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  נצח בנצח

  ניצוצי התבוננות במידת הנצח

  הרב רחמי� כדורי
  

כלומר התבוננות בזמ� , רבותינו בעלי הפנימיות והחסידות הדגישו את חשיבות ההליכה ע� הזמ�

  .'הקודש לקבל מה� הארות לעבודת ה

  .הזמ� הבסיסי ביותר הוא השבוע המחולק לששת ימי המעשה ולשבת קודש

. ק"ת השבוע המחולקת לשבעה חלקי� כנגד ששת הימי� והשבהתוכ� של כל השבוע הוא פרש

, יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חכמה(מ "ת נהי"וכידוע סוד הדברי� שהוא כנגד המידות חג

שבכל חלק וחלק ישנו האור המיוחד של אותה המידה וכידוע ' מוב� מכא� לכל דורש ה). מלכות

ח "ובפרט רבינו הקדוש הננמ, חד בעליה כפי שורשוק על א"מצדיקי עליו� שהיו עולי� לתורה בשב

ונחמ� עולה , שכידוע זוהי הספירה שלו, רבנו נחמ� מברסלב שהיה עולה ברביעי בסוד הנצח

  .1"נצח"בגימטריא 

והנה עומק העניי� הוא להתבונ� בכל חלק כפי המידה השייכת לו ולקבל מש� הארות והדרכות 

  . הזובסוד המידה הזו ולהעמיק בסוד המידה

  .על מידת הנצח, המאמר שלהל� הינו על זה הדר!

של כל הפרשיות בחומש בראשית ודרכ� " הרביעי"במאמר שלהל� נביא נקודות חוזרות לאור! 

  .ה נוכל לעמוד מעט על סוד הנצו והוראותיו"בע

  

עניי� הנצח הוא בשתי , 2"שערי אורה"ק ובפרט בספר "י המובא בספה" עפ–ראשית דברינו 

  :  עיקריותבחינות

  .הקיי� לעד,  לשו� נצחי%א

  .   לשו� נצחו�%ב

  

  פרשת בראשית

  .נצחי – וחי לעול� –" ע& החיי�"

בחינת (האד� מתגרש הרחק מע& החיי� הנצחי וכמחיצה בינו לבי� הנצחיות שוכנת להט החרב 

  .המתהפכת) נצחו�

 להט החרב המתהפכת על מנת להגיע אל הנצח על האד� למסור נפשו ולנצח במלחמה ולעבוד דר!

  .ולדבוק בע& החיי� הנצחי

המשכיות החיי� כמאמר ,  ג� לאחר החטא הנצחיות מנצחת–" והאד� ידע את חוה אשתו"

  ".החיי� חזקי�: "העול�

  ".ניצוח" המאבק ביניה� בחינת –" קי� והבל"

  . ממשי! הנצחיות%..."וידע קי�"לאחר כל זאת קי� אינו מתייאש 

 ניצוח % ימי הבריאה היו� הרביעי הוא סוד המאבק בי� חמה ללבנהיש להוסי' שג� בסוד  •

  .וסוד האור שלעתיד לנצח
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  .ר נחמ�"לרבי אברה� ב" כוכבי אור"ק " כמובא בספה 

2
  ק רבי יוס� " להרה 
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  פרשת נח

  ).לאחר המבול" (צא מ� התיבה"

  . התחדשות%הנצח מנצח המשכיות החיי�

  .רציחה,  איפוס ניצוח הרע– שופ! ד� האד� באד� %בסו' הרביעי

  .ונית� להעיר דכידוע זה כנגד זה עשה אלוקי�

  .ל" רצח רח– 298הכוללי� עולה בגימטריא '  ופעמיי� נצח ע� ב148גימטריא עולה נצח ב

  

  ל��פרשת ל�

  .בחינת ניצוח, מלחמת הארבעה מלכי� בחמישה

  .  השלו� המגיע לאחר המלחמה והניצוח הרע%שבסופה מלכי צדק מל� של� 

  ".והנצח זו ירושלי� "–ושל� היא ירושלי� 

  

  פרשת וירא

  .ח ניצו–הפיכת סדו� 

  . שוב מתגלה הנקודה הנצחית מתו! החורב�–" וישלח את לוט מתו! ההפכה"

  . דואגות כביכול לנצחיות פשוטה–בנות לוט 

זאת ועוד הוא , "אורו של משיח"ת מגלגל את הדברי� ומגלה לנו את סוד הנצחיות "אבל השי

  . בסוד הנצח

  . מאבק שהוא בחינת ניצוח–בהמש! אבימל! רוצה בשרה , 3"רגלי מבשר"ק בסוד "כמובא בספה

זאת , כלומר אי נצחיות אי אפשרות להוליד, העונש בו נענש אבימל! וביתו הוא עצירת כל רח�

" תרי� רעי�) נצח והוד(ה "נו"ז "ועוד כידוע מתפילת אליהו הנביא המובאת בהקדמה לתיקו

פשוטה  הנצחיות המשפחתית ה–" פקד את שרה' וה "%ובסו' כתיב.  כלי ההולדה: כלומר

  ".כי ביצחק יקרא ל! זרע", והנצחיות הכלל ישראלית

  

  פרשת חיי שרה

  .עצ� מהל! השידו! הוא בחינת ניצוח

והיכ� היא , ה"ממשיכת הדר! הנצחית של שרה אמנו ע, נמצאה הכלה ליצחק: עומק הדברי�

לכיוו� " אחות לב�"ברבקה הזו יש צד שח . אחות לב� הארמי הרמאי. באר� נהריי�, נמצאת

וכל זה . היא אשר מכוונת את יעקב לנצח ולגנוב את הברכות מתו! דאגה לנצח ישראל. הקודש

  ".אחות לב� הארמי"מופיע דווקא מתו! 

  

  פרשת תולדות

ה� ) נצח והוד(ה " כמובא נו–הנצח הוא בטחו� ,  אסור לפחד כלל–" אל תירא כי את! אנכי"

ומתו! כ! זוכה לנצח במאבק ע� .  בטח באחד ואל תפחד– הכליות נקראות בטוחות, הכליות

  .אבימל! ופיכול

  

                                                 
3
  ". ל"תיקוני� להרמח"וכ� בספר , "קול התור" עיי� בהרחבה בספר  
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  פרשת ויצא

  .המאבק למע� הנצח למע� המשכיות ישראל

  .ההמשכיות, ה למע� הנצח"מסירות של רחל אמנו ע, ה" בי� לאה ורחל על יעקב עהניצוח

ד הוא יודע שעכשיו וכאשר רואה יעקב שיוס' נול, ומתו! הנצח והנצחיות הללו נולד יוס' הצדיק

  ".והיה בית יעקב לאש ובית יוס' להבה ובית עשו לקש",  את עשו הרשעלנצחיש בכוחו 

  

  פרשת וישלח

ועלו "ל סוד הפסוק "י מדרש חז"ה מעדי' להתנהל לאיטו וסוד הדברי� עפ"יעקב אבינו ע

  . הנצח ינצח–". מושיעי� בהר ציו� לשפוט את הר עשו

אחד משלושה מקומות שאי� .  שכ�–ה קני� נצחי באר& הקודש ה קונ"ובהמש! יעקב אבינו ע

  .הגויי� יכולי� לבוא ולערער על שייכותו לישראל

  

  פרשת וישב

 שהוא הפ! הנצחיות שלא –ב " פגה% נפילה איומה,  לפני התגלות האור הגדול–" וירד יהודה"

אל נשמת משיח ב� ותמר שמוסרת נפשה למע� הנצח ומתו! כ! שוב מאיר וזורח נצח ישר. להוליד

  .דוד החתו� במידת נצח

  

  פרשת מק�

  .הירידה אשר תוביל לישועה

  .תמו שני השבע והחלו שנות הרעב  %א

 .אחי יוס' יורדי� מצרימה  %ב

  . שבסופו מתגלה הנצחהניצוח, מתו! הירידה הזו מתפתח המאבק

  

  פרשת ויגש

  . מנצח הנצח –ע� ישראל חי , עוד אבינו חי,  עוד יוס' חי–" ותחי רוח יעקב"

  .שלא יתנצחו–יוס' מזהיר לאחיו שלא ירגזו בדר! 

  

  פרשת ויחי

  ".האספו ואגידה לכ� זאת אשר יקרא אתכ� באחרית הימי�"

  .בעתיד הנצחי  %א

 .ל"כנ" רגלי מבשר" סוד הגאולה בסוד –ביקש לגלות את הק&   %ב

  .פחז כמי�,  נצח�– ראוב�

  . נצחני�–'  כלי חמס וכו– שמעו� ולוי

  . מנצח בכ! שק� מהנפילות–" ני עליתמטר' ב "– יהודה

  . נצח%  בסוד משיח%             עד כי יבוא שילה

  ).נצח והוד(ה " נצח תרי� ירכי� נו% וירכתו– זבולו�

  . הציפייה לישועה הנצחית% "'לישועת! קיויתי ה "– ד�
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לחו� מ להגיע אל הנצח הנצחי צרי! ל" ע–ל מתגלה עומק נפלא בסוד הנצח "מתו! ההתבוננות הנ

  .ולנצח וכל הכח לנצח נובע מתו! הנצח הנצחי

בסוד הנצח הוא דווקא מתו! הנפילות היותר קשות וחמורות מתגלה האור החדש היותר גדול 

  .ק החתו� במידת הנצח"וזהו סוד מה שלימדונו רביה

  .ושאי� יאוש כלל וצרי! להתחיל מחדש שוב ושוב, שתכלית הירידה היא עליה

נעימות "ר הנצח הנצחי עלינו ועל כל ישראל ונזכה לנצח ומתו! כ! נזכה לויהי רצו� שיאיר או

     .  בירושלי� עיר הנצח–" בימינ! נצח

  

    

  

  

  

  

     

     

  

    

   


