
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אורו של משיח שיאת ההפכים בהולדתנ

בפרשת וישב מובא הסיפור של יהודה ותמר. בלשון חז"ל, זהו 
סיפור בו הקב"ה עוסק בלהוליד את אורו של מלך המשיח, בדרכים 

 נסתרות שרק ה' יכול.הכי 
קרוב לסוף הסיפור, אחרי שחושדים בתמר ויהודה אומר "הוציאוה 
ותשרף", היא שואלת: "הכר נא למי הֹחתמת והפִתלים והמטה 
האלה", ואז כתוב "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא 
נתתיה לשלה בני, ולא יסף עוד לדעתה". יהודה הכיר. הכרה היא 

" מביא רש"י שני ולא יסף עוד לדעתהעל המילים " פנימיות הדעת.
עוד לדעתה ויש אומרים לא הוסיף יש אומרים ש –פירושים הפוכים 

עוד מלדעתה. תרגום אונקלוס מתרגם "ולא הוסיף", כפשט  לא פסק
הפשוט, אבל רש"י מביא ממקום אחר שלפעמים "יסף" הוא כמו 

ם בפסוק הזה, "פסק". כבר אנו רואים שיש פה איזו נשיאת הפכי
 בסיפור שמבחינה מסוימת הוא סיום העלילה של יהודה ותמר. 

במקרים כאלו, כאשר יש שני מאן דאמר שסוברים הפוך, קשה 
להבין איך מקיימים בכגון דא "אלו ואלו דברי אלהים חיים". גם כאן, 

, וכך גם יהודי החסידות פוקחת לנו את העינים )ה' נושא הפכים
ה' גנוזה בה(. אדרבה. הסגולה הכי גדולה  תשלומד תורה שעצמו

לגלות את העצמות שבתורה, היא כאשר פוגשים תופעה שלכאורה 
 היא סתירה גמורה, וגם בה מגלים ש"אלו ואלו דברים אלהים חיים". 
כתוב בחסידות שלפעמים יכול להיות שמישהו צודק בעולם מסוים 

חר. הרי כל זמנית בעולם א-ומישהו שמפרש בדיוק הפוך, צודק בו
זמנית. כלומר, הסיפור הזה מתרחש בכל -העולמות חיים וקיימים בו

העולמות, עד רום המעלות.  והרי לעומת עצמותו יתברך הכל כזב, 
כל פן בפני עצמו הוא כזב כי החלקי הוא ההיפך מהעצמות שנושאת 
את כל ההפכים גם יחד, ובכל אופן הגילוי שהכל כזב בעצמו מגלה 

כים שבכל העולמות. כך  מגלים שה' הוא נושא את נשיאת ההפ
 ההפכים האמתי.

-שוב, בכגון דא אומרים שיתכן שבעולם העשיה הפירוש כך ובו
זמנית בעולם היצירה הפירוש הפוך בפועל ממש. לעניננו, יכול 
להיות שבעולם העשיה הפשט הכי פשוט הוא כמו היש אומרים 

מדרגה  –ולם היצירה ש"לא יסף עוד לדעתה" היינו לא הוסיף, ובע
זמנית הוא בדיוק הפוך, שלא פסק -הפירוש בו –אחת יותר גבוהה 

מלדעתה, וכל הזמן יש יחוד של "איהו אמת ואיהי אמונה" בין יהודה 
כתוב ותמר, על מנת להוליד את זרח ופרץ, להוליד את מלך המשיח. 

שזרח הוא זריחת המוחין ופרץ הוא התפרצות המדות, הרגש. צריך 
ר ביניהם, על ידי החבור בין הזריחה של המח לפריצת הרגש לחב

השם העצמי של המשיח הוא "פורץ", בפועל ממש  יבוא המשיח.
 המשיח יוצא מפרץ. 

בעולם היצירה יש בכל אופן, שניהם צדיקים וצריכים לחבר ביניהם. 
רק מי שמחובר לעצמות  –"לא פסק" ובעולם העשיה "לא הוסיף" 

יכול לשאת את ההפכים האלה, ש"לית כל מוחא סביל דא", איך 
יכולים להיות שני דברים הפוכים באותו זמן. ועם כח כזה שיכול 

שבו זמנית יש גם מציאות  –לסבול דא, הופכים את העולם היום 
 הפוכה בפועל ממש. צריך להפוך את היוצרות, לראות את ההיפך.

הפסוק  –גבי הסוד של הפסוק "ולא יסף עוד לדעתה" כל זה היה ל
נגמר בדעת ומתחיל בהכרה. מתחיל ב"ויכר יהודה" ונגמר ב"ולא יסף 
עוד לדעתה". יהודה הכיר ו"הודה ולא בוש". אמו קראה לו יהודה 
מלשון תודה, "הפעם אודה את הוי'", אבל יהודה בעצמו מודה על 

וצא מיהודה הוא בעל חטא וחסרון, עושה תשובה. דוד המלך שי
מרים ידים כשמאשימים אותו ואומר "חטאתי  –התשובה העיקרי 

 להוי'" ובזכות זה הוא המלך. 

זה הפסוק בו יהודה מודה ואומר  –בכל אופן, כתוב "ויכר יהודה" 
"ולא יסף עוד לדעתה". עיקר הפלא שיש בפסוק  –" צדקה ממני"

הזה הוא ה"צדקה ממני". על פי פשט מי אומר את שתי המלים 
האלה? יהודה. הוא מודה ואומר שהיא צודקת. היא הראתה את 

לא מגיעה  –הסימנים, הוציאה את הערבון, ובאמת ההריון הוא ממני 
  לה שרפה, ואדרבא, אני אשם שלא נתתי לה את שלה בני.

אבל חז"ל מפרשים כאן פירוש מפתיע ומיוחד במינו. הם אומרים 
שאת המלה "ממני" לא אמר יהודה. את המלה "ָצְדָקה" הוא אמר, 

על אבל את המלה "ממני" הוא לא אמר. מי אמר? השכינה הקדושה. 
"ממני ומאתי יצאו",  –"ממני" כותב רש"י בפשוטו של מקרא 

מני. באותו סיפור הקב"ה שהקב"ה מעיד שכל הסיפור הזה בא מ
יש "נורא עלילה על בני אדם", וכאן זו מוליד את אורו של משיח. 

העלילה הכי מוצלחת שרק יכולה להיות, שמולידים  –עלילה טובה 
 )אור לי"ט כסלו ע"ה(                          את מלך המשיח, את דוד.  

 

 שלש מדרגות של שם מה התגלות - ט' כסלוי
. מה זה? גם נאמר, קצת אותיות של 135, מהעולה ג"פ שם  כסלו יט

? כתוב בקבלה, וגם אצל הרבי מהקבלה. מה הן שלש פעמים שם 
עוד לפני שהוא מאיר ממצח דא"ק לתקן  מהיש שם כתוב שהרש"ב 

החדש"  מההמוזכר בקבלה הוא "שם  מהאת העולמות. עיקר שם 
את אור עיני א"ק שיצא ונשבר )עם  –שבא לתקן את שבירת הכלים 

לים שנשברו(. האור כיצוצות נפלו לנורות הסתלקו, א –כל האנ"ך 
שיוצא מהמצח הוא רק הארה בעלמא, והמקור האמתי שלו הוא 

, והוא לגמרי למעלה עבבפנימיות א"ק, ושם הוא אחד ממש עם שם 
 – מכל המנגנון של שבירה ותיקון. כמו אדם, שנשבר לו משהו בחיים

יש לו בפנימיות הנפש, מה שנקרא האיתן שבנשמה, בחינה שבה כל 
השבירה לא נגעה כלל וכלל. יש לו משהו שלם בפנים, ה"איתן 

מה, שהוא אחד -שבנשמה" שלו, שם עב שלו, שהוא גם המקור של ה
 –הווארט הוא שיש תמיד משהו באדם שלא נשבר עם שם עב הזה. 

י משברים בחיים, יש מה שלא כמה שיכול להיות שאדם עבר כל מינ
, שהוא למעלה מהשבירה שלא נשבר מה-הראשון הוא ה מה-הנשבר. 

שבפנימיות א"ק, לפני שמאיר הארה  מהלגמרי, נקרא בקבלה שם 
שבא על  שם מה החדש -המה השניממצח דא"ק. אחר כך יש את 

רקע השבירה, שהוא רק הארה, אבל היות ששרשו האמתי למעלה 
בחינת בטול, לפעול  –כח לתקן את השבירה מהשבירה יש לו 

הרגשת בטול, גם בטול מר. מה תוצאת השבירה? כל הישות, הגאוה 
של האדם ובכלל הישות של המציאות. מה העבודה? לבטל את היש 

, מהלאין. אמרנו שזו עבודה מרה. אבל יש כח בנפש, יש הארה של 
ר את החדש", שהוא הכח לתקן את השבירה, ולחב מהשהוא "שם 

אחר כך יש שם מה שלישי, עליו כתוב ב"פתח אליהו" . בן-ל מה-ה
חוט השדרה הפנימי, קו אין סוף, שפועל  –שהוא "אורח אצילות" 

את התכללות כל האורות והכלים, כל הפרצופים, בעולם האצילות. 
ואחד הפירושים שלעתיד לבוא יש עליה  –היות ש"עולם חסד יבנה" 

של כל העולמות להבנות מהחסד, כמו שהיום עולם האצילות נבנה 
מחסד וכולו אהבה, ללא יראה ופחד אחד מהשני )כמו שהיה בעולם 
התהו שנשבר(, יהיו לעתיד כל העולמות. המגיד, בעל ההילולא של 

אירה בכל היום, אומר שגם היום "אצילות איז אויך דא", אצילות מ
. יש שיחה מההעולמות, אבל כאשר כל העולמות יעלו הכל יהיה שם 

חשובה של הרבי, "ענינה של תורת החסידות", שהחסידות היא החוט 
 מהסוד שבתורה. גם היום יש שם -דרוש-רמז-שמחבר את כל הפשט

שהוא "אורח אצילות", החוט הפנימי המחבר באצילות, ולעתיד לבוא 
שם מה שיוצא ממצח , שם מה בשרשואם כן, יש הכל יהיה אצילות. 
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יש  .יש שם מה שמקיים את המציאות, וא"ק לתקן את המציאות
השני מחיה את  מה"דוד מלך ישראל חי וקים". שם  –חיות ויש קיום 

השלישי מקיים אותם לנצח. שוב,  מההמתים )"וימלך... וימת"( ושם 
אור פנימי, ולקיים להחיות ולקיים. להחיות היינו  –יש "חי וקים" 

היינו אור מקיף שמקיים את המציאות שלא תפסיק אף פעם. 
כשאומרים "דוד מלך ישראל חי וקים" אומרים שהוא גם חי, לא 
נשבר )ואם לרגע נשבר, מיד קם לתחיה(, וגם קיים, תמיד הוא קיים, 

יט בכח הרבה יותר חזק מהחי לבד. כל זה להסביר את הרמז של 
 מההבחינות של שם  גכל  – מהש פעמים בגימטריא של כסלו

 (ע"ג י"ט כסלו)                                             .יט כסלו-מתגלות ב
  

 

ללמוד על מנת לקיים בפשטות בלי  -ורה לשמהת

 להתבלבל
כסלו,  מגיד ממעזריטש בעל ההילולא של י"טנספר סיפור על ה 

 זכותו יגן עלינו.
 –בוואהלין, ולא רחוק ממנה יש עיר הרבה יותר גדולה מעזריטש נמצאת 

ושם היה בתקופת המגיד המגיד מאוסטרהא, שהיה גאון עצום  –אוסטרהא 
וגם היה מקושר למגיד. היה לו בן צעיר, שבהמשך ירש את הכסא של אביו 
ונעשה המגיד מאוסטרהא, ושמו הרב ייב"י. הוא כתב כמה ספרים. יש לו 

אחד המקורות  –פרש כל שנה את הפרק שלו  ספר על תהלים, והוא
החשובים שלכל אחד יש את פרק התהלים שלו לפי השנה הבאה )מנהג 
הבעל שם טוב(, ובספר שלו הוא מפרש עד הפרק בו הוא נפטר. יש לו עוד 

 ספרים חשובים מאד. 
אותו רב ייב"י, הבן של המגיד מאוסטרהא, היה עילוי גדול מאד. ממש 

בר מצוה, היה ידוע בכל העיר שהוא נועד לגדולות. רק  בגיל צעיר, לפני
מה? הוא היה ילד עם הרבה מרץ, הרבה עזות דקדושה ודרכו של אותו ילד 

היתה לגנות ולבזות את כל תלמידי החכמים הגדולים שבעיר. שוב, זו  12בן 
היתה עיר מלאה חכמים ורבנים חשובים. עד כדי הגיעו הדברים, שהילד 

גנה ובזה את רבני העיר,  –מישרים של העיר -לוי, ובן המגידשהוא עי –הזה 
וכל כך קומם אותם עד שהזמינו אותו לדין תורה. שם היתה להם רשות, 

לתת עונשים כבדים. זה כמו שיש איזה  –מכח הממשלה, גם לתת מלקות 
ילד צעיר מיצהר או מבת עין, מבזה את הממסד... אז האבא נורא פחד מה 

לו. היות שהוא היה קשור למגיד, ומעזריטש היתה לא יהיה עם הילד ש
הוא שלח  –כמו שנוהגים לעשות  –רחוקה מאוסטרהא, אז לפני המשפט 

את הילד למגיד, שייעלם, שלא יהיה שם בזמן ההזמנה לדין, עד יעבור זעם. 
הוא שלח מכתב עם הילד למגיד, שהוא מבקש מהמגיד שיקבל את הילד 

ככה לא נוהגים, זו לא  –טובים -תו על מעשיו הלאוידאג לו, וגם שיוכיח או
 דרך ארץ. כך הוא בקש מהמגיד. 

, הגיע למגיד. המגיד קורא את המכתב של אבא 12הילד, שהוא סך הכל בן 
מה זה הדבר הזה? למה אתה מגנה את הרבנים  –שלו ושואל את הילד 

אומר  –בלי שום חוצפה בכלל  –בעיר שלך? והילד, בשיא הענוה והשפלות 
 –למגיד: הרי הם לומדים תורה שלא לשמה. המגיד מסתכל על הילד ואומר 

קודם כל, איך אתה יודע שהם לומדים תורה שלא לשמה? ואם אתה כבר 
יודע שהם לומדים תורה שלא לשמה, מה זה אכפת לך? מה זה נוגע לך? 

ע אני גם יודע וגם מאד נוג –שוב, הילד עונה בשיא התמימות והענוה, ודאי 
 לי, אחרת לא הייתי מגנה אותם. 

אני נוהג לקום חצות באמצע הלילה וללכת לנהר  –ומעשה שהיה כך היה 
שמחוץ לעיר, באמצע החורף, ושם לשבור את הקרח ולטבול שלש פעמים 
במים הקפואים שם, ואחר כך, כשאני חוזר הביתה אחרי הטבילה הזו, אני 

ל הלילה בכיף הכי גדול שיכול מרגיש מאד עם מוחין דגדלות ולומד תורה כ
להיות, בהתלהבות הכי גדולה שיכול להיות. אלא מה, פעם אחת קמתי 
בחצות ובדרך לנהר פתאום באו לי מחשבות שכתוב בתורה, בגמרא, שאסור 
לתלמיד חכם לצאת יחידי בלילה. אז מה אני עושה? אני תלמיד חכם או 

סור לי? אחר כך באה לא תלמיד חכם? מותר לי לצאת יחידי בלילה או א
עוד מחשבה, שהרי שילד ישבור את הקרח בנהר באמצע הלילה ויטבול זו 
סכנת נפשות, אז אם חלילה אטבע, אם יקרה משהו, זה נקרא שאני מאבד 
את עצמי לדעת ר"ל. כעת, הוא אומר למגיד, מאיפה באו לי המחשבות 

לאך לא האלה? המחשבות האלה הן היצר הרע. היצר הרע הוא מלאך, ומ
לומד תורה, אז מאיפה הוא מכיר את הגמרות ויודע לצטט לי כל מיני 
ציטוטים שאסור לצאת יחידי בלילה, שזו סכנת נפשות, שאני מאבד עצמי 
לדעת וכו'? זה ודאי בא מרבני העיר שלומדים תורה שלא לשמה, לכן אני 

ה מהתורה שלא לשמ –יודע שהם לומדים תורה שלא לשמה וזה גם נוגע לי 
 שלהם באות לי כל המחשבות האלה.

זה לכאורה סיפור על רב ייב"י כשהוא היה ילד. מה לגבי המגיד 
עצמו? קודם כל, מה משמע מהסיפור הזה? המגיד הסכים לו? לא 

המגיד ודאי הסכים לו. איך אני  –כתוב, אבל ננחש. מהסיפור הזה 
עוד יותר בטוח שהמגיד הסכים לו? כי כתוב שמדרכו של המגיד 
ממעזריטש בכבודו ובעצמו גם היה לגנות תלמידי חכמים שלומדים 

 תורה שלא לשמה. 
בשביל מה טוב הסיפור הזה? רק טוב להסביר מהי "תורה לשמה". 

מסירות נפש  מה המסקנה? כשלומדים תורה לשמה אז הולכים על
של כל מיני  –בלבול המוחות  –בפשיטות, בלי שום בלבולי דעת 

טענות ומענות שעל פי תורה זה אסור, על פי תורה זה ככה ועל פי 
אם יש משהו לעשות למען ה' יתברך, למען קידוש תורה זה ככה. ש

ה', אז עושים אותו. כל מחשבה אחרת שמבלבלת את הראש באה 
כן, יש פה גדר מאד חשוב מהי תורה לשמה, אם  מתורה שלא לשמה.

ומהי תורה שלא לשמה. וכמובן תורה לשמה היא תורה על מנת 
 לקיים בפשיטות, במסירות נפש. –לקיים 

פעם אחת שאלו את המגיד, למה אתה מגנה תלמידי נחזור למגיד: 
חכמים? הרי גם אתה גאון, תלמיד חכם בנגלה, אז מה יש לך נגדם? הוא 

היו שני עשירים. אחד היה מאד עשיר, הרבה יותר מהשני, רק אמר משל, ש
ככל שהיה עשיר גדול היו לו הוצאות רבות. העשיר השני היה פחות עשיר, 
אבל לא היו לו הוצאות. במי מקנאים? בעשיר הפחות גדול, שאין לו 

מילא, יש לו הרבה כסף אז יש לו הרבה הוצאות,  –הוצאות. העשיר הגדול 
 –אפילו שפחות  –. אבל זה שיש לו רק כסף, יושב על כסף לא מקנאים בו

 אז מקנאים בו ומתגרים בו. 
זה המשל של המגיד, ומה הנמשל? שיש תלמידי חכמים שלומדים הרבה 

אין להם הוצאות. הם גאונים, אבל אין  –תורה אבל זה לא בא לידי מעשה 
בלי לא יוצא מזה שום דבר. ממילא, כאלה שלומדים  –להם הוצאות 

אותם אני מגנה. בשביל מה כל התורה שלהם?! אבל אני, כך  –הוצאות 
אבל יש לי הרבה הוצאות.  –הוא רמז על עצמו, יש לי ברוך ה' הרבה תורה 

אני צריך לדעת איך נוטלים ידים, אז  –מה זה הרבה הוצאות? הוא פירט 
. צריך לדעת איך עושים בציעת הפת, צריך להיות בקי בהלכות נטילת ידים

אז אני צריך להיות בקי בהלכות בציעת הפת. הוא פרט כך וכך הלכות, 
ומענין שהן היו הלכות שקשורות לאוכל, הגם שהוא כמעט ולא אכל... מה 

הפשט הכי פשוט של תורה הווארט של עשיר גדול עם הרבה הוצאות? 
שאתה לומד בא לידי ביצוע  לשמה, שלומד על מנת לקיים. אם כן, כל דבר

בפועל )וכך אמר המגיד על עצמו שמיום עמדו על דעתו מכל דבר שלמד 
 –בתורה למד דרך בעבודת השי"ת, הלכה למעשה(. כנראה שהא בהא תליא 

תורה שהיא על מנת לקיים בפועל היא תורה שהקיום שלה הוא גם 
אסור וכו',  בפשיטות ובמסירות נפש, בלי כל מיני לומדות מה מותר ומה

 כמו בסיפור הראשון. 
"ר הזקן עצמו התנגד לביזוי 'לומדים'. כנראה היות, שכתב האדמו

ספר של בינונים, הבין שההנהגה הזו, כמו הרבה דברים, היא הנהגה 
כמו המגיד, כמו הרב ייב"י, כמו רבי  –מיוחדת של צדיקים גדולים 

ת שכל שלמה מקרלין עצמו, ובמדרגה שלו זה ראוי. אבל היו
במיוחד אם יש לך זה לא שייך.  –ההנהגה לרבים שלי הוא לבינונים 

יצר הרע שבא לבלבל את הראש, כמו הילד רב ייב"י, אצלי ואצלך זה 
רק  לא בא מהתלמיד חכם שלמד שלא לשמה אלא מהיצר הרע שלך.

נוסיף שהרבי אמר שמי שמעכב את הגאולה אלו הרבנים. הרבנים 
ם, שכולל גם את הרבנים של היום. של אז הם הממסד של היו

 שכולם יהיו מאד עשירים עם הרבה הוצאות.  
 ()מוצאי י"ד כסלו ע"ד  

 
 

התפשטות האור של המשיח היא חנוכה. לכן הבעל שם טוב הכי חבב 
ענינו להוסיף אור. בכל מקום שנכנס אמר להדליק עוד  –את חנוכה 

אורות. אבל מציאות הגאולה היא "אשפוך את רוחי... ונבאו... חזיונות 
מימוש היכולת לראות את הפלא. "אראנו נפלאות". הפלא  –יראו" 

אותו הדבר ממש,  –של האחדות והמציאות של העולם יחד ממש 
 ט בכסלו."זה הענין של ימצדנו ומצד ה', הכל אותו דבר ממש. 
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