
  לא מוגה

  פרשת בהר.  , ד' באייר תשע"ד( נדחה). 4/5/2014שיעור בירושלים : ליל יום הזיכרון תשע"ד, 

כשהיה עובר בדרך משערי חסד לכיוון הישיבה קול תורה בבית וגן, הוא  –הרב שלמה זלמן אוירבעך 

היה עובר דרך הר הרצל, והוא אמר זאת הרבה פעמים: שאם יש מקום שצריך לחפש את הקדושים, 

את הקדושה העליונה ביותר שאפשר לתאר זה המקום הזה". אני יכול להעיד עליו שכשהוא היה עובר 

  שהו. היה עובר בו מ –בהר הרצל 

וננסה  –כפי שדברנו בזמן זה נעסוק הן בפרשה והן במשניות במסכת אבות. משנה זה אותיות נשמה 

ויהיו הדברים לעילוי נשמותיהם הקדושות של כל חללי צה"ל, ושל כל  –להתחיל עכשיו במשניות 

  קדושי ישראל. 

 –הוא יום העמאות אני אפתח את הכול באמירה אחת מעניינת בת יותר ממאתיים שנה. ה' באייר 

כי ישראל קבלו על עצמם שיום הזיכרון יוצא במוצ"ש אז  –אבל הוא גם הרבה פעמים יום הזיכרון 

  דוחים את הכול ביום. 

האדמו"ר הזקן עוסק גם ביום הזיכרון וביום העצמאות, איך? (הרי הוא היה הרבה לפני). שלושים יום 

יש דיון בהלכה מה היא הסיבה לכך? לדיון הזה יש קודם הרגל ידוע שצריכים לעסוק בהלכות הרגל. 

לחג הקרוב. הדיון הוא האם הסיבה היא משום ש"מרובין ההלכות" ולכן צריך לעסוק בזה  - נפקא מינא

שתי הלחם, ובפסח  –חגיגה, ובשבועות  –הרבה זמן, או שהסיבה היא כי יש קורבנות מיוחדים לחג. 

האם גם  –בקרבנות יש להתכונן לחג חודש מראש. יש לשאול  קורבן הפסח. וכו'. לכן בגלל כל העיסוק

אז הלכותיו של שבועות מצד יו"ט הם אינם  –שלושים יום קודם חג השבועות הוא בגלל ההלכות 

כי בכול רגל יש אותו  –אז כן צריכים להתכונן  –מרובות, אבל אם נלך לפי השיטה של הקרבנות 

האדמו"ר הזקן מביא את הדיון  –נן. השולחן ערוך הרב ולכן צריך להתכו –קרבנות כמו שבועות 

לכן גם לשבועות צריך להתחיל  - וקובע שצריך ללכת ע"פ השיטה השניה,  –בתחילת הלכות פסח 

  קובע האדמו"ר הזקן את ההלכה של: ולשאול שלושים יום קודם החג. ומשום מה

 ברבים לדרוש ניםהדרש שיתחילו קיים היה המקדש שבית בזמן תקנו הראשונים חכמים

 ומחמשה פסח הלכות ידרשו ואילך שמפורים דהיינו הרגל לפני יום שלשים הרגל הלכות

            עצרת וכו'... הלכות ידרשו ואילך באייר

  תכט) סימן פסח הלכות חיים אורח הרב ערוך (שולחן      

במחשבות לאן צריך להוביל יום החמישה באייר בתום שלושים הימים בו הוא מתחיל להידרש. אף 

 –אחד לא סבור שביום החמישה באייר מישהו הגיע לסוף הדרך. שיום העצאות חל בחמישה באייר 

זה הזמן הגדול שמחובת  –קשה לשים לב לדברים הללו, אולי דווקא שיום הזיכרון חל בחמישה באייר 

כירה  ואולי דווקא מהזיכרון הזה כשהוא מתחבר עם "רק הישמר לך פן תשכח עם הדברים אשר הז

זיכרון האש של יום הזיכרון וזכרון האש של מעמד  –ראו עינך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב" 

  החיבור הזה הוא מאד מיוחד.  –הר סיני 

ל ההכנה לשבועות. קרבן חג השבעות הוא ע –לא ראיתי עוד מישהו ששם את הדגש של ה' באייר  

בו אנו נבחנים אם הצלחנו  -לא קרבן פסח שבו אנו מבערים את החמץ, אלא הוא קרבן שתי הלחם

ולהביא בסוף חמץ ומצה. הבירורים של זה מתחילים גם מהצד הרוחני של ו'  –להעלות גם את החמץ 

"יורד אדם לתוך שדהו וכו'." . כמה דורות אדם בסיון, וגם מצד הקרבנות והביכורים של ו' סיון. מכאן: 

  לא ירד לתוך שדהו? כמה דורות ההלכות האלו היו רק 'הלכות של פעם'? 

נקרא את פרשת היובל. וכמה הקרבה שלנו תלוי בעצם הזיכרון  –פרשת בהר  –בשבת הקרובה 

זה יכול לרומם  –יר שלנו. הקרבה בין כל עם ישראל ממשיכה כל רגע, אבל כשיום הזיכרון חל בה' בא

"התחיינה העצמות  –שקמות לתחיה  "עצמות היבשות"את מבחן עצמאותונו, ועצמיותנו. את מבחן ה

מכוח הזיכרון,  ". את התפילה הגדולה שיכולה להתרחש רקותקרבו עצמות עצם אל עצמו האלה



שאחרי שבשר ועור וגידים עולה על העצמות אז חל התפקיד שהקב"ה מטיל על יחזקאל הנביא אבל 

בעומק זה על כל אחד מאתנו: "בן אדם הנבא אל הרוח ואמרת מארבע הרוחות בואי הרוח ובכי 

  בהרוגים האלה" 

וגם אם נראה שהעצמות  יום הזיכרון הוא אולי היום בו מתברר שלכל אחד מאתנו יש את הכוח, 

אז צריך לזכור שיש תקווה. החובה הזו לא רק לדעת את הרעיון הזה ולהכיר איזה אירוע  –יבשות 

  היסטורי אדיר ולדעת שאנו חלק ממשק שכינה אדיר, אלא היכולת שאני יכול להינבא אל הרוח. 

אומרים חז"ל בשביעי  כל אחת ואחת מאתנו הגיע. איך –מכל הנביאים רק לכוחו של יחזקאל הנביא 

כי יחזקאל מכל הנביאים הוא מי  –של פסח: "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל" 

את ערי העצמות ואת הרי העפר, ואומרים לו לקחת את –שמעמידים בפניו את הדברים הכי תמוהים 

– יחזקאל הוא גם ההפטרה שקראנו השבת המקל ולראות את בית המקדש השלישי מתוך הכול. 

  פרשת אמור.

כל שפחה ידעה לשיר "ה' ימלוך לעולם ועד". לפני שמונה עשרה אנו אומרים: "שירה חדשה שבחו 

גאולים לשמך הגדול על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו : "ה' ימלוך לעולם ועד". אבל הרי 

עמדה שפחה  –היא לפני אלפי שנים? מה חדש בה? אלא מסבירים המפרשים  –שירה זו היא ישנה 

וראו על הים בהווה את מלכות ה', ובמקום להגיד "ה' מלך עולם  –על הים ביחד עם כל אחד מישראל 

ה' מלך,  –ועד", הם אמרו "ה' ימלוך לעולם ועד". רק בתואר מלכות של הקב"ה יש עבר הווה ועתיד. 

ים את המופלא שבניסים ה' מלך, ה' ימלוך. אין שום תואר של הקב"ה עבר הווה ועתיד. וכשראו על ה

של "ישמחו  –נתנו לנו את הכוח להמשיך ולהביא בעצמנו את המלכות הזאת  –את קריעת ים סוף 

כאן  -עושה את זה שירה חדשה –באור סובב כל עלמין. לשון העתיד  –עש שה' ימלוך  -במלכותך"  

  והיום ועכשיו. 

הכוח להפנים שאני יכרון. כוח הזיכרון הוא כוח הזיכרון הוא לא הכוח של ההתרפקות, ולזה לא צריך ז

יכול להינבא אל הרוח. יחזקאל הנביא ראה את בית המקדש השלישי, הוא ראה עצמות יבשות חיות, 

והיא  –אבל השפחה ראתה עוד יותר קדימה. הקדימה הזה בא לידי ביטוי ב"השם ימלוך לעולם ועד" 

  נתנה לנו את הכוח לשיר שירה חדשה. 

ולראות  -רים לעילוי הנשמות הקדושות, וכוח לכולנו לדעת לזכור ולשיר שירה חדשהאז יהיו הדב

  במהרה בימנו.  - בגאולה שלימה וב"ה' ימלוך לעולם ועד"'

  :תמשנת כל ישראל ורבי חנניה כפתיחה למסכת אבו

שלכאורה  –בתוך הלימוד שלנו במסכת אבות בשבתות הקיץ ננסה להיכנס למשנה אחת או לשניים 

  כללותם. לא קשורים למסכת אבות, וננסה לראות אותם ב

פרק במסכת אבות. דברנו רבות על המנהג  –מנהג ישראל שלומדים בכול שבת במנחה של שבת 

והוא כ"כ קדום, עד שאנחנו כבר התבלבלנו. כי כולנו יודעים שלמסכת אבות יש שישה פרקים,  –הנ"ל 

הג בעקבות המנ –אבל בפועל יש למסכת אבות רק חמש פרקים, והפרק השישי הוכנס למסכת אבות 

ובשבת השישי יעסקו בפרק השישי והוא פרק הברייתות של קניין תורה  -לקרא בשבתות של הספירה

לפני מתן התורה בשבועות. אז למה כולם חושבים שיש ששה פרקים? כי המנהג הוא מנהג קדום  –

  והגאונים כבר מביאים את המנהג, ולכן זה נכנס לסידורים וגם נכנס שישה פרקים.  -מאד

כול העדות הוא במנחה של שבת. בשעת אחה"צ של שבת. ויש להבין מדוע?  למה המנהג ב -

 דווקא שבת? ולמה דווקא במנחה של שבת? 

 הפרק הראשון נפתח "בכל ישראל" ונגר ב"רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה וכו'" 

משנת כל ישראל נמצאת במסכת סנהדרין והיא פותחת את פרק חלק המפורסם. זה מופיע בתוך 

"כל ישראל יש להם חלק לעולם  –פרקים שעוסקים בארבע מיתות ב"ד, ושם מסביר רש"י והרמב"ם ה



תתעודד ותדע שלבסוף לכולם יש חלק לעולם הבא. אז אני מבין את  –שלמרות כל המיתות  –הבא" 

הקשר למסכת סנהדרין, אבל למה דווקא זה הפתיחה של מסכת אבות? וגם הרי זה השתרש 

 - מסבירים גם את כל ישראל –וגם כל הראשונים שמפרשים את המסכת  –מסכת כפתיחה קבועה ל

  כך שזה חלק מובנה. 

יש בעיה שכשאומרים את המשנה את הריפלקס הוא  –המשנה השניה היא משנת "רבי חנניה" 

  משנה זו נמצאת בסיום של כל פרק? להגיד קדיש ולסיים את השיעור. (בדיחה) , אבל יש להבין מדוע 

"כל ישראל יש חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי 

  להתפאר". 

  מה לכולם יש חלק? 

  פתח סוגריים:

(ביום הזיכרון התחושה היא שאנו עוסקים בדבר הכי אישי ואינטימי, אבל מצד שני כל אחד מרגיש את 

  אלא ההפך. ) –ולא כלל שמבטל את הפרט  –הכלל 

 –שמזכירים את גנותה של שלומית  –ורש"י אומר  –שיחה מופלאה של הרבי על שלומית בת דברי 

"שלא חטאה אלא זו". אבל שואל הרבי איך יכול להיות שרומסים אישה אחת  –כדי לשבח את ישראל 

כדי לשבח את כל ישראל? הרבי אומר שאם זה כפשוטו זה הפוך מכל המוסר של התורה. בקריאה  –

הוא מסביר שלא ייתכן שהכלל דוחה את המקום הפרטי.  –שרק הרבי יכול לקרא אותה  עמוקה

אם לכל פרט מוסרים את הנפש כאילו הפרט הוא כלל ישראל. המבחן  –המבחן אם הכלל הוא פרט 

"כי לא ידח ממנו  –שלי הוא האם אני מבין שעל כל פרט בישראל נאמר "סוף ישראל לעשות תשובה" 

  נידח". 

,  1"ַה#"!ת ֶאת רִֹאים ָהָעם וְָכלשכולם היו ביחד, אבל כל אחד עמד שם. " –ההכנה למתן תורה  וזה גם

 ֲהו" ֵהי& ָקַליָיא יַת ַחְמיַין ַעָ%א וְָכלורש"י אומר : "רואים את הנשמע", ותרגום יונתן בן עוזיאל: "

" . כלומר כל אחד ראה איך כל אחד ראה את הקולות.  זה לא הפרט וְַחד ַחד ְ,ָכל ְ+ָ*ְמֲעה"ן ִמְתַהְ(ִכין

אלא המקום האישי  –אלא כל המוסר של התורה זה איך הפרט הוא לא פרט בכלל  -שטפל לכלל, 

  שלו בא לידי ביטוי דווקא בתוך הכלל. 

  )חוזרים למשנת כל ישראל  –סגור סוגריים (

ארץ  –ם בפירוש המשניות אומר "ארץ נצר מטעי" למה מגיע לכולם? הרמב" –וזה השאלה הפותחת 

מי שמכיר יש לעץ חוטרים ויש נצרים.  –זה ארצות החיים. המהר"ל אומר על המילים "נצר מטעי" 

קוראים בהפטרה של יום העצמאות. "ונצר משורשיו יפרה". החוטרים הם  -"ויצא חוטר מגזע ישי"  

  אים מהשורש אבל עם עולים למעלה ולא הצידה. יוצאים כמו הענפים מהשורשים, אבל הנצרים יוצ

לכן דווקא הנצר הוא מי שהקב"ה מתאר בו. מי זה הנצר הזה  –לכן "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר" 

  שהפסוק מתכון אליו? 

(כי המסכת לא מעצבנת ..  –אני חושב שהדבר פשוט. כי שהאדם נכנס למסכת אבות זה נראה נחמד 

באמת המסכת היא ידידותית. זה  –וטהרה, ואין שום דבר מסובך (לכאורה)  ) אין כלי שני, אין טומאה

ראייה אחת, אבל מי יכול להגיד שהוא מקיים " הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל 

פרס" ? הרי זה מדרגות שהאדם לא יכול להגיע אליהם? ע"פ שאלה זו תנסו לראות את כל מסכת 

האם אני יעמיד תלמידים הרבה?  האם קניתי  כל האדם לכף זכות? האם אנחנו דנים את –אבות 

  כבר חבר? אז תחליט האם יש לי סיכוי לקיים את מסכת אבות? או להתייאש מראש? 

                                                           
1
 שמות פרק כ' פסוק יד'. 



חז"ל אומרים לו "האי מאן דבעי למיהוא  –אתם יודעים מה קורה למי שבאמת נכנס למסכת אבות 

  אבל איך מקיימים?  –חסידא לקיים מילי דאבות" 

היא שאתה לא תצליח לקיים את –אלא באה הפתיחה של מסכת אבות ואומרת: התשובה האמיתית 

כל מה שכתוב כאן, למה? כי יש כאן עולם הזה, ולנפש הבהמית יש את הכוחות שלה, ויצרו של אדם 

  מבקש להרוג את האדם בכול יום ויום ואין האדם יכול לו אלא אם וכו'. 

מתאים להיות פתיחה לכל מסכת אחת בש"ס, אבל זה הפתיח  –"  באמת "כל ישראל יש להם חלק

תדע לך שאתה יכול להגיע למה שכתוב  –אומר המהר"ל (כמעט מפורש)  –דווקא למסכת אבות 

במסכת אבות, לא מצדך, אלא מצד שלכל ישראל יש חלק לעולם הבא. זה לא פגישה עם אמרות 

שאתה לא מאמין שתוכל  –ישה שלך עם הכוח שלך רוחניות על דברי חכמה ופילוסופיה, אלא  זה פג

  להגיע אליו בנגלה. זה ארגז כלים שמביא אותך להיות בן העולם הבא בעולם הזה.  

לכל עץ יש חוטרים ולכל חוטר יש את הצד המיוחד שלו. החוטר הזה מצטיין בחסד, וזה במצווה זו, 

בנצרים . והנצר אומר המהר"ל  אלא –אבל מעשה ידיו של הקב"ה זה לא החוטרים שהוא מתפאר 

אלא  - כי אין בו כלום והוא בטל אל הקב"ה. לא מכוחי עצמי שלי אני יכול להגיע לזה –הולך למעלה 

  מכוח זה ש"לכל ישראל יש חלק לעולם הבא". 

  מה זה עולם הבא? 

והוא כבר היה  –שהיה לו בסטה במחנה יהודה  –פעם תפס אותי יהודי חבר של אבי מורי 

והוא התפלל לידי ולקראת סיום התפילה מגיעים ל"תנא דבי אליהו כל השונה  –פנסיונר 

ושניתי את זה קצת בניגון, פתאום הוא  –הלכות בכול יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא וכו'" 

פנה אלי ואומר לי "חכם! מה זה להיות בן עולם הבא? אני הבנתי שהדבר הכי טוב זה 

ולתת לו לענות, אז הוא אמר לי "תשב תשב," ישבתי, ואז הוא אמר לי : כבודו בטח לשתוק 

אני  –חושב שיש עולם התחיה ( כדברי הרמב"ם ) וכו', אבל אני אגיד לכבודו איך אני מבין 

כשאני הולך לבסטה אם אני שונה הלכות לפני כן  –אני אומר לך  –עכשיו הולך לבסטה שלי 

  אלא אני בעולם הבא".  -ני לא בעולם הזהאז אני יושב בבסטה וא

  זה כאן בעולם הזה.  –הבנתם את הפשט?! כי הכוונה ל"עולם הבא" 

  "משה קיבל"

אתם יודעים איך מתחילה המשנה הראשונה של אבות? "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו'" 

ירה של תורה שבע"פ אז כי אם היא רוצה לתאר את שושלת המס –. ושאלנו הרי המשנה לא מובנית 

האם משה קיבל תורה מסיני? הוא  –יש טעות כי משה מעביר לאהרן ולבניו וכו'. והשאלה השניה היא 

  קיבל מהקב"ה? 

אלא כשמשה רבנו מגיע לסנה הוא מגיע למדרגה שאלוקים מדבר אליו מתוך הסנה. שמונים שנה של 

ם מדבר מתוך הסנה. הר סיני נקרא על שם קודמים לזה שאלוקי –עולם שאי אפשר בכלל להבין אותו 

הסנה. האלוקים מדבר מתוך הסנה, ומשה רבנו הולך לראות למה לא יבער הסנה. הוא אומר לו ללכת 

ולהוציא את בני ישראל ממצרים, ואז שואל משה: "מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל 

 –מה זכו ישראל לצאת ממצרים"  -עם מלכים, ובמה אני חשוב לדבר  - ממצרים". מסביר רש"י : "א

אמרתי לך ללכת , אז מה אתה שואל. ומה פירוש למה  –מה פירוש "מי אנכי"  –שתי שאלו תמוהות 

  זכו ישראל? מה הם לא זכאים לחירות? 

אבל התמיהה הגדולה ביותר היא בתשובת הקב"ה: "כי אהיה עמך". התשובה של הקב"ה למשה 

"ילוד אישה" יכול לעמוד  –האם אני במקום בו אני נמצא עכשיו  –כי משה שאל  מסבירה את השאלה.

שהאדם באמת לא  -מול פרעה ומול הטומאה? זה כל המהפכה של יציאת מצרים. ועונה לו הקב"ה

אלא אתה תגיע למדרגה שזה לא אתה שם  = אלא אני! כי אתה בביטול  –יכול להגיע למדרגה כזו 

  אני וזה "כי אהיה עמך".  אלא –כזה שזה לא אתה 



אז אני הגעתי למדרגה הזו, אבל מה  –מדוע בני ישראל יזכו לצאת? משה שואל  –ולשאלה השניה 

כי הם יפלו  –עם ישראל? גם הם יגיעו למדרגה הזו? כי זה לא יעזור שאני אגיד להם שהם יוצאים 

ממצרים כל העם יראו את  שוב. אז למה לעשות את זה? לכן עונה לו הקב"ה: כשתוציא את ישראל

ואת האלוקות, וזה יגיע למצב כ"כ  –את האבנים והקוצים  - הקולות מתוך הסנה. כולם יראו את ההר

  אלא לשמוע את קול ה'.  –גבוה עד שה כבר לא ירצו את משה 

מסכת אבות לא באה לתאר את מסירת התורה שבע"פ, כי אם כן אז היא הייתה פתיחה למסכת 

וכ משה מסרה לאהרן. אלא מסכת אבות באה להגיד לי האם אני יכול להגיע למשנה והיה ת –ברכות 

  אחת במסכת אבות? זאת השאלה של מסכת אבות? 

האם אני יכול באמת לדון את כל האדם לכף זכות? האם אני יכול לדון את עצמי לכף זכות?  תשובה: 

ולכן אתה יכול. כי אם תהייה  – מה זכו ישראל ? כל ישראל יש להם חלק, ואתה נצר שעולה למעלה

  אז בוודאי שאתה תוכל.  –ורק אלוקות תופיע בך  –בביטול גמור 

  מנחה של כל ישראל

אנו עוסקים באחדות של האחד של הקב"ה, אבל השיא של הכול הוא במנחה של שבת.  –כל השבת 

גוי  - אז במנחה מדברים על "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" אומר הזוהר

  את כל ענייני הפירוד ולגלות שהכול אחד.  –שיכול לקחת את כל ענייני ארץ 

אתם יודעים מה זה שבת אחה"צ ? חז"ל אומרים : נחלה בלי מצרים.  כלומר זה ההגעה למקום של 

 –כי אז כולם בבחינת משה קיבל תורה מסיני. זה ההקדמה לפרק של מסכת אבות  –מה זכו ישראל 

אבל הם מראים את את ההבדלים,  –הם דבר עצום  –חוטרים  –כי "לכל ישראל יש חלק לעולם הבא" 

אבל גם הם יש להם חלק  –שלא רואים בהם כלום  -הם גם יכולים להיות עץ יבש –הנצרים  אבל

  לעולם הבא. 

  רבי חנניה: 

  רבי חנניה בש"ס לא מופיע הרבה. 

"רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות 

  שנאמר "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר" . 

הפסוק שהוא מביא לכאורה לא עוזר לדבריו. כי הוא אמר שהקב"ה רצה לזכות את ישראל, והפסוק 

כי הוא מבטיח משהו אחד, ומקיים דבר אחר. מה גם  -"ה' חפת למען צדקו" , אז זה לא פייר –אומר 

כך ולאו דווקא להרבות,  –שרבי חנניה אמר "הרבה להם תורה ומצוות", אבל בפסוק כתוב "יגדיל" 

  שכל הפסוק לא קשור לדבריו? וגם מה הוא השם הזה "רבי חנניה בן עקשיא". 

עכשיו בליל יום הזיכרון אנו כשברא הקב"ה את העולם הוא ברא אותו כי הוא רצה דירה בתחתוניים. 

אנשים שבחייהם עוסקים באנשים שעשו הכי הרבה שאפשר כדי שלקב"ה יהיה דירה בתחתונים. 

ו שהמגמה בעולם היא לא להראות מה אני עושה, אלא להראות איך האינסוף ולאחר חייהם הם אמר

ע"י  –ולזכות בו בזכות  -אני יכול לזכך את העולם הזהמופיע כאן בעולם ואני יכול להיות זכאי לו. 

  עבודה, ועשייה, בזיכוך. 

ח של פירושו שלכל העולם יהיה מהכו –וכדי לזכות את ישראל  –רצה הקב"ה לזכות את ישראל 

"לפיכך הרבה" אומרים הראשונים כדי שלכל אחד  –ישראל. לכן הוא "הרבה להם תורה ומצוות".   

"אביך  -יהיה את המצווה המיוחדת שלו, את הניגון שלו, את התורה המיוחדת שלו. (יש ביטוי בגמרא

  קר?) במה היה זהיר? " ומסבירים המפרשים במה הוא היה מאיר, מה היה הזוהר היוצא ממנו בעי

כי אם לא היה לי כוח לעשות  –זה כי לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. בגלל ש"ה' חפת למען צדקו"  

דירה בתחתונים אז אין שום דבר שיכול להצדיק את הבריאה הזו. כי אם בבריאה הזו אין לי ארגז 



לכל ישראל יש אז הבריאה היא כלום. הגודל כאן בעולם היא הגילוי ש –כלים לגלות את האלוקות כאן 

  חלק לעולם הבא. 

 –שאילו היה שם  –האם זה יעזור לו? אלא אומר הרבי  –שואל הרבי  –"אילו היה שם לא היה נגאל " 

אז באמת חלק נגאלו וחלק לא, אבל לאחר  –אם הרשע היה במצרים בהיסטוריה עוד לפני היציאה 

שיו אין לך ברירה וכל ישראל מחכים וכולנו ניגאל. אז עכ –שיצאנו ממצרים "לא ידח ממנו נידח " 

  ובזכות.  –לכוחות שאתה הולך להראות. לפני היציאה לא היית נגאל, אבל עכשיו אתה תיגאל 

חז"ל אומרים ששלושה הטעימן הקב"ה מעין העולם הבא בעולם הזה. אברהם יצחק  –"כל ישראל" 

ש לי כול", ועשיו אומר לו "יש לי "י –ויעקב שנאמר "בכל מכל כל". מה זה "כל"? שיעקב אומר לעשיו 

כי מה שיש לי זה הכול. למה? כי שום דבר זה לא שלי, ומה שכן יש  –רב". יעקב אומר לו "יש לי כל " 

  הכול זה שלו יתברך.  –זה אין לי פה כלום  –חנני  -אלוקים" חננילי זה כי "הילדים אשר 

  זה שאני בבסטה אני בעולם הזה אבל בעולם הבא.  -לטעום עולם הבא בעולם הזה

אברהם יצחק ויעקב הטעימן הקב"ה עולם הבא בעולם הזה. איך מגיעים לכך? אתה תתפוס שכל מה 

שיש לך כאן זה כי "חנני" אלוקים. רבי חנניה הוא מי שמבין שהכול נתן הקב"ה, אבל רבי חנניה הוא 

אז עוברים הרבה מעקשים ומכשולים, אבל אם אתה זוכר תמיד  –בדרך לאלוקות הזו כי  -בן עקשיה

אז לא יהיה לך בעיה לעבור שום מכשול. ואז "הוי דן  –שהכול זה כי "רצה הקב"ה לזכות את ישראל " 

יהיה הבסטה שלך , שתוכל לראות ולשמוע את אלוקים מדבר מתוך  –את כל האדם לכף זכות " 

  הסנה. 

זה כל ישראל יש להם חלק  –"ומי בעמך ישראל גוי אחד בארץ "  –ה של מנחה של שבת זה המשנ

   וזה כל האמירה שלו בש"ס.  –היא "רבי חנניה בן עקשיא"  –לעולם הבא. המשנה החותמת 

זה יום הזיכרון  -אם יש יום בו אנו לומדים יותר מכל יום אחר  איך הופכים את העולם הזה לעולם הבא

ות. שהדברים יהיו לעילוי נשמת הקדושים ושנזכה ל"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים ויום העצמא

  מכסים"


