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  יביא עצמו לידי דרור וחופש מן המרירות
  של צרכי העולם הזה

אל משה לאמר ואתה קח לך בשמים ראש מר ' וידבר ה
: ל"שכתב בזהק נועם אלימלך "בספה עיין .'דרור וגו

ק רמזה לאדם הרוצה לכנוס אל הקדושה בעבודתו "שהתוה
כמאמר התנא  עד תכלית הכנעה וצריך הכנעה מתחילתה' ית

וזה רמז אותיות זהב שכל אות ' מאד מאד הוי שפל רוח וכו
לרמז להאדם הרוצה לכנוס , הוא מספר מועט מאות שלפניו

אל הקדושה שהיא מדריגה חשובה שהוא רמז זהב חשוב 
צריך לשבר גבהותו וגדלותו אשר טמן בקרבו עד תכלית 

 לשון נופל ,ת לשון נחש ונחוש',וכוהכנעה צריך למעט עצמו 
ל הגשמיות דהיינו אכילה ושתיה ועניני גשמיות "על הלשון ר

ז הבא מצד הנחש צריך להכניס הכל אל הקדושה "העוה
שיאכל וישתה בקדושה ובטהרה ובמחשבות טהורות הכל 

, ה גורם השפעות לישראל ולעולםלמען עבודתו יתברך ובז
  .ק"הלעכ

ושת הוא רמז ואפשר להוסיף על דברי קדשו שהנח
, שמבטלין כח נחש הקדמוני שלא תהא לו נגיעה לעבודה
, ועבודת יהודי הוא להכניע ולבטל כח הרע ולהפרידו מהטוב

והנחושת היא , ז רמוז המראות הצובאות של הכיור"וע
 ועל דרך זה – .ז מגיעים ליראה ואהבה האמיתית"העיקר שעי

ון מר מלש' פי ואתה קח לך בשמים ראש מרירמוז הפסוק 
ז על פרנסה ובני חיי " שכל המרירות הוא על עניני עוה,עובר

 דרור וזאת צריך להביא לבחינת ,ומזוני וכל ההבלים שבעולם
  .וחופש כציפור דרור

  המרירות צריכה להיות רק על עניני קדושה
  עמלק' ובזה מתגבר על קלי

 שבכדי ואתה קח לך בשמים ראשירמוז אומרו עוד 
אזי , ך ריח ניחוח המעלה כל הקרבנותלעשות קטורת להמשי

 הוא המרירות הגשמי ובפרט המרירות מרצריך להעלות את 
והיינו , ש"קדו בגימטריא ר"דרועל עניני קדושה וזהו 

בעשותו חשבון נפשו איך נדחה מהקדושה בשתי ידים 
וכל זה , שבתחילה דחה עצמו עד שדחוהו גם מן השמים

ל דבר שבקדושה נובע מכח עמלק הרשע שמקרר אצלו כ
וכשלובש ציצית ותפילין הוא כמצות אנשים מלומדה וזהו 

 וצריך להפכו לבשמים ראש לבחינת ק"עמל בגימטריא ר"מ
  .ל" ונשא שתהא המרירות רק על עניני קדושה כנם"ר

  ר "י הרהור תשובה נעשה דרור מן היצה"ע
  אך עיקר העבודה היא בשמחה

דה לא ח שבהגיע לעבו"עוד אפשר לפרש כמובא בס
ה שומע תפלת כל "יאמר מי אנכי שאוכל להתפלל כי הקב

ואפילו שהוא בבחינת רשעים , פה ואין גבהות לפני המקום
ר רוצה לייאשו בזה שהוא בכלל "מלאים חרטות והיצה

האומר אחטא ואשוב אבל אמרו המפרשים שזהו רק בשעת 
כ אינו בכלל זה וכן היא בענין רשעים "אחטא בהווה אבל אח

 חרטות אבל השב בתשובה ותנאי התשובה היא עד מלאים
והיינו , שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד לכסלה

שיעיד עליו יודע תעלומות שמבקש וחפץ באמת לעשות 
ולכאורה האיך אפשר שיעיד , ר מטעהו"רצונו אלא שהיצה

עליו יודע תעלומות והלוא אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב 
 אל תאמין )ב"ברכות כט ע(ל " ואמרו חז)כקהלת ז (ולא יחטא 

אלא אחר ,  הן בקדושיו לא יאמין)איוב טו טו(בעצמך וכן נאמר 
כל חטא עומד המקטרג הכן לקטרג אבל אם נותן מיד על 
לבו לשוב באמת ומהרהר בתשובה אזי מעיד עליו יודע 

 מרוזהו , תעלומות על ההחלטה הזאת ומשתיק פי המקטרג
ר " מן היצהדרורהור תשובה נעשה שבזה המרירות וההר

 ואל בני ישראל תדבר לאמראמנם ', ויהיה לריח ניחוח קדם ה
'  פי'שמן משחת קודש וגושאין להישאר בבחינה זו כי אם 

כ "כמאמר הכתוב שמן וקטורת ישמח לב והיינו שיגיעו אח
  .לידי שמחה

  י המרירות והתעוררות התשובה יצאו בני ישראל "ע
  בדרור מן הגלות

 נפלה לא תוסיף )עמוס ה ב(לעתיד לבא כתיב ד, וד ירמוזע
כ כימי צאתנו מארץ "וע,  גדולהמרירותשהיא מתוך , קום

וכמו במצרים בשעה שלקח פרעה , מצרים יראנו נפלאות
וכן ', ילדי בני ישראל ושיקעם בבנין צעקו בני ישראל אל ה

בים סוף ואחר שיצאו ממצרים נתנו אל לבם האיך היתה 
 רק מחמת פרעה ולא מהכרת עצמם וזה כבר היה תשובתם

, תשובה אמיתית דעבדי בטומרא דלא ידע איניש בחבריה
ל "כ יהיה קודם הגאולה בסוף יומיא כמובא בדברי חז"וכמו

 על חבלו של משיח שיגיע למצב שיחשבו )א"סוטה מט ע(
 שכשיגיעו לזה המרירות ויצעקו מרוזהו , שאבודים לגמרי

שיצאו מן הגלות ברחמים וחסדים מגולים  דרוריהא ', אל ה
 )א"ק זיעועכי"ק מרן רביה"כ(                                   .במהרה בימינו אמן

  

בנקל יותר מחטא ה על החטא הידוע "טעם למה סלח הקב
  המרגלים
בהקדם מה שצריך . מחר' ויבן אהרן מזבח ויאמר חג לה

ביותר  חמורא בעוד גבי חטא זה של עבודה זרה שהולהבין ד
משה למרום וירד ביום הכיפורים נמחל להם אחר שעלה 

ל ונקבע בו יום סליחה ומחילה לעוונות עם בית ישראל בכ
על עצים רק הוציאו דיבת הארץ ואצל המרגלים ש, הדורות
לא נמחל להם כלל עד שמגודל חרון האף נגזר , ואבנים

עליהם במדבר הזה יתמו ושם ימותו בלי שום וויתור לאף 
 מובא א"יעק מקאצק ז"רהובשם ה. אחד בלי יוצא מן הכלל

הטעם כי שורש חטא העגל לא היה מתאוות רעות כי טעו 

אבל במרגלים שהוציאו דיבת הארץ משום , באמונות ודיעות
  .על זה אין סליחה, שלא יוכלו למלא תאוותם

כי כאן בעגל היה תחילת , ויש לומר עוד על זה האופן
לם הענין במה שביקשו להשתעבד למנהיג אשר ינהיגם וינה

שעל זה , מתוך מה שיתבטלו אליו וימסרו נפשם עבורו
לא אשר העלנו מארץ מצרים כי זה משה האיש התאוננו ואמרו 
ולכן הננו מבקשים מי שיוכל למלא את , )שמות לב א( ידענו מה היה לו

ונמצא שהכוונה לא . ז"עד שנתגלגלו הדברים לידי ע, מקומו
 ידענו מה היה אלא שטעו העם באמרם לא, היתה רעה כל כך

לו שאיננו מבינים דרכיו יען כי שביליו במים רבים ועקבותיו 
ואנו רוצים מי שילך לפנינו ונוכל להשיג , לא נודעו
 אבל המרגלים בקשו תאוות נפשם ואמרו ארץ -  .אורחותיו

ואז לא יוכלו למלא ', אוכלת יושביה ופירותיה משונים וכו
  .ל"לכן לא נמחל להם כנ, מבוקשם

  
ההתקשרות אל הצדיק שיש בו טובה רוחנית גם מעלת 

  לפשוטי העם
, והנה פשוטי ההמון הבאים אל הצדיק עבור הצטרכותם

 טובת תיקון מרויחים בזה שתוך כדי כך נמשך להם גם
 במה שאמר משה ה"להלר זצוק"וכענין שפירש אאמו, נפשם

ליתרו כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו 
כי יהיה להם דהיינו , ) טז,שמות יח(ואת תורותיו ' את חוקי האוהודעתי 

 להתדיין בא אליאזי ,  צרה גשמית או משפט עם רעהודבר
ואם אמנם סבורים הם שהינם , ושפטתי בין איש ובין רעהו
אבל באמת הם באים מצד צמאון , באים בשביל דבר המשפט

שאודיע להם חוקי האלקים ואת נפשם ונשמתם המשתוקקת 
  . תורותיו

כי כשראה , מחר' חג להובזה יבואר מה שאמר אהרן 
, שהם להוטים כל כך עד שאין בידו לעוצרם ולמנוע בעדם

 כי בל את חוקי האלקים היינו לשורש נשמתם הודיע להםאזי 
כי בכך לא תצליחו להתנתק ממנו יתברך ועל , תתפסו לזה

באשר כל התהוות סיבת , אפכם ועל חמתכם יצא דבר טוב
החטא לא היו ישראל ראוים לאותו מעשה אלא להורות 

באופן שגם ממקום השפל והבזוי ביותר שנשרו , )א, הז "ע(תשובה 
ישלפו ויעלו מתהום , ניצוצי הקודש עד סתר המדריגה

הנשיה דברים כאלו שבאופן אחר לא היה אפשר להעלות מן 
ומזה יתנוצץ הסליחה והמחילה של יום , המקום ההוא

   .הכיפורים

דהיות כי לא ידח , מחר' חג להקרא ואמר אהרן זה ועל 
 הוא מחר כעת 'חג להלכן יסתבב עוד מזה החטא , ממנו נידח

 נקרא היוםוכן , ממחרת ויהי )שם שם יג(יום הכיפורים כנאמר 
 הוא יום מחרולפי זה ,  כנודעהיום ויהי )איוב א ו(כנאמר , ראש השנה

  )א"ר שליט"ק מרן אדמו"כ(                                                .כיפור
   

  

 ו"תשע  כי תשאג"קלגליון 



 

 
 ב

 
  

  
  

   

  

  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  

  
  ה היה מיסוד הדעת שהוא כולו חסד והשפיע רק חסד"משה רבינו ע

אל משה לאמר ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתותי ' ויאמר ה
. מקדשכם' תשמורו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה

מקדשכם לעולם הבא כגון קדושת שבת בעולם ' ובמכילתא לדעת כי אני ה
לכאורה יש לדקדק בלשון הכתוב .  ללמדך שהשבת מעין עולם הבאהזה

ולאחר מכן , אל משה לאמר'  ה'ויאמר, 'רכהאמירה דבתחילה אמר בלשון 
ועוד צריך ביאור .  אל בני ישראל'דבר'ואתה  באמרו קשהדיבור נאמר לשון 

ויאמר היה לו לומר , ואתה דבר אל בני ישראל לאמרלמה הוצרך כלל לומר 
עוד צריך ביאור .  משה לאמר לבני ישראל אך את שבתותי תשמורואל' ה

ל אכין ורקין מיעוטין "כאמרם ז, מיעוטשהיא לשון , אך את שבתותיהלשון 
חלל עליו ,  להתיר פיקוח נפש בשבת)א, שבת קנא(ל "והגם שדרשו בו חז, הן

. כ איכא למידרש ביה עוד"אעפ, שבת אחת בכדי שישמור שבתות הרבה
  .לעולם הבא כגון קדושת שבת בעולם הזהיך לבאר דברי המכילתא ועוד צר

ל על מה שאומרים "על פי המובא בכתבי האריז, ונראה לבאר כל זאת
שהשבת היא מתנת חלקו של , ישמח משה במתנת חלקובתפילת שבת 

והוא מסר אותה , משה שבחר לו את יום השבת אצל פרעה כמובא במדרש
  .'ה כבי"במתנה לקוב

ל שנשמת משה היא מיסוד הדעת " הענין הוא כמובא מהאריזוביאור
וממנו משתלשלים , המקבלת השפעתה מבחינת חכמה והוא כולו חסד

ועיקר ההשפעה היא באמצעות מדת מלכות , ונשפעים כל ההשפעות
, ולכאורה יקשה דהרי מלכות היא מצד הגבורה, המקבלת את כל ההשפעות

אלא בהיות כי מלכות ,  ורחמיםוהיאך אפשר להשפיע באמצעותה חסדים
לכן כל ההשפעה הנשפעת ממנה היא , )א, א קפא"זוהר ח(לית לה מגרמה כלום 

רק ממה שהיא , ואינה משפיעה מעצמה וממדתה מאומה, מה שנותנים לה
, ומבואר על פי משל דהרי מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא. מקבלת

, והוא אין לו מעצמו מאומה, וכדרכו של מלך שמשפיע ומפרנס לבני מדינתו
ומזה משפיע , רק על ידי גביית מסים וארנוניות אוספים ממון לאוצר המלך

וכפי מה , וכמו כן מדת מלכות לית לה מגרמה כלום, לכל בני המדינה
  .שמשפיעים לה היא משפיעה לאחרים

  מדת מלכות משפיעה רק לפי מה שמשפיעים לה
כי , ילא ותתא ביומא שביעאה תלייןק דכל ברכאן דלע"ועל כן מובא בזוה

אלא כל ההשפעות , ולית לה מגרמה כלום, השבת היא בחינת מלכות
והיה ביום השישי ועל כן נאמר , תלויים כפי ההכנה וההזמנה אל השבת

אלא והכינו שכפי ההכנה וההשפעה , יכינוולא נאמר , והכינו את אשר יביאו
 השבת למשך כל ימות כן נמשכים ההשפעות של, שמשפיעים על השבת

  .השבוע

ל "כאמרם ז, וכענין זה הוא המשכת ההשפעות באמצעות הצדיקים
ק "וכמובא בספה,  כל העולם כולו לא ניזון אלא בשביל חנינא בני)ב, ברכות יז(

ל "שהצדיק הוא בחינת נר מערבי שאמרו עליה חז, נועם אלימלך בפרשה זו
ל למה "וכדרך שאמרו חז, ם ממנה היה מדליק ובה היה מסיי)ב, שבת כב(

כן הצדיק מכונה בשם , שבלולה במקרא במשנה ובתלמוד, נקרא שמה בבל
וממנה , מפני שמעורב בו תורה ותפילה תשובה ומעשים טובים, נר מערבי

שעל ידי שמתקשרים אל הצדיק ומשפיעים , היה מדליק ובה היה מסיים
 ובזה מבואר -. ש"עיי, כן הוא יכול להחזיר ולהמשיך את ההשפעות, עליו

כי כענין , מה שאמרו שהתלמיד חכם הוא בבחינת שבת גם בימות החול
כן נמשכים ההשפעות באמצעות הצדיקים , המשכת ההשפעות של שבת

  .ל"באופן הנז

והנה ההשפעות שהצדיקים משפיעים לבני ישראל אין התכלית בהם 
ה אם וכמאמר המשנ, רק בכדי שלא יחסר המזג, להשפעה גשמית גרידא

אבל תכלית ההשפעות היא בכדי שיוכלו בני ישראל , אין קמח אין תורה
  .ת מתוך הרחבת הדעת"לעבוד את השי

נמצא לפי זה שכל ההשפעה של השבת וההשפעות של הצדיקים נובעים 
אך בהיות שהשפעתו , והכל תלוי בזה, מכוחו של משה שהוא מיסוד הדעת

ציאות להשפיע את ההשפעה על כן אין במ, של משה היא רוחנית ביותר
כי לא יוכלו להכיל את ההשפעות והאורות , כמות שהוא אל בני ישראל

ועל כן בכדי להמשיך את , העליונים והם עלולים להתבטל במציאות
ההשפעה לבני ישראל צריך לצמצם את ההשפעה ורק על ידי צמצום יוכלו 

  .לקבל ולהכיל את ההשפעה בעלמא הדין

  ישראל הוצרך לצמצם הדיבור בכדי שיוכלו לסובלוכשדיבר משה אל בני 
כי ההשפעה , אל משה לאמר' ויאמר הובזה מבואר לשון הכתוב 

 המורה על אמירה רכהה היתה בלשון "ה על משה רבינו ע"שהשפיע הקב

, מפני היותו כולו רוחני, ל"כי אצל משה היה הכל בבחינת חסד כנז, רוחניות
ואתה אבל , ייך רק כשאני מדבר אליךת שכל זה ש"ואחר כך אמר לו השי

תצטרך , שכאשר תדבר אל בני ישראל ותשפיע עליהם, דבר אל בני ישראל
, על ידי התלבשות בדברים גשמיים, לצמצם את ההשפעה בבחינת דיבור

אבל התכלית הוא שיגיעו לידי , כדי שיוכלו בני ישראל להכיל את ההשפעה
  .השפעה רוחנית

, ויראו בני ישראל כי קרן עור פני משהוהגם שלהלן בפרשה נאמר 
שבשעת הדיבור אל בני ישראל עדיין קרן אור פני משה מהאור שנשפע 

  כ כל זה הוא "אעפ, ויתן על פניו מסוהורק לאחר מכן , ת"עליו מאת השי

, רק לגבי עצם הדיבור שצריך לאומרה באותה אופן ששמעה מפי הגבורה
ל ידי צמצומים כדי שיוכלו אבל לגבי ההשפעות הוצרך להשפיע להם ע

  .להכילם

פ שבעצם המשכת השפע הוצרך משה להשפיעו באמצעות "אך הנה אע
לרמז שיש , ל"הרומז על הרוחניות כנז, לאמרת "ז אמר לו השי"עכ, צמצום

וזה אצל מצות , אופנים שצריך להשפיע לבני ישראל השפעות רוחנית
  .השבת

  ומיעוט וביטול הישהשפעת השבת היא על ידי הכנה מתוך תשובה 
לרמז על ההכנה אל , מיעוט בלשון אךאמר . אך את שבתותי תשמורו

ל שהשבת לית לה "וכדברינו הנ, שהוא על ידי התשובה ביום השישי, השבת
ועל , וכל ההשפעה תלוייה כפי ההכנה שמתכוננים אל השבת, מגרמה כלום

ובאופן זה , שימעט עצמו ויהא שפל בעיניו,  שהוא לשון מיעוטאךכן אמר 
ר "כמו שהביא אאמו, ובפרט על ידי טבילת המקוה, יעשה הכנה לשבת

כי עיקר הטבילה היא , ה בספר טהרת הקודש במאמר המקוה"זצוקללה
וכמובא בשם צדיקים , ל"ל הוא אותיות בט"שכן טב, הביטול וההכנעה

, שהסימן לאדם לדעת אם המקוה בערב שבת היתה כהוגן ובכוונה הרצויה
, ומתבייש להרים פניו בפני קונו,  המקוה נופל על פניו בושה עצומהשלאחר

וכאשר האדם מכין עצמו לשבת . זהו סימן על ההכנה שהיתה כראוי
רמז על שני , את שבתותי תשמורואזי זוכה כי , באמצעות ביטול ומיעוט

כי בכח זה ממשיך ההשפעה , שהם שבת עילאה ושבת תתאה, שבתות
עד לשבת בעולם הזה שהיא בחינת , שבת עילאהמבחינת דעת הנובעת מ

ביני וביניכם  ענין ההכנה וההמשכה הלזו  כי אות היא.ל"מלכות וכנ
לומר שהמשכת , וכמו שפירשו במכילתא ולא בין עובדי חמנים, לדורתיכם

  .הדעת הזאת שייכת אך ורק בבני ישראל

ת על ידי ההכנה לשבת ממשיכים את הקדושה של השבת העליונה השייכ
  לעולם הבא

ופירשו במכילתא העולם הבא כגון קדושת . מקדשכם' לדעת כי אני ה
ולכאורה צריך . מכאן אתה למד שהשבת מעין עולם הבא, שבת בעולם הזה

ביאור וכי היאך יעלה על הדעת לומר שכל העולם הבא שבעבורו האדם 
. הוא רק כגון קדושת שבת בעולם הזה, עמל במשך כל ימי חייו בעולם הזה

שהוא מלשון , אלא הביאור הוא כמו שפירשו צדיקים ענין מעין העולם הבא
והכוונה בזה שבכל שבת ושבת אפשר להרגיש את החיות , מעיין נובע

  , מקדשכם' לדעת כי אני הוזהו אומרו . הנובעת מן העולם הבא

אפשר להרגיש את קדושת שבת עילאה שהוא , שבאמצעות קדושת השבת
מו שאומרים בתפילת שבת המנחיל מנוחה לעמו וכ, ענין העולם הבא

  .בקדושתוישראל 

 זכור את יום )ח, שמות כ(ש "כמ, וכל זה הוא באמצעות ההכנה לשבת
אמרו עליו על ,  מחד שביך לשבתיך)א, ביצה טז(ל "ודרשו חז, השבת לקדשו

מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא , שמאי הזקן כל ימיו אוכל לכבוד שבת
 והענין בזה -. מנה היה מניח את הראשונה ונוטל את השניהאחרת נאה הי

כשמצא ועל כן , שבכל ימות השבוע לא רצה ליהנות כלל מן העולם הזה
ולא , נמצא שכל אכילותיו היו רק לכבוד שבת, בהמה נאה היה מניחה לשבת

כי על ידי ההמשכה , וזהו מחד בשבתיך לשביך, לצורך הנאת עצמו
נמשך הקדושה על , ל"שהוא מעין עולם הבא כנזמקדושת השבת העליונה 

כי הכל , וכבר ביום הראשון אומרים היום יום ראשון בשבת, כל ימות החול
  .תלוי בשבת

  מסדר קידושין בין השבת לכנסת ישראל בת זוגה' ה כבי"הקב
ל שאמרה "על פי מה שאמרו חז. מקדשכם' לדעת כי אני העוד ירמוז 

ה כנסת "אמר לה הקב, בן זוג ולי לא נתתה לכולם נתת "השבת לפני הקב
ונמצא לפי זה שבכל שבת ושבת נתהווה יחוד בין , ישראל יהיה בת זוגך

שבני ישראל מקבלים , השבת לבין כנסת ישראל בת זוגה של השבת
הוא השושבין ' ה כבי"ועל פי זה אפשר לומר כי הקב. קידושין מהשבת

' לדעת כי אני הולזה אמר , ומסדר הקידושין בין השבת לבין כנסת ישראל
 בין השבת ובין ומסדר הקידושיןהוא מפעיל ' ה כבי"הקב' פי, 'מקדשכם'

  .והבן, כנסת ישראל

  על ידי המשכת קדושת שבת העליונה לשבת התחתונה נזכה 
  לגאולה פרטית וכללית

שתי 'אלמלא שמרו ישראל  )ב, שבת קיח(ל "ועל פי דברינו יבואר מאמר חז
 שהיא שבת תתאההם , שתי שבתותוענין . מיד נגאלין כהלכתן 'שבתות

 שהיא ענין המשכת קדושת השבת ושבת עילאה, שמירת השבת כפשוטה
וכאשר תהיה שמירת , שהיא השבת שקדמה לששת ימי בראשית, העליונה

שתי שבתות אלו ונזכה להרגיש את קדושת השבת העליונה שהוא מעין 
ומזה ימשך הגאולה הכללית , טיתאזי נזכה לגאולה הפר, ל"עולם הבא כנז

  מתוך רחמים וחסדים מגולים במהרה בימינו אמן
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  -ה" תשעכי תשא פרשת ידושא רבאק-

ודרשו ',  וגונוענ' עננו הת "בהפטרת השבוע מצינו שביקש אליהו הנביא מהשי
. ועננו שלא יאמרו מעשי כשפים הם,  עננו שתרד אש מן השמים)ב, ברכות ט(ל "רז

דהיינו שיכירו וידעו שאתה המהווה ומחיה את כולם וכל העולם מתנהג על פי 
וכן המליץ אליהו מה הם אשמים בכך אחר שאתה הסבות לבם . רצונך ומחשבתך

, אחורנית במה שאמרת כי ידעתי שאחר שיבואו לארץ ישראל יעבדו עבודה זרה
  .ואם כן לא היה להם מציאות להינצל מזה

לך רד למשה רבינו ' ואותו הענין אפשר לומר בפרשת שלפנינו על מה שאמר ה
לאברהם '  שבסוף הימים יאמר ה)ב, טשבת פ(ל "ועל פי מה שאמרו רז. כי שיחת עמך

עד שיקום  יצחק , בניך חטאו ויענה ויאמר ימחו על קידוש שמך וכן יעקב יאמר כן
, כאילו שאין לך שום חלק ושייכות עמהם,  ויענה ויאמר וכי בני הם ולא בניך,אבינו

הבה ונעשה חשבון ותבהיר לי בדיוק מה , כי אני איני מבין בכל סיפורי דברים הללו
ו אז הרי אני ואתה יש לנו "ואם אכן יש גזירה רעה ח, אתה מבקש לעשות עמהם

ואם אני חלק מזה אינך יכול , דהיות כי שלשה שותפים באדם, חלק כחלק בכל זה
  .להפיל הכל עלי

, עמךאלא , י שיחת העם לא נאמר"פירש רש, לך רד כי שיחת עמךוהנה בפסוק 
, ולא נמלכת בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה, ערב רב שקבלת מעצמך וגיירתם

למשה וכי לא ראית ' ופירוש הדברים הוא כי אמר ה. עד כאן, הם שחתו והשחיתו
שאם אמנם ארבע מאות שנה אמרתי ,  אופן הוצאתי את עמי ממצריםבאיזה

לא ישאר כבר את מי , אבל שבתי וראיתי שאם אמתין אפילו יום אחד, להשתעבד
ובאותה עת היו שלשת ימי , ולכן הייתי מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, להוציא

לא נשאר עד ש, אפילה וראית מה שעשיתי שבררתי ונקיתי את העם כסולת נקיה
ומה עוללת , ומשום מה עשית כל זה, אלא אחד מחמשים עלו בבני ישראל ממצרים

  .לי בזה שקרבת את הערב רב

דלכאורה איך בא אלי שאהיה ראוי , וכי עמי הם ולא עמךאמנם משה הצטדק 
וכי אני יכול , ממצרים לצבאותם' להתחבר לכלל ישראל אשר הוציא אותם ה

זולת אם יהיו . ומי אנכי שאהיה חלק מהם, מותםלהשתוות עמהם להיות אחד כ
ועליהם , ביניהם אנשים שוים אלי שאוכל להיות בחברתם ועמהם אוכל לעלות

ואם כן מה אתה רוצה , אוכל ללמד זכות מצד ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם
  .מהעם

' מלך נכנס תחילה לדין וכו,  מלך וציבור)ב"ע' ה ח"ר(ל בגמרא "והנה אמרו חז
, וראיתי ביערות דבש שפירש הטעם שהמלך נידון תחילה. מי דלפיש חרון אףמק

ממה נפשך אם הוא , משום שהוא יצא תמיד זכאי אפילו אם הוא חייב במעשיו
דאם לא כן לא יוכלו לחייב את העם , וגם אם לאו מוכרחים לזכותו, זכאי הרי זה טוב

למשה  לך ' ינו דכשאמר הוכמו כן הוא לענינ. כיון שיטענו כי המלך אשם בחטאם
, היה למשה מה לענות דאכן איני מתבייש בזה שקרבתי אותם, רד כי שיחת עמך

והרי מיד בתחילה כבר ביקשתי ממך , דאחר שבחרת בי לשליח להוציאם ממצרים
משום שידעתי שהכלל ישראל יצטרכו לעבור זיכוך ומירוק , שלח נא ביד תשלח

כי אם , ת לי שאיני מסתכל על הכלל ישראלואמר, ואתה רצית דוקא אותי, גדול
משום שמתחילה לא רציתי , ועתה משיצא מה שיצא לא אני טעיתי בכך, עלי

 מכח נימוק זה ועתה אם תשא חטאתםובכן , אלא אתה הכרחתני לכך, בשליחות זו
וכענין , אשר כתבת מחני נא מספרך, אז מפני מה אתה צריך אותי, ואם אין, מוטב

שלא תאמר ואעשה אותך לגוי , לן בפסוק וראה כי עמך הגוי הזהי לה"שפירש רש
איני סומך על , ואם בהם תמאס, ראה כי עמך הם מקדם, גדול ואת אלה תעזוב

ה "וכשנוכח הקב. היוצאים מחלצי שיתקיימו ואת תשלום השכר שלי בעם הזה
ן לעקש"הנה אין לי ברירה ' אז אמר כבי, שמשה רבינו עומד ומגלה את מצפוניו

  .ואני מוכרח לוותר לו" הזה

והנה בדור שלפנינו היו עוד צדיקים שהיו יכולים להרעיש את העולם בכח 
א אמר שבכל דור ודור יש צדיקים "ק בעל אמרי אמת זיע"והרה, קדושתם

א מבעלזא "ק מהר"ובימינו רואים זאת אצל הרה, שמזככים את גופם כדוגמת מלאך
וכמו שהיה מעשה אצל , החוסים סביבםאלא שישנם פשוטי המון עם , א"זיע

ק בעל אמרי "א שמילא את מקום אביו הרה"ק בעל אהבת ישראל מויזניץ זיע"הרה
ב לבקשת "ובתקופה הראשונה להנהגתו בא אליו יהודי אחד עם ב, ל"ברוך זצוק

ובגלילותיו התגוררו אנשים פשוטים בתכלית שכמעט לא ידעו פסוק חומש , ישועה
ועל ידי כך צייתו להוראותם , והוא היה מקרבם ביותר,  בהנהגותםוהיו ירודים מאוד

ק בעל אהבת ישראל היו שפל ברך מאוד באמרו מי אנכי "והרה, במסירות נפש
למלא את עגלתו עם ' והנה אותו היהודי היה רגיל בחיי אביו הק, שאהיה רבי ומנהיג

ק "וכשראה הרה, ועתה בא אל האהבת ישראל, כל טוב בצירוף פתקא ופדיון גדול
ואז פנה הלז ', נענה ואמר וכי אלי אתה בא וכו, את כל הכבודה שהביא לו איש זה

, אם הוא אינו ראוי לכך, השמעת מה שהוא אומר, ברוב תמימותו ואמר אל אשתו
' חקל יצחק'ק ה"ונסע את הרה, בואי ונקומה מיד ונטול את כל מה שהבאנו

  .ל"מספינקא זצוק

שטען משה רבינו וכי איזה השגה יכול להיות בעם הזה ואותו הענין יש לומר 
תמהו על כך והלא משה , וכשראה העם כי בושש למשה לבוא מן ההר, במשה רבינו

י "ורש, ומה אירע לו שלא בא עדיין, צריך לדייק בשעותיו וזמנו צריך להיות מחושב
, יה לול פירש בפסוק כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה ה"ז

על  ויובן –. כי כמין דמות משה הראה להם השטן נושאים אותו באויר רקיע השמים
שבעת דנח , א"ק מרן רבי שלמה מקארלין זיע"הרהאצל פי ההוא עובדא דהוי 

א "ק רבי מרדכי מלעכוויטש זיע"שהה תלמידו המובהק הרה, ח"נפשיה ושל
ובשעה שרבו , נעשהומרדכי לא ידע את אשר , במרחק של הרבה פרסאות מרבו

התחיל לפתע לצעוק מרה בקולי קולות משונים כי אינני , הקדוש הסתלק השמימה
. ו"עד שחששו שמא נטרפה עליו דעתו ח, ועשה תנועות משונות, מרגיש את הרבי

אך נרתעו , א"אדהכי הגיעה הבשורה המרה שנשבה ארון האלקים הקדוש זיע
ק רבי מרדכי "חותנו נסע אתו אל הרהו, פן תחריף מצבו עוד ביותר, מלהודיעהו

ק שאל את חמיו האם יודע "והרה, א לשאל עצתו כדת מה לעשות"מנישחיז זיע
והשיב כי מתייראים להודיעו שמא יצא מדעתו . חתנו מענין הסתלקות רבו הקדוש

ויבואו ויגידו , ק מנישחיז ציווה שיודיעו לו מיד"אולם הרה. לגמרי מרוב הצער
ושאלוהו . רבית הפלא תיכף חדלו הקולות ונפשו שבה בקרבואמנם למ, למרדכי

 התקשרות התלמיד לרבו צריך להיות מבלי יואמר כוענה . לאחר כך על פשר הדבר
והנה פתאום זה איזה זמן הרגיש שפסק התקשרות נפשו עם נפש רבו , הפסק רגע

ועם כל זה לא שבה אליו רוחו , והתחיל לפשפש את מעשיו ושב בתשובה
 ולכן התחיל לעשות תנועות,  מדעתולזאת דימה כי מהסתם יצא, מיןכמלקד

מיד , אך בהתוודע לו שהסיבה האמיתית הוא פטירת רבו. משונות כדרך השוטה
רבי לא ה, אינה סחורה לא בזה ולא בבאוהפטיר ואמר מרה שחורה . נחה דעתיה

  .        סובל אותהוגם למעלה איננו , סבל מרה שחורה פה

נינינו שהאדם הפשוט שמקבל קירבה וחמימות אצל רבו עלול לדמות ונחזור לע
'  שאמר ה)יב חבמדבר (ועל זה נאמר להלן , בנפשו שהרבי אינו נעלה בדרגותיו ממנו

אלא , י אינו אומר בעבדי משה"פירש רש, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה
די כדאי הייתם במשה אפילו אינו עב, בעבדי אף על פי שאינו משה, בעבדי במשה
ולעיל מיניה אמר והאיש ', וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך וכו, לירא מלפניו

 כתיב וזאת )דברים לג א(ולהלן . משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה
ל שמחציו ולמעלה היה בבחינת "ואמרו ז, הברכה אשר ברך משה איש האלקים

 דהיינו שהיה לאל ידו לדבק עצמו ,ומחציו ולמטה היה בבחינת איש, אלקים
ולהוריד עצמו אל המון העם , ולהמשיך בחינת אלקית לתתא, במחשבתו למעלה

עד שהאדם הפשוט שהביט אחרי משה היו עלול לראות עליו הדברים היותר 
ואם הוא רואה , והוא מתוך שמדמה ברוחו כי גם הוא יכול לעשות כמוהו, נמוכים

ר "וכמו שהיה מרגלא בפומיה של אאמו, ני מבין בזהגם א, שהרבי פותח ספר קבלה
ה לומר על אנשים כאלו שאחר שנזרקה בהם שיבה ותוקף יצרם הרע כבר "זצוקללה

גבה , ומה גם אם יש לו מעות בכיסו, אז הם מוחלים לעצמם את עונותם, נרפה מעט
  . רוחו בקרבו עד שמתחיל ללמוד קבלה ומתיימר להיות גם כן כמו הצדיק

ואחר ,  איש בחינתמשהשבתחילה היה , משה איש האלקיםה אמר הכתוב ועל ז
אשר כבר הזכרתי בשבוע זה , אלקיתכך העלה את בחינת האישיות שבו למדריגה 

שמי , והאיש שלמהשעליו ניתן להמליץ , ל"ג רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"מהרה
צמו אל הנער ואיך הוריד ע, שהכיר אותו ושמע את מתיקות שפתיו של שיחו ושיגו

, ל שהלך לבקרו"ר זצוק"ק אאמו"היותר קטן שבילדותי נתלוויתי כמה פעמים אל כ
אז כדי שלא להכלימי אמר , ואם ראה שאיני מבין כל כך, והיה בוחן אותי בלימודי

',  משה עניו מאוד וגווהאישוזהו שאמר , ברוב חכמתו בוודאי כוונתך הוא כך וכך
 משה רבינו אי אפשר לתארו עם בחינת שאם מבקשים לתאר את דמותו של

כי זה דורש הבחנה והבנה עמוקה ואין כל אחד יכול לירד לסוף דעתו , האלקית שבו
 לעולם יהאוכמו שאמרו ,  שיש בוהאישיאלא אם כן משיגים קודם את דרגתו ', הק

ואם יהיה כתוב להיפוך ירא שמים ואחר כך , ירא שמיםואחר כך ,  אדםבתחילה
ומוטב שלא יהא ירא , מר בתנא דבי אליהו שאז הוא מחלל שם שמיםכבר א, אדם

ובזה יובן מה שאמרו כי זה משה האיש אשר . שמים אם אינו מתנהג בנימוסי אדם
, דהרי גם אנחנו משיגים את השגותיו, העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו

 שאיננו מרגישים דהיינו, כי ידיעה הוא מלשון חיבור, ולפתע לא ידענו מה היה לו
וקום עשה לנו , ונמצא מזה כי כל הדרך שלו אינו דרך, חיבור והתקשרות עמו

  .אלקות הרבה שכל אחד יבנה במה לעצמו

שיראה אות ומופת להכלל ישראל שהם אינם ' ועל כך ביקש אליהו הנביא מה
שהכל נובע מהיצר הרע וכך נגזר , אשמים בכך משום כי אתה הסבות לבם אחורנית

ה בעצמו אמר ואשר הרעותי שנתתי להם יצר הרע "שהקב, עת בריאת העולםמש
וכך נגזר על כל נער כמה נסיונות יעברו עליו ואיזה קושי יהיה לו על כל , )א"ע' ברכות ד(

אבל אם יתלבש אותו בחור בעזות דקדושה אחר שנדחה מפניו ויאמר , צעד ושעל
ואני לא אזוז , ן לישאר במצב כזהאבל איני מוכ, ע גם אם דחה דחיתני לנפול"רבש

ל לספר מאותו הפתקא "ר זצוק"ק אאמו"וכמו שרגיל היה כ, ממך זיז כל שהוא
ע הנה "רבש: שנמצא בפולין בגיא ההריגה שהיה רשום עליו בערך בזה הלשון

ולא הועיל לך מאומה , שעבדת אותנו במצרים בעבודת פרך עד שהיינו קרוב לכליה
וכן במשך ימי הגליות בקשת להדחותינו בכל מיני , הוהוצאתינו משם ביד חזק

וגם עתה במצב השפל הזה , ועם קשה העורף התרפקו בחזרה אליך יתברך, אופנים
הוא ' הוא האלקים ה' יצעק ה, דע לך כי אפילו אם ישאר יהודי אחד בעולם

וכשסיפרו למארי אבא לראשונה . ולא תוכל להיפטר מהם בשום אופן, האלקים
 נתייפח בבכי וחדשים על גבי חדשים היה מזכיר זאת לכל מי שדיבר מפתקא זו

ואמר כי זה שהכלל ישראל בונה בחזרה את עתידו הוא בזכות פתקא כזו , אתו
ו על שונאי "שאפילו אם היה מחשבה כזו ח, ששיבר למעלה כל החומות של ברזל

 שיהיה וכמו כן אם יעמוד אדם מישראל יהיה מי. נתבטל הכל כלא היה, ישראל
ובזה , ויאמר לפניו יתברך כי לא אניח את עצמי בשום אופן ליפול שדוד בפני יצרי

מקבל אותו האיש כח בשמים לא פחות מאברהם אבינו שבשעה שהעלה את בנו 
ל שנשבע שלא ירד מעל המזבח "ואמרו ז', על גבי המזבח אמר בי נשבעתי נאם ה

 זרע אברהם )תהלם קה ו(יו הפסוק קורא על' וכן ה. שלא ינסו עוד' עד שיבטיחו ה
ובעת , דאס זענין מיינע יודישע קידער וכך הם נראים. עבדו בני יעקב בחיריו

אנא תן בי כח ' שמשכים בבוקר וקורא קריאת שמע של שחרית ומבקש מלפניו ית
ואם יעשה כן ויתרפק אליו , ומוח שאוכל לעבור יום זה בהשקט ובטח כרצוני ורצונך

, כי קץ שם לחושך ויש גבול לכל הסתרה, יוכל לגדע בריחי הברזל, וםיום אחר י' ית
ועל כך אמר אליהו הנביא הגם כי . ויתפתח לפניו שערי בית אלקים לכל ימי חייו

עם כל זה אעשה , אתה הסבות לבם אחורנית ועוברים עלי ימים שחורים המרים
  . בבני ישראל' תונצחון זה מעורר אהבה גדולה מאתו י, הכל לנצח אותך כביכול

ונזכה , שלא נצטרך עוד לעבור שום נסיונות' ת יעזור ויעורר בנו אהבתו ית"השי
במהרה לימי האהבה והרצון והחסד הבאים לקראתינו שהינם ימים המבורכים 

ובחג הפסח הזה נזכה לאכול , שמתנוצץ בהם ריח האביב וקול התור נשמע בארצינו
ם על קיר מזבחך לרצון בגאולת עולם במהרה מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמ

  .בימינו אמן
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~ו" תרכג אדר" כ-א "מגור זיע' ם"חידושי הרי'ק רבי יצחק מאיר בעל ה"הרה~

ט לאביו רבי ישראל רוטנברג "רבינו נולד בשנת תקנ
נקרא , ם מרוטנבורג"מגזע המהר, ד מאגנישוב וגור"אב

 מבארדישטוב שאביו היה לוי יצחק'  רק"רהש ה"ע' יצחק'
כהבטחת המגיד ' מאיר'ובהוספת שם , מתלמידיו

  .מקוזניץ שעתיד להאיר את עיני ישראל

*  

לייב צינץ והתפרם ' רבינו למד בישיבתו של רבי ארי
 כ"ואח, נסע להרהק רבי ישראל מקוזניץ, כעילוי מוורשה

 רבי ק"והרה, ק רבי שמחה בונים מפרשיסחא"להרה
  .מנחם מנדל מקאצק

ט מילא את "לאחר פטירת הרבי מקאצק בשנת תרי
  .וייסד את שושלת גור, מקומו בעיירה גור

*  

פעם נכנס : ל"זצ רבי שמואל אהרן פלדמן ח"הרהסיפר 
מדוע , ד ואמר ללומדים שם שיש לו קושיא"רבינו לביהמ

' יש לו מאתיים רוצה ד, מי שיש לו מנה רוצה מאתיים
אים כזאת גם במי ואמאי לא רו, מאות וכמובא במדרש

' שמי שיודע מסכת א, מסכתות' שיש לו מסכתא רוצה ב
והמתין , יהיה לו תשוקה גדולה לידע עוד מסכתא

' ומשלא נענה אמר שזה סימן שגם מסכתא א, לתשובה
  .היה רוצה שתיים' דאם היה לו מסכתא א, אין לו

*  

ברח , בזמן שגזרו ברוסיא ופולין לגלח הזקן, עובדא הוי
ובא לעיר , מלפני המלכות מפני הגזירהאיש אחד 

ק רבי "והיה אצל הרה, דזשיקוב שהיה סמוכה לגבול
ק מדזיקוב "ושמע שהיה הרה, ע"אליעזר מדזיקוב זי

ה שקורין "אומר טעם על הלחמים שנוהגים לעשות בר
ואמר רמזין וגמטריות על שם שקורין החלות ', ראדיש'

 ואבותינו כדרך הצדיקים רבותינו(בלשון ההוא ראדיש 
ע לומר גימטריות ורמזים גם בשיחות חולין ובפרט "זי

ובעת אשר עבר האיש ). בעניני מנהגי ישראל ושמותם
וסיפר בתהלוכת דרכו וגם אשר שמע , והגיע אל רבינו

ר דשם רמזים למה שקורין לחלות "בדזיקוב מהאדמו
וחשב , לאשר היה כן בעיניו, ראדיש וסיפר זאת כמצחק

יעשו אנשי גלילות אחרות כמו ברוסיא בעיניו כי מה 
ופולין שאין נהוג אצלהם לקרוא לחלות האלו ראדיש 

  ?האם אצלהם אין הכוונה הזאת

הלא גם , אם אתה שוחק מזה: ועל זה השיב מיד רבינו
ולאשר לא , ו"אתם מטילין ספיקות ושחוק ח" תפילין''ב

פרשיות של ' הלא ד: הבינו כוונתו פירש מיד בקוצר מילין
ודרשו , בין עיניך' לטוטפות'פילין לומדים מהכתוב והיו ת

ומה יעשו , באפריקי שנים" פת"בכתפי שתים " טט"ל "חז
אנשי מדינות אחרות שאין קורין למספר שנים לא טט 

ו אלא ודאי רמזה התורה "וכי לא יניחו תפילין ח, ולא פת
ובפרט לשונם ומנהגם של , לכל לשון שהוא בעולם

  .ד"עכ. ישראל תורה

*  

כשהיו הצעירים העוסקים בתורה ועבודה מתנצלים 
, ש"לפני רבינו שאינם מרגישים התקרבות לעבודתו ית

שלא טוב אדם שיעשה , למה תרצו להרגיש: ענה רבינו
כ טוב רק לעשות "ע, ת פן יכשל בגאות"עצמו לעובד השי

  .באמונה ובתום כל האפשרות

*  

נסה הוא  דהנה הפר-. עולם הפוך ראיתי: אמר רבינו
' דהרי הוא אחד מג, לשליח' ולא מסרו אפי' ביד ה

וכמו שאיתא במסכת , ה בעצמו"מפתחות שהם ביד הקב
ואף על פי כן עושים בני אדם כל מיני , )א, ב(תענית 

פעולות בחושבם שפעולותיהם הוא המביא להם פרנסה 
  .ת"ושוכחים לגמרי שהעיקר הוא לבטוח בהשי

שהוא דבר , יראת שמיםולאידך גיסא כשנוגע לענין 
ל "ה לגמרי בידי אדם כמו שדרשו חז"שמסרו הקב

בזה ,  הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים)ב, ברכות לג(
ה שהוא ישפיע להם "רגילים בני אדם לסמוך על הקב

ואינם עושים ההשתדלות הנצרך והדברים , יראת שמים
, ה יעזור"אלא אומרים הקב, המביאים לידי יראת שמים

  .ח"ודפח

*  

רבינו נתבקש לישיבה של מעלה ביום שבת קודש 
בשעת סעודה שלישית , ו"ג אדר תרכ"פרשת פרה כ

ובאותו זמן שהו חסידים מהעיר , בעידן רעוא דרעוין
וכשחזרו ללובלין שאל , ק אצל רבינו"לובלין על שב

מלובלין " תורת אמת"לי איגר בעל 'ליב' ק ר"אותם הרה
מן המדויק שהיה א על פרטי ההסתלקות ועל ז"זיע

כ קרא למשמשו ושאל בפרטות איזה "ואח, ההסתלקות
וכידוע (, שעה היה כשקראו פרשת פרה בבית מדרשו

) ל התפללו במאוחר"ז' תורת אמת"שבלובלין אצל ה
ונתברר שהסתלקותו של רבינו היתה בדיוק בזמן שקראו 

  .ל"ז" תורת אמת"פרשת פרה בלובלין בבית מדרשו של ה

א כשהייתי בקאצק דיבר " מלובלין זיעק"ואז אמר הרה
פעם עמי רבינו אודות גודל החשיבות לצדיק שיסתלק 

, ומעולם תמהתי למה הגיד זה דוקא לי, בפרשת פרה
וכנראה שכוונתו היתה שההסתלקות בזמן שאני אקרא 

 .פרשת פרה
ם על "חידושי הרי: רבינו השאיר אחריו כמה חיבורים

ם על "חידושי הרי, זכותספר ה, מ"ת הרי"שו, ע"ס ושו"הש
  .אמן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, התורה

  

  

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"חסד דחסידי שומרי אמונים בנשיאות כי מפעלי התורה וה"ל ע"יו
 058-3291146  072-2839533' ב  טל" ב4שפת אמת '  רח:כתובת המשרד

  .משומרי אמונים'  להפצת תורת רבותינו הקמונים'ומרי א'ורת ש'תי מכון "ק נערכו ע"דברי תורתם של רבוה

  .וכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם,  מקורםאין להעתיק קטעים מבלי לציין, כל הזכויות שמורות

 


