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בס“ד

שבת שלום לכל קוראי נפלאות, שבת "חקת התורה" בפתח ואתה גליון נוסף 
מלא בכל טוב, דברי תורה והתוועדויות חסידיות, לכל המשפחה.

מה בגליון?
השבוע הגליון מעט קצר מהרגיל, אבל זו הזדמנות נפלאה לקרוא מכריכה 
לכריכה, לא תצטערו. הפעם אנו זוכים להשלים שיעור מסדרת שיעורי הקורונה 
)לחובבי הגל השני( שבהשגחה פרטית קשור לפרשתנו בקשר אמיץ. בשיעור המרכזי 
— "נחש הנחֹשת" ועבודת נחום איש גם זו — ממשיך הרב בביאור אגרת הקדש י"א 
שבתניא, "להשכילך בינה", שלימודה ידוע אצל חסידים כסגולה לרפואה ועוסקת 

במהות היסורים בעוה"ז ובגילוי הטוב הגנוז בתוכם.
בשיעור זה מבאר הרב את סוד נחש הנחשת המופיע בפרשתנו — והכח שבו 
לגלות את השרש הטוב של הדינים הקשים. הרב ממשיך בביאור עבודתו של נחום 
איש גם זו — הקשורה לסודו של נחש כפי שמסביר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה 

לפרשתנו — לחיות בפועל את הטוב הגנוז שברע הנגלה.
את נחש הנחֹשת נפגוש גם בשיעור קצר על שמחת הנשוך ובמדור לילדים.

שבת שלום ומבורך,
המערכת

הקדמת המערכת
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שיעור

“להשכילך בינה“ )5(

קיצור מהלך השיעור
בימי ההסתגרות בשל נגיף ה׳קורונה׳ מסר הרב סדרת שיעורים מוקלטים באגרת הקדש 

“להשכילך בינה“, הידועה בין חסידים כסגולה לרפואה.
פרק א בשיעור שלפנינו עוסק בסוד נחש הנחשת — המופיע בפרשתנו — והכח שבו לגלות את 

השרש הטוב של הדינים הקשים למטה, כפי שמסביר אדמו“ר הזקן בלקוטי תורה על 
הפרשה.

פרק ב מרחיב, לאור דבריו, בכך שזו העבודה המיוחדת לנחום איש גם זו ומעמיק בכח המיוחד 
שלו לגלות את הטוב שבתוך הרע.

א. סוד נחש הנחשת
“הכל טוב בתכלית — רק שאינו מושג“

באגרת הקדש יא, “להשכילך בינה“, חוזרת 
 — לאחרונהא  עליה  שדברנו  חשובה  מלה 
“שאינו“, בגימטריא קורונה )הזכרנו שהיא מופיע 
בפירוש רש“י על “אל תאכלו ממנו נא“ב הוא 
“שאינו צלוי כל צורכו קוראו נא בלשון ערבי“(. 
המלה  של  ביותר  הגדול  הריכוז  נמצא  כאן 

הקלטה   — תש“פ  אדר  כ“ט  מוגה.  לא  גלעדי.  איתיאל  ע“י  נרשם 
טלפונית.

בשיעור ליל פורים השתא )פורסם ב“ואביטה“ פרשת ויקה“פ(. א 
שמות יב, ט. ב 

“שאינו“ בספר התניא, בביטויים — “שאינו 
ו“שאינו  פעמים(  שלש  החוזר  )ביטוי  מושג“ 
אך  אחת,  פעם  בפנים  המופיע  )ביטוי  יכול“ 
חוזר עוד שלש פעמים בסוגריים המציעים גרסה 
אחרת למשפט(. אם קוראים כל מה שמודפס 
בתניא כאן, בהשגחה פרטית, יש שבע פעמים 

המלה “שאינו“!
שוב, הביטוי העיקרי הוא “שאינו מושג“ — 
שהוא בעצם הבסיס של כל האגרת. כל האגרת 
באה להסביר מהו הרע שאנחנו חווים בחיים 
הוא  בשרשו  שהרע  ושוב  שוב  וחוזרת  שלנו, 

באמת הכי טוב, אבל זהו טוב “שאינו מושג“:

 “נחש הנחשת“
ועבודת נחום איש גם זו
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ויצייר  הבנתו  בעומק  האדם  וכשיתבונן 
בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש האיך 
יעלה על דעתו כי רע לו או שום יסורים מבני 
יסורין בעולם הרי האין  ומזוני או שארי  חיי 
שהיא חכמתו יתברך הוא מקור החיים והטוב 
והעונג והוא העדן שלמעלה מעוה“ב רק מפני 
שאינו מושג לכן נדמה לו רע או יסורים אבל 
רק  והכל טוב  יורד מלמעלה  רע  אין  באמת 
שאינו מושג לגודלו ורב טובו... ויאמין שבאמת 
הוא חי בהם וכל צרכיו וכל עניניו משתלשלים 
באמת בפרטי פרטיותיהם שלא מס“א כי מה׳ 
מצעדי גבר כוננו ואין מלה כו׳ ואם כן הכל טוב 

בתכלית רק שאינו מושג...
כמה שוה הביטוי שחוזר כאן שלש פעמים 
)׳חזקה׳(, “שאינו מושג“? משיח־משיח )שהוא 
נחש־נחש, סוד “נחש נחשת“, כמו שיתבאר(. 
הביטוי העיקרי הוא “הכל טוב בתכלית רק שאינו 
מושג“. כמה הוא שוה? רק “הכל טוב“ )שחוזר 
כמה פעמים באגרת( שוה עב, חסד — “חסד 
אל כל היום“ג — ו“הכל טוב בתכלית רק שאינו 
מושג“ שוה 1950, כפולת שם הוי׳, שם הרחמים, 

הוי׳ פעמים בטחון. 

“נחש נחשת“ — ראשית הבריאה
לתוכן  הקשור  חשוב  מאד  ענין  עוד  ישנו 
פעמים  כמה  המפרשים  מפנים  אליו  האגרת, 
של  מאמר   — יא  הקדש  אגרת  על  בהערות 
אדמו“ר הזקן בלקו“ת על נחש הנחשתד. בסיפור 
נחש הנחשת בפרשת חקת חוזר שרש נחש חוזר 
סך הכל ז פעמים, ה פעמים נחש ו־ב פעמים 
נחשת )בחלוקת זהב( — “וישלח הוי׳ בעם את 
הנחשים השרפים... ויסר מעלינו את הנחש... ויעש 
משה נחש נחשת ויִׂשמהו על הנס והיה אם נשך 
הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי“ה. 
ה הנחשים )ממש( רמוזים בהופעה הראשונה 

תהלים נב, ג. ג 
לקו“ת חקת סד, א ואיל“ — ד“ה “ויעש משה נחש נחשת“. ד 

ל־ב  ה׳נחש׳ים  ז  של  זהב  חלוקת  כאן  יש  ו־ט.  כא,  במדבר  ה 
בסיפור הצרה ו־ה בפתרון של משה )ובעוד אופן ראה בפנים(.

)במלה ה־ה בפסוק( — “הנחשים“, ה נחשים. 
בפסוק המסיים כתוב פעם אחת “נחש הנחשת“, 

ב־ה, ופעם אחת “נחש נחשת“, בלי ה.
נחש הנחשת הוא דוגמה עיקרית בתורה של 
“לשון נופל על לשון“, כפי שכותב רש“י: “׳נחש 
נחשת׳. לא נאמר לו לעשותו של נחשת, אלא 
אמר משה הקב“ה קוראו נחש ואני אעשנו של 
נחשת, לשון נופל על לשון“. יש רק עוד מקום 
אחד בו רש“י מציין בפירוש תופעת “לשון נופל 
על לשון“, על הפסוק “לזאת יקרא אשה כי 
מאיש ֻלקחה זאת“ו בבראשית — “לשון נופל 
על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקדש“ 
)כפי שמביא רש“י שם(. אפשר לומר שאלה 
שתי הדוגמאות העיקרית של “לשון נופל על 
לשון“ בתורה — איש־אשה ונחש־נחשת. ברור 
ש“איהו ׳נחש׳ ואיהי ׳נחשת׳“, זכר ונקבה לפי 
הדקדוק. אם כן, רואים כאן קשר בין מעשה 
בראשית — בו ה׳ בורא את העולם בלשון 
הקדש, ולכן יש בבריאה “לשון נופל על לשון“ 
)כפי שמזהה אדם הראשון( — לנחש הנחשת, 
בו משה רבינו מבין מדעתו מה עליו לעשות 

ב“לשון נופל על לשון“.
גם ברמז רואים את הקשר הזה: ידוע ש־נחש 
בגימטריא משיח וממילא נחשת הוא עוד פעם 
משיח עם ת בסוף )לעשו היו ת אנשיםז, אח“כ 
ולבסוף  דודח,  של  אנשים  ב־ת  והתגלגלו  זכו 
יתגלגלו ב־ת אנשים של משיח, סוד נחשת(. 
אבל כמה שוה “נחש נחשת“? 116, “בראשית 
ברא“ — “׳בראשית׳ מאמר ׳ברא׳ חצי מאמר“ט, 
כמו שכתוב בספרא דצניעותא שבזהר ומבואר 
בחסידות )והוא גם שוה כתר מלכות(. “בראשית 
ברא“ — הדבר הראשון שה׳ בורא הוא “נחש 
נחשת“. כלומר, בנחש הנחשת טמונה ההתבוננות 
בשרש הטוב של הכל בראשית הבריאה של ה׳, 

כמו שמוסבר באגרת כאן.

בראשית ב, כג. ו 
שם לב, ז. ז 

שמואל־א ל, יז. ראה רש“י על בראשית לג, טז. ח 
זהר ח“ב קעח, ב. ט 
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 נחש הנחשת —
להמתיק את הרע בשרשו

המפרשים  הנחשת?  נחש  של  הסוד  מהו 
כאן מביאים מהמאמר של אדמו“ר הזקן שהוא 
המקור בתורה של ראית שרש הרע המדומה 
כטוב באמת, הכי טוב. נביא את דבריו בקיצור. 

אדמו“ר הזקן פותח בשאלה:
ויעש משה נחש נחשת וישימהו על הנס 
והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש 
הנחשת וחי. ואיתא במשנה )ספ“ג דר“ה( על זה 
בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין 
לאביהם  לבם  את 
שבשמים כו׳. וקשה למה 
ליה לנחש כלל אלא והיה 
יסתכל  הנחש  נשך  אם 
מהו  ועוד  מעלה.  כלפי 
ההסתכלות כלפי מעלה 
הלא מבואר בענין תפלה 
ולבו  למטה  עיניו  שיהיו 

למעלה.
מסביר  לענות,  כדי 
שתכלית  הזקן  אדמו“ר 
ירידת הנשמה לגוף היא 
למתוק  המר  את  להפוך 
)כי דבקות באהבה ויראה 
נעלה  באופן  לנשמה  יש 
יותר, בלי הפרעות הגוף(, 
להתבונן  יש  כך  ולשם 
— בתפלה — בכך שליצר הרע ולכל הדינים 
והיסורים המרים הנמשכים בעטיו יש שרש טוב:

בשרשן.  נמתקים  הדינין  כי  הוא  והענין 
בעולם  שנתהוו  ר“ל  ודינים  רעות  כל  דהנה 
שרשם ומקורם המחיה אותם הוא טוב... וזהו 
דבר המחיה את כל הרעות ושרשם למעלה 
השתלשלות  ע“ד  למטה  וכשיורד  טוב  הוא 
נעשה באמת רע גמור ודינים גמורים הן במילי 
דעלמא והן במילי דשמיא. והנה כשבא לאדם 
איזה יסורים ר“ל יחשוב כי לא למראה עיניו 
ישפוט שרע הוא אלא באמת שרשו הוא טוב 

ית׳ לא תצא הרעות כי אם רק טוב  כי ממנו 
גמור רק שהוא אינו מושג בשביל שלא יוכל 
לירד לעולם השפל ונשאר למעלה )ע׳ בסש“ב 
פרק כ“ו ובאגה“ק ד“ה להשכילך בינה(... וזהו 
בכל מאדך כמאמר טוב מאד טוב זה מלאך 
החיים מאד זה מלאך המות שהוא טוב מאד 
לידי  בא  לא  שעדיין  אלא  וגבול  שיעור  בלי 
גילוי ואינו מושג )וע׳ בזהר ר“פ יתרו דס“ח ב׳ 
ובהרמ“ז שם ועמ“ש ע“פ אלה מסעי(. וזהו יסר 
יסרני י“ה שהוא בתחלת השם תחלת התגלותו 
שעדיין לא בא לידי גילוי ואינו מושג שעדיין 

לא נתגלה הכל.
אדמו“ר הזקן מאריך שם שההתבוננות הזו 
יותר  שדורשת  התפלה,  עבודת  תכלית  היא 
שכאשר  ומסביר  לדור,  מדור  ומאמץ  אריכות 
מסתכלים לשרש ניתן גם לשנות את המציאות 

עצמה לטובה. הוא מסיים:
וזהו ענין נחש הנחשת שהיה צריך להשימו 
על הנס שהיה צריך לה להגבהת הנחש למעלה 
יחשוב  שלא  כלו׳  מעלה  כלפי  ומסתכלים 
שהנחש נפרד א“כ הוא רע ממש ונשאר רע. 
אבל כשיחשוב את הנחש בהגבהתו למעלה 
בשרשו שאינו נפרד מאתו ית׳ וחיותו משם... 
נחשת  היה  ולכן  מלמעלה  יורד  רע  אין  א“כ 

שמשתנה לכמה גוונין ע“י אין. והמ“י. 
אם כן, הנושא העיקרי של האגרת שלנו — 
“הכל טוב בתכלית רק שאינו מושג“ — הוא־

הוא סוד נחש הנחשת. צריך לשים אותו על נס 
ולהסתכל בו )“והביט אל נחש הנחשת וחי“(.

ב. עבודת נחום איש גם זו
מי יכול לראות שהכל טוב?

עד עכשיו דברנו על הביטוי העיקרי באגרת, 
“שאינו מושג“, אבל יש גם “שאינו יכול“: 

כי עיקר בריאת האדם בעוה“ז הוא בשביל 
לנסותו בנסיונות אלו ולדעת את אשר בלבבו 
שהם  אחרים  אלהים  אחרי  לבבו  יפנה  אם 
תאוות הגוף המשתלשלים מס“א ובהם הוא 

“בראשית ברא“ 
— הדבר הראשון 

שה׳ בורא הוא 
“נחש נחשת“. 
כלומר, בנחש 

הנחשת טמונה 
ההתבוננות 

בשרש הטוב של 
הכל בראשית 

הבריאה של ה׳, 
כמו שמוסבר 

באגרת כאן
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חפץ או אם חפצו ורצונו לחיות 
המשתלשלים  אמיתים  חיים 

מאלקים חיים אף שאינו יכול.
שאינו  “אף  הכוונה  מה 
ברור,  כך  כל  יכול“? באמת לא 
כפי שעולה גם מהדיון בסוגריים 
ומשמע שה“שאינו  הגרסה,  על 

יכול“ הוא מאמר מוסגר — הנסיון הוא האם 
האדם רוצה לחיות “חיים אמיתים המשתלשלים 
מאלקים חיים“, אלא שמציינים כי “אינו יכול“ 
לחיות כך בפועל, בחויה המוחשית שלו, משום 
שהטוב האלקי אינו מושג לו. כדי להסביר זאת 
מפנים שוב למאמר על נחש הנחשת, וכך כתוב 

כאן בלקוטי הגהות לתניא: 
עיין בענין נחש נחשת ]לקו“ת חקת סב, א[ 
בענין נחום איש גם זו שבצדיקים הגדולים הי׳ 
מאיר זאת הבחי׳ אך בצדיקים שרק מאיר בהם 
בחי׳ כל מה דרחמנא עביד לטב היינו שיהי׳ 

זאת לטובה זה בחי׳ הנס.
במאמר בלקוטי תורה כתוב כך:

וזהו ענין נחום איש גם זו שהיה אומר גם זו 
לטובה מפני שהיה מתבונן באמת ששרש הרע 
הוא הטוב והביאו למעלה אל שרשו למקום אין 
ושם הי׳ יכול לעשות השתנות כמאמר ר׳ חנינא 
בן דוסא מי שאמר לשמן וידליק כו׳... וכענין 
נחום איש גם זו גם כל הצדיקים היו ע“ד זה 
רק נחום איש גם זו היה יכול לשנות המשכה 
למטה  באמת  נראה  שהי׳  למטה  מלמעלה 
שהוא טוב בגשמיות ולכן נק׳ גם זו שהוא מושג.

 “גם זו לטובה“
ו“כל מה דעביד רחמנא לטב עביד“

הוא מסביר שיש שתי דרגות צדיקיםי: 
יש צדיקים עם דרגת בטחון גמור, כנחום איש 
גם זו, שאצלו “היה מאיר זאת הבחינה“ של 
נחש הנחשת. ההגהה כאן היא על “שאינו יכול“, 

)ובמאמר  ד־ז  אותיות  תבוא  ח“ב  לקו“ש  ראה  לקמן  בהבא  י 
“אמונה ובטחון“ פ“ה בספר לב לדעת(. 

ולמדנו בפורים ש“שאינו“ שוה 
“איש גם זו“ — שמנו את הרמז 
הזה בנצח בפרצוף רמזי הקורונה, 
את  שמנצח  נצחיים  חיים  גם 
היפך החיים וגם בגלל הבטחון 
תליא(,  בהא  )והא  שלו  הגמור 
שהוא פנימיות הנצח. אצל נחום 
איש גם זו הטוב הגנוז ברע המדומה כן מושג, לכן 
הוא כן יכול לחיות את חייו כחיים אמתיים )כאן 
המלים ׳מושג׳ ו׳יכול׳ הולכות יחדיא(. “שאינו“ 
אותיות אישון — ב“אישון בת עין“יב משתקף 
איש קטן הפוך, רמז לכחו של נחום איש גם זו 
להחזיר הכל לנקודה הקטנה של האישון )נקודת 
האין שבעין(, בה מתהפך הכל לטובה, בטוב 

הנראה והנגלה לעין.
לעומת אותם צדיקים, יש צדיקים שמאירה 
בהם רק הבחינה של “כל מה דעביד רחמנא 
לטב עביד“יג — כמו רבי עקיבאיד, תלמיד נחום 
איש גם זו. “כל מה דעביד רחמנא לטב עביד“ 
היא בחינה פחותה, בלשון תרגום. “גם זו“ היינו 
פנים, לשון הקדש — בחינת “אתה“, פניה ישירה 
לה׳טו — ואילו בחינת תרגום היינו אחור. אכן, זו 
הבחינה השוה לכל נפש, כפסק השלחן ערוךטז 
בחותם הלכות ברכות — תכלית ברכותינו את 
השי“ת תמיד — “לעולם יהא אדם רגיל לומר 
כל מה דעביד רחמנא לטב עביד“יז )וכן הובא 
גם בקצוש“עיח ללמד שהדבר שוה לכל נפש, 

מקטני הקטנים(.

מושג־יכול = 415 = נחום־איש, כמו שיתבאר. יא 
תהלים יז, ח — וראה שם ברד“ק ובמצודות. יב 

בגימטריא  עביד“  לטב  רחמנא  דעביד  מה  “כל  ב.  ס,  ברכות  יג 
גדול  ה“כלל  עקיבא,  לרבי  כמתאים  כולה,  התורה  כל  )זו  תורה 

בתורה“ שכל התורה שבעל פה(.
עביד“  לטב  רחמנא  דעביד  מה  “כל  ועוד  עקיבא  רבי  ורמז:  יד 

עולה נשמה־תורה, כאשר ה׳כנף׳ ביניהם הוא “גם זו לטובה“!
סוד הפניה לה׳ “אתה“ כשרש הרפואה נתבאר בחלק נוסף  טו 

של השיעור — חלק נוסף של השיעור שטרם נדפס.
שו“ע או“ח רל, ה )וראה בחכמת שלמה שם שחלק עליו ואמר  טז 

שיש לומר “גם זו לטובה“(.
ורמז: “לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא לטב  יז 

עביד“ עולה 1367 — המתקת ה־367 )קורונה וכו׳( ב־1000 אורות!
נט, ד. יח 

אצל נחום איש 
גם זו הטוב הגנוז 
ברע המדומה כן 
מושג, לכן הוא כן 

יכול לחיות את 
חייו כחיים אמתיים
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צדיקים“יט  ֻכלם  “ועמך   — הצדיקים  רוב 
— ואפילו רבי עקיבא, אינם בדרגת נחום איש 
גם זו. כלומר, הצדיק בדרגה התחתונה מאמין 
ש“הכל טוב בתכלית — רק שאינו מושג“ והוא 
רוצה “לחיות חיים אמתיים — אך שאינו יכול“. 
“כל מה דעביד רחמנא לטב עביד“ היא האמונה 
“שיהיה זאת לטובה“, רק מאמין שיצא מזה 
טוב, אך כרגע נראה לו לא טוב. מי שמאמין 
כך — “זה בחינת הנס“, בשבילו נס, גם נסיון, 
ונס להאמין בכך, לא מוטבע ופשוט אצלו כמו 
אצל נחום איש גם זו )שאצלו נסים בפשיטות 

וטבע בהתחדשות!(.
בתכלית  טוב  ש“הכל  מכך  יצאנו  נזכיר: 
היינו  מושג“  שאינו  רק 
 — בטחון  פעמים  הוי׳ 
והסברנו שנחום איש גם 
הבטחון  תכלית  הוא  זו 
עקיבא,  רבי  )לעומתו, 
דעביד  מה  “כל  שאומר 
רחמנא לטב עביד“, הוא 
בטחון  האמונה(.  בחינת 
הוא בחינת פנים, בחינת 
טוב“כ,  “חן   — “אתה“ 

אותיות בטחוןכא.

רפואת דומה בדומה
מה למדנו? שיש נחש 
דורשים   — ברא“  “בראשית  שהוא  נחשת, 
“בראשית ברא“ שקודם כל צריך להיות בריא. 
בשביל לעבוד את ה׳ יתברך, לקיים את התורה 
בבחינת פנים, צריך להיות בריא, חזק ושמח. 
משה רבינו הוא בדרגה של נחום איש גם זוכב, 

ישעיה ס, כא. יט 
משלי כב, א. כ 

חיים והשלום )מהבן איש חי( על תהלים לז, ג; בן יהוידע על  כא 
ביצה טז, א; לב לדעת מאמר “אמונה ובטחון“ פ“ז )עמ׳ פג(.

הזו  והמדרגה המיוחדת  זו,  גם  איש  בנחום  על הארת משה  כב 
בהמתקת דינים, ראה גם פלה“ר מגלת אסתר ד“ה “ויבז“ — נלמד 
באריכות בשיעורי ה־ו ניסן ש“ז, ואי“ה יפורסם לקראת הילולת רבי 

הלל מפאריטש.

לכן הוא הבין והשיג את סוד נחש נחשת — 
שעשה אותו מנחשת, כלומר “מיניה וביה אבא 
לשדיה ביה נרגא“כג, רפואת דומה בדומהכד. מהי 
רפואת דומה בדומה? לראות שהרפואה היא בתוך 
המחלה — שהפנימיות של הרע היא עצם הטוב, 
הכי טוב. זהו גם הסוד של “לשון נופל על לשון“ 
שהבין כאן משה מדעתו — גם בחינה של “דומה 

בדומה“, לראות שהכל טוב.
אמרנו שהדוגמה הראשונה בתורה ל“לשון 
נופל על לשון“ היא נתינת השם “אשה“ על ידי 
אדם הראשון — “כי מאיש ֻלקחה זאת“, “מצא 
אשה מצא טוב“כה. היו צדיקים שאצלם האשה 
לא היתה בגלוי טובה — כמו רבי זושא — אבל 
הוא היה בדרגת נחום איש גם זו לראות שהכל 

טוב, הכי טוב.
בכל אופן, כאן הוא מזכיר את נחום איש 
גם זו, שהוא ממש “פגע בו כיוצא בו“כו ביחס 
נחום איש נוטריקון נחש, מה לגבי  לנחש — 
האותיות שבאמצע? אותיות איום. נחום איש 
צירוף אותיות נחש איום — נחש איום ונורא... 
אבל מה עוד צירוף האותיות? צירוף שמדברים 
עליו כל שנה דווקא בחנוכה — בדיוק אותיות 
חשמונאי, משיח נאו. רמז מופלא שאיני זוכר 
אם פעם אמרנו — חשמונאי הוא נחום איש 
נחש איום. כמו שהוא איום, יש  שהוא צירוף 
גם ה׳ איום ונורא — הדברים הכי איומים הם 
נאו, בגימטריא  איום הוא  בשרש הכי טובים. 
“אל הוי׳“כז )שם החסד ושם הרחמים( — “אל 

הוי׳ ויאר לנו“כח. 

כג עפ“י סנהדרין לט, ב. ראה תניא פל“א.
ראה רפואה שלמה )לשעבר גוף נפש ונשמה( פ“ח. עיקרון  כד 
“דומה  הלשון  )ומטבע  ט  כא,  במדבר  על  ברמב“ן  מוסבר  זה 

בדומה“ מופיע בהקשרים רבים בראשונים(.
משלי יח, כב. אשה = היהלום של טוב, טוב פעמים חי. כה 

שבת קכא, ב. ראה תניא פל“א. כו 
שיחת ש“פ צו תשמ“א. כז 

הוי׳“, חסד  — “אל  אלהים, שם הדין   = “לנו“  כז.  תהלים קיח,  כח 
יג  יש  ויאר לנו“  הוי׳  ורחמים, מאיר וממתיק את מדת הדין. ב“אל 
אותיות כנגד יג מדות הרחמים, סוד הדיקנא קדישא, שערות הזקן 
דארי“ אנפין הכופים וממתיקים את הדינים דשם אלהים, כמבואר 
בכתבי האריז“ל. במספר קדמי, אל = 106 = הוי׳. “אל הוי׳ ויאר לנו“ 
מספר   ,)1000 עולה  ה־א  כאשר  אתה   =(  1405  = קדמי  במספר 
ההשראה ה־זך, סוד ז מלכין קדמאין דתהו דמיתו — בלע יובב חשם 

דורשים “בראשית 
ברא“ שקודם כל 
צרי“ להיות בריא. 

בשביל לעבוד 
את ה׳ יתבר“, 

לקיים את התורה 
בבחינת פנים, 

צרי“ להיות בריא, 
חזק ושמח
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 נחום איש גם זו —
סוד המתקת מנצפ“ך

גם  ש“איש  אמרנו  בפורים 
זו“ שוה שאינו וכעת התייחסנו 
ל“נחום איש“ )חשמונאי(, אבל 
כמה שוה כל השם שלו — נחום 
איש גם זו? 471, ג פעמים זקןכט. 
כתוב בקבלהל שיש שלשה זקנים. 
זקן של אריך, זקן של ז“א וגם 
של   — דז“א  נוקבא  של  זקן 
דוד המלך. בשלשת הזקנים יש 
שסימנם  שערות  סוגי  שלשה 
 — אשל“לא  “ויטע   — אשל 
אדום־שחור־לבןלב, במלכות הזקן 
אדום, בז“א הזקן שחור ובאריך 

הזקן לבן. כל הזקנים האלה הם רחמים — זקן 
מעורר רחמים. הגם שהשערות הם דינים, כתוב 
שכח השערות־הדינים הוא לכפות את הדין — 
צריך רחמים עם כח לכפות ולבטל, לכבוש, את 

היצר־הדינים.
מחזק רמז שכתבנו בהוספות לשיעור קודם 
עדנה“לג,  לי  היתה  בלֹתי  “אחרי  הפסוק  על 
שלפעמים אכילה־שתיה הם מלכות וז“א — 
“ויאכלו  כתוב  בז“א.  ושתיה  אכילה במלכות 
וישתו וישמינו ויתעדנו“לד — פסוק שהאבן עזרא 
מביא מנחמיה שמכאן לומד ש“עדנה“ הנאמר 
בשרה היינו לשון ענג כמו “ויתעדנו“, והסברנו 
“ויאכלו“  למעלה,  מלמטה  י־ה־ו־ה  בו  שיש 
במלכות, “וישתו“ בז“א, “וישמינו“, לשון שמונה, 
שמתגלה  הענג  תמינאה“לה,  “רקיעא  בחינת 
באמא, עולם הבא )גוף שמן(, “ויתעדנו“ בחינת 

הדד שמלה שאול בעל חנן — שעלינו להאיר ולתקן. חלק הקדמי 
עולה 1045 = 5 פעמים הדר, מל“ התיקון!

ראה ברית כהנת עולם מאמר “קדושה משולשת“ פ“ח. כט 
ראה שיעור מוצש“ק ויצא ו׳ כסלו ע“ד, ליל שבת אחרי ע“ט  ל 

ועוד.
בראשית כא, לג. לא 

זהר חדש )מרגליות( ס, א; ע“ח שי“ג )ארי“ אנפין( פ“ה. ובכ“מ. לב 
בראשית יח, יב. לג 

נחמיה ט, כה. לד 
לה זהר ח“א קסב, ב.

עדן־חכמה )בחינת אין, “והחכמה 
מאין“לו(. קשור לרמז של אשל, 
שהוא אכילה־שתיה־לויהלז )או 
אדום־ היינו  ובקבלה  לינה(, 

שחור־לבן — הא“ש היינו זקן 
מלכות וזקן ז“א. 

ב“פ זקן עולה ש־די, אבל כאן 
ש־די וחצי. מה משמעות המספר 
הכוונה העיקרית  הזה בקבלה? 
מנצפך  היא  ל־471  באריז“ל 
בשיעורים  דברנו  במילוילח. 
אותיות  חמש  על  הקודמים 
מנצפ“ך, הרומזות ל־ה גבורות, 
מקור הדינים. רבי לוי׳ק בהערות 
שלמדנו   — האגרת  על  שלו 
בשיעורים הראשונים — אמר ש“יסורים“ הם 
מ־ם ד־מנצפך ו“יסורין“ הם מ־ן ד־מנצפך, שתי 
הגבורות הכי קשות במנצפ“ך,  והסביר שה“פ 
“יסורים“ ו“יסורין“ שמוזכרים כאן באגרת )ב 
“יסורים“ ו־ג “יסורין“( קשורים לחמש גבורות 
מנצפ“ך. המילוי הכי פשוט של צ הוא צדי, בלי 
ק בסוף, כמו בעולם התהו, שמתורגם “צדיא“לט. 
בתיקון כבר מוסיפים את ה־קמ — הכלים, כמו 
מאה ברכות — אך באורות יש רק צדי, שעולה 
נחום. מם נון צדי פא כף עולה נחום איש גם זו. 
יש לו כח להסתכל לפנימיות־המילוי של הדינים, 
לראות את הטוב שבתוכם, ואז להשיג את הטוב 
ולחיות חיים אמיתים, כשהכל נכלל ומתעלה 

בטוב הגנוז, כסיום האגרת.
יש כאן עוד משהו מופלא: באלף־בית יש 
כב אותיות — “ואני אבטח בך“מא, “בך יברך 

איוב כח, יב. לו 
לז מדרש תהלים פל“ז; ילקו“ש תהלים רמז תתסט. ראה סוטה 

י, א וברש“י.
לח ראה פירוש הרמ“ז על זהר ח“ג קפ, ב; אם לבינה )לרמ“ז( 

מערכת מם אות נט.
אונקלוס בראשית א, ב. לט 

וביאורו בשער מאמרי רשב“י; אור זרוע  ראה זהר ח“א ב, ב  מ 
ח“א סדר אלפא ביתא אות מו; מגן דוד )לרדב“ז( אות צ; חסדי דוד 

הנאמנים ח“ה עמ׳ 5.
תהלים נה, כד. מא 

מם נון צדי פא כף
עולה נחום איש 

גם זו. יש לו 
כח להסתכל 

לפנימיות־המילוי 
של הדינים, 

לראות את הטוב 
שבתוכם, ואז 

להשיג את הטוב 
ולחיות חיים 

אמיתים, כשהכל 
נכלל ומתעלה 

בטוב הגנוז
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וכשמוסיפים   — ישראל“מב 
ל־זך  מגיעים  סופיות  מנצפך 
אותיות. כתוב שאלף־בית של 
כב הוא זכרי ושל זך הוא נקבי 
— מנצפך סופיות הופכים איש 
כב  את  כשמחשבים  לאשה. 
האותיות במילוימג מקבלים 4239 
— מספר שמיד רואים שמתחלק 
ב־9 )כי 423 מתחברים ל־9 ואז 
יש עוד 9( — 9 פעמים 471, נחום 
איש גם זו. כמו שראינו, מנצפך 
נחום  עולות  בעצמן  במילוי 
ה־מנצפך  כלומר,  זו.  גם  איש 
היינו המלכות־הנוקבא  במילוי 

של כל אותיות האלף־בית. באלף־בית של זך 
שוות  במילוי  האותיות  כל  דאורייתא  אתוון 
4710, בדיוק י“פ 471, פעם אחת ב־מנצפך וכל 
השאר עוד ט“פ. זו מהגימטריאות הכי יסודיות 
שמלמדים ילדים בגן או בחיידר אצלנו. באמת 

דבר פלאי.
מה המשמעות? כתובמד שבצלאל היה יודע 
וכך  וארץ  שמים  בהן  שנבראו  אותיות  לצרף 
לבנות את המשכן לה׳ בעולם. כך, כדי להיות 
בדרגת הצדיקים שיכולים ומשיגים את הטוב 
הגנוז, וממילא מגשימים אותו במציאות, צריך 
לאותיות  עצמי  קשר  של  שלמות  עם  להיות 
האלף־בית, אבני הבנין של כל המציאות כולה. 

מדות הרחמים ב־פר דינים
נתבונן עוד בסוד של מנצפך במילוי: ידוע 
שהגימטריא של מנצפך היא פרמה — סוד פר 

בראשית מח, כ. מב 
 ,)13 299 )23 פעמים  1495, ה“פ  סכום כל ה־כב אתוון עולה  מג 
 ,2744 עולה  האותיות  כב  כל  של  הפשוט  )בלבד(  המילוי  וחלק 
)והוא חשבון המלים שבין שלשת ה“אתה“ בברכת   3 14 בחזקת 
רפאנו — אליהם התייחס החלק הנוסף של השיעור, “אתה והעלה 
ורחמן  נאמן  רופא  כי אל מלך  לכל מכותינו  ורפואה שלמה  ארוכה 

אתה. ברוך אתה“(.
ברכות נה, א. מד 

מה ע“ח שי“ח )רפ“ח ניצוצין( פ“ה )מ“ת(. ובכ“מ.

דינים. אך הפלא שהוא עולה גם 
“ורב חסד“מו — המדה הששית 
ב־יג מדות הרחמים. בתוך תיקוני 
הדיקנא יש תהליך של “מן המצר 
יה“מז  במרחב  ענני  יה  קראתי 
המצר“,  “מן  מתחיל  הזקן   —
השערות הצרות מתחת לפאות 
שני צדדי הראש, וככל שהוא יורד 
הוא מתרחב. התיקון הששי, “ורב 
חסד“, הוא השערות הכי רחבות 
של הזקן — ה“ענני במרחב יה“, 
הגילוי במציאות שגם היסורים 
שבאים משם י־ה )“אשרי הגבר 
אשר תיסרנו יה“מח, בטוב נסתר 
כמבואר  אלהינו“מט,  להוי׳  מ“הנסתרֹת  הבא 

בתניאנ( הם טוב.
כמה מוסיף חלק המילוי של מנצפך, החלק 
הנסתר שלו )שבמילוי(? 471 פחות 280 — 191. 
מה המספר הזה אומר? הוא רומז למדה התשיעית 
במדות הרחמים, התיקון התשיעי בתיקוני דיקנא, 
“לאלפים“. המדה השמינית היא “נֹצר חסד“, 
התיקון עליו נאמר “ַאִין מזל לישראל“נא, והיא 
מצטרפת למדה התשיעית, “לאלפים“, “אאלפך 
חכמה“נב ו“אאלפך בינה“נג. “לאלפים“ שוה 191, 
שהוא חלק המילוי של המדה הששית, “ורב 
חסד“ )מנצפך(. כלומר, נחום איש גם זו הוא 

סוד “ורב חסד... לאלפים“. 
במדות דמיכה התיקון הששי היינו “ותשליך 
במֻצלות ים כל חטֹאתם“נד. מי שמשיג את הטוב 
הגנוז במציאות — שהיא הרע המדומה )עלמא 

שער  פע“ח  ב;  קלז,  רבא  אדרא  על  רשב“י  מאמרי  שער  מו 
הסליחות פ“ח.

תהלים קיח, ה. ראה זהר ח“ג קלט, ב; ע“ח שי“ג )א“א( פי“א;  מז 
שעה“כ דרושי ויעבור דרוש ו. וראה גם בשיעור כ“ח אדר ש“ז.

שם צד, יב. מח 
דברים כט, כח. מט 

פכ“ו. נ 
נא בעש“ט עה“ת ל“ כו; ע“פ שבת קנו, א.

איוב לג, לג. נב 
ע“פ שבת קד, א. נג 

מיכה ז, יט. נד 

כדי להיות 
בדרגת הצדיקים 
שיכולים ומשיגים 
את הטוב הגנוז, 

וממילא מגשימים 
אותו במציאות, 
צרי“ להיות עם 

שלמות של קשר 
עצמי לאותיות 

האלף־בית, אבני 
הבנין של כל 

המציאות כולה
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דשיקרא, שנדמה רע( — ומיישם אותו )הופך 
למתוק(,  המר  הטעם  ואת  לאור  החשך  את 
פועל גם “ותשליך במצלות ים כל חטאתם“, 
את הגילוי שגם בחטא ישראל אף פעם לא חטא, 
כמו שכתוב באיז׳ביצאנה. נחום איש גם זו רואה 
זאת, לכן העפר שלו הוא עפר של אברהם אבינו 
— לא משנה מי גנב את היהלומים ושם לו את 
העפר, הוא עשה מצוה הכי גדולה. זו תכלית 
הבטחון, המבט הפנימי והעצמי על המציאות. 

התרופה — ידיעת שרש המחלה
כל הענין הזה הוא סוד נחש הנחשת. הנחש 
הוא הדימוי הכי רע שיש — הביא את המות 
לעולם, את היפך החיים — וכשאני עושה ממנו 

ה׳  “ויצו  עה“פ  בראשית  )ראה  מקומות  ברבוי  השילוח  נה מי 
בגוים“;  “ואבדתם  עה“פ  בחקתי  ויגש;  פרשת  תחלת  אלקים“; 

קהלת עה“פ “שמח בחור“(.

נחש נחשת פתאום הוא נעשה מקור הרפואה. 
כל התוכן של האגרת הוא שרע מדומה — מה 
שנדמה כרע — הוא בעצם טוב עליון. בארמית 
׳רע׳ פירושו חולה — אז כל הענין נוגע במיוחד 

לנושא של חולי ורפואה. 
יש ווארט ש“ידיעת המחלה חצי תרופה“נו. 
כעת נסביר שהידיעה האמתית של המחלה היא 
ולא רק לדעת  הידיעה שאתה חולה,  לא רק 
במה אתה חולה, אלא לדעת ששרש החולי הוא 
טוב — רק שאינו מושג. לצדיק האמתי — כמו 
נחום איש גם זו וכמו משה רבינו )ורשב“י, עיקר 
הגלגול של משה רבינו( — השרש כן מושג, ואז 
מתקיים בו “כל המחלה אשר שמתי במצרים לא 

אשים עליך“ לכתחילה “כי אני הוי׳ רפאך“נז.

הובא בשיחת פורים תשי“ח, אג“ק חי“ד עמ׳ רפד ועוד. נו 
שמות טו, כו. נז 

גם מה שנראה כרע הוא טוב אלקי — אך טוב “שאינו מושג“.��
“נחש נחשת“ בגימטריא “בראשית ברא“ — בריאת העולם בטוב האלקי )בלשון הקדש, ��

בו סוד “לשון נופל על לשון“ המתגלה גם בנחש הנחשת(.
הרמת העינים אל נחש הנחשת היא התבוננות ששרש הנחש־הרע למטה הוא טוב אלקי. ��

זהו סוד רפואת דומה בדומה שבנחש הנחשת.
הנסיון של יהודי הוא האם יחפוץ בטוב גשמי בלבד, או שיחפוץ לחיות ב“חיים אמתיים“ ��

של אלקות — אף “שאינו יכול“ לחוש את הטוב שלהם, משום שהוא טוב “שאינו מושג“.
כל הצדיקים מאמינים ש“כל מה דעביד רחמנא לטב עביד“ בנסתר וצדיקים מיוחדים ��

זוכים לבטחון ש“גם זו לטובה“ בגלוי.
לנחום איש גם זו הטוב האלקי שברע מושג והוא יכול לחיות בחיים אמתיים.��
נחום איש — אותיות נחש איום — רואה וממשיך את הטוב שבנחש.��
נחום איש גם זו זוכה לחשוף את הטוב הנסתר בחמש הגבורות, מנצפך; יודע לשנות ��

את צירופי האותיות של הבריאה ולגלות את הטוב בכל; ומגלה את מדות הרחמים 
“ורב חסד... לאלפים“.

כשרואים את הטוב הפנימי בכל מגלים שאף יהודי לא חטא מעולם.��
“ידיעת המחלה היא חצי תרופה“ היינו הידיעה ששרש המחלה הוא טוב שאינו מושג. ��

כשזוכים להשיג את הטוב שבשרש — שוב אין מחלה כלל.

ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות | צידה לדרך
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שמחת הנשוך

שיעור
"והיה" — לשון שמחה

קיצור מהלך השיעור
בשיעור שמסר הרב אודות תשעה מקומות בהם מפרש האור החיים על פי לשון חז“ל “אין 

׳והיה׳ אלא לשון שמחה“ האריך הרב לבאר את דברי האוה“ח בפרשתנו על הביטוי “והיה 
כל הנשוך“ — שמחת ה“אתהפכא“ והתיקון בסיפור נחש הנחשת — והקביל שבע מדות טובות 

שמונה שם האוה“ח לשבע מדות הלב. השיעור המלא יתפרסם אי“ה בעתו ובזמנו, וכאן 
מובאת תמצית הדברים ביחס לפרשתנו.

בסיפור הכשת הנחשים אומר ה׳ למשה רבינו 
“עשה לך שרף ושים אֹתו על נס והיה כל הנשוך 
הוא  ש“והיה“  אמרו  חז“ל  וחי“א.  אֹתו  וראה 
“לשון שמחה“ב. יש כאן רפואה )כידוע שנחש 
הנחשת על נס הוא סמל הרפואה היום(, אך 
איזו שמחה יש ל“נשוך“ )עוד לפני שהתרפא(? 
אור החיים על הפסוק מונה שבע “תועליות“ 
— שבעה ׳תיקונים׳ — שעושה הנשוך בהבטה 
שבע  את  שמחה.  המצדיקים  הנחשת,  בנחש 

התועליות, כדרכנו, נכוון כנגד שבע המדות: 
חסד: הנחש נושך בעקבות חטא האדם בלחש 
של לשון הרע )כמאמר הפסוק “אם ישֹך הנחש 

אור  ישיבת   — י“א אלול ע“ט  מוגה.  לא  גלעדי.  איתיאל  ע“י  נרשם 
החיים, כפ“ח.

במדבר כא, ח. א 
מגלה י, ב )ובכ“ד(. ב 

בלוא לחש“ג( — ואם האדם ישוב מדרכו וידום 
מללחוש יהפוך הנחש לדומם )כנחש הנחשת(. ה׳ 
בחסדו מגלה לאדם מה חטאו ועושה את נשיכת 
הנחש )הבלתי־הפיכה בטבעה( להפיכה — אם 

רק יעזוב את חטאו )וישוב “תשובת הגדר“(.
גבורה: ההתבוננות בנחש שעל הנס מגלה 
ה׳  כנגד  בדברו  חומרת חטאו —  לאדם את 
וכי במעשיו  וכנגד משה —  )כנחש בגן עדן( 
והעלהו  הסט“א,  הנחש,  את  נס  על  רומם 
למקום גבוה. ההתבוננות בחומרת החטא שייכת 

לגבורה, כפשוט.
מרפא  השמיימי  הנחשת  נחש  תפארת: 
זו   — הממיתים  הארציים  הנחשים  מנשיכת 
על  העליונים  מעלת  את  המגלה  התבוננות 

קהלת י, יא. ג 
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הטעות  על  מעוררת  וממילא  התחתונים, 
בדיבורים הרעים על המן מהשמים והבחירה 
מכונה  בכלל  התפארת  הארץ“.  מן  ב“לחם 
שמיםד, ובה גופא יש חלוקה בין השליש העליון־

המכוסה )שבסוד “עץ החיים“( לשני השלישים 
הדעת“  “עץ  )שבסוד  התחתונים־המגולים 

שהביא מיתה לעולם(.
מעוררת  לשמים  ההסתכלות  עצם  נצח: 
לתשובה על הטענות של ישראל מדוע הוליכם 
ה׳ במדבר, ומזכירה להם שרצון ה׳ הוא שעיניהם 
תהיינה תלויות לשמים, וישימו בה׳ את מבטחם 
ושמירתם  על כל צרכיהם — מזונם, לבושם 
במדבר. מדת הבטחון היא פנימיות מדת הנצח. 
במדבר  ההליכה  על  שהתרעמו  היו  הוד: 
יכולה להתמיד  בטענה שהשתנות הטבע לא 
דבר  כל  להסביר  המנסה  כפירה,  טענת   —
זמנית  חריגה  אלא  אינו  שנס  ולטעון  בטבע 
כך  כנגד  מההסתברות, שלא תתכן שתתמיד. 
הורה ה׳ למשה לעשות נס קבוע — השלך את 
הנחש באויר “ושים אֹתו על נס“, העמד אותו 
שם בדרך נסה — וכך להחדיר בתודעת הכופרים 
שהשהות במדבר היא נס קבוע שניתן לסמוך 
עליו. הן ההודאה בניסי ה׳ )היפך הכפירה( והן 
ההתמדה שייכות לספירת ההוד, וכשהנס מתמיד 
הוא הופך בתודעה לטבע — מודעות טבעית 
היא  הנס  התמדת  בפרט,  בהוד“ו.  “איהי  של 
היו  בנס  )תבונה(ז  ו־ם  עילאה(  )אמא  ס  סוד 
עומדיםח שבלוחות הברית — סוד “בינה עד 

הוד אתפשטת“ט.

זהר ח“א לא, א. ד 
במדבר רבה יט, כג. ה 

ע“ח שער הכללים פ“א, ובכ“ד. ו 
שם. ז 

שבת קד, א. ח 
ט ע“פ הקדמת תקו“ז ז, א.

יסוד: נחש הנחשת מגלה שבכח התשובה 
להפוך את הזדונות לזכויותי — למרות שהאדם 
דבר לשון הרע, וגרם לנחש לנשוך ולהמית, כאשר 
מפסיק  הנחש  מכך  וחדל  תשובה  עושה  הוא 
וחיים.  רפואה  של  למקור  הופך  ואף  להזיק 
כח האתהפכא שייך ל“צדיק יסוד עולם“יא — 
שבתחלה הורג את היצר הרע ואחר כך גם ׳מקים 

אותו לתחיה׳ והופך אותו לטוביב.
מלכות: ה׳ חפץ שיכירו בנסיו בדרך פרט 
— שכל נשוך בפרט יתבונן למעלה ויכיר בנסו 
ויתרגל להתבונן בהשגחה פרטית. מורנו הבעל 
שם טוב — שהדגיש מאד את ענין ההשגחה 
הפרטית — אומר בפירושיג שבקשת ההשגחה 
הפרטית ותשומת הלב אליה היא־היא בקשת 
מלכות בית דוד הנדרשת לגאולהיד, סוד ספירת 

המלכות.
ולסיכום:
חסד

תשובת הגדר — 
החסד בעזיבת החטא

גבורה
חומרת החטא — 

העמדת הס“מ במגדל
תפארת

למעלה טוב ולמטה רע
נצח

בטחון
הוד

התמדת הנס
יסוד

הפיכת הרע לטוב

מלכות
התבוננות בהשגחה פרטית

יומא פו, ב. י 
משלי י, כה. יא 

וראה תניא פ“א, פ“י ופי“ג )ועוד(. יב 
ואתחנן  יג כש“ט )קה“ת( אות מוא; דגל מחנה אפרים פרשת 

בשם הבעש“ט.
הושע ג, ה ורש“י עה“פ. יד 
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האוה“ח מסביר שפרה אדומה היא “חקת 
התורה“ )ולא ׳חקת הטומאה׳ או ׳חקת הטהרה׳(, 
משום שקיומה כ“חוקה ללא טעם“ מעיד על 
התמסרות לקיום רצון ה׳ — על דרך “נעשה 
ונשמע“א — ולכן נחשב כקיום כל “התורה אשר 
צוה הוי׳ לאמר“. מקור ה“חוקה ללא טעם“ הוא 
בכתר עליון, שלמעלה מטעם ודעת, ובכתר גופא 
הוא סוד הגלגלתא, בה נאמר “אין טעם לרצון“ב 
)שלמעלה ממוחא סתימאה, שהוא סוד “טעם 
כמוס לרצון“ג(. בגלגלתא כלולים, בלשון הזהר, 
כל ה“תריג אורחין“ד — תריג המצוות הכלולים 
ב“חקת התורה“ — ובה מלובש החסד דעתיק, 
רמח  כל  כאשר  אברהם“ה,  היה  “אחד  בסוד 

המצוות נחשבים ל“אחד“.
ממשיך האוה“ח שבכל מצוות התורה יש 
ולאדם ראוי  “סודות נעלמים, הנגלים למשה 
המשיג לקנות קנין התורה... שאז מגלין לו רזי 
תורה... ומשה גם כן גילה לישראל בני דורו סודות 
הנסתרים וטעמי המצות ויסוד כל דבר“ וגם בפרה 
אדומה “נאמר למשה דברים מוטעמים“ )“לך 
אני מגלה טעם פרה“ו(, אך הוא נצטוה למסור 

נער“ מרשימת הרב ע“י איתיאל גלעדי. י“ב אייר תש“פ.
שמות כ ד, ז. א 

עבודת הקדש ח“ג פ“ו; נובלות חכמה )ליש“ר( עלה א; פרדס  ב 
רמונים פ“ח פ“י; יונת אלם פ“ב. ראה של“ה תולדות אדם בית ה׳ 

אות יב בהגהה בשם ר“י אלקשטילא.
ג ראה שער היחוד פכ“ד )קכז, א(. ובכ“מ.

זהר ח“ג קכט, א. ד 
ה יחזקאל לג, כד.

במדבר רבה יט, ו. ו 

אור החיים
פרשת חקת

אותה לישראל ללא טעם כדי לזכותם במעלת 
“חקת התורה“. כנגד טענה אפשרית של ישראל 
שבהעדר ידיעת הטעם תחשב המצוה “כגוף בלי 
נשמה“ צוה ה׳ “ויקחו אלי““ — ישראל יעשו 
את המצוה על דעת משה, וכך ידיעת הטעם של 
משה תתלבש כנשמה בגוף קיום המצוה של בני 
ישראל )על דרך הביאור שנתגלה מן השמים 
לרבי זושא מאניפולי כיצד רצונו הטוב של יהודי 
אחד ומעשהו הטוב של יהודי אחר מצטרפים 
לבריאת נפש וגוף של מלאך שלם אחדז(. באופן 
זה, משה מתלבש בכל יהודי המקיים את רצון ה׳ 
)רצון בגימטריא משה ע“ה(, בסוד “׳משה משה׳ח 
לא פסיק טעמא בגוויהו“ט. גם בדורות הבאים, 
מסביר האוה“ח, יהיו יודעי טעם פרה )במסורת 
או שיכוונו מדעתם( שהם “אתפשטותא דמשה 
בכל דרא ודרא“י, או שכל הפרות שבכל הדורות 
ייעשו על דעת־כוונת משה הראשון ולכן כולן 
נקראות על שם משהיא )עד לפרה שיעשה “הוא 
גואל ראשון והוא גואל אחרון“יב, כאשר “מה 
שהיה הוא שיהיה“יג והכל נמשך ממשה הראשון(. 
מוסיף האוה“ח שיתכן גם שמשה הורשה 

ז מנורת זהב עמ׳ לו — הובא ונתבאר בעץ פרי עמ׳ קלג־ד.
ח שמות ג, ד.

ט ע“פ זהר ח“א קכ, ב; ח“ג קלח, א.
י ע“פ תקו“ז תקון סט )קיב, א(. וראה גם זהר ח“ג רטז, ב.

רש“י על במדבר יט, ב. יא 
יב ראה שמות רבה ד, ב; זהר ח“א רנג, א; שער הפסוקים ויחי; 

תו“א משפטים עד, ג.
יג קהלת א, ט. מגלה עמוקות רנ“ב אופנים אופן סה.

המש“ בעמ' 16 <<<

"חקת התורה" ו"טעם פרה"

 המדור מוקדש לע"נ:
 שיינדל מירל בת הלל ולאה רוט ע"ה

— נלב"ע כ"ז אייר תש"פ
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על “זאת חקת התורה“ כתב השפ“אא “תלה 
הכתוב הטהרה בתורה“. בספירת החכמה אין 
מיתה — “ימותו ולא בחכמה“ב, “והחכמה תחיה 
בעליה“ג — אך בספירת הבינה, אמא עילאה 
)סוד הפרה, עליה דרשו “תבוא האם ותקנח את 
צואת בנה“ד(, יש כח לטהר גם מטומאת מת. כח 
הטהרה טמון ב“תורת משה“ ש“זכה לבינה“ה 
ימות  כי  “אדם  לו  וזוכה  פרה“ו  ל“טעם  וזכה 
באהל“ז ה“ממית עצמו באהלה של תורה“ח. 
דברי התורה אינם מקבלים טומאה, כמו אשט, 
ומי ש׳שרוף׳ על התורה נעשה טהור — דברי 
התורה שלו הם בבחינת “אמרי שפר“י, אמרי 
“שרפים עֹמדים ממעל לו“יא אשר בכח רצונם 
ומחשבתם עומדים מעל למדרגתם )כפי שבאר 
הבעש“ט בפסוקיב(, במקום בו אין טומאה כלל.
בכח ה“מבין דבר מתוך דבר“ של הבינהיג 

נער“ מרשימת הרב ע“י איתיאל גלעדי. י׳ אייר תש“פ.
תרס“ג. א 

ב איוב ד, כא.
קהלת ז, יב. ג 

ד ע“פ תנחומא חקת ח.
ה ראה ר“ה כא, ב; זח“ב קטו, א )ובנצוצי זהר שם(.

במדבר רבה יט, ו. ו 
במדבר יט, יד. ז 

ראה ברכות סג, ב. ח 
ברכות כב, א. ט 

בראשית מט, כא. י 
ישעיה ו, ב. יא 

כש“ט )קה“ת, מהדורה שלישית( אות מח. יב 
יג ראה רש“י על דברים א, יג ועוד )ע“פ חז“ל בכ“מ(.

זוכים גם ל“מי יתן טהור מ]תוך [טמא“יד. החל 
טהורה  בי  שנתתה  “נשמה  כאשר  מהעיבור, 
תבינם“טז,  שדי  “נשמת  בחינת   — היא“טו 
מדרגת הבינה שבנשמה דווקא )שהיא ה“חלקנו 
בתורתך“ של כל יהודי( — מתלבשת בשכבת 
הזרע הטמאה ומולידה ממנה אדם חי וטהור 
)בסוד “בורא עולם בקנין השלם זה הבנין“יז 
— בנין הגוף ברחם האם־הבינה ב־רמח אברים 
ו־שסה גידים בכח “קנין תורה“(; בהמשך כל 
החיים על ידי “קנין תורה“ — ה“דעת קנית“יח 
שהביא  הדעת  מעץ  המטהרת  התורה,  של 
מיתה וטומאה לעולם(; ועד ל“והקיצות היא 
תשיחך“יט בתחית המתיםכ, כאשר מכח התורה 
זוכים ל“הקיצו ורננו שכני עפר“כא )מתוך שפלות 
אמתיתכב — על ידי המודעות שמתחלה “מאין 
באת? מטפה סרוחה“כג, ורק בכח הנשמה־התורה 
יהפוך  שהעפר  זוכים   — מטמא  טהור  לתת 
ל“ארץ החיים“כד(, וכפי שחותם השפ“א: “אין 
לך אות בתורה שאין בה תחית המתים ]אלא 

איוב יד, ד. יד 
ברכת “אלהי נשמה“. טו 

איוב לב, ח. טז 
פיוט “איש חסיד היה“ למוצש“ק. יז 

יח קהלת רבה ז, לב )ובכ“מ(. ראה נדרים מא, א.
משלי ו, כב. יט 

רש“י שם )וראה זהר ח“ג רכב, ב; תקו“ז יח לה, ב ו־לא עו, א(. כ 
ישעיה כו, יט. כא 

ראה סוטה ה, א. כב 
אבות פ“ג מ“א. כג 

ישעיה לח, יא; תהלים קמב, ו; איוב כח, יג. כד 

שפת אמת
פרשת ֻחקת

טהרת התורה
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שאין אנו יודעים לדרוש[“כה )ורמז: אות עולה יא 
פעמים יחידה וכל הביטוי “אין לך אות בתורה 
שאין בה תחית המתים“ עולה עו פעמים יחידה, 

דהיינו ד“פ משולש יחידה(.
בתורה הבאה מסביר השפ“א, ביחס לשירת 
הבאר, כי הבאר היא סוד התורה — “אין מים 

“פי הבאר“ בגימטריא רחמים, בסוד “אל שדי יתן לכם רחמים“  כה 
תורה  לקומ“ת  )ראה  לבניו  ישראל  ברכת   — יד(  מג,  )בראשית 
למצרים  בירידתם  גם  חיים“  “מים  למצוא  שיזכו  ישראל,  בני  סב(, 
ובעלייתם דר“ “מדבר העמים“ )כפי שמסביר השפ“א, מקור מעיני 
והם נמשכים בנחלים בזכות השבטים, א“  התורה באבות־ההרים 

העבודה אחר כ“ היא “בכל מקום שחופרין נמצא מים“.

אלא תורה“כו — וכל נסיונות המים במדבר היו 
לגלות כי אפילו במדבר הסט“א יש תורה. “יגעת 
ומצאת תאמין“כז — על ידי יגיעת איש ישראל 
)בימי החול( הוא זוכה שנפתח לו בכל מקום “פי 
הבאר“כח )שנברא בערב שבת בין השמשותכח( 
ונובעים לו מי התורה )עצם הבאר־השבת(, ואזי 
אומרים שירה: “עֹברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו 

גם ברכות יעטה מורה“כט.

כו ב“ק יז, א; זהר ח“ב ס, א. ובכ“מ.
מגלה ו, ב. כז 

אבות פ“ה מ“ו. כח 
תהלים פד, ז. כט 

המש“ מהעמ' 14 <<<

לגלות לישראל את “טעם פרה“, כך שכולנו 
והאזהרה היא רק לא  פנימי,  נטעם בה טעם 
לגלות זאת לאומות העולם המונים את ישראל 
וטוענים שאין טעם במצוה ולהם לומר שאנו 
מקיימים את המצוה גם בלי טעם. בפנימיות, זו 
דרך לקרב את האומות )׳המהפכה הרביעית׳יד( 
בדרך של “מטי ולא מטי“ — להטעים להם מה 
שהם יכולים להשיג גם בעודם גוים, ומה שאינם 
יכולים לתפוס להעלים מהם, כאשר העלמה זו 
גופא ׳מפתה׳ את מי מהם ששייך לכך לומר גם 
הוא “נעשה ונשמע“, להתגייר ולזכות גם הוא 

ל“ונשמע“ את הטעם.
את דבריו חותם האוה“ח ב“טעם פרה“ על 
דרך הקבלה, כיצד כל סימניה רומזים ל׳דינים׳, 
היא  ה“פרה“  כי  ולומר  בדבריו  להטעים  ויש 
ואחר  מתערין“טו,  דינין  ש“מינה  באמא־בינה 

מדור  לו  )ומוקדש  האחרונות  בשנים  המדובר  נושא  יד 
ב“נפלאות“(, החל מכ“ד טבת ע“ה.

טו ראה זהר ח“א קנא, א; ע“ח שי“ג )ארי“ אנפין( פ“ח; שם שי“ד 
)או“א( פ“ב.

כך רמוזים שלשת מקומות הדינים — “אֻדמה“ 
בגבורה )לה שייך הצבע האדוםטז(, “תמימה“ 
בהוד )שפנימיותו תמימותיז( ו“אשר לא עלה 
במלכות  הדינים(  את  )שממתיק  עֹל“  עליה 
)שענינה־תיקונה קבלת עול(. הדינים בשריפת 
הפרה הם בסוד השרפים דעולם הבריאה )בו 
מקננת אמא(. השם פרה עצמו רומז ל־פר דינים 
ו־ה גבורות )שבאמא, כנ“ל, ובסוד ה פעמים נו 
שב“ויהי נעם“יח, השייך לאמאיט( — ולכן יש 
להקפיד שלא לקנות אותה כעגלה, אלא כשהיא 
כבר פרהכ — אך מיניה וביה “תבוא האם ותקנח 
את צואת בנה“כא, תמתיק את כל הדינים ותבריח 

את דיני הטומאה.

סוד ה׳ ליראיו ש“א פ“ל. טז 
ה׳  בסוד  בשיעורים  )וביאורו  פי“א  ש“א  ליראיו  ה׳  סוד  יז ראה 

ח“ג(; אל עולם הקבלה פ“ז; הנפש פי“ב.
תהלים צ, יז. ספר הליקוטים בראשית פ“א; פע“ח שער השבת  יח 

פכ“ד. ובכ“מ.
ראה קהלת יעקב ער“ ׳נועם׳. יט 

ילקו“ש במדבר רמז תשנט. כ 
ע“פ תנחומא חקת ח. כא 

קת שפת אמת | חת
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“ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֵֹׁשב ַהּנֶגֶב ִּכי ָּבא 
ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו 
ֶׁשִבי. ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל נֶֶדר ַלה׳ ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן 
ֶאת ָהָעם ַהּזֶה ְּביִָדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם. ַוִּיְׁשַמע 
ה׳ ְּבקֺול ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוּיֲַחֵרם ֶאְתֶהם 
ְוֶאת ָעֵריֶהם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֺום ָחְרָמה“א. במעשה 
הזה מתבטא כחו הגדול של הנדר, הכח בפה של 

עם ישראל. 
פעמים  שלש  מופיע  ֶנֶדר“  “ַוִּיַּדר...  הבטוי 
בתנ“ך. הפעם הראשונה היא אצל יעקב אבינו. 
כאשר יעקב יצא לחרן, לאחר חלום הסולם, 
כתוב “וידר יעקב נדר... אם יהיה אלהים עמדי... 
ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש. ושבתי בשלום 
אל בית אבי... והאבן הזאת אשר שמתי מצבה 
יהיה בית א־להים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו 
לך“ב. כשיהודי נמצא בסכנה הוא נודר נדר: אם 
תעזור לי, תציל אותי, תתן לי נצחון — אני 
אעשה משהו מסוים עבורך. הפעם השניה היא 
אצלנו, “וידר ישראל נדר להוי׳“, לשון דומה 
“וידר  )וכן  יעקב  ישראל הוא שמו של  שהרי 
ישראל“ לשון יחיד רומז ליעקב, ישראל סבאג(. 
והפעם השלישית בספר שופטים, “וידר יפתח 
נדר לה׳ ויאמר אם נתן תתן את בני עמון בידי 
היוצא...  והיה  אצלנו[.  לכתוב  דומה  ]לשון 

ערו“ מהקלטת שדור ד׳ אייר תשע“א.
במדבר כא, א־ג. א 

בראשית כח, כ־כא. ב 
בראשית רבה ע, ב “וידר ישראל ישראל סבא“. ג 

והעליתהו עולה“ד. 
הנדר  התדרדרות.  הדורות,  ירידת  כאן  יש 
של יעקב הוא גבוה: אם תהיה אתי, בגשמיות 
וברוחניות, כשאחזור בשלום אעשר לך הכל, 
בפעם  צרהה.  בעת  שנודרים  לומדים  ומכאן 
וה׳ שמע  נדרו  השניה היתה מלחמה, ישראל 
בקולם. ובפעם השלישית אמנם ה׳ נתן ליפתח 
הסיפור  אירע  הנדר  בקיום  אבל  הנצחון,  את 
הטרגי של בת יפתח. המלחמה אצלנו היתה 
לאחר שלקחו בשבי שפחה אחת מישראל, כמו 
כל  יצאו  אחת  שפחה  )ובגלל  רש“י  שמפרש 
העם למלחמה!(, כדי להציל בת ישראל, ובפעם 

השלישית הנדר פגע לבסוף בבת ישראל.

נדר לעשות דירה
ראשית נלמד מכאן שמוטב לא לנדור, אפילו 
נדרים טובים. נדר לה׳ בשעת סכנה הוא מלא 
כח, אבל הוא בעצמו מאד מסוכן. טוב לקבל 

קבלות טובות בלב, אבל לא לנדורו. 
וידר נדר )המלים החוזרות בכל הפעמים( 
עולה דעת. כדי לנדור נדר טוב, כמו יעקב אבינו, 
צריך להיות בדרגה גבוהה של דעת )בהקבלת 
האבות לחב“ד: “א־להי אברהם“ כנגד החכמה, 
יעקב“  “וא־להי  הבינה,  כנגד  יצחק“  “א־להי 
כנגד הדעת, כאשר הוא“ו של “וא־להי“ רומזת 

שופטים יא, ל־לא. ד 
בראשית רבה ע, א. ה 

וראה להלכה שו“ע יו“ד סי׳ רג. ו 

מעין גנים
נקודה חסידית | פרשת ֻחקת

כח הנדר
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ל“מפתחא דכליל שית“(.
אם יש לאדם “דעת עליון“, מודעות שה׳ 
הנדר  אז  אין,  היא  המציאות  וכל  הכל,  הוא 
מתחיל טוב ונגמר טוב. אבל אצל יפתח הנדר 
בא מ“דעת תחתון“: מודעות שהעולם הזה הוא 
היש, המציאות הממשית, אלא שאני מאמין בה׳ 
ויודע שרק הוא נותן לי נצחון, אבל הוא ׳אין׳ 
במודעות שלי. דעת כזו אינה מספיקה לנדר באופן 
הרצוי. האמצע, החבור של “אל דעות הוי׳“ז, הוא 
בפרשה שלנו. ישראל נודרים נדר להרוג את עמלק 
ולהקדיש את כל רכושם לה׳ )לא רק מעשר, כמו 

יעקב(, זו מדרגת בינים של נדר.
ה׳שער׳ של נדר הוא דר, לגור. כח הדבור הוא 
כה חזק, שאם הוא כולו טוב, בא מדעת עליון, 
אפשר באמצעותו למלא את רצון ה׳ ל“דירה 
בתחתונים“. זהו הנדר של יעקב, “והאבן הזאת 
אשר שמתי מצבה יהיה בית א־להים“ )“יעקב 
דוד המלך “אשר  וכן הנדר של  קראו בית“ח, 
נשבע לה׳ נדר לאביר יעקב... עד אמצא מקום 
לה׳“ט(. אם אתה ראוי לנדור, אתה יוצר מציאות, 
יש לך כח לבנות את המקדש, “ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם“י, להמשיך את עצמות ה׳ לדור 
בתחתונים. אבל אם אינך במדרגה כזו של דעת, 
המסוגל להפוך את העולם לבית דירה — אזי 
לא כדאי לנדור, אלא רק להחליט־להבטיח בלב 

בלי לנדור בשפתים.

עצה לקיום נכסים
מהנדר בפרשה שלנו לומדים בגמרא משהו 
יפה: “המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקימו 
המחזיק  ]רש“י:  תורה  ספר  בהן  יקח   — בידו 
בנכסי הגר, מידי דתמיהה היא ותווהי בה אינשי 
לפי שבאו לו בלא יגיעה, לפיכך אין מתקיימין אם 
לא על ידי מצוה. יקח בהן ספר תורה, במקצתם 

ש“א ב, ג. ז 
פסחים פח, א. ח 

תהלים קלב, ב־ה. ובראשית רבה ע, א “לאביר אברהם ולאביר  ט 
במי  הנדר  את  תלה  יעקב  לאביר  נדר  אלא  כאן  כתיב  אין  יצחק 

שפתח בו תחלה“.

שמות כה, ח. י 

אמר רב  בידו[.  האחרים  יתקיימו  אלו  ובשכר 
בעי  ]רש“י:  אשתו  בנכסי  בעל  אפילו  ששת, 
למיעבד בהו מצוה, דמילתא דתווהו בה אינשי נמי 
היא, ושלטא בהו עינא בישא[. רבא אמר, אפילו 
עבד עיסקא ורווח. רב פפא אמר, אפילו מצא 
מציאה. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו כתב 
בהו תפילין ]נמי מקיימו בידיה[ ואמר רב חנין 
ואיתימא רבי חנינא, מאי קראה? דכתיב וידר 
ישראל נדר וגו׳ ]רש“י: דעל ידי דעבד בהו מצוה 
מיקיימי בידיה דכתיב וידר ישראל וגו׳ והחרמתי 
לשון הקדש ועל ידי כך נשמעת תפלתם ונפלו 
בידם[“יא. כשבאה לאדם זכיה גדולה בבת אחת, 
כמו ירושה או עסקה או מציאה, זכיה בפיס וכדו׳ 
— צריך מיד לעשות עם חלק מהסכום איזו מצוה 
גדולה השומרת שהרכוש יתקיים בידו. אפשר 
לפרש שמדובר רק ברווח יוצא דופן, אבל אפשר 
גם לומר שכל רווח שבא לאדם ראוי שמיד יתן 
מזה חלק לה׳, “עשר אעשרנו לך“ — זו שמירה 

על הכל וגם הבטחה שילך ויתפתח עוד ועוד.
העצה הזו איננה דוקא למי שחושש מ׳עינא 
בישא׳, דהיינו קנאה )כמו העין הרעה של בלעם, 
כמבואר במדור פרקי אבות(, אלא הדרכה כללית: 
לפעמים ה׳ רוצה לזכות אותנו במציאה גדולה, 
אבל צריך שלא ניקח לעצמנו הכל אלא מיד 
זימן  שה׳  לחשוב  יש  תמיד  לה׳.  חלק  לתת 
בהשגחה פרטית, לא בזכותי, לא מגיע לי, ולכן 
אני צריך להחזיר לה׳, בדומה לדברי הרב המגיד 
שה׳ ברא את העולם יש מאין והצדיקים צריכים 
להחזיר את העולם בחזרה לאין )בלי להחריב 

את העולם(. 

הקבלת המדרגות
בגמרא יש ארבעה מקרים, נכסי הגר, נכסי 
אשתו, עיסקא ומציאה. בפנימיות הם מכוונים 
כנגד י־ה־ו־ה מלמטה למעלה כפי הסדר בגמרא: 
הזוכה בנכסי הגר כנגד המלכות, ה אחרונה 
בשם הוי׳, כמוסבר בקבלה ובחסידות שאחיזת 

עירובין סד, א־ב. יא 
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לגמרי  נכנס  בנכסיו  והמחזיק  במלכות  הגר 
במקומו;

ו בשם הוי׳, כמו  בעל בנכסי אשתו כנגד 
בדרך כלל שהבעל כנגד ו והאשה היא ה תתאה 
)כאן הבעל לא בא במקום אשתו, אלא נעשה 
שולט בנכסיה, מעלה את ה־ה תתאה ל־ו, כמו 
עמו  “עולה  ה־ו,  דע  דעהו“יב,  דרכיך  ב“בכל 

ואינה יורדת“(;
רווח בעיסקא כנגד ה עילאה, בינה. בינה היא 
“להבין דבר מתוך דבר“, סוד ההצלחה בעסקים, 
לייצר רווח נקי מתוך הדבר הקיים )והרמז: בינה־

אמא יונקת ממזל “ונקה“(. עסק טוב הוא גם 
לתפוס־להבין משהו, שהרי התורה היא הסחורה 
הטובה ביותר. מי שעוסק בתורה ופתאום מרויח, 
“יגעתי ומצאתי תאמין“יג — היגיעה היא בבינה, 

מוחין דאמא )ובתוכה מתנוצצת המציאה(;

משלי ג, ו. יב 
מגילה ו, ב. יג 

המציאה הגמורה כנגד י, חכמה. “החכמה 
מאין תמצא“יד. 

של  מזלו  להתמזל  שיכול  המקום  עיקר 
אדם, וממילא יש ׳עינא בישא׳ של קנאה, הוא 
בהתחלה, במלכות, מחזיק בנכסי הגר )שבזה יש 
תחרות, מי יזכה בנכס( — זהו המקום הכי פגיע 
)כמו הסכנה שיש בספירת המלכות(, ובו צריך 
במיוחד להזהר. פחות עינא בישא יש בחתונה 
)כולם מתחתנים, אלא שאדם זה זכה באשה 
עשירה(, פחות מזה ברווח )דרך העולם(, והכי 
פחות עינא בישא במציאה )בה מורגש שזהו 
מחזיק  גם  אכן,  אדם(.  לאותו  משמים׳  ׳מזל 
בנכסי הגר היא סוג של מציאה, בסוד הקשר 
בין חכמה למלכות, “אבא יסד ברתא“(. ובכל 
מקרה, תמיד צריך להחזיר לה׳ ובכך להוריד את 

הקנאה והתחרות ולזכות להצלחה. 

איוב כח, יב. יד 

בגדים ועננים
לאחר מות אהרן הסתלקו ענני הכבוד שהיו בזכות אהרן ובני ישראל נחשפו לעיני האומות. ענני 
הכבוד הם ה׳לבוש׳ של כל ישראל כמו בגדי הכהונה של אהרן )הבגדים נקראים כבוד(. והנה 
במות אהרן נאמר “ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אותם את אלעזר בנו“ — היה כאן 
רגע קטן של חוסר צניעות כביכול, כאשר אהרן פשט את בגדיו ואלעזר טרם לבש, ומהרגע הזה 

השתלשלה אי־צניעות לעם ישראל כולו בהסתלקות ענני הכבוד.
עמודיה שבעה
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נפתח ברמז: עין רוח נפש סופי תבות נחשא. 
בלעם הוא הנחש של הקליפה שהולך “לקראת 
נחשים“ ונאלץ להודות “כי לא נחש ביעקב“. 
ואברהם הוא הנחש של הקדושה, נחש = משיח.
קנאה  לו  שאין  טובה,  “עין  מפרש  רש“י 
על חבירו וחביב עליו כבוד חבירו ככבודו. רוח 
נמוכה, עניו ושפל ברך. ונפש שפלה, שמשפיל 
עצמו בין אנשים ומעורב ביניהם ואינו גס רוח. 
אבל בלעם הרשע היתה בו עין רעה כמו שכתוב 
׳וישא בלעם את עיניו׳, רוח גבוהה ׳מאן ה׳ לתתי 
להלוך עמכם׳ אלא עם אחרים, נפש רחבה ׳אם 

יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב׳“. 
גבוהה  רוח  קנאה,  היא  רעה  עין  כלומר, 
מתבטאת בגאוה ורדיפת כבוד, ונפש רחבה היא 

בסיס  כאשר  עולין  מספרים  של  סדרה  היא  נפש  רוח  עין  א 
הסדרה הוא 132, בלק.

פרקי אבות
פרק ה

תלמידי אברהם

תאוה. לפי זה שלש המדות הרעות של בלעם 
הן ממש דברי המשנה בפרק הקודם “הקנאה 
והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם“, 

אלא שהסדר אצלנו הוא קנאה־כבוד־תאוה.
הרבדים  לשלשת  מקבילים  אלו  שלשת 
העיקריים בנפש, מושכל, מורגש, מוטבע: הכבוד, 
רוח גבוהה לעומת רוח נמוכה — שייך לתיקון 
המושכל־המוחין )חב“ד(. גאוה היא פגם במוחין 
)גאוה = י־ה, חכמה ובינה(; התאוה, נפש רחבה 
לעומת נפש שפלה — שייך לתקון המורגש־

המדות )חג“ת(; הקנאה, עין רעה לעומת עין 
טובה — שייך לתיקון המוטבע )נה“י(. דחף אפל 
של קנאה המביאה למעשים רעים בפועל. אכן, 
שורש המוטבע הוא בכתר — ולכן הכל מתחיל 
בעין רעה או טובה, וזהו הסדר במשנה: מתחיל 
מתיקון העין )כתר ומוטבע(, מזה ממשיך לתיקון 
הרוח )המושכל(, ומזה לתיקון הנפש )מורגש(.

הביטוי “תלמידיו של“ מופיע בעוד מקום 
בפרקי אבות, “הוי מתלמידיו של אהרן“, וכך 
יש דמות אחת שלילית ושתי דמויות חיוביות. 
שלשת אלה מצטרפים לסדר של חש־מל־מל, 
הכנעה הבדלה המתקה: את קליפת בלעם יש 
להיות  שלא  להזהר  )חש(,  להכניע־להשתיק 
הברית  כורת  הוא  אבינו  אברהם  מתלמידיו; 
המבדילה )מל מלשון מילה(; ואהרן הכהן הוא 
הממתיק, “אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את 

הבריות ומקרבן לתורה“.

משנה יט
ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ַהָּללּו 

הּוא ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, 
ּוְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֲאֵחִרים הּוא ִמַּתְלִמיָדיו 

ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע: ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ַעִין טֹוָבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפׁש 

ְׁשָפָלה. ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ַעִין 
ָרָעה, ְורּוַח ְּגבֹוָהה, ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה...
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בפעמים הקודמות התבאר שמצוה להשפיע 
על אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח, 
ואף לגייר את הראויים לכך. אמנם יש הבדל בין 
ארץ ישראל לחוץ לארץ: השפעה על הגויים 
הנמצאים בחו“ל היא דבר יותר פשוט ו׳נקי׳, 
מה שאין כן בארץ ישראל. הדבר נוגע להבדל 
בין ׳בן נח׳ ל׳גר תושב׳, ונבאר בקצרה לשיטת 

הרמב“םא. 

דברי הרמב“ם
כתב הרמב“ם בהלכות איסורי ביאה )פי“ד 
ז־ח(: אי זה הוא גר תושב? זה גוי שקיבל עליו 
המצות  שאר  עם  זרה  עבודה  יעבוד  שלא 
והוא  אותו  מקבלין  זה  הרי  נח...  בני  שנצטוו 
מחסידי אומות העולם, ולמה נקרא שמו תושב? 
לפי שמותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל... 
ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג.
ואלו דבריו בהלכות עבודה זרה )פ“י ה“ו(: 
בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם 
אסור לנו להניח גוי עובד עבודה זרה בינינו, 

מעובד ע“י יוסף פלאי. מאמר שביעי בסדרה. ניתן לקבל בדוא“ל 
את כל המאמרים בגרסה מורחבת יותר.

במאמרים  ח“א  ישראל  מלכות  בספר  עוד  ראה  זה  לכל  א 
׳ישראל והעמים׳, ׳בדין גר תושב והישמעאלים׳.

ממקום  עובר  או  עראי  ישיבת  יושב  אפילו 
למקום בסחורה לא יעבור בארצנו אלא עד 
שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נח שנאמר 
׳לא ישבו בארצך׳ אפילו לפי שעה, ואם קבל 
עליו שבע מצות הרי זה גר תושב, ואין מקבלין 

גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג...
ובהלכות מלכים פ“י: ]י[ ...צוה משה רבינו 
מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל 
הוא  אותם  והמקבל  נח...  בני  שנצטוו  מצות 
הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו 
שבע  המקבל  כל  ]יא[  חברים.  שלשה  בפני 
מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות 
העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל 
אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך 
הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני 
מפני  עשאן  אם  אבל  בהן,  נצטוו  מקודם  נח 
הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי 
אומות העולם אלא מחכמיהם. יש כמובן דינים 
נוספים בגר תושב, כמו המצוה להחיותוב, ונעמוד 

על כמה נקודות עיקריות: 
א. ׳גר תושב׳ פירושו “שמותר לנו להושיבו 

הי“ב.  פ“י  מלכים  הלכות  הי“א.  פ“ג  ומתנה  זכיה  הלכות  ב 
ולרמב“ן זו מצות עשה מיוחדת, השגות לסהמ“צ עשה יו.

בן נח וגר תושב

ארבע מהפכות
המהפכה הרביעית

בשנים האחרונות, הרב מלמד על ארבע ׳מהפכות׳ גדולות בהלכות תלמוד תורה: כתיבת התורה 
שבעל פה, נטילת שכר על לימוד תורה, לימוד תורה לנשים ולימוד תורה לאומות העולם, כאשר 

היום אנו נמצאים בעיצומה של המהפכה השלישית ובראשיתה של המהפכה הרביעית

מ
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בינינו בארץ ישראל“ג, ואם לא כן שייך בו “לא 
ישבו בארצך“ שנוהג כאשר יד ישראל תקיפה 
)וכאשר אין יד ישראל תקיפה, נוהג לכל הפחות 
איסור “לא תחנם“ שלא לתת להם חניה בקרקע 

וכו׳, כמבואר בהלכות ע“ז פ“י(. 
ב. גר תושב צריך שיקבל מצוות מכח ציווי 
בגדר חסיד  וממילא הוא  רבינו בתורה,  משה 
אומות העולם. הגר תושב מצד עצמו מקבל עליו 
שבע מצוות וכן צריך שאנחנו נקבל אותו, בפני 

בית דין של ישראל.
ג. קבלת גר תושב נוהגת רק בזמן היובל, 
כאשר כל ישראל על אדמתם ובנחלתםד, אך 
בזמן הזה אין גר תושב. בטעם הדבר מפרשים 
שרק כשישראל על אדמתם בשלמות יכולים 
׳לקלוט׳ גרים תושבים ללא חשש שיפגעו בנו 

בגשמיות וברוחניותה.
ובפשטות, לדעת הרמב“ם כשאין יובל אסור 
להושיב בארץ ישראל גם גוי השומר שבע מצוות, 
כיון שאיננו יכולים לקבלו כגר תושבו. אמנם דעת 
הראב“ד שגם בזמן הזה גוי המקבל עליו שבע 
מצוות בני נח מותר להושיבו בארץ אלא שאיננו 
מצווים להחיותוז. והכסף משנה רצה לומר שגם 
הרמב“ם מודה שאם מעצמו קבל שבע מצוות 
אין מונעים אותו מלשבת בארץ, כיון שלא שייך 
בו “לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי“. אך 
בזהח  הכס“מ  עם  הסכימו  לא  אחרונים  כמה 
)דהיינו שלפי הרמב“ם אם לא ׳לוקחים עליו 

אחריות׳ לגמרי מוטב שלא יהיה בינינו(. 
כל זה נוגע כמובן ל׳הסדר הקבע׳ של עם 
ישראל בארץ ישראל, כאשר בזמן היובל ניישם 

וכן הוא בספהמ“צ ל“ת נ“א. חינו“ מצוה צד. ריטב“א מכות  ג 
ט, א.

הלכות שמיטה ויובל פ“י ה“ח. ד 
ראה ראב“ד בהלכות איסורי ביאה. מש“ חכמה דברים כג, ז.  ה 

חזון איש שביעית כד, ב. פירוש הרב קפאח להלכות איסורי ביאה.
כמו שמוכח מהמגיד משנה איסורי ביאה פי“ד ה“ח וה“י. ו 

ביאה.  איסורי  ובהלכות  ע“ז  בהלכות  הראב“ד  השגות  ראה  ז 
“ואף לדעת  ג  אות  ובחזו“א שם  סי׳ קפב.  תשובת הרשב“א ח“א 
נתחייב  שישראל  ישראל,  באמונת  שלם  שהוא  דוקא  הראב“ד 

בתרי“ג מצוות וב“נ בז׳“, עיי“ש.
ספרי דבי רב פרשת כי תצא פיסקא רס. מנחת חינו“ מצוה  ח 

צד. חזון איש שם.

את חוקת גר תושב על הנכרים הרוצים להצטרף 
אלינוט )לזה צריך להוסיף כמובן את הצורך היום 

בעידוד הגירה, כמבואר בספר תיקון המדינה(.

בגדר גר תושב
גר תושב אינו רק ׳גוי טוב׳ המקיים שבע 
מצוות בני נח, אלא מעמד מיוחד הנובע מקבלתו. 
גר תושב  דין קבלת  לכן הרמב“ם מסדר את 
בהמשך לדין קבלת גר צדק. ונראה שבגר תושב 
יש שינוי מהותי מרגע קבלתו )׳חלות׳ מיוחדת(, 
בדומה לגיור של גר צדקי. וכמה דוגמאות להבדל 
המהותי של גר תושב מגוי: א. בגמרא יש דעות 
שגר תושב חייב במדה מסוימת בשמירת שבת 
)ואילו לסתם גוי אסור לשמור שבת(יא. ב. רבינו 
גרות“יב,  “קצת  יש  תושב  שבגר  כתב  גרשום 
ובלשון המאירי “גרות לחצאין“יג. ג. מהרשב“א 
נראה שגר תושב הוא “כקטן שנולד“יד. ד. לדעת 
בישראל  פוגעים“  “קנאין  דין  אין  הרמב“ם 
הבא על בת גר תושבטו. ה. הט“ז כתב שלדעת 
הרמב“ם שחיטת גר תושב כשרה מהתורה כיון 

ש“יצא מכלל העמים“טז. 
גר  של  המצוות  בקבלת  הצורך  ובביאור 
גם קודם היה מחויב(: הרמב“ןיז  )והרי  תושב 
ידקדק  ידי הקבלה  כדי שעל  כתב טעם אחד 
ביותר, וטעם שני לפי המבואר בגמראיח שהקב“ה 

הרבה  רחוקים  בארץ  כיום  הנמצאים  הנכרים  שרוב  וברור  ט 
מגדר גר תושב גם לדעת הראב“ד, הן מצד פגם באמונה ושייכות 
ואכמ“ל  ישראל,  לשלטון  היחס  מצד  והן  וכיו“ב,  שקריות  לדתות 

)וראה תורת המל“ ח“ב פ“ו על מעמד בן נח במלכות ישראל(. 
ראה: גליוני הש“ס ע“ז סד, ב. אוצרות יוסף יו“ד אות י. משנת  י 
הרב  קל.  סימן  פסחים  חברוני  משה  משאת  ג.  סימן  יו“ד  יעב“ץ 
לו. קונטרסי שיעורים בבא מציעא  כהנמן בספר דברי הרב סימן 

סימן יב. 
)וראה שם  יבמות מח, ב רש“י ד“ה גר תושב  כריתות ט, א.  יא 

בראשונים שחלקו עליו(.
פירושו לכריתות שם )נדפס בדף י, ב(. יב 

מאירי יבמות מח, ב. יג 
תורת הבית הארו“ בית ה שער ד )א“ אפשר לומר שזה רק  יד 

לדעת רבי יהודה שמביא שם, ואכמ“ל(. 
)א“  שם  משנה  מגיד  וראה  ה“ה.  פי“ב  ביאה  איסורי  הלכות  טו 

בצפנת פענח רוצה לומר שזה לא רק בגר תושב גמור(.
ט“ז יו“ד סי׳ ב סק“א. טז 

רמב“ן מכות ט, א. ובריטב“א שם כתב כטעם השני. יז 
בבא קמא לח, א. עבודה זרה ב, ב. יח 
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“עמד והתיר“ לגויים שבע מצוות שנחשבים בהם 
כמי שאינו מצווה ועושה )ומכל מקום נענשים 
אם לא מקיימים(, ולכן צריך לקבל בפני בית 
דין של ישראל שמעתה יהיה כמצווה ועושה. 
כלומר, במתן תורה מתחדש חיוב חדש בשבע 
שלנו.  ׳התיווך׳  את  צריך  לקבלו  וכדי  מצוות 
הרמב“ם,  בדעת  גם  כך  לומר  ניתן  ולכאורה 
בפרט שהרמב“ם מבאריט שישראל מצווים בכל 
המצוות רק מכח מעמד הר סיני, וגם מצוות שהיו 
מחויבים בהן קודם לכן התחייבו בהן מחדש 
בהר סיני, וממילא ניתן לומר שגם הגוי הנעשה 
גר תושב נעשה מחויב בשבע מצוות כעת מכח 

מעמד הר סיני בלבד. 
אך באמת מלשון הרמב“ם נראה שלא מדובר 
בחיוב חדש לגמרי, שהרי כתב “והודיענו ]משה[ 
שבני נח מקודם נצטוו בהם“. אלא שיש כאן 
׳תרכובת׳ של החיוב הקודם עם תורת משה. 
כלומר, בכל גוי נמשך החיוב של שבע מצוות 
מאדם ונח )אלא שמתן השכר על חיוב זה הוא 
פחות, כמי שאינו מצווה ועושה(, וכאשר נתנה 
התורה לישראל בהר סיני, נכלל בזה המצוה 
והתוקף לישראל למסור לאומות העולם את 
שבע המצוות )הנמצאות כעת ׳בידינו׳(, כלומר 
ימשיכו  שכעת  הקודם  לחיוב  ׳חותמת׳  לתת 
לקיימו, וזה מה שמקבל על עצמו הגר תושבכ 
מצוות  בתרי“ג  ישראל  חיוב  זאת  )לעומת 

התחדש לגמרי בהר סיני(. 
הוי אומר, הגר תושב הוא ׳ממוצע׳ בין גוי 
לישראל, ולכן יש בו משתי הבחינות: הוא קשור 
ל׳היסטוריה׳ של בני נח מלפני מתן תורה, וקשור 
גם לתורת משה שניתנה בהר סיני. ועוד נראה 
שבגר תושב יש עניין מיוחד להביאו לידי גיור 
גמורכא. יתרה מזו, יש דעה שגר תושב הוא מצב 

מה  שכל  לדעת  צרי“  “אתה  מ“ו  פ“ז  חולין  המשנה  פירוש  יט 
זאת  עושים  אנו  אין  היום  אותו  עושים  או  ממנו  נזהרים  שאנו 
ידי משה, לא מפני שה׳ צוה בכ“ לנביאים  אלא מפני צווי ה׳ על 

שקדמוהו“.
ולדברי  ביאה,  איסורי  בהלכות  שמח  האור  לדברי  והשווה  כ 

הגרי“ז במכתבים שבסוף ספרו על הרמב“ם )עמוד אחרון(.
לבוא  צרי“  תושב  שגר  יב  לא,  דברים  עזרא  האבן  כדברי  כא 
להקהל “אולי יתיהד“ )אמנם משמעות הרמב“ם הלכות חגיגה פ“ג 

זמני בלבדכב, ואמנם בפשטות אין הלכה כן אך 
עדיין ניתן לומר שזו התכלית )הנסתרת לפחות( 

במעמד של גר תושב. 
גר תושב תלוי  בכך מובן בפנימיות מדוע 
ביובל: אז הכל חוזר למקורו־לשורשו, שדות 
לבעליהם ועבדים למשפחותיהם, הכל ׳נשאב׳ 
למעלה בדרך ממילא, ואז גם הגר תושב מצטרף 
ל׳תנועה׳ של החזרה למקור ויכול להגיע לגיור 
ההוא  “ביום  השופר,  הוא  היובל  סימן  גמור. 
יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור 
והנדחים בארץ מצרים“, ובפנימיות מדובר על 
קיבוץ נצוצות הקדושה גם מהאומות העתידים 
להתגייר, “לא הגלה הקב“ה את ישראל לאומות 
אלא כדי שיתוספו עליהם גרים“כג. השופר אומר 
“שפרו מעשיכם“, וכך כולם משתפרים ועולים 
ובחסידות  בקבלה  מובא  בזה  וכיוצא  בדרגה. 
תיאור של התעלות העולם ולפיו הגוים מתעלים 
להיות כישראל, וקשור לסוד השמיטה והיובל.

הכפיה על בני נח — הסבר הרבי
כל זה בגר תושב שהוא מעמד מיוחד הנוגע 
בעיקר לישיבה בארץ ותלוי ביובל. אבל מלבד 
זאת יש התייחסות מיוחדת לגוי השומר שבע 
מצוות, והוא הנקרא בלשון הרמב“ם “בן נח“ 
)המושג הרווח בהלכות מלכים(. חילוק זה מוסבר 
בדברי הרוגאטשובר )המחדש שגם בבן נח יש 
מצוה להחיותו(, ומבואר בהרחבה בדברי הרביכד, 

ונקודות עיקריות מדבריו:
א. הציווי “לכוף את כל באי העולם“ הוא 
למען עצם קבלתם את המצוות ולא דוקא כדי 
שיהיו גרי תושב, ולכן נוהג בעקרון גם בזמן הזה 
)ועוד אומר הרבי שבזה אין הכרח שיקבלו דוקא 
מפני הציווי של משה בתורה, אבל בהערה חוזר 

ה“א שמדובר רק בגר צדק, וראה ספר המפתח שם(. ובתוספות 
עבודה זרה כ, א ד“ה להקדים “דאי לא כתיב נתינה דגר הוה אמינא 
דאסור ליתן לו נבילות כדי שיתן לב להתגייר לגמרי“. וראה מש“ 

חכמה דברים כג, ז. 
ראה בספר על ישראל גאוותו עמ׳ נז; צו. כב 

פסחים פז, ב. כג 
לקוטי שיחות חכ“ו פרשת יתרו שיחה ג, עיין שם. כד 
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ומסתפק בנקודה זו שאולי הבן נח צריך לפחות 
לומר שמקבל מפני הצווי(. 

ב. כשם שבישראל יש במתן תורה קבלת 
וקבלת  לך“(  יהיה  ו“לא  )“אנכי“  ה׳  מלכות 
המצוות, כך בגר תושב יש קבלת המלכות )איסור 
עבודה זרה( וקבלת הגזרות )שאר מצוות בני 
נח(, כאשר “קבלת מלכות ה׳ היא ענין מהותי 

בקיום שבע המצוות על ידם“.
ג. “תכלית מתן תורה איננה רק שישראל 
יקבלו על עצמם עול מלכות שמים ועול מצות 
אלא להביא לידי ׳והיה ה׳ למלך על כל הארץ׳ 
שמלכות ה׳ תורגש בכל העולם כולו, אך כיון 
שמלכות ה׳ ומצוותיו הפכו לישראל לנחלה, 
כדברי הרמב“ם בתחילת הלכה זו ׳משה רבינו 
שעניינים  לישראל׳,  והמצוות  התורה  הנחיל 
אלו נעשו שייכים לישראל לחלוטין... לכן יש 
להם הכח והציווי להשליט את מלכות ה׳ על כל 

באי העולם... זהו חלק והמשך של מתן תורה 
וקבלת תורה על ידי ישראל... לפיכך מובן שכל 
מי שבידו האפשרות לפעול בכך ובודאי מי 
שיש לו קשר על ידי מסחר וכדומה עם בני 
נח חייב להשתדל ולהשפיע עליהם לקבל את 

שבע המצוות שלהם“. 
להרבות  יש  כלליים(:  )בקווים  ולמעשה 
להפצת  היהודי׳  החוץ  ׳משרד  של  בפעולות 
אמונה בכל העולם ובכל האומות )ללא צורך 
במעמד רשמי של קבלת שבע מצוות, שהרי 
אין היום קבלה גמורה של גר תושב(. אך בנוגע 
לפעילות בארץ ישראל )׳משרד הפנים׳( נראה 
שאין ליזום הבאת גויים מחו“ל לשם כך. אמנם 
גויים הנמצאים כבר בארץ יש לחזק גם אותם 
המתאימים  )ובודדים  מצוות  שבע  בשמירת 
להיות ׳בני נח׳ למהדרין, ניתן לסמוך על הראב“ד 

שמקומם הקבוע יכול להיות בארץ(. 

ויקדש בם
“המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה׳ ויקדש בם“ — מפרש רש“י “ויקדש בם, שמתו משה 
ואהרן על ידם. שכשהקב“ה עושה דין במקודשיו הוא יראוי ומתקדש על הבריות... וכן הוא אומר 
בקרובי אקדש“. “בקרובי אקדש“ נאמר על מות נדב ואביהוא, מתוך עלייה של “רצוא“ )בלי 
“שוב“(, ואז אמר משה לאהרן שנדב ואביהוא קרובים לה׳ יותר ממשה ואהרן. כאן עלו משה 
ואהרן לדרגת נדב ואביהוא, כאשר שם ה׳ התקדש דרכם בדרך של “רצוא“, שלילה. “אסתלק 

יקרא דקוב“ה בכולהו עלמין“.
עמודיה שבעה
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הסיפור החסידי

רבי יקותיאל יהודה מצאנז־קלויזנבורג | בארה של מרים

סיפור מופלא שהתרחש עם הרבי מצאנז 
במסע המוות, סופר מפי עדי ראיה: 

נדחה,  באב  תשעה  למסע,  השלישי  היום 
את  הפליאו  הנאצים  ביותר.  הקשה  היום  היה 
מכותיהם באכזריות רבה וללא הבחנה. במגלבים 
ובמוטות ברזל דחקו בשבויים ההולכים לפניהם 
ברגליים כושלות, קודחים מחום ומאיבוד נוזלים. 
מנות דלות של שימורים מלוחים חולקו להם 
בתחילת המסע ובמהלכו, אולם מים לא ניתנו, 
אף לא טיפה. מספר החללים באותו יום הגיע 
לשיאו. הללו נשארו מוטלים בדרך באין קובר, 
ושורות הצועדים נדלדלו והלכו. סוף־סוף ניתנה 

הפקודה: “מנוחה! לרדת מן הכביש שמאלה!“. 
היהודים התרכזו בשדה רחב על שפת נהר. זיק 
יהודים מיהרו  ניצת בעיניהם. כמה  של תקווה 
לרדת אל שפת הנהר והרטיבו את שפתותיהם 
היבשות. טרם הספיקו להרים את ראשם ומטר 
דמם  המרצחים.  בידי  לעברם  נורה  כדורים 

התערבב במי הנהר. 
במשך אותו יום נשמע הצדיק מקלויזנבורג 
ממלמל את מילות מגילת איכה והקינות. רבים 
החום  בגלל  נעליהם,  את  השילו  מההולכים 
איסור  בגלל  כן,  עשה  האדמו“ר  גם  הנורא. 
נעילת הסנדל בתשעה באב. לאסונו, זקיף גרמני 

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם, בעל השפע חייים והדברי יציב, נולד ברודניק לרבי צבי הירש 
הלברשטאם אב“ד העיר. בגיל 14 התייתם מאביו, ובאותה שנה הוסמך להוראה. כבן 18 התחתן 

עם קרובתו פסיה טייטלבוים ולזוג נולדו אחד עשר ילדים, בגיל 21 )תרפ“ו( נתמנה לרב הקהילה 
החסידית וראש ישיבה בקלויזנבורג. לאחר פלישת הנאצים להונגריה שהה במחנה בנאדבאניה, 
ולאחר מכן גורש עם משפחתו לאושוויץ. הוא שרד את צעדת המוות, אך אשתו ותשעה מילדיו 

נרצחו ובניו הנותרים מתו לאחר מכן ממחלת הטיפוס. כל אותו הזמן לא וויתר על קיום המצוות 
בהידור תוך סיכון עצום, מהקפדה על אוכל כשר ועד לפרי חדש בראש השנה. לאחר השואה 

הקים במחנה העקורים מוסדות חינוך ובתי תבשיל, טיפל ביתומים והשיא זוגות רבים. בשנת תש“ו 
הגיע לארצות הברית בכדי להקים מוסדות לניצולי השואה, נישא לחיה נחמה ונולדו להם שבעה 

ילדים. בשנת תשט“ו ביקר לראשונה בארץ והניח את אבן הפינה לקריית צאנז בנתניה. בקריה 
ייסד את חסידות צאנז־קלויזנבורג, מוסדות חינוך וישיבה גדולה שעמד בראשותה, וכן את מפעל 

הש“ס. גם את המרכז הרפואי לניאדו הקים בנתניה, בעקבות נדרו כי אם יינצל מהתופת ינסה 
תמיד להציל חיי יהודים. בי“ט בכסלו תש“ך עלה לארץ והתיישב בנתניה, בתשכ“ג פתח ישיבה 

לבחורים ספרדים ובתשמ“ו יזם את הקמת ה“מועצה להגנה משפטית על ערכי היהדות“. כשנשאל 
על פעילותו בארץ, שנגדה את השקפת דוד אשתו ]בזווג ראשון[ הרבי מסאטמר, השיב: דא עקא, 

שאנחנו היראים עוסקין בקיטרוג גרידא, והם — החפשים, שאינם שומרי תורה ומצוה ר“ל — 
עוסקים בפעולות מעשיות ויוצרים עובדות... גם אני סבור הייתי בעבר שזה תפקידנו, והייתי מקלל 

המינים בכוונה עצומה ומצפה לשמוע שנתקבלה והתקיימה קללתי — אך לשוא. להיפך, נוכחתי 
לראות שהם הולכים ומתחזקים. אמרתי, אפוא, לנפשי: וכי לא מוטב שנתחלף בתפקידים, דהיינו 

שאני אבנה את א“י בקדושה, והם, החילוניים, הם יהיו אלו שיגדפו אותי?!... בשנת תשל“ב חזר 
לארצות הברית, ונפטר בליל שבת ט׳ בתמוז ה׳תשנ“ד. מנוחתו כבוד בנתניה.
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ופקד עליו ללכת בשולי הכביש,  נטפל אליו 
הזרועים חצץ ושברי זכוכית... הערב ירד, שלדי 
האדם נצטוו להתארגן למנוחת לילה בשדה. 
הגופים הרצוצים צנחו כאבן על האדמה. גם 
החיילים, הסתבר, היו עייפים, ואט־אט עזבו את 
משמרתם ליד מכונות הירייה ושקעו בשינה. 
ופתאום עברה לחישה מפה לאוזן: “הוא אמר... 
שכל אחד יחפור באדמה תחתיו... ישועת ה׳ 
כהרף־עין“. לכול היה ברור מי הוא ׳הוא׳. אם 
יש  לחפור,  שיש  אומר  מקלויזנבורג  הצדיק 

לעשות זאת.
שמצאו  מה  כל  האנשים  נטלו  במהירות 
בידיים  עץ,  בגזיר  או  בכפית  בהישג־יד. 
ובציפורניים, החלו לחפור. ופתאום התרחש 
זכים  מים  של  דקים  קילוחים  הלא־ייאמן: 
פרצו מהאדמה! ק׳ חרמץ, שלא היה מחסידי 
האדמו“ר, מתאר בספרו ׳קאשמארן׳ את הנס 
שהתרחש: “חששנו להרים קול, שלא ירגישו 
בנו הצוררים, אך בעיני כולנו ניצתה שלהבת. 
מים... מים חיים... האנשים המיואשים התחבקו 
והתנשקו מרוב אושר וגיל... יהודים מעולפים 
ומתים־למחצה חזרו ִבן־רגע לחיות“. הכול הרוו 
והודו  גופם היבש,  את צימאונם, הרטיבו את 
לה׳ על החסד שעשה עמם. כוחות מחודשים 
ניסכו בהם. לפתע התעוררו השומרים, ורצו אל 
היהודים להביט במתרחש. הם בהו משתאים 
לעורר  רצו  לא  הנראה  ככל  אולם  בשבויים, 
מהומה או התקוממות נגדם, והעדיפו לשתוק 
ולחזור לרבצם. בבוקר, כאשר באו המפקדים 
ונוכחו בנס, החליפו בעיניהם השטניות מבטים 
משתאים, ובלא אומר סבו לאחור בבושת־פנים.

מעתה העצים האדמו“ר את מאמציו לעודד 
את השרידים בצעדה האיומה, באומרו: “הנה 
לנו ראיה, כי למרות כל הצרות והסתר פניו של 
הקב“ה כביכול, הקב“ה אוהב אותנו...“. לאחר 
שנים שח על כך הרבי: “כל מי שמפקפק חס 
וחלילה באילו של אברהם אבינו או בבארה 

של מרים, יכול היה להשתכנע אז...“.
שמו הראשון של הרבי, יקותיאל, הוא אחד 

משמותיו של משה רבינו, וגם על צדיק זה ניתן 
לדרוש את דרשת חז“ל על שמו זה של משה: 
הוא כמשה, אך  בימיו“.  ישראל לאל  “שקיוו 
בפלא המים שחולל ראה דווקא את בארה של 
מרים, האחות הגדולה שליוותה את משה לאורך 
כל חייו ונבאה את לידתו. עמרם אביהם אף כינה 

את משה “נבואֶתְך“. 
בגשמיות נתנה מרים לישראל את מתנת 
זו מעידה על  כי  הבאר, אך בחסידות מוסבר 
מתנה רוחנית, היא עבודת התפילה. כשם שמי 
הבאר עולים מעומק האדמה, כך העלתה מרים 
את ה׳מיין נוקבין׳, ועוררה את לבם של ישראל. 
נוכל לומר אם כך, כי שמו של משה ׳יקותיאל׳ על 
שם הקיווי והתפילה, בא לו מהיותו “נבואתה של 
מרים“. באר מרים, הנובעת לרבי יקותיאל יהודה 
בעמק הבכא של השיעבוד הנאצי, מגלמת כאן 
את הקשר המיוחד בין האח והאחות. דרך הבאר 
חשף הצדיק את אהבת ה׳ הנסתרת וכך עורר 
את תקוות היהודים לישועה, כמרים המרימה 

מים מעמקי האדמה.
ליוותה מרים את  גם לאחר עליתו ארצה 
רבי יקותיאל יהודה: כשהקים את בית הרפואה 
שבו  היולדות  אגף  במיוחד את  ברך  ׳לניאדו׳, 
שיהיה תמיד מלא ביולדות יהודיות. אגף היולדות 
הוא מעין ׳גלגול׳ של המילדות העבריות שפרה 
ופועה — הלא הן יוכבד ומרים. מקומה של הבאר 
לא נפקד משאר מחלקות המרכז הרפואי: השורש 
ב.א.ר אותיות ברא לשון בריאות, ובחילוף אותיות 
בומ“ף מתקבל ממנו השורש ר.פ.א, לשון רפואה. 
ופלא הוא, שפטירתו של הצדיק חלה במוצאי 
יום התענית על שריפת התלמוד, אותו הקפיד 
לצום. יום זה נקבע כתענית יחידים, לא בתאריך 
מסוים כי אם ביום שישי של פרשת חוקת — בו 

קוראים על שירת בארה של מרים.
נסמכה לפרשת פרה אדומה,  מיתת מרים 
ללמדך שמיתת צדיקים מכפרת ומטהרת כפרה 
אדומה. כך עיסוקו של הרבי בילודה וברפואה 
דווקא מתוך המוות והייסורים, בא מכוחה של 
מרים המטהרת ומרפאת את טומאת היפך החיים. 



2828

רמז בפרשה
מתמטיקה בפרשת השבוע | אש ולהבה

ר

עריכה: הרב משה גנוט

ִּכי ֵאׁש יְָצָאה ֵמֶחְׁשּבֺון ֶלָהָבה ִמִּקְריַת ִסיחֹן 
ָאְכָלה ָער מֺוָאב ַּבֲעֵלי ָּבמֺות ַאְרנֹן. )חקת כא, כח(
שני שמות העצם בפסוק הם ֵאׁש ֶלָהָבה. ֵאׁש 
שווה 7 פעמים 43 ו־ֶלָהָבה שווה 7 פעמים 6, 
וביחד ערכם עולה ּגֶֶׁשם או 73. ראשי התבות 
הן ֵא־ל ושאר האותיות ערכן 312 הוא ערך יב 

צירופי שם הוי׳. 
והוא   813 ֵמֶחְׁשּבֺון“ שווה  יְָצָאה  “ֵאׁש  רק 
ערך הפסוק, “ַוּיֹאֶמר ֱא־לִֹהים ְיִהי אֺור ַוְיִהי אֺור“ 
)בראשית א, ג(, “ַוּיְַבֵּדל ֱא־לִֹהים ֵּבין ָהאֺור ּוֵבין 

ַהחֶֹׁשְך“ )שם שם, ד(, וכן “ַוּיֹאֶמר ֱא־לִֹהים ַנֲעֶׂשה 
ָאָדם“ )שם שם, כו(. 

ֵמֶחְׁשּבֺון  יְָצָאה  ֵאׁש  “ִּכי  הביטוי  כל  והנה, 
ֶלָהָבה ִמִּקְריַת ִסיחֹן“ שווה 1763, וכאשר נוסיף 

את הכולל נקבל ֶלָהָבה )42( ברבוע.
בהם  פסוקים   5 עוד  ישנם  כולו  בתנ“ך 
מופיעות המלים ֵאׁש־ֶלָהָבה שלא בסמיכות. בכל 
פסוק הדגשנו את הביטוי בו מופיעות המלים 

וכתבנו את ערכו:
א. “ָלֵכן ֶּכֱאכֹל ַקׁש ְלׁשֺון ֵאׁש, ַוֲחַׁשׁש ֶלָהָבה 
ִיְרֶּפה ]ָׁשְרָׁשם ַּכָּמק ִיְהיֶה ּוִפְרָחם ָּכָאָבק יֲַעֶלה ִּכי 
ָמֲאסּו ֵאת ּתֺוַרת הוי׳ ְצָבאֺות ְוֵאת ִאְמַרת ְקדֺוׁש־

ִיְׂשָרֵאל ִנֵאצּו[“ )ישעיה ה, כד( שווה 2209 או 47 
)ַהֶּלָהָבה( ברבוע!

יִַּצילּו  לֹא  ְׂשָרָפַתם  ֵאׁש  ְכַקׁש  ָהיּו  ב. “ִהּנֵה 
ַלְחָמם אּור  ַּגֶחֶלת  ]ֵאין  ֶלָהָבה  ִמּיַד  ַנְפָׁשם  ֶאת 
ָלֶׁשֶבת נְֶגּדֺו[“ )ישעיה מז, יד( ששווה 2665 או 41 

פעמים 65.
ג. “ְלָפָניו ָאְכָלה ֵאׁש ְוַאֲחָריו ְּתַלֵהט ֶלָהָבה 
]ְּכַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִמְדַּבר ְׁשָמָמה  ְוַגם 
ְּפֵליָטה לֹא ָהְיָתה ּלֺו[“ )יואל ב, ג( ששווה 1250, 

הרבוע הכפול של 25!
ֶלָהָבה   יֺוֵסף  ּוֵבית  יֲַעקֹב ֵאׁש  ד. “ְוָהיָה ֵבית 

]ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום ְולֹא ִיְהיֶה 
ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו ִּכי הוי׳ ִּדֵּבר[“ )עובדיה א, יח( 

ששווה 1537.
ה. “וִַּתְבַער ֵאׁש ַּבֲעָדָתם ֶלָהָבה ְּתַלֵהט ְרָׁשִעים“ 

)תהלים קו, יח( ששווה 2601 שהוא 512!

סך 6 הביטויים הללו של ֵאׁש־ֶלָהָבה הוא 
12025 או 37 פעמים 325; 325 הוא משולש 25 
וממילא הגורמים הראשוניים הם: 5, 5, 13, 37.

יש עוד פסוק מרכזי ביותר המזכיר ֵאׁש־ֶלָהָבה 
אך בתוספת ל לכל מלה והוא, “ְוָהיָה אֺור ִיְׂשָרֵאל 
ְלֵאׁש ּוְקדֺוׁשֺו ְלֶלָהָבה ]ּוָבֲעָרה ְוָאְכָלה ִׁשיתֺו ּוְׁשִמירֺו 
ְּביֺום ֶאָחד[“ )ישעיה י, יז( ששווה 1599. פסוק זה 
מתחיל במלה “ְוָהיָה“ וגם הפסוק, “ְוָהיָה ֵבית 
יֲַעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֺוֵסף ֶלָהָבה וגו׳“ )עובדיה א, יח(. 
והלהבה  האש  לביטויי  דומה  משקל  בשניהם 
מבחינה  גם  משלימים  הביטויים  שני  ואמנם, 
מתמטית שכן ערכם עולה 3136 או 562. והנה 
פלא, כשנוסיף את שני הביטויים הללו לביטוי 
מתוך פרשתנו שראינו שעולה )עם הכולל( ֶלָהָבה 
ברבוע, נקבל את המשוואה הפיתגוראית: 422 
של  הפירמידה  גם  שהוא   702 שווה   562 ועוד 
24 )כלומר, סך כל הרבועים מ־1 ברבוע עד 24 
ברבוע( והוא גם ערך שמות האבות, האמהות ו־

יב השבטים — שלמות בית ישראל. 
בשלש הלשונות הנ“ל יחד יש 78 

אותיות, ואפשר לציירם בצורת 
המשולש של 12, כך:

ביטוי  עוד  יש  והנה, 
כן  ֵאׁש־ֶלָהָבה  ובו  אחד 

מופיע בסמיכות, “ְונֹגַּה 
ָלְיָלה“  ֶלָהָבה  ֵאׁש 
וערכו  ה(  ד,  )ישעיה 

482. סך כל שמונת הביטויים 14106, והוא ֵא־ל 
)ראשי תבות ֵאׁש ֶלָהָבה( פעמים 455 עם הכולל!

כ
אי
ציש

חמהא
לןובש

רקמהבה
וןחיסתי
שירואהיה

דקושאללאר
הוהבהללושו
שאבקעיתיבהי
הבהלףסויתיבו
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29 י
ָאנִֹכי ְוַהְיָלִדים

המדור לילדי ישראל

נָה. ָ עֹונַת סֹוף ַהּשׁ ן ּבְ וּ ּ י א ַהּדִ ָבן, נֹוׂשֵ ּמוּ ְבָחן?“ ּכַ “ֵאיְך ָהָיה ַהּמִ

ִיִתי. ה!“, ָענ “ִמְבָחן ָקׁשֶ

ֵאלֹות ַמְטעֹות?“ ה ָלֵתת ׁשְ יל! ָלּמָ ה? ַמְכׁשִ “ָקׁשֶ

יל  ל ַהּמֹוֶרה. "ַמְכׁשִ ָמע ְלֶפַתע ֵמָאחֹור קֹולֹו ׁשֶ "ֲחֵבִרים", נִׁשְ

ִלים..."  ּכְ י ְלָאן ִמְסּתַ לוּ ל? ּתָ ֵ אֹו ְמַחּשׁ

�
ַהַּמּגֵָפה ַהּזֺו ִהְסַּתְּיָמה ְּבֶדֶרְך ְמֻיֶחֶדת 
ְּבִמיָנּה. ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ִהְתלֺוְננּו ַעל ַמְחסֺור 
זֹאת  ּוְבִעְקבֺות  ְוַהְּׁשִתָּיה  ָהאֶֹכל  ְּבִגּוּון 
ֵהִביא ה׳ ֲעֵליֶהם ֵאת ַהְּׂשָרִפים־ַהְּנָחִׁשים 
ְמִביִנים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּבֶהם.  ֶׁשָּנְׁשכּו 
ְלַבֵּקׁש  מֶֹׁשה  ֶאל  ּוָבִאים  ֶׁשִהְגִזימּו 
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַלה׳. ְּתׁשּוַבת ה׳ ְלמֶֹׁשה ַמִּגיָעה 
ְּתרּוָפה  ְלָהִכין  ָעֶליָך  ְּתמּוָהה:  ְּבהֺוָרָאה 
ִיחּוִדית — ְּדמּות ָנָחׁש ִמְּנחֶֹׁשת ֶׁשּתּוַנף 
ָמקֺום  ֶׁשִּמָּכל  ָּכְך  ָּגבֺוַּה,  ַעּמּוד  ַּגֵּבי  ַעל 
ַּבַּמֲחנֶה ִנָּתן ִיְהיֶה ְלַהִּביט ָעָליו ּוְלִהְתַרֵּפא 

ֵמַהָּכַׁשת ַהְּנָחִׁשים.
ָלָּמה ֲאִני קֺוֵרא ַלהֺוָרָאה ַהּזֺו ְּתמּוָהה? 
ָּברֹאׁש  ֶאְצִלי  ַמְקִּפיָצה  ִמָּיד  ִהיא  ִּכי 
ְׁשֵאָלה: ִמָּמַתי ֶּפֶסל ִּבְדמּות ָנָחׁש ְמַרֵּפא? 
ְלֵעֶגל  ִמְּנחֶֹׁשת  ָנָחׁש  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ָמה 

ְנַחׁש ַהְנחֶׁשת

ִמָּזָהב? 
לֹא ַרק ֶאְצִלי קֺוֶפֶצת ַהְּׁשֵאָלה ֶאָּלא 
ָנָחׁש  “ְוִכי  אֺוָתּה:  ׁשֺוֲאִלים  ֲחַז“ל  ַּגם 
לֹא  ַאַּגב,  ְמַחּיֶה?“.  ָנָחׁש  ְוִכי  ֵמִמית? 
אֺותֺו  ָהַפְך  ַרּבֺות  ָׁשִנים  ֶׁשְּלַאַחר  סֺוד 
ַמָּמׁש!  ֶׁשל  ָזָרה  ַלֲעבֺוָדה  ְנחֶֹׁשת  ְנַחׁש 
ִּבְתקּוַפת ִחְזִקּיָהּו ַהֶּמֶלְך ִהְתִחילּו ֲאָנִׁשים 
זֺו  ִהיא  ְּדמּות  ֶׁשאֺוָתּה  ְלַהֲאִמין  ַמָּמׁש 
ֶׁשּׁשֺוַלַחת ָלֶהם ְרפּוָאה, ַעד ֶׁשָּקם ִחְזִקּיָהּו 
ֶזה  ַמֲעֶׂשה  ַעל  אֺותֺו.  ְוִהְׁשִמיד  ַהֶּמֶלְך 
ֵמַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל.  ְלַהְסָּכָמה  ִחְזִקּיָהּו  ָזָכה 
ַּבִּמְׁשָנה,  ֲחַז“ל  אֺוָתנּו  ְמַלְּמִדים  ָהִעָּקר, 
הּוא ְלִהְסַּתֵּכל ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְלַׁשְעֵּבד ֶאת 
ֵאינֺו  ַהָּנָחׁש  ָהֲאִמִּתי.  ָהרֺוֵפא  ַלה׳,  ַהֵּלב 

ַהְּמַרֵּפא ֶאָּלא ַרק ָהֶאְמָצִעי ְלָכְך.
ִּבְכָלל.  מּוָבן  לֹא  ְּכָבר  ַעְכָׁשו  ָאז  נּו, 
ַלָּׁשַמִים,  ֵעיַנִים  יִָרימּו  ֶׁשְּיהּוִדים  רֺוִצים 
ִיְקְראּו ַלה׳ ְוִיְתַּפְּללּו ַרק ֵאָליו — ָאז ָלָּמה 
ִּבְכָלל ָצִריְך ֶאת ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת. לֹא ָּפׁשּוט 
יֺוֵתר לֺוַמר ָלֶהם ִלְפנֺות ְיִׁשירֺות ְלַבַעל 
ְּבִנְסיֺונֺות  ְלַהֲעִמיד אֺוָתנּו  ָלָּמה  ַהַּבִית? 

ֶׁשל ֲעבֺוָדה ָזָרה?
מוגש בשתוף מוסדות תורת חיים בראשות הרב יצחק גינזבורג נכתב ע“י הרב שילה אופן, משפיע חסידי בת“ת תורת חיים בירושלים
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לֹון ָ ּשׁ ְמַחת ַהּכִ ֻתְכנָן ְוׂשִ י ַהּמְ ּתוּ ַהּפִ
ָהיֹה ָהיָה ֶמֶלְך ּגָדֺול. הּוא ִנַּצח ְּבַמֲעָרכֺות 
ַרּבֺות, ָּכַבׁש ֲאָרצֺות ְוָׁשַלט ָּבֶהן ְּביָד ָרָמה. 
ַלֶּמֶלְך ָהיָה ֵּבן ָצִעיר ּוֻמְכָׁשר, ֶׁשֻּכָּלם ְּכָבר 
יְָדעּו — הּוא זֶה ֶׁשָעִתיד ָלֶרֶׁשת ֶאת ָאִביו 
ְוִלְמלְֹך ַאֲחָריו. ַהֶּמֶלְך ִהְתִחיל ְלַהְכִניס ֶאת 
ְּבנֺו ְלסֺוד ָהִעְניִָנים ְוִהְפִקיד ְּביָָדיו ַסְמכּויֺות 
ַרּבֺות. “ֵאין ָחָכם ְּכַבַעל ַהִּנָּסיֺון“ ְוֵאין ָּדָבר 
ַהַּתְפִקיד  ֶאת  ִלְלמֹד  ֵמֲאֶׁשר  טֺוב  יֺוֵתר 

ְּבֶדֶרְך ַמֲעִׂשית, ׳ֵמַהֶּׁשַטח׳.
ֶׁשּלֺו  ֶׁשַהֵּבן  רֺוֶאה  ַהֶּמֶלְך  זֹאת,  ּוְבָכל 
ָנכֺון,  ִמַּדי.  ַרְך  הּוא  ִׁשְפׁשּוף.  עֺוד  ָצִריְך 
ָּכזֶה  ַאְכָזר,  ִאיׁש  ִלְהיֺות  ָצִריְך  לֹא  ֶמֶלְך 
ֶׁשּלֹא ַמְקִׁשיב ְלָמה ֶׁשַּמְרִּגיִׁשים ָהֲאָנִׁשים. 
ְלֵהֶפְך, ָעָליו ִלְהיֺות ַקּׁשּוב ְלָצְרֵכיֶהם. ֲאָבל 
ְמֻסָּגל  ִלְהיֺות  ָצִריְך  הּוא  זֹאת  ִעם  יַַחד 
ַהֶּמֶלְך  ָצִריְך  ִלְפָעִמים  ִּבְלָחִצים.  ַלֲעמֹד 
ֵחֶלק  ֲעבּור  ֶׁשִּתְהיֶָּנה ָקׁשֺות  ְּגזֵרֺות  ִלְגזֹר 
ֶּכֶסף  ָחֵסר  ַּכֲאֶׁשר  ְלָמָׁשל,  ֵמָהֶאְזָרִחים. 
ַהָּנכֺון  ַהָּדָבר  ִלְפָעִמים  ַהְּמִדיָנה  ְּבֻקַּפת 
ֶׁשָעָליו ַלֲעׂשֺות הּוא ְלַהִּטיל ַעל ָהֶאְזָרִחים 
ַמס. ַאֶּתם ַמִּכיִרים ִמיֶׁשהּו ֶׁשרֺוֶצה ְלַׁשֵּלם 
ַאף  ֶׁשּלֹא,  ָּברּור  ְמִדיָנה?  ְלֻקַּפת  ִמַּכְסּפֺו 
יְַתִחילּו  ַהְּגֵזָרה  ֶׁשִּתָּוַדע  ְּבֶרַגע  ֶאָחד! 
ַהְּתלּונֺות. “ָלָּמה ּגֺוְנִבים ֵמִאָּתנּו? ֵאיזֶה ִמין 
ֶמֶלְך זֶה?“. ַלֶּמֶלְך ָאסּור ְלִהָּבֵהל ֵמַהִּבּקֶֹרת 
ֶׁשּיֵׁש ַלֲאָנִׁשים ְּכַלָּפיו אֺו ְלַנּסֺות ְלִהְתַחּנֵף 
ֲאֵליֶהם. ָעָליו ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְפעֹל ְלטֺוָבָתם. 
אֺותֺו ַהֶּמֶלְך ַמְבִחין ֶׁשַהֵּבן ֶׁשּלֺו עֺוד 
לֹא ָקׁשּוַח ַּבִּמָּדה ָהְרצּויָה. הּוא ַמֲחִליט 
ְלִהְתַּבֵּגר  ִלְבנֺו  ֶׁשִּיְגרֹם  ַמֲעֶׂשה  ַלֲעׂשֺות 
ְוִלְהיֺות ַּתִּקיף. ֵאיְך אֺוְמִרים? “ָמה ֶׁשּלֹא 

ַלּיֺוֵעץ  קֺוֵרא  הּוא  ְמַחֵּׁשל...“.   — הֺוֵרג 
ֶׁשּלֺו ּוְבִפיו ַּבָּקָׁשה מּוָזָרה: “ַּגׁש ֶאל ְּבִני 
ְוַנֵּסה ְלַפּתֺות אֺותֺו. ַׁשְכַנע אֺותֺו ֶׁשְּיַוֵּתר 
ַלֲאָנִׁשים. ֱאמֹר לֺו: ׳ַרק ַהַּפַעם, ֵּתן ָלֶהם. 

ֵהם יֹאֲהבּו אֺוְתָך, ִּתְהיֶה ֶמֶלְך ָאהּוד׳“.
ּוַמְמִּתין  ְּבַחְדרֺו  ַהֶּמֶלְך  יֺוֵׁשב  ָּכֵעת 
ַלּתֺוָצאֺות. ַהִאם ַהֶּמֶלְך ְמֻעְניָן ֶׁשַהּיֺוֵעץ 
יְַצִליַח ִּבְמִׂשיָמתֺו? ָּברּור ֶׁשּלֹא. הּוא ָׁשַלח 
אֺותֺו ַרק ְּכֵדי ְלַנּסֺות ֶאת ַהֵּבן, ְּכֵדי ִלְגרֹם 
ַהֵּבן  ִיְתַּפֶּתה  ָחָזק. ִאם  יֺוֵתר  ִלְהיֺות  לֺו 
ַלֶּדֶרְך ַהּנֺוָחה ֶׁשַּמִּציַע ַהּיֺוֵעץ יִָבין ַהֶּמֶלְך 

ֶׁשְּבנֺו ֵאינֺו ֻמְכָׁשר ְלַהְמִׁשיְך אֺותֺו. 
ְלַהְצִליַח  רֺוֶצה  ַעְצמֺו  ַהּיֺוֵעץ  ַהִאם 
ָקָׁשה.  יֺוֵתר  ְׁשֵאָלה  ְּכָבר  זֺו  ַּבְּמִׂשיָמה? 
ְּברּוָרה:  ְמִׂשיָמה  ִקֵּבל  הּוא  ֶאָחד  ִמַּצד 
ָעָליו ְלַהְכִׁשיל ֶאת ַהֵּבן. ְּכֵדי ַלֲעׂשֺות זֹאת 
ַּבּצּוָרה ֲהִכי טֺוָבה ּוְלַׁשְכנֵַע ֶאת ַהָּנִסיְך ְּבָכל 
ֶּדֶרְך ֶׁשּזֺו ָהֵעָצה ַהּטֺוָבה ְוַהְּנכֺוָנה ְּביֺוֵתר 
ָעָליו ְלַׂשֵחק ֶאת ַהִּמְׂשָחק ֵהיֵטב ּוְלַהֲעִמיד 
ָּפִנים. ֲאָבל ַהּיֺוֵעץ ֵאינֺו ִטֵּפׁש. הּוא יֺוֵדַע 
ְּבִדּיּוק ַמִהי ֶּבֱאֶמת ַּכָּונַת ַהֶּמֶלְך ּוְלֵׁשם ֵאיזֺו 
ַמָּטָרה ִקֵּבל ְליָָדיו ֶאת ַהְּמִׂשיָמה. ָהֱאֶמת 
ִהיא, ֶׁשְּבֵסֶתר ִלּבֺו ְמֻעְניָן ַהּיֺוֵעץ ְלִהָּכֵׁשל 
ֶּבן  ֶאת  ִלְראֺות  ְמֻעְניָן  הּוא  ִּבְמִׂשיָמתֺו! 
ַהֶּמֶלְך עֺוֵמד ְּבתֶֹקף מּול ַהְּלָחִצים ֶׁשהּוא 

ַמְפִעיל ָעָליו ּוַמְצִליַח ִלְדחֺות אֺוָתם.

ְלָחָמה יק ֶאת ַהּמִ ְלַהְמּתִ
ָמָׁשל ּדֺוֶמה מּוָבא ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוהּוא 
ַהִּיּסּוִרים  ַמְּטַרת  ַמִהי  ְלַלֵּמד אֺוָתנּו  ָּבא 
ָּבעֺוָלם ַהּזֶה. ֲאִני לֹא ְמַדֵּבר ַרק ַעל ִיּסּוִרים 
ַּגְׁשִמִּיים, ְּכמֺו ְּבָעיֺות ְּבִריאּות אֺו ַּפְרָנָסה, 
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ֶאָּלא ַּגם ַעל ִיּסּוִרים רּוָחִנִּיים. ַמּדּוַע יֵׁש 
ָלנּו יֵֶצר ַרע? ָלָּמה ְלַלֵּקק ְּגִליָדה ָּבא ִלי 
ְּבִלי ׁשּום ַמֲאָמץ ְמיָֻחד ְוִאּלּו ָלקּום ַּבּבֶֹקר 
ֵמַהִּמָּטה ִנְדֶמה ִלי ְּכמֺו ְקִריַעת יַם סּוף? 

ֵאּלּו ְׁשֵאלֺות ֶׁשֲעלּולֺות ְליֵַּסר אֺוָתנּו.
יֺוֵעץ  אֺותֺו  ְּבִדּיּוק  הּוא  ֶׁשָּלנּו  ַהּיֵֶצר 
ָׁשַלח  ַהָּגדֺול,  ַהֶּמֶלְך  ִיְתָּבֵרְך,  ה׳  ַהֶּמֶלְך. 
ָּבָניו ַהְּיָקִרים.  אֺותֺו ְּכֵדי ְלַנּסֺות אֺוָתנּו, 
ֲחָזִקים,  אֺוָתנּו  ִלְראֺות  ְּכֵדי  ָמה?  ְלֵׁשם 
ִמְתַּגְּבִרים. הּוא ַוַּדאי לֹא רֺוֶצה ֶׁשִּנָּכֵׁשל. 
ֵאינֺו  ְּכָלל  ַעְצמֺו  ַהּיֵֶצר  ַּגם  ִמָּכְך,  יֺוֵתר 

ְמֻעְניָן ַּבַּתְפִקיד ֶׁשּלֺו ּוְמיֵַחל ְלִכְׁשלֺונֺו. 
ַהַּתְרִּגיל  ֶאת  ְמִביִנים  ֶׁשָאנּו  ָּבֶרַגע 
ְלַקָּלה  ַּבּיֵֶצר  ֶׁשָּלנּו  ַהִּמְלָחָמה  ַנֲעֵׂשית 
יֺוֵתר. ַאֶּתם יֺוְדִעים ֵאיְך קֺוְרִאים ַלֲהָבַנת 
ַהַּתְרִּגיל ַהּזֶה? ַהְמָּתָקה. ָּכל עֺוד ִנְדֶמה ָלנּו 
ּוְמַאּיֶֶמת,  ַמְפִחיָדה  ָרָעה,  ִּכְדמּות  ַהּיֵֶצר 
ֲאַנְחנּו לֹא  ָאנּו ִמְתַקִּׁשים ַלֲעמֹד מּוָלּה. 
ַמְצִליִחים ִלְראֺות ֶאת ַהּטֺוב ֶׁשָּבּה. ֲאָבל 
ִהיא  ַמְּטָרתֺו  ֶׁשָּכל  ָלנּו  ֶׁשִּמְתַּגֶּלה  ָּבֶרַגע 
 — ּוְלַמֲעֵננּו  ֲעבּוֵרנּו  קֶֹדׁש,  ְׁשִליחּות 

ַנֲעֵׂשית ַהִּמְלָחָמה ִעּמֺו ְמתּוָקה יֺוֵתר.

בּוַע: ְׁשֵאַלת ַהׁשָּ
ַמִהי ַהִּסָּבה ְלָכְך ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבינּו ִהְצַטָּוה ְלָהִניף ֶאת ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת ַעל ֵנס ָּגבֹוַּה?

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻיְגַרל ִמְׂשַחק ֻקְפָסה. ְּתׁשּובֹות ֵיׁש ִלְׁשֹלח ַלּדַֹא“ל
maosime@gmail.com אֹו ְּבֶטֶלפֹון 079-9211452 ַעד יֹום ב׳ ַהָּקרֹוב.

הזוכה מגיליון קרח: יוסף סיגל בת עין
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דֹוׁש ַהנָָּחׁש ַהּקָ
ַוַּדאי  ַאֶּתם  ַהְּנחֶֹׁשת.  ְנַחׁש  ֶאל  ַנֲחזֹר 
זֺוְכִרים ִמי ָהיָה ַהַּמְתִסיס ָהִראׁשֺון ָּבעֺוָלם, 
ְּבֵחְטא  ִלּפֹל  ָהִראׁשֺון  ָלָאָדם  ֶׁשָּגַרם  זֶה 
ַהֵחְטא  ַהָּנָחׁש!  ַהַּדַעת?  ֵמֵעץ  ָהֲאִכיָלה 
ָהַרע,  ַהּיֵֶצר  ֶאת  ָלעֺוָלם  ֵהִביא  ַהַּקְדמֺון 
ָּכל  ּבֺו.  ֶׁשּיֵׁש  ָהרַֹע  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּמֶות  ֶאת 

ַהֲחָטִאים ֶׁשַאֲחָריו ֵהם ַרק ּתֺוָצָאה ֶׁשּלֺו.
ָמה אֺוֵמר ה׳ ְלמֶֹׁשה ַרֵּבינּו? ַקח ֶאת 
אֺותֺו  ְוָתִרים  ַהֶּזה,  ָהרַֹע  ֶאת  ַהָּנָחׁש, 
ְלַמְעָלה, ַלָּמקֺום ֲהִכי ּבֺוֵלט ֶׁשֶאְפָׁשר, ְּכֵדי 
ֶׁשָּכל ְיהּוִדי יֵַדע ְוִיְזּכֹר ֵהיֵטב ֶׁשֵאין ֶּבֱאֶמת 
ׁשּום ַרע ָּבעֺוָלם. ה׳ טֺוב ּוֵמִטיב ְוָהעֺוָלם 
ֶׁשָּבָרא ַּגם הּוא טֺוב. ֲאִפּלּו ַהָּנָחׁש ַמִּגיַע 
ִּבְׁשִליחּות ִמְּלַמְעָלה, ָאז ֶׁשּלֹא ִנְתַּבְלֵּבל 
ֵמַהָּנָחׁש ֶׁשְּמַנֶּסה ְלַהִּכיׁש אוָֹתנּו ִמְּלַמָּטה.
ַהִּגיַמְטִרּיָא  רֺוֶמזֶת  ְלָמה  ַנֲחׁשּו  ַאַּגב, 
ֶׁשל ַהָּנָחׁש )358(... ְּכֶׁשּזֺוְכִרים ֶאת ָהֻעְבָּדה 
ַהּזֺו יֺוְדִעים ֶׁשָּכל ָהַרע הּוא ַאְך ְוַרק ִנָּסיֺון, 

ּוַבִּנָּסיֺון ַהּזֶה ְּבֶעְזַרת ה׳ ַנְצִליַח!
ֶׁשִּנְזֶּכה ֶׁשַהִּנְּסיֺונֺות יִָרימּו אֺוָתנּו ַלּגַֹבּה!
ַׁשַּבת ָׁשלֺום ּוְמבָֹרְך! ָרִזי



מעוניין להפיץ את עלון נפלאות במקום מגוריך?
שלח דוא“ל ל: itiel@pnimi.org.il או התקשר 052-4295164
רוצה להצטרף לתפוצת המייל שלנו ולקבל את כל ההודעות והשיעורים?

itiel@pnimi.org.il :שלח דוא“ל
 רוצה לשמוע את שיעורי וניגוני הרב? התקשר לפנימי-פון

079-9211452 או 02-5434297 — המספר פתוח לניידים כשרים

למה יש רע? אחת ה׳קושיות׳ הטורדות באמונה — שיתכן שבדורנו 
היא הקושיא, ב־ה הידיעה — היא כיצד תתכן מציאות של רע בעולמו של 
הבורא הטוב?! אין המדובר רק בשאלה אמונית תיאורטית — כשהאדם ניצב 
מול מציאות של יסורים חלילה, באופן אישי או בעולם כולו, הוא זקוק לכח 
והכוונה כדי להתמודד עם הקושי. בעומק, עבור אדם מאמין, ההתמודדות 
מתחילה כבר עם מציאותו של היצר הרע — המפתה את האדם לחטוא, מקטרג 

עליו ובסופו של דבר גם גובה את חובו בעונש ויסורים ר“ל.
השיעור המרכזי השבוע מעמיק בדברי אדמו“ר הזקן, המסביר כי סוד נחש 
הנחשת נוגע בדיוק בנקודה הזו — המבט כלפי שמיא, לכוון את לבנו לאבינו 
שבשמים, אינו מבט ׳כללי׳ בלבד, אלא מבט שמתבונן בכך שלרע עצמו יש 
שרש בשמים. היצר הרע הוא שליח של ה׳ ומה שנדמה כרע ויסורים אינו אלא 
טוב נעלם. יש צדיקים שזוכים לחוות זאת ולגלות במציאות כי “גם זו לטובה“, 
אך גם מי שלא מסוגל לדעת זאת — מסוגל להאמין כי “כל מה דעביד רחמנא 

לטב עביד“ ולהתחיל בכך תהליך של ריפוי והמתקה. 


