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רמז על הנשמה שצריכה להתגבר על התאוות 
  הכלולים בשן ועין

 כצאת תצא לא לאמה בתו את איש 'ימכור' וכי
 איש כי ,הרמז בדרך לפרש אפשר .'וגו העבדים

 והיינו ,הנשמה היא ובתו ',כבי ה"קוב על רמז
 לזה שתרד הנשמה את שולח ה"שהקב שבשעה

 מכל להתמכר צריכה הריהי ,השפל העולם
 תצא לא ואמר .ולרדת העליון בעולם מנעמיה

 מן הנשמה יציאת שבשעת והיינו ,העבדים כצאת
 כנעניים עבדים כמו תהיה לא הזה העולם

 ז"העוה תאוות על והכוונה ,ועין בשן היוצאים
 עין שהוא ועין ,האכילה תאות שהוא בשן הכלולים

 הרומז הלחם שתי ענין וזהו ',וכו חומד ולב רואה
 בשם הקרויים ועין שן של הללו התאוות שני על

 הוא אשר הלחם אם כי )ו לט בראשית( ש"וכמ ,לחם
 שם מספר פ"ת בגימטריא ן"עי ן"ש וכן ,אוכל

  .האדם את המחטיאה מ"דס נוקבא
גודל הזהירות לנשמת האדם למלאות את תפקידה 

  ושליחותה בעולם
שר לו יעדה אם רעה בעיני אדוניה אואמר 

שבאם תהיה התנהגות הנשמה רעה ' פי. והפדה
ה יפדה אותה ויקחנה מן "ה הרי הקב"בעיני הקב

שבאם , אם רעה בעיני אדוניהעוד ירמוז . העולם
אזי העצה , אין הגוף חפץ להשתעבד אל הנשמה

י תורה ותפילה " שיפדנה האדם עוהפדההוא 
כי באם לא יעשה כן אזי עלול הוא . ותשובה

 בגלגול ולפעמים בכל מיני חיות ובהמות לרדת
ולפעמים יכול לבוא בגלגול , שקצים ורמשים

לעם נכרי לא ימשול ז אמר "וע, בגוף של נכרי
שעלולה הנשמה להימכר ולרדת בגלגול , למכרה

דהיינו אם יבגוד , בבגדו בהבאם , בתוך עם נכרי
  .בשליחותו שנשלח לעולם הזה

ורו לא יועיל לו הסומך על בניו שיאמרו קדיש בעב
  ביום עברה

אך אל ידמה במחשבתו שיעשה מה שליבו 

ולאחר מכן תתעלה נשמתו באמצעות , חפץ
ואם ז אמר "וע, של בניו אחריו' אמירת קדיש וכדו

שבאם האדם סומך על בנו שיעלה , לבנו ייעדנה
דהיינו , כמשפט הבנות יעשה להאזי , את נשמתו

להעלות שיהיה כמו אצל הבנות שאינן יכולות 
  .את נשמת אביהם כנודע

' גם כשזוכה לעיבור נשמה צריך לעמול מעצמו בג
  דברים אלו

לפעמים ' פי, אם אחרת יקח לוואמר הכתוב 
נכנס באדם עיבור נשמה של איזה צדיק לסייעו 

 שארהאבל צריך להיזהר כי , ת"בעבודת השי
 הם המצוות ומעשים כסותה, דהיינו מזון הנשמה

 הם ועונתה, בוש לנשמהטובים הנחשבים מל
לא , ת"הזמנים של תורה ותפילה ועבודת השי

ואם שלש אלה לא אבל ,  כל זאת מן הנשמהיגרע
 שתצא הנשמה מן ויצאה חנםאזי , יעשה לה

שלא יהיה ' פי, ף"אין כס, העולם חנם בלא כלום
שהרי מובא ,  לנשמה כזאתכיסופיןה "להקב
יקים  שכאשר נשמות הצד)ב"א דף פב ע"ח(ק "בזוה

ה מחבבה "עולות למעלה משעשע עמהן הקב
אבל לנשמה כזאת לא יכסוף , ומשתעשע עמה

  )א"ק זיעועכי"ק מרן רביה"כ(                                 . ה"הקב
  

הגאולה העתידה לא תהיה כצאת העבדים בחפזון 
  ביציאת מצרים אלא בשובה ונחת

וכי ימכור , עוד ירמוז הכתוב בכללות ישראל
 היא ובתו, ה" הוא הקבאיש, ש את בתו לאמהאי

, מכרה בשעת הגלות' ה כבי"שהקב' השכינה הק
ה "ק שהקב"ובפרט בגלות האחרון דאיתא בזוה

ואמר לה שלא תשוב אליו עד ' גירש השכינה הק
, בעצמו לקחתה בכבוד גדול' ה כבי"שיבא הקב
, כצאת העבדים לעתיד לבא לא תצאואמר כי 

י ישראל ממצרים כעבדים היינו כדרך שיצאו בנ
כי אם הגאולה העתידה תהיה , היוצאים לחירות

 כי )ישעיה נב יב(ש "וכמ, בשובה ונחת ובדרך כבוד

לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך 
ברחמים , ומאספכם אלקי ישראל' לפניכם ה

   . וחסדים מגולים במהרה בימינו אמן
  )א"ק זיעועכי"ק מרן רביה"כ(
  

  'ה כבי" עבד עברי כלפי קוברמז פרשת
הקונה עבד ל "אמרו חז. 'וגו כי תקנה עבד עברי

יש להמליץ בזה . עברי לעצמו כקונה אדון לעצמו
' ה כבי"דהרי הקב, מליצה לצד עילאה כביכול

ה כי לי "והנה אמר הקב, מקיים כל התורה כולה
נמצאו , )נה, ויקרא כה(בני ישראל עבדים עבדי הם 

פ כעבדים למקום גם " עכבני ישראל נחשבים
, ל"בזמן שאין עושים רצונו של מקום כדברי חז

על דרך שאומרים בפייט אם כבנים אם כעבדים 
ולכן על , ואם כעבדים עינינו לך תלויות הוא' וכו

הקונה עבד עברי כאילו קונה ל "דרך שאמרו חז
שהוא צריך לשמשו וחל עליו הלאו , אדון לעצמו

ומוטל עליו , )מג, שםשם (של לא תרדה בו בפרך 
לשמרו בכל צעד ושעל לא להרעים עליו בקולו 
ולא לצערו או להטיל עליו עבודה שאינה לפי 
, כבודו שיושפל על ידו ויהיה רוחו נפולה עליו

עבדי ה על בני ישראל "כמו כן בהיות שאמר הקב
ועל כן , ה לקיים דבריו"קוב' אם מוכרח כבי, הם

ואומרים ,  תלויותואם כעבדים עינינו לךמבקשים 
ע אנא זכור כי אנו עבדיך שקנית אותנו על "רבש

ומוטל עליך ', מנת שנהיה אדון לעצמך כבי
כביכול לשמור עלינו בעינא פקיחא ולא להשפיל 
אותנו ולא להטיל עלינו עבודה שאינה לפי 
כבודינו שישפיל את רוחינו שלא נוכל להתעלות 

עלינו ' ויתעוררו רחמיך ית, ולעבוד אותך כראוי
' ו לא יעבור כבי"וח, לפקוח עלינו בעינא פקיחא

שלא להטיל על , לא תרדה בו בפרךעל אזהרת 
הכלל ישראל גזירות קשות המשברים הגוף 

  .והנשמה ואינם יכולים לעמוד בו
   )א"ר שליט"ק מרן אדמו"כ( 

  

 ו"תשעמשפטים  ל"קגליון 
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מזקני ישראל אתה ואהרן ונדב ואביהוא ושבעים ' ואל משה אמר עלה אל ה

והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו ויבא משה ' והשתחויתם מרחוק וניגש משה לבדו אל ה

ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים ' ויספר לעם את כל דברי ה

י ויכתוב משה מבראשית עד "ופירש. 'וגו' נעשה ויכתוב משה את כל דברי ה' אשר דבר ה

ויקח משה חצי הדם וישם ולאחר מכן כתיב . ות שנצטוו במרהמתן תורה וכתב מצ

באגנות וחצי הדם זרק על המזבח ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר 

שבפסוק הקודם נאמר , וצריך להבין טעם ההבדל בין הכתובים הללו. נעשה ונשמע' ה

ועוד שבפסוק . שמענעשה ונולאחר מכן כתיב , נעשה' כל הדברים אשר דבר הרק 

  .ויקרא באזני העםובפסוק השני נאמר , ויספרהקודם נאמר 
ה סיפר לבני ישראל את מה שראה בכל "ונראה לבאר בדרך אפשר כי משה רבינו ע

ואמרו בני ישראל , ת באימה ויראה ואהבה"שהמלאכים עובדים את השי, העולמות

ואילו אנו , ר"ים אין יצהוהרי למלאכ, האיך אנו יכולים להגיע למדריגת המלאכים

ט שערי טומאה והאיך נוכל להגיע למדריגה "ז ויצאנו ממצרים מתוך מ"נמצאים בעוה

ה שעל ידי פרישה קצת ולהתעורר בקדושה תוכלו להגיע "ואמר להם משה רבינו ע, זאת

 שנתמרקו אכילה )ב"יומא ד ע(ל "ה בעצמו כמאמר חז"וכמו שהגיע משה רבינו ע, לזה

וכמו כן , ולכן זכה לראות את כל הדברים, ז נעשה בחינת מלכות"ועי, וושתיה שבמעי

  .כ בכוחם להגיע לכל זאת"וא, הבטיח לבני ישראל שיקדשם' ה כבי"הרי הקב
אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי ה "ואמר משה רבינו ע

לה בכדי שלא אשר עשיתי למצרים שכיליתי אומה שלימה גדו' פי, )שמות יט ד( נשרים

ה בידינו שהסיר מאתנו את "ובזה סייע הקב, תהיה לכם שום שייכות וקשר אליהם

 גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי )א"ברכות יז ע(המניעות הללו וכדאיתא בגמרא 

טומאת ארץ ' א, כ יש שני דברים המעכבים"וא, מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות

שאור שבעיסה ' ב, ולם והחיצונים שהם מעכבים את הדביקותהעמים ושל אומות הע

, אשר עשיתי למצרים' א, הסיר מהם את שניהם' ה כבי"והקב, שבתוך האדם בעצמו

ועוד יתירה , שכיליתים לגמרי שלא יהיה לכם שום שעבוד ויצאו לגמרי מעבדות לחירות

ה "שהקב, אליואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם וזהו , מזאת שהגבהתי אתכם

 אני אמרתי )תהילים פב ו(ש "וכמ, הגביה אותנו במדריגת המלאכים ועוד יותר מהם' כבי

, נעשה' כל הדברים אשר דבר הוכששמעו בני ישראל זאת אמרו מיד , אלקים אתם

טוב לי יותר משאר ' כי קרבת ה, שהגיעו לידי חשק ואמרו רצוננו לראות את מלכנו

 על מצות פרישה ושאר דברים נעשהולכן אמרו , ז"והדברים ושכחו מכל תאוות הע

  .אמנם עדיין לא היתה בהם השגה, שנצטוו עליהם
וכמו שאמרו צדיקים שלפעמים על ידי הסיפור שמספרים , ויספר משהולכן נאמר 

ולא כמו בימינו [, סיפורי הצדיקים' ת או כשרואים בספרים הק"מצדיקים ועובדי השי

כי כח הפועל , ל מיני לשונות שאינו עושה טובה בנפש ישראלעל ידי כ, שקלקלום לגמרי

אבל בספרים הקודמים של סיפורי צדיקים שנרשמו כהוויתן אפשר לעשות , ]בנפעל

, ובכוחה לרומם את הנפש, לפעמים פעולה על הנפש יותר מספרי יראה וספרי מוסר

את הנפש ש בשבת חסידים יחד ובשמיעת סיפורים מפי צדיקים שהיתה מרוממת "וכ

 ויספר משהוכמו כן , ולאחר מכן היו בוערים כאש בתורה ועבודה' ולאהבת ויראת ה

כל ז התרוממו בני ישראל במדריגתם ואמרו "ועי, שסיפר להם מענין עבודת המלאכים

, כי עדיין לא הבינו מה לשמוע, אבל עדיין לא אמרו ונשמע. נעשה' הדברים אשר דבר ה

  .ת"אמנם כל אלו היו מצות ל,  במרהה נתן להם מצוות"והגם שהקב
 ,תורה מתן עד מבראשית י"וכפירש 'ה דברי כל את משה ויכתוב אמר מכן לאחר אבל

 דרזין רזי להם וגילה ,ה"ע רבינו משה של הקריאה באופן היתה התורה קריאת כי וכמובן

 בספר בתורה שנכתבו הסיפורים שכל 'הק ן"הרמב שהביא וכמו ',הק בתורה הטמונים

 נעלמים סודות אם כי כפשוטם והפלגה למבול הכוונה ואין ,נעלמים סודות כולם ראשיתב

 אהבה גודל ומחמת ,זאת להם גילה ישראל לבני ה"ע רבינו משה שקרא ובשעה ,ונוראים

 ,אהבה עלי דילוגו בבחינת אחת ברגע נתהפכו ה"ע רבינו משה בהם שהכניס והשגה

 את תורה במתן ישראל בני שראו דבהיות )'ג ב"פ ר"במדב( במדבר בפרשת במדרש וכמובא

 התאוותם פשר מה ד"צל ולכאורה ,לדגלים נתאוו שעה באותה בדגלים שהגיעו המלאכים

 והיינו ,דילוג מלשון הוא דגל אלא ,בזה היתרון ומה דגל יש אומה לכל הרי ,לדגלים

 ת"יהש אל שמדלגים האיך המלאכים דילוג את וראו העולמות כל את להם שפתחו

 זאת וכשראו ,לגמרי מהותם כלות עד אחת ברגע ואש באהבה ,לשרת שנצרכים בשעה

 את ופתח זאת כל ה"ע רבינו משה להם שגילה לאחר ולכן ,זאת לבחינה להגיע התאוו

 ה"הקב אמר ולכן ,ונשמע נעשה 'ה דבר אשר כל אמרו ,המלאכים למדריגת והגיעו עיניהם

  .לשמיעה עשיה שהקדימו ,בו שתמשיםמ השרת שמלאכי זה רז לבני גילה מי
אך החילוק , והביאור בזה כי יש ענין נעשה במצוות עשה שעושים בדיוק מה שנצטוו

ע ומדקדק בהם "י התורה והשו"ש ומתנהג עפ"כי באם אחד יר, בין אהבה ליראה היא

אבל במדריגת אהבה היא בבחינת כלות הנפש , אבל כל זה הוא רק מיראה שלא יעבור

ששניהם עבדו להכין את תבשילי המלך , ומשל לשני עבדי המלך,  שיעורבלא שום

וראה עבד אחד , ופעם אחת הציץ המלך מבין החרכים לראות את עבודתם, וסעודותיו

והעבד השני מתלהב , שעושה הכל בדיוק ובסדר נמרץ בכל מיני יופי כראוי לפני המלך

, זכה להכין מאכלים לפני המלךואומר מי אנכי נפש שפילה שא, ולבו בוער בקרבו כאש

ובטעות שופך הרבה מלח ואינו , ונעשה מבולבל לגמרי מחמת פחד ואהבת המלך

ושניהם הביאו את , וכשמגיע הזמן שצריך להגיש את הסעודה לפני המלך, מסודר כראוי

סעודתם והמלך לוקח את המאכלים של העבד השני שלא נעשית כסדר ואינו בטעם 

ושאל העבד הראשון אדוני המלך הרי אני עשיתי את כל , אכלווזאת בחר למ, הראוי

ואמר המלך אתה עשית את הסעודה בכדי למצוא חן . הסעודה כראוי וכיאות ומסודר

אבל השני עשה את , בעיני שלא אכעס עליך ושאומר עליך שאתה עבד נאמן במלאכתך

  .לי ביותרולכן המאכל הזה חביב ע, הסעודה בכל נפשו ונשמתו מחמת גודל אהבה
דהיינו שקבלו עליהם לעשות בדיוק מה , נעשהוכמו כן בתחילה אמרו בני ישראל 

ז עדיין לא "עכ, ל"ה כנ"והגם שהיו במדריגה גבוהה לאחר סיפור משה רבינו ע, שנצטוו

ה את הסודות "אבל לאחר מכן כשגילה להם משה רבינו ע, הגיעו למדריגת אהבה

, נעשה ונשמעעד שאמרו , השפיע בהם דעת כזאתו, הטמונים מבראשית ועד מתן תורה

והיינו שהיו מבקשים לדעת , )בראשית מב כג( כמו כי שומע יוסף הבנהשהוא גם לשון 

  .ולהבין עוד ועוד
ת כשמגיע זמן של קדושה ושמחה בשבתות וימים "וכן הוא בבר ישראלי עובד השי

וררות היתה אמיתית ומנין הסימן לדעת שההתע', ובשעת רעוא דרעוין וכדו, טובים

באם , כשנגרר אחר חביריו ובזה מתעורר ומתרומם, ואפילו שנשפע מזולתו ולא מעצמו

וכמו שהיו בני , ז"רואה לאחר ההתעוררות שאין לו שום חשק ותאוה אל עניני עוה

 מחמת שלא היו שובו לכם לאהליכם )דברים ה כו(שנאמר להם , ישראל לאחר מתן תורה

וכמו כן באם דורש ומחפש עוד ועוד , ז"ושכחו לגמרי מן העוה, חפצים לחזור לבתיהם

זהו הסימן שההתעוררות , ואינו יכול להתנתק' רוחניות בלימוד התורה עוד שעה וכדו

ובזה נפתח לו , כי אם עשתה השפעה על הנפש, היתה אמיתית ולא היה כחלום יעוף

הוא כדוגמת , שהאבל באם נתעורר רק בשעת מע, פתח שיוכל להיכנס אל הקדושה

אדם מן הרחוב שנכנס וראה אנשים רוקדים ורקד עמהם אבל לאחר גמר הריקוד כבר 

כי אותם שרקדו היה מחמת השמחה שלהם וממנה , אין לו שום שייכות אל השמחה

ואילו הוא כבר הצטרף אל הריקוד ולאחר מכן כבר אין לו שום שייכות , נמשך הריקוד

ביקשו לדעת עוד ועוד ולהמשיך , ראל נעשה ונשמעוכמו כן בשעה שאמרו יש, עמהם

  .בהתעוררותם
אלא , כי לא היתה רק הקריאה מבראשית עד מתן תורה, ועוד סיבה שהיה בהם כן

ופירשו המפרשים שזה היה עדיים והכתרים , 'ויקח משה את הדם ויזרוק על העם וגו

 בערו כאש בשעה ולכן, וזה השפיע בהם חכמה ובינה ואהבה ויראה, שהיו על בגדיהם

  .שאמרו נעשה ונשמע
נ "ואה, לא שיניתי'  אני ה)מלאכי ג ו(ש "וכמ, והנה בחינה זאת שייכת בכל דור ודור

 נחית כצאן עמך )תהילים עז כא(ש "וכמ, והיו משה ואהרן, שבאותה שעה היתה גילוי שכינה

מנם עדיין לא א, והיה זיכוך ענני הכבוד והמן והבאר, והם רוממו אותם, ביד משה ואהרן

והגם שהזוהמא וההתגשמות ', ואילו בימינו יש לנו את התורה הק, קיבלו את התורה

אמנם כבר זמן רב שהנני מעורר כי מי שחפץ לראות רואה בחוש , היא לאין שיעור וחקר

ונתגלה בנשמותיהם של בני ישראל , שמצד שני יש אור שמאיר לנו בהסתר בתוך הסתר

תהו ובוהו וחושך על  )בראשית א ב(שהעולם הוא בבחינת הכתוב שאפילו , אורו של משיח

 זה )'ב ד"ר פ"ב( וכמו שפירשו במדרש ,ורוח אלקים מרחפת על פני המיםז "ועכ, פני תהום

ונפתח תמיד , רוחו של משיח בן דוד המרחפת על תוהו ובוהו וחושך והסתר בתוך הסתר

ן לא היה מציאות שבעולם שבאם לא כ, בקעות וחרכים ודרכם מאיר בבני ישראל

ורואים שהאורות האלו הנשפעים דרך החרכים , להתקיים בדור מזוהם וזמן נחות כזה

ומשם מושך את כל , יורד ונוקב עד התהום, והבקעים האלו הם מאירים עד תהום

  .והם מתעלים למדריגה גבוהה מאוד, הנשמות השקועים בתהום
עשה את ' ה כבי"נה אמיתית שהקבובזה האופן באם יהודי יתגבר ותהא לו אמו

, אנכיא שכל זמן שיהודי יודע כי "זיע' ט הק"וכמו שאמר הבעש, ההסתר בתוך הסתר

ומשל לבן המלך . אזי ההסתר אינו הסתר, הסתר אסתירטמון בתוך ' ה כבי"היינו הקב

, שעומדים מסביב לפלטרין של מלך אויבים ושונאים וחיות רעות והפחד גדול מאוד

אבל באם יש לו דעת ושכל ויודע שמאחורי הכותל , שוב שהוא נאבד לגמריויכול לח

כי יודע הוא שברגע הנכון יפתח , אזי יתגבר בכל כוחותיו ולא יירא, והדלת עומד המלך

 טמון ואנכיוכמו כן כשיהודי רוצה להתחזק ידע כי , לו המלך ויתפרדו כל פועלי אוון

ה ורגע ובפרט בזמן כזה הוא חביב לפני ובזה מתחזק אפילו לשע, הסתר אסתירבתוך 

  .ה יותר מעבודות בדורות הקודמים"קוב
כי בדורות הקודמים היה סיוע הן מחמת הזמן והן מחמת קדושת הצדיקים שהשפיע 

והיה כל אחד מרוחק מתאוות הגשמיים שמגשם ומזהם לאין שיעור , על אויר העולם

מ כל מיני "אבל בימינו הכניס הס, רךוכמעט לא היה מה לאכול כי אם בדוחק ובצו, וחקר

ובזה דוחפים , ויש הכשר על הכל ומזל שלא נתנו הכשר על חמץ בפסח, תאוות הרחוב

וכמו שאמרנו היום בשם , והם מזהמים ומגשמים מקטנותם, את כל התאוות אל הילדים

שהם האכילה , שן ועיןא שעיקר זוהמת האדם הוא מן "אלימלך מליזענסק זיע' ק ר"הרה

ובזה שולט על , ע"וכמו שאמרנו בליל שבת שהוא בגימטריא של הקליפה ל, ראית העיןו

וזה עיקר הגורם להתגשמות והזוהמא וטמטום הלב וטפשות והעדר הדעת , האדם

, א לעשות כלום"ז א"אבל ע, ששם עדיין אפשר להישמר, יותר מלצאת בחוץ, שבימינו

וזהו סיבה גדולה , כמוהו קודם לכןולא היה , וזה מזהם את האדם לאין שיעור וחקר

  .ת"שהיו מזוככים והגוף היה עדין יותר לעבודת השי
וספרים ' על ידי התורה הק, אמנם אפילו בימינו באם יהודי מתעורר למקצת דעת

י "ת ע"ומתקרב אל השי, ומתרחק מכל הדברים האלו, י עבודה וקצת התבוננות"וע', הק

אזי זוכה שבבוא הזמנים המרוממים של , עבודהיגיעת התורה במסירות נפש ויגיעת ה

ואז יכול לזכות להגיע לקרבת , מתרומם דעתו ומגביה את נפשו, שבתות וימים טובים

אך צריך להיזהר שלא יפול מזה כדרך שהיתה נפילה לאחר ההתרוממות של , ת"השי

 ,ולא כמו אחד שאומר שהוא רוצה ללמוד, י המחשבה והרצון האמיתי"וע, מתן תורה

אבל אין לו , והוא רוצה להתפלל או להשכים בבוקר, אבל אין לו חשק לשעבד את הגוף

אזי הוא חושש שבאם יתעצל , ש כפשוטו"והוא יר, אבל יהודי שיש בו יראה, חשק

 )י"ג מ"אבות פ(ל "ומלבד מה שאמרו חז, ש יהא נקרא רשע"ויעבור על מצות עשה של ק

ולכן צריך לקפוץ ממיטתו על ספק ספיקא , ש מסוכנת"שהשינה הזאת באיחור זמן ק

כי בזה מכניע את הגוף ואת , והיא מביאה לידי אהבה, וזהו בחינת יראה, אולי יעבור הזמן

, שהרי בשעת השינה אינו מקיים שום מצוה, ר השולט עליו בלילה יותר מביום"היצה

אמר שהרי בתורה ואם ת, )א"סוטה כא ע(ואילו ביום יש לו כח של תורה ומצות דמגני ומצלי 

אין הכי נמי באם יהודי הולך לישון בכדי , ע דמגני אפילו בעידנא דלא עסיק בה"כו

וקם בזריזות ורץ ללמוד תורה , שיהיה לו כח ללמוד תורה ולהתפלל ושמוחו יהיה מזוכך

  .בזה האופן התורה שומרת עליו אפילו בשעת השינה, ולהתפלל

  -המשך בעמוד הבא-
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  -ה"א רבה משפטים תשעקידוש-

  כמה דקדוקים בפרשת עבד עברי ועבד כנעני
' כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חינם וגו

ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא 
ורצע את אזנו במרצע ועבדו ' לחפשי והגישו אדוניו אל האלקים וגו

ש זה בא לו כי אוזן ששמעה על הר סיני כי לי ל שעונ"אמרו רז. לעולם
י "וברש. והלך וקנה אדון לעצמו תירצע, )נח, ויקרא כה(בני ישראל עבדים 

ויש להבין מה הוא חומר . פירש שהוא עבד עברי הנמכר בגניבתו
אשמו ולמה יבוזו לגנב זה כי יגנוב בשעה שלא היה לו בביתו פת לחם 

  .לפי הטף
וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט  ולהלן בעבד כנעני אמר

וכי יכה איש את עין עבדו או את עין . 'ומת תחת ידו נקום ינקם וגו
ואם שן עבדו או שן אמתו , אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו

אבל , י פירש את עין עבדו כנעני"וברש  .יפיל לחפשי ישלחנה תחת שינו
ד "וכן בכ, תחת עינו. 'נו וגועבד עברי אינו יוצא בשן ועין כמו שאמר

, שאם נאמר עין ולא נאמר שן, ולמה נאמר בשן ועין', ראשי אברים וכו
והרי שן לא נברא , הייתי אומר מה עין שנברא עמו אף על שנברא עמו

הייתי אומר אפילו שן תינוק שיש , ואם נאמר שן ולא נאמר עין, עמו
  . לכך נאמר עין, לה חליפין

אברים אלו מכל ' ן מדוע נקטה התורה דייקא בולכאורה יש להתבונ
נקט , ועוד צריך להבין שינוי הלשון שבהכאת העין. ד ראשי איברים"כ

, ואצל השן אמר בלשון יפיל, שהוא הכאה שיש בה מיתה, לשון יכה
  .ומה החילוק ביניהם

  ביאור החילוק בין עבד עברי לעבד כנעני על דרך המוסר
דהנה עבד ,  דרך חיים תוכחת מוסרואפשר לרמוז בפרשה זו על פי

דיש לפעמים עני , עברי נמכר בגניבתו שאמרה התורה לא תגנוב
ואשר על פי , ורואה לפניו ככר לחם וגונבו, מדוכא שנשבר לו פת לחמו

אבל אם יגנוב דבר שיש לו ערך . השכל אין מגיע לו עונש גדול כל כך
 והנה כי כן אם בכל .על כך אין סליחה ומחילה, גדול יותר מכדי חיותו

אזי לא משום עצם גניבת ככר הלחם , זאת מכרוהו הבית דין בגניבתו
והוא הלך , אלא משום אוזן הזה ששמעה על הר סיני לא תגנוב, נמכר

ומה גם שאמרו בגמרא , ושם נפשו בכפו לגנוב לא עבור ככר הלחם

ירצה שאם ,  כל הקונה עבד עברי כאילו קונה אדון לעצמו)א, קידושין כ(
הוא צריך לחשוש מפניו כל , הקונה להתנהג עמו ככל דקדוקי ההלכה

  .הימים שלא ירדה בו בפרך בדרך בזיון
  ע"על ידי אכילה יתירה בשן עלול האדם לבוא לידי נפילה ל

 וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתואבל מה שאמר להלן 
 ככנעניו ומתנהג דהיינו מי שהוא ירוד מאוד בדרגת, כנענימדובר בעבד 

מתוך מה ששקע בתהום רבה על ידי פגם עינו ששחררו והפקירו ללא 
מ מתגבר על האדם והוא מה שאמרו "וכן יש עוד דבר שהס, מעצור

, דמי שמשים כל נפשו בכף מאכלו,  מלי כריסא זני בישא)א"ב ע"ברכות ל(ל "ז
, ובזה הם צומחים וגדלים, ומילדותו נמשך רק למותרות הממתקים

עד שאדם ' בשם המדרש )ה לא"א ד, כתובות קד(וידוע מה שכתבו התוספות 
. 'מתפלל שיכנסו תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו

וגם גדולי הרופאים מתריעים על כך שכל אלו מטמטמים את המוח 
וגם אם ימצא נער שיש לו רצון וחשק ללמוד והולך לחדר , והלב

אבל כשמתיישב ליד הגמרא מרגיש ,  בשקידהבמחשבה טובה ללמוד
הכל הוא בעטיים של אלו המותרות שאינם הכרחים , קושי גדול

ועל ידי כך , והפסולת עולה למוח ומקלקלים את הנפש, לבריאות הגוף
  . אינו יכול להבין את לימודו על בוריו

פגם הראיה והמחשבה נשארת במוחו של האדם ובנשמתו לעולמי עד 
  ת הגוףגם אחר כלו

ונקט בלשון הכאה כמו , וכי יכה איש את עין עבדוועל זה אמר 
, כי כמו שבהכאת העבד מיירי בהכאה שיש בו מיתה לגוף, במכה נפש

כן הכאת ראות העין מביאו למיתת הנפש על ידי שמביאו לשאול 
וזה הראיה חודר לתוך , תחתית שלא שמר את אישון עיניו מראות ברע

כי , ש הזכרון של האדם אין בו שום ממשותח שחו"מוחו כמובא בס
ועל ידי ראיה לא טובה פוגמים בנשמה שבמוחו עד , הוא דבר רוחני

ומובא בספרי יראה שגם , שנחרט בזכרונו באין יכולת לסלקו ולמחותו
, והנשמה עולה למעלה, ב חודש"אחר שנתעכל הגוף בקבר במשך י

ש משפט רשעים ועל זה י, אבל כל זה הוא בעונות שעושים במעשה
אבל פגם הראיה והמחשבה שבמוח נחקקת בה , ב חודש"בגיהנם י
והבושה והכלימה שיש לנשמה כזו למעלה הוא בלי שיעור , לעולמים

ועוברים עליה כמה וכמה צירופים ועונשים מרים שלא ניתן , וערך
  .לתארם עד שנעשית מצוחצחת ונקיה

 מילוי כריסו של ובזה מבואר שינוי הלשון שבענין השן הרומז על
לרמוז שזה גורם לאדם , שהוא לשון נפילה, יפילאמר הכתוב , האדם

ואילו גבי , אך עדיין יכול להתגבר ולהתרומם מנפילתו, ל"לנפילה כנז
כי על ידי שנכשל האדם ,  שיש בה מיתההכאהראות העין נקט לשון 

שהראיה , בראות העין הריהו גורם מיתה לנפשו בנפילה עצומה
  .ל"ה נחקקת בנשמתו שבמוחו ומלפפתו גם בעולם העליון כנוהמחשב

וכל בעל נפש עסק כפי ערכו , ם"והנה עתה נסתיימו ימי השובבי
ולכן עליו לשמור על עצמו שלא יאבד , בזיכוך ותיקון פגמי נשמתו

וכך יעלה מעלה עד שנזכה , בידים את יגיעו ועמלו שהגיע אליו בקושי
  .אמןלגאולה שלימה במהרה בימינו 

  
ק "ליל שב(וכמו שפירשנו , פ עיקר האהבה והיראת השמים נובע מהשכמת הבוקר"ועכ

'  פיויחבוש את חמורו ומיד וישכם אברהם בבקר )בראשית כב ג( במאמר הכתוב )ח"פרשת וירא תשס

ותיכף הגיע ,  של הגוף שלא תוכל לשלוט עליוהחומריותי השכמתו בזריזות חבש את "שע

מדוע , ויבקע עצי עולהא על "אלימלך מליזענסק זיע' ק ר"הרה' וכמו שפי, לידי התלהבות

ה בגודל התלהבותו ביקש "אלא אברהם אבינו ע, הוצרך לבקע את העצים קודם ההליכה

ולכן הלך מיד לבקע עצי , שהרי אין התלהבות כמו בתחילת המצוה, לקיים תיכף את המצוה

ויבקע ת החומר נכנס בו התלהבות ולכן מיד י הכנע"ז שע"ואפשר להוסיף ע. ק"עכדה, עולה

,  על מחשבתועולה אשר העצות הם עצי שבקע ושבר לגמרי את ויבקעוהיינו , עצי עולה

ובהיות שהכניע את החומר מיד , ר במוחו בשעת השכמת הבוקר"ממה שמעלה לו היצה

כל יהודי וכמו כן הוא ב. ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלקיםואז , ויבקע עצי עולה

כי ידעתיו למען אשר  )שם יח יט(ש "וכמ, ה השפיע הכל לזרעו אחריו"שהרי אברהם אבינו ע

, את בניו ואת ביתו אחריודהיינו שמשפיע דבר זה , )ישעיה כח י( מלשון חיבור כמו צו לצו יצוה

  .ידעתיוולכן 
שבת נה (ד זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמו "שאפילו למ' ולכן בכח האבות הק

ובכל עידן וזמנים יכול יהודי ,  אינו תםבברית האבותוהיינו כשהולכים , )ה ושמואל"ד' ובתוס, א"ע

ק "וכמו שפירשו בספה, אבל אינו הולך לריק, ואפילו אם אין קיום לחיזוק הזה, להתחזק בזה

כי אם מכבה , שאינה מבטלת את המצוה, עבירה מכבה מצוה )א"סוטה כא ע(ל "על מאמר חז

ו "וכמו כן אפילו כשיהודי נמצא ח. ולאחר מכן כששב בתשובה נדלקת המצוה שוב, אותה

 צריך הנפילהשאפילו לאחר , נפלתי קמתי )מיכה ז ח(ש "וכמ, כ אסור לו להתייאש"ג, בנפילה

ר הוא להביא את האדם לידי ייאוש ולומר לו כאשר "שהרי כל כח היצה, ולקוםלהתרומם 

  . ייאוש כדי קני)א"גיטין נה ע(ל "לגמרי וכמו שפירשו במאמר חזובזה קונהו , אבדת אבדת
ובנוסף , ומי שהוא מבקש ויש לו רצון אמיתי יש לו זמן להתחזק אפילו בזו החשכות

, מגלה גילויים נשגבים בתוך ההסתר פנים' ה כבי"לרוחו של משיח שהוא גילוי אלקות שהקב

ת ומבקש קצת "פץ לעבוד את השיוכאשר יהודי ח, וכמו שהיה בתחילת יציאת מצרים

ועיקר החשיבות לעתיד , וזה מביאו להתרוממות הנפש, עבודה הריהו נאחז בזה ומתבונן

ומה שהיה מבראשית עד מתן תורה מסר , ה"שהרי הכל נכתב אצל הקב, לבא תהיה לאלו

, חותםה " אליהו כותב והקב)א"קידושין ע ע(ל "ז אמרו חז"וע, ה"ה בידיו של משה רבינו ע"הקב

ר "שמו(ל "וזהו שאמרו חז, וכן בכל מעשה של כל אדם הכל נכתב הן לטוב והן חלילה להיפך

ורואים שהאדם אינו .  נוח לו לשלמה שיהא גורף ביבין שלא נכתב עליו המקרא הזה)'ו א"פ

אך על ידי התחזקות בכל מדה ובכל דבר טוב שעושה האדם בתוך , יכול להשיג דבר זה

, ודייקא מה שנעשה בעת הזאת. וזה יאיר לעתיד לבא, תב על שמוכל זה נכ, החשכות

למי שמאיר , וכמובא במדרש שאינו דומה מי שמאיר לפני המלך בלכתו במדבר של חושך

  .לפניו בפלטרין שלו
 איך יהיה ועבודה תשובה או התורה לימוד או מצוה ידי על החשכות בזו כשמאירים כן ועל

 והיה ,שלו פלטרין בבחינת שהיו הקודמים הדורות מן יותר ה"בקו כלפי חשוב הוא אזי ,שיהיה

 אבל ,בהסתר שהוא והגם עתה כן וכמו ,אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום בכל של בבחינה

 אנכי אנכי הנביא ידי על ה"הקב אמר כן על ואשר ,אנכי בתיבת הרמוזה האמונה ידי שעל כאמור

 באנכי אם כי להתנחם במה יהיה שלא כזאת חשכות יהשתה דהיינו ,)יב נא ישעיה( מנחמכם הוא

 ,אלקיך 'ה אנכי מאמונת להיזכר צריך הסתר ואנכי בשעת כי ,אנכי אנכי פעמים 'ב נכתב ולכן

  .וזמנים עידן בכל מעמד להחזיק ישראל בני יוכלו ובזה ,הנחמה תהיה וזאת
אלא מתוך הרגש , וכאשר יהודי מתחזק בדבר זה יוכל להרגיש לאו דווקא מתוך אמונה

מכל ההוויות הנעשים בארץ ישראל ובכל , וראיית הדעת יוכל לראות שקרבה ישועתנו לבוא

, ועל ידי החיזוק שבני ישראל מתחזקים, ועל ידי התבוננות יוכל לראות שזהו הזמן, העולם

ירחם על ' ה כבי"והקב, ותתעורר אהבה עילאה ורחמנות על בני ישראל, מגיעים לידי אהבה

ת עוזינו ותפארתנו ועל בני ישראל ויגאלנו בגאולה וישועה ברחמים וחסדים מגולים שכינ

  .במהרה בימינו אמן

 - מעמוד הקודםייםחהמשך אור -
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~ו"ח שבט תרצ" כ–א "ק רבי מנחם נחום מרחמיסטריווקא זיע"הרה~

יוחנן ' ק ר"ר לאביו הרה"רבינו נולד בשנת ת

' ק ר"שהיה בנו של הרה, ל"מראחמיסטריווקא זצוק

  .א"מרדכי המגיד מטשערנאביל זיע

' ק ר"בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית חוה בת הרה

אברהם דוב ' ק ר"ל נכד הרה"זאת אויערבאך ז

ק "צבי חתן הרה' ק ר"ל חתן הרה"מחאמעלניק זצוק

  .ל"התולדות זצוק

פ פקודתו קיבל רבינו "וע' עוד בחיי אביו הק

, ל"וקיצחק מסקווירא זצ' ק ר"סמיכה מדודו הרה

  .ומאז התחיל בהנהגת עדת ישורון

מילא רבינו , ה"ניסן תרנ' בד', עם פטירת אביו הק

', ביחד עם אחיו הק, מקומו בעיר ראחמיסטריווקא

ברח לעיר ממילא מחמת , ט"בקיץ דשנת תרע

, ואחרי כמה חודשים עבר לעיר ניקאלייעוו, המציק

  .שם גר כששה שנים

ה מחלקים הטעם שלאחר קידוש לבנ: רבינו אמר

משום שכל המצוות עולות לנו בממון , ש"עוגות ויי

לפיכך , חוץ מקידוש לבנה שאינו כרוך בהוצאות ממון

ש "כדי שלא יהא מצוה בחנם לכך מחלקים עוגות ויי

  .כדי להוציא ממון גם על מצות קידוש לבנה

אחד מאנשי שלומו של רבינו רצה לעשות באיזה 

שיעשה ' צה רבינו הקולא ר', ענין כפי שנהג רבינו הק

נענה אליו , והלה התעקש בדווקא לעשות כן, כמוהו

האם מה שאני איני : "ק"בין הדברים בלשו' רבינו הק

  ?''עושה גם אתה אינך עושה

ו עלה רבינו לארץ הקודש ביחד עם "בשנת תרפ

  .ו"ק ירושלים ת"והתיישב בעיה', בניו הק

והיה , רבינו השפיע בענין פרנסה לכמה אנשים

שהיה עני ואביון , ה"נח אפשטיין ע' ח ר"ספר הרהמ

והיה קונה ומוכר כמה דגים ואף חנות לא היתה לו 

אלא היה מוכרם בשוק וכך היו לו איזה פרוטות 

לימים הגיע אל רבינו להתאונן אצלו שאחד , עלובות

מלך "פתח חנות דגים גדולה והוא קורא לעצמו 

לא ומחמת זה חושש לאובדן פרנסתו וש" הדגים

 אין לך מה –ק "וענה לו הרה, יהיה לו מה לאכול

אלא , ואיני צריך לכסף, הריני נעשה שותפך, לפחד

השותפות תתבטא בכך שתבוא אלי כל שבוע 

ודי לי , להתייעץ עמי כמה דגים יקנה ומאיזה סוג

נח מגיע אל רבינו בראשית כל ' ומני אז היה ר, בכך

, תקנה כך וכך מדג פלוני –שבוע ורבינו היה אומר לו 

ועשה כדבריו ורבים הגיעו אליו , ומדג אלמוני כך וכך

לקנות דגים על שולחנו הקטן והקונים הלכו ורבו עד 

שפתח שתי חנויות גדולים לדגים אחד במחנה 

והשני במאה שערים ונעשה לבעל פרנסה , יהודה

  .והכל בשותפותו של רבינו, גדול

 לצום אחד מחסידי רבינו בבחרותו לא היה מסוגל

ובאמצע התפילה היה מוכרח לצאת להקיא , כ"ביוה

פעם בערב יום הקדוש נכנס , מחמת חולשתו' וכו

עמו אביו אצל רבינו ואמר שזה פיקוח נפש עבורו 

 האם –ושאל רבינו את הבחור ? לצום ומה לעשות

,  לא–והשיב לו הבחור ? אתה אוכל לפני התפילה

? כל יום ומתי אתה אוכל ב–והמשיך רבינו בשאלו 

אם , ' לאחר התפלה כשאני חוזר לביתי–ענה הבחור 

גם ביום הכיפורים תמתין עד 'אמר לו רבינו ' כן

) כ מתפללים כל היום"כי ביוה(שיגמרו התפלה 

ומני אז נהפך המצב '' ...כ תלך הביתה לאכול"ואח

  ...לטוב ולא הרגיש שום קושי בהצום

 ונכנסו, פעם אחת תקף הרעב גדול בארץ ישראל

לרבינו וסיפרו לו על פלוני שירד מנכסיו והתבייש 

הוא : נענה רבינו ואמר, ליטול מן הצדקה ומת ברעב

לא מת מרעב הוא מת מכבוד שכאשר אדם הוא 

והמליץ , בדרגת נצרך עליו לקבל מעות בלי בושה

"  יקח–חכם לב ) "ח"י פ"פ(כ את הפסוק במשלי 'ע

  .שהחכם יודע אימתי עליו לקחת

כ בהאוהל של אחיו "ומנו, ו"שבט תרצח "ע כ"נלב

  ל במרומי "מרדכי מראחמיסטריווקא זצוק' ר

  , זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, הר הזיתים

.אמן
  
  

  

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"י מפעלי התורה והחסד דחסידי שומרי אמונים בנשיאות כ"ל ע"יו
 058-3291146  072-2839533' ב  טל" ב4שפת אמת '  רח:תובת המשרדכ

  .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, אין להעתיק קטעים מבלי לציין מקורם, כל הזכויות שמורות

 


