
ספר דגל מחנה יהודה

הקדמה
כתיב )דברים י, יז( כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח 
שוחד". כי יש שחושב שעל ידי שהוא בעצב ושיברון הוא רצוי בזה לפני הקב"ה. ויש שחושב שעל ידי שעושה כמעשה 
הצדיקים ותנועותיהם יהיה רצוי לפני הקב"ה. ועל זה נאמר "לא ישא פנים ולא יקח שוחד", שאין הקב"ה חפץ אלא שאדם 

יהיה "הוא" ויעבדהו מנקודת מדרגתו ומקומו שעומד בה עתה, ויקיים "התהלך לפני והיה תמים".

"וידבר ה' אך משה אחרי מות שני בני אהֹרן בקרבתם לפני ד' ויֻמתו" )ויקרא טז, א(
כי צריך האדם תמיד לבקש אחר רצון ה' ברוך הוא תמיד, בין בהתעלותו ובין אם ח"ו ירד ממדרגתו, ולשמוח בנקודת 
מדרגתו שעומד בה עתה, ומשם דייקא לבקש אותו יתברך, כמ"ש "ובקשתם משם את ה' א-להיך ומצאת" )דברים ד, 
כט(, שעיקר עבודת ה' יתברך הוא לבקש אותו יתברך על האמת שיקרבנו, ושנזכה לעובדו באמת כל אחד כפי כוחו 

ונקודת מדרגתו שעומד בה, ולא להיות "במופלא ממך אל תדרוש" )חגיגה יג, א(. וזה מה שנעשה עם שני בני אהרן, היינו 
שהקריבו אש זרה, שזה ענין "במופלא ממך אל תדרוש", שלא עמדו על נקודת מדרגתם, רק בערו יתר על המידה, ומזה 
מתו, כי העיקר לבקש אותו יתברך כל אחד ממקומו, ולבקש אותו יתברך שיעזרנו על האמת לאמיתה. וצריך כל אחד 
לשמוח בנקודת מדרגתו שעומד בה עתה, ולא יאחוז לא בירידתו ולא ביתר על המידה, רק ישמח במקומו שעומד בו 

עתה דוקא, ומשם יבקש אותו יתברך כמ"ש "ובקשתם משם את ה' א-להיך ומצאת" כנ"ל.

וזה מה שאמר ה' יתברך למשה: "ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת" 
)ויקרא טז, ב(, היינו שלא יהיה "במופלא ממך אל תדרוש", ולהזכירו הענין לבקש אותו יתברך ממקומו שלו. וזה "מבית 

לפרוכת", שזה לפני ולפנים )ערובין ק"ה(, לפני ולפנים דוקא, "לפַני" - זה הירידה, שלא יסתכל כלל על העבר, רק יעשה 
את שלו בעבודתו יתברך, ולא יניח עצמו ליפול בדעתו חלילה. "ולפנים" - זה יתר על המידה, כמ"ש "במופלא ממך אל 
תדרוש" כנ"ל, וזה "מבית לפרוכת" שאמר ה' יתברך למשה שיאמר לאהרן ענין זה, ועל ידי זה זוכין להמשך הפסוק 
"מבית לפרוכת אשר על הארון ולא ימות", היינו שניצל מהמיתה והאש זרה, וזוכה לעבוד אותו יתברך באמת לאמיתה 

באש קודש ובבעירה טהורה ואמיתית, אשר לא ימות ממנה לא בעלמא דין ולא בעלמא דאתי.

וצריכים לדעת שצריכין לצעוק אל ה' יתברך שיעזרהו על האמת לאמיתה, בין בהתעלות ובין בהיפך, וזה "שני בני 
אהרן", והבן נמשך ממוח האדם כידוע, נמצא שהבן הוא המוחין, ובמוח האדם נמצאת המחשבה. והשני בנים מרמז 
להתעלות וירידה, היינו שצריכין לצעוק במחשבה - בחינת מוחין בחינת בנים - בין בעלייה ובין בירידה, וזה שני בני 

אהרן, היינו ירידה ועלייה.

שתאחוז  היינו  עדיף",  תעשה  ואל  "שב  בחינת  שהוא  "שב",  תיבות  ראשי  הוא  אהרן",  בני  "שני  מפסוק  בני"  "שני 
במדרגתך ואל תבוא לידי "במופלא ממך אל תדרוש", רק תשמח בנקודת מדרגתך ותעבוד אותו יתברך משם דוקא. 
וזה בחינת "שב" ראשי תיבות כנ"ל, ו-שב = 302, ועם אותיות שניות למילואו כזה שי"ן בי"ת זה גימטריא פעמיים שם 
קס"א = 322, שהוא מילוי שם אהי"ה באלפי"ן. וזה "אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך" )תהלים קלט, ח(, "אסק" 
- זה שם קס"א המרמז לעלייה וירידה, שגם בהתעלות וגם בירידה המשך על עצמך משם קס"א, ולזכור תמיד לבקש 
אותו יתברך מנקודת מדרגתך. והבן היטב ענין זה כי הוא יסוד גדול ונצחי בעבודת ה' יתברך על מנת לזכות לבוא אל 

הקודש.
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ביאורים וחידושים בספר דגל מחנה יהודה

עץ הדעת טוב ורע הוא שגם הטוב שבו נעשה מעורב ברע - שרוצה טוב שאינו שייך לו ולמדרגתו
אמרו חז"ל במדרש רבה )בראשית ח, ה( בשעה שרצה הקב"ה לבראת את אדה"ר אמרו לפניו מלאכי האמת אל יברא שכולו 
שקרים. נטל הקב"ה את האמת והשליכו לארץ, וזה מש"כ "ותשלך אמת ארצה" )דניאל ח, יב(. והענין הוא שבכל אדם טמונים 
אוצרות לאין שיעור, ובאמת השער לשמים לדביקות ולכל המעלות כולם נמצאים בליבו של האדם. אלא שאחר חטא עץ 
הדעת טוב ורע אין האדם מחפש את את השער לכל הטוב במקומו הוא, אלא חושב שישיגו במרחקים. והאדם מונח תמיד 
או בעץ הדעת טוב - שהוא חפץ בטוב שרחוק ממנו ואינו שייך כעת למדרגתו ועבודתו, או שאוחז ברע - שחושב שמקומו 
הוא נפול ורחוק ואין לו תקוה. אבל אינו אוחז בעץ החיים שהוא מקומו ומדרגתו האמיתית שעל ידו יוכל להוציא את כל 

הדברים העצומים שטמונים בו, כי באמת אם היה האדם מתבונן ואוחז במדרגתו האמיתית היה מיד הקב"ה פונה אליו.

"אייכה" - הקב"ה פונה לאדם אלא שאינו נמצא במקומו האמיתי ורוצה הוא להיות מישהו אחר
כי כשאדם אינו רוצה להיות במקומו האמיתי היא עצת הנחש, שכן אמר הנחש לאשה - שהמדרגה של המקום האמיתי 
של האדם אינו טוב וצריך הוא לאחוז למעלה ולמטה במקום שאינו שייך אליו באמת כמ"ש )בראשית ג, ה( "ונפקחו עיניכם 
והייתם כא-להים יודעי טוב ורע", ומשום זה האדם אינו יודע מי הוא ומה יכול לצאת ממנו כי אינו יודע את מקומו. כי קודם 
חטא אדם הראשון הוא היה יודע מעבודת השרפים והמלאכים הקדושים אלא שגם היה יודע את מקומו ועבודתו, אבל 
לאחר החטא יצא מגבולו ועל כן רמז לו הקב"ה כמ"ש )שם, ט( "ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר לו איכה" ששאלו היכן 

הוא, כי אינו עוד במדרגתו ומקומו האמיתי וחפץ בדבר שאינו שייך לו או שאוחז למטה ממדרגתו.

הקב"ה נתן לאדם גן עדן במקומו אבל על ידי שחפץ במה שאינו שייך למדרגתו מגיע לענין מיתה
כי במקומו האמיתי של האדם יש את כל שפעו האמיתי הנצרך לו, אבל על ידי שחפץ במה שאינו שלו או שחושב שהוא 
אינו שווה וכו' מגיע לענין מיתה, כמ"ש )שם ב, טז, יז( "ומכל עץ הגן אכל תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום 
אכלך ממנו מות תמות". שנתן הקב"ה לאדם שפע במקומו שלו אבל על ידי שרוצה בטוב שאינו שלו או שמחזיק שהוא 
רע, מגיע למיתה, הן על ידי שעולה מעלה ממדרגתו והן שיורד למטה ממקומו כמ"ש מות תמות, כי בזה מתנתק מהחיים 
כמ"ש )תהלים קא, ז( "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני" ששקרנים אינם ממלאים ימיהם, כמ"ש בגמ' סנהדרין )בדף צ"ז ע"א(, עיר 

אחת שהיו דוברים בה אמת בלבד ולא מת בה אדם קודם זמנו.

כשאדם יכיר את עצמו ויקבל את מדרגתו ומקומו רק אז יוכל ללכת ולהתקדם
כי כשאוחז למעלה או למטה ממדרגתו, מאחר שאינו באמת עומד במקום זה אינו מרגיש שהוא הולך ומתקדם בעבודת 
ה', כי כך הוא עצת הנחש לומר לאדם שהוא צריך להשיג איזה מעלה גדולה ונשגבה אף על פי שאין זה כלל שייך לעבודתו, 
ולכן אינו הולך ומתקדם כי השקר אין לו רגלים )כמש"כ באותיות דר"ע( ועל כן אינו יכול לילך ומגיע לענין מיתה, כמ"ש )משלי 
ה, ה( "רגליה יורדות מוות", שעל ידי שנמצא חוץ למדרגתו אין לו רגלים להתקדם ומגיע לסיטרא דמותא, ועל כן העניש 

הקב"ה את הנחש )בראשית ג, יד( "על גחונך תלך" כי רגלים היו לו ונקצצו )ב"ר כ, ח( שמאחר שגרם לאדם לאבד את רגליו 
שלא יוכל להתקדם ממקומו האמיתי נענש שיהיה ללא רגלים.

והתיקון לעצת הנחש שהולך תמיד או לימין שהוא למעלה ממקומו או לשמאל שהוא למטה - הוא המטה שהוא ישר 
ומידת "תתן אמת ליעקב" )מיכה ז, כ(, שבזה נתקן הפגם של העץ שנעשה על ידי אדם הראשון, כי שופריה דיעקב כעין 
שופריה דאדם הראשון )מציעא פד.( כי הוא מתקן את חטא עץ הדעת. והוא על ידי מטה האמת שבזה ניצח השקר של לבן 
כמ"ש )בראשית לב, יא( "כי במקלי עברתי את הירדן הזה" ונרמז במטה, כי המטה צידו האחד בארץ כמ"ש "ותשלך אמת 
ארצה" )דניאל שם( ומרימו ומקימו מהארץ ונעשה )תהלים קיט, קס( "ראש דברך אמת", ונתקן בזה טענת המלאכים שהאדם 

הוא כולו שקרים.



כי על ידי שנכנס באדם עצת וזוהמת הנחש חפץ הוא לצאת חוץ למקומו ובזה מאבד את רגליו ונשאר בארץ ואינו יכול 
להתקדם שזה "ותשלך אמת ארצה". אבל על ידי מידת האמת שמתבונן באמת במקומו ורוצה ומסכים לעבוד את הקב"ה 

עם כל השפע והכלים הקיימים אצלו במדרגתו, נעשה לו תקומה שזה "ראש דברך אמת" ויכול לילך ולהתקדם.

כל ישועת האדם ותקוותו תלויים בכך שיתחיל להיות "הוא" בעצמו
וכלל זה שהוא מידת האמת, גדול כוחו להרים את האדם ולהביאו לשלימות, כי מה שהאדם אינו מאמין בעצמו הוא כי 
אינו מכיר כלל את עצמו ומנסה כל ימיו לחקות את חבריו ולמצוא חן בעיני בני אדם, אבל אינו אוחז במטה ומידת האמת 
לכך אינו מתקדם ואינו מגלה את כל האוצרות הטמונים בו. וזה נרמז במה שאמר משה לקב"ה )שמות ד, א( "והן לא יאמינו 
לי ולא ישמעו בקולי" היינו שאין האדם מאמין שיכול להוושע ולהגאל, ועל זה השיבו הקב"ה )שם, ב - ד( "ויאמר מזה בידך 
ויאמר מטה. ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו. ויאמר ה' אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו 
וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו". שהשיבו הקב"ה שהוא השליך את האמת שהוא המטה לארץ כמ"ש "ותשלך אמת 
ארצה", וכשהאמת בארץ נתקיים עצת הנחש ואין לאדם רגלים שיוכל לעלות ולהתקדם כי אינו עובד את הקב"ה ממקומו 
האמיתי. אבל כשירצה האדם לעבוד את הקב"ה ממקומו ומדרגתו - "ויחזק בו ויהי למטה בכפו" מיד נעשה לו תקומה 

ומתבטל עצת הנחש, ועל ידי זה יוכל להוושע בכל מה שצריך. 

וזה מה שהשיב הקב"ה למלאכי האמת שקטרגו על בריאת האדם, שלמרות שהאדם כולו שקרים וכל קולותיו ותנועותיו 
הם בשקר, אך לעתיד יבוא יעקב שהוא האמת ויתקן זאת. ולא עוד אלא שיתן כח בכל נשמות ישראל לבוא למדרגת 
ויהי למטה בכפו", ובזה שהשליך  ויביאו ויעשו תקומה לאמת כמ"ש "ויחזק בו  האמת ולהנצל מהמיתה ועצת הנחש, 
הקב"ה האמת ארצה רצה להשתיק קטרוגם על בריאת האדם בכח יעקב אבינו שיגיע יותר ממדרגת המלאכים ויקיים 

האמת כמ"ש "ראש דברך אמת".

על ידי האמת הגיע יעקב מעל מדרגת מלאכי האמת וגילה בכל נשמות ישראל שבית האלוקים ושער השמים נמצא 
אצל כל אחד במקומו

וזה "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". שכשיורדת הנשמה מכסא הכבוד שנקרא באר שבע לעולם הזה שנקרא חרן 
כידוע, "ויפגע במקום" - שדבק באמת שהוא המקום האמיתי שלו ומתפלל לקב"ה ממדרגתו באמת, "ויחלום והנה סולם 
מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה", שראה והבין עד כמה גדלה מעלת האמת בה הוא דבק כל חייו, "מוצב ארצה" - היא 
האמת שהשליכה הקב"ה לארץ כנ"ל "וראשו מגיע השמימה" - הוא מה שהחזיר והקים את האמת כמ"ש "ראש דברך 
אמת". "והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו" - שראה שמדרגת האמת כל כך נעלית עד שנעשה בזה יותר מהמלאכים, 
שהשיג יעקב כל כך את האמת עד שהמלאכים לידו נחשבו שהם יוצאים מהגבול והאמת שהולכים למטה או למעלה 

ממדרגתם ביחס ליעקב כנ"ל.

וזה "ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים". שהאדם חושב שבמקומו 
ומדרגתו אין הקב"ה נמצא ח"ו ועל כן מנסה להגיע למדרגות שאינם שייכות לו, אבל על ידי הדבקות באמת מגלה שה' 
נמצא עימו ואצלו והשער לשמים ולכל המעלות נמצא אצלו ובמדרגתו, ויכול ללכת ולהתקדם. ועל כן כתיב "וישא יעקב 
רגליו", היינו כנ"ל שנעשה לו רגלים ללכת ולהתקדם כי השקר אין לו רגלים משא"כ האמת מוצב ארצה וראשו מגיע 

השמימה.

)משיעור יום א' וארא תשע"ב(

ספר כרם שלמה - עצות והנהגות

בשורש הכל הוא קדושה, וכך גם ראשית המשכת הדעת בעולם היא על ידי עץ הדעת טוב. אלא כשהדעת 	 
נמשך להשתלשל למח הבריות נתערב הוא בעץ הדעת טוב ורע. ועץ פרושו עצות כי נולדים בדעת האדם 
וזה מה שהיו  עצות מתוקנות,  לברר  יכול  אינו  במוחו  פגם פעם אחת  ובאמת אם אדם  עצות מקולקלות, 



פעמים שהיו חכמים שואלים לתינוקות 'פסוק לי פסוקך', כי אף על פי שאין בהם דעת שמא יוולד בליבם 
עצה טובה מאחר ולא חטאו. ולכן אין עצה לאדם כדי שיזכה לעצה טובה אלא על ידי צעקה מעומק הלב. 
שיכניע ויבטל את עצמו לגמרי ויזעק מעומק קירות ליבו "רבש"ע נחני בדרך אמת", שיבקש בפנימיות ליבו 
שיתן לו הקב"ה עצה טובה ויסיר מליבו כל פניה שאינה טובה, ואז יוכל לעשות ולפעול נכון. ועיקר העצה 
שצריך האדם היא איך יוכל למצוא את הקב"ה במקום בו הוא עומד כעת ובמדרגתו שבה הוא נמצא באותה 
שעה, על כן בכל פעם צריך שיתחדש ויזעק מקירות ליבו זעקה חדשה שיוולד בליבו עצה טובה איך להתקרב 

לתפילה ואיך לזכות לילך בדרך ה' מהמקום בו הוא עומד באותה שעה.
כח התפילה הוא עצום לאין שיעור להביא את האדם ברגע קל לדבקות וסמיכות לקב"ה, ויש שטועים לחשוב 	 

שכדי להגיע למדרגת התפילה צריך לזה שעות ודמעות הרבה כדי להתקרב אצלה, וכדי להוושע צריך הוא 
ליבו כראוי אפילו  יצליח לכוין את  ואם אדם  'לב'  ללמוד באורך דרך בתפילה. אבל האמת שהתפילה היא 
במשפט אחד לפני הקב"ה שיפנה אליו יתברך מעומק הלב כבר ירגיש איך הוא נפרד מהרע ונדבק בעץ החיים. 
וזה מש"כ )בראשית יח, ד( יוקח נא מעט מים... והשענו תחת העץ" שאפילו על ידי מעט מים שהם התפילה כמ"ש 
)איכה ב, יט( שפכי כמים ליבך", יכול לזכות לדבוק בעץ החיים ולהרגיש הבטחון בסמיכות אליו יתברך כמ"ש 

"והשענו תחת העץ" שמרגיש שנסמך על הקב"ה, כמו שתרגם אונקלוס 'ואיסתמיכו' שסומך ונשען על הקב"ה. 

ספר תפארת ישראל

יש לדעת שהגאולה תבוא בכל אופן, עם ישראל ייגאל בין אם נחשוב מזה ובין אם לא. אך נתן לנו הקב"ה שני 	 
דברים שעל ידם נוכל לזרז ולהחיש גאולתנו, האחד, שנרצה בהתגלות אדון השמיים והארץ על כל הברואים, 
כי הקב"ה רוצה בכל רגע להתגלות בעולם אלא שהוא יתברך עניו ואינו ממתין אלא לכך שנאמר שאנו חפצים 
כי הגאולה  בינינו אחדות,  והדבר השני הוא, שנאהב אחד את השני ושתהיה  ובביתו הוא בית המקדש.  בו 
אינה לקבוצה או לחלק מעם ישראל אלא היא לכל עם ישראל, ועל ידי שאנחנו ביחד אנו מגלים בזה שאנחנו 
עם אחד שמחכה לגאולה. ומלבד זאת, על ידי אהבת ישראל נפעל בזה דבר עצום, והוא - שתבוא הגאולה 
ברחמים, גאולה שהיא במדרגה של בן ולא מדרגה של עבד. כי בבנים יש משמעות שהם אחים משא"כ עבדים 

אין משמעות לייחוסם, לכן כשאנו מגלים שאנו אחים ממשיכים בזה גאולה במדרגה של 'בן'.

תפילה לשלמה - שער אהבת ישראל

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ָמֵלא ַרֲחִמים. חּוס ַוֲחֹמל ַעל ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם. ָאָּנא ַרֲחָמן, 
ְרֵאה ָּבֳעִני ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ּוְרֵאה ָּכל ֲאֶׁשר עֹוֵבר ֲעֵליֶהם – ֲאֶׁשר ֵמֹרב ַצַער ַהָּגלּות ְוַהִּטְלטּוִלים ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְזקּוִקים 
ִליׁשּועֹות ּוְרפּואֹות ְוָכל טּוב ֶסָלה; ָאָנּא הֹוִׁשיֵענּו ְוִתְפֵּדנּו ּוְתַנֵחמנו ַּכָּכתּוב: "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי ֹיאַמר ֱאֹלֵהיֶכם".

ָאָּנא ְרֵאה ֶאת ִׁשְברֹון ִלֵּבנּו – ֲאֶׁשר ָּכל ֶאָחד ֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ָחֵפץ ְּבֵאיֶזה טֹוב, ְועֹוֵבר ָעָליו ַצַער – ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך 
ְלִהָּוֵׁשַע; ַוֲאִני ַהָּקָטן ִמְתַּפֵּלל ְּבָפֶניָך ַעל אֹותֹו ְיהּוִדי ֶׁשּקֹוֵרא ּוֹפֶנה ֵאֶליָך ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא – ֶׁשּתֹוִׁשיעֹו 

ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה; ָאָּנא ֲעֵׂשה ְבַרֲחֶמיָך ְוִתְפֵּדנּו ְותֹוִׁשיֵענּו ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים.
ְמָחה ָהֶעְליֹוָנה ְלִלּבֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם,  ָאָּנא ַרֲחָמן, ַהְמֵׁשְך ִׂשְמָחה ֶעְליֹוָנה ִמְּמקֹור ַהּׂשִ

ּוְתַׂשַּמח ֶאת ִלָּבם ְוָתִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם, ְוִתְׁשְמֵרם ִמָּכל ַרע ָלַעד.
ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 


