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אשרי מי שיתמיד בספרי "אשר בנחל" 
ויעשה לעצמו חוק קבוע ללמוד בכל יום כמה 

 מכתבים שאז בודאי ינצל מחיבוט הקבר...
 )אשר בנחל עא, מכתב טו קסה(
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 הימים בהם התורה מספרת על גאולת מצרים –ימי השובבי"ם 

אמרו חכמינו הקדושים )במדב"ר פי"ג( בזכות שלושה "ולכן 
דברים נגאלו ממצרים : שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם. 
עם ישראל היה להם שם יהודי תמיד, שם שקיבלו מאבותיהם 

ותמיד הלכו ואבות אבותיהם, וכן תמיד דיברו בלשון הקודש, 
 בלבוש יהודי : בציצית, עטורי זקן ופיאות, אפילו קודם קבלת

 וכו'" התורה 

 )אשר בנחל חלק נז, מכתב י"א שנח(

*** 

 שלא שינו את מלבושם :
"הבן שלך ... נרו יאיר הוא עקשן גדול מאד ואני לא יודע מה 

ולא בגדים  רצוני מאד שילך עם בגדים חסידייםלעשות איתו. 
', כי רבנו ז"ל הקפיד מאד שילכו עם מעיל ארוך, מודרנים וכו' וכו

למה לא מחזיקים מסודות התורה?  –ובפירוש גילה לנו רבנו ז"ל 
מפני שלא הולכים עם בגדים ארוכים, כמובא בדבריו הקדושים )חיי 
מוהר"ן סימן תכב( שמחמת שלא הולכים עם מלבושים ארוכים, על 

כן צריכים מאד ולידי זה לא מאמינים בזוהר, וזה לא פלא. 
. והבן שלך מאד לשמור ללכת עם בגדים ארוכים

 מתעקש מאד מאד, ואיני יודע מה להחליט וכו'".

 )אשר בנחל חלק קד, מכתב כד קכט(
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 "עטורי זקן ופיאות – "שלא שינו את מלבושם
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מי שרק ילמד ב"אשר בנחל" ...פעם בעת שדיבר עם אנשי שלומנו אמר : ""
ואם ר' נתן ז"ל אמר שהלקוה"ל מובטח לו שלעולם לא יעזוב את הקב"ה. 

"אשר בנחל" שלי זה  –שלו זה הגן עדן של הקב"ה, אז אני אומר לכם 
. אם תעיינו שם מה תמצאו? רק את הקב"ה. מה אני אומר הקב"ה בעצמו

שם? ומה אני כותב שם? תברחו רק אל הקב"ה, תתפסו רק את הקב"ה" 
)ופעם בעת שיחה לבחורים הזכיר את הדיבור מר' נתן ז"ל שהליקוטי 
הלכות הם הגן עדן של ה' יתברך וסיים : "אבל אשר בנחל זה לא הגן עדן 

הזה ולא העולם הבא אלא הקב"ה בעצמו"(. לאחר ולא הגיהנום. לא העולם 
 ."מכן נדפס ב"אשר בנחל" עצמו )חלק נ"ב מכתב ט' תתסו(
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 דברים שמשיגים באנגליה

  שיסע! –רבנו ז"ל אמר שכשיש לאדם נסיעה 

כל מקום שאדם מגיע אליו הוא בהשגחה 
נפלאה ועליו לקשר את עצמו לה' יתברך 
ולתורה הקדושה ואז יראה מפני מה סיבב עמו 
ה' יתברך שיגיע להיכן שהגיע. הצדיקים אמרו 

 –שזהו סוד המסעות שעשו ישראל במדבר 
לגלות את פסוקי התורה השייכים לאותם 

על אחת כמה  –ואם כך באדם רגיל  מקומות.
וכמה בצדיק עצמו שמגלה חידושים נפלאים 

 בכל מקום בואו.

הצדיק ישב במטוס שעשה את דרכו חזרה מארץ ישראל לארצות 
הברית כשלידו ישבה זוגתו הרבנית. הטיסה התנהלה כסדר ולפי 

 בעוד כמה שעות. הם ינחתוהחישוב 

 - - -אלא שאז הכריז הקברניט שישנן כמה תקלות 

אך לא בארצות  מוצלחת נחיתת חירום מטוס נחתבחסדי ה' ה
 הברית כי אם באנגליה.

זו היתה הפעם הראשונה בה ביקר מוהרא"ש הקדוש במדינה זו. 
אף לא אחד מהנוסעים העלה על דעתו שבסיום הטיסה יעמדו 
רגליו בארצם של האנגלים, אך הצדיק ידע היטב כי אין טבע, 

לא לחינם אנו מקרה ומזל והכל מושגח בהשגחה נפלאה ו
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ה' יתברך מכין את  –"המכין מצעדי גבר" : מברכים בכל יום 
 צעדיו של כל אחד להיכן עליו להגיע.

השעה היתה שעת בין הערביים ביום חמישי. למחרת בשעה 
הזאת כבר תפרוס השבת את כנפיה וכיון שכך, התעוררה 

  - - -להזדרז  וכדאי מאד השאלה : להיכן יש ללכת?

הוא עניין  ה זרה מבלי לדעת להיכן מועדות פניךלנחות במדינ
יש להתכונן לכבוד שבת ולשם כך צריך למצוא  –בנוסף  אחד.

 אכסניא.

אך לא "זוטות" מעין אלו ישברו את רוחו של הצדיק והוא כבר 
 החל לפרש שיחתו אל ה' יתברך ולבקש ישועה. 

לפתע הופיע עשיר והזמין את הצדיק ואת זוגתו אליו לשבת. 
אלא שמהר מאד הגיעו עוד כמה אנשים שביקשו לעצמם את 
הזכות להיות מארחיו של מוהרא"ש הקדוש. עתה התעוררה 

 אצל מי יניח צדיק ראשו... –הבעיה הקדומה של אבני יעקב 

הוא  –בעיה אחרת ממוהרא"ש הקדוש מצד עצמו היה מוטרד 
ולא רצה שתתעורר ביניהם קנאה ושנאה. רצה לפגוע באיש  לא

 אינו יכול לשבות אצל כולם. –אך מצד שני 

ואז נזכרה הרבנית שדוד יש לה באנגליה והוא מתגורר בקרבת 
 מקום. ברצונם ללכת לבקרו.
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הדוד קיבלם במאור פנים ושמח על ההזדמנות לארחם לשבת. 
רמה על ידו הקפדה שלא נגמכך דעתו של מוהרא"ש הקדוש נחה 

 קודם לכן. לסור לביתו משום אדם שהזמינו

 מזה הדוד המארח עסק במסחר של ספרים עתיקים והתעשר
מאד. היתה זו הזדמנות נפלאה עבור הצדיק להציץ בספרים 

ולהשביע את נפשו בבית הגדול העתיקים המונחים על המדפים 
 בהם. מאז ומעולם טען הצדיק שלכל אדם יש את היצר הרע

 שלו. "והיצר הרע שלי הוא התשוקה אחר ספרים!".

לאחר סעודת השבת הלך לקיים את המובא מהאר"י ז"ל : ש'ינה 
ב'שבת ת'ענוג, ראשי תיבות שב"ת. החדר בו התאכסן היה חדר 
ספרים גדול. הוא נטל ספר מהמדף וביקש לעיין בו עד שיעצמו 

 עיניו. 

השחר תחת שבברכות  והוא הבחיןהיה זה סידור ישן מאד 
 הברכה "שלא עשני גוי" נכתב : "שעשני יהודי". ויהי לפלא.

הוא המשיך לדפדף בין דפיו של הסידור הישן ומתוך הדברים 
הכתובים בו הבין שזהו סידור עתיק מלפני כמה מאות שנים! 

 הוא נדפס בעת גזרות שמד אשר הטילו מורא על היהודים. 

המון העם היה נתון כי  לא ניתן היה לכתוב "שלא עשני גוי"
להסתה מצד הכמרים והצנזורה היתה קשה מאד. להדפיס 
בסידור בעת כזאת את המילים "שלא עשני גוי", פירושו 
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להתגרות בכנסיה ולבוז לגויים בפניהם. גזר הדין על מעשה 
 שכזה היה ברור מראש...

עיניו של הצדיק נחו על המילים "שעשני יהודי" עד שהוא נפל 
 - - -בשינה 

והנה בחלומו התעוררה קושיא : מדוע באמת שלא נברך בכל 
יום את הברכה על צד החיוב : "ברוך שעשני יהודי"? הלא תמיד 

 טוב יותר לברך בחיוב מאשר בשלילה.

ואז הגיע התירוץ : אם היינו מברכים "שעשני יהודי", תיכף היה 
בא הבעל דבר הוא היצר הרע ושובר אותנו : "אתה יהודי?! כך 

ה יהודי?! בוש והיכלם, זה נקרא לקיים מצוות?! אתה לא נרא
 צדיק!".

 היינו נשברים מחלישות הדעת...

מה שרק  –לכן תיקנו לנו לברך באופן שלילי : "שלא עשני גוי" 
לא יהיה, אני כן צדיק או לא צדיק, אפילו אין לי שום מצוה, אבל 

ני לא לא יכולים לשבור אותי, כי מה שרק לא תגידו, סוף סוף א
 גוי!

 והנה חלום. ץוייק

מוהרא"ש הקדוש התבונן בדברים והבין שאכן זו הכוונה הטובה 
ביותר. אדם צריך לדעת שאפילו אין לו שום דבר, רק זה שהוא 

זו השמחה הגדולה ביותר ועליה לא יוכל היצר הרע  –לא גוי 
 לקטרג.



10 

 

על הפירוש בעת דרשותיו במשך השנים חזר מוהרא"ש הקדוש 
הזה שהתגלה לו בחלום וכן כתב אותו במקומות רבים הנפלא 

בספריו והוא פירוש נפלא ואמיתי המחזק ומאמץ יהודים רבים 
 השומעים אותו. 

המטוס לשנות ממסלולו  לשם השגת הפירוש הזה, הוצרך
ולנחות באנגליה בערב שבת. שם כבר היו כמה וכמה אנשים 

וע בהם שחפצו לארח את הצדיק בשמחה אלא שבכדי שלא לפג
ושם, מתוך כל  ,בחר הצדיק להתארח בבית דודה של זוגתו

 הספרים נחה ידו דוקא על הסידור העתיק...

ללמדך שה' יתברך מכין מצעדי גבר, והצדיקים מגלים תורה 
 בכל מקום שמגיעים אליו.
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 שיחות קודש מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

ואמר שאף אחד לא אוהב שמנצחים אותו, ובפרט בבית עם קסג( 
אפילו אם האשה אומרת באמצע היום ועל דרך השאלה האשה, 

שעכשיו לילה, צריך להסכים ולהוציא אותה החוצה שתחפש את הירח 
)הינו  לומר לה שהיא טעתה וכוכבים שתרגיש שהיא טעתה, אבל לא

שגם אם האשה מבקשת איזה דבר שהאיש יודע בודאי שאינו שייך 
ואינו נכון, אין לו להתקוטט איתה על זה אלא לנהוג בחכמה ולתת לה 
את הצדק ולסבב באופן שכבר תבין מעצמה ובזה ישכון השלום. וכן 

וכה ראינו ממנו נ"י בערב סוכות שהרבנית אמרה שאין מספיק אור בס
וצריך להוסיף מנורה. אך השעה כבר היתה מאוחרת בסמוך לכניסת 

ובתחילה אמר לה מוהרא"ש נ"י שהחנויות כבר סגורות ואין מאין  .החג
להשיג מנורה אך תיכף הבין שאין דעתה נוחה בזה והיא רוצה שיבדקו 
אולי בכל זאת ימצאו איזו חנות שפתוחה. ותיכף ביקש מאיתנו שנזדרז 

וכו'. וכן עשינו אלא שכל החנויות היו סגורות וכשחזרנו לחפש חנות 
שאל מוהרא"ש נ"י בהתרגשות האם הצלחנו לקנות מנורה וכשהשבנו 

 שלא כי הכל סגור, אזי נחה דעתה של הרבנית(.
 

קסד( סיפר ממלך אחד שיצא לצוד חיות כפי שהיה נהוג בימיהם, 
סלע ומדבר לה' ובעומק היער הבחין ביהודי בעל הדרת פנים היושב על 

יתברך בדבקות נפלאה עד שגם כשהמלך קרב אליו לא הרגיש בו מחמת 
שעסק בתפלה. רק כעבור איזה זמן פקח את עיניו וירא והנה המלך נצב 
עליו. ויאמר המלך : התפעלתי מאד ממה שעשית ועל כן ארשה לך 
לבקש בקשה אחת ואתן לך. שאל אותו היהודי : אתה מבטיח? והשיב 

שכן. ענה ואמר היהודי : אם כך, עשה לי טובה והנח לי  לו המלך
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להמשיך לדבר עם ה' יתברך ואל תבלבל אותי... וסיים מוהרא"ש נ"י 
 שרואים מזה שיש צדיקים שלא רוצים כלום, רק את ה' יתברך.

 
פעם שאל אותו אחד מאנשי שלומנו בעניין חינוך של בנו הבכור קסה( 

מוהרא"ש נ"י שלא צריכים לדחוק אותו כל שהיה עדין תינוק והשיב לו 
כך אלא ללכת בסבלנות )כי ההוא היה מקפיד קצת על בנו שיתרגל 

מדוע הבכור נוטל פי  : ללמוד וכו'(. אחר כך שאל אותו מוהרא"ש נ"י
והשיב שאינו יודע. ומוהרא"ש נ"י צחק קצת והגביה את ידו  ?שנים

ב ואחר שעל פי רואמר : משום שהוא גם מקבל פי שנים! )הינו מ
ין לא יההורים מאד מקפידים ומחמירים על בנם הבכור מאחר שעד

ועל כן הולכים איתו בתוקף הדין שיהיה מוצלח  רגילים בילדים וכו',
על כן מצוי מאד שהולכים איתו ביד קשה ובחומרות כידוע. ועל זה  וכו'

אמר מוהרא"ש נ"י בדרך הלצה שמאחר ומקבל פי שנים ורימז בידו 
דושה שסובל הכאות ויסורים פי שניים מכל שאר הילדים שבאים הק

אחר כך, על כן מן היושר שיטול פי שניים גם בטוב. ואף שמוהרא"ש 
נ"י אמר זאת בדרך הלצה אך רימז בזה לדבר נפלא מאד שעם ילדים 
צריכים ללכת בסבלנות גדולה ולא להכותם ח"ו, ואף שזה קשה מאד 

יודעים כיצד לנהוג וכו', אך שצריך לזה  ן לאיובפרט אצל הבכור שעדי
 מאד(. הגדולוסבלנות ארך אפים 

 
על )דברים רבה, פי"א( כשלמדנו עם מוהרא"ש נ"י את המדרש קסו( 

 עלה'איש', מחציו ולמ –שמחציו ולמטה  "משה איש האלקים"
פעם הוא בארץ וכו' ופעם הוא  –. ענה ואמר שכך הוא הצדיק 'האלקים'

 ו'.בשמים, בהשגות וכ
 

דולו מן הארץ יועל ההלכה בשו"ע שסכך הסוכה צריך להיות גקסז( 
דולו מן הארץ, יג –כך הדרך של צדיק שואינו מקבל טומאה, אמר 

 שיגיע היום שישוב אל הארץ. שהוא משפיל את עצמו וזוכר אחריתו
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מנסה להפילו, ואומר  ברדל שאפילו שחטא והבע –ואינו מקבל טומאה 
 . ינו מקבל זאת ומתחזק בעבודתו ית'א וכדומה, "!לו "אבל חטאת

 
ופעם אחרת ביאר יותר ואמר : באופן שאדם יזכה שיאיר עליו אור 
אלוקי שתמיד ירגיש את הקב"ה, צריך את שני הדברים האלו : הדבר 
הראשון צריך שלא יקבל טומאה. על כל פנים שלא יקבל את הטומאה, 

מקבל את הטומאה. אני עושה  אפילו שנטמאתי, אני לא מסכים, אני לא
תשובה אבל אני לא מקבל את הטומאה בשום אופן. מה זה כן נקרא 
לקבל טומאה? שהוא מגביה את הידיים ומתייאש. עשיתי כבר מה 
שעשיתי ואין לי תקווה. לכן צריך להגיד : רבונו של עולם! אני לא 

את  מתייאש, עשיתי מה שעשיתי אך אני לא עוזב אותך. ואני לא מקבל
 הטומאה אלא אני כבר חוזר בתשובה. 

 
שיהיה גידולו מן הארץ. תמיד אדם צריך לדעת באתי  –והדבר השני 

מהעפר ואחזור אל העפר ואף פעם לא להכניס בעצמו גיאות. כשיש 
באדם את שני הדברים האלו אז הוא יזכה להרגיש רוחניות חיות 

משל ( 'סה תולדות פרשה "רבראלוקות )ובאמת זה מבואר במדרש )
וקרח שהיו עומדין על שפת  )אדם עם שערות רבות של תלתלים( לקווץ

הגורן ועלה המוץ בקווץ ונסתבך בשערו עלה המוץ בקרח ונתן ידו על 
ראשו והעבירו, כך עשו הרשע מתלכלך בעונות כל ימות השנה ואין לו 
במה יכפר אבל יעקב מתלכלך בעונות כל ימות השנה ובא יום הכפורים 

'. וביאר האלשיך לו במה יכפר, שנא' )ויקרא טז( כי ביום הזה יכפר ויש
יב( כי יעקב וזרעו נקראו איש 'חלק' לבלתי ידבק -הק' )תולדות כז, יא

בעצם הטומאה מצד קדושתם. כמאמרם ז"ל על "ויצמד ישראל לבעל 
פעור" שהיה כצמיד הבלתי נדבק בעצם בזרוע. אך בקדושה "ואתם 

 ת עצמיי(. דבקו –הדבקים בה'" 
 

שניקתי את עזרת הנשים ב"היכל הקודש" אחר הסעודה השנייה כקסח( 
עם עוד בחור וראה מוהרא"ש נ"י ואז נכנס לשם  )בשנת תש"ס( בשבת
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אְרִדיְטׁשֹובסיפר שבעיר ו אותי מנקה. יש ציון של צדיק שנקרא ר'  ב ַּ
אְרִדיְטׁשֹובליבער מ שמוהרא"ש נ"י היה  ף על פיזי"ע, וא ב ַּ

אְרִדיְטׁשֹובב  עדיין לא היה הצדיק הזה בציון של אך ש פעמיםושל ב ַּ
 . )ושמו הקדוש מופיע בשמות הצדיקים(

 
וסיפר מוהרא"ש נ"י שפעם הבעש"ט הק' זי"ע הגיע עם תלמידיו 

אְרִדיְטׁשֹובל ר' ליבער הנ"ל( שהיה בעל היה זה , ושם הם ראו יהודי )ב ַּ
מנת להסיק את  עצים מגוי על הכנסת אורחים גדול, והיה צריך לקנות
ר לתלמידיו להסתכל על אמזי"ע התנור לחמם את הבית. והבעש"ט הק' 

איך שהוא עושה מקח עם הגוי, וראו התלמידים איך  היהודי הזה
י שפתאום באמצע דיבורו עם הגוי, הגביה את עצמו כמה פעמים כמ

להם הבעש"ט  ענה ואמרביט כלפי מעלה. כשהוא מקדושה שעונה ל
ק' שהיהודי הזה שמע את המלאכים עונים קדושה והצטרף אליהם, ה

 ואז גילו מי היה היהודי הזה. 
 

וכשסיים מוהרא"ש נ"י לספר את זה, שאל אותי : "הבנת?" ועניתי שכן 
כי היה קשור למה שעסקתי מקודם, הינו בלנקות. ואם אדם זוכה אז הוא 

ק בהקב"ה יכול מצד אחד לנקות את הבית ומצד שני להיות דבו
ולהצטרף לענות קדושה עם המלאכים. אך מוהרא"ש נ"י אמר "הלואי 
שתבין...", כי הוא עניין עמוק מאד וצריך להשכיל בזה בכל פעם איך 

 לקיימו.
 

קסט( אמר : שמעתי מצדיק אחד שאמר שכולם אומרים שבימי 
השובבי"ם מתקנים את החטא הידוע. ואני אומר ששובבי"ם הוא 

ידוע. ומה זה? שאחד שונא את השני. לא תשנא את  בשביל חטא שלא
אחיך בלבבך )כי אי אפשר לדעת מה בלבו של חברו(. כולם מדברים 
"חטא הידוע! חטא הידוע!". ואני מדבר מחטא אשר לא ידוע. כל זה 

 אמר מוהרא"ש נ"י משמו של צדיק אחד.
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ז( שאלתי את מוהרא"ש נ"י על מה שאמר רבנו ז"ל )חיי מוהר"ן ת"קע( 
האם , שצריך להתרחק ממה שכתב הרמב"ם ז"ל בהלכות יסודי התורה

והשיב שמה שרבנו ז"ל אמר זה סובב  .לגרוס את זהעל כל פנים אפשר 
פול לטעויות אבל יעל כאלו שיש להם שכל להבין ומתוך כך יוכלו ל

)ופעם אחרת שלח לי מכתב וכתב בזו הלשון : "בעניין  אנחנו יכולים
ספרי חקירות וכו', העיקר זה ספר "מורה נבוכים", שזה סתם מבלבל את 
האדם ואת המח שלו, ואדם חושב שהוא יכול להבין בזה ולתרץ את 
הקושיות, ולבסוף נשאר עם קושיות, ובאמונה אם רק נכנס באדם 

רף את נשמתו, ולכן לא כדאי קושיא אחת או ספק ספקא אחד כבר ש
ללמוד את הספר הזה, ואף שהרב הקדוש מקמארנא זי"ע כותב שהוא 
יכול לפרש את כל הספר על פי קבלה, כן הוא אמת, אבל רבנו ז"ל אסר 

 לנו להסתכל בתוך זה, אז אין מה לשאול ואין מה לחלוק וזה זה"(.
 

אולי אחר הדרשה של ליל שישי בשפת האידיש שקעא( בשנת תש"ס 
נכנסתי לחדרו של מוהרא"ש נ"י בשביל לסדר שים אנשים, והיו בה כשל

ספרים חדשים שהגיעו. ומוהרא"ש נ"י ישב שם והסתכל עלי מביא את 
שהיה לי  בין כך הפסקתי קצת ואמרתי הספרים ואמר לי היכן להניחם.

 גדולצער מזה שיש מפורסמים של שקר שממלאים אולמות בקהל 
  ' ואליכם לא באו הרבה.וכו )הרבה 'עולם'(

 
כוונתו  את זה ריב" ושאל אם אני מבין ץ לארץכאן בחו: "ענה ואמר 

)כי חשבתי שמתכוון על המאמר בלקו"מ ח"א  והשבתי מה שהשבתי
"לא, תביא את הליקוטי מוהר"ן" ופתח בח"א : , והשיב לי סי' קי"א(

כי  דאיהי ריב על בנהא בגלותא, –סי' מ"ח וקרא "שמעו הרים ריב 
והמובן מדבריו  .בארץ ישראל איהי רבי שנתהפך אתוון ריב ונעשה רבי"

כן אין  אזי השכינה נקראת רי"ב ועל ץ לארץהיינו בחו ,היה שבגלות
באים אליו הרבה אנשים מחמת הריב. אבל בארץ ישראל נעשה רבי. 

אז שבוע לפני  היהכי "בשבוע הבא תראה אותי" ) : אמרחר כך א
 : והשבתי ,(אל וגם אני חזרתי לארץ באותו שבועישר נסיעתו לארץ
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)והיתה כוונתי ששם בארץ  "בשבוע הבא נראה אתכם בלי מלבושים"
"בשבוע הבא תראה אותי  :ענה ואמר  ישראל יהיה בגלוי ולא רי"ב(,

בארץ ישראל" )ולאחר שהגיע לארץ, וכבר היה מוקף גבאים וכו', שאל 
 "נו, עכשיו אתה רואה אותי?"(.

 
היה קר מאד ונראה  לפני ההילולא של רבנו ז"לקעב( בשנת תש"ס 

מוהרא"ש נ"י לבחורים שיתכוננו ויהיו אז אמר ו שעוד ירד הרבה גשם.
, ואם יבואו )הינו לסדר את הסוכה והשולחנות לכבוד הסעודה( מוכנים

 ".!הכל כאן, אם אני כאן" –ואם לאו  .מה טוב –עוד אנשים 
 

כשהבעל דבר רוצה להפיל את האדם, אזי הוא  מוהרא"ש נ"י אמרקעג( 
תפס ימקלקל לו את השלום בית, ועל זה צריך להיות חכם גדול לא לה

". )וב"ה אסור להקפיד על האשה בשום פנים ואופןברשתו. ואמר ש"
שזכינו להתקרב למוהרא"ש נ"י אשר מוסר נפשו לעשות שלום בין איש 

עצה על כל דבר  לאשתו ולטהר אשה לבעלה וכו' ואפשר למצוא
תמיד יכול לשאול, וממילא  –ואם לא זכה ללמוד ספר  דושיםבספריו הק

 אין על מה להקפיד, כי במקום להשתמש בשכל עצמו ולעשות מריבות
 ישאל לדעת הצדיק(.  – ומהומות

 
שהנשים הן עם בפני  )שבת סב( מוהרא"ש נ"י אמר שחז"ל אמרוקעד( 
מי שמכירם )כידוע ל שהם וכו', כמו שיש את הסינים שהם כמו ןעצמ

ואמר שהסינים הם כרבע מאוכלוסיית  (.ויודע את טיבם והנהגתם
העולם, וזה פלא איך שארה"ב לא רצו בתחילה לקבלם לאו"ם, והסינים 

רבים, כרבע מכל העולם כולו! ומה  ךכל עשו מזה צחוק, שהרי הם כ
אשה את והעניין הוא שצריך לתת ל... איכפת להם אם לא מכירים בהם

, מחמאות וכו'. ושלרוב לתשומת לב –מחכה לו  ךכל היחס שהיא כ
ב שעות היום הבעל לא נמצא בבית ור –הנשים יש את אותה הבעיה 

והאשה מחכה מתי תראה אותו, וכשהוא כבר חוזר הוא צריך לפנות זמן 
שצריך לשמור על הזמן, וממש  והגםבשביל האשה ואין מה לעשות. 
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אולי כוונתו על מה שכתב טלים שזה ממש זרע לבטלה )אסור לדבר דברים ב
זהר לומר תורה למי שאינו ראוי לקבל כי יסי' קל"ד שצריך להרבנו ז"ל בלקו"מ ח"א 

אינו מוליד אצלו כלום ונקרא לבטלה, ואם כך בדברי תורה, ק"ו בדברים בטלים שאינו 
דברים בטלים . וכן נמצא בפירוש בכמה ספרים כמו ה'ראשית חכמה' שמוליד כלום

 בטל מהזמןל(. אבל במקום לדבר עם החבר והם כמו זרע לבטלה רח"ל
עדיף שישמור על הזמן ואת הדיבורים ישאיר לאשה וכך ישמח וירצה 

ואוחז בדבקות, אצלו זה בכלל לא דברים  אותה. ובאמת מי שיש לו מח
 בטלים וכו' ודי למבין.
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 !!!חינוך 
 
 
 

בחסדי ה' מורגשת התעוררות גדולה בעניין החינוך בקרב אנשי שלומנו 
היקרים שמבקשים ומחפשים עצות ודרכים לחנך את ילדיהם לאמונה 
ויראת שמיים טהורה, על כן אמרתי להציג כאן מתוך מאמרים שזכיתי 

לכתוב אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע לכתוב בעניין הזה ממה שעורר אותי 
 לל.למען יהיה לתועלת הכ
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פעמים רבות אני מנסה ליצור קשר ולהתחבר עם אני מלמד. שאלה :
כבר הבנתי ממך וכן  הילדים בשביל לקרב אותם ולהשפיע עליהם.

אין ראיתי בחוש שזה פשוט לא ילך לנסות ולהשפיע על הילד בשעה ש
קשר רציני ביני לבינו. אני יכול לדבר הרבה ושום דבר לא יכנס משום 

 כיצד ניתן לעשות זאת בהצלחה?שהוא לא מעוניין לשמוע אותי. 
 

מבקש לקרב.  הישנן דרכים שונות וזה מאד תלוי בילד אותו אתתשובה : 
כי היית נחמד אליו בעבר  נניח שמדובר בילד שכבר יש לו קשר טוב איתך

. סביר מקפיד לקרב אותו חזרה גם במקרה שהיה ביניכם ריחוקואתה 
להניח שלא תצטרך פעולה כלשהי כדי ליצור חיבור ויהיה ניתן לגשת תיכף 

: "שמואל, אני רוצה להסביר לך איזה  ומיד לעניין אותו אתה מבקש לפעול
כמעט ודאי שכל מה שתאמר לו הוא עניין בקשר למה שארע כאן מקודם". 

 ם לו לקבל את דבריך.שביניכם שיגרומחמת הקשר הטוב יקבל ממך 
ובפרט שמאחר ויש ביניכם קשר טוב, כמעט טבעי שהבעות הפנים שלך 
יהיו חיוביות ואולי גם מלוות בחיוכים, וכן נימת קולך תשדר שאת טובתו 

 אתה מבקש ואלו דברים שחודרים לנפש וגורמים לשיתוף פעולה.
 

הושטת יד  כדאי לקרב על ידי הארת פנים,ילד שפחות קשור אליך יהיה 
טוב לראות " משפט מקרב כמו : מכוונת מצדך או קריצהוחיוך  לשלום,

 !".אותך
 

המובא ילד המפגין ריחוק ורצינות יהיה ניתן לקרב בשלבים. ידוע הסיפור 
היה במלך פרס  מעשהבמדרש )ילקוט תהלים, פל"ד, רמז תשכ"א( : '

או לך חלב לביאה ונעשה הרופאים אין לך רפואה עד שיבי ולמרו שחלה, א
ענה אחד ואמר אני אביא לך חלב לביאה אם רצונך ותנו לי עשר . לך רפואה

ות היה שם לביאה אחת עזים, אמר לעבדיו שיתנו לו, נתנו לו הלך לגוב ארי
יום אחד עמד מרחוק והשליך לה עז אחד ואכלה, יום שני  .מינקת גוריה
מעט והשליך אחרת לה, עשה כן עד שהיה משחק עמה ולקח נתקרב לה 

 .'מחלבה וחזר לו
 

ולא מיהר להתקרב ללביאה בפעם אחת.  פעל בשלבים דםהרי שאותו א
וכל זאת משום שכגודל הריחוק, כן יש להתאזר בסבלנות על מנת ליצור 

 קירוב וקשר.
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בתחילה ניתן להנהן לאותו ילד עם הראש בשעה שהוא עובר לידך 
במסדרון של התלמוד תורה. למחרת תוכל כבר לומר לו "בוקר טוב" 
ולהמשיך הלאה לדרכך וכן לעשות פעולות מסוג זה עד שיום אחד 
כשתרגיש שהגיעה העת, תוכל לבקש ממנו שיבוא איתך לכמה רגעים 

ואז תחמיא לו, תגביה אותו,  משום שיש לך כמה דברים חשובים לומר לו.
 .אצלו אמון לגביך תבנה –תקשיב לו. ובכך 

 
הורים הפקירו את ילדיהם. כמעט ואין להם שום לא מעט למרבה הצער 

שיחה איתם, הילדים בקושי רואים אותם וכשכבר הם נפגשים זה מסתיים 
ואינם מעניינים כל כך את  הופקרו הללו באיזו מריבה. ומאחר והילדים

ה, בות, הקשלהגביה אותם במחמאות, מילים טובהמחנכים , עלינו הוריהם
 .שהפקר נקנה בהגבהההבנה, אמון. שהרי חכמינו הקדושים אומרים 

מי שנעשה הפקר, אין דרך לזכות בו כי אם בהגבהה שצריך  –כלומר 
 להגביה אותו במחמאות וקירוב כנ"ל.

 
הצדיק רבי נחמן מברסלב זי"ע סיפר את המעשה הנפלא מהתרנגול הודו. 

נו את השגעון רק על ידי שיצר הצליח לרפא את בן המלך ולהוציא ממ
קירוב. הוא ישב איתו על הארץ, התנהג כמוהו ואכל כמוהו. ברגע שבן 
המלך הרגיש שיש ביניהם קשר, הוא כבר היה מוכן לשמוע ולקבל ממנו. וזו 

יש לוודא שהילד אכן  לפני שמטיפים מוסר, לפני שמחנכים, –כל החכמה 
 מרגיש קשור וקרוב אלי, אחרת הוא לא יחפוץ לקבל את דברי.

 
היה לי תלמיד שלא ממש הלך בדרך שהשתדלתי להחדיר בו. כמה שרק 
דיברתי איתו על חשיבותן של מצוות מסוימות ועל שאיפות גדולות לחיים, 

חזק עדיין לא ראיתי שיפור של ממש. בחנתי את הדברים והבנתי שעלי ל
את הקשר איתו על מנת שישמח וישתוקק לקבל את דברי. ברגע שאהפוך 

כי צריך  לאדם בעל ערך עליון עבורו, למילים שלי יהיה משקל רב בעיניו.
הוא הדיבור כמו שתרגם אונקלוס  , ורוח)איוב כ"ח( "לעשות לרוח משקל"

 'לרוח ממללא'.  –"ויהי האדם לנפש חיה" )בראשית ב( : על הפסוק 
 
וישקול משהו בעיני  ערך מצא שצריך לעשות לדיבור משקל. שיהיה שווהנ

 התלמיד אשר אצלו אני מבקש לפעול.
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ביררתי במה הוא עוסק בזמנו הפנוי והתברר בשיחות הבאות שלי איתו 
. שאלתי האם כבר הטילו ביצים? כמה ביצים כבר ..שהוא מגדל תרנגולים

 י בנה לו את הלול? וכו' וכו'. ? האם כבר היו לו אפרוחים בעבר? מלו יש
 

והנה, ככל שהתעניינתי בו ובדברים שמעניינים אותו, הבחנתי שהוא יותר 
אותו דבר ארע עם תלמיד שהתברר שאוהב  מכבד אותי ואת הבקשות שלי.

התחלתי לגלות עניין בבולים... )אגב, יש המון סוגים וזה  לאסוף בולים.
 מאד מעניין כמה ילדים(.

 
שני בני אדם שונים שאינם מכירים זה את זה כשש ב לעובדההאם שמת ל

נפגשים למקום אחד, אם הם מדברים את אותה השפה הם יתחברו מהר 
מאד? כמה פעמים נתקלת באדם ששמו כשמך וכשציינת בפניו את 

לך לראות מפגש בין שני  זדמןי עודהעובדה הזאת זה גרם לו לחייך? אולי 
ברגע שיתברר אנשים שיודעים לנגן. למרות שהם לא מכירים מלפני כן, אך 

זו תהיה השיחה העיקרית שלהם. שני  –להם ששניהם עוסקים בניגון 
 למדנים שנפגשים מתחילים לדבר בלימוד : "באיזו מסכת אתה אוחז?". 

 
)וזהו לימוד ליצור קשרים באמצעות משהו משותף הרי שבני אדם מחפשים 

עמוק בסודות התורה ומובא בפרד"ס לרמ"ק שהחיבור בין הספירות נעשה על ידי המשותף 
 הבינה תוכל להתחבר עם המלכות על ידי המלכות שבבינה(.שבהן. לדוגמא : 

 

חשוב מאד לדעת שגם אם באופן כללי הקשר בין המבוגר לילד הוא קשר 
פועל בצורה לא רגילה. כלומר משתולל אך יש פעמים בהם הילד  טוב וחזק,

יותר, מציק לאחיו וכן שאר התנהגויות המגלות לנו שרוח שובבות נכנסה 
בו. אם בימים כתיקונם היה המבוגר יכול לבקש מהילד הזה בקשה פשוטה 
והיא תמולא על ידו בשמחה, הרי שברגעים הללו יקשה לו לקבל ולציית 

 הבריא שקיים ביניהם.למרות הקשר 
 

לפני שמתחילים  יהיה חכם ומועיל לשוב ולהתחבר אליו, ליצור קשר מחודש
לנסות ולהשפיע עליו שיירגע. בדומה לציווי התורה הקדושה )דברים כ'( 
:"כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום" ופרש"י : 'במלחמת 

בינינו לבין הילד הרי זו  הרשות הכתוב מדבר'. כלומר, כשיש ניגוד רצונות
מעין "מלחמה" שבין הרצונות. הילד מבקש להשתולל ולהשפריץ על כולם 

כמובן שזו "מלחמת רשות" ולא מלחמת חובה לעקור  ואנו רוצים שיחדל.
 ..אותו חלילה.



24 

 

 
ועל כך אומרת התורה שהדבר הראשון שיש לעשות הוא "וקראת אליה 

העיר, לדבר אליהם בצורה מנומסת לשלום". יש לנסות ולהתחבר עם אנשי 
שתביא לשלום. והרי ידוע ששלום הוא חיבור בין שני הפכים, שהרי 

 "המלאך הזה מאש והמלאך הזה ממים וה' יתברך עושה שלום ביניהם".
 

למצוא את הדרך לקרוא אל הילד לשלום לכן כדאי ללכת בדרך זו ו
ה ממש נהנה ולהתחבר איתו. אפשר לומר לו עם חיוך : "זה נראה שאת

מכל רגע". אפשר לקרוא לו :"מויש'לה! מתוק שלי! אני רואה שאתה משמח 
 את עצמך...". 

 
ישיב מילה למבוגר, הרי שהקשר ביניהם כשהוא יחייך, יהנהן בראשו, 

חודש וזה הזמן לבקש ממנו : "אני רוצה שתיגש לכאן לכמה רגעים, חשוב 
 מה שצריך. לי לומר לך משהו". ואז יהיה ניתן לבקש ממנו

 
למעשה, כבר כתבתי על העניין הזה בקצרה בספרי "הכיתה אתגר למורים" 
)בפרק הראשון( שתמיד כדאי להתחיל שיחה עם דבר טוב וכפי שהסביר 

 רש"י הקדוש על הפסוק  )ויקרא א( : ויקרא אל משה", עיי"ש.
 

מאחר שהמדובר הוא בבני אדם אשר ה' יתברך העניק  –וחשוב להדגיש 
, ואחרי הכל ת יכולת הבחירה. ישנה גם האפשרות שלמרות הכללהם א

ולמרות שיש דרכים נפלאות ומועילות הילד ימשיך להתעקש ולא יציית. 
לגרום לילד לשתף פעולה, אך סוף סוף הוא יכול גם לסרב וחשוב לקחת 
את זה בחשבון. בכל מקרה, תמיד חשוב לזכור שהשמירה על הקשר איתו 

וגם אם הקשר קצת נותק  ב יותר מכל דבר אחר.היא למעשה מה שחשו
 מסיבות שונות, חשוב למהר ולחדש אותו.

 
פעמים בהם הרגשתי צורך לאסוף את כל ילדי לשיחת  גם עלואספר לך 

. ברוך ה' היה מוגזם באופן והשתוללו "השתחררו"חינוך. חשתי שהם קצת 
 )"ילדיםלנו קשר טוב ובכל זאת העדפתי לאסוף אותם סביב השולחן 

אני רוצה לדבר איתכם על כמה דברים חשובים.  חמודים ומתוקים שלי!
בואו נשב"(, ועוד בטרם גיליתי להם מה הטריד אותי, אמרתי להם שקודם 
כל אני רוצה שנשיר יחד כמה שירים )וכמו שאומרת הגמרא בפסחים קי"ז 

 שהם על רבה שקודם שלמד עם תלמידיו, היה אומר מילי דבדיחותא
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והתלמידים היו מתבדחים. רק אחר כך היה רבה  ומשמחים ים מבדחיםדבר
 לומד איתם(.

 
, הלב שמחים שניים, שלושה שיריםהם הצטרפו בשמחה ולאחר ששרנו 

לומר להם ממה לא הייתי כל  תח והקשר התהדק וזה היה בדיוק הזמןנפ
 כך מרוצה ומה אני מצפה מהיום והלאה. 

 
 .)*( הם קיבלו את הדברים בשמחה

 
למעשה, הילדים שלי כבר ידעו שלא הייתי מרוצה מהתנהגותם השובבה 
ויתכן שזה גרם להם ריחוק מסויים. אם הייתי מטיף להם מוסר מבלי 

. השירה ששרנו יחד שוב , מן הסתם זה היה פחות יעיללקרבם לפני כן
 כראוי. ונקלט הועברשבא אחריה קשרה אותנו ולכן המסר 

 
 בהצלחה...

______________ 
למעשה, כך נהגו הצדיקים במשך כל הדורות וכך נהוג עד היום בחצרות החסידים שקודם )*( 

אמת, היו  הדרשה שרים יחד, הלבבות נפתחים ורק אז אומר הרבי דברי תורה והדברים נכנסים.
פעמים בהם שוחחתי עם ילדי והוכחתי אותם על פניהם על התנהגותם )כמובן מבלי להשתמש 

לפי אופי מילים פוגעות אלא שוחחתי על מה שהטריד אותי בצורה גלויה וברורה(. הם הקשיבו וב
שלא נראו חיוכים על פניהם... בודאי שיש גם עתים כאלו והכל כפי צורך  השיחה היה טבעי

קראתי לאחד  ,השעה וכפי "ראות עיני הדיינים". מאוחר יותר, שעה שכבר ישבתי בחדרי ללמוד
היתה השיחה ידידותית  כבר כעת ישי, התעניינתי בשלומו ובמעשיו וקירבתי אותו.מהם באופן א

היה בכדי והכל  שאר אחיולאחר מכן במרווחים שונים של זמן עשיתי זאת גם עם  הרבה יותר.
לאחר גערה ותוכחה לא ינתק. הקירוב פעל את פעולתו  שאףר ולחזק את הקשר הטוב לשמ

 והדברים הופנמו.

 
*** 
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 מועד קטןמסכת 

 
 דף ב.

משקין בית השלחין במועד ובשביעית בין ממעין שיצא בתחילה בין ממעין שלא 
ותמוה מדוע נקט לשון "תחילה" שהרי עיקר המכוון בזה הוא מעין יצא בתחילה. 

מתחיל  שעכשיושיצא עכשיו  וכמו שפירש רש"י )ד"ה שיצא בתחילה( : '
וכו'. וכן קשה  'שיועכבין ממעין שיצא 'לנבוע'. ומדוע לא נקט בלשון הזו: 

'תחילה' לאיזה דבר, כי 'מעין שיצא בתחילה' משמע שיצא תחילה לאיזה דבר 
 וצריך להבין מהו אותו הדבר.

 
ומשה יקח את ונקדים לפרש את הפסוק שנאמר אחר חטא העגל )שמות לג ז'( "

האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל 
  א אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה".מבקש הוי"ה יצ

 
כי 'מועד' הוא לשון נפילה ומעידה וזה סובב על עם ישראל אחר שנכשלו בחטא 

ומשה רבנו רצה להגביהם ולחזקם, אך מוכרח שתהיה אתערותא דלתתא  העגל.
)לקו"מ ח"א סי' ס'( הינו שהאדם יתעורר ויעשה איזה מעשה בעצמו בשביל 

מחוץ למחנה הרחק מן אל מאד בשמים. ולכן יצא לחזור אליו ית' וזה חשוב 
יצא אל האוהל הזה שנקרא אוהל  'הקים אוהל. והיה כל מבקש השם ו עםה

'מועד'. כי שם ישב משה רבנו וחיכה שיבואו אליו כל אלו שהרגישו בעצמם 
והיה מחזקם. וזה שבאו עד אליו ויצאו אחריו  ית' שמעדו ונפלו מעבודת השם

 נחשב לאתערותא דלתתא כי מרצונם באו. אל מחוץ למחנה היה
 

וזה בחי' צורת אל"ף )לקו"מ ח"א סי' ו'( שהיא נקודה למעלה, נקודה למטה 
והוא"ו באמצע. כי להשיג את אלופו של עולם שנרמז בצורת אלף צריך לשלוש 

נקודה העליונה היא בחי' משה רבנו שהוא הצדיק האמת שמוריד  –בחי' אלו 
 רא לכל המתקרבים אליו. שכל גדול בעבודת הבו
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והנקודה התחתונה היא בחי' האדם שנמצא בזה העולם ומבקש להתחזק ולחזור 
בתשובה שלמה. אך צריך לזה את הוא"ו שמקשר בין שני הנקודות ואומר רבנו 
ז"ל שהוא בחי' האהל. הינו שצריך שהאדם הזה יבוא אל האהל של הצדיק 

ר בתשובה שלמה שלא יטעה את להתוועד איתו ולקבל ממנו שכל איך לחזו
עצמו וילך אחר שכלו המדומה. וכן אמר רבנו ז"ל שבכל מקום שיש רב אמיתי 

 ותלמיד נעשה בחי' אוהל מועד.
 

כי זה ממש מה שהיה באהל מועד : האדם שנפל בעוונות אך רצה לבקש את 
השם הוא בחי' הנקודה התחתונה, והוא הגיע אל האהל שהוא בחי' וא"ו כנ"ל 

מצא את משה רבנו שהוא הנקודה העליונה ושמע את דיבוריו הקדושים ושם 
 אלופו של עולם וגם באותו אדם נכנס חשק אליו ית'. –ובזה נשלם צורת אל"ף 

 
וזה בחי' המועדות. כי כל מועד קורא ומגלה את הרצון )לקו"מ ח"ב סי' ד'(, כי 

תנהג רק על פי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה את הרצון, שהכל מ
רצונו ית' בלבד. כי בכל יום טוב ויום טוב עשה השם ית' עמנו אותות נוראות, 
שהם הפך הטבע שעל ידי זה נתגלה הרצון, שהכל ברצונו ואין שום חיוב הטבע 

מתן  –יציאת מצרים שהוציאנו ממצרים באותות נוראות. בשבועות  –כלל. בפסח 
הקף ענני כבוד. וממילא  –בסוכות  תורה שנתן לנו התורה באותות נוראות.

 ןמבינים שגם זה שנפלו ומעדו מעבודתו ית' הוא גם כן משמים בשביל הניסיו
אלו כל )לקו"מ ח"א סי' רס"א( ועל כן נקרא היום טוב בשם 'מועד' כי מחזק את 

היה ברצונו ית' ויתחזקו על  כל מה שעבר עליהםידעו וישכילו שגם הם שמעדו ש
 ידי זה.

 
כי בית השלחין הוא בחי' משקין בית השלחין במועד. רוש המשנה : וזה פי

האנשים שנפלו ונתרחקו מן הקדושה ועכשיו מבקשים להתחזק ולהתחיל מחדש, 
וכמו שפירשו שם בגמרא מהו הלשון "בית השלחין" ואמרו שהוא תרגום של 

 )כי החי"ת מתחלף בה"א 'ולאי משלהיואת ' –)דברים כה( "ואתה עייף ויגע" 
כפרש"י(. כי הפסוק הזה נאמר בעמלק שתפס את החלושי כח שהיו בישראל 

 והכשילם בפגם הברית.
 

ופירשו התוספות )ד"ה עיף ויגע( שהוא מלשון צמאון שצמא למים. כי למרות 
שנכשל ונתרחק על ידי עמלק שהטיל בו ספקות וכו', אף על פי כן מבקש 

 ק )לקו"מ ח"א סי' ע"ו(.להתחזק ולהרוות צמאונו על ידי התקרבות לצדי
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 –וזה שאומרת המשנה שמשקין את בית השלחין שהם אותם שנפלו כנ"ל 

. כי המועד קורא ומגלה את הרצון שידעו שהכל נעשה ברצונו ית' כנ"ל 'במועד'
דא צדיק )לקו"מ ח"א סי' קל"ב( שהוא זה  –וגם נפילתם. אך לזה צריך מעיין 

ומאיר אור גדול במועדות. כי גם היום שמשקה את הגן )לקו"מ ח"א סי' ס"ה( 
 טוב מקבל מהצדיק כי הם בחי' אחת ממש )לקו"מ ח"א סי' קל"ה(.

 
ואינו קשה כלל. כי אומר רבנו ז"ל  'בתחילה'וזה שנקט התנא לשון שיצא 

)לקו"מ ח"א סי' ס"א( שישנם הרבה צדיקים אך יש את הצדיק האמת שהוא בחי' 
משה רבנו שזכה לאמת לאמיתה והוא זה שיכול לרחם על כולם והוא יושב בתוך 
אהל מועד ומחזק את כל מי שרק בא אליו ולכן צריך למסור את נפשו ולבוא 

יזכה לזה תיכף ומיד לדעת מי הצדיק הזה, כי צריך  אליו. אך מאד יתכן שלא
 הרבה לבקש את הקב"ה עד שמוצאים אותו )לקו"מ ח"ב סי' ח', ל"ט ועוד(. 

 
בתחילת שאליו התקרב האדם וזה פירוש 'מעיין שיצא בתחילה'. הינו הצדיק 

ובודאי שגם אם זכה להתקרב לשאר צדיקים הוא מעלה  .ושההתקרבותו אל הקד
ויזכה על ידי זה לדברים הרבה כי גם הם ישקו אותו. אך עדין אין זו גדולה מאד 

השלמות כי יוכל ליפול אחר כך מאחר שאין הצדיק הזה הרופא הגדול ביותר 
 וממילא לא ידע לתת תרופות לכל תחלואיו )לקו"מ ח"א סי' ל'(.

 
כי יש כמה צדיקים אמיתיים וכולם אמת. אבל יש צדיק שהוא בחי' נקודת האמת 
שבין הצדיקים, שהוא עיקר עצם האמת בחי' אבן טוב, שהוא עיקר האור המאיר 
בכל העולמות, וכל מי שצריך לקבל אמת צריך לקבל ממנו, כי שאר כל הצדיקים 
מכל שכן שאר הכשרים והעולם, כולם הם בחי' חלונות אצלו. ועל כן האמת של 

ל פי שהם מכניעים שאר הצדיקים אינו יכול להכניע לגמרי את השקר, כי אף ע
ומבטלים לפעמים איזה שקר, אבל הוא רק לפי שעה, אבל אחר כך מתגבר השקר 

 בשקרים ורמאות יותר ומקלקל זה התיקון והאמת שהמשיך זה הצדיק בעולם.
 

אבל הצדיק האמת הנ"ל שהוא בחי' נקודת האמת שבין הצדיקים, הוא יודע מכל 
צופה ומביט עד סוף כל הדורות,  זה והוא יודע האמת לאמיתו עד הסוף, והוא

כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה )ויק"ר כב, א'( לענין משה רבנו שהיה יודע 
כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. והוא יודע להמשיך אמת כזה בעולם שאי 

 אפשר לקלקלו בשום אופן )לקוה"ל בהמה וחיה טהורה ד' סעי' ל'(
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ן שלא יצא בתחילה, הינו את הצדיק שלא ועל כן צריך להמשיך ולחפש את המעי

מצא בתחילת התקרבותו אלא רק לאחר הרבה תפלות ובקשות. כי כשהסטרא 
אחרא והבעל דבר מקים בעולם איזה צבוע ומפורסם של שקר כדי לרמות את 
הבריות, כדי שיפלו על ידו למכמורת היצר הרע. הנה מי שהולך באמת לאמיתו 

מתקרב אפילו להצבוע והשקרן, אבל כונתו באמת אינו יכול להכשילו, כי מי ש
 כי טועה את עצמו וסובר שהוא איש אמת.

 
ואם היה יודע שאין רצון השם ית' להתקרב אליו, לא היה מתקרב אליו, רק 
שסובר שרצון השם ית' שיתקרב אליו, כי הוא סובר שהוא איש צדיק תמים 

לשמים. ובודאי מאחר באמת. הנה זה האיש עובד את השם באמת מאחר שכונתו 
שכונתו לשמים סוף כל סוף יעזרו השם ית', שיתגלה לו האמת ויפרד מהשקרן 
ויתחבר להצדיק האמת וכן כל כיוצא בזה. ומי שמסתכל על האמת הזה, בודאי 
בסוף יזכה לאמת, ואפילו בעת שנתעה, ח"ו, באיזה שקר, אינו נענש על זה מאחר 

עצמו, שיאמר שכונתו לשמים ובאמת שכונתו לשמים. ובלבד שלא יטעה את 
אינו כן. והלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות )סנהדרין כו(, כי בוחן לבות הוא 

 יודע האמת )שם בלקוה"ל סעי' כ"ד(.
 

ועל כן באמת פירש"י )על פי הגמרא לקמן( שמעין שיצא בתחילה הוא מסוכן 
אליו שנמצאים יותר ועלול ליפול חלילה האדמה שסביבו. הינו אלו המקורבים 

סביבו עלולים ליפול חלילה מחמת שאין האמת שלו אמת מבוררת כמו של 
הצדיק הגמור, ועל כן סוף האדמה שסביב המעיין הזה ליפול במוקדם או 

 במאוחר.
 

מה שאין כן במעין שלא יצא תחילה אלא אחר הרבה תפלה ובקשה לא חששו 
: "השתא יש לומר ממעין לזה כי האמת הזו תיכון לעד. ועל כן היקשו בגמרא 

משקין. ממעין שלא יצא  –שיצא בתחילה דאתי לאנפולי )שעלול ליפול( 
מבעיא?!". ועל פי הנ"ל יובן  –בתחילה דלא אתי לאנפולי )שלא עתיד ליפול( 

היטב כי בודאי ובודאי שהמעין שלא יצא בתחילת ההתקרבות אל השם ית', אלא 
להתקרב אליו כנ"ל, הוא המעין  רק אחר הרבה תפלות והפצרות עד שזוכים

שלא עתיד ליפול לעולם, ועל כן לא מבעיא שצריך להשקות  'היוצא מבית ה
 ודו"ק. ,ממנו כי דיקא ממנו צריך להשקות
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 פירוש על החומש כפי ההקדמות 

 שזכינו לקבל מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 
 

קריעת ים  –וישמע יתרו כהן מדין וגו'. פרש"י : מה שמועה שמע ובא 
 סוף ומלחמת עמלק.

היקשו המפרשים מדוע תפס רש"י אלו השניים דיקא. ובגמרא )זבחים 
קטז( יש בזה מחלוקת, חד אמר קריעת ים סוף, וחד אמר מלחמת עמלק, 

 וחד אמר מתן תורה. וצריך ביאור מדוע לא הזכיר מתן תורה.

זה בעצמו ששמע אודות קריעת ים סוף ומלחמת עמלק והחליט ( ב
לבוא אל המדבר צריך ביאור מה הבין מהם יותר מעשר המכות שהביא 

 הקב"ה על המצרים.

לכשנתגייר וקיים  –בפרש"י : שבע שמות נקראו לו וכו', יתרו ג( 
המצוות הוסיפו לו אות אחת על שמו. וצריך להבין, שהרי בשעה 

עדיין לא התגייר אלא רק נתעורר לבוא למדבר אל משה  ששמע ובא,
ולאחר מכן התגייר וקיים את המצוות. ומהו שהכתוב קורא לו 'יתרו' 
מעתה וכמ"ש 'וישמע יתרו', ועוד בשעה שעדיין שם 'כהן מדין' עליו. 

אם הוא יתרו על שם שהתגייר וקיים את  –והוא נראה כסותר זה את זה 
 'כהן מדין', וצריך ביאור. המצוות, איך עדיין נקרא

( מה שהוסיפו לו אות אחת על שמו, היא האות ו' )כי קודם נקרא 'יתר' ד
 כמובא שם ברש"י(, צריך ביאור מדוע האות הזו דיקא ולא אות אחרת.
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קר הוא יהעויתבאר על פי דברי רבנו ז"ל )שיחות הר"ן סי' נ"א( ש
יתברך. ואף על פי  הרצון, להיות רצונו חזק ותקיף תמיד להתקרב אליו

שהכל חפצים ורוצים לעבדו, אף על פי כן אין כל הרצונות שוין. ויש 
חלוקים רבים ברצון. אפלו באדם אחד בעצמו בכל עת ובכל רגע יש 
חלוקים גדולים בין הרצונות. והכלל, שעקר הוא הרצון והכסופין שיהיה 

וכן  מצוות.כוסף תמיד אליו יתברך, ובתוך כך מתפללין ולומדין ועושין 
אני מקנא מאד איש כשר )שקורין ערליכר אמר רבנו ז"ל )שם, סי' י"ד( 

יהודי(, כי נדמה שהולך בן אדם עם דקין וכרכשות ואברים כשאר כל 
העולם ואף על פי כן באמת הוא ענין אחר לגמרי, כי איש כשר יקר מאד 
אשרי לו. והעקר הוא הרצון והכסופין ואף על פי שאין לצאת בזה 

אר במאמר ויהיו נא פי שנים, ב"לקוטי מוהר"ן" ס"ו( כי צריכין וכמב)
נס רחמנא פטרה )בבא ולהוציא מכח אל הפעל דוקא, כי אף על פי שא

קמא כח:( עם כל זה זהו למי שרוצה לצאת החוב, אבל צריך שלא לקרר 
נס רק לעשות עבודת ה' בפעל ודעתו בזה במה שהוא פטור מחמת הא

מר הנזכר לעיל עין שם(, אף על פי כן גם זה טוב אר כל זה במאו)כמב
נס רק שכסופו חזק ורצונו וכשאוחזין בזה שאין רוצין לצאת עם הא

תקיף מאד לזכות לעשות עבודת ה' בפעל. וזה הרצון בעצמו טוב מאד. 
ואם אף על פי כן הוא אנוס ואינו זוכה אל העבודה, הרצון הנזכר לעיל 

 .בעצמו הוא טוב מאד

קר ירידת הנשמה יע כינתן ז"ל )לקוה"ל הלכות ערב הלכה ג'(  ואומר ר'
לזה העולם העכור והשפל הוא רק בשביל הרצון, כדי שתזכה לרצון 

כרחה הנשמה לירד ולהתרחק ממקום מעלתה ובשלמות ובשביל זה ה
מר עב וולבוא בעולם הגשמי העכור והשפל ולהתלבש בגוף גשמי בח

 רחוק ממקום כבודה. ומגשם בזה העולם העשיה בתכלית ה
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זה היה בשביל הרצון, כי ה' יתברך רצה לזכות את ישראל שיזכו  כלו
לכל טוב, לטוב האמתי בשלמות העולה על הכל. וה' יתברך יודע שעקר 

כרחה הנשמה ותכלית הטוב הוא לזכות לרצון בשלמות כנ"ל, על כן ה
ון להתרחק ממקום כבודה ולירד לזה העולם הגשמי כדי שיתגבר הרצ

ביותר, כי זה ידוע בחוש שכל מה שנתרחקין יותר מתגבר הרצון ביותר, 
כי הבן כל זמן שהוא אצל אביו אף על פי שאהבתו חזקה מאד, אף על 
פי כן אין שיך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו מאחר שהוא אצלו 
תמיד, אבל כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום אז הוא מתגעגע ברצון חזק 

נתרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות  ןוכל מה שהבלאביו. 
 והכסופים והגעגועים לאביו. 

 
ה מאד מאד ולהתלבש בזה וכרחה הנשמה לירד ממקומה הגבוועל כן ה

העולם הגשמי הרחוק בתכלית הרחוק משרש נשמת ישראל כדי 
שיתגבר הרצון של הנשמה ביותר מחמת שהיא רחוקה מאד משלחן 

מאביו מתגבר הרצון יותר כנ"ל ובאמת  תרה שרחוקין יואביה, כי כל מ
זה עקר הנסיון והבחירה של האדם, כי באמת כל מה שרחוקין יותר 
הרצון מתגבר ביותר, וכל זמן שהרצון בשלמות כראוי בודאי יזכה על 
ידי זה ההתרחקות דיקא למעלה נפלאה, כי יזכה להכלל ברצון העליון, 

שזכה בזה העולם הרחוק  אדו החזק מברצון שברצונות על ידי רצונ
דל ההתרחקות זכה לרצון חזק בשלמות ודיקא כנ"ל, כי דיקא מחמת ג

כנ"ל, אשר רק בשביל זה ירד לזה העולם כדי לזכות כאן דיקא לרצון 
העליון, מחמת שזה העולם רחוק ביותר בתכלית הרחוק כנ"ל, אבל ה' 

שה אלקים, כי ברא מת זה עויתברך נתן בחירה לאדם ועל כן את זה לע
בזה העולם כמה דברים והלביש בהם חיותו יתברך ונתן בחירה להאדם, 
דהינו שיש גם רצונות לתאוות עולם הזה שאלו הרצונות הם מתנגדים 

קר כל התאוות הם רצונות נפולים ועל כן יע כישה, וכנגד רצון דקד
 נקראים 'תאוות' שהוא בחינת חמדה ורצון וכשמתגברים, חס ושלום,
התאוות של העולם הזה שהם רצונות דסטרא אחרא אזי, חס ושלום, 



33 

 

ח לגמרי את הרצון ו. עד, שחס ושלום, יכול לשכקדושהנפגם הרצון ד
 ולהשתוקק לה' יתברך.  ףועד שישכח מלכס קדושהד
 

ובאמת כל הדברים שברא ה' יתברך בעולם הזה שיש לאדם תאוה 
כי באמת לא היה אפשר אליהם ברא הכל לטובתנו בשביל קיום האדם, 

לו שעה קלה לגדל רצון וכסופין ילהאדם להתקים בעולם הזה אפ
והשתוקקות הנשמה הקדושה שבאדם אשר היא משתוקקת תמיד לשוב 

צבה ברצון חזק ותקיף מאד, כי שרש הנשמה למעלה וח ראל דודה למקו
הוא ממקור הרצון. מבחינת רעוא דרעוין שהוא שרש נשמת ישראל 

שה רבנו אשר טבע הנשמה תמיד לכסף ברצון חזק מאד הכלולים במ
לה' יתברך, בפרט בבואה לעולם הזה השפל והגשמי הרחוק בתכלית 
הרחוק ממקום קדשתה, אשר מחמת זה מתגבר כאן בעולם הזה הרצון 

צם הרצון החזק שיש ודל הפלגת עויותר ויותר כנ"ל, ועל כן מג
אפשר להנשמה  להנשמה בעולם הזה לשוב למעלה לשרשה לא היה

שתתקים בהגוף אפלו שעה קלה, על כן למחיה שלח אלקים כל עניני 
אכילה ושתיה וכיוצא אשר ברא אלקים בזה העולם, אשר על ידיהם 
יכולה הנשמה להתקים בהגוף בזה העולם, כי בכל התאוות שבזה 

בש בהם רצונות עליונים, כי יש בכלם ניצוצות קדושות והעולם מל
כין מרצון העליון, ומחמת שהנשמה מוצאת גם בזה עליונות שהם נמש

העולם רצונות עליונים המלבשין בכל דבר, על כן היא מרצה קצת 
, כדי שיתוסף עליה נותלהתמהמה בזה העולם כדי להעלות אלו הרצו

ידי שתזכה להעלות כל הרצונות הנפולים  -אור הרצון יותר ויותר על 
 ושתיה וכיוצא. בשין בכל עסקי העולם הזה באכילה והמל

 
נמצא, שבאמת כל הדברים של העולם הזה שיש להאדם רצון ותאוה 

ם נפש יקיום העולם כנ"ל. ועל כן מתקי בשביל אליהם הכל הוא לטובה
האדם בקרבו על ידי אכילה ושתיה מחמת שבהם מלבש רצונות 
עליונים, אשר רק על ידי זה יש קיום להנשמה בזה העולם מחמת 

צונות עליונים כנ"ל, אבל מחמת שאלו הרצונות שמוצאת גם כאן ר
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כן צריך  -אחיזת הסטרא אחרא, על  הםבשים בדברים גשמיים יש בומל
האדם להתגבר מאד שלא יפל לתאוה, לרצון גשמי, חס ושלום, אשר על 

, חס ושלום, כנ"ל. על כן קדושהידי זה, חס ושלום, יהיה נפגם הרצון ד -
עניני העולם הזה ואפלו מעט המכרח צריכין להסתפק במועט מאד בכל 

פן שלא יהיה ובא בטהרהו קדושהצריכין להתגבר מאד מאד שיהיה ב
שה רק אדרבא, על  ידי כל מה שאוכל ונפגם על ידי זה הרצון דקד
יותר ויותר, כמו שכתב רבנו זכרונו  קדושהושותה וכיוצא יזכה לרצון ד

ה דיקא הארת לברכה במקום אחר שמי שזוכה יכול לקבל בעת האכיל
 וכו', עיי"ש באורך וברוחב. הרצון

 
ובזה יובן מפני מה כינה הכתוב את חותן משה בשם 'יתרו' עוד בטרם 

עד שהיה התגייר בפועל. כי כיון שהיה רצונו חזק להתקרב אל הקדושה 
השליך את הכל ובא אל המדבר למרות שישב בכבודו ל מוכן ומרוצה

כבר מעתה מכנהו הכתוב בשם 'יתרו' . על כן של עולם והיה 'כהן מדין'
אשר בו נקרא מחמת שנתגייר וקיים את המצוות, הגם שעדיין לא יצאה 
מחשבתו הטובה אל הפועל כי טרם התגייר, אך מחמת חוזק הרצון 

 נחשב לו שעשה כן מעתה.
 

בחודש השלישי לצאת בני ":  עצמם )שמות יט(וכעין שכתוב על ישראל 
פרש"י ביום הזה ו ",הזה באו מדבר סיניישראל מארץ מצרים ביום 

 –בראש חודש. לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מהו 'ביום הזה' 
 שיהיו דברי תורה חדשים בעיניך כאילו היום ניתנו. 

 
היקשה הרה"ק מקאצק זי"ע )אוהל תורה, יתרו( שצריך להבין מכיון ו

ק מביום הזה בראש חודש, אם כן איך יתכן לדיי –שפרש"י 'ביום הזה' 
שיהיו דברי תורה חדשים בעיניך כאילו היום ניתנו. הלא אז בראש 

אך הוא כנ"ל, כי העיקר הוא הרצון וכיון  חודש עוד לא ניתנה התורה.
כבר בראש חודש סיון החלו להכין את עצמם לקבלת התורה. ואת זה ש

בא ללמדנו נותן התורה יתברך, כי העיקר הוא הרצון והכיסופין והוא 
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עיקר בקבלת התורה. ולכן כבר מראש חודש שהחלו לכסוף ה
ולהשתוקק לקבל את התורה, נחשב כי 'ביום הזה' קיבלוה מחמת הרצון 

 כנ"ל. 
 

כי גם מי שאינו זוכה ללומדה, או שאינו לומדה כראוי, אך משתוקק לזה 
מאד ומרבה בתפלות שגם הוא יזכה, אזי כבר מ'היום ההוא' שכוסף, 

אף שעדיין לא קיבלה ולמדה את התורה 'ביום הזה'  נחשב לו כי קיבל
מי שאי אפשר לו וכמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' קמ"ב(  בפועל
ד כלל, כגון שהוא עם הארץ, או שאין לו שום ספר, או שהוא וללמ

ד את השם, אזי מה וד ולעבובמדבר, רק שלבו בוער בו ונכסף מאד ללמ
וכו',  מוד מתוך הספריבחינת ל ד, זה בעצמו הואושהלב חומד ללמ

 עיי"ש היטב.
 

וישמע יתרו .( במעלתו ואמרו : סחדף פרשת יתרו וזה שהפליגו בזוהר )
והא כתיב )שמות טו( שמעו  ?וגו' וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו

אלא כל עלמא שמעו ולא אתברו והאי שמע ואתבר  .עמים ירגזון
]וישמע יתרו וגו'.  לדחלתיה דקודשא בריך הוא ואתקרב ואתכפיא מקמיה

וכי יתרו לבדו שמע וכל העולם לא שמעו? והרי כתוב 'שמעו עמים ירגזון'. אלא 
כל העולם שמעו ולא הכניעו עצמם. אך יתרו שמע ונכנע וכופף עצמו לפני 

 הקב"ה והתקרב ליראתו[.
 

ועל כן דיקא מחמת שהיה 'כהן מדין' בשעה ששמע, כינהו הכתוב בשם 
ח. כי מבואר בדברי ר' נתן ז"ל לעיל שכפי גודל ההתרחקות 'יתרו' לשב

והתאוות שהאדם מונח בהן, כן גודל הרצונות שיהיו לו כשיתעורר 
לשוב אל ה'. ויתרו שהיה כומר לעבודה זרה, כהן מדין, ודיקא אז שמע 
והתעורר להתקרב אל הקדושה, ראוי לכנותו בשם 'יתרו' המורה על מה 

 וות.שיתגייר ויקיים את המצ
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צריך כל אדם לרחם מאוד על ואומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' כ"ב( ש
בשר הגוף, להראות לו מכל הארה ומכל השגה שהנשמה משגת, שהגוף 
ג"כ ידע מזאת ההשגה. בבחי' )ישעיה נ"ח( ומבשרך לא תתעלם, 
מבשרך דייקא. שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך, היינו בשר גופך. 

אד על הגוף, לראות לזככו, כדי שיוכל להודיע לו כי צריכין לרחם מ
מכל ההארות וההשגות שהנשמה משגת. כי הנשמה של כל אדם היא 
רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאד, אבל הגוף אינו יודע מהם. ע"כ 
צריך כל אדם לרחם מאד על בשר הגוף, לראות לזכך הגוף, עד שתוכל 

וזה  וכו' ומשגת תמיד כנ"להנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה 
בחי' )איוב י"ט( מבשרי אחזה אלוה, מבשרי דייקא. היינו ע"י בשר 
הגוף יחזה אלוה, היינו השגות אלקות. היינו שהאדם בגופו יראה ויחזה 
השגות עליונות, שהנשמה משגת תמיד כנ"ל. אבל כשיש להגוף עזות 

ולהתקרב אל  מבחי' והכלבים עזי נפש, אין הנשמה יכולה לסמוך עצמה
הגוף להודיע לו מההשגות שלה. כי תוכל ללכוד בתוקף ועזות הגוף, 
מה שהגוף עז וחזק בהתאוות. וצריך לזה עזות דקדושה, היינו קולות 
הנ"ל, שעי"ז משבר עזות הגוף. כי אנחה שוברת גופו של אדם )ברכות 
נ"ח ע"ב(, וכשמשבר עזות ותקיפות הגוף, עי"ז תוכל הנשמה להתקרב 

  .מה אל הגוף, כי לא תהיה נלכדת שםעצ
 

וזה בחי' )תהלים ק"ב( מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי, עצמי היא 
הנשמה שהיא עצם האדם. כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל 
האדם אני הוא הנשמה, שהיא עצם הקיים לעד. אבל מחמת עזות הגוף 

פו. וע"י קול בתאוותיו, אזי הנשמה שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגו
אנחה שהיא בחי' עזות דקדושה כנ"ל, עי"ז נשבר עזות גופו. ואז 
מתקרבת ומתדבקת העצם להבשר, היינו הנשמה להגוף, וזהו מקול 
אנחתי דבקה עצמי לבשרי כנ"ל: ובחי' קול התקיעות הוא בחי' מקול 
אנחתי. והוא משבר גופו של אדם, בבחי' )עמוס ג'( אם יתקע שופר 

א יחרדו. ועל ידם יוכל לבוא לרועים הנ"ל. וזה בחי' תקיעה בעיר ועם ל
שברים תרועה. תקיעה, הם הקולות, קול עוז. שברים, שעל ידם נשבר 
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עזות הגוף כנ"ל. תרועה, בחי' )שמואל ב' ד'( ואתה תרעה את עמי 
הנ"ל, שהם הרועים דקדושה. שא"א להתקרב להם כ"א ע"י עזות 

שה, בחי' קול שופר כנ"ל: וזה דקדושה, שהוא בחי' קולות דקדו
)בראשית י"ז( וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה, וכתיב )שם( 
בעצם היום הזה נימול אברהם. היום הזה, זה בחי' קול שופר שמצוותו 
ביום )ר"ה כ"ח ע"א, מגילה כ' ע"ב( בבחי' )תהלים כ'( יענך ה' ביום 

 .עצםצרה, שעל ידו נימול ונשבר ערלת בשר, ומקבל אור ה
 

וכן בכלליות בני האדם יש בחי' עצם ובשר. היינו שהחכם האמת, שהוא 
בחי' הנשמה להעם שהם למטה ממנו, הוא בחי' עצם, והעם הם נגדו 
בחי' בשר. וכשהם בבחי' בשר, כמו בשר הגוף בעצם האדם. הם 
שומעים הקול אנחה, היינו קולו של החכם, ושוברת גופם, בבחי' אנחה 

י"ז יוכל לסמוך להתקרב אליהם, שהם בחי' בשר, בבחי' שוברת וכו'. וע
מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי הנ"ל. אך כשאינם בבחי' בשר, אינם 
שומעים כלל קול האנחה הנ"ל. ואפי' אם שומעים קולו, אינם שומעים 

 .קול הברה םאי הקול בעצמו, כ
 

קול וקול הברה הוא, דע כי כשנתעורר קול דקדושה, אזי מתעורר ממנו 
דס"א. כי ע"י העבירות נבראים מחבלים, והם צועקים הב לן מזוני הב 
לן חיי. וכשאין מתגבר ומתעורר קול דקדושה, הם נחים. אך תיכף 
שמתעורר קול דקדושה, הם מתעוררים תיכף, ומתחילין לצעוק ולקטרג 
נגדו וזהו קול ההברה שיוצא מקול הקדושה. וזה בחי' )ירמיה י"ד( אם 

נו בנו, אין עניה אלא לשון צעקה, היינו שהעוונות צועקין בנו עוונינו ע
 בתוכנו ממש, ע"י שנתעורר קול דקדושה.

 
וכשאינו בבחי' בשר להחכם, שהוא בחי' העצם, אזי אינו שומע הקול 
בעצמו הנ"ל רק הקול ההברה, היינו קול העוונות שנתעוררים מזה 

לים פ"ח( שתני בבור ( התוקע בבור, בחינות )תה:הקול. וזה )ר"ה כ"ז
. אותם העומדים בחוץ, שאינם ל זהתחתיות. והוא מתאנח ותוקע ע
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בבחי' בשר. אם קול שופר שמע יצא, היינו שיוכל לצאת מתוך הרע 
נמצא, בין קול אנחת האדם  .שלו. ואם קול הברה שמע לא יצא כנ"ל

בעצמו, אינו שומע אם אינו בבחי' בשר. שהגוף רחוק כ"כ מהעצם 
עד שאינו בבחי' בשר. ואזי אינו שומע קול אנחתו. וכן קול  הנשמה,

קול  םאי ו שומע קולו, כאנחת החכם, אם אינו בבחי' בשר להחכם, אינ
 וכו', עיי"ש היטב. הברה כנ"ל

 
אמר בעצמו שיש קושיא, לכאורה, כי שם )בסי' ובחיי מוהר"ן )סי' יז( 

לשמוע הקול  כ"ב הנ"ל( מבואר שמי שאינו בבחינת בשר, אינו יכול
בעצמו, כי אם קול הברה, עיי"ש. ומבאר זה בתוך המשנה הנ"ל שאמרה 
'אם קול שופר שמע וכו' ואם קול הברה שמע וכו'. וקשה, לכאורה, 
הלא הזכירה המשנה בתחילה אותן העומדין בחוץ אם קול שופר שמע 
וכו', ופירש רבנו ז"ל שם בעצמו : אותם העומדים בחוץ, שאינם 

, ואם כן קשה איך אותם שעומדים בחוץ, שאינם ר וכו'בבחינת בש
בבחי' בשר, יכולים לשמוע הקול בעצמו, שהוא בחי' קול שופר, ואיך 
אמר התנא על אותם העומדים בחוץ, שאינם בבחי' בשר : 'אם קול 
שופר שמע' וכו', הלא אותם שאינם בבחי' בשר אינם יכולים לשמוע 

 ין לתרץ זאת בפירוש. הקול בעצמו וכו'. אבל לא באר הענ
 

וביאר שם ר' נתן ז"ל שהנראה ומובן מדבריו ז"ל הוא שגם מי שאינו 
זוכה עדיין להיות קרוב להנשמה ולהצדיק האמת בבחי' בשר הנ"ל, אף 
על פי כן אם יכריח עצמו הרבה ויטה אזנו היטב היטב בכח גדול 

לשמוע לשמוע קול הנשמה וקול הצדיקים אמיתיים, יש לו גם כן תקוה 
 קול דקדושה בעצמו, רק שצריך להטות אזנו היטב וכו', עיי"ש.

 
ובזה יובן מפני מה תפס רש"י לבאר שמה ששמע יתרו הוא קריעת ים 

כי בודאי שלפני סוף ומלחמת עמלק דיקא, והשמיט את מתן תורה. 
ולא שיתרו התגייר עדיין לא זכה להיות בבחי' בשר בשלמות כראוי, 
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קול הקדושה בעצמו שהוא בחי' מתן תורה אשר  היה אפשר שישמע את
 היא השלמות אשר בשבילה נברא הכל כידוע. 

 
הואיל לו שעל כל פנים היטה אזנו היטב ושמע כמה אך רצונו החזק 

דברים נשגבים שאצל שאר אומות העולם לא עשו רושם. ועל זה שואל 
רש"י 'מה שמועה שמע ובא', כי בודאי לא יתכן ששמע את קול 

ושה בעצמו, הינו את מתן תורה כנ"ל כי עדיין לא התגייר ולא קיים הקד
מצוות בפועל ולא היה בבחי' בשר )והעיקר מחמת שטרם התגייר ועדיין 
היתה עליו ערלת בשר ולא היה בשרו בשר קודש(. ועל זה משיב ששמע 

ובודאי גם זה דבר נפלא מאד אודות 'קריעת ים סוף ומלחמת עמלק'. 
 ,על כל פנים לשמוע את השתיים האלו טה אזנו היטבוהי מה שהשכיל

בשעה ששאר האומות ביקשו שלא לשמעם ולהיכנע מחמתם מלפני ה' 
 יתברך וכמובא בדברי הזוהר לעיל.

 
ועל כן הוסיפו לו את האות ו' דיקא ולא אות אחרת. כי האות ו' היא אות 

הושע ב( וכן ברחב מה כתיב )י( : 'זוהר ויקרא דף בוכמובא ) של התורה
'. שזה בחי' התורה ונתתם לי אות אמת, דא את ו' דדא אקרי אות אמת

וכן אומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א  שנקראת )מלאכי ב'( : "תורת אמת".
סי' א'( שהתורה היא בחי' ו' כי היא דוגמת מקל שמכים בו את 

גודל רצונותיו המשוגעים ומגרשים את הרוח שטות. כן יתרו על ידי 
וכבר  הקדושה נחשב לו שקיבל את התורה הנרמזת באות ו'להתקרב אל 

, הגם שעל החל להתלבש ברוח טהרה ולגרש מעצמו את הרוח שטות
מתן תורה עדיין לא שמע כי לא הגיע לבחי' בשר קודש שעל ידו יוכל 
לשמוע מתן תורה. אך הועילו לו רצונותיו לשמוע דברים גדולים 

ע אחר כך לתכלית הטוב והתגייר ונשגבים אחרים ועל ידי זה באמת הגי
 .וקיים את המצוות

 
רב אמר: שהעביר חרב חדה  -" ויחד יתרו( : "דצסנהדרין וזה שאמרו )

 .שמל את עצמו ונתגייר. פרש"י : על בשרו
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כי לאחר שהגיע למדבר והתקרב יותר למשה רבנו, בחי' החכם, ביקש 

ר הקדושה. להיות בשר כדי שיוכל לשמוע גם את מתן תורה שהיא עיק
והבין שעל זה צריך למול את בשרו, בשר טמא, כדי שיהיה בשר קודש 

חדה על בשרו דיקא, הינו שמל חרב לחכם וישמע כראוי. ועל כן העביר 
את עצמו ונתגייר, ועתה נהפך לבשר החכם ממש ויכל לשמוע גם את 

  .מתן תורה
 

וררו ועל פי כל זה יובן מה הבין מקריעת ים סוף ומלחמת עמלק שע
ש מצות ושל:( 'סנהדרין כחכמינו הקדושים אומרים )כי לבוא למדבר. 

להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של  - נצטוו ישראל בכניסתן לארץ
עמלק, ולבנות להם בית הבחירה, ואיני יודע איזה מהן תחילה, כשהוא 
אומר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק, הוי אומר להעמיד להם מלך 

אין כסא אלא מלך, שנאמר וישב שלמה על כסא ה' למלך. תחילה, ו
לה, או להכרית זרעו יועדיין איני יודע אם לבנות להם בית הבחירה תח

כשהוא אומר והניח לכם מכל אויביכם וגו' והיה  .להישל עמלק תח
 לה.יהוי אומר: להכרית זרעו של עמלק תח -המקום אשר יבחר ה' וגו' 

 
ים סוף שזה בחי' מה שמינו להם מלך. כי אז והנה יתרו שמע על קריעת 

נאמר : "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", ונמצא שקיבלו עליהם את משה 
רבנו ובו האמינו. ואחרי כן היה את מלחמת עמלק. אך בית הבחירה 
שהוא בחי' קבלת התורה, כי עיקר התורה משם יצאה וכמ"ש "כי מציון 

אות. ובאמת עיקר השלמות תצא תורה" ושם ישבו הסנהדרין והורו הור
תלוי בזה, הינו בתורה. כי מה שנצטוו למנות מלך, ומה שנצטוו למחות 

פנויים לעסוק בתורה שיהיו  –את זכר עמלק, הכל הוא לתכלית אחת 
לא נתאוו ( : הלכות מלכים פרק יב הלכה דוכעין שכתב הרמב"ם )

ולא  החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם,
כדי שירדו בעכו"ם, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול 
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וחכמתה, ולא יהיה ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויין בתורה 
 , עיי"ש.להם נוגש ומבטל

 
וכן הוא בכל עת; עיקר השלמות הוא לעסוק בתורה. ואת זה לא יכול 

ם את המצוות. היה יתרו לשמוע ולהבין בעת ההיא כי טרם התגייר וקיי
אך למנות מלך, שזה בחי' קריעת ים סוף כנ"ל, וכן את מלחמת עמלק, 
שזה בחי' הסרת המונעים מעבודת ה'. את זה כן שמע ובא ברצון חזק 

והבן למעשה מגודל הרצון לדברים והכתוב משבחו ומכנהו יתרו כנ"ל, 
 שבקדושה.

 
*** 

לת עמוד וגם כל העם הזה על וקים ויכאם את הדבר הזה תעשה וצוך אל
מקומו יבוא בשלום. וישמע משה לקול חותנו ויעש כל אשר אמר וכו' 

 וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו.
 

חכמינו קשה אומרו : "וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום". כי 
מחברו אל  )ברכות סד.( : 'אמר רבי אבין הלוי הנפטרהקדושים אומרים 

מר לו לך בשלום אלא לך לשלום שהרי יתרו שאמר לו למשה לך יא
 .לשלום עלה והצליח דוד שאמר לו לאבשלום לך בשלום הלך ונתלה

ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא לך 
'. הרי שכשנפטרין מן בשלום שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום

לומר "לך ל'שלום" בלמ"ד. אך החבר ומבקשים לשוב ולראותו יש 
 כשנפטרין מן המת אומרים "לך ב'שלום" בבי"ת.

 
והנה כאן אנו מוצאים שיתרו אמר למשה "אם את הדבר הזה תעשה 

שלום" ומתוך שאמר 'בשלום' 'וכו' וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ב
בבי"ת אנו מבינים שהיתה כוונתו להיפטר מהם כדרך שנפטרין מן המת 

)כי גם מה שלומדים לומר לחברו 'לך לשלום'  ב אין נפגשים איתוששו רח"ל
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בלמ"ד הוא מיתרו כמבואר בגמרא הנ"ל שכך אמר למשה. ומדוע שינה טעמו 
  כשדיבר על ישראל ואמר שיבואו 'בשלום'(.

 
הדברים צועק כבוד השם  מכלואומר רבנו ז"ל )שיחות הר"ן סי' נ"ב( ש

פורי הגויים צועק גם כן ילו מסייתברך כי מלא כל הארץ כבודו. ואפ
לו יכבוד השם יתברך כמו שכתוב )תהלים צו ג( ספרו בגוים כבודו, שאפ

 פורי הגויים צועק כבוד השם יתברך.יבס
 

אלא שעל זה צריך מח קדוש ונקי וכמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א 
 כי אם אור פשוט. "כי מפי עליון לא תצא" זה הוא כלל גדולשסי' ל"ו( 

אם הכלי  .יר האור בתוכויכך נצט לפי בחינת כלי המקבל את האוראך 
ואם, חס ושלום,  .אורות מלאהוא בשלמות, אזי הוא מקבל בבחינת מ

שכתוב  והכלי אינו בשלמות, אזי הוא מקבל בבחינת מארת חסר ואו, כמ
. כי וכו'וזה הוא "צדיקים ילכו בם"  .)משלי ג(: "מארת ה' בבית רשע"

. אך לפי בחינת הכלי לעיל, הוא בחינת 'קמיץ וסתים'מ אור הפשוט הבא
 .האור לפי בחינת הכלי המקבלים, הוא בחינת צירי, שנצטיר

 
ומשה רבנו שהיה אוהב ישראל ושקד על תקנתם וטובתם, אצלו היה 

 ך הבריאהמתו רך מדברהמח קדוש ומזוכך ותמיד שמע את קול ה' יתב
כתוב ש וזה .טובה ולברכהיבורים של יתרו להדלו  נצטיירו ועל כן

קול חותנו". אשר לכאורה היה צריך לומר "ב'קול '"וישמע משה ל
ר אליך שרה חותנו' וכמו שנאמר לעיל )בראשית כא( : "כל אשר תאמ

 קולה" וגו'. 'שמע ב
 

אלא שמה שאמר יתרו שכל העם הזה על מקומו יבוא ב'שלום, אצל 
את   " חותנו, כלומרמשה רבנו נצטייר הדבר לטובה והוא שמע "לקול

ל' בקול חותנו במקום ב'. כי כשנפטר מחברו שחפץ לשוב  האות
 שלום' בלמ"ד וכנ"ל.'לתו יש לומר 'לך ולראו
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ועל כן באמת קיבל משה רבנו את הדברים אשר אמר יתרו אך לא 
מטעמו אלא משום שכך שמע והבין כפי גדולת השגתו מתוך הדברים 

: "וישלח משה  עניןה שנאמר בסוף הששמע מיתרו. ועל פי זה יובן מ
את חותנו וילך לו אל ארצו". כי הגם שבתחילה היתה כוונת יתרו 
להתפטר מעם ישראל כנ"ל, אך מאחר שמשה רבנו הפך את הדבר 
לטובה על כן גם ביתרו נכנס העניין הזה והלך לגייר את בני משפחתו 

 כמובא ברש"י. 
 

שליחותו וכמובא באור כי כפי כוונת המשלח כן עושה השליח את 
)במדבר יג( שביאר איך יתכן שהמרגלים ששלח משה החיים הק' זי"ע 

שהיו אנשים צדיקים נכשלו במה שנכשלו. וביאר 'לצד שכוונת 
המשלחים היתה רעה תפעיל פועל הרע בשליח ויחזור להיות שלוחו של 
אדם כמותו ויולד בו תכונה רעה מה שלא היתה בו קודם כדרך שתוולד 

ינת הקדושה בשלוחי מצוה לטובה אות. ולזה הגם שהיו צדיקים בח
בהתחלתם בעשות ההליכה לרגל, נולד בהם תכונה רעה מכח המשלחים 

 ויעצו להדיח'.
 

מרובה פעל משה רבנו על ידי ששלח את יתרו שילך ובמידה טובה ה
ויגייר את בני ביתו למרות שבתחילה היתה כוונתו להיפטר מעם ישראל 

 .רים מן המת רח"לכדרך שנפט
 

 אפילוה'( : ' ובזה יובן מה שנפסק להלכה )שו"ע חו"מ סי' שע"ח סעי'
בראייתו אם יש בו היזק לחבירו אסור להסתכל בו, לפיכך אסור לאדם 

כי טבע של בני אדם '. לעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה
להביט לקנא ולהביט בעין רעה בממון הזולת ולכן אסור לאדם לעמוד ו

על שדה חברו בשעה שמניבה את פרותיה בכדי שלא יזיק לו בראייתו 
 כי יש כח לעין להזיק. 
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אך על משה רבנו דרשו חכמינו הקדושים )תנחומא וזאת הברכה( 
)משלי כב( אל תהי קורא  "טוב עין הוא יבורך"אמר שלמה  עליו'ש

'. ת ישראלטוב עין זה משה רבינו שעיניו יפות לברך א .יבורך אלא יברך
ולכן, מי שאוחז במדרגה כזו של טוב עין, לא רק שאינו מזיק את חברו 

ואפשר ממשיך עליו ברכות והשפעות טובות ) –בראייתו אלא להיפך 
בראייתו אם יש בו היזק  אפילושגם זה נכלל במה שנאמר בשו"ע : ''

היזק לחברו" לדעת "אם יש בו  ובמה ניתן", לחבירו אסור להסתכל בו
 אלא שזה תלוי במביט אם הוא צדיק או לא(.  די ראייתו או לא?על י

 
ולכן בשעה שמשה רבנו שמע מיתרו שכל העם הזה יבוא על מקומו 

ושמע ל' קול חותנו. כלומר  ב'שלום. אצלו הצטייר הדבר לטובה
דיבר באות ל' וכאילו אמר ל'שלום וכל כך פעל אצלו עד שהלך  שחותנו

 והבן למעשה. ויתרו לגייר גם את בני בית
 

*** 
 

ט את העם ויעמד העם על משה מן הבקר וויהי ממחרת וישב משה לשפ
יושב כמלך וכולן עומדים והוקשה הדבר ליתרו . פרש"י : עד הערב

מדוע אתה יושב  מרשהיה מזלזל בכבודן של ישראל והוכיחו על כך שנא
 .לם נצביםולבדך וכ

 
היתכן בשמי שמיא.  איך יציבא בארעא וגיוראולכאורה אינו מובן 

שמשה רבנו אוהבן של ישראל זילזל בכבודן ואילו יתרו שהיה עובד כל 
עבודה זרה שבעולם ובא להתגייר, הוא היה מקנא לכבודן של ישראל 

  והוכיח את משה רבנו.
 

אלא שעיקר הכבוד שייך לחכמים וכמ"ש "כבוד חכמים ינחלו" וזהו 
בין החכמים לשאר העם.  כבודם של ישראל להורות ולגלות שיש הפרש

ד' סעי' ח'( כי עיקר תיקון הלכה הלכות חלה ואומר ר' נתן ז"ל )לקוה"ל 
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 יםישראל והתורה שנקרא עבורהעולם הוא בשביל שהכל יטרחו 
ההמון ועמי הארץ צריכין לטרוח  ;. וכן בין ישראל בעצמן'ראשית'

יגע להחזיק התלמידי חכמים העוסקים בעבודתו יתברך שהם יולהת
ואז דיקא כשיודעין מי הראשית ומי השיריים,  .עיקר הראשית וכו'

והשיריים טורחין עצמן בשביל הראשית אז נתקדשין גם השיריים 
', עד כאן לשונו גם הוא לאלקינו וכו ונשארונכללין בהראשית בבחי' '

  הק'.
 

שהצדיק מחלק שבזה ניכר מי הראשית ומי פי זה יובן עניין שיריים ועל 
ומבטלים עצמם כנגד הרב לוקחים את השיריים , כי ההמון עם השיריים

ועל כן היה . צדיקכלל בראשית היינו ביזוכין לה ל ידי זהוהצדיק וע
משה יושב וכל העם עמדו ובזה היה ניכר ההפרש והכבוד הגדול 

 שחלקו לו ישראל.
 

אך יתרו שעדיין היה מיצר על איבוד מצרים כמובא ברש"י, היה מזלזל 
של ישראל וביקש להשוות בין החכם לשאר העם וכעין מה  בכבודן

שטען קרח על משה : "כל העדה כולם קדושים וכו' ומדוע תתנשאו". 
ועל כן כשראה יתרו שמשה יושב כמלך וכולם עומדים, הוקשה הדבר 

 לבדך יושבליתרו שהיה מזלזל בכבודן של ישראל ואמר 'מדוע אתה 
יעמדו או שכולם ישבו ובלבד שלא או שכולם  –', כלומר וכולם נצבים

. נמצא שמה שפירש"י 'שהיה מזלזל בכבודן יהיה הפרש בין משה לעם
 .של ישראל' זה סובב על יתרו ולא על משה חלילה, ודו"ק

*** 
 ליותיו בהשכמה היו. ומשה עלה וגו'. פרש"י וכל ע

 
צריך כי העיקר היא זריזות. ואומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' קפ"ט( ש

קר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות יזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיל
בבחינת )ישעיה ס"ה(: "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות 

 .ועצלות שהם באים מיסוד העפר, כמובא בספרים
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ה להשיג מה כו כל עליותיו הרוחניות של משה רבנו שזוכנגד זה הי

שהשיג ולהוריד תורה לישראל על ידי השכמה. וזה שפרש"י : כל 
כי אי  שהיה משכים ומזדרז לכל דבר שבקדושה, עליותיו בהשכמה היו.

וגם בגשמיות הוא אינו טוב  אפשר להשיג את הקדושה על ידי עצלות
 , והבן למעשה.להיות עצל

 
*** 
 

העם רואים את הקולות וכו' וירא העם וינעו ויעמדו מרחוק ויאמרו  וכל
  אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות.

 
חכמינו הקדושים אומרים )שבת פח:( כל דיבור ודיבור שיצא מפי 

ועל כן ביקשו עתה ממשה 'דבר אתה  הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל.
ריך ביאור על מה עשה ה' ככה שתפרח נשמתם עמנו וכו' פן נמות'. וצ

 בעת שדיבר עמם, ומה בא ללמד.
 

"בקרוב עלי מרעים" )בלקו"מ ח"א סי' ל"ו( על פי התורה ויתבאר 
 ומובא לעיל בפרשת וישב.ודברי ר' נתן ז"ל )לקוה"ל יין נסך הלכה ד'( 

 
וזה הוא כלל גדול "כי מפי עליון לא תצא" כי אם אור פשוט. אך לפי 

י' כלי המקבל את האור כך נצטייר האור בתוכו, אם הכלי הוא בח
בשלמות אזי הוא מקבל בבחי' מאורות מלא, ואם ח"ו הכלי אינו 

 בשלמות אזי הוא מקבל בבחי' מארת חסר ואו וכו' וכו', עיי"ש.
 

היו שלמים זה תלוי בקדושת הברית כמבואר בפנים. יולזכות לכלים ש
גדולי  האמת שבכל דור כי גםומזה נמשך המחלוקת על הצדיק 

בתכלית השלמות בקדושת הברית אחוז הלמדנים והצדיקים לא זכו ל
להתאחז עד שמסבב איתם בדעתם כאילו ושם מצא הבעל דבר מקום 
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שזו מצוה לרדוף ולעקור את הצדיק האמת שלא הולך בדרכם וכו' עיין 
 לעיל בפרשת וישב באריכות.

 
יעו למרה ולא יכלו לשתות מים והנה תיכף אחר קריעת ים סוף כשהג
אחר כך כשהגיעו למדבר סין  וכן כבר פגמו בכבוד משה וצעקו עליו.

אך משה רבנו  כתוב )ט"ז ב'( "וילונו כל עדת בני ישראל על משה וגו'".
המשיך להתעסק בתיקונם ריחם עליהם ולא עזב אותם. אדרבה! 

סם לתוך ממ"ט שערי טומאה אשר נדבק בהם ממצרים והכניולהוציאם 
 הקדושה עד שביום החמישים הוריד להם את התורה.

 
דבר אתה עמנו ונשמעה ואל משה "ב ישראל הפצירויובן מה שובזה 

שיצא מפי הקב"ה  כל דיבור ודיבורבכי ידבר עמנו אלקים פן נמות". 
 שלא לחינם היה הדבר.ובודאי  ,של ישראל יצתה נשמתן

 
לברכה אי  כות לצייר את האורכי השם ית' רצה ללמדם שלזוהעניין הוא 

אפשר בלעדי הצדיק האמת אשר רק הוא זכה לקדושת הברית בתכלית 
כי התורה הקדושה פתחה באות ב'  השלמות שאין שלמות אחריה.

כי כל  )הקדמת הזוהר ובתנחומא בראשית סי' ה'(שהוא לשון ברכה 
, וזה הלימוד שצריך להוציא לעצמוהתורה היא ברכה והיא אחדותו ית' 

שזו ולדבק עצמו בו ית' שידע איך לחזק את עצמו בכל מה שעובר עליו 
  .הברכה הכי גדולה

 
מכל מאמר חז"ל ואך מי הוא זה שבאמת אוחז בזה ומכל פרשה ופרשה, 

שלומד מצליח לצייר את האור לברכה ולהוציא לעצמו משפטי הנהגות 
 מחמת שכליהוא זה שאוחז בזה בשלמות רק הצדיק האמת  .ישרות

חין שלו שלמים בתכלית השלמות והוא מצייר את האור לברכה גם והמ
 היפך ח"ו. לאצל כל המקורבים אליו שגם אצלם תהיה ברכה ולא 
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כי עיקר רוח החיים הוא וכמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ח'( 
הוא התורה.  "המים ל פניורוח אלקים מרחפת ע"בהתורה, כמ"ש 

 , עיי"ש.עיקר הרוח חיים הוא אצלם ל כןעוהצדיקים דבקים בתורה, ו
 

כי הגם שיש הרבה למדנים שלומדים הרבה את התורה, אך בשעה 
שעובר עליהם משבר אינם יודעים לשית עצה לעצמם. כי עדיין לא 
הגיעו לרוח החיים שיש בתורה. כי לאו כל אדם זוכה לזה, רק הצדיקים 

את עצמם מכל רע,  הדבקים בתורה בביטול כל הרגשותיהם, והם זיככו
על כן הם זוכים להשיג את רוח החיים וההתחזקות שיש בהתורה והם 

 מלמדים את זה לתלמידיהם.
 

ועל כן צריך למסור את נפשו להתקרב לצדיק הזה שרק אז יוכל להרגיש 
אה בכל עבודתו את השם ית' כי יראה איך שכוונתו ית' מתיקות נפל

 לא להיפך ח"ו.בתורה הקדושה היא רק לטובה ולברכה ו
 

מה שאין כן מי שחכם בעיני עצמו ולא רוצה לקרב את עצמו לצדיק 
אלא לאיזה מפורסם מחמת ששם יש יותר כבוד וכו' או שבוחר לעבוד 

אזי אצלו האור מצטייר לקללה מחמת שהכלים  .בעצמואת השם ית' 
 נעשית לו סם המות" רח"ל. –ועליו נאמר "לא זכה שלו אינם שלמים 

 
השם ית' פתח את הדיברות ואמר "אנכי הוי"ה אלקיך" ואומרים  ועל כן

'אנא נפשי כי 'אנכי' הוא ראשי תיבות  .יצתה נשמתןחכמינו הקדושים ש
פשו כביכול בתוך כתבית יהבית' )שבת קה(, הינו שהשם ית' הניח את נ

כול וממילא מי שאינו מתוקן כראוי אינו יית'  קשורה בווהיא התורה 
' מבלעדי הצדיק עד שהתורה נעשית לו סם המות כי להבין אותו ית

ועל כן באמת נשתלשל כך גם בגשמיות עד  מצייר את האור לקללה
חכמינו וזה שדייקו  ומתו. ןנשמת יצתהשמסם המות הזה באמת 

"כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של  : הקדושים
 ", מפי הקב"ה דיקא.ישראל
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להתקרב אל השם ית'  להשתדלכדאי להם  ששוב לאורק אז הבינו 

כי גם קודם מתן תורה כשהיו  ולטעון טענות על משה רבנו. בעצמם
לא פרחה )ט"ו כה( ובמרה זכו לקבל כמה פרשיות ומצוות כמו שפרש"י 

זכו לקבל הבטחה "כל המחלה להם שום רע. אדרבה!  ארענשמתם ולא 
 וגו'. "אשר שמתי במצרים לא אשים עליך

 
ל זמן שמקושרים לצדיק ושומעים בקולו אז הכל נתהפך לטובה כי כ

דבר ולכן אחר שפרחה נשמתם מיהרו לבקש ממשה על נפשם " ולברכה.
שדי הינו שאמרו  ".אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות

להתקרב אל  ין הם חפציםויותר א םפעם אחת שפרחה נשמתב להם
שרק על ידי משה יצטייר להם הבינו  כי רק על ידי משה. מםהקב"ה בעצ

שזה  ולהתקרב אליו ית' האור לברכה ויוכלו לשמוע ולהבין את התורה
דיקא שהוא לשון הבנה  'נשמעה'פירוש "דבר אתה עמנו ונשמעה", 

שוב פעם נשמע את מה שאין כן אם  שרק אם משה ידבר יוכלו להבין.
וקנים כראוי בודאי נמות כי הכלים שלנו אינם מתבעצמנו  אלקיםה

 ובודאי יתהפך לסם המות.
 

אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים ובעבור השיבם " ועל זה
הינו שתהיה לכם בושה ולא  תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו".

ואת זה בא האלקים ללמד  אחרי הצדיק ח"ו. שוב תחטאו ותהרהרו
וממילא  ל.אתכם במה שפרחה נשמתכם כי נהפך לכם לסם המות רח"

בודאי  שוב אין לכם ממה להתיירא כי ,אם תהיו מקושרים לצדיק באמת
ועיין בספר הקדוש 'קדושת לוי' )פרשת  .שיצטייר אצלכם האור לברכה

אחרי מות( שעל כן מתו שני בני אהרן מחמת שהתקרבו להשם בעצמם 
ויש עוד  ולא על ידי משה כמו שכתוב 'בקרבתם לפני השם', עיי"ש.

 .אילו כל הימים דיו וכו' וכו'אר בזה אך הרבה לב
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שזה פירוש הפסוק "תמים תהיה עם  בדרך צחותיש לומר  – שייך לעיל
כי אף שמצד אחד התמימות היא מעלה גדולה מאד אך  הוי"ה אלקיך".

ועל כן אמר רבנו ז"ל שגם  יש בה חסרון שיוכלו להטעות אותו.
יותר סובב עניין זה כנגד וב .)לקו"מ ח"א סי' רנ"ה( בתמימות צריך דעת

שאסור להיות תמים נגדם אלא להעיז  מסיתים ומדיחים מהצדיק האמת
 פניו בקדושה ולהיות חזק בנקודתו במה שזכה להתקרב לצדיק הזה.

 
 תהיה -מה שאין כן מי שממשיך עם התמימות שלו עליו נאמר "תמים 

רק עם  לבסוףישאר תמימות שיש בו ה ויביהינו שמר עם הוי"ה אלקיך".
וממילא  .ממנו צליחו לרחק אותועוד יהוי"ה אלקיו ובלעדי הצדיק כי 

ובודאי שגם להשם ית' לא יוכל להתקרב  מה כבר ישאר לו בלי הצדיק
, רק העיקר להיות חזק באמונת חכמים שאז זה וזה עלתה בידו .כראוי
 והבן.

*** 
 

 לא תרצח.
 

סובב גם על עוון הכעס שטורף נפשו באפו כמובא בכל הספרים 
הקדושים. כי על ידי שכועס עוקר מעצמו את נשמתו רח"ל. והאר"י 
הקדוש גילה יחודים וכוונות על זה להחזיר את נשמתו. ומי שאין לו יד 

יתברך בפשיטות ולומר : 'רבונו של עולם,  ושם בזה, העיקר לבוא לפניו
 –איני יודע כוונות ואיני יודע לייחד ייחודים. אבל אני יודע לקרוא אליך 

אנא! החזר לי את נשמתי ותקן אותה!'. וכך יאריך בשיחה ותפלה 
כל בלשונו, וה' יתברך יגמור וישלים בעדו, כי הוא יתברך יודע את 

 הכוונות וכל הייחודים וכו'.
 
 כשבר ישראל זוכה לקיים את המצות בפשיטות ותמימות לכבודו ית' כי

, בזה נעשים שעשועים גדולים למעלה וכל וביותר שיחה ותפלה
מעבר יבק שפתי רננות )היחודים והזווגים נגמרים מאליהם כמובא 
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כי הכל הולך אל המחשבה טובה, והאדם עובד במעט והקב"ה 'פי"ט( 
ואינו יודע לגמור העניין, והעזר האלהי עוזרו ותומכו ברב, אדם מיחד 

סומכו וכוננו, וזה נקרא שרוי שכינה במעשה האדם כדפירש בזוהר על 
 ', והבן.מעשה ידינו כוננהו

 
*** 

 כבד את אביך ואת אמך וגו'.
 

שאלו את ר' אליעזר עד היכן חכמינו הקדושים אומרים )קידושין לא( : 
עובד כוכבים אחד לאביו כיבוד אב ואם אמר להם צאו וראו מה עשה 

וכו'. ומביאים שם כמה מעשים כיצד היה  באשקלון ודמא בן נתינה שמו
 מכבד את הוריו.

 
למדו כיבוד הורים מעובד כוכבים  והוא פלא גדול שחכמינו הקדושים

אוחזים בדרגה כזו ולא חששו שיתעורר מזה קטרוג על ישראל שאינם 
חלק ראשון דרוש ה'( : של כיבוד הורים וכמו שכתב ביערות דבש )

ומזה יותר השטן מעורר דין על ישראל, כאשר אמרתי לכם תמיד, כל '
מצות שגוים מחזיקים ומחמירים, בעו"ה קצף בישראל אם הישראלים 
אינם מדקדקים כ"כ, ולכך כששאלו ]קידושין לא.[ עד היכן כבוד אב, 

משורת אמרו שאלו לדמא בן נתינא, והיינו דגוי החמיר על עצמו יותר 
 מה , עיי"ש. ומעתה צריך ביאור יותר מפניהדין, דקיי"ל כבוד משל אב

באמת למדו חכמינו הקדושים כיבוד אב מן הגוי דיקא ובודאי שאין 
 בכוונתם לעורר קטרוג ח"ו.

 
כי אין לחוש שמא יתעורר מזה קטרוג. שהרי סיפרו שם ויש לומר 

גדולי רומי  עם אחת היה לבוש סירקון של זהב והיה יושב ביןשפ
)ובירושלמי הגירסא :  ובאתה אמו וקרעתו ממנו וטפחה לו על ראשו

 .וירקה לו בפניו ולא הכלימה שהיתה אמו מסטרתו. הינו סוטרת לו(
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גם בשעה שכבר היה גדול. ובודאי  נמצא שהיו הוריו רגילים להכותו
שכך גידלוהו מקטנותו והכניסו בו אימה יתרה מפניהם וממילא לא העז 

רים ראשו נגדם ונזהר מאד שלא לצערם כי ידע מראש מה יהיה לה
 בסופו אם יגרום להם איזה צער וכו' כי כבר הוכה הכה ופצוע על ידם.

 
זהר בכבודם. ומה שחכמינו הקדושים ה ניהעל כן אין זה חידוש ש

סיפרו עד היכן הגיע כיבוד ההורים שלו הוא בשביל להביא דוגמא כיצד 
בד את הוריהם הגם שאינם מכים ומטילים עליהם ראוי לזרע ישראל לכ

 אימתה ופחד כשם שעשו הוריו של זה. 
 

אדרבה! בזה שהביאו את המעשיות ממנו, בזה השקיטו את הקטרוג 
מישראל על שיש ביניהם שאינם זוכים לכבד כך את הוריהם. כי מובן 

כי  לכל משכיל שאב ואם מזרע ישראל אינם מתאכזרים כל כך לילדיהם
, וממילא אפשר שמפעם לפעם הבן יחציף כי כן טבע הבן נים הםרחמ

וכשמבקשים לחנכו עושים זאת בדרכי נועם  שמרגיש קירבה להוריו.
 וגם בפעמים שצריך להכותו, אין הם עושים זאת בכעס ורציחה.

 
בשו"ע יו"ד, סימן ר"מ סעיף י"ט : 'אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק ]ונפסק 

ם שלא יביאם לידי מכשול אלא ימחול ויעלים עיניו מהם שהאב שמחל על בכבודו עמה
. כללא דמלתא שראוי לאב למחול ולהעלים עיניו ממשוגותיו של הבן כבודו כבודו מחול'

ולפני עור לא . וחכמינו הקדושים אמרו )מועד קטן יז( : ובודאי שלא להכותו מכת אכזר
 [.הרי שהכל במידה ובמשקל .ב מדברבמכה לבנו גדול הכתו - תתן מכשול

 
מה שאין כן טבע של גוי הוא אכזר, ואמא המכה את בנה בגדולתו בפני 
שרים ונכבדים, וקורעת את בגדו ויורקת בפניו, בודאי שעשתה כך ויותר 

בלבו עד שאין הוא יכול להרים  וחרדה מכך כשהיה קטן ומאז נכנס פחד
 .גם כשכבר נעשה גדול ראש נגדה

 
מן התימה שיכבד את הוריו מאד והכל לסיבת פחדו  על כן אין זה

)ובודאי שה'  וכנ"ל מקטנותו ויראתו מהם שלא יהרגוהו כי כן הורגל
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יתברך אינו מקפח שכר כל בריה ובפרט מי שסבל כך מהוריו, ועל כן 
. ומה שחכמינו נתן לו פרה אדומה וכו' שיהנה בשכרו בעולם הזה(

למד נא ישראל עד היכן ראוי הקדושים מספרים ממנו, הוא בכדי שי
וכן  לכבד את ההורים הגם שלא התאכזרו אליו אלא חינכוהו באהבה,

להשפיע להם שפע גדול על ידי זה כי הגוי אינו מצווה ועושה, אך 
הם ממנו בזה וכמו שאמרו שם בגמרא. ישראל מצווים ועושים וגדולים 

ויראתו  וממילא אם הגוי שאינו מצווה וכיבד את הוריו מחמת פחדו
מהם כנ"ל, זכה שה' יתברך נתן לו שכרו. ישראל המצווים ועושים 
לכבודו יתברך ולא מחמת פחד ממכת אכזר וכו', על אחת כמה וכמה 

 והבן היטב. שלא יקופח שכרם,
 

*** 
שיש מי שלומד  אומר כי רבנו ז"ל ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו.

שיהיה לו כח ללמוד.  בשביל לדעת איך לאכול. ויש מי שאוכל בשביל
ויחזו את "והנה בעת מתן תורה היו בבחי' השניה וזה שכתוב בהם 

כמו וזה בחי' לימוד, הינו שלמדו בשביל לדעת איך לאכול  – "האלקים
. וזה שנוהגין לעשות סעודה בעת "ויאכלו וישתו"אחריו  תיכף שכתוב

על כן סיום מסכת. כי בזה מראים שלמדנו על מנת לדעת איך לאכול. ו
 כשמסיימים את המסכת עושים סעודה, והבן. תיכף
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 סיפורי מוהרא"ש

 אשר בנחל חלק ק"ס מכתב מא תשכט
 

המגיד ממעזריטש זי"ע היה עני גדול, בהתחלה 
גר באיזו בקתה, בית שהולך ליפול על יד נהר, 
ואיך זכה כל כך הרבה ללמוד תורה? בלילה 

ם מקרקרים, אמר לעצמו: יהוא שומע צפרדע
אני שוכב פה במיטה, והצפרדעים כבר שרים 

ברוך הוא, וירד מהמיטה.  שירה להקדוש
למחרת הוא מקדים שעה, ושומע שהם כבר 
מקרקרים, אמר: מה, הצפרדעים הקדימו 
אותי?! אני אקדים אותם. וככה עוד שעה ועוד 
שעה, עד שהוא ראה שהם מקרקרים כל הלילה, 
ובאמת אדם צריך לישון משהו, אזי הוצרך 
לעקור משמה, כי הוא אמר לעצמו בהיותו שם: 

ני ישן כשהצפרדעים מקרקרים כל "איך א
הלילה להקדוש ברוך שירות ותשבחות, ואני 

 ישן לי?!" אזי עבר דירה.
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הצדיק הקדוש רבי בונים מפשיסחא זי"ע, איך 
הוא זכה להיות מתמיד? היה לו שכן נפח, 
והנפח קם בבוקר מוקדם מאוד מאוד, והתחיל 
כבר לעבוד בפחחות, ודפק ודפק, אמר לעצמו 

אה, זה לוקח פח, ועם הפטיש דופק הצדיק: "תר
ועושה שמה איזה כלי, איזה דלי, ואני שוכב 
לעצמי, אזי אקדים אותו". וכבר קם בבוקר 
והקדים אותו, וישב ולמד. הנפח חשב: "הנה 
יושב לו אברך שמה, ומקרקר לו בגמרא, ושר 
 חלו שיר, ואני ישן, הלוא אני יכול להרווי

ם לפניו, אזי החליט: "מחר אני אקו כסף",
והוא קם לפניו. והצדיק  ואעבוד בפחחות",

עשה לעצמו עוד פעם חשבון: "תראה, הוא כבר 
קם לפני שמה, ודופק על הפחים, ואני עדיין 
ישן". וככה עשו תחרות מי קם קודם, עד 
שלבסוף הנפח נשבר, ונתן לצדיק להשיג אותו. 
רואים מה זה צדיקים, איך שהסתכלו בזה 

 רק תורה ותפילה. העולם, העיקר זה 
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