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שבת שלום לקוראי ואביטה די בכל אתר ואתר. מוגשת בפניכם חוברת ואביטה לפרשת 
יתרו, מלאה בכל טוב משיעורי והתוועדויות הרב יצחק גינזבורג שליט"א.

מה בגליון?
באכילה  ה'  עבודת  בענין  קצרה  מעובדת  בנקודה  נפתח  אז  כאן,  עדיין  שבט  חֹדש 
אכילה  עניין  פנימיות  החֹדש.  בעבודות  העוסק  עצמו,  לשיעור  נעבור  ממנה  ושתיה. 
ושתיה, תיקון הברית, לימוד תורה ועוד. בסוף השיעור מצורף הניגון האחרון )כמעט...( 

של הרב — מספר 415 )ניתן להאזין לניגון בפנימיפון במספר 079-921-1452(.
נכונה. על  וארא. הראשון עוסק בשליחות במודעות  נמשיך עם שני שיעורים משבת 
הגישה, המודעות והחויה הנכונות של שליח. השיעור השני הינו החמישי בסדרת "א"י 

במשנת אבות החסידות" ועוסק בביאורי רבי לויק על אגרת הקֹדש יד.
נלמד  נקרא על הקשר בין עשרת הִדברות ועשר הספירות. בטעם מצוה  במעין גנים 
על מצות האמונה. בסיפור החסידי נקרא על הרבנית חיה מושקא — בעלת ההילולא 
של כב שבט. במענות ותשובות נקרא מגוון תשובות בנושא שליחות. ובברכות בחשבון 

נמשיך )זה השבוע השלישי( ללמוד על היחס בין לשונות הנבואה זה וכה.
נסיים עם המדור לילדים. אחרי שקבלנו את התורה ולפני שאנו נגשים ללמוד בה, רזי 

ילמד אותנו על 'תפילה קודם הלימוד'.
שימו לב: השבוע, בנוסף לגרסה הארוכה של המדור טעם מצוה, תשלחנה במייל גם 

גרסאות של כל השיעורים בחוברת עם תוספות שנאלצנו להשמיט מפאת המקום.

שבת שלום ומבורך,
המערכת

ערב שבת קדש פרשת יתרו ה'תשע"ט בס"ד 

הקדמת המערכת

itiel@pnimi.org.il :לקבלת השיעורים במייל ולהצטרפות לצוות המפיצים
עריכה: אביב מויאל | עיצוב: דעה  אביחיל | מערכת: הרב יוסי פלאי, בעז יעקבי ואיתיאל גלעדי



הוא  יצירה,  ספר  לפי  שבט,  של  ה'חוש' 
"חוש האכילה" )הכוללת גם שתיה(. בפשטות, 
הם  ושתיה  אכילה  ה'  עובדי  שעבור  נראה 
עיסוק צדדי — גם אם הכרחי — שיש למעט בו 
ככל שניתן. אמנם, למרבה הפלא, ספר קהלת 
מצותיו  ואת  ירא  האלהים  ב"את  החותם   —
"כל  כי  גם  מציין   — האדם"  כל  זה  כי  שמור 
עמלו"  בכל  טוב  וראה  ושתה  שיאכל  האדם 

)מסר החוזר בפסוקים רבים בקהלת(.
היא  בקהלת  שהאכילה  אומרים  חז"ל 
לימוד תורה והשתיה היא מעשים טובים, אך 
חשיבות  יש  פשוטו":  מדי  יוצא  מקרא  "אין 
כדבעי,  הנעשות  כפשוטן,  ובשתיה  באכילה 
ומעשים  לתורה  הכשר-מצוה  גם  הן  ואז 
ללימוד  המח  את  מחזקת  האכילה   — טובים 
הלב  את  ומיטיבה  פותחת  והשתיה  התורה 
למעשים טובים מלאי אהבת ישראל )"גדולה 

לגימה שמקרבת"(.
בפסוק דומה נוסף, "שיאכל ושתה והראה 
יתן לבו  את נפשו טוב", כותב רש"י: "כלומר 
לעשות משפט וצדקה עם המאכל והמשתה, 
]המלך  'אביך  ]הרשע[  ליהויקים  נאמר  וכן 
הצדיק יאשיהו[ הלא אכל ושתה ועשה משפט 
של  והשתיה  האכילה  לו'".  טוב  אז  וצדקה 
של  המלכותית  לתכונה  קשורות  שבט  חדש 
"לא יסור שבט מיהודה" — המלך הטוב עושה 
)המכוונות,  וצדקה"  "משפט  תפקידו,  את 
טובים  ומעשים  תורה  כנגד  הכלל,  בהנהגת 
בהנהגת הפרט(, מכח האכילה והשתיה, ו"אז 

טוב לו". הכיצד?
הוכיח  ירמיהו  הנביא  אחד,  פירוש  לפי 

"אז טוב לו"
בתאוותיו,  שקוע  שהוא  יהויקים  המלך  את 
והשתיה  האכילה  עם  שיחד  לאביו  בניגוד 
דאג לעמו ועשה "משפט וצדקה". לפי פירוש 
אחר, הפוך, הנביא הוכיח את המלך יהויקים 
את  מסגף  הוא  דרכיו  את  לתקן  שבמקום 
הצדיק  אביו  כי  לו  ואומר  רעותיו,  על  עצמו 
נהג נכון — "אכל ושתה ועשה משפט וצדקה". 
המלך הטוב אוכל ושותה באופן בריא ומתוקן 
מקבל  כך  ותוך  נפשו"(,  לשֹבע  אֹכל  )"צדיק 
העם,  לרווחת  העיקרית  לדאגתו  השראה 
המשפט  בין  הנחוץ  ולאיזון  וישתה,  שיאכל 

והצדקה בהם עליו להנהיג את העם.
לפי  המתוקנת  ההנהגה  בסיס  גם  זהו 
החסידות גם לפרט — שלא להלחם עם הגוף 
את  השונא  החומר  ֹשנאך",  "חמור  )שהוא 
הנפש(, אלא לקיים בו "עזב תעזב עמו": יש 
לאכול ולשתות כדבעי — לטובת בריאות הגוף 
וגם שמחת-הרחבת הנפש — בלי להסתגף וגם 
בלי להפריז בתאוות, שתי הנהגות המכלות את 
ישוב הדעת  ומצערות את הנפש. מתוך  הגוף 
והשמחה מסוגל האדם לשפוט את עצמו במה 
שבאמת דורש תיקון, ולעשות צדקה עם זולתו 

מתוך עין טובה.
בבריאות  והשתיה  האכילה  בסיס  על 
ושמחה זוכים גם לכוונות הפנימיות שלהן — 
בירור ניצוצות הקדושה. גם בכלל, כאשר מצע 
ושתיה  לאכילה  מדאגה  יתחיל  ישראל  מלך 
כדבעי לעמו, וימשיך מתוך כך לתיקון המדינה 
ליעודו,  ישראל  עם  יגיע  וצדקה,  במשפט 
"כי  אכילה-קירוב של כל הניצוצות-הגוים — 

ביתי בית תפלה יקרא ]= שבט[ לכל העמים".

רוצים להבין עוד? הפכו את הדף לשיעור המלא ממנו עובדה נקודה זו
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קיצור מהלך השיעור

"טוב באדם שיאכל"

בסעודת ראש חדש שבט היה עיסוק מגוון בעניני החדש. 
'לחיות עם מגלת קהלת',  והארוך, הסביר הרב שמתשרי עד שבט צריך  בפרק א, המרכזי 
שבכמה פסוקים בה מוסבר שתכלית האדם היא לאכול, לשתות ולשמוח — ענין שמתאים לחוש 
וגם  ולשתיה,  לאכילה  הקשורה  הפנימית  העבודה  את  מסביר  הפרק  שבט.  חדש  של  האכילה 

מתייחס לפסוקים בהם רמוז שבט בר"ת )למפרע(.
פרק ב מפרש כיצד "אורה ושמחה וששון ויקר" — עם דרשת חז"ל — מופיעים בחדש שבט: 
בלימוד תורה, באכילה ושתיה, בתיקון הברית בשובבי"ם ובתכלית של "כי ביתי בית תפלה יקרא 

[= שבט[ לכל העמים".
בפרק ג מתבארות סגולות נוספות של חדש שבט — חדש של צמיחת האמת בכח של אור-

מים-תענוג, וחדש ה'תוך' של תקופת טבת )הקשור לחדשי-התוך של כל ארבע התקופות(.
פרק ד חותם בהתבוננות על מרכבת שלשת האבות ודוד המלך כתהליך של ריבוי-צמצום-

בחירה-שאיבה ביחסי הקב"ה, ישראל והעמים.
גימטריאות  עם  נוסף,  פרק  יש  בדוא"ל,  התפוצה  רשימת  למנויי  שנשלח  המלא,  בשיעור 

נפלאות — וביאורן בעבודת ה' — של בני הזוג שחגגו "שבע ברכות" בסעודת ראש חדש.

 א. אכילה ושתיה
במגלת קהלת

חמש המגלות בכל חדשי השנה
שנשמע  תבות  ראשי  שבט  טוב,  חדש 

בשורות טובות. 
כדברי  הזמן",  עם  "לחיות  מצוה  יש 
השבוע.  פרשת  עם  והכוונה  הזקןא,  אדמו"ר 
חמשה  כל  את  גומרים  אנחנו  השנה  במשך 
שגם  בתורה,  חמישיה  עוד  יש  תורה.  חומשי 

נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. סעודת ר"ח שבט לע"נ 
ר' ראובן מרנץ ע"ה; בר מצוה ישראל-שמעון שי' שאול; שבע 
ברכות אליצור ולאה שי' אלפסי. ר"ח שבט ע"ט — כפר חב"ד.

א לוח 'היום יום' ב' חשון.

אותה גומרים במשך השנה, וגם עליה אפשר 
חמש   — הזמן"  עם  "לחיות  שמצוה  לומר 

מגלות שבכתובים. 
במשך  קוראים  המגלות  חמש  כל  את 
ראש  לכם  הזה  מ"החדש  החל   — השנה 
המגלה  שבוע(:  מפרשת  )פסוק  חדשים"ב 
הראשונה היא שיר השירים, שקוראים בפסח; 
מגלת  היא  השנה,  סדר  לפי  השניה,  המגלה 
מגיעים  כך  אחר  בשבועות;  שקוראים  רות, 
איכה;  מגלת  קוראים  בו  מנחם-אב,  לחדש 
תשרי,  חדש  הסוכות,  לחג  מגיעים  כך  אחר 

שמות יב, ב. ב 

המדור מוקדש לזכות:
החי"ל בצבאות ה' יוסף יצחק בן עינב שי' לרגל יום הולדתו - כ"א שבט
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בסוף השנה  חביב,  אחרון  קוראים קהלת;  בו 
)מניסן(, חדש אדר — החדש הבא — "החדש 
אשר נהפך להם מיגון לשמחה"ג )כל החדשד(, 

בו קוראים מגלת אסתר. 
מגלה  כל  מענינת:  לתופעה  לב  נשים 
נקראת,  היא  בו  החדש  כל  חדשיים.  מחזיקה 
כבר מתחלתו, קשור למגלה. כלומר, מגלת שיר 
השירים בעצם מתחילה מר"ח ניסן; מגלת רות 
מתחילה מר"ח סיון, כך שמגלת שיר השירים 
סיון-תמוז,  היא  רות  כך  אחר  חדשיים;  היתה 
כך מגלת איכה אב-אלול,  עוד חדשיים; אחר 
חדשיים  פעמים  שלש  כאן  יש  חדשיים;  עוד 
— לשקוע, להתעמק, לחיות עם המגלה. כעת 
מרחיבים את הענין של "לחיות עם הזמן" גם 
לחדש.  לזמן,  ששייכת  המגלה'  עם  ל'לחיות 
בכל  חדשיים-חדשיים-חדשיים  יש  כן,  אם 
שייכת  לו  תשרי,  מגיע  כך  ואחר  הקיץ,  חדשי 
)מתחלתו( מגלת קהלת, והיא מחזיקה חמשה 
המגלות.  משאר  יותר  ערוך  באין   — חדשים 
תשרי-חשון-כסלו- קהלת'  עם  'לחיות  צריך 

בו מתעצמים  אנחנו בשבט,  כעת  טבת-שבט. 
עם מגלת קהלת. אחר כך אסתר לכאורה היא 
רק חדש אחד, אדר, אבל כדי לא לקפח אותה 
לה  לתת  וכדי  אמנו,  רחל  כנגד  אדר  חדש   —
לשאר  ביחס  מקופחת  תהיה  שלא  בנים,  שני 
דבר,  אותו  החדש.  את  מחלקים   — האמהותה 
שני  עושים  פעם  מדי  אסתר,  מגלת  לגבי 
שנה,  עשרה  בתשע  פעמים  שבע   — אדרים 
כמו קביעות השנה — שיהיו חדשיים להתעצם 
ולחיות עם מגלת אסתר. אם כן, כל המגלות הן 
חדשים.  חמשה  שהיא  מקהלת  חוץ  חדשיים, 
אומר 'דרשני'. גם לגבי אורך המגלה — קהלת 

היא המגלה הכי ארוכה. 

אסתר ט, כב. ג 
ראה ירושלמי מגלה פ"א ה"א. ד 

ראה ברכות ס, א )הובא ברש"י בראשית ל, כא(. ה 

פסוקי "שיאכל ושתה"
כל מה שאמרנו היה הקדמה לחיפוש ענין 
בשורות  שנשמע   — שבט  חדש  שלנו,  החדש 
טובות — בקהלת. הדבר מאד בולט. לכל חדש 
לעשות  מתאים  הכי   — שלו  החוש  את  יש 
סעודת ר"ח בשבט, כי החוש שלו הוא אכילהו. 
ולשמוח.  ולשתות  לאכול  צריך  מיוחד  באופן 
זהו ענין מיוחד של קהלת, שמה שטוב לאדם 
— טוב לעשות בחיים — הוא לאכול ולשתות 

ולשמוחז, לעשות חיים. 
כל  בקהלת,  האפורים  הדברים  מכל  חוץ 
 — גוונים  שני  בקהלת  יש  הבלים"...  ה"הבל 
אפור ולבן. הלבן הוא לאכול ולשתות ולשמוח 
בפסוק  האדם".  כל  זה  "כי   — חיים  ולעשות 
האחרון של קהלת "כל האדם" היינו "סוף דבר 
הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור 
הרושם  את  לקבל  אפשר  האדם".  כל  זה  כי 
האדם, יחד  כל =  ש"כל האדם" )בטוי מיוחד, 
שלמות של 100( הוא )רק( "את האלהים ירא 
של  פסוק  עוד  יש  אבל  שמור",  מצותיו  ואת 
"כל האדם". אחרי כח העתים בתחלת קהלת 
כתוב "וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב 
מהו  כן,  אם  היא"ח.  אלהים  מתת  עמלו  בכל 
"כל האדם"? "שיאכל ושתה". מתי? זו כוונה 
של חדש שבט במיוחד — "שיאכל ושתה וראה 

טוב בכל עמלו מתת אלהים היא".
קצר  אחד  רש"י  רק  יש  הזה  הפסוק  על 
)שאינו הפשט הפשוט(: "'וראה טוב' — תורה 
ומצוות". הפשט הפשוט שמדובר בטוב בחיים 
בגשמיות, אבל כתוב ש"אין טוב אלא תורה"ט, 
ורש"י לא מסתפק בתורה אלא "תורה ומצוות" 
— אם בכל מה שעושה בחיים גם "ראה טוב", 
עסק תוך כדי מה שעושה ביום-יום בלהרבות 

ספר יצירה פ"ה מ"י. ו 
ראה קהלת ה, יז-יח. ז 

ג, יג. ח 
אבות פ"ו מ"ג; ברכות ה, א. ט 
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האדם  ו"כל  טוב",  "ראה  אז  ומצוות,  תורה 
וראה טוב בכל עמלו". "מתת  וישתה  שיאכל 
אלהים היא" אומר שמדובר במשהו חיובי — 
הפסוק לא בא לשלול, אלא לומר שהתכלית 

היא "וראה טוב בכל עמלו".
זהה.  כמעט  פסוק  היה  הקודם  בפרק 
התחלנו בפסוק מפרק ג, כי הפשט שלו יותר 
"אין  כתוב:  ב  פרק  סוף  לקראת  אבל  מובן, 
נפשו  את  והראה  ושתה  שיאכל  באדם  טוב 
טוב בעמלו גם זֹה ראיתי אני כי מיד האלהים 
את  להבין  צריך  אבל  דומה,  פסוק  זהו  היא". 
אומר  רש"י  אבל  כשלילה,  נשמע   — ה"אין" 
שלשון הפלגה, אין יותר מזה. בפסוק הקודם 
היה כתוב "מתת אלהים היא" וכאן כתוב "גם 

זו ראיתי אני כי מיד האלהים היא". 

שבט — "טוב באדם שיאכל"
יפהפה,  מפורש,  רמז  יש  ב  בפרק  בפסוק 
שמדובר בחדש שבט — "אין טוב באדם שיאכל" 
ר"ת שבט. חדש שבט הוא "טוב באדם שיאכל" 

— הכי מתאים לחדש שבט, חוש האכילה.
שבט  של  תבות  ראשי  הרבה  יש  האם 
בתנ"ך? אלה אותיות שלא כל כך מצטרפות, לא 
קל למצוא ראשי תבות שבט. אם תחפשו בכל 
התנ"ך ראשי תבות שבט ישר — לא תמצאו, אין 
אפילו פעם אחת. יש רק בסדר הפוך — סימן 
ולשתות  בלאכול  אתהפכא  עבודת  איזו  שיש 
שבט הפוך  — שש פעמים. מתוך שש הופעות 
בר"ת תנ"ך נזכיר שלש. התחלנו מ"טוב באדם 

שיאכל"י כי קשור 'בול' לענין של שבט.

"טוב באדם שיאכל" = 425 = יהי פעמים טוב )סוד "יהי  י 
אור... כי טוב", פתיחת וחתימת כל בריאה(, היינו "טוב" ועוד 
כד פעמים טוב )העולה השם הקדוש כהת, ר"ת "כל הנשמה 
שם  וכן  והודיה,  הלל  להודות",  נאה  "ולך  וס"ת  וגו'"  תהלל 
תכה שבו הכה משה את המצרי, וכן עולה יהדות, ודוק(. והנה, 
"]טוב[ באדם" = "כי טוב"! אמ"ת "טוב באדם שיאכל" = מב, 
"יהי... טוב". הס"ת "טוב באדם שיאכל" = עב, יחוד מב ו-עב 
 19  ,361  = "שיאכל"  ברבוע.   8  ,64  = באדם"  "טוב  כנודע. 
ברבוע )שני השרשים: ח ו-חוה. חוה היא סוד האכילה, בחטא 

אכילה ושתיה — תורה ומעשים טובים
חז"ל )שרש"י לא מביא( אומרים בפירוש 
הזאת  במגלה  שנאמר  ושתיה  אכילה  ש"כל 
בתורה ומעשים טובים הכתוב מדבר"יא. רש"י 
אמר ש"טוב" הוא "תורה ומצוות", אבל חז"ל 
)מלה  תורה"  אלא  טוב  "אין  רק  אומרים  לא 
תורה  גם  שכוללת  לומר  צריך  ורש"י  אחת, 
 — כללי  יותר  אלא  חידוש(,  קצת  מצוות,  וגם 
ומעשים  תורה  הן  בקהלת  ושתיה  אכילה  כל 
 — תורה  לימוד  היא  אכילה  כלומר,  טובים. 
תורה היא מזוןיב, "לכו לחמו בלחמי", כמו המן 
בזכות  לישראל  שירד  השמים"(  מן  )"לחם 
לאוכלי  אלא  תורה  נתנה  ו"לא  רבינויג,  משה 
המן"יד. מענין ששתיה — לשתות, לומר לחיים 
— היא מעשים טובים. כבר נעשה איזה מעשה 
תורה  לימוד  היא  אכילה  שוב,  ונשתה...  טוב 
צריך  שבט  בחדש  טובים.  מעשים  ושתיה 

להרבות באכילה ושתיה. לחיים לחיים. 
על דרך החסידות יש כאן ווארט מאד יפה: 
למה שתיה היא מעשים טובים? מה השתיה 
אמורה לעשות? לגלות את התמצית הפנימית 
את  להוריד  נועדה  השתיה  היהודי.  של 
היהודי  של  הפנימי  שהגרעין  כדי  הקליפות, 
יתגלה — אהבת ישראל. צריך לשתות בשביל 
לקבל הרבה מוטיבציה וחשק לעשות מעשים 
טובים. אכילה מחזקת את המח — צריך לאכול 

השנה  וראש  בקדושה  האכילה  חוש  שבט,  בחדש  ובתיקון, 
לאילן, פירות הארץ לתענוג(. המספר הבא בסדרה המתחילה 
 7  ,959 הוא   )361  47  17( שיאכל"  באדם  "טוב  תבות  מ-ג 
יתהלך  בצלם  "אך  קדמי,  במספר  אברהם   ,137 פעמים 
 —  263 פעמים   7  =  1841 הוא  בסדרה  הבא  המספר  איש". 
יחד, 959 ו-1841 = 2800 = 7 פעמים 400. חוץ משני מספרים 
בסדרה  הראשונים  המספרים   5 שאר   ,7 כפולות  שהנם  אלו, 
23 = "והיה הוי'  7 ברבוע פעמים   ,1127 7 פעמים   = 7889  =
למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד" 

(7889 = 343, 7 בחזקת 3, פעמים 23(.
קהלת רבה ב, כח. יא 

ראה ברכות כא, א. יב 
תענית ט, א; שה"ש רבה ד, יד. יג 

תנחומא בשלח כ. יד 
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השתיה  תורה.  ללמוד  טוב  מח  שיהיה  כדי 
שיהיה  כדי  לשתות  צריך   — הלב  את  פותחת 

לב פתוח ולב טוב לעשות טוב ליהודים. 

תוכחת ירמיהו למלך יהויקים
שוב, זהו מאמר חז"ל מפורש, אבל רש"י 
"פשוטו  אינו  הנ"ך  על  רש"י  אותו.  מביא  לא 
אינו  זאת  בכל  אבל  בתורה,  כמו  מקרא"  של 
רק  רש"י  השני  בפסוק  פשט.  הוא   — דרוש 
אומר ש"טוב" היינו תורה ומצוות, אך בפסוק 
"'אין טוב באדם' —  יותר:  הראשון הוא כותב 
בתמיהה, 'שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב' 
מבינים  היינו  לא  וצדקה".  משפט  לעשות   —
את רש"י כאן בלי לראות רש"י שם — כאן הוא 
אומר שטוב שאוכל ושותה כאשר נותן את לבו 
לעשות טוב בחיים. שוב, הוא לא אומר שאכילה 
ושתיה הן עצמן תורה ומעשים טובים — הוא 
אוכל ושותה, אבל חושב על טוב. מהו הטוב? 
כאן רש"י לא אומר תורה ומצוות, אלא משפט 
יש עוד  וצדקה, בגלל הפסוק שיביא. כלומר, 
ואוכלים לכבוד  יושבים כאן  תכלית — אנחנו 
לנו  והאכילה היא סגולה שעוזרת  ר"ח שבט, 

לתת את לבנו לעשות משפט וצדקה. 
לפי  וצדקה"  "משפט  כאן  אומר  רש"י 
משפט  "לעשות   — בירמיהו  יפהפה  פסוק 
]הכח שמקבלים  ומשתה  וצדקה עם המאכל 
'אביך  ליהויקים  נאמר  וכן  זהו הפשט[  מהם, 
אז  וצדקה  משפט  ועשה  ושתה  אכל  הלוא 
כאן  מוכיח  הנביא  "אביך"?  מיהו  לו'טו".  טוב 
יהויקים, מלך לא טוב, מלך רשע.  את המלך 
נאמר  עליו  יאשיהו,   — צדיק  מלך  היה  אביו 
פירושים  כמה  יש  הוי'"טז.  משיח  אפינו  "רוח 

לתוכחת הנביא ליהויקים: 

ירמיה כב, טו. טו 
איכה ד, כ. ראה תענית כב, ב. טז 

'אתה   — מוכיח  הנביא  אחדיז,  פירוש  לפי 
אוכל ושותה סתם', בשביל למלאות את כרסך, 
"ובטן רשעים תחסר"יח. ידוע שהאות של שבט 
היא צו, והרמז "צדיק אֹכל לׂשֹבע נפשו"יט, כך 
היה אביך, יאשיהו. אבל לך, יהויקים, יש "בטן 

רשעים" — אתה אוכל סתם. 
יש פירוש הפוךכ, שאתה רשע, ובכל אופן 
מלאים  "רשעים   — תשובה  הרהורי  לך  יש 
עצמך,  את  מסגף  אתה  לכן   — חרטות"כא 
רשעותך.  על  לכפר  כדי  תעניות,  ועושה  צם 
התעניות לא יעזרו לך כלום. ]העיקר לאכול.[ 
 — ירמיהו  אומר   — אבל  כן...  לאכול,  העיקר 
ממנו,  ולומד  לאביך  מתדמה  לא  אתה  למה 
משפט  ועשה  ושתה  שאכל  יאשיהו,  הצדיק 

וצדקה, "אז טוב לו". 

מנהיגות של "משפט וצדקה"
יאשיהו הוא משיח )בכח, אם הדור יזכה( 
עושה?  הוא  ומה  הוי'".  משיח  אפינו  "רוח   —
זהו  וצדקה.  משפט  ועושה  ושותה  אוכל 
תפקיד המלך. צריך 'לחיות עם הזמן' גם עם 
המתרחש בעולם. כעת מתרחשים עניני מלכות 
— מי ראוי להיות מלך. מלך, מנהיג, הוא אחד 
שעושה "משפט וצדקה". לפעמים, אצל יהודי 
"צדקה  הוא  הסדר  אבינו,  אברהם  כמו  טוב, 
המלכים  כל   — מלך  אצל  אבל  ומשפט"כב. 
גם  וכך  וצדקה"כג,  "משפט  כתוב   — הצדיקים 
פה אצל יאשיהו. לשם כך הוא אוכל ושותה. 

רד"ק לירמיה כב, טו. יז 
משלי יג, כה. יח 

שם. ראה פרי צדיק משפטים אות ט. יט 
ראה רד"ק שם בשם י"א. הובא במצו"ד. כ 

עקדת יצחק שער סז סופ"ז )מספר המדות(; ר"ח שער  כא 
היראה פ"ג; תניא פי"א. ראה נדרים ט, ב.

בראשית יח, יט. כב 
שמואל-ב ח, טו )בדוד(; מלכים-א י, ט )בשלמה(; ירמיה  כג 

כג, ה )במשיח( ועוד.
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חסיד — מים הם חסד, "חסדי דוד הנאמנים"כט. 
מים גם רומזים לתורה, "אין מים אלא תורה"ל. 
המלך צריך הרבה מים, וגם הרבה אוכל טוב, 

הרבה מעדנים, "מעדני מלך".
אם כן, הפסוק — מששת הפסוקים בתנ"ך 
אומר   — הפוך  שבט  תבות  ראשי  בהם  שיש 
במפורש "אין טוב באדם שיאכל ושתה והראה 
את נפשו טוב בעמלו", ורש"י מפרש שעל ידי 
)או תוך כדי( שאוכל ושותה הוא עושה משפט 
כי  אני  ראיתי  זֹה  "גם  ביאשיהו,  כמו  וצדקה, 

מיד האלהים היא"לא.

19 ו37 בפסוקי "שיאכל ושתה"
מפרק  שראינו,  הראשון  לפסוק  נחזור 
כעת  ושתה".  שיאכל  האדם  כל  "וגם   — ג 
את  נתחיל   — המחשבונים  את  להוציא  צריך 
ספר  הוא  קהלת  ספר  הראשונה:  הגימטריא 
הבל  קהלת  אמר  הבלים  "הבל  הבל,  של 
"וגם  הבלים הכל הבל"לב. כמה שוות המלים 
גל פעמים   — 1221 ושתה"?  שיאכל  האדם  כל 
הבל. כמה שוה המשך הפסוק, "וראה טוב בכל 
עמלו מתת אלהים היא"? 1369 — הבל ברבוע, 
הכי "הבל הבלים" שיכול להיות. איך המספר 
הזה קשור למשיח? שוה "ורוח אלהים מרחפת 

ישעיה נה, ג. כט 
ב"ק יז, א )ובכ"ד(; זהר ח"ב ס, א )ובכ"ד(. ל 

"גם זו ראיתי" = 676 = 26 ברבוע. "אני כי" = 91 = אחד  לא 
חיה, "איני  7 פעמים   ,161 במשולש. "מיד האלהים היא" = 
יודע" )שער הנון(, שם קסא )"אם אסק שמים שם אתה"(, שם 
ראיתי  זו  "גם  לבא"(.  "לעתיד  עילאה,  )דאמא  דיודין  אהיה 
אני כי מיד האלהים היא" = 928, ד"פ רלב )עסמ"ב, ד"פ חן( 
גו'" הוא ענין  )היינו ש"טוב באדם שיאכל  כו'  תורה חדשה   =
ו-26 אותיות, והסימן:  8 תבות  ודוק(. יש בביטוי  תורה חדשה, 
יצחק — "ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי",   =  26 8 פעמים 
"כי אתה אבינו" לעתיד לבא, סוד תורה חדשה = "הקל קול 
יעקב והידים ידי עשו" שאמר יצחק )שקודם מברך כבנו יעקב 
עשו,  ]של  ציד  "כי  עשו,  כבנו  לפה,  יד  ידיו,  עם  אוכל,  ואח"כ 
צ-יד[ בפיו". "כי ציד בפיו" פו"א = תורה חדשה = "הקל קול 

יעקב והידים ידי עשו"(.
קהלת א, ב. לב 

הוא  אוכל  כדי שהוא  תוך  פירוש אחדכד,  לפי 
עושה משפט וצדקה — עוסק בתיקון המדינה. 
השראה  ומקבלים  מתוועדים,  יחד,  יושבים 
עוד  נעשה  מה  על  לדבר   — ביחד  עכשיו,   —
חדשיים. כך הוא אוכל ושותה ועושה משפט 

וצדקה — "אז טוב לו"כה. ענין עצום. 
של  חדש  הוא  שבט  שחדש  יודעים  איך 
מנהיגות? כתוב "לא יסור שבט מיהודה"כו. איך 
מי השבט  טוב?  לאכול  צריך  יודעים שהמלך 
של חדש שבט על פי האריז"ל? אשר, בו כתוב 
"מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך"כז. 
שבט הוא המלכות, ההנהגה, "לא יסור שבט 
ולכן  טוב,  לאכול  צריך  הוא  אבל   — מיהודה" 
הוא צריך את שבט אשר, "מאשר שמנה לחמו 
צ,  בגימטריא  מלך  מלך"כח.  מעדני  יתן  והוא 
האות של חדש שבט. יש שתי מלים פשוטות 
בלשון הקדש שעולות צ — מים )חדש ששייך 
למים, מזל דלי, ימות הגשמים בכלל( ו-מלך. 
להיות  צריך  סימן שהמלך  יותר.  נסביר  תיכף 

מלבי"ם שם. כד 
יחד,  ברבוע.   6  ,36  = "לו"  ברבוע;   5  ,25  = טוב"  "אז  כה 
6 בהשראה. במספר  61, "אין מזל לישראל",  "אז טוב לו" = 
טוב  "אז  של  הפנימי  )הדילוג  גם   ,43  = לו"  טוב  "אז  סדורי, 
)משולש  חשוב  מספרים  זוג  הוא  אני"  ש"גם  וידוע  זול(,  לו", 
43 הוא הנקודה שאמצעית של משולש 61(. במספר קטן, "אז 
טוב לו" = 34 = טוב טוב )בכל ה רמות המספר, "אז טוב לו" 
= 61 43 34 25 7 = 170 = 10 פעמים טוב, 5 פעמים "אז טוב 
ה המספרים הנ"ל כ"א ברבוע  ה הרמות.  לו" במ"ק, ממוצע 
ע-ד  עד פעמים "עד הוי' ]בכם[", כרמוז באותיות   = 7400  =
"אז   — כנודע  אחד"  הוי'  אלהינו  הוי'  ישראל  ב"שמע  רבתי 
מזל  אז טוב לו[   =[ מזל, היינו "אין   = 43 ויחד עם  טוב לו"(. 
"אז  כנ"ל. באתב"ש,  לישראל"  ובמ"ק[  לו במ"ס  אז טוב   =[
טוב לו" — תע נפש כפ )רמז לפסוק "גם בלא דעת נפש לא 
טוב"( = 1000 )900, 30 ברבוע, ועוד 100, 10 ברבוע — "לי" 
ברבוע פרטי, שאינו זז לעולם, כך "אז טוב לו" אינו זז לעולם(. 
באלב"ם, "אז טוב לו" — לצ רפמ אפ = 521, ויחד עם 1000 = 

1521 = 39, טל, הוי' אחד, ברבוע )= זך מילויי שם הוי' ב"ה(.
בראשית מט, י. כו 

שם שם, כ. כז 
"לא יסור שבט מיהודה" "מאשר שמנה לחמו והוא יתן  כח 
מעדני מלך" משלימים ל-2450, הרבוע הכפול של 35 שהוא 
היהלום של 49. הממוצע הוא 1225, "זה שמי לעלם וזה זכרי 

לדר דר" = "כי אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים".
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על פני המים"לג, שחז"ל אומרים "זה רוחו של 
של  הראשונה  ההופעה  זו  המשיח"לד.  מלך 
"מים" בתורה — מים הם צ, שייך לשבט כנ"ל. 
אם כן, החלק הראשון של הפסוק הוא 33 
הבל,  פעמים  הבל  השני  והחלק  הבל  פעמים 
הבל.  פעמים   70 בדיוק  הוא  הפסוק  שכל  כך 
על פסוק "הבל הבלים" אומרים חז"ללה שיש 
שבעים   — עשר  פי  יש  וכאן  הבלים,  שבעה 
פעמים  ז  )שעולה  ראובן  פעמים  י  הבלים, 
במספרים  קצת  שמכיר  מי  יחידה-הבל(. 
הטהורים של הפיזיקה הקוואנטית היום — יש 
חשוב  מאד, שהכי  חשובים  מספרים  כעשרה 
הוא 137, אבל אחד היחסים )מספרים טהורים 
בפיזיקה( הוא 2590,  70 פעמים הבל, "וגם כל 
האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו מתת 

אלהים היא". 
נראה את הפסוק המקביל: 

כמה עולה "אין טוב באדם שיאכל ושתה"? 
הנקודה  כפולת  אלא   ,37 כפולת  לא   —  1197
במספר  חכמה  היינו   37  .37 של  האמצעית 
הנקודה  שהיא  ספרות(,  היפוך  )גם  סדורי 
האמצעית של 73 )חכמה(. הנקודה האמצעית 
של 37 היא 19 — 37 הוא הבל ו-19 אמו חוה. 
המספר 1197 הוא סג פעמים חוה — "אם כל 
חי"לו, שם של אמא — חנה )עוד אשה חשובה, 

סוד שם סג, אמא, בקבלה( פעמים חוה. 
היא  הפסוקים  בשני  המשותפת  המלה 
)כמו  ברבוע   19 בגימטריא   ,)361( "שיאכל" 
פעמיים  רק  ברבוע(. מלה שחוזרת   37 שהיה 
שוה  שיאכל  האלה.  הפסוקים  בשני  בתנ"ך, 
נשיא, שייך למלך, ואומר 'שיאכל' בלשון ציווי, 
הוא  לאכול  טוב  הכי  הזמן  שבט-יאכל.  וגם 
חדש שבט, בו יש חוש האכילה. מהו החוש? 

בראשית א, ב. לג 
בראשית רבה ב, ד; זהר ח"א קצב, ב. לד 
קהלת רבה א, ג; זהר ח"ב י, ב ובכ"ד. לה 

בראשית ג, כ. לו 

איך אוכלים ועושים משפט וצדקה. 
טוב  נפשו  את  "והראה   — הלאה  נמשיך 
בעמלו גם ֹזה ראיתי אני כי מיד האלהים היא". 
 — "ושתה"  עד המלה  חלקנו  הפסוקים  בשני 
"שיאכל ושתה", ומשם עד הסוף. עולה 2147, 
 — נמוכה  מאד  הסתברות   .19 פעמים   113
העיקר  בתוכן שלהם,  מקבילים  פסוקים  שני 
)עד  ה"ושתה"  שעד  טוב,  ולשתות  לאכול 
19, וכך כל  ה'שתוי'(, הפסוק הראשון כפולת 
מה שבא אחריו, והפסוק השני כפולת 37, וכך 
כל מה שבא אחריו )אפילו 37 ברבוע(, כאשר 
19 הנו הנקודה האמצעית של 37. מבנה ממש 
ו-חוה,  הבל  של  במינו  מיוחד  משהו  יפהפה, 

"אם כל חי". 
לחיים לחיים, צריך הרבה לאכול ולשתות 
לעשות  המניע  זה  הסגולה,  זה  טוב.  ולעשות 

טוב בחיים. "זה כל האדם".

"טפת בת שלמה"
אמרנו שנאמר עוד שני פסוקים של שבט 
הפוך: אחד בטוי שלם כי הוא שם — פלוני בין 
ששמו  התנ"ך  בכל  אחד  אדם  רק  יש  פלוני. 
מאד  שהוא  ודאי  סימן  )למפרע(,  שבט  ר"ת 
קשור לחדש שבט. הרמז שלא מדובר בפלוני 
בן פלוני אלא בפלונית בת פלוני. ודאי דברנו 
נשים, אבל  היו אלף  כך שלשלמה המלך  על 
שרחבעם  יודעים  ילדיו.  מי  כתוב  ולא  כמעט 
הוא בנו מנעמה, אבל יש לו שתי בנות שכתוב 
שמן — ואחת מהן היא "טפת בת שלמה"לז )שם 
משמעותו(,  את  להבין  שצריך  מיוחד,  מאד 
האחת והיחידה שראשי תבות שמה הם שבט 
הפוך. יתכן שפעם דברנו עליהלח. היא נשמה 
גם מספר  טפת הוא  מיוחדת של חדש שבט. 
מיוחד, 489, שפע טל. טפת לשון טפה — טפת 

מ"א ד, יא. לז 
ראה שיעור כ' שבט ע"ח. לח 
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מים, טפת משקה. טפת בת שלמה. 
היו  המלך  לשלמה  נזכר?  שמה  למה 
וכתובים  החדשים,  כנגד  נצבים,  עשר  שנים 
כמה פרטים על כל נצב. על בן אבינדב אומר 
הפסוק ש"טפת בת שלמה היתה לו לאשה". 
שלמה המלך חיתן את בתו עם אחד מנצביו, 
ֹדאר. נאמר רמז  בן אבינדב האחראי על נפת 
שלמה  בת  טפת  אבינדב  בן  חתונתם:  לכבוד 
הנקודה  קטן,  במספר  )חכמה  חוה   =  1387  =
סדורי,  במספר  חכמה  הבל,  של  האמצעית 
כנ"ל(  חכמה  של  האמצעית  הנקודה  שהיא 
פעמים חכמה — שידוך מתאים לשלמה המלך, 

ל"חכמת שלמה".
כתוב  וגו'"  שיאכל  באדם  טוב  "אין  אחרי 
"כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני"לט — למי יש 
הכי הרבה חוש באכילה? לשלמה. המפרשים 
לשון  וגם  חושמ  לשון  גם  ש"יחוש"  אומרים 
הכי  המלך  שלמה  מהר.  שאוכל  חישמא,  
שלמה  "סעודת  בטוי  ]יש  שבט.  הכי  אוכל, 
בשעתו"מב[ כן, הרומז גם שסיים את סעודתו 
"בשעתא חדא" — אכל הרבה וטוב וגם מהר. 
ווארט  יש  בטפה...  שמסתפקת  בת,  לו  יש 
שאנחנו אומרים בפורים, אבל אפשר להקדים 
עכשיו — 'אם טפה לא עוזרת, גם חבית שלמה 
לא תעזור'. לחיים לחיים. נעשה לה )ולבעלה( 
שלה  התיקון  מה  בדיוק  יודעים  לא  תיקון, 
מחוש  שמתחיל  פורים,  לסעודת  )מתאים 
אבל   — ידע"(  דלא  "עד  שבט,  של  האכילה 

נעשה תיקון לטפת, לחיים לחיים.

"... טוב בקש שלום"
ידוע  פסוק  הוא  שנזכיר  השלישי  הפסוק 
חידוש  בתורה".  גדול  "כלל  בתהלים,  וכללי 

קהלת ב, כה. לט 
רבינו בחיי לבראשית ט, כ; מלבי"ם לאיוב כ, ב. מ 

רש"י; ראב"ע; רד"ק בספר השרשים שרש 'חוש'. מא 
משנה ב"מ פ"ז מ"א. מב 

"סור   — שבט  תבות  ראשי  יש  בו  שגם  יפה 
ורדפהו"מג. בשני  שלום  בקש  טוב  ועשה  מרע 
הפסוקים בקהלת היה כתוב 'טוב'. גם בפסוק 
צריך  לו".  טוב  "אז   — מירמיהו  מביא  שרש"י 
בעיקר  תלוי   — טובים  מעשים  טוב,  לעשות 
בקש  "טוב  שלום.  לבקש  וצריך   — בשתיה 
שלום", שבט הפוך. גם מסר מה צריך לעשות 
לפנים  "וזאת  הוא  מרע"  "סור   — הזה  בחדש 
הוא  ה"ועשה"  אפילו  היה.  כבר  בישראל"מד, 
קצת בעבר, אבל ההוה הוא "טוב בקש שלום", 

ראשי תבות שבט.
שלמדנו  מה  מכל  מצע.  להכין  חדש  זהו 
שנתן   — שלנו  המצע  יהיה  מה  ברור  עכשיו 
לעם הרבה לאכול ולשתות. אם נזכה לעלות 
הרבה.  ולשתות  לאכול  לכולם  ִנתן  לשלטון 
באמת  לא   — אוכל  חסר  שאם  לומר  אפשר 
חסר, כי נאכל את אויבינו, ויש הרבה. אז לא 
יחסר אוכל. אפשר גם לומר הפוך — שגם להם 
ִנתן לאכול, כי כתוב "אם רעב ֹשֹנאך האִכלהו 
כל   — כולם  את   להאכיל  צריך  וגו'"מה.  לחם 
אחד עם הכוונה המתאימה, האוכל יעשה את 

שלו. לכן עכשיו המצוה היא לאכול.

שני פירושים ב"שמע ישראל"
זאת  נקשר  לכבודו  מצוה,  בר  לידי  יושב 
זאת,  הזכיר  )אביו  ישראל-שמעון  לשמו, 
ישראל  כך(:  להסביר  לכן חשבתי  קודם  ועוד 
שמעון רומז ל"שמע ישראל", הפסוק בו אנחנו 
)ולפי  יום  בכל  פעמיים  את הקב"ה  מייחדים 
בכל  פעמים  ארבע  אפילו  אומרים  הקבלה 
יום( — "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד"מו. 
המצוה  גם  היא  ערבית  של  שמע  קריאת 
שנקרא  ומי  מקיים,  שהבר-מצוה  הראשונה 

תהלים לד, טו. מג 
רות ד, ז. מד 

משלי כה, כא. מה 
דברים ו, ד. מו 
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ב"שמע  להדר  חייו  כל  צריך  ישראל-שמעון 
ישראל" — שמו, המהות שלו.

אחדמז,  פירוש  ישראל"?  "שמע  אומר  מה 
שעוד לפני שאני מייחד את ה' — מסוגל לחוש 
את  לשמוע  עלי   - אחד"  הוי'  אלהינו  ש"הוי' 
ה"ישראל" שבי, את שרש נשמתי, את האות 
ששים  "יש  תבות  ראשי  )ישראל  בתורה  שלי 
רבוא אותיות לתורה"מח(. עלי לשמוע-לקלוט-
לשמוע,  אוכל  ואז  ה"ישראל",  את  להפנים 
להבין ולהצהיר — גם החוצה, לפרסם אלקות 

— ש"הוי' אלהינו הוי' אחד".
ש"שמע"  כתובמט  העיקרי:  שני,  פירוש 
הבר  )חתן  העם"נ  את  שאול  "וישמע  לשון 
מצוה, ישראל שמעון, הוא ממשפחת שאול(. 
מה פירוש? שהוא אסף וקבץ את העם. כתוב 
ללכד  הוא  המלך  תפקיד  שעיקר  ברמב"םנא 
את העם. ממי לומדים שלמלך יש כח ללכד 
עם  של  הראשון  המלך  משאול,  העם?  את 
ישראל. "וישמע", הוא מגייס את כולם, מקבץ 
ש"שמע  בחסידות  כתוב  כולם.  את  ומחבר 
ללכת  כח  יהודים,  לקבץ  כח  הוא  ישראל" 
שבת  מסיבות  לעשות   — מבצעים  לעשות 
כל  וכך  פסוקים,  לומר  ילדים  הרבה  ולקבץ 
מבצע. קוראים בפשטות "שמע" לכל הילדים 
— בואו יחד. התוכן הוא כבר "הוי' אלהינו הוי' 
אחד". צריך כח בנפש לקבץ את כולם — מתוך 
את  ומחבר  מקבץ  יוצא,  אני  ישראל  אהבת 
כולם יחד. זהו סימן שיש לך ניצוץ של מלך, 
שבכל  המלך  ניצוץ  מלכים.  ישראל  כל  הרי 

יהודי הוא כח לקבץ וללכד יהודים יחד. 

ראה אשא עיני מאמר "שמע ישראל"; שיעור י"ט מנחם- מז 
אב ס"ג.

מגלה עמוקות )ואתחנן( אופן קפו. מח 
ראה מאמרי אדה"ז תקס"ג ח"ב עמ' תרעז; אוה"ת עקב  מט 

עמ' תעט. ועוד.
ש"א טו, ד. נ 

סה"מ מ"ע קעג: "שצונו למנות עלינו מלך מישראל יקבץ  נא 
כל אומתנו וינהיגנו".

ישראל".  ב"שמע  פירושים  שני  אלה 
ה"ישראל",  את  לקלוט  הראשון,  הפירוש 
המאיר  "אור   — עצמך  את  לקלוט  היינו 
לעצמו" — ואח"כ להשמיע "הוי' אלהינו הוי' 
השני  הפירוש  לזולתו".  המאיר  "אור  אחד", 
ללכד,  גם  אלא  להשמיע  רק  שלא  מוסיף 
לחבר את כל היהודים יחד ממש, להיות עם 
אחד, "אין מלך בלא עם" — גם למלך עליון 
המשיח  מלך  ישראל,  למלך  וגם  הקב"ה 
)שהעם המאוחד יקיים את "שום תשים עליך 
מלך"נב — "'שום' לעילא 'תשים' לתתא"נג( — 
נברך את  צרופה.  ישראל  והכל מתוך אהבת 
ישראל-שמעון שהכל יתקיים אצלו על הצד 

הטוב ביותר.

ב. "אורה ושמחה ושׂשֹן ויקר" 
בחדש שבט

אורה  היתה  "ליהודים  כתוב  בפורים 
דברנו  לנו.  תהיה  כן  ויקר"נד,  ושׂשֹן  ושמחה 
זו  "'אורה'  של  הבחינות  ארבע  על  השנהנה 
מילה,  זו  'ששון'  טוב,  יום  זה  'שמחה'  תורה, 
ו'יקר' אלו תפילין"נו בחנוכה. גם בשבט אפשר 

למצוא אותן: 

"אורה" — אור התורה
בחדש שבט חל ראש השנה לאילן — לפי 
בית שמאי היום, ר"ח שבט, ולפי בית הלל ט"ו 
חיים  "עץ  דחיי",  "אילנא  הוא  אילן  בשבטנז. 
היא למחזיקים בה"נח, לכן כאשר כותבים פ"נ 
לרבי בחדש שבט — כנהוג — מבקשים לעורר 

דברים יז, טו. נב 
זהר ח"ג ערה, ב. נג 

אסתר ח, טז. נד 
התוועדות "זאת חנוכה" ע"ט פ"א. נה 

מגילה טז, ב. נו 
משנה ר"ה פ"א מ"א. נז 

משלי ג, יח. נח 
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רחמים רבים שנזכה לאתדבקא באילנא דחיי, 
כן,  אם  התורה.  שהוא  החיים,  בעץ  להתדבק 
של  חדש  הוא  שבט,  חדש  ובכלל  שבט,  ר"ח 

תורה — "'ליהודים היתה אורה' זו תורה". 
עוד פשט של "'אורה' זו תורה" בשבט — 
מהיום, ר"ח שבט, משה רבינו החל לבאר את 
של  הראשון  היום  זהו  שניהנט.  פעם  התורה 
של  חיים"ס  מלך  פני  "באור   — התורה  באור 
התורה, התענוג של התורה )תענוג הוא הכח 

הפנימי של שבטסא(. 
תורה"  זו  "'אורה'  הרבה  יש  כן,  אם 
בחדש שבט. לבחורי ישיבה — יש כאן הרבה 
להתחדש  חדש  שזהו  היא  המשמעות   —
מתוך  התורה  בלמוד  הרבה  ולהתחזק 
גם  שייך  בחסידות.  וגם  בנגלה  גם  געשמאק, 
למלמדים שיש כאן — צריך להתחדש בחיות, 
תורה"  זו  ב"'אורה'  ודעת,  טעם  בטוב  בכיף, 
חשק  מלא  יהיה  המלמד  אם  לאילן.  בר"ה 

ותענוג הוא גם ידביק את תלמידיו. 

"ושמחה" — אכילה ושתיה ושמחה
האכילה  על  דברנו  שמחה?  לגבי  מה 
חיים  שמחים.  להיות  כדי  אוכלים   — בשבט 
הולך  הכל   — ושתיה  ואכילה  ושמחה  ותענוג 
יחד. לכן, אחרי הפסוק של פרק ב, "כי אין טוב 
כתוב  וגו'",  טוב  והראה  ושתה  שיאכל  באדם 
נתן  אלקים[  ]לפני  לפניו  שטוב  לאדם  "כי 
הפסוקים  אחד  זהו   — ושמחה"  ודעת  חכמה 
היא  הבינה  שפנימיות  לומדים  אנחנו  מהם 
השמחה, "אם הבנים שמחה"סב. "'שמחה' זה 
יום טוב" — בחדש שבט יש כל הזמן שמחה, 
הקדמה-הכנה  הוא  )ולכן  משתה  הזמן  כל 

לשמחת פורים ,כנ"ל(.

דברים א, ג. נט 
משלי טז, טו. ס 

ראה מבחר שיעורי התבוננות ח"י עמ' 165 ואילך. סא 
תהלים קיג, ט. סב 

"ושׂשֹן" — שלילת פגם הברית
מה לגבי "'ששון' זו מילה"? כפי שמדברים 
השובבי"ם,  עיקר   — השנהסג(  )וגם  שנה  כל 
בחדש  הוא  המילה,  תיקון  הברית,  תיקון 
שבט. מי שזוכה לתקן את האות ברית קדש 
בשובבי"ם מלא ששון — "שש אנכי על אמרתך 
שלילה  רב"?  "שלל  מהו  רב"סד.  שלל  כמוצא 
עושה  הוא  איך  הברית.  פגם  של  'בגדול' 
שיהודי  דלבא,  הרעותא  גילוי  ידי  על  זאת? 
רוצה באמת רק דבר אחד בחיים, רק את ה', 
גילוי  הזקןסה.  אדמו"ר  במאמר  שלמדנו  כפי 
גופא תיקון פגם הברית.  הרעותא דלבא הוא 
"שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" בשבט 
שובבי"ם.[  שוה  ]שלל  שובבי"ם.  תיקון  היינו 
)משם  התהו  עולם   ,562 שוה  רב"  ו"שלל  כן 

השובבות( וכו'.

"ויקר" — שבט בגימטריא "יקרא"
בעיקר רצינו להגיע ל"'ויקר' אלו תפילין", 
גם  הסברנו  )וכך  בפורים  חז"ל  שדרשו  כפי 
לומדים  חז"ל  הרביסו(.  שיחת  לפי  בחנוכה, 
ש"'ויקר' אלו תפילין" מ"וראו כל עמי הארץ 
מה  ממך"סז.  ויראו  עליך  נקרא  הוי'  שם  כי 
המלה הראשונה מתחלת התורה שבגימטריא 
שבט )311(? צריך לקרוא הרבה מ"בראשית", 
כמה  ולהכנס  הראשון  הסיפור  את  לעבור 
מלה  שמוצאים  עד  השני,  לסיפור  פסוקים 
מופיעה  היא  "יקרא".   — שבט  שבגימטריא 
נותן  הראשון  כשאדם  פסוק,  באותו  פעמיים 
אל  "ויבא   — בראשית  מעשה  לכל  שמות 
האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו 

ראה שיעור כ"ד טבת — פורסם ב"ואביטה" בא. סג 
שם קיט, קסב. סד 

מאמרי אדה"ז הקצרים עמ' תקמט )נלמד בשיעור הנ"ל  סה 
הערה סג(.

לקו"ש ח"ה עמ' 223 ואילך. סו 
דברים כח, י. סז 
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כך  אחר  מיד  שמו"סח.  הוא  חיה  נפש  האדם 
כי  אשה  יקֵרא  "לזאת   — אחר  בניקוד  כתוב 

מאיש ֻלקחה זאת" — ניקוד אחר. 

"ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים"
 — הרביעית  למהפכה  "יקרא"  את  נקשר 
המצע  שראשית  אמרנו  שלנו:  המצע  תכלית 
אפשר  אז  טוב,  שיהיה  ולשתות,  לאכול  היא 
לעשות הרבה מצוות ומעשים טובים, ללמוד 
הרבה תורה — שכל אחד יגלה את ניצוץ המלך 
שבו, יעשה משפט וצדקה תוך כדי שהוא אוכל 
ודאי"  "משיח  נעשה  כתובסט שמשיח  ושותה. 
רק אחרי שהוא בונה מקדש במקומו. כלומר, 
המקדש.  בית  בנין  היא  המשיח  מצע  תכלית 
גם במקדש אוכלים טוב, הכהנים וגם הבעלים 
שלום  עושים  )וכך  שלמים  הרבה  אוכלים   —
בעולםע(. כולם אוכלים טוב במקדש, והאכילה 
מה  אבל  עליה.  מברכים   — מצוה  היא  עצמה 
התכלית האמתית? תכלית בית המקדש, כמו 
בית  ביתי  "כי  היא  ישעיהו,  הנביא  שאומר 

תפלה יקרא לכל העמים"עא. 
ינהרו  שכולם  היא  המקדש  תכלית 
להתפלל בו. מאד משמעותי שכתוב להתפלל 
ולא להקריב קרבנות. לפי פשט הרמב"ם ביד 
החזקה ודאי יקריבו קרבנות )לגבי דעתו במורה 
צ"ע(, אבל הבית נקרא — יקרא, שבט — על שם 
אלו  "'ויקר'   — תפילין  במצות  כמו  התפלה. 
תפילין" — יש תפלה של יד ותפלה של ראש. 
כך כשמתפללים להשי"ת )ב"ביתי בית תפלה 
יקרא"( יש תפלה של יד שכנגד הלב, "עבודה 
שבלב זו תפלה"עב, "שפכי כמים לבך נכח פני 

בראשית ב, יט. סח 
רמב"ם הלכות מלכים פי"א ה"ד. סט 

תנחומא צו ד. ע 
ישעיה נו, ז. עא 

עפ"י תענית ב, א. עב 

א-דני"עג, ויש תפלה בהתבוננות אלקית, תפלה 
לי  ישראל,  )בחינת  ראש  של  תפלה  חב"דית, 
ישראל",  בני  ל"ראש  התקשרות  כולל  ראש, 
הרבי שבדור, שהוא המשיח שבדור, הרי עיקר 

התפלה הוא שיבוא משיח, תכף ומיד ממש(. 
הראשוני  מספר  שהוא   ,311 עולה  שבט 
בו  שיש  סימן   — המלכות  שם  א-דני,  ה-65, 
יבואו  שכולם  היא  המלכות  מלכותי.  משהו 
ליכוד  על  דברנו  אם  אחד.  במקום  להתפלל 
של  כח  לו  שיש  בעולם  אחד  מקום  יש  העם, 
"ַוְיַשַמע", לאסוף את כולם — כולם באים לבית 
המקדש להתפלל לה' וה' שומע את תפלותיהם, 
את  בנה  כאשר  המלך,  שלמה  כתפלת-תחנת 
התפלות  כל  את  בו  יקבל  שה'  המקדש,  בית 
)במיוחד תפלות הגוים, עוד יותר מהיהודיםעד(. 
זהו יעוד חדש שבט, בגימטריא "יקרא" — "כי 

ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים". 

הופעות "יקרא" בתנ"ך
 — האשה  הוא  הראשון  ה"יקרא"  כן,  אם 
"לזאת יקֵרא אשה כי מאיש לקחה זאת". יש 
יקֵרא  "לא   — בתנ"ך  חשובים  "יקֵרא"  הרבה 
אברהם"עה,  שמך  והיה  אברם  שמך  את  עוד 
"לא יקֵרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה 
שמך"עו — אבל הראשון הוא האשה והתכלית 
היא "ביתי", יש קשר בין אשה לביתו, "'ביתו' 
זו אשתו"עז. "ביתי" — הבית שלי, האשה שלי 
— "בית תפלה יקרא לכל העמים". יש בפסוק 
הרבה רמזים, והמלה "יקרא" קשורה ל"יקר" 

של שבט. 
כמה  קריאה.  לשון  הוא  "יקרא"  בפשט 
"יקָרא" יש בתנ"ך וכמה "יקֵרא"? התקליטור 

איכה ב, יט. עג 
ראה מ"א פ"ח. עד 
בראשית יז, ה. עה 

שם לה, י. עו 
יומא פ"א מ"א. עז 
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 — סדר  ובאותו  אותיות  אותן  כי  מבחין,  לא 
צריך לבדוק אחד אחד. יש בדיוק 50 "יקרא" 
— מספר יפה, חמשים שערי בינה. אם בודקים 
"יקָרא"  ל-30  שמתחלק  מוצאים  בפרטיות, 
ו-20 "יקֵרא" — הסימן הוא לך, כמו "לך לך". 
עוד תופעה מענינת, שמתוך ה-30 "יקָרא" יש 

אחד יוצא דופן וגם מתוך ה-20 "יקֵרא". 
— שונות  משמעויות  שתי  קרא  בשרש 
קריאה )בקול, או קריאת שם( ומקרה. בלשון 
ה  עם  גם  להיות  יכול  שקרה  משהו  התנ"ך 
)בניקוד  "יקָרא"  אחת  פעם  יש  א.  עם  וגם 
כמו "יקרא בשם"( — יעקב אבינו קורא לברך 
כמה  לפני  שקראנו  ויחי,  בפרשת  בניו  את 
לכם  ואגידה  "האספו  להם  ואומר  שבתות, 
את אשר יקָרא אתכם באחרית הימים"עח, מה 
במשמעות  אבל  מלה,  אותה  זו  לכם.  שיקרה 
ביתי  "כמו   — "יקֵרא"  לגבי  דבר  אותו  אחרת. 
"כי   — אחר  במובן  אבל  יקרא",  תפלה  בית 
יקֵרא קן צפור לפניך"עט. אם כן, יש כאן תיאור 
יקרא אתכם באחרית הימים",  משיחי, "אשר 
צפור".  קן  יקרא  "כי  משיחית,  מצוה  וגם 
צפור  צפורפ.  קן  בהיכל  יושב?  המשיח  איפה 
בגימטריא שלום — הוא בא לבשר את השלום 
אותו?  איך מוצאים  ויושב בקן צפור.  לעולם, 
זה  "יָקֵרא",  כתוב  אבל  ומצאתי",  "יגעתי  יש 
קורה, 'הנה זה קורה', "יקרא לפניך" פתאום. 
אשר  ו"את  לפניך"  צפור  קן  "יקרא  כנראה 
יקרא אתכם באחרית הימים" תלויים זה בזה. 
יש אחד  שוב, בכל אחת מהצורות האלה 
קריאה.  לשון  השאר  וכל  מקרה  לשון  שהוא 
אופן,  בכל  בתנ"ך.  אלה  אותיות  ניתוח  זהו 
"הכל הולך אחר הפתיחה"פא, היות שזו המלה 
הכל  כנראה  שבט  ששוה  בתורה  הראשונה 

בראשית מט, א. עח 
דברים כב, ו. עט 

זהר ח"ב ז, ב; ח"ג קצו, ב; ע"ח שמ"ג פ"ג. פ 
ע"פ פרקי דרבי אליעזר פמ"ב. פא 

קשור לקריאה הזו, "יקרא", ה"יקר" של חדש 
שבט — "לזאת יקרא אשה", "ביתי בית תפלה 
אתכם  יקרא  אשר  "את  העמים",  לכל  יקרא 

באחרית הימים" ו"כי יקרא קן צפור לפניך".

ראש השנה לקור
יקר גם לשון קור. בחנוכה יש לנו את הרמז 
ש"רגל מן השוק" אותיות 'שלג מן הקור'. אבל 
מתי מתחילה תקופת הקור? בתורה, בפרשת 
נחפב, יש שש עונות — לאחת מהן קוראים קור. 
בר"ח  אם  מחלוקתפג  יש  מתחילה?  היא  מתי 
כמחלוקת   — בשבט  עשר  בחמשה  או  שבט 
שמאי והלל לגבי ר"ה לאילן. לדעת רבי יהודה 
הקור מתחיל מהיום — זהו "יקר" מיוחד, "אור 

יקרות" מיוחד, של ראש חדש שבט. 
יש משהו טוב בקור. עודף קור הוא היפך 
החיים, אבל קור הוא גם חיים — "מים קרים 
על נפש עיפה"פד. אם יש פה מישהו עיף צריך 
לתת לו מים קרים. גם משקה, שמחמם, וגם 
מים קרים — גם חם וגם קר. שוב, ראש השנה 

לקור הוא היום.
ולסיכום:

"'אורה' זו תורה"
התקשרות ל"אילנא דחיי",

ביאור התורה ותענוג בה
"'שמחה' זה יום טוב"

אכילה ושתיה בשמחה בשבט )חוש האכילה(
"'ששון' זו מילה"

תיקון הברית בשובבי"ם
"'ויקר' אלו תפילין"

"ביתי בית תפלה יקרא ]= שבט["
אם כן, אפשר לשיר "ליהודים היתה אורה 
ושמחה" בר"ח שבט — הפסוק שייך לכל חדש 

בראשית ח, כב: "זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף וגו'". פב 
ב"מ קו, ב. פג 

משלי כה, כה. פד 
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שבט. בחנוכה דברנו על הפסוק בחנוכה אבל 
לא שרנו. שרים אותו ניגון גם על "אשר ברא" 

— לכבוד החתן והכלה.

ג. סגולות שבט
מים-תענוג מצמיחים

נראה  באורך  חיים  מקור  עמך  "כי  כתוב 
אור"פה וכתוב "והוי' אלהים אמת הוא אלהים 
חיים ומלך עולם"פו. בחסידות כתוב ש"חיים" 
הם תענוג — "כי עמך מקור חיים", עמך מקור 
שלמדנו  המסר  זהו  שוב,  התענוגיםפז.  כל 
במיוחד   — חיים  לעשות  שצריך   — בקהלת 

בחדש שבט, חדש התענוג, כנ"ל. 
מצמיחים  ש"מים  בתניא  א  בפרק  כתוב 
)כנ"ל(  חיים"  "מקור  יש   — תענוג"  מיני  כל 
צמח,  הוא  משיח  חיים"פח.  מים  "מקור  ויש 
היא  אמת  יצמח"פט.  ומתחתיו  שמו  "צמח 
יש  תצמח"צ.  מארץ  "אמת  משיח,  בחינת  גם 
במשיח "דרך כוכב מיעקב", מלמעלה למטה, 
מישראל"צא,  שבט  "וקם  הוא  העיקר  אבל 
תצמח  שהאמת  בשביל  למעלה.  ממטה 
צריך  הארץ,  מתוך  יצמח  שמשיח  מהארץ, 

מים מצמיחים. 
התענוג,  בנפש,  הפנימיים  הכחות  ב-יג 
לאמונה(,  )מתחת  מלמעלה  השני  הכח 
)מעל  מלמטה  השני  הכח  באמת,  משתקף 
"ומתחתיו  תצמח",  מארץ  "אמת  לשפלות, 
ואמת הם  תענוג  יג הכחות רק  יצמח"(. מבין 

תהלים לו, י. פה 
ירמיה י, י. פו 

לקו"ת בשלח א, א ובכ"ד. פז 
בתנ"ך יש ה "מקור חיים" ו-ב "מקור מים חיים" — חלוקת  פח 
ז-הב. "מקור חיים" = אור אור, אור אין סוף. "כי עמך מקור 
)הרבוע  תענוג  תענוג   = מקור["   = ]שמו  שמו  "צמח  חיים" 
הנקודה  היא  חיה  מה-אדם,   = הכנף  חיה-חדוה.  של  הכפול 

האמצעית של אדם(.
זכריה ו, יב. פט 

תהלים פה, יב. צ 

במדבר כד, יז. צא 

ברבוע(.  ו-21  ברבוע   23( מדויקים  רבועים 
תיקון  היסוד,  ספירת  פנימיות  היא  האמת 

הברית, אבר התענוג.

אמת: אור-מים-תענוג
ענין ראש השנה לאילן הוא ש"השרף עולה 
התענוג  החיים,  השרף,  המים,   — באילנות"צב 
שהזכרנו  החיים,  עץ  תורה,  לימוד  )תענוג 
הרבה,  כך  על  ודברנו  היום,  יודעים  קודם(. 
תופעה  יש  אם  אור.  'אוכלים'  שהצמחים 
שכל  אומרים  שחז"ל  מה  שמשקפת  בטבע 
אכילה בספר קהלת היא תורה — "תורה אור" 
— זו הפוטוסינתזה, בה הצמחים 'אוכלים' אור. 
מלמעלה,  אותו  שמזין  אור,  גם  צריך  הצמח 
וגם מים, שמצמיחים אותו מלמטה — ומהאור 
והמים יוצא תענוג. הסימן הוא אמת — "אמת 
מארץ תצמח" — ראשי תבות אור-מים-תענוג. 
כל אחד משלשתם מכונה חיים: הרי אור 
"באור  לחיים,  הופך  אור  החיים"צג,  "אור  הוא 
חיים"צה,  "מים  הם  מים  חיים"צד.  מלך  פני 
הקב"ה עצמו נקרא "מקור מים חיים"צו.  האור 
מקור  עמך  "כי   — תענוג  מצמיחים  והחיים 
חיים", מקור כל התענוגים. הכל מתחיל מאור, 
אור  יש  יחד.  הולך  והכל  אור",  נראה  "באורך 
בשבט   — חיים  תענוג  וגם  חיים  מים  החיים, 
תענוג.  סתם  לא  חיים',  'תענוג  לעשות  צריך 

הכל זה חיים. 
האור החיים אומר על עצמו — "משיח ה' 
שמו חיים"צז. משיח הוא חיים, הוא תענוג — 
מלך המשיח הוא מלך חיים, עץ חיים. אנחנו 
לחיים  שנזכה  ומתפללים  מחכים  מצפים, 

רש"י לר"ה יד, א ד"ה "הואיל". צב 
תהלים נו, יד; איוב לג, ל. צג 

משלי טז, טו. צד 
בראשית כו, יט ובכ"מ. צה 

ירמיה ב, יג; יז, יג. צו 
דברים טו, ז. צז 
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יחד עם  יביא לנו מלך המשיח,  אמתיים שה' 
"אור החיים", התורה החדשה שלו. זה ה"אמת 
מארץ תצמח" — אור החיים, מים חיים ותענוג 

חיים. לחיים לחיים. 
רואה  אני  לכם.  אשאיר  הגימטריאות  את 
שאחד הנוכחים כבר ִחשב — אור החיים, מים 
משה-משה-משה,  עולה  חיים  תענוג  חיים, 
שעולה גם ה פעמים אור )הכל מתחיל אור(, 
שכתובים ביום הראשון של מעשה בראשית, 
כנגד חמשה חומשי תורה אור, כמאמר חז"לצח. 
כמה עולה רק ג פעמים חיים? חזקה של חיים. 
קשור גם לחתן וכלה, עליהם כתוב "ראה חיים 
עם אשה אשר אהבת"צט. "מה יפית ומה נעמת 
אהבה בתענוגים"ק. ג פעמים חיים עולה צדיק, 
שבט[  חדש  של  האות  צ,  האות  ]שם  "צדיק 
אֹכל לשבע נפשו". שנזכה היום להכל — הכל 

שייך עכשיו, הענין של ראש חדש שבט. 

חדשי ה'תוך'
הוא החדש  מיוחד בחדש שבט?  עוד  מה 
מתחלקים  החדשים  טבת.  בתקופת  האמצעי 
כך  על  דברנו  המדבר.  דגלי  כנגד  לשלישיות, 
חדשים  שלשה  כל  כאןקא.  חדשים  כמה  לפני 
ראש-תוך- התקופה.  של  ראש-תוך-סוף  הם 

סוף הם כמו עבר-הוה-עתיד. יש משהו מיוחד 
באמצע — עיקר עבודת הבינוני של התניא הוא 
בגימטריא  תוך  ההוה.  עם  התוך,  עם  לחיות 
בית דוד, כי דוד הוא התוך-ההוה  חב"ד,  בית 
החדש  בחדשים,  גם  אדם-דוד-משיחקב.  של 
ההוה  שלו,  התוך  הוא  תקופה  כל  של  השני 
שלו. אנחנו מאחלים לחתן וכלה שלנו שהבית 

בראשית רבה ג, ה. צח 
קהלת ט, ט. צט 
שה"ש ז, ז. ק 

בסעודת ר"ח כסלו )ל' חשון( ע"ט — פורסם ב"ואביטה"  קא 
ויגש.

ראה שיעור כ"ט טבת — פורסם ב"ואביטה" בשלח. קב 

בית דוד שהוא "בית  בית חב"ד,  שלהם יהיה 
נאמן בישראל". 

מהם חדשי התוך )שמתחברים יחד(? איר, 
החמישי,  השני,  החדשים   — שבט  חשון,  אב, 
השמיני והאחד עשר. יש משהו מיוחד בחוט 
הזה שמחבר את התוך, את ההוה של החדשים. 
מה התכונות הפנימיות שלהם )לפי המגן דוד, 
שכל אחד צריך להכיר טוב(? שמחה, שפלות, 
זוגות — שני ה'תוך'  אהבה, תענוג. ממש שני 
והשמחה",  השפלות  "מאמר  הם  הקיץ  של 
ושני  תליא,  בהא  שהא  והשמחה  השפלות 
"אהבה  הם  ושבט,  חשון  החורף,  של  ה'תוך' 
יחד.  שהולכים  ותענוג  אהבה  בתענוגים"קג, 
 ,1711 עולים  שמחה-שפלות-אהבה-תענוג 
זהו  אוהבים.  מאד  שאנחנו  מלה  חן,  משולש 

סימן ארבעת ה'תוך' של השנה. 
האריז"ל?  לפי  אלה  חדשים  שבטי  מהם 
תבות  ראשי  אשרקד,  מנשה,  שמעון,  יששכר, 
שמאי )משולש הוי'(, ששייך לר"ח שבט. אלה 
שבטים מיוחדים: יששכר הוא החכם, "ומבני 
יעשה  לדעת מה  לעתים  בינה  יודעי  יששכר  
אחריו  העברי;  הלוח  את  מחשב  ישראל"קה, 
מנשה,  שכם;  באנשי  משפט  שעושה  שמעון, 
שנותן  ואשר,  הירדן;  גדות  בשתי  שנוחל 
כללי,  חדש  הוא  שבט  חדש  מלך".  "מעדני 
קרוי על שם כל השבטים. מולו נמצא אב — 
ומולו  אחד,  אב  יש   — מעלות  שמונים  מאה 
כנגד  שבטים,  יב  בנים,  יב  לו  יש  אבל  שבט, 

כל החדשים. 

שה"ש ז, ז. קג 
בקיץ  שמעון  )יששכר  אשר  מנשה  שמעון  יששכר  קד 
משלימים ל-1296, 36 ברבוע, 6 בחזקת 4; מנשה אשר בחרף 
 —  )7 בחזקת   2  ,128 פעמים   7 תמימות,  ל-896,  משלימים 
שבטי ה'תוך' — עולים 2192, ד פעמים 548, שעולה ד פעמים 
החלוקה  במדע.  היום  חשוב  הכי  המספר  של  כפולה   .137
שבעצמה   — השקל  מחצית   — "מחצית"  סוד  היא  לארבע 

עולה ד פעמים קבלה.
דהי"א יב, לג. קה 
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סימן ברכה במזל דלי
את  מסמלים  אחר,  דבר  מכל  יותר  מים, 
כמו  זורם  הזמן  ההוה.  זרימת   — הזמן  זרימת 
מים. הרבי הקודם אומרקו שכאשר פוגשים מים 
— מזל דלי, נושא דליים )הוא נושא על כתפיו 
שני דליי מים, לשם שיווי המשקל(, בחו"ל היה 
את  הביאו  כי  מים,  נושא  ברחוב  לפגוש  מצוי 
המים למכירה — צריך לומר שהבעש"ט אומר 

שכאשר פוגשים מים זהו סימן ברכה. 
שבט,  בר"ח  מים?  פוגשים  מתי  בכלל, 
כי פוגשים את מזל דלי. כמו שנוהגים לומר 
ששבט ראשי תבות "שנשמע בשורות טובות", 
זהו בעצם חדש בו פוגשים את נושא הדליים. 
אני  יחד,  נאמר   — מלא  בפה  לומר  צריך 
שכאשר  אומר  שהבעש"ט   — אתכם  מוציא 
פוגשים מים זהו סימן ברכה. סימן ברכה בכל 
ולכלה  לחתן  וברוחניות,  בגשמיות  הענינים, 

ולבר מצוה ולכולנו. 
נע  המזלות  גלגל  שנה   72 שכל  כתובקז 
יכנס  דלי  שמזל  וברגע  בשמים,  אחת  מעלה 
גם  הדלי',  'עידן   — משיח  יבוא  טלה  למזל 
טלה  שוה  דלי  כי  למה?  זאת.  יודעים  הגוים 
)את זה מסתמא הגוים לא יודעים(. כמה זמן 
למזל  יגיע  דלי  שמזל  עד  המבול  מאז  לוקח 
טלה? כל 72 שנה הגלגל נע מעלה אחת. כדי 
שמזל דלי יגיע בשלמות למזל טלה צריך 60 
תוסיף  שנה.   4320  — חדשים(  )שני  מעלות 
יקרה?  זה  מתי   — המבול  שנת  ל-1656,  זאת 
לגמרי  עד שיגיע  197 שנה.  עוד   ,5976 בשנת 
יש עוד 197 שנים, אבל אין לנו סבלנות... כבר 
)בכלל,  לתוך טלה  נכנס  מספיק קרוב, שדלי 
"בעתה"  לגאולת  מתיחסים  כאלה  חישובים 
ולמעשה  "אחישנה",  גאולת  רוצים  אנו  אך 

לוח 'היום יום' כ"א טבת. קו 
גדי  תבשל  "לא  נספח  משפטים,  שבעה  עמודיה  ראה  קז 
עמ'  ח"כ  התבוננות  שיעורי  מבחר  נז;  הערה  אמו"  בחלב 

.184-185

"בעתה   — ומעתה  "בעתה"  לזמן  הגענו  כבר 
אחישנה"קח כידוע(.

ד. רבוי-צמצום-בחירה-שאיבה
האבות — ראש-תוך-סוף

עבר- שראש-תוך-סוף,  הסברנו  אתמולקב 
גם עבר-בינוני-עתיד(,  )שנקראים  הוה-עתיד 
הם גם כנגד האבות — "אין קורין אבות אלא 
ה'תוך'  ויעקב"קט. את  יצחק  לשלשה, אברהם 
מצד  יצחק"קי.  "פחד  סוד  מיצחק,  מקבלים 
לעתיד  שני  ומצד  ה'תוך',  ההוה,  הוא  אחד 
לבוא דווקא נקרא לו "כי אתה אבינו"קיא — זהו 

הוה שעצמתו תוכר בעתיד.
יש דרוש חשוב לגבי שלשת האבות שלא 
הספקנו להסביר אתמול — כל שלשה חדשים 
בשלישיה  אברהם-יצחק-יעקב.  כנגד  הם 
הראשונה רואים בפשטות: ניסן הוא אברהם — 
אהבה, יציאת מצרים, חדש האביב; אייר הוא 
סיון, מתן תורה, הוא  יצחק — תיקון המדות; 
יעקב. כך הלאה בכל החדשים. אם כן, שבט 

הוא בחינת יצחק. 
עוד  להקדם  צריך  הענין,  את  להבין  כדי 

דרוש מאד חשוב לגבי האבות: 

 אברהם אבינו — כח הרבוי
)מ"אחד" ל"המון"(

גם  נקרא  אברהם  אתמול,  שדובר  כפי 
"אחד",  וגם   — "אביך הראשון"קיב   — "ראשון" 
קראתיו"קיד  אחד  "כי  אברהם"קיג,  היה  "אחד 
'יום  כתוב  שלא  בראשית,  במעשה  )כמו 

בספרנו  באריכות  ראה  א.  צח,  סנהדרין  כב.  ס,  ישעיה  קח 
בעתה אחישנה.

ברכות טז, ב. קט 
בראשית לא, מב. קי 

ישעיה סג, טז. ראה שבת פט, ב. קיא 
ישעיה מג, כז. קיב 

יחזקאל לג, כד. קיג 
ישעיה נא, ב. קיד 
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אומר  כולו  מחד,  אחד"(.  "יום  אלא  ראשון' 
אברהם-יצחק-יעקב  לפעמיםקטו  "אחד". 
כתוב  יצחק  על  כי   — אחד-יחיד-מיוחד  הם 
ויעקב הוא ה"בחיר ]המיוחד[  יחידך"קטז  "בנך 
הוא  "אחד"  פשט  פי  על  אך   — שבאבות"קיז 
אברהם אבינו. מאידך, כשה' מוסיף לאברהם 
ה בשמו — בכריתת ברית המילה, ברית בשר, 
ידי  על  העתידה  הגאולה  את  שמבשרת  ברית 
משיח צדקנו — הוא אומר שהיא קיצור המלה 
)קשור  נתתיך"קיח  גוים  המון  אב  "כי  "המון", 

למהפכה הרביעית(. 
מה פירוש "המון"? הרבה. יש ספר מקצועי 
מילים  על  לצטט,  אוהבים  שאנחנו  יפהקיט, 
הכי  השפה  היום  בעברית.  שמקורן  בלועזית 
מדוברת בעולם היא אנגלית, ולמרבית הפלא 
באנגלית  — מלים  ורבבות  — אלפים  יש המון 
שאפשר למצוא את מקורן בלשה"ק. הבלשנים 
הרגילים לא מכירים בכך, אבל זהו משהו רציני 
 many ומובהק. דוגמה אחת בין אלפים היא 
מהמלה  שבאה  שפשוט  הרבה,  באנגלית, 
'המון' בלשה"ק. שוב, זהו לימוד מעמיק בלשון 

— דוגמה מובהקת למקור המלה. 
לאברהם  קשור  כי  זאת?  אומרים  למה 
בעצם. המלה המון היא האות ה של אברהם. 
האות ה היא ריבוי. עד להוספתה הוא גם לא 
יכול לקיים "פרו ורבו", לפרות ולרבות — ה-ה 
אמנו,  שרה  עם  בקדושה,  שיוכל  כדי  נוספת 
ההמון,   ,many-ה אבל  ורבו".  "פרו  לקיים 
אינם רק בניו דרך שרה, דרך יצחק, אלא "המון 

גוים" — הוא נעשה אב לכל הגוים שבעולם. 
הוא  אברהם?  של  הסוד  מה  כן,  אם 

ראה תקט"ו תפלות )לרמח"ל( קלט ו-תנז. הקדמת סוד  קטו 
ה' ליראיו הערה סט.
נוסח התפלה. קטז 

ע"פ בראשית רבה עו, א. קיז 
בראשית יז, ה. קיח 

The Word מאת ד"ר יצחק מוזסון. קיט 

ל"המון".  אב  הוא  ה"אחד"  אך  "אחד"  עצמו 
הפילוסופיות  השאלות  הפרדוקסים,  אחד 
עולם,  דורות  כל  במחשבת  ביותר  העמוקות 
הוא איך מאחד יוצא ריבוי? זהו סוד הבריאה. 
והארץ  תולדות השמים  "אלה  מיהו אברהם? 
בריאת  סוד  עיקר  באברהםקכא.  בהבראם"קכ, 
סוד  זהו  מאחד.  הריבוי  יציאת  הוא  העולם 
נקודת העבר בזמן — הדבר הראשון שה' ברא 
בעצם  היא  הראשונה  הזמן  נקודת  זמן.  הוא 
נקודת   — הבריאה  של  הראשונה  הנקודה 
המעבר מאחד לריבוי. אם לא באנו לשמוע רק 
נקודת  כדאי.  היה   — הזה  הקטן  הווארט  את 
אבינו,  אברהם  נשמת  סוד  הראשונה,  הזמן 

בהבראם-באברהם, היא ריבוי מאחדות. 

יצחק אבינו — "שאמר לעולמו די"
מהם   — הלאה  לחשוב  צריך  זאת,  לאור 
עבר- הם  יותר משלשתם,  אין  ויעקב?  יצחק 

"אחד"  היה  ראש-תוך-סוף.  הוה-עתיד, 
וכעת יש הרבה — זה אברהם. מה יצחק יכול 

להוסיף? מה יעקב יכול להוסיף? 
שייך  ש-די,  שם  סוד  הוא  שיצחק  כתוב 
אברהם  אל  "וארא   — שעבר  שבוע  לפרשת 
לא  הוי'  ושמי  באל שדי  יעקב  ואל  יצחק  אל 
נודעתי להם"קכב. כתובים שם כל האבות, אבל 
המלה הראשונה היא וארא, בגימטריא יצחק — 
כל השלשה כאן תחת הכותרת שלו. שם א-ל 
הוי'  "ויקרא שם בשם  באמת שייך לאברהם, 
אל עולם"קכג, "אל אחד בראנו"קכד. שם ש-די, 
"שאמר לעולמו די"קכה, הוא סוד הצמצום — עד 

כאן ותו לא. זהו החידוש של יצחק. 

שם ב, ד. קכ 
בראשית רבה יב, ט; פסיקתא דרב כהנא נספחים אות א. קכא 

שמות ו, ג. קכב 
בראשית כא, לג. קכג 

מלאכי ב, י. קכד 
חגיגה יב, א; זהר ח"ג רנא, ב. קכה 
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נגביל  לא  שאם  תהליך  מתחיל  אברהם 
אותו ילך ויתפשט עד אין סוף. הריבוי שיוצא 
ומתפשט  הולך  אברהם  של  האחדות  מתוך 
בחסידות  כתוב  סוף.  אין  עד  מעצור,  ללא 
שאברהם הוא בעצם התפשטות אור אין סוף, 
לפני הצמצום. מיהו יצחק? אחד שבא ואומר 
רב"  "שלל  כמו  גבולות,  מעמיד  הוא  'די'. 
שאמרנו קודם, לגבי תיקון הברית. שם ש-די 
הוא סוד הברית, ספירת היסוד בקבלה, תיקון 

הברית — עד כאן, לא יותר. 
"אל  בעצם  הוא  שאברהם  יוצא  כן,  אם 
אחד בראנו ]הרבה, לשון רבים["קכו — שם א-ל 
גופא הוא מ-א, מאחד, להרבה, יש משמעות 
יצחק הוא "שאמר  ל — אבל  ריבוי באות  של 

לעולמו די". 

 יעקב אבינו —
הבחירה ב"בני בכֹרי ישראל"

מלת  שבאבות"?  ה"בחיר  יעקב,  מיהו 
הרבה  ברא  ה'   — "בחיר"  היא  כאן  המפתח 
מאחד, משרש נשמת אברהם, ואחר כך הגביל 
להיות  צריך  ועכשיו  זאת, צמצם בשם ש-די, 
מהו  להם".  נודעתי  לא  הוי'  "ושמי  הוי',  שם 
מצרים?  ליציאת  ששייך  האמתי,  הוי'  שם 
לומר  צריך  רבינו  שמשה  הראשון  המשפט 
לפרעה, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים 
— חידוש מופלא, שעליו כל הריב בעולם, "בני 
ובארץ  בעם אחד  ה'  בחירת  ישראל"קכז,  בֹכרי 
לבן  האחד,  לעם  המגיעה  אחת  ארץ  אחת, 
 — ועשו  יעקב  ליצחק,  ילדים  שני  יש  האחד. 
"ואלה תולדֹת יצחק בן אברהם אברהם הוליד 
האמורים  ועשו  "יעקב  והם  יצחק"קכח  את 
עשו  את  דווקא  אוהב  יצחק   — בפרשה"קכט 

מלאכי ב, י. קכו 
שמות ד, כב. קכז 

בראשית כה, יט. קכח 
רש"י שם. קכט 

להכריע  וצריך  יעקב",  את  ֹאהבת  ו"רבקה 
ביניהם, לבחור אחד. 

כל התהליך הוא מאחד להרבה, והתכל'ס 
— כל חידוש מעשה בראשית — היא הבחירה. 
ה' בורא את העולם כדי שיהיה הרבה, ובסוף 
יוכל לומר — לצחוק — 'מכל אלה שבראתי אני 
בוחר רק אחד'. הבורא ברא את כולם שיוכל 
כך  הזה'.  המסוים  באחד  בוחר  'אני  לומר 
ההרבה חוזר להיות אחד — ההרבה נשארים 
בשטח, אבל יש רק אחד שהבורא בורר ובוחר 
בו לעצמו. יעקב, "הבחיר שבאבות", הוא לא 
"בני  הבחירה,  סוד  אלא  באבות,  הנבחר  רק 
יעקב  את  "וֹאהב  בו,  בוחר  ה'  ישראל",  בֹכרי 

ואת עשו שנאתי"קל. 
שוב, יש שלשה שלבים — להוציא הרבה 
מאחד, להגביל את הריבוי, ובסוף להצביע על 
ריבוי מוגבל )מספר מוגבל,  אחד מתוך אותו 
לבחור  צריכים  כנראה  סופי(.  אין  מספר  לא 
סוף  אין  מתוך  לא  מוגבלת,  קבוצה  מתוך 
אני   — הבחירה(  לקראת  היא שלב  )ההגבלה 
אין  ככה.  למה?  שלי'.  'זה  ואומר  אצבע  שם 
במאמר  גם  שלמדנו  )כמו  טעם  בלי  טעם, 
שובבי"םסה(, זה כל הכיף, כל הצחוק. ההגבלה, 
אומרקלא  כמו שהמגיד  היא מעבר.  שם ש-די, 
שה' בורא את העולם יש מאין כדי שהצדיקים 
לאין. החויה הפנימית של  יחזירו את העולם 
והיא  בנפש,  הבטול  היא  האמצעית  הנקודה 
בעצם המגיד. הבעש"ט-המגיד-אדמו"ר הזקן 
חוית  האין,  התגלות   — אין-בטול-אמת  הם 
האין )בטול(, חותם אמת נצחי )רושם האמת 

בנפש(, כפי שהוסבר אתמול.

הרגל הרביעית — שאיבת הגוים
ריבוי  נחזור: שלשת השלבים הם הוצאת 

מלאכי א, ב. קל 
אור תורה )אמור( אות קכ. קלא 
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מתוכו.  אחד  ובחירת  הריבוי  הגבלת  מאחד, 
הבחירה באחד בעצם שוללת הכל — לא רק 
שהגבלתי את הריבוי, אלא שמבחינתי הרבים 
רק  אוהב  אני  אבל  הכל,  בראתי  קיימים.  לא 
לא  ]באמת  כולם.  את  סופרים  לא   — אותך 
סופרים אותם? מה עם המהפכה הרביעית?[ 
את  גם  כולם,  את  אוהבים  כך  כל  שאנחנו 
שכולם   — אותם  לגייר  שרוצים  עד  הגוים, 

יוכללו ב"בני בֹכרי ישראל".
הרגל  לסוד  שייך  ששאלת  מה  בעצם, 
קורין  "אין  אמנם,  המרכבה.  של  הרביעית 
ויעקב",  יצחק  אברהם  לשלשה,  אלא  אבות 
בחינת  רביעית,  רגל  גם  יש  למרכבה  אבל 
הרגל   — המלך  דוד  של  )בנו-ממשיכו  משיח 
שם  לו  גם  לשייך  נרצה  שאם   — הרביעית 
קדוש, זהו שם א-דני, שם המלכות, כפשוט(. 
לקיים  חותם,  שהרמב"ם  כמו  תפקידו?  מה 
את יעוד "כי אז אהפֹך אל עמים שפה ברורה 
אחד"קלב.  שכם  לעבדו  הוי'  בשם  ֻכלם  לקרֹא 
אחרי שבוחרים אחד מתוך הריבוי — כל השאר 
לומר להם שבחרתי אחד,  נבראו לשוא? עלי 
החפץ  האיש  ל"מי  טובה  עצה  שתהיה  כדי 
להדבק   — גוים"  ה"המון  כל  מבין  חיים"קלג 
יש  לאחד.  חוזר  הכל  ואז  באחד,  ולהכלל 
בחירה  הריבוי,  הגבלת  ריבוי,  — אחד,  תהליך 
באחד, ואמירה לכולם שמי שרוצה חיים ידבק 
באחד. ה"אחד" עכשיו הוא אחד שמושך, כמו 
מגנט, שתכליתו למשוך — על ידי שמאיר אור 
לכולם הוא בעצם מושך את כולם לתוך עצמו. 
אז כל הריבוי בעצמו יחזור להיות אחד. אחד 
הוא העם האחד, העם הנבחר, שיתחבר איתו 

לגמרי — מי שיזכה ידבק בחיים.
הקב"ה  של  המעגל  הכיף,  הסוד,  זהו 
להגבלת  לריבוי,  מאחד   — בראשית  במעשה 

צפניה ג, ט. קלב 
תהלים לד, יג. קלג 

הריבוי, לבחירה ב'זה אני אוהב', 'זה אני בוחר', 
בטוי  שיש  כמו  לתוכו.  יישאב  מי  נראה  ואז 
שהנשמה  דמלכא"קלד,  בגופא  "לאשתאבא 
רוצה להשאב לתוך ה', גם תפקיד עם ישראל 
הוא להיות משאבה שמי שיזכה יישאב לתוך 
ה"אחד" ויכלל בחיים. מי ישאר? מי שישאב. 
גם  לעשות  אפשר  השואבה.  בית  שמחת  זו 
]נגנו "ושאבתם  עכשיו שמחת בית השואבה. 
של  נושא-הדליים  חכמת  כל  בששון".[  מים 
חכמת   — מים  לדלות-לשאוב  איך  היא  שבט 

השאיבה, זו החכמה היהודית האמתית.
ולסיכוםקלה:

ריבוי )מ"אחד" ל"המון"( אברהם )א-ל( 
הגבלה יצחק )ש-די( 
בחירה יעקב )הוי'( 
שאיבה דוד-משיח )א-דני( 

שמחת החשמל
לפני ברכת המזון בקשו — וצריך — לברך את 
שכמה  הארץ",  "פרי  ישיבת  ברחלים,  הישיבה 
לרווחה,  שיצאו  במיצר-מעצר,  ממנה  בחורים 
קוראים  אנחנו  כעת  טובות.  בשורות  שתהיינה 
שכולנו  מהמצרים,  שיצאו  מצרים,  יציאת  על 
שתפעל  פשוטה  עצה  בקשו  מהמצרים.  נצא 
להתפלל  להרבות  כמובן,  צריך,   — לטובתם 
ולשתות  לאכול  הרבה  וגם  לזכותם,  וללמוד 
ולשמוח, לעשות חיים. כך מה שיצא מהשיעור. 
בקהלת  כתוב  לשמוח?  פירוש  מה 
חשות  "עתים   — חשמל  אותיות  "לשֹמח"קלו, 

זהר ח"א ריז, ב. קלד 
)חותם- "לעשות"  עולה  שאיבה  בחירה  הגבלה  רבוי  קלה 
"אל  )סוד  הוי'  פעמים  אל  העולה  בראשית(,  מעשה  תכלית 
בפרט,  )בחירה(  ויעקב  )רבוי(  אברהם  כנגד  לנו"(,  ויאר  הוי' 
יעקב  יצחק  אברהם  עם  ויחד  כאן.  הוי'  בסוד  הזכרים  שני 
שתי  בין  )הכנף  זך  של  הכפול  הרבוע   ,1458 הכל  עולה  דוד 
המערכות היא מזל — מזל מכאן ו-מזל מכאן, בסוד מזל עליון 

ומזל תחתון, "נֹצר חסד" ו"ונקה"(.
בפסוקים נוספים עם אותו מסר )קהלת ה, יז-יט(: "הנה  קלו 
טובה  ולראות  ולשתות  לאכול  יפה  אשר  טוב  אני  ראיתי  אשר 
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שהבחורים  שמעתי   — ממללות"קלז  עתים 
לחשות"קלח,  "עת  בחקירה,  לשתוק  החליטו 
אבל צריך גם להגיע גם ל"עת לדבר", לדעת 
מתי לדבר ומה לדבר, להפיץ תורה לכל עם 
ישראל. אנחנו מברכים את כולם שיזכו לסוד 

לו  נתן  אשר  חייו  ימי  מספר  השמש  תחת  שיעמל  עמלו  בכל 
האלהים כי הוא חלקו. גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עֹשר 
ונכסים והשליטו לאכֹל ממנו ולשאת את חלקו ולשמֹח בעמלו 
זה מתת אלהים היא. כי לא הרבה יזכֹר את ימי חייו כי האלהים 

מענה בשמחת לבו".
חגיגה יג, ב. קלז 
קהלת ג, ז. קלח 

אותיות  "לשמח"   — שמחים  שיהיו  החשמל, 
חשמל — ושכולנו נאכל ונשתה ונעשה לחיים 
מאתי  חדשה  )"תורה  תורה  פי  על  כדבעי 
והשלמה  האמתית  לגאולה  ונזכה  תצא"(, 
שנזכה  האלהים".  "מיד  ממש,  ומיד  תכף 
הארץ,  פרי  של  החדש  שבט,  בחדש  לאכול 
לאכול מפרי ארץ ישראל — גם הגשמיות וגם 
לאותו  שנזכה  הטובים.  והמעשים  התורה 
מלך — בגימטריא מים, בגימטריא צ — שאוכל 
לו  טוב  ואז  וצדקה,  משפט  ועושה  ושותה 

וטוב לכולם.
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מודעות לה' ולמשלח
לקרב  כשזוכים  מאגו-טריפ  נצלים  ]איך 
יהודי בשליחות?[ שליח צריך להרגיש במאה 
הרבי.  בכח  המשלח,  בכח  פועל  שהוא  אחוז 
]על דרך "וזכרת את הוי' אלהיך כי הוא ֹהנתן 
ה',  את  לזכור  צריך  חיל"א?[  לעשות  כח  לך 
וגם לזכור את הרבי. ה' נותן את המקיף, את 
נסיבות השליחות — בשליחות צריך להקשיב 
לסבות, הגעת או אי-הגעת אנשים לבית חב"ד 
צריך  השליחות  ובשביל  מלמעלה,  מכוונת 
נותן את  והרבי   — קורה  ולהבין מה  להקשיב 

הפנימי, את האור שצריך להכניס לכלי. 
"וצדיק  כתוב  האלה  הבחינות  שתי  על 
אמונות,  ב  עם  חי  הצדיק   — יחיה"ב  באמונתו 
אמונה בה' ואמונה ברביג, "ויאמינו בה' ובמשה 
עבדו"ד. על ידי האמונה שמשה הוא עבד נאמן 
להשי"ת, "משה אמת ותורתו אמת"ה, מגיעים 
יתברךו  בעצמותו  בה',  עמוקה  יותר  לאמונה 
רועה   — מהימנא"  "רעיא  הוא  משה  )וכידוע, 
האמונה — תפקידו לרעות-לפרנס את אמונתנו 
את  להפוץ  וכך  תורתו,  דברי  באמצעות  בה', 
האמונה לדעת, את האור המקיף לאור פנימי(.

נרשם )מהזכרון( על ידי אליעזר שלמה מזרחי. לא מוגה. שלום 
ע"ט  כסלו  כ"ג  וישב,  פרשת  שבת  ליל  פרידמן,  משפחת  זכר 

— כפר חב"ד.
דברים ח, יח. א 
חבקוק ב, ד. ב 

ג ראה סוד ה' ליראיו כללי השערים פרק ח.
במעין  ובאריכות  עה"פ  במכילתא  וראה  לא.  יד,  שמות  ד 

גנים ח"ב פרשת בשלח.
תנחומא קרח יא. ה 

בקיצור  )צוטט  ישראל"  "וירא  ד"ה  שמות  פלה"ר  ראה  ו 
במעין גנים בשלח(.

ארבעה עולמות בשליחות
מודעות  של  רמות  ארבע  לזהות  אפשר 

וזכרון נכונים:
לא  אך  במציאות  שפועלים  אנשים  יש 
זוכרים את ה' )"הֹנתן לך כח לעשות חיל"( ולא 
את כח המשלח )הרבי( המתלבש בפנימיותם. 
)אפילו  טריפ'  ב'אגו  נמצאים  באמת  הם 
כשאינם מתגאים בבוטות, אפשר להיות ב'אגו 
טריפ' צנוע...(, בעולם של "אף ]אף אחד אחר 
אחר[  אחד  לאף  זקוק  איני  בידי,  מסייע  לא 

עשיתיו ]אני עשיתי את הכל["ז.
יש הפועלים מתוך הרגשת האור הפנימי 
כח  להם  ונותן  אותם   מחיה  בהם,  המאיר 
ללא  אך  עצמם(,  מכח  )לא  חיל"  "לעשות 
מודעות לאור המקיף המכוון את כל צעדיהם 
יחפץ"ח(.  ודרכו  כוננו  גבר  מצעדי  )"מהוי' 
]פנימי["ט  אור  "יוצר  של  בעולם  נמצאים  הם 
)עולם היצירה( — כשלוחי הרבי, הם מרגישים 
ללא  אמנם,  שבהם.  המשלח  כח  את  היטב 
הם  ה',  של  המקיף  האור  נוכחות  הרגשת 
המקורב-הפוטנציאלי  את  לדחות  עלולים 
על ידי שידור שייכותם לרבי בצורה חיצונית, 
המפגינה את היותם שלוחי הרבי ו'משוויצה' 
האלוקי  לניצוץ  באמת  לב  לשים  מבלי  בכך, 
מהאור  ממעל"י,  אלוה  "חלק  שהוא  שבזולת, 

המקיף של ה'. 
יש המרגישים את יד ה' המכוונת את כל 

ישעיה מג, ז. ז 
תהלים לז, כג. ח 

ישעיה מה, ז. ט 
תניא פ"ב )עפ"י איוב לא, ב(. י 

שליחות במודעות נכונה

המדור מוקדש לזכות:
הרכה הנולדת איילת השחר תחי' מנצ'ובסקי - כ"ו טבת. שתגדל להיות חסידה יר"ש ולמדנית
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מעשיהם, ו"כי ממך הכל ומידך נתנו לך"יא, אך 
בעולם  נמצאים  הם  לרבי-משלח.  זיקה  ללא 
גלוי  ללא מקור  )בריאה(,  "ובורא חשך"ט  של 

של אור פנימי. 
)שבעולם  ישראל"יב  בני  "אצילי  אך 
מודעים   — מהם  שנהיה  הלואי   — האצילות( 
באמת  ובטלים  לרבי  וגם  לה'  גם  היטב 
לעצמותו יתברך שאין לו שום ציור כלל )"לית 
מחשבה תפיסא ביה כלל"יג(, המייחדת ביחוד 
סוף  אין  )אור  הוא  בריך  קודשא  את  אמיתי 
סוף  אין  )אור  ושכינתיה  עלמין(  כל  הסובב 

הממלא כל עלמין(יד.
ולסיכום:

מודעות לה' ולמשלח אצילות 
מודעות לה' ולא למשלח בריאה 
מודעות למשלח ולא לה' יצירה 

חוסר מודעות לה' ולמשלח עשיה 
צריך  רק  הוא  נותן?  השליח  מה  כך  ]אם 
אמרנו  לרבי?[  בטולו  את  לאנשים  להראות 
לעיל שלא, ושבעצם הפגנת בטול לרבי היינו 
הבטול,  ה'מה',  את  'ראו'   — ראומה  קליפת 
אהבת  להקרין  השליח  על  כל,  קודם  שלי. 
ישראל. ידוע הווארט החסידי שאם 'סוחטים' 
יהודי יוצאת ממנו טפת אהבת ישראל. אהבת 
ישראל כוללת גם את הידיעה שיש בך משהו 
יותר ממני, אותו אני צריך לקבל ממך. ]בדרך 
הוא  ממנו  יותר  שהשני  יודע  כשמישהו  כלל 
לא אוהב אותו...[ כך כשנדמה לי, מתוך ישות 
אם  אבל  ממנו.  יותר  אני  הכל  שסך  וגאוה, 
)תכונות  וענוה  בטול  מתוך  היטב,  יודע  אני 
נפש שהחסידות באה להחדיר בנו, ולשם כך 
צריכים רבי אמתי( שהוא יותר ממני — הידיעה 

גורמת לי לאהוב אותו. 

דהי"א כט, יד. יא 
שמות כד, יא. יב 

הקדמת תקו"ז )"פתח אליהו"(. יג 
ראה תניא פמ"א. יד 

חסר-שלם-מלא
נוטריקון  חסר-שלם-מלא,  של  סוד  יש 
חשמלטו — קודם צריך לדאוג שהכלי לא יהיה 
חסר, שלא יהיה חור שמונע להכניס לתוכו אור, 

ואחרי שהכלי שלם צריך למלא אותו באור. 
זהו גם הסדר בשליחות: חוסר בכלי היינו 
פגם באהבת ישראל )כמבואר בדא"חטז בסוד 
"תמים יהיה לרצון"יז, "ומום אין בך"יח — מום 
אי-אהבה  ידי  על  בנפש  שנוצר  'חור'  היינו 
חיבור  מיהודי במקום  ניתוק  לאחד מישראל, 
"כלי  שלום,  )לשון  שלם  כלי  צריך  אליו(. 
אותו  למלא  ואח"כ  ברכה"יט(  מחזיק  ]שלם[ 
באור )ברכת כל טוב סלה בגו"ר, "ה' יברך את 

עמו בשלום ]בתוך כלי שלם["כ(.

להתחיל מה"חסר"
"ולרש  נאמר  עליו  רש,  הוא  ה"חסר" 
)החל  שלמות  "כל",  חסר  הוא   — כל"כא  אין 
מתודעת "כי ממך הכל ומידך נתנו לך" הנ"ל(. 
בראש  התודעה   — ראש  של  ה-א  לו  חסרה 
הוא  והכל  הכל  שהוא  עולם",  של  ל"אלופו 
)דבר הרמוז בפסוק "ֵראש ]עם א, לרמוז מה 
באמת חסר לרש[ וֹעשר אל תתן לי"כב(. אכן, 
רש הוא גם מלשון ראשית, כבפסוק "מרשית 
השנה עד אחרית שנה"כג, עליו דרשו חז"ל "כל 
בסופה"כד  מתעשרת  בתחלתה  שרשה  שנה 

ראה שיעור כ"ג טבת ע"א פ"ג. טו 
אהבת  ומצות  ישראל  שנאת  איסור  מצותיך  דרך  ראה  טז 

ישראל.
ויקרא כב, כא. יז 

שה"ש ד, ז. יח 
עוקצין פ"ג מי"ב )סיום הש"ס(. יט 

תהלים כט, יא. כ 
שמואל-ב יב, ג. כא 

העושר  ונסיון  העוני  בנסיון  מדבר  הפסוק  ח.  ל,  משלי  כב 
)והנקודה  כסלו  כ"א  בשיעור  שדובר  כפי  ו(,  כב,  רבה  )ויקרא 

המעובדת ממנו( — פורסם ב"ואביטה" בא.
דברים יא, יב. כג 

ר"ה טז, ב. כד 
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"והיה  כבפסוק  וריבוי,  עושר  היא  )אחרית 
מאד"כה(.  ישגה  ואחריתך  מצער  ראשיתך 
ההתחלה היא ברשות, בהרגשת החוסר, אותו 

יש להשלים ולמלא.
 — השאלה  ידועה  הקב"ה:  אצל  אפילו 
משהו  האם  העולם,  את  הקב"ה  ברא  מדוע 
היה חסר לו?! הרי אצלו לא שייך חסרון! הוא 
)לפני הצמצום הראשון( תחושת  בעצמו  יצר 
הגבול  כח  התכללות  )שהיא  כביכול  חוסר, 
בכח הבלי-גבול, שהרי השי"ת הוא "שלמותא 
להרגיש  היכולת  גם  לו  חסרה  ולא  דכולא", 
הרצון  עלית  זו   — למלא  יש  אותה  חסר!(, 

לברוא את העולם, כדי להיטיב לברואיו.
כך, ראשית עבודת כל אחד היא ה"חסר" 
נקודת חוסר שעליו לתקן- — למצוא בעצמו 

להשלים. מי שמוצא בעצמו חוסר יכול לזהות 

איוב ח, ז. כה 

כן למלא  נקודת חוסר, מתוך רצון  גם בזולת 
אותו. לגבי עצמו עיקר העבודה הוא השלמת 
עיקר  הזולת  ולגבי  הכלי,  תיקון  ה"חסר", 
עין  ב"טוב  החוסר,  את  למלא  הוא  העבודה 

הוא יָבֵרך"כו. 
]כמו בתורה רפ"ב בלקוטי מוהר"ן?[ הכיוון 
כאן הפוך — רבי נחמן מדבר על מציאת נקודה 
טובה והדגשתה, עד שמעט אור דוחה הרבה מן 
חוסר  נקודת  מציאת  על  מדברים  כאן  החשך. 
)בעצמי ובזולת(. צריך גם לשים לב שלא מדובר 
במציאות כתם-לכלוך, המעיד על פגם הברית 
שמוכתם  במי   — לפני"כז(  עונך  "נכתם  )בסוד 
במציאת  מדובר  כאן  טובה.  נקודה  לחפש  יש 
הוא  רבי  לו  מי שאין  לדוגמה,   — נקודת חוסר 
חסר. כמו במשל הכלי, לא מדובר בכתם בכלי, 
אלא בחור הגורם שהשפע ישפך ממנו החוצה.

סוטה לח, ב )עפ"י משלי כב, ט(. כו 
ירמיה ב, כב. ראה זהר ח"א סב, א. כז 
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א. "ארץ אשר הוי' אלהיך 
דֹרש אֹתה"

"ארץ  על  כסלו,  י"ט  סביב  השבוע,  דברנו 
אגרת  כל  החסידות".  אבות  במשנת  ישראל 
ישראל,  לארץ  בצדקה  עוסקת  בתניא  הקדש 
ארץ  על  שמדבר  העיקרי  הוא  יד  סימן  אבל 
ישראל עצמה. כחלק מההחלטה הטובה שלנו 
לוי'ק,  רבי  ביאורי  עם  התניא  כל  את  ללמוד 

אבא של הרבי, נלמד את ביאורו על אגרת זו.

רמזי מקיף ופנימי בפסוקי ארץ ישראל
נקדים רמז בפסוק הנדרש באגרת הקדש: 
ב"ואביטה"  בחשבון"  "ברכות  במדור 
בארץ  יעקב  "וישב  בפסוק  רמז  כתוב  השבוע 
המלים  שבע  כל   — כנען"  בארץ  אביו  מגורי 
האמצעית  המלה  מגורי,  ו"פ  עולות  בפסוק 
)עיי"ש בהרחבה(. זאת תופעה יפיפיה שהמלים 

המקיפות הן כפולת המלה האמצעית. 
את  המבטא  בפסוק  דומה  תופעה  נראה 
מעלת ארץ ישראל — "ארץ אשר הוי' אלהיך 
ֹדרש ֹאתה, תמיד עיני הוי' אלהיך בה, מרשית 
השנה ועד אחרית שנה"א: פיסקנו על פי טעמי 

נרשם )מהזכרון( על ידי אליעזר שלמה מזרחי. לא מוגה. שבת 
פרשת וישב, כ"ג כסלו ע"ט — כפר חב"ד.

לשלשה  מתחלק  הפסוק  לפיהם  המקרא, 
חלקים. והנה, שני חלקי ה'מקיף' )"ארץ אשר 
ועד  השנה  מרשית  אתה...  דרש  אלהיך  הוי' 
 — האמצעי  החלק  ו"פ  עולים  שנה"(  אחרית 

"תמיד עיני הוי' אלהיך בה".

חקירה-בדיקה-דרישה
מהי  הארץ.  דרישת  הוא  הפסוק  עיקר 
 — יש שלשה שלבים  עדים  בבדיקת  דרישה? 

דרישה-חקירה-בדיקה, ראשי תבות חב"דב: 
המעשה  במקיף  היא  העדים  חקירת 
החקירה  והמקום.  והשעה(  )היום  הזמן   —
מתאימה לחכמה: כתוב "]כֹבד אלהים הסתר 
הבא  ובפסוק  דבר"ג  חֹקר  מלכים  וכֹבד  דבר[ 
חכמים  של  לבם   — חקר"  אין  מלכים  "ולב 
ל"חֹקר  חקר"  "אין  רבנן"ד(   — מלכי  )"מאן 
דבר" )עדות(, בסוד "והחכמה ]לחקור[ מאין 

דברים יא, יב. א 
פורסמה   — שם(  )והנסמן  פ"ד  כסלו  כ'  התוועדות  ראה  ב 
ב"ואביטה" וארא. סדר הפסוק "ודרשת וחקרת ושאלת היטב" 
ויה, צירוף התפארת, בסוד  — דרישה-חקירה-בדיקה — הוא 

"משפט רחמי".
משלי כה, ב. ג 
גיטין סב, א. ד 

לקוטי לוי-יצחק לאגה"ק יד
ארץ ישראל במשנת אבות החסידות )5)

קיצור מהלך השיעור
בשיעור חמישי בסדרת השיעורים על "ארץ ישראל במשנת החסידות" מוסיף הרב רמזים בפסוק 
חקירה-בדיקה- סוד  את  מסביר   — אֹתה"  דֹרש  אלהיך  הוי'  אשר  "ארץ   — העיקרי  הארץ  דרישת 
דרישה שבו, ובעיקר ומאריך בביאור אגה"ק יד )הדורשת את הפסוק( לפי דברי רבי לוי"צ שניאורסון.

25



]ממי שבבחינת 'אין חקר'[ תמצא"ה. 
דוגמת  צדדיות,  בשאלות  עוסקת  בדיקה 
צבע בגדי האדם )ובה רק סתירה בדברי העדים 
בדיקה  אי-ידיעה(.  ולא  העדות,  את  'מפילה' 
מוזכרת   — הטהרה(  )סוד  לבינה  השייכת   —
בהלכה לגבי עדים ולגבי טהרת אשה לבעלה. 
אנחנו עדים לקדוש ברוך הוא, "אתם עדי נאם 
הוי'"ו — כפי שכתוב בזהרז ובחסידותח על "שמע 
ישראל ]הבן את מהות ישראל, המעידים:[ הוי' 
אלהינו הוי' אחד"ט )אותיות עד רבתי(, העדות 
על מציאות ואחדות ה' — ועלינו לבדוק עצמנו 

כדי להטהר לבעלנו, הקדוש ברוך הוא. 
עצם  על  היא  לדעת,  השייכת  הדרישה, 
דור  "דור  כתוב  קרה.  בדיוק  מה  המעשה, 
ודורשיו"י, לכל דור יש את הרבי שלו, הדורש 
את הדור ודואג לו. הרבי מקבל מקבל מהרבי 
יום  כסלו,  יט  )בגימטריא  סמיכה  שלפניו 

מסוגל לקבל סמיכה לרבנות...(.

דרישה-חקירה-בדיקה בעבודה
בעבודת  השלבים  את  להסביר  אפשר 
חסר- אודות  אמש  שנתבאר  מה  לפי  האדם, 
הכנעה- חש-מל-מל,  )סוד  שלם-מלא 

הבדלה-המתקה(:
חור   — "חסר"  יהיה  שלא  היא  החקירה 
'צמצום  נקודת  )דהיינו  הוי'  אחדות  בתודעת 
הגיור  לפני  הזונה  רחב  וכמו  כפשוטו', 
וכידוע  עולם",  של  בחללו  ש"שיירה  שלה 
על  לעמוד  בנפש  הכח  הוא  שהחכמה-חקירה 
היא  דקדושה  החכמה  כאשר  הצמצום,  סוד 
וש"לית  כפשוטו  אינו  שהצמצום  התודעה 

איוב כח, יב. ה 

ו ישעיה מג, י.
ח"ג רלו, ב. ז 

סידור עם דא"ח שער הק"ש עז, ג ובכ"ד. ח 
דברים ו, ד. ט 

סנהדרין לח, ב; בראשית רבה כד, ב ובמדרשים רבים. י 

סוד  בספר  היטב  כמבואר  מיניה",  פנוי  אתר 
הוי' ליראיו(. בעדות, חוסר ידיעה ודאית לגבי 
והמקום פוסל אותה מיד. הבדיקה היא  הזמן 
שלא יהיה כתם )המטמא את האשה לבעלה, 
את  מכתים  האדם  עבירות  ידי  על  בנפש,  וכן 
נפשו שלא תהיה ראויה ח"ו להתיחד עם ה'(, 
כתם  מכל  לגמרי  הכלי  את  לנקות  ותכליתה 
ולכלוך )בסוד אור אמא יונק מתיקון "ונקה", כל 
טהרה באמא כנודע(, כך שיהיה שלם בתכלית 
הגדול  אליעזר  רבי  אשת  שלום",  "אמא  )סוד 
שמצד הגבורות עליונות דבינה עילאהיא(. אזי, 
על ידי הדרישה אפשר למלא את הכלי )בגילוי 
המעשה שהעדות באה לתאר בעליל(, ובעבודה 

היינו שכל מציאות היהודי תעיד על יחוד ה'.
דרישה- הוא  הארץ  דרישת  פסוק  סדר 

העדיםיב(:  דרישת  )כבפסוק  חקירה-בדיקה 
אתה"  ֹדרש  אלהיך  הוי'  אשר  ב"ארץ  מתחיל 
— דרישה היא התענינות והתקשרות במישהו, 
יכול  אני  איך  לדעת  אותו,  לדעת  רוצה  אני 
לפני   — דעת  בחתונה  קונה  חתן  לו.  לעזור 
הוא  מהחתונה  אבל  ובינה,  חכמה  לו  היו  כן 
דעת,  קונה  מצוה  בר  )גם  הכלה  את  דורש 
"והאדם   — בחתונה  היא  הדעת  תכלית  אבל 
הוי'  עיני  "תמיד  אשתו"יג(.  חוה  את  ידע 
את  חוקר  הקב"ה   — החקירה  זו  בה"  אלהיך 
מה  לחקור  בארץ,  עיניו  תמיד  ישראל,  ארץ 
שנה"  אחרית  עד  השנה  "מרשית  כאן.  קורה 
היינו הבדיקה, במחזור השנה, מראשיתה עד 
כאשר  הארץ  את  בודק  הקב"ה   — אחריתה 
פרט  וכל  עבידתיה"  עביד  ויומא  יומא  "כל 
קטן חשוב )ונוגע לכוונה הכללית של בריאת 
בהשגחה  הכל  בדא"ח(,  כמבואר  העולם, 

פרטית מאת הבורא ב"ה. 

ראה תניא פ"נ. יא 
כנ"ל הערה ג. יב 
בראשית ד, א. יג 
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ב. לקוטי לוי יצחק לאגה"ק יד
גילוי אור חדש בכל שנה

נתחיל לקרוא בתניא:
לעורר את האהבה הישנה וחבת 
כרשפי  בוערת  להיות  הקודש  ארץ 
אש מקרב איש ולב עמוק כאלו היום 
נדיבה  רוח  עלינו  רוחו  ה'  נתן  ממש 
ביד  לה'  ידם  למלאות  עם  בהתנדב 
מלאה ורחבה בריבוי אחר ריבוי מדי 
שנה בשנה הולך ועולה למעלה ראש 
לאה"ק  המאיר  העליון  קדש  כמדת 
כדכתיב  תמיד  ומתרבה  המתחדש 
מרשית  בה  אלהיך  ה'  עיני  תמיד 
ועד  דהאי  שנה  אחרית  ועד  השנה 
אחרית כו' אינו מובן לכאורה שהרי 
באחרית שנה זו מתחלת שנה שניה 

וא"כ הל"ל לעולם ועד.
השנה  "מרשית  נאמר  למה  היא  השאלה 
ועד אחרית שנה"? הרי בסיום השנה מתחילה 
"לעולם  לומר  מתאים  כן  ואם  חדשה,  שנה 
ועד". הדבר קשור גם לי"ט כסלו, בהיותו ר"ה 
ראש  שבכל  מסביר  הזקן  אדמו"ר  לחסידות. 
השנה יורד אור חדש שלא היה מעולם, ומסיים:

אחרית  ועד  השנה  מרשית  וז"ש 
שנה לבדה ]ולא "לעולם ועד", כיון שבכל שנה 
נמשך אור חדש, שונה למעליותא מאור השנה 
א'  חסר  מרשית  כתיב  ולכן  הקודמת.[ 
רומז על הסתלקות האור שמסתלק 
]רש  התקיעות  אחר  עד  ר"ה  בליל 
גילוי  חסר  ב"רשית"   — רשות-עניות  מלשון 
אור ה-איד, אך מתבקש שהוא יתגלה, ובתחלת 
בתקיעת  להתגלות  מתחיל  אכן  הוא  שנה  כל 
יותר  עליון  חדש  אור  שיורד  השופר.[ 
שלא היה מאיר עדיין מימי עולם אור 
ומסתתר  מתלבש  והוא  כזה  עליון 

ראה גם בשיעור ליל שבת זו. יד 

ושלמטה  שלמעלה  החיים  בארץ 
להחיות  והתחתונה.[  העליונה  ]הארץ 
זו  שנה  משך  כל  העולמות  כל  את 
הגלוי  ]מצדו  הזה  מההסתר  גילויו  אך 
מתחיל בתקיעת שופר, אך מצדנו-אנו הגילוי[ 
וזכותם  התחתונים  במעשה  תלוי 

ותשובתם בעשי"ת וד"ל.

מעשים, זכות ותשובה
מבין  לוי'ק,  ר'  סגנון  את  קצת  מי שמכיר 
יעסוק בסיום האגרת, כי הוא אוהב  שביאורו 
להסביר שלישיות מושגים, דוגמת הסיום כאן 

— "מעשה התחתונים, וזכותם, ותשובתם". 
הוא מקדים פשט, שיש כאן תהליך — אם 
אין מעשה תולים בזכות ואם אין זכות תולים 

בתשובה:
תלוי במעשה, ואם אין בהם, תלוי 
אבות,  שזכות  יתכן  זכות?  ]מהי  בזכותם 
אך כאן עיקר הכוונה לזכות עצמם — מעשה 
טוב מהעבר, שמגן על האדם גם כשבהוה אין 
איזה  להם  יש  אם  עכ"פ  מעשים.[  לו 
תלוי  זכות  גם  להם  אין  ואם  זכות, 
]על דרך  בתשובתם שיחזרו בתשובה 
"תשובה ומעשים טובים"טו — שיעשו תשובה 
ואז יהיו להם מעשים טובים. כנראה לכתחילה 
וקוראים  לתשובה,  זקוקים  שיהיו  יודעים 
תשובה".  ימי  "עשרת  השנה  תחלת  לימי 
כי  כאן,  חשוב  הכי  השלב  הוא  "ותשובתם" 
מדובר בפירוש על עשרת ימי תשובה. בשביל 

חסידים יש גם עשי"ת בין י' לי"ט כסלו...[. 

מלכות, בינה, גבורה
הדברים  שלשת  את  יקביל  הוא  כעת 
לספירות העליונות. בלי להסתכל, איך מתבקש 
להקביל? מאד פשוט: תשובה היא בבינה בכל 

שבת לב, א )ובכ"ד(. טו 
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ספר הזהר )כשמחלקים את התשובה לתשובה 
עילאה ותשובה תתאה הן בינה ומלכות, אבל 
סתם תשובה — ובפרט תשובה עילאה, תכלית 
עבודת התשובה — בבינה(. מעשים טובים הם 
כנגד המלכות, עולם המעשה )"מלכות מקננא 
בעשיה"(, כפשוט. בשביל הזכות, שכתובה כאן 
ביניהם, צריך להכיר את ההקבלות בקבלה — 
בשבעת ההיכלות יש "היכל הזכות" )בו דן בית 
דין של מעלה את ישראל( בגבורה, בין הבינה 

למלכות. כך הוא אכן מקביל:
וי"ל עוד שאלו ג' דברים הם לנגד 
מל' וגבורה דז"א ובינה, כי מעשה הוא 
במל', וזכות הוא היכל דמדת הגבורה, 
]כנראה  כידוע  בבינה  מגעת  ותשובה 
הוא רומז כאן לווארט שמובאטז בשם אדמו"ר 
הזקן על המלים האחרונות בפרשת וירא, "ואת 
תשובה  אחרי  וידוי  מעכה"יז, שהן ראשי תבות 
מגעת עד כסא הכבוד )אחרי התשובה בלב יש 
 — התורהיח  מן  עשה  מצות   — בפה  להתוודות 
התשובה מוציאה את 'נשמת' העבירה והוידוי 
ממית ה'גוף' שלהיט(. כסא הכבוד הוא בבינה, 
לכן הוא כותב "מגעת בבינה" — כמו "מגעת עד 

כסא הכבוד" — ולא סתם "תשובה בבינה".[. 
בינה-גבורה- ]המכנה המשותף לספירות 

שם  כי  והוא  א-להים:[  שם  הוא  מלכות 
אלקים שהוא שם דגבורות ישנו בג' 
במל'  דז"א  בגבורה  בבינה  מקומות 
כמ"ש בזוה"ק פ' בראשית דל"א ע"ב 
יצחק  דפחד  ]בבינה[  עלאה  אלקים 
]בגבורה, יצחק[ אלקים בתראה ]במלכות, 
שהיא הספירה האחרונה, "סיפא דכל דרגין". 

מב.  מאמר  תרס"ב(  )ברדיטשוב,  ופאה  שכחה  לקט  טז 
נתבאר )בשם רבי לוי'ק( גם בשיעור כ"ב אב ס"ז.

בראשית כב, כד. יז 
ככותרת הרמב"ם להלכות תשובה. יח 

דרך מצותיך מצות וידוי ותשובה. יט 

הטבע.[.  בגימטריא  שאלהים  נאמרכ  ולגבה 
ועיין ג"כ בפ' אחרי דס"ה ע"א ע"ש. 

 מרכיבי השופר:
ש )בינה( פו )מלכות( ר )גבורה(

והנה ההמשכה שנמשך בר"ה ע"י 
כי  בכלל  גבורות  מבחי'  הוא  השופר 
קדשו  זרוע  את  ה'  חשף  הוא  בר"ה 
שנרשם  ומה  ע"ב  דרי"ד  בזח"ג  ועיין 
הזהר.[.  על  ]ברשימותיו  בגליון הזהר שם 
ושופר שתוקעין בו בגרון כמ"ש קרא 
בגרון ]כתוב באריז"לכא שגרון עולה חרן, ג"פ 
אלהים, שלשה מוחין דקטנות, ע"ה )בגימטריא 
מגורי, כנ"ל(.[ כו' כשופר הרם קולך, הוא 
ג"כ שמות אלקים במלוי יודי"ן וברבוע 
בכתבי  ]בדרך  שופ"ר  מספר  ופשוט 
שו  שו-פר:  מחלקת  שופר  המלה  האריז"לכב 
)שעולה דבש-אשה(, שעם יד התוקע עולה שך 
דינים, ו-פר דינים. אבל יש שם חלוקה נוספת, 
ר — שכולם רומזים  ופ,  ש,  לשלשה חלקים — 
לשמות אלקים: ש הוא שם אלקים במילוי יודין 
)אלף למד הי יוד מם(, ופ בגימטריא אלהים ו-ר 
אלהים,  אלהי  אלה  אל  )א  אלקים  שם  אחורי 
אנו   — רבוע  נקראת  הקבלה  שבספרי  פעולה 
קוראים לה 'אחוריים', כדי להבדיל בינה למה 
מלה  איזה  עוד  אחורי  רבוע(.  היום  שנקרא 
הקשורה עולים ר? מלך )מ מל מלך(כג. רק חלק 
להתחלה(,  )מהסוף  עם  עולה  מל,  מ  האחור, 

"אין מלך בלא עם"כד.[ 
כעת הוא יכוון את שלשת רמזי שם אלקים 
אלקים  שמות  לשלשת  בפרטות  בשופר 

פרדס שי"ב פ"ב. תניא שעהיחוה"א רפ"ו. כ 
שער הפסוקים ויצא ובכ"ד. כא 

שער הכוונות דרושי ר"ה דרוש ז. כב 
אותיות לשון הקדש סוף אות ר; מלכות ישראל ח"א עמ'  כג 

לז, ובכ"ד.
רבינו בחיי לבראשית לח, ל בכ"ד. כד 
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בבינה-גבורה-מלכות הנ"ל:
שמספרו  ]ש[  יודי"ן  במלוי  וי"ל 
ברכת  את  החותמת  ]המלה  ברחמי"ם 
"שופרות" בראש השנה — "שומע קול תרועת 
רוח  עולה  )ברחמים  ברחמים"  ישראל  עמו 
אלהים, נמצא ש-רוח הוא חלק המילוי דיודין 
דשם אלהים, רמז ל"ורוח אלהים מרחפת על 
המשיח"כו,  מלך  של  רוחו  "זה  המים"כה,  פני 
רחמים,  איך  רחמים(.  נוטריקון  רוח-מים 
ולשם  לגבורה  קשורים  מהדין,  ההפוכים 
]בה המתקת הדינים  הוא בבינה  אלקים?[ 
בשרשם. מכח הרחמים דבינה, סוד רחם האם, 
מכסא  עומד  )ז"א(  הקב"ה  השופר,  שפופרת 
"עלה  בסוד  רחמיםכז,  כסא  על  ויושב  דין 

אלהים בתרועה הוי' בקול שופר"כח, כנודע.[. 
במדת  הוא  דין  שהוא  ]ר[  וברבוע 
הגבורה דז"א פחד יצחק ]ר ועוד גבורה 

עולה יצחק יצחק.[. 
ופשוט ]פו[ במל' ]פו ועוד מלכות עולה 
מילוי  עולה  )ארץ  מלכות  בחינת  ארץ,  ארץ 
אלהים דאלפין, אלף למד הא יוד מם(. ממוצע 
אשת  מהיטבאל,  הוא  ארץ  האותיות  שלש 

המלך הדר, סוד תיקון המלכות.[. 
וכן גרו"ן מספר ג"פ אלקים ע"ה(. 
החדש  האור  ]של  מההסתר  גילויו  לכן 
ג"כ  תלוי  התקיעות.[  ידי  על  בר"ה  הנמשך 
המגיע  במעשה  הללו  דברים  בהג' 
דז"א  בגבורה  המגיע  ובזכות  במל', 

ותשובתם המגיע בבינה. 
הוא  הללו  דברים  הג'  י"ל  גם 
לנגד בי"ע, במעשה בעשיה, וזכותם 
ביצירה, ותשובתם בבריאה. והכל א' 
]זהו בעצם אותו ביאור:[ כי מל' מתלבשת 

בראשית א, ב. כה 
בראשית רבה ב, ד. כו 

פסיקתא דרב כהנא כג, ג. יל"ש ויקרא רמז תרמה. כז 
תהלים מז, ו. כח 

]בו הגבורה[ ביצירה ובינה  בעשי' וז"א 
בבריאה, וכמובן.

ולסיכום:
ש בריאה  בינה  תשובה 
ר יצירה  גבורה  זכות 

פו עשיה  מלכות  מעשים 

חידוש הישנות
הרבי  בר"ה?[  שיורד  החדש  האור  ]מהו 
ענין  שענינו  באור  מדובר  שבפשט  כותבכט 
קיים.  שכבר  העולם  חידוש  הישנות,  חידוש 
ואלקות  "עולמות בפשיטות  כמו  נשמע קצת 
השנה  ראש  בימי  עבודתנו  אך  בהתחדשות", 
)עד יום כיפור, שגם נקרא ר"הל( הוא להמליך 
יוכר  מעשינו  שבכל  עד  לגמרי,  עלינו  ה'  את 
בהתחדשות",  ועולמות  בפשיטות  ש"אלקות 
וד"ל )וגם בהרגשתנו שאלקות בפשיטות כו' 
צריך להיות אור חדש מדי שנה בשנה, שהרי 
יש פשיטא ופשיטא דפשיטא כו' עד א"ס, יותר 
להיות  שזוכים  עד  פשוט,  יותר  ועוד  פשוט 
היהודי הפשוט של הבעל שם טובלא, שקשור 

בעצם לפשיטות העצמות, ודוק(.

ארץ ישראל, ירושלים והמקדש
על  נמשך  שהאור  הסביר  הזקן  אדמו"ר 
"קרתא  ל-ירושלם,  רומז  שופר  השופר.  ידי 
דשופריא"לב. בפרטות יש עשר קדושותלג, אבל 
יש את קדושת הארץ,  ישראל  בכללות בארץ 

קדושת ירושלים וקדושת בית המקדש. 
הוי'  "לך  הפסוק  את  דורשים  כשחז"ללד 

לקו"ש ח"ב עמ' 592. כט 
יחזקאל מ, א. ל 

יהודי פשוט של הבעל שם טוב = ו פעמים צדיק, הערך  לא 
הממוצע של כל תבה. וידוע שיהודי פשוט = צדיק יסוד עולם.

פיוט "יה רבון" מרבי ישראל נג'ארה. לב 
משנה כלים פ"א משניות ו-ט. לג 

ברכות נח, א. לד 
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כי  וההוד  והנצח  ותפארת  והגבורה  הגֻדלה 
"'והנצח'  מפרשים  הם  ובארץ"לה  בשמים  כל 
 — המקדש"  בית  זה  ו"'וההוד'  ירושלים"  זו 
ירושלים ובית המקדש הם נצח והוד )ומעלת 
ירושלים  לקדושת  על  המקדש  בית  קדושת 
היא משום שנצח, קו ימין, יורד, ואילו הוד, קו 

שמאל, עולהלו(. 
"ברכת הארץ"  ישראל?  ארץ  מהי  זה,  לפי 
היא  גם   — לך"  "נודה  פותחת  המזון  בברכת 
המזון,  ברכת  כפשט  להוד,  להודיה,  קשורה 
לברך את ה' ולהודות לו על הארץ הטובה שנתן 
לנו )"ואכלת ושבעת וברכת את הוי' אלהיך על 
ארץ  לך"לז(. ההוד של  נתן  הארץ הטֹבה אשר 
בית  של  מההוד  נמוכה  במדרגה  הוא  ישראל 
של  ההוד  על   — הוד  סוגי  כמה  יש  המקדש. 
חו"ל נאמר "הודי נהפך עלי למשחית"לח )ואזי 
דוה"לט(, ובקדושה יש הוד שמתחת  "כל היום 
ויש  ירושלים(,  מתחת  ישראל  )ארץ  לנצח 
לירושלים,  הוד שמעל לנצח )המקדש שמעל 
יש  ואיהי בהוד"מ —  "איהו בנצח  כנ"ל(. כתוב 
"איהי"  גם  יש  אך  מ"איהו"  שלמטה  "איהי" 

שמעל ל"איהו", "אשת חיל עטרת בעלה"מא. 
)ארץ  הוד  נצח  הוד   — המדרגות  שלש 
ישראל, ירושלים, בית המקדש( — עולות חפץ, 

דברי הימים-א כט, יא. לה 
עם זאת, נצח מכונה "עומק רום" והוד מכונה "עומק תחת".  לו 
והענין הוא, כמבואר בפרק בעבודת ה', שהנמצא ב"עומק תחת", 
בנקודת  ביותר,  המשתוקק  הוא  והשפלות,  הבטול  בתכלית 
יתברך,  בעצמותו  ולהכלל  להתעלות  שלו,  דלבא  הרעותא 
 — ממש  נמצא  הוא  שם  אדם  של  ותשוקתו  מחשבתו  ובמקום 
"ואציעה שאול הנך ]ממש[" )תהלים קלט, ח(. היינו עבודת בית 
התהום,  עד  יורדים  "ברא-שית",  סוד  שבו,  שהשיתין  המקדש, 

"ממעמקים קראתיך הוי'" )תהלים קל, א(, וד"ל
ברכת  זו  הארץ'  "'על  ב:  מח,  ברכות  וראה  י.  ח,  דברים  לז 

הארץ, 'הטובה' זו בונה ירושלים".
דניאל י, ח. לח 
איכה א, יג. לט 

שער הכללים שער א פ"א, ובכ"ד. מ 
משלי יב, ד. מא 

הזקן  אדמו"ר  כאן  שמזכיר  חפץ"  "ארץ  סוד 
ביחס לארץ ישראל.

מבנה ברכת המזון לפי הספירות
בברכת המזון יש שלש ברכות מדאוריתאמב. 
את הראשונה, ברכת "הזן", תיקן משה רבינו. 
יהושע. את  תיקן  "ברכת הארץ",  את השניה, 
השלישית, "בונה ירושלים", תקנו דוד ושלמה. 
אבל  אליו,  שקשורה  ברכה  תיקן  אחד  כל 
"נודה  הארץ,  ברכת  אם  מדאוריתא.  שלשתן 
כנגד  ירושלים  וברכת  הוד,  כנגד  היא  לך", 
הנצח, מהי ברכת "הזן"? ]יסוד. היא מסתיימת 
"הזן את הכל", בסוד "כי כל בשמים ובארץ" 
קשורה  היסוד  מדת  נכון.  ביסוד.[  האמור 
ליוסף הצדיק, מה הקשר למשה שתקן ברכה 
זו? ]"ויקח משה את עצמות יוסף"מג.[ כן, הוא 
עושה זאת בברכת הזן )על יוסף נאמר "משם 
ֹרעה אבן ישראל"מד, ומשה הנו "רעיא מהימנא" 

שבזכותו ירד המן-המזון לעם ישראלמה(. 
בברכת  יזכרו  שכולם  שכדאי  כוונה  זו 
כנגד  הן  הראשונות  הברכות  ששלש  המזון, 
והי,  צירוף  למעלה,  )מלמטה  יסוד-הוד-נצח 
צירוף ספירת היסוד, הכל נכלל בברכת "הזן" 
— ברכת המזון — שתקן משה רבינו(. אם כן, 
תקנו?  שחז"ל  והמטיב",  "הטוב  ברכת  מהי 

מלכות, ברכה דרבנן. זהו סדר ברכת המזון:
נצח

"ובנה ירושלים"
הוד

"נודה לך" )ברכת הארץ(
יסוד

"הזן את הכל"
מלכות

הטוב והמטיב

ברכות מה, ב ו-מח, ב; טור או"ח סימן קפח. מב 
שמות יג, יט. מג 

בראשית מט, כד. מד 
תענית ט, א. מה 
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עשרת הדברים
ועיקר פרשתנו הוא מעמד הר סיני,  מוקד 
בו שמענו את "עשרת הדברים"א — את יסודות 
ועיקרי התורה. בכלל, עשר הוא מספר חשוב, 
 — שונים  בהקשרים  ושוב  שוב  בתורה  החוזר 
"העשירי יהיה קדש"ב. גולת הכותרת של סוד 
שרק   — הדברות  עשרת  הוא  בתורה  העשר 
בנוגע אליהם מפורש בתורה שמנינם עשרה — 
וכל שאר העשיריות )שחז"ל ציינו לגביהן את 
המספר עשר( הן סניפים והשלכות של עשרת 
הדברות, אותן יש לבחון ביחס לעשרת הדברות.

ביותר  החשובות  ההקבלות  אחת  כמובן, 
הספירות,  לעשר  היא  בתורה  עשיריה  כל  של 
יסוד  היא  לספירות  הדברות  עשרת  והקבלת 
לכולן. רמז מובהק להקבלת הדברות לספירות 
הוא כי "עשרת הדברים"ג במילוי — עין שין ריש 
מם  )2868( — עולה  יוד  ריש  בית  דלת  הא  תו 
הקבלה:  בלשון  הספירות  עשר  כשמות  בדיוק 
הוד  נצח  תפארת  גבורה  חסד  בינה  חכמה  כתר 
כמה  מופיעות  הקבלה  בספרי  מלכות!  יסוד 
נוספת  דרך  תוצג  כאן  אך  להקבלה,  שיטות 
'פשט  )לפי  ביותר  המתקבל  באופן  המישבת 
הקבלה'( את עשרת הדברות עם עשר הספירות.

פרשיותד  ל-י  מתחלקים  הדברות  עשרת 
למשה  "הלכה  הן  הפרשיות  ומנין  )חלוקת 

ע"י  נרשם  ה'תשנ"ו.  סיון  ח'  תורה"  ב"כינוס  שיעור  מתוך 
איתיאל גלעדי.

שמות לד, כח; דברים ד, יג; י, ד. א 
ויקרא כז, לב. ב 

שמות לד, כח; דברים ד, יג; י, ד. ג 
לדברות יש ארבע חלוקות 'פשטיות': י דברות; י פרשיות;  ד 
ט פסוקים )בטעם עליון(; יג פסוקים )בטעם תחתון(. י, ט ו-יג 

הן סוד לב נתיבות חכמה — י ספירות ו-כב אותיות.

עשרת הדברות ועשר הספירות
מעין גנים - 'נקודה חסידית' בפרשת יתרו

"אנכי"   — ס"ת(  בכתיבת  המעכבת  מסיני" 
הגבורהה,  מפי  ששמענו  לך",  יהיה  ו"לא 
נכללים בפרשיה אחת, והִדבר האחרון מחולק 
לשתי פרשיות. ההקבלה המפורטת של סדר 
הפרשיות )ולא סדר הדברות( לספירות עולה 
באופן הטוב ביותר, אך יש ליישב את כלילת 
הדברות הראשונות בספירה אחת ואת חלוקת 

הִדבר האחרון לשתי ספירות.

כתר תורה
ההקבלה  אופן  על  נקדים  הפירוט,  לפני 
ויסוד מנין הספירות בדרך זו: ברמז דלעיל נמנו 
ספירת  בלי  מלכות,  ועד  מכתר  ספירות  עשר 
הוא  הספירות  שמנין  מוסבר  בקבלהו  הדעת. 
"עשר ולא תשע עשר ולא אחת-עשרה"ז ולכן 
כאשר מונים את הכתר אין מונים את הדעת 
וכאשר מונים את הדעת אין מונים את הכתר. 
 — בספירותח  העיסוק  בעומק  תלוי  ההבדל 
בחיצוניות הספירות, נמנה הכתר העל-מודע, 
חודר  ולא  מבחוץ  האדם  ראש  על  שמרחף 
כח  עצם  הדעת,  ואילו  הפנימית,  למודעותו 
ולאידך,  נמנית.  לא  באדם,  הפנימי  המודעות 
בפנימיות הספירות לא נמנה הכתר העל-מודע 
)כי כח הרצון, חיצוניות הכתר, חיצוני לאדם — 
הוא מרחף על הכחות הפנימיים וכופה אותם 
מבחוץ; וכח התענוג, פנימיות הכתר, המחלחל 
הפנימיים  הכחות  את  גם  מבפנים  ומחיה 

מכות כד, א )ובכ"ד(. ה 
ע"ח שכ"ג פ"ה. ו 

היא  זו  מסמרות'  ש'קביעת  מוסבר  אכן,  מ"ד.  פ"א  ס"י  ז 
תהו, ובתקון יש יותר 'גמישות'.

לקו"ת שלח מט, ג )ובכ"ד(. ח 
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והמודעים, נעלה מכדי להיתפס במנין(, ואילו 
הדעת הפנימית נמנית ומשמשת ככח מקשר 

ומחיה בפנימיות כל הכחותט.
"עשרת הדברים" )1231( הם "כתר תורה" 
יסודות   — דדיןי(  כחושבנא  דדין  )חושבנא 
תורניים המרחפים על הנפש כ'מקיף' לא-מודע 
ולא מופנם. לכן נתיראו ישראל בשמיעתם — 
ובעיקר בשמיעת הִדבר השני, חיצוניות הכתר 
משה  אל  ישראל  פנו  אחריו  דלקמן,  במבנה 
ובקשו שיעמוד בינם לבין ה'. גילוי מקיף על-

מופנם  שאינו  משום  נסבל,  בלתי  הוא  מודע 
המקיף  מתגלה  זאת  כשבכל  בנפש.  ומתישב 
מתרוקן האדם מכחותיו הפנימיים — "על כל 
דבור ודבור פרחה נשמתן"יא. זו גם הסבה לכך 
לא  הדברים  תורה  מתן  עצמת  כל  שלמרות 
העגל  לחטא  מאד  מהר  מקום  ופינו  הופנמו 
)כטבע חויה מקיפה(. הפנמת עשרת הדברות 
היא על ידי העיסוק בכל פרטי מצוות התורה 
ו-ז  דאורייתא  מצוות  )תריג  המצוות  כתר   —
כל  ומפנימות  מממשות  המפרטות,  דרבנן( 

אות מ-כתר האותיות שיש בעשרת הדברות.
ולא- מקיף  מבנה  להפנמת  נוספת  דרך 

הבוחנת  כזו  בו,  פרטית  התבוננות  היא  מודע 
המבנה  לפרטי  אותם  ומקבילה  פרטיו  את 

הקבלי שלו. בכך נעסוק כעת:

סדר הספירות בספר יצירה
 — לך"  יהיה  ו"לא  "אנכי"  בהקבלתנו 
ויש  בכתר,  הם   — אחת  בפרשיה  שנכללים 
)שאליבא  הכתר  וחיצוניות  לפנימיות  לכוונם 
כפרצוף  משוכללת  מהן  בחינה  כל  דאמת 
ולכן מתאים שבכל אחת מהן  ועצמאי,  שלם 

וכשמונים את הדעת, במנין הפנימי, תוקבלנה הדברות  ט 
ל-ה חסדים ו-ה גבורות שבדעת )כחלוקת שני הלוחות(, ודוק.

בשל"ה  )הובא  ההויה  שער  אגוז  גנת  ח"ג;  שפר  אמרי  י 
פרשת יתרו(.

שבת פח, ב. יא 

יופיע ִדבר שלם ועצמאי(. לעומת זאת, הִדבר 
יסוד  האחרון מקביל לשתי ספירות כאחת — 
לכך שיש מקומות  והדבר מתאים   — ומלכות 
לחלק  )ונחשבת  ביסוד  המלכות  נכללת  בהן 
בה  הקבלה  היסוד"(.  "עטרת  בסוד  ממנו, 
המלכות אינה ספירה עצמאית )ולכן גם אינה 
זוכה לִדבר שלם( וחלוקת הכתר לשני רבדים 
מודגשת מופיעה בספר יצירה )מקור המושג 

עשר ספירות(: 
הספירות כתר-חכמה-בינה מכונות בספר 
הרגש  ספירות  ושש  רוח-מים-אש,  יצירה 
מעלה   — המרחב  קצוות  כששת  מוגדרות 
)רום(, מטה )תחת(, מזרח, מערב, צפון, דרום. 
ספירות  עשר  "אלו  יצירהיב:  ספר  מסכם  כך 
בלימה: )1( רוח א-להים חיים )2( רוח מרוח 
)3( מים מרוח )4( אש ממים )5( רום )6( ותחת 
ודרום".   )10( צפון   )9( ומערב   )8( מזרח   )7(
בחלוקה זו בולט שהכתר — ה"רוח" — מתחלק 
ונכללת  נעלמת  המלכות  ואילו  ממדים  לשני 

בששת הקצוות-הספירות שמעליה.

ההקבלה המפורטת
את שני הדברות הראשונים שמענו יחד מפי 
כ"אנכי".  ראשון  בגוף  הזדהה  כשה'  הגבורה, 
לעצמות   — לכתר  מובהק  באופן  שייך  "אנכי" 
ה' שלמעלה מכל שם הניתן לפירוש והפנמה. 
דברות אלה הם הכתר ש"בכתר תורה" — הכתר 
מכונה "כליל" בהיותו כולל את כל מה שמתגלה 
ממנו ושני דברות אלה כוללים באופן התמציתי 
על  בשמיעתם  די  )ולכן  התורה  כל  את  ביותר 
ידי כל יהודי מפי הגבורה כדי לקבל כח אלקי 

לקיום כל מצוות התורה(, כמפורש בתניאיג:
... כי מצות ואזהרת עבודה זרה, שהם שני 
דברות הראשונים "אנכי" ו"לא יהיה לך", הם 

בפנים  )ההסבר  ט-יג  משניות  שם  ובפרטות  מי"ד,  פ"א  יב 
הוא כפירוש הגר"א לס"י(.

פ"כ. יג 
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כללות כל התורה כולה. כי דבור "אנכי" כולל 
כל רמ"ח מצות עשה, ו"לא יהיה לך" כולל כל 
"אנכי"  ולכן שמענו  שס"ה מצות לא-תעשה. 
כמארז"ל,  הגבורה,  מפי  לבד  לך"  יהיה  ו"לא 

מפני שהם כללות התורה כולה.
כינוי   — יומין"  "עתיק  היא  הכתר  פנימיות 
ה'  עצמות  את  — המבטאת  בתנ"ךיד  עצמו  ה' 
ש"מציאותו מעצמותו", נבדל ונעתק מכל ימות 
עולם ושולט בהם; חיצוניות הכתר היא "אריך 
אנפין", כאן מודגשת נוכחות 'ארוכה' של פני ה' 
בכל מקום עד ש"לית אתר פנוי מיניה" כלל — 

"לא יהיה לך... על פני".
א-להיך  הוי'  שם  את  תשא  "לא  ִאסור 
לשוא" מקביל לחכמה שהיא, ועולם האצילות 
בו היא מאירה, מכונים בזהר "רזא דשֵמה" — 

סוד שם "הוי' בחכמה"טו.
שבת  הבינה:  כנגד  מכוונת  שבת  מצות 
היא "מעין עולם הבא" וסוד "עולם הבא" הוא 
ספירת הבינה, בה מתגלים ענג ושמחה אלקיים 
מכח השגת אלקות בהתבוננות. עצם ה"שבת 
קביעא וקיימא"טז הוא בחינת הבינהיז )וישראל 
יום השבת לקדשו" בקידוש  בקיום "זכור את 

שבת ממשיכים בה גם את אור החכמה(.
והחסד  האהבה  צד  הוא  ואם  אב  כבוד 
צד   — ואב  אם  למורא  )בניגוד  להורים  ביחס 
לכבוד  ש"לא  מתגלה  כאן  והיראה(.  הגבורה 
עצמו הוא דורש"יח, שהרי ה' 'דואג' גם לכבוד 
חסד"יט,  "תורת  היא  שתורתו  ומובן  אחרים, 
לטובת העולם ולא 'לטובתו'. בִדבר זה נחתם 

צד הימין-החסד בלוחות.
קדושה  ובגבורה  בכח  כופה  תרצח"  "לא 

דניאל ז, ט. יד

משלי ג, יט. טו 
חולין קא, ב. טז 

ראה סה"מ תרפ"ט עמ' 81, ובכ"ד. יז 
ראה קדושין לא, א )וראה גם פסיקתא רבתי פרשה כג(. יח 

משלי לא, כו. יט 

את גבורת עשו החי על חרבו.
בסוד  תגוף",  "לא  )המתורגם  תנאף"  "לא 
אדם  ה"תפארת  את  שומר  גופא"(  "תפארת 

לשבת בית"כ בקשר בין בני זוג.
והוא  נפשות,  לגונב  מתיחס  תגֹנב"  "לא 
בסוד "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא 
אדם הוא להנחם"כא, פסוק המעיד שמה שבא 
מה' עצמו — כנפש האדם ושייכותו להוריו — 

הוא נצחי, לא ניתן לגנבה ולמסחר.
איסור עדות שקר מורה להודות בתמימות 
המכירה  נפשית  מתמימות  )ונובע  האמת  על 
בכך שהכל מה', ולא ניתן להוציא באמת דבר 

במרמה מהזולת(.
וחמדות  תשוקות  את  מתקן  תחֹמד"  "לא 
נאסרת  הפרשיות  בשתי  בפרטות,  היסוד. 
היסוד,  בסוד  בקרקע,  המיוסד  בית  חמדת 

וחמדת אשה, בסוד המלכות.
ולסיכום:

כתר
עתיק: "אנכי הוי'"

אריך: "לא יהיה לך"
חכמה

"לא תשא"
בינה

"זכור את יום השבת"
חסד

"כבד את אביך ואת אמך"
גבורה

"לא תרצח"
תפארת

"לא תנאף"
נצח

"לא תגנב"
הוד

"לא תענה ברעך עד שקר"
יסוד

"לא תחמד בית רעך"
מלכות

"לא תחמד אשת רעך"

ישעיה מד, יג. כ 
ש"א טו, כט. כא 
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ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  "ָאֹנִכי 
ֱאֹלִהים  ְלָך  ִיְהֶיה  ֹלא  ֲעָבִדים.  ִמֵּבית  ִמְצַרִים 
עשרה  ושלש  מאות  "שש  ָּפָני"א.  ַעל  ֲאֵחִרים 
'תורה  קרא?  מאי  למשה...  לו  נאמרו  מצות 
צוה לנו משה מורשה', תורה בגימטריא שית 
מפי  לך  יהיה  ולא  אנכי  הוי,  סרי  וחד  מאה 

הגבורה שמענום"ב.
הרמב"ם מונה כאן שתי מצוות, הראשונות 
לידע  "א.  החזקה:  ובי"ד  שלו  המצוות  בספר 
שיש שם אלוה. ב. שלא יעלה במחשבה שיש 
החינוך  ובספר  ה'"ג,  זולתי  אחר  אלוה  שם 
מצוות  הוי'  מניין  משלים  כה-כו,  מצוות  אלו 
ורס"ג  בה"ג  לדעת  אמנם  בתורה.  ראשונות 
מצוות,  בתרי"ג  נכלל  לא  אלהיך"  ה'  "אנכי 
היא  בה'  שהאמונה  שכיון  הרמב"ןד  וביאר 
העיקר והשורש לכל המצוות לא שייך למנות 
אותה כמצוה בפני עצמה )אך הרמב"ן עצמוה 

מסכים עם הרמב"ם(.

מעל התורה
מפי  לך  יהיה  ולא  "אנכי  שדוקא  מה 
מפני  בפשטות  מתפרש  שמענום"  הגבורה 
התורה  שכל  הגדול  היסוד  הם  אלו  שמצוות 
עומדת עליו. יותר מזה, ממה שהפסוק "תורה 

נרשם ע"י יוסף פלאי.
א  שמות כ, ב-ג. יש לציין שקיימת מחלוקת גדולה האם זהו 

פסוק אחד או שני פסוקים. 
מכות כג, ב. ב 

זה לשונו במניין הקצר בספר היד, בתחילת הלכות יסודי  ג 
התורה. 

בהשגות לסהמ"צ מ"ע א. וכן דעת רשב"ג באזהרות כמו  ד 
שביאר התשב"ץ בזוהר הרקיע.

בפירושו לתורה, בהשגות לסהמ"צ ל"ת ה. ה 

טעם מצוה יתרו — מצות האמונה
מלבד  מצוות  לתרי"א  מכוון  משה"  לנו  צוה 
אינן  אלו  שמצוות  מוכח  לך,  יהיה  ולא  אנכי 
הוא  הפירוש  ובפנימיות  צוה",  "תורה  בגדר 

שמצוות אלו הן מעל התורה: 
התורה,  מעל  שהם  נאמר  דברים  שני  על 
ישראל  של  "מחשבתן  ותשובה.  ישראל 
קדמה לכל דבר ]גם לתורה הקדומה שקדמה 
לעולם["ו, ו"ישראל קדמו ]לתורה["ז, וכן "שאלו 
לתורה חוטא מהו ענשו? אמרה להם יביא אשם 
ענשו  מהו  חוטא  להקב"ה  שאלו  לו.  ויתכפר 
אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו"ח. ישראל 
שהשלמות  דהיינו  בזה:  זה  קשורים  ותשובה 
התשובה  כח  היא  היא  ישראל  של  העצמית 
למי שפגם בתורה )ואפילו בכל התורה כולה(. 
ויש לומר ש"אנכי" כנגד ישראל, שבפסוק זה 
מודגש הקשר לישראל דוקא "אשר הוצאתיך", 
ו"לא יהיה לך" כנגד התשובה, שגם אם חטא 

בחטא החמור ביותר יכול לעשות תשובה.

 "לא יהיה לך"
במחשבה, דבור ומעשה

ולא  אנכי  המצוות,  שתי  הרמב"ם  לדעת 
יהיה לך, מתקיימות במחשבה )אמונה וידיעה(, 
כלשון הרמב"ם "יסוד היסודות ועמוד החכמות 
לידע שיש שם מצוי ראשון... וכל המעלה על 
דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה עובר בלא 
התמידיותט.  המצוות  משש  הן  ולכן  תעשה", 

בראשית רבה א, ד. ו 
תנא דבי אליהו פט"ו. ז 

ילקוט שמעוני יחזקאל שנח. ח 
'הערת המחבר' בתחילת ספר החינוך. דבריו הובאו בחיי  ט 

אדם סימן א, ובביאור הלכה סימן א.

המדור מוקדש לזכות:
החי"ל בצבאות ה' שניאור שלמן שי' הרשקוביץ בהגיעו לגילו אפשערעניש - כ' שבט
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אמנם רש"י פירש ש"לא יהיה לך" היינו שלא 
בפועל,  מעשה  זרה,  עבודה  ברשותו  לקיים 
ולא  באחד מהם  יאמין  "שלא  פירש  והרמב"ן 
יקבלהו עליו באלוה ולא יאמר לו אלי אתה", 
איסור לקבל עליו עבודה זרה לאלוה באמירה-

דיבורי. 
נמצא שיש שלש דעות המתאימות לשלשת 
ומעשה. שלשת  דיבור  הנפש, מחשבה,  לבושי 
אלו מקבילים לעולמות התחתונים בי"ע, ואילו 
בעולם האצילות "לא יֻגרך רע"יא: עולם הבריאה 
הוא עולם המחשבה, עולם "השכלים הנבדלים", 
ומתאים מאד שהרמב"ם מדבר בעולם השכלי. 
עולם הבריאה שייך לרובד "הנסתרות ]אצילות 
ובריאה כנגד י-ה בשם הוי'[ לה' אלהינו"יב שרק 
הוא רואה את מחשבת האדם; עולם היצירה הוא 
עולם הדבור, מתאים לפירוש הרמב"ן שהפגם 
בדבור דוקא; עולם העשיה הוא המעשה בפועל 
כמובן, מתאים לשיטת רש"י ולדמותו של רש"י 
שבא לפרש "פשוטו של מקרא" ולהנחות אותנו 

בעולם המעשה. 

בריאה והשגחה
"אשר  נאמר  למה  שאלו:  המפרשים 
בראתי  "אשר  ולא  מצרים"  מארץ  הוצאתיך 
שמים וארץ" וכיו"ב? יש שפירשו שרק יציאת 
מצרים היא הוכחה גמורה על מציאות ה'יג. ויש 
בני  אותנו,  דוקא  מחייבת  שהתורה  שפירשו 
ביציאת  אלינו  ההתגלות  דוקא  ולכן  ישראל, 
הוסיףטו,  הזקן  ואדמו"ר  העיקריד.  היא  מצרים 
שהכרת ה' בתור בורא ומהווה ומחויב המציאות 

בפירושו עה"פ וכן בסהמ"צ ל"ת ה. י 
תהלים ה, ה. יא 

דברים כט, כח. יב 
ראה ראב"ע ורמב"ן. יג 

ראה ספר הכוזרי א, כה. תפארת ישראל למהר"ל פל"ז. יד 
סדור דא"ח רפד. ומבואר בהרחבה בדרך מצוותיך מצות  טו 

האמנת אלוקות.

נקרא  )ולא  בשכל  'לראות'  שניתן  דבר  זהו 
אמונה(, ושייך גם בחסידי אומות העולם, אבל 
עיקר המצוה ב"אנכי" הוא האמונה המיוחדת 
לישראל — להאמין בה' שהוא רם ונשא מכל 
ולא  עלמין"  כל  )"סובב  והתפשטות  השפעה 
שהתגלה  מה  וזה  עלמין"(,  כל  "ממלא  רק 

דוקא ביציאת מצרים.
הצד השוה בכל הפירושים, שיש הבדל בין 
אמונה בה' מצד הבריאה לאמונה מצד ההשגחה 
כפי שהתגלה ביציאת מצרים ומפורש בתורה. 
עד כמה שהבריאה יש מאין היא דבר מופלא 
ונעלם מהשגתנו, הרי דרגת האלוקות שמתגלה 
בהשגחה היא נעלית עוד יותר, כמו ההבדל בין 
מעשה בראשית ומעשה מרכבהטז: האמונה בה' 
כבורא העולם שייכת למעשה בראשית, ואילו 
האמונה בה' דרך יציאת מצרים שייכת למעשה 
שהוא  במרכבה  הפשוט  הפירוש  כמו  מרכבה, 
גילוי  היה  סיני  בהר  העולם.  את  ה'  הנהגת 
המרכבה, "ֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָאן ֲאדָֹני 
בשבועות  מפטירים  ולכן  ַּבּקֶֹדׁש"יז,  ִסיַני  ָבם 
אלוה  "החקר  נאמר  והנה  מרכבהיח.  במעשה 
"חקר   — תמצא"יט  שדי  תכלית  עד  אם  תמצא 
דרך הבריאה, מעשה  ה'  היינו מציאות  אלוה" 
בראשית, ו"תכלית שדי" היינו השגחה-הנהגה, 
מעשה מרכבה. ורמז: החלק השני בפסוק, אם 
שמות  מספר   ,1820  = תמצא  שדי  תכלית  עד 
הוי' בתורה, סוד פעמים הוי', "סוד הוי' ליראיו". 

אמונה במציאות ה', יסוד
דרכים  שבעה  מצאנו  המפרשים  בדברי 
מהי האמונה שעליה הצטווינו כאן, ובפנימיות 

יש לכוונם כנגד שבע מדות הלב: 

משנה חגיגה ב, א )עיי"ש ברע"ב(. טז 
תהלים סח, יח. וראה שמות רבה מג, ח. יז 

מגילה לא, א "ומפטירין במרכבה", ופירש רש"י "על שם  יח 
שנגלה בסיני ברבוא רבבות אלפי שנאן".

איוב יא, ז. וראה מלבי"ם שם. יט 
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האמונה  עצם  היא  המצוה  הרמב"ם,  לפי 
כללית- בידיעה  די  לא  אך  ה',  במציאות 

שטחית אלא לדעת שמציאותו היא השלימה 
ביותר, רק הוא 'מחויב המציאות', "הוא לבדו 
רק  מתקיימים  הנמצאים  שאר  וכל  האמת", 
אמונה  וקיום.  מציאות  להן  נותן  שהוא  במה 
הרמב"ם  כלשון  היסוד,  ספירת  כנגד  נכוון  זו 
וכן  מהדעת,  נמשך  היסוד  היסודות".  "יסוד 
'התקשרות  הידיעה,  היא  המצוה  לרמב"ם 
לדעת  האמת,  הוא  היסוד  פנימיות  מּודעת'. 
ש"ה' אלהים אמת". ועוד, העיקר הוא הידיעה 
שמציאות ה' היא הכי שלימה, וכן מבואר שכח 
היסוד בנפש הוא השלימות העצמית )וכן פגם 
הברית-היסוד הוא העלם השלמות העצמית(. 

פירוש ראב"ע: דעת
"וטעם  כתב  הקצר(  )בפירוש  הראב"ע 
בו  וידבק  לבו  בכל  ויאהבנו  שידענו  אנכי, 
ויהי לנגדו תמיד ולא תסור יראתו מעל פניו" 
ויראה  באהבה  שמתבטאת  ידיעה  כלומר,   —
"שמקשר  הדעת,  ספירת  כנגד  והוא  ודבקות. 
דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו 
בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה"כ. הדעת מולידה 
דחסדים'  'עטרא  ואהבה,  ביראה  ה'  עבודת 
כח  הוא  הדעת  פנימיות  דגבורות'.  ו'עטרא 

היחוד בנפש, הריכוז של הדבקות בה'. 
הארוך(  )בפירוש  בראב"ע  מפורש  עוד 
שמדובר באמונה ששייכת גם לאומות העולם: 
"הנה יספיק למשכיל בכל גוי דבור 'אנכי ה'". 
שכל  האומות,  לכל  פונה  ה'"  ש"אנכי  מכאן 
אחד יכול ומוזמן להצטרף לישראל ואז יתקיים 
בו "אלהיך" וגם הוא יצא ממצרים )מקליפת 
העבודה הזרה(, שהרי התכלית היא שדעת ה' 
תגיע לכל האומות, "למען דעת כל עמי הארץ 

תניא פ"ג. כ 

בלשון  ורמז  עוד"כא.  אין  האלהים  הוא  ה'  כי 
האבן עזרא: בכל גוי = 71, כנגד שבעים אומות 
וישראל על גביהם, כמו שבעים הזקנים ומשה 
ישראל  שבסנהדרין'(,  )'מופלא  גביהם  על 
האומות.  שבעים  לכל  האמונה  את  מנחילים 
 71 6 פעמים   = גוי בהכאה פרטית  בכל  ועוד, 

)דהיינו שזה הערך הממוצע של כל אות(! 

החינוך: השגחת ה', חסד
אלוה  לעולם  שיש  "להאמין  כתב  החינוך 
וכי הוא הוציאנו  אחד שהמציא כל הנמצא... 
יפתה  שלא  התורה...  לנו  ונתן  מצרים  מארץ 
מצרים  מעבדות  צאתכם  ענין  לקחת  לבבכם 
ומכות המצרים דרך מקרה, אלא דעו שאנכי 
ובהשגחה".  בחפץ  אתכם  שהוצאתי  הוא 
האמונה  את  עיקרי,  כעניין  מוסיף,  החינוך 
בהשגחת ה', שלא לומר שהדברים בעולם הם 
"דרך מקרה". והרמז: מקרה = אלהים אחרים, 
כנ"ל(.  )שעולה  משה  של  הלעומת-זה  והוא 

השגחת ה' שייכת לחסד כמובן.

הסמ"ג: יציאת מצרים, גבורה
הסמ"ג כתב "המצוה הראשונה מצות עשה 
להאמין כי אותו שנתן לנו את התורה בהר סיני 
שהוציאנו  אלהינו  ה'  הוא  רבינו  ידי משה  על 
את  שנתן  בשעה  שאמר  מה  וזהו  ממצרים 
'אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ  התורה 
יציאת  עניין  את  מדגיש  הסמ"ג  מצרים'". 
מצרים )וראה בהמשך לגבי מתן תורה(, כנגד 

הגבורה, "והגבורה, זו יציאת מצרים"כב.

הר"ן: תורה מן השמים, 
תפארת

ה'"  "אנכי  של  המצוה  עיקר  הר"ן,  לדעת 

מלכים-א ח, ס. כא 
ברכות נח, א. כב 
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השמים,  מן  תורה  שיש  בכלל  "להאמין  היא 
שיטה  אלינו".  מגיע  יתברך  השם  ושדבר 
היא  התורה  שהרי  התפארת,  כנגד  נכוון  זו 
"שמים"  המושג  וכן  דאמצעיתא"  "עמודא 

מתפרש בדרך כלל על תפארת. 

רמב"ן: קדמון שחייבים 
לעבדו, נצח והוד 

ה',  יש  כי  ויאמינו  "שידעו  כתב  הרמב"ן 
קדמון,  הווה,  כלומר  להם,  אלהים  והוא 
אלהים  והוא  ויכולת,  בחפץ  הכל  היה  מאתו 
להם, שחייבים לעבוד אותו". יש בדבריו שני 
כ"קדמון",  בה'  האמונה  א.  כללים-עיקרים: 
בורא הכל ברצונו. ב. "שחייבים לעבוד אותו", 
זו משמעות "אלהיך" שהוא מלכנו ואנו עבדיו, 
מצרים[  מארץ  הוצאתיך  "]אשר  לזה  והטעם 
מבית עבדים", וכיון שפדה אותנו מעבדות הרי 
אנו עבדיו. וממשיך הרמב"ן "וזו המצוה תקרא 

בדברי רבותינו 'קבלת מלכות שמים'". 
נצח  כנגד  נכוון  הללו  היסודות  שני  את 
הקדומים  לכל  כקדמון  בה'  באמונה  והוד. 
כלול ענין הנצחיות, שהרי "כל קדמון נצחי"כג 
ה'  עבדי  שאנו  בכך  והאמונה  הנצח.  כנגד   —
— כנגד ההוד, שהרי עיקר עמידת העבד מול 
להוד,  השייכת  ההכנעה  בתכונת  היא  אדונו 
הוא  ה'  "כעבדא קמי מריה". מה שאנו עבדי 
תוצאה ישירה מיציאת מצרים, כנ"ל שיציאת 
מצרים כנגד הגבורה וההוד הוא ענף הגבורה, 
התוצאה של פעולת הגבורה, להיות עבדי ה' 

במקום עבדי פרעה.

סמ"ק: שלטון וגאולה, מלכות
הסמ"ק כתב "מצוה א. לידע שאותו שברא 
שמים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובד' 
רוחות כדכתיב 'אנכי ה' אלהיך וגומר'... לאפוקי 

של"ה תולדות אדם בית ה'. כג 

מאליו  נוהג  שהעולם  שאמרו  הפילוסופין  מן 
במזלות... ויש לנו להאמין כי שקר הם דוברים. 
אכן הקב"ה מנהיג את העולם כולו ברוח פיו. 
והוא הוציאנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות 
כן  אם  אלא  מלמטה  אצבעו  נוקף  אדם  ואין 
מכריזין עליו מלמעלה... ובזה תלוי מה שאמרו 
בשעת  מיתה  לאחר  לאדם  ששואלין  חכמים 
דינו צפית לישועה... שכשם שיש לנו להאמין 
שהוציאנו ממצרים דכתיב אנכי ה' אלהיך אשר 
הוצאתיך וגומר... הכי קאמר, כשם שאני רוצה 
שתאמינו בי שאני הוצאתי אתכם כך אני רוצה 
שתאמינו בי שאני ה' אלהיכם ואני עתיד לקבץ 
אתכם ולהושיעכם. וכן יושיענו ברחמיו שנית".

שה'  הראשון,  עיקרים:  שני  בדבריו  יש 
מושל בכל. זה דומה לעיקרון ההשגחה בדברי 
החינוך אבל הדגש הוא על השלטון-המלכות 
שמזה נמשכת ההשגחה, כיון ששום דבר אינו 
יוצא מתחת שליטתו. והשני, להאמין בגאולה 
עיקרים  מי"ג  הי"ב  )העיקר  בב"א  העתידה 
המלכות:  לספירת  שייך  זה  כל  הרמב"ם(.  של 
שלטון ה' ומלכותו בכל, וכן הגאולה העתידה 
שאז יתקיים "והיה ה' למלך על כל הארץ", וכן 

המלכות היא הסוף-התכלית.
שאין  וסיעתו,  בה"ג  דעת  זה,  כל  לאחר 
כנגד  היא  מצוות,  תרי"ג  בכלל  "אנכי"  למנות 
הכתר, הרובד העל-מודע, למעלה מטעם ודעת, 
ובפרט  ליחדך"כד,  "יחידה  שבנפש,  היחידה 
כנגד כח האמונה בנפש, הראש העליון שבכתר, 
רדל"א. לפי כל הדעות האחרות יש ציווי להביא 
את האמונה לתוך המודעות — לדעת ולהתבונן 
לכן   — האמונה  בתוך  מסוימים  בעניינים 
מתאים לכוון אותם כנגד שבע המדות והדעת 
של  המודע  בחלק  הכל  בתוכם,  המתפשטת 
הנפש, אבל האמונה מצד עצמה היא דבר שאינו 

בגדר ציווי ואינו 'נתפס' ממש בשכל והשגה. 

מנוסח ההושענות. כד 
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נולדה  שניאורסון  מושקא  חיה  הרבנית 
הריי"צ  הרבי  להוריה  תרס"א  אדר  בכ"ה 
הצמח- נכדי  שניהם  דינה,  נחמה  והרבנית 

נקראה  הרש"ב,  הרבי  סבּה,  בהוראת  צדק. 
חיה-מושקא ע"ש אשת אדמו"ר הצ"צ. ִנשאה 
לרבי מנחם מענדל שניאורסון — לימים הרבי 
יום  על  תרפ"ט.  כסלו  בי"ד  מליובאוויטש, 
היום  "זה  החסידים  כלפי  הרבי  התבטא  זה 
ִעמי...". הרבנית  שִקשרו אותי ִעמכם, ואתכם 
והרבתה  הציבורית,  ומהבמה  מפרסום  ברחה 
במעשי חסד ועזרה לזולת ללא מסגרת רשמית 
בכ"ב  באנונימיות. הרבנית הסתלקה  ולעתים 
שבט תשמ"ח והרבי התייחס לפטירתה כסיום 
לקראת  חדשה  לתקופה  והכנה  תקופה  של 
העלמין  בבית  כבוד  מנוחתה  משיח.  ביאת 

היהודי ברובע קווינס בניו יורק.

חיה  הרבנית  על  קצרים  סיפורים  שני 
מושקא:

עדות הרבי שהרבנית יכולה 
לקבל פ"נ ולברך 

מתנה  חב"ד  נשות  שלחו  אחת  פעם 
 — נפש  פדיון   — פ"נ  אליה  וצרפו  לרבנית, 
המתנה  שאת  הרבי  כשראה  הרבי.  עבור 
נותנים לרבנית ואת הפ"נ לו הוא תמה — 'מה 
הרבי  הפ"נ!'.  את  גם  לה  לתת  צריך  פתאום?! 
לברך,  יכול  שאני  חושבים  אתם  'אם  הסביר: 
הקודם  הרבי  של  הבת   — שהיא  וחומר  קל 
אלא  הפ"נ,  את  לי  תתנו  אל  לברך.  יכולה   —

לאשתי', וכך היה. 

כח הברכה של הרבנית
הסיפור השני:

ברכת הרבנית שהתקיימה
באמריקה  החסידים  באחד  מעשה 
באמריקה  תפילין.  במבצע  רבות  שהתעסק 
הוא  ברחוב  שעובר  הגבר  האם  יודעים  לא 
ואם  יהודי,  הוא  אם  שואלים  קודם  לכן  יהודי, 
אותו  נהג  כך  תפילין.  להניח  לו  מציעים  כן 
שלא  אדם  עבר  אחת  פעם  במבצעים.  חסיד 
היה ברור אם הוא יהודי או להבדיל לא-יהודי, 
וכשהחסיד שאל אותו אם הוא יהודי הוא השיב 
לחסיד  והראה  הכובע  את  הוריד  ואף  בחיוב, 
לא  לכן  לו,  היה  לא  כנראה  זקן  כיפה.  לו  שיש 
היה אפשר לזהות בודאות. הוסיף האיש ואמר, 
'לא רק שאני יהודי, אלא שאם תרצה אספר לך 
סיפור שמאד תהנה ממנו'. החסיד השיב בחיוב 

והאיש פתח בסיפור על אמו:
בחנות  עבדה  אמי  שנים  הרבה  לפני 
של  בשכונה  בקראון-הייטס,  לנשים  פאות 
פאות  סלון  זה  היה  הרבי.  של  ליובאוויטש, 
פעם  פריידקא.  קראו  הבית  ולבעלת  מפורסם, 
אחת, כאשר פריידקא, בעלת הבית, לא היתה 
הטלפון.  צלצל  לבד,  בה  שהתה  ואמי  בחנות, 
היהודי,  מספר  הטלפון,  את  הרימה  כשאמי 
היא  כי  נמצאת,  פריידקא  אם  שאלה  מישהי 
רוצה להזמין פאה. אמי אמרה שפריידקא לא 
נמצאת, אבל אני עובדת כאן, ואפשר לומר לי 
היא  כל,  קודם  המבוקשת.  הפאה  פרטי  את 
שאלה מה שמה, כדי לרשום אותו על ההזמנה. 
היא ענתה ששמה גברת שניאורסון, ואמי שאלה 
מליובאוויטש  הרבי  של  קרובה  את  אולי   —

המדור מוקדש לזכות:
החי"לים בצבאות ה' אברהם אבא וישראל זירא שי' הרמן לרגל הגיעם לגיל אפשערעניש - כ' שבט
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בעלי.  הוא  כן,   — השיבה  האשה  שמו?  שזהו 
'כבוד  התרגשה,  מאד  בטלפון  שדברה  האשה 
דברו  הן  בטלפון'.  איתך  לדבר  עבורי  גדול 
הרבנית  ופתאום  הפאה,  הזמנת  פרטי  כל  על 
שבט,  כ"ב  של  ההילולא  בעלת  חיה-מושקא, 
שואלת את המוכרת — אני שומעת בקול שלך 
בקולך,  עצבות  נימת  שומעת  עצובה,  שאת 
אולי תספרי לי למה את עצובה? ענתה האשה, 
ולפני  טוב,  הרגשתי   לא  האמת,  את  אספר 
כמה ימים הייתי אצל רופאים שאמרו לי שלא 
נותר לי הרבה זמן לחיות, ח"ו, רק כמה חדשים. 
הרבנית שמעה וענתה בפסקנות — 'זה לא נכון! 
את תתרפאי רפואה שלמה ותחיי שנים רבות'. 
עוד  רק  לחיות  יכולה  שהיא  אמרו  הרופאים 
שלשה חדשים, והרבנית בטלפון אמרה שתחיה 
שנים רבות ותהיה בריאה. סיים היהודי — כבר 
עברו שנים רבות מאז ואמא שלי עברה כבר את 
גיל תשעים. ברכת הרבנית התקיימה במלואה. 

כח הברכה מתוך אהבה — 
ירושת אברהם אבינו

הסיפור הראשון הוא בעצם עדות של הרבי 
הרבי  כמה  ממנו  ולמדים  הרבנית,  אשתו  על 
אהב וכבד את אשתו והעריך את כחה הרוחני. 
משותפת:  נקודה  כמובן  יש  הסיפורים  לשני 
יש  חיה-מושקא,  הרבנית  הצדקת,  שלרבנית 

כח לברך יהודים כמו צדיק גדול — כמו שלרבי 
יש כח לברך, כך גם לה יש כח לברך. 

קודם  ברכה?  להשפיע  הכח  מגיע  מהיכן 
צדקת,  היא  זכויות,  הרבה  יש  לרבנית  כל, 
ויש לה גם יחוס, היא בת של רבי ואשת רבי. 
ישראל.  באהבת  מלאה  הרבנית  עוד?  מה 
לברך.  כח  יש  יהודים  אוהב/ת  שמאד  למי 
כח  לו  נתן  שה'  הראשון  היה  אבינו  אברהם 
לברך ושברכותיו תתקיימנה. מדוע? לכל אחד 
מהאבות יש מדה מיוחדת ומדתו של אברהם 
האינסופי  הרצון   — החסד  מדת  היא  אבינו 
אבינו  אברהם  אהבה.  מתוך  שנובע  להיטיב 
ולכן,  האהבה,  ובמדת  החסד  במדת  מצטיין 
את  לו  נתן  ה'  לאנשים,  הרבה  אהבתו  בגלל 
חסד  הרבה  לו  שיש  מי  כל  כך,  לברך.  הכח 

והרבה אהבה יכול לברך. 
ללמוד  צריכים  מאיתנו  ואחת  אחד  כל 
לאהוב  כל  קודם  חיה-מושקא,  מהרבנית 
יהודים  לברך  כח  לנו  יתן  ה'  ואז  יהודים, 
והברכות תתקיימנה. כמובן, הברכה העיקרית 
היא שה' יתן לנו תיכף ומיד ממש את הגאולה 
צדקנו.  משיח  ידי  על  והשלמה  האמתית 
עמנו,  יהיה  מושקא  חיה  הרבנית  שזכרה של 
צדיקים  ונהיה  ממנה,  ונתחזק  ממנה  נלמד 

וצדיקות כמו שהיא היתה.
)מתוך כינוס ילדות(
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שאלה:
הרבי אמר ביחס להבאת הגאולה— "עשו 

כל אשר ביכולתכם". אני מתלבט מהי דרך 
הפעולה הנכונה — האם צריך 'לירות לכל 

הכיוונים', לעשות כל מה שאפשר מבלי לחשב 
האם מדובר בפרויקט גדול ומובנה או בפעולה 

חד-פעמית וספונטאנית, או שמא עלינו לשמור 
את האנרגיה, לחשוב ולתכנן מה הכי מועיל 
ומדויק כשליחות אישית? אודה לעצת הרב.

מענה:
לאופי,  להתאים  צריכה  השליחות  ככלל, 
 — שלך  הפנימיים  ולהרגשים  לכישורים 
שליחות שרק אתה יכול לעשות, ולא מישהו 
אחר )ראה לוח "היום יום" כ"ה ניסן: "העבודה 
שיש  מי  ומעלתו.  מהותו  לפי  אדם  בכל  היא 
בידו לנקוב מרגליות או ללטוש אבנים טובות 
ומובן   — לחם  אפית  מלאכת  בעבודת  ועוסק 
עבודה  שהיא  הגם   — בעבודה  כ"ז  דוגמת 
ומלאכה הנצרכת במאד, בכל זה לחטא יחשב 
יוצא מן  לאיש ההוא"(. אך אין כלל שאין בו 
הכלל, לפעמים גם לוטש אבנים יקרות צריך 
לא  שזה  היטב  לדעת  צריך  אך  לחם,  לאפות 
באמת ענינך, ולשוב, כאשר ימצא אופה לחם 

מקצועי כו', לשליחותך העיקרית. 
)ועם  שמח  בגימטריא  שליח  העיקר: 
 — בשליחות  הנפש  כוחות  י  כל  השקעת 
לך  מתאימה  השליחות  אם  רק  האפשרית 
באמת — אז מתגלה בך ניצוץ משיח, וזה נקרא 

"עשו כל אשר ביכולתכם כו'"(.

מענות ותשובות
שאלה:

פתחתי לאחרונה חוגי אופנים לילדים )כיתות 
ג'-ו'(, הנקראים "תניא על גלגלים" — לצד 

למידת הרכיבה לומדים בכל אימון קצת 
מספר התניא, בחיבור לרכיבה עצמה )למשל, 

השליטה באופניים כשליטה בנפש הבהמית, 
עליות וירידות ועוד(. עדיין אני מתקשה 

בהעברת הרעיונות המרכזיים של ספר התניא 
באופן שהילדים יוכלו לקבל ולהבין, ואשמח 

לקבל עצה מהרב כיצד נכון לתרגם-לצמצם 
ובאילו חלקים להתמקד בגיל הזה.

מענה:
הרבי הדגיש שכל מה שאומרים ומלמדים 
אופניים   — המתקבל"  "באופן  להיות  צריך 

המתקבלים...
השפלות  האמונה,  הם  החסידות  עיקרי 
הפרקים  תוכן  את  ללמוד  כדאי  והשמחה. 
הבאים: לקו"א כו-לד. "חינוך קטן" )הקדמה 
באגה"ק  ז-יב.  התשובה  אגרת  שני(.  לחלק 
יח. זו  הספירות(,  )על  מהאמצע  טו  יא,  ב,   —

התחלה טובה. 
ושהילדים  בחיות  יהיה  שהכל  העיקר 
ירכבו על האופניים לקראת קבלת פני משיח 
לעם  יש שליחות  אחד  שידעו שלכל  היינו   —
הנפש  ושליח עם י כוחות  ולעולם,  ישראל 

= משיח, היינו גילוי הניצוץ של משיח שבו.
בהצלחה רבה!

המדור מוקדש לזכות:
הרכה הנולדת חיה מושקא תח' הלר - י"א שבט ואחותה רבקה. שתגדלנה להיות חסידות יר"ש ולמדניות
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שאלה:
ברצוני לדעת מהי הגישה הנכונה בעיסוקי 

עם קהילות של 'בני נח' במסגרת 'המהפכה 
הרביעית. האם תפקידנו הוא רק להאיר להם 
את אור התורה וללמדם שישמרו שבע מצוות 

בני נח, או שמא עלינו גם לכוון את המתאימים 
שביניהם להעמיק בלימוד תורה עד שיתגיירו 

בסופו של דבר? אודה להכוונת הרב.

מענה:
שאבוקה  הוא  גוים  עם  בעבודה  הרעיון 
כמו  או  ממילא,  בדרך  ניצוצות  אליה  מושכת 
חתיכות  אליה  ששואבת  שואבת-מגנט,  אבן 
לכך  המקורות  אחד  ממילא.  בדרך  כו'  ברזל 
הוא הגמרא בברכות יז, ב: "שמעו אלי אבירי 
לב הרחוקים... אמר רב אשי בני מתא מחסיא 
דאורייתא  יקרא  חזו  דקא  נינהו  לב  אבירי 
מינייהו  גיורא  קמגייר  ולא  בשתא  זמני  תרי 
]שרואים את כבוד התורה פעמיים בשנה ולא 
שגוים  מכאן  למדים  גרים[".  מהם  מתגיירים 
כבוד-יפי  את  שרואים  רשעים,  לא  פקחים, 
התורה, באים מעצמם להתגייר )כל שכן אם 

מאירים להם את אור התורה ממש(. 
זאת אומרת, כשאתה מוסר שיעור לקהל 
גוים(  וגם  יהודים  בציבור  שיש  )או  גוים  של 
בתניא, ובסוף השיעור ִנגש גוי ושואל מה אני 
שכל  לו  להסביר  עליך  תכל'ס,  לעשות  צריך 
)בחיצוניות  לשמור  עליו  יהודי  אינו  הוא  עוד 
 — בספר  אצלנו  כמבואר  בפנימיות,  וגם 
 Kabbalah and meditation for the'
nations'( שבע מצות ולהיות מחסידי אומות 

והם  הבא  בעולם  חלק  להם  שיש  העולם 
העולם  ישוב-תקון  יצרה",  "לשבת  מקיימים 

הזה )בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה(.
שבע  שמירת  עיקרית,  נקודה  וזו   כמובן, 
מצות כוללת איסור ע"ז וכן איסור השתייכות 
לדת אחרת, כגון נצרות או ִאסלאם )או דתות 
נחלו  ש"שקר  טעם  בטוב  להבין  המזרח(, 
גדולי  כדעת  פוסקים  )אנחנו  כו'"  אבותיהם 
ראה  לגוים,  גם  אסור  ששיתוף  האחרונים 
וראה  לך",  יהיה  "לא  כו,  מצוה  חינוך  מנחת 
שנדפס  ברצלונה  סמינר  של  שלישי  חלק 
ב'ואביטה' גליון וארא. וכן ראה תשובות דברי 
יציב חי"ד סי' מ, שגם בִאסלאם היום יש ע"ז 

ולכן אסור להכנס למסגד שלהם(. 
"אור דוחה חשך", אנחנו  זה בדרך של  כל 
צריכה  ההתעוררות  כלל,  לגיור  מטיפים  לא 
כללי  באופן  שידע  בכך  די  ולכן  ממנו,  לבוא 
שעומדות בפניו שתי אפשרויות, חסיד או"ה או 
גר צדק. ]לדעתנו, מי שבאמת נתפס לאור של 
התורה ירצה להתגייר, וכמו בגמרא הנ"ל, שם 
אלא  מצות,  שבע  של  האפשרות  מוזכרת  לא 
רק גיור, כלומר שמה שלעתיד "ונהרו אליו כל 
שכתוב  כמו  להתגייר,  מנת  על  זה  כו'"  הגוים 
כל הענין  גירות.  זבחי  זבחי צדק",  יזבחו  "שם 
של גר תושב אמנם כתוב בתורה, אך על פי פשט 
הרמב"ם  שלפי  ועוד  'מבצע',  מזה  עושים  לא 
גר  לקבל  אפשר  אי  ט(  הלכה  פ"י,  ע"ז  )הל' 
תושב בזמן הזה, הגם שהוא סובר שחובה על 
יוצא  מצות.  שבע  כולם  את  ללמד  ישראל  עם 
שגוי ללא דת וגם ללא ארץ הוא לגמרי "נישט 

אהין און נישט אהער..." )לא פה ולא שם([.
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א. הקדמה
המוטיב  את  ראינו  בא  לפרשת  בעיוננו 
"זה"  הנבואיים  הסגנונות  שני  של  החוזר 
ו"כה" של משה רבינו. היחס של "זה" ל"כה" 
מקבל בפרשת יתרו משמעות חדשה. בפרשה 
)שמות  בפרשתנו  הדברות  לעשרת  המקדימה 
ַהְּשִׁליִשׁי", יש בדיוק  "ַּבֹחֶדׁש  יט, א-כה(, פרשת 

כה פסוקים. אך הפלא הגדול הוא בכך שאם 
 .372 1369 שהן  נספור, נמצא שבפרשה כולה 
והנה, 37 שווה זה כה וממילא מספר האותיות 

שווה זה כה פעמים זה כה!
והנה, 

 1369 = ְורּוַח ֱא-ֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים
שויון זה מרמז למאמר חז"ל הידוע: "אין 
"בחדש  שפרשת  ומשמע  תורה",  אלא  מים 
המרחפת  אלקים"  "רוח  כעין  היא  השלישי" 

על פני עשרת הדברות – התורה. 
עצמה,  בפני  פרשיה  שהנו  הבא,  הפסוק 
תורה-עשרת  מתן  של  הכותרת  פסוק  והוא 

הדברות:
 ַוְיַדֵּבר ֱא-ֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר = 

¸36 = 1332
 36 של  היהלם  גם  הוא   1332 כלומר, 
בפסוק   .37 פעמים   36 או,   )r36 )פעמיים 
וזהו  ו-28,  מילים   7 תורה  מתן  של  הכותרת 
התורה  של  הראשון  לפסוק  זהה  מבנה 
ְוֵאת  ַמִים  ַהּׁשָ ֵאת  ֱא-ֹלִהים  ָּבָרא  "ְּבֵראִׁשית 
בראשית.  מעשה  של  הכותרת  שהוא  ָהָאֶרץ" 
כעין  הוא  פסוקים  בין  זהה  שמבנה  כידוע 
"גזרה שווה" )ראו בספרנו אשא עיני, מאמר "המבנה 

בתורה", וראו באריכות על השווה והשונה בין שני הפסוקים 

על פי פנימיות התורה ב"פלח הרמון – בראשית" לר' הלל 

מפאריטש, ד"ה בראשית ברא אלקים השלישי ע' יט(.

והנה, מבחינה מתמטית,
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ   ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא-ֹלִהים ֵאת ַהּׁשָ

r73 = 2701 =
על פי תרגום ירושלמי לתורה "בראשית" 
הרומז  "בחכמה"  כלומר  "בחוכמא",  תרגומו 

לכח מה, כנגד 28 האותיות בפסוק. 
ואמנם, 

 r73 = 2701 = משולש חכמה
שערך  לא-זוגיים  מספרים  לגבי  כלל 
הנקודה  כפול  לאינדקס  שווה  המשולש 
 ,2701 של  במקרה  האינדקס.  של  האמצעית 
 73 שווה   2701 וממילא,   73 הוא  האינדקס 
האמצעית  הנקודה  הוא   37 שכן   ,37 פעמים 
של 73 )חכמה(, וכן חכמה במספר סדורי )ח = 
8, כ = 11, מ = 13, ה = 5( שווה 37. יוצא ששני 
ערך  התורה,  של  המרכזיים  הכותרת  פסוקי 
סידורי  במספר  חכמה   ,37 של  כפולה  שניהם 
חכמה  תרונה"  בחוץ  ל"חכמות  רמז  כנ"ל, 
עילאה של התורה וחכמה תתאה של מעשה 

בראשית, כמבואר בחסידות.
הרומז   ,28 שווה   7 של  המשולש  כן,  כמו 

ליחס של 7 מילים ל-28 אותיותא.

 r40 ועוד   r20 ועוד   r8( חכמה במשולש פרטי  ועוד,  א 
לוי, שבט  )r46, כש-46 הוא ערכו של   1081 r5( שווה  ועוד 
החיה  )מקיף  חיה   ,47 פעמים   23 וכן  תפארת,  או  החכמה( 
)בחינתה  בטול  פעמים  החכמה(  ספירת  כנגד  הוא  בנפש 
ומה  ]חכמה[  שמו  "מה  בסוד,  החכמה(  ספירת  של  הפנימית 
שם בנו ]תפארת[", שניהם מה של כח מה, והם כנגד הפעמיים 

ַּבחֶֹדׁש ַהְּשִׁליִשׁי ְלֵצאת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני.... 
ַוֵּיֶרד מֶֹשׁה ֶאל ָהָעם ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם.

והנה, ביחד: בֵרכות בחשבון מתמטיקה בפרשת השבוע
 ְורּוַח ֱא-ֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים 

ַוְיַדֵּבר ֱא-ֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ = ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא-ֹלִהים ֵאת ַהּׁשָ

¸36 + 372 = r73
הכלל העומד בבסיס השויון הנ"ל הוא: 

¸n + (n + 1)2 = r(2n + 1)
בעשרת הדברות יש כתר אותיות והן כנגד 
תריג מצוות ועוד ז מצוות דרבנן. כשנוסיף לזה 
את 28 האותיות של פסוק הכותרת של עשרת 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ֱא-ֹלִהים  "ַוְיַדֵּבר  הדברות, 

ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר", יבוא הכל ל-648 אותיות.
2 . 182 = 648

שלפני  השלישי"  "בחדש  בפרשת  כזכור 
648 אותיות אלו, יש 1369 ששווה 372 אותיות. 
האותיות  שמספר  נקבל  אותם  גם  נוסיף  אם 
)סוף  לרעך"  "אשר  עד  השלישי"  מ"בחדש 
+ 182. והנה,   182 +  372 עשרת הדברות( הוא: 
סכום השרשים לבד, 18 + 18 + 37 שווה חכמה!

ב. פרשיות מתן תורה
כה  זה  )שבה  השלישי  בחדש  מפרשת 
הדברות  עשרת  סוף  עד  אותיות(  ברבוע 
כפי  ו-ה,  ז  של  חלוקה  לפי  פרשיות  זה  יש 
את  לחפש  תמיד  מתבקש  )שכן,  שנראה 
ב-ז  רבועיים(.  למספרים  המקבילה  חלוקה 
 203  51  226  28  1369  ( הראשונות  הפרשיות 
53 6( יש 1936 או, 442 אותיות, וב-ה הפרשיות 
האחרונות )6, 6, 15, 12 ו-42 אותיות שהן( 81 

או, 92 ברבוע אותיותב! 

שאמר משה "ונחנו מה" )בענין משה ואהרן ראו לקמן(. 
במשולש  לחכמה   ,2701 כללי,  במשולש  חכמה  בין  ההפרש 
פרטי, 1081 הוא 1620 או, 20 פעמים אנכי או, 5 פעמים 324 

]18 ברבוע[.
גבורה  חסד  שבלב  העיקריות  המדות  שלש  שמות  ערך 
ְמַרֶחֶפת  ֱא-לִֹהים  "ְורוַּח  כערך  דלקמן,   1369 עולה  תפארת 

ִים". ֵני ַהָמּ ַעל ְפּ
פעמים   5 או,   1035 ביחד  עולים  ו-9   44 של  המשולשים  ב 

אור שהם 3 פעמים משה.

והנה, בפרשיה המסיימת את פרשת יתרו 
)שמות כ, יח-כב( "ויאמר... כה תאמר גו'" יש 256 

או 162 אותיות. 162 שווה 44 וכן, 28 והוא עולה 
אהרן, אחיו של משהג. 

האחרונה  הפרשה  של  האחרון  הפסוק 
מתחיל במלה ולא ששווה אף היא 37 ובפסוק 
37 אותיות! כמו כן, בפסוק האחרון של  כולו 
העם  ב"וכל  המתחילה  הקודמת,  הפרשיה 

ראים גו'" יש 37 אותיות. 
המספר 37 הנו גם מספר מגן דוד )סדרה 
שבת  מספר  וגם   )oeis.org-ב  A003154

:)A003215 סדרה(

          
והיינו ש-1369 הוא רבוע של מספר מגן דוד. 
וכן, 2701 הוא מכפלה של שני מספרי מגן דוד 
עוקבים )37 ו-73(. ועוד, 1369 שווה 372 שווה 
ו-37 הם שני מספרים   23  .23 )מכפלת  משה 
ראשוניים המשמשים זוג קבוע בתורה, כשם 
ש-7 ו-13 מופיעים כזוג במקומות רבים( ועוד 
הוא  שמשה  היא  המשמעות   .322 שווה   1024
המעלה את לב ברבוע  להבל-להב-הלב )37) 
בתוכן  הלב  את  הממלא  הוא  כלומר  ברבוע, 

מתברך תמיד של דבורים קדושים של תורה.

 ג. שלשה פיתגוראית
ופיתוח הבינומיאל

השלישי"  "בחודש  פרשת  את  נצייר  אם 
 ,37 של  הרבוע  בצורת  אותיות   1369 שבה 
מעניינותד.  תופעות  במספר  להתבונן  נוכל 
הרבוע  את  לחלק  היא  הראשונה  ההתבוננות 

גם בשני הדברות, "זכור" ו"כבד" 256 או אהרן אותיות.  ג 
וכן, זכור כבד עולה 259, וממוצע כל אות 37.

לא ציירנו אותה כאן מפאת אילוצי מקום. ד 
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א. הקדמה
המוטיב  את  ראינו  בא  לפרשת  בעיוננו 
"זה"  הנבואיים  הסגנונות  שני  של  החוזר 
ו"כה" של משה רבינו. היחס של "זה" ל"כה" 
מקבל בפרשת יתרו משמעות חדשה. בפרשה 
)שמות  בפרשתנו  הדברות  לעשרת  המקדימה 
ַהְּשִׁליִשׁי", יש בדיוק  "ַּבֹחֶדׁש  יט, א-כה(, פרשת 

כה פסוקים. אך הפלא הגדול הוא בכך שאם 
 .372 1369 שהן  נספור, נמצא שבפרשה כולה 
והנה, 37 שווה זה כה וממילא מספר האותיות 

שווה זה כה פעמים זה כה!
והנה, 

 1369 = ְורּוַח ֱא-ֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים
שויון זה מרמז למאמר חז"ל הידוע: "אין 
"בחדש  שפרשת  ומשמע  תורה",  אלא  מים 
המרחפת  אלקים"  "רוח  כעין  היא  השלישי" 

על פני עשרת הדברות – התורה. 
עצמה,  בפני  פרשיה  שהנו  הבא,  הפסוק 
תורה-עשרת  מתן  של  הכותרת  פסוק  והוא 

הדברות:
 ַוְיַדֵּבר ֱא-ֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר = 

¸36 = 1332
 36 של  היהלם  גם  הוא   1332 כלומר, 
בפסוק   .37 פעמים   36 או,   )r36 )פעמיים 
וזהו  ו-28,  מילים   7 תורה  מתן  של  הכותרת 
התורה  של  הראשון  לפסוק  זהה  מבנה 
ְוֵאת  ַמִים  ַהּׁשָ ֵאת  ֱא-ֹלִהים  ָּבָרא  "ְּבֵראִׁשית 
בראשית.  מעשה  של  הכותרת  שהוא  ָהָאֶרץ" 
כעין  הוא  פסוקים  בין  זהה  שמבנה  כידוע 
"גזרה שווה" )ראו בספרנו אשא עיני, מאמר "המבנה 

בתורה", וראו באריכות על השווה והשונה בין שני הפסוקים 

על פי פנימיות התורה ב"פלח הרמון – בראשית" לר' הלל 

מפאריטש, ד"ה בראשית ברא אלקים השלישי ע' יט(.

והנה, מבחינה מתמטית,
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ   ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא-ֹלִהים ֵאת ַהּׁשָ

r73 = 2701 =
על פי תרגום ירושלמי לתורה "בראשית" 
הרומז  "בחכמה"  כלומר  "בחוכמא",  תרגומו 

לכח מה, כנגד 28 האותיות בפסוק. 
ואמנם, 

 r73 = 2701 = משולש חכמה
שערך  לא-זוגיים  מספרים  לגבי  כלל 
הנקודה  כפול  לאינדקס  שווה  המשולש 
 ,2701 של  במקרה  האינדקס.  של  האמצעית 
 73 שווה   2701 וממילא,   73 הוא  האינדקס 
האמצעית  הנקודה  הוא   37 שכן   ,37 פעמים 
של 73 )חכמה(, וכן חכמה במספר סדורי )ח = 
8, כ = 11, מ = 13, ה = 5( שווה 37. יוצא ששני 
ערך  התורה,  של  המרכזיים  הכותרת  פסוקי 
סידורי  במספר  חכמה   ,37 של  כפולה  שניהם 
חכמה  תרונה"  בחוץ  ל"חכמות  רמז  כנ"ל, 
עילאה של התורה וחכמה תתאה של מעשה 

בראשית, כמבואר בחסידות.
הרומז   ,28 שווה   7 של  המשולש  כן,  כמו 

ליחס של 7 מילים ל-28 אותיותא.

 r40 ועוד   r20 ועוד   r8( חכמה במשולש פרטי  ועוד,  א 
לוי, שבט  )r46, כש-46 הוא ערכו של   1081 r5( שווה  ועוד 
החיה  )מקיף  חיה   ,47 פעמים   23 וכן  תפארת,  או  החכמה( 
)בחינתה  בטול  פעמים  החכמה(  ספירת  כנגד  הוא  בנפש 
ומה  ]חכמה[  שמו  "מה  בסוד,  החכמה(  ספירת  של  הפנימית 
שם בנו ]תפארת[", שניהם מה של כח מה, והם כנגד הפעמיים 

ַּבחֶֹדׁש ַהְּשִׁליִשׁי ְלֵצאת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני.... 
ַוֵּיֶרד מֶֹשׁה ֶאל ָהָעם ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם.

והנה, ביחד: 
 ְורּוַח ֱא-ֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים 

ַוְיַדֵּבר ֱא-ֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ = ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא-ֹלִהים ֵאת ַהּׁשָ

¸36 + 372 = r73
הכלל העומד בבסיס השויון הנ"ל הוא: 

¸n + (n + 1)2 = r(2n + 1)
בעשרת הדברות יש כתר אותיות והן כנגד 
תריג מצוות ועוד ז מצוות דרבנן. כשנוסיף לזה 
את 28 האותיות של פסוק הכותרת של עשרת 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ֱא-ֹלִהים  "ַוְיַדֵּבר  הדברות, 

ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר", יבוא הכל ל-648 אותיות.
2 . 182 = 648

שלפני  השלישי"  "בחדש  בפרשת  כזכור 
648 אותיות אלו, יש 1369 ששווה 372 אותיות. 
האותיות  שמספר  נקבל  אותם  גם  נוסיף  אם 
)סוף  לרעך"  "אשר  עד  השלישי"  מ"בחדש 
+ 182. והנה,   182 +  372 עשרת הדברות( הוא: 
סכום השרשים לבד, 18 + 18 + 37 שווה חכמה!

ב. פרשיות מתן תורה
כה  זה  )שבה  השלישי  בחדש  מפרשת 
הדברות  עשרת  סוף  עד  אותיות(  ברבוע 
כפי  ו-ה,  ז  של  חלוקה  לפי  פרשיות  זה  יש 
את  לחפש  תמיד  מתבקש  )שכן,  שנראה 
ב-ז  רבועיים(.  למספרים  המקבילה  חלוקה 
 203  51  226  28  1369  ( הראשונות  הפרשיות 
53 6( יש 1936 או, 442 אותיות, וב-ה הפרשיות 
האחרונות )6, 6, 15, 12 ו-42 אותיות שהן( 81 

או, 92 ברבוע אותיותב! 

שאמר משה "ונחנו מה" )בענין משה ואהרן ראו לקמן(. 
במשולש  לחכמה   ,2701 כללי,  במשולש  חכמה  בין  ההפרש 
פרטי, 1081 הוא 1620 או, 20 פעמים אנכי או, 5 פעמים 324 

]18 ברבוע[.
גבורה  חסד  שבלב  העיקריות  המדות  שלש  שמות  ערך 
ְמַרֶחֶפת  ֱא-לִֹהים  "ְורוַּח  כערך  דלקמן,   1369 עולה  תפארת 

ִים". ֵני ַהָמּ ַעל ְפּ
פעמים   5 או,   1035 ביחד  עולים  ו-9   44 של  המשולשים  ב 

אור שהם 3 פעמים משה.

והנה, בפרשיה המסיימת את פרשת יתרו 
)שמות כ, יח-כב( "ויאמר... כה תאמר גו'" יש 256 

או 162 אותיות. 162 שווה 44 וכן, 28 והוא עולה 
אהרן, אחיו של משהג. 

האחרונה  הפרשה  של  האחרון  הפסוק 
מתחיל במלה ולא ששווה אף היא 37 ובפסוק 
37 אותיות! כמו כן, בפסוק האחרון של  כולו 
העם  ב"וכל  המתחילה  הקודמת,  הפרשיה 

ראים גו'" יש 37 אותיות. 
המספר 37 הנו גם מספר מגן דוד )סדרה 
שבת  מספר  וגם   )oeis.org-ב  A003154

:)A003215 סדרה(

          
והיינו ש-1369 הוא רבוע של מספר מגן דוד. 
וכן, 2701 הוא מכפלה של שני מספרי מגן דוד 
עוקבים )37 ו-73(. ועוד, 1369 שווה 372 שווה 
ו-37 הם שני מספרים   23  .23 )מכפלת  משה 
ראשוניים המשמשים זוג קבוע בתורה, כשם 
ש-7 ו-13 מופיעים כזוג במקומות רבים( ועוד 
הוא  שמשה  היא  המשמעות   .322 שווה   1024
המעלה את לב ברבוע  להבל-להב-הלב )37) 
בתוכן  הלב  את  הממלא  הוא  כלומר  ברבוע, 

מתברך תמיד של דבורים קדושים של תורה.

 ג. שלשה פיתגוראית
ופיתוח הבינומיאל

השלישי"  "בחודש  פרשת  את  נצייר  אם 
 ,37 של  הרבוע  בצורת  אותיות   1369 שבה 
מעניינותד.  תופעות  במספר  להתבונן  נוכל 
הרבוע  את  לחלק  היא  הראשונה  ההתבוננות 

גם בשני הדברות, "זכור" ו"כבד" 256 או אהרן אותיות.  ג 
וכן, זכור כבד עולה 259, וממוצע כל אות 37.

לא ציירנו אותה כאן מפאת אילוצי מקום. ד 
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המסגרת  ופנים.  חיצונית  למסגרת   37 של 
בלי  רוח,  לכל  אותיות   36 )שבה  החיצונית 
 144 כוללת  פעמיים(  הפנות  את  לספור 
אותיות, שהם זה ברבוע)!( ועוד 1225 אותיות, 
מספר שהוא נדיר ביותר שכן הוא גם משולש 

)של 49( וגם רבוע )של 35)ה. 
אם כן מתגלה השוויון המעניין של:

372 = 122 + 352

ו-37   35  ,12 המספרים  ששלשת  יוצא 
 16 רק  )ישנן  פיתגוראית  שלשה  מהווים 
שלמים,  במספרים  פיתגוראיות  שלשות 

כשהאלכסון קטן מ-100)ו.
ברבוע  זה  כוללת  החיצונית  המסגרת  אם 
כה  אותיות, מתבקש להסתכל על הרבוע של 
שבתוך הרבוע הגדול של כל הפרשה. נקודת 
האמצע של הרבוע של כה היא נקודת האמצע 

ר. ִמי ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר דֹּ וכן 1225 הוא הערך של ֶזה ְשּׁ ה 
)מספרים  חשמל  מספרי  שניהם  ו-35,   12 כן,  כמו  ו 

.)oeis.org-ב A000326 מחומשים, סדרה

של הרבוע הגדול )האות ה של "הנגע", וכמובן 
ש-כה ברבוע שווה ה ברביעית: 625 = 252 = 54. 
אינם  זה  של  והמסגרת  כה  של  הרבוע 
 600 ביניהם  נותרו  הרבוע.  כל  את  מכסים 

אותיות שכן,
 1369 – 144 – 625 = 600

אבל 600, שווה פעמיים זה פעמים כה!
אפשר  שמצאנו,  מה  כל  את  נסכם  אם 

לכתוב:
372 = 122 + 252 + 2 . 12 . 25 

או,
זה . כה . 2 + זה . זה + כה . כה = זה כה . זה כה
הנוסחה  של  לפיתוח  תואם  זה  שויון 

הבינומיאלית:
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

.b = ו-כה a = כאשר זה
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נוֹתֵן הַתּוֹרָה המדור לילדים
ֶׂה ִידֵי מַעֲש ל

חֹוֵׁשב  ֲאִני  ָעָליו  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ָמה 
ְּכֶׁשֲאִני לֹוֵמד? ָמה ה' רֹוֶצה ִמֶּמִּני ְּבֹפַעל, 
ָמה ֲאִני ָיכֹול ְלַקֵּים ִמּתֹוְך ָּכל ָמה ֶׁשָּלַמְדִּתי. 
ַהּתֹוָרה ִהיא ֹלא ְסָתם ֵסֶפר ִסּפּוִרים ֶאָּלא 
ְּבָכל  ְלִהְתַנֵהג  ֵּכיַצד  ְמֹפֶרֶטת  ַהְדָרָכה 
ִמְקֶרה ּוְבָכל ַמָּצב ַּבַחִּיים. ָלֵכן ּתֹוָרה ִהיא 
ַיְחָּדו  ָאַמְרנּו  ָמה  זֹוְכִרים  הֹוָרָאה.  ִמְּלׁשֹון 

ְּכֶׁשִּקַּבְלנּו אֹוָתּה? "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע!".
ָלֵכן ַהַּבָּקָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּלנּו ֵמה' ִהיא 
ם אֹוָתּה — "הֹוֵרִני ה'  ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּכֵדי ְלַיּׂשֵ

ַּדְרְּכָך".

ִידֵי מִדּוֹת יְׁשָרוֹת ל
ַמֲעִׂשי,  ַמְדִריְך  ַרק  ָהְיָתה  ַהּתֹוָרה  ִאם 
ַחְׁשַמִּלי  ְּבמּוָצר  ַלִּמְׁשַּתֵּמׁש  הֹוָראֹות  ְּכמֹו 
ַרק  ָּבּה  ְּכתּוִבים  ָהיּו  ַּבֲחנּות,  ֶׁשּקֹוִנים 
ִמְצוֹות. ֲאָבל ַהּתֹוָרה ְמֵלָאה ְּבִסּפּוִרים, ְוֶזה 
ְמַלֶּמֶדת  ַרק  ֹלא  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִלי  אֹוֵמר  ְּכָבר 
ה'  ַלֲעׂשֹות.  ֵאיְך  ַּגם  ֶאָּלא  ַלֲעׂשֹות,  ָמה 
ַהִּמְצוֹות  ֶׁשֵאת  ֶׁשָּלנּו,  ַהֵּלב  ֶאת  ַּגם  רֹוֶצה 
ַאֲהָבה  ִמּתֹוְך  ּוְבִהְתַלֲהבּות,  ְּבַחּיּות  ְנַקֵּים 
ָּפִקיד  ְּכמֹו  ַרק  ְוֹלא  ִמֶּמּנּו,  ְוִיְרָאה  ֵאָליו 

ֶׁשּיֹוֵׁשב ַּבִּמְׂשָרד ּוְמַמֵּין ִמְסָמִכים. 
ִהיא  ֵמה'  ֶׁשָּלנּו  ַהָּבָאה  ַהַּבָּקָׁשה 

ַהַּתְלמּוד  ֶׁשְּיִביֵאִני  ְּכֵדי  ִלְלמֹוד  רֹוֶצה  ִהְנִני 

ְיִדיַעת  ְוִליֵדי  ְיָׁשרֹות  ִמּדֹות  ְוִליֵדי  ַמֲעֶׂשה  ִליֵדי 

ֲהָפַצת  ְוִליֵדי  ַהּבֹוֵרא  ְּדֵבקּות  ְוִליֵדי  ַהּתֹוָרה 

ִנְפָּתחּו'  ַמִים  ַהּׁשָ ַוֲאֻרֹּבת  ַרָּבה  ְּתהֹום  'ַמְעְינֹת 

ּו'ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת-הוי' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים' 

ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן.

ֶאת  ְמַקְּבִלים  ֲאַנְחנּו  ִיְתרֹו  ְּבָפָרַׁשת 
ַהַּמָּתָנה ֲהִכי ְיָקָרה ָּבעֹוָלם — ֶאת ַהּתֹוָרה!

ָמַתי ֶזה ָקָרה?
ֵאָלה ְּתלּוָיה ַּגם ָּבנּו, ָמה  ַהְּתׁשּוָבה ַלּׁשְ
ֶאת  ּפֹוְתִחים  ֲאַנְחנּו  ַּכֲאֶׁשר  חֹוְׁשִבים  ָאנּו 
ַהֵּסֶפר. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת ַהּתֹוָרה 
ָקָרה  ֶזה  ִּבְׁשִביָלם  ִהיְסטֹוְרָיה.  ֵסֶפר  ְּכמֹו 
ָׁשִנים.  ַאְלֵפי  ִמְּשֹלֶשׁת  יֹוֵתר  ִלְפֵני  ַּפַעם, 
ֶאת  ָלנּו  נֹוֵתן  ֶׁשה'  ִהיא,  ָהֱאֶמת  ֲאָבל 
נּוַכל  ִנְזֶּכה  ִאם  ֵמָחָדׁש.  יֹום  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה 

ָלחּוׁש ֹזאת ַּכֲאֶׁשר ִנַּגׁש ִלְלֹמד ָּבּה.

לְהִתְּפַלֵּל קֹדֶם הַלִּּמוּד
ַאַחת  ָּכְך?  ִלְחיֹות  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך 
ָהֵעצֹות ַהּטֹובֹות ִהיא ְלִהְתַּפֵּלל. ְלִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשל  ָקָצר  ְלַמָּסע  ֵנֵצא  ּבֹואּו  ַהִּלּמּוד.  ִלְפֵני 
ֵאר  ְּתִפָּלה ְלנֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ֶׁשַּיֲעֹזר ָלנּו ְלִהּׁשָ

ְמֻכָּוִנים ֶאל ַהַּמָּטָרה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו.

מוגש בשתוף עם מוסדות תורת חיים בירושלים בראשות הרב יצחק גינזבורג
נרשם ע"י הרב שילה אופן, משפיע חסידי בת"ת תורת חיים בירושלים.

ך ו נ י ח ת  ו ד ס ו מ
תורת חיים
 בנשיאות הרב יצחק גינזבורג שליט"א

ך ו נ י ח ת  ו ד ס ו מ
תורת חיים
הרב יצחק גינזבורג בנשיאות הרב יצחק גינזבורג בנשיאות הרב יצחק גינזבורג שליט"א
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 — ַהֵּלב  ֶאת  ָלנּו  ִיְפַּתח  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשַהִּלּמּוד 
"הּוא ִיְפַּתח ִלֵּבנּו ְּבתֹוָרתֹו".

ִידֵי יְדִיעַת הַתּוֹרָה ל
ִמי ֵמִאָּתנּו ָרָאה ַּפַעם "ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ֶאת 
ְוֹלא  ִּכְמַעט  ֶׁשֵּביֵנינּו  ָהִעירֹוִנִּיים  ַהָּפָרה"? 
ָראּו ָּפָרה, חּוץ ֵמַהִּצּיּור ַעל ַׂשִּקית ֶהָחָלב... 
ִמְׁשָנה  לֹוְמִדים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ֹזאת  ּוְבָכל 
ֶׁשֹּלא  ְּבִמְקִרים  ִנְתָקִלים  ָאנּו  ְּגָמָרא  אֹו 
ָרִאינּו ְואּוַלי ַּגם ַאף ַּפַעם ֹלא ִנְרֶאה. ַמָּמׁש 
נֹוְגִעים  ֶׁשֵאיָנם  ִנְרֶאה  ְרחֹוִקים.  ִסּפּוִרים 
ְלַמֲעֶׂשה ְוַגם ֹלא ָּכל ָּכְך ָּברּור ִלי ֵאיְך ֵהם 

ְמַתְּקִנים ֶאת ַהִּמּדֹות ֶׁשִּלי.
ָּכְך  ְסָתם  יֹוְׁשִבים  ֶׁשַאֶּתם  ָלֶכם  קֹוֶרה 
ָלֶכם.  ָיָצא  ֶּבַטח  ָחֵבר?  ִעם  ּוְמַפְטְּפִטים 
ִּכי  ִמיֶׁשהּו  ִעם  ְמַדֵּבר  ֲאִני  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך 
ֲאָבל  הּו.  ַמּׁשֶ ֲעבּוִרי  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  רֹוֶצה  ֲאִני 
ִלְפָעִמים, ִּבְמֻיָחד ִעם ָחֵבר טֹוב, ֲאִני אֹוֵהב 
ֶׁשֹּלא  ְּדָבִרים  ִמיֵני  ָּכל  ַעל  ּוְלַדֵּבר  ָלֶׁשֶבת 
ָּדא  ַעל  ֶׁשָּלנּו.  ַלּיֹום-יֹום  ְקׁשּוִרים  ַמָּמׁש 
ֵיׁש לֹו  ִּכי  ַּדְעּתֹו,  ֲאִני ׁשֹוֵמַע ָמה  ָהא.  ְוַעל 
ָּתִמיד ַרְעיֹונֹות ַמְפִּתיִעים, הּוא ׁשֹוֵמַע ָמה 
ְׁשֵנינּו  ַּתְכֶל'ס,  ָּכֶזה.  ְמֻסָּדר  ֲאִני  ִּכי  ַּדְעִּתי 

ִני. ֶנֱהִנים ְלַהִּכיר ֶאָחד ֶאת ַהּׁשֵ
"ְיִדיַעת  קֹוְרִאים  ַהֶּזה  ַהְּמֻיָחד  ַלֵּכיף 
אֹוְתָך,  אֹוֲהִבים  ָּכְך  ָּכל  ֲאַנְחנּו  ַהּתֹוָרה". 
ֶׁשּקֹוֶרה  ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ֶׁשַּדְעְּתָך  ִיְתָּבֵרְך,  ה' 
ָּבעֹוָלם נֹוָרא ְמַרֶּתֶקת אֹוָתנּו, ַּגם ִאם ְּבֹפַעל 
הּוא ֹלא ִיְקֶרה. ִמְּלַבד ַהִּמְצָוה ִלְלֹמד ּתֹוָרה 
ָוַלְיָלה, ֵיׁש ָלנּו עֹוד ִמְצָוה — ָלַדַעת  יֹוָמם 
ֶׁשָּלנּו  ֶׁשָהֹראׁש  ָּכְך.  ַמָּמׁש  ַהּתֹוָרה.  ֶאת 

ַיֲחֹׁשב ָנכֹון, ְלִפי ַּדַעת ה' ִיְתָּבֵרְך, ּוְלִפי ָמה 
ֶׁשָּכְתבּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהְּסָפִרים  ְּבָכל  ֶׁשָּכתּוב 
ַהַּצִּדיִקים, ְוֹלא ַרק ְלִפי ַהַהְמָצאֹות ֶׁשִּלי...

ָיָׁשר,  ְלֵׂשֶכל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ֵמה'  ְנַבֵּקׁש  ָּכֵעת 
ֶׁשּיֹוֵתר ּתֹוָרה,  ַּכָמה  ְלָהִכיל ְּבתֹוכֹו  ֶׁשּיּוַכל 
ֶמר ְלָך...  ְּבִלי ְלַאֵּבד ַאף ְּפָרט ִמֶּמָּנה — "ִהּׁשָ
ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים... יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת 

ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבֹחֵרב".

ִידֵי דְֵּבקוּת הַּבוֹרֵא ל
ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ֲאַנְחנּו ְּכָבר יֹוְדִעים ָמה 
ָנכֹון.  ַלְחֹׁשב  ְוַגם  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ַלֲעׂשֹות, 
ֲעלּוִלים  ֲאַנְחנּו  ֶרַגע,  הּו?  ַמּׁשֶ ֹּפה  ָחֵסר 
ִלְׁשֹּכַח ֶאת ִמי ֶׁשָּנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ֵאיְך 
ִמן  ָחֵסר  ֲעַדִין  ָהִעָּקר  ִלְפָעִמים  אֹוְמִרים? 

ַהֵּסֶפר...
ַּפַעם  ִּבֵּקׁש  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד 
ֶׁשּתֹוְך  ֵלב  ָּתִׂשימּו  "ִאם  ִמַּתְלִמיָדיו: 
ְקָצת  ְמַאֵּבד  ֲאִני  ְּבִלּמּוד  ִקיָעה  ַהּׁשְ ְּכֵדי 
ֵמַהְּדֵבקּות ֶׁשִּלי ַּבה' — ַּתְזִּכירּו ִלי ְּבַבָּקָׁשה. 
ְמַסְּפִרים  ְרוּול".  ַהּׁשַ ִּבְקֵצה  ִלי  ִּתְמְׁשכּו 
ַלַּתְלִמיִדים  ָהָיה  ִנְדָמה  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם 
ֶׁשַהַּמִּגיד ִמְתַלֵהב 'יֹוֵתר ִמַּדי'. ֵהם ִהְתָקְרבּו 
ְרוּול, ֲאָבל ַהַּמִּגיד ִמָּיד  ִּבְזִהירּות ְלִכּוּון ַהּׁשַ
ת ְוֵהִגיב: "ֶזה ְּבֵסֶדר, ֹלא ָׁשַכְחִּתי...". ִהְתַעּׁשֵ

ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  ַהּתֹוָרה 
ְּבתֹוָכּה  ֲאָבל  ָהעֹוָלם,  ּתֹוְך  ֶּבֱהיֹוֵתנּו 
ִהיא  ָעֹמק:  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ִלּמּוד  ִמְסַּתֵּתר 
ַקָּים  ִּבְכָלל  ָמה  ִּבְׁשִביל  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת 
ָהעֹוָלם. ַהּתֹוָרה ֲהֵרי "ָקְדָמה ָלעֹוָלם". זֹוִהי 
ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ַהּסֹודֹות ָהֲעֻמִּקים ֶׁשָּבּה. 
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ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ַּבּתֹוָרה ֶאת ַהֵחֶלק ַהִּנְסָּתר, ֶאת 
ֵּכיַצד  ִלְראֹות  זֹוֶכה  ְוַהֲחִסידּות,  ַהַּקָּבָלה 
ַהּתֹוָרה,  ְּבתֹוְך  ִנְמָצא  ַמָּמׁש  הוי'"  "ָאֹנִכי 

ְוֶׁשה' ַמָּמׁש ְמַדֵּבר ֵאֵלינּו ִמּתֹוָכּה.
אֹוִתּיֹות  ֶׁשְּבתֹוְך  ֵמה'  ְנַבֵּקׁש  ַּבְּתִפָּלה 
ַהּתֹוָרה ִנְמָצא אֹותֹו-ַעְצמֹו ַמָּמׁש ְוִנְדַּבק ּבֹו 
— "ִיְׂשָרֵאל, אֹוָרְיָתא ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא — 

ֻּכָּלא ַחד!".

ָנוֹת ִידֵי הֲפָצַת הַּמַעְי ל
ַּגם  יא.  ַלּׂשִ ִהַּגְענּו  ֹלא  עֹוד  ֹלא,  ֶזהּו? 
ַהַּמָּטָרה  ֵאיָנּה  ַּבה'  ְּדֵבקּות  ּתֹוְך  ִלּמּוד 
ֶאת  הֹוִריד  ה'  ָמה  ִּבְׁשִביל  ַהּסֹוִפית. 
ַהּתֹוָרה ִמְּלַמְעָלה? ָלָמה הּוא ֹלא ִהְׁשִאיר 
אֹוָתּה ֵאֶצל ַהַּמְלָאִכים? ִּכי ַלה' ֵיׁש ַּתֲאָוה 
ֶׁשִּתְהֶיה לֹו "ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים", ֶׁשַהּתֹוָרה 
ָהִכי  ַלְּמקֹומֹות  ָמקֹום,  ְלָכל  ַּתִּגיַע  ֶׁשּלֹו 

ְנמּוִכים. 
ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ֵלב!  ִׂשימּו 
ֲאַנְחנּו ַמֲחִזיִקים ְּבָיֵדינּו ֹחֶמר ֶנֶפץ, ְּפָצָצה 

ָבוּעַ: ׁשְאֵלַת הַּשׁ
יא ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ֵאָליו ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה? ַמהּו ַהּׂשִ

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻיְגָרל ְּפָרס. ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֵיׁש ִלְׁשֹלח ִלְכֹתֶבת ַהֹּדַאר 
ָהֵאֶלְקְטרֹוִני maosime@gmail.com אֹו ַלֲענֹות ְּבֶטֶלפֹון 079-9211452

ַעד יֹום ֵׁשִני ַהָּקרֹוב.
בּוַע ֶׁשָעַבר: שמעון מנגולי, אלעד ַהּזֹוֶכה ִמּׁשָ

לרכישת ספרים ודיסקים של הרב גינזבורג בירושלים: 02-6761901 בין השעות 18:00-21:00 בלבד

הֹוֵלְך  ָּבּה  ֶׁשָּכתּוב  ָמה  ָּכל  ְמַתְקֶּתֶקת. 
ַמָּמׁש  ֲאִמִּתית.  ַמְהֵּפָכה  ָּבעֹוָלם  ְלחֹוֵלל 
ַּבּתֹוָרה  לֹוֵמד  ֲאִני  ַּכֲאֶׁשר  ְלָמָׁשל,  ְּגֻאָּלה! 
ַעל ַהְּתִפִּלין ֲאִני ְּכָבר ַמָּמׁש ִמְׁשּתֹוֵקק ָלרּוץ 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּיהּוִדים  ְלָכל  ּוְלַסֵּפר  ַהחּוָצה 
ּוְמִתיקּות  אֹור  ַּכָמה   — ְלגֹוִים  ַוֲאִפּלּו   —
ֶאת  ִלְראֹות  ְּכָבר  ֻמְכָרח  ֲאִני  ַּבֲהָנָחָתן.  ֵיׁש 
ְוִלְהיֹות  ָּכל ַהְּיהּוִדים ָרִצים ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין 
ִרים ְּבֹמָחם ּוְבִלָּבם ַלה'. ִעם ַהְּתִפִּלין  ְמֻקּׁשָ

ָהֵאּלּו ָיבֹוא ָמִׁשיַח!
ֵאָליו  ּוִמְתַּפֵּלל  ֵמה'  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ָּכֵעת 
ֵחֶלק  ִלְהיֹות  ָיִביא אֹוִתי  ֶׁשַהִּלּמּוד ַּבּתֹוָרה 
ַלֲהֹפְך  ֶׁשרֹוִצים  ֵאּלּו  ַמְהְּפָכִנים,  ֵמאֹוָתם 
ֶאת  ּוְלָהִביא  ְלטֹוב  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָהַרע  ֶאת 

ַהָּמִׁשיַח — "ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך חּוָצה!".

ֶרַגע,  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶׁשִּנְזֶּכה 
ְּבִׂשְמָחה ּוִבְפִניִמּיּות!

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמֹבָרְך!
רָזִי
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של קירוב יהודים היא המשימה העיקרית של דורנו, השייכת שליחות 
כיצד  מליובאוויטש.  הרבי  שלימד  כפי  ואחת,  אחד  לכל 

עושים שליחות בצורה נכונה? מה צריך למלא את המודעות של השליח? 
בשיעור קצר ותמציתי בחוברת זו מתייחס הרב לחויה הנכונה של השליח: על שליח לזכור 
שה' הוא הנותן לו כח לעשות חיל ולהיות קשוב לסיבות שמסובב ה' במציאות שסביבו, וגם 
להיות מודע ל"כח המשלח" שמפעם בתוכו ומעניק לו את הכיוון והתוכן הנכונים. ארבעת 

מצבי מודעות אפשריים לה' ולכח המשלח מכוונים כנגד ארבעת העולמות אבי"ע. 
מעל לכל, על השליח להיות מלא באהבת ישראל, המכירה במעלת המקורב ובכך שיש לו 
יתרונות החסרים לשליח, שיושלמו אצלו רק בזכות היהודי המתקרב על ידו )לכן גם עליו 
להתחיל את עבודתו מזיהוי חסרונות עצמו, ורק מתוך כך לזהות גם את החסרונות אותם 

עליו למלא אצל זולתו(.

 מעונין להצטרף לצוות המפיצים של ואביטה?
 רוצה להצטרף לתפוצת המייל שלנו ולקבל את כל ההודעות והשיעורים?

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

 לפניות בנושא העלון: 052-4295164
pnimi.org.il


