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לשבת יצרה: שלימות הבריאה ע"י העסק ביישוב העולם ע"פ תורה
שני חלקים בעבודת השי"ת: לימוד התורה וקיום מצוות

של  העיקריים  החלקים  שני  בענין  ביארנו  הקודם  בגליון 
תלמוד תורה וקיום מצוות מעשיות, שבשורשם  עבודת השי"ת: 
הזה  עולם   – ועשו  יעקב  בהם  שנחלקו  הנחלות  שתי  הם 
)תורה(, אך מאחר שבחר עשו בחלק הרע  ועולם הבא  )מצוות( 
ונתבאר  שניהם.  את  לנחול  יעקב  זכה  הקדושה,  מצד  ונפרד 
היא  המצוות,  פעולת  פני  על  התורה  תלמוד  מצוות  שמעלת 
כיון  נעלית  במדרגה  בהקב"ה  להידבק  זוכים  ידה  שעל  בכך 
אל  יותר  הקרובים  הנפש  ולבושי  כלי  ע"י  בא  קיומה  שאופן 
גיסא  ומאידך  יותר.  אותה  מזככים  הם  וממילא  הנפש,  עצמות 
בכך  היא  החיצוניים,  האברים  ברמ"ח  המצוות  עשיית  מעלת 
שגם הגשמיות נכללת בקדושה. וכן ע"י מה שהמצוות נעשות 
נוגה,  מקליפת  חיותם  המקבלים  וחומריים  גשמיים  בחפצים 
בתורה  המלובש  ב"ה  א"ס  באור  ונכללים  מתעלים  הם  גם 
להשי"ת,  להיות מרכבה  הגשמי  העולם  כל  ומתהפך  ובמצוות, 
שזו היא תכלית הכוונה העליונה בבריאת כל העולמות, להיות 

בתחתונים. דירה  יתברך  לו 

שני חלקים אלו הם כנגד שבט יששכר ושבט זבולון
והנה שני עניינים אלו בעבודת השי"ת, העסק בתורה והעלאת 
אחד  מצד  כי  ישראל.  בעם  תמיד  נמצאים  הגשמי,  העולם 
תורתם  אוהלים' אשר  'יושבי  בישראל תלמידי חכמים  ישנם 

שבט  כמו  והם  הקודש,  במלאכת  היא  עסקם  וכל  אומנותם 
יג-טו(,  מט,  בראשית  רש"י  )עי'  בתורה  תמיד  שעסקו  יששכר 
לעתים'.  בינה  יודעי  יששכר  'ומבני  לג(  יב,  )דהי"א  וכמ"ש 
הוא  שהעוה"ז  למקומות  החוצה  היוצאים  אלו  את  יש  ומאידך 
ובזה  לביתם,  טרף  ובהבאת  בפרנסה  ועוסקים  בתוקפו,  שם 
שהיו  זבולון  שבט  כאנשי  והם  הגשמי,  העולם  את  מיישבים 
לחוף  'זבולון  יג(  מט,  )בראשית  וכמ"ש  בפרקמטיא,  עוסקים 
אל  הקדושה  בהמשכת  היא  להקב"ה  ועבודתם  ישכון'.  ימים 
ניצוצות  מהם  להעלות  הזה,  העולם  של  הנמוכים  המקומות 
ב"ה. סוף  אין  באור  יתכללו  הם  עד שגם  בירורים,  ולברר שם 

רצון השי"ת הוא שיתיישב העולם הגשמי דוקא ע"פ חוקי 
התורה

והנה לפי המתבאר נמצא שעבודת שבט זבולון רבה וחשובה 
העליונה  הכוונה  בתכלית  עוסקים  שהם  כיון  מאד,  עד  היא 
של עצם הבריאה. שהרי הקב"ה ברא את העולם באופן שלא 
יתברך  וכוונתו  ועדיין אינו עומד בתיקונו כראוי,  נשלם לגמרי 
בזה היתה שהבריאה תגמר ותתיישב ע"י האדם, וכמ"ש )ישעיה 
היינו  הדבר  ובפנימיות  יצרה'.  לשבת  בראה  תוהו  'לא  יח(  מה, 

מכח  דוקא  יבוא  הגשמי  העולם  שיישוב  הוא  העליון  שהרצון 
בזה  כי  בזה,  והטעם  התורה.  חוקי  ע"פ  המתנהגים  ישראל  כלל 
שיתיישב העולם ע"י עם ישראל העושים רצונו יתברך, יתגלה 
והשמיימיות שבעולם שייכים לעבודת  שלא רק חלקי הרוחניות 
והחומרי  הגשמי  העוה"ז  בענייני  ההצלחה  כל  גם  אלא  הקב"ה, 

הקדושה. לצד  שייכים 

פיתוי היצר הרע – שאין הנהגת התורה אלא לפרושים 
לגמרי מהעולם הזה

כי הנה מטרת הסט"א ותחבולותיו הם לפתות את האדם שידמה 
בדעתו שהנהגת התורה וקדושת כל המעשים אינה מיועדת אלא 
וחזו  הוויות  מכל  לגמרי  המובדלים  המרוממים  האנשים  לאלו 
ניתנה  כמאמרה  התורה  את  לקיים  ושהאפשרות  עלמא,  דהאי 
רק לאלו הפרושים לגמרי מענייני עוה"ז, והינם יושבי מדברות 
ואוכלי המן, כמו שאמרו חז"ל )מכילתא דרשב"י טז, ד( 'לא ניתנה 
תורה אלא לאוכלי המן', כי רק באופן זה יכולים להתמסר לתורה 
כראוי. ואילו לאנשים המוניים הכפופים לחוקי הטבע ולהנהגת 

העולם הגשמי, אין להם שייכת לדרך התורה האמיתית.

טעם מצות יישוב ארץ ישראל – לגלות שכל הבריאה 
משתייכת להקב"ה, ומתנהלת ע"פ גדרי התורה

יתברך  ורצונו  דוקא,  מזה  ההיפך  היא  הקב"ה  דעת  אולם 
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הוא לגלות שגם כל העולם הטבעי 
כי  מהקדושה,  חלק  הוא  והגשמי 
אין הבריאה מתיישבת כראוי אלא 

והלכותיה.  התורה  חוקי  פי  על 

ארץ  יישוב  מצות  טעם  וזהו 
נג(,  לג,  במדבר  )רמב"ן  ישראל 
קי:(  )כתובות  בחז"ל  שמצינו 
כדי  עד  בגודל מעלתה,  שהפליגו 
לעכו"ם  אמירה  באיסור  שהקילו 
כלל  ביישוב  להוסיף  כדי  בשבת 
ופנימיות  ח:(,  )גיטין  בה  ישראל 
כי  האמור.  ע"פ  הוא  בזה  הענין 
רצה הקב"ה שתהא מדינה גשמית 
הנצרך  כל  בה  שיש  העולם  בזה 
פי  על  והכל  וכו',  יישוב  לצורך 
הלכות וחוקי התורה. וכל הכוונה 

כדי לעשות להשי"ת  יהיה  החיים' שבתוכה  'רוח  וכל 
דירה בתחתונים. ודבר זה מתגלה בארץ ישראל, שהיא 
בו  ששורה  הגשמי  בעולם  למטה  כאן  העיקרי  המקום 
שגם  מתגלה  ובה  ונישא,  מרומם  הכי  באופן  הקב"ה 
השי"ת  מעבודת  חלק  הוא  שבבריאה  החיצוני  החלק 

)ואכהמל"ב(.

חג השבועות מכונה בתורה 'יום הביכורים' – ע"ש 
ראשית המחשבה להוריד שכינה בתחתונים

חזק  קשר  שיש  שמצינו  למה  הטעם  נבין  ובזה 
ביכורי  לענין  תורתנו,  מתן  זמן   - השבועות  חג  בין 
'יום  בשם  זה  חג  מכנה  שהתורה  כמו  הארץ,  תבואת 
הביכורים', והיינו שמקריבים בו את שתי הלחם הבאים 
זמן  מתחילה  הזה  מהחג  כן  וכמו  החדשה.  מהתבואה 
הבאת ביכורים אל בית המקדש, שטעם מצוה זו היא 
להודות לה' על שלימות מעלת הארץ בגידול פירותיה. 
המבואר  הפשט  לפי  זה  מועד  קביעת  טעם  יסוד  וגם 
בתורה שבכתב, הוא מפני שהוא 'חג הקציר' שבו ניכרת 
הברכה בתבואת הארץ. ודבר זה בא ללמדנו שכל מטרת 
השכינה  הורדת  היא  השבועות,  חג  ביום  התורה  נתינת 
בתחתונים ויישוב העולם הגשמי על פי התורה והלכותיה, 
זוכים  כאשר  ומצוותיה,  התורה  בקיום  התכלית  שזו 

להשכין שכינה בעולם הגשמי, ולהעלותו להקב"ה.

עיקר הכוונה מתגלית בארץ ישראל – ועל כן חג 
השבועות הוא זמן שלימות תבואותיה 

וכיון שדבר זה מתגלה בעיקר בארץ ישראל כאמור, 
לכן באים שתי הלחם מתבואה שגדלה בארץ ישראל 
ארץ  מעלת  את  אז  לפרסם  צריכים  כן  ועל  דוקא. 
הכוונה העליונה,  נשלמת  ישראל, שהיא המקום שבו 
ע"י הבאת הביכורים, שהם 'ראשית' פרי האדמה, והרמז 
על ראשית המחשבה והכוונה העליונה בכל הבריאה, 
יישוב אלקי בעולם הגשמי.  כדי לעשות מקום  שהיא 
יז(  יב,  )דברים  הפסוק  על  יז.(  )מכות  אמרו  כן  וכמו 
'ותרומת ידך' – אלו הביכורים, הרי שמצוה זו נקראת 
על שם כח העשיה שבידים – בחי' 'והידים ידי עשו', 
בכח  המצוות  ופעולת  בעשיית  השי"ת  עבודת  והיינו 
שלא  לז:(  )קידושין  בגמ'  מבואר  וכן  אברים.  הרמ"ח 
וישיבה,  ירושה  לאחר  ביכורים אלא  נתחייבו בהבאת 
דהיינו כאשר נתיישבה הארץ בשלימות ונשלמה הכוונה 
העליונה בבריאה. וזהו נמי מה שדרשו חז"ל )בר"ר א, 
ד( את הפסוק 'בראשית' על מצוות התלויות בתבואה 
'ראשית',  נקראו  שכולם  וחלה,  מעשרות  ביכורים   –

ויוצאת  ניכרת  בהם  כי  והיינו  העולם,  נברא  ובזכותן 
לפועל ראשית ותחילת מחשבתו יתברך בבריאת העולם.

במתן תורה התאחדו העליונים והתחתונים, 
הרוחניות והגשמיות

לתחתונים,  התורה  מתן  של  התכלית  כל  היתה  וזו 
שבזה נתאחדו ונתחברו שמים וארץ, וכמבואר במדרש 
גזר  העולם  את  הקב"ה  כשברא  וז"ל:  ג(  יב,  )שמו"ר 
אדם'  לבני  נתן  והארץ  לה'  שמים  'השמים  ואמר 
גזירה  ביטל  התורה  ליתן  כשביקש  טז(,  קטו,  )תהלים 
הראשונה, ואמר התחתונים יעלו לעליונים והעליונים 
יט,  )שמות  שנאמר  המתחיל,  ואני  לתחתונים,  ירדו 
'ואל  א(  כד,  )שם  וכתיב  סיני',  הר  על  ה'  'וירד  כ( 
נתינת  שטעם  ונמצא  ע"כ.  ה'',  אל  עלה  אמר  משה 
העליונים  בין  חיבור  שיהא  כדי  הוא  לישראל  התורה 
מתן  את  כו:(  )תענית  חז"ל  כינו  כן  ועל  והתחתונים. 
זו  חתונתו  'ביום  שאמרו  כמו  נישואין,  בכינויי  תורה 
וכן בשעת  ענין התחברות,  היא  'חתונה'  כי  תורה',  מתן 
איך  שנתגלה  והיינו  וארץ,  שמים  נתחברו  תורה  מתן 

בשמים. כמו  בארץ  גם  שוכן  הקב"ה 

קיום התומ"צ של האבות הק' האיר רק בעולמות 
העליונים בלי לזכך את הגשמיות

היה  הק'  האבות  אצל  והמצוות  התורה  קיום  אופן  כי 
רק ברוחניות הדברים, ע"י ההתדבקות בעליונים דוקא, 
האורות  את  המשיכו  וכוונתם  מחשבתם  גודל  ע"י  כי 
וההשגות של התרי"ג מצוות בעולמות העליונים )ראה 
בגליון קט(. אולם לאחר מתן תורה שירד הקב"ה על הר 
סיני, קיום המצוות הוא רק ע"י פעולות גשמיות דוקא 
מורידים  ובכך  לעוה"ז,  הקדושה  את  ממשיכות  שהן 
את השכינה בתחתונים, שזו היא תכלית כל הבריאה.

התורה מלווה את האדם בכל המצבים שהוא נמצא 
בהם

מובדלת  איננה  שהתורה  רק  לא  הדבר,  ולאמיתת 
ההארה  היא  אדרבה  אלא  עוה"ז,  מענייני  ומופרשת 
והחיות האלוקית שיורדת גם לכל המקומות הנמוכים 
מצב  ובכל  דרגה  בכל  האדם  את  ומלווה  והירודים, 
חן  לווית  'כי  ט(  א,  )משלי  כמ"ש  בו  עומד  שהוא 
שבכל  לומר  והיינו  נד.(,  עירובין  )ראה  לראשך'  הם 
יש  בוודאי  נמצא,  ישראל  שאיש  ומצבים  המקומות 
כיצד  אותו  שילמדו  תורה  של  והלכות  הנהגות  שם 

כזה. במצב  להתנהג 

לעסוק  יוצא  האדם  כאשר  כגון 
ומתן  משא  הלכות  ישנן  במסחר, 
חושן  ערוך  בשולחן  המובאים 
דיני  מבוארים  שבהם  משפט, 
לנהוג  הסוחר  שמחויב  התורה 
הלכות  ישנן  כן  וכמו  בהם. 
אונאה  והלכות  פועלים  שכירות 
האדם  צריך  אלו  שבכל  וכדומה, 
לדעת  כדי  בהם  בקי  קצת  להיות 
התורה.  רצון  ע"פ  להתנהג  איך 
בעצמו  לו  שאין  באופן  ואפילו 
בקיאות בהם, בכל זאת עליו לידע 
שבכל שאלה ונידון המתעורר יש 
לפנות ולשאול את פי רב תלמיד 
ישראל  יעשה  מה  'לדעת  חכם, 
דברי  )ע"פ  פיהם'  על  אחיהם  וכל 
פינה  בכל  האדם  את  מדרכת  התורה  כי  שם(,  הימים 

פונה. שהוא 

הכוונה הרצויה בעסק המסחר – לעשות רצון 
הקב"ה שציווה על כך

וכמו כן צריך כל איש מישראל שתהיה הנהגת שכלו 
ודעתו על פי כוונת התורה. וכגון בענין האמור, צריך 
הסוחר לזכור שתכלית עסק המסחר איננה לאסוף ממון 
בכדי  אלא  וכדומה,  ומכובד  עשיר  להיות  כדי  הרבה 
לקיים את רצונו יתברך שחפץ שיתעסקו ביישוב העולם 
ולגדלם  ביתו  ובני  בניו  את  לכלכל  שיוכל  וכדי  כנ"ל, 
לתורה וכו'. ואדם זה מקיים בכך את רצון ה' בשלמות, 
שנחייב  לכך  ראוי  העולם  מצב  אין  עדיין  הרי  כי 
שמלאכתן  ביהמ"ד  מיושבי  להיות  ואחד  אחד  כל 
לה:(  )ברכות  בגמ'  אמרו  הרי  כי  אחרים,  ע"י  נעשית 
בידם,  עלתה  ולא  יוחאי  בן  שמעון  כר'  עשו  הרבה 
סגולה  ליחידי  אלא  מיועד  זה  דבר  אין  עתה  ולעת 
האדם  בני  רוב  ואילו  אוהל,  מיושבי  להיות  שזוכים 
צריכים לצאת לחוץ ולעסוק בפרנסה, ובכך מקיימים 
למקומות  שיורדים  כיון  בוראם,  רצון  את  בשלימות 
ומכינים  אלקי,  יישוב  ועושים שם  והנידחים  הירודים 

הגשמי. בעולם  השכינה  להשראת  מקום 

ע"י שיוצאים אל מקומות העכו"ם מתעלים משם 
הרבה ניצוצים, והם נכללים בחלק הקדושה

רצון  כפי  אלו  בעניינים  עוסק  האדם  כאשר  ואכן 
אל  לחוץ  שיוצא  בעת  וגם  התורה,  וכוונת  השי"ת 
מקומות הגויים הוא מקיים את ציווי הבורא ומקדש שם 
ומעלה  גדולים  בירורים  מברר  הוא  אזי  בעולם,  שמים 
מתקרבים  ועי"ז  הקדושה,  לחלקי  הק'  ניצוצות  הרבה 
שפירשו  וכמו  ומתגיירים.  לישראל  העולם  אומות  גם 
משה  שבירך  במה  ז"ל(  ברש"י  הובא  שם  )ספרי  חז"ל 
'עמים  יט(  לג,  )דברים  זבולון  שבט  את  ע"ה  רבינו 
פרקמטיא  שע"י  צדק',  זבחי  יזבחו  שם  יקראו  הר 
והם  ארצו,  אל  באים  כוכבים  עובדי  תגרי  זבולון,  של 
ירושלים  אל  נלך  כאן,  עד  ונצטערנו  הואיל  אומרים 
והם  מעשיה,  ומה  זו  אומה  של  יראתה  מה  ונראה 
ואומרים  אחד,  לאלוק  עובדים  ישראל  כל  שם  רואים 
שעל  הרי  שם.  ומתגיירים  כזו,  כשרה  אומה  לך  אין 
שמים  לשם  רצויה  ובכוונה  באמונה  ומתן  המשא  ידי 
כל  בעולם, מתקרבים  כדי להמשיך השראת השכינה 
חלקי הקדושה המפוזרים בכל הארצות, וחוזרים ושבים 

הק'. השכינה  כנפי  תחת  לחסות 

ב. 

ושרי ביששכר: על בעלי המסחר להתבטל אל התלמידי חכמים
המשכת השכינה בתחתונים כראוי אינה אלא ע"י 

זיכוך התורה
שהעסק  הגם  הקודם,  בגליון  שנתבאר  כפי  אמנם 

הכוונה  תכלית  אכן  הוא  הגשמי  עולם  בהעלאת 
העליונה בבריאה, בכל זאת אי אפשר להגיע אל דרגת 
העוסקים  חכמים  התלמידי  ע"י  אם  כי  בזה  השלימות 

רק  כי  כימים בעמל התורה,  לילות  ושמים  באורייתא 
ומקרבת  האדם  את  המזככת  התורה  סגולת  ידי  על 
ב"ה  העליון  רצון  להתקיים  יכול  להקב"ה,  אותו 

נקודות:

כי הנה מטרת 
הסט"א 
ותחבולותיו 
הם לפתות את 
האדם שידמה 
בדעתו שהנהגת 
התורה וקדושת 
כל המעשים אינה 
מיועדת אלא 
לאלו האנשים 
המרוממים 
המובדלים לגמרי 
מכל הוויות וחזו 
דהאי עלמא, 
ושהאפשרות 
לקיים את 
התורה כמאמרה 
ניתנה רק לאלו 
הפרושים לגמרי 
מענייני עוה"ז, 
והינם יושבי 
מדברות ואוכלי 
המן

~

ולאמיתת הדבר, 
לא רק שהתורה 
איננה מובדלת 
ומופרשת 
מענייני עוה"ז, 
אלא אדרבה היא 
ההארה והחיות 
האלוקית שיורדת 
גם לכל המקומות 
הנמוכים 
והירודים, ומלווה 
את האדם בכל 
דרגה ובכל מצב 
שהוא עומד בו 
כמ"ש )משלי 
א, ט( 'כי לווית 
חן הם לראשך', 
והיינו לומר שבכל 
המקומות ומצבים 
שאיש ישראל 
נמצא, בוודאי 
יש שם הנהגות 
והלכות של תורה 
שילמדו אותו 
כיצד להתנהג 
במצב כזה

פרק ל"ו

ִריַאת עֹוָלם ַהֶזּה הּוא  ְכִלית ְבּ ַתּ ה מּוַדַעת זֹאת ַמֲאַמר ַרַז"ל, ֶשׁ ְוִהֵנּ
ה  ְוִהֵנּ ְחּתֹוִנים...  ַתּ ַבּ יָרה  ִדּ לֹו  ִלְהיֹות  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ה  ְתַאָוּ ִנּ ֶשׁ
ֵאינֹו  ְלַמְדֵרָגה  ְדֵרָגה  ִמַמּ ִויִריָדָתם  ָהעֹוָלמֹות  לּות  ְלְשׁ ַתּ ִהְשׁ ְכִלית  ַתּ
ַרְך.  ָניו ִיְתָבּ ִביל עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, הֹוִאיל ְוָלֶהם ְיִריָדה ֵמאֹור ָפּ ְשׁ ִבּ
ַרְך,  ְרצֹונֹו ִיְתָבּ ְך ָעָלה ִבּ ָכּ ְחּתֹון. ֶשׁ ְכִלית הּוא עֹוָלם ַהֶזּה ַהַתּ א ַהַתּ ֶאָלּ
ְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִאְתֲהִפְך  ד ִאְתַכּ ַרְך ַכּ ִלְהיֹות ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ִיְתָבּ
ְך  ְמקֹום ַהֹחֶשׁ רּוְך הּוא ִבּ ִאיר אֹור ה' ֵאין סֹוף ָבּ ָיּ ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא, ֶשׁ
ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ְוִיְתרֹון  ֶיֶתר ְשׂ ּלֹו, ְבּ ל עֹוָלם ַהֶזּה ֻכּ ל ָכּ ְטָרא ַאֲחָרא ֶשׁ ְוַהִסּ

עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְך ֵמֶהָאָרתֹו ְבּ אֹור ִמן ַהֹחֶשׁ



גג

על  ולכן  המצוות.  ע"י  בתחתונים  השכינה  להמשיך 
המצוות  ובפעולת  הזה  עולם  בענייני  העוסק  האדם 
כי  ממנו,  ולקבל  חכם  התלמיד  אל  להתבטל  מעשיות, 
לעשות  ועניינו  תפקידו  את  להשלים  יוכל  עי"ז  רק 

בעולם. דירה  יתברך  לו 

שותפות יששכר וזבולון בעסק התורה
הובא  י"א,  סי'  ויחי  )תנחומא  בחז"ל  שמצינו  וכמו 
יששכר  שבט  שעשו  יח(,  לג,  ובדברים  שם  ברש"י 
היו  יששכר  שבט  שאנשי  ביניהם,  שותפות  וזבולון 
ימים  'לחוף  זבולון  ואילו  כנ"ל,  בתורה  עוסקים 
לתוך  נותן  והוא  בספינות,  לפרקמטיא  ויוצא  ישכון' 
ועוסקים  לומדים  הם  שיהיו  כדי  יששכר,  של  פיו 
עצמם  מבטלים  היו  זבולון  ששבט  ונמצא  בתורה. 
משמשים  והיו  יששכר,  שבט  של  התורה  גדולי  אל 
וזו  בתורה,  לעסוק  שיוכלו  כדי  בהם  ותומכים  אותם 
הם  גם  זכו  זה  מכח  והנה  ושלימותם.  עלייתם  היתה 
זבולון היו תלמידי חכמים,  לתורה, כי גם אנשי שבט 
כמ"ש )שופטים ה, יד( 'ומזבולון מושכים משבט סופר', 
אלא שלא היו גדולים כל כך כמו אנשי שבט יששכר, 

דשמיא  ולסייעתא  לתורה  הם  גם  זכו  זאת  בכל  אך 
מכח  במסחר,  עוסקים  שהיו  אע"פ  בלימודם  מיוחדת 
היו  אכן  והם  אחיהם.  יששכר  אל  עצמם  שביטלו  מה 
כדי  בתורה,  הצלחה  של  זו  לדרגה  לזכות  מוכרחים 
לו  לעשות  ותפקידם  בעסקם  להצליח  יוכלו  שעי"ז 

בתחתונים. דירה  יתברך 

על בעלי העסק להתבטל אל לומדי התורה ולתמוך 
בהם

בישראל,  הדורות  משך  בכל  ההנהגה  היא  כן  וכמו 
כי לעולם נמצאים אנו במצב של שותפות בין העוסקים 
בשביל  החוצה  לצאת  שצריכים  אלו  לבין  באורייתא 
העלאת  בעסק  היא  לה'  שעבודתם  פרנסתם,  עמל 
ולא  בפועל  שותפות  שאין  בזמן  ואף  הגשמי.  העולם 
כן  וה'זבולון' בהדיא, מ"מ לעולם  נשתתפו ה'יששכר' 
ביניהם,  שותפות  ישנה  שלמעשה  העולם  מצב  הוא 
העוסקים  מן  תמיכות  לקבל  נצרכים  התורה  שלומדי 
ולהמשיך  להתקיים  יכולים  הם  זה  ע"י  ורק  במסחר, 
בלימודם ובתורתם. ואכן על הסוחרים לדעת שצריכים 
בהם  ולתמוך  חכמים,  התלמידי  אל  להתבטל  הם 

תכלית  כל  כי  וזבולון,  יששכר  שעשו  כדרך  תמיד 
איננו  בתחתונים  שכינה  להוריד  ותפקידם  עבודתם 

ידם. על  אלא  נשלם 

חודש סיון שניתנה בו התורה הוא כנגד שבט 
זבולון, ומזלו 'תאומים'

חודש  מכוון  החדשים  שבסדר  חזינן  זה  ומטעם 
וזה  זבולון,  שבט  כנגד  התורה  בו  שניתנה  סיון 
להמשיך  כדי  היא  התורה  נתינת  שתכלית  מורה 
נעשית  והיא  לעיל,  כאמור  בתחתונים  השכינה 
במסחר  העוסקים  זבולון  שבט  אנשי  ע"י  בעיקר 
חודש  מזל  אך  להקב"ה.  הגשמי  עולם  ובהעלאת 
בישראל  התורה  שהנהגת  להורות  'תאומים',  הוא  זה 
התאומים,  כמו  יחד  שניהם  של  השותפות  כח  ע"י  הוא 
שותפיהם  הינם  במסחר  לעסוק  שיוצאים  אלו  כי 
בתמיכה  אותם  מחזיקים  כי  חכמים,  התלמידי  של 
בתורה  לעסוק  הם  יכולים  ומכוחם  להם,  שנותנים 
יכולים  דוקא  תורה  הלומדי  בכח  גיסא,  ומאידך  כראוי, 
להמשיך  ובתפקידם  בעניינם  להצליח  העסק  בעלי 

התחתון. בעולם  אלוקות 

ג. 

 זבולון בצאתך ויששכר באוהליך: לומדי התורה 
והעוסקים בפרנסה תלויים זה בזה

טענות בעלי התורה על בעלי הממון והגורמים לכך
לומדי  וכמה  כמה  שישנם  הרואות  עינינו  והנה 
וטענתם  המסחר,  בעלי  על  תמיד  שמתרעמים  תורה 
ה',  עבודת  בענייני  כדבעי  מתנהגים  שאינם  בפיהם 
מן  שנדרשת  שמים'  ה'יראת  דרגת  את  להם  ואין 
הם  שאין  מה  על  מתלוננים  הם  וכן  וכו',  האדם 
אין  וממילא  להם,  והיאות  הראוי  כפי  בהם  תומכים 
ואף  ותפילה.  בתורה  כראוי  לעסוק  יכולים  הת"ח 
ובאמת  בטענותיהם,  הם  צודקים  לפעמים  שאכן 
כדבעי,  יותר  להתנהג  בפרנסה  להעוסקים  להם  היה 
של  התנהגותם  אופן  בגלל  נגרם  הדבר  לפעמים  הנה 
יש  הדברים  שורש  על  לעמוד  וכדי  עצמם.  הת"ח 
הצדדים  ששני  נשכיל  ומכך  הענין,  עומק  את  להבין 
בספה"ק  דברינו  )ושורש  זה.  על  זה  משפיעים  הם 

רבים(. במקומות  יוסף,  יעקב  תולדות 

גדר השותפות – שכל אחד פועל גם בעבור זולתו
שזכו  אלו  בין  שותפות  ישנה  לעולם  כאמור  כי 
לפעול  שיוצאים  אלו  לבין  ביהמ"ד  מחובשי  להיות 
ו'זבולון'.  'יששכר'  של  במצב  הם  ותמיד  לפרנסתם, 
שני  בין  שישנה  שותפות  בכל  שמצינו  כמו  וממילא 
הכל  פועלים  ששניהם  היא  בזה  שהכוונה  אדם,  בני 
ג"כ  להשני  נוגע  אחד  שותף  ע"י  הנעשה  וכל  ביחד, 
האחד  שהשותף  כיון  אותו,  עשה  הוא  גם  כאילו 
אלא  גרידא,  עצמו  מכח  דבר  שום  עושה  אינו 
שהרוויח  מה  כל  כן  וכמו  השותפות.  עצם  בכח 
אליו  שייך  אינו  מהם,  אחד  של  בעמלו  העסק 
אינם  במלאכתו  ופעולותיו  עשיותיו  שכל  כיון  בלבד, 
שביניהם,  השותפות  עסק  בשביל  אלא  לחוד,  לעצמו 
יששכר  בין  השותפות  עסק  לגבי  ממש  הדבר  כן 

האמורה. וזבולון 

על העוסקים בתורה להמשיך קדושה לאלו 
שיוצאים למסחר

אותו  שזיכה  שמה  לדעת,  בתורה  העוסק  על  כי 
וממילא  ביהמ"ד,  מיושבי  חלקו  ששם  ית"ש  הבורא 
נעלה  בדרגה  להיות  יכול  ותפילתו  לימודו  אופן  כל 
יותר, וביכולתו לחיות חיים רוחניים ונעלים יותר כיון 
שאין לו שייכות כלל אל העולם החיצון, וגם בפשטות 
אין  כי  ותפילה,  בתורה  לעסוק  זמן  יותר  לו  יש  הרי 

הנה מוטל עליו  הוא טרוד על המחיה ועל הכלכלה – 
ולהשפיע  ישראל,  לכל  זו  קדושה  להמשיך  אחריות 
כי כל אורות הקדושה  השראת השכינה גם על הזולת, 
תיקון  בעבור  אינם  ותפילתו  תורתו  מכח  הנמשכים 
נפשו בלבד, אלא הם לצורך כל העולם כולו, גם לאלו 
כל  לא  כי  הקודש.  במלאכת  תמיד  עוסקים  שאינם 
להיות מחובשי  זו שיוכל  בדרגה  עומד  מישראל  אחד 
ולכן על הלומד תורה להשפיע עליו  ספסלי ביהמ"ד, 

רוחניות. בענייני  ועסקו  עבודתו  ע"י 

ע"י שהלומדי תורה לא משלימים עצמם כפי שצריך 
– גם לבעה"ב אין יר"ש כראוי

מתנהג  במסחר  העוסק  שאין  רואה  הוא  כאשר  וא"כ 
הדרושה  שמים  היראת  את  לו  ואין  הראוי,  באופן 
לא  תורה  הלומד  שגם  מפני  אלא  זה  אין  וכו',  לו 
בדברים  עצמו  השלים  ולא  לו,  שיאות  כפי  בה  עסק 
שזיכו  מאחר  כי  אליהם.  לזכות  צריך  הוא  שהיה 
בתורה  ולעסוק  אוהל  יושב  להיות  משמים  אותו 
רמות  במעלות  להתעלות  עליו  היה  הרי  תמיד, 
וכו',  נפלא'  ו'גאון  מדרגה'  'בעל  ולהיות  ונשגבות, 
במסחר  העוסק  גם  אז  כן,  הדבר  אכן  היה  ואילו 
היה  החיצוני,  העולם  ובנסיונות  בעסקיו  שטרוד 
שמים  ירא  להיות   – ממנו  הנדרשת  במדרגה  עומד 
כראוי.  ולהתפלל  וכו'  לתורה  עתים  לקבוע  מרבים, 
ה'יששכר'  שצד  אומר  זה  הרי  כן,  הדבר  אין  ואם 
הגיע  ולא  כדבעי,  עבודתו  עושה  אינו  שבשותפות 
וממילא  בה,  לעמוד  עליו  שהיה  המדרגה  אל  עדיין 
להשפיע  צריך  שהיה  הקדושה  דרגת  ממנו  נמשכה  לא 

לחוץ. היוצא  אל 

מפני שאין עוסקי התורה במדרגתם הראויה – אין 
הבעה"ב תומכים בהם כיאות

הבעה"ב  שאין  חכם  התלמיד  רואה  אם  כן  וכמו 
שהוא  מטעם  זהו  כרחך  על  הראוי,  כפי  בו  תומך 
לזכות  עליו  אל המדרגה שהיה  עדיין  הגיע  לא  עצמו 
ומאודו,  נפשו  וכגון שאין הוא מסור לתורה בכל  בה, 
כל  בה  בקי  הוא  שאין  או  בהתמדה  בה  עוסק  שאינו 
וה'דברים  המעלות  אל  זכה  שלא  או  וכדומה,  כך 
לשמה,  בתורה  העוסקים  אלו  בהם  שזוכים  הרבה' 
הוא  ואין  מסחר  הבעל  ממנו  נתפעל  לא  כן  ומפני 

הוא  היה  אילו  כי  בו.  ולתמוך  להחזיק  אותו  מחשיב 
עצמו  להמית  תורה,  לבן  הראוי  הנכונה  בדרגה  עומד 
העסק  בעל  גם  היה  בוודאי  אז  וכו',  תורה  של  באהלה 
את  לת"ח  לתת  לעצמו  זכות  רואה  והיה  בזה,  מכיר 

הראויה. התמיכה 

היוצאים למסחר יכולים לגרום ירידה אל התלמידי 
חכמים

איברא שלא על הלומדי תורה בלבד הם תלונותינו, 
שיוצאים  בתים  הבעלי  גם  גיסא  מאידך  באמת  כי 
למסחר אשמים במה שלא זכו היושבי אוהל להתעלות 
כראוי, שהרי אפשר לטעון גם להיפך, ולומר שהטעם 
הנכונה,  במדרגתם  עומדים  חכמים  התלמידי  שאין 
– שהם בעלי העסק  שצד השני שבשותפות  מפני  הוא 
הבלי  בענייני  ומאודם  נפשם  בכל  תמיד  עסוקים   –
ירידה  גורם  זה  ודבר  הנפסדות,  ובתאוותיו  הזה  עולם 
של  מצבם  שגם  עד  הרוחני,  העולם  מצב  לכל  גדולה 
הלומדי תורה היא ירוד מאד, ואין ביכולתם להתעלות 
התורה.  ובהשגת  השי"ת  בעבודת  שלימות  ולקנות 
מכירים  אינם  שכלם  וגשמיות  חומריות  שמפני  וכן 
וממילא  כראוי,  בהם  לתמוך  חכמים  התלמידי  בערך 
נצרכים הת"ח לחיות בדחקות ואין זמנם ולבם פנויים 

מרוממת. ה'  לעבודת 

כל שותף משפיע גם על השני, ולכן צריך לקיים 
ולהשלים את חלקו בעבודה

התורה  לימוד   – אלו  עבודה  חלקי  שני  כאמור  כי 
באופן  ביחד  עבודתם  פועלים   – הגשמי  עולם  והעלאת 
הללו  הצדדים  משני  אחד  כל  וממילא  שותפות,  של 
אינו  מהם  אחד  וכאשר  ג"כ,  זולתו  על  ומשפיע  פועל 
כראוי,  עבודתו  פועל  הוא  ואין  היאות  באופן  מתנהג 
השני,  לשותף  גם  ונפילה  ירידה  מזה  נמשך  אזי 
שצריך  במה  עצמו  להשלים  בידו  שאין  גורם  וזה 
אליה.  להגיע  העליונה שעליו  המדרגה  אל  ולהתעלות 
מוטל  שהאחריות  לדעת  מהשותפים  אחד  כל  על  ולכן 
לו  שניתן  כפי   - בשותפות  חלקו  את  לשמור  עליו 
לעבוד  וצריך  ב"ה,  העליון  הרצון  והנחילו  משמים 
בכח   - כך  וע"י  לו,  וכנכון  כראוי  לה'  עבודתו  את 
יתברך  וכוונתו  רצונו  בשלימות  ייגמרו   - שניהם 

היצירה. בתחילת 

נקודות:

הנה חזינן 
שבסדר החדשים 

מכוון חודש 
סיון שניתנה בו 

התורה כנגד שבט 
זבולון, וזה מורה 
שתכלית נתינת 
התורה היא כדי 

להמשיך השכינה 
בתחתונים, והיא 

נעשית בעיקר 
ע"י אנשי שבט 

זבולון העוסקים 
במסחר ובהעלאת 

עולם הגשמי 
להקב"ה. אך מזל 

חודש זה הוא 
'תאומים', להורות 

שהנהגת התורה 
בישראל הוא ע"י 

כח השותפות של 
שניהם יחד כמו 

התאומים

~

שני חלקי עבודה 
אלו – לימוד 

התורה והעלאת 
עולם הגשמי – 

פועלים עבודתם 
ביחד באופן של 

שותפות, וממילא 
כל אחד משני 
הצדדים הללו 

פועל ומשפיע על 
זולתו ג"כ, וכאשר 

אחד מהם אינו 
מתנהג באופן 

היאות ואין הוא 
פועל עבודתו 

כראוי, אזי נמשך 
מזה ירידה ונפילה 
גם לשותף השני, 

וזה גורם שאין 
בידו להשלים 

עצמו במה שצריך 
ולהתעלות אל 

המדרגה העליונה 
שעליו להגיע אליה



דד

 א.
יציאת מצרים בבחי' אור המאיר את החושך

יז(. )יג,  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי 

וברזל,  עני  אסירי  וצלמות  חושך  יושבי  י(  קז,  )תהלים  הכתוב  אמר 
החושך  מקום  נחשב  האסורים  בית  כי  הכתוב  בלשון  ונראה 
יציאה  היא  האסורים,  מבית  יציאה  כי  נמצא  כן  ואם  ואפילה. 
שהיתה  מצרים  מגלות  היציאה  את  נגדיר  זה  ולפי  לאור.  מחושך 
אומרים  וכן  לאור,  מחושך  יציאה  של  כענין  גדול,  האסורים  בית 
גדול'  לאור  מאפילה  וכו'  לחירות  מעבדות  'הוציאנו  הסדר  בליל 

קטז:(.  )פסחים 

בו,  האסור  את  מגביל  האסורים  שבית  מה  עיקר  כי  הוא,  והענין 
יכול  שהרי  חפץ.  שלבו  מקום  כל  אל  ללכת  יכול  שאינו  בזה  הוא 
נחשב  יהיה  ועדיין  שירצה,  מה  כל  את  האדם  לזה  שיתנו  להיות 
וללכת  לצאת  יכול  שאינו  לפי  האסורים,  בבית  כאסור  לגמרי 
שכתוב  כמו  האור,  לענין  מקושרת  נכונה  הליכה  והנה  משם. 
היום,  נכון  עד  ואור  הולך  נוגה  כאור  צדיקים  ואורח  יח(  ד,  )משלי 

אומר  הוא  וכן  כאפלה,  רשעים  דרך  יט(  )שם,  נאמר  הפכם  ועל 
בבית  שנמצא  מי  כן  ואם  הולך.  בחושך  והכסיל  יד(  ב,  )קהלת 

במקום  אותו  שסגרו  היינו  ההליכה,  כח  את  לו  שאין  האסורים 
הליכה. בו  שאין  החושך 

בגי'  הוא  אשר  'וארא',  בפרשת  מצרים  יציאת  התחילה  ולכן 
עם  יחד  אשר  פסוקים,  קכ״א  וארא  בפרשת  ויש  עה״כ.  'אור' 
האור  שלימות  כי  עה״כ,  ך'  'חֹׁשֶ בגי'  הוא  'וארא'  הפרשה  שם 
ונמצא  אותו.  ומאיר  החושך  במקום  נכנס  הוא  כאשר  דוקא  הוא 
'כסיל'  בגי'  והוא  קכ״א,  הוא  ל'חשך'  'אור'  בין  בגי'  ההבדל  כי 
ולכן  החכמה,  'אור'  את  לו  שאין  מי  הוא  הכסיל  ענין  כי  עה״כ. 
נכנס  מצרים  יציאת  של  והאור  כנ״ל.  הולך'  בחושך  'כסיל  הוא 
שכתוב  כמו  גדול.  לאור  החושך  ונהפך  הכסיל,  למקום  אף 
מאירה  הלילה  היתה  מצרים  יציאת  בליל  כי  לח.(  )ח״ב  בזוה״ק 
'ישראל'  כי  וכידוע  ישראל,  כלל  ענין  וזהו  תמוז.  בתקופת  כיום 

וחשך'. 'אור  בגי'  הוא 

קצוות  ו'  לכל  מתפשט  הוא  כאשר  הוא  האור  שלימות  והנה 
פרק  תרי״ג  )מאמר  עולם  כהונת  ברית  בספה״ק  רמז  וכן  העולם, 
פעמים  ו'  בגי'  הוא  מטה'  מעלה  דרום  צפון  מערב  'מזרח  כי  מ( 

בשלח,  בפרשת  מצרים  יציאת  נשלמה  כאשר  ולכן  עיי״ש.  'אור', 
פעמים  ו'  מנין  בגי'  שהוא  העם'  את  פרעה  בשלח  'ויהי  נאמר 
בשלח  'ויהי  כי  לשנים,  מתחלקות  אלו  ותיבות  הנ״ל.  'אור' 
על  מדברות  העם'  'את  תיבות  ואילו  פרעה,  עם  עוסקות  פרעה' 
החושך  מקום  הוא  פרעה  כי  יבואר,  הרמז  ובדרך  ישראל.  כלל 
ו'  בגי'  הוא  פרעה'  בשלח  'ויהי  ולכן  אותו,  להאיר  שצריכים 
על  נוספו  כאשר  ורק  )קכ״א(,  ל'אור'  'חשך'  בין  החילוק  פעמים 
ים  קריעת  ובעת  אור.  פעמים  ו'  למנין  הגיעו  העם'  'את  תיבות  זה 
והחושך  הענן  'ויהי  כ(  )יד,  שנאמר  כמו  גדול,  אור  היה  אכן  סוף 

מצרים.  יציאת  נשלמה  ובזה  הלילה',  את  ויאר 

 ב.
יציאת מצרים ושירת הים מדרגות בענין התפלה

פלשתים  ארץ  דרך  אלקים  נחם  ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי 
יז(. )יג, 

על  ישראל  בני  שהתפללו  אחר  התחילה  מצרים  יציאת  הנה 
העבודה  מן  ישראל  בני  ויאנחו  כג-כד(  ב,  )שמות  שנאמר  כמו  כך, 
נאקתם  את  אלקים  וישמע  וגו'  האלקים  אל  שועתם  ותעל  ויזעקו, 
ישראל  בני  שהתפללו  אחר  באה  סוף  ים  קריעת  גם  וכך  וגו'. 
זה  על  כי  ה(  כא,  )שמו״ר  במדרש  חז״ל  שאמרו  כמו  הקב״ה,  אל 
קריעת  ובעת  עיי״ש.  קולך,  את  השמיעיני  יד(  ב,  )שה״ש  נאמר 
והוא  התפלה,  בענין  יותר  נעלית  למדרגה  באמת  זכו  סוף  ים 
בענין  מיוחד  עומק  והוא  'תפלה',  בגי'  ג״כ  שהוא  ה'שירה'  ענין 
לכם  ילחם  ה'  יד(  )יד,  ישראל  לבני  רבינו  משה  אמר  ולכן  התפלה. 
שירות  שיאמרו  דהיינו  יונתן  בתרגום  ומבואר  תחרישון,  ואתם 
רגילה  מתפלה  לשתוק  רבינו  משה  להם  שאמר  והיינו  ותשבחות. 

שירה. של  תפלה  לבחי'  לזכות  עומדים  הם  כי 

משה  שאמר  כמו  תפלה,  מקום  אינה  מצרים  כי  אמרו  ובאמת 

היה  שלא  ה',  אל  כפי  אפרוש  העיר  את  כצאתי  כט(  )ט,  רבינו 
תפלתם  כי  יט:(  )ח״ב  בזוה״ק  אי'  ולכן  מצרים.  בתוך  להתפלל  יכול 
שנשמעה  פנימית  זעקה  בעיקר  היתה  במצרים  ישראל  בני  של 
לרחש  הצליחו  לא  בעוה״ז  למטה  ואילו  העליונים,  בעולמות 
מעצם  חלק  כי  יותר,  מבואר  זה  ולפי  עיי״ש.  בפיהם,  תפלה 
בזה  כי  ישראל,  כלל  מפי  תפלה  שנשמעה  מה  הוא  מצרים  יציאת 
להתפלל.  מניחים  שאינם  מצרים  שליטת  הם תחת  אין  כי  התגלה 
'נחלה  יש  כי  ועוד(  נא.  )ברכות  חז״ל  שאמרו  במה  נרמז  זה  וענין 
עליו  מורה  ושמו  'תפלה',  בגי'  הם  אלו  תיבות  כי  ְמָצִרים',  בלי 
הוא  אלא  'ְמָצִרים',  על  הרומזים  ִמְצַרִים  לקלי'  משועבד  הוא  שאין 
מצרים,  ליציאת  שיש  הכח  על  גם  מורה  זה  ורמז  מצרים'.  'בלי 
ממצרים,  לצאת  הכח  הוא  אשר  'מצה'  בגי'  הוא  בלי'  'נחלה  כי 
באה  זה  ענין  ושלימות  מצרים'.  'מצה  בגי'  הוא  'תפלה'  כי  ונמצא 
שהרי  כנ״ל,  התפלה  בענין  עומק  תוספת  שהיא  השירה,  בעת 
הרי  עה״כ,  'מצרים'  בגי'  הוא  א'(  י״ש  ו״ד  )י״ן  'שירה'  של  המילוי 
הכנעה  על  מורה  זה  והרי  'מצרים',  את  פעם  עוד  בזה  שכללו 

להתפלל. מניחה  שאינה  מצרים  קלי'  של  שלימה 

העם,  את  פרעה  בשלח  ויהי  הפרשה  בתחלת  שנאמר  וזהו 
'ולא  וממשיך  עה״כ,  'תפלה'  בגי'  הם  העם'  'את  תיבות  אשר 
בגי'  ג״כ  שהוא  ארץ'  'דרך  עוד  ואמר  'מצה',  בגי'  שהוא  נחם' 
עניינו  ושורש  התפלה  כח  בענין  רמזים  כמה  כאן  הרי  'תפלה', 
קריעת  בעת  גדולה  לשלימות  באה  התפלה  כי  מצרים,  ביציאת 

סוף. ים 

אשר  ישראל,  לארץ  נכנס  רבינו  משה  היה  זכינו  אילו  והנה 
היה  כך  ועל  כידוע.  התפלה  בענין  יותר  גדולה  שלימות  היא 
אלא  כידוע,  'תפלה'  כמנין  תפלות  תקט״ו  מתפלל  רבינו  משה 
מדרגה  יש  והנה  להתפלל.  עוד  יוסיף  שלא  הקב״ה  לו  שאמר 
שהוא  קסח:(,  זוה״ק  א;  צ,  )תהלים  למשה'  'תפלה  שנקרא  בתפלה 
שערי  נפתח  שאז  כידוע  השנה  ראש  ביום  שהוא  התפלה  שורש 
והוא  השנה',  'ראש  בגי'  משה'  'תפלה  כן  ועל  השנה  לכל  התפלות 
המרומזים  הדינים  כל  נמתק  שאז  'אלקים'  שם  פעמים  י'  בגי' 
דרך  אלקים  נחם  'ולא  שנאמר  כאן  שנרמז  מה  וזה  אלקים.  בשם 
אבל  כנ״ל,  התפלה  ענין  נרמז  זה  בפסוק  אשר  פלשתים'  ארץ 
הקב״ה  הנהיג  לא  זו  ובבחי'  משה',  'תפלה  בגי'  הוא  'פלשתים' 
לשלימות  רבינו  משה  זכה  שלא  כך  על  להורות  ישראל,  כלל  את 

בחייו. זו  תפלה  ענין 

 ג.
התגברות הקלי' לעומת תוקף גילוי הקדושה 

בקריעת ים סוף

ה'  ישועת  את  וראו  התיצבו  תיראו,  אל  העם  אל  משה  ויאמר 
לא  היום  מצרים  את  ראיתם  אשר  כי  היום,  לכם  יעשה  אשר 
תחרישון  ואתם  לכם  ילחם  ה'  עולם.  עד  עוד  לראותם  תוסיפו 

יג-יד(. )יד, 

כלל  בין  כיתות  ד'  שהיו  אלו  פסוקים  על  יונתן  בתרגום  אי' 
כת  הים,  אל  לרדת  אלא  ברירה  שאין  טענו  אחת  כת  ישראל, 
בטענה  באו  כת  עוד  למצרים,  לחזור  שצריכים  אמרו  אחרת 
אמרו  הרביעית  והכת  המצרים,  כנגד  מלחמה  סדרי  לערוך  שיש 
המצרים.  את  שיבלבל  באופן  וקולות  רעש  יעשו  הפחות  שלכל 
'אל  אמר  ראשונה  כת  כנגד  רבינו,  משה  דברי  באו  כולם  וכנגד 
כנגד  היום',  לכם  יעשה  אשר  ה'  ישועת  את  וראו  התיצבו  תיראו 
תוסיפו  לא  היום  מצרים  את  ראיתם  אשר  'כי  אמר  שניה  כת 
ילחם  'ה'  אמר  השלישית  הכת  כנגד  עולם',  עד  עוד  לראותם 
ומסיים  תחרישון'.  'ואתם  דבריו  באו  הרביעית  הכת  וכנגד  לכם', 
והבו  'שתוקו  רבינו  משה  להם  שאמר  הרביעית,  הכת  על  בדבריו 
משה  הזכיר  למה  להבין  ויש  לאלקכון',  ורוממו  ותושבחתא  יקרא 
צריכים  שהיו  לזה  בקשר  ותשבחות,  השירות  ענין  את  רבינו 

לעשות.  שבקשו  הקולות  מן  לשתוק 

אשר  אלו,  כתות  בכל  הפנימי  הענין  נרמז  אלו  בדברים  אכן 
לא  שעה,  באותה  ישראל  כלל  את  שתפסו  הדעת  בלבולי  כל 
צריכים  שהיו  פנימיים  ועניינים  קדושות  על  כיסויים  אלא  היו 
זה  ענין  כי  ונקדים  בעז״ה.  שיבואר  וכמו  שעה,  באותה  להתגלות 
אינו  והעלם  הסתר  כל  אשר  שבקדושה,  הדברים  בכל  כלל  הוא 

או  זמן  באותו  שנמצאת  פנימית  קדושה  על  לכסות  אלא  בא 
בקדושה,  מדרגה  איזו  לידי  להגיע  אפשרות  יש  כאשר  כי  מצב, 
והקלי'  ההסתר  מתוך  ולכן  זה,  לעומת  הסט״א  מתגברת  דוקא  אז 

המסתתרת.  הקדושה  את  להבין  יכולים 

ונבקעו  ישראל  כלל  לפני  הים  נבקע  כאשר  כי  נפרש,  ובכן 
מורה  זה  הרי  ד(,  בשלח  )מכילתא  עמו  יחד  שבעולם  מימות  כל 
שהרי  שעה.  באותה  ישראל  כלל  לה  שזכו  נפלאה  קדושה  על 
וזה  כא:(,  )ב״מ  יאוש  בה  חל  ודאי  ים  של  בזוטו  שנשטפה  אבידה 
ו;  לב,  )תהלים  רבים'  מים  'שטף  המכונים  העניינים  כל  על  מורה 
כלל  ניצלו  וכאשר  גדול.  יאוש  בהם  לחול  שיכול  ח.(,  ברכות  עי' 

לדעת  הקב״ה  הראה  סוף,  ים  של  רבים'  מים  ה'שטף  מן  ישראל 
תקותם  את  להחזיק  יוכלו  ותמיד  ישראל,  כלל  אצל  יאוש  אין  כי 
לגילוי  כשרה  השעה  שהיתה  ומפני  וישועתו.  בהשי״ת  ובטחונם 
הקדימה  לכן  ישראל,  כלל  של  בניינם  מיסוד  חלק  יהיה  אשר  זה, 
יש  כי  לומר  שבאו  עד  הראשונה,  הכת  אצל  יאוש  ועוררה  הקלי' 
רבינו  משה  אמר  וכנגדם  גדול.  יאוש  מתוך  הים  מי  לתוך  לרדת 
עתיד  כי  היום',  לכם  יעשה  אשר  ה'  ישועת  את  וראו  'התייצבו 

להושיע. מעצור  לו  שאין  ה'  ישועת  להתגלות 

הנצחית  הגאולה  ענין  שעה,  באותה  להתגלות  צריך  היה  עוד 
השורשית,  הגלות  היתה  מצרים  גלות  כי  ישראל.  כלל  לה  שזכו 
לגאולה  ואף  הגאולות  לכל  השורש  היא  מצרים  גאולת  גם  וכך 
שאין  נצחית  גאולה  תהיה  הרי  העתידה  והגאולה  העתידה. 
היתה  היא  אף  זו  לגאולה  והשורש  יא(,  כג,  )שמו״ר  גלות  אחריה 
בקריעת  ישראל  כלל  שזכו  מה  והוא  מצרים.  בגאולת  כלולה 
כל  מתו  כאשר  עולם,  לחירות  ממצרים  יצאו  אז  אשר  סוף,  ים 
למצרים  לחזור  תורה  שאסרה  מה  יסוד  הוא  וזה  משעבדיהם. 
מצרים  מטומאת  ישראל  כלל  התנתקו  כבר  כי  טז(,  יז,  )דברים 

לכן  זה,  לגילוי  ראוי  הזמן  שהיה  ומפני  בשלימות.  הארץ'  'ערות 
לחזור  שצריכים  לומר  השניה  הכת  את  להביא  הקלי'  התאמצה 
אלא  היתה  ולא  מתבטלת,  ממצרים  שהגאולה  כלומר  למצרים, 
ראיתם  אשר  'כי  ואמר  רבינו  משה  עמד  וכנגדם  זמנית.  גאולה 
כלל  כי  עולם',  עד  עוד  לראותם  תוסיפו  לא  היום,  מצרים  את 

נצחים. לנצח  עצמותם  בעצם  גאולים  ישראל 

כמו  הוא  סוף,  ים  קריעת  בעת  להתגלות  שעמד  נוסף  ענין 
בני  מעשי  כל  כלל  והוא  מלחמה',  איש  'ה'  הים  בשירת  שאמרו 
בהם  שמשקיעים  מלחמות  בענייני  ובפרט  ותחבולותיהם,  אדם 
אך  הוא  הכל  כי  התגלה  אשר  מלחמה,  וטכסיסי  רבים  כוחות 
כלל  של  בואם  לפני  נחוצה  הקדמה  זאת  והיתה  ה'.  מיד  ורק 
הפסוק  אשר  בה,  ולהשתקע  ישראל  ארץ  את  לכבוש  ישראל 
למו,  הושיעה  לא  וזרועם  ארץ  ירשו  בחרבם  לא  'כי  ואומר  מבהיר 
היא  והכוונה  ד(,  מד,  )תהלים  רציתם'  כי  פניך  ואור  וזרועך  ימינך  כי 
אשר  הארץ,  ישוב  ענייני  בכלל  ותחבולותיו  אנוש  מעשי  לכל  גם 
צריכה  שהיתה  ולפי  המעשים.  לכל  ויעשה  ועושה  עשה  לבדו  ה' 
השלישית  הכת  את  ופיתתה  הקלי'  התגברה  זו,  קדושה  להתגלות 
של  באופן  ולהתגבר  ולעמוד  מצרים,  כנגד  מלחמה  בקשרי  לבא 
ילחם  'ה'  כי  להם  וגילה  משה  בא  כך  ועל  ידי'.  ועוצם  'כוחי 
ישראל  ארץ  את  לכבוש  ינחנו  לבדו  והוא  המלחמה,  לה'  כי  לכם', 

פניו.  באור  הענינים  בכל  ולהנהיגנו 

באותה  להשיג  ישראל  כלל  שעמדו  נוספת  מיוחדת  מדרגה 
היא  ה'  אל  השירה  עבודת  הרי  כי  הים.  שירת  ענין  הוא  שעה, 
התחדשה  שעה  ובאותה  מרומים,  מלאכי  השמים  צבא  עבודת 
לפני  יום  בכל  שירה  לשורר  ישראל  כלל  שיזכו  המיוחדת  המדרגה 
יום  באותו  כי  ז(  כג,  )שמו״ר  חז״ל  שדרשו  כך  כדי  עד  זה  והיה  ה', 
ישראל  כלל  ששוררו  כו(,  סח,  )תהלים  נוגנים'  אחר  שרים  'קדמו 
כלל  של  השירה  ענין  יסוד  הוא  וזה  המלאכים,  כך  אחר  ורק 
יום[.  בכל  הים  שירת  את  ואומרים  מזכירים  לכן  ]אשר  ישראל 
את  להביא  הקלי'  התגברה  לכך,  כשרה  השעה  שהיתה  ולפי 
את  לבלבל  וקולות  רעש  לעשות  שמוכרחים  לומר  הרביעית  הכת 
ה'.  לפני  השירה  קול  נעימת  את  מפסידים  היו  ובזה  המצרים, 
וכנגדם אמר משה רבינו 'ואתם תחרישון', כדי שיזכו אל הקדושה 
ותושבחתא  יקרא  'והבו  יונתן  בתרגום  סיים  כך  ועל  השירה,  של 
עם זו יצרתי לי תהלתי  כי זכו כלל ישראל להיות  ורוממו לאלקכון', 

ֵא-ל'. יר  'ִשׁ נוט'  שהוא  'ישראל'  שם  כענין  כא(,  מג,  )ישעיה  יספרו 

דברי נועם ופרפראות על הפרשה ומועדי השנה

פרשת בשלח-שירהדברים נעימיםדברים נעימים
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שיעורי השקפה ומוסר בדרך החסידות 
פרק י"אמסילת ישריםמסילת ישרים

שיעור ל"ג – ב' )פרשת וירא תשע"ד(

מאתו לא 
 תצא 
הרעות: 
לויטן 
פנימיות'דיגן 
אמת איז בכלל 
נישטא קיין 
מציאות פון 'רע'

א סוראמרעאועשהאטו	:אצווייאמהלכיםא	יןאע	ודתאהמדות	.
חסיד'ישע  די   | שארף  גאר  רע  דעם  אראפ  רייסט  עס   | חז"ל  דברי  פשטות  אויף  געבויעט  זענען  ספרים  מוסר  די 
מוסר  לויט   - הגאוה  מדת  דוגמא:   | טוב  דעם  משבח  מער  איז  עס   | חז"ל  דברי  פנימיות  אויפן  געבויעט  זענען  ספרים 
לויט   – אכילה  דוגמא:   | בקדושה  גאוה  בעל  א  זיין  מען  דארף  ספרים  חסיד'ישע  לויט   | בהחלט  אסור  עס  איז  ספרים 
רוחניות'דיגע  פון  האבן  הנאה  מען  דארף  ספרים  חסיד'ישע  לויט   | האבן  צו  הנאה  נישט  זען  מען  דארף  ספרים  מוסר 

הפנימיות אור  דער  געהערשט  האט  המקדש  בית  אין  הקרבנות  אכילת  ביי   | תענוגים 

א למהא	יר	א	ימיארע:אדערא		נצערא'רע'א	יזא	לויזא	ןא	וי	אפ	ר	לענדעניש	.
פנימיות  לויט   | אים  קעגן  קעמפט  מען  און  רע  פון  מורא  האט  מען   | רע  פון  מציאות  א  פארהאן  איז  נגלה  לויט 
זיין  אויפכאפן  פשוט  נאר   – אים  קעגן  מערכות  אזויפיל  פירן  נישט  דארף  מען   | רע  קיין  נישט  בכלל  עקזעסטירט 
| ביי פשוט'ע אידן העלפט  | מען דארף ארויסנעמען דעם טוב פון אינעווייניג – פאלט עס אינגאנצן צוזאם  ליידיגקייט 

צו פארקויפן וואס  גארנישט  האט  רע  דער  אז  ווייסט  ער   | ידיעה  בתורת  עס 

א מצוךאהיוםאלטו	אלך:אהיינטאמוזאמעןא	נקומעןאצוםאחסיד'ישןאכחאפוןא'עשהאטו	'	.
די  וואס  הרגשה  די   | תקופה  אזא  דורכצוגיין  שווער  זייער  איז  אור  ָאן   | טונקל  ספעציעל  איז  תקופה  היינטיגע  די 
וועלכע  פנימיות  פון  אור  דעם  האבן  מוז  מען   | דערפאר  גענוג  נישט  איז  מוסר   | וועלט  א  פארפאסט  דו  גיבן:  נסיונות 
ווערן מלובש אין חסידות – כדי עס זאל אראפקומען  זוהר מוז  | דער אור פון  זוכן דארט  וואס צו  לערנט אויס: נישטא 

צו אלערליי פשוט'ע מדרגות 

נקודות:

וויבאלד דיין 
גאוה'דיגע 

געפיל איז יעצט 
אזוי אקטיוו, 

איז טאקע יעצט 
א ספעציעלע 
געלעגנהייט 

אנצוקומען צו 
'גאוה דקדושה'! 

דעריבער כאפ 
שטארק ָאן 
דעם געפיל 

און גיי ווייטער 
דערמיט! טראג 

עס צו א העכערן 
פלאץ – וואס 

דארטן ווערט עס 
גוט און הייליג! 

טראכטן פון 
'דער רבונו של 

עולם אז ער איז 
אזוי גרויס, און 

איך בין זיין קינד'

.	

סור מרע ועשה טוב: צוויי מהלכים אין עבודת המדות
חסיד'ישע ספרים האבן א באזונדערן צוגאנג 

צו 'עבודת המדות'
ָאן  הייבט  י"א  פרק  אין  דא  ישרים  מסילת  דער 
'מדות  די  אויף  ארבעטן  דארף  מען  אז  רעדן  צו 
זיין ריין פון יעדע סארט  שבלב', אז א מענטש זאל 
'כולו טוב' נישט  זיין  שלעכטע טבעיות, און ער זאל 
נטיות  זיינע  אין  אויך  נאר  מעשים  זיינע  אין  נאר 
ארום  רעדט  ער  וואס  מדה  ערשטע  די  הארץ.  פון 
דערויף איז די מדה פון גאוה, און דערנאך גייט ער 
וועט  דעריבער  מדות.  פארשידענע  נאך  אין  אריין 
מען ארומרעדן א כלליות'דיגע שמועס איבער דעם 

חסידות.  פי  על  המדות'  'תיקון  פון  ענין 

דער חילוק הייבט זיך ָאן אינעם 'לערנען 
כפשוטו' אדער לערנען 'סודן של דברים'

וויאזוי  וועג  פשוט'ער  דער  פארהאן  איז  עס 
 – מוסר'  'ספרי  די  לויט  מדות,  אויס  ארבעט  מען 
דער  ווי  ראשונים;  די  פון  צייטן  די  פון  אנגעהויבן 
דער  חובת הלבבות,  דער  דעות,  אין הלכות  רמב"ם 
אחרונים;  די  צו  ביז  ווייטער,  אזוי  און  יונה,  רבינו 
ווי דער מסילת ישרים, אורחות צדיקים, פלא יועץ 
וכדומה – וואס די אלע ספרים זענען געבויעט אויף 
צושפרייט  זענען  וועלכע  חז"ל  פון  ווערטער  די 
וואס   – מדרשים  און  ירושלמי  בבלי,  משניות,  אין 
'חלק הנגלה' פון תורה. דאס הייסט,  דאס איז דער 
כפשוטו  חז"ל'ן  אלע  די  אפגעלערנט  האבן  זיי 
דעם  פון  און  דערפון,  סוד  דעם  לויט  נישט   –
קען  מען  וויאזוי  דרך  א  צוזאמגעשטעלט  זיי  האבן 
און  רעות  מדות  אלע  פון  אדם  דעם  אויסרייניגן 
וישרות.  טובות  מדות  מיט  שטעלן  אוועק  אים 
ווידעראום, איז פארהאן א חסיד'ישער וועג וויאזוי 
מען ארבעט אויס מדות, לויט די חסיד'ישע ספרים 
– וועלכע זענען געבויעט אויפן זוהר הקדוש, אר"י 
דאס  וואס   – התורה  פנימיות  ספרי  אלע  און  הק' 
מהלך  ליכטיגער  און  דערהויבענער  א  מער  גיבט 

המדות'.  'תיקון  פון  ענין  צום  צוגיין  צו  וויאזוי 

ליגן אין 'גנות' אדער אין 'שבח'
דער עיקר פלאץ וואו עס דערקענט זיך שטארק 

אינעם  איז  מהלכים,  צוויי  די  צווישן  חילוק  דער 

אין  אריינלייגן,  זיך  זאל  מענטש  א  וואס  אין  'דגוש' 

מדה  יעדע  ווייל  טוב'.  'עשה  אין  אדער  מרע'  'סור 

'ענוה',   - 'גאוה'  למשל:  ווי  זייטן;  צוויי  דאך  האט 

דארף  מהלך,  נגלה'דיגן  לויטן  'סבלנות'.   - 'כעס' 

פון  'גנות'  אינעם  אריינלייגן  בעיקר  מענטש  א  זיך 

נעגאטיווע  די  גוט  פארשטיין  רעה,  מדה  יעדע 

זיין  עוסק  שטארק  גאר  און  מדה,  דער  פון  זייט 

אינעם 'סור מרע' – אוועקצוגיין פון דער שלעכטער 

מדה, און אויטאמאטיש וועט ער אנקומען צו דער 

דער  לויט  ווידעראום,  מדה.  דער  פון  זייט  גוטער 

פנימיות'דיגער מהלך, דארף זיך א מענטש אריינלייגן 

אינעם 'גדלות' פון יעדע מדה טובה, פארשטיין גוט די 

פאזיטיווע זייט פון דער מדה, און גאר שטארק עוסק 

זיין אין 'עשה טוב' – אנצוקומען צו דער גוטער מדה, 

דער  פון  ווערן  ריין  ער  וועט  אויטאמאטיש  און 

מדה. דער  פון  זייט  שלעכטער 

אראפרייסן דעם רע – אדער אויפבויען דעם 
טוב

'מדה  יעדע  אין  ווייטער:  טריט  א  נאך  גייט  עס 

וואו   – חלקים  גוטע  פארהאן  איז  זעלבסט,  רעה' 

ווי  אופן;  גוטן  א  אויף  מדה  די  אט  נוצן  קען  מען 

גאוה  פון  'גאוה', איז פארהאן דער ענין  ביי  למשל: 

ִלּבֹו  "ַוִּיְגַּבּה  ו(:  יז,  )דבה"ב  שטייט  עס  ווי  דקדושה; 

זיך  פון  ענין  דער  פארהאן  איז  כעס  ביי  ה'",  ְּבַדְרֵכי 

מדה.  יעדע  ביי  וכדומה  עבירה,  עוברי  אויף  רעגן 

צווישן  חילוק  דער  כאפן  ווייטער  וועט  דא  און 

מען  וועט  דרך  נגלה'דיגן  לויטן  מהלכים:  צוויי  די 

נישט  טאר  מען  וואו  'שלילי'  פונעם  רעדן  בעיקר 

נוצן די דאזיגע מדה. ווידעראום, לויטן פנימיות'דיגן 

נוצן  יא  זאל  מען  וואו  רעדן  בעיקר  מען  וועט  דרך 

וועט  אויטאמאטיש  און  בקדושה,  מדה  דאזיגע  די 

נידריגן  א  אויף  מדה  די  נוצן  וועלן  נישט  שוין  מען 

דעם  געשפירט  שוין  האט  מען  וואס  נאכדעם   – אופן 

בקדושה. מדה  דער  פון  טעם  זיסן  ריכטיגן 

דער פשוט'ער וועג אויף גאוה: מען טאר נישט 
זיין קיין בעל גאוה!

בפרטיות.  אויסשמועסן  אביסל  עס  וועט  מען 
לאמיר נעמען אלס דוגמא א מענטש וועלכער וויל 
ארבעטן אויף דער מדה פון 'גאוה'. דער נגלה'דיגער 
דו  וואס  רגע  "יעדע  זאגן:  אים  וועט  וועג  מוסר 
האלטסט פון 'זיך' – ביסטו פאר'מיאוס'ט ביים רבונו 
אין דער מחיצה  זיין  ווילסט  דו  של עולם! טאמער 
פונעם רבונו של עולם, מוזטו אינגאנצן אויסרייסן 
פון  טראכטן  נישט  זאלסט  דו  דיר!  פון  גאוה  די 
דו  חסרונות!  דיינע  פון  בלויז  נאר  מעלות,  דיינע 

איינעם!".  יעדן  פון  קלענער  האלטן  זיך  זאלסט 

דער פשוט'ער מהלך פאדערט אסאך זהירות – 
נישט אריינצואווארפן דעם מענטש אין 'ענוה 

פסולה'
נישט  איז  דאס  אז  פארשטענדליך  זעלבסט 
'לימוד'  בלויז איין לאזונג, נאר דאס איז א גאנצער 
פון  ווייל  פרטים.  פרטי  און  פרטים  מיט  באגלייט 
אן אומריכטיגע 'ענוה' קען ארויסקומען פראבלעמען; 
נידריג  און  קליין  אזוי  האלטן  זיך  וועט  ער  למשל,  ווי 
פון  און  'גארנישט',  א  ווי  אנקוקן  זיך  וועט  ער  ביז   –
דעריבער  'גארנישט'...  מען  פארלאנגט  'גארנישט'  א 
זיך און ווערן א  וועט ער גארנישט פארלאנגען פון 
הפקר יונג. אדער למשל, אז פון גרויס שפלות וועט 
און אויפטון,  פון טון  'כח העשיה'  זיין  ער פארלירן 
אז  'יאוש'  גרויסן  א  אין  אריינפאלן  וועט  ער  און 
קען  אדער  ווערן.  גארנישט  שוין  וועט  אים  פון 
צובראכן  זייענדיג   – 'עצבות'  אן  אין  אריינפאלן  ער 
דאך  וויל  ער  'גארנישט',  טאקע  איז  ער  פארוואס 
טעותים  פארשידענע  וכדומה  עפעס,  זיין  יא  פארט 
פון  ארויסקומען  קענען  וועלכע  קלקולים  און 
אוועקגעשטעלט.  געזונט  נישט  איז  וועלכע  'ענוה' 
תורה'דיגע  ספרים  מוסר  די  אין  דא  איז  דעריבער 
 – חז"ל  דברי  בפירוש'ע  פון  אלעס   – מהלכים 
די  האבן  צו  מענטש  א  פאר  אויס  לערנען  וועלכע 
זאל  ענוה  די  וואס  אופן  אן  אויף  ענוה  ריכטיגע 
הלבבות  חובת  דער  ווי  'שמחה';  מיט  צוזאמען  זיין 
זאגט )שער הכניעה פ"ו(: "גבה נפש בעניני רוחניות", 
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זאל  ער  און  המלך'  'בן  א  איז  ער  אז  וויסן  זאל  ער 
קען!  ער  וואס  מערסטע  די  זיך  פון  פארלאנגען 
הויך  גאר  אנקומען  קען  ער  אז  גלייבן  זאל  ער 
הסוף!  עד  העשיה  כוחות  זיינע  נוצן  זאל  ער  און 
די  אין  מהלכים  און  לימודים  אלעס  זענען  דאס 

ספרים.  מוסר  נגלה'דיגע 

דער חסיד'ישער וועג אויף גאוה: זיי שטאלץ 
מיט דעם וואס דו ביסט דעם אויבערשטנ'ס 

א קינד! 
אן  רעדן  וועט  וועג  מוסר  פנימיות'דיגער  דער 
מענטש:  פארן  זאגן  וועט  עס  שפראך,  אנדערע 
גרויס?!  האלטן  צו  זיך  דיר  ציהט  "פארוואס 
ווייל  זין,  שום  קיין  נישט  דאס  דאך  האט  שכל'דיג 
– איז דאך בלויז  וואס דו פארמאגסט  אלע מעלות 
א מתנה פונעם רבונו של עולם! אלא מאי, מוז זיין 
אז עס ליגט עפעס אן אמת אין דער נטיה צו גאוה! 
הייליגער  א  עפעס  ליגט  דארט  אז  זיין  מוז  עס 
דער  אין  אריינגעפאלן  נעבעך  איז  וועלכע  'ניצוץ' 
ארויסצונעמען  זען  מוזטו  אזוי  אויב  נו,  טומאה! 
די  איבערדרייען  מוזט  דו  גלות!  פון  ניצוץ  דעם 
דו  דקדושה'!  'גאוה  צו  אחרא'  דסטרא  'גאוה 
נישט  עס  נעם  אבער   – גרויס  האלטן  זיך  מעגסט 
של  רבונו  פונעם  אפגעריסן   – אליינס  'דיר'  פאר 
"איך  זאג:  און  שורש  צום  מחבר  עס  זיי  נאר  עולם, 
אלוק  'חלק  א  בין  איך  וויבאלד  חשוב  און  גרויס  בין 
זיך  שפיגלט  גרויסקייט  אויבערשטנ'ס  דעם  ממעל'! 
אפ אין מיר וויבאלד איך בין בטל צו אים!". און מיט 
און  הקדוש'  'ניצוץ  דעם  אויפהייבן  וועסטו  דעם 

שורש!".  צום  צוריקברענגען 

דערשטיק נישט דיין גאוה – נאר הייב עס 
אויף צו א העכערן פלאץ

אין אנדערע ווערטער: פנימיות הייסט נישט פארן 
מענטש מלחמה צו האלטן מיט זיין גאוה'דיגע געפיל 
און  'שפלות'  פון  מחשבות  מיט  דערשטיקן  עס  און 
גאוה'דיגע  דיין  "וויבאלד  פארקערט:  נאר  'קטנות', 
יעצט  טאקע  איז  אקטיוו,  אזוי  יעצט  איז  געפיל 
'גאוה  צו  אנצוקומען  געלעגנהייט  ספעציעלע  א 
מדה  עצם  די  שוין  דאך  האסט  דו  ווייל  דקדושה'! 
ָאן דעם  און געפיל אין דיר, דעריבער כאפ שטארק 
עס  פאדריי  נאר   – דערמיט  ווייטער  גיי  און  געפיל 
וואס   – פלאץ  העכערן  א  צו  עס  טראג  אביסל! 
יעצט  נישט  זוך  הייליג!  און  גוט  עס  ווערט  דארטן 
נאר  גארנישט',  בין  'איך  פון  מחשבות  טראכטן  צו 
'דער רבונו של עולם איז אזוי גרויס,  מחשבות פון 
ברענגט  גאות,  סארט  אזא  קינד'!  זיין  בין  איך  און 

ענוה!".  פון  מדה  טיפע  און  גרויסע  גאר  א 

דער פשוט'ער וועג אויף תאות אכילה: ווי 
ווייניגער הנאה האבן פון עסן

א  למשל,  דוגמא.  א  נאך  אנכאפן  וועט  מען 
וועט  אכילה'.  'תאות  אויף  ארבעטן  וויל  מענטש 
מענטש  "א  זאגן:  וועג  מוסר  נגלה'דיגער  דער  אים 
טאר נישט הנאה האבן פון קיין גשמיות'דיגע זאכן! 
כח  האבן  און  געזונט  זיין  צו  כדי  בלויז  עסט  מען 
האבן!  הנאה  צו  כדי  נישט  און   – ה'  עבודת  צו 
דעריבער זאלסטו טון אלערליי עצות אז דו זאלסט 
כמעט  און  עסן  אינעם  טעם  א  פילן  ווייניגער  ווי 

עסן!".  פונעם  האבן  הנאה  נישט 

דער פשוט'ער מהלך פאדערט אסאך הסברים 
און הגדרות

זעלבסט פארשטענדליך אז דאס איז נישט בלויז 
פארהאן  איז  דעם  אין  נאר  ווארענונג,  קורצע  א 
כמעט  דאך  איז  בעצם  ווייל  לימוד,  גאנצער  א 
 – עפעס  עסן  זאל  מענטש  א  אז  מעגליך  נישט 
דאס  טאמער  דערפון!  האבן  הנאה  גארנישט  ָאן 
עס  וועט   – שטרוי  פון  טעם  א  האבן  וועט  עסן 
גרויסער  א  איז  ער  טאמער  אפילו   – מענטש  א 
דער  ווייל  אראפשלונגען!  קענען  נישט   – ה'  עובד 
מענטש  דעם  באשאפן  נישט  האט  אויבערשטער 

מיטן  צוקייען  פשוט  זאל  ער  אז  אופן,  דעם  אויף 
מאגן  דעם  אנפילן  און  האלז  מיטן  שלינגען  מויל, 
אזוי!  נישט  גייט  עס  עסן,  פון  טעם  א  פילן  ָאן   –
נגלה'דיגן  לויטן  זיין  מסביר  מען  דארף  דעריבער 
מהלך אז דאס הייסט נאכנישט 'תאות אכילה', נאר 
דער עיקר איז נישט צו ליגן דערין און נישט מאכן 
לימודים.  פארשידענע  וכדומה  עיקר,  אן  דערפון 

פארוואס קאכן די נשים בא'טעמ'טע עסן? זיי 
ברענגען דאך נסיונות פון תאות אכילה?

אויפן  קושיא  גרויסע  א  פרעגן  מען  קען  בעצם 
 – ישראל'  'מנהג  פונעם  אכילה,  תאות  פון  ענין 
פון  יסודות  די  אויף  געבויעט  אייביג  איז  וועלכע 
אויסצוזען  דארף  עס  וויאזוי  אידישקייט  אמת'ע 
לערנט  מען  אז  זיך  פירן  אידן  וואס   – בשלימות 
באקן  און  קאכן  צו  וויאזוי  פרויען  די  פאר  אויס 
צום טעם. לכאורה איז שווער: פארוואס האט מען 
וואו   – הייזער  פרומע  אלע  אין  איינגעפירט  נישט 
זאלן  נשים  די  אז   – המדות'  'עבודת  אין  טוט  מען 
נישט  דוקא  קאכט  מען  וויאזוי  אויסלערנען  זיך 
אינגערמאן  אן  דארף  פארוואס  ווייל  טעם?!  צום 
צו  גרייט  מען  וואס   – אכילה'  'תאות  פון  ליידן 
וויל  ער  עסן?!  בא'טעמ'טע  שטוב  אין  אים  ביי 
ער  זאל  פארוואס  טא,  טעם,  קיין  פילן  נישט  דאך 
אכילה'?!  'תאות  אויף  שווער  אזוי  ארבעטן  דארפן 
משגיח  יעדער  אז  איינפירן  געדארפט  וואלט  מען 
אין ישיבה זאל צוזאמנעמען אלע חתנים עובדי ה' 
און  אכילה,  תאות  קיין  האבן  נישט  ווילן  וועלכע 
מאכן  זאלן  זיי  אז  כלות  זייערע  פאר  וויסן  לאזן 
זאל  עס  אז  טעם...  שום  קיין  ָאן  קאכן  צו  זיכער 
זיך ממש פילן ווי שטרוי... כדי זייערע מענער זאלן 
האכילה!  תאות  מיט  ארבעט  גרינגערע  א  האבן 
פארוואס זעט מען במציאות אז כלל ישראל פירט 
פאר  אויס  לערנט  מען  אז  פארקערט,  פונקט  זיך 
זאל  עס  אז  באקן  און  קאכן  צו  וויאזוי  נשים  די 

בא'טעמ'ט?!  זיין 

דער תירוץ לויטן פשוט'ן וועג: אלעס איז 
למען הנסיון!

אין  דעם  אויף  ענטפערט  מען  וואס  תירוץ  דער 
דער נגלה'דיגער וועלט איז: ריכטיג טאקע אז דאס 
לכבוד  און  אכילה',  'תאות  מער  אסאך  גורם  איז 
'עבודת  אויף  שווערער  ארבעטן  מען  דארף  דעם 
ווייל אזוי  נישטא קיין ברירה!  האכילה', אבער עס 
זאל  מען  אז  באשאפן  עולם  של  רבונו  דער  האט 
וועלכע  עסנווארג  עסן  צו  און  טעם!  א  מיט  עסן 
'יצירה' פונעם  האט נישט קיין טעם – איז קעגן די 
א  טאמער  התורה'!  'דרך  דעם  קעגן  און  מענטש 
קיין  ָאן   – מויל  מיטן  קייען  דארפן  וועט  מענטש 
'עבודת  אן  ממש  זיין  אים  עס  וועט   – טעם  שום 
נערווען  די  צו  צוטרעטן  אים  וועט  עס  הפרך'! 
ער  וועט  סוף  צום  און  געזונט!  צום  שַאדטן  און 
ווערן  קראנק  און  עסן  צו  אויפהערן  אינגאנצן 
באשאפן  אויבערשטער  דער  האט  אזוי  דערפון! 
עסן,  אין  טעם  א  פילן  מוז  מען  אז  הנסיון,  למען 
זיך  און  דערין  ליגן  צו  נישט  זיך  אויף  ארבעטן  און 
הסבר  דער  איז  דאס  מער!  ווי  דערפון  אפרייסן 

מהלך.  נגלה'דיגן  לויטן 

דער חסיד'ישער וועג אויף אכילה: זיי זיך 
מתענג מיטן תענוג רוחני וואס ער איז מלובש 

אין דעם

אויף  ארבעטן  וועלן  אבער  וועט  איינער  ווען 
וועט  וועג,  פנימיות'דיגן  לויטן  אכילה'  'תאות 
מען  שפראך,  אנדערן  אן  אים  צו  רעדן  מען 
וואס  אפעטיט  און  נטיה  "די  זאגן:  אים  וועט 
בריאה  א  אויך  דאך  איז  'אכילה',  צו  האסט  דו 
צו  דאס  קומט  וואו  פון  נו,  אויבערשטן,  פונעם 
'ניצוץ  פונעם  דיר  צו  קומט  אכילה  תאות  דיר?! 
די  אין  אריינגעפאלן  איז  וועלכע   – הקדוש' 
דארט  זיך  געפונט  עס  און  לבושים  גשמיות'דיגע 

פון  תענוג  דעם  ארויס  נעם  דעריבער,  גלות!  אין 
'מקור  צום  אויף  עס  הייב  לבושים,  גשמיות'דיגע  די 
דורכדעם  און  עולם,  של  רבונו  דער   – התענוגים' 
דו  שורש!  אינעם  ניצוץ  דעם  זיין  מדבק  וועסטו 
'טעם'  א  שפירן  פון  אוועקלויפן  נישט  דארפסט 
דעם  אויפהייבן  נאר  דארפסט  דו  מאכל,  אינעם 
וועסט  דו  ווען  תענוג!  רוחניות'דיגער  א  צו  תענוג 
וועסטו   – תענוג  רוחניות'דיגער  א  דערין  שפירן 
עס  אבער  עסן,  פונעם  הנאה  געוואלדיגע  א  האבן 

הנאה!".  רוחניות'דיגע  א  זיין  וועט 

דער טעם אין עסן - כדי דער מענטש זאל 
שפירן א טעם אין רוחניות

לויטן פנימיות'דיגן מהלך, איז בכלל נישט שווער 
לערנט  מען  פארוואס  קושיא  אויבנדערמאנטע  די 
מען  טעם.  צום  קאכן  צו  פרויען  די  פאר  אויס 
זאך  גאנצע  די  אז  בדוחק  ענטפערן  נישט  דארף 
און  ברירה',  'בלית  און  'בדיעבד'  גרויסער  א  איז 
בלויז  איז  עסן  אין  שפירט  מען  וואס  טעם  דער 
ווייל  'לכתחלה'!  א  איז  עס  נאר   – הנסיון'  'למען 
נישט מעלה  לויטן אמת'ן שורש הדברים קען מען 
קיין  נישט  שפירט  מען  טאמער  'ניצוץ'  דעם  זיין 
צדיק  א  איבער  פארציילן  הערן  אמאל  קען  )מען  טעם! 
וואס ער האט געטון פארשידענע עצות נישט צו פילן קיין 

וכדומה.  עסן  דאס  באזאלצן  שטארק  ווי  עסן;  אין  טעם 

פרטיות'דיגער  א  געווען  דאס  אז  וויסן  אבער  דארף  מען 

דאס  אבער  זיך,  פאר  געהאט  האט  צדיק  דער  וואס  ענין 

דוקא  החסידות(.  דרך  אלגעמיינער  דער  ממש  נישט  איז 

תענוג  א  און  טעם  א  שפירט  מען  וואס  דורכדעם 
התענוגים'  'מקור  צום  זיין  מקשר  עס  מען  קען   -

'רוחניות'!  אויף  'גשמיות'  פון  איבערדרייען  און 

די כהנים האבן אנגעשעפט רוחניות'דיגע 
תענוגים פון 'אכילת קרבנות'

האבן  זיי  אסאך.  עסן  פלעגן  צדיקים  געוויסע 
לערנען  צו  כח  האבן  צו  כדי  בלויז  געגעסן  נישט 
האבן  צו  כדי  געגעסן  האבן  זיי  נאר  דאווענען,  און 
געלעבט  האבן  צדיקים  די  הנאה!  רוחניות'דיגע  א 
זייער הנאה  אין בית המקדש און געגעסן קרבנות! 
הנאה  דער  פון  בחינה  א  געווען  איז  עסן  פונעם 
זיי האבן געגעסן  וואס כהנים האבן געהאט בשעת 
)סוטה  זאגט  גמרא  די  ווי  המקדש;  בית  אין  קדשים 
טו.(: "למשחה כדרך שהמלכים אוכלין", וואס דאס 

ָהֱאֹלִקים  ֶאת  "ַוֶּיֱחזּו  יא(  כד,  )שמות  איז א בחינה פון 
זייער קלאר  זיי געווען  ביי  ַוִּיְׁשּתּו". עס איז  ַוֹּיאְכלּו 
אלע  וואו  פון  שורש  און  מקור  דער  אז  אפן,  און 
די  און  עולם!  של  רבונו  דער  איז   – קומען  הנאות 
דער  צו  געווען  מקשר  זיי  האט  אונטן  דא  הנאה 

אלוקות!  פון  הנאה 

אויך א פשוט'ער מענטש איז מעלה די 
ניצוצין דורך זיין עבודת ה'

די חסיד'ישע ספרים רעדן ארום, אז אפילו אויב 
פון  מדרגה  דער  ביי  נאכנישט  האלט  מענטש  א 
ער  איז   – תענוג  רוחניות'דיגן  דעם  בלויז  שפירן 
דרגא,  זיין  לויט   – ניצוץ  דעם  מעלה  אויך  אבער 
עולם  של  רבונו  דעם  דינט  ער  וואס  דורכדעם 
פונעם  באקומען  האט  גוף  זיין  וואס  כח  מיטן 
'טעם',  דעם  כלפי  נוגע  אויך  איז  דאס  וואס  עסן. 
חיות  א  מיט  דאווענט  און  לערנט  ער  וואס  דאס  אז 
נפש  זיין  וואס  דורכדעם   – 'נפש'  געזונטן  א  מיט  און 
'טעם'  פונעם  כוחות  נפשיות'דיגע  באקומען  האט 
דורכדעם   – מאכל  אינעם  געשפירט  האט  ער  וואס 
איז  דא  אבער  הקדוש'.  'ניצוץ  דער  נתעלה  ווערט 
סוגיא  דער  אין  זיין  מאריך  צו  פלאץ  דער  נישט 
ארוכה בחסידות, מען איז דא נאר מסביר בכלליות, 
ָאן די  וויאזוי מען קוקט  די השקפה און הסתכלות 
חסיד'ישע  לויט  המדות'  'עבודת  פון  נושא  גאנצע 
מדה,  עצם  דעם  נישט  צוברעכט  מען  אז  ספרים, 
פון דער מדה,  'טוב'  ָאן אינעם  זיך  נאר מען כאפט 
פון  'רע'  דער  צובראכן  ווערט  אויטאמאטיש  און 

מדה.  דער 

נקודות:

אנשטאט צו 
ארבעטן צו 
אנטלויפן פון 
'רע' – זאל ער 
ארבעטן אויף 
'עשה טוב', צו 
זען די אלוקות 
אין דער בריאה! 
און דורכדעם 
וואס ער וועט 
טרעפן דארט 
דעם געטליכן 
'ניצוץ הטוב', 
וועט דער 
גאנצער 'רע' 
צופאלן און 
צופלאצט ווערן! 
עס וועט זיך 
ארויסשטעלן 
קלאר, אז דער רע 
האט גארנישט 
צו פארקויפן! 
עס איז הויל און 
ליידיג!

~

עס איז אים 
שוין נישט 
אזוי שווער זיך 
צוריקצוהאלטן 
פון א שלעכטע 
מדה, און ער 
טראכט שוין 
נישט נאכדעם: 
"ווער ווייסט 
וואספארא 
תענוג איך 
האב דא 
פארפאסט?", 
ווייל ער גייט צו 
צום גאנצן רע 
מיט א ביטול! 
עס איז נישט 
דער 'גרויסער 
בארג' – נאר עס 
איז א 'גרויסער 
גארנישט'!



זז

.	

 למה אירא בימי רע: דער גאנצער 'רע' 
איז בלויז אן אויג פארבלענדעניש

דער חילוק אין 'מדות' ברענגט א חילוק אין 
'תיקון המדות'

מען וועט אריינגיין א טריט טיפער – צו פארשטיין 
מהלך  נגלה'דיגן  דעם  צווישן  חילוק  דעם  קלארער 
זיך  הייבט  חילוק  דער  מהלך.  פנימיות'דיגן  דעם  ביז 
– אז דא  'תיקון המדות'  ָאן אין דער צוגאנג צו  נישט 
'רע'", און דא  זאגט מען: "ארבעט אויסצורייסן דעם 
– נאר  'טוב'"  זאגט מען: "ארבעט צו אויפבויען דעם 
ָאן פריער, אינעם צוגאנג צו די 'מדות'  עס הייבט זיך 
וויאזוי  מהלכים  באזונדערע  צוויי  איז  עס  זעלבסט! 

זיין. מסביר  וועט  מען  ווי  רעה;  מדה  א  אנצוקוקן 

אין נגלה רעכנט מען זיך מיטן רע ווי א 
'מציאות'

לויט דער נגלה'דיגער מוסר וועג, קוקט מען אויף 
'טוב  ווי עס איז פארהאן  ווי א מציאות! פונקט  'רע' 
דער  אין  'רע'  פארהאן  אויך  איז   – בריאה  דער  אין 
 – טוב'  'יצר  א  פארהאן  איז  עס  ווי  פונקט  בריאה! 
איז  עס  ווי  פונקט  הרע'!  'יצר  א  פארהאן  אויך  איז 
פארהאן 'אור' – איז אויך פארהאן 'חושך'! עס איז 'זה 
מציאות  מין  אזא  פארהאן  איז  אויב  נו,  זה'!  לעומת 
פון  אן עבודה  פונעם מענטש  זיך  –פאדערט  'רע'  ווי 
זיין און נישט  זיך צו דערווייטערן, פורש  'סור מרע'! 

'רע'.  מיטן  צוטון  האבן 

אין פנימיות ווישט מען אים אפ פונעם מאפע
איז  וועלכע   – וועג  מוסר  חסיד'ישער  דער  לויט 
חכמי  אלע  און  הק'  אר"י  הק',  זוהר  אויפן  געבויעט 
בליק  העכערן  א  מיט  'רע'  אויף  מען  קוקט   – הסוד 
נישטא  בכלל  איז  עס  אז  אמת  דעם  זעט  מען  און 
בלויז  איז  'רע'  דער  זאך!  אזא  נישטא  איז  עס  רע!  קיין 
מציאות  שום  קיין  נישט  האט  און  דמיון  גרויסער  איין 
דער  אז  אויגן  די  מיט  דאך  זעט  מען  איי,  זיך!  פאר 
ווי  אויס  זעט  און  שטארקייט  א  מיט  ָאן  גייט  רע 
איז  עס  ווייל  נאר  איז  דאס  מציאות?  געהעריגע  א 
אים  איז  וועלכע  טוב  ניצוץ  א  עפעס  דארט  דא 
נישט  קיינער  וואלט   – ניצוץ  דעם  נישט  ווען  מחיה! 
געקוקט אויפן רע! נאר וויבאלד עס איז דא פארהאן 
פארדעקט  'כוחות הרע'  די  האבן  ניצוץ,  הייליגער  א 
נישט קוקן  זאל  – אז מען  ניצוץ  און פארדרייט דעם 

דערויף ריכטיג – דעריבער איז געווארן אזא זאך וואס 
מען  ווען  אבער  'רע'.  פון  מציאות  א  ווי  אויס  זעט 
פון  שורש  דער  איז  "וואס  טיפער:  אריינקוקן  וועט 
וואו דער רע שעפט חיות? וואס האט אים געמאכט 
בכלל  איז  עס  אז  זען  מען  וועט  מציאות?",  א  פאר 
סתם  נישט  און  'טוב'!  איז  עס  רע!  קיין  דא  נישטא 
י(:  ט,  )ב"ר  זאגן  חז"ל  ווי  מאוד'!  'טוב  נאר  'טוב', 
מאוד,  טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים  "וירא 

המות".  המלאך  זה  מאוד 

אויב איז נישטא קיין 'רע' איז נישטא קיין 'סור 
מרע' – נאר די עבודה איז, דאס גופא מגלה צו 

זיין

איז  'רע'  אויף  בליק  דער  אז  איינמאל 
אוועקגעשטעלט אז ער איז בכלל נישט קיין אמת'ע 
די  אז  אויס,  קומט  דמיון,  א  בלויז  איז  ער  מציאות, 
איז  מענטש,  א  פון  זיך  פאדערט  עס  וואס  עבודה 
דאך  איז  עס  ווייל   – מרע'  'סור  ווייט  אזוי  נישט 
באמת נישטא קיין 'רע'! אודאי, ווען מען הייבט ָאן צו 
אריינגיין אין עבודת ה', מוז מען קודם ארבעטן מיט א 
איז,  תכלית  די  אבער  'רע',  פון  ווייט  שטיין  צו  פשטות 
אז א מענטש זאל אנקומען צו אזא מדרגה, אז עס זאל 
צו  אנשטאט  גארנישט!  איז  'רע'  דער  קלאר:  זיין  אים 
ארבעטן צו אנטלויפן פון 'רע' – זאל ער ארבעטן אויף 
און  בריאה!  דער  אין  אלוקות  די  זען  צו  טוב',  'עשה 
דורכדעם וואס ער וועט טרעפן דארט דעם געטליכן 
און  צופאלן  'רע'  גאנצער  דער  וועט   – הטוב'  'ניצוץ 
צופלאצט ווערן! עס וועט זיך ארויסשטעלן קלאר, אז 
דער רע האט גארנישט צו פארקויפן! עס איז הויל און 
)ברכות  משנה  פונעם  סוד  דער  איז  דאס  און  ליידיג! 
דינען  דארף  מען   – יצרך"  בשני  לבבך  "בכל  ה(:  ט, 

אים  אין  טרעפן  צו  רע,  מיטן  אויך  אויבערשטן  דעם 
מאוד'. 'טוב  צו  איבערדרייען  אים  און  'ניצוץ'  דעם 

פונקט ווי די תורה האט נגלה און נסתר – האט 
די בריאה אויך נגלה און נסתר

די סיבה פארוואס דער צווייטער מהלך באלאנגט 
התורה'  'נגלות  ווייל  איז,  התורה'  'פנימיות  צו  דוקא 
וואס   – 'נגלה'  דער  לויט  בריאה  דער  צו  זיך  באציט 
דער  דאך  זעט  פשוט  און  אויגן,  די  פאר  זעט  מען 

התורה'  'פנימיות  אבער  מציאות!  א  ווי  אויס  'רע' 
 – 'פנימיות'  דער  לויט  בריאה  דער  צו  זיך  באציט 
מען  אינעווייניג,  פון  אמת'דיג  זיך  טוט  עס  וועס 
אויס  זעט  עס  ווי  לויט  זאך  א  ָאן  נישט  קוקט 
מיט  און  זיך,  מאכט  ער  פנים  וועלכער  אינדרויסן, 
דערגייט  מען  נאר  זיך,  באווייזט  ער  צורה  וועלכע 
דעם עומק דערפון! "וואס איז ער טאקע?". און ווען 
אז  מען  זעט   – רע  פונעם  עומק  דעם  דערגייט  מען 
עס איז אלעס הוילע דמיונות! עס ווערט נתגלה, אז 
אבער  מציאות,  א  ווי  אויס  עס  זעט  פונדרויסן  נאר 

מציאות. קיין  נישט  עס  איז  בעצם 

מאך נישט פונעם רע אזא גרויסן בער
דער גאנצער שמועס וואס מען האט גערעדט ביז 
אהער, איז בעצם א הויכע עבודה וועלכע באלאנגט 
אידן,  פשוט'ע  פאר  אבער  ה'.  עובדי  דערהויבענע  צו 
שטיין  צו  עבודה  עיקר  דער  איז  בחורים,  פאר  בפרט 
געווענליכער  א  ווייל  בפשטות.  'רע'  פונעם  ווייט 
מגלה  איז  מען  וויאזוי  נאכנישט  פארשטייט  ה'  עובד 
למעשה,  אבער  'רע'.  אינעם  אינעווייניג  'ניצוץ'  דעם 
אין  אפילו  תוצאות  געוויסע  ברענגט  'אמת'  יעדער 
ווייסט  בחור  א  ווען  ווייל  אויך!  מדרגות  נידריגע  די 
איז  דאס  אז  און  מדרגה,  אזא  דא  איז  עס  אז  כאטש 
גאר  אים  עס  העלפט   – 'רע'  אויפן  השקפה  אמת'ע  די 
ווייסט  ער  ווייל  המדות!  עבודת  זיין  אין  שטארק 
גארנישט  באמת  האט  רע  דער  אז  בידיעה  כאטש 
איז  עס  גארנישט!  איז  רע  דער  פארקויפן!  צו  וואס 
איז  דאס  און  נישט!  עקזעסטירט  וואס  מציאות  א 
זיך  שווער  אזוי  נישט  שוין  אים  איז  עס  אז  גורם 
טראכט  ער  מדה!  שלעכטע  א  פון  צוריקצוהאלטן 
וואספארא תענוג  ווייסט  "ווער  שוין נישט נאכדעם: 
צום  צו  גייט  ער  ווייל  פארפאסט?",  דא  האב  איך 
נישט  שוין  עס  איז  ער  ביטול!  א  מיט  רע  גאנצן 
פון  בארג'  'גרויסער  דער  נישט  איז  עס  מחשיב! 
נאר ער  און מורא האבן,  ציטערן  וועמען מען דארף 
'גרויסער גארנישט'! ריכטיג טאקע אז ער איז  איז א 
נאכנישט אין דער דרגא צו פארשטיין 'פארוואס' ער 
צדיקים  די  אין  גלייבט  ער  אבער  'גארנישט',  א  איז 
שוין  זעען  זיי  אהין,  אנגעקומען  שוין  זענען  וועלכע 
און זענען מעיד: "דער רע איז א גרויסער גארנישט!".

.	

 מצוך היום לטוב לך: היינט מוז מען אנקומען 
צום חסיד'ישן כח פון 'עשה טוב'

דער גרויסער חושך וואס מיר לעבן מיט אין 
דער היינטיגער תקופה

זיך  רופט  וועלכע  תקופה  א  אין  היינט  לעבן  מיר 
שרעקליכער  א  הערשט  עס  און  דמשיחא',  'עקבתא 
חושך אויף דער וועלט וואס עס לאזט זיך נישט זאגן. 
אויפגעציטערט  ממש  האבן  צדיקים  פארצייטישע 
האבן  זיי  חושך!  דעם  וועגן  גערעדט  האבן  זיי  ווען 
די  ווי  דעם;  אויף  ווערטער  קיין  געהאט  נישט  ממש 
באקאנטע מימרא פון ראפשיצער רב, אז אין עקבתא 
וועט  'שהכל',  א  מאכן  וועט  איינער  ווען   – דמשיחא 
מען זאגן: "אה, דאס איז א רבי... ער מאכט א שהכל!". 
דאס ווייזט ווי ווייט צדיקים האבן געציטערט פון דעם 
חושך. צדיקים האבן ממש געזוכט עצות וויאזוי מען 
האבן  צדיקים  געוויסע  דערהאלטן,  קענען  זיך  וועט 
מען   – צדיקים'  'סיפורי  זיין  וועט  עצה  די  געזאגט: 
און  פון פריערדיגע צדיקים.  זאל פארציילן מעשיות 
האט  מען  וויפיל  אז  אויגן,  די  מיט  מיר  זעען  היינט 
געמיינט פאר עטליכע יאר צוריק, אז דאס איז שוין דאס 
ערגסטע – ווערט מען כסדר געוואויר אז עס קען נאך זיין 
ערגער! ווייל דער חושך ווערט נאר ערגער און ערגער. 

דער ספר הזוהר וועט אונז ראטעווען פונעם 
חושך

עצה,  גרויסע  א  מיט  זוהר  הייליגער  דער  קומט 
ספר  דאיהו  חיבורא  "בהאי  קכד:(:  )ח"ג  זאגט  און 
ספר  דורכן   – ברחמי"  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזוהר 
רחמים.  מיט  גלות  פון  ארויסגיין  מען  וועט  הזוהר 
וועט  גאולה,  די  בעפאר  תקופה  די  אז  הייסט,  דאס 
און  הזוהר,  ספר  פון  לימוד  דער  צושפרייט  ווערן 
'אור  דעם  אריינברענגען  צוביסלעכווייז  וועט  דאס 
איז  עס  אז  אויס,  קומט  וועלט.  דער  אין  הגאולה' 
תקופה  היינטיגע  אונזער  פאר  לעזונג  א  פארהאן 
דורכן ספר הזוהר, ווייל ווען דער זוהר הק' רעדט פון 
'יפקון מגלותא' – 'ארויסגיין פון גלות', מיינט ער דאך 
וואס  נסיונות  די  און  גלות  רוחניות'דיגן  בעיקר דעם 
איידער  גלות  פונעם  סוף  אינעם  אויס  שטייען  אידן 
פון  אור  דעם  מיט  חיבורא',  'בהאי  און  קומט,  משיח 
זיין דעם חושך!  וועט מען קענען מברר  הזוהר  ספר 

פון סתם לערנען קבלה – זעט מען נאכנישט די 
רעזולטאטן

די שאלה איז נאר: וואס מיינט בהאי חיבורא? וואס 

אזעלכע  פארהאן  זענען  עס  דערצו?  טון  מען  דארף 
וועלכע נעמען עס ָאן זייער אויבערפלעכליך, אז מען 
'לימוד הזוהר', און אויב  זיין דעם  דארף פשוט מפיץ 
זוהר און כתבי  זיך נעמען לערנען  וועלן אסאך אידן 
משיח  וועט   – מקובלים  ווערן  וועלן  אלע  און  אר"י, 
מיינט  דאס  נישט  אז  זיכער  איז  עס  אבער  קומען. 
פארהאן  זענען  עס  אז  בחוש,  זעט  מען  ווי  מען! 
ליגן  זיי  און  'קבלה'  וועלכע לערנען  גענוג מגושמים 
נאכאלץ אינעם זעלבן חושך פון 'עקבתא דמשיחא'! 
אינעם  ליגן  ווייניגער  זאלן  זיי  אז  נישט  זעט  מען 
זיך  זעצט  וועלכער  יעדער  נישט  ווייל  הנפש'!  'גלות 
דעם.  מיט  שייכות  א  טאקע  האט   – קבלה  לערנען 
זיין אויסגעארבעט  כדי צו לערנען קבלה דארף מען 
גרויסער  א  זיין  דארף  מען  פארדעם!  געאייגנט  און 
שוין  זיך  האט  ער  וואס  חכם  תלמיד  א  און  ה'  עובד 
דארף  אודאי  ופוסקים.  בש"ס  כריסו  געווען  ממלא 
סודות  צו  זיין  זוכה  צו  שאיפה  א  האבן  איד  יעדער 
טאקע  ער  דארף   – קען  ער  וויפיל  און  התורה, 
חלקי  אלע  אין  הבנה  און  ידיעה  זיין  פארברייטערן 
יעדער   – התורה  פנימיות  אריינגערעכנט   – התורה 

נקודות:

רוב פראבלעמען 
וואס בחורים 

און אינגעלייט 
מוטשען זיך– 

איז אלעס צוליב 
דעם וואס זיי 

באגעגענען זיך 
מיט אזעלכע 

שווערע נסיונות 
– וואס איז 
נישט גענוג 
דערפאר די 

פשוט'ע 'מוסר 
ספרים' וועלכע 

ווארענען ָאן 
שטרענג אז 

מען טאר נישט 
דורכפאלן און 

מען דארף שטיין 
ווייט דערפון, 

נאר זיי דארפן 
אויך הערן א 
שפראך פון 

'העכערקייט'! 
א שפראך 

פון 'פנימיות 
התורה' וועלכע 

לאכט אפ פון 
די אלע נסיונות 

און 'דמיונות'! 
זיי דארפן הערן 

אז עס איז דא 
עפעס א 'תענוג 
רוחני' אויף דער 

וועלט, וואס 
אלע תענוגים 

ווערן בטל 
ומבוטל דערצו!

הבא בעמוד  המשך   >>>
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בעיר• דרים• שאינם• מחותנים• בין• הנעשים• בשידוכים•
במעלה• שוים• המחותנים• שני• היו• אם• אשר• אחת,•
בתים',• 'בעלי• שני• או• ורבנים• אדמו״רים• שני• •-
באמצע• הנמצאת• בעיר• המחותנים• נפגשים• היו• אז•
הבית'• 'בעל• כאשר• אבל• הערים.• שני• שבין• הדרך•
אל• בא• הבעה״ב• המחותן• היה• רבי,• עם• משתדך• היה•
את• גומרים• היו• ושם• לכבדו,• בכדי• הרבי• של• עירו•
להרה״ק• לו• מה• לפלא,• זה• דבר• היה• ולכן• השידוך.•
והרי• דזיקוב,• בעיר• השידוך• את• לגמור• לנסוע• מצאנז•
ולגמור• צאנז• לעיר• לבוא• מוכן• היה• בוודאי• המחותן•

השידוך.• שם•

ונכנס• פנה• לדזיקוב,• מצאנז• הרה״ק• הגיע• כאשר• אכן•
אליעזר• ר'• הרבי• הרה״ק• ומחותנו• העיר• רב• אל•
בכבוד• וקיבלו• הרר״א• אותו• וקידם• זי״ע.• מדזיקוב•
מחותן'• אייך• זעצט• מחותן,• עליכם• 'שלום• רב:•
אל• ופנה• מצאנז,• הרה״ק• התיישב• מחותן(.• נא• )התיישבו•
נייע• מיין• מחותן?• דער• מיינט• 'וואס• ואמר:• הרר״א•
אז• צאנז,• קיין• קומען• צו• קראנק• געווען• איז• מחותן•
אינדערמיטן'??• עפעס• טרעפן• געדארפט• זיך• מ'האט•
חולה• היה• •- הבעה״ב• עכשיו,• של• •- המחותן• המחותן,• סובר• )מה•

באמצע??(.• מקום• באיזה• להיפגש• צריכים• שהיינו• לצאנז,• לבוא• מכדי•
געוואונדערט,• טאקע• מיר• האב• 'איך• הרר״א:• לו• ענה•
)אכן• מחותנים'?• גלייכע• צוויי• עפעס• דאס?• איז• וואס•
כאן?(• עוסקים• שוים• מחותנים• בשני• וכי• זאת?• מה• כך,• על• תמהתי•
אמר• בדזיקוב.• השידוך• את• לגמור• שבא• זאת• ומה•
טרעפן• געוואלט• מיר• האב• איך• 'אה,• מצאנז:• הרה״ק•
המחותן• עם• להיפגש• רציתי• כי• זאת• עשיתי• )אה,• מחותן'• מיט'ן•

הרר״א(.• •–

טאטע• 'אייער• ואמר:• כוונתו• את• מצאנז• הרה״ק• ביאר•
תשובה,• בעל• א• פאר• מאכן• צו• אנגעהויבן• מיר• האט•
איר• אייך,• איך• בעט• געווען.• גומר• נישט• עס• האט• ער•
מראפשיץ• הרה״ק• •- )אביכם• גומר'• עס• זייט• זוהן,• זיין• זענט•

מבקש• זה.• את• גמר• ולא• תשובה,• לבעל• אותי• לעשות• התחיל• •- זי״ע•

יש• וכמה• •- זאת(.• נא• תגמרו• בנו,• הינכם• הרי• אתם• ממכם,• אני•
דאגה• מצאנז• להרה״ק• היה• שלא• זה,• דבר• להפליא•
טרח• ולכן• בתשובה,• לחזור• הוא• שצריך• רק• אחרת,•
'ווען• הרר״א:• לו• ענה• •- בדז'יקוב• שידוך• לגמור• ונסע•
דאך• האט• איר• טוהן?• צו• תשובה• צייט• איר• האט•
זמן• לכם• יש• )מתי• טוהן'• צו• תשובה• צייט• קיין• נישט•
הרר״א• ופרט• תשובה(,• לעשות• זמן• לכם• אין• הרי• תשובה?• לעשות•
מען• גייט• 'דא• מצאנז:• הרה״ק• של• יומו• סדר• את•
מען• עסט• דא• תשובות,• מען• שרייבט• דא• מקוה,• אין•
הולכים• )כאן• דאווענען'• מען• דארף• דא• עולם,• מיט'ן•
עם• סעודות• עורכים• כאן• תשובות,• בכתיבת• עוסקים• כאן• המקוה,• אל•

לעשות• זמן• לו• יש• מתי• כן• ואם• מתתפללים(,• וכאן• הציבור,•
מאכט• מחותן• 'דער• מצאנז:• הרה״ק• ענה• תשובה...•
לו• עושה• )המחותן• ערנסט'• עס• מיין• איך• ווערטלעך,• זיך•
ואמר• והמשיך• ברצינות(.• לכך• מתכוין• ואני• דבדיחותא,• מילתא•
על• אמר• וכך• וכו'• יום'• בכל• מתגברות• רעות• 'תאוות•
ופחיתות.• שפלות• של• לשונות• כמה• במרירות• עצמו•

מיר• וועלן• ערנסט,• 'אויב• ואמר:• הרר״א• ענה•
אמר• ובכן• ברצינות(.• נענה• ברצינות,• )אם• ערנסט'!• ענטפערן•
מיט'ן• איר• זיך?• ָנאר• זין• אין• איר• האט• 'וואס• לו:•
זאג• איך• זיך.• ָנאר• זין• אין• האט'ס• רב• קאמינקער•
האבן• דארפן• אידן• גוט!• גענוג• שוין• זענט• עט'ס• ֶענק:•
ווערן• געהאלפן• דארפן• אידן• ישועות!• פוהל• אזוי•
העלפן• מער• האבן• זינען• אין• מ'דארף• ישועות!• מיט•
זינען• אין• זיך• פוהל• אזוי• נישט• ישועות!• מיט• אידן•
גוט'!• גענוג• שוין• זענט• עט'ס• ענק• זאג• איך• האבן,•
מכוונים• מקאמינקא• והרב• אתם• עצמכם?• על• רק• מכוונים• אתם• )מה•

יהודים• טובים!• מספיק• כבר• אתם• לכם:• אומר• אני• עצמכם.• על• רק•

בישועות!• להיוושע• צריכים• יהודים• ישועות!• הרבה• כך• כל• צריכים•

הרבה• כך• כל• ולא• ישועות!• עם• יהודים• בלעזור• יותר• להתעסק• צריכים•

זו• טובים!(,• מספיק• כבר• אתם• לכם• אומר• אני• עצמכם,• עם• להתעסק•
מצאנז.• הרה״ק• מאת• הרר״א• שתבע• ה'תשובה'• היתה•

הרה״ק• אל• אמר• שהרר״א• עמוק,• דבר• הוא• זה• וענין•
הוא• )ולכן• צדיק• כבר• שהוא• לדעת• הוא• שצריך• מצאנז•
גדול• שחלק• לפי• והוא• ישראל(.• לכלל• ישועות• לפעול• יכול•
שהוא• הצדיק• ֵידע• העבודה• שבסוף• הוא,• העבודה• מן•
שהוא• מה• ותשובתו,• תיקונו• הוא• וזה• צדיק.• כבר•

ואכמ״ל. צדיק,• שהוא• יודע•

סיפורי קודש בדרכם של רבותינו הק' זי"ע

מלוה מלכה בקרית יואל מוצ"ש וארא תשפ"אדרכי הצדיקיםדרכי הצדיקים
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חח
 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

זוכה  ער  קען  דורכדעם  וואס   – מדריגתו  לפי 
תורה!  אין  השגות  און  גילוים  גרויסע  צו  זיין 
ווערטער  אין  הבנה  אנדערע  אן  באקומט  מען 
בריאה.  אין דער  אן אנדערע הבנה  און  חז"ל  פון 
דעם  אויף  אז  גענוג,  נאכנישט  איז  דאס  אבער 
'יפקון מן גלותא', אז דער וואס איז  זיך זאגן  זאל 
עוסק אין דעם ליידט נישט אזויפיל פונעם חושך 

דמשיחא.  בעקבתא  הגלות  סוף  פונעם 

דער עיקר שוועריקייט פון היינטיגע 
נסיונות איז דייקא ווייל מען מיינט אז מען 

פארפאסט עפעס
מהלכים  פארשידענע  פארהאן  זענען  עס 
זיין די כונה פונעם זוהר  וויאזוי מען קען מסביר 
'בהאי  איז:  מהלכים  די  פון  איינע  אבער  הקדוש, 
וואס דער  'רע'  'ביטול' צום  חיבורא' מיינט, דער 
זוהר און אר"י הק' ברענגען אריין אין דער וועלט! 
זעט ממש בחוש, אז  וואס איז א מבין  ווייל דער 
אין  זיך  מוטשען  בחורים  וואס  פראבלעמען  רוב 
ישיבות, און וואס אינגעלייט מוטשען זיך אין זייער 
זיי  פעלט  עס  וואס  דעם  צוליב  אלעס  איז   – וועלט 
ביי  איז  'רע'  דער  'רע',  אויפן  קוק  העכערן  דעם 
גרייט  זיין  זאלן  זיי  אז  חשוב,  און  גרויס  צי  זיי 
אזעלכע  באגעגענען  זיי  דערויף!  זיין  מוותר  צו 
שווערע נסיונות – וואס איז נישט גענוג דערפאר 
ָאן  ווארענען  וועלכע  ספרים  מוסר  פשוט'ע  די 
מען  און  דורכפאלן  נישט  טאר  מען  אז  שטרענג 
אויך  דארפן  זיי  נאר  דערפון,  ווייט  שטיין  דארף 
הערן א שפראך פון 'העכערקייט'! א שפראך פון 
אלע  די  פון  אפ  לאכט  וועלכע  התורה'  'פנימיות 
דער  אונטער  אריין  אלע  זיי  לייגט  און  נסיונות 
אז  הערן  דארפן  זיי  'דמיונות'!  פון  קאטעגאריע 
דער  אויף  רוחני'  'תענוג  א  עפעס  דא  איז  עס 
בטל  ווערן  תענוגים  אנדערע  אלע  וואס  וועלט, 
זוהר:  דער  זאגט  דעם  אויף  און  דערצו!  ומבוטל 
די אידן   – ישראל מגלותא"  יפקון  "בהאי חיבורא 
זיך קאכן אין די סארט דרכים אין  וועלן  וועלכע 
פנימיות  אויף  מיוסד  זענען  וועלכע  ה'  עבודת 
ווערן  דערטרונקען  נישט  וועלן  זיי   – התורה 

דמשיחא.  עקבתא  פון  נסיונות  פון  ים  אינעם 

אונזער גאולת הנפש קומט דורכן 
לערנען ספרי חסידות וועלכע האבן 

אראפגעברענגט דעם זוהר צו אונז
שפעטער  איז  חיבורא',  'בהאי  פון  הבטחה  די 
 – החסידות'  'דרך  צום  אריבערגעגאנגען 
דעם  אויף  געבויעט  שטארק  זייער  איז  וועלכער 
קיין  נישט  איז  'רע'  דער  אז  יסוד,  פנימיות'דיגן 
פארן  געזאגט  האט  משיח  ווי  זיך;  פאר  מציאות 
– ווען  בעל שם טוב: "לכשיפוצו מעינותך חוצה" 
חסידות וועט זיך פארשפרייטן זאל מען זיך רישן 
חסידות  וואס  חידוש  דער  המשיח.  ביאת  אויף 
חסידות  אז  איז,  הינזיכט  דעם  אין  געטון  האט 
פשוט'ע  פאר  אפילו  אראפגעברענגט  דאס  האט 
קען  איד  חסיד'ישער  פשוט'ער  יעדער  מענטשן! 
דער  האט  זאך  שום  קיין  אז  וויסן  און  לעבן 
יעדע  פון  בחנם,  באשאפן  נישט  אויבערשטער 
זאך.  גוטע  א  ארויסנעמען  עפעס  מען  קען  זאך 
אין  היינט  איז  מענטש  א  טאמער  לדוגמא:  ווי 
שוין  "לאמיר  זאגן:  נישט  ער  זאל  המוחין',  'קטנות 
וועט  מארגן  און  טאג,  היינטיגן  דעם  דורכשטופן 
טאמער  ניין!  טאג!",  בעסערער  א  זיין  האפנטליך 
אריינגעשטעלט  דיר  האט  עולם  של  רבונו  דער 
דו  עבודה!  יעצטיגע  דיין  דאס  איז  מצב,  דעם  אין 
פון  עבודה  ספעציעלע  א  עפעס  מאכן  דארפסט 
פון  ריוח  מיט  ארויסגיין  דארפסט  דו  מצב!  דעם 
זאך  יעדע  מיט  איז  אזוי  און  טאג!  סארט  אזא 
וואס דער רבונו של עולם האט באשאפן, מוז מען 
דערמיט  מאכן  און  דערפון  ארויסנעמען  עפעס 
וועט  גליון  קומענדיגן  )אינעם  למעלה.  רוח  נחת  א 
און  באטראכט  חסידות  וויאזוי  אויסשמועסן,  אי"ה  מען 

'גאוה'(. פון  מדה  די  באהאנדלט 
 מגבית גליוני דעהו    וארא  וארא    בא    בא    בשלח  בשלח    לזכות את הרבים 

 אייער נדבה
 וועט דערלייכטן די 
אויגן פון נאך א בחור 
 אין די יעצטיגע זמן מסוגל פון 
ימי השובבי"ם 
 העלפט אונז דערהייבן 
לבבות ישראל לאביהם שבשמים

 זכות 
 זכות $500הדפסה

$180הפצה
 איר קענט איבערגעבן אייער נדבה 24 שעה 

אויפ'ן אויטאמאטישן סיסטעם

347.662.3229
קנדה: 778.200.8085 ארה"ק: 0765993813 ענגלאנד: 01293222207

 אדער רופט די פאלגנדע נומבער, 
ווי אויך פאר גרעסערע זכותים: 347.628.6055

פרנס 
$1,200השבוע

 ערהאלט 
 לאות הוקרה: 
 קובץ 
 גליוני דעהו 
תשפ"ב

 די לעצטע וואך צום קאמפיין:
מיר דארפן אייער הילף!

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו:


