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בס“ד

שבת שלום לכל קוראי נפלאות דבכל אתר ואתר, חֹדש כסלו — חֹדש הגאולה — כבר 
כאן וִאתו גליון לפרשת תולדות, מלא בכל טוב — דברי תורה, שיעורים והתוועדויות חסידיות.

השיעור המרכזי השבוע עוסק בחלק הראשון בביאור הרב למאמר 'עבודה' יסודי של 
הרבי מליובאוויטש, ד"ה "ואשה אחת" תשמ"ו, העוסק בהפטרת פרשת וירא שקראנו לא 
מכבר, אך בהשגחה פרטית נוגע גם לנושאים מרכזיים בפרשתנו — דמויותיהם של יצחק 
ורבקה ואהבת יצחק לעשו. השיעור, שעוסק בנס "אסוך השמן" בתורה שבכתב הוא גם 

פתיחה מתאימה לחדש כסלו, שמסיים בנס פך השמן בתורה שבעל פה.
במאמר, המיוסד על מאמר קצר ועמוק של אדמו"ר הזקן, מבאר הרבי את מצוקתה 
של הנשמה הרחוקה מה' ומאויימת ע"י הנפש הבהמית. את המאמר ממשיך הרבי בהסבר 
מהי הנקודה הפנימית — אסוך השמן — שתמיד נמצאת אצל כל יהודי, וממנה יש למלא את 

הכלים הריקים שלנו, ואת היתרון שבִמדת השפלות של היהודי המרגיש כלי ריקן. 
המאמר הוא אמנם ארוך ומעמיק, אבל מי שיעשה את המאמץ ירוויח הדרכות חשובות 
לבעיות הרווחות שלנו. ועוד המלצת קריאה — כדאי לכל אחד לעבור על שני מאמרי אדמו"ר 

הזקן שנדפסו כנספח למאמר.
המשך הביאור למאמר יתפרסם אי"ה בגליון הבא. אל תפספסו.

י"ט כסלו ממשיך להתקרב אלינו בצעדי ענק. מצאתם כבר חבורה ללימוד והתוועדות? 
צרפו עוד חברים. לא מצאתם? חפשו את הקישור לרשימת החבורות בעמוד 39 והצטרפו 

עוד היום.
שבת שלום ומבורך,
מערכת נפלאות

הקדמת המערכת
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למצוא את אסוך השמן

נקודה
מעובדת מתוך השיעור

מה׳.  ריחוקה  על  צועקת  יהודי  כל  נשמת 
הנשמה, שעמדה לפני ה׳, חשה כי ִאבדה את 
תשוקתה לאלקות, את האהבה והיראה שלה, 
ובעצם את המוטיבציה למצוא את יעודה ואת 
הכחות למלא את שליחותה — לפרסם את ה׳ 
ולהביא את דברו לעולם. את המענה לצעקה הזו, 
המופנית אל ה׳, ניתן לחפש אצל עבדיו הנביאים, 
הצדיקים שה׳ שולח להדריך אותנו בכל דור ודור.

ברגעים חשוכים אנו מרגישים שלא נותר בנו 
עוד מאומה, שהנשמה התרוקנה מכל וכי עבודת 
ה׳ שלנו, במדה שהיא עוד קיימת, חלולה ו׳מתה׳, 
“מצות אנשים מֻלמדה“. אכן, מורנו הבעש“ט 
אמר שכשם שיש להאמין בה׳ כך יש להאמין 
בכל יהודי, וצדיק־אמת מאמין שגם ביהודי הרחוק 
כך,  בשלימותה.  נקודת־היהדות  נותרה  ביותר 
אלישע הנביא, ה׳רבי׳ המובהק, אומר לאשה־

הנשמה הצועקת “הגידי לי מה יש לך בבית“. 
והאשה, שמצד עצמה חשה ש“אין לשפחתך כל 
בבית“ נזכרת לפתע שעדיין נותר “כי אם אסוך 
שמן“ — שהוא־הוא נקודת עצם הנשמה, כח 
האמונה שהוא נקודת היהדות )דער פינטלע־איד(.

הצדיק מאמין בנו ורומז לנו כי יש בתוכנו 
אותו  מגלים  כיצד  אך  נעלם,  שמן“  “אסוך 

ומביאים אותו לידי שימוש? 
בעצם  הוא  החסידות  לימוד  כל  ראשית, 
פיתוח של נקודת האמונה הנסתרת — גילוי 
האמונה ואימון בשימוש בה. כך, אדמו“ר הזקן 
מאריך להסביר בתניא כי בעצם־הנשמה של כל 

יהודי טמונה מסירות נפש — “יהודי לא יכול 
ולא רוצה להיות נפרד מאלקות“. אמנם בזמני 
שגרה אותה נקודה נעלמת, אך ניתן להזכר בה 
ו׳להפעיל׳ אותה בנקודת המבחן היום־יומיות. 
מרגיש  ואני  כבויים,  שלי  הרגשות  כאשר  גם 
שהתורה והמצוות שלי יבשים וריקים מתוכן, 
ומצד שני חווה במלוא עוצמתה את המשיכה 
המפתה של היצר הרע — אותה מסירות נפש 
מאפשרת להתעקש, לעשות ׳דווקא׳, להמשיך 
בקיום התורה והמצוות ואפילו להאיר אותם 
יותר,  )הגדול  באור הגדול של מסירות הנפש 
“כיתרון האור מן החשך“, מהרגש ה׳רגיל׳ של 
אהבת ה׳ ויראתו המאיר בתקופות טובות יותר(.

אך בעומק יותר, עצם הצעקה על הריחוק 
מעידה על נקודת קירוב — רק מי שהיה קרוב 
יכול לחוש את צער הריחוק. ככל שמעמיקים 
ושרק  כחל  ללא  ומכירים  הריחוק,  בתחושת 
את  גם  מעוררים  שלנו,  ובריקנות  בשפלות 
נקודת החיבור העצמית שלנו לה׳, נקודת החיבור 
ה׳חשוכה׳, שאינה תלויה בשום גילוי והכרה — 
ומתוך אותו חשך עליון מתגלה “אור חדש“. 
איבד  מיעודו,  התרחק  שהוא  מרגיש  כשאדם 
את דרכו ותפקידו בעולם, הוא חווה את עצמו 
כ׳מיותר׳ — ׳בשביל מה ירדתי לכאן בכלל?!׳. 
אכן, בזכות החיבור העצמי לה׳, ההרגשה שאני 
׳מיותר׳ הופכת למקור של שחרור, של אנרגיה אין 
סופית לפעול ללא כל הגדרה וללא כל ׳חיכוך׳ 
עם המציאות ולבטא את עצם הנשמה בעולם.

נ
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שיעור
ד“ה “ואשה אחת“ תשמ“ו )א(

צעקת הנשמה

ש

קיצור מהלך השיעור
בשיעור מעמיק, שנמסר לבנות מאולפנת לבונה, התחיל הרב ללמד מאמר ׳עבודה׳ יסודי של 
הרבי מליובאוויטש — מאמר העוסק בצעקת הנשמה על ריחוקה מה׳ ובפתרונות כיצד 

להתמודד עם הריחוק הזה. בשיעור לבנות הושם דגש מיוחד על האמור בפתיחת המאמר 
— “האשה היא הנשמה“.

הרב, כדרכו, מרחיב את היריעה ומתבונן בקשר של דרושי החסידות לרבדים נוספים — 
בפשט, בדרוש, ברמז ובסוד — בפסוקים המתבארים במאמר. כך, פרק א פותח 

ב׳פענוח׳ של חז“ל לדמויות המופיעות בסיפור של “ואשה אחת מנשי בני הנביאים“ 
ולמה שמתחולל ׳מאחורי הקלעים׳ של הסיפור. כאן יש מקום מיוחד להתבוננות בדמותו של 

הנביא עובדיה וגם בדמותו של אלישע כ׳רבי׳ המובהק בתנ“ך. 
פרק ב פונה למאמר, ומסביר לפרטיה את צעקת האשה — צעקת הנשמה על הריחוק 
שלה ועל הנפש הבהמית המאיימת עליה. פרק ג מתעכב על כך שלמרות תחושת האשה־

הנשמה שהיא חסרת כל, באמת תמיד יש לה “אסוך שמן“, נקודה בלתי־פגיעה, 
ומעמיק בדרך לחשוף את אותה נקודה. פרק ד — שהוא אולי ׳תורף המאמר׳ — מביא את שני 

הסברי החסידות לעצת ה“כלים רקים“ שנותן אלישע, ריבוי תורה ומצוות גם אם 
הן מורגשות כריקות מתוכן )מתוך תנועה של מסירות נפש( והתבוננות מרירה בכך שאני 

עצמי “כלי ריקן“. פרק ה מסביר שני פירושים ב“יתרון האור מן החשך“ שעולה מתוך 
ההתמודדות עם ריחוק הנשמה, ומסביר את היתרון של השפלות כ“כלי ריקן“ אפילו על 

קיום תורה ומצוות מתוך קבלת־עול ומסירות נפש. 
פרק ו חותם שוב את ההתבוננות בחזרה לסיפור המקורי בתנ“ך, תוך עיון בתופעת כתיב 

וקרי מרתקת שיש בו, וקישורה לכל האמור עד כאן.
בשיעור שלפנינו נלמדו שתי האותיות הראשונות של המאמר, אותו המשיך הרב ללמד 
)ואי“ה יפורסם ההמשך בשבוע הבא(. המאמר מבוסס על שני נוסחים של מאמר קצר, 

מלהיב ומלא רגש, של אדמו“ר הזקן. מכיון שהרבי משווה בין שני הנוסחים ומעמיק 
בהם, והרב הוסיף והרחיב בכך בשיעור, הם הודפסו כנספח בסוף השיעור. מומלץ!
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א. “ואשה אחת“ — 
הדמויות בסיפור

מופתי אלישע “פי שנים“ מאליהו
ערב טוב לכולן. שבת שעברה — פרשת וירא 
— קראנו בהפטרה סיפור של אלישע הנביאא. 
בעצם, היו בהפטרה שני סיפורי מופת שלו. עיקר 
הקשר לפרשה היה במופת השני — הסיפור 
של האשה השונמית שאלישע הבטיח לה בן 
קשור להבטחת המלאכים בן לשרה ולידת יצחק. 
הבן נולד, אחר כך קרה מה שקרה והיה צריך 
להחיות אותו — לעשות תחית המתים. לפי 
חז“לב בן השונמית הוא חבקוק הנביא. עוד נפגוש 
היום כמה דמויות של גדולי נביאי ישראל. לפני 
הסיפור של האשה השונמית יש שבעה פסוקים 
שמספרים סיפור אחר — עוד מופת גדול של 
אלישע. מתחיל “ואשה אחת מנשי בני הנביאים 

צעקה אל אלישע וגו׳“.
לפני שנקרא את הפסוקים נקדים: אנחנו 
יודעים שאלישע הנביא בקש מאליהו רבו “פי 
שנים ברוחך“ג. אליהו אמר — אם תראה אותי 
מסתלק, עולה לשמים בסערה, באש, תקבל את 
בקשתך. כך היה — הוא ראה אותו וזכה ל“פי 
שנים“. מה הכוונה? חז“ל מסביריםד שאליהו 
הנביא, דמות שאולי יותר מוכרת, חולל בחיים 
שלו שמונה נסים גדולים, מופתים לגמרי למעלה 
מדרך הטבע, ואלישע, התלמיד שבקש “פי שנים“ 
וזכה, עשה פי שנים מופתים, ששה עשר נסים. 
כלומר, “פי שנים ברוחך“ מתבטא בכמות הנסים, 
המופתים היוצאים מדרך הטבע, שהנביא מחולל. 
בשביל מה טוב לחולל מופתים? הפשט — 
שהנסים מפרסמים אלקות בעולם. זהו תפקיד 
הנביא, ובעצם התפקיד של כל יהודי, השליחות 
שלו — לפרסם שיש אלקים בישראל, וגם “יש 

נרשם ע“י איתיאל גלעדי. לא מוגה. אור לכ“ה חשון תשפ“א 
— כפ“ח.

מלכים־ב פ“ד. א 
זהר ח“א ז, ב. ב 

מלכים־ב ב, ט. ג 
ילקו“ש בראשית רמז צב.  ד 

נביא בישראל“ה. זהו פרסומי ניסא — ענין מאד 
גדול. אם כן, השיא של היכולת לפרסם אלקות 
בעולם הוא אלישע הנביא, פי שנים מאליהו 
הנביא. בהפטרת וירא מופיעים שנים מתוך 16 
הנסים שלו. נס אחד הוא ה“אשה אחת מנשי בני 
הנביאים“ והשני אודות האשה השונמית. שני 
הנסים קשורים לאשה. שוב, מתקשר לפרשת 
וירא כי קשור לשרה אמנו. עכשיו אנחנו כבר 
בפרשת חיי שרה — פרשה שנקראת על שם 
שרה, והנושא העיקרי בה הוא השידוך של יצחק 
ורבקה. כמו שנראה, האשה הזו — שעכשיו נלמד 

עליה — שייכת באופן מיוחד לרבקה אמנו.

חובות עובדיה הנביא ליהורם בן אחאב
נקרא את הפסוקים )המועתקים כאן לפי 
הקרי — בהמשך השיעורים אי“ה נתייחס גם 

לתופעה מיוחדת בכתיב(:
ה ַאַחת ִמְּנֵׁשי ְבֵני ַהְּנִביִאים ָצֲעָקה ֶאל  ְוִאּׁשָ
ֱאִליָׁשע ֵלאמֹר ַעְבְּדָך ִאיִׁשי ֵמת ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכי 
ַעְבְּדָך ָהָיה ָיֵרא ֶאת הוי׳ ְוַהּנֶֹׁשה ָּבא ָלַקַחת ֶאת 
ְׁשֵני ְיָלַדי לֹו ַלֲעָבִדים. ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִליָׁשע ָמה 
ֶאֱעֶׂשה ָּלְך ַהִּגיִדי ִלי ַמה ֶּיׁש ָלְך ַּבָּבִית ַוּתֹאֶמר ֵאין 
ְלִׁשְפָחְתָך כֹל ַּבַּבִית ִּכי ִאם ָאסּוְך ָׁשֶמן. ַוּיֹאֶמר 
ְלִכי ַׁשֲאִלי ָלְך ֵּכִלים ִמן ַהחּוץ ֵמֵאת ָּכל ְׁשֵכָנִיְך 
ֵּכִלים ֵרִקים ַאל ַּתְמִעיִטי. )ד( ּוָבאת ְוָסַגְרְּת ַהֶּדֶלת 
ַּבֲעֵדְך ּוְבַעד ָּבַנִיְך ְוָיַצְקְּת ַעל ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה 
ְוַהָּמֵלא ַּתִּסיִעי. ַוֵּתֶלְך ֵמִאּתֹו ַוִּתְסּגֹר ַהֶּדֶלת ַּבֲעָדּה 
ּוְבַעד ָּבֶניָה ֵהם ַמִּגיִׁשים ֵאֶליָה ְוִהיא מֹוָצֶקת. ַוְיִהי 
ִּכְמֹלאת ַהֵּכִלים ַוּתֹאֶמר ֶאל ְּבָנּה ַהִּגיָׁשה ֵאַלי עֹוד 
ֶמן.  ַהּׁשָ ַוַּיֲעֹמד  ֶּכִלי  עֹוד  ֵאין  ֵאֶליָה  ַוֹּיאֶמר  ֶּכִלי 
ַוָּתבֹא ַוַּתֵּגד ְלִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר ְלִכי ִמְכִרי ֶאת 
ֶמן ְוַׁשְּלִמי ֶאת ִנְׁשֵיְך ְוַאְּת ּוָבַנִיְך ִּתְחִיי ַּבּנֹוָתר. ַהּׁשֶ
על  חסידות  מאמר  ללמוד  רוצים  אנחנו 
חז“ל  איך  נאמר  כן  לפני  אבל  הזה,  הסיפור 

מפרשים אותו:
בתנ“ך הדמויות כאן אלמוניות — לא יודעים 
מי האשה, לא יודעים מי “עבדך אישי מת“, לא 

מלכים־ב ה, ח. ה 



7
מה

ש
הנ

ת 
ק

ע
 צ

ר |
עו

שי

יודעים מי הנושה שרוצה לקחת 
האשה  של  הילדים  שני  את 
מגלים  חז“ל  אבל   — לעבדים 
לנו. כפי שאמרנו, בן השונמית, 
בסיפור הבא, הוא חבקוק הנביא. 
גם כאן יש סיפור של נביא. חז“ל 
מת“  אישי  ש“עבדך  אומריםו 
היינו עובדיה הנביא. היא “אשה 
 — הנביאים“  בני  מנשי  אחת 
התלמידים של הנביאים. הנביא 
אליהו  הוא  הקודם  הדור  של 
הנביא, וכמו שמסופר בתנ“ך הוא 
בתקופת עובדיה הנביא, שהיה 

אחד מתלמידיו, מ“בני הנביאים“. מלך ישראל 
אז היה אחאב, ממלכי ישראל הכי רשעים, ועוד 
יותר ממנו — אשתו איזבל, שהיא אולי האשה 
הכי מרשעת בתנ“ך. עובדיה עובד אצלם בבית 
— היה ממונה על משק הבית. איזבל, שעבדה את 
הבעל וכו׳, גזרה להרוג את כל נביאי ה׳. עובדיה, 
שעבד בביתם, במסירות נפש ממש, לקח מאה 
נביאים והחביא אותם בשתי מערות, חמשים 
נביאים בכל מערה, זן ופרנס אותם ודאג לכל 
צרכיהם. בהמשך, כשאליהו הנביא ברח, העורבים 
הביאו בשר לאליהו הנביא מהמטבח עליו הוא 
היה ממונהז — היה אפשר לסמוך על הכשרות 

שלו, הגם שעבד אצל אחאב ואיזבל בבית.
בזכות מסירות הנפש של עובדיה הוא זכה 
ל“אשה אחת ]מנשי בני הנביאים[“. בתנ“ך לא 
יודעים מה שמה  מסופר על האשה שלו, לא 
הפרטי, אבל זו בעצם האשה שבתחלת ההפטרה. 
עובדיה מת )“עבדך אישי מת“( — חז“ל דורשים 
שלא מת כאן כפשוטו. הוא מת, אבל עדיין חי 
כל  נסביר.  שתיכף  כמו  הסיפור,  בתוך  ונוכח 
התקופה שהוא החביא במסירות נפש את בני 
הנביאים, מאה נביאים, הוא לוה כסף מיהורם 
לכלכל  כדי  אחאב(  אחרי  )שמלך  אחאב  בן 

חדש  זהר  ה;  אות  ב  פסקא  כהנא  דרב  פסיקתא  ו 
)מרגליות( פב, ב.

סנהדרין קיג, א. ז 

אותם. חז“לח מגלים לנו שהוא 
כאן הנושה — הוא בא לתבוע, 
בריבית, את החוב של עובדיה על 
כל התקופה שפרנס והחיה את 
הנביאים ורוצה לקחת את שני 
בני האשה האלמנה לו לעבדים. 
ילדים,  להם  קוראים  בתחלה 
“שני ילדי“, ואחר כך כתוב “את 
ובניך“. אפשר לחשוב שאלה שני 
בנים זכרים, אבל במאמר המקורי 
של אדמו“ר הזקןט על הסיפור 
כלומר,  ובת.  בן  שאלה  כתוב 
“פרו  מצות  את  קיים  עובדיה 
ורבו“י, להוליד בן ובת, שבנפש הם אהבה ויראה 
— הנושא כאן. האשה נשארת עם שני בנים, 
והנושה — יהורם — בא לקחת אותם לעבדים. 
כלומר, כמו שתיכף נראה, להוציא אותם מאהבת 
ה׳ ויראת ה׳ ולהפוך אותם להיות משועבדים, 

עבדים, לאהבות זרות ויראות חיצוניות.
מה קורה? היא צועקת ׳הצילו׳ — זו אשה 
שצועקת מתוך כאב, מתוך מצוקה קיומית. יש 
מאמר חז“ליא שאומר כמה פעמים היא צעקה 
— צעקה לה׳ 265 צעקות ולא נענתה. מאיפה 
בא המספר? כתוביב שמשה רבינו התפלל להכנס 
לארץ ישראל 515 תפלות ולא נענה, ה׳ אמר לו 
“רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה“יג. 
מאיפה יודעים את המספר 515? גימטריא של 
“ואתחנן ]אל הוי׳[“. זו גם הגימטריא של תפלה 
וגם הזיווג של פרשת שבוע — יצחק־רבקה, הם 
עמוד התפלה והצעקה, “צעק לבם אל א־דני“יד. 
כמו שאצל משה דורשים מספר מתוך גימטריא 
של מלה, כך גם כאן — “ואשה אחת מנשי בני 

תנחומא משפטים ט )ובמלבי“ם עה“פ שעובדיה לוה  ח 
מאחאב ויהורם היה הנושא(.

מאה שערים אות יג )עמ׳ ל(. ט 
בראשית א, כח. י 

תרגום התוספתא, מובא ברד“ק על מלכים־ב ד, א. יא 
יב דברים רבה יא, י.

דברים ג, כו. יג 
איכה ב, יח. יד 

בתנ“ך הדמויות 
כאן אלמוניות 

— לא יודעים מי 
האשה, לא יודעים 

מי “עבדך אישי 
מת“, לא יודעים 

מי הנושה שרוצה 
לקחת את שני 

הילדים של האשה 
לעבדים — אבל 
חז“ל מגלים לנו
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הנביאים צעקה אל אלישע“. כמה היא צעקה? 
צעקה — 265. לא מפורש שלומדים מהגימטריא 

— צריך להבין זאת לבד. 
כשהיא לא נענתה, מה היא עשתה? הלכה 
להשתטח על קבר בעלה הצדיק, עובדיה הנביא, 
אפשר  היום  )גם  ובניו  אשתו  בשביל  שיפעל 
להתפלל על קבר עובדיה 
הנביא ליד כפר ברעם, שם 
נמצאים גם מרדכי ואסתר 
ומר זוטרא וילד הפלא רבי 
נחמן קטופא, שפתח את 
פיו לראשונה בגיל 12 ונבא 
את כל עתידות עם ישראל 
עד ביאת גואל צדק, ומיד 
יחודית  חבורה  מתטו — 
לטיול  מתאים  ביותר, 
התפללה  היא  שנתי...(. 
אליה  התגלה  ועובדיה 
ואמר לה שתלך לאלישע 
איש־על  צירוף  )אלישע 
או על־איש — הוא מעל 
ל“עבדך אישי מת“, מעל 
עליו  משגיח  עֹבדיהטז, 
מלמעלה ואף שורה עליו 

להחיותו(.
לה  אמר  גם  עובדיה 
שאלישע יברך את השמן 
שנותר אצלו, בזכות השמן 
שנתן לנביאים. שמן מיועד 
לשני דברים — למאכל )ולסיכה( ולמאור. הוא 
אמר — תוך כדי שפרנסתי את הנביאים במערה 
ספקתי להם כל הזמן שמן למאור דווקא, להאיר 
את חשך המערה גם ביום וגם בלילה, ובזכות 

טו סדר הדורות ד׳ אלפים רמ“ה )וראה שם הגדולים חלק 
ספרים מערכת נ אות ה(.

ידי  על  המתגלה  פשוטה  אמונה   = ֹעבדיה  אלישע  טז 
אלישע באסוך שמן של ה“אשה אחת מנשי בני הנביאים“, 
אשת עבדיה הנביא. אמונה פשוטה עולה בגימטריא שכינה 

ביניהם.

הנרות שלי — על ידי אלישע הנביא, שהוא כעת 
הרבי של הדור, גדול הדור, תוושעי ועד ש“ואת 
ובניך תחיי בנותר“ )וראה עוד לקמן(. אם כן, 
אלה  בסיפור.  כאן  נוכח  מאד  עובדיה  בעצם 
הדברים שהיא עושה קודם וההמשך הוא מה 
שכתוב כאן, הסיפור והמופת של ה“אסוך שמן“.

עובדיה הנביא
מיהו בכלל עובדיה? יש לו בתנ“ך רק פרק 
אחד — ספר אחד מתרי־עשר, הספר הכי קטן 
את  מחזיק  )“מועט  פסוקים   21 של  בתנ“ך, 
המרובה“, כמו הנס כאן — כדלקמן(. הוא הרביעי 
בתרי־עשר — דבר חשוב. תרי־עשר נביאים הם 
כנגד תרי־עשר שבטי י־ה, הבנים של יעקב אבינו, 
והרביעי בבנים )לפי סדר הלידה( הוא יהודה — 
המלך, שהוא גם הבעל־תשובה. כנגדו הנביא 

הרביעי בתרי־עשר, עובדיה.
נבואת עובדיה כולה היא נגד אדום. רבי מאיר, 
שהוא בעצמו בן גרים, אומריז שעובדיה הוא גר 
אדומי ונבואתו נגד אדום — “מיניה וביה אבא 
ניזיל ביה נרגא“. זהו משל, שמתוך היער לוקחים 
את העץ בשביל לעשות גרזן לחתוך את עצי 
היער. כלומר, פוגעים בדבר משרש אותו דבר 
עצמו — “פגע בו כיוצא בו“יח. בתניאיט מוסבר 
הדבר בנפש ביחס למדת העצבות — מדה רעה 
עד מאד — בה פוגעים עם מרירות דקדושה, 
עם אותו הדבר רק מצד הקדושה. זו נקודה שגם 
נוגעת מאד למאמר שנלמד, בו מוסבר שהמרירות 
עד  הנשמה ממש,  עד לעצם  מגיעה  דקדושה 

ל“אסוך שמן“. 

ארבעה יראים
איך האשה משבחת את בעלה בפני אלישע? 
“ואתה  אומרת  היא  לאלישע  מגיעה  כשהיא 
ידעת כי עבדך היה ירא את הוי׳“. יש עוד מאמר 

סנהדרין לט, ב. יז 
שבת קכא, ב. יח 

פל“א. יט 

גם היום אפשר 
להתפלל על קבר 

עובדיה הנביא 
ליד כפר ברעם, 
שם נמצאים גם 

מרדכי ואסתר 
ומר זוטרא וילד 

הפלא רבי נחמן 
קטופא, שפתח 

את פיו לראשונה 
בגיל 12 ונבא את 

כל עתידות עם 
ישראל עד ביאת 
גואל צדק, ומיד 

מת — חבורה 
יחודית ביותר, 
מתאים לטיול 

שנתי...
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חז“ל בעניןכ, שאומרים שיש בכל התנ“ך ארבעה 
צדיקים עיקריים שכתוב עליהם שהם יראי ה׳. 

מי הם? 
זו ההפטרה של פרשת “וירא“, שמסיימת 
בעקדת יצחק, בה כתוב “עתה ידעתי כי ירא 
אלהים אתה“כא. אברהם אבינו הוא הראשון שה׳ 
מעיד עליו — המלאך בשם ה׳ — שהוא “ירא 
אלהים“. המדה העצמית של אברהם אבינו היא 
אהבה, לא יראה, אבל סוד עקדת יצחק הוא 
עקדה־התכללות בין האהבה של אברהם, שיצחק 
שאברהם  יצחק“כב,  “פחד  של  ליראה  אימץ, 

אימץכג. 
השני הוא יוסף הצדיק, שאומר על עצמו “את 
האלהים אני ירא“כד. הוא עושה תרגיל לאחים 

שלו, ותוך כדי אומר “את האלהים אני ירא“. 
מי השלישי? איוב, שבפסוק הראשון בספר 
איוב — ספר שלפי חז“לכה כתב משה רבינו, 
לא פחות — כתוב עליו שהוא “איש תם וישר 
וירא אלהים וסר מרע“כו. התואר העיקרי, המדה 

העיקרית שלו, שהוא ירא אלקים. 
מה לגבי עובדיה? בתרי־עשר, בנבואת עובדיה, 
שמו הוא עֹבדיה, אבל כאשר מסופר עליו בספר 
מלכים — שעבד בבית אחאב — כתוב עֹבדיהו. 
שם כתוב — ולפי חז“לכז זו בת קול שיצאה 
ואמרה — “ועבדיהו היה ירא את הוי׳ מאד“כח. 
חז“ל אומרים שמכל הארבעה שיראו את ה׳, 
הכי גדול הוא עובדיהו — יותר מאברהם בעקדה, 

לז.  אות  וארבעה  שלשה  מדרש  ח“ב  מדרשות  בתי  כ 
אות  יג  כג,  בראשית  שלמה  בתורה  )הובא  החפץ  מדרש 

קלו(.
בראשית כב, יב. כא 

שם לא, מב. כב 
)האריז“ל(  לקו“ת  א;  יח,  ח“ג  ב;  קיט,  ח“א  זהר  כג ראה 
וירא ד“ה “סוד העקידה“; לקו“ת ואתחנן ח, ב; שם דרושי 

ר“ה נח, ב; מעין גנים ח“א עמ׳ לז ואילך.
בראשית מב, יח. כד 

ב“ב יד, ב. כה 
איוב א, א. כו 

סנהדרין לט, ב. כז 
מלכים־א יח, ג. כח 

ויותר מאיובכט. יש מאמר  יותר מיוסף הצדיק 
חז“ל שמשווה אותו לאברהם בלבד — “גדול מה 
שנאמר בעובדיהו יותר ממה שנאמר באברהם“ל, 
שבאברהם כתוב “עתה ידעתי כי ירא אלהים 
אתה“ ובעובדיהו כתוב “ועבדיהו היה ירא את 
הוי׳ מאד“. עוד הבדל, בשלשה הראשונים כתוב 
שם אלקים, ורק אצל עובדיה כתוב שם הוי׳, 
שם המיוחד. ועוד, בעובדיה כתוב שלש פעמים 
שהיה “ירא את הוי׳“לא )׳חזקה׳ של יראת הוי׳!(.

יצחק ורבקה
כפי שאמרנו, מדת היראה היא מדת יצחק 
אבינו — הוא שרש היראה, אף שלא כתובה 
בו בפירוש לשון יראה )ירא אלהים או ירא את 
הוי׳( אלא “פחד יצחק“. רואים כאן שמי שהכי 
התעצם עם יראה, ולא רק יראת אלקים אלא 
יראת הוי׳ )שודאי הרבה יותר(, ו“מאד“, בלי 
גבול, הוא עובדיה. עובדיה הוא גר אדומי, הוא 
הטוב שבאדום, שבעצם היינו מה שיצחק אהב 
את בנו עשו “כי ציד בפיו“לב. האריז“ל אומרלג 
שה“ציד בפיו“ היינו הנשמות שעתידות להתגייר 

 = איוב עבדיהו  יוסף  אברהם   — היראים  והנה, ארבעת  כט 
אותיות  )יראה  הממוצע  הערך  עין,  ד“פ   = הוי׳  כ“פ   =  520
ח(  נב,  ישעיה  ציון“.  הוי׳  בשוב  יראו  בעין  “עין  בעין,  ראיה 
וביחד עם “ירא אלהים“ )הנאמר באברהם( “את האלהים 
באיוב(  )הנאמר  אלהים“  “וירא  ביוסף(  )הנאמר  ירא“  אני 
 2522  = בעבדיהו(  פעמים  שלש  )הנאמר  הוי׳“  את  “ירא 
עבדיהו  אברהם  רק  כנ“ל(!  )מה־בן  עבדיהו  פעמים  הוי׳   =
הרבה  משה, סוד “שכרך  )עיקר ההשוואה בחז“ל כנ“ל( = 
)ספר  האריז“ל  בכתבי  כמבואר  א(,  טו,  )בראשית  מאד“ 
הליקוטים לך לך פי“ג(, וביחד עם איוב = יעקב יעקב )“משה 

מלגו ויעקב מלבר“. ע“פ תקו“ז יג(. 
סנהדרין שם )ובמדרש תהלים קט גם בהשוואה ליוסף(. ל 
מאד“,  הוי׳  את  ירא  היה  “ועבדיהו  ראשונה  פעם  לא 
מנֻערי“  הוי׳  את  ירא  “ועבדך  אליהו  אל  בדברו  שניה  פעם 
לאלישע  אשתו  בדבר  שלישית  ופעם  יב(,  יח,  )מלכים־א 
“כי עבדך היה ירא את הוי׳“. שלשת הלשונות = 2700, ג“פ 
900, ל־יהודה ברבוע, סוד הלב היהודי, הערך הממוצע. והוא 
עולה ס פעמים מאד. “ירא את הוי׳“ = 638 = אברהם יצחק 

יעקב, שלשת האבות כנגד שלשת הלשונות, ודוק.
בראשית כה, כח. לב 

לקו“ת )האריז“ל( פרשת תולדות עה“פ “ויאהב יצחק  לג 
בספר  גם  וראה  עובדיה(.  )ולקו“ת  בפיו“  ציד  כי  עשו  את 

הלקוטים ע“פ זה.
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— אחד מהן הוא רבי מאיר, וגם רבי עקיבא, 
והראשון הוא עובדיה. אם כן, מעבר להקבלת 

עובדיה לשבט יהודה, הוא שייך ליצחק. 
אשתו, האשה כאן, קשורה לרבקה אמנו, 
שבפרשת השבוע אברהם אומר לאליעזר, עבדו 
זקן ביתו, שיסע לחרן ומשם יקח אשה לבנו 
יצחק. הסבה העיקרית שלומדים את המאמר 
הזה כעת, בשיעור בנות, היא שהוא מסביר מה 
זה בכלל להיות אשה. לפני שנעמיק מהי אשה 
במאמר, כמה שוה אשה? 306. רבקה היא אותו 
אשה־רבקה  ביחד  מספר עם הכולל — 307. 
רבקה היא הנקודה האמצעית  תריג —  היינו 
של תריג, כללות מצוות התורה. נקודת המרכז 
של כל התורה כולה היא רבקה. אם היא הנקודה 
האמצעית — בשביל להגיע לסך הכל, תריג, 
צריך להוסיף אליה רבקה פחות 1, אשה. מכאן 
יוצא שסתם אשה היא רבקה. כנראה שסתם 
איש הוא יצחק. זו פרשת שבוע — הזיווג של 

פרשת חיי שרה.
נעשה עוד תרגיל יפה: אם נשים את שתי 
המלים אשה־רבקה ברצף, ונדלג אותיות, איזו 
מלה נקבל? אהבה. מאד נחמד. מה צירוף שאר 
האותיות? אהבה מופיע ישר, והצירוף הטוב של 
שאר האותיות )יש כמה צירופים טובים באותיות 
האלה, נושא שלם בחסידותלד, והצירוף הכי טוב( 
הוא אותיות קשר. כלומר, תריג הוא קשר־אהבה, 
והקשר העיקרי של אהבה בתורה הוא בין יצחק 
לרבקה. ודאי אברהם גם אוהב מאד את שרה )וגם 
יעקב את נשיו, בפרט רחל(, אבל אהבה מפורשת 
בין איש לאשה בתורה מופיעה לראשונה )“הכל 
הולך אחר הפתיחה“לה( כאשר יצחק לוקח את 
רבקה, לכן זהו זיווג למופת בכל התורה כולה 
)עיקר יחוד מה ו־בן בלשון הקבלה והחסידות, 
היחוד שנעשה על ידי כל מצוה בתורה, כמבואר 
בלקוטי תורהלו; יחוד מה־בן הוא סוד מהיטבאל 
אשת הדר וגם סוד עבדיהו, היינו עובדיה הנביא 

במאמר ד“ה “באתי לגני“ תש“י ובביאוריו. לד 
לה ע“פ פרקי דרבי אליעזר פמ“ב.

לקו“ת וזאת הברכה צו, ג־ד. לו 

עליו אנחנו מדברים(. הצירוף הלא טוב הוא שקר 
גרוע.  — לשקר באהבה זהו פגם הברית, הכי 
של  החלוקה  קשר־אהבה.  הוא  טוב  הכי  אבל 
תריג ל־600 )תר( ו־13 )יג( היא גם רמז מפורסם 
שרש“י מביא בחומשלז בסוד המלה ציצית, ששוה 
)בכתיב מלא( 600, ויש בה חמשה קשרים ושמונה 
חוטים שמשלימים את ה־13. כאן יש רמז יפהפה 
— רמזים מהסוג הזה הם בשביל מורות בכתה, 
להראות לתלמידים. כל בת כאן תהיה מורה, 
וצריך הרבה דוגמאות כאלה — כמו שצריך הרבה 
ניגונים — כדי להראות את היפי ולהאהיב את 

התורה על הילדים וגם על המבוגרים. 
וממילא  יצחק,  משרש  הוא  עובדיה  שוב, 
רבקה  היא משרש  גו׳“,  אחת  “ואשה  אשתו, 
— כפי שהסברנו. ורמז בקשר בין יצחק אבינו 
לעובדיה ובין יצחק ורבקה: ישחק עבדיהו עולה 
יצחק רבקה! הכל שייך כאן לתחלת ההפטרה, 
“עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא 

את הוי׳“.

מצות ה“נותר“ של הנשים — נרות שבת
הסיום הוא “ואת ובניך תחיי בנותר“ — חז“ל 
מפרשים “׳תחיי בנותר׳ עד שיחיו המתים“לח, 
כבר קשור לתחית המתים. על פי פשט, יש כאן 
מספיק שמן להתפרנס ולחיות עד תחית המתים, 
ובפנימיות, יש בתוך השמן עצמו כח של תחית 
המתים )שמופיע בסיפור הסמוך, של החייאת 
בן השונמית(. הכל מתחיל מ“אסוך שמן“, כלי 
מאד קטן. כתובלט ש“אסוך“ הוא שמן לסיכה 
אחת — לסוך אצבע — ויש כאן נס של “מועט 
מחזיק את המרובה“מ. צריך משהו כדי שהנס 

במדבר טו, לט. לז 
 = המתים“  שיחיו  “עד  ורמזים:  ג.  לה,  רבה  בראשית  לח 
עלית  וכן של  בריאת העולם  )השם של  מב  903, משולש 
העולמות בתחית המתים( = ז פעמים “הוי׳ הוא האלהים“ 
)כפי שאומרים בסוף נעילה(. בתוספת “בנותר“ = 7 פעמים 
 17 13 פעמים   = “תחיי בנותר“  עוד מלבדו“; בתוספת  “אין 
במשולש; ובתוספת “ואת ובניך תחיי בנותר“ = 12 פעמים 

אור, אין סוף.
זהר ח“א פח, א. לט 

מ ראה ילקו“ש בראשית רמז ז; ויקרא רמז תקיג. “מועט 
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יאחז בו, ומתוך טפת השמן הזו 
מופלג, עד ש“את  ריבוי  נעשה 

ובניך תחיי בנותר“.
האחרונה  המלה  שוב, 
בסיפור היא “בנותר“. עיקר תוכן 
המאמר שנלמד הוא מה פירוש 
לב  נשים  אבל  “נותר“,  המלה 
אותיות  צירוף  הוא  ש“נותר“ 
נרות. אנחנו עכשיו מדברים עם 
בנות, שהמצוה המיוחדת שלהן 

היא נרות — נרות שבת קדש. בזכות הנרות “את 
ובניך תחיי בנותר“ עד תחית המתים — תחית 
המתים היא אחרי ביאת משיח, התכלית של 

ביאת משיח.
אחרי כל הרקע הזה, כדי לחוש קצת מי כאן 
הנשמות הפועלות, נתחיל לקרוא את המאמר. 

ב. צעקת הנשמה
צעקה על הריחוק מאלוקות

שני  על  המבוסס  הרבי,  של  מאמר  זהו 
מאמרים קצרים, מקבילים, של אדמו“ר הזקן, 
בעל התניאמא. מקור המאמר הקצר הוא מענה 
של אדמו“ר הזקן לאברך ביחידות. ממנו התפתח 
המאמר של הרבי, ועוד לפניו יש מאמר גדול, 
עמוק וחשוב מאד של רבי הלל מפאריטש — 
החסיד הגדול, עובד ה׳ הגדול של חסידות חב“ד 
— שגם חשוב מאד ללמוד אותו, בפלח הרמון 
סוף פרשת וירא. נוסח אחד של מאמר אדמו“ר 

הזקן מתחיל, עוד לפני הפסוק, במשפט:
ריחוקו  על  ביחידות  שצועקים  כשם 
מאלקים חיים כן ויותר מכן כל נשמה בעלותה 
בלילה צועקת בקול מר על ריחוקה מאלקים 

חיים.

חכמה,  פעמים  אחד־אהבה   =  949  = המרובה“  את  מחזיק 
אהבת ישראל כו׳. הערך הממוצע של “אסוך שמן“ ו“מועט 

מחזיק את המרובה“ = 713 = תשובה.
מאמרי אדמו“ר הזקן הקצרים מלכים־ב ד, א )עמ׳ קלו־ מא 
קלז(, וש“נ. שני המאמרים נדפסים כנספח בסוף השיעור. 

אחר ההקדמה הזו הוא מביא 
את הפסוק “ואשה אחת... צעקה 
אל אלישע“. כפי שאמרנו, אלישע 
על פי פשט כאן הוא דמות של 
רבי בעל רוח הקדש )אלישע ועוד 
רבי עולה רוח הקדש(, רבי בעל 
מופת )הוא עושה מופתים והוא 
בעצמו מופת — “מופת הייתי 
לרבים“מב(. במאמר אלישע הוא 
המשל לקב“ה, אבל בפשט הוא 
רבי. בשביל מה באים לרבי? מה צועקים לרבי? 
מה׳.  ריחוק  הרגשת  על  כתוב שצועקים  כאן 
ריחוק מה׳ הוא הריחוק מהיעוד שלי בחיים, 
מהשליחות שלי. כל אחד צועק על ריחוק. כנראה 
שמי שלא מרגיש ריחוק ולא צועק עליו — לא 
צריך רבי בכלל. הוא מסתדר, הכל בסדר. ברגע 
שמרגישים ריחוק, עד שהוא מוציא ממני את 
צעקת הלב הפנימית, “צעק לבם אל א־דני“ — 
צריך כתובת. צועקים לה׳, כמובן, אבל אולי יש 
עצה? אולי מישהו יכול לתת לי עצה טובה איך 

להתקרב לה׳ באמת? לשם כך יש רבי.
הצעקה על הריחוק מה׳ היא סימן שבאיזה 
מקום בנפש אני מרגיש מהי קרבה. אם לא היה 
לי שום טעם במהו קירוב לה׳ — לא הייתי 
מרגיש שאני רחוק מה׳. סימן שבנשמת כל יהודי, 
באשר הוא יהודי, יש איזה רשימו, רושם וזכרון 
קדום של קרבה לה׳, עד כדי אחדות עם ה׳, כפי 
שהיתה הנשמה לפני שירדה לגוף. עכשיו היא 
ירדה פלאים, היא נמצאת בגלות — היא מרגישה 

את הריחוק העצום והיא צועקת. 
שוב, הרקע למאמר הוא מישהו שנכנס לרבי 
וצועק על הרגשת הריחוק מה׳ — הוא מרגיש 
להבין  שאמרנו, חשוב  כמו  מהקב“ה.  רחוק 
שלהיות קרוב לקב“ה היינו לזרום בשליחות שלך 

שמן,  ד“פ   = רוח הקדש מופת  אלישע  ז.  עא,  תהלים  מב 
ממוצע כל תבה, יה פעמים הוי׳. שמן היינו חכמה עילאה, 
נקודת היהדות, האמונה  כמו שיתבאר, ששם שורה עצם 
בה׳ וכח המסירות נפש. אלישע בעל רוח הקדש בעל מופת 

= 1764 = 42, שם מב, ברבוע = ד פעמים אמת.

אנחנו עכשיו 
מדברים עם 

בנות, שהמצוה 
המיוחדת שלהן 

היא נרות — נרות 
שבת קדש. 

בזכות הנרות “את 
ובניך תחיי בנותר“ 
עד תחית המתים
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בחיים. “שלוחו של אדם כמותו“מג — אם אדם 
מצא את היעוד ועושה את היעוד הוא קרוב, כי 
הוא שליח, והשליח הוא יד ממש של המשלח, 

ואין לך קרבה יותר מזה.

“אשה היא הנשמה“
נתחיל לקרוא את מאמר הרבי בפנים:

ואשה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל 
גו׳, וידוע מאמר אדמו“ר הזקן עה“פ  אלישע 

דאשה היא הנשמה, 
להתמקד  רוצים  לבנות  שבשיעור  אמרנו 
האשה.  זאת  מי  בשאלה   — כאן  בהתחלה 
כלומר, מה פירוש להיות אשה? איך אשה צריכה 
להזדהות? היסוד הוא שכל אשה צריכה לדעת 
שאני הנשמה — אני נשמת עם ישראל, אני 
כנסת ישראל )שבעצם היא השכינה הקדושה, 

אור אין סוף הממלא כל עלמין(. 
אם האשה היא הנשמה, מי האיש? הרי אשה 
מתחתנת, נישאת לאיש. כפי שהוא יסביר כאן, 
האיש הוא משהו בתוך הנשמה־האשה גופא. אך 
בפשט, אם האשה היא כנסת ישראל האיש הוא 
הקב“ה )כאשר יחוד האיש והאשה הוא יחוד 
קודשא בריך הוא ושכינתיה, כוונת כל מצוה, 
מצוה לשון צוותא וחיבור(. לפי ההבנה הזו, הרבה 
יותר קל ופשוט להזדהות כאשה מאשר להזדהות 
כאיש. אם אני איש — עלי להזדהות עם הקב“ה, 
זה רחוק ממני, ׳גדול עלי׳. אבל כאשה, הזדהות 

עם היותך הנשמה היא אפשרית. 
שאיש  כתוב  הפרשה  תחלת  על  בזהרמד 
ואשה, כמו אברהם ושרה, הם נשמה וגוף — 
אברהם הוא הנשמה ושרה היא הגוף. כאן כתוב 
כנראה שבדור  הנשמה.  היא  אחרת, שהאשה 
הקודם האיש היה הנשמה והאשה היתה הגוף. 
פתאום עוברים דור, השידוך הולך להיות יצחק 
ורבקה. רבקה מתגלגלת באשה פה, והוא אומר 
צריך  היא הנשמה. ממילא  יסוד — שהאשה 

ברכות לד, ב וש“נ. מג 
מד זהר ח“א קב, א; שם קכב, ב; שם קכט, א.

ה׳ —  להבין מהו איש. שוב, אם האיש הוא 
המשל והנמשל רחוקים אחד מהשני. אבל אם 
האשה היא הנשמה — הנמשל לא כל כך רחוק 
מהמשל. אם כן, בדור של יצחק ורבקה, יותר קל 
להיות אשה ויותר נחמד להיות אשה. סך הכל 
צריך להיות נשמה, הנשמה של הענין, הנשמה 
של העולם וגם הנשמה של הבעל עצמו — ׳את 
הנשמה שלי׳מה. יש כאן היפוך יוצרות — לא רק 
שהאשה כבר אינה הגוף שבו מתלבש הנשמה, 
האיש, אלא שהאשה שוכנת, לשון שכינה, בתוך 
האיש )או שהוא הגוף והיא הנשמהמו או שבתוך 
הנשמה עצמה הוא סוד הנ“ר — נפש־רוח — 
סוד “שרש“, והיא סוד הנח“י — נשמה־חיה־

וכמבואר בדא“חמז  יחידה — סוד “תוספת“, 
ש“אשת יפת תאר“ היא סוד היחידה שבנפש, 

ה“אסוך שמן“ ממש(. 
 — נשימה  מלשון  גם  היא  נשמה  והנה, 
נשמת־נשימת רוח חיים. “כל הנשמה תהלל יה 
הללויה“מח — “על כל נשימה ונשימה“מט צריך 
להלל את ה׳. היא נושמת את החיים, את רוח 
החיים. עד כאן שלש מלים, שכבר מספיקות לנו 
— בחרנו את המאמר בעיקר בשבילן, “האשה 
היא הנשמה“. חידוש גדול, היפוך, ביחס לדברי 

הזהר.

אחדות הנשמה עם ה׳ ונבואתה
למה קוראים לה “אשה אחת“? מה מוסיפה 

המלה “אחת“?
ונק׳ אשה אחת כי היא אחת עם הוי׳, 

הנפש האלקית של כל יהודי היא אחת עם 
כמו  ממש“,  ממעל  אלוק  “חלק  בהיותה  ה׳נ 

ראה יין משמח ח“ב שער א בתורה “נשמה שלי“. מה 
אשה־ ואילו  ברבוע,   20 ל־400,  משלימים  איש־גוף  מו 
וחצי“,  “שלם  סוד  ע“ה,  לתושיה“  “כפלים   ,801  = נשמה 
25, מספר ההשראה  1201, מספר ההשראה של   = וביחד 

של 4, ודוק.
לקו“ת ד“ה “כי תצא“ השני. מז 

תהלים קנ, ו. מח 
מט בראשית רבה יד, ט.

 =  715  =( אחד  פעמים  הכל  בגימטריא  אחת“  “אשה  נ 
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שכתוב בתניאנא, ו“העצם כאשר 
אתה תופס בחלקו אתה תופס 
בכולו“נב. לכן היא “אשה אחת“.
לאלקות,  כלי  היא  הנשמה 
גם בשרשה למעלה וגם בירידתה 

למטה:
כי  הנביאים,  בני  מנשי 

שמקבלים  הוא  שפתיים  ניב  מלשון  נביאים 
מבחי׳ דבר הוי׳ והנשמה היא כלי קיבול לקבל 

השגות וגילוי אלקות. 
הנביא זוכה ל“בורא ניב שפתים שלום שלום 
ומקבל  ורפאתיו“נג  הוי׳  אמר  ולקרוב  לרחוק 
מבחינת “דבר הוי׳“ )חז“ל מפרשיםנד —“׳דבר 
הוי׳׳ זו הלכה“, “׳דבר הוי׳׳ זו נבואה“ ו“׳דבר 
הוי׳׳ זה הקץ“; “קץ“ הוא כמו תחית המתים — 
“ואת ובניך תחיי בנותר“, “עד שיחיו המתים“ 
— שהיא “קץ שם לחשך“נה, אך בפשט, כאן 
הכוונה בעיקר ל“׳׳דבר הוי׳׳ זו נבואה“(. במאמר 
בשרשה,  הנשמה  מצב  שזהו  מבואר  אדה“ז 
כמו שהיתה בגן עדן, לפני הירידה לגוף. שם 
היא מ“נשי בני הנביאים“ — היא מקבלת את 
הנבואה, ההשגה וגילוי האלקות, מבחינת נביא 
)סוד שם סג, שרש הנשמות באמא עילאהנו(. 
שם הנשמה היא לא ׳סתם׳ אשה של נביא אלא 
נביאה — בשרש כל יהודי שייך בעצמו לנבואה. 

עד כאן לגבי מהות האשה. 

אלישע — הקב“ה
“אשה אחת“, הנשמה, צעקה לאלישע:

הכל פעמים אהבה(.
פ“ב. נא 

רכז  אות  שלישית(  הוצאה  )קה“ת,  לכש“ט  נב הוספות 
)וראה תולדות יעקב יוסף פ׳ יתרו(.

ישעיה נז, יט.  נג 
שבת קלח, ב. וראה באורך אשא עיני מאמר “דבר הוי׳  נד 

זה הקץ“.
איוב כח, ג. נה 

ארבעת המילוים העיקריים של שם הוי׳ — עב־סג־מה־ נו 
בן — הם כנגד חכמה־בינה־מדות־מלכות )אבא־אמא־ז“א־
נוקבא(, וכנגד חיה־נשמה־רוח־נפש. דרגת “נשמה“, אם כן, 

מקורה בשם סג שבבינה.

שע  אלי  אותיות  ואלישע 
הוא הקב“ה. 

אלישע  השם  את  מחלק 
לשתי הברות — אלי־שע. אפשר 
להבין ש־שע היינו שע נהוריןנז, 
אור  לשון שעשועים, שהם  גם 
הפנים, “באור פני מלך ]מלכו של 
עולם[ חיים“נח. אבל במאמר המקורי כתוב שלא 
רק אלי־שע, אלא שע־אלי, פנה אלי. שע לשון 
פניה, כמו “וישע הוי׳ אל הבל ואל מנחתו“נט, 

ואלי־שע היינו פנה־אלי, שע־אליס. 
לנביא.  גם  מתאימה  אלי׳  ׳פנה  ההזמנה 
מי אמר שצריך לדעת ש“יש נביא בישראל“? 
אמר  הרבי  גם  נעמן(.  לריפוי  )ביחס  אלישע 
זאתסא. למה? כי זהו פרסום אלקות — קשור 
לתכלית כוונת בריאת העולם. אם אלישע עושה 
ששה עשר מופתים כנראה שהוא אוהב לעשות 
ולהראות מופתים — פארוואס?! בשביל מה זה 
טוב? בשביל גילוי אלקות בעולם. הוא מזמין 
אותנו — רוצה שיבואו אליו — פנה־אלי, בא 
אלי, אלי־שע. יש לך בעיה? אני הכתובת. זהו 

המסר.
אלישע,  אל  צעקה  גו׳  אחת  ואשה  וזהו 

שהנשמה צועקת להקב“ה, 

מיתת התשוקה
מה צועקת האשה־הנשמה?

עבדך אישי מת, 
מיהו  היא הנשמה —  שאלנו, אם האשה 
האיש? חשבנו שהוא הקב“ה, אבל אלישע כאן 
הוא הקב“ה. מיהו “אישי“ ומה פירוש — בנמשל 

— ש“אישי מת“?

נז זהר ח“ג קכח, ב; קלג, ב; ע“ח שי“ג )אריך אנפין( פי“ד.
משלי טז, טו. נח 

בראשית ד, ד. נט 
יש כאן יחוד של “]וישע[ הוי׳ ]אל[ הבל ]ואל[ מנחתו“  ס 
— הוי׳ הבל = סג בגימטריא נביא כנ“ל כאשר הבל היינו חלק 
המילוי של שם סג. מנחתו = ח“פ סג — שם סג דאמא היינו 
סוד רקיעא תמינאה. יחד, ט“פ סג = שניאור, ז“פ אנכי, ודוק.

ראה שיחת ש“פ שופטים תנש“א סעיף יא. סא 

הוא אוהב לעשות 
ולהראות מופתים 

— פארוואס?! 
בשביל מה זה 

טוב? בשביל גילוי 
אלקות בעולם
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אישי הוא אש יו“ד, 
ידוע מאמר חז“ל “איש ואשה זכו שכינה 
ביניהם“סב — איש הוא אש־י ואשה היא אש־ה, 
וכשהם מתחברים בקדושה, “זכו“, אזי “שכינה 
ביניהם“ — השם הקדוש י־ה. כאן לא הזכיר 
שאשה היא אש־ה, אבל כותב שאיש הוא אש־י, 
והחידוש הוא שהאיש )שאינו ה׳ ממש( נמצא 
בתוך האשה )קודם ראינו שהאשה עצמה היא 
סוד השכינה אותיות שכן 
את  יש  בה  רק   — יה 
של  וה־י  אשה  של  ה־ה 
כאן  מסביר  הוא  איש(. 
התשוקה  הוא  שהאיש 
האשה  בתוך  העצומה 
באות  ולהכלל  להבטל 
אישך  “אל  )כמו  בה׳  י, 
היא  י  תשוקתך“סג(. 
בגרמיה“סד  מלה  “קדש 
וממילא אש־י היינו “אש 
התנועה   — קדש“סה 
הנפשית להכלל ולהבטל 
בה׳. בפרט, ה־י היא חכמה 
עילאה, שפנימיותה בטול 
לה׳. באיש ואשה י־ה הם 
האיש   — ובינה  חכמה 
הוא אבא־חכמה והאשה היא אמא־בינה. ה־י, 
החכמה, היא בעצם השמן )כפי שהוא יסביר 
“מנשי  היא  בפסוק  השלישית  המלה  לקמן(. 
“אישי“  י־שמן.  אותיות  צירוף  ]הנביאים[“, 
הוא הוא האהבה והתשוקה שבתוכה להגיע ל־י, 
לשמן, לחכמה, ולהבטל שם )כאשר ענינה של 
החכמה גופא, פנימיות החכמה, היינו בטול לה׳(. 

אותו “אישי — מת“:
דהאהבה כרשפי אש שהי׳ אצלי להכלל 

סוטה יז, א )וברש“י שם(. סב 
בראשית ג, טז.  סג 
סד זהר ח“ג צד, ב.

אש־י קדש עולה “אשה אחת“, הכל פעמים אחד כנ“ל.  סה 
ביחד — 1430, הכל פעמים הוי׳ כו׳.

ולהבטל בבחי׳ יו“ד חכמה עילאה מת, שעכשיו 
אין לי אהבה זו.

היא אומרת שהתשוקה הזו מתה אצלה. זהו 
תיאור לנשמה שמרגישה ריחוק תהומי, קיומי, 
מהיעוד שלה. שוב, האיש הוא היעוד של האשה, 
והיא אומרת שכל התשוקה, כל המוטיבציה, 
שהיתה לי — מתה, נגמרה. מה עושים?! זהו 
מצב מצוי. אבל, כפי שאמרנו, חשוב להדגיש 
— אם לא הייתי מרגיש מהי קרבה לא הייתי 
יודע מהו ריחוק, מרגיש בו ומצטער עליו כל כך. 
בכל אופן, עכשיו אני במצב של ריחוק, שאני 
מרגיש שמשהו אצלי מת — אין לי את האהבה, 

התשוקה, שהיתה לי בתחלת הדרך.
בהשגחה פרטית יש פה את חוברת ׳נפלאות׳ 
של השבוע, שכל אחת תקח, בה המאמר הראשי 
הוא בדיוק על הנושא הזה. יש ביטוי “אין חוזק 
יש אהבה  כתחלת החסידות“סו — בהתחלה 
ותשוקה עצומה, ופתאום אני מרגיש שזה מת. 
מה עושים?! בשביל זה באים לרבי, לאלישע, או 
לה׳, וצועקים לו. ]הרב גדי: בשביל זה באנו![ 
התשוקה היא נוקבא, אז מהו חלק הזכר ומהו 
חלק הנקבה פה? התשוקה שלה היא לבטול, 
שהוא לכאורה הזכר, אבל האיש פה הוא תנועת 
נפש של נוקבא. זוהי התכללות, התשוקה לאיש 
הוא האיש בתוך האשה. אם אין התכללות — 
האשה נשארת רווקה, היא לא צריכה איש. היא 
אשה נטו. עצם הרצון והתשוקה לאיש — הוא 

האיש בעצמו )שבתוכה(.

פגיעת הנפש הבהמית
מיהו הנושה בנמשל? 

והנושה בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים, 
והנושה מלשון כי נשני אלקים ]לשון שכחה.[ 
אותי  שמשכחת  הבהמית  נפש  על  קאי 

מאלקות, 
אני כאילו חייב לנפש הבהמית. מה הנפש 
האלקית חייבת לנפש הבהמית? כנראה שלויתי 

הקדמת ספר הרוקח לרבי אלעזר מגרמיזא. סו 

כל התשוקה, 
כל המוטיבציה, 

שהיתה לי — 
מתה, נגמרה. מה 
עושים?! זהו מצב 

מצוי. אבל, כפי 
שאמרנו, חשוב 

להדגיש — אם לא 
הייתי מרגיש מהי 

קרבה לא הייתי 
יודע מהו ריחוק, 

מרגיש בו ומצטער 
עליו כל כך
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מיני  כל  הנאות,  כסף,  ממנה 
דברים בחיים — אז היא נושה 
בי. מה עושה לי הנפש הבהמית? 
מבלבלת  אותי,  מטרידה  היא 
לי את הראש, מבטלת לי את 
הרבי  כאן  והיראה.  האהבה 
האהבה־ את  בעיקר  מדגיש 

אחד  בנוסח  אבל  התשוקה, 
אומר  הוא  הזקן  אדמו“ר  של 
שהאשה־הנשמה צועקת שאין 
לא  אפילו   — יראה  שום  לה 
יראת העונש. אשתו של עובדיה, 
ש“היה ירא את הוי׳“ בתכלית 
— כפי שהקדמנו — מתלוננת 
שהיראה התבטלה ממנה לגמרי, 

אפילו במדרגה הכי נמוכה.
בנוסף, היא גם מכניסה בי תשוקות ויראות 
זרות — ובכך רוצה לקחת לעבדים את שני ילדי 
)שנוסח אחד של המאמר המקורי כתוב שבעצם 

הם בן ובת, כנ“ל(:
ושני ילדי הם האהבה והיראה ]וכמבואר 
בתניא שהמדות נקראים בשם תולדות, ועיקרי 

המדות הם אהבה ויראה[, 
המדות הן תולדות השכל — תולדות הבינה 
שהיא “אם הבנים“סז )מכאן מובן יותר שהיא 
הוא   — “אישי“   — והאיש  הבינה,  האמא, 
התשוקה להכלל ב־י, אבא(. יש שש או שבע 
מדות, אבל העיקר הן אהבה ויראה, כללות כל 
המדות )מדות אברהם ויצחק, שהעקדה היא סוד 

ההתכללות שלהם(. 
ילדי  שני  את  לקחת  בא  והנושה  וזהו 
זרות.  וליראות  זרות  לאהבות  לעבדים,  לו 
מאלקות  אותי  משכחת  שנה“ב  לזה  ]דנוסף 
היא  באלקות,  האהוי“ר  את  ורוצה לבטל ח“ו 
רוצה לקחת את האהוי“ר דנפש האלקית שיהיו 

עבדים לנה“ב[. 
הזקן  אדמו“ר  מסביר  המקורי  במאמר 

תהלים קיג, ט. סז 

שאהבות זרות הן תאוות העולם 
)שנקראות  זרות  ויראות  הזה 
שם “יראות חיצוניות“( הן פחד 
כמו... ]קורונה.[ כן. במאמר אלו 
׳מאין  יראה  הפרסה,  דאגות 
יבוא לחמי׳ — כנראה יש קשר 
ביניהם. הנשמה צועקת שהאדם 
וגם  גם בתאוות שלו  טרוד — 

בפחדים ובחרדות שלו. 
עד כאן מה שהיא צועקת אל 

אלישע.

ג. למצוא את 
ה“אסוך שמן“

הנקודה שתמיד קיימת
מה אלישע עונה?

ויאמר אלי׳ אלישע גו׳ מה יש לך בבית, 
אמרנו שבלי רשימו של קדושה היא גם לא 
היתה צועקת. אם היא צועקת — סימן שבהכרח 
יש משהו אצלה עדיין קיים, “חי וקים“ — גם 
ב“מת“ אצלה צריכה להיות איזו נקודת חיות, 
כמו שכתוב שגם במת יש “עצם הלוז“סח, יש 
“קיסתא דחיותא“סט, איזו מדה מאד קטנה של 
חיות, שהיא כאן ה“אסוך שמן“. יש מדה קטנה 
שעדיין חיה, ואם אפשר להאחז בה — אפשר 
להחיות את המת לגמרי, “תחיי בנותר“, “עד 
לך  יש  “מה  שואל  הוא  לכן  המתים“.  שיחיו 

בבית?“. 
איזה כחות נשארו לך שאין לנה“ב שליטה 

עליהם, 
צריך להיות משהו שאין ב“את זה לֻעמת 
זה“ע. כתובעא שכנגד כל הכחות של הקדושה יש 

בראשית רבה כח, ג )ובכ“מ במ“ר(. סח 
זהר ח“א פג, א; ע“ח שמ“א )החשמל( פ“ב ובכ“מ. סט 

קהלת ז, יד. ע 
לקו“ת כי תצא לז, ג. ראה לקו“ש ח“ד עמ׳ 1201 הערה  עא 
עמ׳  ח“ב  דברים  אדה“א  במאמרי  בארוכה  נתבאר   .49

תקעב ואילך.

אם היא צועקת — 
סימן שבהכרח יש 
משהו אצלה עדיין 
קיים, “חי וקים“ — 
גם ב“מת“ אצלה 
צריכה להיות איזו 
נקודת חיות, ואם 

אפשר להאחז 
בה — אפשר 

להחיות את המת 
לגמרי, “תחיי 

בנותר“, “עד שיחיו 
המתים“
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מקביל ברע, חוץ מהנקודה הכי גבוהה — עצם 
היחידה שבנפש — שאין ב“את זה לֻעמת זה“. 
בלשון חז“ל, הביטוי הוא “בבואה דבבואה לית 
להו“עב — בסטרא אחרא, צד הרע, הצד השני, 
אין ׳צל של צל׳. מהו צל של צל? המקיף הרחוק, 
עליו נלמד בהמשך המאמר. את כל שאר הכחות 
יש לנושה, הנפש הבהמית, לכן הוא יכול לשעבד 
את כל הקדושה, לקחת הכל לעבדים. אבל יש 
בנשמה — באשה, בכל אשה — נקודה טהורה 
נקראת  היא  שלנו  בסיפור  שנשארת.  ונקיה 
ה“אסוך שמן“. על היחידה שבנפש אין לנפש 
מכאן  שליטה.  הבהמית 
הנפש  מסירות  באה  גם 
שגם  כפי  ממש,  בפועל 
מה   — בהמשך  יסביר 
שיהודי לא רוצה ולא יכול 
מאלקותעג,  נפרד  להיות 
אף פעם. לכן הוא צועק 

על הריחוק שלו. 

סוד ה“אסוך שמן“
ותאמר אין לשפחתך 
גו׳ כי אם אסוך שמן, שלא 
נקודת  עצם  מלבד  דבר  שום  אצלה  נשאר 

הנשמה. 
עצם  הוא  אומר ש“אסוך שמן“  הוא  כאן 
נקודת הנשמה. לפעמים כתוב ש“אסוך שמן“ 
היינו עצם נקודת האמונה בה׳. ידועעד שבספר 
התניא אדמו“ר הזקן לא מדבר בפירוש על שמות 
המדרגות שבכתר. בספירות, המדרגה הכי גבוה 
שהוא מזכיר היא חכמה — נקודת החכמה. הוא 
כותב בתניאעה שעצם נקודת הנשמה, שהוא גם 

גיטין סו, א. עב 
)נעתק  עג אגרות־קודש אדמו“ר מוהריי“צ ח“ד ע׳ שפד 
בלוח “היום יום“ כ“ה תמוז(. שם ע׳ תקמז )נעתק ב“היום 

יום“ כ“א סיון(. ועוד.
ו פא הערה ט.  ראה גם מבוא לקבלת האריז“ל סימן  עד 
חסדי דוד הנאמנים ח“א עמ׳ 89. התוועדות י“ג תשרי ע“א 

ב׳חכמה׳. ובכ“ד.
פרקים יח־יט. עה 

יכול  נקודת מסירות הנפש של היהודי )שלא 
ולא רוצה להיות נפרד מה׳(, הוא עצם נקודת 
החכמה — נקודת ה־י של ה“אישי“ כאן. כך 

כותב כאן הרבי בסוגריים:
]ויש לומר, דשמן הוא חכמה, ואסוך שמן 
לנה“ב  שאין  שבנפש,  החכמה  בחינת  הוא 

שליטה עליו[. 
מדובר כאן בנקודה הפנימית של החכמה — 
לא חכמה במובן של שכל. הוא מסביר בפירוש 
בתניאעו שכאשר אני אומר חכמה איני מתכוון 
החכמה  נקודת  שעל  בתניא  ומפורש  לשכל, 
הזו אין שליטה לנפש הבהמית. בלשון הקבלה 
כתוב על כך “פנימיות אבא פנימיות עתיק“עז 
— פנימיות החכמה היא המדרגה הכי גבוהה 
בכתר, רדל“א, האמונה הפשוטה בה טמון כח 

המסירות־נפש, כדלקמן. 
ה“אסוך שמן“, כח האמונה, הוא עצם האשה 
כאן )כידוע שאשה עולה אמונה־אמונה־אמונה 
— אמונה היא הערך הממוצע של שלש אותיות 
אשה(. “אסוך שמן“, הנקודה של כל הסיפור, 
ממנו נעשה הנס, עולה 477 — אשה במילוי, 
אלף שין הא. כלומר, המילוי־השלמות של האשה 
הוא־הוא ה“אסוך שמן“. אותו מספר שוה עוד 
ביטוי חשוב, שבמאמר המקורי של אדמו“ר הזקן 
מופיע על ההתחלה — “בת כהן“עח, הביטוי 

בזהרעט לכך שהאשה היא הנשמה. 
מי היא “בת כהן“? מי הכהן הראשון, המקורי? 
אברהם אבינו — “אתה כהן לעולם על דברתי 
מלכי צדק“פ. על אברהם כתוב בתחלת פרשת 
השבוע “ואברהם זקן בא בימים והוי׳ ברך את 

פי“ח. עו 
עז לקו“ת נצבים מט, ד )ע“פ פע“ח שער ק“ש פט“ו. ראה 

הגהת הרנ“ש לאוצרות חיים שער עתיק פ“ד(.
בהכאת אותיות, בת = 800, כהן = 5000, וביחד “בת כהן“  עח 
= 5800 = חן פעמים יפי! ה“בת כהן“ היא ה“אשה יראת הוי׳ 
בעצם  שהם  שלה,  ויפי  בחן  ל(  לא,  )משלי  תתהלל“  היא 
הביטוי החיצוני של ה“אסוך שמן“ שלה, האמונה הפשוטה 

שלה.
זהר ח“ב צה, ב. עט 

פ תהלים קי, ד. ויקרא רבה כה, ו.

הכל אמונה. אני 
מאמין שיש ה׳. 
כאן אומרים לך 

שיש אצלך, אצל 
כל אחד, אסוך 
שמן, המתגלה 

בזמן של מסירות 
נפש
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אומר  רש“י  בכל“פא.  אברהם 
לו  בן, היה  ש“בכל“ בגימטריא 
בן )יצחק( ועליו להשיאו אשה. 
אבל חז“ל אומרים “בת היתה 
לאברהם אבינו ו׳בכל׳ שמה“פב 
— שם נחמד לבת, אפשר לרשום 
זאת... מי היא הבת של אברהם? 
הכלה  רבקה,  שזו  מסביריםפג 
כאן.  האשה  עצמה  והיא  שלו, 
כתוב  אותה?  בחן  אליעזר  איך 
“הוי׳ צדיק יבחן“פד, וגם בפרשה 
שלנו יש מבחן. מה המבחן אם 
היא ראויה להכנס לבית אברהם 
אבינו? חסד — אם היא עושה 
היא  אבינו.  אברהם  כמו  חסד 
עברה את המבחן טוב — “והאיש 
משתאה לה“פה, משתומם כמה 

טוב היא עברה את המבחן. 

הכח לגלות את ה“אסוך שמן“
]שאלה: מאיפה אלישע ידע שיש לה אסוך 
שמן? כל הווארט שכל כך לא נודע, רדל“א, לגמרי 
לא מודע. זו מדרגה גדולה שהיא יודעת להגיד 
שיש לה אסוך שמן. אצלנו זה גופא הנסיון — 

האם יש לי או אין לי?[ 
כדי לגלות את ה“אסוך שמן“ יש לך אולפנא, 
לשם כך לומדים את המאמר הזה — אולי נזכר 
שיש לנו “אסוך שמן“. אצל אדמו“ר הזקן היה 
ברור, וכך הוא פונה לאברך הזה אותו הוא רוצה 
להדריך. כשהוא נותן לכך ביטוי הוא מעורר גם 
אצלנו את הזכרון — שכולי האי ואולי נזכר 

שיש כזה דבר. 

בראשית כד, א. פא 
ב“ב טז, ב. פב 

ויעתר  עה“פ;  )זיסקינד־לוין(  לעמו  טוב  דורש  ראה  פג 
חיי  השלמות  )ורנר(  דאחר  רזא  עה“פ;  )ליברמן(  יצחק 

שרה. ובכ“ד.
)נדפס  תשפ“א  חשון  כ“ג  שיעור  ראה  ה.  יא,  תהלים  פד 

בגליון חיי שרה תשפ“א(.
בראשית כד, כא. פה 

אמונה.  אמונה, הכל  זו  גם 
אני מאמין שיש ה׳. כאן אומרים 
כל אחד,  לך שיש אצלך, אצל 
בזמן של  אסוך שמן, המתגלה 
מסירות נפש. בזמן אחר ה“אסוך 
שבדור  ויתכן  נסתר,  שמן“ 
שלנו הוא מאד נסתר. שוב, גם 
לומר שיש ה׳ זה נסתר — לא 
אמונה.  זו  זאת,  יודעים  כולם 
ללימוד  באולפנה  קוראים  איך 
או  אמונה  לימודי  פנימיות, 
לימודי חסידות? ]חסידות.[ טוב. 
כל לימוד החסידות הוא בעצם 
ללמוד על האמונה בשביל לגלות 
את האמונה, קודם כל. אחר כך 
יש הרבה השכלות, שכולן נועדו 
ולצקת  שמן“,  ל“אסוך  לחזור 
“כלים  הריקים,  לכלים  מתוכו 
ֵרקים אל תמעיטי“, שעדיין צריך 

להבין מה הם.
שכתוב  כמו  אימון  לשון  גם  היא  אמונה 
בתניאפו — צריך להתאמן להאמין, לגלות את 
מי שה“אסוך שמן“  יש  ה“אסוך שמן“ שבך. 
נמצא אצלו בבחינת “העלם שישנו במציאות“, 
יותר קל לו לגלותו, ויש מי שה“אסוך שמן“ 
נמצא אצלו בבחינת “העלם שאינו במציאות“ 
— על אחד כזה אתה מדבר, שייך במיוחד לדור 
שלנו, הדור של עקבתא דמשיחא — יותר קשה 
לו לגלות זאת, צריך להכות בכח בצור לבבו ואז 
יוצא ניצוץ... הנקודה הזו שייכת לעוד גימטריא 
של “אסוך שמן“ — “אסוך שמן“ בגימטריא 
“בעתה“. רמז לסוד “בעתה אחישנה“פז, “לא זכו 
׳בעתה׳“פח, גם כאשר לא זכו לגלות את נקודת 
האמונה שבלב, ועד שנדמה שאין אמונה ר“ל, 
בהיות האמונה בבחינת העלם שאינו במציאות, 
ישנו זמן המיועד לכך מלמעלה, “וחשב מחשבות 

פמ“ד. פו 
ישעיה ס, כב. פז 

סנהדרין צח, א. פח 

כל לימוד 
החסידות הוא 
בעצם ללמוד 

על האמונה 
בשביל לגלות את 

האמונה, קודם 
כל. אחר כך יש 

הרבה השכלות, 
שכולן נועדו לחזור 

ל“אסוך שמן“, 
אמונה היא גם 
לשון אימון כמו 
שכתוב בתניא 

— צריך להתאמן 
להאמין, לגלות 

את ה“אסוך שמן“ 
שבך
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לבלתי ידח ממנו נדח“פט.
כאשר אלישע שואל את האשה “מה יש לך 
בבית“ היא עונה “אין לשפחתך כל בבית כי 
אם אסוך שמן“. אפשר לומר שברגע הראשון 
היה נדמה לה שבאמת אין לה כל בבית, אך 
תוך כדי דבור התנוצץ אצלה שאסוך שמן יש 
לה עדיין. אלישע מוציא ממנה גם את ההברקה 
שעדיין נשאר אסוך שמן. כנראה זו הפעולה של 
אריכות דבריו — “מה אעשה לך, הגידי לי מה 
יש לך בבית“ )כשהוא רומז לה שהתשובה אינה 
מבחוץ, במה שהוא יכול לעשות עבורה, אלא 
במה שטמון אצלה(, ודוק )וראה לקמן עוד דיוק 

במה שהוא רומז לה בדבריו(.

ד. “כלים רקים“
אחרי שמתגלה ה“אסוך שמן“ שבפנים, מה 

אלישע אומר לה לעשות? 
ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ גו׳ כלים 

ריקים אל תמעיטי, 
שמן“,  ל“אסוך  שבניגוד  לב  לשים  חשוב 
הכלים אינם בפנים אלא בחוץ — רומז לסוד 

“אמצאך בחוץ“צ.
ומהם ה“כלים רקים“? אמרנו שהמקור אצל 
אדמו“ר הזקן הוא שני מאמרים, שתי גרסאות 
של המאמר. כפי שנראה עכשיו, עיקר השינוי בין 
המאמרים הוא בהסבר של “כלים ריקים“ — 
בכל מאמר כתוב הסבר אחר. הרבי כאן מחבר את 
שני הפירושים, שתי ההגדרות ל“כלים ריקים“, 
ומשוה ביניהם. זהו עיקר החידוש במאמר של 

הרבי. 

תורה ומצוות ריקים
פירוש אחד לכלים ריקים: 

כלים  שהם  ובמצוות  בתורה  שתעסוק 
לאור הוי׳, ואף שהתומ“צ שעוסקת בהם עכשיו 
הם כלים ריקים )בלי אהבה ויראה( מ“מ אל 

פט שמואל־ב יד, יד.
שה“ש ח, א. צ 

תמעיטי בהם, 
תורה ומצוות אמורים להיות כלים לאור ה׳, 
כלים מלאים אור, מלאים אהבה ויראה, אבל 
כאן הם “כלים רקים“. מובא בתניאצא שתורה 
ומצוות בלי כוונה הם כגוף בלי נשמה. מה זה 
שוה?! לכאורה לא שוה כלום! לא — אין לך 
עכשיו גילוי אהבה ויראה, אבל תתגברי ותמשיכי 
לעשות כמה שיותר מצוות ולימוד תורה אף שהן 

מצוות ריקות ולימוד ריק. 
רצינו ללמוד זאת כי זהו אכן מצב מצוי — 
אפשר לצאת מהשיעור הזה ולומר אין לי שום 
דבר מהשיעור הזה! מהמצוות האלה! גארנישט 
— לא פעל אצלי התעוררות פנימית, לא ילדתי 
בלב אהבה ויראה. אני אותו פּוסט, ריק, נשארתי 
כמו קודם. אף על פי כן, אומר אלישע לאשה 
— תביאי לי כמה שיותר מצוות ולימוד תורה 

ריקים. זהו פירוש מיוחד. 

ליצוק מסירות נפש
ויצקת על כל הכלים האלה, להמשיך בהם 

הגילוי דעצם הנשמה 
יש לך אסוך שמן, שהוא עצם הנשמה — 
תשימי את עצם הנשמה בתוך השגרה היום־

יומית של קדושה, עיסוק בדברי קדושה שלעת 
חינוכית  הוראה  זו  שוב,  מתוכן.  ריקים  עתה 

יסודית ביותר. איך עושים זאת? 
התורה  שקיום  בתניא  המבואר  ]וע“ד 
ומצוותי׳ תלוי בזה שיזכור תמיד ענין מסירת 

נפשו לה׳, דמס“נ הוא מצד עצם הנשמה[. 
כאן הכל תלוי בזכרון )זהו גם נושא במאמר 
הראשי ב׳נפלאות׳ השבוע, בו מדובר על הזכרון 
של נקודת ההתחלה(. זהו פרק כה בתניא, הפרק 
שחתן וכלה לומדים ביום החתונה, לפי המקובל 
בחב“ד. שם כתוב למה משה רבינו צוה את בני 
יום  בכל  פעמיים  קריאת שמע  לומר  ישראל 
דווקא לדור שנכנסו לארץ ישראל. הוא מסביר 
שכדי לקיים את התורה והמצוות — במיוחד 

פל“ח. צא 



19
מה

ש
הנ

ת 
ק

ע
 צ

ר |
עו

שי

בארץ, שייך לנו כאן — צריך לזכור את הנכונות 
שלי למסור את הנפש על קדושת ה׳ ולקבל 
מכך כח. הזכרון הזה נותן תוקף למעלה מטעם 
ודעת בקיום המצוות, אף על פי שאין בו שום 

גילוי של אור. 
עוד פעם, אני לומד תורה ומקיים מצות בלי 
אהבה ויראה, כמו גוף בלי נשמה, ואף על פי כן 
אני ׳לוחם עם עצמי׳, עם הנפש הבהמית שלי, 
שאומרת ׳בשביל מה?! זה גארניטש ווערט, לא 
שוה שום דבר!׳. אני יוצק בתוך הכלים הריקים 
את זכרון מסירות הנפש שבא מתוך ה“אסוך“ 
שמן שבי. תלמיד בא ואומר — ׳בשביל מה? 
אין לי אהבה, אין לי שום דבר במצוות שאני 
עושה!׳. אתה אומר לו — ׳אף על פי כן תעשה 
בכח, במסירות נפש. שמע בקולי, אתה יכול אם 
אתה רוצה — תעשה מצוות מתוך מסירות נפש. 
לא למות, אבל תעשה דווקא, אף על פי כן׳. אז, 
אף על פי כן שאין לי תוכן אני ממשיך לעשות, 
ואדרבא, מרבה, “אל תמעיטי“ — זו בחינה של 
מסירות נפש. זו הנקודה כאן — תעשה דווקא, 
בכח, כשנדמה לך שאין לך בשביל מה לעשות. 
בהמשך המאמר הוא יסביר זאת יותר, אבל לא 

נספיק להרחיב עכשיו. 
]שאלה: מה ההבדל בין מה שכתוב כאן 
ל“אחרי המעשים נמשכים הלבבות“ של ספר 
שהופך  להיות  יכול  החינוך  בספר  החינוך?[ 
זו  להיות הרגל — פועל שוב ועד שמתרגל. 
לא התכלית כאן — כאן התכל׳ס שיהיה פה 
יתרון האור מן החשך, כמו שמיד יסביר. בספר 
החינוך גם לא מדובר על זכרון הנכונות שלך 
למסור את הנפש, לעורר את הנכונות למות 
בשביל ה׳ — זה חידוש. בכל אופן, כפי שמיד 
נראה, זהו הפירוש הפחות עצמי ב“כלים רקים“ 
— הוא הולך כאן מהקל אל הכבד. לכן, יתכן 
שיש קשר בין המדרגה הזו למה שכתוב בספר 
החינוך, שהוא יותר פשט. הפירוש הזה ל“כלים 
רקים“ עדיין יכול להיות בגדר ׳נגלה׳ — הוא 
מקיף, אבל מקיף הקרוב. הפירוש השני הוא 

עיקר החסידות. 

“תחיי בנותר“ — יתרון האור מן החשך
לפי שני הפירושים מגיעים בסוף ל“נותר“, 
החשך“צב.  מן  האור  “כיתרון   — יתרון  לשון 
כשלאדם יש גוף בלי נשמה, מצוות ריקות מאור, 
מתוכן, הוא נמצא בחשך. מכח שפיכת משהו 
מה“אסוך שמן“ שלו לתוך הכלים הריקים הוא 

פועל “יתרון האור מן החשך“: 
וכשתעשה כן אזי את ובנייך תחיי בנותר, 

כיתרון האור הבא מן החושך. 
זהו לא סתם אור — סתם אור הוא אהבה 
ויראה, שאין לו. כאן מתגלה סוג אחר של אור 
— אור שבא מן המקיף, שבהמשך הוא יקרא 
לו שירים. בהמשך המאמר הוא יסביר שיגיע 
שאותו אור יגיע גם ל“בניך“ — האהבה והיראה, 
שהנושה רוצה לקחת — שגם הם יקומו לתחיה. 
“את“ היינו ה“אסוך שמן“ ו“בניך“ הם האהבה 
והיראה שנעלמו. אז יתגלה “כיתרון האור הבא 

מן החשך“.

התבוננות בהיותי “כלי ריקן“
כעת הפירוש השני, שעוד יותר עמוק ועצמי:

תמעיטי,  אל  ריקים  בכלים  פירוש  ועוד 
שיתבונן הרבה איך שהוא כלי ריקן בלי דעת 

במוח ובלי דחילו ורחימו, 
המח שלי ריק מדעת והלב שלי ריק מרגשות 
— אני כולי ריק. כאן ה“כלי ריקן“ לא קשור 
לתורה ומצוות, רק עצם ההתבוננות שאני ריק. 
כאן הוא מתחיל לדבר על עבודה של הגעה 
לתכלית השפלות. הגם שהוא לא משתמש במלה 
היסוד בעבודה.  זו מלת  שפלות, אבל אצלנו 
גם  בחסידות,  הרבה  מופיעה  שפלות  המלה 
בחב“ד, אבל כאן הוא לא משתמש בה בפירוש, 
אלא רק אומר שהכלים הריקים הם שאדם צריך 
להרגיש שאני־כולי כלי ריקן — לא רק התורה 
והמצוות שלי אלא כל עצם ההויה שלי. אם כן, 
מה פירוש להביא הרבה “כלים רקים“ כאלה, 
“אל תמעיטי“? להתבונן בכך כל היום, הרבה 

קהלת ב, יג. צב 
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מאד, עד שיעשה את הרושם הנצרך בנפש. הסימן 
שזו התבוננות אמתית, ולא כח המדמה — יש 
כח המדמה, לא צריך לחיות בדמיונות — הוא 

שמתמרמר באמת:
ויתמרמר מאד על ריחוקו, 

זו חזרה להתחלה — הוא צועק על הריחוק, 
כי יש לו איזה “אסוך שמן“, חוש מהו מצב של 

לא־ריחוק.

סוד “כלי ריקן“
הביטוי שצריך להעמיק ולהתבונן בו כאן 
הוא “כלי ריקן“. בפירוש הראשון “כלים ריקים 
אל תמעיטי“ היה ריבוי תורה ומצוות ריקים 
ויראה, אבל בפירוש השני — שהוא  מאהבה 
ריקים“ הם  “כלים  יותר —  והעיקרי  העמוק 
התבוננות רבה )“אל תמעיטי“( כך שאני עצמי 

ה“כלי ריקן“ )ריקים בגימטריא ריקן(. 
אדמו“ר הזקן בתניא אומר לחזור על כל 
מיני ביטויים — ׳להתאמן׳ עליהם. לדוגמה — 
“קבלת עול מלכות שמים“צג. איך קוראים לכך 
אצל הגוים? ׳מנטרה׳. הוא אומר שאפילו שנראה 
שחזרה כזו היא כח המדמה — לפעמים אין 
המדובר בכח המדמה, כאשר מה שחוזרים עליו 
הוא אמיתי מצד עצמוצד. שוב, כאן הביטוי מהסוג 

הזה הוא “כלי ריקן“ — ׳אני כלי ריקן׳. 
כמובן...  לגימטריא,  הקדמה  היה  זה  כל 
“כלי ריקן“ עולה 420, שמתחלק ב־7 — מספר 
האותיות — ז“פ 60. מה הוא ה־60 כאן? המלה 
הראשונה — כלי. כלומר, ריקן עולה ו“פ כלי 
— יחס של אחד לשש — וממוצע כל אות כאן 
הוא כלי. מה מרויחים מהגימטריא הזו? המהות 
של כלי היא “כלי ריקן“ — הריקנות היא מה 
שמכיל בתוך הכלי )“כלי ריקן מחזיק כלי מלא 

אינו מחזיק“צה(.
ששה סדרי משנה חותמים ב“לא מצא הקב“ה 

ראה תניא פמ“ב. צג 
תניא פמ“ד. צד 
ברכות מ, א. צה 

כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום“צו. הסבה 
שאין שלום, בתוכנו ובעולם כולו, היא שאנשים 
לא מרגישים “כלי ריקן“, הם מלאים מעצמם, 
ולכן לא יכולים להתחבר. יש רמז של הצמח־

צדק, שהרבי מביא בהרבה אגרות שלוצז, שנוגע 
אלינו. מה הם אצלנו א־ב? המאמר השני בלב 
לדעת — אמונה־בטחון. אבל הוא אומר עוד רמז 
פשוט — אחדות־ברכה, שהמקור שלו במאמר 
חז“ל הנ“ל. לאחדות מגיעים על ידי שאנו “כלי 

ריקן“, ואז נמשכת הברכה.
איפה יש מקור מפורש לווארט של אחדות־
ברכה? אומרים פעמיים בכל יום “שמע ישראל 
הוי׳ אלהינו הוי׳ אחד“ ומיד ממשיכים “ברוך 
מ“אחד“  ועד“ —  לעולם  מלכותו  כבוד  שם 
ל“ברוך“. כתוב בזהרצח, ומוסבר באריכות בשער 
היחוד והאמונה בתניאצט, ש“שמע ישראל“ היינו 
יחודא עילאה ו“ברוך שם“ יחודא תתאה. אם כן, 
אחדות־ברכה היינו החיבור של יחודא עילאה 
 — )בשכמל“ו(  תתאה  יחודא  עם  )“אחד“( 
המשכה של היחוד כפי שהוא בעולם האצילות 
לעולמות התחתונים בי“ע. זהו עוד זוג חשוב 

של א־ב — אצילות־בריאה.

האור מתוך המרירות
בהיותי  בהתבוננות  להרבות  צריך  שוב, 
“כלי ריקן“ עד שמגיעים למרירות. מה פועלת 
המרירות? ככל שהוא יתמרמר — פתאום הנשמה 

תתגלה:
רב  וכמאמר  הנשמה.  אור  בו  יאיר  ועי“ז 
נהורא  בי׳  סליק  דלא  אעא  בג“ע  מתיבתא 
נהורא  בי׳  סליק  דלא  גופא  כו׳  לי׳  מבטשין 

דנשמתא מבטשין לי׳ וסליק בי׳ נהורא. 
כתוב בזהר — ומובא בפרק כט בתניא — 
שכאשר יש בול עץ עבה מדי, שהאש לא נאחזת 
בו בגלל העובי והגסות שלו, צריך לחתוך אותו 

עוקצין ג, יב. צו 
ראה אג“ק ח“ז אגרת א׳תתקעא והנסמן שם, ובכ“מ. צז 

צח זהר ח“א יח, ב.
פ“ז. צט 
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לחתיכות דקות כדי שהאש תאחז 
בו. ובאותו אופן, גוף שלא נאחז 
בו אור הנשמה צריך לבטש אותו. 
איך מבטשים את הגוף? בהרהורי 
שפלות,  הרהורי   — תשובה 
שמגיעים לשפלות אמתית. יש 
יותר  חריפים,  ביטויים  בחב“ד 
מבכל ספרי החסידות, במיוחד 

אצל אדמו“ר האמצעי — שצריך להגיע למצב 
של מיאוס בחיים ממש, שאדם לא רוצה לחיות. 
]הרב גדי: היום זה בלי עבודה — מרגישים כך 
בלי התבוננות...[ כנראה בלי עבודה החויה הזו 
לא שוה כל כך, ובעצם בלי עבודה היא גם לא 

מצד הקדושהק. 
מפורשת  התייחסות  אין  שכאן  לב  נשים 
מלשון  משמע,  השמן.  יציקת  של  לעבודה 
מאמרו של אדמו“ר הזקן ומלשון הרבי כאן, 
“כלי  בהיותו  האדם  של  הרבה  שההתבוננות 
ריקן“ מדעת במח ומרגש בלב וצעקתו לה׳ על 
ריחוקו ממשיכות־מגלות ממילא את עצם נקודת 
היא  היצירה  כלומר,  הנשמה, ה“אסוך שמן“. 
בדרך ממילא, כאשר ה“חותם שוקע“ בתכלית, 
הצועק בעצם על ריחוקו, ממשיך ממילא את 
ה“חותם בולט“ של גילוי עצם הנשמה — ה“כלי 
ריקן“ ׳מושך אליו׳ את ה“אסוך שמן“ )וראה 
עוד רמז לכך בסיפור בנביא בפרק הסיום של 

השיעור(.
גם כאן, יש יתרון באור שנמשך:

ויתירה מזה שאור זה )שמאיר ע“י המרירות 
מזה שהוא כלי ריקן( יש לו יתרון על האור כמו 
שהוא מצד עצמו, כיתרון האור הבא מן החושך 

דוקא. 
מתוך  שבא  והאור  החושך,  אני  כאן 
יסביר  הוא  העליון.  מהחשך  בא  ההתבוננות 
באות הבאה שאני החשך התחתון והאור בא 
מהחשך העליון. לאור הזה יש יתרון על אור 
של אהבה ויראה מצד עצמו. האור הזה, כפי 

ראה תניא פכ“ו. ק 

שאמרנו — ועוד יוסבר בהמשך 
המאמר — האור החדש שנמשך 
מחיה את עצם הנשמה )“את“( 
וגם מחזיר את היראה והאהבה 

)“בניך“(: 
וזהו ואת ובנייך תחיי בנותר, 
את הוא עצם הנשמה ובנייך הם 
דחילו ורחימו שבכל נשמה — 

תחיי בנותר, כיתרון האור הבא מן החושך.

ה. מעלת השפלות
מעלת “כלי ריקן“ על תומ“צ ריקים

אבל  אותיות,  שתי  עוד  שנקרא  חשבתי 
כעת  שנקרא  באות  אות אחת.  בעוד  נסתפק 
הוא מסביר שהפירוש השני של “כלים ריקים“, 
שפלות בעצם, הוא יותר עמוק ויותר עוצמתי 
מהפירוש הראשון, של “מצות אנשים מֻלמדה“קא, 

תורה ומצוות בלי רגש פנימי.
מענין שהרבי פותח כאן “ויש לומר“ — זאת 
אומרת שזהו חידוש של הרבי. הוא לקח את שני 
המאמרים, הוציא מכל אחד את הפירוש של 
“כלים ריקים“, וכעת מתחיל להשוות ביניהם. 
הרבי אומר שבפירוש השני “יתרון האור“ הוא 
יותר “יתרון האור“ מבפירוש הראשון, ה“ואת 
ובניך תחיי בנותר“ הרבה יותר בפירוש השני 

מבפירוש הראשון:
ב( ויש לומר, דיתרון האור הבא מן החושך 
בכלים  להפירוש  בנותר(  תחיי  ובנייך  )ואת 
ריקים אל תמעיטי שיתבונן הרבה איך שהוא 
כלי ריקן, הוא נעלה יותר מיתרון האור )נותר( 
להפירוש בכלים ריקים אל תמעיטי שיעסוק 

בתורה ומצוות אף שהם בלי אהוי“ר. 

“העלם האור“ ו“אור חדש“
כדי להסביר זאת פותח הרבי עוד נושא עמוק:
דהנה ביתרון האור מן החושך, שני ענינים.

ישעיה כט, יג. קא 

הסבה שאין שלום, 
בתוכנו ובעולם 

כולו, היא שאנשים 
לא מרגישים “כלי 
ריקן“, הם מלאים 
מעצמם, ולכן לא 

יכולים להתחבר
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מפני  דווקא  גדול  אור  שיש  אומר  כשאני 
החשך, או מתוך החשך, יש בכך שני ׳ווארטים׳, 
שתי מדרגות. לפני שנקרא בפנים, נאמר זאת 
קודם בעוד מלים של חסידות, שהוא לא מביא 
כאן. יש תפלה שכתובה בסידורים, לא בנוסח 
כולנו  ונזכה  חב“ד, “אור חדש על ציון תאיר 
במהרה לאורו“. רבי הלל מסבירקב ש“אור חדש“ 
הוא “חדש להיות אור“. עד כה הוא לא היה בגדר 
אור — אור נסתר ונעלם שכעת מתגלה — אלא 
היה עצם חשוך. העצם החשוך לגמרי הפך להיות 
אור — הוא קודם לא היה בכלל אור בהעלם. 

זהו “אור חדש“, ש“חדש להיות אור“. 
השפלות  של  הפירוש  שלפי  יסביר  הרבי 
חדש“.  “אור  הוא  החשך“  מן  האור  ה“יתרון 
לעומתו, האור שבא להאיר את החשך של תורה 
ומצוות ריקות מתוכן, ריקות מכוונה ורגש, הוא 
אור גם כפי שהוא בשרש, אור גדול, אבל הוא 
אור נעלם — צריכים לחפור עמוק לתוך מקורות 
האור הנעלם ולהוציא מהעלם אל הגילוי אור 
מאד גדול, אור שיכול להאיר רחוק, להאיר את 

החשך. 
הרבי גם יסביר בהמשך המאמר שהעלם האור 
הזה הוא גופא הענין של זכרון הנכונות למסור 
את הנפש, שהוזכר באות הקודמת במאמר. הוא 
גם יחלק שהאור כשאני זוכר את הנכונות למסור 
את הנפש הוא לא מה שמתגלה בשעת מסירות 
נפש בפועל ממש. אם אדם באמת מת על קידוש 
ה׳ — באותו רגע יש לו את גילוי עצם הנשמה 
שלו, עצם היחידה שלו. אבל כשהוא רק זוכר 
שהוא מוכן למות על קידוש ה׳ — זה עדיין לא 
זה. מסירות נפש בפועל ממש, אם הוא באמת 
ימות, הופכת עצם חשוך לאור, זהו “אור חדש“. 
אם הוא רק זוכר שהוא מוכן למות על קידוש 
ה׳ זהו לא אור חדש — זהו אור גדול, עצום, 
אבל אור שהיה נעלם במציאות ורק מגלים אותו 
על ידי הזכרון. במושגים שהרבי יביא בהמשך, 

במגיד  )נדפס  לראשנו“  אנוש  “הרכבת  ד“ה  במאמר  קב 
מראשית אחרית, גל עיני תשע“ג( ובסיום ביאורו להקדמת 

דרך חיים.

זהו מקיף קרוב, יחסית, אבל המקיף הרחוק — 
עצם היחידה — בא דווקא לא מהזכרון, אלא 
ממסירות נפש ממש או מהמרירות מהריחוק 

מה׳, ההרגשה שאני כלי ריקן לחלוטין. 

להוסיף אור למעלה
כעת נקרא זאת במלים של הרבי:

הענין הראשון ב“יתרון האור מן החשך“ הוא:
יתרון האור בכדי להאיר את החושך. שבכדי 
להאיר במקום רחוק וחשוך ביותר, צריך לאור 

גדול ביותר.
עדיין, ה“אור גדול ביותר“ אינו “יתרון האור“ 
בו האור הוא עצמו החשך העליון שהופך להיות 

אור. 
דכמו“כ הוא גם בנוגע להיתרון )תחיי בנותר( 
שהוא  דזה  אהוי“ר,  בלי  התומ“צ  עסק  שע“י 
עוסק בתומ“צ הגם שאין לו אהוי“ר, הוא מפני 
תוקף ההתקשרות שלו באלקות שמצד עצם 

הנשמה, שלמעלה מכחות הגלויים. 
זהו זכרון מסירות הנפש שהזכרנו קודם. זה 
עדיין לא עצם הנשמה ממש, אף שכך נשמע כאן. 
אני ממשיך להניח תפילין בבקר אף על פי שאין 
לי מהנחת התפילין הזו כלום — היא כלי ריק. 
למה? ככה! ה׳ככה׳ הוא עוצם ההתקשרות שלי 
לאלקות, שבא מעצם הנשמה — אבל עדיין אינו 

עצם הנשמה ממש. זהו החידוש כאן. 
ועוד ענין ביתרון האור מן החושך, שע“י 
המרירות מהחושך המסתיר אורו ית׳, נמשך 
שלמעלה  חושך  סתרו,  חושך  ישת  מבחינת 
מאור )למעלה גם מאור גדול שמאיר גם במקום 
חשוך ביותר(. וזהו היתרון )תחיי בנותר( שע“י 
ההתבוננות איך שהוא כלי ריקן, דע“י המרירות 
מזה שהוא כלי ריקן )חושך(, הוא מגיע לבחינת 

חושך שלמעלה מאור.
“נעוץ  אך  חשך,  היא  מהריחוק  המרירות 
סופן בתחלתן“ — חשך המרירות התחתון מגיע 
ל“ישת חשך סתרו“ העליון. עצמות הוי׳ הוא 
חשך ולא אור, וכאשר הוא מתגלה הוא נקרא 

“אור חדש“.



23
מה

ש
הנ

ת 
ק

ע
 צ

ר |
עו

שי

הזקן,  אדמו“ר  של  בלשון 
דווקא במאמר שמחדש ש“כלים 
רקים“ היינו התבוננות בשפלות, 
יש תוספת ביאור בהתחלה על 
“כי עבדך היה ירא את הוי׳“ — 
“פירוש ירא אותיות יאר, שהיה 
בו כח להוסיף תוספת אור בהוי׳“. 
כאן לא מדובר על המשכת עוד 
אור גדול משם הוי׳ כדי להאיר 
את ה“כלים רקים“ שלנו, התורה 
והמצוות בלי התוכן, אלא תוספת 
אור גם ביחס להוי׳, כביכול — 
“אור חדש“ ממש, מתוך העצם 
החשוך, שמוסיף אור גם בגילוי 
האור של שם הוי׳ שהיה קודם. 
מאמר  מזכיר  הזה  ההסבר 
חסידות שאנחנו מאד אוהביםקג, 
מהיסודות של כל ענין השפלות 

והבטול — ד“ה “ויספו ענוים בהוי׳ שמחה“קד. 
שם מבואר שעל ידי ענוה ושפלות מוסיפים בשם 
הוי׳ אורה ושמחה — ממש מתאים להסבר כאן.

]שאלה: מה עושה את ההבדל, שפה רק “אור 
גדול“ שהיה נעלם ופה “אור חדש“?[ הוא יסביר 
בפירוט בהמשך. בקיום המצוות דווקא, “ככה“, 
יש עדיין מציאות היש שלי — אני עדיין משהו. 
יש לי מציאות ויש לתורה ומצוות מציאות — 
עשיתי משהו, אפשר לתת לי צל“ש. לא בא 
לי להניח תפילין, לא היה לי שום רגש בזה — 
עשיתי בדווקא, בכח, אז מגיע לי צל“ש. ]שאלה: 
הבעיה כאן היא תוקף של מסירות נפש, התוקף 
הוא הישות?[ כן, יש ישות ולכן יש בזה עדיין 
מציאות — ומציאות מגיעה רק למקיף הקרוב. 
בשביל להגיע למקיף הרחוק, שהוא העצם ממש, 
צריך להיות אויס־מציאות לגמרי, בלי מציאות 

— זה רק על יד המרירות באמת.

ה׳“  בעבודת  “פרק  המאמר  בסיום  באריכות  ראה  קג 
בספר לב לדעת ובביאור ב )עמ׳ כב־כג( וביאור י שם.

מאמרי אדמו“ר האמצעי נ“ך. קד 

ההרגשה שאני 
מיותר לא 

מנטרלת אותי, 
לא מייאשת 

אותי. אדרבא, אני 
ממשיך לפעול 

בחיות, וזורם 
באופן עוד יותר 

חופשי — אני 
מיותר, וההרגשה 
הזו מורידה ממני 

כל חיכוך, אני 
זורם הכי טוב עם 

השליחות שלי 
בחיים, היעוד שלי 

בחיים

לשים את עצמו כשיריים
התחלת־יסוד  זו  כאן  עד 
המאמר. בכל זאת נזכיר נקודה 
נקרא  אותה  הבאה,  מהאות 
בפנים רק בשיעור הבא: להיות 
כלי ריקן לחלוטין נקרא בלשון 
חז“ל גם להיות שיריים. כך חז“ל 
“לשארית  הביטוי  על  דורשים 
נחלתו“ — “למי שמשים עצמו 

כשירים“קה. 
“לשארית  כתוב  איפה 
הרחמים  מדות  ב־יג  נחלתו“? 
של מיכהקו, עוד נביא מתרי־עשר. 
נושא  כמוך  אל  “מי  כתוב שם 
לשארית  פשע  על  ועובר  עון 
נחלתו וגו׳“ — יג מדות הרחמים 
נחלתו“  “לשארית  הפנימיות. 
כאן  שם.  הרביעית  המדה  היא 
לא כותב בכלל, לא עושה את ההקבלה, אבל 
“לשארית נחלתו“ כנגד עובדיה הנביא, האיש 
בסיפור שלנו — הוא הרביעי וזו המדה הרביעית.

הנקודה של האות הבאה היא שמי שעושה 
את עצמו כשיריים ממשיך מהשיריים למעלה. 
מהם השיריים למעלה? המקיף. יש מקיף רחוק 
ויש מקיף קרוב. התכל׳ס היא להמשיך מהשיריים 
שהם הכי שיריים, המקיף הרחוק, וזאת עושים 

על ידי השפלות, הפירוש השני.
מה פירוש “משים עצמו כשירים“? יש בכך 
כמה פירושים, אבל הפשט הוא שאני מרגיש )לא 
“נותר“ אלא( מיותר. החידוש, שאותו צריך להבין 
היטב, הוא שההרגשה שאני מיותר לא מנטרלת 
אותי, לא מייאשת אותי. אדרבא, אני ממשיך 
לפעול בחיות, וזורם באופן עוד יותר חופשי — 
אני מיותר, וההרגשה הזו מורידה ממני כל חיכוך, 
אני זורם הכי טוב עם השליחות שלי בחיים, 
היעוד שלי בחיים. אבל אני שיריים, גארנישט 

ר“ה יז, ב )ועד“ז נדרש על “לשאר עמו“ — בישעיה כח,  קה 
ה — במגילה טו, ב ועוד(.

מיכה ז, יח. קו 
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— לא מגיע לו כלום כי אני לא כלום. זה חז“ל, 
לא חסידות... 

]שאלה: אם אני מיותר, מאיפה הכח לעשות 
משהו בכלל?[ זה מה שאמרנו, שלא כתוב כאן, 
מהתחושה  חיכוך —  בלי  זורם  נעשה  שהוא 
שהוא מיותר. זהו חידוש. אפשר לחשוב שמתוך 
מרירות הוא הולך לישון. אם זו מרירות מצד 
הקדושה הוא לא הולך לישון, הוא ממשיך לנהל 
את האולפנא ביתר שאת ויתר עוז, אף על פי 
שהוא מיותר לחלוטין... ]שאלה: יש ׳חוק שימור 
האנרגיה׳ — מאיפה האנרגיה?[ בפיזיקה החיכוך 
הוא סימן שיש משהו, שיש מציאות. אם אין 

שום דבר — אין חיכוך. 

להאהיב את התורה
כמובן, אי אפשר להבין הכל בלי לקרוא את 
כל המאמר. אבל כעת נסתפק בזה בתור התחלה 
טובה, נתינת איזה טעם. הלואי שיהיה לנו רצון 

להמשיך את הענין, לסיים.
העיקר, כמו שאמרנו קודם, הוא להאהיב את 
הענין, את התורה. כמה שמה שכתוב כאן קשה 
— הוא צריך להיות געשמאק. אם מה שלמדנו 
היום לא עשה תענוג — זה באמת לא שוה. 
שלכל אחד יהיה התענוג האלוקי מלהיות מיותר.

 ו. סוד ה־י בסיפור
“ואשה אחת“

שני סיפורי ההפטרה — סוד י־ה
פתחנו בהתבוננות בסיפור של “ואשה אחת“ 
לפי דברי חז“ל. כעת נסיים את הלימוד בעוד 
התבוננות בסיפור הזו, יותר בדרך הרמז והדיוק 
באותיות. שוב, זהו סיפור שקראנו בהפטרת שבת 
שעברה. ]שאלה: בפשט, למה בכלל צריך את 
הסיפור הראשון בהפטרה?[ זו שאלה ששואליםקז, 
שהרי הקשר של ההפטרה לפרשה הוא בעיקר 

ד“ה  וראה  תפ“ז(.  אמסטרדם  )ויטאלי,  בנימין  גבול  קז 
“ואשה אחת“ תשכ“ה, ועוד רבים.

חיה“,  “כעת  השונמית,  האשה  של  הפקידה 
כמו ששרה נפקדה — מה הצורך גם בשבעת 

הפסוקים הראשונים, עם הסיפור הקודם? 
אם כבר שאלו, נתחיל מלענות על השאלה 
הזו. בקיצור, התשובה היא שהסיפור הראשון 
הוא כנגד ה־י של שם הוי׳ ב“ה והסיפור השני 

הוא כנגד ה־ה עילאה של שם הוי׳: 
בסיפור  שמוזכר  שמן“  שה“אסוך  הזכרנו 
הראשון הוא סוד ה־י, הבטול, כאשר שמן בכלל 
שייך לחכמה — כמו שהתבאר במאמר בפירוש. 
מכאן גם אפשר להבין, מה שהדגשנו בהסבר, 
שאפילו שמדובר כאן על “אשה“, במאמר מודגש 
רק הסוד של אש־י )“אישי“( שיש בתוכה, בלי 

להזכיר את הענין של אש־ה. 
השונמיתקח,  האשה  סיפור  השני,  בסיפור 
עיקר הנס הוא עצם ענין האמהות, הכח להוליד 
נס של אמא־ בן אחרי שנים של עקרות — 

בינה. כפי שאמרנו, הפשט של קשר ההפטרה 
לפרשה הוא הקשר בין שרה, אמנו הראשונה, 
לאשה השונמית, שהאריז“ל מסבירקט ששתיהן 
מתקנות את חוהקי )“אם כל חי“קיא(, ובעיקר 
הקשר בין לידת יצחק אבינו וללידת בן האשה 
השונמית, שהוא חבקוק הנביא )כפי שהזכרנו(קיב. 
גם יצחק )שפרחה נשמתו בעקדה( וגם חבקוק 
)שמת כפשוטו( הם נשמות מעלמא דנוקבאקיג, 

משונם,  האשה  בתוך  חוזר  הראשון  מהסיפור  ה־שמן  קח 
שערי  )נ  ל־ן  קודמת  מים(  )חכמה,  ה־מ  שבשמן  אלא 
את  )הכולל  עילאה  שבאבא  בחכמה“  “הבן  בסוד  בינה(, 
ב“אחד האמת“ של  הנכללת  ה“אשה אחת“  עילאה,  אמא 
החכמה, וד“ל( ואילו ב־שנם ה־נ )בינה( קודמת ל־ם )חכמה(, 

סוד “חכם בינה“, ישסו“ת, שהם בכללות אמא, וד“ל.
ספר הליקוטים שופטים פט“ו ולקו“ת שמואל־א. קט 

חיה, סוד תיקון חוה  חוה פעמים  ג“פ   = שרה־שונמית  קי 
)המבואר אצלנו במאמר “סוד הנשימה“, בספר אשא עיני, 
נשם הוא עוד צירוף  חדוה — שרש  ונעשה על ידי נשימות 
של שמן־שנם, הנ“ל הערה קח, השייך גם הוא לבינה, סוד 

“נשמת שדי תבינם“, וד“ל(.
בראשית ג, כ. קיא 

ורמזים לקשר ביניהם: חבקוק הוא בו יצחק )בחלוקה  קיב 
של דילוג האותיות, חבקוק(. יצחק חבקוק = משיח בן דוד 

)חיות וכו׳(.
הערה  הנ“ל  הליקוטים  )ובספר  וירא  הפסוקים  שער  קיג 

קט(.
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השייכות יותר לבינה )וההסתלקות שלהן היא 
בסוד “מינה דינין מתערין“קיד(.

י — כתיב ולא קרי
הקשר ל־י מתבטא בתופעה בולטת, מענינת 
וחריגה, בשבעת הפסוקים של הסיפור. יש כאן 
חמש פעמים כתיב וקרי, שבכולן יש תוספת של 

י בכתיב שלא נמצאת בקרי. 
צורה  הן  הפעמים  חמש  מתוך  ארבע 
מיוחדת, של תוספת י בסוף המלה, שכתובה 
לך  יש  )ב“מה  “לכי“־“לך“   — נקראת  ולא 
“שכניכי“־“שכניך“,  בבית“(,  ׳לכי׳[  ]כתיב 
פעם  עוד  “בניכי“־“ובניך“.  “נשיכי“־“נשיך“, 
אחת “מיצקת“־“מוצקת“ )כשה־י הופכת ל־ו 

— נמשכת על הכלים הריקים, כדלקמן(. 
הכתיב הוא הסוד והקרי הוא הנגלה, הפשט. 
התופעה הזו כבר אומרת שהפרשה הזו קשורה 
לסוד של האות י — שהוא־הוא ה“אסוך שמן“, 

כמו שהוסבר במאמר.
איפה יש תופעה דומה? ]במגלת רותקטו.[ 
שם ה־י בכתיב ולא בקרי היא כי נעמי מדברת 
גוף  )י של  לעצמה  ובעצם מתכוונת  רות  אל 
של  הזו  הצורה  על  שואל  אני  כעת  ראשון(. 
תוספת י בפניה בגוף שני. בתהלים קג יש חמש 
פעמים תופעה כזו — ושם זהו כתיב וגם קרי — 
“הסֹלח לכל עונכי הרֹפא לכל תחלואיכי. הגואל 
משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים. המשביע 
נעוריכי“קטז. הפעם  בטוב עדיך תתחדש כנשר 
קשורה  נעוריכי“,  כנשר  “תתחדש  האחרונה, 
לנושא של ה“נפלאות“ השבוע — המאמר על 
“תחלת החסידות“, בו כתוב שאפשר כל פעם 
להתחדש, “תתחדש כנשר נעוריכי“. מוסבר שם 
שהחזרה אל ההתחלה, ההתחדשות, היא דווקא 

מכח האות י, החכמה.

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

רות ג, ג־ד. קטו 
תהלים קג, ג־ה. קטז 

סודות הכתיב
מובהקים,  סודות  כמה  יש  כאן  בכתיב 

שקשורים לכל מה שלמדנו במאמר:
הפעם הראשונה היא כאשר אלישע שואל 
את האשה — “מה יש לך בבית“, כשהכתיב הוא 
“לכי“. הסברנו שבשאלה הוא מעורר אצלה את 
הזכרון שיש אצלה “אסוך שמן“ )אחרי שקודם 
היא חשבה ש“אין לשפחתך כל בבית“(, וכאן 
רואים שהוא כבר רומז לה בשאלה לתשובה 
— “מה יש לכי“ אומר ש“יש לך י“, אסוך שמן, 

כנ“ל.
“לכי“ בכתיב זו מלה שמופיעה אחר כך גם 
בקרי )פעמיים( — “לכי ]שאלי לך כלים מן 
החוץ[“ )ואחר כך “לכי מכרי את השמן“(. לכי 

אותיות כלי — העיקר כאן.
החילוף של “מיצקת“־“מוצקת“ רומז להבדל 
בין שני המאמרים של אדמו“ר הזקן. בפירוש 
הראשון, ש“כלים רקים“ הם תורה ומצוות ריקות 
מתוכן, האשה “מוצקת“ )כפי הקרי, הפשט( שמן 
לכלים — היא ממלאת באופן מודע את הכלים 
הרקים, ממשיכה, בסוד האות ו, מה־י הנעלמת 
)ה“אסוך שמן“(. אכן, בפירוש השני, הפנימי יותר, 
לא מוזכרת פעולת היציקה, והיא נעשית בדרך 
ממילא, מתוך בטול בתכלית הרמוז באות י. יתר 
על כן, בפירוש השני ה“כלי ריקן“ הוא בעצם 
האשה עצמה, וממילא מתאים לומר “מיצקת“ 
בלשון נפעל, השמן נוצק עליה מאליו וממילא.

וקרי  “בניכי“  כתיב  היא  האחרונה  הפעם 
“ובניך“ — גם כאן )כמו כ“מיצקת“־“מוצקת“( 
ה־י הופכת ל־ו החיבור. הנגלה־הקרי כאן הוא 
חיבור של האמא עם הבנים, חיבור של השכל־

ההתבוננות עם המדות שנולדות ממנו — כמו 
והסוד־הכתיב   — ויראה  אהבה  של  הפשט 
כאן הוא העלאה לקבל מה־י, מסירות הנפש 

שבחכמה, שלמעלה מהמדות.

רמזי שבעת הפסוקים
אם אמרנו שהכל כאן קשור ל־י, צריך לספור 
היא  בהתחלה  הפסוקים.  בכל  יש  יודין  כמה 
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אומרת “שני ילדי“ ואחר כך הם הופכים להיות 
׳בנים׳ — גם “ילדי“ קשור ל־יוד. לא נספור כעת 
יחד, אין זמן, אבל יצא לי — ותבדקו אחרי — 
שיש כאן 72 יודין, זהו ריכוז גבוה במיוחד. לשם 
כך צריך לכתוב “מגישים“ בשתי יודין — כמו 
שהמנחת שי אומר שצריך לכתוב )וכמו שבאמת 
כתוב בתנ“ך המדויקים, בקורן וברויאר(. 72 הוא 
שבעצמו  עב,  שם  סוד 

מכוון כנגד ה־י. 
הוא  כאן  הסיפור  כל 
פינטלע  ׳א  של  סיפור 
איד׳ — ה־יוד היא נקודת 
הקדוש.  היהודי  היהודי, 
הקדוש  היהודי  למה 
היה  כשהוא  כך?  נקרא 
ילד קטןקיז הוא שאל את 
המלמד שלו למה כאשר 
כתוב י־י במאוזן זהו סימן 
לשם ה׳, ואילו כאשר יש 
י־י במאונך — נקודה מעל 
של  זהו סימן   — נקודה 
סוף פסוק? כמובן, המלמד 
לא ידע מה לענות, והיהודי 
כאשר   — בעצמו  ענה 
שני יודין, שני יהודים, הם 
זהו  בשוה זה עם זה — 
גילוי שם הוי׳. אבל כאשר 
יוד־יהודי אחד מתנשא על זולתו, עומד מעליו, 
זהו כבר ׳סוף פסוק׳. זהו הסוד של אחדות־ברכה 
שהזכרנו אמש — כשכל אחד הוא “כלי ריקן“ 
הוא לא מתנשא על זולתו, ואז יש כאן כלי לגילוי 

האלקות בעולם. 
כמה מלים יש בכל הקטע? גם לא נספור 
ביחד, אבל יש כאן יא )לא רק י, אלא עם “חד 
ולא בחושבן“קיח( ברבוע מלים. נשאיר לעבודת 

נפלאות היהודי )ורשה תר“צ( עמ׳ פה. קיז 
אוה“ת  אליהו“(. וראה  )“פתח  א  יז,  תקו“ז  קיח הקדמת 
יט; יהל אור על תהלים פט“ו עמ׳ מח; סה“מ  דברים עמ׳ 
“תפלה  ד“ה  ח“ד,  מלוקט  תקפ“ז; סה“מ  עמ׳  עטר“ת 

בית — אמרנו ש“בית“ זהו המקיף הרחוק, הכי 
גבוהה — להסתכל בצורה של הפסוק. תעשו את 
רבוע המלים, תקחו את הפנות ותצרפו אליהן 
גם את אלישע איש האלהים )כפי שנקרא כאן. 
ראינו לעיל שאלישע עצמו הוא צירוף אותיות 
איש־על, היינו רמז להיותו “איש האלהים“( 
העולה בגימטריא “ויאמר אלהים יהי אור ויהי 
אור“ — זהו הסיפור שלו — ותראו מה יוצאקיט.

חותם האמהות
שתי המלים האחרונות של הסיפור הן “תחיי 
בנותר“. ב“תחיי“ שתי יודין, והמלה עולה 428 
— בגימטריא השם שיוצא מסופי תיבות “פותח 
את ידיך“קכ, שהוא שם הפרנסהקכא )הרמוז בפיוט 
“החותך חיים לכל חי“ — “תחיי“(, בדיוק מה 

שאלישע המשיך לה כאן. 
מספר  גם   —  1086 עולה  בנותר“  “תחיי 
שרה־ האמהות,  כל  שמות  להכיר,  שצריכים 

רבקה־רחל־לאה. אמרנו שהאשה כאן שייכת 
במיוחד לרבקה — הגיבורה של הפרשה שלנו. 
הזכרנו שבהמשך ההפטרה יש קשר מיוחד לשרה, 
שבעצם רמוזה גם בסוד “אסוך השמן“, שהרי 
שרה נקראת גם “יסכה“ )משער סך(, על שם 
שהיא “סוכה ברוח הקדש“קכב וש“כולם סוכים 
ביפיה“קכג. אבל מחותם ההפטרה רואים שהיא 
כוללת את כל האמהות. כנראה שכל האמהות 

וכל הצדיקות נמצאות באשה הזו. 
שתהיינה בשורות טובות, ושיהיה — שוב 
— לימוד פורה ו“ופרצת“. שנזכה לביאת משיח, 

למשה“ תשכ“ט עמ׳ 35. ובכ“מ.
אם נצייר את רבוע המילים נראה שהפנות הן: ואשה  קיט 
 = אלישע איש האלהים = 2164  אישי לכי בנותר וביחד עם 
כג,  )במדבר  ישראל“  רבע  את  “ומספר  סוד  ישראל,  ד“פ 
 — עב  שם  הוא  ישראל“  בלק ש“רבע  בלקו“ת  וכמבואר  י; 
הי(  ויו  הי  יוד  י:  פעמים  ד  שבו   — כאן  ה־י  הופעות  מספר 
המלה  האלהים!  איש  אלישע   = ישראל“  “רבע  כאשר 

האמצעית היא “רקים“ — הפנימיות היא הרגשת הריקנות.
תהלים קמה, טז. קכ 

קכא פע“ח שער הזמירות פ“ה.
קכב סנהדרין סט, ב.

מגילה יד, א. קכג 

סימן של סוף 
פסוק? כמובן, 

המלמד לא 
ידע מה לענות, 

והיהודי ענה 
בעצמו — כאשר 

שני יודין, שני 
יהודים, הם בשוה 

זה עם זה — זהו 
גילוי שם הוי׳. אבל 

כאשר יוד־יהודי 
אחד מתנשא 

על זולתו, עומד 
מעליו, זהו כבר 

׳סוף פסוק׳
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שנזכה ל“ואת ובניך תחיי בנותר“, שכל בת תהיה 
אשה למופת, כמו שכתוב כאן. שה“אסוך שמן“ 

יתפשט וימלא את כל ההויה.


נספח: מאמרי אדמו“ר הזקן

צעקה  הנביאים  בני  משני  אחת  ואשה 
בנותר  תחיי  ובניך  ואת  עד  כו׳  אלישע  אל 
כהן.  בת  דאתקריאת  נשמתא  דא  ואשה  כו׳. 
הפשוט  בא“ס  דאתייחדת  דאאע“ה  ברתא 
שהיא חלק אלוה ממעל. מנשי בני הנביאים 
השגות  משגת  היתה  בג“ע  שכשהיתה  כן  נק׳ 
המתלבש  אלקותו  בגילויי  ונכבדות  רבות 
בתוך העולמות להחיותם כמו שהנביא משיג 
בעוה“ז. צעקה הגוף אל אלישע אל הקב“ה אלי 
שע לאמר עבדך אישי מת ר“ל אישי אש יו“ד 
הרשפי אש שהי׳ לי להקב“ה באהוי“ר מת ממני 
שאין לו שום אה׳ לה׳ ויראה מפני ה׳ אפי׳ יראת 
העונש. ואתה ידעת כי עבדך הי׳ ירא את ה׳ 
שכשהייתי בג“ע הי׳ לי אהוי“ר לה׳ אחד כשאר 
כל הנשמות רק עתה מצד התלבשות בגף הנה 
לעבדים  לו  ילדיי  שני  את  לקחת  בא  הנושא 
דהיינו שהיצה“ר רוצה ליקח אהוי“ר שלי הנק׳ 
בן ובת אשר לה׳ המה והוא רוצה לקחת אותם 
כו׳.  חיצוני׳  וביראה  רעות  בתאוות  לעבודתו 
ויאמר לה אלישע הוא הקב“ה מה אעשה לך 
אחר שנטבעת כ“כ בעמקי הקליפות הגידי נא לי 
מה יש לכי בבית איזו כחות נשארו לך שעדיין 
הם קדש לה׳ ואין בהם שליטה להיצה“ר. ותאמר 
פי׳ הנשמה משיבה אין לשפחתך כל כי את הכל 
לקח ממני כ“א אסוך שמן פי׳ שמן הוא חכ׳ והיינו 
שלא נשאר לי כ“א נקודת חכ“ע דהיינו נקודת 
פנימי׳ הלב באתכסי׳. ויאמר לה אלישע שהוא 
הקב“ה לכי שאלי כלים מהחוץ כלים ריקים 
לבושי  שהם  בתומ“צ  עסוק  לך  תמעיטי  אל 
שתעשה  עדיין  ריקים  שהם  אעפ“י  הנשמה 
אותם בלא אהוי“ר כו׳ ובאת וסגרת הדלת בעדך 
ובעד בניך כו׳ פי׳ שתלך ותאסוף כחותך דהיינו 
אהוי“ר המפוזרים בין הקליפות ושוב אותם לה׳ 
ויצקת על כל הכלים האלה דהיינו על התומ“צ 

שעשית בלא אהוי“ר ושוב אותם לה׳ כו׳. ואם 
תעשה כן אז את ובניך תחיי בנותר כיתרון אור 
הבא מתוך החשך שהוא גדול מאד כמארז“ל 

במקום שבע“ת עומדים כו׳ אכי“ר.

נוסח אחר מהנ“ל 
ריחוקו  על  ביחידות  שצועקים  כשם 
מאלקים חיים כן ויותר מכן כל נשמה בעלותה 
למעלה בלילה צועקת בקול מר על ריחוקה 
מאלקים חיים. ואמר ע“פ ואשה אחת מנשי 
בני הנביאים כו׳: אשה היא בחי׳ נשמה הנק׳ 
אשה יראת ה׳. אחת אשר היא אחת עם הוי׳. 
מנשי בני הנביאים שהוא כענין הנבואה, שענין 
הנבואה ל׳ ניב שפתים שמקבלים מבחי׳ דבר 
הוי׳, כן כל נשמה היא כלי קיבול לקבל השגות 
וגילוי אלקות. צעקה אל אלישע, נוטריקון אלי 
שע מלשון וישע ה׳ אל הבל כו׳, פי׳ שע אלי. 
עבדך אישי מת פי׳ אשי הוא אש יו“ד שבחי׳ 
והתלהטות  יו“ד שהי׳ אצלי בהתלהבות  אש 
אה׳ ברשפי אש להכלל ולהבטל בבחי׳ יו“ד, 
חכ“ע — מת אצלי. ואתה ידעת כי עבדך הי׳ 
ירא את הוי׳, פי׳ ירא אותיות יאר, שהי׳ בו כח 
לקחת  בא  והנושה  בהוי׳.  אור  תוס׳  להוסיף 
את שני ילדיי לו לעבדים. פי׳ והנושה מלשון 
שהיא  הנה“ב  על  קאי  שזה  אלקים,  נשני  כי 
שני  את  לקחת  בא  מאלקות,  אותי  משכחת 
ילדיי הם דו“ר והוא רוצה שיהיו לו לעבדים 
לאה׳ זרות תאוות הגוף וליראות זרות פן יחסר 
לחמו. ויאמר אליה אלישע מה יש לך בבית 
כו׳. ותאמר אין לי כ“א אסוך שמן, פי׳ שאין לה 
כ“א עצם נקודת הנשמה. ויאמר כו׳ כלים רקים 
כו׳ פי׳ כמאמר רב מתיבתא בג“ע אעא דלא 
סליק בי׳ נהורא מבטשין לי׳ כך גופא דלא סליק 
נהורא דנשמתא מבטשין לי׳ וסליק בי׳ נהורא 
כו׳ וזהו“ע כלים רקים כו׳ שצריך להתבונן הרבה 
איך שהוא כלי ריקן בלי שום דעת במוח ובלי 
שום דו“ר ויתמרמר מאד על ריחוקו ויצעק אל 
הוי׳ על ריחוקו מאלקים חיים מקוה“ח ואח“כ 
יבוא ליתרון האור מן החשך, כי באמת לאמיתו 
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יש יתרון לאור כשהוא מן החשך דוקא. וזה ואת 
ובנייך תחיי בנותר. את הוא עצם הנשמה ובניך 

הם דו“ר שבכל נשמה — תחיי בנותר ביתרון 
אור מן החשך. כן יזכנו ה׳ כיר“א.

� תכלית המופתים היא לגלות אלקות — מטרת הנביא )“יש נביא בישראל“( ומטרת
כל יהודי.

� עובדיה הנביא, הגר האדומי המנבא כנגד אדום, שייך לאהבת יצחק לעשו ולתיקון
המלכות של יהודה.

�.רבקה היא האשה העיקרית, המגלה ש־תריג מצוות הן קשר־אהבה
�.“בזכות הדלקת נרות שבת זוכים ל“את ובניך תחיי בנותר
� אל הרבי באים כדי לצעוק על הריחוק מה׳ — לבטא את צעקת הנשמה אל ה׳ ולבקש

עצה טובה.
�.ריחוק מה׳ הוא ריחוק משליחותי־יעודי בחיים — מי שמחובר לשליחותו קרוב לה׳
�.צעקת הנשמה על הריחוק מעידה שיש לה זכרון של קרבת ה׳
� אם איש ואשה הם קוב“ה ושכינתיה — קל יותר לאשה להזדהות עם שרשה מאשר

לאיש להזדהות עם שרשו.
� בדור הראשון האיש הוא הנשמה והאשה היא הגוף ובדור השני האשה היא הנשמה

השורה בתוך האיש.
�.האשה היא הנשמה — נשמת האיש, נשמת ישראל ונשמת העולם
�.כל נשמה שייכת לנבואה — הבאת “דבר הוי׳“ לעולם
�.“ה׳ קורא לכל יהודי — אלי־שע, “פנו אלי והושעו
� האיש שבאשה היינו תשוקת האשה אל האיש )בלעדיה היא תשאר רווקה( — תשוקת

הנשמה אל היעוד והשליחות האלקיים.
�.גם כשהנשמה רחוקה והמוטיבציה מתה — ודאי יש בכל יהודי “אסוך שמן“ שלא נפגע
�.את “אסוך השמן“ שבכל נשמה מגלים מתוך אמונה ולימוד ומכחו של הנביא־הרבי
� כשהכל ׳יבש׳ יש להרבות בתורה ומצוות גם ללא כוונה וללא חיות — ולהזכר במסירות

הנפש הטמונה בנשמת כל יהודי.
� זכרון מסירות הנפש יכול להחיות את האהבה והיראה — ובאופן של “כיתרון האור

מן החשך“.
�.יש להרבות בהתבוננות ובשינון שאני “כלי ריקן“ — עד שמתעוררת מרירות בנפש
�.“ברכה תלויה באחדות ואחדות תלויה בענוה ובתחושת “כלי ריקן
�.תחושת “כלי ריקן“ מזמינה בדרך ממילא את האור האלקי למלא את הכלי
� זכרון מסירות הנפש מגלה “אור גדול“ מההעלם אך שפלות ה“כלי ריקן“ ממשיכה

“אור חדש“ בעצם.
�.כשאדם מרגיש ׳מיותר׳ הוא יכול לפעול במרץ ללא כל חיכוך עם המציאות
�.תכלית הכל היא להאהיב את התורה

ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות | צידה לדרך

נ
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נועם אלימלך

“ויעתר יצחק להוי׳ לנכח אשתו כי עקרה 
היא ויעתר לו הוי׳ ותהר רבקה אשתו“א. מפרש 
ומזוני  חיי  בני  כדי להמשיך  הנועם אלימלך: 
צריך אתערותא דלתתא, ולכן על הצדיק העוסק 
בשבח ותהלה לה׳ לרדת קצת ממדרגתו ולתת 
דעתו על בני חיי ומזוני. תפלת יצחק היתה רק 
)“לנכח“(  בניגוד  לה׳,  ותהלה  בדבקות, שבח 
עד  בנים(,  ורוצה  היא“  עקרה  )“כי  לרבקה 
שהקב“ה הפך את מחשבתו, “ויעתר לו ה׳“, עתר 
לשון היפוך, כמו “רצון יראיו יעשה“ ה׳ עושה 
רצון לצדיק שיתפלל על גשמיות. “בני חיי ומזוני 
לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא 
מלתא“ב — זכות היינו “ַזּכּות ]זכוך[ וצלילות“, 
ומזלא )=לחם־מלח( היינו רצון להזיל־להשפיע 

)“יזל מים מדליו“(.

בני חיי ומזוני בבי“ע
“בני חיי ומזוני“ הם כנגד העולמות התחתונים 
בי“ע, בהם יש מודעות עצמית נפרדת, אך הצדיק 
מצד עצמו נמצא בעולם האצילות ואינו נותן 
דעתו על ׳יש ודבר נפרד׳. בפרט: בני שייך לעולם 
הבריאה, בריאה לשון בר )בן בארמית(, “יציאה 
לבר“ מעולם האצילות האלקי; חיי שייך לעולם 
היצירה, עולם המדות שעיקרו “תפארת גופא“ 
)חיים ובריאות(; מזוני שייך לעולם העשיה, לשון 

נערך מרשימת הרב ע“י יוסף פלאי. כ“ט חשון תשפ“א.
בראשית כה, כא. א 
מועד קטן כח, א. ב 

מקנה וקנין, כשהפרנסה באה בקושי מקללת אדם 
הראשון )שבחטאו התהוה עולם העשיה שלנו( 
“בזעת אפך תאכל לחם“ ב“אף עשיתיו“. בני חיי 
מזוני = ברא, הכל נכלל בבני של עולם הבריאה 
— “בר“ פירושו גם מזוני, ו“מאן דיהיב חיי יהיב 
מזוני“ )ולכן גם חיי נכלל ב“בר“(. בראשית = 
שלשה דברים יחד, ואם כן “בראשית ברא“ היינו 

שלשה דברים אלו, בני חיי ומזוני. 
הצדיק מצד עצמו נמצא בנצח, “איהו בנצח“, 
עוסק בענייני חיים נצחיים )= יצחק(, בעוד צרכי 
ההֹוה בבני חיי ומזוני, בעולמות בי“ע שכנגד 
אותיות הוה בשם הוי׳, הם בגדר “כל הוה נפסד“ 
)בחוק האנטרופיה וכיו“ב(. אבל רבקה הצדקת 
“איהי בהוד“ ויש לה חוש בעניינים החולפים 

)“הודי נהפך“(. 

זכות ומזל
ופונה  מזדכך  עצמו  מצד  האיש־הצדיק 
למעלה, והאשה היא המזל, המשכה לתחתונים 
)כמקובל ש“מזל“ הוא שם אשה(. “איזוהי אשה 
כשרה שעושה רצון בעלה“ — אשה כשרה־

מוכשרת עושה־מתקנת את רצון בעלה להיות 
ונסיב  באצילות[  מדרגתך  ]רד  דרגא  “נחות 
)כמובא  לעולם[“  בהמשכה  ]לרצות  אתתא 
שהזכר בעולם האצילות רוצה תחילה לינק מאמו 
עד שנעשה לו רצון להזדווג ולהשפיע למטהג(.

אך כדי שתפלת האיש תתקבל צריך שירצה 
בה באמת )“שגורה בפיו“(, כרצון אשתו )“לנכח 
אשתו“(, להפוך את טבעו הראשון לטבע שני 
מתוקן )טבע שני = אמת, ר“ת “אשה מזרעת 
תחלה“( לבטל עצמו למחשבת האשה ורצונה, 
כשה׳  בתחתונים“  “דירה  של  התכלית  כמו 

)האיש( מבטל עצמו לרצון ישראל )האשה(! 

כמבואר בתניא קו“א קטע שני. ג 

פרשת תולדות

נ
ויעתר יצחק
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]כה, כב[ ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוּתֹאֶמר 
ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאנִֹכי ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה׳. ַוּיֹאֶמר 
ִמֵּמַעִיְך  ְלֻאִּמים  ּוְׁשֵני  ְּבִבְטֵנְך  גֹוִים  ְׁשֵני  ָלּה  ה׳ 

ִיָּפֵרדּו ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר.
ותלך לדרוש לבית מדרשו של שם. לדרוש 
את ה׳ שיגיד לה מה תהא בסופה. ויאמר ה׳ לה 
על ידי שליח, לשם נאמר ברוח הקודש והוא 

אמר לה.
רש“י מפרש שרבקה הלכה לבית מדרשו של 
ֵשם בן נח, ולא שדרשה את ה׳ בעצמה, שאם 
כן למה נכתב “ותלך“. ומפרש “לדרש את ה׳“ 
היינו לשאול ולדעת מאת ה׳, כתרגום אונקלוס 
“למתבע אולפן מן קדם ה׳“, שרצתה להבין 
מה פשר צערה ולדעת את העתיד “מה תהא 
גוים  בסופה“, כמו שמוכח מתשובת ה׳ “שני 
בבטנך“ וכו׳ )ורמז יפה בלשון רש“יא: לדרוש 

את הוי׳ = שיגיד לה מה תהא בסופה!(
ומה שכתוב “ויאמר ה׳ לה“ מפרש רש“י 
שלא אמר לה ישירות אלא דרך הנביא ֵשם, 
שכיון ששאלה על ידי שליח מסתבר שגם נענתה 
ע“י שליח, ואם ה׳ דבר אליה לא היה ממתין 
עד שתשאל את שם )גו“א(. וכן חז“ל לא מנו 
ויש מפרשים  בין שבע הנביאותב.  את רבקה 
שאם היה ה׳ אומר לרבקה עצמה היה צריך 

יוסף פלאי. גרסה מורחבת ניתן  נערך מרשימות הרב ע“י 
לקבל בדוא“ל.

הערות הרב רייניץ לפירוש בעל הטורים. א 
מגילה יד, א. ב 

לכתוב “ויאמר לה ה׳“ )לבוש(, או שהיה צריך 
לכתוב “ויאמר לה“ בלי להזכיר שוב שם ה׳ 

)משכיל לדוד(.

 מדוע רבקה לא שאלה
את אברהם ויצחק

המפרשים הקשו על רש“י, למה לא הלכה 
נביא  רבקה לשאול את אברהם אבינו שהיה 
גדול, או את יצחק בעלה! עד שיש מפרשים 
שרבקה באמת הלכה לשאול את אברהםג. ומתוך 

הפירושים שנאמרו בזה: 
יש מפרשים שרבקה לא רצתה לצער את 
אברהם )מושב זקנים(. והגור אריה מפרש שרבקה 
וחששה  בחטאה  הוא  העבור  שצער  חששה 
שתתגנה בעיני יצחק או שאברהם יאמר ליצחק 
שרבקה אינה הגונה לו וישא אחרת וכיו“ב. אך זה 
נראה דחוק. ויש מפרשים שהקב“ה סובב שלא 
תשאל את אברהם כדי שאברהם לא ידע שעשו 
יצא לתרבות רעה, כפירוש רש“י להלן )פס׳ ל( 
“שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה“ 
)שפתי חכמים(. ובהעמק דבר פירש ששם היה 
נביא כזה היודע דברים נסתרים ברוח הקדש 
ואילו אברהם היה נביא שה׳ מדבר אתו אך אינו 

יודע את הנסתרות.
והרבי ביארד: רבקה שאלה אמנם את יצחק 

ראב“ע, רד“ק ועוד. ג 
שיחת ש“פ תולדות תשמ“ח.  ד 

זהב שלמה
ביאורים בפירוש רש“י | פרשת תולדות

דרישת ה׳
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על  מענה  מהם  קבלה  שלא  אלא  ואברהם, 
שאלתה! בהמשך לזה יש לומר שיצחק ואברהם 
הם ששלחו את רבקה לבית מדרשו של שם. 
והרמז: ותלך = אברהם יצחק. ועוד ביאר הרבי: 
רבקה לא רצתה לצער את יצחק שאחרי שסוף 
סוף התקבלה תפלתו נעשה כעת דבר בלתי־רצוי 
המטיל ספק בכל הענין )“למה זה אנכי“( וכן 
לא רצתה שתתעורר אצל אברהם ויצחק קושיא 

על הנהגת הקב“ה!

לא לחקור אחרי העתידות
ואחרי כל הפירושים, נראה בפשטות על דרך 
דברי העמק דבר אך יותר מכך: אברהם ויצחק 
אמנם היו אבות העולם והקב“ה התגלה אליהם 
ודבר אתם, אך הם לא עסקו בהגדת עתידות!ה 
אדרבה, הרי אברהם התהלך עם ה׳ בתמימות, 
“התהלך לפני והיה תמים“, ומגדרי התמימות 
רש“י  כפירוש  העתידות,  אחר  לחקור  שלא 
ל“תמים תהיה עם ה׳ אלהיך“ו — “התהלך עמו 
בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, 
אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות וכו׳“ 
)בניגוד לגוים המוזכרים שם שעוסקים בניחושים 
שונים(. אם כן, אברהם ויצחק לא היו מוכנים 
לתת ׳פרשנות נבואית׳ למה שעובר על רבקה, 
אלא היו אומרים לה שעליה לקבל בתמימות את 
צער ההריון!ז ולכן רבקה הוצרכה לכתת רגליה 

לבית המדרש של שם ועבר. 
ועבר  שם  עבודת  בין  מהותי  הבדל  זהו 
לעבודת האבות. דרישת ה׳ של שם ועבר, כללה 
)גם( בקשת הנסתרות והעתידות, לפרש מה ה׳ 
רוצה לומר במציאות המסוימת שנמצאים בה. 
וגם ה׳ הלך עמם בדרך זו, והיה מגלה להם את 
העתידות. אבל אברהם אבינו והבאים אחריו 
קשורים לפנימיות רצונו של ה׳, עובדים את ה׳ 

וראה קרוב לזה במלאכת הקדש )טולידאנו(. ה 
דברים יח, יג. וראה באריכות בספר תום ודעת במאמר  ו 

׳תמימותו של רש“י׳.
ומכאן חיזוק להדרכה המעשית היום שככלל מוטב לא  ז 

לחקור ולבדוק את מצב העובר.

בתמימות )כאן ועכשיו(, ואינם מחפשים ׳סימנים 
כלול בדברי  וזה  משמים׳ בהודעת העתידות, 
רש“י בפרשת וארא שהקב“ה משבח את האבות 
שגם כשלא ראו את קיום הבטחת ה׳ “לא הרהרו 
אחר מדותי“ח. דווקא משום כך, זכו האבות שה׳ 
ידבר עמם בעת הצורך ויתן להם הוראה למעשה, 

כאשר “המעשה הוא העיקר“. 
לפי זה, כשרבקה הלכה לבית מדרשו של שם, 
היא דרשה את ה׳ בדרך הישנה שלפני האבות, 
ולא כדרך יהודים תמימים. בסגנון אחר: אמנם 
לפי רש“י מעלת התמימות היא שלא לדרוש 
הרמב“ןט  לדעת  אבל  העתידות,  אחר  כלל 
אחרי  ללכת  שלא  פירושו  תהיה“  “תמים 
קוסמים למיניהם, אלא לדרוש את העתידות 
דבר  את  האומרים  והחסידים  מהנביאים  רק 
ה׳  בעבודת  )ולהאמין שהעתידות תלויות  ה׳ 
של האדם ולא גזירת גורל עוור(. ממילא, ניתן 
לומר, ששם ועבר היו בדרגת תמימות זו שאינה 
שוללת דרישת העתיד )כרמב“ן(, ואילו אברהם 
ויצחק התעלו לתמימות שאינה חוקרת אחר 
העתיד. על כל פנים, כאשר רבקה הלכה בדרך 
של דרישת העתידות, ה׳ נענה לה בדרך זו. ויש 
לומר שבאמת הדבר נחשב גרעון לרבקה, שלא 

הלכה כאן בדרך התמימות של האבות. 
בהמשך לכך יש לומר שאילו היתה רבקה 
הולכת בתמימות היה יוצא ממנה רק “יעקב 
איש תם“, אבל כיון ש׳התחכמה׳ יצא ממנה גם 
עשו “איש ידע ציד“ )היפך התמימות, כפירוש 
רש“י “לצוד ולרמות את אביו“(! וכמו שנאמר 
בחלומות “הכל הולך אחר הפה“י, כך כיון שרבקה 
בעצם  הרי  צערה  את  לפרש  ׳פתרון׳  בקשה 
בקשת הפתרון, בדרך ניחוש כגוים, פעלה שיצא 
ממנה עשו שנדחה מהקדושה )ואילולא כן, הרי 
מצינו באמהות שהולד יכול להשתנות ולהתחלף 

רש“י שמות ו, ט. ח 
בפירושו לדברים שם ובהשגותיו לספר המצוות שכחת  ט 
העשין מצוה ח. וראה ביאורו באורך בספר תום ודעת הנ“ל.

ברכות נו, א. י 
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כפירוש רש“י על דינהיא(. וזה מה שנאמר לה 
“שני גוים בבטנך“ — שני גוים היוצאים מתוך 
הנטיות שבתוכך, מתוך התמימות שבך  שתי 
יוצא יעקב איש תם ומתוך ההתחכמות יוצא 
עשו הרשע. לכן בהמשך “ורבקה אוהבת את 
יעקב“, כיון שעשתה תשובה על אותה נטיה 
רצה  יצחק  אכן,  עשו.  יצא  שממנה  שבתוכה 
להחזיר את עשו עצמו בתשובה, שידע “כי ציד 
בפיו“, ניצוצות קדושה חבויים בו. ואילו רבקה 
ידעה, מתוך הנסיון שלה, שצריך לדחות את 
עשו, והיא אכן צדקה אז, אלא שלבסוף יצליח 

גם יצחק לתקן את עשו.

דרישת ה׳ בתפלה
עד כאן הוסבר לפי רש“י שדרישת ה׳ של 
רבקה היתה לדעת ולפרש “מה יהא בסופה“. 
אבל לולא דברי רש“י יש לפרש כפשוטו שרבקה 
כמו  ה׳  דרישת  וזו  הדבר,  על  להתפלל  הלכה 
“דרשתי את ה׳ וענני“, וכן פירש הרמב“ן, וכן 
בתרגום יונתן וירושלמי “למבעי רחמין“. אמנם 
התרגומים מפרשים שהלכה לבית מדרשו של 
שם, אבל בפרקי דרבי אליעזריב מפורש שרבקה 
ומשמע  ה׳,  הלכה להר המוריה להתפלל אל 
שהתפלה לא היתה על ידי אמצעי, ונראה שגם 
“ויאמר ה׳ לה“ היינו אמירה ישירה ולא על ידי 
נביא. וכן במדרש מובאות שתי דעות בפירוש 
“ויאמר ה׳ לה“, או על ידי שם בן נח )כרש“י( 
או על ידי מלאך )דהיינו כנבואה לרבקה עצמה(. 
לפי זה רבקה אכן נהגה במדת התמימות, 
לא חקרה אחר העתידות אלא התפללה אל ה׳, 
בהמשך לתפלה המשותפת עם יצחק, אלא שה׳ 
אמר לה )ישירות או ע“י אחר( מה יהיה העתיד 
עם בניה. אמנם יש לדייק שבלשון דרישה יש 

פרשת  מצוה  בטעם  באריכות  והתבאר  כא.  ל,  לקמן  יא 
ויצא.

פרק לב. יב 

משמעות מיוחדת, לא רק עצם התפלה אלא 
תפלה מתוך בקשת מענה, ולכן מופיעה לשון 
זו במיוחד בפניה אל ה׳ דרך הנביא, כמו בפסוק 
“ודרשת את ה׳ מאֹתו לאמרה האחיה מחולי 
זה“, וכן נראה מדברי הרמב“ן בפרשת יתרו על 

“כי יבוא אלי העם לדרש אלהים“יג. 

דרישה כהתבוננות
ראינו אם כן שני פירושים למושג דרישת ה׳, 
הודעת הנעלם ותפלה. אמנם יש עוד פירוש עיקרי 
לדרישה והוא עבודת התשובה בכלל ועבודת 
“ובקשתם  בפסוקים  כמו  בפרט,  ההתבוננות 
משם... כי תדרשנו“, “בכל לבי דרשתיך“, “אם 

תדרשנו ימצא לך“. 
ה׳“  את  לדרש  “ותלך  כאן  לפרש  יש  וכן 
היינו שרבקה העמיקה להתבונן במצבה, להבין 
מה ה׳ רוצה לומר לה ומה רוצה מאתה, דרישה 
הנוגעת עד עומק הנפש, כאמרה “למה זה אנכי“ 
)ופירש הרמב“ן “למה זה אנכי בעולם, הלואי 
אינני שאמות או שלא הייתי“, דרישה קיומית 
ממש(. ומה שכתוב “ותלך“ יש לפרש כעין פירוש 
רש“י שרבקה הלכה למקום הראוי לדרישת ה׳, 
כמו בית המדרש )לשון דרישה(, וכמו שנאמר 
“והיה כל מבקש ה׳ ]בקשה דומה לדרישה[ יצא 
לפי  וכן  אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה“. 
האר“י רבקה שייכת לסוד ׳תבונה׳ )ויצחק הוא 
ההתבוננות  לעבודת  מתאים  סבא׳(,  ׳ישראל 

כאשר התבונה מתבוננת בתוך עצמה ממש! 
לפי זה, מה שנאמר “ויאמר ה׳ לה“ היינו מה 
שהשיגה בעבודת ההתבוננות. ובזה יש לפרש 
ולא “ויאמר לה  מדוע נאמר “ויאמר ה׳ לה“ 
הלכה  רבקה  תחילה  המפרשים(:  )כדיוק  ה׳“ 
והעמיקה בהתבוננות ולבסוף האיר לה ה׳ בתוך 

ההתבוננות גופא בהבנת הענין לאשורו. 

שמות יח, טו. וראה רבינו בחיי שם. יג 



33
עי

מצ
הא

ר 
מו“

אד
 | 

ור
יפ

ס
33 ס

הסיפור החסידי

אחד מזקני החסידים בדורו של אדמו“ר 
עוד  שהיה  זעזמיר,  זלמן  רבי  היה  האמצעי 
מחסידי אביו אדמו“ר הזקן. פעם אחת התבטא 
רבי זלמן על מאמר שאמר אדמו“ר האמצעי, 
הרבי   עליו  הקפיד  חדשות.  בה  שמע  שלא 
ואמר: ער וועט זאגן אז ס׳איז ניטא דא קיין 
נייעס? איך וויל אים פארשיקן אין סיביר ]הוא 
אשלח  חדשות?  אין  שלי  שבחסידות  אומר 

אותו לסיביר[!
ואז הגיע כתב רבנות מפאריטש ]שביקשו 
מתלמידי  רב  להם  לשלוח  פאריטש  אנשי 
אדמו“ר האמצעי[, ובא רבי הלל לליובאוויטש 
לבקש שישלחו לשם את רבי זלמן זעזמיר. 
ענהו אדמו“ר האמצעי: אותך אשלח לרב שם 
ולא אותו. אחר כך נסתבב על ידי מלשינות 
ששפטוהו להשתלח לסיביר, ויום אחד קודם 

שנשלח נסתלק.
גרונם  שמואל  ]ר׳  רש“ג  זאת  ופירש 
אסתרמן, המשפיע הראשון בישיבת תומכי 
תמימים[: כשאדמו״ר אומר דא״ח, זהו התגלות 
הענין. למשל, כשמדבר מסובב וממלא נתגלה 
וממלא,  סובב  גילוי  זכה(  נפש  )לבעל  בכל 
שזהו ׳חדשות׳. אף שהענין כבר נשמע, מכל 
מקום הגילויים הם חדשות, על דרך “המחדש 
בטובו ]בכל יום תמיד מעשה בראשית[“. לכן 
הקפיד אדמו“ר האמצעי על רבי זלמן זעזמיר, 

שאמר שלא שמע חדשות.
שלוש מידות בבאי בית הרבי: ישנו יהודי 
פשוט המעוניין להתקשר לרבי עצמו, ומקשיב 
למאמריו אף שאיננו מבין דבר )יתכן גם שיהיה 
מלומד גדול, אך לא יבין את השפה בה מדבר 
הרבי(. סוג נוסף הוא ה׳עובד׳ המעוניין שתתגלה 
ההשכלה  אם  וגם  שבמאמר,  האלוקות  בו 
שבמאמר מוכרת לו, אין הדבר משנה כלל את  נערך ע"י יהודה הס.

אדמו“ר האמצעי | יחֹפץ המלך

רבי דוב בער שניאורי, אדמו“ר האמצעי, הוא הרבי השני בשושלת חב“ד ובנו ממשיכו של 
אדמו“ר הזקן בעל התניא. רבי דובער נולד בט' כסלו תקל“ד בעקבות ברכתו של המגיד 

ממעזריטש, ונקרא על שמו. עוד בחיי אביו, בשנים תק“ן־תקנ“א, שימש כמדריך רוחני לצעירי 
האברכים בכיתות הלימוד )׳החדרים׳( שייסד אביו, ולאחר פטירת אביו בשנת תקע“ג מונה 

לממלא מקומו בראש חסידות חב“ד. באותה שנה קבע דירתו בעיירה ליובאוויטש שברוסיה. 
ייסד בפלך חרסון עשרות מושבות ליהודים, וכן את יישוב חסידי חב“ד בחברון בו התישבה 

גם בתו, הרבנית מנוחה רחל. בשנת תקפ“ז נאסר, כאביו אדמו“ר הזקן, בעקבות הלשנת 
המתנגדים, וחג גאולתו מן המאסר חל ב־י׳ בכסלו. אדמו“ר האמצעי נודע באריכות ובעמקות 

דרושי החסידות שלו, עד כדי שחתנו, אדמו“ר הצמח צדק, התבטא עליו: “אם היו חותכים 
לחותני אצבע, לא היה פורץ דם, כי אם חסידות“. אדמו“ר האמצעי נפטר תוך כתיבת מאמר 

חסידות ב־ט' כסלו תקפ"ח, יום הולדתו, ובכך התקיים בו בגלוי הפסוק “את מספר ימיך 
אמלא“. אדמו“ר האמצעי נהג נשיאות במשך 15 שנה ומנוחתו כבוד בעיר ניעז׳ין שבאוקראינה.
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הרגשתו. למטה מהם ניצב ה׳משכיל׳ בחסידות, 
המעוניין לשמוע דווקא דבר שכל חדש. כאשר 
עליו  הקפיד  כזה,  בסגנון  התבטא  זלמן  רבי 
אדמו“ר האמצעי. יתכן כי קפידתו בוטאה כך, 

מראיתו ברוח הקודש את שנגזר על ר׳ זלמן.
כאן לא מסופר מדוע נשלח רבי זלמן לסיביר, 
אולם במקורות אחרים מובא כי עיסוקו בגיור, 
שברוסיה של אותם ימים נחשב לעברה חמורה, 
הוא שגרם לכך )מסופר גם, כי כששמעו השוטרים 
על פטירתו לא האמינו בכך, והשתכנעו רק לאחר 
שפתחו את קברו וראו כי הוא אכן שם(. כנראה 
שהסתלקות ר׳ זלמן נבעה מרצונו שלו, בכדי 

לחמוק מגורל נורא אף יותר.
ניתן להמליץ טוב על ר׳ זלמן, כי העובדה 
נבעה  לא  הרבי,  בדברי  חידוש  שמע  שלא 
מהסתכלות חיצונית על תורתו. בעיסוקו עם 
גויים במסירות נפש על מנת לגיירם, התלבש 
רבי זלמן בנפשם של המתגיירים וההתלבשות 
הכתימה את נשמתו. על ידי התלבשות זו ירד 
קצת ממדרגתו העצמית )כידוע תורת הבעל שם 
טוב בזה בנוגע למסירות־נפש של כל מי שעוסק 
בקירוב רחוקים( וזה מה שגרם שבאותה פעם 

יחידה לא שמע חדשות בדברי הרבי.
יש לציין שרבי הלל, שנתמנה לרב בפאריטש 
ולאדמו“ר  זלמן, התקרב לחסידות  רבי  תחת 
האמצעי דרך רבי זלמן בעצמו משום מעשה 

שהיה.
פעם, כאשר ר׳ הלל היה נוסע אל הצדיק 
ר׳ מאטעלע מטשערנוביל, בא לשם רבי זלמן 
זעזמיר, מחסידי אדה“ז, והיתה זו פרשת זכור. 
הבחין רבי הלל שרבי זלמן שונא את עמלק 
שנאה בלתי רגילה, ושאל אותו: “היכן נטלתם 
זלמן:  רבי  לו  השיב  לעמלק?“.  שכזו  שנאה 
“מהיכן שאני נטלתי זאת אתה אינך יכול ליטול, 
אבל בליובאוויטש, אצל הרבי שלי, שם אתה 

יכול ליטול שכמותה“.
ר׳ הלל, שהיה בעל חוש ריח חסידי עוד קודם 
להיותו לחסיד חב“ד, רואה אצל רבי זלמן ִמדה 
השמורה לצדיקים — שנאת הרע בתכלית — 

כמבואר בתניא קדישא ]פ“י[, ושואל את רבי 
זלמן היכן קנה מידה זו. רבי זלמן שולח את 
רבי הלל לרבי הנוכחי שלו. שם, לדבריו, מקנה 

אדמו“ר האמצעי ִמדה זו לחסידיו בפנימיות.


לרוגוטשוב,  הסמוכה  קארמע  בעיירה 
יוסלה  ר׳  הזקן,  אדמו“ר  של  חסידו  התגורר 
נגיד,  שיהיה  בירכו  זי“ע  הזקן  אדמו“ר  החזן. 
גביר, ובזמן אדמו“ר האמצעי טרם התקיימה 

הברכה.
ב“פורים הגדול“ ברוגוטשוב ]בו התקבצו 
של  רבים  אלפים  האמצעי  האדמו“ר  אל 
ואדמו“ר  לרוגוטשוב  יוסלה  ר׳  בא  חסידים[, 
כשהגיע  המגילה.  בקריאת  כיבדו  האמצעי 
יותר  יקר  לעשות  המלך  יחֹפץ  “למי  לפסוק 

ממני“ ירק ואמר: “פע, קליפה!“ 
אדמו“ר  של  שנאתו  על  שידע  הקהל, 
האמצעי לענייני התפעלות, חשב שלמחרת 
המגילה. אך  בקריאת  שוב  הרבי  יכבדו  לא 
שוב  אותו  כיבד  בבוקר  למחרת  למעשה 
לפני  המגילה.  בקריאת  האמצעי  אדמו“ר 
הקריאה אמר לו: “האינך יודע את הסדר שלפני 
הקריאה יש לתת 'מגילה־געלט' )'דמי מגילה'(?“, 
ותיכף הוציא מטבע זהב והניח בקערה. נכחו אז 
למעלה מאלף חסידים גבירים, ובראותם זאת 
הניח גם כל אחד מהם מטבע זהב. כך התקיימה 

ברכתו של אדמו“ר הזקן, והוא נעשה לגביר.
 בדורות הראשונים של החסידות, מצוי היה 
לשמוע חסיד כשהוא מתפלל־מדבר בחופשיות, 
באידיש, תוך כדי תפילת שמונה עשרה. עם זאת, 
גם בזמנם, הפסקה כזו באמצע קריאת המגילה 
נחשבה לאירוע חריג. מה קרה שם, שגרם לר׳ 

יוסל׳ה להתרגש כל כך?
נתבונן מעט בפרטי הסיפור, ובהרגשה שככל 
יוסל׳ה: אלפי חסידים  ר׳  בלב  קיננה  הנראה 
מתאספים, לחג שייזכר בחב“ד גם כעבור דורות. 
הרבי מנצח על מקהלת השמחה, ומכולם הוא 
בוחר דווקא בו לתפקיד בעל הקורא. לא רחוק 
לומר, כי ר׳ יוסל׳ה עצמו חש כי “למי יחפֹץ 

נ
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מהיר

י"ב תשרי תשפ"א

ניגונים חסידיים  הרב יצחק גינזבורג

ניגון • 465

המלך לעשות יקר יותר ממני?“. כאשר הגיע 
ורגז על  לפסוק הזה תפס החסיד את עצמו, 
ה׳המן׳ הפנימי שבו. את היריקה והמיאוס הפנה 
כלפי עצמו, לא פחות משהפנה אותם כלפי המן 

שבמגילה...
על  מתחרט  הרבי  כי  החסידים,  סברת 
של  גישתו  על  נשענה  יוסל׳ה,  בר׳  בחירתו 
אדמו“ר האמצעי שאכן גינה בתוקף התפעלות 
חיצונית שאין ִעמה התעוררות פנימית. אולם 
גם על גישה מוטעית זו, המרחיקה כל התפעלות 
שהיא, מתמרמר האדמו“ר האמצעי בהקדמתו 

ל׳קונטרס ההתפעלות׳.
בדורו  חסידים  ישנם  כי  מציין,  הוא  שם 
הטועים להרחיק כל התפעלות. חסידים אלו 

ממש עצרו את עצמם כאשר חשו התעוררות של 
אהבה ויראה בלב, והפכו למטרה את ההתבוננות 
השכלית הקרה. אכן, אומר אדמו“ר האמצעי, 
ההתבוננות  תכלית  כל  הנכון.  הוא  ההיפך 
החב“דית היא להגיע להתפעלות אמתית בלב, 
וקונטרס ההתפעלות נועד לברר את ההתפעלות 

בכדי שתהיה זכה ונקיה, “בלתי לה׳ לבדו“.
אודותיה  ההתפעלות  כי  לראות,  מעניין 
מדובר בדרך כלל בחב“ד היא התפעלות של 
אהבת ה׳ ויראתו, וכאן ההתפעלות היא של גינוי 
הקליפה הפנימית והחיצונית. גם ההתפעלות 
הזו יכולה להיות אמיתית ורצויה, וכאשר ראה 
הצדיק כי התרגשותו של בעל הקורא אמיתית, 

ביקש לשמוע אותו שוב והעשירו עושר גדול. 



3636

מענות ותשובות
שו“ת עם הרב

מ
 תיקון לפגם הברית 
מאז שעזבתי את הישיבה, לפני 
כמה שנים, אני משתדל לקבוע 
השמחה  עיקר  לתורה.  עתים 
שלי היא בלימודי אמונה ופנימיות 
נפלתי  בעבר  אמנם,  התורה. 
בענינים חמורים של פגם הברית 
על  לשוב  מנסה  שאני  וכמה 
כתם  שנותר  מרגיש  אני   — כך 
אוכל להמשיך  איך  נמחה.  שלא 
עם  התורה  בפנימיות  לעסוק 
יכול  איני  שני,  מצד  פגם?  כזה 
לוותר על הלימוד הזה, שכל כך 
חשוב בשבילי. הענשתי את עצמי 
במניעת הלימוד — אך אני מרגיש 
שהחיים שלי מתרוקנים. מה עלי 

לעשות?

מענה:
אין שום יאוש בעולם כלל, אם 
אתה מאמין שאפשר לקלקל 
תאמין שאפשר לתקן, כאשר 
לצורך  היא  בחיים  ירידה  כל 
עליה באין ערוך. כדאי ללמוד 
את שיחת הרבי הרש“ב בתורת 
]מהדורת לשה“ק עמ׳  שלום 
תיקון  שעיקר  ואילך[,   210

העמקה  ידי  על  הוא  הברית 
בפנימיות התורה דווקא, ולקיים 
את זה מתוך ענוה ושמחה שה׳ 
אתך בכל מצב ]וראה באריכות 
מחול הכרמים עמ׳ קה ואילך[.

לכתחילה מלמעלה 
מהר“ש,  הרבי  של  הפתגם  ידוע 
“העולם אומר שכאשר אי אפשר 
ללכת מלמטה הולכים מלמעלה, 
ואני אומר שמלכתחילה מלמעלה“. 
המשמעות  מהי  להבין  אשמח 
של הדרכה זו — ללכת “לכתחילה 
מלמעלה[  ]לכתחילה  אריבער“ 
— בחיים היום־יומיים? איך אפשר 

לדעת אם אני בכיוון הנכון?

מענה:
אם הופתעת ממשהו שעשית 
— כנראה שפעלת באופן של 
“לכתחילה אריבער“. אם לא 
הופתעת — זה עדיין לא זה. 
אתה  פעולה  ובכל  יום  בכל 
צריך להפתיע את עצמך מחדש 
ולפעול בדרך שחורגת מהקבעון 

המחשבתי והמעשי שלך.

 הידור במצות 
תפילין 

למצות  עמוק  קשר  מרגיש  אני 
תפילין ומאוד רוצה להוסיף משהו 

במצוה הקדושה הזו.
חשבתי לקנות זוג תפילין קטנות 
)בנוסף  היום  כל  במשך  להניח 
מניח  שאני  הגדולות  לתפילין 
או  ור“ת(,  רש“י  חב“ד,  כמנהג 
להוסיף גם זוגות תפילין שימושא־

רבא וראב“ד.
אשמח להמלצת הרב.

מענה:
דבר ראשון צריך ללמוד היטב 
של  בשו“ע  תפילין  הלכות 
אדמו“ר הזקן, וכן את כוונות 
התפילין, גם בסידור עם דא“ח 
עץ  ופרי  הכוונות  בשער  וגם 

חיים של האריז“ל. 
ללמוד  להוסיף  רצוי  כן,  כמו 
שיעורי תורה )חת“ת, משניות, 
לאחר  וחסידות(  קבלה 
בטלית  עטוף  תפלת שחרית 

ותפילין. 
בשורות טובות!
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ָאנִֹכי ְוַהְיָלִדים

המדור לילדי ישראל

בשתוף מוסדות תורת חיים בראשות הרב יצחק גינזבורג כתב הרב שילה אופן, משפיע חסידי בת“ת תורת חיים בירושלים

ִּים ר מַיִם חַי אֵ ּבְ

המדור מוקדש לזכות:
החילת בצבאות ה' רבקה תחי' זילבר

לרגל יום ההולדת - א כסלו

מָע?“ יךְ זֶה נִׁשְ “מָה ַאּתָה אוֺמֵר? אֵ
ּ, זֶה כְָּבר מַּמָׁש חוֺפֵר...“ ו ֺו “יו

ַֺע  ִמְקצו ִהיא  ירָה  ׁשֶחֲִפ י  ּתִ ׁשָמְַע ְָקא  דַּו ֺפֵר?  “חו
ֵן...“  ְמַענְי


ָּכל  ֶאת  ִקְּימּו  ַהְּקדֺוִׁשים  ָהָאבֺות 
ַהּתֺוָרה, ָּכְך ְמַלְּמִדים אֺוָתנּו ֲחַז“ל. ֵאיְך 
ֶאת  ִקַּבְלנּו  לֹא  עֺוד  ֲהֵרי  ִלְהיֺות?  יָכֺול 
לֹא  ָאֵכן  ִּכי  ֻמְסָּבר,  ַּבֲחִסידּות  ַהּתֺוָרה! 
ֻמְזָּכרֺות ַּבּתֺוָרה ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְצוֺות ֶׁשִּקְּימּו 
ָהָאבֺות, ֲאָבל ִמּתֺוְך ָמה ֶׁשְּמֻסָּפר ֲעֵליֶהם 
ַּבֲעבֺוַדת  ִיחּוִדית  ֶּדֶרְך  ֵאיזֺו  ְלָהִבין  ִנָּתן 
ַעל  ְלָמָׁשל,  ֵמֶהם.  ֶאָחד  ְלָכל  ָהְיָתה  ה׳ 
ָהאֺוְרִחים  ֶׁשַהְכָנַסת  ָּכתּוב  ַאְבָרָהם 
ֻּדְגָמה  ֵהן  ֶׁשַבע  ִּבְבֵאר  ָהֶאֶׁשל  ּוְנִטיַעת 
ַהִּיחּוִדית  ַהִּיחּוִדית. ַעל ֲעבוָֹדתוֹ  ְלַדְרּכֺו 
ִמִּפּצּול  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ָאִבינּו,  יֲַעקֹב  ֶׁשל 
ְּבֵעת  ַהּצֹאן  ִלְפֵני  ֶׁשִהִּציב  ַהַּמְקלֺות 

ְׁשִתּיַת ַהַּמִים. 
ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ֻמְזֶּכֶרת ַּדְרּכֺו ַהִּיחּוִדית 
ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו — ֲחִפיַרת ְּבֵארֺות. ֵאיזֺו 

ֶּדֶרְך ֲעבֺוָדה ִהיא?

ִם חַיִּים נְִביַעת מַי
ְּכָבר  ֶׁשַהחֶֹרף  ִנְרֶאה  ְּכָבר  ַהָּׁשבּוַע 
ְּבַרֲחֵבי  ָיְרדּו  ְּבָרָכה  ִּגְׁשֵמי  ָּכאן.  ַמָּמׁש 
ָרִצים  ְּכָבר  ֶׁשֵּביֵנינּו  ְוַהַּסְקָרִנים  ָהָאֶרץ 
ִלְבּדֹק ְּבַכָּמה ָעָלה ִמְפַלס ַהִּכּנֶֶרת. ַהִּסָּבה 
ַלַּסְקָרנּות ְּברּוָרה: ֵחֶלק ִנָּכר ִמֵּמי ַהְּׁשִתּיָה 
ֶׁשָּלנּו ָאנּו צֺוְרִכים ִמֵּמי ַהִּכּנֶֶרת, ְּבֶאְמָצעּות 
ֶרֶׁשת ֻמְרֶּכֶבת ֶׁשל ַמְׁשֵאבֺות ְוִצּנֺורֺות, ָּכְך 
ֶׁשַהּיַָּמה ַהְּקַטָּנה ְמַׁשֶּמֶׁשת ֲעבּוֵרנּו סּוג ֶׁשל 
ּבֺור ַמִים ֲעָנִקי. ַאֶּתם ַוַּדאי יֺוְדִעים ֶׁשַּפַעם, 
ִלְפנֵי ִעַּדן ַהַחְׁשַמל ָּבעֺוָלם, ָהיּו ְמַׁשְּמִׁשים 
ּבֺורֺות ַהַּמִים ַּכַּמֲאָגר ַהָּזִמין ְּביֺוֵתר ָלָאָדם. 
ְלעֶֹמק  ַהַּקִיץ  ִּביֵמי  ֶנְחַּפר  ָחֵצר,  ְּבָכל 
ָהֲאָדָמה, ּבֺור ָּגדֺול ֶׁשִּקירֺוָתיו ֻּכּסּו ְּבִטיַח 
ִלְמִניַעת ִחְלחּול ַהַּמִים, ּוֵמי ַהְּגָׁשִמים ֶׁשל 
ַהחֶֹרף ָהיּו ְמַמְּלִאים אֺותֺו ְלִׁשּמּוׁש ְּבֶמֶׁשְך 

ַהָּׁשָנה ַהְּקרֺוָבה. 
ָמה יֺוֵתר ָטִעים — ַמִים ֵמַהֶּבֶרז אֺו 
ִמַּבְקּבּוק ַמִים ִמינֵָרִלים ֶׁשִּנְקָנה ַּבַּמּכֶֹלת? 
ַטַעם  ָּתִמיד  יֵׁש  ַהְּבָרִזים  ְלֵמי  ָּברּור, 
ָּבֶהם  ֵמַהִּצּנֺורֺות  ֲעֵליֶהם  ֶׁשּנֺוַסף  ְלַואי, 
ָעְברּו, ְוִאּלּו ֵמי ַהַּבְקּבּוק ִנְׁשֲאבּו ְיִׁשירֺות 
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ַּבּתֺוָרה  ִנְקָרִאים  ַהַּמְעָין  ֵמי  ֵמַהַּמְעָין. 
“ַמִים ַחִּיים“ ִמּׁשּום ֶׁשּזֶה ַעָּתה ֵהם ֵהִגיחּו 
ִמֶּבֶטן ָהֲאָדָמה, ְּכמֺו ְיצּור ַחי ֶׁשָהֶרגַע נֺוַלד, 
ּוִמּׁשּום ֶׁשַּטְעָמם ַהְּמַרֲענֵן, ַמְרֶוה ּוְמַחּיֶה 
ֶאת ַהּׁשֺוֶתה ַהָּצֵמא. ֵמֵהיָכן ַמִּגיִעים ֵמי 
ַהְּגָׁשִמים  ֵמי  ָארְֹך.  ְקָצת  ִסּפּור  ַהַּמְעיָן? 
ֶׁשּזֺוְרִמים  ֵאּלּו   — ִלְׁשַנִים  ִמְתַחְּלִקים 
ַהּיָם,  ֶאל  ַהְּנָחִלים  ֲאִפיֵקי  ֶּדֶרְך  ְיִׁשירֺות 
ְוֵאּלּו ֶׁשְּמַחְלֲחִלים ְלעֶֹמק ָהֲאָדָמה. ֵאּלּו 
ַהְּמַחְלֲחִלים עֺוִׂשים ֶאת ַּדְרָּכם ַעד ֶׁשֵהם 
אֺוָתּה  ָאטּום,  ֶסַלע  ְּבִׁשְכַבת  ִנְתָקִלים 
ֵהם  זֶה,  ְּבָׁשָלב  ַלְחּדֹר.  ַמְצִליִחים  ֵאיָנם 
נֱֶעָצִרים ְונֱֶאָסִפים, ְוָכְך נֺוָצר ִמַּתַחת ִלְפנֵי 
ַהֶּׁשַטח ַמֲאָגר ֶׁשל ֵמי־ְּתהֺום. ַהַּמִים, ֶׁשּלֹא 
ַמָּטה,  ְּכַלֵּפי  ְּבַדְרָּכם  ְלַחְלֵחל  ִהְצִליחּו 
ֶּדֶרְך  ּוְמַחְּפִׂשים  ְּגדֺוֵתיֶהם  ַעל  עֺוִלים 
ָּבֶרַגע  ּוְלִהְׁשַּתֵחל ַהחּוָצה.  ִלְזלֹג  ְצָדִדית 
ֶׁשְּמַזִהים ַהַּמִים ֶסֶדק ַצר — ֵהם ּפֺוְרִצים 

ַּדְרּכֺו ְוׁשֺוְטִפים, ְוזֶהּו ְּבֶעֶצם ַהַּמְעיָן.

ירָה לָעֹמֶק חֲִפ
ָּכל זֶה ְּבֶעֶצם ַרק ַהְקָּדָמה. ָמה קֺוֶרה 
ִאם ֵאין ַּבִּנְמָצא ׁשּום ַמְעיָן ּוֵמי ַהּבֺורֺות 
ְּבָכל  ִנָּתן  ֵמֵהיָכן  ְלַגְמֵרי?  ָיְבׁשּו  ְּכָבר 
ִנְכָנסֺות  ָּכאן  ַמִים?  ִלְמקֺור  ְלַהִּגיַע  זֹאת 
ָהיּו  ַהַּמְעיָן  ֵמי  ַהַּמִים.  ְּבֵארֺות  ַלְּתמּוָנה 
׳ַעְצָמִאִּיים׳ ְוִהְצִליחּו ַלֲעׂשֺות ֶאת ַּדְרָּכם 
ְּגדֺוִלים  ַמֲאָגִרים  ֲאָבל  ְלַבָּדם,  ַהחּוָצה 
ֶׁשל ֵמי־ְּתהֺום ִנְׁשָאִרים ֲחבּוִיים ְּבַמֲעֵבה 
ָהֲאָדָמה, ֶחְלָקם ְּבעֶֹמק לֹא ָּגדֺול ִמַּתַחת 
ִנְזָקִקים  ֵאּלּו  ַמֲאָגִרים  ַהֶּׁשַטח.  ְּפֵני 
ְל׳ְּדִקיָרה׳ ְקַטָּנה, ִמיֶׁשהּו ֶׁשּיָבֺוא ְוִיְפַּתח 

ֶאת ַהֶּסֶדק ִויַׁשְחֵרר אֺוָתם ַהחּוָצה. זֺוִהי 
ֵמיָדע  ִּפי  ַעל  ַהְּבֵארֺות.  ֲחִפיַרת  ֲעבֺוַדת 
ּבֺו  ָמקֺום  ַהחֺוְפִרים  ּבֺוֲחִרים  ְמׁשָֹער, 
ַמִים  ַמֲאַגר  ֶׁשִּמְסַּתֵּתר  ָסִביר  ִסּכּוי  ַקּיָם 
ָהֲאָדָמה.  ְלעֶֹמק  ֲחִפיָרה  ּבֺו  ּוְמַבְּצִעים 
ַהַּמִים,  ִעם  ַהחֺוְפִרים  ֶׁשִּנְפָּגִׁשים  ָּבֶרַגע 
ֶאת  ְּבַקּלּות  ְלַהְסִּדיר  ְיכֺוִלים  ְּכָבר  ֵהם 

ְׁשִאיָבָתם ְּבֶאְמָצעּות ְּדִלי ְוֶחֶבל.
ֶׁשֵמי  ֵמִבין  ֲאִני  ַהּזֺו,  ָהֲאִריכּות  ִמָּכל 
ַהְּבֵאר ּדֺוִמים ְּבֵאיכּוָתם ּוְבַטְעָמם ַהְּמַרֲענֵן 
ְלֵמי ַהַּמְעיָן. ַהֶהְבֵּדל ֵּבינֵיֶהם הּוא ְּבִעָּקר 
ַּבֶּדֶרְך ְלַהָּׂשַגת אֺוָתם “ַמִים ַחִּיים“. ְּבעֺוד 
ֶׁשַּלַּמְעיָן יֵׁש ִלי ִּגיָׁשה ָחְפִׁשית, ּוְׁשִאיַבת 
ַמִים ִמּתֺוכֺו ֵאיָנּה ְּכרּוָכה ְּבַמֲאָמץ ִמִּצִּדי, 
ְּבַמֲאַמֵּצי  ִלי  עֺוָלה  ַהְּבֵאר  ְלֵמי  ַהַהָּגָעה 
ְּגִליַלת  ְוַגם  ִּבְכָלל  לֹא־ְּפׁשּוִטים  ֲחִפיָרה 
ַהֲחִפיָרה  ְלַאַחר  ַהַּמִים  ּוְׁשִאיַבת  ַהְּדִלי 

ַמְצִריָכה ִמֶּמִּני ְיִגיָעה.

ֺךְ ָהאֹכֶל סֹלֶת ִמּתו ּפְ
ַהְּבֵארֺות.  חֺוֵפר  הּוא  ָאִבינּו  ִיְצָחק 
ָּכל  ֶאת  ֵמָחָדׁש  חֺוֵפר  הּוא  ִּבְתִחָּלה 
ֶּבָעָפר  ֻּכּסּו  ַאְך  ָאִביו,  ֶׁשָחַפר  ַהְּבֵארֺות 
ַעל ְיֵדי ַהְּפִלְׁשִּתים. ְלַאַחר ִמֵּכן חֺוְפִרים 
ֲעָבָדיו עֺוד ָׁשלֹׁש ְּבֵארֺות — ֵעֶׂשק, ִׂשְטָנה 
ּוְרחֺובֺות — ּתֺוְך ִעּמּות ָחִריף ַעל ְׁשַּתִים 
ְמַבְּׂשִרים  ְלַבּסֺוף  ַהְּפִלְׁשִּתים.  ִעם  ֵמֶהן 
לֺו ֲעָבָדיו ִּכי ָמְצאּו ַמִים ִּבְבֵאר נֺוֶסֶפת, 

ִׁשְבָעה, ַהְּסמּוָכה ִלְבֵאר ֶׁשַבע.
ִיְצָחק?  אֺוֵחז  ֲעבֺוָדה  סּוג  ְּבֵאיֶזה 
ֶלֱאזֹר  ֵּפרּוׁשֺו  ְלִהְתַּגֵּבר  ַהְּגבּוָרה.  ְּבִמַּדת 
ּכַֹח ְוִלְפעֹל ְּבִדּיּוק ַהֵהֶפְך ֵמַהֶּטַבע ָהִראׁשֺון 
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ֶׁשְּלָך. ְלָמָׁשל, לֹא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבַּסְרּגֵל ֶׁשל 
ֲאִפּלּו  ְרׁשּותֺו,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְּבִלי  ֶהָחֵבר 
ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל הּוא ַמְרֶׁשה ִלי. ְּכֶׁשֲאִני ָרֵעב 
ָטִעים,  אֶֹכל  ִעם  ַצַּלַחת  ֻמַּנַחת  ּוְלָפָני 
ּוַבֶּטַבע ָהִראׁשֺון ֶׁשִּלי ֲאִני רֺוֶצה ְלִהְתַנֵּפל 
ָעֶליָה, ָאז ַהְּגבּוָרה ִהיא ַלֲעצֹר ּוְלִהְתַאֵּפק 
ֵאיְך  ִּבְמִתינּות.  ָהאֶֹכל  ֶאת  ְוֶלֱאכֹל 
אֺוְמִרים ֲחַז“ל? “ֵאיזֶהּו ִּגּבֺור — ַהּכֺוֵבׁש 
ֶאת ִיְצרֺו“. זֶהּו ּכַֹח ַלֲעמֹד מּול ַהִּפּתּוִיים 

ְולֺוַמר: לֹא!
ּוָמה ַהֶּקֶׁשר ַלֲחִפיַרת ְּבֵאר? נַּסּו ְלַדְמיֵן. 
ְּביַָדי ַמְעֵּדר ְוֵאת ֲחִפיָרה, ַהֶּׁשֶמׁש יֺוֶקֶדת, 
ָהֲאָדָמה. עֺוד  ְוחֺוֵפר ְלעֶֹמק  ַוֲאִני עֺוֵמד 
ֶמֶטר ְועֺוד ֶמֶטר. ִמֵּדי ַּפַעם ֲאִני עֺוֵצר ֶאת 
ַהֲחִפיָרה, ִמְתּכֺוֵפף ֶאל ַהַּקְרַקע ּוְמַמֵּׁשׁש 
ִהַּגְעִּתי  ְּכָבר  ָהָאְמָנם?  ֶהָעָפר.  ֶאת  ְּביַָדי 
ֲעַדִין יֵָבׁש. זֶה לֹא זֶה!  ֶאל ַהַּמִים? לֹא! 

ַּכִּנְרֶאה ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלָּדָבר ַהָּנכֺון ְוָהֲאִמִּתי 
עֺוד ָצִריְך ְלַהְמִׁשיְך ְוַלֲעבֹד.

ְׁשִאיַבת ַמִים ֵמַהָּנָהר אֺו ֵמַהַּמְעיָן ִהיא 
ְּבִמַּדת  ֶׁשאֺוֵחז  ְלִמי  ֶׁשַּמְתִאיָמה  ְּפֻעָּלה 
ַהֶחֶסד. ָהַאֲהָבה ֶׁשּלֺו ִנְׁשֶּפֶכת ְלָכל ֵעֶבר, 
זֹאת,  ְלֻעַּמת  ָּפִנים.  ִּבְמאֺור  ֶאָחד,  ְלָכל 
ֲחִפיַרת ְּבֵאר ִהיא ְּפֻעָּלה ֶׁשַּמְתִאיָמה ְלִמי 
ֶׁשּפֺוֵעל ִּבְזִהירּות ּוִמּתֺוְך ִהְסַּתְּיגּות. ְּכמֺו 
ַּבֲעַפר ַהּנְֶחָּפר, לֹא ָּכל ָּדָבר ַמְתִאים ַלה׳ 
ְולֹא ָּכל ִהְתַנֲהגּות ְראּויָה ִלי. ָצִריְך ִלְבּדֹק 
ָּכל ָּדָבר, ְלָבֵרר ֶאת ַהְּפסֶֹלת ִמּתֺוְך ָהאֶֹכל. 
ִיָּתֵכן ְוַעל ַהְרֵּבה ְּדָבִרים אַֹמר ׳לֹא׳, ְּכֵדי 
ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֺופֺו  ֶׁשֲאַקֵּבל  ֶׁשַהּתֺוָצָאה 

ִּתְהיֶה ַמִים ַחִּיים ְוַזִּכים!
ְוִלְׁשּתֺות  ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָבֵרר ֶאת ַהְּפסֶֹלת 

ַמִים ַחִּיים!
י ַׁשַּבת ָׁשלֺום ּוְמבָֹרְך! רָזִ

: ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַלֲעבֹוַדת ֲחִפיַרת ְּבֵארֹות? ַּע ָבו לַת ַהשּׁ אֵ ׁשְ
 ָּכל ילד/ה ֶׁשִּיְפּתֹר ְנכֹוָנה ֶאת ַהִחיָדה, ִיְזֶּכה ְּבַכְרִטיס ְלַהְגָרָלה ַעל ְּפַרס ָׁשֶוה.

ְּתׁשּובֹות ֵיׁש ִלְׁשֹלח ַלּדַֹא“ל:
maosime@gmail.com אֹו ְּבֶטֶלפֹון 079-9211452 ַעד יֹום ב׳ ַהָּקרֹוב



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

הנשמה צועקת! את הסיפור התנ“כי של אמא הצועקת בענייה 
ומצוקתה מתרגמת החסידות לסיפורה של כל נשמה בעולמנו, הצועקת על 
הריחוק, השכחה וההמרה של רגשות־הקודש בטרדות העולם הזה. את החויה 
הפנימית־הקיומית של הנשמה, שמרגישה עד כמה התרחקה מאלוקיה ומהיעוד 
לשמו היא ירדה לעולם, ׳ממללת׳ תורת החסידות — מרחיבה בפרטי המצוקה 

ואף חושפת, שלב אחרי שלב, את שרש הפתרון ואת העצות ליישום שלו. 
על מה מעידה צעקת הנשמה? מה עושים כשהכל יבש ומת? כיצד דווקא ההכרה 
בריחוק ובמצוקה מסוגלים לגלות “אור חדש“ במציאות ולהפוך לכח מניעה 

של פעילות מלאת־מרץ ונטולת־חיכוכים?
בשיעור השבוע מעמיק הרב יצחק גינזבורג שליט“א במאמר ׳עבודה׳ של הרבי 
מליובאוויטש, המפתח מענה של אדמו“ר הזקן לחסיד כאוב ביחידות. כדרכו, 
הרב מעמיק לתרגם ולדייק את המושגים לעבודת הנפש שלנו, בשפת דורנו, 
וגם לקשור את ה׳ווארטים׳ החסידיים לרובדי הפשט, הדרוש, הרמז והסוד של 

הסיפור התנ“כי אותו דורשת כאן החסידות.


