבקש לקרוא למוזמנים 
יחידים מאוהביו, ומנה כמה מגדולי הדור 

האדמו"ר מגור ו ליום המיועד, שמבקש לזמן אצל
שליט"א, ולהבל"ח הגרש"ז אויערבך זצ"ל, 

כ"ק הגאב"ד הרה"ק רמ"א פריינד זצ"ל, זקני 
זיע"א, ואדמו"ר מראחמסטריווקא מרן אדמו"ר 

 הניח, כאשר אתא ובא היום המיועד, זיע"א
את הס"ת בבית הפני מנחם זיע"א, ואמר הסופר 
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הישיבה הסמוך לי שהוא ימתין מבחוץ בהיכל 

לבית רבינו זיע"א, כי הוא בוש לעמוד במקום 
גדולים ראשי הדור, וכאשר יסיימו כל הקדושים 
למלאות האותיות, יכנס הוא לתקן ולהשלים 
המצוה, הסכמתי על ידו והוא המתין מבחוץ, 
בפתע פנה אלי הפני מנחם זיע"א ושאל היכן 

שהוא בוש ליכנס למקום להבת הסופר, אמרתי 
להמתין מבחוץ ואח"כ לתקן  ביקשוהבת, של

ואמר הן זכור אתה  הפני מנחםמבפנים, חייך 
 האדמו"ר האמצעידברים שאמרתי בענין הנהגת 

שעמט זיך און מ'גייט', תאמר לאותו האברך ''מ
שהוא דבר הגון מאד שהוא מתבייש, וכך נאה 
ויאה לו, אך יש לידע הדרך הנכונה, להתבייש 

  שעמט זיך און מ'גייט'.''מולגשת אל הקודש, 
  

שהזמן גורם, והקריאה מעורר הזמן, ניתן  ועתה
מיוחד לקבל מידת הבושת, למען סיוע וכוח 

ובזה נזכה תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, 
ולזכור יום מיתת לעמוד כנגד ניסיונות היצה"ר, 

היצה"ר, שלא נבוש ולא נכלם לעולם הבא כנגד 
זקנינו, ובזה נזכה לעבדו ית"ש בלב ונפש חפיצה 

  אכי"ר. ,כל הימים
  

  במאמר 
  

 יעקב ויירא' )ב עו(בר"ר במדרש בפרשתן  איתא
 יושב הללו השנים כל אמר, (לב, ח) לו ויצר מאד

 ישיבת מכח עלי בא שהוא תאמר ,ישראל בארץ
 ומכבד יושב הוא הללו השנים כל, ישראל רץא

 אב כיבוד מכח עלי בא שהוא תאמר ,הוריו את
יעקב אבינו הוצרך '. ויש להתבונן בזה, הלוא ואם

לברוח מפני עשיו אחיו, שביקש להרגו, וברח 
לחרן בהוראת יצחק אבינו ע"ה ורבקה אמנו ע"ה, 
ולמה חשש יעקב אבינו ע"ה, שתגבר זכות עשו 

רשע, בגין מצות ישיבת ארץ ישראל ומצות ה
יותר ממנו שאביו ואמו עצמם וד אב ואם, בכי

  .ציווהו לילך לבית לבן

  
נמצינו למדים מזה, שיעקב אבינו במידתו  אלא

מידת  היאמכל החסדים ומכל האמת'.  קטנתי'

מצא מעלה  .(עמוס ז, ה) 'מי יקום יעקב כי קטן הוא'
יתירה בכל אחד יותר ממנו, והקטין עצמו תחת 

מעלות האחרים, תמיד את כל אחד ואחד, ומצא 
וע"כ חשב  כנגדו, אאפילו שבאמת היו נחותי דרג

מחשבות היאך יוכל לעמוד כנגד אחיו עשיו 
מעלתו ביישוב ארץ סו"ס הרשע, לפי שמצא ש

והוא לימוד  .ישראל ובכיבוד אב יתרים הימנו
גדול לדרכי ההנהגה, שמי פתי ידמה עצמו 
למידת ובחינת וזכויות יעקב אבינו ע"ה, ואם 
יעקב אבינו ע"ה השפיל עצמו והקטין זכויותיו 
כנגד עשיו הרשע, מה יאמרו אזובי הקיר, ומה 
נענה אנן בתרייהו, והיאך ימלא לבנו להתנשא 
באיזה התנשאות כלפי מי מעם בני ישראל, ויש 

ידע שבאמת כל איש ישראל טוב ומשובח ל
  ומעלה ריח ניחוח כלפי מעלה יותר ממני.

  

כמה מתאימים הדבר לדבר מענין זה  ועד
במקום זה, מלמד שהמקום גורם, אתריה דמר 

, שממשמש ובא זקני כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א
יומא דהילולא קדישא דיליה, בנר ראשון 

 ,המיוחדתדחנוכה, שנודע ונתפרסם במידתו 
א היה כמעט לענוותנותיה דרבי יוחנן, שבאמת 

כמוהו בדור האחרון, שהיה חד בדרא במידת 
פה ענוה והשפלות, ולא היה בדומה לו ברדיה

אחר הבזיונות ובבריחה מפני הכבוד, ותמיד 
בבירור גמור שהכל ראויים עתו הרגיש וידע בד

  ומעולים יותר ממנו.
  

, עמו שהיה הנורא המעשה פ"כמ שחתי וכבר
שאחר שעבר טיפול מכאיב מאד ברגלו החולה 
רח"ל, נתעקש ליסוע להתפלל אצל שריד בית 

מקושר למקום  שהיהמקדשנו בכותל המערבי, 
המקודש הלזה בעבותות אהבה וגעגועים עצומים, 

התפלל שם תפילתו בערגה וכיסופים ש ואחר
רבים באריכות גדולה, תוך שהוא מסובל 

חי רח"ל, ביסורים רבים, עד כמחט בבשר ה
עלה לרחבה העליונה, ופתע , תפילתו סייםכש

 המשפחות מן היה אשר אחד בבחור שם הבחין
 אחורנית מעלות עשר וירד, בירושלים הנכבדות

 בגפו שם ועמד, לגמרי הגדר מן שיצא עד, ל"רח
, א"זיע זקני אליו ניגש ומיד תיכף, נפש בפיזור
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 פלוני אותו ואמר, ועידוד חיזוק בדברי וחיזקו
 לבורא ולהתקרב לשוב שיכול רואה שאינו

 שאין ולפשוע לחטוא הרבה אשר אחר, עולמים
, גופו בכל א"זיע זקני ונזדעזע, ל"רח תקנה לו

 בקדושת לישבע מוכן שהוא, בחור לאותו ואמר
 שהוא ממה יותר אוהבו ה"שהקב המערבי הכותל
 נתקררה לא כך על הבחור כשתמה, אותי מחבב
, הלז הבחור את בידו נטל, א"זיע זקני של דעתו
 בדמים לו שעלתה פעולה, עקבותיו על ושב

, ל"רח דם שתתה החולה שרגלו, כפשוטו מרובים
, הכותל אצל ונתקרב, הדבר על נפשו ומסר
 נשבע שהוא ואמר, הכותל גבי על ידו והניח

, אותו ומעריך מחבב ה"שהקב הכותל בקדושת
, טווערסקי חוה בן ליוחנן מחבב שהוא ממה יותר

 נסערה הללו דיבורים כששמע הבחור ואותו
   ירא הוא הזה וכהיום, ונתקרב שב אז ומני, נפשו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 עוסקים ובנות בנים משפחה והקים, מרבים' ה
   .ובמצוות בתורה

  

 יומא ובא שממשמש בעת דמר ובאתריה
 הראוי  והזמן המקום הוא, דיליה קדישא דהילולא
לידע שכל אחד ראוי ומשובח , בזה להתחזק

ומהולל יותר ממני, ולהכיר באמת מיעוט ערכנו 
ודלות מעשינו, קטנתי מכל החסדים ומכל 
האמת, ובאמת מי שנוהג בהנהגה זו, אזי חייו 
מלאים שמחה וצהלה, לפי שמשבח ומודה על כל 
הנעשה עמו, לפי שמבין בדעתו שאינו ראוי כלל 

עמו הרי זה למידת הטובה והברכה, וכל הנעשה 
לטובה ולברכה שלא לפי ערך מיעוט מעשיו 
ושפלות מצבו, ובעזה"י כאשר נלך בדרך זו, 
לדבק עצמנו במידת מה בדרכי כ"ק מרן אדמו"ר 
זיע"א, נזכה שזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל 

  אכי"ר. ,ישראל
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נגלים  חסדים  שיש  אומרים,  היו  צדיקים 
חסדים  הם  נגלים  חסדים  נסתרים,  וחסדים 
ואילו  חסדים.  הם  כי  בעינינו  רואים  שאנו 
הם  יתברך  שבעיניו  היינו  נסתרים,  חסדים 
חסדים, אבל אנו בקוצר הבנתנו איננו מבינים 
ורואים זאת. ומפורסמת אימרתו של הרה"ק 
הכתוב  על  זי"ע,  ממעזיבוז  ברוך  ר'  הרבי 
)תהלים פה, ח( "הראנו ה' חסדך" - הראה נא לנו 

את חסדיך, שנראה בעינינו כי חסדים המה.
רבי  הרה"ק 
מקָאברין  משה 
זי"ע פירש בזה את 
אומרים  שאנו  מה 
בזמירות ליל שבת 
אני  "מודה  קודש: 
אלוקי  ד'  לפניך 
על  אבותי  ואלוקי 
אשר  החסד  כל 
 - עמדי"  עשית 
יודע אני, כי כל מה 
הקב"ה  שעושה 
הכל  לטובה,  הוא 
הן חסדים  חסדים, 
חסדים  והן  נגלים 
אלא  נסתרים. 
לא  חוץ  שכלפי 
נראים  הם  תמיד 
בני- ולכן  חסדים, 
מבינים  אינם  ביתי 
בעצם  שהם 

כי  עולם,  של  רבונו  אבקשך,  לכן  חסדים. 
"ואשר אתה עתיד לעשות עמי" - שהחסדים 
בבחינת  שיהיו  עמדי,  לעשות  עתיד  שאתה 
ויראו  יבינו  הבית  בני  שגם  ביתי",  כל  "ועם 
שזה חסד, בבחינת "הראנו ד' חסדך" - חסדים 

נגלים!
אבינו  יעקב  של  תפילתו  את  ביארו  בזה 
החסדים  מכל  'קטנתי  ח-יא(  )לב,  בפרשתנו 
ועתה  עבדך...  את  עשית  אשר  האמת  ומכל 
ויצר  מאד  יעקב  וירא  מחנות...  לשתי  הייתי 
ואת  הצאן  ואת  אתו  אשר  העם  את  ויחץ  לו 
מה  לכאורה,  מחנות'.  לשני  והגמלים  הבקר 
היה פחדו של יעקב בחיר שבאבות מפני עשו 

אחיו, אחרי שהשי"ת הבטיחו 'ושמרתיך בכל 
יג(  )לא,  בפירוש  לו  ואמר  טו(,  )כח,  תלך'  אשר 

'שוב אל ארץ מולדתך'?
אלא כך אמר יעקב: 'קטונתי מכל החסדים', 
מיני  'כל'  עתה  מלקבל  במדרגה  קטן  הנני 
בנסתר,  חסדים  רק  שהם  כאלה  אף  חסדים, 
כמו שהיה בשעת 'כי במקלי עברתי את הירדן', 
שלקח ממני אליפז את הכל ונשארתי רק עם 
הכל  כי  וידעתי  באהבה  הכל  וקיבלתי  מקל, 
חסדים  לטובה, 
אבל  נסתרים. 
לשני  הייתי  'ועתה 
עמדי  יש  מחנות', 
וילדים,  נשים  גם 
רק  מבינים  שהם 
על  נגלים,  חסדים 
מיד  נא  'הצילנו  כן 
עשו'...  מיד  אחי 

]'שארית מנחם'[.
כך פירשו גם את 
'ותגמלנו  התפילה 
טובים'  חסדים 
'המעביר  )מברכת 
ישנם  וכי  שינה'(, 
שאינם  חסדים 
כל  והרי  טובים? 
טוב?  הוא  חסד 
שבקשתנו  אלא 
היא  מהשי"ת 
טובים  כי  בעינינו  שניווכח  חסדים  לנו  שיתן 

הם! ]'מקור ברוך'[.
מטובך',  'שבענו  בשבת-קודש  בתפילתנו 
פירש בעל 'דמשק אליעזר', ע"פ הידוע שטבע 
הסומא, אע"פ שאוכל הרבה, אינו שבע, כי אין 
ולכן אין האוכל  עיניו רואות את מה שאוכל, 
משביעו. לכך אנו מבקשים בתפילה: 'שבענו 
מטובך', בוודאי כל מה שהקב"ה עושה - הוא 
בעינינו את  לראות  אנו מבקשים  הטוב, אבל 
החסד, ואז נהיה שבעים מטובך. וזהו 'שבענו 
מטובך', שנוכל להרגיש ולשבוע מהחסד, ולא 

רק להאמין שהכל לטובה.

ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו )לב, יד(.
יואל  רבי  הרה"ק  בפני  סאטמאר  יהודי  התאוננו  פעם 
פרקליט- המחוזי  המשפט  לבית  הגיע  כי  זי"ע,  מסאטמאר 
מדינה חדש, אדם רשע ואנטישמי, והיהודים מפחדים להתקרב 
כשהראו  לראותו'.  רוצה  'אני  הרבי:  להם  אמר  ולשחדו.  אליו 
לו את הפרקליט. אמר הרבי: "מה אתם רוצים מן האיש הזה, 
הוא בסדר גמור, כפי שאני רואה יש לו ידיים, התאזרו באומץ 
ותנו לו, כי הידיים של עשו שואפות ומשתוקקות לקבל מנחה 

מיעקב"...
ובזה פירש מה שאומרים בהגדה של פסח "והקב"ה מצילנו 
מידם", כלומר השי"ת מציל אותנו, הודות לכך שיש להם ידיים.

הטורים  ובבעל  יז(.  )לב,  עדר  ובין  עדר  בין  תשימו  ורווח 
יעמוד  והצלה  'רווח  ואידך  הכא,  במסורה,  'רווח'  ב'  הביא: 

ליהודים' )אסתר ד, יד(.
ישראל  בין  והבדלה  הפרשה  תהיה  שכאשר  הכוונה,  י"ל 
לעמים, עדר עדר לבדו, אז רווח והצלה יעמוד ליהודים, ויהיה 
יוכלו להתקיים  ח"ו, לא  יש התבוללות  כן אם  להם קיום, לא 

ולעמוד בקדושתם.
הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע ]"קובץ אמרי קודש"[

לה  קורא  ולהלן  וברש"י:  ג(.  )לו,  ישמעאל  בת  בשמת  ואת 
מחלת, אלא מכאן שהנושא אשה מוחלין לו עוונותיו.

ימי  שבעת  בכל  לחתנים  יש  עוונות,  מחילת  של  זה  כוח 
המשתה.

הרה"ק רבי אברהם דוד מבוטשָאטש זי"ע ]"ברכת אברהם"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך 

כחול הים אשר לא יספר מרוב )לב, יג(.
יש לבאר את כפל הלשון 'היטב איטיב'. ונראה, 
עשו  יבא  אם  שאף  והאמין  יעקב  ידע  שבאמת 
ומכל  הטוב.  מה'  ולישועה  לטובה  זו  גם  והיכהו, 
ההטבה  שתהא  חסדך',  ה'  'הראנו  ביקש  מקום 
באופן נגלה, שיהא נראה וניכר לעין כל, כדי שעל 

ידי זה יתגדל ויתקדש שמיה רבה.
עמך,  איטיב'  'היטב  אמרת  ואתה  שאמר:  זהו 
כלומר, הגם ש'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד', 
מכל מקום אנכי איטיב עמך באופן של טוב גמור, 
בלי צירוף רע כלל אף למראית עין, וכל אפסי ארץ 
יראו ש'ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר 

מרוב'.
'שפע חיים' להרה"ק רבי יקותיאל יהודא 
מצאנז-קלויזנבורג זי"ע

טוב הנראה והנגלה
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4:00  ............ הנרות:  הדלקת 
שקיעה: ......................... 4:20
7:01  ................... החמה:  נץ 
8:44  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:20  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:03
מנחה גדולה: ............... 12:10
שקיעה: ......................... 4:20
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 5:10
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 5:32

זמנים לשב"ק פרשת וישלח

ליקוטים יקרים

סימן טוב ומזל טוב            יהא לנו ולכל ישראל

לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ולבנו יקירו הרה"ג רבי פנחס שלום שליט"א

אבד"ק חודרוב ונשיא כוללנו
לרגל נישואי הנכד/הבן החתן המופלג בנש"ק הרב יחזקאל שליט"א

עב"ג הכלה החשובה בת הגה"צ רבי צבי הירש ראבינאוויטש שליט"א
אב"ד באבוב מאנסי

בן כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א וחתן הגה"צ אב"ד באבוב-45 שליט"א
ונכד כ"ק אדמו"ר מסאסרעגן שליט"א

יהי רצון שיזכו לרוות מלא חופניים נחת דקדושה מכל יו"ח עד עולם



ה'צמח  אביו  הסתלקות  לאחר  קצרה  תקופה 

צדיק', עבר רבנו לפני התיבה בתפילת הלל בראש-

ואמר:  פתח  לחדרו,  כשנכנס  לאחר-מכן,  חודש. 

התבוננתי בעצמי שהנני עומד על מקום אבי הרבי, 

ואומר הלל, וכשהגעתי לכתוב 'אנה ה' כי אני עבדך, 

אני עבדך בן אמתך' )תהלים קטז, טז(, עלה בדעתי, 

כי לכאורה הרי זה כפל הלשון, כי די היה לו לומר 'כי 

אני עבדך בן אמתך'.

והתיישב לי ע"פ המשל המובא בספר 'באר מים 

חיים', למלך שהלך לפני חצרו, ולפתע הבחין באיש 

המלך,  עליו  הביט  באשפה.  ומתגולל  המוטל  אחד 

עבדך,  הוא  אני  הלא  לצעוק:  אדם  אותו  החל  והנה 

בנו של המשנה למלך! התבייש המלך בושה גדולה 

על שבנו של משנהו מתגולל באשפה, ציווה להריצו 

תהווה  שלא  ולייפותו,  אותו  לרחוץ  הבית,  תוך  אל 

התנהגותו חרפה לבית המלכות.

זהו שאמר הכתוב: 'אנה השם', שא נא לי על מה 

שתהיה  להיות  יכול  שהרי  עבדך',  אני  'כי  שאמרתי 

שפל  כאשר  הקדושה,  לשכינה  הלבנת-פנים  מכך 

כמוני יאמר לך 'כי אני עבדך'. אבל הרי על-כל-פנים 

הנני  ולכן  שיהיה,  איך  יהיה  אמתך',  בן  עבדך  'אני 

אותי  הקם   - למוסרי'  'פתחת  מלפניך,  לבקש  מעיז 

משפלותי, ואז אהיה לך לכבוד )'אמרי ברוך'(.

זי"ע,  ישראל' מויזניץ  'אהבת  רבנו, בעל  בנו של 

לגאליציה,  מוויזניצא  לחתונתו  שכשנסעו  סיפר, 
ואלפי יהודים, ובראשם רבנים וצדיקים, יצאו לקבל 
לו  אמר  טוב,  מזל  ולאחל  הדרך  אם  על  פניהם  את 
רבנו לבנו - החתן: עליך ללמוד לכל ימי חייך, שאם 
זה  אין  כי  מכך,  תתפעל  שלא  רב,  כבוד  לך  יחלקו 
מפני כבודך שלך, כי אם מפני כבוד אבותיך, וממילא 
לא תבוא לידי גאווה. ואם יהיה לך אי פעם ִאי-כבוד 
)בזיונות(, תאמר בלבבך שזה עדיין מעט מדי בזיונות, 
לפי מעשיך, וממילא לא תבוא לידי התפעלות וגיאות 

משום ענין... ]'אבן שתיה החדש'[.

רבנו פירש את מאמר חז"ל )ברכות לה:( 'פורתא 
סעיד טובא גריר'. 'פורתא סעיד' - אם אדם נשען בה' 
גורר  הקב"ה   - גריר'  'טובא  מעט,  אפילו  בו  ובוטח 

אותו אליו הרבה! ]'קדוש ישראל'[.

יהודי התאונן פעם בפני רבנו, כי מה שהוא לומד 
- הוא שוכח. שח לו רבנו: "אתן לך עצה - שקוד על 
הזו  שהעצה  והסביר,  שבת",  והלכות  שבת  מסכת 
תורת  "זכרו  נאמר:  כי  מקדש",  "כל  בזמר  מרומזת 
משה" - כדי שתוכלו לזכור את התורה, העצה היא: 
מצוות  את  לגרוס-ללמוד   - גרוסה"  שבת  "במצות 

השבת ]'אמרי ברוך'[. 

לזכר עולם יהיה צדיק

ט"ו פרקי 'שיר המעלות'
לבן  בבית  שנה  עשרים  אבינו  יעקב  כשהיה 
הארמי, לאחר שאליפז לקח את כל רכושו, אמר 
מתהלים.  המעלות'  'שיר  פרקי  ט"ו  את  שם 
את  איבד  שלא  ב(  סח,  )ב"ר  במדרש  וכמובא 
בטחונו ואמר 'מאין יבא עזרי, עזרי מעם השם'. 
עוד מובא במדרש )שם יא( "שיר המעלות לדוד, 
ישראל   - ישראל"  נא  יאמר  לנו  ה' שהיה  לולי 

סבא.
שאמירת  מבואר,  נט(  פר'  ה'  )גבורת  במהר"ל 
רומזת  י-ה,  בשם  הרמוזה  המעלות'  'שיר  ט"ו 
ה'  בי-ה  'כי  שנאמר  בראשית,  מעשה  לקיום 
)סוכה  המלך  דוד  על  נאמר  וכן  עולמים'.  צור 
למזבח,  היסודות  את  דוד  שחפר  בשעה  נג.(: 

פגע בתהום, ועלה התהום ובקש להציף את כל 
וזרקו  על החרס  ֵשם של הקב"ה  כתב  העולם. 
לתהום, וירד התהום ט"ו אלף אמה. ראה שירד 
המעלות'  'שיר  ט"ו  אמר  מדי,  יותר  התהום 
אמה  באלף  והעמידו  אמה  אלף  ט"ו  והעלהו 
סמוך לפני האדמה. נמצא, ש-ט"ו פרקים אלה, 
שאלמלא  בראשית,  מעשי  כל  קיום  בהם  יש 

אמרם דוד, היה כל העולם כולו יבש מן המים.
בכל  אלה  פרקים  לומר  ראוי  זה  מטעם 
למעשי  זכרון  היא  השבת  כי  השנה,  שבתות 
נדחים  הם  הקיץ  שבשבתות  אלא  בראשית. 
מפני שלומדים בהן 'פרקי אבות', אבל בשבתות 
בכל  בראשית'  מ'שבת  לאומרם  תקנו  החורף 
שבת לפני מנחה ]ארחות חיים רצב, לבוש סי' תרסט[.

הרה"ק רבי ברוך מוויזניץ זי"ע
בעל 'אמרי ברוך' • כ' בכסליו תרנ"ג, 125 שנים להסתלקותו

גודל ענוותנותו

סגולה לשיכחה

כוח הבטחון

בסוף הלכות פורים כתב  ט"ו כסלו תקס"ד: 
בני  שכן  וכל  נס,  לו  שאירע  מי  אדם',  ה'חיי 
עיר, יכולין לתקן בהסכמה, עליהם ועל הבאים 
אנו  וכן  ל'פורים'.  יום  אותו  לעשות  אחריהם, 
עושים על הנס שנעשה לנו אור ליום ט"ז כסליו 
יצאה מאבק שריפה,  ללהב  תקס"ד, שהבערה 
ונפלו כמה בתים, אין אחד מאיתנו שלא יצאו 
ממנו כמה טיפות דם, והשי"ת ברחמיו חשב לנו 
את הדם כקרבן לכפר, והצילנו, ונשארנו כולנו 
בחיים, אף שהיה לי היזק גדול החליף השי"ת 

בחסדיו דמים בדמים.
עלי  קיבלתי  השם  נפלאות  ספר  ולמען 
מאחר  בכסלו,  ט"ו  יום  את  נדר  בלי  זרעי  ועל 
רבות  בקהילות  במדינתנו  הכי  בלאו  שהוא 
קדישא,  לחברא  תענית  יום  וברייסין[  ]בליטא 
יתענה,  שיוכל  ומי  לה'.  חציו  כמעט  לעשותו 
ערבית,  אחר  יחד  יתאספו  שלאחריו  ובלילה 
הייחוד'  'שיר  ויאמרו  טוב,  כביום  נרות  וידליקו 
בזמרה,  הכבוד'  ו'שיר  ובמתינות,  בנעימה  כולו 
ואח"כ מזמורי תהלים במתינות ]ומונה את סדר 
ללומדי  סעודה  לעשות  כך  ואחר  המזמורים[, 
תורה למי שאפשר, ולתת צדקה כברכת ה' כפי 

השגת ידו.

קורא הדורות

ספג  בילדותו  צדיק'.  'צמח  בעל  זי"ע  מוויזניץ  מענדיל  מנחם  רבי  הרה"ק  לאביו  תר"ה  בשנת  נולד  רבנו 
מתורתם וקדושתם של זקניו, הרה"ק רבי חיים מקאסוב ה'תורת חיים' ואבי אמו הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע. 

כבר אז נודע כיניק וחכים והיו אנשים משתאים מחכמתו.
על שנינותו השלובה במידת אהבת ישראל שהיתה בו בעודו רך בשנים, מספרים: חסיד אחד שהגיע אל 
אביו ה'צמח צדיק', התאונן כי אינו 'כלי' לקבלת השפעות טובות. העיר על כך הילד ואמר: "הרי כלי אינו נפגם 
מהיותו 'כלי' רק בשיעור של מוציא רימון )כמובא במשנה כלים יז, א(. והרי אמרו חז"ל )ברכות נז.( כי 'אפילו 
ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון' - אם כן, גם אם הוא ריק חלילה, אינו 'מוציא רימון' ועדיין שם כלי עליו, כך 

שכל ישראל יכולים לקבל השפעות חסד ורחמים.
בסעודת הבר מצוה של רבנו, כשהגישו מים אחרונים לברכת המזון ופתחו בפרק "שיר המעלות בשוב ד' 
את שיבת ציון", שאלוהו בני דודו בצחות: היכן 'דרשת הבר מצוה'? לאור דבריהם, הורה לו אביו הק' לומר איזה 
חידוש בדבר שעסוקים בו - בפרק זה בתהלים. פתח רבנו ודרש: "הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע" - בשעה 
שהילד מתחיל להיות 'הולך', נעצב לב האב ובוכה בקרבו, כי בנים קטנים ערבון הם לחטאי אביהם )ב"ר סג, י(, 
גם כי מוטל חוב עליו לחנכם, וזה שמרמז הכתוב: "נושא משך הזרע". אולם "בא יב"א" - בהגיעו לגיל י"ג שנה, 
כמספר יב"א, אזי האב הוא "ברינה", ומברך "ברוך שפטרני", כי מעתה הנער עצמו "נושא אלומותיו" - נושא 

באחריות על מעשיו...
רבנו היה חתנו של הרה"צ רבי אריה לייב שפירא זצ"ל מז'יטאמיר. אחר נישואיו הוסיף לשקוד בתורה בנגלה 

ובנסתר, בהתמדה עצומה, עד כי גדל מאוד, אולם התייחד בהצנעת והסתרת דרכו הטמירה מעיני אנשים.
עם הסתלקות אביו בתרמ"ה, הנהיג בוויזניצא את העדה הק' שמנתה אלפי חסידים. היה מגדולי מנהיגי 
דורו, כיהן כנשיא 'קופת רבי מאיר בעל הנס' של 'כולל ויזניצא' במחוזות מזרח-גאליציה, בוקובינע ומארמורש, 

הכולל פירנס בימיו 1400 נפשות בארה"ק.
על ביקוריו בקרב חסידיו תיאר רבה של ניז'נָאוו, הג"ר יחיאל מיכל היבנער זצ"ל, בקונטרסו 'זכר רב': "ברוך 
ברוך אתה בצאתך - כאשר נתבקש לפרקים לשבות באחת הערים, באיזה מקומן של שבחים  אתה בבואך, 
החונים תחת דגלו, הכלל או הפרט, וממקומו יפן ברחמיו עליהם, אין לשער מרבית הפאר והגדולה שנעשה לו, 
אנשי שלומו התקבצו כולם כאחד חברים, ועומדים צפופים למאות ולאלפים, ומתפללים ומשתחווים רווחים, 
ששים ושמחים, עליונים ששו ותחתונים עלזו, ותהום כל העיר מקצה, והוא רוקד כנגדם בכל עוז ותעצומות, 

להשפיע רב טוב על הכלל ועל הפרט במגן".
רבנו התבקש לישיבה של מעלה בעודו צעיר לימים, כ' בכסליו תרנ"ג, והוא רק בן 48. נטמן באהל אביו הק' 

בעיר ויזניץ, כיום באוקראינה. מפורסם על שם ספרו 'אמרי ברוך', שבו נלקטו דברי תורתו.

מתולדותיו

למען דעת



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  חתשע" וישלחערב שבת קדש פרשת   359 ב"ה  

 מגדל עדר

מסירות נפשה של רחל אמנו בלידת בנימין הצדיק עד ב'שישי' של פרשתנו מסופר על 

בבית לחם הוא נוסע  רחל במקום קבורתמצבה  הקיםבלידתה אותו. לאחר שיעקב  מתהש

אתרא דמתמן דבר מדהים "למגדל עדר. על המקום הזה "מגדל עדר" כותב תרגום יונתן 

", כלומר זהו מקום שממנו עתיד להתגלות מלך מלכא משיחא בסוף יומיאיד דאתגלי עת

  המשיח באחרית הימים!

וא וילך ראובן וישכב ן ישראל בארץ הה  ויהי בשכֹ" התורה מספרתמה קורה במקום הזה? 

ויהיו בני יעקב " " ואז יש הפסק בפסוק, וממשיךאת  בלהה פילגש אביו וישמע ישראל

למד שלמרות מה שכתוב בתחלת הפסוק הרי מטתו מ הדברחז"ל אומרים ש ",שנים עשר

  של יעקב נשארה שלמה עם שנים עשר ילדים צדיקים.

יש אמנם    . כלומר"כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה": על מעשה זה אומרים חז"ל

עמוקים יותר. באמת הכלל  ברבדיםכפי שמשמע מפשט הפסוקים אלא  לאאיזה פגם אבל 

ישראל הוא, ומי שחושב שבגלל חטא  הזה נכון לגבי כל יהודי, שישראל אף על פי שחטא

 אינו אלא טועה. –כזה או אחר הוא יוצא מגדר ישראל 

איך רואים את זה כאן? חז"ל מלמדים שראובן לא שכב עם בלהה שפחת יעקב אלא 

פני שתבע עלבון אמו לאה. הרי מיטת הקבע א מישבלבל יצועי אביו. הסיבה שעשה כן ה

במקום להעביר את מיטתו לאהל לאה האחות  מתהשל יעקב היה אצל רחל, וכעת כשרחל 

העביר את מיטתו לבלהה, השפחה שרחל הביאה ליעקב. דבר זה קומם את  ,הגדולה

כדי למנוע את היחוד משהו הוא ילד של אמא ודרש את כבוד אמו לאה, ולכן עשה  ראובן,

 בין בלהה ליעקב.

נורא במעשה זה עד שהתורה אומרת שכאילו ראובן שכב עם בלהה? יש כך אם כן מה כל 

מול זה יש כבוד אב, מה קודם? אם אבא מבקש משהו מסוים, כאן מצות כבוד אם, אבל 

אבא, ובאותו רגע אמא גם מבקשת אותו דבר למי יש לשמוע? חז"ל אומרים שיש לשמוע ל

 כיון שגם האמא חייבת בכבודו.

על מעשה זה אומר יעקב בפרשת ויחי "פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז 

חללת יצועי עלה", ואומרים חז"ל שחלל לא רק את מיטת יעקב אלא גם את מיטת 

השכינה כביכול, שנמצאת אצל יעקב. הרי מאין ידע יעקב באיזה אהל ללון כל לילה? כתוב 

א ראה את השכינה כל פעם אצל אחת מארבע נשותיו ושם הלך ללון. אם כן בחירת שהו

בגלל שהיא שפחת רחל אהובתו אלא בגלל השכינה שכרגע היתה לא יעקב בבלהה 

כבוד יעקב והשכינה מול כבוד האמא,  –. ואם כן יש כאן שנים נגד אחד נמצאת אצלה

 וראובן בחר בכבוד אמא.

מקום שממנו עתיד להתגלות מלך המשיח? כנראה יש כאן  –מה כל זה קשור למגדל עדר 

בירור כיבוד האם. כמו הרבה דברים שבאופן הראשון שהם  –סוד שקשור עם ביאת משיח 

קורים הם מוצגים באופן השלילי תחלה אבל ודאי שהדבר קיים באופן החיובי והמתוקן. 

 אך אמא. ראובן אמנם נפל בזהההעדר, את המשפחה?  הרי מהו מגדל עדר, מי ְמַגֵדל את

"ויהיו בני יעקב שנים עשר". יש קשר בין ביאת המשיח לבין כבוד אם,  –למרות זאת 

תומך בו. ממקום  –בגרסתו המתוקנת, שלא בא על חשבון האבא או השכינה אלא הפוך 

 כזה יבוא מלך המשיח.

 )ע"פ שיעור וידאו לפרשת וישלח ע"א(

 

 פשר להתבונן בדבר שאינו קיים כללי אא

ט' -של אחד הרביים היא באנחנו נכנסים עכשיו לחדש כסלו. ההילולא 

 אדמו"ר האמצעי., כסלו

לפני ההסתלקות בעל הגאולה חלה, הביאו רופאים, והרופאים לא השכילו 

מה המחלה שלו. בעצם זה קרה פעמיים. כאשר הוא היה במאסר, שנה 

קודם, הוא דווקא קבל יחס טוב מהשלטונות )לא כמו אדמו"ר הזקן(. הוא 

ופאים לבדוק אותו, והרופאים לא ראו שום חלה במאסר, בתא, ואז הביאו ר

 –עד שרופא אחד שזו מחלה רוחנית, משהו נפשי. כמו שהיום אומרים  דבר

אם הרופא לא מוצא את הסבה הוא אומר שזו בעיה נפשית. השלטונות 

לא רצו לשחרר אותו, אבל אמרו שמה שחסר  –הרגישו חובה לעשות משהו 

מר חסידות זה ירפא אותו. כך היה, לו הוא לומר חסידות. אם תרשו לו לו

הרשו כל בקר למנין חסידים להכנס למאסר, הוא אמר דא"ח, אמר חסידות, 

היה  –התחזק והתרפא. אבל בשנה אחר כך, לפני ההסתלקות, הוא חלה מאד 

על ערש דוי, הביאו רופאים, והם לא מצאו את סבת המחלה. שוב, הרופא 

זו  –שוקה לדבר שלא נמצא בעולם הגדול אמר שאני מבין עליו שיש לו ת

  ..הדיגאגנוזה של הרופאים.

אתה יכול לחשוב על דבר שלא נמצא  –, ושאל ךהרבי שמע שהרופא אומר כ

 –כן, למה לא? הרופא עצם עינים, חשב, ואמר  –במציאות? הרופא אמר 

 –חשבתי. הרבי שאל על מה חשבת? מה לא נמצא במציאות? הרופא אמר 

אין כזה דבר. הרבי  –ה מתחיל להסתובב סביב עצמו חשבתי שהשלחן הז

אמר, מה את שח? יש שלחן במציאות? יש. יש גלגל שמסתובב? יש. אז 

באמת זה איזה  –לקחת את סיבוב הגלגל ושמת על השלחן וזה מה שיצא 

 לא משהו שלא נמצא.זה הרכב, אבל 

ידוע מה ? זו תורה של אדמו"ר האמצעי לפני ההסתלקות שלו. מה הווארט

שכאשר הוא יושב מאחורי  –שהרבי הרש"ב אמר על "אילו ידעתיו הייתיו" 

באמת דלת נעולה ופותח את הלקוטי תורה מתקיים אצלו "ידעתיו הייתיו". 

"לא ראיתם כל תמונה" ו"לית מחשבה תפיסא ביה כלל", ואף על פי כן כל 

צמות, החסידות היא שאפשר להתבונן באלקות, אפשר להתבונן אפילו בע

יש משחק מילים בין אמונה  .בהכרח שזה קיים –וברגע שאפשר להתבונן 

-אכל ההבדל הוא רק חילוף אתב"ש של האות הראשונה, חילוף  –לתמונה 

. אמנם "לא ראיתם כל תמונה" ו"לית מחשבה תפיסא ביה כלל", אבל ת

היא הוכחה למציאות ה'. לפי הסיפור  –לשון אמנות, חוש הציור  –אמונה 

פשר י אא –זו החסידות  –זה להוכיח שיש ה' בעולם תלוי בהתבוננות בה' ה

כתוב שראה תמונת אחוריים, ואדמו"ר ) להתבונן בדבר שאינו קיים כלל

י החסידות את תמונת העולם כפי שה' רוצה. לפהזקן מסביר שהוא רואה 

את ההנהגה  –מוסבר שהאחורים של ה' היינו איך שה' מנהיג את העולם 

זה סיפור מאד עמוק של בעל הגאולה, סיפור אחד שיש בו (. לראותאפשר 

הרבה חומר למחשבה. גם הביטוי חומר למחשבה אומר שלכל מחשבה יש 

                אי אפשר לחשוב בלי חומר. –חומר 

                                        ה("כסלו ע 'ימשיעור )

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

צריך להתחזק כדי לא  – או אמונה תפלה יון,דמהוא לשון  דםכתוב ש

לאכול דם, לא להשאיר בתוכנו דמיונות ואמונות תפלות. רבי נחמן קורא 

. היצר הרע הוא ערמומי, ובכל דור הוא בא בלבוש כח המדמהליצר הרע 

 הוא כח המדמה. , ואחד השמות שלו השייך לדור שלנוובשם חדש

כמו שיש דם במחשבה, דמיונות שליליים ואמונות תפלות, כך יש דם גם 

, וצריך נות תפלות שמתבטאים בדבור דווקאבפה, דמיונות שליליים ואמו

 לברר את המדמה, בין דם טמא לדם טהור. 

ות. מבואר הדם שבפה אינו רק ביטוי כלפי חוץ של מחשבות שלילי

בחסידות שלאותיות הדבור ולאותיות המחשבה יש שרש נפרד בנפש 

מודע -)ולכן יש דברים שהאדם אינו חושב עליהם, אך הם מתגלים מהלא

יש גם כח המדמה שמופיע במחשבה, ביצר דווקא בדבור(, וכיוצא בכך 

הרע של מחשבות דמיוניות שליליות ואמונות תפלות, וכח המדמה נפרד 

דבור, יצר הרע של הגזמה, דמיון וביטויי אמונה תפלה דווקא שמופיע ב

 . בדיבור

צריך לשתוק.  –דם טמא בפה  –כשיש לאדם דברים לא טובים להגיד 

. כתוב בספר קהלת "עת לחשות ועת צריך גם לדעת לדברלפעמים אבל, 

-כמו שדבור בזמן של "עת לחשות" הוא לא טוב, כך גם שתיקה –לדבר" 

טמא בפה. יש פעמים  דם"עת לדבר" יכולה להיות  יה בזמן שלמוד

שצריכים להביע מחאה ואסור לשתוק, יש פעמים שצריכים לעזור לחבר 

ואם מישהו מחליט שהוא מעדיף לשתוק ולא 'להתלכלך' ולהכניס את 

עצמו לבעיות של הזולת זו שתיקה שלילית. כל הבירור בין דם לדם הוא 

 ( ומתי לדבר )דברים טובים(.לדעת מתי לשתוק )מדברים לא טובים

הוא התהליך של סוד החשמל, -" הואעת לחשות ועת לדברככלל, "

בתחלה צריכה להיות  –שדרשו חז"ל "עתים חשות עתים ממללות" 

שתיקה )"חש" של שתיקה, הכנעה(, שבמהלכה האדם עושה בירור 

מילה, הבדלה(, ותכלית הבירור הוא להגיע -פנימי )"מל" לשון ברית

 דבור(. -ר טוב ומאיר שיוצא מהפה )"מל" לשון מלוללדיבו

פירוש "פנים יפות" על שלשת פסוקי אזהרת הדם בפרשת נביא כעת את 

מל בהכנעת היצר. הוא מסביר -מל-הוא מסביר תהליך של חשבה ראה 

המדמה הטמא, -שכאשר אדם צריך להתמודד עם היצר הרע, עם הדם

רק חזק לבלתי צריך לומר לו "בפעם הראשונה יש בכך קושי גדול ולכן 

צריך הרבה התחזקות כדי לא לאכול את הדם, את מה  – אכל הדם וגו'"

רבה לרצון ה',  הכנעה שהיצר גורם להמשך אליו. התחזקות זו היא מתוך

מתוך ההכרה שהאדם נמשך לדברים שליליים ועליו להתחזק מאד 

טפל כנגדם. אכן, אחרי שהאדם מתגבר בפעם הראשונה הדם נעשה 

לא תאכלנו על הארץ " –ובלתי חשוב, והוא מסוגל להפטר ממנו בקלות 

", כשם שאדם שופך מים ללא צער או מאמץ מיוחד. בתוך תשפכנו כמים

, כאשר הטוב הופך להיות עיקר והרע טפל ושולי. הבדלההאדם נעשית 

לא " – המתקה, בפעם השלישית כבר ניתן להפוך את הרע לטוב ממש

והאדם חוזר לטבעו הראשון של  –" טב לך ולבניך אחריךתאכלנו למען יי

 ", כסיום הפסוק "כי תעשה הישר בעיני עשה האלהים את האדם ישר"

 

 הוי'".

מה קורה כשיוצאים כל הדמים הטמאים? נשאר כח מדמה טהור ונקי שהוא כבר 

מהסימנים של כח נבואי, כמו שכתוב "ביד הנביאים אדמה". הרבי אמר שאחד 

העיסוק בקדושה חזרת הנבואה, שתלויה בבירור כח המדמה.  הגאולה הוא

בחיצוניות בסוף יברר גם את הפנימיות. בחב"ד העיקר הוא הבירור של המחשבה. 

אם אני יודע שיש לי דמיונות במחשבה ודיבורים  –ידיעת המחלה היא חצי תרופה 

אם ר. לא טובים בפה אני יכול לתקן. עם מי שאין לו שפלות בכלל אין מה לדב

נדמה לי שכל מחשבה שלי היא נכונה וכל דבור שלי הוא כבר טוב, שאצלי הכל 

אמת, אז בכלל אי אפשר לדבר על בירור. ברגע שאני יודע שהמחשבות שלי 

נגועות בדמיונות והדיבורים שלי הם שליליים אז אני רוצה לעשות בירור, ואת 

שאני יודע  –ות התורה ובעיקר המלח, פנימי –הבירור עושים דרך לימוד תורה 

שהתורה היא אמת ודרך לימוד והעמקה אני מברר מה במחשבות ובדבורים שלי 

     הוא אמת ומה שקר ודמיון שצריך לתקן ולהתנקות ממנו.

 (י"א מרחשון ע"זמשיעור ) 
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 פי האמיתיוהי

נשמתי. על יפי חיצוני כתוב "שקר החן והבל -אינו יפי חיצוני אלא יפי פנימי היפי

היפי". היפי הפנימי, יכול בהחלט להקרין גם בחיצוניות, כאשר האשה היא "אשה 

אין אשה " ו"אין אשה אלא ליפי"יראת הוי'" שאז "היא תתהלל", בחן וביפי שלה. 

 .מעשים טוביםו תשובההכוונה לכולל את האיש, ובפנימיות,  – "אלא לבנים

מה הכי יפה ביהודי בעיני ה'? אפשר לחשוב שיפי הוא צדיק, "צדיק מעיקרא" יפה 

כך הוא מוצא  –ומושלם, אבל האמת שהכי יפה אצל ה' הוא בעל תשובה, זה החן 

כל ירידת הנשמה לגוף היא כדי להפוך אותנו  –חן. בשביל זה הוא ברא אותנו 

ר בחסידות. בשביל ה', אם אתה צדיק מעיקרא זה יפי לבעלי תשובה, כמבוא

העצמי הוא דווקא עבודת בעלי התשובה, עבודת חיים, -חיצוני. גילוי היפי הפנימי

שאם הייתי מכיר אותך ה' אתמול כמו היום הייתי עובד אותך  –"כל ימיו בתשובה" 

                          אחרת לגמרי, כדברי רס"ג.

 (כ' מרחשון ע"חמשיעור )

 

 זה קנה חכמה

ה והוסיפו את המלה חכמה. קנ-הזנוטריקון  זקן". זה קנה חכמהאיך מפרשים זקן? "

מה כבר צריך לקנות בחיים? הפסוק במשלי אומר "קנה חכמה". יש "קנה חכמה", 

יש "קנה בינה" ויש "אמת קנה ואל תמכר". וזקן ע"פ האדמו"ר הזקן הוא מי שקונה 

יש של החכמה,  האור של החכמה, את האחד חכמה, אתבנפש שלו את האין של ה

                                                                   ואחד.  אור, לו בנפש אין

 (ז' שבט ע"ומשיעור )

 
  







תשע"ב  וישלח פר' ג של"ס
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ùîç ãâðë  äçôùå ãáòå ïàö øåîçå øåù .à

 é"çðøð  úåâøãî

 éäéå' פירש ושפחה' ועבד צאן  וחמור שור לי 

כל  אבינו ליעקב שהיה הלוי עבודת  בספר 

ויחידה, חיה נשמה רוח נפש שהם מדרגות הה'

כנגד  וחמור יחידה, כנגד שור  לתתא, מעילא והם

ונפש . ורוח נשמה כנגד ושפחה ועבד וצאן חיה,

תנחומא במדרש וישלח)והנה פרשת  כתב (ריש

בן  משיח זה וחמור יוסף  בן  משיח זה שור  לי ויהי 

בסוד àדוד  הוא יוסף בן משיח דהרי  להבין  וצריך  ,

בחי ' יחידה בסוד דוד  בן ומשיח חכמה, בחי' חיה

שבכתר )כתר בינה  שהוא  א "א  הוא á(בבחי' והרי ,

וחמור  יחידה כנגד דשור ז "ל מוהרא"ס מדבר  היפך

חיה. כנגד

ãåò להגיד 'ואשלחה שאמר מהו להבין  צריך

מתפאר  אם וכי בעינך', חן למצוא לאדני

חן  למצוא הדבר  יועיל המדרגות כל לו  שהיה

מתפאר  האדם כאשר  הדברים טבע והרי  בעיניו ,

ואינו אליו, התנגדות יותר מעורר הרי השני, כנגד 

אבינו שיעקב ישמע עשו דכאשר  חן, מציאת  מביא

ואינו לכלום, זכה לא והוא הללו המדרגות לכל זכה

שום  בלא שערות  מלא הר שהוא שעיר  הר אלא

לו ויתנגד בו יקנא בודאי הרי  כלום, של השגה

חן מציאת ענין  ומהו אבינוביותר, יעקב שאמר

בעיניו. חן למצוא

 óìàáù  äìôú ïîæ øçà  íä åììä  íéðùä .á

 ãåçéä êøãá äøåúä ãåîéìã ïîæä  íäå éùéùä

äðäåז "ל מוהרש "ב תרס"גרבינו המאמרים (ספר 

קמ"ד) עמוד שנין תוספות  אלפי  דשית  ביאר

שנה  אלף שכל באופן  המעשה, ימי  ששת  כנגד  הם

הראשון  חציו לשנים, מתחלק והוא אחד, יום הוא

בחי ' השני וחציו לילה בחי ' הוא שנה ת"ק שהוא

נגמר  השישי לאלף  ת "ק  דבשנת ביאר  ועפי "ז  יום.

_________________________

שנאמרא. שור שנקרא יוסף נולד שהרי ממך לירא לי אין שור, לי ויהי שם: המדרש לשון ל"ג)זה שורו(דברים בכור

שנאמר דוד בן משיח  זה וחמור לו, ט ')הדר צאן (זכריה בניהם שנקראו  שבטים של  זכותן אלו  צאן חמור, על  ורוכב עני
ל"ו)שנאמר שנאמר(יחזקאל עשו  של שטנו  יהודה גם וגו ', צאן צאני י')ואתנה אריה (ישעיה פי' תבן', יאכל כבקר 'ואריה

שנאמר יהודה מ "ט)שהוא תבן (בראשית שהוא עשו  שידין יוסף זה כלומר תבן יאכל  יוסף, זה כבקר יהודה', אריה 'גור
א')שנאמר עכ"ל.(עובדיה וכו ', לקש עשו ובית 

אריךב. בבחי' כתר, שהוא לשרשה בעלותה הוא הבינה ששלמות אלא בינה, בחי' ודוד  חכמה בחי' הוא דיוסף  פירוש
שבכתר, בינה שהוא שבכתר)אנפין חכמה שהוא עתיק בבחי' הוא חכמה שהוא יוסף  .(ושורש 



לנפשך  חכמה דעה ד

היום, בחי ' ומתחיל השישי  יום של הלילה בחי '

תחלת שהוא מדרגות , כמה בפרטות  היה ומשם

קר "ש  וזמן  החמה, נץ וזמן  עה"ש, בבחי' היום

ארבע  שהוא תפלה וזמן שעות, שלש עד שהוא

היה  התניא הבעל דגילוי שם וביאר וכו', שעות 

זמן  שהוא החמה הנץ בסוד  שהוא תר "נ בשנת

עד  שהוא שעות שלש עד  זה גילוי  ונמשך קר "ש,

הצמח  שנסתלק תרכ"ו משנת ואח"כ תרכ "ה, שנת

קר"ש , בזמן שהוא המוחין גילוי  ונסתלק נ"ע, צדק 

וכו', תפלה זמן שהוא הרביעית  השעה התחיל

הענין  כל â עי "ש 

 ììëåעלות בבחי' היה דהבעש"ט הוא, הדבר

שלוש  עד  החמה נץ בחי ' והבעה"ת  השחר,

עוד  היה ואח"כ  צדק , הצמח פטירת שהוא שעות 

דבחי ' הוא והענין וכו ', תפלה זמן בחי' שהוא זמן 

היה  קר"ש  וזמן סגולה, ליחידי  רק היה השחר  עלות

שהפיץ  הבעה"ת של הגילוי שהוא נשמות , לאלפי

והוא  ישראל, אלפי  לרבבות בעולם החסידות תורת

ענין  שהוא ותתאה, עילאה ביחודא העבודה בחי '

העבודה  הוא תפלה זמן  ואח"כ  דקר "ש, היחוד

ובקשות. בתפלות 

äðäå דתורה הזמן מתחיל אז תפלה זמן  אחר 

היחוד . בדרך  טובים ומעשים ומצוות 

התורה  את גילה הקב"ה דהנה הוא, בזה והענין

ורזא  סוד  דרוש  רמז  פשט שהם דרכים בה' הקדושה

יו "ד , של וקוצו  הוי"ה אותיות  ד' כנגד שהם דרזין,

ועבד  צאן  וחמור  שור לי  'ויהי  של מדרגות הה' והם

אבינו ליעקב שהיה התורה חלקי ה' שהוא ושפחה',

האדם  של העבודה ועיקר התורה, בחי' שהוא ע"ה

חלקיה. ה' בכל בתוה"ק  דבוק שיהיה

äðäå השור בחי ' לגלות התחיל הק' הבעש "ט

בסוד  עליונה, ראיה דבחי ' התורה שהוא

קרוב ולא דאלב"ם)("לאשורנו תורתא" עיקר  כי  ,

הראיה  שהוא היחוד  של התורה הוא החסידות 

בסוד  שהוא היחידה בחי' שהוא אפי' ולכן אלקית ,

ידי על הוא זו  בחי' השגת  דרך  אבל דוד, בן משיח

כי היחוד, פנימיות  שהוא עליונה ראיה שהוא 'שור'

תורה  הוא המשיח, של התורה שהוא התורה עיקר

היחוד  עיקר שהוא עליונה, ראיה ושל יחודים של

התפלה  זמן  אחר העבודה ועיקר  ישראל, דשמע

התורה  ידי על הוא ובקשות , תפלות  בחי' שהוא

אחר  היום במשך  אף דהיינו היחוד , בדרך הק'

ידי על אמת לדבקות  להגיע הדרך  נשאר התפלה,

העסק  שהוא היחוד, בדרך הקדושה התורה עסק 

הק '. התורה פנימיות בכח ביחודים

 çéùî ãâðë øåîçå óñåé ïá çéùî ãâðë øåù .â

 ïéæøã ïéæøã äøåúä âéùäì øùôà éà éë ãåã ïá

 àåäù ãåñä úøåú éãé  ìò  ÷ø ÷"à 'éçá àåäù

 úåìéöà 'éçá

ïéðòäå שהם וחמור  שור  של הסדר  דבאמת  הוא

הדרכים  שני על הוא וחיה, יחידה כנגד

כדברי חיה ואח"כ יחידה בבחי ' הן כאחד ,

כדברי יחידה ואח"כ  חיה בבחי' והן מוהרא"ס,

וחמור  יוסף בן משיח הוא דשור הנ"ל המדרש

הדרכים  שני  צריכים לעולם כי דוד. בן משיח

_________________________

המובא ג. הרש"ב מלשון מעט  רק ונעתיק ואכמ"ל , הענין כל  שם שמובא י"ח עמוד  תשע "א החכמה לים בהקדמה היטב עי'
ועוז, תוקף  ביותר נ"ע ז"ל  הזקן אדמו"ר של שמש לזרוח  התחיל  אז וכו', תק"נ  שנת שהוא החמה מהנץ השני והזמן שם:
קמו אז כי השחר, עלות שהיתה ז"ל הבעש"ט  מזמן יותר נשמות, אלפים כמה הגלות  שינת - משינתם קמים היו כן ועל 
אור  שנתגלה כיון כידוע, נמוכות נשמות  אפילו משינתם נתעוררו נ"ע הזקן אדמו"ר בימי אבל הגדולים, סגולה יחידי רק
מוחין  גילוי בתוקף  נמשכת והיתה כידוע, בפרט  שמע קריאת  ענין שזה תתאה, ויחודא עילאה יחודא ענין שהוא החסידות 
נ"ע  צדק צמח  בעל  אדמו"ר שנסתלק תרכ "ו משנת  כך ואחר מאות , מחמש רביעי חלק תרכ"ה שנת היום שעות  ג' עד 
ושמונה  תרס"ו עד זמנה ותמשוך  תפלה, זמן שהוא הרביעית השעה והתחיל קר"ש, בזמן שהוא המוחין גילוי ונסתלק

הענין. כל ועי "ש עכ"ל. וכו ', חדשים



תשע"ב  וישלח פר' השל"ס

לתתא  מעילא הסדר  כפי הוא הא' והדרך  כאחד ,

באמת אך חיה, בחי' וחמור יחידה בחי' הוא ששור 

חכמה  בחי' להקדים שיש  הב' הדרך לדעת  צריך

כתר  לבחי ' להגיע יכולים עי "ז  ורק סוד, בחי ' שהוא

האצילות תורת ידי  על כי  דרזין , רזין  בחי' שהוא

יוסף) בן משיח בחי' חכמה  להיכנס (בחי' יכולים

א"ק דוד)לתורת בן  משיח בחי' כתר  שהוא (בחי'

השי "ת, ממציאות ליהנות  היחוד עבודת בחי '

שהוא  ק'דושה, ב'רכה י 'חוד יב"ק מעבר בבחי '

יחיד  אחד הי "ת ביחוד  ודבר דבר  בכל לחיות 

הם  כי מתחלף , וחמור שור  בחי' ולכן  ומיוחד ,

רזי הם כי  להפרידם, אפשר ואי  לגמרי מקושרים

היחוד ורזי יו"ד התורה של  וקוצו יו"ד אות (בסוד

תמיד) לחמור המחוברים  קודם שור  אחת ובבחי' ,

בלתי כאחד ושניהם להיפך, הוא אחת  ובבחי'

כלל. נפרדים

 éë ענין ובכל פרדס "ן, בבחי ' שלומדים ענין בכל

ליחוד  אותו  לקשר צריכים שמתעסקים,

הסוד  תורת להקדים צריך  ולפעמים הפנימי ,

היחוד  תורת להקדים צריך  ולפעמים היחוד , לתורת

היחוד  תורת  של המכוון כל עיקר  כי  הסוד, לתורת

לכוון  תכלית  אין כי ופנימיותו , לבבו  ליחד  הוא

לבבו פנימיות  מיחד  אינו אם ויחודים שמות  בסתם

האמיתי היחוד  תורת  הוא התיקון  עיקר כי לבוראו ,

והוא  א"ק, בחי ' שהוא דרזין  דרזין  התורה בבחי '

תורת שהוא העולם, להציל שיכול התיקון  עיקר

מיוחד  שיהיה באופן שיהיה צריך אך  השלם, היחוד

בתורת יותר  שיתעסקו וכמה הסוד , תורת עם

דרזין  רזין  דבחי' היחוד  תורת  עם מחובר הסוד

את מקרבים בזה, זה לגמרי  מיוחדים שיהיו  באופן

הגאולה.

íéãåçéä  úåùòì åìëåéùë  äéåìú äìåàâä .ã

 ïéæøã ïéæø 'éçáá àåäù è"ùòáä êøãá

åäæå הידועה באגרת  הק ' הבעש "ט שכתב הענין 

לו ואמר מר , אתי  אימתי  משיח את ששאל

יחודים  לעשות  ויוכלו  חוצה מעינותיך  "כשיפוצו

הק ', הבעש"ט גילוי  ענין שהוא כמוך " ועליות

"כמוך" רק בחיצוניות , בעלמא יחודים יעשו  שלא

יהיו שלא הבעש"ט, שרצה כמו יחודים שהוא

שיהיו אלא בעלמא, השמות בכוונת רק היחודים

'אטייל  בבחי ' לדרגא מדרגא היחוד  עם עולים

בחי ' גן , עם עדן חיבור  סוד  שהוא עדן' בגן עמכם

לבחי ' האדם שיזכה עד  בינה, עם חכמה חיבור

בכל  כי שמרתי ', מצוות  ותרי"ג גרתי לבן 'עם

שמרתי, מצוות  תרי "ג בבחי ' יהיה שעושה יחוד

תופס  במקצת  דתופס הבעש "ט שאמר וכמו 

אמונה  לשעשועי  השמות  ידי על דכשנכנס בהכל,

התורה  כל בבחי' הוא יחוד  בחי' כל שם אשר 

חלקי ה' כל הכולל מצוות התרי"ג כל ובבחי ' כולה

כמ"ש  אמונה לשעשועי  נכנס  כי  (מכות התורה,

ע"א) שנאמר כ "ד  אחת  על והעמידן  חבקוק  בא

מצוותיך  "כל כתוב וכן  יחיה". באמונתו  "וצדיק 

בדרך  ביחודים דבוק האדם כאשר  ורק אמונה",

בלא  בעלמא שמות  בכוונת רק ולא הבעש"ט

אשר  המכוון שלמות הוא אז  היחוד, פנימיות 

הגאולה. את  מקרב

ïëìåמנת על כוונה לכל לגשת  תחילה צריך 

הפנימי היחוד  של המכוון לתכלית  להגיע

ליחודים  להגיע אפשר אי ומאידך  יחידה, דבחי'

בחי ' שהוא חכמה דבחי' הסודות  בלא כתר  בבחי '

חכמה אצילות, ללא  לכתר  מבינה עולה אם  (כי

כידוע) ח "ו לכר "ת כת "ר לעולם נתהפך  צריך כי ,

אחת בבחינה צריך ולכן  א"ק , עם אצילות חיבור

לא"ק , לעלות ידו על ורק האצילות להקדים

שהוא  יוסף בן  משיח הוא דשור  נאמר זו  ובבחינה

ובבחינה  א"ק, שהוא דוד בן  משיח וחמור  אצילות 

שביאר  כמו  לחיה יחידה להקדים צריך  אחת 

המכוון  תכלית  תחילה להעמיד  צריך  כי  מוהרא"ס,

באופן  ורק  כתר, דבחי' הפנימי  ליחוד  להגיע שהוא

בחי ' אצילות בבחי' השמות לכוונת להיכנס זה

ולכאן , לכאן מתחלף וחמור  שור ולכן  חכמה,



לנפשך  חכמה דעה ו 

דבר  בכל ממש  כאחד  ששניהם הוא העיקר  ובאמת

כאחד . משיחין  תרין חיבור בסוד ודבר 

 àåöîì  íéìåëé äøåúä é÷ìç 'ä  úåîìù é"ò .ä

 ãåçéä úåîìù àåäù éùøùä  åùò éðéòá ïç

 ÷"àã ï"áå  ä"îã

 åäæåלאדוני "ואשלחה ע"ה אבינו יעקב שאמר

מכל  נכללים כאשר דרק  בעינך" חן למצוא

עשו, בעיני  חן  למצוא יכולים התורה חלקי  ה'

בקדושה  שבשרשו עשו בחי ' סוד פנימיות דהיינו

בסוף  למטה רק כי מאד , עליון  שורש  הוא

בשורש  אך  וקליפה, הרע בחי' נעשה ההשתלשלות 

היש  בחי ' שהוא שמאל, הקו סוד הוא העליון

ועשו יעקב כי דא"ק , ב"ן בחי ' שהוא השרשי

שני שרשי שהם דא"ק, וב"ן  מ"ה סוד הם בשרשם

'למצוא  וזהו העולמות , דכללות  ושמאל דימין הקוין 

וב"ן  דמ"ה היחוד  לאמיתת  לזכות  שהוא בעיניך ' חן

אלקיכם', ה' 'אני בבחי ' יתגלה דעשו דה"יש" דא"ק ,

"בועז ", בסוד  דקדושה גדול לתוקף  שיכנסו דהיינו

ה'אני ' תוקף  לבחי ' עשו  אלופי  בחי ' כל ויתגלה

בסוד  העליון , ה'אין' עם כאחד  המחובר דקדושה

מ"ה  יחוד סוד  כחדא, ואין  אני  שהוא הכתר  בחי '

היחוד . בתכלית  דא"ק  השרשיים וב"ן 

 áëùîá ìåæìæä  íåùî êøãá ìçø úøåá÷ .å

 ïáøåçä ìù  úåðéðàä ùøåù àåäù ÷éãöä

éäéå'אוני בן  שמו ותקרא מתה כי נפשה בצאת 

ותקבר  רחל 'ותמת  בנימין'. לו קרא ואביו 

מצבה  יעקב 'ויצב לחם'. בית  הוא אפרתה בדרך

היום' עד רחל קברת  מצבת  הוא קברתה (פרק על

כ') - י"ח  אוני 'ל "ה 'בן רחל לו שקראה הטעם הנה .

עם  להקבר זכתה שלא משום צער, מלשון  שהוא

הגלות, כל של האנינות שורש  והוא אבינו, יעקב

ע"ה  אבינו  יעקב עם להקבר זכתה שלא הטעם כי

הצדיק , במשכב שזלזלה משום הוא בדרך , אלא

לעיל רש"י שהביא ט "ו)וכמו .(ל'

ïéðòäå שאין הדורות בכל הפגם שזהו  הוא

בחי ' אמת  הצדיק  אחר  ורודפים הולכים

דרך  שהוא משה, בחי ' שהוא ע"ה, אבינו  יעקב

זה, פגם היה הדורות  ובכל אמת, הצדיק  של היחוד

ולא  הנביאים אחר  הלכו  שלא הנביאים בעת אף

של  דורו  ועד הדורות , כל היה וכך בקולם, שמעו

היה  והפגם הגאולה, להביא שרצה האריז "ל רבינו 

המעשה  כידוע אחריו, לגמרי  הלכו לא שהתלמידים

שבת לא ãמקבלת  האריז"ל פטירת  בשעת ואח"כ ,

שם  להיות מהרח"ו זכוäזכה שלא הוא זה וכל וכו',

בביטול  בקולו  ולשמוע אמת בצדיק  לגמרי  להדבק 

_________________________

המלךד . עמק פ "ו)עי' סוף שבת  התיקונים (תקוני כל עשותו  אחר שבת, להכנסת סמוך שבת  בערב  אחת ופעם וז"ל:
יצא הזה, בספר שהם (האריז "ל)המבוארים ההוי"ה, אותיות ד' נגד  לבן בגדי ד' לבוש האמורה. לעיר חוץ תלמידיו  עם

ומכנסי"ם. וכתנ"ת ושופיצ"א הילרא"ק היו  בגדים והד' הזאת , בעת  בכוונותינו העולים אבי"ע עולמות ד ' עליית  כנגד
שיר  מזמור ואחריו  הלאה, וכן דודי לכה ושיר לה' הבו  ואחריהם מזמורים, ד ' ואחריו  נרננה, לכו מזמור לומר והתחיל

משור  ובעודם מלך. ה' השבת , בירושלם,ליום ונשבות  השבת  קודם לירושלם שנלך רצונכם לתלמידיו : הרב אמר רים
ונודיע  נלך אמרו וקצתם לבב, ובטוב בשמחה 'הן' ענו מהתלמידים וקצת  פרסאות, כ"ה כמו  [מ]צפת רחוקה וירושלם
לנו היה שלא לנו  נא אוי ויאמר כף, אל  כף  ויך מאד ' עד גדולה חרדה יצחק 'חרד  כך  הרב  ששמע וכיון מקודם. לנשותינו 
שמאנתם  ומתוך לגאולה. השעה עומדת  שעתה נגאלים, ישראל  היו בשמחה, נלך כולכם עניתם שאלמלא ליגאל, זכות 
יוסף, בן משיח נשמת הוא והברכה השלום עליו הרב  כי הודעתיך וכבר הרבים, בעוונותינו לאיתנו  הגלות חזר בדבר,

עכ"ל. כנזכר, שבת  תוספת בשעת  ישראל  את לגאול ונברא

הגלגוליםה. שער ט"ל)עי' הקדמה מאצלו ,(סוף  כשיצאתי ז"ל  מורי פטירת בעת כי ז"ל, הכהן יצחק ה"ר לי סיפר וז"ל:
גדולה  וחכמה ותורה טובה לראות בחייך מתאוים כולנו  שהיינו התקוה היא זו וכי ויאמר, לפניו  ויבכה אצלו, הוא נכנס 
שאל  עמו מדבר ועודנו  זמני, קודם מהעוה"ז סילקוני לא בכם, גמור צדיק בלבד  אחד  אפילו מצאתי אילו  וישיבהו  בעולם,



תשע"ב  וישלח פר' ז של"ס

ובכל  עת בכל אחריו וללכת  פשרות , שום ללא גמור 

לשעה  אפי ' לעזוב אין כי  שהוא, מקום בכל שעה

זלזול  של בחי ' הוא זה כל אשר הצדיק, את  אחת 

רחל  נקברה ולכן  האמיתיים, הצדיקים במשכבי  ח"ו 

אם  כי  אוני ', 'בן שנק' הק' השכינה שהוא בדרך

היה  אבינו  יעקב עם להקבר  זוכה היתה אמנו  רחל

שורש  שהוא אוני' 'בן  היה ועתה חתיקון , שלמות 

זה  על אשר ביהמ"ק, חורבן  וכל האנינות  כל

בעת עליהם שתבכה כדי לחם בית  בדרך  נקברה

שם  כשיעברו .å החורבן 

äãéøéä êåôäì éãë ïéîé ïá åì àø÷ á÷òé .æ

äéìò êøåöì

íðîàå ולא ימין', 'בן שהוא בנימין  לו קרא אביו

אוני", "בן  הצער  ע"ש  לו לקרוא רצה

חורבן  הרי  ולכאורה שמחה, מלשון  ימין" "בן אלא

השמחה  היפך  הוא ימין ,ביהמ"ק בן לו קרא ולמה

נבנה  כאלו  דעה בו שיש  מי דכל הוא הענין אלא

בימיו  המקדש צ"ב בית  סנהדרין ע"א, ל"ג (ברכות

שמחה ע"א) בבחי' הזמן  כל הם הגדולים והצדיקים ,

עליה, לצורך  שהיא ירידה בכל ורואים הקב"ה, עם

שרחל  אפי' ולכן ולתיקון. לימין  הענין מיד  ומהפכים

קבורתה  על צער  ענין שהוא אוני' 'בן לו קראה

קברה  על יבכו שישראל כדי שהיה דרכים בפרשת

האנינות ענין  כל אז נתעורר והרי  החורבן, בעת 

אבינו יעקב הכי  ואפילו  המקדש, בית חורבן  על

ראה  כי "בנימין" לו  וקרא זה, על הסכים לא ע"ה

הענין . מכל לבסוף  לצאת  שעתיד  התיקון

ùøåù  äéäå åîöò á÷òé  úîùð ìáé÷ øëùùé . ç

ìòå  äàìã  ìçø 'éçá ãåñ àåäù àáé÷ò 'ø  úîùð

ìçøã  äàì 'éçá ï÷úð  åãé

 äðäãהרי הדודאים לקחה שרחל הזמן  באותו

שכ"ר , י"ש  הוא שענינו  יששכר  מזה יצא

וכמו מיששכר שיצאה עקיבא ר' נשמת  סוד  והוא

עמוק  הוא עקיבא ר' נשמת  והנה האריז"ל, שביאר

שהוא  לאה בן  מיששכר  בא אחד  דמצד עמוק, מכל

אך  לאה, בחי' שהוא דוד בן  משיח לבחי ' שייך 

אבינו יעקב של האור קיבל הרי  יששכר באמת 

אותיות שהוא עקיב"א ר ' נשמת  בסוד והוא עצמו ,

האריז "ל שביאר  כמו  א' בתוספת  (שעריעק "ב

ל ') סימן  ויצא פרשת היה æ הפסוקים עקיבא ר' והרי  ,

_________________________

דבר  איזה לי למסור ברצונו היה כי מדבריו  והבין מאד, ויצטער מאצלי, הלך  כזאת  בשעה וכי חיים, הלך  היכן ואמר עלי
בחכמה  כלל  יתעסקו לא והלאה שמהיום משמי לחברים תאמר ויאמר ואילך , מכאן נעשה מה כהן] [הר"י לו  אמר אז סתר,
בלחישה  לבדו  בה יעסוק לבדו הרח"ו ואמנם נפש. ואיבוד כפירה לידי ח "ו  ויבואו כראוי אותה הבינו  לא כי שלמדתים, זו
אחר  ותלמדנו תבוא איך  לו  ויאמר ואלמדכם, לכם אבא אני תזכו  אם לו , ויאמר תקוה, לנו  עוד  אין ח "ו  וכי ויאמר בסתר,
במראה, אם בהקיץ אם בחלום אם לכם ביאתי תהיה איך  בנסתרות  עסק לך אין לו  ויאמר מהעוה"ז, עתה נפטר שאתה
ממפתן  שיצא וטרם מהר, ויצא דבר, בשום להאריך פנאי אין כי זמני, והגיע כהן אתה כי מהר צא קום לו  אמר ותיכף

שמש עם ייראוך בספר מש"כ  ועי' עכ "ל . זלה"ה, בנשיקה נשמתו  ויצאה פיו פתח של"ב)הבית בעל (עמוד הגה"ק בשם
כל  של  ההשגה אמיתות לו להשלים היה פטירתו , קודם סתר דבר למהרח"ו למסור האריז"ל שרצה דמה שפירש הסולם
כיון  התלמידים עוד ילמדו  שלא ציוה תיכף  ולכן הדור, בעונות  זמן באותו מהרח"ו שם היה שלא נצטער ולכן הסוד , עמקי

עי"ש. וכו ' הסודות  עומק גילוי השלים שלא 

רבהו. מדרש י')עי' פ"ב בדרך(בראשית  רחל את  לקבור יעקב  אבינו  ראה מה אפרת , בדרך  ותקבר רחל ותמת  וז"ל:
מבקשת שתהא כדי שם קברה לפיכך  שם, לעבור עתידות שהגליות  אבינו יעקב צפה אלא הה"דאפרת, רחמים, עליהם

עכ"ל. בניה', על  מבכה רחל  תמרורים בכי נהי נשמע ברמה 'קול

ההואז. בלילה עמה וישכב  קרא לומר לו דהיה וקשה יששכר, ענין עתה נבאר שם: הפסוקים שער אמר וז"ל למה (ר"ל

ההוא) בלילה ולא "הוא" רותבלילה של  הנעלם במדרש ז"ל  כמ"ש הוא, הענין אבל  ע "ב), פ"ט שהוא (דף עקיבא ר' בענין



לנפשך  חכמה דעה ח

כידוע  יוסף  בן  משיח יוסף ,çבחי' בן עקיבא ונקרא

בחי ' שהוא לאה מבחי ' שנולד הענין  יתפרש  ואיך

שנשמת משום הוא הענין סוד  אלא דוד . בן  משיח

באמת כי  רחל, אצל להולד צריכה היתה יששכר

ענין  אותו  שמחמת  אלא רחל, לבחי' שייך  היה

לאה  אצל נולד הדודאים הפגם èשל עצמו  וזה ,

נעשה  ואח"כ הצדיק , במשכב שזלזלה במה שהיה

רחל  שנקברה אוני  בן  שהוא בנימין סוד זה מענין 

בדרך .

 íðîàכי ימין " "בן  מלשון  בנימין  לו  קרא אביו

סוד  כל נעשה זאת ירידה ידי  על דייקא

שב  וכפי ב"ן, שם האריז"לתיקון  חיים יאר  (עץ 

פ "ט) סוף כ ' מקושר é שער  עקיבא ר' שנשמת

_________________________

לכפר  מלכות  הרוגי בעשרה נתעברו כולם השבטים שעשרת כנודע  עצמו , עקיבא בר' ונתעבר נתלבש יששכר כי יששכר.
עקיבא  בר' זמן לאחר נתלבש יששכר כי פי' זמן. לאחר שכ"ר השתא, י"ש הנזכר במאמר שם וז"ש עצמו. יוסף  מכירת עון
הם  השבטים של  נשמות  כל  כי ודע  במחשבה. עלה כך בסוד  יש, ונקראת מחשבה הנקראת בחכמה לעלות  זכה ואז עצמו 
ולכן  בו. הנאחזים הענפים מן ואינו אביו , יעקב של עצמותו  בחי' כמעט  הוא הוא כי ביששכר משא"כ  יעקב, של ענפים
ולא  "הוא" בלילה עמה וישכב  שאמר וז"ס ונתעבר. נתלבש ובו  יעקב, הוא הוא כמעט  כי שוות, אותיותיהם ויעקב עקיבא
ההיא  תולדותיו בחי' עצמו הוא הוא עמה השוכב יעקב כי וישכב, מלת אל חוזר הוא מלת כי לומר ההוא, בלילה אמר
גופא  שבכתב , תורה הנקרא עצמו  יעקב בחי' הוא כי השבטים, מכל  יותר בתורה עוסק שהיה יששכר ענין וז"ס  וכו'.

עכ"ל. וכו ', כנודע  אלכסונות  י"ב  מתפשטים שממנו דאמצעיתא

וכו ',ח. משיח ניצוץ היה עקיבא  שר' ל "ח סי' וישב  פרשת להאריז"ל הליקוטים ספר עי'

המדרשט. דברי שליט"א ח. ד . הרב  לנו  ג')הראה ע"ב רבה לפיכך(בראשית  בצדיק שזלזלה לפי שמעון ר' תאני וז"ל :
אמר  דמיך . הוא לית  עמי דמיך  הוא עמך לה אמרה הלילה, עמך  ישכב לכן לה אמרה דהיא הוא בקבורה, עמו  נכנסת אינה
נשתכרה  ורחל  ובכורה, שבטים ב' ונשתכרה דודאים הפסידה לאה נשתכרה, וזו נשתכרה זו  הפסידה, וזו הפסידה זו ר"א
נשתכרה  רחל  עמו, וקבורה שבטים ונשתכרה דודאים הפסידה זו אמר נחמן בר שמואל  ר' ובכורה, שבטים והפסידה דודאים
יוצא  היה הדודאים  לוקחת היתה לא רחל שאם במדרש להדיא מבואר והרי עכ"ל. עמו , וקבורה שבטים והפסידה דודאים

וזבולון. יששכר נשמות  ממנה

מןי. נשמתו לבוש עקיבא רבי כי אחר במקום מש"כ  תבין ובזה שם: ע "ח מהוד)וז"ל  גבורות (נ "א מצד  דאבא הנה"י
נשמתו  ואמנם שמאלי, צד  נת (עצמה)שהוא כי "חסיד " נקרא עקיבא ר' הרי כי אמא, מן שהוא מקין גבורת הוא בסם

לכן  באמא, וניתנו  נתחלפו  כך שאחר אלא כנ"ל, דאבא גבורות תחלה היו והחסדים ביסוד , ברדתם החסדים עם נשמתו
שבחסד . החסד במקום ביסוד נכנסת דהוד  הגבורה איך  נתבאר וכבר שבו. שמאל מצד  הגבורות  מצד  מאבא משם לבושו 

עכ"ל. שרשם, משם כי אבא מצד  והיה שבחסדים, מחסד לבושו נעשה הגבורות, מהוד  שנשמתו ר"ע  לכן
המוחין חילוף סוד הוא הא' במקו"א, המבואר כללים ב ' עפ"י הוא הענין ט ')וביאור פרק  ריש  כ' בשער שם דכל (המבואר

וחסדים  חכמות שהם דאימא דמוחין הימיני צד עם מתחלפים דדעת , והגבורות  הבינות  שהם דאבא דמוחין השמאלי צד
שהיה  אלא דאבא, הגבורות מבחי' היה נשמתו שורש עקיבא ור' דאימא, הימין בחי' דאבא השמאל  ונעשים דידה, דדעת
מן  שהוא קין מבחי' נשמתו  והיה חסיד נקרא ולכן דאימא, החסדים מבחי' היה הרי החילוף  ואחר החילוף, שקודם בבחי'
להתמתק  כדי ליסוד  יורדות  הגבורות  דכאשר הוא הב ' והכלל החילוף . שלאחר דאימא הימין מבחי' והיינו דאימא, המוחין
במקום  הגבורה גבורת ואח"כ  דיסוד , ההוד במקום החסד  גבורת יורד תחילה ר"ל  בהיפוך , יורדים הם החסדים, ידי על  שם
ואז  דיסוד, חסד במקום ההוד  וגבורת דיסוד , גבורה במקום הנצח וגבורת  דיסוד, ת "ת  במקום הת "ת  וגבורת דיסוד , נצח 
במקום  הנמצא דגבורה ההוד  ממתיק דחסד שהחסד  נמצא הגבורות למתק ליסוד  למטה ויורדים מתגלים החסדים כאשר

בע "ח זה כל  כמבואר וכו' דיסוד  כידוע )החסד הכל קונה בכוונת  בסידורו ז "ל הרש "ש שסידר וכמו פ "ב כ"ה ונמצא (שער .
דחסדים. החסד מבחי' מתמתקת  היא הרי דגבורות  ההוד מבחי' שהיתה עקיבא ר' דנשמת  בשער לפי"ז דשם צ"ע (ואמנם



תשע"ב  וישלח פר' ט של"ס

המתקת בחי ' שהוא דנוק', שביסוד להמ"ן

ועי"ז  דנוק', המ"ן  בחי' שנעשים שביסוד  הגבורות

היחוד  כח נשלם כי אמנו, רחל ענין נשלם דייקא

שברחל  המ"ן כח שהוא בנימין בסוד וזה àéדרחל ,

אלא  רחל, בחי ' גם שהיה עקיבא ר' ידי  על נעשה

אפשר  דייקא ידו  ועל דלאה, רחל בחי' שהיה

רחל  ידי  על דדייקא הקשות , הגבורות  להמתיק

שהוא  דרחל לאה בחי ' להמתיק אפשר דלאה,

לו קרא אביו ולכן שברחל, הקשות  הגבורות

פגם  עיקר שהוא פגם בזה שהיה דהגם בנימין,

צדיק , אותו  במשכב שזלזלו  בזה שהיה הבירורים

אלא  האמת  צדיקי  אחר הולכים שאין הפגם שהוא

כמ"ש  אדם צורת  שהם דודאים בחי' אחר

ולא áéהראשונים  אחר  אדם בחי' שהוא אלא ,

האמת, צדיק  בחי ' שהוא הכסא על היושב האדם

אדם  ולא חיצוני אחר אדם בחי' מחפשים אלא

אבינו יעקב בא מ"מ הכסא, על היושב הפנימי 

כי עליה. לצורך ירידה בסוד  בנימין לו וקרא

וממנו אבינו , יעקב נשמת עצמות קיבל יששכר

יוסף  בן  משיח בחי' שהוא עקיבא ר ' נשמת נמשך 

עליו אשר בנימין ענין  נמשך  ועי "ז  אחת, בבחי '

בחלקו, היה המקדש  שבית שכן' כתפיו 'ובין  נאמר

המ"ן  כח שלמות בחי' לו  היה .âé כי

íéîéä  úéøçàá éë  íéðåøçà  óñåéå ìçø .è

ìôùá  íéæåáî äèîì  íéãîåò úîà é÷éãöä

äâøãîä

äðäåאבינו יעקב העמיד עשו , אל באו  כאשר

לאה  את  ואח"כ השפחות , בני את תחילה

וביאר  אחרונים, ויוסף  רחל את ואח"כ  וילדיה,

באחרית שיעשה למה במכוון  שהיה ז"ל הגר"א

שהם  הפשוטים האנשים יהיו שבראש  הימים,

ואחריהם  בראש, ימלכו  שהם השפחות, בני בבחי '

התלמידי שהם לאה בני  בחי' שהם הנשמות יהיו 

רחל  בני בחי' שהם הנשמות  יהיו  ואחריהם חכמים,

בעלי האמיתיים הצדיקים חכמים התלמידי שהם

בשפל  באחרונה יעמדו הם אשר  האמיתי , הסוד

בזוה"ק  שאמר  וכמו  אותם, יחשיבו  ולא המצב

והם  מבוזים הם הסוד בעלי האמיתיים שהצדיקים

רק  ולא המצב, בשפל שהם באחרונה, עומדים

מרוז'ין  שהגה"ק וכמו  ברוחניות , גם אלא בגשמיות

נקודת שיחפש  הוא מי המשיח ביאת  שלפני אמר

להגיד  יוכל אמת  נקודת  מחפש  שאינו  מי  כי  אמת ,

ה  נקודת שמחפש  מי  אך  תהלים, לופרק יהיה אמת 

רחל  בחי ' והוא תהלים, פרק אפי ' להגיד  קשה

נקודת שיחפש  יהודי כל כי למטה, למטה היושבת

למטה. למטה המצב בשפל ישב לאמיתו אמת 

_________________________

דגבורה  וחסד דחסד חסד משא"כ נו"ה, וחסדי דת"ת  חסד שליש  שני שהם המגולים החסדים רק ליסוד יורדין שאין מבואר כ"ה

הגבורה  וממתק  ליסוד יורד דחסד החסד דאף מבואר וכאן ליסוד, כלל יורדים ואינם סתומים נשארים דת "ת דחסד עליון ושליש

וצ"ע ) הכל, קונה בכוונת  בסידור כמ "ש  ליסוד כולם יורדים שהם החסדים ענפי בהארת דאיירי ליישב יש ובדוחק  .דהוד,

בסודיא. לבנימין נפשה עצם את  נתנה שרחל וגו ', מתה כי נפשה בצאת  ויהי בסוד ח' דרוש ט"ל  שער חיים עץ היטב עי'
וכו '. אוני ב "ן  לו  קראה ולכן המ"ן, כח  שהוא שבה רוחא ההוא

עזראיב. באבן י"ד)כ"כ ל' במדבר(שם ברמב"ן וע "ע  שם , רמב "ן ב')ועי' פס ' .(פ "ב

יומאיג . ע "א)בגמ' היה (י"ב ומה והעזרות , הלשכות הבית  הר יהודה, של בחלקו  היה מה אולם ז"ל : בנימין, של בחלקו 
ובנימין  בנוי, מזבח  היה ובה בנימין, של לחלקו ונכנסת  יהודה של מחלקו יוצאה היתה ורצועה הקדשים, קדשי ובית והיכל 
לגבורה  אושפיזכן ונעשה הצדיק בנימין זכה לפיכך  היום', כל  עליו  'חופף שנאמר יום, בכל  לבלעה עליה מצטער היה הצדיק
בחלקו , השכינה שתשרה התמידית  ההשתקקות  שהוא המ"ן כח סוד  שזה היטב  ומבואר עכ"ל. שכן', כתפיו 'ובין שנאמר

והבן. לשכינה, אושפזיכן להיות  זכה לכן אשר



לנפשך  חכמה דעה י 

äðäå של הפגם מחמת הוא זה ענין  שורש

שהיה  וזהו  צדיק, אותו  של במשכב הזלזול

ערש "ק  באותו  בקולו  שמעו  שלא הק ' האר "י  אצל

סוד  הוא צדיק אותו  של המשכב סוד  כי  כנ"ל,

דשמע  עילאה יחודא בחי ' שהוא העליון  היחוד

לפרסם  הצדיק עסק  עיקר  זהו  כי וגו ', ישראל

אחרי הולכים אם אבל האמיתי , היחוד  ולגלות 

הקדושה  ולא אחרות  קדושות שהוא הדודאים

אוני בן מזה נעשה אמת, הצדיק של האמיתית

גרם  אשר והוא והחורבן , האנינות  שהוא

ח"ו מבוזים אמת הצדיקי  יהיו הימים שבאחרית

עקבתא  על  ע "ב  מ "ט  דף סוטה  בסוף  (וכמ "ש

ימאסו, חטא ויראי תסרח , סופרים  וחכמות  דמשיחא :

נעדרת) תהא .והאמת

 úåìéöà àåäù øåîçå øåù øåáéç éãé ìò ÷ø .é

åùò  úà çöðì øùôà ùîî ãçàë  ÷"àå

 àåäå שור לי  "ויהי  אבינו  יעקב שאמר הסוד

אי כי ביחד , הולכים ששניהם וחמור "

שהוא  חמור , לבחי ' שור בחי ' בין להפריד  אפשר

א"ק  לקדושת  חכמה, בחי' האצילות קדושת בין 

בחי ' לו יש ששור עד ממש, כאחד  והם כתר , בחי '

היחוד  גודל מחמת שור  בחי' לו יש  וחמור  חמור 

שני בין  שמפריד  מי  וחלילה וחלילה כנ"ל. ביניהם

העליון , היחוד  שלמות אחר  רודף  ואינו  אלו  בחי '

אין  באמת כי קדושות . עוד  שיש  חושב אלא

ויחידה  חיה שהם וחמור  שור  אלא אחרות  קדושות

בבחי ' ודוד  יוסף שהם ממש , כאחד  שהם באופן

לו יש  אם כי  א"ק, קדושת  עם האצילות  קדושת 

עשו לבא יכול א"ק , ללא האצילות  קדושת רק 

עשו עם ולהלחם לחלוק אפשר  אי כי הרשע,

בסוד  הקדושות בכל נכללים כאשר רק  ולהצליח,

יש  שכאשר  ושפחה, ועבד  צאן  וחמור  שור  לי ויהי 

השור  קדושת ובעיקר כאחד , קדושות הה' כל

מקושר  האצילות קדושת  שהוא כאחד, והחמור

התורה  סודות ענין שהוא א"ק, קדושת עם ומיוחד 

להצליח  יכולים אז  העליון, היחוד אור עם ביחד 

עש  את ו.לנצח

äæå בימים בתפיסה התניא הבעל שהיה הטעם

תורת בענין  שפגמו  כיון  הטעם ואמר  אלו ,

היה  אך  החסידות  תורת שלמדו דאף  החסידות ,

וזה  זי "ע, הבעש "ט שרצה כמו ולא חלש  באופן

האדם  אצל חלש נעשה הדורות שבכל הטעם

קדושות אחר  ונמשך העליון  יחוד  אחר החיפוש 

תורת שיהיה אפשר  שאי האמת  אך  אחרות ,

לדעת האדם וצריך א"ק , תורת ללא האצילות 

היחוד  שהוא צדיק, אותו  של משכב הוא שהעיקר 

בחי ' האמת צדיק  בחי' שהיה אבינו יעקב שגילה

שהוא  דודאים בחי' אחר  ללכת  ולא רבינו, משה

יחידה  דבחי ' היחוד  ללא אצילות  קדושת  בחי '

בן  בבחי ' בנימין ענין נמשך  מזה אשר א"ק, בחי '

אוני.

 íðîàå בסוד ימין' 'בן לו  קרא ע"ה אבינו יעקב

הרי זה כל אחר  כי  עליה, לצורך  ירידה

היה  וענינו  לאה, אצל עקיבא ר' נשמת נולד 

צריך  היה עקיבא ור ' שביסוד , הגבורת  המתקת 

שמחה' לב ולישרי לצדיק  זרוע 'אור  בחי ' להמשיך

שמחה  בחי' שהוא עקיב"ה, ר' תיבות סופי שהם

הנמשך  שבעולם והעצבות  האנינות  ולהסיר למתק 

אור  בחי ' ולהמשיך הצדיק, במשכב הזלזול מכח

ה' אות  עם עקיבה בחי' לצדיק  סוד ãéזרוע שהוא

מיתוק  ענין שהוא זרע, לכם ה"א בסוד  דעתיקא ה'

אור  נעשה עי "ז  אשר  שביסוד , הקשות הגבורות

לצדיק . זרוע

_________________________

הגר"א יד. שכתב ס"ד דף לצדיק זרוע  אור בערך  ז"ל חבר להגרי"א יצחק באר פי' עם הגר"א ליקוטי בספר היטב  עי'
באר  בביאור באריכות ועי"ש וכו' לצדיק זרוע  אור בסוד  ה' עם עקיבא ואח "כ א' עם עקיבא תחילה נקרא היה עקיבא דר'

יצחק.



תשע"ב  וישלח פר' יא של"ס

 úåøåãä éîëçá ùáìúú àáé÷ò 'ø  úîùð .àé

íéâúä ãåñá  úåéúåà éøúë ùåøãì åìëåéù

íúåìòäìå  äøéáùä  úåâøãî  ìë úåéçäì àåäù

 ãåçéä ìà

ïéðòäå'ר דעתיד  המלך בעמק דאיתא הוא

ניצוצי הדורות בחכמי להתלבש עקיבא

ר' כי התורה, אותיות סודות שידרשו נשמתו 

הרפ "ח, תיקון  סוד  שהוא התגים דורש היה עקיבא

הנשברות האותיות להחיות שירדו  התגים שהם

יודע  היה כי בשבירה, שנפלו  ניצוצין הרפ"ח בסוד

הק' התורה בכח והכל וירידה, ירידה כל להעלות

ר' והנה העולם, כל בתשובה להחזיר  שבכחה

נהגו שלא תלמידים אלף כ "ד תחילה לו  היה עקיבא

דקטנות, הגבורות מבחי ' היו והם בזה, זה כבוד

הגבורות מבחי' תלמידים חמשה סמך  ואח"כ 

לדגדלות  בדרוש בשעה "כ  פ"ו (כמ "ש דף  בעומר "ג

ע"א) פ"ז - מהחמש ע "ד  שהיה רשב"י והוא ,

בחביבותא  'אנן  בסוד  הענין  תיקן והוא תלמידים,

רבא, האדרא בריש הרשב"י  שאמר מילתא' תליא

שביאר  כמו  דדעת  חסדים בחי ' היו  שהם ור "ל

התוה"ק  ללמוד איך  הסוד  ידע כי שם, האריז"ל

שיכול  עמוק דרך שהוא דדעת  חסדים של בדרך

חביבותא  בדרך  ביותר  הנמוכות  הנשמות להעלות

הבורא. אהבת שהוא

 äæåלו שהיה הק ', הרמח"ל של היחודים דרך היה

של  היחודים וגילה עקיבא, ר ' נשמת בחי'

האהבה  גודל åè דרך  ענין  בכל להבין שהוא ,

מצב  ובכל עת  בכל הבורא יחוד וגודל ההשגחה

ר' של הדרך  כי בי ", אנפת  כי ה' "אודך של באופן

האדם  את מעלה הק' שהתורה באופן  הוא עקיבא

עוסק  שהיה ז"ל הרמח"ל וכמו  העליון , היחוד  אל

דקות כמה בכל ביחודים עת  לעלותæè בכל שהוא ,

שביאר  וכמו  יחוד , ממנו לעשות תורה דבר  מכל

כל  האדרא פי' בריש  במרום אדיר בספר  הרמח"ל

בכל  יחודים לעשות איך שהוא המלחמה, דרכי

ידי על להמתיק איך הדרך והוא התוה"ק, דברי 

לבן  אוני  מבן  אתו  ולהפוך  בנימין  בחי' התוה"ק

לתת לעמו הגיד  מעשיו  כח של בדרך  והוא ימין,

אחת בחי ' מצד הוא עקיבא ר' כי גוים, נחלת  להם

יעקב  נשמת  לו  היה אך לאה, בן שהוא יששכר  היה

הרוגי בעשרה קוב"ה כנגד מכוון  והיה עצמו ,

דן  בפירוש  אוסטרופלער  שמשון  ר' כמ"ש מלכות 

קרניים, ספר על מלכות ידין  הרוגי דעשרה  (פירוש

רק  היו הם  והרי יוסף את שמכרו השבטים כנגד  היה 

שכתב  וזהו עמהם , הק' השכינה ושיתפו שבטים  ט'

שהוא  העשירית הבחי' כנגד  היה  עקיבא שר '

דהשכינה) .השיתוף

 äðäå חז"ל אמרו  עליו הרי עצמו  יעקב נשמת 

ע"א) קל"ח  ח "א  זוה"ק ע "א , י"ח (מגילה

העליון  השם והוא "אל", ליעקב הקב"ה שקראו

הוי "ה  אל בסוד המלבוש בעולם ששרשו ביותר 

מלשון  והוא ישראל, אלקי  אל לו ויקרא לנו , ויאר

הגיד  מעשיו כח בסוד  הארץ, אילי מלשון  חוזק

עולם  של התוה"ק בכח ותוקף  חוזק שהוא לעמו 

"אל" בסוד אבינו יעקב של התורה שהוא המלבוש 

המלבוש , באריגת  התורה אותיות שורש  שהוא

כל  להמתיק ידו על שיכולים אלוקי חוזק שהוא

אותיות, כתרי דורש  בסוד אותם ולהפוך ההסתרות 

_________________________

יחודטו. סוד  וביאר מילתא, תליא בחביבותא אנן סוד  בביאור שהאריך  האדרא בתחילת  במרום אדיר בספר רמח"ל  עי'
וכו ', אהבה ובדרך היראה בדרך  הגן

רמח"ל טז. אגרות שט"ו)עי' עמ' רמח"ל אוצרות  בספר היחודים (הנדפס  ענין על שקדתי שנים כי הוא האמת  אך  וז"ל :
אך בטהרה. לעמוד ראיתי וגם לאל. תודה עתה גם מתמיד אני כאשר אחד, יחוד  שעה רביע בכל  כמעט יחודים ליחד
ההוא, בזמן שלטה אשר המדרגה הארת  - הכל  ושורש היחודים. התמדת  - לי היתה זאת  אם כי הרבה, עשיתי לא תעניות 

עכ"ל. חפץ, כאשר לכלי אותי הקב "ה ולקח 
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שהוא  הרפ"ח, את המחיים שהם התגים שהוא

וזה  שבעולם, ההסתרות  בחי' לכל חיות  נתינת 

לימוד  של דרך  שהוא הימים באחרית  יתגלה

העוונות, וכל ההסתרות כל שימתיק  באופן התורה

חכמי בנשמות שיתלבש  עקיבא ר ' נשמת בכח

איך  לדעת הזאת התורה כח שיקבלו ישראל,

כל  את  שימתיק באופן לשמה תורה ללמוד 

בתשובה. כולם את ויחזיר ההסתרות 

 øåù øåáéç ãåñá àáé÷ò 'ø  úîùð éãé  ìò .áé

 ïéîéðá 'éçá ï÷úð ãåçéä  úåîìùá øåîçå

äæáå íìùä ãåçéäì úå÷÷åúùää úåîìù àåäù

äìåàâä éåìú

äæå דדוד יוסף בחי ' שהוא עקיבא ר ' נשמת סוד 

שור  של החיבור והוא דיוסף , דוד  שנעשה

ודוד  יוסף שנעשים היחוד שלמות של באופן וחמור

לתקן  יכולים זה ובאופן  והימין, השמאל בסוד  אחד

נעשה  ידו  על אשר ב"ן שם סוד  שהוא בנימין  בחי '

כן  צפה אבינו יעקב ולכן  האמיתי , היחוד שלמות 

היחוד  שלמות  ואדרבה ימין , בן לו  וקרא מיד 

עקיבא, ר' סוד ובכח בנימין בחי ' מכח הוא דלעתיד 

העיקר  המשיח ביאת  דקודם הרמח"ל שכתב וכמו 

ברזין  ובעיקר התורה, בסתרי  שיתדבקו הוא

הזלזול  בחי ' יתקנו  ועי "כ  היחוד, של עליונים

דרזין  האמיתי  היחוד לחיפוש ויגיעו הצדיק  במשכב

אחר  לרדוף וההשתוקקות החיפוש שהוא דרזין,

דינא' 'ותצא של בסוד צדיק אותו משכב בחי '

הוא  הדינים כל של דהתכלית הדין , מדת שתצא

היחוד , גודל ידיהם על ולהשיג אח"כ אותם להפוך

לשלמות שיגיעו  ידי דעל בזוה"ק  שביאר וכמו 

הנלמד  וחשיקה וחפיצה דביקה בחי' של האהבה

בספר  שהאריך  כמו רשע, אותו של מפרשתו 

חכמה י"ג )ראשית פרק האהבה  ג'(שער  שהם

ועי"ז  ונשמה, רוח נפש  כנגד ה' באהבת מדרגות

שלמות לתוספת ההסתרות  וכל הדינים כל יהפכו

ותוקף . עוז בכל הי"ת  ביחוד 

ä"á÷äåולרו הענינים כל לתקן  שנזכה ץ יעזור 

שמתקרבים  ועתה היחוד , סודות אחר

עוז  וביתר שאת  ביתר נתגלה בו אשר כסלו  לי "ט

היחוד , תורת  אור שהוא הבעש "ט תורת  אור 

לב  בכל באמת זה אחר ונרדוף  שנחפש  ובזכות 

צדק  גואת  לביאת  נזכה מאד, ובכל נפש ובכל

אמן . ממש בימינו במהרה ברחמים

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .âé

äòã' הנה לראשך', כתר והיא לנפשך  חכמה

יוסף  בן משיח זה דשור  אמרו  במדרש 

שהוא  דוד בן  משיח וחמור  חכמה בחי' שהוא

ששור  הלוי  בעבודת כתב שני  ומצד כתר, בחי '

חיה  הוא וחמור  כתר, בחי' שהוא יחידה הוא

בבהגר''א  כמ''ש הוא והענין  חכמה, בחי ' שהוא

ספד"צ) שבתחילת הנהגת(בליקוט  בחי' הוא דרחל

לפרש  יש ובזה ניסית, ההנהגה הוא ולאה הטבע

משום  היה מלאה רחל שבקשה הדודאים דענין

שהדודאים  בראשונים וכתוב בנים לה היה שלא

הצדיק , במשכב פגמה בזה אך להפקד, סגולה היו

הטבע  מדרך  למעלה ללכת צריכה היתה כי

דוד  בן  משיח בבחי ' שהוא לאה, בדרך שהוא

שהולך  אבינו יעקב האמת צדיק  בחי' שהוא

ואם  ניסית, הנהגה שהוא העליון היחוד של בדרך

אף  מתגדלת היתה הצדיק בחי ' אל הולכת היתה

הגדולה  רחל לבחי' נעשית והיתה לאה, למקום

ברחל, לאה בחי' נכלל כי  ניסית , הנהגה שכולה

שהוא  לדודאים להגיע צריכה היתה לא ואז 

להוליד  זוכה היתה ואדרבה טבעיות , סגולות

ר' נשמת שבו  יששכר  נשמת  את הצדיק  ביוסף 

ולא  'הוא' בלילה עמה וישכב וכמ''ש  עקיבא,

באותה  נתגלגל עצמו  אבינו יעקב כי  ההוא,

לו שהיה עקיבא ר ' והוא האריז''ל, כמ''ש נשמה

ירדה  הטבע בדרך  הלכה וכאשר יששכר, נשמת

באמת אך ולמטה, החזה מן  הקטנה רחל למדרגת 

כתוב  ולכן  יוסף , אל ללכת  צריך  היה יששכר



תשע"ב  וישלח פר' יג של"ס

ל ') סי' ויצא הפסוקים  היה æé (שער  עקיבא שר '

דיוסף  רגליו  מציפרני  שיצאו  הניצוצין מבחי '

בתחילה  הארץ עם היה עקיבא ר ' ולכן  הצדיק,

סוד  שהוא כחמור ואנשכנו  ת ''ח לי יתן  מי  ואמר 

עקיבא  ר ' נתעלה אח"כ  אך  גרם, חמור  יששכר

נתחבר  כי שאת, ביתר התיקון לשלמות והגיע

יוסף  בחי ' וגם מיששכר, שבא כיון דוד  בחי ' גם בו 

הגיע  שנתקן  ואחר מיוסף, דיצאו הניצוצין  בסוד

אותיות. כתרי  דורש  והיה התורה, כח לשלמות 

בסוד  ודוד יוסף שיתחבר הוא התיקון עיקר  ולכן

את להכניע יכולים עי"כ רק  אשר וחמור, שור

עשו.

 åäæå מתחבר דכאשר  לנפשך ' חכמה 'דעה

יוסף  חיבור  בחי ' שהוא לנפשך 'חכמה'

כתר  בסוד דוד, שהוא נפש  עם חכמה שהוא

כתר  בחי' והוא מלכות  בחי ' הוא דדוד מלכות ,

לכתר ) שעולה בינה שהוא אנפין אריך שהוא (בסוד ,

לשמה, תורה של באופן הק' התורה של החיבור

שייך  הוא התורה של הדרך עיקר  אחד דמצד 

שהוא  אותיות כתרי דרש עקיבא ר ' אך ליוסף ,

ועבד  צאן בחי' בי "ע עד  הק' התורה התפשטות 

כתרי ידי על יתוקנו  התורה נגלות שאפי ' ושפחה,

שהוא  התורה, נגלות חלק  שנפגם וכיון אותיות ,

מן  למטה רחל שירדה הצדיק  במשכב פגם ענין 

בחי ' שהוא עקיבא ר ' ידי על נתקן  זה הרי החזה,

ועי"ז  שבנגלה הנסתרות  שהוא שבלאה, רחל

ועי"ז  האמיתי, הסוד עם להתחבר לחזור יכולים

בנימין  בסוד  ודוד , יוסף  של אמיתי חיבור נעשה

כח  דהיינו  היחוד , כח והוא דנוק ', ביסוד  שהוא

_________________________

כי יז. השבטים, מכל יותר בתורה עוסק שהיה יששכר ענין וז"ס שם: הלשון והמשך ז', הערה לעיל עי' הלשון תחילת 
במקומו נתבאר וכבר כנודע . אלכסונות  י"ב  מתפשטים שממנו דאמצעיתא, גופא שבכתב  תורה הנקרא עצמו  יעקב  בחי' הוא
ע'. תיקון בתיקונין כנזכר יוסף של  ציפורניו  מבין שיצאה וכו ' בחי' שהיה לפי שנה, מ' הארץ עם עקיבא ר' היות טעם
כי  גרם, חמור יששכר וז"ס שבכתב . תורה מבחי' שהוא שרשו הפך שהוא כחמור, ואנשכנו ת "ח לי יתן מי אומר והיה
ושובר  נושך חמור א"ל ככלב, אמור תלמידיו וא"ל  כחמור, ואנשכנו אומר שהיה עקיבא בר' ונתעבר נתלבש יששכר
עם  היה וגם זכאי, בן יוחנן בר' נתלבש עקיבא, בר' שנתלבש וטרם עצם. תרגום בלשון גרמא לשון גרם וזהו העצם,

שנה. ארבעים בפרקמטיא שעסק לפי כנודע שנה ארבעים הארץ
שכרתיך שכר כי כמש"ה אמו, לאה שע"י האשה בסיבת  היתה יששכר שלידת  כמו  וטובת והנה עושר כל  גם בני. בדודאי

הראשון  אדם בענין שהודעתיך  במה יובן והענין הרשע . טורנסרופוס  אשת היא הלא אשה, ע"י לו  באה ע"ה עקיבא ר'
עצם  הפעם זאת  אמר שעליה ב' וחוה לי' שהיה א' חוה נשים, שתי לאדם והיו  דאדם, שופריה מעין דיעקב שופריה שהיה
ועיני  על ארז"ל  ולכן לי'. שהיא א' חוה יצאה שלה ומהסיגים דינים, כולה ולאה ורחל, לאה לו  היו יעקב  גם וגו '. מעצמי
ונתנה  נתקנה דמעותיה וע"י דלי', בעלה עשו של שרו  סמא"ל  הוא כי עשו , של  בגורלו ליפול  עתידה שהיתה רכות , לאה
ולקחה  יעקב , אשת לאה משורש קדושה נשמה מעורבת  היתה הסיגים ובאותם כנז"ל , אותה אוהב היה לא ועכ "ז ליעקב ,
כמו כי הוא, וליקחנה להתגייר שעתידה הקודש ברוח עקיבא ר' וצפה הרשע, עשו של  מזרעו שהיה הרשע  טורנסרופוס 
לאה  נשמת  בה נתלבש כשנתגיירה, הרשע טורנסרופוס  אשת כך  אביו, יעקב  של עצמותו  שהוא יששכר הוא עקיבא שר'
ואשתו עקיבא בר' נתלבשו ולאה, יעקב  כי נמצאו כנז"ל. הזה הכבוד לכל זכה ידה ועל יששכר, של  אמו יעקב  אשת 

הרשע. טורנסרופוס אשת שהיתה
נתן, דר' באבות כנזכר רחל  נקראת היתה היא וגם שבוע, כלבא בת  והיא יעקב, אשת רחל כנגד  אחרת  אשה לו  היתה עוד
וכבר  זה. והבן אזלה, רחילא בתר רחילא אינשי, דאמרי והיינו  רז"ל , וז"ש אמה. כמו רחל  נקראת  עזאי בן אשת בתה וגם
תיקונו התחלת כי ה', את  איש קניתי באמרה חוה שרמזה וזהו הראשון. אדם של  בנו  קין נפש משרש יששכר כי הודעתיך,
היא  חוה כי ונודע  הדודאים. ע "י אחותה מרחל  קנאתו אשר ביששכר היה הטובה, שלו  הנפש חלק בבחי' בנה, קין של 
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הנסתרות בחי ' ענין  והוא הנוק ', של ההשתוקקות 

הסוד  לעניני השתוקקות  נעשה שעי "ז  שבנגלה,

האמיתי לסוד  לבסוף  להגיע צריך çéויכולים אך  ,

ללכת שלא הדודאים, של הפגם את לתקן  זה לכל

מחמת היה לו ויצר מאד  יעקב וירא כי  הטבע אחר

צריך  היה ולכן ולאה רחל בין  נכון  חיבור  היה שלא

נכנס  שהצדיק  ידי  על הוא התיקון  ועיקר לחלקם,

בחי ' הגדולה, רחל בחי ' שהוא הטבע מדרך  למעלה

העליון . יחוד בכח ישראל באלקי בטחון 

 äòã' שיצא עקיבא ר ' נשמת  בחי' לנפשך ' חכמה

עתה  וצריך  הנפש , לבחי' ונכנס  החכמה מן

החכמה בחי ' שהוא ודוד יוסף  בחי '(יוסף)לחבר  עם

חלקי(דוד)הנפש ה' כל ללמוד  וחמור  שור ולחבר  ,

_________________________

בדודאי  שכרתיך  שכר כי כמש"ה הדודאים, ע"י גמור קנין ה', את איש קניתי וזהו  דאימא, מלכות  היא ולאה עילאה. אימא
עכ"ל. בני,

ותורת יח. תתאה, יחודא בבחי' הם הנגלה שבתורת הסודות  הנה ממו "ר: אח "כ ששמעתי מה כפי בקיצור הענין השלמת 
הזוה"ק  והנה דייקא, שבנגלה הסודות  ידי על  הוא לגמרי התורה בסודות אמיתית  והשגה עלאה, יחודא בבחי' עצמו  הסוד
הוא  והשני דצניעותא, וספרא זוטא ואדרא רבא באדרא בעיקר מש"כ שהם ממש סוד הוא האחד  חלקים, לשני מתחלק
הוא  עקיבא ור' עצמם, התורה סודות  הוא הצדיק יוסף  כי עקיבא. ר' סוד  והוא ובדרושים, במקראות  המלובשות  הסודות 

שבמקראות , דלאה)סודות רחל לאה (בחי' עם שנכללת הגדולה רחל  בחי' והיה רחל , במדרגת  לכתחילה נולד  היה ואם ,
א"ק  מדרגת והוא אחד, דבר עצמו הסוד וגם בנגלה המלובש הסוד  גם דהיינו  אחד, דבר והנגלה הסוד  היה אז כאחד,

ו הגאולה, יששכר מדרגת  בסוד  הנגלה נשאר ולמטה, החזה מן רק שעומדת הקטנה רחל בבחי' ונעשית רחל  שנתמעטה כיון
אבל  מיששכר בא שהוא עקיבא ר' היה שבנגלה הסוד וחלק חכמה, בחי' רחל  בסוד  והסוד בינה, בחי' לאה בחי' שהוא
נגלה, שהוא מיששכר מגיע  הרי כי בגמ', כדאיתא ואהלות נגעים אצל כלך אגדות  אצל לך מה לו אמרו ולכן לרחל, שייך
פי' שבירה בחי' שהוא דהנגלה שבפשט, הסוד  שהוא אותיות  כתרי בחי' לו  היה לכן ליוסף באמת שייך שהיה כיון אמנם

דבי"ע תורה בבחי' חיים)שהוא לעץ בהקדמה מהרח "ו הסוד(כמ "ש  שהוא האותיות  את מחיה והתגין האותיות , בחי' הוא
שבנגלה.

לגמרי, נגלה בחי' שהוא השבירה לבחי' לגמרי שנפל  היינו הארץ, עם שהיה עקיבא ר' של הראשונים שנה בארבעים והנה
שהוא  בקדושה נגלה למדרגת  עלה ואח "כ ממש, הארץ עם בבחי' ממש שבירה לבחי' אלא הנגלה לימוד לבחי' לא ואפי'
שאת, ביתר נעשית  שהתשוקה בנימין לו קרא אביו  וזהו סוד, בחי' שהוא ה' עם עקיבה להיות  שוב  חזר ואח"כ  חמור, בחי'

דשמאל  ימין שנעשה דימין שמאל  עקיבא ר' לעיל)כי ומובא ט' פרק  סוף  כ' שער בע "ח ההמתקה (כמ"ש כל עושה והוא ,
אחר  כי רוחא, ההוא הוא ובנימין זה. על הגלגולים שער ועי' מההמתקה, חלק שהוא הוא והעיקר שביסוד, הגבורות של 

ליסוד  חזר עקיבא בזה שר' נתקן הרי התיקון שהשלים ואחר עקיבא, ר' נשמת שהיה הצדיק  מיוסף שיצאו הניצוצין (בסוד

יסוד) בחי' שהוא יוסף הדכורא,בחי' אל  להתקשר יכול אינו  דנוק' שיסוד הוא החסרון כל כי להנוק', להתקשר יכול היה
הנקבה את  הרג בבחי' הם התורה נגלות את כי והרג הזכר את שסירס  הלויתן על חז"ל מאמר סוד ז"ל הגר"א שביאר (כמו

ואכמ"ל) לרחל הנקבה אח "כ להתקשר יכול  היה דלאה רחל  בחי' שהיה עקיבא ר' אך הסוד , בחי' עם להתקשר יכול ואינו
מבי"ע. להעלותה האמיתית 

אשת  כך אביו. יעקב של עצמותו שהוא יששכר, הוא עקיבא שר' כמו  כי ט"ז בהערה הנ "ל  הליקוטים בספר עוד ועי'
בר' נתלבשו  ולאה יעקב  כי נמצאו יששכר, של אמו  יעקב , אשת  לאה נשמת בה נתלבש כשנתגיירה, הרשע  טורנסרופוס 
שבוע, כלבא בת והיא יעקב, אשת רחל כנגד  אחרת  אשה לו  היתה ועוד  הרשע, טורנסרופוס  אשת שהיתה ואשתו עקיבא
מיששכר  היה עקיבא ר ' שבאמת הנ"ל הסודות  כל  בזה היטב ומבואר וכו '. נתן דר' באבות  כנזכר רחל  נקראת  היתה היא וגם
דאחר  והיינו רחל , מבחי' ואשה לאה מבחי' אשה לו שהיה סוד וזה יוסף, מבחי' ויצא לרחל  שייך  היה אך לאה , בחי' שהוא

יותר. ואכמ"ל רחל , שהיא שבוע כלבא בת את  נשא ואז רחל  לבחי' שחזר ידי על נתקן הארץ, עם שהיה שנים מ'



תשע"ב  וישלח פר' טו של"ס

ודרוד  ורמז בפשט שלומדים מה וכל כאחד התורה

לשו לבחי 'יתחבר אוני בן יתהפך ועי "ז  וחמור, ר

נשמת של האמיתית התשוקה ויושלם בנימין

שהוא  לראשך ' כתר 'והיא העליון , ליחוד  ישראל

בשלמות, דוד בן משיח של האור  הכתר עיקר

שנזכה  קדשך ' שבת  שמור  קדושך מצות  'נצור 

השלמה  התשובה שהוא שבת קדושת לשלמות 

קדושים  מוחין  עם בדבקות  להיות  עלאה, תשובה

בביאת תתאה, ויחודא עלאה ביחודא עת בכל

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל



לנפשך  חכמה דעה טז 

שרה פרשת דרעוין רעואדא "ח  תשע"ח חיי
תשע"ח  שרה חיי  פר ' של"ס

ווווּתּתּתּתממממתתתת ׂשׂשׂשׂשררררהההה:::: חחחחּיּיּיּייייי ׁשׁשׁשׁשנננניייי ׁשׁשׁשׁשננננייייםםםם ווווׁשׁשׁשׁשבבבבעעעע ׁשׁשׁשׁשננננהההה וווועעעעׂשׂשׂשׂשררררייייםםםם ׁשׁשׁשׁשננננהההה ממממאאאאהההה ׂשׂשׂשׂשררררהההה חחחחּיּיּיּייייי ¨¨©¨¨¥©¥§¦¨©¤§¨¨¦§¤§¨¨¨¥¨¨¥©§¦©ווווּיּיּיּיההההייייּוּוּוּו

ללללׂשׂשׂשׂשררררהההה ללללססססּפּפּפּפדדדד אאאאבבבבררררההההםםםם ווווּיּיּיּיבבבבאאאא ּכּכּכּכננננעעעעןןןן ּבּבּבּבאאאאררררץץץץ חחחחבבבבררררֹוֹוֹוֹוןןןן ההההוווואאאא אאאאררררּבּבּבּבעעעע ּבּבּבּבקקקקררררייייתתתת ¨¨§Ÿ©§¨¨¦§Ÿ¨©©¨§¤¤§§¤¦©§©©§¦§¨ׂ̈שׂשׂשׂשררררהההה

א'-ב')ווווללללבבבבּכּכּכּכתתתתּהּהּהּה:::: כ"ג, (בראשית §¦§Ÿ¨

äúéä ãéîú éë íéðåéìò  íééçì  äúëæ  äøù

 úåëìîä àéäù  äðåéìòä  äãùì äúáùçî

äùåã÷ã

 åéäéå.לטובה שוים כולם פרש"י וגו ' שרה חיי 

מש"א  ידוע ולבכותה' לשרה 'לספוד

חייה  דכל חיל', 'אשת  פרק היה שרה על דההספד 

המלכות שהיא העליונה לשדה מחשבתה כל היה

מלשון  שהוא 'שרה', מ'שדה' ונעשה דקדושה,

שהיא  דמלכות ד' אות  הפכה כי  וראש, שררה

לשרה לעניה דלה דף בחי ' בפרשה  חי זוהר  (עי'

באורך) הנמשכים רפ"ג עליונים לחיים וזכתה ,

מל"ך  פנ"י או "ר  בסוד א"ס  מאור  עלאה ממזלא

מפנים  חיים לה להיות ע"ה, שר"ה בגי ' חיי"ם

'היא  ארבע בקרית  שרה ותמת  וזהו  נהירין .

העליונה  לשדה בחיבור עת  בכל שעסקה חברון'

המכפלה  במערת להקבר וזכתה המלכות, שהיא

כמבואר  כפולה הוי "ה שהוא ב"ן שם סוד  שהוא

שרה)באריז"ל חיי המלכות,(שעה "פ שם והוא

היא  הק ' דהשכינה עולמים, כל מלכות ומלכותך

שהמלכות ואף דרגין , כל סוף עד  דרגין כל מריש

השמות, מכל התחתון  הוא ב"ן  ושם למטה, היא

במלכות ששרשה המלכות כנגד  הוא הרי  מ"מ

כל  שורש  שהוא העבודה עיקר  וזה עליונה, הכי

שמים  מלכות עול דקבלת העבודה והוא השרשים,

עת. בכל

 àåä úéìëúäå íéãåçé äìôú äøåú ãâðë ïéå÷ 'â

ãçàë íìåë ãçéì úà äæ åøúñé àìù ïôåàá

äæ

 àúéàåמחיגר )בסיפו "מ ג' שהחיגר à(מעשה

מתקבצים  והירח שהשמש למקום הלך

שהשמש  מקום שיש הוא והענין וכו'. ביחד 

כל  העליונים בעולמות  כי ביחד, הם והירח

אמצע, שמאל ימין  קוין בג' היא ומדרגה מדרגה

הוא  והיחוד  בשמאל ותפלה בימין  שתורה באופן

תת "י תבות  ראשי שהוא ת 'פלה באמצע, (ת 'ורה 

הצדיקים,י'חודים) בין  המחלוקות  כל נמשך ומזה ,

_________________________

שהיה א. מחמת  העשב, אותו בעיניו והוטב כזה עשב  אכל לא שעדין אחד  לעשב  בא אחד פעם לעניננו: הנוגע סיפו"מ ז"ל 
דומיט , השורש תחת והיה שרשו , עם לעקרו  עצמו  וישב  כזה, עשב ראה לא ועדין בהם, מכיר והיה עשבים רב זמן אוכל 
שיום  למקום אותו  ישא צד, אותו שיאחז שמי כתוב היה אחד  ובצד אחרת , סגולה לו  היה צד וכל  מרובע , היה והדומיט 
שאחז  נזדמן הדומיט , שם שהיה השורש עם העשב  וכשעקר ביחד, שם נתקבצים והירח שהשמש ביחד , נתקבצים ולילה

הצד  כנ"ל)באותו  מתקבצים ולילה שיום למקום אותו לישא יחד ,(המסוגל נתועדים ולילה שיום למקום ובא אותו , ונשא ,
ואכמ"ל. המעשה כל ועי"ש עכ "ל . וכו ' כנ "ל  ביחד  באים וירח ששמש במקום שם הוא והנה והסתכל 



תשע"ח  שרה חיי פר' יז של"ס

הרגישו כי תורה על הדגש עיקר  שעשו שיש

קו שהוא תורה בחינת  ידי על ועולם עולם כל

כל  שהרגישו  ויש  העיקר , שזה ואמרו ימין

ויש  תפלה, שהוא שמאל קו בבחי ' המדרגות

היחוד . בחינת  מצד המדרגות כל שהרגישו 

וכמ"ש  חיים אלקים דברי ואלו  אלו ובאמת

תפלה)בסיפו "מ מהבעל  י"ב  דרך (מעשה  שיש 

לשמים, מארץ לעלות יכולין ידו  שעל ונתיב

רבנו ומשה פלוני, בדרך  לשמים עלה ואליהו 

לשמים  עלה חנוך וכן  אחר, בדרך לשמים עלה

וכו'. אחר  בדרך

 àéä  äìòá  úøèò úåëìî ìù  äðåéìòä äâøãîä

 úéìëúá  íéãçåéî ï" åæ  íùù ñ"àã  úåëìî ãåñá

íéåù äìéìäå íåéäù íå÷î  ãåñá

 äðäåבאר"י פ "ב)איתא ל"ו שער דמדרגה (ע"ח

מדרגה  הוא המלכות של גבוהה הכי 

שוה  וכתרו בקומתם שוים שזו "ן  שביעית

והקשה  דלעתיד , המדרגה והוא לכתרה,

תרנ "ט)מוהרש "ב יותר (המשך מדרגה יש  דהרי

עטרת מלכות של המדרגה שהוא מזה גבוהה

למעלה  שהוא בכ "מ האר "י  כמ"ש  בעלה,

כ' לא ולמה לכתרה, שוה כתרו  של מהמדרגה

שהוא  הנוק ', בעליית מדרגות ח' שיש  האר"י

בבחי ' מכתרו  למעלה כתרה של עליונה מדרגה

נכללת זו שמדרגה אלא בעלה, עטרת  מלכות 

דהמדרגה  הוא, והענין השביעית, במדרגה

באמת הוא בעלה עטרת  מלכות  של העליונה

דהרי כאחד, המדרגות כל ששם היחוד  מקום

המלכות ושורש  העולמים, כל מלכות מלכותך 

והלילה  שהיום מקום ויש דא"ס במלכות  הוא

והוא  דא"ס , מלכות נקרא והכל לגמרי, מיוחדים

התורה  ושם הצמצום, שקודם א"ס  אור כמו

ו אחד , הכל והיחודים הצמצום והתפלה אחר רק 

של  המדרגה וממילא שונות , מדרגות נעשים

שהם  ולילה שיום המקום הוא בשורש  המלכות 

מאד  עמוק ענין  והוא אחת, מדרגה הם זו"ן

מאד .

 úáùá  ä÷áøå ÷çöéã ãåçéäì òéâäì êøãä

 éãé  ìò àåä ú"åñùéã  íìöã ' î ãåñá  úéøçù

 úåëìî ãåñá úáù  ìéìá  äøùå íäøáà úøàä

íìöã ' ìá  úùáåìîä à" åàã

 äðäå' בחי הוא ושרה אברהם של המדרגה

יצחק  של והמדרגה עילאין , דאו "א היחוד

בשבת ולכן  דישסו "ת, היחוד בחי' הוא ורבקה

דישסו"ת המוחין גמר שהוא בנשמת  שחרית

נשמת, אמירת  בעת  הנכנס דצלם מ' בסוד

היחוד  ה"ס אז  כי  ורבקה, יצחק בר "ת  בו  מכוונים

לגמר  להגיע שייך לא ואמנם ורבקה. יצחק של

של  דצלם המ' שהוא ורבקה יצחק  של המדרגה

שבת ליל של המדרגה ידי  על רק  שחרית , שבת

בתו"ח איתא הנה כי  דצלם, הל' ע"ב)שהוא (כ "ד 

דאו "א  המלכות  שבת דליל דצלם בל' שמלובש

שהוא  ושרה אברהם של שהמדרגה באופן  עילאין,

בסוד  שבת בליל מתגלים עילאין או "א בחי '

ענין  וזה דצלם. בל' המלובשת  דאו"א מלכות 

אפשר  אי כי  ורבקה, ליצחק  ושרה אברהם הקדמת 

היחוד  שהוא שחרית  שבת  של למדרגה להגיע

חיי של המדרגה הקדמת ידי על רק ורבקה דיצחק

שבת. בליל שרה

åäæåדעת שהוא הב"ל גי' ויהי"ו  שרה, חיי ויהי "ו

מפני הנמשכים הבלים מז' ששרשו עליון

בע"ח המבואר ע"ד)א"א ז ' דף שביאר (ח "ב  וכמו

החיות שכל שרה, חיי  ויהי"ו  שה"ס הנ"ל חי בזוהר

זכתה  ומשם א"א, מפני הנמשך  זה בהב"ל תלוי 

צפנת אשר  טובך רב מה בסוד  אלו לחיים שרה

וכו ' שרה של שנים קכ "ז וה"ס בזוהרליראך, (עי"ש

ע"ב) רפ "ד דצלם חי הל' נכנס  שבת שבליל ואף .

בו יש  מ"מ דצלם, מהמ' נמוכה יותר מדרגה והוא

שרה  דחיי ההב"ל בו  שמתגלה משום מעליותא



לנפשך  חכמה דעה יח

למ' להגיע יכולים שבת ליל של ההשתוקקות ובכח

שחרית. דשבת דצלם

äì øéàî äøéñðá  úåëìîä úåëùçúä úòá

 ïéò úá ïåùéàì øéàîå ãåñá ïåéìòä ìéöàîä

äìåëé  ë"éòå íìùä ãåçéäî øåà  úìá÷îå

 úåðáäìå øñðäì

ïéðòäåבספד "צ איתא דהנה פ "א)הוא, (סוף 

ונהיר  בתרין, יו"ד נהיר הנסירה: בענין 

כן  ובתר  בלחודוי, יו "ד  אתייחד לנוקבא, ומעבר 

נוקבא  אתחשכת לעילא, לעילא בדרגוי  סליק

ועי"ש  ע"כ . בתרעו, ומתפתחא אמא ואתנהירת 

דאבא  שמוחין הוא הנסירה שסוד בבהגר"א

מסתלקין  ואח"כ ולנוקבא, לדעת  להאיר  מסתלקין

נחשכה  כך  ומתוך לשרשו , למעלה דאבא מוחין

שבדכורא  הדינין כל ואז  בחכמה, ששרשה הנוק '

כך  ובשביל החסדים, כל נשארו  ובו  לנוקבא, ניתנין 

עכ "ל. בפנים, פנים לבא וננסרו יחד דיבוק  להם אין 

שערים בפתחי פתח וכתב דז "א נוק ' פרצוף  (נתיב

נעלמת,áכ"א) הלבנה המולד  שקודם הסוד  שזה

עם  ממש מתיחדת  שהלבנה מחמת  באמת והוא

אף  נסירה, בשעת גם ולכן נחשכת, ולכן  החמה,

גבוהים  מוחין  אז מקבלת מ"מ המלכות , שנחשכת

המולד . בסוד 

 åäæå האר "י הלילה שכתב מדרושי ו' דרוש (שעה"כ

סע"ד) המעביר נ"ה  בהקדמת  והרש"ש 

ע"ד) כ "ג של (נה"ש הסוד  יש בלילה נסירה דבשעת

המאציל  של האור  שהוא עין ', בת לאישון  'מאיר 

רק  היא כאשר למלכות  שמאיר א"א שהוא העליון

לשם  המאיר  ע"ב שם הארת והוא נקודה, בבחי '

המלכות שהיא סע"א)ב"ן נ"ו שם  שעה"כ ,(עי'

והנסירה  הדורמיטא בתחילת דמיד  הוא, והענין

ע"ב  שם בה מאיר כבר המלכות, בנין שמתחיל

השלם  היחוד  מבחי' שהוא העליון מהמאציל

בכל  ולהבנות  להנסר  יכולה זה ובכח דפנים,

בס  דאיתא הענין  וזה שאח"כ. פה"ק המדרגות

תחת והכלה החתן  שבוכים שמצוי  חופה דבשעת 

שהולכים  הנשמות התעוררות  מחמת  הוא החופה,

בהתחלה  מיד  כי והיינו אלו, כלה מחתן  להוליד

בהולדה. אח"כ  שיהיה מה התכלית  מתעורר  כבר

 ãåñá ïåéìò úòã ìù øåàä øéàî  úáù  ìéìá

 úåëìîä  çëá àåäå êîåìù  úëåñ åðéìò ñåøôå

íìöã ' ìá ùáåìîä à"åàã

äæå של בחינה יש  קודש  שבת  שקודם ענין

והנה  נוק', אתחשכת ואז דורמיטא,

מחמת הוא הנוק ' שנחשכת הטעם בפשטות

הפתחי דברי כפי אך  דאבא, המוחין שמסלקין

להנוק ', מאיר  החכמה שמסתלק קודם הנה שערים

עליון  כתר בסוד  העליון  המאציל של האור  וה"ס 

של  הסוד והוא העילות , כל עילת  לגבי  אוכמא

יושנת שהכלה שינה מלשון  שהוא שכתוב הינומא

ותקח  רבקה אצל הנאמר וה"ס  ההינומא, תחת

כל  מלכות  דמלכותך  הוא והענין ותתכס. הצעיף 

העליון , במאציל הוא הק' השכינה ושורש העולמים

והוא  הק' להשכינה להשפיע כשמחילים ובתחילה

שהוא  שרה' חיי  'ויהיו  בחי' הוא אז  שבת, בליל

שה"ס  ושרה, אברהם בסוד העבודה התחלת

דליל  דצלם בל' המלובש  עילאין  דאו "א מלכות 

דעת של האור  שהוא ההב"ל לבחי ' וצריך שבת,

_________________________

מתחשכת ב. היא המולד  שקודם הלבנה, מולד  בסוד  הוא לשרשם דאבא מוחין הסתלקות וסוד שם: שערים פתחי וז"ל
יחודו וגילוי רצון עת שיש בעת תמיד  הוא שכן מתגברים, הדין כחות ממש המולד  בעת ואז ממש, השמש עם כשדבוקה
בעת  לנוקבא מסתלקים שכולם הדינים סוד  והוא הקדושה וגילוי בהתגברות  רוצה ואינו  דין תובע  הסט "א אז בעולם, ית '
סוד והוא חדשים, מוחין מביא שאח"כ  עד  למעלה, החסדים שמשם דאבא מוחין מסתלקין שאז אתחשכה, ואז הנסירה
והוא  השמש מן שמתפרדת בעת  הלבנה של  המולד  סוד  והוא הזיווג, בעת מדכורא שמקבלת חסדים ע"י הדינים ביסום

כמ"ש, שלה הנסירה



תשע"ח  שרה חיי פר' יט של"ס

עלינו ופרוס  בסוד  הסוכה של האור  שהוא עליון,

של  הקודש  רוח שהוא שבת , דליל שלומך  סוכת

בל' המלובש דחכמה המלכות  ידי  על עליון  דעת

שהחמה  המקום סוד עי"כ לראות ויכולים דצלם,

אחד . נעשים והלבנה

íåé  ìëá  úåëøá äàî àåä  ÷éãöä úãåáò ø÷éò

íéðåúçúá  úå÷ìà êéùîäì ùôðä úåìë àåäù

ìù  íìùä ãåçéä øåà àåäù ñ"àã  úåëìî ãåñá

 ñ"éúòã  äøåú

äðäãמערת כפולה הוי"ה הוא ב"ן  שם סוד

ב' כוללת הק' השכינה כי המכפלה,

בן  גם בה וכוללת והנקבה, הזכר  שהם הויו "ת

את ברך  וה' בפסוק  השיטות ב' וזהו  בת , וגם

נתאוה  דהנה בן, או בת  הוא אם 'בכל' אברהם

לגלות ורצה בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה

כי בארץ, רעב ויהי בסוד השרשי המלכות 

ויחודים  ותפלה מתורה כלולה השרשי המלכות 

העולמים, כל מלכות  מלכותך  הנה כי אחת, בבת 

דבוק  להיות  וצריך המדרגות , כל כוללת והשכינה

הוא  הצדיק  ביקוש  כל כי ברכות, במאה עת  בכל

קדושת בסוד תתגלה שהשכינה הוי"ה אתה ברוך

של  הקדושה שהוא הגר"א כמ"ש ירושלים,

שצריך  באריכות  הבעה"ת שביאר וכמו השכינה,

מאה  ועיקר  כביכול, השכינה עצמות  שתתגלה

אתה  ברוך האדם מתפלל עת שבכל הוא ברכות

כי דעתי"ס, התורה שיתגלה בלקו"מ וכמ"ש  ה',

ומצד  תורה, בחי ' היא אחד  מצד  הק' השכינה

ויש  יחוד , הוא אחד  ומצד תפלה, בחי' היא אחד

גילוי ענין  והוא אחד , דבר ששלשתם מקום

ידי ועל יחודים, שכולה סתימאה דעתיקא התורה

ותפלה  תורה בה נכלל יחוד  שכולה התורה

כאחד .

íé÷éãöäå,יהודי כל וכן הזאת התאוה להם יש

כליון  לאדם שיהיה רוצה הקב"ה כי 

שהוא  ברכות , מאה בסוד יום בכל פעמים מאה

וצריך  בתחתונים, לדירה הקב"ה נתאוה ענין 

ולא  הק' התורה של לפשט רק לא ולכסוף  להשתוקק

התורה  שהוא דרזין  ולרזין  ולסוד, ולרמז  לדרוש רק 

כאחד , המדרגות  כל הכוללת סתימאה דעתיקא

היחוד  של במדרגה להכלל להתשוקק  צריך  אלא

אחד , הם והתפלה שהתורה במקום האמיתי 

'אליו בבחי' דאנכי א' לאות  דבראשית מב' ולעלות 

סוד  שהוא אלקות, עצם שהוא למדותיו' ולא

תפלה  שכולה אורייתא שהוא לבושים בלי  התורה

פעמים  מאה זה חשק לו שיש  מי ורק  יחוד, וכולה

וכל  בפנימיותה, התורה עת בכל ומחפש ביום

בדרך  והוא לזה, האדם את מקרב בתורה מדרגה

הק' התורה לחפש  וצריך תשר "ק, ע"ד  חוזר  אור 

עת. בכל ויותר  יותר  עמוק 

 øåàã úå÷÷åúùäá àåä úáù  ìéìã  äãåáòä

 úëåñ  úñéøô äùòð æàå ïåéìò úòã ãò øæåç

 úòãä íå÷îì  äæ øåà ãøé àìù éãë  íåìù

 ïåúçúä

åäæå וצריך חוזר , אור שהוא שבת  ליל מדרגת 

דעתיקא  התורה עד  חוזר  באור לעלות

שהוא  ושרה, אברהם מדרגת וזהו סתימאה,

עילאין  דאו "א מלכות בסוד  אברהם של ההארה

שרה  חיי  ויהי"ו  וזהו  דישסו"ת , דצלם בל' המאיר 

שבת בליל שהוא עליון דעת שהוא הב"ל שהוא

עליון  דעת  של האור שמאיר דישסו "ת ל' בעת 

בשעה"כ  שכתב וכו ' עלינו  ופרוס ע"א בסוד  (ס"ט

למטה וע"ב) ירד שלא כדי  דאימא היסוד  דמתרחב

ו החזה, עליון מן דעת בבחי ' שישאר היינו 

דעת למקום למטה ירד  ולא החזה מן שלמעלה

שלא  סכנה הוא שם כי מהחזה, שלמטה תחתון 

יכולים  עליון בדעת  שנשאר  ידי על ורק  בזה, יפגמו 

שמשם  הסוכה וה"ס סכנה, ללא אותו  לקבל

הבל  של הקדושה לקבל וצריך הקודש, רוח שואבים

העליון . בשרשה הק ' התורה את לראות  שהוא זה,



לנפשך  חכמה דעה כ 

äøàä äìâúî ñ"éúòã äøåúì ïåéìëä é"ò

'éçáá ïé÷éùðã ãåçé úìòî àåäå  íìùä ãåçéäî

å"äéì é"äà ïéá íåìù äùòð  ë"éòù úáù ìéì

êéøöå בכליון יום בכל פעמים מאה לחפש האדם

ברכות, מאה ידי  על הק' התורה את 

ע"ה, המלך דוד תקנת והוא הק', השכינה שה"ס 

ז"ל  הגר"א לאחי  התורה מעלות  בספר  שהביא כמו

ובלא  הק ' התורה מעלות  על עת  בכל לחזור  שצריך 

כאשר  רק  כי  התורה, להתמדת  להגיע אפשר אי  זה

להתמדת לזכות יכול הק' לתורה הנפש כלות לו יש 

בכל  התורה מעלות על שיחזרו  תיקן ולכן  התורה,

אין  אם להתמדה להגיע אפשר איך  כי חודש,

השרשים. בשורש הק ' התורה מעלות  את רואים

בכל  ברכות  מאה ע"ה המלך  דוד  תיקן  זה דרך ועל

הוי "ה' אתה 'ברוך  עת  בכל לחשוב וצריך יום,

שביאר  כמו בתחתונים אלקות גילוי  שהוא

הקב"ה  שיתגלה הוא ה' אתה דברוך הבעה"ת ,

שיתגלה  באופן הק ', השכינה גילוי והיינו  למטה

התפלה  ויתגלה סתימאה דעתיקא התורה

ויתגלה  תפלה, שכולה אורייתא שהיא האמיתית

הבחי ' והוא וגו ', ישראל דשמע האמיתי היחוד

של  האור שהוא אחת  בבת  הם והתפלה שהתורה

עליון . דעת 

àåäå'הה שהוא בזוה"ק שכ' דאברהם הה' סוד

ליל  בכוונת ליה"ו  האה"י בין  שלום שעושה

ע"ד)שבת ס "ה  כיâ (שעה "כ  משה, ישיר אז  וזהו  ,

שהוא  א' אות להמשיך עת בכל עוסק רבינו משה

היחוד  שהוא המלכות, שהוא ז' לאות האור 

כי א', אות  סוד  שהוא דעתי "ס  תורה של האמיתי 

א', דאות  היחוד שהוא האמיתי  היחוד לחפש צריך

האות ידי על התחתון י' עם העליון י ' ליחד שהוא

וי ' תורה הוא העליון י ' כי היודי "ן , ב' בו שיוכללו ו '

וזהו היחוד , הוא באמצע והו ' תפלה הוא התחתון 

יש  סוכות  דבימי סוכות  דרושי ריש בשעה"כ שכתב

דשמיני השלם ליחוד  הכנה וזהו א', דאות  יחוד

ותפלה  תורה עת  בכל לחפש שצריך  באופן עצרת,

הוא  התורה גם כי  אחד, ענין  הכל שנעשה עד  ויחוד 

בהיחוד  נכלל והכל יחוד הוא התפלה וגם יחוד

בחינת של היחוד שה"ס שרה חיי ויהיו  וזהו השלם,

מרחוק  לראות שיכולים הוא וסודו  ואהבה, שחוק

ב"ן , שם להוציאו יכולים אין  שעדיין מה אף

ההויות וב' ומלכות , בינה שהוא ההי"ן ב' ומתייחד

התורה  ומתיחד  ב"ן , שם שה"ס  אחת  הוי "ה נעשים

על  השמים כימי  בבחי ' כאחד  והיחוד  והתפלה

שהוא  השביעי בחודש התיבה ותנ"ח וה"ס  הארץ,

יצחק  והצדיק  יחוד , וכולה תפלה שכולה התורה

הוא  הב"ל, בסוד  העקדה בשעת שנה ל"ז  בן שהיה

שחרית. דשבת דצלם מ' לבחי ' להגיע יכול

 äæåבו שיש דנשיקין , יחוד  שהוא דג"ר  היחוד סוד

הוא  כי  דו"ק, מהיחוד  גבוה יותר שהוא בחינה

אף  מרחוק בו  לראות ויכולים ואהבה, שחוק  בחי '

דעת וה"ס לפועל, להוציאו יכולים אין שעדיין מה

דלעתיד , השחוק  בחינת שהוא יצחק סוד  וזה עליון,

השחוק  לראות יכולים עליון דעת במקום ורק

משא"כ  היחוד , שלמות בגמר לסוף שיהיה דלעתיד 

לאט. לאט לעלות צריך תחתון  בדעת 

'éðà' ä 'éçá äìâúî ò"éáì  úåëìîä  úãéøéá

 éãë äùåã÷ã úåîéîçì åãé  ìò ñðëäì êéøöå

 úàù øúéá ïéàä äìâúé ë"éòù

 äðäåלהיות י ' אות  בה ונעלם תרס"א גי ' אסת"ר

כמ"ש  במלוי  אדנ"י שם שהוא תרע"א

_________________________

ב'ג . שה"ס  שבבריאה מ"ב משם יוצאים צ"ב  דף יתרו בזוה"ק המבואר שבת קדושת  שה"ס  מרגלאן דהז' בשעה"כ  עי"ש
והיא  המלכות, ה"ס דאהי"ה אחרונה וה' נה"י, ה"ס ויה"ו  חג"ת, ה"ס  דאהי"ה אה"י והנה מ"ב , העולה יה"ו אהי"ה שמות
שנמצא  באופן וכו', מרגלאן הז' ומוציאים יה"ו אותיות  ג' עם אה"י אותיות ג' מתחברים ידה ועל ליה"ו, האה"י בין באמצע
ע "א, ס"ז בדף  שם וע"ע יה"ו. שהוא להנה"י אה"י שהוא החג"ת בין שלום עושה המלכות, שה"ס דאהי"ה אחרונה דה'

ואכמ"ל.



תשע"ח  שרה חיי פר' כא של"ס

ונעלם  בבי "ע מסתתרת שהיא אסתר אך  האר"י,

בבית מסתתרת והיא י', אות ממנה ונגנז 

וה"ס  טבת, חודש  שהוא העשירי בחודש אחשורוש

כי לשכינה, להמשיך שצריך דקדושה החמימות 

של  ה'אני ' ענין הוא לבי"ע היורדת הק' השכינה

י ' אות  ממנה וגונזים לבי "ע שיורדת  הק ' השכינה

וכמו אני, בחי' נעשית ועי "כ  שבה, ה'אין' שהוא

חודש  של הבחי ' שזה רלוי"צ בלקוטי שביאר

להמשיך  וצריך הקרירות, הוא בטבת כי העשירי

ולכן  העשירי , חודש של הקור כנגד חמימות 

האני בחי ' לגלות כדי מהשכינה י' האות  נעלמת 

שבה.

 åäæå בימים בא זקן דוד  'והמלך בהפטרה מש "כ

המלך  דוד  כי לו', יחם ולא בבגדים ויכסוהו 

בחי ' והוא בי"ע, סוד  שהוא האני  בבחי ' היה

יותר  להיחוד  עת בכל תשוקה שצריך  החמימות 

חיי ויהיו  עפ"ס  מקאזניץ המגיד  שכ' וכמו  בעומק ,

לגלות כדי  דאסתר  הי ' של הכסוי ענין  וזה שרה,

רל"א, יש ישראל כלל וזהו  המלכות , של היש בחי '

גדול, יותר  בעומק האין  לגלות  כדי הוא זה כל אך

בלא  עצמי  כתכלית  האני  עם  להשתמש ח"ו  ולא

ואדוניה  בחי ' נעשה אז  כי  גדול , היותר לאין החזרה

אך  האני, של התנשאות שהוא מתנשא חגית  בן

החמימות שהוא האני סוד לקחת צריך  באמת 

כחדא. ואין  אני של באופן  שהוא גדולה, בקדושה

 ãåçéä øøåòúî úåéðåöéçã ãåçéä øîâ  íå÷îá

 éãåñ ãåçé àåäå  åðéô ÷åçù àìîé æàã  íìùä

 éðéîùá äìâúîä íéùãç á"éã ãåçéä ãåñ ã"ò

 úøöò

åäæå האריז"ל כמ"ש שנה קכ"ז  וגו' שרה חיי ויהיו

ועם  קכ "ו  העולה בריבוע אדנ"י  שהוא

ידי ועל היחוד, הוא והכולל קכ "ז, הוא הכולל

עליון , דעת בבחי ' שרה חיי  בבחי ' שיש התשוקה

השחוק , שהוא ורבקה דיצחק  להיחוד להגיע יכולים

השמחה  ובאמת  האמיתית, השמחה שהוא

המלכות שהוא פינו שחוק  ימלא אז  היא האמיתית

היחוד  לבחי' נכנסים כאשר  עתה גם אך דלעתיד ,

ב' שם מתיחדים איך  ורואים ב"ן  שם לבחי '

אות שהוא תורה שמחת  סוד  וזה דזו "ן . ההויו "ת

דחיצוניות, יחוד והוא עתה שיש היחוד והוא מ'

כמ"ש  דכללות היחוד  יהיה זוכים אם זה בתוך  אך

חדשים  הי"ב דכל יחוד בסוד נה"ש  בסוף הרש "ש

שהאריכו צדיקים היו ולכן עצרת , בשמיני  הנעשה

התפלה, מכל יותר שחרית בשבת חי  כל בנשמת

דיצחק  היחוד  שהוא ישסו"ת  של היחוד  בגמר  כי

דייקא  ולכן  לעתיד , של סודי  יחוד  שם יש ורבקה

ורבקה  דיצחק היחוד בחי ' שהוא תורה בשמחת

העולמות, חיצוניות  שהוא השנה כללות בערך 

כמ"ש  חדשים הי"ב דכללות יחוד גם שם יש מ"מ

הרש"ש .

ïéðòäå בכל דבוק  להיות  צריך שהאדם בעבודה

שרה  חיי בבחי ' לקב"ה בהודאה עת

איך  לעולם שרואה וכיון לטובה, שוים כולם שהיו 

להתעורר  מתחיל עי "כ  הנה לטובה, שוה שהכל

בגי ' העולה אהו "ה שם שהוא ורבקה דיצחק  היחוד

כידוע, לשידוכים המסוגל השם והוא טו "ב,

שכולו דבר  בכל רואים כאשר אותו  ומעוררים

טוב.

' äå של טובים לימים שמכינים אלו  דבימים יעזור 

ישסו "ת, בחי' דרבנן יו "ט שהם ופורים חנוכה

כי הגאולה, של משיח של היו "ט הם באמת  אך

הצחוק  סוד גנוז  ורבקה דיצחק  היחוד  במקום דייקא

וכן  יחוד  שם שאין  שנראה בנשמת וכמו  דלעתיד ,

ביו "ט  שהוא זה במקום דייקא אמנם החול, בימות 

של  עליונים הכי היחודים גנוז  ופורים חנוכה של

רואה  כאשר דדייקא אדם, בכל הוא וכן  הגאולה,

חגית בן  שאדוניהו המלך  בדוד וכמו  הפוך מצב

שלמה  של המלכות  נתגלה שם דייקא וכו', התנשא

לעולם  צריך  מצב בכל יהודי כל וכן המלך,

כאשר  בהתחלה ודוקא הק', השכינה עם להתחבר 

להשתוקקות יכנס אם להמשיך, איך יודע אין עדיין 



לנפשך  חכמה דעה כב 

מבחי ' הארה מקבל אהבה, בבחי' הנפש  וכלות

בפנימיות ומתגלה אח"כ, שיהיה השלם היחוד

טוב  בבחינת השלם, יחוד  וכולו  טוב שכולו היחוד

י'חודים  ת 'פלה ת'ורה ר "ת  שהוא לך , אותה תת"י 

גואל  בביאת  ציון ה' בשוב יראו בעין עין כי  עד

אמן . בימינו  במהרה צדק 



תשע"ח  וירא פר' דא"ח כג ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ח  וירא פר ' דא"ח ליקוטי

 ç"òùú àøéå ' øô ìò åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî 'á ÷ìçà

 èçùù  äøéøàô à"ø  ÷" äøäî àìôä øáã

 øôà åàùòå åôøùå  åðá  ÷çöé úà ä" òàà

ïéðòá [à.äãé÷òä דבר מספר פלא דבר הביא

ר' הרה"ק  להמקובל מרישולים הוי"ה

בספרו שכתב זי "ע פרירה עז )אהרן חד (דף בשם

שמחת ספר בסוף  החיד "א ומביאו בירושלמי  מ"ד

שמע  שלא עזרא, בן  אברהם הרב הביאו וכן הרגל,

לשחוט  שלא לו שאמר המלאך אל אע"ה אברהם

ועשאו ושרפו  אע"ה ליצחק ושחטו אע"ה, יצחק את 

יצחק  של אפרו  רז "ל שאמרו מאמר "וזהו אפר ,

מורים  והכתובים המזבח גבי על ומונח צבור  עצמו 

הזה הדבר את  עשית  אשר  יען כי שנאמר, àìå כן,

 êãéçé úà êðá úà úëùç אברכך ברך  כי  ,

וכו', וכחול השמים ככוכבי זרעך  את  הרבה וארבה

אמן . בימינו  במהרה אויביו, שער  את זרעך וירש 

אברהם אברהםåãáì וישב ויבא נעריו åãáìאל

חשכת, ולא בפרוש, לו שאמר הרי כו ', לשרה לספוד 

שמעת לא לך אמרתי שאני  הגם בנך את  מלשחוט

ברכות והיינו  בנגלה, אפילו אברכך  ברך כי  וכו ',

אבינו ליצחק  הוליכו כי ובנסתר, בנגלה כפולות 

ממש , המתים תחיית אותו  והחיה עדן  לגן ע"ה

עכל"ק . כדרז "ל", עדן מגן יצא רבקה וכשברא

ä øå÷îò"åîù úìéôú úãâàá  íéøáã

øîàå [ á לא זה דבר  מצא לא שעדיין מורנו 

הרגל  בשמחת ולא בירושלמי 

וחולק  כזאת דעה שיש אמנם  מרומז עזרא  (ובאבן

זה עליה) לדבר  מקור  בעצמו  מורנו שמצא אלא ,

שם שמביא שלימה תורה קלב)בחומש (באות

שמונה  תפילת באגדת  מדרשות  בתי  מספר

שמו"ע)עשרה תפילת  על מדרש אי '(שהוא ששם

אע"ה  ליצחק אאע"ה ששחטו  זה דבר  להדיא

אבינו יצחק כשנעקד  המדרש , וז "ל אפר , ועשאו 

על  מושלך אפרו והיה דשן  ונעשה המזבח גבי על

והחיה  טל הקב"ה עליו  הביא מיד המוריה הר

על  שיורד חרמון  כטל ע"ה דוד  אמר לפיכך אותו 

אבינו יצחק  את  בו  הקב"ה שהחיה כטל ציון הר

ה' אתה ברוך  ואמרו  השרת  מלאכי פתחו  מיד 

עכ "ל. המתים מחיה

æîø תענית בגמ' זו  לשיטה מורנו מצא (דף נוסף 

בתעניתטז ) דבעינן מ"ד  לחד שם דאי '

עפר , ולא אפר  דוקא אחד  כל ראש על להשים

בתוס' שם ואי ' אבינו, יצחק  של אפרו  להזכיר 

אדם  עצמות מעורב באפר  שיהא צריך  זו דלדעה

אדם, עצם שם שהיה יצחק  של אפרו את להזכיר 

יצחק  דהלא התוס ', על תמה שם היעב"ץ ובאמת

דבעינן  בתוס ' שם מגיהים יש  ולכן נשרף , לא

גירסתנו ע"פ  אך איל, של עצמות  באפר שיהא

שנשרף  הנ"ל המדרש כאותו  שס"ל משמע בתוס'

אע"ה. יצחק

' ä êàìî ìå÷ì  ä"òàà  òîù àì êéà

 íðîà [âהנ"ל מירושלים)בספר  הוי"ה  לא (דבר 

מלאך  אל אאע"ה שמע לא איך  מפרש

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה כד

רק  [אלא הנער ', אל ידך תשלח 'אל שציוהו  ה'

אצלינו חשוב ואינו  ואפר עפר  הוא הגוף  'כי כותב

קרבן  להעלותו נזכה הלואי אלא הנשמה, מן  יותר 

שצעק  וכמו  ית ', שמו  את ולהקדיש ית' להשם

ה' קידוש  על נהרג כשהיה עקיבא רבי  השלם

הייתי ימי  כל להם אמר כאן , עד תלמידיו  לו  ואמרו 

את ואהבת לקיים לידי  יבא אמתי ומצפה מצטער

וכו', מאודך  ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה'

זיע"א, הקדושים אבותינו  שכן  כל זיע"א, שם כידוע

 òå ìàù êë  øçà êàìîä  åì  øîàùë  äæ ì

 ïàî  ùé  åúåà èåçùé àìå øòðä ìà åãé çìùé

 íäøáà åì  òîù àìù ' åëå éîìùåøéá øîàã

åàùòå ÷çöéì åèçùå êàìîì ä" ò åðéáà

øôà.[ ע"כ .

ìå÷ì  ä"òàà òîù êéà  íéðåùàøá  íéëìäî 'ã

 é" ùä éååéö ãâð êàìîä

øàéáå [ã מהלכים ד' מצינו  שבאמת  מורנו

לאאע"ה  מותר היה איך בראשונים

יצחק  את לשחוט שלא המלאך  לקריאת לשמוע

לעולה, להעלותו  אליו ה' צווי כנגד (והלא אע"ה

שומעין ) מי דברי התלמיד ודברי הרב  [ובפידברי ,

הגר"א  מתלמיד  המעשה בזה לספר שגור  העולם

החסידים  כנגד  החרם על לחתום רצה שלא זי"ע

עצמו, מהש"י לשמוע צריך  לשחוט שעבור באמרו

אינו וע"כ למלאך, אף שומעים לשחוט לא עבור  אך

לשחוט, לו  כשאומר ה' למלאך  הדומה לרבו שומע

עדיין  מיישב אין  זה צחות שדבר  כמובן  אך

כנגד  המלאך  לקול שמע איך אאע"ה על הקושיא

במו "נ הרמב"ם ביאור א) השי "ת], פמ"א)צווי  (ח"ב

וה"נ  מלאך , ע"י שניתנת  הש"י מאת נבואה שיש

מאת נבואה שהיא המלאך בקריאת אאע"ה הכיר

הרמב"ן  וכ"כ  זו . נבואה לקול שמע וע"כ  הש"י,

א) יח , .(בראשית 

(á החסיד ומר"י מהרוקח בספראי' (מובא

עמ' ופנימית  חיצונית טהורות אמרות 

והוא קצ-קצב) מהש "י  שומע היה שהמלאך

הצינור  הוא דהמלאך  והיינו  לנביא, מעבירו 

הנבואה את להעביר  דברי והממוצע כעין  (והוא

הנ "ל ) .הרמב "ם 

(âבחיי ברבינו  מצינו  מזה יג )ויותר  שכתב (כב,

מן  הזה המלאך  אין  הקבלה דרך  פי שעל

שהוא  היינו  וכו ', הנטיעות מן אלא הנפרדים

היינו המלאך דלדבריו ונראה האצי', בעולם

מלאך. בשם לפעמים שנקראת  דאצי' (וכ"כ מלכות

רע ', מכל  אותי הגואל 'המלאך הפסוק  על הרמב "ן

הק') השכינה על  קאי זה שהמלאך  מעין וע"ע ,

שור . בבכור 

(ã'הק האלשיך  רבה)פי' מדרש הקריאה (ע"פ  שרק 

היה  תשלח' 'אל הדיבור  אך  מלאך, ע"י היתה

בנבואה. בעצמו  מהש "י

äæá ì"éù  óñåð øåàéá

( ä [äזה בענין  י "ל נוסף  זה ביאור  מובא (ואולי

מהמפרשים) לובא' פירש  שהמלאך  שכיון  ,

הנבואות ב' בין  מקודם לו  שהיתה הסתירה את 

שם  'והעלהו ונבואת  זרע ' לך יקרא ביצחק  'כי (נבואת 

ולא לעולה') להעלותו היה שהצווי לו ופירש

שהוא  בסימנים זה במלאך  אאע"ה והכיר  לשחטו,

זה  ביאורו קיבל ע"כ הקדושה, מצד  אמיתי  מלאך

מקודם  לו  אמר  שכשהשטן בחז"ל וכדאי' לו , ושמע

שאפי ' בדאי  של ענשו  שזה לו ענה זה ביאור

ה' כשמלאך אך לו , שומעין אין  אמת כשאומר 

זה  ביאור  לו אמר הקדושה מצד  שהוא שהכיר 

ממנו. קיבלו 

íåù  òåîùì ïéàù  ä"òàà øáñ ì"ðä ùøãîì

 é" ùä éååöá ïéáäù  úåèùôä ãâð íéøåàéá

 äðäå [åבודאי הנ"ל הראשונים ביאורי לד'

אא  מוכרח לקול שהיה לשמוע ע"ה

הנ"ל שמהמדרש  אלא ששחט המלאך, (שס"ל 



תשע"ח  שרה חיי פר' דא"ח כהליקוטי 

ליצחק) שאמירתאאע"ה ה' כביאור  שס "ל נראה

אלא  השכינה היה ולא נבואה היתה לא המלאך

הנבואות, ב' בין הנ"ל הישוב לו  ביאר רק שהמלאך 

לשמוע  שאין  לאאע"ה ס "ל היה במדרש  זו ולדעה

שהוא  מה כנגד ה' מלאך  מפי  אפי ' ביאורים לשום

את לשחוט שהכוונה אליו , ה' מציווי בנבואתו הבין 

אין  זה ביאור לו אמר  שכשהשטן שכמו  וסבר  בנו ,

ביאור  לו אומר  כשהמלאך גם כך אליו , לשמוע לו 

הש "י ציווי ולקיים לציית להמשיך  עליו  זה

עתה עד  שהבין כמו  ובפשיטות  זמןבתמימות (כל

להיפך) בעצמו הש"י מאת  נבואה  לו וסבר שאין ,

לנסיון  רק היא ה' מהמלאך  הקריאה ענין שכל

ב' בין הסתירה ליישב עליו  מוטל ואין  עבורו ,

זו סתירה ליישב למקום דרכים והרבה הנבואות ,

ונתקיימו  הש"י שהחייהו באמת  אמנם  שהיה  (כמו

הנבואות) ,שני

–––– øúëä 'éôñì åãé  ìò  äëæù –––– éøéùòä ïåéñð

 ã" åè ìëî  äìòîì é" ùäì íöòá  ìåèéá

 äòãìå] [æ זה שנסיון  טפי א"ש  במדרש, זו 

העשירי הנסיון הוא דהעקידה

הגמור , ביטול בבחי ' שהוא הכתר , ספי ' כנגד  שהוא

ומכל  החכמות  כל מן שלמעלה להש"י, בעצם ביטול

קדוש  כשמלאך שאף והיינו  שבעולם, השכליים

יישוב  ג"כ  באמת שהוא ביאור  לו אומר  ה'' 'מלאך

הנבואות  בסתירת חז "לאמיתי  שקיבלו (וכמו

האמיתי) הוא זה ביטולושיישוב בגודל אאע"ה מ"מ

אלא  ביאור לשום לשמוע רוצה אין  להש "י , הגמור 

ובזה  ובפשטות , בתמימות כפשוטו הש"י צווי לקיים

– הכתר  למעלת  ולזכות  העשירי בנסיון לעמוד זכה

ודעת. טעם מכל שלמעלה הש"י אל הגמור  ביטול

שנקרא  תם  רבינו על שרה  חיי בפר' במאמר  (כמש"כ 

בכתר ) שהיא התמימות אל מהחכמה  שעלה  לרמז  ].כן 

תשע"ח  שרה חיי  פר ' דא"ח ç"òùú ליקוטי äøù  ééç 'øô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷ úåçéùî ÷ìç

äééç éîé  ìë ä÷åáã  äúéä ä" ò  åðîà  äøù

íìåòá é" ùä úåëìî úà  úåìâì êéà  ä÷åùúá

 åéäéå [à ãåôñì  íäøáà àáéå ' åâå  äøù  ééç

.äúåëáìå äøùì המובא את  הזכיר

תנחומא ד)במדרש  אות הפרק (בפרשתן  שכל

שרה  על אאע"ה שנשא ההספד הוא חיל' ד'אשת 

ע"ה  'áאמנו  הלשון במדרש  שם ואי ' , äãù äîîæ

 åäç÷úå נקברה ושם המכפלה שדה ונטלה זממה

_________________________

בעלהב. עטרת חיל אשת  זש"ה המדרש, יב)ז"ל  ותמת (משלי הענין מן למעלה כתיב  מה שרה על  מקונן שהיה אברהם זה
וגו ' בעלה שרה לב בה בטח ימצא מי חיל אשת ולומר עליה לבכות אברהם  לא)התחיל לה (שם שאמר בשעה אימתי

את אחותי נא ופשתיםאמרי צמר דרשה  חייה ימי כל רע ולא טוב האמה גמלתהו גרש שאמרה לישמעאל יצחק בין
בנה ואת סוחרהזאת  כאניות אבימלךהיתה וישלח ועוד פרעה בית  האשה לילה ותוקח  בעוד  אברהם ותקם  וישכם אימתי

ותקחהו בבקר שדה שרהזממה  את אברהם קבר כן ואחרי שנאמר נקברה ושם המכפלה שדה ונטלה בעוז זממה חגרה
וגו 'מתניה  שרה אל  האהלה אברהם וימהר שנאמר המלאכים כשבאו  סחרה אימתי טוב כי המלכים טעמה עליהם כשבאו 

צדקות  נותנת  שהיתה לעני פרשה כפה ושבים לעוברים מאכל  נותנת  שהיתה בכשור שלחה ידיה לילה עליהם ויחלק דכתיב
אלו לה עשתה מרבדים ומילה שבת שנים שנים לבוש ביתה כל  כי למה מגיהנם משלג לביתה תירא לא ערומים ומלבשת

שנאמר ישראל זה כרם נטעה כפיה מפרי כהונה ה)בגדי בעלה (ישעיה בשערים נודע ישראל  בית  צבאות ה' כרם כי
ליראיו  ה' סוד  שנאמר המילה זו  עשתה סדין קבר אחוזת לי תנו  חת מבני כה)כשבקש ענני (תהלים אלו  לבושה והדר עוז 



לנפשך  חכמה דעה כו 

ופירש  שרה', את  אברהם קבר  כן  ואחרי שנאמר 

זי "ע  מזידיטשוב מהרי "א הספה"ק בשם מורנו 

חייה  ימי  כל דבוקה היתה ע"ה אמנו  ששרה דהיינו

מלכות – קדישין תפוחין  חקל – העליונה בשדה

ומחשבותיה  דעתה כל תמיד שהיתה היינו  הק',

ותשוקות ורצונות  במחשבות שקועים ורצונותיה

בעולם הש"י מלכות לגלות את איך מגייר  (אאע "ה 

להם  ומודיעה  הנשים  את מגיירת ושרה  האנשים 

ית "ש) מלכותו כבוד את  להם  זכתה ומלמדת וע"כ  ,

בתוך  להכלל בפטירתה שזכתה ל'ותקחהו'

שכמו בחינה שיש  מספה"ק כידוע הק ', המלכות 

יש  כן  השב"ק ליום הכנה הם השבוע ימות  שכל

פטירתו, ליום הכנה הם האדם חיי  ימי שכל בחי '

יום  שבבחי' מנוחתו  למקום הצדיק  עולה שאז 

שבת עבורו)שכולו  בפטירתו(בפרטות  שאז ואי' ,

גדול יחוד  'מקבציאל ')עושה יחוד בו(הנקרא שנקבץ

צופים  רמתים [ובספר חייו , ימי  כל שעשה מה כל

מתלמידיו(דקכ"ב) שמעתי  בזה"ל, הרר "ב כתב  (של

זי"ע) שמע מפרשיסחא ז "ל לפטירתו  שסמוך 

בוכה  אתה למה לה, אמר  בוכה, היתה שאשתו

עצמי את שאלמד כדי  רק  היה חיי  ימי  כל הלא

ע"ה  אמנו  שרה וע"כ  הרמ"צ], עכ "ל עכד "ק. למות,

ל'ותשחק  זכתה חייה ימי כל בהש "י  דבוקה שהיתה

לגמרי נכללה פטירתה שביום – אחרון' ליום

המכפלה  במערת להטמן  זכתה וע"כ הק ', בשכינה

באריז"ל שאי' פ "ג )הק', ניצוצין  רפ"ח  שער  (אוצ "ח 

של  הק ' השם על מרמזת המכפלה שמערת 

כפולים אותיותיו שכל – ב"ן שם ה"ה המלכות (יו"ד

י') בגימ ' הוא  ו"ד מילוי הרי היו"ד אות ואף  ה"ה, .ו"ו

ìëä'ù ä" ò  åðîà äøù  ìù äìåãâä äúìòî

äìöà ' äáåèì íéåù

ãåò [ á העצומה המדרגה על בהרחבה דיבר

ע"ה  אמנו  שרה בה שזכתה והנפלאה

רוב  אף  על לטובה', שוים 'כולן שנותיה שכל

הכל  היו ובכ"ז  חייה, ימי רוב עליה שעברו היסורים

חייה  ימי  כל רע שום ראתה שלא לטובה, אצלה

חייה') ימי כל  רע ולא  טוב [ובבחי '('גמלתהו ,

זי "ע  מאניפאלי הרר"ז  הרה"ק  על הידוע המעשה

הק ' להאחים והרה"ק שענה הפלאה בעל (הרה"ק

זי"ע) מניקלשבורג  שלחם הרר"ש למה יודע שאינו

מעין  הרעה על לברך  איך  לשאלו הגדול המגיד 

היה  לא אצלו כי  בשמחה, הרעה ולקבל הטובה,

לטובה]. אצלו  שוה היה הכל אלא רע שום מעולם

íìùðå àöîðùëù úòãä íù ––––  ä"åäà ' ÷ä  íù

íìåòá  òøå  íéøåñé íåù ïéà  úòãä

êøãäå [â כולם' ברש"י נרמז זו  למדרגה שזכתה

שהיתה  בזה שמרומז לטובה' שוים

קדוש  שם שהוא הדעת, שם הק ' השם תמיד  דבוקה

'א'ת התורה"ק  מתחי' היוצא 'אהו"ה' שם ונורא

'טוב', בגימ' הוא זה ששם ה'ארץ', ו 'את ה'שמים

לראות לזכות אפשר  הזה והנורא הק' שם ובכח

הדעת את ולקבל דבר , שבכל הטוב את תמיד

רע  שום ואין יסורין שום אין  ידה שעל הפנימית

בלקו"מ רביז"ל כמש "כ כא)בעולם, סי' שכל (קמא 

הדעת מחסרון רק הם שבעולם וע"יâ היסורים ,

_________________________

שפחתי אל  נא בא לו  שאמרה בשעה אימתי בחכמה פתחה פיה שלה האהל את  מקיפין שהיו  טז )כבוד צופיה (בראשית
אליך אשוב שוב שבשרוה המלאכים יחזרו  אימתי מצפה היתה יום שבכל ביתה יח )הליכות ותאמר (שם ויאשרוה בניה קמו 

שנאמר כלנה על  עלית  ואת  העכו"ם אלו  חיל  עשו  בנות  רבות  לאברהם מלל נא)מי ואל (ישעיה אביכם אברהם אל הביטו
ע"כ. שרה. חיי ויהיו שנא ' ידיה מפרי לה תנו תחוללכם שרה

שם,ג . רביז"ל  הדעת ז"ל חסרון ערך לפי אלא אינו והגלות והיסורים  הצרות כל כל נשלם אזי הדעת , וכשנשלם ,
בבחינת מ"א)החסרונות, וכתיב(נדרים חסרת ', מה קנית  דעת  'אם ה): דעת "(ישעיהו מבלי עמי גלה "לכן ועיקר (ט): .

יחיו ואז באחדותו , יכללו הדעת ידי - ועל  ה', את  הכל  שידעו  הדעת, שירבה הדעת, מחמת לעתיד  יהיה נצחיים החיים



תשע"ח  שרה חיי פר' דא"ח כז ליקוטי 

זוכים  הדעת, שם – הזה הק' בשם הדבקות

ובתוקף בחוזק להש"י בעללהתקשר מרבינו (כידוע 

'והאדם  לשון הוא  ש'דעת ' ע"ב, ז דף פ"ג זי"ע התניא 

הפסק) ללא  בחוזק  והתחברות  התקשרות – וגו' ,ידע

ו'את ה'שמים 'א'ת של לחיבור  זוכים שעי"ז

אלקות הגילוי  האור  שממשיכים היינו  ה'ארץ',

העליונים בעולמות  השמים')הנראה ומורידים ('את 

למטה הארץ')אותו לראות('ואת  בעוה"ז  אף שיזכו 

נראית שהיא כמו והאמיתית  הנכונה המציאות 

באמת שהכל וגלוי  נראה ששם השמים בראית 

טוב,

–––– ì"ðä ' ÷ä  íù  ìò ãîìîä 'æåðâä øåà'  ÷" äôñ

 ïéðòìå  íéùåã÷  íéãåçéá äçìöä ïéðòì åúìåâñå

 âååéæ úåàéöî

øéëæäå [ã'הק בעש"ט מתלמידי שלם ספר  שיש

יהודה  ר' מהרה"ק הגנוז  אור  (ספר 

ממעזריטש  המגיד תלמיד זי"ע מאניפאלי הכהן לייב 

הדעת,זי"ע) שם – הזה הק' השם בענין  שעוסק

הק' השם שהוא נוראות , וסגולות  אורות  בו שיש

הק ' היחודים התורה ,של פרשיות  לפי מסודר (הספר

השם  זה מוזכר  פעמים כמה מביא  פרשה כל  ובסיום

בפרשה) הדעתהק ' אור  בכח הם היחודים שכל ,

מחיבורהמייחד, הוא - אהו"ה  - עצמו  הדעת  (ושם 

א"ה  –בינה , ואהי"ה  –חכמה , הוי"ה הק ' השמות דב '

מהוי"ה) ו"ה  לכל מאהי"ה זה קדוש שם מסוגל וכן  ,

וכדאי' בפרשתינו, המוזכר שידוכים (עי'עניני 

בפרשתן, ישראל ובעבודת  בלקוטים  ישראל אוהב

מבן יעקב ויצא עה "פ לסוכות ח "ב  נועם  אמרי וע"ע

השם המחבר ) זה כיוון  ע"ה אברהם עבד  שאליעזר

למצוא  הצריך  וכל ה'עין , א'ל ה'יום ו 'אבא באמרו

שיכול  הק ', השם זה של בכוונה להש"י יתפלל זיווגו 

הק' השם כוונת  לו  ויועיל עת , בכל ולייחדו  לכוונו

קדוש  שם כוונת מועילה [וכן  בניקל. תפילתו  לקבל

שידוכים  לעשות  ומצוותם שתפקידם לשדכנים זה

בסוד  ליכנס השדכנים  שעל מורנו ביאר  (ובמקו"א

שידוך , כל מעל שיש המקטרגים  כל את  לנצח  הנצח ,

ובכחם  הנצח, שבסוד הגדולים לצדיקים  ולהתקשר 

להרבות  זו ויקרה  גדולה  במצוה  ויצליחו יזכו וזכותם 

בישראל ]. קדושים  שידוכים 

 úåìâì -  íéðåúçúå  íéðåéìò øáçîä  úòãä  íù

íéðåéìòáë íéðåúçúá ù"úé åúåëìî

 ìëå [ä– שדה' ד 'זממה הנ"ל בפסוק  נרמז זה

ע"ה  אמנו שרה של עבודתה כל שהיתה

שדה  את לגלות  בתחתונים ית "ש  מלכותו לגלות

ולהמשיכה  קדישין, תפוחין חקל – העליונה

ית"ש  מלכותו  התגלות  שיהיה בתחתונים, ולגלותה

שם  של הענין  עצמו  שזה בעליונים, כמו  בתחתונים

דעליונים  חיבור  על המרמז  הנ"ל הק' הדעת

ה 'ארץ)ותחתונים ו'את  ה 'שמים  שהיתה (א 'ת וע"י  ,

זה ודעת  ורצון בתשוקה מלכותו דבוקה (לגלות

בתחתונים) שוים ית"ש ל'כולם  זכתה חייה, ימי כל –

בפטירתה  תיכף נפשה שתיכלל וזכתה ל'טוב'ה',

קכ "ז  חייה שנות במנין כנרמז הק', המלכות בתוך

שם  - אדנ"י  שם ריבוע של בגימטרי ' שהוא שנים

הק ' והכולל,השכינה עה "א  אדנ"י, אדנ, אד , (א ,

באריז "ל ) –כדאי' המכפלה במערת  להקבר וזכתה ,

כנ"ל. הק ', השכינה מערת 

_________________________

כמו לעתיד , יהיה הידיעה ועקר הייתיו'. ידעתיו, 'אלו  החכם: כמאמר בו, נכללים הידיעה ידי - על  כי כמוהו, נצחיים חיים
י"א)שכתוב  חז"ל (שם כמאמר טוב , כלו  ויהיה טוב, כל  יחסר לא הדעת ומחמת  דעה", הארץ מלאה "כי נ): 'אטו(פסחים :

וכו '. והמטיב'. הטוב כלו  לעתיד  ותרצו: הוא, אחד לאו  בריאות האידנא או בנים  או פרנסה הן לאדם  שיש החסרונות וכל
הדעת  בחסרון  הוא הכל החסרונות שאר וכל טוב הגוף - כל להם יש זה כל  ועם מהדעת, לגמרי חסרים שיש ואף .

חז"ל  שאמרו  כמו  כלום, אינו  החסרון באמת חסרון, לו  שיש בדעת  השלם להפך, וכן כלום. אינו  להם שיש מה כל  באמת
מ"א) עכל "ק.(נדרים וכו '. בדעת. תלוי והשלמות  החסרון עקר כי קנית", מה חסרת  דעת ואם  חסרת , מה קנית  "דעת  :



לנפשך  חכמה דעה כח

åðîî äùòðù è"ùòáä åðéáøî àìôðä äùòîä

'÷ä á" î íù

óéñåäå [åבעת עושה צדיק  שכל הנ"ל בענין

'מקבציאל' של גדול יחוד  פטירתו

נכלל  ועי "ז  חייו , ימי כל הק ' עבודתו כל נכלל שבו

שנכללה  שרה כמו היחוד  זה בתוך בעצמו הוא

הנפלא  המעשה את  בזה והזכיר המכפלה, במערת

ע"א)המובא י דף  בראשית  פר' סקאליע  – דוד  (צמח 

שם  בתוך  נשמתו  שנכללה הק ' הבעש "ט מרבינו 

מ"ב  כל ãהק' והנוראה הק' עבודתו דרך היתה שזו ,

בעליות עת בכל נפשו ולמסור לעלות חייו, ימי

למעלה  ממטה העולה אש  כמו  למעלה מלמטה

אש) של  מלאך – וקדיש עיר  הק ' רשב "י וע"כ (כדרך  ,

שהוא  מ"ב שם הק ' שם בתוך  הק' נשמתו נכללה

כידוע  לעולם מעולם עולים שבו  העליה, שם

לעולם  מעולם העליות שכל קרישהע"מ בכוונות 

מ"ב. דשם בכוונת מכוונים

ìò íéæîøî åúøéèô éðôì  ÷éãöä øîàù ú"áãä

åééç éîé ìë  åúãåáò úãå÷ð

øáéãå [æדברי לנו שנודעו צדיקים כמה שיש 

לפני שאמרו האחרונים תורתם

מיוחדת פרטית  בהשגחה שזה ובודאי פטירתם,

ונקודת דרך  נרמזה אלו שבדב"ת וללמד לרמז 

שלמדנו מה את והזכיר  חייהם, ימי  כל הק ' עבודתם

היומי בדף ע"א)עתה כב דף  שם (מכות  שמובא ,

משום  לוקה המוקדשים פסולי בשור שהמנהיג בגמ'

יחדיו, וחמור  בשור שחורש  כמו שנחשב כלאים,

קדושה  מקצת  זה בשור  שיש  משום [איבע"א

שור  של שונים מינים ב' כמו והוי  חולין, ומקצת 

שנזכר  משום ואיבע"א יחדיו , וטהור  טמא וחמור,

וחזינן  תאכלנו ', יחדיו  וכאיל 'כצבי שור על בתורה

מינים, לב' זה שור השוותה אלו שהתורה"ק פי' (וב'

מינים  בב ' כלאים של איסור יש האם במח' תלוים

ואכמ"ל].טהורים)

 éìåñôã ïéãá  åúøéèô éðôì  íú åðéáø øåàéá

 ïéùã÷åîä

øàéáå [çשם)בריטב"א למכות  (בחידושיו

המרביע  הושעיא א"ר בזה"ל,

יצחק  רבי ואמר לוקה המוקדשין  פסולי  בשור

גוף  שהרי לוקה המוקדשין פסולי בשור  המנהיג

בפירושין  פירשו  גופין שני  הכתוב ועשאו אחד

מוקדשין  ותורת חולין תורת הכתוב עליו  שנתן

ועבודה  בגיזה מחיים שאסור  מוקדשין  תורת

כדכתיב  אדם לכל באכילה שמותר  חולין ותורת 

_________________________

הימים ד . שבעת  אור לאא"ז באסארביע במדינת  לבענדער סמוך  אחד  מכפר באו  שפ "א ידענא עובדא בזה"ל, איתא שם
והביט הנהר אצל ועמד  עמהם ונסע לפניו  ובכו אחד  יהודי שם נטבע  שנה ובכל  נהר שם שיש שבהיות זי"ע  טוב הריב "ש
הבעש"ט וצוה עמק אותו  דרך  בעגלות  נסעו  והלאה ומאז ומיד  תיכף  הוה וכן ויבש ויחרב מימיו  שיופסקו עליו  וגזר בו 
אבל  כלל  ממנו מתירא אינו  והוא עליו  בכעס  הוא ההוא הנהר של  השר כי שם דרך לעולם יסע  שלא ז"ל הרר"צ הק' לבנו 
יעבור  שלא עליו  מצוה לכן לעשות  הוא יכול זה כי קטנה שעה על  מים שטף  יביא שם דרך יעבור שאם מפחד  הוא בנו  על

להטביעו  רבים מים שטף שיביא בודאי יודע אזי שם דרך ויעבור ישכח  השנים ברבות ח"ו אם אבל  שם דרך  לכןלעולם

עצמו  על אמר הבעש"ט והוא "ב מ משם  אות איזה פטירתו לאחר  נשמתו נעשה אמת צדיק שמכל שידע לו אמר 
כולו  מ "ב השם  כל נשמתו תהיה פטירתו שאחר  כוונתוזכה  בכל  יצעק רבים מים בשטף  נפשו  בצרת יראה כאשר לכן

הענין  כל ונשתכח רבות שנים ברבות הוה וכן להצילו בגלוי יבא מרומים בגבהי יהיה אם ואפי' בו  ויכוון וגו' בכח אנא
מעשה  ראה נשטף שלא וכמעט  נפש עד  מים ובאו להטביעו רבים מים שטף בא רגע  ובאותו שם דרך ונסע הנ "ל  מהרר"צ
זצ"ל  טוב הריב"ש הק' אביו בא ותיכף גמירא עד  בכח  אנא תפלת עצומה ובכוונה בקול  להתפלל והתחיל  הלכה ונזכר

א"א לי וסיפר בעולם. נודע  והמעשה והצילו  המים מן והוציאו  זצ"ל)בגלוי זי"ע  מסקאליע פנחס ברוך רבי היה (הרה"ק כי
ע"כ. הזה. ממעשה  יודעין הסביבות  וכל שם דרך  בעגלות ועוברין עמוק והוא הנהר מקום את  וראה מקום באותו שם



תשע"ח  שרה חיי פר' דא"ח כט ליקוטי 

ועבודה  גיזה ולא תזבח ודרשינן ואכלת תזבח

כמנהיג  לבדו בו  המנהיג הלכך לכלביך  ולא ואכלת 

על  כמרביע במינו  אפילו המרביעו וכן  מינין  בשני

חולין  או  חולין על קדשים מרביע שהרי  מינו  שאינו 

דקדשים  שמענו  דהיכי בתוספות  והקשו קדשים על

אפילו כן  שנאמר עד בזה זה כלאים הם וחולין 

פי ' ז"ל הלוי מאיר  ורבינו  מהם המורכב אחד  בגוף 

פלגינהו והכא הם מיני ' שני  והעור והבשר  דהואיל

והגיזה  והעור  חולין  הבשר שעשה בקדשים רחמנא

כאלו ונעשה מזה זה והבשר העור נחלקים קדש

תמהים  הפירושים אלו  וכל ממש גופים שתי הם

א' מגוף  הכתוב מגזרת  ולא שלנו מסברא שנעשה

שני בו  שיש  מפני  מינין ושני חלוקים גופים שני

שאמרו מה אלא בזה לנו שאין ובוודאי  הלכות  דיני 

åúøéèôìבתוספות êåîñ ì"æ íú  åðéáø 'éôù

בכורות במס' לכל שנתקשה מה וליישב לזו  ליישב

צבי תלתא המוקדשין פסולי  דגבי  התם דאמרינן 

הושעיא  לכדרבי מינייהו דחד ואמרינן כתיבי  ואיל

איתפרשא  דלא התם ז"ל רש"י וכתב יצחק ור '

åúøéèôì מילתייהו êåîñ ì"æ ú" ø ' éôåדהיינו

כצבי רחמנא דכתב יצחק  ור ' הושעיא דר ' משום

כלאים  לענין לדונו וכאיל כצבי  חד המקודשים

או מבהמה מורכב הוא כאלו והנהגה בהרבעה

שגזירת לומר  ונצטרך מינין שני  שהם ואיל מצבי 

תורה  שחידשה הוא וחידוש  זה הוא הכתוב

יש  גדול אחר  וחידוש  גופים כשני אחד  גוף לעשות 

אין  מחולקין וגופין מינין  בשני אפילו שהרי  בו 

התוספתא  ומן ז "ל הרמב"ם לדעת  כלאים איסור 

אחד  מינין  בשני במנהיג אלא דכלאים שבפ "ח

בשני ולא וחמור  דשור דומיא טהור ואחד טמא

טהור . הכל זה ובשור  טהורים שני או טמאים מינין

ע"כ .

ïåéëåפטירתו לפני  שר"ת בהשגח"פ  לנו  שנודע

המוקדשין , פסולי של הענין בפי' עסק 

רבינו של הק' עבודתו נקודת  זה בענין שיש  בע"כ

וצ"ב. חייו, ימי כל תם

ìåèéá  ù"ò –––– äæ íùá  íú  åðéáø àø÷ðù íòèä

'' åë ÷éøì íúå'  ìù  äìì÷ä

øàéáå [è הטעם בספה"ק  המובא בהקדם בזה

רבינו זהíúשנקרא (שאף בשם

מצינו  לא תם ' איש ו'יעקב יעקב' 'רבי היה  ששמו

'תם') זה בשם  שיקראו יעקב  ששמם  גדולים ,בשאר

של  הקללה את תיקן  שהוא לסיבת  שזה בזה ומובא

'íúå זה פסוק דרשו כהנים ובתורת  כחכם', לריק 

ממון  לה ונותן  בתו  את משיא שהוא זה אחר  "דבר 

עד  לצאת המשתה ימי  שבעת הספיקו  ולא הרבה

ממונו את  ומאבד  בתו את  קובר  נמצא בתו  שמתה

מהרי"ד ובהגהות  שם)ע"כ . התו"כ  וזה (על כתב

אייר  בחודש  תרי "ד  בשנת  בחלום לי  ונתגלה לשונו ,

עבור  תם רבינו  תם איש יעקב רבי  נקרא שלכן

הקללה  זו וביטל הנדוניא חזרת  תיקון תיקן שהוא

תקנה  תיקן  תם שרבינו  היינו , ע"כ . לריק, ותם של

ומתה  נחלה לה ונתן  בתו  את אדם משיא שכאשר 

לאביה הקרקע תחזור הראשונה (ולא בשנה

בעלה) ה יירשנה  של הקללה ביטל ובזה , íú לריק

פלא  הדבר ולכאו ' 'תם', בשם נקרא וע"כ כחכם,

שעשה  זו פרטית  תקנה ע"ש תם לרבינו  לקרוא

שכיח) שאינו דבר  .(שהוא

íëç  ìò  óà éà÷ íúäå  íëçäã '÷ä äùòîä

'éöàã  äîëçä 'éôñ –––– äùåã÷á éúéîà

øàéáå [ é האריז"ל רבינו  מש "כ  ע"פ בזה

תפילין ו)בדרושי  לגבי(דרוש

– דאבא מוחין  בבחי ' שהם תם  דרבינו תפילין

ר "ת עבודת  שכל לפי "ז  מובן וא"כ  דחכמה, מוחין

חייו  הק'בימי  המוחין דרגת  לפי אדם  כל  (שעבודת

הק'שלו) המעשה ידוע ואמנם החכמה, בסוד  הם

סיפו "מ בספה"ק רביז "ל ט)שסיפר על (מעשה

לבאר  המעשה כל ופנימיות  שנקודת  והתם, החכם

שנפל  החכם מעל הק ' התם של התמימות מעלת 

הק' המעשה כל כידוע דחי אל מדחי בחכמתו 

את רק מגנה שרביז"ל נראה ובפשטות בארוכה,



לנפשך  חכמה דעה ל

הכזביות וכדו')החכמת  העלם אומות אך (חכמת 

זה למעשה בביאורו הראב"נ (חכמה הרה"ק 

א) אות יא  סי' ומחדש ותבונה קאיäמבאר  שהחכם

ליפול  עלול הוא שאף בתורה"ק, אמיתי  חכם על אף

ובאמונה  בתמימות  בעבודה"י יתחזק לא אם ח"ו 

החכמה  על אף מרמז שהחכם מדבריו  והיוצא וכו ',

מאד , גבוהה דרגה שהיא שאף דאצי ', חכמה – הק'

להסתפק  שאין  עליה גם רביז "ל מרמז  מ"מ

דאצי ' חכמה של זו ומעלה בחי'במדרגה (שהיא

להש"י) במציאות  יש ביטול  החכמה של זו בדרגה כי

שהשבירה  [כידוע השבירה אל ושורש מקום עדיין 

דהיינו החכמה, אורות  – העינים באורות היתה

באורות ברתא, יסד  אבא בסוד בהשתלשלות 

מהעינים שיצאו  דא"ק  תגיןמלכות  נקודות  (עם 

דס"ג ) על ואותיות אלא ואכמ"ל], השבירה, היתה

בתמימות בתפילה בעבודה"י להתחזק  החכם

'פנימיות אל להתעלות שיזכה עד ובשלימות 

יומין' עתיק פנימיות – עי'חכמה חב"ד, (בלשון

תקצו) עמ ' שלח  פר' אוה"ת מהחכמה למשל  לעלות  ,

הש"י,א  אל בעצם ביטול הגמור, ביטול – הכתר  ל

הרע  שמתהפך לנהורא, חשוכא אתהפכא שבבחי'

הביטול  שלימות  ה'תם' בחי ' שזה לגמרי, לטוב

להש"י.

äîëçã ïéçåîî úåìòì äëæ íú åðéáø

 é" ùäì ìåèéáä  úåîéìù ––––  äîëç  úåéîéðôì

øàéáå [àéרבינו נקרא שע"כ  בשם íú מורנו 

היו שלו שהמוחין  שאף  לרמז  זה,

נשאר  לא הוא מ"מ מהאריז"ל, כנ"ל דחכמה מוחין

לבד  החכמה חיצוניות של האלו, יש במוחין  (שבזה 

כנ "ל ) שבירה של  אל סכנה  ונתעלה עלה אלא ,

עתיק  פנימיות – החכמה ספי '(רדל "א)פנימיות  –

בשלימות – ושלם תם להיות זכה ועי "ז  הכתר,

להש"י. הגמור  הביטול

ìåãâ øéùò  äéä íú åðéáøù àä

æ"éôòå [áéבמהרי"ל דאי' הא (חלק ביאר 

קג ) אות תם הליקוטים  שרבינו 

לימודו בשעת משחק והיה גדול עשיר היה

דעתו להרחיב זהב עפ "יå במטבעות זאת ויבואר ,

רביז "ל ס)דברי סי' קמא  שעשירות(ליקו"מ ,

דעתיק  הק' המוחין  ע"י  היא רבינוæ דקדושה וא"כ  ,

_________________________

גדול ה. לענין בפרטיות  מזה שדיבר ז"ל  רבינו בשם ממוהרנ "ת  ששמע ומורי מאבי שמעתי לפה מפה שם, הראב"נ ז"ל 
בדרך והחזיקו כשרים היו וגם בימיו  שהיו  התורה בחכמת  עליהם החכמים ואמר כ "כ , חכמים הבלתי המון ככל  התורה

כפי  חכמתם, להם תזיק חכמתם, למדריגת המוכרח כפי זולתם על  מעשיהם את ויגדילו ירבו  לא אם זאת  שבכל  ז"ל רבינו
הזאת, הפליאה בסיבת  ואולם כן, יהי' למה באמת  אשר הנ"ל הפליאה כ"ז לפי ותתחזק הנ "ל , המשנה מלשון המבואר
מצד שהיא הנ"ל החכמה במדת שנמצא החסרון בדבר הכונה אין כי ז"ל  רבינו דברי צירופי מפלפולי ומצאתי חפשתי
הוא  והמוח שהחכמה בעצמו  זה מחמת  כי בה, שנמצא הטוב מרוב היא החכמה מדת  חסרון כל  אדרבא כי ח"ו, רעה עצמה
כנ"ל  והיראה האמונה בצמצום לא אם בה, לבא המוגבל  האדם ביכולת  אין ית', בעצמותו סוף האין הבורא זריחת מאוד 
התמימות  מדרכי לסור רצה לא הנ"ל במעשה נזכר להחכמה בבואו  גם אשר הנ "ל , בתמימותו התם מעלת כל  וזה וכו'.
ברוב  עולם של  מלכו אותו העלה לבד זה ומחמת התמימות במדריגת א "ע  החזיק אז גם כי לזה, שהקדים והיראה והאמונה

ע"כ. וכו'. השרים כל  על  והממשלה המשרה

זהובים ו. של  תל לפניו  נותן היה חמורה מהלכה תמצית  ללמוד רוצה כשהיה ר"ת  על שמעידין אמר שם, מהרי"ל ז"ל
עכ"ל. בכח . ולמד לבו ונתרחב בהן לשמוח

-ז. על אם - כי הזאת , להתבוננות לבוא אפשר שאי מאד . גדול  התבוננות בהם שיש התורה, שבילי שיש דע שם, זל"ק
תורה' אין קמח  אין 'אם אוריתא שבפשטי כמו עשירות. ג)ידי פרק פרנסה.(אבות פנים כל  על  לו  שיהיה וצריך  כן, כמו



תשע"ח  שרה חיי פר' דא"ח לא ליקוטי 

זכה  עתיק, – חכמה לפנימיות  לעלות שזכה תם

דקדושה. לעשירות 

 ÷éúòã ïéçåî é" ò  äëøáì  äìì÷ ìë êåôäì  çëä

íéðéãä  ìë ÷éúîîù

äæáå [âé על שמו שנקרא לעיל המובא גם מובן

לריק  'ותם של הקללה את שביטל שם

הוא  לברכה, קללה כל להפוך  שהכח והיינו  כחכם'.

הממתיקים  המוחין  שהם יומין, דעתיק  המוחין  ע"י 

הדינים כל שאי'את  כורסיא ', על  יתיב יומין (ו'עתיק

אלהי"ם  דיני ק"כ כל  את  עתיק דרגת שממתיק  בזה

שהוא  הסנדק ממעלות  א ' שזה ואי' 'הכסא ', שבגימ'

זו) עליונה  לבחי' מרכבה  להיות הדבקותזוכה  שע"י ,

הגמור  וביטול דבקות  שהוא עתיק  בדרגת  בהש"י

שבתניא) גמור ' 'צדיק  הרע (של אף שנהפך  עד

הדינים  כל את  ולהמתיק להפוך יכול לטוב,

בשורש  לטובה הצירופין  כל והפיכת  לחסדים,

ותיקן  שהפך  ר "ת  בתקנת נרמז וזה העליון,

בשרשה  הק ' בשכינה דבוק שהיה ע"י הקלל"ה,

הגנוזה  מלכות – הק ' דהשכינה העליון (שהשורש

דעתיק) ג"ר – לק'ברדל "א – קלל"ה תיבת  והפך

שהוא  אדנ"י שבגימ' לל"ה הק ' שם ע"י  ברכות

וע"כ  לת"ם ממ"ת  והפך  השכינה, של הק ' השם

תם. שם קיבל

_________________________

בה. כל תחסר ולא רב , הון  לו שיהיה מאד. גדול עשירות לו שיהיה צריך מאד , גדול שהוא הזאת, להתבוננות
הזאת  להתבוננות דעלמא, הון  כל צריך בבחינת כי ההתבוננות, זאת  להם שהיה יששכר ובני א . - הימים - (דברי

בחינתי"ב) עשירות , ידי על אם - כי לזה, זכו  לא בינה", יודעי יששכר "ומבני מ "ט): גרם",(בראשית חמור "יששכר :
הזאת. להתבוננות  ידו על  לבוא כדי מאד, גדול עשירות  להם היה הנביאים וכל משה כן ועל בנכסין'. 'עתיר ותרגומו :
עשירות  להם היה התורה, ידם דרך שעבר מי כל וכן הון. התורה נקראת  כן על  הזאת, התבוננות בהתורה שיש ומחמת 
רבי  וכן לברכה. זכרונם רבותינו, שאמרו  כמו גדול עשיר היה לישראל , התורה שהביא רבנו משה דהינו  מאד . גדול 
מאד גדולים עשירים היו  כן - שגם התלמוד , כל  את וסדר התלמוד , חתימת  שהיה אשי רב  וכן המשניות, וחתם שסדר

לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו  פ "ה)כמו מציעא - בבא ועין נ "ט שבעל (גטין התורה כל את וסדרו שתקנו מחמת כי .
בחינת וזה הנ "ל . להתבוננות גדול עשירות  צריך  כי כנ"ל, עשירים כן גם היו  כן על  התורה, ידם דרך  ועבר (שמות פה,

לברכהל"ד) זכרונם רבותינו, ודרשו לך ", "פסל  ל"ח ): ונדרים פ "ה שקלים כמו(ירושלמי כי וכו'. שלך יהיו  'הפסלת :
אל  ובאים ההקדמות , משליכין כך - ואחר הקדמות. מקדם לומר צריך  פשט, איזה שמחדשין קדם התורה, שבפשטי
כן  כמו  המכון. סביב ונפסלין שננסרין פסלת , בחינת הם שמקדם, וההקדמות  הדברים וכל המכון, הוא העקר כי המכון.
אלו וכל  המכון, הוא והעקר המכון. אל  שבאים עד  סבובים, בכמה ולסבב מקדם, לילך  צריך  התורה, בהתבוננות
יהיה  'הפסלת לך" "פסל  בחינת: וזה ההתבוננות . אל  באים ידו שעל עשירות, בחינת  והם פסלת , בחינת  הם הסבובים,
ההתבוננות. סביב סביב  ונפסלין שננסרין הסבובים, בחינת הם לוחות , של הפסלת  זה כי משה. נתעשר משם שלך ',
משה. נתעשר משם תבות - ראשי ממון, אותיות וזה כנ "ל . ההתבוננות  אל  באים ידו שעל  כנ "ל , עשירות בחינת  והם
לברכה  זכרונם רבותינו , שאמרו כמו  וכו ' ו' ורחבן ו ' ארכן הלוחות כי משה, נתעשר שמשם הלוחות, בחינת  הוא והוי"ו 

י"ד) בתרא - עתיק .(בבא תקוני בחינת ידי על הוא הזאת, לעשירות כי ולבוא זקן. בחינת  ימים, אריכות בחינת .
ולהגדיל  להאריך שיראה שצריך הינו ימים, ואריכות  ההתבוננות : של  העשירות את  בתוכו לקבל כדי ימים, אריכות צריך
מאד עליו קשה היום, שבתחלת  הינו קצר. הוא בתחלה בודאי אחד , כל אצל שמתחיל ממקום ויום יום כל כי ימיו.
להתחיל  צריך  כי קצר, הוא בתחלתו היום כן ועל וכיוצא. וללמד  להתפלל  כגון היום, באותו  לעשות  שצריך  העבודה
שבא  ושעה שעה כל ולהאריך ולהרחיבה להגדילה לראות  האדם וצריך  בעבודתו . והולך מתרחב כך - ואחר  מעט , מעט 
בכל  וכן יתרה. קדשה בתוספות  ומתרחב  הולך  יהיה השני, יום כשבא וכן קדשה. בתוספות ולהרחיב להגדיל  כך , אחר
אריכות  בחינת  זקן, לבחינת שזכה ואברהם ימים. אריכות בחינת  וזה קדשה, בתוספות  מתרחבין ימיו  יהיו ופעם פעם

עכל "ק. וכו '. לעשירות . זכה זה ידי על  ימים,



לנפשך  חכמה דעה לב 

åéçà  úà ìéöäù íú  åðéáøî äùòîä

í"áùøä

ùøéôå [ãéמרבינו המובא המעשה את בזה

כמובא  הרשב"ם ואחיו תם

דעירובין )במרדכי  ב' רשב"ם (סו"פ  רצה ועוד וז"ל,

לעלות ורצה היה עינים שפל כי  אחרת , לעשות 

הרגיש , ולא בו , מושכין  ופרד סוס אשר  בקרון 

אל  א"ל שם, ר "ת  אחיו  נזדמן  ניסא ליה איתרחיש

ופרד  סוס  והנה עיניך  מרום שא הרבה, צדיק תהי

ע"כ . לקראתך,

 øåàì  íãàä  äëåæ äùåã÷á íéðéò úøéîù é"ò

äðåéìòä äîëçä

øàéáå [åè איך הענין ניכר גם זה שממעשה

החכמה  מדרגת תם רבינו שעלה 

העינים  קדושת  של זה ענין  דהנה הכתר, לדרגת 

שהיא  אמותיו, מד' עיניו  נשא  שלא רשב"ם של

דרגת בבחי' היא הרי  מאד , ונשגבה עצומה קדושה

שנקראו כמו העינים, כנגד שהחכמה החכמה

עיניו האדם ובשמירת  העדה', 'עיני החכמים

החכמה  אור  עליו שיאיר  זוכה כדבעי  בקדושה

וזה  להש"י, במציאות  לביטול ויזכה העליונה

ע"י העליונה הקדושה כל אל האדם וכניסת תחילת 

בקדושה עיניו היא שמירת  - הקדשה  ('איה

בעל בעינים') לרבינו הגדול המגיד שלימד וכמו ,

קדישא התניא בתניא בהגהה  ששורש )ç(כמובא 

אור  ע"י היא האמיתית הש "י  לעבודת הכניסה

שורה  הש"י שאין  להש"י, הביטול אור  – החכמה

שמירת ע"י  זוכים שלזה אליו, שבטל מי על אלא

כדבעי. העינים

'ãì õåç èéáä àìù áø  ìù  úåãéñçä úìòî

 áåúëìå äðåéìòä  äîëçä øåàì  äëæå  åéúåîà

 ÷"äåæä úà

'éàå] [æèהגאונים תשובה בתשובת שערי (בס '

קי  דף  במנחות רש"י הביא וכן  קעח , סי'

ע"א) חסידותריש מעלות  מעשרה אחת היתה שזו 

אמותיו, מד ' עיניו  נשא שלא רב, בהם (שבד'שנהג

הוי"ה  שם  של  הק ' אותיות  ד ' מאירים האדם של  אמות

אחד  כל  של  היחיד  רשות של  אמות הד ' והם  כדאי',

שמירה  עליו יש שם  עולם , של יחידו אור שם שמאיר 

הרבים  רשות  – לד"א מחוץ  משא "כ  יכשל , שלא 

דפירודא) רביעלמא  נקרא שרב במקו"א וכ' , àáà

רב-רבי וזכה זכה, שאליה החכמה אור  ע"ש –

אור  את  בה שיש  הזוה"ק, של הכותב להיות  אבא,

אי ' וכן' מפאנו , מרמ"ע וכדאי' העליונה, החכמה

לחבר  בניו יזכו בקדושה עיניו שהשומר מרביז"ל

כבר  הוא שאם והיינו התורה, על קדושים חיבורים

אור  מ"מ קדושים, חיבורים לחבר  הכי בר לאו 

יעבור  עיניו בשמירת שהמשיך העליונה החכמה

שהיה  החיבורים את ישלימו שהמה לבניו לכה"פ 

לחבר ]. צריך

í"áùø úà øîù  ÷éúò  úâøãì äëæù  íú åðéáø

ìåôé àìù

 íðîà [æé יש עדיין  לבדה החכמה בדרגת  כנ"ל

וכדאשכחן  החיצו', לאחיזת מקום

ש  שכמעט דהרשב"ם זה בלאובמעשה נכשל

שיש  שמרמז  יחדיו, וחמור  בשור לנהוג דכלאים

החכמה  בדרגת החיצונים אחיזת  של סכנה עדיין 

הצילו תם רבינו שדוקא הש "י  וסיבב לבד,

שהוא  תם, רבינו  מעלת את בזה ללמדנו מלהכשל,

מוחין  – החכמה פנימיות אל להתעלות זכה כבר 

_________________________

אלא ח. האצילות בעולם אפי' מתייחד  אינו ב "ה א"ס שאור בע "ח למ"ש וטעם פי' ע"ה ממורי שמעתי וכאשר שם, ז"ל 
מדרגת  היא וזו זולתו ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא ב "ה שא"ס  משום והיינו חכמה בספי' תחלה התלבשותו  ע "י

ע"כ. וכו'. החכמה



תשע"ח  תולדות פר' דא"ח לג ליקוטי

שיכול  עד להש"י, והעצמי  הגמור ביטול דעתיק ,

מחוץ  אף מקום בכל הש "י  את  כבר  ולראות לגלות

יכשל  שלא עליונה שמירה עליו ויש אמותיו, לד'

מרביז"ל [כדאי' ח"ו , רע דבר  סי'בשום קמא  (לקו"מ 

לינצל רמב) ביותר  שקשה בקלי ' אריך דרגת שיש 

אף èממנה  ניצולים דקודשה עתיק  דרגת  ע"י  אך  ,

שורש  תיקון – אתהפכא לבחי ' כבר וזכה ממנה],

הרשב"ם  אחיו  את הציל ובזה לגמרי, הרע

בכלאים. מלהכשל

 ïéçåî 'éçáá íä ú"øã ø"ùåîùã ïéìéôú

 ÷éúòã

øéëæðå] [çé כ "ק בשם במקו "א שכ' מה את בזה

שאף  זי "ע מליובאוויטש אדמו"ר

כנ"ל  החכמה בדרגת הם סתם דר"ת שתפילין 

דר"ת הגדולים התפילין אך (היינו מהאריז"ל,

השימושא  כשיטת אצבעיים  על  אצבעיים גדולים 

פנימיותרבא) - חכמה דפנימיות מוחין בבחי ' הם

דרש"י,עתיק שמשו"ר  לגבי מהאריז "ל  דאי' (שכמו

שפנימיות  – דאריך  דכתר מוחין הם דרש"י שתפילין

הגדולים  תפילין  לגבי הוא  כן  דאריך, מוחין היא  בינה

דעתיק]. מוחין שהם  דר "ת

ùé  ùãå÷á  óàù –––– ïéùã÷åîä éìåñôá æîøä

 úåéîéðôì à÷ééã úåëæì ïðéòáå ìåñô ùùç

äîëçä

 ô"òå [ èé במה הנרמז  הרמז יובן הנ"ל כל

זה  ענין פטירתו  לפני דיבר  שר"ת

מרמז  הוא הקדש  כל שכידוע המוקדשין, דפסולי 

החכמה בחי ' קודש)על ר "ת(דאיקרי ובא ,

של  אחיזה ישנה עדיין לבד שבחכמה ללמדנו

 éìåñôלכלאים שנחשב מהגמ'המוקדשין (כנ "ל 

כלאים) משום  לוקה המוקדשין בפסולי ,שהמנהיג

ולדרוש  לעסוק לאדם די  שלא הנ"ל על לרמז 

שבהם  לבדם, הק ' החכמה אורות  אחר ולחפש

אחיזת ושל שבירה של סכנה עדיין  יש 

לחפש (כלאים)החיצונים לדרוש עליו אלא ,

פנימיות אל שיזכה מהש"י ולבקש  ולהשתוקק 

ביטול  – להש "י  הגמור  הביטול – החכמה

לפי להשתדל א' כל שעל התניא וכדברי בעצם,

לפני שהשביעוהו השבועה את  לקיים כוחו 

צדיק  להיות  היינו צדיק' 'תהי  לעולם ירידתו

לגמרי, לטוב רע לאתהפכא שזוכה גמור 

מכל  וישמר שינצל לו  מובטח יהא בזה שדייקא

אכי "ר . רע

תשע"ח  תולדות פר ' דא"ח ç"òùú ליקוטי  úåãìåú 'øô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìç

 æ" ò úáåø÷ú ìù äøåîçä äìàùä ïéðòá

 ð"àôäá

 äìàå [à íäøáà íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú

åîù àø÷éå 'åâå  ÷çöé úà ãéìåä

.á÷òéנכריות דפיאות הסוגיא על בארוכה דיבר 

שאלות עדיין  בה שיש לאחרנה נתגלה שכידוע

בהנאה  האוסר ע"ז  תקרובת  של חמורות  וחששות 

פתגם  [וידוע וכו ', באלף  אפי ' ביטול לה ואין

של  שאלות  בפא"נ שיש שאומרים העולם ומליצת 

ע"ז , החמורות, עבירות דג' ע"זאביזרייהו  (תקרובת 

_________________________

בקלפה'ז ט. אנפין 'אריך בחינת  שיש דע שם, רביז"ל פ "ג)"ל  הקלפות  שער חיים" - "עץ מבחינה (עין באשה שפוגע ומי :
'אריך בחינת היא כי לו, תזדמן שיפנה צד  בכל כן - פי - על - אף  עיניו , יעצים אם ואף מהרהור, להנצל לו  קשה זו,

ע"כ. לו. תזדמן שיפנה צד  בכל כן - ועל  ארכים, פנים שהם הקלפה', של אנפין



לנפשך  חכמה דעה לד

הצניעות)ג"עהנ "ל ) ושפיכ"ד (חסרון  ממונם , (איבוד 

וכו') ממונם  עליהם חביב  שצדיקים ישראל ],של

זו חמורה בסוגיא ודן  שהאריך  מה בכל ואכמ"ל

ולכאן , לכאן בזה צדדים כמה עם ההלכה, בחלק

לפסוק  גם הנוגע דרוש  בדרך שסיים מה רק ונסיים

בחז"ל דאי' הא על שאמר דף שבפרשתינו, (מכות 

ע"א) נותנים שהאמה יא היו גדולים הכהנים של ות

כדי מקלט, לערי שגלו בשגגה להרוצחים אוכל

שימותו בניהם על יתפללו ישובו שלא (שבזה

לבתיהם) בשגגה שהטעם הרוצחים בגמ' שם ואי' ,

שהיה  משום ליענש  גדולים הכהנים שעלולים

בהריגה  יכשלו  שלא בנ"י על להתפלל עליהם

בשוגג.

 úà  ìéöäì íéùã÷ä ùã÷á  ìåãâä ïäëä úìéôú

 úåøåîçä úåøéáòî ìàøùé

øîàå [á יונתן בתרגום שאי ' חידוש דבר  בזה

עוזיאל כה)בן לה, שהכהנים (במדבר 

הקדשים  קדש בתוך מתפללים היו  תפלה é הגדולים

בזה  וביאר ושפיכ "ד, ג"ע בע"ז בנ"י יכשלו  שלא

שבש"ס  ע"ב)שאף  נב  דף  שהתפילה (יומא  אי'

מחוץ  זה היה מתפללל גדול הכהן  שהיה הקצרה

בן  היונתן לדברי סתירה אין מ"מ הקדשים, לקדש

הקדשים, קדש  בתוך  גם מתפלל שהיה עוזיאל,

היתה  הקדשים קדש שבתוך  זו שתפילה בזה שי"ל

בסוד  הוא הקדשים קדש  שהלא הק ', יחודים בדרך

היינו הג"ר  בדרך היא שם התפילה גם ע"כ  הג"ר

הק ', היחודים שלימות בדרך היא זו בדרך  (ותפילה 

זו  שתפילה ב' בתורה  רביז"ל דברי בבחי' התפילות

בארוכה) במקו"א כמש"כ  משיח של  זיינו כלי ,היא

בתוך  מתפלל היה שלא הש "ס לדברי סתירה ואי"ז

בדיבור , שם התפלל שלא שהכונה הקדשים, קדש

מנוחה  ברית  הספה"ק  דברי את  לזה והסמיך 

עבודתו) על  שסיפר כה"ג  נשמת  גילוי ע"י (שנתחבר 

מאיר  הוי"ה שם גדול הכהן רואה שכשהיה שכותב

מתפלל  היה אז הארון  מקום על יקרות  באור 

יכשלו שלא זו  תפילה אז  מתפלל שהיה וי"ל תפילה,

בג"ר  פוגמים שהם החמורות, העבירות בג' בנ"י 

מקום  הקדשים קדש  במקום בהיותו וע"כ העליון,

בעבירות ויפגמו  בנ"י יכשלו  שלא התפלל הג"ר,

בג"ר . הפוגמים אלו

ì"öæ é÷ñîøáà  é"øâäî  äùòî

øôéñå [â הרמ"מ מהגאון  ששמע בזה

זצ"ל מו"רשולזינגער  (שהיה

בטעל ') היומי בדף  הנפלאים לשיעוריו שסיפר שומע  ,

הרבה  מאריך שהיה זצ"ל אברמסקי הגר"י רבו על

יוהכ"פ  של הארץ על 'והכהנים בכריעות (באמירת 

וכו') שומעים כשהיו אמר והעם  כך, על וכששאלוהו  ,

שפוסק  הלכות בפסקי יכשל שלא אז שמתפלל

מדברי הוא זו  להנהגתו  ומקור  השנה, כל לקהילתו

הזמן  הוא שביוהכ "פ הנ"ל עוזיאל בן היונתן 

בחטאים. בנ"י  יכשלו שלא מתפלל  שהכה"ג

 ãçéá  úåáàä 'â  úãåáò  äùò â" äëä

êéîñäå [ã בספה"ק להמובא ילקוט כ"ז  (עי'

ועוד) עח סעי' א  אות ומובא חדש

שלום באהבת  פנחס)גם פר ' בארוכה,(בתחי'

וע"כ  החמורות, העבירות ג' בכל פגם שאדה"ר

הע"ז  את  שבר שאאע"ה לתקן , הק' האבות  באו 

ע"ז , עון  בזה ותיקן דורו , בני  כל ושל אביו  של

עוון  בזה ותיקן לשחיטה עצמו  מסר  אע"ה ויצחק

מטתו שהיתה ע"ה אבינו ויעקב דמים, שפיכות

_________________________

לתמן י. דאפך דקלטיה לקרויא כנשתא יתיה ויתובון אדמא תבע  יד מן קטוליא ית  כנשתא וישזבון שם, יוב"ע התרגום ז"ל 
רבותא במשח  סגיא יתיה דרבי רבא כהנא דימות זמן עד בה על ויתיב  קודשיא בקודש דכפורי ביומא צלי דלא ומטול

בידיה  והוה  זכיא אדם  ובשדיות עריותא ובגילוי נוכראה  בפולחנא ישראל בית עמא יתקלון  דלא קשין עבירן תלת
בצלותיה  ע"כ.לבטלותהון ההוא. בשתא לממת  אתקנס כן מטול צלי ולא



תשע"ח  תולדות פר' דא"ח להליקוטי

הש "י רצון ע"פ  בקדושה אחיות  ב' ונשא שלמה

שהוא  גדול שהכהן מובן ועפ"ז  ג"ע, חטא בזה תיקן 

משה שלבבחי' מקומו ממלאי הגדולים הכהנים  (שכל 

השמיני  ביום כהונתו קיבל  שהוא  ע"ה הכהן אהרן

ממשרע"ה) שמשרע"הלמילואים בסוד , (שהוא 

המדות) כל של פנימיות – כל הדעת  את כולל

ולתקן  להתפלל גדול הכהן צריך ע"כ  הק', האבות

הנ"ל. החטאים ג' כל את 

ììôúäìå â"äëä åîë  úåéäì  äúò êéøö 'à  ìë

 øùé  íò ìë  ìò úåøåîçä  úåøéáòî  åìöðéù  ìà

ì"ðä

 íééñå [ ä בחיד"א דאי ' ע"פ דידן  קרא לגבי

קסה) סי' ס "ח  על עולם  (ברית 

שנה, ט"ו בעוה"ז  ביחד  בתורה עסקו הק ' שהאבות 

יום  כל יחד בתורה שעות ט"ו שי "ל àéועסקו ,

את להכניע כדי הם יחדיו הק' דהאבות  זה שחיבור 

עשיו הימים)קלי ' דאחרית  אדום קלי' שהוא (שהיא ,

ושפיכ "ד  ג"ע דע"ז  החמורות עבירות ג' על עבר

ג' צריכים טומאתו גודל את ולהכניע בחז"ל, כדאי '

יחד להתחבר כלהאבות  מתחברים עשיו (שאצל

חו"ג בבחי' ישמעאל עם  שהתחבר  יחד  הטומאות

לעולם , ורע להם  רע  לרשעים כינוס  שבבחי' דקלי'

כוחות  כל גם  צריכים  הגדולה טומאתו להכניע  וכדי

כינוס  בבחי' יחד , להתחבר  הק' האבות  ג ' - הקדושה 

לעולם) וטוב לעולם טוב ג'לצדיקים את יכניעו  ובזה ,

השד"ה  עפמש"כ  וסיים הנ"ל, החמורות העבירות

חיים) באוצרות  שלפני(בהגהה  הגר"א בשם

לעסוק  ת "ח כל ובפרט יהודי  כל צריך  הגאולה

כל  עתה שצריך מובן  ועפ "ז וכו', משיח בתיקוני 

בנ"י שיזכו ביוהכ"פ  הכה"ג כמו להתפלל יהודי

העבירות מג' ובפרט החטאים מכל לינצל

וכו ' ע"ז  של שאלות יותר יהא ושלא הנ"ל החמורות

להעביר  ונזכה הנשים, של הראש הכיסוי  על

ולתקן  יכרתון כרות והאלילים הארץ מן גילולים

בב"א. ברחמים שד "י במלכות עולם

 ãçô  ä"òà á÷òéå ø"äãà éãâá  ùáì åéùò

íùáìì

ç÷úå [å ìåãâä  äðá åéùò éãâá úà ä÷áø

.' åâå úåãåîçä חז"ל דברי ידועים

טז ) סה , עשיו(ב"ר  שלקחם אדה"ר בגדי  אלו  שהיו 

מצליח  היה הק' הבגדים אלו שבכח וכו', מנמרוד

החיות  ובצידת  במלחמתו  בספה"ק עשיו (כמש"כ

טו  דף זי"ע, מוויטעבסק הרמ"מ מהרה"ק ציון מנחם 

שהיוע"א) אף ע"ה אבינו  שיעקב מהכא וחזינן  ,

אמו רבקה בבית מונחים אלו קדושים בגדים

לבשם  לא מ"מ ללבשם, היכולת בידו היה ומסתמא

בבגדים  אמו רבקה אותו  שהלבישה עד בעצמו 

אלו.

_________________________

קס"ה.יא. סימן  חסידים] [ספר שם, חיד "א הרב כי ז"ל  וכו' הסדר  על אחד  בפסוק ויעקב יצחק אברהם  פסוקים "ד כ
וכו' בחלום  אפילו שמים  מחפצי פנאי להם היה  שלא שעות "ד כ כל מתלמידי היו קלף  על  ישן בקונטריס  מצאתי כי דע  .

שם וכתוב ממנו  שקבלו החסיד ] [ר"י ביוםרבינו  שעות "ו ט לומדים והיו שנה  "ו ט ביחד  היו וכתבתי שהאבות וכו '
שרבינו רואה אני ועתה ע "ש. ולצרכיהם ולאכול  לישן היו שעות ט' כי שהכוונה קדמות מדבר קונטריס בריש בעניי אני
לומדים  היו  שעות  ט "ו  כי ר"ל  הנז' בקונטריס  דמ"ש נראה וא"כ  שמים בחפצי היו בחלום אפילו שעות כ "ד רכל  כתב  עצמו 
משגיאות. יצילנו וה' בהקיץ בין בחלום בין ודבוקו ואהבתו ורוממותו ביראתו  לחשוב  למקום לבם מכוונים שעות וט ' תורה
אפילו שעות הט' גם קדושתם מרוב  אבל צרכיהם ולכל  ולישן לאכול  שעות וט' לומדים שעות דט"ו איתא והא דהא [אפשר
לו ומגלין מעלה של  לישיבה עולה נשמתו  בלילה ישן דכשהיה זצ"ל  האר"י לרבינו ומצינו יתברך, בו  דבקים היו בחלום
היו בחלום דאפילו רבינו שכתב מה ניחא ובהכי ז"ל. הלוי מהר"א ממעשה כנודע שבת  ביום ישן כשהיה וכן תורה, רזי

ע"כ. ודוק]. שמים  בחפצי



לנפשך  חכמה דעה לו 

ùåáìì  ùùç ä" ò êìîä  äîìùù ñ" úçä éøáã

ä"òäã åéáà éãâá

êéîñäå [æ החת"ס זקינו דברי את  לזה מורנו

בשבת הגמ' ע"ב)על ל וז"ל (דף

ומוטל  מת אבא מדרשא, לבי שלמה שלח שם,

אעשה, מה רעבים אבא בית של וכלבים בחמה

י "ל  וכו '. הכלבים לפני  והנח נבילה חתוך לו שלחו

ראוי דהי ' של"ה דהקשה שע"א סי' מג"א לפמ"ש 

אסורים  מלך  בגדי  ותי' בגדיו  אגב לטלטלו 

אחר  למלך ראוי  הא אחרונים והקשו בהנאה,

שלמה  י"ל ולכאורה אחריו, ימלוך אשר לשלמה

åéáà  éãâá  ùåáìì  éåàøù  åîöò áùç àì

 åîå÷î àìîì åîöò áùç àìù והנה כ"כ .

הכלבים  שיהי' אירע לא דהע"ה ימי כל נראה

כי נבלה להם לחתך שיצטרך  עד בשבת  רעבים

ע"י תקלה מביא הקב"ה אין  צדיקים של בהמתן 

עצמו על להחמיר אפי ' יאיר  בן  ר "פ של כחמורו

וה"נ  דחסידות. מילי אלא שאיננו  דמאי כתיקון 

ומשמת דוד כלבי  ע"י  באתה לא נבלה חתוך

מזה  לנבלה הוצרכו בנו שלמה לפני הכלבים ונפלו 

ראוי ואינו  אביו  מקום ממלא שאיננו שלמה שפט

וא"כ  מוקצה וה"ל בהנאה אסורים וא"כ  למלבושיו

של  כלבים שאלות  ב' שייכות והיינו יטלטלנו איך 

בחמה  מוטל מת  אבא עם רעבים אבא בית

וחזינן  ע"כ. ותינוק. ככר לו להמציא והוצרכו 

הצדיקים  בגדי ללבוש שאין החת"ס מדברי 

לבש  שלא אע"ה יעקב מזה שפחד  כמו הגדולים,

אדה"ר , מקדושת בגדי  פחד  שלא הוא  עשיו (ורק

ללבוש אדה"ר ) פחד ע"ה המלך ששלמה וכמו ,

ע"ה. המלך  דוד  אביו  בגדי

íé÷éãö  ìù íéãâá  åì íéàéáîù  åðøåî úöò

íéîãå÷ úåøåãî íéìåãâ

øôéñå [ç בגדים עם אנשים אליו באו  שכמ"פ 

מדורות גדולים לצדיקים השייכים

כיפת קודמים וכן  זי"ע  לוי הקדושת  רבינו כיפת (כמו

ועוד) זי"ע  חיים החפץ  אך מרן ללבשם, לו והציעו  ,

שאין  הנ"ל החת"ס זקינו  דברי  ע"פ  הולך הוא

הקדמונים הגדולים הצדיקים בגדי  אמרללבוש (וכן

ותפילין בגדים  להם  ששלחו צדיקים כמה על שיודע 

להלבישם) וחששו קדמונים  צדיקים עצתושל אלא ,

בזכות ולהתפלל בידו הבגד  לאחוז  הוא בזה שנוהג

לקבלת סגולה שזו  הבגד , זה שלבש  הצדיק

בידו הבגד אחיזת שמהני  ראיה והביא התפילה,

בנקיטת דאורייתא חמורה שבועה שמשביעין  מהא

שמצות שאף  וחזינן בידו , כתפילין קדושה של חפץ

וידו ראשו על ללבשם התפילין  (והו"א ודרך

כלום) אינה  בידו בידושאחיזתם  אחיזתו  מהני ,

וה"נ  בפיו , אז שנשבע לשבועה וחומר תוקף להוסיף 

להוסיף  ומועיל מהני  בידו שאוחז  הצדיק  של הבגד

כשהוא  שמתפלל התפילה לקבלת מועיל וכן תוקף 

הירושלמי את לזה והסמיך  ה"א)בידו. פ"ט  (נדרים

גלילי, זקן  של בידו היתה מאיר רבי  של שמקלו 

החפצים  כח וחזינן  וחכמה, דעת  בו מוסיפה והיתה

כשאוחזם  אף  ודעת  קדושה להשפיע הצדיק  של

התפילה. לקבלת  כסגולה מועילים וה"נ בידו,

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



סנהדרין - הש"ס לז ביאורי

סנהדרין  - הש"ס ביאורי

 à"ò ãö óã

 çìùð àì êà àéáð äéä  ìàéðã –––– é" ùøì

ìàøùé  íòì  úåàåáðá

.' îâ [ àåäðéà(ומלאכי זכריה äéðéî (חגי  éôéãò

åàì(מדניאל )  åäéàå éàéáð åäðéàã

.àéáð רש "י ע"א)מלשון ג דף דגם (מגילה נראה

הנביאים  בכלל נמנה הוא וכן  נביא, היה דניאל

רבה עולם לומר (פ "ז )בסדר נשלח שלא אלא ,

דעת הוא וכן ולהנהיגם, לישראל נבואות 

ג )האברבנאל מעין  הישועה השל"ה (מעיני וכ "כ

שפתים' 'ניב מלשון  הוא שנביא והיינו  הק',

רש "י כמש "כ לעם, נבואות  בשפתיו שמנבא

א)בחומש  ז , מתנבא (שמות  דניאל היה שלא וכיון  ,

כהרמב"ם  דלא [וזה נביא. נחשב אינו  העם אל

פמ"ה) ח "ב  א)והרמב"ן(מו"נ יח , וכן (בראית  ,

כלל, נביא היה שלא הגמ' לשון  פשטות משמע

מן  אינו ספרו ולכן  ברוה"ק רק  היו דבריו אלא

הכתובים]. מן  אלא הנביאים

 úå÷ìà  úàøùä çëá  ìàøùéì òéôùîä úìòî

åéìòù

é"ùøéôìå [áלהיות הענין גודל מהכא חזינן 

עד  ישראל, לכלל משפיע

בנבואתו מנהיג היה שלא לדניאל מכנה שהגמ'

נביא אינו  כאילו  ישראל היה לכלל שבאמת  (אף 

כנ "ל ) ומלאכינביא וזכריה חגי שבערך  היינו ,

הרי ישראל לכלל להשפיע נבואתם עם שהשתמשו 

כלל, נביא אינו כאילו  דניאל נחשב וערכם לעומתם

לתוספת עצמו עבור רק  היתה נבואתו  שכל היות 

ולא  התורה"ק סודות  והשגת ה' וידיעת  דבקות

כ "ז  הרי  ישראל, דכלל והתיקון  ההנהגה לצורך

לעומת כלל נביא אינו  וכאילו ומבוטל בטל כאילו 

כלל  הנהגת  עבור  שמתנבאים הנביאים נבואת

דניאל  שגם ואף  הטובה. לדרך  והחזרתם ישראל

בכח  זה היה לא אך  ישראל לכלל מנהיג היה

למל  קרוב היותו בכח אלא כלל נבואתו, ואי"ז ך ,

כלל  על והשפיעו  שהנהיגו  הנביאים של בדרגה

מי של שההנהגה והיינו נבואתם. בכח ישראל

כמי אמיתית רוחנית השפעה בה אין נביא שאינו 

האלקות השראת בכח ישראל לכלל שמשפיע

שעליו.

 øúåé åá øçåá é" ùäù  íéáøä  úà äëæîä úìòî

åîöò  úåîéìùì ' äá  ÷áãäî

 ùéå [â רביז"ל דברי את  לזה אות להסמיך (חיי"מ

שמשיג שעד) הנוראות  ההשגות  שכל

ולאמרם  תורה בתוך  בתוך להלבישם בידו ואין

אצלו חשובים אינם ישראל להסמיך àלכלל יש  וכן ,

החת "ס  דברי  את  וירא)בזה סו"פ משה ,(תורת

את להשיב שעסק כיון דוקא באאע"ה בחר שהש "י 

לו הזיק שזה אף  הרבים, את  ולזכות למוטב, העולם

_________________________

כשּזוכה א. הוא העיקר רק כך , כל  אצלו  חשובים אינם משיג שהוא הגבוהות  ההשגות שכל  שאמר בשמו שמעתי שם, Ÿז"ל 
ותחּתֹונים. עליֹונים העֹולמֹות ּכל ּבֹו ּתל ּויים העולם בפני מדּבר ׁשהּוא וד ּבּור ּדּבּור בכל כי העולם. בתוך  דבור איזה ¦§©§¦§¤¨¨¨¦§¥©§¤¦§להכניס 

ע"כ.
עיר  או אומה במשפט  יעשה אשר להודיעו  נבואתו במדרגת  מגיע אברהם היה אי י"ל וגו', בניו את  יצוה אשר ידעתיו  כי



לנפשך  חכמה דעה לח

בנבואה  ממנו  גדולה שרה היתה שע"כ ,áלנבואה

שעמל  בחנוך ישראל כלל את להקים ה' בחר ולא

בדבקותו ולהוסיף  עצמו  את ולתקן להשלים רק 

הלבבות  חובות  בספה"ק אי' וכן  אהבת בה'. (שער

פ"ו) בהש "יה' בדביקות האדם יתבודד אם שאפי'

למעלת יגיע לא וכו ' נביא למדרגת שיגיע עד

הרבים  את  ,â המזכה

 éåëéæ àäéù äìéòåî éòáãë é"ùäá úå÷áãä

 êåøò ïéàì äìòð ïôåàá íéáøä

'åàëìå [ã כבר הבאנו הלא הדברים, באלו  צ"ב

בנשמ"ח ש"זבארוכה לך לך  (פר'

היא ח"א) המצוות כל שתכלית  בזוה"ק  מהמובא

מהריקנאטי שם והבאנו  בהש "י , דבקות  לידי לבוא

למעלת מביאה בהש "י  האמיתית  שהדבקות 

_________________________

כלל, לישראל  נוגעל  שאינו מה אומות  כמה על  ויחזקאל  וירמי' לישעי' שנאמר כמו  הידיעה, ממנו  נמנע היה לא פלוני

נתתיך , לגוים נביא ירמי' בריש ראוי וכדכתי' הי' שלא מפני לא אמנם כך, לידי אברהם  נבואת מדרגת הגיע לא אבל
אחריו  ביתו ואת בניו עם  מתעסק שהי' מפני כאלו, גבוהים  בענינים ולהתבונן מחשבתו לייחד  פנאי הי' שלא אלא

ד' דרך אברהם ללמדם על ה' הביא למען פרס, לקבל  ע"מ לעבוד פחותה במדרגה אלא למודם בתחלת הגיעו  לא ואותם

עליו, דיבר אשר לכןאת נבואתו מדרגת לעצמו והפסיד ה ' דרך ללמדם  "ת השי לכבוד  ושכלו דעתו שהשפיל וכיון 
אני  המכסה  "ה הקב ביתואמר  את  יצוה אשר למען רק לזה, הוא הגיע שלא עצמו שכל ידעתי הלא יפסיד , זה בשביל  כי

ע"כ. וק"ל . אחריו  בניו ואת 

יעשה ב. אשר להודיעו  נבואתו במדרגת מגיע  אברהם היה אי י"ל וגו ', בניו  את  יצוה אשר ידעתיו  כי שם, החת "ס ז"ל
שאינו מה אומות  כמה על ויחזקאל וירמי' לישעי' שנאמר כמו הידיעה, ממנו  נמנע  היה לא פלוני עיר או  אומה במשפט

נתתיך, לגוים נביא ירמי' בריש וכדכתי' כלל , לישראל  לא נוגעל  אמנם כך, לידי אברהם נבואת מדרגת הגיע לא אבל
עם מתעסק שהי' מפני כאלו, גבוהים  בענינים  ולהתבונן  מחשבתו לייחד  פנאי הי' שלא אלא ראוי הי' שלא מפני

ד' דרך ללמדם  אחריו ביתו ואת למען בניו פרס, לקבל ע "מ לעבוד פחותה במדרגה אלא למודם בתחלת  הגיעו לא ואותם

עליו , דיבר אשר את  אברהם על ה' לעצמו הביא והפסיד ה ' דרך ללמדם "ת השי לכבוד ושכלו דעתו שהשפיל וכיון 
אני, המכסה  "ה  הקב אמר  לכן נבואתו למען מדרגת רק לזה, הוא הגיע שלא עצמו שכל  ידעתי הלא יפסיד , זה בשביל  כי

ע"כ. וק"ל . אחריו  בניו ואת  ביתו את  יצוה אשר

לדעת ,ג . אחי, לך , וראוי שם, התכלית זל "ק אל מגיע יהיה  אם אפילו המאמין , זכיות נפשו כי בתיקון  הרחוקה 
למלאכים  קרוב היה ואילו יתברך, בעבודת (לנביאים)לאלהים, והשתדלותם המשובחים ומנהגיהם הטובות  במידותם

שזכיותיו הבורא, עבודת אל הרשעים ומיישר הטובה הדרך  אל  אדם בני שמורה מי כזכיות אינם בו , הזכה ואהבתם הבורא

בסחורה  מהם אחד הרויח המדינה, אל  הגיעו  סוחרים משני בזה והמשל הזמנים. ובכל  הימים בכל זכיותם בעבור נכפלות

לידו והגיעו  רבות  סחורות  לו  והיו בלבד, אחד  כפל שני והרויח זוז, מאה הכל  והיה הקרן, כפלי עשרת  בידו שהיתה אחת

והיה  בזוז, חלק עשר מאחד הלקים ועשרה זוז תשעים הריוח  כפלי רוב עם הראשון הסוחר ריוח  והיה זוזים, אלפי עשרת

מעטה, זכותו  תהיה בלבד, נפשו  אלא מתקן שאין מי אחי, וכן, הריוח. כפל מעט  עם זוזים אלפים חמשת  השני הסוחר ריוח 
לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו כמו  לאלהים, שיתקן מי כל  זכיות כפי זכותו  תכפל רבות , ונפשות נפשו  שמתקן (אבות ומי

יח ) שנאמר ה בו, תלוי  הרבים זכות  הרבים, את וזיכה זכה משה ואמרו: ידו , על בא חטא אין הרבים את  המזכה כל :
כא) לג ואמר(דברים ישראל, עם ומשפטיו עשה ה' צדקת כה): כד טוב,(משלי ברכת  תבוא ועליהם ינעם ולמוכיחים :

ו)ואמר ב ואמר(מלאכי מעון, השיב  ורבים - בפיהו  היתה אמת  תורת  ג): יב לעולם (דניאל ככוכבים הרבים ומצדיקי :
שאמר כמו  המקצרים, את להוכיח  הבורא ציוה כן ועל  יז )ועד. יט לברכה (ויקרא זכרונם ואמרו  עמיתך, את  תוכיח הוכח :

ב) טז  ונאמר(ערכין הכאה, עד  אמר: ושמואל קללה, עד אמר: רב תוכחה, היא היכן עד  כג): כח  אחרי (משלי אדם מוכיח :
ע"כ. וכו'. ימצא. חן
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שמעלת דרפב"י  העליה בסולם וכדאי ' הנבואה,

הקודש הנבואה)רוח ענף ברום (היא  היא

לאדם  שיש  נראה הנ"ל מספה"ק  ואילו  המדרגות,

בזיכוי ולעסוק  הנבואה ומעלת  הדבקות  על לוותר 

בהש "י הדבקות  את עי "ז  שמפסיד אף הרבים,

שכוונת הנ"ל ע"פ מובן בזה והתשובה והנבואה,

הנבואה  על לוותר  שיש הנ"ל והחת"ס החוה"ל

נאמר  שע"ז עצמו , ותיקון השלמת לצורך רק שהיא

עדיפא  ישראל לכלל והשפעה הרבים שזיכוי

הגדולים  הצדיקים מאידך  אך בלבד , עצמו מתיקון

עד  בהש"י הדבקות  להשגת חייהם  ימי  כל שעמלו

מכח  הרי  נבואה ולרוח הקודש  רוח למעלת שזכו

וזיכו ישראל לכלל השפיעו שעליהם הקודש  הרוח

הרבים  ומזכה ממנהיג יותר  ערוך לאין הרבים את 

נבואה, ורוח רוה"ק  בו שאין שאף סתם דניאל  (וכמו

ומלאכי, זכריה לחגי בערך אינו מנהיג שהיה 

נבואתם) מכח על שהנהיגו שויתר אף אאע"ה וכן ,

השפעתו כל אך דחנוך, העליונה הנבואה מדרגת 

בהש "י ודבק  נביא שהיה מכח היתה העולם על

ביותר  הגדולה דהמצוה מובן וא"כ היא תמיד.

לזיכוי סתירה שאי"ז בהש "י , הדבקות  אחר החיפוש 

לבסוף  יזכה כדבעי  בהש "י  הדביקות  שע"י הרבים,

את שמזכה ממי  יותר ערוך לאין הרבים את  לזכות

בהש"י. דבקות ללא הרבים

 ïéá  ìãáää  ùéâøäì ––––  äùåã÷á íéùâøä ïéðò

 é"øà  úùåã÷ êéùîäì êøãäå , ì"åçì é"øà

ì"åçì

.' îâ [ ä.éæç äéìæî éæç àì åäéàã â"òàהיינו

משפיע  זה רואה למעלה דהמזל  דמכיון 

יש  אדם שלכל והיינו  פחד , מרגישה דהנפש למטה

אבל  גבוהים, קדושים הרגשים יש  ולצדיק  הרגשים,

בקדושה. הרגשה של דרגה איזו יש יר"ש  אדם לכל

שנכנס  הרגש איזה מרגיש לביהמ"ד כשנכנס  כגון

מרגיש  לארץ לחוצה למשל וכשנוסע קדוש . למקום

כשנכנס  בחו"ל ואף  בקדושה, הירידה את  שם

קדושים ציוני למקומות או צדיקים  של מדרש (בתי

באמתהצדיקים) ואמנם אר "י , קדושת שם מרגיש

כנפות בד' אף  יכול חי  בא-ל עצמו שמדבק מי 

את לדבק יכול שאדם אר"י, לקדושת להפכה הארץ

ע"י רגע, בכל אר"י בקדושת שיהיו אמותיו  ד'

ומונח  בעבודה"י  עוסק הוא שנמצא מקום שבכל

וסובב  עלמין  כל ממלא של ובאמונה בהתבוננות

להרגיש  יכול ובזה מיניה, פנוי אתר ולית  עלמין, כל

מקום. ובכל רגע בכל הש "י  קדושת את 

'éçáì ùéå  ì"åç 'éçáì  úåëééùä úåîùð ùé

 é"øà

êéøàäå] [ å לכבוד מורנו וכן אגב, (בדרך 

לחזור שעמדו הרבים האורחים 

מורנו) אצל  תשרי בחודש שהייתם  בגמר  ,לחו"ל 

בחו "ל  להיות  שצריכים נשמות  שיש בענין 

אר"י) קדושת  שם  המובא (להמשיך וכהמעשה ,

הרמ"מ  רבו את זי "ע התניא בעל שכשליווה

הרמ"מ  אליו פנה לאר"י בעלייתו זי"ע מוויטעבסק

הגדול  המגיד  רבם עתה אליו שנגלה הדרך באמצע

שיש  היות  עקבותיו  על לשוב התניא לבעל שיצוה

ונשמת חו "ל, של נשמות  ויש  אר "י  של נשמות 

צריך  והוא חו"ל של לנשמות  קשורה בעה"ת 

אדמו "רי כל וכל בחו"ל, המנהיג ולהיות לישאר

שסברו מחמת לאר "י  עלו  ולא בחו "ל נשארו חב"ד

שת בחו"לג"כ  ממונים להיות כ"ק פקידם (מלבד

שלא  מחמת תרפ "ט בשנת  לאר"י שעלה המהריי"צ 

שתחת  הק' זקיניו קברי על להשתטח יכול  היה 

על השתטחות לעשות עלה  הקומוניסטים  ממשלת 

שבארה"ק) אבות בענין קברי המח' בנידון והאריך ,

ואכמ"ל]. בזה"ז, אר"י ישוב מצות

 úìéôú  ììôúäù øåáò  ä"ò êìîä äé÷æç  úåëæ

 ïé÷éúåë úéøçù

.'îâ [æ çéùî äé÷æç úåùòì  ä"á÷ä  äöø

.'åëåשארית בספרנו  בזה הבאנו  כבר

ברכות)יעקב יצחק (עמ"ס תולדות (לתלמיד מספר 



לנפשך  חכמה דעה מ 

יד  דף זי"ע, הגר "א רבינו תלמיד משקלאוו הרמ"מ

בהגה) שרצה ע"א ע"ה המלך חזקיה שזכה שהטעם

שהתפלל  מחמת הוא משיח, לעשותו  הש"י

עיה"ק  בירושלים ותיקין  בגמ'ãבתפילין וכדחזינן  ,

וביקש  חולה חזקיה שכשהיה שם ברכות

בתפילתו שהזכיר  הזכות הרי  מחליו להתרפאות 

בכל  תורה שהרביץ הגדולה הזכות היתה לא

באר  עד  מדן שבדקו  עד כדוגמתה, שאין  ישראל

בקיאים  שאינם תינוקת  או  תינוק  מצאו ולא שבע

הזכות את  דייקא הזכיר  אלא ובטהרה, בטומאה

לתפילה  גאולה שסמך עשיתי ', בעיניך ש'הטוב

זמן  שהוא כותיקין, שהתפלל דהיינו שם תוס' וכפי'

המקום  – עיה"ק  ובירושלים ביותר, המובחר 

נפש  – ישראל מלך  היה והוא ביותר  המובחר 

עש "ן  בבחי ' היחוד  שלימות  ועשה ביותר  המובחר 

נ'פש) ש'נה הש "י(ע 'ולם  רצה זו זכות ועבור  ,

משיח. לעשותו

 êìîä  äé÷æç  úìéôúá  åéäù  úåîéìùä úåâøã 'â

 ùéå [ç זי "ע הרש "ש רבינו  דברי את בזה להוסיף

ע"ג ) ג דף  שיעור (נה"ש "שיש  שכתב

למ"ן  אותו מעלים ותפלה תפלה בכל éôë קצוב

 ïîæä úåëæå íäéùòîå íúåëæå  íúðååë ìãåâ

àéää  äìôúä øîàð åáù תיקונם גודל כך 

אם  בכמות  אם דמ"ן  רבים ניצוצות להעלות

המועילים  דברים ג' שיש  היינו , וכו', באיכות

היחוד  פעולת  ולהצלחת הבירורים להעלאת 

שבתפילה  הכוונה גודל לפי א) בשלימות , בתפילה

הזמן  לפי  ג) האדם של הזכויות גודל לפי  ב)

ה שמתפלל, שלימות עם כשמתפלל ועם (שאפי' כונה 

שבו  מהזמן  סיוע גם  לו שיהא צריך  זכויותיו ריבוי

כיוון מתפלל ) בודאי  ע"ה המלך שחזקיה מובן ובזה ,

כל  את ידע שהלא הכוונות, בשלימות בתפילתו 

אביו המלך כדוד  בתורה עוסק שהיה התורה

חזקיה  שגם  ומובן  המשיח, מלך על הרמב"ם (כלשון 

כן ) היה  משיח לעשותו הש"י על שרצה ס "ת  והניחו ,

קבלה  [ויש בזה שכתוב מה זה שקיים מטתו

לפני והעידו דהע"ה למערת  שנכנסו מהצבעים

על  ס "ת  מונח היום שעד זי"ע דיסקין המהרי"ל

בשלימות התפלל ובודאי  המלך ], חזקיה של קברו 

בזכויות גדול המלך  חזקיה היה וכן  הכוונות כל

עד  ישראל לכל תורה בהרבצתו  כדוגמתו שאין

בשלימות, התורה ידיעת מצות לקיים כולם שזכו

בעולם  מצוה לך שאין כולם, כנגד תורה תלמוד  כי

_________________________

חזקיה ד . לעשות  הקב "ה 'בקש שאמרו מה אחד , להולמם: קשה לכאורה אשר חז"ל , מאמרי שני לך  יובנו ובזה שם, וז"ל
טעם  שום נאמר ולא - משיח, הע"ה דוד זקנו לעשות חסר הי' ומה כמוהו, וצדיקים גדולים שאר היו  לא וכי כו '. משיח'
וכו ' 'והטוב' מאי - עשיתי' בעיניך  "'והטוב בתפלתו חזקיהו  שאמר מה על  אחר, במקום שאמרו במה מובן זה אבל  זה. על
תורה" אלא 'טוב ' "אין אמרו, והא כו', שסמך  'והטוב ' על לדרוש להם מאין מאד, יפלא ולכאורה לתפלה". גאולה שסמך 

ו,ג) אבות  משנה ד,ב. ותינוקת (משלי תינוק הי' ולא וכו ' שבדקו כמ"ש כמוהו, מרע"ה מימות  התורה בהרבצת  גדול לנו  ומי ,
וטהרה בטומאה בקיאים היו ע "ב)שלא צד הענין (סנהדרין זהו באמת אבל - תורה. זה 'והטוב' כפשוטו  אמרו  לא ולמה .

הייחוד , בזמן ביחד, נפ "ש, שנ "ה, עול "ם, העולם, חלקי ג' כל  שיתאחדו הוא האמיתי הייחוד  אשר לעיל, שבארתי כמו 
בעבור ולזה  רק נחלקה ולא המלוכה, ניתן לו אשר יהודה, על  מלך הי' כי חזקיהו, רק צדיק, שום בעולם זכה לא עדיין

בפסוק כמבואר הע "ה יא)שלמה יא, א' וזה(מלכים תחתיו . ישראל כל נכללו באמת נמצא מכל . המובחר "ש נפ בחי'
סמך  והוא "ם. העול שהוא המקום בחי' וזה העולם , שבכל המקום  וראשית מבחר  בירושלים מלך הי' וגם ישראל.

האמיתי היחוד  בזמן כוותיקין  לתפלה ואמונתוגאולה  בייחודו הימים שבעת  של  לאור זכה ובזה השנ"ה. בחי' וזה כנ "ל ,
משיח של אורו  זה - טוב ' כי 'האור אשר ובזוה"ק, בבהיר לעיל  כמבואר ההוא, ישעיה בזמן שמעוני ילקוט  א,ד. (בראשית 

הקב "ה תצט) רצה לזה כן, על הנ "ל . הראויה העונה בזמן אותו המייחדים ה' ליראי וניתן וייחודו , דקוב"ה מהמנותא הוא -
עכ"ל. כמוהו . ביחד , ה-ג' לאלו לזה, זכה לא צדיק שום כי משיח , לעשותו
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[ובפרט  המצוות, כל כנגד  ששקולה ת "ת כמצות 

הרב שלשו"ע התורה ידיעת  פ "גמצות ת "ת  (הל'

ע"יה"א) לעשותן אפשר שאי  מצוות  אף  היא דוחה

כולם, כנגד  ששקולה נאמר  עליה ודייקא אחרים,

המעלה  גם לזה שכשהצטרף  מובן  ובזה ואכמ"ל],

שהתפלל  שהוא שם הרש "ש שכתב השלישית 

הזמן  שהוא ביום, ביותר והמעולה המובחר  בזמן 

היום  חיבור של רצון  העת זמן  החמה, הנץ של

כל  'בשם זה כל חזקיה שעשה ובפרט והלילה,

לב  ש'לבו ישראל מלך היה הוא שהלא ישראל',

אף  זה ועשה ישראל, כלל את  בעצמו שכולל העם',

בירושלים  שהוא היחוד אל והראוי  המובחר  במקום

קובה"ו יחוד  את  בתפילתו  שעשה מובן  עיה"ק ,

לעשותו הש"י רצה וע"כ השלימות, בתכלית

משיח.

 ãåã  úéá éëìî øàù ìù  äìéôúä ïîæ

øàùå [ èהתפללו שלא נראה דוד  בית מלכי 

עשו אלא החמה הנץ בזמן  שחרית 

של  ציבור  בצרכי הנה"ח בזמן שעסק  דהע"ה כדרך 

שנכנסו ברכות ריש  בגמ' כדאי' ישראל עם

'עמך  ואמרו  ישראל חכמי  השחר  בעלות לדהע"ה

צדיקים  הרבה נהגו וכן  פרנסה', צריכים ישראל

ולקחו קהל שקיבלו  זי"ע הק' בעש "ט מתלמידי

אצל  בעיני שראיתי וכמו  התפילה, לפני  קוויטלעך

כן  ראה ואולי זצ"ל מלעלוב מהר"א אדמו"ר כ"ק 

כמנהג  והוא זי"ע, מלעלוב מהרמ"מ אביו אצל

הנ"ל. דהע"ה

ìåòôì íéöåøù  åðøåãáù íé÷éãöä éøáãì äéàø

 âåâîå âåâ úîçìî ïéðòá

.' îâ [ éâåâ áéøçðñ úåùòì  ä"á÷ä  äöø

. âåâîå למה אסמכתא מכאן 

שבדורינו הצדיקים מפי  פעמים הרבה ששומעים

מלחמות כו "כ  על הש "י  אצל לפעול שרוצים

[והאריך  ומגוג גוג מלחמת  ידי  בזה שיצאו שבעולם

התלמידים)בזה שאלת מחמת  אגב  שיש (בדרך

בגמ' וכדאי ' אמיתיים צדיקים דור בכל (סוכה בודאי

ע"ב) מה ל"ודף בו  שאין דור לך שאין להדיא

עוד  אי' וכן  יום, בכל שכינה פני שמקבלים צדיקים

כאלו , חז"ל מאמרי בארוכה הרבה בזה  (וביארנו

היינו  חדשות , יהיו לא  שממנו רביז "ל  דברי במקו"א

כלל ואי"ז וכו', סתימאה  דעתיקא  התורה  גילוי בדרגת

שעליהם  דור  בכל  החיים  האמיתיים לצדיקים  סתירה 

נסע  רביז "ל  פטירת אחר מוהרנ"ת  ואף העולם , עומד

נמצאת  רביז "ל  שנקודת מצא ואח"כ דורו לצדיקי

מתפלל ובכ "ז רביז "ל , אחר  המנהיג נהיה  שהוא אצלו,

למצוא  וכן שבדור, האחרים  הצדיקים את גם  למצוא 

בתוכו  שגנוזה רביז"ל נשמת  את  שאת  ביתר 

זי "ע (ואכמ"ל ) מסאטמער  אדמו"ר שכ "ק מה וכן  .

זכינו שלא כוונתו אמת  צדיקי בדורינו שאין  בכה

הצדיקים  לגדולי  מסורה הדור  הנהגת שתהא

וראיה  ואכמ"ל], נסתרים בבחי' הם אלא האמיתיים

שענין  כאן הגמ' מדברי שבדורינו הצדיקים לדברי 

תהיה  שהיא אומה איזה על לפעול אפשר ומגוג גוג

מיוחדת אומה דוקא לעיכובא וא"צ ומגוג, (וכןגוג

לפעול הצדיקים  שרצו ורוסיא  צרפת  במלחמת אי'

ומגוג ) גוג  מלחמת  זו מלחמה  .שתהא

ì" çø  íéàîèä íéøéùëîá âåâîå âåâ  úîçìî

 é" ä

ïëå [ àéשילחמו שע"י בדורנו  גם לפעול אפשר

דטומאה  הנ' דשער  הנוראה קלי ' עם

הטמא האינטרנט קלי ' המכשירשהיא (שכולל 

שאי' אומות  הע' טומאות כל את  אצלו הטמא 

ומגוג ) גוג במלחמת  למלחמה והמלחמה שיאספו ,

ומגוג, גוג מלחמת  בחי ' ג"כ היא זו  נוראה בקלי'

תשעד  החכמה ים בהקדמת מורנו שהאריך  כמו

כז ) הם (אות  הרי  זו בטומאה רח"ל הנופלים ואלו ,

זו, במלחמה רח"ל שנהרגים החללים אלו  בבחי '

לגבי זי"ע הגר "א בשם דיסקין  ממהרי"ל קבלה [ואי'

כל  בחיים וישארו ממנה שינצלו  ומגוג גוג מלחמת 

מ  ונבדל פרוש  שהוא מובן מי ובדורינו הגויים, ן 
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הטמאים  המכשירים מן  שפרושים לאלו  הכוונה

כנ"ל]. הגויים טומאות  כל בהם שיש 

äæ ïéðòá  äìåãâ  äð÷ú

øîàå [ áéתקנת שוב לפרסם שיש  מורנו 

מחשב  שמחזיק א' שכל החכמים

יוכל  שלא חסימה לעשות  עליו  חידו "ת לכתיבת

ה"י , טומאה שערי הנ' אל ידו על (ואמרלהתחבר

(1599502200 – לחסימה  הטעל ' מס ' ויש להעתיק ,

חסום  שהוא המחשב על וניכר בולט סימן  לעשות 

רב  לכל שיש  גדול תיקון וזה הנ"ל, הטומאות מכל

תוספת וכל זאת , שיעשו לתלמידיו  ולהורות  לפרסם

נפלאה  ועצה סגולה הוא הקדושה בשמירת והידור

לסייעתא  ובפרט רויחי, ומזוני חיי בבני הברכות  לכל

שיזכו מהילדים דקדושה ונחת  בחינוך  דשמיא

אכי "ר . בשלימות  ה' בדרך  לילך 

íëç  úøåúäå ù" ùøä åðéáøî àìôä  äùòî

ò"éæ

.'îâ [âé.çéùî  äé÷æç úåùòì  ä"á÷ä äöø

המובא  הפלא המעשה את בזה נציין 

מהרב  ששמע שכותב דטבריא, מראב"ד בכת"י 

מגדולי שהיה ברכה, ישא מח"ס אלישר  שאול יעקב

שפעם  לו שסיפר  עיה"ק , בירושלים הספרדים חכמי

לבית חכם והתורת הרש "ש רבותינו הגיעו בעש"ק 

חדש  בגד  עם לביהמ"ד  מבתיהם בא ושניהם א-ל

לבשת מדוע השני את  אחד  ושאלו גדולה, ובשמחה

גילוי היה שלשניהם שנתברר עד חדש, בגד

להם  שהביא נשמתם שורש  על גדולה והשגה

חדש , בגד  זה לכבוד שהלבישו עד גדולה שמחה

משורש  הוא הרש"ש  ששורש  היתה וההשגה

משורש  חכם התורת ושורש  המלך , חזקיה נשמת

הנביא שאכמ"ל )ירמי ' פרטים עוד היד בכתב ,(ויש

התורת הלך  התפילה שאחר  פלא דבר שם ואי'

כפשוטו, אינו בודאי שזה הרש "ש, של לאמו חכם

נשארה  ואמו  בגפו, מתימן  עלה הרש"ש  שהלא

בעולמות התו "ח שהלך סוד ע "פ שזה אלא בתימן,

כביכול  ונישק הרש"ש  של לאמו  והתקשר העליונים

ידה עליוןאת  יחוד שעורר  סוד  ע "פ שזה  (וכנ"ל

בובעליונים) שיש שהרש"ש  אשרייך לה ואמר

מחלצייך . יצא המשיח מלך נשמת

ò"éæ íéîëç  úëéîñä  ìòá éðé÷æ úàååö øåàéá

ïëå [ãéבצוואת שאי' הפלא דבר  את בזה נזכיר 

שציוה  זי "ע חכמים הסמיכת  זקיני 

המלך  חזקיה ליד בחברון  ולטמנו לאר"י להעלותו 

חזקיה  שהלא פשט, ע"פ מובן אין  ג"כ וזה ע"ה,

ציון  בהר אלא בחברון  טמון  אינו  ע"ה המלך

ע"פ  זקיני צוואת את ויישבתי  דהע"ה, במערת

יעקב הבית  הרה"ק יז )מש "כ המי(דף אביו בשם

שחזקיה  דב"ק  סופ"ק  גמ' על מאיז'ביצא השילוח

שבקברים  במעולה טמון ע"ה שם äהמלך  מגלה ,

עד  המכפלה מערת  בין  חיבור שיש קדשו  ברוח

בבחי ' היא המכפלה ומערת  דוד, בית מלכי מערת

_________________________

הקדושה. בזוהר איתא המכפלה שדה שם, ע "ב)זל"ק קפד דחריבו(שמות אמצעיתא נקודה בעלמא, נקודין תלת שיש

דקיימא  דלתתא עדן גן איהי טמירא עלאה מאימא דנטלא נקודה איהו , דקדושה סטרא ישובא דכל אמצעיתא ונקודה דעלמא,
העבודות. כל  על  שמרמזין וירושלים ישראל  ארץ על מורה ישובא וכו ', וישובא דחריבו  סטרין לכל עלמא בכל  באמצעיתא

נקודה  שהיא דלתתא ועדן השי"ת , בעבודת שיעסקו אדם בני שם שאין מישוב היפוך  שהוא מדברות על  מורה וחריבו 
הקדוש בזוהר כדאיתא עדן דגן 'פתחא' הוא המכפילה ומערת  מכולם, ומעולה השנים אלו הכולל  הוא (בראשית השלישית 

ע "א) בית פא קברי על  מרמז שזה  זצללה"ה הגה"ק אאמו"ר כבוד ואמר וכו ' עדן דגן פתחא איהו  תמן דכפילתא במערה

שבש"ס  ע "ב)דוד  טז  קמא אומר (בבבא הוא וכן שבנכסים, מעולה עליה, מאי העליה, מן משלם שהניזק מה ראיה מביא

לג) לב ב' הימים מעולין (דברי אצל  במעלה אלעזר ר' ואמר דוד  בני קברי במעלה ויקברוהו אבותיו  עם חזקיה וישכב

עכל "ק. ושלמה, דוד נינהו  ומאן  שבמשפחה
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מובן  ובזה דוד , בית  מלכי מערת של הפתח

בחברון  חכמים הסמיכת  את (בסמוך שכשטומנים

המכפלה) סמוך למערת  אותו  שטומנים כמו  הר "ז

חכמים  הסמיכת  שרצה [והיינו ע"ה, המלך לחזקיה

שאין  שהיות אלא המלך לחזקיה סמוך  ליטמן 

אמר  בלבד, דוד בית מלכי  את  אלא אם קוברים

חזקיה  ליד נטמן כאילו  נחשב שזה בחברון  לקברו 

המלך ].

íéøèôðä  úåîùðå úåìéôúä  úééìò êøã

' éàå [ åèבני של התפילות  שכל לאברהם בחסד

הנפטרים)חו"ל נשמות  כל עולים (וכן 

מערת דרך ועוברים לאר"י ונכנסים מחו "ל

לפי המכפלה דוד בית מלכי לקברי ממשיכים  (ומשם 

הנ "ל ) השילוח המי לקדש דברי מתעלים ומשם ,

הכרובים)הקדשים שני שבהר (מבין  השמים לשער 

לעולמות התחתון מעולם למעלה ועולים המוריה

זו. בדרך  העליונים

 ïðò  úçúî íéøúñåî  íéèáùä  úøùòäî  ÷ìç

.' îâ [æèåäì  éìæà ïëéäì(השבטים øî(עשרת

 äðéðç éáøå  é÷éøôàì  øîà àøèåæ

.âåìñ  éøäì øîà ה"ה)בירושלמי סוף  (בפרקין 

עליהם  עלה השבטים עשרת  שעל פלא דבר איתא

מפאנו ברמ"ע אי' וכן לראותם, שא"א ענן

את ולראות  למצוא שא"א כפשוטן שהדברים

אותם שכיסה היות השבטים חלק עשרת  את  (היינו

הגדולה מהם) התקופה בספר  בארוכה [ועיין הענן.

ח"ג ) זה].בעני(ח"ב ן

íéãìéä êåðéçá  äîéàå  õçì úìèä ïéðòá

.' îâ [æé äùò  äî(המלך ìò (חזקיה áøç õòð

 éî ìë  øîàå  ùøãîä úéá çúô

 ïãî  å÷ãá , åæ áøçá  ø÷ãé äøåúá  ÷ñåò  åðéàù

 ú÷åðéú åà  ÷åðéú  åàöî àìå  òáù øàá ãòå

.'åëåריבוי על להקשות נראה זו  מגמ' לכאו'

לחנך  שאסור שאומרים בדורינו  המחנכים

והטלת לחץ נתינת של באופן והילדים התינוקות

לחץ  עשה המלך  שחזקיה חזינן  מכאן  כי וכו ', אימה

חינך  ובזה ישראל, כל על מות ופחד  אימה והטיל

זו בדרך  והצליח אר"י, שבכל התינוקות  כל את 

וחזינן  עצומה, התורה ידיעת ישראל בכל להכניס

להשתמש  יש ומצליחה מועילה זו שדרך  שבאופן 

שאמנם  נועם', דרכי ל'דרכיה סתירה [ואי"ז בה, גם

זה  כשאין אך  נועם בדרכי לילך ראוי  לכתחילה

בה], ללכת  יש מועילה האימה הטלת ודרך מועיל,

דורות לגבי זו מגמ' להוכיח אין שבאמת  אלא

הראשונים  מדורות  ראיה ואין שנחלשו , האחרונים

אך  זו, דרך  אצלם ופעלה והועילה חזקים שהיו 

זו. בדרך  להצליח אפשר שאי נראה כהיום

 úåøåãá íéãìéä  úåëäì ïéàù  ì"æéáø éøáã

åìàä

ïëå [çé,הילדים להכות  אין  שהיום מרביז"ל אי'

שבטו שחושך  ע"ז  אי ' לעיל שבגמ' אף 

בנו  הילדים שונא אף להכות שיש שם  אי' (שע"כ

הטובה) בדרך הטבעים שהולכים שנשתנו וחזינן  ,

יש  והיום הדורות , לחולשת האחרונים בדורות 

'בך  על הרמז בספה"ק וכדאי ' האהבה, בדרך לחנך

אאע"ה  של בדרכו  תהא הגלות  שחתימת חותמין '

צדקינו משיח שאמר  וכמו והאהבה, החסד מדת  –

אהבה  בתפילה בנ"י  שיאריכו שע"י  הק' להבעש"ט

הקדושה  האהבה מדת את  עי"ז וימשיכו רבה

ישראל )בעולם ואהבת התורה אהבת הש"י, ,(אהבת 

בב"א. צדקינו משיח ויבא התיקונים כל את יתקנו
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שו "ע  ביאורי

'ã  ïîéñ

ו. סעיף

ïéà:äìôúì  íéãé úìéèðì úéòéáø êéøö

ז. סעיף 

 áåè ìëá úéøçù  íéãé úìéèðá ãéô÷äì

 íéãé úìéèðá íéáëòîä  íéøáãä

 çë àìå éìë àì áëòî åðéà  åäéî  äâä . äãåòñì

 úìéèðá  íéìñåôä íéøáãä øàùå àøáâ

 úáåùú íéøáã åìà  ÷øô  ùéø  éëãøî) äãåòñä

.( ä"ö÷ 'éñ à"áùø

 úéøçù é"èðì  íéîòè  òáøà

ïééò [ àמגדים ד'(סק"א)בפרי שיש שכותב

א) שחרית , ידים לנטילת טעמים

הם, עסקניות  שהידים היות הרא"ש  שיטת 

במקום  נגע השינה בעת  בבלילה ומסתמא

ידים. נטילת  חז "ל תיקנו  לכן  המכוסה,

( á האדם נעשה שבבוקר  שהיות הרשב"א שיטת 

המתחיל  לכהן דומה הוא הרי  חדשה, כבריה

מהכיור , ידיו ליטול שצריך  המקדש בבית  העבודה

(â בגמרא דאיתא מה פי על חיים הארחות טעם

שבת  ק"ט)במסכת  על (דף  שורה הנטילה שעד

מלך . ובת  שיבתא הנקראת  רעה  רוח הידים

(ã הקדוש הזוהר  ע"ב)טעם קפד  דף  וישב (פרשת

רעה  רוח האדם על שורה השינה ידי  שעל

הקדוש  הזוהר  של רעה שרוח סובר  מגדים (הפרי

הגמרא) של  דהשיבתא רעה רוח אותה .אינה

 äðäå]האחרונים הטעמים רעה ,ב' ורוח  (שיבתא

מכל ידים, בנטילת להתחייב  סיבה שהם אף

ידים , נטילת  על  ברכת  להצריך סיבה אינם מקום

אלא  רעה, רוח  העברת  על  ברכה מברכים אין דהלא 

הטעמים  ב ' רק הם הברכה להצרכת  הטעמים  עיקר 

והרשב"א]. הרא "ש של הראשונים 

íéîòèä  åìà ïéá î" ôð 'á

 ùéå [á,הטעמים אלו  בין  נפק "מ (ונכתוב הרבה

נפ "מ) הלילה,ב' כל ער שהיה מי  א) ,

ידיו ליטול צריך  אינו  הרא"ש , בשעת לטעם (שרק

העסקניות) ידיו על  לשמור  יכול אדם אין ,השינה 

כהן  כמו ידיו  ליטול צריך  עדיין  הרי  הרשב"א לטעם

רעה  דהרוח לטעם וגם העבודה, המתחיל

ישן  בלא אף  הרוח ששורה הפמ"ג סובר דשיבתא,

חידוש) של (והוא רעה דרוח לטעם כן  שאין מה ,

[ולהלכה  השינה ידי על רק זה הרי הקדוש , הזוהר

בעלות ידיו יטול הלילה, כל ער שהיה דמי פסקינן

בזה  להחמיר דחיישינן והיינו ברכה, בלא השחר 

חיים]. והארחות הרשב"א כטעם

( áíåéá ïùé  äéäù éî(מטתו על  קבע  ,(שינת

ù"àøäì, כשישן ביום גם עסקניות ידיו ,

נטילת על בברכת  מנחה לתפילת נטילה וצריך 

שס"לידים, יוסף  בבית המובא אבוהב  (להמהר"י

תפילה) לכל עסקניות לידים נטילה  תיקנו ,שלהרא"ש

à"áùøäìå,היום בתחילת רק  ליטול צריך  אינו

 íééç úåçøàìå רק דשיבתא רוח דאין צריך  אינו

ùåã÷ä בלילה, øäåæä éôìåליטול כתב צריך (כן



שו"ע  מהביאורי

רעה  דרוח הזוה "ק  בשיטת ליה  דסבירא  מגדים הפרי

נראה  ואמנם  היום , בשינת אף היא דהשינה 

בשינה  אלא  דהזוה"ק רעה הרוח  אין  דלהרש"ש

בשינה , מיתה טעם יש שאז הלילה , חצות בנקודת

שינה) בשאר .ולא 

ïðàå] צריך מנחה דלפני רלג ובסי' ז  בסי' קיי "ל

שעשה  כגון מטונפות כשידיו ידיו ליטול

עסקניות)צרכיו , שהידים  ביום  ישן  אף נכלל ,(שבזה

ברכה ללא רב אך במעשה  המובא הגר"א  (ורק 

נ על ענט "י מברך  היה ז , סי' שקודם ובמ"ב זו טילה 

].המנחה)

 ÷åñôì  ì"ñ øáçîäù  çëåî ïãéã íéôéòñ 'áî

ù"àøäë

äðäå [â ס"ל מה לידע א"א הנפ"מ אלו מב'

הלא  כי הטעם, עיקר  שהוא להמחבר

בלא  שיטול מסקנא אותה ס"ל האופנים בשני

חיוב  לענין  הטעמים לב' דחשש  והיינו  ברכה,

ברכה לענין ולא להקל )נטילה, ברכות  ספק ,(דבזה

הדין  לעיקר  להמחבר ס "ל מה הראיה עיקר אלא

דידן סעיפים משני  המחבר (ס "ו-ס"ז )הוא שפוסק  ,

דשחרית זו  בנטילה נט"י דיני כל א"צ דבדיעבד 

וכו') רביעית וא "צ  גברא , כח וא"צ כלי, דא"צ ,(היינו

כמובא  וכו', כלי בלא כשנוטל אף ענט"י  לברך ויוכל

לפסוק  להמחבר דס "ל מוכח ומכאן  סקט"ז, במ"ב

הוא  הנטילה דחיוב הרא"ש  כטעם הדין  מעיקר

לתפילה, הנקיון  זה מחמת  לנקיון  חז "ל  הצריכו (ולא 

גברא) וכח  ורביעית  מכיון בכלי להרשב"א דאילו  ,

מהכיור , עבודתו בתחילת דכהן מנטילה דילפינן

גברא  ובכח כלי  מתוך  הנטילה שתהא בעינן 

בביהמ"ק . התם כמו ורביעית ,

äìéèð  ìò é"èðò êøáì ïéà øáçîäìã àä

äçðîì

àäå [ã על ענט"י  לברך  דאין  פוסק דהמחבר

מעיקר  פוסק  אם לכאו' למנחה, נטילה

לתפילת אף ענט"י לברך  הו"ל כהרא"ש הדין

הפמ"ג כמש"כ  י "ל ס"א)המנחה, ז דבאמת(סי'

ענט"י לברך יש  דלשיטתו  להדיא כתב לא הרא"ש 

המנחה לתפילת כןאף פירש אבוהב מהר"י (ורק 

הרא "ש) שאף בשיטת  חשש דהמחבר ויתכן ,

לתפילת רק ענט"י  ברכת תקנו  לא להרא"ש 

מטונפות שידיו  בקביעות תמיד  שמצוי  שחרית

לפניה)לפניה לישון  תפילת(שרגילים  לפני  ולא ,

מטונפות ידיו  שיהיו וקבוע תדיר  דבר שאינו מנחה

לפניה.

íéìáå÷îä  ô"ò à"áùøäë ÷ñåô åøåãéñá áøä

íðîà [ä הבאנו א)כבר בסעי' שבעל (לעיל ,

כאן , השו"ע על חולק  בסידורו התניא

דנט"י הדברים אלו  כל דבעינן כהרשב"א ופוסק

שחרית בנט"י  אף לàלאכילה יברך (ובלעדם א 

ענט "י) פסק ברכת  שהתניא שם וכתבנו ,

המקובלים, ע"פ הפסק נראה שכן כהרשב"א,

 à"áùøäë  ÷åñôì çëåî  ù"ùøäî íâ

ùéå [ å להדיא אשכחן שבאמת עתה להוסיף

ע"גברש "ש יט  דף  כל á(נה "ש שכידוע ,(

_________________________

ליזהרא . צריך  'גם בסידורו, בעה"ת הרב  לעכבז"ל  כלי אפילו מכח  ידיו על ושיבואו לסעודה לנט "י הכשרים מים היו
ליזהר  צריך  וכן נטולה שאינה היד מנגיעת שנטמאת  הכלי פי שעל המים בלחלוחית הנטולה בידו  לגיע  שלא וגם  אדם ומכח

בסעודה, בנט"י  הפוסל דבר וכל  החוצצים בשחר 'מדברים עליה  לברך אין  לסעודה הפסולה  נטילה  שכל עכ"ל.לפי

דעשיה.ב. דחיצוניות  דפנימיות  דנה"י מכלים הקליפות  להפריד  ויכוין צרכיו  ויעשה יפנה כך ואחר שם, הרש"ש ז"ל
דנפש. נרנח"י עם הנשמות מזווג מוחין בהם להמשיך הברכה ע"י יכוין הנטילה ואח "כ הידים סוד  סוד  הם או "א הנה

משפעת  היו "ד  שקוץ מכונים אנו למעלה הידים נושאים וכשאנו  כנודע הרגלים סוד  וז"ון א"א ידי מלבישים הם כי העליונים



לנפשך  חכמה דעה מו 

האריז"ל מדברי  הם לב דבריו ע "ע  שהעיד  (כמו

שחריתע"א) ידים בנטילת  דבעינן  להדיא שכ '

הסוד  ע"פ  זאת  ומפרש  דוקא, ,(כדלהלן )רביעית 

כהרשב"א  פסקו הקבלה דחכמי  לעיל כמש"כ  וחזינן 

לעבודה  ידיו  המקדש ככהן היא דהנטילה

בביהמ"ק  כמו דוקא רביעית בעינן  וע"כ בביהמ"ק ,

וכח  כלי אכילה , של הנטילה דיני כל  גם דבעינן  (ומובן 

בביהמ"ק) כמו .גברא ,

 éôðà 'ãá ' çîä øåàéá

 ùéå [æ דהרא"ש זו במח' פנימי ביאור  לבאר 

בשו"ע) הנגלה  בעלי פסקו (שכן 

ובעלוהרשב"א הרש"ש המקובלים  פסקו (שכן

בסידורו) א)התניא  אנפי, בד' המח' לבאר  ויש ,

הרא"ש  דטעם והיינו  הטעמים, עצם מצד

דהשינה, מהטינוף  נקיון  מחמת  היא שהנטילה

היא  שבינה – הבינה לדרגת  שייך שזה מובן 

מחטאים והנקיון התשובה דרגת  (כדאי'בחי'

התשובה  שמצות ע"א קכב  דף  נשא ר "פ  ברע"מ

הבינה  לספי' וכדאי 'â שייכת ושב', יבין 'ולבבו  -

ספי ' על פ"ד  דבורה בתומר ברמ"ק  למשל

נגלה,ãהבינה  ע"פ  הפסק שהוא השו "ע וע"כ ,(

הבינה, ספי' כנגד היא הנגלה (כדאי'שתורת

שבראנו  אלקינו 'ברוך  בכונת  שבתי ר' בסידור

_________________________

הידים  מן שיורד  התמצית  שיקבלו לזו"ן למטה לרגלים נותנים שמקבלים ומה למעלה י"ה נטל  וזהו או "א שהם בי"ה
יתקשר  כן עשה ואם תמציתם מקבלים זו "ן שהם התחתונים ומים עליונים מים ונקראים לאו"א הם המים עיקר כי העליונים
שכך הויות  ד' הם השם אותיות  שד ' נמצא השם כל  כוללת מהם אות  שכל ודע  ה'. עם ו "ד  סוד  היוד  לחבר שיזכה ויתנשא

נטילה א'עולה אות שאין כיון  פסולה מרביעית חסר ואם  השם כל הכוללת א' לאות שרמז  מים רביעית צריך לכך
השם כל כוללת אינה  נעקר שלימה בה והמזלזל  האצי' כל מציאות  שהוא משם אלא עשר שאין ענ"י בר"ת  תמצא לזה

נטילה  אותיות חמשה כנגד  ק"ל  גימטריא הויות  לה' ירמוז כמ"ש כיון ואם בה שהקל  על ק"ל גימטריא ועני למיתה והולך 
עב  על רוכב  וזהו  וממתיקו עני על  הק"ל וגובר במילואו  הוי"ה יעלה תחתונים עם עליונים מים ו "ה עם י"ה וכשתחבר
לנשמה  ו"ה שהוא הגוף  עולה ובנטילה בזו "ן מתלבשים דאו"א נשמתא ודא גופא דא כנודע ליה מלביש שו "ה ודע  ק"ל.
לבד יבא בגפו אם וזהו נשמתו  תסתלק כן נשמתם שסילק וכשם לבד  גופו  ישאר י"ה עם ו "ה תחבר לא ואם י"ה שהוא
אדנ "י  שד "י הוי"ה ר"ת שהוא אשה פי' הוא אשה בעל ואם כלל  קשר עמו לו  ואין נשמתו  יעלה שלא יצא בגופו  יצא בגפו
אשה  בעל ואם תבין ובזה מלכותו. כבוד ר"ת כ"ם דוד  יוסף  יעקב  יד"י קדש ידיכם בר"ת  רמוזים והם דוד יוסף יעקב והם
הנשמה  עם מתחברת  השכינה שהיא וילדיה והאשה שכרן ומקבלין הגוף עם הנשמה שמתחברת  עמו אשתו ויצאה הוא

שעול  אנט"ל  הכלי שנקרא שהם ותכוין יב "ק ר"ת קראינו ביום יעננו אהי"ה. שהיא לאימא עולים ושניהם אדנ"י הוי"ה ה
נה"י  הם שתפוחין בזוהר כדאיתא תפוחין לחקל מלמעלה הטל  שירד נה"י ט"ל  אותיות נטילה רמז ועוד  כנודע שמות הג'
למים  רמז התרגום וינטלם הוא וינשאם של  תרגום וינשאם וינטלם הפסוק ואמר מלמטה הדינים נאחזי' ח "ו  לאו ואם
מלך ה' דא"א מים סוד  מלך ה' וזהו  כדפריש לכתר ויחברם שינשאם עליונים למים רמז וינשאם פחד  להם שיש התחתונים
מולך ושם מטטרו "ן בסוד  למטה מתפשט  אלא במקומו מולך שאינו לז"א רמז ימלוך ה' ומלכו  מים משם שקבלו  או"א
ו"ה. עם י"ה התחתונים עם עליונים מים תחברו  אלא מים מים תאמרו  אל אמרו המים אלו  ועל  ונוק' הוא העולמות בכל 
בפ"' קדושים פ ' בר"מ וכדפי' א' הכל בא"א עכ "ז א"א ידי הלבישו שניהם שאו"א אע"פ  ידיו את  אהרן וישא שמ"ש ודע 
ו ' תשים ליד שרומז יד "ו  ולזה חד דאינון ב' פי' וזהו  אחד תרוויהו  וניחדך דילהון ברא ואנא או"א דאינון דילך בדרגין א'

ע"כ. י"ה. יהיה בד'

ע"כ.ג. וכו'. בינה איהי ודאי  תשובה מצות  היא דא פקודא שם, הרע "מ ז"ל

מפני ד. כמוה. חשוב דבר שאין בתשובה, לשוב – והוא הבינה, במדת עצמו  האדם ירגיל היאך  פ "ד  שם, הרמ"ק ז"ל
ומי  פגם. כל ויתקן בתשובה ישוב האדם כך  מרירותם, ולבטל הדינים כל למתק הבינה שדרך  וכמו  פגם. כל  מתקנת  שהיא
שהיא  בבינה, עצמו  לכלול  דהיינו בתשובה, ימיו כל  ונמצא ימיו, בכל הבינה שתאיר גורם ימיו, כל בתשובה שמהרהר



שו"ע  מז ביאורי

בא "ש) טעם äר "ת ואילו  זה. כטעם פוסק ,

התחדשות מחמת היא דהנטילה הרשב"א

כעבודתו יום בכל שמתחדש  חדשה הבריה

הרי וכו ', מהכיור  רגליו  ידיו ומקדש בביהמ"ק ,

וע"כ  'קודש ', דאיקרי החכמה לספי ' שייך  זה טעם

ידים  קידוש  בתורת  הנטילה טעם את  מפרש

הכהן שרוחץ המקדש  ג "כ שבבית הכהן (ששייך

ימין ) קו – החכמה לתוספתלספי' יום בכל ,

המקובלים פסקו  וע"כ  שהיה קדושה, (הרשב"א

והרש"ש) והתניא א, לסעי' בביאור  כנ "ל  מקובל

לספי ' שייכת הקבלה חכמת  דכל זה, כטעם

שלהחכמה רוחנית ראיה  – שבזוה "ק  חזי' ('תא

החכמה) .ספי'

 ÷åñôä  ùåøéôá 'çîä

(á [çמשמעות דבאמתמצד הפסוק, לשון 

כפי בנקיון  ד 'ארחץ פסוק  בקרא אשכחן 

ה'' מזבחך את  ו)ואסובבה כו, ובגמ'(תהלים ,

ע"א) טו דף  נטילה (ברכות  לגבי  קרא להאי דרשינן

הפסוק  לשון  מפשט משמע ולכאו ' התפילה, שקודם

הכהן  שהיה לנטילה דומה זו שנטילה כהרשב"א

גבי על עבודתו  מתחיל שהיה קודם ידיו  מקדש

זו גמ' מפרש דהרא"ש  י "ל באמת אך המזבח,

שנחשבת זה מקרא דורשת  הגמ' דהלא כשיטתו 

גימ' דמקוה וידוע במקוה, טבילה כמו הנטילה

מחטאים  טהרה הבינה, ספי ' בבחי ' שהוא קנ"א,

מהידים  הטינוף להעביר היא הנט"י וה"נ ועוונות ,

המזוהמות.

 àøîéîä éìòá  úåîùá úæîøðä ' çîä

(â [ è הנ"ל הפנימית המח' סברת  לרמז  ויש

שהרא"ש  דהיינו  המימרא, בעלי בשמות 

הבינה  ספי ' על שמו  מורה אשר', 'רבינו ששמו 

מהאריז"ל להדיא שמות [כדאי' פר' ויש å (שעה "פ ,(

הרחיד "א שכ' מה לזה קדמות להסמיך (מדבר

נא) אות א  כימערכת  רז"ל אמרו אשר . בזה"ל,

משנה  יודע שהוא מי וכל גיהנם בפתח עומד אשר 

'שמנה' לחמו ' שמנה 'מאשר וזהו מצילו הוא

נחום  חזון הרב מורינו  כתב כך 'משנה'. אותיות 

וידוע  ע"כ . תלפיות , מדרש ספר  משם בהקדמתו

מפרש  וע"כ  הבינה], בסוד  הם המשניות כי

כנ"ל, הבינה בסברת  הנטילה טעם את  הרא"ש 

המלך  שלמה ע"ש 'שלמה', ששמו  הרשב"א ואילו 

ספי ' על שמו  מורה האדם, מכל החכם ע"ה

טעם  ע"פ הנטילה טעם את  מפרש  וע"כ  החכמה,

החכמה.

ô"ã ãé ìëì äìéèð ïéðò  úåéîéðô

(ã [é דהנה הענינים, סוד  ע"פ  גם מתבאר  והדבר

ד' בגימ' הוא דנטיל"ה הנ"ל הרש"ש  כ'

_________________________

עכל "ק. וכו '. העליונה  התשובה בסוד  מעוטרים חייו  וימי תשובה,

שבראנוה. וזהו ונשמותינו תורתינו סוד ומשם בריאה סוד שם כי תכוין בא"ש, ר"ת  שבראנו, אלקינו ברוך  שם, ז"ל
הוא  מתפללין אנו לכן בריאה, תורת אמת, תורת לנו  ונתן נשמותיהם, בסוד התועים מן והבדילנו בריאה, בסוד לכבודו 

ע"כ. בוער. שאש מרגיש ואין וניצול  לאור להשליכו  הוא כפות כאלו  בעיניו  ויראה היטיב, בה ויכוין וכו ' יפתח

היתה ו. ומשם אהי"ה, נקרא היא כי והוא, כנודע, עילאה אימא מבחי' היא מצרים יציאת  למה לך, יתבאר ובזה שם, זל"ק
אותיות, כ"ה בו  יש מלואו, במלוי ההי"ן דמלוי אהי"ה כי הוא, הענין אהי"ה, ישראל לבני תאמר כה ואומרו מצרים. גאולת 
ד ' כחשבון כ"א, האחרות אותיות ישארו פשוטות, אותיות ד' ממנו תסיר אם והנה אהי"ה. ישראל לבני תאמר כה וז"ס

דיודי  אהיה כי דע , הוא, הענין אהי"ה, אשר אהי"ה ואומרו אהי"ה. שהם עצמם, הפשוטות  ת "ק אותיות  לבד מלויו עולה "ן
אשר. נעשה עצמו  אהי"ה כי ונמצא אש"ר. כמספר שהוא ע"ה, לחמו, שמנה  מאשר פסוק על הזוהר, בספר  "ש מ וז "ס 

"ה  אהי הנקרא ע"כ.באימא אשר. ונעשת  ,



לנפשך  חכמה דעה מח

בזה לפרש  [ויש  הוי"ה, שם אגב)פעמים (בדרך 

ד' שיהא שתיקן  דהגר "א הפנימי  טעם את 

ענין  על לרמז  שחרית , בנט"י  יד  כל על נטילות 

כנגד  היינו  הוי "ה, שם ד"פ  גימ' דנטילה זה

ושלימות שעיקר התורה, חלקי  ד ' פרד"ס ,

טענת שעיקר  לרמז  נטילות בארבע הטהרה

פרד"ס , – התורה חלקי  ד' לימוד ידי על הנפש 

בב  הם חלקיה וד ' למים, נמשלה חי 'שהתורה"ק 

הגר"א ודייקא נטילות, בתורה"ק ד ' עסקו (שעיקר

במקו"א) כמש"כ הסוד  בתורת וחידש היה  גילה ,

וכדחזינן  הסוד , לימוד  כנגד שהיא הד', נטילה

הוי"ה, ד "פ בגימ' הוא שנטילה הסוד  ע"פ  הכא

לימוד  שכנגד  ג"פ  בנטילה סגי  הנגלה ע"פ ואילו 

שגם  והדרש , הרמז הפשט הנגלה, חלקי  ג'

האדם נטהר לבד  הוא בלימודם הסוד (ולימוד 

שהוא  הידים  ניגוב  את  יש וכנגדו קדושה  לתוספת

ניגוב  דבעינן  סק "א  בשע "ת  כמובא טהרה , תוספת 

התניא  בעל מש"כ מעין  טהרה, לתוספת  הידים

נט "י) בהל' ].בסידורו

íù  ìù 'à úåàì íéðååëî úéòéáø úìéèðá

íìù ä"éåä  íù  úùåã÷ äá ùéù ––––  ä"éåä

 áúåëå [àé בעינן שחרית  דבנט"י  הרש "ש

על  מרמז  רביעית כי  לרביעית,

הוי "ה משם א' מכלאות  רביעית  היא א' (שאות

הוי "ה השם) שם של אחת לאות  שאף  בזה ומכונים ,

הרי קבלה דע"פ וכידוע השם, כל קדושת את  יש 

שלם  הוי "ה שם על רמז יש הוי"ה שם של אות  בכל

[ולהנ"ל  ה'-ב"ן . ו '-מ"ה, ה'-ס "ג, י '-ע"ב, במילוי ,

היא  יד כל על ד "פ דנטילת הגר "א הנהגת  בביאור

מובן הרי  'נטילה', שבתיבת הוי"ה ד"פ  (ע"פכנגד

כאן ) שם המובא  מכוונים נטילה שבכל הכונה דאין

י ' אות  ראשונה בנטילה מכוונים אלא שלם, הוי"ה

ובנטילה  ע"ב, דמילוי  שלם, הוי"ה שם יש  שבה –

דמילוי שלם הוי "ה שם יש  שבה – ה' אות שניה

וכו']. ס "ג,

 éìááä ' çî  íéìáå÷îì  ò"åùä ïéá 'çîä øåàéá

ä"éåä íùî 'à  úåà  ú÷éçî éáâì éîìùåøéäå

 äðäå [áé הוי "ה משם אות  שלכל עצמו  זה דבר

קבלה  ע"פ  רק  הוא השם, קדושת  יש

עסמ"ב, על מרמזות  הוי "ה אותיות  דד ' [וכנ"ל כנ"ל,

כשאתה  ד'העצם הכלל ידוע קבלה ע"פ גם וכן

בכולו '], תופש  אתה במקצתו  גם תופש  אי' (וכן

– דלאה  מוחין  כנגד הוא הירושלמי שגם בירושלמי

כדלהלן ) סוד לבחי' נחשבת  הבבלי ע"פ שבערך  אך  ,

שם  קדושת הוי"ה משם אחת לאות אין  הבבלי 

משם  אחת  אות שהכותב בבבלי וכדאי ' הוי"ה,

השו "ע  שפוסק מובן ועפ "ז למחקו, מותר  הוי"ה

אין  הוי "ה משם אחת שלאות  שס"ל כהבבלי

בנט"י רביעית שיהא מצריך  הוא אין  ע"כ  קדושה,

שבנטילת שחרית  הרביעית  סוד  מהרש"ש (דכנ "ל

אחת  לאות  שאף  הנ "ל  ענין על לרמז  היא  שחרית

וזה  שלם, שם  קדושת יש הוי"ה  להבבלי)משם ,אינו

שס"ל  כהירושלמי שפוסקים המקובלים משא"כ 

הוי"ה שם קדושת  יש הוי"ה משם א' (ואסורשלאות

הוי"ה) משם  אחת  אות כשכתב אף  ס"ל למחוק  ע"כ ,

הנ"ל. סוד על לרמז  שחרית בנט"י רביעית  להצריך

ä"á  óãä ùàøá áåúëì àìù ð" òôöä  úøîåç

êøãáå [âé פענח הצפנת  שהגאון נציין  אגב

בספר מובא  (להראגאטשאווער,

תשובה) ע"כ פסקי הירושלמי , לשיטת לחשוש ס "ל

ליזרק  העומד הדף ראש על לכתוב שלא מזהיר  היה

ב"ה אותות לכתוב)לאשפה הרבה שנוהגים ,(כפי

הוי"ה', 'ברוך  ר "ת  לדברשהוא דרכו היה (שכן

שלהם) ביהמ"ד רב שהיה  חב"ד חסידי וא"כ כמנהג ,

הוי "ה  דשם ה' אות  על מרמזת ב"ה דתיבת  ה' אות

להירושלמי, למחקה אמת שאסור  האמרי (אך 

דס"ל והתיר עליו חלק הנ"ל, לספר בהסכמתו המובא 

וא"כ  הוי"ה, ברוך  ולא השם ברוך הוא  דב"ה דהר "ת

קדושה) שום זו באות .אין 



שו"ע  מט ביאורי

 øúñðå  äìâð 'éçáá –––– éîìùåøéäå éìááä ' çî

(êøò éôì)

ë"ùîáå [ãé היא והירושלמי הבבלי  שמח'

יבוארו לסוד, נגלה בין מח'

הרמ"ז  דברי את כמ"פ  שהבאנו מה ע"פ  הדברים

מבו"ש  על ב רחל,æ (בהערה מוחין  כנגד שהבבלי (

בימות לבי"ע היורדת  ולמטה שמחזה רחל והיינו

שנתחבר  בבלי  תלמוד וכמו  בירורים, לברר  החול

וע"כ  בירורים, לברר  בבל לגלות  בנ"י  בירידת 

דנגלה מוחין כנגד  הוא דימות הבבלי  (מוחין

מוחין החול ) בחי' כנגד הירושלמי משא"כ ,

יורדת ואינה מאצי ', יוצאת  שאינה לאה, דפרצוף

באר "י שנתחבר ירושלמי  תלמוד וכמו  למטה,

בי"ע) – בבל  בערך  האצי' קדושת בבחי' ,(שאר "י

מוחין  בבחי' הוא הבבלי בערך הירושלמי  וע"כ 

דקבלה.

_________________________

שם,ז. הרמ"ז מהחזה ז"ל  "ו, בוכ שם סוד  שם  כי  ברחל, ובבלי ירושלם. סוד הוא כי בלאה , הוא ירושלמי תלמוד סוד 
בבל  גימטריא שהוא ניצוצות ולמטה, לתקן הצדיקים, אותם וזכו  שקועות , ניצוצות כ"כ היו לא הגלות, בתחילת  הנה כי .

הקושיות. שהם ותבן קש בסוד הפסולת, מתוך  הסולת  ולהוציא בירורין, לברר התלמוד, סוד  הנה כי לאה, בסוד  גדולות ,
הקלי' כח גברה כי השעבוד, צרת  תקפה ואח "כ ממנה. הניצוצות  בקחתינו להכניעה, שהוא לילית, גימטריא תלמו "ד  ולכן
שהוא  בבלי, תלמוד  זה הושיבני במחשכים שאמרו  וז"ס כנז', בבל"י בסוד  רק עליונה, בבחי' עוד לברר יכולים היו  ולא

המעש"ה, דיני לברר עשיה, סוד  הם כי הכלי, פנימיות בסוד הם ב' אבל מהירושלמי. תחתונה יותר עשיה)במדרגה (ס "א

כי  מאוד , במאוד  הקלי' יד  אזלת  שבזה עד  ניצוצות, כמה ונתבררו הימים שרבו  ואחר וקד"ם. ק"ל קס "ו  קפ ,ד גי' הוא וכן
ז"ל  הרמ"ק והתחיל אורה, שערי קצת נתגלו הש"ל  בשנת  ואח "כ משיחא. עקבות  בסוד הרגלים, בחי' רק לנו נשאר לא
אם  כי דבר לא הא', הבח 'י משיורי ר"ל  התוהו, מעולם נשמתו עדיין שהיה כיון אבל האמת, בחכמת  הפנימיות  בסוד לדבר
התיקון  בבא הוא העיקר כי דרכו, עפ"י עסק שום לנו  אין ולכן הפנימיות , של בחיצוניות  דהיינו  בלבד, הנקודות מסוד
ודבריו זלה"ה, האר"י ראשינו  עטרת הקדוש הרב  שורש היה משם כי הפנימיות , של  הפנימיות סוד  והוא החדש, מ"ה בשם

עכל "ק. עליה. ולהשפיע  השכינה לתקן עליון בכח  וקיימים חיים



לנפשך  חכמה דעה נ 

מוהר"ן  חיי

áñ÷ úåà(áé úåà 'åëå ùèéååàøàðì åúòéñð)à

,øîà äùòù óëú ,èñåää åéìò àáù óëúù

.÷ìúñéù ãéî òãé ,ïåùàøä èñåää

 ìò óà , åúå÷ìúñä ïéðòî  øáãì ìéçúä óëúå

åðîò àéìôä ìåãâä åãñçá êøáúé  íùäù  éô

 íéðù ùìù êë øçà éçù ,ãàî  íéìåãâä  åéñð

,æ"ñ÷ú õé÷á óëú ïë éô ìò óà ,úö÷ øúåéå

 úòá êøãá åúåéäá èñåää  åéìò àá æàù

ùèéøååàðì òñðù  äìåãâä åúòéñðî  åúøéæç

åúéáì  åàåáá óëúå ,ì"ðë ' åëå áàìñàæå

 ïéðòî øáãì ìéçúä ì"ðä  åúòéñðî

 íéãçô åéìò ùéù ,æà øîàå , åúå÷ìúñä

 íéùù åì  åéäéù êéøö äéäù ,øîàå , íéìåãâ

åðåøëæ áåè íù ìòáäì äéäù åîë íéøåáâ

 éðà êà) , äæ ïéðòá äáøä øáãå , äëøáì

åéôî  åìà íéðéðò òåîùì  éúéëæ àì éîöòá

 çëùð äáøäå , åìöà  éúééä àì  éë ,ùåã÷ä

.( äæî

íéùéùä  åéä êéà ' ÷ä è" ùòáä åðéáøî  äùòî

åúãåáòá  íéøæåò '÷ä  åéãéîìú –––– íéøåáéâ

íéàåøå [ à עוזרים הצדיק  של שהתלמידים מזה

המעשה  וכמו מאד , הרבה לו 

בספה"ק כט)המובא עמ ' הצדיקים  בזה"ל,(התגלות 

להאריך  מנהגו  היה נבג"מ הבעש"ט הקדוש רבינו 

כמה  בשמ"ע ועמד  עשרה שמונה בתפלת  מאוד 

מדרשו, בבית  עמו  התפללו  אשר  והאנשים שעות .

אשר  עד  עדי כ "כ להמתין  להם שקשה ידעו לאשר 

היו כי השמ"ע תפלת  את  הבעש"ט רבינו יגמר 

כאשר  מנהגם היה לזאת לאכול, ותאבים רעבים

כדי כלום וטעמו לביתם הלכו השמ"ע את  גמרו

להביהמ"ד  בחזרה באו ואח"כ  נפשם את  להשיב

בשמ"ע. בתפלתו  עומד עודנו  שהבעש "ט ומצאו

החסידים  הרבנים אולם תמיד. מתנהג היה וכן

בשום  הלכו  לא הם דיליה קדישא החבריא הגדולים

גמר  עדי  שעות איזה שהמתינו הגם לביתם. פעם

השמ" גם הבעש "ט אשר מקרה קרה אחת  פעם ע.

ובע"כ  גדול, חולשות  קרה דיליה קדישא להחבריא

את להשיב מה דבר לטעום לביתם ללכת  הוצרכו

יחזרו שכאשר  היטב ידעו  חשבונם וע"פ  נפשם

עומד  הבעש "ט לרבינו  עוד  ימצאו להביהמ"ד 

כלום  התמהמהו לא הם כי  ארוך , זמן בשמ"ע

באו כאשר כי פליאתם גדלה מה אולם בביתם.

גמר  כבר  הבעש"ט רבינו  והנה לביהמ"ד, בחזרה

שהחבריא  המנהג היה הבעש"ט ואצל השמ"ע. את 

פלא  דבר כל על תמיד  אותו שאלו  דיליה קדישא

ועל  זה דבר  על אותו  שאלו כאשר ויהי  אצלו . שראו 

להם  ואמר  הבעש"ט הקדוש רבינו  ענה זה. מה

הרבה  אנשים משל, לכם אמשול אני  בני , תדעו 

האנשים  מן אחד והנה אחד, גבוה אילן  אצל עמדו

עומד  האילן  שבגובה וראה לראות , עינים לו היה

מאד . היופי בתכלית  ומהודר  נאה אחד  ציפור 

על  והנה המראה, את ראו לא האנשים ושאר

הציפור  אל להגיע רבה תשוקה נפלה הזה האיש 

בלא  משם לזוז עוד יכול ולא אותו , ולקחת  הזה

_________________________

תשע"ח .א. ויצא פר' וערש"ק ליל  נאמר
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באפשרי היה לא האילן גובה מחמת אולם הציפור ,

שם, בנמצא היה לא סולם וגם הציפור אל להגיע

עצה  נתן  והעצומה הגדולה תשוקתו ומחמת

היו אשר האנשים לקח כי הזה, באופן  לנפשו 

כן  חבירו, גבי על אחד  אותם והעמיד  שם עומדים

עד  בגובה גביהם על עמד  והוא האנשים כל העמיד 

הגם  האנשים והנה אותו . ולקח להציפור  שהגיע

כלום  ידעו לא אעפ"כ  הציפור  לקחת  שסייעו 

האלו האנשים בלא בעצמו האיש  וגם מהציפור .

יכול  היה לא הם בלא אעפ "כ כלום ידעו  שלא הגם

האילן  אצל שם בנמצא היו  לא ואולי לשם, להגיע

ליקח  יכול היה לא בעצמו הוא רק  אנשים שום

הוא  כאשר באם אנן  וניחזי אופן, בשום הציפור 

לקחת ורצה ההם, האנשים על בגובה עומד  היה

אז  משם, והלך  ממקומו  התחתון האיש  הזיז  הציפור 

מלבד  הזה והאיש הארץ על נופלים שכולם בידוע

יפול  עוד גם הציפור , היינו מבוקשתו את  ישיג שלא

כאשר  הזה. הדבר  הוא כן  מפרקתו. וישבור לארץ

והיכל  העולמות  כל לפני  נגלו  בשמ"ע עומד אני 

חן , ליודעי  הידוע ציפור קן בזוה"ק  הנקרא המשיח

ציפור , לקן  לשם לעלות  רק  הוא וחפצי  תשוקתי  וכל

לשם, להגיע ביכולתי  ואין מאוד בגובה הוא אולם

אז  תפלתי  בעת  אצלי עומדים אתם כאשר אמנם

חבירו, על וחבירו חבירו , גבי  על אחד אתכם אציג

שאגיע  עד  גביכם, על בגובה אותי אעמיד  ואני

הכל  נמצא לעשו . צריך שאני  מה עושה ואני  לשם

בבית אצלי עומדים שאתם מזה ידכם על נעשה

אתם  שאין  הגם בשמ"ע. תפלתי  בעת  מדרשי

הלכתם  שאתם היום אולם הזה, מדבר  כלום יודעים

עליכם  שעמדתי אני  שגם נמצא לביתכם, מאצלי 

עוד  לעשות  מה לי היה לא לזאת  משם, נפלתי 

ע"כ . תפלתי. וגמרתי  בשמ"ע עוד ולעמוד

íòôå æà  äéä éìúôð  éáøå ,úáùá  äëá úçà

 ìù  äùòîä  øôéñ ïîæä åúåàáå .åìöà

 ïéðòî úåìåãâ úåîçìî åéìò åéäù êìîä

, òðééø÷åàä ìò æà  òñðå ,ùéáëòäå áåáæä

 úáù ìò ïéøòùèì ãéîú òñåð  äéäù åëøãë

 éùðà íò øáéã ,ïé'æãàì úìä÷á ,êøãáå ,åîçð

, ÷ìúñäì çøëåî àåäù , íù  ùéù åðîåìù

 íéøåáâ íéùùä ïéðòî ïë  íâ  íäîò  øáéãå

 äëøáì åðåøëæ áåè  íù ìòáäìå ,êéøö àåäù

åéäéå åìãâé  éàãåáå ,íéøåáâ  íéùù  åì  åéä

 éðá íä ïééãò ìáà ,íéøåáâ íéùù éùðàî

 äãáë  äîçìîäå ,íéðùá íéëøå  íéøåòðä

.' åëå ïòùäì éî ìò  éì ïéàå ,ãàî  íäéìò ä÷æçå

 íúö÷îå ,íéîòô  äîë äáøä  äæî  øáéã ãåòå

 àì ,íéøåáâ íéùù åì  åéä íà  åìéôàù , éúòîù

,øîàå . åìù úàìåçî úåàôøúäì  åì ìéòåé

 ÷ìúñäìå ìàøùé õøàì  òåñðì  äöåø  äéäù

 òéâäì ìëåé àì àîù àøéúî àåä êà , íù

 ìò  íéùðà  åàåáé àì íù  ÷ìúñé íà  íâ , íùì

. åøá÷ íò àãáåòå ÷ñò  íäì  äéäé àìå , åøá÷

 ïéîå÷ èéð øòðéé÷ èòåå ñò" ,ïåùìä åæá  øîàå

 ïäàè éö ïòáàä èéð èòåå ïòî øá÷  íòã óéåà

,åðúðéãîá áëùéùë ìáà ," øá÷  íòã èéî

, íù ììôúäìå ãåîìì åøá÷ ìò àåáð  éàãåá

åúåàîå .äæî ìåãâ âåðòúå  íéòåùòù  åì äéäéå

,åúå÷ìúñä ïéðòî  äáøä  øáéã äàìäå ïîæä

 äîë  åúòã  äìâå , åøá÷ ïéðòî äáøä  øáéãå

åøá÷ ìò  åàåáéù ,úåðåùì éðéî  äîëá íéîòô

 íù ãåîììå  åøá÷ ìò  íéìäú  øîåì ãéîú

 íò øáéãå , íéðåðçúå  äìôúá  íù úåáøäìå

âøáîìî àáùë íâ . äæ ïéðòî  íéùðà  äîë§
 áëùìå  ÷ìúñäì  åéðôì áåè äéä  íùù ,øîà

 íé÷éãö äîëå äîë  íù íéáëåùù úîçî  íù

 äéì àçéð  äéä àì  äæ úîçî êà , íéìåãâ

 ãçà  íåù àåáé àì íùù úîçî ,íù ÷ìúñäì

 ìò àåáé ãçàùëù , øîàå .åøá÷ ìò åéùðàî

,áìä úåøøåòúäá íéìäú ìèéô÷ øîàéå  åøá÷

 úåòåðú  äùòå . äæî ìåãâ âåðòú  åì  äéäé

 õåìç åì äéäéù æîøå ,æà  åéúåîöòáå åôåâá

. åøá÷ ìò  íéìäú  åøîàéùë  åøá÷á æà úåîöò

 êë øçàå , íéîòô  äîë ïéðòä äæá øáéã ãåòå
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 éîù , øîàå ,íéìäú ìèéô÷ äøùòä äìéâ

øîàéå ä÷ãöì äèåøô ïúéå åøá÷ ìò àåáéù

 êøåàì åîöò çéðé , íéìäú ìèéô÷ äøùòä  åìà

 äî  øáò íà  åìéôà ùéàä  äæì  øåæòì áçåøìå

øàåáîë , äæ ìò  íéãò éðù ãçééå ,' åëå  øáòù

. øçà íå÷îá

ìò  åîöò  ìò ì"æéáø  ìáé÷ù úåáøòä ïéðò

äáåùúá  íøéæçäì ìàøùé  úåîùð

éàãåá [ á שזה נוראים, סודות זה ענין בכל שיש 

של  הענין האמת, הצדיק של ענין

וקיבל  לזכויות , העוונות  כל את  להפוך  הכללי, תיקון

להחזירם  ישראל נשמות  על ערבות  ע"ע רביז"ל

על  ערבות ע"ע שקיבל יהודה כמו בתשובה

ערב הל' בלקוה"ל [וכמרומז הל 'בנימין , (ליקוה "ל

ואילך) ג אות ה"ד לפניערב רביז"ל שאמר וכמו ,

עיין  במירון, דיליה קדישא במערה בהיותו רשב"י 

צדיק י)בשערי אומר (מכתב דבריו  ובתוך בארוכה,

קמיה  דמערבנא הוא דאנא בגין לרשב"י , רביז"ל

כל  בדיל עלמין  דאברי קדם מן הוא בריך  דקודשא

עלי וקבילנא דישראל, קדישא דזרעא נשמתהון 

דעביד  דמאריהון לפולחנא יומיא בסוף  לון  לאתבא

ועתיד  יומין , בשיתא חילוהון  וכל וארעא שמיא

צדיק  בשערי מש"כ  בזה וע"ע ע"כ . וכו '. לון לחדתא

כו  מכתב  עד )á(ח"ב בחייו לזה רביז"ל זכה לא ואם ,[

ועוסק  פטירתו  אחר  עתה ממשיך  הוא הרי  הסוף

לבא  שזוכה למי  גדולה זכות שזו  בודאי  וע"כ בזה,

ולומר  לצדקה, פרוטה שם וליתן  רביז"ל ציון  על

שאז  הכללי תיקון של תהילים קאפיטל העשרה

ובודאי ולרוחב לאורך עצמו  שיניח רביז"ל הבטיח

אותו יוציא שבפיאות ואמר האדם, לזה יושיע

שיהיה  איך  האדם אותו  יהיה אם אפי ' מהגהינום

על  יקבל מעתה רק שעבר , מה עבר  אם אפילו 

ושלום חס  לאוולתו  ישוב שלא השיחה עצמו (כלשון

בהערה) להלן  המובאת  רכה  .אות 

 úà àùðù ––––  úîàä ÷éãö –––– ä" ò åðéáà á÷òé

ì"åçå é"øà –––– äàìå  ìçø

 äðäå [âהשבוע ויצא)בפרשת  על (פר' מובא

אע"ה אמת יעקב 'תתן האמת (צדיק

_________________________

המובא ב. בעולם יחיד רק שהוא הצדיק של  הנשמה היא היא השלום עליו המלך  דוד  נשמת כי הוא, והענין שם, וז"ל 
ע )בלקו "א בלקו"ת (סי' כמבואר עולם של  מקומו שהוא השמיני, ביום ויהי א)בהתורה ממשלה(סי' תקעו  (אות בהתורה

מהיד) עולם ,בסוד של מקומו שהוא מצד שזה  השנה, ראש לעשות יכול אחדשהצדיק כל של  מקומו  ומכיר ויודע

יתברך השם ברא זאת  נשמה ובזכות  עי"ש, וכו ', זכות  לכף ואחד אחד  כל את לדון ויכול הזמנים, ובכל  הענינים בכל ואחד

כי להבריאה, והקטרוגים המקטרגים כל את  וסילק הבריאה כל  לבריאת את  הערבות את עליה  קיבלה  הזאת הנשמה 
שהיאהעולם דהיינו  הנ "ל , בהתורה שם כמבואר לווין בחינת  כולו שהוא העולם  כל את להחזיר  עצמה  על קיבלה 

שמו, יתברך הלכותלעבודתו בלקוטי ה)וכמבואר אות  ה"ד ערב הל' חו"מ  אתה (חלק "בני שכתוב כמו  בן, נקרא והוא .
ילדתיך " היום ב')אני עבדי"(תהלים דוד  "מצאתי שכתוב כמו עבד , ונקרא פט), אתו "(שם העבד "בנו ענין שזהו  (מלאכי ,

כל ג') בשביל  גם אלא לבד, מצוה בשביל  ולא שמו. יתברך  הבורא רצון לעשות וטיט  רפש מיני לכל  עצמו את  המשליך  ,
רביז"ל בדברי כמבואר יתברך, להשם רוח  ונחת רצון בזה שיש ה')דבר סי' אמונה(שם תקעו  טו)בהתורה בדבור (אות

וכו'. באמת כי הקדוש המתחיל ברבינו באה  הדורות ובסוף פעמים  כמה בעולם כבר  היתה  "ל הנ הקדושה  הנשמה  כי
ואמיתיית, נצחיית גאולה  לגאלנו שיבוא דוד  בן  משיח של נשמתו תהיה והיא "א, זיע "ח אמר הננמ שרביז"ל וכידוע 

בהם  ללחום צדקנו למשיח  הנצרכים זיין כלי מיני כל  הכין שכבר אמר גם וכו', אלא כלום ולא צדקנו למשיח בינו שאין

הנובעים  הקדושות  והעצות שגילה והנפלאים הנוראים הקדושים הלימודים בחינת  שהם כולו , העולם כל  את  ולכבוש

ידו על  ויקוים אחד , שכם לעבדו יתברך להשם כולו העולם כל  את  צדקנו משיח  יחזיר ידיהם שעל לנצח , מהם ויוצאים

ע"כ. וכו'. סלה אמן אמן, בימינו  במהרה מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי
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בקבלהליעקב') וידוע ורחל, לאה את שנשא (זוה"ק ,

ע"א) קנח  דף ויצא  עלמא פר' נקראת  שלאה

וכמו דאתגליא, עלמא נקראת ורחל דאתכסיא

התניא  בעל מרבינו כמובא וחו"ל, אר "י  של הענין 

חיים  בעץ האריז"ל מרבינו דאי' מה לגבי  זי"ע

מ"ת  פ"ג לב  להכנס )â (שער  זכה לא שמשרע"ה

היה  ומשרע"ה רחל בבחי' היא אר"י כי  לאר"י,

ע"ז  ואי ' לאה, בבחי ' היה שהוא מאר"י גבוה יותר 

התניא עה"פמבעל טו"ד  כב  דף ויצא פר' אור  (תורה 

בנות' שתי עד )ã'וללבן רק רחל בבחי' היא שאר"י ,

ירדה  ואילך  החורבן מזמן אך ביהמ"ק , חורבן  זמן 

באר "י ונשארה לחו"ל, למטה רחל שהיא השכינה

לאה שאר "י(עיי"ש)בחי ' הענין נתהפך  עתה וא"כ ,

בבחי ' וחו "ל דאתכסיא, עלמא – לאה בבחי' היא

דאתגליא. עלמא – רחל

 ééåìéâì úåëæì øùôà  ì"åçáù äðè÷ é"äãåáòá

 é"øàá ë"àùî ì÷éðá úå÷ìà

æ" ôòå [ã זי "ע האמצעי  אדמו"ר כ"ק  בנו  כותב

קצד  עמ ' לתהלים שלפיכך )ä(במאמריו

_________________________

וזה ג. נכנסו אחרא דרא ובניהם כנען לארץ נכנסו ולא המדבר ודור משה למיתת  גדול טעם תבין ובזה שם, האריז"ל  ז"ל
רומז  שהוא סיהרא דאיהו דיהושע  מסטרא היו דבניהם ביארו  דכ"א בראשית  פרשת  בזוהר והנה גדול. נוקבא תימא ברחל

שם נכנסו  לכן ישראל ארץ הנקראת והיא יתירה דז"א מעלה להם  שיש הנ "ל האורות ג' מבחי' שהיו ודורו משה  אבל
הנקרא  ולאה יעקב אלו רק מזדווגים  "ן  זו היו לא קיימים  בעודם  כי שרשם  משם הם גם נסתלקו בהסתלקותן  לכן
רחל  מזווג שהיו ובניהם  הם גם  נסתלקו וכשנסתלקו הנ "ל הזווג מן המדבר  דור נשמות יצאו משם אשר  המדבר דור 

"י  א וזהו "א ז בעלה הוא וישראל כנודע נקבה היא ארץ כי "י לא ליכנס  שזכו לישראל וישראל משה אמר ענין וזהו .
בז"א  דבוקה היתה לא המדבר דור והנה ורחל הז"א הוא אלהיכם ה' כי פי' אלהיכם בה' הדבקים ואתם לא"י שזכו  לאותן

בה' ממש הדבקים ואתם להם ואמר כנודע להפרידן נסירה שצריך עד ז"א עם גמור בהתדבקות אב"א היא רחל אבל

אבותיכם  המדבר דור אבל  רחל  כנגד  שהוא לא"י לכנוס  היום כולם חיים לכן עמו  הדבוקה רחל מבחי' שאתם לפי אלהיכם

אבותיכם. למעוטי הדבקים ואתם וזהו  זו  מבחי' שאינם לא"י נכנסים אינם ולכן התדבקות אותו להם  אין כי ומתו כולם תמו 
ע"כ.

ועלמא ד . דאתכסיא עלמא שהם הדבור. ואותיות המחשבה אותיות הם ורחל לאה הנה וגו'. בנות שתי וללבן שם, ז"ל
רחל)דאתגליא קטנה ה' ושם בפי' בכסליו בכ''ה בד''ה לקמן היה (עיין שבהמ''ק שבזמן ארצות . ב' החיים. בארצות ענין וזהו

רחל  בחי' היה והעיקר בא''י. מאירים הבחינות שני היו הבית )קיים עקרת הדבור (שנקראת  בתוך  מתלבשת  המחשבה כי

חכמים  שהיו  ית' אלקותו  גילוי בא''י אז היה לכך  דאתגליא עלמא הוא הדבור בחי' שהוא שרחל ולפי מתגלה. היה והדבור

ונביאים רוה''ק בעלי בא''י)גדולים אלא שורה הנבואה שאין ויחזקאל יונה גבי שפרש''י והשראת (וכמו בהמ''ק ובפרט

שלמעלה. אש יורד שהי' הקרבנות ועבודת  ותומים ואורים  בקה''ק ישראל השכינה שגלו בהמ ''ק חורבן אחר ''כ משא
מאירה  שהיתה  הגלוי מערך כלל מאירה ואינה  שרי' בע' גלות בבחי' שהיא רחל בחי' שהיא השכינה . עמהם  וגלתה 
כו' בירורים בדרך היא והעבודה  נאלמה. גוזזי' לפני כרחל כתיב עכשיו ''כ משא מתגלה הדבור  שהי' הבית בזמן

סיני) במדבר ע''פ  שהיא (וכמ ''ש  המחשבה וכמשל  רחל  מבחי' גבוה יותר מדרגה והיא לאה בחי' בא''י מאיר נשאר ומ''מ
הדבור מן ונעלית הגלות רוחניות בזמן החיצונים ליניקת ומבוא פתח  ממנה שיש פתוחה מ ''ם נק' רחל כי בגלות  אינה (שהיא

קכ''ז ) ודף ב' קכ''ו דף  תרומה ר''פ בזהר עיין לאה שרש הוא ושם סתומה. מ ''ם מבחי' דאתכסיא משא''כ עלמא שהוא לפי אך 
א  לכך  בארץ והעלם אשר הגדולים הצדיקים ומ''מ קיים. בהמ''ק בזמן שהי' הגילוי מערך  בא''י עכשיו אלקות הגילוי ין

הבית  בזמן כמותם צדיקים שהשיגו  ממה אפי' יותר עליונות  השגות  בא''י עכשיו להשיג בבחי'יכולים היא שההשגה (מאחר

הדבור) בעולם מהתלבשות למעלה עדיין שהיא כמו עליונה השיגומחשבה שלא מה עצומות  השגות  שהשיג ז''ל  האר''י וכמו 
ע"כ. הקדמונים. בדורות  גדולים צדיקים

שנואה ה. כי ה' וירא שנא' זה ומה כו' מלאה רחל את  גם ויאהב מ"ש להקדים יש זה ולהבין שם, האמצעי האדמו"ר ז"ל
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שעושים  קטנה בעבודה"י הרי  הגלות  בזמן  היום

דבקות להרבה בקל לבא אפשר  שבחו"ל

שחו "ל  [היות בניקל, אלקות והשגת והתעוררות 

דאתגליא, עלמא בבחי ' שהיא – רחל בבחי' היום

באר "י משא"כ בקל], העבודה הצלחת  בבחי '

גדולות ויגיעות  בעבודות  בעבודה"י לעסוק  צריכים

שבאר "י היות  ה' אור  גילוי  של למדרגה לזכות כדי 

לאה  וכמו  דאתכסיא, עלמא בבחי ' הוא האור 

שנשרו עד ה' לפני בבכיות  בתפילות כ"כ  שעסקה

עיניה בגמ'ריסי  ע"א)כדאי ' קכג דף  בתרא  ,(בבא

באר "י כדבעי  בעבודה"י  כשעוסקים גיסא ומאידך 

ההשגות מכל הרבה גבוהות להשגות  זוכים

_________________________

ישראל  ארץ ענין בשרש להבין יש תחלה והנה כו ' ושמעון ראובן בנים ששה ילדה דוקא ולאה כו ' עקרה ורחל  כו ' לאה

דז' הבירור ולאחר ב"ן דשם הבירור קודם היינו כנען ארץ כי ישראל ארץ בפי' כידוע  דאתגלי' עלמא רחל בבחי' שהוא

התלויות  המצות  וכל  ומעשרות תרומות כמו דוקא בא"י ניתנו המצות  כל וע"כ ודב "ש חל"ב זבת ארץ א"י נק' אומות 
ה' אשר ארץ כמ"ש כו ' דרגין כל  מריש העליונים אורות  התגלות בחי' עיקר הוא שבא"י מפני הוא הכל בהן כיוצא בארץ

רחל  בחי' שהוא אמכם שולחה ובפשעיכם נא' הגלות  בזמן עכשיו והנה דאתגלי' עלמא נק' ע "כ  כו' אותה דורש אלקיך 
ארד אנכי ביעקב וכמ"ש עמהם שכינה לאדום גלו כמארז"ל  שרים בע' השכינה גלות  ונק' כו' בני' על מבכה רחל  כמ"ש

הרי ולפי"ז כו ' בבחי'עמך גם  שם  השכינה אין  "י בא "כ א לארץ בחוץ בגלות רחל בחי' שהיא שהשכינה מאחר 
לאה  מבחי' רק כלל רחל מבחי' "י בא ההארה  אין אלא אךהגלות ורחל לאה שניהם גם היו בהמ"ק שבשעת וגם דוקא

רחל  שבחי' עכשיו משא"כ בהעלם הי' לאה ובחי' שכן כתיפיו בין בו  שנא' בנימין של  בחלקו  ק"ק בהיכל הגילוי עיקר

השר  תחת בהעלם כ "א כלל  בגילוי השכינה הארת  אין שבח"ל  ואעפ"י דוקא לאה מבחי' רק בא"י ההארה אין בח"ל  בגלות

שאין  בא"י משא"כ כו' לו לרע  באדם האדם שלט  אשר כמ"ש שרים לע ' לברר בשביל שזהו ידוע  הרי מ"מ גלות בבחי'
א"י  על  בח"ל  יתירה מעלה יש ולפי"ז בח "ל בגלות להיות משם שנשלחו מאחר כו' לברר כדי בהעלם גם שם השכינה

משא"כ  לאה מבחי' רק בגילוי ההארה אין שעכשיו  מפני והוא בהמ"ק מבזמן גם עכשיו בא"י יתירה מעלה יש ואמנם בזה

וד"ל . כו' בהעלם לאה ובחי' רחל  מבחי' בגילוי שם שההארה בהמ"ק עכשיו ומזה בזמן רואים שאנו מה יובן הטעם 
עבדו  שכבר גדולי' צדיקי' רק כו' אמיתי' בביטול האמיתי' ועבודה אלקות להשגות שם  זוכה  אדם כל שאיו "י בא
המעלות  רום  עד עילוי אחר בעילוי שם למעלה  יעלו המה כו' הגשמיו' והפשטת החומר  הזדככות למעלת והשיגו

"ל  בח כזה נמצא שלא בו וכיוצא "י הב והרב כו' אליהו וגילוי "ק לרוה שזכו ותלמידיו האריז "ל בצדיקי'כמו גם

בח "ל  זה ואין כו' להתגשם ממדריגתם ליפול יוכלו אלא במעלה שם יעלו שלא די לא הערך  קטני אבל שבהם הגדולי'
"י דאדרבה מבא יותר  בנקל אלקו' והשגות הדביקות התפעלות במעלת להתעלות יוכלו הערך קטני זה גם  ואין כידוע 

גם  יותר בנקל  דילי' שיעורא לפום חד  בכל האלקי אור שנגלה דאתגלי' עלמא רחל בחי' הוא שבח "ל לפי הנ"ל מטעם רק

בח "ל  הוא שכינה הארת  מקום שעיקר מאחר כו ' רוח אייתי רוח כי כו ' לבו אליו ישים אם כמו קטנה התעוררות עפ"י רק

עלמא  בחי' שהוא לפי דוקא גילוי בבחי' מיד  נמצא הוא ומבקשיו ה' לדורשי ואמנם השכינה גלות בסוד בהעלם שהיא רק

שהיא  עליונה המח ' בחי' דאתכסי' עלמא לאה מבחי' האור עיקר ששם בא"י אבל כידוע העליון דיבור בחי' הנק' דאתגלי'
כך  כו' לזולתו כלל  נגלית ולא בעצמותו  בהעלם שהיא שלמטה מח ' כמשל אצי' בבחי' בנקל בהעלם "כ כ ה ' אור  נגלה לא

"י  בא ה' דשכינה לעובדי אור גילוי העדר מפני דביקות' ממדריגת ליפול יוכלו  ואדרבה כו ' רבה בעבודה יגיעה ע "י גם

התגלות  לבחי' זכו שכבר גדולי' לצדיקי' מעלה יתרון שם יש בזאת  אמנם כלל  בעבודתם להשיג יוכלו לא לאה ולבחי' כו '
השגו ' ענין כמו  מבחו "ל עליונו ' יותר למדריגו ' ויגיעו שם שיעלו  כנ "ל  אמיתי בביטול  עבודתם מצד  תמיד  בנשמתם אלקו '
יותר  הוא לאה ובחי' כנ"ל בהמ"ק מבזמן יותר בגילוי לאה בחי' עכשיו  ששם מפני בו וכיוצא דהאריז"ל הגדולי' סודות 
העולה  וכמשל  כו' דאתכסייא עלמא ה' בהר יעלה מי וז"ש כידוע  למטה הדבור על  המח ' מעלת כיתרון רחל  מבחי' עליון

לגמרי  הגשמיו' בהפשטת  לבב  ובר כפי' נקי רק כו ' לאחור שיפול  בהכרח הגובה מעוצם לעלות יוכל  לא שאם גבוה בהר

עכל "ק. וד "ל כו ' ברכה ישא הוא וכלל  כלל נפשו לשוא נשא לא אשר



מוהר"ן נהחיי

דאתכסיא  מעלמא הם שבאר "י  דההשגות שבחו"ל,

משא"כ  הג"ר  מעולמות  – דבינה מלכות לאה –

- ולמטה דמחזה רחל בבחי' היא חו "ל של הדבקות

דבקות – לאה בחי' הוא ואר"י הקטנה, דבקות

העליונה.

ìòå] זי "ע התניא בעל [כמו  צדיקים הרבה היו  כן

לדור  שנשארו בקודש], דרכו וממשיכי

לפי שלהם והתיקון העבודה היתה שזו  בחו "ל,

צדיקים  ויש  דאתגליא, עלמא בבחי' נשמתם, שורש 

שהגיעו ועוד ] הק' וחבורתו  מוויטעבסק  [כהרמ"מ

בחומש  בזה מאריך התניא ובעל וכו ', לאר"י

שם) בזה (בתו"א  מאריך אדמוהאמ"צ בנו  וכן ,

](כנ "ל )בתהילים

äãåáòä ÷åìéç ïéðòá øòðåãøà÷ é"øä áúëî

ì"åçì é"à ïéá

 åððéðòáå [ äהר "י הרה"ק  דברי כ "ז ע"פ מובן 

במכתבו (המובא קארדונער 

באה )å בהערה  רביז"ל שנשמת שכותב אחרי ,

הרבה  בזה שיש כמו לאר "י , ההסתלקות  אחר תיכף 

מאיר  רביז"ל שאור  ומסיים, ובע"פ, בכתב דיבורים

אתגליא בבחי ' עלמא בחו "ל – רחל  כנגד  חו"ל (שכן

אתכסיאדאתגליא) בבחי ' לאה ובאר"י כנגד (שאר"י

דאתכסיא) עלמא  שבין – חקלא מחצדי  לבין וכידוע ,

שצריכים  היינו צריכים, לזה שגם ומסיים אנ"ש.

כנ"ל. ורחל לאה שהם הבחי ' לב' אנו 

 é"øàá  ìçø 'éçá  äìâúî  äìåàâä éðôì

 íðîà [ åלהתגלות מתחיל לגאולה, ובסמוך לפני

שהיא  לאה של הפנימיות גם באר"י

לאה  ופנימיות  בתוך גם שיש  משה', 'כלת  נקראת 

ב  החול ימות רחל,של כמו  שהיא בחי'חינה (ויש

רחל שאז שב "ק  של רחל  של  בחי' מזה גבוה  יותר

לגמרי) לאה  מקום  שבפשטותיורשת שאף והיינו  ,

שהיא  לאה בבחי' היא הגלות בזמן  אר"י הרי

דורות הרבה במשך וע"כ  כנ"ל, דאתכסיא עלמא

דבר  שבאר "י  רביז"ל נשמת  מקום של הענין  היה

[וכמש "כ  סגולה, ליחידי רק וידוע ומכוסה נעלם

הנ"ל  במכתבו להדיא זי "ע קארדונער הר"י הרה"ק 

אך  אנ"ש], שבין חקלא למחצדי  רק  ידוע שהדבר

מתגלה  המשיח לביאת יותר שמתקרבים כמה כל

רחל  בחי' שהיא לאה פנימיות של האור  ויותר  יותר 

בחי ' קצת  שנהיה [היינו לאה, בתוך שנמצאת

כמה  וכל אר"י], לגבי אף  רחל שבבחי ' אתגליא

יותר  ומתגלית ונבנית  לגאולה יותר שמתקרבים

יותר  מתגלה זה לערך  כך עיה"ק , ירושלים קדושת 

האמיתי 'במקומו  רביז"ל נשמת  ומקום השראת 

_________________________

מניעות ו. עוד  שברתי בעצמי אני וגם אנ"ש, בין כלל למניעות  נחשבים אינם כאלו המניעות שכל אמנם "ואם שם, וז"ל 
כאלה. ממניעות יותר שאורגדולות  תדעו כי "ל. חו לישיבת "י א ישיבת להשוות יכולין  שאין  לידע צריכין אך

שנשמת  איך נסתרות סתרי בזה ויש "כ, ג בכאן  זורח "ק "י רביה לא הסתלקותו אחר תיכף באה  בכמה הצדיק כמבואר

מבא"ד הקדוש הר' של  הסתלקותו אחר שאמר וכמו מזה, רמזים איזה ג"כ  נראה רביה"ק ומדברי חז"ל. ממדרשי מקומות 
שסיפר  וכמו  בא"י. מזה יודעים שכבר ממני להעלים רוצים אתם איך  ז"ל  הוא ואמר ממנו , להעלים אנ"ש שרצו זיע "א,
בצפת  שפה ובפרט ובכתב . בע"פ  דיבורים ועוד ועוד שם, עיין בירושלים שיש הכנסת  מבית  מוהר"ן בחיי הנדפס המעשה

לרביה"ק  גדול שייכות  שיש רשב "י, האלקי התנא הוא והנעלם הגנוז אור טמון שפה ישראל, ארץ מכל יתרה מעלה יש ת "ו
"ש  אנ שבין חקלא למחצדי מפה כידוע החשובים אנ "ש קבעו זה שעבור בכתב . אליכם לבוא א"א כאלו  בדברים אשר ,

לרביה"ק. גם ידו  על ולהתקשר רשב"י האלוקי התנא ציון על  להשתטח למירון השנה ראש על  ליסע כביר זמן ואםזה

ששם ביותר–באומאן-אמנם  רביה "ק של צריכין..."ההתגלות לזה גם אבל באתכסיא - באר"י – וכאן באתגליא שם כי ,
ישראל) רבי כתבי בספר נדפס תרס"ט , אב מנחם ד' ב', מכתב ברסלבר קארדונר ישראל ר' .(מכתבי
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הראב"נ  הרה"ק [כלשון  עיה"ק ', בירושלים והנצחי

קנה בביאוה"ל ],)æ (סי'

íò õéîà øù÷á äøåù÷ ÷"äéò íéìùåøé úùåã÷

ì"æéáø  úùåã÷

ïëå [æ הר"א הרה"ק  שכתב אשכחן

בהקדמה  זי"ע שטערינהארץ

ציון  רינת  הספה"ק לחיבורו על שכ' פירוש (שהוא

העיתים  בצוק  כולו כמעט  ונאבד בארה "ק  ליקו"מ 

הדבריםכנ "ל ) שב' וקדושת , עיה "ק  ירושלים  (קדושת

ופותח רביה"ק) בזה, זה לגמרי  ומקושרים מיוחדים

בהשקפתי ראותי כפי הנה בזה"ל, הקדמתו שם

ת"ו ירושלים מקדושת  ובפרט הק ' ארצינו  מקדושת 

קדושת עם וחזק אמיץ בקשר  שנתקשרה ב"ב

זי"ע. ננמ"ח íúøúñäå אדמו "ר   íúåîìòäá ïä

 äæë äæ  íúåéìâúàá èçî ìù  äãåçë ïäå

 ãçà ïôåàá שזה האור  מן  שמעט שמובן וכפי  ,

החושך  מן הרבה דוחה הנ"ל  מחט של כחודה

עטי פרי אפתח אני  אף  לזאת  הנ"ל. מהסתרתם

מן  בהמעט מחט, של כחודה אצבעותי  במעשי

עיה"ק  ירושלים קדושת  מן ברוחי  המתנוצץ האור 

קדושת זריחת עוצם גודל את  ולגלות לקשר  תו"ב

זי"ע, ננמ"ח אדמו "ר  של הקדושה והחכמה החיות 

הק' משיחותיו  והן  הקדושים בתורותיו  הן

משולבים  המה כאחד כולם הק', התורות  שסביבות 

בארץ  לדעת  יכולים ידם שעל פז, באדני  ומיוסדים

לילך  הק ', ומדה מדה בכל ואמת  הק' דרך  הקדושה,

משני הקצוות  משני הק ' בחבל ולאחוז  בהם

עכל"ק . וכו '. הנ"ל הקדושות 

 ÷"äéò  íéìùåøéã  úåøåà 'á –––– ' úåøåàîä øöåé'

ì"æéáøå

ù"ééòå [ç דבריו שם)בהמשך  (בהקדמה 

על  חדש 'אור התפילה בביאור

'אור  הבקשה של הכוונה וזהו וז"ל, וכו ', תאיר ציון

וכו', תאיר' ציון על éùåãéç חדש  ìù  øåàä  äæ éë

, íéìùåøéå ïåéöá ú"éùä  åðì  øéàé ' ÷ä  ø"åîãà

øöåé'  íéîééñîå ,íéé÷ìå ùéâøäì  åðìåë  äëæðù

åðéöøà ìù ,íééðù íéáø èåòéî ,'úåøåàîä

 ò" éæ ø" åîãà ìùå '÷ä.עכ"ל בכמה . שם  (ומאריך

_________________________

הלילה,ז. כל חשב  האחרונה, בלילה ז "ל  אדמו"ר שבפטירת ז"ל , מורנ"ת במאמר זה מכל  "ונזכרתי שם, הראב"נ וז"ל
ושאחר  ב '], הלכה בחלב בשר בהלכות בחידושיו  אז עמדו  [כפי וכו ', אלקיך  ה' בית  תביא אדמתך ביכורי ראשית הכתוב

אין  הזה, המקום נורא מה כי וכו'... הנשמות  גדולי והתעלות הסתלקות סוד  שזה האריז"ל בכתבי שמבואר בדעתו  עלה כך 
לך יעשה בית כי הכתוב יסובב  שעליו  דוד, בן ש'ל'מ'ה'] באותיות  הנמצא מ'ש'ה' בשם [הרשום ומשיחו ה' בית  אם כי זה

ציון  תהיה אשר מה כל "כי וכו ', יתברך" וחכמתו אלקותו בית בעיקר הוא בעצמו  ז"ל אדמו "ר שגם מבואר שמזה ה',
להיות  כביכול ותאותו רצונו  בסיבת  רק הוא הכל, [על] כבודו  וכסא ומנוחתו  שכינתו  וזאת יתברך , הבורא כבוד  למשכן

כמבואר  הבית ראש שהוא לכולם, והראש בהמובחר והעיקר אלקינו , בית מעדן הגדלים שלמטה, ישראל  בנשמות  שכינתו 
[כמבואר  ונשמתו  רוחו חלקי עת בכל  ולמצוא לחפש מוכרח בעצמו הצדיק גם ולאשר ז"ל. אדמו "ר דברי מצירופי זה כל

ולקבוע  ולבוא לנסוע נפשו את  למסור בעצמו ז"ל  אדמו "ר גם הוכרח בהם]. שמבאר ז"ל  מהרנ"ת ודברי מדבריו  זה גם

לחזו דעת על זולת  היתה לא משם יצא אשר וכל לנצח , מקומו לכל שם המוכרחים ישראל נפשות כל עם לשם ולבא ר

ובהל' ו אות ה"ד  לסעודה נט "י הלכות  הלכות , [ליקוטי הקדושים מדבריו כמבואר בתמידות , לארץ בחוץ להשתקע  ולא זה,
לנאווריטש, נסיעתו בסיפור מהר"ן ובחיי ו] אות ה"ד  בסעודה הנוהגים ושארדברים בברסלב רועה  הוא לבד  שעה  שלפי

לבד ועירו בארצו הוא והנצחי האמיתי מקומו אבל לא מקומות, פטירתו כל שגם ז"ל, מורנ"ת מפי נשמע  וכן וכו ' וכו '
בארץ  נמצא משיח  משה נשמת  כי מ'ש'ה', תיבות סופי תהיה' קדשים' קדש' וכו '. וכו ' השעה מפני הדחיה בסיבת זולת היתה

הוא  העיקר, אבל  ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר'ב 'י', אותיות  ישראל ובארץ הקודש. במקום מקומו , ועיקר לארץ, ובחוץ ישראל 
ע"כ. רבי". לאותיות  ריב  מאותיות  לבא



מוהר"ן נז חיי

ההקדמה :) ומסיים עיי"ש, זה בענין  ואוליאופנים 'ופן

בחשק  עצמינו  את  לחדש  להתעורר  זה כל ע"י  נזכה

כולו שהם הקדושים, עצותיו לקיים חדשים וכיסופין 

הק' מארצינו היינו  דייקא, מארץ ואמת אמת , זרע

ישועה  קרן ובפרט בכלל לנו  י 'צ'מ'ח' ובזה תצמח,

"צמח" ע"י ורוחניות  נחמן )בגשמיות  ב"ב (בגימ '

שבקונטרס  לשונו מקצת  בזה נציין עוד ע"כ . אמן.

טהורות ג "כ אמרות שם האיתנים, ירח  בסו"ס  (נדפס 

וקדש  עיה"ק ירושלים קדושת  בין  ומשוה  מחבר

רביז "ל ) ציון לקדושת  סי 'הקדשים  בליקו"מ וכן וז"ל, ,

מובא  הק' היכל בונה שהצדיק  – הקודש היכל – נט

הציון  וזהו ד ' כסא לירושלים יקראו  ההיא בעת  שם

ובהתורה  ינחילם כבוד  וכסא בבחי ' הק ' הצדיק  של

ר"ש  ס)חדי  סי' ק "ק (שם  הוא שהצדיק  שם מובא

ואבן  יעקב, מאבני שם שמובא וכפי שתיה, אבן

בארוכה. עיי"ש ע"כ הצדיק . של הק' ציון על מרמז 

 úìá÷ ïéðòá øòìñ÷òåå  äîìù 'ø ÷"äøä é"úë

 é"øàá  ì"æéáø  úçèáä

æ"ôòå [è'ר הרה"ק  של קדשו  דברי  מובנים

שכתב  זי"ע וועקסלער  שלמה

שלו, החיי "מ על והאמת בכתי "ק  בקונטרס (הובא

כג ) אות א  ענף  אהבו הבטחתוהשלום  לגבי שכתב

על  תיקוה"כ  לאומרים והנוראה הגדולה רביז"ל

בחיי "מ להלן המובאת הק ' רכה ציונו  וכתב )ç(אות  ,

לענ"ד "ונראה וזל"ק , ìàøùé ע"ז   éðá ìë  íâ  éë

 ì" åçì ìàøùé õøàî úàöì  íéöåø íðéàù

 ìàøùé õøà úáéùé úìåãâ ìãåâ éðôî

 ì"æç  øîàîë úåöîä ìë ãâðë  äìå÷ùù,

אע"פ  להצדיק, התנאים גם הלכו לא זה שמטעם

שמותר , תורה ללמוד  בתחילה אליו  לילך  שרצו 

המצות כל כנגד שקולה המצוה גודל את זכרו

מוהר "ן  בליקוטי  מובא הלא אכן יצאו , ולא וחזרו

ק"ח àåä (ח"ב)תורה ÷éãöä  øá÷ ìò úåéäì  éë

 õøàå ,ùîî ìàøùé õøà úùåã÷á  ùåã÷

 àöîð ,úéøáä íâôì ìåãâ ïå÷éú àåä ìàøùé

ùåã÷ àåä  ÷ñôä  éìá åîöòá ìàøùé õøà

øúåéבתורה גם כי  ב), אות  שמעון (ס "א  רבי  חדי

אפילו מכבר  ישראל שם שיושבים במקום כי מובא

ארץ  קדושת  בחינת  מעט מקדש  בחינת  הוא בחו "ל

בעצמו ישראל ארץ בודאי ואעפי"כ ישראל,

התקשרות העיקר הוא כן ועל ביותר , קדושה

לשונו, וזה קל"ה סימן  בתורה שם כמובא לצדיק,

הצדיק  את שיאהב האהבה הוא התקשרות עיקר

שכתוב כמו  שלימה מ"ד)אהבה ונפשו(בראשית 

כמו כנפשיה, ליה חביבא ותרגומו בנפשו , קשורה

ועיין  דוד. בנפש  נקשרה יהונתן ונפש שכתוב

באהבת לצדיק שמתקשר זה ידי שעל קע"ו  בתורה

_________________________

ויתנוח. קברו על כשיבואו שכשיסתלק זה על  כשרים עדים שני ויחד  בחּייו  לברכה זכרונו רבנו  הבטיח  כבר שם, ז"ל 
לצדקה לברכה פרוטה זכרונו רבנו שיחד העדים משני אחד היה שהוא לברכה זכרונו נפתלי רבי מהרב שמעתי המעתיק (אמר

ּכׁשּיבֹואּו הלשון בזו  לברכה זכרֹונ ֹו רּבנ ּו אז  ואמר ּכּנ"ל. נפ ּתלי רּבי והרב לברכה זכרונו אהרן רבי מורנו הרב היינו זה, ענין ¨¤§¨¨§¦§¦¥©¨©¨§©©¦¨§©¦©©¨§על

ּכּנהּוג) הּקדֹוׁשה נׁשמתֹו הז ּכרת ּבעבּור לֹומר (רצֹונ ֹו ּבעבּורי לצדקה ּפרּוטה ויּתנּו קברי געּבין על וועט אין אשכנז  (ּובלׁשֹון ©¦§¦§¦§§¨¦§¨¨©£¦§©©£©§¨©¦§¨©§¨©¨¦§¤¤¦

וכּו') וועגין מייניט פּון צדקה רחמנא אּפרּוטה לילה למקרה ּתּקּון ּבׁשביל  אצלנ ּו הּנרׁשמים ּתהּלים קּפיטל  העׂשרה אּלּו ויאמרּו ©§¨§¨¨©¤¤¦§§§¥¨£¨¨©¦§§¦¦©¦§¨¦¤§¥¦§¦¦§¦§¥©§¨©£¨¨
יהיה  אם אפּלּו מהּגיהּנם אֹותֹו יֹוציא ׁשּבהּפאֹות ואמר האדם לזה יֹוׁשיע  ּובו ּדאי ולרחב, לאר עצמֹו רּבנּו יּניח  אז ¤§¦¦¦£¨¦¥©¥¦¥©§¤©¨§¨¨¨¤¨©¦©©§©¨§¤¨§©¥©©¦©¨©§¦לצלן,
ׁשּקדם  ּובּלילה ו ׁשל ֹום. חס  לאּולּתֹו יׁשּוב  ׁשּלא עצמֹו על  יקּבל מע ּתה רק ּׁשעבר. מה עבר אם אפּלּו ׁשּיהיה, אי האדם ¤¤¨§©©¨§©§©¦§¦¤§©©¥©§¨©¥©©¨¤©©¨¦¦£¤§¦¤¥¨¨¨אֹותֹו
ּתּקּונים  על מצּפים הם ּכלל. אֹותי הּכירּו ׁשּלא הּנׁשמֹות  אם ּומה לפניכם.  הֹול ׁשאני מאחר לדאג ּלכם מה אמר ¦¦©¦©§¥¨§¦¦¦¤¨§©¦¨¤¥§¦¥¦£¤©©¥§¦¤¨©©¨§©§¦הסּתּלקּות ֹו

וכּו'. אּתם מּכל-ׁשּכן ויסמכּוׁשּלי הּקדֹוׁש קברֹו על כשיבואו ּבח ּייו, לברכה זכרֹונ ֹו רּבנּו את להּכיר זכּו ׁשּלא אּלּו אפילו (וכן ¤¦¦¨¤¥©¤§£¦¥¤¨§©¦¤©¥¦§¦§¨¨§©¨¨©¦§©¨§¦§§

ּׁשּיס מה על להם יׁש ּבוּדאי הּקדֹוׁשים, ּבספריו הּנאמרים הּקדֹוׁשים ּבדרכיו ליל עצמם וירּגילּו הּקדֹוׁשים ספריו וילמדו מכּו.עליו, ¨¨§¦§§§¨¨©§¦§©§¦©§¨¥¥¦§¨¨©§¦©¤¡¨¦¦§¨¨©§¦§©©¥¨¤©©¤¦§

אינ ֹו ע ּמנּו ּׁשע ֹוסק מה ׁשּכל ּוברמז ּבפרּוׁש לׁשֹונֹות ּבכּמה ּדעּתֹו ּגּלה ּכבר ּכי ּבֹו, הח ֹוסים ּכל יאׁשמּו ול_א חלקם, אׁשרי ¥¨¦¥¤©¨¤¤¤§¥§§¨©§§©¨¦¨§¦¦©¨§§¤§¨§¤¥§©¤¥§©אׁשריהם

לק ּמן) מּזה וכמבאר ּפה, אינ ּנּו אשר ואת  ּפה יׁשנֹו אׁשר את  אם ּכי לבד, ע"כ.ּבׁשבילנּו . ¦§¦¥§©¦¦¤£¤¤§§¤¥¤§©§¨¦¤§©¨



לנפשך  חכמה דעה נח

שזה  עכ "ל. הצדיק, בלב לבו נכלל זה ידי  על נפש 

ויהונתן , דוד אהבת בחינת  לצדיק , שלמה אהבה

הגדלות מתבטל זה ידי  שעל אליו, התקרבות  שזהו 

לשונו, וזה י"ב בתורה ושם ה', בתורה שם כמובא

על  התנאים, שחידשו  הלכה איזה כשלומדין נמצא,

ודומה  הלומד, רוח עם התנא רוח נתדבק  זה ידי 

צדיקים  ואפילו  וכו', התנא עם עצמו את  נושק  כאלו

על  תורותיהן , לומדין  כשאנו  לעולמם, הלכו שכבר

חז"ל  שאמרו כמו ברוחנו , רוחם נתדבק  זה ידי 

צ"ז ) ידי(יבמות  על וזה בקבר, דובבות  שפתותיהם

שלומדים  ידי  שעל יוצא עכ"ל. נשיקה, בחינת

וגורם  הצדיק , את  נושק  והוא נושקו  הצדיק תורתו ,

נמצא  בקבר , דובבות  ששפתותיו לו  גדול תענוג

הל' הלכות  בלקוטי וגם קברו . [על] משתטח כמו זהו

ב')תפלה – הכנסת(ה "ג בית הלכות בלקוטי וכן ,

כג ) – סוכה(ה "ה  הלכות  בלקוטי  ד'), – ב' ,(הלכה

הנאה הלכות  ה')בלקוטי – כ' בלקוטי(הלכה ,

מא)הלכות  אות  ה ' הלכה  הלכות(שלוחין בלקוטי ,

בחרו י')החובל – ìàøùé ,(ה"ג  õøà úùåã÷ éë

 ïë ìòå ,úçà  äðéçá íä  ÷éãöä úùåã÷å

 úùåã÷  åéìò êéùîîå ìàøùé õøàá àåäùë

 éãé ìò  äùåã÷ä  åúøåú ãåîéì éãé ìò ÷éãöä

åéìò êåîñéå  åøá÷ ìò àá åìéàë àåä äæ

åéëøãá êìéå  íéùåã÷ä åéøôñ ãåîìéå

,åëåîñéù äî ìò íäì  ùé  éàãåá  íéùåã÷ä

 íéñåçä ìë åîùàé àìå  í÷ìç éøùàå íäéøùà

,åá לשון ומפשטות  עכל"ק . רצון ". יהי כן אמן

שע"י שס"ל חזינן  זי "ע וועקסלער  הר"ש 

והליכה  הק' ספריו  בלימוד לרביז"ל ההתקשרות

אף  הנ"ל הק ' הבטחתו  את לקבל אפשר  הק' בדרכיו 

הקודש . בארץ

äàì ìù éåñéëäå íìòää  çåúôì  äìåãâ äãåáò

íå÷î  úìòîå ––––  äìéôúä  úìòî  úåìâìå––––

 é"øàáù ì"æéáø

,åðééä [éאת ולגלות לפתוח גדולה עבודה שיש 

עלמא  – לאה של הגדול הכיסוי

יעקב  שאף  בפרשתינו שרואים וכמו  דאתכסיא,

מרוב  לאה של מעלתה גודל בתחילה ידע לא אע"ה

מוהרנ"ת ג"ע בזה שמבאר  וכמו  והעלמתה, כסויה

ואילך זי "ע כט  אות  ה"ה ר"ח  היא )è(הל' שרחל

רואים  וכולם ויפ"מ, יפ"ת שהיא התורה"ק  בבחי '

_________________________

לברכה ט. זכרונו  רבנו שכתב  כמו  פה. שבעל  תורה בחינת  זה רחל  ורחל. ולאה יעקב בחינת  וזה שם, מלשו"ק קצת ונעתיק

של  בחלקו  תפל  שלא בוכה שהיתה רכות , לאה ועיני בחינת תפלה, בחינת זה לאה לדוד "). "תהלה בהתורה יב בסימן

קהלת  מורשה משה לנו צוה תורה בחינת התורה, כלליות  בחינת זה יעקב  אובילם. ובתחנונים יבאו בבכי בבחינת  עשו .
וכבר  כידוע. ורחל  יעקב  בחינת ואשה, איש בחינת  הם פה שבעל ותורה שבכתב תורה כי שבכתב , תורה בחינת הינו יעקב,
עשרה  משלש הנמשכין דאוריתא חדושין בחינת  שהיא פה, שבעל  תורה ידי - על  הוא מתורה שעושין התפלה שעקר בארנו

בחינת  שהם תפלות, מהתורות לעשות יודעין דיקא זה ידי - שעל קדישא, דיקנא תקונא עשר שלשה ששרשם וכו ', מדות 
ורחל  שלאה האר"י ובכתבי הקדוש בזהר וכמובא חשיבי. כחדא ורחל  לאה כן - ועל וכנ "ל . רחמים של מדות עשרה שלש

ברחל, עבודתו  כל היה שבכתב, תורה בחינת התורה, יסוד  שהוא ויעקב אחד. בפרצוף  נכללין לפעמים כי חשיבי). כחדא

ומצות  עבודה שום להוליד אפשר ואי פה. שבעל תורה בלא שבכתב לתורה שלמות אין כי פה. שבעל  תורה בחינת  שהוא

כי  בשלמות , מצוה שום יודעין אין שבכתב מתורה כי פה, שבעל תורה ידי - על אם כי שבכתב  מתורה טובים ומעשים

וזהב. כסף של או עור של  התפלין אם יודעין אנו  ואין וכו'". "וקשרתם אחד  בפסוק אם כי נאמרה לא תפלין מצות כל

בשאר  וכן פה שבעל  תורה ידי - על  אם כי יודעין אנו אין כלם המרבים תפלין דיני שאר וכן וקשירתן. הנחתן מקום והיכן

ברחל , יעקב של  עבודתו  כל היה כן - ועל  אחר) במקום זה כל וכמבאר לקיוםהמצות לזכות אפשר אי באמת אבל

"ל. כנ לאה בחינת שהם  "ל, וכנ ותחנונים  תפלה  ידי - על אם  כי ורחל יעקב בחינת שהם  בשלמות והמצות התורה 
לתפלה  לזכות אפשר  ואי תפלה . ידי - על אם כי לתורה  לזכות אפשר  שאי בזה , זה תלויים הם  ותפלה  שתורה  ומחמת



מוהר"ן נט חיי

וגודל  מעלת  ואילו וחכמתה, יפיה התורה"ק מעלת 

בחז"ל (לאה)התפילה וכדאי ' כל, מעין נעלם

ע"ב) ו דף מהדברים (ברכות  שהיא התפילה על

בהם, מזלזלין אדם ובני  עולם של ברומו העומדים

משיגין שאין עד  עולם  של  ברומו שהיא גדלה (מרוב

.בה)

ì"æéáø ìù ïéðòä  ìãåâ  íéâéùî à"ðá ïéà

 é"øàá

ïëå [àéבני שרוב שרואים בעניננו, ג"כ  הוא

של  הענין כלל משיגים אין  העולם

בבחי ' כנ"ל שהוא שבחו "ל, במקומו אלא רביז"ל

את ומשיגים מבינים ואין דאתגליא, עלמא – רחל

הצדיק  לאה, בבחי ' שהוא שבאר "י , הענין 

יותר . ונעלם יותר  הגבוה דאתכסיא שבעלמא

 ìáàיצאו השבטים שרוב מוהרנ"ת מבאר סוכ"ס 

הסימנים  רחל שמסרה ע"י  מלאה, דייקא

תפילות, מתורות  שעושים מה בחי' שזה ללאה,

התורה, את  לקיים לזכות ה' לפני  שמתפללים

אל  שמגיעים האופן  עיקר  שלמעשה להורות

ובעניננו התפילה, ע"י  הוא התכלית ואל השלימות

דוקא  יהא רביז"ל אור  גילוי  שלימות  עיקר

וכמש "כ  באר "י , רביז "ל ונשמת  אור כשמתגלה

הידוע הראב"נ קנה)הרה"ק  סי' שבחו "ל (בביאוה "ל

לעלות והעיקר רב"י, בבחי' ובאר "י  רי "ב, בבחי '

רב"י. לבחי' רי"ב מבחי'

_________________________

תורה  ידי - על אם  צריכיןכי כי ולעשות , להתפלל מה על  לידע  כדי תורה ללמד  צריכין כן - ועל תפלה, מהתורה לעשות

ותן  וכו' בתורתך עינינו והאר יום בכל  מתפללין שאנו וכמו  תפלה. צריכין תורה ללמד  לזכות גם אבל  תפלה, מהתורה

( אחר במקום לברכה זכרונו רבנו שכתב  וכמו  ההתחלה מהיכן יודעין אין זה ומחמת וכו'. וללמד ללמד וכו' בינה בלבנו

ההתחלה. יודעין שאין דברים כמה שיש

בחינת  שהוא ברחל, תחלה להתדבק שבהכרח וסבר הדבר על לעמד  יכל  היה לא השלום, עליו אבינו, יעקב אפלו  כן - ועל 
דאתכסיא. עלמא בחינת  היא לאה כי וגם וכנ "ל . התורה מעסק להתחיל  שצריכין כך נראה לכאורה כי פה, שבעל תורה

חדושין  מעלת כי דאתגליא, עלמא בחינת  זה פה, שבעל תורה בחינת שהיא רחל , כי הינו דאתגליא, עלמא בחינת היא ורחל 
חשוב  זה ושכל  וחכמה כל . לעין הנגלה גדול  ושכל חכמה בהם שיש מחמת עולם בני כל  בעיני וחביב רואין הכל  דאוריתא

בסימן  וכו' ישראל - מארץ שיודע  מי בהתורה רבנו  שכתב  וכמו  הכל  בעיני חשובה והיא תחיה החכמה כי כל  בעיני וחביב

ונעלם  סתום התפלה ומעלת  חשיבות כי דאתכסיא, עלמא בחינת היא תפלה, בחינת שהיא לאה, אבל  תנינא). בלקוטי מ"ם
"כרם  התפלה, על נאמר כן ועל כלל . שכל בשום התפלה ענין להבין אפשר ואי אמונה בחינת  רק היא תפלה כי כל , מעין

תפלה. ניהו ומאי בה. מזלזלין אדם ובני עולם של  ברומו  העומדים דברים אלו לברכה, זכרונם רבותינו ודרשו וכו'". זלת
וחשוב  רואין הכל פה שבעל  התורה ההדור יפי כי וכו'. רכות לאה ועיני מראה ויפת תאר יפת היתה ורחל בחינת  וזה

בחינת  שזהו  עשו, של  בחלקו תפל  שלא תמיד  בוכה שהיתה רכות', לאה 'ועיני אבל המשנה, אל רצין והכל  הכל , בעיני

בוכה  שהיתה בחינת וזה עשו . של שרו שהוא הס"מ, שהוא וחילותיו, הרע  מהיצר להנצל  יתברך  לה' שמתפללין התפלות 
ואחד אחד  שכל על ישראל  כנסת על רמז וזה רכות. עיניה שהיה עד  כך  כל בוכה והיתה עשו . של בחלקו תפל שלא

במקום  מזה וכמבאר עשו בחינת  שהיא ושלום, חס הס"מ של בחלקו יפל  שלא לאה כמו  כך  כל לבכות  צריך  מישראל 
וסתום  גבה התפלה סוד  כי דאתכסיא, עלמא בחינת  הוא כי  רואין, הכל  אין תפלה של זה ענין וחשיבות מעלות  אבל אחר)
הוא  תפלה כי בה, מזלזלים אדם בני ואדרבא, כך . כל  זה אחר רצין הכשרים אפלו אדם בני אין כן - ועל מאד . ונעלם

על  לעמד  יכל היה לא יעקב ואפלו בה. מזלזלין אדם בני אבל מאד, ונשגב  שגבה עולם של  ברומו העומדים דברים בחינת

ברמאות  הארמי ולבן וכנ"ל. דיקא ברחל  ועבד  הנ"ל כי הדבר ברחל, לאה לו ולהחליף  יעקב  את  להטעות רצה הגדולה ו 
שום  בלאה שאין סבר כן - ועל לגמרי בתפלה זלזל בודאי הוא כי התפלה, מעלת  בחינת לאה מעלת  כלל ידע  לא לבן

מאד כי היתה, ד' מאת הכל  באמת אבל ברחל , לאה לו שהחליף במה מאד  יעקב את ורמה שהטעה וסבר כלל  חשיבות

עוד . שהאריך עיי"ש עכל"ק. וכו ' גדולה לטובה היה הכל  ובאמת יתברך מחשבותיו עמקו



לנפשך  חכמה דעה ס 

 éáøòîä ìúåëä  úìåâñ ìò ð"áàø æîøù æîøä

 ë"äå÷éúì

 èøôáå [áé הראב"נ כמש "כ המערבי  לכותל

ג ) סי' ותבונה úøéã ש'(חכמה

 éáøòîä ìúåëá ÷éãöä,'ח"ב בזוה"ק כמ"ש 

ולפי כוונתו , זוה"ק לאיזה הראב"נ מציין ולא

בנשמ"ח שנתבאר  תשע"ז )מה מטו"מ (פר '

מהימנא ברעיא הזוה"ק לדברי פר 'הכוונה (ח"ב

קטו-קטז ) דף שהוא משפטים  הראב"נ שם וכותב

הברית, לתיקון  קצת מסוגל גם  בזה (שמרומז 

שאפשר הנ "ל  וועקסלער הר "ש לדברי משמעות 

המערבי) בכותל  ובעיקר  בארה"ק התיקוה"כ .לקבל 

רחל  עם מתאחדת ה'לאה' שלבסוף שנזכה עד

מאיר  שבתחילה כנ"ל, דרגה אחרי  בדרגה

שלבסוף  עד  לאה, שבתוך רחל של האור 

שמאירה  הגדולה רחל של באופן  מתאחדים

ב"ב  ברחמים גוא"צ בביאת דשב"ק במוסף

אמן . ממש 
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  דא"ח
  שזכינו לשמוע 

  מרן אדמו"ר שליט"אמכ"ק 
  יל שישי בשיחת הכנה לשב"קבל

  ה"עתש וישלחפרשת 
  יו"ל תשע"ח

        

        

        

        
  

  יו"ל ע"י
  המאור שבתורהמכון 

  שע"י מוסדות טאלנא
 עיה"ק ירושלים תובב"א
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 é"ùø-  ìë éì ùé'- éëøö éãëî øúåéå øúåé ,áø éì ùé äåàâ ïåùìá øáéã åùòå ,é÷åôñ ìë.'   
  

� éé÷åôñ' ïåùì é"ùø áúë á÷òé ìöà òåãî ÷ã÷ã ïåùì áúë åéùò ìöàå ,''éëøö' � é àéá

ïåäì ìäáð äéä åéùòù ùøãîä éøáã,  êàéä äù÷éå ë"à íéëñä åéùò åúçðî ìò øúååì

åðéáà á÷òé ìù êë ìë äãáëðä  � ã÷ãé ÷ ,äåàâ ïåùìá øáéã åéùòù áúëù é"ùø éøáãá

 úåøåîçä úåøéáòä 'â ìë ìò øáò àìäå ,åéùò äùò ãáìá åæ éëå äù÷éå�  éøáã ìò äù÷é

 øîà àì åéùòù 'éëøö éãëî øúåéå øúåé' øîàù é"ùø àìàáø éì ùé'' å áø' øîà àì'áø  

�éáà ùøåùù åðãîìì àá é"ùøù ø ìë àéäå ,äåàâ ìòá åúåéäî åòáð åéùò ìù åéàèç

ïåäì ìäáð úåéäì åì äîøâù, úåøåîç úåøéáò 'âä ìë ìò øåáòìåïéðòå øáã ìëá úåáøäìå , 

�   øàáé åéùò óñà ïëìù óìà ñ"÷åè÷ä á÷òé ãâð ùéà ,ïåçåë ìãåâ ìò úåøåäì �  øàáé

åá øéöôäù øçà ÷ø åúçðî úà á÷òé ãéî ìá÷ì äöø àì åúååàâ ìãåâì åéùòù áúë ïëìå ,

åéùò ìù åúåäî äúéä åæù éôì ,øúåéå øúåé é"ùø  �   ãéîú äéä á÷òé åúîåòìù øàáé

÷ôúñî èòåîá, éñ ìë éì ùé øîà ïëìåé÷åô �  àéáé éøáã êìîä äîìù òáåùì ìëåà ÷éãö'

åùôð, øñçú íéòùø ïèáåøñçú íéòùø ïèáå' ì"æç ùøãîå ' åéùò äæ éë ,' åéùòéà íìåòìð å

éì àáå÷åôéñ éã � é ÷åãáìå åùôð ïåáùç úåùòì êéøö àåä øùàá íãà ìëù äøå ïåçáìå íàä

ååðòä úãéî ïåè÷ä á÷òé úãéîì êééù àåä ,ä úãéîì êééù àåäù åà ,èòåîá úå÷ôúñääå

ååàâä úãéî åéùòéëøö éãëî øúåéå øúåé ìù ,ä   �é øàáåîå÷î úà øéëî íãà øùàëù, 

 òãåéåäîéùðå äîéùð ìë ìò äãåîå ,äîåàîì éàëæ åðéàù øéëîå úãéîì àá àåä éæà ,

èòåîá úå÷ôúñää  � 



  א           קודש         "התשעוישלח  פרשת        ותשיח    בה"י
 

  אלוקים ויש לי כלנני ח
  

 ים שבין יעקב לבין עשיו,הגדול יםההבדל ,כליכרו לעין נבפרשתן למדנו על פגישתו של עשיו עם יעקב, בה 

  .עבורנו שממנו תוצאות חיים ,הבדל אחדעל בדברינו נעמוד 

  

כי חנני  ,באת לךוקח נא את ברכתי אשר ה' )יא, לג(הרשע, אמר יעקב לעשיו עשיו ויעקב אבינו בשעת פגישתם של 

יותר , )ט שם( יש לי רב בר בלשון גאוהיכל ספוקי, ועשו ד -ויפצר בו ויקח'. וכתב רש"י 'יש לי כל  ,ים וכי יש לי כלאלוק

  ויותר מכדי צרכי'.

  

כתב שינה לשונו ועשיו  ולא 'כל צרכי', ואילו אצל 'סיפוקי'כל כתב אבינו אצל יעקב  מדוע ,יש לדקדק בלשון רש"יו

   .אחד סיפוקי וצרכי מורים על דבר רהולא יותר מכדי סיפוקי, ולכאו, 'צרכימכדי  יותר'

  

בוודאי שעשיו הרשע לא היה , ו(ק"ר א, יא) מאתייםיש לו מנה רוצה ששמי  ,הרי הלכה היא בידוע ,ובעצם הענין צ"ע

'אחי יהי לך אשר  (שם)ליעקב  ואמרהזו, הגדולה והנכבדה ויתר עשיו על כל המנחה  היאךמניח רק חצי תאוותו בידו, ו

, כיצד יכל עשיו והוא באמת פלא גדול מאוד,ששוויה היה רב מנחה נכבדת כאמור לך', וביותר שהמנחה הזו היתה 

  .כשאר הרשעים לסרב למנחה כזוהרשע שהוא ברשות 

  

  'נבהל להון זה עשו'

  

זה עשו, בשעה שמת יצחק, באו  )כב, כח משלי(ן 'נבהל להו (שמות לא, יז)דרשו חז"ל במדרש רבה ביותר צ"ע על פי מה שו

יעקב ועשו וחלקו את הכל, אמר יעקב, רשע זה עתיד הוא ליכנס הוא ובניו למערת המכפלה, ויהא לו חלק ודירה עם 

הצדיקים הקבורים בתוכה, מיד עמד ונטל את כל הממון שהיה בידו ועשה אותו כרי, ואמר לעשו, אחי חלק שיש לך 

, או הכסף והזהב הזה, באותה שעה אמר עשו הרי זה בית קבורה מצוי בכל מקום, ובשביל קבר אחד במערה זו תרצה

שיש לי במערה אני מאבד כל הממון הזה, מיד עמד ונטל כל אותו הממון, ונתן לו חלקו, הוא שיעקב אומר ליוסף 

ן כרי של דנרין נתתי לעשו, הוי ולא ידע בקברי אשר כריתי לי, קניתי אין כתיב כאן, אלא כריתי, אמר לה ), ה(בראשית נ

  כי חסר יבואנו, ומהו חסר, שלא נכנס במערת המכפלה'.

  

בא לפניו שהונו של יעקב אחר בהל לא להיו ,התאפקיכול היה עשיו הנבהל להון להיאך מעתה תתעצם הפליאה, 

  מר 'אחי יהי לך אשר לך'. לוו, כמתנה גמורה



  ב           קודש         "התשעוישלח  פרשת        ותשיח    בה"י
 

  עבירות עבר עשיו באותו היוםחמש 

  

אלא  ,של עשיו שאמר 'יש לי רב'ממון התאוות  בגנותכלל לא דיבר ב שרש"י נשים לרש"י בדברי והנה אם נדייק 

וכמו שכתב הרי סוכ"ס היה עשיו נבהל להון, במקומה עומדת,  תנוהתמיאולם עדיין , גאווהדיבר בלשון כך שעשיו  על

  היאך הסכים לוותר על כל הממון הרב הזה.ובמדרש הנ"ל, 

  

הלא ו, שדיבר בלשון גאווה בלבד עשה עשיווכי זו  ,יש לתמוהו, בדרך גאווה שעשיו דיבר אלו רש"י דבריעוד יל"ע ב

דיבר ו אם נלמה ו, שמת אברהם אבינו באותו היוםחמורות עבירות עשיו הרשע עבר על כל הש (ב"ב טז:)חז"ל גילו לנו 

  חמורות.כי העבירות ה לכ עובר עלהמועד כאשר עוסקים בעבריין , אם לאו בלשון גאוה

  

 יש לי רב'ב' פעמים  עשיו לא אמרוהלא כי'. יותר ויותר מכדי צר -'יש לי רב כתב שרש"י יש לדקדק בדברי עוד 

   ., וא"כ מהיכן לקח רש"י את ענין ה'יותר ויותר'ותו לא ''יש לי רברק אמר אלא ' היינו יותר מכדי צרכי, ורב

  

  ''ועשו דיבר בלשון גאוה

  

כי'. ביקש 'ועשו דיבר בלשון גאוה יש לי רב, יותר ויותר מכדי צררש"י שכתב לומר בביאורן של דברים דנראה ו

היתה מידת שממנו צמחו כל מעשיו הרעים של עשיו השורש פורה ראש ולענה  ,חטאושורש עיקר לשבר את אוזננו, ש

בכל  שיע בריבויהיא זו שהביאתו להרולהראות לכל גדלו ותפארתו, נבהל להון,  שהיא זו שהביאתו להיותהגאווה, 

נא  'הלעיטניליעקב עשיו וכמו שמצינו שאמר כוחו וגבורתו,  בכדי שיראו הכל אתוהכל  ,דבר ודבר בריבוי הכי גדול

ליקח לעצמו עוד ועוד, ועל רצונו של עשיו  ,ההלעטה עצמה מורה על ענין הריבוי במאכלשהזה'.  האדום האדוםמן 

להרבות בכל דבר  של עשיומאוד מורה על להיטותו הגדולה ש ,גם ריבוי דבריו באומרו 'האדום האדום'ועל זה נוסף 

  .ודבר

  

ומידת גאוותו היא זו שהביאתו לעבור על כל ג' העבירות החמורות, כי רק מי שהוא בעל גאוה יכול לשפוך דמו 

וכך גם בענין העריות וכמו של אחר בחושבו שדמו סמוק מחברו, ורק בעל גאוה יכול לכפור בעיקר לגודל גאוותו, 
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 .אישלבסוף נכשל באשת  -כל אדם שיש בו גסות הרוח  ןאמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנ' :)ד(סוטה שאמרו חז"ל ב

כאילו  ר' חמא בר חנינא אמר .כאילו עובד עבודת כוכבים -כל אדם שיש בו גסות הרוח  א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחי

  לדרכנו למדנו ששורש כל חטאיו של עשיו היתה מידת הגאוה מידת גסות הרוח.ו '.בא על כל העריות

  

'וארבע מאות איש  (לב, ז) כמו שנאמרבריבוי אנשים הכי גדול, ו קראת יעקבבא לבה לכך שעשיו ו היתה גם הסיזו

זאת ארבע מאות איש תחתיו,  של היה גייס ,איש ארבע מאותאחד ואחד מאותם כל לש תאאי (ב"ר עה, ז) במדרשו עמו'.

שרובם  ,י"ז נפשותרק מנתה שקטנה על מנת להילחם במשפחה אלף איש, אומרת שעשיו הרשע גייס מאה ושישים 

שהרבה  ,זו היתה מידתו של עשיו הרשעוהוא דבר תימה, אולם וי"ב ילדיו,  ,ד' נשיו ,ככולם היו נשים וילדים, יעקב

   גאוותו.מידת  נבע כאמור מכוחבכל דבר ודבר הרבה יותר מכפי הצורך, וכל זאת 

  

  ולתווהו על רבוי הדורון''

  

תורה הבכל שוידוע ועמו ארבע מאות איש'.  ,עשו בא והנה'וישא יעקב עיניו וירא  )(לג, אמה שנאמר מעתה מובן גם 

יל לומר בכל דבר חידוש רג -והנה תומים ' כד), כה בראשית( הרשב"םשכתב כמו ו ,חידושדבר ' מורה על הנהתיבת 'כולה 

 יקץ פרעה והנה חלום. כי לא היהכי עד עתה היה סבור שהיא רחל. וכן ו ,(כט, כה) לאה כן. וכן ויהי בבקר והנה היא

  '.סבור שהיה חלום עד שניעור משנתו

  

נאמר שכך , עם ד' מאות איש שהרי יעקב אבינו ידע שעשיו מגיע לקראתו ,לא הוי ליה למימר 'והנה' רהוהכא לכאו

'. איש עמו לך לקראתך וארבע מאותווגם ה ,באנו אל אחיך אל עשו ,'וישובו המלאכים אל יעקב לאמרז) פסוק (להדיא 

  .את אותם ד' מאות אישבראותו יעקב אצל ומהו אם כן החידוש הגדול שנתחדש 

  

דרכו להרבות יותר ויותר מכפי צרכו בכל דבר ש ,אחיו עשיונפש כיר את ה שיעקב אבינו ,אפ"לעל פי הנ"ל אולם 

ח את המנחה באופן שכזה שלגם ולכן , האמין בזה ד' מאות אישבא בראש  ועל כן כשאמרו לו שליחיו שעשיו, ודבר

וכמו שכתב רש"י מחז"ל 'ורווח בכדי להשביע את עינו של אותו רשע,  ,ושל ריוח בין עדר לעדר ,של ריבוי שליחים

. כי יעקב ידע שריבוי הדברים 'ולתווהו על רבוי הדורוןעדר לפני חבירו מלא עין, כדי להשביע עינו של רשע  -תשימו 

גדול של כל כך מחנה אפילו יעקב אבינו לא שיער בנפשו, שעשיו יבוא בראש אבל בו, אצל עשיו עשוי לקנות את לי
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היינו  –ארבע מאות איש עמו  'והנה'כך נאמר  החידוש שנראה לו באותה שעה, ועלדבר ה וזה הי ק"ס אלף איש,

מה נפשו של אז הבין יעקב עד כרק ו ים עמד בראש מחנה של ד' מאות איש,שאנד' מאות שראה שכל אחד מאותם 

ף את כל החייל הגדול ואסהיה צריך ל אלאסתפק אפילו לא בד' מאות איש לבוא כנגדו, יכול להאינו עד שעשיו רחבה, 

  הלזה.והנורא 

  

  כל סיפוקי תנת חינםמשנתן לי ב -חנני אלוקים כי 

  

יש לי יותר ', ואילו אצל עשיו כתב 'סיפוקייש לי כל 'יעקב כתב גבי שכוונת רש"י מעתה נוכל להבין את עומק 

שזוהי עיקר  ,'סיפוקי י מורת על מידת ההסתפקות, ויעקב אבינו אומר 'יש לי כלהנה תיבת סיפוק, כי 'צרכימכדי 

מדייק בדבריו גם והוא , והרי זה כאילו יש לו 'כל' שמח בחלקו,תמיד הוא  ולכןמידת ההסתפקות, מידתו של יעקב 

איני ראוי לכלום, כך  מעשיחמת מי כ ,יבמתנת חינם את כל אשר ל י, היינו שהאלוקים נתן לואומר 'כי חנני אלוקים'

סתפק לא ילעולם הרשע כי עשיו  ',סיפוקימכדי 'ולא ' יש לי יותר מכדי צרכי'עשיו הרשע אמר לעומתו ו, יעקב אבינו

רק יכול להתרברב על כן הוא ו, ועוד כל דבר ודבר עוד ועודבשתוקק להרבות ירצה ויוא תמיד כי הבמה שיש לו, 

יש לו יותר ויותר מכדי צרכו, אבל כל כך הרבה, וללצרכיו אינו נצרך ולומר יש לי יותר ויותר מכדי צרכי, כי באמת 

  לו.  ישסתפק במה שילא לעולם הוא , כי וגם לא יהיה לו לעולם ,אין לו כדי סיפוקו

  

ים וקאבל לא כל, ויעקב אמר כי חנני אלויאמר עשו יש לי רב. משמע רב וזת"ד ' ,ט)לג, (בפרשתן  הכלי יקרהכלי יקרהכלי יקרהכלי יקרוכן כתב 

מכל מקום נראה להם שעדיין הם חסרים,  ,וכי יש לי כל, לפי שהרשעים אף על פי שיש להם כל כסף וזהב שבעולם

כי עדיין חסרים המה, יש בידו מנה מתאוה  ,כלאבל לא  ,רב ויש להם רב אבל לא כל צורכם, לכך אמר עשו יש לי

הם מסתפקים בו ושמחים בחלקם, ונראה כאילו יש להם  ,כי אפילו אם יש מעט בידם ,למאתים, והצדיקים בהיפך זה

  '. עיי"ש המשך דבריו הנעימים.כל

  

  'צדיק אכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר'

  

היינו שהצדיק שמח  'צדיק אכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר'.(יג, כה) י וזהו מה שאמר שלמה המלך ע"ה במשל

לכדי צורכם וסיפוקם, לעולם ם אינם באים רשעיבטן רשעים תמיד תחסר, כי ה אבל בחלקו ומסתפק במה שיש לו, 

    '. עיי"ש.ה עשוובטן רשעים תחסר ז' , כ)ר כא"במדב(שאמרו  ,חז"ל דרשו את הפסוק הזה על עשיו בדייקאמצינו שובאמת 
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ידת הגאווה , ועשיו לגודל ממכוח מידת גאוותוכאמור לו לעשיו  בא ,כאמור כל עניין הריבוי הכי גדול הלזהוהנה 

, ועל כן אע"פ שבאמת הקטון סכים ליטול את כל המנחה הזו מיד אחיו יעקבאם ייש פחיתות כבוד ש ששלטה בו, הבין

שהיא וודאי מידת הגאווה בת הנבהל להון עומדת בסתירה למידת הגאווה, מידאשר כהיה תמיד נבהל להון, אך מ"מ 

, אחר שהפציר בו יעקב בכדי לא להזדקק לטובה זו, ורקלא רצה בתחילה לקבל את המנחה,  , ועל כןתנצחהשורש 

  .ומידת גאוותו באה על סיפוקה, או אז התעוררה מידת התאווה להון לקחת עוד ועוד

  

שהקשינו מה הוסיף רש"י ברשעותו של עשיו באומרו שדיבר בלשון גאווה, והלא עשיו ת אמעתה נוכל גם להבין 

 ,העבירות החמורות שעבראותם כוונת רש"י היתה להורותינו שכל לדברינו אך הרשע עבר על כל העבירות החמורות, 

שהיא המביאה הגאווה,  דיענו עד כמה רע ומר גורלו של בעלוכולן באו לו משורש המידה הרע הזו מידת הגאווה, לה

ועד כמה אנו צריכים להתרחק ככל יכלתנו ממידה רעה זו, וכמאמר התנא לכל המידות הרעות ולכל התאוות הרעות, 

  .'מאוד מאוד הוי שפל רוח' (ד, ד)באבות 

  

אבל , 'יש לי רב'רק פעם אחת באמת אע"פ שעשיו אמר כי  ,'יותר ויותר'כתב ב"פ שרש"י של  זה גם היה טעמוו

  שיש לו 'יותר ויותר', כדרכו תמיד בריבוי הכי גדול. ,זו הייתה כוונתו של עשיורש"י ביודעו את שורש הדבר, ידע ש

  

  'שעשה לי כל צרכי'

  

שנובעת מתוך העשיר השמח בחלקו,  מידת ,מעתה אחר שהבנו את ההבדל הגדול הזה שבין מידת יעקב אבינו

שמעולם לא הסתפק במה שיש הנובעת ממידת הגאווה, פש הרחבה, מידת הנ עשיו הרשע לבין מידתמידת הענווה, 

ולבחון ולבדוק ולראות לעשות את חשבון נפשינו לו, ותמיד הוסיף ריבוי הכי גדול עד היכן שהיתה ידו משגת, נוכל 

אנו לוקים חלילה  וא', סיפוקי עשיר השמח בחלקו שאומר 'יש לי כלבמידתו של יעקב, מידת ההאם אנו הולכים 

   .'יותר ויותר מכדי צרכי'של חסרונו של עשיו ב

  

הינה מידת חסידות ואינה מחייבת כל אדם באשר היא, כי כאמור  ,ואל יאמר אדם, שמידת ההסתפקות במועט

 שעליה אומר הקב"ה 'אין אני והוא יכולין לדור'מידת הגאווה, היא והפך מידה זו  ,מידת הענווההיא מידה זו שורש 

    .להתרחק עד הקצה האחרוןבאשר הוא צריך כל אדם  ממנהו ,(סוטה ה.)
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את מידת ההסתפקות שהיתה ליעקב רבים מאיתנו חסרים כי ענין שהזמן גרמא, עניינים אלו הינם באמת באמת ו

טובה שום מידת ענוותנותו, כי העניו האמיתי שאינו מחזיק  וזאת משוםרגיש שיש לו כל סיפוקו, התמיד אבינו ש

הוא גם על כל נשימה ונשימה, ועל כן יודע להכיר טובה להשי"ת שכל חייו נתונים לו במתנה, והוא ד ועלעצמו, יודע 

יהודים ובכל הדורות כולם , גם למה שיש לויודע שאינו זכאי והוא מרגיש שיש לו כל, כי מסתפק במה שיש לו, 

ת צרה ויגון, ואפילו בשנות הרעה בעת גם בעיתו, 'צרכי כלשעשה לי את ברכת 'בכל יום מאמינים בני מאמינים אמרו 

אמת בעומק כי כך הם הרגישו ב ,צרכי' כלובירכו בלבב שלם 'שעשה לי עמדו אותם שרידי חרב השואה הנוראה, 

  כל צרכם.  שיש להם ,נפשם

  

או  ,'כל האם הוא שמח בחלקו ו'יש לו ןובחלו ,את חשבון נפשולעשות על כן מוטלת על כל אחד ואחד החובה ו

להיות בדרגא זו של  וישתדלתייגע וי בכל דבר וענין, 'יותר ויותרו שמח בחלקו והוא מתאוה ומשתוקק למידת 'שאינ

אזי הקב"ה ואזי טוב לו בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא,  ,שמח בחלקויה יהווכאשר יגיע לדרגא זו  ,'שמח בחלקו'

    אכי"ר. מתוך טוב לבב מרב כל, שבאמת יהיה לו במה לשמוח,  ,ויסייעו זרויע
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שכיל להבין וולהבמועט,  ותהסתפקואת מידת ה ,הלמדנו את מידת הענוויעקב אבינו מ
מעשינו ערך לא לפי ש ,במתנת חינם מאוצרו הטובהכל בא שחנן אותנו אלוקים כל מה ש

 .וטוהר מידותינו
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 כסלו ח"ר לכבוד רווח אורי עם ש"מוצ לתוכנית הקלטה

 
 | עמ' ד הזה העולם שלמות – ועשו יעקב יחודי

 כסלו' י הגאולה חג התוועדות
 

 | עמ' לא גרון' שי ישראל לֹרעה מילה וברית זכר שלום
 ח"כפ – ז"ע תמוז ח"כ, מסעי-מטות פרשת קדש שבת

 
 | עמ' לח (פב-עו) אותיות רמח

 ד"חב כפר – ז"ע תמוז ח"אדר, קרח פרשת קדש שבת
 

 כו | עמ' גרון' שי ישראל לֹרעה מילה וברית( קז-קד) אותיות ח"מר
 ח"כפ – ז"ע תמוז ח"כ, מסעי-מטות פרשת קדש שבת

 

 | עמ' נ (קיז-קי, קכב, קח) אותיות ח"רמ
 ד"חב כפר – ז"ע אב-מנחם' ו, דברים פרשת קדש שבת 

 
 | עמ' ס וישלח פרשת – ביומו יום דבר
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  itiel@pnimi.orgלקבלת השיעורים: 

 0507951105לקבלת סרטוני הוואצאפ: 

 

 תשע"ח וישלחיוצא לאור לקראת שבת פרשת 



 ב ואביטה                                             

 
 כפר חב"ד –חן, אור לכ"ח מרחשון ע"ז -יום ה

 פירושי כסלו
 הקלטה לתוכנית מוצ"ש עם אורי רווח לכבוד ר"ח כסלו

 ארבעת פירושי כסלו

נאמר
א
כמה מלים על חדש כסלו. השם של  

. לשרש הזה כסל החדש, כסלו, בא מהשרש
 בעברית, בלשון המקרא, יש ארבעה פירושים:

 טפש. –כסיל  (א
לשון בטחון ותקוה חזקה,  (ב

על דרך הפסוק "וישימו באלהים 
 כסלם".

כוכב או מערכת כוכבים )לפי  (ג
כמה פירושים( בשמים, כמו "כסיל 
וכימה" וכן "כוכבי השמים 

 וכסיליהם".
שני צדי  –לשון כסלים  (ד

 על הכליות.הגוף, ובעיקר השומן ש

 בטחון פעיל ובטחון סביל –חכמת הכליות 

מה הקשר בין כל אלה? יש עצת כליות, שהן 
כליה ימין היא בטחון פעיל וכליה  –נצח והוד 

 שמאל היא בטחון סביל. מה ההבדל? 
בטחון פעיל הוא בטחון עצמי, שאני קם 
ועושה, רק שבקדושה הוא מתוך הכרה שה' ורק 

ות חיל, ולא ח"ו לחשוב ה' נותן לי את הכח לעש
ש"כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה" )אלא 
"וזכרת את הוי' אלהיך ]צריך לזכור תמיד[ כי 
הוא הנתן לך כח לעשות חיל"(. הכליה הימנית 
היא הנצח, שאדם קם ויוזם ופועל במציאות 

 ומנצח. 

                                                      
 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א

הכליה השמאלית היא ההוד, שאדם מודה 
ושה, אלא רק אדם לא ע –לה', וזהו בטחון סביל 

בוטח שה' יעשה הכי טוב, בטוב הנראה והנגלה 
לנו. הוא פועל במחשבה, "חשוב טוב יהיה 

בוטח שה' הוא טוב ובודאי יעשה הכי  –טוב" 
טוב, והוא פועל זאת בכח המחשבה שלו. זהו 

 בטחון סביל שמצד ההוד.

 מבטחון סביל לבטחון פעיל –מהלך כסלו 

קשור כתוב בקבלה שלכל חדש יש חוש, ש
לשבט של החדש. החוש של חדש כסלו הוא 
חוש השינה. לא הייתי חושב ששינה היא חוש, 
 –אבל אכן החוש של כסלו הוא חוש השינה 

שאני יכול לישון בשקט, שה' יסדר את הענינים 
שלי על צד הטוב ביותר. לכן יש כמה וכמה 
פסוקים בתנ"ך של בטחון ושינה רגועה. אבל 

חג החנוכה, החג של בסוף החדש הזה יש את 
החשמונאים שקמו ו"מסרת גבורים ביחד 

נצחנו, זה לקחת  –חלשים ורבים ביד מעטים" 
 יזמה, בטחון פעיל, לא לישון אלא לעשות. 

אם כן, רואים שחדש זה הוא מעבר מבטחון 
סביל לבטחון פעיל. הפסוק שאומר זאת הוא 
"הולך בֹתם ילך בטח". בטחון סביל נקרא גם 

ת. מי ש"הולך בֹתם", שמודה לה' תום, תמימו
בכל ומקיים רצונו יתברך בתמימות, יכול לישון 
בשקט מתוך בטחון גמור שה' ידאג למה שהוא 
צריך. מזה הוא מגיע ל"ילך בטח", הבטחון 

 הפעיל, שהוא קם ויוזם ועושה ומנצח.
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 ג

 –בטחון בה'; כסילות הכסיל  –חכמת הכליות 

 בטחון בכוכבים

פירושי כסלו? הקשר מה הקשר בין ארבעת 
בין הכסלים של הגוף ושני סוגי הבטחון כעת 
מובן, הרי הכסלים מגנים על הכליות. מה הקשר 
בין הכוכבים לבין הטפשים? הקשר פשוט מאד. 
מיהו הכסיל? מי שבוטח בכוכבים, כלומר 
בכחות הטבע. גם הטבע שבשמים, הטבע 

א עד ת, היא לשלול -הרוחני. כל התורה כולה, מ
ה זרה, שבדרך כלל נקראת עבודת כוכבים. עבוד

הטפש, כך הוא מוגדר, הוא מי שבוטח בכוכבים 
 .בוהחכם הוא מי שבוטח בה'

                                                      
צירופי  כד'" עם המילוי עולה בטח בהויוהסימן: " ב

 .חכמה



 ד ואביטה                                             

 בית מעשים טובים, רמת גן –מוצאי י' כסלו ע"ז 

 שלמות העולם הזה –יחודי יעקב ועשו 
 התוועדות חג הגאולה י' כסלו

 א. "תשובה ומעשים טובים"

 ובים"מאמרי "תשובה ומעשים ט

לחיים
א
טוב. נפתח בכבוד -לחיים, גוט יום 

אכסניא: למקום הזה, שייסד ידידנו ר' מוטי גל 
ע"ה, קוראים "בית מעשים טובים". פעם 
ראשונה שאני זוכה להיות פה. הלשון "מעשים 
 טובים" מופיע בשני מאמרי חז"ל חשובים מאד: 
מאמר אחד בפרקי אבות )מאמר של רבי 

ינו וליחודו עם עשו אחיו, יעקב, שייך ליעקב אב
כמו שנראה( הוא "יפה שעה אחת בתשובה 
ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם 
הבא". התכלית לשמה ה' ברא אותנו, שם אותנו 
כאן בעולם הזה, היא להגיע ל"שעה אחת 

. מי שזוכה להגיע בבתשובה ומעשים טובים"
 יותר טוב לו מכל העולם הבא.  –לשעה הזו 

                                                      
 וגה.נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מ א
 חיי" –, ברבוע חיי-כח, 88=  487" = שעה אחת" ב

העולם הזה"  חייהעולם הבא" )נחלת יעקב( פעמים "

" )הבא והזה( = חיי העולם)נחלת עשו(. פעמיים "

" בהכאה פרטית = שעה אחת'(. "הוי)הר"ת =  משיח

' )"ימין הוי' רוממה ימין הוי' הויפעמים  ימין=  8882

' כו' הויפעמים  הכל, 4702פעמים  8עשה חיל"( = 

שעה (. "30, משולש 4704" במילוי = שעה אחת)"
)אחורי  822=  428822" כל תבה בהכאת אותיות = אחת

 .ישראלוכו'( פעמים  אלהים

שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם "
 אחד"( פעמים אחד)"יום  אחד – 400=  8414" = הזה

 חדא –"( אחד)"בשר  אחד"( פעמים אחד)"מקום 
 83, משולש 083בעש"נ של העולם הזה, ודוק. הר"ת = 

פעמים  חסד=  4848(, האוס"ת = 83, פעמים אחד, 40)

 –השני הוא מאמר של רבא בגמרא המאמר 
"תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים". מי 
שזוכר, יש ספר חשוב בשם ראשית חכמה, ספר 
של מוסר השכל על פי מאמרי הזהר. זהו ספר 
שכולם דגלו בו ולמדו אותו לפני החסידות, וגם 
בתחלת החסידות המשיכו ללמוד אותו )ואפילו 

ועד היום  לכלול אותו בביכלעך של חסידות(,
לומדים אותו, במיוחד פרקים מיוחדים שחתנים 
לומדים מתוכו לפני החתונה, להתכונן לחיי 
נישואין בקדושה. הספר ראשית חכמה פותח 
במאמר זה )"ראשית חכמה" מ"תכלית 

 (. גחכמה"
אלה שני מאמרים חשובים מאד, שבשניהם 

מעשים  –הביטוי הוא "תשובה ומעשים טובים" 
יחד עם תשובה, ולפי הסדר טובים הולכים 

משמע שמתוך תשובה אדם עושה מעשים 
טובים. שהבית הזה מיועד גם לתשובה פשיטא 

לכן מדגישים את  –לא צריכים לומר זאת כלל  –
התכלית של התכלית. כתוב ש"תכלית חכמה 
תשובה ומעשים טובים", סימן שהתכלית של 
התכלית היא המעשים הטובים, והתשובה היא 

 כלל. התכלית ב

                                                                   
 42=  882' מלאה הארץ"(. הרוס"ת = חסד הוי' )"הוי

 תכלית" –, רמז למאמר השני תכלית=  אלהיםפעמים 

 חכמה תשובה ומעשים טובים".
 האהי)" 84, הארבעון של 4444=  תכלית-ראשית ג

פעמים  עז=  88, משולש 830פעמים  4"( = אהיהאשר 

עז במֹקמו" ) חדוהו עז"הוד והדר לפניו  – חדוה
(, עז חדוהבמ"ס =  עז; י"יפ, 422משלימים ל חדוה

"עמק  –הוא בחינת ראשית )"החכמה תעז לחכם" 

ראשית"( וחדוה היא בחינת תכלית )"אם הבנים שמחה", 

 העולם הבא, "עמק אחרית"(.
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 ה

איך יתכנו "תשובה ומעשים טובים" ב"שעה 

 אחת"?!

בכל אופן, במאמר הראשון כתוב ששניהם 
"יפה שעה אחת  –מתקיימים בשעה אחת 

בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי 
 –העולם הבא". הייתי חושב שאולי שתי שעות 

לעשות "תשובה  –לוקח שני זמנים חלוקים 
רה ותפלה הם שני ומעשים טובים". כתוב שתו

תחומים, חיי שעה וחיי עולם, ובכלל "זמן תורה 
לחוד וזמן תפלה לחוד", והייתי חושב שכך גם 

"לא סגי הא בלא הא",  –תשובה ומעשים טובים 
 אבל לכל אחד הזמן שלו. 

אכן, במאמר לא כתוב ככה. אדרבא, הוא 
מדגיש ש"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים 

אחת. שעה היא  טובים", עושים אותם בשעה
לשון פניה, "וישע הוי' אל הבל ואל מנחתו", 'א 
קער' באידיש, שאדם עושה תפנית בחיים שלו, 
מסתובב מאה ושמונים מעלות. איך אפשר 
ב"שעה אחת", פניה אחת, לעשות גם תשובה 
וגם מעשים טובים? לכאורה אלה שני כיוונים 

תשובה כלפי שמיא, למעלה, ומעשים  –שונים 
לפי עלמא, לאנשים, לעשות חסד עם טובים כ

הבריות. לכאורה, גם אם לא נאמר שאחד הוא 
"חיי שעה" ואחד "חיי עולם", כמו תפלה 

פניה  –ותורה, לפחות נאמר שאלה שתי שעות 
אך לא, הם  –כלפי מעלה ופניה כלפי מטה 

 "שעה אחת", עושים את שניהם יחד ממש. 
לכן, אפילו מה שאמרנו קודם, שמשמע 

שהתכלית של התכלית היא מעשים  מהסדר
טובים לא כל כך פשוט, כי אם בזה אחרי זה אני 
יכול לומר שתכלית התשובה היא להגיע 
למעשים טובים, אבל אם עושים שניהם ממש 
בשעה אחת אי אפשר לומר גם תכלית של 

 התכלית, הם לגמרי יחד.

תיקון "לא טוב היות האדם  –"מעשים טובים" 

 לבדו"

מז, לפתור את השאלה הזו, אפשר לקבל ר
" )אנחנו טובים מעשיםמתוך הגימטריא של "
 טוב, 384כמה שוה? ] –בבית מעשים טובים( 

.[ לחיים לחיים, יש לנו כאן ל-אפעמים 
 – טוב, כפולה של 384מומחה... המספר הוא 

, טוב-יפה שהביטוי "מעשים טובים", שייך ל
 . טוב-מתחלק ב

ל אפשר , אב04, ל-אכמה פעמים? אמרו 
ל טוב' לא כתוב -. 'אלאלכתוב ולומר הפוך, 

בתנ"ך )יש "ֶאל טוב" אבל לא "ֵאל טוב"(, אבל 
איפה? בתחלת מעשה  –" לא טובכן כתוב "
היות האדם לבדו אעשה לו  לא טובבראשית, "

" טובים מעשיםפלאים ש"-עזר כנגדו". פלאי
. איך מתאים? טובפעמים  לא, טוב לאשוה 

שהמעשים הטובים  –נותנת צריך לומר שהיא ה
הם תיקון המצב של "לא טוב היות האדם לבדו, 

 אעשה לו עזר כנגדו". 

 זיווג "תשובה ומעשים טובים"

 –מכאן כבר מוסבר מהי ה"שעה אחת" 
השעה של "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו 
ודבק באשתו והיו לבשר אחד", "בשר אחד" 

תוך היינו חיבור ויחוד, "שעה אחת", אבל ב
ה"שעה אחת" הזו יש המשכת מ"ד והעלאת 

נוקבין של האשה מלמטה -מ"נ. יש העלאת מיין
דכורין של האיש מלמעלה למטה, -והמשכת מיין

וקורה יחד, באותה שעה. מהי העלאת המ"נ? 
תשובה. בנפש זו עבודת התשובה, אתערותא 
 דלתתא. מהי המשכת מ"ד? המעשים הטובים. 

ן, הכל קורה יחד, אמרנו שאין כאן סדר של זמ
ובכל אופן הסדר של "תשובה ומעשים טובים" 
הוא על דרך "אשה כי תזריע וילדה זכר". רוצים 
להוליד את המשיח, בחינת זכר, "שיר חדש" 
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שאין אחרי הגאולה שלו עוד גלות. לכן היא 
נקראת "הגאולה האמתית והשלמה", כמו 
שהרבי תמיד מדגיש, "אמתית" היינו שאין 

ת ולא יכולה להיות אחריה גלות. אחריה גלו
לידת גאולה שבבחינת זכר, גאולה אמתית, תלוי 

 חלה". תזרעת משה א, "אמתב
יש כאן איזו משמעות של זמן, "תחלה", אבל 
בעצם הכל קורה יחד, "שעה אחת", רק שיש בה 

"מעשים טובים"  –"תשובה ומעשים טובים" 
הם המשכת מ"ד, הזכר, מלמעלה למטה, אבל 

היא בחינת חוה. מבואר בכל מקום  התשובה
בחסידות שחוה דווקא, שהתחילה בחטא, היא 
עיקר עבודת התשובה. בכל ספר הזהר הקדוש 
תשובה מזוהה עם אמא עילאה, שהיא חוה, "אם 

היא התשובה. אחר כך, על רקע  –כל חי" 
התשובה ובאותה שעה ממש, על רקע עבודת 
התשובה, יש את המעשים הטובים, מה 

ך אדם. אדם עצמו הוא רק אדם השלם, שממשי
"זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם 

 (.גאולהשוה  אדםאדם ביום הבראם" )
אם כן, הבנו שמעשים טובים הולכים 

רומז למקום הזה.  –אוטומטית יחד עם תשובה 
המקום נקרא "בית מעשים טובים", המלה בית 
רומזת לתשובה לפי מה שהסברנו עכשיו, כי 

הבית הוא האשה שהיא  –ביתו' זו אשתו" "'
דווקא התשובה. על רקע הבית צריך מעשים 

לא עושים רק כאן מעשים טובים  –טובים 
בארבע אמות בפנים אלא ברחוב, בחוץ, אז למה 
הוא נקרא "בית מעשים טובים". כי מתוך הבית 
הזה יוצאים מעשים טובים לכל אתר ואתר, 

ה". לחיים "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגב
 לחיים, שנזכה לבית מעשים טובים.

 נגנו "ופרצת".

 שלמות רק ביחוד –ב. עולם הזה 

 יחסי העולם הזה והעולם הבא

המאמר בפרקי אבות הוא "יפה שעה אחת 
בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא", 

שלכאורה סותר את  –אבל יש גם המשך 
"ויפה שעה אחת של קורת רוח  –ההתחלה 

ם הבא מכל חיי העולם הזה". יש כאן איזה בעול
פלונטר, מה יותר טוב? מה אני צריך לרצות? 
את ה"יפה שעה אחת" של העולם הזה, שיותר 
טוב מכל העולם הבא, או שאני רוצה להגיע 
ל"יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא" 

בשביל מה  –שיותר טובה מכל העולם הזה 
 צריך את העולם הזה?! 

ר שצריך "יפה שעה אחת בתשובה אפשר לומ
ומעשים טובים בעולם הזה" כדי להגיע לעולם 
הבא, אבל אז לא נכון לומר שהיא יפה מכל חיי 
העולם הבא. הפשט של "יפה שעה אחת בעולם 
הזה וכו'" הוא שעכשיו הוא העיקר והעולם הבא 
הוא טפל. בעיה מתבקשת, מפורשת, בסופו של 

שים טובים תשובה ומע –דבר מה יותר טוב 
 בעולם הזה או קורת רוח בעולם הבא? 

החסידות קובעת, פוסקת, בפשטות כמו 
שה"שעה אחת בתשובה ומעשים  –הרישא 

טובים בעולם הזה" יותר טובה גם מקורת הרוח 
של העולם הבא. בתשובה ומעשים טובים 
בעולם הזה יש, בלשון החסידות, גילוי העצמות. 

אבל העצמות קורת רוח היא הארה, לא העצם, 
של ה' וגם העצמות של היהודי מתגלה בתשובה 

 ומעשים טובים בעולם הזה. 
בכל אופן, אם ככה למה היה צריך להמשיך 
ולומר שיש עוד משהו, שכאילו סותר את הדבר 
הראשון? התנא כאן רוצה לבלבל לנו את 
הראש? אם נעמיק אפשר לתת הסבר חדש, "אין 

 לא חידוש": בית מדרש ]ובית מעשים טובים[ ב
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 עולם האחדות 

שאלנו איך אפשר לעשות גם תשובה וגם 
מעשים טובים ב"שעה אחת". הרי תשובה 
ומעשים טובים מתחלקים לכאורה לשתי שעות, 
שני כיוונים! אמרנו שכמו זיווג, שקורה ב"שעה 
אחת", "והיו לבשר אחד", ויש בו גם תשובה 
וגם מעשים טובים, גם העלאת מ"נ וגם המשכת 

ד. בכל אופן, ב"שעה אחת" של הזיווג, החתן מ"
והכלה, האיש והאשה, יש פה שנים שפועלים 

"טובים השנים מן האחד", אחד לא יכול  –יחד 
לעשות זאת. 'צריכים שנים לטנגו' )"טב למיתב 

הריקוד הזה לא קורה באחד, חייבים  –טן דו"( 
 שנים, ואכן כך הוא.

לקי לאור זאת נאמר את התירוץ לגבי שני ח
המאמר, "יפה שעה אחת של תשובה ומעשים 
טובים בעולם הזה" או "יפה שעה אחת של 
קורת רוח בעולם הבא": העולם הזה הוא עולם 
של אחדות. כל העבודה של העולם הזה היא 

"לא טוב היות  –כלשון הפסוק שאמרנו קודם 
האדם לבדו". אדם הראשון נברא קודם כל לבדו 

כמו שנסביר.  – כרושם, רשימו, מהשרש שלו
מה ההבדל בין העולמות העליונים לעולם הזה? 
בעולמות העליונים אפשר להיות לבד, אפשר 
להיות מושלם לבד, אבל כאן למטה, בעולם 
הזה, אי אפשר להגיע לשלמות לבד. זהו הפשט 

בעולם הזה  –של "לא טוב היות האדם לבדו" 
שלמות עבודת ה' היא רק יחד, מתחיל משנים 

ר כך יש עוד יותר יחד ועוד יותר יחד יחד ואח
עד שהיחד חובק את כל עם ישראל ועד שבסופו 
של דבר היחד הזה כולל את כל באי עולם, 

 "לעבדו שכם אחד". 

"הקֻשרים ליעקב"  –גדר הקדושה בעולם הזה 

 ביחוד ובחברותא

בעולם הזה צריך להיות  –זהו עיקר ההבדל 
סתפק מי שמ –"הקֺשרים ליעקב". "העֺטפים" 

בהתעטפות בצמר שלו, 'א צדיק אין פעלץ', 
"העֺטפים ללבן", כמו  –שייך לסטרא אחרא 

שקראנו השבת. אבל "הקֺשרים ליעקב", אחד 
שזקוק לזיווג, שלא יכול להתכסות בצמר שלו 
ולהסתפק בחום שהוא מחמם את עצמו, קר לו 
בלי קשר עם זולת, בלי זיווג )"טובים השנים מן 

שכבו שנים וחם להם ולאחד האחד... גם אם י
זהו סימן של קדושה. מי שיכול  –( דאיך יחם"

להתחמם בעצמו, להסתפק בעצמו, זהו סימן של 
"העֺטפים ללבן" אבל "הקֺשרים  –קליפה 

ליעקב". זהו עיקר הגדר של הקדושה דווקא 
 בעולם הזה. 

לכן אפשר לפרש את המאמר בצורה אחרת: 
ים" היינו "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טוב

"שעה אחת", הכי טוב, היא כאשר  –שני אנשים 
עושים חברותא. גם לעשות מבצעים צריך 
בחברותא, גם בבית הזה צריך לעשות חברותא. 

התפקידים יכולים  –בכל חברותא יש אחד 
 –להשתנות מדי פעם, אבל בכל רגע יש אחד 

שהוא בבחינת המשפיע ואחד שהוא בבחינת 
להתהפך, אבל עכשיו  המקבל. ברגע הבא יכול

יש משפיע ומקבל, כמו איש ואשה, והאשה כאן 
 היא התשובה. 

אם יש חברותא של שני יהודים שלומדים 
יחד, עבודת התשובה היא לשאול את השאלה. 
יש מי ששואל ויש מי שמתרץ. כמובן, כל פעם 
יכול להשתנות. יש פה חברותא, שנים לומדים 

                                                      
פעמים  42=  382" = בים השנים מן האחדטו" ד

גם אם ישכבו שנים וחם להם (. "חן" )יחם"
 ברבוע. 00=  4281" = ולאחד איך יחם
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ב "חרב אל יחד, "טובים השנים מן האחד". כתו
הבדים וֹנאלו", "חרב על שונאיהם של תלמידי 
חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה ]כל 
אחד לבדו[, ולא עוד אלא שמטפשים...", לא רק 
שמי שלומד לבד לא מחכים אלא מטפש, 
"ונואלו" לשון אולת, אין זיווג. צריך "ברזל 
בברזל יחד", שני תלמידים חכמים שמחדדים זה 

ני ברזלים. צריך חברותא, ואז יש אחד את זה כש
ואחד שמתרץ, הוא  –הוא התשובה  –ששואל 

המעשים הטובים. עוד פעם, "יפה שעה אחת 
בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה" של שנים, 
אבל בעולם הבא לא צריכים שנים, יש רק "קורת 

 רוח", דבר אחד. 

גילוי "תשובה ומעשים טובים" אצל אדמו"ר 

 האמצעי

ן, יש לנו כעת עוד דרך ליישב את אם כ
"תכלית חכמה ]דבר אחד, "אחד  –המאמר הזה 

האמת" מתגלה בחכמה, כפי שמביא אדמו"ר 
הזקן בשם הרב המגיד ממעזריטש בתניא, אבל 
התכלית היא לא להשאר בחכמה אלא[ תשובה 
ומעשים טובים ]שנים[". "תשובה ומעשים 
י טובים" מתגלים באמא עילאה, אדמו"ר האמצע

הכל הקדמה כדי שנתחיל לדבר על בעל  –
הגאולה של היום, בעל יום ההולדת וההילולא 

 של אתמול. 
אדמו"ר האמצעי הוא בינה, אמא עילאה, 
תשובה ומעשים טובים, אבל הוא לוקח את 

 נדט' כסלו, כשמלאו לו -החיים. הוא הסתלק ב
שנים מיום ליום, כצדיקים הכי גדולים. כמו 

 –חשון חסר  –נה כסדרה בשנה שלנו, שיש ש
של השנה. הוא  חיים-יום ט' כסלו הוא יום ה
אפילו אחרי שהוא  –הסתלק מתוך כתיבה 

הפסיק לנשום, שהוא מת מות קליני, הוא 
צדק, -המשיך לכתוב. כידוע הווארט של הצמח

החתן שלו, שאם היו חותכים את ידו לא היה 
יוצא דם אלא היתה יוצאת חסידות. כך הוא 

כתוב, עד שסיים את המאמר שכתב המשיך ל

במלים "לאור באור החיים". המלה האחרונה 
שלו, כשלכאורה הוא שם אבל הוא עדיין פה, 
היא חיים. לכן הספרים שלו נקראים "תורת 
חיים", על שם חיים. לכאורה חיים הם חכמה, 
אבל מי שלוקח את החיים וממשיך אותם למטה 

א אמא הו –ששרשו עוד יותר גבוה מהחכמה  –
עילאה. כמו "נהרא מכיפיה מבריך", שיש לו 
קשר ישיר לכתר עליון, לפנימיות עתיק. כמו 
ש"פנימיות אבא פנימיות עתיק" גם, ועוד יותר, 

כך מובא  –"פנימיות אמא פנימיות עתיק" 
 בחסידות.

 עד כאן הקדמה. 

השלמת "תשובה ומעשים טובים" אצל ר"א בן 

 דורדייא ותלמידיו

 להשלים עוד ענין: נחזור רגע רק
דברנו על "תשובה ומעשים טובים" שנעשים 
ב"שעה אחת", זיווג שלהם בבת אחת. איפה עוד 
ראינו את הביטוי "שעה אחת"? בפירוש לגבי 

"יש קונה עולמו בשעה אחת". מי  –תשובה לבד 
אמר זאת? "בכה רבי ואמר יש קונה עולמו 
בשעה אחת". על מה הוא בכה ואמר זאת? הוא 

את תשובת רבי אליעזר בן דורדייא, הבעל ראה 
תשובה. "עולמו" הוא עולם הבא, ה"קורת רוח" 

הוא אמר שהוא קנה )הסבה היא יותר  –
מהמסובב( את העולם שלו, ש"יצאה בת קול 
ואמרה רבי אליעזר בן דורדייא מזומן לחיי 
העולם הבא", בשעה אחת של תשובה בעולם 

בגילוי הזה. התשובה הייתה כל כך בעוצמה, 
העצמות, עד שיצתה נשמתו בתשובה אמתית, 
העלאת מ"נ שהנשמה פשוט יצאה מהגוף, ואז 
יצאה בת קול. ה"שעה אחת" שלו היא התשובה 

 שלו. 
בפרקי אבות כתוב "יפה שעה אחת בתשובה 
ומעשים טובים", אז אפשר לפרש עוד פירוש. 
שאלנו שלכאורה שני הדברים לא קורים יחד 

פה שעה אחת של זיווג,  )לפני שתרצנו שיש
שבאותה שעה יש העלאת מ"נ והמשכת מ"ד(, 
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ונשמע מסדר המאמר )"תשובה ומעשים 
טובים"( שמתוך התשובה צומחים מעשים 

הסימן לתשובה אמתית היא שכעת  –טובים 
הולך ועושה "ופרצת", יוצא מכאן ועושה 
מבצעים ברחוב )"ואתהלכה ברחבה"( ובכל 

בסמיכות  העולם. ה"שעה אחת" כתובה
לתשובה דווקא )"שעה אחת בתשובה..."( ועל 
כן יש לומר שה"שעה אחת" מתיחסת לתשובה 
דווקא )כתשובת רבי אליעזר בן דורדייא בשעה 
אחת( והמעשים הטובים נמשכים מתוך 
התשובה של "שעה אחת" זו. בכל אופן, גם 

יש "שעה  –הפירוש שאמרנו קודם הוא צודק 
 ד. אחת" שכוללת את שניהם יח

אלא מה? יש כאן קושיא: רבי אליעזר בן 
דורדייא קנה את עולמו בשעה אחת, אבל 

תשובה יש  –באותה שעה אחת הוא מת, הסתלק 
לו, אבל איפה המעשים הטובים? הוא הרי עבר 
על כל העבירות שבתורה, אין עבירה אחת שהוא 

כל חייו בעלמא דין היו רע. אחר כך,  –לא עשה 
שה תשובה אמתית בגילוי ברגע האחרון, הוא ע

עצם הנשמה שלו, ש"חבוקה ודבוקה בך", 
בעצמות ה' ממש, ויצתה נשמתו, ויצאה בת קול 
שהוא מזומן לחיי העולם הבא. בת הקול כנתה 

"רבי אליעזר בן דורדייא מזומן לחיי  –אותו רבי 
קול הוא -העולם הבא". כשרבי שמע את הבת

 בכה ואמר "יש קונה עולמו בשעה אחת ויש
קונה עולמו בשנים רבות". ידועה השאלה, איך 
 –הוא זכה להיות רבי? שהוא בעל תשובה 

מילא, בסדר. אבל רבי הוא אחד שלומד תורה, 
 –שמלמד תורה ועושה מעשים טובים בחיים 

איך אפשר לקרוא לו רבי? הפירוש המפורסם 
כל בעלי  –שהוא הרבי של כל בעלי התשובה 

ממנו. בכל אופן,  התשובה בעולם צריכים ללמוד
איפה המעשים טובים שלו? הרי צריכה להיות 

 "שעה אחת של תשובה ומעשים טובים"!

קול -באמת בשמים רצו לתרץ זאת, הבת
אמרה שיש לך תמיהה עלי, איך יתכן תשובה 
בלי "מעשים טובים בעולם הזה"? שוב, יש לו 
את התשובה, אבל איפה המעשים הטובים 

י אליעזר בן דורדייא שלו?! לכן אני אומרת רב
במה שהוא רבי של כולם, כל מה שאני ואתה,  –

כל מי שחוזר בתשובה ולומד ממנו איך לחזור 
בתשובה, ונמשיך לחיות בעולם הזה, כרצון ה' 
"וחי בהם", ונספיק לעשות הרבה מעשים 
טובים, הכל בזכותו, נחשב לזכותו. המעשים 
הטובים שאנחנו עושים בעקבות התשובה שלו 

שבים למעשים טובים שלו, וממילא יש לו גם נח
"שעה אחת בתשובה" וגם ב"מעשים טובים" 

ומזומן לחיי העולם הבא. הכל שייך  –יחד 
לאדמו"ר האמצעי, שהוא התשובה. לחיים 

 לחיים.
 נגנו "כאיל תערוג". 

המשכת חיי אביו )חי  –אדמו"ר האמצעי 

 בעצם( לעולם הזה )חיים להחיות(

שנים. הבן שלו,  ייםחאדמו"ר הזקן חי 
( שנים, אבל חי-חי-חי) נדאדמו"ר האמצעי, חי 

על  –הוא המשיך את החיים של האבא למטה 
ידי תשובה ומעשים טובים שעבד. אמרנו 
שעולם הזה הוא עולם של חברותא, שייך לשנה 

נת שהא תהוא  ח"תשעאחד מסימני שנת  –הזו 
ברים, "כל ישראל ערבים זה בזה" ח-רביםע

 –ראל חברים". צריך להרגיש ערבות ו"כל יש
וצריך להיות מחוברים  –אחריות ואכפתיות 

 לגמרי.
גם במושג חיים יש שני כיוונים )סוד חיים 
לשון רבים(, כי יש שתי בחינות חיים, כמבואר 

חי בעצם וחיים להחיות. מעשים  –בחסידות 
טובים הם חיים להחיות ואילו תשובה היא רצוא 

ה ומעשים טובים" הם אל החי בעצם. "תשוב
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"שעה אחת", "רצוא ושוב ]שהוא[ כמראה 
הבזק", "בשעתא חדא וברגעא חדא", כמו 
שכתוב על בעל תשובה. ב"שעה אחת" יש 

"רצוא" אל החי בעצם ו"שוב"  –"רצוא ושוב" 
אל החיים להחיות. חי בעצם הוא "פנימיות אבא 
פנימיות עתיק", אבל מקור היכולת להמשיך 

ש "מעלה מעלה עד אין קץ י –חיים למטה 
הוא "פנימיות  –ומטה מטה עד אין תכלית" 

בעל  –אמא פנימיות עתיק". אדמו"ר האמצעי 
הגאולה של היום, בעל יום ההולדת וההילולא 

 חייםלוקח את חיי אביו, שחי  –של אתמול 
שנים, וממשיך אותם למטה. הוא רץ אליו 
בתשובה וממשיך אותו במעשים טובים )וסימן 

 חי= ג"פ  השניאור זלמן דב בערר: לדב
 חיג"פ  – נדברבוע, כאשר ג"פ מספר זה עולה 

ברבוע, שלמות ההתכללות של חיי אדמו"ר  –
 האמצעי!(.

דוגמה למעשים הטובים של אדמו"ר האמצעי 
היא מסירות הנפש שלו לטובת היהודים 
הישובניקים. הוא גם היה קשור מאד לפיתוח 

                                                      
אותיות,  ג – שני) גאותיות, משולש  ו – שניאור ה

 זלמן(; גאותיות, משלים למשולש  ג – אור, ובמשולש 

-כפול-)סוד שיר פשוט דאותיות, משלים למשולש  ד –

אותיות, משלים  ה – דב בערובע(; מר-משולש

)מתאים  דרש. פנות המשולש הן אותיות הלמשולש 

 חי"( = דרש דרשלשני הרביים הראשונים של חב"ד, "
פעמים  חי=  788(. שאר האותיות = חיי) יחיפעמים 

פעמים  4 – 40וכפולת  4'. יש כאן חלוקה של כפולת הוי

 חצי"(.הם בסוד "שלם ו לו-ו עב) לופעמים  40-ו עב

", כמו ויחבקהו)סוד " 404ן = למר זניאואמ"ת ש

. אור=  824ר = עשיתבאר בפנים( וביחד עם אמ"ת דב ב

פעמים  טוב) טוב( פעמים מה) אדם=  483הרוס"ת = 

"וירא אלהים את האור כי טוב" )סוד "מגיד  –( מאד

מראשית אחרית", מ"יהי אור" ל"נעשה אדם" ועד ל"וירא 

ה והנה טוב מאד"(. ההפרש בין אלהים את כל אשר עש

 יעקב עשו=  חיפעמים  אל=  338הוא  483-ל 824

 )כמו שיתבאר בפנים(.

שלו, מנוחה רחל, הישוב בארץ ישראל. גם הבת 
הגיעה לכאן. בכלל, הוא תמך מאד בעבודה 
עברית. מכל הרביים, מכל הצדיקים, יש מכתב 
חשוב מאד שלו איך שהוא מעודד עבודה 

 –שילמדו )מהגוים  –עברית, גם בחוץ לארץ 
"כי ממנו נקח"( איך לעבוד את האדמה, 
חקלאות, כדי שכאשר יבוא משיח יוכלו לבוא 

מת הקדש בארצנו הקדושה. לארץ ולעבד את אד
כידוע  –עם כל החסידות העמוקה שלו 

שהחסידות העמוקה ביותר היא של אדמו"ר 
התכל'ס, תכלית החכמה שלו, היא  –האמצעי 

תשובה ומעשים טובים. ביטוי אחד של מעשים 
נושא מאד  –טובים הוא עידוד עבודה עברית 
 .וגדול אצלנו, ששייך לזמן הזה ממש

                                                      
וזה לשון מכתב אדמו"ר האמצעי הנדפס בבית רבי  ו

)ומשם הבאנו גם בבטאון תנועת דרך חיים הרואה בימים 

אלה, ובשינויים קלים באג"ק אדמו"ר האמצעי ח"א אגרת 

 לט(:

דעתי ועצתי לכללות אנ"ש הצעה כללית לחוות 

בדבר תיקוני הפרנסות לעניים ודלים שרבו עד 

למעלה. היות שמאוד רבו העניים בעיירותינו, עד 

שמסבבים למרחקים רובם ככולם, וממילא מובן 

מה שנולד מהם כו'. ואין זה רק ]אלא[ מחמת מיעוט 

העסק והעבודה, שמורגלים מנעוריהם בבטלה 

סקים בחנויות ומחיות ושממון, ורק מעט מזעיר עו

כו'. ומעט מאוד בעלי מלאכות אומניות עיקריות. 

ומי שיש לו איזה סך מעות מאבד מעותיו וירד מטה 

כו'. ולזאת עיקר עצה היעוצה שישימו כל חכמי לב 

עד"ז, שיעשו חוקים קבועים על האנשים ונשים 

ילדים וילדות שירגילום במלאכות אומניות עקריות 

ת האריגה וטויה ובכל מיני כמו כל מיני מלאכ

מלאכות שעוסקין בפאבריקין ]בתי חרושת[ עזר 

וסיוע על זה בסדר נכון. וגם יעשו חוקים קבועים 

בלימוד המלאכות לנערים של העניים וגם הבינונים 

שיהיה להם מלמדים קבועים בשכר ויהיה ע"ז סדר 

 נכון מהקהל כו'. 
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 יא

 שוג. יחוד יעקב וע

רק בעולם  –יחוד "טובים השנים" בתוך האדם 

 הזה

כמו שבעולם הזה צריך חברים, שנים יחד, 
"טובים השנים מן האחד", גם בתוכי בעצמי יש 

בלשון הקבלה, של  בן-ו מההתכללות של 

                                                                   
ת ובעבודה שבשדות ההכרח לא יגונה ליקח קרקעו

טובים ומשובחים שיקחו מהאדונים ע"פ הממשלה 

אם רב ואם מעט ויפעלו ובודאי ישלח ה' הברכה 

בארץ ויהיה על כל פנים מספיק ללחם לפי הטף. 

וכדאי ליקח עבדים ערלים למלאכת עבודת האדמה 

למשך ב' או ג' שנים איש איש כפי עבודתו עד אשר 

יה יורגלו בעצמם דוקא... ולא תהיה מלאכה זו בזו

ח"ו כי על אדמתנו בא"י היה כל הפרנסה רק 

בשדות וכרמים ולמה נגרע אנחנו מאבותינו גם 

וכאשר ראה ראיתי  …בהיותינו בארץ העמים

בעצמי בהיותי בסטעפעס עבודת היהודים עם 

נשיהם וילדיהם בשדות עוסקים בחשק ובזריזות 

ומתוקה עליהם עבודתם בכל ימי השבוע והנערים 

ים בחדר ואשר אינו מוצלח עד י"ג שנה לומד

בתורה עבודתו בשדה. והמה שבעים בלחם 

ושמחים בחלקם מאד ואין עצב בהם ואין עולה 

בהם ולומדים ועוסקים באמונה ויראת אלקים על 

פניהם גם בהיותם בשדה. ואם לא יספיק לעשירות 

 –להתנהג בגדולות ולבושי יקר ומרגליות ותכשיטין 

גרע מהם. וגם אבל מחייתם ודי מחסורם לא י

עוסקים במסחר התבואות ובכל מיני חלב ובכל 

מיני צאן ובקר בעיירות הסמוכות להם והוטב בעיני 

ולפי דעתי יצליח ה' כי ישלח להם ברכה  …מאד

בארץ כפי די מחסורם. ועל זה נאמר "יגיע כפיך כי 

 תאכל" יגיע כפיך דוקא כו', "אשריך וטוב לך" כו'...

רש טוב לעמו ישראל החפץ הכ "ד ]הן כה דברי[ דו

 הצלחתו דובער באאמו"ר כו'

משפיע ומקבל, של שואל ומשיב. אין התכללות 
זו בעולם הבא, ב'אני' בעולם הבא. כשיהודי 

גוני, אין -שרים שנה, הוא חדעולה אחרי מאה וע
 לו ריבוי גוונים. 

אבל אותו יהודי ממש, עוד לפני שהוא 
בן זוג, -מתחבר לזולת, לפני שהוא מוצא בת

-חברותא, כל עבודת העולם הזה היא להיות
לחיות ולהתמודד עם השנים שבתוך עצמי. החל 
מהנושא של כל ספר התניא, שה' ברא את 

כל היפי וכל הכיף היהודי עם שנים בתוך עצמו. 
של הקב"ה בעולם שהוא ברא, העולם הזה 
התחתון, שהוא ברא יהודי שבעצם הוא שני 
אנשים בתוך גוף אחד )"וייצר הוי' אלהים את 

"וייצר" עם שתי  –האדם עפר מן האדמה" 
יודין, שני יצרים, כנגד יעקב ועשו(. שני האנשים 
האלה גם רבים אחד עם השני בהתחלה, עד 

לום ביניהם. שני האנשים האלה שעושים ש
בתוך האני הם אחד צדיק ואחד רשע. תכל'ס 
אומרים "הלואי בינוני", אבל היסוד של האדם 

 הוא שנים. 

 המפגש ההכרחי בין יעקב ועשו

הפרשה שהשנים האלה בתוך האדם, היעקב 
 –או מורה דרך  –שבו והעשו שבו, שיש שלב 

שסופם להשלים אחד עם השני, היא פרשת 
בוע. יש מצוה "לחיות עם הזמן". "וישלח הש

יעקב מלאכים ]מלאכים ממש[ אל עשו אחיו". 
הוא אומר לו, כמו שכתוב בחסידות: אחי עשו, 
אני כבר עשיתי את הבירורים שלי, "'עם לבן 

מצוות שמרתי", אני מוכן  תריג-' וגרתי
לגאולה, יש לי שור וחמור, משיח בן יוסף 

אי אפשר להגשים ומשיח בן דוד, אבל בלעדיך 
מה איתך? ידוע שאז התשובה  –את הגאולה 

כשהוא שמע  –היתה שעשו לא מוכן, ואפילו אז 
יעקב עשה הרבה השתדלות  –שעשו לא מוכן 

להכין אותו ולעשות את הזיווג. וידוע חידושו 
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הגדול של הרבי )הקשור לקביעתו שהדור שלנו 
הוא הדור האחרון של הגלות והדור הראשון של 

 ולה(, שהיום עשו כבר מוכן לגמרי לגאולה.הגא
כמו שיש זיווג בין איש ואשה יש זיווג בין 
יעקב ועשו, בין שני האחים האלה. בכל כחו 
ומרצו יעקב נסה והשתדל לעשות את הזיווג הזה 
בפרשת השבוע. עוד פעם, גם בתוכי יש את 
יעקב ועשו, שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע, וגם 

יעקב ועשו. כל הכיף של בעולם הגדול יש 
בריאת העולם הוא שה' רצה ככה, שיהיו שני 
 –תאומים, יעקב ועשו, אחד צדיק ואחד רשע 

יש להם הורים צדיקים, יצחק ורבקה, רק שיצחק 
הוא "צדיק בן צדיק", צדיק גמור, ורבקה היא 
בחינת בעלת תשובה, "והנה רבקה יוצאת", 

שע", יוצאת מהקליפות. בסוף היא "צדיקה בת ר
בדיוק כמו שהסברנו קודם, שהאשה היא 
התשובה. יש כאן יצחק ורבקה ויש תאומים 

 שמתרוצצים, עוד מהבטן, אחד עם השני. 

 לגדול מההסכם שמחלק עולם הבא ועולם הזה

בתוך הבטן, במצב של עיבור, קטנות מוחין 
לגמרי )ברחם, כמו בחלום, שולט כח המדמה, 

עיקר רק ולצדיק נדמה שכל המציאות היא ב
הוא עדיין לא מודע למציאות  –העולם הבא 

כך הוא חי וחווה בתוך יסוד  –העולם הזה כלל 
אמא, בתוך ים מי השפיר של רחמה של רבקה 
אמנו. לעומת יעקב הצדיק, עשו הרשע חי וחווה 
ברחם את מציאות היצר הרע של "ובחטא 
יחמתני אמי", מציאות התאוה של העולם הזה( 

רוצצות והמריבה בין השנים שם, מתוך ההת –
האלה, עשו איזה הסכם שיעקב יתן לעשו את 
העולם הזה וב'כיף' יקח את העולם הבא. כך 
היה במצב של עיבור, אבל כשיעקב נולד )"וידו 
אחזת בעקב עשו", כבר רוצה לתפוס את העולם 
הזה של עשו בחזרה( והגיע לגדלות מוחין 

כות( )ולקח ממנו את הבכורה ואחר כך את הבר
יהודי צריך  –הוא כבר התחרט על ההסכם הזה 

גם את העולם הזה, לא רק את העולם הבא. צריך 

להביא את הגאולה בעולם הזה, וההשתדלות 
 היא בעיקר בפרשת וישלח, הפרשה הזו.

נעשה עוד פעם חושבים על ההסכם שעשינו: 
אני רוצה את העולם הזה וגם מוכן לתת לך חלק 

. אתה תתן לי חצי עולם מכובד בעולם הבא שלי
 –הזה שלך ואני אתן לך חצי עולם הבא שלי 

נהיה שותפים לגמרי, לשנינו יהיה עולם הזה וגם 
 עולם הבא. לחיים לחיים.

עוד פעם, נושא הפרשה, "לחיות עם הזמן", 
הוא שהשנים שיחד יביאו את הגאולה, דווקא 
יחד, הם יעקב ועשו. קודם דברנו על איש ואשה, 

אנו מדברים על יעקב ועשו. אם אדם אבל כעת 
מכיר שיש לו יעקב ועשו בתוך עצמו כבר טוב. 
שוב, לא יהיה כך בעולם הבא, לא יהיה יעקב 
ועשו, לא יהיה פיצול אישיות. אבל כאן יש את 

שכל אחד מאתנו  –משחק הוא יצחק  –המשחק 
הוא יעקב ועשו. הסימן שתסתדר בתוך עצמך, 

ועשו, תוכל לעשות תעשה איזה שלום בין יעקב 
למצוא את עשו ולקרב  –גם את השלום בחוץ 

אותו )שהוא ענין המהפכה הרביעית לקראת 
ביאת המשיח כנודע(. שוב, הכל יוצא מבית 

"שעה אחת בתשובה ומעשים  –מעשים טובים 
 טובים". לחיים לחיים.

הידיעה שאינם שוים בלי  –תשובת הצדיקים 

 הרשעים

רחובות הנהר", אמרנו שאדמו"ר האמצעי, "
הוא סוד התשובה. בכל ספר הזהר תשובה היא 
אמא, בינה, "אם כל חי". עכשיו אנחנו בדור 

ככה אמר הרבי במאמר "באתי לגני"  –העשירי 
וממילא דור העשירי  –האחרון שהודפס מוגה 

לבעל שם טוב הוא דור השביעי לאדמו"ר 
האמצעי, אז אנחנו דור של תשובה. עד כדי 

ש"בעלי תשובה ישתלטו על  הווארט שלנו
המשימה, המעשים הטובים שלנו,  –המדינה" 

צריכים להגיע עד שנשתלט על המדינה, על 
 המציאות של העולם הזה. 



  ואביטה                                          

 

 יג

צריך "לאתבא צדיקיא בתיובתא", שלא לדבר 
מה עיקר התשובה של הצדיקים  –על הרשעים 

שמשיח בא לעשות? שהצדיקים ידעו שבלי 
שוים כלום. בעולם להתחבר עם הרשעים הם לא 

הזה, אם אתה חושב שאתה יעקב, בלי להתחבר 
עם עשו אתה לא שוה שום דבר, גארנישט 
ווערט. ההשגה הזו היא כבר "אתחלתא 
דגאולה", שהיא 'אתחלתא דתשובה', כפסק 
הרמב"ם ש"סוף ישראל בסוף גלותן לעשות 

עכשיו, דור האחרון לגלות, דור  –תשובה" 
ן נגאלין", "אין הדבר "ומיד ה –ראשון לגאולה 

תלוי אלא בתשובה". תשובה היא החיבור, היא 
מתחילה מהתודעה של הכרח החיבור בין יעקב 

 לעשו. 

הכנה לעבודת ימי  –תחלת פרשת "וישלח" 

 החול בעולם הזה

בחת"ת של היום, "רביעי" של וישלח, יש את 
סיום סיפור המפגש בין שני האחים. המפגש של 

ון", "שני", "שלישי" שני האחים הוא "ראש
ו"רביעי" של פרשת וישלח. "חמישי" הוא כבר 
סיפור חדש, של דינה, אבל עד "רביעי" הנושא 

 הוא המפגש של יעקב ועשו. 
סידורים, בסידורים העבים, -ידוע שבגראבע

במוצאי שבת נדפס לומר את כל ארבע העליות 
הראשונות של וישלח, כל הסיפור של המפגש 

שבת היא מעין עולם הבא, בין יעקב ועשו. 
ואחרי שהיא יוצאת, הכנה לעבודת השבוע, יש 
יהודים שכל שבוע במוצאי שבת קוראים את 

מהתחלה עד סוף  –תחלת פרשת וישלח 
"רביעי", המפגש בין יעקב לעשו, שמגדיר מה 
היא העבודה של היהודי במשך כל ימי החול, כל 

 ימי השבוע, לפגוש את עשו. 
יעקב ירא  –כל הפחד עם כל הסכנה, עם 

שמא יהרג ושמא יהרוג, הוא צעק לה' "הצילני 

נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו", הוא 
הכין עצמו לשלשה דברים, דורון מלחמה 
ותפלה. כל שבוע צריך את כל הדברים האלה: 
יש רוחות שצריך להלחם בהן; יש דברים שצריך 

 לשחד אותם, לתת להם דורון, –מלה לא יפה  –
מנחה; וצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. לכל 
הדברים האלה יעקב הכין את עצמו. שוב, זו 
פרשה כל כך כללית שיש אומרים אותה כל 

הכל מודפס בתוך  –שבוע במוצאי שבת 
 הסידור.

 ד. יחוד "יש לי רב" ו"יש לי כל"

אורות מרובים ד"יש לי רב" בכלים רחבים ד"יש 

 לי כל"

של המפגש,  כשמגיעים לקראת הסיום
רואים תופעה  –החת"ת של היום  –ב"רביעי" 

מאד מיוחדת, שעשו אומר "יש לי רב" ואילו 
יעקב עונה לו, כמה פסוקים הלאה, "יש לי כל". 
רש"י כותב שעשו מדבר בלשון גאוה, "יש לי 
רב", יותר ממה שאני צריך, ואילו יעקב מדבר 
יותר בלשון ענוה, "יש לי כל", כל סיפוקי, כל 

 ה שאני צריך. מ
אבל לפי הסוד "יש לי רב" היינו "אורות 
מרובים דתהו" ו"יש לי כל" היינו "כלים רחבים 
דתיקון", כידוע מה שהרבי אמר, שהנוסחא 
המנצחת להביא את המשיח היא דווקא 
להתקשר לאורות המרובים דתהו ולהמשיך 
אותם בכלים הרחבים של התיקון. "כל" לשון 

בה כלים. כל תפלת עמידה, כלי, "יש לי כל", הר
בברכה השניה, אומרים "מכלכל חיים בחסד", 
והפירוש החסידי ש"מכלכל" היינו לעשות 
הרבה כלים. הכלים אמורים להכיל את החיים, 

 החיים להחיות שהזכרנו קודם. 
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איך עושים כלים? כמו שבבריאת העולם 
כתוב "עולם חסד יבנה", ה' ברא את העולם 

כמו כאן, בית מעשים  –ם בחסד, במעשים טובי
עושים הרבה כלים להכיל את החיים.  –טובים 

חיים הם גם תענוג, "כי עמך מקור חיים באורך 
נראה אור". "בורא נפשות רבות וחסרונן", אבל 

"על  –ה' לא מסתפק בזה אלא גם רוצה שנתענג 
כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי", חיים 

כך  –וחין הם תענוג. בקבלה חיים הם גם מ
אבל בחסידות עוד  –בעיקר בכתבי האריז"ל 

יותר ממוחין חיים הם תענוג, כמו "מים 
מצמיחים כל מיני תענוג". על מים כמוחין נאמר 
"אין מים אלא תורה" ו"אורייתא מחכמה 
נפקת". נמצא שחיים הם תענוג, ובעיקר התענוג 
שבתוך תורת חיים, ספרי אדמו"ר האמצעי. אבל 

חיים, כלים להתענג, וכלים עושים צריך כלים ל
מעשים טובים  –על ידי מעשים טובים 

שצומחים מתוך תשובה, "יפה שעה אחת 
בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה", "תכלית 

 חכמה תשובה ומעשים טובים".

 יחוד "יש לי כל" ו"יש לי רב" ברמזיהם

בכל אופן, עשו אומר "יש לי רב" ויעקב עונה 
" כל לי ישמהגימטריא של " "יש לי כל". נתחיל

, 722כמה שוה? גימטריא עגולה, בדיוק  –
. ידוע שרבי נחמן תבית, האות -תכלית כל האלף

קשור כאן  722. 722מאד אהב את המספר 
לסיפור, "ארבע מאות איש עמו" שבאים עם 
עשו. בסוף הסיפור, ב"רביעי", כשעשו בא עם 

המחשבה הראשונה שלו  –ארבע מאות איש 
הלחם ביעקב, אבל בסוף היה פה איזה היא ל

 , כידוע. כעשו", אותיות עכשושלום, "שלום 
מה קרה לארבע מאות איש? כתוב "וישב 
עשו ביום ההוא", הוא חזר הביתה לבד. איפה 
ה"ארבע מאות איש עמו"? רש"י מביא בחת"ת 
של היום שהתפזרו, הלכו להם, עזבו את עשו. 

עד שאמרנו  באנו להלחם ובאו מלאכים והכו בנו
אז הם הרפו  –שאנו שייכים לאח של יעקב 

ממנו. כתוב שה' נתן להם את שכרם בהמשך 
עשו ודוד.  –התנ"ך. יש בתנ"ך שני "אדמוני" 

יעקב והרגל הרביעית, -יצחק-יש אברהם
המלכות, היא האדמוני, עשו. במהדורה 
הראשונה מלכות עשו היא מלכות הרשעה. 

רצה לפעול  שיעקב כבר –במהדורה המתוקנת 
 דודזהו דוד מלכא משיחא ) –בפרשת השבוע 

בטחו " –' הויפעמים  ה-יל עשומשלים את 
]עולם  צור עולמים' ה הוי-עדי עד כי בי' בהוי

, ביאת המשיחהזה ועולם הבא[" בגימטריא 
וד"ל(. אותם ארבע מאות איש של עשו חזרו 
בקדושה אצל דוד המלך. מהם ארבע מאות? 

א הכלים של עולם התיקון, ", דווקכל לי יש"
 העולם של יעקב. 
. עשו הוא 338"? רב לי ישכמה שוה "

. איך אני יודע? עוד לפני חכם תלמיד
יש  –הגימטריא, בפשט, הוא אומר "יש לי רב" 

לי רב, הולך כל יום ללמוד עם הרב וממילא 
" רב לי ישיוצא תלמיד חכם. איך אני יודע? כי "

שיעקב הוא  . הייתי חושבחכם תלמידשוה 
 –תלמיד חכם, אך יעקב צריך לקחת זאת ממנו 
 לקחת את ה"יש לי רב" ולחבר את זה לעצמו.

מכין את -והנה, ה"]יש לי[ רב" של עשו רומז
 –" בהכאת אותיות רבה"יש לי כל" של יעקב: "

". על דרך זה, יש לי כל= " 722=  בפעמים  ר
(. לפעמים  כ) 822" של יעקב שוה כלה"

הרבה -( יותר גדול828" )רבוט, "בחשבון פש
(, משא"כ בחשבון של הכאת 32" )כלמ"

ריבוי כלים של עולם  –( 822" )כלאותיות, בו "
ריבוי  –( 722" )רביותר גדול מ" –התיקון 

" רבאורות של עולם התהו. ביחד, בחשבון זה, "
, "האלף לך שלמה", 4222( = 822" )כל( "722)

נו במתן תורה סוד אלף אורות שנתנו למשה רבי
, מי משיח]אותיות  ישמח)עליהם נאמר "

שמאחד את יעקב ועשו[ משה במתנת חלקו"(, 
דהיינו הכח לחבר בין ה"רב" של עשו וה"כל" 
של יעקב )סוד הנאמר על ידי משה בתוכחה של 
משנה תורה, "תחת אשר לא עבדת את הוי' 
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 טו

רב " –אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל" 
הוי' וישמרך"(.  ברכךי" –" יברכך" = "כל

שקל כסף של קנין  ת –הכסף"  תםוהוא סוד "כי 
באותיות מנצפ"ך  822)=  ם-מערת המכפלה ו

סופיות( של קנין גרן ארונה )כמבואר במ"א(, 
מקום מקדשנו, שהוא הוא סוד "ויהי עשו איש 

 ישב אהלים".  תםידע ציד איש שדה ויעקב איש 
ד? " יחיש לי כל" ו"יש לי רבכמה שוה "

. "הֹקל קול קולפעמים  ז, חייםפעמים  דוד, 138
עיקר החבור כשהוא  –יעקב והידים ידי עשו" 

ברמאות. אז הוא -לוקח את הברכות בחכמה
התחיל לעשות את החיבור, כשהוא הציג את 
עצמו כעשו. "אתה זה בני עשו... אני", "אנכי 
עשו בכורך". כמו שאמרנו קודם, לכל יהודי 

קב ועשו. בדרך כלל צריך בתוך עצמו יש יע
להזדהות עם צד היעקב שבו, עם הצד הטוב, 
אבל לפעמים, כדי להמשיך את ברכות "ויתן לך 
האלהים מטל השמים", הברכות הכי עליונות 
מטלא דעתיקא, הוא צריך להזדהות עם עשו 
שבו, להציג עצמו כעשו, להתחפש לעשו. אבל 
פר גם אז "הקל קול יעקב והידים ידי עשו". המס

 – קול" עולה ז"פ רב לי יש" ועוד "כל לי יש"
איפה יש שבעה קולות? במזמור כט בתהלים, 
"קול הוי' על המים וגו'", שבעה קולות של מתן 

-' וגרתימצוות, "'עם לבן  תריגתורה )בו יש 
מצות שמרתי"(. לא מוותרים על עשו ח"ו,  תריג

צריך אותו עם ה"יש לי רב" שלו כדי להשלים 
 הקולות )של יעקב(. את שבעת

 תלמוד ומעשה –יסוד ומלכות  –"רב" ו"כל" 

קודם אמרנו ש"יש לי רב" היינו אורות 
מרובים דתהו ו"יש לי כל" היינו כלים רחבים 
דתיקון. יש עוד פירוש פשוט בקבלה, שרב הוא 

הריבוי הוא מלכות. לכן יש כאלה  –המלכות 
שמקצצים בנטיעות ומפרידים את המלכות 

פירות העליונות, כי שאר הספירות משאר הס

העליונות הן אחדות והמלכות היא כבר שרש 
לכן שם שרש הזמן, "הוי' מלך הוי'  –של ריבוי 

 מלך הוי' ימֹלך לעולם ועד", ריבוי. 
"יש לי רב" רומז ל"קרית מלך רב". אמרנו 
קודם בלשון מליצה שרב הוא כמו מי שמלמד 

" על תורה, גם בפסוק הזה דורשים "מלך רב
המשיח, שהוא גם מלך וגם רב, גם רבי. בכל 

מושג של  –אופן, על מלך, מלכות, כתוב רב 
יהודים  –ריבוי. לכן כל כך קשה תיקון המלכות 

לא טובים בזה, כי יהודים שייכים לאחדות 
ומלכות היא עסק בלתי נפסק עם ריבוי. צריך 

זה  –ראש שמתאים לזה, ראש שחושב בריבוי 
 מתאים לעשו. 

רך אגב, למי בעיקר שייכים "מעשים ד
טובים"? לעשו, שנקרא על שם מעשים. רק מה, 

עד כאן היו  –צריך שהמעשים שלו יהיו טובים 
מעשים רעים. בכל אופן, מי ששייך ל"המעשה 

 –משפט הכי חשוב אצל הרבי  –הוא העיקר" 
הוא עשו, שייך למלכות, לעולם הזה, עולם 

וא המעשה. המעשה )"היום לעשותם"(, עשו ה
רק מה, בעולם הזה "גדול תלמוד שמביא לידי 

הוא צריך להיות מונהג של יעקב,  –מעשה" 
ת.פ. של יעקב, כי הוא התלמוד המביא לידי 
מעשה טוב ומבורר. כתוב שכאשר יבוא משיח 
יתהפך ואז, כדעת רבי טרפון, "מעשה גדול" 
ומתוך המעשה יתחדשו חידושי תורה )היינו 

 של לעתיד לבוא(. ה"נעשה ונשמע" 

 המעבר מצדיק למלך

בכל אופן, כל זה להכנס לראש שחייבים את 
האיחוד של שני האחים האלה, שני התאומים, 

"יש לי רב" ו"יש לי כל". לפי  –יעקב ועשו 
הפירוש השני "יש לי רב" היינו המלכות. שרש 
המלכות הוא כתר, "נעוץ סופן בתחלתן", אורות 

ו שאלה אורות דתהו מרובים דתהו. קודם אמרנ
"יש לי רב" הוא  –וכעת אומרים שפשוט מלכות 
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משפט של מלך. מלך לא צריך לומר "יש לי 
זה לא מלך, זה א גוטער איד,  –כל", כל סיפוקי 

לא מלך. מלך צריך לומר לכתחילה "יש לי רב", 
יש לי הרבה, גם יותר ממה שאני צריך. מלך 

ומר "יש צריך להיות מושפע בריבוי מופלג. מי א
 לי כל"? צדיק. 

עוד כלל גדול שאנחנו מסבירים, שהדור שלנו 
הוא דור המעבר בין 'עידן הצדיקים' ל'עידן 
המלכים'. מהבעל שם טוב עד הרבי כולם היו 
 –צדיקים, אבל כעת צריך להיות דילוג הערך 

הקב"ה, שהוא מנהל את הענינים, סיים את עידן 
די, -דוש שהצדיקים, אמר לו 'די' )סוד השם הק

 –שהוא שם ספירת היסוד, ה"צדיק יסוד עולם" 
עד כאן די לצדיקים(, וכעת צריך להיות מעבר 
לעידן המלכים. הרבי כבר צריך להיות מלך, 
מלך המשיח. מה, צריך משהו יותר מרבי? רבי 
הוא הכל, רבי הוא גילוי אלקות. בכל אופן, צריך 

 סוף כל סוף שיבוא מלך המשיח. 
מה שהוא מלך רב, גם מלך וגם אצל משיח, כ

רבי, כתוב בפירוש באותו דרוש שהקודם 
והעיקר אצלו הוא המלך, הרבי שבו הוא טפל 
למלך שבו. "קרית מלך רב", המלך עצמו קודם. 
המלך הוא מהמקיף, כתר, אבל "כתר עליון איהו 
כתר מלכות", "יש לי רב". מיהו הצדיק? "יש לי 

קבלה, "כי כל כל". "כל" היינו ספירת היסוד ב
בשמים ובארץ", "דאחיד בשמיא ובארעא". "יש 
לי כל" היינו שאני צדיק. עשו אומר "יש לי רב", 
 אני מלך, ויעקב אומר "יש לי כל", אני צדיק. 

בעולם הזה, אם המלך לא מרגיש ת.פ. של 
הצדיק הוא יוצא מלך רע, מלך רשע, כמו שהיום 

כל הדמוקרטיה של היום היא כי  –מקובל 
מלכות כאילו פשטה רגל, היתה כל כך ה

מושחתת שכולם רצו משהו אחר, שיטה אחרת 
של ממשל. היום אנחנו רואים שגם הדמוקרטיה 
היא ברֹוך גדול מאד, לא מצילה מהשחיתות 
בכלל. אין כאן המקום להאריך, אבל אפילו 
הגוים החכמים בימי קדם שדברו על דמוקרטיה 

לק מחנוכה, לא מושג חדש, מזמן היוונים, ח –

אמרו שמדמוקרטיה תצא יותר  –המלחמה ביון 
שחיתות מאשר ממלכות. הם, אותם גוים שלא 

הוא היה  –נאמר את שמם, ידעו מה שהם אמרו 
חכם מאד ו"חכמה בגוים תאמין". בכל אופן, 
המלכות ודאי לא בסדר אם היא לא מלכות של 

צריך מלך צדיק. הוא בסכנה, כי הוא  –צדיק 
ריבוי בעצם. בכל אופן, כל זה  במציאות של

לומר שחייבים את החיבור בין ה"יש לי כל" 
כאשר יבוא  –ל"יש לי רב", "עד דוד הגדיל" 

משיח המלך, ה"יש לי רב", יהיה יותר מאשר 
ה"יש לי כל", "קרית מלך רב". "יש לי רב" היינו 

רבי, אבל הפשט של "יש לי רב" היינו מלך, -רב
 "מלך רב". לחיים לחיים.
 נגנו "אימתי קאתי מר".

 –ה. הפרק החדש של אדמו"ר האמצעי 
 קבלת שבת שניה

 קבלת שבת –חזרה לפרק צ"ה 

ט' כסלו, הרבי האמצעי נעשה בין -אתמול, ב
שנים. לפי  877, מתקל"ד עד תשע"ח יש 877

המנהג שהבעש"ט למד מאחיה השילוני, לומר 
את פרק התהלים של כל אחד ואחד, ומבואר 

דבר ממשיך גם למעלה. מה קורה בחסידות שה
שנה? מתחילים מחדש. לפי זה, הפרק  432אחרי 

החדש של בעל יום ההולדת של אתמול הוא 
 פרק צ"ה בתהלים בפעם השניה. 

מהו פרק צ"ה? "לכו נרננה להוי' נריעה לצור 
ישענו", הפרק שנוהגים לומר בהתחלת פרקי 
התהלים של קבלת שבת. כלומר, שהחל 

האמצעי וכל מי שקשור אליו, כל מאתמול הרבי 
חסידי חב"ד ובכלל כל היהודים בעולם, 
מתחילים לקבל את השבת בפעם השניה, לקיים 
את מאמר חז"ל ש"אלמלי שמרו ישראל שתי 
שבתות מיד הן נגאלין". זו כבר כוונה חשובה 
 –מאד שאפשר לכוון החל מהשבת הקרובה 

החזן וכל הקהל, שמתחילים פרק "לכו נרננה", 
להתקשר לאדמו"ר האמצעי,  –לקבל את השבת 
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שזהו הפרק החדש שלו, תחלת קבלת שבת 
 השניה.

 מפגש יעקב ועשו בימות החול

בתוך "היום יום" יש פירוש על שלשת 
הפסוקים הראשונים של הפרק, שהם 'קבלת 
שבת קטנה' שמתחילים ביום רביעי, מוסיפים 
פסוקים אלה בסוף שיר של יום רביעי, מחר 

שמאז מתחילים לקבל את השבת. סימן  בבקר,
שלא סתם הפרק הזה הוא קבלת שבת, אלא 
בפרט שלשת הפסוקים הראשונים של הפרק הם 

 קבלת שבת שמתחילים מיום רביעי. 
למה? כי כתוב ששלשת הימים הראשונים של 
החול ממשיכים את השבת. במוצאי שבת קראנו 
פרשת "וישלח" עד "רביעי" ועד בכלל. שבת 

ולם האצילות, ביום ראשון יורדים לעולם היא ע
הבריאה, ביום שני לעולם היצירה וביום שלישי 
לעולם העשיה, "המעשה הוא העיקר". עיקר 
-תיקון עשו, החיבור איתו, הוא בימים שלישי
רביעי. ממוצאי שבת המגמה שלי היא לרדת 
לעשו, אבל אני מגיע אליו ביום שלישי. כמו 

בין יעקב לעשו  בתורה, מענין, המפגש ממש
 –הוא ב"שלישי". אני מגיע אליו ביום שלישי 

ותיכף נסביר מה קורה ב"שלישי", כשאני ממש 
ומיום רביעי  –פוגש את אחי עשו, גם בתוכי 

מתחילים להתעלות, כמו שעשו עצמו מתחיל 
להתעלות על מנת להתחבר עם קדושת יעקב, 
"יש לי רב", המלכות, עולה ליסוד, "יש לי כל". 

ום חמישי עולה יותר, ליצירה, וביום ששי עוד בי
ובשבת הוא  –הכל עשו עולה  –יותר, לבריאה 

 חוזר לאצילות. זהו סדר השבוע לפי האריז"ל.
שוב, כל זה היה לומר שהפרק החדש של 
אדמו"ר האמצעי הוא "לכו נרננה". קודם כל, 
"לכו" לשון רבים, כמו בפסוק "בית יעקב לכו 

הם ה"לכו"? "לכו" לשון  ביל"ו. מי –ונלכה" 
רבים, כנראה יעקב ועשו יחד. כמו שוה "לכו 

נרננה"? מתי יש רנה? "באבוד רשעים רנה", 
מתקן, החלק הרע שבו -כאשר עשו מתברר

'" להוי נרננה. "תהו" שוה נרננה לכונאבד. "
". יש משהו לכו'" שוה "להוי, כי "תהוגם שוה 

ש בפרק זה שמתחילים עם התהו, עם עשו, ה"י
 לי רב". 

 שירת הכלבים

בפרק הזה יש שני פסוקים סמוכים שהם עיקר 
התוכן של הפרק: פסוק אחד שייך באופן מיוחד 

ממש בהשגחה פרטית שזהו הפרק  –לשנה זו 
"באו נשתחוה  –של אדמו"ר האמצעי בשנה זו 

ונכרעה נברכה לפני הוי' ֹעשנו", לשון עשיה. 
לך בפרק שירה פסוק זה הוא השיא, "הכל הו

הוא שירת הכלבים, הכלב  –אחר החיתום" 
אומר "באו נשתחוה וגו'". זהו חיתום ושיא כל 
פרק שירה, עד כדי כך שאחריו יש מדרש שלם 

 של חז"ל במה זכו הכלבים לשיר הזה. 
הכלב קשור לגאולה, "לא יחרץ כלב לשונו", 

 כלבשירה של גאולה.  –ולכן זכה לשירה הזו 
, השם של עולם בן)סוד שם  אליהובגימטריא 

[ מקנן בעשיה"(, שבא בן"מלכות ]שם  –עשיה 
לבשר את הגאולה. "כלבים צועקים" יכול להיות 
סימן שלילי, אבל הסימן הטוב הוא שאליהו בא 

 לעיר, ככה כותבים חז"ל במסכת ברכות. 
כמה ש"מיד כלב יחידתי", שהוא היחידה של 

עצם הבעל דבר, אותו שר של  –זה -הלעומת
עקב נאבק בו בפרשה "עד עלות השחר", עשו שי

הוא גם כלב שחור וגדול, ומבקשים מה' להציל 
אותי "מיד כלב יחידתי", תופס ביחידה שבנפש, 
"חבוקה ודבוקה בך טוענת עולך יחידה ליחדך" 

אבל אותו כלב בקדושה הוא אליהו הנביא  –
 שבא לבשר את הגאולה. 

לפי חז"ל, מי הראשון שאמר "באו נשתחוה 
שיח. מ-ודד-דםאהראשון, ר"ת  אדםכרעה"? ונ

אדם נברא מדבר, "ויהי האדם לנפש חיה", 
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 –"לרוח ממללא", ו"הכל הולך אחר הפתיחה" 
מה הדבר הראשון שהוא אמר? הדבור הראשון 
של ה' הוא "יהי אור", אבל הדבור הראשון של 

פנה לכל  –מין המדבר הוא "באו נשתחוה" 
א אני המלך הבריאה ואמר נכיר שיש מלך. ל

"אל גדול" ו"מלך גדול",  –אלא ה' הוא המלך 
כמו שכתוב קודם בפרק צ"ה )"כי אל גדול הוי' 
ומלך גדול על כל אלהים"(. לאותו "מלך גדול" 

, הפרק ח"תשע", בגימטריא נשתחוה באו" –
של אדמו"ר האמצעי של השנה הזו. זוהי שנת 

 . ז"נשתחוה באו"

 סדר "נשתחוה ונכרעה נברכה"

ה הכלב אומר זאת? כל דבר צריך לראות למ
הכלב נוהג לכרוע, הוא מקיים את  –בטבע ממש 

הפסוק הזה בעצמו, הוא משתחוה, כורע, נברך, 
לשון "ויברך את הגמלים". לכאורה יש כאן קצת 
קושיה, שהרי השתחויה היא פישוט ידים 
ורגלים, יותר מ"נכרעה" ו"נברכה". למה כתוב 

נשתחוה,  –ד פחות בסדר זה? לכאורה כל אח
 נכרעה, נברכה. 

כתוב שזהו סדר של "תשובה ומעשים 
טובים", "רצוא ושוב": "נשתחוה" היינו בטול 
 –במציאות מלמטה למעלה, כמו שעוד נסביר 

שהבריאה בטלה מרצון, "ומלכותו ברצון קבלו 

                                                      
 אור( = אל אלהים מלך" )מלך גדול" "אל גדול" ז

(, רמז לאמירה הראשונה של ה' במעשה אין סוף)

", היינו הגילוי שיש בעולם "אל אור"יהי  –בראשית 

אל הוא שם החסד, "חסד אל  –גדול" )"אל אחד בראנו" 

אשון, "יום אחד", של כל היום", המאיר בפרט ביום ר

מעשה בראשית, יום בריאת האור( שהוא "מלך גדול על 

ומלך גדול ' כי אל גדול הויכל אלהים". כל הפסוק "
אמנו( שהוא הוא הערך  שרה) 323" = על כל אלהים

", יהי אורהממוצע של האמירה הראשונה של ה', "

באו והאמירה הראשונה של האדם, מין המדבר, "
, 40פעמים  4פמעים  0, 840" הוא " )ה"כנףנשתחוה

 וכו'(. טובמספר הברית ה

עליהם". יש מלך וצריך לבוא ולהשתחוות 
 לפניו, סימן של קבלת המלכות ברצון. שוב,
קודם היה כתוב שה' הוא "מלך גדול", וכעת 
מתבקש "באו נשתחוה", נתבטל בפני המלך. 
למה אחר כך יש "ונכרעה נברכה לפני הוי' 
ֹעשנו"? גם סוג של השתחויה, אבל לא בדרך 
של בטול ממטה למעלה, אלא שמתוך הבטול 
המוחלט של "נשתחוה" ממשיכים ממעלה 

 למטה. 
-מל-וד חשנברכה, שגם בס-נכרעה-נשתחוה

מל, היינו התבטלות גמורה בפישוט ידים 
ורגלים, מתוכה אני מגיע למקור, "רצוא" עד 
החי בעצם, ואז יש תפנית ב"נכרעה" וההמשכה 
בפועל היא "ונברכה", כידוע בחסידות שבכל 
מקום ברכה לשון הברכה, ברכים, היא המשכה 
ממעלה למטה. יש "נשתחוה" בבטול במציאות, 

פנית מ"רצוא" ל"שוב" ואז "נכרעה" שהיא ת
העיקר "נברכה לפני הוי' ֹעשנו", תיקון עשו 

 בפועל. זהו הפסוק העיקרי הראשון.

 קשר שני הפסוקים

הפסוק הבא אומר "כי הוא אלהינו ואנחנו עם 
מרעיתו וצאן ידו היום אם בֹקלו תשמעו". זהו 
פסוק עוד יותר חשוב, הפסוק בחז"ל של ביאת 

מאיפה  –י קאתי מר" משיח. קודם שרנו "אימת
המלים האלה? אנחנו מכירים כשאלת הבעל שם 
טוב למשיח, אבל לפניו שאל זאת את המשיח 
רבי יהושע בן לוי. מה הוא ענה? "היום". כשלא 
בא באותו יום הוא התלונן לאליהו הנביא 
שמשיח משקר לו. אליהו הנביא אמר לו שהוא 
התכוון לפסוק שלנו, הפסוק של הפרק החדש 

"היום  –אדמו"ר האמצעי, "היום" מותנה של 
 אם בֹקלו תשמעו".

שני הפסוקים האלה מהווים יחידה אחת גם 
"באו  –לפי הפשט, הפסוק השני מתחיל "כי" 

נשתחוה ונכרעה נברכה לפני הוי' עושנו. כי הוא 
הפסוק הראשון  –אלהינו וגו'". וגם לפי המבנה 

הוא שבע מלים והשני שתים עשרה מלים. יש 
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רמב"ן שזוגות פסוקים הכי חשובים בתורה מה
מלים, כמו הפסוק הראשון בתורה  יב-ו זהם 

)"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"(, 
שיש בו שבע מלים, והפסוק האחרון בתורה 
)"ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר 

מלים,  יבעשה משה לעיני כל ישראל"(, שיש בו 
יאמר משה קומה הוי' כמו "ויהי בנֹסע האֹרן ו

ויֺפצו ֹאיביך וינֺסו משנאיך מפניך. ובנֹֺחה יאמר 
הפסוק  –שובה הוי' רבבות אלפי ישראל" 

מלים )כאשר  זמלים והשני עם  יבהראשון עם 
שני פסוקים אלה מהווים ספר בפני עצמו כנודע 
בחז"ל(. יש כמה דוגמאות שהרמב"ן מביא. כאן 

 זוגו'" יש יש דוגמה יפהפיה, ב"באו נשתחוה 
 מלים.  יבמלים וב"כי הוא אלהינו וגו'" יש 

תסתכלו בפירושו על הפסוקים  –האבן עזרא 
אומר עוד יותר. על "היום אם בֹקלו תשמעו"  –

יש לנו באריכות במאמר "אמונה ובטחון" בספר 
לב לדעת. יש הרבה פירושים, אבל הכי טוב, 
פשט גמור, הוא ש"אם בֹקלו תשמעו" חוזר 

שתחוה". מהו קול ה'? הפסוק לא בא ל"באו נ
לסתום אלא לפרש. למה הוא מתכוון "אם בֹקלו 
תשמעו"? הוא אומר שמתכוון שתשמע בקול 
"באו נשתחוה", מה שכתוב בפסוק הקודם: 
"וטעם 'היום' דבק עם 'בואו נשתחוה', אם 
בלבבכם לשמוע בקולו השתחוו לו, 'היום אם 

הכל  –בקולו תשמעון' וזה הוא קול השם"  
המשך. אם נשתחוה, אם נקיים את ה"נשתחוה 
ונכרעה נברכה לפני הוי' ֹעשנו", אנחנו שומעים 
בקול ה' ואז יבוא משיח "היום", היינט, ברגע 

אם  –זה, תיכף ומיד ממש. "אם בֹקלו תשמעו" 
 תקיימו את ה"באו נשתחוה". 

מתי הזמן הכי מסוגל לכך, שיש הכי הרבה 
באו שנת " סיעתא דשמיא? בשנת תשע"ח,

", ובפרט שזהו הפרק החדש של נשתחוה
החביב -אדמו"ר האמצעי, שאנו הדור השביעי

אליו. לחיים לחיים, שנזכה לומר פרק זה תוך 

כדי התקשרות לרבי האמצעי ותוך כדי קבלת 
שבת קדש. היות שזהו הפרק שלו אומרים אותו 
כל יום, ולפי זה יש קבלת שבת לא רק ביום 

ם שנאמר את הפרק מתוך רביעי, אלא בכל יו
מקבלים את השבת של  –התקשרות אליו 

 הגאולה האמתית והשלמה. לחיים לחיים.

ו. שלבי מפגש יעקב ועשו )דרוש 
 אדמו"ר האמצעי(

 לחבר המקיפים והפנימיים –מלאכי השלום 

נאמר משהו מתוך התורה של אדמו"ר 
האמצעי על הפרשה: "וישלח יעקב מלאכים אל 

ים ממש". מסביר אדמו"ר עשו אחיו", "מלאכ
האמצעי בתורת חיים שמלאכים אלה הם אותם 

"מלאכי  –מלאכים שמזמינים בקבלת שבת 
השלום". בהשגחה פרטית, זהו קשר בין הפרשה 
לבין הפרק החדש שלו, התחלת קבלת שבת. 

 יעקב שלח לעשו את מלאכי השלום. 
מה הנקודה? עשו הוא, שוב, "אורות מרובים 

אחר הוא אורות מקיפים, הוא  דתהו", או בלשון
מקיף. יעקב אבינו הוא פנימי, אורות פנימיים. 
ככלל, האורות המקיפים עולים ומתרחקים 
והאורות הפנימיים יורדים, ונוצר ריחוק עצום 

ככה בטבע ראשון.  –בין המקיף לבין הפנימי 
מלאך הוא שליח,  –לכן צריכים לשלוח מלאכים 

היא לעשות שפעולתם  –לעשות איזו פעולה 
שלום, חיבור, בין המקיף לבין הפנימי. ככה הוא 

 מסביר. 
בעצמו  עשומענין שבגימטריא הפשוטה, 

", שלום עכשו, רק שהוא "שלום שלוםשוה 
. כמו שיש את השלום של עשו, שהוא גם כעשו

שצועקים "שלום  –"שלום שלום ואין שלום" 
יש את השלום  –שלום" אבל "אין שלום" 

אליו אנחנו שואפים. כולנו  האמתי, השלום
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מתי? "אם  –רוצים שלום, "ונתתי שלום בארץ" 
בחקתי תלכו", אז יהיו גם "ונתתי גשמיכם 
בעתם", כל הברכות בגשמיות, בעולמו של עשו, 
וגם "ונתתי שלום בארץ" וגם "ונתתי משכני 
בתוככם". שלשת ה"ונתתי" שבאים בעקבות 

 "אם בחקתי תלכו".
אומר שמלאכים אלה  שוב, אדמו"ר האמצעי

הם מלאכי השלום, שצריך לעשות שלום. היות 
והבעל שם טוב  –שצריך לחיות עם הפרשה 

אמר שכל מה שכתוב שייך לכל אחד, בכל מקום 
כל יהודי צריך לדעת שיש לו כח  –ובכל זמן 

כמו יעקב, שברשותו עומדים "מלאכי השלום", 
הוא יכול לשלוח מלאכי שלום לעשות שלום גם 

מי שלכאורה הכי רחוק ממנו, הכי אנטי. עשו עם 
יעקב, אבל גם ביחס אליו יש -הוא אנטי, אנטי

ליעקב מלאכים לשלוח ולעשות שלום, שלום 
 ביני לבין עשו. כך הפרשה פותחת.

"שבע יפול  –שבע השתחוואות יעקב לעשו 

 צדיק וקם"

בהמשך, כשהוא כבר פוגש אותו בפועל, יש 
הוא הולך  –שין" משהו ש"יש דורשין ויש דור

ומשתחוה לו שבע פעמים. אחרי התפלה ואחרי 
הוא לא  –הדורון, ואחרי שהוא מוכן למלחמה 

רוצה את המלחמה, הוא לא "על חרבך תחיה", 
אין לו כיף במלחמות, והוא עושה כל מה שהוא 
יכול למנוע את המלחמה. הוא משתחוה לו שבע 
פעמים, ויש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. 
הדורשים לגנאי הם חז"ל במדרש, שמביאים את 

יעקב הוא  –הפסוק "שבע יפול צדיק וקם" 
צדיק, ושבע ההשתחוואות שלו לעשו הן 
נפילות, כל השתחוואה הוא נפל, אבל בסוף הוא 
יקום ועשו יתבטל, ישתחוה לו ויתבטל בפניו. 

 בינתים הוא נופל לפני עשו שבע פעמים.
נקרא "חנוך בהקדמה לחלק ב' של התניא, ש

קטן", הוא גם מביא את הפסוק "שבע יפול צדיק 
הוא  –וקם", ואומר שכל פעם שהצדיק נופל 

נופל לדרגת הבינוני שלו. מהו בינוני? מי שמכיר 

לא התפטרתי  –שיש בו שנים, יעקב ועשו בתוכו 
פנימית מעשו, ויש לי כל הזמן מלחמה איתו, 
"לאום מלאום יאמץ", "כשזה נופל זה קם, 

שזה קם זה נופל". לנפילה שלו לדרגת הבינוני כ
השתחויה בפני -צדיק, קוראים נפילה-שלו, אויס

בפני עשו הפנימי, שמכיר בו. אבל בסוף  –עשו 
"וקם", כמו במאבק שלו עם שרו של עשו, 
שבסוף נצח וקבל את השם ישראל, "כי שרית 

 עם אלהים ועם אנשים ותוכל". 

 העלית יעקב למקום של בעלי תשוב

אבל יש דורשים לשבח לגמרי, שלא "שבע 
הוא ידע  –יפול צדיק", אלא שיש בכך תכלית 

בדיוק מה הוא עושה, עשה זאת כמו צדיק, גם 
הצדיק הגמור. כתוב בגמרא שצדיק גמור יכול 
להתגרות ברשע, בעוד לצדיק שאינו גמור אסור 
להתגרות ברשע, ואף על פי כן, גם במצב של 

ילה השתחוה לו שבע צדיק גמור, הוא לכתח
 פעמים. 

איך מסביר זאת בעל הגאולה של היום? הוא 
אומר שמה שיעקב רצה להשיג הוא דרגת 
המקום של בעלי תשובה. פירוש נפלא. הרי 
חז"ל אומרים ש"במקום שבעלי תשובה עומדין 
אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם". עשו 

אורות מרובים  – סגהוא רשע, שרשו בשם 
שהוא המקום  –של התיקון  מהלפני שם דתהו ש

שבעלי תשובה מגיעים אליו. לאותו מקום, שם 
, צדיקים גמורים לא יכולים להגיע. האם סג

באמתצדיק הוא 'מקרה אבוד', לא יכול להגיע 
לשם? קודם אמרנו שכל הענין של משיח שכולם 
יהיו בעלי תשובה. המשיח בא דווקא להחזיר 

יזכה לאותו מקום  את הצדיק בתשובה, שגם הוא
לא המקום ששייך לו,  –של בעלי התשובה 

הצדיק. הוא אומר שכדי להגיע למקום של בעל 
 תשובה יעקב משתחוה לעשו.
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 עשית בעלי תשובה בחצי הראשון של הלילה

הוא גם אומר ווארט מאד חשוב, שמקום 
תשובה הוא חשך, -הצדיק הוא אור ומקום הבעל

חשך  –ורא" אבל הוא "ברישא חשוכא והדר נה
שקודם לאור )לא רק בזמן אלא גם במעלה(. 
צדיק לא מסוגל לעמוד בחשך, הוא פוחד 
מהחשך. חושך הוא לילה. קודם אמרנו שעוד 

יעקב  –בבטן יעקב ועשו עשו ביניהם הסכם 
אמר שאני אקח את העולם הבא ואתה את 
העולם הזה. מה ההבדל בין שני העולמות? 

העולם הזה הוא כתוב שהעולם הבא הוא יום ו
לילה. מתי עשו פועל הכי טוב? בלילה, בחשך. 
כל מה שהוא עושה הוא עם מניעים רעים, ומתי 
הוא מצליח? רק בחשך, כשאף אחד לא מכיר 
בו. יעקב הוא "איש תם", הכל אצלו גלוי, על 

הוא איש של יום, "אנן פועלי דיממא  –השלחן 
אנן", הוא פועל ביום. ביום הכל בהיר, כמו 

אצלו כל מה שהוא עושה הוא  –ולם הבא ע
עולם הבא, כל מצוה היא עולם הבא. הוא עושה 

". יעקב הוא איש של יום גרתימצוות, "עם לבן 
 ועשו הוא איש של לילה. 

מתי עושים בעלי תשובה? עכשיו, כל 
החב"דניקים, כולנו חב"דניקים, כל השלוחים, 

מתי הזמן הכי  –יש ענין לעשות בעלי תשובה 
ב? כדי לעשות בעל תשובה צריך להגיע טו

למקום שלו, להכנס אל הלילה. השאלה איזה 
 חלק מהלילה. 

כתוב מהבעל שם טוב משהו מדהים: תלמידי 
הבעל שם טוב שאלו את בתו, אדל, שהיתה 

מאד לאביה, ידעה את כל המנהגים -קרובה מאד
שלו, כל סדר היום. בקשו ממנה שתכתוב את כל 

א כתבה שאבא היה מדייק סדר היום שלו, והי
ללכת לישון בדיוק בחצות ולקום בשש בבקר. 
היה מדייק לישון בחצי השני של הלילה. וכך 

אבא,  –כותבת אדל, פעם שאלתי את אבא שלי 

הרי כל הצדיקים מדורי דורות היו קמים בחצות 
והיו לומדים ומתפללים, אומרים תהלים, שירים 

הדורות ותשבחות, מחצות עד הבקר. במשך כל 
עיקר עבודת ה' היה מחצות עד הבקר, ואתה 

הולך לישון בחצות וקם בבקר.  –דווקא הפוך 
למה? אבא ענה לי, כך היא כותבת, שהצדיקים 
הקודמים שלפני החסידות כבר תקנו את החצי 
השני של הלילה, ואני באתי לתקן את החצי 

 הראשון של הלילה. 
מה זה אומר לנו? יש הרבה דברים שעשו 

ושה גם מחצות והלאה, אבל אם רוצים באמת ע
להכנס לתחום של עשו, להשפיע עליו ולמשוך 
אותו אל הקדושה, עיקר הזמן הוא החצי 
הראשון של הלילה. זהו כלל גדול לכל מי 

עיקר הזמן שלך הוא משש  –שפועל עם הצבור 
עד שתים עשרה. עברנו כבר את שתים עשרה, 

 –ל חסידים אבל עיקר הזמן לעשות התוועדות ש
הוא  –שגם אנחנו צריכים לחזור בתשובה 
 בשעות שהבעש"ט הקפיד להיות ער. 

 החוש מתי ללכת לישון –חוש השינה 

ידוע שהחוש של חדש כסלו הוא חוש השינה. 
ככה כתוב בספר יצירה, לכל חדש יש חוש. יש 

אחד מהם הוא חיש  –הרבה פירושים בחוש 
ון חיש מהר, הרבי אמר שחוש השינה הוא ליש

מהר. לכן היו הרבה צדיקים שכמעט לא ישנו, 
כמו הרבי, ואם כבר ישנו שעתיים ביממה. אבל 
הנה, אדל כותבת על הבעל שם טוב שישן שש 
שעות, מחצות עד הבקר. אז איך אפשר לפרש 
חוש השינה? צריך לומר שחוש השינה הוא 
החוש לדעת מתי ללכת לישון )בסוד "תכלית 

 הידיעה שלא נדע"(.
חוש השינה הוא בכל אחד לפי ענינו. למשל, 
טוב ללכת לישון ביום? כתוב שלא, אבל יש 
אחד שכדי לחדש את המוחין שלו צריך כן 
לישון איזו שעה צהרים. "ידע איניש בנפשיה", 
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כל אחד צריך להכיר בעצמו שיהיה לו חוש מתי 
ללכת לישון. גם מתי לקום, אבל עיקר חוש 

ך לישון. לבעל שם השינה הוא החוש מתי צרי
טוב היה חוש שהזמן שלי לישון הוא בדיוק 

זהו  –הזמן שכתוב בכל הספרים שצריך לקום 
הזמן עבורי ללכת לישון. כמובן, אין לנו שום 
השגה מה היתה השינה של הבעש"ט, זה לא 
השינה שלנו, ובכל אופן ממנו נבין מהו חוש 

 השינה. 

 עלית יעקב ל"ישת חשך סתרו" בהשתחוואות

 לעשו

הענין קשור לכך שעיקר הזמן להתקרב לעשו 
ולקרב אותו, לעשות שלום איתו, שלום אמת, 

משש עד שתים  –הוא בחצי הראשון של הלילה 
מאד יקר. עיקר הזמן -עשרה בלילה, זמן מאד

רוב המצוות  –שלנו, היהודים, הוא ביום 
המעשיות הן ביום. תפילין אפשר להניח רק 

ל רק ביום, קרבנות ביום, לולב אפשר ליטו
המצוות הן מצוות של  –אפשר להקריב רק ביום 

יום, לא של לילה. אבל תשובה, ובמיוחד 
להתקרב ולהתחבר, לעשות יחוד יעקב ועשו, 
הוא בלילה, ו"זריזין מקדימין", כדאי בתחלת 

 הלילה.
אז יעקב משתחוה לעשו שבע פעמים, ולפי 
החסידות לא נופל בכל השתחוואה, אלא בכל 

עם מתבטל לשרש של עשו, מקום בעלי פ
שלמעלה משרש יעקב עצמו,  סגתשובה, שם 

, וכל פעם סג-. יש שם שבע מדות במהשם 
שהוא משתחווה הוא עולה ונכלל שם, וזוכה 
לעמוד במקום ה"ישת חשך סתרו" שלמעלה 

עצם שלמעלה מאור. עד  –מכל גילוי של אור 
 כאן ההשתחויה של יעקב לעשו.

 חבקהו... וישקהו ויבכו""וישתחו... וי

אחר כך מה כתוב? באמת הוא פעל, 
שהיא גם בחינת תשובה,  –האתערותא דלתתא 

כמו שדברנו בהתחלה, העלאת מ"נ, כן יעקב 
ופתאום  –הוא התשובה, כאשר משתחוה לעשו 

קורה מהפך בתוך עשו עצמו, שהוא רץ לקראתו. 
אפשר לחשוב שהוא רץ לקראתו בשביל להרוג 

 "ויחבקהו".  –לא אותו, אבל 
אחר כך הוא נפל על צואריו "וישקהו", נתן לו 
נשיקה. מה זה? על המלה "וישקהו" יש שש 

נקודה על כל אות, גם בספר תורה. גם  –נקודות 
כאן יש מחלוקת בחז"ל, האם נשקו בכל לבו או 
לא. יש מי שאומר שהנקודה היא כדי שנבין 
י, שלא היה בלב שלם. אבל רבי שמעון בר יוחא

שהוא בעל פנימיות התורה, נשמתא דאורייתא, 
אומר ש"הלכה בידוע עשו שונא ליעקב", 
והנקודה באה לומר שהפעם הזו באופן יוצא 

הוא  –משיח הוא יוצא דופן, קיסר  –מהכלל 
נשק אותו בכל לבו. אחר כך כתוב "ויבכו", כבר 

 שניהם ביחד.
יש במפגש הזה ארבעה פעלים: הראשון 

ישתחו". אחר כך שנים של עשו יעקב לעשו, "ו
"ויחבקהו... וישקהו". אחר כך פתאום  –ליעקב 

"ויבכו". ברור  –עיקר החיבור שלהם יחד 
שה"ויבכו" כאן הוא השיא, היחוד בעצמו. 
הדמעות של ה"ויבכו" הן כמו טיפות של זיווג, 

יש גם את הטפות של המ"נ,  –ושניהם בוכים 
מ"ד, הדמעות של ה-שעשו בוכה, וגם הטפות

שיעקב בוכה, או הפוך, מי כאן הזכר ומי כאן 
הנקבה, כמו שאמרנו. אמרנו שכאשר יעקב 
משתחוה לעשו הוא עושה את עצמו הנקבה, 

הם יסוד ומלכות, "יש לי  –אבל בדרך כלל הפוך 
כל" ו"יש לי רב". יש כאן התכללות, ככלל יעקב 
צריך להיות המשפיע ועשו המקבל, אבל היות 

גבוה ויעקב משתחוה לו זה גם  ששרש עשו יותר
יעקב מעלה מ"נ ועשו ממשיך מ"ד,  –הפוך 

 "ויחבקהו... וישקהו". 
" שוה למספר הכי חשוב היום ויחבקהורק "
ועוד הרבה דברים  קבלה, 404 –במדע 

חשובים. מי שלומד מדע יודע שהמספר הזה, 
הוא  – 404שהוא מספר טהור )ללא ממדים(, 
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 כג

ין החומר. בעצם המספר שמחבר בין האור לב
הוא מחבר בין כל הפעולות והפונקציות של 
החלקיקים. קודם יעקב נאבק עם השר של עשו, 
מאבק ומלחמה, אבל המאבק הזה הפך להיות 
חיבוק. רש"י כותב שאיבוק גם לשון חיבוק, הרי 

. קודם אחהעמתחלפות באותיות הגרוניות  ח-א
היה איבוק, בדרך מלחמה, אך הוא הפך פתאום 

ות חיבוק של אהבה, "ויחבקהו", עם המספר להי
 couplingהזה שהוא מספר החיבור העיקרי )

constant ( במדע )תחומו של עשו(. אחר כך יש
"וישקהו" עם שש נקודות למעלה, האם בכל 

 לבו או לא בכל לבו. בסוף "ויבכו".

 סוד הוי' בשלבי הזיווג

מה ההסבר הפנימי לכל ארבע הפעולות 
רצוא ושוב" וגם מבנה פשוט האלה? יש בזה "

 ה מלמטה למעלה: -ו-ה-של י
ההשתחוואה של יעקב שבע פעמים היא 
העלאת מ"נ של הצדיק למקום בעלי תשובה, 

תתאה שבשם,  ה-. כל העלאת מ"נ היא בסגשם 
 הוא המלכות עכשיו, יעקב המשתחוה לעשו. 
 –אחר כך "ויחבקהו", עשו מחבק את יעקב 

סביב לגוף, "תפארת חיבוק הוא ז"א, זרועות מ
 של שם הוי', המדות של הלב.  ו-גופא", ה

מהו נישוק? הכל שלבים של זיווג, בכל זיווג 
-נישוק-כאן יש חיבוק –זיווג -נישוק-יש חיבוק

בכיה. אמרנו קודם שהזיווג הוא "ויבכו", הבכי 
שלהם יחד. הזיווג עצמו הוא מוחין דאבא, 

אמא הנישוק הוא מוחין דאמא. היות שמוחין ד
"מינה דינין מתערין", לכן יש דורשין ויש 
 סגדורשין. הנקודות שם הם עולם הנקודים, 

דאמא, בלשון הקבלה. בכל אופן, החיבוק הוא 
של שם הוי', והנישוק עם הנקודות הוא  ו-ז"א, ה
עילאה של שם הוי'. אבל "ויבכו", עצם  הכבר 

 של שם הוי'.  י-הזיווג ביניהם, הוא ה

ה -ו-ה-פעולות כאן הן בעצם יאם כן, ארבע ה
 מלמטה למעלה:

 ויבכו י 
 וישקהו ה 
 ויחבקהו ו 
 וישתחו ה 

 בכי המחריב והמוחרב על חורבן הבית

התכלית היא "ויבכו". על מה בכו? יש עוד 
פעם אחת ששנים נופלים כל אחד על הצוואר 
של השני והם בוכים? מי? ]יעקב ויוסף.[ אצל 

צוואר אביו, אבל  יעקב ויוסף רק יוסף נופל על
יוסף ובנימין נופלים על צווארי איש אחיו 
ובוכים. שם ברור שיש זיווג, יוסף הוא הצדיק 
עליון, הזכר, ובנימין הוא הצדיק תחתון, הנקבה, 
והבכי שלהם הוא זיווג. על מה בוכים שם? על 

 חורבן בית המקדש. 
 –כאן, כותב אדמו"ר האמצעי, משהו מופלא 

היינו על חורבן בית ראשון שגם כאן "ויבכו" 
ובית שני. היתכן?! מי החריב את הבית? מה זה 
"ויבכו"? שיוסף ובנימין בוכים על חורבן בית 
המקדש אני מבין, כי יש משכן בחלקו של יוסף 

זהו חורבן של  –ומקדשות בחלקו של בנימין 
החלקה שלהם. אבל מה זה שעשו ויעקב בוכים 

א, אבל עשו על חורבן בית המקדש? יעקב מיל
החריב את המקדש! הוא בוכה על זה?! 
התשובה היא שכן, שבשרש הבכי שלהם הוא 

יעקב  –ששניהם בוכים על חורבן בית המקדש 
בוכה שהחרבת אותי ועשו בוכה שהחרבתי 

 אותך. הצד השוה הוא ששניהם בוכים. 
אמרנו שזיווג  –ידוע מה שכתוב בזהר הקדוש 

ניא פ"א הוא שאלה ותירוץ, יש קושיא בת
ותשובה בתניא פל"ד, שיהודי הוא נשיאת 

"בכיה תקיעא בלבאי מסטרא  –הפכים מהלך 
דא וחדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא", אני שמח 

-ו חיהשוה  חדוהובוכה בעת ובעונה אחת. 
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-ה –, שני המקיפים של הנפש יחידהשוה  בכיה
-, יותר מיחידההיא  בכיה-ו חיה-היא ה חדוה
-כמת החשבון יודע ש. מי שמכיר את חחיה

הם חתך זהב. אמרנו שבחת"ת של  חיה-ו יחידה
היום בסוף עשו אומר "יש לי רב" ואחר כך 
יעקב אומר "יש לי כל". שני הפסוקים האלה 
מאד קרובים, ואם תספרו את המלים בין "יש לי 

מלים,  04רב" ל"יש לי כל" תראו שיש בדיוק 
זה המקשר. בכל  – בכיה, יחידהבגימטריא 

בכו על חורבן בית  –פן, כאן "ויבכו" או
 המקדש. 

 בכי צער ובכי שמחה ביחד

אחר כך, שיא המאמר של אדמו"ר האמצעי, 
הוא שיש שתי בחינות של בכיה. יש בכיה של 
צער, שאני מצטער על משהו שקרה, ויש בכיה 

? שמחהועוד  צערשל שמחה. כמה שוה 
מאד דומה  –. כשאדם מצטער וגם שמח תשובה
מאמר, שאדם בוכה ושמח בלב באותו לאותו 

זמן, בכיה וחדוה, וכאן יש זוג כמעט זהה, צער 
ושמחה. אבל זה לא אותו דבר, כי צער ושמחה 
הם זוג בתוך הבכיה גופא. יש בכיה לעומת 

, שהיא בכיהחדוה, והוא מסביר שבתוך ה
כי יש בכיה של צער  –, יש צער ושמחה יחידהה

ה. יחד הם ויש בכיה של שמחה, ושניהם בכי
' ברבוע הויועוד  בכיה, תכלית הבכיה )תשובה
(. לפי זה, תכלית התשובה היא תשובהעולה 

שאדם יבכה מתוך צער ושמחה יחד. הוא מסביר 
שצער ושמחה הם גם העלאת מ"נ והמשכת 
מ"ד. בכיה של צער היא העלאה ובכיה של 

 שמחה היא המשכה. 
הוא אומר שהיחוד הזה של הבכיה הכפולה, 

צער ושמחה יחד, הוא ה"ויבכו" של יעקב של 
של  י-ועשו. היכולת לשאת הפכים היא סוד ה

שם הוי', הנקודה הקטנה, שהיא החכמה, כמו 
 –תתאה  ה-שאמרנו שהעליה כאן היא מ

ואז עשו עושה שתי פעולות  –השתחוית יעקב 
חיבוק ונישוק )מתוך רצון להתחבר עם יעקב, 

(. יעקב ועשו" = וישקהו... ויחבקהווהסימן: "
 –קודם נאבקו  –לא כתוב שיעקב חיבק את עשו 

 אלא רק עשו חבק ונשק את יעקב. 
אמרנו שהמדרש מפרש את כל הדברים האלה 
גם לגריעותא, לא רק למעליותא. איך המדרש 
מפרש "וישקהו" עם הנקודות )וגם בעל הטורים 
הביא מהמדרש(? 'וישכהו', שניסה לנשוך אותו 

א ניסה לנשוך אותו בצוואר בתוך הנשיקה הו –
ולהרוג אותו, רק שה' עשה נס שצווארו נעשה 
עמוד שיש, כמו אצל משה רבינו, הפנימיות של 
יעקב )"משה מלגאו יעקב מלבר"(, כאשר פרעה 
רצה להרוג אותו בחרב. לפי המדרש, התקדים 
להפיכת צוואר משה לשיש היא הפיכת צוואר 

ו דוגמה יעקב לשיש כשעשו רצה לנשוך אותו. ז
כנראה שכל  –של "שבעים פנים לתורה" 

המניעים הנפשיים, הפסיכולוגיים, נמצאים 
 באיזו דרגה. 

בכל אופן, בחסידות מפרשים הכל 
גם את השתחוואת יעקב  –למעליותא, בשרש 

לחשך העליון של הבעל תשובה. עיקר התשובה 
הוא בלילה, לפי זה. אחר כך, "ויחבקהו", חיבוק 

קהו" בכל לבו, באמת, כפי אמתי, וגם "ויש
הוא "זיהרא דאמא עילאה", גם  –שאומר רשב"י 

עילאה שבשם.  ה-מתאים למיקום "וישקהו" ב
אומר שנשק אותו בכל לבו, נגד ה'הלכה' של 

נגד הלכה היינו המתקת  –"עשו שונא ליעקב" 
הדינים בשרשם באמא. מי שאומר לא ככה 
חר מפרש לגריעותא כי "מינה דינין מתערין". א

כך התכלית היא הזווג, "ויבכו", שכולל בכי של 
 צער ובכי של שמחה יחד.

 יחוד "אל חי בקרבכם"

שה' יעזור, זה סימן של גאולה אמתית 
ושלמה, שנזכה לתיקון הזה. קודם היתה לנו 

. טובפעמים  04, טובים מעשיםגימטריא של 
, עשו-יעקבנעשה עוד גימטריא, כמה עולה 

. התחלנו הערב עם חי פעמים 04עיקר היחוד? 
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 כה

 ל-אוהגענו בסוף, התכלית, עד  טובפעמים  ל-א
 . חיפעמים 

'אל טוב' זה לא פסוק )כנ"ל(, אבל "אל חי" 
שאנחנו  –מופיע כמה פעמים בתנ"ך, והראשונה 

היא "בזאת תדעון כי אל חי  –אוהבים לדרוש 
בקרבכם". יהושע קרא לעם "ֹגשו הנה", תכנסו 

ל ששים ריבוא של עם בין שני בדי הארון, וכ
נס עצום של "מועט מחזיק  –ישראל נכנסו שם 

חברים, הכל -את המרובה", כל ישראל כערבים
מועט מחזיק את בצמצום וריכוז של "

, הכלל אהבת ישראל" )בגימטריא המרובה
ל חי. גם כאן, המעט הוא -גדול בתורה(, זהו א

הכל, "כי אתם המעט מכל העמים", "יש לי כל", 
זיק את המרובה, את האורות המרובים והוא מח

של עשו, "יש לי רב". תכלית היחוד של יעקב 
 חיפעמים  ל-אועשו היא "אל חי בקרבכם", 

היא כפולה  תשובה. גם עשוועוד  יעקבששוה 
"כל ימיו  –)"חסד אל כל היום"  ל-אשל השם 
-חיהפעמים  אלעולה  תשובה –בתשובה"(

 . חדוה
י בקרבכם", לחיים לחיים, שנזכה ל"אל ח

מהיום, י' כסלו, יום  – שיהיה "מחיל אל חיל
הולדת של חסיד, לי"ט כסלו, יום הברית של 
חסיד. כעת אנחנו בין הלידה לברית, ושנזכה 
להכנס כולנו בבריתו של אברהם אבינו בי"ט 
כסלו. שנה טובה ומתוקה בלימוד החסידות 

 ודרכי החסידות, בתשובה ומעשים טובים.



 
 כפ"ח –מסעי, כ"ח תמוז ע"ז -ת מטותשבת קדש פרש

קז( וברית מילה לֹרעה ישראל -רמ"ח אותיות )קד
 שי' גרון

]אחרי 
א
 הדלקת נרות:[ 

נגנו נגון החתונה של אקסלרוד, ידיד נפש, מעין 
 מה ידידות )י"ט כסלו ע"ז(, שאמיל.-עולם הבא

"זהיר  –א. אות קד: זיהוי החוש האישי 
 טפי"

 הגענו לאות קד:

 סף על יעקבמעלת יו

]ר' גרשון דובער, חסיד הצמח צדק קד. רג״ד 
שאל מר״ה מדוע וממושפעיו של ר' הלל.[ 

נענש יוסף על אמרו והזכרתני שרצה 
]כשיוסף היה בכלא, אחרי שפתר לעשות כלי 

לשר המשקים את חלומו לטובה, הוא אמר לשר 
. בהמשקים "כי אם זכרתי... והזכרתני אל פרעה"

 –ל הפגם במדת הבטחון בה' שבגל גאומרים חז"ל
 –כאשר עשה כלי בטבע וסמך על שר המשקים 

 , הוא נענש להיות עוד שנתיים בכלא.[
]צ"ל: מיסוד.[ ושורש נשמתו )מסוד( מסד 

דא״ק שלמעל' מהתלב' בכלים 
)שהתלבשות בכלים הוא רק מעקודים( 

. יש עולמות ד]שרש נשמת יוסף הוא ביסוד א"ק

                                                      
נרשם )מהזכרון( על ידי אליעזר שלמה שי' מזרחי. לא  א

 מוגה.
 בראשית מ, יד. ב
תנחומא וישב ט: "ולמה נתוספו לו שם שתי שנים, אמר  ג

הקב"ה אתה השלכת בטחוני ובטחת בשר המשקים ואמרת 

תני' תשתכח שתי שנים לו שתי זכירות, 'כי אם זכרתני והזכר

 בבית הסהר".
כמובא בספה"ק בענין המלך השמיני ממלכי אדום  ד

יוסף  – הצדיק)בגימטריא  הדר)שיוצא מיסוד א"ק(, 
מצות  שסהימות שנת החמה שכנגד  שסהסוד  הצדיק

עולם העקודים כל ברודים: ב-נקודים-עקודים
האורות מכונסים בכלי אחד; בעולם הנקודים היו 
כבר עשרה כלים, כנגד עשרת האורות, אך הכלים 
היו קטנים ולא יכלו לסבול את עוצמת האורות 
ונשברו; ובעולם הברודים נתמעטו האורות 
ונתרבו הכלים. יוסף הוא למעלה מכל העולמות 

ן אין הוא ביסוד א"ק, שם עדיי –בהם יש כלים 
ולכן, לפי ערך הדרגה שלו, הוא פגם בכך  –כלים 

שעשה כלי בטבע עם שר המשקים. הנושא קשור 
למה שתמיד שואלים בתורת הנפש ובעוד 
תחומים, שרוצים כלים. צריך להסביר שביסוד 
א"ק, מקומו של יוסף הצדיק, אין בכלל כלים, 
ודווקא הוא ה"פלא יועץ", קולע אל השערה ולא 

ון לכל בעיה נפשית )חלום( ונתינת יחטיא בפתר
זה עצמו ה"פלא"  –עצה נכונה, ללא כלים כלל 

שבעצתו )פלא היינו כתר עליון, שגם בו אין עדיין 
כלים(. אחר כך, כאשר יוסף כבר מתמנה כמשנה 

                                                                     
, כנודע(, זהב-דוד-יד-תעשה, מספר ההשראה ה-לא

=  הדר פעו)כלומר ש יוסף", כמנין פעוש"שם עירו 

; "ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי ף הצדיקיוס

פעו =  4ומגן דוד  88, משולש 830=  מטרד –זהב" 
, שם טוב, יהלום 028=  הדר מהיטבאל. מהיטבאל

הדר . אהוההטוב, בחינת "יוסף בן שבע עשרה שנה", 
, סוד "אהיה אשר אהיה, יהלום 788=  פעו מהיטבאל

=  83שולש , מ083=  יסוד אדם קדמוןאהיה"(. והנה, 

 40=  יוסף" )נבואת שאר הנביאים(. כה, "83פעמים  40

יוסף יסוד יחד,  –" )נבואת משה רבינו( זה, "48פעמים 
)ראשוני  04פעמים  40=  48, השראה 784=  אדם קדמון

ויסר פרעה את " – טבעת( = 40פעמים ראשוני  4
=  8884" )= טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף

, 83, משולש 8473" = ויתן... ויסר" – אמןפעמים  אל

' הוי, שם 848" = אתה על יד יוסףב"ה, " דני-אשם 

 ב"ה ברבוע(.
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 כז

למלך, הוא עצמו דואג לעשות כלים, הוא 
המכלכל )לשון ריבוי כלים( לכל עם הארץ, סוד 

לא כלים, ההתעבות נעשית "מהתעבות האורות ]ל
 על ידי המינוי להנהיג בפועל[ נתהוו הכלים".[

הלא מצד ענוותנותו חשב שאינו במעלה 
]יוסף לא חשב ש'אני נמצא ביסוד גבוהה כ"כ 

, וגם יעקב שלח מתנות לעשו שהי' א"ק'.[
נשמה דאצי' וגם הוא החזיק את עצמו כן 
]הרי אבא שלו גם עשה השתדלות בטבע, והוא 

לא יותר מאבא שלו. "אין קורין אבות אלא  ודאי
ונשמת כל  ו, "האבות הן הן המרכבה"הלשלשה"

האבות מעולם האצילות, ובמיוחד יעקב, ה"בחיר 
שבאבות", שנקרא בעל עולם האצילות. יוסף ראה 
את אביו עושה כלים בטבע בכך שהוא מביא 
לעשו אחיו מתנות ומשתחוה לפניו וכו' וחשב 

תר ממנו, וגם עלי לעשות כלים ש'אני ודאי לא יו
בטבע'. על כך שואל ר' גרשון בער את ר' הלל: 
מדוע, אם כן, נענש יוסף על כך? הרי עשה זאת 

 , מתוך ענוה![

 החובה לזהות את החוש הפנימי האישי

וענהו בזה״ל: א חוש דארף מען ניט לאזען 
 ]חוש לא צריך להזניח.[ 

 זתובכעת נאמר כמה יסודות בתורת החסידות: כ
שההבדל בין מוסר לחסידות הוא שמוסר בא 

הנפש ואילו החסידות באה לתקן  כוחותלתקן את 
הנפש, שיהיה חוש פנימי בכל דבר.  חושיאת 

עיקר החוש שצריך לפתח הוא מי אני, מה אני 
ומה תפקידי והשליחות שלי בחיים, במה אני טוב 
ולאיזו עבודה מיוחדת אני שייך. מי שלא עושה 

                                                      
 ברכות טז, ב. ה
 בראשית רבה מז, ו. ו
ראה פנים אל פנים עמ' קיא הערה כג; שם עמ' קטז; עדון  ז

 המדות עמ' ז.

שבה שאין לו יחוד משלו, לוקה בענוה זאת, במח
 של שקר, ענוה פסולה. 

איך מזהים מה החוש הפנימי שלי? על כך כתוב 
זהרמלשון  זהיר, ח"במאי אבוך הוי זהיר טפי"

 – ט
יש איזה רגע בחיים שאני עושה משהו ואני 
מרגיש שאני מזהיר ומאיר, רגע אחר כך אני צריך 
תי, להתבונן ולקלוט שהזהרתי מהדבר שעשי

כנראה זו השליחות שלי בחיים ובדבר זה עלי 
מצות ואת כולן  תריגלהתמקד. הקב"ה נתן לנו 

צריך לעשות בשמחה ובחיות, רק שלא תמיד 
זוכים לכך, אז לפחות איזו מצוה אחת שמרגישים 
בה 'זוהרים'. שם בגמרא מדובר במצות ציצית, 
אבל זו יכול להיות כל מצוה שמרגישים שאתה 

 בה.  "זהיר טפי"
 זךבן כמה היה יוסף הצדיק באותו זמן? בן 

שנים, מן הסתם במשך השנים האלה הוא עבר 
איזה אירוע שגרם לו לזהות את החוש הפנימי 
שלו ואת דרגתו בעבודת ה', משהו שהוא מרגיש 
שבו הוא "זהיר טפי", וכך להכיר ששרש נשמתו 
מיסוד א"ק ושהוא שייך לבטחון מוחלט בה', בלי 

ים בדרך הטבע. לכן הוא נענש על שלא צורך בכל
 נהג כך. 

 משל השען והסנדלר

וא' משל )ספק אם משל ר״ה לרג״ד או 
]לא ברור אם המשל הוא המשך דברי רג״ד לר״ה 

ר' הלל לר' גרשון בער או שהוא משל של ר' 
( אומן גרשון בער להסביר את דברי ר' הלל.[

שנפל ]שען.[ השעון א זייגערמאכער 
]ועכשיו הוא רק מתאים ת לשכרות שיאו

לסנדלר, האם משו״ז יהי' סנדלר?  להיות[
 הלא טוב יותר שיעזוב שכרותו.

                                                      
 שבת קיח, ב. ח
 תניא אגה"ק ז. ט
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אומר כאן משל יפה ומיוחד: אחד שהוא שען 
במקצועו, מלאכה עדינה, נפל לשכרות, וכעת הוא 
מסוגל להיות רק סנדלר, מלאכה יותר מגושמת. 
יש לו אפשרות להמשיך במלאכת הסנדלרות, ואז 

ורך שיצא מהשכרות שלו, אבל הוא יכול גם אין צ
להגמל מהשכרות וכך לחזור להיות שען. יוצא 
מכאן שיעקב אבינו ביחס לבנו יוסף הוא סנדלר 
לעומת שען, ויוסף בכלא ירד כביכול לדרגת 
סנדלר. ]כנראה שר המשקים השקה אותו.[ כן... 
הוא פתר את החלומות של שר האופים ושר 

אחד לחיים  –זר את דינם המשקים, ובעצם הוא ג
ואחד למות. לכן הוא חשב שכמו שהחייתי 
בפתרוני את שר המשקים הוא גם יעזור לי לצאת 

על אחד  ימכאן. ]הווארט כאן מזכיר את 'היום יום'
שיכול להיות נוקב ומרגליות ובמקום לעשות זאת 
הוא אופה לחם.[ כן, רק כאן החידוש הוא שקודם 

ות אך אחר כך הוא הוא היה באמת נוקב מרגלי
נפל לשכרות ואינו יכול לנקוב מרגליות. שם הוא 
לא שכור, הוא יכול כעת לעסוק ביהלומים, 
ובמקום לעסוק בנקיבת מרגליות הוא עוסק 
באפיית לחם, ואילו כאן הוא לא יכול כעת להיות 

 שען אלא אם ייצא משכרותו.
לגבי  יאהתוכן כאן מזכיר תורה בלקוטי מוהר"ן

ונא. סבי דבי אתונא הקשו כיצד מי סבי דבי את
שבקש להשתדך עם אשה וסרבו לו יפנה לאשה 
במעמד עוד יותר גבוה ממנה )ובכך רמזו שאם 
הקב"ה פנה לעם ישראל לקבל את התורה לאחר 
ששאר העמים סרבו לו המשמעות היא שעם 
ישראל פחּות משאר העמים, ולא נעלה מהם(. רבי 

א מצליח יהושע בן חנניה ענה להם שאדם ל
לתקוע יתד בחומה עליו לנסות לתקוע אותה גבוה 
יותר ושם יצליח. מי שנמצא בשידוכים ונפגש עם 
בחורה שלא רוצה אותו. מה הייתי חושב שהוא 
צריך לעשות? להוריד פרופיל וללכת על משהו 
 –פחות טוב בשבילו. על כך עונה רבי יהושע 

                                                      
 כ"ה ניסן. י
 סימן כט. יא

לא! אם לא הצלחת כנראה מגיע לך משהו הרבה 
 תר טוב, לכן תנסה יותר גבוה.יו

בהשגחה פרטית אנחנו לומדים עכשיו שיש פה 
את "והזכרתני", ענין הזכירה שקשור לברית "זכר 

. ]הכוונות של הברית הן גילוי יסוד א"ק, יבחסדו"
וגם היום היה ההילולא והיום הולדת של יוסף 
הצדיק לאחת מהדעות.[ כן. הבעש"ט אמר 

גבוהה היא  שההשגחה הפרטית בדרגה הכי
בלימוד התורה, כשלומדים לפי סדר דווקא 
ומגלים שמה שלומדים קשור למה שקורה 

 במציאות. 

 ב. אות קה: את מי אוהב יותר?

שאל מאברך  ]ר' הלל מפאריטש[ קה. ר״ה
]שלש נקודות. שכל אחד למי אוהב יותר..... 

יבין לבד. )את אשתו או את הקב"ה?( כן, את מי 
אשתך או את הקב"ה? והוא אתה אוהב יותר, את 

השיב מה שהשיב, הוא היה חב"דניק ולא שיקר, 
וא"ל ר״ה טועה אמר שאוהב יותר את אשתו.[ 

אתה על מי תמסור נפשך כו'. )כן הטעות 
 אצל כ״א שיש לו אהבה מסותרת(.

כתוב בתניא שיש אהבה טבעית, שבעולם 
 –היצירה, ויש אהבה שכלית, שבעולם הבריאה 

, כמו יגצר אור ובורא חשך"עליהן כתוב "יו
אבל יש דרגה עוד  – ידשדברנו לפני כמה שיעורים

יותר גבוהה, אהבה מסותרת בעולם האצילות. 
בעולם האצילות שרש נשמות ישראל, "אצילי בני 

נפש. אין -, ומשם מגיע כח המסירותטוישראל"
הכוונה שלא צריך לאהוב את האשה, אדרבה 

קב"ה צריך לאהוב את האשה מאד, אבל את ה
יותר. ]כלומר, כלפי האשה יש אהבה טבעית 
ושכלית אבל אין אהבה מסותרת?[ האהבה 
הטבעית היא לפעמים יותר מהאהבה השכלית, 

                                                      
 צח, ג.תהלים  יב
 ישעיה מה, ז. יג
 שבת פרשת במדבר ש"ז )בביאור אות נט(. יד
 שמות כד, יא. טו
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"ז"א  –משום ששרש הרגש הוא מעל השכל 
 בעתיקא אחיד ותליא". 

]אולי מדובר כאן על אהבה לאשה מול אהבה 
לרבי?[ ר' אייזיק אמר שאם שלמה המלך היה 

א היה כותב את מגלת שיר השירים על חסיד הו
אהבת רבי וחסיד, כלומר שזו אותה רמה של 

 אהבה. 
]בלוח התיקון בתניא כתוב שבני עירו קודמים 
בצדקה, יותר מהם הצדיק ויותר ממנו הצדיק 
שבארץ ישראל. אבל מה עם הקב"ה? יוצא 
שהצדיק כמו הקב"ה...[ לא, הקב"ה מעל כל 

ב"ד מדברים רק הדרגות האלה. ]יש טענה שבח
על הרבי ולא על הקב"ה, וכשהגעתי לרב אני 
רואה שהוא מדבר על הקב"ה.[ הקב"ה 

 בהתחדשות...  

 הזזה עצמית –ג. אות קו: כף הקלע 

אמר  ]ר' הלל מפאריטש[קו. ר״ה 
שליובאוויטש הוא כף הקלע דקדושה 
ס'ווארפט א הער און א הער מיא ווייס גאר 

]נזרקים יא איז ניט אויף וואס פארא וועלט מ
 .מצד לצד ולא יודעים באיזה עולם נמצאים.[

איך נקראת בלשון החסידות הזריקה מצד לצד 
עד שאתה לא יודע באיזה עולם אתה נמצא? 
"הזזה עצמית", יסוד מאד חשוב בחסידות. 
כשמגיעים לליובאוויטש מרגישים הזזה עצמית, 

 וזה סימן שהגעת למקום אמתי. 

 פשיטות והתחדשות

סיפור על חסיד שהגיע לעיירה של מתנגדים יש 
כדי לאסוף כסף, ושם היה מנהג שכל אחד שהגיע 
היו בוחנים אותו אם הוא שייך ל'כת', ואם כן היו 
זורקים אותו משם. מה עשה אותו חסיד? שאלו 
אותו מה אתה אומר על ה'כת'? הוא ענה 'הכת? 
כל הזמן חושבים על עצמם', 'ומה אתה חושב 

תם כל הזמן חושבים על הקב"ה'. הם עלינו?' 'א
היו מאד מרוצים מהתשובות וקבלו אותו. רק אחר 
שהוא אסף כסף הוא אמר להם את הכוונה במה 

 שענה וברח משם...
הכוונה שלו מוסברת לפי המושגים פשיטות 
והתחדשות. אם העולם נמצא בפשיטות נשאר 
לחשוב על הקב"ה, האם הוא נמצא או לא )והוא 

שות(, ואם הקב"ה נמצא אצלנו נמצא בהתחד
בפשיטות נשאר לחשוב ולהתבונן רק האם אני 
קיים בכלל בעולם או לא. זו הכוונה 

שאתה  –שליובאוויטש היא כף הקלע דקדושה 
בכלל לא יודע באיזה עולם אתה נמצא, עד לספק 

 אם אתה בכלל קיים או לא.
[ כן, רק יצהר? ]כף הקלעאיזה מקום עולה 
הקלע דקדושה או כף הקלע השאלה אם זו כף 

 דקליפה...

 בחינת יום טוב –ד. אות קז: נסיעה לצדיק 

 נלמד עוד אות:
קז. אדמוה״ז ענה על השא' למה צריך 

]אדמו"ר הזקן ענה לנסוע לר״מ מהאראדאק 
על השאלה למה צריך לנסוע לרבי מנחם מענדל 

 שזע״דמהאראדאק, רבי מנחם מענדל מויטבסק.[ 
ישוב'ניק פארט אויף יו״ט ווי א  ]שזה על דרך[
 .]בן כפר שנוסע ליו"ט לעיר.[אין שטאט 

חבר של -רבי מנחם מענדל מויטבסק היה רב
אדמו"ר הזקן, ויש שיחה של הרבי, שאנחנו תמיד 
מזכירים, בה הוא שואל למה לא מונים בשושלת 
הרביים של חב"ד את רבי מנחם מענדל מויטבסק 

חרי )אדמו"ר הזקן כתב לו כתב התקשרות א
פטירת רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד(. 

'למה אתה נוסע לרבי  –שאלו את אדמו"ר הזקן 
מנחם מענדל מויטבסק?' )כלומר, למה אתה צריך 
אותו כרבי?(. נסיעה לרבי מורה על התקשרות 
אליו. הוא ענה שהנסיעה שלו היא כמו בן כפר, 
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ישוב'ניק, שנוסע לעיר הגדולה ליום טוב. כלומר 
דיק, רבי, שאצלו נמצאים ה'עולם', הוא שיש צ

באמת נשמה כללית ולכן נסיעה אליו היא כמו 
עליה לרגל ביום טוב, "אומר לדבק ]דבוק חברים 
אצל רב אחד[ טוב ]יום טוב[ הוא", וכמו שתכף 

 נסביר יותר.
על דרך הסוד יש לפרש ישוב'ניק מלשון ישוב 
הדעת, מוח התבונה )מוחין השייכים למדות( 

ע, ואילו הנסיעה לעיר ליום טוב היינו העליה כנוד
מתבונה לאמא עילאה )מוחין בעצם, וכמו 
שמסביר ר' אייזיק שעיקר ענין ההתבוננות הוא 
לא ישוב הדעת אלא 'ארויס טאן זיך' מדעתו 
הראשונה, להתפשט מדעתו ולהכלל בדעת 
שלמעלה ממנו, והוא ענין נסיעת חסיד, משכיל, 

 לרבי(. 
ס של בן כפר מול בן עיר? ]לגבי איפה מצאנו יח

פורים.[ זה בהלכות, אבל בתנ"ך איפה מצינו? על 
מי נאמר שהוא בן כפר ומי בן עיר? ]ישעיהו 
ויחזקאל.[ כן, לא דומה בן כפר לבן עיר, 
שישעיהו הוא "בן כרך שראה את המלך" 

. למה בן טזויחזקאל "בן כפר שראה את המלך"
"ברוב עם כפר צריך לנסוע ליום טוב לעיר? ]

הדרת מלך".[ בדיוק, הוא רוצה להיות ביחד עם 
עם ישראל. אצל הצדיק של הדור נמצאות כל 
הנשמות של הדור ומי שרוצה להתקשר לנשמות 
ישראל צריך לבוא לצדיק. יו"ט הוא בחינת בינה, 
אמא מקננא בכורסיא, שם שרש נשמות ישראל, 
והכוונה בכך שבן כפר נוסע ליום טוב לעיר היא 

צל הצדיק הוא מרגיש יום טוב, מרגיש שם שא
שכל ישראל נמצאים שם. יתכן שאין הרבה אנשים 
אצל אותו רבי, ואף על פי כן שם נמצאות כל 

כפר הנשמות. ]יש בני עיר שנוסעים לכפר גם...[ 
(. די=  ד"חב, ש=  כפר) די-ששוה  ד"חב

]נוסעים לשבת.[ שבת ענינה ענג ויו"ט ענינו 
כל שבתון שנפתח בתפלת "שמחה. יש גם שבת 

 .די-ש", שגם שוה נדרי

                                                      
 חגיגה יג, ב. טז

 התפללו קבלת שבת וערבית.
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 כפ"ח –מסעי, כ"ח תמוז ע"ז -שבת קדש פרשת מטות

 שלום זכר וברית מילה לֹרעה ישראל שי' גרון
]אחרי 

א
 ערבית וכמה ניגונים.[ 

 שנאת העלם הרע –א. סנדק 

 גילוי אור משיח בסנדק

ב"שלום זכר". נגיד כמה דברים כדי להשתתף 
על הספר "שארית  בדברנו לפני כמה שבתות

ישראל" של הווילדניקער. יש בברית מילה שלש 
סנדק, תינוק  –דמויות, ששלשתן נמצאות כאן 

ומוהל. אמנם התינוק לא נמצא כאן אבל אבא 
שלו מייצג אותו. הוא כותב שני דברים על 

 .גהסנדק
קודם כל, הוא כותב שהכוונה של הסנדק היא 

ילוי אור משיח: הסנדק מחזיק בידיו את הרגלים ג
שתי רגלים ורגל אמצעית, שהיא  –של התינוק 

יחוד רגלין )נה"י( בידין )חג"ת(, שהוא  –הברית 
 בחינת משיח. 

התינוק הוא קדוש מרחם אמו, שנה הבאה 
לומדים בישיבות את מסכת בבא קמא, רבי ברוך 

דל אן ברוך בר"ת  בבא קמאממזיבוז אמר ש
מו, זה השיעור הראשון של ארחם מוש דק

 המסכת...

                                                      
נרשם )מהזכרון( על ידי אליעזר שלמה שי' מזרחי. לא  א

 מוגה.
 ש"פ בלק פ"ד. ב
לקוטים, זה לשונו: "סנדק הוא הארה של משיח על ידי  ג

ירוש שמחבר הידים והרגלים נצח הוד יסוד. עוד סנדק הפ

 הוא שישנא אף עבירות דק מן הדק".

 שונא את הרע הדק שבדק –סנדק 

בהמשך הוא דורש על סנדק כמו שחז"ל 
דורשים על הר סיני, שמשם ירדה שנאה לאומות 

הדק את הרע  שונאנוטריקון  סנדקהעולם, כך 

. בלשון החסידות הרע הדק נקרא "העלם שבדק
סנדק הרע", הרע שבלא מודע שבנפש, אותו ה

שונא. יש בספר שארית ישראל הרבה דברים 
שמזכירים דברים שכתובים בתניא )ואולי הם 
לקוחים משם(. כאן הווארט מאד דומה למה 
שכותב אדמו"ר הזקן לגבי צדיק גמור, שצדיק 
גמור הוא מי ששונא את הרע בתכלית. יוצא 
שסנדק צריך להיות צדיק גמור, דבר שלא מצוי 

 בכלל. 
דק? -סננוטריקון מהסוג של  מה מזכיר לנו

בלט.[ כן, היו לנו שיעורים לפני כמה שנים סנ]
, מי שנלחם בעזרא ונחמיה שעלו לארץ סנבלטש

שונא כדי לבנות את בית המקדש, הוא נוטריקון 

. זו קליפת סנבלט, אבל לכאורה בליטות בליטֹות
הן דבר לא טוב, כמו הווארט בחב"ד "ָאן 

ובות, הבליטות בליטות". אלא שיש בליטות ט
של הקדושה, כמו עזרא ונחמיה שבאו לבנות את 
בית המקדש, אותן שנא סנבלט, ויש בליטות של 
הקליפה, חיצוניות מוגזמת הבאה מתוך ישות, 
ועליהן אומרים שצריך להיות "ָאן בליטות", בלי 
בליטות. אם כן, בברית מילה המוהל כורת את 
ל הבליטות של הקליפה ומגלה את הבליטות ש

הקדושה. הסנדק הוא מי ששונא את הרע 
 שבדקות שבדקות.



 לב ואביטה                                             

-תפילין-ספר תורה –מוהל -תינוק-סנדק

 מזוזה

[, סתםוהל? ]מ-ינוקת-נדקסמה ראשי התיבות 
".[ נכון, איזה פרו ורבו, "322כמה זה עולה? ]

תורה, -פריס? ]סתםעוד ראשי תיבות יש למלה 
וא נדק הסזוזות.[ נכון, ואם כן יוצא שהמפילין, ת
והל הוא מפלין והתינוק הוא תתורה, ה-פרס
זוזה. מזוזה היא "הכח המניע הבלתי מתנועע", מ

לכן כתוב על הקב"ה "אני הוי' לא שניתי", כך 
-סנדקהמוהל. כמה שוות שלש המלים האלו, 

.[ נכון. רק בית המקדש, 884? ]מוהל-תינוק
. קשור לימי בין משיח בן יוסףעולה  תינוק

הם  המוהלו תינוקה ,סנדקהמצרים, שה
הוא המשולש  884. המקדש ביתההתגלות של 

.[ כן, ועוד כמה דברים מתתיהו. ]שוה גם מאשל 
 .[ נכון.ראש השנהחשובים. ]

עשית כלים  –ב. מדרגת הבטחון של יוסף 
 מהקדושה

 ]אחרי מוסף:[ 
נגנו נגונים, נערכה הברית למזל טוב. עשו 
 "המוציא", נגנו נגון הכנה לארבע בבות

 וקפעליא.
כדי לכבד את המקום נאמר כאן כמה מילים 
לפני שנעבור למקום סעודת המצוה. קיבלתי 
אתמול מר' שאול ספר על הלכות קרבן פסח, ויש 
שם דיון לגבי הדין שהפסח צריך שייאכל 
בחבורה, האם העיקר שתהיה חבורה אחת אפילו 
אם היא בשני מקומות או שצריך שיהיו במקום 

חנו פוסקים שהעיקר הוא שתהיה אחד דווקא. אנ
 חבורה אחת, אפילו אם הם בשני מקומות...

 "רעה ישראל" ויוסף הצדיק

השם של הרך הנימול הוא ֹרֵעה ישראל 
מהפסוק "ֹרֵעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף 

. יש על פסוק זה נגון דישב הכרובים הופיעה"
בפרקי הרבי. מי כאן ה"ֹרעה ישראל"? ה'. כתוב 

הג כצאן יוסף", הפשט של "יוסף" כאן אח"כ "נֹ 
הוא כינוי לכל עם ישראל, שכולם נקראו על שם 
יוסף )וגם יוסף קשור לכל ישראל ונקרא "ֹרעה" 

"משם ֹרעה אבן  השלהם, כמו שכתוב בתורה
ישראל"(. נמצא שהשם ֹרעה ישראל קשור מאד 
ליוסף הצדיק. הדבר מתקשר לחדש תמוז, 

ל כל החדש ליוסף על הקשר ש ושדברנו לאחרונה
יש ארבע דעות בחז"ל לגבי תאריך  –הצדיק 

היום הולדת וההסתלקות שלו, וכל התאריכים 
 בחדש תמוז. 

בטחון עם כלים )גם מהקליפה(, הוד  –נצח 

בטחון עם כלים  –בטחון בלי כלים, יסוד  –

 מהקדושה

לגבי  זנוסיף השלמה למה שדברנו בליל שבת
סבר שיוסף מדת הבטחון של יוסף הצדיק: הו

הוא בדרגת יסוד א"ק, בה אין צורך לעשות 
כלים. משה רבינו הוא כנגד ספירת הנצח, 
שפנימיותה בטחון, אבל את כל הבטחון הוא 

"ויקח משה את עצמות  –מקבל מיוסף הצדיק 
. אנחנו יודעים שיש שני סוגי בטחון, חיוסף אתו"

בטחון פעיל ובטחון סביל, והם בפנימיות הנצח 
נימיות ספירת היסוד של יוסף הצדיק וההוד. פ

, ֱאֶמתהאושפיזין היא -בפרצוף שבעת הרועים
ולהגשים, כח ההגשמה נמצא  ַאמתמלשון ל

 ביסוד. איזה בטחון קיים שם? 
קודם נבין, מה היתה הטענה של ר' גרשון בער 
בשאלתו את ר' הלל? הוא הקשה שיעקב אבינו 

צדיק כן עשה כלים בטבע, וכך היה ראוי, ויוסף ה

                                                      
 תהלים פ, ב. ד
 בראשית מט, כד. ה
 שיעור )אנגלית( ח' תמוז ש"ז. ו
 פ"א. ז
 שמות יג, יט. ח
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החזיק את עצמו כמוהו ולכן עשה כלים, ומדוע 
הוא נענש על כך?! אבל לכאורה יש הבדל 
ביניהם. איזה כלים יעקב עשה? הוא שלח דורון 
לאחיו עשו הרשע והשתחוה לפניו וכו', אבל הרי 

הגם שיעקב  –אחרי הכל עשו הוא אחיו הגדול 
קנה ממנו את הבכורה, אבל עדיין מצד הלידה 

והרי יש מצוה לכבד את האח  –גדול עשו הוא ה
הגדול כמו כבוד אב. מי שיקרא ברמב"ם 
בהלכות ממרים יראה שאין שום הבדל בין כבוד 
אח גדול לכבוד אב, זו אותה דרגה. לגבי כבוד 

מעניין שכותב  –אב ואם כתוב בהלכות ממרים 
את הלכות כבוד אב ואם בהלכות ממרים אחרי 

שע יש מצוה שאפילו אם האבא ר –זקן ממרא 
לכבד אותו. אם כן, אותו דבר לגבי אח גדול 
רשע, אלו אותם דינים, ולכן יעקב אבינו כיבד את 
אחיו הגדול, הגם שהיה עשו הרשע. אבל אצל מי 
יוסף עשה השתדלות? אצל שר המשקים, גוי 

 מצרי! לכאורה כלל לא דומה. 
מה רואים שהדגש אצל יוסף? יוסף כן יכול 

יוסף בונה מדינה ומשתמש  לעשות כלים בטבע,
בכלים, רק ענין הבטחון שלו הוא לא לעשות כלי 
בקליפה. הוא נענש כי לא ידע את מדת הבטחון 
השייכת לדרגתו, יסוד א"ק, בה עליו לעשות כלי 
ולבטוח בה', אבל לא כלי מהקליפה. אם למשל 
יוסף היה לוקח עו"ד יהודי טוב והיה כך יוצא 

גם לפי דרגתו, אבל מהכלא אולי כן היה בסדר 
 הבעיה שהוא אמר זאת לשר המשקים המצרי. 

לפי זה נסביר כעת את היחס בין נצח, הוד 
ויסוד בקשר לבטחון בה': נצח הוא בטחון פעיל, 
"וזכרת את הוי' אלהיך כי הוא הֹנתן לך כח 

, להכנס למלחמה ולנצח; הוד הוא טלעשות חיל"
על  בטחון סביל, "חשוב טוב יהיה טוב", "השלך

הוי' יהבך והוא יכלכלך" בלי לעשות בעצמך 
כלים בטבע; אבל יוסף הוא לא נצח ולא הוד, 
הוא יסוד, שענינו לעשות כלים דקדושה בטבע, 

                                                      
 דברים ח, יח. ט

בלי להשתמש בכלים דקליפה. יוצא שמי שבנצח 
 יכול להשתמש אפילו בכלים דקליפה.

 שינוים בקשר לתנועת "דרך חיים"

נו רוצים כעת נגיד משהו בקשר לתנועה: אנח
עכשיו לומר שאנחנו משנים את שם התנועה 

בדרך למלכות  –מ"דרך חיים" ל"מדינת היהודים 
ישראל". ]למה לא דרך חיים?[ "דרך חיים" 
נשמע כמו עוד תנועה, יש הרבה תנועות, השם 
לא אומר כלום. יכול להשאר השם "דרך חיים" 

כותרת, ההסבר, יהיה "מדינת -אבל שהתת
למלכות ישראל". אנחנו מדינה בדרך  –היהודים 

ורוצים מדינה יהודית, והיעד הוא מלכות ישראל, 
שזה כבר מלכות בית דוד ומשיח. אני אומר זאת 
בהשראה מר' עודד כי טוב. גם לגבי הסמל צריך 
לשנות, המנורה לא מתאימה כי יש ממנה יניקה, 
מגן דוד ודאי שלא. מתאים שיהיו בסמל לוחות 

 מובן.הברית. ]מרובעים[ כ

 עיקרי פנימיות הספירות

אמרנו קודם שכל הספירות נצח, הוד ויסוד הן 
 יהעולה  בטחוןבעצם מדרגות של בטחון )ג"פ 

צור ' עדי עד כי ביה הוי' בטחו בהוי" –ברבוע 
(, שבפרט הוא ביאת המשיח" = עולמים

פנימיות מדת הנצח. נכון להסביר כך לגבי כל 
)מושכל(, חב"ד  –אחת מהקומות של הספירות 

חג"ת )מורגש( ונה"י )מוטבע(. מן הסתם הענין 
כתוב גם בספר הנפש, ספר היסוד של תורת 

 הנפש:
-חג"ת-את כל אחת משלישיות הספירות חב"ד

נה"י מובילה הפנימיות של הספירה הראשונה. 
יסוד מוביל הבטחון של -הוד-כלומר, את נצח

רחמים -יראה-הנצח, כמו שראינו כעת; את אהבה
-ה האהבה של החסד; את המוחין, חכמהמוביל
יחוד(, -שמחה-דעת )שפנימיות בטול-בינה

מוביל הבטול שבכתר, כמו שמפורש בחסידות 
 שעיקר המוחין הוא הבטול שבחכמה. 
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אף  –מודע בכתר נכון לומר כך -גם לגבי העל
-תענוג-על פי שיש בכתר שלשה ראשים, אמונה

 רצון, פשוט שהעיקר הוא האמונה והיא ענין
עצמות הכתר. המלכות כאן נשארה לבד, ופשוט 
שענינה הוא השפלות, הפנימיות שלה. האמונה 

עולה ח"פ  שפלותוהשפלות הן ספירות יחידות )
כנודע(, כתר ומלכות, בסוד "נעוץ סופן  אמונה

 בתחלתן". 

 ג. פרצוף רמזי "רעה ישראל"

 רמז הדעת בשם "רעה ישראל"

ות בסעודה נעשה פרצוף שלם של גימטרי
 לכבוד הברית מילה, כעת נגיד רק אחת מהן: 

עמודי אור  תרךיש מושג בקבלה של "
". עמודים מחברים את הרצפה עם כתרשב

התקרה, וכך בקיום התורה והמצות אנחנו עולים 
למעלה וממשיכים אור עליון עלינו למטה; אחר 

 ננתיבות חכמה"; בבינה " לבכך בחכמה יש "
הכי  –ם"; בגבורה גשרי עבשערי בינה"; בחסד "

 –שבחסד  הגשריםנהרי אש",  מב" –פחות ידוע 
הם כדי  –, מילה שאוהבים היום גישורמלשון 

לעבור את ה"נהרי אש" שבגבורה. נשים לב שרק 
 מב" ו"אורעמודי  תרך" –בשנים יש שם נוסף 

נתיבות חכמה",  לב". בחכמה כתוב "אשנהרי 
וכן אבל הכוונה היא שהנתיבות נמצאים בחכמה, 

שערי בינה" הם חמישים שערים  נבבינה "
נהרי אש"  מבעמודי אור" ו" תרךבבינה. רק ב"

יש מילה נוספת. כלומר, כל המהלך הוא להגיע 
 מאור לאש.

כעת נעשה את הגימטריא: כל המספרים האלה 
רעה עולים יחד  – מב, עב, נ, לב, תרך –

 , שם התינוק.ישראל
את  בפרצוף הגימטריות שלנו איפה נמקם

הגימטריא הזאת? ]בדעת.[ נכון, אמנם אין כאן 
הכתר  –את הדעת בפירוש, אבל הכל כאן דעת 

והדעת מתחלפים; חכמה ובינה הם כנגד דעת 
עליון; והחסד וגבורה הם דעת תחתון, ה"עטרא 

( קשר-מתחלף ב גשרגשרים, וכן  עבדחסדים" )
נהרי  מבשבדעת וה"עטרא דגבורות" שבה )

 אש(.
ד מקום ברית המילה, כעת נעבור עד כאן לכבו

 לסעודה.
 ]הלכו לסעודת מצוה בבית משפחת עיני[
 נגנו "תשכון תתגדל" ו"ֹרעה ישראל".

 כתר: "עת רצון"

נעשה כעת את פרצוף הגימטריות של ֹרעה 
 ישראל: 

בכתר נשים את הבטוי "עת רצון". מהו מקור 
הבטוי? ]"ואני תפלתי לך הוי' עת רצון אלהים 

.[ כתוב בקבלה ינני באמת ישעך"ברב חסדך ע
ש"באמת ישעך" היינו גילוי אור הפנים של אריך 

נהורין", ומקורו בפנימיות אריך  שעאנפין, "
 –אנפין ובפנימיות עתיק יומין. ה"אמת" כאן 

התקון -היא גילוי המזל –"באמת ישעך" 
השביעי, "ואמת". האריז"ל כותב ש"ואמת" היא 

חינת המדה המדה של שבת )יום השביעי, ב
השביעית(, לכן אפילו עם הארץ לא משקר 

, רעה ישראל"? עת רצון. כמה שוה "יאבשבת
848 . 

 חכמה: "אתה קדוש"

בחכמה יש בטוי שאנחנו אומרים כל יום שלש 
"אתה קדוש ושמך  –פעמים, בכל תפלת עמידה 

קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה". "אתה 
בתורה  קדוש" הוא הקב"ה, "ושמך קדוש" מדבר

)שכולה שמותיו של הקב"ה, ועד שכולה כאחת 
שם ה' יתברך(, "וקדושים בכל יום יהללוך סלה" 
אלה ישראל, "ישראל אורייתא וקוב"ה כולא 
. יבחד". חכמה נקראת ֹקדש, "קדש מלה בגרמיה"

                                                      
 תהלים סט, יד. י
 ראה דמאי פ"ד מ"א. יא
 זח"ג צד, ב. יב
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 לה

גם "אתה" הוא לנוכח, וכך בחכמה הגילוי אור, 
" עולה אתה קדושכברק המבריק, הוא לנוכח. "

 .ראלרעה יש

 בינה: "נשמת הוי'"

בטוי שכתוב  – יגהוי'" בבינה יש בטוי "נשמת
פעם אחת בתנ"ך, בספר ישעיהו )"נשמת הוי' 
כנחל גפרית בערה בה", נשיבת רוח פיו של הוי' 
כביכול(. בדרך כלל אנחנו מכירים את "נר הוי' 

שכלולה בו אותה גימטריא,  – ידנשמת אדם"
ל כאן אב –" נשמת' הויאותן שתי מלים, "

נשמה הבטוי הוא בטוי שלם, "נשמת הוי'". 

. טו, כמו "ויפח באפיו נשמת חיים"נשימה מלשון
-נשמה היא כנגד הבינה, כמו שכתוב "ונשמת ש

. וכל הפסוק, המתאר את התהוות טזדי תבינם"
"כי ערוך  –הגיהנם עוד טרם בריאת העולם 

ב מאתמול תפתה גם היא למלך הוכן העמיק הרח  
מֺדרתה אש ועצים הרבה נשמת הוי' כנחל גפרית 

שייך ליסוד האש, בבינה )דמינה  –בערה בה" 
דינין מתערין, ו"אני בינה לי גבורה ]אש["(. 

שכבטוי בפני עצמו,  –'" הוי נשמתהבטוי "
"נשמת הוי'", מתפרש לטוב, על דרך "נר הוי' 
נשמת אדם" )גם הנשמה היא בבינה, כמ"ש 

רעה עולה גם הוא  –ינם"( די תב-"ונשמת ש
 .848, ישראל

 מב-עב-נ-לב-דעת: תרך

עמודי  תרךבדעת שמנו כבר את המספרים "
 עבשערי בינה", " ננתיבות חכמה", " לבאור", "

, תרךנהרי אש". כמה שוים רק  מבגשרי חסד", "
[ נכון, שבת, המספרים של הכח"ב? ]נ, לב

השבת היא סוד המוחין, ולכן יש שלש עליות 

                                                      
 ל, לג. יג
 משלי כ, כז. יד
 בראשית ב, ז. טו
 איוב לב, ח. טז

"שבת מקדשא וקיימא" בבינה, קידוש  –ת בשב
השבת על ידי ישראל בחכמה ורעוא דרעוין 

 בכתר.

 חסד: "רחבה מצותך מאד"

נעבור לחסד: באגרת הקדש יז בתניא אדמו"ר 
הזקן מביא פסוק מתהלים, "לכל תכלה ראיתי קץ 

. לגבי איזו מצוה הוא דורש יזרחבה מצותך מאד"
קשור לחסד. את הפסוק? ]צדקה.[ נכון, לכן הוא 

"רחבה מצותך מאד", מורה על רחבות אין סוף. 
איך הוא מפרש שם את תחלת הפסוק, "לכל 
תכלה ראיתי קץ"? שלכל כלות הנפש יש קץ. 
כתוב בספר יצירה "אם רץ לבך ]ב'רצוא' 
למעלה[ שוב לאחד", למה? כי יש קץ וסוף לכל 
"רצוא", וכדי להעצים ולהחליט אותו )להשיג 

"רצוא"( חייבים לרדת למטה ממש את מושא ה
לקיים מצוה מעשית, כאשר המצוה המעשית 
העיקרית היא מצות הצדקה )שנקראת "מצוה" 
סתם בכל תלמוד ירושלמי, כמבואר בתניא(. 
בפסוק כאן, מצות הצדקה נקראת "מצותך", 
המצוה שלך ה', כי זו המצוה המיוחדת לו 
יתברך. ה' "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה 

, והיינו יט, "ואתה מחיה את ֺכלם"יחת"בראשי
הצדקה והחסד שהקב"ה עושה עם העולם 

רחבה מצותך שמחיה אותנו בכל רגע ורגע. "
 . רעה ישראל, 848" שוה מאד

גבורה: "הוי' אורי וישעי... הוי' 
 מעוז חיי"

הגענו לגבורה. איך מתחיל פרק כז בתהלים, 
אותו אומרים כל יום מראש חדש אלול עד 

בה? ]"לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא הושענא ר
ה' מעוז חיי ממי אפחד".[ כן, יש כאן לשון של 

                                                      
 קיט, צו. יז
 יוצר אור".ברכת " יח
 נחמיה ט, ו. יט
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אבל  –יראה ופחד, סימן שיש ממי לירא ולפחד 
צריך לא לירא ולא לפחד משום דבר בעולם, רק 
מה', כמו שאמר אבי הבעל שם טוב לבנו הקטן 

אזי  –לפני הסתלקותו. אם "הוי' אורי וישעי" 
שייך  –חיי"  זוע"הוי' מ "ממי אירא?!, אם
אז "ממי אפחד?!".  – ז"עלשנה שלנו, שנת 

פנימיות הגבורה היא היראה, לכן הענין שייך 
" הוי' אורי וישעילספירת הגבורה. הבטויים "

. זו רעה ישראל" ביחד עולים הוי' מעוז חייו"
סגולה שהאבא של התינוק, וגם האמא שלו, וגם 

 '.כולנו, לא נפחד מאף אחד חוץ מה

הוד: ג"פ "למדני -נצח-תפארת
 חקיך"

 –"עץ חיים היא"  –תפארת קשורה לתורה 
לכן מתאים לשים בה בטוי שקשור עם לימוד 
התורה: בכל התנ"ך כתוב שלש פעמים הבטוי 

. מה כ"למדני ֺחקיך", כולן בפרק קיט בתהלים
הפסוק הראשון? ]"ברוך אתה הוי' למדני 

ב שכשהיתה חקיך".[ נכון, מסופר על הרבי הרש"
 –לו שעה שלא הזדמן לו לברך איזו ברכה 

היה אומר את  –ברכות הנהנין או אשר יצר וכו' 
הפסוק "ברוך אתה הוי' למדני חקיך". הפסוק 
קשור לברכות, מטבע הברכה. ברכה היא 
המשכה מלמעלה למטה, כידוע החילוק בין 
תפלה לברכה, שברכה היא המשכה מלמלעלה 

בה אנו מכוונים לעורר ש –למטה, ואילו תפלה 
היא  –את הרצון העליון, "יהי רצון מלפניך..." 

העלאה מלמטה למעלה. הרבי הרש"ב אמר 
ש"חקיך" כאן לא קאי דוקא על חוקי התורה, 
אלא על החוקים שה' חקק בעצם הטבע שהוא 
ברא לכבודו. אם כן, זו המשכה של התורה 

 מלמעלה למטה. 
כי ספרתי מה הפסוק הבא? הוא באות ד. ]"דר

ותענני למדני חקיך".[ כן, זו כבר תפלה, שאני 
מספר לקב"ה את הדרכים שלי, כמו התבודדות, 

                                                      
 יב; כו; סח. כ

שאני מתבודד ומספר לה' את מה שעבר עלי 
והוא עונה לי, ומכך נעשית תורה )"למדני 
חקיך"(. ככה אומרים המפרשים. יש ענין לעשות 
מהתורות תפלות, אבל יש ענין גם לעשות 

ות, והוא רמוז בפסוק "דרכי מהתפלות תור
ספרתי ותענני למדני חקיך". אף פעם לא מצינו 

מצאנו לשון  –שהתפלה נקראת בלשון ספור 
שיחה, עמידה וכו', אבל ספור מופיע רק כאן. 
הפסוק אומר לעשות מהתפלה תורה. כלומר, 
לעשות תורה מכל מה שעבר עלי, כל סיפור 
וד החיים שלי. זה מזכיר את מה שאמר רבי ד

מלעלוב, שעכשיו לומדים מסכת בבא קמא, אבל 
לעתיד לבא ילמדו מסכת 'רבי דוד מלעלוב', 
וככה את המסכת של כל אחד מאתנו, מסכת 

 החיים של כל אחד. 
יש שם עוד פסוק עם "למדני חקיך", באות ט. 
]"טוב אתה ומטיב למדני חקיך". קשור עם ברכת 
ן, "הטוב והמטיב" שאומרים על הולדת הבן.[ כ

"הטוב והמטיב" זו ברכה שמברך מי שנולד לו 
בן. היא הולכת על לימוד התורה של האב לבדו, 
גם על לימוד התורה של האב עם הבן וגם על 

 לימוד התורה של הבן בפני עצמו.
אם כן, יש שלשה פסוקים של "למדני חקיך". 
]יש גם "חקיך למדני".[ כן, אבל "למדני חקיך" 

"תלמדני חקיך".[ כן,  יש שלש פעמים. ]יש גם
אבל הבטוי הזה כבר בכלל לא מתאים 

" עולה למדני חקיךלגימטריא. שלש פעמים "
 . רעה ישראל

כיון שבפרצוף שלנו אין נצח והוד, נחלק את 
ה"למדני חקיך" שבתפארת ונעשה שלישיה של 

הוד, בסוד "תנה הודך על -נצח-תפארת
וד, ה-צחנ-פארתתראשי תבות  תנה, כאהשמים"
"טוב  –רת עד "הודך". הפסוק השלישי מתפא

שייך לתפארת, "אין  –אתה ומטיב למדני חקיך" 
"ברוך אתה  –טוב אלא תורה"; הפסוק הראשון 

שייך לנצח, שהוא המשכה  –הוי' למדני חקיך" 

                                                      
 תהלים ח, ב. כא
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 לז

"דרכי ספרתי  –מלמעלה למטה; והפסוק השני 
כנגד הוד, מלמטה  –ותענני למדני חקיך" 

נין ההליכה "הולך למעלה, וכן "דרכי" הוא ע
 .כבבתם"

נאמר עוד כמה גימטריות בקשר לשלשת 
למדני ' ברוך אתה הויהפסוקים האלה: "

", דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך", "חקיך
" שעולים יחד טוב אתה ומטיב למדני חקיך"

פעמים  – אהבה-אחד – 40שעולה  0308
" )ג"פ במפורש וי"פ ברמז(! למדני חקיך"
 טוב)" טובפעמים  48 " עולהלמדני חקיך"

פעמים  7אתה ומטיב למדני חקיך"; הרוס"ת = 
 48, הערך הממוצע של כל אות, והאמ"ת = טוב

"(. טובכי  צדיק, "אמרו צדיק=  טובפעמים 
)פנימיות  שפלות, 848" עולה למדני חקיךג"פ "

פעמים  חהמלכות, וכדלקמן בפרצוף( עולה 
עה רֹ )פנימיות כתר עליון( כנ"ל. בשם  אמונה
אותיות, כלומר שממוצע כל אות  8יש  ישראל
.[ נכון, כי טוב. ]גם כפולה של אמונהעולה 
, 8כפול  8, כאן יש טובפעמים  8עולה  אמונה
. והוא צדיק ב"רצוא ושוב" טוב פעמים מחיוצא 
ֹרעה ישראל שלנו  – צ צד צדי צדיק דיק יק ק –

 יהיה צדיק גדול בעזה"י.

יסוד ומלכות: "רעה ישראל" 
 ושפלות

"ֹרעה  –ביסוד נשים את שם הרך הנימול עצמו 
ישראל", שהולך על יוסף הצדיק, ה"צדיק יסוד 

 עולם", כאמור.
במלכות נשים את הגימטריא הכי פשוטה של 

, פנימיות ספירות המלכות. שפלות – 848
 השפלות היא בסיס כל הפרצוף.

 ולסיכום:

                                                      
 משלי י, ט. כב

 כתר 
 "עת רצון"

 

 חכמה
אתה "

 "קדוש

 בינה 
 נשמת"

 "הוי'
 דעת 

-נ-לב-תרך
 מב-עב

 

 חסד

רחבה "
 "מצותך מאד

 גבורה 
הוי' אורי "

הוי' " "וישעי
 "מעוז חיי

 תפארת 
"טוב אתה 

למדני ומטיב 
 "חקיך

 

 נצח

"ברוך אתה 
למדני הוי' 

 "חקיך

 הוד 
"דרכי 

ספרתי ותענני 
 "למדני חקיך

 יסוד 
רעה "

 "ישראל

 

  

 מלכות
 שפלות

 

 
 
 

 



 לח ואביטה                                             

 כפר חב"ד –אדר"ח תמוז ע"ז  שבת קדש פרשת קרח,

 פב(-רמח אותיות )עו

 א. אות עו: ברית ההתקשרות לה' בכל דבר

 סוד הברית לה' בכל קשר

]פשטמאן דנטר ברית איקרי צדיק  עו.
א
 
הזהר הוא שצדיק הוא מי ששומר את בריתו שלא 

. פירוש: שצריך לנטור תפגם.[
שההתקשרות תהיה רק לאלקות ובכל 

יהיה רק לאלקות  דבר שלפעמים יתקשר
]יש כל מיני דברים שאדם מתקשר אליהם. חדש 
תמוז הוא חדש של תיקון הראיה )החוש של 

עם כל מה שרואים יש  –תמוז הוא חוש הראיה( 
איזו התקשרות. אבל יש דברים, יותר במודע, 

חבר, איש ואשה, רב  –שרוצים להתקשר אליהם 
ותלמיד. הרב המגיד ממעזריטש אמר שרב 

הם המשל העיקרי לכל סדר השתלשלות, ותלמיד 
ויש שם התקשרות חזקה מהרב לתלמיד 

מלמעלה  –והתקשרות חזקה מהתלמיד לרב 
 למטה ומלמטה למעלה, כדלקמן. 

בכל אופן, לכל דבר שחווים בחיים יש איזו 
התקשרות )על חוה, לשון חויה, נאמר "ותרא 
האשה וגו'", וכפירוש רש"י בשם המדרש 

נחש והנאו לה והאמינתו". על "ראתה דבריו של 
ידי חוש הראיה היא התקשרה בדעתה לעץ הדעת 
טוב ורע ולדברי הנחש "כי ֹידע אלהים וגו'"(, 
ועבודת שמירת הברית היא להתקשר לה' בכל 

על דרך "שויתי הוי' לנגדי תמיד", ולא רק  –דבר 
שאני שם אותו מולי אלא שאני מתקשר אליו. 

משקפים עם מספרים שלרבי המהר"ש היו 
שם היה בשביל  –בפנים  ה-ו-ה-יאותיות 

שמירת העינים, לא להסתכל על מה שלא צריך. 
הסתכלות על מה שלא צריך קשורה בעיקר -אי

                                                      
נרשם )מפי הרב עם תוספות מזכרון משתתפי השיעור(  א

 על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

להמשך, לאות פב שנלמד בהמשך. כאן אומר 
שיש התקשרות לעוד דברים, התקשרות טובה 

קשר נכון עם  –שלכאורה אינה דווקא לאלקות 
ת 'סתם קשר' אלא קשר של מישהו צריך לא להיו

ברית ונאמנות, התקשרות אותה האדם שומר 
אבל צריך לדאוג שההתקשרות לכל  –ומייקר 

הדברים תהיה לאלקות. יחסית, הדגש על 
ההתקשרות הנאמנה, כריתת הברית בכל קשר, 
 –נוגע למשפיע עוד יותר מאשר למקבל 

ההתמסרות של המקבל למשפיע טבעית יותר, 
ש למשפיע שעליו לדאוג אבל צריך להדגי

 . למקבל ולהיות אכפתי כלפיו.[

 התקשרות מלמטה למעלה ומלמעלה למטה

ולפעמים הוא מלמטה למעלה, כפירוש 
]הברית עם ה', הפשוט במאן דנטר כו' 

 –"ועמך ֺכלם צדיקים"  –התקשרות של הצדיק 
עם הקב"ה, שמבחינת האדם היא מלמטה 

]כמו , ולפעמים מלמעלה למטה למעלה.[
רב ותלמיד, איש ואשה ואפילו  –משפיע ומקבל 

שני חברים שאחד מהם יותר משפיע מהשני. כמו 
 –שאמרנו קודם, בכל דבר שאתה מסתכל עליו 

הכוונה הטובה היא שאתה משפיע בו, מקרין לו. 
צריך להקרין לו מתוך שאתה רואה את ניצוץ 
 –האלקות שבו, כלומר שאתה רואה אלקות 

דבר צריך לראות אלקות, אבל "שויתי הוי'". בכל 
 –העיקר הוא במערכות יחסים בין אדם לחברו 

שהרי אין דבר בעולם  –כפי שהוסבר לעיל 
 שמשקף ומגלה אלקות יותר מאשר יהודי. 

דוגמה חשובה נוספת של התקשרות הברית 
מלמעלה למטה היא הקשר של כל יהודי עם ארץ 
ישראל. כתוב "כי יבעל בחור בתולה יבעלוך 

לכל יהודי יש התקשרות לארץ  – בך"בני

                                                      
 ישעיה סב, ה. ב
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כמשפיע, מלמעלה למטה, וצריכה להיות כריתת 
ברית שמתבטאת במדיניות של "אף שעל", כפי 
שהדגיש הרבי. לאחר חורבן בית המקדש אין לו 
להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה, 
אבל בארץ ישראל הקב"ה מתגלה בכל סנטימטר 

בהתקשרות צריך לקיים מה שכתוב כאן, ש –
לארץ ישראל מתקשרים לאלקות. והדברים 
נכונים בפרט אצל מי שמוסר את נפשו על ארץ 
ישראל ועל הקשר הנצחי של עם ישראל לארצו, 

כך מתקשרים  –להנחיל את הארץ לבניה 
 , ודי למבין.לעצמות הוי' אלהי ישראל.[

 הצדיק השלישי בהתקשרות הצדיקים

עולה  ריתבעד כאן הפשט. נוסיף כמה רמזים: 
 טובפעמים  יבהוא  צדיק, וכל צדיקג"פ 

, אהוהצירופי שם  יב –( ג)"אמרו צדיק כי טוב"
את ושמים הת אהשם המקשר בין שמים וארץ )"

(, כמו הצדיק )"דאחיד בשמיא דארץ"ה
 לו, כנגד טובפעמים  לועולה  ברית(. הובארעא"

הצדיקים שבדור, שמקבלים את פני השכינה בכל 
שמקיימים ענין זה ורואים שכינה יום, דהיינו 
 בכל דבר. 

? פעם בריתבתוך  צדיקמה הפשט שיש ג"פ 
, אבל כעת זלפי דברי רבי לוי'ק על הזהר והסברנו

תכונת  –התקשרות היא שלום -נסביר שכל ברית
וכמו שהרבי מסביר, שלום הוא רק בין  –היסוד 

                                                      
 שם ג, י. ג
 בראשית א, א. ד
זהר  –תרגום המלים "כי כל בשמים ובארץ" )כט, יא(  ה

נצוצי זהר להר"ר מרגליות  ח"ב קטז, א ובכ"ד; וראה

 שם.
 בעתה אחישנה פ"א הערה מו )עמ' סד(. ו
זח"ב כג, א )לקוטי לוי יצחק פרשת וארא עמ' מו ואילך,  ז

 פה(.-ונתבאר באריכות בתפארת לוי יצחק שמות פא

שנים, לא באחדות פשוטה מוחלטת. כך גם ברית 
, אבל כל פעם שיש שנים צריך היא בין שנים

להיות השותף השלישי, "צדיקו של עולם". 
החידוש שאפילו כאשר אני מתקשר לה', אם אני 

שמוסבר  –מקיים "שויתי הוי' לנגדי תמיד" 
שהיינו לראות את הכח  חב"היום יום" בעשי"ת

שמהווה את העולם בכל יום ובכל רגע מאין 
-ותהתפשט-, צמצוםה-ו-ה-יתמיד, בסדר של 

ההתקשרות היא בעיקר  –התפשטות -המשכה
לאור הממכ"ע, יחד עם המקיף של הסוכ"ע 
שעליו. עדיין, התקשרות היא למה שאני יכול 
להתייחס, וצריך להיות ממד של שותף שלישי, 
מקיף דמקיף, כמו רדל"א, שאני רק מאמין בו 
והוא האחדות האמתית. שוב, כל התקשרות היא 

"ועמך ֺכלם  –ק תחתון" בין "צדיק עליון" ל"צדי
צדיקים", כמו יוסף ובנימין, איש ואשה, "איהו 

כדי לגלות את השכינה  –צדיק ואיהי צדקת" 
ואת חידוש העולם בכל רגע ממש )"צדיקים 

(, וביניהם יש גם את הצדיק טיירשו ארץ"
השלישי, השותף השלישי, עצמותו יתברך 
שלמעלה, שהוא האחדות האמתית )ולא אחד 

 . מהשנים(

 הכלל הגדול בתורה –נטירת הברית 

כתוב כאן שצריך לנטור את ההתקשרות כו'. 
הוא גם בארמית, לשון הזהר, וגם  נטרהשרש 

בעברית. הפסוק הראשון שבא לראש הוא "לא 
. המשמעות ממש הפוכה: מי יתֹקם ולא תֹטר"

 –שנוטר איבה למי שפגע בו מקלקל את הברית 
תק את הברית. מנ-במקום לכרות ברית הוא כורת

אם כן, המלה "נטר" היא לכאן ולכאן, בנגלה 

                                                      
 ה' תשרי. ח
 תהלים לז, כט. ט
 ויקרא יט, יח. י
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שבתורה היא מופיעה בהקשר של פגם הברית 
 ובפנימיות התורה בהקשר של שמירת הברית. 

קודם כתוב "לא תקם", ועל ברית כתוב "חרב 
נקמה ועונש על מי שהפר  – יאֹנקמת נקם ברית"

את הברית )אנחנו לא אוהבים עונשים...(. "נקם 
" הוא במשמעות שלילית, דינים על משהו ברית

 –לא רצוי, אבל יש עוד פירוש. לפני הרבה שנים 
הסברנו  –כשרוב התמימים כאן עוד לא נולדו 

בבית משפט שהמובן החיובי של נקמה הוא 
, הנקמה מקימה את קמה נמלשון תקומה )

 נקםהמלכות מעפר(. ה"לֺעמת זה" בקדושה של "
כדי  –בר חי" הברית, "אקימת ברית" הוא 

להתקשר צריך "אבר חי", אחרת אי אפשר 
להתקשר. צריכה להיות קימת הברית על מנת 
להתקשר וצריך נטירת הברית בקדושה כדי 

 לשמור שההתקשרות תהיה רק לאלקות. 
המשך הפסוק "לא תקם ולא תטר" הוא 
"ואהבת לרעך כמוך", ה"כלל הגדול בתורה". 

יק" אלא לא סתם "מאן דנטר ברית איקרי צד
רומז לכלל הגדול בתורה, "ואהבת". סיום הפסוק 
הוא "אני הוי'", ממש מה שכתוב כאן: 
בהתקשרות לחבר, "ואהבת לרעך כמוך", 

ויהודי חייב התקשרות, כמו  –"'כמוך' ממש" 
הוא בעצם  –שלמדנו על "הקֺשרים ליעקב" 

מתקשר לאלקות שיש בחבר, "אני הוי'", ובכל 
ם כן, הרווחנו כאן פירוש דבר יש "אני הוי'". א

יפה לפסוק "לא תקם ולא תטר... ואהבת לרעך 
 כמוך אני הוי'".

 .יבאת אות עז למדנו כבר

                                                      
 שם כו, כה. יא
 בחקתי ש"ז.-בשבת בהר יב

ב. אות עח: תיקון השיחה הספונטאנית בין 
 החסידים

 שהעיתונים יעסקו בחסידות –ביאת המשיח 

עח. אדמו"ר האמצעי אמר: וואס שמועסן 
רכים ]מה שמדברים אביונגע לייט צווישן זיך 

צעירים ביניהם. פעם אברכים צעירים היו בגיל 
של הבחורים כאן, היו מתחתנים מוקדם ממה 
שמקובל היום. כל אחד שיושב כאן הוא עם 

חלק שייכים לכך יותר  –פוטנציאל להיות אברך 
איז  מהר, אצל חלק עדיין פחות רצוי כרגע...[

]הם מדברים על עניני דאס שערי תשובה 
ה" )של אדמו"ר האמצעי הספר "שערי תשוב

עצמו(. מה שעובד אצל האברכים הצעירים, 
תיקון הברית  –מחלחל בקרבם, הוא תיקון 

ובכלל תשובה. הדבר הספונטאני הוא איפה 
שאתה נמצא בעולם. הווארט הזה מתקשר לרצון 

לא רק  –אדמו"ר האמצעי שכאשר חסידים בכלל 
נפגשים ברחוב הם ידברו על עתיק  –יונגע לייט 

אריך. זהו הכלל, ובאות הזו יש שני פרטים ו
שיחת האברכים ושיחת בעלי הבתים,  –בתוכו 

  ,כדלקמן.[
היום המצב עגום, שמה שאנשים מדברים 
ספונטאנית הוא חדשות מהרדיו, דברים עגומים 
ביותר, הכי שליליים. רואים מהתלהבות 
המראיינים והשדרנים ברדיו כמה כל החיות היא 

או שמישהו  –שומע חדשות  רק בפשע. אני לא
מועיל בטובו לעדכן אותי מה יש בחדשות, או 
שמדי פעם אני נוסע במונית והנהג פותח את 
החדשות ברדיו. אלה הרשמים מנסיעה עם נהג 
מונית שפתח את הרדיו... הכל היה דיבורים למה 
מישהו קבל מאסר רק של עשר שנים ולא עשרים 

שעים או מאסר עולם. כל החדשות הם רק פ
אותו דבר, הפשע ומה שנגזר  –ומשפטים 

בעקבותיו. על מה עוד מדברים בעיתון? יוקר 
המחיה, אם פחות או יותר טוב לנו. למה מדברים 
כל כך הרבה על הנושאים האלה? אין להם איזה 

 חידוש על עתיק ואריך? 
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אדמו"ר הזקן אמר שאת ביאת משיח יפרסמו 
וא שברגע בעיתונות. הפירוש הפנימי, לדעתי, ה

שבעיתונות יתחילו לפרסם חדשות של עתיק 
מה קורה בעתיק ואריך ואיך הדברים  –ואריך 

זהו  –משתקפים במציאות, חדשות של חסידים 
בעצמו ביאת המשיח )מתקשר למה שנראה מחר 
באות קס שלחסידי אדמו"ר האמצעי לא היה 

הכל היה חסידות(. הכל מלחמה  –חסר משיח 
יפה הקשה מבין שלש על התקשורת, על הקל

 . יגהקליפות הטמאות

תשובה; שיחת בעלי  –שיחת האברכים 

 תהלים –הבתים 

מה שאתה מדבר מתוך עתיק ואריך היינו מה 
שנוגע לך. הווארט כאן שאצל בחורים צעירים, 
אברכים, מה שנוגע הוא שערי תשובה. חשוב 
לשים לב שאדמו"ר האמצעי מדבר על ספר של 

ה בתניא אלא ספר שלו, עצמו, לא אגרת התשוב
כי אברכים צעירים קשורים במיוחד לרבי 
ומדברים על ספר שלו. בתוך שערי תשובה יש 
 –שלשה חלקים, השיא הוא החלק השלישי 

"דרך חיים", על  –שנוהגים ללמוד בחדש אלול 
שמו קראנו לתנועה שלנו, צריך להקים "תא 
חדשות", תא תקשורת, כל התנועה היא כדי 

היינה סביב דרך חיים ומה שכתוב שהחדשות ת
  שם.

און וואס שמועסן בעה"ב כו' איז תהלים 
]בעל הבית, שנמצא בתוך מערבולת החיים, 

לאו  –בצוק הפרנסה וכו' וכו', הדיבורים שלו 
דווקא פסוקי התהלים עצמם, אלא הדיבורים 

הם  –הספונטאניים על המצב והתפלה לה' 
בספר  בעצם תפלה וצעקה לה' כמו דוד המלך

תהלים, עם כל הרודפים שם וכו'. בהתחלה יהודי 

                                                      
 במאמר "לפצח את האגוז" )ועוד(.ראה קומי אורי  יג

לומד תורה, אחר כך הוא מתחתן ובשלב מסוים 
הוא הולך לעבוד ויש לו כל מיני קשיים עליהם 

 .הוא מתפלל לה'.[
בכל אופן, הווארט כאן שמה שאתה מדבר, מה 
ה'חדשות' שלך, משקף איפה אתה נמצא בעולם. 

ת, שידברו אדמו"ר הזקן רצה, זו כל החסידו
אודות עתיק ואריך, וכאן מתחלק לחסידים 
צעירים ולבעלי בתים. בעלי בתים הם תהלים, לא 
דווקא חסידות של אדמו"ר האמצעי ולא חסידות 
בכלל אלא תהלים, חוזר לדוד המלך, "נעים 
זמירות ישראל", אבל האברכים חוזר לספר 
שלנו, "דרך חיים". בכללות, כל ספרי אדמו"ר 

ראים על שם חיים, כמו "תורת חיים" האמצעי נק
 02)גם לגלגול הקודם של "דרך חיים", לפני 

שנה, קראנו "חי וקים"(. לכן גם קראנו למוסדות 
שלנו כך, כ"דור השביעי" לאדמו"ר האמצעי... 

שכל אחד יתעצם עם החיים  –מאד קשור לחיים 
שלו, "באשר הוא שם", עם המצב שלו. החיים 

בבים סביב תשובה ועל כך של היונגע לייט מסתו
הם מדברים. בעלי הבתים מסתובבים סביב 
תהלים, זו השיחה שלהם. אדמו"ר האמצעי הוא 
כמו יצחק אבינו, "ויצא יצחק לשוח בשדה", 

 בשיחה ספוטנאנית לפי מה שהוא באותו זמן.

גאות יחידה מתוקנת  –ג. "אשרינו!" 
  פ, קס(-)אותיות עח

 כלותרגלים, אושר והסת –"אשרינו" 

עט. אשרינו שאנו משכימים ומעריבים כו' 
"אשרינו מה טוב  –]בתפלה יש שני "אשרינו" 

חלקנו" ו"אשרינו שאנו משכימים ומעריבים". 
חוץ משני אלה, המלה "אשרינו" לא מופיע 
בסידור, אך כן יש בתהלים. יש במסורה הרבה 

יש בסידור שלנו  –גרסאות איך כותבים 'אשרנו' 
"ך קורן אחרת ובכתר ארם בצורה אחת, בתנ
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צובא אחרת. גם המנחת שי, שלא היו לו כל 
הגרסאות, אומר שראה הרבה דרכים. הנכון הוא 

 רוהצירה של  ש-"אֺשֵרינו", עם קובוץ תחת ה
כתיב מיוחד. חוזר פעמיים בתהלים,  – ימלא 

בפרק יז ובפרק מד. אם כן, יש פעמיים בסדור 
, "אֺשרינו". "אשרינו" ופעם בתהלים באותו כתיב
כתב יד מלא  –יש לנו צילום של כתב יד לנינגרד 

של התנ"ך. כתר ארם צובא, בשל ה'מסחר' 
שעשו בו, חסר חלקים. על מה שיש בכתר ארם 
צובא סמך הרב ברויאר, ומה שלא מכתבי יד 

ביניהם לנינגרד. נראה את צילום כתב  –אחרים 
 . היד[
" מאד שייך לחב"ד כי הוא צירוף אשרינו"

. מה פירוש "אֺשרינו"? ]לשון שניאוראותיות 
ראיה[ לא, בתהלים זה לא לשון הסתכלות אלא 
'רגלינו' או 'צעדינו', כפי שמפרש המלבי"ם. מי 
שהרגלים שלו מוליכות אותו בהשגחה למקום 

 – ידהנכון, "מהוי' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ"
זהו גילוי  –שיש לו סיעתא דשמיא ברגלים 

תר שלו, מראה על האושר הפנימי פנימיות הכ
שלו. מאד מסביר את הפסוק הראשון בתהלים, 
"אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים", 

אם לא הלך בעצת  –ומכלל לאו אתה שומע הן 
רשעים כן הלך בעצת צדיקים, בדרך הצדיקים. 

לצים -חטאים-הרבה פעמים הסברנו את הרשעים
"כליות  וכו' שיש כאן. בכל אופן, "עצת" היינו

אתה הולך לפי עצת  –יועצות", מקור הרגלים 
הכליות. הכליות הן גם שני עצי החיים 
שמחזיקים את התפארת, ספר התורה, שגם הם 

 כמו שני רגלים. 
הרגלים צועדות,  –אדם הולך בשביל לראות 

מבטאות אושר מפנימיות הכתר, ויש בכך גם רמז 
 להסתכלות, ביטוי של הבטה. כמו שנראה באות
פב שיש קליפה שאומרת 'תן מבט' בכיוון לא 

הרגלים תמיד הולכות כדי לראות משהו,  –נכון 
כמו לראות מלחמה )כמו שאחי דוד אמרו על 

                                                      
 תהלים לז, כג. יד

דוד(. הרבה פעמים דברנו בל' סיון, אדר"ח תמוז, 
על כך שמייחד את שני החושים של סיון ותמוז, 

הולכים כדי לראות. הגר"א  –הליכה וראיה 
הופך את החושים, שם ראיה בסיון בספר יצירה 

פעם יחידה שמשנה מנוסח  –והילוך בתמוז 
האריז"ל. הוא עושה זאת כי המרגלים הלכו 

אכן, אצל  –נשלחו בסוף סיון  –בעיקר בתמוז 
המרגלים גופא ניכר היחוד של ההליכה והראיה, 
הלכו כדי לראות. שוב, יש "אשרינו" של 

נו" של הרגלים, "אשרינו" של האושר ו"אשרי
 ההסתכלות.

מספר המלים בנוסח "אשרינו מה טוב חלקנו 

 וכו'"

כתוב ש"אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים 
גורלנו ומה יפה ירושתנו" היינו חב"ד לפי הסדר, 
והפעם השניה, "אשרינו שאנו משכימים 
ומעריבים וכו'", היינו המשכת חסדים וגבורות 

הם  קצוות, "משכימים ומעריבים", ואחר כך ה-ב
מתקבצים ביסוד ונמסרים למלכות, ה"אומרים". 

על "אז ראה ויספרה הכינה וגם  טוכמו שלמדנו
שאחרי כל שלבי  – טזחקרה ויאמר"

ההשתלשלות התכלית היא האמירה. כאן 
האמירה היא "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' 
אחד". כמה מלים יש כאן? "אשרינו מה טוב 

ושתנו" עשר חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה יר
מלים ו"אשרינו שאנו משכימים ומעריבים ערב 
ובקר ואומרים פעמים בכל יום" עוד עשר מלים. 
כל "אשרינו" הוא כתר ותחתיו יש עוד תשע 
מלים. יחד עם "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' 

' מלים הויאחד", שש מלים, יש סה"כ 
מ"אשרינו" הראשון עד "אחד", סוף הגילוי של 

עוד דבר חשוב במשפט "אשרינו "אשרינו". 
שאנו משכימים ומעריבים ערב ובקר ואומרים 

השניות של "ערב ובקר"  –פעמים בכל יום" 

                                                      
 סוד ה' ליראיו שער "ירידת התורה".  טו
 איוב כח, כז. טז
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 מג

חוזרת שלש פעמים במשפט קצר, "בתלת זימני 
הוי חזקה" של יום ולילה: "משכימים 

חותם המתהפך, קצת  –ומעריבים", "ערב ובקר" 
החשך בתוך האור, -בשביל לשים את הערב

"ואומרים פעמים". "משכימים  –יק אותו להמת
ומעריבים" הולך על הגברא, "ערב ובקר" על 
 –החפצא, ובשני המצבים "ואומרים פעמים" 

  בשני המצבים חוזר אותו דבר פעמיים.

 זכרון ה"אשרינו"

]של הנקודה הזאת לא ימוש מזכרונו 
כו' אף שהוא בעמקי הקליפות  האדם.[

ופל" בלשון ]בערב, מצב של "חשך כפול ומכ
אין עוד כו' בין  ]בכל מצב[אבל הלא  הרבי.[

ביום בין בלילה כו' וד"ל. וזהו שכתוב 
בתניא פכ"ה שיהיה קבוע בלבו ביום 

]הביטוי שם הוא: "ובזה יובן למה צוה ובלילה 
משה רבינו ע"ה במשנה תורה לדור שנכנסו 

לקבל עליו  פעמים בכל יוםלארץ לקרות ק"ש 
נפש והלא הבטיח להם מלכות שמים במסירת 

פחדכם ומוראכם יתן ה' וגו' אלא משום שקיום 
התורה ומצותיה תלוי בזה שיזכור תמיד ענין 
מסירת נפשו לה' על יחודו שיהיה קבוע בלבו 

לא ימיש מזכרונו כי בזה  יומם ולילהתמיד ממש 
יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל 

". הוא כבר שעה כנ"ל". "קבוע... יומם ולילה
אמר זאת קודם, "פעמים בכל יום", כך שהדגש 

דיוק יפה בתניא,  –של "יומם ולילה" מיותר 
שלא סתם חוזר על המלים, אלא כדי להדגיש לפי 

 . הכוונה כאן.[

"שויתי הוי' לנגדי תמיד" ו"חטאתי נגדי 

 תמיד"

ידוע מה שאמר ר' לייב מסמארגאן 
ששויתי הוי' לנגדי תמיד וחטאתי נגדי 

תמיד ולא יבלבלו זה לזה ושניהם יחד יהי' 
ששיטת חב"ד שאין להתבונן  יז]למדנו קודם

בשפלות האדם תוך כדי התפלה, אלא רק בהכנה 
לעמוד להתפלל מתוך כובד ראש, הכנעה. אבל  –

כאן מדובר במצב הכללי של החסיד, שהוא 
בעצם התירוץ של כל ספר התניא, בסוף פל"ד, 

א דא וחדוה תקיעא ש"בכיה תקיעא בלבאי מסטר
בלבאי מסטרא דא". כל הענין של יהודי הוא 

החוש של החסידות, כמבואר  –נשיאת הפכים 
. ברור שחידוש יחבמאמר "שלשה חושים"

החסידות במציאות הוא נשיאת הפכים, "שויתי 
בלי  כו"וחטאתי נגדי תמיד" יטהוי' לנגדי תמיד"

לבלבל אחד את השני. מכאן אפשר ללמוד 
בתפלה לא מתבוננים על שפלות למפרע שאף ש

האדם, היות שמהות החסיד היא נשיאת הפכים 
עצם המציאות  –גם השפלות נמצאת שם בעצם 

ורק לא צריך  –ל -שלו, יחד עם רוממות א
  לחשוב עליה.[

)מרבי שמואל בער אי' שזהו תמיד של 
]ממשיך את שחר ותמיד של בין הערביים 

"חדשים הווארט שמדובר בבקר וערב. בקר הוא 
, "שויתי הוי' לנגדי תמיד", מתאים כאלבקרים"

למובא ב"היום יום" שמדובר בעיקר בהתהוות 
העולמות יש מאין, המוחשית באופן חוייתי 
במיוחד בבקרים. בערב, "פנה יום", אדם עושה 

שהרי "אנן  –חשבון נפש מה קרה ומה הוא פעל 
, כל הענין הוא לפעול ביום כבפועלי דיממא אנן"

את ענין היום, להאיר את המציאות, "יצא  ולפעול

                                                      
 אות מב. יז
 בספר אשא עיני. יח
 תהלים טז, ח. יט
 שם נא, ה. כ
 איכה ג, כג: "חדשים לבקרים רבה אמונתך". כא
 עירובין סה, א. כב
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וכשעושים  – כגאדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב"
את החשבון מרגישים את החסרון, שהחסרתי 
בפעולה שלי, ועל כך נאמר "וחטאתי נגדי 
תמיד", חטא לשון חסרון. בכל אופן, מה 

מתחיל ב"שויתי  –עושים? את סוף אורח חיים 
"וטוב לב משתה  הוי' לנגדי תמיד" ברמ"א וסופו

זה נמצא בהלכות פורים קטן לגבי ספק תמיד" )
 –האם חייבים בסעודה. הרמ"א, שהוא בשפלות 

פוסק בראש חסידי ואומר  –ולכן הלכה כמותו 
שאם יש ספק האם לעשות סעודה או לא, עושים. 
ככה זה אצל חסידים, בלי תעניות. תעניות 
קשורות לעצבות, ואצל חסידים העבירה הכי 

(. כדי להמתיק את "וחטאתי לה היא עצבותגדו
נגדי תמיד" צריך קצת לומר לחיים בסוף היום... 
להודות לקב"ה על מה שכן הספקתי לעשות, 
הכל בחסדו יתברך. בכל אופן, התוספת כאן 
בסוגריים יותר חלשה ממה שהיה כתוב קודם, כי 
קודם היה כתוב שלא יבלבלו אחד את השני 

ריים מחלק אותם בין כשיהיו יחד ממש, ובסוג
הבקר והערב, שני התמידים של בית המקדש. זו 
 –גימטריא מפורסמת אצלנו, ששני ה"תמיד"ים 

"שויתי הוי' לנגדי תמיד" ו"וחטאתי נגדי תמיד" 
" תמיד. כל "תמידשוה  – חטאתי' ועוד הוי –

, זהו המצב התמידי של חטאתי-ו הוי'כולל 
עצם " של היהודי, תמידהיהודי )ובזכות ה"

 מידכף ותנשיאת ההפכים שבו, יבוא משיח 
 (.ממש(.[

 דוקא בתוך צבא –גאות יחידה 

האות הזו והאות הבאה ברמ"ח אותיות עוסקות 
חזק ב'גאות יחידה' )ובכלל, רמ"ח אותיות מלא 
באותיות של גאות יחידה(. גאות היחידה של אות 
עט, שקראנו עכשיו, רק רמוזה בהתחלה, במה 

 –ה"אשרינו" הראשון  – שלא כותב בפירוש
ועיקר גאות היחידה היא באות הבאה, ממש 
התוועדות חמה של המשפיע והתלמידים 

                                                      
 תהלים קד, כג.  כג

חסידים  הצעירים, להלהיב אותם בגאות יחידה.
היו אומרים "אשרינו מה טוב חלקנו" שאנו 
יהודים, "ומה נעים גורלנו" שאנו חסידים, "ומה 
יפה ירושתנו" שאנו חסידי חב"ד, חסידים של 

רבי מלך המשיח. כך אמרו בחב"ד, ובמקומות ה
נוספים אמרו באותו אופן בשינוי ה"מה יפה 
ירושתנו", שינוי הדעת )שהוא ענין ההתקשרות 

 לרבי(. 
'גאות יחידה' הוא ביטוי צבאי, כמו שהרבי 
אהב לקחת ביטויים מהצבא, ודווקא מהצבא 

שיש הרבה טוב שבנגה  כדהישראלי, קליפת נגה
אומרת גאות יחידה? קודם  להעלות משם. מה

אם אין את כל הצבא  –כל, שאתה יחידה בצבא 
מסביב, אין גאות יחידה. גאות יחידה היא לא 
גזענות של כל האומה, למשל. לכהנים, ובפרט 
לפרחי כהונה, תתכן גאות יחידה, שהם יחידה 

ל עליון, אבל הכהנים הם לא כלום -של משרתי א
לעם ישראל  "שלוחי דרחמנא" –בלי עם ישראל 

ו"שלוחי דידן" מאתנו לקב"ה. כך כל יחידה היא 
 בתוך מסגרת יותר רחבה. 

כך מודגש ב"אשרינו" הראשון, קודם "מה טוב 
צריכים דווקא בסדר הזה  –חלקנו" שאנו יהודים 

ואחר כך "מה נעים גורלנו" שאנו חסידי  –
הבעש"ט, ואז "ומה יפה ירושתנו" שאנו 

אוי  –רק חב"דניקים חב"דניקים. אם יש בעולם 
ואבוי. כך, אף שעם ישראל הוא "ממלכת 
כהנים", אם כולם היו עובדים במקדש ואף אחד 
לא היה עושה משהו אחר בחיים אוי ואבוי, לא 
היה כלום. אם אנחנו אומרים שבתוך חב"ד אנו 

זהו רק  –או איזה משל שלא ניתן  –חיל האויר 
תה, יש כ –חיל מיוחד. יחידה היא פחות מחיל 

גדוד, פלוגה, חטיבה וכו'. יחידה קרבית היא כמו 
גאות יחידה הכי גדולה יש בסיירת  –סיירת 

מטכ"ל, אבל אם רק היא היתה היא לא כלום, 
היא יחידה בתוך צבא שלם. גאות יחידה גם 
 –נותנת הרבה מוטיבציה וכח להוכיח את עצמו 

                                                      
 ח את האגוז".ראה קומי אורי מאמר "הזמן לפצ כד
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יש בה קטנות. בכל גאות יחידה יש קטנות של 
", אבל היא כדי לתת לו את האומץ, "נער ישראל

 העוז והמוטיבציה להצליח במשימות שלו.

 מניע להפצה –גאות יחידה 

קשור למה  –עוד ווארט כללי של גאות יחידה 
שלחסידי חב"ד  – כהשלמדנו לפני כמה שבועות

היתה מסירות נפש להפיץ את החסידות בעולם, 
כי הבינו שזכו באוצר, בדבר הכי יקר, וטבע 

י שאם יש לי משהו יקר הוא מאד רוצה היהוד
לשתף את כולם. זהו הסימן שבאמת יש לך 
משהו יקר. כלומר, גאות היחידה עושה שתרצה 
להפיץ, ואז יקוים התנאי של המשיח "יפוצו 

גאות יחידה  –ויבוא משיח  כומעינותיך חוצה"
גורמת שתהיה מודע לכך. אם יש גאות יחידה 

הרבנים שהלכו  רוצים להפיץ, כמו ש'ירדנו' על
להודו ואמרו שהיהדות היא לא להפצה החוצה 
)ח"ו( אלא רק עבור קבוצה מסוימת. אצלנו 
התפקיד של יחידה קרבית היא לשם קירוב 

לקרב את כולם, עד למהפכה הרביעית  –לבבות 
שמקרבת גם את אומות העולם, "כי אז אהֹפך אל 

. יש ודאי הרבה התנגדות לרצון כזעמים וגו'"
לכן צריך להיות עם גבורה ועוז, בלי שום לקרב, ו

מורך לב, כדי לקרב )ואז יקוים "פדה בשלום 
 נפשי מקרב לי"(. 

דוקא כאשר רואים את  –ערוך -הדגשת האין

 הדבר בחוש

כל זה מעבר לאות הבאה, שהכי עוסקת בגאות 
 יחידה:

                                                      
 אות לט )נלמדה בשבת בה"ב, כ"ד אייר ש"ז( כה
 אגרת הבעש"ט )תחלת כתר שם טוב(. כו
 צפניה ג, ט. כז

 ט-]יש טועים בפ. והבדילנו מן הטועים 
ב שהולך הוא מי שחוש ט-ועה בט. ת-ותועים ב

 [ט-]ביש טועים  – בדרך נכונה, אבל טועה.[
]יש מי שיש לו וסוברים שהולכים בטוב 

דרכים, גם באידישקייט, וסובר בטעות שזו הדרך 
הם  [ת-]בתועים  ]ויש[ – הנכונה באידישקייט.[
הם כמו יוסף  ת-]תועים בשמבקשים הדרך 

שמחפש את  –שייך לראש חדש תמוז  –הצדיק 
הבדילנו מן הטועים  וא תועה.[הדרך, יודע שה

. מה היחידה הקרבית שלנו ת-ועים" בת]צ"ל "ה
שאין אנו צריכים אף לבקש  צריכה לכוון?[

]אין לנו מה לחפש בחוץ. ברוך ה' זכינו הדרך 
, שע"י הבעש"ט נתגלה לנו הדרך לדרך.[

האמיתי, ואין לנו לחקר ולחדש הלא גלוי 
ברור  ... אמר]ויותר מגלוי לעינים.[לעינים 

]מהמנורה, יותר ברור מחוש יותר מאלאמפ 
חוש הראי' יכולין לטעות בלילה  הראיה:[

]לא לראות אם חלון או מטה, בחלון מטה 
בלילה חוש הראיה לא עוזר לך. אפילו כשיש 

אבל  לאמפ, מנורה, אצלנו גלוי יותר מכך:[
קדוש  –. הבדילנו ]אצלנו לא ככה.[זאת לא 
טא אצלנו שכל דבר ]וצריך להיות פשיומובדל 

לא  אחר חוץ ממה שנחלנו, "מה יפה ירושתנו",[
]הוא מדבר כאן מאד חזק זו הדרך כלל וכלל 

לא ]ה"הבדילנו" שלנו הוא[. ולבחורים.[
]ששתיהן מתכות במדריגה כמו כסף וזהב 

יקרות, עם ערך ביניהן, "כמעלת הזהב על 
רק  ]באין ערוך,[אנו גבוהים  הכסף". אבל[

 –]לגבי כל דבר אחר וד"ל  קדוש ומובדל
ברסלב, פשיסחא, לא משנה מה... )כך צריך 
לחנך בחור בתומכי תמימים. אך ראה לקמן 
בענין "פתיחות הזדהות התכללות" שכל זה 
מדובר בשלב ההזדהות, בחינת "הבדלה", 

 .משא"כ בשלב ההתכללות, "המתקה"(.[
]הרב פנה למשפיע בחב"ד ושאלו[ איך אתה 

שלך, עם איזה תוקף בוטה  מעביר למושפעים
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שחב"ד מובדל בערך מכל דבר אחר וכל דבר 
אחר ממש גארנישט ביחס לחב"ד? ]אני אומר, 
כמו ששמעתי אצל הרב לפני עשרים שנה, 

כשיש מכשיר  –שחב"ד היא כמו מכשיר רדיו 
אפשר לפתוח בכל גל שאתה רוצה, אבל אם אין 
מכשיר לא יעזרו כל הגלים והתדרים של התחנות 

י אי אפשר לקלוט. היות שחב"ד היא המכשיר כ
 –עצמו, כל מה שאתה קולט אתה מבין יותר טוב 

מבין ברסלב יותר לעומק, בהבנה על כל פנים, כי 
יש את מושגי חב"ד. בכך 'אין ערוך'.[ הרבה 
פעמים איני זוכר מה שאמרתי למישהו, אבל את 

משל מפורסם אצלנו.  –זה אמרנו להרבה אנשים 
זה אולי דומה, אבל לא בדיוק מה  בכל אופן,

שכתוב כאן... כאן הוא לא מדבר על המכשיר 
אלא על התדרים עצמם, שאם אתה עולה על הגל 
של חב"ד, על השידור של חב"ד, גם השידור 
הוא באין ערוך ביחס לכל שידור אחר. יש כאן 

 ערוך. -שתי רמות של אין
 –יש עוד נושא גדול, שאמרנו הרבה פעמים 

ם אלי, איך השתכנעתי בפשטות שחב"ד קשור ג
הנגינה החב"דית.  –היא "הבדילנו מן התועים" 

מי שיש לו חוש בנגינה יודע שהנגינה החב"דית 
היא באין ערוך ביחס למשהו אחר, אפילו ביחס 
לדברים שקרובים )כמו סלונים, כפי שהזכרנו 

 הרבה פעמים(.
בכל אופן, משפיע שיכול לומר כך, בכזה תוקף, 

משפיע שאצלו באמת גלוי לעינים כמו  הוא
וספק  –יותר מחוש הראיה הגשמי  –שכותב כאן 

אם יש כאלה היום. מי שבאמת זכה לגילוי כזה 
יכול גם לומר כך. חשוב להזכיר את דברי הרבי 
הרש"ב, שאם גאות יחידה זו מביאה אותך לבטל 

כל החסידות לא תעלה בידך. הוא  –מישהו אחר 
הזקן היו שתי כתות, אלה  מספר שאצל אדמו"ר

אצל  –שבטלו אחרים ואלה שלא בטלו אחרים 
הראשונים לא התקיימה החסידות בידם ואצל 
האחרונים כן. זו גאות יחידה שבאה עם ענות חן. 
]אם יש מישהו שפעם הרגיש את גאות היחידה 
בגלוי ועכשיו כבר לא מרגיש, עדין יכול להתנהג 

לכך, שמסופר בגאות יחידה?[ כן. משהו שדומה 

על כמה צדיקים שהיו צריכים לעשות "מופת", 
היו אומרים ש'אנחנו לא יודעים לפעול את 
הענין, אבל נספר על צדיק שעשה כך וכך' 

 וממילא ה"מופת" היה קורה.

 אהבת כל הצדיקים

אצלנו המוטו הוא "אוהב צדיקים", ורואים 
למעשה מהחסידים הכי גדולים, כמו רבי הלל, 

גאות יחידה הכי גדולה של חב"ד שהיתה להם 
ועם זאת מצטטים כל פעם ווארט מאחד 
מתלמידי הבעש"ט כשמתאים למה שרוצים 

אוהבים מאד להכליל את כל  –להסביר 
ההברקות והתובנות של כל הצדיקים. קצת 
מזכיר, להבדיל, את "חכמה בגוים תאמין, תורה 
בגוים אל תאמין", שאנו מסבירים שיש נקודות 

אין משנה סדורה שהיא תורה. כך  חכמה אבל
אפשר להסביר כאן שדרך החיים השלמה של 
חב"ד היא באין ערוך, אבל נקודתית ודאי יש 
המון נקודות לקלוט מכולם, כמו בענין שבע 

 . כחהחיות הטהורות הידוע אצלנו
בכל אופן, "מקום הניחו לנו" הקב"ה, ובודאי 
בדור העשירי של הבעש"ט יש ענין שלא היה 

רות הקודמים ובווארט הזה, של התכללות, בדו
כמו שמוסבר במאמר "פתיחות, הזדהות, 

זהו ווארט של הזדהות, הבדלה,  – כטהתכללות"
ואנחנו בדור שכבר שואפים להמתקה, התכללות 
כנ"ל. אצלנו מתוועדים עם הבחורים בנימה קצת 

הקו הוא  –אחרת. שייך גם למעבר מהקו לשטח 
לה, "והבדילנו", בסכנת שבירה. כאן יש הבד

והבדלה מוגזמת היא בסכנה. מה הסכנה? 
להתחיל לבטל את האחרים, כמו אם הכהנים היו 

                                                      
שבע החיות הטהורות כתובות בפרשת ראה: "איל  כח

וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר". מוסבר בכ"מ 

ששבע החיות מקבילות לשבע דרכים בעבודת ה', וכנגד 

ליטאים, חב"ד, הרב קוק, מוסר,  שבע המדות: מקובלים,

 חסידות כללית, ברסלב.
 אשא עיני עמ' קלא. כט



  ואביטה                                          

 

 מז

מבטלים את הלוים והישראלים. עיקר הווארט 
אומרים לו שכאן  –שבחור שבא ומחפש אלקות 

מצאת. כל הבחורים שהגיעו לתומכי תמימים היו 
בחורים שחפשו את הדרך. אם יש משפיע שאצלו 

ך גלוי, שיכול לומר בפשטות "מצאת", אין כל כ
לך יותר מה לחפש ורק תתחיל להתעצם עם 

 אז באמת "אשרינו". –הדבר הזה 
 

מה שכתוב כאן מזכיר מה שכתוב בהמשך, 
 נסתכל באות קס:

 יציאה מהגלות ע"י לימוד חסידות

קס. נאמר בזוהר: "בהאי חיבורא דילך 
". דאיהו ספר הזוהר ... יפקון ביה מן גלותא

פירוש הדבר: על ידי ספר הזוהר מתפרסם 
]וכך יוצאים גילוי אלוקותו יתברך בעולם 

מהגלות. מהו גילוי אלקותו בעולם? "יחודא 
עילאה", "יחודא תתאה", "כולא קמיה כלא 
חשיב", "אני הוי' לא שניתי", "ממלא כל עלמין 
וסובב כל עלמין וכו'", כל השתלשלות 

ולמות , וכל השתלשלות העהעולמות.[
והדורות הראשונים לא זכו לזה )וזו 
נחמתינו אף בהיותינו נשמות שפלות 

]זו כבר דוגמה לאיזון גאות היחידה עם מאוד 
שפלות אישית. אנחנו מצד עצמנו מאד בשפלות, 
( והנחמה שה' גילה לנו את האלקות, ספר הזהר.[

 ובזה יוצאים מהגלות. 
וכשם שהוא בבחינת עולם כן הדבר 

]כמו שיש גלות חיצונית, שעבוד  בנפש האדם
שגם היא  מלכויות, יש גם בנפש שעבוד.[

]ה"חלק בגלות ככתוב "גלו לאדום שכינה 
עמהם" )כידוע ליודעי ח"ן(, ועל ידי  אלוה".[

]כמו לימוד החסידות יוצאת הנפש מגלותה 
שהרבי אומר שהדרך הישרה להביא את המשיח 

ינים היא לימוד עניני גאולה ומשיח, לימוד ענ
אלה גופא. בכל הדורות בחב"ד למדו "יחודא 

עילאה" ו"יחודא תתאה" וכו', עניני אלקות 
שיתגלו בגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח 

. גילוי ענינים אלה זו הגאולה עצמה.[ –צדקנו 
והיינו, שמלבד הפעולה על האדם כתוצאה 
מהלימוד שמשתנה ונעשה מהות אחרת, 

ו שעוסק בענין הנה גם בעת הלימוד עצמ
"ה' הוא האלקים" וכיצד אין ההסתר 
אמיתי אלא "אני ה' לא שניתי" אף 

על ידי זה  –שרואים העולם יש ונפרד וכו' 
]גם יוצא הניצוץ האלוקי שבנפשו מהגלות 

בלי מה שהחסידות אמורה לפעול עלינו שינוי 
תוך כדי הלימוד מתגלה באדם הלומד  –מהות 

ימוד החסידות אלקות, זהו כל הענין של ל
והחויה האמתית של הלימוד. מי שלא חווה זאת 
תוך כדי הלימוד ממש לא טעם טעם חיים מימיו. 
טעם האלקות בלימוד מוציא מהגלות, "בהאי 

 . חיבורא דילך".[
וזהו שאמר ר' הלל שבזמן אדמו"ר 
האמצעי האט ניט אויסגעפעלט משיח 
]דווקא בדור של אדמו"ר האמצעי לא היה חסר 

, היינו שמפני גילוי האלוקות י משיח.[גילו
הרב שהיה בחסידות של אדמו"ר האמצעי 

]משה רבינו רצה לומר 'ראה ישראל הוי' כידוע 
אלהינו הוי' אחד', אבל הדור לא היה ראוי ולכן 

ידיעת המציאות ולא ראית  – לאמר רק "שמע"
המהות ממש. אצל אדמו"ר האמצעי כבר האיר 

משה רבינו, שיש משיח, שיש בו מעלה לגבי 
"גדלות ב' דאבא" בלשון  –ראית האלקות ממש 

הקבלה, שהיא בחינת "פנימיות אבא פנימיות 
עתיק", הגילוי של משיח כמבואר בכתבי 

, לא היה חסר להם דעת באלוקות האריז"ל.[
 שזה ענינו של משיח. 

                                                      
 ראה לקו"ת ואתחנן ד"ה "ואתחנן". ל
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 לשכוח מהמשיח ע"י רבוי גלוי אלקות

]ודאי שמשיח יגלה עוד יותר דעת 
ועוד באופן של ראיה, אך בכל  באלקות

]עיקר מה שיש להעמיק זאת להם לא חסר אז[ 
כאן: אנו כעת הדור השביעי לאדמו"ר האמצעי. 
מצד אחד, אצלו היתה מאד גאות יחידה, מאד 

אצל הצמח צדק כבר  –הבדלה מהמתנגדים 
היתה המתקה. אצל אדמו"ר האמצעי אפילו לא 

יה גם נכנסו להתפלל במנין שאינו של חב"ד. ה
מכורח המציאות שההתנגדות היתה עדיין חריפה 

 . ביותר[
בתור דור השביעי של אדמו"ר האמצעי אנו 
בראש חדש, דור העשירי של הבעש"ט, 
התכללות אחרי ההזדהות. בכל אופן, משמע 
 –פשוט שאצל אדמו"ר האמצעי יותר מכולם 

יותר מאדמו"ר הזקן והצמח צדק, יותר מהדור 
סר משיח. אצל הרבי היה לא היה ח –האחרון 

חסר משיח, הוא צעק משיח ו"עד מתי", ואצל 
אדמו"ר האמצעי לא היה חסר משיח. כנראה 
משיח יבוא בפועל ממש בעוד דור בו לא חסר 
משיח, כי אז מסיחים את הדעת ממשיח. הפירוש 
ש"משיח בא בהסח הדעת" מכל הדברים 

זהו פירוש  –האחרים, שחושבים רק על משיח 
רבי. הפירוש שלנו, שהיות שמשיח כבר ששייך ל

נמצא, כמו בחדר של רבי מנחם מענדל 
מויטבסק, אין מה לחשוב על משיח. לא אותו 

שאומר  לאדבר, אבל מזכיר את רבי הלל בגמרא
כאן לא מפרשים  –שכבר אכלנו את המשיח 

שאכלנו, אלא שכעת אוכלים, וממילא אין מה 
ר לחשוב יותר על משיח. כך היה אצל אדמו"
 –האמצעי, וגם אצלנו צריכה להיות בחינה כזו 

אך היא רק אם יש באמת ריבוי גילוי אלקות, 
 ראיה באלקות. 

הכל כאן התחיל מספר הזהר, ואחד מסימני ספר 
הזהר הוא מה שחוזר הרבה פעמים, שמישהו 
אומר איזהו סוד והחבר ששומע ממנו אומר שאם 

                                                      
 סנהדרין צט, א. לא

י. לא באתי לעולם רק כדי לשמוע דברים אלה די
התחושה הזו נקראת ביאת המשיח. אם גם בדור 
 –שלנו אפשר לומר ככה על משהו שמתחדש 

משיח כאן, ואז ממילא מסיחים את הדעת 
ממשיח, וממילא הוא גם בא בכל שיעור הקומה 
שלו, מהרוחניות עד הגשמיות. את הגילוי הזה 
אפשר להשיג מדא"ח, מתורת אדמו"ר האמצעי 

למה שדובר לעיל,  זהו ספר הזהר. שייך גם –
שהאברכים הצעירים מדברים דווקא מדרך חיים, 
הדרושים שלו. רבי הלל היה מאד קשור לצמח 

רק מעט  –צדק, ורוב הדרושים חוזר על דרושיו 
אך פשיטא אצלו שגילוי  –של אדמו"ר האמצעי 

אלקות ממש אפשר להשיג בדא"ח של אדמו"ר 
האמצעי דווקא.  משיח הוא דעת באלקות 

 די אדמו"ר האמצעי לא היה חסר. ולחסי
כל הדבר הזה הוא האתגר של חדש תמוז, 

להגיע לראית אלקות.  –שהחוש שלו הוא הראיה 
הוא מתנצל בסוף, שלמשיח ודאי יהיה עוד 
משהו לומר חוץ מהדא"ח של אדמו"ר האמצעי, 
הגם שהרבי אמר שעוד לא התחילו לדלות את 
פן, האוצרות שבדברי אדמו"ר האמצעי. בכל או

בלימוד דא"ח יצא ניצוץ האלקות, "נפקא 
כשיש חויה זו על ידי הלימוד זו  –מגלותא" 

 מדרגת משיח.

פב: חסידות לאברכים -ד. אותיות פא
 הצעירים

שתי האותיות הבאות הולכות יחד, נסביר 
 בקיצור:

 נסיון 'לגנוב' חסידות

פא. אדמו"ר הזקן הי' אומר יונגע חסידות 
ים ליכנס ולא הם כידוע ולא הניחו הגדול

להגדולים. ור'  ]הקטנים, להכנס לחסידות[
 ]שהיה שיא השכל האלקי,[זלמן זעזמער 

בחפצו לשמוע היונגע חסידות בקש 
]התאכסן עם מהאברך שמתאכסן ביחד עמו 

]לא שכשיבוא השליח עבורו  אחד הצעירים.[
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חיכו שבועות עד שיבוא  –ידעו כלל מתי יהיה 
. נסעו שבועות שליח להזמין אותו לשיעור

שלמים וחיכו, "כולי האי ואולי", שיזמינו אותו. 
לא ידעו מה התכניות, אבל היה משטר מה שייך 

יודיעהו ויתגנב לשם, וג' שבועות  לכל אחד.[
לא קראו להאברך )ומעצמם לא הורשו 

( ]היו צריכים הזמנה אישית לכל אחד.[ללכת 
ושבא השליח ישן רז"ז )ביום( וכשהקיצו 

מרוב מהירותו שכח ליטול  הצעיר.[]האברך 
ידיו ובהכנסו לחדר החסידות גער בו 
אדמוה"ז בזה"ל: וואס איס דאס וואס איז 

]מה זה, מה זה, בלי דאס ָאן נעגל וואסער 
]על פי נגלה . ותיכף ברח משם נטילת ידים.[

לא כל כך נורא אם אין נעגל וואסער אחרי שינה 
אופן, מוסר אדמו"ר הזקן כן הקפיד. בכל  –ביום 

גניבה, -ההשכל שלפעמים עושים חסידישע
שאתה מתגנב לרבי או חמור מכך שגונבים את 

לפעמים מועיל, אבל אם באמת לא  –הכתבים 
צריך גם לא מועיל. כנראה בשביל רבי זלמן 

מה שהיה כל כך עם  –זעזמיר הכל היה תיקון 
חשק הוא ענין, וגם מה שברח הוא ענין, קבל את 

האלה מאדמו"ר הזקן היו באמת מה שלו. המלים 
שהיה צריך לשמוע. הוא הפך להיות צעיר באמת 

לא רק שהתגנב לשמוע מה אומרים למישהו  –
 .אחר, אלא זכה לשמוע מה אומרים לו עצמו.[

 פגם הראיה –מהות ה"אמורי" 

 התורה הבאה:

]אחד פירושו איז א זאגער  –פב. אמורי 
הינצו גיב א קוק א שאומר, ומה הוא אומר?[

, און ער גיט א קוק איז ער ]תעיף מבט לשם.[
]וכאשר הוא מעיף מבט הוא מטמא די אויג 

. ולשון זה שמע א' מטמא את העינים.[
בהיונגע חסידות ויותר לא שמע שלא היה 
מהאברכים ורק הצליח לו ששמע דברים 

]רבי זלמן זעזמיר לא הצליח ומישהו אחר כאלו 
זעזמיר היה באמת  כן הצליח. דווקא כי רבי זלמן

הוא לא הצליח. סתם מישהו כן הצליח  –חשוב 
לשמוע משהו כשלא היה שייך לקבוצה זו. 
כנראה זכה לשמוע מה שהיה 'בול' שייך לו. כאן 
רואים קשר בין חוש הדבור וחוש הראיה, ניסן 
ותמוז, וקודם ראינו קשר בין חוש ההילוך וחוש 

, מאיראותיות  אֹמריהראיה, סיון ותמוז. 
הלעומת זה של רבי מאיר שמאיר עיני חכמים 

אומר להם לאן להביט באור תורתנו  –בהלכה 
הקדושה. כתוב "ודור רביעי ישובו הנה כי לא 

דור רביעי רומז  –שלם עון האֹמרי עד הנה" 
לחדש הרביעי, חדש תמוז, תיקון חוש הראיה 
)הקשור בפרט לארץ ישראל, סוד "אוירא דארץ 

ארץ אשר הוי' אלהיך דרש " –ישראל מחכים" 
אותה תמיד עיני הוי' אלהיך בה מרשית השנה 

ארץ " = ודור רביעי ישובוועד אחרית שנה". "
ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם (. "ישראל

גל עיני ואביטה " = "עון האמרי עד הנה
 ."![נפלאות מתורתך
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 כפר חב"ד –אב ע"ז -שבת קדש פרשת דברים, ו' מנחם

 קיז(-ות )קח, קכב, קירמ"ח אותי

א. צדיקים נסתרים ועבודת היחודים 
 קכב(-"באופן אחר" )אותיות קח ו

 יהודים מייחדים יחודים ברחובות עיר הבירה

]הרביקח. אד״ש 
א

שמע מאביו  הרש"ב.[ 

 ]אדמו"ר הצמח צדק.[מהר״ש ששמע מאהצ״צ 

]הצמח צדק נסע לפטרבורג לעסוק בשובו מפ״ב 
הוא היה שם בנכונות  בתקנות בעניני החינוך.

למסירות נפש בפועל, ונעצר כמה פעמים במהלך 
, שראה בפ״ב אידען וואס גייען אין שהותו שם.[

]הוא ראה יהודים גאס זיינען מיחד יחודים 
 .שהולכים ברחוב ומייחדים יחודים.[

פטרבורג היתה עיר הבירה, שלא כל יהודי יכול 
בע היה נדרש אישור מיוחד. מט –היה לגור בה 

הדברים, מי שגרו בפטרבורג היו העשירים או 
המקורבים למלכות, אנשים שפחות מצטיינים 
ביראת שמים שלהם, אבל הרבי הצמח צדק 
מספר שהוא ראה שם יהודים שהולכים ברחוב 
ומייחדים יחודים. כמו שנגיד היום שהולכים 
ברחובות תל אביב ורואים יהודים שמייחדים 

 יחודים.

 אופן אחרצדיקים נסתרים ב

 התוכן כאן קשור לאות קכב, אז נקרא גם אותה:
]רבי דוד צבי חן, מגדולי הרבנים קכב. רד"צ 

שמע ממהר״ש ששאל מהצ״צ אם  בחב"ד.[

]כתוב שבכל דור יש הל״ו  -עתה יש הנסתרים 
צדיקים נסתרים והרבי מהר"ש שאל את אביו  לו

וענה יש אבל הם  - האם כך הוא גם כיום.[

 ב' מהם נוסעים לליובאוויטש.באופן אחר, ו

צדק אמר לבנו, הרבי מהר"ש, -הרבי הצמח
צדיקים אבל הם "באופן אחר".  לושגם היום יש 

                                                      
 נרשם )מהזכרון( על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א

בזמן הבעל שם טוב הצדיקים הנסתרים היו 
 –יכול להיות נגר או פחח  –אנשים פשוטים 

שגרים באיזה מקום בקצה העיר ולא מכירים 
ני אותם. כבר הבעל שם טוב בראשית דרכו, לפ

שהתגלה, עשה איזה שינוי אצל הצדיקים 
הוא החל לעודד אותם ללמד תורה,  –הנסתרים 

להשפיע לטובה על הצבור וכו', וכך קצת לצאת 
מההסתר שלהם. בכל אופן, הצדיקים נשארו 
נסתרים עד כדי כך שאם צדיק נסתר היה מתגלה 
זו היתה ממש טראומה עבורו, והיו צדיקים 

 מהעולם כשגילו אותם. נסתרים שאפילו הסתלקו 
צדק היו צדיקים נסתרים אבל -בתקופת הצמח

"באופן אחר", נשאר לדמיין מה הכוונה שהם 
אולי שהם לא כל כך נסתרים,  –"באופן אחר" 

אולי שאפילו הם בעצמם לא יודעים שהם 
צדיקים נסתרים. אולי כדי להמחיש שהם לא 
-יודעים שהם צדיקים נסתרים אדמו"ר הצמח

ששנים מהם נוסעים לליובאוויטש...  צדק אומר
אבל כמובן, יתכן גם צדיקים נסתרים שיודעים 
שהם כאלה ונוסעים אל הרבי. כשהצמח צדק 
חוזר ואומר שהוא ראה בפטרבורג יהודים 
הולכים ברחוב ומייחדים יחודים זו דוגמה 

לא יהודים  –לצדיקים נסתרים "באופן אחר" 
ר, אלא פשוטים שגרים בקצה העיירה ליד היע

יהודים עשירים ומקורבים למלכות שגרים בין 
 הגוים בעיר הבירה.

מחשבות שידוכים  –עבודת היחודים בדורנו 

 והשכנת שלום

 –כמובן, שאם מהבעל שם טוב עד הצמח צדק 
הצדיקים הנסתרים הם כבר  –חמשה דורות 

באופן אחר, ברור שבחמשת הדורות הנוספים 
והצדיקים שעברו חל שינוי גדול עוד יותר 

הנסתרים היום הם "באופן אחר" לגמרי. הצמח 
צדק אמר שראה יהודים בפטרבורג שהולכים 
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ברחוב ומייחדים יחודים. איך אפשר לתאר היום 
 יהודי שהולך בטיילת בתל אביב ומייחד יחודים? 
בכלל, מהי עבודת היחודים? הרבי אמר 
ש"נסתיימה עבודת הבירורים", יש לנו הרבה 

שגם רמוז בשיחות  –ופירוש עיקרי  פירושים בזה
הוא שהיום העבודה היא "עבודת  –של הרבי 

היחודים". כשאומרים "עבודת היחודים" אפשר 
לחשוב על מישהו שמייחד שמות וכוונות של 
האריז"ל. אם חושבים על צדיק נסתר בזמנים 

חושבים על  –קדומים שמסתובב ועושה יחודים 
קים נסתרים יחודים כאלה. אם חושבים על צדי

בזמן הצמח צדק שמסתובבים בפטרבורג ועושים 
ספק הכוונה ליחודים של האריז"ל,  –יחודים 

 אולי יחודים בדרך הבעל שם טוב. 
אבל היום ברור שעבודת היחודים היא באופן 
 –אחר. יתכן שעבודת היחודים היא שידוכים 

שדכן הולך וחושב לייחד נשמות, לשדך בחורים 
 –הם לא רק בין גברים לנשים  ובחורות. יחודים

מישהו שרוצה לקיים את עבודת אהרן הכהן 
)כמו שדברנו בראש חדש אב(, של להרבות 
אהבה בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, זו 
עבודת היחודים. אם יש איזה פירוד בין חברים, 
איזה מריבה במשפחה, ומישהו הולך וחושב מה 

שב על אפשר לעשות כדי לתקן זאת, כל אדם חו
 –מה שמטריד אותו והוא עסוק בענין הזה 

הוא צדיק נסתר,  –והקב"ה מצרף כוונה למעשה 
שבעצמו אינו יודע שהוא נסתר, שהולך ברחוב 

 ומייחד יחודים.

 ב. מסירות נפש בעת ההסתלקות )אות קי(

 . נעבור לאות הבאה:באת אות קט כבר למדנו
 ]רבי זלמן זעזמיר, מי שקרב את רביק״י. רז״ז 

 הלל מפאריטש לחב"ד והיה המשפיע שלו.[

                                                      
 שבת פרשת פינחס ש"ז. ב

]ההסתלקות שלו היתה אמר לפני הסתלקותו 
סיפור שלם, שכבר הזכרנו. הוא מסר את הנפש 
שלו על גיור וגזרו עליו שילוח לסיביר. כשבאו 
לקחת אותו התברר שהוא כבר נפטר והם לא 
האמינו עד שראו שהוא בקברו. לפני ההסתלקות 

נפשי לעילת לעילות, הריני מוסר  הוא אמר:[

 ]רבי הלל מפאריטש, המושפע של רז"ז.[ור״ה 

פי' נאדיר מיין נשמה טוא מיט איהר וואס דו 

]הנה לך הנשמה שלי, ווילסט צי ג״ע צי גיהנם 
או גן עדן או  –תעשה איתה מה שאתה רוצה 

 .גיהנם.[

כמו שכבר דברנו פעם, אצל הרבה צדיקים 
האחרונים.  היתה תנועה של מסירות נפש ברגעים

ככה כתוב גם על הבעל שם טוב לפני הסתלקותו. 
צריך להבין מה המשמעות של מסירות הנפש 

יש כמה הסברים. אחד מהם  –לפני ההסתלקות 
הוא שהצדיק מוסר את נפשו כמה דקות יותר 
מוקדם, ובכך מקיים מסירות נפש. כאן יש תנועת 

שבאמת  –מסירות נפש של רבי זלמן זעזמיר 
 –היתה מתוך מסירות נפש, כנ"ל  הסתלקותו

ורבי הלל מסביר שהוא מתכוון שהוא מוסר את 
הנשמה שלו לה' לעשות בה מה שהוא רוצה, או 
גן עדן או גיהנם. מסירות נפש היא מלשון מסירה 

למסור משהו, וכאן רז"ז מוסר את נשמתו לה'  –
שיעשה בה מה שירצה. המסירות כאן היא מין  –

חליט מה לעשות בנשמה, לתת לה' לה –הפקרות 
 ומה שה' יעשה בה כך טוב.

אפשר להסביר יותר עמוק: כשאדם מסתלק 
כבר לא מענין  –מהעולם הנשמה נפרדת מהגוף 

אותו מה קורה עם הגוף, אלא רק עם הנשמה. 
כאן רבי זלמן אומר שגם לא מענין אותו מה 

שהיא זו שהולכת לגן עדן או  –קורה עם הנשמה 
שלו הוא משהו אחר, והוא  כי העצם –לגיהנם 

'מסתלק' גם מהנשמה. לומר שלא אכפת לי מה 
יקרה עם הנשמה, גן עדן או גיהנם, צריך להיות 
אחוז במה שלמעלה מהנשמה, בעצם הנשמה 
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הדבוק בה' עצמו, שלו באמת לא נוגע גן עדן או 
גיהנם. אדמו"ר הזקן היה רגיל לומר שאיני רוצה 

ק אותך בלבד, לא את הגן עדן שלך וכו' אלא ר
לא אכפת לי אם הנשמה תלך  –ורבי זלמן אומר 

לגן עדן או לגיהנם, כל עוד אני בעצמי, עצם 
הנשמה )כמו שהרבי מדבר הרבה על 'עצמות'( 

 נמצא איתך לבד.

 ג. מקיף מסמא עיני החיצונים )אות קיא(

]כתוב קי״א. מקיף מסמא עיני החיצוניים 
 –ם בקבלה שהמקיף מסמא את עיני החיצוני

בשביל לסמא את העינים של החיצונים ולמנוע 
מהם להפריע צריך לשדר אליהם אור מקיף. מה 
פירוש? מי אנחנו מכירים שעשה כך? אחד 
הפירושים שמקיף הוא גם לשון תוקף. אדמו"ר 
הריי"צ במאסר שלו קבל החלטה לנהוג בתוקף 
עם החיצונים שאסרו אותו וכך הוא סימא את 

כאשר החוקר מפנה לרבי עיניהם ובטל אותם. 
אקדח והרבי אומר שאינו מפחד מהצעצוע הזה 

התוקף מבטל  –הוא בוודאי היה בהלם מסוים 
ומסמא אותו. מענין שהרבי הקודם אמר 
שההתנהגות הזו נבעה מהחלטה שהוא קבל 

המקיף תלוי בהחלטה. -התוקף –בתחלת המאסר 
זה קשור למה שהוא אומר כאן בהמשך, שאין 

ממשיכה מהכתר -והדעת מקבלת לקליפות דעת
ההחלטה היא כח של הדעת אבל יש בדעת  –

תוקף להמשיך מהמקיף, להחליט להתנהג באופן 
  שממשיך מקיף המסמא את עיני החיצונים.[

הו״ע  ]כעת הוא מסביר מהו אותו מקיף: מקיף[

]רבי הלל מביא בשם החוש שלמעלה מהשכל 
רבי זלמן זעזמיר שהחושים בנפש הם סוד ז' 

חושים נמצאים בכתר  –תיקוני גלגלתא 
שהחיצוניים  וממשיכים ממנו, למעלה מהשכל.[

]החיצונים הם  א"ל אלא מה שעיניהם רואות
דינין ומשתלשלים מן הדינים של הקדושה 
 שבהם נאמר שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות.[

וה״ע החכ' שמקבלים רק מה שמעיינים בשכל 

מעיינים בדין כנ"ל.  ]עיון גם לשון עין. החיצונים

ההמתקה היא בשרש, בכוונת אותיות ע"ד רבתי 
, מלכותא קדישא, ודוק.[ צדק, עין דין –דשמע 

]כנראה טעות וצ"ל אך בלמע' מן השכל א״י 
להם לקבל וזהו  כמו בנוסחים האחרים: א"א[

עיני החיצונים. ומקיף החוש והרגשה בלמע' 

]חכמה ובינה הם מהשכל שחו״ב יש להם 
ין העיקריים, שני המוחין שבצד הפנים, המוח

. דעת אי״ל ודעת מקבל ואותם יש גם לקליפות.[

כמו שנדבר עוד  –]הדעת היא מח האחור מכתר 
ולכאורה היא פחותה מהחכמה  –בהמשך 

והבינה שמצד הפנים, אך דווקא הדעת היא חוש 
שמקבל מהכתר שלמעלה מטעם ודעת, היא 
ממשיכה את המקיף שמסמא את עיני 

 . החיצונים.[

המקיף, כפי שמסביר כאן, הוא החוש הפנימי, 
הענג וה'הרגש' בלימוד. מה צריך לעשות כאשר 
מלמדים חסידות ורוצים להימנע מיניקת 
החיצונים? צריך לשדר את החוש הפנימי, 
ההרגש שלמעלה מן השכל, וזה בעצמו מסמא 

 את החיצונים ומונע מהם לינוק.

י מתן תורה לפנ –ד. עבודת ה' בקבלנות 
 ולעתיד לבוא )אות קיב(

]רבי לייבלה אייגר כששאלו לר״ל איגר  קי"ב.
הוא הנכד של רבי עקיבא אייגר והוא נהיה חסיד 

מדוע  קוצק, אח"כ נעשה לרבי בעצמו בלובלין.[

]הוא היה מתפלל מאד אינו שומר הזמן כידוע 
 היה יכול להתפלל שחרית בלילה...[ –מאוחר 

ט דעם אויבערשטען פון טאג, וענה : איך דין ני

איך דין דעם אויבערשטען פון שטיק וויפעל 

]אינני איך קען אויסארבעטן ארבעט איך אויס  
יום, אני עובד את ה' כקבלן -עובד את ה' כפועל

  כמה שאני מספיק לעשות אני עושה.[ –

ווארט מאד יפה: יש מי שעובד את ה' כמו 
ות בכל יום, בכל יום אומרים לו מה לעש-שכיר

זמן נתון וכך הוא עושה, אבל, אומר רבי לייבלה, 
הוא אחראי על  –יש מי שעובד את ה' כקבלן 

העבודה, והוא עושה אותה בזמנו שלו עד שהוא 
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מסיים. במובן מסוים, לקבלן יותר אכפת 
 –מהעבודה שלו, הוא מרגיש כמו בעל הבית 

מזכיר את מה שהרבי אמר שכל אחד צריך להיות 
. מה ההבדל בין געל השליחות שלובעל הבית 

שכיר יום לקבלן? שכיר עובד אצל בעל הבית, 
וקבלן לוקח את העבודה אליו הביתה, משלים 

 אותה ומוסר לבעה"ב כשהיא מושלמת.
יש את  –קבלן מזכיר לנו גם מי שעוסק בקבלה 

קבלת הרמ"ק, שיום ההילולא שלו היה לפני 
שי שבועיים, ויש את קבלת האריז"ל, שיום ש

היה היארצייט שלו, אבל יש גם את קבלת הבעל 
 שם טוב.

]בכל אופן, אחרי הווארט היפה של רבי 
מ"מ  - לייבלה, הרש"ג מסייג את דבריו עבורנו:[

]אמנם ידוע מה שאמר הצ"צ על חסידי קאצק 
רבי לייבלה אייגר עזב את קוצק יחד עם הרבי 
מאיז'ביצא, אבל עדיין מתייחסים אליו כאן 

וצק. )יש לו את אותו יארצייט, סימן כחסיד ק
שהוא נשאר קשור...( כן, היארצייט של רבי 
לייבלה הוא כ"ב שבט, יחד עם היארצייט של 

]זו , דאס איז עבודה פאר מ״ת הרבי מקוצק.[
העבודה של 'לפני מתן תורה'. כלומר, זו עבודה 
נעלית, אבל אנחנו כבר אחרי מתן תורה ועבודה 

 .זו לא שייכת לנו.[

הבדל עיקרי בין העבודה לפני מתן תורה 
לעבודה אחרי מתן תורה הוא שלפני מתן תורה 
העבודה היתה בגדר "אינו מצווה ועושה" ולאחר 
מתן תורה העבודה היא בגדר "מצווה ועושה". 

יום )ובסופו -יחסית, "מצווה ועושה" הוא כשכיר
של דבר "אנן פועלי דיממא אנן"(, שמקבל 

ואילו "אינו מצווה  הוראות וממלא אותן,
ועושה" הוא כקבלן שהעבודה היא שלו וברצונו. 

                                                      
ואילך )וכפי שדובר באריכות  434לקו"ש חכ"ג עמ'  ג

 ש"ז(.בהתוועדות י"ב תמוז 

לעתיד לבוא יש חזרה, במובן מסוים, של עבודת 
"גדול מי שאינו מצווה ועושה" ויש יותר מקום 

 לעבודה של קבלן.

מסופקים ושלשה -ה. שלשה יפים
 עומקים )אות קיג(

מהר״ש א' ג' דברים יפים אך שספק צו  קיג.

 , ]ספק אם הם בכלל הדבר.[זאך  ס'איז גאר די

א. אתרוג מקארפו שמאד הדור, אך שספק 

 מעיקרו אם הוא אתרוג או לימאנע. 

 ]טליתות מכונה.[ב. מאשינאווע טליתים 

שנאה במאד אך שספק אם זה שעטנז או צמר 

 וואל. 

, ]לומד.[ג. מתנגד שהוא יפה מאד לערנט 

]זה מתנגד , זאגט תהלים ]מתפלל.[דאוונט 
, אך שספק צו דאס איז לו אומר תהלים...[שאפי

 גאר א איד... 

]הוא קושר את זה לעוד ווארט חשוב, שהסברנו 
כמה פעמים, כנראה גם במאמר "וצדיק יסוד 

מא' המקובל ג' עומקים הם; עולם" בלב לדעת:[ 

עומק שוטה משוגע, עומק מתנגד הוא אפיקורס 

]מביא בשביל הווארט הזה, שהולך טוב יחד עם 
 מתנגד שספק אם הוא יהודי...[ –בר השלישי הד

 )והג' שכחתי )עומק חסיד הוא רבי((.

למה הרש"ג שכח את השלישי, "עומק חסיד 
רבי"? כנראה שכשדיבר בהתועדות לא רצה 
שיחשבו שרומז לעצמו או לאף אחד אחר מגדולי 
החסידים, ולכן הדחיק את זה עד שאמר ששכח 

הכותב הוסיף )במודע או שלא במודע(. רק אח"כ 
 את העומק  השלישי שהיה ידוע.

-כל עומק הוא לקחת את הדבר ולהעמיק
מי שהולך עם השטות שלו עד  –להקצין בו 

הסוף נעשה משוגע, מי שהולך עם ההתנגדות 
שלו עד הסוף נעשה אפיקורס ומי שהולך עם 
החסידות שלו עד הסוף נעשה רבי. הדוגמה הכי 
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-י, הכי עומקטובה לדבר האחרון היום היא הרב
 חסיד של חותנו, הרבי הקודם. 

 –בספר יצירה עמקים הם הקצוות של הממדים 
לכל ממד יש שני עומקים בהם הוא ממשיך עד 

לכן כשאומרים  –אין סוף )מה שנקרא וקטור( 
שיש "שלשה עומקים" אפשר לחשוב עליהם גם 
כשלשה ממדים, כאשר כל "עומק" כאן הוא 

הוא שייך. איך הקצנה לצד אחד בממד אליו 
נקביל כאן את שלשת העומקים לשלשת 

הציר של  –הממדים? השוטה שייך לממד הגובה 
וכשהוא מקצין בירידה למטה,  –מטה -מעלה

לכיוון השטות שלו שלמטה מטעם ודעת, הוא 
נעשה משוגע. ]אפשר גם להגיד שהוא מקצין 
למעלה, בגאוה שלו, "כל גאה שוטה".[ הוא 

, אבל באמת הוא למטה. מרגיש למעלה, ב'היי'
-הציר של ימין –המתנגד שייך לממד הרוחב 

ואם הוא מקצין שמאלה  –מתנגד -שמאל, חסיד
בהתנגדות שלו הוא הופך להיות אפיקורס. 

כל הענין של חסיד  –החסיד שייך לממד העומק 
וכאשר הוא מעמיק בחסידות  –הוא להיות פנימי 

ל שלו הוא הופך להיות רבי. העמקה היא כח ש
הדעת, "כח המעמיק" בשלשת הממדים של 
השכל )כמו שמסובר בתחלת שער היחוד(, 
ובדעת תלויה גם ההתקשרות לרבי, ומי שמעמיק 
עד הסוף מזדהה עם הרבי )עם משה רבינו 
שבדור, שהוא עצמו כח הדעת של כל יהודי 
כמבואר בתניא בענין אין לגבי משה מילתא 

 זוטרתא היא(.
ומקים שמסביר הם ]אפשר להגיד ששלשת הע

כנגד שלשת הדברים שאמר קודם?[ בפשטות אין 
הקבלה. מביא רק בגלל השני, עומק מתנגד, 
שקשור לדבר השלישי שאמר קודם )ובכל זאת 
י"ל ששוטה מחליף בין אתרוג ללימון, כמו שיש 
הדס שוטה, וחסיד מעמיק עובד בכח עצמו 
דווקא, אינו סומך על פטנטים, עבודת מכונה, 

 נעשה עצמי דהיינו רבי(.ובכך 

ו. עומק הבנת החסידות היום ולעתיד 
 קטו(-לבוא )אותיות קיד

 הבנת החסידות בדור השביעי )לבעש"ט(

פ״א א' אד״ש איך פארשטיי חסידות  קיד.

]הרבי הרש"ב השתבח בעסער פאר אלע אידן 
בכך שהוא מבין חסידות יותר טוב מכל אחד 

ומק אחר. זה מתקשר לווארט הקודם, על "ע
חסיד רבי", בפרט מתאים לרבי הרש"ב שאמר 

הוא  –שהוא ביחס לאביו "בן שנעשה עבד" 
העמיק מאד בחסידות שלו, ואומר שהעיקר 
שמבין חסידות יותר מכל אחד אחר. זו המעלה 

 . הכי גדולה.[

חסיד אחד אמר על אד״ש כל השביעין 

חביבין, שבת שהוא שביעי הוא חביב מאד, 

יעי חשוב מאד ואד״ש תשרי שהוא החדש השב

]אנחנו מכירים את שהוא ג"כ שביעי להבעש״ט 
הענין של "כל השביעין חביבין" מה שהרבי אמר 
על עצמו במאמר קבלת הנשיאות, שאנו דור 
השביעי לאדמו"ר הזקן, אבל הענין של "דור 
השביעי" התחיל כבר מהרבי הרש"ב, דור 
השביעי לבעל שם טוב. זאת אומרת שאם הבעל 

ב הוא חסד אז הרבי הרש"ב הוא מלכות, שם טו
בחינת מאן מלכי רבנן, הרי הוא הרמב"ם, 

 .הפוסק, של החסידות.[

 
 ]אחרי מוסף:[

 שתי בחינות בחידושי החסידות לעתיד לבוא

א' שגילוי  ]רבי שמואל בוריסוב.[רש״ב  קטו.

דלעתיד הוא כמו דא״ח. שדא״ח כאל״ף בי״ת 

]מה  ולעתיד יהי' הגילויים שכתוב בדא״ח
שמבינים היום שכתוב בדא"ח הוא כמו ילד 

בית, שיודע לצרף את האותיות -שלומד את האלף
למילה לפי הניקוד, כך אנחנו לומדים בלי 
שתופסים את התוכן הפנימי, המלים המורכבות 

. ועתה אין מבינים מהאותיות ובהן טמון התוכן.[

]גם התיבות שאומרים ולעתיד יתגלו וירגישום 
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נים היום הוא הבנה חלקית, בלי מה שכן מבי
תופס -הרגשה, כמו מי שקורא אותיות ומכיר

אותן, אבל לא מצליח לחבר אותן למילים, אז גם 
, וכל התפיסה שלו באותיות מאד חלקית.[

 . המדרי' מדא״ח יהי' אז בבחי' גילוי
אולי הרש"ג עצמו  –]כאן מובאת ראיה לדבריו
״ה והצ״צ אמר לו לראמר אותה בהתועדות:[ 

ראי'  –שלעתיד ילמדו ג"כ תו״א  ]מפאריטש[

]שהיום לומדים תורה אור ולא מהנ״ל )להנ״ל!( 
כל  –מבינים באמת, ולעתיד לבוא ילמדו ויבינו 
בית -המדרגות שלומדים עליהם כעת כמו אלף
  יתגלו לעתיד בשלמות, כתיבות מלאות תוכן.[

]זעמינבער, המשפיע של אך אברהמ'קע  –
ווייסט ניט וואס דער אמר דו  הרש"ג.[

]אתה לא יודע מהו הקב"ה. אויבערשטער איז 
, כל יכול הוא ויגלה מדרי' שגם הקב"ה הוא[

בדא״ח אינם. )כמו כשנתגלה דא״ח הי' חידוש 

כמו״כ בלעתיד כשיתגלו מדרי' שגם בדא״ח 

 אינם, יהי' זה חידוש(. 
תירוץ –]כאן הרש"ג מתרץ את שתי הדעות 

היות ששניהם אמת ויכול ל פשוט ומתבקש:[

]שהיום מבינים אותן רק שהמדרי' שבדא״ח 
יתגלו  בצורה חלקית מאד, בלי הרגש אמיתי.[

בבחי' הרגש, ויתגלו גם מדרי' שאינם בדא״ח. 

שדא״ח מתחיל השתל' מבחי' א״ק ויש מדרי' 

שלא נתגלו בע״ח. וכערך המדרי' שבע״ח 

מהשתל' בחי' א״ק עד למטה עולם העשי' כך 

א נתגלו מא״ק עד א״ס ב״ה ואנו יש מדרי' של

יודעים רק שא״ס קדוש ומובדל. ולעתיד יתגלו 

 מדרי' ההם.

 חידוש בגילוי מדרגות שלפני הצמצום

התירוץ של הרש"ג הוא קצת פלא, כי בדא"ח 
מבוארות מדרגות שהן הרבה למעלה 
מההשתלשלות שמתוארת בעץ חיים, מא"ק 

קדמון -אחד-ולמטה. כל המדרגות של יחיד

י הצמצום שייכות למדרגות "מאדם קדמון שלפנ
עד אין סוף ברוך הוא" בלשונו כאן. חסידים 
'משכילים' היו משתבחים כמה מדרגות לפני 
הצמצום יש להם, מה הם יודעים להגדיר שם. 
לדוגמה, במאמר "הרכבת אנוש לראשנו" אנחנו 

מדרגות לפני  יאמראים בביאור איך נמנות 
 48עצמו שיש לו  הצמצום. הרבי הרש"ב אמר על

מדרגות לפני הצמצום. עיקר ההתגלות של 
המדרגות שלפני הצמצום התחיל אצל הרבי 

יש קצת אצל אדמו"ר האמצעי, כמו  –הרש"ב 
קדמון ועוד, אבל בצורה מסודרת -אחד-יחיד

ומפותחת התחיל בעיקר אצל הרש"ב. הרש"ג 
כאן מתייחס למה שהיה מוכר וידוע עד אז, וזה 

 טה. בעיקר מא"ק ומ
ככלל, חסידים מסוימים היו 'יורדים' על הרש"ג 

הרש"ב )וגם  –שלא מספיק מקושר לרבי הנוכחי 
התמימים ה'שפיצים' התחככו איתו ואף 
'החרימו' אותו על כך, כפי שמוכר לנו גם 
בדורות הבאים(. החסידים הזקנים היו צוחקים 
 –על הרש"ג, שאף פעם לא היה לו רבי 

מקושר מאד לצ"צ, כשהמהר"ש חי הוא היה 
 ובזמן הרבי הרש"ב היה מקושר מאד למהר"ש...
בכל אופן, בשיעורים בחסדי דוד הסברנו שא"ק 
הוא הרבי, הצדיק. לפי זה, כל ההשגות שלנו הן 

מתוך ההשגה שיש  –מתוך ההשגה את הצדיק 
לחסיד ברבי הוא תופס את כל סדר 
ההשתלשלות, גם את מה שמעל א"ק )כמובן 

ס ומשיג לגמרי את הרבי(. לכן שחסיד לא תופ
שייך לומר שכל החסידות היא מא"ק ולמטה. מה 
יהיה לעתיד לבוא? כתוב שלעתיד לבוא הרבי 
יעלה למדרגת מלכות דא"ס )כחלק מעליית 
העולמות(. כך אפשר להסביר את כוונתו כאן, 

 ואת ההבדל בין עכשיו לעתיד לבוא. 
אפשר גם להגיד שהכוונה שלו שגם כל מה 

דעים הוא לפי העקרון של "כל מה שיש שיו
כמו שמוסבר שם ב"הרכבת"  –ביבשה יש בים" 
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המדרגות שאנחנו מכירים לפני הצמצום הם  –
לפי האופן של המדרגות שאנחנו מכירים 
בהשתלשלות מא"ק ולמטה. )כמו שכתוב שלפני 
הצמצום יש אין סוף ספירות.( כן, מה שאנחנו 

פירות לפני מכירים היום הוא השרש של עשר ס
הצמצום, אבל המדרגות אין סוף שאינן לאחר 
הצמצום אינן מוכרות לנו והן תתגלינה לעתיד 

 לבוא.

ז. הימים הטובים, י"ט כסלו וחנוכה )אות 
 קטז(

 חיות שאר המועדים –י"ט כסלו 

]שהרי יש קטז. כל היו״ט נתחלקו לז' מדרי' 
שבעה ימים טובים מן התורה: יו"ט ראשון של 

ט שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה פסח, יו"
)שמן התורה הוא יום אחד(, יום כיפור, יו"ט 
ראשון של סוכות ושמיני עצרת. )יש גם סדר של 

פסח, שבועות, ר"ה, יו"כ, סוכות,  –שבעה חגים 
כמו שהרב הסביר כמה פעמים  –חנוכה ופורים 

בהקבלה לספירות.( כן, אך לא נראה שזו הכוונה 
מדבר על חנוכה כהמשך לי"ט כאן, כי בהמשך 

כסלו. ובכל זאת מזה שהוא אומר שי"ט כסלו 
אינו בכלל כל היו"ט אלא על דרך חוט השדרה 
ביחס אליהם משמע באמת שכל היו"ט בכלל, גם 
חנוכה ופורים. וצ"ל שגם חנוכה ופורים זקוקים 
לחוט השדרה של י"ט כסלו על מנת לקיימם 

י״ח, אך כידוע ל ולגלות את פנימיות ענינם[

היו״ט די״ט כסלו אינו בכלל רק הוא החיות 

שלהם, וי״ט כסלו בבחי' חוט השדרה שהוא 

 החיות של אברי )הגוף( האדם...

על מה כתוב עוד ממש אותו דבר? על היחס של 
בדא"ח, בפרט  –מצוות  רמחמצות תפלה לשאר 

של אדמו"ר האמצעי, מוסברת הדעה שמצות 
ת כי היא כמו התפלה אינה נמנית במנין המצוו

חוט השדרה ביחס לאיברים. היא לא נמנית 
כאיבר בפני עצמו, אבל היא החיות של כל 
האברים. ככה הוא מסביר כאן, ששבעת הימים 

הטובים הם כנגד שבע המדות מחסד עד מלכות, 
אבל י"ט כסלו הוא הדעת שבפנימיות כל המדות 

הדעת היא מח האחור, ממנו יוצא חוט  –
 השדרה. 
מסבירים שבשיעור הקומה של כל עם אנחנו 

ישראל הצדיקים הם כנגד האיברים והמערכות 
השונות, ורבותינו נשיאינו הם המוחין וחוט 
השדרה היוצא מהם, עד סיום כל המערכת של 
המשכת הזרע. איפה זה מוסבר אצלנו? 
)בכרטיסיות...(. מתאים שי"ט כסלו, יום 
ההילולא של המגיד וחג הגאולה של אדמו"ר 

  הזקן שייך לחוט השדרה הנמשך מהדעת.

המלחמה בקליפת השכחה )הגרועה  –חנוכה 

 מרוח השטות(

]כהמשך לאותו ענין הוא מביא ווארט מהרש"ג 
על חנוכה, שבא בהמשך חדש כסלו, ומובן שכאן 
 הוא מתייחס אליו כהמשך הענין של י"ט כסלו:[

מרש״ג ענין חנוכה להשכיחם תורתך הו״ע 

כחו, ואין הכונה שישכחו דפילוסופי' שיש

]כמו שמבואר התורה כ״א את נותן התורה 
תמיד בדא"ח, שלא רצו 'להשכיחם תורה', אלא 

", שהתורה היא של ה'. תמיד ך"להשכיחם תורת
מקשרים זאת לחורבן שנבע מכך "שלא ברכו 

ברכת התורה נועדה להזכיר את  –בתורה תחלה" 
"נותן התורה" ולהתייחס ממילא לתורה 

תך". מה זה היום? היום זו האקדמיה, שיש כ"תור
בה פקולטה ליהדות וכו', אבל הכל במגמה 

. וזהו חכ' יוונית להשכיח ולנתק מנותן התורה.[

 ]שמכירה בתורה כחכמה, אך לא כדבר ה'.[

להעביר רוח  ]שהעבודה היא[כמ״ש בתניא 

]הוא רוצה להסביר השטות והשכחה 
של ש"להשכיחם ]תורתך[" הוא עיקר הקושי 

 , הקליפה.[

והרבה בחי' שטות ושכחה, פי' רוח שטות 

המכסה על האהבה המסותרת אבל יודע 

]רק שהשטות שלו מאהבתו המסותרת להוי' 
היא שתוך כדי החטא חושב שהוא עדיין 
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 נז

שהחטא אינו סותר את אהבת  –ביהדותו וכו' 
, ושכחה ששוכח לגמרי כל אהבה מסותרת ה'.[

"הסתר  ]כמו שהבעל שם טוב מסביר על
אסתיר", הסתר בתוך הסתר, עד שעצם העובדה 
שנמצאים בחשך ובהסתרה נסתרת, שוכחים 

. זהו גם המצב חשכהאותיות  שכחה –לגמרי 
של יהודי חילוני, שכלל לא יודע שיש לו נפש 

וגרוע הרבה מאד  אלקית ואהבה מסותרת.[

שאינו שייך כלל לטוב, וכידוע שמכל מצוה 

הגם שעושה באבר כפי עשייתה נברא מלאך. 

אחד מ"מ הרי הוא כעושה בכל אבריו, 

וכשעושה בלי חב״ד, לב כו'. וכן להיפך 

קות בעבירה אם עושה כנ״ל היינו בלי התעס

הדעת איך למלאות תאוות נפשו נברא המלאך 

]לפי זה הוא מסביר כעת ג"כ בלי מוח או לב כו'. 
ההפרש בין רוח שטות לשכחה: שרוח את[ 

עבירה ר״ל אבל עושה בלי שטות נכנס בו לה

, ]שבהם עדיין יש אהבה מסותרת.[לב או מוח 

ושכחה ששוכח לגמרי על האהבה מסותרת 

להוי', ועשיית הרע במוח ולב, המלאך נברא 

 שלם. 

וכשגברו חשמונאים כו' קבעום ליו״ט בנר, 

]שהוא יסביר שהם כל השיעור הלל והודאה 
, וזה מאיר קומה, כמו המלאך שנברא שלם.[

כאו״א בכל דור שלא לשכוח אהבתו ב

]והאהבה המסותרת היא כמו הדעת המסותרת 
האיברים -שצריכה להיות בפנימיות כל המצוות

לכן הוא מביא זאת בהמשך לווארט הראשון  –
 . על י"ט כסלו.[

 נר, הלל והודאה

וא"ל שג' ענינים נר הלל והודאה הם חב״ד 

 ]הנר מאיר אור, שהוא מוחין. באריז"ל הכוונה
', אד-'הוי, אלהים-'הוי', אהי-'הויהיא  נרשל 

שם הוי' ב"ה, פנימיות המוחין, עם כל אחד מג' 
, חג״ת שמות אהי' אלהים אד' שבסוד בת"ם.[

]הלל לשון "יהל אור", האור שיש במדות, כמו 
המדות הן  – שכתוב "לפי שכלו יהולל איש"

ה"יהולל איש", לפי העמקת ההתבוננות בשכל, 
]הודאה שייכת להוד, נה״י  א.[כמבואר בתני

עשיה  –ובכללות לכל הנה"י שהם מוטבע 
טבעית בלי מוחין או הרגש פנימי, רק מתוך 

, ובחנוכה מאיר הודעה שלמעלה מטעם ודעת.[

לבד עשיית המצוה ובשבילה יקבל השכר  -זה 

]המצוה היא והגילוי )ש(יהי' לע"ל בנפש 
עצמות, אבל השכר הוא בזכות הדעת הפנימית 

 . מרש״ג.האהבה המסותרת.[ –שבמצוה 

 ח. החסידות בארץ ישראל )אות קיז(

קיז. בסוכות רס״ט א' רש״ג צריכים לשמוח 

]הוא רצה לנסוע עם שלא נסע אדמוה״ז לא״י 
רמ"מ מויטבסק, אבל הוא אמר לו לחזור על מנת 
 להנהיג את החסידות ברוסיה הלבנה ובכלל.[

שלמה שאז לא הי' חסידות בעולם. וא' הר' 

מארה״ק  ]הכוונה לרב אליעזרוב, מחברון.[לייב 

]אם אדמו"ר הזקן היה אז הי' בא״י חסידות 
 עולה לארץ, החסידות היתה בארץ ישראל.[

 ]הרבי הרש"ב שישב שם הגיב:[ואמר אד״ש 

]איני איך האב ניט געזעהן דארט קיין חסידים 
רואה חסידים בארץ ישראל. כלומר, אם אדמו"ר 

ע לארץ לא היתה חסידות בעולם, הזקן היה מגי
וא' עוד אד״ש כי בארץ ישראל אין חסידים.[ 

משיח וועט קומען נאר דארט וואו חסידות וועט 

און  ]משיח יבוא רק למקום שיש בו חסידות.[זיין 

אויב חסידות וועט ניט זיין דארט וועלין מיר א 

]אם לא תהיה שם הין ניט גיין. קיין א"י אויך ניט 
 .נלך לשם, אפילו לא לארץ ישראל.[ חסידות לא

 הפגם באחיזת ארץ ישראל בלי החסידות

למה אין בארץ ישראל חסידים? ]כמו שאומרים 
שירושלמים לא יכולים להיות חסידים...[ נכון, 
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קשה להם להתקשר לרבי כי יש להם את הכותל, 
הם פחות  –יש להם את קדושת ארץ ישראל 

. ]בפשט מרגישים את הצורך ברבי ובחסידות
אפשר להגיד שהכוונה שבארץ ישראל לא פעלו 
הבעש"ט והמגיד, ולכן לא היתה שם כבר 
חסידות מראש ואדמו"ר הזקן לא היה מצליח 

  לפעול.[
יש כאן משהו מאד יסודי בחסידות, משהו 

כל  –שאפשר להגיד כשה'קנאים' שלנו לא כאן 
פעם שמדברים על הר הבית, על בית המקדש, 

רובים אלינו, אם זה בא בלי רבי, מהחברים הכי ק
בלי "משיח בונה מקדש", בלי חסידות, אני 

 מתכווץ. 
אנחנו מדברים הרבה על 'בידינו מפתח 
הגאולה', אבל הרבי הדגיש כל הזמן את הצד 

בית המקדש בידי  –הנסי, השמיימי, בגאולה 
שמים וכו'. בהיאחזות בארץ ישראל בלי חסידות 

, ולכן הרבי הדגיש יש בדקות "כחי ועוצם ידי"
 במיוחד את הצד של גאולה בידי שמים.

נגיד קצת אחרת: אמרנו כמה פעמים שהפסק 
הראשון של הסנהדרין יהיה שהלכה כמו 
הראב"ד, שאין היום קדושה בהר הבית. למה? 
גם כי זו הלכה שנאמרה על פי רוח הקדש )ככה 
הוא כותב שם, שנגלה לו וכו'(, וגם כי כך אפשר 

נס לשם בפשטות ולנקות את השטח, יהיה להיכ
לבנות את בית המקדש ולקדש אותו מחדש. זו 
 –גם ההרגשה הפשוטה כשנמצאים בהר הבית 

זה חוש, שאם אין פנימיות אין שום קדושה. 
הייתי מראשוני העולים להר הבית, יחד עם חמי, 

זו ההרגשה, שאין שם  –עד שהרבי אמר אחרת 
שזה בגלל  את הקדושה כעת )אבל יכול להיות

שאני אטום, ולכן לא מרגיש, כמו שלמדנו כאן 
(. איך הקב"ה יכול לסבול את דברמ"ח אותיות

 8222ה'שיקוץ המשומם' כל כך הרבה זמן, 
שנה? כנראה שהוא כבר עזב את המקום, 

 והקדושה כבר בטלה. 

                                                      
 אות צה. נתבאר בשבת פרשת בלק ש"ז. ד

נכון גם, כמו שאמרו קודם, שבארץ ישראל לא 
טוב היתה את התשתית של החסידות מהבעל שם 

והמגיד ממעזריטש. כדי שתהיה חסידות בארץ 
ישראל צריך להכין את התשתית של היהודים 
הפשוטים, של ההתלהבות של החסידות, לפני 
תורת החסידות. קשור גם למה שאנחנו מדברים 
היום שהחסידות בארץ קשורה דווקא לכך שאנו 

צריך להתחיל  –ב"דור העשירי" לבעל שם טוב 
 שם טוב.את החסידות מהבעל 

 לחבר את החסידות וארץ ישראל

]ניגנו ניגון[. איך קוראים לזה שיש שני דברים 
שההתקשרות לאחד מפריעה להתקשרות לשני, 

כאן נראה שארץ  –שמתחרים זה עם זה? ]צרות[. 
ישראל והחסידות הן צרות זו לזו. הרבי הרש"ב 
אומר, משהו שפשוט לכל חסיד, שאצלו 

ם יש חסידות הוא החסידות היא העיקר ורק א
יבוא לשם. אם אין את קדושת הר הבית אז כבר 

אפשר להתקשר לגמרי לרבי,  –אין 'צרות' 
להתקשר למשיח, ואז הוא יגיד לעלות להר הבית 
ולפנות אותו מהטומאה ולבנות שם את בית 
המקדש והכל יהי בסדר, כי הכל בא מהכח של 
הרבי, הכל עם חסידות. ]אפשר לסמוך היום על 

ב"ד להלכה?[ עד שהסנהדרין לא יפסקו הרא
 לא. –ככה 
]אז כל מה שרוצים את ארץ ישראל או את  

המשיח וכו' זה רק 'מפני הצווי', כי הרבי רוצה, 
או שרוצים באמת וקשורים לרבי כי הוא הכי 
קשור לענינים האלה?[ הכל כי הרבי רוצה. אם 

זה לא מענין אותי.  –טוב, ואם לא  –יש שם רבי 
היות רבי, ועלי לקיים "עשה רצונו חייב ל

כרצונך" ממש, לרצות באמת לאמתו )לא רק 
"מפני הצווי"( מה שהוא רוצה, לצייר ולחיות עם 
הארץ ישראל שהוא רוצה ועם המשיח שהוא 
רוצה. הרי הוא המשיח שבדור ואם נזכה הוא 
יהיה המשיח ממש. והוא ההבדל בין דעת תחתון 

עת עליון )הדעת )הדעת והרצון המוגבל שלי( לד
והרצון של למעלה, ע"ד "ותמנת הוי' יביט"(, בין 
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שפלות של ספרי המוסר לבין שפלות כפי 
 (.השאנחנו מלמדים )כמבואר במ"א

]אחרי מנחה הרב הוסיף:[ עוד לא מתיישב מה 
שאמרנו? אנחנו אוהבים מאד את ארץ ישראל 

 וגם את הרבי...
אפשר לתת דימוי פשוט: כעת אנחנו בשבת 

ון, שכתוב שמראים לכל יהודי את בית חז
המקדש. אם יש לי בחירה האם ללכת כעת לישון 
ולראות את בית המקדש או שיראו לי את הרבי 

לראות את הרבי  –כמו כל חסיד  –ברור שאבחר 
)וממילא הייתי רואה, דרך העינים שלו, את בית 

 המקדש כנ"ל(.
עוד דבר: חשבתי להוסיף, מה אם מישהו היה 

והיה שואל את הרבי הרש"ב שאמר חצוף 
ש'למקום שאין בו חסידות לא אלך, אפילו לא 

מה היית עושה אם אבא שלך  –לארץ ישראל' 
היה אומר לך ללכת לשם? אם זו היתה שליחות? 

 כנראה שקבלת עול כן היתה לו... 
בעצם היתה הו"א לרבי המהר"ש לעלות לארץ 

"י אלף חסידים, אז כן היתה חסידות בא 422עם 
 "ובא לציון גואל". –
 

                                                      
 ראה שיעור ב' כסלו ע"ח. ה
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 פרשת וישלח –דבר יום ביומו 

 קטנתי –פרשת וישלח יום ראשון 

יעקב אבינו אומר בתפלתו "קטנתי מכל 
החסדים ומכל האמת". בכל חסד שהקב"ה עושה 
אתי, ככל שאני מרגיש יותר את קרבתו, כך אני 
מרגיש יותר ויותר קטן. שהרי "כולא קמיה כלא 

כאין ואפס בפני הקב"ה,  הכל נחשב –חשיב" 
וככל שמרגישים יותר קרובים אליו כך מרגישים 
את קטנותנו. זו תכונה עצמית מיוחדת שלנו, בני 
ישראל. כמו שנאמר "כי אתם המעט מכל 
 העמים", ופירשו חז"ל "שממעטים את עצמכם". 
באמירה הזו של יעקב אבינו, הוא מבטל לגמרי 

א נעשה כל התפארות עצמית שלילית, וכך הו
'מרכבה' למדת התפארת האלוקית. אכן, זו 
המדה המיוחדת של יעקב אבינו, "תפארת 

 ישראל". 
( הוא 374) ישראלוהנה רמז חשבוני יפה: 

 (.4284)תפארת הנקודה האמצעית של 

 פכים קטנים –פרשת וישלח יום שני 

ּמֹו ַעד ֲעלֹות  יש ע  ָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵיָאֵבק א  "ַוי 
ָשַחר". חז"ל מפרשים שלאחר שיעקב העביר הַ 

את כל אנשיו ורכושו לעבר השני של הנחל, הוא 
 נזכר ששכח "פכים קטנים" וחזר לקחתם.

מה הסוד של הפכים הקטנים? יש משהו שנראה 
קטן אבל מאד חשוב ליעקב. יעקב מסתכן כדי 
לקחת אותו, ובגללו נכנס למאבק איתנים עם 

סוף לקבל את השם המלאך, אך זוכה לב-האיש
 'ישראל'. 

מוסבר בקבלה שב"עולם התוהו" יש "אורות 
מרובים וכלים מועטים", עצמה אדירה ללא כלי 
מתאים להכיל אותה. המושג "פכים קטנים" רומז 
לאותם "כלים מועטים" עם אורות מרובים. והנה 
דוגמה לדבר בתוך עולם התורה: יש אנשים 

ברי אמת שאומרים 'ווארטים' מאד חריפים, ד

נוקבים ב"אותיות קצרות" אבל ללא הסברה 
רחבה שמיישבת את הדברים בשכל ובלב 
ומעניקה כלים מעשיים ליישם אותם. כך אפשר 
"לשרוף את העולם". אנשים מיושבים בדעתם, 
השייכים ל"עולם התיקון", נרתעים מאמירות 
קיצוניות כאלה, ובצדק... אבל האמת היא 

תם פכים קטנים, על שאנחנו לא מוותרים על או
העוצמות התקיפות של עולם התוהו, בלעדיהם 

 חסר לנו משהו מאד חשוב. 
בסופו של דבר, התכלית היא שיהיו "אורות של 
תוהו בכלים של תיקון". ודוקא אז זוכה יעקב 

פכים ועוד  יעקבלשם ישראל. וגם בגימטריא: 
 .ישראל= קטנים 

 ]לפי שיעור ט' כסלו תשע"ב[

 רגל שמאל –ום שלישי פרשת וישלח י

יעקב אבינו יצא מהמאבק עם המלאך כשהוא 
צולע על ירכו, ואז זרחה השמש לרפאותו. 
המקובלים אומרים שהפגיעה היתה ברגל שמאל 
של יעקב אבינו, והוא המקום המועד ביותר 
לפגיעה. פגיעה זו השאירה רושם עמוק בנפשו 
של יעקב, והצליעה שלו היא שורש הגלות 

לה. בגלות אנחנו צולעים במקום הדומה ללי
 ללכת כראוי. 

במערכת הספירות, רגל שמאל מייצגת את 
ספירת ההוד. במערכות הפיזיולוגיות של גוף 
האדם, ספירת ההוד היא כנגד המערכת 
החיסונית. כאשר יש בעיה במערכת החיסון, 
פירוש הדבר שההוד נפגע, כמו שנאמר "הודי 

החיסונית  נהפך עלי למשחית". הפגם במערכת
 –הוא כשהגוף אינו מבחין בין תאים טובים 

 "עשו". –לתאים מזיקים  –"יעקב" 
דוגמה אקטואלית לפגם במערכת החיסון 
הציבורית היא בנוגע לצה"ל שאמור להלחם 
באויב ולהגן על עם ישראל. והנה למרבה הצער, 
מצד אחד מהססים להגדיר מיהו האויב ולפגוע 
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נשלח לגרש יהודים  בו כראוי, ומצד שני הצבא
הנאחזים בנחלת אבותינו. גם הפגמים בצניעות 
שישנם בצבא פוגעים קשה במערכת החיסון 

 שלנו. 
יהי רצון שתזרח לנו השמש שתרפא אותנו 

 מהצליעה.
 [ 448]רפואה שלמה עמ' 

 לאט –פרשת וישלח יום רביעי 

י... ַעד  ט  י ֶאְתָנֲהָלה ְלא  יעקב אומר לעשו "ַוֲאנ 
יָרה". יעקב הולך לאט כי ֲאֶשר ָא י ֵשע  ֹבא ֶאל ֲאֹדנ 

בדרך התיקון שלו יש צורך לעסוק בהרבה 
בירורים ארוכים, לצעוד בסבלנות ויסודיות, בלי 

 חפזון וקפיצות.
אמנם המפגש בין יעקב לעשו הוא לאחר 
שהמלאך קרא ליעקב 'ישראל'. אבל הקב"ה 
עדיין לא שינה את שמו של יעקב, עד שהגיע 

ל )בהמשך הפרשה(. אם כן, יעקב עצמו לבית א
נתון בתהליך של שינוי, הוא מתחיל להיות 
ישראל, ועדיין לא ישראל גמור, וחש שהשינוי 

 הזה צריך להיות באטיות יחסית.
י ֶאְתָנֲהָלהוהנה הביטוי  ט  שוה בגימטריא  ְלא 

 . אתנהלה לאטי עד שאהיה ישראל.ישראל
 ]התוועדות כ"ח חשון תשע"ג[

 תיקון דינה –שלח יום חמישי פרשת וי

ְראֹות  יָנה ַבת ֵלָאה ֲאֶשר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ל  "ַוֵתֵצא ד 
ְבנֹות ָהָאֶרץ", כך מתחיל הסיפור הקשה  ב 
שהתרחש בשכם. אבל דווקא בסיפור הקשה הזה 
יש בירור מאד נסתר ועמוק, שלא יכול לבוא אלא 
במעשה נורא של אונס. על דברים כאלה נאמר 

הקב"ה מגלגל את  –עלילה על בני אדם"  "נורא
הבירורים והתיקונים בדרך של "עלילה", 
משתמש בנפילות ובקשיים שלנו כדי לקדם 

בתוכם את התכלית. כך למשל אומרים 
המקובלים שבתוך הנפש הירודה של שכם בן 
חמור היה חבוי ניצוץ קדוש שהשתחרר והגיע 

 למקומו )כמובא בפירוש אור החיים הקדוש(.
לבדו אה" ראשי תבות לת בינה דתצא והנה "ו

)מהסוף להתחלה(. המלה הזו כבר מוכרת לנו 
מהפרשה: "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו", 
ועוד לפני כן קראנו "עדר עדר לבדו" )במתנת 
יעקב לעשו(. ליעקב אבינו יש בדידות קיומית 
חיובית, איש האמונה הבודד, וגם אנחנו "עם 

 לבדד ישכון". 
י לעמוד על משמעות המלה, עלינו להתחיל כד

מההופעה הראשונה שלה בתורה: "לא טוב היות 
אעשה לו עזר כנגדו". האדם צריך  לבדוהאדם 

לצאת מה"לבדו" השלילי ולמצוא את זיווגו. גם 
דינה היתה צריכה למצוא את זיווגה, לצאת 
מהבדידות, אבל העלילה שהתרחשה הביאה את 

ל זאת, גם המעשה הזה מתאים. ובכ-הזיווג הלא
מביא בסוף לגילוי ה"לבדו" החיובי של יעקב. זו 
הברכה שלנו בסוף התורה "וישכון ישראל בטח 

אנחנו לבד עם ה', אין עוד  –עין יעקב"  בדד
 מלבדו ולא צריך כלום מלבדו.

 ]מהתוועדות י"ב כסלו תשע"ג[

 מגדל עדר –פרשת וישלח יום שישי 

בבית לחם, הגיע לאחר מות רחל אמנו וקבורתה 
יעקב אבינו למקום ושמו "מגדל עדר". למגדל 
עדר יש משמעות משיחית מובהקת, כמו שעולה 
יֹון  ְגַּדל ֵעֶדר ֹעֶפל ַבת צ  מנבואת מיכה "ְוַאָתה מ 
אֹשָנה ַמְמֶלֶכת  ָעֶדיָך ֵתאֶתה ּוָבָאה ַהֶּמְמָשָלה ָהר 

ם"  ך כאן "מגדל עדר" מכוון למל –ְלַבת ְירּוָשָל 
המשיח או לירושלים ובית המקדש )כמובא 
במפרשים על אתר(. גם על הפסוקים שלנו נאמר 
במדרש שיעקב הגיע למקום שממנו עתיד 
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להתגלות מלך המשיח בקץ הימים )תרגום 
 יונתן(.

מגדל עדר פירושו המקום שמכנס את עדר 
כמו אחדות עם ישראל במלכות המשיח  –הצאן 

ח המאחד את ובירושלים הבנויה. והנה, הכ
הבנים הוא רחל אמנו, היוצאת על קברה 
ומתפללת "על בניה כי איננו" ובזכותה "שבו 

רחל מגדלת את העדר. מכאן  –בנים לגבולם" 
שמצות כבוד אם נוגעת במיוחד לגאולה, ביאת 
המשיח ובניין המקדש. לכן לאחר מות רחל מגיע 
יעקב למגדל עדר, למלא את מקומה החסר, ושם 

של ראובן שתבע את כבוד לאה  נעשה החטא
הכל סביב הבירור על כבוד האם בבית  –אמו 

היהודי. ראובן אמנם חטא, אבל התורה מעידה 
כל העדר  –מיד "ויהיו בני יעקב שנים עשר" 

 שלם ומוכן לגאולה במגדל עדר.
דרך אגב, בכ"ח טבת תרפ"ז הוקם הישוב 
"מגדל עדר" בין ירושלים לחברון, מדרום לבית 

באזור גוש עציון של היום. המתיישבים היו לחם, 
אנשים יראי שמים מתושבי ירושלים, וזקני 
חברון אמרו להם שמסורת בידם שאדמתם היא 
במקום העיר מגדל עדר. הישוב נעזב לאחר 
פרעות תרפ"ט, אבל בדור האחרון שמו ניתן 

 מחדש לישוב הידוע כיום בשם "בת עין". 
 ]י"ז מנחם אב תשע"א[ 
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 ע"ה אברהםבן  חונע אלחנןר' 

 זינגר
 נלב"ע כ"ד כסלו תשכ"ב



 m/ 

 גיליון ק"י -שנה ג'   
 פרשת וישלח

תשע"ח

 וישלח יעקב מלאכים לפניו וגו' ואחר עד עתה )לב ד' ה'(
אוי לשימת לב. והנפש המתבוננת בהרבה ספה"ק דקדקו לשון 'לפניו', וגם לשון 'ואחר' ר

', ובזה הוא תראה כאן רמז שיעקב אבינו שלח לו לעשיו את ענין העבודה של 'פנים' ו'אחור
לחם עימו. זו היא הנקודה עליה נעמוד ימבקש להסיר מעליו את חרונו ולמנוע ממנו לבא ולה

 בס"ד, לבאר מהי אותה עבודה שעשיו אמור כל כך להתיירא ממנה.
ח המניע לעבודה. כל זמן שהרצון עדיין לא מספיק חזק אין לאדם וכח הרצון הינו הכידוע כי 

את הכוחות הפנימיים הדרושים לעלייה ולהשקעה הנדרשת להעפלה אל על. במושגים של 
רצון ישנן כמה דרגות ששניים הן העיקריות שבהם, 'רצון' ו'תשוקה'. התשוקה היא גם כן רצון 

 שממלא את כל האדם בכל ישותו. ,זהשכחזק ועוצמתי אבל רצון 
, )איכה א יא( על הפסוק 'כל עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו מחמודיהם באוכל וגו'ונרחיב. 

פירשו בספרים הק', כי הסיבה שאנו רואים את 'עמה נאנחים מבקשים לחם', עם בני ישראל 
הם באוכל', כלו', דיפרנסה רח"ל, זהו מפני ש'נתנו מחמנאנח ונאנק תחת עול חוסר וצמצום ה

כל ישותם נתונים בגשמיות המאכל ואת כל כח תאוותם 'נתנו באוכל'. ומכיון שכל כולם נתונים 
בלב ונפש עם כל כח החימוד והתאווה באוכל, הרי שהשפע הקדוש נמנע מהם ולכן הם 

 מחוסרי פרנסה.
זים באדם הרי לנו מציאות שצריכים לתת דעת עליה, ישנה מציאות שהתשוקה והתאווה אחו

ומכסים את כולו, וממילא אין מקום לרצונות ולתשוקות אחרות, כי הוא מלא ומסובב כל כולו 
 לעומת ה'תשוקה' יש את דרגת ה'רצון' שהוא חלש יותר בהרבה.בתאווה זו. 

כמה  'לרצות'האדם מסוגל אבל בבת אחת.  'תשוקות'לכמה  אדם אינו מסוגל להשתוקקה
ם לאכול וגם להתפלל, גם לנוח וגם לעסוק בתורה, הוא מסוגל דברים בבת אחת, הוא רוצה ג

וקה להכיל כמה רצונות, אבל לא כמה תשוקות. הרצונות הם רצון חיצוני שמתעורר בו, והתש
 ושורפת בדרכה את כל הרצונות האחרים.  היא בערה פנימית שבוערת בקרבו

לב לשני הדרגות שברצון. שתי ולכן, כשאנו מדברים על רצון בעבודת ה' אנו צריכים לשום אל 
. לענין זה מעולם תשוקהלו הדרגות שנצרכות זו לזו. רצון אמתי לא ניתן לעורר אם לא היתה 

מי שלא נהנה הנאה עמוקה ומתוקה ממאכל לעולם לא יידע למה לרצות באמת. וכמובן מי 
חברים שלא טעם חווית ההנאה הצרופה לאחר שעת דבקות בהשי"ת בתורה ותפילה ובדיבוק 

טעמה של רוחניות  אמתי לעולם לא יצליח להרים עיניו ולהשתוקק לטעום ולו עוד פעם אחת
 זכה וטהורה. 

ת ההנאה חייבת להיות הראשונה, יילכן התשוקה שהיא החיבור וההתמלאות הפנימית בחוו
יידע  ,לאחר מכן כשהתשוקה כבר נעלמה ותשוקות אחרות מאיימות למלא את החלל שנוצרו

וכך דרגת ה'נתנו מחמדיהם'  ,צות' ולהגביר את הרצון אל המקום בו היה מתחילההאדם 'לר
תהיה במקומות הנכונים והרצויים. נמצא שהתשוקה היא אמנם התכלית היא בחי' ה'פנים' 
שהאור מאיר וההשגות מלאות חיבור לקדושה, אולם גם בעת שהתשוקה שקעה, שקעה חמה 

זוהי ת הכוחות שוב לעבר החיבור המושלם. כלי שיניע אהוא ה 'רצון'ושקעה נפשו יחד עימה, ה
יראיו יעשה ואת  רצוןה והנפלאה, עבודה עליה אמר אדוננו דהע"ה 'ש  עבודת ה'אחור' הקדו  

גם כשהיראים הם רק בדרגת ה'רצון' גם אז המה רצויים וחשובים  .שועתם ישמע ויושיעם'
, לשמור שלא תשתלט על נפשו ותפילתם נשמעת במרום. כי העיקר לא להרפות מן העבודה

 .מתאווה לתפילתן''בחי' שתפריע לו לשוב ל 'נתנו מחמדיהם באוכל'תשוקה של 
והיה כאשר עשיו ידע את כוחו של יעקב בעבודה והוא ציפה בכל כוחו לעת אשר יתקיים בו '

רך', וכאשר ראה את עמלו של יעקב בבית לבן 'הייתי ביום אכלני אותריד ופרקת עולו מעל צ
חורב וגו'' עם כל צרותיו היה בטוח כי הנה הזמן בו יעקב אינו בבחי' 'פנים', שהוא לא בבחי' 

ח לשלוט עליו, על כך שלח לו וועתה יש לו את הכ ,וממילא נפל ממדרגתו ,התשוקה בקרבת ה'
בבחי' הפנים, אולם עתה אחדש יודע ומכיר את עבודת ה'  ה', אמנם אתלפניויעקב 'מלאכים 

ודה העליונה יותר וכל זמן שאני אחוז בה אין לך שום סיכוי להצליח, עבודה זו היא לך את העב
עד עתה', עבודת ה'אחור' בעת החושך שהיא רצויה עד מאוד לפני ה'. הרי לנו  ואחרעבודת ה'

מעשי ממלחמתו של עשיו ביעקב, להחשיב מאוד את עבודת ה'פנים', אולם לא להזניח לימוד 
 מאידך את עבודת ה'אחור', כי כך נזכה 'למצא חן בעינך'.

 )וישלח תרפ"ט(

 

 

 
 

 תפילת הניגון
ודם הדגשנו את נקודת ההתנתקות בפרק הק

תי שהאדם מנגן שמתרחשת בעקבות הניגון האמ
ל כוהארכנו בדברים שכעם עצמו ואת עצמו, 

כך גם הזעקה היוצאת  ותר,ילניגון מעמיק  יבורחשה
מעומק ליבו על הרצון להשתחרר מכבלי החומר 

 העכור מעמיק יותר.
ואז המשיך רבינו בסערת רוחו וביטא את הקשר 

לה היוצאת מעומק נפש המנגן. העמוק לניגון בתפי
פילה הזו תם מתוך הוהארנו בפרק שעבר כי ג

 מדרגה.דרגה למעלה מממתבטאת ההתנתקות 
   :ת הנקודה יחדיואלדברי רבינו ונאיר  הבה נשים לב

ויש לפעמים שבלא ידיעתך תדבר גם דבורים לפני '
וד את רצון גופך יודיעו אבל בתחילתם ע המקום אם

שך מנרתיקה לעוף נפויותר תצא  ה שתתרגשמכל כ
עומק לבך מהעולם ו תעזוב אתזו דה יאל על במ

 :אלה תצעק נפשך בתפלה טהורה תפלה לה' כגון
ב רחמנות אה ,רבונו של עולם אין הימעל'

אוי  .ניםיהעלף מיר אין אלע עני יר אוןמיף או
רבונו  'ס,איך עפ ליג וויגעשריגן  ןגעוואלד או

]רבש"ע בשמים,  'ארויס רשל עולם ראטעווע מי
ה בצעקר לי בכל העניינים, אוי געוואלד! רחם עלי ועזו

בש"ע הצילני נא , היכן אני שוכב ומונח, רומרה גדולה
חיל תמ[. בתרגום חפשי - לצאת לחרותשאזכה כבר 

נים שלו ומסיים בצעקה להצילו יבכל עני בישועה
נו בעיניך כיוצא באלו ואל יקט ממקום נפילתה וכן

 .'הם דיבורים כגון אלו כי מחצב הנפש
כאן מבחינים אנו בנקודה הנזכרת. תחילת  כבר

מעורפלת ובלתי ממוקדת  התפילה היא בצורה
בעליל. 'רחם עלי ועזור לי בכל העניינים', בלי פרוט 
על המצב האישי ובלי מטרה להיכן הוא רוצה להגיע, 

אוי 'דבר ראשון זעקה לעזרה. ורק אחר כך ממשיך 
ראה היכן אני באמרו , ' וכו'ן געשריגןוגעוואלד א

מונח, אני שוכב במצב כל כך ירוד, אני אסור בבית 
חצלת של קנים בצורה בזויה ממש, הכלא, שוכב במ

עזרני שאזכה לצאת לחרות עולם להתיר את עצמי 
על פרוט יותר   התאוות וההרגלים הקשים. מכבלי

מצבו בהכרה יותר ברורה כשהוא נמצא מעל וממבט 
 עליון הוא רואה את שפל מצבו. 

זו, תפילה ללא מילים תפילה מעין עוד המשך ל ויש
ולא שום ביטוי חיצוני, גם היא סוג של ניגון, ניגון 

 בא בס"ד.ן. בפרק העליוגבוה ו

 

כל הוא אור אלוקי שנשפע, רק שבעולם הזה נתלבש העובד את ה' יודע שגם טוב העולם הזה ה
 בדברי עולם הזה, וכשח"ו נחסר לו, יודע שאור אלוקי נחסר לו ונעשה מזה תשוקה ורצון להתפלל.

 ()דרך המלך וישלח תר"ץ
 



 פרק ק"ה

 )חסידות ה(כות יכמות וא

למעלה ראש בקריאה אל צעירי הצאן להצטרף למאמץ המלחמתי של הדורות  נחנועסוקים א

האחרונים לכבוש את העולם למען ה' ולתורתו ע"י הצטרפותם לדרך החסידות בעמל וביגיעה 

בעבודת ה', כשההבטחה האחרונה בפרק הקודם היתה שכל העבודות והשקעת זמן המחשבה 

שבון זמן פנוי ומבוזבז במילא וכל הזמן שמוקדש הנדרשת בכדי להיות חסיד בעל נפש יהיו על ח

 ללימוד ולתפילה יהיה קודש לזה, לא פחות מבעבר ויתכן שאף יותר.

ת התלמידים' כשהוא רואה את החזון לנגד עיניו איך שהדור הצעיר מצטרף בהתלהבות ה'חוב

 ליון:ימשתפכת ומתפייטת על גבי הג לעבודת ה' בדרך החסידות נפשו

 החסידים מן להיות ותשובו ליושנה, החסידות עטרת תחזירו כאשר יקיםות תלמידים אתם

 כיוצא ועל עליכם מעלה, של אש בלפיד ובוערה חיה ישראל ובנשמת משכן השכינה בלב הראשונים

 בחורי מן גדול יותר שמספר יתרבה לבד האנשים מספר ולא אלי',' לד 'מי מכרזת החסידות בכם

 איש ובכל בחור בכל התורה ואיכות כמות ערך גם רק ולעבודה, לתורה יתנדב אשר יהיה ישראל

 ולהעמיק לעבוד מתניו את ישנס ויותר ילמוד, כל אחד יותר ושעות דפים הרבה ותגדלנה. תתרבינה

 ובעמקות. בעיון בהן

דברים חדים כתער מעמיד רבנו בדיבורו. כאשר יצטרפו עוד ועוד נערים לעבודת החסידות מצב 

ישראל ישתנה לגמרי לבלי הכר. הבה נלמד את דבריו האחרונים בשפה פשוטה הכללי של עם 

 ומוכרת יותר.

הרבה ישיבות עם הרבה תלמידים שחובשים את ספסלי בית המדרש ישנן ברוך ה' ישנו מצב בו 

את ההתרגשות לפעמים כאשר בבת  במשך היום כולו, זה מצב מרנין במיוחד. אין הלב יכול להכיל

כמות כל כך עוצמתית וגדולה של בחורי ישיבה מופלאים שהשכינה שורה  העיניים אחת נראים מול

 - - -זה נכון מאוד, אבל על פניהם. 

רבים מאוד הולכים בדרך ישראל  פשר כמובן לזלזל במציאות,כשאנחנו מביטים יותר לעומק, אי א

וקהילתיות, עדר ממושמע אחר מוסכמות חברתיות , הבל התחושה היא שהם הולכים כסבא

 כשהאיכות ורמת המחשבה קצת נמוכה בלשון המעטה.

ויש לפעמים מצב, בו באמת מספר הלומדים מצומצם, עילויים בעלי כישרונות מזהירים יושבים 

הוגים בתורה וחודרים לעומק צפונותיה, פרושים בכל הבלי העולם הזה לא מתוך יומם ולילה ו

וגים אחרים, נעלים יותר ונשגבים יותר. הם קבוצה שמייסרים את עצמם אלא מתוך שיש להם תענ

מאוחדת שמפרה אחת את השניה אבל היא לא נחלת הכלל, הכל מנותק לגמרי מכל זיק של ענין בכל 

 הנעשה בבית המדרש. 

לפעמים שני המצבים הללו יתכנו, ובכל אחת מהם יש מעלה, וכשיש מעלה יש גם חיסרון, והחיסרון 

גדולה אבל שטחית זה חיסרון עצום אבל גם כשהכמות קטנה למרות גדול מהמעלה, כשהכמות 

 כות שישנה היא גבוהה אבל שאר עם ה' מה יהא עליו.ישהא

ולכן, בוקע קולו של רבנו החובת התלמידים, וזועק מנהמת ליבו שדואג לה' ולעמו, והרואה את 

זונו פורץ לעולם, הנעשה בהיכלי הישיבות וברחוב באותה תקופה שבין שתי מלחמות העולם, וח

כמות ואיכות לא חייבים לבא אחד על חשבון השני, אנו רוצים שיקום לנו דור איכותי שאדרבה, 

האיכות שלו כל כך תפרה ותרבה עד שתמשוך אחריה עוד ועוד נערים שיראו כי טוב וירצו אף הם 

 להגיע לרמת איכות שכזו, וכך יתרבה אף הכמות שלא על חשבון האיכות.

כול לקרות מעצמו, אלא כאשר אתם בחורים צעירים מלאי המרץ והתעוזה תצטרפו למאמץ וזה לא י

המלחמתי להחיות את עבודת ה' בדרך החסידות, כי רק ע"י החדרת דרך החסידות לעצמות 

אבל נשוב רק ונתבונן שוב  הצעירים נוכל להגיע לכך. והסיבה, אותה נפרט יותר בשבוע הבא בל"נ,

 לעיל, ועתה מקבלים תוקף משמעות: בדברי רבנו שציטטנו

 לתורה יתנדב אשר יהיה ישראל בחורי מן גדול יותר שמספר יתרבה לבד האנשים מספר ולא'

 דפים הרבה ותגדלנה. תתרבינה איש ובכל בחור בכל התורה ואיכות כמות ערך גם רק ולעבודה,

 .'ובעמקות בעיון בהן ולהעמיק לעבוד מתניו את ישנס ויותר ילמוד, כל אחד יותר ושעות

צעירי ישראל חסידישע זיסע בחורים! שנסו מתניכם לכמות ואיכות יחדיו משולבות עם ה' שזקוק 

 לכם ולשכמותכם. גיבורי החיל, עתידו של עמנו שיקבל פני משיח צדקנו במהרה.

 

 

 

 

 

 
 ג' -עצמי ביטחון 

עצה  שמבקש ת לפרק הקודם שעסק בעלם הצעירהתגובו
'ביטחון עצמי', שלטענתו אין לו מספיק מאותה מידה. ל

והוספנו בשבוע שעבר שמקור הכאב שלו הוא נושא הגאוה 
א מקשר את שני המושגים יחד, ומשום כך הוא הושמשום מה 

נרתע מלבטא את הבטחון העצמי שלו כשהוא מרגש שכל 
א בעל גאווה וזה חמור מאוד פעם שיבטא את עצמו הרי הו

בעיניו. הדבר המתבקש הוא לבאר ולהסביר את המושגים 
 שונים בתכליתםלאשורם ולהבין כי שני מושגים הם, 

עצמי' הוא מושג חיובי ואף חיוני ובמהותם, ובעוד ה'ביטחון ה
לתפקוד האדם עלי אדמות הגאווה וההתנשאות הינן מוקש רע 
ומידה משחיתה מאין כמוה. היפך התוצאות והבלבול ביניהן 

 רב.
עת עתה את מושג ה'ביטחון העצמי', ואף הבה נתאר ונסביר ל

ניווכח תוך כדי הדברים שהמידה והתכונה הזו נמצאת בכל יצור 
נברא באופן טבעי ומולד, ורק ברבות הימים יתכן ומסיבות 

ו הנכון, ובזה נצטרך לטפל שונות המושג לא מקבל את מקומ
 ולחזק.

* 
אין ילד שלא עובר את זה, ואין הורה שיכול לומר שאצל אחד 
מילדיו זה לא היה בשלב מסויים בחייו. המשפט נאמר בבטחה 
גמורה, כי עם 'טבע' לא ניתן להתווכח ולא ניתן לדלג על שלב 

 שבבסיס הגדילה של האדם.
'לבד'!. הוא רוצה לאכול לבד. הוא לא באמת מצליח, אז הוא 
גם כועס שהאוכל לא נכנס לפיו, כל מה שסביבו 'אוכל' יחד 
עימו, השולחן, הבגדים, הרצפה ולפעמים גם מעבר לכך, אך 

ו להזיזו מהדרישה החד משמעית והבלתי בשום אופן לא יצליח
 מתפשרת. 'לבד'!.

'לבד'!, הוא רוצה להתלבש לבד. זה לא פשוט ואף מסובך 
ביותר, אולם זה לא ממש מועיל. הוא רוצה להתלבש, ודוקא 
לבד. הוא מנסה להכניס את רגליו אל המכנס וזה לא ממש 

ית מסתדר, שני רגליו מסתבכות זו בזו ונכנסות באחווה ידידות
אל שרוול אחד יחדיו. גם אם הצליח לשרבב את שני רגליו 
למקומם הנכון הרי שמתברר כי הם פשוט הולבשו הפוך, שלא 
לדבר על החולצה והסוודר בימות החורף הקרים, הנעלים 

 שמוחלפות מימין לשמאל וההפך... 
די בהזכרת הסיטואציה בכדי לעורר בכל הורה מבין ההורים 

חושה שהם חוו בהתמודדות הזו לפחות שבין קוראינו את הת
בתקופה כל שהיא בילדותם של צאצאיהם היקיר לליבם עד 
למאוד, מה גם שלא פעם הדבר מתרחש בדיוק בזמנים היותר 
לחוצים והיותר מורכבים בבית המתארגן ליציאת כל בני 
המשפחה כל אחד לדרכו. והדבר הופך כבר לניסיון קשה של 

נדון בו בסייעתא דשמיא  מידת הכעס והקפדנות שעוד
 בהמשך הסידרה.

העלאת המציאות הזו בהרחבה אל התודעה של כולנו, ובודאי 
אף אנו עצמינו היינו כאלו ילדים מתוקים שרוצים הכל לעשות 

 לבד מוכיחה למעלה מכל ספק את הידיעה הבאה.
לכל אחד מן הנבראים יש 'אומץ נפשי', העולם קורא לזה 

 נו נקרא לזה במאמרנו הבאים.וכך א –'ביטחון עצמי' 
מה, אם לא 'ביטחון עצמי' יש בכך שהילד הקטן ברור לו שהוא 
יכול לבד, מה, אם לא 'ביטחון עצמי' הוא ההעזה שהילד מנסה 
לטפס ולקפץ מעל כל דבר שזז מבלי לחשוש שמא הכל יקרוס 

 עליו.
אם כן, אין אדם שיכול לטעון שאין לו ביטחון עצמי. כי הרי 

ו בברור מעל לכל ספק שכח שניטע באדם הוא נמצא ברור לנ
בו וישאר אצלו בכל עת ובכל מצב, אין משהו שיוכל לקחת את 
זה ממנו, וגם אם זה לא בא לידי ביטוי בשנותיו המאוחרות, אין 
זה כי הכוח הלזה ניטל ממנו, אלא כרגע איננו ניכר ומוחצן ולא 

ו האישי בשימוש בארגז כלי העבודה של האיש, אבל במחסנ
בעומק תודעתו הוא נמצא ויש רק צורך לעורר זאת מחדש 

 בעוצמה נכונה.
אלא, שעתה עלינו לבאר ולבר מהי אם כן הגאוה המאוסה, ומה 

 נחילוק החד בינה לביטחון העצמי החיובי והחיוני כל כך.
 .ו הבא בס"דבמאמרנ

 
 

 

 

 מכון 'מחשבה טובה'
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 קבלת קהל בירושלים בני ברק ורחובות
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 הגליון יו"ל ע"י  

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 לזכות 
 שמחת נישואי צאצאינו שיחיו

 שתחי' לה המהוללההכלה הבתו
 ני"וירמיהו אריה גנזלר הרב  עב"ג

 חיפה 'סערט ויזניץ'ממצוייני תלמידי ישיבת 
 שליט"אמשה  ישעיהובן מחותני הרה"ח 

 בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטו"מ
 ביום ג' י"ז כסליו אולמי ארמונות פרידמן ב"בבשעטו"מ החתונה 



'qn oeilib

891

g"ryz glyie

הציבורי במרחב שבת שמירת

יעקב עבּדי ּתירא ְֲִִַַַָֹאל

מאד יעקב ְֲִַַָֹֹוּיירא

לֹו וּיצר מאד יעקב "וּיירא מעׂשו. יעקב של בפחד מתחילה וישלח ְֲִֵֵֶַַַָָֹֹפרשת
אּתֹו" אׁשר העם את ח)וּיחץ לב מּיד(בראשית נא "הּצילני מתפלל: הוא . ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבנים" על אם והּכני יבֹוא ּפן אתֹו אנכי ירא ּכי עׂשו מּיד לבאחי (בראשית ְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
"ארצהיב) הפגישה בעת ומשתחווה עשו כעס את להפיס מתנות שולח .ְַָ

ויעקב עשו הפחד, נמוג דבר של בסופו אחיו". עד ּגׁשּתֹו עד ּפעמים ְְִִִֶַַַָָׁשבע
עוזב הוא מיעקב, פחד שעׂשו מסתבר זה כל אחרי ומתנשקים. ֵָמתחבקים
ואת ּבניו ואת נׁשיו את עׂשו "וּיּקח אחיו. יעקב מפני ישראל ארץ ְְִֵֶֶֶַַָָָָָאת
אׁשר קנינֹו ּכל ואת ּבהמּתֹו ּכל ואת מקנהּו ואת ּביתֹו נפׁשֹות ּכל ואת ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבנתיו

אחיו" יעקב מּפני ארץ אל וּילְך ּכנען, ּבארץ ו)רכׁש לו .(בראשית ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתלְך אׁשר ּבכל ְְְֲִֵֵֶַֹּוׁשמרּתיָך
בגמרא ע"ב)חכמינו צח והרי(סנהדרין יעקב, של הזה הפחד מה מפני שאלו

אל והׁשבתיָך ּתלְך אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתיָך עּמְך אנכי "והּנה לו הבטיח ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹה'
הּזאת" טו)האדמה כח שווא.(בראשית פחד מפחד הוא עשו מאחיו רק ולא . ֲַָָָֹ

ּכי יראתי "ּכי ולאה: רחל את ממנו שיגזול מלבן מפחד הוא לכן ִִִֵָקודם
אלוקים שווא, פחד היה זה כאן גם מעּמי". ּבנֹותיָך את ּתגזל ּפן ְְְִִִִֵֶֶֶַָֹאמרּתי

בו לפגוע שלא לבן את מראש והזהיר שהבטיח כמו עליו (בראשיתשומר

כט) אתלא להם שהחזיר מצרים, משליט מפחדים ובניו הוא יותר מאוחר .
הּמה ּכסּפיהם צררֹות את "וּיראּו שווא: בפחד מדובר פה וגם ְְְִֵֵֶֶַַָֹכספם,

וּייראּו" לה)ואביהם מב והוא(בראשית לטובתו שהכול לו מסביר אלוקים . ֲִִֶַַָ
לגֹוי ּכי מצרימה מרדה ּתירא אל אביָך אלהי האל "אנכי לפחד. צריך ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹלא

ׁשם" אׂשימָך ג)ּגדֹול מו .(בראשית ְֲִָָ

אלק מיעקבחּתת ים ֱִִַֹ
והּכּוני עלי ונאספּו מסּפר מתי "ואני הארץ. מיושבי יעקב פוחד בשכם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָגם

ּוביתי" אני ל)ונׁשמדּתי לד שווא,(בראשית פחד היה שהפחד מתברר פה גם . ְְְֲִִִִֵַ
אלוקים מפני ובניו, יעקב מפני הארץ יושבי כל רועדים דבר של בסופו כי
ולא סביבֹותיהם אׁשר הערים על אלהים חּתת ויהי "וּיּסעּו בתוכם: ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹשנמצא

יעקב" ּבני אחרי ה)רדפּו לה .(בראשית ְְֲֲֵֵַַָֹ

יעקב? של הפחד מאיפה
הּזה הּמקֹום ּנֹורא מה וּיאמר "וּיירא האלוקים. בבית לפחד מתחיל ִֶַַַַַַָָָֹיעקב

יז)וכו" כח פרק יראת(בראשית מתגלית שבאברהם המקום הוא שם ובאמת .
המוריה. הר שמו נקרא ולכן אתה". אלוקים ירא כי ידעתי "עתה ה'.
"וראו עליו. אלא כנגדו מתגלה לא שהמורא להבין היא יעקב של הטעות
עליך? נקרא ה' שם ומתי ממך". ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל
להסיר יכול אתה מאלוקים, ישיר כוח לך כשיש "ישראל". נקרא כשאתה
כל על אימה מטיל ואתה מצלוחית. פקק שמסירים כמו הבאר מעל סלע

בך. שמתגרה מי

וּתּוכל אנׁשים ועם אלקים עם ׂשרית ּכי – ְְֱֲִִִִִִִֵַָָָָָֹיׂשראל
הפחד, על מתגבר שיעקב פעם בכל כי לנו תראה בפרשה קלה התבוננות
את מכים שהם אחרי ה' לו אומר כך בתוכו. אלוקים כי ישראל נקרא הוא
ׁשמָך יּקרא "לא סביבֹותיהם: אׁשר הערים על אלהים חּתת ונופלת ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹשכם
אומר כך יׂשראל". ׁשמֹו את וּיקרא ׁשמָך, יהיה יׂשראל אם ּכי יעקב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעֹוד
יאמר יעקב "לא יבק: במעבר אותו מנצח שיעקב אחרי עשו של שרו ֲֵֵַָֹֹלו

וּתּוכל" אנׁשים ועם אלהים עם ׂשרית ּכי יׂשראל אם ּכי ׁשמָך (בראשיתעֹוד ְְְֱֲִִִִִִִִִִֵַָָָָָֹ
כט) וקוראלב מזבח בונה הוא מנצח עשו עם מהמפגש יוצא כשהוא גם .

יׂשראל". אלהי "אל ְֱִֵֵֵָֹלו:

נשמת לעילוי

יצחקר' אלתר ר' בן לקס אליעזר ז"למשה



לבנים סימן האבות, התגברות
ה' כי שיכיר ישראל עם של רוחו את לחזק מבקש ירמיהו כאשר לכן,
יעקב השמות, בשני משתמש הוא המדומה, הפחד על ויתגבר איתו

" יׂשראלוישראל: ּתחת ואל יעקב עבּדי ּתירא אל מֹוׁשעָךואּתה הנני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
אּתה מחריד: ואין וׁשאנן וׁשקט יעקוב וׁשב ׁשבים מארץ זרעָך ואת ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמרחוק
אׁשר הּגֹוים ּבכל כלה אעׂשה ּכי אני אּתָך ּכי ה' נאם יעקב עבּדי ּתירא ְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאל
אנּקָך" לא ונּקה לּמׁשּפט ויּסרּתיָך כלה אעׂשה לא ואתָך ׁשּמה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹהּדחּתיָך

מו) ופרק ל' פרק .(ירמיהו

אני "ּכי וישראל: יעקב המילים בצמד ישראל עם את מחזק ישעיהו ֲִִגם
ּתיראי אל עזרּתיָך: אני ּתירא אל לָך האמר ימינָך מחזיק אלהיָך ּתֹולעתה' ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

יׂשראל מתי יׂשראל"יעקב קדֹוׁש וגאלְך ה' נאם עזרּתיְך אני יג), כן(מא . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֻ
מג בפרק ישעיהו ואומר ה'(א)חוזר אמר ּכה "ועּתה ויצרָך: יעקב ּבראָך ְְְֲֲֶַַַַָָֹֹֹֹ

עליׂשראל להזהיר וחוזר אּתה", לי בׁשמָך קראתי גאלּתיָך ּכי ּתירא אל ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ
א. מד בפרק גם השמות בשני הפחד

חברי רוב
הממשלה
הקמת בזמן
לא המדינה
שבת שמרו
בחייהם
הפרטיים.
הם אבל
הבינו
שהקמת
ישראל מדינת
תלויה
בשמירת
השבת
הציבורית

עּמכם ההלְך אלהיכם ה' ּכי – ּתיראּו ְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹאל
המרגלים של כמו לפחד נגיע שלא כדי נצרך הזה החיזוק
הלוחמים את התורה מזהירה כך איתם. ה' כי זכרו שלא

" במילים למלחמה מארץשיוצאים הּמעלָך עּמְך אלהיָך ה' ְֱִִֵֶֶֶַַַָֹּכי
ּתערצּומצרים ואל ּתחּפזּו ואל ּתיראּו אל לבבכם ירְך "אל ." ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָ

איביכםמּפניהם: עם לכם להּלחם עּמכם ההלְך אלהיכם ה' ּכי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

אתכם א)"להֹוׁשיע כ מקום(דברים שיש לב לשים וצריך . ְְִֶֶַ

שבמקומות בשעה ממש, עּמכם" "הלְך שה' בו ִֵֶָֹשנאמר
אחריהם. או לפניהם הולך הוא אחרים

יׂשראל אלהי ּומאּספכם ה' לפניכם הלְך ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכי
הלְך "וה' העם: לפני הלך שה' מצוין למשל, מצרים, ֵֹביציאת

כא)לפניהם" יג הם(שמות ישראל בני ישראל, לארץ בכניסה . ְִֵֶ
ּתעׂשּון אם מׁשה אליהם "וּיאמר למלחמה: ה' לפני ֲֲִֵֶֶֶַַֹשהולכים

לּמלחמה" ה' לפני ּתחלצּו אם הּזה הּדבר כ)את לב .(במדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לפניהם גם ילך ה' כי הנביא להם אומר ישעיהו בספר ואילו
ּכי תלכּון לא ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא "ּכי אחריהם: ְְִִִִֵֵֵֵָָֹֹוגם

יׂשראל" אלהי ּומאּספכם ה' לפניכם יב)הלְך נב .(ישעיה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ

ּבקרּבָך אלהיָך ה' ְְֱִִֶֶֹּכי
תלויה אחרינו, או לפנינו איתנו, ה' של הנוכחות ובאמת
כי ישראל לבני משה מסביר דברים בספר שלנו. בהכנה
לא ממש. בקרבם יהיה ה' שלהם, הפחד על יתגברו כשהם
כשהם אבל בתוכם. אלא עמהם ולא אחריהם ולא לפניהם
שם לא אבל עליהם. נקרא והנורא הגדול ה' שם מפחדים,
לפניהם. הולך ה' ולכן פחדו הם מצרים ביציאת הגיבור. ה'

ּבקרּבָך אלהיָך ה' ּכי מּפניהם תערץ "לא ואומר: משה מזהיר דברים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַֹֹֹבספר
ונֹורא" ּגדֹול כא)אל ז שם(דברים גם עליך יתגלה - ותתחזק תתגבר אם . ְֵָָ

עלינו ייקראו גלויות וקיבוץ הגאולה שבעת מתפללים אנו כך על הגיבור. ה'
ּבעבּור חסד עּמנּו עׂשה וקּים חי ׁשּבּׁשמים "אבינּו ה'. של השמות ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָשלושת
את אלהינּו ה' לנּו וקּים עלינּו ׁשּנקרא והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול ׁשמָך ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכבֹוד
אתכם אביא ההיא ּבעת ּכאמּור חֹוזְך צפניה ידי על ׁשהבטחּתנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּדבר
ּבׁשּובי הארץ עּמי ּבכל ולתהּלה לׁשם אתכם אּתן ּכי אתכם. קּבצי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּובעת

ה'". אמר לעיניכם ׁשבּותיכם ְְֵֵֵֶֶֶַָאת

הגיבור ה' שם מתגלה התגברותך בזכות
הגמרא מספרת לא ולעיתים עלינו מתגלה שלעיתים ה' שם סטעל (יומא

"עׂשהע"ב) בפסוק: כך וגיבור. גדול רק "נורא", ה' על אומר לא ירמיהו Cֶֹכי

הּגּבֹור הּגדֹול האל אחריהם ּבניהם אל־חיק אבֹות עֹון ּומׁשּלם לאלפים EֶEֲַָֽGְִֵַEֲHָGֵֶIְֵJֲֵֶַKֵֶָCַָEִַGֶחסד
היכלו את קרקרו הגויים כי נורא? אמר לא ולמה ׁשמֹו". צבאֹות (ירמיהוה' IְָJְֽ

יח) לאלב האומות, בין המושפלים ישראל עם בבל בגלות שנמצא דניאל, .
" "גיבור". הּגדֹולאומר האל א-דני אּנא ואמרה ואתוּדה אלהי לה' LַIֱֹJְֶַַָKְֶָֹֽMָָָCֲָֹEֵָCַָEְְֶַָָֽֽואתּפללה

מצֹותיו" ּולׁשמרי לאהביו והחסד הּברית ׁשמר ד)והּנֹורא ט הם(דניאל . ְַGֵָֹCְִַEְַֽGְֲֶֶֹJְְֵָֹIְִָֽ
ה' שם ואם בו". כיזבו לא לפיכך הוא, אמיתי הוא ברוך ש"הקדוש יודעים

גיבור. אומרים לא הם ישראל, על נגלה לא הגיבור

"ואמר הגיבור. ה' שם נגלה לא חלש, ישראל שעם בשעה יודע נחמיה ַָֹגם
לאהביו וחסד הּברית ׁשמר והּנֹורא הּגדֹול האל הּׁשמים אלהי ה' ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹאּנא

מצֹותיו" ה)ּולׁשמרי אומר(א הוא ישראל בני את לחזק רוצה וכשהוא . ְְְִֵָֹ
והנורא. הגדול ה' שם עליכם נגלה עכשיו משה, להם שאמר כשם להם
את מּפניהם ּתיראּו "אל הגיבור. ה' שם גם עליהם יתגלה תתגברו, ְְִִֵֶֶַאם
נׁשיכם ּובנתיכם ּבניכם אחיכם על והּלחמּו זכרּו והּנֹורא הּגדֹול ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹא-דני

ח)ּובּתיכם" ד על(דניאל ומתגברים לו שומעים הם ובאמת . ֵֶָ
ה' שם חוזר ואז ירושלים, לבניין שמפריעים הנוכרים כל

אלהינּו "ועּתה עליהם. להיקרא הּגּבֹורהגיבור הּגדֹול האל ְֱִֵֵַַַָָָֹ

והחסד"והּנֹורא הּברית לב)ׁשֹומר ט שיתגלה(נחמיה רצון ויהי . ְְְִֵֶֶַַַָ
" ה' שם עלינו (ראשיהנורא"וגבורהגדולהמלךהאלהגם

הויה) שם גימטריה .תיבות

ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ְְִֶַַֹֹאת

ּוביניכם ּביני הוא אֹות ִִִֵֵֵֶּכי

בתוכנו ה' לנוכחות להתחבר כדי שבת שומרים
ממנו וחלק חיים נשמת בנו נפח ה' כי זוכרים כשאנחנו
מאז שובת ה' כי זוכרים גם ואנו בתוכנו, נמצא יתברך
אנחנו גם למה מבינים אנו - שבת בכל העולם בריאת

בשבת. זוכיםשובתים אנו אותה, שומרים אנחנו אם
אותה, שומרים אנחנו אם שבתוכנו. ה' רוח לנשמת להתחבר
אם שבתוכנו. האלוקית לנשמה ויותר יותר מודעים אנחנו
מרגעי רגע בכל מקיימים אנו הזמן, כל אותה זוכרים אנחנו
אנחנו כך לקּדׁשֹו". הּׁשּבת יֹום את "זכֹור מצוות את ְְֶַַַָָהשבת
גידנו. ובשס"ה אברינו ברמ"ח בתוכנו ה' מציאות את חווים
מרגישים אנחנו כך ובנשמתנו. בגופנו ובמלבושינו. במאכלינו

בקרבנו. שפועם האלוקי החלק את

שעושה מי כי ואומרת התורה מזהירה שבגללה הסיבה זאת
שבקרבו. האלוקית מהנוכחות ונכרת מתנתק בשבת, מלאכה
עּמיה" מּקרב ההוא הּנפׁש ונכרתה מלאכה בּה העׂשה ּכל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ"ּכי

יד) לא, .(שמות

ּתיראּו ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ְְְִִִִֶַַָָֹֹאת
העם. מקרב גם מתנתקים אנחנו שבת בחילול כי מסביר הזה הפסוק
השכינה השראת של רק לא היא השבת ששמירת הוא לזה והטעם
בסופו שבונה הכללית השכינה השראת את מביאה היא אלא הפרטית,
המשכן הקמת בעת משה את ה' מזהיר לכן המקדש. בית את דבר של
ּכי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי את אְך לאמר יׂשראל ּבני אל ּדּבר "ואּתה השבת: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹעל
העניין טעם מקּדׁשכם". ה' אני ּכי לדעת לדרתיכם ּוביניכם ּביני הוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאֹות
של בבית שכינה שתשרה בלי במקדש שכינה להשרות אפשר שאי הוא
ה'" אני ּתיראּו ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי "את מישראל. ואחד אחד ְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹכל

ב) כו ויקרא ל; יט .(ויקרא



בישראל חלקו את מחלל שבת המחלל
בעירובין מהגמרא השבת של הגדולה המשמעות את להבין ע"ב)ניתן (סט

עדיין נחשב התורה מעבירות אחת כל על שעובר מי כל כי שאומרת
ונחשב ישראל מכלל לגמרי מתנתק – שבת שמחלל מי אבל כשר, ישראל
ּכי "אדם הקרבנות: בעניין שנאמר הפסוק את דורשת היא כך ִָָכמומר.
להקריב יכול מכם חלק שרק משמע – "מכם" לה'". קרּבן מּכם ְְִִֶַַָָיקריב
ביחד ה' את לעבוד רשות לו שאין זרה לעבודה מומר לא? ומי לה'. קרבן

עובד. שהוא הזרה העבודה עם

מומר כמו דינו בפרהסיה שבת שמחלל מי כי ואומרת, ממשיכה הגמרא
כדי ישראל מפושעי קרבנות מקבלין אמרו: "מכאן ישראל מעם שנכרת
בפרהסיא". שבתות והמחלל יין והמנסך המומר מן חוץ בתשובה שיחזרו

העליונים בעולמות שבת
בכל
פעם

שיעקב
מתגבר

על
הפחד,
הוא
נקרא

ישראל
כי

אלוקים
בתוכו

בעבירה חמורה כך כל הפרהסיה למה לברר צריך ובאמת
הריהו – בפרהסיה דרבנן איסור על עבר שאם כך כדי עד זו,
אינו – חדרים בחדרי מהתורה איסור על עבר ואם כמומר,
חשיבות שיש להבין צריך כך על להשיב כדי כמומר.
שבת לשמירת עליונה חשיבות ויש פרטית שבת לשמירת

הציבורי. במרחב

ּביֹום מּׂשא ּתׂשאּו ואל ּבנפׁשֹותיכם ְְְְְְִִֵֶַַַָָהּׁשמרּו
ַַָהּׁשּבת

ירמיהו דברי יעידו הציבורי במרחב השבת של חשיבותה על
ירושלים: שערי ובכל העם בני בשער בירושלים שנאמרו
ּביֹום מּׂשא ּתׂשאּו ואל ּבנפׁשֹותיכם הּׁשמרּו ה' אמר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ"ּכה
מּבּתיכם מּׂשא תֹוציאּו ולא ירּוׁשלם: ּבׁשערי והבאתם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת
הּׁשּבת יֹום את וקּדׁשּתם תעׂשּו לא מלאכה וכל הּׁשּבת ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹּביֹום
חורבן לפני שנמצא בעם מדובר אבֹותיכם". את צּויתי ֲֲִִִֵֶֶֶַּכאׁשר
גילוי זרה, עבודה של עבירות על עוברים הם ראשון. בית
יחללו שלא אותם מצווה ירמיהו אבל דמים, ושפיכות עריות

הרבים. ברשות שבת

שבת בשמירת תלויה מהחורבן שההצלה להם אומר ירמיהו
לבלּתי ה' נאם אלי ּתׁשמעּון ׁשמע אם "והיה הרבים. ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֻברשות
יֹום את ּולקּדׁש הּׁשּבת ּביֹום הּזאת העיר ּבׁשערי מּׂשא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהביא
הּזאת העיר בׁשערי ּובאּו מלאכה: ּכל ּבֹו עׂשֹות לבלּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשּבת
הּמה ּובּסּוסים ּברכב רכבים דוד ּכּסא על יׁשבים וׂשרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמלכים
לעֹולם". הּזאת העיר ויׁשבה ירּוׁשלם ויׁשבי יהּודה איׁש ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹוׂשריהם

תישרף הרבים, ברשות השבת את תשמרו לא אם אבל
את לקּדׁש אלי תׁשמעּו לא "ואם תכבה. ולא באש ְְְְִִֵֵֶַַֹירושלים

והּצּתי הּׁשּבת ּביֹום ירּוׁשלם ּבׁשערי ּובא מּׂשא ׂשאת ּולבלּתי הּׁשּבת ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹיֹום
השבת שמירת חוסר כי תכּבה". ולא ירּוׁשלם ארמנֹות ואכלה ּבׁשעריה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹאׁש

לאומי. חורבן היא הרבים ברשות

הּׁשּבת ּביֹום מּׂשא יבֹוא לא הּׁשערים על העמדּתי ְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָֹּומּנערי
הםשבע ירושלים, את מחדש בונים ונחמיה כשעזרא יותר, מאוחר שנה ים

עם רוחנית והתערבבות תערובת נישואי של רוחניות בעיות בהרבה מוצפים
ירושלים ולבניין לגאולה המפתח כי מבין נחמיה גם תרבותם. ואימוץ הגויים
דרכים ביהּודה ראיתי ההּמה "ּבּימים הרבים ברשות השבת שמירת ְִִִִִֵַָָָָָֹהוא
ּותאנים ענבים יין ואף החמרים על ועמסים הערמֹות ּומביאים ּבּׁשּבת ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹּגּתֹות
והּצרים ציד: מכרם ּביֹום ואעיד הּׁשּבת ּביֹום ירּוׁשלם ּומביאים מּׂשא ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹוכל
ּובירּוׁשלם". יהּודה לבני ּבּׁשּבת ּומֹוכרים מכר וכל ּדאג מביאים בּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָיׁשבּו

ירושלים. בשערי הזה מהמסחר שמרווחים עשירים שיש מבין נחמיה
עׂשים אּתם אׁשר הּזה הרע הּדבר מה להם ואמרה יהּודה חרי את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ"ואריבה
את עלינּו אלהינּו וּיבא אבתיכם עׂשּו כה הלֹוא הּׁשּבת: יֹום את ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּומחּללים

לחּלל יׂשראל על חרֹון מֹוסיפים ואּתם הּזאת העיר ועל הּזאת הרעה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּכל
הּׁשּבת". ֶַַָאת

לפעולה נפנה הוא השלל, את שגורפים בעשירים גוער שהוא אחרי
ּכאׁשר "ויהי ירושלים: שערי את סוגר הוא השבת כניסת ולקראת ְֲִֶַַמעשית,
לא אׁשר ואמרה הּדלתֹות וּיּסגרּו ואמרה הּׁשּבת לפני ירּוׁשלם ׁשערי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹצללּו
ּביֹום מּׂשא יבֹוא לא הּׁשערים על העמדּתי ּומּנערי הּׁשּבת אחר עד ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹיפּתחּום
אבל הסחורה. עם באו שבת, בכל כמנהגם שבאים הסוחרים, ַַָהּׁשּבת".
הדוכנים את יראה שהציבור ומחכים נשברים לא הם סגורים. השערים
הרכלים "וּילינּו שבת. כל כמו לסחור השערים את לפתוח נחמיה על ְִִַָָֹוילחץ
של שהנוכחות מבין נחמיה ּוׁשּתים". ּפעם לירּוׁשלם מחּוץ ממּכר כל ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹּומכרי
נוקט הוא ולכן בציבור, תסיסה להביא עלולה ירושלים שערי ליד הסוחרים
נגד לנים אּתם מּדּוע אליהם ואמרה בהם "ואעידה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹפעולה:
באּו לא ההיא העת מן ּבכם אׁשלח יד - ּתׁשנּו אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהחֹומה
השבת שמירת דרך בונים העם שאת מבין נחמיה ַַָּבּׁשּבת".
את בונה והוא צלחה, שלו הפעולה הציבורי. במרחב

ירושלים.

– בפרהסיה שבת מחלל
ישראל מכלל יצא

זרה עבודה כעובד הוא הרי בפרהסיא שבת מחלל
ערוך סעבשולחן שפה סימן שבת הלכות חיים ג)(אורח נפסקיף

נחשב דרבנן, באיסור אפילו בפרהסיה, שבת שמחלל מי כי
לא – בצנעה תורה באיסור שבת שמחלל ומי מומר, כמו
שחיטה בהלכות השו"ע ופוסק חוזר כן מומר. כמו נחשב

ה) סעיף ב סימן דעה שבת:(יורה הלכות בסוף הרמב"ם כותב כן .
שאר כנגד שקולה משתיהן אחת כל זרה ועבודה "השבת
ובינינו הקב"ה שבין האות היא והשבת התורה. מצות כל
בכלל הוא הרי המצות שאר על העובר כל לפיכך לעולם.
כעובד הוא הרי בפרהסיא שבת מחלל אבל ישראל רשעי

דבריהם" לכל כגוים ושניהם זרה טו)עבודה ל שבת .(רמב"ם
כמו נחשבת עליה שעבירה השבת, חשובה כמה למדנו מכאן

כולה. התורה בכל כפר וכאילו כולו, ישראל מעם ניתוק

בדורנו בפרהסיה שבת חילול
הם אבל ברבים, שבת שמחללים אנשים הרבה יש בימינו
בפרהסיה, שבת מחללים כשהם וגם שנשבה", "תינוק בחינת
שואלים: ויש כמומרים. ולהיחשב ישראל מכלל להתנתק רוצים לא הם
הזאת המדוכה על זרה? עבודה כעובדי אותם מחשיבים בימינו גם האם

ויותר. שנה מאה לפני עולם גאוני וכמה כמה ישבו

להועיל" "מלמד שו"ת כתב כט)כך סימן חיים אורח א הזה(חלק בזמן "אך :
אונגארן בארץ אף להקל אשכנז(הונגריה)נוהגין בארץ שכן .(גרמניה)ומכל

והוא בשבת, פתוח שחנותו אחד לאיש אבלות אירע אחת שפעם וזכורני
בבית התיבה לפני וירד ישראל, עדת קהל קהלתנו, של בתים מבעלי אחד
עוד ירד שלא ולפייסו אותו לרצות ידע הגבאי אך קהלתנו, של הכנסת
ש"ס, חברת של לביהכ"נ האיש זה הלך ואח"כ זה, על ירננו שהקהל מפני
התיבה לפני לירד הניחו אלוקים וירא חרד איש היה דשם שהגבאי ואף
הוא שכן לי אמר מנעו, לא למה הגבאי את שאלתי וכאשר מניעה, בלי
לפני מלירד מונעין שאין דפה המדרש בבית קדמונים מימים מנהג ג"כ
אנשי שהיו דשם שהרבנים וכיון בשבת, פתוח שמסחרם האנשים התיבה

עמם. ונימוקם טעמם היה מסתמא מיחו לא שם



בש ג"כ שכתוב מה זה על שסמכו כ"גואפשר סי' החדשות ציון בנין ו"ת
מפני הנכרים, לבין שנשבה כתינוק קצת נחשבים בזמנינו שבת שמחללי
בזה דעתם ואין הם, שבת מחללי בארצנו ישראל רוב הרבים שבעוונותינו
הכהן זלמן משולם מו"ה הרב לי הגיד וכן שם, עיין אמונתנו בעיקרי לכפור
אינם מאמעריקא שהאנשים שכתב ומשיב שואל בעל הגאון בשם ז"ל
הנכרים לבין שנשבה כתינוק שהם מפני שלהם שבת חילול ע"י נפסלים
להקל". סברות ועיי"ש רס"ד סי' לי"ד רע"א בהגהות זה כעין מצאתי אח"כ
ובא שמצטרף מי למניין לצרף זצוק"ל הרב מרן לנו הורה למעשה לכן
לטוב וייזכר בפרהסיה. שבת שמחלל עליו שמרננים אע"פ מעצמו
אף שבת נרות ידליקו ישראל בנות כי שהשתדל זיע"א, מחב"ד האדמו"ר
שהשבת בעצמה תראה כך ידי ועל במלואה. שבת שומרות אינן אם
היום גם כי שסוברים המחמירים לשיטת גם זה ובמקרה בעיניה. חשובה
קצת יינצלו הללו הנרות בהדלקת ב"מ כעכו"ם בפרהסיה שבת מחלל דין
רוצים לא שהם שמראים בפרהסיה שבת מחלל של החמור מהדין

ישראל. עם ומכלל השבת מקדושת להתנתק

המדינה הקמת בעת השבת שמירת
התש"ח, בכסלו י"ז ,1947 בנובמבר לכ"ט שנה 70 מציינים אנחנו הללו בימים
המדינה הקמת ועל הבריטי המנדט הפסקת על האו"ם הכריז בו היום
הקמת בזמן הממשלה מחברי וחלק בן-גוריון ישראל. בארץ היהודית
מדינת שהקמת הבינו הם אבל הפרטיים. בחייהם שבת שמרו לא המדינה
שרצו בתוכם חזקים קולות היו הציבורית. השבת בשמירת תלויה ישראל
בעולם כנהוג ראשון, ביום החדשה המדינה של השבתון יום את לקבוע
לפתח יוכלו שישי ביום השבתון יום את יקבעו אם כי חשבו הם המערבי.
כולו. העולם עם המסחר של בגלגלים מקלות לשים ולא בעולם קשרים

במרחב להישמר חייבת שהשבת הבינו האחראיים וחבריו בן-גוריון
ליום השבת את וקבעו בשבת ציבורית תחבורה אסרו הם ולכן הציבורי,

וכיו"ב. המפעלים הממשלה, משרדי כל שובתים שבו מנוחה

אזרחיה כל מדינת – הרשויות של שבת חילול
לקולות לאפשר לא היום. להמשיך צריך המדינה בקום שעשו מה את
זאת המדינה. את לשנות היהודית המדינה זהות את לטשטש שרוצים
יעקב הבריאות שר של ידיו את מאוד לחזק רוצים אנחנו שבגללה הסיבה
הכנסת חברי לכל וקוראים הציבורית, השבת למען מלחמתו על ליצמן
למען במאבקו אליו להצטרף היהודי והבית ש"ס ישראל, מאגודת והשרים

ישראל. מדינת של היהודית דמותה ולמען השבת
שנאמר כפי במהרה, שלמה לגאולה נזכה השבת שמירת שבזכות רצון ויהי

ד נו, והביאֹותים)(ישעיהו ׁשּבתֹותי... את יׁשמרּו אׁשר לּסריסים ה' אמר "כה :ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
ואמן. אמן קדׁשי". הר ְִֶַָאל

טובה עין
בעל ברחוב זצ"ל הרב עם הלכתי פעם פהלבני: הרב סיפר
ברכבם, נוסעים אנשים שם ראינו לצערנו בשבת. השאילתות
עובר מה הרגיש כנראה הרב בקרבי. מתחמץ שלבי והרגשתי
הרב, של דבריו על תמהתי טובים. אנשים אלה ואמר: במחשבתי
להכעיס. ויעשה אותנו שיראה מי הוא שבת מחלל ואמר: הוסיף והוא
טובה. בעין דיבר הרב שבת מחללי על גם איך בעיני פלא היה זה

בקדושה מצווה מלחמת
במערכת: שמור שמו תפקידו ומפאת האוויר, חיל רב שהיה מי סיפר
הקצינים מאות בפני האוויר חיל מפקד הכריז מהכנסים, באחד
לבצע בפומבי אאשר האוויר, חיל כרב אני, כי החייל של הגבוהים
את לשכנע לי הורה זצ"ל הרב תורנית. מבחינה ביותר חמורה פעולה
ובוודאות רבנו, בהוראת מחומש שכזו. טעות לעשות שלא המפקד
אסתר כשזיכרון המפקד ללשכת נכנסתי מחיר, בכל להצליח שעלי
בו חזר לא מעולם האוויר חיל מפקד עיני. לנגד היהודי ומרדכי
לא הייתה שיחתנו להשיב. אין המלך בחותמת הנחתם ואת מדבריו,
יפגע כזה צעד כי אותו לשכנע הצלחתי מפתיע באופן אבל ארוכה,
הדתיים החיילים מול הרבנות של והרוחני ההלכתי בכוחה קשות
המפקד יותר. מאוחר שנה בדיוק פרצה שאכן מלחמה, בשעת
זוכר אינני הוראתו. את לבצע עלי לכפות שלא והחליט הבין הקשיב,

החלטתו. את שינה האוויר חיל שמפקד מקרה עוד

במניעת האוויר חיל מפקד של עצום לגיבוי זכיתי יותר מאוחר שנה
הכוחות של המבצעית המערכת כל בהעמדת גם כמו שבת. חילולי
לקבר ולהביאה אויב שטח בעומק גופה למצוא מנת על המיוחדים
ולדאוג האוויר חיל של הפיקוד בבור לשבת יכולתי במלחמה ישראל.
יבצעו ושלא צורך, בה שאין אחת פצצה בשבת ברכב יובילו שלא
החיילים כל מאידך, נחוצים. שאינם ותיקונים הסעות טיפולים,
זצ"ל הרב ברוח ואושרה נבדקה שקיבלו, הוראה שכל ידעו הדתיים

אמיתית. קדושה מתוך מצווה מלחמת מצוות לקיים ויכלו
פורסם) שטרם סיפורים קובץ (מתוך
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דחול עובדין חז"ל אמרו כאלה דברים על מראש. מתוכנתת בטלוויזיה להשתמש

השבת. ובצביון השבת בקדושת שפוגע
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מותרמותרמותרמותר האםהאםהאםהאם מצידימצידימצידימצידי.... כלשהיכלשהיכלשהיכלשהי פעולהפעולהפעולהפעולה כלכלכלכל בלאבלאבלאבלא אוטומטיתאוטומטיתאוטומטיתאוטומטית נקנהנקנהנקנהנקנה זהזהזהזה הזאתהזאתהזאתהזאת,,,, לנקודהלנקודהלנקודהלנקודה מגיעמגיעמגיעמגיע

בשבתבשבתבשבתבשבת???? גםגםגםגם יירכשיירכשיירכשיירכש שזהשזהשזהשזה אפשרותאפשרותאפשרותאפשרות ישישישיש כאשרכאשרכאשרכאשר זאתזאתזאתזאת,,,, מפעולהלעשותלעשותלעשותלעשות ליהנות איסור אין

חשש, אין שבת" "שכר לגבי אדם. ידי על שבת חילול של פעולה בה מעורבת שלא

השבת לפיהם לועזיים תאריכים לפי הוא היום חישוב שהרי הבלעה, כאן ויש הואיל

של למניות שותף להיות שלא להשתדל יש שבת. במוצאי הלילה בחצות מסתיימת

שבת. מחללי מפעלים

leg oery.השעההשעההשעההשעה אתאתאתאת כותבכותבכותבכותב ודופקודופקודופקודופק,,,, צעדיםצעדיםצעדיםצעדים מודדמודדמודדמודד והואוהואוהואוהוא הידהידהידהיד עלעלעלעל שלובשיםשלובשיםשלובשיםשלובשים שעוןשעוןשעוןשעון ישישישיש

בשבתבשבתבשבתבשבת???? דינודינודינודינו מהמהמהמה .'.'.'.' רפואית.וכווכווכווכו בעיה יש כן אם אלא בשבת. להשתמש לא
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