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ליל שבת – ויקדש אותו

וקדשתו מכל הזמנים

א. אתה קדשת את יום השביעי לשמך וכו' וקדשתו מכל הזמנים, וברכתו מכל הימים, והנה 

לנו אנשי  וע"ז תקנו  ויקדש,  ויברך  נאמר  וגו' ששם  ויכולו השמים  זו הקדמה לפסוקי  תפלה 

יותר  קדוש  הוא  שהשבת  הביאור  ובפשטות  הזמנים,  מכל  שקדשו  ויקדש  על  לומר  כנה"ג 

ופסחים קטז( שהקשו שם  ב,  )עירובין לח,  וכמו דמבואר בתוספות  ומכל הימים טובים  מכל הזמנים 

שהקדושה של שבת מבואר בחז"ל )מכילתא פר' בשלח מובא ברש"י( שקדשו במן, ולפי"ז קשה דהרי 

גם ביום טוב ירד המן עיי"ש מה שכתבו בזה.

עת וזמן

ב. אמנם יש לפרש כאן סוד כמוס, בהקדם ביאור מלת "זמן" שזמן הוא מלשון הזמנה והכנה 

ובספר ביאורי אגדות )להגה"ק מהרי"א חבר, מועד קטן ג, א 1( ביאר שיש "עת" ויש "זמן" 

להיות שהוא מלשון  זמן המתחלק  לרגע ההוה, משא"כ  "עתה" שמתייחס  הוא מלשון  שעת 

הזמנה והכנה, ולפי"ז כשיש מדובר על זמן, המדובר הוא על דבר שהכינו עצמן לזה והזמינו 

אותו מראש, וכלשון חז"ל קבע לו זמן.

לזמן הזה

ומזומנים  מוכנים  שאנו  הזמנה,  מלשון  הם  טובים  הימים  כמו  הזמנים  דכל  יבואר  ובזה  ג. 

הזה,  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  המיוחל  הזמן  כשמגיע  שמברכין  וכמו  להזמן,  ומחכים 

וכמו שידוע פי' האור החיים הקדוש על פסוק בחודש השלישי, )שמות יט ב( שמדבר שם עוצם 

1 ספר ביאורי אגדות )שם( וצריך לבאר מה ענין זמן ועת, וכל א' הוא ענין אחר כי הזמן ידוע שמתחלק לג' עבר ועתיד והוה, 

והמשכיל יבין כי ההוה אינו בנמצא כלל כי כל רגע קטן שיוכל האדם להקטינו הוא מתחלק ג"כ לב' דרגין עבר ועתיד, נמצא 

שבאמת ההוה הוא הנקודה המרכזית של הזמן שאינו נתפס כלל ברעיון ואינו בגדר ישות כלל, רק הוא ענין רוחני המתלבש 

ומקיים הזמן שבלתו אין מציאות לזמן כלל, שהרי העבר כבר איננו והעתיד עדיין לא בא, נמצא שעיקר קיום הזמן הוא ע"י 

נקודה אמצעית שהוא ההוה הוא אינו בעולם כלל רק למעלה מן העולם וקיומו. והוא מ"ש לכל זמן וכו' ר"ל שזמן הוא ב' 

החלקים העבר והעתיד והוא מלשון הזמנה והכנה שהוא על ב' החלקים הנ"ל, ועת הוא נקודת ההוה והוא מלשון עתה ר"ל מה 

שהוא בנמצא עכשיו, והוא המתלבש תוך הזמן ומקיימו. 

שיחת ליל שבת
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חשקו לתת להם את התורה, וכמו כל חשוק וחשוקתו שמחכים כבר להיום המיוחל עיי"ש 2, 

וכמו שקובעים זמן החתונה וכו'.

קדושה הזמנה

פסוק  על  רש"י  שכ'  וכמו  הזמנה,  ללשון  קשור  ג"כ  שהוא  "קדושה"  מלת  נבאר  ועכשיו  ד. 
וקדשתם היום ומחר )שמות יט י( שצריכין להזמין עצמם, וכמו"כ בפסוק התקדשו למחר )במדבר 

סוג הזמנה שהיא מלשון דביקות, שמוסר עצמו  יא, ח( שהכוונה להזמנה, אמנם מדובר בכזה 

לגמרי בהכנתו לזה, )וכמו"כ בטומאה מלשון לא יהיה קדש וקדשה, דברים כ גיח, ועי"ש רמב"ן(.

מצפה ומייחל

שבכל  וקדושה,  הזמנה  יש  זמן  דבכל  הזמנים,  מכל  וקדשתו  שכ'  מה  לבאר  יש  ולפי"ז  ה. 
שנברא  מיום  לכך  הש"י  חיכה  שכביכול  המיוחל,  להזמן  והזמנה  המתנה  היה  טובים  הימים 

שישי  וביום   , עם  מכל  אותנו  הש"י  בחר  שאז  בניסן  טו  יום  על  ועומד  תלוי  שהכל  העולם, 

בסיון שמזכירין זה ביום השישי, איך שכל העולמות חיכו והמתינו לאותו היום, ולכן נקראים 

"זמנים".

זמן הגאולה

וכמו"כ לעתיד כולם מחכים לימות המשיח, שזהו זמן הגאולה, וכמוש"כ בפסוקים )שה"ש  ו. 
ב( הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע, וכמוש"כ חז"ל )במדרש שה"ש ב, כ( הגיע זמנן של ישראל 

הזו  העת  נקרא  הזאת, שלכן  לעת  וממתינים  מחכים  וכולם  להגאולה,  וזמן  עת  שיש  להגאל, 

"זמן הגאולה", שכולם מזמינים עצמם לזה.

יותר מכל ההזמנות

וקדשתו מכל הזמנים, השבת הוא מקודש מכל הזמנים,  יש להבין מה שתקנו לומר  ובזה  ז. 
שהקדושה  יותר,  קדוש  הוא  וכמו"כ  ההזמנות,  מכל  יותר  והוא  ביותר,  המיוחל  היום  שהוא 

יותר  ומזומן  הוא מקודש  והשבת  זה,  לדבר  ומזמינים  כנ"ל, שמקדשים  הזמנה  מל'  ג"כ  הוא 

מכל ההזמנות, שע"ז נאמר בפסוק ויברך ויקדש. וכמו שרואים גם בפסוקי פ' בשלח )שמות טז ה( 

2 אור החיים )שם( ויסעו מרפידים קשה למה איחר המוקדם, כי פסוק זה היה לו להקדים קודם פסוק שלפניו שאמר באו מדבר 

סיני, ואולי שהוא על דרך אומרם )ב"ר נה ח( אהבה מקלקלת השורה להקדים המאוחר, שלהיות כי הוא זה יום המקווה לבורא, 

לתורה, לעולם, לעליונים, ולתחתונים, ומיום הבריאה הם יושבים ומצפים מתי יבואו בני ישראל מדבר סיני, לזה כשהגיעו שמה 

לא עצרו כח לספר סדר הדבר, ותיכף קדמה ההודעה באומרו ביום הזה באו וגו', הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק ושמחו 

שמים וארץ, כי זה הוא תכלית הבריאה ותקותה, ואחרי כן חזר הכתוב להודיע פרטן של דברים:
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והכינו את אשר יביאו, וההזמנות לזה יותר מכל ההזמנות, )וכמו שרואים שעושין עירוב תבשילין שצריכין 

לזכור את יום השבת וכמו שכ' רש"י בביצה שאפי' ביום טוב צריכין לזכור שבא שבת קודש ולהזמין עצמו לכך(.

ביאת המשיח

הוא  ביותר  הגדולה  וההזמנה  ההכנה  שהוא  בבריאה  ביותר  הגדולה  שהקדושה  ונמצא  ח. 

הגדולה  ההכנה  הרי  המשיח,  לביאת  ומחכים  הזמנים  לכל  שמחכים  שכמה  שבת,  לקדושת 

ביותר הוא לקדושת שבת.

שמירת שבת

ט. שבאמת כל ההכנות וההזמנות הם מצד הנבראים, וכמו כל הימים טובים שישראל קדישנהו 

להזמנים, משא"כ שבת קודש, שהוא תלוי בההכנה של הש"י, שקידש את יום השביעי, שזהו 

כולו  קודש, שהוא  ליום שבת  הוא  ביותר  הגדולה  והקדושה  הזמנים, שההכנה  וקדשתו מכל 

ג"כ מל' המתנה,  לומר שנקרא שמירת שבת, ששמירה הוא  יש  זה  ועל שם  ית'.  הכנה מצדו 

וכמוש"כ )בראשית לז יא( ואביו שמר את הדבר.

יוצא לקראת המלך

י. ונמצא מזה שכל הרצונות וההכנות שעושין ליום השבת ומחכים ומצפים לביאתו, וכמוש"כ 

יוצא  שהוא  כמו  שבת  פני  להקבלת  ומיחל  ראש  בכובד  יושב  שהוא  שבת(  מהל'  )בפ"ל  הרמב"ם 

שבארנו  השביעי  יום  את  אלקים  ויקדש  שכ'  למה  מרכבה,  בחי'  הוא  זה  כל  המלך,  לקראת 

שהש"י מחכה ומזמין את יום השבת יותר מכל ההזמנות שבעולם. וכשמחכה לביאת השבת, 

הרי הוא נכלל בההמתנה כביכול של הש"י ליום המיוחל שהוא שבת קודש, שכביכול הש"י 

מחכה לו יותר מכל הזמנים שבעולם )וברכתו מכל הימים הוא ענין אחר ואכמ"ל(.

 *****
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תיקון דור המבול ביציאת מצרים

דור המבול הוא דור יוצאי מצרים

הנה רבינו האריז"ל כתב בכ"מ )פרי עץ חיים 3( שדור יוצאי מצרים כבר היו לעולמים בימי 
דור המבול, ובאו שוב להיתקן בסוד הגלגול בשעבוד מצרים, וכן באו לעולם בימי דור הפלגה 

ובסדום, ולכן נשתעבדו בחומר ובלבנים לבנות ערי מסכנות לפרעה לתקן את מה שהיו עסוקים 

ונמחו  שנענשו  מה  דוגמת  ליאור  הבנים  בזריקת  נידונו  וכן  הפלגה,  דור  בימי  המגדל  בבנין 

במים במי המבול.

משה מן התורה מנין

נח  נשמת  הינו  רבינו  שמשה   )4 תורה  )ליקוטי  האריז"ל  כתב  אחר  שבמקום  אלא  עוד  ולא 
וניצל  בתיב"ה  המים  על  היה  בלידת משה  מצינו שמיד  ולכן  בימי משה,  תיקונה  שהשלימה 

על ידי בתי"ה בת פרעה, דוגמת תיבת נח, ובזה יובנו דברי הגמרא )חולין קלט.( שאמרה משה מן 

התורה מנין, ומתרצת הגמרא מהפסוק "בשגם הוא בשר" הנאמר לאחר המבול, וכבר הקשה 

3פע"ח )חג המצות דרוש א'(, ענין פסח ויציאת מצרים, הלא ידעת, כי הראשונים סלקו השכינה עד רקיע הז', מחמת עונותיהם. 

אמנם ישראל שבאותו הדור, שהיו בגלות מצרים, היו סוד אותן ניצוצין של קרי, שהוציאם אדה"ר באותן ק"ל שנה, והם סוד 

דור המבול, שהיו ג"כ משחיתים זרעם על הארץ, להיותם באים משורש ההוא, עד שנימוחו. וז"ס, וירא ה' כי רבה רעת האדם 

ממש, כי סוד הקרי הנקרא רעה, והמוציא שז"ל נקרע רע, כמ"ש בזוהר על פסוק לא יגורך רע. נמצא כי דור המבול, הם רעת 

אדם הראשון ממש. וז"ס ג"כ אמחה את האדם אשר בראתי דייקא:

אח"כ נתגלגלו בדור הפלגה, ושם ג"כ לראות את העיר והמגדל אשר בנו בני אדם, בניו דאדם קדמאה עצמו, שהיו בניו ממש, 

רק שהיו מצד קרי מדכורא לחודיה ולא מן הנוקבא ג"כ, וגם הם בעצמן חטאו ג"כ. ואח"כ הוצרכו להזדקק כי כבר הודעתיך 

שהיו נשמות קדושות ועצומות, רק שאחיזת החיצונים בהם הם המקלקלין אותן, ואחר שיצטרפו ויזדככו, יהיו נשמות קדושות, 

אחר תום חלאת טומאתן מהם. וכבר ידעת, כי אדרבא אין החיצונים אוחזים, רק בנשמות שהם יותר קדושים:

ואמנם כל הנשמות הם באים בחסדים וגבורות, אשר הם מסוד הדעת, אשר שם תלוי מציאת הזיווג, בסוד וידע אדם את חוה, 

ולכן נקרא דעת, כי משם הטפה של הזיוג נמשכת, וגם כי כל הדור ההוא דורו של משה כנודע, והנה משה הוא מבחי' הדעת, 

וגם הדור ההוא מבחי' הדעת ג"כ, כמבואר אצלינו, רק שנמשכו אל הקליפות. אמנם גלות מצרים, כל ענינה לא היה, רק לצרף 

נשמות ההם, ולכן באו באותו הגלות הגדול, ומררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, כנגד החומר והלבנים שהיו עושין 

בדור הפלגה, והבן זאת:

4 ספר הליקוטים בראשית )פ"ו(, ולזה נק' נח לשון מנוחה. וזו היא בחי' מרע"ה, כי משה ע"ה הוא בחינת היסוד של אבא 

מראשו ועד סופו, ונח נתעלה ביסוד הזה בבחינתו למטה, ולזה נכנסו שניהם בתיבה. ובתיבת משה נאמר )שמות ב' ג'( ותחמרה 

בחמר ובזפת, ובתיבת נח לא היה זפת, לפי שמשה בא לתקן שני פגימות, של דור הפלגה ושל דור המבול. של דור המבול היה 

זפת, ושל דור הפלגה היה חומר שהם הלבנים, ולזה היו בהם שמהם היו משליכים ביאור במצרים, שהוא כנגד דור המבול. 

וזש"ה )שם י"ד כ"ט( והמים להם חומה, חמ"ה כתיב, שאלו היו מדור המבול ועדיין הם עובדי ע"ז, ולזה רצו המים לשטפם. 

ומהם שמו בחומר במקום הלבנים, כנגד דור הפלגה, שנאמר בהם )בראשית י"א ד'( ותהי להם הלבנים וכו'. ובתיבת נח לא 

היה כי אם זפת לבד, על דור המבול שהיה בו. ולפי שנח לא התפלל על בני דורו ופגם בזה, לזה כשבא משה מסר עצמו עליהם, 

ואמר )שמות ל"ב ל"ב( ואם אין מחני נא וכו'.
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שמן  שם  על  נקרא  שמשה  להדיא  מפרשת  התורה  הא  זו,  היא  קושיא  דמאי  המהרש"א  שם 

המים משיתיהו, ומה מחפשת הגמרא פסוקים ורמזים למשה מן התורה, בו בזמן שסיבת שמו 

מפורשת בתורה.

משה הוא נח

אולם להנ"ל יובן, דעיקר כוונת הגמרא בהקשותה משה מן התורה מנין, היא למצוא רמז קדום 
ושורש לנשמת משה קודם שנשתלשל באופן של מושיען של ישראל במצרים ואכן מצאוהו 

בפרשת נח לרמוז שהוא הוא נח שבא אח"כ בצורת משה.

היין היללה והעבדות

להכא נראה פנים חדשות, וסודות נפלאים בענין הניסים שאירעו לאבותינו ביציאת  ודאתאן 
מצרים ובעניני המצוות של ימי הפסח, דהנה מיד לאחר המבול מצינו שנח שתה יין ומתוך כך 

באה יללה לעולם כלשון חז"ל בזה )יומא עו:(, ולא עוד אלא שמחמת כן נתקלל חם להיות עבד 

עבדים לאחיו.

עבדות ישראל במצרים בן חם

זרעו של חם שהם  לעבדות אצל  בדור שעבוד מצרים  ישראל  נפלו  כך  יובן שמתוך  ומעתה 
מצרים, כי מכיון שלא נתקנו עדיין בדור המבול ממילא באו שוב לעבדות שזה פגמו של חם, 

ומכיון שנח היה ג"כ פגום בזה כמו שאנו רואים שנתפתה ביינו, ממילא באו זרעו להשתעבד 

על ידי בני חם שהם מצרים.

ההלל והכוסות תיקון היללה והעבדות

חכמים  להם  תיקנו  אז  או  המבול,  דור  של  התיקון  נשלם  כבר  שאז  ממצרים  בצאתם  ולכן 
לישראל לשתות בליל זה ד' כוסות יין ולפתוח פיהם בשיר ובהל"ל ]היפך הילל"ה[ על כוסות 

יין אלו, שבהם נתבטא דרך חירותם ויציאתם מגזירת העבדות, ולכן הד' כוסות יש בהם דינים 

וביטוי של "דרך חירות" )עיין רמב"ם 5 ועוד( כי על ידם מתבטא התיקון של עבדותו של חם 

שהוא עבד עבדים.

5 גמרא פסחים )קי"ז:( תנן מזגו לו כום שלישי אומר עליו ברכת המזון ובגמ' ש"מ ברהמ"ז טעונה כוס אמר ליה רב אסי ארבעה 

כסי תקינו רבנן דרך חירות הואיל ואיכא כל חד וחד נעביד ביה מצוה.

וברמב"ם הלכות חמץ ומצה )פ"ז ה"ט( ארבעה כוסות האלו צריך למזוג אותן כדי שתהיה שתיה עריבה הכל לפי היין ולפי 

דעת השותה ולא יפחות בארבעתן מרביעית יין חי שתה ארבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג יצא ידי ארבעה כוסות ולא יצא 

ידי חירות שתה ארבעה כוסות מזוגין בבת אחת יצא ידי חירות ולא יצא ידי ארבעה כוסות ואם שתה מכל כוס מהן רובו יצא:
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קלקולו של חם בתיבה

ובאמת שחם הזה קלקל כבר בעוד בהיותו בתיבה שהלא שימש בימי המבול, ולכן נענש ולקה 
בעורו, ]דהא כוש הוא בנו והינו מכוער בגוון עורו השחור[ כמבואר בגמרא )סנהדרין קח:( "תנו 

רבנן שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם כלב נקשר עורב רק חם לקה בעורו". 

ובעומק זה ששלשה שימשו בתיבה זהו פגם בשלימותו של נח שיצא כן מזרעו כו' כמבואר 

למבין.

ומעתה יובן שקלקולו של חם התחיל בזה ששימש בתיבה ואח"כ זה נמשך ונתגלה קצת אצל 
נח שנתפתה ביינו ובפרט אצל חם שעשה מה שעשה ונתקלל בעבדות.

תיקון הכלב

ולא עוד אלא שבשעת מכת בכורות מעיד הכתוב )שמות יא ז( שלכל בני ישראל לא יחרץ כלב את 
לשונו, שזהו תיקון פגמו של הכלב ששימש בתיבה, ומכיון שכעת נתקן חטאם של דור המבול 

לכן נמתקה קליפת כלב באופן שלא חרץ עוד את לשונו. 

תיקון העורב

ולא עוד אלא שאף קליפת העורב ששימש בתיבה ג"כ נמתקה בשעה זו, דהלא העורב יש בו 
סימן לטומאתו מזה שהוא נוטל מאכלו משא"כ היונה שהיא טהורה אינה לוקחת את מאכלה 

למקום אחר אלא אוכלת מן המוכן ואינה לוקחת לשמור לעצמה )וע"ע במדרש 6 לגבי העורב 

והיונה אצל נח(.

והנה לאחר המבול שילח נח את היונה שמצאה עלה זית טרף בפיה, ודרשו חז"ל )ילקוט שמעוני 
בראשית פרק ח' רמז נ"ח( "אמרה יונה לפני הקב"ה רבונו של עולם יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין 

בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ומסורים ביד אדם" וזה היה מצבם של ישראל ביציאת מצרים 

שיצאו אל המדבר אחר דברו של הקב"ה בארץ לא זרועה ואז נעשו כיונה זו המשלכת יהבה 

על ה' ואינה דואגת למזונותיה אף שהם מרורין כזית, וזה היפך העורב.

מרור מסוגל לפרנסה

מסוגל  בפסח,  שאוכלין  מרור  ש"כזית  לה(  אות  ממון  )ערך  המידות  בספר  רביז"ל  שכתב  וזה 
לפרנסה" וציינו לזה )במראי מקומות להרה"ק מטשערין( את מאמרם ז"ל באמירת היונה שיהיו מזונותיה 

מרורים כזית, שזה מורה שהמזונות באים אל האדם על ידי מרירות, ולזה זכו ישראל ביציאת 

6 ילקו"ש בראשית )פ"ח רמז נ"ח(, וישלח את העורב לידע מה בעולם והלך ומצא נבלת אדם מושלכת בראשי ההרים וישב לו 

על מאכלו ולא השיב שליחותו ושלח את היונה והשיבה את שליחותו מכאן אמרו השולח דברים ביד טמא כשולח ביד כסיל 

והשולח דברים ביד טהור כציר נאמן לשולחיו. וישלח את היונה מאתו מכאן שדירתן של עופות טהורות אצל צדיקים.
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מצרים, ומעתה נמצא שכל פגמי דור המבול הן של חם והן של העורב והכלב, נתקנו ביציאת 

מצרים, ולכן אסרם הכתוב לחזור אל מצרים כי כבר תיקנו את חלקי נשמתם האלו, והבן.

קריעת ים סוף

נטבעו  ולא  בחרבה,  הים  בתוך  לעבור  זכו  שאז  סוף,  ים  בקריעת  נתגלה  זה  ענין  ושלימות 
כמו שהיה בימי נח, אלא אדרבא נפתחו להם ארובות השמים לראות מראות אלקים, עד כדי 

שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואה, כי אז היה שלימות התיקון של 

דור המבול.

******
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מרפא לשון

ם ֵרֶעָך ֲאִני הוי': )ויקרא יט טז( יָך לֹא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ ַעּמֶ לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

ליקוטי עניני מרפא לשון

הטומאה צווחת

ירושלמי )מעשר שני דף כח:( מניין לציון רבי ברכה ב"ר יעקב בר בת יעקב בשם רבי חוניא דברת חוורן רבי יוסי אמר לה 

רבי יעקב בר אחא בשם רבי חנניא דברת חוורן רבי יחזקאל רבי עוזיאל בריה דרבי חוניא דברת חוורן בשם רבי חוניא 

דברת חוורן וטמא,? טמא יקרא כדי שתהא הטומאה קורא לך בפיה ואומרת לך

*****

לשון הרע מגדיל עונו

עבירות  שלש  כנגד  עונות  מגדיל  הרע  לשון  המספר  כל  ישמעאל  רבי  דבי  תנא  )טו:(  ערכין 

וגילוי עריות ושפיכות דמים כתיב הכא לשון מדברת גדולות וכתיב בעבודת  עבודת כוכבים 

כוכבים אנא חטא העם הזה חטאה גדולה בגילוי עריות כתיב ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת 

בשפיכות דמים כתיב גדול עוני מנשוא גדולות.

*****

ורגמהו אבנים

ויק"ר )פרשה טז פסקה ג( רבי יוחנן ורשב"ל ר"י אומר אסור לילך במזרחו של מצורע ארבע אמות 

ור"ש אמר אפי' מאה אמה ולא פליגי מאן דאמר ד' אמות בשעה שאין הרוח יוצא ומאן דאמר 

ק' אמה בשעה שהרוח יוצא. 

רבי מאיר לא אכיל ביעי מן מבואה דמצורע ר' אמי ור' אסי לא הוו עיילי למבואות של מצורע. 

תזהום  לא  לאתרך  פוק  לו  אמר  באבניא  להון  מרגם  במדינתא  מנהון  חד  חמי  הוה  כד  ר"ל 

יג( בדד ישב לבדו ישב ר"א ברבי שמעון כד חמי חד מנהון הוה  )ויקרא  ר' חייא  ברייתא דתני 

מיטמר מיניה על שום דכתיב זאת תהיה תורת המצורע המוציא שם רע:
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 *****

מוכרים סממנים של חיים

חיים  החפץ  האיש  מי  לד(  )תהלים  הה"ד  המצורע  תורת  תהיה  זאת  ד"א  ב(  פסקה  טז  )פרשה  ויק"ר 
מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי והיה מכריז ואומר מאן בעי 

למזבן סם חיים אודקין עליה ר' ינאי הוה יתיב ופשט בתורקליניה שמעיה דמכריז מאן בעי סם 

חיים א"ל תא סק להכא זבון לי א"ל לאו אנת צריך ליה ולא דכוותך, 

אטרח עליה סליק לגביה הוציא לו ספר תהלים הראה לו פסוק מי האיש החפץ חיים מה כתיב 
בתריה נצור לשונך מרע סור מרע ועשה טוב 

ינאי  א"ר  נפשו  מצרות  שומר  ולשונו  פיו  שומר  כא(  )משלי  ואומר  מכריז  אף שלמה  ינאי  א"ר 
כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעו מי 

האיש החפץ חיים לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם זאת תהיה תורת המצורע תורת 

המוציא שם רע:

 *****

בית ראשון ושני

וגו'  הנגע  בו  אשר  והצרוע  י"ג(  )ויקרא  פתח  אלכסנדרי  רבי  כא(  פסקה  )הקדמה  איכה  רבה  מדרש 
והצרוע זה בית המקדש אשר בו הנגע זו עבודת כוכבים שהיא מטמאה כנגע שנאמר ויחללו 

את מקדשי ויטמאוה בגדיו יהיו פרומים אלו בגדי כהונה )שם( וראשו יהיה פרוע הוא שנאמר 

)ישעיה כ"ב( ויגל את מסך יהודה גלי דכסיא ועל שפם יעטה כיון שגלו ישראל לבין אומות העולם 

לא היה אחד מהן יכול להוציא דבר תורה מפיו וטמא טמא יקרא חורבן ראשון וחורבן שני

*****

לשון הרמב"ם

צרעת, אינו ממנהגו של עולם

עניינים הרבה שאין  כולל  י'( "הצרעת הוא שם האמור בשותפות  הל'  )טומאת צרעת פט"ז  רמב"ם 
דומין זה לזה שהרי לובן עור האדם קרוי צרעת ונפילת קצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעת 

ושינוי עין הבגדים או הבתים קרוי צרעת וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה 
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צרעת בשותפות השם אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון 

הרע. 

שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו אם חזר בו יטהר הבית אם עמד ברשעו עד שהותץ 
הבית משתנין כלי העור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהן אם חזר בו יטהרו ואם עמד ברשעו 

עד שישרפו משתנין הבגדים שעליו אם חזר בו יטהרו ואם עמד ברשעו עד שישרפו משתנה 

יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות  ומפורסם לבדו עד שלא  ויהיה מובדל  ויצטרע  עורו 

ולשון הרע. 

לה"ר אפילו שמתכוון לטובה

ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה הוי' אלהיך למרים 
בדרך הרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו 

בשנים וגידלתו על ברכיה וסכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה 

שהשותו לשאר נביאים והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו שנאמר והאיש משה ענו מאד 

ואע"פ כן מיד נענשה בצרעת קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות 

ונפלאות. 

עד שאומר לו לך עבוד עבו"ז

יתפס  כדי שלא  עמהן  ומלדבר  מישיבתן  להתרחק  אורחותיו  לכוין  למי שרוצה  ראוי  לפיכך 
הבאי  בדברי  מרבין  בתחילה  הרשעים  הלצים  ישיבת  דרך  וזה  וסכלותם  רשעים  ברשת  אדם 

שנאמר  כענין  הצדיקים  בגנות  לספר  באין  כך  ומתוך  דברים  ברוב  כסיל  וקול  שנאמר  כענין 

תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק 

ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם כענין שנאמר ויהיו מלעיבים 
במלאכי האלהים ובוזים דברים ומתעתעים בנביאיו 

ומתוך כך באין לדבר באלהים וכופרין בעיקר כענין שנאמר ויחפאו בני ישראל דברים אשר 
לא כן על הוי' אלהיהם והרי הוא אומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ מי גרם להם 

לשית בשמים פיהם לשונם שהלכה תחילה בארץ זו היא הרשעים שגורמת להן ישיבת קרנות 

וישיבת כנסיות של עמי הארץ וישיבת בתי משתאות עם שותי שכר אבל שיחת כשרי ישראל 

אינה אלא בדברי תורה וחכמה. 

הוי' איש אל  יראי  נדברו  ומזכה אותן בה שנאמר אז  ידן  עוזר על  הקדוש ברוך הוא  לפיכך 
רעהו ויקשב הוי' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי הוי' ולחושבי שמו". עכ"ל.
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הכהן הגדול, אחד בפה ובלב

שפתי כהן )שמות פרק ד פסוק יג( ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח. אחר שאמר ההתנצלות שהיה 
לו מצד הדיבור שלא היה לו, עתה מצא לו התנצלות אחרת ולא שהוא ממאן שלא ללכת כמו 

אלא  עשה  לא  ילך,  שלא  משה  עיכב  שמא  סבור  את  כ"ז(  )שמות  תנחומא  רבי  במדרש  שאמר 

כמכבד לאהרן, אמר משה עד שלא עמדתי היה אהרן אחי מתנבא להם שמונים שנה שנאמר 

איש  היא  והנבואה  פרעה,  לבית  במצרים  בהיותם  אביך  לבית  נגליתי  הנגלה  כ"ז(  ב',  א  )שמואל 

שקוצי עיניו השליכו וגו', וכל השנים הללו היה אהרן מתנבא להם ועכשיו אני בא לתחומו של 

אחי שיהא מצר לכך לא ביקש משה ללכת, אמר לו הקב"ה אהרן אחיך לא יקשה עליו הדבר 

אלא ישמח תדע שהוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו ולא בפיו אלא בלבו יותר מבפיו. 

אמר רבי שמעון בן יוחאי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים שנאמר )שמות כ"ח, ל'( 
ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרן וגו' עד כאן, ופירוש הלב 

ששמח ילבש אורים ותומים, הוא כמו שאהרן שהיה בלב היה בפיו כן אורים ותומים אומרים 

הדברים בתמימותם ובשלמותם לאמיתתם כן מי שלובשם יהיה פיו ולבו שוים. 

ולזה נחסרו אורים ותומים בבית שני פירוש נחסרו שלא היו מאירים דבריהם, לפי שמי שהיה 
עשר  שמונה  שימשו  ראשון  בבית  ט'.(  )יומא  ז"ל  שאמרו  כמו  שוים,  ולבו  פיו  היה  לא  לובשן 

כהנים ובבית שני יותר משלוש מאות שהיה ביניהם רכילות ולשון הרע. ומה שאמר ביד תשלח 

הכוונה על הנבואה של אהרן שנאמר )הושע י"ב, י"א( וביד הנביאים אדמה, ולזה אמר ביד, לפי 

שהוא יותר ראוי לפי שהנבואה מוחזקת בידו עתה פי שנים.

  ****

אין תפלתו נשמעת

)ויקרא פרק יג פסוק מה( וטמא טמא יקרא, שמא בא לו על לשון הרע לזה טמא יקרא,  כהן  שפתי 
יקרא, שאין הקב"ה חפץ בקילוסן של רשעים שנאמר  ד'( וטמא טמא  )ויקרא רבה ט"ז,  ז"ל  אמרו 

וטמא טמא יקרא, אמרו חז"ל כן לפי שהוקשה להם למה טמא יקרא יתודה ויצדיק עליו את 

כמו  תפילה,  מלשון  הוא  יקרא  ופירוש  רשעים,  של  בקילוסן  חפץ  הקב"ה  שאין  אלא  הדין, 

ויקרא שם בשם ה' תרגום וצלי )בראשית י"ג, ד'(, רצה לומר שאינו רוצה בתפילתו, 

וכן אמר בזוהר )פרשה זו נ"ב ע"ב( דכל מאן דלא לעי באורייתא ולא אשתדל בה נזיפא הוא מהקב"ה 
רחיקא הוא מיניה לא שריא שכינתא עמיה, ואינון נטורין דאזלין עמיה אסתלקו מיניה, ולא עוד 

אלא דמכריזי קמיה ואמרי אסתלקו סחרניה דפלניא דלא חסה על יקרא דמאריה, ווי ליה דהא 
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שביקו עילאין ותתאין לית ליה חולקא באורחא דחייא. וכד איהו אשתדל בפולחנא דמאריה 

מכריזי  וכולא  עליה  שריא  ושכינתא  ליה  לנטרא  לקבליה  זמינין  נטורין  כמה  באורייתא  ולעי 

קמיה ואמרי הבו יקרא לדיוקנא דמלכא, הבו יקרא לבריה דמלכא, אתנטיר איהו בעלמא דין 

ובעלמא דאתי זכאה חולקיה עד כאן. 

ואמר והצרוע לא אמר והמצורע, לומר שאפילו אין הצרעת נראית שהיא תחת בגדיו, ראוי לו 

לפרסם עצמו כדי שיבקשו עליו רחמים, ולזה אמר אשר בו הנגע, לומר שהנגע אינו ידוע אלא 

לו, בגדיו יהיו פרומים כדי להראות נגעו לכל ויתאבל על מעשיו, ולזה ועל שפם יעטה כאבל, 

גם כדי שידום ויצדיק דינו של הקב"ה עליו:

 *****

לשונו בחוץ ככלב

תורת המנחה )לרבי יעקב סקילי דרשה מד( ומפני זה צוה הקב"ה ועל שפם יעטה, לומר ראו כי פיו ולשונו גרמו לו כל זה. 

וכן עשה בנחש מפני לשון הרע שסיפר נענש בצרעת שפושט את עורו והולך בהוצאת לשון, שאין בכל בעלי חיים 

מי שמוציא את לשונו תדיר כמו הנחש להראות כי לשונו גרם לו כל זה. וכן צוה למצורע וטמא טמא יקרא לומר כי 

טומאת הפה גרמה לו זאת ואין טומאת הפה אלא בלשון הרע דכת' )ישעיה ו ה( כי איש טמא שפתים אנכי, ועל כן היה 

מביא צפרים שהם מצפצפים תמיד ויבואו ויכפרו עליו:

*****

מצורע-צרוע

מן  אמר  ולא  הצרוע,  מן  הצרעת  נגע  נרפא  והנה  ג(  פסוק  יד  פרק  )ויקרא  לחת"ס  משה  תורת  ספר 

המצורע הנה על ז' דברים נגעים באים ועל חטא לה"ר נקרא מצורע מוציא דבה רעה כדאיתא 

בגמרא ערכין ובמדרשות ועל צרות עין נקרא צרוע צר עין והנה במה שישב בדד חוץ למחנה 

נתכפר חטא לה"ר ומחלוקות כפירש"י הוא גרם בדידות בין אנשים ע"כ בדד ישב וכשנתכפר 

לו זה ונרפא חטא מצורע ומותר לבוא אל המחנה עדיין נשאר עליו חטא צר עין והיינו צרוע 

לו  ביתו  מי שייחד  לו הבית  בתים אשר  בנגעי  כפירש"י  ימים  ז'  חוץ לאהלו  ישב  עדיין  ע"כ 

לעצמו בצרות עין ונתץ ביתו וה"נ ישב חוץ לאהלו וביתו וחז"ל דרשו אהלו זו אשתו שעכ"פ 

והנה  ימים לכפר על שלא רצה שיהנו אחרים משלו ושפיר כתיב  ז'  אסור לו שיהנה מאשתו 

נרפא נגע הצרעת מן הצרוע דייקא:
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לנכשל צריך תיקון צורכי רבים

ספר תורת משה לחת"ס )ויקרא פרק יד פסוק ג( במדרש יש מעשה ברוכל אחד שהי' מחזיר בעיירות 
ינאי לגבי'  וגו' אזל גם ר'  סמוך לציפורי ומכריז מאן בעי חיי מאן בעי חיי אתא כולי עלמא 

אמר לא את ודכוותיך צריכין לדידי אפיק ספר תהילים של דוד מלך ישראל ע"ה אמר מי האיש 

החפץ חיים וכו' ולכך משה רבינו מזהיר לישראל זאת תהי' תורת המצורע. 

ודיבורו  רבים בלשונו  לתקן  מי שנכשל בלה"ר בעשותו תשובה תקנתו  כוונתו  לומר  ונראה 
וזה הי' אפשר כוונת הרוכל שנכשל ברכילות ורצה לתקן פיו לכך אמר לר' ינאי ודכוותי' שלא 

נכשלו בלשון וגם שבלא"ה מלמד תורה לרבים הי' שאינם צריכים לכך ודהמע"ה שנכשל ג"כ 

שקיבל לה"ר )גמרא שבת ס"פ במה בהמה( הכריז זה מי האיש החפץ חיים. 

ובזה מיושב מדוע אמר ה' למשה פ' מצורע שהרי טהרת מצורע תלוי' בכהן וראוי יותר לאהרן 
ולהנ"ל איכא למימר לפי מה שאיתא ברש"י בפ' שמות והוא מהמדרש משה אמר לה"ר על 

כפרת  זאת  לאמר  לו משה  ה'  צוה  ולכך  זה  לתקן  צריך  ולזאת  יאמינו  לא  והן  ישראל שאמר 

המצורע וזה כוונת מדרש הנ"ל שאמר ולכך "משה" מזהיר לישראל:

 *****

בעל כרחך אתה חי - חפץ בחיים

ספר תורת משה לחת"ס )ויקרא פרק יד פסוק ב( עוד נ"ל דהנה איתא במתניתין בע"כ אתה חי דהאדם 
רוצה למות כמה פעמים מרוב צרות שיש לו בעוה"ז אך הקב"ה אינו רוצה במיתתו ובע"כ חי 

אך אם האדם מקבל הצרות בעוה"ז מהש"י באהבה אז יברך אותו הקב"ה שמכל הרעות שיש 

לו בעוה"ז יהי' טובות לעוה"ב והיינו מה שהי' מכריז האי רוכל מאן בעי חיי ר"ל שהוא חפץ 

בחיים חיותו ולא שבע"כ אתה חי נצור לשונך מרע היינו שלא יאמר על שום דבר שהוא רע רק 

יקבל אותו מאהבה:

 *****

הכל חסד חינם

חתם סופר )פ' מצורע עמוד קד טו"ב, מפנקסו של רמ"ס ז"ל( בילקוט מעשה ברוכל א' שהי' מחזר בעיירות 
והי' מכריז מאן בעי למיזבן סם חיים, אודקין עליה ר' ינאי וכו' הוציא לו ס' תהילים והראה 

לו פסוק זה מי האיש החפץ חיים וגו' נצור לשונך מרע, אמר רבי ינאי אף שלמה מכריז ואומר 

שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, אמר ר' ינאי כל ימי הייתי קורא פסוק זה ולא הייתי יודע 
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עד היכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעני, לפיכך משה מזהיר את ישראל זאת תהי' תורת 

המצורע המוציא שם רע עכ"ל:

מת,  אתה  וע"כ  חי  אתה  ע"כ  שנינו  ספ"ד  אבות  דבפרקי  הפשוט,  דרך  ע"פ  לבארו  ונראה 
ולכאורה הנך שני מאמרים מתנגדים, אם בע"כ הוא חי ש"מ דמיתה יפה לו יותר מחיותו, האיך 

שייך לומר ע"כ אתה מת, אך באמת הני תרתי שייכין להדדי, דהנה אם אדם רודף אחר כבוד 

דעתו,  לפי  לו  מה שראוי  נגד  בעיניו  יחשב  לכלום  אותו  מה שמכבדין  וכל  בעשרו,  ומתגאה 

ועי"ז הוא ממאס בעולמו, וכמעט שמיתתו יפה לו יותר מחיי עולמו, כיון שכל מגמת חיותו 

היא לרכוש כבוד בעולם, ואית ליה צער מעולמו ונבחר לו מיתתו, ע"ז אמר התנא בע"כ אתה 

חי, ואח"כ כשבאה העת למות, אז הלך כל עולמו כיון שכל בקשת רצונו הוא להנות מעוה"ז 

ומיתה היא לו בע"כ, 

אבל הצדיק שהשליך יהבו על ה', וכל מה שיארע לו בעולמו הכל לנחת רוח לו ומודה לה' 
עוה"ז  כל  כי  לו  לרצון  ג"כ  קצו  בא  ואם  בעיניו,  נחשב  חנם  לחסד  הכל  כי  הטוב  גמולו  על 

לכלום נחשב בעיניו, וכל טרחו בעוה"ז הי' להכין צידה לעוה"ב, א"כ חיותו ומיתתו הי' אצלו 

שלא בע"כ רק ברצון טוב תמיד - ועל זה הי' הרוכל מחזר ומכריז מאן בעי חיי, היינו, שיהא 

כל חיותו ברצון, הוציא לו ס' תהילים מי האיש החפץ חיים נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר 

מרמה, כי כל עיקר בעלי הלה"ר כוונתם לבקש עי"ז כבוד מחבירו שיכבדנו, סור מרע ועשה 

טוב וגו' שיסמוך על הקב"ה, ועי"ז יהי' כל חיותו לרצון טוב. 

שלמה אמר בחכמתו שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, כי ע"י לשה"ר וגסות הרוח  ואף 
נגעים באים. ומה שאמר ושפתיך מדבר מרמה אפשר לפרש כעין מה שאמר המחבר ס' "חובת 

הלבבות" ]בשער עבודת האלקים פ"ו[ שלפעמים אדם הולך ומודה לשמים על הטובה שעשה 

זאת  הודאה  שאילולא  בדעתו  וחושב  רבות,  טובות  עוד  לו  יעשה  שעי"ז  וכוונתו  הקב"ה  לו 

אלא  להקב"ה  מודה  שאינו  ונמצא  אחרת,  טובה  עוד  יקבל  שלא  בזה  ועונש  עוון  לו  יחשב 

תהי'  מחשבתו  עיקר  אלא  שעבר.  הטובה  על  תודה  לו  נתן  לא  מאילו  יותר  עוון  וזה  לנפשו, 

בלי ייחול טובה אחרת אך רצון נפשו השכלי להודות לה' כי טוב. ואפשר שע"ז אמר ושפתיך 

מדבר מרמה ]עי' בדרשות ח"ס דף רכ"ו טור ב'[:

*****

בעל לשון הרע, והסוטה

חתם סופר )פ' מצורע עמוד קה טו"א, מפנקסו של רמ"ס ז"ל( ואיתא בס' אחד דבכל מקום כתיב זאת תורת 
העולה, זאת תורת השלמים, וכאן כתיב זאת תהי' תורת המצורע, דבשלמא גבי שאר דברים 
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אמרינן כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב, אבל כאן אין רצונו של אדם ליחשב לו כאילו הי' 

מצורע דנגעים ובנים אינן יסורין של אהבה ]כברכות ה' ע"ב[ לכן כתיב תהי' תורת המצורע. 

נענש  לכן  לחברו  אדם  בין  שנאה  וגרם  בלה"ר  חטא  הוא  מדה,  כנגד  מדה  שהוא  טעם  וי"ל 

ג"כ ביסורין שאינן של אהבה. ואע"ג דגבי סוטה כתיב ג"כ זאת תורת הקנאות ולכאורה חטא 

סוטה גריע מחטא מצורע, אפ"ה מצורע חמיר לן, דהנה מצינו מכל נשי ישראל שבמצרים לא 

נכשלה מהן אלא אחת ואף זו באונס היתה ופירסמה הכתוב שלומית בת דברי, ופירש"י ]ויקרא 

כ"ד י"א[ דתלה הכ' פגיעת המכשול לה ע"י שהיתה מדברת שלום עם כל אחד, עכ"פ חזינן 

דאשה שנחשדה על זנות עיקר מחשבתה אהבת בני אדם כרצון הבורא לאהוב את בריותיו, אך 

מעשיה אינם נאים. 

עין  צר  נאים שהוא  אינם  וגם מעשיו  אדם  בבני  להרבות מחלוקת  כל מחשבתו  מצורע  אבל 

כדכתיב ובא אשר לו הבית מי שמיוחד ביתו לו, ולכן כתיב גבי מצורע תהי' תורת המצורע, 

וזה  גרועים.  ומעשיו  מחשבתו  מכלם  הגרוע  שזהו  מצורע  הוי  כאילו  להיות  לן  חביב  שלא 

הכוונה במדרש הנ"ל שלמה אמר שומר פיו ולשונו שומר מצרע"ת נפשו ולכן הזהיר משה את 

ישראל זאת תהיה תורת המצורע וק"ל:

ואפשר לומר הטעם, דגבי מצורע צריך שיהי' כלי חרס חדש ומים חיים וגבי סוטה לא הוצרך 

]מצוה  סוטה ט"ו ע"ש, דהרא"ה בספר החנוך  כלי חרס חדש כדאיתא במס'  חיים אלא  מים 

קע"ג[ כתב טעם על מה שהוצרך טומאת מצורע טבילה במים, משום דעולם קודם בריאותו 

שנתרפא  בשעת  לכן  עולם,  להחריב  גורם  בחטאיו  ואדם  מים,  אלא  הי'  ולא  ובוהו  תוהו  הי' 

ורוצה לשוב צריך לטבול עצמו במים ובזמן שהוא תחת המים אז העולם חרב אצלו ואח"כ 

כשיצא מהמים כאילו עכשיו נברא בריה חדשה עכ"ד. 

המח  לחות  על  מרמז  חיים  ומים  הנשבר  כחרס  שהוא  האדם  גוף  על  מרמז  חרס  כלי  והנה 

המחשב מחשבות לכן במצורע שמחשבתו ומעשיו רעים, הוצרך להיות כלי חרס חדש להורות 

על מעשה גופו שיתחדשו מעכשיו לטובה וגם מים חיים הוצרך לרמז על מחשבתו שתתחדש 

אדרבה  כי  לחידוש המחשבה,  צריכה  שאינה  סוטה  גבי  אבל  אדם,  בני  אהבת  לטובת  מעתה 

עיקר מחשבתה אהבת בני אדם, לכן אינה צריכה מים חיים רק כלי חרס חדש לרמז על חידוש 

מעשיה בגופה לילך בדרכי צניעות לישב פנימה:
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 *****

אשכון את דכא

ספר תורת משה לחת"ס )ויקרא פרק יד פסוק ב( וידבר ה' אל משה לאמר זאת תהי' תורת המצורע 
ביום טהרתו והובא אל הכהן ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת 

מן הצרוע, רומז לנו על החוטא המרוחק מהקב"ה וכששב אל ה' השי"ת חותר חתירה ויורד 

אליו ע"ד אני אשכון את דכא )עי' סוטה ה' ע"א( ועי"ז באור פני מלך נגמרה תשובתו בלב שלם. 

וזה המצורע ביום טהרתו שנותן אל לבו לטהר ולקדש עצמו ואין יכולת בידו כי הוא משוקע 
היודע  ית"ש  הקב"ה  הכהן  אל  הובא  הזאת  הטהורה  מחשבתו  הכהן  אל  והובא  בטומאה 

אתם  השוכן  שכינתו  גילוי  מקודש  עזרתו  לו  ישלח  למחנה  מחוץ  אל  הכהן  ויצא  מחשבותיו 

בתוך טומאתם וראהו הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע נגמרה רפואתו ונתקבלה תשובתו 

כי באור פני מלך חיים:

מן  שהוא  דמי  טמא  שהי'  מי  פרק  ריש  בסוגיא  דמבואר  לחקור  שיש  מה  ליישב  יש  ובזה 
המודיעים ולחוץ בחצי היום בערב פסח אין חיוב פסח חל עליו ולא הטריחו רחמנא ב' שבועות 

קודם ליסע מביתו להיות מוכן ליום מועד ודרך רחוקה פטור ואלו משום עולת ראיי' מחוייבים 

כל ישראל לשאת רגלם מקצה אחר ועיקר מצוה להיות בראיית פנים ביום ראשון והרי פסח 

חמור ולא החמירה תורה עלי' ומשום ראיי' מחוייב אלא הדבר אשר דברנו כי ישראל בבחינת 

יראה  מעלה  מעלה  ועולים  רחוק  ממקום  ונוסעים  שכינה  פני  לראות  הבאים  גמורים  צדיקים 

אל אלקים בציון בבחינת את דכא שהם עולים אל ה' וכדרך שבאים לראות כך באים להראות 

לנו  עצמו  קירב  והקב"ה  העם  ויאמן  מעט  התעוררת  ורק  רחוקה  בדרך  היינו  במצרים  אמנם 

אשכון את דכא ע"כ לזכר זה אינו מחוייב לעקור עצמו מביתו אלא סמוך לזמן פסח בחצות 

והארכתי בזה. )בו קצת דברי מוסר ויראה לתלמידים הגונים המקשיבים לקולו קול תורה לשמה(:

*****

בכח התורה,

)פרשת מצורע( זאת תהיה תורת המצורע וגו' והובא אל הכהן. יל"ד הול"ל  תפארת שלמה  ספר 
ובא אל הכהן כי מעצמו יבא אל הכהן לטהרתו. אך הנה כתיב )תהלים קז, כ( ישלח דברו וירפאם 

בתורה  רפואתו  עיקר  הנה  בעולם  נגע אשר  וכל  כל מחלה  כי אמנם  ר"ל  וימלט משחיתותם. 

אשר הוא דבר ה' ובדבר ה' שמים נעשו )שם לג, ו( וכל העולם נברא בתורה לכן שורש הרפואה 
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הוא ג"כ בתורה. והנה הצדיק העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ונהנים ממנו כו' )אבות ו, 

א( הוא הרופא נאמן ע"י התורה אשר יצאו מפיו ופרי צדיק לחיים. 

וממנה  בהתורה  הוא  טהרתו  יום  ר"ל  טהרתו  ביום  המצורע  תורת  תהי'  זאת  אמה"כ  ועד"ז 
כהן  הוא הצדיק הדור שפתי  צריך אל הכהן  ולזה  נגע צרעת  ולכל  לכל מחלה  רפואה תעלה 

ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו )מלאכי ב, ד( והוא הנקרא כהן ממשיך החסדים בעולם. 

)פסחים ג, ב( מובטח אני בו שיהי' מורה הוראה בישראל מאי רבותא בזה  כזה אמרו בגמ'  ועל 
בנ"י להמשיך עליהם  שיהי' מורה הלכה מש"ע. אך הכוונה שיהיה מורה דרך הקודש לעמו 

)ויקרא יד, נז( להורות  שפע קדושה וברכה וטובות העליונים הוא המורה הוראה בישראל כמ"ש 

ביום הטמא  זה הנקרא מורה הוראה אשר ע"י תורתו שמורה  פי'  וביום הטהור.  ביום הטמא 

מגיע את האדם ליום הטהור להטהר לפני ה'. 

וכמו שידענו זה מצדיקי הדור שלפנינו שע"י תורתם המשיכו השפעות טובות ורפואה בעוה"ז 
וכן הדבור יקר של הצדיק בד"ת מרפא מיד והש"י שולח ד"ת בפיו לרפאות תעלה לכל הצריך 

כזה  בית  בעירו  שהי'  מפרשיסעחי  זלה"ה  היהודי  איש  הקדוש  מהרב  המעשה  זה  כנודע  לו. 

נפל ד"ת בפיו  אז  ויצעקו אליו.  ויבואו  ר"ל  גברה עליהם המחלה מאד  ופעם  אשר לא טהור 

ברמזים וגימטריאות ואחר תומו ד"ת הלזה שאל אם הגימטריאות נכונים עליהם בחשבונם אז 

נתרפאו ויהי כן. 

תורת  תהיה  זאת  וז"ש  וירפאם.  להצדיק  דברו  ישלח  וירפאם  דברו  ישלח  שאמה"כ  וזהו 
הצדיק  אל  הדבור  הובא  פי'  הכהן.  אל  והובא  בתורה.  תלוי  כי טהרתו  ביום טהרתו  המצורע 

אשר ע"י הדבור שלו בד"ת מרפא לנפש בנ"י ויטהרו כנ"ל. והבן:

******
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והלכת בדרכיו

חיים נצחיים

רודף עצמו

א. בענין המדות הטובות והרחמנות שעוסקים בה בימים אלה ימי הספירה, אזי יש בפשטות 

הסבלנות והרחמנות שמתנהגין בין אדם לחבירו, ונוהגין כבוד בחבירו, אבל יש עסק המדות 

טובות שהאדם מרחם ונוהג ברחמנות על עצמו, ואינו רודף את עצמו בחנם, )וכבר אמרו על זה בדרך 

חבירו,  מרדיפת  יותר  גרוע  הוא  עצמו  רדיפת  של  הזאת  והמדה  ע'צמו(,  ר'ודף  "רע"  של  צחות שהר"ת 

שהרודף את עצמו עושה זה בכל עת וכו', משא"כ ברדיפת חבירו שיש גבול כמה יכול לרדוף 

וכו'. וכמו"כ הרודף את חבירו רודף משום שראה איזה  ידו בכל עת  את חבירו, שאינו תחת 

מעשה ואיזה חסרון שיש גבול במה שראה וכן יש גבול כמה שיכול לרדוף על זה, אבל כשהוא 

נובע ממה שיודע את חסרונו, שהאדם מרגיש עמוק בנפשו את  רודף את עצמו הרי הרדיפה 

לפעמים  עצמו  על  מרחם  שאינו  רחמנות  לחוסר  גורם  זה  וכל  מעצמו,  מרוצה  ואינו  חסרונו, 

אפילו רגע כמימרא אינו נותן לעצמו מנוחה.

חטוף ואכול

ב. ויש חסרון זו הן 'בגשמיות', שרץ לחטוף עודו ועוד הנאות עולם הזה ואינו די לו במה שיש 

לו, וההרגשה הוא שאם לא יחטוף הדבר יברח ממנו כי צריכין להספיק עוד ועוד לפני שיגמרו 

התענוגים, ולפני שיזדקן ולא יוכל להנות מהעולם הזה. וכמו"כ 'ברוחניות' חושב שהוא צריך 

עוסקים  אנו  עכשיו  אבל  בקדושה,  גם  זה  כל  יש  )ובוודאי  רגוע  ואינו  ודחף  לחץ  ומרגיש  ועוד,  עוד  לחטוף 

בהחסרון שיש במדה זו, ושצריכין לזככה שיהא על דרך הטובה והאמיתית(.

מנוחת הנפש

ג. והנה התכונה הזאת נובע מחוסר רוגע שעי"ז מרגיש בכל עת שצריכין לחטוף עוד ועוד, וכל 

זה מלובש אצלו במאמרי חז"ל וחסידות, שצריכין לחטוף הרבה, אבל באמת יש כאן חסרון 

עמוק של חוסר שלוה וחוסר מנוחת הנפש )ואין אנו עוסקים כאן על אנשים שהגיעו עד לידי חולי נפש רח"ל מה 

שקורין "כפיתיות", אבל המדובר כאן הוא בעבודת הש"י, שאין זה התכלית לחיות בחוסר שלוות נפש ומנוחת מרגוע(.
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עלמא דאתי

עולם  דאתי,  לעלמא  ידי ההתקשרות  על  הוא  מנוחה,  מתוך  לעבודת הש"י  להגיע  והדרך  ד. 
הנצחי, וביאור הענין שהצדיקים מלמדים אותנו שהאדם חי חיים נצחיים גם בעולם הזה, כי 

באמת העולם הזה והעולם הבא הם שוין ובזה יודע שכל מה שמתעסק כאן באיזה ענין שיהיה 

הנצחי.  בעולם  הוא  ומחשבתו  עסקו  עיקר  כל  הרי  והן בעסקי הגשמיות  ובתפלה,  בתורה  הן 

ואזי אינו ממהר לשום מקום, כי יודע שבכל מה שמתעסק עכשיו, ובכל עניין שהוא מתעסק 

מתחבר לזה בפנימיות נפשו, והוא יודע שהעבודה והתענוגים אינם נגמרים לעולם ואין לו לאן 

למהר, כי כל רגע ורגע הוא מתעסק בענין נצחי שאינו נגמר. 

ותלמוד תורה כנגד כולם

ה. וכמובן שדייקא אחר כל הידיעה הזאת בא המשנה הנלמד בכל יום בקומו מיד בתחלת יומו, 
ותלמוד  חסדים,  וגמילות  והראיון,  והבכורים,  הפאה,  להם שעור.  דברים שאין  אלו  א(  א  )פאה 

אב  כבוד  הבא.  לעולם  לו  קימת  והקרן  הזה  בעולם  פרותיהן  אוכל  דברים שאדם  אלו  תורה. 

ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם.

דרכי הצדיקים

ו. וכמו שאמרו הצדיקים זי"ע שמיתת הצדיקים אינו רק כמי שיוצא מחדר לחדר וכמ"ש רבינו 
)שהר"ן שיחה קנו( ואמר אז: אבל אצל הצדיק אין צריכים לחשש על זה שמא אינו שם. כי מיתת 

הצדיק הוא רק כמו מי שיוצא מחדר לחדר אחר. והמשיל אז לבתו על עצמו: כמו שאני עתה 

בחדר זה ואחר כך אני יוצא מחדר זה ונכנס לחדר השני וסוגר הדלת אחרי. אם אתה תבוא אצל 

הדלת ותצעק אבי אבי וכו' לא אשמע דבריך כדברים האלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים 

והנורא. כי  שרמז לכל אחד ואחד כמה גדולה המעלה של מי שיזכה לבוא על קברו הקדוש 

בודאי ישמע דבריו ויעזור ויושיע לו בכל מה דאפשר.

רחמנות מהשי"ת

הנצחי,  בעולם  בזה  יתעסקו  כמו"כ  עכשיו  שמתעסקין  מה  שבכל  לנו  מגלים  הצדיקים  כי  ז. 
וכל ההבדל בין עוה"ז ועוה"ב הוא רק בענין הבחירה, אבל כשיודע ומאמין באלקותו ית', אזי 

לזה רחמנות מהשם  או שצריכין  ואמר  ענה  נא(  )שם שיחה  וכמ"ש  והעוה"ב שוין ממש  העוה"ז 

וגם  ה'  בעבודת  גדולות  יגיעות  לו  שיהיה  שניהם,  שצריכין  או  ועבודות  יגיעות  או  יתברך, 

רחמנות מאתו יתברך, קדם שזוכין שיעמדו וישקטו שמרי המח למטה עד שלא ירצה שום דבר 

בעולם, ויהיה הכל שוה אצלו. 
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בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך )משלי ו כב(  הינו שהכל שוה. 
ואין שום חלוק בין העולם הזה ובין הקבר ובין העולם הבא. כי בהתהלכך תנחה אותך התורה. 

והקיצות  וכן  והתורה,  יתברך  השם  כן  גם  שם  בקבר  בשכבך  ששם  עליך  תשמר  בשכבך  וכן 

לעולם הבא וכו'. )אבות ו ט( כי מאחר שאין לו שום תאוה ורצון כלל לשום דבר רק להשם יתברך 

הוא  בכולם  בעולם הבא  בין  בין בקבר,  הזה,  בעולם  בין  נמצא שהכל שוה אצלו.  ולהתורה, 

דבוק רק בהשם יתברך ובהתורה. 

כי מי שמקושר בעולם הזה יש חלוק בין העולם הזה שהוא רחבת ידים ובין הקבר שהוא מקום 
צר, וכיוצא בזה, אבל מי שנזדכך מחו ואין לו שום שמרים במח הכל שוה אצלו כנזכר לעיל:

היכלות וגווניהם

ח. שלפעמים נדמה להאדם שבעולם הבא לא יהיה חילוקים וכולם ישמעו תורה מפני הצדיקים 
הגדולים, אבל האמת אינו כן כי כמו בעוה"ז יש לכל אחד בית המקדש משלו ומקום רוחני 

דרכו  אחד  לכל  יש  וכמו"כ  כידוע,  הצדיקים  והיכלות  ורבו,  מורו  מפי  תורה  ששומע  ומקום 

ושורשו בעבודת הש"י, כמו שיש דעת המחבר ונהגו כן הספרדים וכן דעת הרמ"א שנהגו כן 

האשכנזים וכו' וכו', כמו"כ כל אלו החילוקים הם נצחיים ממש, שכל אחד יש לו עבודה נצחית 

וחלקי התורה והעבודה משלו, שבזה יתקיים ויחיה לנצח, כי גם בעולם הבא יהיה ממש כמו 

שהוא כאן בעוה"ז שילמוד ויתפלל ויתעסק רק באופן ובצורה שעסק כאן, לפי דרכו ושורש 

נפשו ונשמתו שהם חיים נצחיים אצל ישראל.

וחי בהם

ט. וכל זה מבואר בפסוקי התורה )ויקרא יח ה( ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם 
בהם  וחי  פירש"י שם  וכמו"כ  עלמא,  לחיי  בהון  ויחי  אונקלוס  התרגום  ופי'  בהם  וחי  האדם 

וכמו שפירשנו  לעוה"ב, שלדברינו הפסוק מזהיר אותנו לחיות בכל מעשינו חיי עולם הבא, 

מתחבר  ואינו  חי  אינו  כי  דמותא,  סטרא  בבחי'  הוא  הכל  אזי  כנ"ל,  לחטוף  שמנסה  שהאדם 

לשום דבר, כי מחשבתו טרודה לגמור הדבר ולעבור להדבר הבא, אבל התורה מזהירה אותנו 

להתחבר ולחיות בהם.

שחטאנו לפניך בפריקת עול

י. וכמו שאמרו הצדיקים בצחות לשון קדשם שעל אלו המצות מתוודים ביום כיפור על חטא 
שחטאנו לפניך בפריקות עול, ושאלו וכי כל ישראל פורקי עול שכל כך מתוודים אלא הטעימו 

בדעתו  וחושב  ומצות  תורה  ומקיים  עושה  כשיהודי  במבטא שפתם שהכוונה  לשונם  בצחות 
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'יצאתי ידי חובתי' זהו כעול שרוצה לפרוק וכמ"ש חז"ל )ברכות כח: כט:( העושה תפלתו קבע אין 

תפלתו תחנונים ודרשו שם מאי קבע כל שתפלתו דומה עליו כמשוי, ובלשון 'מאי עמא דבר' 

'יצאתי', וזהו הוידוי על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול.

לאדבקא מחשבתא בעלמא דאתי

ט. וכתב בליקו"ה )חזקת מטלטלין ב אות ד( וז"ל כי כל התורה כולה נתנה בשביל בחינה זו לאדבקא 
בעלמא  החיים  באור  להתדבק  זה  רק בשביל  הוא  עיקר הקדשה  כי  דאתי,  מחשבתא בעלמא 

וכו'. ובשביל זה נתן לנו השם יתברך את כל  דאתי, כמו שכתוב וחי בהם לעולם שכלו טוב 

מצוות התורה, כי השם יתברך שיער בדעתו, כביכול, שעל ידי רמ"ח מצוות אלו נוכל לדבק 

מחשבתנו  מדבקין  אנו  בפסח  כי  והמקום,  והאדם  והזמן  העת  לפי  דאתי  בעלמא  מחשבתנו 

בעלמא דאתי על ידי אכילת מצה וארבע כוסות וכו'. ובסכות על ידי סוכה ולולב וכיוצא בזה 

בראש השנה על ידי שופר. וביום הכפורים על ידי התענית וכן בשאר הזמנים. וכן בכל יום ויום 

אנו מתדבקין בעלמא דאתי על ידי ציצית ותפילין ושאר מצוות הנוהגים בכל יום. 

וכן לפי האדם, כי כהנים ולויים יש להם מצוות מיחדות לאדבקא על ידם וכן בשאר בני אדם. 
וכן לפי המקום, כי בארץ ישראל יש מצוות מיחדות לאדבקא על ידם וכו' וכיוצא בזה. כי כלל 

כל המצוות הוא רק לאדבקא מחשבתא בעלמא דאתי כנ"ל. וכל השס"ה לא תעשה הם בשביל 

כל  כלל  בחינת  שהם  הלב  מיתת  שהוא  עין  רע  מבחינת  שנשמרין  ידי  על  הזכרון  את  לשמר 

השס"ה לא תעשה שכולם נמשכין מבחינת הרע עין שהוא מיתת הלב, כמו שכתוב: ולא תתורו 

אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו':

וכל זה הוא לאדבקא מחשבתא בעלמא דאתי על ידי תרי"ג מצוות התורה, אבל גם בכל דבר 
יש חיות אלקות וכו' וזה נמסר לכל אדם, בפרט לפי מדרגתו שזוכה לאדבקא מחשבותיו גם 

בכל דברי הרשות בעלמא דאתי. 

האירה עינינו וגלתה לנו זאת שנוכל לדבק מחשבותינו בעלמא דאתי בכל הדברים  והתורה 
לנו  הראה  שבזה  ושבועה,  נדר  מצוות  ידי  על  זאת  לנו  וגלתה  תורה  מהם  ולעשות  שבעולם 

התורה בפרוש שאנו יכולין לעשות בעצמנו תורה ומצוות מכל הדברים שבעולם אפילו מדבר 

ושבועה  הנדר  ידי  על  ועכשיו  מצוה.  שום  בו  היה  לא  מתחלה  הרשות  הדבר  זה  כי  הרשות, 

שחייב עצמו בנדר או שבועה לעשות או שלא לעשות עכשיו נעשה מזה הדבר הרשות תורה 

ומצוות. נמצא שעל ידי נדר ושבועה הוא עיקר בחינת לאדבקא מחשבתא בעלמא דאתי מכל 

הדברים שבעולם, כי שם עיקר השרש של נדר ושבועה, בבחינת עלמא דאתי כנ"ל עכ"ל.



-לד-

חכמת אמת

כראוי  עשה  האם  המידה'  על  'יתר  עצמו  את  לרדוף  לא  הצדיקים  שהזהירו  מה  ג"כ  וזהו  י. 
)בתרא  בלקו"מ  וכמוש"כ  הנ"ל,  החיים  היפוך  בחי'  ג"כ  שזהו  וכו',  טובים  ובמעשים  במצוות 

ומדקדק  וחוקר  מה שחושב  דהינו  השם,  מעבודת  האדם  את  מאד  מפילין  החכמות  ואלו  מד( 

ביותר, אם הוא יוצא כראוי במה שעושה. כי בשר ודם אי אפשר לו שיצא ידי חובתו בשלמות, 

)קדושין  נתנה תורה למלאכי השרת  ולא  ג.(,  זרה  )עבודה  וכו'  הוא בא בטרוניא  ברוך  ואין הקדוש 

'ולא  )ויקרא י"ח( "וחי בהם",  נד(. ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחמרות יתרות, עליהם נאמר 

ותמיד הם במרה שחרה, מחמת שנדמה  אין להם שום חיות כלל,  כי  )יומא פה:(.  שימות בהם' 

ואין להם שום חיות משום מצוה מחמת  ידי חובתם בהמצוות שעושין,  יוצאים  להם שאינם 

הדקדוקים והמרה שחרות שלהם )והוא בעצמו אינו מחמיר שום חמרא כלל(:

ובאמת, אחר כל החכמות, אפלו מי שיודע חכמות באמת, אחר כל החכמות צריך להשליך כל 
החכמות ולעבד את ה' בתמימות בפשיטות גמור בלי שום חכמות. וזה היא החכמה הגדולה 

שבכל החכמות, לבלי להיות חכם כלל. כי באמת אין חכם בעולם כלל, ואין חכמה ואין תבונה 

נגדו יתברך, והעקר הוא, כי 'רחמנא לבא בעי' )סנהדרין קו: זהר תצא דף רפא:(.

גמילת חסד

זהו  ואנחה(  יגון  בחי'  אהניאגען  שקורין  )מה  לחטוף,  רוצה  שהאדם  שמה  שבארנו  לעניננו  נחזור  יא. 
ההיפוך מהחיות והדביקות בעבודת הש"י, וכמו לדגומא אדם שרגיל לשבת וללמוד, ובקשו 

לעזור,  שחייב  תורה  פי  על  הנכון  בזמן  וכמובן  הבית,  בעניני  לעזור  שיבוא  ביתו  בני  ממנו 

תורה,  לתלמוד  אפילו  מבטלים  אחרים  ידי  על  לעשות  אפשר  מצוה שאי  חז"ל  וכמו שאמרו 

להביהמ"ד  לרוץ  יכול  מתי  עסוק  מחשבתו  אם  והנה  לקיים.  מנת  על  שלא  לומד  וכי  דאל"ה 

עלמא  עם מחשבת  חי  החיים, שכשאדם  ההיפוך  זהו  הרי  תורה,  עוד  לחטוף  ורוצה  וללמוד, 

דאתי הרי הוא כשהוא נמצא עכשיו בבית וצריכין לעזור אזי הוא מחבור לעבודת השם שעוסק 

זו בעלמא דאתי, ומחשבתו נמצא  וחסד, אזי הוא נמצא עכשיו בהיכל  עכשיו במדות טובות 

כשיו בהיכל זו של מדות טובות, שסוד הדביקות שייך רק כשהוא רגוע במחשבתו ואינו רוצה 

להספיק עבודה אחרת. ודבר זה מצוי למאד למאד יראה חכם וילמד ויתחנן לפני השי"ת שיתן 

לו הדעת המיישבת והנכונה.

ואשתעשע במצותיך

יב. כתב היוסף תהילות )תהילים קיט מז( ואשתעשע במצותיך אתעסק בתורת מצותיך אשר אהבתי 
מבטל  אני  זה  כל  ועם  האמת.  אל  ולכוין  להתחכם  דיועילו  הרמב"ם  כתב  והחשק  והשקידה 
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מצותיך.  אל  כפי  ואשא  שאמר  וזה  אחרים,  ידי  על  להתקיים  אפשר  שאי  מצוה  לקיים  תורה 

לאפוקי מהרב מגילת ספר דסבר דאם התחיל לעסוק בתורה אין לבטל מפני מצוה כמ"ש הר"ן 

)פ"ק דקדושין( בשני מצות. ואין דמיונו עולה יפה. דהאמת הוא דדין זה הוא בשתי מצות דוקא 

)בראש דוד פ' לך  כמו שכתב הר"ן ז"ל אבל בתורה ומצות לא נאמר והטעם פשוט כמו שכתבתי 

לך( ושם הבאתי מיסוד הראשונים נוחי נפש. וזה רמז הגם כי אשתעשע בתורה ואשא כפי אל 

מצותיך. וכאשר קיימתי המצות ואשיחה בחקיך אחזור ללימודי דעול תורה קאי אאיסדן תדיר 

יום ליום ולילה ללילה:

העוסק במצוה

יג. וזהו סוד מה דקיי"ל דעוסק במצוה פטור מן המצוה, וכמו שמביא בשפתי צדיק )וירא אות יח( 
בשם זקנו החי' הרי"ם ז"ל וזה לשונו וכן שמעתי מפ"ק זקני מו"ר זצ"ל הטעם דעוסק במצוה 

וחוש  כח  בו  נותר  ולא  בה  דעסיק  במצוה  ואונו  כחו  כל  להניח  אחרת, שצריך  פטור ממצוה 

למצוה אחרת עכ"ל.

אז תתענג

יד. ועיקר העונג לא שייך רק כשהוא דבוק במחשבתו ואינו ממהר לעבודת אחרת, שזהו בחי' 
עוה"ב שמתענגין מזיו השכינה, בחי' שבת שהוא מעין עולם הבא, בבחי' )ישעיה נח יד( אז תתענג 

על הוי'. ואפי' בעולם הגשמי אינו שייך מנוחה ומרגוע רק כשאינו ממהר לשום מקום ומחובר 

יש  אזי  ולנוח,  לנפוש  מקום  לאיזה  שנוסע  מי  וכמו  לחטוף,  חושש  ואינו  והתענוג,  לההנאה 

שמהרגע הראשון שבא לשם כבר חושב איך לנצל את הזמן וכו', אבל באמת הרי הוא תרתי 

)והוא גם מצער ומפריע לאחרים שרוצין לשבות ולנוח  דסתרי כי ברגע שהוא חושב כן אזי אינו נופש כלל, 

וכו'(, ואם בעולם הגשמי כן, הלא מידה טובה מרובה חמש מאות פעמים.

המחובר שמנותק

טו. וכמו"כ בכל זמן קדוש ויום טוב שמגיע אזי יש טבעי בני האדם שמיד כשנכנס היום טוב 
והימים עוברים מהר, אבל באמת הנפש  וכבר חושב שצריכין לחטוף  רוצים לנצל את הזמן, 

הזה הוא כעין ניתוק מהיום טוב, כי אינו יכול להתחבר עם היום טוב, והתכלית הוא להתחבר 

וכמו שבארנו בבחי' עלמא דאתי, שאז אינו רץ לשום מקום, וכל רגע מהיום טוב מתעסק במה 

ועי' באריכות  ודבוק בעניני היום טוב כנ"ל,  בו,  וחי עם הרגע הזה שנמצא  שצריך להתעסק 

בספר דברי חכמים בנחת ח"א )מושג ניצול הזמן(.



-לו-

כי אם אותו היום

טז. וכל זה כ' רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא סי' ער"ב( היום אם בקולו תשמעו )תהלים צ"ה(, זה כלל גדול 
צריך  והצטרכותו,  פרנסה  הן בעסק  היום,  אותו  כי אם  עיניו  לנגד  ישים  בעבודת השם, שלא 

אם  כי  עיניו  לנגד  ישים  לא  יתברך  בעבודתו  וכן  בספרים,  כמובא  לחברו  מיום  יחשוב  שלא 

אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין לכנס בעבודת ה', נדמה להאדם כאלו הוא משא כבד, ואי 

אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, 

ובכח כראוי,  ליום, לאמור מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה  ידחה את עצמו מיום  וגם שלא 

וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, 

כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, 'היום' דיקא, והבן:

המחר עולם אחר

יז. והנה בתחלת דברי רבינו ז"ל מבואר יותר על מה שצריכין לחשוב רק על היום כי המחר 
נסיונות  וכיו"ב  השם  בעבודת  להם  שקשה  שאנשים  בחוש  שרואין  וכמו  כבד,  משא  הוא 

ויסורים ח"ו, אזי העיקר לשוב רק על היום הזה. אבל בסוף דברי רבינו ז"ל מגלה רבינו שהיום 

המחרת הוא עולם אחר לגמרי, והכוונה כמו שבארנו שהעיקר הוא להתחבר לכל יום ויום כי 

בזה שחושב על המחרת הרי הוא מתנתק מהעבודה של היום וכמו שבארנו.

פרישות וסיגופין

יח. והנה עבודה זו להדביק מחשבתו בעלמא דאתי יש שמסתכלין על זה כעבודה של פרישות 
וסיגופין שלא יהנה כלל מהחומריות ומסתגף באכילתו וכו', אבל באמת אפשר לחיות העבודה 

של "עלמא דאתי" בלי סיגופין וכו', רק להאמין בכל מה שעושה, שהוא עבודה נצחית, ויודע 

ומאמין שיש שם  יודע  ורגש שמרגיש  וכל הנאה  נעשה כאן כבוד שמים בעולם,  שבכל דבר 

חיות אלקות ודביקות ואהבת הש"י ויחוד קוב"ה ושכינתיה, שזהו עיקר התכלית לחיות בכל 

עניני הרשות והעוה"ז בחי' עלמא דאתי.

עולמות נשמות אלקות

יט. וכמו שאמר הבעש"ט הק' )פרשת נח אות יז( בענין תיבת התורה ותפלה וכן הוא בכל דבר על 
על  נ"ע, תבה מרומז  ]הבעל שם טוב[  זקיני  וגו', האיר אדוני אבי  הכתוב צהר תעשה לתבה 

ז"ל שתראה להאיר  וזהו מה שאמר צוהר תעשה לתבה, ואמר הוא  מלה, שהוא נקרא תיבה, 

התבה היוצא מפיך וכו', תחתים שנים ושלישים תעשה, יש לומר כאן מרומז מה ששמעתי מן 

אא"ז נ"ע כי בכל דיבור ודיבור יש עולמות נשמות ואלהות,
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שהוא  עולמות  היינו  תחתיים  וזהו  דיבור  פירוש  הוא  ותיבה  התבה,  אצל  כאן  שמרמז  וזהו 
מדרגה תחתונה, שניים הוא לשון משנה אותיות נשמה, והיינו נשמות, ושלישים היינו אלהות, 

וכל  ידי שהוא מושל ומנהיג את הכל,  )בפ' בשלח( ושלישים על כלו, שהוא על  על שם הכתוב 

זו, ובמאמונה שלימה, שיש  יהיה בכוונה  והדיבור שתוציא מפיך  אלה, תעשיה, היינו התבה 

בכל דיבור תחתיים שניים ושלישים, והם עולמות ונשמות ואלהות כנ"ל, והבן: )דגל מחנה אפרים 

נח, ובפ' שלח(.
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שיחה ב' אחרי תשעו

אסרו חג פסח

קדושת המצה מעין קדושת המן * מן לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו * בכל שנה ושנה 
זוכין בני ישראל שישפע להם קדושת המצה והמן * ביזת הים הוא שפע קודש חיות אלהו'ת 

ארץ  דרך  טובות  מדות  בחי'  הים  ביזת   * ישראל  לבני  טוב  כל  שמשפיעים  הצדיקים  ידי  על 

קדמה לתורה 

עומדין אנו ביום אסרו חג שביעי של פסח, אמרו חז"ל )קידושין לח. 7( דבני ישראל כשיצאו 
ממצרים אכלו המצה שלקחו עמהם עד מ' יום, ואח"כ ירד להם מן מן השמים, והמצה שאכלו 

עד אז הי' להם טעם מן.

קדושת המצה

מה שהאריך בסה"ק בשם הזוהר )ח"ב קפג: 8( והאריך מאור ושמש )הפטרה לפסח 9(  ידוע 
שתתחזק  עד  לו  שמזיקים  דברים  יאכל  שלא  מזהירו  הרופא  לבקרו  לרופא  הולך  דכשחולה 

7 קידושין )שם( ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה וכי ארבעים שנה אכלו והלא ארבעים שנה חסר שלשים יום אכלו אלא 

לומר לך עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן.

8 זוהר )שם( השתא אית לן לאסתכלא, בפסח נפקו ישראל מנהמא דאתקרי חמץ, כתיב )שמות יג ז( ולא יראה לך חמץ, וכתיב 

)שם יב יט( כי כל אוכל מחמצת, מאי טעמא, בגין יקרא דההוא נהמא דאתקרי מצה, השתא דזכו ישראל לנהמא עלאה יתיר, לא 

יאות הוה לאתבטלא חמץ ולא אתחזיא כלל, ואמאי קרבנא דא חמץ הוה, דכתיב סלת תהיינה חמץ תאפינה, ותו דהשתא ביומא 

דא אתבטל יצר הרע, ואורייתא דאתקרי חירו אשתכחת. 

אלא למלכא דהוה ליה בר יחידאי וחלש, יומא חד הוה תאיב למיכל, אמרו ייכול בריה דמלכא )ס"א מיכלא דאסוותא( אסוותא 

דא, ועד דייכול ליה לא ישתכח מיכלא ומזונא אחרא בביתא, עבדו הכי, כיון דאכל ההוא אסוותא, אמר מכאן ולהלאה ייכול כל 

מה דאיהו תאיב, ולא יכיל לנזקא ליה. כך כד נפקו ישראל ממצרים, לא הוי ידעי עיקרא ורזא דמהימנותא, אמר קודשא בריך 

הוא, יטעמון ישראל אסוותא, ועד דייכלון אסוותא דא לא אתחזי להון מיכלא אחרא, כיון דאכלו מצה דאיהי אסוותא, למיעל 

ולמנדע ברזא דמהימנותא, אמר קודשא בריך הוא, מכאן ולהלאה אתחזי לון חמץ, וייכלון ליה, דהא לא יכיל לנזקא לון,

יום לחודש בערב  ויעשו את הפסח בארבעה עשר  ויחנו בני ישראל בגלגל  9 ספר מאור ושמש )מצורע- הפטרה א' דפסח( 

בערבות יריחו, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה, וישבות המן ממחרת באכלם מעבור הארץ 

ולא היה עוד לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא )יהושע ה, י יב(. יש להעיר בזה. א( בעצם היום הזה הוא 

מיותר. ב( גם אין לו ביאור שמשמעותו מורה שלא אכלו רק באותו היום ולא אחר כך וזה אין לו ביאור. ג( גם אומרו וישבות 

המן ממחרת באכלם מעבור הארץ מורה מזה שאכילת עבור הארץ גרם הסתלקות המן, שעל ידי שאכלו תחילה מעבור הארץ 

נסתלק המן, וזה טעמא בעי: 

ויראה לרמוז כי הנה אמרו חז"ל )פסחים קכ.( נאמר )דברים טז, ח( ששת ימים תאכל מצות וגו' שבעת ימים וגו', מה שביעי 

רשות אף ששי רשות, יכול אף יום ראשון רשות תלמוד לומר בערב תאכלו מצות )שמות יב, יח( הכתוב קבעו חובה. ויש להבין 
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מזגו, ואח"כ לא יזיק לו עוד מאכלים אלו, כמו"כ בני ישראל כשיצאו ממצרים בבחי' חולה 

ברוחניות מכל הני שנים שהיו ערום ועריה )יחזקאל טז ז(, והקב"ה אומר להם שלא יאכלו חמץ 

כי כל אוכל חמץ ונכרתה, ובכח קדושת אכילת מצה הקדוש שהוא כולו אלהו'ת )רביה"ק שש"ק(, 

ובזה התחזק מזגם עד כ"כ שלא יזיק להם עוד אכילת חמץ משם ולהלן, וזהו סוד הקרבת שתי 

הלחם מחמץ לאחר כל העבודה של הספירה.

הלא משמעות הכתוב מורה שאנו מצווים ועומדים לאכול מצה כל שבעה ואיך יוציא הכתוב ממשמעותו. 

אמנם הענין מבואר על פי מה שהקשו בזוה"ק )ח"ב קפג ע"ב( מפני מה היו שתי הלחם שבחג השבועות באין מחמץ וזה לשונו 

שם למלכא דהוי ליה בר יחידאי וחלש, יומא חד תאיב למיכל, אמרו ייכול ברא דמלכא מיכלא דאסוותא דא, ועד דייכול ליה 

לא ישתכח מיכלא ומזונא אחרא בביתא, עבדי הכי כיון דאכל האי אסוותא אמר מכאן ולהלאה ייכול כל מה דאיהו תאיב ולא 

יכיל לנזקא ליה, עד כאן לשונו: 

וביאור הענין בתוספת ביאור הוא כי כמו שבחולי הגוף יש אשר הרופא משער בחכמתו שאכילת סממנים האלו בודאי מועילין 

לחולי זו באם יאכלם סכום כך וכך ימים רצופים, אמנם יש לך אדם שחליו כבד עליו וצריך ליקח אותן הרפואות כמה ימים 

רצופים, ויש לך אדם שאינו חולה רק מעט, ולזה פעמים שאין הרופא מצוהו ליקח הסממנים רק פעם אחת ובלבד שישמור 

עצמו איזה ימים אחר כך מדברים המזיקים לחולי זו כדי שלא תחזור החולי עליו, ואחר שיעברו סכום הימים יהיה טוב לפניו 

לאכול כל  מה שירצה ולא יזיק לו עוד. וכן הדבר בענין אכילת המצה שאכילת המצה היא רפואה לכל איש ישראלי שלא תזיק 

כל השנה אכילת החמץ לנפשו. 

וזאת שיערה חכמתו יתברך שמו שאכילת מצה כל שבעה יהיה די לכל איש ישראלי להגן עליו שלא יחלה חולי הנפש מחמת 

אכילת החמץ כל השנה, שהשארת הקדושה שישאר לו על ידי אכילת המצה מגינה עליו. אמנם לא כל אדם שוה בזה שיש אדם 

אשר תיכף באכילה הראשונה זוכה אל הדעת והשכליות וקדושות של אכילת המצה ששוב לא יזיק לו אכילת החמץ אחר הפסח 

ובלבד שישמור עצמו מאכילת חמץ שבעה ימים ועל זה אמרו חז"ל שאכילת הששה ימים רשות. 

אמנם לאדם שעדיין לא די לו באכילת פעם אחת שתהיה לרפואה לנפשו זה באמת צריך לאכול כל שבעה. ולכן כל המקראות 

שרירין וקיימים שהכל לפי מה שהוא אדם שיש די לו באכילת הערב לבד ויש שצריך לאכול ששה ימים ויש שצריך לאכול כל 

שבעה: ולכן אכלו ישראל המן ארבעים שנה במדבר ולא ניזונו על ידי מאכלים אחרים מפני שאכילת המצה היא לרפואה שלא 

יזיק אכילת החמץ כל השנה, וכשהלכו במדבר ולא עשו הפסח במדבר מחמת שלא מלו את עצמם כמבואר בדברי חז"ל )שמות 

רבה יט, א( ולא יכלו לקיים מצות מצה כהלכתה שעיקר מצותה היא בעת אכילת הפסח שנאמר )שמות יב, ח( על מצות ומרורים 

יאכלוהו, ובפרט לרבי אבהו דאמר מצה בזמן שאין הפסח נוהג דרבנן, ואפילו לרבא דסבירא ליה מצה בזמן הזה דאורייתא 

)פסחים קכ.( אפשר דערל גרע טפי. ומאי דדרשינן )שם( בו אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ומרור היינו רשות, וכן יראה מדברי 

הרמב"ם )בפרק ט' מהלכות קרבן פסח הלכה ח'(. ולכן לא היה להם מיכלא דאסוותא שלא יזיק להם כל השנה אכילת החמץ 

והוכרחו שיאכלו המן ולא מאכל אחר: 

קדושת המצות  הרי  לשאול  ויש  מן.  בהם טעם  ישראל ממצרים טעמו  לח.( שהעוגות שהוציאו  )קידושין  חז"ל  אמרו  והנה 

למעלה מקדושת המן שמצות הם ממוחין דחכמה והמן הוא שנקרא לחם אבירים )תהלים עח, כה( לחם שמלאכי השרת אוכלין 

אותו )יומא עה ע"ב( ואין השגת מלאכי השרת למעלה כל כך, וכן אמרו חז"ל )ברכות מ.( שאין התינוק יודע לקרות אבא עד 

שיטעום טעם דגן שרומז גם כן למוח החכמה כנ"ל. אמנם הענין הוא שהמוחין שמתגלין בעת אכילת המצה שהם מוחין דחכמה 

הם מסתלקים אך שהשארת המוחין שנשאר להם על ידי ההתגלות ההיא בזה טעמו טעם מן... 

ולכן וישבות המן באכלם מעבור הארץ שכיון שזכו לאכילת המצה שקדושתה היא למעלה מקדושת המן כמו שביארנו למעלה 

שהעוגות שהוציאו ממצרים שרומז להשארת הקדושה מאכילת המצה טעמו בהם טעם מן, והיה להם מיכלא דאסוותא שלא 

יזיק להם אכילת החמץ כל השנה לא היו צריכין עוד אל המן, וזהו ולא היה עוד מן ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא, 

שאחר אכילת המצה יכול לאכול כל השנה חמץ מתבואת הארץ שלא יזיק להם מחמת השארת הקדושה שנשאר על ידי אכילת 

המצה:
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וכן האריך בתפארת    )10 )ח"ב סא:  נעלה מהמצה כדאיתא בזוה"ק  מצינו בקדושת המן  וכן 

שלמה )פסח 11(, דבני ישראל היה בקליפת מצרים למשך רד"ו שנים, ונזדככו שם בכור הברזל 

עד שהי' ראויין לאכילת המיכלא דמהימנותא, ומשם זכה לעוד דרגא לאכול לחם מן השמים 

לחם אבירים שמלאכי השרת אוכלין אותו. ומשם עלו לעוד דרגא גבוה יותר מכל הנ"ל להוריד 

קדושה בתחתונים ממש בכניסתן לארץ ישראל ולבנות שם בית הבחירה ולזרוע בארץ ההוא 

פירות גשמיים ולהגביה להקב"ה על ידי המצות התלויות בארץ, ואכלו לחם מן האר'ץ דלאחר 

שנתקדשו בקדושת לחם מן השמי'ם זכו ללחם מן הארץ. 

10 זוהר )שם( תא חזי, ישראל כד עאלו ואתדבקו במלכא קדישא, בגין גלויא דרשימא קדישא, כדין זכו למיכל נהמא אחרא 

עלאה יתיר ממה דהוה בקדמיתא, בקדמיתא כד נפקו ישראל ממצרים עאלו בנהמא דאקרי מצה, והשתא זכו ועאלו למיכל 

נהמא אחרא עלאה יתיר מאתר עלאה, דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, מן השמים ממש, ובההוא זמנא אשתכח להו 

לישראל מאתר דא.

11  ספר תפארת שלמה )שם( וימהר אברהם האהלה כו' מהרי שלש סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות )וירא בראשית יח, ו( 

ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב )שם יח, ז( ולהלן אצל לוט כתיב )שם יט, ג( ומצות אפה ויאכלו. יש להתבונן מה 

מודיענו הכתוב בזה שלקח בן בקר רך וטוב מה שבח בזה הבן בקר הזה שהוא רך וטוב. וכן יש להתבונן אמנם למה באמת אצל 

לוט לא אכלו רק מצות מכל המשתה שעשה להם כמ"ש ומצות אפה ויאכלו ועיין באוה"ח. 

ענין מצות  לוט. אכן לבאר  וכן  עוגות מצות  הי' לכן עשה אברהם  כי בפסח  יב(  )בראשית רבה מח,  נודע דברי חכז"ל  אכן 

המצה שאנו אוכלים הנה מבואר בזוה"ק )ב קפג, ב( שהוא מיכלא דאסוותא מיכלא דמהמנותא והענין הוא כי אמנם כבר נודע 

בספרים כי שורש המאכלים של אדם הוא לתקן העלאת הני"ק שהם מעורבים בתוכם מני חטא אדה"ר באכילת עץ הדעת. והנה 

מהניצוצות האלו יש שנתערבו בעובדי כוכבים ובפרט במצרים. והני"ק האלו שנתערבו במאכלים עליהם האדם רעב וצמא 

כידוע בשם הבעש"ט )תהלים קז, ה( רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. 

והנה אמנם זהו בכל המאכלים בכל השנה אבל אכילת מצה איננה צריכה בירור כלל ולא יש בה מתערובות טו"ר כלל רק הוא 

כולו טוב לבד והלא הדבר זה מבואר בזוה"ק )ג, רנא, ב( כי מצה לשון מריבה ומצה בגין דמברחת לכל סטרין בישין ועביד 

קטטה בהו כי המצה כולה קודש לד' בלי שום פסולת ולכך )מנחות נב, ב( כל המנחות באות מצה כי היא מברחת כל החיצנוים 

גורשו ממצרים. פי' המצות גרשו  כי  כי לא חמץ  ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות  יב, לט(  וז"ש )שמות 

ממצרים כל הקליפות ותערובות טו"ר שהיו במצרים. 

וז"ש )שמות יב, יז( ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארמ"צ. ר"ל אתם תשמרו ע"י המצות 

להיות לכם כל טוב של הקדושה לבד כי כבר בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם הם צבאות הניצוצין שהם מארמ"צ כי 

כבר הוציאו כל הני"ק ממצרים ועשאוה כמצולה שאין בו דגים )ברכות ט, ב( ע"כ נשאר המצה בחי' סולת נקי' בלי שום פסולת 

טו"ר כלל. והנה כזה הי' ענין המן שנקרא )תהלים עח, כה( לחם אבירים לחם המלאכים הוא כי לא הי' בו שום פסולת כלל 

ולכך נבלע ברמ"ח איברים כנודע. ולזה אמרו חכז"ל )קידושין לח, א( שאז באכילת מצה טעמו טעם מן כי כן הוא באמת ענין 

המצה דומה למן:

נחזור לענין הנה ענין המצה היא נקי' בלי שום תערובות טו"ר כלל ואיננה צריכה ברור כלל לכך נאמר בזוה"ק )ב קפג, ב( כי 

המצה היא מיכלא דאסוותא שהוא הטוב של הנפש והיא מיכלא דמהמנותא כי בהיות שאין בה תערובות טו"ר כלל הנה הוא 

באמת טובה להאוכל כי נכון ובטוח שלא יזיק לו כלל לנפשו והוא מיכלא דמהמנות



-לא-    /תיודהשלישית

מזון התלמידי חכמים

וידוע דברי הזוה"ק )ח"ב סא: 12( דבני החברייא שלומדין תורה מתוך הדחק זוכין אפי' כהיום 
ללחם מן השמים ועוד יותר מזה, בחי' צנצנת המן דנשאר לדורות. 

כמו"כ מאמינים אנו באמונה שלימה בכח הצדיקים שאיש הישראלי שזוכה לאכול האכילה 
)כדברי החת"ם סופר( וכידוע מהרה"ק מצאנז  שנשארה לנו מצוה יחידה במאכל שהוא מן התורה 

וזוכה  מעי,  בתוך  ותורתך  חפצתי  אלהי  רצונך  לעשות  ט(  מ  )תהילים  בבחי'  מעי  שישו  שאמר 

לחם שמלאכי  דעה שאכלו  הדור  בבחינת  מן, ממש  וטעם  דמהימנותא  מיכלא  טעם  להרגיש 

עולם  זוהמת  מכל  ונקיה  והכנעה  בשפלות  אוכל  שהעני  לחם  נקי  לחם  אותו,  אוכלים  השרת 

הזה, וכדברי האר"י )שער הפסוקים פ' עקב( על הכתוב "כי לא על הלחם לבדו יחי' האדם כי על כל 

מוצא פי הוי' יחי' האדם" דלא האכילה גשמי משביע האדם כי אם הרוחניות הטעם מצה שבו 

זהו שמשביע ומשיב חיות לנפשו, ומצה הוא הבחינת מוצא פי הוי'. 

ביזת הים ביזת מצרים שפע קודש ברוחניות ובגשמיות

ומשם זכו בני ישראל לביזת מצרים ולביזת הים, ובודאי מבין יהודי שביזת הים חוץ מפשטות 
הדברים שבני ישראל צריכין לשפע קודש בגשמיות ובפועל ממש, אבל בבחינה עוד יותר מזה 

שצדיקים משפיעים לחם רוחני שפע חיות דקדושה שבני ישראל מכינים עצמן לקבלת התורה, 

בהוי'  ויאמינו  סוף  ים  בקריעת  במתנה  ישראל  בני  שזכו  רבינו  משה  בחי'  הצדיקים  ובקדושת 

ובמשה עבדו זכו לביזת הים, ומשה רבינו עוסק בזמן הזה דייקא בעצמות יוסף בחי' )משלי י ח( 

חכם לב יקח מצות, ומדבק עצמו לקדושת יוסף הצדיק דהוא הוא המשביר לכל עם הארץ ומשם 

משפיע שפע קודש ברוחניות ובגשמיות לבני ישראל, ממון בני ישראל הוא קודש קדשים, והוא 

מושג אחר לגמרי מממון תאות עולם הזה כדהאריך רביה"ק )ליקו"מ קמא כה 13(. 

12 זוהר )שם( מזונא עלאה יתיר מכלא, הוא מזונא דחברייא אינון דמשתדלי באורייתא, דאכלי מזונא דרוחא ונשמתא, ולא 

אכלי מזונא דגופא כלל, והיינו מאתר עלאה יקירא על כלא ואקרי חכמה, בגיני כך חליש גופא דחברייא יתיר מבני עלמא, דהא 

לא אכלי מזונא דגופא כלל, ואכלי מזונא דרוחא ונשמתא, מאתר רחיקא עלאה יקירא מכלא, ובגיני כך ההוא מזונא דקיק מן 

דקיקא יתיר מכלא, זכאה חולקהון הדא הוא דכתיב החכמה תחיה בעליה, זכאה חולקא דגופא דיכיל לאתזנא במזונא דנפשא. 

13  ליקו"מ )שם( וכסף וזהב הן הן הגונין, כי גונין עלאין בהם. וגונין עלאין המלבשים בכסף וזהב, אין מאירין אלא כשבאים 

לאיש הישראלי, כי שם מקומם. ונכללים זה בזה, ומתנהרין אלו הגונין, בבחינת )ישעיה מ"ט(, "ישראל אשר בך אתפאר", כי 

מקום הגונין אינו אלא אצל איש הישראלי. וכשמתנהרין הגונין, אזי הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתפאר בהם, בבחינת )חגי ב(: 

"לי הכסף ולי הזהב, ונעשה מהם בגדי ישע". 'ישע' אסתכלותא, כמו "ישעו אל ה'" )זהר יתרו צ: עין שם( מחמת הפאר הכל 

מסתכלין בו, כי כלם מתאוין להסתכל בו. 

אבל כל זמן שהכסף וזהב אצל העכו"ם, אזי הגונין נעלמים אורם, ואינם מאירין, כי אין שם מקומם. כי אין מקומם אלא אצל 

איש הישראל, בבחינת 'ישראל אשר בך אתפאר', כי שם פאר הגונין:

ובשביל זה העכו"ם תאבין לממון ישראל, אף על פי שיש להעכו"ם כסף וזהב הרבה, תאבים לדינר של יהודי, כאלו לא ראה 

ממון מעולם. וזה מחמת שהכסף וזהב שיש תחת ידם, אין הגונין מאירין, ואין החן שורה על ממון שלהם, כי עקר הפאר והחן 



-לב-

ביזת הים גן עדן

וכדתרגם יונתן )שמות יד ט 14( שהי' להם המי גיחון שהביא להם שפע קודש מגן עדן, וזה 
)איוב לז כב( מצפון זהב יאתה, מבעל צפון ביררו הבירורים  וזהו סוד  היה ביזת הים ברוחניות, 

ומשה לוחם עם בעל צפון, והארכנו שמצרים הוא המקום היחידה )וכן בגדעון שהיה בימי הפסח שופטים 

ו כה-כו( שנתהפך הרע ממש ונעשה כסא ומרכבה לטוב, והטלה מקור טומאת ע"ז של מצרים 

לקחו דייקא לקרבן הוי' ממש, עד כדי כך שאסרה התורה לשוב עוד מצרימה כי כבר בירורו 

זאת בכל שנה בימים ההם בזמן הזה,  לוקחים  ישראל  וזהו מתנה שבני  ולקטו כל הניצה"ק, 

ונשפע להם עשירות דקדושה עשירות דרוחניות, וזהו מה שאומר הקב"ה למשה רבינו ועבדום 

ועינו אותם קיים בהם ואח"כ יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם, דהרכוש גדול הוא השפע קודש 

דצריכין להכוחות הרוחניות ליכנס לארץ להוריד אלהו'ת בתחתונים.

ביזת הים מדות טובות בחי' דרך ארץ קדמה לתורה

 וכן הרכוש גדול ברוחניות הוא בחי' מדות טובות שהוא בחי' דרך ארץ קדמה לתורה, שכל 
ימי הספירה שאנו עומדין עכשיו הוא הכנה להמעמד הנבחר בהוציאך העם ממצרים תעבדון 

אלהי'ם בהר הזה, ולזה זכו ללחם שמלאכי השרת אוכלים בו שאין שם קנאה ושנאה ותחרות.

יעזור הקב"ה שישפע לנו כל טוב ברוחניות ובגשמיות עדי נזכה לבוא להר אלהי'ם לקבל שם 
נועם וכיסופין  וזוהמת עוה"ז, בחי'  ויהי לנו רק לחם נקי ועני מכל תאוות  תורה מן השמים, 

עד שאדם מתפלל שיכנס  "דאמרינן במדרש  קד בשם המדרש(  כתובות  )תוס'  חז"ל  וכדברי  להקב"ה, 

תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו" והמאור שבה יחזרינו למוטב.

יכול  כידוע חומר הענין שח"ו  נקי  לנו ממון  ונזכה שנהי'  לביזת המן,  הקב"ה שנזכה  יעזור 
להזיק להחינוך הטהור )בני יששכר(. יעזור לנו הקב"ה שנזכה כל אחד לעבור המי הים, בבחינת 

מקוה, מי הדעת וכדברי הרמב"ם, וכמו שנתגלה להם אז עלמא דאיתכסייא כדברי אדמוה"ז 

נבג"מ, כן נזכה שיתגלה לנו סודות התורה, ונעשה הכנה הרצוי' לקבל התורה מן השמים. 

לא נתגלה אלא אצל ישראל. ובשביל זה נקראים רשים, כמו )אבות פרק ב(, 'הוו זהירים ברשות'. כי הם רשים ועניים, כי אין 

להם הנאה מממונם, כאלו הם עניים, ותאבין לממון של ישראל, כי על ממונם של הישראלי שורה הפאר והחן, והכל תאבין 

להסתכל על הפאר והחן: 

אבל דע, תכף ומיד כשהעכו"ם מקבל ממון ישראל, תכף ומיד נתעלם החן והפאר בתוך הממון. ובשביל זה העכו"ם בכל פעם 

תובע ממון אחר מישראל, ושוכח הממון שכבר קבל, כי נתעלם החן כשבא ליד העכו"ם, וזהו )שם(: שאין מקרבין אלא בשעת 

הניתן:

14 תרגום יונתן )שם( ורדפו מצראי בתריהון ואדביקו יתהון כד שרן על ימא כניסין מרגליין ואבנין טבן דדבר פישון מגינוניתא 

דעדן לגו גיחון וגיחון דברינון לימא דסוף וימא דסוף רמא יתהון על גיפיה כל סוסוות ארתיכי פרעה ופרשוי ומשרייתיה על 

פומי חירתא דקדם טעוות צפון:



-לג-    /שיחהג'אחרי אתרוחגפתח'תשייו

שיחה ג' אחרי )אסרו חג פסח( תשע"ו

ואת  חקתי  את  "ושמרתם  ישראל  לבני  הקב"ה  אומר  ה(  יח  )ויקרא  בפרשתן  הקדושה  בתורה 
משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני הוי'".

כי הם חיינו

ידוע דהמצות הם החיים הפנימיים של איש הישראלי, חיות של נפש האלהו'ת שבו מתקשר 
מותר  דחסיד  שלח(  פ'  תשא  )פ'  משה  בישמח  החידוש  וידוע  נחלתו,  חבל  יעקב  בחינת  להקב"ה 

אפי' למסור נפשו להשי"ת, ואפי' על שאר מצות שאינם מחיובים מעיקר הדין למסור כדנפסק 

בשו"ע, ולכאורה האיך מותר לעבור על האיסור וחי בהם דנמצא חומרתו קולתו. ועל זה ביאר 

בקדשו דהצדיק כל חיותו הוא מהמצות ומעשים טובים שעושה בחי' כי הם חיינו, ואם יעבור 

על מצות עשה כל חיותו לכלום יחשב, ועל כן מותר לו למסור נפשו שבזה גופא מקיים מצות 

וחי בהם עיי"ש בנועם דבריו, )ועיין במה שמבואר במחבר שכ"ט סעיף א' ובביאור הלכה שם(.

יהודי אינו מחפש ואינו מוצא טעם בגשמיות רק ברוחניות חיי דביקות

כל איש ישראל יודע שהחיות 'חיים' אמיתי לא יהי' לו אלא בהקב"ה כמו שכתוב בתורה )דברים 
ל יט( ראה נתתי לפניך את החיים והמות ובחרת בחיים, ורק יהודי שחי בתורה ובמצות מרגיש 

בחוש ש"אין לך בן חורין אלא במי שעוסק בתורה" )אבות ו ב(. ומברך להקב"ה אשר לא חסר 

טומאות  מיני  מכל  חירות  נעשינו  עבדים  מבית  ממצרים  הקב"ה  וכשהוציאנו  מעולמו,  כלום 

וזוהמת עולם הזה, ונתן לנו תורת אמת ו"חיי" עולם נטע בתוכנו, הקב"ה אומר למרע"ה )שמות 

ג יב( בהוציאך את העם מצרים תעבודן אלהים על ההר הזה, כל יציאת מצרים הוא דרך א' ארוך 

עד קבלת התורה, והקב"ה נתגלה למרע"ה דייקא בסנה להראות לנו דאפי' בתוך הסנה מלאה 

עכ"ז  בגשמיות  הדעת  התרחבות  שום  לנו  ואין  ומחסור  עוני  במקום  דמסמל  וברקנים  קוצים 

כשיש לנו התורה לא חסר לנו כלום כי טוב סחרה מכל סחורה,

וכמ"ש חז"ל )אבות ו ד( בחי' פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וטוב לך 
בעולם הזה ובעולם הבא, וחקים ומשפטים נתן לנו ולא עשה כן לכל גוי, חקים בחי' חק בלא 

טעם דיהודי נכנע להקב"ה בלי שום טעם ורצון, ועכ"ז כעבד נאמן להשי"ת בלי לשאול שום 

שאלות, והן הן מה שנותנים חיות לאיש הישראלי והגוים אין מבינין זאת ושואלים מה דודך 

מדוד שככה השבעתני )שה"ש ה ט(.



-לד-

בכל תאוות וזוהמת עולם הזה אין בו שום טעם פנימי

בפרשת אחרי אמרה פרשת עריות וקורין אותו יום הכיפורים במנחה, כל מיני זוהמת העולם, 
נותן  שכאילו  בצורה  הוא  והכל  באמת,  גשמי  חיות  שום  שם  אין  כי  וידעת  מזהירו  והקב"ה 

חיות ובאמת משביעו רב וכמים סרוחים ומלוחים כל עוד ששותה אדם מהם נעשה יותר רעב 

טוב  מה  אשרינו  כב(,  ד  )משלי  למוציאהם  הם  חיים  הקדושה  תורה  משא"כ  רח"ל.  שהורגו  עד 

חלקנו ומה נעים גורלנו, חבלים נפלו לנו בנעימים )תהלים טז ו(, אתה בחרתנו מכל העמים אהבת 

אותנו ורצית בנו, הקב"ה אומר כדי שיהי' מוחך שליט על הלב ותוכל להתגבר על כל זוהמת 

אלו ולהיות בבחי' מוח שליט על הלב, במחשבה דיבור מעשה, תראה לטעום טעם התורה מי 

האיש החפץ 'חיים' אוהב ימים לראות טוב )שם לד יג( ולקיים הוחי בהם. 

ולפעמים נראה להנפש הבהמי כאילו ח"ו הקב"ה מגבילו בצמצומים והגבלות, וח"ו לחשוד 
אבינו שבשמים ואדרבה כדי שנטעום טעם ברוחניות צריך להיות קדוש ומובדל מכל תאוות 

וטומאות וזוהמת עולם הזה, ואז נוכל לטעום טעם דביקות טעם גן עדן עולמך תראה בחייך. 

והקב"ה מעיד על כל הני דברים טמאים דאין שם שום חיות פנימי, כמ"ש חז"ל )שבת קנב.( חמת 

וכדהאריך בספרים הק' שאין שום דבר בעוה"ז שמשביע הנפש הישראלי  וכו',  מלאה צואה 

בחי' משביעו רעב רח"ל.

נקבל שיהי' עלינו שמירה מעולה מכל הזוהמת

ניתן להם הזכות להמשיך היו"ט אחרון של  ואחינו בחו"ל  יום טוב  אנו באסרו חג  עומדים 
חג לעוד יום, בימים אלו מבקשין בני ישראל מהקב"ה שישמור אותנו מכל תקלה ומכל מיני 

טמאים  כלים  מיני  מכל  ומטומאתנו,  מקליפתנו  ולטהרנו  לעולם  ובאות  המתרגשות  פרעניות 

למיניהם שהם הם המ"ט והנ' שערי טומאה, ולא נעבור ח"ו על איסור חמץ והשאור שבעיסה 

ממשהו  אותנו  שישמור  מהקב"ה  מבקשין  במעשה.  ולא  בדיבור  ולא  במחשבה  לא  במשהו 

חימוץ, בשעה קשה כזו כשכל גדולי צדיקי דורנו מפחדים מהימים הבאים, ומי יודע מה יולד 

היום והאיך יראו בנינו ומה יעבור עליהם, ואין כוחנו אלא בפה להתפלל ולשפוך שיח כעני 

בפתח כי יעטוף וישפוך שיחו )תהלים קד(.

הכתוב  שצוח  מה  על  נעבור  לא  שח"ו  ישראל  בני  מלבות  יוצאת  עמוקה  וצעקה  עומדים 
השמרו פן יפתה לבבכם וח"ו נתור לבבנו אחר תאות העולם הזה, ההורים והמורים מלמדים 

לאביהם  לבם  ושופכים  מתפללין  הדורות,  מנהיגי  והצדיקים  וגאונים  ורבנים  מתיבות  וראשי 

ונתרחקו  אחינו שנפלו בהמלחמה  והותר  די  ובעוה"ר  מכל החטא.  אותנו  שבשמים שישמור 

נהי'  פזורנו שלא  וקרב  למוטב  ויחזירם  ירחם  הארץ השם  כנפות  בארבע  ונתפזרו  מהקדושה 

נפוץ בין הגוים. וכמובן לכל מי שיש לו מח בקדקדו ולב הישראלי פועם בקרבו שאין לנו שום 
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עצה ותחבולה להנצל מכל זה כי אם לשפוך שיח לאדון כל שירחם עלינו ויצילנו מכל אויב 

ואורב ופגעים רעים המתרגשות ובאות לעולם רח"ל, וכמובן שמהצורך בכל מיני השתדלות 

לעשות את מה שצריך בעולם המעשה לגדור גדר ולעמוד בפרץ, אך קודם ואחריה להרבות 

בתפלה ותחנונים.

נחנך דורתנו בחיי יחוד ודביקות

היחוד  טעם  דקדושה  ורוחניות  חיות  צאצאינו  וצאצאי  צאצאינו  לבנות  בתוך  ונביא  ונרגיש 
והדביקות דקדושה, טעם 'וחי בהם' כל היותר שיהודי חי בבית המקדש מעט שלו, ובד' אמות 

של הלכה, ושומר עיניו מראות כל רע, וחי בביהמ"ק מעט שלו זהו החיות שלו, ובבית כזה 

והמתועב,  הגשמי  מעולם  חירות  עולם  חירות  הלוחות.  על  חרות  עולם  חירות  באויר  מורגש 

ולהרגיש הוחיי עולם נטע בתוכנו חרות על הלוחות שאמרו חז"ל )כנ"ל( והמכתב מכתב אלהים 

הוא חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חרות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד 

תורה,. 

חיי עולם בחי' חי  וחי  נתקיים הוחי בהם,  ואז  נקי להקב"ה  )משלי לא( לב  בה לב בעלה  בטח 
ואם לאו נעשה בבחינת מת אין לו שום חיות, כדאמרו חז"ל רשעים בחייהם קרואים מתים, 

שמדובקים בכל מיני קלי' בחי' מיתה, ושותים מים מלוחים שאינם משביעים, אדרבה נעשה 

יותר צמא ויותר מתועב בעיני עצמו, )כדברי הרמב"ם? במי שממלא שנות נעוריו במעשים מתועבים רח"ל(.

ואינם  מעברים  עליהם  שעובר  שלהם  הנמוכים  בימים  אפי'  במיתתם  אפי'  צדיקים  משא"כ 
מרגישים החיות והדביקות והיחוד הנראים כמת )אלף פעמים טעם מיתה כלשון הרה"ק מקאמרנא זי"ע( עכ"ז 

מרחוק הוי' נראה לי )ירמיה לא ב(  והם חיים, יש להם תקוה לנצח ומתחזקים שעוד יבוא עליהם 

ימים טובים להרגיש טעם נועם זיו עליון. 

בן חורין דייקא במי שעוסק בתורה

יחודא שלים, בחי'  יחוד הכתר-עתיק  'הוי' אהי'' השמות של  גימטריא  'בהם'  וחי  לרמז  ויש 
)דברים לב יט( ואין אלהים עמדי יחוד מיניה וביה בלי שום פירוד, וזהו כשיהודי דבוק בחיי תורה 

שצדיקים  מה  יודע  יהודי  בחיים',  'ובחרת  אומר  הקב"ה  בנעימים  לנו  נפלו  חבלים  וקדושה, 

מלמדים אותנו כי אין החטא מתאים לנו כלל וכלל, אין שום שייכות ושום קשר יהודי לשום 

מין פגם ח"ו )ליקו"מ בתרא ז(, כמה שאברך יניח יותר דגוש בבית המקדש מעט שלו בית הסת'ר 

קודש הקדשים שבביתו ולא יחפש אחר חן חיצוני ח"ו יהי' לו חן דקדושה ויטעום טעם דביקות 

יודעים מה  ואנשי הצדיק  מזה,  גדול  חורין  בן  לך  היש  עלי אדמות  הכי מאושר  ויהי'  ויחוד. 
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שאמר רבינו )ח"ב קי"ט 15( שאין שום מין חיות ואפי' עשירים גדולים שזכו לכאורה למראית 

עין גשמי לכל טוב אין להם שום טעם וסיפוק בחייו. 

ארצות החיים אמונה

הכתוב אומר )תהילים קטז ט-י( אתהלך לפני הוי' בארצות החיים האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד: 
ורק מי שיש לו אמונה חייו חיים וחי בארצות החיים גן עדן התחתון בהתנוצצות ג"ע העליון, 

ז(  )קהלת ט  ויקיים הלך אכול בשמחה את לחמך  וכמה שישמור בתוך ביתו בקדושה ובצניעות 

שבו  הסתר  בבית  והערכה  הכרה  לו  יתנו  ויותר  עליונה,  שמירה  לו  יהי'  ובתמימות,  באמונה 

)תהלים קכח ג(, ולא  )מלכים ב' יא(, ואשתך כגפן פורי' ושתילי זתים סביב לשלחנך  קודש הקדשים 

ונוכל להמשיך בתורה ובעבודה  יחפשו ח"ו אחר מים סרוחים הנמצאים בחוצות וברחובות, 

מתוך שמחות היהדות ומתוך שמחת חיים חיי דביקות יחוד וקדושה, מה לך יותר מאושר מזה, 

ההורים מחנכים לקדושה ולטהרה ולצניעות, ונוהגין בחיי תורה.

ימית עצמו עליה

וכל נוסח הדיבור הוא חיי יחוד וקירוב ודביקות, ודייקא באופן כזה יחי' חיים אמיתיים חיים 
נצחיים חיי גן עדן עלי אדמות, ודייקא כשהאב נוהג בקדושה יכול להמשיך חיי נצח, ולא יהי' 

15  ליקו"מ )שם( דבר עמנו כמה פעמים מענין יסורי עולם הזה, שכל בני העולם כלם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו 

עולם הזה. ואפלו העשירים הגדולים ואפלו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכלם מלאים 

טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, שיהיה לו הכל 

כסדר כרצונו תמיד, וכלם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, 

וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. וכמה פעמים דברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת. ואפלו מי שנדמה 

עליו, שיש לו העולם הזה בשלמות ויש לו כל התענוגים:

עשר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגלת מלכים וכו' אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא 

כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אפנים וענינים, כנראה בחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מח בקדקדו ומסתכל 

קצת בהם באמת, וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום )קהלת ב(: "גם כל ימיו כעס ומכאובות" וכו', וכתיב )איוב י"ד( "אדם 

לעמל יולד קצר ימים ושבע רגז".

וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כלם נולדו לעמל ומלאים רגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל 

ויגון הזה כי אם לברח להשם יתברך ולעסק בתורה.

וכמו שמובא במדרש )בראשית רבה פרשה יג:( "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', הינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, 

ואי אפשר להמלט מזה בשום אפן, אפלו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם 

עיניו בראשו שיהפך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמל בתורה, ואז אשרי לו, כי נצול מעמל העולם הזה וזוכה 

לחיי עולם הבא:

ענה ואמר רבנו, זכרונו לברכה: הנה הכל אומרים, שיש עולם הזה ועולם הבא. והנה עולם הבא אנו מאמינים שיש עולם הבא, 

אפשר יש גם עולם הזה גם כן באיזה עולם, כי בכאן נראה שהוא הגיהנם, כי כלם מלאים יסורים גדולים תמיד. ואמר: שאין 

נמצא שום עולם הזה כלל.
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ח"ו שום פירוד ושום מחלוקת, ואמרו חז"ל )תמיד לב.( "מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית 

עצמו מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמו" והיינו כשימית חיי בשריים שלו חיי נפש הבהמי 

ובני ביתו אחריו, לעסוק בדברי תורה  יחנך בניו  זה  ובאופן  יתחיל לחיות חיים אמיתיים,  אז 

דייקא עסק דהיינו "להשקיע" בתוך עסק התורה דייקא כדברי הטו"ז )או"ח סי' מז(. 

ואז ירגיש הפסוק )קהלת ה יא( "מתוקה שנת העובד", והקב"ה מחשיב כל משהו יגיעה בינו לבין 

קונו, והיגע בתורה הקב"ה מעריכו למרות שלא למד הרבה איכות והעיקר הוא ההשתוקקות 

והכיסופין  הרצונות  אלא  והשעות  הדפין  מונה  הקב"ה  ואין  שבקדושה,  דבר  לכל  והכיסופין 

הקדושים, ונאמן הוא בעל מלאכתך לשלם שכר.

כל התחלות קשות ומכאן ואילך יערב לכם

הסתכלות  לו  יש  גיסא  ומאידך  ושלימים  בריאים  כלים  עם  כ(  ד  )אבות  חדש  נייר  לו  יש  בחור 

צר, ואינו רואה שאפי' מתחלה קשים להם עם כל זה לבסוף יערב להם כי כל התחלות קשות, 

הקב"ה אומר )שמות ג ז( כי ידעתי את מכאוביו אני יודע שאתה מתייגע מאוד, ידעתי הנסיונות 

שלך שרק אני הוי' יודע ויש דברים שאפילו המלאכים אינם יודעים שהם יודעים רק המעשה 

ואני יודע גם את הלב נשבר שלך,  ועכ"ז אחר כל הירידות וכו', אני הוי' נאמן לשלם לך שכר 

פעולתך וייגעך אתן לך רווחים גדולים בתורה ויראת שמים, וכדברי רביה"ק )ספר המדות ערך 

תשובה 16(. 

ומשל למה הדבר דומה בעולם הגשמי, לבעל הבית רוצה לבנות בית חרושת גדול שיביא לו 

ולא  ראשון  היום  מן  שיריוח  דהיינו  וארוכה  קצרה  דרך  אופנים  מיני  שני  ויש  רווחים,  הרבה 

ישקיע על לעתיד אלא הכל על ההוה, ולמרות שיש לו כעת ריוח עם כל זה יצטרך בכל יום 

לעבוד מחדש. והחכם שיש לו חכמת אומנות וחכמת חיים יסכים להשקיע עוד ועוד ולחיות 

חיי צמצום ודוחק ולבסוף יתרבה אצלו רווחים באין ערוך, ואז ישב על המנוחה ועל הנחלה 

בלי שיצטרך לעשות גדולה וקטנה.

16  ספר המידות )ערך תשובה אות עו(. המתחיל לעבד את ה', הקדוש ברוך הוא אומר לו: יודע אני, שחפצך ורצונך לעבד 

אותי, אבל מה הוא הבטוחות שמא למחר תעזב אותי, אם כן איך אקרב אותך בשביל הרצון שרצית, ואיך אגלה לך תכף דברים 

נסתרים, אלא כן תעשה: 

בתחלה אהב אותי כך ותעשה מצוותי, אף על פי שאין אתה יודע השכל של המצוה, ועבד אותי פשוט בלא חכמות, וכשתעבד 

אותי כמה זמנים, אזי אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר ואקרב אותך בכל מיני התקרבות, כי הזמן הרב שעבדת 

אותי מקדם הוא בטוחות, שלא תעזב אותי ]הן אמת[:
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כל משהו חשוב להקב"ה

רוחניות אינו נמדד במדות גשמיים בכלל, אלא הכל תלוי בחשיבותו בינו לבין קונו, כלפי מה 
הדברים אמורים לפעמים יש אדם שנפל ועבר איסורים שבעבר הי' אצלו מהדברים החמורים 

מאוד, ומרגיש לאחר נפילתו היות שממילא לא יוכל לומר לבני ביתו אחריו שמעולם נזהרתי 

ובזמן שיכול להתגבר  יותר אפי' באופן  עוד  ומקיל  ונבזה  ולכך מרגיש שפל  וזו,  זו  באזהרה 

יוכל  ואינו  להקב"ה  לעשות  שיכול  המשהו  מחשיב  דאינו  גרמא  ודין  בעיה,  שום  בלי  עליו 

להאמין שעדיין הקב"ה נמצא אצלו קרוב אליו והקב"ה כביכול יש לו קורת רוח מכל משהו 

שמתאפק למען כבוד שמו יתברך. ולמרות שלא יכול לומר שיש לו בגדים לבנים ושמן אינו 

חוסר על ראשו, ואינו בחי' אתרוג-נשמתו שבו הדר שבהדר בלי שום לכלוך ואפי' כתם אחד 

שחור אין בו )או בלעטל(, אלא מרגיש שהוא מקלקול מאוד מכף ראש ועד רגל, ובעלמא הדין אין 

לו עוד יחס, עכ"ז לא איש א'ל ולמען כבוד השי"ת תתאפק ועשה למען השם אם לא למענך.

כגון בן אדם שנפל ביום מן הימים ומוצא עצמו לאחר שעות שפטפט והרבה שיחה בדברים 
יד(,  ג  )ירמיה  שובבים  בנים  שובו  משמיא  קול  בת  שומע  שעות  ולאחר  רח"ל,  ואסורים  בטלים 

ולהכעיס  קול,  מהבת  אזנו  ואוטם  הרוחניות  ונשמתו  לבו  מטמטם  שעבר  העבירה  ולהכעיס 

תתגבר  שנפלת  במקום  שנפלת  עכ"ז  לו  אומרים  וצדיקים  אסורים,  בדברים  יותר  עוד  מרבה 

ותתחיל מחדש, לא תשמע ליצר שרוצה לגרר אותך יותר ויותר ולהרבות טומאתך ועוונתיך, 

אלא הרף תתחזק למען ה' ותתאפק אפי' לכל הפחות רגע אחד לכבודו של הקב"ה, כדאמרו 

 )17 חז"ל  ביוסף בן משיתא, דהוא מחייב העוברי עבירה וכמה הפליגו חז"ל )בר"ר ס"ה כב 

עליו.

עשירים אין להם שום טעם בחיותם

וזהו מה שאומר התורה "ושמרתי את חקתי ואת משפטי וחי בהם אני הוי'" מזה תשיג חיים 
אמיתיים, וכמה לא חלי ולא מרגיש ולא מחשיב עצמו יהודי שזכה להיות בין כותלי ביהמ"ד, 

ולכל הפחות לקבוע שיעורי תורה ערב ובוקר, אילו ידע כמה הי' מוכנים העשירים המגושמים 

שיש להם כביכול כל טוב זהב וכסף ואילו ידע שהם האנשים האמלולים ביותר עלי אדמות 

ועפרות זהב הי' מוכנים לשלם כדי להרגיש טעם א' מיני אלף מה שזוכה להרגיש יהודי לאחר 

17  מדרש רבה )שם( וירח את ריח בגדיו ויברכהו כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות יוסף משיתא בשעה שבקשו שונאים 

להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחלה אמרין ליה עול ומה דאת מפיק דידך נכנס והוציא מנורה של זהב אמרו לו אין 

דרכו של הדיוט להשתמש בזו אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק דידך ולא קיבל עליו א"ר פנחס נתנו לו מכס ג' שנים ולא 

קיבל עליו אמר לא דיי שהכעסתי לאלהי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שניה מה עשו לו נתנו אותו בחמור של חרשים והיו 

מנסרים בו היה מצווח ואומר ווי אוי אוי שהכעסתי לבוראי.



-לט-    /שיחהג'אחרי אתרוחגפתח'תשייו

יו"ט פסח ששמח בחלקו ובנקודות טובות שלו זכה לקיים מצות היום, מצה הקדושה, מרור, 

בזה  יש  בודאי  בלי שיעור.  ועוד  ועוד  ביו"ט  יציאת מצרים, מצות הלל, מצות שמחה  סיפור 

נסיונות )וכן שישאר הבחירה( עכ"ז מתחזקין בכח הצדיקים בכח הויאמינו בהוי' ובמשה עבדו )שמות 

יד( הצדיקים שממשיכים חיי רוחני לבני ישראל, ואפי' היהודים שנפלו כ"כ עד שאמרו לאחר 

הנסים ונפלאות שעשה עמנו הקב"ה בצאתי ממצרים ופצו פה ואמרו )שם( המבלי אין קברים 

במצרים, עכ"ז משה רבינו רעיא מהימנא עומד ומחזקם, ואומר להם התיצבו וראו את ישועת 

הוי' אשר יעשה לכם היום, וכן נזכה לילך בדרכי הצדיקים ולשמוע קול משה וקול הצדיקים, 

ולשיר ולרנן להשי"ת על כל הטוב אשר עשה עמנו. 

בקדושה של מעלה

באמת"  לעבדך  לבנו  "וטהר  ומבקשין  אלו,  נעלים  בזמנים  להקב"ה  לבם  שופכים  יהודים 
מקיימים מצות ספירת העומר, ורוצים להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, ההורים ומורים 

מבקשים "ונהי' אנחנו וצאצאינו כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ומצפים ומשתוקקים 

להיום הגדול והנורא. אמרו חז"ל בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל, בעבר שרו שיר'ה חדש'ה 

בחינת נוק' ולעתיד במהרה בימינו נזכה לשיר חדש בחי' דכר, והארכנו בדברי הטור א'ת ב'ש 

ג'ר וכו' דמרומז בו כל היו"ט הבאים עלינו לטובה במשך כל השנה, ודייקא על יום ז' שביעי 

של פסח  לא נאמר בו הסימן של א"ת ב"ש )טור או"ח תכח ( וי"ל ז"ע והסוד בזה הוא דהאות ע' 

ונראהו  נב ח(  )ישעיה  סוד הכתוב  חי,  כל  ונעלם מעיני  נסתר  והוא  ה'ע'תידה,  מרמז על הגאולה 

'עין' בעין בשוב הוי' ציון, דייקא בשביעי של פסח שהי' השירה חדשה יהי' לעתיד שיר חדש. 

)רש"י שם( אז ישיר משה מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה,  ימתוק מאוד דברי חז"ל  ובזה 
דיהי' אז בבחי' ישי'ר לשון זכר שיר ולא שיר'ה ומזה דייקא רמז לתחיית המתים מן התורה. 

שפחה  'שראתה  להדרגא  ולזכות  הים,  ביזת  חבילות  ליקח  ביחד  כולנו  שנזכה  הקב"ה  יעזור 

על הים' בחי' גילו אורו של משיח. ומבקשין 'קרבה אל נפשי גאלה' להתחזק בכחות חדשות 

עול  קבלת  ולהרגיש  עבדו,  ובמשה  בהו'י  ויאמינו  בחי'  צדיקים  לאמונת  ולזכות  ה'  לעבודת 

מלכותו יתב"ש עדי נזכה להוי' ימלוך לעולם ועד.

***

התוה"ק אומרת וחי בהם, ודרשו חז"ל )יומא פה:(, וחי בהם, ולא שימות בהם, ללמד על פקוח 
נפש שדוחה את השבת והמצות, וכבר ארכנו בסוגיא )או"ח סי' שכט ס"ד ובביאור הלכה שם( ואכמ"ל, 



-מ-

וידועים דברי החתם סופר בזה )תורת משה שמות לא יג 18( ומה שמובא בשמו )מפנקסו של ר' 

פ"ס 19( בסוד נזקי ממון איש ישראל .

18  תורת משה לחתם סופר )שם( אך את שבתותי תשמורו כי אות הוא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם, 

הרמב"ן פי' שאך בא למעט פיקוח נפש ומילה שדוחין השבת ומסמיכות הפרשה למידין שמלאכת המשכן אינה דוחה שבת 

א"כ ש"מ ממלאכת המשכן שהי' ענין גדול מאוד ואעפ"כ נדחה מפני שבת ובכל זאת שבת נדחה מפני פקוח נפש מוכח כי 

גדולה קדושת ישראל ויותר קדוש וחשוב בעיני ה' נפש ישראל משבת ומכש"כ מבנין ביהמ"ק וזה כמה עזה אהבת הקב"ה 

לישראל דסמיך שמירת שבת אחר מלאכת המשכן ששבת דוחה אותה אבל אך מועט שפקוח נפש דוחה שבת וזה לדעת כי אני 

ה' מקדשכם שעיקר קדושתי הוא בכם:

19  מפנקסו )הג"מ ר' פישל סופר על ויקרא( ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואמר הרמב"ן 

ע"ד הפשט, משפטי אלו הדינין האמורים בפ' ואלה המשפטים ובכל התורה, ולכך אמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם דע"י 

הדינים יחי' האדם בישוב המדיניות ובשלום שלא יזיק איש את רעהו ולא ימיתנו, ורבותינו אמרו, וחי בהם ולא שימות בהם 

ללמד על פקוח נפש שדוחה המצות עכ"ד. 

והנה י"ל דפירוש שניהם חד הוא, דמצינו אף שפיקוח נפש דוחה שבת, אם אירע שא' נסתכן והוצרך לבשר ולקח בהמת חברו 

ושחטה בשבת פטור על חלול שבת מצד פיקוח נפש דדוחה שבת, אבל ממון חברו חייב לשלם, דמציל עצמו בממון חברו חייב 

לשלם, וזהו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם כדרשת חז"ל, ואפ"ה ישמרו את משפטי דהיינו משפטי מדינה 

שיהי' שלום בין אדם לחבירו, שישלם לחבירו אם הציל נפשו בממונו:


