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 , ומצות נרות חנוכה מצות הדלקת המנורה יוס לאהרן בהפ

ַהּנֵּרֹות " ַעת  בְּ ש ִ ָיִאירּו  נֹוָרה  ַהּמְּ י  נֵּ ּפְּ מּול  ֶאל  ַהּנֵּרֹת  ֶאת  ָך  ַהֲעלֹתְּ   " ּבְּ

רש"י:  ה"  אומר  חנוכת  אהרן  שכשראה  אז  לפי  חלשה  נשיאים 

 כל הרי  ש",  דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו

ויקריבו  "  (א י   ז,  )נשא   "ימבואר ברשכ  ,פי הדיבור-היה עלסדר הנשיאים  

 . "בל משה מידם עד שנאמר לו מפי הגבורהיכי לא ק"  וגו'":הנשיאים  

ש  אהרוןו הצטער  הומאוד  ולא  לא  בחנוכת  השתתפו  שבטו  א 

גדולה משלהם, שאתה  "  :לו הקב"ה  מר או  ,המזבח חייך שלך 

א. אהרון רצה להיות    ויש להבין:    ".  מדליק ומיטיב את הנרות

הדלקת  מה  . לב    ?יש לך מנורהוהקב"ה עונה לו    ,שותף בקרבנות

שואל הרמב"ן, למה חלשה  )עוד  מקרבנות הנשיאים?  גדולה  המנורה יותר  

קרבנות הרבה  הקריב  אהרון  הרי  המילואים?.  דעתו,  ניחמו      בימי  הקב"ה  למה  ועוד, 

. אלא  (הכהן?   או בעבודת יוה"כ שנעשית רק ע"י אהרון  ,במנורה, ולא ניחמו בקטורת

זה   המנורה  של  המזבח תמיד  מצוההעניין  חנוכת  לעומת    ית, 

  ולכאורה  הקב"ה ששלו גדולה.  א"להיא מצוה לשעתה. ולכן  ש

המקדש בבית  תלויה  המנורה  גם  תמידהרי  לא  וזה  כתב  ו?  , 

יש    ...אמר לו הקב"ה    ..."  ע"פ המדרש(להר"ן  )בשם מגילת סתרים  הרמב"ן  

ואני עושה בה לישראל   , כה אחרת שיש בה הדלקת הנרותוחנ

כת בני  וקרויה על שמם, חנזו  כה  ווחנ  ,סים ותשועהיעל ידי בניך נ 

ולפיכך   האלוחשמונאי,  הפרשות  הקב"ה  ".  נסמכו  ניחמו  ולכן 

       .לדורות חנוכה  חג ורמז לו על ,דוקא בנרות

איזה עדיפות על אפילו הדלקת המנורה   לוחנוכה יש  ל ש  למדנו

הדלקת המנורה בבית המקדש נעשית כי    והטעם:.  בבית המקדש

הדליקו  "ו כתוב    ולכן  , המנורה  תאמנם שיטת הרמב"ם שגם זר כשר להדלק ).  ע"י הכהן

בחצר  ",דשךק   בחצרותנרות   נר  מדליקים  בתוך    ?מתי  להדליק  צריך    ? ההיכלהרי 

ולכן הדליקו    , היה צריך ישראל שידליקו.  מתים  היו טמאי   ,נלחמו ש הכהנים    :התשובה ו

 יהודישכל    ,של חנוכה  הענייןו  .(להיכנס להיכל , כי זר לא יכול  נרות בחצר 

ניחם הקב"ה  לכן  מצות נרות חנוכה, וב יכול להדליק את המנורה  

מדליק  שאתה    שלך גדולה משלהן,לומר לו:  ,  במנורה  את אהרון

לא רק  היא    ,מצות ההדלקה  , בנוסףו   .  ומיטיב את הנרות במשכן

הגלות מן  זב בזמן  גם  אלא  נרות    תמצוו   ישכי  ,  בית המקדש 

ורה נבמ,  ועוד    .להם את חשכת הגלות  האירשמ ,  לדורות  חנוכה

זה מרמז שהחנוכיה ו  .  רותנ  שמונהבחנוכה  ו  ,רותנ  שבעיקים  למד

 ז"א'  שדרשוכמו    טבעמעל ההוא    'שמונה' כי    .  זה משהו לדורות

 .  לעתיד לבואש יר שי  ',ישיר משה (8)גי' 

 ביאור מעשה הפתקים נבואת אלדד ומידד ו 

 מתנבאים במחנה שאלדד ומידד    על פרשה  ב  לעניין  נגיעומזה  

 לעהנבואה שלהם הייתה    (א "ז עי"סנהדרין  )בגמרא    לפי מ"ד אחדו

  שלהם   הנבואהשבגמ'  וכתוב    .  ל מלחמת גוג ומגוגע עתיד לבוא  

 בחסידותידוע    .שלא פסקהנבואה    אלא  רק לשעתההייתה    לא

  . למצוא את כל העניינים של הפרשהאפשר    שם של הפרשה,שב

כמו    , מדבר על לעתיד לבוא  ,'רותנ עלותך את הה ב'פרשה  השם  

שמר  בית  שביארנו  חנוכת  על  גם  שמז  וידוע  חנוכה  חשמונאי, 

' מרמז  הרי ש'בהעלותךו  ,ופורים לא בטלים אפילו לעתיד לבוא

ומגוג  גוג  אלדד ומידד היתה על  וכן הנבואה של    ,עתיד לבוא  לע

ובזה   לבוא,  הלעתיד  שיהי  בהיא  ומה  הפרשה נרמזת  שם 

 חנוכה לדורות.   - את הנרות' לותךהע ב'

ֲארוּ " ָ ש ּ יָדד...  ַויִּ ִני מֵּ ֵּ ם ַהש ּ ֵּ ש  ד וְּ ּדָ ם ָהֶאָחד ֶאלְּ ֵּ ֲחֶנה ש  ּמַ יֶהם   ּבַ ַנח ֲעלֵּ ַוּתָ

אּו ָהֹאֱהָלה   לֹא ָיצְּ ֻתִבים וְּ ּכְּ ּבַ ה  ּמָ הֵּ ֲחֶנהָהרּוַח וְּ ּמַ ּבַ אּו  ַנּבְּ תְּ במדבר  )  "ַויִּ

ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי  "  אמר לקב"ה אחרי חטא המתאוננים: משה    .כו(   יא,

יֶקָך   חֵּ הּו בְּ אֵּ ַלי ש ָ י ֹתאַמר אֵּ יהּו ּכִ ּתִ ִלדְּ ל ָהָעם ַהזֶּה ִאם ָאֹנִכי יְּ ת ּכָ אֵּ

ַהיֹּנֵּק ן ֶאת  ָהֹאמֵּ א  ָ ִיש ּ ר  ֶ ֲאש  הייתי  אם    ,מר ואמשה    יב(  )יא,"  ּכַ אני 

שהרי    ,עם ישראל כן היה לי כוח  את ההריון והלידה של עושה  

    כי הא ילדה אותם. ,ילדים  20 גם גדל לאימא יש את הכוח ל

ריבוא בכרס  ששים היתה אשה במצרים שילדהכתוב במדרש ש

זו?  ,  אחת ששים יוכבד  זוומי  כנגד  ששקול  משה  את  שילדה   ,

את הבחינה ה  אימא שלי יוכבד היה ל  ,אומר משה  ,ריבוא ישראל

 ,ילדתי  אלואני לא הריתי  אבל    ,את עם ישראל    תדל להזו של  

כ  ניא שקול  כל רק  אמר ו.  בישראל  נגד  י "  לו:  הקב"ה  ּלִ ָפה  ֶאסְּ

ל   ָראֵּ נֵּי ִיש ְּ קְּ ִעים ִאיש  ִמזִּ בְּ ד    ... ש ִ ּתָ ֹאָתם ֶאל ֹאֶהל מֹועֵּ ָלַקחְּ . וגו'"וְּ

של   רומז לעניין  שבעיםנכון ש  ,למשה בעיההמספר שבעים עושה  

 ,שירדו מצרימה  ישראלשל  נפש  שבעים  ל', ו פנים לתורה  'שבעים

  . שבטים  י"ב  -זה לא מתלחק בשווה ל  שבעים אישש  הבעיהאבל  

עשה הגמרא    ?משה  מה   ,פתקים  (72)  ע"בהביא  שם,  אומרת 

, ואז חילק  הוא השאיר חלק  בשנייםו  ,פתקים כתב זקן  עיםבשב

       .בשווה את הפתקים לכל השבטים

 על שנים  ן, ולא רק מדוע צריך לכתוב על שבעים פתקים זק

שניים  אם רק    בשבעים פתקים,לטרוח ולכתוב    למה  ,שאלהיש  

ר  שאיוכל השאר ת  ,לא זכה  נייםשתכתוב על    ,הגרלהב  זוכים  לא

כתוב  ש ת הפתק  ו הזקנים אשקיבלע"י    א.  :שתי תשובות  חלק?

את אותו זקן  קיבל  ' בכתב של משה, בכתיבה הזאת  זקן עליו '

הסמיכה שכתוב    (אות ב'   ח"א תורה ס"א  )ן  "ר הומבליקוטי     .מיכהסה

ֶהם ָהרּוַח "שבפרשתנו  פסוק  מה  והראיה   ,כתבהיא ע"י ה ַנח ֲעלֵּ ַוּתָ

ֻתִבים ּכְּ ה ּבַ ּמָ הֵּ משה  כתב זקן    ולכן  סמיכה.  שע"י הכתב הייתה    ",וְּ

היתה עצמו זה  -' זקן'פתק שכתוב בו ה כי ע"י בשבעים פתקים, 

אמרנו   ,עוד פירוש יפה מאודב.          .זקנים  שבעיםה של היכמסה

לא כל   כתוב משהו המשךובפסוק  מביאשרבנו כל פעם כשהוא 

אלא אם כן הוא  'וכואז רבנו כותב   , (וכדו'   ח"ותה או מי קללה )  ,כך טוב

יעדיף לא ו הוא יכתוב וכו'     ,אבל אם לא  לצטט את זה  מוכרח

כשאתה  (ספר המידות ) מר וא רבנו  . להעתיק את הלשון הלא טובה

ה לדרוש פסוקים שמשמעותם טוב  אפשרותויש    ,דורש פסוקים

תדרוש דווקא פסוקים   ,  פךיויש פסוקים שהמשמעות הה  ,ברכהו

לא 'י פתקים  נכותב על ש  היהמשה  אם    ולכןשמשמעותם טובה  

     ח"א זצ"תורה  /

 שליט"א אליהו עטיה  הרה"גמפי  /  תשפ"א –'בהעלותך'  

   נבואת אלדד ומידד / הדלקת המנורה ונרות חנוכה
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,  אז יוצא שהוא היה כותב דבר לא טוב  'בחר השם'לא  או    ן'קז

פעמים   שתיולא לכתוב    ,'זקן 'פעם    שבעיםעדיף לכתוב  ה  ולכן

ת תיבוכתוב כמה  ה  "עיקם  (. פסחים ג)  גמראמובא בעין ה כו    .זקן  לא'

  "אשר איננה טהורה  את הבהמה"  שנא':  ,קיהנ  ןלשובכדי לכתוב  

 ונקיה. לשון טובה ב  חור לב תמיד צריך  כי 'טמאה'.ולא כתב 

ההגרלה  העש  משה ומידד    ,את   המה ו"  כמ"ש  ,נבחרוואלדד 

  שנייםראו שיש    מועד כי הםהם לא הלכו לאוהל  אבל    ",בכתובים

'קחו את הפתק   להם:אמרו    ,שמתביישים שיצא להם פתק חלק

 ? מה השכר שקיבלוו   .חנהבמהם נשארו  ו    ,שלנו, לכו במקומנו'

להתנבאהם   הייתה    .במחנה  זכו  שלהם    ם עצמבזכות  והנבואה 

ר ָעָליו "  זקנים כתוב:אצל ה.  ולא ממשה רבנו ֶ ַויָּאֶצל ִמן ָהרּוַח ֲאש 

בְּ  ן ַעל ש ִ ּתֵּ לֹא ַויִּ אּו וְּ ַנּבְּ תְּ יֶהם ָהרּוַח ַויִּ נֹוַח ֲעלֵּ ִהי ּכְּ ִנים ַויְּ קֵּ ִעים ִאיש  ַהזְּּ

האציל    כה(  )יא,"  ָיָספוּ  הנבואה.  משה  את  אלדד  ש   לבאעליהם 

  בזכות הוויתור שלהם.בלו את הנבואה קי ומידד 

 ד ומיד משה תנוח נפשו בגן אלוקים יהושע מכניס נבואת אלד

זה  - 'מתנבאים' ,לאלדד ומידד היתה עוד נבואה על משה רבנו

   .  כניס' מהושע  ' ילוקים  'א  ןג'בפשו  'ננוח  'תשה  'מ   :  אשי תבותר 

, פטירת משה  ה קודםנש  ארבעיםהתנבאו את הנבואה הזאת    הם

היינו קודם שנגזר , ( פרשה הבאהב  )שזה  לפני חטא המרגליםאפי'    עודו

והם   מריבה.  מי  חטא  קודם  וגם  שנה,  אומרים   כבר ארבעים 

ישראל  כניסייהושע  ו   יפטר,משה  שבנבואה   עם   . לארץ   את 

רבנו ממשה  הייתה  לא  הזאת  רבנו    ,הנבואה  למשה  לא זה  כי 

שו  ,התגלה ההכיוון  לא  ל   ,משהמו  תנבאם  יכלו  הם   קבל לכן 

בעוד    מעצמם,נבואה   יהיה  כשי  ארבעיםמה  לארץ    בואושנה 

החידוש הגדול ביותר נמצא ו   לבא.  מה יהיה לעתידו  ,ישראל

 בספר גלגולי נשמות.  נוא מפ "עברמ

 קבלת מהר"י סרוק דרך הרמ"א מפאנו 

קצת נספר  הדברים  את  שנביא  הזה  וקודם  הקדוש  הספר  ,  על 

ש  יגלגולספר  ב מ  ולנשמות  קיבל  שהוא  סודות  הרבה  רבו יש 

שהגיע קודם  "ל,ז  י "הגדול של האר התלמיד היה  שרוק  סי  "ר ההמ

שאז כל תורת הקבלה היתה על ידו של ר' חיים    ,לאויטחיים    רבי

ויטאל   חיים  ר'  וכשהגיע  סרוק  ויטאל.  לאירופה  המהר"י  נסע 

כתבתי שנה    עשריםיותר מלפני    .את תורת הקבלה   שם  והפיץ 

שיש הבדל גדול  נו להסביר  הארכ  םוש  ',היונכנפי  'הקדמה לספר  

האר  שגילה  הקבלה  ויטלי  "בין  חיים  רבי  הקבלה    ,לפני  לבין 

גילה קבלה ז"ל  י  "ארה  כןלפני    .  לא חיים ויט  רבי  כשבאשגילה  

 , המון סודות  ועוד  'ירוטהסוד ה'  'סוד המלבוש'  כמו  ,מאוד גבוהה

לא היה    כי  ",קבל שכר ו  דרוש"בחינת  יותר ב  האלוכל הסודות  ו

לעומת זאת מאז   .גובהם הרםמחמת    למעשה  אינמקא  נפ בהם  

 בעיקר והתחיל לדבר  ,סדר עשה  "לז י"האר  ,לאשהגיע חיים ויט

בהם    ,ולמטה  'אצילותמה' שיש  מיננפ ועניינים  , למעשה  אקא 

דרושים   מנםהם אש  וכו'  ,כוונות המצוות  , כוונות התפילהכגון:  

ושאר   ,והטהירו עילאה  המלבושסוד    כמו  זה לא  ים,פחות גבוה

קא נפ זה  ב  יששני    מצדאבל    העולמות שלמעלה מאדם קדמון.

גלגולים שגילה האר"י לפני כמה  גם הסיבה ש  ]וזה.  למעשה  ינאמ

    .של מהרח"ו[ ר הגלגוליםעמובאים בשכן, לא 

 אלדד ומידד באו בגלגול שני האילמים שהיו בזמן רבי 

מפאנו ההמי  מגלה    הרמ"ע  ומידד   יםגלגוליו  אלדד    .       של 

היו שני אילמים בשכונה שהיה גר בה  ש  .(חגיגה ג)בגמרא    מסופר 

גם   ,כל פעם שרבי היה מגיע לבית המדרשו  ,רבי יהודה הנשיא

כל מה שרבי אומר ו  ,והיו יושבים מול רבי  ,למודם היו באים לה

מהנהניםהם   ה  היו  מה   וממלמלים  ,ראשעם  את  השפתיים  עם 

לשיעור ומקשיבים,   שבמשך תקופה הם באיםבי  ר ראה    מר.או

 עליהם התפלל  ואז רבי    ולהשתתף,לא יכולים לדבר  הם  אבל  

  והתחילו לדבר, וגילו שהם בקיאים בהלכה,   נפתח הפה שלהםו

וכ  א,ספר ב רש"י  .  תלמודה  לספרי  ששה   מפרש  זה   'הלכתא' 

ספרי זה המדרש על במדבר    ,תורת כהנים  הז  פרא ס'  ,הנסדרי מש

נזכר גם המכילת  םיש מקשי )  ,דברים , כל הש"סזה    'תלמוד '  .א?(למה לא 

י   "ר אה בשם  ו  אנמפ   "עהרממגלה  .     ידעו את הכל בעל פה  והם

  ד. אלדד ומיד  ם גלגול של אילמים ההי נשש

זה חידוש שירד   ,היום  ליתיגיש  להימב   חידושעוד אני רוצה לומר  

של השיעור  בזכות  מו  נוהיום  צב  .  ן"ר הבליקוטי    )ח"א( ז  "תורה 

את    רבנו  ומידד,  אלדד  נייןעב  עוסקתש   בפסוק: התורה  פותח 

קֱֹאלֹ '" ש ְּ ַאל ּתִ ֱחַרש  וְּ ִמי ָלך ַאל ּתֶ לִקים ַאל ּדֳּ ך   ,'ט אֵּ ָין הּוא ּכָ ָהִענְּ

ַפע  ֶ ם ַהש ּ ָ ש ּ ּמִ ֶ יָדד ש  ד ּומֵּ ּדָ ָרא ֶאלְּ קְּ ּנִ ֶ ָלה ש  ַמעְּ יֵּּש  ָמקֹום לְּ ֶ ָידּוַע הּוא ש  ּדְּ

ד ָלעֹוָלם כניס מזה פלא פלאות איך שרבנו    רבותי,  עכ"ל.  ".  יֹורֵּ

ה לה  י"האר   שלסוד  את  בחגיגה בלי  הגמרא  את  בזה זכיר   ,

 אל תחרש ואל תשקוט   קב"ההלדוד  שמביא את הפסוק שאמר  

סוד עם הו פותח את התורה של אלדד ומידד  רבנו  )לא להיות אילם(

 קודש. , תורה שנכתבה ברוח ה. זו תורת רבינואילמיםהשל 

        ? מיםלי הא  שניאת הקשר בין אלדד ומידד ל  הביןלצריך  אבל  

שרומז על קשר   חידוש נפלא,  (נחל קדומים )קדוש  ה  "אחידה  מסביר 

ללת יהושע קפגעה בהם  שואומר,    אלדד ומידד והאלמים.    יןב

ומה מידה כנגד     '.םליכא'אותיות  -כלאם"אדוני משה "שאמר 

 נאמר לא    ,ואנבואה שהם התנבשב  ,"עהרממסביר    ?  מידה בדבר 

אבל   "וידבר ה' אל משה לאמר",  כתובתמיד    '.  מור אל'להם  

הזאת להם  הנאמר   הנבואה  נאמר לאמרן  רק  וולא  אסור  היה  , 

 .גילו את הנבואה  ובכל זאת הם  לאף אדם,  להם  לגלות את זה

הר   שהם  , עליהם  אדיקפ   יהושעלהייתה  לכן  ש  מ"עמסביר 

כלאם".    נבואה,ה  את    אומרים "אדוני משה  הסוואמר:  בה יזו 

הבא  נענשו  הםש אילמים   בגלגול  דיברו    םה  ון כימ  ,להיות 

 .  הם נעשו אילמיםלכן אז   ,במקום שלא צריך לדבר 

ם ואז ה תפלל עליהרבי  כתוב ש  .עוד חידוש יפה  הוספתי על זה

כתוב: . יודעים את כל התורה כולהשהם  ראופתח הפה שלהם ונ

ל ַעם  " ּכָ ן  ִיּתֵּ ּוִמי  ִלי  ה  ַקּנֵּא ַאּתָ ה ַהמְּ ֶ ִביִאים  ה'ַויֹּאֶמר לֹו ֹמש  י    ,נְּ ּכִ

ן   יֶהם  ה'ִיּתֵּ ֲעלֵּ רּוחֹו  זה רוח השם  ".  ֶאת  אדם ה  היוי"כתוב    ?מה 

ח רמז   ז"א  ממללא',רוח  'התרגום    ואומר   ",יהלנפש  שמשה 

מי ייתן  "אני אומר  אבל    אילם'כ'זה    ',םאל'כאתה אומר    :ליהושע
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כל   נביאים,את  ה'  היכי    עם  אתתן  רוחא   -  "עליהם  רוחו  ' 

וכלו וי  שהם ידברו  לאא  ,אני לא רוצה שיהיו אילמים  ,ממללא

רבנול  ישפלאית  ענווה    איזו  תנבא.לה רוצה   ,משה  שאדרבה 

.  כח הדיבור   -  'ממללא   רוח'את הפה שיהיה להם  להם  לפתוח  

 "מי יתן וכו'"  של משה הדיבור שכבר רבי על ידי  נפלא,רמז  וזה

 .את הפה להם לפתוחומים לי האיניכל להתפלל על הש  ירב

           . לצדיק למשול בתפילה שלו  עצום  רואים מכאן שיש כוחפ  עכ"

 דרך שעל ידה ב  עוסקת  יאשה  ,תורה צ"זב  "הוהיום נלמד בעז

כזאת תפילה  להתפלל  בתפילה    ,זוכים  מושל  תהיה  שאתה 

מועד  )גמרא  ב   מובא  .  יראת אלוקיםב  לש ומ  דיקצ"  :כתוב    .שלך

הצדיק,  ?ימי מושל בו ,אני מושל בעולם ,אומר ב"ה שהק  (: זקטן ט 

והוא   גזירה  גוזר  גזירה   צדיקהשפך  ילהכן  ו  .  בטלהמשאני  גוזר 

נגד   עליהם משהושרבי גזר    כאןכמו    ו,הגזירה שלאת  ואני מקיים  

         התקבלה. ווהתפילה של  שהם יוכלו לדבר, הטבע

 בלקוטי מוהר"ן   לימוד תורה צ"ז

צ"רבנו  אומר   " זבתורה  ָרא :  קְּ ּנִ ֶ ש  ָלה  ַמעְּ לְּ ָמקֹום  יֵּּש   ֶ ש  הּוא  ָידּוַע 

ד ָלעֹוָלם ַפע יֹורֵּ ֶ ם ַהש ּ ָ ש ּ ּמִ ֶ יָדד ש  ד ּומֵּ ּדָ נֵּי אֹוִתיֹּות א,   ֶאלְּ ְּ י ַהש ּ ל, "ּכִ

נֵּי אֹוִתיֹּות מ ְּ ַהש ּ ד, וְּ ם ּדָ ד,    -"יהֵּ ם ּדָ י ּתֹוָרה )הֵּ ָך( ֲאִר"י הָ לְּ   ִלּקּוטֵּ ַהֲעלֹותְּ   , פ' ּבְּ

ומי-רבנו מחלק את השמות לשניים, אל    - דד+דד   .  דד-דד 

 ,יןיממ   חסד   זה דד  ,דד-'אל '  .שזה בחינת השפערומז לשני דדין,  

 , למהשמא  הגבורה  דד  -  ד ד-' מי'ו  ".כל היום  ' לא'חסד  "  מבחינת

 רי בינה עש  חמשים  שיש בו  "גבורהי  נה ליאני ב"  בחי'שמגיע מ

 צדדד זה הימני  - 'אל 'יש      .(ספירת הבינהל   שייך ,נ' גימ' י  מ"שם   בזוהרכתוב )

מ-'ימ'ויש    ,החסד שזה  מידד  הגבורהדד  דרך  ַפע ".  בינה  ֶ ַהש ּ וְּ

הֵּ  את  רֵּ מ"ִנקְּ ּכְּ ית מ"ז(  "שא,  אש ִ רֵּ ֶזַרע":    )ּבְּ ָלֶכם  א  ם   ",הֵּ ֵּ ַהש ּ ָלם  ִנש ְּ וְּ

ם לֵּ ָ  צריך שפע  , כילא מספיקים זה  הדדכלומר,    ". ע"כ.ֱאלִקים ִמש ּ

- )אל '  אל'שיש  כו   .רע"לכם ז  "האביוסף    כמ"ש  אות ה"א,שבא מ

    '.אלקים' שם םנשל ,באמצע א"וה , דד(- )מי  'מיו'  דד(

  אותיות  'דמי'אל  מילה  ה   לך",  דמיאלקים על  "פסוק אומר  אך ה

ד' עם תוספת  אות  היא כמו    ה"א הרי האות  ו  )כלומר יש ד',  "יהורק חסר    'אלוקים '

נות יש כמה כוו  (ם "י ה, להשלים שם אל ה' - צריך להפוך את הד' ל ו של יו"ד למטה  

 ', דוּ 'יש צורה שנקראת    ',יִד 'יש צורה שנקראת    בכתיבת אות ה',

ם שכותבים אות פעמיבספר תורה    יש    ?'יִד זה 'מה    .ן"יוויש תלת  ו

  ' ד  :כתוב בכוונותל לפעמים צריך  ו  ,ה    י' הפוכה-ו  'ד ה', כמו  

"הא    ןאפיקומה  לש  ה"א -ה   ושז לפני פסח  למדנו  )   '.דוּ '  צורתזה נקרא  ו  וא"ו,-ו

של   ה שהרי מחלקים את המצ ', דוּ ל צורת ' ש "א ה ה זה  ש  "ל,ז  י "אומר האר לחמא עניא".

לה וא"ואפיקומן  בשם  ו  .(תל" ד ו  אותיות  שנקראת  צורה  עוד  תלת  'יש 

   וזה הה'.   קטנה משמאלקצת    'ו-מימין ו'  ו  ,למעלהו'  כותבים  '.  ן "ויאו

 בי זיע"א הרב מרדכי שרעמורינו ורבינו על  םסיפורי קצת 

כך היה י"ן.  ו אוִ ת וָ לַ ', ּתְּ דוּ '  ',יִד נוסחא: 'אומר    שלי תמיד  אבא

רביעיסיפרתי      .זצ"ל  אומר הרב שרעבי ביום  בא שא  ,בשיעור 

הלשוא  זוכר  הרב שרעביש  ןת  במילה   אומר   היה  לפני מ  מילה 

אומר   ,שנה  חמשים מנגינה והמילים    ןתו א  והוא  באותה  אפילו 

הכול  אבא    אצל  וברוך השם   ,שרעבימרדכי  שהיה אומר הרב  

ת לַ ', ּתְּ דוּ '   ',יִד : ' זו נוסחאוגם את    .מול העינייםשזה ממש  כמו    ,חי

 היה הדיבור של  ובבת אחת, כך ,שרעבירב ה במנגינה של .י"ןאוִ וָ 

 .כל בזריזותהרב ה

הברכה של הרב מנולדתי  ש  את סיפור הנס שליפעם סיפרתי  

קצת    ,שרעבי החתונה  חיכו ההורים  לרב  ואבא    ,אחרי  בא 

ה שלברכה,  הם  רב  הראש  יד  את  בעזרת ה"  ואמר:על  חודש 

היה      ".  השם בזכות   החודש אימא התעברהשבאותו  וככה  בי 

ו אני ואח נדנולשכבר כגם אחר כך      הרב שרעבי. הברכה של 

חדר של  קטנטנה    בדירה  כי גרנו   ,צפוף בביתמאוד  ר  בהיה כ  ,שלי

שם את  שרעבי, והרב  הרב  רב שלו  ה  לאאבא בא    שובו  ,וחצי

אחרי   והנה  ".  חדרים בעזרת השם  "ארבעה  על הראש ואמר:  היד

או משהו   'פסגות 'מהמדינה    מטעםלבדוק    אצלנוכמה ימים באו  

זכות לקנות  לנו  ונתנו    נפשות,ארבע    איך גרים פה'  :רואמו  ,כזה

בס טוביםבתנאה  נהדרידירה  כך  כל  קצר ו .  ים  זמן  תוך  באמת 

שמדהים   סנהדריה.בחדרים    ארבעהדירה  ל  זכו  הוריםה ומה 

 , הרי היה צריך לקחת משכנתה ענקיתלא הסתיים כאן,  נס  שה

ה  ,השקלוירות  לה  את  החליפובדיוק    ואז ד  ו צמ  משכנתאהיום 

ירד   הערך של הלירותו  ות,אז עדיין לא היה את ההצמד  ,לדולר 

וסיפר אבא   ,וכל הזמן היה דיבורים אולי יעשו הצמדות  מאוד,

ם שילו  ,של חודש אחד  המשכורתכל  את    לקח  אחדיום  שלי ש

כמו שזה בערך    ,ממש נסהיה    זה,  המשכנתאשאר  את כל    בה

לשלם   א  ליוןימהיום  במשכורת   עבי שר מרדכי    רבה  .תחשקל 

במילה    זיע"א,   הטבע  אחתהיה  את  צושל  י"צדזה  ו  ,משנה  ק 

 ביראת אלקים". 

 מי לאותיות אלהי"ם להפוך את אותיות אל ד

 ? גדול לצדיקים  לעשות את השינוי של הטבעכוח  כזה  איך יש  

אתה  אז  ש  דמי',ל  שלא יהיה 'אהוא  העניין  כל  ש  :  מבאר רבנו

להתפלל יכול  רה עש  תבחינ  )בדל"ת(יו"ד    תכניס  אלא  ,לא 

 'אל דמי'   -ך את  ופ התוככה    ,"אה    ד'-הותעשה מרות  אממ

התפילה   ,ה'תפילה'קבלת  העניין של  וזה    לשם 'אלקים' מושלם.

 ,שבהם נברא העולם  ,מרותאשרה מעלקחת את הכוח של    ,היא

ַבר  " שזה דְּ ָבָאם  ה'ּבִ ל צְּ ּכָ יו  ּפִ רּוַח  ּו ּובְּ ַמִים ַנֲעש  ָ דש אותו  , ולח "ש 

של  עדיין  כי   הכוח  פילה הת אם    ולכן  .רותאממ  עשרהממשיך 

יש   ,המרמז על בינה עילאה  -  'ם"יהאל 'בבחינת שם  שלך היא  

 נוששי  העשרה מאמרותכמו    ,  לך את הכוח לשנות את הטבע

בבחינת   "וח  התפילה היאאת כל העולם כולו אבל אם    אוובר 

 . היפך שם אלהי"ם, היא לא מתקבלת 'אל דמי',

 . תפילה  בחי'אילם להזה להפוך את    ,תפילהבשכל העניין    יוצא

יוצא זה    ' מי'- ו  'אל '  "א,חידהר  אומ  ,דד-ידד ומ  -לא  שיש  אמרנו

 אלדד ומידד נרמז העניין הזהבכבר    ואם כן,    )אותיות אילם(,  אלמ"י

ועפ"ז    .ד"להוסיף את היו  ךנו שצרירב   אמר כאן  ו    .  מ"יהאל   של

הרי כדי לעשות האילם שהוא   ,"אחידהדברי  על    חידושוסיף  נ

אם  זא  לדל"ת, ד"יוה תאצריך להוסיף  ,לשם אלוקים 'ימד  אל'

של ייחוד  השזה    ,  1גימטריה  צא לך  אז י  ' נוסף(ם י )ע   "ילמיתכתוב א
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 ' אל ה'לקחת את    זה  ענייןכל הש   ז"א  ,  (65)  דנ"יאושם    (26)ק  ו"קי  שם

את    בו  ולהוסיף  "ד( חסר יו)"י  שזה אלמ  , מידדל  ש  'מי ה'  תא של אלדד ו

ה  "יויחוד הי  ,  91יעלה  אז  ו  ,ותרמאמ  עשרהד זה בחינת  " היו  ו"ד, הי

החיבור מ  כמה סודות יש    .  שינוי הטבע  שלבחינה  שזה      -אדנ"י  

האר  רבנוע  "לז  י"של  הכלו  "א,חידהו  הקדוש  ם    , כשמחברים 

 ומתוקים מדבש ונפת צופים". יוצאים דברים נפלאים

 ה'   תהיה אות ז אותיות ג' ד' ה', גמול דלים וא

ֲעוֹונֹותַאך לִ : "אומר רבנוו ָעִמים יֵּש  ּבַ ַפע   פְּ ֶ קּות ַהש ּ ּלְּ ּתַ ים ִהסְּ ָהַרּבִ

הֵּ  ִמן  ה  ַנֲעש ֶ לֶ "וְּ ּדָ ֵּ עַ ת,  "א  ש  לּום'  םל  ּכְּ ַמּה  רְּ ִמּגַ ָלּה  ית  לֵּ   . ע"כ.  'ּדְּ

 ל"ףא  :שנכנסו דרדקי לבית המדרש ודרשו  .(דק שבת  )  'גממובא ב 

 ל"תת עשירה ד ואה  ז  'ג   .  ל דליםוגמ   -ג"ד    ל"ת.ד  ימ"לג  ,י"תב

א ענייה זה  מג  "דלית   .'דל '–  ות  אבל    ,"כלום  )מעצמה(  מהר לה 

השכ  ,מתחברים  ל"תדהו  ימלגהכש שזה  ה'  אות  נה  ינעשית 

למעשה   אז  .   ע"י הנתינה של הצדקה  זה נעשה?  ע"י מהו.  הקדושה

והיו"ד      .היו"ד()ע"י  '  ה  -  ולעשות אותה  ,לתקן את האות ד'צריך  

  , )י'(  המטבעזה  חסר לד'  שמה  זה מטבע שהעשיר נותן לעני, כי  

 ( 'דל'   –)שהוא ד'  עני  ל  תורם    '(גומל חסד' זה  ש  ,  ' ג  -)שהוא העשיר  אז יוצא שו

 נהפך ו .  עשה מהדל"ת ה"אנובזה  .  י'(-)שזה ה לצדקה    מטבעונותן לו  

ל  דמי'  ו"יה'אל שם  ה'אל  'אלקים' ם',  שם  שנשלם  הצדקה  ע"י 

   . ברכהועשירות עשה נ ו יכולה להתקבל התפילה. 

ה "    ממשיך רבנו: יֲַּעש ֶ ֶ מֹו ש  ז ֶאת ַעצְּ ָזרֵּ ל לְּ ָראֵּ ש ְּ ל ֶאָחד ִמיִּ ָצִריך ּכָ וְּ

ל ָיכֹול וכן בהמשך אומר רבנו: "ה'".    -ִמן ַהד' ָראֵּ ש ְּ ָכל ֶאָחד ִמיִּ וְּ

תוֹ  ִפּלָ תְּ ּבִ ל  ש  ִלמְּ זו  ָגה  רֵּ ַמדְּ לְּ לא  -..."  ָלבֹוא  הוא  הזה  רק   הסוד 

    ."אה  ד'ממישראל צריך לעשות   אחדאלא כל גדולים לצדיקים 

בתורה    כאןאבל    .  צדקהע"י  רנו שאפשר לעשות את זה  הסב

וז"ל:   בדרך אחרת.עושים את הדבר הזה בתפילה שאומר  רבנו

ין ִמן ַהד" יַצד עֹוש ִ כֵּ ַרִים ָמעֹוז "  כתוב:  ?'ה-' וְּ ה ֶאפְּ ֶ ַנש ּ ִלי מְּ ָעד וְּ ִלי ִגלְּ

ִקי חֹוקְּ הּוָדה מְּ יְּ י   , דוד  מצודתבמסביר    ?פשט הפסוק  מהו  ."ראש ִ

 , חלקהות ל לכעתידה המ  ,נכדו  עםרחבהתנבא שבזמן  דוד המלך  

את   גם  ויהיה  ,שבטים  שרתע  יהיואיתו  ו  ,אפרים  מלכותויהיה  

  , לי גלעד  -בזמני  כלומר,  –"  לי"  : אומר דוד  ואז  ,מלכות יהודה

מנשה ראשימאפרים  ו  ,לי  היו    -וגו'    עוז  ביחד  כולם  לא ואתי 

הוא  ות  לכחלק המ ישת  יגם אחר     -מחוקקי"    יהודה"  :אבל  .חלקונ

איתי חקוק  יבאר:    .תמיד  כח בפנימיוורבינו  על  שהכוונה  ת 

שה הם כח התפילה כמו שיתבאר בהמשך  התפילה שאפרים ומנ

ט, הרי דוד שר את הפירוש הזה עם הפשהתורה הזו, ואפשר לק

המלכות, דהיינו שיעזבו אותו עשרה שבטים,   מתנבא על חלוקת

בטים, והתיקון דהיינו שיהיה חסר אות האות י' שהיא עשרת הש

ע"י תוספת האות י',    שות אות ה'לעהוא להשלים את אות ד'  

 לכות דוד. בטים למעשרת השהיינו ע"י שיחזרו 

 התענוג של ה' ית' שצדיקים ימשלו בו כביכול בתפילתם 

ך"  :  סבירמרבנו   ּכָ הּוא  רּוש   קֹ  ,ַהּפֵּ י  ם ּכִ ֵּ ַהש ּ ָהעֹוָלם  ִריַאת  ּבְּ ֶדם 

ל  ֶ ש  טֹוִבים  ים  ַמֲעש ִ ּובְּ ָתן  ִפּלָ תְּ ּבִ מֹו  ַעצְּ ֶאת  ט  ֵּ ִקש ּ וְּ ן  ִעּדֵּ ַרך  ּבָ ִיתְּ

יִקים ֶהם    ,ַצּדִ ּלָ ֶ ש  טֹוִבים  ים  ַמֲעש ִ י  דֵּ יְּ ַעל  ֶ ש  יִקים,  ַצּדִ יּו  הְּ יִּ ֶ ש  ָפה  ּצָ ֶ ש 

 ֶ ש ּ ַמה  ל  ּכָ ֲעלּו  ִיפְּ וְּ ָתם,  ִפּלָ תְּ ּבִ לּו  ש ְּ :  ִימְּ ֶרךְּ ּדֶ ַעל  צּו  רְּ ל  "יִּ ֵּ מֹוש  יק  ַצּדִ

ַאת ֱאלִקים   של רבנו. גדול  חידוש    כאןפעם דיברנו שיש          ".ִירְּ

התענוג שגרם ו  תכליתמה היה ה    ?למה הקב"ה ברא את העולם 

צפה שיהיה צדיקים כאלה   הוא  כי   ?  לו לעשות את כל העולם כולו 

הדורות   לבטל הציוכלו  גזירה    גוזר הקב"ה  שכשבמשך    דיקים 

 זה התענוג הכי גדול של הקב"ה ו  ,תפילה שלהםעל ידי האותה  

הכי גדולות שיש   תו בעי אחת ההרי   ,את הקב"ה  ןבי ה ל אי אפשר  בעוה"ז  ש ם מכאן)רואי 

   שלי,   ברים את המילהשואמרתי מילה ו  שלו, הוא כועס, ששוברים את המילה    זה  , אדםל

כאלו שע"י  בשביל  שיהיו צדיקים    ברא את העולם רק  ישתבח ויתעלה שמו,  הקב"האבל  

ני בני  נצחוחינת  ב ב   של השם,   זה התענוג הכי גדולו  מעשיהם הטובים ימשלו בתפילתם,

נט  ' גמב   בא כמו   ,ך מחיי וה'   ה' )זוהר  ה  אומר ?  ולמה  .:(ב"מ    ( בהקדמה   ע"א   דף 

וארץ    :הקב"האמר  " שמים  בראתי  אני  אתה    בדיבורי,מה  גם 

תברא ותשנה ע"י דיבורך, שזוהי תפילת הצדיק שמשנה הטבע 

ים "  :)ישעיה סו, כב(  כתוב  ומבטלת גזירות.   ַמִים ַהֲחָדש ִ ָ ר ַהש ּ ֶ י ַכֲאש  ּכִ

ה עֹש ֶ ֲאִני  ר  ֶ ֲאש  ה  ַהֲחָדש ָ ָהָאֶרץ   '.  עושה'  אלא  ה לא נאמר ש ָ עָ   ",וְּ

כל    ולחדש  שצריך לעשות  יםזה דבר ארץ  ו  שמים  ,הקב"ה אומר 

חדשיםו  שמים  ,הזמן אחר הש  אלא.ארץ  ימי    קב"ה  ששת 

אפשר  -פי הטבע איול  ,נתן לעולם להתנהג כפי הטבע  ,בראשית

חדשים  שמיםרוא  בל תענוג    ,וארץ  שום  שאין  יוצא  קב"ה  לאז 

   . רי תענוג תמידי אינו תענוג, החדשותאין    י כמהעולם הזה,  יותר  

ם העולם ימשיך להתנהג כפי  אמעכשיו והלאה    ,נברא  הוא  העולם

זה י  כ  ,מהעולם  קב"הה ל  תענוגביכול  כלא יהיה    ,הטבע תענוג 

  ,ור בשיע  אין תענוגאז    ,חידושים  ןיאשיעור  אם ב  ,חידושיםרק  

חידושים  ךא תענוג.  כשיש  כמו    יש   המיםכל    ,דגיםה אנחנו 

הם קופצים ופותחים את ת גשם  ויורד טיפ כשאבל    ,בים  יםנמצא

תמיד דברים יאה  הבר   ,( םתוקי מים מעכשיו    להם  ישש)   כי זה חידוש  הפה,  

ו הקבחדשים,  גזר   הקב"הו  .חידושים  אוהב"ה  גם  אחר ל  אמנם 

ימי בראשית   פי  יהעולם  שששת  זה לא    ,טבעהתנהג על  אבל 

והם ישנו    ,יהיה כשיבואו צדיקים  ה'  של  התענוג  ו,בשבילתענוג  

, ארץ חדשהוחדשים    שמים  נעשה  ז א, ובתפילה שלהם  את טבע

   . זה יהיה טובוזה יהיה מעניין  ,יש דברים חדשיםו

עיקר התענוג של הקב"ה     . חידושי תורה  כשמחדשיםזה  לכן 

בלי חידוש   גמראאם אני לומד    ,חידושי תורהדוקא  למה    לכאורה

ידוש חכל מילה של  איך  מלמד אותנו  זוהר הקדוש  ה  זה לא טוב?  

ונעשית עטרה לקדוש ברוך   ,להעמלעולה  תורה שאנו אומרים,  

הנפש החיים   .  איזה דברים נפלאים  , סה בכל העולמותהיא טהוא ו

ה   '(ד  ר עש ) כל  את   , באריכותהאלו  זוהר  השל    לשונותמעתיק 

הוא  הקב"ה ברא את העולם  כש  כןלו.  תענוג  חידוש זהכי    ?ולמה

את הטבע צדיקים כאלה שישנו  שיהיו  בראו בשביל להתענג מ 

בכח גדול, שיכול לשנות ,  שיתפללו תפילות כאלהע"י    ,עולםב

 . לםטבע בעואת ה

 ודי כיצד דברים גבוהים אלו שייכים לכל יהודי ויה

ָכל ֶאָחד מִ "  :  עוד  רבנו  אבל מחדש ָגה וְּ רֵּ ַמדְּ ל ָיכֹול ָלבֹוא לְּ ָראֵּ ש ְּ יִּ

תוֹ  ִפּלָ תְּ ל ּבִ ש  יֵּּש  ש ְּ   !!!(  )זה כפשוטו ממש, כל יהודי יכול  -  "זֹו, ִלמְּ ֶ א ש  י תֵּ ֶאּלָ

ִניעֹות קֹ  :מְּ הָהַאַחת  ִפּלָ ַהּתְּ לּות,   ,ֶדם  ַגדְּ ּבְּ ל  ּלֵּ ּפַ ִהתְּ לְּ ד  עֹומֵּ ֶ ש  נּו  ַהיְּ
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א ֲעבֹוַדת ַהּבֹורֵּ ַע ּבַ ָיגֵּ ל וְּ הּוא ָעמֵּ ֶ ֲחַמת ש  דֹול אֹו מֵּ יָֻחס ּגָ הּוא מְּ ֶ )או   ש 

תוֹ   ת"ח( ִפּלָ ָלה ִלתְּ ש ָ יֶה ֶממְּ הְּ יִּ ֶ ר ש  ש ָ ֲחַמת ֶזה ִאי ֶאפְּ ַרק    (:)והעצה היא ,  ּומֵּ

ּכֹ  ל זָֹצִריך ִלש ְּ יֶה נִ ַח ּכָ ִיהְּ הּוא ָיִחיד את, וְּ ָרא, וְּ ִאּלּו ַהיֹּום ִנבְּ ֶמה לֹו ּכְּ דְּ

עֹוָלם ד  י תמיד בעבודת השם יחשוב שאין לו רק את אותו יום שעומד בו, והוא יח)    ."ּבָ

גאווהואם    בעולם. קצת  לאדם  בתפילהכבר    הוא   אז  ,יש  למשול  יכול  אומר    .(לא 

"רבנו ָחה  :  כְּ ש ִ וְּ יֹון  ִנש ְּ ֹון  ש  לְּ ה,  ֶ ַנש ּ מְּ ִחיַנת  ּבְּ ֶזהּו  ית מ"א( וְּ אש ִ רֵּ י "    )ּבְּ ּכִ

ִני ֱאלֹ  ַ ית ָאִביַנש ּ ל ּבֵּ חּוס  -"  ִקים ֶאת ּכָ ל ֲעָמִלי"  .ֶזה ַהיִּ ֶאת ּכָ  - "  וְּ

א ֲעבֹוַדת ַהּבֹורֵּ ָעַמל ּבַ ֶ יוסף אומר כך על עצמו  )ומיד נרחיב בזה, איך יתכן ש  ."ש 

כאן(. רבינו  דברי  ויובן  אביו,  בית  כל  את  שכח  ִהיא    שהוא  ִנית,  ֵּ ַהש ּ ִניָעה  ַהּמְּ וְּ

פִ  ַהּתְּ תֹוך  הּבְּ תוֹ   ...ּלָ ִפּלָ תְּ ּבִ ָזרֹות  בֹות  ַמֲחש ָ לֹו  ִלים  ֲחַמת    ,נֹופְּ ּומֵּ

 ֹ ש  ר ִלמְּ ש ָ ן ִאי ֶאפְּ ם ּכֵּ בֹות ָזרֹות ּגַ ֲחש ָ תוֹ ַהּמַ ִפּלָ תְּ  ".  ל ּבִ

משול  י   שאדם  ידכ   .עיקר שנוגע לנו למעשההזה  רחיב מעט, כי  ונ

ש  ,בתפילה יצריך  לשכהוא  מרכבה  שאתה   .הניהיה  בשעה 

שאתהת  ,מתפלל לשכ  כוון   יד '  כביכולאתה  ו  ,נהימרכבה 

 דיק צ"  זה כי מה      .אתה יכול למשול  אזו  י"ת, של הש  אריכתא'

 איך  .  שהצדיק גוזר גזירה והקב"ה מקיים  "?ת אלוקיםאמושל ביר 

, נהיהכוונה שהצדיק בעצמו נעשה מרכבה לשכאלא    ?תלהיו  זה

שלו    א"כו הדיבור הדיבור  ה  זה    שהצדיק כבאמת  ו.  הניכש של 

הפה של     , כי הקב"ה גוזר נקרא ש  זה  מבטל גזירה, או גוזר גזירה,  

ישכון  הקב"האיך אני אזכה ש  אבל  .של הקב"ה  פהה  זה  ,הצדיק

יוכל ואני  שלי,  הטבע?    בפה  ולשנות את  בתפילה  ע"י  למשול 

,  אם יש להצדיק טיפה גאווהאבל  "ואת דכא ושפל רוח אשכון" 

 : הקב"ה אומר .  הוא לא יכול להיות מרכבה לשכינה  ,הלך  הכל

כדי שתוכל    כי  בכפיפה אחת".    אין אני והוא יכולים לדור יחד"

וה ענב לפעול בתפילה שלך ולשנות את הטבע אתה חייב להיות  

נה ששורה יאלא רק השכ  באמת פועל, לא אתההרי  כי    ה.  ור גמ

עליך  התשר ש  ידכו  ,עליך בענווה   ,שכינה  להיות  חייב  אתה 

 הקדושה.  נה ילשכ  קיבול ואז אפשר להיות כלי ,גדוליםות פלוש

רק במילות של    ,התפילה צריכה להיות בריכוז גמור   -ר שניבד

מחשבות  ,התפילה יכולה  ,  ותר ז  בלי  התפילה  לעלות ואז 

)חושב    ,אבל אם יש לאדם מחשבה זרה בתוך התפילה  ,ולהתקבל

  ים נכנסו   , שמונה עשרהעומד    דםא   , בלאגן שלוה  בכל   , באשתונזכר בילד שלו    ,הבנק   על 

זה גורם שהתפילה     ומה יהיה וכו'(  ,וכל השבוע   ,כל המחשבות של היום ואתמול 

הקב"ה לפני  לעלות  מתביישת  כל עו  היא   כי  ,הזאת  עם  לה 

שיש שתי   יוצא    .  התפילה לא מתקבלת  אזו  ,המחשבות הזרות

ממילא הדיבור שלו ו  ,לעניו ושפ שאדם לא מספיק    .א  :תמניעו

לא   הקב"ה הוא  של  כאן    ,דיבור  מו'ואין  ת  איר ב  שלצדיק 

שכינה מדברת מתוך  כה שתהיה  זוהמתפלל  כי צדיק      '.לוקיםא

צריך שזו תהיה תפילה    ב.  .  מתקייםגוזר    אשהוה  ולכן מ  ,גרונו

     .בריכוז ובלי מחשבות זרותזכה 

ועם   בכוונה גדולהתפילה בצעקה  זכה לואדם שה פעמים כשהרב

הייתה    כיון שהיא והטעם:    ,מתקבלתהיא  הזו  תפילה  ה  דמעות,

כי    ,היא לא מתביישתוהיא עולה למעלה  ו  ,בלי מחשבות זרות

            . ושלימה וזכה היא תפילה נקייה

 הוא שכח את כל בית אביו איך יוסף קורא את שם בנו על זה ש

את גדלותו   צריך לשכוח בעיית הגאוה, הוא שהפיתרון ל,  ועתה

ה',   בעבודת  עמלו  ואת  נשני  ',מנשה '  בחינתזה  ויחוסו,    "כי 

שם לבנו    יוסף קוראכש  , ואת כל עמלי"אלוקים את כל בית אבי

ששכחתי אומר    יוסףמה  ל   יש להקשותו  .  מנשהקורא לו      הבכור,

שהיתה על  כתוב  ) ?  הבית הכי טוב בעולם הרי זה ,את בית אבא שלי

  ? מיד רךע בש  לס לאתה מס ו בל, אביך בוכה ומתא על ששכח ש  ,על השכחה   תביעה יוסף 

  השכחה? ע"ש  'מנשה 'שלו  ןהוא קורא לבועוד , "(רה בו את הדובי ג

כח שאני בן של ואני ש  ת,לופ לש  הגיעלרצה  יוסף  ש  ,מסביר רבנו  

מיוחס  ,יעקב לא  פשוט  ,אני  איש  אבי  ,אני  בית  את   .שכחתי 

השני שכחתיוהדבר  גם   ," כל  :  התורה    –"  ליעמואת  עמל  זה 

איש  מו  מתפלל כ  אני  עכשיוו  .  כל שכחתיהאת  ועבודת השם,  

אלא    .ולא כאדם שעמל בתורה  יעקב,לא כבן של    ,פשוט פשוט

פשוט 'התפילה    לפני צריך  ולכן    .איש  בחינת   ' מנשהלעשות 

וזה בהתבודדות    , איש פשוט  וכמ  אולבמעלתו,  ואת יחוסו  לשכוח  

בתפילה קצתוישפיל    ,שקודם  עצמו  את  כבוד  ב   טעמיו  ,יבזה 

  ',  איפה אבא שלי ואיפה אני'  יחשוב:מיוחס אז  וגם אם הוא    ,עצמו

מד  וואם הוא ל  .והוא רק ביזיון בשביל  הואהייחוס    ,אדרבהשככה  

צדיק שעובד את השם,הרבה   יכול   :יגיד  וכן  הייתי  עדיין  כמה 

עשות פי כמה וכמה  יודע שהוא יכול ל  אחדכל  כי    ,לעשות יותר 

מאוד   העצות הזאתו  תורה ועבודת ה' והמצוות,הבלימוד    יותר 

  בעניין ה'נשני' השכחה. ו לעזור ת

 כיצד לתקן את עצמו ממחשבות זרות שבתפילה 

לנו   מגלה  מחשבות  רבנו  עוד  לאדם  מגיעים  מאיפה  הסוד  את 

ִזיד, "   :  זרות בתוך התפילה ואומר  מֵּ ֹוִנים ּבְּ ֲחַמת ֲעוֹונֹות ָהִראש  י מֵּ ּכִ

ִזיד מֵּ ּבְּ ר  הֵּ ִהרְּ ֶ ש  ֲחַמת    ,אֹו  ּומֵּ תֹו  ִפּלָ תְּ ּבִ ָזרֹות  בֹות  ַמֲחש ָ לֹו  ִלים  נֹופְּ

בֹות ָזרֹות ֲחש ָ תוֹ   ,ַהּמַ ִפּלָ תְּ ל ּבִ ש  ר ִלמְּ ש ָ ן ִאי ֶאפְּ ם ּכֵּ אדם שלא     ."ּגַ

מ להינצל  יכול  לא  כראוי,  עוונותיו  על  בתשובה  מחשבות  חזר 

רדפו אותו גם יהם  ו  זרות שבאים מהעוונות וההרהורים שהיו לו,

עוד  ים,שנ  עשרות עליהם  ש  כל  עשה  יש   .שובהתלא  ולמה 

פלל תפילה כמו שצריך מתאדם  כי אם? מניעות תפילה בכוונה

כמה רבנו נלחם על זה          .ונוראות  גבוהותהוא יגיע למדרגות  

עד כדי כך שכתוב    בכוונה. שנוכל להתפלל תפילה כמו שצריך

שלא    (ח"ב)  ק"כבתורה   רצה  כוונות  נשהוא  עם  של תפלל 

התפילהההקבלה,   את  להגיד  מפריעות  בעצמם  הכוונות   , כי 

להתכוון לדבר אותם אל הקב"ה,  ו )ות התפילה.  מילשל    הטופשבכוונה ה

   .(דבר שאתה מ   יליםשאתה מתכוון למחשוב,  אדםכמו שאתה מדבר עם 

 יק במנחת יום כיפור הסיפור עם הרב אלפנדרי ור' שאול דוו

 , מחשבה למיליםה נה ולקשר אתכוואת המילים עם ה ומר כדי ל

כי   ,  "לז  י "אר ל האפילו מהכוונות ש )  ,מחשבה  שוםאתה צריך להיות נקי מ

את   להכניס  מסוגלים  לא  הארכל  אנחנו  של  של    "לז  י "הכוונות  הפשט        ים( מילה עם 

אמר שהצדיקים הגדולים  יש להם את הכוח להכניס את     רבנו 

שמעתי שיש סיפור  .של התפילה מילות הור יאבתוך ב כוונותה

הרב  מרן  )  ,שנה  80  היה לפניש  זצ"ל,  הרב אלפנדרי  על  מאבא שלי
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והוא היה תקיף       .שנים  115חי  והוא האריך ימים    , (אותו   הכירעובדיה  

  )אחד   .הוא היה גר בצפת  .  דו ממנופח  ייםגוהאפילו      ,שבתקיפים

ערבים ה    (' בהקב אבו י זה נקרא שם  '   הרב אלפדרי,בבית של  היום החברים שלנו גר 

ואכזריים  שהיו רשעים  מאוד  היו  ה  , בצפת  מאוד    םאבל  פחדו 

פעם בזמן מנחה של .  הוא היה תקיף מאוד  , כיהרב אלפנדרימ

הרב אלפנדרי במקום ללכת לבית הכנסת הרגיל   , יום כיפור ערב  

  הוא  ,מקובליםהשהוא הולך לבית הכנסת של    הוא החליט  ,שלו

הוא גם ,  וא באהאבל כיוון ש  ,כולם כיבדו אותו  ואז  ,הגיע לשם

 , אתם מקובליםאמנם    להם,  הוא אמר ו  ,על התפילה  הבית  בעל

ותאריכואבל   הכוונות  פי  על  עכשיו  שתתפללו  רוצה  לא    אני 

 ,נעשה  מה  .  לונבה כולם    הם.  תפילה רגילה  אלא נעשה  בתפילה,

עשה שנר  אומ  הרבעכשיו    ,חודשיםבמשך  למדנו את כל הכוונות  

רגילה לו רבישלהם שקרא  היה את הרב  ושם  .תפילה   אול ש  ו 

הלכה  ה  פסקי כל    , ולכןהוא רבו של אבא ש   רבי מרדכי שרעבי,רבו של    וא ה)ש   ,קוידו

כי כך הוא קיבל מרבו רבי מרדכי   רבי שאול דוויק,הכל זה על פי    ,בקבלה שאבא מלמד 

שאול.  (שרעבי  נהור   רבי  סגי  היה  והוא  בקבלה  גדול  גאון    ,היה 

  רופאשמה  והיה    ,הוא עבר ניתוח בבית חוליםכי פעם    ,והסיבה

עיניו    בכוונה  קלקל  הוא ש  וידוע  ,נוצרי כדי להחשיך  את מאור 

היה לו זכרון   ר' שאול  בכל אופן  . ה' יצילנו  של ישראל  םור אמ

 ול דות של רבי שאולהתהאת    תבכהרב משה הלל .  יאמשהו פל

השדה  ויקדו בא    ,באיפת  שלמה  ושמע  הוא  שלי  סבא   ,אבא 

רבי רבא שלי סיפר של  אהסב   .היה זוכר את כל הסיפורים  שהוא  

הוא היה פותח את הספר  ש  ,טובכל כך    וןכר יזהיה לו    ויקואול דש

ספר היה יודע איזה דף הוא הלפי העובי של  ו  ,היה ממששהוא  

זכר  הוא  .  , וגם מתוך הזיכרון היה מצביע על השורה בעמודנמצא

על המילה האצבע  עם  מצביע  ו  ,הוא היה סגי נהור ו  ,הכל בעל פה

קוראים מהז ל  ,כרוןישבה   . מול העיניים שלו  והכל היה מצולם 

 ' איפה שלמה 'אמת הספר שלו  וב.  ידע את כל התורה כולה הוא  

אני זוכר איך שאבא היה    ,הספר הכי עמוק  , זהות חייםעל אוצר 

יות  ר כל הא  ביםשואיך היו י  ,רבי שאול  חידוש של  מתייגע על כל 

ולא כך, ומפלפלים כך אומר רבי שאול  ומתווכחים    חבורה,שב

.  ומילה של  כל  ורה כדי להביןשומסבירים שורה אחר    בתורתו.

רבי    אמר להםעם הרב אלפנדרי,  באותו מעמד  ונחזור לסיפור:  

חזאאני  '  שאול היה    הרי   ן'.עלה  סידור הוא  כל  את  מתפלל 

במהירות כבקשת    התפללעלה והוא    .  ואזהכול בעל פה  "שהרש

אלפנדרי,  במו  הרב  הכוונות  כל  את  של   )במנגינה(   הוולהכניס 

וכל זה   וונות,שעשו כ  והרב אלפנדרי לא הרגיש בכלל  .  התפילה

הוא מהירות  התפלל בכשגם    אז  ,לו ה  היהזכרון העצום שבכח  

   .הםוכיוון ב מול העיניים כוונותאת כל האה ר 

ונות של האריז"ל תוך פירוש  אדם כזה יכול להכניס את כל הכו

  . שאומר רבינו שרק כך אפשר להתפלל בכוונות  , וכמוהמילות

תפלל כמו  נאז    ,אבל אנחנו שלא יכולים לעשות את הדבר הזה

שאפילו אחרי שלמד את    (ן ינוקש מ "הר )בשם    ורהר שכתוב במשנה ב

הכוונות כ  ,כל  מתפלל  היה  יומו  הוא  בן  לזכות  תינוק  והעיקר 

  .המילות בפירוש לכוונה פשוטה בתפילה

 תקון מחשבות זרות -  כיצד נעשה תיקון התפילה ע"י בחינת 'אפרים'

תפילה בבחינת 'אפרים',  אומר רבינו שצריך לעשות את העוד  

  לשון פריה ורביה, דהיינו להביא דבר חדש 'אפרים' היא מובחינת  

הכניס אותו לקדושה, כי שהיה מקודם לכן בעניות וחרב ויבש ול 

, אבל כשאתה בש וחרבודאי מדבר יבכל המחשבות זרות הם  

בהם שלך,    נלחם  בראש  מלחמה  את ונעשית  מנצח  ואתה 

וזוכה   הדהמלחמה,  את  ולהסיח  בתפילה  לכוון  מכל  כן  עת 

 . המלחמה הזו בעצמהענוג מיש להקב"ה תות, אזי  ר המחשבות הז

לקמן   רל"מבואר  הטג()תורה  הם  ו, שהמחשבות  חיות  בחינת  בות 

יות רעות, והם נלחמים זה בזה,  הזרות הם חמחשבות  הטהורות, וה

פעמים אצל המלכים ניצחון, כמו שיש לויש תענוג להקב"ה מה

ות בין החיות שביומא דפגרא שלהם הם אוהבים לראות מלחמ

מ להקב"ה תענוג  יש  כביכול  כך  המנצח,  מי  המלחמה  ולראות 

אצלך במוח, ואז נעשה שגם המחשבות זרות הם נעשות שנעשית  

ידי שהתגברת עליהם   דוקא על  כי  וניצחת את כסא לקדושה, 

המלחמה נעשה תענוג להקב"ה, כי בלי המחשבות זרות שנכנסו 

של לא היה את התענוג הזה    , ואזםגבר עליהצריך להת  ית לא הי

 .להקב"הון המלחמה שלך ניצח

כי באמת המחשבות זרות    זכויות,וזה נקרא שנהפכים הזדונות ל

באו מהזדונות שלך, אבל עכשיו שהתגברת על אלו המחשבות  

קא על ידי המחשבות הזרות האלו תענוג להקב"ה, בזה ודה  ונעש

פכים את הזדונות לזכויות. וזה נקרא 'אפרים' שהפרני  בעצמו הו

, של ת והזדונותרב והיבש של העבירובארץ עניי, שגם במקום הח

ההרהורים שהיו לו במזיד, נעשה משם בסוף תענוג לה' ית' מתי  

 שהתגברת עליהם.  

לשכוח  וזה הדבר השני שצריך לעשות בתפילה, כלומר מלבד  

כן גם  צריך  לו,  שיש  והמעלות  היחוס  ב   את  בחינת להתפלל 

ניצחון המלחמה על המחשבות זרות, ולהפוך אפרים, המרמז על  

ה שדוקא דרכם בא תענוג להקב"ה, וע"י שתי קדושכסא ל  תםאו

 העבודות האלו התפילה מתקבלת בעזרת ה'. 

קודם שנברא העולם, היה תענוג אפי'  זה התענוג של הקב"ה, כי  ו

צדיק להיות  שעתידים  שצפה  מזה  רק  להקב"ה  כאלו  גדול  ים 

כאלה צדיקים כבר  שימשלו בתפילתם, קל וחומר בשעה שיש  

שמושלים בתפילתם וממשיכים את החסד אל של הקב"ה, ולא 

העשרה לא דוממים, כי על ידי החסד הם מעוררים את  שוקטים ו

החסר  י'  האות  בחינת  שהם  דלה   המאמרות  כשהיא  ה'  באות 

י' -וררת הועניה, ועל ידי שמעוררים את העשרה מאמרות ומתע

דד ומידד שהם בחינת שתי  נשלמת אות ה', ויורד השפע של אל

   הדדים דרך האות ה' שהיא בחינת צינור השפע, ה' יזכנו.

 עריכה: ליאור גבע   לום ומבורך שבת ש 
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