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 ת את ספר שמות, תקופת ימי השובבי"ם. השבמתחילים    בעז"ה

הלידה    מסופר   נופרשתב על  רבנו ובאריכות  משה  של   הגידול 

הגואל של עם ישראל.  נבחר להיות  רבנו   במצרים, עד שמשה 

של    שורש נשמתועניין  דברים בבכמה  בעז"ה    שיעור בעסוק  נהיום  

          שלנו. השם לעבודתאיך הם נוגעים גם כן אלינו ו משה,

 בשם שהיא נתנה לו משה רבינו נקרא ש תיה ב  תה מדוע זכ 

  ת ו לב הויגדל הילד ותביא"הצלת משה  ב  מדבר הפסוק  כתוב ב

   תיהו",מן המים משיי  כ  ...  שמו משה  אותקר   ,לה לבןהי  פרעה וי

ור  איה בת פרעה הצילה אותו מן היתוב      , נזרק ליאור   משה רבנו

  , משה   ולשהיא קראה  ם  בש  רא בתורהשהוא נק  ולכן היא זכתה

משה  נבחר להשם שמ"מ    ,שמות  שבעה  משה רבנו ישלפ שע"א

 .שקראה לו בת פרעה  , הוא השםבכל התורה כולה ועד היום זה

באמת ו   ?זכות גדולה  וכזל זכתה  איך  ,  דבר זה כמובן צריך להבין

את   בת פרעה   להצילשהיה לעיקר הזכות שלה זה מסירות נפש  

ה, מעי  הלכושנערותיה    ,)סוטה יב:(שאמרו חז"ל  וכמו    ,משה רבנו

בנוהג שבעולם כשמלך גוזר גזירה אפילו "  :אמרו להו  מיחו בהו

יימים קלפחות בני ביתו מ  ,המדינה מקיימים אותה  אם לא כל בני

מנוע  לרצו  ו  !?ואת לא מקיימת את הגזירה של אבא שלך  ,אותה

מלהציל משה  אותה  לעבור    ,את  סכנה  שזו  פקודת  כיון  עת 

וחבהמלאך  בא  ש עד    המלך, והרי  (גןר)ה   קרקעב ן  טגבריאל   ,

 בזכות מסירות נפש כדי להציל את משה רבנו ו  עשתה  שבתיה

  .מסירות נפש אדם זוכה למדרגות מאוד גבוהות

  100לפני  ש   זצ"ל,  יצחק בנדר לוי  י  רביש סיפור מעניין שסיפר  

כמעט ו  ,אומן  עיר ב וד קשותמאשנים    והי  (פ"ב תר)בשנים תרפ"א שנה  

קיבוץ   היה  השנהלא  של   ,באומן  בראש  הפרעות  בגלל 

ולא היה שייך    ,היו פשוט הורגים אנשים ברחובותש  ,הבולשביקים

ועוד   נדר רבי לוי יצחק בו  של רבנו.    להגיע לציון הקדושכמעט  

גם בשנים קשות אל זכו  יהודים  רבילהגיע    ו,כמה    נו.  לציון של 

שפעם   יצחק  לוי  רבי  חלום  אחתמספר  חלם  ראש  ש  ,הוא  היה 

לפני  והוא ניגש להיות חזן    ב'קלויז',  נמצאהוא  ו  ,רבנו  אצלהשנה  

חזן  מישהו אחר שרוצה לעלות  םשהוא רואה שיש  אבל התיבה, 

אומר לו שייתן לאותו אדם ש  ,רבנואת    םשה  ואר ו  ,בראש השנה

 שהוא קנה את  ,לרבנו  אומר ואז רבי לוי יצחק    .להיות החזןהאחר  

ה במסיהזכות  כי  זאת  נפש,  של הקשות  בשנים    אפילורות 

מסירות  "  :ול  ענה  ורבנו  .באתי להתפלל בציון  זאתבכל    ,הפרעות

להיות חזן בראש   )את ר' לוי יצחק(  לה אותוהעו  "...נפש זה עניין אחר 

 . כשאדם זוכה לעשות מסירות נפש זה עניין אחר לגמרי   . כיהשנה

וכיוון ה זכתה למסור נפש על הצלת  בתיה בת פרע משה רבנו 

מסרה הצלתו  שהיא  על  לו   ,נפש  קראה  שהיא  שהשם  זכתה 

באיזה    אחד שכל   ,בשנה הזאת גם לנו היה מעין זה ו )  . לעולםכך   נשאר  ',משה '

זכו ממש להיות אצל  שיש    ,ואומן ראש השנה של רבינ   ענייןב הייתה לו מסירות נפש    אופן

  , תשפ"א בראש השנה  לאומן  השנה  גיעכי כל מי שה   ,מאודזו זכות נפלאה ו  ,ה "רבנו בר

עשה מסירות  , ודאי  בלרוסב נשאר גם מי שלא הגיע ונסע וו ,גדולה  היה ע"י מסירות נפש 

לקנות  שתדלנו  שה עצם העובדה    הגיע לרבנו,אבל גם אנחנו הפשוטים שלא זכינו ל  ,נפש

  -   גם זה עצמו נחשב מסירות נפשניסע,    א שלשרוב הסיכויים  שידענו  כרטיס אף על פי  

כשאדם  ו  , (ממון  לדעת  הצריך  כל  זוכה   ,יםישק עם  אופן   ובכל 

   . זה עניין מאוד מאוד גדול למסור נפש על המצוות,

   מדוע אצל משה קודם נקרא שמו ורק אחר כך נאמרה הסיבה 

מן המים י  כ  ...ותקרא שמו משה  "  בפסוקהקדוש    ה'אור החיים'  

ודם  בכל מקום ק  ,ן זה הפוך מכל מקוםאשכ  מקשה  תיהו",משי

את קר טה  כתוב  את  כתוב  כך  ואחר  השםיאעם  נותן והוא    ,ת 

אבינו    למשל  ,דוגמאות אמר שיצחק  לי  "  ה שרה  עשה  צחוק 

כן ו  ,שמו יצחק  נקרא אחר כך  רק  ו  ",צחק לייאלוקים כל השומע  

עשיו ידו אוחזת בעקב  וואחרי כן יצא אחיו " :יעקב אבינו כתובב

יעקב שמו  שויקרא  בקריאת  וכן  השבטים  ",   הקדושים, מות 

 למשל ביהודה "ותאמר הפעם אודה את ה' ותקרא שמו יהודה",

ואילו  .עצמו  הטעם של השם ורק אחר כך נזכר השם  כתוב  קודם

שמו   אותקר "קודם כתוב    ,וא להיפךהשזה המקום היחידי  כאן  

    ?"כי מן המים משיתיהו"ואחר כך כתוב את הטעם  ",משה

החייםה' מתרץ   'אור  נביהמוהאיהיות    , הקדוש  היו    ןה  ,ותאות 

 . יאת השםקר והם גם השיגו את הטעם ל  ,השיגו את השם האמיתי

ולכן היא עדיין   ,האלעומת זאת בתיה לא הייתה באותו זמן נבי

הרי השם של   .  לא השיגה את המדרגות של השם של משה רבנו

גבוה כך  כל  זה שם  רבנו  החיים'  ,משה   דברי את    ביאמ  ה'אור 

שהשם   מסבירש  (ב" ע"ו ער דף    א' מנהי מ  א י ער' ב  כי תצא   ' פ)  הקדוש  הר זוה

רבנו  שמשה  פה נרמז ו ",מה שהיה הוא שיהיה" ' פירושו,משה'

גואל האחרון והוא  ראשון  גואל  דף  בזוהר    )כמובא   ,הוא  ב  " ק"כ עח"ב 

מקומות הזה  ,(ובעוד  הגדול  הסוד  השיגה  את  לא  היא רק    ,בתיה 

מזת תורה ועל זה רו  ",מן המים משיתיהו"  - משה בגללו  קראה ל

נפלאב ה"ואומרת    אופן  ֶׁ ֹמש  מֹו  ש ְ ְקָרא  ם   ,ַות   י  ַ ַהמ  ן  מ  י  כ   ר  ֹאמֶׁ ַות 

הו   ית    ,יםיילאעזה סודות  יש ב  'משה'נקרא    אשהוה  מ  כלומר   ",ְמש  

בה שהיא קראה יהס אלא ,בתיה בת פרעה לא השיגה אותם ךא

הו  "  –לו כך  ית  ם ְמש   י  ַ ַהמ  ן  י מ  כ   ר  ֹאמֶׁ דושות מהות הק יהאכש  ".ַות 

כתוב את   אצלן  ולכן  ,ו את כל הסוד של השםהשיג  ןה  ,ו שםאר ק

א  היהשם  קריאת  להגיד לך שבאמת    ,לפני קריאת השם  טעםה

 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג  /תשפ"א  ה' - פרשת 'שמות' 

 חלק א' רט"ומבוסס על ליקו"מ   - השליקוטי מוהר"ן בפר  

 מו הגדולהלכה כתמיד לא  ,בנו אליעזרמעלת   ,'שמד' ל'רצון' בין משה

 ע"י שניים מקרא ואחד תרגום  –בירור רפ"ח ניצוצין , אונקלוס הגר
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 , את המדרגה הזאת לה לא היהאך לבתיה  הזאת,סיבה בגלל ה

לההיה  זה    'משה'השם  לכן  ו שהגיע  הקודש  רוח  ובגלל    ,ניצוץ 

הו  הסיבה " ית  ם ְמש   י  ַ ן ַהמ  י מ  בקריאת השם אותו דבר וכן ]      ". כ  

שעה יש    ה באות  נו,כשאדם קורא שם לבשכתוב    ,שנותנים לילד

ש  הקודש  רוח  לניצוץ  השםשעת  ב  אדםבא  כך  אחר    ,קריאת 

 א וכו', הסבע"ש    כך,יגידו הרבה סיבות למה הם קראו לו    ההורים

אבל באמת זה מסויימת שיש להם בשם הזה,    או בגלל משמעות

לכן העניין של שינוי  ו  . את השם  קודש לקרואח הרו  של  ניצוץ זה  

בבחירת רוח הקודש  ניצוץ    להורים  ההיש  מפני  ,לא פשוטהוא    שם

שצריך מאיזו סיבה   אםו  ,המהות שלו  והאדם ז  השם של  כי  השם,

ו ניצוץ  ל  עושים את זה רק ע"י רב גדול שגם כן יש  ,לשנות שם

י תמיד  של  אבא.  בעניין זה  ראשלהקל  כאמור אסור  ו  ,רוח הקודש

    [.אומר לא לשנות שם, רק להוסיף שם

 לשם משה, על שם התפקיד שלו טעם פנימי  

מו בליקוטי  אחר    ח"א(  רט"ותורה  ) ן  "ר הרבנו  טעם  משה   למהנותן 

  , בה של קריאת שמשה י אמנם הוא לא מדגיש שזו הס)  .  רבנו נקרא בשם משה

עניין של קריאת השם של  מתוך הדברים של רבנו אנחנו מבינים שיש פה סוד נעלם ב   ךא 

דבר נפלא מדוע דווקא בתיה גם כן  ובזה נוכל להבין       ( משה רבנו

  ו מתקיים אצל   שלבסוףזו שקוראת לו את השם    אהיבת פרעה  

לֹום  שם: "רבנו אומר    .   לדורות ָ נו  ָעָליו ַהש   ֵּ ה ַרב  ֶׁ ְוזֶׁה ָהָיה ֲעבֹוַדת ֹמש 

י ַחי ָיו ל ְימֵּ ב  ַאַחר מוֹ ְוַגם לְ   : ועוד אומר רבנו .כ ָ ל ְלָקרֵּ ד ֵּ ַ ת  ש ְ י ה  תֹו, כ  

עֹור   ְ ית פ  ֵּ ר מו ל ב  ְקב ַ מֹותֹו נ  ים, ְוַגם ב ְ ר  י ַלֲעׂשֹות ג ֵּ דֵּ ב ַרב כ ְ רֶׁ )דברים  ָהעֵּ

ו "ם  לד, ו( יק ָהַעכ  י ְלַהְמת   דֵּ ים  יד.()סוטה  , כ ְ ר  ין ג ֵּ ְהיו  ַנֲעׂש  י   ֶׁ י ש  דֵּ . , ע"ככ ְ

  אחד כן דבר    ךא  ",בורתוקולא ידע איש את  "שה  מאצל  כתוב  

בית    של   עבודה זרהה  למוהיא  שקבורתו של משה    וזהכתוב  

ע)   תוספותה  יםומבאר  .עורפ י"ד  רבנו    (א "סוטה  שמשה  שהעניין 

זרולהכניע את ככדי    ,ורפעקבר מול בית  נ של   הח העבודה 

שההכנעה התמידית של משה   ,רבנו מוסיף עוד דבר נפלא     .עורפ

  ן י נתברמסביר       .  עשות גריםזה בשביל ל  ,רבנו לעבודה זרה

הלכות) ה  ה'   ליקוטי  השחר  חזקה    (א   ,ברכות  זרה  שהעבודה  זמן  שכל 

והיא לא    ,אצלהחזק  היא תופסת את הנשמות של הגרים    ,בעולם

  ( א ע"קמ"ו    שבת )כתוב בגמרא  הרי  ש     . נותנת להם להשתחרר ממנה

נשמות   םה  כלומר   ,הר סינימעמד  בג"כ  ו  יההגרים    כל נשמות  ש

מאודגב ש  ,והות  אהס  כן,וכיוון  אותם    חראטרא  חזק  אוחזת 

כשמשה רבנו    ךא  , גרים  עשותאי אפשר ל  וכשהיא חזקה  ,אצלה

בית  נ מול  אותהמהוא  ור  פעקבר  הגרים ו  ,כניע  נשמות 

 , עבודה זרהוההסטרא   ,בעלי תשובהוכן  .  מאחיזתהמשתחררים  

היא    , ים שעתידים להיות גריםוית את נשמות הגותופס  שהןכמו  

רוצה יהודי ש   ולכן          .  תופסת את הנשמות של בעלי תשובהגם  

ומי    ,אותו  תתופסו לו    המפריע  הסטרא אחרא  ,חזור בתשובהל

א משהותו?  משחרר  לו  ל  רבנו.  הנשמה של  יש  רבנו  את  משה 

 . וגם כדי לעשות בעלי תשובה  ,גריםכדי שיהיו    ,ור פעהכוח כנגד  

  רט"ו(   תורה   )על  'כמהלח  פרפראות 'בספרו    ןריטשרבי נחמן מ  ומוסיף

" נמצא טעוזה  ואומר:  רבנו  של  שקברו  שמצינו  למה  נפלא  ם 

דווקא ורבנו בחר להיקבר    ,האמטארץ מאוד  ו  ו עירהרי ז  ,באומן

הזה המקום    םרקוב ששקעיר אומן זה סמוך ליער  הועוד ש  ,שמה

שגם   )חיי מוהר"ן קצ"ה( כמו שרבנו אמר    ,ת ישראלקדוששמסתיים  

ישראל   ומידלקדושת  גבול  וכאשמ   ה,יש  לא אלהן  כבר  ה 

יותר קדושת ישראל והגבול של קדושת   הקצכי ה  .  מתפשטת 

מסביר     .ודווקא שם בחר רבנו להיקבר   ,נמצא בעיר אומןישראל  

שבחר משה להיקבר   הוא כמו זה  וד הסש  'לחוכמהפרפראות  ה'

  ,ור פעמול בית  נקבר הסברנו שע"י שמשה רבנו ו עור,מול בית פ 

את   זרהמכניע  באים    ,העבודה  זה  ונשמות נוע"י  הגרים  שמות 

תשובה   גםו בעלי  עסקושערבנו    לכן  בעלי    הוא  יקר  לעשות 

תשובה  ל  לזכות אותנוועלות אותנו משאול תחתיות  הל  ,תשובה

וזה גם מה   ,התפקיד של רבנו בחייו ולאחר פטירתו  וזהו שלמה  

נתן רבין  הנאמן  לתלמידו  מסר  בני    בחיזוק שיעסוק    ,שהוא 

 ת קליפ ש אבל כל זמן    .  לעסוק להחזיר אנשים בתשובהוורים  הנע

:  את  ,הלעקשה מאוד להוציא את מה שהיא ב  ,העבודה זרה חזקה

ק יורישנו  מבטנו  ויקיאנו  בלע  הנשמות ל"  -"חיל  את  להוציא 

באומן רבנו נקבר  ולכן    ,צריכים המון כוחובשביל זה  ,  העשוקות

קדושת   מתיתימסבמקום ש  'ור פעבית  הטומאה והע"ז של 'מול  

הקליפה,  ישראל את  להכניע  לחזור  אנוש  ,כדי  נוכל  חנו 

 שות שמשה רבנו עסק כל ימי חייו לע  , רבנוומר  אפה  ו  .   בתשובה

אףו  ,גרים החרון  גריםכ  ,להמתיק את  לגייר  בעלי    ,די  לעשות 

כי זו הייתה    ,הערב רב  תולכן הוא גם כן הכניס את נשמו  ,תשובה

, ל בתשובהיר את כל עם ישראהרי משה רבנו החז  .המהות שלו

יום    49תוך  ו  ה,ומאטרי  עט ש"מבכשיצאנו ממצרים היינו שקועים  

בתשובה שלמה אותנו  החזיר  רבנו  אותנוהע ו  ,משה   49-ל  לה 

   .הנקודה של משה רבנו יהוזש מפני ,רי קדושהעש

 הגיורת הראשונה שעשה משה היא בתיה בת פרעה 

 כהוא היה סה"כש ?עשה רבנו שמשה נה הראשו ת ר יוהגמי היתה 

ד : " . כתוברעהבת פ   בתיהכבר גייר משה את    חודשים  3בן   רֶׁ ֵּ ַות 

ְרחֹץ ַעל ַהְיֹאר  ְרעֹה ל  ַ ת פ   ני שבמדרש ו  (סוטה יב:) בגמרא  ", ומובאב ַ

באה    ,פירושים מצר שהיא  הייתה  מפני    עתה,לרחוץ  שהיא 

מגילו שבאה  או    ,מצורעת בית אביהללרחוץ  כלומר שבאה   ,י 

אלו ואלו דברי  "ש:  את הסוד  הגלמ רבנו  וכאן              .להתגייר 

שרבנו   אע"פ   .   שני הפירושים נכונים  כלומר  –  "אלוקים חיים

שבאמת אנחנו לא יכולים     (כ"ד  תוא ן  "רה ו מ  בחיי   כמובא ) אומר  בעצמו  

עדיין   'להשיג  חייםבבחינה של  דברי אלוקים  ואלו  , כלל  'אלו 

ר, וזה אומר מר כשזה או  ,זה אומר מותר ו  ,זה אומר אסור   -הרי  ש

איך יתכן    אפשר להבין  איו  טהור,  ה אומר וזטמא    ה אומר זפסול,   

 דרש מ בענייני    מנםא?!...  שזה גם טמא וגם טהור ושניהם אמת

אלו ואלו דברי  ' של  הזו  יותר קל להשיג את הבחינה    , ואגדה
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כי 'שבעים פנים לתורה', וכשיש מחלוקת בדרש,    ',אלוקים חיים

  .  דיבר על בחינה אחרת, ושניהם אמת  אפשר להבין שכל אחד 

  ת ב בעניין היא גם הנקודה הזאתשאומר האור החיים הקדוש',  

ְחֹמל ָעָליו"  :כתוב  ,פרעה ַ אות א'  ' פר שמות רבה) ,אומר המדרש  ,  "ַות 

שהיא נגעה כבגלל שמיד    ,חומלת עליו  עהר פ בה שבת  יהס  (כ"ג 

יאור בלרחוץ  ירדה    ה. היא התרפאה מהצרעת של  היא  ,בתיבה

שרה בשב  מיד    הבתינוגעת בהיא  איך שו  ,תעצר לה    ההיבגלל ש

ְחֹמל ָעָליו  "  :ואז.   אההתרפ   והיא   ה,נער מו  כ ַ ר ַות  ֹאמֶׁ ִמי ְַּלֵדי    -  ַות 

הילד     ?רפואה  שגרם ליהזה  הילד  מי    כלומר,  –"  ָהִעְבִרים ֶזה

הע  הזה הרמז  ,םייר במילדי  את  מבינה  רת הר המו  , היא 

  ת י י בלכדי לצאת מגילו ירות  גם  ביאור לש  טובלתו  ,בתשובה 

י הפירושים הם ניוצא שש    .  מתגיירתוחוזרת בתשובה  ו  , ביהא

   . להתגייר גם  לה  גרם    עת,התרפאה מהצרהיא  כי בגלל ש  אחד,

  . םגרילגייר  שמשה רבנו עסק כל חייו    הענייןזה    ,לפי דברי רבנו 

גיל  מרק  זה  ,הגרים הראשונים שעשה משההרי לכאורה    ,שאלנו

עד גיל ו  ,הערב רב  הכניס את ו  ,הוציא את ישראל ממצריםכש  80

עסק  80 לא  ב  ,ריםג   לעשות  שנה  אחרונות  שנה    ארבעיםרק 

לומר   נפלאכן,  אפשר  זה  לפי איך שהסברנו  הגיורת    כי  ,אבל 

אז באמת נכון   ,בתיה בת פרעה  והראשונה שעשה משה רבנו ז

עסק כי מאז שהוא נולד עד מותו הוא    עסק בזה,  כל חייושלומר  

 גרים  לעשותעניין  גם אחר מותו הוא עוסק בכמו כן  ו  ,בדבר הזה

    .  זה הכוח של משה רבנוו . ובעלי תשובה

 רצון ד למשה עומד בין שמ 

הוא   ', משה'אם נשים לב בשם של    ,עוד רמז נפלאאומר    רבנו

  . זה נפלא ומתוק ו  .גימטריהבחשבון ה ,  'רצון'ל  'דשמ'ן  יעומד ב

  ' משההשם 'יוצא ש  ,346  =  'רצון'  , 345  =  'משה'  , 344  =  ד'שמ '

על פי דברי        ?  מה הקשר לעניין שלנוו  .  'רצון'ל  ד'שמ 'ן  יעומד ב

 ד' שמ' ן  ימשה רבנו הוא עומד ב  ,שם(ליקוטי הלכות  )    זה מובן  רבי נתן

שם  ',רצון 'ל עומד  הוא  שלו    ?למה  התפקיד  להוציא זה  כי 

ל ו  ד'שמה'מ נשמו  'רצון'  '.  רצון'להביא   :כמ"של  ישרא   תזה 

 עם ישראל       -"  ושיעםיו  ישמע  וועתםיעשה ואת ש  איור ירצון  "

הקב"ה   כי ',  רצון'נקראים   של  הרצון  את  עושים  גם  ו  ,אנחנו 

ד'? שמ'מה זה  ו         '.רצון 'זה    ,זה עם ישראל  - הרצון של הקב"ה  

  ? 'רצון'ל   ד'שמהנמצא בין  מי  ו  .אומות העולם  שלעבודה זרה    זה

ולהכניס    ד',שמ ה'לקחת נשמות מ  ד שלו התפקיזה    ,זה משה רבנו

לתוךרצוןל'אותם   ישראל  '  גרים.  ,עם  ' לכן    לגייר   ' משהשם 

בין     ה'שמד' מנשמות    וציאלהכדי    ', רצון' ל  ד'שמ'עומד 

ש    תיה.בבתחיל  הוזה  ,  'רצון 'לולהכניסם   רוח  יוצא  הניצוץ 

בגלל שהוא  , זהקוראת למשה בשם משה, שבתיה  שלהקודש 

 ?לרצוןין ה'שמד'  ב  נמצא  יומ     .'רצון ' ל  ד'שמ'מ  אותה  הוציא

ש  רבנו,  משה העמוקה  הנבואה  בתיה,זה  אותי  משה    ל  הוציא 

משה באמצע  כי    ',רצון'ל  אותי  והכניס  ,עבודה זרהמה  ', שמדמ'

ש כאן עומק נפלא ביישוב קושית ולפ"ז י  '.        רצוןל'  ד'שמ'בין  

  כי  ?ריאת השם לטעם קריאתוהוקדם ק  כאן  האור החיים, מדוע

את זה לא השיגה   ,שמו משה  קראנלמה    ,את העומק הנפלא הזה

הס כל  את  השיגה  לא  היא  שעה,  באותה  פרעה  הזה בת  וד 

'רצון', ושכל המהות שלו זה לעשות ' לש'משה' עומד בין 'שמד 

ולכן   אומרת  גרים,  שהיא  משיתיהו",מה  המים  מן  לא   זה  "כי 

ל. ונים וכנ"סודות עליבגלל    'משה 'הוא נקרא  כי    ,הטעם האמיתי

כי מן " אמרה  נזכר קודם קריאת השם, ורק אחר כך הטעם ש  ולכן

  .לרמז שאינו הטעם האמיתי לשם משה תיהו"המים משי

 לעשות גריםבשמים  לפעמים פדיון נפש לא מועיל כי משתמשים בו  

נפלא  אומררבנו   של  ה  כן  גם   ושזה   ,דבר  נפש' עניין   '.  פדיון 

רבנו  הבתור  באפעמילש  ,מסביר   שלנו  לצדיק  ם  לו וים  נותנים 

לפדיון לא    ,כסף  החולה  ועדיין  פדיון  עושה    . תרפאמוהוא 

הרבשאלה  וה את    הרי  לעשות  אומר    ,טוב  הפדיון יודע  ורבנו 

הכ  צדיק שה למה  ו  ,דינים  יד בת"זוכה להמתיק את כל  כן  אם 

הפדיון   תמיד  באמת  כי    ומרא  ?  מועיללא  עד  פעמים  לרבנו 

מה   .  הם משתמשים בו לדבר אחר ז  א  ,שמגיע פדיון כזה לשמיים

ים ֲאפ  "  :כך היא לשון רבנו  ?פירושה ה יו ְפָעמ  יק עֹוׂשֶׁ ד   ז ֶׁה ַהצ ַ ֶׁ ש  ו  כ ְ ל 

ים  ב  אֵּ ם ְלַמְעָלה ת ְ י ג ַ ֲחַמת כ   יל, ְוזֶׁה מֵּ ינֹו מֹוע  ן אֵּ י כֵּ ְדיֹון, ַאף ַעל פ   פ  

זֶׁה ָ ְדיֹון כ  א ָלֶהם  ,  ְמֹאד ְלפ  ם ב ָ עַּ ַּ ָכל פ  י ָלאו ב ְ ֶזהכ ִ ְדיֹון כ ָ ִ ה פ  ט ָ מַּ ,  ִמל ְ

ַבת ַאַחת, ְוַעל   ים ב ְ ינ  י ד   ֵּ ת  ָעה ב ָ ים ְוַאְרב ָ ר  ׂשְ ל ָהעֶׁ יק כ ָ י ו ַכל ְלַהְמת   ֶׁ ש 

ָבר  ד ָ ְך  ְלצֹרֶׁ ה   ָ מ  ע  ים  ש   ְ מ  ַ ת  ש ְ מ  ם  הֵּ ָקה  ָ ַהַהְמת  זֹאת  ם  ָלהֶׁ א  ב ָ ֶׁ ש  כ ְ ן  ֵּ כ 

ר,   הַ ַאחֵּ ְדיֹון ְוהַ יד ְ י זֶׁה ַהפ   ַעל ְידֵּ ֶׁ יםְינו  ש  ר  ין ג ֵּ ָקה, ַנֲעׂש  ָ שואל   . "ַהְמת 

הלכות    נתן  רבי ה, סא(בליקוטי  השחר    הרי ,  פשוטה  הל אש  )ברכות 

רפואה הפדיון בשביל  רוצה את  לוקחים    ואיך  ,היהודי  בשמיים 

 , יאמר אותו יהודי  ,דבר אחר ל  ובאת מה שהוא רצה ומשתמשים  

לעשו לצדקה  לצדיק  כסף  נתתי  פדיון  אני  שלמהלת    , רפואה 

 ?   לקחתם לי אותווים תאבים מאוד לפדיון ימובש

 "שהתורת חכם והרש

מי שרוצה ו   ,'תורה שבכתב'צריך לדעת שהדברים של רבנו זה  

תמיד ש   ן נת  רבי  שללהבין את רבנו זה רק ע"י ליקוטי הלכות  

עיניו של   י מה ניכר מתוך ריס  ,גלה לך את הסודות האמיתייםמ

  ' י   ושל  ההילולאשעוד מעט  )רש"ש הקדוש  ה  על  ספר סיפור נ  .   רבינו

היה קודש קודשים והיה לו הרש"ש    ,ששמעתי מאבא שלי    (שבט

  , ( )סופי תיבות יהו"ה   זה   לה רו  ירבי חיים ד  'חכם  תורת'בעל התלמיד  

  מי שלומד בספר 'תורת חכם', רואהו  .שלו  היה תלמיד מובהקש

 , ש"שר מתחיל כל קטע בציטוט מהדברים של רבו ה  ,משהו פלאי

לגמרי    ,וכו'  סביר ומך  משימהוא  ו הפוך  כמעט  זה  תתבונן  ואם 

שהבנת ש   אפילוו  ,ממה  ממה  ההפוך  בדברי    . ש"שר מפורש 

עיניו של   י מתוך ריס"  : הוא אומר   ,בכלל   נבהללא    תורת חכםהו
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הכוונה  ,מורי שזו  שיחיה  יבאו  .   ")בדבריו(  הכרתי    , הסביר  מורי 

כמו  ש בוודאי  כמעט   חכם',ורת  ה'תההלכה  פי שנראה  על  אף 

אנחנו    כי  ',נהר שלום 'ש ב "שר באחרת  כתוב  שחור על גבי לבן ש

ורת  תלמידו המובהק ה'תזה    ,יודעים שמי שהבין אותו באמת

אנחנו  שאם כי יש פעמים  ).  תוואנחנו נעשה הלכה למעשה כמו  'חכם

היא  ,  להשיג את האמת הזאתי אפשר  אבל א  ,' תורת חכםה' יודעים שהאמת היא כמו  

אנחנו עושים    ,אנחנו במדרגה פחותה  ',אמת לאמיתה'היא בבחינת ה  ,גבוהה מאתנו 

שלנו  האמת  של          (כפי  בעניין  דבר  נתןו רבנו  תורת  אותו  ,  רבי 

מומסוים  משהו  מבינים  לפעמים   בליקוטי  לא   ,ן"ר הבתורה  זה 

אם כתוב בליקוטי הלכות  שתדע  אבל      , אומר שלא הבנת נכון

תורה  'ן זה ה"ר הוממה שכתוב בליקוטי  ש  רק  ,זו האמת  ,עוד שלב

 .   ' שהיא מסבירהפה-בעל 'שעליה יש את התורה ש ',שבכתב

אומר בוודאי ובוודאי   רבי נתן  ,נקודה הזאתאת הפה יש    כן  גםו

 , הבאאז בעולם  אם לא בעולם הזה  ,יל לפדיון לאותו יהודיעשיו

הוא   מה  בפרט    אחד  .  להמתיןצריך  רק  שלנו בהדברים  דור 

זה הדור   ,הוצאתי מזומןוהכנסתי כרטיס    ,כספומטוהבים  אנחנו א

  .  אצל השם יתברך זה לא עובד ככה  ךא  ,כל דבר מיד  ,שלנו

יכול להועיל   ,הרבה פעמים הפדיון לא מועיל מידאומר רבי נתן  ו

  . יועיל איבוודבסוף   ,או בעולם הבא ,שנה או ,חודש ,עוד שבוע

הרי    ,ההסבר הוא ום, וונבאר עתה את הקשר בין פדיון לבין גרי

ממתיקים    ',קת הדין'המתהסברנו שזה ע"י        ?איך עושים גרים

  , מחלישים אותהו  ,שהיא כולה דינים  ,את  הכוח של עבודה זרה

ה  יםיכולואז   את  תשובה' להוציא  מו   'בעלי  הגרים    ,הידיאת 

דבר   פדיוןאותו  לגם  הרי  דינים  יש  כי    ?פדיון  עושיםמה  .   

ולהמתיק    עושים פדיון כדי למתן אותםשמתעוררים על האדם ו

היא    ,אם נתבונן זה בדיוק הסיפור של בתיה בת פרעה ו  .   אותם

 , ח של פדיוןה כו הנגיעה בעצמה היה ל  ,נוגעת בתיבה של משה

מעליהה  מידו הדינים  כל     . תעמהצר   רפאההתהיא  ו  ,תמתקו 

נתינת יד לבד ה  ,אמתהנתינת יד לצדיק    ולפ"ז יש ללמוד שגם

כמו שבתיה רק נתנה יד בתיבה של משה ו  ,ח של פדיוןה כיש ל

  , יד לצדיק כשנותנים    ,לכן נוהגים לתת יד לצדיקים  ,והתרפאה

ונקרא 'לא' כמו 'לו'    ",ה רעקיד ליד לא ינ"  -זוכים ל  באותו רגע

  . לעשות בחינה של פדיון  ,כבר אפשר לנקות את הרע מהאדםכי  

א עושה את שתי  הו  , ה לבתיה בת פרעההפדיון שמשה רבנו עוש

רפואה  ה  הוא גם מושך ל  ,אומר   נתןהפעולות ביחד כמו שרבי  

מתרפא  ,שלמה היא  רגע  באותו  ממת  ,תכי  גם  את   ק והוא 

עבודה זרה משחררת נשמה כזאת הכי באותו רגע    ,העבודה הזרה

כי   ,שהיא נשמה ענקית  ,ה בת פרעהיאת הנשמה של בת  ,גדולה

חווה    היא של  עו  ,ראשונההגלגול  בה  של  יש  עצום  יתוק מ מק 

יבה הקדושה תבמה שהיא נוגעת בוכבר    ,משה רבנו  בזכותדינים  

   .גם התגיירהשנעשה לה זה המיתוק עד  של משה רבנו

דין והעניין של רפואה שלמה ה מיתוקש ,רואים את היסוד הזה

כמו שהיה אצל משה  ,אחתנעשה בבת לפעמים  ,אחת זו בחינה  

רבנו  ,בתיה  רבנו משה  אצל  הרפואה  ו  אפילו  שהקדים  נראה 

מה    ,תעצר ל מגילושאל  לרחוץ  אביהלטבלה  בית  כמו  ו  , י 

הששהסברנו   זה    , התרפאההיא  שמזה  תפעלות  הע"י  היא  ע"י 

ורק  ,ים גריםעשקודם נע"י הפדיון  ,ולפעמים זה הפוך .  ירהיהתג

הפדיון        .למי שהביא את הפדיון   מהירפואה של  תיעשאחר כך נ

מ שמגיע  פדיון  הוא  הר ' הזה  שעבר )   צון'מצח  שבוע  שזה    (שדיברנו 

דף    א רב  א ידר)א כמו שכתוב בזוהר  את הדינים,  כופה  המקום הגבוה  

 , דון האדםיבתי דינים שבהם נ  24-שהוא כופה את כל ה   ע"ב(ל"ו  ק

ה ידי הכפייה הזאת של כל  דינים  24-ועל  שהרב כל  וכ    . בתי 

ורה  שגילה את הת  צדיקומקושר ל  ,צדיק יותרשעושה את הפדיון  

נובע מקור חוכמה'ה  ,הקדושה הזאת שהיא ,  רבנו הקדוש  'נחל 

הפדיון, של  מהתורות  הפדיון    אחת  יהיה  כך  יעשה  יותר  שהוא 

מצח  ' נתן שהכוונה שהוא יותר זוכה להגיע ל  ביר מסביר    .   חזק

וזו הנקודה    .   בתי דינים  24-את כל ה   קשיכול להמתי  'הרצון

  .הגבוהה שיש בפדיון נפש

 הגדול גלגולו של אליעזר בן משה עסק בגרים ר' אליעזר 

שגם רבי אליעזר הגדול עסק    ,רבנו מסביר עוד דבר פלאי ואומר 

כולם    מחבר התרגום.  הגר    גייר את אונקלוסש  הוא זהו  ,בגרים

  : נו בפרשת   )ורמוז  ר"ת שמו"ת.    -  תרגום  אחדמקרא ו  שנייםקוראים  

 'ניים שפרשה  ' ההשלים  ' לדם  ' אחייב  ' ו  :ת" ת ר"ה שמו" ואל  ",וכואלה שמות בני ישראל  ו"

שעשה   ,  ברוח הקודש  נכתבתרגום אונקלוס      ."( רגום' ת  'אחדוקרא  ' מ

שגייר   הגדול  רבי אליעזר ו    .אותו על פי רבי אליעזר ורבי יהושע

אותה  היתה    וז  ,אותו חמד  רבנו  שמשה  לה ע  כשהואנשמה 

במדרש    ,לשמיים רבה  מובא  ז(]חוקת[  )במדבר  את    שמעמשה  ש  יט, 

פרה אדומהה בסוגיית  שמועה   אמר   הקב"הואז    ,קב"ה שעוסק 

אומרה אומר    ,בשם  אליעזר  שנת"ערבי  בת  בת   ה,גלה  ופרה 

 , שהיא צעירה בת שנהעגלה  עגלה ערופה לוקחים  ל  "אז  ,"יםתש

אדומה   פרה  שנתייםלוקחים  ואילו   לעזר א רבי    סובר כך    . בת 

 ע ה שממשה רבנו כנרא  ך א  ,כלוםבזה  אנחנו לא מבינים    .  הגדול

והקב"ה    ?אתושאל את הקב"ה מי זה הנשמה הז  ,אנפל  זה עומקב

יהי רצון שיהיה  "  משה:  אמר    .רבי אליעזר הגדול  אתמראה לו  

שאומר הפסוק בפרשת השבוע וזה  ,  "מחלציי  (אליעזר הגדול   ' ר)זה  

מרמז   ?אליעזר  אחדמה זה שם ה  ",אליעזר  אחדשם ה"ו  ,שלנו

לגול גמור של אליעזר בנו שהוא היה ג  ,על רבי אליעזר הגדול

זֶׁר  "  :ואומר רבנו    .של משה יעֶׁ ֱאל  י  ַרב   ֶׁ ש   , ְדָרש  מ   ב ַ ינו   ָמצ  ן  ֵּ כ  ְוַעל 

דֹול   א ע, ה "ר  )ב ְ ַהג ָ ה א, כה  ,ַוי ֵּצֵּ ַרב ָ ת  לֶׁ ז, ח(  ,ו קֹהֶׁ ֲחַמת    ושם  ְוזֶׁה מֵּ ים,  ר  ג ֵּ י ֵּר  ג  

י ָעָליו נֱֶׁאמַ  ה, כ   ֶׁ ל ֹמש  ֶׁ נֹו ש  ו ל ב ְ ְלג  ָהָיה ג   ֶׁ זֶׁר ש  יעֶׁ ָחד ֱאל  ם ָהאֶׁ ֵּ   ",ר "ְוש 

הוא מפני שזה    ,ח של רבי אליעזר הגדול לגייר גריםהכֹש"א  ז

שרבנו מדגיש כאן נקודה מאוד   ויוצא       .גלגול של בנו של משה

לא רק שמשה מגייר גרים בחייו ובמותו שהוא קבור  ש  ,מעניינת
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 נוסף הואב אאל ,גייר גריםמשיך ל מא והוע"י זה  ,ור פעמול בית 

 "ב( ח  ' תורה זליקו"מ  ) אומר    רבנו  .םימגייר גר כן  השאיר בן בעולם שגם  

ותלמיד בן  להשאיר  הוא  להה  ,שהעיקר  צריך  את   משיךאדם 

בן  לוהעיקר אם זוכה    ,תלמידים  יהיה לוההישארות שלו בעולם ש

מקומויש את  דיברנו    .מלא  פינחס(פעם  פרשת  אליהו  ויאמר  על    )ספר 

ש רצה  רבנו  שמשה    , אליעזר   בנו  יהיה   ושלש  יור ההנקודה 

כמו שכתב  ו  ימשיך אותו,הוא לא כל כך רצה שיהושע  בהתחלה  ו

שאתבע צרכי שיירשו בני   אמר, הגיעה שעה  ]"...    טז(  )במדבר כז,י  "ברש

את גדולתי, אמר לו הקב"ה, לא כך עלתה במחשבה לפני, כדאי הוא 

להיות   כמעטזכה  ה  בן משכי אליעזר    , [ יהושע ליטול שכר שמושו

  ,ציפורןהאבא מהמוח עד  של ה  משה בכל המעלות והמדרגותכ

במחשבה    העל  כךאמר לו הקב"ה לא  ו    .אבהכל כולו עשוי מ

שיהושע    ,לפני רוצה  רצה כי    ,שלך  ממשיךההיה  יאני  הקב"ה 

ילאית ושתפסיק ההנהגה הפ .  תלמיד יהושעהדווקא הנהגה של  

ל תה כל ההנהגה הנהגה ששה שהיתה עם דור המדבר, שהישל מ

 ניסים חוץ מהטבע.

 על פי רוב ההלכה דוקא כמו הקטן ולא כמו הגדול 

  ,במשניותהרבה  ם נחלקים  ה  תנאים,הרבי אליעזר ורבי יהושע  

ת  ו מחלוק את ה מים  כאן בפסחים היה לנו כמה פע גם בדף היומי    ,תרומות   כתמס ב בפרט  )

שמותי ]או   ר' אליעזר   ,ולא כמו רבי אליעזר  רבי יהושעההלכה כמו    על פי רובו   שלהם

דבר וזה       ( מאוד מאוד ביותר  גדולהיה  רבי אליעזר  מבית שמאי, או שנדו אותו[ אף ש

ההלכה    ןמעניי לעניין  ) בפסיקת  השאמרמתקשר  על  מקודם  חכם' נו    ' תורת 

ביותר בדווקא  לא  היא  הלכה    שפסיקת  , (והרש"ש  הגדולים    ,כמו 

ובכל   , דנים()למ  פיט  ימחדד  היובית שמאי  ש  "ג()בעירובין י   דהנה מצינו

 , רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה  וכן      .אופן הלכה כבית הלל

ואילו   , זוהר רואים שרבי יהודה מתבטל לגמרי לרבי שמעוןבש

בעירובי מחלוקתשכ  ,כלל  אמרו  (בע"   )מ"ו  ןבגמרא  רבי   בין   יש 

אותו ו       דווקא.  כמו רבי יהודה  נפסקההלכה  ה  ,שמעון ורבי יהודה

רבי אליעזר הוא קידש את עצמו   ,י יהושעדבר רבי אליעזר ורבה

י ספרי תורות  נכמו ש  שהן  זרועותיועל שתי    )סנהדרין סח.(אמר  שעד  

מרבותי" למדתי  הזאת את    ורואים   וכו'",  הרבה תורה  הנקודה 

 . ה כמותולכרבי אליעזר הגדול בכל אופן אין השאפילו שנקרא  

גלוי וידוע "  ע"ב(י"ג  )  עירובין  'בגמ  באמו  ,מאיר   רבי  וכן גם התנא

 , העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו  לפני מי שאמר והיה

  רבי מאיר   ההרי סתם משנ  ",ובכל אופן לא נפסקה הלכה כמותו

כמו  הלכהתהיה  ,רבי יהודהכמו שיחלוק עליו  נאתכל  ךא היא,

ואפילו גדול כל כך  ואפילו שהוא    (ב" רובין מו ע)עי עיין    ,רבי יהודה

, כי כתוב  כמותוה  לכאין ה  בכל אופן  ,יתהשדבריו הם אמת לאמ

בגלל שאין לנו את הכלים להבין    ,שהחכמים לא ירדו לסוף דעתו

עומק להבין    אמנם  .כזה  הכלים  את  לנו  יהיה  לבוא  לעתיד 

הלכה  וכן    ,הלכה כרבי שמעון בר יוחאיו  ,שהלכה כמו בית שמאי

רך  בדאבל כיום אנחנו    ,כמו רבי אליעזר הגדולוכמו רבי מאיר  

הלכה    כלל כמדווקא  פוסקים  גדוללא  שהכי  מי  לא ו  .ו  אפילו 

ה רבנולכפוסקים  משה  כמו  סובר  ש  ,ה  רבנו  משה  עניין  ב הרי 

י בנים הוא  נכמו בית שמאי שאם יש לאדם ש יהה ורבפרי תמצוו

המצוה,קיים   למשה)  את  ואליעזראת    היה  פ  ,גרשום   , (אישה  מן   שרי והוא 

דוקא    צריך זכר ונקבהלל שכבית ה  אהלכה בשולחן ערוך היוה

אז אפילו שמשה רבנו הכי גדול    ,ביהה ור בשביל קיום מצות פרי

חכמות  להבדיל מכל  ) התורה שלנו    וז  ,אנחנו לא פוסקים הלכה כמותו

זה תורה אלוקית אצלנו      (צודק   זה   הוא לשיטתם  ששמה מי שהכי גדול אז    הגויים

כ לא  ההלכה  פעמים  שה  מווהרבה  מי   ,גדול  ואמי  כפי    אלא 

ודווקא לפעמים מרוב שהוא   שלנו,  מתאימה לדור   ושההנהגה של

לא שייך  ו  ,מדי בשביל דור פשוט כמונו  'דגדלות   חיןמו'   זהגדול  

מדי  ,אלינו י"  ,עמוק  ללא  חבריו  דעתול  רדתכלו    ולכן   ", סוף 

גם הסיפור    וזה        .  דווקא בגלל גדלותו לא תהיה הלכה כמותו

פרה  ו  הגלה בת שנת'ע ל  של רבי אליעזר הגדול במשנה הזאת ש

משה רבנו כל ש  ואפי'  ,הלכה כמו רבי אליעזר אין    שתיים',בת  

ש הזה  מהסוד  מתפעל  אליעזר ל  כך  הזה    , רבי  בעניין  ודווקא 

   .הלכת כמותו יןבעצמו א

שלנו לנקודה  את  ,נחזור  חומד  רבנו  הגדול    משה  אליעזר  רבי 

ושם " ו,יהיה הממשיך שלבנו אליעזר  רוצה שמזרעו, הוא    היהיש

זה היה  הנהגה שלך  ה  ,משה'  :הקב"הלו  אומר    ",אליעזר   אחדה

למדבר   ישראלטוב  עם  הניצר   עתה  אחרתכים  הנהגה   , הגה 

ל ישראל  לארץ  תאנתו"שמתאימה  ותחת  גפנו  תחת    ",איש 

לא   וזו  ,שעוסקים בדרך ארץ מסחר    אנשי  ,פשוטיםלאנשי אדמה  

שלך   הגבוהה  לההנהגה  דעה 'שמתאימה    , המדבר   שחיים  'דור 

אלא   כמוך,  שהוא  אליעזר  שלך  הבן  מתאים  לא  דוקא  ולכן 

יהושע זה  שמתאים  מי  שני ו  .דווקא  של  הגלגולים  בהמשך  כן 

גול אליעזר בן משה זה ר' אליעזר, וגלגול  הצדיקים האלו, שגל

יהוש ר'  זה  הזה  עבאזי  ,  עיהושע  יהושע ולם  ורבי  אליעזר  רבי 

  להלכה יין עד  מתאימיםעם ישראל   כרגעכי    ,יהושעכרבי  ה הלכ

משה רבנו הוא ל  שהממשיך  ש  ,זה  למדנו מכל  . של רבי יהושע

ורבנו מסביר שצריך להשאיר בעולם בן שהוא ממש    ,רבי אליעזר

  ה מראה לנו שמשה רבנו זכ  רבנואיך    ,ה לזהזכ  ומשה רבנו  ,אתה

  זה מרמז כי    ם,ו גם מגייר גריבנאליעזר  מזה ש  ,להשאיר בן כמותו

שכל המטרה   ,לוס הגר אונקעשה את    הואש  ,רבי אליעזר הגדולל

   .לעשות גרים -עניין של רבי אליעזר ו

 'נייםש פרשה  'ה השלים  'ל דם  ' אחייב 'ו  :אשי תיבותת ר" ה שמו" ואל

 " רגום'ת  'אחדו קרא 'מ

, התרגום  את  העשהסברנו שאונקלוס    ,אבל זה הרבה יותר עמוק

ראשי  )  "ואלה שמות"ונדבר קצת על ענין התרגום שנרמז בתיבות  

לכאורה  ו  ,(" רגום' ת  'אחדוקרא  ' מ  'נייםשפרשה  ' ההשלים  ' לדם  ' אחייב  ' ו  :יבות ת

 כי היום  ,י"רשבדור שלנו  הרי לכאורה יותר מתאים שנקרא  קשה  
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 א כל המטרה של התרגום הי )אמרתי פעם בהלצה,    ,את התרגום  ניםלא מבי

המקרא  את  מדברים  בשביל שתבין  שהיו  הארמית  מבינים והיום    ,בשפה  לא    שאנחנו 

        . של ארמית(   בין את התרגוםכדי לה   פסוקבמילים של ה אתה מסתכל  ארמית כל כך,  

או"ח  )  וכמו שפסק השולחן ערוךהלכתית  באמת יש בזה גם נקודה  ו

אם למד הפרשה בפירוש רש"י חשוב כמו וז"ל:    (סימן רפ"ה סעיף ב' 

רש"י פירוש  וגם  יקרא תרגום  וירא שמים  ע"כתרגום,  דהיינו  .  , 

ירא שמיים יוצא ידי חובת  "וי  "זה מצווה לקרוא גם רששבזמן ה

 פרשהבי  "לקרוא גם את הרש  ,וכך ראוי לנהוג כפשוטו  ",שניהם

זה לוקח   א',יהלא בשמיים  ו'  ,תרגוםשניים מקרא ואחד  לא רק  ו

זמן זמן בשבתאבל ברו  ,קצת  מאוד    ,ך השם יש    לזכות וכדאי 

)חיי מוהר"ן    אמרוכמו שרבנו הקדוש    ,י על הפרשה" ללמוד את רש

של התורה   יעיקר ההמפרש     ,תורהה  לש  אחיהי הוא  "רש  ,(רכ"ג 

  .כולה התורהכל שזכה לפרש את   (רבנו שלמה יצחקי )י "רש הז

 ום שהוא בשפה הארמית מבברר את הקדושה ומעלה אותה תרגה

שלא ואף על פי    ,גוםגם את התר בכל אופן אנחנו קוראים    ךא

את בזה?    .  התרגום  מבינים  העניין  י"ט) אומר    רבנו  מה   , (תורה 

זה להגביר את המקרא   ,תרגום  אחדו  אשניים מקר ל  שהעניין ש

מה שפתחנו ל ונקשר את זה    ,זה בקצרה  את  סביר נ  .  על התרגום

לשון    ,זה לשון הארמית  ,העניין בתרגום  .  "אליעזר   אחדשם ה"ל

 ד' שמה' היא גם כן נמצאת בין  ו  , כי'משה 'הארמית היא בחינת  

זה     .'רצון'ל זה אומות העולם  ל  ששפות    70-ה   ד'?שמה'מה 

השרו  כמ  , הקליפות שכל  אומר  של  תאובנו  אומות    70ות 

שלהם  ותמונח   ,העולם והשפות  כמובן   'רצון'ה  .  בלשונות  זה 

הקודש לרצוןו  ,לשון  בין שמד  נמצא  זהמה  ה  ?   . יתמראהשפה 

וכן   קוראוהאריז"ל  שהיא עץ הדעת   ,'נוגה  פתקלי'לה    יםרבנו 

  אחד מצד   . שהיא המתווכת בין הקדושה לבין הקליפה ע,ר וטוב 

  ", סביב   ונגה ל)"  ,לפתות את האדםוה  להפיל לקליפ ח"ו  היא יכולה  

האדם   את  מסובב  מגיעים    ךא  , (לקליפות  להפילוזה  דרכה  שני  מצד 

הש  "לז  י"אר ה  אומר ש  כמו  ,לקדושה עבודת  היא   'כל  שלנו 

וממילא אנחנו צריכים לברר את הקדושה     ,ציםניצו  "חלברר רפ

  ה, תוא  הקדוש שמחייהשזה הניצוץ    א אחרא',ר טס'ב   בשתהמלו 

הרי המרחק בין    ?,איך עושים את זה     .תו לקדושהולהעלות או

יתווך צריך משהו באמצע ש  ,מיתהוהקדושה לקליפה הוא מרחק  

את הכוח  תרגום  ליש    ,'קליפת נוגה'  שהוא זה התרגום  ו  .יחבר ו

    .לקדושה חזרה םולהחזיר  את הניצוצות לברר מתוך הקליפות

ם בחינת נוגה  ה יםגר  ,גר ה ? אונקלוסת התרגוםא מי מחבר ובכן, 

טובהכי   בהם  יש  באמת  ר   , ם  כן  גם  בהם  מסביר   רבנו  ע,ויש 

נשמה מאוד  גבוהה אבל    לו  שגר יש  ח"ב(  גתורה ל" )  ן  "ר הליקוטי מוב

הביאו ש  ,פה של גוי וגויהטיכי הגוף שלו נוצר מ  ,יש לו גוף טמא

לעולם הזה  הגוף  הנשמה    ,את  הגר  אבל  קדושה   וזשל  נשמה 

ומצד    גבוהה,נשמה    אחדמצד    ,הפכיםלכן גר מכיל שני    ,ועליונה

זה גר  ולכן    ,כי הוא נוצר מייחוד של גוי וגויה  טמאשני גוף מאוד  

והתפקיד שלהם הוא    ,ם בחינת קליפת נוגהוה  ,בחינת טוב ורע

כי אין כזה   אחרא, אר טלברר עדיין את הקדושה שמחיה את הס

  ,אפילו עבודה זרה  ,בלי שיש בו ניצוץ קדושה  ,דבר שחי מעצמו

תגיד שאין בה ניצוץ  כי אם  ,חייב להיות שיהיה בה ניצוץ קדושה

 , עצמה לעבודה זרה שהיא חיה מ  "ואז נתת ישות ח   ,קדושה בכלל

 ,ל"ז  י "ר אה  רבנו  כמו שמסביר ו  ,זה כפירה  -רק לומר את זה  ו

 . יש ניצוץ קדושה   אחרא  אר טגם בסו ר בעולם  בבוודאי שבכל ד ש

ומר פה רבנו א   ?וממית את העבודה זרה  אותומעלה  ואיך אני  

קדושה  (וט" ר  התור ) הניצוץ  את  שואב  שאני  ידי  על  נעשה   , שזה 

שמתגייר  כל גר    .  מכניס אותו לעם ישראל  ,ורהתומכניס אותו ל

קדושה ניצוצות  המון  איתו  לוקח  לעם   ,הוא  אותם  ומכניס 

היא    ,ישראל הארמית,  שפה  שהוא  התרגום,  בענין  דבר  ואותו 

ש הקדושה  את  לשונות,  מבררת  שבעים  אומות  בשבעים  יש 

,  שה אותוומכניסה אותה לקדושה. ותרגום כזה ראוי שדוקא גר יע

סטרא שהוא הממוצע המחבר בין הקדושה ל   ,הגר  אונקלוס  היינו

 .   אחרא

ואוספים    שבועהכל   ימי  הרבה  אנחנו עושים  מצוות בכל ששת 

הם    ,האלה צריך להעלות אותם לקדושה הניצוצות  אבל     ,החול

יצוצים שהיו  נ  פ"חאיך מעלים את הר ו  , אחרא  אר טנמצאים בס

  ואחד קרא  משניים  ל  "י הקריאה שע   ?לקדושה  טרא אחראבס

ומברר רפ"ח ניצוצות   ,כל מה שאתה עובד כל השבוע  ואז  ,תרגום

אתה   -  כדי להכניס את זה לקדושהזה עומד ונשמר עד שבת, ו

מ   ,תרגום   ואחדקרא  משניים      רא וק לשון שאז  את  גבירים 

את הכוח של לשון    יםמכפיל   ,'מקרא  ים 'שניבחינת    -הקודש  

תרגום לשון  על  כ  ,הקודש  של  הכ  פלע"י    , מקרא   שנייםוח 

שבה נאספרים    ,'תרגום'לשון    יאשה  'קליפת נוגה'את  יםכניעמ

ניצוצי הרפ"ח  השבוע,  כל  כל  היא היא  כשו ן שאספתי  נכנעת, 

  , מביאה לקדושה את כל הניצוצות שביררת במשך כל השבוע

ש מצווה  ל  בעבודה  ש  ווז  ,ומצווהכל  קודשל  המעלה   .  שבת 

  שניים של    הקריאההכנה האמיתית לשבת קודש היא  הנמצא ש

  , רבי אליעזר הגדול   ?מי עושה את כל זה          .גוםתר   אחדמקרא ו 

ו הגר,  אונקלוס  את  מקרב  של  שהוא  גלגול  ה"הוא    אחד שם 

ינה הזאת  הוא זה שהכין את כל הבח  ,משה רבנול  הבן ש  "אליעזר 

מעלים    אנחנו  ,וספיםכל מה שאנחנו אאת    ,שכל שבוע ושבוע

 , תרגום ואחדקרא מ של שניים הכח לקדושה ע"י שמגבירים את

  .אמן ואמן ,זכנויהשם  ,לקדושה לוזוכים להכניס את הכ

 עריכה: ליאור גבע        שבת שלום ומבורך  

 


