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הגליון מוקדש לע"נ טל תחיה ז"ל בת איתן ורעיה — נלב"ע ב' טבת תשפ"ב

תשפ”ב ויחי

במשפט ”ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה” יש ניגוד: ”ועבדהו בלב 
שלם” היינו עיבוד־שינוי עצמי, עידון המדות וריכוך הטבע הגס,

כדי להשלים את הלב. לעומת זאת, ”נפש חפצה” פירושה שהאדם 
חפץ בעצם בטוב, שופע ונובע אהבה בלי־סוף, באופן טבעי,

מצד הפנימיות והעצמיות של הנשמה היהודית. מתוך המאמץ
של ”ועבדהו בלב שלם” זוכים להגיע לגילוי של ”נפש חפצה”.

[מתוך השיעור ”בלב שלם ובנפש חפצה”]
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בס“ד

הקדמת המערכת

הגליון מוקדש לרפואת אריק בן לואיזה

שבת שלום לכל בית ישראל ובתוכם לקוראינו היקרים. לפניכם גליון נפלאות לשבת 
פרשת ויחי, מלא בכל טוב, יחד עם המדורים האהובים ששבו מחופשה.

השבוע בגליון:
נפתח בשיעור נפלא וטרי על 'היום יום' של ו' טבת — "בלב שלם ובנפש חפצה" — 
העוסק באחד מיסודות החסידות, עבודה שבלב. בשיעור מחלק הרב באופן חדשני בין סוגי 
העבודה השונים הנובעים משני חלקי הדעת, החסדים והגבורות, וגילויים במהלך הדורות. 

לא כדאי להחמיץ.
בשיעור השני — "חכלילי עינים מיין" — נלמד על ברכת יעקב ליהודה המכוונת כנגד 
נרנח"י ועל גילוי הארת אור היחידה המקיף בכחות הנפש המודעים, כמו גם על סוד 'לקיחת 
המשקה' החסידית, פעולתה ותנאיה. שימו לב שכאן 'מובלע' מדור קדושת לוי וביאורי 

החסידות לפרשתנו.
היה חסר לכם מדור קדושת לוי וקול שמחה לפרשת ויגש? אין סיבה להצטער, כי הוא 
מופיע כאן בגליון. תוכנו המיוחד קשור גם לעלון אביטה־נפלאות החדש והיפהפה, חפשו 

אותו בבית הכנסת או אצל המפיץ שלכם! 
את כל השיעורים הללו חורזת, מפנים שונות, נקודת המעבר ממאמץ לטבעיות בעבודת 
ה' — בשיעור הראשון במפורש; בשיעור השני בכח גילוי היחידה לשנות את טבע האדם הפנימי; 

ובמדור האחרון במאמץ המביא לדיבור מלב אל לב ולתוצאותיו הברוכות.
ואם שמחתם על שובו של מדור דבר השמיטה, בטח תשמחו עוד יותר לדעת שתוכלו 

לקבל את הגרסה הארוכה במיוחד שלו בתפוצת המייל שלנו.

כפי שתוכלו לראות בגב הגליון, ביום רביעי בערב, אור לכ' טבת, יתקיים ערב השקה לספרו 
החדש של הרב — בעריכתו של ישראל אריאל — "החכמה מאין תמצא".

ואם בהתחלות חדשות עסקינן, זה הזמן לקפוץ על הרכבת ולהצטרף ללימוד היומי בתנ"ך 
ובמשנה. השבוע התחלנו את ספר נחמיה, בקצב של פרק ליום )החל מיום ד'(, ואת מסכת 

שביעית, בקצב של פרק לשבוע.

שבת שלום ומבורך, המערכת



ש44
מכיווץ לטבעיות

נקודה
מעובדת מתוך השיעור

דוד המלך צוה את שלמה בנו — ”דע את 
אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה”. 
אני”,  ”חסיד  עצמו  על  שאמר  דוד,  בדברי 
 — חב”ד  חסידות  בדרך  ה׳  עבודת  מוגדרת 
הצורך בהשכלה אלקית (”דע את אלהי אביך”) 
ובעבודה פנימית בלב (”ועבדהו בלב שלם ובנפש 
חפצה”), כאשר כל השגה במח צריכה לחדור גם 

ללב ולהגיע למעשה בפועל.
הדעת,  מח  דרך  הוא  ללב  המעבר מהמח 
הממוצע־המחבר בין השכל (חכמה ובינה) לבין 
הרגש (מדות הלב). מדות הלב העיקריות הן חסד 
וגבורה (אהבה ויראה), ולכן גם הדעת המולידה 
אותן כלולה משתי השקפות כלליות — שתי 
דרכים לתפוס את הלימוד וההשכלה, המולידות 

שני סוגים של רגש ופעולה:
יש התבוננות ”אדעתא דנפשיה”, בה האדם 
׳למצוא את עצמו׳ בתוך הלימוד, תוך  מנסה 
עצמי.  לשינוי  ודחף  נוקבת  עצמית  בקורת 
”אור  היא  כזה  לימוד  של  הכללית  התנועה 
מה  אל  להתעלות  מתאמץ  האדם  חוזר” — 
שלמד עליו. כמובן, כשמדובר בחסיד, הדברים 
לא נותרים ב׳תיקון־עצמי׳ שמתעלם מהסביבה. 
חלק מהתיקון הוא אימוץ אהבת ישראל אמתית, 
על  הוא  הדגש  אך  וכיו”ב,  לזולת  התמסרות 
ההתגברות והמאמץ להשתנות. זהו לימוד מצד 
הגבורות שבדעת, המולידות עבודה ׳מכווצת׳ 

ומאומצת של ”גבור הכובש את יצרו”.

בו  ”לשמה”,  לימוד  ישנו  זאת,  לעומת 
האדם ׳משתעשע׳ בתוכן ההתבוננות ומתפעל 
מהאלקות שבה. הפועל־היוצא של לימוד כזה 
הוא בדרך ”אור ישר”, מתוך מגמה ׳להמשיך׳ 
את הדברים למטה — להפיץ את החידושים 
האלקית  העולם  השקפת  את  לאמץ  הלאה, 
זהו  לכל.  ולהיטיב  המציאות  על  שמרחמת 
לימוד מצד החסדים שבדעת, המולידים תנועת 
התפשטות של אהבה — אהבת ה׳, שמתבטאת 
ברצון להתדמות לו, אהבה טבעית לתוכן הנלמד 

ואהבת כל הבריות.
כי  שבדעת,  הגבורות  תיאור  את  הקדמנו 
ככלל הדרך בעבודת ה׳ היא להקדים את היראה 
לאהבה: ללא מאמץ והתגברות, מתוך יראת ה׳, 
הזרימה הטבעית היא סתמית ומלאת־ישות — 
חיפוש חויה אישית, ללא זיקה אמתית לעבודת 
ה׳. רק אחרי שהאדם מתאמץ לכוון את עצמו 
כראוי הוא זוכה לחשוף בתוכו זרימה אלקית 
חז”ל  מאמר  בחסידות  נדרש  גם  כך  טבעית. 
”לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך 
שלא לשמה בא לשמה” — לעולם חייב האדם 
להתחיל בעבודת ”שלא לשמה” ׳עדינה׳, מתוך 
רצון שהלימוד יתקן ויעדן אותו עצמו, ורק אחרי 
תיקונו יוכל להתחבר לדברי התורה כפי שהם, 

”לשמה”, ולהאיר אותם בעולם.
זהו סדר הדברים בצוואת דוד לבנו שלמה 
— ראשית עליך להשלים את עצמך, להתאמץ 
להגיע ל”לב שלם”, ורק אחר כך תתגלה בתוכך 
”נפש חפצה”, חפצת־חסד ונובעת־טוב באופן 
לדור,  מדור  גם מעבר  כאן  יש  בעומק,  טבעי. 
מאב לבן — הדורות הראשונים נדרשו בעיקר 
להתאמץ ולהתגבר ואילו בדורנו, בלי לשכוח 
מבסיס העבודה, נדרש בעיקר המעבר לזרימה 

של ”שמחה בטהרתה” וגילוי הטבע היהודי.
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ביאור “היום יום“ ו׳ טבת

“בלב שלם ובנפש חפצה“

קיצור מהלך השיעור
יסודות חסידות חב“ד הם ׳השכלה׳ אלקית ו׳עבודה׳ שבלב, בתפלה ובעבודת המדות. הרבי 

הריי“צ אומר שגדר ה׳עבודה׳ הוא היכולת לקחת כל ידיעה והשגה ולגזור ממנה פעולה 
בעבודה שבלב, כצוואת דוד המלך לבנו שלמה — “דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם 

ובנפש חפצה“. בשיעור מעמיק מוסבר הענין בהרחבה, תוך חלוקה בין החסדים והגבורות 
שבדעת, מהם נגזרים שני סוגי ׳עבודה׳ שונים, והתייחסות להתפתחות מושג העבודה 

מהדורות הקודמים לדורנו־אנו.

הקשר בין ׳השכלה׳ ל׳עבודה׳
יום”  ”היום  על  לעבור  בעזה”י  נתחיל 
לא  בעבר.  למדנו  לא  ולהסביר קטעים שעוד 
את כל הקטעים, אלא רק קטעים מסוימים של 
׳עבודה׳. מענין שמהתחלת ”היום יום”, בי”ט 
של  כזה  קטע  בדיוק  אין  טבת  ה׳  עד  כסלו, 
׳עבודה׳א. גם היום שאחריו, ו׳ טבת, הוא קטע 

של ׳עבודה׳:
כתיב דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 
כי כל ענין ידיעה והשגה אפילו בענינים היותר 

“רשם ע“י איתיאל גלעדי. לא מוגה. מוצאי ח׳ טבת תשפ“ב 
— טלפו“ית.

טבת  ה׳  במוצאי  בשיעור  “למד  טבת  ה׳  יום“  “היום  א
השתא ואי“ה יפורסם בהמשך.

עמוקים, צריך לבוא בעבודה, היינו פעולת דבר 
בבירור וזיכוך המדות והתקשרות פנימית הנקרא 

בלשון החסידות עבודה.
׳השכלה׳  בין  בקשר  עוסק  הזה  הווארט 
במלה  משתמש  לא  הוא  אמנם,  ל׳עבודה׳. 
׳השכלה׳, אבל זהו הנושא. נקרא שוב ונסביר 

בפירוט:
כתיב דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 
ועבדהו  הפסוק הוא ”דע את אלהי אביך 
בלב שלם וב“פש חפצה וגו׳”ב — בהמשך ננסה 
להסביר למה הרבי כאן לא ממשיך את הפסוק 
לכלול את ה”נפש חפצה” יחד עם ה”לב שלם”. 

דברי הימים־א כח, ט. ב
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בפשט משמע שהוא רוצה דווקא את ה”ועבדהו 
בלב שלם”.

כי כל ענין ידיעה והשגה אפילו בענינים היותר 
עמוקים, צריך לבוא בעבודה, 

יסוד  ה׳עבודה׳,  גדר  אומר מהו  הוא  כעת 
היסוד של חסידות חב”ד:

המדות  וזיכוך  בבירור  דבר  פעולת  היינו 
והתקשרות פנימית 

שלם”,  ”בלב  בלב,  משהו  לפעול  צריך 
וזיכוך המדות”  להשלים את הלב — ”בירור 
מתייחס לעיקרי המדות, אהבה ויראה, וגם לשאר 
המדות. אחר כך, ”התקשרות פנימית” לכאורה 
תלויה  שבו  הלב,  מדות  סיום  ליסוד,  שייכת 
בכלל  ההתקשרות  מדת 
(החל מהרגשת קשר פנימי 
יתברך),  לבורא  ועצמי 
ההתקשרות  ובפרט 

ל”צדיק יסוד עולם”ג.
בהדגשה  מסיים  הוא 
מה  לא  היא  ש”עבודה” 
לחשוב  יכול  שאתה 
בפירוש המלה הזו, אלא 

יש לה משמעות מיוחדת בלשון החסידות:
הנקרא בלשון החסידות עבודה. 

׳עבודה׳ על פי חסידות היא משהו מיוחד, 
מושג מיוחד בפני עצמו.

“אלהי אביך“
את הפסוק שהוא מצטט אומר דוד המלך 
בצוואתו לבנו, שלמה המלך, לפני פטירתו. הוא 
גם מזכיר את עצמו בתוך הצוואה, כי הוא אומר 
”דע את אלהי אביך” — ו”אביך” כאן הוא דוד 
עצמו. הוא אומר לשלמה — אתה צריך להסתכל 
אלי, ללמוד ממני איך לעבוד את ה׳, לדעת את 

”אלהי אביך”. 
כתובד שדוד המלך רצה מאד שהוא יוכלל 

משלי י, כה. ג
ס“הדרין קז, א. ד

באבות, שכמו שאומרים ”אלהי אברהם, אלהי 
יצחק ואלהי יעקב” יאמרו גם ׳אלהי דוד׳. לשם 
כך הוא אמר ”בחנני נא ונסני”ה. הוא נפל בזה 
דווקא, כי ”אין קורין אבות אלא לשלשה”ו — 
ודווקא על השלשה האלה אומרים בתפלות שלנו 

”אלהי אברהם, אלהי יצחק ואלהי יעקב”. 
דוד  בין  יש משהו שעובר  כאן  אופן,  בכל 
שיחות  לפי  לאחרונהז  שדברנו  כפי  לשלמה. 
”כתר  שנקרא  המלכות,  של  עצם  יש  הרביח, 
מלכות”ט שעובר דווקא מדוד לשלמה בפסוק 
הזה. יתכן גם שבסוף ימיו, ברגע האחרון ממש, 
זכה דוד למעין מדרגת האבות, ולכן יכול לומר 

על עצמו ”אלהי אביך”.

“לב שלם“ — חיבור המח, הלב והמעשה
לכל אחד יש את ההשכלה שלו ואת העבודה 
שלו. יש ”אלהי אברהם” שהיינו ההשכלה של 
אברהם, מוחין דאבאי, חכמה. יש את הפעולה 
שפועלת בלב — בעיקר מדת החסד והאהבה 
של אברהם אבינו. כל אחד עם ההשכלה שלו, 
לפי שרש נשמתו, וממילא עם מה שנגזר ממנה 
— העבודה שיוצאת מההשכלה. על כל אחד 
שפועל לפי שרש נשמתו, מההשכלה לעבודה 
— לחבר בין המח והלב בשלמות — אפשר 

לומר שהלב שלו שלם. 
ב”לב שלם” יש ודאי התכללות כל המדות, 
אבל יש דגש של כל אחד על המדה המיוחדת 
שלו, כמו שכתוב בתניאיא באריכות בסוד הגורל, 
על ”אבוך במאי הוי זהיר טפי”יב — יש גם את 
המעשה המיוחד לכל אחד. כאן לא כותב על 
מעשים, אבל גם הם ׳עבודה׳ כמובן. צריך לבוא 

תהלים יז, א. ה
ברכות טז, ב. ו

החל משבת חיי שרה השתא.  ז
לקו“ש חכ“ה חיי שרה ג ס“ה; ח“ל חיי שרה ג ס“ג. ח

הקדמת תקו“ז יז, א )“פתח אליהו“(. ט
שעה“כ ע“ין כו“ת העמידה )עמ׳ קצג(. וראה זהר ח“ב  י

יד, ב.
אגה“ק ז. יא

שבת קיח, ב. יב

הכלל בחסידות 
שעבודה היא כמו 

עיבוד עורות — 
שא“י גס וא“י צריך 

לעדן את עצמי
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מההשכלה לעבודה ועד למעשה שהוא העיקר, 
משתלשל  הכל   — העיקר”יג  הוא  ”המעשה 

מהשכלה לעבודה ואז למעשה בפועל.

שלשת האבות: השכלה־עבודה־מעשה
שני  רק  לא  יש  שבעצם  אמרנו  כבר  אם 
עמודי תווך של החסידות, ׳השכלה׳ ו׳עבודה׳, 
אלא שאחריהן צריך להיות גם המעשה בפועל 

— ׳מעשה׳ — הרי שאלה גופא כנגד האבות:
עיקר ההשכלה הוא של אברהם אבינו, שהיה 
משכיל באלקות. אחר כך זה התבטא בחסד שלו 
ובמעשים שלו, מעשי החסד, אבל היסוד שלו 
שהיה תר בעולם ומסתכל ומתבונן מי בעל הבית 
של הבירה, עד שזכה ש”נגלה עליו בעל הבית 
ואמר אני בעל הבירה וכו׳”יד. לכן הוא כתב את 
ספר יצירהטו, שהוא בעצם יסוד היסודות של כל 
ההשכלות שיש ב”מעשה בראשית”, וגם נוגע 

ל”מעשה מרכבה”.
יצחק הוא עבודה, כידועטז שעמוד העבודה 
הוא יצחק. החידוש כאן הוא בין השכלה למעשה. 
למעלה,  מלמטה  שדווקא  לומר  יכול  הייתי 
שאברהם אבינו הוא עמוד גמילות חסד ויעקב 
הוא התורה, כפי שהוא לגבי שלשת העמודים 
שעליהם העולם עומדיז. אבל כשמדברים על 
השכלה־עבודה־מעשה, העבודה נשארת שייכת 
בעצם ל”ועבד הלוי הוא”יח, קו שמאל, יצחק 

אבינו. 
החידוש של יעקב, חוץ מזה שהוא תלמיד 
שהוא שלם  אהלים”יט,  יֹשב  תם  ”איש  חכם, 
במצוות שלו. הוא אומר ”׳עם לבן גרתי׳כ ו־תריג

ע“פ אבות פ“א מי“ז. יג
בראשית רבה לט, א. יד

ראה סה“ד ת“אים ואמוראים אות ע סעיף ח. טו
מגלה עמוקות פרשת ויצא ד“ה “ויצא צירופי אותיות“  טז

ועוד.
אבות פ“א מ“ב )וראה בפירוש המהר“ל על המש“ה(. יז

במדבר יח, כג. יח
בראשית כה, כז.  יט

שם לב, ה. כ

מצוות שמרתי”כא — יש לו ראש של מצוות. 
הוא עושה הרבה מעשים, גם מעשים קטנים, יש 
ליעקב ראש של ”פכים קטנים”כב. הוא מעריך 
את הפרט הקטן, ולכן גם זכה ל־יב שבטי י־ה, 
כל אחד הוא פרט מהכלל וכל אחד הוא גם סוג 

של מעשה.
בכל אופן, כל זה רקע למה שכתוב כאן. 

תולדות ההשכלה —
אור חוזר ואור ישר

עיקר החידוש הראשון: לכאורה לא חייב 
שמהשכלה תבוא עבודה. החידוש כאן שהשכלה 
צריכה להוליד עבודה, משמע שאחרת היא לא 
אמת. אבל יש גם בחסידות מושג של שעשועים 
(שעשועי השכלה באלקות) לשמם, כמו שרבי 
שוב,  זה?  מה  מקומותכג.  בכמה  מאריך  הלל 
׳עבודה׳ היא מצד הגבורה. היות ש”בנין המלכות 
מהגבורות”כד מובן שלדוד המלך, שכאן מדבר 
ומצוה לשלמה וקורא לה׳ ”אלהי אביך”, יש 
וגבורה היא  לגבורה  תפיסת אלקות ששייכת 

׳עבודה׳.
חוץ מהביטוי שעשועים עצמיים, שעשועים 
לשמם, מה יכול להיות השכלה שאינה מתבטאת 
דווקא בעבודה? יש השכלה שמולידה מדה שלא 
היא  כאן  כעבודה. משמעות העבודה  נתפסת 
שאני צריך לעשות שינוי בעצמי, להשלים את 
הלב שלי. יש גם פועל יוצא להשכלה שאיני 
קורא לו עבודה. לדוגמה — רצון להיטיב. או 
והיא  לך  יש  אחת  ”מדינה  עשיר  תפלת  כמו 
חרבה” ואני מתפלל ”יהי רצון שתבנה”כה. או 
בכלל, יש יהודי שמתוך התבוננות אני מרגיש 
את המצוקה שלו ומרחם עליו — מרגיש רחמים 
בדעת. ודאי שייך ללב שלי, אבל הפועל יוצא 

רש“י שם. כא
שם פסוק כה. כב

א(  )קד,  “יסים״  שעשה  ״ברוך  ד“ה  בראשית  פלה״ר  כג
ובכ“ד.

ע“ח שכ“ה דרוש ב; של“ד ובכ“ד. כד
ילקוט שמעו“י תהלים רמז תתמא. כה
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שמוליד אצלי הוא רצון להשפיע — אור ישר. 
כאן משמע שהעבודה היא יותר אור חוזר, משהו 
בנפש שלי שנשלם, שעולה לשרשו להתקשר 
לה׳. אבל הארת אור ישר כלפי המציאות היא 
לא בדיוק עבודה, הגם שיש בכך תשוקה בנפש 
לה׳, העיקר כאן אור ושעשוע בנפש של השפעה, 
שאני רוצה להשפיע (כאשר התשוקה לה׳ היינו 
בעיקר תשוקה להתדמות לה׳, ”מה הוא רחום 
אף אתה היה רחום כו׳”כו). כמו המשל של רבי 
הללכז, שרב שזכה בשכל חדש מיד רוצה להשפיע 

אותו הלאה, לזכות את הרבים.

תרין עטרין שבדעת
במה שאמרנו עד כאן אפשר להסביר שיש 
תרין עטרין בדעת — עטרא דחסדים ועטרא 
של  אביך”,  ”אלהי  של  הדעת  מהי  דגבורות. 
דוד המלך, ”דע את אלהי אביך”? יותר העטרא 
דגבורות. כמו שאמרנו קודם, שדוד המלך הוא 
”בנין המלכות מן הגבורות”. זה צריך להביא 
לעבודה ”בלב שלם” — ”פעולת דבר בבירור 
וזיכוך המדות”, משהו מודע. הרצון להשפיע 
שדברנו עליו, שהוא ודאי משהו בלב, הוא לא 
ההרגשה שאני עכשיו מעבד את העור הגס שלי. 
הכלל בחסידותכח שעבודה היא כמו עיבוד עורות 
— שאני גס ואני צריך לעדן את עצמי (כמו 
בשיעור שלנו על עידון המדותכט — שהכל הוא 
לעדן). זהו סוג העבודה שמדבר עליו כאן. בתוך 
הדעת גופא, המודעות לכך היא העטרא דגבורות 

של הדעת. 
אבל גם העטרא דחסדים של הדעת מולידה 
— אדרבא, היא מולידה אור ישר, הרבה יותר 
׳כיף׳. המלה ׳עבודה׳ לא משמע לי ׳כיף׳. כך גם 
הוא מדגיש. מאד מתאימה לרבי הקודם התפיסה 
וזיכוך המדות  שהשכלה חייבת לבוא לבירור 

מכילתא פרשת השירה פרשה ג. כו
וראה ד״ה ״איתא בפסיקתא״. כז

תו“א בראשית ה, ב; משפטים עו, א; לקו“ת ויקרא ב, ד.  כח
ובכ“מ.

“דפס בחוברת “עדון המדות“. כט 

ולמעשים, מה שנקרא בלשון החסידות עבודה.
שוב, הווארט שיש עטרא דחסדים ועטרא 
דגבורות. עטרא דגבורות היא הדעת שמתוארת 
כאן, אבל יש עוד צד של החסד של הדעת — או 
שמוליד בנפש רק שעשועים פשוטים, או, יותר 
למעשה, מוליד רצון חזק מאד להשפיע ולהאיר 
— לא מתוך זה שאני צריך לשנות אצלי משהו. 

אני פשוט רוצה לתת.

ההתבוננות של רבי אייזיק
ושל רבי הלל

האדם  הגבורה  שמצד  הוא  הווארט  שוב, 
חושב על עצמו, לתקן את עצמו — זהו הפירוש 
כאן של ”דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם”. 
אבל מצד החסדים שבדעת, העטרא דחסדים, זו 
יותר השכלה לשמה ויוצא ממנה יותר רצון טוב, 
רצון להשפיע, אף שלא חושב לתקן את עצמו 

דווקא, הוא לא מכווץ.
זהו בדיוק ההסבר של הרבי הקודם עצמו 
במקום אחר, כשהוא משווה בין רבי אייזיק מהומיל 
ה׳משכיל׳־למופת  בין  מפאריטש,  הלל  לרבי 
מפורסםל,  בסיפור  ל׳עובד׳:  חב”ד  בחסידות 
שהרבי הצמח־צדק שלח את בנו הצעיר, הרבי 
המהר”ש, לראות איך שניהם מתבוננים אחרי 
מאמר ששמעו מהרבי — הוא ראה שר׳ הלל כולו 
מכווץ, עם הראש בין הברכים ומוצץ את האגודל. 
הצמח צדק אמר שהוא כעת מתבונן על חלק 
ה׳עבודה׳ שהיה במאמר, ומצטער עמוק על המצב 
הנפשי שלו עצמו — איפה הוא נמצא, מה צריך 
להיות ואיפה אני נמצא. רבי אייזיק היה בתנוחה 
הפוכה, עם ראש זרוק אחורה והעינים פתוחות 
כלפי מעלה, וכולו מתבונן בעומק השכלה של 
וכמובן לא חושב על  סוף,  אין  המאמר, באור 
עצמו כלל, איפה הוא נמצא בעולם, רק על עצם 
האלקות. התיאור הזה הוא בדיוק שתי הבחינות, 

שכאן אמרנו שהן תרין עטרין שבדעת.
כאשר דוד המלך מצוה לשלמה הוא כמו רבי 

סיפורי חסידים )זוין( פרשת ואתח“ן ספור 404. ל
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הלל — הלל בגימטריא שם א־דני, שם המלכות, 
דוד המלך.

כמובן, צריך לא לקבל את הרושם המוטעה 
לגמרי, שלאותו אחד שחושב איך לעדן את המדות 
שלו ואיך להעמיק ולהפנים את ההתקשרות שלו, 
כפי שכתוב כאן, אין אהבה וחסד כלפי הזולת. 
ודאי לא נכון בכלל. כמו רבי הלל מפאריטש, 
שאוהב את הבריות ורוצה להיטיב ומיטיב בפועל. 
אף על פי כן, ה׳עבודה׳ שלו מתחילה מהחשבון 
שהוא  הראשון  הדבר  זהו   — הפנימי  הנוקב, 
מוציא מהחסידות. החידוש, כמובן, הוא שכאשר 
קוראים ולומדים את החסידות של ר׳ הלל — 
רואים שיכול להיות עומק שבעומק של השכלה, 

ואף על פי כן התכל׳ס היא העבודה הפנימית.

התבוננות בסובב ובממלא
במהדורת ”היום יום” שאני מחזיק כאן יש 
לכל קטע את המקור שלו עם הרחבה. המקור 
כאן הוא במכתב שהרבי הקודם כותב למישהולא, 
אחרי הציטוט שמובא ב”היום יום”, הוא ממשיך:

והנה ראשית ההתבוננות הוא דאיהו ממלא 
כל עלמין ואיהו סובב כל עלמין. ואיתא בפדר“א 
בלבד.  ושמו  הוא  היה  העולם  נברא  שלא  עד 
הוא  הראשון  והעלם  העלם,  מלשון  הוא  עולם 
נברא העולם הוא  ועד שלא  הצמצום הראשון, 
קודם הצמצום הראשון, ועד שלא נברא העולם 
היה הוא ושמו בלבד ב׳ בחינות ומדריגות. שמו הוא 
גילוי והוא העלם. והם השרש דשרש דב׳ הבחינות 
ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין [השרש של 
הממלא כל עלמין הוא ”שמו” ושרש הסובב 
כל עלמין הוא ”הוא”.]. ממלא כל עלמין הוא 
כל  וסובב  פנימי.],  [אור  בכלים  המתלבש  אור 
ענינו  ומבואר  ומקיף.  שסובב  אור  הוא  עלמין 
וממלא.] בסש“ב פרק מח. ובכחות  [של סובב 
הנפש הם הכחות פנימיים, אור בכלי [הממלא.], 
ורצון וענג שהם כחות מקיפים [שאין להם כלים 
בגוף.]. ובהפשטת הענינים בשרש הראשון הם 

אג“ק אדמו“ר מוהריי“צ ח“ב עמ׳ רצט. לא

שתי הבחינות הוא ושמו.
כל זה תוכן ההתבוננות.

והנה מהתבוננות דממלא כל עלמין נולדים 
המדות אהבה ויראה, דבכל לבבך ובכל נפשך

כשאדם מתבונן בממלא הוא מוליד אהבה 
ויראה, וזה גם כנגד שתי המדות הראשונות של 
בכל  אלהיך  הוי׳  את  ”ואהבת  גופא,  האהבה 
לבבך ובכל נפשך”לב. אפילו ש”בכל נפשך” היינו 
”אפילו נוטל את נפשך”לג, זהו עדיין בגדר ממלא 

כל עלמין, אור בכלי, לא אור מקיף לגמרי. 
ומההתבוננות דסובב כל עלמין היא האהבה 
העליונה דמי לי בשמים ועמך לא חפצתי [אולי 
כאן רומז ל”ובנפש חפצה”, המשך הפסוק שלא 
צטט קודם. ה”נפש חפצה” של הקדושה היא 
דווקא שלא חפץ בשום דבר, ”לא חפצתי” — 
לא בגן עדן שלך, לא בעולם הבא, רק בעצמות, 
”אנא נסיב מלכא”לד.] ומגיע לבכל מאדך [מתוך 

התבוננות באור אין סוף הסובב כל עלמין.].
הוא מסיים:

ועל פי יסוד האמור כי כל ענין וענין, גם אם הוא 
נפלא ומופשט הרי בהכרח שמאיר אורו בעבודה 
עס זאל עטוואס אראפ געטראגען ווערען און דער 
הערען זיך אענין אין עבודה [תרגום: ש׳משהו׳ 

יומשך ו׳ישמע את עצמו׳ בענין בעבודה.].
שיגיע  האלה  הדברים  כל  של  התכלית 
זיך”? בדיוק מה  לעבודה. מה פירוש ”הערען 
שהסברנו קודם — שהוא שומע את עצמו, איפה 
הוא נמצא בכל הענינים האלה בנוגע לעבודה 

שלו, ”דע את אלהי אביך ועבדהו”.

שני סוגי פועל־יוצא
מה ׳מרויחים׳ מכל זה? 

הוא כותב כאן שגם ההתבוננות הכי גבוהה 
— התבוננות ב”הוא”, שרש השרש של סובב 
כל עלמין, העלם עצמי — מגיעה בסוף לעבודה, 
”אליבא  עבודה,  של  בפועל־יוצא  מתבטאת 

דברים ו, ה. לב
ברכות פ“ט מ“ה. לג

איכה רבה ג, ח. לד
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דנפשיה”, שצריך לשמוע את עצמו (”הערען 
זיך”) בענין. ממש כמו שאמרנו לגבי רבי הלל, 
שמבין ומסביר במאמרים את הדברים העמוקים 
ביותר, ואף על פי כן שומע את עצמו שם ולכן 
נמצא עם הראש בין הברכים בהתבוננות, הכל 
אליבא דנפשיה, וכמובן בסוף מגיע למעשה טוב. 
אחד הווארטים החשובים של רבי הלל הוא 
ישר הוא טוב  והצדקלה —  בין הטוב  ההבדל 
בעצם, לא להצטדק. לכן, לא לחשוב שאצל רבי 
הלל האדם הוא טוב כי מצטדק, כי צריך להיות 
צדיק, העיקר שאני אהיה צדיק, זה ודאי לא נכון. 
הענין קשור לעוד סיפורלו שישבו יחד, הוא ורבי 
אייזיק ועוד מגדולי החסידים בהתוועדות. הרבנים 
בין החסידים החליטו שם שצריך לשבור אחד 
לטובת  בה”ב  מצומות 
ההתוועדות. אך רבי הלל, 
לא  ׳פרּום׳,  מאד  שהיה 
הכניס דבר לפה... האשימו 
אותו שהוא ׳מתנגד׳, והוא 
הסביר שכל כך עיבד את 
הגוף עד שגם סעיף קטן 
של שו”ע הוא חייב לקיים. 
כמו  הלל,  שהוא  כמה 
בית הלל שנוטים להקל, 
מסוגל  לא  הוא  בעצם 
להקל לעצמו נגד סעיף קטן בשו”ע. זהו ביטוי 
לעבודה שלו. רואים שגם ב”כי טוב” שלו הוא 
מכווץ, הכל צריך להיות מאה אחוז. יש הרבה 
סיפורים עליו, עד כמה מסירות נפש היתה לו 
על סעיף קטן בשו”ע. לדוגמה, בקידוש לבנה, 
כשלא היתה לבנה, הוא אמר שפשוט ימות — 

אי אפשר לחיותלז, ועוד כמה ווארטים כאלה.
אף על פי כן, אחרי כל זה, ההתבוננות בסובב 
— שהוא מתאר כאן כדרך להגיע לעבודת ”בכל 
מאדך” — יותר מתאימה לדמות של ה׳משכיל׳. 
שוב, כפי שהוא בעצמו כותב כאן, האור של הסובב 

הובא ו“תבאר בשיעור ח״י תשרי תשס״ט. לה
ספר השיחות תש״א )לה״ק( עמ׳ מח ובכ“ד. לו

ראה שמועות וסיפורים ח״ב סיפור “ד )עמ׳ 57(. לז

לא מתלבש בכלי. אם אדם מתבונן במשהו שלא 
מתלבש בכלי, אז גם אצלו, בחויה הנפשית שלו, 
לכאורה יותר דומה למצב של שעשועים עצמיים, 
מה שקראנו ”לשמה”, שלא חייב להתלבש בשום 
דבר. דוגמה לכך היא הביטוי של הרבי, שדברנו 
עליו הרבה לאחרונהלח — ”שמחה בטהרתה”לט, 
משהו טהור לגמרי, בלי שום פועל יוצא מוגדר.

שרש שני המשיחים
נאמר כמה רמזים כאן:

במאמר הוא אומר ששתי הבחינות האלה 
ההעלם  היינו  ”הוא”  ושמו”,  ”הוא  נקראות 
העצמי ו”שמו” היינו גילוי, והן שרש השרש של 

סוכ”ע וממכ”ע.
הפעם הראשונה והעיקרית בתורה שכתוב 
”הוא שמו” היא בפסוק ”וכל אשר יקרא לו האדם 
שמו”  ובהמה הוא שמו”מ, וידוע הרמז ש”הוא
יש שתי בחינות —  משיח. בתוך משיח  שוה 
משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן דוד הוא 
כאן, ביחוד של דוד ושלמה בפסוק ”דע את אלהי 
אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה” — פסוק 
של ׳עובד׳ — ואילו משיח בן יוסף הוא המשכיל. 
ואחד  יש אחד שהוא שרש ההשכלה  אם 
שהוא שרש העבודה, פשיטא שמשיח בן יוסף 
הוא המשכיל, יוסף הוא ”איש מצליח”מא שהוא 
׳איש משכיל׳מב. את יוסף ה׳ עיבד בכל מה שעבר 
הוא  לא  אבל  כל הקשיים שלו,  בחיים,  עליו 
בעצמו — הוא היה כל הזמן בסדר. לא רואים 
שעשה שום מאמץ לתקן עצמו, רק שה׳ תקן 
אותו. יוסף היה משכיל בעצם, כמו רבי אייזיק. 
לעומת זאת, יהודה הוא טיפוס של עובד, 
”הפעם אודה את הוי׳”מג. יהודה הוא שמתוודה, 

התוועדות י“ט כסלו השתא. לח
שיחת כי תצא י“ד אלול תשמ“ח. לט

בראשית ב, יט. מ
בראשית לט, ב. מא

ראה רש״י על שמואל־א יח, יד. ובכ״מ. מב
בראשית כט, לה. מג

חז“ל ׳התעקשו׳ 
שהאהבה היא 

לא משהו פשוט, 
לא אהבה טבעית 

ופשוטה של 
יהודי, אלא שהיא 

׳עבודה׳
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כמו שכתוב בשם מי השילוחמד. יהודה אומר 
את הוידוי, וברגע שאומר את הוידוי הוא יכול 
לגשת אל עצמיותו וממילא להתחבר ליוסףמה. 
לא רואים שיוסף מתוודה, הוא רק מתוודע לאחיו 
— ”אני יוסף העוד אבי חי”מו. לא רואים שהוא 
מתחרט על שותפותו במכירה, כתובמז שגם לו 
היה חלק במכירה — בכך שעורר שנאת וקנאת 

האחים. 
בן  היינו החלק של משיח  כן, ”הוא”  אם 
יוסף, המשכיל של המשיח, ו”שמו”, לשון גילוי, 
החלק של משיח בן דוד, העובד. שרש שניהם 
לפני הצמצום, אך מי שגואל בפועל, תכל׳ס, כמו 
שכתוב בהפטרת ויגש, הוא דוד שבא מיהודה, 

משיח בן דוד ”נשיא להם לעולם”מח.

“שמע ישראל“ —
לשמוע את עצמך בהתבוננות

אם שואלים — מה הפסוק העיקרי בתורה 
של ההתבוננות? כתוב בתחלת שער היחוד של 
הלל  רבי  של  הביאור  עם  האמצעי,  אדמו”ר 
עצמו, שזהו הפסוק ”שמע ישראל הוי׳ אלהינו 
הוי׳ אחד”מט. יש לכך רמז מאד יפה, שהמלים 
חפצה” שוות בדיוק  ובנפש שלם בלב ”ועבדהו
הוי׳ אחד”! רק שני  הוי׳ אלהינו ישראל ”שמע
”הוי׳  ועבדהו”, שוים  ”דע...  הפעלים בפסוק, 

הוי׳ אחד”. אלהינו
קודם כל, יש כאן בפסוק שבתוך התבוננות 
האדם צריך גם לשמוע את עצמו, להתמודד 
עם המצב האישי שלו כדי לעדן את עצמו, כמו 
שאמרנו, להעצים את ההתקשרות שלו — הכל 
במודע. זהו אחד מפירושי ”שמע ישראל”, שעוד 

“תבאר   — ושכר“  “יין  ד“ה  שמי“י  השילוח  מי  ראה  מד
במאמר “חכלילי עי“ים מיין“ בגליון זה.

בית ישראל ויגש תשי“ז. הובא ו“תבאר בשיעור “דיבורים  מה
מלב אל לב“ )כ“ט כסלו השתא — “דפס בגליון זה(.

בראשית מה, ג.  מו
ת“חומא וישב פ“ז. ראה ילקוט הראוב“י בראשית אות  מז

תרס ווישב אות מא.
יחזקאל לז, כה. מח

דברים ו, ד. מט

”שמע  מופיע  אחד”  הוי׳  אלהינו  ”הוי׳  לפני 
ישראל”. היה אפשר לכתוב ׳שמעו הוי׳ אלהינו 
הוי׳ אחד׳, או עוד יותר טוב, ׳ראו׳, כמו שמשה 
רבינו רצה“ — אבל כתוב קודם ”שמע ישראל”. 
מה אומר ה”ישראל”? אתה ישראל! תשמע איפה 
אתה נמצא בתוך ”הוי׳ אלהינו הוי׳ אחד”, מה 
זה יכול לעזור לך? מה הענין הזה צריך להביא 

ולהוליד אצלך. 
הפירוש הזה נוגע לקושיא הידועה שהריז׳ינער 
שאל את אדמו”ר הזקן כשהיה ילד“א — איך 
בטול  בו  (שיש  אחד”  מ”הוי׳  לעבור  אפשר 
במציאות) ל”ואהבת” (חויה בה האדם מרגיש 
את עצמו)? אדמו”ר הזקן הסביר“ב שהמעבר הוא 
דרך ”ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”, אבל 
הווארט הפנימי ש”ואהבת” כבר נמצא ב”שמע 
ישראל” — בתוך המלה ישראל (שהוא גם השם 

הפרטי של הריז׳ינער עצמו!). 

“ואהבת“ — עבודה או הבטחה?
גם בתוך ”ואהבת את הוי׳ אלהיך” יש פה 
איזה חידוש: הייתי יכול לחשוב שלהגיע לאהבת 
ה׳ אפשר רק מעטרא דחסדים של הדעת, כפי 
שהסברנו קודם. אהבה פשוטה היא לא לחשוב 
על עצמי — אני אוהב, כמו שאמרנו קודם, בלי 
להסתכל על עצמי. יראה היא כיווץ של חשבון 
נפש, אבל לא אהבה. לכן יש גם שאלה בחסידות: 
איך אפשר לצוות על אהבה? או שאדם אוהב או 
שלא אוהב! זו הקושיא הידועה“ג של הבעל שם 
טוב, עם התירוץ הידוע. התירוץ הוא שהמצוה 
היא להתבונן. אם המצוה היא להתבונן, סימן 
שזו התבוננות ׳אליבא דאהבה׳, להגיע לאהבה. 
לעומת זאת, כל עבודה היא מצד הגבורה, שהיא 

אתכפיא. 

לקו“ת ואתח“ן ד“ה “ואתח“ן“ וביאורו. “
ראה דרך מצותיך שרש מצות התפלה פמ“א ובציו“ים  “א

והערות שם.
כמבואר שם פמ“א. “ב

וציו“ים לדרך מצותיך ד“ה “להבין מצות  “ג “דפס במ“מ 
אהבה“ )קצט, א(. ראה כלל גדול בתורה עמ׳ כב.
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איפה אני רואה בחז”ל שגם הם ׳התעקשו׳ 
שהאהבה היא לא משהו פשוט, לא אהבה טבעית 
זהו  ׳עבודה׳?  יהודי, אלא שהיא  ופשוטה של 
הם  במשנה“ד.  חז”ל  בפירושי  החידוש  בדיוק 
לא מפרשים ”בכל לבבך” על הלב שלך סתם, 
אלא ”בשני יצריך” — יש לך נפש בהמית מצד 
הרע, הקליפה שבלב, צריך לעבוד ולעדן את 
הלב שלך עד שגם היצר הרע שבלב שלך יאהב 
את ה׳. בעצם, חז”ל בפירושם הופכים את כל 
האוירה של הפסוק. אני הייתי מפרש ”ואהבת” 
אחרי ”שמע ישראל”, כמו שגם כתוב בחסידות“ה, 
כהבטחה — לא מצוה בכלל. הבטחה שמתוך 
ל”אהבה  עד  לאהבה,  יגיע  אדם  ההתבוננות 
בתענוגים”“ו. אבל לא, חז”ל מדגישים — זה 
החידוש שלהם — שבתוך האהבה גופא צריך 
עבודה, כי יש לאדם שתי נפשות, יש בו רע, 
שרש פורה ראש ולענה. צריך אתכפיא, ”אתכפיא 
המביאה לידי אהתפכא”“ז — לעבד את הנפש 
הבהמית עד שהיא גם תאהב את ה׳. אחר כך 
גם ”בכל נפשך” הוא לא כיף, ”אפילו נוטל את 
נפשך”“ד, כמו רבי עקיבא“ח. שוב, זו התבוננות של 
”הערען זיך” בתוך ההתבוננות. גם ”בכל מאדך” 
לפי שני פירושי חז”ל היינו עבודה — ”בכל 
ממונך” ו”בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי 
מודה לו מאד מאד”, שני פירושי המשנה. היות 
שיש שם עבודה, עדיין אפשר לומר שגם אהבת 
בסובב,  מהתבוננות  שמגיעה  מאדך”,  ”בכל 

נובעת מעטרא דגבורות. 
אבל עיקר הווארט שלנו, שאם היה נובע 
מעטרא דחסדים — הכל היה רק גילוי האהבה 
כל  בלי  אהבה,  הכל  שעשוע.  ורק  הטבעית 
הפירושים האלה של חז”ל. הרי בהחלט אפשר 
לפרש הפסוק בלי ”בשני יצריך”, בלי ”אפילו 
הוא נוטל את נפשך”, בלי ”בכל ממונך” ו”בכל 

ברכות פ“ט מ“ה. “ד
באר מים חיים ואתח“ן פ“ו ד“ה “ובזה תבין“. “ה

שה“ש ז, ז. “ו
מאמר ד“ה “באתי לג“י“ תש“י סופ“ב. “ז

ברכות סא, ב. “ח

מדה ומדה וכו׳”. ”בכל מאדך” פירושו הרבה“ט
— בכל הכח שלך, כח נפשי שנובע באופן טבעי 

מצד עצם הנשמה. 
חדדנו כאן עוד הסבר חשוב, שבעצם נוגע 
לכל התורה כולה — פרט המצביע על כללות 
מגמת חז”ל, למצוא בכל פסוק בתורה הוראה 
למעשה בעבודת השי”ת (והיינו שבכלל היחס 
ז”א  פה,  שבעל  לתורה  שבכתב  התורה  בין 
ומלכות, הוא היחס בין תרין עטרין שבדעת — 

שרש ז”א ומלכות, וכנ”ל).

“בנפש חפצה“ — מודעות טבעית
נחזור למה ששאלנו: למה הרבי הקודם לא 
כותב בפתגם שלו את המשך הפסוק, המלים 

”ובנפש חפצה”? 
קודם רמזנו ש”ובנפש חפצה” יכול להיות 
מדרגת ”בכל מאדך”, ”ועמך לא חפצתי” — 
מעצמות  חוץ  דבר  בשום  חפץ  שלא  שאומר 
ה׳. אבל אדרבא, ”נפש חפצה” רומזת לעטרא 
דחסדים, ”חפץ חסד”ס. ”נפש חפצה” היא כבר 
לא כל כך ”ועבדהו”. יש כאן ניגוד: ”ועבדהו בלב 
שלם” היינו עיבוד עצמי, אליבא דנפשיה, עיבוד 
עורות, לעדן את המדות ולחזק את ההתקשרות 
העצמית. כל זה הוא לא ”בנפש חפצה” — ”נפש 
חפצה” פירושה שהאדם חפץ בעצם, שופע ונובע 
אהבה בלי סוף (ובאמת, ”נפש חפצה” כוללת את 
כל התורה כולה, הכל מצד הפנימיות והעצמיות 
של הנשמה היהודית — ”נפש חפצה” בגימטריא 

תריג, ודוק). 
יש רמז, שאף על פי שדוד אומר ”ועבדהו”, כי 
בנינו מן הגבורות, אבל תכלית המלכות היא גם 
לקבל חסדים, ”חסדי דוד הנאמנים”סא. ”ועבדהו 
בלב שלם” היינו בנין המלכות מן הגבורות ואחר 
כך לקבל חסדים היינו ”ובנפש חפצה”, עם כל 

הרמזים שעכשיו אמרנו.
יש כאן הבדל בין הדורות הקודמים לדור 

רבי“ו בחיי שם. “ט
מיכה ז, כ.ע ס

ישעיה “ה, ג. סא
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האחרון, הדור של הרבי. אפילו אם נחזור רגע 
לרבי הקודם — כאן הרבי הקודם דורש ׳עבודה׳, 
אבל יש סיפור מפורסםסב שהופיע אליו אדמו”ר 
הזקן בבקורת שהחסידים הצעירים, האברכים, 
לא עובדים כדבעי, והוא התווכח עם אדמו”ר 
הזקן וטען שאי אפשר לדרוש בכלל עבודה תוך 
כדי תנאי הגלות הקשה. מצד אחד, הוא כאילו 
עבודה.  דורש  מחמיר,  הוא  כאן  אבל  ׳מקל׳, 
הנהגה  על  מוותר  שלא  שאמרסג  כמה  הרבי, 
של החסידים מקדמת דנא, אבל תכל׳ס הוא 
גם מקל וגם עם נטיה לומר שהכל כבר נעשה, 
אפילו צחצוח הכפתוריםסד. אצל הרבי לא צריך 

סי“ז.  הריי“צ  אדמו“ר  מדור  )חיטריק(  דברים  רשימות  סב
ראה התוועדות י׳ שבט תשס“ז )“דפסה בגליון בֹא תשפ“א(.

ראה לדוגמה שיחת כי תשא תש“מ. סג
שיחת ש“פ ויצא תשמ“ח ס“ח. סד

כבר עבודה קשה, רק משהו פשוט — לעשות 
משהו פשוט מצדנו או מצד המשיח עצמו, או 
פשוט להגיע ל”שמחה בטהרתה”, לגלות את 
הטבע היהודי. זהו שרש הלימוד שלנו על הטבע 

היהודיסה, הטבע הטוב.
לשון  לשלמה,  כאן  מדבר  דוד  אופן,  בכל 
שלם. כשהוא אומר לו ”ועבדהו בלב שלם” היינו 
רמז מפורש שהעבודה שייכת לך, שלמה בני. 
שלמה מצד הטבע שלו ׳לא בקטע׳ הזה — הוא 
אחרי בנין המלכות, רוצה רק את ”חסדי דוד 
הנאמנים”. לכן הוא יכול להתאהב, להתחתן עם 
אלף נשים ו׳לעשות חיים׳. לפחות, דוד אומר לו, 

בשביל ”נפש חפצה” צריך קודם ”לב שלם”.

ראה בספרים מודעות טבעית והטבע היהודי, וראה גם  סה
שיעור ליל שבת שובה תש“פ )“דפס בגליון יו“כ תשפ“א(.

גדר העבודה הוא להביא כל ידיעה והבנה לפעולה בזיכוך המדות ובחיזוק ההתקשרות.�
”לב שלם” הוא חבור המח והלב שמביא למעשה.�
אברהם־יצחק־יעקב הם כנגד השכלה־עבודה־מעשה.�
בזכות רגישותו לפרטים, ”פכים קטנים”, זוכה יעקב ל־יב שבטים — פרטים מתוך הכלל.�
יש השכלה שמולידה רצון לשינוי־עצמי (עבודה בדרך אור חוזר) ויש השכלה שמולידה �

רחמים או דחף להפצה (אור ישר).
שני סוגי ההשכלה הם כנגד תרין עטרין שבדעת — חסדים (אור ישר) וגבורות (אור חוזר).�
רבי אייזיק (המשכיל) חשב על ה׳ במאמר ורבי הלל (העובד) חשב איפה אני במאמר.�
גם מי שעוסק בתיקון עצמי — אוהב את הבריות ומשפיע להן.�
יוסף הצדיק לא עוסק בתיקון עצמי אלא בעשיה — רק ה׳ מתקן אותו — ואילו יהודה �

מתוודה ועובד על תיקון עצמו.
דווקא ה׳עובד׳ הוא הגואל בפועל.�
”שמע ישראל” — עליך לשמוע את עצמך־מקומך בתוך כל השכלה אלקית.�
חז”ל ׳התעקשו׳ לפרש את כל התורה — כולל האהבה — בדרך של ׳עבודה׳.�
”לב שלם” — ׳עבודה׳ (מצד הגבורות) ו”נפש חפצה” — מודעות טבעית (מצד החסדים).�
חפצה” כוללת את כל תריג מצוות מצד פנימיות ועצמיות הנשמה היהודית.� ”נפש
מתוך דור של עבודה ”בלב שלם” בא דור של גילוי ”נפש חפצה”.�
על אף הצורך בהקדמת ה׳עבודה׳ — התכלית בדורנו היא עבודה פשוטה של ”שמחה �

בטהרתה” וגילוי הטבע היהודי.

ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות | צידה לדרך
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שיעור
ש

גילוי היחידה של שבט יהודה

חכלילי עינים מיין

קיצור מהלך השיעור
בשיעור מיוחד ועמוק על ברכת יהודה, המלך בשבטים, מוסבר פסוק השיא של הברכה — 

“חכלילי עינים מיין ולבן ִשנים מחלב“. אחרי הקדמה כיצד חמשת פסוקי הברכה מכוונים כנגד 
נפש־רוח־נשמה־חיה־יחידה, באים שלשה פירושים עמוקים בחסידות לפסוק, בסדר יורד של 

דורות החסידות, מהם עולה כיצד הארת היחידה נמשכת מטה־מטה אל כל כוחות המודע, 
פועלת בהם “אתהפכא“ והופכת אותם מכוחות מודע ׳אנושיים׳ לגילוי אלקות תקיף ושלם — 

בהתבוננות טהורה, ברגשות אהבה ויראה אין־סופיים ובהכנעה מוחלטת לה׳. שיעור שמלמד על 
עומק־העומקים של ׳לקיחת משקה׳ חסידית )ומעמיד רף גבוה מאד כדי להיות ראויים לה...(.

נרנח“י בברכת יהודה
בין ברכות יעקב לבניו בולטת באורכה ברכת 

יהודה, הכוללת חמשה פסוקיםא:
ֹאְיֶביָך  ְּבֹעֶרף  ָיְדָך  ַאֶחיָך  יֹודּוָך  ַאָּתה  ְיהּוָדה 

ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ָאִביָך.
ָרַבץ  ָּכַרע  ָעִליָת  ְּבִני  ִמֶּטֶרף  ְיהּוָדה  ַאְרֵיה  ּגּור 

ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו.

“ערך מרשימת הרב ע“י איתיאל גלעדי — ד־ה טבת תשפ“ב.
בראשית מט, ח־יב. הברכה היחידה השוה במ“ין פסוקיה  א
בין  — ש“י האחים הבולטים  יוסף  היא ברכת  יהודה  לברכת 
שבטי י־ה, המ“היגים ש“פגשו בפרשת ויגש, שהמתח בי“יהם 
כשתי ממלכות “משך בכל הדורות ומצאצאיהם מגיעים ש“י 

המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.

ֹלא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד 
ִּכי ָיבֹא ִׁשיֹלה ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים.

אְֹסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה ְוַלּשֵׂרָקה ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס ַּבַּיִין 
ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים סּותֹה.

ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן ִׁשַּנִים ֵמָחָלב.
חמשת הפסוקים מכוונים, בסדר עולה, כנגד 
נפש־רוח־נשמה־חיה־ הנשמה,  קומות  חמש 

יחידה. ובפרט:
שלשת הפסוקים הראשונים, שכנגד הנר”נ 
(הפנימיים), מתארים תכונות פנימיות וחיוביות 
של שבט יהודה. פסוקי הנ”ר (שבסוד ה׳שרש׳), 
הפסוק  עצמו.  יהודה  של  בתכונות  עוסקים 
הראשון עוסק בכוחו המעשי להלחם באויביו 
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ובהודיה וההשתחוויה של אחיו 
כלפיו (בזכות ההודיה שלו עצמו, 
 — בוש”ב)  ולא  הודה  ”יהודה 
תכונות השייכות לרובד המוטבע 
וההוד־ מהנצח־הנצחון  (החל 

השני  הפסוק  הנפש.  ההודיה), 
מתאר את תכונות הלב שלו, לב 
ארי — תכונות השייכות לרובד 

המורגש, הרוח. הפסוק השלישי, פסוק הנשמה 
כבר  ׳תוספת׳, שמרובה על העיקר),  (שבסוד 
עושה ׳הפשטה׳ ומתאר תכונה בה יתברך שבט 
יהודה לדורות, ”עד כי יבא שילה” — תכונת 
המנהיגות התורנית שלו (כדרשת חז”לג ש”שבט 
מיהודה” היינו ריש גלותא שבבבל ו”מחֹקק מבין 
השייכת  ישראל),  בארץ  הנשיא  היינו  רגליו” 

לרובד המושכל, ”ונשמת שדי תבינם”ד.
לעומת הפסוקים המתארים כחות פנימיים, 
שני הפסוקים הבאים, שכנגד הח”י (המקיפים), 
עוסקים בברכת היין המרובה של יהודה. היין 
מוציא את האדם מהטעם ודעת הרגילים ובאופן 
המתוקן והחיובי הוא מגלה את מקיפי הנשמה. 
הפסוק הראשון, המתאר את ריבוי היין עד שניתן 
הקרוב  למקיף  שייך  הלבושים,  את  בו  לכבס 
— שנמשל ללבוש, המקיף את האדם מקרוב. 
האור המקיף שורה מבחוץ על הכלים־הלבושים 
הנפש  לבושי  אותםה. שלשת  ומכבס־מצחצח 
הם מחשבה־דבור־ומעשה, שבעצמם מתאימים 
לנשמה־רוח־נפשו, והיין הטוב מכבס את הלבושים 
והופך אותם לזכים יותר ומשקפים באופן פתוח 
”גדולה לגימה  יותר את הפנימיות —  ושקוף 
שמקרבת”ז. הפסוק השני, מתאר השפעה של היין 
שהופכת את האדם לאחר, ”חכלילי עינים... ולבן 
ִשנים” — זהו פסוק של גילוי היחידה, שיש בו 

סוטה ז, ב. ב
ראה ס“הדרין ה, א. ג

איוב לב, ח. ד
ע“ח ש״ו פ“ב. וראה לקו“ת ראה כא, ד. ה

ראה ת“יא פ״ד. ובריבוי מקומות. ו
ע“פ ס“הדרין קג, ב. ז

כח של ”אתהפכא” (המשפיע גם 
על שלשת רבדי המודע של הנפש 

ומשנה אותם), כפי שיתבאר. 
העליות  לחמש  בהקבלה 
שילה”  האמורות במשיח (”יבא
בברכת יהודה), הבא מזרע יהודה 
[ב]  ישכיל עבדי  [א]  ”הנה   —
[ה]  וגבה  [ד]  ונשא  [ג]  ירום 
מאד”ח, שגם הן כנגד נרנח”יט — הפסוק האחרון 
העליה  ה”מאד”,  כנגד  מכוון  יהודה  בברכת 
החמישית של המשיח. נתבונן בגוונים שונים 
של פירושי החסידות לפסוק, ונראה את השפעת 
היחידה גם על הכחות הפנימיים (מושכל־מורגש־

מוטבע, נשמה־רוח־נפש):

להפוך אדום ללבן
בפסוק היחידה בברכת יהודה מופיעים שני 
גוונים — אדום (”חכלילי [עינים מיין]”) ולבן 
(”ולבן [שנים מחלב]”). המעבר מאדום ללבן 
הוא סמל של אתהפכא מחטא ודין לזכות וכפרה 
— ”אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם 
יאדימו כתולע כצמר יהיו”י (ועל דרך זה ”דם 
[האדום כיין, ׳דם ענבים׳] נעכר ונעשה חלב”יא). 
האדם נקרא בכלל על שם האדמהיב, שנקראת 
כך על שם צבעה האדוםיג, וממילא האתהפכא 
מאדום ללבן היא שינוי מהותי של האדם כולו.

אינה  שלנו  בפסוק  האדמימות  אמנם, 
חלק  הוא  מיין”  עינים  ”חכלילי  לשלילה — 
(אף  תיקון  שדורשת  בעיה  ולא  מהברכה, 
שבמקום אחריד גם היא מופיעה כגנאי). ואכן, 

ישעיה “ב, יג. ח
ע“ח ש“ג )סדר אצילות( פ“ב. ראה חסדי דוד ה“אמ“ים  ט

ח“ד עמ׳ 110. ובכ“מ.
ישעיה א, יח. י

בכורות ו, ב; “דה ט, א. והיי“ו חלב־אם של “אם הב“ים  יא
שמחה“, כמבואר בסמוך בפ“ים בע“ין שמחת היין.

פדר״א פי״ב. ובכ״מ. יב
ראה אברב“אל לבראשית ב, כג ושל“ה כי תצא )תורה  יג

אור ג(.
משלי כג, כט. יד

היין מוציא את 
האדם מהטעם 
ודעת הרגילים 
ובאופן המתוקן 

והחיובי הוא 
מגלה את מקיפי 

ה“שמה
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הרב המגיד ממעזריטש מסבירטו כי ישנם שני 
סוגי אדמימות — אדמימות שלילית, של גבורות 
קשות, ואדמימות מיין, שהיא שמחה. באדמימות 
השמחה יש כח להמתיק את כל הדינים, והיא גם 
ההופכת ללבנה מחלב את קליפת האדמימות 

הקשה (שנקראת ”שן”, כתוקף של סלע).
האדמימות השלילית היא קטנות מוחיןטז
המגרה בנפש את יצר הרציחה (קליפת אדום 
של  ”דמו  בו  המצב  את  השונא  הדם,  שופך 
אדם בגופו”יז), כסדין אדום לנגד עיניו של שור 
נגח, ואת תאוות העריותיח. התיקון הוא על ידי 
ה”חכלילי עינים מיין” של יהודה, המייסד את 
מלכות ישראל (כפי שמתגלה אצל דוד המלך, 
שהוא ”אדמוני עם יפה עינים”יט) — ”חכלילי
ידי  על  ניצוצין  רפח  בירור  סוד  היינו  עינים” 
 — ימין  אותיות  הוא  ”מיין”  תורה.  של  יינה 
כח התורה, בה נאמר ”מימינו אש דת למו”כ, 
”לאכללא שמאלא בימינא”כא (כנודעכב ש”מימינו
שמאלו וגם  דת למו” אותיות מימינו דת אש
ימינו), כאשר הגבורות רק מחזקות  דת משמאלו
ומגבירות את הימין להיות ”ימינך הוי׳ נאדרי 
בכח”כג, הופכות את הלבן לעז עוד יותר מהלובן 
(”לבן שנים  המקורי של החסדים לכשעצמם 
מן  [הלבן]  האור  ”כיתרון  מחלב”כד),  [יותר] 
הוא, אלא  ׳שחור אדום  והרי  [השחור,  החשך 

אור  פט,  אמרים  בלקוטי  קלים  לשון  בשי“ויי  חוזר  טו
יצחק  לוי  לרבי  המיוחס  )מכת“י  המגיד  דברות  סא,  תורה 

מברדיטשוב( על הפסוק.
היום(  כ“הוג  לעבור,  שאין  )המסמל  אדום  אור ורמז:  טז

עולה אלהים־אלהים־אלהים, מוחין דקט“ות.
בראשית רבה סג, יג. יז

ראה ברכות כ, א; שו״ע יו״ד קעח, א וב“ו״כ. יח
שמואל־א טז, יב. יט

דברים לג, ב. כ
ראה זהר ח“ג קעח, א. כא

אבולעפיא(  אברהם  )לרבי  הספירות  מפתח  ראה  כב
פרשת וזאת הברכה.

שמות טו, ו. כג
ורמז: יין־חלב עולה “מיין“ — הכל בא מכח ה־ימין של  כד

“מיין“ כ““ל בפ“ים.

שלקה׳כה]”כו דווקא (זהו סוד היין העתיק, העולה 
— מקו שמאל דווקא — לעתיק יומין, בו נאמר 
ימינא”כז,  כולא  עתיקא,  בהאי  ”לית שמאלא 

וד”ל).

שמחת התבונה
הרב המגיד מסביר שהכח של ”חכלילי עינים 
מיין!).  מיין” בא ממח התבונה (בגימטריא שמחה
בכלל, בהרבה מקומות בקבלה וחסידות יין קשור 
למח הבינה־התבונהכח (שפנימיותו שמחה), אך 
כאן בפרט מסתמך המגיד על מסורת עתיקה 
כל ה”אתוון  רבתיכט.  ח  יש  ב”חכלילי”  לפיה 
רברבן” רומזות לאותיות המחשבהל, ובפרט ה־ח, 
שצורתה מורכבת (לפי האריז”ללא) מהאותיות ו

(סוד הזכר־הבן) ו־ז (סוד הנקבה־הבת) המחוברות 
ובת  בחטוטרת, רומזת למח התבונה הכולל בן

(אהבה ויראה הנולדים מההתבוננות)לב.
הוא ממשיל את האות הגדולה למגדל גבוה 
בחומה, שמאפשר גם לצפות למרחק וגם לשמור 
על העיר, ואומר שזהו סוד התבונה — היא כלי 
להסתכלות באלקות (בחיבורה לחכמה־הראיה 
שמעליה, כמתאים לכך שחוש הראיה שייך לאות 
ח בספר יצירהלג), ”עמֹד והתבונן נפלאות אל”לד, 
והבת,  (הבן  והיראה  האהבה  למדות  ושמירה 

“דה יט, א. ובכ״מ. כה 
קהלת ב, יג. כו

א; ע“ח ש“ט פ“ז;  וראה שם רפט,  א.  זהר ח“ג קכט,  כז
שי“ב פ“ב.

אמרי בי“ה שער הק“ש פ““ד )“ב, ד( ואילך. ובכ״מ. כח
אכן, כפי שכותב־פוסק בהיכל הברכה עה“פ, בספרים  כט
ותכלת“  כרפס  ב“חור  אלא  ב“חכלילי“  רבתי  ח  אין  של“ו 
)אסתר א, ו(. זהו גופא דוגמה להפיכת האדום, ה“חכלילי“, 
ללבן, “חור“ שצבעו לבן, לשון ִחוור )וכן “חור“ רומז להפיכת 
׳חור שחור׳ ללבן יותר מלבן, כמבואר במ“א(. החכלילי־האדום 
בפ“י עצמו הוא חיצו“יות אמא, ש“מי“ה די“ין מתערין“ )ראה 
זהר ח“א ק“א, א; ע“ח שי“ג פ“ח; שם שי“ד פ“ב(, והמסורה 
 — השמחה   — אמא  שבפ“ימיות  לכח  רומזת  רבתי  ח  של 

להפוך את האדום־השחור ללבן יותר מלבן, כמבואר בפ“ים.
לקו״ת צו יז, ב. ובכ״מ. ל

מש“ת חסידים מסכת תקון תפילין פ“א אות ט. לא
זהר ח“ג רצ, ב; ע“ח שט“ו פ“ד; ת“יא פט“ז. לב

ראה פ״ה מ״א ופ״ו מי״א. לג
איוב לז, יד. לד
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כנ”ל) שתחתיה (”אם לפעמים נחלשו המוחין, 
כמו באמצע התפלה, ומדבר בלא אהבה ויראה, 
יוכל לחדשם  אותיות המחשבה  ידי  על  והנה 

ולדבר שוב בדחילו ורחימו כבתחלה”).
הטהורה  ההסתכלות  היא  התבונה  ככלל, 
באלקות, המנוגדת לחויה אישית־עצמית (עליה 
נאמר ”לא יחפֹץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות 
לבו”לה). כאן בפרט רומזת צורת ה־ח רבתי — 
ו־ז המחוברות באמצעות חטוטרת שצורתה כ־י
קטנה — לסוד ”זיו השכינה”לו, ”כלה עילאה”, 
המתבונןלז בנפש  גמור  וכליון  בטול  שענינה 
— ה”דם ענבים” של ההתבוננות מעלה את 
של  בשלהבת  אותןלח  ו׳מדליק׳  לעינים  הדם 
יתיר”לט ולא  דמלכא  ביקרא  ”לאסתכלא 
(בשמחה רבה), אדמימות־גבורות של התבוננות 
הוי׳  הוי׳ אלהינו ישראל עד מסירות נפש ב”שמע
אחד”מ (כשהגבורות מתהפכות לבקורת־עצמית 

ושלילת כל אינטרס עצמי בהתבוננות הזו).
אם כן, לפי פירוש המגיד, כח היחידה כאן 
מתפשט בפרט לחולל ”אתהפכא” של מסירות 
מוחלטת בכח התבונה־המחשבה השייך לנשמה.

יראת קבלת הטוב
בקדושת לוימא מוסבר כי ”חכלילי עינים” 
לאדם  להיות  שצריכה  הגדולה  היראה  היינו 
המבקש טובה (”יין”) מה׳, מתוך תודעה שבכל 
יתברך את החיות  לדבק לעבודתו  צריך  רגע 
שהוא מקבל מה׳ (שלא להיות ח”ו כפוי טובה, 
ושרוב הטובה שה׳ משפיע לו לא יגרום לו לחטוא 
חלילה). סיפור ידוע על רבי לוי יצחק עצמו 

קלג  עמ׳  ע“י“ים  הזקן  אדמו“ר  מאמרי  ב.  יח,  משלי  לה
)וראה גם במאמר “דבורים מלב אל לב“ בגליון זה, בע“ין 

שכל מואר ושכל חשוך(.
ברכות יז, א. לו

לקו“ת שה“ש בדרוש הראשון. לז
ראה גם זהר ח“ג פד, א ותקו“ז כז )קמה, א( על כח  לח

ה“שלהובין דרחימו“ במבט העי“ים.
זהר ח“א קצט, א. ובכ״מ. לט

דברים ו, ד. מ
קדושת לוי ויגש ד“ה “חכלילי“.  מא

ממחיש זאת היטב — מסופר כי פעם נכנסה 
משלחת רבנים לביתו ולא ראתה אותו, ולפתע 
הוא קפץ מתחת הִמטה בצעקת ”שהכל נהיה 
בדברו” — הוא החל בברכה על קבלת טובה 

מה׳, וברוב יראתו ברח אל מתחת למטהמב...
רבי לוי יצחק מדגיש שה׳ מצד עצמו רוצה 
תמיד להיטיב לאדם, כאם המתענגת על הנקת 
בנה, ולכן מסיים הפסוק ”ולבן שנים מחלב”. 
כלומר, היראה הגדולה של ”חכלילי עינים מיין” 
מצד האדם היא ה”חותם שוקע” שמושך אליו 
כ”חותם בולט” את האהבה והחסד האין סופיים 
של ה׳, ”ולבן שנים מחלב” (כאשר דווקא היראה 
הגדולה מושכת חסדים ׳לבנים׳ עוד יותר מלובן 
החלב, כנ”ל — אהבה־חסד ממדרגת ”אחד”, 
החסדים של אור אין סוף שלפני הצמצום, ”טבע 
הטוב להיטיב”מג בעצם). כמובן, כאשר האדם 
זוכה לחוש באהבת ה׳ העצומה אליו גם בלבו 
מתעוררת אהבה גדולה לה׳מד — ”משכני אחריך 

נרוצה”מה.
בעצם, בכך מתרגם רבי לוי יצחק את דברי 
רבו המגידמו מתחום המוחין (המושכל־הנשמה) 
לתחום המדות (המורגש־הרוח) והופך את ה־

ראיה באלקות ל־יראה גדולהמז — מסביר כיצד 
חיות, סוד המוחין בכל  (חית לשון  ה־ח רבתי 
מקום) מתבטאת בלב כ”יראת הוי׳ לחיים”מח

(חית לשון חתת, יראה גדולה). כאן המסירות של 
היחידה — למסור לעבודת ה׳ את כל החיות 
— ׳מקפיצה׳ את האהבה והיראה האנושיות של 

הרוח לאהבה גדולה ויראה גדולה עד אין סוף.
הכנעת שבט יהודה — לשתות בלי להשתכר

רלוי״צ  מדור  תשס״ו(  )בלום,  השלם  ישראל  אוצר  מב
מבארדיטשוב סיפור ו.

לקו“טרס  לקו״ב  רפ“א;  הכללים  שער  ע“ח  ראה  מג
ההשטתחות מהד״ת אות לב )עמ׳ צה(.

ראה באורך ת“יא פמ“ו. מד
שיר השירים א, ד. מה

אותם כתב בעצמו, כ““ל הערה טז. מו
)ש“ברא  תמוז  חדש  של  החוש  היא  שהראיה  כשם  מז
ראה   — שלו  הפ“ימי  הכח  היא  היראה  כך  כ““ל(  ח,  באות 

מבחר שיעורי התבו““ות ח״ט עמ׳ 119 ואילך.
משלי יט, כג. מח



שיעור | חכלילי עי“ים מיין18

בעל מי השילוח מזכירמט את ברכת יהודה 
תשת”“ אל  ושכר  ”יין  לאיסור  כניגוד  ביין 

שנאמר לכהנים. איסור שתית היין הוא ”כדרך 
שכרותו”“א, משום שבשכרות האדם מאבד את 
דעתו ובינתו ו”נדמה לו שאינו צריך להשי”ת” 
תמיד  להיות  ש”צריך  לכהן  האסור  דבר   —
ביראה ובדעת” (והיא־היא היראה עליה דובר 
כלל  קיים  אינו  זה  אכן, חשש  לוי).  בקדושת 
יהודה, ש”מכיר תמיד הכרה מפורשת  בשבט 
שהכל מה׳” (משום שבטבעו הוא כלבנה ש”לית 
לה מגרמה כלום”“ב), ולכן כל ברכותיו הן ביין — 
ככל שישתה, הוא לעולם לא ישתכר (ואדרבה, 
ה”יין... דם ענבים” מחזק אצלו את הידע והבינה 
ביחס לתלותו בה׳). דוגמה לכך יש בדין האמור 
שוב  שכרע  ”כיון  יהודה,  משבט  הבא  במלך, 

מי השילוח שמי“י ד“ה “יין ושכר“. מט
ויקרא י, ט. “

כריתות יג, ב. “א
זהר ח“ג קפ, ב. “ב

איזו זוקף”“ג — לעוצם הכנעתו ”המלך אינו 
יכול לזקוף בעצמו עד שיזקפהו השי”ת, שעומד 

בהתבטלות עצום נגד השי”ת”.
יתברך, ללא כל שיור  ההכרה שהכל מה׳ 
לבחירת האדם, היא מיסודות תורתו של בעל מי 
השילוח (וממשיכיו), עם דגש מיוחד על הכרת 
יהודה ודוד בענין (כבעלי תשובה, המגלים שגם 
החטאים הם בהשגחה פרטית)“ד. ואכן, בבית 
המדרש הזה — כדרך פרשיסחא בכלל — ידעו 

׳לקחת משקה׳ כדבעי, בלי להשתכר חלילה.
כאן גילוי היחידה של ”חכלילי עינים מיין” 
והופכת את  בנפש,  המוטבע,  מתגלה בתחום 
ההכנעה וההודאה לה׳ (המאפיינות את הנפש) 
ל”חק” שלמעלה מטעם ודעת החקוק בקביעות 
המלכות־ (מדת  דוד  בית  במלכי  שינוי  וללא 

הנפש).

ברכות לד, ב. “ג
וראה מי השילוח ס״פ וישב. ובכ״מ. “ד

נרנח”י — הפנימיים עוסקים במעלותיו � כנגד  יהודה מכוונים  חמשת פסוקי ברכת 
והמקיפים בברכת היין.

בכח אדמימות היין השמחה המתוקנת להמתיק את כל אדמימות הדינים — להפוך �
את האדום ללבן.

התבונה היא מגדל הצופה למרחוק, לראות אלקות, ושומר על מדות הלב.�
גילוי היחידה, ”חכלילי עינים מיין”, ׳מדליק׳ את העינים ”לאסתכלא ביקרא דמלכא �

ולא יתיר”.
קבלת טובה מה׳ דורשת יראה גדולה — שכל החיּות האלקית תמסר לעבודת ה׳.�
היראה הגדולה היא כלי לחסד ה׳ האין־סופי — ”טבע הטוב להיטיב” שלפני הצמצום.�
גילוי חסד ה׳ האין סופי מעורר באדם אהבה גדולה.�
גילוי היחידה בלב מעורר אהבה גדולה ויראה גדולה — מעבר לטבע המדות הרגיל.�
שכרות היא דמיון שהאדם אינו זקוק לה׳.�
בשבט יהודה ובמלכי בית דוד יש הכנעה קבועה והודאה תמידית שהכל מה׳ — ולכן �

הם יכולים להתברך ביין ללא חשש שכרות.

ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות | צידה לדרך
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אור וחשך בשכל
על הפסוק ”והנה עיניכם רֹאות ועיני אחי 

בנימין”א כתב הקדושת לוי:
דהנה מורי ורבי הצדיק מורינו דוב בער אמר 
שכמו שיש אור וחושך בעולם כך יש בשכל האדם 

אור וחושך עד כאן דבריו. 
הרב המגיד ממעזריטש נ”ע הסביר כי יש 
בשכל האדם אור וחשך. אין הכוונה ששכל הוא 
אור (כשם ספרו של רבי אברהם אבולעפיא, ”אור 
השכל”) ומצב של העדר־הבנה הוא חשך — בכך 
אין חידוש, שהרי כבר שלמה המלך כתב ”וראיתי 
אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור 
מן החשך. החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך 
כוונת הרב המגיד היא שגם בשכל  הולך...”ב. 

עצמו יש שכל ׳מואר׳ ויש שכל ׳חשוך׳.
מהו ההבדל? השכל המואר הוא שכל לשון 
הסתכלות — שכל שתכליתו ”לאסתכלא ביקרא 
לגרמיה.  פניה  שום  בלי  יתיר”ג,  ולא  דמלכא 
לעומתו, השכל החשוך הוא שכל לשון ”ׁשכֹלתי 
שכלתי”ד, וכן ׂשכל לשון סכלות, של מי שנאמר 
בו ”לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות 
לבו”ה, כאשר ברצונו ב”התגלות לבו” (החויה 

“ערך מרשימת הרב ע“י איתיאל גלעדי — כ“ט כסלו תשפ“ב.
בראשית מה, יב. א

קהלת ב, יג־יד. ב
זהר ח“א קצט, א. ג

בראשית מג, יד. ד
משלי יח, ב. ה

את  מאבד־משכל  הוא  ”לגרמיה”)  האישית, 
השכל האמתי (הזרע הוא אור העיניםו, ואבודו־

שכולו מחשיך את העינים).

דבור מאיר
מה יעשה מי ששכלו חשוך, ואינו מצליח 
לראות את ”האור כי טוב”ז בתורה שהוא לומד 
ובהסתכלותו במציאות? ממשיך רבי לוי יצחק 

ומוסיף על דברי רבו:
אך כששומעים דבורים יוצא מפי צדיק נזדכך 
השכל ויאירו עינים. וזהו כי עיניכם הרואות ועיני 
השכל  ונזדכך  מאירות  שעיניכם  בנימין,  אחי 
כי פי המדבר אליכם שמדיבורו  שלכם מחמת 

של הצדיק נזדכך השכל השומעים דבריו.
יוסף אומר לאחיו שמכח דבור פיו אליהם 
”עיניכם רֹאות ועיני אחי בנימין”, השכל מואר 
והעינים מתחילות לראותח — דבור הפה, היוצא 

ראה רמב״ם הלכות דעות פ״ד הי״ט. ו
בראשית א, ד. ז

הרב  בתלמידי  והחביב  הצעיר  כדברי  ממש  והוא  ח
המגיד, מחות“ו של רבי לוי יצחק, בהקדמת ספר הת“יא: 

אנ“ש  בכל  דאינשי  בפומי  מרגלא  כי  זאת  מודעת  הנה 
לראייה  מוסר  דברי  שמיעת  דומה  אינה  כי  לאמר 
ולפי  ודעתו  דרכו  לפי  קורא  שהקורא  בספרים  וקריאת 
ודעתו  ואם שכלו  ותפיסת שכלו באשר הוא שם  השגת 
יכול  בקושי  ה׳  בעבודת  יתהלכו  ובחשיכה  מבולבלים 
לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים אף כי מתוק האור 

לעינים ומרפא לנפש.
יכול  ומבולבל לא  ג“וז בספרים מי ששכלו חשוך  כשהאור 
דרכו  “לפי  חשוך  בשכל  אך  ומבין,  לומד  הוא   — לראותו 
“עשה  הצדיק  מפי  מוסר  דברי  כששומעים  אך   — ודעתו“ 

ק
קדושת לוי וקול שמחה

פרשת ויגש

דיבורים מלב אל לב
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מפי צדיק, מאיר את אור השכל ואת אור העינים. 
והנה, הדבור הראשון של ה׳ הוא ”יהי אור”ט

— האור הבוקע מתוך החשך שקדם לו, ”כברייתו 
של עולם, ברישא חשוכא והדר נהורא”י (סוד 
המלך הדר, ראשית עולם התיקון, לאחר החשך 
אור” עולה ”ְדַבר דמיתו). ”יהי של ז מלכין דתהו

להוראת  הוי׳” (ראשית וכלל דבורו של ה׳), רמז
עלי לשמואל (הקטן) שכאשר ישכב וישמע את 
הוי׳ כי שֹמע עבדך”יא.  קול הקורא יענה: ”ַדֵּבר
שמואל שמע את קולו של עלי (שעל כן בא 
לברר שוב ושוב האם קרא לו), אך עלי הבין 
שה׳ הוא הקורא לנער בקולו שלויב — קול הוי׳ 
מתעבר־מתלבש בקולו של עלי (והרמז: הוי׳ עלי

עולה קול), רבו של שמואל (כ”שכינה מדברת 
מתוך גרונו”יג). אז יכול להתקיים בשמואל ”שֹמע 
(דערהער  פנימית  והבנה  בשמיעה  [עבדך]” 
בל”א), האור שבשמיעת הדברים דווקא (מפי 

רבו, מפי ה׳, בהכנעה אמיתית של ”עבדך”).

“ויגש אליו יהודה“ — לעצמיותו
אכן, לדבורו מאיר השכל והעינים של יוסף 
אליו  ”ויגש   — אליו  יהודה  של  דבורו  קדם 
יהודה”. הרבי ר׳ בונם מפרשיסחא מסביר כי 
יוסף אלא על  ”אליו” בפסוק אינו מוסב על 
יהודה עצמו — ”שיהודה נגש אל עצמיותו”. 
גוונים, לאור אופני  תוכן הענין מוסבר בכמה 

הסבר שונים במדרש לגישת יהודה:
שלש דעות במדרשיד לגבי ”ויגש” — אם 
היתה זו גישה למלחמה, לפיוס או לתפלה. אבל, 

השכל מואר )ומי שזכה לשמוע מפי הצדיק, “יודעי ומכירי“ 
של אדמו“ר הזקן, יכול אחר כך גם לראות את האור בתוך 

ספר הת“יא(. 
בראשית א, ג. ט

שבת עז, ב. י
שמואל־א ג, ט. יא

רבי“ו בחיי על שמות ג, ו )וע“ד ש“גלה ה׳ למשה בקולו  יב
של עמרם, כמבואר שם(.

ע“פ זהר ח“ג ז, א; רלב, א; רסה, א; שמות רבה ג, טו;  יג
מכילתא שמות יח, יט. ובכ“מ.

בראשית רבה צג, ו. יד

אומר הרבי ר׳ בונםטו, המשותף לכולם שהאדם 
צריך לעשותם מעצמיותו — באופן מלא ושלם, 
ולא מהשפה ולחוץ (או אפילו באופן חלקי ו׳יוצא 
ידי חובה׳) — ואז הם פועלים כדבעי. כך, יהודה 
נגש לעצמיותו שלו ולכן פעלו דבריו על יוסף.

הוא מוסיףטז, באופן קצת מפתיע, שדווקא מי 
שנגש לעצמיותו מסוגל לבטא את דבריו במשקל 
ובמדה, מכל הכיוונים ובכל האופנים שבנפשו — 
במעין שלמות עצמיתיז שכוללת הכל (בעוד מי 
שלא מדבר מעצמיותו ”רוחו יוצא באין מעצור, 
ובלי דעת ידבר”, באותה מדה חלקית ומסוימת, 

גם אם מרגשת, בה הוא עומד באותו רגע).
את דברי רבי בונם קושר בעל הבית ישראליח

לאופי הדבור של יהודה. הוא אומר שגישת יהודה 
לעצמיותו, שבאמירת ”מה נאמר... מה נדבר ומה 
נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך” הגיע לוידוי 
מלא (תכונתו העצמית, כאמור בלידתו ”הפעם 
אודה”יט, וכפי שהתקיים בו ”יהודה הודה ולא 
בוש”כ), מתבטאת בדבור היוצא מן הלב, כשפיו 
ולבו שוים לגמרי (”ויגש אליו יהודה” ס”ת שוה, 
כידועכא). כשיהודה מדבר באופן הזה הוא פועל 
גם ביוסף לדבר באותו אופן — ”כי פי המדבר”, 

”כפי כן לבי”כב.

קול שמחה ויגש ג. טו
קול שמחה ויגש ב. טז

שלמות עצמית — הבאה לידי ביטוי באיזון ושלמות וגם  יז
בדבור מלא ו“וכח, בפה ולב שוים )כדלקמן בפ“ים( — תלויה 
כסלו  לכ“א  אור  תורת שלום  )ראה  כ“ודע  בתיקון הברית, 
מתאים  תשפ״א(.  ויצא  בגליון  בארוכה  ו“תבאר  תער“ג, 
לפירוש בעל העקדת יצחק מאלכס“דר )ויגש א( את דברי 
אב־י,  המאיר,  השכל  ]היי“ו  אבי  אל  אעלה  איך  “כי  יהודה 

כ““ל בפ“ים[ וה“ער אי““ו אתי“ )בראשית מד, ל(:
כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי )מד, לד(. אפשר 
האדם  צריך  העיקר  דהנה  העבודה,  דרכי  פי  על  לבאר 
פירוש  הוא  וזה  נעורים,  וחטאת  נערות  מעשה  לתקן 
היינו אל אבי שבשמים, מה  הכתוב איך אעלה אל אבי, 
נעורים.  חטאת  פגם  אתקן  לא  אם  פקודה,  ליום  אענה 

השי“ת יעזרנו לזכות לתיקון השלם והאמיתי.
ויגש  הבשם  בערוגות  הובא  תשי“ז.  ויגש  ישראל  בית  יח

אות ב. 
בראשית כט, לה. יט

סוטה ז, ב. כ
מגלה עמוקות פרשת ויגש; זרע קדש פרשת ויגש. כא

מגילה טז, ב. כב
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נרנח“י בדבור מלב אל לב
עולה מכל הנ”ל כי הסדר כאן הוא שראשית 
יוצאים הדברים מהלב המבין של המדבר, דרך 
פיו השוה ללבו, ואזי מגיעים ללב השומעכג — 
”דברים [בפה] היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב 
ופועלים את פעולתם”כד. הדברים הללו עולים 
מן הלב של השומע ופעולתם היא להאיר את 

שכלו ואת עיניו.
יוצאים  ממנו  המשפיע־הצדיק,  של  הלב 
הלב, הוא מקום משכן  להב הדברים החמים, הבל
היחידה שבנפש (השורה בלב דווקא, כמבואר 

בדא”חכה).

דבר  מבין  לב  הוא  הצדיק,  הרבי  המשפיע,  של  הלב  כג
דרבי  באותיות  למד  דעת“,  מבין  “לב  )והוא  דבר  מתוך 
דבר,  מתוך  דבר  להבין  בי“ה“  אין  דעת  אין  “אם  עקיבא, 
הדעת היי“ו עצם ההתקשרות של הרב לתלמיד והרצון שלו 
מואר הוא שהוא  להיטיב(, היי“ו שכל מואר )הסימן של שכל
מוליד, היי“ו תיקון הברית, שבשכל(, ואת החוש הזה גופא 
הוא משפיע ללב שומע )לב התלמיד הקולט את הפ“ימיות 

של דברי הרב כו׳(. 
ורמז: לב מבין, פה מדבר, לב שומע )מלב אל לב דרך הפה( 
כל  וכללות  פתיחת  היי“ו  יחד,  דברים  שלשה   = בראשית   =
התורה כולה. “בראשית “מי מאמר הוא“ )ר“ה לב, א; מגילה 
כא, ב(, אלא שהוא “מאמר סתום“ )שבת קד, א. ראה זהר 

ח“ב קעח, ב(, ה“פתח במאמר “יהי אור“. 
לר“ת  הישר  ספר  ראה  חז“ל.  כמאמר  בכ“מ  הובא  כד
ישראל  שירת  ל(;  אות  שעה“א  בשל“ה  )הובא  שי“ג 

לראב“ע עמ׳ ק“ו.
ראה לקו“ב לקו“טרס ההתפעלות אות לט. כה

הפה שלו, המבטא את הדברים בשלמות 
כתרגום  בסוד החיה,  הוא  לחום הלב,  ובשוה 
”לרוח  חיה”כו,  לנפש  האדם  ”ויהי  הפסוק 

ממללא”.
הלב של המקבל, אליו נכנסים הדברים, היינו 
בחינת הרוח — רוח החיים הכוללת את כל רגש 
הלב, המתעורר והמתפעל מהדברים שנכנסו אליו.
מהלב עולים הדברים להאיר את השכל — 

אור הנשמה שבשכל.
ומשם הם באים להאיר את העינים, ב”אור כי 
טוב” גשמי ממש להביט על המציאות החיצונית. 
נפש היא לשון ריבוי (כמשמעות השרש בארמית) 
והמגמה היא לראות את האחדות האלקית בריבוי 
המציאות דווקא (על דרך ”שבעים נפש”כז, לשון 
יחידכח, שנאמר ביעקב, הזוכה ל”עין יעקב”כט, 
ברכה־טוב־חייםל של אחדות  הרואה בכל רק 

אלקית).

בראשית ב, ז.  כו
שמות א, ה. כז

רש“י על בראשית מו, כו בשם המדרש )ויקרא רבה ד, ו(.  כח
השם  חלוקת  לסוד  רומז  יעקב“  “עין  כח.  לג,  דברים  כט
ברכה )כמבואר  קדושה  יחוד  יקב, ראשי תבות  ל־ע יעקב 
בכ“ד ע“פ זהר ח“ב קטז, א(, מעבר יבק )בראשית לב, כג(, 
מאבק עם עשו — שבעים “פש, לשון יחיד, מול שש “פשות, 

לשון רבים כו׳, כ““ל.
לדעת  לב  פ“ב;  ההתבודדות  שער  ליראיו  ה׳  סוד  ל

מאמר “אמו“ה ובטחון“ פ“ח.

גורי אריות
יהודה ודן הם אריות: “ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה“, ובברכות משה רבינו “ָּדן ּגּור ַאְרֵיה“. שמו של יהודה מורכב 
משם הוי׳ כסדרו בתוספת ד )שממנה יוצא דן(. והנה ברכת דן מסתיימת בקריאה־זעקה “ִליׁשּוָעְתָך 
ִקִּויִתי הוי׳“, ההופעה הראשונה של שם הוי׳ אחרי הפסקה ארוכה מאד! זו חשכת גלות מצרים, 
כאשר באמצע מופיע הבזק־אור: יעקב רואה בעיני רוחו את שמשון הגיבור )מלשון שמש(, ואז 
מתגלה שם הוי׳ המפורש. אותו שם הוי׳ שגנוז בשמו של יהודה מתגלה כעת בגבורת שמשון. 

שמשון עצמו מאחד את יהודה ודן, אביו מדן ואמו מיהודה.
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הפירות ׳אינם ברשותו׳ אך עדיין שלו והמצוה על 
הגברא היא להפקיר לגמרי שלא יהיו שלו כללו. ג. 
ההפקר נעשה ממילא אך מי שמתחילה  בסתמא
שמר את שדהו הפירות נשארים בבעלותו (והוא 
עושה איסור)ז. ד. אם מקיים את המצוה ההפקר 
נעשה על ידו, אך אם אינו מקיים ההפקר חל 
בעל כרחו באפקעתא דמלכאח (הפוך מאפשרות 
ג). ה. בשביעית דאורייתא ההפקר חל ממילא 
(ויש  הגבראט  על  מצוה  זו  דרבנן  ובשביעית 
אומרים שכל איסורי דרבנן הם איסורי גבראי).

מקורות הדיון
לשון התורה ”והשביעת תשמטנה ונטשתה”יא

מצוה לאדם להפקיר (כדברי הראשוניםיב). אך 
ניתן לומר שהתורה מפקירה בכל מקרה, ובנוסף 
מצוה לנו לנהוג בהתאם לכך. מקור לאפקעתא 
”ואכלו  הפסוק  בהמשך  לראות  ניתן  דמלכא 
”והיתה שבת  אביוני עמך”, או בפרשת בהר 

שיעורי מבשר טוב קידושין סימן כב. ו
מעשי  יוסף.  הבית  בדעת  פי“א  הארץ  לשבת  מבוא  ז

למלך הלכות בית הבחירה פ“ו הכ“ד. 
בית רידב“ז סימן ד, יח. וראה תורת הארץ פ“ח אות ז  ח

שדחה דבריו.
“ועם ירושלמי פאה פ“ה.  ט 

לפי “תיבות המשפט רלד סק“ג. תורת חסד או“ח סי׳  י
לא. אתוון דאורייתא כלל י. בית האוצר ח“א כלל קכב. ראה 

א“צ“ת ערך אסור דרב“ן הערה 23.
שמות כג, יא. יא

רמב“ם עשה קלד. יראים סימן ק“ח. סמ“ג עשה קמח.  יב
רמב“ן עה“פ. חי“וך מצוה פד.

שתוציא  מה  כל  להשמיט  עשה  ”מצות 
הארץ בשביעית שנאמר ׳והשביעית תשמטנה 
ונטשתה׳, וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית 

ביטל מצות עשה”א. 
התורה בגדר ההפקר דנו הפוסקיםב: האם 

או  דמלכא,  באפקעתא  הפירות  את  הפקירה 
שהציווי על האדם להפקיר, חובת גברא (אמנם 
בגמרא נאמר ששביעית ”אפקעתא דמלכא”ג אך 
ניתן לפרש שה׳ צוה עלינו להפקיר) — המבי”ט 

סובר כצד הראשון והבית יוסף כצד השניד.
כשבעל  א.  בזה:  אפשריות  מינות  ונפקא 
השדה לא הפקיר האם מותר לקחת מהפירות. 
ב. האם מצוה שהבעלים יפקיר בפיו. ג. מי שלא 
הפקיר האם פירות השדה פטורים ממעשר. ד.

האם פירות שדה של חש”ו מופקרים. ה. בשדה 
גוי: לדעה ששביעית נוהגת בשדה גוי, אם ההפקר 
חל מאליו אזי הפירות הפקר ופטורים ממעשר. 
אכן, בין שני הצדדים ה׳קיצוניים׳ יש עוד 
אך  לבעלים  שייכים  הפירות  א.  אפשרויות: 
התורה התירה ליטול גם בעל כרחם. בסגנון אחר: 
התורה הפקירה את הפירות לא כהפקר רגיל 
אלא רשות לזכות בהםה. ב. באפקעתא דמלכא 

“ערך ע“י יוסף פלאי. את המאמר המלא “יתן לקבל בדוא“ל 
.itiel@pnimi.org.il

הלכות שמיטה ויובל פ“ד הכ“ד. א
ראה מ“חת חי“וך מצוה פד. ב

בבא מציעא טל, א; קו, א. ג
כך ההב“ה המקובלת בבית יוסף, אך אין זה מוסכם. ד

מש“ת יעבץ )זולטי( להלכות שמיטה ויובל פ“ד הכ“ד. ה

דבר השמיטה
ד

טעמי מצוות שמיטה

הפקר הפירות בשביעית
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הארץ לכם לאכלה [לכולם]”. ועוד, השביעית 
נקראת שבת וכמו ששבת בראשית ”מקדשא 
וכן  מאליהיד.  חלה  הארץ  שבת  כן  וקיימא”יג 
שנים  לשש  הארץ  את  לנו  נתן  שה׳  מבואר 
בלבד והשביעית מופקעת ועומדת, כמו שיור 
במתנהטו, ומשמע שהפקר הפירות אינו תלוי 

במעשה האדם. 
עוד יש להשוות בין שמיטת קרקע לשמיטת 
כספים (כדברי הרביטז). בשמיטת כספים עצמה 
נחלקו האם החוב פקע לגמרי או שהחוב קיים 
ומצוה על האדם לשמוט (ויבואר בע”ה בפעם 
אחרת), ואפשר לתלות בזה את השאלה שלנו 
אם הפירות מופקרים מאליהם או במעשה האדם.

והוכחה מהמשנה בכלאיםיז ”מעשה באחד 
שזרע את כרמו בשביעית ובא מעשה לפני רבי 
עקיבא ואמר אין אדם מקדש דבר שאינו שלו” 
(ובירושלמי ”אין הגפן שלו ואין התבואה שלו”) 
— משמע שהוא לא הפקיר ובכל זאת הפירות 

אינם שלו.
ראיה נוספת יש מסוגיא בנדרים, ”רחמנא 
בידי  מאליו  הפקר  שזהו  ומשמע  אפקריה”יח, 

שמים.
להכנס  מותר  שמהתורה  כתב  הראב”דיט 
בשביעית לשדה חברו שלא מדעתו אלא שחכמים 
התקינו שלא לעשות כך, ומשמע שההפקר עצמו 
חל מאליו. גם לשונות הרמב”ם נוטות לכיוון 

שההפקר נעשה באפקעתא דמלכאכ. 
למרות כל זאת, הבית יוסף (כמו שהבינו 
בדבריו) רצה לומר שההפקר חל רק בידי אדם, 

והמחלוקת ממשיכה בדורות הבאים.

ביצה יז, א. יג
כמו שהאריך המשך חכמה ויקרא כה, א.  יד

אור החיים הקדוש שם. טו
ליקוטי שיחות חי“ז פרשת בהר שיחה ב.  טז

פ“ז מ“ה. יז
מב, ב. לגרסת הר“ן והרא“ש. יח

פירושו לעדויות פ“ה מ“א. יט
ראה פירוש המש“ה בכלאים וב“דרים שם, ובשביעית  כ
פ“ח מ“ב. ובהלכות “דרים פ“ו הי“ג. ובהלכות מת“ות ע“יים 

פ“ו ה“ה.

פנימיות ההלכה
כאמור, במקורות יש נטיה לכיוון אפקעתא 
דמלכא, אך מכל מקום יש הדגשה של מעשה 
בתורה  המפורשת  המצוה  זו  שהרי  האדם, 
בדרך  נעשה  אם  (גם  ונטשתה”  ”תשמטנה 

נטישה־עזיבה, ואין צריך הפקר בפה). 
להפקיר  האלוקי  שהכח  רוצה  ה׳  כלומר, 
האדם  מעשה  דרך  יעבור  דמלכא  באפקעתא 
(מודגש במיוחד בדעת הרידב”זח שההפקר חל 
ע”י האדם אלא שאם לא עשה כך ההפקר חל 
ובכל זאת  ומלואה”  בעל כרחו). ”לה׳ הארץ 
”והארץ נתן לבני אדם” שיפעלו בבחירתם־הם 
ובשותפות עם ה׳, ”אני אמרתי אלהים אתם”. 
בשמיטה יש ׳עלית העולמות׳ עד למלכות 
דאצילות, כנסת ישראל, ושם הנשמות שותפות 
עם ה׳. ”תהיו אתם ארץ חפץ”, אנו השלוחים 
של ה׳ להפקיר את הארץ בשמו ממש, להודיע 
שהוא הפקיע והפקיר, קולו מדבר בקולנו כשאנו 
מפקירים (על דרך ”שכינה מדברת מתוך גרונו 
של משה”), כמו שאברהם אבינו מפרסם אלקות 
בעולם ועושה את ה׳ ”אלהי הארץ” בכך שהוא 

הולך בדרך ה׳ וכך מחנך את בניו וביתו.

כתר ומלכות
ובנוגע למחלוקת המבי”ט והבית יוסף כשתי 
דעות שונות: התבאר (בגליון הקודם) שיש ארבע 
מצוות עיקריות מהתורה בנוגע לפירות שביעית 
— מצות הפקר, איסור סחורה, איסור הפסד, 
ביעור שביעית — והן מכוונות כנגד אותיות הוי׳, 
כאשר ההפקר הוא כנגד י בשם הוי׳, להפקיר 
מצד ההכרה ש”לה׳ הארץ ומלואה”, מתוך בטול. 
ההפקר  לומר שהצד של  יש  לזה  בהמשך 
מאפקעתא דמלכא, כדעת המבי”ט, מכוון כנגד 
הכתר הרמוז בקוצו של יו”ד. הכתר הוא למעלה 
מתגלה  ובו  שלו,  והמודעות  האדם  ממעשה 
ש”כולא קמיה כלא חשיב” — ולכן ההפקר נעשה 
הגברא,  מצד  ההפקר  הצד של  ואילו  ממילא. 
כדעת הבית יוסף, הוא כנגד החכמה, אות י עצמה. 
יש אומרים שצריך להפקיר בפירוש בפני שלשה 



דבר השמיטה | הפקר הפירות בשביעית24

(כמו בהפקר רגילכא), רמוז בשלשת חלקי האות 
י, קוצא גזעא שבילא (סוד בית דין של שלשה). 

גברא וחפצא
שני הצדדים הם הבדל בין גברא לחפצא: 
האם זו רק מצוה על הגברא, הכל נתון לבחירתו 
(והוא יוצר את החלות של המציאות, בדומה לכל 
מציאות ממונית), או שהתורה קובעת את חלות 
הדין בפועל, החפצא, המציאות האובייקטיבית, 

והמצוה על האדם היא רק בנוסף לזה.
יש לומר שככל שקרובים למתן תורה כך 
בתורה,  שהיא  כפי  נתפסת  העולם  מציאות 
במבט  העולם  את  רואה  יביט”,  ה׳  ”תֻמנת 
ואז  המבי“ט,  כדעת  אדה”ז),  (כפירוש  ה׳  של 
המצוות נתפסות כמצביעות על חפצא, תפיסה 
וככל שמתרחקים ממתן תורה  אובייקטיבית. 
(בירידת הדורות) נעשית תפיסה סובייקטיבית 

של המצוות, כשייכות יותר לגברא. 
ובנידון שלנו: ככל שקרובים לתורה הנטיה 
ששביעית היא הפקר בחפצא, וככל שמתקדמים 
במהלך הדורות עולה האפשרות שההפקר הוא 
מצד הגברא. אמנם המבי”ט והבית יוסף הם בני 
אותו דור, הנחשב כתחילת האחרונים, אך יש 
לומר שכאן המבי”ט הוא כמו ׳ראשון׳ והבית 
יוסף נוהג כ׳אחרון׳ — הראשון קובע באופן חותך 
שההפקר הוא מצד החפצא, והאחרון נוטה לומר 
שההפקר תלוי בגברא. בכלל, אחרוני האחרונים 
(הלמדנות הישיבתית המרבה לעסוק בחקירות 
של חפצא וגברא), נוטים להתייחס לגברא, סברות 
בדעת האדם (פסיכולוגיה) ודגש על הבחירה שלו. 

תורה שבכתב ושבעל פה
ההבדל בין גברא לחפצא מתאים לחילוק בין 
תורה שבכתב ותורה שבעל פה (על דרך ההגדרה 
שכל איסורי דרבנן הם איסורי גברא, ומתאים 
לדעה שבשביעית דאורייתא ההפקר הוא בחפצא 
תורה  הגברא).  על  הציווי  דרבנן  ובשביעית 

“דרים מה, א. כא 

שבכתב היא תורה מן השמים, ”תורה קדמה 
לעולם”, וכל המציאות נקבעת רק לפי התורה, 
ואילו תורה שבע”פ היא ”תורת האדם” שחכמי 
ישראל קובעים. תורה שבכתב היא מצד ׳ידיעת 
הבורא׳ ותורה שבע”פ המתפתחת מדגישה את 

בחירת האדם.
ההבדל בין חפצא וגברא מוסבר כהבדל בין 
חסד וגבורה. החסד הוא השפעה מלמעלה למטה 
(בקו ימין), הכל קבוע בעצם המציאות, חפצא 
— ”חפץ חסד הוא” רמז לחפצא. והגבורה היא 
מצד האדם (מלמטה למעלה, קו שמאל), הגברא. 
התורה שבכתב היא ”תורת חסד”, ולכן היא מצד 
החפצא. ואילו תורה שבע”פ שייכת למלכות 
שבניינה מן הגבורה, גברא (על דוד המלך, סוד 

המלכות, נאמר ”נאם הגבר הקם על”). 
אכן, התכלית היא שהתורה שבע”פ תאמץ 
גם את נקודת המבט של התורה שבכתב, כמו 
(”רחל  לגדלות  מקטנות  מגיעה  שהמלכות 
הקטנה” נעשית ”רחל הגדולה”). כלומר, בניין 
לשרש  מתאים  בגבורה,  אמנם  הוא  המלכות 
כאשר  ברתא”,  יסד  (”אבא  בחכמה  המלכות 
החכמה עצמה מושרשת בגבורה דעתיק), מקור 
דעת הבית יוסף בחכמה כנ”ל. אך התכלית היא 
להמשיך חסדים למלכות (”חסדי דוד הנאמנים”) 
גילוי שרש המלכות בכתר  שתגיע לגדלותכב, 
עליון, מקור דעת המבי”ט כנ”ל. דהיינו שגם 
דרך  החפצא  בחינת  תתגלה  שבע”פ  בתורה 
הגברא, שהאדם־הגברא יראה את המציאות כפי 
שהיא מצד החפצא, ”תמנת ה׳ יביט” (ויש לפרש 
”פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה” — 
”פיה” היינו תורה שבעל פה, ”פתחה בחכמה” 
מתחילה נבנית מהגבורה מצד שרשה בחכמה, 
אך לבסוף ”ותורת חסד על לשונה” בהארת 
תורה שבכתב. ”לשונה” רמז לשינוי, השתנות 

מקטנות לגדלות).

ההבדל בין הקט“ות והגדלות של המלכות הוא כהבדל  כב
בין מלכות דוד )שופך דמים שלא יכל לב“ות את המקדש( 
ש“יהם,  את  כולל  המשיח  מלך  )כאשר  שלמה  למלכות 

כמבואר במ“א(. 



25
ת

עי
בי

ש
 ב

ת
רו

פי
 ה

קר
הפ

 | 
טה

מי
ש

 ה
בר

ד
25 נ

504 | כ"א תמוז תשפ“א
ניגון

                  


5               

1

 
1 2

   2

 10                        


14     

 1           1 2       2 Fine

 20            


24                  

D.C. al Fine

כ"א תמוז תשפ"א

ניגונים חסידיים  הרב יצחק גינזבורג

ניגון • 504



ס2626
הסיפור החסידי

“ערך ע“י יהודה הס.

רבי חיים מרדכי מנדבורנה | דרך צדיקים

סיפר הרה“ח ר׳ מאיר פכטהולץ ז“ל מחיפה: 
בחיפה,  לגור  הגעתי  כאשר  עובדא  הוה  בדידי 
השגתי משרה בתור פקיד־בכיר באחד הבנקים 
בעיר. לפני חג־השבועות, נגשתי אל מנהל הבנק, 
ובקשתי חופשה החל מערב חג־השבועות בבוקר, 
ועד למחרת היום שאחרי החג. לתמיהת המנהל, 
מדוע זקוק אני לשלושת ימי חופש, השבתי, כי 
הנני נוסע לעשות את החג במחיצת רבי הקדוש 
באיסרו־חג  רק  משם  נפרד  ואינני  בבני־ברק, 
בצהרים. “אתן לך את החופש המבוקש“ — השיב 
לי המנהל, אשר היה אדם דתי — “אולם, בתנאי, 
כי תספר לרבך שאני הוא אשר אפשרתי לך את 
יואיל לשגר אלי  החופש הזה, ובקשתי היא, כי 

באמצעותך תורה מיוחדת בעבורי.
באיסרו חג, כאשר נפרדתי מהרבי, סיפרתי 
הבנק  מנהל  כי  המנהל  עמי  שהתנה  כפי   — לו 
שחרר אותי משני ימי עבודה כדי שאוכל לנסוע 
׳תורה׳  יאמר  שהרבי  בתנאי  אך  לחג,  רבינו  אל 
“בפסוק  ואמר:  על־אתר  רבינו  נענה  בעבורו. 

יודע ה׳ דרך צדיקים ודרך  ׳כי  בתהילים נאמר: 
רשעים תאבד׳ — כלומר, דרכם של הצדיקים היא, 
שעל כל דבר הבא עליהם אומרים הם: ׳כי יודע 
ה׳!׳ השי“ת בוודאי יודע את אשר הוא עושה, כי על 
כן מנהיג את העולם כולו ומסבב את כל הסיבות, 
וכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד. ואילו דרך 
הרשעים היא — ׳תאבד׳. מיד לכשנקלעים הם 
למיצר כלשהו, מאבדים את בטחונם ורואים את 

עולמם חרב עליהם“.
המנהל  אלי  ניגש  מיד  לעבודה,  כשהגעתי 
וביקש לשמוע את ה׳תורה׳. פתחתי וחזרתי בפניו 
המנהל  לפתע  קם  כשסיימתי,  רבינו.  דברי  על 
ממקומו, ניכר היה כי נרעש הוא עד מאוד, ומבלי 
דבר קם ויצא מן הבנק. כעבור זמן מה חזר, ואמר 
לי: “דע לך, כי הרבי שלך הציל את חיי בני!“ סתם 

ולא פירש.
כעבור תקופה, סח לי המנהל את כל הדברים 
כהווייתם: בנו, היה קצין בצבא, ותוך כדי שירותו 
הואשם ברשלנות פושעת, נעצר ושוחרר בערבות 
עד למשפט. הבן, אשר היה משוכנע כי יצא חייב 
בדינו, שכן ההאשמות נגדו היו חמורות ביותר, ניסה 

רבי חיים מרדכי רוזנבוים מנדבורנה נולד בשנת תרס“ג לרבי איתמר ולרבנית מלכה. גדל 
בטשערנוביץ, ובגיל 15 התחתן עם הרבנית סימא רייזל, בת דודו רבי אליעזר זאב רוזנבוים 
מקרעטשניף. התגורר בסיגט ואחר כך בסערט שברומניה. בשואה הוגלתה משפחתו מעיר 

לעיר בתנאים קשים, כשהוא משתדל להיות לעזר ליהודים שסביבו. בהיותו בגטו דז׳ורין כיהן 
בבית דין מיוחד להתרת עגונות. בשנת תרפ“ג החל לכהן כאדמו“ר, ולאחר פטירת אביו מילא 

את מקומו. עלה לארץ ישראל בשנת תש“ז והתיישב בירושלים במעברת בית מזמיל. במלחמת 
העצמאות עבר ליפו, ולאחר קום המדינה פתח שם את חצרו והקים גם את ישיבת “מאמר מרדכי 

— נדבורנה“. בשנת תש“י פתח בית מדרש בירושלים, ובשנת תש“כ עבר לבני ברק ופתח בית 
כנסת במערב העיר. רבי חיים מרדכי נפטר בט“ו בטבת ה׳תשל“ח בבני ברק, ונטמן בהר הזיתים.

המדור מוקדש לזכות: הת' שילה יהודה לייב שי' שאול
לרגל בר המצוה — יא טבת. שיגדל לתורה, לחופה ולמע"ט
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כבר מספר פעמים לשלוח יד בנפשו. כאשר שמע 
המנהל מפי את דברי רבינו, רץ מיד אל בנו ומסר 
לו את הדברים. להפתעתו, נתקבלו הדברים על לב 
הבן, והוא הבטיח לחכות בסבלנות עד למשפט, 
ולחדול מכוונתו לפגוע בעצמו. מאז לא ארך זמן 
רב, המשפט התקיים, ולמרבה הפלא, יצא הבן 

זכאי בדינו ונקי מכל אשמה.
מאותו היום — סיים ר׳ מאיר את סיפורו — 
ותמיד היה  נשא אותי המנהל ממש על כפיים, 

מזכיר לי שבזכותי ניצל בנו.
מכוון  אחד  במשפט  כיצד,  לראות  מפליא 
היאוש  מעומק  יהודי  להעלות  ניתן  היטב, 

ולהכניס בליבו תקווה וביטחון. 
חג  סביב  הסיפור  מתרחש  במקרה,  לא 
שבועות אצל הרבי: שמיעת אמרה מפי צדיק, 
ובפרט צדיק בן צדיק, פועלת בנפש מעין מתן 
תורה פרטי ומגלה בה את אור האלוקות. על 
זה הדרך אומר הבעל שם טוב, כי שֹרש הנשמה 
שומע את בת הקול שיוצאת בכל יום מהר סיני, 

ומשם הרהורי התשובה הנופלים בלב האדם.
למעשה ניתן לומר, כי זהו עיקרה של תנועת 

החסידות: רבנים ותלמידי חכמים היו ויהיו, אבל 
רבי אמיתי שהוא ניצוץ משה רבינו, הוא כזה 
שדבריו שמחים כנתינתם מסיני. הבנה שכלית 
ייסורים בשמחה,  נותנת כח לקבל  בלבד לא 
אבל חוויית מתן תורה מחודשת ממתיקה את 

הייסורים בשרשם.
ב׳סידורו של שבת׳, הפסוק ”יודע ה׳ דרך 
צדיקים” מתפרש כך: קידוש ה׳ ישנו במידת 
הדין לרשעים כמו במידת החסד לצדיקים. אולם 
אף על פי כן, ה׳ יודע ואוהב את דרך הצדיקים 
ורצונו להיטיב לכל ולהתקדש דווקא בה. על פי 
פרושו של רבי חיים מרדכי, האמונה בטוב ה׳ היא 
עצמה דרך הצדיקים. בסייעתא דשמייא הניתנת 
לו קולע הצדיק בתורתו אל השערה, ובזכות 
זאת ”לא יחטיא [לשון חטא]”: יחזיר בתשובה 
את כל ההולכים בדרך רשע. כך הצדיק, המקשר 
הכל אל טוב ה׳, מרחיב את אֹרח הצדיקים והופך 
אותה לדרך כבושה לכל. וכך גם מסביר רבי אהרן 
מז׳יטומיר, שאֹרח הצדיקים הוא שביל צר שאינו 
נחלת הרבים והצדיק ע”י עבודתו הופכו לדרך 

— שהיא רחבה וכבושה לרבים.

הזאב והכבש
יעקב ממשיל את בניו לחיות, אריה, נחש, חמור, אילה, זאב. יעקב עצמו מתעסק עם כבשים, 
רועה צאן ונושא לאשה את רחל )־כבשה(, “ֶׂשה ְפזּוָרה ִיְׂשָרֵאל“ כבשה אחת בין שבעים זאבים. 

“יעקב איש תם“ ככבש, לעומת עשו “איש ידע ציד איש שדה“ כחיות השדה.
האב־הכבש מברך את בניו שיהיו חיות, ואפילו חיות טורפות. יש כאן יסוד חשוב בחנוך: האבא 
צריך להתנהג בעצמו כמו כבש, במתינות וברוגע, ללכת בהכנעה בעקבות הרועה. אבל את 
הילדים אל תגדל שיהיו כבשים, אלא אריות וזאבים. לזאב יש כח עצום של “אורות דתוהו“, ולכן 
הוא טורף את הכבש, אך יעקב הכבש יודע לרשת את האורות של התוהו )מעשו אחיו( ולהעניק 

אותם לילדיו בצורה מתוקנת. 
יעקב מוריש לבניו תכונות הופכיות משלו, כיון שתכונות אלו באמת היו אצלו בהעלם — כמו ֵגן 
רצסיבי — ואצל בניו הופיעו בפועל )גן דומיננטי(. “יעקב מטתו שלמה“ והוא מוריש את כל יב

הנטיות )לשון מטה( השונות לבניו.
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מענות ותשובות
שו“ת עם הרב

מ
 אמון בבני אדם 

 ושליחות 
בטבעי, אני נותן אמון בבני אדם 
חיי חשתי שהאנשים סביבי  וכל 
הפנים  ו“כמים  וישרים  כנים 
יהודים  פוגש  כשהייתי  לפנים“. 
׳שבורים׳ מלאי חשד וחוסר אמון 
שמרגישים ש“אדם לאדם — זאב“, 
תמיד התמלאתי עליהם רחמים 
ודברתי על לבם שאפשר אחרת 
ויש מקומות שזה לא כך. לאחרונה, 
נוכחתי שטעיתי ופשוט הייתי עוור 
למה שקורה סביבי. במובן מסויים 

חרב עליי עולמי.
יעבור,  שזה  חשבתי  בהתחלה 
אבל אני רואה שאני לא מצליח 
להשתחרר וזה מקשה עלי לצאת 

לשליחות ולתת אמון באנשים.
אודה מאוד לעצת הרב.

מענה:
לקיים  היינו  באמת  להתבגר 
את המצוה של ”בצדק תשפוט 
עמיתך” ופירשו חז”ל ”הוי דן 

את כל האדם לכף זכות”.
מ׳פוליטיקות׳  לברוח  צריך 
קטנות פנימיות. התפקיד שלנו 
פועלי  (”אנן  להאיר  רק  הוא 
דיממא אנן” — ראה ׳היום יום׳ 
כ”ט טבת) מתוך אמון בנפש 
האלקית שבכל יהודי, ניצוץ של 

מי שהוא טוב בעצם, ”היטיבה 
ה׳ לטובים” — אלו ישראל. 

מתוך הראש הזה צריך לקרב 
יחד׳)  (׳מתקדמים  יהודים 
הלב  מן  היוצאים  בדברים 
ונכנסים אל הלב, וזה בהחלט 

אפשרי...

 תמימות שלא על 
 פי ההלכה 

עם  דנתי  שבועות  מספר  לפני 
ליבא  “רחמנא  בנושא  שלי  חבר 
הבאתי  הדיון,  כדי  תוך  בעי“. 
סיפור מהבעל־שם־טוב על יהודי 
כל  את  מתפלל  שהיה  פשוט 
מאחר  יום  בכל  בסידור  הכתוב 
שלא ידע איזה קטעים להתפלל. 
חברי הקשה על הסיפור שהוראת 
הבעש“ט לאותו יהודי לכאורה היא 
היפך ההלכה, שכן אם יקרא את 
יאמר  ודאי  יום  בכל  הסידור  כל 

ברכות לבטלה. 
הסיפור  את  להבין  נכון  האם 
את  ליישב  ניתן  כיצד  כפשוטו? 

הדבר ע“פ הלכה?

מענה:
בסיפור, קודם כל הבעל־שם־

טוב לימד את אותו יהודי איך 
ידי  מתפללים כראוי, אך על 

עצמו  טוב  שם  הבעל  ִסבה 
נחת  יותר  יש  הבין שלקב”ה 
רוח מאופן התפלות שלו עד 
כה, מהתמימות שלו, אף על 
פי שאין זה לפי ההלכה. אם 
אותו יהודי היה חושש לברכה 
מתפלל  היה  לא  לבטלה 
יוצא  יש  והרי לכל כלל  כלל 
חז”ל  שאמרו  עד  הכלל,  מן 
ש”גדולה עברה לשמה ממצוה 

שלא לשמה”.
היא  הנקודה  הזה  בסיפור 
היא  התמימות  התמימות. 
 — ההוד  ספירת  פנימיות 
מהות היהודי — והיא מגיעה 
הפשוטה  לאמונה  עד  בנפש 
שלמעלה מטעם ודעת לגמרי. 
השי”ת  אצל  יקר  שהכי  מה 
הוא דוקא ההתמדה התמימה 
מחסרון  שבאה  הגם  שלו, 
ידיעה. ואדרבא, יש בזה ממש 
גילוי החלק העליון של הכתר, 
׳רישא דלא ידע ולא אתידע׳ — 
שרש אמונת היהודי — משם 
באה מסירות הנפש היהודית. 
[שאלה זו קרובה לסוגיא האם 
מותר למסור את הנפש במקום 
שפטור על פי דין (וממילא זו 
דעת  וכידוע  עברה)  לכאורה 
וכן  ומצוה  התוספות שמותר 

נהגו יהודים בכל הדורות.]



29
ַאל

ּר
ׂשד
יִי

ַד
ְילד

לד
ִר

ד
ְהְּ

29 י
ָאנִֹכי ְוַהְיָלִדים

ַהָּמדֹור ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל

י ִּת ְּבָבעו י ו ִֺת ְצלו ּבִ

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

ָׁשלֹום ְיָלִדים!
ַעל  ַאַחד  ְׁשֶכם  ְל�  ָנַתִּתי  ”ַוֲאִני 
ַאֶחי� ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמּיַד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי 
ּוְבַקְׁשִּתי”. ְּבִמִּלים ֵאּלּו ְמָבֵר� יֲַעקֹב ָאִבינּו 
ֶאת יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ּוַמֲעִניק לֹו ְּבַמָּתָנה ֶאת 

ָהִעיר ְׁשֶכם, ָּבּה ֲעִתיד יֹוֵסף ְלִהָּקֵבר. 
ְמַדֵּבר  ֶקֶׁשת  ְוֵאיזוֹ  ֶחֶרב  ֵאיזוֹ  ַעל 
יֲַעקֹב? ַהֵּפרּוׁש ַהָּפׁשּוט הּוא ֶחֶרב ְוֶקֶׁשת 
ֶׁשל ִמְלָחָמה. ָמַתי ָחַגר יֲַעקֹב ָאִבינּו ֶאת 
ְּכֵלי ַהִּמְלָחָמה ַהָּללּו? ַּבִּמְדָרִׁשים מּוָבא, 
ִּכי ְלַאַחר ֶׁשָהְרגּו ָּבָניו ֶאת יֹוְׁשֵבי ָהִעיר 
ָלֵצאת  ָהֵאזֹור  ַעֵּמי  ִהְתַאְרְּגנּו  ְׁשֶכם, 
ְויֲַעקֹב ָאִבינּו ָנַטל ֶאת  ְּכֶנְגּדֹו  ְלִמְלָחָמה 

ְּכֵלי ַהִּמְלָחָמה ְויָָצא ְּכנְֶגָּדם ַלְּקָרב.

ׁשֶת ּקֶ ְַה ַהחֶרֶב ו
ְּבֶחֶרב  ַהּלֹוֲחִמים  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ָמַתי 
ּוָמַתי ְּבֶקֶׁשת? ַהָּדָבר ָּתלּוי ַּבֶּמְרָחק. ִּבְקַרב 
ָּפִנים ֶאל ָּפִנים, ַּכֲאֶׁשר ָהאֹויֵב עֹוֵמד ַמָּמׁש 
ֶאְׁשַּתֵּמׁש  אֹוִתי,  ְלַחֵּסל  ְורֹוֶצה  מּוִלי 
ְּבֶחֶרב. ַהְּכָלל ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ַּבְּקָרב הּוא 
”ַהָּבא ְלָהְרְג� ַהְׁשֵּכם ְלָהְרגֹו”, ְוָלֵכן ַהָּדָבר 

ָהִראׁשֹון ֶׁשֶאֱעֶׂשה הּוא ִלְׁשלֹף ֶאת ַהֶחֶרב 
ֶאְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשּלֹא  ַמּדּוַע  אֹותֹו.  ּוְלַהְקִּדים 
ְּבאֹותֹו ֶרגַע ִּביִרּיַת ֵחץ ְּבֶאְמָצעּות ַהֶּקֶׁשת? 
ְליִֶרי  נֹוֲעָדה  ַהֶּקֶׁשת  ְּברּוָרה.  ַהְּתׁשּוָבה 
ְמֻרָחק, ַּכֲאֶׁשר ָהאֹויֵב ֵאינֹו ִנָּצב מּוִלי ְוֵאין 
ִלי ְיכֶֹלת ִלְפּגַֹע ּבֹו ִמָּקרֹוב, ְוִאּלּו ְּבִמְקֶרה 
ֶׁשָהאֹויֵב ְּכָבר ִהְתַקֵּדם ְוִהִּגיַע ֵאַלי הֹוֵפ� 
ַהִּׁשּמּוׁש ְּבֶקֶׁשת ְלִאִּטי ּוְמֻסְרָּבל, ּוִמֵּמיָלא 
ַהֵּמיָתר  ֶאת  ֶׁשֶאְמַּתח  ַעד  ָיִעיל.  ֵאינֹו 
ְלָאחֹור ְוֶאְדרֹ� ֶאת ַהֶּקֶׁשת — ֶאְמָצא ֶאת 

ַעְצִמי ֻמְתָקף ְּבַחְרּבֹו ֶׁשל ַהּיִָריב. 
ֲאָבל ִלְפָעִמים ִמְתַנֵהל ַהְּקָרב ְּבצּוָרה 
ֵאינֹו חֹוֵתר  ַּכֲאֶׁשר ָהאֹויֵב  ְמֻדָּבר  ׁשֹוָנה. 
ִּבי  ְלִהָּלֵחם  ַמֲעִדיף  ֶאָּלא  ִעִּמי,  ְלַמַּגע 
ֵמָרחֹוק. ִּבְקָרבֹות ָּכֵאּלּו ִמְתַחֵּפר ָהאֹויֵב 
ַהְסָוָאה,  ְּבֶעְמדֹות  ּוִמְתַחֵּבא  ְּבֶעְמדֹוָתיו 
יּוַכל  ָּבּה  ְלִהְזַּדְּמנּות  ַמְמִּתין  הּוא  ָׁשם 
ִלְתקֹף אֹוִתי. ְּבִמְקִרים ֵאּלּו, ֵאיִני ְמַזֶהה 
ֶאת ִמּקּומֹו ַהְּמֻדּיָק ֶׁשל ָהאֹויֵב ֶאָּלא ַרק 
זֶה  ְּבַמָּצב  ְמֻמָּקם.  הּוא  ּבֹו  ָהֵאזֹור  ֶאת 
ַאֲעִדיף ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶקֶׁשת. יִֶרי ֶׁשל ִחִּצים 
ְלֵעֶבר ָהֵאזֹור ַהְּמׁשָֹער, ִיְגרֹם ָלאֹויֵב ַאַחת 
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ִמְּׁשֵּתי ָהֶאְפָׁשרּויֹות: אֹו ְלִהְתַחֵּפר ָעמֹק 
יֹוֵתר ְּבֶעְמדֹוָתיו אֹו ִלְברַֹח ְלָאחֹור. ָּכ� אֹו 
ָּכ�, ִיְתַקֶּׁשה ָהאֹויֵב ְלִהְתַקֵּדם ְלֶעְבִרי, ָּכ� 
ִלְׁשַלב  ַלֲעבֹר  ְּביִָדי  ְיַסּיֵַע  ַהִחִּצים  ֶׁשּיִֶרי 

ַהַהְתָקָפה.
ַאַּגב, ִׁשיטֹות ַהְּלִחיָמה ַהָּללּו ְמצּויֹות 
רֹוֶבה  ִאיִׁשי —  ִמֶּנֶׁשק  יִֶרי  ְּביֵָמינּו.  ַּגם 
ָהאֹויֵב  ְּדמּות  ְּכֶנגֶד  ְמֻכָּון  ֶאְקָּדח —  אֹו 
ֶׁשִּנָּצב מּוִלי. ִטיִלים ְמֻדּיִָקים ִנְכָלִלים ַּגם 
ֵהם ְּבסּוג ְלִחיָמה זֶה, ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ֻמְנִחים 
ְּבֶאְמָצעּות ַמְחֵׁשב ִלְפּגַֹע ְּבַמָּטָרה ְמֻדּיֶֶקת. 
ֲאָבל ִלְפָעִמים ִנְׁשָלִחים ְמטֹוִסים ִלְׂשֵדה 
ַהְּקָרב ְּכֵדי ְלַהְפִציץ ֶאת ֶׁשַטח ָהאֹויֵב ַרק 
ְּכֵדי ְלַהִּסיַח ֶאת ַּדְעּתֹו. ְּבִמְקִרים ּדֹוִמים 
ִנְׁשָלִחים ַמְּטֵחי ַהְפָּגָזה ַאְרִטיֵלִרית ְּכֵבִדים 
ַהִּכּנּוי  ָהאֹויֵב.  ׳ִרּכּו�׳  ְלֵׁשם  ִטיִלים  ֶׁשל 
ַהְּצָבִאי ְלאֹוָתם ַמָּטִחים הּוא ׳ַהְרָעָׁשה׳ 

— ְּגִריַמת ַרַעׁש ְלָאְזנֵי ָהאֹויֵב.
ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ְּבִמָּלה ַאַחת ֶאת  ְנַסֵּכם 
ַּכֲאֶׁשר  ִנְׁשֶלֶפת  ֶחֶרב  ַלֶּקֶׁשת:  ַהֶחֶרב 
ָהאֹויֵב ָּגלּוי, ְוִאּלּו ַהֶּקֶׁשת ִנְדֶרֶכת ַּכֲאֶׁשר 

ָהאֹויֵב נֱֶעַלם ְוִנְסָּתר ִמָּפַני.

ּי  ו ֵצֶר ָהרַע ַהּגָל י
נּו, ַאֶּתם ֶּבַטח ְּכָבר ְמַנֲחִׁשים... ָנכֹון, 
ָמָׁשל  ַרק  הּוא  ֶׁשָּלנּו  ַהִחיצֹוִני  ָהאֹויֵב 
ְלאֹויֵב לֹא ָּפחֹות ְמֻסָּכן, ְואּוַלי ַאף יֹוֵתר 
ְמֻסָּכן ִמֶּמּנּו. זֶהּו ָהרַֹע ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ְּבתֹו� 
ָּכל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמִאָּתנּו — ַהּיֵֶצר ָהַרע. 
ְּדָרִכים ׁשֹונֹות  ַלּיֵֶצר  ַּגם  אֹויֵב,  ָּכל  ְּכמֹו 

ְלִהָּלֵחם ָּבנּו.
ָמַתי קֹוְרִאים לֹו ִּבְׁשמֹו, ׳יֵֶצר ָהַרע׳? 

ְלָמָׁשל,  מּוִלי.  אֹותֹו  רֹוֶאה  ֲאִני  ַּכֲאֶׁשר 
ֶאְתמֹול ִנַּגׁש ֵאַלי ָזֵקן ֶׁשֲאִני ַמִּכיר ִמֵּבית 
ּוְבִחּיּו�  ָהאֹוטֹוּבּוס,  ְּבַתֲחַנת  ַהְּכֶנֶסת 
ָמתֹוק הֹוִציא ִמִּכיסֹו גֶ׳ִלי ִצְבעֹוִני ֶׁשּלֹא 
ִהַּכְרִּתי. ”ַקח, ֵּתָהנֶה ָחמּוד”. ֲאִני ֵמִציץ 
ּוְמַזֶהה  ֶׁשְּבָיָדיו  ַּבֲחִביָלה  ָהַעִין  ְּבָזִוית 
ִמּיָד. זֹו ַהֶחְבָרה ִמחּוץ ָלָאֶרץ ֶׁשֵאין ָעֶליָה 
ֻמָּנח  ִמְלָחָמה.  ָלנּו  ִהֵּנה  ָאז  ַּכְׁשרּות. 
(אֹוְמִרים  ּוְמָגֶרה  ָטִעים  ַמְמָּתק  ְלָפַני 
ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשּלֹו עֹוֶלה ַעל ָּכל ַהַּמְמַּתִּקים 
ָּברּור,  ַהּגֵרּוי  יָאִמי...),  ָּבָאֶרץ,  ַהְּמֻיָּצִרים 
ַּתֲאִמינּו  ָּברּור.  ֶלֱאכֹל  ָהִאּסּור  ַּגם  ֲאָבל 
ִלי, ַהִּמְלָחָמה לֹא ָהְיָתה ִלי ַקָּלה ְוָהִייִתי 
ָצִרי� ְלַגּיֵס ֶאת ּכֹחֹות ַהִּׁשְכנּוַע ֶׁשִּלי ְּכֵדי 
ִלְדחֹות ֶאת ַהַּדַחף ְלַלֵּקק ֵמַהַּמְמָּתק, ֲאָבל 
ָּבֶרַגע ֶׁשָחַׁשְבִּתי ְּבקֹר רּוַח ַעל ָמה ֶׁשָּקָרה 
ּפֹה — ָהיָה ָּברּור ִלי ִמּיָד ִמי ּפֹה ָהאֹוֵהב 
ּוִמי ָהאֹויֵב. ַהַּמְסָקָנה ָהְיָתה ְּברּוָרה: ָעַלי 

ִלְדחֹות ֶאת ַהַּתֲאָוה ָהָרָעה ִּבְׁשֵּתי יַָדי.

ָהרַע ַהנֶּעֱלָם
ֶהְמֵׁש�  ַעל  ַּתִּגידּו  ָמה  ְמַעְניֵן  ֲאָבל 
ַהִּסּפּור: ִהְתַּגַּבְרִּתי. ָזַרְקִּתי ֶאת ַהֻּסָּכִרּיָה 
ַלַּפח ַהָּקרֹוב (ַּכּמּוָבן, ְּבִלי ֶׁשַהָּזֵקן ִיְרֶאה 
ֶׁשל  ִׂשְמָחה  ְּבַהְרָּגַׁשת  ְוָיָצאִתי  ְויֵָעֵלב) 
ִנָּצחֹון. ֶרַגע ִלְפנֵי ֶׁשִהִּגיַע ָהאֹוטֹוּבּוס ֲאִני 
רֹוֶאה ֶאת מֹוְיִׁשי, ֵמַהִּכָּתה ַהְּׁשִנּיָה, ַמִּגיַע 
ַלַּתֲחָנה ְוֶאת ַהָּזֵקן צֹוֵהל ִלְקָראתֹו. ָעִליִתי 
ָלאֹוטֹוּבּוס ְוִהְרַהְרִּתי ְלַעְצִמי. ְמַעְניֵן ִאם 
מֹוְיִׁשי ָזַכר ִלְבּדֹק. ְוִאם ָזָכר — ַהִאם ָעַמד 

ַּבִּפּתּוי?
ְלָמֳחָרת ָּפַגְׁשִּתי ֶאת מֹוְיִׁשי ַּבַהְפָסָקה. 
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ִלְׁשאֹל אֹותֹו אֹו לֹא? ָהִייִתי ָמה זֶה ַסְקָרן. 
ֲאָבל ָחַׁשְׁשִּתי ִלְׁשאֹל אֹותֹו ְיִׁשירֹות. אּוַלי 
הּוא לֹא ָעַמד ַּבִּפּתּוי ְויּוַב� ִמֶּמִּני? ַּתְכֶל׳ס 
ֲאַנְחנּו לֹא ָּכֵאּלּו ֲחֵבִרים ְקרֹוִבים, ָאז לֹא 
ָנִעים. ָמה עֹוִׂשים? ַרְעיֹון! ָקָראִתי ְלַחְיִמי, 
ָחֵבר טֹוב ֵמַהִּכָּתה ַהְּׁשִנּיָה, ּוְבִפי ַּבָּקָׁשה: 
”ַאָּתה יָכֹול ִלְׁשאֹל ֶאת מֹוְיִׁשי ִאם הּוא 
ָרָאה ֶאת ַהָּזֵקן ֶהָחמּוד ֶאְתמֹול ַּבַּתֲחָנה? 

ַּתֲחזֹר ֵאַלי ִעם ַהִּמְמָצִאים...”.
ִלי  ֲחׁשּוָבה  ָּכ�  ָּכל  ְלַדְעְּתֶכם  ָלָּמה 
ַהְּיִדיָעה? ַעל ָמה ִהיא ְמִעיָדה? ָנכֹון. זֹוִהי 
ְּדמּותֹו ֶׁשל ַהּיֵֶצר ָהַרע, ֲאָבל לֹא זֶה ַהּגָלּוי, 
נֹוָרא ָחׁשּוב  ֵּכן,  ְוַהֶּנֱעָלם.  ַהִּנְסָּתר  ֶאָּלא 
ִלי ָלַדַעת ֶׁשֲאִני ִהְצַלְחִּתי ְלִהְתַּגֵּבר. נֹוָרא 
ְמַסְקֵרן אֹוִתי ִאם מֹוְיִׁשי ִהְצִליַח ָּכמֹוִני אֹו 
לֹא. ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּסְקָרנּות ַהּזֹו ִמְתַחֵּבא אֹויֵב 
ַהַּגֲאָוה  ַהַּגֲאָוה. ִמַּדת  ְלִזהּוי —  לֹא ַקל 
ַׁשּיֶֶכת ְלִמְׁשַּפַחת ָהַרע ַהּנֱֶעָלם, זֹו ָהעֹוָׂשה 
ָּכל ֶׁשִּביָכְלָּתּה ְלִהְתַחֵּפר ּוְלִהְתַחֵּבא ְּבתֹו� 

ַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשל ַצִּדיק ָעָנו. 

י ִּת י וְּבָבעו ִֺת ְצלו ּבִ
ְׁשֵני סּוגֵי  ֶאת  ֶׁשִהַּכְרנּו  ְלַאַחר  ָּכֵעת, 
ָהאֹויֵב, ָעֵלינּו ְלַהִּכיר ֶאת ְּכֵלי ַהִּמְלָחָמה 
אֹותֹו.  ְלַנֵּצַח  ְּכֵדי  ִלְרׁשּוֵתנּו  ָהעֹוְמִדים 
ֵמִכיל  ִלְרׁשּוֵתנּו  ָהעֹוֵמד  ַהֵּכִלים׳  ׳ַאְרַּגז 
ֶאת ַהֶחֶרב ְוֶאת ַהֶּקֶׁשת, אֹוָתן ָחַגר יֲַעקֹב 

ָאִבינּו ְּבֵצאתֹו ַלְּקָרב. 
”ְּבַחְרִּבי   — ַהִּמְלָחָמה  ְּכֵלי  ְׁשמֹות 
ֵהם  ַלֲאָרִמית  ְּבַתְרּגּום   — ּוְבַקְׁשִּתי” 
ַהַּתְרּגּום  ַּתְרּגּום  ּוְבָבעּוִתי”.  ”ִּבְצלֹוִתי 

ְּתִפָּלִתי  הּוא:  ַהּקֶֹדׁש  ִלְלׁשֹון  ַּבֲחָזָרה 
ַהְּתִפָּלה  ִהיא  ַהֶחֶרב  ְּכלֹוַמר,  ּוַבָּקָׁשִתי. 
ְוַהֶּקֶׁשת ִהיא ַהַּבָּקָׁשה. ְּבִסְפֵרי ַהֲחִסידּות 
ְׁשַמע ְקִריַאת  ִהיא  ַהֶחֶרב  ִּכי  מּוָבא, 
ַהֶּקֶׁשת ְוִאּלּו  ַהְּתִפָּלה,  ְּבתֹו�  ַהֶּנֱאֶמֶרת 

ִהיא ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ַעְצָמּה.
ּוַמְצִהיר  עֹוֵמד  ֲאִני  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת 
ֲאִני  ֶאָחד”!  ה׳  ֱאלֵֹקינּו  ”ה׳  ּכִֹחי  ְּבָכל 
מּוָכן ִלְמסֹר ֶאת ַנְפִׁשי ַעל ָּכ�. זֹוִהי ֶחֶרב 
ְרִציִנית. ַאף אֹויֵב לֹא ֵמֵעז ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי 
ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאִני ֵמִניף אֹוָתּה. ֵאין לֹו ִסּכּוי 
ָעַלי. ָּברּור, ִאם ֲאִני מּוָכן ִלְמסֹר ֶאת ַחּיַי 
ַהֻּסָּכִרָּיה  ַעל  ֲאַוֵּתר  לֹא  ִיְתָּבֵר�,  ֲעבּורֹו 

ֶׁשל ַהָּזֵקן?!
לֹא  ֲאִני  ׁשֹוָנה.  ָהֲעִמיָדה  ְּתִפַּלת 
ַמְצִהיר ַהְצָהרֹות, ֶאָּלא ּפֹונֶה ַלה׳ ַעְצמֹו, 
ְלַקֵּבל ֶאת ֶעְזָרתֹו. ָלָּמה? ִּכי ְלַבד ֲאִני לֹא 
ִמְסַּתֵּדר. ֲאִני ַחּיָב אֹותֹו. ֲאִני ִּבְכָלל לֹא 
ֵמִבין ֵאיפֹה ִנְמָצא ָהאֹויֵב. הּוא ְמֻתְחָּכם 
ַהֶּקֶׁשת  ֶאת  ּדֹוֵר�  ֲאִני  אֹוִתי.  ּוְמַבְלֵּבל 
ִלְׁשִנָּיה)  ַאַחת  ּדֹומֹות  ּוַבָּקָׁשה  (ֶקֶׁשת 
ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ֶאת  ְויֹוֶרה 
ְּבָכל ַהּכַֹח. ְוֵהיָכן ִיְפְּגעּו ַהִחִּצים? ֶאת זֶה 
אֹוֵהב  ה׳  ִיְתָּבֵר�.  לֹו  ַמְׁשִאיר  ְּכָבר  ֲאִני 
אֹותֹו,  רֹוֶצה  ֲאִני  ַּכָּמה  ַעד  ְויֹוֵדַע  אֹוִתי 
ְוהּוא ְּכָבר ְיַנֵהל ִלי ֶאת ֶהְמֵׁש� ַהְּלִחיָמה. 

ְלָכל ֵחץ ִּתְהיֶה ַמָּטָרה. ּבּול!

ֶׁשִּנְזֶּכה ְלנֵַּצַח ֶאת ָהַרע ַהּגָלּוי ְוַהּנֱֶעָלם!
ַׁשַּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹר�!
י רָזִ



מאמץ או טבע? מחד, מהאדם נדרשת עבודת ה׳ מאומצת, 
כשהחסידות תובעת לעבודת מתמדת של חיבור השכל אל הלב והפיכת כל 
תובנה למטבע־עובר־לסוחר של שינוי עצמי ועשיה בעולם. מאידך, בעומק 
החסידות טמונה הקביעה שהאדם טוב־בעצם וציפיה לכך שהטוב ינבע ממנו 

בטבעיות. מהו היחס בין שני הענינים?
ככלל, הדרך פותחת תמיד ב׳עבודה׳ קשה, מתוך בקורת־עצמית ורצון להשתנות 
— בלי זה, אין כלל כניסה לעבודת ה׳. אך בהמשך הדרך, דווקא מתוך היגיעה, 
עתיד להתגלות הטבע היהודי האמתי — ביטוי מלא של הפנימיות הכמוסה 
גם בחיצוניות, באופן טבעי. ככל שאנחנו מתקדמים לימות המשיח, עבודת כל 
הדורות מצטברת ומאפשרת לנו לפנות לזרימה מתוקנת מתוך מודעות טבעית.
בנושאי־היסוד הללו נוגעים השבוע, מפנים שונות, השיעורים הנדפסים בחוברת.




