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  פרשת וירא

  'ואשה אחת מנשי בני הנביאים'

  הפטרה

  אש יו"ד ...אישי

ההפטרה הוא סיפור  ותוכן...ת, השב תהפטר תחלתהנה פסוק זה הוא ה. 1מנשי בני הנביאים גו׳ תאח הואש
  .למידו של אליהותכמה מהנסים שעשה אלישע הנביא 

דמכיון שגבי אלישע , 2התנ"ך מבואר במפרשידלכאורה נסים אלה אין קשר ביניהם. אלא הענין מובן על פי ה
ים שעשה כפולים מאליהו, וזהו פתהיו אצלו גם הנסים והמו שהוא פי שנים ברוחן לגבי אליהו, לפיכך 3יבתכ
  סיפור הנסים דאלישע.  ,וכן ההפטרהת

  . ו'והנושה בא ג תצעקה אל אלישע לאמר עבדך אישי מ מנשי בני הנביאים תוהסיפור הראשון הוא ואשה אח

אחד ואחד  היינו שבסיפור זה יש הוראה בעבודת כל, 4הורה מלשון הוראתורה הם חלק מהתאמנם גם סיפורי ה
 5(נדפס במאה שערים ן זה על פי מה שמבאר כבוד קדושת אדמו״ר הזקן במאמרו על פסוק זהיובו .מישראל

  ), 6ובמאמרים הקצרים

ל הקב״ה, ש ותאש תישראל הנקרא תשראל שייך לכנסכי כל אחד מי ,קאי על כל אחד ואחד מישראל השָ ואִ 
  גם  ראת. ונקו'אשה כ ראתנק סת ישראלכל ענין שיר השירים, שכנ ןכותדזהו 

  הנבואה הוא קבלת דבר הוי׳, וכל אחד מישראל קשור עם דבר הוי׳.  , שעניןמנשי בני הנביאים

  . תהישועו יקון אל, אלישע הוא הקב״ה, שהוא בעל הישועות, אלישע נוטראלישע צעקה אל

 נתבבחי השהי, 7הנפש תיו״ד שבנפש, חכמה שבנפש ונקוד נתי הוא אש יו״ד, בחישִ , פירוש אִ תעבדך אישי מ
אומרים עבדך  ל זהוע ].אין עבודה כעבודת האהבה[ 8אתפולחנא כפולחנא דרחימו תאהבה כרשפי אש, דלי

  ולכן בטלה אצלו עבודה זו. תונ התמ ההית, שמאיזו סיבה שתאישי מ
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ילדים  ראיםדאהבה ויראה הנק נותהבחישתי דשני ילדיי הם  ,שני ילדיי לו לעבדים תא תוהנושה בא לקח
לעבדים,  לו תם לעניני העולם, להיותוהנושה שהוא היצר הרע רוצה לקח, 9מכיון שהם נולדים על ידי המוחין
  ועד לענינים של היפך הקדושה. 

  

  הוא הקב״ה  אלישע הויאמר אלי

  שם איזה דבר.  השיהי צריך ת, ובבית, פירוש, כי כל אחד ואחד מישראל בטח יש לו בילך בבית יש מה

 ת, נקודתהיהדו תוהיא נקוד, 10וכו מעט מזעיר שמןת, היינו כלי קטן ביותר ובך שמןותאמר אין לי כי אם אסּו
  .'החכמה שבנפש כו

אש יו״ד  נתדבחי זכר לעילהם ריקים, וכנ , פירוש, דאף שהכליםמעיטיתים אל קִ ים רֵ לִ ויאמר לה כו׳ ּכֵ 
, צריך למלאות הכלים הריקים כל מקוםמ ,לו לעבדיםת להיו בה ויראההאה תא תשבנפש מת והנושה בא לקח

 .מהמעט מזעיר דשמן, נקודת היהדות שלה

שאין למטה ממנה. ואז הנה כל  ענין כלים רקים אל תמעיטי הוא ההתבוננות במצבו ובירידתו, עד שהיא ירידהו
, כשלא ר כךריקים נעשים כלים מלאים, והמלא תסיעי, ואח זמן שיש כלים ריקים יש עוד שמן, עד שהכלים

  אמר אלישע  ר כךויעמוד השמן. ואח ,עוד כלי ריק ההי

חיי תך ובניי תז״ל ואמרו רבותינו ועד שא ...11בנותר ביתרון אור מן החשך י, תחיואת ובנייך תחיי בנותר
  ).13(כמובא בלקוטי תורה 12בנותר עד שיחיו המתים

נפילה וירידה לגבי  נתבחי היא, דגם כאשר עומד במעמד ומצב שהוא תל אחד ואחכ תהנה נקודת הענין בעבודו
, מאן תי משִ , דזהו ענין עבדך אִ י זהה׳ שעמד בו לפנ תבעבוד מצבו הקודם, שאינו יכול לעמוד במעמד ומצב

לא יפול ברוחו, כי , ]שהיה בו, נקראת בו מיתה הראשונה מי שיורד ממדרגה[14תאקרי מי הנפל מן דרגיד
   .15שער היחוד והאמונה בענין שבע יפול צדיק וקם ת. וכמבואר בהקדמהאדרבה הירידה היא לצורך עלי

 זה נפילה, ראנק כל מקום, מתו הנעליתצדיק, והנפילה היא רק לפי דרג נתבבחי כאשר האדם הוא לוואפי
ר אח ההוא שיהי המכוון בנפילה וירידה זו כל מקום, אבל מ'כו ההענין דמאן דנפל מן דרגי ל זהשחל ע ומובן
ששבע פעמים יפול וקם, פירוש שיש  , ועדי זהה מן המקום שלפנריתי השעל ידי  הירידה, עלי הוקם, העלי כך

  . תהקודמ המהעלי תמהם נעלי ל אחת, שכתשבע עליו

. 'מת כו׳, והעבודה שבינתיים וכו ידה דעבדך אשירהית ר, דעל ידי  הקדמתחיי בנותייך ובנ תשזהו ענין וא
, 'מעיטי, איך שהוא כלי ריקן כותלים ריקים אל כד תבוננותהה שובה, שזהו עניןתהת הוא עבוד תשבכללו
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נת . ומבחימיןבב כל עלסו נתר, שמגיע לבחיתבנו יחיתנעשה ד על ידי זהו, הנה תמצבו ודרג וגודל ירידתו לפי
 .חיות בעבודתו הוא דמטה מטה, נמשך תשהוא גבוה גבוה ביותר, גם למעלה מכל הדרגו בב כל עלמיןסו

  .543תו"מ ה'תשמ"ו ח"א ע'  קטע ממאמר ליל כ' מר חשון, רשימת השומעים בלתי מוגה. 

 


