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משנכנס  ",  את חודש אדר   שעברה כבר בירכנושבת מברכים  ב

   ספרי תורה  שלוש    ווציאי  ובשבת הקרובה  ",אדר מרבין בשמחה

ה ב ) חודש  שני ספר  שקלים  ובשלישי   , ראש  מתחילים כבר  ו   (פרשת  ממש 

אחר    ',ור כת זבש'זה כבר    יהאחר ששבת  וב  ,להרגיש את פורים

השנה עוברת    ,משולש   ירושלים פוריםהשנה יש לנו ב)כך זה השבת של פורים  

  , פורים   פני וכבר אנחנו ל   ,ראש השנה בהיינו ביחד    ' אתמול'   רק  מהר,  רצהו מתקדמת  ו

הזמן  "ה  בעזשנזכה    ,מדברים על פסחו מטבע הדברים   .(לעשות טוב בלנצל את 

פורים   ואסתר  ונקשר את העניין של    , משפטיםפרשת  למרדכי 

   .כימרד תהגלגולים של נשמ נייןעפתח בונ

 סוד הגלגול, וקושי עונש הגלגול   -המשפטים" "ואלה  

ים "  וז"ל:    (: משפטים צ"ד  ' פר)זוהר הקדוש  ב ש ִּ ָּ ר ת  ֶּ ים ֲאש  טִּ ָּ פ  ש ְ ִּ ה ַהמ  ֶּ ְוֵאל 

ם,   ְפֵניהֶּ ְרגו ם]לִּ ַ ד ִּ   :ת  יַני ָּא  ד ִּ ין  ֵ ל  ֵמיהֹוןי  ְואִּ ֳקדָּ ר  ו ן    [  ְתַסד ֵ ינ  אִּ ין  ֵ ל  אִּ

גִּ יסִּ  ין ד ְ ו רִּ א  יד  ו לָּ מה הם   ,חידוש גדול  פה  אומר    הזוהר      ."וכו'ְלג 

ה  'הם  טים"  המשפ " ֶּ ו ל הֵאל  ְלג  ַהג ִּ ל  ֶּ ש  ים  ו רִּ ד  של   הרמזזה  ש,  'סִּ

לנו   המגלה  -  'משפטיםדסבא  '   מוכר בשם  הזוהר הזה  ,נותפרש

הגלגולים של  הסודות  עניין  כל  הקדוש  באר  ומבו     .את  זוהר 

 ן"ר הי מומבואר בחיו  קשה.  עונשעניין של  הוא  עניין הגלגולים  ש

כי   ,עונש הגלגולהעונש הכי קשה מכל העונשים זה  ש  (ו" אות תמ)

 ,איך שיצא  כאןיצא מוהיה כאן בעולם הזה  כבר  אחרי שאדם  

יודע  הוא   שהוא  החשבון  מקווה  שלו  ומה  צריך  והדין  הוא  מה 

לבוא    "וחשוב  צריך  אבל ברגע ש  שם כדי לתקן את זה,  לעבור  

אם    ,יודע מה יהיה איתולא    הוא  ,  לעולם הזה     עוד פעם בגלגול

ולכן עניין הגלגול הוא עונש   , יקלקל יותר ו יפול  ח"ו  הוא יתקן או  

גדול נתן    .מאוד  לרבי  אמר  שרבנו  כך  כדי  לעד  אדם  שיש 

ש  :  בשמייםשם    ולבקשלהתעקש   מה  איתי  אבל  תרצו  תעשו 

  נתןורבי    .  למטה  שובכאן ואל תיתנו לי לרדת    הכלאיתי  תגמרו  

הוא    אומר רבנו אם   ?שיתעקש  זה יעזור לום  הא  :ת רבנוא  שאל

ם  ע   שלוששנה את הדבר פעמיים    שהוא מספר    נתןרבי  ו )  .  תעקש זה יעזור לומ

בגלגול   שלא לרדת ם תעקש בשמי י שאם האדם   ,גמרי ל  זהרבנו כדי להיות בטוח בדבר  

         .( הדבר הזה יכול לעזור לו  ,שיעשו איתו את כל התיקונים שם למעלה ו

ר ה'  ה נ-   "א חידה   של  וסב   אזולאיאברהם  רבי  )ל  'חסד לאברהם'   ספר בבא  מו

זה לא   ,עונשה  זהן הגלגולים  שעני  אומר הזוהר  מה שש    (פרק ט"ז 

נשמות ויש    ,לפעמים אדם בא בגלגול כדי לתקן  מכיון  ,כך  תמיד

הם שרואים  שכמו צדיקים גדולים    ,כדי לתקן את הדור שיורדות  

מידות הם  יש לו  ,בתורהמתמידים    הם  ותמקטנו  ,נולדו צדיקים

אתה חושב שכאילו שכחו לתת להם  ,רואה אותם  ואתה ,טובות

בכלל הרע  הקב"ה,  ,יצר  את  עובדים  רק  הם  איפה    וא"כ  כי 

 ך א  .  גם להם יש בחירה במדרגות שלהם   אמנם  שלהם?  ירהחהב

הם נשמות    ,אצלנוכמו  הבחירה    ין להם אתא, הרי  קשהזה  עדיין  

שהנשמות  לא א ,חכמים גדולים ידיתלמו קדושים מבטןוגבוהות 

  , ם מתוקנים כי ה  ,באו בגלגול לא בשביל לתקן את עצמן  והאל

ראה הקב"ה שצדיקים מועטים  "   ,בשביל לתקן את הדור   הם באו

 -ב"ה  הק עשה    והז  'שתילה 'האת  ו  ",עמד ושתלם בכל דור ודור 

 .זה בשביל לתקן את הדור 

 לגולים ן הג לעני כיצד ענין שפחה כנענית לעבד עברי מתקשר  

רואים לפי  ו  ת,חה כנעניושפ של עבד עברי    ןהפרשה פותחת בעני

בעני הפסוקים שהמשפט הראשון  הגלגוליםסמיכות  הוא   , ן של 

שפ דווקא  מתקשר   ועניין  עברי  עבד  של    .כנענית  חה לעניין 

הזוהר    באמתו פי  עניין  עבד עברי   ןצריך להביהנ"ל  על  כיצד 

ה  יםקשור   תכנעני  חהשפ ו לנושא  הגל בכלל  סוד  של   . גוליםזה 

כי ע"י    ונבאר שענין זה הוא חלק מהעונש הגדול ביותר שבגלגול,

כנענית   ישראל  נשיוצאים  שפחה  מקדושת  להכניס   "ו,חמות 

הוא כמו חצי יהודי, עני  כנ  , שעבד עבדים   שלאותם למקום נפול  

מתגייר  שגר  שכמו שלמדנו,  ו.  שהרי חייב במצוות רק כמו שאשה

של נפשות  לוקח  אותם    הוא  ומעלה  העולם  לקדושת אומות 

לה  לרובאבל    ,ישראל קורה  תרד   ,פךילא  יהודי  של  שנשמה 

יהודי שממיר דתו נחשב ל ישראל  אפילו ש  כי  ,דרגתה להיות גוימ

 דבר איך יכול להיות  וא"כ  נעשה מפני זה לגוי,    אבל לא  ,מומר 

 חה עניין של שפ בזה    -?  מדרגה  יםרד יוכזה שנשמות עם ישראל  

ה"  וזהו:  ת.  כנעני ָּ ש   ן לֹו אִּ ֶּ ת  יו יִּ ם ֲאדֹנָּ   נותןרבו    עבריעבד  ש  -    "אִּ

ה "כתוב:  ו  ,(אישה מקודםלבאופן שהוא כבר נשוי  )לו שפחה כנענית   ָּ ש   אִּ הָּ

ַלאדֹנֶּיהָּ   ְהיֶּה  ת ִּ יהָּ  דֶּ ילָּ לא   מהשפחה  ושהבנים של  וכו'", כלומר וִּ

  והם   , האימא  שהיאאלא הם מתייחסים אחרי השפחה    שייכים לו

בתרי"ג   חייבש )שהם יורדים מקדושת ישראל    ויוצא  ים,עניכנ  עבדים

במצוות  הו  , (מצוות  חייבים  אישהרק  ם  של ו.  כמו  עניין  כאן  יש 

   .  ת הנשמות לגריעותא ע"י עבדותהחלפ 

י )מעשיות    יבסיפור  המלך    (א "מעשה  מבן  השפחה ו מעשה  בן 

ש  ,שהתחלפו הזה  הקדוש  של הוא  רבנו  ל  המשפט  הבחינה 

בן מלךה ב   ,שפחהה בן  ו  החלפה של   ' התמורות  יכליה'שנעשה 

וזה כל הסוד של הגלגולים שלפעמים   ,מתחלפים הנשמותשם  ש

כמו נשמת ישראל  ) מקום נמוך  ליורדת    ,נשמה שהייתה במקום גבוה

 נמוך, מקום בנשמה שהייתה פשוטה  ,פךיוכן לה .(שיורדת להיות עבד 

יותר  גבוהה  נשמה  להיות  עולה  רבנו  בההסבר  ו  .היא   ר מבאזה 

ולם כולו  שכל הע  ואומר   ',סביבון'ה בעניין '(שיחה מ) ן  "בשיחות הר 

טענה למה    אחדכדי שלא יהיה לאף    ז"א  ,מתגלגל כמו סביבון

עם  אותי    אאם הקב"ה היה בור ש  ולומר   ,הקב"ה ברא אותי כך

 , טוב  ותר אז בוודאי הייתי עובד את הקב"ה י  ,וכו'  נשמה גבוהה

 שליט"א אליהו עטיההרה"ג  / תשפ"אה' - 'משפטים'פרשת  

 חלק א' י' תורהמבוסס על   - השליקוטי מוהר"ן בפר  

   סוד הגלגול, והקשר לעבד עברי ושפחה כנענית – רזא דגלגוליא 

   יוסף ותיקון של עשרה הרוגי מלכות/   גלגול מרדכי יוסף וריש לקיש

 ת לצדיקשבירת הגאווה וההתבטלו –דינים ע"י ריקודין ומחאת כף ביטול ה
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יהיה   שלא  כדי  פהלאדם  ולכן  כל   ,פתחון  עם  עושה  הקב"ה 

ה'הנשמות   המלך    ,'גלגוליםאת  בן  בחינת  השפחה ווזה  בן 

  ,כל הנשמות צריכות גם להיות נשמות תחתונותכי    ,שנתחלפו

להיות  וגם    ,'חה פ ש'בחינת  ב צריכות  ככן  גבוהות  מו נשמות 

הזה הם משלימים את    'סוד הגלגול'על ידי  אז  ו  ,נשמת ישראל

 .  התיקון שלהן

 שהיא שפחה והוא עבד עברי   ליוסף  פוטיפראשת טענת 

זה    ןראשוההעבד עברי   נמכר   הוא  ,הצדיקיוסף  שנזכר בתורה 

פ ,  עברי  לעבד יוסף שהוא יהיה  וטיפ ואשת  ר מנסה לפתות את 

 :היא אומרת לו  ,הפיתויים שהיא מנסה לפתותו  באחדו  ,איתה

ולכן    (בן של כנעןהמצרים זה  )ו  מצריתואני    ,עבד עברייוסף אתה  הרי  

וככה היא רוצה   ,בריעעבר  למותרת    הוא ששפחה כנענית  הדין

אם  "אבל באמת הפסוק אומר    בה.    לטעון ליוסף שהוא מותר 

הרי  לו אותה,  ייתן    ושצריך שאדוני"א  ז  ",אדוניו ייתן לו אישה

   היא לא טענה כדין.  וא"כ ,אשתו ליוסףאת  ןתנלא  פוטיפר

גם כן תה  רצ   פוטיפרפה איזה עומק בעניין הזה שאשת  ך יש  א

שמ ל   רש"ישכתב    וכמו  ,יםלשם  א()בראשית  ראתה   ט,  שהיא 

שהיא עתידה להעמיד   (כוכבים ה  ע"פ)  שלה   (באצטרולוגין )צטגננות  באי

זה ממנה או  ש  , ומה שהיא טעתה  .ממנו זרע היא לא ידעה אם 

יוסף התחתן עם הבת שלה  המאומצת אסנתכי    ,מבתה    ,הרי 

הסיפור שכשהיא נולדה היו    כמובא במדרשו ,רשכם בן חמו מ דינה  אסנת היא בתה של)

אות  זהב  לה  כתב  יעקב  ו  , ההשבטים מרחקים  של  וכ ונתן  טס  צווארה  ירדה    ךעל  היא 

ונלקחה אצל אשת פ ופתר את חלום    יוסף   בא וכש   .וטיפר שגדלה אותה כבת למצרים 

  בקשה ו   ,עם הטס הזהב שלהאסנת  באה    ,הצפונות   המגל   ' צפנת פענח' ו  ל וקראו    פרעה

וסף קרא אותו  י כשו   ,מה כתוב כאן  ולא ידע החרטומים  פילו  א מכיון שמה כתוב    לדעת

ם יֹוֵסף  "  הו וז והיא בת זוגו,    ,את הסוד שהיא נכדה של יעקב אביו   הבין ומיד   א ַפְרעֹה ש ֵ ְקרָּ ַוי ִּ

ְעֵנַח   ַ ְפַנת פ  הצָּ ָּ ש   ֵֹהן ֹאן ְלאִּ ַרע כ  י פֶּ ֹוטִּ ת פ  ְסַנת ב ַ ת אָּ ן לֹו אֶּ ֶּ ת  )סנהדרין  אמרו    הריכי    ."( ַוי ִּ

ולכן    ", המגדל יתום בביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו"  :יט:(

      . וטיפר פ אשת ת נחשבת בת של אסנ

שיוסף היה צריך להתחתן עם אשת   ,שיש לו צד  כאן פלפול  יש

אבל    .  רק זה באמת עם הבת שלה ולא איתה בעצמה  פוטיפר,

היה ש  ",ידיו  יעיפוזו זרו"ועל הפסוק   ו:()סוטה ל כמו שמובא בגמרא  

שיצאו  כדרך  שבטים  י"ב  ממנו  לצאת  יוסף  ראוי  היה  תניא: 

שיצא  אלא  יוסף,  יעקב  תולדות  אלה  שנאמר:  אביו,  מיעקב 

ידיו ציפורני  מבין  זרעו  הפסיד  ו  .שכבת  הוא    ,שבטים  עשרה אז 

רק  ו ממנו  שבטים,יצא  האר ו  שני  מנשה ש  "לז  י "אומר  אפילו 

כמו   ,של יעקב   ת בניםהם באמשנולדו מיוסף,  ואפרים בעצמם  

ליוסף:ש אומר  י"  יעקב  לִּ ְהיו   יִּ ְמעֹון  ְוש ִּ ְראו ֵבן  כ ִּ ה  ֶּ ו ְמַנש   ם  ְפַריִּ ", אֶּ

רק ע"י שבלבל ראובן את  ,יעקבשבאמת הם נחשבים בנים של 

אבל    , ויצאו מיוסף ואוסנת  ,בסוף הם לא יצאו מיעקב  ו, י אביעיצו

לאבד    יוסף היה אמור   "ויצא שח  וטיפר ע"י המעשה של אשת פ 

יש בזה ו  ", ידיו  יויפוזו זרוע"מחמת מה שכתוב    ,לגמריאת זרעו  

ם שהנסיון עארי ז"ל מבין  את דברי ה  לומדמי ש ו  גדולים,סודות  

יוסף היה צריך לתקן את לכן  ו  ,יוסףל  ה לא פשוטהי  אשת פוטיפר 

הרוגי   עשרהע"י    נעשהתיקון  הו  יו",יפוזו זרועי יד"והעניין הזה של  

 ביוסף גם  ש  נמצא    ,הזשכיפרו על  הקדושים  התנאים    -  ות לכמ

 וצריך לתיקון.   גםפ נעשה 

 המן גלגול שר המשקים מרדכי גלגול יוסף,  

היהודי  ןשמתק  מיו זה מרדכי  יוסף  הענין שכתב  ומפורסם    .את 

הוא שמרדכי הוא גלגול של יעקב. אבל  ,  "ה()פרק לבספר הגלגולים  

דוקא וברית  ,ףיוס  את  מתקן  'גוף  יעקב  )  חד'  חשבינן  בבחינת 

כדי להסביר ו   .(ביסוד בחינת ברית, והם נחשבים אחדבתפארת בחינת גוף, יוסף  

חזור לסיפור של מרדכי נאת הקשר בין מרדכי היהודי לבין יוסף 

היהוה  ,מןהו ולאבד את כל  ביקש להשמיד להרוג  ביום מן  דים 

כן  היה    ובאמת  אחד. את  לפני  להרוג  הזדמנויות  עמלק כמה 

הזדמנות הראשונה   של המן.  עוד לפני הגזירה  ,המןשממנו בא  

דף  )  כתוב בגמרא במגילהו   (סבא של מרדכי ) הייתה אצל שאול המלך  

 , גג מלך עמלקאעל    אתלהשמיד    ה'אם היה עושה כציווי  ש  (יג.

  ע"י  גזירת המן,סיפור של  הלים מניצהיינו  ולא היה חומל עליו,  

   .שהיו גומרים עם עמלק קודם לכן

כתוב    ,מקודם  להרוג את המן  הזדמנותה  ו היבעצמלמרדכי  גם  

יושב בשער המלך"ו היה  כי    ",מרדכי  שרי המלחמה של  מהוא 

  , הרבה מלחמות   , והיו לומדינה  127מלך על    הואש  ,אחשוורוש

גם ו  ו,ת זה היה מרדכי עם הפלוגות של את המלחמולו  שעשו    ומי

יצאו לדרך ארוכה מן  הומרדכי    אחתופעם    ,והפלוגות שלו  מןה

מלחמהד במ לעשות  הבין    ,ברות  מהלומרדכי  חזה, והש  פי   א 

 ן מהזאת    תמולעו  ,שמר על המזוןו  וקשה,  ארוכה  תהיהשהדרך  

באמצע המדבר הגיע שלב שלא היה  ו  ,המזון שלו  כל  בזבז את

 , מזון מרדכי שייתן לו  מ   יקשהוא בו  ,מה לאכולו  חיילילו מן  לה

רצהו לא  למרדכי את  ר  כמ  מןהש  עד  ,מרדכי  לעבד    , עצמו 

מאז המן נעשה עבד  ו  על הנעל שלומכירה    כתב שטר   ומרדכי

מובא  ו    .( הזה  בעניין דברים יפים  עם    ,במדרשים   גדולה  אריכות   יש )  ,מרדכי של  

שכאשר היה המן    בתרגום שני על אסתר()ח"ב דף קיב:, ו  בפרשתנו  בזוהר 

ששם קשר את השטר,  עובר לפניו, היה מרדכי מצביע על ירכו  

ז לו בענין הירך על  )ושם בזוהר מרומז שרימ   .אתה עבדיהרי    –כדי לרמז לו  

כל פנים זו  על    .היסוד, והיינו כנ"ל שהוא בא לתקן את יוסף שהוא בחינת היסוד(

 ו או ע"י שחיילי  ,מן למות לבדההייתה הזדמנות למרדכי לתת ל

ים  מתפטר היינו  שהוא לא שמר על המזון וככה  על  יהרגו אותו  

  .זהשה את ומרדכי לא ע ,מןה תר צמכל  

 , כל הדבר הזה מתחיל בסיפור של יוסף ושר המשקיםבאמת  ו

המן גלגול מרדכי גלגול יוסף,  '   )משינאווא(  'יחזקאל דברי  'הואומר  

פסיקתא לקח  )ב   מדרשגדול לזה מה רמז  '. ונראה להביא  שר המשקים

הפסוק    טוב( יד( על  מא,  יֹוֵסף "  :  )בראשית  ת  אֶּ א  ְקרָּ ַוי ִּ ְרעֹה  ַ פ  ַלח  ש ְ ַוי ִּ

ֹור   ן ַהב  יֻצהו  מִּ חַוְירִּ ווה שיוציאו את יוסף מהבור יצ  פרעה  ,"וכו'  ַוְיַגל ַ

  :אמר לו פרעהש  ,שר המשקיםהיה  זה    ואת מי ציווה?   ,ותוא  חולגל

מי שקורא את איגרת הציווי  )  נקא",י פרווהוו ו לאיה  תאגר דאי  נאקריי"

שם מדרש  ומסיים ה  .  (הזה  זה שיהיה השליח לעשות את הציווי   הוא   ,ךל של המ 

העניין    ואם כן,  ".  מן ובמרדכיהוכן אתה אומר באלו: "  מיליםב
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ויוסף המשקים  שר  אצל  חוז  ,של  כן  גם  ומרדכיהר  שר    . מן 

  ,את כל העניין של יוסף  ה מספר לפרעהיה רשע, כי כש  םהמשקי

ים"  )שם, יב(כתוב   חִּ ב ָּ ַ ר ַהט  ד ְלש ַ בֶּ י עֶּ ְברִּ נו  ַנַער עִּ ָּ ת  ם אִּ פירש"י:    ",ְוש ָּ

עבוז"ל:   עבד  נער  טובת  -רי  שאין  הרשעים  ם שלמה.  ארורים 

נער   בזיון:  בלשון  עברי    -מזכירו  לגדולה:  ראוי  ואין    -שוטה 

וכתוב בנימוסי מצרים שאין עבד    -אפילו לשוננו אינו מכיר: עבד  

עכ"ל. שרים,  בגדי  לובש  ולא  מתלהב  עכ"פ    מולך  פרעה 

הוא  בל א ,ואומר לשר המשקים תוציאו אותו מן הבור  ,מהסיפור 

זאת אומרת ששר   ,אתה הוא זה שתגלח את יוסף  -  גםאומר לו  

ספר  העשה עבודה של ביזיון להיות  יהמשקים שהוא שר חשוב  

 סף.וזה עונש לו, על מה שביזה את יו. של יוסף

 יוסף עלה לגדולה ע"י שר המשקים וכן מרדכי עלה ע"י המן 

המדרשו  ב"  :  אומר  מוצא  אתה  ומרדכיה וכן  כש   ",מן  ר מאכי 

מ את  להרכיב  לפניו  אחשוורוש  ולצעוק  הסוס  על  ככה  'רדכי 

כשהמן בא לקיים דבר   אזו  ,'יעשה האיש אשר המלך חפץ ביקרו

בגלל    יהר   ,איך אני יכול לרכוב על הסוס  מרדכי:  אמר לו  המלך,

שלך   הגזירות  מכובד    ל,תאבמ  אניכל  לא  וזה  הסתפרתי  ולא 

כתוב  ו  ,ער ישכזה  עם    של המלךוהכתר  את הלבוש    לבשי ינאש

טז.(בגמ'   בתי   )מגילה  כל  לסגור את  פקודה  שמיד אסתר שלחה 

רואה  ו סתובב עם מרדכי  ה  ןמהואז    ,מרחצאות ואת כל הספריםה

מסופר בגמרא  )והתחיל להוציא את הכלי האומנות שלו    ,שהכל סגור 

להיות ספר ולהיות  של  את העבודה הזאת    ידע הוא  ו   ם שהוא היה הספר של כפר קרצושם  

צו  ורוח  זה שמספר את מרדכיהוא  בלית ברירה  אז  ו ,  של מרחץ(  בלן

זאת סביר  נ    .יש כאן סוד גדול שחוזר על עצמו  ם כןאו  .ומלבישו

לא חושבים שהוא היה כזה רשע למרות ששר המשקים    .  יותר 

שר    דבריעל  י מפרש  "שרשו  כמ  ,היה רשעאבל באמיתות    ,גדול

עברי עבדהמשקים, "ושם איתנו    ,לוכנ"  ",יםלשר הטבח  נער 

שהוא רוצה הוא להשתמש כל מה  ים  קזאת אומרת ששר המש

לדאוג שלא תהיה שום גדולה  מנסה  מיד  ו  ,בשביל פרעה  יוסףב

ה הזדמנות תלמרדכי היש  בר ביארנו וכ     . שהיה רשעוהרי    ,ליוסף

  שאול המלך ל  וכן ,(מן ימות לבד ה ש  ' אל תעשהו 'שב או ב) ,להרוג את המן

קים שר המשות את  ללכ ליוסף  גם  תה  הזדמנות היי  אותה  כנ"ל,

הכי    ,רשעה לשר  עשה  שהוא  ידי ופים  אכמו  על  אותו  שהרג 

כך   לרעה,  החלום  את  לו  היה  שפתר  לעשות  הוא  לשר יכול 

כל החלומות הולכים "  ( :  "הנ)כתוב בגמרא ברכות  כי    .  המשקים

 א שהוה  מ  ,מי שיש לו כוח לפתור חלומות  כלומר,  ה",אחר הפ 

הוא יכול   ,הוא שומע חלוםכשו   ,בלי שינוי  זה מה שיהיה  ,ר תפו

  ר תוכשיוסף פ   ןכל ו  ,כך  פותר לואם הוא    חולםה  תאאפילו להרוג  

חלום  ב יוסף יכל לפתור גם  ו   ,פים בזה הוא הרג אותואולשר ה  כך

יךָּ "  ,שר המשקים לֶּ ךָּ ֵמעָּ ת רֹאש ְ א ַפְרעֹה אֶּ ָּ ש   ים יִּ ת יָּמִּ ֶּ לֹש  עֹוד ש ְ ב ְ

ה אֹוְתךָּ ַעל ֵעץ  לָּ אבל יוסף    ,יםפואכמו שהוא פתר לשר ה  ",  ְותָּ

את    לותכלא ניצל את ההזדמנות לו   , השאיר את שר המשקים חי

יוסף הייתה לו תוכנית להשתמש י כ   ?ולמה הוא לא ניצל ,הרשע

לצאת כדי  י  "  : שכתוב  מוכ  ,בו  נִּ ַ ְזַכְרת  ם  אִּ י  ל   ...כ ִּ אֶּ י  נִּ ַ ְרת  ְזכ ַ ְוהִּ

ְרעֹה ַ שיוסף היה צריך   (, ג פט ה  ב רבראשית  )     במדרש  אומרים  חז"ל    ",פ 

במדרגה של יוסף היה כי    ,שר המשקיםלשים בטחונו בה' ולא ב

גמור   ולא לעשות    ,ואות  צילי  שהקב"הצריך שיהיה לו ביטחון 

המשקים משר  לבקש  יוסף   .השתדלות  על  תביעה  יש  ולכן 

, ובהלטאת החלום    ופתר לו  חיהרשע  שהשאיר את שר המשקים  

אותושימי  שיהיה  כדי   רואים    ויצילו.  פרעה לפני    זכיר  ואנחנו 

וגם   ,גגאשאול מציל את  גם  כי    ,שההיסטוריה חוזרת על עצמה

המ  את  מציל  מרדכי  שגרם ש  ,ןכן  מי  דבר  של  בסופו  הרי 

רצה להרוג   ןמה כש.  ,ן בעצמולמרדכי לבוא לכל הגדולה זה המ

גבוה   בקש  ל אמה ובא אל המלך    חמשיםאת מרדכי ועשה עץ 

מרדכי את  שיתלו  העץ    ממנו  לושעל  ההוא ו  ,הכין  בלילה 

נדדה שנת בחצר שו  ו,אחשוורוש  מי  שם,והמן    ,אל  ושאל   היה 

מן הו  , 'המלך חפץ ביקרושמה לעשות לאיש  '  :חשורוש את המןא

ו, ח(אמר  ו  ,היה בטוח שמדובר עליו בעצמו ְלבו ש   "  )אסתר  יאו   יָּבִּ

ַכב רָּ ר  ֶּ ְוסו ס ֲאש  ְך  לֶּ ֶּ ַהמ  ֹו  ב  ַבש   ר לָּ ֶּ ר   ַמְלכו ת ֲאש  ֶּ ַוֲאש  ְך  לֶּ ֶּ ַהמ  יו  לָּ עָּ

וֹ נִּ  רֹאש  ב ְ ַמְלכו ת  ר  תֶּ ֶּ כ  ן  ַ לו  וכו',  "  ת  אחשוורוש  אומר  מן  הבסוף 

למרדכי דרך  בא  הגדולה  ש  נמצא    .וכו'  ,מרדכי היהודיל  כן  עשה

ו למות במלחמה ן לותנלא  ו  ,חי  המןמרדכי משאיר את  ו  .  מןה

מכל    ,גדול לעם ישראלצער  ועי"ז נעשה  .       מפרנס אותווברעב  

  .  שמרדכי לא גרם להמן למות ן, שקרתה בגללמה תגזיר 

  יעקב   ללגו )מלבד ג גם של יוסף  והנה כבר הבאנו שמרדכי הוא גלגול  

חד[  גוף וברית חשבינן    זרועי  וויפוז"על    לו  פר ככדי למרדכי  בא  ו  (]כי 

היוה  זעל    ",ידיו שבטים  עשרה  מיוסף   כיםצרי  ששתים  לצאת 

יצא ולא  של  ייענה  פנימ  והצדיק  פ ן  שוטיפ אשת  שפחה היא  ר 

ישראל מיד    עםשמציל את כל  כעל זה מכפר מרדכי  ו  ,כנענית

הרשעמה עניין    ,  ן  את  לתקן  מתחיל  הוא  הזאת  ההצלה  וע"י 

מיוסף  ההעשר  שיצאו  לצאת    ,טיפין  ראויים  היו   עשרה שמהם 

גדול    ,שבטים חלק  ישראלש שזה  בעם  להתווסף  יכול   , היה 

  .ןמהם ישראל מגזירת יל את עשהוא מצכ אותם ומרדכי משיב

 יש לקיש שהרג את הלודים ררדכי בא בגלגול באמורא מ

נשמות'  וספר בנו  אמפ"ע  הרמ מאוד    'גלגול  חידוש  עוד  אומר 

של   הגלגולים  של  בעניין  שכתוב ש  ,מרדכי  ת שמנגדול    : מה 

רמז מזה    ?קיש  אותו  זה  ימ  ",בן קישבן יאיר בן שמעי  מרדכי  "

יש    ,רבי יוחנןהבר פלוגתא של  ודו  תלמי   האמוראעל ריש לקיש  

 הסיפורים מובא בגמרא גיטין  אחד  ,עליו הרבה סיפורים בגמרא

  ' בלים יקנ שנקרא '   )שהם מה  אי,קיש מכר את עצמו ללודלש  ישר   (א "ז ע " מ)

מקשה איך ייתכן    תוספותה)  ם.הילאוהוא מכר את עצמו      (אנשים אוכלי אדם 

  היה   הבאמת ז ש  ספותועונים התו   ?,דםא   ימכור עצמו לאוכלי   ,שריש לקיש במדרגה שלו

ך  א  . (אי דומכר את עצמו לל טוב ו היה לא   צבווהיה זמן שמ ,לפני שהוא חזר בתשובה 

הוא    ? מה עשה  מהם,  הכין לעצמו איזה פתח להינצל  ריש לקיש
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דע  הוא י   .בפינההשק    את  ושם  ,החביא שמה אבןו  לקח איתו שק

הדברים    אחדזה  )  ,'בקשה אחרונה'ים שנקרא  אשיש כלל אצל הלוד

שנותנים לאדם לבקש בקשה    , השודדים בכל הדורותואצל כל הפושעים  קיים  שכנראה  

  אדם את הבקשה האחרונה -נותנים לבן  אם ש  פלה ט אמונה  הייתה להם איזו    ,אחרונה 

אמרו לריש וכשהם    (לא ייענשו על זה שהם הרגו אותו הם  ו   ,הוא מוחל על דמו   שלו

תראו יש    ,אמר להם  ?תה מבקשמה הבקשה האחרונה שא  :לקיש

  , וחצי מכה  אחתמכם מכה    אחדלי פה שק אני רוצה לתת לכל  

מה תעשו  כך  רוצים  ואחר  של  .  שאתם  בקצה   וובשק  לו  היה 

את  להם    נותןשכ  ול  והוא קושר אותם כדי שלא יזוז  ,חתיכת אבן

  ידוע כ) ,רג אותוווהראשון  למכה  את ה  נותןיש לקיש  אז ר ו  .  המכה

ו התחיל ריש לקיש לחרוק עליו  היה חזק מאוד(  הבריונים ש  רא ריש לקיש  ש

אתה כבר אחרי מכה כבר ו  ,אני אמרתי מכה וחצי'  :מר או  בשיניו,

תיזהר  '    ו ואמר לו:של   התעצבן על חברפעם איזה בריון  ש  בהלצה מספרים )  '...  הלכת 

  זה מה שעשה רישו  ...(' מכה שנייה זה כבר יהיה ביזוי המת  ,אחת   מכהאני אתן לך  

 . אחתבמכה  הרג את כולם הוא לקיש וככה

 תגרה בהמן כיצד מרדכי נתקן מהתביעה עליו שה

  . חזר בתשובה ריש לקיש  ששזה היה לפני    אמרו  תוספותכאמור  

מה מעניין אותנו מה ריש    ןאם כ  ,  פותפירוש תוסב  ויש להבין

בתשובה חזר  שהוא  לפני  עשה  טעויות    ,לקיש  דברים ועשה 

 גמרא בגם    ,זה  אתהגמרא תספר לנו  ה  למ  ,שלכאורה לא הגונים

מה שהוא עשה,שזה    משמע  לא בסדר  דווקא     לא  מובן  אלא 

שהואמ האיך  גיבור    הסיפור  עליהם?    ח  יצלשהוא  להתגבר 

הרמו עצמו   אשהוה  שמ  ,מסביר  אנומפ   "עבאמת  את  מכר 

 , הקניט את המן  אשהוה  פר על עצמו על מכזה כדי ל  ,לודאיםל

אמרו   קניט את המן, על מה שהיה מ  יוחלקו על  בדורו של מרדכי

אם אתה רוצה לא להשתחוות   ,למה אתה מתגרה באומות  :  לו

 על ידו   עובר   בכוונהאתה    למה  ,אתה יכול להתחמק ממנו  ,מןהל

י"ו שהוא    ",שתחווהיולא    ער כלא  גורם   כל   לע ס  עכיאתה 

ה כאן תבאמת היו         .אתה יודע שאנו עכשיו בגלות  היהודים,

ולכן ריש לקיש שהוא הגלגול שלו   , על מרדכינקודה של תביעה  

אם באמת אני חייב עונש על   ,לודאיםלצמי  ע  תאאמכור    ,אמר 

את   ה  ן, מהשהקנטתי  וים  אודלגם  אותוינצחו  אני  ו  , יהרגו  אם 

את    ,צודק שיהרוג  זה  הי  ם.יאלודהאני  זה  הניסיון  ובאמת  ה 

כולם מאלודהש לקישתים האלה באמת  ריש  ידי  על  שהוא   ,ו 

הצדיק  לשוכן  מרדכי  של  גלגול   של     .יוסף  פירוש  עוד  יש 

אנשים הורגים  ים האלה היו  אדהלוש   )שם בגיטין(  'תפארת יעקב'ה

כמתו  צד ריש לקיש עשה בח יוהגמרא מספרת כ  ,אותם  ואוכלים

גם לפי  אופןבכל  .  כדי לנצח אותם ולכן הוא מכר עצמו אליהם

ריש לקיש  הסיפור של    ,נואמפ   "עוגם לפי הרמ  'תפארת יעקב'ה

 . תשובהשחזר ב י, ועשה את זה אחר נפלאהבצורה ממותק  הוא

 גולים שהיה בזמן הבעש"ט הג  ורספ

שאל   ,ר הקדושהזוהשהבאנו מ  א'י גלגולד   ארז'בעניין הזה של  

טוב  -שם - בעלרבו הת  א  ש"ט(הבע  תלמיד)  טשזריעממרבי דב  המגיד  

 א' יגלגולד  ארז'האם אין מקום אחר לרמז את העניין של    ,הקדוש

מה שייך הנושא של   כי  ',ואלה המשפטים'רק כאן במקום של  

פי   דיני ההמשפטים שזה על  ענייני  ן של ת לענינווממ  פשט כל 

למי ששואל   ותןהרבה פעמים נהיה    הבעל שם טוב    ?הגלגולים

  ל'מגיד', ר  אומ  והוא   .  את התשובה  ובעיניים של  ותראל  שאלה,

שב  ות  ,זה מקוםבאישם  תתחבא  ו  ,פלונימחר בבוקר צא ליער  '

הצהריים עד  שיהיהו  , שם  מה  תראה  מה  תספר  וותבוא    , מה 

שתוק ולא  . והזהיר אותו שאפילו שיראה דברים קשים שי'ראית

הולך לאותו יער  וט  "הבעשצווי  עושה כ  'מגיד'ה      .   יאמר כלום

איזה רואה  ולפתע הוא    בסבלנות,כה  , ומח אותו מקוםבמתחבא  ו

איזה  תחת  שבא לשבת  ס שלו  הסועם    ,עשיר גדול  שהיהאציל  

השמן שלו הוא מוציא את הארנק    ,מהדרךנח  והיה על ידו  שעץ  

אח"כ   .ושם אותו לידו  ,כשהוא שוכב  מהכיס כדי שלא יפריע לו

הסוס    ,קם  הואכש הוא  נסע משם,ו לקח את  את  שם  שכח    אך 

ויושב לאותו מקום,  אדם  -מגיע עוד בן  כמה זמןאחרי    .  הארנק

 אחד, אף  אין  רואה שומסתכל    ,הארנקשם תחת העץ מוצא את  

- מגיע בן  חצי שעהאחרי    .  הלאה  ך שם את הארנק בכיס וממשי 

ו  ,עייףומסכן  עני    שלישי  אדם לנוח כב  ושג"כ  ויושב תחת העץ 

 , ארנקאת ה  כאןנזכר שהוא שכח  הראשון    העשירואז    .שם  נרדםו

הוא רואה את שם  ו  ,איפה שהוא נח  למקוםחזרה  בבהלה    נסעו

היה '  ו: אומר לובצעקות    יר אותועמ א  והמיד    ן,שוי  המסכןהעני  

כאן לא היה    ,אומר לא ראיתי  העניו  '?  כאן ארנק איפה הארנק

 , מתחיל לתת לו מכות  (כדרכם של אצילים )  אצילאז הו  ,ארנקשום  

לא מצא שום ומחפש  ווהוא מפשיט אותו    ,עד זוב דם  ה אותוכומ

, הרבה מכות ן לו צא אחרי שנתולא מראה שהוא שהוא וכ ,דבר 

 אחרי שראה את כל זה,   'מגיד 'הו      .עולה על הסוס והולך  הוא

ל הבעל שם אוחזר    ,צריך לראות  השזהו כנראה זה מה שהי  הבין

 , וקשיםדברים מוזרים  ראיתי    ,הבעל שם טוב  מר לרבואו  .טוב

  עשיר הששם טוב את כל הסיפור    על מספר לבו  ,ממש לא צודק

ני  העהשלישי  ואיך    זה,ת  לקח אבא ווהשני    איבד את הארנק,

  , ךתהתשובה לשאל  וזהבעש"ט  אמר לו         .  בל מכות לחינםיק

 , המשפטים נמסרו לבשר ודם  יא.גלגולד  ארז  -  "משפטיםהאלה  "

אבל לפעמים הדיינים לא   ,זה אצל דיינים ,כל העניין של משפט

אים  יומוצ   לפי האמת,דין  הלא נעשה    "ואם חו  ,דנים לפי הצדק

אצל מי   או משאירים את הממון  ,ריך להוציא ון ממי שלא צממ

 הבעש"ט ואומר לו ,מי שצריך לטפל בזה זה הקב"ה ,שהיה חייב

היו    ,שראיתהאנשים    ששלושת  תדע   הקודם    שלוש בגלגול 

  ,היו חייבים לו הרבה מאוד כסף  ל חובהבעמהם היה    אחד  ,יהודים

   דיין. והשלישי היה ה  ,שהיה חייב את כל הכסף  הלווהוהשני היה  

והדיין לא רצה  ,את כספו תבעו ,התובע והנתבע לפני הדיין ובא

הנתבע    חייבל שהמה  פחדהוא  כי  את  ואמר   ים,אל  יהנתבע 

הפסיד את התובע את    ךוכ  ,הוא לא חייב לך את הכסף  תובעל

 ,ועכשיו הקב"ה החזיר אותם , כל הכסף שהיה מגיע לו על פי דין

 - הנתבע    ,סףשמצא את הארנק עם כל הכ  שניההיה    -תובע  ה

הכסףההיה   את  שאיבד  הכסף   ,אציל  את  החזיר  הקב"ה  ובזה 

 עם מה  ו  ,טשמזרימשאל המגיד    והצדק נעשה.  ,מהנתבע לתובע

 , ןיידהני זה היה  העהבעש"ט:    ואמר ל    ?מכותף  שחט  המסכןהעני  
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ולכן    עיוות את הדין,מיתו ולאמי שהיה צריך לדון את הדין אמת  

נענש   שלך    .המכות  אתשקיבל  בכך  הוא  ההסבר לשאלה  וזה 

  א רז'  ם ה  ,ונותממ  ני די   הז  'משפטים'ה  -  " המשפטים  האל"

כמה פעמים אדם חוזר בגלגול רק על העניין של כי  יא', גלגולד

חייב שהוא  החזיר ו  ,ממון  של  ,לא  ונתן  נשא  שהוא   א ממון 

העונש הכי    ,ועל זה אדם חוזר בגלגול    , רחמנא ליצלן,באמונה

  .ה' ירחם  קשה

יקר  מ  -  ור אמיתיסיפ  עוד יהודי  ירושלים מלפני כמה שבועות 

מ  ,שגר בשכונת רמות   ו כיר ההרבה  )   ,80  קורונה בגילסיבוך  נפטר 

כבר   בזמן שהואו  ,(רבי הולך ברגל מרמות עד הכותל המעכל שבת  הוא היה    ,אותו 

טוב לא  מאוד  ל  ,הרגיש  חייב  שהוא  זכר  המכירות  אהוא  חת 

פעמים  ,שקלים  10בשכונה   כמה  אותם  וניסה  ולא   ,להשיג 

המשפחה ידעו שהוא מחפש את המכירה ולא ידעו בדיוק    ,הצליח

הוא הגיע בחלום    שבעההוא נפטר בתוך הכש  "כאח  . מה הסיפור 

 עשרהאני חייב כסף למכירה השכונתית  '  :ואמר לה  ,לבת שלו

זה  ,שקלים את  שתשלמו  עד  מנוחה  לי   הלכו ובאמת    '.  ואין 

 10בשביל    להם  ואמר   ,שקלים  10  חייב  ואה  שאכן   וגילו   ודקבו

         א'. גלגולי ד ארז' "אלה המשפטים" . וזהושקלים אין לי מנוחה

למעשה עושים  לא   ?  מה  שאנחנו  כספים  הרבה  חייבים  כולנו 

 א עדיף ל  ,אם יש לך ספק  וגם    תחזיר.  אם אתה זוכר כי    ,זוכרים

ספק  חזור ל בשביל  לשלם.  בגלגול  וכדאי  שאדם כ אבל    גזל 

- או שכיום הוא לא יכול למצוא את הבן  ,דע מה היהבאמת לא יו

אמרו    .אדם כ) חז"ל  של   ט.(ביצה  ממון  לאדם  יש  שהתקנה שאם 

אחר  אותו  ,מישהו  להחזיר  יכול  לא  ש  ,והוא  למי או  יודע  לא 

צדקה של ה  די יל  עכי    ם,רבי  כיאז שיעשה בו צר   ,להחזיר אותו

זוכה לתקן את   רבים האדם  כן גוזה    א',גלגוליד   ארז'צורכי  ם 

קוראים פרשת משפטים  בשבת  )   .  שקליםלפרשת משפטים  בין  קשר  ה

כך   ק ה ואחר  שקליםו מפטיר  פרשת  את  שקלים  משנהבכתוב  ו   (רא   : בריש 

בא ב" השקליםאחד  על  מכריזים  מצ  ",דר  על  ת וומכריזים 

ישראל    ,הצדקה עם  כל  נותנים  שהיו  היו  ש  ,רבנותקלהצדקה 

מתחילים להשמיע יו  הולכן    ,תרומה חדשה שתהיה בניסןמקונים  

  פרשת משפטים   ואם כן  ר.  אדראש חודש  מעל השקלים כבר  

שקלים של  העניין  עם  ת  ,מתקשרת  שאתה  ע"י  את יכי  תן 

לצדקה מנצ ת  ,השקלים  של  א'גלגוליד  ארז' ל   העניין    -   שזה 

  ,הנקודה של צדקה פהו  ",אלה המשפטים אשר תשים לפניהם"ו

למשהו צדקה כזו    תתאלא צריך ל  ,ניעצדקה לשתיתן  רק  זה לא  

תרומה כמו שאדם נותן    למשל  .רביםי  צרכ  וכללי דווקא שיהיה ב

גם )  ,ווה העיקר לאיזה דבר ציבוריקנותן למ או ש  ,לבית הכנסת

שיש בה  צדקה  זה גם כן  ,ספרים של רבנו בכמו שאנחנו מתעסקים  ת ספרי רבנוהדפס

ל אז הוא יכו  ,שקלים  'משפטים'וע"י שאדם עושה את    .( רביםזכות  

  ולכן   .ממון   גזלע"י  להינצל מהגלגולים הקשים שיכולים להגיע  

  .בין פרשת משפטים לשקלים על פי הזוהר  קשר ה והז

 

 

 

 לקוטי מוהר"ן תורה י' 

 ע"י ריקודים ומחיאת כף ממתקים את כל הדינים 

 , דר אעוד יש קשר בין העניין של משפטים לבין העניין של  ויש  

ראש חודש אדר    שלפנימשפטים תהיה השבת    פרשת  תמידי  כ

זה מה     .שקלים ושבת ראש חודש(  היא ש כמו השנה    וא )  ,פרשת שקליםשהיא  

משפטים ודינים  "ו  כשיש ח    '(תורה י )ן  "ר השרבנו אומר בליקוטי מו

חודש   -  דראחודש  ההצלה היא    ?הצלההמה    ,על עם ישראל

קל"א(  אמר   רבנו  .השמחה הר"ן  אמרתי"  :)שיחות  שעכשיו    ",כך 

וכל עם ישראל יהיו עסוקים    ,ימי הפורים   ,דר חודש אי  מגיעים ימ

כף ובמחיאת  י   ,בריקודים  ישראל  עם  זה  הדינים מוע"י  את    תקו 

הרי כל אדם   ,החידושים הגדולים של רבנו  אחדוזה       .מעליהם

אם    מהם?  להתפטרו  דיניםאת התק  מאיך אפשר ל  חושב,היה  

ולי שלג  גלג  ,תעניות  ,יגופיםע"י שתעשה ס  ,תשאל אדם יגיד לך

  יש לו שיטה אחרת לגמרי   ,בכלל לא כךזה  אצל רבנו    ךא  וכו',

רבנו של  מוריקודים    די יל  ע "  –  השיטה  כף  כל    ןקימתתמחיאת 

את זה   עשהרבנו    .למתק את הדין ע"י שמחה וניגונים    . " הדינים

היה  ש  ,מעשהל  הלכה הקשה הגזיר את  אז  הרי    של   ה 

 , צר הצבא  ל ה  שנ  25-לקחת את ילדי עם ישראל ל  םטייסנהקנטו

מאוד   עם ישראל ורבנו עבדלהגזירות הכי קשות    אחתזו הייתה  

העבודה  מ  וחלק  , בכל שנת תקס"ג לבטל את הגזירה הזאת  קשה

לכן רבנו  , וממתקין את הדין  ומחיאת כףריקודים    ע"י   היה  שלו

בשנ מאוד  הרבה  אמר   זו,   הרקד  עצמו  קט"ז(   ורבנו  מוהר"ן    : )חיי 

 אז  כןו   ,קד הרבה בשמחת תורהר   ", בשנה הזאתרקדתי הרבה  "

 חתונה של בו  ,ובחנוכה  ,פרשת משפטיםהתורה הזו בכשאמר את  

בנו ר עוד כמה וכמה הזדמנויות  בוובשבועות,    ,בפסח  ,בת שלוה

תקס"ג בשנת  מאוד  הרבה  בפירוש  ,רקד  אמר  הסיבה '  : והוא 

לקחת    ן הפונקטיגזירות  את הגזירה של    קזה כדי למת  ,שאני רוקד

לצב הילדים  מו  ומובא  .אאת  ו'(  ן"רהבחיי  באמת  רבנו  ש  )אות 

  , שנים  25- כשהגזירה נדחתה ב  בריקודים והשמחה שלו,  ילעהו

אם היו מצטרפים  "  ,)שם(  ורבנו אמר עוד           .   עד שנת תקפ"ח

אבל    "  היינו יכולים לבטל את הגזירה לגמרי  ,איתי צדיקי הדור 

ת גזירה קשה  כיוון שצדיקי הדור לא האמינו בכלל שיכולה להיו

התאמצו    ,  כזאת לא  הם  הגזירה מספיק  ולכן  כנגד  להתפלל 

נ  לפועל,  הגזירה  הבעוונות הרבים בסוף יצאו  ,הזאת צל  יאמנם 

 הקשה  אלפי ילדים ניצלו מהגזירה  ממש  , שנה  25דור שלם של  

  רבנו ו  ,ניגוניםאת כף וימחובזכות הריקודים    והכל בזכות מה?    –

מחיאת  וע"י ריקודים  ,ממש וטוהכוונה כפשו ,'כך אמרתיאמר '

המשפטים כל  את  מבטלים  אז  כשיש   , דיניםהכל    את  ,כף 

 . על ישראלח"ו דינים ומשפטים 

הה  ,והשאלה באמת  עניין  וגיון  ימה  בין    ריקודים ההקשר 

לכאורה זה שני דברים שונים  ש  ,לבין ביטול הדינים   והשמחה

הריקודים  ,  מהשני  אחד הדינים   והשמחה  איך  את     ? מבטלים 

 אומר   .עניין של עבודה זרההשכל הדינים באים מ  צריך לדעת

אף    ןיש חרו  ,כשיש עבודה זרה בעולם    (פרשת ראה אות צ"ו)  'ספרי'ה

ואיך מבטלים   .  יוצאים כל הדינים וכל המשפטים  שםמש   ,בעולם
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בדור   אבל קשה  .עבודה זרהאת הע"י שמבטלים    ?  את החרון אף

  בד"כ אבל    ,משוגעים בהודואולי כמה    ,שלנו מה שייך עבודה זרה

שהעבודה זרה היא עניין של מסביר    רבנו   ,?אין עובדי עבודה זרה

  ", מתגאה הריהו כעובד עבודה זרהה כל  "  כתוב:   ,ווההגאוהכעס  

האדם מושך על    והכעס  ע"י הגאווה לכןו  (ג ה' דעות ב,  רמב"ם ,  )סוטה ה' 

   .רח"ל עצמו דינים קשים

 טלות לצדיק התבשבירת הגאוה ע"י  

הגאוו  וישפיל  רושביאדם  האיך  ו העצה שרבנו       ?ה שלואת 

 ה הרי הסיבכי    דיק האמת,לות לצ טזה ע"י התב  'בתורה י אומר  

 , יודעומבין  גם    חושב שהוא  הואכי    ,שאדם לא מתבטל לצדיק

למה אני צריך להתבטל  ולומד תורה ועובד ה', תפלל מ הרי אני

ש  ךא     ?...לצדיקים בעיה    ענווה,  לו  שיאדם  לו    ל תבטלהאין 

  , שלו   ל והוא זורק את השכ  ,עצמומו שכל  שאין לין  מבו  ,לצדיק

הוא מצליח  ע"י זה  אז    ,שםהאת הדרך בעבודת      מהצדיק  ולומד

הגאווה  בטלל רבנו     .את  אומר  ל:  וכך  ה  "כ ָּ אֶּ ְתג ָּ ִּ תוֹ   ַהמ  ְכמָּ   חָּ

ת קֶּ ֶּ ל  ַ ְסת  ו    מִּ נ  ֶּ מ  ה.  מִּ ֵעצָּ ה  ְוהָּ עו צָּ ל  ַהי ְ ֵ ה  ְלַבט  ֲאוָּ יא  ַהג ַ הִּ ֶּ ה  ש  ֲעבֹודָּ ה   הָּ מוֹ   , זָּרָּ   כ ְ

 ֶּ תו בש  ֵלי )  כ ָּ ש ְ ֹוֲעַבת":    (ז "ט  מִּ ל  'ה  ת  ַבה    כ ָּ מוֹ   "ֵלב  ג ְ ו    כ ְ ְרש  ד ָּ ֶּ ה) ַרז"ל    ש    :( ד  סֹוטָּ

ר ק ָּ עִּ ְרבו ת  ְיֵדי  ַעל  הו א  הָּ ְתקָּ ים  הִּ יקִּ ד ִּ א  ַלצ ַ ו בָּ מ  ים  כ ַ ו נִּ ק  ת ִּ  :( ח מ  א " כי'  ת ִּ )  ב ַ

ה ְתרו עָּ יהו    "ב ִּ אִּ א  ד ְ יר,  רו חָּ ְתֲעבִּ יק  , "ַאֵחר  ֵאל  אִּ יַנת  הו א  ְוַצד ִּ חִּ  רו חַ   ב ְ

ר)  כמ"ש ְדב ַ מִּ יש  :    (כ,ז  ב ְ ר  אִּ ֶּ ֹו,   רו חַ   ֲאש  ְכנָּע   יָּדוֹ   ְוַעל  ב  בֹוה ַ   רו חַ   נִּ   ַאֵחר',   'ֵאל  -ג ָּ

יַנת  ְוזֶּה  .'וכו חִּ יןירִּ   ב ְ ו דִּ ַאת  ק  יןש  ְוַהְמחָּ כִּ ְמש ָּ יַנת  נִּ חִּ ב ְ רו חַ   מִּ ב  הָּ ֵ ל  ב ַ ֶּ  , ש 

ְרֶאה נ ִּ ַ חו ש    כ  י  ב ְ ְמַחת  ְיֵדי  ַעל  כ ִּ ב  ש ִּ ֵ ד   הו א  ַהל  ה  ְמַרק ֵ ֶ ף   ו ַמכ  ף  ֶאל  כ ַ   ,כ ַ

א ו בָּ ים  ְוַכמ  ו נִּ ק  ת ִּ ו ן)  ב ַ ק  א  ְוַהאי" :  :(א ' נדף    א "כ  ת ִּ ב  רו חָּ ש ִּ ית  נָּ ש ִּ ין  ב ְ ְרקִּ ִּ  פ 

א ְדרֹועָּ ית  ד ִּ ין  ו ְבש ִּ ְרקִּ ִּ ין  פ  ֹוקִּ ש  יא  ", ד ְ יַנת  ְוהִּ חִּ ַאת  ב ְ יַנת  ףכ ַ   ַהְמחָּ  ו ְבחִּ

ין ו דִּ ק  יַנת  ְוזֶּהו    , רִּ חִּ וֹ ":  ב ְ ב  א  לִּ ש ָּ ת  נָּ יו  אֶּ רָּ ,  ַוי ֵֵצא ,  "ר ב ְ )  "ַרְגלָּ ָּ   ְיֵדי  ַעל  ַהְינו    ( ע  ' פ 

רו חַ  ב  הָּ ֵ ל  ב ַ ֶּ ים  ש  אִּ ין  ב ָּ ו דִּ ק  רִּ יק  ְיֵדי  ַעל  ַהְינו    הָּ ד ִּ הו א  ַהצ ַ ֶּ יַנת   ש  חִּ   , רו חַ   ב ְ

ל ֵ ט  ְתב ַ ה  נִּ ֲאוָּ נ ַ   ַהג ַ ַ מ  ל''כ  יםת ְ )"ש  כ ְ ל ִּ ''  (ו'' ל  הִּ י  ַאל:  בֹוֵאנִּ ל  ת ְ גֶּ ה  רֶּ ֲאוָּ ''  ג ַ

ל ֵ ט  ְתב ַ ֲעבֹוַדת   ְונִּ ים  הָּ ילִּ מ,  ֱאלִּ ם  ְוַרֲחצו  : ''"שכ ְ ית)''  ַרְגֵליכֶּ ֵראש ִּ   זֶּה  -  (ח'' י   ב ְ

ים  ֲעבֹוַדת ילִּ ה.  ( שם  י '' ברשו: ו'' פ  מ'' ב)  ֱאלִּ ֶּ ְתַעל  נ ִּ ֶּ ין  ו ְכש  ַרְגלִּ ין   ְיֵדי  ַעל  הָּ ו דִּ ק  רִּ  הָּ

ט ֵ  - ְתב ַ ה   לנִּ ֲאוָּ ה ַהְינו  , ַהג ַ ֲעבֹודָּ ה הָּ ין זֶּה "י עַ   , זָּרָּ קִּ ָּ ְמת  ים נִּ ינִּ    .ַהד ִּ

האדם   למה  מהצזוכה  אומר    ?דיקקבל  מקבל    ,רבנו  שאדם 

איש אשר רוח " כי הצדיק הוא בחינת    'רוח'מצדיק בחינה של  

  מבקש הקב"ה  שו  כמ   ,'רוח'יש לו כוח לתת בך  ש  היינו  -"  בו

יש   "  ממשה ר רו ַח ב  אִּ ֶּ  , אחד ואחדשיש לו רוח כנגד כל    ",וֹ ֲאש 

 . למי שמקורב אליהםאת  זנותנים    הםו  ,זה הכוח של הצדיקים

 ארוח אד  (תיקונים )   אומר הזוהר הקדוש  ?  קבל את זהל זוכיםאיך  

בשינד ז"א ארגלד  ןפירקי  תובשי  אדיד  ןפרקי  תשיב  הרוח   ", 

  יש יד  )בכל    יםהרגל  ובששה של  ,פרקים של ידיים  בששהשנושבת  

בכל  וכן   ,פרקים  הבשתי  הידיים ששיש    להכך  ובס   ,כתף וב   ,זרועב   ,בכף היד מפרקים  3

  -   כשאדם רוקד  ,לכן אומר רבנוו  ( כף הרגלו   , ירךב  ,שוק במפרקים    3רגל  

ריקוד ה  ",נשא את רגליוליבו  "יעקב  שזה בחינת מה שכתוב ב

  ו:זהו  , בלב הוא רוקד  הזושעל ידי הרוח    ' בלב,רוח'שיש לאדם    זה

 הזו את הרוח    ?רוח בלב  נומאיפה יש ל  .  "נשא ליבו את רגליו"

ולא   , את כףילכן כשאדם זוכה לריקודים ומח דיק,מהצ  יםמקבל

אלא שהוא ממש רוקד   קטן,שהוא סתם עושה איזה ריקוד    הכוונה

כי   ,טבעי שלובאופן ההיה רוקד  הרבה יותר ממה שהוא    ,בכוח

  ך ל כשיש    ךא  ,תעייףמכבר  י מעגלים  נאחרי ש  והטבע של  מצד

הרוח   בהמאת  שבוערת  ורוקד    ך,צדיק  רוקד  הכח. אתה    בכל 

ריקוד ב  ,היה רוקד שעות רבות  לנו שרבנומספר  רבי נתן  באמת  ו

ריקוד  ש  אך צריך לדעת  ,על טבעי מבטל את כזה הוא  דווקא 

האמת   צדיקמ  באים  ההאל  כוחותשהשאתה מרגיש        ,יםנהדי

אליו מקושר  הריקודו  ,שאתה  עליואומשרבנו    זהו   דייל  ע"  :ר 

אתה מקבל  כי ע"י ש  ", כף מתבטלים כל הדינים  אתיריקודים ומח

ה מורה שביטלת את  אז זוכים לריקודים, וז  מהצדיק,  'רוח 'את ה

הדבר האחרון  ה  גאמת כשאדם  ו  ,גאווה זה כבדותהכי    , הגאווה

אדם קליל זה אדם שיש לו לעומת זאת    ,זה לרקוד  ,שבא לו

ת הענווה מקבלים ע"י שאתה מתבטל לעצות של א   כי  ,ענווה

איך אני יודע שבאמת   .  וזה מורה על ענווה שלך  ומקיימן,הצדיק  

  , בכל הכוחוקד  אתה ר   ,רגילאתה רוקד לא  כש  ?  קיבלתי הענווה

רק אנשים,    ולא  שכל    ,לבד  אפי'אלא  עם  מרגיש   אחדכמו 

עם הרבה  דיבר  הוא    ,כשהוא זוכה להתבודדות טובהש  ,בעצמו

מתחיל  הוא   ,בריקודצאת ל הוא רוצהרוב שמחה מ יאז ,קב"הה

הריקוד הזה הוא   ?גיע ריקוד כזהממאיפה  .לרקוד בכזאת שמחה

קב"ה  מרוב שמחה ודבקות ב   כי   ,של הצדיק שנושב בך   'רוח'ה

ל ההתבטלות  לריקוד  דיק,צ ובזכות  כזאת כזה    הגעת  בשמחה 

חינה של  הגעת לב ,אז שברת את ענף הגאווהו בכל הכח,  גדולה

   .ביטול עבודה זרה שזה ביטול כל הדינים
מה שסיפר ר' נתן בימי מוהרנ"ת )ח"ב אות ס"ט( בדרך  ונסיים ב

ישראל לארץ  שלו  ל   : הנסיעה  ֶּ ש  ים  ֹונִּ אש  רִּ הָּ ים  טֹובִּ ים  יָּמִּ ֵני  ש ְ ב ִּ

ו ְמחֹולֹות,  ין  ו דִּ ק  רִּ ה ְמֹאד ב ְ דֹולָּ ג ְ ה  ְמחָּ ַרְך ְלש ִּ ְתב ָּ יִּ ם  ֵ י ַהש   נִּ ַ כ  זִּ ַסח,  ֶּ פ 

ה   דֹולָּ ג ְ ה  ְמחָּ א ש ִּ ְיהו דָּ י  ַרב ִּ ם  עִּ ם  ג ַ ַרְך.  ְתב ָּ יִּ ם  ֵ ַהש   ְזַרת  עֶּ ב ְ ְמֹאד 

יו  חִּ ם ר"ז אָּ י. ג ַ י ְוֵרעִּ לֹוֵמנו , אֹוֲהבִּ י־ש ְ ֵ ד ֵמַאְנש  חָּ יש  אֶּ א אִּ זֶּר ב ָּ יעֶּ ֱאלִּ

ז   נו  אָּ ָּ מ  ַמח עִּ ַסח, ְוש ָּ ֶּ ל פ  ֶּ ים ש  ֹונִּ אש  רִּ ים הָּ י ָּמִּ ְצֵלנו  ב ַ ם אֶּ א ג ַ ל ר"פ ב ָּ ֶּ ש 

ם עוֹ  ה, ג ַ ֵ ַעְצמֹו  ַהְרב  ת ב ְ יִּ ַעל ַהב ַ ם ר"ש ַהב ַ ם. ג ַ יו  ש ָּ ים הָּ ש ִּ ֵני ֲאנָּ ד ש ְ

ם ֵ ְזַרת ַהש   עֶּ ה ב ְ ֵ ַקד ַהְרב  ְכרֹונֹו   ,רָּ נו  זִּ ֵ אֹות ֵמַרב  ְפלָּ ה נִּ ָּ מ  י כ ַ ְרת ִּ ַ פ  ְוַגם סִּ

ה כָּ ְברָּ ים   .לִּ יָּמִּ ַרְך ב ְ ְתב ָּ יִּ ם  ֵ ְזַרת ַהש   עֶּ ב ְ ה  ֵ ַמְחנו  ַהְרב  ֵאל ש ָּ ה לָּ ָּ ל  ו ְתהִּ

ל  ֵאל   כ ָּ י  ִּ מ  עִּ יָּה  הָּ ֶּ ש  יל  ְנד ִּ מֶּ י  ְוַרב ִּ ַקד ו .  ְורָּ ְמֹאד,  ה  ֵ ַהְרב  ַמח  ְך ש ָּ רֶּ ַהד ֶּ

ה  ֵ ן הו א רֹוֵקד ַהְרב  ים ֵמֵהיכָּ רֹואִּ ל הָּ ְמהו  כ ָּ ָּ ר ת  ֶּ ה ְמֹאד, ַעד ֲאש  ֵ ַהְרב 

ַבע.   ֶּ ַהט  ְך  רֶּ דֶּ כ ְ ֹא  ל  ֶּ ש  ְך  ל־כ ָּ ב  כ ָּ ֵ ש  נָּ ד ְ א  רו חָּ ֵמַההו א  יְָּדעו   לֹא  ְוֵהם 

ש ִּ  ין  ב ְ ו דִּ ק  ְורִּ ף  כ ַ ל  אֶּ ף  כ ַ ַאת  ַהְמחָּ ין  כִּ ְמש ָּ נִּ ם  ָּ ש   ִּ מ  ֶּ ש  ְוכו '  ין  ְרקִּ ִּ פ  ית 

ים   טִּ ָּ פ  ש ְ ִּ ַהמ  ה  ֶּ ְוֵאל  ה  ֹורָּ ַהת  ב ְ ר  ְמֹבאָּ ם()כ ַ ש ָּ ַעי ֵן  י'  ן  ימָּ עכ"ל. סִּ  ,

הג את  המבטלים  הריקודים  שעיקר  כנ"ל  הם ומבואר  אווה, 

כדרך   שלא  רוקד  שהאדם  עד  הצדיק,  בכח  שבאים  הריקודים 

עליו כל הדינים,  בטלו מתההטבע דוקא, ואז יודע שבעזרת ה'  

 אמן ואמן. 

 שבת שלום ומבורך.        עריכה: ליאור גבע 

 ( ת.נ.צ.ב.ה    ז"ל  חיים בן מוסא   -צדוק בן צאלח     -צביה בת סאלם  )מוקדש לע"נ 


