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 לעילוי נשמת רחל רבקה בת מרדכי
  

של המחבר )עותק או ספר אלקטרוני( ולקבל אותו במשלוח עד דלת ביתך, אנא שלח    )באנגלית(  כדי לרכוש אחד מהספרים 
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 ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים. המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק 

 

 לחלץ את המורכב 

 

המלאכות הדרושות לבניית המשכן הן אלו האסורות בשבת. מעידה על כך הצירוף של   39-מספרת לנו ש  )שבת מט:(  הגמרא

 איסור מלאכה בשבת עם הסעיף הנוגע לבניית המשכן. 

 

" )שמות  השבת"ל הדנה בשבת, ועד למילה  קהמציין שאם סופרים את המילים מתחילת פרשת וי)שמות לה:א(  הבעל הטורים  

. כלומר  (9)   תשע, (30)גימטריה של    ל מאויתת ללא ו, היא מאייתת    "עשתל"! בנוסף, מכיוון שהמילה  39-, מגיעים ללה:ג(

זה מה שאנחנו לא יכולים לעשות בשבת אבל יכולים לעשות )לעשת( בששת ימי    כות.אמלה  39-, ברמז ל39שהם    9-ו  30

 (. 6השבוע )לאות ו שחסרה במילה לעשת יש גימטריה 

  

מחולקים לארבעה חלקים החל    39-. ה)שומר אמונים, דרוש הבטחון, פרק ב(  קללות  39כות הן  אהמל  39בעיקרו של דבר,  

. כל כך הרבה מאמץ כדי לאכול לחם מקורו בקללה )שבת עד:(  הפנים  הכנת לחםאת סדר    תהמהוופעולות  , ה"סידורא דפת"ב

 . )בראשית ג:יט( "לחם  תאכל בזעת אפיך" כמו שכתוב הראשון שגרם אדם
  

! למעשה, לט  39אם מחשבים את הקללות שעלו בגלל חטאו של אדם כולל אלו של הנחש, אדם, חוה והאדמה, נגיע למספר 

. בשבתות אנחנו לא מבצעים  )ראה דברים כז:טו(  פירושה קללה כמו בתרגום אונקלוס על ארור שהוא ליט(  39)גימטריה  

  , ה' בירך את היום השביעי"ים את יום השביעי-ויברך אלה"ללה, כמו שאומרים  קכיוון שזה ברכה, ההיפך ממאלה    39את  

 . )בראשית ב:ג( 
 

( לפני חטאו נמשך  "אור הגנוז"ושפעה מהחטא שכן האור שזרח )חטאו של אדם התרחש לפני השבת. עם זאת, השבת לא ה

 ללות, כי זה יום של ברכה!קה -  כותאהמל 39. אז בשבת אנחנו לא מבצעים את )בראשית רבה יא:ב( עד לאחר השבת

  

 רעיונות  מדהימים

 



הניצוצות  , אנו מעלים את  ותכאהמל  39. דרך  )נפש החיים א:ו(  כות, התערבבו טוב ורעאהמל  39-עקב חטאו של אדם, שגרם ל 

יום שהוא מעל ומעבר. זה כמו אדם לפני החטא,    -  )ברכות נז:(   שהתערבבו ברוע. שבת, לעומת זאת, היא מעין עולם הבא

 כות. אהמל 39שאנחנו לא מבצעים את ביום חול מתגלה לנו בשבת על ידי דה  ומה שמתגלה על ידי העב

 

 תהליך התקדמות 

 

תרומתו ליצירת ילד. ב  קורההגברי הוא אותו פרץ התרגשות ראשוני בדיוק כפי שישנם שני אלמנטים: זכר ונקבה. היסוד  

. זה בדיוק כפי שאנו רואים בתרומתה לילד שבה היא לוקחת את ההבזק  מתמשך  בניגוד לכך הוא היסוד הנשי שפועל בתהליך

 . הראשוני שלו )כלומר את הזרע( ומפתחת אותו לילד במהלך תשעה חודשים
 

הגברי הוא רק מתנה חולפת. זה נותן לנו הבזק של מודעות למה אנחנו יכולים להגיע אם אנחנו מוכנים לעבור את האלמנט  

  למילה  ָזֹכר, יסוד זכר, קשורהמילה  התהליך של היסוד הנשי, אבל אז זה נעלם, מותיר מאחור רק זיכרון מעורפל. זו הסיבה ש

 ֵזֶכר, זיכרון. 

    

מי שהופכים לבעלי תשובה. כשאדם מתחיל להיות דתי, הוא להוט ונלהב. זהו היסוד הגברי, פרץ רעיון זה מוצא ביטוי אצל  

.  בתהליך מתמשך   ההתרגשות הראשוני. לאחר זמן מה, האש מתפוגגת והוא נשאר לעבור את האלמנט הנשי עם שיפור עצמי

, להחזיר את הימים של פעם, כאשר כה ה:כא()אי  "נו כקדםיהשיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימ"בדרך זו אנו יכולים לתפוס את  

 ראינו מה נוכל להשיג מהפרץ הראשוני של ההתרגשות. 

     

מהסמינר. הם בילו את זמנם בארץ ישראל,  שחזרה  דוגמה דומה היא עם ילד שחזר לאמריקה מישיבה בארץ ישראל או ילדה  

היסוד הגברי(. עם זאת, כמה חודשים לאחר מכן,   ספגו הכל פנימה והם חוזרים לאחר שעשו שינויים רציניים בחייהם )זה

הם לא נראים אותו הדבר כפי שנראו כשהם הגיעו בהתחלה. הם מתקשים מאוד לשמור על להבת ההשראה שלהם. זה כאשר  

 הם צריכים לזכור את האלמנט הנשי ולטפס במעלה סולם הצמיחה. 

  

הוציא אותנו ממצרים )שהתרחש בפסח( זה היה הבזק של היסוד הגברי. ניסים מסנוורים. אפילו האדם הנמוך ביותר    'כשה

הובא למרומי הנבואה. ואז זה נגמר והושלך אל המדבר, מקום מגביל. לא הייתה יותר התרגשות אלא רק להתקדם. עברו  

רמת הנבואה שנמסרה לנו בחופשיות על שפת הים ולהיות  שבעה שבועות )שהם שבועות הספירה( עד שנחזיר את עצמנו ל

 מוכנים לקבל את ההתגלות. 

 

 חוסר מוות 

 

יעקב אבינו? התשובה היא ר' יהודה הנשיא, המכונה  היה  הגלגול של  אנו מכירים את המושג של גלגול נשמות. אתה יודע מי  

 . בואו נחקור את זה לעומק ונראה רמיזות לכך. רביגם 

  

)בראשית    . מקום אחד שאנחנו רואים את זה הוא כשיעקב ויוסף נפגשו, יעקב אמר שמע"שמע"קשר מיוחד עם    ( ליעקב יש1

. ועוד באיזה שמע הוא מתחיל? שמע של לילה. זה  )ברכות ב.(  . רבי שהיה עורך המשניות, מתחיל ש"ס בשמעמו:כט, רש"י(

 מתחבר ליעקב שהנהיג את מעריב, תפילת הלילה.

שלושת  2 עש(  בשמונה  הראשונות  אברהם,    רההברכות  מגן  את  המסכמת  הראשונה,  הברכה  האבות.  לשלושת  תואמות 

מקבילה כמובן לאברהם. הברכה השנייה, אתה גבור, הנקראת גבורות מתאמת ליצחק, שתכונתו היא גבורה. הברכה השלישית 

)שבת    ה מתחבר לרבי שנקרא רבינו הקדוש. ז)ישעיה כט:כג(  "קדוש יעקב"תואמת את יעקב שעליו כתוב    -אתה קדוש    -

   .קיח:(

, מה שמהווה  "כל שהיא תפארת לעשה ותפארת לו מן האדם"( רבי אומר לנו שהדרך הנכונה שאדם צריך לבחור לעצמו היא  3

 . "תפארת". זה מתחבר ליעקב שתכונתו היא )אבות ב:א( קרדיט לעצמו ומזכה אותו בהערכה של אחרים

ק שהוא החיל על ו של יעקב כאשר הוא מצטט את הפס -גלגול  -שנה, רומז שהוא היה ניצוץ  17ורי  ( רבי, שהתגורר בציפ4

 . )בראשית רבה צו:ה( שנים 17, יעקב חי במצרים "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה"עצמו, 

 . )פרי צדיק, בלק, יג(  בינו, ניצוץ נשמת יעקבאעקב יל שיצוץ  נהוא ראשי תיבות של  נשיא( ר' יהודה ה 5

מספר לנו בכל שבת לאחר פטירתו של רבי, הוא היה מגיע לביתו לבוש בבגדי שבת ועושה    )כתובות קג.(  ( הגליון הש"ס6

היה מת בדיוק כמו  לא  קידוש לבני משפחתו החיים. כיצד עלינו להבין זאת כיון שמי שמת פטור ממצוות? זה בגלל שרבי  

 ." )תענית ה:(עקב אבינו לא מתי" כמו שהגמרא אומרת  יעקב
 

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא 

 עברית, גרמנית וצרפתית.   אידיש, ספרים במגוון נושאים בעניעי יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, לשהש


