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ערב שבת קדש פרשת תרומה ה'תש"פ בס"ד 

הקדמת המערכת
שבת שלום לכל הקוראים, שבת תרומה בפתח וִאתה גליון ואביטה נוסף, מלא בכל טוב.
השבוע בגליון: נפתח עם נקודה מעובדת משיעור בר מצוה מתחילת שבוע זה — ילד, 
צא לעבוד! — על הירידה של נער בר מצוה ממדרגת בן למדרגת עבד ומהי תכליתה. 
משם נעבור לשלשת חלקי השיעור הראשונים ]כשהחלק הרביעי ישלח במייל. אתם לא 
בתפוצה שלנו? הצטרפו עכשיו דרך המייל המופיע בתחתית העמוד[. בחלקו הראשון של 
ירידה לעבודה — מרחיב הרב בירידה צורך עליה שישנה אצל בר המצוה  השיעור — 
העליה  לצורך  התפילה  שבעבודת  הירידה  את  וכן  גבוה"  צורך  "עבודה  שתכליתה 
שבלימוד תורה. בחלקו השני של השיעור — מהו תיקון נשמתי? — העמיק הרב בסיפור 
חסידי המחבר ומשווה בין חסידות חב"ד ללעכוביץ', תוך העמקה בהתקשרות של חסיד 
לרבו ועוד. חלקו השלישי של השיעור — ההסחה לאדום — הוקדש לשיעור תורה ומדע 
העוסק באפקט דופלר, חוק האבל והתפשטות היקום, הכל בשייכות לסוד "ירידה צורך 
דברי  את  נלמד   — המשכן  בתרומת  הלב  נדבת   — הפרשה  על  החיים  באור  עליה". 
אוה"ח על שלשת שלבי הדיבור של ה' לעם ישראל בתחילת הפרשה ומהו גדרו של "נדיב 
לב". ובשפת אמת על הפרשה — לתת לה' תורה — נלמד על המתנה שאנו נותנים לה' 
— חידושי תורה. וגם הניגון החסידי אתנו השבוע, עם ניגון מספר 444 ]את הגימטריות 
חשבו בעצמכם[. במעין גנים לפרשת תרומה נקרא על השראת השכינה בשלוש רמות, 
על שלשת הניסים שלמדו על השראת השכינה בבית המקדש והקבלתם לחיי הנישואים 
שלנו. בארבע מהפכות נמשיך עם המהפכה השלישית והשבוע על ברכת התורה לאשה, 
מדוע נשים חייבות בברכת התורה כל יום, הקושיות על כך והתירוצים. בסיפור החסידי 
נקרא על הצדיק המופלא רבי לייב שרה'ס, תלמיד הבעל שם טוב ובעל ההילולא של ד' 
אדר. במענות ותשובות נקרא על השפעת התת מודע על חיינו, חרטה על העבר ועוד. 
וברמז בפרשה נקרא על התופעות שבפסוק "ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפֹרת 
וכו'". נסיים עם המדור לילדים והשבוע ילמד אותנו רזי על "זר זהב סביב" — על ספירת 

הכתר, המקום העל מודע בנפשנו, ועל כוחותיה — אמונה, תענוג ורצון.

ביום ראשון השבוע בשעה 13:30 יתקיים שיעור שיועבר בשידור ישיר. ניתן להאזין גם בקו 
הפנימי-פון שלנו במספרים 079-9211452 |  02-5434297 ]המספר פתוח לניידים כשרים[.
חג הפורים קרב ובא ואיתו התוועדות ליל פורים המצופה. מתי? אור ליום שלישי, יד אדר. 
איפה? בישיבת תומכי תמימים רמת אביב, רחוב טאגור 32. הפרטים המלאים בשבוע הבא.

שבת שלום ומבורך, המערכת

itiel@pnimi.org.il :לקבלת השיעורים במייל ולהצטרפות לצוות המפיצים

עריכה: אביב מויאל | עיצוב: דעה  אביחיל | מערכת: הרב יוסי פלאי, בעז יעקבי ואיתיאל גלעדי



רוצים להבין עוד? דפדפו לשיעור הבא בחוברת

ילד, צא לעבוד!
מקבל  "הריני  אומרים  התפלה  לפני  עוד 
כמוך'".  לרעך  'ואהבת  של  עשה  מצות  עלי 
המכניע   — בעל-תפלה  של  הלב  עבודת 
קשיי  את  אכפתיות  מתוך  חווה  עצמו,  את 
של  לעומקם  לרדת  ומתייגע  המציאות 
ולרדת  מעצמו  לצאת  לו  מאפשרת   — דברים 
עמו  לשוחח  הזולת,  אל  ואכפתיות  בהכנעה 
בגובה העינים ולרדת לסוף דעתו וצרכיו, וכך 
 — האמתי  ה'עובד'  ולהעלותו.  אליו  להתחבר 
ה"בן שנעשה עבד" — מעמיס על עצמו אחריות 
ומחויבות לכלל עם ישראל ולכל פרט ופרט לו 

הוא יכול לדאוג ועליו הוא יכול להתפלל.
הירידה להעמיק בעבודת התפלה ובקירוב 
לימוד  חשבון  על  כבאה  אולי  נראית  יהודים 
 — עליה"  צורך  "ירידה  היא  אך  התורה, 
העובד,  של  ומוחו  לבו  מזדככים  בעקבותיה 
והוא עולה ללימוד תורה בדרגה אחרת לגמרי 

של עומק ואמת.
אכן, תכלית תהליך ההתבגרות היא לחזור 
המשיח   — הבן  לדרגת  יותר  נעלית  בצורה 
בן".  שנעשה  עבד  שנעשה  "בן  הוא  עצמו 
נעורים  להט  מתוך   — המתמסרת  החיילות 
'מהפך'  עוד  עוברת   — הבנים-הנערים  של 
חוזרים  הנערה  או  הנער  לחתונה.  כשמגיעים 
מלווים  הוריהם  דווקא  כאשר  למשפחתיות, 
תודעת  את  להם  ומזכירים  לחופה  אותם 
על  'מתרככת',  עצמה  העבודה  כעת  הבנים. 
העבדות המסורה והמבט-של-שליחות על כל 
בין  ומתחשבת  מקבלת  לאהבה  לחזור  יהודי 
בני הזוג ולבנין קן משפחתי חמים המגדל שוב 

בנים ובנות כפי שגדלו ההורים בילדותם.

למקום".  בנים  שנקראו  ישראל  "חביבין 
כל אחד מתחיל את חייו כילד של אבא ואמא, 
הנאחז בסינר אמו וחוסה תחת כנפי אביו. הדבר 
נועד להקנות לילד היהודי הכרה שהוא בן חביב 
אצל הקב"ה. גם החינוך לתורה ומצוות הוא חלק 

מחובת האב כלפי ילדיו, מתוך אהבתו אותם. 
תודעת הבן — ילד קטן אצל אביו שבשמים 
אפשר  אי  אך  החיים,  כל  כרקע  נשארת   —
להסתפק בה. הילדים מתבגרים ומגיעים לגיל 
הם  מבנים   — עול  עליהם  מוטל  ואז  מצוות 
הופכות  והקרבה  האהבה  לעבדים,  הופכים 
שנעשה  "בן  רגיל,  לעבד  בניגוד  למחויבות. 
עבד" מאמין ב"עבודה צורך גבוה" — הוא יורד 
ממעמדו המיוחס כבן-מלך להיות עבד פשוט 
מתוך הכרה ביוקר וחשיבות עבודתו בעיני אביו 

המלך, עבודה המעלה לפניו נחת רוח.
לעבודה-עבדות?  הירידה  מתבטאת  במה 
המוטלים  המצוות  לכל  והאחריות  לעול  מעבר 
היא  בפרט  ה'עבודה'  הנער,  כתפי  על  מעתה 
"עבודה שבלב זו תפלה". את הילד אפשר וצריך 
כ'עובד'  להתפלל  כדי  אך  תורה,  הרבה  ללמד 
היהודי  בחינוך  היום  מסדר  כחלק  רק  ולא   —
שרק  מצוות,  בגיל  זוכים  לה  לדעת  נזקקים   —
אחריו ניתן להיות בעל-תפלה. כדי להתפלל יש 
להתפלל  עומדין  "אין   — לרדת-ליפול לשפלות 
אלא מתוך כובד ראש", "הכנעה ושפלות", כדי 
להרגיש  יש  הוי'".  קראתיך  "ממעמקים  לקיים 
את המציאות התחתונה וחסרונותיה כדי לבקש 
רחמים כעני בפתח. לפני אמירת כל תבה בתפלה 
צריך 'לרדת לפני התבה', ומתוך ההכנעה ניתן גם 
לרדת ולהגיע בהתבוננות לפנימיותה של התבה.
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א. עבודה צורך גבוה
"ירידה צורך עליה" ו"עבודה צורך גבוה"

כבר כמה חדשיםא אנחנו עסוקים בנושא 
"ירידה צורך עליה"ב — ואנחנו עדיין באמצע. 
החבר'ה  וכל  בר-מצוה,  גם  פה  שיש  היות 
צריך  בר-מצוה,  אחרי  או  לפני  או  הם  כאן 
קורה  מה  מצוות.  עול  עם קבלת  זאת  לקשר 
בחסידות  לכלל  קשר  יש  האם  בבר-מצוה? 
של "ירידה צורך עליה"? האם יש איזו ירידה 
מדרגה  עלית  היא  מצוה  בבר-מצוה? בר  גם 
למצב חדש, מילד לאיש. האם כשאדם עולה 

במדרגה, יש בכך גם ירידה? 
זוכר  נשאל: האם מישהו  זאת  כדי להבין 
צורך  'משהו  משקל,  אותו  על  פתגם,  עוד 
משהו'? הפתגם שלנו הוא "ירידה צורך עליה" 

נרשם ע"י איתיאל גלעדי. לא מוגה. בר מצוה טוביה נעם שי' 
לויט. כ"ח שבט תש"פ – כפ"ח.

החל מהתוועדויות כ' חשון ש"ז. א 
ב לקו"ת בהר מא, א ע"פ מכות ז, ב. ובכ"מ. ראה אמונה 
ומודעות מאמר "עיקרי האמונה של פנימיות התורה" עמ' רד.

ירידה לעבודה

קיצור מהלך השיעור
בהתוועדות בר-מצוה עם תלמידי תלמוד-תורה "תורת חיים" התפרס הרב על תחומים רבים 
ישראל;  ואהבת  והמשמעות הפנימית שלו בתפלה  — תהליך ההתבגרות המתחולל בבר-מצוה 
באפקט  התבוננות  לצדיקים;  ולהתקשרות  האדם  של  המיוחדת  האישית  לעבודתו  התייחסות 

דופלר בפיזיקה; ותופעות מופלאות בתורה.
בחלקה הראשון של ההתוועדות — הנדפס כאן — התבוננות ב"ירידה צורך עליה" בהקשר 
של בר-מצוה: פרק א משווה בין "ירידה צורך עליה" ל"עבודה צורך גבוה" ומסביר שעלית-הדרגה 
בבר-מצוה היא בעצם ירידה מתודעת בן לתודעת עבד — עבודת ה' מסורה, העושה נחת רוח 
פרק ב מסביר את מושג הירידה לעבודת התפלה לצורך עליה בלימוד התורה, וכיצד  למעלה. 

הירידה לתפלה נותנת כח גם לרדת ליהודים אחרים, לקרבם ולהעלותם.

— יורדים בשביל לעלות — משמע שאם רוצים 
פתגם של  עוד  יש  לרדת.  קודם  צריך  לעלות 
שלש מלים דומה? ]"עבודה צורך גבוה".[ נכון, 
יש כלל גדול בחסידות — "עבודה צורך גבוה"ג. 
משקל,  אותו  על  הם  הפתגמים  ששני  היות 

כנראה יש קשר ביניהם. 

בר-מצוה — "בן שנעשה עבד"
מה ההבדל בין לפני בר-מצוה לאחרי בר-

בן,  בחינת  הוא  הילד  בר-מצוה  לפני  מצוה? 
בן לקב"ה,  ואמא שלו,  בן של אבא  לגמרי — 
אוהבים אותו, מקרבים אותו כמו שאבא מקרב 
בן. אבל בר-מצוה היא קבלת עול מצוות, ועול 

מצוות הופך אותך להיות עבד. 
בן  היית  שקודם  בחסידות,  הפתגם  מה 
ונהיית עבד? לכאורה להיות עבד פחות מלהיות 
בן — "אם כבנים אם כעבדים"ד, כשזוכים אנו 

ע"פ שבת קלא, א; מו"ק ט, א. וראה רמב"ן עה"ת שמות  ג 
כט, מו ד"ה "לשכני בתוכם" ומהר"ל בחדא"ג לסוטה לח, ב.

חזרת הש"ץ לימים נוראים. ד 
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בנים וכשפחות זוכים אנו כעבדיםה. אבל יש גם 
פתגם הפוך בחסידות, שעבד הוא אפילו יותר 
מבן, ובן הוא בשביל להיות עבד? זהו הנושא 
העיקרי של המשך תרס"ו לרבי הרש"בו, והרבי 
יש  לאבי.  ביחס  כך  עצמי  אמר שאני  הרש"ב 
בן  סתם  איני  אבל  המהר"ש,  הרבי  אבא,  לי 
שלו — עבדתי קשה עד שנעשיתי "בן שנעשה 
המושג  מעלהז.  בכך  ויש  הביטוי  זהו  עבד". 

כל  הוא  עבד"  שנעשה  "בן 
כך עמוק, שכל המשך תרס"ו 
ועומק  החסידות  מיסודות   —

החסידות — הוא סביבו.
שלנו  הראשון  הווארט 
בר-מצוה  שבעצם  עכשיו 
היינו "בן שנעשה עבד". קודם 
היית ילד חמוד, כולם אוהבים 
אותך, כולם מקרבים אותך — 
לקב"ה.  ובן  שלך  להורים  בן 
אתה  עושה  שאתה  מה  כל 
מצות  יש   — חייב  בדיוק  לא 
ממש.  עול  אין  אבל  חינוך, 
כשמכניסים את הילד ל'חדר' 
עול  עליו  שנותנים  כתובח 
 — יחסית  הכל  אבל  מסוים, 
לא עול של עבד ממש, עדיין 
אתה בן. חשוב מאד שהיסוד, 
החיים  כל  שנשאר   — הבסיס 

— הוא שאנו בנים של הקב"ה, ילדים קטנים 
של ה'. גם צדיק הכי גדול, בגיל 70 ו-80 ו-90 
בן אצל הקב"ה,  כילד קטן —  זוכר את עצמו 

אבינו שבשמים. 

ראה הקדמת תקו"ז )ה, א(, זהר ח"ג ז, ב; קיא, ב; רטו, א  ה 
וב"ב י, א )ובן יהוידע שם(.

ראה המשך תרס"ו מאמר מו, ובכ"ד. ו 
וראה גם תניא פמ"א ופלה"ר בראשית ד"ה "ויגש" )פ"ג  ז 

ואילך(.
ראה כתובות נ, א וב"ב כא, א. ח 

מחויב,  אני  משתנה:  המצב  מהבר-מצוה 
ידי  'לצאת  פעם  כל  וצריך  חובות,  לי  יש 
חובה' — לא ראש של בן אלא ראש של עבד. 
בפשט   — מצוה"ט  חוב  בעל  ש"פריעת  כתוב 
הפירוש הוא שמצוה לפרוע חוב, אך הפירוש 
הפנימי הוא שכל מצוה שיהודי מקיים, החל 
מהבר-מצוה, היא פריעת חוב לאדוננו-מלכנו 
הקב"ה. אם כן, משמעות הבר-מצוה היא "בן 

שנעשה עבד".

חתונה — "בן שנעשה 
עבד שנעשה בן"

עוד  כתוב בחסידותי שיש 
שלב, השייך למשיח, שנקרא 
שנעשה  עבד  שנעשה  "בן 
עבד"  שנעשה  ה"בן   — בן" 
בן.  פעם  עוד  להיות  חוזר 
להיות  יכול  מה  האדם,  בחיי 
"בן  שאותו  הבא,  השלב 
ונעשה  חוזר  עבד"  שנעשה 
משיח?  בחינת   — בן  שוב 
בפשטות?  קורה,  הדבר  מתי 
מביא  מי  ]כשמתחתנים.[ 
האדון  לא  לחופה?  הילד  את 
מובילים  ואמא  אבא  שלו, 
אותו לחופה. כשאדם מתחתן 
להיות  חוזר  בשבילו  הקב"ה 
אבא שמביא אותו, מוביל אותו, לחופה. זו כבר 

בחינת משיח. 
ביחס לחבר'ה כאן 'עוד חזון למועד' בנוגע 
היה  הראשון  הווארט  אופן,  בכל  לחתונה. 
שבר-מצוה היא בעצם ירידה, אך ירידה שהיא 
"תכלית העליה"יא )לא רק "צורך עליה"( — הוא 

כתובות פו, א )ובכ"ד(. ט 
ראה  ב(.  )סג,  פ"ח  אחת"  "ואשה  ד"ה  בראשית  פלה"ר  י 

באורך בעתה אחישנה פ"ו )עמ' רמ(.
לקו"מ כב, יא )וראה תו"א מגלת אסתר צג, ג; צד, ב(. יא 

חשוב מאד 
שהיסוד, הבסיס 

— שנשאר כל 
החיים — הוא 

שאנו בנים של 
הקב"ה, ילדים 

קטנים של ה'. גם 
צדיק הכי גדול, 

בגיל 70 ו-80 ו-90 
זוכר את עצמו 
כילד קטן — בן 

אצל הקב"ה, 
אבינו שבשמים
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"עבודה צורך גבוה"? לא יודע אם אתם מכירים 
— בספר אמונה ומודעות יש מאמר על "עיקרי 
יג  בפשט  יש  התורה".  פנימיות  של  האמונה 
סוד  יש  ובקבלה  הרמב"ם,  של  אמונה  עיקרי 
של יג ו-ט — יג מדות הרחמים )שנתגלו לאחר 
)שנתגלו  הרחמים  מדות  ו-ט  העגלטו(  חטא 
שיטות  שתי  יש  המרגליםטז(.  חטא  לאחר 
בקבלה מה יותר גבוה, וביחד עולה כב, שרש 
כב אותיות התורה. לכן הוספנו ט עיקרים של 
פנימיות התורה. יג עיקרי האמונה הם בכתר 
)סוד יג תיקוני דיקנא דאריך אנפין( והסברנו 
כנגד  הם  הנוספים  שה-ט 
הספירות מחכמה עד מלכות.

כשאני מניח תפילין בבקר 
ה'  את  שעבודתי  לחשוב  עלי 
כעבד באמת מפרנסת, עושה 
שבשמים  לאבינו  רוח,  נחת 
זאת  רואה  איני  אמונה,  זו   —
בספירות  איפה  בעינים. 
צורך  "עבודה  של  האמונה 
היא  בינה  ]בינהיז.[  גבוה"? 
לעבוד  העבודה,  מקור  בכלל 
את ה', ובחסידות מביאים על 
הלוי  "ועבד  הפסוק  את  כך 
עלמא  היינו  "הוא"   — הוא"יח 

דאתכסיאיט, בינה. 
"ירידה  של  ה'ראש'  גם  כנראה  כן,  אם 
צורך עליה" — שחייבים לרדת בשביל לעלות 
להבין את  — שייך לבינה. למה? חוץ מהצורך 
ל"ירידה  בחסידות  הכללי  הפירוש  הענין... 
בלשון  הוא,   — דברנוכ(  )עליו  עליה"  צורך 

שמות לד, ו-ז. טו 
במדבר יד, יח. טז 
שם עמ' קצח. יז 

במדבר יח, כג. יח 
זהר ח"א קנד, ב. יט 

ליל ש"פ תולדות תש"פ. כ 

יורד להיות עבד של ה', עם כל החובות, וזהו 
הדבר הכי טוב, זו הזכות הכי גדולה.

"עבודה צורך גבוה"
ננתח את הביטוי "עבודה צורך גבוה" ביחס 

ל"ירידה צורך עליה": 
אם משוים את הפתגמים, מקבילים אותם 
לפי המשקל שלהם, הירידה כאן היא העבודה. 
עצם ההגדרה שאני עובד את ה', עבד של ה', 
נקראת ירידה עבורי — אני יורד מהיחוס שלי, 
כולנו   — מלכיםיב  ישראל  כל  בן.  שאני  ממה 

בנים מיוחסים, בני מלכיםיג — 
ואני צריך לרדת מהמלכותיות 

להיות עבד. 
בשני  האחרונה  המלה 
בפשטות  מקבילה  הפתגמים 
מה  לגבוה.  מקבילה  עליה   —
גבוה"?  צורך  "עבודה  פירוש 
נחת  גורמת  שלנו  שהעבודה 
לקב"ה.  סוף  אין  ותענוג  רוח 
לאו  היא  העליה  כלומר, 
יש  דווקא עליה שלי. ממילא 
גם עליה שלי, העובדה שאני 
"ישראל   — רוח  נחת  גורם 
לאביהן שבשמים"יד  מפרנסין 
— מעלה גם אותי. אני מקבל 

על עצמי עבדות — אני בן ונעשה עבד — ובכך 
יש  לאבינו שבשמים.  ותענוג  רוח  נחת  עושה 
כאן חזרה לביטוי של "אבינו" — בפנימיות הוא 

אבינו, אבל הפרנסה באה כי נעשיתי עבד.

ירידה לבינה
מי זוכר איפה כתבנו באריכות על המושג 

מובא בשם הירושלמי. ראה זהר ח"ב כו, ב; ח"ג כח, א;  יב 
שם רכג, א.

שבת פי"ד מ"ד. יג 
זהר ח"ג ז, ב. יד 

כשאני מניח 
תפילין בבקר עלי 
לחשוב שעבודתי 

את ה' כעבד 
באמת מפרנסת, 

עושה נחת רוח, 
לאבינו שבשמים 
— זו אמונה, איני 
רואה זאת בעינים
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לצורך  מ"גרמוהי"  ירידה  והחסידות,  הקבלה 
היינו  "גרמוהי"  הכוונה?  מה  ל"חיוהי".  עליה 
של  היש  הוא  שבשרשו  הכלים,  של  ה'יש' 
ההבנה. הירידה בהקשר של ההבנה היא לאו 
 — ההבנה  על  לוותר  מהענין,  לרדת  דווקא 
לעומק  לעומק הדבר,  יורד  אני  אולי  אדרבא, 
הבינה. התכלית היא לעלות ל"חיוהי", לאור. 
יורד בבחינת כלים בשביל בסוף להגיע לעצם 
הרש"ב  הרבי  בלשון  העצמי"  "האור  האור, 
בעניןכא. אם כן, ככלל, עבודה של "ירידה צורך 
עליה" גם שייכת לבינה — כמו הביטוי "עבודה 

צורך גבוה". 
כעת  מוסיפים  שאנחנו  הראשון  דבר  זהו 
לנושא "ירידה צורך עליה" — הקשר ל"עבודה 

הקשר  וממילא  גבוה"  צורך 
לבר-מצוה.

ב. הירידה לתפלה
ירידה לפני התבה

בענין  נוסף  לפרק  נמשיך 
מתי  עליה":  צורך  "ירידה 
גם  'לרדת'  בחז"ל  אומרים 
קודם  חיובית?  במשמעות 

שלו  התאריך  אם  הבר-מצוה  את  שאלתי 
אותו  לכבד  רציתי  כי  מחר  רק  או  היום  הוא 
להיות החזן במנחה. בכל אופן, איך קוראים 
להיות  לעמוד  הולך  שמישהו  לכך  בחז"ל 
חזן? ]יורד לפני התבה.[ כן, הביטוי הוא 'יורד 
רק  ירידה.  בכך  שיש  כנראה   — התבה'  לפני 
בר-מצוה יכול לרדת לפני התבה. כל החינוך 
עד בר-מצוה הוא להתכונן לאותו יום שאוכל 

לרדת לפני התבה.
מכאן מתבקש עוד פירוש פשוט לחידוש 
פה  יש  בבר-מצוה:  עליה"  צורך  "ירידה  של 
לרדת.  היא  שתפלה  בחז"ל,  חשוב  ביטוי 

תורת שלום שיחת שמח"ת תער"ב. כא 

התבה?  לפני  יורד  אומרים  למה  בפשט, 
קראתיך  "ממעמקים  כתוב  כן,  ]ממעמקים.[ 
התבה  לפני  יורדים  היו  באמת  ופעם  הוי'"כב, 
— עשו שהתבה תהיה במקום יותר נמוך מכל 
בית הכנסת, כדי לקיים "ממעמקים קראתיך 
התפלהכג.  לפני  לרדת  יצטרך  שאדם  הוי'", 
 — פל  תפלה?  המלה  של  השער  מהו  בכלל, 
יש  שפלות.  לשון  וגם  נפילה  לשון  גם  שהוא 

קשר מילולי בין תפלה לשפלותכד.

עצב ושמחה בתפלה
שם  הבעל  בלשון  בעבודה,  ירידה  מהי 
מרגיש  הוא  מה  יש?  מלה  עוד  איזו  טוב? 
ראש.[  כובד  ]כמו  עמוק?  יורד  כשהוא 
"הכנעה  ראש?  כובד  מהו 
עבודת  יסוד  ושפלות"כה. 
הכנעה- הוא  טוב  הבעל שם 

וירידה  הבדלה-המתקהכו, 
לפני התבה היא הכנעה.

כי  אדמו"ר הזקן מדגישכז 
התפלה  לפני  היא  ההכנעה 
והתפלה עצמה צריכה להיות 
נאמר  כך  ועל  שמחה,  מתוך 
"בכל עצב יהיה מותר"כח — ה"מותר" )היתרון( 
האמתית  השמחה  הוא  המתוקן  העצב  של 
כנ"ל,  לבינה,  שייכת  )הירידה  שבאה אחריוכט 
נשיאת  שמחה(.  היא  הבינה  פנימיות  והרי 
ההפכים של בכיה וחדוה בו-זמניתל — הצער 
)שמתוך  שבה  הפנים  והסתר  הגלות  על 

תהלים קל, א. כב 
מ"א או"ח סימן צ סק"ג; שו"ע אדה"ז צ, א. כג 
ראה גם סוד ה' ליראיו ש"א פי"ט הערה ח. כד 

ראה רש"י על ברכות ל, ב ד"ה "כובד ראש". כה 
כש"ט )קה"ת( אות כח. כו 

תניא פל"א; אגרת התשובה פי"א. כז 
משלי יד, כג. כח 

תניא פכ"ו ופל"א. כט 
תניא פל"ד. עפ"י זהר ח"ב רנה, א; ח"ג עה, א. ל 

כל החינוך עד בר-
מצוה הוא להתכונן 

לאותו יום שאוכל 
לרדת לפני התבה
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וכשהוא  להתפלל,  עליו  מתעורר  כשהוא  ישן, 
יכול  הוא  התפלה  בזכות  אזי  כדבעי  מתפלל 
בבהירות  נקי,  בראש  תורה  ללמוד  כך  אחר 
המחשבה. אם הוא התפלל טוב התפלה מזככת 

את מחו, עושה לו מוחין דגדלות, והוא יעלה. 
נפרש  איך  ותורה,  לפי ההסבר של תפלה 
למד  הילד  עכשיו  עד  הבר-מצוה?  עיקר  מהו 
התפלל  גם  הוא  תורה.  הרבה  למד  בחיידר, 
לא  תפלתו  אבל   — בבקר  תפלה  סדר  יש   —
קודם  אמרנו  שבכלל  כמו  ב'עבודה',  היתה 
אלא  עבד  ממש  לא  הוא  הבר-מצוה  שלפני 
אותו. אם  תורה, מחנך  אביו מלמדו   — בן  בן. 
בה  ירידה  היא  בר-מצוה  כן, 
אתה נכנס מאד חזק לעבודת 
בזכות  כך,  אחר  התפלה. 
התפלה,  לעבודת  הירידה 
שאת  ביתר   — לתורה  תחזור 
ויתר עוז. כמו שכתובלה שאחד 
שהיה בחו"ל ועולה לארץ הוא 
הרבה  תורה  לומד  מחודד, 
יותר טוב מקודם. מההשוואה 
היא  ישראל  שארץ  עולה  הזו 
תורה וחוץ לארץ הוא תפלה — 
שיורדים  כמו  לתפלה  יורדים 
לתורה  ועולים  לארץ  לחוץ 
נקראים  לתורה  )העולים 
לארץ.  שעולים  כמו  'עולים'( 
ישב  בה   — מהארץ  אבינו  יעקב  יצא  כאשר 
לארץ  לחוץ   — התורה  אהל  עבר,  של  באהלו 
צלותא"לו.  דא  "'סולם'  הסולם,  את  ראה  הוא 
תפלה  הגלות,  על  תפלה  היינו  לארץ  חוץ 
לתרדמת  מהירידה  )להתעורר  מהגלות  לצאת 
הגלות בחו"ל, בה היינו כחולמיםלז(, וכשחוזרים 

כתובות עה, א. לה 
זהר ח"א רסו, ב; שו, ב. לו 

ראה תו"א וישב ד"ה "שיר המעלות". לז 

כדלקמן(,  לתפלה,  מתעוררים  אליה  הירידה 
יחד עם שמחה מההבנה שהמלך הגולה בורח 
בתוך  מתחלקת   — אתילא  ונמצא  ביתי  לתוך 
בתפלה  לשמחה  לתפלה  ההקדמה  בין  הזמן 
עצמה. התפלה מּונעת מתחושת חסרון וצרה 
אך מלאה שמחה במפגש  עליהם מתפללים, 
בתפלה  בו  והדבקות  עמו  השיחה   — ה'  עם 
)תפלה לשון חיבור, כמו "התופל כלי חרס"לב(. 

והרמז: עצב-שמחה עולה תפלה!

ירידת התפלה לצורך עלית התורה
אם אני אומר שהתפלה מתחילה מירידה 

למעמקים,  לרדת  עלי   —
והיא   — לשפלות  להכנעה, 
מהי  עליה",  צורך  "ירידה 
בכמה  לפרש  אפרש  העליה? 

אופנים: 
מתייחסת  שהעליה  יתכן 
בשביל  יורד  אני   — לתפלה 
שהתפלה שלי תעלה לשמים. 
בשביל   — בפיזיקה  כמו 
צריך  אני  תעלה  שהתפלה 
העליה  זה,  לפירוש  לרדת. 
היא לא שלי אלא של התפלה 
— היא עולה לה'. אבל כנראה 
כי  עליה,  איזו  בי  גם  שיש 
צורך  "ירידה  של  הפשט 

עליה" הוא שאני יורד ואני גם עולה. 
התפלה  התפלה?  בי  פועלת  עליה  איזו 
כך,  אחר  שלי.  המח  את  מזככת  האמתית 
כשאבוא "מבית הכנסת לבית המדרש"לג — זהו 
הביטוי, מהתפלה בבקר הולכים ללמוד תורה. 
אדם   — למטהלד  סמוך  להתפלל  צריך  קודם 

ראה תניא פרקים לג-לד )ובכ"מ(. לא 
כלים פ"ג מ"ה. ראה תו"א עט, ד )ובכ"ד(. לב 

ברכות סד, א. לג 
ראה רש"י על ברכות ה, ב ד"ה "סמוך למטתי".  לד 

חוץ לארץ 
היינו תפלה על 
הגלות, תפלה 

לצאת מהגלות, 
וכשחוזרים לארץ 

התורה עמוקה 
ואמתית פי כמה. 

מאמת מגיעים 
לאמת לאמתו — 

בזכות הירידה
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בשביל  לזולת  לרדת  צריך  שאני   — עליה" 
הרבה  טוב  שם  מהבעל  יש  אותולט.  להעלות 
ווארטיםמ, שלפעמים צדיק אפילו נופל — ממש 
אחרים.  להעלות  בשביל  ממדרגתו   — יורד 
 — בלא-מודע  קורה  הדבר 
הוא לא יודע מה בדיוק קורה 
יורד  אני  התכלית.  מה  אתו, 
הירידה  ותכלית  בעבודה 
אחר,  מישהו  להעלות  היא 
רק   — זאת  יודע  לא  אני  אך 
 — אחר  משהו  כאן  יודע.  ה' 
להבין  בשביל  מודע,  באופן 
אליך,  לרדת  צריך  אני  אותך 
למציאות שלך, לשוחח אתך. 
השפלות  בזכות  היא  הירידה 
שלי — כל ירידה היא שפלות 
והכנעה. אם אוכל לרדת טוב 
שלך,  המציאות  לתוך  ונכון 
לתת   — בך  להחזיק  אוכל 
אותך.  ולהעלות   — יד  לך 
 — חולה  מישהו  מקימים  כמו שכתובמא שהיו 
נותנים לו יד ומקימים אותו. אז, כשאני מרים 

את הזולת, גם אני מתעלה. 
אמרנו שיש כמה פירושים — שאני מעלה 
אני  גם  ובסוף  עולה,  שהתפלה  הזולת,  את 

עולה, "ירידה צורך עליה".

יסוד התפלה — אהבת ישראל
חשוב:  משהו  לעוד  הסבר  יעלה  מכאן 
מה אומרים לפני התפלה? "הריני מקבל עלי 
כמוך'". תמיד  לרעך  'ואהבת  של  עשה  מצות 
שואלים מה המצוה הראשונה של בר מצוה, 

)נדפס  ש"ז  כסלו  כ"א  בשיעור  באריכות  כמבואר  לט 
ב"ואביטה" ויחי(.

ראה כש"ט )קה"ת( אות קלו. מ 
ברכות ה, ב. מא 

לארץ התורה עמוקה ואמתית פי כמה. מאמת 
מגיעים לאמת לאמתו — בזכות הירידה. 

'תפלה  היא  עליה"  צורך  "ירידה  כן,  אם 
צורך תורה'לח, בתוך האדם עצמו, חוץ מהפשט 

היא  התפלה  של  שהירידה 
כדי שהתפלה תעלה לשמים.

ירידה אל הזולת ועליה 
יחד איתו

זוכרים את "מעשה מבעל 
מה  נחמן?  רבי  של  תפלה" 
היה החוש שלו? הרגע אמרנו 
ירידת  בחינת  היא  שהירידה 
התבה,  לפני  צבור  השליח 
הבעל- את  אצלך  לגלות 
תפלה שבך. מהו בעל-תפלה? 
לא סתם מי שמתפלל לעצמו, 
התבה  לפני  שיורד  מי  אלא 
בעל-תפלה.  קוראים  לו   —
בעל  אלא  חזן  אומרים  לא 

תפלה. עכשיו, ממחר, תוכל כבר להיות בפועל 
בעל-תפלה — אחד שיורד לפני התבה. במה 
התייחד הבעל-תפלה בסיפור של רבי נחמן? 
כתוב  לא  להתפלל?  טוב  שידע  שם  כתוב 
אבל  בעל-תפלה,  הוא  הסיפור  שם  בכלל. 
במה הוא הצטיין? ]בלקרב אנשים.[ איך הוא 
לכל אחד מה שמתאים  ]שנתן  אנשים?  קרב 
לו.[ איך קוראים ליכולת הזו? הוא ירד לעומק 
ידי שיחה פשוטה,  על   — כל אחד  הנפש של 
קלה. הוא ירד לעומק המציאות של הזולת — 

מציאות היא "גרמוהי" — כדי להעלות אותו. 
בכלל, זהו עוד פירוש חשוב ל"ירידה צורך 

בעליה  "רצוא"  היא  שתפלה  מסבירים  פעמים  הרבה  לח 
)בסוד  מטה  כלפי  בהמשכה  "שוב"  היא  ותורה  מעלה  כלפי 
תפלה  ו"קול"  ועולה  חסר  תפלה  "קֹל"   — יעקב"  קול  "הקֹל 
דורשת  התפלה  של  העליה  אך  המשכה(,  המבטאת  ו  מלא 
ירידה קודם לה וההמשכה של התורה באה מתוך העליה של 

האדם אליה, ודוק.

בשביל להבין 
אותך אני צריך 

לרדת אליך, 
למציאות שלך, 

לשוחח אתך. 
אם אוכל לרדת 
טוב ונכון לתוך 

המציאות שלך, 
אוכל להחזיק בך 
— לתת לך יד — 

ולהעלות אותך
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ובדרך כלל עונים שקריאת שמע של ערביתמב, 
מקבל  "הריני  לכוון  צריך  התפלה  לפני  אבל 
כמוך'".  לרעך  'ואהבת  של  עשה  מצות  עלי 
בסידור כתוב לומר זאת לפני שחרית, אך ודאי 
צריך לכוון לפני התפלה הראשונה שמתפלל 

בתור גדול המחויב במצות. 
מה הקשר לתפלה? אומרים שאם יש ח"ו 
בלב איזו טינה לאיזה יהודי — חבר בכתה שאיני 
אוהב — איני קרבן תמים אלא בעל מום, ואז לא 
יכול להקרב על מזבח התפלהמג. זהו הפירוש 
פנימי:  יותר  פירוש  יוצא  כעת  אך  הפשוט, 
"הריני מקבל עלי מצות עשה של 'ואהבת לרעך 
כמוך'" היינו גם לומר שתפלה — שהיא ירידה, 
היום  כל  במשך  שאוכל  בשביל  היא   — כנ"ל 
כולו לרדת לזולת, להתקשר אליו מתוך אהבת 
ישראל, להבין אותו וממילא גם להעלות אותו, 
מצות  לקבלת  חשובה  כוונה  זו  אותו.  להרים 

אהבת ישראל לפני שמתפללים. 
מבעל-תפלה  מעשה  היא  הדוגמה  שוב, 
ענין  שכל  ורואים  בעל-תפלה,  לו  קוראים   —
על  יהודים,  לקרב  בעצם  הוא  שלו  התפלה 
ידי שהוא יורד אליהם, מקדיש להם זמן. הוא 
מבין טוב שהגאולה תלויה בקירוב הזה, והוא 
 — עשירות  למדינה של  עד  רחוק-רחוק,  מגיע 
שתושביה מאד רחוקים, וגם שם הוא פועל את 
הפעולה. משיח יבוא כאשר כל היהודים יתעלו, 
כפי שנדבר יותר בהמשך — לשם כך מתפללים.

מבקש  אני   — "רחמי"  נקראת  התפלה 
רחמים  "בקש  ביטוי  גם  ויש   — שמים  רחמי 
סופי  בר"המד.  שאומרים  בפיוט  בפתח",  כעני 
התבות "בקש רחמים כעני בפתח" הם אותיות 
משיח. לכן כתוב — גם בחב"ד וגם בשאר ספרי 

ועוד.  ד  אות  הצדיק  צדקת  ברכות,  ריש  הרי"מ  חידושי  מב 
ראה גם שיעור ד' שבט ש"ז )נדפס ב"ואביטה" בשלח(.

ראה דרך מצותיך מצות אהבת ישראל פ"א. מג 
פיוט "אתיתי לחננך", מוסף יום ב' של ר"ה. מד 

החסידותמה — שהכח של המשיח הוא התפלה 
יגלה תורה חדשהמו, אבל כחו הוא  שלו. הוא 
אהבת  דווקא  הוא  התפלה  ובסיס  תפלתו, 
כלל- עבור  ולהתפלל  לרדת  הכח   — ישראל 

ישראל ועבור כל פרט ופרט, כל יהודי שנמצא 
שהיו  צדיקים  על  סיפורים  יש  במצוקה. 
העולם,  של  השני  מהקצה  מרחוק,  מרגישים 
אליו,  והיו מתקשרים   — בצרה  יהודי שנמצא 

יורדים אליו ומתפללים, וככה מעלים אותו.
לילד  עדיין  אין  האלה  המוחין  כל  את 
כתוב  מצוה?  בבר  קורה  מה  מצוה.  בר  לפני 
הרבה  שכותבים  כפי   — אדה"זמז  בשו"ע 
שבר-מצוה   — מצוה  לבר  הזמנה  על  פעמים 
היינו גמר כניסת הנפש האלקית לתוך הגוף. 
האלקית  הנפש  ירידה.  ירידה?  או  עליה  זו 
היא למעלה, וגמר הכניסה — תכלית ירידתה 
כן,  אם  בבר-מצוה.  קורה   — שלי  הגוף  לתוך 
מבר-מצוה והלאה כבר אפשר להיות 'עובד'. 
בכוונה,  שמתפלל  מי  היינו  'עובד'  בחסידות 
הוא  התפלה  ויסוד  עמוקה,  התבוננות  מתוך 
אהבת ישראל, "הריני מקבל עלי מצות עשה 
המצוה  בעצם  זו  כמוך".  לרעך  ואהבת  של 

הראשונה — ההכנה למצות התפלה.

ירידה לפני-לפנימיות תבת התפלה
צורך  "ירידה  בין  בקשר  פתחנו  כן,  אם 
עברנו  כך  ואחר  גבוה"  צורך  ל"עבודה  עליה" 
 — התבה"  לפני  "יורד  הביטוי  על  לדבר 
הסברנו  לא  לרדת.  צריך  להתפלל  שבשביל 
מהי  התבה".  "לפני  המלים  משמעות  את 
היא  תבה  התפלה?  מעמוד  חוץ  בכלל,  תבה 
מלה. איפה כתוב בחסידות שתבה היא מלה? 
התורות  כל  נח.  אצל  התבה"מח  אל  "בא  על 

ראה לקומ"א ב ו-ט; לקומ"ת א. מה 
ראה קהלת רבה יא, ז וויקרא רבה יג, ג )ע"פ ישעיה נא, ד(. מו 

מהדו"ת ד, ב. מז 
בראשית ז, א. מח 
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לעבודת  קשורות  נח  תבת  על  הבעש"ט  של 
לקיים  צריך  להתפלל  כשהולכים  התפלהמט. 
יש  בסיום המבול,  כך,  "בא אל התבה". אחר 
"צא מן התבה" — מבית הכנסת לבית המדרש. 
]אל התבה[" בלשון  "בא  צריך להכנס,  קודם 
לביטוי  פירושים  שני  נתן  זאת  לאור  התורה. 

של חז"ל שבעל תפלה "יורד לפני התבה". 
נכון,  ]לפנימיות.[  "לפני"?  פירוש  מה 
הפירוש הוא שלרדת לפני התבה היינו להכנס 
שלך,  לפנימיות  להגיע  כדי  התבה.  לפנימיות 
כל  כך  צריך לרדת מעצמי —  אני  של הזולת, 
דבר שאני רוצה להגיע לפנימיותו דורש ממני 

עה"ת  בעש"ט  בתוך  התפלה"  "עמוד  באריכות  וראה  מט 
פרשת נח.

 בקיצור — תובנות ונקודות 'עבודה':
בסיס המודעות בעבודת ה', הנמשך כל החיים, הוא היותי בן קטן אצל אבי ה'.	 
הבן, ילד השעשועים, נעשה עבד בבר-מצוה — "בן שנעשה עבד".	 
בחתונה יש שוב חזרה למנטליות של בן — "בן שנעשה עבד שנעשה בן".	 
"פריעת בעל חוב מצוה" — כל מצוה היא פריעת-חוב.	 
"עבודה צורך גבוה" היא "ירידה צורך עליה" — יורדים לעבוד וגורמים בכך נחת-רוח 	 

למעלה.
יש לרדת לעומק ההבנה כדי להגיע לאור החכמה.	 
וכך עולה התפלה 	  יורדים לקרוא לה' "ממעמקים"  יורד לפני התבה —  בעל-תפלה 

למרומים.
ההכנה לתפלה היא עצב — הרגשת צער הגלות — אך התפלה עצמה היא בשמחה.	 
על ידי הירידה לתפלה זוכים לעלות להבנה בתורה.	 
חו"ל הוא בחינת תפלה וארץ ישראל בחינת תורה.	 
כדי לקרב את הזולת צריך לרדת אליו — לרדת לעומק דעתו.	 
ירידת התפלה מאפשרת לרדת לזולת 	  יסוד התפלה הוא אהבת ישראל משיחית — 

ולהעלותו.
לפנימיות 	  לרדת-להעמיק  ניתן  בתפלה  התבה-המלה  אמירת  לפני  הירידה  ידי  על 

התבה-המלה.

לפנימיות  להגיע  רוצה  אני  ירידה.  של  כח 
של  הפנימית  הכוונה   — אומר  שאני  התבה 
"בא אל התבה", להגיע לפנימיות של התבה 

— ולשם כך צריך לרדת לפני התבה. 
אך עוד לפני כן, מה הפירוש היותר פשוט 
פנימיות  אינו  ש"לפני"  התבה"?  "לפני  של 
מוציא  שאני  לפני  בזמן.  כפשוטו,  לפני  אלא 
לפני  וגם  בכלל,  התפלה  לפני   — תבה מהפה 
לרדת.  צריך  אני   — כדי התפלה  תוך  כל מלה 
בשביל לומר מלה בכוונת הלב צריך "יורד לפני 

התבה" — לפני שאני אומר תבה צריך לרדת. 
 — תליא  בהא  והא  פירושים  שני  אלה 
עצמי,  את  ומשפיל  מכניע  יורד,  אני  אם 
לרדת  מסוגל  גם  אני  תבה,  כל  אמירת  לפני 

לפנימיות ולעומק של התבה. 
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אדמו"ר הזקן ורבי מרדכי מלעכוביץ'
"אשרי  הספר  )מתוך  סיפורא  נספר 
ללעכוביץ'.  וגם  לחב"ד  גם  השייך  האיש"( 
לעכוביץ'-קוברין- בשושלת  הראשון  הרבי 
הסבא- מלעכוביץ',  מרדכי  רבי  היה  סלונים 

בפי  מכונה  שהוא  כפי  מלעכוביץ'  קדישא 
של  מובהק  תלמיד  היה  הוא  סלונים.  חסידי 
אדמו"ר  של  חבר  שהיה  מקרלין,  שלמה  רבי 
הזקן, רק שנפטר )נרצח על קידוש ה'( יחסית 
בן  היה  כשאדה"ז  תקנ"ב,  )בשנת  צעיר  בגיל 
עם  יחד  אותו,  רבי מרדכי המשיך  מז שנים(. 
אשר  רבי  מקרלין,  הגדול  אהרן  רבי  של  בנו 

מסטולין ורבי אורי מסטרליסק, ה"שרף". 
לשנים  במקביל  אדמו"ר  היה  הוא 
האחרונות של אדמו"ר הזקן. רבי מרדכי היה 
מבוגר מאדמו"ר הזקן בשלש שנים, הוא נולד 
וגם הסתלק שלש שנים לפניו,  בשנת תק"ב, 
שנים.  חיים  חיו  כך ששניהם   — בשנת תק"ע 
באותו זמן שנאסר אדמו"ר הזקן נאסר גם רבי 
מרדכי — עם רעו רבי אשר — בסבת מלשינות 
ישראל,  לארץ  המגבית  בגלל  החסידות.  נגד 
קופת כולל רייסין — שרבי אברהם מקאליסק 

נרשם ע"י איתיאל גלעדי. לא מוגה. בר מצוה טוביה נעם שי' 
לויט. כ"ח שבט תש"פ — כפ"ח.

הרה"ק  מדור  ארקוביץ(  אשר  )לר'  האיש  אשרי  מהספר  א 
רבי מרדכי מלעכויץ זי"ע סיפור ה.

מהו תיקון נשמתי?

רבי  לידי  ומסר  הזקן  אדמו"ר  מרשות  העביר 
ביניהם,  מרדכי מלעכוביץ' — היה קצת מתח 
שאין כאן המקום לספר, אך מהסיפור שלפנינו 

נראה את הקשר והענין של שניהם.

הסיפור על רבי מאיר ממיר
גיאוגרפית  קרובים  וסלונים  לעכוביץ' 
יותר.  או  פחות  אזור,  באותו   — לליוובאויטש 
וגם  בתורות  קצת  גם  קרבה,  הרבה  יש  לכן 
בניגונים — יש הרבה דברים דומים. בליטא יש 
עיירה בשם מיר — ממנה ישיבת מיר — והיה 
במקצועו,  סוחר  גדול,  לעכוביץ'  חסיד  שם 

בשם רבי מאיר ועליו הסיפור:
זי"ע  הלעכויצער  מחסידי  ממיר  מאיר  רבי 
הרבה  ונסע  מסועפים  במסחרים  ידוע  היה 
בעירו  חנה  מנסיעותיו  באחד  למקום.  ממקום 
של בעל התניא ]מסתמא מדובר בליאדי, אחרי 
עוסקים  שהחסידים  ושמע  לאזניא.[  תקופת 
לסוף  ירדו  שלא  מרבם  ששמעו  אחד  במאמר 
דעתו, פנה אליהם רבי מאיר ואמר להם ביאור 
בדברי בעל התניא, ובשמעם נתפלאו עד למאד 
ונתקבלו הדברים על לבם שזה הפירוש האמתי 
עד   — הרב  דעת  על  לעמוד  ביטוי  יש 
 — הרבב  דעת  על  עומדים  לא  שנים  ארבעים 

ע"ז ה, ב. ב 

קיצור מהלך השיעור
חב"ד  בין  ומשווה  המחבר  בסיפור  הרב  העמיק  בר-מצוה  התוועדות  של  השני  בחלקה 
ללעכוביץ', תוך העמקה בהתקשרות של חסיד לרבו, בהכרת האדם את תיקונו לפי שרש נשמתו 

בעולמות אבי"ע ובאפשרות של רבי אמתי 'להקפיץ' יהודי מעולם לעולם.
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ויש לרדת לדעתו. כל פעם שאני לומד משהו 
מהרב שלי, הרבי שלי, עלי להתאמץ להבין — 
כל המאמץ להבין משהו לעומק נקרא לרדת, 
המובהקים  החסידים  הירידהג.  עבודת  עיקר 
לומדים  רבם,  כאן בבית המדרש של  יושבים 
מצליחים  לא  אך  חב"ד,  חסידי  כדרך  לעומק 

לעמוד על דעת הרבי. 
לכל  אומר  מהחבורה,  לא  האורח, 
שזהו  שומעים  והם   — ביאור  ה'משכילים' 
חסיד  של  הראשון  הדבר  האמתי.  הפירוש 
ומישהו  לא מבין  אני  חב"ד שהוא אמתי. אם 

אחר מבין טוב ממני, אף שאינו 
מרים  מיד  אני  חב"ד,  חסיד 
האמת,  מדת  יסוד   — ידים 
ההסבר  האמת".  על  "מודה 
וחסידי  מופלא,  היה  שלו 
חב"ד המשכילים הבינו שהוא 
לסוף  לרדת  והצליח  'קלע' 
דעת אדמו"ר הזקן — ומיד רצו 
לספר לרבי על האורח שהבין 

מה שהותיקים לא הבינו.
בעל  ובקש  לרבם,  והגידו 
רבי  את  לפניו  לקרוא  התניא 
מאיר, וכשנכנס שאל את רבי 
וענה  עוסק?  הנך  במה  מאיר 
לו שהוא עוסק במסחר ונוסע 

אדמו"ר  ]כינוי  הרב  לו  אמר  למקום,  ממקום 
מה לך לטרוח ולהיות  הזקן, כמו שו"ע הרב.[ 
לך  ואתן  והעבודה  התורה  על  פה  שב  ונד?  נע 

את פרנסתך המלאה ואעשה ממך כלי שלם.
גם   — סיפור  כשקוראים  פלאים.  פלאי   
בגמרא — צריך ממש לצייר אותו בראש, כאילו 
קורה אתי. אז הסיפור יורד לתוך הלב ופועל 
ליחידות  קורא  הזקן  אדמו"ר  הפעולה.  את 
את  ששמע  אחרי   — אחר  מישהו  של  חסיד 

כנ"ל באריכות בחלקו הראשון של השיעור. ג 

בחסידות  פנימי  'חוש'  לו  שיש  והבין  דבריו 
חב"ד, יותר ממי שהיה שם — ומציע לו הצעה, 
ונד,  נע  ממש הזדמנות פז — להפסיק להיות 
להתפרנס ממנו ושהוא יעשה ממנו כלי שלם. 
ונד"ד?  "נע  להיות  צריך  נשמה  שרש  איזה 
]קין.[ קין מלשון קנין — סוחר שעושה קנינים. 
כנראה מהמשך הסיפור הרבי שלו, רבי מרדכי 
מלעכוביץ', הבין שהוא משרש קין וזהו תיקון 

נפשו — להיות כל חייו בדרכים. 
רוצה  אחד  רבי  בהם  סיפורים  הרבה  יש 
מבחן,  כעין  וזהו  שני,  רבי  של  חסיד  לקחת 
ברבו  דבוק  ישאר  האם  נסיון, 
או שיתפתה. מתבקש לחקור 
עשה  הזקן  אדמו"ר  האם   —
נסיון, או שהתכוון  זאת בתור 
שהוא  לומר  צריך  באמת? 
גם  הוא   — באמת  התכוון 
באמת  התכוון  אך  אותו,  נסה 
נחוש  היה  מאיר  ר'  להצעתו. 
בדעתו — הוא חסיד לעכוביץ', 
ועם כל הכבוד לאדמו"ר הזקן 
של  חסיד  הוא  שנראה(  )כמו 
הרבי שלו ולא מתכוון להשאר 
הפיתוי  למרות  בליאדי, 
את  לו  יתן  הזקן  שאדמו"ר 
כל פרנסתו ויהפוך אותו לכלי 

שלם. כל הכבוד לו — הוא דבוק ברבו:
ממני  עשה  ורבי  מורי  מאיר,  רבי  לו  אמר 
כלי  ממני  לעשות  מבקשים  ואתם  כלי  שבר 

שלם?! 
ולאחר זמן כשהיה אצל הלעכויצער וסיפר 
אנשים  שיש  הלעכויצער  לו  אמר  הדברים  לו 
מתמכין  להיות  צריכים  נשמתם  שורש  שמצד 

דאורייתא. 
מענין, למה הרבי צריך לומר לו זאת? בין 

בראשית ד, יב-יד. ד 

הדבר הראשון של 
חסיד חב"ד שהוא 
אמתי. אם אני לא 
מבין ומישהו אחר 

מבין טוב ממני, 
אף שאינו חסיד 
חב"ד, אני מיד 

מרים ידים — יסוד 
מדת האמת, 

"מודה על האמת"
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של  הלב  שבתוך  חש  שהוא  משמע  השיטין 
אותו חסיד עדיין קצת מפריע לו שסרב להצעת 
אדה"ז. הרבי שלו מזהה בסיפורו נים של צער, 
לכן הוא אומר לו: דע לך שיש נשמות שתיקונן 
סוחרים- להיות  דאורייתא,  תמכין  להיות 

גבירים שיוכלו בכספם לתמוך בתורה — לתת 
את  להחזיק  ה'חדר',  את  להחזיק  צדקה, 
הישיבה, להחזיק את הרבי עצמו, מה שנקרא 
להיות בעצמם התלמידי- ולא   — כסף-מעמד 

חכמים המשכילים. הוא בעצם אומר לו — אם 
היית מתפתה להצעת אדמו"ר הזקן אולי היית 
נעשה משכיל גדול, כמו חסיד חב"ד, אבל ככה 
אתה נשאר אצלי סוחר, ותדע לך שזהו שרש 
נשמתך, זהו תיקונך, להיות מתמכין דאורייתא.

הכבוד  יראת  בהדגשת  מסיים  המספר 
המתח  למרות  הזקן,  אדמו"ר  כלפי  בסלונים 

שהיה בין החצרות בהתחלה:
זה סיפר הרה"ח רי"ד דוד לידר ז"ל, ששמע 
ממרן הבית אברהם זי"ע ]רבי של סלונים הרבה 
הרבי  בזמן  שנה,  מאה  לפני  כך,  אחר  דורות 
הרש"ב.[, אשר בספרו זאת ובהזכירו את בעל 

התניא אמר בחרדת קדש: דער הייליגער רב. 

נשמות מעולמות בריאה-יצירה
אנחנו קוראים מספר סיפורים שעברו דרך 
מסורת סלונים, אך מאד יפה שהמחבר — ר' 
אשר ארקוביץ ז"ל — בקי גם בחסידות חב"ד. 
הוא חי שלשים שנה במונטריאול, אז היה לו 
חב"ד  והרב של  חב"דניקים,  עם  הרבה קשר 
עליו.  עומדת  העיר  שכל  אמר  במונטריאול 
הוא — או מהדיר הספר — מביא כאן בהערה, 
אהרן  מרבי  אלא  חב"ד  מחסידות  סתם  לא 

מסטרשליא:
להרה"ק  והאמונה"  היחוד  "שערי  ראה 
ומבוא  )פתח  התניא  בעל  תלמיד  מסטרשילא 
שקיבל  ממורי  "שמעתי  שכתב:  השערים( 
הראשונים  בדורות  ממורו,  קיבל  והוא  ממורו 

היה  כי  בעבודתו  בחינתו  מכיר  אחד  כל  היה 
שהם  נשמות  נשמותיהם.  שורש  מצד  חילוק 
ונשמות  ותלמידיהון  רבנן  היו  בריאה  מבחינת 
היו  והם  במו"מ  עוסקין  היו  היצירה  מבחינת 

תמכין דאורייתא".
הסגנון  הוא  ממורי"  "שמעתי  כלל  בדרך 
של בעל התולדות, אבל כאן רבי אהרן כותב 
מהמגיד  שקבל  הזקן  מאדמו"ר  ששמע 
ממעזריטש שקבל מהבעל שם טוב שבדורות 
הראשונים כל יהודי הכיר — מעצמו, בלי רבי 
— האם שייך מצד שרש נשמתו להיות תלמיד 
חכם, להקדיש את חייו ללימוד תורה ולהיות 
הזה  בעולם  ותיקונו  חייו  שתכלית  או  רב, 
בתורה  לתמוך  דאורייתא",  מ"תמכין  להיות 

ולשם כך לעסוק במשא ומתן. 
קבלה  של  אותיות  כאן  מוסיף  אהרן  רבי 
 — אומרים  היו  לא  אחר  שבמקום  וחסידות, 
בבריאה  החכמים  תלמידי  נשמת  ששרש 
ושרש נשמת תמכין דאורייתא ביצירה. הייתי 
יכול לחשוב שתמכין דאורייתא שייכים לעולם 
העשיה, אבל הוא אומר שהם שייכים לעולם 
היצירה. אם כן, מי האנשים של עולם העשיה? 
הם  העשיה  עולם  אנשי  נסביר,  שתיכף  כמו 
מתמכין  להיות  שייכים  שאינם  מעשה  אנשי 
דאורייתא, אינם קשורים לצדיק וכו', ולעתים 
על  והמצוה,  התורה  משמירת  מתרחקים  גם 
בדורות  המדינה  את  כאן  שבנו  הציונים  דרך 

האחרונים — סוג אחר, סוג שלישי. 
משמע  זו?  הערה  כאן  מביא  הוא  למה 
שאדם   — הראשונים  לדורות  שבניגוד 
החיים  כל  תורה  בן  להיות  יעודו  אם  הרגיש 
היום   — דאורייתא  מתמכין  סוחר  להיות  או 
בעצמו,  להכיר  אחד  כל  של  החוש  את  אין 
לו. הלעכוביצ'ער  רבי שיאמר  צריך  הוא  לכן 
הכיר שרבי מאיר ממיר שייך לעולם היצירה, 
וממילא הוא צריך להיות מתמכין דאורייתא 

— זהו תפקידו ותיקונו. 
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כלי שלם ולב שבור
להיות  להפסיק  לו  הציע  הזקן  אדמו"ר 
לכלי  ולהפוך  אצלו  להשאר  סוחר-נודד, 
יוצא, אם  למשכיל(.  )כלי שלם אותיות  שלם 
להיות  כדי  הבריאה,  לעולם  ששייך  שמי  כן, 
שלם.  כלי  להיות  צריך  חכם  תלמיד  באמת 
תמיד  לו  יש   — היצירה  שבעולם  מי  אבל 
חשק ורצון ללמוד תורה, אבל הוא לא יכול, 
מתמכין  להיות  ותכליתו  בפרנסה  טרוד  הוא 
דאורייתא — הוא שבר כלי, הלב שלו שבור. 
את  להשלים  כדי  אותו,  מלמד  שלו  הרבי 
ששייך  מי  כליה.  שבר  להיות  שלו,  התיקון 
מצד שרש נשמתו לעולם היצירה צריך להיות 
המדות,  עולם  הוא  היצירה  )עולם  כלי  שבר 
ו"ק, בהן היתה שבירת הכלים — לכן שבר כלי 
עולה עולם תהו וגם "וימלך... וימת"ו, כמבואר 

באריכות במ"אז(.
מה יותר טוב, להיות שבר כלי או כלי שלם? 
אפשר לקבל כאן רושם מוטעה שבחב"ד לא 
צריך להיות שבר כלי, רק כלי שלם. האם נכון 
שחב"ד רק מלמדת להיות כלי שלם ולעכוביץ' 
רצה  הזקן  כשאדמו"ר  כלי?  שבר  להיות  רק 
לעשות מר' מאיר כלי שלם, הוא רצה לקלקל 
את השבר-כלי שלו? חס ושלום. ר' מאיר ירד 
הלב  בזכות  דווקא  הזקן  אדמו"ר  דעת  לסוף 

השבור שלו.
שלם  כלי  שאין  אומר  בחסידות  הפתגם 
כלי  להיות  יכול  לא  הוא   — שבורח  לב  כמו 

שבר כלי בהכאת אותיות — ש פעמים כ, ב פעמים ל, ר  ה 
פעמים י? 8060 — עולה יש פעמים הוי', רומז לפסוק שאמר 
על  שקד  בהם  מהאהלים  רחוק  לחו"ל,  בצאתו  אבינו  יעקב 
התורה והעבודה — "אכן יש הוי' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" 
)בראשית כח, טז(. אם יהודי שטרוד בעסקי עוה"ז ואין לו פנאי 
ללמוד תורה בהתמדה נעשה מכך גופא שבר כלי — אזי גם 

אצלו "יש הוי' במקום הזה"!
ראה בראשית לו, לא-לט. ו 

ראה קומי אורי מאמר "הזמן לפצח את האגוז". ז 
)בשם  ובכ"מ  קמז  תהלים  על  ח"א,  מבשר  קול  ראה  ח 
)לאדמו"ר  התפלה  קונטרס  ראה  מפשיסחא(;  בונים  ר'  הרבי 

רצה  ודאי  הזקן  לב שבור. אדמו"ר  בלי  שלם 
להשאיר לו את הלב-שבור, רק רצה להוסיף 
לכך את השלמות — מה שנקרא "שלם וחצי"ט 
הכלי  להיות  יהפוך  שלו  שהלב-שבור   —
חומר  בדיוק  אתה   — לו  אומר  הוא  השלם. 
הגלם המתאים להעלות אותך לעולם הבריאה 
ולעשות אותך משכיל בחסידות, כלי שלם. זו 

נשיאת הפכים דווקא של חב"ד.

הקפצה מעולם לעולם
מאדמו"ר  מובא  כאן  בהערה  הווארט  כל 
אז   — הבעש"ט  בשם  המגיד  בשם   — הזקן 
הוא  מאיר?  ר'  את  להעלות  מציע  הוא  איך 
רק  אם  נשמתו?!  תיקון  את  לו  לקלקל  רוצה 
היה נסיון — מילא, אבל אמרנו שבאמת הציע 
יהודי  חנן  שה'  שומע  הוא  אצלו.  להשאר  לו 
היצירה  לעולם  נשמתו  שרש  מצד  השייך 
)חב"ד  החסידות  בתורת  חוש  חב"די,  בחוש 
הבריאה(,  עולם  השכל,  לעולם  שייך  בכלל, 

ומציע להעלות אותו לעולם הבריאה. מותר?
מקור הדברים הם במורנו הבעל שם טוב. 
שהכלל  שנאמר  אפילו  נהג?  עצמו  הוא  איך 
בעולם שלו,  הוא שצריך להשאיר את האדם 
בתפקיד שלו, בתיקון שלו — אבל הבעל שם 
טוב עצמו פעל, ולא סתם פעל אלא במסירות 
מעולם  מסוימים  אנשים  להקפיץ  גם  נפש, 
לעבוד  פשוט,  יהודי  לקחת  נהג  הוא  לעולם. 
תלמיד  אותו  ולעשות  אליו,  ולהתמסר  אתו 
חכם עד שיכול להיות רב ומורה דרך בישראל. 
יש הרבה סיפורים כאלה — זהו אחד החידושים 
העיקריים של הבעש"ט שהיה מקפיץ יהודים 

פשוטים. כך גם אדמו"ר הזקן אחריו. 
הציע  הזקן  שאדמו"ר  ידוע  סיפור  יש 
במקוה  איתו  שיטבול  מהומיל  אייזיק  לרבי 

הרש"ב( פי"ב.
)לרבי אברהם אבולעפיא( ח"ג; שכינה  ט ראה אמרי שפר 

ביניהם פ"א אות ז )עמ' צז ואילך(.
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והוא יהפוך אותו לצדיק — יעלה אותו לעולם 
עבודה  רצה  כי  סרב,  אייזיק  רבי  האצילות. 
כי  אמר שהתחרט  ימיו  בסוף  אך  עצמו,  בכח 
הבין שיש גם הרבה מה לעבוד בהיות האדם 
במדרגת הצדיק. מה ההבדל? כאן הרבי הציע 
לר' מאיר לשבת אצלו וללמוד — עבודה בדרך 
הטבע, לא 'סגולה' כמו טבילה במקוה. בשביל 
לעלות מעולם היצירה לעולם הבריאה נדרשת 
לעלות  בשביל  ואילו  יחסית,  טבעית  עבודה 
מעולם הבריאה לעולם האצילות הדילוג הוא 

באופן על-טבעי.

 שקל הקדש —
נשמות אצילות-בריאה-יצירה-עשיה

שוה  כמה  שקלים.  פרשת  השבת  קראנו 
נותן מחצית  )430(. כל אחד  שקל  כלי שלם? 
שלם.  שקל  הן  מחציות  שתי  אבל  השקל, 
"צדיק   — האצילות  בעולם  שקל?  שוה  כמה 
יסוד עולם"י. בעולם הבריאה — "יודע ספר"יא, 
חסיד   — היצירה  בעולם  החב"די.  המשכיל 
נאמר  עליו  זבולון  בחינת  כאן,  הסוחר  שמח, 
"שמח זבוֻלן בצאתך ]למסחר["יב, חסיד השמח 
בחלקו, עם לבו הנשבר. בעולם העשיה, "אף 
)שבתחלה  פשוטיד  יהודי  כבר  הוא  עשיתיו"יג, 
גם אינו קשור לבעל שם טוב, רק שהבעל שם 
היהדות  לנקודת  מתקשר  אליו  באהבתו  טוב 
שלו וכך מקרב אותו ועד שמעלה אותו מעלה 
ר' מאיר לא היה  "עשיה לעילא"טו(.  מעלה — 
יהודי פשוט )מעשיה( אלא חסיד-שמח גדול 

)מיצירה(:

משלי י, כה. י 
ישעיה כט, יא. יא 
דברים לג, יח. יב 

ישעיה מג, ז. יג 
עולם  אל  ראה   — אבי"ע  כנגד  הדמויות  ארבע  בענין  יד 

הקבלה פ"ח עמ' 149-151.
זהר ח"ג קח, ב. טו 

"צדיק יסוד עולם" אצילות   
"יודע ספר" בריאה   
חסיד שמח יצירה    

יהודי פשוט עשיה   
כפי שהקדמנו, בדורנו נשמות עולם העשיה 
הן של בוני הארץ — ואין כאן המקום להרחיב. 
הם לא שני הטיפוסים הקודמים אלא טיפוס 
הענין"טז,  "'אף' הפסיק  "אף עשיתיו",  שלישי. 
מאידישקייט.  ריחוק  הרבה  פה  היה  לכן 
התיקון הוא מיניה וביה, ש"אף" בא לרבות את 
האצילות פה, במקום העשיה — לגלות פה את 
הרבי, ה"צדיק יסוד עולם". "אף" ראשי תבות 
אמונה-פשוטה — מכח אמונתו הפשוטה יכול 
הצדיק  השראת  את  לקבל  הפשוט  היהודי 

ולרבות אותה דווקא במקום העשיה.
ארבעה  של  שלם  פרק  למדנו  אופן,  בכל 
עולמות — ארבעה סוגי יהודים שקולים בשקל 
הקדש — וגם ווארט יפה שאדה"ז רצה באמת 
מעולם  לעכוביץ'  חסיד  אותו  את  להעלות 
תמים  היה  והוא  הבריאה,  לעולם  היצירה 
בענינו וקבל על עצמו את הדין להשאר ככה כל 
חייו. הרבי שלו ניחם אותו שזהו באמת שרש 
שמח  חסיד  בחלקו,  שמח  שיהיה   — נשמתו 

במסחר שלו כשהוא שבר כלי למעליותא.

 עליה-ירידה-עמידה —
חכמה בינה ודעת 

לסוף  לרדת  היגיעה  את  בסיפור  הזכרנו 
דעתו של הרב, ושבסוף ארבעים שנה עומדים 
צוללים  לעומק,  יורדים  כלל  בדרך  דעתו.  על 
למים העמוקים. מתי משתמשים במלה עליה 
לתיאור סוג של השכלה או הבנה? ]לעלות על 
משהו.[ כן — 'עליתי' על הענין, על הווארט, על 
הרעיון. אם כן, יש לעלות על ענין, לעמוד עליו 

ולרדת לעומקו. מה ההבדל? 

טז ראה לקו"ת תחלת פרשת בלק.
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הביטוי  את  זאת  לאור  נסביר  כל,  קודם 
על  לעלות  בשביל   — עליה"יז  צורך  "ירידה 
הסברנו  לרדת.  צריך  כל  קודם  אני  רעיון 
ש"ירידה צורך עליה" היא מצד ספירת הבינה, 
לרדת  בשביל  ההתבוננות  עבודת  שייכת  לה 
לעומק הענין ולדעת הרב. 'עליתי על הרעיון' 
לא בא מהתבוננות — זו הברקה מצד החכמה. 
זו בדיוק "ירידה צורך עליה" — מבינה-גרמוהי 
לחכמה-חיוהי. אם אני רוצה בסוף לעלות, אני 
צריך קודם לרדת )ודווקא עם לב נשבר, כרמוז 
 — ֹאכל"יח  לשבֹר  בתחלה  ירדנו  "ירֹד  בפסוק 
ירידה אחר  ירדנו",  "ירֹד  היא  תחלת העבודה 
ירידה, ממחשבה לדבור ומדבור למעשה, עד 
דווקא  ואז  למעליותא,  כלי,  שבר  שנעשים 
ו"לשֹבר"  כלי  לשון  אכל  אכל",  "לשבר  זוכים 

לשון שבירה, שבר כלייט(. 

לקו"ת בהר מא, א ע"פ מכות ז, ב. לכללות פסקה זו ראה  יז 
באורך בחלקו הראשון של השיעור.

בראשית מג, כ. יח 
סוד  הכלי,  את  הממלא  לאור  רומזת  ה-א  אכל  בשרש  יט 
התחתונה  העשיה  במקום  האצילות  אור  ריבוי  עשיתיו",  "אף 

על  עומדים  לעמוד?  פירוש  מה  כן,  אם 
הדעת, כמו בביטוי "מיום שעמדתי על דעתי". 
אחרי ארבעים שנים אדם עומד על דעת רבו. 
במשך ארבעים שנה אני יורד, משתדל לרדת 
אני  שנים  ארבעים  אחרי  אבל  הרב,  לדעת 
עומד עליה — זוכה ל"לב לדעת"כ ומקבל את 

דעת הרב. 
חכמה,  היינו  הרעיון'  על  'לעלות  כן,  אם 
אם  בסוף,  לרדת.  עבודתנו  ועיקר  הברקה, 
כבר  אני   — שנה  ארבעים  לוקח   — זוכה  אני 
עומד )בסוד "ויעמֹד השמן"כא, עמידה נצחית, 
עמידה.  יש  בתפלה  גם  בדא"חכב(.  כמבואר 
מקומות  בהרבה  העמידה,  לתפלת  בנוסף 
יורד  כתוב על העמוד )התבה שבעל התפלה 
לפניה( "דע לפני מי אתה עומד" — ביטוי של 

דעת, שענינה "התקשרות והתחברות"כג.

דווקא, כנ"ל.
דברים כט, ג. כ 

מלכים-ב ד, ו. כא 
ראה פלח הרמון בראשית סוף ד"ה "ואשה אחת". כב 

תניא סופ"ג. כג 

 בקיצור — תובנות ונקודות 'עבודה':
יסוד החסידות הוא אמת — להודות על האמת גם כשהיא נאמרת מפי אדם אחר.	 
אשרי החסיד הדבוק ברבו, ולא מתפתה להחליף את התקשרותו.	 
בדורנו אדם לא יודע מעצמו את שרש נשמתו ותיקונו וזקוק לרבי.	 
מי ששרשו בעולם היצירה — תיקונו להיות מ"תמכין דאורייתא", על אף חשקו להיות 	 

תלמיד חכם בעצמו.
להיות תלמיד חכם 	  כדי  להיות שבר-כלי.  הוא   — עולם מדות הלב   — היצירה  תיקון 

צריכים להוסיף על הלב הנשבר גם את מעלת הכלי השלם, בלי לבטל את הלב הנשבר.
בעולם היצירה חסיד שמח בחלקו — אף שעליו להשאר תמיד מ"תמכין דאורייתא".	 
צדיק אמתי יכול 'להקפיץ' אנשים מעולם לעולם.	 
תיקון עולם העשיה — בוני הארץ — בהשראת הצדיקים על ידי אמונה פשוטה.	 
רעיונות 	  על  'לעלות'  זוכה  רבו  דעת  להבנת  לרדת  בבינה-התבוננות  שמתייגע  מי 

בהברקת החכמה ובסופו של דבר גם לעמוד על דעת רבו.

17



ירידת הצבע — לאדום
נלמד משהו שנוגע לתורה ומדע: איזו עוד 
קרוב  צבע  יש  אדום?  לצבע  יש  נרדפת  מלה 
 — ירידה  רד, השער של  לאדום, שנגזר משער 
ורוד )מלה מחודשת, שנגזרת מלשון חז"ל, בה 
בגוף מלשון  יש  הוא ממש אדוםא(. מה  הורוד 
יש  מה  וריד,  לו  קוראים  למה  ]וריד.[  ורוד? 
מהדם  צבעו  את  מקבל  הוריד  ]דם.[  בתוכו? 

האדום שבתוכו. 
לשון  הוא  ורוד  למה  רעיון  למישהו  יש 
ירידה? קודם כל, כתוב "דודי ירד לגנו"ב.  לאיזה 
גן הוא ירד? ]גן ורדים.[ כן, גן ורדים — שושנים 

הם ורדיםג, רמז שהירידה היא לורוד. 
אם יורדים לאדום לאן עולים? ]לכחול.[ או 
בלועזית?  אדום  אומרים  איך  ללבן.  או  לכחול 
לשונות  ששבעים  לכך  יפה  דוגמה  זו   ].red[
אומרים  איך  הקדש.  מלשון  באים  האומות 
מתחלפות  )ד-ט  דבר  אותו  רויט,  באידיש? 
מורוד  שבא  כתוב  דטלנת(.  הלשון  באותיות 

בעברית, בלשון חז"ל.

נרשם ע"י איתיאל גלעדי. לא מוגה. בר מצוה טוביה נעם שי' 
לויט. כ"ח שבט תש"פ — כפ"ח.

פ"ב  )חולין  "ורידים"  מהמושגים  נגזר  ורוד  הצבע  שם  א 
מ"א( ו"ורדים" )מעשרות פ"ב מ"ה ובכ"ד, "ורדא" בארמית( 
ד"ה  א  מו,  לחולין  רש"י  )ראה  בהיר  או  כהה  אדום  שצבעם 

"כיתונא דורדא" ושם מז, א ד"ה "עינוניתא"(.
שה"ש ו, ב. ב 

ראה גיטין סח, ב וברש"י שם ד"ה "ורדא". ג 

ההסחה לאדום

תדר ואֹרך גל
אשאל שאלה, שאם היו לומדים תורה ומדע 
בחדר כמו שצריך היו יודעים את התשובה, אבל 
לאדום"  "הסחה  מהי  יודעים...  לא  הסתם  מן 
לא  הגדולים  אפילו  במדע?   )Redshift(
יודעים?! יש הסחה לכחול )Blueshift(, אבל 

העיקר בטבע הוא הסחה לאדום. 
נסביר מהתחלה: ודאי שמעתם פעם צפירה 
מקור  אם  קורה  מה  ממכשיר.  שיוצאת  חזקה 
הקול מתקרב אלי או מתרחק ממני )כמו בניידת 
או אמבולנס(? אם הצפירה מתקרבת אלי אני 
מתרחקת  הצפירה  ואם  עולה  שהטון  שומע 

ממני אני שומע שהטון יורד. למה?
תופעת- בכל  חשובים  מושגים  שני  יש 

טבע של גלים )כמו "גל עיני"...( — 'תדר' ו'אֹרך 
גל'. בתנודה של גל — כמו גלי הים — יש את 
שלו  השפל  ואת  )העליה(  שלו  השיא  נקודת 
שפל  בין  במרחק  נמדד  הגל  אורך  )הירידה(. 
לשפל — כשיש הרבה מרחק הגל ארוך וכשיש 
מעט מרחק, יש הרבה גלים אחד אחרי השני, 
התדר  יותר,  ארוך  הגל  שאורך  ככל  קצר.  הגל 
נמוך יותר, וככל שהגל מתקצר — כל הזמן עולה 

ויורד, כמו דופק — התדר יותר גבוה. 
איפה יש יותר אנרגיה, מה יותר חזק — אורך 
גל קצר עם תדר גבוה או אורך גל ארוך עם תדר 
נמוך? ]שהקו ישר הוא כבר מת...[ כן, אם הגל 
שטוח הוא כבר מת — אין לו שום אנרגיה. ככל 

קיצור מהלך השיעור חלקה השלישי של התוועדות בר-מצוה — עם נערים בכתות 
ו-ח — הוקדש לשיעור תורה ומדע בפיזיקה, העוסק באפקט דופלר, חוק האבל והתפשטות היקום, 

הכל בשייכות לסוד "ירידה צורך עליה" בחיי האדם.
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שאורך הגל מתרחב האנרגיה הכללית יורדת — 
זו ירידה. איפה עוד משתמשים במלה ירידה? 
ירידת מתח. טוב להוריד מתח, או שצריך להיות 
לתלמידי  ביחס  הרבה  כך  על  מדברים  מתוח? 
ישיבה. יותר מדי מתח יכול לשבור, לקרוע את 
מיתר הכנור. לאור זאת, מה פירוש "ירידה צורך 
להעלות  בשביל  מתח  להוריד  צריך  עליה"ד? 
מתח. כשאדם עושה מאמץ התדר מתגבר, וככל 
שהתדר מתגבר האנרגיה מתגברת. יש יותר כח, 
זה טוב, אבל צריך שהכל יהיה במינון הנכון — 
כדי לא לשבור. בעולם התהו התדר היה מאד 
גבוה והוא שבר את הכלים )כמו 'בום-על-קולי' 
— הצטברות גלי קול בתדר גבוה בלי מרווח בין 
מהו  חלונות(.  של  זגוגיות  ששובר   — הגלים 
כלים  לבנות  כדי   — ירידה  התיקון?  עולם  סוד 
כשאדם  מתפתח  שהגוף  שכתוב  כמו  ברוגע. 
ישן — הכלים מתפתחים, נבנים. ואז אפשר, לפי 

המדה, להעלות את התדר. 
נשים לב שהמלה תדר היא רד הפוך )תדר 
חכמה-בינה-דעת,  בגימטריא  תדיר  מלשון 
'תדיר' ו'מקודש' גם יחד( — במקום רד היא דר, 
"דירה בתחתונים"ה דווקא )על ידי ירידה, "דודי 

ירד לגנו"(. 

אפקט דופלר
שוב, ככל שהתדר יותר גבוה האנרגיה יותר 
גבוהה ואורך הגל יותר קצר, וככל שאורך הגל 
כעת  יורדת.  האנרגיה  וגם  יורד  התדר  מתארך 
נחזור לסירנה, לצפירה: מה קורה כשהצפירה 
והגדירו  הבינו  שנה  כ150  לפני  רק  מתקרבת? 
התדר   — עולה  הטון  מתקרבת  הצפירה  שאם 
גובר ואורך הגל מתקצר, ואז בסולם המוזיקה 
מתרחקת  כשהצפירה   — ולהיפך  עולה.  הטון 

הגל מתארך, התדר ונרגע והקול יורד. 

ראה באורך בחלקי השיעור הקודמים. ד 
תנחומא נשא טז. ה 

מישהו זוכר איך קוראים לזה במדע? אפקט 
דופלר )Doppler effect(. הוא דבר על קול, 
אבל אחר כך — כעבור מאה שנה בערך, קצת 
פחות — גילו שכמובן אותו הדבר נכון גם לגבי 
רואה  אני  מתרחק  האור  מקור  אם  אור.  גלי 
יורד ואם הוא  את גלי האור מתארכים והתדר 
כדי  מהר  מאד  להתקרב  צריך   — אלי  מתקרב 
שהתופעה הזו תעבוד, לפעמים הגוף נע קרוב 
והתדר  מתקצר  הגל  אורך   — האור  למהירות 

עולה, האנרגיה עולה. 

 ירידה-התרחקות — אדום, 
עליה-התקרבות — כחול

בספקטרום — קשת הצבעים — מה הצבע 
)הנראה לעין( עם התדר הכי גבוה )וממילא עם 
אורך גל הכי קצר(? כחול. ומה הכי נמוך? אדום-

ירידה.  לשון  ורוד  לשון  סתם  לא  כן,  אם  ורוד. 
הקדש.  בלשון  פלאית  אך  פשוטה  תופעה  זו 
פסוק  למה?  לעצור.  אדום?  אומר  מה  ברמזור 
מפורש בתורה — נבאו ולא ידעו מה נבאו... — 
"ויאמר אליו אדום לא תעבֹר בי"ו. האדום אומר 
לך — "לא תעבֹר בי"! כמו שנסביר, שייך באמת 
לאדום — אנחנו לפני שבת זכור, פורים. צריך גם 
לתלות את המן על עץ גבוה חמשים אמה וגם 
לתקן את צבע אדום, את הורוד )על ידי שתית 
עינים  אדום-ורוד[  ]לשון  "חכלילי   — אדום  יין 
מיין"ז(. ורוד הוא צבע טוב וגם אדום הוא צבע 
טוב במקומו )על דרך דרשת חז"ל על "גדולה 
"במילתה   — אותיות"  שתי  בין  שנתנה  נקמה 

מיהא גדולה היא"ח(. 
 — יורד  והתדר  מתארך  האור  גל  אם  שוב, 
וממילא גם האנרגיה יורדת — מה המשמעות? 
שהגוף ממנו יוצא האור מתרחק. לכך קוראים 

במדבר כ, יח. ו 
בראשית מט, יב. ז 

ברכות לג, א. ח 
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הסחה לאדום — שאני רואה שהאור נוטה יותר 
נראה  שהוא  דווקא  )לאו  האדום  לכיוון  ויותר 
בצבע אדום ממש אלא שאם היה כחול וכעת 
האדום,  לכיוון  'הסחה'  היינו  ירוק  נראה  הוא 
לגבי  במדע  היום  הכי חשוב  הדבר  זהו  ודוק(. 
שהיא   — האדום  לכיוון  הנטיה  וכחול.  אדום 
דווקא הרוגע, ירידת האנרגיה — אומרת שהגוף 
ממנו יוצא האור מתרחק ממני, והנטיה לכיוון 
וגבורה.[  ]חסד  מתקרב.  שהוא  אומרת  הכחול 
נכון, חסד הוא קירוב וגבורה היא ריחוק, יפהט. 

המרחק  יחס  ונוסחת   — הזו  התופעה 
וההסחה לאדום — נקראת על שם האבל, 'חוק 
האבל' )על שמו נקרא טלסקופ החלל "האבל"(. 
תזכרו את השמות דופלר והאבל )כדי להעלות 
על  יהיו  שהחולין  עליה,  צורך  ירידה   — אותם 

טהרת הקדש(, כמה הם שוים יחד? משיח!

התפשטות היקום
ישנה  מההבנה  יצאה  במדע  תגלית  איזו 
הסחה לאדום זהו סימן שהגוף מתרחק )כנ"ל, 
והסחה  הגופים  התרחקות  הוא  שהעיקר 
לאדום, ולא התקרבות הגופים והסחה לכחול(? 
בראשית,  במעשה  איפה  היקום'.  'התפשטות 
בקבלה, יש התפשטות? י-ה-ו-ה היינו צמצום-
התפשטות  התפשטות-המשכה-התפשטותי. 
בת  מלבישים  היום  לכן  בנוקבא.  ב-ה,  היא 

בורוד ואדום... 
לפני פחות ממאה שנה גילה האבל שקווי 
הספקטרום של האור הבא מגלקסיות רחוקות 
מתרחקות  שהן  הסיק  ומכאן  לאדום,  מוסח 

יש  העֹרף(  מוסבר בקבלה שלפרעה )בחינת עלוקה על  ט 
שלשה שרים )בתוך הצואר, שהוא מצר הגרון, בחינת מצרים( 
כנגד  האופים  שר  )ימין-חכמה(  הקנה  כנגד  המשקים  שר   —
)שמאל- הורידים  כנגד  הטבחים  ושר  )אמצע-דעת(  הושט 

בינה(. עולה מכאן בפירוש שורוד-וריד היינו שמאל )דם-אדום( 
כנגד הבינה )"אני בינה לי גבורה"(.

ש"ב  ליראיו  ה'  סוד  פ"ד;  התשובה  אגרת  תניא,  י ראה 
)ארבעה עולמות( פ"ד; שי"ב )האריז"ל והבעש"ט( פ"ב.

שהיקום  היא  והמשמעות  שלנו,  מהגלקסיה 
הולך ומתפשט. מה המשמעות להבנת מעשה 
בראשית לפי המדענים? שפעם, בעבר הרחוק, 
מכאן  לומדים  למפרע  אחת.  נקודה  היה  הכל 
'המפץ  קוראים  שהם  ממה  התחיל  שהכל 
אלהים  ברא  "בראשית  "בראשית",   — הגדול' 
המקום  כאן  אין  הארץ"יא.  ואת  השמים  את 
לגזור  )שמתיימרים  העולם  גיל  לגבי  להעמיק 
 — בעניןיב  הרבה  כתבנו   — זו(  מתופעה  אותו 
הנקודה  שהרי  ואמתי,  טוב  הוא  הרעיון  אבל 
התפשטות.  מיד  יש  כך  ואחר  הצמצום  היא 
יסוד היסודות של הקבלה, שיש בתחלה נקודה 

וממנה הכל מתפשט. 
התופעה הזו נקראת תופעת הורוד, ירידה. 
הירידה הזו, הרוגע הזה, הוא לצורך עליה. צורך 
עליה לפי זה יכול להיות ה'ביג קראש', או יכול 
להיות משהו אחר — יותר נחמד... זו הבעיה של 
המדע, שאצלו התפשטות היקום לא מובנת — 
לא מבינים מה התכל'ס, בשביל מה היא טובה, 

רק כעובדה הנלמדת מההסחה לאדום.

 'הסחה לאדום' —
בטולה של תורה לצורך יסודה

היא  שירידה   — במדע  פרק  למדנו  כן,  אם 
לעלות  בשביל  היא  אבל  רד,  לשרש  ירידה 
ללבן,  להגיע  שאפשר  כנראה  וללבן.  לכחול 
'שקוף'  באמת  )שהוא  האמתי  העליון  ללובן 
לבורא יתברך(, רק אחרי שיורדים ל'רד', לורוד. 
האדום אינו משהו שלילי — אדרבא, זהו אורך 

גל רחב, הכל צריך להיות במינון הנכון.
זו  תורה?  תלמוד  לגבי  זאת  אומרים  איך 
תורת הבעל שם טוב, הסברו למאמר ריש לקיש 
יסודה"יג  זהו  תורה  של  שבטולה  "פעמים   —

בראשית א, א. יא 
ראה שיעור כ"ח שבט ע"א ועוד. יב 

מנחות צט, א-ב. ראה כש"ט )קה"ת( אות לד.  יג 
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)מכאן מובן, טעם פנימי, למה על פי הלכה נשים 
פטורות ממצות תלמוד תורה(. הרוגע, אורך גל, 
אחר  מתאדמים.   — קצת  שנחים  ברגע  כנראה 
ביתר  לתלמוד-תורה  לפעילות,  כשחוזרים  כך, 

שאת, פותחים את הגמרא — 'מתכחלים'. 

גבורת האדום
]נראה הפוך, בדרך כלל אדום יותר חי.[ נכון, 
אדום שייך לאש, שריפה, רק שהאש מכלה את 
הכל. יש ריתחא דאורייתא. צריך לומר שבתוך 
מה  יש  עליה".  צורך  "ירידה  יש  גופא  האדום 
יורד במתח, ויש מה שהאדום עולה,  שהאדום 

כמו האש שעולה — "שלהבת עולה מאליה"יד.
להיות  יכולה  לכחול  הסחה  באמת, 
מאינפרה-אדום, תת-אדום, לאדום, כאשר תדר 
האדום הוא גבוה יותר, יותר 'כחול', מאשר תדר 
למה  מסביר  גם  הדבר  ודוק.  האינפרה-אדום, 
לפעמים הצבע אדום הוא צבע מושך ולפעמים 
הוא צבע דוחה, הכל תלוי מאיזה צד בספקטרום 
לאחרונה  גילו  חוקרים  באת".  "מאין  באים, 
שאצל צעירים לבושים אדומים מושכים ואילו 
והדבר  הנכון,  הוא  ההיפך  יותר  מבוגרים  אצל 
מאינפרה- 'עולים'  צעירים   — הנ"ל  לפי  מובן 

אדום לאדום, תוספת חיות פורצת בהם מהעלם 
לגילוי, לחיים ורודות, בעוד שמבוגרים 'יורדים' 
סימן  לאדום,  חיות  של  גבוהים  יותר  מתדרים 

של חוסר חיות פנימית, ודוק היטב. 
יפה שהוציאו בתלמוד-תורה.  יש פה עלון 
שואלים פה אחד הילדים — 'איך אתה מתייחס 
 — שלו  והתשובה  עייף?'.  כשאתה  לתפלה 
שירידה  שדברנו,  למה  קשור  זה'.  על  'מתגבר 
עייף  כשאני  התפלה.  עבודת  היא  עליה  צורך 
שירדתי  רדום(,  לשון  )גם   red שאני  הכוונה 
מכל האנרגיות שלי. מה צריך לעשות? להתגבר, 

שבת כ, א )מובא ברש"י על שמות כז, כ; במדבר ח, ב(. יד 

 — הקדושה  של   red-ל וביה,  מיניה  להפוך 
אמרנו  התגברות.  של  וגבורה  חיות  להתמלא 
שרד הוא שמאל, הוא אדום )יש שני "אדמוני" 
מתגבר  דוד  ודודטז,  עשוטו   — כנודע  בתנ"ך 

ומתקן-מעלה את עשו העייף(.

התבגרות — התרחקות והתגברות
בכל אופן, הכרנו את המושג הסחה לאדום 
קשור  ירידה,  לשון  רד,  שהשרש  לב  ושמנו 
 — בזה  שיש  המשמעות  כל  עם  ורוד,  לצבע 
את  התחלנו  למה  עליה".  צורך  "ירידה  בחינת 

כל הנושא? 
אנחנו בבר-מצוה, זמן של גדילה. כל דבר 
חדש בחיים, כל פרק חדש, הוא בעצם שאדם 
כדי  שתוך  להבין  צריך  אבל   — ומתפשט  גדל 
מה  במדת  מתרחק  גם  הוא  ההתפשטות 
מהמקור. עד הבר-מצוה הילד הוא רק 'בן', הוא 
כעת,  אמויז.  של  בסינר  ואוחז  אביו  כנפי  תחת 
כשהוא נעשה איש, הוא נעשה עצמאי — הוא 
מתרחק מהם. מה קורה כשהוא מתחתן? "על כן 
יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו"יח — 
הוא מתרחק עוד יותר מאבא ואמא. אמרנו שאז 
הוא חוזר להיות 'בן', יש איזו התקרבות פנימית 
— "יעזב" לשון "עזֹב תעזֹב עמו"יט, לשון "עזר"כ 
)כמו "עזר כנגדו"( — אבל בגלוי הוא מתרחק. 
הריחוק הוא הסחה לאדום, אבל יש בה גם כח 
להתגברות — האדום הוא כח להתגבר, כי הוא 
מתהפך  גופא  האדום  וממילא  שמאל,  גבורה, 
מיניה וביה, "ירידה צורך עליה", חוץ מהחזרה 

לכחול ולבן. האדום נעשה אש קדש.

בראשית כה, כה. טו 

שמואל-א טז, יב. טז 
בכל האמור בפסקה זו ראה בחלקו הראשון של השיעור. יז 

בראשית ב, כד. יח 
שמות כג, ה. יט 

כמפורש ברש"י שם. כ 
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השתלשלות הדבור
על הפסוקים בתחילת פרשתנו "ַוְיַדֵּבר ה' 
ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי 
וגו'"א, שואל אור החיים הקדוש: הרי  ְּתרּוָמה 
אין  כן  ואם  לישראל  לומר  פירושו  "לאמר" 
ומפרש  ישראל"!  בני  אל  "דבר  לומר  צורך 
כדברי   — לומר  רשות  נתינת  הוא  ש"לאמר" 
בבל  הוא  הרי  לחברו  דבר  שהאומר  חז"לב 
"ַדֵּבר" מחייב  לו רשות — אך  יאמר עד שיתן 
נוספת,  דרשה  מביא  הוא  לישראלג.  לומר 
שררה  מלשון  הוא  ישראל"  בני  אל  ש"דבר 
ימנה  "שלא  והיינו  לדור"ד(,  אחד  "דבר  )כמו 

עליהם מערב רב".
 נמצא שיש שלשה שלבי דבור, "וידבר... 
לאמר. דבר", כנגד חש-מל-מל: "וידבר" בחינת 
'חש', שתיקה, עדיין אסור לומר לאחרים )"בל 
לשון  ראשון,  'מל'  בחינת  "לאמר"  תאמר"(; 
מילה והבדלה, לאחר כריתת הערלה-הקליפה 
'מל'  בחינת  "דבר"  לאחרים;  להשפיע  ניתן 
שני, לשון מילול ודבור, בציווי לומר לאחרים 
ולא  לישראל  רק  ובהנהגה ממתיקה השייכת 
ה'מל'  ורע(.  טוב  עדיין  )המעורבים  לערב-רב 
)ושמירתה  מילה  ברית  סוד  הוא  הראשון 
בפועל  זיווג  כבר  והשני  בקדושה-הבדלה( 

נערך מרשימת הרב ע"י יוסף פלאי ואיתיאל גלעדי. כ"ה שבט 
תש"פ.

שמות כה, א-ב.  א 
יומא ד, ב. ב 

ס,  )ישעיה  ]אחישנה["  "בעתה  עולה  דבר  לאמר  ורמז:  ג 
כב( — זירוז-חיוב להשפיע מה שיש רשות לומר — בסוד "דבר 

בעתו מה טוב" )משלי טו, כג(.
סנהדרין ח, א. ד 

נדבת הלב בתרומת המשכן
אור החיים תרומה

לשם פריה ורביה.
את "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו 
השקל,  מחצית  על  מפרש  הוא  תרומתי"  את 
ככילי  לב  נדיב   — איש"  כל  "מאת  הנלקחת 
ו  את  אך  שוה(,  עולה  איש  )והרמז:  בשוה   —
לנדבת  כרומזת  מפרש  הוא  ב"ויקחו"  החבור 
לב שקודמת לתרומה )תרומת המשכן הבלתי-

קצובה, הנלקחת דווקא לפי נדבת לב התורם(. 
כהמשך לסוד הדבור, עולה שהתרומה בפועל 
צריכה להיות בגדר "דברים היוצאים מן הלב" 
את  ופועלים  הלב  אל  "נכנסים  דווקא  שאז 
את  המברר   — במשפיע  )מל-מל  פעולתם"ה 
ה'חש'  כאשר  ובמקבל(,   — טהור  מלב  דבריו 
שלפני הדבור הוא תחושת רגש הלב המתנדב.

דיני צדקה ותרומת המשכן
יחיד(  )בלשון  מ"דבר"  הלשון  שינוי  את 
על  מפרש  הוא  רבים(  )בלשון  ל"ויקחו" 
ההבדל בין משה רבינו לגבאי צדקה אחרים. 
בדרך כלל, גבית צדקה — שנעשית גם בכפיה 
ושררה, כפי מה שקצבו לנותן לתת — דורשת 
שני גוביםו, אך ההערכה כמה יש לגבות מאדם 
יחיד  הוא  רבינו  משה  אכן,  בשלשהז.  נעשית 
"דבר"  נאמר  לו   — יחיד  וכופה  הדן  מומחה 
)לשון הנהגה ושררה( ולאחרים נאמר "ויקחו". 
אבות"  "שלשה  בסוד  הם  המעריכים  שלשת 
הדורשים  רצון(  לשון  )אב  רצונות  שלשה   —
הם  הקצוב  הדבר  את  הגובים  שני  הכרעה; 

ספר הישר לר"ת שער יג )הובא בשל"ה סט, א(. ה 
בבא בתרא ח, ב. ו 

תוד"ה "מתחלקת" ור"ן שם. ז 
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בסוד "שני לוחות הברית" )שרשי עשה ולא-
תעשה או מצוות שבין אדם למקום ובין אדם 
זה(;  כנגד  זה  השקולים-קצובים  לחברו, 
היחיד המומחה שמעל שניהם חוזר ל"אחד מי 
יודע? אחד אני יודע — אחד אלקינו שבשמים 
ובארץ" שבידיעת משה רבינו, בסוד משה אחד 

העולה משיח )עליו נאמר "יבא שילה"ח(.
הוא  הצדקה,  על  הכפיה  לדיני  בניגוד 
לבו"  ידבנו  אשר  איש  "כל  את  כי  מסביר 
להעריך  צורך  אין   — כנדיב-לב  המוחזק   —
כדבעי  עצמו  את  ישפוט  הוא  שהרי  ולכפות, 
"תרומתי"  נלקחת  וממנו  יכולתוט,  ככל  ויתן 
בנדבת-הלב )בניגוד ל"תרומה" סתם, שיכולה 
הוא  "תרומתי"  והרמז:  בכפיה(.  גם  להנטל 

ה'יהלום' של לב )ולב נדיב הוא יהלום...(.
הוא מוסיף שאף שבדרך כלל גבאי צדקה 
)שאין  מיתומים  צדקה  בנטילת  מוגבלים 
)שלוקחים  נשים  צדקהי(,  עליהם  פוסקין 
התורם  )נדיב  ושוע  מועטיא(  דבר  רק  מהן 
יותר מכפי יכולתויב( — את "תרומתי" )נדבת-

בראשית מט, י. ח 
עצמו  ששפט  אבינו  לאברהם  ביחס  בחסידות  כמבואר  ט 
כתכונת  בלבד,  מהמותרות  )ולא  לזולת  יכולתו  ככל  ונתן 
לב  נדיב  של  חסד  על  דווקא  ישמעאל(.  של  חסד-דקליפה 
כזה נאמר "עולם חסד יבנה" )תהלים פט, ג(, "ואלה תולדות 
בהבראם" )בראשית ב, ד(, אותיות באברהם  השמים והארץ 

)בראשית רבה יב, ט ובכ"ד(.
שו"ע יו"ד רמח, ב. י 

שם סעיף ד. יא 
שם סעיף ז. יב 

"מאת  בשופי  לוקחים  למשכן  כנ"ל(  הלב, 
אשה-יתום- איש אשר ידבנו לבו"יג )ר"ת  כל 
וקיום  העגל  מעשה  שלכפרת  משום  שוע(, 
"ושכנתי בתוכם"יד ראוי לאדם לתת כל אשר 
ליוצאי  ובאמת,  מאדך"טו.  "בכל  באהבת  לו, 
גדול"טז  )מה"רכֻש  מופלג  עושר  יש  מצרים 
טובות  ואבנים  הים  ביזת  ממצרים,  יצאו  בו 
ומרגליות שירדו עם המןיז( ו"הגם שיתנו דבר 
גדול, בערך עשרם המופלג דבר קטן יחשב" — 
אצלם מאיר עושר אין סוף, הארת אור אין סוף 
הצמצום  לפני  שחי  מי  ורק  הצמצום,  שלפני 
יכול לעשות משכן-מקדש להשראת השכינה 
שעל   — דבריו  וכסיום  המצומצם.  בעולמנו 
זוכים  "תרומה",  הנקראת  הנפש,  מסירת  ידי 

להשראת שכינה, הנקראת "תרומתי"יח.

"את",  )ריבוי  האשה  את  מרבה  ש"מאת"  לומד  הוא  יג 
הטפל( ו"כל ]איש[" מרבה את היתום — "כל" הוא כינוי ספירת 
ויפה  תאר  "יפה  בסוד  מאמו,  היתום  יוסף  בחינת  היסוד, 

מראה", כנודע )"אשר ידבנו לבו" מרבה את השוע, כפשוט(.
שמות כה, ח. יד 

דברים ו, ה. טו 
בראשית טו, יד. ה"רֻכש גדול" שהובטח לאברהם אבינו  טז 

)"האדם הגדול בענקים"( פועל גדולה ונדיבות לב בבעליו.
ראה יומא עה, א. מעבר לעשירות בפועל, המן מחזק את  יז 
מדת הבטחון — שה' מספק לאדם את כל צרכיו — ומאפשר 

לו להעניק ללא הגבלה.
והרמזים: נפש-תרומה = 1081 = לוי במשולש = תפארת  יח 
)לב(. הביטוי ממנו לומדים שישראל הם תרומה, "]קדש ישראל 
משה,  פעמים  ה   = ג(  ב,  )ירמיה  תבואֹתה"  ראשית  להוי'[ 
בטהרתה,  לשמחה  שזכה  היינו  עילאה(,  )ה  לבינה"  ש"זכה 

תכלית ה"ושכנתי בתוכם" שעל ידי תרומת המשכן.
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לתת לה' תורה שפת אמת תרומה
שהקב"ה  כשם  כי  מסבירא  אמת  השפת 
לכם"ב  נתתי  טוב  לקח  "כי  תורה,  לנו  נותן 
)במתן תורה, "ולקחתי"ג בארבעה לשונות של 
תרומה"ד  לי  "ויקחו  לקיים  עלינו  כך  גאולה( 
ו'לתת' לו חידושי תורה, וכפי שה' ברא שמים 
וארץ באותיות התורה, כך עלינו לבנות בנינים 
חידושי  באותיות   — המשכן  מבנין  החל   —
התורה שלנוה. כפי שהוא מרחיבו, התרומה — 
ה"חלק להוי'" המקיים כל דבר — נועדה לגלות 
שגם בעולם הזה הכל תורה, המתגלה "כיתרון 
]= הכל תורה[ האור מן החשך ]= חדושי תורה, 

ההופכים את חשך העולם הזה לאור["ז.
מן  בתורה  היורד  הישר  האור  כנגד 
אור  להעלות  עלינו  אור"(  )"יהי  השמים 
העולים  תורה  בחידושי  אור"ח(  )"ויהי  חוזר 
כל  נאמר  כך  ועל  בשמים,  ונחקקים  מהארץ 

נערך מרשימת הרב ע"י איתיאל גלעדי, כ"ה שבט תש"פ.
תרס"ד ד"ה "ויקחו לי תרומה". א 

משלי ד, ב. ב 
שמות ו, ז. וראה ספורנו עה"פ. ג 

שמות כה, ב. "ויקחו" בגימטריא סיני, העולה ה פעמים  ד 
)ממוצע כל אות( הוי', ה החסדים הכלולים בעטרא דחסדים 
מפי  "תורה  דגבורות,  עטרא  גם  כלולה  ובו  חסד"(,  )"תורת 
)שמות  "וידבר אלהים..."  הגבורה", ככותרת עשרת הדברות 

כ, א(. 
בסוד "בורא עולם בקנין השלם זה הבנין" )פיוט "איש  ה 
חסיד היה"( העולה ז"פ בצלאל, שידע לצרף אותיות שנבראו 

בהם שמים וארץ לבנין המשכן )ברכות נה, א(.
תרס"ד ד"ה "במדרש". ו 

קהלת ב, יג. ז 
בראשית א, ג. ח 

לאמר  למטה[...  ]מלמעלה  הוי'  "וידבר  פעם 
]מלמטה למעלה, שישראל יאמרו פירוש דבר 
ממש"ט,  לקדמותו  חוזר  חוזר  אור  "כל  ה'[". 
לשרש  מגיעים  מלמטה  התורה  וחידושי 

נשמות ישראל שקדמו לתורהי. 
עז  "הוי'  וכנגד  תורה"יא,  אלא  'עוז'  "אין 
לעמו יתן"יב עלינו לקיים "תנו עז לאלהים"יג. 
מזל — כאשר אבא )סוד "מוסר  כל "עז" הוא 
השמים(  מן  תורה  שבכתב,  תורה  אביך"יד, 
)סוד  ואמא  חסד"טו,  "נֹצר  עליון,  ממזל  יונק 
"תורת אמך", תורה שבעל פה, התורה העולה 
"ונקה"יח.  תחתוןטז,  ממזל  יונקת  הארץ(  מן 
התנאייז לזכות לכתר תורה הוא עבודת "ונקה" 
האדם  הכרת   — יודע"  "איני  בגימטריא   —
וכל  נקי מנכסיו(,  )והוא  לו כלום  אין  שמצדו 
בו  מתקיים  ואזי  מה',  הם  וחידושיו  ידיעותיו 
"אם אסק שמים שם אתה"יח באור חוזר לאביו 
שבשמים )סוד שם קסא — אהיה במילוי יודין 

— השייך לאמא עילאה, "תורת אמך"(.

ט ראה פלח הרמון לחנוכה ד"ה "ת"ר נר חנוכה" )צט, ג(.
י בראשית רבה א, ד.

יא שה"ש רבה א, כג.
תהלים כט, יא. יב 

שם סח, לה. יג 
משלי א, ח. יד 

שמות לד, ז. טו 
טז שער מאמרי רשב"י, פירוש האד"ז )עמ' רמט(. ובכ"מ.

צה,  )תהלים  תשמעו"  בקֹלו  "אם  דוגמת   — התנאי  סוד  יז 
ז( — שייך גם הוא לאמא, כמבואר במ"א.

תהלים קלט, ח. יח 
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השראת השכינה בשלש רמות
מעין גנים — 'נקודה חסידית' בפרשת תרומה

 — בתוכם"א  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 
מגיעים  תורה,  ומתן  מצרים  יציאת  לאחר 
בישראל,  השכינה  השראת  של  לתכלית 
מקדש"  לי  )"ועשו  גשמי  מבנה-מקום  בתוך 
מתממש בקביעות בבית המקדש בירושלים, 
אך מתחיל כבר כאן בהקמת המשכןב(. אכן, 
'בתוכו'  בתוכם',  "'ושכנתי  אומרים  חז"ל 
בתוך  ישכון  ה'   — 'בתוכם'"ג  אלא  נאמר  לא 
נשמות ישראל, בתוך כל אחד ואחת מישראל, 
שעובדים את ה' במקדש. נסביר את השראת 

השכינה במקדש וגם בלבבות שלנו. 

שלשה נסים בבית המקדש
ברא  "בראשית  בפסוק  פותחת  התורה 
אלהים  הארץ".  ואת  השמים  את  אלהים 
עם  הטבע  את  ברא  ה'   — הטבע  בגימטריא 
כל החוקים שאנחנו מכירים. אבל בו זמנית, 
העל- לפעמים  על-טבעי.  יש  הטבעי  לצד 

טבעי שובר את הטבע, אבל בדרך כלל הוא 
שלנו.  הטבעית  המציאות  בתוך  מתלבש 
שמאמין  מי  נס!  נקראת  טבעי  העל  הופעת 
רק  לא  נסים,  של  באפשרות  מאמין  בה' 
מקום  תופסים  שנסים  בכך  אלא  באפשרות 
במציאות היום-יומית שלנו. הנס הוא הממד 
השכינה  והשראת  המציאות,  של  הפנימי 

פירושה השראת נסים. 
בבית המקדש היו שלש רמות שונות של 
השכינה  השראת  את  הממחישים  נסים  נס, 

הקלטת שידור תשע"א, תרגום מאנגלית.
שמות כה, ח. א 

כמבואר ברמב"ם תחילת הלכות בית הבחירה. ב 
ראשית חכמה שער האהבה פ"ו. אלשיך שמות לא, יג. ג 

במציאות ובתוכנו:
הקדשים,  בקדש  היה  ביותר  הגבוה  הנס 
בכך ש"מקום הארון אינו מן המדה"ד. כלומר, 
שתי   ארכו  מדות,  יש  עצמו  הברית  לארון 
כאשר  אבל  בפרשתנו(,  )ככתוב  וחצי  אמות 
מתברר  הקדשים  קדש  שטח  את  מודדים 
מדות  פיזי.  מקום  בתוכו  תופס  לא  שהארון 
קדש הקדשים הן עשר אמות על עשר אמות 
מצד לצד, אך כאשר מודדים מימין לארון יש 
חמש אמות ומשמאל לארון יש חמש אמות. 
אבל  אותו,  לראות  אפשר  כאן,  נמצא  הארון 
זו  המדה".  מן  "אינו  מקום,  תופס  לא  הוא 
לוגי,  לא  טבעי,  לא  נס  של  הגבוהה  הרמה 

שהיה בארון. 
המזבח:  על  האש  נס  היא  השניה  הרמה 
אנו הבאנו "אש מן ההדיוט" להדליק את אש 
המזבח, אבל מול האש שלנו יורדת גם אש מן 
השמים. האש ירדה לראשונה בחנוכת המשכן 
והמשיכה להיות על  )ככתוב בפרשת שמיני( 
והמקדש  המשכן  ימי  )כל  הזמן  כל  המזבח 
האש  ה'  ִחבת  את  להראות  וכדי  הראשון(, 

הופיעה בצורת אריהה. 
הרמה השלישית היא מה שנאמר בפרקי 
בבית  לאבותינו  נעשו  נסים  "עשרה  אבותו 
המקדש" — הגשם לא כבה את אש המערכה, 
אף  בירושלים,  הזיקו  לא  ועקרבים  נחשים 
אחד לא אמר שאין לי מקום ללון בירושלים 

ועוד. 

יומא כא, א. ד 

יומא כא, ב. ה 
פ"ה מ"ה. ו 
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עולמות, נשמות, אלוקות
במקדש  הנסים  של  הרמות  שלש 
של  היסודיים  הרבדים  לשלשת  מקבילות 
עולמות,  טוב:  שם  הבעל  בלשון  המציאות 

נשמות, אלוקותז:
ובירושלים  במקדש  שהיו  הנסים  עשרת 
גילוי  אלו הם  נסים  לרובד העולמות.  שייכים 
לירושלים  שבא  למי  ומאירות  שמחות  פנים 
ולמקדש, נסים הנעשים חלק מהטבע, הטבע 
של  בהקשר  שנמצא  מי  לכל  ידידותי  נעשה 

המקדש; 
יורדת אש  מה שהאש שלנו עולה ומולה 
מלמעלה — זהו נס ברובד הנשמות. כך מוסבר 
לקראת  הבאה  השמים  מן  שהאש  בחסידות 
האש מן ההדיוט פירושה שאנו באים אל ה' 
באים  אנו  לנו,  עונה  והוא  עם העבודה שלנו 
עם האהבה שלנו וה' נותן לנו כח נסי לאהוב 

אותו;
הנס שקורה בקדש הקדשים, שמשהו הוא 
נס  הוא  ביחד,  למקום  ומחוץ  המקום  בתוך 

ברמה הטהורה של אלוקות.
]אכן, אחד מעשרת הנסים שהיו במקדש 
רווחים".  ומשתחוים  צפופים  "עומדים  הוא 
נפתח  המקום  גמור,  נס  שזהו  הפשט  לפי 
הקדשים,  מקדש  השלכה  כאן  יש  ומתרחב, 
ישראל  נשמות  דרך  לעולמות  מהאלקות 
בגופים העומדים צפופים ומשתחוים רווחים. 
"נעוץ סופן בתחלתן", מקדש הקדשים לחוץ.[ 

תורה, תפלה, מצוות
הממד  גילוי  השכינה,  השראת  כאמור, 
"בתוכם",  אלא  "בתוכו"  רק  לא  היא  הנסי, 
בתוך נשמות ישראל. כך שלש הרמות של הנס 

מופיעות בחיינו בתורה, בתפלה ובמצוות:

טוב  שם  בכתר  נדפס  מקיטוב,  גרשון  ר'  לגיסו  באגרת  ז 
שער  ליראיו  ה'  סוד  וראה  א.  אות  שלישית(  הוצאה  )קה"ת, 

"עולמות, נשמות, אלהות".

מי שמסור ללימוד התורה, ובפרט לסודות 
התורה, חי באופן שלמעלה מהזמן והמקום. 
בקדש  הקדש  ארון  בדרגת  נמצא  כזה  אדם 
מקור  הלוחות,  מונחים  היו  בארון  הקדשים. 
כתב  אותו  התורה  ספר  וגם  כולה,  התורה 
משה רבינו בעצמו. זו לא מדרגה של נשמות, 
וקוב"ה  "אורייתא  שכן  אלקות,  דרגת  אלא 

כולא חד"ח; 
עבודת הנשמות היא להתפלל לה'. בתפלה 
באהבה  נשמתנו  של  האש  את  מדליקים  אנו 
ודבקות בקב"ה, וה' מגיב באש שמאמתת את 

האש שלנו; 
שבה  דרגה  לעולמות,  שייכות  המצוות 
המציאות מסבירה לנו פנים, ידידותית כלפינו. 
ה'  עבודת  המצוות,  תריג  בקיום  נעשה  כך 
בכל רגע מחיינו, כמו שמבטיחה התורה "אם 
וגו' ונתתי גשמיכם בעתם", כל  בחקתי תלכו 

המציאות תתנהג טוב עם עובדי ה'. 
אלו שלש הרמות בהן אנחנו יכולים להביא 

את השראת השכינה לחיינו.

שלש הרמות בחיי הנשואין
שיר  של  המשל  היא  המשכן  עבודת  כל 
השירים, יחס של דוד ורעיה )כמוסבר בשלש 
הרמות של "אבינו, מלכנו, דודנו"ט(. כך שלש 
)גם  בנישואין  דרגות  שלש  הן  הנס  דרגות 

מלשון נסי(: 
כנגדו",  "עזר  של  אחריות  שיש  העובדה 
ואחריות  התחייבות  הזוג  מבני  אחד  לכל 
כלפי השני )כמו שכתוב בכתובה( — זו דרגת 
מצוות  כמשמעו,  פשוטו  בנשואין,  המצוות 
האיש לאשה ומצוות האשה לאיש )כאשר גם 
הזווג הוא "מצוה רבה"(. מצוות אלו מעוררות 

לפי זוהר ח"ג עג, א. ח 
בספר אני לדודי ודודי לי )ובפרט — החל מעמ' סו(. ט 

שער  ח"ד  משמח  יין  ראה  נשואין,  לשון  נס  בענין  עוד  י 
שביעי )"נס הנשואין"(.
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את עשרת הנסים שהיו לאבותינו במקדש — 
"לא הפילה אשה מריח בשר הקדש וכו'", כל 

הנסים בהם הטבע משרת את הקדושה; 
לעבודת  השייך  המזבח,  אש  של  הנס 
בין  הקדש  אש  היא   — הנשמות  של  התפלה 
שכינה   — זכו  ואשה  "איש  והאשה,  האיש 
ביניהם, לא זכו — אש אוכלתן"יא, כאשר האש 
הן אש מלמטה  האיש  והאש של  של האשה 

ואש מלמעלה;
הנס בקדש הקדשים, השייך לתורה, רובד 
האלוקות — בנישואין הוא "אהבה בתענוגים" 
השכינה  השראת  עצם  מהמודע,  שלמעלה 
בין האיש והאשה, "שכינה ביניהם". לכאורה 
הנקרא   — הקדשים  שקדש  לחשוב  אפשר 
 — פנימי  הכי  הזיווג  מקום  המטות"יב,  "חדר 
היא  האש  כאמור,  אך  התשוקה.  אש  היינו 
הקדשים,  לקדש  מחוץ  החיצון,  המזבח  על 
ומה שיש בקדש הקדשים הוא החלק העליון 
המדברת  השכינה  עצם  ה-יה,  הוי',  שבשם 
במודע,  נמצאת  התשוקה  הכרובים.  שני  בין 
אבל הזיווג והאחדות, ה"אחד" המוחלט, הוא 

קדש הקדשים. 
עולמות-נשמות- של  הדרגות  שלש  אלו 

אלקות בשלש הדרגות של הנס שהיו במקדש 
ובחיי הנישואין. ולסיכום:

אהבה בתענוגיםתורהמקום ארון אינו מן המדהאלוקות
אש של איש ואשהתפלהירידת האש מן השמיםנשמות
מחויבויות הדדיותמצוותעשרה נסים בביהמ"קעולמות

סוטה יז, א. יא 
מ"ב יא, ב; דה"ב כב, יא. יב 

דרגות ממוצעות
כל  מופיעים  יומאיג  במסכת  בסוגיא 
עוד  ומוזכרים  המקדש,  בבית  שהיו  הנסים 
בפרקי  במשנה  הנסים  עשרת  מלבד  נסים 
אבות, כמו העובדה שלחם הפנים היה נותר 
ועוד. שואלים המפרשים:  חם משבת לשבת 
ואיך  בלבד  נסים  עשרה  מנויים  במשנה  הרי 
מי  יש  נסים?  ועוד  עוד  מוסיפה  הגמרא 
הנסים  רק  מנויים  אבות  שבפרקי  שאומר 
נסים  מונה  והגמרא  לישראל,  'טובה'  שהם 
אך  השכינהיד,  להשראת  עדות  שהם  נוספים 

זה נראה דחוק. 
לשלש  החלוקה  הוא  שהעיקר  לומר  ויש 
הנסים  ושאר  שהוסברו,  היסודיות  הדרגות 
בין  ממוצע  מהווים  או  אלו  לדרגות  שייכים 
בכרובים  הנס  למשל  כך  השונות.  הדרגות 
ומקומם אינו  שעשה שלמה בקדש הקדשים 
מן  אינו  ארון  למקום  כמובן  שייך  המדה,  מן 
המדה. ושני נסים נוספים שהיו בקודש — לחם 
הפנים שהיה חם משבת לשבת והנר המערבי 
שהיה דולק תמיד )כפי שכתוב במקום אחרטו( 
מתבטל  הקדשים  בקדש  הזמן.  מעל  הם   —
ואילו  האלוקות,  רובד  גילוי  המקום,  ממד 
בקודש יש ממוצע בין האלוקות לנשמות ושם 

ממד הזמן 'נמתח'.

כב, א-ב. יג 
תפארת ישראל על המשנה באבות. יד 

שבת כב, ב. טו 
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המהפכה השלישית ברכת התורה לאשה
בשנים האחרונות, הרב גינזבורג מלמד על ארבע 'מהפכות' גדולות בהלכות תלמוד תורה: כתיבת התורה 
שבעל פה, נטילת שכר על לימוד תורה, לימוד תורה לנשים ולימוד תורה לאומות העולם, כאשר היום אנו 

נמצאים בעיצומה של המהפכה השלישית ובראשיתה של המהפכה הרביעית.

בלימוד מצד עצמו! וכן כתב הגר"א בחריפות 
צווח  וקרא  פנים,  מכמה  דחויין  "ודבריהם 
היאך  בנותיכם'  ולא  בניכם  את  'ולמדתם 

תאמר וצונו ונתן לנו". 
אשה  הרי  חזקה:  קושיה  זו  ולכאורה 
בגמרא  ככתוב  תורה,  תלמוד  ממצות  פטורה 
אין  )וכן  ועושה"  מצווה  "אינה  בגדר  שהיא 
ללמוד  שצריכה  ומה  תורה(,  בטול  עוון  לה 
מצוות שחייבת בהן זה כהכנה לקיום המצוות, 
כדברי הברכי יוסף "דחיובם אינו מצד מצוות 
תלמוד תורה דודאי פטורות הן, אמנם חייבות 
בקיאי  ואי  שלהן,  הדינים  דעת  למען  מיהא 
בהן תו ליכא עלייהו שום סרך חיוב ללמוד", 
וכהגדרת האבני נזר "חיוב הלימוד משום חיוב 
נדה, אותו  בדיני  כיון שחייבת  ]למשל:  עשיה 
חיוב עצמו מחייב אותה ללמוד את דיני נדה, 

וכיו"ב[, לא משום חיוב לימוד בעצמותו"ה. 

הלימוד הופך מאמצעי למטרה
אכן, ביאור דברי הבית יוסף: כיון שלמעשה 
הלימוד  ממילא  לעשות,  כדי  ללמוד  צריכה 
נחשב כמצוה! כך מבאר האבני נזר "כיון שאי 
אפשר שיקיימו העשיה אם לא ילמדו תחילה... 

על כן חשיב הלימוד תחילת מצות העשיה". 
סיבת  שאמנם  הרביו,  מבאר  בזה  וכיוצא 
מוכרחת,  "הכנה  רק  היא  הראשונית  הלימוד 

שו"ת אבני נזר יו"ד סי' שנב. עיין שם שהוא מקשר זאת  ה 
לדעה שאשה אינה בכלל ערבות במצוות שאינה חייבת בהן, 

עיי"ש. וראה עוד בשו"ת בית הלוי ח"א סי' ו.
לקוטי שיחות חי"ד עמ' 37 ואילך. ו 

תורה  מתלמוד  פטורה  שאשה  התבאר 
כמצוה בפני עצמה, אך "חייבת ללמוד דינים 
והן  מעשיות  מצוות  )הן  לאשה"א  השייכים 

"חובות הלבבות" של אהבת ה' ויראתו וכו'(. 

 דברי הבית יוסף
ותמיהת האחרונים

והנה נפסק להלכה שנשים מברכות ברכת 
)על  פוסקים  ועוד  יוסף  הבית  וכתב  התורהב. 
פי המהרי"ל( שזה מפני שצריכה ללמוד דינים 
יוסף  הבית  כתב  בזה  וכיוצא  לה.  השייכים 
בהלכות אבלות שאשה שייכת בתורה "שהרי 
צריכה ללמוד מעשה המצות שהיא חייבת"ג. 
וכיוצא בזה דעת המגן אברהם שאשה אומרת 
כיון  שלמדתנו"  תורתך  "על  המזון  בברכת 

שצריכה ללמוד מצוות שלהד.
שהקשו  יש  התורה,  לברכת  בנוגע  אמנם 
"אשר  תאמר  איך  וסיעתו:  יוסף  הבית  על 
קדשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה ]נוסח 
אחר: לעסוק בדברי תורה[" והרי אינה מצווה 

נערך על ידי יוסף פלאי, מאמר שישי בסדרה.
שו"ע יו"ד רמו, ו. א 

לא  הדבר  שבראשונים  להעיר  ויש  מז.  סי'  או"ח  שו"ע  ב 
מוסכם )ראה למשל דברי ר"ת שהביא הרא"ש ברכות פ"ז סי' 
כ(, אך כתב החיד"א ביוסף אומץ שהבית יוסף פסק כך מפני 

שכן התפשט המנהג.
יורה דעה סי' שמ. וראה שו"ת רדב"ז ח"ג סי' תקנח. ג 

)וראה  ס"ז  אדה"ז  ובשו"ע  סק"ג  במג"א  קפז  סי'  או"ח  ד 
בפרישה על הטור שם. ובברכי יוסף שם(. וראה מג"א סי' תר"י 
במחצית  אך  היא",  תורה  בת  לאו  "אשה  מהרי"ו  בשם  סק"ג 
השקל שם ביאר "דמכל מקום עיקר תורה ניתן דוקא לאנשים", 

ואם כן אין סתירה מזה לדברי המג"א בברכת המזון.
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מקום  "מכל  אבל  להמצוות"  הכשר,  כעין 
התורה  לימוד  לעצמו,  ענין  זה  ידי  על  נעשה 
זה  לעיקרון  דוגמאות  )ומביא  עצמו"  מצד 
שנחשבת  למזבח  הדם  כהולכת  בהלכה, 
עבודה אע"פ שהיא רק כהכשר לזריקת הדם(. 
)בשבע  בתורה  העוסק  מנכרי  לדבר  וראיה 
מצוות שלו( שהוא ככהן גדול, אע"פ שהתורה 
ניתנה רק לישראל )"מורשה קהילת יעקב"(, 
והלימוד שלו הוא רק כדי שידע איך לעשות 
המעלה  את  לו  יש  מקום  מכל  המצוות,  את 
בנשים,  וחומר,  וקל  הדבר,  וכן   — התורה  של 
המצוות  קיום  עבור  הוא  שהלימוד  שאע"פ 
"בכל זאת נעשה הלימוד ענין בפני עצמו ולכן 
)ולגבי  התורה"  ברכות  זה  משום  הן  מברכות 
בע"ה  נעבור  השלישית'  מ'המהפכה  גויים, 
בלימוד  הרביעית'  'המהפכה  של  לחידוש 

תורה לגויים(.
לנו  "ונתן  לברך  יכולות  שהנשים  וודאי 
את תורתו". שהרי התורה ניתנה לכל ישראל. 
לנשים  עדיפות  יש  תורה  במתן  אדרבה, 
השלישי(,  ליום  להמתין  צורך  היה  )ובעבורן 
קבלו  "הנשים   — יעקב"  לבית  תאמר  "כה 
במאמר  שהתבאר  )כמו  תחילה"  התורה  את 
לתלמוד  שייכות  לאשה  יש  לכן  הראשון(. 
ההלכות  את  כבר  כשיודעת  )גם  בכלל  תורה 
אלא  התורה.  ברכת  ומברכת  לה(  הצריכות 
ועושה  מצווה  בגדר  אינה  מקום  שמכל 
זה  חיוב  כי  פחות,  ושכרה  תורה,  בתלמוד 
ולא  שלהן  במצוות  מהחיוב  כתוצאה  מסובב 

מצד עצמו )עד כאן תמצית דברי הרבי(. 
שברכת  שלדעות  מסתבר  זה  ולפי 
בה  חייבת  אשה  גם  דאורייתאז  היא  התורה 
וממילא תוכל אשה להוציא את  מדאורייתא, 

האיש ידי חובתו בברכת התורה.

הרמב"ן בהשגות על ספר המצוות, מצוות עשה הנוספות  ז 
מז  סי'  ברורה  משנה  וראה  כד.  סי'  אריה  שאגת  שו"ת  טו. 

סק"א.

לימוד תורה לאנשים ולנשים
במאמר מוסגר, נחדד את ההבדל בין לימוד 
לצורך קיום המצוות ללימוד 'טהור'. ודאי שגם 
לגברים הלימוד הוא דווקא "על מנת לעשות" 
)והלומד ואינו מקיים "נח לו שנהפכה שלייתו 
על פניו"ח(, אך יש תכלית בעצם הלימוד לא רק 
מצות  שהרי  בפועל,  המצוות  לקיום  כאמצעי 
ידיעת התורה מקיפה את כל חלקי התורה, גם 
שאינם נוגעים למעשה ללומדט, וכן מצות לימוד 
התורה היא להגות בה יומם ולילה )בזמנו הפנוי 
של האדם( ולא להבטל. כדברי הב"ח )בהקשר 
כדי  בתורה  עוסקים  "שנהיה  התורה(  לברכת 
שתתעצם נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת 
תניא  בספר  וכמבואר  התורה",  מוצא  מקור 

קדישא )פרק ה( במעלת תלמוד תורה.
בתור  שייך  אינו  העצמי  הלימוד  ובנשים 
ללמוד  שצריכות  כיון  מקום  ומכל  חובה, 
כהכנה לקיום המצוות ממילא יש להן שייכות 
הופכת  שההכנה  דהיינו  הלימוד.  בעצם  גם 
אלקיך  לקראת  "הכון  עצמה,  בפני  לתכלית 
ישראל" — ההכנה למצוה היא מצוה הקובעת 
ברכה לעצמה )כמו שלדעת הירושלמי מברכים 
לידי  המביאה  התורה  וכך  סוכה(,  עשיית  על 
מעשה הופכת לדבר הטעון ברכה מצד עצמו. 
ועוד, יש שייכות לאשה גם במצוות של בעלה 
ובניה )ועליה לחנך את בניה לתלמוד(, ומצד 
יש לה שייכות בלימוד התורה של מצוות  זה 
יש  ולאשה  לאיש   — אחד"  לבשר  "והיו  אלו. 
שותפה  היא  וגם  אחת,  בשורה  של  שותפות 
גדולי  נשות  )כמו  בעלה  של  התורה  בעצם 
חידושי  בכתיבת  בפועל  שהשתתפו  ישראל 
הבעל  בפנימיות,  ועוד  בעליהן(.  של  התורה 
שייכות  המצוות  תרי"ג  שכל  הדגיש  טוב  שם 
לכל אדם בכל זמן ובכל מקום )כמובא רבות 

ירושלמי ברכות פ"א ה"ב. ח 
אדון  צוה  אשר  "המצות  לספרו  הסמ"ג  הקדמת  וראה  ט 

העולם יש לידע יסודותיהם אף על פי שאינם צריכין עתה".
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בספרי בעל ה'תולדות'( — ומצד זה כל התורה 
שייכת לאשה כמו לאיש.

גדר ברכת התורה
והנה בגדר ברכת התורה מבואר בפוסקיםי 
נטילת  "על  )כמו  המצוות  ברכת  ככל  שאינה 
לולב" וכיו"ב(. כלומר, הברכה אינה רק על מצות 
ברכה",  צריכה  ש"התורה  אלא  תורה,  לימוד 
כברכת  ולימודה,  התורה  על  כללית  הודאה 
השבח או ברכת הנהניןיא. או שהברכה הראשונה 
תורה  דברי  על  וציונו  במצוותיו  קדשנו  "אשר 
]או: לעסוק בדברי תורה[" היא ברכת המצוות, 
וברכת "אשר בחר בנו" היא הודאה ושבחיב. ולפי 
זה מבארים מדוע אשה מברכת ברכת התורה, 
אך  תורה  תלמוד  במצות  חייבת  אינה  שאמנם 

מברכת כהודאה על התורה ולימודה. 
וסיעתו  הב"י  על  קשה  לכאורה  אדרבה, 
מדוע טרחו למצוא טעמים אחרים! וביאר הרבי: 
אע"פ  ביום  אחת  פעם  מברך  התורה  ברכת 

ראה בכל זה: מנחת חינוך מצוה תל. חידושי הגרי"ז הל'  י 
ברכות פי"א בשם הגר"ח. עמק ברכה )פומרנציק( עמ' ה. קרן 
לדוד או"ח סי' יא. אורח משפט או"ח סי' יא; קמז. דבר אברהם 
ציץ  לא.  סי'  או"ח  יעבץ  משנת  כח(.  א,  )אותיות  טז  סי'  ח"א 
אליעזר חט"ו סי' כד )ושם בשם הגרצ"פ פרנק(. לקוטי שיחות 

חי"ד עמ' 148. 
"הנאת  על  היא  הברכה  הלבוש  שלדעת  בלקו"ש  עיי"ש  יא 
"השמחה  על  היא  הברכה  אדה"ז  ולדעת  הלימוד"  הבנת 

מעצם נתינת התורה לישראל וקבלתה".
פני יהושע ברכות דף יא. חיי אדם כלל ט. יב 

שמפסיק באמצע מלימודו, וזאת כיון שיש חיוב 
יומם  בו  "והגית  תורה  תלמוד  במצות  תמידי 
היינו אומרים  ואם  ולילה", כמבואר בפוסקים, 
עצם  על  הודאה  בתור  רק  מברכות  שנשים 
התורה אזי היה הדין שאשה תברך שוב לאחר 
הפוסקים  הוצרכו  ולכן  מלימודהיג.  שהפסיקה 
בה,  הנוהגים  דינים  בלימוד  שחייבת  לטעם 

וממילא גם אצלה שייך הקשר התמידי לתורה.
מברכות  שנשים  שמה  פירש  הגר"א  אמנם 
מצוות  על  שמברכות  כמו  הוא  התורה  ברכת 
עשה שהזמן גרמן )כדעת רוב הפוסקיםיד(, וכמו 
מצווה  אע"פ שאינה  לולב  נטילת  על  שמברכת 
מצות לימוד תורה אע"פ שאינה  כך מברכת על 
מצווה בה. ולפי זה, אשה אינה מוציאה את האיש 
בביאור  שכתב  כמו  התורה,  בברכת  חובתו  ידי 
שלפי  נראה  מזו,  יתירה  הגר"א.  פי  על  הלכה 
הגר"א אשה אינה חייבת בברכת התורה אלא רק 
רשאית לברך. אולם מדברי שאר הפוסקים מוכח 

שלא חששו לקושיית הגר"א, וכפי שהתבאר.

כמו שבאמת כתב הצל"ח ברכות יא, ב שאשה שהפסיקה  יג 
מפורש  נראה  המהרי"ל  בדברי  אבל  שוב.  תברך  מלימודה 

שלא כצל"ח.
כדברי הרמ"א בשו"ע או"ח תקפט, ו )וראה אנצ"ת ערך  יד 
אשה, וש"נ(. אמנם העירו על הגר"א, שהרי השו"ע )שם( סובר 
כאן  פסק  זאת  ובכל  שהז"ג  מ"ע  על  מברכות  אינן  שנשים 
בא  לא  באמת  שהגר"א  אפשר  אך  התורה.  ברכת  שמברכות 
לבאר את פסק השו"ע עצמו אלא להורות מדוע להלכה יכולות 
לגבי מצוה  ובנו"כ שם  ח,  רצו,  או"ח  עוד: שו"ע  )וראה  לברך 
שאין בה מעשה. הליכות שלמה הלכות ברכת התורה. הליכות 

בת ישראל פ"ב הערה טז. ואכמ"ל(.

להרים את ישראל
"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה". מפרש הקדושת לוי: בדבור משה לישראל הוא מרומם 

אותם אל הקדושה. והנה תרומה — אותיות תורה מ, רמז לתורה שנתנה בארבעים יום 
)בעה"ט(, ולארבעים ימי יצירת הולד. משה צריך לדבר אל כל יהודי, ובכך הוא 'מכניס אותו 
להריון' באור אלוקי. תחושת האור האלוקי ממלאת שמחה, כשמחת ההריון של "אם הבנים 

שמחה", והשמחה מרימה את היהודי אל על. שעשועים יום יום
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הסיפור החסידי
רבי לייב שרה'ס | חובות ושידוכים

רבי לייב שרה'ס היה מהצדיקים המופלאים ביותר בחסידות. הוא נולד בשנת ה'ת"ץ, ונקרא כנראה על 
שם המהר"ל שהיה מצאצאיו. כינויו, שרה'ס, הוא על-שם אמו הצדקת שרה. בהיותה צעירה חמד אותה 
בן הפריץ המקומי, ומשנודע לה על כך התחתנה עוד באותו הלילה עם ר' יוסף, מלמד עני וזקן בא בימים. 
ביודעה שבעלה צדיק נסתר הוא, בקשה את ברכתו שתזכה ממנו לזרע קודש כמוהו, וכך זכתה לר' לייב. 
כשהיה ר' לייב כבן 15 זכה להתקבל בחום כתלמיד הבעש"ט, ובהמשך דבק ר' לייב במגיד ממזריטש. כל 
ימיו שוטט ר' לייב בעולם לתור אחר יהודים הנתונים בצרה ובשביה, ועוזר להם בדרכים פלאיות כקפיצת 
הדרך, ויכולתו לצוות על כל אדם — ויהי הפריץ העקשן והגאה ביותר — לפעול כפי שצווה עליו. נפטר ביום 

ד' אדר ב', תקנ"א.

אל  ניגש  שבת  ובמוצאי  השדכן,  הסכים  נסה! 
הבחורה ואמר לה: הגיע איזה יהודי, שאני אפילו 
והוא  לא מכיר אותו. אבל אני צריך להתפרנס 
שילם לי הרבה כדי שאציע לך להשתדך איתו. 

עונה הבחורה: אנא ברר מי היהודי וחזור אלי.
השדכן, שהתפלא על שהיא לא דוחה אותו 
וחזר ואמר  ובירר כמצות הנערה  מעליה, הלך 
ענתה  והמשפחה.  השם  הפרטים,  כל  את  לה 
בשביל  אך  לשידוך.  מסכימה  אני  הבחורה: 
שלא תהיינה בושות, תגיד לו שישכור את שש 
מרכז  איזה  שיפתח  לשלי,  הצמודות  החנויות 
קניות, אני אזמין סחורה שתגיע על שמו ולאחר 
בושה  לי  תהיה  לא  גדול  גביר  שהוא  שיראו 

להשתדך עמו וכך הכל יסתדר.
החנויות  את  חסיד  אותו  שכר  כאשר 
)מכספה של הבחורה(, הגיעו עוזריה ואמרו לה 
שיש כאן מישהו שמתחיל לגדול, וצריך לעשות 
משהו. ענתה להם: עזבו אותו, אולי הוא יסחר 
זה  הנה  הסחורה  הגיעה  כאשר  אחר?  במשהו 
ומשובחת  שלה,  כמו  הסחורה  אותה   — פלא 
המתחרה  על  עוזריה  לה  העירו  שוב  מאוד... 
החדש והיא התעלמה. כעבור כמה זמן אמרה 
אותו  על  לי  תברר  אולי  לדודה:  בחורה  אותה 
סוחר? שמעתי שהוא רווק... כמובן שהדוד רץ 

של  מחבורתו  להיות  רצה  אחד  תלמיד 
החבריא  מן  הזמן  כל  וביקש  שרה'ס,  לייב  ר' 
שידברו עם ר' לייב בשבילו. ר' לייב דחה אותו 
תלמיד  אותו  אם  אמר:  ולבסוף  ושוב,  שוב 
את  לי  ולהלוות  נכסיו,  כל  את  למכור  מוכן 
כספו לשנה — אזי מסכים אני שיהיה אחד מן 
החבריא. אותו תלמיד קבל את התנאי, מכר את 
כל רכושו והלווה את כל הכסף לר' לייב, ישב 

בבית המדרש ולמד עם תלמידי ר' לייב.
מן  חלק  עם  לייב  ר'  אליו  בא  שנה,  לאחר 
המלא  השטר  את  לי  תן  לו:  ואמר  ההלוואה 
ותביא שטר חדש בהתאם לסכום שאני מחזיר 
מכובדים  בגדים  קנה  הזה  בכסף  עכשיו.  לך 
ותגיד  קוונא  לעיר  סע  ועגלון,  עגלה  ושכור 
לשדכן שם שאתה רוצה להשתדך עם פלונית. 
כך  ואחר  טרחה  בשכר  מטבע  איזה  לו  תן 

תתגלגל.
אותו חסיד הגיע לעיירה ודיבר עם השדכן, 
יפה,  יתומה  היא  פלונית  אותה  וצחק:  ששמע 
בעצמה  ומנהלת  מאוד,  וחכמה  מאוד  עשירה 
את  מצאה  לא  היא  לכן  בעיר.  עסקיה  כל  את 
חתנה עד היום. מי אתה לעומתה? החסיד הביא 
לשדכן מטבע מכובד ואמר לו: מה אכפת לך? 

ערך: יהודה הס
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מיד ובירר, ויצא השידוך אל הפועל.
הבעל  ישבו  מחתונתם  שנתיים  לאחר 
והאישה לשיחה. לאיזה רגע האישה התכופפה, 
ר' לייב שרה'ס, זרק לו על  נכנס  ובאותו הרגע 
השולחן את שאר החוב מההלוואה, ביקש את 
לייב  ר'  את  ראתה  האישה  ויצא.  החוב  שטר 
הרי  אותו,  ללוות  צריך  לבעלה:  ואמרה  יוצא 
לייב! אמר לה בעלה: מהיכן את מכירה  ר'  זה 
את ר' לייב? ענתה לו: מדוע הסכמתי להתחתן 
אלי  הגיע  לעיר  שהגעת  לפני  תקופה  איתך? 
ואמר  שרה,  בן  לייב  לו  שקראו  זקן  ושוב  שוב 
לי שאני צריכה להתחתן עם פלוני אלמוני זה 
לי  ואמר  בחלום  אלי  בא  אבי  גם  שלי.  הזיווג 
עד  כמעט  כשחליתי  רק  אך  לדבריו,  לשמוע 
הבראתי,  איתך  להתחתן  וכשהסכמתי  מות 
הבנתי שיש ממש בדברי הצדיק. לכן כשהגעת 
רק בררתי את השם שלך וסידרתי את השידוך.
רובנו מעדיפים להיות מאלה הנותנים את 
"עבד  הלא  אותה.  מהנוטלים  לא  ההלוואה, 
לווה לאיש מלווה", ומי אוהב להיות עבד? אך 
הייתה  לייב  ר'  הצדיק  של  הנעלמות  מדרכיו 
את  העדיף  הוא  להלוואות.  הגדולה  חיבתו 
גלגולי הכספים שלו גם על פני כספי הפדיון 
מהם התפרנסו רוב הצדיקים, באומרו כי הכסף 
דין  פי  בוודאי שלו על  שקיבל בהלוואה הוא 
תורה — מה שאין כן אם אדם נתן כסף לצדיק 
כדי שיתפלל עליו, ויכול להיות שהיה נושע גם 
בתפילת עצמו... בסיפורים רבים מתואר כיצד 
לווה כסף מיהודים, ולבסוף התברר, כבסיפור 
זה, שלא הייתה זו הלוואה אלא עושר השמור 
לבעליו. פעם לווה מעשיר אחד את כל כספו 

אנשי  בין  בהלוואות  מפוזר  היה  )שכרגיל 
שרפה  בעיירה  שפרצה  לפני  רגע  הכפר(, 
גדולה שכילתה את רכושם של כל התושבים. 
אז החזיר לו רבי לייב את הכסף, והעשיר יכל 

לסייע לשכניו ולהשתקם בעצמו.
אף שכנראה היה יכול להשיג את מבוקשו 
'שייך'  להיות  לייב  רבי  רצה  אחרת,  בדרך 
עם  לעסקיו  ולהיכנס  עוסק,  הוא  עמו  ליהודי 
הוא  הביטוי החסידי  כלל  בדרך  הרצינות.  כל 
הפוך ומדבר על שייכות החסיד לרבי, אך רבי 
יותר, בו המנהיג הוא  לייב חושף ממד פנימי 
לפרשת  בואביטה  שהוסבר  )כפי  לעמו  עבד 
משפטים, על כך שהאשה קונה את בעלה בכך 
שהיא נקנית לו(. רווח נוסף מכך היא המצווה 
המיוחדת של פריעת חוב, שאין בה שום רווח 
כרבי  אם,  בפרט  שמיים.  לשם  וכולה  אישי 
אותה  מכח  חוב...  בעלי  להיות  אוהבים  לייב, 
מצווה הוא מסוגל גם לפעול שידוכים, מכיוון 
חוב שמיימית  החזרת  מעין  יש  שידוך  שבכל 
את  אחת  כל  שמצאו  החסרות,  לנשמות 

הנשמה השייכת לה לפי שורשה.
חיבור נוסף של ר' לייב לשידוך המשונה, 
הוא דרך הוריו — אשה צעירה ונאה שִנשאה 
לומר  יש  ועני.  זקן  למלמד  נפש  במסירות 
התנוצצות  שלנו  הזוג  בבני  ראה  לייב  שרבי 
של אביו ואמו, ולכן התמסר כל כך לשדכם. 
התיבות  ראשי  כי  כותב  מברסלב  נחמן  רבי 
ותורה"  דעת  ישמרו  כהן  "שפתי  הפסוק  של 
הם שידוך: רבי לייב, הכהן-הצדיק, שומר את 
דעת הוריו שהיא החיבור ביניהם, ובהשראתה 

משדך את תלמידו.
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מענות ותשובות
חרטה על העבר

לאחרונה פנתה אלי בחורה צעירה שלומדת 
במוסד חינוך חסידי, אך במקביל גם נכשלה 

בדברים חמורים. ב"ה היא הפסיקה עם מעשים 
אלו, אך עדיין לא מרגישה שלימה בתשובתה. 

שאלתה היא, האם העובדה שאינה חשה חרטה 
על העוונות שעשתה — ואליהם עדיין יש לה 

משיכה גדולה — פוגמת בתשובה שלה, ואם כן 
— איך מגיעים להרגיש חרטה?

מענה:
בספר התניא ]פרק יד ועוד[ מוסבר מאמר 
חז"ל ש"אין אדם עובר עבירה אלא אם כן 

נכנס בו רוח שטות" — שהשטות והטעות של 
החוטא היא שנדמה לו שבעבירה זו שעשה 
אינו מפריד עצמו מהקב"ה. אבל ודאי שאם 
היה מבין זאת לא היה מתעורר בו שום רצון 

לחטוא. הראיה לכך לדברי אדמו"ר הזקן היא 
שאפילו קל שבקלים מוכן למסור נפשו על 
קידוש ה' באם יידרש לכך. אם היא תתבונן 
בנפשה ותדמיין מציאות כזו בה היא באמת 
מתנתקת ונפרדת מה', ודאי שגם היא תכיר 
בכך שהיא מוכנה למסור על כך את נפשה.

טוב וכדאי להתפלל אצל קברי צדיקים 
שתזכה להרגיש בעומק נפשה חרטה על 

העבר ולקבל קבלה לעתיד להיטיב את 
דרכיה.

עליה לדעת שה' אוהב אותה כאב לבתו 
היחידה, אבל שונא את מעשיה בתכלית...

השפעת התת מודע על חיינו
מזה זמן רב שטורדת את דעתי השאלות 

הבאות: האם זה נכון שחיינו, הפעולות שאנו 
נוקטים, התגובות שלנו למצבים ולדברים 

מסוימים, מוכתבים משדרים שמגיעים מהתת 
מודע שלנו ]שלפי טענות פסיכולוגים, הינו 

כ95% מכלל התודעה שלנו[ אל החלק המודע 
שלנו? האם מאורעות, שלא לומר טראומות 

מהעבר שלנו, ממשיכים להתקיים בתוכנו כך 
שהתנהגותנו מוכתבת על פיהם מבלי שנשים 

לב לכך? אם כן, האם עלינו לנסות לטפל בזה? 
כיצד אנו "מוחקים" חלקים מהתת מודע?

מענה:
אין צורך לדאוג בנוגע לתת מודע שבנפש, 

תפקידנו הוא לתקן ולטהר את החלק המודע 
בנפשנו — המחשבה, את הדיבורים שלנו ואת 

המעשים.
בתורת החסידות מוסבר שאכן יש צד לא 
מודע לנפש שנוגע לחיינו, אבל חלק זה 

הינו על-מודע, ובלשון הקבלה והחסידות — 
ספירת הכתר שבנפש האלקית, על שלשת 

ראשיה-חלקיה: אמונה, תענוג ורצון. על חלק 
על מודע זה של הנפש, יש ללמוד ולהעמיק 
ולמצוא כיצד הוא בחיינו ובעבודת ה' שלנו. 

באופן כללי אפשר לומר כי הכתר שבנפש 
הוא הכח שלנו להתגבר ולהמתיק כל צד 

שלילי שעלול להתעורר מהתת מודע שמקורו 
בנפש הבהמית. 

 המדור מוקדש לזכות: חיה מושקא טובה תחי' צפורי-הנדין עם הגיעה לגיל מצוות.
שתגדל להיות חסידה יראת שמים ולמדנית מתוך שמחה וטוב לבב
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ֹשרש רוחני לבעיות במעיים
כבר 20 שנה שבעלי סובל מקוליטיס ]דלקת 

במעי הגס[. בחצי שנה האחרונה המצב 
החמיר והרופאים נתנו לו טיפול תרופתי 

שלא כ"כ עזר. לפני כשנה היינו אצל מטפל 
טבעוני שבנה לבעלי תפריט מדוקדק שאמור 

היה להקל על המצב, בעלי טען שהתזונה 
המאוזנת לא עוזרת לו ]למרות שלא הקפיד 
על כך במאת האחוזים[. בד בבד עם המשך 
הטיפול הרפואי, נשמח להבין קצת יותר על 

הֹשרש הרוחני של הבעיה ולקבל את עצת הרב 
בנידון.

מענה: 
אם תקראו בספרנו 'רפואה שלמה' ]ניתן 

להשיג גם במהדורה באנגלית[ תראו שהמעי 
הגס, כמו גם מערכת העיכול בכללותה, 

שייכים לספירת המלכות, ולכן כל העבודה 
הרוחנית בנוגע לבעיה הזו שייכת לעבודתה 

של ספירת המלכות — שפלות. מומלץ 
ללמוד את המאמר 'פרק בעבודת ה'' ואת 

הביאורים עליו מתוך הספר 'לב לדעת', 
שם מוסברת עבודת השפלות באריכות 

וביסודיות.
בנוגע לתזונה מאוזנת בהמלצת רופא/

מטפל טבעי, הדבר כמובן מומלץ. אם לא 
עזר התפריט של הרופא הקודם, אולי כדאי 

למצוא רופא אחר.
שתזכו לרפואה שלימה מן השמים.

ברכה לבנות כתה א' ב'יעלת חן' — 
בית הספר החסידי לבנות בירושלים — 

לרגל מסיבת סידור
ברכה ושלום! יהי רצון שסידור התפלה 

יהיה אתכן תמיד, לפתוח את הלב לעבודה 
שבלב זו תפלה, לשפוך את הלב והנפש בפני 

השי"ת שיעמוד לצדנו בכל עת ובכל שעה, 
ושישפיע לנו שפע ברכות וטוב בכל המצטרך 

לנו בגשמיות וברוחניות, והעיקר — שיביא 
לנו את הגואל, משיח צדקנו, בחסד וברחמים 
בגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש!

 ברכה לבנות הבת-מצוה
בבית ספר 'יעלת חן'

לבנות הבת-מצוה, לכל בת ובת בפרט:
מזל טוב, מזל טוב בהגיעך למצות! כל 

מצוה שאת מקיימת היא לשון צוותא וחיבור 
להשי"ת נותן המצוה וכן "בשם כל ישראל", 
חיבור לכל עם ישראל. כל מצוה היא מקור 

של שמחה — "שמחה של מצוה" — ועל 
ידה )על ידי המצוה והשמחה הפנימית 

בקיומה( מתקרבים לשמחת הגאולה על ידי 
משיח צדקנו, משיח אותיות ישמח )בעצמו( 

וישמח )אחרים( כנודע. תבשרי תמיד בשורות 
טובות, וביום הבת-מצוה יש להוסיף במתן 

צדקה ובקבלת החלטות טובות בנוגע ללימוד 
התורה וקיום המצות בהידור, כולל לנהוג 
תמיד במדת חסידות לפנים משורת הדין 

)כהוראת הרבי בזה, במיוחד לבנות-מצוה(.
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רמז בפרשה מתמטיקה בפרשת השבוע
"ְונֹוַעְדִּתי ְלָך ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת 
ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת | ֵאת ָּכל-
ֲאֶׁשר ֲאַצּוֶה אֹוְתָך ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )תרומה כה, כב(.

ערך  ָהֵעֻדת,  המלה  שתחת  האתנחתא  עד 
המלים בפסוק עולה 4900 או 70 ברבוע. והנה, 
4900 הוא הרבוע היחיד )חוץ מ-1 הטריוואלי( 
 ,24 של  הפירמידה  פירמידה,  מספר  גם  שהוא 

כלומר סכום כל הרבועים מ-12 עד 242. 
]נציין גם שהמשולש של 24 שהוא 300, ש 
ושסכום כל המשולשים ממשולש 1 עד משולש 
24 — והוא הארבעון-הטטרהאדר של 24 — שווה 
ו-4900.   300 של  הממוצע  הערך  שהוא   2600
סוד  ב"ה,  הוי'  פעמים   100 שווה   2600 ועוד, 
מאה ברכות "ברוך אתה הוי'" שבכל יום של 24 

שעות[.
לה  זו  אשר  בפסוק,  הראשונה  המלה 
ְונֹוַעְדִּתי  היא  התנ"ך,  בכל  היחידאית  הופעתה 
היא  ע  האות האמצעית  כאשר  אותיות,   7 ולה 
שרש 4900. ְונֹוַעְדִּתי שווה 546 שהוא 7 פעמים 
ֶזה  78 הוא משולש  והיינו ממוצע כל אות.   ,78
)נבואת משה רבינו(. ְונֹוַעְדִּתי שווה הוי' פעמים 
ֶאְהֶיה )וכן, ג פעמים ַיֲעקֹב(. שתי המלים הבאות, 
ְלָך ָׁשם שוות 390 או י-ה פעמים הוי' וכן ִיְצָחק 
ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל  ַיֲעקֹב. שלש המלים הבאות, 
ֵמַעל  רק   .132 פעמים   7 שהוא   1183 עולות 
70, בעוד כל המלים עד  70 ועוד  140 או  שווה 
האתנחתא עולות 70 פעמים 70, והאות ע היא 

אמצע ֵמַעל. 
בהמשך, ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים עולים 637 ששווה 13 
פעמים 72, המשלים את 7 פעמים 132 )ששווה 
1183 הנ"ל( ל-1820, והוא ע )סֹוד( פעמים הוי' 
– מספר האזכרות של שם הוי' ב"ה בכל התורה 
כולה!  עריכה: הרב משה גנוט

 .132 פעמים   5 או   845 שווה  ַהַּכּפֶֹרת  ֵמַעל 
האתנחתא  )תחתה  ָהֵעֻדת  לאחר  הבאה  האות 
של  הכולל  סוד  והיא  ֵאת,  של  א  היא  בפסוק( 
 4900 המשלים  הפסוק  של  הראשון  החלק 
שווה   4901  .132 פעמים   29 ששווה  ל-4901 
1183 )ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל( ועוד 3718 כאשר זה 
האחרון שווה 22 פעמים 132 ברבוע, והיינו 845 
ועוד 6 פעמים הוי' ברבוע או 24 פעמים 132. א זו 
גם משלימה את מספר האותיות בחלק הראשון 

של הפסוק מ-54 ל-55 שהוא משולש 10.
אותיות   4 יש  הפסוק  של  הראשון  בחלק 
)שני   22  ,4 במיקומים  כנ"ל(   4900 )שרש  ע 
 ,45 הוי'(,  שם   ,26 שווים  ביחד  המיקומים 
המילויים  שני  הם  הללו  המיקומים  )שני  ו-52 
שווים  ובן שביחד  מה  הוי',  העיקריים של שם 
ְמֵהיַטְבֵאל(. המיקומים מהסוף להתחלה הם 3, 
10 )וביחד, ֶאָחד(, 33, 51 )שביחד שווים 84 או 7 
פעמים ֶזה(, וכולם יחד עולים 97 )מה בן הנ"ל(. 
 22  4  — הנ"ל  המיקומים  מספרי  כל  והנה 
45 52 3 10 33 51 — כל אחד במשולש, עולים 
4624 ששווה 68 )ַחִּיים( ברבוע! משמע שהחיים 
תלוים בסוד האות ע. והנה, ַחִּיים ברבוע, 4624, 
 )23 משולש  )ששווה   276 ִנְצִחִּיים,  ַחִּיים  ועוד 

עולים 4900, ע ברבוע כנ"ל.
והנה, ראשי וסופי התבות של החלק הראשון 
של הפסוק עולים 2120 ששווה "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש 
את  הפותח  הכולל  הביטוי  ְּבתֹוָכם",  ְוָׁשַכְנִּתי 
 4900 יחד  פרשת תרומה! כשנחבר את השנים 
ְּבתֹוָכם(  )ְוָעׂשּו...   2120 עם  ָהֵעֻדת(  )ְונֹוַעְדִּתי... 
 45 ַׁשָּבת שהוא  10 פעמים  7020 או  יעלה הכל 
פעמים 156, מה-ָאָדם פעמים יֹוֵסף כאשר יוסף 
נקרא אדם )"ְלֶנֶפׁש ָאָדם"; במדבר ט, ו על פי סוכה כה, 

א( וָאָדם במספר קדמי שווה יֹוֵסף. 
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"ַּתִּגיד, ַאָּתה אֹוֵהב ְלַצֵּיר?"
"ֵּכן, ֶּבַטח. ְּבִעָּקר נֹוִפים"

"ְוֶאְפָׁשר ִלְׁשֹאל אֹוְתָך — ָלָּמה?"
"ָלָּמה?! ַמְזּתֹו'ֶמֶרת ָלָּמה? ָּכָכה!"

"ָּכָכה ֶזה ֹלא ְּתׁשּוָבה..."
"אהממ... ָלָּמה? ּכֹוַבע!"

ִמְׁשָּכן!  ַלה'  ּבֹוִנים  ְּתרּוָמה  ְּבָפָרַׁשת 
מֹוְצִאים  ָאנּו  ַהְּמֻקָּדִׁשים  ֵּכָליו  ִמֵּבין 
ַהְּבִרית,  ֲארֹון   — ִלְׁשֹלָׁשה  ְמֻׁשָּתף  ְמַכֶּנה 
ַמהּו?  ַהָּזָהב.  ּוִמְזַּבח  ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ֻׁשְלַחן 
אֹוָתם  ְלַעֵּטר  ַהִּצּוּוי  מֹוִפיַע  ָתם  ִּבְׁשָלׁשְָ
ְּבִקּשּׁוט "ֵזר ָזָהב ָסִביב". ֵזר הּוא ֵׁשם ִנְרָּדף 
ַהּדֹוֶמה  ִעּטּור  הּוא  ַהִּקּשּׁוט  ְוָאֵכן  ְלֶכֶתר, 

ְלֶכֶתר, ַהַּמִּקיף ּוְמסֹוֵבב ֶאת אֹותֹו ַהְּכִלי.
ֶרַגע, ַּבִּצּיּוִרים ֶׁשֲאִני ַמִּכיר לֹוֵבׁש ַהֶּמֶלְך 
ַעל רֹאׁשֹו ֶּכֶתר ֶאָחד. ָאז ָמה ִּפְתאֹום ְׁשֹלָׁשה 
ֵמִכיל  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֶּכֶתר  ַּכִּנְרֶאה  ְּכָתִרים? 
ְּכָתִרים,  ֶׁשל  ׁשֹוִנים  סּוִגים  ְׁשֹלָׁשה  ְּבתֹוכֹו 
ֲאָבל  ַאֵחר,  ְּכִלי  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּכל  ְמַעֵּטר  ְוָלֵכן 
ְּבֶעֶצם ֻּכָּלם ַׁשָּיִכים ְלֶכֶתר ֶאָחד ּוְמֻיָחד. ַמהּו?

מָה אַתָּה זוֹכֵר?
ְיהּוִדי  ַמִּגיַע  ָהָיה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְמַסְּפִרים 
ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶאל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש 
זֹוֵכר?"  ַאָּתה  "ָמה  ָהַרִּבי  אֹותֹו  ׁשֹוֵאל  ָהָיה 

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

זֵר זָהָב סִָביב המדור לילדים
ִּבְׁשֵאָלה  ֶּגעֶדעְנְקְסטּו?"(.  "ָוואס  )ְּבִאיִדיׁש: 
ֶאת  ַלְּיהּוִדי  ְמעֹוֵרר  ֵׁשם טֹוב  ַהַּבַעל  ָהָיה  זֹו 
ַהִּזָּכרֹון ֲהִכי ָחׁשּוב, ֶׁשִּלְפָעִמים ִנְמָצא ֶאְצֵלנּו 
ַאָּתה  ְלִמי  ֶּבֱאֶמת?  ַאָּתה  ָמה   — ְּבַתְרֵּדָמה 
ַׁשָּיְך? ַאָּתה זֹוֵכר ַמִהי ַהַּתְכִלית ֶׁשְּלָך ָּבעֹוָלם?
ְלִהְתָקֵרב  ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֹלא  ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל 
ְועֹוד  ְיֵחפֹות  ְּבַרְגַלִים  ֹלא  ֶּבַטח  ְלַחְׁשַמל, 
יֹוֵתר ְּכֶׁשֵּיׁש ְרִטיבּות ַּבְּסִביָבה. ַּפַעם ַאַחת 
ָקָרה  ֶזה  ָחֵמׁש  ֶּבן  ְּכֶׁשָהִייִתי  ִלי.  ִהְסִּפיָקה 
ַּבְרֶזל  ִהְכַנְסִּתי חּוט  ִנְזָהר —  ֲאִני  ּוֵמָאז  ִלי 
ַלַּפְרצּוף ֶׁשַּבִּקיר, ֶזה ִעם ְׁשֵּתי ָהֵעיַנִים ְוַהֶּפה 
ַמַּכת  ִקַּבְלִּתי  ֵהַבְנֶּתם.  ְּבִקּצּור,  ֶׁשָּבֶאְמַצע. 
ִלי ְּכלּום,  ֶזֶרם ַחְׁשַמִּלי. ָּברּוְך ה' ֹלא ָקָרה 
ֲאָבל ַהְּצִריָבה ַהּזֹו ְזכּוָרה ִלי ַעד ַהּיֹום. ָמה 
ְּכלּום.  ִּכְמַעט  ָחֵמׁש?  ִמִּגיל  זֹוֵכר  עֹוד  ֲאִני 
ַּכִּנְרֶאה ֶׁשָּמה ֶׁשָּקָרה ִלי ְּבאֹותֹו ִּגיל ֹלא ָהָיה 

ָּכל ָּכְך ָחָזק ְּכֵדי ֶׁשֵּיָחֵרט ֶאְצִלי ַּבִּזָּכרֹון.
ִלי  ָקרּו  ֶׁשֹּלא  חֹוְׁשִבים  ֶּבֱאֶמת  ַאֶּתם 
ֲאִני  ֲחׁשּוִבים?  ְּדָבִרים  ִנים  ַהּׁשָ ְּבאֹוָתם 
ַמִּניַח ֶׁשָהיּו. ְּבִרית ַהִּמיָּלה ֶׁשִּלי ַוַּדאי ָהְיָתה 
ְמֹאָרע ֲחִגיִגי ַּגם ֲעבּוִרי. ְּכמֹו ָּכל ִּתינֹוק ַּגם 
ֶׁשֶאת  ַּכִּנְרֶאה  ֲאָבל  ִמְּכֵאב,  ָצַרְחִּתי  ֲאִני 
ָהֱאֶמת  ִמָּיד.  ָׁשַכְחִּתי  ָהֵארּוִעים  אֹוָתם 
ֵמַהִּזָּכרֹון.  ִנְמַחק  ֹלא  ָּדָבר  ֶׁשּׁשּום  ִהיא, 
ֵמָהֶרַגע  ָעַלי,  ֶׁשָעַבר  ִמְקֶרה  אֹו  ֵארּוַע  ָּכל 
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ּבֹו נֹוַלְדִּתי ַעד ַהּיֹום, ִנְׁשַמר ֶאְצִלי ֵאי-ָׁשם, 
ִנְסָּתר  ִנְסָּתר. אֹותֹו ָמקֹום ָּכל ָּכְך  ְּבָמקֹום 
ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ֲאִני ְּבַעְצִמי ֹלא יֹוֵדַע ַעל ִקּיּומֹו, 

ּוֶבַטח ֹלא זֹוֵכר ֶאת ְּפָרֵטי ָהֵארּוִעים.
ָמקֹום  ֶׁשְּבאֹותֹו  אֹוְמִרים  ִמָּכְך,  יֹוֵתר 
ִנְסָּתר ִנְׁשָמר ַּגם ָּכל ָמה ֶׁשַהְּנָׁשָמה זֹוֶכֶרת, 
ָחָז"ל  ְלָמָׁשל,  ַהֵּלָדה.  ִלְפֵני  עֹוד  ַוֲאִפּלּו 
ֶאת  לֹוֵמד  ִאּמֹו  ְּבֶבֶטן  ֶׁשִּתינֹוק  אֹוְמִרים 
ַמְלָאְך,  ָּבא  ַהֵּלָדה  ּוְבֶרַגע  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה 
סֹוֵתר ַעל ִּפיו ּוַמְׁשִּכיַח ִמֶּמּנּו ַהֹּכל. ֶׁשַּיֲעֹבד 

ְקָצת ַּבַחִּיים...
ַעל- קֹוְרִאים  ַהֶּזה  ַהִּנְסָּתר  ַלָּמקֹום 
מּוָדע. ְּכלֹוַמר, ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה ְוִנְמָצא, ֲאָבל 
הּוא ֵמַעל ָמה ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע אֹו זֹוֵכר. ִּבְׂשַפת 
ְּבֵׁשם  סֹוִדי  ָמקֹום  אֹותֹו  ְמֻכֶּנה  ַהַּקָּבָלה 
ֻמְסָּבר,  ַהֲחִסידּות  ְּבתֹוַרת  ַהֶּכֶתר.  ְסִפיַרת 
ֹּכחֹות  ְׁשֹלָׁשה  ְּבתֹוכֹו  ּכֹוֵלל  ֶּכֶתר  ִּכי אֹותֹו 
ְמֻיָחִדים. ֵאּלּו ְׁשֹלֶׁשת ַהְּכָתִרים ֶׁשּבֹו — ֹּכַח 

ָהָרצֹון, ֹּכַח ַהַּתֲענּוג ְוֹכַח ָהֱאמּוָנה.

רִיצַת הָרָצוֹן
ַלֲעׂשֹות  ְמאֹוד  רֹוֶצה  ֲאִני  ִלְפָעִמים 
ָלָּמה?  ָלָּמה.  ְלַהְסִּביר  יֹוֵדַע  ְוֹלא  הּו  ַמּׁשֶ
יֹוֵדַע  ֹלא  ֲאִני  ַלֲאֵחִרים  ַרק  ֹלא  'ָּכָכה!'. 
ָּפׁשּוט  ֲאִני  ְלַעְצִמי.  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  ְלַהְסִּביר 
ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ָהָרצֹון.  ֹּכַח  ֶזהּו  ָלֶזה.  ִנְמָׁשְך 
הּו ֶׁשָחׁשּוב לֹו הּוא ִיְמָצא ֹּכחֹות  רֹוֶצה ַמּׁשֶ
ִיְדַהר  הּוא  ַהִּמְכׁשֹוִלים.  ָּכל  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
ֵאיְך  ִריָצה.  ָלנּו  ַמְזִּכיר  ָרצֹון  ָקִדיָמה.  ְוָירּוץ 
ַהַּמִים  ִריַצת  ֶאת  ֶׁשַּמֲעִביר  ְלִמי  קֹוְרִאים 
אֹוִתּיֹות  ְוָאֵכן  ִצּנֹור,  ְלָמקֹום?  ִמָּמקֹום 

ּנֹור. ַהִּמָּלה ָרצֹון ֵזהֹות ְלֵאּלּו ֶׁשל ַהּצִ
ַהְרֵּבה  רֹוָצה  ֶׁשָּלנּו  ַהַּבֲהִמית  ַהֶּנֶפׁש 
ִמְׂשָחִקים  ְטִעיִמים,  ַמֲאָכִלים  ְּדָבִרים: 
ֶאת  ְנַסֵּכם  ִאם  ְמַאְתְּגרֹות.  ֲחָויֹות  ְמַהִּנים, 
ֻּכָּלם  ֶׁשְּבֶעֶצם  ְנַגֶּלה  ָהֵאּלּו  ָהְרצֹונֹות  ָּכל 
אֹוְמִרים ָּדָבר ֶאָחד: ֵּתן ִלי ִלְחיֹות! ַּכֲאֶׁשר 
ָאָדם ַמְרִּגיׁש ְּבַסָּכָנה ִמְתָקֶרֶבת הּוא ִנְדַרְך 
ַחָּייו,  ַעל  ְמַאֵּים  הּו  ַמּׁשֶ אֹו  ִמיֶׁשהּו   — ֻּכּלֹו 
ִאם  ַּגם  ְלִהָּנֵצל,  ְּכֵדי  ַהֹּכל  ַיֲעֶׂשה  ְוהּוא 
ַאְּדַרָּבה,  ְלִהְתַאֵּמץ.  ִמֶּמּנּו  ִיְדֹרׁש  ַהָּדָבר 
ַיְרִּגיׁש ַמֲאָמץ, הּוא ָּפׁשּוט  הּוא ִּבְכָלל ֹלא 
ִיַּקח ֶאת ַרְגָליו ְוִיְבַרח ְּבִריָצה, ָּכל עֹוד רּוחֹו 

ּבֹו. ָלָּמה? ִּכי הּוא רֹוֶצה ִלְחיֹות!
ּוָמה רֹוָצה ַהֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית ֶׁשָּלנּו? ִהיא 
רֹוָצה ַרק ֶאת ה'. ִהיא ָרָצה ַרק ֵאָליו, ּוְלֵׁשם 
ָּכְך ֵיׁש ָלּה תריג ִצּנֹורֹות. ִאם ִהיא ַּתְרִּגיׁש 
ְּבַסָּכַנת ַחִּיים ִהיא ַּתֲעֶׂשה ַהּכֹל ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל. 
ְלַהְכִריַח  ִויַנֶּסה  ִמיֶׁשהּו  ָיבֹוא  ִאם  ְלָמָׁשל, 
ִהיא   — ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָחִליָלה  ַלֲעבֹד  אֹוָתּה 
ָלמּות.  ֲאִפּלּו  ִמִּצָּדּה  ּתֶֹקף.  ְּבָכל  ְּתָמֵאן 
ִלְחיֹות!  ִנְקָרא  ְּבֶעֶצם  ֶזה  ֶאְצָלּה  ְסִליָחה, 
ֵאר ִעם ַהּגּוף, ִּבְמֻנָּתק ֵמה'... ָלמּות ֶזה ְלִהּׁשָ

לְהִתְעַנֵּג עַל ה'
יג  ְלַהּׂשִ ְּכֵדי  ָּגדֹול  ְּבכַֹח  ָרץ  ֶׁשִּלי  ָהָרצֹון 
ֶאת ַהַּיַעד ַהְּמֻבָּקׁש, ֲאָבל ְּבֶעֶצם ָלָּמה? ִמי 
ֶזה ֶׁשַּמְמִריץ אֹותֹו ָלֵצאת ְוָלרּוץ? ִמי ּדֹוֵחף 
אֹותֹו? ֵמֲאחֹוֵרי ָהָרצֹון ִמְתַחֵּבא ָמנֹוַע ּוְׁשמֹו 
יג  ַּתֲענּוג. ֲאִני ָרץ ִּכי ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשָּבֶרַגע ֶׁשַאּׂשִ
ְוֶאל  ַהְּמנּוָחה  ֶאל  ַאִּגיַע  ְמֻבָּקִׁשי  ֶאת 
ְוָאז,  ִצִּפיִתי לֹו.  ָּכְך  ֶׁשָּכל  ֶאל ָמה  ַהַּנֲחָלה, 
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ְּבַנַחת,  ִלי  ָלֶׁשֶבת  אּוַכל  ִיְקֶרה,  ֶזה  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִלי ְלַמֵהר ְלׁשּום ָמקֹום, ְוַרק... ְלִהְתַעֵּנג!

ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּפּיּוט "ְיִדיד ֶנֶפׁש"? ִמָּיד 
ִּבְתִחָּלתֹו ָאנּו ַמְצִהיִרים ַמהּו ַהַּיַעד ֶׁשָּלנּו: 
"ָירּוץ ַעְבֶּדָך ְּכמֹו ַאָּיל". ה' ִיְתָּבֵרְך, ָהִריָצה 
ָּפחֹות  ֹלא  ְמִהיָרה  ֵאֶליָך  ֶׁשָּלנּו  ַהְּמֻׁשַּגַעת 
ֵמַעל  ֶהָהִרים  ַעל  ַהְּמַדֵּלג  ָהַאָּיל  ֶׁשל  ִמּזֹו 
ַּכֲאֶׁשר  ִיְקֶרה  ָמה  ְוָאז?  ַהִּמְכׁשֹוִלים.  ָּכל 
ַיִּגיַע ַהְּיהּוִדי, ֶעֶבד ה', ֶאל ַהֹּקֶדׁש? "ֶיֱעַרב 
לֹו ְיִדידֹוֶתיָך ִמֹּנֶפת צּוף ְוָכל ַטַעם"! ִיְהֶיה 

ַּתֲענּוג ֶׁשל ַטַעם... 
ְוַעל  ִּפּיּוִטים  ַעל  ְמַדְּבִרים  ְּכָבר  ְוִאם 
ְמִתיקּות... ָקָרה ָלֶכם ַּפַעם ֶׁשִּנִּסיֶתם ְלִהָּזֵכר 
ְּבִנּגּון ֶׁשַאֶּתם ְמאֹוד אֹוֲהִבים? ִלי ֶזה קֹוֶרה 
ֵּדי ַהְרֵּבה. ֲאִני ְמַנֶּסה ְלַהְתִחיל ְו... ֹלא, ֶזה 
ִמי  ֹלא  הּוא  ְוַגם  ֵׁשִני  ִנּגּון  ְמַנֶּסה  ֶזה.  ֹלא 
ֶׁשֲאִני ְמַחֵּפׂש. ְוָאז, ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר 
ִהְתָיַאְׁשִּתי, ֶזה ִּפְתאֹום ָּבא. ֶזהּו! ֶזה הּוא! 
ֵמָהעֹוָלם,  ׁשֹוֵכַח  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  עֹוֵצם  ֲאִני 

ְוִנְסַחף ִעם ַהִּנּגּון. ְלָאן? ְלֶאֶרץ ַהַּתֲענּוג.

ּנָה ּפְׁשוּטָה אֱמו
ַעְכָׁשו ֶאְׁשַאל ֶאְתֶכם ְׁשֵאָלה ַאֲחרֹוָנה... 
ַהַּתֲענּוג?  ֶאת  ְמַחֵּפׂש  ֲאִני  ּוַמּדּוַע  ָלָּמה 
ְמַחֵּפׂש?  ְּבֶעֶצם  ֲאִני  ָמה  ֵמִניַע אֹוִתי?  ָמה 
ָּכאן ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ַלְּקִדימֹון ֶׁשָּלנּו. ָלָּמה? 
ְלַמְעָלה  עֹוֵמד  ה'  ִעם  ֶׁשִּלי  ַהֶּקֶׁשר  ָּכָכה! 
ָגה. ֵאין ִלי ַעל ָּכְך ְּתׁשּוָבה,  ֵמַעל ַטַעם ְוַהּׂשָ
ַלֲענֹות  ְמֻעְנָין  ֹלא  ַּגם  ֶׁשֲאִני  ִהיא  ְוָהֱאֶמת 
הּוא  ה'  ִעם  ֶׁשִּלי  ַהֶּקֶׁשר  ִּכי  ֵאָלה,  ַהּׁשְ ַעל 
ְיהּוִדי  ֶׁשִּלי.  ַלַּתֲענּוג  ֵמַעל  ַּגם  ַהֹּכל,  ֵמַעל 
ּוְבֵאמּון  ְּפׁשּוָטה  ֶּבֱאמּוָנה  ַּבה'  ַמֲאִמין 

ָמֵלא. 
ֶׁשּסֹוד  ָלנּו  ְמַגֶּלה  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל 
ַהְּתׁשּוָבה 'ָּכָכה' הּוא ֵראִׁשית ֵּתבֹות ַהִּבּטּוי 
"ֶּכֶתר ָּכל ַהְּכָתִרים". ֶּכֶתר ָהֱאמּוָנה ׁשֹוֶרה 

ַעל ַּגֵּבי ֶּכֶתר ָהָרצֹון ְוֶכֶתר ַהַּתֲענּוג.
ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהְתַעֵּטר ְּבָכל ְׁשֹלֶׁשת ַהְּכָתִרים 

— ִלְרצֹות, ְלִהְתַעֵּנג ּוְלַהֲאִמין!
ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמֹבָרְך!
רָזִי
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 מעוניין להפיץ את ואביטה במקום מגוריך?
 רוצה להצטרף לתפוצת המייל שלנו ולקבל את כל ההודעות והשיעורים?

itiel@pnimi.org.il :שלח מייל לכתובת 
 רוצה לשמוע את שיעורי וניגוני הרב? התקשר לפנימי-פון במספר 079-9211452

 או במספר 02-5434297 — המספר פתוח לניידים כשרים.
 לפניות בנושא העלון: 052-4295164

pnimi.org.il

וחוק האבל אומרים לך משהו? לא צריך אפקט דופלר 
את  להכיר  כדי  במדע  נרחב  ידע-כללי 
התופעות הללו, אבל כדי לצקת בהן משמעות עבור האדם נדרשת התבוננות תורנית. כפי 
שממחיש הרב גינזבורג שוב ושוב, חיבור התורה והמדע — דרך זיהוי הקבלות מתאימות 
בין תופעות מדעיות למושגים תורניים — מעשיר גם עולם הדימויים של התורה, ובעיקר 
מאפשר להפוך את הידע המדעי הסתמי-לכאורה לבעל משמעות פנימית והוראה בחיי 
האדם )"תורה לשון הוראה"(. ה' מדבר אלינו גם דרך המציאות הסובבת אותנו, ועלינו 

לחשוף את המשמעות של תופעות הטבע והתגליות המדעיות העדכניות ביותר.
בהתוועדות השבוע — שיעור לנערי בר-מצוה, המאריך בתופעות של התבגרות וגדילה 
בעבודת ה' — הוקדש חלק נכבד לניתוח תופעת ההסחה לאדום )עם מקורותיה באפקט 
דופלר והשלכותיה על הבנת התפשטות היקום(, תוך ניתוח לשוני, תורני וקבלי של הצבע 
"ירידה צורך עליה", כשמתוך כך נלמדו לקחים בנוגע  וחיבור הכל למושג  האדום-ורוד 

לתהליכי ההתבגרות וההתגברות של תלמידים צעירים.


