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 שליט"א   אליהו עטיה  הרה"ג / ה'תשפ"א  מטות מסעי

   רל"דתורה   על פי ליקוטי מוהר"ן      

מה הם /  את נקמת מדיןה בעצמו שמדוע התקצרו חיי יהושע בעשר שנים / מדוע משה לא ע

כשפים מהיכן בא כח ה  /הציץ  מדוע הפילו את בלעם דוקא ע"י  קח פינחס /כלי הקודש של

להבדיל בין אור  הכוונה ים / מהפורי מעשיות מצדיקיהכח העצום בס  שולטים בהם /ואיך 

 פורי צדיקים יצריך להרבות בס  ימי בין המצרים'' ב /אור הגנוז וחושך הגנוז /   לחושך

 מדוע התקצרו חייו של יהושע בעשר שנים

 עסקנו בוחוזרת לנושא שמיד  ו  ,של נדרים  עניןב  פותחת  פרשתנוא.  

ֵני  ְנקֹם  "  (, ב)במדבר לא אומר למשה    ב"השהק  מדיןמלחמת  ב ִנְקַמת ב ְ

יךָ  ֶ ָאֵסף ֶאל ַעמ  ֵ ְדָיִנים ַאַחר ת  ִ ָרֵאל ֵמֵאת ַהמ  תנקום את  ", כלומר,  ִיש ְ

מהמדיניםנ ישראל  בני  תלויה    , קמת  שלך  שהפטירה  תדע  אבל 

יךָ "   ,מדיןקמת  נאת    לנקוםכי כשתסיים    , בדבר הזה ֶ ָאֵסף ֶאל ַעמ  ֵ   . " ת 

החיים כי    ,צל בדברתע יהוא  האם    ,רבינוניסיון למשה  היה  כתוב שזה  

  שמיתתו תלויה   )משה( ששמע  ע"פ  א"  :רש"יאומר    .תלויים בזה  ושל

   .ז("ספרי קנ בשם ) "בדבר, עשה בשמחה ולא איחר

ר ָהִייִתי "  )יהושע א, ה(על הפסוק    אומר  )במדבר רבה כב, ו(  המדרש ֶ ֲאש  כ ַ

ךְ  ָ ה ֶאְהיֶה ִעמ  ֶ שהיה צריך לחיות יהושע מאה ועשרים שנה  ,  "ִעם ֹמש 

תקצרו משנותיו של  ה למה  ו  ,כמו משה, והוא חי רק מאה ועשר שנים

ידע    עונה  ?שנים   10יהושע   שיהושע  את ש המדרש  יסיים  כשהוא 

)שם יא,  לכן כתוב  ו  ,ר את התפקיד שלווגמיהוא  המלכים    31מלחמת  

ה ִמְלָחָמה"  יח( ֶ ָלִכים ָהֵאל  ְ ל ַהמ  ַע ֶאת כ ָ ֻׁ ה ְיהֹוש  ים ָעש ָ ריך  אה   ",ָיִמים ַרב ִ

את הפסוק   ל זה אומר המדרשעו  ,את ימיו  להאריךבמלחמה כדי  

ֶלב ִאיש  ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקו ם"  :)משלי יט, כא( בֹות ב ְ ֹות ַמֲחש ָ יהושע    ".ַרב 

, ובסוף היה רצה להאריך את ימיו ע"י שהוא יאריך את ימי המלחמה

זה   שבגלל  ימיולהיפך  שש  ,התקצרו  לחיות  אפילו  ראוי    120היה 

לקיים רצון השם    מיהרש  רבינו ואילו משה    שנים.  10הורידו לו    ,שנה

 . חייוהשלים את כל ימי בשמחה, זכה ל

 ציווי ה' פשט דינים וכלא נקם בעצמו בממה משה רבינו ל

ְדָיִנים ְנקֹם  " הציווי  ב.   ִ ַהמ  ֵמֵאת  ָרֵאל  ִיש ְ ֵני  ב ְ ציווי למשה   "ִנְקַמת   זה 

המדרש  במקומו? נחסילמה אחר כך הוא שולח את פ ואם כן ,רבינו

  בגלל הכרת הטוב של משה למדין.   שזה   ,עניןדבר מ  עונה  )שם אות ד'(

 . רבינומאוד חזק אצל משה  אותו  רואים  ש  דבר  טוב זהההכת    ענין

 ? בהימה הס  .לא ע"י משהונעשו ע"י אהרון    ,כיניםו  רדעצפ  ,מכת דם

, כי בשעה שנזרק משה הכרת הטוב ליאור שהציל אותולמשה  יש  כי  

במכת  כן  ו  .בתיבה   וכך הוא ניצלולא סוער    רגוע  אורהי ליאור, היה  

ן עושה  אהרינים  כ מכתבגם  ו  ,כה את היאורלא מג"כ משה  צפרדע  

, ששם טמן , בגלל הכרת הטוב של משה לחולולא משה את המכה

 )בראשית ד,יא( אומר לו  ב"ה  הקאצל קין  כבר    משה את המצרי שהרגו.

ֵמי  " יָה ָלַקַחת ֶאת ד ְ ִ ְצָתה ֶאת פ  ָ ר פ  ֶ ה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאש  ָ ה ָארו ר ָאת  ָ ְוַעת 

 . הנפטרדמי  לוקחת את    יאשיש משהו באדמה שה  ", ז"אָאִחיָך ִמי ֶָדךָ 

ה למשה הי  ולכן  .(את הדמים שלו אדמה לא הסכימה לקחת  שה כתובאצל זכריה  )

הרבה   מדיןב  התגדלמשה הרי  כאן,  אותו דבר    .גם לחול  הכרת הטוב

ראות יצא ל  20בגיל    היהשכ  ,רבינומשה    ., אולי חצי מהחיים שלושנים

למדין הוא ברח  ו  הרג את המצרישהסיפור  ומיד היה    , ישראל  תם של סבלוב

ש )שזה    שנה  60משך  ל מהחיים  שמונים.   (רבינו משה  ל  חצי  בן  שנעשה  עד 

אמנם  ,  מדיןבהיה  הוא  הפסוקים  בפשטות    ?איפה הוא היה באותו זמן

אבל   , ארץ כוששנים ב  הרבהשהוא היה    (ישר הבספר  )וכן  במדרש    יש

שנה    40  ורק  , 80עד גיל    20מגיל    מדיןהוא היה ב  לפי פשט הפסוקים

יש הכרת   רבינולמשה    ולכן  .עם ישראל במדבר  היההוא  אחרונות  

  .נחסיהוא שולח את פו דין,במ נוקםהוא בעצמו לא ו ,מדיןהטוב ל

 דיןשה נקמת משמשה עצמו עכיצד התקיים ביאורי האור החיים 

מוסיף עוד לתרץ על הקושיא הזו מדוע משה הקדוש    חיים'ה  רוא'הג.  

 רבינושמשה    :ואומרבעצמו.  עושה את הנקמה  שולח את פינחס ולא  

  עצם הדבר שהוא ידע כלומר,    ו,עשה את הפעולה במסירות נפש של

 לא התעכב ויפטר,  מיד  הוא    ,מדיןקמת  נאת    נקוםשהוא י  אחריש

כבר זה  ציווי השי"ת,עושה את  ולח ואוסף את האנשים מיד שאלא 

 מסירות נפשיה לו  הכיון ש  , הנקמה בעצמו  לכהוא עשה את  שנקרא  

   .נקמהעל ה

האוד  ע החייםואומר  צריך    מדין  תשבנקמ  ,הקדוש  ר  הרבה היה 

נים היו י מדהש  נראה  ,ניםיכי אם ניקח את המספר של המד  ,מחשבה

היו  השל    הטף  רקכי    ,עם גדול מאוד זכר  ידעו משכב  נשים שלא 

  הלכו   ומעם ישראל  .מדיןכל  כמה היו ב  ן  וב"כ תבוא לחשא  ,32,000

)ע' כמה פירושים במדרש הנ"ל באות   ,12,000 ובפשטות רק  "אלף למטה",

לעומת העם  של לוחמים  מאוד  קטן  זאת אומרת שיצאו מספר    ,ג'(

כשהייתם   ,אמרו  יהםבלעם צחק עלשרש"י אומר  ] .מדיןשל העצום 

עכשיו    ,כם מגפהב  היתהבגללם  ו  מדין,  לעריבוא לא יכולתם    60

בלעם אומר רש"י ש ו   אנשים?!  12,000  עם  אתם באים להלחם במדין

  אור 'אומר ה  .[לא כדאי לכם להילחםשם ישראל  עצה רעה לע  תןנ

בחר  ש  ,הקדוש  'יםיחה כאלה    ',למטה  'אלףמה שמשה  בחר  הוא 

  . עם בנות מדין   -ה  לא ישובו לחטוא במלחמשידע בהם ש  ,צדיקים

ן ה'  "  )במדבר לא, נ(   סוקהפל  ע  (.ד שבת ס)  כתוב בגמרא ְקֵרב ֶאת ָקְרב ַ ַונ ַ

ָזָהב ְכִלי  ָמָצא  ר  ֶ ֲאש  אותש  ", ִאיש   חזרתם  'וכי    ,משה  םשאל 

ְולֹא  "  :)שם, מט(  ול  ואמר  '?לכם שאתם צריכים להביא קרבןקלקול

ו  ִאיש   נ  ֶ  אנו, די עבירה יציאבל אם מ  ,לא חטא  אחדאף    -"  ִנְפַקד ִממ 

אפילו על    תנקוהת כדי ל  קרבןהם הביאו את    ,אנוור לא יצהרהמדי  

וזה היה   ,החיילים הכי צדיקיםאת    בחר לצבא   הוא"כ מש  .ורהרה

 .ור את הצדיקים ביותר בעם ישראלחלב  רבינוהתפקיד של משה  

הציווי   את  קיים  הוא  במדיןובזה  ה'  נקמת  את  שבחר לתת  ע"י   ,

 , וה' יהיה עמם במלחמתם. אוט אנשים צדיקים שלא יח

)שמות    שכתוב. כמו  רבינוכמות הגדולות של משה  הח  אחת  היתהזו  

ל ָהָעם "  :יח, כא( ה ֶתֱחֶזה ִמכ ָ ָ בפרשת יתרו  הזוהר הקדוש    שר", מפְוַאת 

עח.( דף  הדיינים    רבינושה  מש  )ח"ב  את  במינה  חזה    ן שרטוטיהוא 

הפנים  ו  ים,ידיה הפרצוף(בשרטוטי  האנשי  )חכמת  הם  מי  ם לדעת 

צדיק י  לו טביעת עין ממש לדעת מ  ההית  רבינומשה  ל.  הצדיקים

ישראלב למלחמה.  עם  לצאת  יכול  האו   שהוא  הקדוש  ה"ח  אומר 

  ת צא ל  ביותר  הצדיקיםלבחור את    רבינוזה היה התפקיד של משה  ש

   .מדיןנגד  למלחמה

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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 אם מלחמת מדין היתה נקמת ה' או נקמת ישראל ה

החייםה'  שואלעוד  ד.   מה  ,הקדוש  'אור  להם    משהש  על  אומר 

ָבא ְוִיְהיו  ַעל ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת  " ים ַלצ ָ ֶכם ֲאָנש ִ ִמְדָין  'הֵהָחְלצו  ֵמִאת ְ   ", ב ְ

כן,    והרי לפני  לבפסוק  ָרֵאל ִנְקַמת  ְנקֹם  ""   ו:הקב"ה אומר  ִיש ְּ ֵני    ב ְּ

ְדָיִנים  ִ משה   למה ,  ה'  נקמת  לנקום  עםמשה אומר לאילו  ו  "ֵמֵאת ַהמ 

 לפי הטבע מבחינה שבאמת  מתרץ ה'אור החיים'    שינה את הלשון?

כל    אאל   .מדיןמנצחים את  היו  אנשים    12,000-ש  אין סיכויצבאית  

באמת היתה  זה    ,'ת ה מ להחיל עליהם את נק  ,המעשה שלהם היה

נתנו כיצד היא נעשתה, ע"י ש  אלא  ,( ' ציווי הכמו  )ישראל  בני  קמת  נ

מלחמה ניסית לחלוטין שעשה אותה  היתהזו    ,עליהם את נקמת ה' 

להם  הקב"ה אמרה  ִנְקַמת    משה  ולכן  ִמְדָין  'הָלֵתת  נו דהיי  ",ב ְ

   .שתחילו עליהם את נקמת ה' וכך הם ימותו

 דין מה הם כלי הקודש שלקח פינחס איתו למלחמה על מ

ה : "(מדבר לא, ו)ב הפסוק  הפרשה את    בהמשךה. כתוב   ֶ ַלח ֹאָתם ֹמש  ש ְ ַוי ִ

ו ְכלֵ  ָבא  ַלצ ָ ֵֹהן  ַהכ  ֶאְלָעָזר  ן  ֶ ב  יְנָחס  ִ פ  ְוֶאת  ֹאָתם  ָבא  ַלצ ָ ה  ֶ ט  ַ ַלמ  י ֶאֶלף 

ָידוֹ  רו ָעה ב ְ ֶֹדש  ַוֲחצְֹצרֹות ַהת ְ ְוִכי "  ט(  ,י שם  )   בוכתהחצוצרות    עניןב  ".ַהק 

ֲחצְֹצרֹות   ב ַ ַוֲהֵרעֶֹתם  ֶאְתֶכם  ַהצ ֵֹרר  ר  ַהצ ַ ַעל  ַאְרְצֶכם  ב ְ ִמְלָחָמה  ָתֹבאו  

ִלְפֵני   ם  ֶ ְרת  ֵמֹאְיֵביֶכםקֵ ֱאלֹ   ה'וֲִנְזכ ַ ם  ֶ ְעת  ְונֹוש ַ התרגום:   ".יֶכם  מבאר 

ֱאָלָהכ" ְיָי  ֳקָדם  ָבא  ָ ְלט  דו ְכָרֵניכֹון  ְויֵיעֹול  ֲחצֹוְצָרָתא  ב ַ בו ן  ֹון  ו ְתַיב ְ

ְרקו ן ִמַסְנֵאיכֹון ָ   .מלחמה הצורך חצוצרות זה  ה", ְוִתְתפ 

שהיה בלעם   זה הארון והציץ,"  פירש"י:  '?כלי הקודש'מה זה  אבל  

והוא עצמו פורח עמהםעמ ומפריח מלכי מדין בכשפים,  הראה    .ם 

את הציץ שהשם חקוק בו והם נופלים, לכך נאמר על   (פינחס ) להם  

  .עכ"לוכו'"    מדין, שנופלים על החללים מן האוירחלליהם במלכי  

שהפירוש של   שמסבירה  מג.(  )סוטה   גמראשל המהפירוש  ה  שינרש"י  

הקודש ' א  'כלי  ש  . קודשה  רוןזה  הקודש לֵ כ ְ '  כתובומה  רבים ב  'י 

   .שבו  ן והלוחותוראהכוונה ל

 רון , ואיזה לוחות היו מונחות בכל אאיזה ארון היה יוצא למלחמה

משה ש עץ  יש ארון    .יש שתי ארונות  ?איזה ארון היה יוצא למלחמהו.  

הלוחותבהתחלה  בנה    רבינו את  לשים  מההררב  כדי  כמו דתו   ,

ִֹנים ַוֲעֵלה ֵאַלי "  )דברים י, א(שכתוב   ִראש  ֵני לו חֹת ֲאָבִנים כ ָ ָסל ְלָך ש ְ ְ פ 

ֵעץ ֲארֹון  ָך  ל ְ יָת  ְוָעש ִ ול"ָהָהָרה  בנה    ןכמאחר  .  מעץ    ארון בצלאל 

בשני מה היה    והוא נקרא 'ארון הזהב'.  מצופה בשתי תיבות של זהב

  ניות שה בארון של בצלאל היו הלוחות  בגמ',    למ"ד אחד  הארונות?

ויש מ"ד    .הראשונות  ובארון של משה היו שברי לוחות  ,השלמות  -

רק  שסובר   אחד  שיש  ו  -ארון  הזהב'  לוחות  ולוחות  'ארון  שברי 

סובר שתמיד היה    ,ארונותשתי    היומ"ד של  .באותו ארוןחים יחד  ונמ

חוץ מפעם   .של משה שבו היו השברי לוחות  ןרואיוצא למלחמה ה

  משכן מ ) דשים  ק שטעו והוציאו את הארון של בצלאל מקודש ה  אחת

מה הסיבה שנשבה   הארון בשדה פלישתים.  הונשב  והם נענשו  ,שילה(

שמה? בסדר    הארון  היו  לא  שהם  של מכיון  הארון  את  שהוציאו 

לו לצאת  ,דשיםדש הקבקו  מומקומבצלאל    מהוזה    משם.  ואסור 

מעץ  הארון    במקום) ארון זהב  את  הם ראו פתאום  שכ  ום אמריתהפלישש

לִ "  (מלחמה אותו ב רגילים לראות    היו ש ְ ְראו  ַהפ  יםַוי ִ ת ִ יֵלנו    ...  ש ְ אֹוי ָלנו  ִמי ַיצ ִ

ה  ִק ָהֱאלֹ ִמי ַד   ֶ ָהֵאל  יִרים  ָהַאד ִ ה    ...ים  ַמכ ָ ָכל  ב ְ ִמְצַרִים  ֶאת  ים  כ ִ ַ ַהמ 

ר ְדב ָ ִ מ  ניגפים כל פעם שהם    ועם ישראל ראש  אלא  ח(- ז  ד,  ל א' א )שמו  "ב ַ

וציא את הארון עם הלוחות  להאולי צריך  ש חשבו    ,פלישתים  ביד

מול   נצח במלחמהוכך נ  ,לוחותההשלמות ולא את הארון עם שברי  

   דם.הארון בי  נענשו שנשבהו פלישתים.

 עוד שיטות מה היו כלי הקודש 

'  הלמד  הגמראז.   הקודשלֵ כ ְ שהמילים    ', לוחות'ו  'ארון ה'   הם  -  'י 

 ? מה זה 'שמות הקודש'   .כל שמות הקודש מונחים בארוןמלבד זה  ו

בקודש הקודשים קלף שבו כתוב את השם    הזהב'  ארון' יש בתוך  

אותיות  עםהמפורש   קודש  ( 72)   ע"ב  שמות  כלי '  נקרא   זה  .ועוד 

עוד במדרש תנחומא יש    . אךהגמרא  תשיטלפי  ש  זה הפירו  '.הקודש 

שכלי הקודש זה  הראשונה סוברת '.כלי הקודש ' שתי שיטות מה זה 

  האורים ותומים   ? זהחשוב בבגדי כהונה הכי  ה  מ  .בגדי כהונהלהכוונה  

כפל  - תוך  המפורש שנמצא  החושן היינו שם  לבש   פינחס ולכן    .י 

יש נידון בזה    (דף עב: סוף  )  אביומ  בגמ'  בגדי כהן גדול עם אורים ותומים

ארבעה, למעשה    ה בגדים אואם כהן משוח מלחמה משמש בשמונ

דים. אבל כאן שמשמש בארבעה בג  מקדש ד, כא()כלי ה פסק הרמב"ם  

היינו עם החושן    בגדים  שמונה  לפי המדרש פינחס יצא למלחמה עם

מא בגמרא ביו  כתוב  ?אורים ותומים מה זה    .שיש בו אורים ותומים

  כהן וקשה, הרי ה  '.תומיםהאורים ו ה'שני היה חסרה  במקדש ש  (: א כדף  )

זה    'אורים ותומים'   :התשובה  ?חסר חייב מיתה  אחדשעבד עם בגד  

כתוב שם המפורש בין קפלי החושן  ,קלף שעליו   כלומר   .שנמצא 

ותומים'יש  ו  'חושן',יש  ש  שניים ל   להוא בד מקופ  'חושן'ה  .'אורים 

קלף עם נמצא  החושן י הקפלים שלנבין ש  הב.ת זו ו יש משבצילעש

  '.אורים ותומים נקרא '  זהשמפורש שם הה

לקח את הארון    פינחסי ש"רש כמו שיטת  זה    ,שיטה שלישית במדרש

שבלעם היה   רש"י  אומר  א.  ?.ציץשל ההמעלה    תהמה הי  .ציץה   תאו

להילחם   שייךולא היה    ,באוויר  מדין  לכיואת מ  ,מפריח את עצמו

 זה הם נפלו לארץ, וע"י    ,הראה להם את הציץ  ?פינחס מה עשה    .םבה

 : פירוש שני  ב.  .מדין  כית חמשת מל וא בלעם    בחרב אתואז הרגו  

ה ִהְרגו  " מר להם:  ומשה כעס עליהם שהחיו את כל הנקבות, וא ָ ְוַעת 

ב ָזָכר   כ ַ ה יַֹדַעת ִאיש  ְלִמש ְ ָ ף ְוָכל ִאש   ָ ט  ים  ...ָכל ָזָכר ב ַ ש ִ נ ָ ף ב ַ ַ ְוכֹל ַהט 

ָלֶכם ַהֲחיו   ָזָכר  ב  כ ַ ִמש ְ ָיְדעו   לֹא  ר  ֶ היו צריכים את הציץ ולכן    ",ֲאש 

וכתוב שהיו   .ויה למשכב זכראר  היא  נקבה  ואיז  כדי לדעת  במלחמה

  , משכב זכר  הידעש  מי  ,ציץהלפני  השבויות    מעבירים את כל הנשים

 לא.  -ומי שלא  ,ריקותוהיו פניה מ

 חריו בשם המפורש והרגו בלעם פרח באויר, וגם פינחס עלה א

ו  זכרנ ה שמביא את המדרש    "א(ח  דתורה רל" )ן  "רהבליקוטי מו  רבינוח.  

"   .בשינויקצת   ַרח וז"ל:  ָ פ  ֶ ש  דֹול  ג ָ ָבר  ד ָ ה  ָעש ָ יְנָחס  ִ פ  ֶ ש  ִצינו   ָ מ  ֶ ש  גֹון  כ ְ

ֲאִויר ַרח ב ָ ָ ְלָעם פ  ם ב ִ ג ַ ֶ ע, ש  ל ָרש ָ ֶ ה ש  ֲאִויר ו ְכֶנֶגד ֶזה יֵש  ַמֲעש ֵ   . ". ע"כ ב ָ

שמעוני  טולקבי בשני מקומות, נמצא רבינוביא ממדרש זה שמקור 

תשפ"ה ) יונתן ,  (רמז  המו  ובשניהם  ,ובתרגום   רבינו  הביאש  לשוןזכר 

הראה לו את הציץ כדי   פינחסו  עם.פרח באוויר כנגד בל  פינחסשגם  

כזה היה לו  שבלעם  גדול,  ש  ו דיכתוב חבילקוט שמעוני    אותו.  להפיל



 (52)גיליון  3
 

וזה מה שגרם לו    .י לוחות הבריתנאת ידיו כשקידש  שהוא  כוח עצום  

היה נביא   בלעם  .כיסא הכבודהגיע עד  ווהוא פרח    באויר,  לפרוח

העולם שב  אומות  לד,י(שכתוב    כמו  ,כולםוהגדול  ָקם ְולֹא  "  )דברים 

ה ֶ ֹמש  כ ְ ָרֵאל  ִיש ְ ב ְ אומות  : שב )ראש השנה כא:(  ", ודרשו חז"לָנִביא עֹוד 

 עצומים, בלעם היה לו כוחות    .והוא בלעם  -  כמשה  קםהעולם כן  

 .השמלחמה מאוד ק  איתועשה    הואשנלחם עם בלעם  כ  פינחסוכש

  , האשמות טומע"י  שבאמת בלעם פרח    מפרשתרגום יונתן  ה אבל  

  נו.של רבי םבדבריהסברנו מתאים למה ש  יותרוזה 

 ? , והטעםודשכנג יניקה מהקדושה וסטרא אחרא יש לבש רעהכל 

 מלכים   חמשתלהפיל את בלעם ו  שגרמה לו  הציץ  שלמה הנקודה  ט.  

כתוב   .טומאה לפעולמה  באשצריך לדעת מאיפה יש כוח לכישוף  

פמליה שמכחישים    ?למה נקרא שמן כשפים"  (ז:סדף  )נהדרין  בגמרא ס

פים זה נקרא ששאדם עושה כ  ,הכשפיםל  ש  עניןמה ה  ".של מעלה

תורה ס"ד אות  ) בליקו"מאומר  רבינו פמליא של מעלה? שהוא מכחיש

גם לשמות הקודש יש פסולת  ו  , שכל דבר בעולם יש לו פסולת  (' ב

מתוך הדברים שלו ש  אלא  .לא מגלה  רבינואבל מה הפסולת    .ידועה

  ולהבין את הדברים נקדים הקדמה. .מה הוא מתכווןמבינים אנחנו 

מיד של  בקבלהידוע   ל  הומיד  הכל  בקדושה ה  יש  גם ו  ,שורש 

כל  גאוה וכדו',    תאות ניאוף ,ות כמו כעסעות רדכשמדברים על מי

: למה והשאלה   .קנוא יוהם  שמש ,דבר בעולם יש לו שורש בקדושה

כל להשתלט  ו נשהתשובה: כדי    ?שורש בקדושהשיש לזה    זה טוב

יכול לסגור אני  קדושה  ויניקה מהגלל שהדבר יש לו שורש  ב  .עליו

 . הוא מתבטל  ממילאו  ,הקדושהצד  מ  לו את הצינור שהוא יונק משם

הבעל שם טוב פיתח האר"י ז"ל אומר, ו היסודות הגדולים ש  אחדזה  

 ה. מפתח את ז מאוד רבינוו ,את זה

  ים מדול   ,מחלוקת   פותרים איך      )בלקוטי מוהר"ן תורה ס"ב(  אומר  רבינו

הרי כל   הביאור:  ?מחלוקת לשולחן ערוךין  מה הקשר ב  !!!שולחן ערוך

  . תתקיים   ובלי זה היא לא  ,מהקדושה   ינוקמחלוקת בעולם צריכה ל

  במשנה,   ורבי יהודה חולקים  מאיר  שרבי  -המחלוקת שיש בקדושה  

יניקה גורם  הסט"א.  זה  ומריבה מצד  כן    למחלוקת  עושה  ואם  מה 

כשאין ו   ,מחלוקתאין  ואז  מכריע את ההלכה  הוא    ?השולחן ערוך

  .מאיפה לינוק ט"אסלכבר ממילא אין  ,מחלוקת בקדושה 

נבין, זה  בלשון  ) ת  רעוהתיקון לכל התאוות הש  לפי  נקראים    רבינו שהם 

את  מפנה  ברגע שאתה    .קדושהד  אהבהלהתעסק בזה    '(ותנפול  אהבות' 

הא מידת  ו  הבהכל  השםותה  אמשקיע  שלך,  כמ"ש באהבת   ,  

ממילא   אדך",אלוקיך בכל לבבך בכל נפשך בכל מ  'ואהבת את ה"

זה דבר    .שום דברה  רת לאשהלא  כי    לתאוות.אהבה  מקום לאין לך  

להילחם בתאוות  זק, וקשה  חמאוד    ערר ההיצ, כי  לדעת אותו  גדול

בסוף   ,לעשות כל הזמן אתכפייא, היינו לדחוק את התאוות  מןעצ

את לו לסגור   והיא אחת,יש אפשרות אך  פרצים חס ושלום.הם מת

לתורה    להשי"תמידת אהבה    אם אני מנתב את  .שיבר מלמעלהה

ה ָתִמיד "  )משלי ה, יט(  :, כמ"שהקדושה  ג ֶ ש ְ ַאֲהָבָתה  ת ִ סגרתי לו בזה    ,"ב ְ

יודע   אתה   לכן אם  ינוק.מאיפה ל  אחרא  ארסטואין ל  ,את השיבר

  . ות עהר   התאוותאת    ניצחת  -  קדושהמצד האיך לסגור את השיבר  

 , וזה הכי יפה כי אתה לא צריך להתעסק עם הלכלוך של הדבר הרע

 .  זה פותר את הבעיהו ,מלמעלה יניקה שלובעסק להתאלא 

 הכח של הכשפים בא מבחינת הפגם שבכתר

קודש  ה   . והכח שלהם בא משמותפיםבכשיש כוח גדול  הסברנו שי.  

במשנה    מכוניםשמות הקודש    .מקום מאוד גבוה  נחשב  זהו  ,ופליםנש

  א גתשתמש בי"וד :)אבות א, יג(שאמרו במשנה  '. כמו  כתר '   -   באבות

  ה'כתר'   .לףוחהוא  שתמש בכתר של הקב"ה אז  מי שמ  ז"א  ,"חלף

הברטנורא   השלישי(מפרש  מי ולכן    ,הקודששמות  זה    .)בפרוש 

בשביל   , חייב מיתה.והוא לא ראוי לזה  ,בקבלה מעשיתשמשתמש  

הקודש   פרה שמות  אפר  על קובלמ  .צריך  היזה  הנביא  שאליהו  נו 

אדומה  רמאפ  "לז  י"האר ה  ,פרה  ז"ל  "ראלכן  סודות    השיגי  את 

הכי בצורה  אפשרבוהג  הקבלה  שרק  אדומה    אפר  בזכות  ,ה  פרה 

אסור ולכן    ,אבל אנחנו לא זכינו לזה  .אליהו הנביאשנטהר בו ע"י  

   .דשו לנו להשתמש בשמות ק

נו שכל ולמד  .מספירת הכתר  הוא  של שמות הקודשנמצא שהכח  

  ה כנגד של התורה, ו כמה  חיש    למשל  .לעומת זהזה    שי  בעולם  דבר

וככה בכל מידה ומידה שבקדושה יש כנגדה    .כמות חיצוניותחיש  

מפגם הכתר הם  שמות הטומאה שבהם יונק  ש  מיוט"א.  יניקה בס

מהמקום הכי  יניקה    פים יש להםששהכ  ,יוצאו  .פיםשהכעושים את  

מה צריך לעשות כדי לבטל את    .מהכתר  -  רותיספה  עשרגבוה ב

צריך    ה?ז את  אני  זה    ,כתרה  תבחינלחזק  יניקה לוע"י  לתת  א 

  .יונקים הם שממנוהצינור את להם ר וגסל, פיםשלכ

 המלכים מדוע דוקא על ידי הציץ הפילו את בלעם ו

מדוע דוקא ע"י הציץ הפילו את בלעם.  עתה נתרץ את הקושיא יא. 

  , נמצא הכתר בו  במקום ש  ,המצח  שנמצא על  ,כתרהציץ הוא  כי  

הציץ  )אמנם   אבל  המצנפת  את  גם  מ יש  הב   ,זהבשהוא  מאשר  כתר  יותר  של    דהוא 

 ". ה'ודש לק "  :כתובעל הציץ    .בחינה של כתרציץ הוא  ה,  (המצנפת

ש שאמרנו  הקודש  כמו  מגיע הכו  ,מהכתרהם  שמות  שלהם  ח 

 בכיסוי רק  לא    ,זה כתוב בגילויו  .שכתוב בציץ  ה'"קודש ל המילים 'מ

לומדת את איסור הסחת דעת    (שבת יב. ) הגמרא    .כמו האורים ותומים

כתוב   אחתציץ שיש עליו אזכרה  מה    ,חומר מציץול  מהתפילין ק

ִמיד"  )שמות כח, לח( ָ  , ממנו  מלמד שלא יסיח דעתו  "ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ת 

אבל מצד שני  ".כמה וכמה  אחתן כ"א אזכרות על התפילין שיש ב

ה שבתפילין  האזכרות  לגמרים  כל  בתים  בתוך  ולעומת  מכוסים   ,

את    זאת כתוב  בגילוישבציץ  השם  בו  ,ופרהסיא  ם  ורים אאפילו 

 לכן   ,בגילוי  השםציץ  שב ון  כיו  .החושן  תומים השם מכוסה בין קפליו

 כתר ישם מה אבל משיש לו כח ועוצמה מאוד חזקה בחי' 'כתר',  

ינא תורה  )תני שמפרש רבינו בלקוטי מוהר"ן    כמו  סט"א.ל  יניקהלמקום  

זה כי  ,מועטת יקהכי אף שהינ ',מאמר סתום  -בראשית 'בענין  (י"ב

   .באיכות היא גדולה מאוד, אבל סתום

וכעת    .פיםשכליקה  יניש  הוא המקום ש,  'כתר'  -  ציץהנמצא, שמ

זאת אומרת שיש לו   ,בשמות הטומאה ם פורח באווירעלכשב נבין,

ה   ,מהכתר  חזקהיקה  ינ ל  פינחסולכן    ץ.צישזה  את    בלעםמראה 

נוהזה    כחוב,  ציץה היניקה   פלים.ם  את  לסגור  כדי  הענין,  וביאור 
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להם  אין  ממילא  ואז  הקדושה,  של  הכח  את  להגביר  צריך  אתה 

את   -  את הציץ בגילוי פינחס  להם  לינוק יותר, ולכן כשהראה    ולתיכ

, הם לא יכלו לסבול את הקדושה,  ציץ בגילויב   ישכח הקדושה ש

  ומיד מפסיקה יניקתם והם נופלים.

 התועלת הגדולה שיש בסיפורי מעשיות מצדיקים

יִקים וז"ל: "  ד"תורה רלב  רבינואומר  יב.   ד ִ י ֹות ִמצ ַ ו ֵרי ַמֲעש ִ פ  ס ִ ֶ ע ש  ד ַ

ְמאֹ  דֹול  ג ָ ָבר  ד ָ הו א  ָלֶהם  ֵאַרע  ֶ ש   ה  ַ ִממ  ִנְטָהר  ַהְינו   ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ד 

וֹ  ְבת  העוסק בסיפורי צדיקים 'ידוע שהבעל שם טוב אומר ש   ", ַמֲחש ַ

)בראשית רבה    הם המרכבה  קדושיםההאבות    ',כבה כעוסק במעשה מר

 רמ"ח ח"א( תורה  )   קו"מבלי  מסביר  רבינו  ?מה ההסבר בדבר הזה  .מז, ו(

 ו הרשימאת  שעל ידי שאתה מתעסק בסיפורי צדיקים אתה מעורר  

ואז זה נקרא   . (שנים  הרבהאפילו שהוא נפטר לפני  )  ,דיקשל הצאת האור  ו

ל  עצמו נחשב מרכבתו שבכי הצדיק    ,מעשה מרכבהבשאתה עוסק  

  . נהיהשראת השכמקום ו ,מקום

למדרגה    זכהשכל מה שהוא    (שיחה קל"ח)ן  "רהבשיחות    מרוא  רבינו

בית עז'יבוז' בבמ  נולדהקדוש    רבינו דיקים.צ  ירוזה בזכות סיפ  ,שלו

ואחר כך    בתו של הבעש"ט,ירשה אותו אדל  )ש  הקדוש.  בעל שם טובה  בו  גרש

 ,13עד גיל    ש"טבבית של הבע  גדל  רבינוושם    .(רבינו א אימו של  גי פי 

ם הכי    .ייםבחעוד  שנשארו    תלמידי הבעל שם טובאת   כירוזכה לה 

פעם   מדי  באים  הבעש"ט,  פעם בהיו  התוועדוו   לבית    . ת יועושים 

בעל על    ,על הבעל שם טובסיפורים  היו מספרים    ,היו מתוודעיםכשו

ואיתם שם   על המגיד ממעזריץ' וכו',  )רבי יעקב יוסף מפולנאה( '  תולדות ' ה

ושומע  ,שלהם יושב על הברכייםארבע  בן שלושהקדוש ילד  נורבי

הסיפור כל  צדיקיםאת  ו של  ת התעוררו השעיקר  רבינו,  מר  או  .י 

ל  עד  י"תשהל זהשזכה  שזכה,  המדרגות  מהסיפורי מכח  היה    כל 

   מאז עודו ילד קטן.שמע  ואצדיקים שה 

 כדי לספר מעשיות מצדיקים צריך כח עצום להבדיל בין אור לחושך 

ל  : "רבינוממשיך  יג.   ֶ י ֹות ש  ַמֲעש ִ ר  ֵ ְלַספ  ר  יִקיםֲאָבל ִאי ֶאְפש ָ י    ,ַצד ִ כ ִ

ַרך ם ִיְתב ָ ֵ ֹות ַעְצמֹו ְלַהש   מ  י ָכֹול ְלִהד ַ ֶ יל   ,ִאם ִמי ש  י ָכֹול ְלַהְבד ִ ֶ ַהְינו  ש  ד ְ

ך ֶ ין אֹור ְוחֹש  ֵ ְבָיכֹול  ,ב  ַרך כ ִ ם ִיְתב ָ ֵ מֹו ַהש     למה זה   רבינו מסביר    -  "כ ְ

י  "   ?כך וֹ כ ִ ֶנְגד  יק יֵש  כ ְ ל ַצד ִ ֶ ה ש  ל ַמֲעש ֶ ֶנֶגד כ ָ ֹו כ ְ ֶנְגד  י ֵש  כ ְ ֶ ַהְינו  ש   ַרע, ד ְ

ֶזה. ב ָ י ֹוֵצא  ַ כ  ֵאַרע  ָלֶהם  ם  ג ַ ֶ ש  ִעים,  ְרש ָ ל  ֶ ש  י ֹות  ִצינו     ַמֲעש ִ ָ מ  ֶ ש  גֹון  כ ְ

ע,  ל ָרש ָ ֶ ה ש  ֲאִויר ו ְכֶנֶגד ֶזה יֵש  ַמֲעש ֵ ַרח ב ָ ָ פ  ֶ דֹול ש  ָבר ג ָ ה ד ָ יְנָחס ָעש ָ ִ פ  ֶ ש 

ֲאוִ  ַרח ב ָ ָ ְלָעם פ  ם ב ִ ג ַ ֶ ֶזהש  י ֹוֵצא ב ָ ַ   .עכ"ל "יר ְוֵכן כ 

  רבינואם    הרי,  החזק   אקושיכאן לכאורה  יש    :מהסוףלבאר  נתחיל  

מצ איפה  הצדיקים  אנומחפש  כמו  עשו מעשים  הרשעים  אז    ,שגם 

מפורש  מצינו   של פסוק  האותות  כמו  עשו  במצרים  שהחרטומים 

ָלֵטיֶהם "  )שמות ח, ג(כמ"ש    משה, ים ב ְ ִ מ  ו  ֵכן ַהַחְרטֻׁ הפכו מים   םוה   ",ַוי ֲַעש 

בענין  דרש  מ רק    אמבי  רבינולמה  ו  וכו',   הצפרדע  את   עלולדם, וה

 פינחס של    עניןמביא מה  רבינומה ש  :הוא  מקועבההסבר    .של פינחס

להבדיל בין אור כזה כח גדול של  למה צריך  זה כדי להסביר לנו  

איך ע"י ההבדלה בין האור ולחושך יש לנו את    ,ויותר מזה  .לחושך

ל צדיקיםספהכוח  סיפורי  העמוקים   ונשתדל  .ר  דברים  את  לבאר 

   .האלה

 למה צריך להבדיל בין אור לחושך הרי הם לא יכולים להתערב 

ל ֱאלֹ : " ת א, ד()בראשי   בפסוק כתוב  יד.   ךְ ִק ַוי ְַבד ֵ ֶ ין ָהאֹור ו ֵבין ַהחֹש  ֵ   ", ים ב 

הרי   ,חושךבין האור להבין  למה צריך להבדיל    ,השאלהנשאלת  

"יםאומרש  כמו  ,אין חושך   אור  במקום שיש מ :  ור דוחה  אהן  מעט 

החושך מן  מדליק  אתה",  הרבה  מסתלק  חושך  הו  ,אורה  את  רק 

ערבב , כמעט כל דבר אפשר ל אי אפשר לערבב אור וחושךו  מאליו.

לערב בכלל  אפשר  אי  וחושך  אור  כן,  .ודוקא  צריך    ואם  למה 

   בין אור לחושך? להבדיל

בזמן ששת  שהיה    'אור'צריך לדעת מה זה    ,את התשובה הבין  כדי ל

 . 'הגנוז 'אור  היה    השז  יב.(דף  )אומרת הגמרא בחגיגה    ימי בראשית.

, א"כ ממה שצריך להבדיל אותו  'גנוזהאור  ' כאן מדובר על  אם  לפ"ז  

  חושך ה' לבין  'אור הגנוז ' בין בעצם  הבדיל הקב"הו ,'גנוזהחושך זה '

שע"י ה'אור   ()שם כתוב בגמרא  מה המעלה של ה'אור הגנוז'?  '.הגנוז 

סופו  בו  צופה  היה  אדםהגנוז'   ועד  העולם  נבין, אז    .מסוף  זה   לפי 

'או  שהכח רוחנית   'גנוזהר  של  ראייה  של  כוח  לו  לא   .יש  אנשים 

הגנוז,   אור  של  המושג  את  פירושו    ראומבינים  יכול הגנוז  שאתה 

מסתכל  "ש  הכח של אור הגנוז כתוב  .ריםתנס לדעת בידיעה דברים  

אלא    , שחודר דרך מחיצה  רנטגן  כמו  זה לא )  "ה ויודע מה בתוכ   (חבית )  יחפטב

שכל שבו אתה רואה כל זה אור של ידיעת ה  ,(שהוא יודע בידיעה רוחנית 

 .אתה רואה את כל מה שקורה,  בעיניים עצומות  כשאתהגם    ,דבר

ר כלומ  ', מסוף העולם ועד סופו  בו  סתכלמ'  שבאור הגנוז  וזה הפירוש

   העתידות. את כל הנסתרות, וגם את יםיודעשע"י אור הגנוז 

 , הסיפור עם הבעש"טכיצד נגנז אור הגנוז בתורה

ור הגנוז נגנז בתורה  אש   (ז" א סימן ל"חבהשמטות  )הזוהר הקדוש כותב  טו.  

להבין ל  וצריך  מה    בתורה?אור    גנוז איך אפשר  זה   שהסברנולפי 

 , שאתה יודע כל דבר  ,זה כמו רוח הקודש כזאת  'אור הגנוז'  ,מצוין

  , מי שיודע להתבונן בפסוקי התורה ו  ,באמת זה הכוח של התורהו

   .הוא יכול לדעת את העתידות הר,ובזו  תלמודחז"ל ב בדרשותו

הסיפור   את  הקדושעסיפרתי  טוב  שם  הבעל  בא    אחתשפעם    , ל 

הוא מגיע עם  ו  ,מישהו לשטיבל של הבעל שם טוב להתפלל מנחה

סיים להתפלל הוא שכ  ,תפלל מנחהה ו  ,בדיםסחורה של  העגלה עם  

לו  מר  או  ,אל הבעל שם טוב  חזר  ידמ  .נגנבה  עגלהשהרואה  יוצא ו

לש הסחורה  ונגנבה  כל  עם  עושה  .העגלה  אני  עשה מה    ?מה 

ואז    .תחיל לקרוא כמה שורותה  הרזואת הרון  אה מוציא  ה  ?הבעש"ט 

  , הכתובת  וזאת  מכאן,  רחובות  כמה  תנמצא   לו, העגלהאומר  הוא  

העגלה שלך את  תיקח  ותרוץ  נכנס לבית .  עכשיו  הוא  תדאג  אל 

מיד  ו  , הוא יוצאו  לשם מהר. תרוץ    זמןיש לך כמה    ה.שותוהוא  מרזח  

אומרים  התל מה קראת    ,ט"בעשלמידים  לא הרי  בזוהר  הרב,   זה 

שאמרת שם  כתוב    באמת הקודש  הכל  זה    ?מה  הראית    ורקרוח 

באמת קראתי את זה    ענה להם הבעש"ט:  והר.כאילו אתה קורא בז

  , נז אותו בתורהור הגנוז הקב"ה גאהרי כתוב ש  ,הסביר להםו  .והרבז

לדעת ק  כדי  בצריך  רה  ומה  בתורה    שנמצאהגנוז    רואלהשתמש 

מי שזוכה ללמוד תורה לשמה הוא מגלה את האור הגנוז  ו ,הקדושה 

   .שנמצא בתורה
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, שבכח הקדושה אתה יודע  זאת אומרת  -'  גנוזהאור  ' שיש  מזה  הבנו  

ות  עתידזה לדעת את ה  ?'זגנו החושך  ' מה זה  ולפי זה    .דברים נסתרים

שגם האור הגנוז    דבר יפה,יוצא    .מצד החושך  א,ראח  ראמצד הסט

קדושה    סטרארק זה מ   ,וגם החושך הגנוז עושים את אותה תוצאה

ואם כן מה אנחנו צריכים לעשות בעבודה למעשה    .א"סט צד הוזה מ 

שתדע את ההבדל בין מי   ,ל בין האור לבין החושךיבד? להשלנו

   אחרא. אר טקדושה לבין מי שמשתמש בסה בצדשמשתמש 

 עושה מופתים  אחרא אכי גם הסטר ה מחמת מופתים האמונה אינ

חבר כנסת    שנה  20לפני    שהיה   , שכן שלנו) הי"ו    הרב שלמה דייןפעם סיפר  טז.  

ש"ס  לשעבר היה    ,(מטעם  הערבי  אז הוא  הכפרים  על  הוא ום  ממונה 

שם ונפלאות  שתדעו  סיפר  והוא    ,הסתובב  נסים  שראינו  שמה 

 חיםיי שהראיתי בעיניים שלי דברים כאלה מגם  אני    ,ליאבא ס הבמ

תדעו שמה שאנחנו  ו   יש"ו.  ובעיקר מהמכשפות הערביות  ,הערבים

גם הם   הםמופתים גם  כי    ,מאמינים הקב"ה זה לא מחמת מופתים

נו בעיניהם דברים נוראים בפרט וראי  לעשות מצד הסט"א,  יודעים

ועד היום הם עושים בכשפים   ,גדולות   מכשפות  ם שהןהלשנשים  ה

כח גדול שזה    ,גנוז ה  מהחושך  מאיפה יש להם כח?  .דברים נוראים

   .של הקדושה  'לעומת זה'שזה ה ט"אשל הס

ר "  :שאומר  רבינודברי  מתחילים להבין את  אנחנו  עכשיו   ִאי ֶאְפש ָ

ֹות עַ  מ  י ָכֹול ְלִהד ַ ֶ י ִאם ִמי ש  יִקים, כ ִ ל ַצד ִ ֶ י ֹות ש  ר ַמֲעש ִ ֵ ם ְלַספ  ֵ ְצמֹו ְלַהש  

ַרך ב  ".ִיְתב ָ הבעיה  צדיקיםלספר  מה  סיפורי   תספר  שאם  ?סיפורי 

זה  יספרו  ויבואו    ,צדיקים של מכשפים גם סיפורים    הרבהלך כנגד 

 , התחזקות שתהיה לך מסיפורי צדיקיםה  ואם כן, מה  .וכוחות טומאה

 פרשהמס  צריךש אלא    ?יכול לעשות את אותו דבר  כשףגם מ אם  

של השם   נעשה מצד הקדושה  נסשהשתבין    ,באופן כזהספר  ל  ידע

יודע   אדםזה ש  ,רבינואומר    מקור כל הכוחות בעולם.  יתברך, שהוא

לחושך אור  בין  יודע  ,להבדיל  שהוא  דבר  של  את    פירושו  לספר 

מצד  זה בא  ש עד שאתה מבין    ,כון כל כך נבצורה קדושה  הסיפור  

את   ט"אסביש גם    אמנם  .באמונהמאוד  זה מחזק אותך  ו  ,קדושה ה

היו  וכן  ,האלההכוחות   ככה   החרטומים  עושה  ו  ,עושים  בלעם  גם 

   .קדושהד  ארטסימזה  נחספיומשה  ומה שעשש אאל ,ככה

 מסיפור משה דוקא  תפעלאבל הניסי יציאת מצרים, יתרו שמע על 

יח, א(   עה"פ  (. זקט דף  ) חים  בז. כתוב בגמ'  יקרהנאמר פנינה  יז.     )שמות 

וב"  –"  יתרו   עוישמ" שמה  שמועה  סוף   עשמ  א?מה  ים  קריעת 

ל  "  )שם, ח(  :כך כתוב  אחר  ".מלחמת עמלקו ה ְלחְֹתנֹו ֵאת כ ָ ֶ ר ֹמש  ֵ ַוְיַספ 

ה   ר ָעש ָ ֶ ָלָאה    ,ְלַפְרעֹה ו ְלִמְצַרִים   ה'ֲאש  ל ַהת ְ ָרֵאל ֵאת כ ָ ַעל אֹודֹת ִיש ְ

ֵלם   ֶרְך ַוי ַצ ִ ד ֶ ר ְמָצָאַתם ב ַ ֶ ה  : " (יא )שם,    יתרו אומרמיד  ואז    ה'",ֲאש  ָ ַעת 

י ָגדֹול   י כ ִ ל ָהֱאלִֹהים  ה'ָיַדְעת ִ הסיפור שסיפר   ול,יש לשאו  וכו'".  ִמכ ָ

את    שהיו לישראל,נסים  ה  ושמע את כלכבר ידע  יתרו    ,משה ליתרו

כל העולם ידע ושמע על    וגם ) וקריעת ים סוף ומלחמת עמלק  מכות  ה  עשר

  ואם כן   ,ם(הניסים כמובא במדרש שבזמן קריעת ים סוף כל מימות העולם נחלקו לשני 

שאחרי זה   שוב את כל הניסים,  וסיפר ל  שמשהמה התחדש ליתרו כ

י ָגדֹול  ":  אומרצא מגדרו, וו יהוא   י כ ִ ה ָיַדְעת ִ ָ ל ָהֱאלִֹהים  ה'ַעת   . וכו'"  ִמכ ָ

י ָגדֹול   : "אלא שהדקדוק ל ָהֱאלִֹהים   ה'כ ִ מלמד "  מפרש רש"י:  ",ִמכ ָ

של שבעולם,  אלילים  עבודת  בכל  מכיר  עבודת  שהיה  הניח  א 

 עשר   המופתים שללא מתרגש מיתרו    .עכ"ל  ,"אלילים שלא עבדה 

צפרדע ויודע לעשות דם  כן  הוא גם    וזרה של עם העבודה  כי    ,המכות

יותר יודע    רבינומשה    ,. נכון את זהגם החרטומים יודעים לעשות    וכו',

הוא יכול לעשות גם כינים, מה שהשד אין לו שליטה על זה,    ,טוב

לעש יכולים  לא  שהחרטומים  את  ות.  מה    לעשות   היכולתאבל 

בזה כל כך התפעלות  , ולכן אין  קיםאלוהבכל    גם כןזה יש  ,  ופתיםמ

כשיתרו שומע ולכן    .ברגע שאתה רואה מישהו שעושה קצת יותר

 ,סיפורם  סת מו  הוא שמע את זה כ  כמו כל העולם,  את כל מה שקרה

לא יודע להבדיל הוא  כי עדיין    ?ולמה  עדיין,לא פועל עליו  הסיפור  

 א רטס האם זה מגיע מ  ', הוא לא יודעחושך הגנוז'ל  'אור הגנוז 'בין  

שמשה   ,כשמשה מספר ליתרו  קרו  .מצד הטומאה ח"ו   , אודקדושה

משה סיפר ליתרו את    ,יודע להבדיל בין אור לחושך בסיפור שלו

  . קדושהד  ארטמס   כלהשהיה ברור ליתרו ש  ,הסיפור בצורה כזאת

יתרו מיד  גדול  "ע   :צועק  ואז  כי  ידעתי  מכלתה   ", האלוקים  השם 

ממך למדתי והבנתי    ,עכשיו לפי כששמעתי את הסיפור ממך משה

השם גדולת  תו  יתברך.  את  של  יצא  מהסיפור    רבינו משה  ועלת 

שזה כח    - '  אור הגנוז' יודע להבדיל בין  שיתרו התגייר, כי משה היה  

 . הגנוז' שזה כח המופתים מסטרא אחרא  חושך'ל  המופתים מתהורה,

 כיצד אנחנו שלא יודעים להבדיל בין אור לחושך נספר מצדיקים

  הגנוז,   לחושך הגנוז צריך לדעת להבדיל בין אורהבנו ששאחרי ח. י

איך  מעשה הביא את הדברים לל  זה  שלנו  העיקר כי קשה מאוד   ,

נוכל לספר כזה, כן  להבדיל בדבר עמוק  אננחו שודאי לא יודעים  

צדיקים מאוד    רבינו  .סיפורי  עצה  הזהנותן  לדבר  אומר ו   .טובה 

ֵאין לֹו זֶׁה   וז"ל:התורה    בהמשך ֶׁ ַגם ִמי ש  כו  וְּ יל וְּ ד ִ ַהבְּ ַעת לְּ ֲאָבל    ', ַהד ַ

''ל נ ַ ַ כ  ם  יֵניהֶׁ ֵ ב  י ֵש   ֶׁ ש  ל  ד ֵ בְּ ַההֶׁ ֲאִמין  ַ מ  ֶׁ ֵלָמה ש  זֶׁה    , יֵש  לֹו ֱאמו ָנה ש ְּ ם  ג ַ

יִקים ַצד ִ ל  ֶׁ ש  י ֹות  ַמֲעש ִ ר  ֵ ַספ  לְּ ָהֱאמו ָנה    ,ָיכֹול  יֶׁה  הְּ ת ִ ֶׁ ש  ָצִריך  ֲאָבל 

אֹ  רו ָרה מְּ ב ְּ ֵלָמה  ֵדי  ,ד ֱאמו ָנה ש ְּ יְּ ַעל  ֶׁ לֹו    ַעד ש  ה  ֹומֶׁ יֶׁה ד  ִיהְּ ָהֱאמו ָנה 

ָיא ַגלְּ וְּ ִתים  סְּ ִחיַנת  ב ְּ ש   ָ ַממ  ֵעיַנִים  ָ ב  ֲאִמין  ַ מ  ֶׁ ש  ָבר  ַהד ָ ה  רֹואֶׁ ו   ִאל   , " כ ְּ

אם יש לך אמונה בצדיקים שכל מה שהצדיק עושה זה רק    עכ"ל.

אתה   מצדיקים.  פורי מעשיותיכול לספר סיאתה    ,קדושהד  טראמס

אמונה שלך ע"י  כי    ?ולמה   צדיקים.זק מסיפורי  יכול לשמוע ולהתח

  כמו הצדיק.  לעשות הבדל בין אור לחושך זה נקרא שאתה יכול

 אתה מאמין במה שאתה אומר, הוא אומר את זה סתם 

מ  סיפור  היהיט.   יותר  בעולם  שהיה    ,שנה  30- לפני  בין בלאגן 

אומרים   FBI-האירגון  הו  ,עיראקל  אמריקה מה  לדעת  רצה 

והם שלחו   .על כל הנושאים שקרו בעולם  בארץ ישראל  המקובלים

כאן   ישראללשליח  לבוא ו  ,ארץ  מקובלים  של  רשימה  לו  היה 

כל מיני אנשים והיה שם ממורכבת    היתה  . הרשימהולהתייעץ איתם

צאי גוים ערכו  גוים או ח   )סוף סוף  וגם פרופסורים לקבלה  מקובלים,  גם רבנים

  אחד מאוד חכם הגיע לפרופסור    שהיהאותו אדם    ואז  .את הרשימה(

שמו נ לא  )שקבלה  ל מה שהוא    ,(זכיר את  את  ממנו  ושמע  איתו  ודיבר 

הגיע לאבא    גם  הואאליהם    באבין הרבנים שהוא  אחר כך    .אומר וכו'

- תו בןאוו   או גוי(  יהודי   היה וא אני לא יודע אם ה )עם אבא,  והוא דיבר    ,שלי
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השיחה,אדם   אחרי  שלי  לאבא  כבר הוא  ש  אמר  חלק    שמע 

מהפרופסור   גם  איתו,  מהדברים  דיבר  ההבדל  שהוא    ביניכם, רק 

באמת    ןמיאמאבל אתה    ,הדברים בצורה יבשהשהוא אמר לי את  

ש שליח    אמרת...במה  אותו  אומרת  הבדל    ,הביןזאת  בין  שיש 

לקבלה, הפרופסור  שסיפר  מקובל   הסיפור  רב  של  הסיפור  לבין 

   .באמת אומרהוא ש במהאמין שמ

 את המחשבה  לטהר כח יש מעשיות מצדיקים  יסיפור ל

ר "  :רבינוכ. עוד כתב   ֵ ך ָיכֹול ְלַספ  ֶ ין אֹור ְלחֹש  ֵ יל ב  י ָכֹול ְלַהְבד ִ ֶ ו ִמי ש 

יִקים ל ַצד ִ ֶ י ֹות ש  וֹ   ,ַמֲעש ִ ְבת  י    ,ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְטָהר ַמֲחש ַ רֹות כ ִ ם ִנצ ֹול ִמצ ָ ג ַ

ַקְטנו ת ִחיַנת מִחין ד ְ ַעת הו א ב ְ ו ל ַהד ַ ְלב  ִאין ָצרֹות  ,ב ִ י מֹ   ,ו ִמז ֶה ב ָ ִחין כ ִ

יִנין ד ִ ִחיַנת  ב ְ ֵהם  ַקְטנו ת  ִחיַנת    ,ד ְ ב ְ ֵהם  יִקים  ַצד ִ ל  ֶ ש  י ֹות  ַמֲעש ִ ו ֵרי  ְוִספ 

ַגְדלו תמֹ  ד ְ תו ב:    .ִחין  כ ָ ֶ ש  מֹו  דלֹות " כ ְ ַהג ְ ֶאת  ִלי  א  נ ָ ָרה  ְ ִחיַנת    ",ַספ  ב ְ

דֹול אֹור ַהג ָ ָ בֹות ָר  ,ַהמ  ֲחש ָ ַ ֹו ִממ  ְבת   אומר   ".עֹותְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַטֵהר ַמֲחש ַ

יותר גבוהים ממך סיפורים  לספר    צריךן  שלכ  רבינו  נול  .מצדיקים 

בזה גבוהים מאיתנו.    ,אין בעיה  יותר  צדיקים כש  ךאכל הצדיקים 

לספר משהו הם צריכים    ,אחרים  מצדיקים  םמספרים סיפוריגדולים  

 . ם בעצמםהיותר גבוה מ

ספורי צדיקים ום  רמשהוא עלה לכ  רבינוהקב"ה רצה לספר למשה  

וה המחשבה,  טהרת  של  בחינה  לעוד  אותו  להביאו  צריך  כדי  יה 

זה יגרום   רבינומשה  ל  שעצומה  והשגם במדרגה הגבוהה  סיפור כזה  

מהצדיק   יותר גבוה  ה יהיהמעשהשצריך    הלמו  . המחשבה  לו טהרת 

המחשבהטהמסיפור  הכי    ?המספר את  שהדיבור צריך  ולכן    ,ר 

הדבר הכי   זאת אומרת אצלי  .יותר גבוה מהמחשבה שלי  דיקמהצ 

זה המחשבה וצריך    ,ור של האדםהמחשבה גבוהה מהדיב  -  גבוה 

גבוהיהיה    ,הזההצדיק  מוהדיבור  הסיפור  פי'  אש בהרבה   יותר 

  .מהמחשבה שלי

. את הסיפור של רבי עקיבא  ?רבינומה הקב"ה מספר למשה  ולכן  

. רבינו  המשל  מעשה כזה שהוא יותר גבוה אפילו מהמחשבה ש  זה

תורה  שומע   רבינושמשה  )מנחות כט:(כתוב   ?זההדבר איך רואים את 

אח"כ אומר משה   ,ומרא  לא היה מבין מה שהואורבי עקיבא  ל  ש

הקב"ה ו  !ושכרתראה לי את    הקב"ה הראית לי את התורה שלול

של  ורקין את בשרו  ס ש  ,שיכול להיות  קשהדבר הכי  את ה מראה לו  

משה ומידה   .יטליזבא שוקלים את בשרורקות של ברזל, וסבמר"ע 

שתוק  "  :והקב"ה עונה לו "?זו תורה וזו שכרה קב"ה: "הל צועק רבינו

ביא את משה וצה להרהקב"ה    :והביאור בזה  ".כך עלה במחשבה 

 : פירושה  המחשבה  הרתט ו  בשלמות,  ת המחשבהטהר   תלבחינ  רבינו

בכל   ,ך דעתפי  תמוהים בהנהגת ה' ל  אפילו שאתה רואה דבריםש

  .אחרי הקב"הכלום  ר הרהאופן אתה לא מ

 קאבימי בין המצרים צריך להרבות הרבה בספורי צדיקים דו

אנחנו עכשיו בימי בין המצרים כא. כדי להסביר יותר נתן דוגמא:  

חיים   בית המקדש,   חורבן  מקוננים על  ,קינותתיקון חצות וקוראים  

החוריותר   ישראל.   בןאת  עם  שעברו  הגדולות  והצרות  השמדות 

כל כך ש,  מחשבה  לנואבל גם היצר הרע לא נח, הוא מנסה להגניב  

צער   שעם  שנות    אלפיים  שלסורים  יוהרבה  הזו  הארוכה  הגלות 

כל   ואם לא היהרי    ,שנשפךדם  ות ושמד וריכמה גזב  ,ישראל סבל

ההסטוריה,  השמדות יכוליםהי  לאורך  גדול    להיות  ינו  יותר עם 

עתיק  שהרי  ,מהסינים העם  זה  ישראל  של  בעולם,  עם   א העם 

רק   ,להיות מיליארד יהודים כמו כלוםוהעם שיכל לגדול    ,מתערבב

 שהגוים   'הקזת דם 'כי כל הזמן יש    ",מעט מכל העמים"ה  למה אנחנו

  , וכשאנחנו קוראים את כל הקינות  .עם ישראל ב  טובחים  ימח שמם

בעיה ולפעמים יש נקודה    ,בתי המקדשחורבן  סיפורי  את    ומדיםול

  .המחשבה  טהרת לש

שלא יבוא    כדי  ,של 'ימי בין המצרים' שלושת השבועות  בלכן דוקא  

, כנגד מעשי ה'  ח"ו הרהור  של    קלה  מחשבהשל    ,איזה נזק  ח"ו  לנו

ולמה השם עשה כאלו גזירות    ,שואהה ה  תהי ך  אי של איזה שאלות  

להרבות בסיפורי צריכים    .כפירה  ריהו, שכל זה הם הר על עם ישראל

אף על פי שיש ו  .את המחשבה  מטהריםהם    םסיפוריהכי    ,צדיקים

איך ל ש  ,צדיקים  סיפורי  ספרל  תנאי  לצריך  אור דעת  בין  הבדיל 

האמונה כבר ש  רבינואומר    ,אבל אם יש לך אמונה חזקה  ,לחושך

   של ההבדלה הזאת.עושה את העבודה 

 ק כך עלה במחשבה, עי"ז תזכה לטהרת המחשבה  שתו

הקב"ה רוצה להביא את    ,ור' עקיבארבינו  משה  נחזור לענין  כב.  

של    הסיפורמראה לו את    הקב"הו  , המחשבה  טהרתל  רבינומשה  

תורת ר' עקיבא גבוהה יותר אפי' מתורתו של משה,   ,רבי עקיבא

כבר עשיתי לרבי   )במדבר רבה יט, ו(פרשת חוקת    כמו שכתוב במדרש

)איוב  דברים שלא נגלו למשה נגלו לר"ע וחביריו    -עקיבא וחביריו  

. נמצא שהדיבור זה רבי עקיבא וחביריו"  ְוָכל ְיָקר ָרֲאָתה ֵעינוֹ "  (, י כח 

אפי' מהמחשבה של משה,   של ר' עקיבא יש בו בחינה יותר גבוהה

ענין אחד, כי אין לנו גדול ממשה, אלא זה בבחינה ]כמובן זה באופן ו

היתה לר' עקיבא יותר ממשה רבינו, כי בזמנו של תורה שבעל פה ש

ולכן   בל פה[.תורה שכבר הגיע התיקון להתגלות שלימות של ר"ע 

רי צדיקים של ר' עקיבא, דהיינו את  הקב"ה מראה למשה את הסיפו 

שלו.   תורה  'צועק    רבינומשה  והפטירה  הקב"ה   ואז  ?'השכרזו  וזו 

אם תשתוק    .'לה במחשבהע  ךשתוק כ'ואומר לו:  מציל את משה  

ותאמין שמה שאני עושה באמת הכל    ,ותקבל את מה שאני עושה

הה   ,לטובה נראה  שזה  לגמריפיאפילו  א  ך  אחרי,  תהרהר  י זולא 

במחשבה'   עלה  'כך  במחשבה '  אתה  -יתקיים  תזכה   -  'תעלה 

  .המחשבה לטהרת

הקשים,   בין המצרים  ובפרט בימיהצדיקים    יסיפור  לספר  לסיכום:

  וך תמהצדיקים  מלספר את הסיפור  ו  דיקים, להרבות בסיפורי צ   צריך

לדעת שכל מה שהצדיק  ולהבדיל בין אור לחושך  ו  ,אמונה עצומה
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