
שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות
מהרב יצחק גינזבורג שליט“א

ְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך ִנ ִּביָטה  ַא ְו י  ַנ י ֵע ל  ַּג

לפעמים נדמה שאנחנו ב׳חיים כפולים׳ — מצהירים על אהבתנו לה׳ 
בתפלה, באמת, ושוכחים אותו בהמשך היום.

 האם הכל שקר וזיוף? לתופעה הגלותית הזו יש שורש גבוה,
שיתגלה רק לעתיד־לבוא

]מתוך השיעור ׳סוד החלומות׳[
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עריכה: אביב מויאל | עיצוב: דעה  אביחיל | מערכת: הרב יוסי פלאי, בעז יעקבי ואיתיאל גלעדי
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מעוניין להפיץ את עלון נפלאות במקום מגוריך?
שלח דוא“ל ל: itiel@pnimi.org.il או התקשר 4295164־052
רוצה להצטרף לתפוצת המייל שלנו ולקבל את כל ההודעות והשיעורים?

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

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

לי"ט כסלונקודה חגיגית 
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בס“ד

שבת שלום וי"ט כסלו שמח לכל קוראי נפלאות!
הפעם אנו מערבים שמחה בשמחה — שבת קדש פרשת וישלח יחד עם י"ט בכסלו, 

חג הגאולה של אדמו"ר הזקן ו'ראש השנה לחסידות'.
בשנים האחרונות התרגלנו לציין את י"ט בכסלו בהתוועדות רבתי עם הרב גינזבורג 
בהשתתפות אלפים )בסיוע אירועי 'צמאה'(. לצערנו, השנה איננו יכולים להתאסף יחד, 
אבל בהחלט אפשר להרגיש יחד, תחושה אמתית מתוך אהבה והתקשרות, שהרי במקום 

שמחשבתנו נמצאת שם אנו נמצאים.
בשבת נעמיק ונתענג יחד, איש איש במקומו, בתוכן הנפלא של הגליון הנוכחי, וביום 
ראשון בשעה 20:00 נתקבץ חבורות־חבורות לשמיעה/צפיה בשידור התוועדות חיה מביתו 

של הרב גינזבורג ]פרטים בגב הגליון[.
השבוע נפתח בנקודה מעובדת קצת מורחבת לרגל י"ט בכסלו — ראש השנה לחסידות 

— עם התבוננות במהותו של היום ודמויות אבות החסידות. 
השיעור המרכזי, שיעור אמונה ובטחון )32( עוסק בנושא החלומות תוך עיון בתורה 
מליקוטי מוהר"ן, סוגיות בכתבי האריז"ל ותורה של אדמו"ר הזקן, בעל הגאולה של י"ט בכסלו. 
בחלקו הראשון של השיעור מעמיק הרב במושגי יסוד של הזמן והמקום ממגוון נקודות 
מבט — חקירה וקבלה, פיזיקה ועבודת הנפש. משם עובר השיעור לעסוק במהותם של 

החלומות — ההתמודדות עם ה'קריעה' בחיים והשרש שלה בנשיאת ההפכים.
מפאת קוצר המקום, לא נכנסה הגרסה המלאה של השיעור המרכזי, המעוניינים יוכלו 
לקבל אותה ברשימת התפוצה שלנו במייל. גם את הנועם אלימלך — שמדריך אותנו כיצד 
כל אחד יכול להיות אדמו"ר — תוכלו לקרוא בגרסה המלאה בתפוצה שלנו. חוץ מזה, אל 
תפספסו את המדור לילדים הנפלא, שמסביר לנו על י"ט כסלו בגובה העיניים ואת שאר 

המדורים האהובים בגליון ]יחד עם מענות ותשובות שנעדר מהגליון הקודם[.

שבת שלום ומבורך,
לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו!
מערכת נפלאות

הקדמת המערכת

הגליון מוקדש לרפואת:
רחל בת ז'קלין
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בין שמים לארץ

נקודה
י“ט כסלו ואבות החסידות

י“ט בכסלו הוא תאריך בעל משמעות כפולה 
לגנזי  הסתלק  זה  ביום  החסידות.  בתולדות 
מרומים הרב המגיד, רבי דב בער ממעזריטש, 
בשנת תקל“ג. באותו תאריך לאחר 26 )הוי׳( 
אדמו“ר  תלמידו  יצא  תקנ“ט,  בשנת  שנים, 
הזקן — רבי שניאור זלמן מליאדי בעל התניא 
והשולחן ערוך — לחופשי ממאסרו בכלא הרוסי. 
כך הפך יום ההילולא של הרב גם ל׳חג הגאולה׳ 
של תלמידו החביב, כמו שאמר הרב לתלמיד 

לפני הסתלקותו “זהו היום טוב שלנו“. 
כל  את  ׳אוספת׳  המגיד  הרב  הסתלקות 
לתלמידיו  בחייו  שהנחיל  העמוקה  התורה 
לכל  שאת  ביתר  אותה  ומאירה  הגדולים, 
ישראל. באותה דרך, גאולת אדמו“ר הזקן היא 
שלב מתקדם ומכריע בהפצת מעינות התורה 
לכל, “יפוצו מעינֹתיך חוצה“. הסיבה האמתית, 
הזקן,  אדמו“ר  של  למאסרו  הרוחני,  במישור 
גילוי סודות התורה,  היתה קטרוג שמימי על 
בטענה שהעולם אינו ראוי עדיין לאור הזה )כמו 
קטרוג המלאכים על מתן תורה(. אבל השופט 
האמתי, הקב“ה, הכריע שמותר וצריך להפיץ את 
האור של סודות התורה, כדי להביא את העולם 

לתכליתו, “להביא לימות המשיח“.

שלשה אבות
שלשת הדורות הראשונים בתנועת החסידות 
נקראים “אבות החסידות“, כמו אברהם יצחק 
עם  של  בראשיתו  היסודי  ה׳סדר׳   — ויעקב 

ישראל חוזר על עצמו לקראת הגאולה.
מורנו רבי ישראל בעל שם טוב הוא אברהם 
ואוהב  הגדול  המאמין  החסידות,  של  אבינו 
ישראל ללא גבול; תלמידו וממשיכו, הרב המגיד, 
הוא יצחק אבינו של החסידות, “עמוד העבודה“ 
המעמיק בהתבוננות אלוקית, כאשר שם אביו 
של הרב המגיד היה אברהם; אדמו“ר הזקן הוא 
יעקב אבינו של החסידות, עמוד התורה, המגבש 

את החסידות כדרך לרבים בתורה כתובה.
השנה מלאו 248, רמח, שנים להסתלקות 
מצוות־עשה שבתורה,  מניין  זהו  המגיד.  הרב 
בגוף  איבר  כל  האדם,  בגוף  האיברים  ומניין 
הגשמי מתאים ל׳איבר רוחני׳ בנשמה )המקבל 
את חיותו ממצוה מסוימת(, שהרי האדם נברא 
“בצלם אלהים“ )= רמח(! רמח הוא ערך המלה 
אברהם, לאחר שינוי שמו בברית המילה כאשר 
הושלם בכל אבריו הגשמיים והרוחניים ונעשה 
כלי לקבל־לקיים רמח מצוות עשה ולהתאחד 
עם השי“ת )מצוה לשון צוותא וחיבור(. מכאן 
שאנו עומדים היום אברהם שנים מהסתלקות 
הרב המגיד, מאותה נקודת־זמן בה ה“יצחק“ של 
החסידות נאסף אל אבותיו ואל אברהם אביו!

שמים וארץ
החסידות  אבות  ושלשת  האבות,  שלשת 
בתורם, מובילים אותנו במסע מופלא בין שמים 

לארץ.
אברהם הוא ׳פיסת שמים׳. “בראשית ברא 
אלקים את השמים“... כשם שבריאת העולם 
מתחילה בשמים, כך אברהם אבינו — הנשמה 
כל  נשמות  מושרשות  בה  הראשונה  היהודית 
ישראל — הוא כוכב בשמים. גם אנו־כולנו, בני 
אברהם, כוכבים מאירים בשמים, “ועמך כלם 
לאברהם  ה׳  כדברי  ]סופר־סטאר[“,  צדיקים 
“הבט נא השמימה וספֹר הכוכבים... כה יהיה 

נ
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זרעך“. השמים מייצגים את גדולת ה׳ האין־
סופית, “שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה“ 
)כמו שאברהם אבינו הביט השמימה וגילה את 
הבורא(. שמים הם גילוי אור מקיף, אור אלוקי 
הסובב את הכל — זהו האור שמגלה אברהם 
אבינו, “ראש כל המאמינים“, וזהו האור שמגלה 
הבעל שם טוב בדורותינו, השראה של אור אלוקי 

סובב כל.
יצחק הוא ארץ שואפת לשמים. אם השמים 
הם הגילוי האלוקי עצמו, מציאות ה׳ אחד, האמת 
המוחלטת האובייקטיבית, הרי הארץ היא אנו־

עצמנו, האדם עם חוויית הקיום הסובייקטיבית 
שלו, ה׳אני׳ שלנו. אבל הארץ הזו אינה עומדת 
הגבוהים  עיניה לשמים  נושאת  במקום, אלא 
שמעל, שואפת אליהם בכל כוחה. ארנ מלשון 
ריצה ומלשון רצון — ארץ רוצה ורצה, ממריאה 
“עולה  אבינו,  יצחק  נשמת  זו  מעלה־מעלה. 
תמימה“ כל ימיו, ממתיק סוד־שיח־תפלה עם 
מקור נשמתו. כך לימד הרב המגיד, יצחק של 
החסידות: הקב“ה ברא את העולם “יש מאין“, 
ועבודת ה׳ שלנו היא להחזיר את היש לאין, 
להכליל את מציאות הארץ בתוך מרחבי השמים 
ולהיות חלק מהאין האלוקי, להפשיט את היש 
המגושם ו׳להתאיין׳ בתענוג אלוקי. הבעל שם 
כוכבים  גמורים,  צדיקים  שכולנו  לימד  טוב 
המגיד  הרב  של  העלייה  תנועת  אך  בשמים, 
מוסיפה את ממד התשובה, כיון שלכל אחד יש 
תחושת ׳אני׳ נמוכה אותה צריך לזכך, וכך גם 

הצדיקים הופכים לבעלי תשובה.
הדופק השלם  אבל  על,  אל  בתענוג  רצנו 
הוא “והחיות רצוא ושוב“. לאחר תנועת הריצה 
כלפי מעלה, יש לשוב ולהפנות את המבט אל 
“מלאכי  יעקב  בסולם  התנועה  )כמו  הארץ 
דופק  כך מתהווה  בו“(.  ויֹרדים  עֹלים  אלקים 
חיים מחזורי ותמידי )כמו מחזור הדם ותהליך 
הנשימה בגופנו(, הסתלקות ב“רצוא“ למעלה, 
זו התורה  ומיד חזרה למטה בתנועת “שוב“. 
של יעקב אבינו )רצוא ושוב = תורה(, וזו דרכו 

של אדמו“ר הזקן. בספר יצירה )ספר הקבלה 
הראשון( נאמר “אם רץ לבך, שוב לאחד“ )כגרסה 
שמביא אדמו“ר הזקן בספר התניא( — לאחר 
ה׳ריצה׳ אל אחדות ה׳, אי־שם בשמים ממעל, דע 
לך שהאחדות האמתית היא רק כאשר משלימים 
את התנועה וחוזרים אל הארץ, שהרי תכלית 
הבריאה היא “התאווה הקב“ה להיות לו דירה 
בתחתונים ]בארץ[“. זהו גילוי “אחד האמת“, 
כמו שכותב אדמו“ר הזקן בספר התניא בשם 
רבו המגיד: בתוך הנפש האלוקית של היהודי 
מתגלה “אחד האמת“ בספירת החכמה בנפש. 
אותה  זו  טוב,  שם  בעל   = האמת  אחד  והנה 

אחדות ה׳ שהאיר הבעש“ט.
כעת נסגרים המעגלים: בדור הראשון, מגלה 
הבעל־שם־טוב את הרקיע בו משובצות נשמות 
ישראל ככוכבים, נבראים “יש מאין“. בדור השני, 
מגלה הרב המגיד כיצד שואפת הנשמה לעזוב 
ולבסוף,  לרקיע.  לחזור  ולהתבטל,  האגו  את 
בדור השלישי, מגיע ׳פסק דין שמימי׳ המטיל 
“שוב“,  של  המשימה  את  הזקן  אדמו“ר  על 
חזור מהשמים לארץ והבא את הגאולה לעולם 
הזה ממש. תנועת ה“שוב“ של אדמו“ר הזקן 
מהווה המשך ישיר ומשלים לעליית ה“רצוא“ 
של רבו — כל העליה היא לשם הירידה! לכן 
בעת הסתלקותו רמז הרב לתלמיד “זהו היום־

המגיד  הרב  בעליית  יחד!  שנינו  שלנו“,  טוב 
למרומים הוא עולה לאברהם, הן אברהם אביו 
הפיזי והן אביו הרוחני הבעל שם טוב, אך בו־

זמנית מתחילה תנועת ההגשמה המורידה את 
השכינה למטה, תנועה הממשיכה אברהם שנים 

עד עצם היום הזה.
לזכות לשלשת  לכולנו  נאחל  כסלו  בי“ט 
השלבים של אבות האומה ואבות החסידות: 
לגלות את השמים, לרוץ מהארץ לשמים, ולשוב 
ואז “אמת  ה׳,  ולגלות בה את אחדות  לארץ 
בביאת  אמת(  תבות  )ראשי  תצמח“  מארץ 
המשיח הצומח מן הארץ )“מתחתיו יצמח“( 

תיכף ומיד ממש.
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שיעור
אמונה ובטחון 32

סוד החלומות

השיעור מוקדש לרפואת:ש
פניא רייזל בת טובה

א. גבולות הזמן והמקום 
)לקומ"ת סא(

חלום הגלות
נפתח בתורה של רבי נחמן בלקוטי מוהר“ן 
תנינא תורה סא. בהמשך נראה מה אדמו“ר הזקן 
כותב על סוד החלום, אך קודם נקרא מה רבי 

נחמן כותב. בחרנו ללמוד אותה כי יוצא ממנה, 
לסיפור של  יפה  פירוש  בפירוש,  בלי שנאמר 
המשיח ורבי יהושע בן לויא שאנו לומדים כבר 

ץרשם ע“י איתיאל גלעדי. לא מוגה. אמוץה ובטחון )32( — 

קיצור מהלך השיעור
בקריאת התורה בשבתות חדש כסלו קוראים רוב מוחלט של החלומות המופיעים בתורה )עשרה 

חלומות, כולם בחומש בראשית( — מתאים ל׳חוש השינה׳ השייך לחדש כסלו לפי ספר יצירה. 
כסלו הוא משרש כסל, שמשמעותו בטחון — מסתבר, אם כן, שהחלום מחזק את הבטחון )בסוד 
הפסוק “א־דני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני“(. בהתאם לכך, בשיעור אמונה 

ובטחון התמקד הרב בנושא החלומות, תוך התבוננות בשני דרושים חסידיים בענין — האחד של 
רבי נחמן מברסלב והשני של אדמו“ר הזקן. 

פרק א הוא לימוד של תורה סא בלקו“מ תנינא, העוסקת כולה בסוד החלום ועיקרה הסבר שזמן 
ומקום הם מושגים יחסיים. רבי נחמן מסביר שכל ההיסטוריה היא סיפור חייו של המשיח, שאצלו 

הכל נכלל ב“יום“, ומתוך הדברים עולה הסבר גם לאמירת המשיח שיבוא “היום“. פרק ב עוסק 
במושגי הזמן והמקום לפי האריז“ל. בפרק ג נלמד המאמר על חלומות מתורה־אור, כשהדגש 

הוא על זיהוי שרש חלום הגלות, בו האדם שרוי במצב של נשיאת הפכים )ששרשו באור אין סוף 
הסובב כל עלמין, הנושא הפכים בעצם(. מעבר לחידושים המעמיקים העולים משני הדרושים יש 

ענין מרענן ומיוחד בהצבת שני הדרושים זה לצד זה וממילא בהשוואה ביניהם. 
לקוצר היריעה בהדפסה יש השמטות רבות, מנושאים שלמים ועד הוספות ורמזים קטנים. 

itiel@pnimi.org.il השיעור השלם יישלח אי“ה בתפוצה אליה ניתן להרשם בדוא“ל
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הרבה זמןב, ל“היום“ שאומר המשיח.
כולנו חולמים חלומות. בלקוטי מוהר“ן רמוז 
ובדרוש של אדמו“ר הזקן מפורש שהחלום הוא 
סוד הגלות. אנחנו בגלות והגלות היא חלום. 
אומרים  טוב  ויום  בשבת  המזון  ברכת  לפני 
“שיר המעלות בשוב הוי׳ את שיבת ציון היינו 
כחֹלמים. אז ימלא שחוק פינו וגו׳“ג. זהו הפסוק 
העיקרי של סוד החלום בתנ“ך. בגמראד הפסוק 
שבעים  של  שינה  בבל,  גלות  על  מובא  הזה 
שנה, ושם רש“י אומר ש“שיר המעלות“ הוא 
“לשון עילוי“ — יש איזה עילוי מיוחד ב“היינו 

כחֹלמים“ בזמן הגלות. 

המציאות — זמן ומקום
בתורה זו מדובר על זמן ועל מקום — שני 
מה  כל  הזה,  בעולם  שלנו  המציאות  מרכיבי 
שאנחנו חווים. הזמן והמקום מוגבלים, והקב“ה 
וגם למעלה מהמקום. על אף  למעלה מהזמן 
שה׳ למעלה מהמקום, הוא אומר “הנה מקום 
אתי“ה, ומכך לומדים חז“ל ש“הוא מקומו של 
עולם ואין עולמו מקומו“ו, עד כדי כך ש“ברוך 

המקום“ היינו כינוי לקב“ה. 
המלה זמן בפני עצמה אינה כינוי לה׳, הגם 
שכתוב בקבלהז שיש בזמן משהו יותר פנימי 
ממקום )בדרך כלל זמן, קו ישר, הוא זכר, יחסית 
למקום, עיגול, שהוא נקבה(. בכל אופן, יש מעלה 
במקום שהוא ממש שם של הקב“ה בלשון חז“ל. 
זמן ומקום הולכים יחד. אין זמן בלי מקום ואין 

מקום בלי זמן. 
יש גימטריא יפה: התורה מתחילה “בראשית 

שיעור לבץות תיכון יעלת חן. י׳ אלול תשפ“א — כפ“ח.
סץהדרין צח, א. א 

החל משיעור אמוץה ובטחון 24 )כ“ז ץיסן ע“ט(. ב 
תהלים קכו, א־ב. ג 

תעץית כג, א. ד 
שמות לג, כא. ה 

ו בראשית רבה סח, ט. ובכ“מ.
ץתבאר באריכות בסמיץר “ממד הזמן בעולם ובץפש“ —  ז 
ץדפס במבחר שיעורי התבוץץות חט“ו )ראה גם במדור “מעין 

גץים“ לפרשת מקנ בגליון מקנ־חץוכה תשע“ט ובכ“ד(.

טוב  עולה  אלהים“  “ברא   — אלהים“  ברא 
ברבוע, שוה זמן ומקום )עם ו החבור, הולך יחד(. 
ה׳ ברא זמן ומקום. זמן ומקום נוטריקון זום — 
כל מה שלומדים בזום הוא זמן ומקום, אבל צריך 

לדעת שהקב“ה למעלה מזה...
בכך הוא פותח:

ם ִיְתָּבַרְך הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן, ַּכּמּוָבא.  ַהּׁשֵ

מעלת השכל אצל רבי נחמן 
ְוֶנְעָלם  ִנְפָלא  ָּדָבר  ֶּבֱאֶמת  הּוא  ָהִעְנָין  ְוֶזה 

ְמאֹד, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת ְּבֵשֶֹכל ֱאנֹוִׁשי. 
ַאְך ַּדע, ֶׁשִעָּקר ַהְּזַמן הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין 
ְמִביִנים, ְּדַהְינּו ֵמֲחַמת ֶׁשִּשְֹכֵלנּו ָקָטן, ִּכי ָכל ַמה 
ַהֵּשֶֹכל ָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ַהְּזַמן ִנְקָטן ְוִנְתַּבֵּטל ְּביֹוֵתר.  ּׁשֶ
הווארט בתורה זו — שננסה לקרוא מהר 
— הוא שככל שיש לאדם יותר שכל מתקטן 
ומתמעט אצלו הזמן )תחושת הזמן(. אם היה 
לנו שכל בלי סוף — לא היה זמן בכלל. הזמן 
הוא פונקציה של שכל — כמה שפחות שכל כך 
יותר זמן, כמה שיותר שכל כך פחות זמן. זהו כל 

הווארט, שהוא ימחיש מענין החלום. 
לפני שנמשיך, נקדים שרבי נחמן מאד התנגד 
אצלנו,  כידועח.  )פילוסופיה(,  חקירה  לספרי 
בחב“ד, לא כך — אחרי שאדם לומד נגלה וקבלה 
וחסידות יש ענין ללמוד ולהבין ספרי חקירה על 
דרך החסידות — כך אצל רבותינו נשיאינוט. למה 
גדולי ישראל, עוד הרבה לפני רבי נחמן, התנגדו 
ללימוד ספרי פילוסופיה יהודית? כי דווקא אצל 
הרמב“ם במורה נבוכים ה׳ מצטייר כשכל אין 
סופי — כאילו אין יותר גבוה משכל. המהר“ל 
מפראג התנגד לכך שהרמב“ם )לכאורה( עושה 
מה׳ שכל, והסבירי שאנו קוראים לה׳ “הקדוש 
ברוך הוא“ — קדוש הוא משהו נבדל, וממה הוא 
נבדל? מהשכל — הוא לא שכל בכלל )ובתניאיא 

ראה לקומ“ת מד. ח 
)התוועדויות  ל  סעיף  תשט“ו  כסלו  י“ט  שיחת  ראה  ט 

תשט“ו ח“א עמ׳ 149(.
ראה בהקדמתו השץיה לגבורות ה׳. י 

)בהגהה(  פמ“ח  ושוב  )בהגהה(  פ“ב  אמרים  לקוטי  יא 
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מוסבר ש“הוא היודע וכו׳“ של הרמב“םיב היינו 
דווקא לאחר הצמצום הראשון בחב“ד דאצילות(. 
המורה  את  ללמוד  התנגד  הכי  נחמן  רבי 
דוגמה  יש  כאן  אך  הרמב“ם,  של  נבוכים 
שהוא מתייחס לקב“ה כשכל אין סופי, השכל 
תפיסה  זו  מהזמן.  שלמעלה  האולטימטיבי, 
גם  מוהר“ן,  בלקוטי  תורות  בהרבה  שחוזרת 
בתורה הראשונה בלקו“מ השכל שיש בכל דבר 
הוא החיות האלקית שבו, וגם בתורה עב בלקו“מ 
הרבה  ובעוד  נצחיים“(  “חיים  )תורת  תנינא 
תורות רבי נחמן מפליג בענין השכל. ממש כמו 
דבר והיפוכו )סוד החלום הוא חיבור שני הפכים, 

כפי שנראה במאמר אדמו“ר הזקן(. 

כח המדמה
שוב, הוא ממחיש את הנקודה דרך חלום:

ִּכי ַּבֲחלֹום, ֶׁשָאז ַהֵּשֶֹכל ִנְסַּתֵּלק, ְוֵאין לֹו ַרק 
ּכַֹח ַהְמַדֶּמה, 

איזה  הוא  המדמה  כח  יורחב,  שעוד  כפי 
רשימו )רושם( של השכל, שנשאר בעת השינה, 
כאשר השכל עצמו עולה ומסתלק. במקום אחריג 
מסביר רבי נחמן שכח המדמה הוא ענין “]ויאמר 
אלהים נעשה אדם בצלמנו[ כדמותנו“יד שנאמר 
בבריאת אדם הראשון. הצלם הוא השכל והדמות 

היא כח המדמה. 
בסוד הנשמות, השכל הוא בחינת לאה אמנו, 
הרומזת לאותיות המחשבהטו באמצעותן מתבטא 
השכל, ואילו כח המדמה הוא בחינת זלפה שפחת 
לאהטז — זלפה בגימטריא כח המדמה. בלידת 
גד, בכור זלפה, נאמר “בגד“יז — “בגד“ כתיב 
ו“בא גד“ קרי — לשון בגידה כפרש“י, היינו 

ובאריכות בשער היחוד והאמוץה פ“ט )בהגהה(.
הלכות יסודי התורה פ“ב ה“י. יב 

לקומ“ת ה. יג 
בראשית א, כו. יד 

שתי  “וללבן  ד“ה  ויצא  תו“א  לאה.  ערך  יעקב  קהלת  טו 
בץות“ )כב, ד ואילך( ובכ“ד.

ראה גם מעין גץים ח“ב מאמר “יעלזו חסידים“ הערה  טז 
מו ושעשועים יום יום פרשת אחרי מות יום ב )עמ׳ עא(.

בראשית ל, יא. יז 

שבבוא יעקב על זלפה, כח המדמה, הוא בוגד 
בפנימיות השכל, לאה. יחוד יעקב־זלפה ביחס 
ליחוד יעקב־לאה הוא בחינת שינה וחלום, וד“ל. 

שבעים שנה — שנת הגלות וחיי דוד
ְבִעים  ֲאַזי ְּבֶרַבע ָׁשָעה ְיכֹוִלים ַלֲעבֹר ָּכל ַהּׁשִ

ָׁשָנה, 
למה הוא בחר במספר שבעים שנה? רמז 
לשינה של חוני המעגל. הוא לא מזכיר אותו 
בזמן שלנו  ישן  חוני המעגל  כאן בכלל, אבל 
שבעים שנה. לפי התלמוד הירושלמייח שבעים 
השנים בהן ישן חוני המעגל )שהוא סבו של חוני 
המעגל הנזכר במשנה( הן בעצם שבעים שנות 
גלות בבל — בין בית ראשון לבית שני. כשנחרב 
בית ראשון הוא ישן והתעורר כאשר נבנה בית 
שני, וכל שבעים שנות הגלות — נבואת ירמיהו 
הנביא — הוא ישן. זו הראיה המובהק ששינה, 
וחלום בתוך השינה, היינו גלות — חוית הגלות. 
לא כתוב מה חוני המעגל חלם באותן שבעים 
שנה, אלא רק שהוא ישן, אבל צריך לומר שמה 
שעבר על עם ישראל במשך אותן שבעים שנה 
של גלות בבל הוא חלום — החלום שלו )בסוף 
מרדכי  ידי  על  פורים  נס  היה  שנה  השבעים 
ואסתר — נמצא שמגילת אסתר היא החלום 
של חוני לפנות בקר, ואכן כתוביט שלחוני המעגל 

יש ניצוץ של מרדכי היהודי(. 
שבעים שנה הן גם משך חיי דוד המלך, דוד 
מלכא משיחא. נמצא שבתורה שבכתב שבעים 
שנה הן חיי דוד המלך ובתורה שבעל פה הן 
שינת חוני המעגל, סוד גלות בבל — כנראה יש 

קשר ביניהם.

מה קורה ברבע שעה?
רבי נחמן לא מביא זאת, כי אז היה צריך 
להסביר עוד. הוא רוצה לומר שכאשר אני הולך 

ירושלמי תעץית פ“ג ה“ט. יח 
ראה גלגולי ץשמות לרמ“ע מפאץו אות ח סעיף ב )ושם  יט 
וממרדכי  הץביא  מאליהו  גדעון,  מהשופט  ץיצונ  בו  שיש 

היהודי(.



9
ת

מו
לו

ח
 ה

וד
ס

 | 
ור

ע
שי

לישון וחולם — בתוך רבע שעה 
שלי אני יכול לחוות שבעים שנה 
של שנות חיים. כשאני קם אני 
מרגיש, חווה בגוף ומבין בראש, 
שעבר רק רבע שעה. הוא יחזור 
כמה פעמים על היחס של רבע 
שעה ושבעים שנה — ממש אין 

ערוך. למה זו הדוגמה?
שעה?  רבע  כל  קורה  מה 
בחכמת הצירוף של שם הוי׳ ושם 
יש שינוי  כל רבע שעה  א־דני, 
שמהווה  השם  אותיות  בצירוף 

ומחיה את המציאות. יש יב צירופי שם הוי׳ ו־כד 
צירופי שם א־דני, ובכל שעה מאיר צירוף אחדכ. 
היות שבכל שם יש ארבע אותיות — בכל רבע 
שעה מאירה אות אחת וכך כל רבע שעה יש 
שינוי. לכן, חסיד שמקיים בעצמו “שויתי הוי׳ 
לנגדי תמיד“כא — שתמיד מודע לה׳ וה׳ נמצא 
לפניו )ענין הנוגע לענין החלום כהסבר אדמו“ר 
הזקן( — מחדש כל רבע שעה את התודעה שלו, 
שם את עצמו מחדש נוכח פני ה׳. כל רבע שעה 
יש איזה חידוש בהרגשת הנוכחות של ה׳ בחיים 
שלי. יכול להיות כל שניה, כל רגע ממש, אבל 
יש משהו מיוחד במושג רבע שעה — התחדשות 
בהרגשת נוכחות ה׳. לכן יש ענין לכוון, מי שיכול, 
לשינוי. כך כתוב כבר לפני החסידות ואדמו“ר 

הזקן גם מביא זאתכב.
לפי זה, גם לא צריך לישון יותר מרבע שעה. 
כתובכג שדוד המלך היה ישן כמו סוס, לא יותר 
מששים נשימות, כדי לא ליפול בתרדמה שהיא 
מעין מיתה. הרי דוד המלך, שהוא משיח, היה 
“בר נפלא“כד, היה מסוכן כל הזמן — לכן היה 
צריך לשמור כל הזמן על ערנות, לא לשקוע 

הובא  פ“ב.  השמות(  )פרטי  שכ“א  רמוץים  פרדס  כ 
בליקוטי הגר“א שבסוף ספר יצירה )כג, ד(.

תהלים טז, ח. כא 
ראה תץיא פמ“א. כב 

סוכה כו, ב. כג 
ילקו“ש  א;  רעט,  א.  רטז,  ח“ג  זהר  ב;  צו,  כד סץהדרין 

בראשית רמז מא.

אך  ישן,  בקושי  דוד  בתרדמה. 
חלום  חלם  הוא  שישן  בדקות 
רע, כך מדי לילה כל ימי חייוכה. 
בחסידות מבוארכו שהחלום הרע 
היינו הפרשת פסולת רוחנית, סוד 
בן דמלכות, בחינת  בירורי שם 
דוד. דוד הוא בן לאה, מחשבת 
שכל, והשנה המועטת שלו היא 
נפילתו לרגע בכח המדמה, וד“ל. 
אפשר לחלום גם ביום — אפשר 
לישון גם ביום, ואפשר לשבת כאן 
בשיעור ולחלום... חלק מנשיאת 
ההפכים. תוך כדי שאת חולמת — כל רבע שעה 

תתעוררי ותקשיבי למשפט אחד. 

ער־רע חלקים ברבע שעה
יש עוד משהו מענין וחשוב בקבלה: בשבת 
מברכין, לפני שמברכים את החדש הבא, אומרים 
מתי המולד — באיזה יום, באיזו שעה ובכמה 
חלקים. מהם חלקים? בלשון חז“ל לא משתמשים 
במושג שניות )אף שיש כזה מושגכז(, אלא אומרים 
שבכל שעה יש 1080 חלקים, כך שכל שלש שניות 
ושליש שוות חלק אחד. כך מחלקים גם את חלקי 
השעה. מושג חשוב, גם בהלכות קידוש החדש. 
אלה שיעורי תורה — מאד חשוב שאדם יחשוב 
שיעורי תורה, לא השיעורים המקובלים דווקא. 
אם יש בשעה 1080 חלקים, כמה חלקים יש ברבע 
שעה? 270 — רע או ער. יש ער חלקים — כנראה 
שכל רבע שעה כדאי לתפוס את עצמי ולשיר 
׳תתעורר תתעורר כי אתה נמצא בחשך חזק׳, 
בחשך,  מהשקיעה  להתעורר  צריך  השינה,  זו 
השקיעה בשינה, שהיא בעצם מקור הרע. כל 

רבע שעה יש ער או רע חלקים. 
ער  לקחת  שאפשר  בתורה  מפורש  פסוק 

ברכות ץה, ב. כה 
כו מאמרי אדה“ז כתובים ח“א ד“ה “מציל עץי“ )עמ׳ לה 
ואילך(. ץדפס במגיד דבריו ליעקב אות קעט. וראה מאמרי 

אדה“ז תקס“ג ד“ה “אם יהיה ץדחך“ )עמ׳ תרעה ואילך(.
רמב“ם, הלכות קדוש החדש פי“א ואילך.  כז 

חסיד שמקיים 
בעצמו “שויתי 

הוי׳ לץגדי תמיד“ 
— שתמיד מודע 

לה׳ וה׳ ץמצא 
לפץיו — מחדש 

כל רבע שעה את 
התודעה שלו, שם 
את עצמו מחדש 

ץוכח פץי ה׳
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בכור  ער  “ויהי   — רע  להיות  אותו  ולהפוך 
יהודה רע בעיני הוי׳“כח. אפשר גם הפוך, לקחת 
רע שיהיה “הרע כסא לטוב“כט — מתוך הרע 
להתעורר, להפוך אותו לער )שאז יש “יתרון 
בקבלה?  לכך  הסימן  מה  החשך“ל(.  מן  האור 
כתובלא ש־ר הוא ראש ו־ע היא עקב. אם הראש 
הוא לפני העקב זה רע. למה? כי אז זהו ראש 
עקב האדם. אבל אם ה־ע  הנחש הנושך את 
לפני ה־ר זהו ער — עקב האדם שדורך על ראש 
הנחש. כתובלב שהמשיח יהרוג את הנחש הרע. 
איך? על ידי שיהיה ער. משיח הוא בעצם התיקון 
של ער בכור יהודה, שהיה רע — לקח את ה־

ער ונעשה רע. בכל אופן, רבע שעה היא 270 
חלקים — שיעור חשוב. 

הזמן היחסי לשכל
שוב, אדם ישן ובתוך רבע שעה יכול לדמות 

שעברו עליו שבעים שנה — זהו כח המדמה:
ִנְדֶמה ַּבֲחלֹום, ֶׁשעֹוֵבר ְוהֹוֵלְך ַּכָּמה  ַּכֲאֶׁשר 
ְוַכָּמה ְזַמִּנים ְּבָׁשָעה ֻמֶעֶטת ְמאֹד ]אצלנו.[, ְוַאַחר 
ָנה, ֲאַזי רֹוִאים, ֶׁשָּכל ֵאּלּו  ָּכְך ְּכֶׁשִּנְתעֹוְרִרים ֵמַהּׁשֵ
ַּבֲחלֹום, הּוא  ֶׁשָעְברּו  ָׁשָנה  ְבִעים  ְוַהּׁשִ ַהְּזַמִּנים 
ְזַמן ֻמָעט ְמאֹד ֶּבֱאֶמת. ְוֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשַאַחר ָּכְך 
ְּבָהִקיץ ָאז חֹוֵזר ַהֵּשֶֹכל ֵאָליו, ְוֵאֶצל ַהֵּשֶֹכל ָּכל 
ְבִעים ָׁשָנה ֶׁשָעְברּו ַּבֲחלֹום ֵהם ַרק ֶרַבע  ֵאּלּו ַהּׁשִ

ָׁשָעה ֶאְצלֹו, 
כשהוא מתעורר השכל חוזר אליו, והשכל 
רואה את האמת. שכל גם לשון הסתכלות — כח 
הראיה. כשאדם הולך לישון העינים נסגרות — 
זהו סימן השינה. כשהשכל מסתלק האדם לא 
מסוגל להסתכל על המציאות ולהרגיש אותה 

בראשית לח, ז. כח 
ליראיו  הוי׳  סוד  ראה  ו־ע.  כו  אותיות  )קה“ת(  כט כש“ט 
ומודעות מאמר  וראה גם אמוץה  שער “הרע כסא לטוב“. 
“עיקרי האמוץה של פץימיות התורה“ עמ׳ רה; תום ודעת 

מאמר “שץי השעירים“ הערה פא.
קהלת ב, יג. ל 

ספר הליקוטים בראשית ג )ובריבוי ספרי קבלה וחסידות(. לא 
ראה חומת אץך בראשית כב, מב ובעתה אחישץה פ“ו  לב 

הערה קמח )ובכ“ד בספריץו(.

כפי שהיא אצלנו. 
יש הרבה תורות של רבי נחמן שהכל יחסית, 
וכאן — יחסית לשכל שלנו השינה שלנו היא 
שקר, אבל יחסית לשכל יותר גבוה גם השכל 
שלנו, האמת שלנו, הוא שקר, כפי שיסביר. מה 
הביטוי ליחסיות בקבלה? חשוב לדעת — הכל 
׳לפי ערכין׳. מהו הערך? כמה שכל יש לך )ערכין 

בגימטריא שכל(.

חמש מדרגות שכל
ַרק ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַמָּמׁש, ֵהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַּגם 

ֵאֶצל ַהֵּשֶֹכל ֶׁשָּלנּו. 
אדם חי “ימי שנותינו בהם שבעים שנה ]ואם 
בגבורֹת שמונים שנה[“לג, והן זמן ממשי, לכאורה. 
אך אם היינו יכולים לעלות למדרגת שכל גבוהה 

יותר כך היה נראה: 
ּוֶבֱאֶמת ְּבַהֵּשֶֹכל ַהָּגבֹוַּה ְלַמְעָלה ִמִּשְֹכֵלנּו, ַּגם 
ֶּנֱחָׁשב ֶאְצֵלנּו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ַמָּמׁש הּוא  ַמה ּׁשֶ
ֶׁשָאנּו  ְּכמֹו  ִּכי  ֶרַבע ָׁשָעה אֹו ָּפחֹות.  ַרק  ֵּכן  ַגם 
ַּבֲחלֹום,  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ַלֲעֹבר  ֶׁשְּיכֹוִלין  רֹוִאין 
ּוֶבֱאֶמת ָאנּו יֹוְדִעין ַאַחר ָּכְך ַּבֵּשֶֹכל ֶׁשָּלנּו ֶׁשהּוא 
ֶּנֱחָׁשב ְלִפי  ַרק ֶרַבע ָׁשָעה, ְּכמֹו ֵכן ַמָּמׁש, ַמה ּׁשֶ
ִשְֹכֵלנּו ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַמָּמׁש, הּוא ַּבֵּשֶֹכל ַהָּגבֹוַּה 
ָאנּו  ֶׁשֵאין  ַרק  ָׁשָעה,  ֶרַבע  ַרק  יֹוֵתר  ְלַמְעָלה 
ְמִביִנים זֹאת. ִּכי ַּגם ַּבֲחלֹום ִאם ָהָיה ֶאָחד ָּבא 
ְוָהָיה אֹוֵמר לֹו, ֶׁשָּכל ֶזה  ֶאְצלֹו ִּבְׁשַעת ַהֲחלֹום 
ֶׁשִּנְדֶמה לֹו ֶׁשעֹוְבִרים ָיִמים ְוָׁשִנים, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאיָנם 
ְּכלּום, ְוַהּכֹל הּוא ַרק ֶרַבע ָׁשָעה ְּבַוַּדאי ֹלא ָהָיה 
ַמֲאִמין לֹו ְּכָלל, ִּכי ְלִפי ַהִּדְמיֹון ֶׁשַּבֲחלֹום ִנְדֶמה 
לֹו ֶׁשעֹוְבִרים ָיִמים ְוָׁשִנים ַמָּמׁש; ְּכמֹו ֵכן ַמָּמׁש, 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶאְצֵלנּו ְלִפי ִשְֹכֵלנּו ִנְדֶמה ֶׁשֶּזהּו ְזַמן 
ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ַּבֵּשֶֹכל ַהָּגדֹול יֹוֵתר הּוא ַרק 

ֶרַבע ָׁשָעה. 
בינתים כמה דרגות הוא הסביר? ֶׁשכל החלום 
— שהוא רק כח המדמה, כי עיקר השכל הסתלק; 
השכל שלנו; השכל שגבוה מהשכל שלנו. מה 
שבתוך החלום הוא שבעים שנה — בשכל שלנו 

תהלים צ, י. לג 
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הוא רבע שעה. מה שבשכל שלנו שבעים שנה 
— בשכל יותר גבוה הוא רק רבע שעה. 

נחשוב שיש שכל שלמעלה מהשכל שלנו — 
נאמר שכל של מלאך. השכל של המלאך הוא 
באמת אין ערוך יותר משכל האדם. בחסידות 
מוסבר שלפי רמת השכל כך מדת הענוה והבטול 
בנפש. למשה רבינו היה השכל הכי גדול וממילא 
גם הענוה הכי גדולה, אך עדיין למטה מהענוה 
של המלאכים, שלכן כתוב “והאיש משה ענו 
מאד מכל האדם אשר על פני האדמה“לד אבל 
לא מהמלאכים שבשמים, כך מבואר בחז“ללה. 
לכן טענו המלאכים “מה אנוש כי תזכרנו גו׳“לו 
— לא ראוי לתת לבני אדם את התורה הקדושה, 
השכל האלהי — עד שהושיט הקב“ה את אצבעו 
הקטנה, סוד הארה מפנימיות המלכות דאצילות, 

ביניהן ושרפן כו׳.
שלנו,  השנה  שבעים  כל  המלאך  בשביל 
בעולם הזה, הן רבע שעה — בדיוק כמו חלום 
שרפים  ביצירה,  מלאכים  יש  אבל  אצלנו. 

בבריאה וכו׳: 
ְוֵכן ְלַמְעָלה ַמְעָלה ֶׁשַּבֵּשֶֹכל ֶׁשהּוא ָּגבֹוַּה עֹוד 
ַהָּגבֹוַּה  ֶׁשַּבֵּשֶֹכל  ַהְּזַמן  ַּגם אֹותֹו  ְלַמְעָלה,  יֹוֵתר 
ִמִּשְֹכֵלנּו ֵאינֹו ֶנֱחָׁשב ָׁשם, ַּבֵּשֶֹכל ַהָּגבֹוַּה עֹוד יֹוֵתר, 

ַרק ִלְזַמן ֻמָעט ּוָפחּות ְמאֹד. 
כעת לא מפרט את המדרגות הבאות, אלא 

עולה למדרגה הכי גבוהה. 
ְוֵכן ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֲאֶׁשר ֵיׁש ֵשֶֹכל ָּגבֹוַּה 
ם ָּכל ַהְּזַמן ֻּכּלֹו ֵאינֹו ֶנֱחָׁשב ְּכָלל, ִּכי  ָּכל ָּכְך, ֶׁשּׁשָ
ָוֶאֶפס  ַאִין  ַהְּזַמן  ָּכל  ְמֹאד,  ַהֵּשֶֹכל  ֹּגֶדל  ֵמֲחַמת 
ְבִעים ָׁשָנה ֶׁשעֹוְבִרים  ְלַגְמֵרי, ְּכמֹו ֶׁשֶאְצֵלנּו ַהּׁשִ
]של השכל  ַּבֲחלֹום ֵהם ַרק ֶרַבע ָׁשָעה ֶּבֱאֶמת 
ִמֵּשֶֹכל,  ְלַמְעָלה  ֵשֶֹכל  ֵיׁש  ֵכן  ְּכמֹו  ַּכַּנ“ל,  שלנו[ 

ַעד ֶׁשַהְּזַמן ִנְתַּבֵּטל ְלַגְמֵרי.
בפרט כותב כאן חמש מדרגות שכל, שבתוך 
שלש  נרנח“י:  כנגד  שהן  לומר  צריך  האדם 
המדרגות הראשונות — החלום, השכל הרגיל, 

במדבר יב, ג. לד 
ספרי בהעלותך מג. לה 

תהלים ח, ה. לו 

השכל הגבוה משלנו — הן הנר“נ. בקבלהלז יש 
נפש־ הראשונות,  המדרגות  מושג שאת שתי 

רוח, אדם מקבל מהלידה. כלומר, מהלידה יש 
לנו את השכל הקבוע, השכל של היום־יום, וגם 
את השכל של החלום, כח המדמה. הנשמה היא 
כבר תוספת — אבל תוספת פנימית. למעלה 
מקיף  אבל  מקיף,  כבר  היא   — החיה  ממנה 
הקרוב, למעלה ממנו היחידה, שהיא כבר משיח 
— הנושא שלנו. ביחידה “כל הזמן כולו אינו 
נחשב כלל“ — ממד הזמן מתבטל לחלוטין. על 
היחידה כתוב “יחידה ליחדך“. היחידה מאוחדת 
עם היחיד, עם ה׳, לכן כאן לא יחלק בין המודעות 

של המשיח למודעות של ה׳. 
איפה ראינו את המושג של מדרגות שונות של 
שכל? במהר“ל על הגמרא שאנו לומדים, שעוד 
צריך להעמיק בדבריו. הוא אומר שיש שכל של 
משיח, מודעות של משיח; למטה ממנו השכל 
של אליהו הנביא; ולמטה ממנו השכל של רבי 
יהושע בן לוי. לכן רבי יהושע בן לוי לא הבין את 
המשיח בלי התרגום־התיווך של אליהו הנביא — 
המודעות של אליהו היא ממוצע בין השכל של 
משיח לשכל של רבי יהושע בן לוי. גם המודעות 
של רבי יהושע בן לוי היא ודאי שכל הרבה יותר 
גבוה משלנו. אם כן, רואים שיש רמות מודעות 
שונות. אצל האדם — הרמה הכי גבוהה היא 
משיח, ולמעלה ממנה רק השכל של ה׳. החידוש 
כאן שידבר על משיח, אך לא יבחין בין השכל 

של משיח לשכל של ה׳, כאילו אותו דבר. 

לידת המשיח “היום“
עכשיו הוא מגיע למשיח, וגם למלה “היום“, 
אך לא אומר בפירוש שהכוונה ל“היום“ שאומר 
משיח לרבי יהושע בן לוי — השאיר לנו להסיק 
הפסוק  את  מביא  הוא  זו.  מתבקשת  מסקנה 
בתהלים פרק ב, “הוי׳ אמר אלי ]למשיח[ בני 
אתה אני היום ילדתיך“לח. שוב, הוא לא כותב, 

קוץטרס חסדי דוד סימן עו. לז 
תהלים ב, ז. לח 
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אך ודאי יש קשר בין “היום“ שה׳ אומר למשיח 
ל“היום“ שהמשיח אומרלט. 

מיהו המשיח כאן אצל רבי נחמן? הנשמה 
הכללית של אדם הראשון מאז בריאת העולם. 
האריז“ל כותבמ שאדם ראשי תבות אדם־דוד־

משיח. אם כן, בעצם כל ההיסטוריה, כל “זה 
ספר תולדֹת אדם“מא, היא הסיפור של משיח. 
גם תקופת הקורונה היא פרק בחיים של מלך 
המשיח. כל מה שקורה באנושות — הכל פרקים־

פרקים של מה שעובר על מלך המשיח. זהו דבר 
חשוב מאד לזכור. אנחנו פרטים קטנים — כל 
אחד עם הסיפורים שלו והחויות שלו והבעיות 
שלו. אבל בגדול הכל הוא משיח, כל ההיסטוריה 

היא משיח. 
אם כן, עברו על המשיח המון דברים, דברים 
לא נעימים — כמעט אלפיים שנות גלות עכשיו, 
חוץ מהגלות הראשונה וכל הצרות שעברו על 
עם ישראל. הוא “מחֹלל מפשענו“מב, סובל בשל 

העבירות שלנו:
ָעַבר ִמּיֹום  ְוַעל ֵּכן ָמִׁשיַח ֶׁשָעַבר ָעָליו ַמה ּׁשֶ
ָּסַבל, ְוַאַחר ָּכל ֶזה,  ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְוָסַבל ַמה ּׁשֶ
ם ִיְתָּבַרְך “ְּבִני ַאָּתה, ֲאִני ַהּיֹום  ַּבּסֹוף יֹאַמר לֹו ַהּׁשֵ

ְיִלְדִּתיָך“. ְוַהָּדָבר ָּתמּוַּה ְוִנְפָלא ְמאֹד, ִלְכאֹוָרה,
של  שנה   6000 כמעט  סובל  המשיח 
היסטוריה, ובסוף כל תולדות חייו הם גארנישט, 
לא היה ולא נברא — כשמשיח בא, ה׳ אומר לו 
שהוליד אותו הרגע, לא היית עדיין. כמעט 6000 

שנים של סבל הן כלום?!
ַאְך ָּכל ֶזה ֵמֲחַמת ּגֶֹדל עֶֹצם ִשְֹכלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, 

ְלִפי ּגֶֹדל ַמְדֵרָגתֹו ֶׁשּיֹאַחז ָאז,
שכל המשיח הוא היחידה כאן, כנ“ל, וכמבואר 
בכתבי האריז“למג שהמשיח הוא היחידה הכללית 

וכמבואר באמוץה ובטחון פ“ז )לב לדעת עמ׳ עט( שזהו  לט 
הפסוק העיקרי של “היום“ שקשור למשיח, וץתבאר בארוכה 

בשיעור אמוץה ובטחון 24 )כ"ז ץיסן ע"ט(.
פ“א  הגלגולים  ספר  )ועוד(;  האזיץו  הליקוטים  מ ספר 

)ושם פס“ב בשם ספר הקץה(. 
בראשית ה, א. מא 

ישעיה ץג, ה. מב 
הליקוטים  ספר  ראה  פ“ב.  אצילות(  )סדר  ש“ג  מג ע“ח 

בנשמות ישראל. בפרט, בתוך נשמת משיח עצמו 
יש נרנח“י, והוא עולה בהדרגה מדרגה לדרגה, 
בסוד הפסוק “הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה 
מאד“מד — חמש עליות של משיח כנגד נרנח“י 
שלו, עד שמגיע ל“יחידה שביחידה“, “מאד“, 
שכל־“ישכיל“ בלי גבול ממש. העליה היא דווקא 
בזכות כל הסבל והירידות שלו — הכל “ירידה 
צורך עליה“מה. “אין חכם כבעל הנסיון“מו וכל 
ההיסטוריה היא הנסיונות שעובר משיח, ומכל 
הנסיונות האלה השכל שלו גדל — “כי מנסה 
הוי׳ אלהיכם אתכם לדעת“מז, מכל נסיון ונסיון 
הוא מקבל יותר ויותר דעתמח. ברגע שהשכל של 
המשיח כל כך גדול, שדומה לשכל ה׳ ממש, פונה 
אליו ה׳ ואומר לו “בני אתה אני היום ילדתיך“ 
— עם שכל שדומה לשכל שלי )שכל הבן כשכל 
האב(. ומה הסימן? שכל מה שעבר עליך הוא 
גארנישט, כל ההיסטוריה בטלה במציאות. כעת 
מתחיל דף חדש, כי כל הזמן בטל — אין זמן, 

כעת למעלה מהזמן: 
ּוֵמֲחַמת ַהְפָלַגת עֶֹצם ַמֲעַלת ִשְֹכלֹו, ֶׁשִּיְגַּדל 
ָאז ְמאֹד ְמאֹד. ַעל ֵּכן ִיְהֶיה ָּכל ַהְּזַמן ֶׁשָעַבר ָעָליו 
ַאִין  ֻּכּלֹו  ַהְּזַמן,  ַעד אֹותֹו  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ִמּיֹום 
ִּכי  ְוִיְהֶיה ַמָּמׁש ְּכִאּלּו נֹוָלד ַהּיֹום,  ָוֶאֶפס ַמָּמׁש, 
ִיְתַּבֵּטל ָּכל ַהְּזַמן ְּבִשְֹכלֹו, ֶׁשִּיְהֶיה ָּגדֹול ְמאֹד. ְוַעל 
ְיִלְדִּתיָך“  ַהּיֹום  “ֲאִני  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ֹיאַמר לֹו  ֵּכן 
׳ַהּיֹום׳ ַמָּמׁש, ִּכי ָכל ַהְּזַמן ֶׁשָעַבר, ַאִין ָוֶאֶפס ְלַגְמֵרי 

ַּכַּנ“ל.
צריך להבין ששכל — שהוא כל כך אוהב 
כאן — הוא אור, “כי השכל הוא אור גדול“מט. 
היה הרבה־הרבה חשך, אבל ככל שהאור גדל — 

פ“ו  הלמוד  קודם  תפלה  ליראיו,  ה׳  פכ“א; סוד  משפטים 
הערה ל.

ישעיה ץב, יג. מד 
מה לקו“ת בהר מא, א ע“פ מכות ז, ב. ובכ“מ. ראה אמוץה 
ומודעות מאמר “עיקרי האמוץה של פץימיות התורה“ עמ׳ 

רד; שיעורי כ׳־כ“א חשון תש“פ )והבאים אחריהם(.
עקידת יצחק שער יד. מו 

דברים יג, ד. מז 
לקו“ת ראה ד“ה “אחרי הוי׳ אלהיכם תלכו“. מח 

לקו“מ א. מט 
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לא רק שהוא דוחה חושך, אלא 
גם הופך אותו לאור. אז הכל נכלל 
האור.  את  רק  יש  אור,  באותו 
ומקום,  זמן  זמן, חוית  תחושת 
היא תחושת חשך. ככל שהאור 
גדל יש פחות ופחות חשך, יש 
פחות ופחות זמן פחות ופחות 
מקום. כלומר, אין כלום — רק 

אור, אור ה׳.

“היום“ של משיח
כאן  כותב  שלא  פלא  שוב, 

ל“היום“  דבריו  לפי  הסבר   — מתבקש  דבר 
שמשיח אמר לרבי יהושע בן לוי, למחשבה של 
ריב“ל שמשיח ִׁשקר ולהבנה שבאמת בכלל לא 
ִׁשקר. הפתרון לקושיא שיש לנו בכל השיעורים 
יוסף — הוא כאן  — כמו פתרון החלום של 
בדרך ממילא. כשמשיח אומר “היום“ הכוונה 
יכולה להיות אלף שנים אצל רבי יהושע בן לוי 
— כי המשיח מדבר מהמקום שלו, והוא למעלה 
מהזמן. מתי שהוא יבוא — זהו “היום“ באמת. 
אצלו “היום“ הוא תמיד, “הוי׳ אמר אלי בני 

אתה — אני היום ילדתיך“.
בהמשך נסביר, לפי האריז“ל, שזמן הוא רק 
כשיש יום ולילה, כשיש מחזוריות. בכלל, הזמן 
הוא מחזור, ובתוכו יש קיטוב של אור וחשך, 
“יום ולילה לא ישבֹתו“ץ. במצב שאין לילה, או 
שהלילה נכלל ביום — “לילה כיום יאיר“ץא — 
אין חשכת לילה, כל הזמן יום. בקוטב הצפוני 
והדרומי יש חצי שנה יום — אם כן, אפשר לדמות 
מצב שכל הזמן יום. מה המשמעות בנפש? אין 
משברים, הכל טוב, אין לילה, אין חשך. זהו הסבר 
גם למצב של ׳למעלה מהזמן׳. שוב, זמן הוא 

דווקא יום ולילה. אם יש רק יום — אין זמן.
אמירת  את  להבין  פשוטה  יותר  דרך  זו 
המשיח שבא “היום“. מתי רבי יהושע בן לוי 

בראשית ב, כח.  ץ 
תהלים קלט, יב. ץא 

חושב שהוא משקר לו? כשמגיע 
הלילה, היום עבר. אבל אם אצל 
משיח לא הגיע הלילה — אצלו 
עדיין “היום“. אמרנו ש“היום“ 
יכול להיות עשרים וארבע שעות, 
או שתים עשרה שעות של אור 
רגע  באידיש,  ׳היינט׳  או  יום, 
ההוה דווקא — אך בעצם הכל 
אותו דבר. אם כל הזמן יום, בלי 
לילה, כל הזמן הוא גם הרגע הזה 
— כי אין זמן. כך יוצא מתורה 
זו. אם כן, זהו הפירוש הכי פשוט 
שהיה לנו עד כה ל“היום“ שאומר משיח. שוב, 
כאן הוא כותב זאת רק לגבי הפסוק שאומר ה׳ 

למשיח, “אני היום ילדתיך“.

המקום היחסי לכח
בהמשך הוא עובר לתאר אותה תופעה בממד 

המקום:
ְוֵכן ָאנּו רֹוִאים ְּבָמקֹום ַגם ֵּכן, ֶׁשַהַּבַעל ֹּכַח 
ָיכֹול ַלֲעֹבר ָמקֹום ָּגדֹול ְּבָׁשָעה ֻמֶעֶטת. ִנְמָצא 
ֶׁשֶאְצלֹו ָּכל ֶזה ַהָּמקֹום הּוא ָקָטן, ְוֵאֶצל ַהֲחלּוֵׁשי 
כַֹח ֶנֱחָׁשב ֶזה ַהָּמקֹום ָּגדֹול, ּוְצִריִכים ֵליֵלְך ָׁשָעה 

ְמֻרָּבה ַעד ֶׁשעֹוְבִרים אֹותֹו ַהָּמקֹום.
בזמן, ככל שיש לך יותר שכל — יש פחות 
זמן. עד שאם יש לך אין סוף שכל — אין זמן 
בכלל. הוא אומר שהמושג המקביל לגבי מקום 
הוא כח. מענין, מהו כח? היום אומרים אנרגיה. 
אם יש לך אין סוף כח — אין מקום, אין מרחק. 
מהו מקום? מרחק. מרחק הוא פונקציה של כח 
כמו שזמן הוא פונקציה של שכל. שני הדברים 

האלה מאד מענינים. 
אמרנו ששכל הוא בעצם אור, אז במושגי 
חב“ד, היחס הוא בין “אור העצם“ ו“כח העצם“, 
שבלשון הקבלה היינו שם מה ושם סג. אם כן, 
זמן קשור לכמות האור — כמה שיותר אור כך 
פחות זמן; ומקום קשור לכח — כמה שיותר 
כח כך פחות מקום. ההסבר כאן מוחשי — אם 
יש הרבה כח אפשר לקפוץ, לדלג, ואם חסר כח 

תחושת זמן, חוית 
זמן ומקום, היא 
תחושת חשך. 

ככל שהאור גדל 
יש פחות ופחות 
חשך, יש פחות 

ופחות זמן פחות 
ופחות מקום. 

כלומר, אין כלום — 
רק אור, אור ה׳
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רק זוחלים, לאט־לאט עם מקל של זקנים, ואז 
נדמה — הכל כח המדמה — שיש הרבה מרחק. 
כאן רואים את הקשר בין הזמן והמקום — אם 
אני הולך לאט לוקח לי הרבה זמן להגיע ליעד, 
זהו גדר המרחק. כך גם במדע — מודדים מרחק 
לפי זמן, כגון “שנות אור“. איך מודדים מהירות 
של רכב? קילומטר לשעה — מרחק חלקי זמן. 
אין אחד בלי השני. אם יש הרבה כח אני יכול 
לעבור את המרחק הזה בצ׳יק, ואז הוא בכלל 
לא מרחק — לא היה רחוק, כי לקח לי רק שניה.

קפיצת הארץ והכח בעבודת ה׳
איך קוראים בתורה לביטול המקום? זהו מושג 
שרש“י מביא בחת“ת של היום. איפה יעקב חלם? 
“ויפגע במקום“ץב. רש“י מסביר שהכוונה להר 
המוריה, ומאריך לספר שיעקב הלך עד חרן, “וילך 
חרנה“, ושם ׳עשה חושבים׳ — שמא עברתי 
את המקום שהתפללו בו אבותי ולא התפללתי 
נתן דעתו לחזור — ה׳ בוחן אותו,  בו?! הוא 
הוא צריך לעשות משהו — וכאשר חזר עד בית 
אל ה׳ עשה קפיצת הארץ. כמה פעמים דברנו 
על קפיצת הדרך וקפיצת הארץ. כאן הדוגמה 
ב־ה הידיעה של קפיצת הארץ — המקום קפץ 
אליו, הר המוריה קפץ עד בית אל. עוד יותר, כפי 
שרש“י מביא בהמשך, ה׳ קפל תחת יעקב את כל 
ארץ ישראל — צמצם, צמצום לשון ריכוז, את 
כל מקום ארץ ישראל תחת ראש יעקב אבינו. 

מה יעקב קבל מכל הסיפור הזה? מה כתוב 
אחריו? “וישא יעקב רגליו“ץג — הוא קבל המון 
כח, אנרגיה אין סופית, ללכת בעצמו. מה הוא 
עשה עם הכח שלו? גלל את האבן מהבאר ומכך 
נעשה השידוך שלו. פתאום הוא קבל המון כח, 
כי כל המקום הצטמצם אצלו — כי הוא חי 
במציאות של קפיצת הארץ, מציאות של כח 
רוחני. הזמן מצטמצם על ידי שכל ואור רוחני 

והמקום על ידי כח רוחני. 

בראשית כח, יא.  ץב 
שם כט, א. ץג 

כח הוא גם חיות — הרגשת חיות בעבודת ה׳. 
כח הוא התלהבות. ככל שיש לי יותר התלהבות 
אני יכול לקפוץ — או שהמקום קופץ אלי או 
שאני קופץ אליו, לא משנה, העיקר שאין מקום, 
“כי קרוב אליך הדבר  אין מרחק. הכל קרוב, 

מאד“ץד. 

בטול הזמן והמקום בפיזיקה
נחזור רגע לפיזיקה: היום ידוע שלגבי פוטון 
)חלקיק האור, וכן גל אור( שנע בחלל במהירות 
האור אין זמן, ככל שמהירות חלקיק מתקרבת 
למהירות האור כך יש לגביו פחות זמן ועד לאפס 
זמן, ממש מה שכתוב כאן בלקוטי מוהר“ן. אם 
הזמן מתאפס ביחס לפוטון עצמו אז ממילא אין 
אצלו גם מקום־מרחק )נמצא שלפוטון כביכול 
אין סוף שכל ואין סוף כח!(. אך כל זה דווקא 
ביחס להרגשת הפוטון עצמו, מה שאין כן ביחס 
להרגשה ולמדידה שלנו גם לגבי פוטון — איך 
שאנו רואים את הפוטון נע בחלל — יש זמן וגם 

מקום )הנמדד אצלנו בשנות אור, כנ“ל(. 
עם זאת, גם מבחינתנו ישנה תופעה הידועה 
היום בפיזיקה שאין בה לא זמן ולא מקום — 
תופעה “לא־מקומית“ של “שזירה קוונטית“. 
בתופעה בלתי מובנת זו אכן יש כח אין סוף, 
כח העצם, שם סג, בינה, עליה נאמר “ואי זה 
מקום בינה“ץה, שמעל לשם מה, אור־שכל, וד“ל.

בטול המקום והזמן
ַהּכַֹח ָּגדֹול  ּוְכמֹו ֵכן ְלַמְעָלה ַמְעָלה, ָּכל ַמה ּׁשֶ
ְלַמְעָלה  ְוֵכן  יֹוֵתר,  ֶאְצלֹו  ִנְקָטן  ַהָּמקֹום  יֹוֵתר, 

ַמְעָלה, ַעד ֶׁשַהָּמקֹום ִנְתַּבֵּטל ְלַגְמֵרי. 
אם יש אין סוף כח — אין מקום. אמרנו שזו 
נשיאת ההפכים אצל ה׳, שודאי אין אצלו מקום 
מפני שהוא כל יכול. כח העצם היינו מה שה׳ 
הוא כל יכול. היות שה׳ כל יכול — אין אצלו 
מקום, המקום שלנו. אבל “הנה מקום אתי“ — 

דברים ל, יד. ץד 
ץה איוב כח, יב
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“הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו“. כמו 
שכל המקום, כל ארץ ישראל, תחת הראש של 
יעקב אבינו — ככה כל המקום של כל היקום 
וכל העולמות כולם, כל סדר ההשתלשלות, הוא 
כביכול תחת הראש של הקב“ה, הוא מקומו 
של עולם. בכל אופן, המקום שלנו, מה שאנחנו 
קוראים ממד המקום — עם שלשת ממדיו — 

בטל לגמרי.
 ַרק ֶׁשְּבִשְֹכֵלנּו ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ָּכל ֶזה, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכל  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ַּבֲחלֹום  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
אֹותֹו ַהְּזַמן ֶׁשִּנְדֶמה ַּבֲחלֹום ֵאינֹו ְּכלּום ֶּבֱאֶמת, 
ְּכמֹו ֵכן ַּגם ָאנּו ִאי ֶאְפָׁשר ָלנּו ְלָהִבין, ֶׁשָּכל ַהְּזַמן 

ֶׁשָּלנּו ֵאינֹו ְּכלּום ְלַמְעָלה ַּבֵּשֶֹכל ַהָּגבֹוַּה ַּכַּנ“ל. 
בסוף הוא חוזר למושגים של שכל — חוזר 
להתחלה. יש לומר שבשכל גופא יש אור וכח, 
אור השכל )שייך לזמן( וכח השכל )שייך למקום( 
היינו עיני השכל וידי השכל )“כל אשר תמצא ידך 
לעשות בכחך עשה“ץו, תורת הבעל שם טובץז(. 
אינו  האנושי  שהשכל  החקירה  בספרי  מובא 
מסוגל להשיג זמן אין סוף )ללא ראשית וללא 
תכלית( וכן מקום אין סוף )השכל האנושי תופס 
רק זמן קצוב ומקום מיוחד(. והנה, ככל שהשכל 
גדול יותר כך הוא מסוגל לתפוס־להכיל יותר 
ויותר זמן ומקום וככל שהוא משיג יותר ויותר 
זמן ומקום כך תחושת הזמן והמקום מתקטנות 
בסקירה אחת“,  נסקרים  “כולם  אצלו, שהרי 
מריש כל דרגין ועד סוף כל דרגין )בחינת אדם 
קדמון, בחינת משיחץח, “יחידה ]דאדם[ ליחדך 
היינו ההסבר ששכל משיח מעין  ]קדמון[“ץט, 

שכל ה׳(. 
עד כאן התורה של רבי נחמן, שיצא ממנה 
פירוש הכי טוב שהיה לנו עד עכשיו לאמירת 
“היום“,  שיבוא  לוי  בן  יהושע  לרבי  המשיח 
למחשבה של רבי יהושע בן לוי שהוא שקרן ולכך 
שהמשיח אמר את האמת הצרופה מהמקום שלו. 

קהלת ט, י. ץו 
כש“ט )קה“ת( אותיות מט ו־צא. ץז 

ראה ע“ח ש“ג )סדר אצילות( פ“ב. ץח 
ץט הושעץא ליום ג׳ של חג הסוכות.

הוא רוצה שנגיע ונעלה למקום שלו, למודעות 
של משיח.

ב. הזמן והמקום באריז“ל
לפני שנעבור למאמר אדמו“ר הזקן נסביר 

את המושגים זמן ומקום לפי האריז“ל: 

חבור מדת יום ומדת לילה
האריז“לס מקשר את מושג הזמן לסוד האשה 
)זמן בגימטריא מהיטבאלסא, האב־טיפוס של 
שאשה  בתורה  גדול  כלל  דתיקוןסב(.  האשה 
פטורה מכל מצוות עשה שהזמן גרמא, ממצוה 
שתלויה בזמן, הוא לומד מהו בכלל זמן. כפי 
שהזכרנו, הוא אומר שזמן תלוי בכך שיש יום 
ולילה — שני מצבים, או מחזוריות. בכלל, המושג 
מחזור שייך לאשה — אצלה מורגשים זמנים 
שונים והפוכים. אם אין זמנים הפוכים — אין 
בכלל זמן. אין זמן אחיד — רק זמן משתנה )לכן 
בספר יצירה ממד הזמן מכונה “שץה“, לשון ִשץּוי(. 
זהו ווארט עמוק, שרבי נחמן לא מזכיר כאן. 
זכר  בקבלה  תמיד  היא  במציאות  הדואליות 
ונקבה, איש ואשה. יום ולילה הם יחסית איש 
ואשה, והאר“י אומר שבמקום שיש מפגש בין איש 
ואשה — יש זמן; ובמקום שאין מפגש — אין זמן. 
כתובסג שהלילה נברא בשביל לישון או בשביל 
ללמוד תורה. רק בלילה אפשר ללמוד בשקט 
ולהבין — בהעמקה והפנמה — מה שלומדים 
בתורה. יש מעלה ביום ומעלה בלילה )יום הוא 
“להגיד בבקר חסדך  הוא אמונה,  ולילה  חסד 
נפגשים  בו הם  ובמקום  ואמונתך בלילות“סד( 
מתהווה הזמן, ומכיון שיש שם מפגש של איש 
ואשה די בכך שהאיש יקיים את המצוות התלויות 
בזמן ויפטור את האשה. למעלה מהמקום הזה, 

טעמי המצות פרשת בראשית. ס 
סא אם לביץה אות ו סעיף כח.

מהיטבאל היא אשת הדר, המלך שבא אחרי שבעת  סב 
מלכי עולם התהו )בראשית לו, לט(. 

עירובין סה, א. סג 
תהלים צב, ג. סד 
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כשאין מפגש בין זכר ונקבה, יום ולילה, אין זמן. 
מהו המקום בו מתחיל המפגש? באותיות 
של קבלה, זהו החזה דז“א, ממנו התהוות האשה 
)פרצוף הנוקבא דז“א( — משם ולמטה יש גם 
זכר וגם נקבה )המתחברים על ידי חוזה, שטר 
הכתובה(. ממילא, משם ולמטה יש זמן, אבל 
מהחזה ולמעלה אין זמן, כי אין שם איש ואשה. 
כמו שאמרנו, שם רק יום, ואם יש רק יום — אין 

זמן בכלל!

הגדרת הזמן — מודעות עצמית
זו סוגיא עמוקה וחשובה בקבלה, שנתרגם 
לחסידות — ממש יסוד היסודות אצלנו בחסידות 
. כדי להבין יותר נאמר עוד מושגים מהאריז“ל: 
הוא אומרסה שלמקום מהחזה ולמעלה קוראים 
“עץ החיים“ ומהחזה ולמטה “עץ הדעת טוב 
ורע“. בחסידותסו מוסבר שמהחזה ולמטה, ב“עץ 
בעוד  עצמית,  מודעות  יש  ורע“,  טוב  הדעת 
מודעות  אין  החיים“,  “עץ  ולמעלה,  מהחזה 
עצמית. אם כן, לפי החסידות, הגדרת המושג 
“זמן“ הופכת להיות פשוטה — זמן הוא מודעות 

עצמיתסז. 
כתוב שלעתיד לבוא “איש ואיש יֻלד בה“סח 
יותר  ויתכן שלבת  — כולם איש, גם האשה, 
קל להיות איש מאשר לבן. הכל תלוי רק בדבר 
אחד — אם יש מודעות עצמית או אין מודעות 
עצמית, אם אנחנו למטה מהחזה או למעלה 
מהחזה, אם אנחנו במקום של “עץ החיים“ או 
במקום של “עץ הדעת טוב ורע“. מרגע שאדם 
טוב  הדעת  “עץ  האסור,  מהפרי  אכלו  וחוה 
ורע“, התחילה מודעות עצמית — ואז התהווה 
במודעות המושג זמן, התחיל זמן ארוך כאורך 
הגלות. אבל למעלה מהחזה, שאין יום ולילה, 

סה ע“ח של“ח )לאה ורחל( פ“ג )מ“ת(. 
ראה באריכות תורת חיים ץח ד“ה “אלה תולדות ץח“  סו 

)הא׳(. 
כל  ממוצע  מאין,  יש  תהו,  ג“פ   = עצמית  מודעות  זמן  סז 

תבה.
תהלים פז, ה. סח 

אין בכלל זמן — הכל “היום“.
אם כן, יוצא עוד פירוש לאמירת המשיח 
“היום“: המשיח אומר “היום“ — אני במקום 
ה׳,  מאיר  תמיד  בו  במקום  “היום“,  שתמיד 
במודעות אלקית. ממילא אני בא “היום“. בעצם, 
זהו הפירוש של רבי נחמן — רק במלים אחרות 

קצת, בסגנון אחר.
לפעמים כתוב שזמן הוא בספירת הנצח — 
כך בהרבה פרצופים אצלנוסט. נצח הוא הספירה 
 — ורע“  טוב  הדעת  “עץ  שכולה  הראשונה 
מהחזה ולמטה )לעתיד לבוא יהיה עץ הדעת טוב 
ללא רעע, היינו מודעות טבעית, המתקת הזמן, 
חיים נצחיים, וד“ל(. בתפארת, שני השלישים 
התחתונים הם כבר מהחזה ולמטה, אבל השליש 
העליון הוא מהחזה ולמעלה. בעוד מושגים של 
מכוסים  החסדים  מהחזה  למעלה  האריז“ל, 
הם  מגולים. חסדים  ולמטה מהחזה החסדים 
אהבה. אם אני מרגיש את עצמי אוהב, ׳יש מי 
שאוהב׳, החסדים מגולים — זהו “עץ הדעת טוב 
ורע“ בו יש זמן. אם איני מרגיש את עצמי אוהב 
— אני אוהב מאד, אבל בלי להרגיש את ה׳אני׳ 
אוהב — אלה חסדים מכוסים, “עץ החיים“ בו 

אין זמן, למעלה מהזמן, תמיד “היום“.

 כוונות מקום —
המשכה מחכמה לתפארת

המושג “מקום“ הוא סוגיא שלמה בכתבי 
האריז“ל, יש לו כמה כוונות: 

אות  כל  כשמעלים  הוי׳  שם  עולה  מקום 
ברבוע )רבוע פרטי( — י פעמים י, ה פעמים 
הוי׳  העא. סתם שם  ה פעמים  ו,  ו פעמים  ה, 
בתפארת, אבל בפרט הוא השליש העליון של 
התפארת — זהו המקום האלקי, שבעצם אינו 
)הרי “הוי׳ בחכמה“עב, בטול, אך “מה  מקום 

ראה מפתחות לספר עמודיה שבעה ערך ׳זמן׳. סט 
ע“פ  וכו׳“,  הדעת  “ומענ  עה“פ  בראשית  השילוח  מי  ע 

זהר חדש רות.
עא פע“ח שער חג המצות פ“ז. ובכ“מ.

משלי ג, יט.  עב 
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שמו ומה שם בנו“עג — שם הוי׳ שבחכמה, אב, 
מאיר בתפארת, בןעד, ודווקא בשליש העליון של 
התפארת שאין בו מודעות עצמית אלא בטול 
לאלקות(. הכל חוזר למודעות עצמית — בלי 
מודעות עצמית אין זמן ואין מקום. כדאי מאד, 
אם מישהו רוצה כח — שיבטל את המודעות 
העצמית שלו ויקבל אין סוף כח, אין סוף אנרגיה 
להביא משיח, ואין סוף אור ושכל להביא משיח. 

הוא יגלה את ניצוץ המשיח שבו.
השליש העליון של התפארת מקבל מאבא 
ואמא עילאין )הכלולים באבא(. לכן מובאת עוד 
כוונה בכתבי האריז“ל למלה מקוםעה: באבא 
עילאה מאיר שם עב )שם הוי׳ במילוי יודין: יוד 
הי ויו הי( ובאמא עילאה מאיר שם קסא )שם 
אהיה במילוי יודין: אלף הי יוד הי(. כשמוציאים 
את השרש, מאיר בשליש העליון של התפארת 
רק חלק המילוי של עב, מו, וחלק המילוי של 

קסא, קם. מו קם היינו אותיות מקום!
כוונה נוספתעו: “חכמה מוחא“עז — המח 
האותיות  )שלש  יהו  השם  סוד  חב“ד,  כולל 
הראשונות של שם הוי׳(. והנה, שם יהו בארבעת 
מילוי עסמ“ב — יוד הי ויו יוד הי ואו יוד הא ואו 
יוד הה וו עולה מקום. זו הארת חב“ד בתפארת 
)סוד “תפארת ישראל“עח — ישראל אותיות 

לי ראשעט(.
אל  פעמים  ו  עולה  מקום  כוונהפ:  ועוד 
ו“ק הכלולים בתפארת(, סוד “השמים  )כנגד 
]תפארת[ מספרים כבוד אל“פא שהוא “אל נהירו 

דחכמתא“פב.

שם ל, ד. עג 
עד זהר ח“ב עט, ב: “חכמה שמו תפארת בץו“.

שער ההקדמות ץג, א; ספר הליקוטים תהלים ס; שער  עה 
מאמרי רז“ל על ברכות יז, א. ובכ“מ.

שעה“כ דרושי ציצית ג; דרושי כוץות ק“ש ה. ובכ“מ. עו 
הקדמת תקו“ז יז, א )“פתח אליהו“(. עז 

איכה ב, א. עח 
עט ספר הליקוטים וישב. ובכ“מ.

פ שעה“כ דרושי אשרי פטום הקטרת וכו׳ פ“א. ובכ“מ.
תהלים יט, ב. פא 

זהר ח“ג לא, א. פב 

נמצא שכל ארבע כוונות המלה מקום הן סוד 
ההמשכה מחכמה לתפארת )חכמה שבחכמה 
לחו“ב  דחכמה  חו“ב  שבתפארת,  לחכמה 
דתפארת, חב“ד דחכמה לחב“ד דתפארת, ו“ק 

דחכמה לו“ק דתפארת, ודוק היטב(:
הוי׳ ברבוע פרטי מקום 

מילוי עב )מו( קסא )קם( מקום 
יהו במילויי עסמ“ב מקום 

ו פעמים אל מקום 
המקום  סוד  וגם  הזמן  סוד  שגם  הנקודה 
עצמית,  מודעות   — שלנו  למושגים  חוזרים 
שיש  ככל  טבעית.  ומודעות  אלקית  מודעות 
יותר מודעות עצמית יש פחות שכל. יש חושבים 
שכאשר אדם מודע לעצמו יש הרבה שכל — 
בדיוק להפך, זהו פחות שכל, פחות שכל ופחות 
כח, וממילא יותר זמן ויותר מקום. נעבעך, חבל... 
וככה  סבה טובה לצאת מהמודעות העצמית 

להביא את המשיח.
]שאלה: בשביל מודעות טבעית לא צריך 
קודם מודעות עצמית מתוקנת?[ שוב, אנחנו 
בגלות — נולדנו עם מודעות עצמית. יש מעלה 
בגלות, כפי שנלמד אצל אדמו“ר הזקן. גלות היא 
מודעות עצמית, וגם יש בה ענין — צריך לעבור 
אותה. כמו שמשיח עובר את כל ההיסטוריה 
— כל ההיסטוריה היא מודעות עצמית, כל מה 

שהוא סובל 6000 שנה.

ג. מאמר אדה“ז: חלום — 
גלוי כח הנושא הפכים 

כעת נקרא את מאמר אדמו“ר הזקןפג:

נשיאת הפכים — לגריעותא ולמעליותא
כחולמים.  היינו  כו׳  בשוב  המעלות  שיר 
הנה החלום הוא מחבר שני הפכים בנושא א׳ 
ומרכיב שני ענינים הפכיים כאלו היו לאחדים. 
אצל רבי נחמן עיקר התעלמות השכל בחלום 
היה קשור לזמן. בחב“ד, יותר פשט, מהות החלום 

תו“א וישב כח, ג. פג 
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היא נשיאת הפכים. נשיאת הפכים היא או למטה 
הווארט,  זהו  או למעלה מהשכל —  מהשכל 
החידוש. אצל רבי נחמן החלום היה רק למטה 
— הוא לא כתב שיש לחלום שרש גבוה. החידוש 
החשוב כאן בתורת חב“ד הוא שכמה שלכאורה 
גרוע החלום )שבשליטת כח המדמה( — יש לו 
גם שרש מאד גבוה. החלום הוא הגלות שלנו 
)כפי שהוספנו לדברי רבי נחמן לפי דברי אדמו“ר 
הזקן(, ובעצם הכל מאז חטא אדם הראשון הוא 
גלות, עד שיבוא משיח — דרגות שונות של 
גלות. ההתעוררות מהחלום היא הגאולה. אך מהי 
מהות החלום? נשיאת הפכים — “שני הפכים 
בנושא אחד“, כדברי אדמו“ר הזקן — ונשיאת 

הפכים היא־היא שרש המשיח.
כאן כותב כמו רבי נחמן:

והיינו מפני כי בשינה נסתלק מוח השכל 
המבחין ולא נשאר רק כח המדמה. 

השכל מבחין בין דברים שונים, מפריד בין 
ההפכים ולא נותן להם להתחבר. השכל שומר 
מרחק, שומר נגיעה — ששני דברים שלא הולכים 
יחד לא צריכים לנגוע אחד בשני, להתחבר אחד 
עם השני. אך כשהשכל ישן נשאר רק כח המדמה.

וכח המדמה יכול להרכיב ב׳ ענינים הפכיים 
הרמב“ם  כמ“ש  כו׳  באויר  רצה  ספינה  כמו 

בשמונה פרקים 
זו הדוגמה ברמב“םפד. היום באמת יש ספינה 
עפה, אוירון, אבל פעם לא היה אוירון. הדוגמה 
של חלימת דבר נמנע, הכולל יחד שני דברים 
שלא יכולים ללכת יחד, היא ספינה רצה באויר. 
במקום אחרפה אומר אדמו“ר הזקן שחלום לוקח 
סוס והופך אותו למאכל — צריך להבין את 
הווארט. בכל אופן, חלום הוא הרכבת שני דברים 

שלא הולכים יחד — כאילו הם ביחד.
הוא  השכל  כח  שמתעורר  שבהקיץ  רק 
השולט על כח המדמה ואינו מניחו להרכיב 
לפי שרואה בעין שכלו שהם דברים נפרדים 

הקדמת שמוץה פרקים פ“א. פד 
מאמרי אדה“ז הקצרים ערך ׳חלומות׳. פה 

ואינן מתאחדים כלל. 
ראיה,  הוא הסתכלות,  רומז שהשכל  הוא 
וראית השכל שהם שני דברים נפרדים מונעת 

את החיבור.

חלום הגלות — חיים מפוצלים
וכך הענין בגלות ניצוץ אלקות בנפש האדם 
שהוא בבחינת שינה והסתלקות המוחין. יכול 
הוא להרכיב ב׳ דברים הפכיים להיות כל היום 
טרוד במו“מ איש לבצעו מקצהו זה פונה לזיתו 
עד  האהבה  את  מעורר  שבתפלה  הגם  כו׳. 
בו  כו׳ לדבקה  שתחפץ להתפשט מלבושיה 
ויחו“ת אעפ“כ  ית׳ מחמת התבוננותו ביחו“ע 

אחר התפלה חולפת ועוברת האהבה 
חיים  חי  האדם  כי  חלום,  נקראת  הגלות 
כפולים — זהו אדם אחד, אבל הוא חי חיים 
כפולים. מדובר דווקא על אדם ירא ה׳ ועובד את 
ה׳ ואוהב את ה׳. אם הוא לא עובד את ה׳ — אלה 
לא חיים כפולים, אלא רק חיי גשמיות. הוא מדבר 
כאן לחסידים, יהודים מודעים ליהדות שלהם, 
ואומר שהם חיים בשני עולמות. רוב הזמן האדם 
טרוד בגשמיות, ויש זמנים — הלואי כל יום — 
שהוא מתפלל בכוונה, שואף להגיע להתפשטות 
הגשמיות, מתבונן ביחודא־עילאה ויחודא־תתאה 
ומצליח לעורר דחילו ורחימו, יראת ה׳ ואהבת ה׳. 
זהו איש המעלה. אחר כך הוא סוגר את הסידור 
ושוקע בתוך העולם הגשמי שלו. אם כן, הוא חי 
בחלום — חי בנשיאת הפכים, ובדרך כלל הוא 

אפילו לא שם לב לכך כלל:
ואינו שם ללבו כי הוא הפוך ההתבוננות 
שני  ולחבר  להרכיב  בלב  ומדמה  שבתפלה 
עניינים הפכיים יחד כאלו היה לאחדים ובאמת 

הם נפרדים ורחוקים זמ“ז.

בגשמיות,  שקוע  כשהוא  היום,  כל  במשך 
הוא לא תופס שמצבו בדיוק ההיפך ממה שהיה 
בתפלה. בתפלה אני אומר — ׳אני אוהב אותך 
ה׳, רק אותך, ורוצה להיות אתך כל הזמן׳. שקר! 
אני סוגר את הסידור ושוכח שרוצה להיות רק 
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עם ה׳! יש רגעים שאני מבטיח לעצמי שאקדיש 
את כל החיים שלי להבאת המשיח, ואחר כך 
שוטף כלים — וגמרנו. ]שאלה: הדחת כלים לא 
קשורה למשיח?[ קודם צריך להבין את התסכול 
שלו, נשיאת הפכים שהוא חי בחלום. אחר כך 

נראה מה שיסביר הלאה.

“אחר כוונת הלב הן הן הדברים“
תזרע  שנים  שש  בתורה  דכתיב  הגם  כי 
כו׳  לבבכם  בכל  ולעבדו  בק“ש  וכן  שדך. 
ונתתי מטר ארצכם כו׳ ואספת דגנך כו׳. הנה 
הכל הוא ע“ד עובדה ]כלומר, הכל עבודת ה׳:[ 
כידוע שבכל עניני עוה“ז יש בהם ענין עבודת ה׳ 
שש שנים תזרע כו׳ ובשנה השביעית כו׳. והוא 
ענין הבירורים שבבחי׳ שש שנים. וההעלאה 

שבבחי׳ השנה השביעית כמ“ש במ“א.
בכל מה שעושים חוץ מתורה ומצוות יש 
עבודת ה׳. בהוראות של “ששת ימים תעבֹד“פו 
התורה  האדמה  עבודת  של  שנים  שש  וגם 
מתכוונת לעבודת הבירורים במודע — אני אוכל 
בשביל לברר ולהוציא את הטוב. בשש השנים 
השביעית,  ובשנה  הניצוצות  את  מוציא  אני 
בחינת שבת, אני מעלה אותם לה׳. היחס כאן 
הוא שש ושבע — לוקח פי שש לעשות בירורים 

והמדה השביעית היא העלאת הכל לשרש. 
ואחר כוונת הלב הן הן הדברים

או  כלים  כשמדיחים  גם  כזו,  במודעות 
מחתלים את התינוק — זו עבודת ה׳. אם זו 
עבודת ה׳ — לא חיים בחלום. אבל בדרך כלל 
שוכחים את ה׳ ומתעסקים בחיתולים ולעשות 
את  שכחתי  חלום.  זהו   — וכו׳  וכו׳  ספונג׳ה 

המצפן, את הכיוון. 
אבל לב ההמון הנוטים אחר בצעם להטריף 
לחם חוקם כפשוטו לבבם לא כן ידמה ולבם 
לא נכון ע“פ הכוונה הראויה רק כל ישעם וכל 
חפצם למלאות די מחסורם אשר יחסר להם 
בצרכי גופם ועושים מצרכי הגוף עיקר וזהו 

שמות כ, ט; לד, כא; ה, יג. פו 

ממש הפוך ההתעוררות שבתפלה להיות נקבע 
בלבו האהבה לה׳ לבדה בלי תערובת זר ח“ו כו׳. 
אם לבו בל עמו — זו לא עבודת הבירורים, 
אלא שפשוט היה למעלה וכעת הוא למטה, היה 

אדם וכעת הוא בהמה. 

קטבי החלומות
יש מאמר חז“ל חשוב, שרבי נחמן מסביר 
יש  למה  שמסביר  אחרת,  בתורה  באריכות 
חלומות טובים וחלומות רעים. פרק ט במסכת 
הראשונה  המסכת  בחלומות.  עוסק  ברכות 
בתורה שבעל פה מתחילה מקריאת שמע ותפלה 

ומסיימת בחלומות — כבר אומר דרשני. 
“בחלום  אומר  אחד  פסוק  שואלים:  שם 
אדבר בו“פז )אצל שאר הנביאים, חוץ ממשה 
רבינו, שרואה בהקיץ(, זו נבואת אמת, ופסוק 
כן,  ידברו“פח. אם  אחר אומר “חלֹמות השוא 
חלום הוא נבואת אמת או שוא ושקר? חז“לפט 
מתרצים שהחלום הטוב, חלום הנבואה, הוא על 
ידי מלאך, והחלום הרע הוא על ידי שד. פשוט 
מאד, יש חלומות של מלאכים ויש חלומות של 
שדים. חלום של מלאך יכול להיות ממש נבואה 
וחלום של שד הוא שקר. כמו שכתוב גם בפרק 
כט בתניא, כדי שאדם יבין את מצבו הפנימי 
אדמו“ר הזקן אומר שישים לב לכך שמראים 
לו דברים שקריים וכזביים שמצערים אותו — 
התת־מודע שבא לידי ביטוי בחלומות ממחיש 
כמה שהוא רחוק ולמטה. כלומר, הוא בשליטת 

השדים בלילה, בחלומות, כשהשכל מסתלק. 
רבי נחמן אומרצ שחלום המלאך וחלום השד 
נקראים גם אדם ובהמה. בהמשך המאמר כאן 
נראה שזהו פירוש טוב מאד. יש גם הטבת חלום 
או תענית חלום כשחולמים חלום רע — ללכת 
לידידים שיאמרו שחלום טוב חלמת, שהופכים 
את השד למלאך בעצם. החלומות הטובים הם 

במדבר יב, ו. פז 
זכריה י, ב. פח 

ברכות ץה, ב. פט 
לקומ“ת ה. צ 
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חלומות של אדם, של “רוח בני האדם העֹלה היא 
למעלה“צא. החלומות הרעים, השקריים, “חלֹמות 
השוא ידברו“, הם חלומות של בהמות — אני 
בהמה, חלומות שבאים מהנפש הבהמית שלי. 
אבל כתוב “אדם ובהמה תושיע הוי׳“צב — כמה 
שזו נשיאת הפכים צריך לעשות חיבור בין האדם 
והבהמה, והחיבור הוא סוד הזמן, כי כתוב ש־

זמן הוא יחוד מה־בןצג, אדם ועוד בהמה )סוד 
מהיטבאל — מה־יטבאלצד(.

אם כן, בחלומות יש קיטוב — זוגות מושגים: 
חלום טוב וחלום רע, חלום אמת וחלום שקר, 
חלום־מלאך וחלום־שד ויש חלום־אדם וחלום־

הללו  המלים  בכל  להתבונן  חשוב  בהמה. 
)שעולות יחד 1820, סוד פעמים הוי׳ וכו׳!(. אפילו 
הזוג הכי רחוק, אמת ושקר, הולך יחד באיזה 
מקום מאד גבוה )סוד העיגולים, כדלקמן(. יש 
איזו אמת לאמתו שמחברת אפילו את אמת 

הגאולה ושקר הגלות )החלום(. 

לא להתייאש!
מכוון  שדווקא  למי  שייך  כאן  הכל  שוב, 
בתפלה אך אחר כך שוכח את הדבקות בה׳ — 
הדברים הגשמיים הם היפך כוונתו בתפלה — 
וממילא הכל חלום. יתכנו אצלו, אולי בכל יום, 
זמני התעוררות ׳אמתית׳, זמנים בהם הוא רק 
אוהב את ה׳ בלי תערובת זרה — כך הוא חושב 
בזמן התפלה — ומיד אחר כך הוא נופל מזה. זהו 
חלום. מכך אפשר ליפול ליאוש — כל מה שאני 
עושה הוא חלום, לא שוה שום דבר! אדמו“ר 

הזקן שולל זאת:
והנה גם אחרי הדברים והאמת האלה לא 
ההתעוררות  כי  לומר  עליו  האדם  לב  יפול 
שבתפלה והתבוננותו הן דמיונות שוא שהרי 
הוא כמו החלום שהוא כח המדמה שמחבר 
ב׳ הפכים. כי הנה מאחר שרואה בנפשו אחר 

קהלת ג, כא. צא 
תהלים לו, ז. צב 

מ“ח מסכת ליל יו“ט פ“ב מ“ג. צג 
ע“ח ש“י פ“ג )מ“ת(. צד 

התפלה שחולפת ועוברת האהבה לה׳ ומתהפך 
לאהוב את גופו דוקא הרי מובן שגם בתפלה 
לא ביטל אהבת גופו מכל וכל וההתעוררות 
שבתפלה את האהבה לה׳ לבדה אינה אמיתית 
רק כדמיון החלום שמחבר ב׳ הפכים ודומה לו 
שאוהב את ה׳ ואעפ“כ אוהב את גופו הגם כי 
לא צדקו יחדו לפי שזה נלקח מכח המדמה 

אשר יכול לדמות דמיונות שוא. 
אם הוא היה מבטל בתפלה את אהבת הגוף 
— הוא לא היה חוזר לשקוע בה. סימן שכמה 
שהיה נדמה לו שהוא אוהב רק את ה׳ ורוצה רק 
את ה׳ — הדבר לא היה נכון, היה שקר, גם אז 
היתה לו אהבת הגוף, אם לא במודע אז בתת־

מודע. אם כן, יכול להתייאש, אך הוא אומר — 
׳לא, אל תתיאש, אין שום יאוש עולם כלל!׳. 

במשפט הבא מתחולל המפנה במאמר. עד 
כאן תוארו חיים של חלום ככח המדמה גמור, 
בלי שכל, כשנראה שגם הטוב של האדם אינו 
יכול  שבהחלט  החיים,  בכל  ביש  מצב  אמת. 
להפיל ליאוש, וכאן באה תפנית. האדם באמת 

חי בחלום — אבל יש לחלום שרש גבוה:
אך באמת הנה בחי׳ חלום זה שרשו למעלה 

ויסודתו בהררי קדש עליון. 

סוד העיגולים — נשיאת הפכים
ויובן בהקדים מ“ש ביום ההוא יהיה ה׳ אחד 
ושמו א׳. ופריך בגמ׳ אטו האידנא לאו שמו א׳ 
כו׳.  נקרא  אני  נכתב  כשאני  לא  ומשני  הוא. 
והענין כי שמו הוא בבחי׳ גלות ולכן אינו נק׳ 

כמו שנכתב רק בלבוש ונרתק כו׳.
הגמראצה שואלת איך אומרים שרק “ביום 
ההוא“, כשיבוא משיח, “יהיה הוי׳ אחד ושמו 
אחד“צו — האם היום שם ה׳ אינו אחד?! והיא 
מתרצת שבעולם הזה ה׳ נכתב הוי׳ ונקרא א־

ונקרא באופן אחר,  דני — נכתב באופן אחד 
וממילא אינו אחד. לעתיד לבוא השם יקרא כמו 

פסחים ץ, א. צה 
זכריה יד, ט. צו 
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שהוא נכתב — יהיה גילוי שלם של העצם. אך 
היום, בגלות, העצם מתלבש־מסתתר בלבוש 

ואין גילוי אחד.
והנה בגלות הוא בבחי׳ שינה והסתלקות 

המוחין תלת כלילן ]גו תלת[ כו׳ 
גו  כלילן  “תלת  קבלה,  של  אותיות  אלה 
תלת“צז — השכל )חב“ד( עוזב והרגש )חג“ת( 
כחות  )נה“י(,  המעשה  כחות  בתוך  מתקפל 
המעשה. זהו מצב של עיבור, כמו שבתוך הרחם 
העובר מקופל — האברים עליונים מקופלים 
מקופלים  החג“ת  התחתונים,  האברים  בתוך 
בנה“י, ושכל עדיין אין לו בכלל. יש איזה מוחין 
בעיבור )הראש של העובר(, אבל הם קטנות 
שבקטנות. זהו מצב השינה־הגלות. אכן, אפילו 
יש  יש חלק לעולם הבאצח —  ח“ו,  לנפלים, 
לעובר נשמהצט, ובעיבור הנשמה מושכת חיים 

משרש מאד גבוה:
ואז נשמתו מושכת לו חיים מלמעלה כו׳

כדי להסביר הוא נכנס למושגים חדשים — 
עיגולים וקוים. בדרך כלל בקבלה אומרים עיגולים 
ויושר, אך כאן כתוב עיגולים וקוים, לשון רבים — 
שלשה קוים, ימין־שמאל־אמצע. שלשה קוים הם 
ההבחנה בין מציאות למציאות, ההבחנה ששני 
דברים מנוגדים לא הולכים יחד. ההבחנה מתחילה 
מהחכמה, מהשכל, אבל מעל השכל עדיין אין 
קוים — רק עיגולים. בעיגול אין ראש וסוף, הכל 
הולך יחד, הכל מחובר — גם טוב ורע, גם אמת 
ושקר. בחלום, כשהשכל מסתלק, הנשמה שואבת 
את החיים מהעיגולים. העיגולים הם מדרגה מאד 
גבוהה, עד העיגול הגדול לפני הצמצום הראשון, 
בו אין קוים, אין יושר. אם אין קוים אין הבחנה בין 
דבר ודבר ולכן הכל הולך יחד. בחלום הביטוי הוא 
שרואים דברים שונים ומשונים מורכבים יחד, אך 
הוא מביא גם דוגמה מתכלית הקדושה — “אלו 
ואלו דברי אלהים חיים“. מצד השכל לא יתכן 
ששתי הדעות הן דברי אלקים חיים, אבל מצד 

ע“ח שער הכללים פ“ב. ובכ“מ. צז 
כתובות קיא, א. צח 
סץהדרין צא, ב. צט 

השרש — הכל אפשרי )מענין שמדמה ספינה 
רצה באויר או סוס שהופך למאכל לשתי דעות 

של חכמים ש“אלו ואלו דברי אלהים חיים“(:
בהם  שאין  עגולים  בבחי׳  הוא  ושם 
אחת  בהשוואה  הכל  רק  ומטה  מעלה  בחי׳ 
ובהתכללות והתאחדות כל הענינים בלי שום 
ואלו  אלו  מארז“ל  כנודע  והתחלקות  פירוד 
דא“ח. רק כשנמשך דרך קוים אזי יש התחלקות 
קו ימין חסד כו׳ משא“כ בבחי׳ עגולים אין שם 
התחלקות כלל ושם כל הדברים המתפרדים 
למטה מחוברים וכלולים יחד ולא נראה שום 

פירוד והתחלקות ביניהם.
זו מדרגה עליונה של קדושה, השייכת לחלום. 
לכן יש איזו מעלה עצומה בחלום הגלות — 
למעלה  מהקוים,  שלמעלה  לעיגול  זיקה  יש 
מהשכל. זהו חידוש מאד גדול. אצל רבי נחמן 
הכל שכל — כמה שיותר שכל פחות זמן. כאן 
מסביר שיש גם למעלה מהשכל — העיגולים 
דווקא  ביטוי  לידי  שלמעלה מהשכל, שבאים 
למטה מהשכל. מזכיר את מושג השטות אצל 
הרבי הקודםק, שכל העבירות הן שטות שלמטה 
מהשכל והתיקון הוא בהגעה לשטות דקדושה 
שלמעלה מהשכל. כאן הוא מדבר על נשיאת 
הפכים — יש נשיאת הפכים שלמטה מהשכל, 
סתם בלבול ראש, שיבוש בתוך המחשבה, כח 
המדמה, ויש לה שרש שלמעלה־מעלה מהשכל, 

בכתר.

הגילוי בשינה
שלמטה  המדמה  כח  הוא  החלום  שוב, 
מהשכל, אבל יש לו שרש באותו דבר ממש — 
נשיאת הפכים, “נמנע הנמנעות“קא, שלמעלה 
מהשכל. אותה מדרגה נמשכת דווקא בחלום, 
משום שהשכל — שפועל בהקיץ — מונע את 
את  לגלותו  כדי  לכן,  הגדול.  העיגול  המשכת 

העיגול צריך ללכת לישון:

במאמר ד“ה “באתי לגץי“ תש“י פ“ג. ק 
בספר  הובא  יח.  תשובה  סוף  הרשב“א,  קא תשובות 

החקירה להצ“צ לד, ב.
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אך להיות בחי׳ זו בגילוי למטה אינה כ“א ע“י 
בחי׳ שינה והסתלקות המוחין בגלות וע“ז נאמר 
אלביש שמים קדרות. שמים הם בחי׳ עגולים 
הם מלובשים בבחי׳ קדרות וחשך. שהוא העלם 
והסתר שאז מאיר ומתנוצץ מלמעלה מעולם 
העליון שהוא בבחי׳ עגולים בבחי׳ חלום שהוא 
אחד  בנושא  הפכים  שני  לחבר  המדמה  כח 
כאלו הם אחדים ממש לפי שבאמת בשרשם 
בעולם העליון הם מחוברים ומיוחדים כי שם 
הוא בבחי׳ עגולים כנ“ל רק למטה בהתחלקות 
הקוין ע“פ חכמה ודעת להיות קו זה כך וזה כך 
אזי נראה ונגלה ההפוך. שזה ההפוך מזה ואזי 

הם נפרדים ורחוקים זה מזה. 
הספינה הרצה באויר למטה היא שטויות, 
כח המדמה, אבל למעלה שני הדברים הרחוקים 
אומר  השכל  שוב,  מחוברים.  באמת  בתכלית 
שהדברים הפוכים — לא הולכים יחד. כמו בחינוך, 
הילד עושה שני דברים — לא הולך ביחד, ׳אתה 

רוצה להיות ילד טוב? אז זה לא מתאים לך!׳.
ההתכללות  בחי׳  גילוי  להיות  א“א  ולכן 
בבחי׳ גילוי החכמה שהיא ראשית התחלקות 
המוחין  והסתלקות  שינה  בבחי׳  אלא  הקוין 
בגלות אזי מתנוצץ ומאיר האור העליון והוא 
מסתתר ומתעלם בבחי׳ קדרות וחשך דהיינו 
בבחי׳ התלבשות ההעלם כו׳ ולא בבחי׳ גילוי כי 
הגילוי הוא בבחי׳ חכמה ודעת שהוא ע“פ קוין.
דווקא בחשך של החלום מתלבש השרש הכי 
עליון וגבוה של העיגולים, אך הוא בהעלם ולא 
בגילוי — לכן אנחנו בגלות. אם היה בגילוי — 
כבר היתה גאולה. על כך אומר הרביקב שהגאולה 
היא גולה בתוספת א — צריך רק להוסיף את 
ה־א, המודעות, ואזי ה־גולה עצמה היא חומר 
הגלם של הגאולה. אצלנו, בעולם הזה, הגילוי הוא 

בשכל, והעיגולים יכולים להתגלות רק בשינה.
אנחנו אוהבים להזכירקג את רבי אשר פריינד 

קב שיחת פרשת אחרי מות־קדשים ופרשת אמור תשץ“א. 
מבואר באריכות במאמר “מגולה לגאולה“ בספר מודעות 

טבעית.
ראה גם שיעור י“ג שבט ע“ב. קג 

מירושלים כדוגמה להנהגה של צדיקים, אותה 
כשהיינו  פעמיים:  ולא  פעם  לא  אצלו  ראיתי 
נוסעים, באוטובוס או ברכב, ומישהו שאל שאלה 
שצריכים בשבילה רוח הקדש, מה לעשות — 
הוא התחיל להתנמנם, ותוך כדי הנמנום פתאום 
אמר מה שאמר. צריך להגיע למצב של סילוק 
השכל ואז הוא כלי — בהיותו צדיק — לקבל 
מסרים ממקום שלמעלה מהשכל. במצב הזה 
נקרא  הן עצות פלאיות — הוא  העצות שלו 
“פלא יועץ“קד, אחד משמות המשיח. הוא לוקח 
את העצות ממקום של נשיאת הפכים, מקום של 
חיבור הפכים, כמו בחלום — בעל החלום אומר 
לו. זהו לא חלום שלמטה מהשכל, אלא חלום 
שמעל השכל )בחינה של “בחלום אדבר בו“(. כל 
אדם שואב משם חיים בשינה־בחלום, אבל באופן 

לא מודע, ואצל הצדיק יכול להיות גם מודע.

הגילוי בגאולה
כל מה שאנחנו רוצים הוא משיח, מדברים 
על משיח ועל בטחון. השאלה — מאיפה משיח 
בא, מהעיגולים או מהקוים? המשיח הוא מעוגל 
או קוי? אחד עם שכל ישר, או אחד כמו ר׳ אשר 
שמתנמנם ואומר דברים פלאיים מתוך העיגול? 

זהו הסוף, החלק הכי חשוב כאן במאמר:
בכנף  מוריך.  עוד  יכנף  ולא  כתיב  ולע“ל 
ולבוש כו׳ ולכן ביום ההוא יהיה שמו א׳ שלא 
יהא מלובש ומכוסה בנרתק ויהיה נקרא כמו 

שנכתב כו׳. כי עין בעין יראו כו׳.
לעתיד לבוא “לא יכנף“קה —השמים־העיגול 
כבר לא יתלבשו בקדרות החלום, העיגול יתגלה 
כמו שהוא. גם רוח הקדש של צדיק בנמנום היא 

בחינה כזו.
כעת חוזר לפסוק הכותרת:

ואזי נאמר בשוב ה׳ את שיבת ציון היינו 
של  זו  ובחי׳  מדרגה  שיתגלה  פי׳  כחולמים. 
החלום עד אשר כולם יכירו וידעו וישיגו החיות 

ישעיה ט, ה. קד 
ישעיה ל, כ. קה 
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הנמשך להם בזמן הגלות שהוא 
מבחי׳ החלום. ולכן יאמרו היינו 

כחולמים. 
ששרש  יתגלה  בגאולה 
אין  אור  בעצמות  הוא  החלום 
קוים,  מבחינת  שלמעלה  סוף, 
של חילוק ופירוד. כולם יבינו את 
חלום הגלות — כמו חלום חוני 
יהיו בדרגתו,  כולם  המעגל. אז 
וממילא לא יקרה מה שקרה לו. 

כשהוא התעורר והבין מה שקרה אתו הוא אמר 
׳אני חוני המעגל׳, אבל אף אחד לא האמין לו 
והוא בקש את נפשו למות, אמר “או חברותא 
הבין ששבעים שנה שלנו  הוא  או מיתותא“. 
הם כמו רבע שעה — מי שמתעורר אחרי רבע 
שעה הוא אותו אחד, אבל הוא התעורר לתוך 
עולם שלא הבינו זאת כלל. הוא במקום אחד 
והעולם במקום אחר לגמרי, והוא לא יכול היה 
לסבול זאת והעדיף למות. לעתיד לבוא כולם 
יהיו במדרגה זו — אז יהיה טוב. כולם יבינו שכל 
האלפיים שנה “היינו כחֹלמים“ — הם חמש 

דקות ואפילו פחות מזה, שום דבר.

מעלת יוסף הצדיק על משה רבינו
כעת הוא מגיע לשאלתנו — הענין של משיח. 
זהו השיא של המאמר, שיכול ללוות אותנו כל 
השנה בקריאת התורה. שיא מדרגת החלום הוא 
יוסף, “בעל החלֹמות“קו. חלום הקדושה מתחיל 
היום, סולם יעקב, ומגיע לשיא אצל יוסף — שגם 
חולם וגם פותר חלומות, לא כתוב שיעקב פותר 
חלומות )רק “ואביו שמר את הדבר“קז, מחכה 
לקיום החלום(. יוסף הוא חלום בעצם, לכן הוא 
מחזיק את עם ישראל בגלות — “משם רֹעה 
אבן ישראל“קח בזמן הגלות. חשוב לדעת שיוסף, 
בהיותו סוד החלום, הוא הצדיק של הגלות — 
זן, מפרנס ומקיים אותנו, בגלות. לעומתו, משה 

בראשית לז, יט. קו 
שם פסוק יא. קז 
שם מט, כד.  קח 

רבינו הוא הגאולה — “הוא גואל 
ראשון והוא גואל אחרון“קט. הוא 
הצדיק של הגאולה, של הגילוי 
— הגילוי הוא קוים והחלום הוא 

העיגולים. 
הפלא  זהו  גבוה?  יותר  מי 
של המאמר — יוצא כאן שיש 
ביוסף מעלה יותר ממשה רבינו, 
היושר־ על  העיגולים  כמעלת 

נבואת  בפרשת  השכל.  הקוים, 
הנביאים  שאר  שאצל  אומר  ה׳  רבינו  משה 
“בחלום אדבר בו“ אך “לא כן עבדי משה בכל 
ביתי נאמן הוא... ומראה ולא בחידֹת“קי, אצלו 
הכל בהקיץ, הכל עם שכל, כנ“ל. את משה רבינו 
מנחה השכל שמעל שכל, עליו מדבר כאן רבי 
נחמן. בלקו“מ כאן אין את יוסף, מי שלמעלה 

מהשכל למעליותא — לא שכל.
בכך הוא מסיים:

ובזה יובן מעלת ומדרגת יעקב ויוסף ע“י 
החלומות. ויש בחי׳ שיוסף הוא יותר במעלה 

ממדרגת משרע“ה. 
לא בכל דבר, אבל יש בחינה מסוימת כזו — 
בחינה שהגלות יותר מהגאולה, החלום שאנחנו 

חולמים כעת בא מהמקום הכי גבוה. 

נשמות נדב ואביהוא
כעת הוא מגיע למשהו חדש:

ונדב ואביהוא היו נ“ר של יוסף. 
נדב ואביהוא הם שני הבנים הגדולים של 
“שוב“קיא —  בלי  “רצוא“  להם  אהרן, שהיה 
הקריבו “אש זרה“קיב ומתו, בניגוד ל“׳וחי בהם׳קיג 

קט ראה שמות רבה ד, ב; זהר ח“א רץג, א; שער הפסוקים 
ויחי; תו“א משפטים עד, ג.

במדבר יב, ז־ח. קי 
מבואר באריכות במאמר הרבי הרש“ב ד“ה “כה אמר  קיא 
ומובא  ואילך(,  רץט  עמ׳  )סה“מ תרמ“ט  פי“ג  ה׳“ תרמ“ט 

ברבוי מקומות במאמרי הרבי.
ויקרא י, א; במדבר ג, ד; כו, סא. קיב 

ויקרא יח, ה. קיג 

לעתיד לבוא כולם 
יהיו במדרגה זו 
— אז יהיה טוב. 

כולם יביץו שכל 
האלפיים שץה 

“הייץו כחֹלמים“ — 
הם חמש דקות 

ואפילו פחות מזה, 
שום דבר
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ולא שימות בהם“קיד שבתורת משה. תורת משה 
היא לעשות רק מה שה׳ מצוה, ואצלם כתוב 
“אשר לא צוה אֹתם“קטו. כנראה הוא מבין כאן 
שנדב ואביהוא הם דוגמה של פעולה מתוך חלום 

— לא מתוך שכל. 
יש ריבוי הסברים בקבלה מי הם נדב ואביהוא. 
כאן הוא אומר, לפי סוד הגלגולים המבוארים 
ואביהוא  )הגדול(  שנדב  האריז“לקטז,  בכתבי 

)השני( הם הנפש והרוח של יוסף הצדיק. 
בפרשת פסח שני כתוב שהיו אנשים “טמאים 
לנפש אדם“קיז ואמרו למשה רבינו “למה נגרע 
לבלתי הקריב קרבן הוי׳ במועדו“. משה הוצרך 
לשאול את ה׳ מה לענות להם, ובזכותם התחדש 
פסח שני — ׳אין אבוד׳קיח. כל ענין פסח שני 
התחדש כי היו אנשים טמאים שתבעו חזק “למה 
נגרע“, לא רוצים להפסיד את מצות הקרבת 
כמו  הזדמנות,  עוד  שיש  והתחדש  הפסח — 
לא  קרבנו׳  בטל  זמנו  ש“׳עבר  שלנו  הווארט 
אמרינן“קיט. כתובקכ שהטמאים היו נושאי ארונו 
של יוסף הצדיק, שהלך במדבר עם בני ישראל. 
כאשר משה רבינו יצא ממצרים הוא לקח את 
עצמות יוסף עמו — סימן שמשה זקוק ליוסף 
הצדיק, שיש איזו מעלה ב“נֹהג כצאן יוסף“קכא 
לגבי משה, ולכן המנהיג, משה רבינו, חייב לקחת 
אותו. בכל אופן, זהו ארון של מת )בחינת שינה, 
מצב שבו חולמים חלומות( והם “טמאים לנפש 
אדם“. לפעמים אדם הוא אדם־דוד־משיח, אבל 
כאן כתוב שיוסף נקרא “אדם“ )משא“כ משה(. 
למה? בדרך רמז, אדם במספר קדמי )חישוב כל 
אות כסכום כל האותיות עד אליה — א 1, ד 10 

ו־מ 145( עולה יוסף. 

יומא פה, ב. ובכ“מ. קיד 
ויקרא י, א. קטו 

לקו“ת )אריז“ל( וארא. קטז 
במדבר ט, ו. קיז 

קיח לוח “היום יום“ י“ד אייר, פסח שץי.
קיט שבת בראשית, כ“ד תשרי ע“ד )פ“ה(.

סוכה כה, א. קכ 
תהלים פ, ב. קכא 

כאן הוא מסביר ש“נפש אדם“ היינו חלק 
)שגם  ה“נפש“ מתוך הנרנח“י של אדם־יוסף 

הוא ענין גדול(: 
ואנחנו טמאים לנפש אדם זה אביהוא. 

ברבי נחמן, אמרנו שנפש היא שכל החלום 
)ורוח השכל בהקיץ(. הטומאה היא רק טומאת 
הנפש, טומאת החלום — כידוע שכאשר אדם 
חולם בלילה הוא עלול להגיע לטומאה, לראות 
קרי, לשון מקרה הפך המצב בו שולט השכל. אם 
כן, כל קרבן פסח הוא בזכות אביהוא, ה“נפש 
אדם“ )אביהוא משלים את “נפש אדם“ ל־500, 
סוד “פרו ורבו“קכב ותרגם אונקלוס “פושו וסגו“ 

לשון ץפש, וד“ל(.
אבל נדב היה מבחי׳ רוח ולא היו צריכים 
הזאה בשבילו כלל. ועליו נאמר ורוח נדיבה 

תסמכני.
כמו שכתובקכג שיש צדיקים גדולים, צדיקי־
אמת, שלא מטמאים — גם כהנים יכולים לעסוק 
יכלו  ומצדה  יוסף,  של  הרוח  בחינת  זו  בהם. 

בשקט להקריב פסח ראשון. 
הגלות  בזמן  כי  יוסף.  כצאן  נוהג  וז“ש 
הנהגת ישראל הוא בבחי׳ יוסף שהוא מבחי׳ 
חלום מעולם העגולים כו׳. ולכן נק׳ בן פור“ת 
אותיות פות“ר ותופ“ר שמחבר כו׳. ולכן היה 

פותר חלומות. 
הוא חותם בכך שיוסף הוא מעולם העיגולים, 
בו יש נשיאת הפכים. כמו שאמרנו על ר׳ אשר 
— צדיק של גלות, של שרש הגלות — שמתוך 
הנמנום שלו מקבל רוח הקדש. הוא “בן פורת“ 
שפותרקכד חלומות — תופרקכה נכון את צירופי 
הרבה  עסק  מי  בחלום.  שמשתנים  האותיות 
אבולעפיא.  אברהם  רבי  אותיות?  בצירופי 
הפעולה הזו גופא, עשיית צירופים ושינוי שלהם, 
היא חלומות ועיגולים )את אחד הספרים שלו 
כתב רבי אברהם אבולעפיא בצורת עיגולים...(. 

בראשית א, כח. קכב 
כתובות קג, ב ושם תוד“ה “אותו היום שמת רבי“. קכג 

שער הפסוקים וישב. קכד 
קכה קהלת יעקב ערך ׳חבו׳.
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רבי נחמן התנגד למורה־נבוכים אך בעצמו הפליא את השכל.��
המציאות מוגדרת בזמן ומקום — ככל שיש לאדם יותר שכל הזמן מתקצר )עד לבטולו( ��

וככל שיש לו יותר כח המקום מתכווץ )עד לבטולו(.
לאה היא מחשבת שכל וזלפה כח המדמה.��
שבעים שנה בתורה שבכתב הן חיי דוד ובתורה שבעל פה שינת חוני המעגל )שינת הגלות(.��
בכל רבע שעה יש לחדש את מודעות ה“שויתי הוי׳ לנגדי תמיד“.��
ברבע שעה יש 270 חלקים — כל רבע שעה צריך להתעורר ולהפוך את ה־רע ל־ער.��
הענוה והבטול הם על פי השכל.��
מודעות המשיח — יחידה שביחידה — משקפת את מודעות ה׳.��
חשוב לזכור שכל ההיסטוריה היא פרקים בתולדות חיי המשיח.��
היסטורית הצרות של המשיח — מאז בריאת העולם — מביאה אותו לרמת שכל ��

שמאיינת את הזמן.
אור השכל מבטל את חשך תחושת הזמן והמקום.��
אצל משיח הכל “יום“ — בלי חשך ומשברים.��
כשיש כח — חיות והתלהבות בעבודת ה׳ — זוכים לקפיצת הדרך/הארץ.��
הזמן שייך ליחוד זכר ונקבה.��
הזמן והמקום קיימים במודעות העצמית — בויתור על המודעות העצמית זוכים לכח ��

ושכל אין־סופיים להבאת הגאולה.
חיים מפוצלים — של התעוררות בתפלה ואחריה שקיעה בגשמיות — הם חלום הגלות.��
עבודת ה׳ בגשמיות היא דווקא מתוך מודעות וכוונה.��
שרש חלום הגלות, שלמטה מהשכל, בנשיאת הפכים שלמעלה מהשכל.��
אצל הצדיק השרש גלוי גם בזמן הזה והוא זוכה בנמנום לרוח הקדש.��
יוסף בעל החלומות הוא צדיק הגלות )ויש לו מעלה על משה, איש התורה־השכל, ��

צדיק הגאולה(.
בגאולה יתגלה לכולנו השרש המופלא של חלום הגלות.��

ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות | צידה לדרך

כל חכמת הצירוף — חכמה רמה ונישאה — 
שייכת לחלומות.

סיכום
עד כאן למדנו שני מאמרים על סוד החלום, 
שמתחיל מהיום )חלום יעקב, סולם יעקב( וכולל 
את כל החדש וכל הגלות. שנזכה להעריך את 
הגלות ואף על פי כן לזכות ל“בשוב הוי׳ את 
שיבת ציון היינו כחֹלמים“, גאולה. בגאולה נדע 

לייקר את זמן הגלות, הזמן שלנו עכשיו. 
את  ראינו  מוהר“ן  בליקוטי  המאמר  מכח 
הפירוש הפנימי של “היום“, בלי ההסבר של 
אליהו הנביא — “היום אם בקֹלו תשמעו“קכו, רק 
“היום“ כפשוטו. זהו “היום“ שה׳ אומר למשיח 
— “אני היום ילדתיך“ כי “בני אתה“, אתה הבן 
שלי, אתה כמוני, אתה עם ה׳גנים׳ שלי, למעלה 

מהזמן, שכל, אור אין סוף.

תהלים צה, ז. קכו 
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נועם אלימלך

ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית. פירוש: עיקר 
עבודתו של יעקב אבינו עליו השלום היה תמיד 
“ֻסֹכתה“  בתיבת  הנרמז  והדביקות  ביחודים 
המרמזת על היחוד, כידוע. ואף שהיה צריך 
לחשוב בעניני ביתו והונו, לא היה מעיין בהם 
בעיקר מחשבתו אלא בהבנה בעלמא. וזהו “ויבן 
לו בית“, הבנה, “ולמקנהו עשה סכות“, פירוש 
עיקר קנינו, דהיינו לקנות עולם הבא, היה רק 
יחודים והדביקות, והבן. משנה “החוטט בגדיש 
לעשות לו סוכה“, כי ידוע שסוכה היא יחוד. 
ואמר, כשהצדיק הגדול רוצה לקרב ולהתחבר 
לעצמו את הכל בשוים כדי לעשות יחוד עמהם, 
זה אינו יכול לפעול, כי כל אחד צריך לעבוד 
וזהו  האמת,  היחוד  אל  לבא  היטב  בעצמו 
“החוטט בגדיש“, לרמוז על כל העולם הנקרא 
גדיש, פסולה משום תעשה, פירוש אתה תעשה 
בעצמך, ולא מן העשויה על ידי אחרים, וק“ל.

יחודים ודבקות
מדת יעקב אבינו היא התפארת, “הבריח 
התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה“א, והוא 
עולה לעבודת היחודים בדעת )שפנימיותה כח 
היחודב, “והאדם ידע וגו׳“ג, כאשר בה מתייחדים 

ץערך מרשימת הרב ע"י איתיאל גלעדי.
א ע“פ שמות כו, כח; לו, לג.

ראה סוד ה׳ ליראיו שער א פ“ג )ובשיעורים בסוד ה׳  ב 
ח“ג(; ספר הץפש פ“ז.

בראשית ד, א. ג 

ושרש  הזכר  שרש  הגבורות,  ו־ה  החסדים  ה 
הנקבהד( ולדבקות שבכתרה )שרש הדעת בעל־

מודע(. 
ואכן, תשומת הלב של יעקב מכוונת בעיקר 
ליחודים בעולם הקנין, עולם האצילותו וקניניו 
הנצחיים — “ולמקנהו עשה ֻסכֹת“ז )סוכה היא 
סוד יחוד השמות הוי׳ וא־דניח, ז“א ונוקביה(. 
בריאה־ התחתונים  לעולמות  זאת,  לעומת 

יצירה־עשיה )עולם הבנין, עולם המנין ועולם 
העניןט( הוא מתייחס ב“הבץה בעלמא“ )“ויבן 
לו בית“(. עולם הבנין, עולם הבריאה, הוא בגדר 
העולם  בעניני  ולכן  המציאות“י,  “אפשריות 
הזה “הן ולאו שוין אצלו“יא — הוא ׳זורם׳ עם 
ההשגחה העליונה, כשכל ענינו הוא לייחד יחודים 
במה שמזמנת לו ההשגחה )ולקיים בכך “בורא 
עולם בקנין ]המשכה מאצילות לבריאה[ השלם 
בריאה־יצירה־ עולמות  ]בהשלמת  הבנין  זה 

עשיה[“יב(. והרמז: ממוצע כל מלה ב“ולמקנהו 
עשה ֻסכֹת“ הוא “יעקב יעקב“יג, וכל הביטוי עולה 
מב פעמים הוי׳, מספר האזכרות שבתפיליןיד, 
העולה “ומי כעמך כישראל ]הוא־הוא יעקב[ גוי 

ע“ח שער הכללים פ“ו. ובכ“מ. ד 
ראה לקו“ב לר“ה מפאריטש לשער היחוד פ“ג )הובא  ה 

וץתבאר בכלל גדול בתורה ביאור ב ובכ“ד(.
ו תו“א עו, ב ובכ“ד.

“ויסעו   — “ֻסֹכתה“  עוד  יש  בתורה  יז.  לג,  בראשית  ז 
ה“סכתה“  לז(.  יב,  )שמות  ֻסֹכתה“  מרעמסס  ישראל  בץי 
במצרים  בשמות  וה“סכתה“  ישראל  בארנ  בפרשתץו 
ועבודת  ישראל  ארנ  של  היחודים  עבודת  שיש  ץמצא   —

היחודים של חו“ל.
ח זהר ח“ג רץה, ב. פע“ח שער חה“ס פ“ד.

אשא עיץי מאמר “מה רבו מעשיך הוי׳“ פ“ג ובהערה סד. ט 
י ראה ד“ה “ציון“ תרס“ב )סה“מ תרס“ב עמ׳ שץו(; ד“ה 
“שובה“ תרפ“ו )סה“מ תרפ“ו עמ׳ ל(. סוד ה׳ ליראיו ש“ב פ“א.

תץיא אגה“ק יא. יא 
יב פיוט “איש חסיד היה“ למוצש“ק.

בראשית מו, ב. יג 
כמודגש בהקדמת תקו“ז )ט, א(; תקון י )כו, א(.  יד 

פרשת וישלח

נ
מה היחוד שלך?
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אחד בארץ“טו )הפסוק המופיע ב“תפילין דמארי 
עלמא“טז( — בכח יעקב לגלות את ה“אחד“ גם 
בארץ )וכנודעיז, בכל מעשה המקלות פעל יעקב 

את הענין הפנימי של תפילין(.
בין  הוא  הניגוד  אלימלך,  הנועם  בלשון 
“עניני ביתו והונו“ ל“יחודים והדביקות“ — רמז 
לפסוק “בית והון נחלת אבות“ )בית בבריאה 
והון ביצירה־עשיה( ל“ומהוי׳ אשה משכלת“יח 
שבעולם האצילות )“האשה נקנית“יט בעולם 
הקנין(. ה“אשה משכלת“ הראשונה היא שרה 
יסכהכ, סוד עבודת היחוד  אמנו, שנקראת גם 

של הסוכה.

עבודה בכח עצמו
עיקר החידוש בדברי הנועם אלימלך הוא 
שפעולת היחוד, סוד ה“סוכה“, צריכה להיות 
באופן של “׳תעשה׳ ולא מן העשוי“כא — כדי 
“לבא אל היחוד האמת“ “כל אחד צריך לעבוד 
בעצמו היטב“, שהרי יחוד־מפגש אמתי תלוי 
בנוכחות של האדם עצמו )גם אם מישהו אחר 
כן  )שעל  שלו  האמת  עם  ממנו(,  וטוב  צדיק 
פנימיות היסוד, המחולל את היחוד, היא מדת 
ליעקב  ]יסוד־יוסףכב[  אמת  “תתן  האמת — 
טעם  אין  לכן,  האמצעי[“כג(.  קו  ]תפארת, 
לפעול  וינסה  בגדיש“  “חוטט  יהיה  שהצדיק 
ה׳עולם׳  ושוה בקרב  את היחוד באופן אחיד 
)ה“גדיש“(. בדרך כלל התביעה ל“עבודה בכח 
עצמו“ היא שיטת חב“ד, בניגוד לגישת “וצדיק 
באמונתו ְיַחיֶה“כד שרווחה בחסידות הכללית. 

שמואל־ב ז, כג. ספר גימטריא )אורבך־וכסלר, ירושלים  טו 
תש“מ( מאמר “בסוד תפילין“.

ברכות ו, א. טז 
זהר ח“א קסב, א. יז 

משלי יט, יד. יח 
קדושין פ“א מ“א. יט 

כ רש“י על בראשית יא, כט )ע“פ סץהדרין סט, ב(.
סוכה יא, ב ובכ“מ. כא 

ראה זהר ח"ג רלו, א; רמד, ב. ובכ"מ. כב 
מיכה ז, כ. כג 

וראה לקו"ד ח"א עמ' קמא, ב. כד 

כאן רואים שגם אצל אבי חסידות־פולין, הרבי 
ר׳ אלימלך, השפעת הצדיק מוגבלת — יש ודאי 
בחינה שהצדיק מחיה את העולם, אך תכלית 
“יחוד האמת“ תלויה בעבודה בכח עצמו )כלומר, 
הצדיק יכול להחיות אחרים, אבל כדי שהם יהיו 
צדיקים־מייחדים בעצמם, במדת “צדיק יסוד 
עולם“כה — כמגמת ׳ספרן של צדיקים׳כו — 

עליהם לעבוד היטב בעצמם(. 
בגדיש“  “החוטט  הצדיק  יותר,  בעומק 
המתואר כאן לא טועה לחשוב שדי בעבודתו 
כדי שיתחולל יחוד אצל כולם, אלא רוצה “לקרב 
ולהתחבר לעצמו את הכל בשוים כדי לעשות 
שכולם  חושב־מדמיין  הוא   — עמהם“  יחוד 
יכולים לעבוד עמו־כמותו בשוה. כך, הרבי מקוצק 
אמרכז ששאף שיהיו עמו 300 חסידים שיעלו 
כולם על הגגות ויצעקו “הוי׳ הוא האלהים“כח, 
חסידים;  אותם  את  להעמיד  הצליח  לא  אך 
אדמו“ר האמצעי בצעירותו חשב שיוכל לדרוש 
מכל האברכים להגיע בעבודתם לדרגתו שלו )עד 
שאחד האברכים טען כנגדו שלא כולם נולדו 
לאב כמו אביו, אדמו“ר הזקן, ובכך ׳הפך אותו 
לחסיד׳(כט; וגם רבי נחמן מברסלב חשב שהוא 

מורה דרך ש“ממנו יראו וכן יעשו“ ממשל. 
אכן, המשמעות האמתית של עבודה בכח 
עצמו היא שלאור הדוגמה האישית שנותן הצדיק 
נדרש כל אחד לעשות את עבודתו לפי ענינו 
ומדרגתו, “כל חדא וחדא לפום שיעורא דיליה“לא, 
ולא יותר. “לא עליך המלאכה לגמור“ — להגיע 
למדרגת צדיק גמור )כמו הרבי שלך( — אך “ולא 
אתה בן חורין להבטל ממנה“לב ועליך להתייגע 

משלי י, כה. כה 
— בשם  ישראל סופר־רוזץצוויג  ר׳  ץמסר מהרה“ח  כך  כו 
שאמר   — הצ“צ  אדמו“ר  מתלמידי  שמואל,  ר׳  הרה“ח 

אדמו“ר הזקן ביחס לץועם אלימלך.
ואמוץה  אמת  שמה;  אות  שמחה  תורת  שמחה,  קול  כז 

אות שכט.
דברים ד, לה ובכ“מ. כח 

סיפורי חסידים )זוין(, תורה, סיפור 149. כט 
שיחות הר“ן אות קסה.  ל 

זהר ח“א קג, ב. לא 
אבות פ“ב מט“ז. לב 
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קשה עד שתגיע לעצמך האמתי, להיות ׳עצמי׳ 
לפי דרגתך שלך )׳עצמי׳ הוא אדמו“ר ועל כל 
אחד להתכונן להיות אדמו“רלג — ׳עצמי׳ לפי 

דרגתו שלו(.
גם בענין התיקון הנדרש מאנשים, אל לו 
לצדיק ׳לחטט׳ ב׳עולם׳ — על כל אחד לתקן 
את עצמו, בעבודה התואמת את מצבו וענינו 
בכל רגע נתון, כאשר “יום ליום יביע אמר ולילה 
ללילה יחוה דעת“לד בשינוי הזמנים־המצבים 
׳תיקונים׳  נותן  הצדיק  כאשר  גם  )וממילא, 
הם ׳בערבון מוגבל׳, חיצוניים־יחסית לעבודת 
התיקון האפשרית לאור מה שרק האדם חש 

ו“לב יודע מרת נפשו“לה(. 
העבודה בכח עצמו, לפי מדרגתו־שלו, נמוכה 
יותר מהעבודה הנעלית בכח הצדיק או בשוה 
אליו, אך אף על פי כן עבודה זו יקרה יותר בעיני 
ה׳ יתברך, כפי שכתוב בלוח “היום יום“לו: “עס 
זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז  דארף 
מ׳נעהמט פאר׳ן האנט און מ׳פירט. טייערער איז 
אז עס איז בכח עצמו“ )צריכה להיות העבודה 
בכח עצמו. נעלה יותר כשלוקחים ביד ומוליכים. 

יקר יותר כשזהו בכח עצמו(.

תעשה ולא מן העשוי
להשלמת התמונה נביא עוד ארבעה פירושים 
בחסידות ל“תעשה ולא מן העשוי“ ב׳עבודה׳, 

כנגד עולמות אצילות־בריאה־יצירה־עשיה:
הצמח צדק מסבירלז )ביחס ל“תעשה ולא מן 
העשוי“ בציצית( כי “העשוי“ הוא השפע הקצוב 
לבריאה בסדר ההשתלשלות ומהאדם נדרשת 
עבודת “תעשה“ — להמשיך אור חדש מיחוד 
פנימי דחכמה ובינה. האור הקצוב שייך למוחין 
דאמא, מקור סדר ההשתלשלות, והאור החדש 
נמשך ממוחין דאבא )לב נתיבות חכמה, כנגד 

שיחת הו“ר תשץ“ב. לג 
תהלים יט, ג. לד 

משלי יד, י. וראה יומא פג, א. לה 
כ“ט מץחם־אב. לו 

אוה“ת במדבר ח“ב עמ׳ תקסא. לז 

לב חוטי הציצית(, המקננים באצילות )ועל דרך 
התוספת של מוחין דאבא בקידוש על גבי “שבת 

מיקדשא וקיימא“לח שמצד מוחין דאמאלט(.
“תעשה  מדין  כי  מסבירמ  אמת  האמרי 
יָׁשנה יש לחדש דבר,  ולא מן העשוי“ בסוכה 
)“תעשה“(  היינו תוספת חידוש  ה׳  ובעבודת 
על גבי הפנימיות הקיימת זה מכבר )“העשוי“( 
ולשם כך די ב׳נענוע׳ — התחדשות כל שהיא 
במקיפין דאמא )סוכהמא( שמקננא בכורסיאמב, 
עולם הבריאה. ההתחדשות בעבודה )שלא תהיה 
ישנה וישנונית, ְיָׁשָנה גם מלשון “אני ְיֵׁשָנה“מג( 
תלויה בתחושת ההתחדשות של בריאה יש מאין 

— סוד עולם הבריאה.
הייטב לב מביאמד ש“תעשה ולא מן העשוי“ 
כפי  ממנו,  שנדרשת  מחודשת“  “עבודה  היינו 
שכל אחד מהאבות עבד את ה׳ בבחינה אחרת, 
כל  עבודת  האחרים.  לדורות  ביחס  מחודשת 
אחד במדתו )כמדות האבות — אברהם במדת 
האהבה, יצחק במדת היראה ויעקב במדת האמת( 
שייכת לעולם היצירה, עולם המדות. “אין קורין 
אבות אלא לשלשה“מה, המדות העיקריות חסד־
גבורה־תפארת, אבל החג“ת נכללות בריבוי גוונים 
עד אין סוף. כל אחד מהאבות נקרא ישראלמו 
ולכל נשמה מצאצאיהם, בני ישראל, יש מדה 
מיוחדת  אות  וגם  ממש  לה  המיוחדת  בלב 
בתורה המשמשת כ“מדה שהתורה נדרשת בה“ 
בלימוד כל התורה — “יש ששים ריבוא אותיות 
לתורה“מז ומנקודת המבט של כל אות נדרשת כל 

אות ומלה בתורה באופן חדש ויחודימח.

לח ביצה יז, א.
לט ראה סה“מ תרפ“ט עמ׳ 81. ובכ“מ.

סוכות תר“ע ד“ה “איתא בגמרא שעל לע“ל“. מ 
שעה“כ דרושי חה“ס ג; פע“ח שער חה“ס פ“ג. מא 

מב תקו“ז תקון ו )כג, א(.
שה“ש ה, ב. מג 

פרשת ויצא ד“ה “ואת אבא מארי“. מד 
ברכות טז, ב.  מה 

בראשית רבה סג, ג. מו 
מז מגלה עמוקות רץ“ב אופץים אופן קפו.

וראה תץיא אגה“ק כו )קמד, ב־קמה, א(. מח 

נ
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ובעטרת ישועה כתבמט שיש צדיק שאינו חזק 
כל כך מצד עצמו, ואת שפע הקדושה שלו הוא 
מקבל מהחסידים הנאספים אליו. לכאורה, זהו 
חסרון של “תעשה ולא מן העשוי“, אלא שחז“ל 
אמרו )בנוגע ללולב ועוד( ש“לקיטתן זו עשייתן“ץ 
היא־היא  החסידים  התאספות־התלקטות   —
עשייתן. ליקוט הענפים הנפרדים הוא העבודה 
בעולם העשיה )“אף עשיתיו“ץא(, שע“י הליקוט 
נעשה עולם התיקון — באור חוזר מה׳עולם׳ 
המתקבץ לצדיק, סוד המלכות שמקננת בעשיה.

אם כן, יש כאן ארבע מדרגות של ׳עצמי׳, 
עוד  היא  מדרגה  )כשכל  העולמות  בארבעת 
קומה של הגילוי ש“אצילות איז אויך דא“ץב, 

מועדים  ישועה  עטרת  גם  )וראה  ד  אות  ץח  פרשת  מט 
בץוסח הסליחות דער“ה אות כב(.

סוכה יא, ב.  ץ 
ישעיה מג, ז. ץא 

ליראיו  ה׳  סוד  ממעזריטש. ראה  המגיד  הרב  מאמר  ץב 
ש“ב פ“ה.

האצילות פה גם בעולמות התחתונים( — ארבעה 
אופני עבודה בהם אפשר לממש את דברי הרבי 
ר׳ אלימלך כל אחד בדרגתו־עולמו שלו: צדיק 
׳אמתי׳, רבי שהוא צדיק גמור, הוא נשמה דאצילות 
שהיא גם נשמה חדשה )וגם נשמה כללית, ומכאן 
כחו גם לפעול על כולם(ץג — הצדיק הממשיך 
עולם  של  צדיק  האצילות.  בעולם  חדש  אור 
יום־יומית  בהתחדשות  כוחו  הבריאה, שעיקר 
בכל מעשיו, מתוך חויה טריה של התחדשות 
העולם יש מאין. צדיק של עולם היצירה, שעיקר 
מגמתו היא למצוא את המדה המיוחדת שלו 
עולם  של  צדיק  התורה.  ובלימוד  ה׳  בעבודת 
העשיה, שהצדיקות שלו מתבטאת בשליחות של 
לקיחת אחריות על יהודים אחרים והוא שואב 
את כחו מיחוד וקיבוץ הכחות הנפרדים שבעולם 

הזה )וריכוזם סביב עבודת ה׳(.

ץג ראה לב לדעת מאמר “וצדיק יסוד עולם“ פ“ב; מלך 
ביפיו מאמר “ץשמת רשב“י“.

ניגון
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האם יש צער בהריגת הרודף
המפרשים התקשו: מה הצער אם יהרוג את 

עשו, והרי “הבא להרגך השכם להרגו“ד? 
הרא“ם כתב בשם התנחומא שיעקב הצטער 
“שמא יהרוג את עשו ויקללנו אביו“ )ולפנינו 
בתנחומא ליתא(, דהיינו שאין צער על עצם 
הריגת עשו כיון שבא להורגו, אלא שיצחק עדיין 
יאמין שבא  ולא  החזיק את עשו כאדם כשר 
להרוג את יעקב ולכן יצטער ואף יקלל את יעקב. 
ועוד מפרשים: גם כשעשו בא לקראת יעקב עם 
ארבע מאות איש, עשה עצמו כאילו בא לכבודו, 
אלא שמלאכי יעקב גילו את כוונת עשו הנסתרת 
לפגוע ביעקב, ולכן היה יעקב מיצר שאם יהרגהו 
כדין רודף עדיין יהיה חילול השם, ובפרט לא יוכל 
לשאת פני יצחק אביוה. ויש מפרשים שיעקב 
עצמו לא ידע האם עשו בא להורגו, ולכן חשש 
שאם יפגע בו והוא לא בא להורגו הרי הרגו בחנם 

ואם לא ישמר מפניו יהרג הואו.  
אולם אחריםז מפרשים שהצער הוא בעצם 
הריגת עשו, ואע“פ שהוא רודף והריגתו היא כדין, 
מכל מקום יש צער ליעקב שיבוא לידי שפיכות 
דמים, כעין “מגלגלין חובה על ידי חייב“ח, ו“גם 

רש“י שמות כב, א. ד 
לפי חן טוב. באר מים חיים )טשערץובינ(. ה 

צפץת פעץח למהרי“ט. ו 
לפי יפה תואר, דברי דוד, ץחלת יעקב. מתץות כהוץה. ז 

רש“י דברים כב, ח. ח 

זהב שלמה
ביאורים בפירוש רש“י | פרשת וישלח

ויירא יעקב

]לב, ח[ ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו ַוַּיַחץ ֶאת 
ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים 

ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות.
ויצר לו אם  ויירא שמא יהרג,  ויצר  ויירא 

יהרוג הוא את אחרים.
רש“י בא לפרש את הכפילות “ויירא ויצר“ 
)כמ“ש במדרש “לא היא יראה לא היא צרה 
צרה.  בלא  יראה  אין  הרי  כלומר  ]בתמיה, 
רא“ם[“(, ומפרש שהיראה היא החשש על עצמו 
שיהרג, והצרה־צער היא שמא יהרוג הוא את 
עשו ואנשיו. כי לשון יראה שייך על עצמו, כמו 
שמפורש בהמשך “כי ירא אנכי אתו פן יבוא 
והכני אם על בנים“, ואילו “ויצר“ היינו “שמיצר 
ומצער קצת שיבוא תקלה מידו לאחרים“א. וכן 
ממה שנאמר “ויירא יעקב מאד ויצר לו“ מוכח 
ש“ויירא“ גדול יותר מ“ויצר“ כי היראה היא 

על עצמוב. 
את  הוא  יהרוג  “אם  מפרש  שרש“י  מה 
למלחמה,  גם  התכונן  שיעקב  היינו  אחרים“, 
וכמו שמפרש בפסוק הבא “והיה המחנה הנשאר 
לפליטה, על כרחו כי אלחם עמו. התקין עצמו 

לשלשה דברים לדורון, לתפלה ולמלחמה“ג.

ערוך מרשימות הרב ע“י יוסף פלאי.
באר מים חיים, וכיו“ב בדברי דוד. א 

לפי משיח אלמים וצידה לדרך. ב 
המחץה  “והיה  שפירשו  המפרשים  ורוב  כראב“ע  ולא  ג 
הצלה  להם  שתבוא  או  שיברחו  ידי  על  לפליטה“  הץשאר 

מה׳ וכיו“ב. 
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וכמו ש“אין הקב“ה  ענוש לצדיק לא טוב“ט, 
שמח במפלתן של רשעים, מעשה ידי טובעי 
בים ואתם אומרים שירה?“י כך יעקב שדומה 
לבוראויא מעדיף שהרשעים יחזרו בתשובה ולא 
יפלו. וכיו“ב באחת מנוסחאות התנחומאיב “מפני 
שלא יתקל יעקב בשפיכות דמים. אמר יעקב מה 
נפשך, אני הורגו הרי אני עובר על לא תרצח הוא 
הורגיני ויי“. וכיוצא בזה נאמר לאברהם אחרי 
מלחמת המלכים “אל תירא אברם אנכי מגן 
לך“ ופירש רש“י “אנכי מגן לך מן העונש שלא 
תענש על כל אותן נפשות שהרגת“, הרי שגם 
אברהם היה תחילה מיצר ודואג על הנפשות 
שהרג במלחמה. וכן יעקב העדיף שלא להיכנס 
במלחמה אלא לפעול בדרכי שלום, כמו שאמר 
בצאתו מהארץ “ושבתי בשלום אל בית אבי“יג, 
וכמו שבכל מלחמה יש דין קריאה לשלום )עשו 
= שלום, הוא הלעומת־זה של שלום אך יעקב 

רוצה להשלים עמו ולתקנו(יד. 
למלחמה,  התכונן  שיעקב  שאע“פ  נמצא 
מכל מקום אפשרות זו היתה בדיעבד מבחינתו. 
“התקין  הבא  בפסוק  רש“י  לשון  מובן  ובזה 
עצמו לשלשה דברים לדורון לתפלה ולמלחמה. 
לדורון ׳ותעבור המנחה על פניו׳. לתפלה ׳אלהי 
אבי אברהם׳. למלחמה ׳והיה המחנה הנשאר 
לפליטה׳“, ולכאורה תמוה שכתב את השלשה 
בסדר הפוך מהפסוקים, והיה לו לומר “למלחמה, 
לתפלה ולדורון“! אלא שלכתחילה יעקב רוצה 
לפעול בדרך של דורון, השתדלות בדרך הטבע 
)רצון ה׳ שנפעל בדרך הטבע(;  להגיע לפיוס 
אחר כך פונה לדרך של תפלה, “הצילני נא“ 

משלי יז, כו. ברכות ז, א. ט 
מגילה י, ב. סץהדרין טל, ב. י 

ויקרא  כרש“י לקמן לג, כ “הקב“ה קראו ליעקב אל“.  יא 
רבה לו, ד “אמר הקב“ה לעולמו... יעקב בראך יעקב יצרך“.

תורה שלמה כאן הערה מט. יב 
וכן ביאר החתם־סופר )עה“ת כאן( שדוקא אם יתקיים  יג 
אם  אבל  אלקים“,  “בית  לבץות  יוכל  אז  בשלום“  “ושבתי 
כמו שהיה  בית מקדש,  לבץות  יוכל  לא  יהיה שופך דמים 

עם דוד המלך. 
רמב“ם הלכות מלכים פ“ו ה“א. יד 

גם למעלה מהטבע; ולבסוף נמצאת הברירה 
)“ויצר“(  צער  מתוך  מלחמה,  של  הגרועה 
ובדיעבד, אלא שבפסוקים נכתב סדר הדברים 
בפועל )תחילה הכנה דחופה של “ויחץ“, אחר 
כך פנאי להתפלל ולבסוף משלוח הדורון בעיתוי 
עדיף  מלחמה“טו,  שלום  “תמורת  זהו  הנכון(. 
לפתוח בשלום ואם אין ברירה אזי מלחמה. ועוד, 
סדר השלשה ברש“י מכוון בפנימיות: דורון כנגד 
“חסד לאברהם“; תפלה כנגד גבורה, שייך ליצחק 
עמוד העבודה; מלחמה כנגד היסוד )יעקב הוא 
“תפארת גופא“ והיסוד הוא “סיומא דגופא“(, 

“תמורת שלום מלחמה“ היא תמורת היסוד.
לאנשים  עצמו  עשו  בין  מחלק  והרא“ם 
רוצים  עשו  עם  שבאו  האנשים  עמו:  שבאו 
לפגוע במשפחת יעקב ודינם כדין רודף שצריך 
ועליהם  לפגוע באחד מאבריו )אם אפשר(טז, 
יהרגם מחמת בלבול  יעקב אם  ודאי הצטער 
המלחמה ולא ידקדק לפגוע באחד מאבריהם. 
אך עשו ודאי בא להרוג את יעקב עצמו )ולכן 
יעקב רשאי להורגו בלי לדקדקיז( ולכן הצער 
יצחק. אך הלבוש  הוא רק מפני התגובה של 
כתב שודאי היה מותר ליעקב להרוג את אנשי 
עשו, כיון שבאים לפגוע באנשיו של יעקב, וכמו 
בדין הבא במחתרת שכיון ש“אין אדם מעמיד 
עצמו על ממונו“ אנו אומרים שהגנב בא גם על 
דעת להרוג אם יתפסהו בעל הבית, ולכן מותר 
להרגו, קל וחומר במי שבא להרוג את בני ביתו 
של האדםיח. ובכנסת הגדולהיט השיג על הרא“ם 
מטעם אחר, שבמלחמה אין צורך לדקדק בזה 
)וכן מסתבר, שהרי בשעת מלחמה נאמר “טוב 
שבגוים הרוג“כ(. והגור אריה פירש שהחשש של 

שלום מלחמה = צבאות, ועם יעקב = 681 = 3 פעמים  טו 
ברכה. ובפסוק שלץו: ויירא = ברכה = יעקב מאד!

סץהדרין ץז, א. טז 
וראה מה שאסף וציין בספר פרדס יוסף כאן. יז 

וראה צידה לדרך )תלמיד הלבוש(. יח 
׳כללים  כרך  הכתב  מכון  )בהוצאת  רש“י  בלשוץות  יט 
ולשוץות׳ עמ׳ 273(. וכן חזר וכתב בהגהות הטור חו“מ תכה 

אות כא. וראה חומת אץך שמואל־ב פי“ח.
פ“ד  רוצח  הלכות  רמב“ם  ולא.  ד“ה  ב  כו,  ע“ז  תוס׳  כ 
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יעקב שמא האנשים שבאו עם עשו באו מיראת 
עשו וכדו׳ ואין כוונתם להרוג, ואע“פ שמן הדין 
כיון שהם באים אתו יש לפגוע בהם, מכל מקום 
זהו “כמו חטא בשגגה“ אם באמת לא היתה 
כוונתם להרוגכא. על כל פנים, מדברי שלשתם, 
הרא“ם הגור אריה והלבוש, עולה שאם הריגת 
הרודף היא בדין גמור אין בזה מקום לצער, ולא 
כמפרשים האחרים. כלומר, המפרשים נחלקו 
האם יעקב הוא כמו הקב“ה שאינו שמח במפלת 
הרשעים )שנהרגו בדין( או כבני אדם השמחים 
ושרים באבוד אויביהם )שהרי “הוא אינו שש 

אבל אחרים משיש“י(.

צער על “אחרים“
והנראה בזה, שהצער של יעקב היה גם אם 
יהרוג בדין הגמור, אך לא מעצם העובדה שנאלץ 
יעקב  שידע  ממה  )בעיקר(  אלא  דם,  לשפוך 
שטמונים בעשו ניצוצות גדולים של קדושהכב. 
כך מבואר באר“יכג שיצחק אבינו אהב את עשו 
כי ידע שיש בקרבו ניצוצות אלו, והם נשמות 

ה  ושו“ע חו“מ תכה,  יוסף  בית  הי“א כפירוש הכס“מ שם. 
)והתבאר בספר תורת המלך ואכמ“ל(.

וץראה שהגור אריה לשיטתו במעשה שמעון ולוי, לקמן  כא 
הרא“ם  אך  לגמרי.  אחרים  כללים  יש  שבמלחמה  יג,  לד, 

סובר כץראה שכאן אין שתי אומות ממש. 
ובתולדות יעקב יוסף כאן “ויירא שמא יהרג ע“י היצה“ר  כב 
הוא  אחרים,  את  יהרוג  שלא  לו,  וייצר  החומר.  ותאוות 
וראה  יותר טוב שיכץיע גם היצה“ר בקדושה“.  כי  היצה“ר. 

אגרא דכלה כאן.
ליקוטי תורה ספר עובדיה.  כג 

הגרים שיצאו מעשו, ובפרט רבי עקיבא ורבי 
מאיר, וזהו “כי ציד בפיו“, בתוך הפה של עשו 
נמצאות נשמות אלו. וזה סוד לשון רש“י כאן 
“אם יהרוג הוא את אחרים“ — שהרי “אחרים“ 
הוא כינוי לרבי מאירכד. יעקב לא רוצה שעשו 
יהרג, כי התיקון השלם הוא דווקא כאשר עשו 

יכלל ביעקב. 
והנה יעקב ועוד אחרים )דהיינו “ויירא יעקב“ 
על יעקב עצמו, “ויצר לו“ על אחרים( = אמת. 
“תתן אמת ליעקב“כה, והאמת הזו נצרכת גם 
בהמשך  וכן  בעשו,  שיש  הקדושה  לניצוצות 
הפרשה יעקב גבר על שרו של עשו שנאבק עמו, 
והכריח את המלאך להודות לו על הברכות, ובכך 
הכליל את המלאך בתוכו )כרמוז בכך שיעקב 

ועוד שטן = ישראל(.  
יעקב הוא עמוד התורה, “עמודא דאמצעיתא“ 
)אברהם הוא עמוד גמילות חסדים ויצחק עמוד 
העבודה(, סוד תורה שבכתב, ואילו נשמות הגרים 
שיצאו מעשו הם סוד תורה שבעל פה — רבי 
עקיבא, שהוא נשמת יעקב עצמו, “כולהו אליבא 
רבי  של  תלמידו  מאיר  ורבי  עקיבא“כו,  דרבי 
עקיבא שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו.  

ספרים:  בכמה  מובא  ברש“י  זה  פירוש  ב.  יג,  הוריות  כד 
דזיקוב.  ץעם  אמרי  מקאצק.  הרה“ק  בשם  צדיק  שפתי 
)וכן  כאן  מהרצ“א  ובהגהות  צבי  עטרת  הגרשוץי.  עבודת 

מובא בשם הגר“א ולא מצאץו לע“ע(.
מיכה ז, כ. וראה על דרך זה שפת אמת וישלח תרס“א  כה 

ובכ“מ.
סץהדרין פו, א. כו 

מלאכים בראש
"וישלח יעקב מלאכים", מפרש רש"י "מלאכים ממש". מובא בספרים שה' רוצה שכל יהודי 
יוכל לשלוט על המלאכים. בצורה פשוטה, האדם משדר כח במחשבה שלו. המחשבות שלך הן 
המלאכים שלך, ואם אתה שולט על מחשבותיך, בטהרת המחשבה, אזי אתה יכול לשלוח אותן, 
לשדר אותן שיפעלו בעולם )שהרי "במקום מחשבתו של אדם שם הוא נמצא"(. יעקב = מלאך 

מלאך, והמלאכים הם בראש שלו, ישראל אותיות לי ראש.
]התוועדות י"ד כסלו תשע"ח[
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הסיפור החסידי

ממעזריטש,  המגיד  חסיד  עזריאל,  ר׳ 
התורה  על  בשקידה  וישב  צעיר  אברך  היה 
פרנסה  כמובן,  מדרשו.  בבית  העבודה  ועל 
לא צומחת מכך, ולאחר זמן מה פנתה אליו 
רעייתו בשאלה: אתה יודע שאין אוכל בבית, 
מה לעשות? הלך ר׳ עזריאל אל המגיד, והצדיק 

ענה לו: אל תדאג, לך ללמוד ויהיה בסדר. 
הגבאי  מגיע  ופתאום  שבת,  ערב  הגיע 
ונותן לר׳ עזריאל, מטעם המגיד, שני זהובים 
לפרנסתו. אמנם זה איננו סכום גדול, אך הם 
שמחים בכך. התמיכה מבית המגיד המשיכה 
להגיע מידי שבוע, אך כשהתרחבה המשפחה 
שבה אשתו של ר׳ עזריאל ובקשה את עזרתו, 
והוא פנה אל המגיד. אל תדאג, לך ללמוד ויהיה 
בסדר, עונה לו המגיד שנית. באותו יום שישי 
נתן הגבאי לר׳ עזריאל ארבעה זהובים, והוא 

חזר לביתו שמח וטוב לב.
זהובים,  לששה  שוב  התמיכה  עולה  כך   
ואז לשמונה, אך כאשר גם הסכום הזה אינו 

מספיק עוד, קורה דבר מוזר: ר׳ עזריאל נכנס 
אל המגיד ששולח אותו ללמוד במנוחה, ובערב 
שבת נותן לו הגבאי — ששה זהובים... התבייש 
ר׳ עזריאל מפני אשתו על הסכום הזעום, אך 
מה יכל לעשות? זרק את הכסף על השולחן 

בביתו וברח לבית המדרש.
ארבעה  עזריאל  ר׳  מקבל  שבוע  כעבור 
זהובים, לאחר מכן שניים ובשבוע שאחריו לא 
כלום. נכנס ר׳ עזריאל אל הרבי בשאלה: מה 
עלי לעשות? אין אוכל בבית! עונה לו המגיד: 

נו, אם כך, צריך להתחיל לעבוד!
מכר ר׳ עזריאל כמה חפצים, ובתמורתם 
קנה מעט קאשע )כוסמת( למכור בשוק. כסף 
לשכירת דוכן לא היה לו, ואשתו עמדה בצד 
רחוב השוק וחיכתה לקונים. לאחר כמה ימים 
בהם לא הרוויחה כמעט דבר, מצאה סחורתה 
שקנתה  המושל,  בבית  המשרתת  בעיני  חן 
לב  שמה  המושל  אשת  גדולה.  כמות  ממנה 
סיפרה  והמשרתת  במאכלים,  שחל  לשינוי 
לה על המוכרת החדשה. אשת המושל ציוותה 
עליה לקנות רק מאשתו של ר׳ עזריאל, ומצבם  ץערך ע"י יהודה הס.

המגיד ממעזריטש | נשמות אבודות

רבי דוב בער, המגיד ממעזריטש, היה תלמידו וממשיכו של הבעל שם טוב הקדוש, ובתקופת 
הנהגתו הצטרפו אל החסידות רוב מניין ובניין של גדולי הדור הבא. אף שבניגוד לרבו היה 

המגיד יושב אוהל מובהק, את תלמידיו שלח למקומות רבים בפולין וליטא, ואף לגרמניה 
הרחוקה )פיזית ורוחנית(. החסידות שגשגה, ומטבע הדברים, גם ההתנגדות לה העמיקה. 

מסופר כי המגיד נפטר בעקבות המחלוקת העזה, כאשר כמה מתלמידיו השיבו מלחמה 
שערה והדבר עלה לו בבריאותו ולבסוף בחייו. בשנת תקל“ב פרצה במעזריטש מגפה. ר׳ 
זושא הביא את המגיד ובני ביתו לאניפולי, שם התגורר המגיד כשבעה חודשים עד ליום 

הסתלקותו בי“ט בכסלו תקל“ג. לאחר פטירתו, התפזרו תלמידיו ברחבי אירופה והפיצו את 
החסידות במקומם, בהניחם את יסודותיה של תנועת החסידות כפי שהיא כיום.

המדור מוקדש לזכות:
השליחה החילת בצבאות ה' רחל ביילא תחי' שאול 

לרגל יום הולדת שֹלש - י"ז כסלו
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החל להשתפר.
המושל  אותה  שאל  מה,  זמן  לאחר 
מוכרת  איננה  מדוע  המשרתת  באמצעות 
שאין  ענתה  כאשר  נוספים.  מזון  מוצרי 
ברשותה די כסף, העניק לה המושל אשראי 
על חשבונו. לאט לאט הפך המושל את הפינה 
הקטנה בה עמדה לדוכן גדול, ובהמשך לחנות 

כל בו של ממש.
העבודה.  תפחה  ואיתה  גדלה,  ההצלחה 
ר׳ עזריאל בקשה מבעלה לעזור לה  רעיית 
בחנות, בתחילה למשך שעתיים ביום, ולאחר 
מכן במשך ארבע, שש ושמונה שעות ביום. 
וכך הפך ר׳ עזריאל מאברך לסוחר. לזכותה 
של האשה יאמר שהיא הפכה את ביתם לבית 
גמילות חסדים. לכל עני נתנו שם אוכל, שתיה 
ואשתו  עזריאל  ור׳  בשפע,  צדקה  וגם  ולינה 

הפכו לשם דבר במדינת וואהלין.
ויהי היום, ולאשת המושל אבדה אבן טובה 
ששובצה באחד מתכשיטיה. הייתה זו אבדה 
אבנים  שתי  שובצו  שבתכשיט  מפני  כבדה, 
זהות, וכעת יש למצוא אבן זהה לאבן הקיימת. 
חיפש המושל בכל המדינה, אך לשוא. משלא 
מצא, החליט המושל לשלוח שליח למדינה 
רחוקה מעבר לים, בה קיימת על פי השמועה 

אבן כזו.
את מי ישלח המושל? כמובן, את ר׳ עזריאל 
הסוחר שהוא מכיר באופן אישי. ר׳ עזריאל 
הלך אל המגיד לקבל ברכת פרידה, אך כאשר 
הגיע אל רבו, הייתה הדלת נעולה והמגיד סירב 
ר׳ עזריאל שנית,  ניסה  לקבל אותו. למחרת 
ושוב לא קיבל תשובה. ביום השלישי לא יכל 

יותר ר׳ עזריאל להתעכב, קם ויצא לדרכו.
לאחר כמה ימי הפלגה, עצרה הספינה באי 
קטן והנוסעים ירדו אל החוף לטייל. סוכם, כי 
כאשר ירצו המלחים להפליג יתקעו בחצוצרה 
ר׳  כולם.  את  לאסוף  בכדי  פעמים  שלוש 
עזריאל השאיר באוניה את תיבת הכסף של 

המושל, וירד אף הוא אל החוף. 
שוטט ר׳ עזריאל אנה ואנה, ולא שם לב 

עד כמה התרחק מהספינה. את התרועות לא 
שמע, וכאשר שם לב היכן הוא, כבר הפליגה 
ר׳  הספינה לדרכה. בודד באי השומם, החל 
עזריאל להיות צמא מאוד והתפלל לה׳ שיציל 

אותו מן הצמא בפרט ומן האי בכלל.
לאחר שהתפלל בדבקות, ראה לפתע ר׳ 
גרר עצמו אל המים,  עזריאל מעיין מרוחק. 
ושתה.  “שהכל“  ברך  עצומה  תודה  ובהכרת 
לאחר שסיים להרוות את צמאונו, ברך “בורא 
נפשות“ ונשא עיניו אל עבר הים. אם ה׳ הציל 
אותי מהצמא, בוודאי יציל אותי גם מכאן, חשב. 
בטחונו של ר׳ עזריאל לא היה לשווא, ואכן 
תוך זמן מועט, הבחין באוניה מתקרבת. נראה 
שנופף  לאחר  אך  לעגון,  בכוונתה  שאין  היה 
המלחים  בו  הבחינו  כוחו,  בכל  וצעק  בידיו 
ואספו אותו אל הסיפון. האונייה נסעה לכיוון 
ר׳ עזריאל לא  ההפוך, בחזרה לאירופה, אך 
התלונן — מה גם שכל הכסף שלקח אתו נשאר 
לעשות  מה  לו  אין  וכעת  הראשונה,  באוניה 

במדינה אליה נסע.
כשהגיע ר׳ עזריאל אל היבשה, החל לנדוד 
ממקום למקום יחד עם חבורת קבצנים, ואט 
אט התקרב לביתו שבמעזריטש. מצד אחד 
ר׳ עזריאל לחזור הביתה, אך מן הצד  שמח 
השני חשש מתגובת המושל, לכשישוב אליו 

בידיים ריקות.
כאשר היה המרחק ממעזריטש עוד גדול, 
החלו העניים לדבר ביניהם אודות ר׳ עזריאל 
שיצליחו  ומקווים  החסדים,  גומלי  ואשתו 
אך  שלהם.  האורחים  הכנסת  לבית  להגיע 
מתחילות  העיר,  אל  מתקרבים  שהם  ככל 
השמועות להגיע: תחילה על המושל, שהלך 
לפתע לעולמו והשאיר את נחלתו ליורש רחוק 
נשמע  מכן  לאחר  באזור,  איש  מכיר  שאינו 
הקול שבבית ר׳ עזריאל פגע ברק, ושרף את 
כל רכושו. המשפחה נצלה בחסדי ה׳, אך הגביר 

הגדול נותר בחוסר כל.
בהגיעו למעזריטש, רץ ר׳ עזריאל ישירות 
אל בית המגיד ומצא את הדלת פתוחה ואת רבו 
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ממתין בידיים פתוחות. נפל ר׳ עזריאל לפני 
המגיד, סיפר בבכי את כל תלאותיו ושאל: מה 
יהיה כעת? ענה לו המגיד בנחת: מה אתה דואג? 

אמשיך לתת לך שמונה זהובים בשבוע...
פעם  בקושי,  עזריאל  ר׳  אמר  רבי!  אבל 
כעת  הספיק.  לא  הכסף  אז  וגם  עני,  הייתי 
הורגלתי בעשירות גדולה, ומה יועילו שמונה 

זהובים?
משיב המגיד: באי אליו הגעת, היו מגולגלות 
שתי נשמות יהודיות במשך מאות שנים. אף 
יהודי לא עבר במקום, והן המתינו לתיקונן זמן 
רב. כשבאת אתה וברכת את שתי הברכות, 
עשית תיקון גדול לשתי הנשמות האלה. כל 
מה  שעברת היה בכדי להציל את אותן נשמות, 

ועליך לשמוח בכך.
שלוש דמויות מרכזיות בסיפור: ר׳ עזריאל 
החסיד, אשתו בעלת החסד והמגיד ממעזריטש. 
כל אחת מלמדת אותנו שיעור חשוב, ולכל אחת 

מהן ננסה לתת את זכות הדיבור והביאור.
את  מחדרו  המנווט  המגיד,  מן  נתחיל 
תהפוכותיו של החסיד. מן המסלול אותו העביר 
את ר׳ עזריאל, ניתן ללמוד כי לאנשים רבים 
ישנן שלוש תקופות מרכזיות בחייהם: תורה, 
דרך ארץ ושוב תורה. בניגוד לסיפורים אחרים, 
בהם עזיבת בית המדרש מתגלה כטעות הרת 
אסון, כאן היא מתבררת לבסוף כתהליך הכרחי 
המכוון מלמעלה על ידי הרבי. מעבר לתיקון 
הנשמות, את דרכו זו של המגיד ניתן להבין על 

פי משל שסיפר:
שני עשירים גרו בעיר אחת, האחד עשיר 
גדול והשני קטן. אך למרבה הפלא, את העשיר 
הגדול חיבבו בני העיר, ואילו בעשיר הקטן קינאו 
בשל עושרו. מדוע? מפני שלעשיר הגדול היו 
הוצאות רבות, ורוב כספו יצא כלעומת שבא. 
העשיר הקטן לעומתו, הרוויח פחות, אך לא 

הוציא כלל. 

שני העשירים, הסביר המגיד, הם שני תלמידי 
חכמים. הלומד תורה לשמה הוא “עשיר עם 
שלומד,  תורה  ודבר  הלכה  כל  הוצאות“. 
מתבטאים מיד במעשה בפועל או בעבודת ה׳. 
לעומתו, הלומד תורה בכדי להגדיל את שמו 
הוא כ“עכבר השוכב על דינרי זהב“, ולשם מה 
כל תורתו? ר׳ עזריאל נשלח להרוויח את לחמו 
מפני שהתורה צריכה לגעת במציאות התחתונה, 
ולולא זאת היא נעשית תורה של רכושנות. אף 
שבוודאי גרמו מעשיו שמחה למעלה, בסופו של 
דבר נשרף בית גמילות החסד שלו והוא נשלח 
ביותר,  הנסתרות  ה׳  דרכי  אלו  ללימודו.  שוב 

“אתה יודע רזי עולם“.
ר׳ עזריאל עצמו מלמד, כיצד להישאר בכל 
מצב חסיד ובן תורה לשמה. הוא נשאר דבוק 
ברבו גם לאחר שהוא עוזב את בית המדרש, 
וברגע שהגיע למעזריטש ִמהר קודם כל אליו. 
כל הרפתקאותיו לא הזיזו אותו ממקומו במובן 
זה, כפי שבתוך האימה והצמא הוא לא שוכח 

להודות לה׳ ולבטוח בו.
ר׳  של  מחוסנו  ההתפעלות  אף  על  אך 
אשתו  הרבי,  של  למרחוק  ומראיתו  עזריאל 
ביותר  ר׳ עזריאל היא הדמות המעניינת  של 
להקמת  עוברת  היא  בטלה  מישיבה  בסיפור. 
מפעל חסד גדול, ובעצם מניעה בדרכה שלה 
שלה  החסד  ממעשי  ההתרחשות.  גלגלי  את 
מוכח, כי בקשותיה מבעלה נבעו מצורך אמיתי 
ולא מחמדנות, ואכן סופו של הסיפור שונה מן 
המצופה ולא מסתיים בירידה רוחנית של ר׳ 

עזריאל.
כי  ניתן לנחש  לנו, אך  הסיפור לא מגלה 
אשת החיל לא ויתרה במהירות כזו על מפעל 
חייה, ודרשה )וקבלה( טוב נראה ונגלה, ׳תורה 
בוודאי  זה  בדורנו  לא,  אם  גם  הוצאות׳.  עם 
ובקירוב  שהעיקר הוא המעשה בפועל בחסד 

יהודים, המביא את המשיח עד לארץ ממש.
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מענות ותשובות
שו“ת עם הרב

מ
  האדם — טוב או רע 

 בעצם? 
שיטת  אודות  חבר  עם  שוחחתי 
והסברתי  הצעדים,  עשר  שנים 
לו את ביקורת הרב על השיטה, 
על האידאולוגיה הנוצרית ממנה 
היא שואבת ועל כך שלפי שיטה 
זו האדם הוא רע בעצם ולעולם 
לא יוכל להשתחרר מהרע הזה, 
דבר שנוגד לחלוטין את הגישה 
שהרב  כפי  החסידית־יהודית, 
שיחי  בן  ענה  בתגובה,  מסביר. 
את  מציג  אדה“ז  בתניא  שגם 
הרע  עם  המזוהה  ככזה  הבינוני 

והנפש הבהמית.
בין  מהו באמת ההבדל המהותי 
שהבינוני  התניא  של  התפיסה 
הבהמית  הנפש  עם  מזוהה 
המועדת לכל דבר רע לבין אותה 

שיטה מדוברת?

מענה:
)גם  יהודי  כל  התניא,  לפי 
רשע( מזוהה בעצם עם הנפש 
האלקית שלו — זו המהות שלו 
)שהחסידות מגלה(. אמנם, רוב 
האנשים ]חוץ מ׳צדיק׳ של ספר 
התניא[ באמרם )או בחושבם( 
׳אני׳ — מי שמבטא את עצמו 
הוא הנפש הבהמית — אך זהו 

זיהוי חיצוני ולא עצמי.

 זהירות או 
 התקדמות 

עברתי תקופה ארוכה בה, בשל 
כל מיני קשיים, נאלצתי לצמצם 
כעת  החינוכית.  שליחותי  את 
נמצא  אני  אך  טוב,  המצב  ב“ה 
במתח מסוים. מחד — אני שמח 
רצון  בי  ויש  במצב  השיפור  על 
לחזור לכל הפעילות ביתר שאת. 
מאידך — אני קצת חושש שהכל 
יכול לחזור אחורה, קשיים יצופו 
שוב ויגרמו לי לקריסה. ולכן אני 
מצד  קדימה.  לרוץ  שלא  נזהר 
שלישי, אולי פחדים אלו בעצמם 
הם ש׳יתקעו׳ אותי ולא יאפשרו 

לי להתקדם.
אודה לעצת הרב וברכתו.

מענה:
“צדיקים )׳ועמך כלם צדיקים׳( 
בעוה“ז  לא  מנוחה  להם  אין 
משום  ודוקא  בעוה“ב“,  ולא 
חיל“  אל  “מחיל  שהולכים 
את  להפוך  עליך  תמיד. 
להתקדם  לשאיפה  החששות 
ואמונה  לתקוה טובה  הלאה, 
והן  פעיל  בטחון  ובטחון )הן 
בטחון סביל( בהשי“ת. כדאי 
מאד ללמוד את שיעורי אמונה 
לקיים  הזמן  וכל  ובטחון, 
גוט“  זיין  וועט  גוט  “טראכט 
]חשוב טוב, יהיה טוב[, בטוב 

הנראה והנגלה. 
ברכה לבריאות איתנה ובשורות 

טובות בכל.

  זיקה נשמתית 
 בזווג שני 

בספר "אהבה" הרב כותב שקשר 
הנישואין מתחיל מזיקה פנימית 
בין הנשמות. איך מתייחסים לענין 
זה בזווג שני — האם כשמתגרשים 
זיקה  לפתח  אפשרות  ישנה 

לנשמה חדשה?

מענה:
בודאי שיש זיקה נשמתית גם 
לבן/בת הזוג בזווג שני. וכאשר 
נמצאים לאחר גירושין מהזווג 
ביתר  היא  הזיקה  הראשון, 
שאת כיתרון האור מן החשך 
על  התשובה  וכמעלת בעל 
הצדיק הגמור )“במקום שבעלי 
וזה  כו׳“(,  עומדים  תשובה 
בבחינת “לא־כן ]עבדי משה[“ 
“כן“  ואח“כ  “לא“  קודם   —
)אצל צדיק גמור, זיווג ראשון 
הקיים לעד, הכל בבחינת “כן“(. 
אצל הרבה צדיקים עיקר הזיווג 
היה דווקא בזווג שני, כמו אצל 
הרבי המהר“ש והרבנית רבקה 

אם הרבי הרש“ב.
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ָאנִֹכי ְוַהְיָלִדים

ַהָּמדֹור ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל

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

ָה! ּצ ֶיךָ חו ֹת ְנ י מְַע  ּ ו ּצ ו ָפ י

רֹאׁש  ֶאת  ה׳  ְּבֶעְזַרת  ַנְחּגֹג  ַהַּׁשָּבת 
ַהָּׁשָנה ַלֲחִסידּות, י“ט ְּבִכְסֵלו, ּבֺו ִיְמְלאּו 
222 ָׁשָנה ְלִׁשְחרּורֺו ֶׁשל ַאְדמֺו“ר ַהָּזֵקן, 
ַּבַעל ַהַּתְניָא, ֵמַהַּמֲאָסר. ְיִציָאה ִמַּמֲאָסר 
ִהיא ְּבׂשֺוָרה ְמַׂשַּמַחת ְמאֹד. ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר 
ְּבַמֲאָסר ּבֺו עֺוֶמֶדת ַסָּכַנת ָמֶות ּוְבַהָּצָלה 
ִמֶּמָּנה — ַהָּדָבר ְמַׂשֵּמַח ְּבִכְפַלִים, ִּבְמיָֻחד 
ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר ְּבִאיׁש ַצִּדיק ְוָקדֺוׁש. ֲאָבל 
ִׁשְחרּורֺו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּזֵקן הּוא ִסּפּור יֺוֵתר 
ָרָחב. הּוא ִסּפּוָרּה ֶׁשל ּתֺוַרת ַהֲחִסידּות 

ֻּכָּלּה.
�

ֶאת ַהָּמָׁשל ַהָּבא ִסֵּפר ַאְדמֺו“ר ַהָּזֵקן 
ֶזה  ָהָיה  ַלַּמֲאָסר.  קֶֹדם  ָׁשִנים  ַהְרֵּבה 
ִּכְתׁשּוָבה  אֺותֺו  ָאַמר  ְוהּוא  ִּבְצִעירּותֺו, 
ְלִדְבֵרי ִּבּקֶֹרת ֶׁשִּנְׁשְמעּו ַעל ִׁשיַטת ַרּבֺו, 
ִּכְסֵלו  )ֶׁשי“ט  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ָהַרב 
ָהָיה  ִמי  ֶׁשּלֺו(.  ַהִהּלּוָלא  יֺום  ַּגם  הּוא 

ַהְּמַבֵּקר ְוַעל ֶמה ָהְיָתה ַהִּבּקֶֹרת? 

חֹק ֶאת ָהֶאֶבן ׁשְ לִ
ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֺוִריץ, ִמְּגדֺוֵלי ַּתְלִמיֵדי 

ָהֱאֶמת  ְּבִמַּדת  ִהְצַטּיֵן  טֺוב,  ֵׁשם  ַהַּבַעל 
ִמָּדה  ְרִכיַׁשת  ֶׁשַעל  ְמַסְּפִרים  ַהּנֺוֶקֶבת. 
ִהְזַּדֵּמן  ִּבְרִציפּות!  ָׁשָנה   21 ָעָמל  זֺו 
ַהָּדָבר ְוַרִּבי ִּפיְנָחס ַמִּגיַע ְלִבּקּור ַּבֲחֵצרֺו 
ְּבַהִּגיעֺו  ִמֶּמעְזִריְטׁש.  ַהַּמִּגיד  ְיִדידֺו,  ֶׁשל 
ַלָּמקֺום הּוא ַמְבִחין ְליַד ַּפח ָהַאְׁשָּפה ְּבַדף 
ָּכתּוב. הּוא ִמְתּכֺוֵפף ַלֲהִרימֺו, ּוְלַתְדֵהָמתֺו 
ְמַזֶהה ִּכי ְרׁשּוִמים ּבֺו לֹא ָּפחֺות ֵמֲאֶׁשר 
ֶׁשל  ֲעֻמִּקים  ְוִעְנָיִנים  ְקדֺוִׁשים  ֵׁשמֺות 

סֺודֺות ַהּתֺוָרה. 
ָּכְך  “ֲהִיָּתֵכן?  ִמְזַּדְעֵזַע.  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 
ִמְתַּגְלְּגִלים ָלֶהם ְּבִבָּזיֺון סֺודֺות ַהּתֺוָרה? 
ֵׁשם  ַהַּבַעל  מֺוֵרנּו  ִהְתַּכֵּון  ְלָכְך  ַהִאם 
ְוִהְׁשִמיַע  ַהַּמִּגיד  ֶאל  ִנַּגׁש  הּוא  טֺוב?“. 

ְּבָאְזָניו ֶאת ְּתִמיָהתֺו.
ַהַּמִּגיד ָקָרא ֵאָליו ֶאת ְצִעיר ַּתְלִמיָדיו, 
ַזְלָמְנ׳יּו,  לֺו:  ְוהֺוָרה  ַזְלָמן,  ְׁשֵניאֺור  ַרִּבי 
ְּתׁשּוָבתֺו  ְּתׁשּוָבה“.  ִּפיְנָחס  ְלַרִּבי  ֲעֵנה 

ָהְיָתה ַהָּמָׁשל ַהָּבא:
“ָמה ִיְהיֶה?“, ַהֶּמֶלְך ָהיָה ֻמְדָאג. ְּבנֺו 
ְּכָבר  ְּבִמָּטתֺו.  חֺוֶלה  ֻמָּטל  ׁשֺוֵכב  ְיִחיּדֺו 
ַּכָּמה יִָמים ֶׁשּלֹא ָטַעם ְמאּוָמה, חֹם ּגּופֺו 
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ָּגבֺוַּה ְוֵעיָניו ֲעצּומֺות.
ַהֶּמֶלְך לֹא ָחַסְך ְּבַּמֲאַמִּצים. הּוא ָׁשַלח 
ִלְקרֹא ְלטֺוֵבי ָהרֺוְפִאים ֶׁשַּבְּמִדיָנה, ְוַאף 
ִׁשֵּלם ָלֶהם ֶּכֶסף ַרב ֲעבּור ַהָּגָעָתם, ֲאָבל 
ַאף ֶאָחד ֵמֶהם לֹא ִהְצִליַח. ָּכל ַהְּתרּופֺות 
ַהֶּמֶלְך  ֶּבן  ֶאת  ְמַרְּפאֺות  לֹא  ְוַהְּסֻגּלֺות 
ְלֶפַתע  ְוָאז,  ּוַמְחִמיר.  הֺוֵלְך  ַרק  ּוַמָּצבֺו 
ָצִעיר  רֺוֵפא  ֶזהּו  ַמִּגיַע.  הּוא  ִּפְתאֺום, 
ֵמַהְּמִדיָנה ַהְּסמּוָכה. לֹא ַהְרֵּבה ַמִּכיִרים 
ְלִזְקֵני  ְּכמֺו  ַרב  ִנָּסיֺון  לֺו  ֵאין  אֺותֺו, 

ָהרֺוְפִאים, ֲאָבל הּוא ָּבטּוַח ְּבַהְצָלָחתֺו.
ַלֶּמֶלְך  ּפֺוֶנה  הּוא  ַהִּנְכָּבד“,  “ֲאדֺוִני 
ַהְּמיָֹאׁש, “יֵׁש ִלי ֵעָצה ַאַחת ִויִחיָדה, ֶׁשַרק 
ִהיא ּתּוַכל ְלהֺוִציא ֶאת ִּבְנָך ִמִּמַּטת ָחְליֺו. 
אֺוָתּה,  ִלְׁשמַֹע  ִּתְׂשַמח  ִּכי  ָּבטּוַח  ֵאיֶנִּני 

ֲאָבל זֺוִהי ִּתְקָוְתָך ַהְּיִחיָדה“.
ָּכל  “ֶאֱעֶׂשה  ַהֶּמֶלְך,  ׁשֺוֵאל  “ַמִהי?“, 

ָמה ֶׁשאּוַכל ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ְּבִני!“.
“ַאָּתה ָּבטּוַח?“, ּבֺוֵדק ָהרֺוֵפא ַהָּצִעיר.

“ֵמָאה ָאחּוז. ַּדֵּבר!“.
“ּוְבֵכן, ָעֶליָך ְלָהִסיר ִמֶּכֶתר ַהַּמְלכּות 
ְּביֺוֵתר,  ַהְּיָקָרה  ָהֶאֶבן  ֶאת  רֹאְׁשָך  ֶׁשַעל 
ִלְטחֹן אֺוָתּה ֵהיֵטב ַעד ֶׁשַּתֲהפְֹך ְלַאְבָקה. 
ֶאת ָהַאְבָקה ָעֶליָך ִלְמהֹל ְּבַמִים ּוְלַהְׁשקֺות 
ֶאת ִּבְנָך ַהחֺוֶלה“. ָהרֺוֵפא ַמִּביט ַּבֶּמֶלְך 
ּוַמְמִּתין ְלאֺות ַהְסָּכָמה ִמֶּמּנּו. הּוא יֺוֵדַע 
ִּכי ָהֶאֶבן ֶׁשַּבֶּכֶתר ְיָקָרה ַעד ְמאֹד. ַהֶּמֶלְך 
ַהִאם  ְּביֺוֵתר.  ַרב  ִּבְמִחיר  אֺוָתּה  ָרַכׁש 

יְַסִּכים ְלַוֵּתר ָעֶליָה?
“ַוַּדאי, ָּכְך ֶאֱעֶׂשה ּוִמּיָד“, ֵהִגיב ַהֶּמֶלְך. 
ַמְחַמִּדי,  ְּבִני  ְללֹא  ֶּכֶתר ְמפָֹאר  ִלי  “ָמה 

ַמְמִׁשיְך ַּדְרִּכי?“.

“ִאם ֵּכן, ָקִדיָמה“, מֺוֶרה ָהרֺוֵפא, “ַאְך 
יְֶׁשָנּה ְּבָעיָה נֺוֶסֶפת: ָאְמָנם, ִטָּפה ַאַחת 
ֶׁשל ַמִים ְמהּוִלים ָּבֶאֶבן ַהְּטחּוָנה ְּתַרֵּפא 
ֶאת ֶּבן ַהֶּמֶלְך. ַאְך ָּכֵעת, ֶּבן ַהֶּמֶלְך ְללֹא 
ֶאת  ְלַעְרֵּבב  יֵׁש  ָלֵכן,  ָסגּור.  ּוִפיו  ַהָּכָרה 
ֶׁשל  ְוָחִבּיֺות  ִּבְדָלִיים  ַהְּׁשחּוָקה  ָהֶאֶבן 
ַמִים, ּוְלַטְפֵטף ֵמֶהם ְלַאט ְלַאט ְליַד ִּפיו 

ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. 
ַהַּמִים  ֶׁשל  ַהֻּמְחָלט  ֻרָּבם  ָאְמָנם, 
ִיָּׁשְפכּו ְויְֵלכּו ְלִאּבּוד, ַאְך ַהּכֹל ָׁשֶוה ְּבִאם 
ִטַּפת ַמִים ַאַחת ִּתָּכנֵס ְלִפיו ֶׁשל ֶּבן ַהֶּמֶלְך 
ּוְתעֺוֵרר אֺותֺו ֵמֶעְלפֺונֺו“. ְוָכְך ָהיָה. ַהֶּמֶלְך 
הֺוִריד ֶאת ִּכְתרֺו ֵמַעל רֹאׁשֺו, ֵהִסיר ִמֶּמּנּו 
אֺוָתּה  ּוָמַהל  ָטַחן  ַהְּיָקָרה,  ָהֶאֶבן  ֶאת 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִהְׁשָקה ֶאת ְּבנֺו. ּוְרֵאה זֶה 
ֶּפֶלא — ַאַחת ַהִּטּפֺות ָאֵכן ָחְדָרה ְלִפיו 
ֶׁשל ֶּבן ַהֶּמֶלְך — ְוַהֵּבן ֶהְחִלים ֶּתֶכף ּוִמּיָד!

?ּ ו ּצ ָפו י
ַהִּנְמָׁשל הּוא ַּכּמּוָבן ַּדְרּכֺו ֶׁשל ַהַּמִּגיד 
ַהֲחִסידּות.  ּתֺוַרת  ַּבֲהָפַצת  ִמֶּמעְזִריְטׁש 
ְלָהִסיר  ַהּתֺוָרה,  ֶּכֶתר  ֶאת  ָלַקַחת  יֵׁש 
סֺודֺוֶתיָה   — ַהְּיָקָרה  ָהֶאֶבן  ֶאת  ִמֶּמּנּו 
אֺוָתם  ּוְלָהִביא   — ְּביֺוֵתר  ָהֲעֻמִּקים 
ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ָּכְך  ּוְברּוָרה,  ְּפׁשּוָטה  ְּבָלׁשֺון 
ִלְפֻעָּלה  ֲאֵליֶהם.  ָלֶגֶׁשת  יּוַכל  ֵמִאָּתנּו 
ָהאֺוָצרֺות“.  “ִּבְזּבּוז  קֺוְרִאים  ֶזה  ִמּסּוג 
ַעל אֺוְצרֺות ַהְּמלּוָכה ׁשֺוְמִרים ִּבְקִפיָדה 
ִמָּכל ִמְׁשָמר, ֲאָבל ַהְּגֻדָּלה ָהֲאִמִּתית ִהיא 
ָלַדַעת ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֺוָתם ָהאֺוָצרֺות, ְוַעל 
ַהְּמָלאָכה ַהּזֺו ִהְפִקיד ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש 
ַהָּזֵקן,  ַאְדמֺו“ר  ַּתְלִמיָדיו,  ְצִעיר  ֶאת 
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ֶׁשָּפַעל ָּכְך ְּביֶֶתר ְׂשֵאת.
ַהָּזֵקן  ַאְדמֺו“ר  ָׁשִנים.  ִמְסַּפר  ָחְלפּו 
ִּבֵּסס ְוִהְרִחיב ֶאת ְּפִעילּותֺו. ְוָכְך, ְּבִעְקבֺות 
ַהְלָׁשָנה ִׁשְקִרית, הּוא מֺוֵצא ֶאת ַעְצמֺו 
ְּבַמֲאָסר, ְּכֶׁשְּגַזר ִּדין ָמֶות ְמַרֵחף ֵמָעָליו. 
ַרִּבי ְׁשנֵיאֺור ַזְלָמן יֺוֵׁשב ְמַהְרֵהר ְּבָתאֺו. 
ֶׁשֶּנֱעַצר  ָחְלפּו ֵמָאז  ַּכָּמה ָׁשבּועֺות  ְּכָבר 
יֺוֵדַע,  הּוא  ַהְלָׁשָנה.  אֺוָתּה  ְּבִעְקבֺות 
ַאְׁשַמת  ִהיא  ְלַמֲאָסרֺו  ַהְּגלּוָיה  ַהִּסָּבה 
ִרּגּול ֶׁשָּטְפלּו ָעָליו ִמְתַנְּגָדיו, ֲאָבל לֹא זּו 

ָהְיָתה ַהִּסָּבה ְלַדֲאָגתֺו.
טֺוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֵמַרּבֺוַתי,  “ְמֻקָּבֵלִני 
ְוַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש, ִּכי ָּכל ָמה ֶׁשעֺוֵבר ַעל 
ָהָאָדם ָּבעֺוָלם ַנֲעָׂשה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. 
ה׳  ֶׁשַהְׁשָּגַחת  ֶאָּלא  ֻמְדָאג.  ֵאיֶנִּני  ָלֵכן 
ְמַלֶּמֶדת ֶאת ַהְּיהּוִדי ִמָּכל ִמְקֶרה ּוִמְקֶרה 
ֶׁשעֺוֵבר ָעָליו הֺוָרָאה ַּבֲעבֺוַדת ה׳. ָמה, ִאם 

ֵּכן, ְמַלֵּמד אֺוִתי ה׳ ְּבַמֲאָסִרי זֶה?“.

יר ַּתִ חֵילָא י ּבְ
ְוַאַחר  ַּבֶּדֶלת,  ִנְׁשַמַעת  ַקָּלה  ְנִקיָׁשה 
ִנְפַּתַחת ִלְרָוָחה. ַרִּבי ְׁשנֵיאֺור ַזְלָמן ֵמֵסב 
ְׁשֵמיִמי.  ַמֲחזֶה  ִנְגָלה  ּוְלֵעיָניו  ָּפָניו  ֶאת 
ִמֶּמעְזִריְטׁש!  ְוַהַּמִּגיד  טֺוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל 
ְׁשנֵי ַרּבֺוָתיו, ִּבְכבֺוָדם ּוְבַעְצָמם, ַמִּגיִעים 

ֵמעֺוָלם ָהֱאֶמת ְועֺוְמִדים ְלָפָניו!
ְלֶרַגע  ַזְלָמן לֹא ְמַהֵּסס  ְׁשֵניאֺור  ַרִּבי 
ּוִמּיָד ַמְפנֶה ֲאֵליֶהם ֶאת ֲאֶׁשר ַעל ִלּבֺו: 
ָמה  ְּבַמֲאָסר?  ֶׁשֲאִני  ְלָכְך  ַהַּטַעם  “ָמה 
ְּבֶעֶצם ּתֺוְבִעים ִמֶּמִּני ֵמַהָּׁשַמִים?“, ׁשֺוֵאל 

ָהַרִּבי ֶאת ַהְּׁשַנִים.
עֺוִנים  ִהיא“,  ְלַמֲאָסְרָך  “ַהִּסָּבה 

ָעֶליָך  ִהְתַחֵּזק  “ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ַרּבֺוָתיו, 
ִּדְבֵרי  אֺוֵמר  ֶׁשַאָּתה  ָּכְך  ַעל  ַהִּקְטרּוג 

ֲחִסידּות ְּבִרּבּוי ָּגדֺול ּוְבִגּלּוי“.
ַהָּזֵקן,  ַאְדמֺו“ר  ׁשֺוֵאל  ֵּכן“,  “ִאם 
“ַּכֲאֶׁשר ֵאֵצא ִמָּכאן, ַהִאם ָעַלי ְלַהְפִסיק 

לֺוַמר ִּדְבֵרי ֲחִסידּות“?
טֺוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  עֺוִנים  ָולֹא“,  “לֹא 
ְוַהַּמִּגיד, “ ֵּכיָון ֶׁשִהְתַחְלָּת — ַאל ַּתְפִסיק, 
ְותֹאַמר  ּתֺוִסיף  ִלְכֶׁשֵּתֵצא  ְוַאְּדַרָּבה, 

יֺוֵתר!“.

ּלָה! חִ כַּתְ לְ
ַהִּסּפּור ָהַאֲחרֺון ְמעֺוֵרר ְּתִמיָהה: ַמּדּוַע 
ִהְתַלֵּבט ַאְדמֺו“ר ַהָּזֵקן ַעל ִצְדַקת ַּדְרּכֺו? 
ַרּבֺוָתיו  ֶׁשל  ְלִאּׁשּוָרם  ִנְזַקק ׁשּוב  ַמּדּוַע 
ֵמעֺוָלם ָהֱאֶמת? ֲהֵרי הּוא ַעְצמֺו ָהיָה זֶה 
ֶׁשִּלֵּמד ֶאת ְמַׁשל ְרפּוַאת ַהֵּבן ּוְׁשִחיַקת 

ֶאֶבן ַהֶּמֶלְך!
ְונֺוֶטה  חֺוֶלה  ַהֶּמֶלְך  ֶּבן  ַּכֲאֶׁשר  ָאֵכן, 
ָלמּות — ֵאין ְׁשֵאלֺות. ִּפּקּוַח נֶֶפׁש ֵמַעל 
ַהּכֹל! ֲהָפַצת ַמַעְינֺות ַהּתֺוָרה ִהיא ֶהְכֵרַח 
ְלִקּיּום ַהּיֲַהדּות! ֲאָבל ַהִאם זֺו ַרק ְּפֻעָּלה 
ַרק  ָּכְך  ִלְנהֹג  יֵׁש  ַהִאם  ְּבֵרָרה?  ֵאין  ֶׁשל 
ַהָּזֵקן  ַאְדמֺו“ר  ִּבֵּקׁש  ָּכְך  ַעל  ְּבִדיֲעַבד? 
ִהיא  ַהַּמֲעָינֺות  ֲהָפַצת  ְמֻחָּדׁש.  ִאּׁשּור 

ַהֶּדֶרְך, ּוְלַכְּתִחָּלה!

ְלַחִּיים־ְלַחִּיים ֲחִסיִדים!
ְּבִלּמּוד  טֺוָבה  ְלָׁשָנה  ָׂשֵמַח!  ַחג 
ִּתָּכְתבּו  ַהֲחִסידּות  ּוְבַדְרֵכי  ַהֲחִסידּות 

ְוֵתָחְתמּו!
י ַׁשַּבת ָׁשלֺום ּוְמבָֹרְך! רָזִ
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