
מלחמת היצר
יבאר ענין המלחמה בתפילה לבער ולכלות ה”אש דלמטה” שהוא כח המתאוה לענייני 

העולם הזה, ע”י התכללותו באש דלמעלה – פני אריה ופני שור שבמרכבה

)לקוטי תורה תצא לד, ג(

אש הקרבנות
)ענין הקרבנות שהיה נכלל אש דלמטה באש דלמעלה(

“כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ד’ אלקיך 
בידך ושבית שביו”.

שעת  צלותא  “שעת  בזהר  איתא  הנה   
קרבא”. ולהבין מה ענין המלחמה בתפלה וגם 

למה מתפללים בכל יום. 

תמידין  כנגד  “תפלות  רז”ל  אמרו  הנה 
לחמי  קרבני  “את  כדכתיב  והענין  תקנום”. 
בית  בזמן  הקרבן  מקריבין  שהיו   - לאשי” 
הבהמה  ממין  המזבח  גבי  על  לעולה  המקדש 
כדי שתרד אש מן השמים ותאכל את העולה. 

כי חיות נפש הבהמה יסודה מיסוד האש, כי 
ד’  כנגד  הם  מדבר  חי  צומח  דומם  בחינות  ד’ 
הוא  אש  ובחינת  עפר,  מים  רוח  אש  בחינות 

בחינת נפש החי.

 וכשהיה יורד אש מן השמים, היה נכלל אש 
שלמטה )=נפש החי( באש שלמעלה, ובחינת 

וחיה,  בחינת בהמה  כן  גם  הוא  אש שלמעלה 
ושרשן במרכבה העליונה “פני אריה פני שור” 

כו’. 

העלאת נפש הבהמית
)בזמן הגלות העבודה היא להקריב נפש הבהמית שבאדם(

כנסת  אנשי  תקנו  המקדש  בית  ומשחרב 
נפשו  אחד  כל  שיקריב  התפלה,  הגדולה 
הבהמה  הנפש  הוא  הרע  ]=היצר  הבהמית 
שבאדם1[ להעלותה ולקשרה בשרשה ומקור 
חוצבה ויסודתה בהררי קדש מרכבה העליונה 

“פני אריה פני שור” כו’.

ממקורה  הבהמית  הנפש  שירדה  לאחר  כי   
והכח  הזה,  העולם  תענוגי  נמשך  ושורשה 
האש,  חמימות  בחינת  כן  גם  שהוא  המתאוה 
וצריך  דולק,  זר  אש  הוא  הרע  היצר  וגם 
אש  בחינת  לשרשה  הבהמית  נפש  להעלות 

11  ראה בארוכה תניא קדישא פרק א’ ופרקים ו-ח.

קטעים קצרים מתוך הספר ליקוטי תורה להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת 
הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".
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לעשותם”  ד”היום  העבודה  שבזמן  כיון   –
ומצב  המעמד  בעולם  ידם  ועל  בישראל  ניכר 

דלעתיד לבוא )“למחר לקבל שכרם”(.

שנת התגלות משיח
)הדגשה מיוחדת בענין נתינת השכר על המצות, וקיומם מתוך 

מנוחה – בעמדנו בשנה שמלך המשיח נגלה בה(

בשנת  בעמדנו  הנ”ל  בכל  מיוחדת  והדגשה 
 – ציווי  בלשון  “תנשא”    – לפ”ק  תשנ”א8 
ש”נשא  המשיח  וביאת  להתגלות  בנוגע  הן 
ישראל  דבני  להנישואין  בנוגע  והן  מאד”,  גו’ 

והקב”ה שבימות המשיח, 

שמלך  “שנה  שמעוני9:  הילקוט  ובלשון 
המשיח נגלה בו . . עומד על גג בית המקדש 
וכיון  גאולתכם”,  זמן  הגיע  ענוים  ואומר   .  .
אי  השנה,  של  האחרון  בחודש  שנמצאים 
קיומה  ושלום  וחס  ושלום  חס  לדחות  אפשר 
ומיד,  וצריכה להתקיים תיכף  זו,  של הבטחה 

ועד ביום הש”ק זה.

תנש”א  דשנת  אלול  שחודש   – ובפשטות 
כל  ועבודתינו  “מעשינו  וחותם  סיום  הוא 
תיכף  מקבלים  ובמילא,  הגלות”,  משך  זמן 

הגאולה"  "בשורת  בספר  וראה  השיחה.  אמירת  זמן    18
שמדגיש  זו(,  בשנה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  משיחות  )ליקוט 
בהם  ומביא  המשיח,  מלך  נגלה  בה  השנה  שזוהי  פעמים  כמה 
כמה וכמה פעמים את המדרש המובא כאן, באמרו שכל דברי 
המדרש התממשו בשנה זו, כולל זה שמלך המשיח "עומד על 
ב"גג  – שהכוונה  גאולתכם"  זמן  הגיע  ואומר  בית המקדש  גג 
בית המקדש", היא ל"בית מקדש מעט" )בית הכנסת( העיקרי 
שם  על  המקדש"  בית  "גג  המדרש  בלשון  ונקרא  שבחו"ל, 
ש"גגות לא נתקדשו". והודיע )שיחת ש"פ חיי שרה( שבשורה 

זו דמלך המשיח "מכריזים והכריזו במיוחד לאחרונה".
במלך  מתגרה  פרס  “מלך  ושם:   – תצט.  רמז  ישעי’    19
ערבי כו’ ואומר להם )הקב”ה לישראל( בני אל תתיראו כל מה 

שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם הגיע זמן גאולתכם”.

המתים,  ותחיית  המשיח  דימות  השכר  ומיד 
של  שכרן  “מתן  השביעי,  דאלף  להשכר  ועד 
זה  צדיקים לעתיד לבוא” – אבל בהוה, ביום 
לסיומו  קרוב  ובפרט  שכרו”(,  תתן  )“ביומו 

)בזמן המנחה(, וברגע זה ממש.

ימלא שחוק פינו
)יש לשמוח בשמחת הגאולה, אשר בזמננו זה כבר הותר ע"פ 

הלכה לשמוח בשמחה זו(

שעומדים  ומקום  מקום  בכל  לפרסם  יש 
ועבודתינו,  דמעשינו  וחותם  בסיום 
“מתן  השכר,  דתשלום  התקופה  ובהתחלת 
צריכה  לכך  ובהתאם  צדיקים”,  של  שכרן 
לימות  השייכים  בענינים  גם  העבודה  להיות 
משיח  בעניני  התורה  מלימוד  החל  המשיח, 
מתוך   – ועיקר  ועוד  המקדש,  ובית  וגאולה 
כולל  לבב,  וטוב  שמחה  והתיישבות,  מנוחה 
שמחה,  של  התוועדויות  עריכת  ע”י  גם 
ושבעת  נישואין  לשמחת  בשייכות  ובמיוחד 
ישראל”  “מנהג  חיזוק  גם  )כולל  ימי המשתה 

לערוך סעודת עניים(. 

והכנה  ודוגמא  מעין  היא  שהשמחה  ובאופן 
שחוק  ימלא  לבא(  )לעתיד  “אז  היעוד  לקיום 
כ”ק  הדור,  שנשיא  זה,  בדורנו  אשר,  פינו”10, 
ע”ש  “יצחק”,  השני  ששמו  אדמו”ר,  מו”ח 
)“אז”  השמיני  נשיא  הוא  והשמחה,  הצחוק 
הענין  נעשה  להבעש”ט,  שמונה(  בגימטריא 
ד”ימלא שחוק פינו” )לא בלשון עתיד, “אז”, 

אלא( בלשון הוה.

110  תהלים קכו, ב. וראה ברכות לא, א.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770128410749

קו שיעורים 'לכשיפוצו': 972799130745+

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

 לזכות
לזכות צבי מרדכי ושלומית ויוצ״ח שיחיו

גודמן
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שלמעלה ולהתכלל בבחינת מרכבה העליונה, 
שלמטה  והאש  המתאוה  כח  ולשרוף  לכלות 
בתענוגות בני אדם בעולם הזה, ולהפוך מהיפך 
להיפך להיות כח המתאוה ברשפי אש שלהבת 

לדבקה באלקים חיים.

עליו  מתגבר  אדם  של  יצרו  יום  בכל  והנה   
וצריך בכל יום להמשיך בחינת אש שלמעלה. 

תשלום השכר
נתבאר לעיל ענין המלחמה בתפילה לכלות ולשרוף כח המתאוה, וענין יצרו של אדם 

מתגבר עליו בכל יום

לקמן יבאר דבזמן הגאולה תהיה העבודה בדרך מנוחה והתיישבות ולא בדרך מלחמה, וכעת 
בעמדנו בסמוך לגאולה ניתן כבר להתחיל לחיות כבזמן הגאולה – באופן אשר המלחמה עם 

הרע נעשית מתוך המנוחה דלעתיד.

)משיחת הדבר מלכות שבת פרשת כי תצא ה'תנש"א(

מתי משלם הקב”ה שכר המצות?
)מקשה כיצד מקיים הקב”ה את הצווי “ביומו תתן שכרו” - 

והרי תשלום השכר יהיה רק לעתיד(

שכרו  תתן  "ביומו  בפרשתנו:  לציווי  בנוגע 
לעכב  שאין   – וגו'"2  השמש  עליו  תבא  לא 
יום  דבר  לשלמו  אלא  לשכיר,  השכר  תשלום 

ביומו - ידועה השאלה:

כל  בעצמו  "מקיים"  שהקב"ה  חז"ל3  אמרו 
ולשמור.  לעשות  לישראל  מצוה  שהוא  מה 
וכן מצינו בכמה מקומות בחז"ל4 שעבודת בני 
כדוגמת  היא  ומצות,  התורה  בקיום  ישראל 
המצות  ושכר  הבעה"ב,  עבור  הפועל  עבודת 
הוא התשלום שהקב"ה )הבעה"ב( משלם לבני 

ישראל )הפועלים( עבור עבודתם.  

ולפי זה היה צריך להיות, שבכל יום בו יהודי 
והמצות  התורה  בקיום  עבודתו  את  עושה 
ביום,  בו  שכרו  לו  לשלם  הקב"ה  צריך   –
תלין  )ו"לא  שכרו"  תיתן  "ביומו  הציווי  כפי 

12  פרשתנו כד, טו.
13  שמות רבה פ”ל, ט. ירושלמי ר”ה פ”א ה”ג. וראה ויקרא 

רבה פל”ה, ג. ועוד.
14  ראה אבות פ”ב מי”ד-טז. תורת כהנים )ורש”י( בחוקתי 

כו, ט. ועוד.

מצינו  ומ"מ  בוקר"(,  עד  אתך  שכיר  פעולת 
שאין הקב"ה משלם את השכר על המצות עד 
לעשותם  "היום  חז"ל  כמאמר  לבא,  לעתיד 

ולמחר )לעת"ל( לקבל שכרם"?

שכר המצוה – גילוי אור
)מתרץ דאף שעיקר השכר יהיה לעתיד לבא, מ”מ גם עכשיו 

ע”י קיום המצוה נמשך אור אלקי – והוא השכר(

והביאור בזה: רבינו הזקן מבאר בספר התניא 
קדישא5 שתכלית השלימות של ימות המשיח 
ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף ב"ה 
בעולם הזה הגשמי תלוי במעשינו ועבודתינו 
כל זמן משך הגלות, כיון שכל פעולה של יהודי 
הגשמי,  גופו  זיכוך  פועלת  התומ"צ  בעבודת 
אור  נמשך  זה  ידי  ועל  בעולם,  חלקו  וזיכוך 
אלקי בעולם, "הגורם שכר המצוה היא המצוה 
בעצמה, כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור 
א"ס ב"ה מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות 

עוה"ז".

 ובצירוף כל מעשנו ועבודנו בתומ"צ במשך 
כל  של  הבירור  נשלם  הגלות  משך  זמן  כל 

15  פל”ו1
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העולם  בכל  ומתגלה  הגשמי,  הזה  העולם 
כולו אור אין סוף ב"ה – שזהו השלימות של 

ימות המשיח ותחיית המתים.

"ביומו  הציווי  קיום  אופן  לבאר  יש  עפ"ז 
שע"י  דכיון   – הקב"ה  ע"י  שכרו6”  תתן 
אור  גילוי  נמשך  ומצוה  מצוה  כל  עשיית 
השכר  תשלום  שישנו  נמצא,  בעולם,  אלקי 
)לא רק מידי יום ביומו, "ביומו תתן שכרו", 
אלא גם( ע"י כל מצוה ומצוה בפני עצמה – 

בענין פרטי, גאולה פרטית, וכיוצא בזה.

מפתח התיבה
)בנוסף, נמצא גם השכר דלעתיד לבא ביד כל אחד ואחד(

זה עיקר – שגם השכר שלעת- וגם  ועוד 
עתה "סגור בתיבה", נמצא כבר בבעלותו של 
ה"פועל" )כל אחד ואחד מישראל(, ולא עוד 
אלא שבידו וברשותו לפתוח התיבה )ולגלות 
שמוסיף  עי"ז   – שירצה  עת  בכל  השכר( 
את  "הכריע  ידה  שעל  אחת"  "מצוה  עוד 
וגרם  זכות  לכף  כולו  העולם  כל  ואת  עצמו 
לו ולהם תשועה והצלה"7 דגאולה האמיתית 
יתגלה  שאז  צדקנו,  משיח  ע"י  והשלימה 
השכר, "גילוי אור אין סוף ב"ה בעולם הזה 

הגשמי".

“כי תצא” באופן של “כי תבא”
)עבודת ד’ בזמן הזה היא באופן של מנוחה והתיישבות – 

כמו בגאולה(

דשבת  הפרשיות  בהמשך  מודגש  זה  ענין 
תבא”.  ו”כי  תצא”  “כי   – הבאה  ודשבת  זו 
אויבך”  על  למלחמה  תצא  ד”כי  שהעבודה 
ועבודתינו  מעשינו  כללות  על  )שקאי 
בעולם, ובפרט בזמן הגלות(, נעשית באופן 
ד”כי תבוא אל הארץ גו’ וירשתה וישבת בה” 
)שקאי על הגאולה האמיתית והשלימה ע”י 

משיח צדקנו(, 

בבירור  המלחמה  עבודת  שגם  היינו, 
והתיישבות  מנוחה  של  באופן  היא  העולם 

16  פרשתנו כד, טו. 
17  רמב”ם הל’ תשובה פ”ג ה”ד.

יהודי הוא למעלה מהגלות!
על  מסופר  אויבך”.  על  למלחמה  תצא  “כי 
בהיותו  אשר  נ”ע,  מוהריי”ץ  אדמו”ר  כ”ק 
על  נפש  בחירוף  נלחם  הסובייטית  ברוסיא 
שאסרוהו,  עד  ו’מקוואות’  ‘חדרים’  הקמת 
ל”קאסטראמא”,  לגלות  שלחוהו  מכן  ולאחר 
טרם יציאתו לגלות אמר: “רק גופותינו נתנו 
בגלות ובשיעבוד מלכויות אבל נשמתינו לא 
נמסרו לגלות ושיעבוד מלכויות”. זהו פירוש 
הפסוק “כי תצא למלחמה על אויביך” כאשר 
הוא  צריך  הגלות  בחושך  להלחם  יוצא  יהודי 
לדעת שהוא למעלה מכל ענייני הגלות – “על 

אויבך”.

נסתיימה עבודת הבירורים!
שביו”.  ושבית   .  . למלחמה  תצא  “כי 
לברר  העבודה  על  מרמז  שביו”  “ושבית 
הקליפות  בתוך  נפלו  אשר  הקדושה  ניצוצות 
לקדושה.  ולהעלותם  מהאויב  לשבותם   -
סיימנו  הגלות  אריכות  כל  לאחר  זה  ובזמננו 
שבפרשה  הענין  קיום  רק  ונשאר  זו.  עבודה 
הבאה “כי תבא אל הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן 

לך” – בגאולה האמיתית והשלימה! 
)משיחת ש”פ כי תצא ה’תנש”א(

האומות נלחמות זו בזו
לאשה”.  לך  ולקחת   .  . שביו  “ושבית 
הגאולה  דקודם  הזמן  מרומז  אלו  בפסוקים 
כך  ומתוך  בזה,  זה  נלחמים  העולם  שאומות 
על  מורה   – שביו”  “)ושבית(  הגאולה:  באה 
אחרת,  מאומה  אותו  שבה  שהאויב  השבי 
אחד  ולכל  בזו  זו  נלחמות  שהאומות  דהיינו 
זה  ידי  ועל  יש שבי ששבה מהאומה השניה. 
זמן  על  שמרמז  לאשה”  לך  “ולקחת  נעשה 
הגאולה, שאז יהיה שלימות הנשואין בין בנ”י 

להקב”ה. 
)משיחת ש”פ כי תצא ה’תנש”א(
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