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נתנדב לע"נ הרה״ח זאב ב״ר משה ע״ה
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א אמת ואמונה: השמש הוא דרגת אמת, והירח היא דרגת אמונה	.
שם  על  מכסה  'אלקים'  שם   | כ'שמש'  בבהירות  המאיר  אלוקות  גילוי  הוא  הוי"ה  שם   - קוב"ה  דרגת 
יהיה  ולא  מנרתיקה  חמה  הקב"ה  יוציא  ולעת"ל   | אלוקות  גילוי  על  המכסה  הטבע  כענין  'הוי"ה', 
| דרגת שכינתיה הוא אור האמונה - בזמן שאין אור האלוקות מאיר בגילוי כמו  שום לבוש והסתר 

האמת אור  כמו  מאירה  האמונה  אור  שאין  גרם  הירח  מיעוט   | בלילה  ה'ירח' 

א כירח יכון עולם: נקודת חיות המלכות שאינה בטילה לעולם	.
היא  ידה  ועל  חיות  של  נקודה  בה  נשארת  אז  גם  אור,  שום  בה  שאין  ונראה  מתמעטת  כשהלבנה 
חי  ישראל  מלך  'דוד  ענין  לגלות  כדי  המעיין  על  דוקא  נעשית  המלכים  משיחת   | שוב  מתחדשת 
 | פנים  הסתר  של  בזמן  אפילו  שמים  מלכות  דרישת   – השנה  ראש  בליל  הסימנים  אכילת   | וקים' 

הנשאר תמיד הקדושה  רושם  ע"י  להתעלות  וירידה אפשר  קטנות  במצבים של 

א זמן כפרה לכל תולדותם: אופני תיקון פגם הלבנה בראש חודש	.
ואביהוא  נדב   | המשכן  הקמת  יום  ניסן  בר"ח  ובפרט  הירח,  למיעוט  תיקון  יש  חודש  ראש  בכל 
נתערב  ומזה  הירח,  גלגל  תחת  נמצא  האש  יסוד   | נחשון  של  המלכות  תיקון  ענין  אל  משתייכים 
משה'  דרש  'דרש  וע"ז  בקליפות,  הק'  ניצוצות  נפלו  הירח  פגם  ע"י   | זרה'  'אש  של  ענין  בעבודתם 

השמיני' ביום  ל'ויהי  טהרה  סימני  סמיכת פרשת  טעם   | למקום שורשם  להחזירם  כדי 

א. 

אמת ואמונה: השמש הוא דרגת אמת, והירח היא דרגת אמונה
בגליון הקודם, שהסימנים שנתנה התורה בבעלי  נתבאר  הנה 
מן  בהם  שנשאר  הקדושה  רושם  בחינת  הם  הטהורים,  חיים 
בעת  ממדרגתם  וירדו  שנפלו  קודם  הבריאה,  שלפני  הזמן 
וגם  קדושה,  יש  מקום  שבכל  הוא  הכלל  כי  הכלים',  'שבירת 
ממנה.  'רשימו'  שם  נשאר  משם,  מסתלקת  שהקדושה  בשעה 
שורשם,  מקור  אל  לשוב  הם  עתידים  הללו,  טהרה  סימני  וע"י 
קודם השבירה. כפי שהיו  גודל מדרגתם שבקדושה  אל  ולחזור 

אצל 'המאור הקטן' נשאר רושם ממדרגתה הראשונה 
שהיתה קודם מיעוטה 

בשעה  שהרי  הירח,  בענין  ג"כ  מצינו  זו  רושם  ענין  והנה 
'ויעש  טז(  א,  )בראשית  כמ"ש  השמש  עם  שוה  היתה  שנבראת 
שנתמעטה  לאחר  ואילו  הגדולים',  המאורות  שני  את  אלקים 
נעשתה ל'מאור הקטן' כמ"ש )שם( 'את המאור הקטן לממשלת 
מדרגתה,  ונפלה  מגדולתה  שנתמעטה  לאחר  גם  אבל  הלילה'. 
ומכח  מיעוטה,  שלפני  הזמן  מן  הקדושה  רשימת  בה  נשארה  הנה 
שתהיה  מדרגתה,  גודל  אל  ולחזור  לשוב  היא  עתידה  זה  רושם 
הלבנה  אור  'והיה  כו(  ל,  )ישעיה  וכמ"ש  החמה,  כאור  מאירה 

החמה'. כאור 

שני המאורות – השמש והירח – הם מרכבה לבחינות 
'קוב"ה' ו'שכינתיה'

האלו  המאורות  שני  הנה  הענין.  עומק  לבאר  בעז"ה  ונבוא 

אלוקות  גילוי  של  בחינות  לשני  רומזים   - והירח  השמש   -
המכונים  בעולם,  השי"ת  אור  בהופעת  דרגות  שתי  והם  בעולם, 
מרמז   - ה'שמש'   - הגדול  המאור  ושכינתיה'.  'קוב"ה  בשם 
'שכינתיה',  לבחי'  מרמז   – ה'ירח'   - הקטן  והמאור  קוב"ה,  לדרגת 
יב.(  )ח"ג  בזוה"ק  וכדאיתא  ישראל'.  'כנסת  בשם  גם  המכונה 
ומגן  שמש  כי  יב(  פד,  )תהלים  דכתיב  קוב"ה,  אלא  שמשא  'אין 
)ישעיה  דכתיב  ישראל,  כנסת  אלא  סיהרא  ולית  אלקים,  ה' 

יאסף'. לא  וירחך  כ(  ס, 

דרגת קוב"ה – מדת האמת - תורה, גילוי אלוקות באופן 
ברור

פירוש הדברים, כי מאור השמש המאיר בכל מקום בחוזק רב, 
הוא מרכבה לבחינת 'זעיר אנפין' – שהוא כולל את שש המידות 
אלוקות  דרגת  והיא  האמת,  מידת  נקרא  שבכלליות  העליונות 
)זוה"ק  תורה  זו נקראת  וכנודע שמידה  המאירה בהתגלות רבה. 
פר'  )זו"ח  התורה  עמוד  שהוא   - אבינו  יעקב  כן  וכמו  רנו:(,  ח"ג 
מכונה  תורה(,  מתן  זו  והתפארת  נח.  ברכות  בגמ'  איתא  וכן  חוקת, 
)ע"ז  חז"ל  אמרו  וכן  ליעקב',  אמת  'תתן  ע"ש  'אמת',  בשם  גם 
'זעיר  והיינו שדרגת אלוקות בבחי'  'תורה דכתיב בה אמת'.  ד:( 
לישראל  הקב"ה  שנתגלה  כמו  והתגלות,  בבירור  היא  אנפין' 
אמיתת  גילוי  דרגת  וזו  בפנים,  פנים  בבחי'  תורה  מתן  בשעת 

אלוקות באופן ברור ובהיר עד שאין שום מקום לספיקות והסתר 
יתברך. אלוקותו  על 

'שמש' רומז לשם הוי"ה – 'הודאי שמו כן תהלתו'
הוי"ה,  שם  בחי'   - 'קוב"ה'  דרגת  נקראת  כזו  והתגלות 
אלקים',  ה'  ומגן  'שמש  הפסוק  על  הנ"ל  בזוה"ק  וכמבואר 
של  העיקרי  שמו  שהוא  הוי"ה  שם  לבחי'  מרמז  שה'שמש' 
כ(  ג,  )מלאכי  הפסוק  את  ח:(  )נדרים  בגמ'  פירשו  וכן  הקב"ה. 
'אלו   – בכנפיה'  ומרפא  צדקה  שמש  שמי  יראי  לכם  'וזרחה 
והכוונה  לבטלה',  שמים  שם  להוציא  יראים  שהם  אדם  בני 
את  המכבדים  לכן  הוי"ה,  לשם  שייך  השמש  שענין  שמפני 
דרגת  וזוהי  'שמש'.  המכונה  אלוקות  להתגלות  יזכו  הק'  השם 
וכל  )בפיוט  שאומרים  וכמו  ובהירה,  ודאית  אלוקות  גילוי 

תהלתו'.  כן  שמו  'הודאי  מאמינים( 

כ'שמש ומגן' - כן שם אלקים מכסה על שם הוי"ה
כמגן  המשמש  'אלקי"ם',  בשם  מכוסה  הוא  הוי"ה  השם  והנה 
ומכסה ונרתק לשם הוי"ה, וכנזכר בפסוק הנ"ל 'שמש ומגן - ה' 
כמו שיש לשמש מכסה ומגן שלא תשרוף את העולם  אלקים', כי 
יתבטל  שלא  כדי  והעלם  מכסה  הוי"ה  לשם  יש  כן  אורה,  בגודל 
המכסה  הטבע  סדר  הוא  זה  ומכסה  קדושתו.  מגודל  העולם 
וכנודע  יתברך,  הוי"ה  שם  של  אלוקות  גילוי  על  קצת  ומסתיר 

'הטבע'. בגי'  ש'אלקים'  הרמז 

שיעורים בספר התניא - פרק ל"ז
שיעור ס"ז - ב' )פרשת פקודי תש"ס(

שין

מכון תולדות יהודה סטיט

>להוצאת ספריכ"ק מרן רבינו ש>ליט"א

חיים ביד הלשון: 
 א מענטש מיט 
א ריין מויל האט 
 אליינס חיות און 
 איז משפיע חיות 
פאר אנדערע 
עמוד ה'

שיעורי השקפה ומוסר בדרך החסידות 

מסילת ישריםמסילת ישרים

 גליון ק"ה - פרשת ויצא - שנת תשפ"ג

   
נתנדב לעילוי נשמת 

הרה"ח ר' אלימלך ב"ר יעקב פירסט ע"ה
נלב"ע כ"ד כסלו תשנ"ט לפ"ק



בב

לעתיד לבוא יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, 
ויתגלה שם הוי"ה בגלוי בלי שום לבוש והסתר

אולם לעתיד לבוא יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה )ע"ז 
ג:(, והיינו שיוסר ההסתר והכיסוי של שם 'אלקים' – מקור 
הטבע, ויתגלה אור שם הוי"ה יתברך בלא לבוש ונרתק של 
שם אלקים, כי הטבע לא יסתיר עוד על גילוי אלוקות 
)ישעיה ס,  'והיה לך הוי"ה לאור עולם'  של שם הוי"ה, 
יט(, כי עין בעין יראו איך הקב"ה מנהיג את העולם ואין 
שלעתיד  נ.(  )פסחים  חז"ל  אמרו  וכן  כלל.  'טבע'  שום 
שהרי  בגילוי,  הוי"ה  שם  את  ולפרש  לומר  נוכל  לבוא 
וכיסוי לשם הוי"ה, אי  ישנו הסתר  בזמן הזה כשעדיין 
אפשר לבטא את שם הוי"ה כפי שהוא באמת, כי אינו 
נגלה ומושג לנו. אבל לעולם הבא כשיוסר ההסתר של 
השם שהוא כמו הקליפה המכסה על הפרי, ויתגלה שם 
ויהיה  ככתיבתו',  יקרא  'שם  ממילא  בעצמותו,  הוי"ה 
נקרא כמו שנכתב, 'נכתב ביו"ד ה"י, ונקרא ביו"ד ה"י'.

הירח – רמז לאור האמונה בזמן שאין אור 
האלוקות מאיר בגילוי

ועבודה  - היא הארה  הירח   - ומאידך, המאור הקטן 
מאיר  האמת  אור  שאין  בזמן  שגם  והיינו  אמונה,  של 
בגילוי, ויש מצב של הסתר פנים בעולם, אז מאיר אור 
חדש של אמונה המאיר את החושך הרוחני, כדרגת אור 
זו של  וע"י הארה  הלבנה שמאירה את חשכת הלילה, 
בשעה  אפילו  בהקב"ה  להידבק  יכולים  האמונה  אור 

בהתגלות. מאיר  האלוקות  אור  שאין 

אמונה היא ביטול והמשכה טבעית להקב"ה גם 
בלא שום השגה

כמו  כי  ה'מלכות',  למדת  מרכבה  היא  הירח  כן  ועל 
אינה  והיא  כלום',  מגרמה  לה  'לית  המלכות  שמדת 
היא  אלא  המידות,  כשאר  עצמה  בפני  וכח  מידה 
העליונות  המידות  מן  והשפעתה  הארתה  כל  מקבלת 
המשפיעות אליה, הרי דוגמת זה היא הלבנה, שאין לה 
אלא  אינה  בעולם  מאירה  שהיא  מה  וכל  עצמי,  אור 
מה שהיא מקבלת מן החמה, והיא איננה אלא כמראה 
שחוזרת ומאירה את האור שקיבלה מן השמש. ואפילו 
קודם שנתמעטה הירח ונעשתה ל'מאור הקטן' והיתה 
מאירה  היתה  לא  אז  גם  החמה,  כאור  מאירה  עדיין 
אין  בעצמה  היא  כי  מהשמש,  שקיבלה  מה  את  אלא 

וזיו. אור  שום  לה 

וכל זה היא דוגמא ומשל לענין אור האמונה – שהיא 
דרגת המלכות, שעניינה היא מה שהיא מקבלת מאור 
המרמז  השמש  אור  כי  ז"א.  דרגת  שהוא   - האמת 
הסתר  שום  בלי  גילוי  באופן  המאיר  אלוקות  לאור 
הוי"ה,  שם  של  האמת  באור  דביקות  ענין  הוא  פנים, 
ובזה  ודעת,  בשכל  אלוקות  ומשיגים  שמבינים  באופן 
ואילו  בפנים.  פנים  בדרגת  בהשי"ת  להידבק  זוכים 
כי  והבנה,  הארה  בלי  להקב"ה  ביטול  היא  האמונה 
גם כשאין שום השגה ודביקות באור האמת של השי"ת, 
ואין הקב"ה מתגלה לנו בגילוי, בכל זאת מקבלים הארה 
ומכח  בהתגלות  השי"ת  מאיר  שבהם  והמדרגה  מהזמן 

בלי  גם  להקב"ה  טבעית  המשכה  כעת  גם  ישנה  זה 
את  המאירה  שלימה  באמונה  אליו  ומתבטלים  דעת, 

ההסתר. חושך 

מיעוט הירח גרם שאין אור האמונה מאירה כמו 
אור האמת

המאורות  שני  נבראו  הבריאה  בתחילת  כאמור  והנה 
החמה,  כאור  מאירה  הלבנה  והיתה  בגדלם,  שוים 
הדבר  ופנימיות  בפניה.  עומד  חושך  שום  היה  ולא 
באותה  אז  האיר   - הירח  דרגת   - האמונה  שאור  הוא, 
היה  ולא  השמש,  של  האמת  אור  כמו  ותוקף  בהירות 
גם  בהשי"ת,  האמונה  בענין  ופקפוק  ספק  שום  שייך 
בהתגלות.  ומאיר  מזהיר  אלוקות  אור  היה  לא  כאשר 
הלבנה,  באור  פגם  נעשה  הירח,  מיעוט  לאחר  אולם 
ונהפכה להיות 'מאור הקטן', והיינו לומר שמעתה אין 
דרגת  באותה  מאירה  המלכות  מדת  של  הלבנה  אור 
וכשיש חושך והסתר פנים  הבהירות של מאור השמש, 
בעולם, אין אור האמונה מאיר את החושך וההסתרה הזו 
אלא מעט ובקטנות. ומכח פגם זו נשתלשלו כל ענייני 
העולם  חושך  הוא  וכללם  בעולם,  ההווים  ורע  חושך 
לעומת   - פג:(  ב"מ  ב:  )פסחים  ללילה  הדומה  הזה 
השמש  אור  מאיר  שבו  )שם(  ליום  שדומה  הבא  עולם 
של  והזמנים  המצבים  כל   – בפרטיות  וגם  בהתגלות. 
חייו,  ימי  במשך  לעבור  האדם  שעל  ונסיונות  קטנות 
נמשכים ממיעוט הירח, שגרם שאין אור האמונה מאיר 

כראוי. ותעצומות  בעוז 

	.א

כירח יכון עולם: נקודת חיות המלכות שאינה בטילה לעולם
הלבנה מתמעטת והולכת בכל חודש עד שאין 

נראית בה שום אור חיות
הנה מעת שנעשה הפגם מיעוט הירח אין אור הלבנה 
משתנה  מצבה  אלא  הזמנים,  בכל  שוה  באופן  מאיר 
עומדת  היא  כאשר   – החודש  באמצע  כי  ליום,  מיום 
נגד השמש ממש, אזי היא מאירה במילואה ובתוקפה. 
ממש,  לעומתה  עומד  אינו  השמש  גלגל  כאשר  ואילו 
אזי  בשלימות,  החמה  אור  אליה  מגיע  אין  וממילא 
נעלמת  החודש  שבסוף  עד  והולכת,  מתמעטת  הלבנה 
והיא  וחיות,  אור  לה כבר שום  אין  ונראה כאילו  לגמרי, 

מיתה. של  במצב  עומדת 

לעולם נשארת בה נקודת חיות – שהיא רושם 
הקדושה שאינו מסתלק לגמרי, ועל ידה היא 

מתחדשת שוב
שום  בלבנה  ניכר  אין  בחיצוניות  שאכן  אע"פ  אולם 
נקודת  איזה  בה  נמצאת  לעולם  זאת  בכל  ואור,  חיות 
חיות, והיא רושם הקדושה שנשאר בה מן הזמן שלפני 
המיעוט, וכמו שנתבאר )בגליון הקודם( שכל דבר שכבר 
חל עליו איזה קדושה הרי היא משארת בו לעולם רשימה 
דחיותא'  ה'קיסטא  היא  בירח  שנשאר  זה  ורושם  ממנה. 
היא  זה  חיות  רושם  ומכח  לעולם,  ממנה  מסתלק  שאינו 
מתחדשת בכל ראש חודש, והיא עולה במדרגתה מיום 

כמקודם. במילואה  שוב  שתאיר  עד  ליום 

של  המתים  תחיית  בענין  שם  שנתבאר  כמו  והיינו 
גופי ישראל, שהיא נמשכת מה'קיסטא דחיותא' שבתוך 
המיתה,  לאחר  גם  לעולם  וקיים  חי  הנשאר  הגוף 
בעת  לעתיד  ולחיות  להתחדש  הגוף  ישוב  ומכוחו 
בכל  מתחדשת  שהיא  הלבנה,  באור  הדבר  כן  התחיה, 
על  שנתמעטה,  קודם  כמו  ומאירה  עולה  ושוב  חודש, 
כאשר  גם  ממנה  סר  שאינו  החיות  נקודת  רושם  ידי 

המיעוט. בתכלית  היא 

שלח לי סימנא – 'דוד מלך ישראל חי וקים'
ועל רושם זה הנשאר תמיד במאור הירח ואינו מסתלק 
רבי  ליה  'אמר  כה.(  )ר"ה  בגמ'  אמרינן  לעולם,  ממנה 
לר' חייא, זיל לעין טב וקדשיה לירחא, ושלח לי סימנא 

דוד מלך ישראל חי וקים', כי הם עסקו אז בענין רושם 
זה שהוא 'סימן' שמשארת הקדושה בכל דבר שנתקדש, 
שמכחו תשוב הלבנה להתחדש, וגם כאשר אין ניכר בה 
מ"מ  מיתה,  של  במצב  כבר  עומדת  והיא  חיות  שום 
לעולם נמצא בה איזה נקודת חיות ורושם של קדושה 
לי  'שלח  לו  כן אמר  ועל  יכול להסתלק לגמרי.  שאינו 
סימנא' – שהוא רושם חיות זה הנשארת במאור הירח, 
וקים',  חי  ישראל  מלך  ש'דוד  אומר  גופו  הזה  והסימן 
נשאר   – והאמונה  המלכות  מדת   – דוד  שבחי'  כלומר 
לעולם חי וקים, גם בעת מיעוטה. ועל כן אנו מזכירים 
'סימן טוב  ומוסיפים מיד  זה בכל קידוש לבנה,  'סימן' 
הוא  וקיים'  חי  ישראל  מלך  ש'דוד  הא  כי  טוב',  ומזל 
נקודת  בירח,  שנשאר  הקדושה  של  טוב  והסימן  הרושם 
זה מתחדש  החיות שאינו מסתלק ממנה לעולם, שמכח 

חודש. בכל  וחיותה  אורה 

מלכות בית דוד נשארת לעולם בישראל
גם  הוא  כן  המלכות,  מדת  בפנימיות  שהוא  וכמו 
נסתלקה  לא  לעולם  כי  דוד,  בית  מלכות  בחיצוניות 
מתגלה  מלכותו  אין  כאשר  ואפילו  דוד,  מבית  המלכות 
בכלל  המלך  דוד  ענין  נשאר  זאת  בכל  כל,  לעין  בהדיא 
מיוצאי  ישראל  מנהיגי  היו  התקופות  בכל  כי  ישראל, 
דוד  מבית  הנשיאים שבאו  כמו  דוד המלך,  חלציו של 
הוא  וכן  וכדומה.  גלותא  הריש  וכן  סב:(,  כתובות  )עי' 

יודעים  אין  כאשר  גם  בישראל,  הדורות  משך  בכל 
בישראל,  דוד  בית  מלכות  נמצאת  לעולם  כי  מזה, 
לבחירי  ברית  'כרתי  ד-ה(  פט,  )תהלים  נאמר  זה  ועל 
נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור 

סלה'. כסאך  ודור 

משיחת המלכים על המעיין כדי שתמשך מלכותם 
– לגלות ש'דוד מלך ישראל חי וקים'

אין  ת"ר  ו.(  כריתות  יב.  )הוריות  בגמ'  אמרינן  והנה 
שתמשך  כדי  המעיין  על  אלא  המלכים  את  מושחים 
לנצח  מלכותם  שתמשך  טוב,  סימן  )משום  וכו'  מלכותם 
כמשך המים(. אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא 

היא, לעולם יהא רגיל למיכל בריש שתא קרא ורוביא 
האמור. ע"פ  ז"ל  דבריהם  לבאר  ויש  ע"כ.  וכו', 

את  לתקן  בא  שבישראל  המלכות  ענין  כל  הנה  כי 
הפגם שנעשה בירח – מדת המלכות, ובכדי לגלות את 
ישראל  מלך  דוד  בחי'   – בה  שנשארה  החיות  נקודת 
מעלתה  אל  לשוב  היא  עתידה  זו  שמכח  וקים,  חי 
מושחים  שכאשר  חז"ל,  שאמרו  וזהו  כנ"ל.  הראשונה 
את המלך צריך הוא להיות באופן שתתגלה אצלו רושם 
החיות הנשאר בו לעולם, ולכך אין מושחים אותם אלא 
'תמשך  וענין  מלכותם,  שתמשך  כדי   – המעיין  על 
מלכותם' היינו בחי' 'חי וקים' שנשאר לעולם במלכות 
זו  ונקודה  לעולם,  בטלה  שאינה  העצמות  נקודת  דוד, 

המלך. את  שמושחים  בעת  לגלות  צריך 

'סימנא מילתא  זה הוא משום  וזהו שאמרו שם שכל 
היא', כי נקודת החיות של המלכות הנשארת בה תמיד, היא 
'סימן' ורושם הקדושה שאינו מסתלק מבני דוד לעולם. 
ובזמנים  ונפילה,  ירידה  והיינו שגם בעת שתהיה להם 
שלא תהא ניכרת מלכותם בגלוי לעין כל, מ"מ 'נמשכה 
מלכותם', כי לעולם יש בהם רושם זה הנשאר חי וקים.

אכילת הסימנים בריש שתא – לדרוש את נקודת 
מלכות שמים אפילו בזמן של הסתר פנים

ענין  את  שם  שלמדו  במה  העומק  את  נבין  ובזה 
עשיית ה'סימנים' בליל ראש השנה במינים האלו שיש 
על  המלכים  משיחת  מדין  טובים,  סימנים  בשמותיהם 
השי"ת  את  אנו  ממליכים  השנה  בראש  הנה  כי  המעיין. 
ונודע  והוא מועד חידוש המלכות.  למלך על כל הארץ, 
אשר ליל ר"ה הוא זמן של קטנות ומיעוט הירח, שע"ז 
נאמר )תהלים פא, ד( 'בכסה ליום חגנו' – חג שהחודש 
)הלבנה( מתכסה בה )ר"ה ח.(, והלבנה נמצאת אז במצב 
עד תקיעת שופר  וחושך בתכלית המיעוט  של קטנות 
)ואכהמל"ב(. ולכן עוסקים אנו בליל ר"ה בענין דרישת 
מיעוט  בעת  שאפילו  לרמוז  בזה,  וכוונתנו  הסימנים, 
מלכות  ניכרת  שאין  בזמן  והיינו  המלכות,  ומדת  הירח 
לדרוש את  עלינו  זאת מקבלים  בכל  בכל העולם,  שמים 
המלכות,  בבחי'  תמיד  הנשארת  הקדושה  ורושם  ציון 

לעולם. מסתלק  שאינו  זה  בסימן  ולהידבק 

נקודות:

המאור הקטן 
- הירח - היא 
הארה ועבודה 
של אמונה, והיינו 
שגם בזמן שאין 
אור האמת מאיר 
בגילוי, ויש מצב 
של הסתר פנים 
בעולם, אז מאיר 
אור חדש של 
אמונה המאיר 
את החושך 
הרוחני, כדרגת 
אור הלבנה 
שמאירה את 
חשכת הלילה, 
וע"י הארה זו 
של אור האמונה 
יכולים להידבק 
בהקב"ה אפילו 
בשעה שאין אור 
האלוקות מאיר 
בהתגלות

~

וכמו שהוא 
בפנימיות מדת 
המלכות, כן הוא 
גם בחיצוניות 
מלכות בית דוד, 
כי לעולם לא 
נסתלקה המלכות 
מבית דוד, ואפילו 
כאשר אין מלכותו 
מתגלה בהדיא 
לעין כל, בכל 
זאת נשאר ענין 
דוד המלך בכלל 
ישראל, כי בכל 
התקופות היו 
מנהיגי ישראל 
מיוצאי חלציו 
של דוד המלך, 
כמו הנשיאים 
שבאו מבית דוד, 
וכן הריש גלותא 
וכדומה



גג

גם כאשר נמצא האדם במצב של ירידה, הוא 
בבחי' 'אבידה המתבקשת' מכח הרושם שנשאר בו

וכל דרוש זה שייך גם בעבודת כל אחד ואחד, שעלינו 
לדעת שיש כמה מיני זמנים ותקופות בחיי האדם, מהם 
זמני עליה ומהם מצבי ירידה, ופעמים הרבה נמצא האדם 

במצב ירוד כל כך עד שנדמה לו שהוא כמו אבידה שאינה 
מדרגת  מכל  אבוד  שהינו  בעצמו  ומרגיש  מתבקשת, 
הקדושה, ואין לו שום תקוה לשוב ולחזור אל מדרגתו 
כבתחילה. אז צריך לדעת כי בדבר שבקדושה לא שייך 
יכולים  ולעולם  וייאוש,  תקוה  אפס  של  במצב  להיות 

להתעלות אל גודל המדרגה שהיה בו בראשונה, כי – כמו 
שנתבאר – כל דבר שנתקדש כבר וחל עליו איזה קדושה, 
אזי לעולם נשאר בו רשימו ממנה, ורושם זה נשאר בו 
באופן נצחי, ומכח סימן זה הרי הוא מתבקש תמיד, ומכוחו 

הוא עתיד לחזור למקומו ולכבודו הראשון כבתחילה.

ג. 

זמן כפרה לכל תולדותם: אופני תיקון פגם הלבנה בראש חודש
בכל ר"ח נעשה מעט תיקון לפגם מיעוט הירח, 

כעין 'שני מלכים משתמשים בכתר אחד'
אור הלבנה מתחדשת,  והנה בכל ראש חודש כאשר 
והיא מתחילה להתעלות מירידתה ונפילתה, אזי מקריבים 
ס:( שטעם קרבן  )חולין  חז"ל  ואמרו  לה',  שעיר חטאת 
שעיר ראש חודש הוא ש'אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה 
כפרה  שכל  הידוע  הכלל  ולפי  הירח',  את  שמיעטתי 
תיקון  איזה  נעשה  ר"ח  שבכל  נמצא  הפגם,  תיקון  היא 
מלכים  'שני  מענין  הארה  אז  ומאיר  הירח,  מיעוט  לפגם 
מאירה  הלבנה  שאור  והיינו  אחד',  בכתר  משתמשים 

לבוא. לעתיד  שתהיה  השלימות  מעין  החמה,  כאור 

ביום הקמת המשכן היתה שעת הכושר שתתעלה 
מדת המלכות לגמרי

נדב  חטא  ענין  את  לבאר  נבוא  האלה  ובדברים 
היתה  ומה  ה',  לפני  זרה  אש  בהקריבם  ואביהוא 
כוונתם בזה. דהנה הקמת המשכן היה ביום ר"ח ניסן, 
בכדי  הבא  ר"ח  שעיר  לראשונה  הקריבו  היום  ובאותו 
תיקון  אז  שהתחיל  ונמצא  הירח,  מיעוט  פגם  לתקן 
בחי'   – האמונה  שאור  והיינו  יאיר',  כיום  'לילה  בענין 
המלכות, ירח, תאיר כגודל זיו השמש – דרגת תפארת 
את  לגמור  גדול  הכושר  שעת  אז  היה  וממילא  ואמת. 
הענין בשלימות, שתתעלה ותתקן הירח מירידתה לגמרי, 
ויהיה אור הלבנה כאור החמה כמו שהיתה קודם מיעוטה, 
והקמת המשכן תהיה נצחית, ולא יהא עוד שום חורבן 
לכל  הגורם  שהוא  הירח  פגם  נתקן  שכבר  כיון  וגלות, 
החשכות והסתרים שבעולם. ומהאי טעמא נצטוו אהרן 
'יומם  המילואים  ימי  שבעת  במשך  במשכן  להיות  ובניו 
מועד תשבו  אוהל  'ופתח  לה(  ח,  )ויקרא  כמ"ש  ולילה', 
יומם ולילה שבעת ימים', כי ימים האלו שימשו כהכנה 
ל'יום השמיני', שבו יתחיל התיקון לפגם מיעוט הירח, 

לילה. חשכת  יום  כאור  יאיר  שאז 

נדב ואביהוא משתייכים אל ענין תיקון המלכות, 
מצד קירבתם אל נחשון - נשיא שבט יהודה

היום  שהוא   – הראשון  ביום  המקריב  היה  כן  ועל 
המסוגל לתיקון הירח בשלימות כנ"ל, נחשון בן עמינדב 
כי שבט זה שממנו באה מלכות בית  נשיא שבט יהודה, 
בתיקון  לעסוק  הראוי  הוא   - המלכות  מדת  בחי'   – דוד 
מיעוט הירח. והנה גם נדב ואביהוא היתה להם שייכות 
נחשון  אחות  אלישבע  בני  היו  הם  כי  המלכות,  למדת 
שהנושא  מכאן  למדו  קי.(  )ב"ב  וחז"ל  כג(,  ו,  )שמות 
לאחי  דומין  בנים  רוב  כי  באחיה  לבדוק  צריך  אשה 
נחשון,   - אימם  לאחי  דומים  היו  שהם  הרי  האם, 
והיתה להם ג"כ שייכות לתיקון פגם המאור הקטן. וזהו 
רצו  כי  קטורת,  להקטיר  ולפנים  לפני  שנכנסו  הטעם 
לשם הוא  ביחד  וכניסתם  ענין מיעוט הירח,  לתקן את 
ביקשו  ובזה  בגדלם,  דרגת שני המאורות השווים  כמו 

החמה. אור  כגודל  שתאיר  הלבנה  אור  את  להעלות 

בתיבות 'אלישבע אחות נחשון' נרמז ענין שני 
המאורות

'אור',  'נחשון' עולה כמספר ב"פ  ]וע"ד הרמז י"ל, כי 
ותיבת  החמה,  כאו"ר  המאיר  הלבנה  לאו"ר  הרומז 
תיבת  ואילו  'אור',  ב"פ  ממנין  פחות  א'  בגי'  'אלישבע' 
יחד  ובהצטרפם  'אור',  מב"פ  יותר  א'  עולה  'אחות' 
בזה  שחסר  ומה  'אור',  ב"פ  כמספר  בממוצע  עולים 
הכולל  להוסיף  בתחילה  שנצרך  והטעם  בזה.  ניתוסף 

הוא  'אור',  ב"פ  כמנין  עולה  להיות  'אלישבע'  בתיבת 
ולא  וכדלהלן,  בתיקונו  היה  לא  עדיין  שהעולם  מפני 
בשווה  המאורות  שני  שיאירו  לכך  מוכשר  הזמן  היה 
ונעשה  התשובה  אור  שמתגלה  לאחר  ואילו  ממש. 
א'  ועולה  יתירה  עליה  לה  יש  אזי  הירח,  לפגם  תיקון 
יותר ממנין ב"פ אור. ועכ"פ כל אחת משלשת התיבות 
'אור',  פעמים  שני  ענין  בו  יש  נחשון'  אחות  'אלישבע 
'אור'  שו"פ  'אור',  פעמים  ו'  הכל  סך  כאן  יש  ונמצא 
בגי' הששה קצוות 'מזרח מערב דרום צפון מעלה מטה', 

סופו[. ועד  העולם  מסוף  שמאיר  האור  שזהו 

מצב העולם לא היה עדיין ראוי לשלימות תיקון 
הירח

מצב  היה  לא  עדיין  השעה  שבאותה  מאחר  אמנם 
ולא  לתקן,  הם  שביקשו  זו  נעלה  לתיקון  ראוי  העולם 
היה הזמן מוכן ומוכשר למלאות פגימת הלבנה שתאיר 
בעבודתם  להתערב  הסט"א  בא  ממילא  החמה,  כאור 
ענין  שם  והכניס  לפעול,  רצו  אשר  את  מהם  ולמנוע 
ותיקונם,  עניינם  כל  את  בלבל  ובכך  זרה',  'אש  חטא 
עלתה  ולא  המאורות,  לשני  התיקון  ענין  מהם  ונמנע 
הדבר בידם, עד לעתיד שיתגלה משיח בן דוד, ותתעלה 

בשלימות. המלכות  מדת 

יסוד האש נמצא תחת גלגל הירח, ומכך נתערב 
שם ענין 'אש זרה'

ארבע  בענין  נודע  כי  הוא,  זרה'  ה'אש  ענין  ופירוש 
יסודות שישנם בעולם, אש רוח מים עפר, שיסוד האש 
אל  הרי שיסוד האש משתייך  גלגל הירח,  נמצא תחת 
דרגת הירח. והביאור בזה הוא, כי הנה מציאות ה'אור' 
שהוא  האור  ולכן  לזה,  זה  הם  דומים  ה'אש'  ומציאות 
הגשמי,  שבעולם  הנבראים  מכל  ביותר  הדקה  הבריה 
הוא מתלבש ומתגלה ע"י האש שהוא מציאות גשמית 
עח,  )תהלים  הפסוק  לשון  הוא  וכן  יותר,  מעט  ועבה 
באש.  המופיע  אור  היינו  אש',  באור  הלילה  'וכל  יד( 
כי  ביסוד האש,  ומתגשם  אור הלבנה מתלבש  ולפיכך 
נדב  שביקשו  מאחר  והנה  ביותר.  ודומים  קרובים  הם 
ואביהוא להעלות הירח ממיעוטה, הרי רצו בזה לתקן 
גם את ה'אש' היונקת מהירח, ולכן כאשר נתערב הסט"א 
בעניינם נמשכה מזה ענין 'אש זרה' אשר לא ציוה אותם, 
ונבצר מהם היכולת לפעול בעבודתם התיקון לפגם הירח.

ע"י פגם מיעוט הירח נאבדו הרבה ניצוצין למקום 
הקליפות

ובענין זה יתבאר ג"כ המשך הפרשה אשר דרש משה 
נאכל  ולא  שורף,  והנה  ר"ח  של  החטאת  השעיר  את 
נפגמה  כאשר  הנה  כי  טז(.  י,  )ויקרא  הכהנים  ע"י  כדין 
הלבנה ונתמעטה מגדולתה ונתהווה חושך והסתר בעולם 
כאמור, אזי נאבדו גם הרבה ניצוצות הק' ונפלו למקומות 
הסט"א והקליפות, אשר זו היא תכלית עבודתנו בעולם 
הזה, להעלות ולהחזיר ניצוצות אלו אל מקומם הראשון. 
ולעתיד כאשר תשוב הירח למעלתה, ואור הלבנה תאיר 
כאור החמה וכמו שהאירה בתחילת הבריאה, אזי ישובו 

הנידחים. למקומות  שנתעו  הניצוצות  אלו  כל  עמה 

החזרת אלו הניצוצות ע"י סימן ורושם שנשאר 
בהם מקודם הנפילה

ונתבאר לעיל )בגליון הקודם( שהאופן להשיב ניצוצות 

והסימן  הרושם  ע"י  הוא  שורשם  מקום  אל  אלו 
הניכר  הרושם  ע"י  כי  הירידה,  מלפני  בהם  שנשארו 
הם  יכולים  השורשי,  וממצבם  הבריאה  מראשית  בהם 
לחזור אל מקורם, וכמו שמחזירים את האבידה לבעליה 
ונקודת  הסימן  ג"כ  וזהו  סימנים.  ע"י  אותה  הדורשים 
החיות שנשארה במאור הירח, ענין 'שלח לי סימנא דוד 
בלבנה  הניכרת  זו  רושם  שע"י  וקים',  חי  ישראל  מלך 
כבראשונה,  ומדרגתה  למקומה  שתחזור  היא  עתידה 

עמה. שנפלו  הניצוצות  אלו  כל  גם  ישובו  ואיתה 

'דרש דרש משה' – ענין דרישת הסימנים כדי 
להחזירם למקום שורשם

והנה כאשר ביקשו נדב ואביהוא להמשיך את התיקון 
השלם - ולהשיב כל הניצוצות שנפלו למקום הסט"א, 
הזמן  היה  לא  עדיין  כי  בידם,  הדבר  נגמר  לא  אך 
במקומות  הניצוצות  אלו  כל  נשארו  ממילא  לכך,  ראוי 
ע"י  אותם  לדרוש  שוב  צריכים  ומעתה  לשם,  שנדחו 
ביקש  ולכך  שנאבדו,  מקודם  בהם  שנשארו  הסימנים 
הסימנים  דרישת  ע"י  השבתם  את  לפעול  רבינו  משה 
דרש  דרוש  החטאת  שעיר  'ואת  שנאמר  וזהו  שבהם. 
דרישת  ענין  הוא  זו  דרישה  כי  שורף',  והנה  משה 
ידם  אותו', שעל  אחיך  דרוש  'עד  כמ"ש  אבידה  סימני 

לבעליה. חוזרת  היא 

ע"י אכילת חטאת ר"ח נמשכת תיקון לפגם מיעוט 
הירח

ועיקר טענת משה רבינו היתה 'מדוע לא אכלתם את 
לעיל  אמרנו  שהרי  י"ז(,  פסוק  )שם  החטאת'  ]שעיר[ 
 – הירח  מיעוט  על  לכפר  בכדי  בא  הוא  ר"ח  ששעיר 
ולכך  הירח',  את  שמיעטתי  כפרה  עלי  'הביאו  כמ"ש 
'דרש' משה על שעיר זו ואמר מדוע לא אכלתם אותה, 
מתכפרים'  ובעלים  אוכלים  'כהנים  הוא  הדין  שהרי 
)פסחים נט:(, וכיון שהבעלים של שעיר ר"ח הוא הקב"ה 
זו הייתם גורמים כפרה  ע"י אכילה  בעצמו כאמור, א"כ 
הלבנה,  בפגם  תיקון  נעשה  והיה  הירח,  מיעוט  ענין  על 
הקודש. במקום  החטאת  את  אכלתם  לא  מדוע  וא"כ 

סמיכת הפרשה של סימני בעלי חיים הטהורים
בהמות  סימני  פרשת  שנסמכה  הטעם  ג"כ  וזהו 
השמיני',  ביום  'ויהי  פרשת  אחר  מיד  הטהורים  וחיות 
שנשאר  הרשימו  שהם  הטהרה  סימני  ע"י  כאמור  כי 
שבירת  בעת  שנאבדו  אלו  ניצוצות  מחזירים  בהם 
אל  לשוב  הם  עתידים  ידם  ועל  הירח,  ומיעוט  הכלים 

ושורשם. מקומם 

ה'  'וידבר  א-ב(  יא,  )שם  כתיב  זו  פרשה  בריש  והנה 
אלעזר   - )פרש"י  אליהם  לאמר  אהרן  ואל  משה  אל 
שם  וכתב  וגו'.  לאמר'  ישראל  בני  אל  דברו  ואיתמר(, 
ואביהוא  נדב  מות  לפרשת  הסמיכות  מכח   - רש"י 
בדבור  שלוחים  להיות  השוה  כולם  ש'את  הקודמת, 
גזירת המקום  וקבלו עליהם  זה, לפי שהושוו בדמימה 
כי  האמור.  ע"פ  מתבארת  הדברים  ושייכות  באהבה', 
התיקון  את  להמשיך  רצו   - ואביהוא  נדב   - אהרן  בני 
השלם לניצוצות האלו שנדחו, אך לא היה עדיין הזמן 
גזירת המקום  ובניו את  ומפני שקיבלו אהרן  כנ"ל,  לכך 
ולבקש  לדרוש  והיכולת  הכח  להם  ניתן  לכך  באהבה, 
ועי"ז  הק',  בניצוצות  שניכרים  האלו  הטהרה  סימני  את 

הקדושה. אל  ולהעלותם  להחזירם 

נקודות:

וכל דרוש זה 
שייך גם בעבודת 

כל אחד ואחד, 
שעלינו לדעת שיש 

כמה מיני זמנים 
ותקופות בחיי 

האדם, מהם זמני 
עליה ומהם מצבי 

ירידה, ופעמים 
הרבה נמצא האדם 

במצב ירוד כל 
כך עד שנדמה לו 

שהוא כמו אבידה 
שאינה מתבקשת, 

ומרגיש בעצמו 
שהינו אבוד מכל 
מדרגת הקדושה, 

ואין לו שום תקוה 
לשוב ולחזור אל 

מדרגתו כבתחילה. 
אז צריך לדעת כי 
בדבר שבקדושה 

לא שייך להיות 
במצב של אפס 

תקוה וייאוש, 
ולעולם יכולים 

להתעלות אל גודל 
המדרגה שהיה בו 

בראשונה, כי – 
כמו שנתבאר – כל 
דבר שנתקדש כבר 

וחל עליו איזה 
קדושה, אזי לעולם 

נשאר בו רשימו 
ממנה
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 א.
בריחת יעקב אבינו מעשו לבית לבן כדי להוציא 

ניצוה״ק מידי הסט״א

י(. )כח,  חרנה  וילך  שבע  מבאר  יעקב  ויצא 

ביראתו  אביו,  יצחק  מבית  אבינו  יעקב  שברח  במה  להתבונן  יש 
לבן  לבית  הלך  כן  מחמת  אשר  ויהרגהו,  אחיו  עשו  ישיגנו  פן 
שלא  רחוקה  כך  כל  חרן  וכי  בזה,  ביאור  וצריך  בחרן.  אמו  אחי 
עליו  שישמור  מי  הוא  לבן  וכי  תמוה,  ועוד  שם.  להשיגו  עשו  יוכל 
שהרי  העניינים,  פנימיות  פי  על  לתמוה  יש  וביותר  אחיו.  מעשו 
לבן  בבית  לו  מה  כן  אם  בו,  תפגע  שלא  עשו  קלי'  מטומאת  ברח 

הסט״א.  שורש  ממש  הוא  אשר 

בבריחתו  אבינו  יעקב  שכיוון  מה  אכן  הוא  עצמו  זה  כי  ונראה 
לא  שוב  כך,  כל  וחזקה  גדולה  קלי'  לבן  היות  מפני  אשר  לשם, 
לבן.  של  בידיו  ח״ו  יעקב  יפול  שבודאי  יחשוב  כי  עשו,  אחריו  ירדוף 
ללכת  עצמו  את  אבינו  יעקב  סיכן  איך  ביאור,  צריך  עצמו  בזה  אכן 

מעשו. יותר  גדולה  בסכנה  הוא  ששם  יותר,  גדולה  קלי'  למקום 

היא  אשר  אבינו,  יעקב  אל  אמנו  רבקה  דברי  בביאור  ונקדים 
מה(  )כז,  לו  אמרה  ואז  לבן,  לבית  עשו  מפני  שיברח  אותו  ציותה 
שהרי  דבריה,  תמוהים  ולכאורה  אחד.  יום  שניכם  גם  אשכל  למה 
מזכירה  לה  ומה  הרציחה,  מן  אבינו  יעקב  הצלת  על  מדברת  היא 

אחד.  ביום  שניהם  מיתת  את 

קאי'  לא  שיקרא  קאי  'קושטא  הוא  הכלל  כי  בזה,  הענין  אבל 
ח״ו  הקדושה  ויד  בעולם,  גוברת  הקלי'  כי  שנראה  שאע״פ  קד.(,  )שבת 

לה  אין  הסט״א  כי  מוגבל.  לזמן  אלא  זה  אין  אבל  התחתונה,  על 
עשו  של  שמו  על  ח(  סג,  )ב״ר  חז״ל  שדרשו  כמו  אמיתית,  מציאות 
אחיזתה  כל  כי  וכליה,  לחורבן  היא  ומוכנת  עתידה  ולכן  שוא'.  'הוא 

ולזמן.  לשעה  אלא  אינה 

צד  ב'נצחון'  אנו  מובטחים  הקדושה,  צד  של  זו  'נצחיות'  ומפני 
ח״ו  מזיקה  שהסט״א  מה  וכל  ומערכה.  מלחמה  בכל  הקדושה 
כל  על  בהם  הקדושה  ותנקום  ראשם  על  ישוב  הקדושה,  לצד 
את  הרשע  עשו  ימית  פן  חשש  היה  לא  בעצם  ולכן  הרעו.  אשר 
ומרה  בראשו  עמלו  ישוב  כן  לעשות  יבא  אם  שהרי  אבינו,  יעקב 
אבינו,  ביעקב  תלוי  היה  הקדושה  המשך  כל  שהרי  אחריתו.  תהיה 
את  ח״ו  ויכלה  זממו  את  עשו  שיפיק  כלל  אפשר  היה  לא  וא״כ 

הקדושה. 

עוד  היו  שבעשו  לפי  אמנו,  רבקה  שחששה  מה  הוא  זה  אכן 
ולהתכלל  להתעלות  עוד  צריכים  היו  אשר  ניצוה״ק,  כמה  בלועים 
הדבר  ויתהפך  ח״ו,  יעקב  את  להרוג  עשו  יבא  ואם  הקדושה.  בצד 
בקרבו  הבלועים  הניצוה״ק  כל  עמו  יאבדו  אזי  עצמו,  הוא  וייהרג 
שניכם  גם  אשכל  למה  שאמרה  וזהו  תיקון.  לידי  לבא  יוכלו  ולא 
הניצוה״ק  גם  עמו  יחד  ויאבדו  הרשע  עשו  יהרג  אז  כי  אחד,  יום 
לעתיד  עד  הנרצה,  הדבר  אינו  וזה  יעקב.  של  לחלקו  השייכים 
שברשותו.  הניצוה״ק  כל  יתבררו  כבר  אז  כי  הס״מ,  שישחט  לבא 
ויירא  נאמר  אחי,  עשו  עם  לבסוף  אבינו  יעקב  שנפגש  לפני  ולכן 
הוא  יהרוג  שמא  לו  צר  שהיה  חז״ל  ופירשו  לו,  ויצר  מאד  יעקב 

אחרים. את 

תוקפו  כל  כי  הארמי,  לבן  לבית  אבינו  יעקב  בריחת  ענין  היה  וזה 
להעביר  הקדושה,  מכח  לינוק  ביקש  שהוא  היתה  לבן  קלי'  של 
מה  כל  כי  נתבאר  אכן  הסט״א.  אל  דקדושה  החיות  את  ולקחת 
כנגדה  מתהפך  זה  הרי  הקדושה,  אל  לעשות  מנסה  שהסט״א 
היפך  יהיה  אזי  דקדושה,  החיות  מן  לינוק  ביקש  לבן  ואם  לרעתה. 
הסט״א.  ביד  הבלועים  הניצוה״ק  את  הקדושה  ותוציא  הדברים, 
גדול  ריבוי  והוציא  בירר  לבן  בבית  אבינו  יעקב  היה  כאשר  ואכן 
בני  אמרו  כך  על  אשר  ורכושו,  לבן  צאן  כל  והם  מידו,  ניצוה״ק  של 
אמר  אשר  עד  א(.  )לא,  הזה'  הכבוד  כל  את  עשה  לאבינו  'מאשר  לבן 
שהוא  לי,  ויתן  אביכם  מקנה  את  אלקים  ויצל  ט(  )שם,  אבינו  יעקב 
כי  ט:(  )ברכות  חז״ל  שאמרו  לו(  יב,  )שמות  מצרים  את  'וינצלו'  כענין 
הניצוה״ק.  כל  את  משם  ביררו  כי  דגים',  בה  שאין  'כמצולה  עשאום 

התקיים  הרשע,  לבן  לבית  אבינו  יעקב  שבא  ע״י  דוקא  כי  ונמצא 
ביד  הבלועים  הניצוה״ק  נאבדו  שלא  רק  שלא  הנרצה.  התכלית 
שביד  הניצוה״ק  יצאו  אף  אלא  אמנו.  רבקה  חששה  מזה  אשר  עשו, 

הקדושה. בצד  ונכללו  ונתבררו  עליהם,  ונוספו  לבן 

 ב.
נקודת האמת הכוללת בה בחינת עולם שנה ונפש

וישם  המקום  מאבני  ויקח  השמש  בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע 
יא(. )כח,  מראשותיו 

כתב  עוד  הארץ',  לו  שקפצה  'ללמדך  במקום  ויפגע  על  רש״י  כתב 
עוד  בעונתה'.  שלא  פתאום  חמה  לו  ששקעה  משמע  השמש  בא  'כי 
לאבן  נהיו  מראשותיו  אבינו  יעקב  ששם  האבנים  כי  ברש״י  מובא 
אבנים  עשר  שנים  אלו  שהיו  מצינו  יא(  סח,  )ב״ר  חז״ל  ובדברי  אחת, 
של  מדתו  על  מורים  אלו  דברים  כל  כי  וי״ל  י-ה.  שבטי  י״ב  כנגד 

בעז״ה. יתבאר  כאשר  בקדושה,  ודרכו  אבינו  יעקב 

כ(  ז,  )מיכה  כדכתיב  האמת,  מדת  היא  אבינו  יעקב  של  מדתו  הנה 
כל  על  כי  בעולם,  יחידי  דבר  הוא  האמת  וענין  ליעקב'.  אמת  'תתן 
לספור,  חדל  כי  עד  רבים  שקרים  ולומר  לחשוב  יכולים  ודבר  דבר 
האמת  נקודת  שני,  מצד  אכן  ויחידה.  אחת  רק  היא  האמת  אבל 
כל  את  בה  כוללת  אשר  פנימית  אחת  נקודה  היא  וענין,  דבר  שבכל 
תליא,  בהא  והא  דבר.  בכל  להיות  השייכים  והעניינים  הפרטים  ריבוי 
לבדה  היא  אשר  היחידה,  הפנימית  הנקודה  האמת  היות  מפני  כי 
הפרטים  כל  ונכללים  תלויים  בה  לכן  ונכונה,  אמיתית  מציאות 
ולכן  הזאת.  האמת  מן  ומתגלים  המסתעפים  הרבים  והעניינים 
כל  וסוף  אמצע  מראש  המורכבת  אחת  תיבה  הם  א'מ'ת'  אותיות 
המבריחה  אחת  פנימית  נקודה  האמת  היות  על  להורות  האותיות, 
כולן. את  בה  כוללת  והיא  האותיות,  כל  בתוך  הקצה  אל  הקצה  מן 

'עולם'  שהם  צמצומים  מיני  ג'  על  מיוסדת  העולם  מציאות  והנה 
שנפרדו  שבעולם  המקומות  ענין  מציאות  הוא  'עולם'  ו'נפש',  'שנה' 
ועתיד,  הוה  בעבר  המתחלקים  הזמנים  ענין  הוא  'שנה'  לארצותם, 
והזמן  המקום  בתוך  החיים  נפשות  כל  מציאות  ענין  הוא  ו'נפש' 
שאר  את  גם  בעצם  כולל  זה  אבל  האדם,  בני  הם  עיקרם  ]אשר 
מקום  כל  כי  גדול,  ריבוי  יש  אלו  מעניינים  אחד  ובכל  החיים[.  בעלי 

ונפש.  נפש  וכל  ורגע  רגע  כל  וכן  לעצמו,  נפרד  ומקום 

בעניינים  לכן  כנ״ל,  יחידית  נקודה  בבחי'  האמת  ענין  היות  ומפני 
שבו.  הריבוי  בבחי'  להיתפס  השקר  יכול  גדול,  ריבוי  בהם  שיש  אלו 
השורש  שהיא  אמת,  של  נקודה  בחי'  אלו  עניינים  בג'  יש  ולכן 
ארץ  הוא  'עולם'  בבחי'  ממנו.  ומסתעף  המשתלשל  הריבוי  לכל 
משם  אשר  ג(,  ח,  )זכריה  האמת'  'עיר  וירושלים  ציון  ובפרט  ישראל 
אבן  הוא  זה,  שבענין  ממש  והנקודה  נד:(.  )יומא  העולם  כל  נברא 
)שם(.  העולם  הושתת  ממנה  אשר  הקדשים  בקודש  אשר  השתיה 
השבוע  כל  לגבי  השבת  יום  כענין  הקודש,  זמני  כל  הם  'שנה'  בבחי' 
של  נקודות  בבחי'  הם  אשר  החול,  ימות  לגבי  כולם  והמועדים 
שבענין  ממש  והנקודה  הזמנים.  שאר  כל  נמשכים  שמהם  אמת 
יוצרו  ימים  טז(  קלט,  )תהלים  נאמר  עליו  אשר  הכיפורים  יום  הוא  זה, 
הם  'נפש'  בבחי'  כידוע.  הזמן  מן  למעלה  אכן  והוא  בהם,  אחד  ולו 
השפע  כל  אשר  הדור,  ראשי  שהם  חכמים  התלמידי  קודש  אנשי 
בזכותם  ונמשך  ידם  על  בא  שבדורם  הברואים  ולכל  הנפשות  לכל 
שהוא  הדור',  'צדיק  ענין  הוא  שבזה,  ממש  והנקודה  פ״ב(.  תניא  )ליקו״א 

אחד  'עמוד  על  עומד  שהעולם  יב:(  )חגיגה  חז״ל  שאמרו  מה  בחי' 
ואכמ״ל. שמו',  וצדיק 

ענין  בו  מצינו  לכן  האמת,  מדת  בחי'  הוא  אבינו  שיעקב  ולפי 
'עולם  בענייני  שיש  וההתחלקות  הריבוי  מעל  והתעלות  דילוג  של 
אחת  בנקודה  העניינים  ריבוי  כל  מהתכללות  נובע  וזה  ונפש',  שנה 
חז״ל  שאמרו  מה  הוא  'עולם'  בבחי'  אותם.  הכוללת  אמת  של 
לא  המקומות  והתחלקות  ריבוי  אשר  והיינו  הארץ,  לו  שקפצה 
אר״י  כל  את  הקב״ה  שקיפל  מה  ענין  הוא  וזה  אצלו.  מקום  תפס 
חולין  יג;  )כח,  עליה  שוכב  אתה  אשר  הארץ  נאמר  כך  ועל  תחתיו, 
ודילג  בעונתה,  שלא  חמה  לו  ששקעה  מה  הוא  'שנה'  בבחי'  צא:(. 

עבודתו  שנות  שבע  שהיו  מה  ענין  וזהו  הזמנים.  חילוקי  על  בזה 
כולם  את  כלל  כי  כ(,  )כט,  אחדים'  'כימים  בעיניו  רחל  בשביל 
אצלו  שנכללו  מה  ענין  הוא  'נפש'  בבחי'  שלהם.  האמת  בנקודת 
הנפשות  שורשי  לחילוקי  מכוונים  הם  אשר  אבנים,  י״ב  אחת  באבן 
'ויהי  הפסוק  על  ו(  ד,  )ויק"ר  חז״ל  דרשו  וכן  השבטים.  י״ב  של 
לנפש  נחשבים  כולם  שהיו  ה(,  א,  )שמות  יעקב'  ירך  יוצאי  נפש  כל 
שבעים,  וגו'  יעקב  לבית  הנפש  כל  כו(  מו,  )בראשית  כתוב  וכן  אחת, 
נכללו  שכולם  מפני  והוא  אחת,  כנפש  נחשבו  נפש  השבעים  שכל 

יעקב. של  האמת  בנקודת 

 ג.
יעקב אבינו עסק בעבודות ימי חג הסוכות

י(. )כט,  הבאר  פי  מעל  האבן  את  ויגל  יעקב  ויגש 

להודיעך  צלוחית,  פי  מעל  הפקק  את  שמעביר  ״כמי  רש״י  פירש 
גדול״.  שכחו 

וחג  האבוה״ק,  כנגד  הם  הרגלים  שלש  כי  תיז(  )או"ח  הטור  כתב 
וידוע  ֻסּכֹוָתה.  נסע  ויעקב  יז(  )לג,  כמ״ש  אבינו  ליעקב  מכוון  הסוכות 
מקריבים  שהיו  החג,  קרבנות  אבינו  יעקב  של  בשמו  נרמזו  לכן  כי 
ולפי״ז  אילים(.  וי״ד  כבשים  צ״ח  פרים  )ע'  יעקב  כמנין  מוסף  קרבנות  בהם 
עבודות  על  אבינו,  ביעקב  העוסקות  בפרשיות  ולרמז  להמשיך  יש 
פירשו  צאן'  עדרי  שלשה  'והנה  הפסוק  על  ואכן  הסוכות.  חג  ימי 
בית  שמחת  וגם  הרגלים,  לשלשת  רמז  שהוא  ח(  ע,  )ב״ר  חז״ל 
הרגלים  ג'  שסדר  לפי  דהיינו  וי״ל  עיי״ש.  כאן,  מרומזת  השואבה 

אבינו. ליעקב  המכוון  הסוכות  בחג  מסתיים 

היום  זה יש להוסיף עוד, כי פתיחת הבאר רומזת על עבודת  וע״פ 
מה  וזה  רבה.  הושענא  יום  שהוא  הרגלים,  שלשת  סדר  את  המסיים 
'אבן'  היינו  גדולה  אבן  כי  הבאר,  פי  על  גדולה  והאבן  ב(  )כט,  שכתוב 
'ונאספו  'הֹשענא רבא'. ועליו נאמר  במילואו )אל״ף בי״ת נו״ן( שהוא בגי' 
רגלים  הג'  כל  נאספים  הגדולה  האבן  זו  אל  כי  העדרים'  כל  שמה 
מפי  האבן  את  העביר  יעקב  כי  חז״ל  ואמרו  ביום.  בו  המסתיימים 
'פקק', כי בהושענא רבה משלימים את הקרבת  הבאר כמי שמעביר 
מעוררים  שאוה״ע  לפי  והוא  העולם,  אומות  את  להכניע  הפרים  ע' 
להעבירם,  בכדי  מהם  אחד  כל  כנגד  פר  מקריבים  ולכן  דינים,  פ״ר 
כי  'פר',  בגי'  שהוא  'פקק'  מעביר  יעאע״ה  שהיה  חז״ל  רמזו  כך  ועל 
בהו״ר מסיימים להעביר את הפ״ר דינים מעל בני ישראל. ואת הפקק 
רבא'.  'הושענא  בגי'  הוא  עה״כ  אשר  צלוחית'  'פי  מעל  מעבירים  זה 
שלימות  של  בחי'  והיינו  גדול',  שכחו  'ללמדך  כך  על  חז״ל  ואמרו 
'פר',  בגי'  הוא  אשר  'כח'  פעמים  י'  בחי'  שהוא  הכח,  של  וגדולה 
ויעאע״ה המתיק והעביר את אלו הדינים והמשיך את קדושת הו״ר.

קולו  את  וישא  לרחל  יעקב  וישק  יא(  )כט,  ואומר  הכתוב  וממשיך 
)שעה״כ  האריה״ק  כתב  כי  הו״ר.  יום  עבודת  נרמזה  בזה  וגם  ויבך, 
את  המכינים  'נשיקין'  בחי'  הוא  רבה  הושענא  סוד  אשר  ח(  סוכות 

לרחל'.  יעקב  'וישק  בחי'  וזהו  עצרת,  שמיני  של  הנעלה  היחוד 
הבכיה  התעוררות  בחי'  שהוא  ויבך',  קולו  את  'וישא  וממשיך 

רבה. הושענא  יום  ובקשות  בתפלות 

 ד.
שיטתו של יעקב אבינו להקדים את רחל בחי' עלמא 

דאתגליא

כו(. )כט,  הבכירה  לפני  הצעירה  לתת  במקומנו  כן  יעשה  לא 

להקדים  רצה  והוא  לבן,  טענת  על  אבינו  יעקב  חלק  במה  לבאר 
לאה. לפני  רחל  את 

ורחל  דאתכסיא,  עלמא  על  רומזת  לאה  כי  קנב.(  )ח״א  בזוה״ק  אי' 
יפת תואר  היתה  ובזה מבואר מה שרחל  עלמא דאתגליא.  על  מורה 
ענין  היא  לאה  ואילו  באתגליא.  היא  עניינה  כי  יז(,  )כט,  מראה  ויפת 
ואדרבה  באתגליא,  תואר  יופי  לה  ואין  )שם(  רכות  עיניה  ולכן  פנימי, 
עלמא  העבודה,  ובדרכי  לא(.  )שם,  שנואה  היא  כי  נראה  בחיצוניות 
דאתגליא הוא בחי' העבודה הנגלית לנו ולבנינו ללמוד ולשמור ולעשות 
דאתכסיא  עלמא  ואילו  ממש,  בפועל  כהלכתן  והמצוות  התורה  את 
ויראה  אהבה  מדות  עם  דקדושה  בחיות  הפנימית  העבודה  בחי'  הוא 
עושים  כאשר  כאחד,  שניהם  באחדות  היא  העבודה  ושלימות  וכדו'. 

פנימית. בחיות  מלאה  והעבודה  באתגליא,  שצריכים  מה  כל  את 

ומעלה  חשיבות  בודאי  יש  הפנימי  לעולם  כי  הבכירה,  היא  ולאה 
יותר מן העולם החיצוני. אבל יעקב אבינו רצה להקדים דוקא את רחל 
המורה על עלמא דאתגליא, כי בדרך התורה הק' ידוע כי המעשה היא 
התורה  ולימוד  המצוות  מעשי  על  לשמור  צריכים  כל  וקודם  העיקר, 
בפועל ממש שיהיו כראוי, ורק בנוסף לזה מוסיפים ומתעלים להיכנס 
ולכן  תורה.  מתן  בעת  לנשמע  נעשה  הקדמת  כענין  הפנימיות,  אל 
היה לבן טוען כי לאה צריכה להיות ראשונה, כי אומות העולם אינם 
אבל  חיצוני.  כענין  רק  שנראה  העיקר  היא  שמעשה  זה  ענין  מבינים 
דוקא  הוא  שעיקר השכינה  לפי  היא עקרת הבית,  רחל  כי  יודעים  אנו 
כביכול  הקב״ה  נתאוה  בהם  אשר  והחיצוניים,  התחתונים  בעולמות 

להשרות את שכינתו, והעיקר של תורה ומצוות הוא המעשה.

דברי נועם ופרפראות על הפרשה ומועדי השנה

פרשת ויצאדברים נעימיםדברים נעימים



הה

.	

 בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני: 
דער דיבור גיבט ארויס דעם 'אור הנשמה'

ולא ידברו כזב
רעדט  י"א  פרק  אין  דא  ישרים  מסילת  דער 
שטארק  זיך  דארף  'נקי'  דער  אז  באריכות,  ארום 
ווייל  שקר',  'רעדן  פון  ענין  אינעם  זיין  בודק 
זייער לייכט  וואס מען קען  זאך מיט  דאס איז א 
נכשל ווערן. איידער מען וועט דורכשמועסן דעם 
און  'אמת'  כלפי  בפרטיות  נוגע  איז  וואס  חלק 
בכלליות  דורכשמועסן  קודם  מען  וועט   – 'שקר' 
דאס  ווייט  ווי  הדיבור',  'קדושת  פון  ענין  דעם 
און  מענטש,  אויפן  פועל'ט  דאס  וואס  און  גייט, 

דערצו. סיבות  די 

א בעל מלאכה מוז האבן די ריכטיגע געצייג
מען,  ווייסט  וועלט  גשמיות'דיגער  דער  אין 
אראפלייגן  קענען  זאל  מלאכה  בעל  א  כדי  אז 
צוויי  אויס  זיך  פעלט  ארבעט,  געלונגענעם  א 
און  פאך  דעם  גוט  קענען  זאל  ער  איינס,  זאכן: 
האבן די נויטיגע טאלאנטן דערצו. צוויי, ער זאל 
זאגט  מען  ווי   – אומנות'  'כלי  ריכטיגע  די  האבן 
'עקוויּפטעד' מיט  זיין  זאל  עס אויף ענגליש: ער 
למשל,  'טָאללס'.  פארגעשריטענע  און  טייערע 

פלאמבער  בעסטער  דער  זיין  קען  עס 
טאלאנטן  געלונגענע  האט  ער  וואס 
פארשטייט  ער  און  פלאמבינג  אין 
האט  טאמער  אבער  דערצו,  גוט  זייער 
פלאמבער,  א  פון  געצייג  די  נישט  ער 
עפעס  יא  האט  ער  אויב  אפילו  אדער 
פון  בלויז  פארמאגט  ער  אבער  געצייג, 
ער  וועט   – סארט  ביליגע  אמאליגע  די 
ארבעט  גוטע  אזא  טון  קענען  נישט 

געלאזט  זיך  האט  וועלכער  קאנקורענץ  זיין  ווי 
קאסטן און געקויפט די היינטיגע טייערע סארט 
'טָאללס'. די זעלבע זאך מיט א דאקטער: עס קען 
זיין דער גרעסטער דאקטער, אבער טאמער האט 
ער נישט די היינטיגע מעדיצינישע 'עקוויפמענט' 
פוס,  ביז  קאפ  פון  מענטש  דעם  אונטערזוכן  צו 
סארט  אלע  דורך  מענטש  דעם  היילן  צו  און 
קענען  נישט  ער  וועט   – מהלכים  און  תחבולות 
מוז  'אומן'  יעדער  ווייל  דאקטער,  קיין  זיין 

אומנתו'.  'כלי  די  פארמאגן 

דער געצייג פון דער נשמה איז 'דער דיבור'
א  אראפגעשיקט  האט  עולם  של  רבונו  דער 
דורכפירן  צו  כדי  וועלט  דער  אויף  דא  נשמה 
ער  ארבעט,  געוואלדיגע  א  אראפלייגן  און 
עס  און  גוף  גשמיות'דיגן  דעם  נעמען  דארף 
דעם  מיט  צוזאמען  אויפהייבן  זיך  אויסארבעטן, 
גאנצן גשמיות, און זיך צוריק מדבק זיין צום רבונו 
ארבעט,  לייכטע  קיין  נישט  איז  דאס  עולם.  של 
עס איז שווער און קאמפליצירט, אבער די נשמה 
גוט  קען  ער  מלאכה',  'בעל  געלונגענער  א  איז 
דעם פאך און האט די ריכטיגע טאלאנטן דערצו. 

גענוג, דערצו מוז ער אויך  נישט  דאס איז אבער 
די  זענען  וואס  אומנות'.  'כלי  נויטיגע  די  האבן 
'דיבור'!  'טָאללס' פון דער נשמה?! דאס איז דער 
כדי די נשמה זאל מצליח זיין אויף דער וועלט האט 
'מויל'  א  מענטש  פארן  געגעבן  אויבערשטער  דער 
תורה  פון  דיבורים  הייליגע  רעדן  קען  וועלכער 
פון  אומנות'  'כלי  דער  איז  כח  דער  אט  תפלה!  און 
תפקיד  איר  טון  קען  זי  וואס  מיט   – נשמה  דער 

וועלט.  דער  אויף 

דער צוזאמענארבעט צווישן די נשמה מיטן 
גוף איז אינעם מויל 

לאויר  שבא  "כיון  ל:(:  )נדה  זאגט  גמרא  די 
כל  ומשכחו  פיו  על  וסטרו  מלאך  בא  העולם 
ווי   – רובץ"  חטאת  לפתח  שנאמר  כולה  התורה 
וועלט  דער  אויף  אראפ  קומט  נשמה  די  נאר 
און  מויל  אויפן  קלאפ  א  מלאך  דער  אים  גיבט 
דער  לערנט  תורה.  גאנצע  די  פארגעסט  ער 
מלאך  דער  אז  פשט,  כ"ח(  פרק  ה'  )גבורות  מהר"ל 
פונעם  פיו'  'על   – נשמה  די  אריין  זעץ  א  גיבט 
אריינגעזעצט  ווערט  נשמה  די  נאר  ווי  און  גוף, 
גוף אריין, פארגעסט ער באלד די גאנצע  אינעם 
געווארן  שוין  איז  ער  ווייל  תורה, 
איינגעשלינגען אינעם גוף. און דער 
פארוואס  אויס,  שמועסט  מהר"ל 
אריינגעזעצט  נשמה  די  ווערט 
אינעם  ווייל  מויל?!  אינעם  דוקא 
המרכיב',  'כח  א  פארהאן  איז  מויל 
צוזאמגעשטעלט  איז  וואס  כח  א 
פון דער נשמה מיטן גוף צוזאמען; 
ב,  )בראשית  זאגט  פסוק  דער  ווי 

שיעורי השקפה ומוסר בדרך החסידות 
פרק י"אמסילת ישריםמסילת ישרים

שיעור ל"א – א', פרשת חוקת תשע"ג

חיים ביד 
הלשון: 
א מענטש מיט 
א ריין מויל האט 
אליינס חיות און 
איז משפיע חיות 
פאר אנדערע

א 	ה	י	יאת	ערא	שאד	רתיא	לשוני:אדעראדי	ורא	י	טא	רויסאדעםא'	וראהנשמה'	.
אויף  דא  איז  נשמה  די   | נישט  ער  טויג   – כלים  ריכטיגע  די  נישט  ער  האט  טאמער   – מלאכה  בעל  בעסטער  דער 
דיבור  דער   – כלי  מורא'דיגע  א  געגעבן  איר  | מען האט  מיסיע  דער  צו  טויג  זי   | א שווערע מלאכה  וועלט פאר  דער 
מיטן  דוקא  זענען  מצוות  טעגליכע  רוב   | אומנות'  'כלי  גוטע  קיין  נישט  זי  האט   – עס  פארשמירט  מען  טאמער   |
כוחות  דורך  גענוצט  ווערן  אויך  קען  עס   | כוחות  גרויסע  האט  דיבור  דער   | חיות  גיבט  דיבור  הייליגער  דער   | דיבור 
'כלי אומנות' פון  | די תורה איז מזהיר אסאך אזהרות כדי צו היטן דעם  זיך דערויף גאר שטארק  זיי פארלייגן   | הרע 

חיצונים די 

א שתיקהאיפה:א	ןאערליכערא	ידא	יזאזיךאקונהא	אט	עאפוןאשוויי	ן	.
מען  קען  מויל  דאס   | אפן  אינגאנצן  זענען  געוויסע   | פארמאכט  אינגאנצן  זענען  מענטש  פונעם  איברים  געוויסע 
א פארמאכטער  ער  איז  איד  ערליכן  ביים   | וועמען  ביי  זיך  ווענדט  עס   | ער?  באלאנגט  וואו   | און פארמאכן  עפענען 
גיין  נישט   | שטום  זיין  נישט  מען  טאר  תורה  ביי   | עפענען  צו  וויכטיג  פאר  מחליט  איז  ער  ווען  עס  עפנט  ער   | אבר 
ער  וואס  און  פארוואס  ווייסט  ער   | חשבון  א  מיט  אלעס   | רעדן  דארף  מען  וואו  צרכים  פארשידענע   | קיצוניות'דיג 
נישט  היט  ער   | זיך  פאררעדט  ער  ביז  רעדט  ער   | אבר  אפענער  אן  מויל  דאס  איז  מענטש  פראסטן  ביים   | רעדט 

זיין  צו  דארף  עס  ווי  אומנות  כלי  אויפן 

א שפתייםאיושק:א	אהיילי	אמוילאה	טא	אדערהוי	ענעםאחןא	וןאזיסקייט	.
מענטשן   | נשמה  דער  פון  ליכטיגקייט  די  שפירט  גוף  זיין   | דערהויבן  זיך  שפירט  דיבור  זיין  היט  וואס  מענטש  א 
דיבור  זיין  נישט  היט  וואס  מענטש  א   | חן  א  האבן  דיבורים  זיינע   | נתקבל  ווערן  דיבוירם  זיינע   | מעריך  אים  זענען 
'כבוד  נישט דעם  | ער האט  בכבודו  זענען מזלזל  | מענטשן  בלי נשמה'  'גוף  א  ווי  זיך  | ער שפירט  ביליג  זיך  שפירט 
 | טעם  קיין  נישט  האבן  דרשות  זיינע  אבער   – רעיונות  שיינע  מיט  דרשן  בעל  א  זיין  קען  ער   | מדבר  א  פון  האדם' 

מויל אין  ליגט  אוצר  צום  דער שליסל 

נקודות:

דער 'כח הדיבור' 
איז דער 'כלי 

אומנות' פון דער 
נשמה, עס איז א 
געצייג מיט וואס 

די נשמה גיבט 
זיך ארויס צום 
גוף, דערפאר 

באקומט א 
מענטש א 

געוואלדיגן חיות 
פון רעדן הייליגע 
דיבורים – אסאך 

מער ווי פון 
טראכטן הייליגע 

מחשבות

פרק י"א

ָצְוחּו  ָבר  ּכְ ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַלּדְ ִמיָעה  ְ ַהּשׁ אֹו  נּות  ַהּזְ ִדְבֵרי  ּבְ ּבּור  ַהּדִ

ּבּור ֶזה  ָבר" )דברים כג( - "ֶעְרַות ּדִ ְכרּוְכָיא, "ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ ּכִ

ּוְגֵזרֹות  ַרּבֹות  ָצרֹות  ה  ּפֶ ַנְבלּות  ֲעוֹון  "ּבַ ְוָאְמרּו )שבת לג(,  ה",  ּפֶ ִנּבּול 

עֹוד  ְוָאְמרּו  לֹום,  ְוׁשָ  - ַחס  ֵמִתים"  ָרֵאל  ִיֹשְ ּוַבחּוֵרי  ׁשֹות  ִמְתַחּדְ ָקׁשֹות 

יִהּנֹם" יו ַמֲעִמיִקים לֹו ּגֵ ל ּפִ ל ַהְמַנּבֵ )שם(, "ּכָ



וו

תרגום  דער  און  ַחָּיה",  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  "ַוְיִהי  ו(: 

מען,  זעט  אויך  אזוי  ממללא".  "לרוח  טייטשט: 
ווערט  מענטש  א  פון  מציאות  גאנצער  דער  אז 
באקאנטע  די  ווי  'דיבור';  זיין  צוליב  אנגערופן 
אנדערע  אין  'מדבר'.  מענטש:  אויפן  הגדרה 
די  וואו  פלאץ  דער  איז  'פה'  דער  ווערטער: 
גוף  דער  צוזאמען!  ארבעטן  גוף  מיטן  נשמה 
און  ליפן  די  רוקט  ער  טעכניש,  טאקע  רעדט 
דיבורים  הייליגע  דאס  איז  טאמער  אבער  ציין, 
אז  אויס,  קומט  נתגלה!  נשמה  די  דא  ווערט   –
דער דיבור איז נישט סתם עפעס א גופניות'דיגע 
כוחות  שטארקע  זיך  אין  טראגט  עס  נאר  זאך, 

סגולות.  נשמה'דיגע  און  הנפש 

הרהור לאו כדיבור – מען מוז דוקא 
ארויסזאגן מיטן מויל

א  גאר  מען  גיבט  זין,  תורה'דיגן  אינעם 
אז  זעט  מען  ווי  מויל;  פארן  פלאץ  מכובד'יגן 
א  ארום  נעמען  וואס  מצוות  הויפט  אלע  די 
אלעס  איז   – לעבן  טעגליכן  טאג  אינעם  איד 
'קריאת  'תפלה',  התורה',  'לימוד  ווי  מויל;  מיטן 
נישט  מען  איז  זאכן  אלע  די  ביי  וואס   – שמע' 
ווי מען פסק'נט )שו"ע  יוצא מיט בלויז טראכטן; 
מען  דמי",  כדיבור  לאו  "הרהור  ס"ח(:  סימן  או"ח 

ביי  און  מויל.  מיטן  ארויסזאגן  דוקא  עס  מוז 
'קריאת שמע' גייט עס נאך ווייטער, אז לכתחלה 
סימן  או"ח  )שו"ע  לאזנו'  'משמיע  א  זיין  מען  מוז 
אינעם  'שלימות'  א  איז  דאס  וואס  ג(,  סעיף  ס"ב 

הערט  מען  אז  הויך  גענוג  רעדט  מען  אז  דיבור, 
וואס  מצוות  די  אפילו  און  קול.  אייגענעם  דעם 
ציצית  ווי  אברים;  אנדערע  מיט  מקיים  איז  מען 
און תפילין – האבן אבער חז"ל מחייב געווען צו 
וואס  אן,  עס  טוט  מען  איידער  ברכה  א  מאכן 

מויל.  מיטן  דוקא  ווייטער  איז  דאס 

דאס חיות פון לערנען איז בעיקר פונעם 
'ארויסזאגן' די ווערטער און נישט פונעם 

'טראכטן'
'כלי  דער  איז  הדיבור'  'כח  דער  וויבאלד 
געצייג  א  איז  עס  נשמה,  דער  פון  אומנות' 
גוף,  צום  ארויס  זיך  גיבט  נשמה  די  וואס  מיט 
דערפאר באקומט א מענטש א געוואלדיגן חיות 
ווי  מער  אסאך   – דיבורים  הייליגע  רעדן  פון 
גמרא  די  ווי  מחשבות;  הייליגע  טראכטן  פון 
ֵהם  ַחִּיים  "ִּכי  פסוק:  אויפן  נד.(  )עירובין  זאגט 
ְלמְֹצֵאיֶהם", דרש'ענען חז"ל: "למוציאיהם בפה" – 
די תורה ברענגט 'חיים' פאר דער וועלכער זאגט 
טאקע  ווערט  אזוי  און  מויל,  מיטן  ארויס  עס 
י"ב(  פ"ב,  ת"ת  הל'  הרב  )שו"ע  להלכה  געברענגט 
בשעת'ן  ווערטער  די  ארויסזאגן  דארף  מען  אז 
ווייל  לערנען, און נישט בלויז טראכטן אין קאפ. 
ער  וועט  תורה  דברי  רעדט  מענטש  א  ווען  דוקא 
שפירן א 'חיות דקדושה', ער וועט מרגיש זיין דעם 
תורה.  די  זיין  קונה  ריכטיג  און  תורה  פון  חיות 
דעריבער,  חיות,  פון  כח  א  איז  'פה'  דער  ווייל 
'פה',  פונעם  ארויסקומען  עס  לאזט  מען  ווען 

געוואלדיגן  א  זיך  אין  האבן  דיבורים  די  וועלן 
דער  דאווענען,  מיט  איז  זאך  זעלבע  די  חיות. 
מענטש  א  באקומט  דאווענען  פונעם  חיות  עיקר 
ווייל  'טראכטן'!  פונעם  נישט  און  'רעדן'  פונעם 
דעם  צוברענגען  ארויס  כוחות  האט  דיבור  דער 
א  מען  פילט  דעמאלט  און  נשמה,  דער  פון  חיות 

דאווענען. אין  און  לערנען  אין  טעם 

דאס מויל איז א גרויסער 'בעל השפעה' 
אויף ביידע וועגן

א  איז  מויל  דער  ווי  פונקט  זה".  לעומת  "זה 
אין  הנשמה  כוחות  די  ארויסצוברענגען  געצייג 
ווערן  גענוצט  אויך  עס  קען  אזוי   – קדושה  דער 
חלילה,  ריכטונג  פארקערטן  אויפן  געצייג  אלס 
וועט  עס  און  הרע'!  'כח  דעם  ארויסצוברענגען 
ווי  מענטש;  אויפן  השפעה  מורא'דיגן  א  האבן 
יהוא המלך, אז ער האט געזאגט  ביי  עס שטייט 
ַהַּבַעל ְמָעט ֵיהּוא  י, יח(: "ַאְחָאב ָעַבד ֶאת  )מלכים-ב 

ווייניג  געדינט  האט  אחאב   – ַהְרֵּבה"  ַיַעְבֶדּנּו 
עבודה  אסאך  דינען  וועל  איך  און  זרה,  עבודה 
ערנסט,  געמיינט  ניטאמאל  עס  האט  ער  זרה. 
ער האט נאר געוואלט אויספאּפן די אלע נביאי 
זיך  זאלן  אלע  אז  זרה,  עבודה  עובדי  און  הבעל 
קענען  אלע  זיי  ער  וועט  אזוי  און  צוזאמקומען 
איז  סוף  צום  אבער  אויפאיינמאל.  הרג'ענען 
עס  ווי  געזינדיגט;  האט  אליינס  ער  אז  געשעהן 
שטייט אין פסוק )מלכים-ב י, לא(: "ְוֵיהּוא ֹלא ָׁשַמר 
ָסר  ֹלא  ְלָבבֹו  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵקי  ה'  ְּבתֹוַרת  ָלֶלֶכת 
ִיְׂשָרֵאל".  ֶאת  ֶהֱחִטיא  ֲאֶׁשר  ָיָרְבָעם  ַחֹּטאות  ֵמַעל 
פרעגט די גמרא )סנהדרין קב.(: "יהוא צדיקא רבה 
א  געווען  דאך  איז  יהוא   – ליה"  גרמא  מאי  הוה 
געברענגט  האט  וואס  פריער,  צדיק  גרויסער 
עובד  אן  געווארן  שפעטער  איז  אליינס  ער  אז 
עבודה זרה?! ענטפערט די גמרא: "ברית כרותה 
אז  כח!  געוואלדיגן  א  ליפן האבן  די   – לשפתים" 
וועט  מויל,  פון  דיבור  א  ארויס  זאגט  מענטש  א 
ווערן!  מקויים  וועט  עס  ביז  נאכלויפן  אים  עס 
דינען  וועל  "איך  געזאגט:  האט  יהוא  וויבאלד 
און  געשלעפט  דיבור  דער  האט  זרה",  עבודה 
ער  ביז  זרה,  עבודה  דינען  צו  נפש  זיין  געצויגן 
איז דורכגעפאלן דערמיט. פון דעם זעט מען, ווי 
נפש  אויפן  פועל'ט  דיבור  פונעם  כח  דער  ווייט 

למוטב. סיי  און  לטוב  סיי  האדם 

אל תפתח פה לשטן
היטן  שטארק  גאר  טאקע  זיך  פלעגן  צדיקים 
קיין  מיט  אויסצודרוקן  נישט  זיך  שפראך,  דעם 
מעורר  חלילה  קען  וועלכע  אויסדרוק  שום 
א  האט  'דיבור'  בלויזער  דער  ווייל  דין.  א  זיין 
ביי  בפרט  כונה.  קיין  אן  אפילו   – כח  שרעקליכן 
כח;  גרעסערן  א  נאך  עס  האט  מענטשן  גרויסע 
מעשיות  פארשידענע  דערציילט  גמרא  די  ווי 
וואס  סח.(  ב"מ  סב:;  שם  כג.;  כתובות  יח.;  מו"ק  )זעה 

ארויסגעלאזט  האט  אמורא  אדער  תנא  א 
יענער  און  איינעם,  אויף  פה'  'פליטת  א  עפעס 

גמרא  די  ווי  דערפון;  געווארן  געשעדיגט  איז 
"ִּכְׁשָגָגה  ה(:  י,  )קהלת  פסוק  מיטן  עס  באצייכנט 
קעניג  א  ווי  פונקט   – ַהַּׁשִּליט"  ִמִּלְפֵני  ֶׁשֹּיָצא 
הרג'ענען  איינעם  הייסט  און  גרייזט  וועלכער 
צוריקדרייען,  נישט  שוין  עס  ער  קען   – בטעות 
אזוי אויך א גרויסער מענטש, איינמאל ער האט 
ווערן!  מקויים  עס  מוז  ווארט,  א  ארויסגעלאזט 
ווי די גמרא זאגט )מכות יא.(: "קללת חכם אפילו 
תלמיד  דער  אויב  אפילו   – באה"  היא  תנאי  על 
יענע  און  'תנאי'  א  מיט  געזאגט  עס  האט  חכם 
פועל'ט  דאך  געווארן,  מקויים  נישט  איז  'תנאי' 
צוריק  נישט  עס  קען  מען  און  הימל  אין  עס 
איז  חכם  תלמיד  א  פון  דיבור  דער  ווייל  דרייען! 
די  זאגט  אויך  אזוי  זאך!  פארטיגע  א  ווי  פונקט 
גוזר  הוא  ברוך  הקדוש  "אפילו  סג.(:  )שבת  גמרא 
מלך  דבר  באשר  שנאמר  מבטלה  הוא  גזירה 
דיבור  דער   – תעשה"  מה  לו  יאמר  ומי  שלטון 
גזירה  א  זיין  מבטל  קען  עס  אז  כח  אזא  האט 
דער  ווייל  הימל!  אין  געווארן  נגזר  איז  וואס 
און  המלך',  'דבר  א  ווי  איז  צדיק  א  פון  דיבור 

סוף.  ביזן  אויס  פירט  דאס 

מאך נישט שטומפיג דעם 'כלי אומנות' פון 
דער נשמה

וויבאלד דער דיבור איז אזוי הייליג און טייער, 
'לא  מצוות  אסאך  גאר  געגעבן  תורה  די  האט 
תעשה' אויפן דיבור. ווייל אזא טייערע כלי דארף 
מען דאך זייער שטארק אפהיטן פון חיצונים; ווי 
ַחָּטאת  "ַלֶּפַתח  ז(:  ד,  )בראשית  זאגט  פסוק  דער 
הויערט  מויל  פונעם  עפענונג  דעם  ביי   – ֹרֵבץ" 
דארט.  אנצוכאפן  זיך  זוכט  און  אחרא  סטרא  די 
'כלי  גוטער  א  זיין  זאל  מויל  דאס  כדי  ווייל 
ריין!  זיין  עס  מוז   – נשמה  דער  פון  אומנות' 
צו  'חלף'  זיין  נוצן  נישט  קען  שוחט  א  ווי  פונקט 
און  שטומפיג  ווערן  וועט  עס  ווייל  האלץ,  האקן 
מענטש  א  נישט  קען  אויך,  אזוי  פגימות,  מיט  פול 
דער  ווייל  בטלים',  'דברים  אויף  מויל  זיין  נוצן 
די  פארלירט  עס  און  פארשוועכט  ווערט  מויל 
מוז  נשמה  די  וואס  הדיבור'  'כוחות  געוואלדיגע 
שליחות  איר  דורכפירן  קענען  צו  כדי  האבן 
א  עס  גייט  חסידות  פי  ]על  וועלט.  דער  אויף 
מרכבה  א  איז  'פה'  דער  ווייל  ווייטער,  טריט 
'פתח  אין  שטייט  עס  ווי  המלכות';  'מדת  צו 
דער  אויך  אזוי  לה".  קרינא  פה  "מלכות  אליהו': 
קעגן  מכוון  שטענדיג  איז   – 'פתח'  פון  ענין 
בחינה  א  איז  מויל  דאס  וויבאלד  און  'מלכות'. 
א  אחרא  סטרא  די  זיך  זוכט   – 'מלכות'  פון 
גאנצן צייט זיך אנצוכאפן דערין, ווייל יעדע זאך 
וואס האט צוטון מיט 'מדת המלכות', פארלייגט 
חטאת  )לפתח  שטארק  גאר  אחרא  סטרא  די  זיך 
אזויפיל  געגעבן  תורה  די  האט  דעריבער  רובץ(. 

'איסורים' אויפן דיבור, כדי אפצוהיטן דאס מויל 
אז  אזוי  שמירה,  גרויסע  א  מיט  חיצונים  די  פון 

מויל[.  ריין  א  בלייבן  זאל  עס 

.	

שתיקה יפה: אן ערליכער איד איז זיך קונה א טבע פון שווייגן
וואס איז א מויל? פון די 'נקבים נקבים', 

אדער פון די 'חלולים חלולים'?
מען  קען  הדיבור',  'שמירת  פון  רעדט  מען  אז 
אן  מויל',  'דאס  איז  וואס  חקירה:  א  קלערן 
אין  אבר?!  פארמאכטער  א  אדער  אבר  אפענער 

איברים  פארהאן  זענען  עס  ווערטער:  אנדערע 
ביישפיל:  צום  ווי  אפן;  שטענדיג  זענען  וועלכע 
אברים  אנדערע  פארהאן  זענען  עס  אויערן.  די 
דאס  אבער  פארמאכט.  שטענדיג  זענען  וועלכע 
עפענען  קען  מען  וועלכע  אבר  אן  איז  מויל 

איז  וואס  איז:  שאלה  די  צומאכן.  קען  מען  און 
האט  צי  מויל?!  פונעם  דמעיקרא'  'חזקה  די 
בלויז  נאר  פארמאכט,  איז  עס  אז  חזקה  א  עס 
טוט  דעמאלט  רעדן,  עפעס  וויל  מען  טאמער 
מען א פעולה, מען טוישט פון דער געווענליכער 

נקודות:

מען זעט אז 
אלע הויפט 
מצוות וואס 
נעמען ארום א 
איד אינעם טאג 
טעגליכן לעבן – 
איז אלעס מיטן 
מויל; ווי 'לימוד 
התורה', 'תפלה', 
'קריאת שמע' – 
וואס ביי די אלע 
זאכן איז מען 
נישט יוצא מיט 
בלויז טראכטן; 
ווי מען פסק'נט: 
"הרהור לאו 
כדיבור דמי", מען 
מוז עס דוקא 
ארויסזאגן מיטן 
מויל

~

דער דרך פון אן 
ערליכער איד, 
סתם אזוי האט 
ער נישט קיין 
מויל, ער קען 
נישט רעדן. 
נאר ער מוז עס 
עפענען לעת 
הצורך מיט א 
דירעקטע כונה 
אז יעצט וועט 
מען רעדן און 
באלד דערנאך – 
איז דאס צוריק 
פארמאכט! 
נו, זעלבסט 
פארשטענדליך 
אז ווען איינער 
עפנט אויף דאס 
מויל בכונה, 
רעדט ער נישט 
קיין שטותים! 



זז

עס  ארבעט  צי  עס?  עפנט  מען  און  חזקה 
דמעיקרא'  'חזקה  די  מצד  אז  פארקערט, 
וויל  מען  טאמער  בלויז  נאר  אפן,  עס  איז 
א  מען  טוט  דעמאלט  פארמאכן,  דאס 
שינוי פונעם געווענליכן שטייגער און מען 
אז  איז,  'סתם'  דער  אבער  עס,  פארמאכט 

אפן?  איז  עס 

יעדער קען זיך אויסוועלן וויאזוי ער 
וויל!

חז"ל  ענטפערן  חקירה  דער  אויף  תירוץ  דער 
)חולין פט.(: "מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון 

מישרים תשפטו בני אדם, מה אומנותו של אדם 
דא  זאגן  חז"ל  כאלם".  עצמו  ישים  הזה  בעולם 
זייטן  ביידע  אויף  בחירה  א  האט  מענטש  א  אז 
מאכן  דארף  איד  ערליכער  אן  חקירה!  דער  פון 
עס  רופן  חז"ל  ווי   – חזקה'  'קביעות'דיגע  זיין 
עצמו  'ישים  שטום!  איז  מויל  זיין  אז   – 'אומנות' 
קען  וועלכער  שטומער  א  בעצם  איז  ער  כאלם', 
דאס  אז  איז,  דמעיקרא'  'חזקה  זיין  רעדן!  נישט 
וועט  ער  ווילאנג  אבר!  פארמאכטער  א  איז  מויל 
וועט   – מויל  דאס  עפענען  און  בכונה  גיין  נישט 
קלאר  איז  אים  ביי  ווייל  רעדן!  קענען  נישט  ער 
באשאפן  נישט  איז  מויל  דאס  אז  אפגעמאכט, 
געווארן פאר אים, נאר עס איז באשאפן געווארן 
אף  "יכול  גמרא:  די  פרעגט  נשמה.  זיין  פאר 
לדברי תורה" – וועסטו מיינען אז מען דארף גיין 
קומט  עס  ווען  אפילו  אז  דערמיט,  קיצוניות'דיג 
א  בלייבן מיט  אויך  וועסטו  דברי תורה  צו רעדן 
תדברון"  צדק  לומר  "תלמוד  מויל?!  פארמאכט 
ערשט  זאלסטו  תורה  צו  קומט  עס  ווען  ניין!   –
אפהאלט!  קיין  אן  רעדן  און  מויל  דיין  עפענען 
אויב איז די נשמה דער וואס רעדט, זאלסטו איר 
ערליכער  אן  פון  דרך  דער  איז  דאס  רעדן!  לאזן 
ער  מויל,  קיין  נישט  ער  האט  אזוי  סתם  איד, 
לעת  עפענען  עס  מוז  ער  נאר  רעדן.  נישט  קען 
הצורך מיט א דירעקטע כונה אז יעצט וועט מען 
רעדן. נו, זעלבסט פארשטענדליך אז ווען איינער 
נישט  ער  רעדט  בכונה,  מויל  דאס  אויף  עפנט 
געעפנט  נאר  עס  האט  ער  ווייל  שטותים!  קיין 
פאר אן ענין מכוון וואס אויף דעם מוז ער דאס 

- איז דאס צוריק  עפענען, אבער באלד דערנאך 
פארמאכט! דאס איז א פארמאכטער אבר, וואס 

שעה.  לפי  בלויז  געעפנט  האט  מען 

אז מען רעדט צופיל – פאררעדט מען זיך 
אינעם  בוחר  איז  גאסן מענטש  א  ווידעראום, 
זיין 'אומנות' איז צו  צווייטן צד פון דער חקירה, 
אפן  שטענדיג  אים  איז  מויל  זיין  'דברן',  א  זיין 
קומט  עס  ווען  און  צייט!  גאנצן  א  רעדט  און 
מען  וואס   – התורה  קריאת  און  הש"ץ  חזרת  צו 
צומאכן!  'בכח'  עס  ער  מוז   – רעדן  נישט  טאר 
ער מוז מאכן א שינוי פון דער 'חזקה דמעיקרא' 
'סתם'  אבער  מויל!  זיין  פארמאכט  האלטן  און 
האלט  וועלכע  אבר  אפענער  אן  מויל  דאס  איז 
זעלבסט  נו,  פלאּפלען.  און  פלוידערן  איין  אין 
ווען איינער לאזט דאס מויל  פארשטענדליך אז 
מויל!  הייליג  קיין  האבן  נישט  ער  וועט   – לויפן 
אסורים'  'דיבורים  מיט  ווערן  נכשל  וועט  ער 
המלך  שלמה  ווי  אויסדרוקן;  אומאיידעלע  און 
ָּפַׁשע"  ֶיְחַּדל  ֹלא  ְּדָבִרים  "ְּבֹרב  יט(:  י,  )משלי  זאגט 
נישט  מען  וועט  אסאך,  רעדט  מען  טאמער   –
'דיבור  א  מיט  אריינפאלן  פון  אויסמיידן  קענען 
ממש  נישט  רעדט  ער  טאמער  אפילו  און  אסור'. 
קיין אסור'דיגע זאכן – אבער ער רעדט זאכן וואס 
מען דארף נישט רעדן, עס איז נישט קיין ריכטיגע 
דיבורים.  נוצליכע  קיין  נישט  איז  עס  און  דיבורים 
און אסאך מאל וועט ער זיך פשוט פאררעדן און 
ווייל ער  זיך זעלבסט שאדן מאכן. אלעס קומט, 

פריער. פון  טראכטן  אן  רעדט 

דרך הממוצע איז שטענדיג דער בעסטער 
וועג

אן  אז  געווען,  מגדיר  האט  מען  כאטש 

ערליכער איד האלט שטענדיג פארמאכט 
דאס מויל און ער רעדט בלויז דברי תורה 
צי  דערמיט  גיין  נישט  אבער  מען  מוז   –
א בחור דארף אויך אמאל  עקסטרעם. ווייל 
אויסלופטערן  צו  זיך  מענטשן  מיט  רעדן 
אביסל, און אויך דארף מען זיין א בעל 'דרך 
חברים  מיט  שייכות  האבן  דארף  מען  ארץ', 
און ארומיגע מענטשן, באגריסן יענעם מיט 
מאכט  ער  וואס  נאכפרעגן  זיך  און  מארגן'  גוט  'א 
זאל  מענטש  דער  איז,  עיקר  דער  נאר  וכדומה. 
אליינס,  זיך  פון  לויפן  מויל  דאס  לאזן  נישט 
"יעצט  הכנה:  א  מיט  עפענען  עס  זאל  ער  נאר 
מיט  רעדן  צו  ארץ  דרך  מצד  אויס  זיך  פעלט 
שמועסן  און  מויל  מיין  עפענען  לאמיר  יענעם, 
מיט אים". און איינמאל עס קומט מיט א 'הכנה' 
גאנצן  א  פריער, קען מען שוין האלטן קאפ  פון 
און  מעג  מען  וואס  זאכן  בלויז  רעדן  צו  צייט 
רעדן  צו  נישט  אודאי  און  רעדן,  צו  וויכטיג  איז 
דברים  הונאת  קיין  הרע,  לשון  און  שקר  קיין 

בטלים.  דברים  און 

מען קען מרחיב זיין בדיבור – אבער בלויז 
מיט א כונה און משמעות

צדיקים  געווען  טאקע  זענען  עס  כאטש 
און  גערעדט,  נישט  כמעט  ממש  האבן  וועלכע 
גערעדט  יא  האבן  זיי  וואס  ביסל  דאס  אפילו 
דאס  איז   – שארף'  און  'קורץ  געווען  ממש  איז 
א הויכע מדרגה וועלכע באלאנגט פאר געוויסע 
זייער  וועלכע האבן דאס גענומען אלס  צדיקים 
מוז  בחור  א  אבער  ה',  עבודת  אין  דרך  עיקר 
נישט דוקא גיין אזוי קיצוניות'דיג. און עס זענען 
פלעגן  וועלכע  צדיקים  אנדערע  גענוג  געווען 
יא  פלעגן  זיי  שארף',  און  'קורץ  אזוי  רעדן  נישט 
שמועסן מיט מענטשן באריכות, זיי פלעגן זיצן און 
וכדומה,  נעימות  א  מיט  צדיקים  סיפורי  דערציילן 
אבער יעדעס ווארט זייערע איז געווען מיט א כונה 
און מיט א תוכן, זיי האבן נישט סתם גערעדט 'אבי 
זיי רעדן  זיי האבן געוואוסט פארוואס  גערעדט', 
נאר  געווען  איז  רעדן  דאס  רעדן,  זיי  וואס  און 
יעדעס  און  דערצו,  צורך  א  געווען  איז  עס  ווען 

משמעות.  א  געהאט  האט  ווארט 

.	

 שפתיים יושק: א הייליג מויל האט 
א דערהויבענעם חן און זיסקייט

דער דיבור גיבט דעם גאנצן ערך פאר דעם 
מענטש

פרט  א  בלויז  נישט  איז  הדיבור'  'קדושת 
משפיע  איז  דאס  נאר  פרטים,  אסאך  צווישן 
וועלכער  מענטש  דער  מענטש.  גאנצן  אויפן 
זיין מויל, ער טראכט בעפאר ער רעדט,  זיך  היט 
און  אויס  פעלט  עס  וואס  בלויז  רעדט  ער  און 
א  ווערט  מענטש  אזא   – אויסגעהאלטן  איז  עס 
טייטשן:  קען  מען  ווי  מענטש;  דערהויבענער 
לשון  הייליגער  דער   – לשון"  מכל  "ורוממנו 
מענטש  א  ווידעראום,  מענטש.  דעם  דערהייבט 
טראכט  ער  הפקר,  אים  איז  מויל  דאס  וואס 
א  ארויס  רעדט  ער  בעפאר  צוויי  קיין  נישט 
ווארט – אזא מענטש ווערט א ביליגער מענטש, 

ווערדלאז.  און  נידריג  זיך  ביי  זיך  שפירט  ער 

א ביליגע שפראך מאכט ביליג דעם מענטש
חילוק  א  כאפט  זעלבסט  זיך  כלפי  נאר  נישט 
ביז א לויז מויל, נאר  צווישן אן אפגעהיטן מויל 

אויך כלפי אנדערע מענטשן כאפט א חילוק. ווייל 
איז  ער  צי  מענטש  א  דערקענען  וויל  מען  טאמער 
'המון  א  סתם  איז  ער  צי  מענטש  דערהויבענער  א 
עם' מענטש – קען מען אים באלד דערקענען אויפן 
זיינע  מויל,  פארמאכט  א  האט  ער  טאמער  מויל. 
דיבורים זענען געציילטע און תוכן'דיגע דיבורים, 
זיכער  און  זאכן  איבריגע  קיין  נישט  רעדט  ער 
א  איז  ער  אז  סימן  א  איז   – נארישקייטן  קיין  נישט 
רעספעקט  ציהט  ער  און  מענטש  דערהויבענער 
אין  סתם  רעדט  ער  טאמער  אבער  עהרע,  און 
)שער  הלבבות  חובת  דער  ווי  אריין;  וועלט  דער 
הדברים  "מותרי  עס:  רופט  פ"ג(  הנפש  חשבון 

אליו"  צורך  אין  ארוך  ובלבול  ו"נאמר",  ו"אמר" 
פשוט'ער  א  איז  מענטש  דער  אז  סימן  א  איז   –
מענטש און האט נישט אין זיך קיין גרויסן תוכן. 
און אזא מענטש ווערט נישט געשעצט ביי זיינע 
און  אראפגעקוקט  איז  ער  פארקערט,  ארומיגע, 
נישט  שעצען  מענטשן  אויגן!  זייערע  אין  ביליג 

צופיל. רעדט  וועלכער  איינעם 

ווען דער דיבור איז ריין – שיינט די נשמה 
אינעם גוף און דערהייבט אים

די סיבה פארוואס דער דיבור איז אזוי שטארק 
שפירן  זיך  זאל  ער  צי   – מענטש  אויפן  משפיע 
דערהויבן אדער ביליג – איז פארבינדן מיט דעם 
ענין וואס מען האט פריער מסביר געווען, אז דער 
נשמה.  דער  פון  אומנות'  'כלי  דער  איז  'דיבור' 
דעריבער, ווילאנג דאס מויל איז הייליג און ריין, 
שיינט אינעם מענטש די קדושה פון דער נשמה! 
יעדעס ווארט פון תורה און תפלה גיבט אים אריין 
א חיות און דערהייבט אים! ווידעראום, טאמער 
נישט  האט  איידל,  און  ריין  נישט  איז  מויל  זיין 
זיין נשמה קיין געצייג זיך ארויסצוגעבן, דעריבער 
ער  'נשמה'!  קיין  אן  'גוף'  א  ווי  זיך  ער  שפירט 
און  ווערדלאזיגקייט!  און  ביליגקייט  א  שפירט 
ער  שפירט  דאווענט  און  לערנט  ער  ווען  אפילו 
ריכטיג  נישט  קומט  עס  ווייל  חיות!  קיין  נישט 

'אור הנשמה'. דער  ארויס דארטן 

נקודות:

דער מענטש 
זאל נישט לאזן 

דאס מויל 
לויפן פון זיך 
אליינס, נאר 

ער זאל עס 
עפענען מיט א 

הכנה: "יעצט 
פעלט זיך 

אויס מצד דרך 
ארץ צו רעדן 
מיט יענעם, 

לאמיר עפענען 
מיין מויל און 
שמועסן מיט 

אים". און 
איינמאל עס 

קומט מיט 
א 'הכנה' פון 
פריער, קען 

מען שוין 
האלטן קאפ 

צו רעדן בלויז 
זאכן וואס מען 

מעג 

~

טאמער זיין 
מויל איז נישט 
ריין און איידל, 

האט נישט 
זיין נשמה קיין 

געצייג זיך 
ארויסצוגעבן, 

דעריבער 
שפירט ער זיך 

ווי א 'גוף' אן 
קיין 'נשמה'! 

ער שפירט 
א ביליגקייט 
־און ווערדלא
זיגקייט! און 

אפילו ווען ער 
לערנט און 

־דאווענט שפי
רט ער נישט 

קיין חיות! ווייל 
עס קומט נישט 

ריכטיג ארויס 
דארטן דער 

'אור הנשמה'

הבא בעמוד  המשך   >>>

פרק י"ג

ר הּוא,  ֻמּתָ ּתֹוָרה  ין  ּדִ אי  ַוּדַ ִאּסּור  ִבְדַבר  ֵאינֹו  ּבּור ִאם  ַהּדִ

ׁשֹון  ַהּלָ ִמן  ה  ּמָ ּכַ ּנּו?  ִמּמֶ ְך  ִנְמׁשָ ּתֹוָרה  ּטּול  ּבִ ה  ּמָ ּכַ ָאְמָנם 

יָצנּות? ְואֹוֵמר )משלי  ה ִמן ַהּלֵ ּמָ ָקִרים, ּכַ ְ ה ִמן ַהּשׁ ּמָ ָהַרע? ּכַ

ע" ׁשַ ל ּפָ ָבִרים לֹא ֶיְחּדַ ֹרב ּדְ י(, "ּבְ



• כי•	 זי״ע,• מאמשינאוו• אדמו״ר• מכ״ק• שמעתי•
זי״ע• מאמשינאוו• דוד• יעקב• רבי• הרה״ק• זקינו•
מווארקא• איציק'ל• רבי• הרה״ק• של• הגדול• בנו•
אביו• הסתלקות• אחר• אחת• פעם• התלונן• זי״ע,•
ידידו• שהיה• זי״ע• מקאצק• הרה״ק• בפני• הק'•
אביו• את• ראה• לא• עדיין• כי• אביו,• של• הקרוב•
נפגש• מה• תקופת• אחר• הסתלקותו.• מאז• בחלומו•
הרה״ק• עם• פעם• עוד• דוד• יעקב• רבי• הרה״ק•
בתוך• אם• מקאצק• הרה״ק• אותו• שאל• מקאצק,•
רבי• הרה״ק• ענה• אביו.• את• ראה• כבר• זה• זמן•
עומד• היה• והנה• בחלום,• ראהו• אכן• כי• דוד• יעקב•
שיש• מקאצק:• הרה״ק• לו• אמר• גדול.• נהר• יד• על•
ישראל,• של• מדמעותיהם• היוצא• נהר• בשמים•
•– מווארקא• הרה״ק• •- אביו• של• שמדתו• ומאחר•
הנהר• יד• על• הוא• עומד• לכן• ישראל',• 'אהבת• היה•

ישראל.• דמעות• של•

• מנחם•	 רבי• הרה״ק• נכנס• הקדוש• יום• בערב• פעם•
דוד,• יעקב• רבי• הרה״ק• אביו• אל• זי״ע• מאמשינאוו•
והתפילין.• הטלית• בקיפול• עוסק• שהיה• בשעה•
צורתו• נשתנה• כי• אביו• של• הק'• פניו• על• והבחין•
זמן• אחר• אכן• כאן,• נמצא• שאינו• כמי• ונראה•
מה• הק'• לאביו• שאל• לעצמו.• חזר• כי• ראה• מה•
האב• 'איך• דוד:• יעקב• רבי• הרה״ק• ענה• לו,• אירע•
האב• איך• און• זיך,• ביי• טאטן• דעם• געהאט• יעצט•
אז• געזאגט• דאך• האט• ער• אז• געפרעגט• אים•
פטירה• זיין• נאך• פון• דויערן• לאנג• נישט• ס'וועט•
טאטע• דער• האט• קומען.• וועט• משיח• ווען• ביז•
לאנג• נישט• טאקע• ס'וועט• אז• געענטפערט,• מיר•
מה• על• אותו• ושאלתי• אצלי,• עכשיו• היה• הק'• )אבי• דויערן'•
ענה• משיח.• לביאת• עד• פטירתו• מאז• רב• זמן• יארוך• לא• כי• שאמר•

רב(. זמן• יקח• לא• והדבר• בהבטחתו,• עומד• הוא• אכן• כי• אבי,• לי•

• בתורה,•	 מאד• גדול• היה• דוד• יעקב• רבי• הרה״ק•
ובקי• חריף• הוא• כי• עצמו• על• פעם• שאמר• עד•
זי״ע.• מגור• הרי״ם'• 'חידושי• בעל• הרה״ק• כמו•
לומר• היה• ברבים• תורה• באמירת• דרכו• אבל•
נקודה• היה• ועיקרם• מאד,• קצרים• מאמרים• רק•
ולא• ה',• בעבודת• ענין• ביטאה• אשר• אחת• פנימית•
כשהיה• •- אחת• פעם• בדברים.• מאריך• כלל• היה•
לפני• סיפרו• הסתלקותו,• לאחר• שנים• כמה• כבר•
מדברי• קונטרס• שיש• מנחם• רבי• הרה״ק• בנו•
לזכרון.• רשם• אחד• חסיד• אשר• הק',• אביו• תורת•
דברי• על• אמר• ורק• נתרגש,• ולא• התפעל• לא• אבל•
נישט• מען• קען• ווארט• די• פון• ברען• 'דעם• אביו:•
נישט• איז• אליין• ווארט• דאס• און• פארשרייבן,•
אפשר• אי• שבמאמר• ההתלהבות• )את• פארשרייבן'• צו• כדאי•
העיקר• אכן• כי• לכתוב(,• כדאי• אין• עצמו• המאמר• ואת• לכתוב,•
יצאו• אשר• בעת• ההתלהבות• היה• מאמריו• של•

בעצמו. הרעיון• ולא• קדשו,• מפי• הדברים•

• ]מגדולי•	 זי״ע• מגראדז'יסק• אלימלך• רבי• הרה״ק•
הרה״ק• עם• גדולה• בידידות• היה• פולין[• אדמו״רי•
מדי• לבא• קביעות• לו• והיתה• דוד,• יעקב• רבי•
הצדיקים• והיו• לאמשינאוו,• חודש• ראש• על• פעם•
הרה״ק• והנה• ביחד.• חודש• ראש• סעודת• עורכים•
על• בתפלתו,• הרבה• מאריך• היה• אלימלך• רבי•

מגזע• ֵחדר'• 'פרומער• שהיה• גראדז'יסק• דרך•
רבי• הרה״ק• ואילו• ומאגליניצא,• קאז'ניץ•
כדרך• יותר• במהירות• מתפלל• היה• דוד• יעקב•
בא• כאשר• אחת• פעם• פרשיסחא.• תלמידי•
הקדים• חודש,• בראש• אלימלך• רבי• הרה״ק•
התפלה,• לפני• בבוקר• לאמשינאוו• בואו• את•
אבל• שחרית.• תפילת• שם• להתפלל• ונעמד•
להתפלל• התחיל• לא• דוד• יעקב• רבי• הרה״ק•
הרבה.• מאריך• היה• אלימלך• שרבי• לפי• עמו,•
להתפלל,• הוא• גם• נעמד• מה• זמן• אחר• אכן•
בקודש.• כדרכו• יותר• במהירות• והתפלל•
את• אלימלך• רבי• הרה״ק• סיים• שכאשר• עד•
דוד,• יעקב• רבי• הרה״ק• גם• סיים• תפלתו,•
שאל• התפלה• אחר• אחריו.• שהתחיל• אפילו•
יעקב• רבי• הרה״ק• את• אלימלך• רבי• הרה״ק•
איר• האט• ווען• רבי,• 'אמשינאווער• דוד:•
התפללתם?(.• מתי• מאמשינאוו,• )הרבי• געדאוונט'?•
דוד• 'ויברך• דוד:• יעקב• רבי• הרה״ק• לו• ענה•
רבונו• פאר'ן• שטענדיג• דאוונט• דוד• ה',• את•
ווען• הקהל'• כל• 'לעיני• אבער• עולם.• של•
געבט• דוד',• 'ויאמר• איז• זעהט,• 'עולם'• דער•
שמו• הוא• •- דוד• ה',• את• דוד• )ויברך• אפ'• זאג• א• דוד•
אבל• ה',• לפני• תמיד• מתפלל• •- מאמשינאוו• הרה״ק• של•

ויאמר• אזי• הציבור,• לעיני• הוא• כאשר• הקהל,• כל• לעיני•

במהירות(.• התפלה• את• אומר• הוא• הרי• דוד,•

• היה•	 זי״ע• מטשעכנאוו• אברהם• רבי• הרה״ק•
המשיך• אבל• בפולין,• לחסידים• ומנהיג• רבי•
למנהגי• שינה• ולא• אשכנז,• במנהגי• לנהוג•
אשכנז,• בנוסח• מתפלל• והיה• החסידים,•
בצלו.• שהסתופפו• החסידים• נהגו• גם• וכך•
ונסעו• מחסידיו• כמה• הלכו• פטירתו• אחר•
רבי• הרה״ק• של• בצלו• להיות• לאמשינאוו•
ימשיכו• אם• לשאול• אליו• ונכנסו• דוד,• יעקב•
אצל• הורגלו• כאשר• אשכנז• בנוסח• להתפלל•
להתפלל• מעתה• ישנו• או• הקודם,• רבם•
להם• ענה• באמשינאוו.• כנהוג• ספרד• בנוסח•
דאוונט'ס,• 'קודם• דוד:• יעקב• רבי• הרה״ק•
וולעכע• אין• זעהן• שוין• מען• וועט• דערנאך•
באיזה• נראה• כבר• אח״כ• תתפללו,• כל• )קודם• נוסח'•

נוסח(.

• אמשינאוו,•	 חסידי• כמה• היו• אחת• פעם•
מוכרחים• שהיו• סיבה• איזו• להם• שהזדמן•
יכלו• ולא• התפלה,• לפני• בו• להתעסק•
ההוא.• בענין• לעסוק• שגמרו• עד• להתפלל•
מתפללים• היה• אמשינאוו• שחסידי• ]כידוע,•
אצל• כך• על• להתאונן• ובאו• מאוחר[• בזמן•
'עס• דוד:• יעקב• רבי• הרה״ק• להם• אמר• רבם,•
אין• שטיין• זאל• יונגערמאן• א• אז• כדאי• איז•
ער• זאל• אינמיטן• און• שפעט...,• געשעפט•
אויפ'ן• איך• האלט• ווי• 'אוי• קרעכץ• א• געבן•
געדאוונט'• נישט• נאך• האב• איך• וועלט,•
הוא• )כדאי• דאווענען'• שטעלן• זיך• אזוי• און•
מאוחר,• הזמן• ויהיה• העסק• באמצע• יעמוד• שאברך• הדבר•

בעולם,• נמצא• אני• היכן• 'אוי,• אנחה• יוציא• העסק• ובאמצע•

להתפלל(. יעמוד• זה• ובאופן• התפללתי',• לא• עוד• הרי•

סיפורי קודש בדרכם של רבותינו הק' זי"ע

הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינאוו זי"ע – יו"ד ד' כסלודרכי הצדיקיםדרכי הצדיקים
מלוה מלכה בעיר וומס"ב מוצ"ש פרשת בה"ב תשע"ג
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 לקבל הגליון מדי שבוע במייל, 
 לסדר מוקד הפצה, ולתרומות:

gilyondoeihu@gmail.com - Tel. 718.438.0032 #3 

 כל הזכויות שמורות
למכון תולדות יהודה סטיטשין

אין להעתיק שום חלק מגליון זה בלי רשות המערכת

מערכת השיעורים
בארה”ב: 718.536.2347
בארה”ק: 072-3323310

די פלא'דיגע שליטה וואס ערליכע אידן האבן מיט 
זייער דיבור אויבן און אונטן

האבן  הדיבור',  'קדושת  צו  זוכה  איז  וועלכער  איד  א 
ממש  איז  דאס  ווייל  כוחות!  מורא'דיגע  דיבורים  זיינע 
וואס  דיבור  יעדער  נשמה.  דער  פון  געצייג  הייליגע  א 
סיי  כח  א  האבן  וועט  מויל  פון  ארויסגעבן  וועט  ער 
בני  'כלפי  סיי  און  ישועות,  פועל'ן  צו   – שמיא'  'כלפי 
ביי  אנגענומען  ווערן  וועלן  ווערטער  זיינע  אז  אדם', 
חיות  געוואלדיגן  א  שפירן  וועלן  זיי  ווייל  מענטשן! 
מען  וואס  זאך  א  איז  דאס  און  דיבורים.  זיינע  אין 
דעם  זיך  היטן  וועלכע  אידן  ערליכע  אז  בחוש,  ממש  זעט 
 – עפעס  הייסן  זיי  ווען  הדיבור!  כח  א  פארמאגן   – דיבור 
און  הלב'  על  'נתקבל  ווערט  ווארט  א  זייערס  מען!  פאלגט 
וואס  דיבורים  ווייל  רושם!  געוואלדיגן  א  איבער  לאזט 
אינגאנצן  אויף  טוען  מויל  הייליג  א  פון  ארויס  קומען 
ארויס  רעדן  זיי  וואס  ווארט  יעדעס  פעולות!  אנדערע 
זיי  מחיה  זיך  זענען  מענטשן  און  לעבעדיג  און  זיס  איז 

אויסהערן.  צו 

דבריו נשמעין – ער טוט אויף מיט זיינע פשוט'ע 
דיבורים מער ווי יענעמ'ס געשליפענע ווערטער

אסיפת  אן  ביי  זיין  צו  אויסגעקומען  אמאל  איז  עס 
התעוררות. קודם האט גערעדט דארט איינער א שיינער 
פון  רעיונות  שיינע  געזאגט  האט  יענער  דרשן,  בעל 
נישט  איז  און הערליכע תורות. אבער דער עולם  מוסר, 
געווען  נישט  איז  עס  און  אנגעווארעמט  אזוי  געווארן 
האט  דערנאך  גערעדט.  האט  ער  בשעת  שטיל  אזוי 
גאר  איז  וועלכער  איד  ערליכער  אן  איינער  גערעדט 
שטארק נזהר אין שמירת הדיבור און ער האט א הייליגן 
נישט געזאגט אזעלכע טיפע שכל'דיגע  דיבור. ער האט 
אבער  ערשטן.  דעם  ווי   – תורות  שיינע  און  געדאנקען 
און  שטיל,  שא  געווען  איז  גערעדט  האט  ער  בשעת 
געווארן  און  געווען  מקבל  דאס  האט  יעדער  ממש 
"דער  געוואונדערט:  איינער  זיך  האט  אנגעווארעמט. 
ערשטער האט דאך געזאגט אסאך בעסער, נו, פארוואס 
עס  אבער  צווייטן?!".  דעם  אויס  יעדער  הערט  עפעס 
האט  צווייטער  דער  ווייל  קושיא,  קיין  נישט  בכלל  איז 
אזוי  געווען  ווארט  יעדעס  איז  דעריבער  מויל,  הייליג  א 
מיט  באלעקט  פשוט  זיך  האט  עולם  דער  טייער!  און  זיס 

מויל.  פון  ארויסגערעדט  האט  ער  וואס  ווארט  יעדעס 

געשפירט א 'טעם מן' אין יעדעס ווארט פונעם 
חפץ חיים...

חיים:  חפץ  אויפן  געזאגט  האט  זצ"ל  עוזר  חיים  רבי 
דער  וואס  ווערטער  די  אין  מן'  'טעם  א  פילט  ער  אז 
איז  ער  אז  ווייט,  אזוי  מויל,  פון  ארויס  זאגט  חיים  חפץ 
דער  ווי  אויסהערן  און  ארוכות  שעות  שטיין  צו  גרייט 
חפץ  דער  ווייל  דעלמא!  מילי  אפילו   – רעדט  חיים  חפץ 
זיינע  האבן   – הלשון'  'שומר  גרויסער  דער  זייענדיג   – חיים 
דיבורים געהאט אזא מין מתיקות, ממש אויסצוגיין, אז עס 
איז צוגאנגען אין די ביינער! זיינע ווערטער זענען געווען 
זיין דערצו  זיס און ליכטיג! און יעדער מענטש קען זוכה 
הייליג.  און  ריין  מויל  זיין  האלטן  וועט  ער  טאמער   –
געגעבן  'כח הדיבור' האט דער אויבערשטער  ווייל דער 
אין  כח  א  האט  ממללא'  'נפש  יעדער  'אדם'!  יעדן  פאר 
ער  ערד!  דער  אין  און  הימל  אין  שולט  א  זיין  צו  מויל 
אז  הנשמה,  אור  דעם  דורכדעם  שפירן  פון  כח  א  האט 
נתקבל  דאס  וועט   – תורה  דברי  רעדן  וועט  ער  ווען 
וועט  ער  אז  און  ארומיגע!  זיינע  ביי  און  זיך  ביי  ווערן 
א  פילן  ער  וועט   – מויל  פון  ווארט  הייליג  א  ארויסזאגן 
זיך פשוט אויסלערנען  זיסקייט! מען דארף  חיות און א 
צו מקדש זיין דעם דיבור און האבן א הייליג מויל, והבא 

אותו. מסייעין  לטהר 


