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שיחת ליל שבת

שבת מכח הרצון

שבת לפני מתן תורה

א. הנה אחר שיצאו בנ"י ממצרים וזכו לקריעת ים סוף אחר שלשת ימים הגיעו למרה, ואז זכו 

לקבל מצות השבת, וצריך ביאור דלמה הקדים מצות השבת לפני מתן תורה.

אשר קדשנו ובחר

)בספרו דרך פקודיך מצוה לא( עפ"י מה שמקשה שם  ומצאנו בזה דברים נפלאים מהבני יששכר  ב. 

קדשנו  דקידוש של שבת מתחיל אשר  טוב,  יום  קידוש של שבת לשל  בין  בההבדל שמצינו 

במצותיו ורצה בנו, וביום טוב מתחילין מיד אשר בחר בנו.

ורצה בנו

שייך  שזה  ודעת,  מטעם  למעלה  מבטא  שרצון  בנו,  ורצה  אמרינן  דבשבת  הבנ"י  וביאר  ג. 

לקדושת שבת שניתנה לנו למעלה מטעם ודעת, שהשבת הוא זכר למעשה בראשית. והטעם 

שנברא העולם אין לנו השגה בזה, שהש"י ברא את העולם בלא טעם ורצון המושג לנו, וכמו"כ 

השבת שהתחיל מיד במעשה בראשית הוא למעלה מטעם ודעת.

בית גנזי

ד. והנה עצם יום השבת הוא יומו של הש"י, וחסד חינם עשה הש"י עמנו חסד שנתן לנו את 

יום שלו, וכמו שאמרו מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו'. ונמצא שבאמת השבת הוא יום מצדו 

ית', רק שחמל עלינו הש"י ונתן לנו להכנס לבי היכלא דמלכא שהוא יום השבת וכל זה נכלל 

ברצון שהוא למעלה מטעם ודעת, שהש"י רצה לתת לנו את יום השבת, שהוא היום שלו ית', 

ולהכניס אותנו לתוך היום שלו. 
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בחר בנו

ה. משא"כ ביום טוב שאינו זכר למעשה בראשית, שהימים טובים ניתנו לנו אחר מתן תורה 
)ואפי' היום טוב של פסח ניתן לנו רק אחר מתן תורה וכמו שאמרו בפסחים כח, שפסח מצרים לא היה רק יום אחד(, ונמצא 

שאחר שבחר בנו מכל עם ונתן לנו תורתו ומצוותיו אז נתן לנו את הימים טובים. 

לנו  נתן  מצותיו  ומקיימים  עמו  שאנו  שמאחר  ודעת,  טעם  בחי'  הם  טובים  שהימים  ונמצא 
בנו, שהבחירה מבטא שאנו  לכן מברכין בקידוש אשר בחר  ולששון,  הימים טובים לשמחה 

צריכין לקיים מצותיו, והוא בחר בנו )וכמו"כ אנו בוחרים בו בקיום תורה ומצוות וכמוש"כ ובחרת בחיים וגו' וכמו 

שהוא  קודש  בשבת  משא"כ  הש"י(,  בנו  שבחר  מהבחירה  משתלשל  שלנו  שהבחירה  בחירי,  ישראל  בספר  שהארכנו 

למעלה מטעם ודעת שזהו בחי' "רצון" כנ"ל. 

פראסטיק

ו. ויש לבאר דברים אלו של הבני יששכר בתוספות ביאור עפ"י דברי רבינו ז"ל )בלקו"מ בתרא עח( 
שיש כו' דורות לפני מתן תורה, שאז התקיים העלם במתנת חנם, שאז יש תורה הנעלמת בתוך 

העשרה מאמרות, ואח"כ ניתנו העשרת הדברות, שאז ניתנה לנו תורה, ורבינו ז"ל מבאר שם 

שכשהאדם בטל מדברי תורה, ואזי הוא בבחי' "פראסטיק", ואזי מקבל חיותו מהאוצר מתנת 

ישראל  לארץ  הדרך  שהוא  תורה,  מתן  לפני  דורות  כו'  בבחי'  שהיא  הנעלמת  מהתורה  חינם 

עכ"ד רבינו שם.

מתנת חינם

ז. ולפי"ז יבוארו מאד דברי הבני יששכר שהשבת שהוא זכר למעשה בראשית הרי הוא בבחי' 
שזהו  חנם,  מתנת  של  אוצר  יש  ואז  העולם,  בבריאת  נתקדשה  ישראל, שהשבת  לארץ  הדרך 

מתן  בבחי'  הם  טובים  והימים  בנו,  ורצה  דרגת  שזהו  כנ"ל,  ודעת  מטעם  למעלה  רצון  בחי' 

תורה שאז נתגלה התורה שהוא בבחי' טעם ודעת.

נחלה בלי מצרים

ח. ולפי"ז יובן נמי דעיקר קדושת השבת הוא בארץ ישראל, וכמו דחזינן ביעקב אבינו שמיד 
שהגיע לארץ ישראל נאמר עליו ויחן את פני העיר שדרשו חז"ל על שבת )בר"ר עט, ז(, וכמו"כ 

)שבת קיח( דכל המענג את השבת נותנים לו נחלה ללא מצרים, שזה מבטא קדושת ארץ  אמרו 

ישראל, שארץ ישראל נקרא מנוחה ונחלה בחי' מנוחת השבת, ולדברינו את"ש דעיקר קדושת 

שבת הוא בחי' ורצה בנו, בחי' אוצר מתנת חנם, שזה בחי' הדרך לארץ ישראל.
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גאולה לתפילה

ט. ובזה יובן התחזקות גדולה מאד בשבת קודש, ויש לבאר עפ"י מה שנפסק בשו"ע )או"ח סי' 
קיא( דבשבת אין צריך )מעיקר הדין( לסמוך גאולה לתפלה משום שאינו יום צרה משא"כ בימים 

הבני  ולדברי  וכו'.  התבואה  על  בפסח  השנה  בראש  במשנה  שכ'  כמו  הדין  ימי  שהם  טובים 

יששכר הנ"ל מובן היטיב שכל הימים טובים תלויים בשמירת תורה ומצוות, ולכן הם ימי הדין, 

שכל קדושת הימים טובים תלויים באתערותא דלתתא ולכן יש דין לראות אם הוא ראוי וכו'. 

משא"כ בשבת קודש שהוא בדרגת "רצון" כנ"ל שאז הוא זמן שהש"י רצה בנו למעלה מטעם 

ודעת, ולכן אפי' כשאינו ראוי מכניסין אותו לבית המלך )וכמו"כ עצם מה שמסמיכין גאולה לתפלה, שגאולה 

הוא בחי' יום טוב שאז גאל הש"י את עמו(.

בכל מצב שהוא

י. וזהו עומק שמחת השבת שאע"ג שאינו ראוי והוא נמצא במצב שהוא נמצא, בחי' פראסטיק 
של  הסוד  שזהו  טובים,  מצד המעשים  אינו  הרי בשבת  כלל,  ראוי  אינו  עצמו  ומרגיש  הנ"ל, 

ורצה בנו, בחי' אוצר מתנת חנם אע"ג שאינו הגון ואינו כדאי.

ויצעקו להוי'

יא. ובזה מבאר הבני ישכר הסוד של שבת במרה נצטוו, שהנה ההבדל בין יציאת מצרים ומתן 
תורה, הם ג"כ על דרך הנ"ל שביציאת ממצרים לא היו ישראל ראויים כלל, וכל מה שהש"י 

ודעת,  מטעם  למעלה  הוא  הבריאה  שעצם  וכמו  ודעת,  מטעם  למעלה  הוא  הרי  אותנו  לקח 

ואי אפשר לשאול שאלות וכו' שזהו ח"ו בחי' כפירות, וכמו"כ בעצם מה שהש"י גאל אותנו 

מחמשה  אחד  שרק  הפסח,  במאמרי  שהארכנו  וכמו  ודעת,  מטעם  למעלה  היה  הרי  ממצרים 

וכו' או אחד מחש מאות יצאו. ובארנו עפ"י מה שמבואר ביחזקאל )כ( שבני ישראל במצרים 

היו שקועים בחטאים בעבודה זרה, והרמב"ן )שמות יד, מב( מבאר שכל הגאולה של אלה שיצאו 

נקרא  זה  אין  הנ"ל, שבערכין  רצון  בחי'  הוא  והצעקה להש"י  רק משום שצעקו להש"י,  היו 

אתערותא דלתתא, כיון שלא היה בידם תורה ומצוות, ואדרבה היו חוטאים וכו'.

שבת במרה נצטוו

יב. ובזה יבואר מאד ששבת במרה נצטוו, וכמו שבארנו שהשבת הוא בחי' רצון למעלה מטעם 
ודעת כמו שעצם הבריאה הוא למעלה מטעם ודעת, ולכן ניתנה לנו שבת במרה, לפני שהיה 

שאנו  מבטא  שהבחירה  וגו',  בנו  בחר  אשר  בחי'  שזהו  טוב  יום  משא"כ  ומצוות,  תורה  לנו 

צריכין לקיים מצוותיו ממתן תורה ואילך.
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מחלל שבת

ובזה יש לבאר דבר נפלא שמי שמומר לתיאבון ועובר על כל התורה עדיין לא הוי דינו  יג. 
)או"ח שפה( ולדברינו יובן היטיב, דאפי' מי  כגוי וכשמחלל שבת דינו כגוי כמו שנפסק בשו"ע 

שעובר על כל התורה, הרי כל זמן שעדיין שומר שבת, הרי הוא נכלל בחי' "ורצה בנו", שהוא 

הרצון שהיה להש"י לפני מתן תורה, אבל כשח"ו מחלל שבת )וענין בפרהסיא כבר בארנו במק"א( הרי 

פגם בבחי' ורצה בנו לכן דינו כגוי שעקר בחי' יציאת מצרים הרצון הראשון שרצה בנו לעם.

סגולה

סגולה,  לעם  נעשינו  תורה, שאז  רק במתן  היה  פקודיך שם מבאר דהבחירה  והנה בדרך  יד. 
שע"ז נאמר בפסוק ועתה אם שמע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה וגו', וסוד "סגולה" קשור 

להבחירה כמוש"כ בפסוק בך בחר ה' א' להיות לול לעם סגולה וכו' )דברים ז, ו( וכמו"כ בדברים 

)יד, ב( ובך בחר הוי'ה להיות לו לעם סגולה, והבחירה הוא סוד מה שאנו בוחרים בו ית' וכמו 

הוא  יציאת מצרים  תורה, משא"כ  לנו במתן  הגיע  בחירי, שהבחירה  ישראל  שהארכנו בספר 

בבחי' "רצון" שהוא למעלה מהבחירה )ויובן קצת מה שרבינו ז"ל מאריך כל כך בענין "הארת הרצון" שהוא סוד 

אוצר מתנת חנם יציא"מ לפני מתן תורה(.
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והלכת בדרכיו

מלכו בכיפה

מבוארים  המלכיות  כל  והנה  הרע,  ולשון  חנם  שנאת  עקב  רומי  ממלכות  נחרב  שני  בית  א( 
בחזיון של דניאל, שהמלכות השלישית הוא יון והמלכות הרביעית הוא אדום המבואר בדניאל 

)ב, ב( שהיא תקיפה כברזל שהוא משברת ומרצף כל דבר. והמלכות השלישית הוא מלכות יון 

שהיה בהצלם מנחושת, שהיא מלכות יון כמבואר שם ברש"י, ובפסוק )לט שם( שהמלכות הזו 

כמבואר  בכיפה,  שולט  יון  שמלכות  מצינו  לא  שהרי  פלא  הוא  ולכאורה  ארעא.  בכל  תשלט 

במגילה )י, א( שנבוכדנצר וכו' מלכי בכפה, אבל לא מצינו על שום מלך ממלכי יון ששלט בכל 

העולם.

קליפת יון

יב( שאין הכוונה על המלך בפועל ממש,  )עמ'  בנר מצוה  אמנם הביאור כמוש"כ המהר"ל  ב( 
אלא על החכמה שהתפשט, וכמוש"כ המהר"ל וזה לשונו "ולכך אמר על אומה זאת די תשלט 

בכל ארעא )דניאל ב, לט( מאחר כי האומה הזאת יש בה החכמה, הרי השכל מתפשט בכל העולם 

כפי המדה.  היה  והכל  העולם,  בכל  היה ממשלתם  כפי מדת השכל  ולכך  ענין השכל,  כך  כי 

ולכך המלכות הזאת לא היו מתנגדים לישראל רק מצד התורה השכלית ומצד התורה האלקית. 

וכך היה כל ענין מלכות שלישית, לבטל מישראל מעלת התורה האלקית וכל דבר אלקי: בפרט 

היה רוצה אומה זאת שלא היה ח"ו לישראל מעלה אלקית, וזה אמרם במדרש: )ויקרא רבה יג, ה( 

ושם הנהר השלישי חדקל, זו יון שהיא חדה וקלה בגזרותיה על ישראל, ואומר להם כתבו על 

קרן השור שאין לישראל חלק באלקי ישראל, כי מלכות שלישית אומרת לישראל כתבו על קרן 

השור דוקא". עכ"ל המהר"ל.

כפירה ללא גבול

ג( והנה מלכות יון הוא הכפירה בעיקר שמתפשט בכל העולם, וכמוש"כ המהר"ל. שהחכמה 
מתפשט ללא גבול, ובכל זאת ראינו שלא נתרבה הבית המקדש בימיהם, שאע"פ שפרצו בה 

פרצות וטמאו כל השמנים וכו' והיו צריכים אח"כ חנוכת המקדש, בכל זאת לא נחרבה הבית 

רומי  מלכות  שהוא  הרביעית  המלכות  כשהגיע  גיסא  ומאידך  יון,  של  ומהכפירה  מהחכמה 

שהיא מברזל אז נחרבה הבית.
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מידת ברזל

ד( אמנם חזינן מזה דהשנאת חנם שהגיע מרומי, וכמו שאמרו חז"ל שהבית השני נחרב עקב 
היה לשון הרע  לא  ד, ב( שבזמן אחאב  )בירושלמי פאה  וכמו שאמרו  גרוע מהכל,  זה  שנאת חנם, 

ביניהם אע"ג שהיו עוע"ז היו מנצחין. וחזינן מזה דעיקר החורבן בית המקדש, שהמקדש הוא 

מקום המדות, נחרב עקב חסרון במדות, שלכן המלכות הרביעית נחשב כברזל, שהברזל שובר 

הכל, שהברזל מרמז על המדות רעות, וכמוש"כ שכשבנו את היית )במלכים א, ו( שכל כלי ברזל 

לא נשמע בבית, וכמוש"כ בשמות )כ, כב( כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, שפי' רש"י שהברזל 

מקצר ימיו של אדם שזהו היפוך המזבח שמאריך ימיו, שהמדות הרעות, שהם בחי' יחרב איש 

ברעהו בא ממלכות אדום, שנאמר על עשו על חרבך תחיה, ועיקר החורבן נעשה דייקא ע"י 

מלכות אדום שהוא החרב והברזל שמרצץ את כולם כמבואר בדניאל.

תיקון הבית

וכלשון  חיצוניות  וחכמות  אפיקורסות  התפשטות  רח"ל  שיש  בזמנינו  גם  יובן  ולפי"ז  ה( 
השיחות הר"ן )שיחה לה 1( שהולך אפיקורסת גדול על העולם, שזהו בחי' מלכות יון ששולט 

בכל העולם, וכביאור המהר"ל שהחכמה הוא דבר המתפשט ואין לו גבול וכו', אעפ"כ עיקר 

התיקון  עיקר  שזהו  לרעהו,  איש  בין  חנם  השנאת  שהוא  הרביעית  מהמלכות  הוא  החורבן 

שצריכין לתקן חורבן הבית, שכל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו, שצריכין 

לתקן שיהיו נוהגין כבוד אחד בחבירו, ההיפוך ממלכות רומי שהוא כברזל שמקצרין ימיו של 

חבירו, שעי"ז יבוא במהרה המלכות החמישית שהוא מלכות המשיח שיתקן כל העול כמלכות 

שד-י במהרה בימינו אמן.

1 שיחות הר"ן )אות לה( ואמר: שהולך אפיקורסות גדול על העולם. וכן ספר כמה פעמים שהולך ונמשך אפיקורסות גדול 

בעוונותינו הרבים בעולם. אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העתים:

 ואמר: אף על פי שאינו מועיל כלל מה שהוא מספר זאת, שיהיה אפיקורסות בעולם ושצריכין להתחזק עצמו באמונה, כי אף 

על פי שהוא אומר זאת אף על פי כן מתגברת האפיקורסות והבלבולים, כי הלא גם דניאל וכיוצא הודיעו מקדם, שקדם שיבוא 

משיח, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, "והרשיעו רשעים והמשכילים יבינו" וכו' )דניאל י"ב י(. ואם כן מאחר שהודיע מקדם 

שזה יהיה הנסיון קדם ביאת משיח שיתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים באמונה, ומי שיזכה לעמד בנסיון וישאר קים באמונתו אשרי 

לו ויזכה לכל טוב המעותד לבוא לנו במהרה בימינו אשר נבאו עליהם כל נביאינו וחכמינו מקדם, ואם כן היה ראוי שכל אחד 

ישכיל ויחוס על עצמו לשאר קים חזק באמונתו, ולא יהיה לו עוד שום נסיון וצרוף כלל מאחר שכבר הודיעו זאת מקדם:

 ובאמת אף על פי כן אף על פי שהודיעו זאת מקדם אף על פי כן יהיה נסיון גדול. ורבים ירשיעו כמו שכתוב "והרשיעו רשעים" 

)דניאל י"ב י( אך אף על פי כן אני מודיע זאת מקדם בשביל אותן מעט הכשרים שיחזקו עצמן באמונתן, ובודאי יהיה להם 

מלחמות גדולות בדעתן, למען יהיה להם למשיב נפש והתחזקות והתאמצות יותר כשיראו שכבר דברו מזה מקדם:
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סעודה שלישית

שיחה ב' אמור תשע"ו

קדושת כהונה שאסור לישא ב' נשים * יסוד דברי החינוך דבכ"ג צריך להיות בתכלית הקדושה 
* סוד חרם רבינו גרשום שא"א להתייחד בב' נשים והקב"ה לא יחליף אותנו לעולמים * אלהיכ'ם 
כהן הוא ובקדושת כהונה לא ישא ולא יקח עם אחר ולא יגרש אותנו בע"כ * הקב"ה שמר אותנו 
מרגיש  יחוד  ובכל  מצוה  בכל   * בתולה  בבחי'  אותנו שנשאר  ישמור  גליות  בשאר  וכן  במצרים 
מושג   * מעולם  הי'  שלא  חדשים  שעשועים  מרגיש  המקבל  וכן  חדש  טעם  כביכול  המשפיע 
העלאת מ"ן הוא לא לפי ערך בכלל שהמקבל לפני היחוד אינו יודע מה הוא בחי' יחוד וכסומא 

שמדבר מצבעים * ועם כל זה בחר אותנו הקב"ה למעלה מטעם ודעת.

)ויקרא כא יג-יד( "והוא אשה בבתוליה יקח: אלמנה וגרושה וחללה זנה  כתבה התורה  בפרשתן 
את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה". ובפוסקים האריכו בחלק הנגלה בביאור ענין 

המצוה ובהגדרתה ובטעם התורה למה דייקא בתולה, וכן משא ומתן אי הוא מצות עשה, או 

איסור עשה.

כ"ג מותר לישא רק עם אשה אחד

)אישות פ"ז הל' יג( יצא לחדש חידוש גדול דהכ"ג אסור לשאת רק אשה א', והראב"ד  ברמב"ם 
ולדברי הרמב"ם  ימות השנה,  ולא בשאר  זו רק בכ"ג ביוהכ"פ  העיר עליו דלא מצינו איסור 

)בשו"ת  הפוסקים  דנו  עוד  א',  לגרש  יצטרך  כ"ג  שנעשה  מקודם  נשים  שני  לו  דכשהי'  נמצא 

חתם סופר אהע"ז קנד, ועי' בתורת משה בפרשתן( בדין כ"ג שנשא אשה קודם שנתמנה לכ"ג ואח"כ עלה 

היתה  מכיון שבשעה שכנסה  או  בעולה  היא  מכיון שכעת  זו  לגרש אשה  אי מחיוב  לגדולה, 

בתולה קיים אז חיוב קיחת בתולה, ולפי"ז מה יהי' הדין כשנשא אלמנה דאפי' בתחלה היתה 

נאסרת עליו אי מחיוב עכשיו לגרשה, והדברים ארוכים.

סוד חרם רבינו גרשום שהקב"ה לא יעזוב אותנו לעולם

ובסודן של דברים נראה, דהנה בהסתכלות גשמי נראה דיני חרם דרבינו גרשום מאור הגולה 
גדול,  אור  בזה  האיר  בפנימיות  ובאמת  והגבלות,  צמצום  הוא  כאילו  נשים  ב'  לישא  שלא 

וכדהמליצו עליו דלא בכדי קראו שמו בישראל בתור "מאור הגולה" דבתקנתו האיר עיניו של 

ישראל, וסודן של דברים הוא דלפי תקנת רבינו גרשום חסר בהיחוד אי הדכר נותן עיניו בעוד 

בלי  ימים,  לאורך  עמה  יחיה  ובה  בראשונה  שהתקשר  אשה  באותה  הוא  יחוד  והמושג  כוס. 
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שום מקום להשתחרר מזה והיא נעשית לעצם מעצמיו ולבשר מבשרו, וכמובן שהקב"ה לקח 

מאדם הראשון הצלע, וברגע שמצא אבידתו חזר למצב שקודם נסירה והוא חלק אחד ממש, 

נתגלה  לאחר שמצאה  כי  החן,  לעזבה כשתאבד  ויכול  בה  גרידא שבחר  בחירתו  ולא מחמת 

בתורה(.  גירושין  פרשת  בביאור  באהע"ז  האריך  )ומוהרנ"ת  כאן  לגירושין  מקום  ומה  צלעו  היתה  שמעולם 

ולא  להקב"ה,  חיל'  'אשת  להיות  ומיוחד  אחד  הוא  ישראל  בתולת  כביכול  בהנמשל  וכמו"כ 

יחליף ולא ימיר אותנו לעולם, ובחר אותנו להיות לו לעם סגולה למעלה מטעם ודעת, וקבענו 

ברית קשר של קיימא עם הקב"ה, ולא יגרש אותנו בע"כ ולא יוסיף עלינו עוד ח"ו, ומכל חלקי 

נשמת ישראל לא ידח אפי' ניצוץ נשמה והכל יתתקן לעתיד, וזהו הוא שתיקן רבינו גרשום.

אליהכ'ם כהן ובקדושת כהן לא יוסיף עלינו עם אחר ח"ו

שחרם רבינו גרשום נקבע דייקא בתקופת הגלות, ומקודם לזה היה מותר לישא ב'  ולמרות 
נשים, עכ"ז לפי יסוד דברי הרמב"ם הנ"ל שהכ"ג אסור לו מעיקר הדין לשאת ב' נשים, א"כ 

מכיון שאמרו חז"ל )סנהדרין מט( דהקב"ה כהן הוא וביארו דהוא בגדר כ"ג2, ולפי"ז לא יקח ב'  

נשים וא"כ לפי"ז חיזוק גדול יש לכנסת ישראל בזה.

בבתוליה יקח

עומק הדברים בקדושת כ"ג, ידוע דברי החינוך3 בעומק הדברים למה כ"ג החמירה  ולהבין 
וז"ל "משרשי המצוה, לפי שהעיקר הטוב שבאדם הוא  והגדירו לישא בתולה דיקא,  התורה 

2 ספר ליקוטי שושנים )לרבי שמשון מאוסטרפליא ז"ל( נשאלתי מן ש"ב הגאון הגדול המפורסם מוהר"ר יושע נר"ו מושל 

בגבורתו בק"ק קראקא יצ"ו מה שמצאנו במדרש הנעלם וז"ל המדרש ככתבו וכלשונו כד ישראל חייבין אתקיים בהון ובפשעיכם 

שולחה אמכם ואשתאר אמחץ דא הוא אמחץ ראש אויביכם וכד יתהדרו ישראל בתיובתא אתהדר אמכם לאתרא' בשעת' דא 

אשתלימו ח' בגדים דלביש כהנא רבא ביומא דכיפורא עכ"ל המדרש הנעלם בזוהר חדש וקשה להולמו והגאון מהר"ן מקראקא 

כתב עליו ז"ל המדרש הזה הוא חתום וסתום עד ביאת מורה צדק כי צודו גבורים ממנו, אפילו פירוש המילות עכ"ל מהר"ן בעל 

מגלה עמוקות, ומי שיש לו שכל שוה יראה ויבין שהמדרש הזה הוא עמוק, וכמה קדושים דרשוני ושאלוני לבאר להם היטיב 

וכו', מגודל אהבתי דמר בהיותו עצמי ובשרי ואהבת עולם אהבתיו לא אכחיד אמרי מלבאר המלות ועניינם בקיצור מופלג ולא 

הסוד כי קצרה היריעה מהכיל סודו, 

וכו', והקשו בתוספות ולמה לא  והוא דאמרינן בגמרא דסנהדרין שאל האי מינא אלהיכם כהן כי קבריה למשה במאי טבל 

הקש' האיך טימא את עצמו הואיל והוא כהן ותירצו דישראל נקראו בנים למקום עכ"ל, והנה פליאה דעת ממני נשגבה בעיני 

על המבוכה גדולה שקשה על רבותינו הצרפתיים, איך אמרו משום שישראל נקראו בנים תינח כהן הדיוט כהן גדול מאי איכא 

למימר, ואיך יתכן שהקב"ה ית' בכלל כהן הדיוט ח"ו, אמנם כן הוא שיש בזה סוד אך הנה זה מפורסם בזוהר בכמה מקומות 

לאין מספר וכן בכל המקובלים שמגודל חיבתן של ישראל הקב"ה כביכול עושה את עצמו ככהן הדיוט כדי שיהיה לו כביכול 

יכולת לילך למקום טומאה מליאה גילולים וכו', א"כ מתורץ תמיהתי על התוס' דהיאך טימא הקב"ה למשה, הא כהן גדול אסור 

לטמא אפילו לבן, תריץ הקב"ה כביכול מתוך חיבתו עשה עצמו ככהן הדיוט.

3 ספר החינוך )מצוה רעב( שישא כהן גדול נערה בתולה, שנאמר ]ויקרא כ"א, י"ג[ והוא אשה בבתוליה יקח. והראיה שזה 

]כתובות כ"ט ע"ב[ עושה היה רבי עקיבא ממזר אפילו מחייבי עשה,  זכרונם לברכה  נחשב מכלל מצות עשה, מה שאמרו 

וביארו זה כשיהיה כהן גדול בא על אשה שאינה בתולה שהיא אסורה עליו בעשה, שהעיקר הוא אצלינו לאו הבא מכלל עשה 
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לו  ראוי  כן  על  הגופות,  ימשך מעשה  אחרי המחשבות  כי  ונקיות,  טהרה  לו מחשבת  שיהיה 

למשרת הגדול להדבק באשה שלא קבעה מחשבתה באיש אחר זולתי בו, שהוא קדש קדשים, 

ומתוך כך יהיה הזרע אשר יתן לו השם ממנה טהור ונקי ראוי לעבוד בקדושה:

עיניה  ונתנה  בו  זולתי  אחר  באיש  קבעה מחשבתה  הבתולה  גם  אם  יודע  ומי  תאמר,  ושמא 
באחר, התשובה בזה שכל זמן שלא יצאה מחשבתה מן הכח אל הפועל אינה נפסלת, אבל כל 

זמן שנבעלה נפסלה. ואף על פי שאמרו זכרונם לברכה )יבמות נ"ט ע"א( דמשתבגר אסורה עליו, 

הענין הוא דמכיון שהיא גדולה כל כך יצר מחשבת לבה רק רע, ואולי קבעה מחשבתה באדם 

יבין  אחר, ומחשבתה רעה מכיון שהיא גדולה נחשבת לה כמעשה". ועיי"ש בדבריו והמבין 

דגילה בזה סודות נסתרים בענין יחוד קובה"ו. 

קדושתן של ישראל

וכנסת ישראל אין להם שום חשק באחרים ח"ו ומי שיודע שורש קדושתן יודע שהם רחוקים 
ודבוקה  'חבוקה  לו  רק  הוא  תשוקתנו  שכל  עלינו  מעיד  והקב"ה  ועון,  חטא  מכל  לגמרי 

לך  להיות  היום  הו'י האמרת  'את  כו(  )דברים  בחינת  לנו  וכן הקב"ה  רצונך,  לעשות  רצוננו  בך' 

לאלהים.. והו'י האמירך היום להיות לו לעם סגלהוכו' להיות לו לעם סגולה. 

האריכו בזה בספרי פנימיות התורה, דצורת כ"ג בקדושתו הכל מדבר על הכהן דלמטה  וכן 
סודות4  וכן שושן  הקנה,  התנא  בספר  נפלאים  בסודות  בזה  ]ועיין  דלמעלה  הכהן  על  ומרמז 

בביאור סוד רנ"ב איברים באשה ורמ"ח באיש[.

עשה. ועוד אמרו זכרונם לברכה ]הוריוח י"א ע"ב[ מוזהר על האלמנה ומצווה על הבתולה:

משרשי המצוה, לפי שהעיקר הטוב שבאדם הוא שיהיה לו מחשבת טהרה ונקיות, כי אחרי המחשבות ימשך מעשה הגופות, על 

כן ראוי לו למשרת הגדול להדבק באשה שלא קבעה מחשבתה באיש אחר זולתי בו, שהוא קדש קדשים, ומתוך כך יהיה הזרע 

אשר יתן לו השם ממנה טהור ונקי ראוי לעבוד בקדושה:

ושמא תאמר, ומי יודע אם גם הבתולה קבעה מחשבתה באיש אחר זולתי בו ונתנה עיניה באחר, התשובה בזה שכל זמן שלא 

יצאה מחשבתה מן הכח אל הפועל אינה נפסלת, אבל כל זמן שנבעלה נפסלה. ואף על פי שאמרו זכרונם לברכה ]יבמות נ"ט 

ע"א[ דמשתבגר אסורה עליו, הענין הוא דמכיון שהיא גדולה כל כך יצר מחשבת לבה רק רע, ואולי קבעה מחשבתה באדם 

אחר, ומחשבתה רעה מכיון שהיא גדולה נחשבת לה כמעשה:

וכן מזה הטעם אמרו ]שם[ גם כן שאם נתאלמנה מן האירוסין, אפילו בעודה קטנה אסורה היא לכהן, דמכיון שנעשה בה מעשה 

הקידושין כבר קבעה מחשבתה באיש אחר מתוך מעשה האירוסין ונפסלה, דמעשה פוסל אפילו בקטנות ומחשבה בגדלות. וכן 

אמרו ]שם[ שאם נבעלה שלא כדרכה גם כן פסולה, שכבר נעשה בה מעשה רב אף על פי שבתוליה קיימין:

וכן אמרו ]שם[ שאף מוכת עץ פסולה, והטעם בה לפי הדומה לפי שאינה קובעת עוד מחשכתה הרבה בכהן גדול, דמכיון 

שנאבדו בתוליה אינה כורתת ברית חזק לעולם לאיש. וכעין מה שאמרו זכרונם לברכה ]סנהדרין כ"ב ע"ב[ אינה אשה כורתת 

ברית אלא למי שעשאה כלי, והרי זו לא עשאה שום אדם כלי. ומכל מקום לא החמירו זכרונם לברכה באלו הרבה, ואמרו 

]יבמות ס' ע"א[ שאם נשא בוגרת או מוכת עץ, דיעבד יקיים:

4 בתנאים הק' ובראשונים )הקנה - ד"ה סוד בתולה לכהן גדול , שושן סודות אות תט - סוד והוא אשה בבתוליה יקח( אל"ב שים 

יד לפה ולמה תרבה בדברים כי אין בעולם כטהרת כ"ג, דההוא בי דינא דהמיתו אשה בחיובא ונטלהו התלמידים ובשלוה ובדקו 



-יב-

הקב"ה טועם טעם בתו'

וכן הקב"ה לקח לו בתולת ישראל להתייחד עמם, ושמר אותם מכל רע במשך ירידתן למצרים, 

כדהעיד עליהם בחי' שבטי י'ה, ואמרו ז"ל 'אחת הי' ופירסמה הכתוב', כלל ישראל ניצלו מכל 

פגע ונכנסו במצרים בשלום ויצאו בשלום, כולם זרע קודש המה, ובזה קירבם להר סיני וקיים 

הקב"ה  עמהם  מתייחד  מקיים  שישראל  מצוה  ובכל  אשה,  יקח  מעמיו  'בתולה'  אם  כי  בהם 

מחדש וטועם עמם טעם בתו' כביכול, ויש בזה טעם יחוד תדירי כי בכל יחוד בערכין יש בזה 

יום  ובכל  כן,  מעולם  היתה  שלא  באופן  מחדש  ושעשועים  תענוגים  מקומות  פתיחות  משום 

נפתחו להיהודי שעוסק ומחפש בגנזייא דמלכא מוחין ואוצרות חדשים שלא הרגיש מעולם, 

)ועיין בזה דבריו הנפלאים בספה"ק אור לשמים5(. 

באיבריה ומצאו רנ"ב איברים ובאו ואמרו לרבנן כמה איברים יש באדם אמרו להן רמ"ח אמרו להן והלא מצאנו רנ"ב אמר להם 

באשה בדקתם ורנ"ג יש ומתוך דקותו נימוח ומה נינהו היתרים ב' צירים וב' פתחים באותו מקום והחמישי הוא יותר מבפנים, 

וראה והבן בני דחמשה איברים הוסיף קב"ה באשה יותר מבאיש וידעת בני שאיש ואשה רומזים בד"ו פרצופים ועל שהאשה 

היא שער השומר כענין זה השער לה' עשה לה הקב"ה חמשה איברים הללו לשמרה כדי להיות הדבר דוגמא עליונה, שקרוב 

לשער עומדים ארבעה מלאכים מיכאל גבריאל אוריאל נוריאל השומרים השער שלא יכנסו לה ד' קליפי ערלה הם ד' שרים 

חיצונים המטמאים שפע היורד לישראל, ועליהם אמר דוד ע"ה כל גוים סבבוני בשם ה' כי אמילם והיה מכוון לסלקם, והאבר 

החמישי הדק שנמוח הוא השער עצמו, וע"כ צריכה האשה לשמור עצמה עד בא בן זוגה ואם לא שמרה תנשא לישראל ולכהן 

הדיוט כי הם מזרע יעקב ותקע כף ירך יעקב, 

אך הכ"ג הנאחז ממים צלולים טהורים ונקיים לבנים וזכים הם צריך לקדשה קדושין מעולים להיותם קדושים גדולים אוכלת 

תרומה גדולה שאין לה שיעור מתוך העלמה ע"כ צריכה להיות אטומה וסגורה מכל צד ופנה כדרכה ושלא כדרכה ואז הקליפות 

הלכו להם וחסד עולם עם כנ"י וההשפעה טהור ונקי אין שטן ואין פגע רע, ואין הדין כן רק כשמקדשה והוא כ"ג אבל אם 

קדשה בהיותו הדיוט והיתה פתוחה מצד עץ או מצד בגרות עתה אפי' שנעשה כ"ג מותר לו לכונסה, וה"ה כל המותר לו בהיותו 

הדיוט מותר גם עתה כי הקידושין כבר עבר, וע"כ אמר קרא יקח המורה קדושין, ומעשה ביהושע בן גמלא שקידש מרתא בת 

בייתוס ומינהו המלך להיות כ"ג וכנסה.

5  ספר אור לשמים )פרשת אמור( והוא אשה בבתוליה יקח )כא, יג(. ונקדים לפרש הפסוק )ירמיה לא, ח( בבכי יבואו ובתחנונים 

כך, בודאי דהגאולה תהיה מתוך  יב( ובשמחה תצאו. אלא הפירוש הוא  נה,  ישעיה  )ע'  ולכאורה קשה הלא כתיב  אובילם, 

וגם  יפר עצתם.  רוצים להשביתם מעבודתם, הש"י  ישראל מתוך צערם מה שאומות העולם  בזכות הבכיות של  רק  שמחה, 

יש צדיקים הדבוקים בו ית"ש, ומתוך דביקותם הם מורידים לפעמים דמעות מחמת שמחה, ומתוך דמעות אלו יזכו ישראל 

לגאולה. וז"פ בבכי - בזכות הבכי של ישראל, יבואו - לשון ביאה וחיבה, ויהיה יחוד גמור ואמיתי:

ואיתא בגמרא )עירובין נד ע"ב( על פסוק אילת אהבים ויעלת חן )משלי ה, יט( אילה זו רחמה צר וחביבה על בעלה כשעה 

ראשונה, ואילה רומז לכנסת ישראל )תנדבא"ר פ"ב(, כי מבשרי אחזה אלהי - כמו שעינינו רואים בחתן וכלה, שיש לכלה צער 

בביאה ראשונה, ובשביל זה חביבה על החתן מחמת שיודע שסובלת יסורין בשבילו, כמו כן כביכול אין ערוך אליו, הכנסת 

ישראל סובלת יסורין כדי לקיים מצות הבורא, ובכל פעם שנתעלה מעלה אחר מעלה בכל עליה בעולם חדש נעשית שם בחינת 

בתולה, ובשביל זה חביבה עליו כביכול כשעה ראשונה, ולזה נמשלו הכ"י כאילה:

וזפ"ה והוא אשה בבתוליה יקח, והוא רומז על עולם הנסתר שהוא למעלה מהזמן עולם החירות, דהיינו בשביל שיהיה אשה 

בבתוליה יקח, דהיינו שיהיה חביבה על בעלה כשעה ראשונה, ממשיך הצדיק שבדור אור עליון מעולם הנסתר וכנ"ל, ודו"ק:

והוא אשה בבתוליה יקח )כא, יג(. נ"ל, דהנה כתיב )במדבר יח, כג( ועבד הלוי הוא, דאנו אומרים אתה הוא על שם שהקב"ה 

הוא נגלה ונסתר, נגלה - כשמאיר לאדם בלבבו ומרגיש אלהותו ית"ש אז הוא בהתגלות, ולפעמים הוא בהסתר, אבל הצדיק 

הוא דבוק ומקושר תמיד בהשי"ת וממשיך עצמו תמיד אחר השי"ת לבלי נתון עזוב עצמו ממנו, וז"פ ועבד הלוי הוא, הלוי 



-יג-    /תיודהשלישית

הנ"ל  החינוך  וכהגדרת  בוגרות  ולא  קטנה  ולא  נערה  דייקא  לישא  צריך  שהכ"ג  הסוד  וזהו 
עמהם  מתייחד  הקב"ה  ואוהבו'  ישראל  'נער  וכן  עליונה,  הקדושה  בתכלית  להיות  שצריכה 

דייקא בבחינת נער, )ואפי' יהודי זקן צריך להיות בחי' נער אלט טאר מען נישט זיין(. 

כריתת ברית

כל הנ"ל, לכאורה יתקשה לנו דלפי"ז איזה בחי' העלאת מ"ן יש כאן, הא נערה אין  ולאחר 
לה דעת דגדולה, ואין לה מושג מכל עניני יחוד ואישות, וא"כ לכאורה לא הכינה נפשה להיות 

מושג  כל  לה  אין  דהא  להאור,  'כלי'  בהמושג  וחסר  לבעלה  וכלי  רצון  לעשות  ומזומן  מוכן 

לאיזה דבר צריכה להכין נפשה, ורק לאחר הרגשת טעם היחוד תבין הדברים למפרע, וכיצד 

הבחנת מושג העלאת מ"ן יש כאן.

זה כבר הארכנו בסודן של דברים, דהקב"ה מצוה לאברהם אבינו המול לך כל זכר,  ולבאר 
בן שמונת ימים תמול אותם לפני שבאו לכלל דעת, ולכאורה יקשה השואל איזה מין כריתת 

ברית הוא זה, והמושג ברית הוא בין שני אוהבים גדולים דיודעים ומכירים זה את זה, וכורתין 

ברית אהבה בין שניהם, משא"כ בקטן דאין לו השגה מה שעושין עמו איזה מין ברית הוא זה, 

ואדרבה לפי מה שביארו באחרונים דאברהם אבינו לא קיים מצות מילה לפני שציוהו הקב"ה, 

למרות שקיים כל התורה כולה קודם שנצטוה, וביארו שמושג ברית הוא דייקא כשהמשפיע 

הושיט ידו לכרות ברית ואז כשיסכים עמו המקבל שייך לעשות ברית, משא"כ קודם שנטצוה, 

וא"כ האיך נבחין מצות ברית לקטן שאינו בן דעת בכלל.

סוד העלאת מ"ן המקבל מעורר מלתתא באמונה בלי שום השגה

וכאן נפתח לנו הפתח להבין סוד זה, דשני צדדים יש במושג יחוד, מחד צד אומרין לה להנו' 
וא"א  בעלה  עמה  תתייחד  בהסכמתה  ורק  הן  ואמרה  פיה  בשאלת  וברצונה  בבחירתה  שרק 

להתייחד בע"כ, ומאידך גיסא היעלה על הדעת שהנו' מבינה לפני שטעמה טעם היחוד ממה 

כל  צבע  מענין  עמו  כמה שמדברין  וכל  בצבעים  מבחין  כסומא תחשב שאינו  הלא  המדובר, 

דיבור הוא למותר, וכן כשמדברין עם בע"ג  אילו פינו מלא כים עם כל מיני דיבורים ופיתויים 

שתסכים עכ"ז כל המדובר הוא מסביב ומטיפלות סביב ענין היחוד, ומהעיקר גופיה דעל זה 

צריכה להכנה דרבה לא תדע מעולם עד שתטעום, ובע"כ שהמושג העלאת מ"ן הוא למעלה 

רומז להצדיק שהוא דבוק ומקושר אצלו ית"ש, וזה ועבד הלוי, הוא - כנ"ל שמעלה עצמו בעבדות עד עולם הנסתר שנקרא 

הוא, מקור נשמות ישראל:

וזפ"ה והוא אשה, אשה רומז לכנסת ישראל )זח"ב לז ע"ב(, דהיינו שכנסת ישראל נתמלאת שפע מבינה שנקרא הוא )זח"ב 

קיד.(, והכל הוא ע"י הצדיק שפועל זאת בעבדותו. בבתוליה יקח, פירוש כשמשגת שפע והארה חדשה הרי היא נקראת בתולה, 

כמ"ש בזוה"ק )זח"ג סה ע"ב( בתר דינקא הדר איתעברת מינייהו, ודו"ק:
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מערכין ואינו רק בתור גזירת הכתוב דברגע שהתחתון עושה העלאת מ"ן מיד נשפע עליו פי 

כמה מהעליון )וכבתי' בת פרעה שמושיט ידה למרות שאין כל דרך הטבע שתגיע ידה( ואינו אפי' בערך )והאריכו בזה 

במאמרי חסידות לבאר מושג העלאת מ"ן ומ"ד(, וזהו מה שציוה הקב"ה לאברהם אבינו להמול דייקא כל 

קטן להראות שאין כאן מושג ברית בעולם הגשמי אלא אדרבה הקב"ה חבלים נתת לי בנעימים 

ובחר אותנו לעם סגולה למעלה מהשגתנו. 

וכמו"כ הנערה דייקא בשעת קטנות השכל מיוחדת דוקא לכ"ג, ואין בה העלאת מ"ן לפי ערך 
המשפיע, ועכ"ז דייקא באמונה שמאמינה בפשיטות במה שהמשפיע יתן לה ויפתח לה פתחה, 

ועד רגע היחוד נועלת פתחה בחי' גן נעול אחותי כלה בזה מעלת חן על המשפיע, ונעשה כלי 

נכונה ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהי'ך.
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שיחה ג' אמור תשע"ו

דרגות בטהרה שלב אחר שלב * מקודם הותר למעשר ובהערב השמש לתרומה ובבוקר לקדשים 
* הסוד בזה גילו רביז"ל עבודת המתן * ד' חילוקי כפרה ממתין עד יום הכיפורים ועד יום מיתתו 
יזכה  דייקא  זה  ידי  וסובל עד שבא אל שערי הקדושה על  ומאריך אפו  ידי עבודת המתן  * על 
לטהרה * גילו מוהרנ"ת נשמות שאינם זוכים בהאי עלמא רק בחינת ובא השמש בעלמא דאתי אז 
וטהר * כנסת ישראל צריכין חיזוק כשמשמשים באפילה ואינם מרגישים כלום ומאמינין בדברי 
הצדיקים שבא השמש וטהר ולא יתאבד כלום מעבודתו * חיזוק לכל יהודי בדרגתו דיליה שאם 
יש לו משיכה לחלק מחלקי התורה למרות שאינו מקובל בעיני העולם יסתכל רק בחיזו דעלמא 

דאתי ולא יתפעל כלום ואז יזכה לקרבה אל נפשי גאלה

דבא  בנגלה,  זה  פסוק  ב:( מבארים  )ברכות  חז"ל  וטהר,  ובא השמש  הקדושה בפרשתן  בתורה 
בדרגת  שיהי'  הבוקר  עד  להמתין  צריך  ועכ"ז  השמש  הערב  לאחרי  למחר  על  מוסב  השמש 

טהור לגמרי שיוכל לאכול קדשים, וכמובן דהטמא כשיוצא מטומאתו הולך דרגא אחר דרגא 

הדין  בו  יש  היום  מן  חלק  וכשעבר  נקיים  ז'  ספירת  לאחרי  השביעי  ביום  מקודם  בטהרתו, 

לתרומה,  טהור  נעשה  הערב השמש  ולאחרי  וכו',  למעשר  טהור  ונעשה  ככולו  היום  דמקצת 

ולדרגת אכילת קדשים לא הגיע עדיין עד יום המחרח ויביא קרבנותיו, ואז חזר ונעשה טהור 

לגמרי כדרגתו קודם שנטמא.

עבודת המתן

ולכאורה צריך להבין למה גזרה התורה דסדר טהרתו ילך דרגא אחר דרגא ולא נעשה טהור 
)יומא לח:(  ז'( ונבנה על יסוד דברי חז"ל  )תורה  בבת אחת, ומזה נפתח כאן הסוד דגילה רביה"ק 

לו בא  פותחין  חן בא לטמא  יתן  ולענוים  יליץ  הוא  ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים  "אמר 

לטהר מסייעין אותו תנא דבי רבי ישמעאל משל לאדם שהיה מוכר נפט ואפרסמון בא למדוד 

נפט אומר לו מדוד אתה לעצמך בא למדוד אפרסמון אומר לו המתן לי עד שאמדוד עמך כדי 

שנתבסם אני ואתה". 

ד' חלקי כפרה

וכן אמרו חז"ל )יומא פו.( בד' חלקי כפרה, דכשיהודי נפל ועבר על פגמים חמורים ח"ו, תשובה 
כפרתו,  לשלימות  מיתתו  יום  עד  להמתין  צריך  ולפעמים  כפרתו  גומר  הכיפורים  ויום  תולה 

וביאר רביה"ק יסוד זה, דלעבודת הטהרה לזכות לשלימות התשובה ולחזור לקדושה בתכלית 

צריך לחפש ולהתגעגע בגעגעוים ובכסופין אחר הטהרה, ואינו נעשה טהור ברגע אחד אלא 
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יש עליו עבודת 'המתן', ועובר עליו עוד יום ועוד יום עד גמר ז' נקיים, וכמעט שאבד סבלנתו 

ועוד מעט פקעה נפשו ואין לו הכח לזכות לדרגת טהור, והקב"ה אומר לו הארך אפך ותמתין 

עוד יום ועוד יום, ולא אתן לך ולא אזכה אותך בשלימות הטהרה עד שיעבור עליך כל חלקי 

והכנעה בחי' כלי  דייקא קונה שפלות  ובזה  וביני לביני לבו נשבר לו בקרבו  תיקוני תשובה, 

חרס שבירתן זהו טהרתן, וע"י זה יהי' לו בחינת העלאת מ"ן ודייקא ע"י עבודת המתן יזכה 

לבסוף להתטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה לגמרי.

לית לך רעותא טבא דאיתאבד

אדם שעובר  לך  דיש  הישראלי,  נשמת  ומחזק  בכמה מקומות6,  מוהרנ"ת  האריך  זה  וביסוד 
בתפלתו,  כלום  פעל  שלא  לו  ונדמה  ובבקשות,  בתפלה  שמרבה  שרואה  ושנים  ימים  עליו 

)מהדורא קמא סימן ב( "וכשאנו רואים ארך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים אליו  וכלשון רביה"ק 

לריק,  הם  בלבם, שכל התפלות  ושלום,  חס  ישראל שטועים,  בני  ויש מעמנו  נושעים,  ואינם 

כמו  אותם,  ומקימים  אותם,  מעלים  הם  ודור,  דור  שבכל  הצדיקים  התפלות  כל  באמת  אבל 

של  קומתה  ובונין  לדוכתיה,  ושיפא  שיפא  כל  ומעלין  המשכן".  את  משה  "ויקם  שכתוב: 

השכינה מעט מעט, עד שישתלם שעור קומתה, אז יבוא משיח, דא משה, וישלים אותה, ויקים 

אותה בשלמות".

6  ספר השתפכות הנפש )אות צד( ועין בספר "עלים לתרופה" מכתב קס"ב, שכתב שם בזה הלשון: שצריך כל אחד לילך בזה 

להתחיל בכל פועם לקים ענין בחינת חשמ"ל הנ"ל, דהינו להתחיל לשתק ולחרש לפני השם יתברך בתשוקה גדולה אליו יתברך 

וברחמנות גדול על עצמו שנתרחקתי כל כך, עד שאיני יודע כלל מהיכן להתחיל לדבר בבחינת: "כי אין מלה בלשוני הן ה' 

ידעת כולה נאלמתי לא אפתח פי" וכו', כי כבר נדמה לי שהתחלתי כמה פעמים ועדין אני רחוק כל כך וכו', כאשר יודע כל אחד 

בנפשו והשם יתברך מלא רחמים רבים תמיד. ועל פי רב יחוס עליך ויפתח פה לאלם כמוך ממש. ממש כמו אלם הפותח לדבר 

וכמו שדברנו על פסוק "בורא ניב שפתים" )עין לעיל אות ע"ז(, שהשם יתברך בורא ממש מחדש ניב שפתים, שנוכל לפרש 

שיחתנו בעצם ההתרחקות איך שהוא אפלו אם היה כן אלפים פעמים כי לגדולתו אין חקר: 

ובפרט כי באמת אנו מאמינים ומעט יכולים לראות ולהבין שאף על פי כן איך שהוא בודאי לא נאבד שום דבור ושום צעקה 

אפלו משאול תחתיות ממש, כנשמע מפי אדוננו מורנו ורבנו הקדוש כמה פעמים ואנו צריכין להאמין בזה באמונה שלמה. 

בפרט כי כל אחד יכול להבין בעצמו שאם לא היה מתחזק באלו הצעקות והכסופים טובים וכו' בודאי היה גרוע יותר ויותר בלי 

שעור, כי אין קץ להתגרות הבעל דבר שרוצה להאביד ולעקר את האדם לגמרי, חס ושלום, כאשר כבר שקעו כמה נפשות על 

ידי זה. והעקר על ידי שלא התחזקו בכל הנ"ל: 

וכן בספר לקוטי עצות - ערך התבודדות  יח. אף על פי שנדמה להאדם שמדבר בלא לב, אף על פי כן גם זה טוב מאד. וכשידבר 

כך הרבה דבורים על ידי זה על פי רב יזכה, שיתעורר לבו לדבר בהתעוררות הלב כראוי, כי הדבור יש לו כח גדול לעורר את 

האדם. ואפלו אם עוברים ימים ושנים הרבה ונדמה לו, שלא פעל עדין כלום בדבוריו ושיחתו, אף על פי כן אל יפל מזה כלום, 

כי בודאי הדבורים עושים רשם. על דרך משל כמו מים היורדים על אבן אף על פי שנדמה שאין להמים כח כנגד האבן הקשה 

ואין נכר רשם המים באבן, אף על פי כן כשהמים יורדים על האבן כמה וכמה זמנים רצופים, הם עושים נקב באבן כנראה בחוש. 

כמו כן אפלו אם לבו לב האבן, ואין נכר בו רשם דבוריו ותפלותיו, אף על פי כן ברבות הימים והשנים ינקב לבו האבן על ידי 

שיחתו, כמו אבנים שחקו מים, כנזכר לעיל. וטוב שיאמר האדם בשעת התבודדות היום אני מתחיל להתדבק בך. ויעשה בכל 

פעם התחלה, כי כל ההמשכות הולכין אחר ההתחלות. וכמו שאומרים שההתחלה היא כמו חצי דבר של כל המעשה. נמצא 

ממה נפשך, יעשה בכל פעם התחלה ויאמר, כנזכר לעיל. כי ממה נפשך אם מקדם היה טוב, עכשו יהיה יהיה יותר טוב, ואם, 

חס וחלילה, מקדם לא היה טוב, בודאי צריך ומוכרח לעשות התחלה חדשה, כנזכר לעיל )שהר"ן רלד(:
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ממשש באפילה ונגזר עליו דלאחר פקודתו ירגיש קרבת הוי'

)ברכות השחר ה' מו( גילה מכבשי דרחמנא דברים נוראים, דיש נשמות שנגזר עליהם  ומוהרנ"ת 
משמיא שכל ימי חייהם יתייגעו בעבודת השם, ולעיני בשר לא יתגלה שפעלו כלום, ואדרבה 

יהי' נראה ח"ו כאילו לא שמעו תפלתם, ולאחר מאה ועשרים יתגלה להם מה שפעלו בכל הני 

תפלות והשתוקוקת, וכל ימי חייהם הם בדרגת ז' נקיים ועבודת חיפוש תדירי לזכות לטהרה 

ולתשובה, וכמובן תסמר שערות אנוש מהנסיון גדול הלז, ודייקא הרצון והלב נשבר מקדשו 

ומטהרו, ומבאר שם פסוק זה "ובא השמש וטהר" דלאחר מאה ועשרים שכבר שקעה שמשו 

אז וטהר יזכה לשלימות הטהרה, ועד יום פקודתו לא יהי' לו השגה אם הוא מדרגת הקדושה 

או להיפך ח"ו, ולא יזכה בהאי עלמא לשום דרגות והכל מוטמן ומופקד על לעתיד, ואז יראה 

לו כל העבודה שעשה ויתברר "ולית רעותא טבא דיתאביד מקמי מלכא קדישא" )לשון הזוהר חלק 

ב דף קנ/ב(.

נסיון גדול שאינו מרגיש כלום ורק ע"י כח צדיקים יכול לעמוד בזה

ובעת רעוא דרעוין אפשר לפתוח סוגיא זו בכח הצדיקים, דהוא נסיון הכי גדול לומר לו לאדם 
עשה ועשה ולמרות כל היגיעות שתתיגע לא תעמוד על מעשיך ולא יתנו לך כלום, אלא לאחר 

מאה ועשרים, וירחם השם ומי יודע כמה בני אדם נפלו מכח נסיון זו שלא הרגישו בעבודתם 

שום התעלות, ואי לאו כח הצדיקים מי יכול לעמוד בזה, ורח"ל יש לו תרעומות כלפי שמיא 

ישראל  בני  ובודאי  רצוי',  שעבודתי  משמיא  וסימן  אות  איזה  לי  יתנו  לא  ולמה  נגרע  למה 

מאמינין בני מאמינים ועכ"ז כשאינו מאיר לו בנפשו ואינה רואה פירות ובפרט כשעובר עליו 

ימי קטנות, ירחם השם מה הוא התוצאות מזה, ונראה לאנשים אלו שעבודתם ח"ו אינו רצוי' 

וכל כמה שמחזקין אותו לא נשמע להם, והוא סודות הבריאה וחוץ ממה שיש סודות מגלגולים 

הקודמים יש מצד עצם הנהגת השי"ת הנהגה זו שרק בעלמא דאתי, רואין הפירות ובהדי כבשי 

דרחמנא למה לך ומי יאמר לו מה תעשה וכך גזרה חכמתו, וזהו מה שבאים הצדיקים לחזק 

ולנחם לכנסת ישראל שלא ליפחד ושלא ליפול מזה כלל, שרק ובא השמש לאחר מאה ועשרים 

תזכה ותראה שלא נפל מעבודתך ארצה כלום. 

הסתכלות עלמא דאתי ולא יתפעל מעלמא דשיקרא

שחי בהסתכלות עלמא דאתי )רביה"ק תורה נד7( אפי' נגזר עליו משמיא להיות מן  היהודי 
עלמא  שהאי  בידועו  זה  כל  על  לעבור  יכול  וטהר,  השמש  ובא  כנ"ל  נאמר  שעליהם  נשמות 

7 ליקו"מ )קמא נד אות א-ב( כי צריכין לשמר מאד את הזכרון, שלא יפל לשכחה, בחינת מיתת הלב. ועקר הזכרון הוא לזכר 

תמיד בעלמא דאתי, שלא יהיה בדעתו, חס ושלום, שאין עולם אלא אחד. ועל ידי מה שמדבק מחשבתו בעלמא דאתי, על ידי 

זה נעשה יחוד ה' אלקי הנ"ל:
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חלף ועובר כהרף עין, ולא ישאר כלום כי אם תורה ומצות, וחוזר אפילו אלף פעמים שהשי"ת 

אינו  כל האי עלמא אפי'  לו  ואינו שוה  עולם הנצחי,  הוא  ועולם הבא  עוד מלבדו  ואין  אחד 

משיג כלום לא יחלוף נצח נצחיים על בצע כסף ודמיונות, יהודי שחי באור צדיק יש לו הכח 

לדלג ולעבור על האי עלמא ואינו מתחשב עם הרגשי אנושי ולמרות שהוא נסיון גדול יש לו 

כי אם את האמת  ולא מחמת שום שכר  חיינו" לא מחמת מדרגות  "כי הם  בו  ונתקיים  הכח, 

לאמיתו מפני שהוא אמת, ואפי' כשאין לו כשרונות ואין לו דרך הלימוד של הלמדנים, יושב 

לו בין תנור לכיריים ולומד בתכונת נפשו ולא מתחקק אחר שום אדם, ביודעו שרק הסתכלות 

עלמא דאתי הוא האמת והנצחיות, ואע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי שזהו חלק תורתו שניתנו 

)ב"מ  ז"ל  לו משמיא, לפעמים נמצאים יהודים שיש להם משיכה למשניות ומקיימים מאמרם 

לג.( "לעולם הוי רץ למשנה", ולמרות שהעולם משחקים עליו, מה אתה מבין וכדו' יש לו הכח 

שלא להתפעל בכלל מכל זה, ודבר א' יש לו בזכרונו זכרון דעלמא דאתי.

כל יהודי יש לו חלק תורתו

וכן יש לך יהודי שיש לו משיכה לעצם אותיות התורה, ואין לו שום הכרה ושום מקום בעולם 
לו אמונה בחז"ל  ויש  וטהר  ובא השמש  ורק בעבודה הנ"ל  ולא בכולל,  ולא בישיבה  הנגלה 

ואמונת צדיקים שלעתיד יראה תפארתו בחי' ובא השמש וטהר, הצדיק נותן לו כח לעבור על 

העולם  ובעיני  ברבים,  לדרוש  ורעיונות  תורות  לו  ואין  חז"ל  באגדות  יהודי שחי  ויש  זה,  כל 

ישחקו עליו דהתינח כשהי' עובד כל היום ביגיעה כפיך על המחי' ועל הכלכלה, ולאחר יום 

קשה במצב שהוא עיף ויושב בביהמ"ד ולומד במדרש זהו מה שעולה על הדעת משא"כ לו 

יעשה  מה  אבל  להמדרש,  דייקא  לו משיכה  ויש  היום  י"ח שעות במשך  יהודי שלומד  יצויר 

עלמא  מהאי  להתפעל  שלא  והחיזוק  הכח  לו  מאין  ורבא  דאביי  להויות  מסוגל  אינו  ונשמתו 

דשיקרא רק בכח הצדיקים שעסקו בעבודת ובא השמש וטהר בכחם יש לנו תקוה בעבודתנו. 

ישראל מבקשין מהקב"ה שיקרב לנו היום הגדול והנורא ונרגיש בנגלה קרבת השי"ת  כנסת 
בחי' "קרבה אל נפשי" ונזכה לטעום עוד בהאי עלמא טעם יחוד ואורו של משיח. 

ובחינה זו, לזכר תמיד בעולם הבא, דהינו לאדבקא מחשבתה בעלמא דאתי, הוא בכלליות ובפרטיות. בכלליות כך ראוי להיות 

מנהג יראי השם, תכף בבקר בהקיצו, קדם שיתחיל שום דבר, יזכר מיד בעלמא דאתי. ואחר כך יעשה זאת בפרטיות, כי כל 

העולם הזה, הוא התלבשות מדרגות התחתונות של הקדשה, הינו בחינת רגלין של הקדשה, בבחינת )ישעיה ס"ו( "והארץ הדם 

רגלי". אף שגם מדרגות העליונות של הקדשה, יש מהם גם כן התגלות בעולם הזה. אך שאין ההתגלות מתלבש בעצם בזה 

העולם, כי אם הארה שמאיר בבחינת רגלין. אבל בחינת רגלין, מתגלין בעצם בזה העולם:

 וכל יום יש בו מחשבה דבור ומעשה, והקדוש ברוך הוא מצמצם אלקותו מאין סוף עד אין תכלית. עד נקדת המרכז של עולם 

הגשמי שעומד עליו, ומזמין לו לכל אדם מחשבה דבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. ומלביש לו בזאת המחשבה 

דבור ומעשה שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. בכן צריך להעמיק מחשבתו בזה, ולהגדיל בינתו, ולהבין מהו הרמיזות 

בפרטיות, שמלבש בזאת המחשבה דבור ומעשה של זה היום, שהזמין לו השם יתברך. הן מלאכה או משא ומתן, וכל מה 

שמזמין לו השם יתברך בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה, כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך:


