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ג פרשת כי תשא תשלרד 

פרשת כי תשא תשלרד

ובו חלק משיעור בספה"ק ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ו – ותורה ב'
)טייפ מספר #19(

כי מרחמם ינהגם

מנהיג",  להיות  יכול  הוא  רחמן,  שהוא  "מי  אומרא:  הרבי  ההתחלה(  )חסרה 

משם נראה שהפשט הוא: מי שהוא 'רחמן' – שהוא עוסק כל העת במידת 

הרחמנות, הוא רחמן, הוא עוסק תמיד להמשיך רחמנות, להמשיך כל מיני 

יכול  הוא   – רחמנות  להמשיך  הוא  עסקו  כל  רחמנות!  רחמנות,  של  עצות 

להיות מנהיג! ובמנהיג כזה חפץ הקדוש ברוך הוא!

ניתן לתאר זאת?! אדם – משה רבינו –  וכי  האם זה דבר של מה בכך? 

במשך שנה תמימה הוא עומל ומתייגע לקרב את 'יציאת מצרים', 'באותות 

ומופתים', 'קריעת ים-סוף', והוא מקרב כבר את עם ישראל לתורה, התורה 

בקבלת  כיצד  מתאר  השבועב  בפרשת  המדרש   --- נוראות  נורא  ניתנה,  כבר 

התורה פרחו נשמות ישראל, געוואלד!

הּוא ַרֲחָמן, הּוא  ְעָיה מ"ט( - ַהְינּו ִמי ׁשֶ י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם' )ְיׁשַ א.. ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ז' אות א': "'ּכִ

ָיכֹול ִלְהיֹות ַמְנִהיג".

ב.. מדרש רבה שמות, כ"ט ד'.

הערות ומראי מקומות



טעם זקנים ד

את  כך  כל  מבזים  'עגל'?!  עושים  וכבר  יום  ארבעים  להם  חולפים   --  

הצדיק?! מה עם כבוד הצדיק?! היכן כבודו של משה?! ג מבזים את הצדיק – 

נורא נוראות, געוואלד! לכאורה צריך היה משה רבינו לומר להקב"ה: "אתה 

אכן צודק, הבא עליהם 'כליה', הם הרי עזי פנים!" אך לא – "ויחל משה"! 

הגמרא מפרשתד ש'חלחלה' אחזה במשה, הוא השליך את עצמו מנגד; מובא 

פינה, בכל  נתחבט בה", בכל  זווית ברקיע שלא  הניח משה  "לא  במדרשה: 

מקום! הלא כך כתוב בתורה "ויחל משה" - עד שהקב"ה נתרצה למשה ואמר 

"סלחתי כדברך"!

במנהיג כזה חפץ הקדוש ברוך הוא!

הקב"ה אמר למשה "הניחה לי" – עזוב אותי, הנח לי! אומרת הגמראו – 

בזה רימז לו הקב"ה שהדבר תלוי 'בו'! מדוע הקב"ה אמר לו "הניחה לי"? 

כדי לרמז ולסמן לו שהוא חפץ בקיום עם ישראל – הדבר תלוי 'בך'!

"הניחה לי" פירושו – חדל מלרצות ולפייס אותי, אלך "ואכלם"ז! )אמר משה 

לקב"ה אתה אומר( "הניחה לי"?! אני לא אניח ולא ארפה!!!

ל

ָעשּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוָפְגמּו  ַגם ֱאמּוָנה, ׁשֶ ר ֵחְטא ָהֵעֶגל ָהָיה ּפְ ג.. עיין ליקוטי הלכות הל' שבת ו' אות י"ג: "ִעּקַ

אּו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָעשּו אֹותֹו ַמֲעֶשֹה,  ַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ׁשֶ ַגם ָהָיה ַעל ְיֵדי ּפְ ר ַהּפְ ֱאמּוָנה, ְוִעּקַ ּבָ

ֵאֵחר  ה ַעל ׁשֶ יֹות ַעל מׁשֶ ה ָלֶהם ֻקׁשְ ָהָיה ָקׁשֶ ה ָהִאיׁש לֹא ָיַדְענּו ַמה ָהָיה לֹו', ׁשֶ י ֶזה מׁשֶ ם 'ּכִ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִשְֹכָלם, ֲאָבל  ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָהִבין ּבְ י ׁשֶ ִרים, ַאף ַעל ּפִ ָרָכיו ְיׁשָ אי ּדְ ַוּדַ ּבְ ם ְלַהֲאִמין ּבֹו ׁשֶ ְעּתָ ְטלּו ּדַ ֵליֵרד, ְולֹא ּבִ

אּו". ּבָ ֶ אּו ְלַמה ּשׁ ּבָ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ַעד ׁשֶ ה, ּוְפָגמּו ּבֶ מׁשֶ ֵהם לֹא ֶהֱאִמינּו ָאז ּבְ

ד.. עיין ברכות דף ל"ב ע"ב.

ה.. עיין מדרש רבה פרשה ג' פסוק י"א: אמר ר' חייא בר אבא, לא הניח משה זווית ברקיע שלא נתחבט 

בה, פירוש: שלא הניח שום צד של זכות שלא לימוד על ישראל )עץ יוסף – שם(

ו.. עיין שמות ל"ב ט' רש"י ד"ה הניחה לי.

ז.. שמות ל"ב י'.

הערות ומראי מקומות



ה פרשת כי תשא תשלרד 

ישנו מדרשח: כש'המן הרשע' גזר "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" 

'להשמיד' דבר לא  גזרתי  'להשמיד'?! כשאני  גוזר  אמר לו הקב"ה: "אתה 

עזר לי, משה רבינו אמר 'לא' – אז 'לא'! ואתה בא ואומר 'להשמיד'?! נראה 

לך שתוכל 'להשמיד'?!

משה אמר 'לא' – אז 'לא', במנהיג כזה חפץ הקב"ה! ואפילו בזמן כזה 

שחטאו ב'עגל' רח"ל, האם זה דבר של מה בכך?!

פרשת  לך  שלח  בפרשת   – המדרשט  אומר  כדברך"  "סלחתי  הפסוק  על 

ה'מרגלים' – "סלחתי כדברך ואולם חי אני", אומר המדרש: משה רבינו אמר 

נא", הדבר מוכרע,  ואני אומר "סלח  להקב"ה: "אתה אומר "אכנו בדבר", 

נראה מי נוצח, אתה ה' או אני?!" אמר לו הקב"ה: "משה, אתה ניצחת לא 

אני!" כך מובא במדרש – אמר לו הקב"ה למשה: משה ניצחתני, "סלחתי 

כדברך!".

מנעימין זה לזה

המנהיג  הוא  העולם!  קיום  תלוי  שבו   – כזה  מנהיג  זה  נפלא,  דבר  זהו 

'עכשיו' – והוא המנהיג שיהיה 'לעתיד לבוא' - "מה שהיה הוא שיהיה")-ר"ת 

"משה"(י, הוא המנהיג גם לעתיד לבוא!

ח.. מדרש רבה, אסתר ז' י'.

ט.. מדרש רבה, דברים ה' י"ב.

י.. תיקוני הזוהר, תיקון ס"ט דף קי"ב ע"ב, עפ"י הפסוק בקהלת א', ועי' ליקוטי מוהר"ן תו' ז' תניינא 

אות ב'.

הערות ומראי מקומות



טעם זקנים ו

זהו כל עניינו של הרבייא! זה מה שאנחנו צריכים, בדרך זו עלינו ללכת, 

ישוב  רק עם מידת הרחמנות! עם   – להיות  צריכה  הנהגתנו אחד עם השני 

הדעת, ללא כעס וקפידהיב!

"אז משיח וועט אפנעמען דער וועלט – ער וועט נישט  הרבי אמר: 

אויסשיסן קיין איין פולווער – כמשיח יכבוש את העולם – הוא לא יירה 

ולו 'קנה שריפה' אחדיג!".

זהו כל ענייננו, זוהי דרכנו – בנעימות! "מנעימין זה לזהיד!".

באם נקלעתי למצב שאני צריך להוכיח מישהו, אני רואה עוולה שהשני 

עשה, עלי לבקש לפני כן מהקב"ה: "כיצד עלי להוכיח אותו? באלו מילים 

עלי להשתמש – שלא אחליש את דעתו של השני, שלא ייפול ברוחו בגללי?!" 

לבקש מהשם יתברך!

"ל  ה ִעְנַין ַמֲחלֶֹקת ַהּנַ יא.. עיין ליקוטי הלכות הל' השכמת הבוקר ד' באריכות, וז"ל באות ט"ז: "...ְוִהּנֵ

ה ִעְנַין ַמֲחלֶֹקת ֹזאת, ֶזהּו  ין ְלָקְרָבן, ִהּנֵ ֵאין ָראּוי ִמן ַהּדִ ָפׁשֹות ָהְרחֹוקֹות ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ ִעְנַין ַהִהְתָקְרבּות ַהּנְ ּבְ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ל ְנָפׁשֹות ָהְרחֹוִקים ְלַהּשׁ ֵלִמים ָהעֹוְסִקים ְלַקּבֵ ְ יִקים ַהּשׁ ּדִ ָכל ּדֹור ַעל ַהּצַ ּבְ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַלל ַהּמַ ִחיַנת ּכְ ּבְ

ׁש  ִמְתַלּבֵ ין  ַהּדִ ת  ּדַ ּמִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲעֵליֶהם,  חֹוְלִקים  יִקים  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ִמּגְ ים  ַרּבִ ְוַגם  ֲעֵליֶהם,  ָקִמים  ְמֹאד  ים  ַרּבִ ׁשֶ

ָבר  ר ּכְ ֲאׁשֶ ָראּוי ְוחֹוְלִקים ָעָליו, ּכַ ִאּלּו ֵאינֹו ִמְתַנֵהג ּכָ ְדֶמה ָלֶהם ּכְ ּנִ ם ִטיָנא, ַעד ׁשֶ ִלּבָ ֶהם, ְוַעל-ְיֵדי ֶזה ִנְכַנס ּבְ ּבָ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ין ַהּתַ ֶטגֹוְרָיא ּבֵ ה ַהּקַ ְתַרּבֶ ּנִ יָחא ׁשֶ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ָיֵמינּו ּבְ רֹוב ַהּדֹורֹות, ּוִבְפָרט ּבְ ָהָיה ְלעֹוָלִמים ּבְ

ָרֵאל  ל ָיָמיו ְלַרֵחם ַעל ִיׂשְ ֶגד, ְוָעַסק ּכָ ר ָמַסר ַנְפׁשֹו ִמּנֶ דֹול ְוַהּנֹוָרא זצוק"ל, ַעל ֲאׁשֶ נּו ַהּגָ ְמֹאד, ּוְביֹוֵתר ַעל ַרּבֵ

ַרְך". ם ִיְתּבָ ֵ ל ָהְרחֹוִקים ְלָקְרָבם ְלַהּשׁ ַעל ּכָ

ּלֹו  י ָהָיה ַרק ּכֻ יָריו, ּכִ ת טּובֹו ָהָיה ְמֻפְרָסם ְלָכל ַמּכִ יב.. עיין שבחי הר"ן אות כ"ב: "...ְוֹגֶדל ֹעֶצם ַהְפָלַגת ִמּדַ

ְך ֲאִפּלּו ִמי  ַאַחר־ּכָ "ל... ַעד ׁשֶ ּנַ ָרֵאל ּכַ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּלֹו טֹוב. ְוֶזה ָזָכה ּבְ ָלל, ַרק ּכֻ ִלי ׁשּום ַצד ְקֵפָדה ָוַכַעס ּכְ טֹוב ּבְ

א ָהָיה אֹוֲהבֹו ְולֹא  ַרּבָ ְנָאה ּוְקֵפָדא ָעָליו, ַאּדְ ִלּבֹו ׁשּום ַצד ׂשִ עֹוָלם לֹא ָהָיה ּבְ ּבָ ל ָהָרעֹות ׁשֶ ה לֹו ּכָ ָהָיה עֹוׂשֶ ׁשֶ

ׁש". ּלֹו טֹוב ַמּמָ י ָהָיה ַרק ּכֻ ָלל ּכִ ִלּבֹו ָעָליו ּכְ ָהָיה ּבְ

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ה... ְוָכל ִמְלַחְמּתֹו ׁשֶ ִפּלָ יַח הּוא ַהּתְ ל ָמׁשִ ֵלי־ֵזינֹו ׁשֶ ר ּכְ יג.. עיין ליקוטי מוהר"ן תו' ב' בתחלתו "ִעּקַ

ם". ָ ְכּבֹשׁ, ַהּכֹל ִמּשׁ ּיִ ִביׁשֹות ׁשֶ ְוָכל ַהּכְ

יד.. עיין ליקוטי מוהר"ן תו' ע"א תניינא, עפ"י הגמ' סנהדרין דף כ"ד ע"א.

הערות ומראי מקומות



ז פרשת כי תשא תשלרד 

שיכול  מי  הזה  בדור  יש  אם  אני  "תמה  הלשון:  בזה  אומר  הרבי 

להוכיחטו?!" לא כל אחד ראוי להוכיח! זוהי אכן מצווה מן התורה - "הוכח 

תוכיח", אולם לא כל אחד ראוי לזהטז!

מהי עצתו של הרבי? לבקש לפני מהקב"ה: "כיצד אוכיח את השני?" אני 

מוכרח, אני צריך לדבר עם השני - "באיזה אופן עליי לדבר אתו ושלא יחשוב 

שאני מתכוון למשהו?!".

עם 'תפילה' הרי שכן שייך להוכיח את השני! אולם לא 'ברבים' - התוכחה 

צריכה להיאמר ביחידות בעדינות ובנחתיז.

זהו 'הילוך' שלם, זוהי 'עבודה' שלימה! לא דבר של מה בכך!

ל  ל  ל

טוב מעט לצדיק

)ר' בירך רובינסון: בראש השנה האחרון של הרבי, כמה אנשים השתתפו?( היה ציבור גדול, 

אצל הרבי היה ציבור גדוליח! )ר' בירך: הרי השתתפו בקיבוץ כמה מאות אנשים, מדוע אם 

כן 'שמות הצדיקים' קצר כל כך?!( ישנם שמות שלא מופיעים, לא כולם מוזכרים.

טו.. מס' ערכין דף ט"ז ע"ב.

טז.. עיין ליקוטי מוהר"ן ריש תו' ח' תניינא, ועי' היטב ליקוטי עצות ערך תוכחה אות כ'.

יז.. עיין מגן אברהם בשו"ע או"ח סי' קנ"ו ס"ק ב', וסי' תר"ח ס"ק ג'.

יח.. עיין במכתב רבי אברהם ב"ר נחמן ז"ל בענין אר"י, נדפס בס' ביאור הליקוטים סי' קנ"ה: "בהראש 

השנה בימי חייו הקדושים באו אליו לאומן על ראש השנה האחרון לערך חמש או שש מאות אנשים, 

כן  אנשים,  אלף  בערך  אז  אליו  שבאו  לומר,  בפומייהו  מרגלא  היה  אומדנא  בדרך  אדם  בני  ובלשון 

שמעתי מאבי ז"ל בשם מוהרנ"ת ז"ל".

הערות ומראי מקומות



טעם זקנים ח

)ר' בירך: מסופר שלרבי "ר' אלימלך מליזענ'סק" היו בתחילה "שמונה עשר" חסידים, ובהמשך 

היו לו "ארבעים" חסידים, הכריז הרבי ר' אלימלך שאף אחד לא יבוא לסעוד אצלו -( לא! הוא 

אמר בזה הלשון: "אלו הם כבר חסידיו של הבעל דבר!".

לרבי "ר' אלימלך מליזענ'סק" היו תחילה רק 'שמונה עשר חסידים' )רצ"ל: 

תלמידיו המקורבים אליו ביותר(, בהמשך התווספו ובאו עוד תלמידים, ענה הרבי ר' 

אלימלך ואמר: "אלו הם כבר חסידיו של הבעל דבר!".

אולם ל'בעל שם טוב' הקדוש היו "מאות תלמידים", וביניהם גם פשוטי 

עם, 'תהילים'ניקעס', כאלו שאפילו להתפלל הם לא ידעו, אנשים פשוטים! 

זו כבר הייתה הנהגה מסוג שונה.

כך גם אצל "המגיד ממעזריטש", 'עריכת השולחן' היה באופן חריף, לא 

כל אחד רשאי היה  להתקרב לשולחן – לגשת למגידיט!

ל

)ר' בירך: ה'תולדות' היה אצל ה'מגיד ממעזריטש'?( בפעם היחידה שהוא היה אצל 

המגיד – בשבת, הוא לא השתתף בעריכת שולחנו של המגיד, ה'תולדות' היה 

מבוגר בגילו מהמגיד.

היה  שבהסתלקותו  מובא  בסופו  ה'תולדות',  ספר  את  ברשותי  לי  יש 

ה'תולדות' בן "מאה ועשר שנים". הבעל שם טוב ברכו שיאריך ימים כמנין 

ימי חייו של "יוסף הצדיק" - יוסף הצדיק חי מאה ועשר שניםכ!

)ר' בירך: במילים "שמעתי ממורי" התרוממה 'מיטתו' ]שם שכב מחמת חלישותו[!( אכן כןכא!

ל

יט..  עיין בארוכה בשיח שרפי קודש  ח"א סימן קל"ד.

כ.. עיין שיח שרפי קודש ח"ג אות תר"י.

כא.. עיין שבחי רב ייב"י.

הערות ומראי מקומות



ט פרשת כי תשא תשלרד 

דאחיד בשמיא וארעא

'האיר  הוא   – הייתה  טוב  הנהגת הבעל שם  חידוש,  היה  טוב  הבעל שם 

פנים' לכל יהודי! הייתה לו דרך בה נהג עם 'גדולים במעלה', ודרך בה נהג 

עם 'קטנים במעלה'!

תלמידיו של הבעל שם טוב בחרו להם דרך אחרת )כלומר, לקרב רק את הגדולים 

במעלה, כנ"ל(. אולם הרבי בחר בדרך כזו – דרכו של הרבי היא דרך מופלאה! 

דרכו היא הן ל'גדולים במעלה', והן ל'קטנים במעלה'! הרבי לא קירבם סתם 

כך, אלא הראה להם – לקטנים במעלה, ש"השם יתברך עמכם, ואצלכם, ועל 

ידכם, אל תיראו!", ומאידך לגדולים במעלה הראה הרבי – "מה אתם יודעים? 

מה אתם רואים? מה כבר טעמתם בחייכם?!" – לאחוז בשתי הקצוות, זוהי 

השלימות. הרבי אומר שכך צריכה להיות הנהגתו של הצדיקכב!  

ל

)השואל: הרבי ראה את ה'תולדות'?( כן, פעם אחת! הרבי היה אז ילד רך בשנים, 

לא  הנסיעה  אם   --- ל'פולנאה'  'מעז'יבוז'  מהעיר  שנסעה  'עגלה'  והייתה 

ֵני  ׁשְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֵלמּותֹו,  ׁשְ ר  ִעּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ָלל,  "...ְוַהּכְ ז':  אות  ז'  תו'  תניינא  מוהר"ן  ליקוטי  עיין  כב.. 

ֶעְליֹוִנים  ה, ּבָ ָדֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי ַמּטָ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבְ ר ְוִלְלֹמד ּוְלָהִאיר ּבְ ַדע ֵאיְך ְלַדּבֵ ּיֵ ַהְינּו ׁשֶ "ל, ּדְ ִחינֹות ַהּנַ ַהּבְ

ִחיַנת  ה, ּבְ ֵני ֲעִלּיָ ַמֲעָלה, ּבְ דֹוִלים ּבְ ַהּגְ ּלְ ים, ַהְינּו ׁשֶ דֹוִלים ּוְקַטּנִ ִחיַנת ּגְ ֵהם ּבְ ַמִים ּוָבָאֶרץ, ׁשֶ ָ ּשׁ ְחּתֹוִנים, ּבַ ּוַבּתַ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ָלל ֵמַהּשׁ ֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכְ יק ְלַהְראֹות ָלֶהם ּוְלַגּלֹות ָלֶהם, ׁשֶ ּדִ ְהֶיה ּכַֹח ְלַהּצַ ּיִ ֵרי ַמְעָלה, ָצִריְך ׁשֶ ּדָ

ַמֲעָלה,  דֹוִלים ּבְ ַהּגְ ָגה הּוא ָצִריְך ְלָהִאיר ּוְלַהְכִניס ּבְ ּמּוד ְוַהַהּשָׂ ' ְוכּו', ְוֶזה ַהּלִ ּתְ ׁשְ ּפַ ׁשְ ִחיַנת: 'ֶמה ָחִמית ַמה ּפִ ּבְ

ין ֶאת  ָהיּו ְמָיֲאׁשִ ְחּתֹוָנה ְמֹאד, ַעד ׁשֶ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ ּמּוָנִחים ּבַ ֵני־ָאָדם ׁשֶ ֵרי ַמְעָלה. ּוְלֶהֶפְך, ֵיׁש ּבְ ִחיַנת ּדָ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ם ֵמה', ָצִריְך  ַרְך, ּוְכָבר ָאַבד ִנְצָחם ְותֹוַחְלּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ֵמַהּשׁ י ִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ַעְצָמן ְלַגְמֵרי ח"ו, ּכִ

ְהֶיה,  ּיִ עֹוָלם, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ין ַעְצָמן ּבְ ּלֹא ִיְהיּו ְמָיֲאׁשִ ְהֶיה לֹו ּכַֹח ְלעֹוְרָרם ְוַלֲהִקיָצם, ׁשֶ ּיִ יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ׁש, ֲאִפּלּו ִאם ָנַפל  תֹוְך ָהָאֶרץ ַמּמָ ם ְוֶאְצָלם ְוָקרֹוב ָלֶהם, ַוֲאִפּלּו ּבְ י ֲעַדִין ה' ִעּמָ ֶהם, ּכִ ּוְלַהְראֹות ָלֶהם ּוְלָהִאיר ּבָ

ִחיַנת  בֹודֹו', ְוֶזה ּבְ י 'ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ַרְך, ּכִ בֹודֹו ִיְתּבָ ְיָקא ִנְמָצא ּכְ ם ּדַ י־ֵכן ׁשָ ּיֹות ח"ו, ַאף־ַעל־ּפִ ְחּתִ אֹול ּתַ ִלׁשְ

יק". ועיין גם בתו' ס"ח שם. ּדִ ׁש ְלַהּצַ ּיֵ ּכֹל, ׁשֶ

הערות ומראי מקומות



טעם זקנים י

נעשית ב'רכבת', רק ב'סוס ועגלה', הדרך היא בסך הכל 'עשר – חמש עשרה' 

קילומטר, לא מאד רחוק!

הקדוש  טוב  שם  הבעל  של  תלמידיו  לפולנאה,  ממעז'יבוז  'עגלה'  נסעה 

להצטרף  היה  וחפץ  בשנים,  רך  ילד  אז  היה  הרבי  מפולנאה'.  ל'רב  נסעו 

לנסיעה, אולם תלמידי הבעל שם לא הסכימו – ילד כזה קטן שייסע?! אולם 

הרבי היה 'עקשן', הרבי היה עקשן כבר בשנות ילדותו. הציב הרבי את רגלו 

על מדרגת הברזל, ולא הסכים לזוז! התלמידים לא הסכימו שיצטרף, אולם 

הוא לא זז ממקומו, ילד!

הלך אחד התלמידים – כמדומני שהיה זה "רבי חיים קראסנער" – הרים 

את הרבי, והושיבו עליו. בנסיעה ההיא ראה הרבי את ה'תולדות'! הרבי הודה 

לאותו תלמיד שהרימו והכניסו לעגלה! זו הפעם היחידה בה ראה הרבי את 

התולדות!

ל

)השואל: היה פעם ש'רבי חיים קראסנער' לן עם הרבי במקום אחד?( היה זה בשנות ילדותו 

הייתה  'פיגא'  מרת  הרבי  של  אמו  בשנים.  רך  ילד  אז  היה  הרבי  הרבי,  של 

צריכה לנסוע, אז השאירה את בנה אצל רבי חיים קראסנער במעז'יבוז - רבי 

חיים שהה באותה עת במעז'בוז, הוא הגיע להשתטח על ציונו של הבעל שם 

הקדוש, אמרה לו מרת פיגא: "אני משאירה את הילד ברשותך!".

כשאמו של הרבי שבה מדרכה, אמר לה רבי חיים קראסנער: "שמרתי על 

בנך חזק כל כך שביטלתי בגלל זה את ה'סדר חצות' שלי!" – הוא ישן עמו 

באותו חדר – "כדי שלא אעיר אותו, נזהרתי שלא לקום ממיטתי - אם אקום 

ממיטתי הילד יתעורר!". אמר רבי חיים קראסנער: "שמרתי על בנך חזק כל 

כך שביטלתי בגלל זה את ה'סדר חצות' שלי שלא יתעורר" – כך אמר רבי 

חיים לאמו של הרבי. הסיפור התרחש כשהרבי עדיין היה ילד קטן! 

ל



יא פרשת כי תשא תשלרד 

)ר' משה ביננשטוק: מספרים על הרבי שבקטנותו הוא אף פעם לא בכה כדי שלא לצער את אמו! 

שמעתם על כך?( שמעתי על כך, כן! ילד, כשמסרקים את שערותיו - הרבי אף 

פעם לא בכה!
ל

טוב, בקיצור, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שנתקרב – שנתקרב לרבי! 

יש לנו רבי גדול מאד, והוא חפץ בקרבת כל אחד ואחד!

ל

ז"ל מחשובי אנ"ש, שנזדמן פעם איזה מתנגד שציער  )משוחחים אודות רבי חיים קיבליטש'ער 

אותו( היה זה בסעודה שלישית שהתארכה עד מאוחר, לאחר צאת הכוכבים. 

אותו מתנגד הציק לר' חיים במשך השבת, ואחר כך אף התבטא ואמר איזה 

מילת גנאי על הרבי, הלך רבי חיים קיבליטש'ער - שידוע היה בחריפותו - נטל 

'פמוט' בידו, השליך בראשו של המתנגד ואמר לו: "אני נשבע לך בשבת 

קודש שעשית כך וכך )עברת עבירה חמורה(, אחרת לא היה לך פה מאוס כל 

כך לדבר כאלו כגמילים!!!" ככה אמר רבי חיים לאותו מתנגד, והוא שתק, 

אותו מתנגד לא ענה, הוא הודה בעצמו – רבי חיים סיפר לי זאתכד!

)רמ"ב: נראה שרבי חיים היה 'בעל השגה', אני מתכוון לומר – שיאמר 'אני נשבע'( הוא היה 

למדן גדול ועובד השם מופלג – רבי חיים! הסיפור התרחש בשבת כשהוא 

עדיין היה אברך צעיר,  הם היו 'אברכים מסוג אחר'!

אכן "איציק באבריניצ'ער" היה חתנו של רבי חיים - )רמ"ב: איציק באבריניצ'ער 

היה נין של רבי נתן?( כן כן. )רמ"ב: בנו של רבי נתן ב"ר נחמן בן מוהרנ"ת( כן! והיה חתנו 

של רבי חיים! --- )חסר קצת(

ל  ל  ל

כג.. עיין היטב בעלים לתרופה - מכתבי מוהרנ"ת, מכתב ק"פ בסופו, ובליקוטי הלכות הל' נדה ב' אות 

י"א.

כד.. עיין שיח שרפי קודש ח"ה אות רצ"ט.

הערות ומראי מקומות
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מחשבה מועלת לדברי תורה

ּמֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל",  י ֹקֶדם ׁשֶ )לומד בליקוטי מוהר"ן תו' ס"ו אות ב'כה:( --- "ּכִ

כל דבר. אדם – כשהוא חושב לעשות משהו, זה נקרא 'בכח', וכשהוא עושה 

 – 'הפועל'  אל  'מכח'  הדבר  את  מוציא  הוא  ובטרם  'פועל',  נקרא  זה  זאת 

"נקשרים  ו'הפועל'  הכוונה ש'הכח'  ַיַחד! מה  ּבְ נקשרים  ְוַהּפַֹעל  ַהּכַֹח  ֲאַזי 

'בכח'?! אולם ה'פועל' כבר  'הפועל' הרי עדיין לא החל, הוא רק  ביחד"? 

מונח ב'כח'!

אדם שחושב לבנות בית - ה'רצון' נקרא 'כח', וה'בנייה' נקראת 'פועל'! 

"נקשרים   – הרבי  אומר   – ו'הפועל'  'הכח'  אזי  בית,  לבנות  כשבמחשבתו 

ה, כשבמחשבתו  ִחּלָ ָבה ּתְ ַמְחׁשָ ה ּבְ י סֹוף ַמֲעׂשֵ יֵניֶהם, ּכִ ביחד", ְוֵאין ֶהְפֵרׁש ּבֵ

של האדם לבנות בית, הרי ש'הפועל' מונח כבר 'בכח'!

ל

'התחזקות' – אדם שברצונו לפעול דבר מה,  ידיעה נפלאה – כלפי  זוהי 

כיצד באמת יוכל לממש את רצונו ולהוציאו "מכח אל הפועל"? הוא הרי רק 

חושב? כיצד ייצא הדבר ל'פועל'?! התירוץ הוא: שהפועל מונח כבר בכח! 

באותו זמן שהוא 'רוצה' לעשות משהו, אזי 'הרצון' חזק כל כך, עד ש'הפועל' 

מונח כבר 'בכח', הוא מונח שם 'בכח'! ברגע שהוא רק 'רוצה' – הרי שהפועל 

ּמֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל  ָרן ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְצוֹות ְוָהֲעֵברֹות, ִעּקָ ל ַהּמִ כה.. ז"ל בקיצור ליקוטי מוהר"ן שם אות ד': "ּכָ

ִריַאת  ִחיַנת ּבְ ּמֹוִציָאּה ַלּפַֹעל הּוא ּבְ ֹפַעל, ּוְכׁשֶ ּזֹוֶכה ַלֲעׂשֹוָתּה ּבְ ׁשֶ ְצָוה הּוא ַרק ּכְ ֵלמּות ַהּמִ ר ׁשְ י ִעּקַ ַהּפַֹעל, ּכִ

ב ַלֲעׂשֹוָתּה  חֹוׁשֵ ֹכַח ׁשֶ ה ָהֲעֵבָרה ּבְ ִחּלָ ּתְ ֲעֵבָרה ח"ו, ּבַ ם עֹוָלם ָמֵלא, ְוֵכן ְלֵהֶפְך ּבַ ׁש. ַוֲהֵרי הּוא ְמַקּיֵ ָהעֹוָלם ַמּמָ

ד ַעְצמֹו  ֵמת, ַוֲהֵרי הּוא ְמַאּבֵ מּור ְוָחׁשּוב ּכְ ע ּגָ ה אֹוָתּה, ָאז הּוא ָרׁשָ ּמֹוִציָאּה ַלּפַֹעל ְועֹוׂשֶ ׁשֶ ְך ּכְ ח"ו, ְוַאַחר־ּכָ

ִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל  ְצָאה ַהּבְ ּיָ ִחיָנה ֹזאת ׁשֶ ל ָהעֹוָלם לֹא ִנְבָרא ַרק ַעל־ְיֵדי ּבְ י ּכָ ד עֹוָלם ָמֵלא ח"ו, ּכִ ּוְמַאּבֵ

ים, ַרֲחָמָנא  דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ְכָלִלּיּות ָהעֹוָלמֹות ּוִבְכָלִלּיּות ַהּשׁ ָכל ֲעֵבָרה ח"ו ּפֹוְגִמין ּבִ ן ּבְ ַרְך, ְוַעל־ּכֵ ַעל ָידֹו ִיְתּבָ

ָהֲעֵבָרה  ַעל  ְתָחְרִטים  ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ׁשּוָבה  ּתְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ִאם  י  ּכִ ְקָוה  ּתִ ְוֵאין  ְזָבן.  ְלׁשֵ ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן 

ל ָהעֹוָלמֹות ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל". ּקּון ּכָ "ל, ְוחֹוֵזר ּומֹוִציא ּתִ ל ַהּנַ ן ּכָ ּקֵ ְועֹוְזִבים אֹוָתּה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתּתַ

הערות ומראי מקומות



יג פרשת כי תשא תשלרד 

נמצא שם – או אז יכול הדבר לצאת "בפועל ממש!" - "סוף מעשה במחשבה 

תחילה!".

זהו כלל, כל פעולה שהאדם עושה, הוא חייב לחשוב על כך תחילה. אין 

מציאות כזאת שהאדם לא יחשוב תחילה. ב"סוף מעשה" יש הרי "מחשבה 

תחילה", נמצא, כשהדבר עדיין במחשבה, הרי ששם ה'מעשה' וה'מחשבה' 

מחוברים יחד!

ִית – גם בתורה  גֹון ִלְבנֹות ּבַ ָבר, ּכְ ָהָאָדם רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ ּדְ

י"ח נוקט הרבי למשל "לבנות בית"כו; ישנם נושאים רבים בהם נוקט הרבי את 

המשל "לבנות בית"כז, כיוון שהעיקר הוא לבנות בית, האדם זקוק לביתכח!

ְבּתֹו, ֵאיְך ִיְהֶיה ִצּיּור  ַמֲחׁשַ ה ּבְ ִחּלָ אדם שחפץ לבנות בית, ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּתְ

יתֹו, כיצד ייראה הבית, כיצד תראה צורת הבית?! הבית כולו נמצא  ּבֵ ְנָין  ּבִ

יהיו שאר  יהיה המטבח, כאן  ישנם שלשה חדרים, כאן  תחילה במחשבתו. 

החדרים, צורת הבית כולה כבר נמצאת במחשבתו! האדם בוחר בדעתו כיצד 

ייראה הבית.

הוא  אז  או  ִלְבנֹותֹו,  ַמְתִחיל  ֲאַזי  יתֹו,  ּבֵ מּות  ּדְ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוָאז 

מתחיל בבנייה עצמה! אולם בטרם יש לו את ה'דמות' ואת ה'ציור' בשלמות, 

אז הוא רק 'חושב' - אחרי שצייר בדעתו את הציור כולו, כיצד יראה ביתו, או 

אז הוא עובר לבנייה עצמה!

ה, זהו לשון נפלא! האדם חושב  ִחּלָ ָבה ּתְ ַמְחׁשָ ה, ּבְ ֲעׂשֶ ּסֹוף ַהּמַ ִנְמָצא ׁשֶ

בדעתו, ה'מעשה' כולו צריך להיות מונח במחשבתו! "אני רוצה לעשות כך 

כו.. אות א'.

כז.. עיין ליקו"מ תו' צ"ד, ועוד.

כח.. עיין ליקוטי הלכות הל' חלוקת שותפים ב' אות ב', ועוד.

הערות ומראי מקומות



טעם זקנים יד

וכך, ובמראה זה, ובצורה כזאת", הכל צריך להיות מונח במחשבה! )דהיינו, לא 

לעשות מצוות בבחינת 'מצוות אנשים מלומדה', ללא רצונות ומחשבות טובות(

ל

ת  ְתִחּלַ ר ֲעַדִין ּבִ ה ִנְקׁשָ ֲעׂשֶ הֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ֲאַזי סֹוף ַהּמַ ְוֹקֶדם ׁשֶ

ָלל, לפעמים האדם מהרהר בלבו:  יֵניֶהם ּכְ ל ּבֵ ָבה, ְוֵאין ֶהְפֵרׁש ְוֶהְבּדֵ ְחׁשָ ַהּמַ

"אמנם אני 'חושב ורוצה', אך כיצד אצליח להוציא זאת ל'פועל'?! התירוץ 

הוא: מיד כשאתה מתחיל לחשוב ולרצות, אזי הפועל נמצא כבר במחשבה, 

וממילא תוכל גם להוציאו ל'פועל' ממש, זאת מכיוון שתכף בהתחלה נמצא 

כבר הפועל, הפועל מונח במחשבה – הפועל והכח שווים זה לזה! "נקשר" – 

אומר הרבי – "ואין הפרש והבדל ביניהם כלל".  

רק  לא  נמצא,  כבר  'הפועל'  ַהּפַֹעל,  ֶאל  ִמּכַֹח  ְלהֹוִציא  ִלְראֹות  ְוָצִריְך 

ה'מחשבה' לבד נמצאת אצל האדם, אלא 'הפועל' גם הוא נמצא ב'מחשבתו', 

'הפועל' נקשר ב'מחשבה', 'הפועל' נקשר 'בכח'!

האדם צריך להפריד ביניהם – בתחילה שניהם מחוברים יחד – והוא צריך 

ב'מחשבה',  כבר  נמצא  'הפועל'  ברגע שהוא חושב,  להפריד אחד מהשני! 

ִלין ַהּכַֹח  ִחין ְוִנְבָדּ ועל האדם להשתדל להוציא "מכח אל הפועל!", ַוֲאַזי ִנְפּתָ

ְוַהּפַֹעל, הם נבדלים זה מזה!

ל

ִחינֹות ּכַֹח, ּוֵבין סֹוף  ִהיא ּבְ ָבה, ׁשֶ ְחׁשָ ת ַהּמַ ִחּלַ ין ּתְ ל ּבֵ ְוֵיׁש ֶהְפֵרׁש ְוֶהְבּדֵ

י יּוִדין, ּוָואו  ּתֵ י א ִהיא ׁשְ ִחיַנת ָאֶלף, ּכִ ִחיַנת ּפַֹעל, ְוֶזה ּבְ ִהיא ּבְ ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ח. ּתָ ִחיַנת ּפַ ִהיא ּבְ ֶאְמַצע, ׁשֶ ּבְ

ִחינֹות  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּסֹוף,  ּבַ ויּו"ד  רֹאׁש  ּבָ יּו"ד  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  יּוִדין,  ִני  ֵ ַהּשׁ ְוֵאּלּו 

רּוְך הּוא,  ם ֲהָוָיה ּבָ הּוא ׁשֵ ם ָהֶעֶצם, ׁשֶ ל ׁשֵ ִחיַנת היּו"ד ׁשֶ ּכַֹח ּוֹפַעל. ַהְינּו ּבְ

רֹאׁש. אנחנו אומרים "הוי-ה", אולם לאמיתו של דבר היו"ד  ּבָ הּוא יּו"ד  ׁשֶ



טו פרשת כי תשא תשלרד 

נמצאת בתחילה, י' ה' וא"ו ה' – נמצא שה'יו"ד בראש', זה היו"ד שבמחשבה 

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ִני,  ֵ ַהּשׁ והיּו"ד  ּכַֹח.  ִחיַנת  ּבְ ה,  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ  –

ִחיַנת ּפַֹעל, אדנ"י זה כבר מלכות, 'עשיה' שעושים את הדבר  ה, ּבְ סֹוף ַמֲעׂשֵ

בפועל.

ַנ"ל.  ּכַ יֵניֶהם  ּבֵ ל  ְוֵאין ֶהְבּדֵ ִרין ַיַחד,  ִנְקׁשָ ֵני יּוִדי"ן ֵאּלּו ֵהם  ה ׁשְ ִחּלָ ּוַבּתְ

באמצע ישנם שני שמות, יו"ד מצד זה, ויו"ד מצד זה – ובאמצע ישנם ששה 

אותיות, בתחילה שני היודי"ן הם "נקשר ביחד ואין הבדל ביניהם", והיכן הם 

שני ה'שמות'? באות אל"ף יש יו"ד בראש, ויו"ד בסוף, וא"ו באמצע, אולם 

הם נראים 'מקשה אחת'!

ַנ"ל,  ּכַ ִלין  ְוִנְבּדָ ִנְפָתִחין  ֵהם  ַהּפַֹעל,  ֶאל  ִמּכַֹח  ּמֹוִציִאין  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

מ-יו"ד ראשונה ושלש אותיות נהיה שם הוי', מ-יו"ד שנייה ושלש אותיות 

נהיה שם אדנ"י. 

ל

נמצאנו למדים התחזקות נפלאה - כל ה'שמות' – כח ופועל – היו מקודם 

ניכר ההבדל  ולא  יחדיו,  'אל"ף', אלא מאי? הם מחוברים  צירוף של האות 

שביניהם, הכח והפועל מחוברים יחדיו! נמצא ששני השמות מחוברים זה 

לזה, אולם כשמפרידים ביניהם –  מתחברים אל היו"ד שלש אותיות ונהיה 

שם הוי"ה, שזה נקרא 'בכח', וכך גם ביו"ד השנייה מתחברים שלש אותיות 

– שזה נקרא 'בפועל' ונהיה שם אדנ"י.

ִחין  ִנְפּתָ ח. ַהְינּו ַמה ׁשֶ ּתָ ִחיַנת ּפַ הּוא ּבְ תֹוְך ָהָאֶלף, ׁשֶ ּבְ או ׁשֶ ִחיַנת ַהּוָ ְוֶזה ּבְ

ַנ"ל: ִחינֹות ּכַֹח ּוֹפַעל ּכַ ֵהם ּבְ ִני יּוִדי"ן, ׁשֶ ֵ ִלין ֵאּלּו ַהּשׁ ְוִנְבָדּ

ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹוִתּיֹות  או  ַהּוָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָהָאֶלף,  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ או  ַהּוָ ְוֹזאת 

ֶזה, יאקדונקי. "ל, ּכָ מֹות ַהּנַ ֵ ֵני ַהּשׁ ל ׁשְ ַהּיּוִדי"ן ׁשֶ



טעם זקנים טז

יש שני יודי"ן – ובאמצע יש ששה אותיות. מדוע באמת מתחלקים האותיות 

לֹשׁ אֹוִתּיֹות ֵאֶצל ַהּיּו"ד  י ֵיׁש ׁשָ שלש בצד זה ושלש בצד זה? מסביר הרבי: ּכִ

לֹשׁ  ָבה. ְוֵכן ֵיׁש ׁשָ ְחׁשָ ת ַהּמַ ִחּלַ ִחיַנת ּתְ הּוא ּבְ ם ָהֶעֶצם – בשם הוי"ה, ׁשֶ ל ׁשֵ ׁשֶ

ה. ִחיַנת סֹוף ַמֲעׂשֶ הּוא ּבְ ּנּוי – שם אדנ"י, ׁשֶ ם ַהּכִ ל ׁשֵ אֹוִתּיֹות ֵאֶצל ַהּיּו"ד ׁשֶ

ֵהם  ֵהם ָמקֹום ְוִצּיּור ּוְזַמן, ׁשֶ ִחינֹות, ׁשֶ לֹשׁ ּבְ עֹוָלם ֵיׁש ׁשָ ּבָ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ י ּבְ ּכִ

ִית, רואים שהרבי  ָאָדם רֹוֶצה ִלְבנֹות ּבַ ׁשֶ גֹון ּכְ "ל. ּכְ לֹשׁ אֹוִתּיֹות ַהּנַ ִחיַנת ׁשָ ּבְ

ֵאיֶזה ָמקֹום ִלְבנֹותֹו, ּוְבֵאיֶזה  נוקט רבות בדוגמא "לבנות בית", ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּבְ

ִית, שלשה דברים! וכל זה נאמר כשהאדם  ְזַמן, ּוְבֵאיֶזה ִצּיּור ִיְהֶיה ִנְבֶנה ַהּבַ

אוחז עדיין בשלב ה'רצון' - תכף "בתחילת המחשבה" יש כבר שלשה דברים: 

עֹוָלם, עדיין מדובר כשזה "במחשבה",  ּבָ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ מקום, ציור, וזמן, ְוֵכן ּבְ

ן  ם-ּכֵ ָבר, ֵיׁש ּגַ ה ֶאת ַהּדָ עֹוׂשֶ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ ה, ּדְ ֲעׂשֶ סֹוף ַהּמַ ְך ּבְ "בכח", ְוֵכן ַאַחר-ּכָ

ֵהם ָמקֹום ְוִצּיּור ּוְזַמן. "ל, ׁשֶ ִחינֹות ַהּנַ לֹשׁ ּבְ ׁשָ

ָבה  ְחׁשָ ת ַהּמַ ִחּלַ ִהיא ּתְ רֹאׁש, ׁשֶ ׁש ֵאֶצל יּוד ּבָ ּיֵ לֹשׁ אֹוִתּיֹות ׁשֶ ִחינֹות ׁשָ ְוֶזה ּבְ

ִחיַנת סֹוף  ִהיא ּבְ ּסֹוף, ׁשֶ לֹשׁ אֹוִתּיֹות ֵאֶצל יּוד ּבַ – שהוא שם הוי"ה, ְוֵכן ֵיׁש ׁשָ

ַנ"ל. ֵני ַהּיּוִדין ּכַ ין ׁשְ ּבֵ או ׁשֶ ִחיַנת ַהּוָ ֵהם ּבְ ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ל

כפי הנראה, אדם שנמצא במצב כזה שהוא לא מצליח לפעול כלום שיידע  

'רוצה' – זה כבר  'רוצה' לעשות משהו, תכף ומיד כשהוא  – שברגע שהוא 

שיצייר   – רצונותיו  להגביר  עליו  כן  כמו  שלי!  ה'מחשבה'  זו  הוי"ה,  שם 

בדעתו ציור שלשת האותיות של "מקום ציור וזמן" - מדברים הרי מ"דברים 

שבקדושה" – שיצייר בדעתו: "כזה מין 'ציור' יהיה לזה, וכך ייראה ה'מקום', 

ובזה ה'זמן'!", ברגע שהוא יצייר בדעתו היטב את שלשת הדברים הללו, או 

אז יתחיל חלק הפועל והדבר ייצא 'מכח' אל 'הפועל'! 
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מכאן  תורה"כט(  לדברי  מועלת  "מחשבה  בענין  ס"ב  אות  הר"ן  )רמ"ב: מצטט שיחה משיחות 

רואים שהמחשבה יש לה תוקף גדול! כשאני חושב - אני מצייר בדעתי את 

השם הוי"ה - ה-יו"ד מצטרף עם השלשה אותיות שהם "מקום ציור וזמן"! 

וזה אפילו כשהדבר רק ב'מחשבה', 'בכח'!

משתוקק  כשאני  ה'פועל'.  שהם  אותיות  שלשה  ישנם  אדנ"י'  ב'שם  וכן 

'מקום',  באיזה   – ה'מקום'  את  לצייר  עליי  שבקדושה,  לדבר  לזכות  ורוצה 

באיזה 'זמן', ובאיזה 'ציור', הכל צריך להיות מצוייר במחשבה, ועל-ידי-זה 

ייצא הדבר ל'פועל'!

אשר-על-כן אומר הרבי, שבאות 'אל"ף' – יש שני יודי"ן ו'פתח' ביניהם 

רצון  בכל  באם  ונבדלין".  "נפתחין  מלשון  הוא  וה"פתח"  הוא"ו,  שהוא   –

- נהיה וא"ו באמצע, והם הם  והשתוקקות יש לי את שלשת הדברים הללו 

השני שמות!

אשר שם 'שמות' בארץ

ב'שמות',  מלאים  "אנחנו  שאמר:  טוב  שם  הבעל  בשם  באמת  מובא 

אנחנו הולכים על 'שמות', אוכלים 'שמות', וחושבים 'שמות'!".

'מקום   - זו: ה'מחשבה' היא 'שם הוי"ה'  כל אלו הם דברי הרבי בתורה 

ציור וזמן', וה'פעולה' היא 'שם אדנ"י'. בכל דבר יש שמות הקדושים, "אנחנו 

מלאים ב'שמות' הקדושים!", אה, שנדע ונכיר בחשיבותנו, שלא נשתטה! 

הרי זה נורא, געוואלד!

ֵהם  ֶ ם ַמה ּשׁ ְבּתָ י ְיכֹוִלין ִלְפֹעל ַעל־ְיֵדי ַמֲחׁשַ דֹולֹות ּכִ ְבֵני ָאָדם ְסֻגּלֹות ּגְ ׁש ּבִ ּיֵ ע ׁשֶ כט.. עיין שם אות ס"ב: "ּדַ

ִבים". חֹוׁשְ

הערות ומראי מקומות



טעם זקנים יח

בסידור 'שערי ציון' ב'מחזה המרכבה' שלאחר אמירת סדר 'תיקון חצות', 

מפרט שם המחבר: 'שני עיניים' – כנגד שני יודי"ן, ה'חוטם' – כנגד הוא"ו, 

וזהו 'שם הוי"ה'! אחר כך הוא ממשיך ומפרט את כל איברי הגוף – כולם 

שמות הקדושים! שמות, שמות! 

הוא  החוטם  עיניו,  את  שומר  האדם  עוזר,  הוא  ברוך  והקדוש  כשזוכים 

'יראת השם'ל, אזי נהיה 'שם הוי"ה'! בראשי מונח 'שם', 'שמות' רבים! שתי 

הרגליים ושאר כל האיברים – כולם מלאים שמות, כולם מלאים שמות!

והחוטם אינם שמורים כראוי –בפרשת השבוע  ברם חלילה אם העיניים 

כתוב 'לא תנאף' – אומר המדרשלא: "לא תהנה אף", זהו פגם החוטם!

ונשמרים מפגם הברית, שומרים את העיניים  עוזר  כשהקדוש ברוך הוא 

כראוי, את המחשבה, שומרים את הדיבור, את המח, שומרים על כולם כראוי, 

'שם  באמת  נהיה  הם,  יפים  העיניים  יפה,  החוטם  נאה!  צירוף  נהיה  אז  או 

הוי"ה'!

אבל אם פוגמים חלילה בכח הראות, פוגמים בעיניים --- אדם ששמור ונקי 

מפגם כלשהו הוא ממש – הוא מלא בשמות הקדושים! הוא מלא!

צדיק הוא כל כך גדול, כל כך גדול בעיניו יתברך, כל כך חשוב! כתוב 

בתהילים "ה' אוהב צדיקים" – לקדוש ברוך הוא יש אהבה לצדיקים! הצדיק 

מלא בשמות הקדושים, כל איבר ואיבר מלא בשמות הקדושים! העיניים הם 

שמות, החוטם הוא שמות, הרגליים הם שמות, הידיים הם שמות, האדם מלא 

בשמות הקדושים!

ל.. עיין תורה כ"א אות ב'.

לא.. מדרש רבה במדבר י' ב', ועי' ליקוטי מוהר"ן תו' ב' בסופו "עיקר הריח תלוי בטהרה" וכו'.

הערות ומראי מקומות
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הזוהר הקדוש עושה עסק שלם סביב ה'עשר אצבעות' – שהם כנגד 'עשרת 

הדברות'!

ובשעת  מצווה  לצורך  אם  כי  ידיו,  את  ירים  לא  שהאדם  בזוהר  כתוב 

התפילה! אבל לריק – שישגיח שלא להרים את ידיו, הם 'שמות הקדושים', 

חומרה רבה! לדבר מצווה צריך שירים את ידיו, אולם לא 'לריק'!

הזוהר מקלל בקללות נמרצות – לשונות נוראים כתובים בזוהר על אדם  

שמרים את ידיו לריק, וזאת בגלל שלעשר אצבעות יש כזה מין חשיבות, אה, 

געוואלד, מלאים בשמות!

אדם שיעצור לרגע ויתבונן: "עד כמה גדולה חשיבותו של יהודי, באיזו 

צורה צר הקדוש ברוך הוא את האדםלב!".

מובא בספרים הקדושים שאת גודל האהבה שיש לקדוש ברוך הוא כלפי 

האדם – הוא גילה ב'ציור' שבו ברא את האדם! כמידת 'אהבה' שיש לו כלפי 

ל  לּול ִמּכָ ְשָֹרֵאל הּוא ּכָ ל ֶאָחד ִמּיִ לב.. עיין ליקוטי הלכות הל' קרחה וכתובת קעקע ג' אות א' - ב': "ּכָ

לּול ֵמְרַמ"ח ֵאיָבִרים ְוׁשס"ה  ְשָֹרֵאל ּכָ ל ֶאָחד ֶאָחד ִמּיִ י ּכָ ֱאַמר, 'ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם'. ּכִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּה, ּכְ ּלָ ַהּתֹוָרה ּכֻ

ר ֶהָאַרת  י ִעּקַ ּה... ּכִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ַלל ּכָ הּוא ּכְ ֲעֶשֹה, ׁשֶ ֵהם ְרַמ"ח ִמְצוֹות ֲעֵשֹה ְוׁשס"ה ִמְצוֹות לֹא ּתַ יִדים, ׁשֶ ּגִ

ִנים, ְוַעל- ּפָ ַעל-ְיֵדי-ֶזה זֹוֶכה ְלַהְדַרת  גּופֹו, ׁשֶ ִאיר ּבְ ּמֵ י ּוֵבאּוֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ רּוׁשֵ ּגּוף ָהָאָדם הּוא ַרק ַעל-ְיֵדי ּדְ

ל אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה.  לּול ִמּכָ י ּגּופֹו ּכָ תֹוְך ּגּופֹו ְוֵאיָבָריו... ּכִ ים ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבְ ִ ּשׁ ל ׁשִ ְיֵדי-ֶזה ְמִאיִרין ּכָ

ֵאי ְוכּו'  ׁשָ ה ִטּפְ ּמָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל ּכַ מֹו ׁשֶ נּו ז"ל, ּכְ ִדְבֵרי ַרּבֵ ּמּוָבא ּבְ ּוֶבֱאֶמת ָהָאָדם הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּתֹוָרה, ּכַ

ָנן".  ֵמי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ֵמי אֹוָרְיָתא ְוָלא ְלַקְיֵמי ִמּקָ ַקְיֵמי ִמּקָ ּדְ

ְך  ָיָדיו, ַנֲעֶשֹה ּכָ ְך ּבְ ָהָאָדם עֹוֶשֹה ּכָ ׁשֶ ת ָהָאָדם, ָאַמר, ּכְ ֻדּלַ ועיין חיי מוהר"ן אות תק"ד: "ֵמִעְנַין ַהְפָלַגת ּגְ

ׁשֹון 'ָוואס ַטייְטׁש ַאֶמעְנׁש,  זֹו ַהּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות. ְוָאַמר ּבְ ְך ּבְ ָיָדיו, ַנֲעֶשֹה ּכָ ְך ּבְ עֹוֶשֹה ּכָ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּוְכׁשֶ ּבְ

ל ָהעֹוָלמֹות, ִאין ַאז ֶער טּוט ַאזֹוי ַאַמאְך  ַאז ֶער טּוט ַאזֹוי ַאַמאְך ִמיט ֶדער ַהאְנד, ֶוועְרט ַאזֹוי ִגיָטאן ִאין ּכָ

ל ָהעֹוָלמֹות'". ִמיט ֶדער ַהאְנד, ֶוועְרט ַאזֹוי ִגיָטאן ִאין ּכָ

ִאיְטִליְכן  ִאין  ִוויא  ִגיֶזעהן  ֶמען  ָוואְלט  ן  ַאֶמעְנטׁשְ ֶקעְרן  ער  ִאיּבֶ ָזאל  ֶמע  'ַאז  "ָאַמר,  תק"ה:  אות  ושם 

ִכין ֶאת ָהָאָדם )ְרצֹונֹו לֹוַמר ִלְראֹות ֶאת  ְמַהּפְ ָהיּו  י ְרָבבֹות עֹוָלמֹות'. ִאם  ְוִרּבֵ ַאְלֵפי ֲאָלִפים  ָאֶדעִריל ֶהעְנֶגען 

י ִרְבבֹות עֹוָלמֹות!". לּוִיים ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ יָדיו ּתְ יד ָוִגיד ִמּגִ ָכל ּגִ ּבְ ִניִמּיּותֹו( ָהיּו רֹוִאין ׁשֶ ּפְ

הערות ומראי מקומות



טעם זקנים כ

האדם – כך צורתו! בגוף האדם יש 'וורידים' כמנין 'לאווין' שבתורה. ומספר 

איברים כמנין 'עשות', ספר תורה! הוא בעצמו ספר תורה! העיניים – כנגד 

היודי"ן, החוטם – כנגד הוא"ו!

כשהקדוש ברוך הוא עוזר באמת וזוכים לשמור את האיברים כראוי, או 

אז האדם הוא ספר תורה ממש! תורה מלאה שמות! הגמרא אכן אומרתלג: 

'תלמיד  מפני  קמים  ולא  תורה',  'ספר  מפני  שקמים  אותם  טיפשאי"  "כמה 

קמים  לא  מדוע  תורה,  ספר  עצמו  הוא  הרי  מלא בשמות,  הוא  הלא  חכם'! 

לכבודו?! 

כמה  "עד  לפניו  ולתאר  להשיח  יתברך,  להשם  בדיבורים  להרבות  צריך 

לבו  "ויגבה  לב'!  'גבהות  שיהיה  מותר  השם  בעבודת  חשיבותי!",  גדולה 

בדרכי השםלד!", "אני לא עוד איזה חפץ בעלמא! אני מלא בשמות הקדושים, 

נו, האם כך ראוי לי לנהוג?! הלא אני 'בן המלך'לה! הרי אני מלא בציורים 

קדושים! מידות קדושות! האם ראוי לי לנהוג כך?!". --- )חסר ההמשך(

ל  ל  ל

לג.. מס' מכות דף כ"ב ע"ב.

לד.. דברי הימים-ב' י"ז ו', ועי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' קכ"ה.

"ל  ן ַהּנַ לה.. מתוך הלשון בספר סיפורי מעשיות מעשה י"א - בן המלך ובן השפחה שנתחלפו: "...ְוַהּבֵ

יַח  ל, ְוִהּנִ ַעם ַאַחת ָיָצא ְלַבּדֹו ְלַטּיֵ ז ְמעֹוָתיו - ּפַ ה, ּוִבְזּבֵ ָעׂשָ ֶ ה ַמה ּשׁ ֱאֶמת( ְוָעׂשָ ֶלְך ּבֶ ן ַהּמֶ ר הּוא ּבֶ ֵרׁש )ֲאׁשֶ ְתּגָ ּנִ ׁשֶ

אי  ַוּדַ ּבְ ן־ֶמֶלְך -  ה ֱאלִֹקים ִלי, ִאם ֲאִני ַהּבֶ ּזֹאת ָעׂשָ ב: ַמה  ָעַבר ָעָליו. ְוָחׁשַ ֶ ּשׁ ְעּתֹו ַמה  ּדַ ב, ּוָבא לֹו ַעל  ּכַ ִלׁשְ

ַדְעּתֹו:  ב ּבְ ֵ יַע ִלי ֹזאת, ִלְהיֹות ּבֹוֵרַח ּוְמֹגָרׁש. ְוִנְתַיּשׁ ן ֵאינֹו ַמּגִ ם־ּכֵ ֶלְך - ּגַ ן ַהּמֶ ֵאינֹו ָראּוי ִלי ֹזאת, ְוִאם ֵאיִני ּבֶ

ן  "ל, ִאם־ּכֵ ּנַ ּכַ ָעָליו  ֲעֹבר  ּיַ ְוׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ְלַהֲחִליף ֶאת  ֹזאת,  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ן,  ּכֵ א, ִאם  ַאְדַרּבָ

יִתי; ְוִהְתִחיל ְלִהְצַטֵער ּוְלִהְתָחֵרט ְמֹאד ַעל  ָעׂשִ מֹו ׁשֶ ְך ָהָיה ָראּוי ִלי ְלִהְתַנֵהג, ּכְ יִתי, ְוִכי ּכָ ָעׂשִ ֶ ֵכן ַמה ּשׁ ֲהִיּתָ

ה". ָעׂשָ ים ָרִעים ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ

הערות ומראי מקומות
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נתון תתן לו – ולא יירע לבבך בתתך לו

)מתוך שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ב', אות ד'לו( --- על-ידי 'צדקה' זוכים ל'משפט', 

ִביל ֶזה ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ְצָדָקה  ט, ּוִבׁשְ ּפָ ת ִמׁשְ ִמּדַ אֹוֵחז ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ִנְמָצא ׁשֶ

ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ י'(,  י'. ובשולחן ערוך ארח חיים סימן צ"ב סעיף  )בבא בתרא  ה,  ִפּלָ ַהּתְ קֹוֵדם 

ט. ּפָ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ ל ּדְ ְלַכְלּכֵ

מושל  ב"ואתה  בתפילה  כשאוחזים  לצדקה  פרוטה  לתת  שצריך  כתוב 

בכללז". היו אנ"ש אומרים – שאז צריך כבר 'לתת', אולם 'להפריש' – צריך 

שיפריש עוד קודם התפילה!

כשהעני מגיע צריך כבר 'לתת' לו, לעני אין זמן, הוא הרי רוצה ללכת! 

הרבי  דברי  ובכך מקיימים את  קודם התפילה  'מפרישים' צדקה  אלא מאי? 

התפילה,  לפני  הכסף  את  מפרישים   - התפילה"  קודם  צדקה  "להפריש 

וכשמגיעים ל"ואתה מושל בכל" נותנים.

הלא זה מה שכתוב בתורה ס"ז: כשיגיע ל"ואתה מושל בכל" ייתן צדקה!

ובתוך  'יפריש' לצדקה,  היו אנשי שלומינו מפרשים. לפני התפילה  ככה 

התפילה 'ייתן' צדקה! אדם יכול להפריש כסף רב, ומהכסף הזה לתת צדקה!

אחד שאין לפניו עני שיוכל לתת לו, אז הוא מפריש, וכשמגיע עני הוא 

נותן לו מן המופרש!

תֹו  ִפּלָ ה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ּתְ ִפּלָ לו.. ז"ל בקיצור ליקוטי מוהר"ן שם אות י"ג: "ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ְצָדָקה ֹקֶדם ַהּתְ

ה ִמן  ִיּטֶ ּלֹא  ׁשֶ ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְויּוַכל  ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ִנּצֹול  ָדָקה  ַהּצְ ם ַעל־ְיֵדי  ּגַ ִפיו.  ּבְ גּוָרה  ׁשְ

ט". ּפָ ׁשְ ּמִ ָבָריו ּבְ ל ּדְ ל ּכָ ֹמאל, ַרק ְיַכְלּכֵ ד לֹא ְלָיִמין ְולֹא ִלׂשְ ַהּצַ

לז.. עיין מגן אברהם או"ח סי' נ"ו ס"ק ז' בשם האריז"ל, ועיין בליקוטי מוהר"ן תו' ס"ז אות ז'.

הערות ומראי מקומות
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מהכסף שהוא הפריש לפני התפילה הוא נותן ב"ואתה מושל"; הוא רשאי 

הכוונה  אין   – 'להפריש'  אומר  כשהרבי  אולם  מעות,  בשאר  גם  להשתמש 

שהוא צריך תכף ומיד 'לתת' )אלא ייתן בתוך התפילה(.

ל

"ר' דוד צבי"לח – חמיו של רבי נתן פירש את הפסוק "נתן תתן" – 'תתן' 

ממעות ש'כבר נתת'! אדם שמשלשל מעות לקופת צדקה, אט אט מצטבר שם 

סכום כסף נכבד, אחר כך כשמגיע עני יש לו לתת נתינה יפה, והמצווה לא 

באה לו בקושי! "נתן תתן" – 'תתן' ממעות ש'כבר נתת', "ואל יירע לבבך" – 

מדוע? כי כבר הפרשת את המעות לפני כן! יש ברשותך קופה מלאה בכסף!  

כסף  מלאה  קופה  ברשותו  החזיק  הוא  זו,  הנהגה  ראו  מיכ'ללט  ר'  אצל 

וכשהגיע עני הוא נתן לו נתינה יפה ומכובדת! הכסף כבר הופרש לפני כן! 

לבבך",  יירע  "ואל  יקויים  אז  או  נתת',  ש'כבר  ממעות  'תתן'   – תתן"  "נתן 

הנתינה לא תקשה עליך - הרי יש לך קופה מלאה!

ל

לאכול,  ניגשו  בטרם  לישון,  פנו  בטרם  צדקה  לתת  נהגו  שלומינו  אנשי 

בטרם ברכו 'ברכת המזון', כיצד הם עשו זאת? היה להם 'קופת צדקה' ולתוכה 

הכניסו את המעות, זה הכוונה 'להפריש', וחשובה 'הפרשת' הצדקה 'כנתינת' 

צדקה! עצם ההפרשה – יש לה חשיבות! 'ההפרשה' שווה לכל נפש, הרי לא 

תמיד מזדמן לפניו עני - אחד שמתגורר בכפר וכדו' - אולם 'להפריש' הוא 

יכול! עצם הפרשת הצדקה חשובה כנתינת צדקה! 

לח.. ה"ה הגאון המפורסם רבי דוד צבי אויערבאך זצ"ל, שהיה מכונה ע"י בני דורו "דער גרויסער ר' 

דוד צבי", רב ואב"ד המחוזות שאריגראד, קרעמיניץ, מאהילוב ועוד.

לט.. רבי מיכל ב"ר יצחק בן מוהרנ"ת ז"ל.

הערות ומראי מקומות



כג פרשת כי תשא תשלרד 

אחד שמרגיל עצמו להפריש 'מעשר' ממעותיו גם נוהג כך, הוא מניח את 

כספי המעשר לחוד: "אלו הם מעות מעשר", בינתיים הוא רק מפריש, הוא 

עוד לא נותן.

ר' מיכל'ע נהג לתת צדקה כל כך הרבה פעמים ביום, בכל נתינה הוא היה 

'שערי  בסידור  שמובא  יחוד  לשם   – צדקה  לנתינת  יחוד'  ה'לשם  את  אומר 

ציון'! "נאשק'ע" עליו השלוםמ סיפר לי; תכף בהקיצו בחצות לילה – מיד 

מספר  צדקה  הפריש  הוא   – לסעודה  ניגש  כשהוא  לצדקה!  מעות  הפריש 

פעמים; קודם נטילת ידיים; קודם ברכת המזון! מסתמא הוא ראה את אביו 

רבי יצחק נוהג כך, ורבי יצחק ראה זאת אצל אביו מוהרנ"תמא!

)השואל: רבי מיכל'ע עוד הכיר את רבי נתן?( כן! הוא ילד בן 'שבע-שמונה שנים' 

כשרבי נתן נפטר, אחיו "רבי דוד צבי" היה אז נער בן 'חמש עשרה – שש 

עשרה שנים'!

את הפירוש על "נתן תתן" אמר רבי נתן בשם חמיו!

לצדקה!  הגונים  סכומים  מנדבים  היו  שלומינו  מאנשי  העניים  זכורני, 

מהיכן היה להם?! כי קודם הם הפרישו לצדקה, וכשהגיע עני הם נתנו לו 

סכום הגון!

מ.. רבי נאשקע טולטשינ'ער ז"ל, ה"ה ר' נחמן ב"ר שכנא ב"ר דוד צבי ב"ר יצחק בן מוהרנ"ת ז"ל, 

מחשובי אנ"ש.

דֹוִלים, ְוֶהֱחִליָפם ַעל ְטָפִלים,  ָהָיה לֹוֵקַח ֵאיֶזה ּגְ יֵמי ַיְלדּותֹו ָהָיה נֹוֵהג ׁשֶ מא.. עיין שבחי הר"ן אות י"ג: "ּבִ

ת  ּיַ ל ֲעׂשִ ם ִיחּוד ׁשֶ ׁשֵ ֲעֵרי ִצּיֹון', ְוָאַמר ַהּלְ ֶפר 'ׁשַ ֶרְך ַחּלֹון ְוַכּיֹוֵצא, ְוָלַקח ִעּמֹו ַהּסֵ ֶהְצֵנַע ּדֶ ֶנֶסת ּבְ ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהּכְ

ְעּתֹו  יַח ּדַ ִאּלּו הּוא ַמּסִ ה ַעְצמֹו ּכְ ְך ָחַזר ְוָעׂשָ ֶתר, ְוַאַחר־ּכָ ּסֵ ן ּבַ ּתָ ִליָכּה ְלתֹוְך ַהּמַ ִמְצָוה, ְוָלַקח ָטֵפל ֶאָחד ְוִהׁשְ

יַח  ֶתר, ְוָחַזר ְוִהּסִ ּסֵ ן ּבַ ּתָ רּוָטה ַאַחת ְלתֹוְך ַהּמַ ִליְך ּפְ "ל, ְוָחַזר ְוִהׁשְ ם ִיחּוד ַהּנַ ְך ָחַזר ְוָאַמר ְלׁשֵ ה, ְוַאַחר ּכָ ִמּזֶ

ִליְך  ִהׁשְ ָעִמים, ַעד ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ה ּכַ רּוָטה ַאַחת, ְוֵכן ָחַזר ְוָעׂשָ ִליְך עֹוד ּפְ "ל ְוִהׁשְ ם ִיחּוד ַהּנַ ׁשֵ ְעּתֹו ְוָחַזר ְוָאַמר ַהּלְ ּדַ

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ ָנתֹו ָהָיה ּכְ "ל, ְוַכּוָ ם ִיחּוד ַהּנַ ׁשֵ רּוָטה ּוְפרּוָטה ָאַמר ַהּלְ ל ּפְ ֶתר, ְוַעל ּכָ ּסֵ ן ּבַ ּתָ רּוטֹות ְלתֹוְך ַהּמַ ל ַהּפְ ּכָ

ָלל". ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ מּור ּבְ יטּות ּגָ ְפׁשִ י ֲעבֹוָדתֹו ָהָיה ּבִ ִמְצוֹות ַרּבֹות, ּכִ

הערות ומראי מקומות
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לעניין  בחז"ל  מובא  פעמים  מספר  כנתינה,  נחשבת  עצמה  ה'הפרשה' 

קרבנות, 'המותר', 'המותרמב', מה הפירוש 'המותר'? שתחילה הפרישו, ואחר 

כך הביאו לביהמ"ק.

ל

ָאְמרּו חכמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בבא  )ממשיך בלימוד ליקוטי מוהר"ן תורה ב'( ְוֶזה ׁשֶ

כֹוָרה ְליֹוֵסף? – 'בכורה' מפרש הרבי לעיל  ה ָנַתן ַיֲעֹקב ֶאת ַהּבְ בתרא קכג.(: ָלּמָ

זוהי 'עבודת התפילה'מג, יעקב נתן זאת ליוסף, 'יעקב' – הוא 'משפט', מדוע 

ל  ל אֹותֹו, ָמׁשָ ְלּכֵ ּכִ ִביל ׁשֶ ׁשְ הוא נתן זאת ליוסף דייקא? כי יוסף נתן צדקה! ּבִ

יתֹו' וכו', יוסף נתן צדקה, ולכן 'יעקב' –  תֹוְך ּבֵ ל ָיתֹום ּבְ ּדֵ ּגִ ִית ׁשֶ ְלַבַעל ַהּבַ

'משפט' נתן לו את 'הבכורה' – 'עבודת התפילה'! 

ל

להרחיב הפתחים של הקדושה

בתורה "ואת העורבים"מד אומר הרבי שהצדקה מרחבת כל הפתחים של 

הקדושה! היכן שיש לאדם 'פתח' בעבודת השם - הפתח מתרחב! כשהוא 

מב.. עיין שקלים פרק ב' משנה ה'.

מג.. אות ב'.

ּלֹו  ר ָהַאְכָזִרּיּות ׁשֶ ּבֵ ָדָקה ִהיא ְלׁשַ ר ֲעבֹוַדת ַהּצְ מד.. זה לשונו בקיצור ליקוטי מוהר"ן שם אות א' - ג': "ִעּקַ

ִטְבעֹו, ֵאין  ּבְ ִטְבעֹו ְונֹוֵתן ְצָדָקה ֵמֲחַמת ַרֲחָמנּות ׁשֶ הּוא ַרֲחָמן ּבְ י ִמי ׁשֶ ב ִלְצָדָקה. ּכִ ְלָהְפכֹו ְלַרֲחָמנּות ְלִהְתַנּדֵ

ֶרְך  ּדֶ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְוַלֲעֹבר  ֵליֵלְך  ְצִריִכין  ָראּוי,  ּכָ ְצָדָקה  ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ רֹוִצים  ׁשֶ ִדיֵבי ֵלב  ַהּנְ ל  ּכָ ן  ֶזה ֲעבֹוָדה, ַעל־ּכֵ

ְצָדָקה,  ן  ִלּתֵ ְלַרֲחָמנּות  ְלָהְפכֹו  ִטְבָעם  ּבְ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהַאְכָזִרּיּות  ר  ּבֵ ְלׁשַ ְצִריִכין  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֹזאת,  ִחיָנה  ּבְ

ל  ָדָקה ַמְרֶחֶבת ּכָ ַרְך ְלָרצֹון... ַהּצְ ם ִיְתּבָ ֵ ם רֶֹגז ַהּשׁ ְך ּגַ "ל. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַהּפֵ ּנַ ָדָקה ּכַ ר ֲעבֹוַדת ַהּצְ י ֶזה ִעּקַ ּכִ

ַתח  ּפֶ ם  ִלְפּתַֹח ׁשָ ָצִריְך  ַוֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹוַדת ה', ָאז הּוא  ֶרְך  ּדֶ ֵאיֶזה  ּבְ ִנְכָנס  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ָתִחים ׁשֶ ַהּפְ

ָבר  ׁש ּכְ ּיֵ ׁשֶ ַתח. ַוֲאִפּלּו ּכְ ָדָקה ַמְרִחיב ַהּפֶ ל ַהַהְתָחלֹות ָקׁשֹות, ְוַעל־ְיֵדי ַהּצְ ִביל ֶזה ּכָ ֶרְך, ּוִבׁשְ אֹותֹו ַהּדֶ ִלְכֹנס ּבְ

ן  ל ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה טֹוב ִלּתֵ ן ֹקֶדם ּכָ ה, ְוַעל־ּכֵ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ָתִחים ׁשֶ ל ַהּפְ יֹוֵתר ּכָ ָדָקה ַמְרֶחֶבת ּופֹוַתַחת ּבְ ַתח, ַהּצְ ּפֶ
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נכנס באיזה דרך ועבודה בעבודת ה', והוא רואה שקשה לו, שייתן צדקה – 

ועל-ידי-זה הולך הפתח ומתרחב יותר ויותר - 'עבודת הצדקה'!

יכול להיות שהרבי התכוון לכך; אמנם נתינת צדקה בלי לשבר אכזריות זו 

מצווה, אולם 'עבודת הצדקה', 'עבודה' – זה כבר עניין אחר...! נתינת צדקה 

פעמים רבות במשך היום!

כשעושים את המצווה כ'מצוות אנשים מלומדה' אין לכך את החשיבות 

הראויה; ולא רק כלפי 'צדקה', אלא כל דבר שבקדושה; אני עומד להתפלל 

המצוות  כל  שאר  וכן  תפילהמה"!  זוהי  שבלב  "עבודה  עבודה,  זו  תפילה   –

- אם המצווה נעשית עם 'עבודה' הרי שיש לכך חשיבות  יש בהם הבדלים 

מרובה!

אחד שנותן צדקה עם אמירת ה'לשם יחוד' מספר פעמים במשך היום, הוא 

מרחיב יותר את הפתח! הוא מתפלל טוב יותר! וכן שאר דברים שבקדושה!

התפילה  לעניין  רק  מדבר  לא  הרבי   – העורבים"מו  "ואת  בתורה   – הרבי 

ששם הצדקה מרחבת הפתח, הרבי נוקט בלשון "עבודת השם"! אדם שרוצה 

להיכנס בעבודה, בדרך, עליו לפתוח את הדלת על מנת שיוכל להיכנס לדרך 

העבודה! ולמרות שהוא פתח כבר את הדלת,  בכל זאת הוא צריך לפתוח 

יותר ויותר!

הרבי לא מדבר רק מעבודת התפילה, אלא כל עבודה - כל עבודה שאדם 

חפץ לעשות, עליו לפתוח את השערים – להיכנס לתוככי העבודה! וכיצד? 

על-ידי צדקה!

ִלְכֹנס  ְך  ל־ּכָ ּכָ ָעָליו  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ִיְהֶיה  ְולֹא  ֲעבֹוָדתֹו,  ּבַ ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַתח  ּפֶ ְלַהְרִחיב  ֵדי  ּכְ ְצָדָקה, 

ֶהם". ּבָ

מה.. מס' תענית דף ב' ע"א.

מו.. תורה ד' תנינא,

הערות ומראי מקומות
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אם הוא כבר פתח – הרי שעל-ידי הצדקה הדלתות ייפתחו עוד יותר, פתח  

רחב יותר! הצדקה פותחת ומרחבת!

ראו יהודים יראי השם, בעת שהם עסקו בעבודת השם; לפני שנטלו ידיהם 

לסעודה - נתנו צדקה; בעת שפנו לישון – נתנו צדקה; הכל סביב עניין הצדקה 

– 'עבודת הצדקה'!

לפי הטף

מֹו  ּכְ 'תפילה'!   - ל'בכורה'  זוכה  הוא  בכך  ב'משפט',  שאוחז  ידי  על   -

ל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ֶלֶחם – כלומר על  תּוב )בראשית מ"ז(: "ַוְיַכְלּכֵ ּכָ ׁשֶ

ף". ידי צדקה – ְלִפי ַהּטָ

הוא  ושם   – פסוק  זהו  דיבור(,  )לשון  רֹום"  ּדָ ֶאל  ף  "ַהּטֵ כ"א(:  )יחזקאל  מֹו  ּכְ

זוכה  אז  דיבור! בהתבודדות,   – 'הטף'  לפי   – יוסף  ויכלכל  'דיבור',  מלשון 

האדם שיש לו דיבורים, אם רוצים לזכות לדיבורים בהתבודדות – ה'צדקה' 

היא זו שמועלת לזכות להתבודדות כדבעי!

מכאן נמצאנו למדים שיוסף הצדיק – לא רק שהוא נתן צדקה, אלא הוא 

גם דיבר, הוא דיבר דיבורים לה' יתברך, הרבי הרי מפרש "לפי הטף" – שהיו 

לו דיבורים!

בתורה ל"דמז מביא הרבי את הפסוק שכתוב אצל יוסף: "דברים המתיישבין 

על הלב", "כפי כן לבי", היו לו דיבורים!

י'. ַהְינּו  ִלּבִ ן  ּכֵ ִפי  'ּכְ "י:  ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ר ֲאֵליֶכם',  י ַהְמַדּבֵ ּפִ י  'ּכִ תּוב ֵאֶצל יֹוֵסף:  ּכָ ׁשֶ מז.. שם אות ח': "...ְוֶזה 

ם',  ר ַעל ִלּבָ י ְתבּונֹות. ּוְכִתיב ּבֹו: 'ַוְיַדּבֵ ָהגּות ִלּבִ ר ָחְכמֹות, ּבְ י ְיַדּבֵ ֵהִאיר ּפִ ּלֹו. ׁשֶ או ׁשֶ ּוָ ּלֹו, ּבַ ה ׁשֶ ֻקּדָ ֵהִאיר ַהּנְ ׁשֶ

ָרֵאל". ל ִיׂשְ ֵלב ּכָ ּלֹו, ּבְ ָלִלּיּות ׁשֶ ה ּכְ ֻקּדָ ֵהִאיר ַהּנְ ב'. ַהְינּו ׁשֶ ִבין ַעל ַהּלֵ ְ ְתַיּשׁ ָבִרים ַהּמִ "י: 'ּדְ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ

הערות ומראי מקומות
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ָדָקה, הלא  ִפיו ַעל-ְיֵדי ַהּצְ תֹו ּבְ ִפּלָ גּוָרה ּתְ ָהָיה ׁשְ ף", ַהְינּו ׁשֶ כתוב "ְלִפי ַהּטָ

זה אמור על יוסף; בזכות הצדקה שנתן ליעקב ולשבטים, היו לו דיבורים! 

נהייתה "שגורה תפילתו בפיו"!.

נראה  היה  הכל  'עבודה',  אצלם  היה  דבר  כל   – זאת  לראות  ניתן  פה  גם 

אחרת – עבודת השם באמת!

ִחיַנת  הּוא ּבְ ה – יוסף נתן צדקה – ָנַתן לֹו ַיֲעֹקב, ׁשֶ ָעׂשָ ָדָקה ׁשֶ ְוַעל ְיֵדי ַהּצְ

ְלָך  י  ָנַתּתִ תּוב: "ַוֲאִני  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ כֹוָרה  ַהּבְ ט, ֶאת  ּפָ ִמׁשְ

ט. ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ הּוא ּבְ ְיָקא, ׁשֶ ֶכם", 'ַאִני' ּדַ ׁשְ

ל

ציון במשפט תפדה

ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִקְלקּול  ַעל-ְיֵדי  ֵהם  ָזרֹות  בֹות  ְחׁשָ ַהּמַ ל  ׁשֶ ר  ְוִעּקָ ה'(  אות  )שם 

המשפט,  מקלקול  בא  הכל  זרות,  מחשבות  לאדם  כשבאים  השם,  בעבודת 

המשפט מקולקל.

בֹואּו ֶאל ֵעין  תּוב )בראשית י"ד(: "ַוּיָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֵעיִנין. ּכְ ט הּוא ּבְ ּפָ י ִמׁשְ ּכִ

ִחיַנת )דברים ל"ג(: "ֵעין ַיֲעֹקב", אצל יעקב כתוב 'עין', ובמשפט  ט". ֶזה ּבְ ּפָ ִמׁשְ

כתוב 'עין', שם כתוב 'עין' – וכאן מפרש זאת הרבי בניקוד 'עין'.

י השוחד  תּוב "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ א ִקְלקּול ָלֵעיִנין, ּכְ ט ּבָ ּפָ ׁשְ ְוַעל-ְיֵדי ִקְלקּול ַהּמִ

ר ֵעיֵני ֲחָכִמים", 'שוחד' מסמל הרי את 'קלקול המשפט' – והוא 'יעוור  ְיַעּוֵ

עיני חכמים', העיניים מתקלקלים, נהיה קלקול לעיניים!

מֹו  ֵהם עננין דמכסין ַעל ֵעיִנין, ּכְ בֹות ָזרֹות שבתפילה, ׁשֶ ִחיַנת ַמְחׁשָ ֶזה ּבְ

ָעָנן ָלְך" וכו', הענן מכסה את העיניים, אלו הם קליפות –  תּוב :ַסּכָֹתה ּבֶ ּכָ ׁשֶ

מחשבות זרות, ומהיכן הם לקוחים? מקלקול המשפט!



טעם זקנים כח

ֶדה"  ּפָ ּתִ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ "ִצּיֹון  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ט,  ּפָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ן  ֻתּקַ ּיְ ׁשֶ ּוְלָעִתיד 

וריב  ישפטו,  יתום לא  ומדבר על "רודף שלמונים,  א' בישעי' עוסק  – פרק 

אלמנה לא יבוא עליהם", המשקים מהולים במים, הכל מדובר מענייני ממון, 

לכן אנחנו שרויים בגלות! אבל לעתיד לבוא אזי "ציון במשפט תפדה ושביה 

בצדקה" – פזר ממונך לצדקה ובכך תקרב את הגאולה השלימה!

ברם כל העבודות הללו, אם יש בהם חשש גזילה, הקדוש ברוך הוא שונא 

אותם, "שונא גזל בעולה" - אתה נותן צדקה מכסף שאינו שלך, דע שהקב"ה 

לעשות  אדם שחפץ  לצדקה?!  חבריך  ממון  עם  אתה משתמש  זאת!  שונא 

כסף  יגנוב  הוא  שלו,  שאינו  בכסף  ולהשתמש  וכדו',  אתרוג  לקנות  מצווה, 

ויקנה אתרוג נאה, הקב"ה אומר לאדם כזה: "אינני חפץ בעבודתך!". 

החשיבות של כל דבר היא רק בתנאי שהדבר נעשה "במשפט", שלא יהיה 

זוכים לכך? על-ידי צדקה! אדם שעוסק  אפילו חשש קל של גזילה. וכיצד 

במצוות צדקה כבר זהיר יותר בממון חברו!

ן  י ַעּיֵ תּוב: "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ר עננין דמכסין ַעל ֵעיָנא. ּכְ אומר הרבי: ֲאַזי ִיְתַעּבֵ

ׁשּוב ה' ִצּיֹון", לעתיד לבוא תהיה כזו מין התגלות, יראו את ה'  ֵעין ִיְראּו ּבְ ּבְ

'עין בעין', מדוע? בגלל שאז המשפט יהיה מתוקן! יהיה 'עין משפט', לא 

יהיה שום קלקול במשפט ויקוים מה שכתוב: "עין בעין יראו"!

על-ידי 'תיקון המשפט' - שלא ירמו אחד את השני, לא יגנבו זה מזה – על-

ידי-זה תהיה ההתגלות לעתיד לבוא!

קודם לכן אומר הרבימח: "משפטיך למלך תן" – זהו פסוק בתהילים פרק 

ע"ב המדבר ממשיח: "ישפוט עניי עם, יושיע  לבני אביון"; כל מעלתו של 

משיח תהיה על ידי זה – שלא יהיו שום גזילות, שלא יגנבו וירמו אחד את 

מח.. אות ג'.

הערות ומראי מקומות
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השני; או אז יהיה כזה מין "עין בעין", יראו את התגלות אלוקותו "עין בעין"! 

כשלא יהיה פגם ב"עין משפט" יהיה כזה מין "עין בעין"!...

עיניים  היו  ליוסף  הלא  ָעִין",  ֲעֵלי  ּפָֹרת  ן  ּבֵ יֹוֵסף:  ִנְקָרא  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ

מאירות, עיניים יפות – "בן פורת עלי עין", מדוע הוא זכה לכך? כי הוא זכה 

למשפט ולצדקה, לתפילה ולבכורה, לכן הוא היה "בן פורת עלי עין"!

הרבי הרי אומר שה'מחשבות זרות' – הם 'עננין'; ישנו פסוק במגילת איכה: 

יכולות לעלות לפני כסא  "סכותה בענן לך מעבור תפילה", התפילות אינם 

הכבוד, יש ענן שמכסה עליהם; מהו הענן שמונע את עליית התפילות? אלו 

הם המחשבות זרות! זהו כזה מין 'ענן', כזה מין 'חושך', והם אלו שמונעים 

מהתפילות לעלות לפני כסא כבודו.

ב'ענייני  'מקלקול המשפט;  הרבי:  אומר  זרות?  באים המחשבות  מהיכן 

ממונות' נדרשים לנהוג בזהירות יתירה, רואים הרי לענין פרוטה ש"דין פרוטה 

כדין מאהמט!". הגמרא אומרת שאם אחד נשבע בענייני ממונות, אפילו שווה 

'פרוטה' – הוא חייב לנסוע עד 'מדי', ולהוזיל מכיסו 'אלפי דולרים' על מנת 

להחזיר את ה'פרוטה'!

רואים ש'דיני ממונות' זה נורא, געוואלד! ואין כל נפקא מינה בין אם זה 

מעט או הרבה - אם זה שווה פרוטה יש בזה כבר דין גזילה.

ל"עין  זוכים  נקיות  עיניים  עם   – הקב"ה  לפני  טהורות  לעיניים  כשזוכים 

עיני  את  הרי  מחשיך  הענן  איננו;  ה'ענן'  זרות,  מחשבות  אין  יראו",  בעין 

האדם, "עננין דמכסין על עיינין", הם מחשיכים את העיניים!  

מט.. מס' סנהדרין דף ח' ע"א.

הערות ומראי מקומות
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עיניים הכוונה גם ל'עיני השכל', לאדם יש עיני השכל; אדם שעיניו נקיות 

וטהורות, הוא לא עיוור, ודאי ששכלו הוא שכל אחר לגמרי! "עיניים על שם 

החכמה נאמר", ממילא גם תפילותיו הם בצורה שונה לגמרי!

יוסף –  ידי  הרבי הרי מזכיר זאת מקודםנ, שצריך לקבל את התפילה על 

שמירת הברית, ואז יכולים על-ידי התפילה ללחום מלחמות ולכבוש מלחמות!

ַעְצמֹו  ר  ֵ ַקּשׁ ּיְ ׁשֶ תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ן  ְלַכּוֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָצִריְך   – אחד  כל  אשר-על-כן 

ּדֹור, )שם אות ו'( נא. ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ ַלּצַ

יַח, זהו גם כן חידוש אצלנו –  ה ָמׁשִ ִחיַנת ֹמשֶׁ ּדֹור הּוא ּבְ ּבַ יק ׁשֶ ל ַצּדִ י ּכָ ּכִ

כשאומרים "צדיק שבדור" אין הכוונה רק 'בדור הזה', "צדיק שבדור" יכול 

להיות של 'כמה דורות', וגם של הדור הזהנב!

יר  ּפִ ׁשַ 'משה  מֹו  ּכְ ה,  ֹמשֶׁ ְלֶזה  ֶזה  קֹוִרין  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ִצינּו,  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

יודע  הוא  כראוי",  מדבר  "הוא  פירושו:  קאמרת"  "שפיר  הרי   ,' ָקֲאַמְרּתְ

להתפלל היטב - "שפיר קאמרת!".

נ.. אות ב'.

נא.. רצ"ל כי הם שומרי הברית באמת, עיין ליקוטי עצות ערך תפלה אות ד'. וז"ל בליקוע"צ )עצות 

הברית  שמירת  ידי  על  רק  בשלמות  לתפלה  לזכות  אפשר  "אי  שם:  בארסקי(  שמשון  מרבי  המבוארות 

בשלמות. היינו, שמירת המח מהרהורים רעים וממחשבות רעות בכל האופנים, ובפרט מהרהורי זנות. 

וכיון שלשמירת הברית בשלמות זוכה רק צדיק האמת, מחמת זה צריך כל אדם לקשר עצמו בתפלתו 

לצדיק האמת, כי רק צדיק האמת הזוכה לשמירת הברית בשלמות, יכול מחמת זה, להעלות כל תפלה 

למקום שצריכה לגעת, היינו להשם יתברך. ועל ידי שצדיקי אמת מעלים תפלות ישראל להשם יתברך, 

יבוא משיח ותבוא הגאולה השלמה ברחמים רבים".

דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָמר  ַהּמַ י  ָלַמְדּתִ נב.. עיין עלים לתרופה - מכתבי רבי נחמן מ'טולטשין, מכתב א': "...ְוַהּיֹום 

ר  ל ֲאׁשֶ ָבָריו ַעל ּכָ ל ּדְ ּדֹור ּוְלַקּבֵ ּבַ יק ׁשֶ ּדִ ר ְלַהּצַ ֵ לּוי ּבֹו, ְלִהְתַקּשׁ ַהּכֹל ּתָ ר ְוַהְיסֹוד ׁשֶ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן קכ"ג(: 'ָהִעּקָ

ּדֹור אדומו"ר  ּבַ יק ׁשֶ ּדִ ֵעת הּוא ַהּצַ ר ּכָ ָיֵדינּו ֲאׁשֶ ָלל ּבְ ח ּכְ דֹול ְוכּו''. ּוְכָבר ֻמּנָ ָבר ָקָטן ְוָדָבר ּגָ י הּוא ֶזה ּדָ יֹאַמר ּכִ

ה ְלָבֵאר". ]עי' גם שער מאמרי רז"ל להאריז"ל מס' עירובין דף נ"ט ע"ב  ּבּוִרים ַהְרּבֵ ֶזה ּדִ זצוק"ל. ְוֵיׁש ּבָ

ענין רבי פרידא "דנזכה את וָדָרך לעלמא דאתי", עיי"ש[.

הערות ומראי מקומות



לא פרשת כי תשא תשלרד 

צריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. 

ה  א ֹמשֶׁ ילֹה" – 'ּדָ י ָיבֹוא ׁשִ תּוב: "ַעד ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ יַח, ּכְ ִחיַנת ָמׁשִ ה ֶזה ּבְ ּוֹמשֶׁ

יַח', שיל"ה עולה בגמטריא מש"הנג. ָמׁשִ

ל

ויקם משה את המשכן

הּוא  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ה  ִפּלָ ּתְ ְוָכל  ואומר:  הרבי  ממשיך 

ִכיָנה, כל תפילה שבר ישראל מתפלל הוא 'בחינת איבר  ְ ִחיַנת ֵאיָבר ֵמַהּשׁ ּבְ

מהשכינה', מכאן ראיה ש'כל התפילות' צריכים התקשרות לצדיקים – לא רק 

'שלש תפילות' שחז"ל קבעו, אלא על כל דבר שיהודי מבקש מהקב"ה – כל 

פעם שהוא מדבר דיבורים לה' יתברך הוא הרי מתפלל, 'תפילה'! ולכן עליו 

לקשר עצמו בתפילתו לצדיק, "וכל תפילה ותפילה!".

ב'התקשרות  לעשותם  צריכים  וכו',  מצוות,  תורה,  העבודות,  שכל  לכך  המקור  מהו  )רמ"ב: 

לצדיקים'?( כפי הנראה המקור הוא בתורה זו, שהרי אין שלימות למצווה ללא 

התקשרות לצדיקים וכפי שהרבי מלמדנו בתורה זו; מכאן יש ראיה חזקה לכך 

– אדם שלא אוחז בתפילה כראוי, בשלימות, בשמירת הברית כראוי - אומר 

הרבי: שיקשר עצמו לצדיק!

הרי  בהם,  אוחז  כן  והצדיק  הללו,  בדרגות  אוחז  לא  ואתה  מאחר 

כח  נותן  הוא  בזה   – התפילה  קודם  לצדיק  עצמו  שמקשר  שב'התקשרות' 

לתפילתו שתהיה יותר בשלימות!

למרות שתפילתו אינה כראוי – רואים הרי שיש 'כח' גדול להתקשרות! 

שהוא  אדם  אפילו  שבקדושה,  דבר  כל  התורה,  בלימוד  מצוות,  בשאר  וכן 

נג.. זוהר הק' בראשית דף כ"ה ע"ב.

הערות ומראי מקומות



טעם זקנים לב

עצמו רחוק מלעשות את הדבר בשלימות, הרי שבהתקשרות ל'צדיק השלם' 

– הוא זוכה לשלימות יתירהנד!

בדיוק כמו בתפילה – במה שונה תפילה משאר דברים?! האם רק בתפילה 

עדיין  אני  אם  לא?!  שבקדושה  דברים  ובשאר  לצדיק  התקשרות  מועילה 

רחוק מתפילה, עדיין אני לא אוחז בבחינת 'יוסף' – 'שמירת הברית' שנצרכת 

לתפילה כדי שתהיה "כלי זיין" לכבוש מלחמות – עדיין אינני אוחז בדרגה 

זו; עליי לקשר תפילתי לצדיק שכן אוחז בדרגה זו, ועל-יד-זה תהיה לתפילתי 

שלימות יתירה! וכן בשאר דברים שבקדושה, שאר עבודות!

הרבי ידבר בהמשך מ'לימוד התורה' – "וכל התורה שאדם לומד לשמור 

ולעשות", הרבי מדבר גם על 'צדקה' , על 'משפט'. בתורה זו מדבר הרבי על 

תפילה, תורה, צדקה, משפט, כולם הם עניין אחד!

ל

ִכיָנה,  ְ ֵמַהּשׁ ֵאיָבר  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ה  ִפּלָ ּתְ ְוָכל 

ְיָפא  ׁשַ ְיָפא ּבְ ָרֵאל ָיכֹול ְלַאֲעָלא ׁשַ ׂשְ ֵאין ׁשּום ֶאָחד ִמּיִ ֶ ן, ּשׁ ּכָ ׁשְ ֵהם אברי ַהּמִ ׁשֶ

ְלדּוְכֵתיּה, אף אחד – שום אחד מישראל – יהיה מי שיהיה, אפילו  ַחד  ל  ּכָ

רק   – ְלחּוד  ּבִ ה  ֹמשֶׁ א  ֶאּלָ בשייפא",  שייפא  "לאעלא  יכול  אינו  הדור,  גדול 

משה לבד!

ְעּתֹו  ן ּדַ ל ָאָדם ְלַכּוֵ ִריְך ּכָ ּצָ "ל ְמֹבָאר ׁשֶ י ַהּנַ נד.. עיין ליקוטי הלכות הל' בציעת הפת ה' אות כ"ג: "...ַעל-ּפִ

ִמיד  ּתָ עֹוֵסק  ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ֵמַהּצַ ַהֶהָאָרה  ָעָליו  ְך  ִנְמׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוִמְצוֹות,  תֹוָרה  ּבְ עֹוְסקֹו  ֵעת  ּבְ ְפָרט  ּבִ ִמיד,  ּתָ

י  ַאף-ַעל-ּפִ ׁשֶ ַלּכֹל  ּומּוָבן  ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ּתֹוָרה  ּבַ ָעְסקֹו  ַעל-ְיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ּוְלָהִאיר  ְלעֹוֵרר 

ם  ּגַ ָלֶזה  ְצִריִכין  אי  ַוּדַ ּבְ י-ֵכן  ַאף-ַעל-ּפִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵעי  ְלפֹוׁשְ ֲאִפּלּו  ְוִהְתעֹוְררּות  ֶהָאָרה  ְלָהִביא  עֹוֵסק  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ

דּוַע. ְוָכל  ּיָ ץ ּכַ ְחּפָ ּתֶ עֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ִעירּו ְוִאם ּתְ ְבִחיַנת ִאם ּתָ א ֵמָהָאָדם ַעְצמֹו, ּבִ ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא ּדִ

ה  ְזּכֶ ּיִ יֹוֵתר, ַעד ׁשֶ ְך ָעָליו ֶהָאָרה ּבְ אי ִנְמׁשָ ַוּדַ ּבְ יֹוֵתר,  ּתֹוָרה ּבְ יֹוֵתר, ְועֹוֵסק ּבַ ְעּתֹו ָלֶזה ּבְ ן ּדַ ָהָאָדם ְמַכּוֵ ֶ ַמה ּשׁ

ֵלמּות". ׁשְ ַרְך ּבִ ָלׁשּוב ַלה' ִיְתּבָ

הערות ומראי מקומות



לג פרשת כי תשא תשלרד 

הרי בדורו של משה חי גם בצלאל, מעלתו של בצלאל הייתה מופלאה, 

וכן שאר כל הצדיקים, אהרן הכהן, בני אהרן, היו צדיקים, היו שבעים זקנים, 

כולם בעלי רוח הקודש, משה מינה אותם לשרים, אולם אף אחד מהם לא 

יכול היה להקים את המשכן, רק משה רבינו לבד!

הרבי נוקט בלשון "שאין שום אחד מישראל", הפירוש הוא – אפילו הגדול 

שבישראל – כי אם משה רבינו, 'ויקם משה את המשכן!'.

תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ יק ַהּדֹור, ּכְ ּדִ ִפּלֹות ַלּצַ ל ַהּתְ ר ּכָ ֵ ִביל ֶזה ָצִריְך ְלָהִביא ּוְלַקּשׁ ׁשְ ּבִ

ְיָפא ְוַלֲעׂשֹות  ׁשַ ְיָפא ּבְ ה". ְוהּוא יֹוֵדַע ְלַאֲעָלא ׁשַ ן ֶאל ֹמשֶׁ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ "ַוּיָ

ן". ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ָקם ֹמשֶׁ תּוב: "ַוּיָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵלָמה, ּכְ אֹוָתּה קֹוָמה ׁשְ

מובא בספרים הק', שכל אחד מישראל, החלק שנידב למשכן – היה כפי 

'עבודתו'! לא רק במובן הגשמי; אחד נידב 'קרס נחושת', אחד נידב 'אונקיית 

זהב', זה נתן 'כך' וזה 'כך'; אלא הנדבה תלויה הייתה ב'עבודה' של  כל אחד; 

המצוות והמעשים הטובים שכל אחד עשה – הם היו חלקו במשכן!

לאמיתו של דבר הפירוש הוא לא רק כלפי תפילה, אלא כל דבר טוב, כל 

מצוה שיהודי עושה – בזה הוא נותן את חלקו למשכן!

אחד  של  'עבודה'  עם  הרבי  השתמש  אחת  שפעם  מובאנה  מוהר"ן  בחיי 

אחד  'עבודה' של  עם  הרבי השתמש  אלוקות,  מין השגת  כזה   - התלמידים 

'דבר  כל  אלא  'תפילות',  רק  שלא  הרי  הרבי!  השתמש  זה  עם  מאנשיו, 

שבקדושה'!.

מֹור ְוַלֲעׂשֹות – מכאן  ָאָדם לֹוֵמד ִלׁשְ ממשיך הרבי ואומר: ְוָכל ַהּתֹוָרה ׁשֶ

הוכחה ברורה שגם בתורה צריכים התקשרות לצדיק!

ֵאיֶזה  ַעל  ַהְינּו  ֶאָחד,  ָבר  ּדָ ַעל  ָעַמד  ׁשֶ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָאַמר  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ִעם  ר  "ִסּפֵ נה.. אות של"ו: 

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ֵמֶאָחד  א  ֻעְבּדָ ֵאיֶזה  ּבְ י  ּתִ ׁשְ ּמַ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ַעד  יָגּה,  ְלַהּשִ ָיכֹול  ָהִייִתי  ְולֹא  ָגה,  ַהּשָ

ָגה". י ַהַהּשָ ְגּתִ ָבר ְוִהּשַ י ַעל ַהּדָ ָעַמְדּתִ

הערות ומראי מקומות



טעם זקנים לד

מֹות, כל אות היא ניצוץ נשמה,  ל ָהאֹוִתּיֹות – של התורה – ֵהם ִניצֹוֵצי ְנׁשָ ּכָ

אלא מאי? כל זה בתנאי שהלימוד הוא על מנת 'לשמור ולעשות'! אולם אם 

הלימוד אינו על מנת לשמור ולעשות, זה לא כך; כשלומדים על מנת לזכות 

)חסר   --- נשמות!  ניצוצי  הם  האותיות  כל   – הרבי  אומר   – ולעשות  לשמור 

ההמשך(

חלק מהוצאות הקונטרס נתרמו ע"י החפץ בעילום שמו לעילוי 
נשמת מרת מרים בילא בת ר' יעקב ת.נ.צ.ב.ה.


