
 , ותבורכו מהשמים[ 052-470-0079]השתתפות בהוצאת הדפסת העלון בטלפון  (83)גיליון  1
 

 

 

 

 

 

 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג  / בה'תשפ" 'תצוהפרשת ' 

  (א)ח" ד' אות ט' תורה ליקוטי מוהר"ןמבוסס על 

  / לא נזכר בפרשת תצוהשמו של משה /מדוע הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה
  /ור בחודש אדרמה הטעם שהמן שמח שנפל לו הפ /ההילולא של משה רבינו באדר א' או ב'

הוא יום תענית, ומה מקור   ז' באדר/מה היתה הטעות של המן שלא ידע את יום לידת משה
איפה /מה היתה העצה העמוקה של משה בבקשת "מחני נא מספרך" גם לעשות הילולא 

משה /מהו רצון ומהו רצון שברצונות/ מצאנו מה שאמרו חז"ל שמשה מסר נפשו על ישראל
  / כיצד התקיים במשה רבינו מיעוט כבוד עצמו ביום פטירתו/רבינו הסתלק ברצון שברצונות

  / בפרשתנובזה שלא נזכר שמו של משה המתקה /גדול מרבן שמו, גדול משמו 'אין שם' 
 / פלוניתהמעשה באחד שהרבה תפילה שתזדמן לו /עבודה למעשה בעבודת הביטול לה'ה

המתפלל ואחר כך  'ה מזעוויל/סיפור על ר' שלומק /"כתית למאור"-ע"י ביטול זוכים לחכמה  
 ע"י התבודדות מציל את עצמו מנסיונות / קיבל מכה סימן שהתקבלה תפילתו

 מדוע הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה 

ֵאל  "  א. רָּ ִיש ְ ֵני  ב ְ ת  אֶּ ַצו ֶּה  ת ְ ה  ָּ יךָּ  ְוַאת  ֵאלֶּ זָּךְ ְוִיְקחו   ַזִית  ן  מֶּ ֶּ ִתית    ש  כ ָּ

אֹור   ָּ ִמידַלמ  ָּ ת  ֵנר  כז,"  ְלַהֲעלֹת    .( ז נ דף  ) גמרא ברכות  מובא ב  כ(  )שמות 

ן ַזִית ָזְך  '   הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה, שנאמר:" מֶׁ שֶׁ

ַלָמאֹור ע"כ."' ָכִתית  זית  ש  ומבואר   ,  ל שמן  רומז  כתית   מאור זך 

של   עניןת להדלקת שמן זי   עניןוצריך להבין את הקשר בין    תורה.

   .תורהמאור  שאדם זוכה ל עניןלבין ה

לתו כתב בהערות  תמימה  בהוריות  בש  :ורה  מובא: :(גי דף  )גמרא   ,

יוחנן" רבי  כך אמר  שנה  שבעים  של  לימוד  משכח  שהזית  כשם   :  -

שנה  שבעים  של  לימוד  משיב  זית  אם   ",שמן  אפילו  כלומר 

  השמן זית מחזיר את   ,שנה  כל השבעיםאדם שכח את הלימוד של  

יזכה  הכוונה ש,  כה לחכמהושאדם ז  מה עיקר    והנה  שלמד.  הלימוד

ור אהרואה שמן זית בחלום יזכה למ"   כתוב:  לכןו  .כרון בתורהילז

ש".  תורה ישפסוק  בנמצא,  ַצו ֶּה  "  :אותו  ומרל  סגולה  הזה  ת ְ ה  ָּ ְוַאת 

יךָּ   ֵאלֶּ ְוִיְקחו   ֵאל  רָּ ִיש ְ ֵני  ב ְ ת  ָזך  אֶּ ַזִית  ן  מֶׁ ֶׁ ֵנר    ש  ְלַהֲעלֹת  אֹור  ָּ ַלמ  ִתית  כ ָּ

ִמיד ָּ כרון  יהיא גם כן סגולה לז  ,האמירה של הפסוק הזה בעצמוו  "ת 

  .לזכות למאור תורהובתורה 

כי   יש לבאר  כתוב:  פסוקבעוד  מִ "  הבא  מֹוֵעד  ל  ֹאהֶּ ת ב ְ רֹכֶּ ָּ ַלפ    חו ץ 

ַעל   ר  ֶּ ֹאתוֹ   ָהֵעֻדתֲאש  שהם  התורה    ו ז  -  'עדות '  , "ַיֲערְֹך  הקדושה 

בארון שנמצאים  הברית  הוא  ש  וכיון.  לוחות  המנורה  ִמחו ץ ' מקום 

ר ַעל   ֶּ ת ֲאש  רֹכֶּ ָּ לומר לך   '?ֵעֻדת'  עניןפסוק מזכיר  ה  , ולמה 'ָהֵעֻדת ַלפ 

   .תורההשל  עניןהשל המנורה זה  עניןהשכל 

בב  אמוב בתראבגמרא  ידרים  "   (: הכ דף  )   א  להחכים  הרוצה  הרוצה 

המנורה יש לה את הסגולה   ,"מנורה בדרום  ךוסימנ  ,ר יצפיןעשילה

בלהחכ בחלום    ,תורה ים  שלה  השמן  את  הרואה  זוכה    -ולכן 

תורה ל  ולכן  .למאור  סגולה  בתורהיזיש  לפני  לומר    כרון  יום  כל 

ַצו ֶּה  הזה "הפסוק    את  הלימוד ת ְ ה  ָּ יךָּ    ...ְוַאת  ֵאלֶּ ָזך  ְוִיְקחו   ַזִית  ן  מֶׁ ֶׁ  ש 

אֹור ָּ ִתית ַלמ     וגו'". כ ָּ

 תצוה  שתבפר  שמו של משה רבינו לא נזכר 

 ,לאמר"שה  מ' אל  דבר ה"וי ב  הפסוק הראשון בפרשה לא פותחב.  

ַצו ֶּה":  מילה הראשונהב  ישר  פותחתאלא התורה   ה ת ְ ָּ   וכידוע   ".ְוַאת 

הפרשה    תנופרשש בה  היא  נזכר  משה    שמושלא  כי   .רבינושל 

ל  רבינומשה   העגלהאמר  חטא  אחרי  לב   קב"ה  לב()שמות  ה "   :,  ָּ ְוַעת 

ַאִין   ְוִאם  ם  אתָּ ַחט ָּ א  ָּ ש   ת ִ ָּ   ְמֵחִניִאם  ְבת  תָּ כ ָּ ר  ֶּ ֲאש  ְפְרךָּ  ִמס ִ א  מכיוון    " נָּ

אז   הזה  הדבר  את  עצמו  על  אמר  ה שמשה  כמו כי    ,תקייםזה 

הגמרא  ש י )מכאומרת  תנאי  "קל  ( .א ות  על  אפילו  חכם  לת 

ְפְרךָּ   ְמֵחִני"אמר    רבינוהיות שמשה  לכן  וע"ש.    ",מתקיימת    " נָּא ִמס ִ

 תמיד היא  שבדרך כלל  ,תצוהתקיים בפרשה שלנו פרשת  הזה    -

   .באדר 'לזתאריך   כהסמו

 ההילולא של משה רבינו באדר א' או ב'

  , ז' באדר א' ב  כעת  אנוו היא שנה מעוברת  תשפ"ב  שנת  השנה  ג.  

הו האם  גדולה בפוסקים  היא   רבינומשה  ל  ש  אילולהיש מחלוקת 

ב באדר  או  א'  ה קצת  ונזכיר    '.באדר  שבנושא    עניןאת  ההלכתי 

ב  .הזה שיהיה  נותנת  הדעת  אחד    חג את  י  הרש  ,ב'  רדא מצד 

כן   וכמוסימן שזה האדם העיקרי.    ',פורים אנחנו עושים באדר בה

ֹו : " (ז "תקס"ח ס)סימן    נפסק בשולחן ערוך ִביו אֹו ִאמ  ת אָּ ֵ מ  ֶּ ֵאַרע יֹום ש  ֶּ ש  כ ְ

ב'  ( יארצייט) ר  ֲאדָּ ב ַ ֶּה  ִיְתַענ  ת,  רֶּ ֶּ ְמֻעב  ה  נָּ ָּ ְוַהש   ר,  ֲאדָּ   "א הרמ  אולם    ".ב ַ

" ֹוןחולק:  ִראש  ב ָּ ֹות  ְלִהְתַענ  ג  ְנהָּ ִ ַנת  ,  (מהרי"ל )   ַהמ  ש ְ ב ִ ת  ֵ מ  ֶּ ש  לֹא  ִאם 

ו ר   ִעב  ִניהָּ ֵ ש   ב ַ ֹות  ְלִהְתַענ  נֹוֲהִגים  ז  אָּ ד ְ ִני  ֵ ש  ר  ֲאדָּ ַמְחִמיִרין   ,ב ַ יֵש   ִמיהו  

ם ֵניהֶּ ש ְ ב ִ ֹות  כפסק  לספרדיםא"כ  ו  . ְלִהְתַענ  ערוך    העיקר  השולחן 

 העיקר כפסק הרמ"א. ולאשכנזים  '.באדר ב

ש בסברא  להוסיף  רבינו    ההילולאויש  א   היאלמשה  כי    '.באדר 

 הואשחודש העיבור    ברורכשמוסיפים חודש עיבור אז היה    לכאורה

ב'  דוקא אדר  עוד    ,חודשים  12אחרי  דוקא  כי    ,חודש  מוסיפים 

חודש  הש ן  מכיואלא    ,לא מוסיפים איזה חודש באמצע שנהו  ,חודש

לחודשים השנה  ראש  ניסן  -  שהוא  שכתוב  זה  וכמו  ב( ,  יב,    )שמות 

ה " נָּ ָּ י ַהש   ֵ ְדש  ם ְלחָּ כֶּ ֹון הו א לָּ ים ִראש  ש ִ ם רֹאש  ֳחדָּ כֶּ ש  ַהז ֶּה לָּ וגם    ,"ַהחֹדֶּ

ב.(במשנה   ו  )ר"ה  השנה לשנים  בניסן ראש  שהוא    , לרגלים''באחד 

החל  חודשראש   היגיון    אליממו  ,גליםרלו ודשים  כל  מר לויש 

הנוסף והאדב'  הוא חודש אדר  שהחודש  א,  הוא  העיקרי  א'. ר   דר 

עוד י"ח ה"ד  תענית    ' הל)   הלכות  בליקוטי  וראה  לפ"ז   והטעם  .( אות 

בפורים  עושים  ש דף  )   המגיל  'הגמ  אומרת  '?באדר  שעושים   ו:(סוף 

לסמ  זאת לגאולהו כדי  גאולה  פרטית    .ך  סיבה  איזה  שיש  כלומר 

  .ריםפוחג של  עניןמיוחדת ל

למעשהעכ" ההילול  אשכנז  מנהג  פ  משה    אשעיקר   רבינושל 

את זה    יםשו הספרדים עלמנהג  ו  ',זה בז' באדר אשעושים  תענית  וה

  ן עובדיה חזו ) הרב עובדיה  פסק מרן    כןו.  כפסק השולחן ערוך  'באדר ב 

עמ'  לימוד  אי  שכד כתב  אבל    ,(ל"ב   פורים  א'ז'  בגם  לעשות   . אדר 

היש  ',  באדר בא' וגם  גם באדר    וא"כ נעשה   , מחמירין()כמו הרמ"א בשם 

   .כדי לצאת ידי חובת כולם

 ור בחודש אדר מה הטעם שהמן שמח שנפל לו הפ

שמשה  ד.   שאומרת  שיטה  בשנה ב נולד    רבינויש  א'  באדר  ז' 

יש לפי זה    ב'.  ז' באדרבאבל    ברתעובשנה מגם  ונפטר    ,מעוברת

ה  עניןבלהבין  נקודה    ואיז   :( גי   ף ד)   הבמגיל  אבגמר  מובא   .מןשל 

  : כב(  )אסתר ט,ש  "כמ  ,ביום ז' בחודש אדר  רהפו  ומן שמח שנפל להש

טֹוב" ְליֹום  ל  ו ֵמֵאבֶּ ה  ְמחָּ ְלש ִ ִמי ָּגֹון  ם  הֶּ לָּ ְך  ַ ְהפ  נֶּ ר  ֶּ ֲאש  ש   ויש   ".ְוַהחֹדֶּ

  .אדר ב'  -  בחודש של עיבור  דוקא  היתה  ת הפורשנפילמפרשים  

ה זמן  :אמר  מןואז  בלי  חודש  שהוא  הזה  מזל ו  ,בחודש  כי    -  בלי 

ולפי    . אני כן יוכל לפעול כנגד עם ישראל  ,הוא חודש שלוש עשרה 

אומרים    נושאמר  מה  זה א  רבינומשה  ששיש  באדר  בז'   'נולד 

ב באדר  בז'  כן  ו   ',ונפטר  שא  ןמהאם  של ע"חשב  הלידה  שיום  פ 

   '.באדר ב והוא עושה את הגזירה ,משה זה בז' אדר א'

 לידת משהיום  א ידע אתמה היתה הטעות של המן של

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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את יום הלידה, ולכאורה כפי אבל אומרת הגמ', שלא ידע המן  ה.  

ולכן שמח שנפל לו באדר ב'. אכן יש עוד שאלה,  ,  הנ"ל הוא ידע 

מינה   נפקא  מה  נפ  בלידההרי  האדם  כך  אחר  והתשובה אם  טר. 

הלכות   בלקוטי  נתן  ר'  כתב  כבר  הלכות  לזה  ק )יו"ד  יז(כתובת  ג,  ,  עקע 

נֹוַלד  וז"ל:   ר  ֲאדָּ ו ְבז'  ה  ֶּ ֹמש  ֵמת  ר  ֲאדָּ ב ַ ז'  ב ְ י  כ ִ יֹוֵדַע  יָּה  הָּ לֹא  ל  ֲאבָּ

ד י ֹום הו א נֹולָּ ֹו ב ַ יק ֵמת, ב  ד ִ ַהצ ַ ֶּ יֹום ש  י ב ְ כ ִ ה,  ֶּ ז אֹוֵמר   ֹמש  י אָּ כ ִ  , ש  ָּ ַממ 

ַרךְ  ִיְתב ָּ ה'  ז(  לֹו  ב,  ן    )תהלים  תָּ ִמיתָּ ב ְ יִקים  ַצד ִ י  כ ִ  ," יךָּ ְיִלְדת ִ ַהי ֹום  "ֲאִני 

ים ַחי ִ יח:(  ְקרו ִיים  ם)ברכות  ַחי ֵיהֶּ ִמב ְ יֹוֵתר  ן  תָּ ִמיתָּ ב ְ ו ְגדֹוִלים  ז   ,    , ( :)חולין 

ֵלק ת ֲעמָּ מֶּ ִמְלחֶּ נו  הו א לֹוֵחם ֲעַדִין ב ְ ֵ ה ַרב  ֶּ , עכ"ל. ואת כל זה לא  ו ֹמש 

 ', בז' באדר א  היתהו  לפ שהלידה הפיזית ש"אע שכלומר    ,ידע המן

הלידה   פטירהיא    הרוחניתאבל  הוא    -הצדיק    תביום  נולד  שבו 

היא    מחדש הזאת  ב  דוקאהלידה  יג:) שכתוב  וכמו    '.באדר   : ( סוטה 

  ( ס"ט דף קיב. תיקון  ) זוהר  תקוני  בא במוו   ,משה עומד ומשמש במרוםש

דדפשטותה  "אית בכל  ודור",  משה  שמשה  ור  הוא    רבינו כלומר 

 .  ט במרדכימתלבש בצדיקים ובפר א, והו נולד מחדש ביום הפטירה 

גדולה  עתה  מעלתו  ו כי עתה כבר השיג את שער החמשים, יותר 

הארו שאומר  נז   י"כמו  שמשה  נבו"ל  בהר  בו  -  קבר    דוקא ש  ,נ' 

משה   זכה  פטירתו  הגמרא אד  החמשים.  רלשע  רבינוביום  ומרת 

השנה  ) ל  רבינושמשה    כא:(ראש  רק  זכה  חייו   , בינה  עריש  מ"ט-כל 

את זה  לא יודע  )שהמן  ו  לש  הרוחני  ביום פטירתו שהוא יום הלידהאבל  

הפטירה ביום  שלו   שלו  שהצדיק  הלידה  יום  וזכה    (זה  מחדש  נולד  הוא  אז 

  שים.חמהלשער 

 ז' באדר הוא יום תענית, ומה מקור גם לעשות הילולא 

משה    לעו.   של  פטירה  ערוך    רבינויום  בשולחן  שכתוב  )סי' וכמו 

לא ו ,ענים ביום הזה תמהתעניות של הצדיקים שמ  אחת ושז (ב' תק"פ  

הילול  בו  ושמחהעושים  ישראל   שוי  .א  מנהג  על  תירוצים  כמה 

ביום   א ושמחהלעשות הילול  ר בדורות האחרוניםבעיקשהתפתח  

  .יום שמחה על רשב"ימר ושים בל"ג בעומעין מה שע, ז' באדר

אחד   מצד  דוד    כותבוהנה  לעשות  ו  שז   בספרו,  ותזכרבי  טעות 

  . זה יום פטירת הצדיק  , כירבינומשה    תשמחה ביום כזה של פטיר 

וצריך ליישב של"ג בעומר הוא שונה משום שאדרבה דוקא ביום זה  

ב ואילו  התורה,  סודות  נשתהתלגו  משה  פטירת  הרבה יום  כחה 

יונתן    תורה. רבי  דבש  אייגם  ביערות  באריכות בשיץ  זה ש  כותב 

נו מתחילים כל הצרות, כי בום  וממהיום הקשה ביותר לעם ישראל  

תורה  זה   משה  מנשתכחה  פטירת  אם  כ  , רבינוחמת   רבינומשה  י 

ישראל   לארץ  נכנס  המקדש ו היה  בית  את  בונה  היינו   ,היה  כבר 

  .לות ולא יום שמחהאבזה יום של   כןל ו ,מגיעים לגאולה השלמה

פעם  אמ כולם  פשרהרנו  חובת  ידי  לצאת  עושים   ,כדי  בלילה 

עושים    אלוהיל ה וביום  כו  ,תעניתאת  עם  מסתדרים    . ולםככה 

עוד   יש  מעוברת  שאמרנו  ובשנה  מה  לפי  אומרים אפשרות  שיש 

בז' אדר א'  ולכן  ,שהלידה היתה בז' אדר א' והפטירה בז' באדר ב'

אלו  'בכל אופן    ים את התענית.שוע'  ז' באדר בב ו  ,אהילול  יםשוע

זה  ית  תענומי שרוצה ללכת בדרך של    ',ואלו דברי אלוקים חיים

העיקר   , דרך בעבודת השם  זו   גם  אהילול  לעשותמי שרוצה  ן, ומצוי

  .עליו השלום רבינושאנחנו צריכים לזכור את משה 

 מחלוקת התנאים בזמן פטירת משה 

שמעוני  בז.   פ)ילקוט  דעות  (ה" יהושע  כמה  משה   מובא  נפטר  מתי 

נפטר ל  לבכ  רבינוסובר שמשה  שרבי יהושע  יש שיטה של    .רבינו

רבי    תשיטויש    ,(דרש הזה מ זה חידוש של רבי יהושע שלא נזכר רק ב )בז' שבט  

רבי אליעזר   שיטת  ויש  ',המודעי שהוא נפטר בז' באדר א  לעזרא

באדר   בז'  היה  מעוברת  אז  היתהולא  רגיל,  שזה   ובגמ'   . שנה 

שם ו  יסן. סמוך לנה  רנפטר באד  רבינומוכח שמשה    .(ח לדף  )  קידושין

את    עברועד י' בניסן ש  ,ז' באדרבירת משה  טיום מפ   33הוא מונה  

, ויש אומרים ןס ידר הסמוך לנאאם כן זו הוכחה שזה היה בו  ,הירדן

מעוברת שנה  היתה  בז'    נולד  משהש  שהבאנו  מה  כמוזה  ו  .שזו 

וכולם דברי    ,אנחנו אוהבים את כל הפירושים)  '. בז' באדר ב  נפטרו  ',באדר א

 . פשרה בין כולם(  לעשות  רוצים, ואנו אלקים חיים

 חני נא מספרך"מ"מה היתה העצה העמוקה של משה בבקשת 

ְפְרךָּ "  :, לב()שמות לב אמר    רבינומשה  ח.   לא   ", ולכן שמוְמֵחִני נָּא ִמס ִ

בפרשתנו.   פר'  נזכר  כ',  ר  ִמֵספֶּ  = 'מספרך'  יפה,  רמז  כ'    היא   תצוה )יש  פרשה 

ד'  ן  "רוהליקוטי מב  הקדוש  רבינו  .מבראשית(  ז' )תורה  מסביר דבר   ( אות 

ציב מיכול  כב  רבינוזה שמשה    מה  , כי לכאורה קשה  ,עמוק מאוד

כפר לישראל על לאם אתה לא שומע לי  ש  :קב"ההאולטימטום ל

פשט   רבינו אן  מסביר כ אבל    ?אז תמחק אותי מהתורה   ,חטא העגל

טז,כתוב    נפלא, "יד(  )משלי  כָּ   ש  ְוִאי:  נ ָּ   םחָּ רֶּ ְ תיבות  סופי    -  "הְיַכפ 

כוח  ור  וזה  '. משה' וידוי דבריםלמז שמשה יש לו   . כפר עוונות ע"י 

לצדיק  ש  ,רבינומסביר   כוח  הליש  את  האדםעו כפר  של    . ונות 

   .(לפני ראש השנהיותר מסבירים את זה תמיד אנחנו  )

, ולמה אם כן הוידוי  עושים לפני הקב"ה  וידוי  הרי,  לכאורה קשהו

ֹון   ִמי":  )מיכה ז,יח(  כתוב  :והתשובה  זה לפני הצדיק? א עָּ מֹוךָּ ֹנש ֵ ֵאל כ ָּ

ֵאִרית  ְועֵֹבר ַעל ע ִלש ְ ש ַ ֶּ   נושא מי הקב"ה  ל  -  )ר"ה יז:(, ודרשו חז"ל  "פ 

אם  טען לקב"ה:  משה  וזה מה ש  יים.ים עצמו כשירשלמי שמ  ?פשע

 זה אומר  ,העגל  לישראל על עווןר  כפתפילתי שתב   אני לא מצליח

לא ו  בינה  שערי  מ"טבאמת זכיתי רק לכי    יו.שאני לא מספיק ענ

כי השער החמשים הוא הביטול הגמור של הענוהיותר ואם אני   ., 

ענ יותר  יו,לא מספיק  איך להיות  לי שיטה  יש  למה    הרי  עניו.  אז 

ענ כתוב בתורה  ,יואני לא מספיק  שה מה' אל  וידבר  "  הרבה:  כי 

גורם כנראה  וזה   .בתורה  כל הזמןאת זה ובני ישראל קוראים   וכו'",

  ְועֵֹבר ַעלאולי לכן לא מתקיים בי  ו,  גאוה ומעט    לאיזה ישות  ח"ולי  

ֵאִרית  ע ִלש ְ ש ַ ֶּ   , אבל אם תמחק אותי מהתורה  ,)בחינת שיריים וענווה(  "פ 

  , בתכלית הענווה   עניואני אהיה  אז    ,ולא יהיה כתוב את השם שלי

לואז   בבחינת:היאזכה  ַעל"   ות  ְועֵֹבר  ֹון  עָּ א  ֵאִרית  ֹנש ֵ ִלש ְ ע  ש ַ ֶּ   ", פ 

   שתמחל לישראל על עוון חטא העגל.בוודאי ו

העמוק  הסתכלות  הרבותיי    וז באמת  ו  ,הקדוש  רבינושל  וההבנה 

לב  נ פסוקיפאומר    רבינוששים  בהסבר  מתוקים    התורה,   שטים 

ראינו  ,במחלוקות ראשוניםובהסבר סוגיות  ו  א,גמרפשט בבהסבר  ו

הביכמ לפי  איך  בשיעורים  פעמים  הדברים של    אורה  רבינו 

משה איך  פשוטה    אודמ  אקושישמן  א כ כמו    ,מתיישבים כל כך יפה

אולטימטום   נפלא  רבינו  ,קב"הלעושה  פשט  יודע  שמשה    מוציא 

כָּ   ש  ְוִאיהסוד של "את   נ ָּ   םחָּ רֶּ ְ וכיון שכן,    ,סופי תיבות משה  -  "הְיַכפ 

מספיק   אדם  לא  אני  אם  יותר  עניו,  אז  אותי  בזה   עניו אז תעשה 

 . תמחק אותי מהתורהש

 שה מסר נפשו על ישראל איפה מצאנו מה שאמרו חז"ל שמ

נעט.   שוכך  משה  שה,  את  מוחק  הקב"ה    אחת פרשה  מבאמת 

ענווה י  רבינוכדי שמשה    ,בתורה י  ,גיע לשלמות של  את    היה ואז 

העגלה חטא  של  הגמ ו   ,כפרה  שאומרת  שמשה   לב.()ברכות    'כמו 
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 ,לכאורה קשה  פשטהלפי  כי    .מוסר את נפשו על עם ישראל  רבינו

מצא  ישראל  רבינושמשה    נואיפה  עם  על  נפשו  עונה ומה    ?מסר 

"  :הגמרא שאמר:  ְפְרךָּ בזה  ִמס ִ א  נָּ מסירות    איזולכאורה  ו  ".ְמֵחִני 

   ?יש כאן  נפש

זו     ה תור )  , שאמר בלקוטי מוהר"ןך את דברי רבינוצריוגם לקושיא 

ש  וז"ל:    , (ר"ס  ֶּפֶּ ַהנ  הו א  ם  ֵ ְבִחיַנת  ,  וכו'  ַהש   יט(ב ִ ב,  ית  ֵראש ִ ַחי ָּה   )ב ְ ש   "נֶּפֶּ

מֹו",   ה זהו א ש ְ ְבִחינָּ ,ְויֵש  ב ִ ש  יש עוד    דברינולפי  ו  עכ"ל.  ֹו ְמִסיַרת נֶּפֶּ

הי  ,רמז משה  של  נפש  שי  אהמסירות    מהתורה,   שמו   מחהשע"י 

י אמיתיתמשה  לענווה  תהיה  ,גיע  לעם    ועי"ז  זה   ישראל,כפרה 

 . באמת נפטר מהעולם  רבינושאז משה    ,תצוהנעשה דוקא בפרשת  

גם  פה  יש  זה  לשיט   )ולפי  שעושים   תחיזוק  ה   האשכנזים  א את  באדר  בז'  כי    ',תענית 

מסירות ה  ואם כן,  .'(לא באדר בו   ,באדר א'   ' זל  תחול תמיד בזמן ש  תצוה פרשת  

היא  כי מעבר לזה שנמחק שמו  ם  ג  נפש של משה   מפרשה אחת, 

שלו    גםבסוף   באדר  ב  היאהפטירה  תצוהז'  מסירות   וזו  ,בפרשת 

   וכנ"ל. תצוהבפרשת  דוקאו, רבינושל משה נפש האמיתית ה

 מהו רצון ומהו רצון שברצונות

הקדוש  י.   בזוהר  דף  ר ית)כתוב  ברצון    רבינושמשה    ח:(פ ו  נכלל 

תורה  אומר    רבינו  ?תרצונו שב  ןצור  פירושה  מה  .שברצונות )ליקו"מ 

לו   ל"ג, ר   "ד,תורה  ב א   מזו וגם  זה  ט'(  ' ד  תורה ת  הקב"ה הש  אות  של  רצון 

באותיות למה    ,אומר  רבינולמשל    הקדושה.  התורה  ,מתלבש 

למה תפילין בשיעור ו  ,למה התפילין שחורות  ,התפילין מרובעות

וכזה כן,    . הרצון של הקב"ה  כי כך הוא  –?  כזה  יש את הרצון  ואם 

הקב"ה   להש של  יכולים  אותואנחנו  הקדושה  שיג  התורה  כי    ,ע"י 

  .של הקב"ה הרצון  מלובשתמונת אותיות ב

אין  הזה    ,שאנו לא יכולים להשיג  זה מה  ?רצון שברצונותהזה  ומה  

ברוך בין  הזו   הוא,  סוף  לבין    :ההבדל  שברצורצון  וא  )רע   ת נו רצון 

ת הרצון של הקב"ה אנחנו יכולים להשיג ע"י שאנחנו  א כי  ,  ין(דרעו

אז עשינו את  ו  ,בתורה   ציוהמקיימים את המצוות בדיוק כמו שהוא  

הקב"ה  שב ו  .הרצון של  זה  ונצרהרצון  סוף הות  הוא   אין   מה   ,ברוך 

   .שאנחנו לא יכולים להשיג

 ק ברצון שברצונותה רבינו הסתלמש

ודוד המלך(   נפטר  רבינומשה  אומר שהזוהר הקדוש  יא.   יוסף הצדיק    )וכן 

ר בשעת  קודש  דרעוין,  ו עבשבת  הרצון,מצבא  שמשה   ח  כלומר 

גדול  הגיע לביטול    רבינו ות  נצובררצון שהזה  ו  ,שיכול להיותהכי 

משיגים  מה לא  גם    .שאנחנו    פטירתו ברק  זאת  השיג  משה  אבל 

   .הגיע לרעוא דרעויןא  והאז , מגיע לענווה הכי גדולההוא בשעה ש

ו' תו ) ן  "רהבליקוטי מו  מביא  רבינו לא,  הפסוק  את  "א(ח  רה  :  יד(  )דברים 

ר  " מו ת    ה'ַוי ֹאמֶּ יךָּ לָּ ְרבו  יָּמֶּ ה ֵהן קָּ ֶּ ל ֹמש  ַע וְ אֶּ ֻ ת ְיהֹוש  א אֶּ בו  ְקרָּ   ִהְתַיצ ְ

ל ֹאהֶּ ו    מֹוֵעד  ב ְ נ   , ות את יהושעואם הקב"ה רוצה לצ  : והשאלה".  ַוֲאַצו ֶּ

משה  ל שגם  צריך  במדרש  אלא    ?שם  היהי  רבינומה  )דברים  מובא 

ט( ט,  וילך  לא   רבינומשה    ,יהושעציוה את  ה'  שבאותה שעה ש   רבה 

ואזשמע שום דבר יהושע  .    ? אמר לך הקב"ה  מה  :שאל משה את 

יהושע לו  אותך    :ענה  משמש  אחת  האם    ,שנה  ארבעיםאני  פעם 

שלא   , אמרת  לומרת  וי צטנ כש  ?!הקב"ה  לך  אמר  אותך מה  שאלתי

להגיד אני לא אותי    והלא ציב"ה  והיות שהקאמרת,    לאנצטוית  

להגיד ש  .יכול  המדרש  שעהאומר  משה  באותה   לקב"ה:   אמר 

 אחת'.  הקנא מיתות ולא אה מ'

 ביום פטירתו  כיצד התקיים במשה רבינו מיעוט כבוד עצמו

רבינויב.   תורת  פי  על  הדברים  ו'(  שם  ועומק  שפתח)בתורה  י '  :,  כ ִ

ם   דָּ ל אָּ כ ָּ ִריְך  קֹום צָּ ָּ ַהמ  ְכבֹוד  ב ִ ֹות  ו ְלַהְרב  ַעְצמֹו  ְכבֹוד  ב ִ ', דבר ְלַמֵעט 

לו   רבינו, שע"י שאמר  על משה  גם  נאמר  יהושע  זה  אני תלמידו 

מה לך  להגיד  יכול  הקב"ה  לא  ב משה    ,ציווה  עצמו  מיעט  כבוד 

בכבוד מהו  .המקום  והרבה  כל  זה  משה   לפי  את  מזמן  שהקב"ה 

  רבינומשה  שבשביל  זה  המטרה    ,מועד כדי לדבר עם יהושע  אהלל

בוד שהיה לו שהרי היה העניו מכל  את מעט שבמעט כ )גם    עצמואת כבוד    ימעט

ביו  ,האדם( הרבה  הזה    ,מקוםכבוד  משה    זיכהוהמיעוט   רבינו את 

 ' נבוהר  בבחינת '  אליו,  הגיעצריך ל  הואש  חמישיםלהגיע לשער ה

בחי' להיות ממש  גדולה,    להגיע לשפלות הכי  שזה אומר  ,בו  'נ  -

 . לחלוטין 'אין'

הקב"ה את   מה שקרא  כל  מועד,  למשה  ולפ"ז  להעמידו  אהל  זה 

ציבניסיון,   שומעאת    והשהקב"ה  לא  ומשה  משה יהושע  ועי"ז   ,

עצמומיע בכבוד  הזהמ  רבינומשה  שכו  ט  הגמור  לביטול  אז    ,גיע 

 בחי'  שזה   ב"ה,  נכלל באין סוףו  שים,חמ  ערכה להיכנס לשו הוא ז

ְוזֶׁהּו  "  ט'( אות  ' ד התור  )ליקו"מהקדוש    רבינו  וכך אומר  .תהרצון שברצונו 

ַבּז ָכתּוב  מ  ַהר  ֹושֶׁ ִהְסַתְלקּות  ָאז  שֶׁ שֶׁ ְדִמְנָחה  ְבַשְעָתא  ְבַשָבת  ה  שֶׁ

הּוא ְבִחיַנת  'ִהְתַגלּות ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ָכל ָהְרצֹונֹות    -  'ְרצֹון ֵאין סֹוף  שֶׁ שֶׁ

ּנּו ִממֶׁ ִחּיּוָתם  ֵמֲחַמת  ,'ְמַקְבִלין  מ    ְוזֶׁה  ִבֵטל  ֵישּותֹושֶׁ ָכל  ה  ְכמֹו   , שֶׁ

ָכתּוב   טשֶׁ זז )ְשמֹות  ָמה"(,  "ְוָנְחנּו  עכ"ל.:  נאמר   ואע"פ  ,  הזה  הפסוק 

טול הגמור הגיע לבי  רבינו אבל משה    המן,של    עניןבספר שמות ב

ה"של   מָּ ְחנו   ב  "ְונָּ פטירתו  דרעוין,  ביום  רעווא  לא כזמן  שיהושע 

   .שאמר הקב"ה מה ויכול לגלות ל

 מו 'אין שם'גדול מרבן שמו, גדול מש

שלהזה  ויג.   משה    ',תצוה 'ואתה    סוד  של  נזכר    רבינוששמו  לא 

ג, ד)   הפתגם  ידועהנה    כי  .בפרשה עדויות  גדול  "  (ע' בחסדי דוד בתוספתא 

שמו"מרב בזה  ו  .ן  "א  " פ  אבותבמשנה  הביאור  ל  כתוב:  ִקב ֵ ה  ֶּ מש 

ה   ֹורָּ ִלְזֵקִניםת  ַע  ֻ ִויהֹוש  ַע,  ֻ ִליהֹוש  ה   רָּ ו ְמסָּ יַני,  כך  ו   ,וכו'  ִמס ִ אחר 

  של שמעון הצדיק, שמעיה ואבטליון, ואח"כ   ריהםמביאים את דב

יהודה בן    ,ארבלי האי  יתנו  ן פרחיהיהושע ב )יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן,  הזוגות  את  

ו  שטטבאי  בן    ם מוזכרי   התנאים הראשוניםוהשאלה למה    ,(וכו'   חשמעון 

רבן "כ בתקופת  אח  ורק  וכו'.  רבי בלי שום תואר של    הםשם שלב

  ?רבן רב רבי קרוא בכינויי כבוד:שמעון בן גמליאל מתחילים ל

 ו הגיע  תוארי הכבודשכל  כלומר  ",  ומ גדול מרבן ש"ש  :אלא מכאן 

ו, ולכן  ירידת הדורותמ  דוקא תחילת תקופת התנאים  ב בהנביאים 

ולא אומרים היו קוראים בתואר של רב,   ח שמעון בן שטרבי    לא 

ה אלא   את  גבוהש   שם שלורק  הכי  משה    זה הדבר  אומרים  אנו  )אמנם 

בלי  רבינו נקרא  משה  בתורה  אך  שלו  ,  גדול  הכי  התואר  ההיפך  אלא  רב,  תואר 

   .שהקב"ה קורא לו 'עבדי משה'( 

  : אמרו חז"להזה.    עניןב  אמרנו חידוש מאוד גדוללפני כמה שנים  

משמו  ,ומש   ןרבמ גדול  " שם'  -  וגדול    ענין ב  הסוד  מה  –"  ' אין 

קודש  מצאנו  ?הזה שמות  והב המרמ  שיש  הספירות  על  חינות  זים 

השגה    ,העליונים אפילו  שאין  גבוהים  כך  כל  מקומות  יש  אבל 

שם אין    -  ב"ה  על האין סוף  יםמדברכש  ,כלומר  .ודשהקבשמות  

]שאינו בא לתאר  ' עצםה   םש'שהוא  'הויה' כי אפילו השם   ,שום שם

שהקדוש ברוך הוא   מאצילותו,  התגשמות  ואיז  כבריש בו    פעולה[,

אותו    , שלו  שםאיזה    לנונתן   להשיג  שנוכל  אך    ,יתברך כדי 
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שם אין שום ,  לא יכולים להשיגבכלל  אנחנו  שבמקומות הגבוהים  

משמו  "  שם. ולפ"ז נאמר:   ", 'אין שם'  -גדול מרבן שמו, וגדול 

   .לכנות אותו בשם לא ניתןהגדולה רוב מכי 

 המתקה גדולה בזה שלא נזכר שמו של משה רבינו בפרשתנו

ישנ  פיוליד.   הוזכר שמו של   אשל הזה    עניןב  מהעצו   התק המ  הזה 

ולכן הקב"ה   'אין שם   -  גדול משמוש'  מכיון  ,נותבפרש  רבינומשה  

האומר לו: " ָּ ֵאל  ְוַאת  רָּ ֵני ִיש ְ ת ב ְ ַצו ֶּה אֶּ   ון כימ  ,משהשל  השם    בלי  "ת ְ

  .ותמשההדרגה הגבוהה ביותר שזה למעלה מ וזש

מיתה בשביל עצמו למסר את    רבינוכי היות שמשה    בזה:  וההסבר

ו  מאוד,  גדול  לביטול  זכה  עי"ז  ישראל,  ברוך בכלל  נעם  סוף  אין 

ב בחינהוא  של  איזה  כזאת  לוזכה    ,גבוההכללות  ת הה  מדרגה 

   ואין לו שם. 'אין', נעשהשהוא 

 אינו תופס שום מקוםהוא  -על ידי ענוה גדולה עד שנעשה אין 

י )אומרת  הגמרא  טו.   ת   ִאיש  ְולֹא יַָּדע  "  :ה(  )דברים לד,עה"פ    (. דסוטה  אֶּ

תֹו   משה  ש   ,"וגו' ְקֻברָּ קב  רבינואפילו  מקום  איפה  ידע    . ותרו לא 

משה לא יודע מקום    'שאפי  עניןמה ה  ,' חכמהל  פראותפר'מסביר ה

תפס   אז הוא לא   ',ין בבחינת 'אהיה  כ"כ    רבינוהיות שמשה    ?קברו

שאומר    .מקום קס"ב תור   קו"מ לי )   רבינווכמו  לביטול   :(ה  שזוכה  שמי 

ִלית ָהֲעִניוּות"  גמור ַתכְּ שּום   בְּ הּוא 'ַאִין' ַמָמש ֲאַזי ֵאינֹו עֹוֵמד בְּ שֶׁ

ויכול לזכות לשני שולחנות,    הוא  ,"ַצד אינו תופס מקום,  בבחינת 

להיות   צפון  דהיינו  גם  יחד,  וגדולה  דרום   -בתורה  וגם  עושר, 

  פלאים.חכמה, ע"ש דברים נ

טז,כתוב   " כט(  )שמות  יו :  ָּ ְחת  ַ ת  ִאיש   בו   תורה  רבינו  אומר  ",ש ְ ד'   )ליקו"מ 

כשיש לך כזאת    ,מתחת מדרגתו  ?תחתיוזה איש    מה  ח"א(ע"ט  ח"א,  

כי אתה   ,אז אף אחד לא יכול לדחות אותך מהפרנסה שלך  ,ענווה

מקום תופס  לא  מקום  ,פשוט  בכל  נמצא  אתה  ממילא  גם   .ואז 

ידרים  "הרוצהחכמה  בחינת  ב ב  ",להחכים  הרוצה  ' שירות  עוגם 

  נו.העצות הקדושות של רבי '. אלולהעשיר יצפין

 העבודה למעשה בעבודת הביטול לה'

צרי אנחנו  גם  את  טז.  לתפוס    -ביטול    ,יטולב  שלהזו  נקודה  הך 

אומר ו  .אני מרוצה תי  ימתנהג אושהקב"ה עושה    פירושו שכל מה 

תֹו,  כ ְ וז"ל:  ,  ח"א(  ד'   התור)  רבינו יו ֵהם ְלטֹובָּ ל ְמֹאְרעֹותָּ כ ָּ ֶּ ם יֹוֵדַע ש  דָּ אָּ ֶּ ש 

תו ב   כ ָּ ֶּ ש  מֹו  כ ְ א,  ַהב ָּ ם  ֵמֵעין עֹולָּ ִהיא  ִחינָּה  ַהב ְ יא( זֹאת  נו,  ים  ִהל ִ ה'    )ת ְ "ב ַ

ר"   בָּ ד ָּ ל  ֵ ֲאַהל  אלִֹהים  ב ֵ ר  בָּ ד ָּ ל  ֵ ס:( ֲאַהל  דף  ברכות  ה )עיין  ִחינָּ ַהב ְ ְוזֹאת   .

א, ַהב ָּ ם  עֹולָּ ֵמֵעין  אחד    עכ"ל.   ִהיא    , נסיונותעובר  מאיתנו  כל 

, במשפחה  ,בפרנסה  ,בבריאות  קשיים   ,ריםבשמ  ,מעברים

הוא שלנו  ומבוטל  להיות    והתפקיד  שאדם כ  ,הקב"הלבטל 

ריבונו של '  :קב"הלואומר    ,כל יום ויוםהקב"ה    םמתבודד ומדבר ע

איתי  מה  עולם, עושה  מהשאתה  וכל  אני שמח ל  נותןשאתה    ,  י 

 .הטובות שיכול להיות איתי  מכליודע שזה הטוב אני ו ,רוצהמו

 אחד מבקשים על טוב באופן נגלה, ומצד שני מתבטלים לה'מצד 

גםבמקביל    אבליז.   בטוב עוד  לבקש    צריך  הנהגה  לך  שתהיה 

 על הפסוק   ח"ב(תורה ס"ב  )   קוטי מוהר"ן בלי  רבינו  אומר כמו ש  ,נגלהב

מג, י  'ש ַ ל  'אֵ "   יד(  )בראשית  ן  'יִ ד ַ ֵ ם  'לָּ ת  תיבות   –  "ֲחִמים'ַר כֶּ   ראשי 

,  את זה   ריך להסביראמ  )ליקוטי הלכות ה' תחומין ה"ג(נתן    ביור  '.ישראל'

  , גם לנו  נגלהאופן ה בורחמים  צריכים טוב  אנחנו    ע"ש. עכ"פ ודאי

הוא,  בקשהוזה   ברוך  מהקדוש  מבקשים  כל   ךא   שאנחנו  אחרי 

שהקב"ה עושה    מה  : 'ביטול לקב"ה'.יש דבר אחד והוא  ,הבקשות

בשבילי  ביותר  הטוב  זה  שמח    ,איתי  צריכים   ה.צרו ומואני  אנחנו 

שיעור שעבר   למדנוכמו שלהיות תמיד בנשיאת הפכים מצד אחד  

ה'חוזה'   של  כנושה"ש  –בתורה  לו  תהיה   אך   ,חברלרק    זה  "לא 

הרבה הרבה צריך לבקש רחמים  ו  ,כנושהלו  קב"ה כן תהיה  כלפי ה

דבר כל  פעם  לבקש  ו  ,על  ועוד  פעם  שצריך עוד  שני ו,  כמה  מצד 

קצ"ובתור  רבינואומר   לבקש    ,)ח"א(   ה  ברחמים הקב"ה  משצריך 

ש  "   כג(  )משלי יח,  , כמ"שתחנוניםו ר רָּ ֶּ ֲחנו ִנים ְיַדב  ַ את    לקבועאסור    ",ת 

הקב"הגזול  לשלא    גזילה,   מלשון  קובע  הקב"ה, את   , כביכול 

תפיל את  תעשה  'אל  קבע'  בבחינת  יג(תך  ב,  כתוב .  )אבות  אמנם 

הקובע  "   (ו:  )ברכות בעזרו",תפילתו  ל  מקוםכל  אברהם  זה    אלקי 

הקב"ה  לתפילה,  מקוםלקבוע   את  תקבע  אל   כמו שכתוב   ,אבל 

ש  "  כג(  )משלי כב, פֶּ ם נָּ ת קְֹבֵעיהֶּ ַבע אֶּ גדול חידוש    נוומחדש רבי  -  "ְוקָּ

לש הקב"האפילו    לזוגאסור  כיאת  מת  .  כשאדם    אמץ לפעמים 

יותר מדימדבר  ו נ  ,בתפילות  אך יש בזה    ,תן לוו אז הקב"ה בסוף 

   בחינת גזילה.

 המעשה באחד שהרבה תפילה שתזדמן לו אשה פלונית 

אחר  נומיקדא ישמ 'של    עניןב  (דף יח: ) במועד קטן   למדנו בגמראיח.  

  וא הש  אשה אחתתפלל על  ה ש  אדםשהיה  שם    ומסופר  '.ברחמים

 . 'אותה  תן לי'רבש"ע, וכל הזמן היה מתפלל איתה, רצה להתחתן 

רבמאו לו  לא  אר  ככה,  היאא   ,מתפללים  ם  א   ,שלך היא  שלך    ם 

יותר טוב שלא תבוא  היא לא ותאמר:  ,  שלך  נכונה  בצורה  תתפלל  )ולכן 

אותו    ואז  ,אותה( תזמין לי  "רבש"ע, אם האשה הזאת טובה בשבילי והיא הזיווג שלי  

ימות ראשון"  :אמר ושינה את התפילה    דםא או שהיא    ,או שהוא 

ראשו  רש"י נה".  תמות  ש רק  זה  )  אומר  לרשפירוש  רק   שהוא  :(י "מיוחס 

 , מפרשים  ועוד ראשונים  "ן הראבל    .של התפילה  שינה את הסגנון

עד שהוא    ,והוא כל כך סבל ממנה  , התחתן איתה כן  שבסוף הוא  

  .נה או שהיא תמות ראשו  ,או שהוא ימות ראשון  אוש :תפללה

לא שאיזה דבר שאתה מתפלל עליו זה  פעמים הקב"ה יודע  הרבה  

בתפילה  כשאדםאבל    ,בשבילך  טוב לא הוא  וכביכול    ,מרבה 

התפילות שלך  לקב"ה  משאיר פתח מה   ולכן  .מרוב  הזה    במקרה 

מהר אבל אחר כך הוא הרבה פעמים   נותנים את זה לאדם,שקורה  

   על זה.תחרט מאוד מ 

ע"י כי    ,בתחנונים מאוד    ות רבצריך לה  י הדרך הנכונה?מהואם כן  

  אחד פט  מש  לומרצריך  תפילה  כל  סיום  אך ב  ,התפילה נעשה כלי

התפילות  רבש"ע: כל  מה אתה  הרי    שלי,  תחנוניםוה  אחרי  יודע 

ש מבקש  אני  לכן  בשבילי,  מהטוב    , רוצהית'  ה'  שאתה    תעשה 

  .ואני בטל ומבוטל אליך תבחר בשבילי,שאתה  מהבאני אשמח ו

משה    וזו של  בר  רבינוהנקודה  גם   ,ויןדרע  אועשהסתלק  נוגע  וזה 

כי   ה   כלאלינו  לעלות(  'הסתלק'להיא  שלנו    'עבודת  פירושו    -  )סליק 

פירושו   ןרצוכי    .נותורצון שברצה  דרעוין, שזה  אווערבחי'  ל  לעלות

רצון  את האבל    ,להשיג בקלות  יםיכול  הז ו  ,ובש במצוותלשמ  מה

אף אחד לא וגבוה ועוד פעם גבוה    -גבוה גבוה  דבר  זה  רצונות  שב

את   להבין  של  יכול  סוף'  ה'אין  לבחינה ו  ,הקב"הבחי'  להגיע 

של    הגבוהה שברצוהזו  ביטול  -ת  נו הרצון  ע"י  רק  ני אש  ,זה 

אֹור" -ואז זוכים ל .הקב"ה ןמתבטל לרצו  ָּ ִתית ַלמ  ן ַזִית זְָּך כ ָּ מֶּ ֶּ   ".ש 

 



 , ותבורכו מהשמים[ 052-470-0079]השתתפות בהוצאת הדפסת העלון בטלפון  (83)גיליון  5
 

 "כתית למאור"- ע"י ביטול זוכים לחכמה

ֵצא  "  :יב(  )איוב כח, כתוב  יט.   ָּ מ  ה ֵמַאִין ת ִ ְכמָּ ינָּה ְוַהחָּ זה  )   ",ְוֵאי זֶּה ְמקֹום ב ִ

שאלה  בלשון  קביעה   ,לא  בלשון  בא   (אלא  זה  ש  ', ין מ'אהחכמה    המאיפה 

מהמקום הגבוה   יוצאת החכמה.  משם  ,זה הכתרו  ' ב"ה,אין סוףה'

  הוא שזה ע"י    'שמן זית זך 'רוצה לזכות ל  דםאאם    ,הכתר  להזה ש

ל 'אין'.מגיע  כתוב    בחינת  אֹור"ואז  ָּ ַלמ  ִתית  פעמים   ",כ ָּ הרבה 

כתית  ה  זאבל    וכו'  מקבל מכותו  )מלשון כתישה(  כשאדם יש לו כתית

   הוא מאיר.ע"י זה  ,מאורל –

הק בזוהר  קסח.)דוש  כתוב  דף  ח"ג  לך  ִליק וז"ל:  ,  ( שלח  סָּ א  לָּ ד ְ א  עָּ אָּ

א   ְנהֹורָּ יה   ֵ ב  א  קָּ ַסל ְ א  לָּ ד ְ א  ו פָּ ג  ְוַאְנִהיר.  יה   ֵ ב  ו ן  ְטש  ְיבָּ  , ְנהֹוֵריה 

א, ְמתָּ ִנש ְ ד ְ ְנִהירו   ק  ֵ ִויַסל   , יה  ֵ ב  ו ן  ְטש  ְיבָּ א,  ְמתָּ ִנש ְ ה  )תרגום:    ד ְ עֹולֶּ ֹא  ל  ֶּ ש  ֵעץ 

ה, ַי מָּ ש ָּ ֹו אֹור ַהנ ְ ה ב  ֹא עֹולֶּ ל  ֶּ ו ף ש  ו  בֹו ְויִָּאיר. ג  ה, ְוֹיאֲחזו  זֶּה  אֹורֹו, ַיכ  מָּ ש ָּ ה אֹור ַהנ ְ ו  בֹו ְוַיֲעלֶּ כ 

ִאיר  זֶּה ְלהָּ אבל   ,רוצה להדליק את העציםו  )תנור(  יןמיש לו קאדם ש  .(בָּ

 בבת אותו, ש רק מסווהאמדי קשה    כי העץהאש לא נתפסת בעץ  

ונותנים    גרזן,  לוקחים  ?מה עושים   .בהונכקצת שחור    נהיהרק  והוא  

   האש נתפסת בו והוא נדלק.וע"י זה   ,עץהמכות בגזע  כמה

 ה מזעוויל 'סיפור על ר' שלומק

מהכ.   מה  לפעמים  זה  של   ורק  ,שצריך  לעשות  הכתישה  ע"י 

מזעווין שהיה   מק'הסיפור על שלו  יש  היסורים הוא נעשה זך וטהור.

ו הצדיקים הגדולים שהיו בדור הקודם  אחד גדול,    . היה בעל מופת 

הזה  ו בירושלים  כשהוא  הצדיק  גר  מאוד  היה  הרבה  הולך  היה 

  באותו זמן   טה.א רבי אליהו רקראו  לו  שמשמש  לו  ,לכותל המערבי

קצת   דודים'ה   עם  מתחהיה  לרבאו',  בני  המשמש  שלומקמר   ה י 

האשפות  שער  דרך  היום  נעבור  שכםו  ,אולי  שער  דרך  כדי  לא   ,

דרך שער   דוקא  היום  אנחנו נעבור'  מר לו הרב:א  שלא יזיקו אותנו.

האשפות   ,שכם דרך שער  העיניים   ,ולא  על  כזה    '. בשביל לשמור 

 לא ש  שח"וכדי    בדרך יותר בטוחה,לא רוצה לעבור    ,צדיק וקדוש

  .היה שום ראייה אסורהת

רבי    ניגש אלאחד  ואיזה יימח שמו  ,  עברו דרך שער שכם ואכן הם  

סיבה,   בלי שום  היכה אותו סתםוממש    ,אגרוף חזק  ן לונתו  מהשל

המשמש  אמ שהיה  'לא    :רבילר  לרב  דרך אמרתי  לעבור  עדיף 

האשפות הסתכ ו  ,שער  לעבור  נלמה  שכםו  רבי  ו  ל  מרא  ?משער 

משפט  איזה    ..."ולא מכה בנפש  ,עדיף מכה בגוף שלמה מזעוויל: "

זה  –  קדוש  , ה בגוףמכקבל  לעדיף    אז  ,מכה בנפש  ראייה אסורה 

  בנפש ובנשמה שלך.ה מכמאשר 

 בלה תפילתוהתקהמתפלל ואחר כך קיבל מכה סימן ש

שלומקכא.   מדהיםעוד    אמר  הר'  לך'   :דבר  מקובל  ,תדע   ניכך 

 זה סימן   ,ואחר כך מקבל מכה  ,כשאדם מתפלל תפילה  -  אבותימ

התקבלה  ו'שתפילתו  פלא.   ,דבראיזה    עלתפלל  שה אדם    -  זה 

הלך   כך  וכו' נפלאו    ,מכהאיזה  קיבל  ואחר  בעמוד  נתקע  זה    -  , 

ן ַזִית זְָּך  "פסוק  וז בשזה רמ  :ול  אמרו   .סימן שתפילתו התקבלה מֶּ ֶּ ש 

ִתית אֹור  -כ ָּ ָּ אחר כך    םא ו  ,שמן זית זך   היתההתפילה שלך    ."ַלמ 

   .ה למאורזש  מןזה סי ',כתית'קיבלת איזה  

דבר    ועוד עוד  לו  אמר  פשוטו עודד  מקצת    שהואהוא  לא   , הוא 

לדעת  ו מתפללים  .אותוצריך  פעמים  בשעת    דוקאו  ,הרבה 

ים חבראחד העל  סיפר לי  אבא שלי    .ישועהאיזה  התפילה רואים  

שלו  ש  ,בישיבה מסוכן, בגיל  כשהיה  הבן  מעשה  עשה  וחצי,   שנה 

הראשו את  מלא    שלו  הכניס  יו  ,ספונג'השל  מים  לדלי   רשמוה' 

נפשות  הילד לסכנת  ו הגיע  ה  חנק,  בתוך  עצמו   . דליבש   מיםאת 

לקחו אותו  ו  והזעיקו אמבולנס,  הרימו אותואו בני הבית  כשר מיד  ו

קשה. ל במצב  צדק  הרבה   ירו תהע  בועייםשבמשך  ו  שערי 

אבא סיפר שכל פעם שעשו תפילות היה ממש הטבה  ו  ,בתפילות

  ה' ירחם. התינוק הזה נפטראבל בסוף . לתינוק

ש   מכאן יכול   דוקארואים  שעה  באותה  אז  שמתפללים  בשעה 

אז יש    .שהוא רוצה  הקב"ה עושה מה  אבל אחר כך  ,להיות ישועה

 ,כשחלה  כמו שעשו על רבי  ,משמרות של תפילה  יםשיטה שעוש

אנשים  ( . דק דף  )כתובות  גמ'  ב  באכמו כל להתפלל    שישבו  ושמו 

הוא כי  ,סובל רבי שרבי של שפחתו  ראתהש עד הזמן בלי הפסקה,

 וכל פעם,  נכנס לבית הכיסא היה  כל פעם  ו  ים,מעי  חוליהיה חולה ב

מה ווהיה לו יסורים.    מחזיר את התפיליןומוציא את התפילין    היה

ז  ?עשתה גדול  חרס  כד  המדרש רקלקחה  בית  לפני  אותו  ואז    ,ה 

נבהלוגדול  נפץ  קולהיה  נ החכמים  וכל   .להתפללרגע  הפסיקו  ו  , 

שהפסיקוו שניה  רואים    בי.רנפטר  להתפלל    באותה  ומזה 

י  דוקאים  לפעמ ש התפילה  יבשעת  ו העוש ש  מה של  רבי  אומר. 

סימןש  מזעוויל, לא תמיד  סימן שבגלל    .טוב  כ"כ  זה  תפילה ה זה 

 . יהיה אבל אחר כך מי יודע מה ישועה,איזה נותנים  מלמעלהשלך 

נגיד   התפילה  אחרי  מיד  אם  של   היתהאבל  במצב  החמרה  איזו 

אז יש דוקא    , או שאדם קיבל איזו מכה וכו',חולה או משהו כזה ה

   .טוב שתתקבל התפילהוסימן י כוסי  דוקא

 יש לאדם בקבלת התפילההנסיון ש

את  ונכב.   א,  למעשה ציא  נווגם    הדבריםסביר  פעמים    דם הרבה 

אבל אז מעמידים   .לישועה  מכין כליובזמן התפילה הוא  ,  מתפלל

בניסיון האדם  שמה   דוקאש   ,את  רואה  אדם  התפילה  אחרי  מיד 

התפילה שלייהה  זהשקורה   ה  ,פך של  יודע מחשבות והרי    , קב"ה 

בודק  ו הדופקמ מ )והוא  את  איתך   מה  (שש  ח  .קורה  רגע  באותו   "ו אם 

, ולא התפללתי כל כך טוב אני  כלפי הקב"ה,  ור  ה רהעולה לאדם  

עיון   בחינה שלעושה  ואז הוא    קבלתי אלא גם נהיה הפוךרק שלא  

המעיין בתפלתו סוף בא לידי  "   (לב: דף  )   ' ברכותגמכמובא בתפילה  

לב  'אומרים    ",כאב  רואיםבשמים:  אתם  לו   , הנה  מגיע  לא 

   '.שתתקבל תפילתו

נהיה  דרבה  ארואה אחרי התפילה ש   אם אדם  דוקאאבל אם אדם  

קשה איזה    התפללמשל  ל  ,יותר  רואה    שיבריא,  חולהעל  והוא 

שלו  דוקאשהחולה   המצב  באהבה  ,החמיר  זה  את  מקבל  , והוא 

מתבט'רבש"ע,    :קב"הלאומר  ו ל  -ך  י לא  לאני  רצון  מתבטל 

רוצה  מה  ,תרצונו בש מקבל  שאתה  מביןו  ,אני  לא  שאני   ,אפילו 

הו שזה  השכיאפילו  שלייה  ,שלי  לפך  התפילה  מרוצה    ,פך  אני 

עצמו  בזה ו  ,'הוא עמד בניסיון ':  בשמעים  אומריםאז    .מקבל את זהו

  .התפילה  תנותן את הכח לקבל 

ואפילו  ,שאדם עומד כל הזמן בנסיונות ,צריך לזכור את הדבר הזה

שעוברת  כל    .במחשבה בראשמחשבה  אתה    לך  במה  ניסיון  זה 

לראות  )כי אמנם המחשבה היא עולה בלי רצון, אבל יש לך ניסיון    תבחר לחשוב

  ( ע' תניינא תורה נ' אם תאחוז במחשבה הרעה הזאת או שתתגבר עליה ותדחה אותה,  

רגיל  שנ זה רק ע"י שני    ו?ט על המחשבה שלויכול לשלואיך אדם  

עצמ שהשם  מש  העיבידהזמן    כל  נואת  בין עוש   ךתברי ה  איתי  ה 

בעקו  טיבוב עצמי  ,בין  על  מקבל  הכל    אני  הכל  את  באמת  כי 
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רבינו  .לטובה שאומר  דותבכאן    כמו  ָכל  "  ',רה  שֶׁ יֹוֵדַע  ָאָדם  שֶׁ כְּ

ז   טֹוָבתֹו  לְּ ֵהם  עֹוָתיו  ארְּ עֹוָלם ַהָבאמְּ ֵמֵעין  ִחיָנה ִהיא  ַהבְּ "  את 

   .ולם הזה את העולם הבאעכאן בלחיות  זה נקרא ו -

קפ"ועל עצמו    אמר  הקדוש  נורבי מוהר"ן  ח  ()חיי  שנלקח כ  "ושאפילו 

מבנים  זה   ומה )בן  ממנו   אבלות  (יותר  דיני  היה  לא  הייתי   ,אם  לא 

הייתי מצטער  ל,מתאב הרצון של הקב"ה  ,ולא  זה   רבינולפי    .כי 

ש בגלל  היינו רק  זה  לולי  אבל  להתאבל,  צריך  אבלות  דיני  יש 

בשווה  שמח  שיהיה  ה',  של  הרצון  עם  להתעצם  כך  כל  צריכים 

  ן בטובה ובין בצרה.לגמרי בי

 ימשך אחר הצער יותר מדי אסור לה

מדיכג.   יותר  להתאבל  אסור  להלכה  במועד  ב  למדנו,  גם  גמרא 

כז: ) קטן   על  (דף  אומר  וכי אתה   שהקב"ה  מדי,  יותר  מי שמתאבל 

ומספרת   רחמן ממני,  של    על יותר  רב  אשה אחת שגרה בשכונה 

ל  א,נהו מדיו  רח"ל,  בןה  ונפטר  יותר  בכתה  לה  .היא  רב    אמר 

כי    הונא: מדי  יותר  תבכי  שבוכהאל  מדי    מי  ו ל  גורםזה    -יותר 

עצבות  )   'ספר המידות'אומר ב  רבינוש  וכמו  זה.על  עונש  שיקבל עוד  

ךְ '  (ח"א אות ל"ד ְמש ָּ ל ַהנ ִ יו  כ ָּ ְך ַאֲחרָּ ָּ ַער ִנְמש  י, ַהצ ַ  .'ַאַחר ַצֲערֹו יֹוֵתר ִמד ַ

הקב"ה הגזירה של  על  מדי  יותר  ח  ,כלומר שאדם שבוכה   "ו הוא 

וגם   ה נפטרו,ים של נששבעה ב  ,מעשההוכך היה    .עונש  מקבל עוד

לבכות הפסיקה  לא  היא  להא  ,בסוף  הונא:  מר  גם '   רב  תעשי 

שתוך היא    וכך היה  את ח"ו תפטרי,  גםתכריכים בשביל עצמך כי  

הוזה    נפטרה. את  מקבל  לא  שאדם  הקב"היזג בגלל  של   . רה 

הגמרוב  שלושים מספד,  ל  שבעה  ,לבכי  "שלושה  (שם) א  לשון 

 : מכאן ואילך אומר הקב"ה  (יסה שלנובה כ כוונ גיהוץ ה )   .גיהוץ ותספורתל

ממניוכי   יותר  רחמנים  עשיתי  אאם    ?!אתם  יודע ככה,  ני  אני 

   .הנהגההצריך להיות  במידת הרחמים שלי מה

  , כל המאמרים האלה שאנחנו לומדים צריכים לחזק אותנו לדעת 

לדעת  וא, והרוך  בדוש  הקל  ממש  בטלים ומבוטלים  להיות כל הזמן

 לא טוב, זה נראה לי  בין אם    ,בין אם זה טוב  נושנעשה אית   כל מה

הקב"ה של  הרצון  הקב"ה  ,זה  של  הרצון  זה  את    ,ואם  מקבל  אני 

עצמי על  הזהו  .הדברים  הדבר  עם  הולך  שאדם  הוא  אז    ,ברגע 

אמרנו ש מו  כ  הרצון שברצונות.  –וין'  דרע  אוער'ל  לוביטבבחינת  

בכל י  כ ,מקיים תורה ומצוות אתה מגיע לרצון של הקב"האתה  כש

וצריך    ,יש יותר מזהאבל    ,הרצון של הקב"ה  שה מלובה ומצו מצו

כבר עבודה   זה  לדבר הזה,  זכותול  ,רצון שברצונותה תבחינל  לבוא

מהלהבין    ,אחרת מרוצה  שכל  אני  איתי  עושה  ושמח,   שהקב"ה 

  ואני חי על פי זה יום יום.

 עקידה היה לאברהם, אבל לא כתוב גם ליצחקנסיון ה

מגלה את דעתו    ואדם בהתבודדות שלכש   .עוד נקודה  ונאמרכד.  

חזק כך  מה  ,כל  מרוצה  שכל  אני  איתי  עושה  אז שהקב"ה  הוא    , 

לחסוך   צרותמ יכול  הרבה  רוצים   ?ה מול  .עצמו  פעמים  הרבה  כי 

עו הוא  איך  לראות  האדם  את  אדם  ש כאבל    באמונה.  דמלנסות 

ע קיבל  של  כבר  הרצון  את  לרצות  כך  כל  חזקה  בצורה  עצמו  ל 

ה שצריך לנסות את מכל    ,סות אותונלא צריך לכבר  אז    ,הקב"ה

 . מתי שהדבר נמצא רק בכוח ,האדם

אבינו   יצחק  גם  אברהם  עקדת  לעמוד  בכוח  אצל  היה    כברלפני 

עק  בניסיון יצחקישל  אותו  הקב"ה  אםש   -  דת  יעמוד    ,ינסה  הוא 

יצא    ,בניסיון לא  עדיין  זה  את  אז  ו   ,פועלה  לאאבל  להוציא  כדי 

לפועל מהכוח  כב,  כתוב  ,הדבר  ֱאלֹ "  :א(   )בראשית  ת  הִ ְוהָּ אֶּ ה  ִנס ָּ ים 

ם הָּ  היה צריך לעמוד בפועל בניסיון. ולכן  ."ַאְברָּ

ח  ,אות ד'   ח"א ס"ו    תורה  )ליקו"מהקדוש מחדש    רבינו יש  ש  ( "א ח  ' וסוף תורה 

הפועל אל  מהכוח  להוציא  דרך  שאדם    ,עוד  ע"י   כי  ,דברמוזה 

ע"י שאני מדבר   .פועלה  לאוציא את המחשבות מהכוח  מהדיבור  

ו  עליבהתבודדות  מקבל  שאני  הקב"ה  אומר  של  הרצון  זה    ,את 

נ הפועל  קראעצמו  אל  מהכוח  מהו  .להוציא  צריך אדם  ה ש  כל 

נעימים  נסיונותעבור  ללפעמים   לא  לא  עדיין  שהוא  בגלל  זה   ,

הקבלה   את  הפועל  אל  מהכח  עצמו  הוציא  הרצון  לקבל  על  את 

  .בכל ענין של השם

 לו   על עקדת יצחק היה  ציוה אותואברהם באותה שעה שהקב"ה  

בפסוקקשה  נסיון   שכתוב  ֱאלֹ "  כמו  םהִ ְוהָּ הָּ ַאְברָּ ת  אֶּ ה  ִנס ָּ   , " ים 

כיון שהוא  ו  ,כי אברהם אבינו לא דיבר על הנקודה הזאתוהסיבה  

  אצל   בל. איצחק  בעקידתהוא היה צריך להתנסות    זאלא דיבר,  

כי    ולמה?  .לו כניסיוןנחשב  וזה לו    ,ותק מיותר מ  יצחק הניסיון היה

בפירוש השני   כמו שאומר רש"י  .הנקודה הזאתדיבר על  כן  יצחק  

ה הפסוק  האלה"    "ויהי  נ"לעל  של  "  –הדברים  דבריו  אחר 

מיחה,  ולא  שנה  י"ג  בן  שמל  יצחק  על  מתפאר  שהיה  ישמעאל, 

יצחק לו  הקב"ה  '  :אמר  לי  אמר  אילו  מיראני,  אתה  אחד  באבר 

מעכב הייתי  לא  לפני,  עצמך  יצחק".  זבח  כן  את    ואם  הוציא 

  בניסיון, יצחק לא עמד    כןלו  מהכח אל הפועל.של הנסיון  הדיבור  

ֱאלֹ "  :כתובש  מוכ ם הִ ְוהָּ הָּ ת ַאְברָּ ה אֶּ  , את יצחקכתוב  ולא    -  "ים ִנס ָּ

 .סיוןנאצל יצחק לא היה בכלל כי 

 רבי עקיבאל  את הנקודה ש  "א()חקצ"ג    ורהבתר  אומ  נוכמו שרביו

הרי כל   ? נואקיימזה לידי לא    אמקרא  שב "עתה    שאמר לתלמידיו:

שמע  פעם ה  בקריאת  קידוש  על  נפשי  מוסר  אומר כ  ',אני  שאני 

  נפשך, את    טלאפילו נו  -"  נפשך  ...אלוקיך בכל    'ואהבת את ה"

דבר שום  זה  הזה  הניסיון  לידי  כשבא  עכשיו  כיאז  דיברתי   ,  כבר 

   .זה בכלל לא ניסיון בשבילי, ולכן עליו

 שאפילו  ואמרכי יצחק כבר דיבר    ,אצל יצחק זה לא היה ניסיון  וכן

זה שאנחנו    כלומר,  .י אני מוכןלפנ  עצמך  חי זבר לאמהקב"ה יאם  

שב הרצון  את  עצמנו  על  ומקבלים הקב"ה    של  תרצונו מקבלים 

חפ ובנפש  שלם  בלב  יעשה  י עלינו  שהקב"ה  ההנהגה  כל  את  צה 

יכול למנוע    ,איתנו נסיונותמזה  כבר דיברנו  כ  ,איתנו הרבה  על י 

אותנו  זה לנסות  צריך  ולא  הפועל,  אל  והוצאנו מהכח  לא   -,  גם 

  .ל הפועלכח אבשביל להוציא מה

ע"י שנקבל  אותולעבור  צריכיםמגיע הניסיון אנחנו כבר כש  נמצא,

 כי כבר הוצאנו   ,ות אותנונסאו שלא צריך ל  .את רצון ה' באהבה

  . וקבלנו עלינו את הרצון שברצונות   פועלה  לאמהכוח    את הדיבור

לבחינת: לזכות  נוכל  ָזך  "  וכך  ַזִית  ן  מֶׁ ֶׁ ִתית  ש  אֹור  -  כ ָּ ָּ "ה  ובעז  "ַלמ 

ש  ןרצו  יהי השמים  אלקי  והשלם לטוב    נזכה  נוכוללפני   הגמור 

כמו שא רחמים   -"  יםמייתן לכם רח"וקל שדי    רבינוומר  בנגלה, 

גלויים רחמים  בתמיד  אבל    ,פשוטים  הלהיות  רצון  בחינת 

אית  מה  וכל  ,שברצונות עושה  לינו עמקבלים    אנחנו  נושהקב"ה 

 .אמן ואמן  ,ובטוב לבבבשמחה 

 יכה ליאור גבע ער -שבת שלום ומבורך  


