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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  וארא   תשע''ז

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  מנחם מנדל איגל  שיחי' 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת לידת בתו  שתחי'

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  פישל ראטבארד שיחי' 

 וויליאמסבארג 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לע״נ אביו  

הר''ר אשר יהודה בן הר''ר חיים יונה זצ''ל 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

  מוה"ר  שליט"א   

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת לידת הנכדה

אצל בנו משה נחמן שיחי'

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

  לע"נ מרים הדסה באבע ע"ה בת הרב רפאל יוסף שיחי' 

יעמוד על הברכה ידידנו היקר אשר השתתפף בהוצאות הגליון
הרה''ח ר'  יעקב אליעזר פארגעס שיחי'

  לע"נ ישי בן ר' שמחה מאיר
***
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ליל שבת

  "אות היא לעולם"

)ובו יבואר שהאמונה בהשגחת השי"ת בתוך הטבע היא עיקר האות ומופת 
של השבת, ולכן היא מקור הברכה והשפע - על אף שלפי חוקי הטבע הוא יום 

שאינו מסוגל לעשיה(

שיהיה  היינו  לישראל  שניתן  השבת  קדושת  "מתנת 

אותה קדושה קבוע וקיים בלבם וכמו שכתוב אות היא 

לעולם, לדעת כי אני מקדישכם" )"פרי צדיק", קדושת 

שבת - מאמר ה(.

סוד השבת - בחיצוניות ופנימיות

השבת נקראת 'אות', כמו שכתוב בתורה )שמות לא, יז(: "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם 

משמעות  והנה  וינפש".  שבת  השביעי  וביום  הארץ  ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים  ששת  כי 

גדולים  ומופתים  אותות  ה'  "ויתן  מצרים;  במכות  הנאמר  כדוגמת  שמיימי,  'נס'  הוא  ה'אות' 

ורעים במצרים" )דברים ו, כב(, דהיינו 'אות מן השמים' )ספרי לא(. 

וכמו כן הסמיכו לסוד השבת את מאמר רבותינו )שבת קד ע"א(: "מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו 

עומדין", דהיינו "בחינת שבת, בחינת אות היא לעולם" )ל"ק נט, ד(. 

מצד  כי  אמונה,  של  בדרך  הינה  הזה  בעולם  השבת  מציאות  כל  הלא  לתמוה,  יש  ולכאורה 

חיצוניות הבריאה, עולם כמנהגו נוהג. אין נראה שום אות או מופת ניסי ביום זה, לא בבריאה 

השבת  שביום  הקדמונים  שאמרו  מה  שכל  ג(  ב,  )בראשית  הרמב"ן  שכתב  וכמו  בנבראים.  ולא 

אינה  זו  מציאות  כי  בו,  למאמינים  רק  היינו  בתולדות  כח  יתרון  ונעשה  הגופות  מתחדשים 

מושגת בהרגש בני אדם. 

ליל שבת
  "אות היא לעולם"
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וכנודע מהאריז"ל )עץ חיים שער מ דרוש ג( בדבר 'עליית העולמות' בשבת, שאין זה אלא בפנימיות 

העולמות, אבל בחיצוניות אין נראה דבר, הכל מתנהל לכאורה בדרך הטבע. ואם כן היכן בא 

לביטוי האות והנס בשבת.1 

"בעל אוב - אינו עולה בשבת"

ולהבנת הענין נביא מדברי רבותינו )סנהדרין סה ע"ב( ש"בעל אוב - אינו עולה בשבת". ולשאלת 

טורונסרופוס הרשע מרבי עקיבא על יום השבת: "מה יום מיומים" ]למה תחשב יום שבת יותר 

ימות השבוע,  יום אחר משאר  אולי  הוא שבת,  שיום השביעי  ומי אמר  רש"י[,  ימים,  משאר 

ענהו רבי עקיבא: "נהר סמבטיון יוכיח" ]נהר אחד של אבנים ובכל ימות השבת שוטף והולך, 

וביום השבת שוקט ונח[, "בעל אוב יוכיח" ]שאינו עולה בשבת[.2

גם מצינו ב"ספר גימטראות" )לרבי יהודה החסיד פר' קדושים( על הפסוק )תהילים צג, ה(: "עדותיך  וכך 

נאמנו מאוד" ש'עדותיך' בגימטריא 'בעלת אוב'. לרמז שאינה יכולה להעלות את המת בזכור 

בשבת. והוסיף על כך רמז, שלפיכך סמך הכתוב את הפסוק )ויקרא יט, ל(: "את שבתותי תשמרו" 

ל"איש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני" )שם כ, כז(, ללמד שבשבת אין שולט האוב.

ומבואר, שאמנם בכללות הבריאה אין ניכר דבר חריג ביום השבת, אבל בכל הקשור לכוחות 

הטומאה - כגון בעל אוב וענייני כישוף, יש היכר גם בחיצוניות הבריאה שבו נראה בחוש כי 

השבת אינה כשאר הימים, ועולם לא כמנהגו נוהג.

זו  הבדלה  כי  לעולם".  "אות  נקראת  השבת  ומדוע  השבת,  של  הנס  מהו  להבין  יש  זה  ולפי 

הניכרת בענייני כישוף היא אכן אות ומופת על קדושת היום ויחודו מכל הימים; כנס שמיימי 

ורוחני הנראה ונגלה בחיצוניות הבריאה ממש.

1 ועי' בספר שערי צדיק )ח"ט מכתב תקי"ט( שפי' נס השבת הוא "בנפש", שבכל ימות השבוע אדם טרוד במלאכתו וכשבא 

יום השבת וזוכה לקיים בעצמו 'כאילו כל מלאכתו עשויה', ובבת אחת יוצא מכל הטרדות ונח, הרי זה ממש בגדר "נס". ע"כ. 

אבל הוא קצת דוחק לפרש כן, שנס משמע בעולם הרוחני והשמיימי ולא בטבע הנראה בגשמיות הבריאה.

2 וז"ל הגמרא: ת"ר בעל אוב אחד המעלה בזכורו ואחד הנשאל בגולגולת מה בין זה לזה מעלה בזכורו אינו עולה כדרכו ואינו 

עולה בשבת נשאל בגולגולת עולה כדרכו ועולה בשבת עולה להיכא סליק הא קמיה מנח אלא אימא עונה כדרכו ועונה בשבת 

ואף שאלה זו שאל טורנוסרופוס את רבי עקיבא אמר לו ומה יום מיומים אמר לו ומה גבר מגוברין אמר ליה דמרי צבי שבת נמי 

דמרי צבי אמר ליה הכי קאמינא לך מי יימר דהאידנא שבתא אמר לו נהר סבטיון יוכיח בעל אוב יוכיח קברו של אביו יוכיח 

שאין מעלה עשן בשבת אמר לו ביזיתו ביישתו וקיללתו. ע"כ. וראה עוד במדרש תנחומא )פרשת כי תשא - פרק לג, בנוסח 

אחר ועוד הוספה(.
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"הנה יד הוי'ה הויה במקנך"

לזה.  בדומה  הקדושה  מצד  ישנו  היכן  למצוא  לנו  יש  בשבת,  ה'נס'  משמעות  שהובן  ואחר 

כלומר, שכנגד מה שיש את הנס מצד השלילה – שכח הכישוף בטל ומבוטל בשבת, בהכרח 

שיש גם את הנס מצד החיוב. ואם כן מהו תוקף הקדושה המאיר בפנימיות השבת, עד היותו 

נראה ונגלה; כדוגמת מה שהאוב אינו עולה בשבת.

ונפתח בדבר נפלא שנמצא במכות מצרים: הנה בכל המכות היה משהו מידיהם הטהורות של 

משה ואהרן, שהיו מעורבים בכל מכה. המכה היחידה שלא נעשה בה שום פעולה מצידם, היא 

מכת "דבר". במכה זו הראה הקב"ה שאין שום כח בעולם זולתו ית' )וללמד יצא על שאר המכות, שמשה 

ואהרן היו 'שלוחי דרחמנא'(. 

)שמות ט, ג(: "הנה  זו מודגש בהתראה שקודם המכה "יד הוי'ה", כמו שנאמר  רק במכה  ולכן 

יד ה' הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד". וכמו 

שדרשו ב'הגדה של פסח' את הפסוק )דברים ה, טו( "ביד חזקה"; "זו הדבר, כמה שנאמר הנה יד 

הוי'ה הויה במקנך".

יותר משאר מכות, מפני שהיתה  ה'  ליד  נתייחדה  זו  פי פשט, הסיבה לכך שדוקא מכה  ועל 

ב'שב ואל תעשה'. מה שאין כן בשאר מכות שהיה בעצם המכה פעולה חיצונית ב'קום ועשה'. 

יכלו החרטומים  סופר' שמבאר הטעם שבכל המכות  ה'חתם  דברי  פי  על  עוד,  לבאר  יש  אך 

חודש  ]ראש  בשבת  אירע  שהדבר  מפני  הצליחו.  לא  דבר  ובמכת  בכשפיהם  המכה  לעשות 
שבט[, ביום בו הכשפים נחים ולא יכלו לעשות מאומה כדרכם בחול.3

3תורת משה )דרוש לשבת ראש חודש(: ולא יכלו החרטמים לעמוד לפני משה מפני השחין, משמע לפני זה עמדו לפני משה 

בכל מכה )דם צפרדע כנים ערוב דבר( והנה בערוב לא יכלו לעשות דבר כי מה יוסיפו על ערוב ולהביא לארץ גשן יאמרו הלא 

גם משה לא יכול להביאו שם אולי מזל המדינה ההוא גורמת ואולי אמרו שהועילו לסגור פום אריות' שלא הרגו כל המצריים 

ועי"ז הכביד לבו אך בדבר קשה אם עמדו שם מ"ט לא ניסו להביא דבר למקנה ישראל.

וי"ל כי בר"ה בטלה עבודה )ר"ה דף י' ע"ב( ש"מ שמכת דם הי' בר"ה וא"כ צפרדע בר"ח מרחשון )כדאיתא במדרש רבה( כנים 

ר"ח כסליו ערוב ר"ח טבת דבר ר"ח שבט. ולפ"ז ע"כ הי' שנת עיבור והי' שחין ר"ח אדר וברד ר"ח אדר שני וארבה ר"ח ניסן 

וכ"כ רמב"ן בפ' בא )בד"ה הנני מביא( וחושך סמוך לפסח ממש, ופסח שבו יצאו בנ"י ממצרים יום ה' הי' כדאיתא במס' שבת 

פרק ר' עקיבא לפ"ז הי' ר"ח שבט בשבת ובשבת לא יכלו חרטומים לעשות מעשה כדאמרינן בגמ' )סנהדרין סה ע"ב( בעל אוב 

יוכיח, ע"כ לא יכלו לעשות שום מעשה ביום ר"ח שבט שחל בשבת.

והיינו דכתיב והי' מדי חדש בחדשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה' ויצאו וראו בפגרי האנשים 

הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והי' דיראון פי' במדרש די ראי', כי אליהו הנביא אמר ענני ד' ענני ואמרו 

חז"ל )ברכות ט ע"ב( ענני שתרד אש מן השמים וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הוא והכא בכל חדש מהפכים גיהנם כבשר 

בקלחת ומ"מ לא די בראי' זו כי יאמרו מעשה כשפים ואוב וידעוני הוא, אך כשר"ח בשבת שאין בעל אוב מצליח אז יהי' די 

ראיה.
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"אין עוד מלבדו" )במכת דבר(

ונמצא מבואר, ש'קדושת השבת' היא המופת העיקרי שהסתתר מאחרי המכה המופלאה 'מכת 

דבר' שבה נתגלה ביותר כיצד השי"ת הוא בעל הכוחות כולם, "אין עוד מלבדו". 

שסוד השבת עומד הכן בבריאה כנגד קליפת הכישוף. כי כל עיקר הכישוף הוא כפירה  הרי 

בשליטת השי"ת על הטבע באופן שאין בלתו; וכמאמרם )חולין ז ע"ב(: "למה נקרא שמן כשפים, 

שמכחישין פמליא של מעלה". אך כנגד קלי' זו יש את כח הצדיקים שכל יניקתם היא מהמקום 

שלמעלה מהטבע, ולכן אין הכישוף שולט בהם; כמעשה שהיה ברבי חנינא )חולין שם( "דנפיש 

זכותיה", ותיכף בקרבם אליו פתח ואמר: "אין עוד מלבדו" וניצול.4

כזו היא 'קדושת השבת' שכל מהותה הוא האמונה בחידוש העולם, שהשי"ת מקיים ומהווה 

את כל הבריאה והנבראים באופן שעצמו של יום מעיד על כך שאין שום כח בעולם זולתו ית'. 

ולפיכך נבחר יום זה להוכחה זו שאין הכישוף שולט בו כלל. 

"ביד חזקה"

למדים, שכשם ש'מכת דבר' היתה עדות ליד ה' במצרים, כמו כן השבת היא עדות  נמצאנו 

ליד ה' בכללות הבריאה. וזו גם הבנה נוספת בטעם שהשבת היא "זכר ליציאת מצרים". כי "יד 

חזקה" בלשונות התורה הוא תיאור כללי לנס יציאת מצרים, כמו שנאמר )שמות יג, ט(: "כי ביד 

חזקה הוציאך ה' ממצרים" )וכן בעוד כמה מקומות(. 

וכנגד מופת גלוי זה של ה'דבר' באה השבת שהיא "זכר ליציאת מצרים", כמו שנאמר )דברים 

ה, טו(: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על 

כן ציוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת". ובפסוק זה בעצמו מודגש ענין ה'יד', והכוונה לאות 

ומופת של השבת, שלפיכך נקראת "נס".

4 וז"ל הגמ': אמר ר' יהושע בן לוי למה נקרא שמן ימים שאימתם מוטלת על הבריות דאמר ר' חנינא מימי לא שאלני אדם 

על מכת פרדה לבנה וחיה והא קחזינא דחיי אימא וחיית והא קחזינא דמיתסי דחיוורן ריש כרעייהו קא אמרינן אין עוד מלבדו 

אמר רבי חנינא ואפילו כשפים ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דרבי חנינא אמר לה שקולי לא 

מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיב. והאמר ר"י למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה שאני ר' חנינא דנפישא 

זכותיה.
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אמונת ישראל בלא מופת

ה'שבת  ישראל  עם  שאצל  דהיינו  העולם.  מאומות  ישראל  נבדלים  בעצמה,  זו  בעדות  והנה 
קודש' היא סיבה לאמונה בלא אות ומופת חיצוני, ודבר זה נגלה רק להם; כמו שנאמר )שמות לא, 

יז(: "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם". 

כולה  הבריאה  בגשמיות שכל  הנראה  באופן  ברורה  הוכחה  צריכים  העולם  אומות  אמנם  כי 
תלויה ועומדת ברצון הקב"ה - ולכן באה מכת "דבר" לברר למצריים שבשבת קודש אין את 

בקדושת השבת  הם  מאמינים  בני  מאמינים  לזה.  צריכים  אינם  ישראל  עם  אבל  הכישוף,  כח 

שהיא בעצמה עדות לאמונה פשוטה זו, גם בלא אות ומופת גשמי. 

ובזה ביאר ה'חתם סופר' את סמיכות הפסוק )ויקרא יט, ל-לא(: "את שבתותי תשמרו" ל"אל תפנו 
אל האובות", לרמז על כך שישראל מאמינים בקדושת השבת בלא שום צורך להוכיח כן ממה 

שבעל אוב אינו עולה ביום זה.5

קדושת ישראל

כוחות הטומאה  יניקת  כל  כי  ישראל'.  'קדושת  עם  ענין אחד  היא  ש'קדושת השבת'  ומובן, 
)קלי' הכישוף( בעולם הוא מצד מה שההנהגה בבריאה היא בדרך טבע ומזל - שזהו פשר שליטת 

החיצונים בימות החול. ולכן אומות העולם זקוקים להוכחה על השבת, כי להם יש שייכות רק 

עם הנהגת הטבע.

אבל ישראל למעלה מהמזל )שבת קנו ע"א( ולהם שייכות עם סוד השבת שכל עיקר מהותה הוא 
מה  כי  ומופת,  אות  לשום  צריכים  אינם  ולכן  הטבע.  משליטת  למעלה  העולמות  בפנימיות 

החול,  בימות  גם  באמת  הקיים  פשוט  גילוי  עבורם  הוא  הכישוף  כוחות  מתבטלים  שבשבת 
ביודעם כי ה"אין עוד מלבדו" הוא מציאות קבועה ונצחית ממש.6

5 וז"ל: אל תפנו אל האובות, ולעיל מני' כתיב את שבתותי תשמורו, להאמין שיום זה הוא יום שבת מסיני עד הנה נמסר לנו 

כן ונאמין זה ולא נצטרך לאות על זה בעל אוב יוכיח שאינו יכול להגלות בכשפיו בשבת כמו שהוכיח ר"ע לההוא מינא מבעל 

אוב שאינו מעלה בשבת ]סנהדרין סה ע"ב[, לא כן אנחנו לא נצטרך למופת אלא עפ"י קבלת אבותינו נשמור את יום השבת ואל 

תפנו אל האובות אל תבקשו לטמאה בהם רק בקבלת אבותיכם תאמינו.

6 וראה יסודי הדברים בספר 'אמרי נועם' )לך לך אות ד(, וז"ל: ידוע מהמדרש )במדבר רבה ב יב( ומזוה"ק )ח"א דף עח.( אשר 

כוונת ההילוך היתה לצאת מתחת מערכת המזלות וכוכבים לבוא לארה"ק, אשר הארץ הזאת איננה תחת המזל כלל, רק חלק 

ד' בלבד. על כן ניתנה לישראל, כמ"ש חז"ל )שבת קנו.( אין מזל לישראל. וכמו שאמרו ז"ל )שם( צא מאצטגנינות שלך, עיין 

במדרש ובזוה"ק באריכות הדברים. והנה ידוע אשר שבעת ימי השבוע הם נגד בג"ד כפר"ת, אשר מהם מקבלים השבעה כוכבי 

לכת, וכמ"ש בספר יצירה )ד ג(. ושבת הוא נגד אות תי"ו מן בג"ד כפר"ת, על כן איתא במדרש )בראשית רבה יא ה( אשר בשבת 

בעלת אוב לא נענית, וכמו שמובא בפיוט דשבועות )ביוצר(, כי כישו"ף עולה תי"ו, ושבת הוא המבטלם. ויש לרמז במאמרם 

ז"ל )סנהדרין סז ע"ב( שאני ר' חנינא דנפישא זכותיה ולא מזיק ליה כשפים, כי איתא בספר יצירה )ד יא( המליך אות תי"ו בחן 
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להמתיק את המדובר בדברי האוה"ח הק' על הפסוק )שמות לא, יז(: "ביני ובין בני ישראל  ויש 
אות היא לעולם", שכלפי 'אומות העולם' נאמר הטעם ש'שבת קודש' היא מפני שהקב"ה ברא 

את העולם בששה ימים ונח ביום השביעי )ועל כך נאמר: "אות היא לעולם"(, אבל כלפי ישראל "טעמם 
כמוס עמם חתום באוצרות החיים - כי אין חפץ לה' שידעו האומות סתרי אל חי".7

לבוא  מתרוממים  בשבת  ולכן  העולמות,  פנימיות  עם  ונחלה  חלק  יש  ישראל  שלעם  דהיינו 
בסוד ה"ביני ובין בני ישראל" בלא צורך לשום גילוי חיצוני.

יחוד השבת

בעולמות  שיש  שמע(  קריאת  שער  חיים",  עץ  )"פרי  האריז"ל  בכתבי  המובא  לסוד  מגיעים  והדברים 
העליונים ב' דרגות של יחוד. האחד, 'יחוד החיצון' הנצרך תדיר לקיום העולמות. והשני, 'יחוד 

הפנימי' שנעשה רק לעיתים מזומנות. 

ועיקר עבודת הבחירה של נפשות ישראל היא ב'יחוד החיצון' הנראה בחיצוניות העולמות על 
ידי ההתנוצצות והרמזים המתגלים בתוך 'מעשה בראשית' )שמחלק זה יש השפעה גם כלפי אומות העולם(. 

אך עבודת הצדיקים להעלות מ"ן עד בואם בסוד ה'יחוד הפנימי' שהוא עיקר התכלית קיום 

העולמות כולם )כמבואר כל זה בל"ה הל' עירובי תחומין ה"ה8(.

וברא בו שבת. ובחינת חן כשמו חנינא, וזהו דנפיש"א זכותיה, היינו, שבת שנאמר בו )שמות לא יז( שבת וינפ"ש, הוא זכותיה, 

על כן אינם מזיקין לו הכשפים כי שבת מבטלם. ושבת הוא בחינת אין מזל לישראל, רק להיות תחת מלכות שמים בלבד, כי 

שבת הוא בחינת מלכות כידוע.

7וז"ל: עוד ירצה ביני ובין בני ישראל יהיה סוד הדברים האמורים ולא ידעם אדם בעולם, והוא מאמרם ז"ל )ביצה טז( שאמרו 

נשמה יתירה לא אודעינהו, כי אין חפץ לה' שידעו האומות סתרי אל חי, והוא אומרו )תהלים קמז יט( חוקיו ומשפטיו לישראל 

לא עשה כן לכל גוי וכו'.

ואומרו אות היא לעולם - פירוש כיון שכל זה יהיה סוד לישראל, ולא יגלו הדבר אם כן הבא לישאל על מצות היום מה היום 

מיומים )סנהדרין סב:( מה אות נעשה בו לעשות בו כל השינויים, מה תהיה תשובתינו אליו, לזה אמר אות היא לעולם, פירוש 

שיהיה נגלה לבאי עולם כי ששת ימים וגו' וביום השביעי שבת וגו', טעם זה יהיה נגלה לזולתינו, ועם בני ישראל טעמם כמוס 

עמם חתום באוצרות החיים.

8 וז"ל באות ג: בזיווגים יש למעלה באבא ואמא בחינת הא' להחיות העולמות ולקיים קיום הכרחו וזווג זה תדירי ואינו נפסק 

לעולם, כי אם יתבטל רגע אחד יתבטלו כל העולמות, זווג ב' לתת מוחין לזכר ונקבה, כדי להוליד נשמות בעולם, שהוא פנימיות 

העולמות כנודע, וזה הזווג אינו תדיר וכו', והכלל שיש זווג החיצון שאינו צריך לעליות מין נוקבין ע"י מעשינו הטובים, כי 

מעצמו נעשה כי הוא זווג תדיר דלא פסיק לעלמין לצורך קיום העולמות, ומזה הזווג אנו ממשיכין בשעת קריאת שמע באמירת 

שמע ישראל, הארה למוחין כדי שיוכלו לעלות בסוד העלאת מין נוקבין ואחר כך עולין בסוד מין נוקבין ע"י מסירת נפש על 

קידוש ה', ואז מיחדין יחוד העליון בבחינת זיווג פנימי לצורך המשכת הנשמות וכו'.

וז"ל באות ו: עיקר בחינת הבחירה שיש לבני אדם בעולם הזה הגשמי, שכשמגיע עליהם ההארה וההתנוצצות אלקות הנמשך 

מבחינת יחוד החיצון בקביעות לקיום העולמות שהוא בחינת חיות המלאכים כנ"ל, אזי יש כח לבני אדם לבחור בחיים, דהיינו 

לדבק עצמו אל האמת ולהשתוקק לאמונתו בהשתוקקות גדול ולהשליך כל התאוות ולמסור נפשו על קידוש ה' בשביל הש"י. 

וכו', ומי שזוכה לבחור בחיים ולהתעורר ע"י התנוצצות הזה למסור נפשו בשביל השי"ת כמו אבות העולם והצדיקים אמתיים 
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ויש לבאר את ב' דרגות אלו ביחוד השבת, שגם בו ישנם ב' עולמות; חיצוני ופנימי. ההארה 
ה'יחוד  בסוד  והיא  בשבת,  עולה  אינו  שה'אוב'  מה  כגון  היא  הבריאה  בחיצוניות  הנראית 

לאומות  גם  ידועה  זו  שהשגה  בגשמיות,  והתנוצצות  רמזים  דרך  לנבראים  המתגלה  החיצון' 

העולם, שזהו הטעם הנגלה במתנת השבת )כמבואר באוה"ח הק'(. 

אך יש הארה והשגה פנימית יותר, שעליה אמר הקב"ה: "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת 
שמה" )שבת י ע"ב(. כי "בית גנזי" הוא סוד ה'יחוד הפנימי' שאינו ניתן לגילוי בחיצוניות הבריאה 

כלל; הוא עיקר אור התגלות השבת בפנימיות נפשות ישראל.

***

"השבת נועם הנשמות והשביעי עונג הרוחות ועדן הנפשות להתעדן באהבתך ויראתך. שבת 

קודש נפשי חולת אהבתך, שבת קודש נפשות ישראל בצל כנפיך יחסיון ירויון מדשן ביתך" 

)זמירות לליל שבת(

***

הבאים אחריהם, אזי זוכים עי"ז לגרום יחוד הפנימי, ועי"ז נמשך עליהם מוחין גמורים משם בחינת חיות הנשמות של צדיקים 

שהוא חיות גבוה ועליון יותר, שעי"ז נתגלה האמונה בתכלית השלימות. וכו'.

כי מחמת גשמיות העולם אין מספיק לנו ההארה של יחוד החיצון שמאיר ומחיה את המלאכים, כי מחמת שהעולם הזה נמוך 

יותר צריך שימשך עליו חיות והארה ממקום גבוה יותר, כדי שיהיה כח להתלבש בזה העולם שלא יוכל גשמיות זה העולם 

להסתירו, וכמבואר מזה בדברי רבינו ז"ל במקום אחר כנ"ל. אבל זה החיות העליון מבחינת יחוד הפנימי כנ"ל צריך להמשיך 

עליו בעצמו ע"י אתערותא דלתתא, שמתעורר האדם ע"י ההארה והתנוצצות הנמשך עליו מיחוד החיצון וכו'.
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מרפא לשון

במקום גדולים אל תעמוד.

א( הנה בפרשת שמות )ד, א( אמר משה והן לא יאמינו לי וגו', שמשה חשד בבני ישראל שחסר 
להם אמונה, וכבר הארכנו בדברי חז"ל שמשה רבינו דיבר בזה שלא כהוגן, ועל ידי שהאמין 

רע על ישראל נעשה לו מדה כנגד מדה שהיו בבני ישראל מתנגדים למשה רבינו, ובזה גופא 

שדיבר לשון הרע, גרם החוסר האמונה שנעשה אז בישראל )ועי' שמירת הלשון פי"ב(, ובפרשת וארא 

)שם ו יב( חזר משה ואמר לפני הש"י "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל 

שפתיים, ובצרור המור )שמות ו, יב 9(, מבאר )ומדייק דבר זה מלשון הפסוקים( דמשה רבינו הבין כאן 

כי  גדולים ממנו,  בישראל  דבריו, משום שיש  אל  ישראל שקשה להם לשמוע  בני  ללבם של 

יש שבטים גדולים יותר ממנו, ובפרט שכבר הארכנו )במק"א( דאצל יעקב אבינו לא מוזכר כלל 

גדלות שבט לוי, )וזה סוד נשמת ישראל שהיה אז בהעלמה(, 

וכמו"כ יש טבע )העומד להשתנות( אצל בני ישראל מחמת רוב חשיבותם לא לקבל מרות מגדולים 
מהם, שהוי "כל בני ישראל בני מלכים" וכל אחד אומר "אני אמלוך". וע"ז אמר משה הן בני 

עיי"ש(  פו  )בתרא  בלקו"מ  הידועים  רביה"ק  בדברי  )וע"ע  שבטי  וחסרון  חסרוני  מצד  אלי  שמעו  לא  ישראל 

שכל מה שלא שמעו אל משה היה מחוסר האמונה, וכמו שאמר רביה"ק )שיחת הר"ן קמ 10( 

שלא היה להם אמונה בעצמם כידוע ואכמ"ל(

9  צרור המור )שמות ו יב( ויש לשאול, למה לא אמר בכאן הן אני ערל שפתים כמו שאמר למטה )לק' פס' ל(, ועוד, למה הפסיק 

בנתים ואמר אלה ראשי בית אבותם. ועוד, למה חזר לומר וידבר ה' אל משה דבר אל פרעה מלך מצרים )שם כט(, ולא דיבר 

כלל עד שהוצרכו לומר הוא הדיבור עצמו האמור למעלה, אלא שהפסיק בשביל הייחס. ועוד, כמו שאמר בכאן הן אני ערל 

שפתים ואיך ישמע אלי פרעה, למה לא אמר ג"כ ואיך ישמעוני בני ישראל. והנראה בזה, כי כשמשה אמר הן בני ישראל לא 

שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה, לא אמר ואני ערל שפתים אלא בשביל פרעה, שהיה ראוי איש בעל לשון לדבר צחות לפני מלך 

גדול כמוהו. אבל כשאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי, כי היל"ל הן בני ישראל לא שמעו דבריך. 

אבל נראה שמשה הרגיש בישראל שלא היו רוצים לשמוע לו, בסבה שהיו רואים שהיו בישראל גדולים ממנו, ואולי היו אומרים 

האחד בא לגור מארץ מדין ולא נצטער בצרתינו וישפוט שפוט. מי הוא ומי אביו ליקח זאת השררה, כי שבטים גדולים יש 

ממנו כיששכר וזבולון, ויותר ראובן ושמעון שהם הגדולים, ובפרט ראובן שהוא הבכור ולו ראויות המעלות. וזה נמצא מעולם 

בישראל שכל אחד אומר אני אמלוך, אחר שאז"ל בני ישראל בני מלכים )שבת סז.(, והסמך ממה שאמר בצדקיהו )ירמיה כב, 

יג( ברעהו יעבוד חנם, ומי הוא רעהו של המלך, אמור מעתה בני ישראל בני מלכים, וכולם שוים. ולכן אמר משה הן בני ישראל 

לא שמעו אלי, מצד חסרוני, וחסרון שבטי שהוא שלישי לשבטים. 

ולזה באתהו הדיבור, וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. לרמוז שצוה לישראל שיסבלום 

וישאום על כתפם למשה ולאהרן, לפי שהם אנשים ראויים, והגדולים שבשבטים ושבטו הקדוש מכולם. כאלו אמר ששם בלב 

בני ישראל ובלב פרעה, שיעריכום בערך גדול ונטה חנם בעיניהם, כאומרו גם האיש משה גדול מאד בעיני עבדי פרעה ובעיני 

העם )לק' יא ג(.

10  שיחות מוהר"ן )אות קמ( כשאמר לי ענין הנדפס בלקוטי תנינא סימן פ"ו על פסוק )שמות ו ט(: "מקצר רוח ומעבודה 
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לימוד זכותן של ישראל.

ראה  ואח"כ  באמונה,  להם  שחסר  ישראל  על  לשה"ר  משה  דיבר  שמות  שבפרשת  נמצא  ב( 
ואז  וכו',  בנגעים  נענש  וכמו"כ  כא(,  ה  )שם  וכו'  ואבירם  דתן  אליו  המתנגדים  את  רבינו  משה 

הבין משה כי דיבר לשון הרע על ישראל, והבין שצריך ללמוד זכות על ישראל, ושעי"ז יתגבר 

עליהם  יסתכל  שאם  בו,  תלוי  ישראל  בני  של  האמונה  שכל  שהבין  ישראל,  בבני  האמונה 

כמאמינים ויבין את הקושי שבדבר, אז באמת יכניס האמונה בהם, שזהו התכלית של מנהיגי 

להכניס  יוכלו  ואז באמת  ישראל באמונתם,  בני  ולהבין הקושי שעוברים  זכות  ללמד  ישראל 

)וכמו"כ ביאר שם הרמב"ן שמשה רבינו הבין שזה שלא שמעו בני ישראל בא מפחיתותו, ועי' פרי  אמונה בבני ישראל. 

הארץ פ' שמות(.

הסבלנות של מנהיגי ישראל.

ג( ומשה רבינו צעק אז להש"י שמבין את ישראל שאין להם אמונה בו כנ"ל מצד חסרונו וכו', 
ו  ואז אמר הש"י למשה לך אל בני ישראל, ותשאום על כתיפך בסבלנות כמ"ש הכתוב )שמות 

יג( וידבר הוי' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל, ואמרו חז"ל )שמו"ר פרשה ז פסקה ג וברש"י( 

ויצום אל בני ישראל וגו' א"ל הקב"ה בני סרבנים הן רגזנין הן טרחנין הן ע"מ כן תהיו מקבלין 

עליכם שיהיו מקללין אתכם שיהיו מסקלין אתכם באבנים, פי' אתה משה תעשה את שלך, ואני 

יכניס את האמונה בלבם, שיבינו ושיאמינו שאתה הקדוש מכל השבטים ואתה ראוי להנהגה, 

שזהו כל פרשת היחס שכתב התורה בפרשת וארא, )ואלה ראשי בית אבותם וגו' שכל הפרשה מדברת ועוסקת 

בקדושת שבט לוי(, ונמצא שע"י שמשה רבינו הבין שהחסרון הוא אצלו ולא אצל בני ישראל, זכה 

להכניס את האמונה בלב ישראל, והתחילו להאמין במשה ואהרן בשלימות.

קשה", שעל ידי קטנות אמונה צריכין לעובדות קשות וכו' עין שם, עמדתי לפניו כמשתומם ומחשבותי היו תמהים בענין זה. 

כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. 

ענה ואמר בלשון גערה קצת כאומר: ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך )האסטי אין דיר קיין אמונה ניט(. והזכיר מיד 

קטנות שהיה בהם  לבוא  לעתיד  לצדיקים שיתבזבז שולחנם  גרם  מי  קטנות,  ליום  בז  מי  כי  לברכה:  זכרונם  רבותינו  מאמר 

בעצמן. שלא האמינו בהם בעצמן. ורש"י זכרונו לברכה פרש שם כפשוטו קטנות אמונה. אבל מדקדוק לשון הגמרא שאמרו 

שם קטנות שהיה בהם, נראה מבאר דברי רבנו זכרונו לברכה שעקר קטנות האמונה שלהן היה בהן בעצמן. ויש לפרש לפי זה 

שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. ומחמת זה היה בהם קטנות. וזה היה עקר 

קטנות האמונה שלהם מה שלא האמינו בהם בעצמן. ויש לכון גם פרוש רש"י לזה:

והכלל המובן מדבריו שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חביב בעיני השם יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם 

יתברך גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. וכבר מבאר ענין זה כמה פעמים שאין זה ענוה להיות במחין דקטנות חס ושלום, 

וכו'. )עין בלקוטי תנינא סימן כ"ב ובסימן ע"ב( ועוד בכמה  וצריכין לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות לדרכי ענוה באמת 

מקומות. גם אחר כך בסמוך אחר שאמר ענין הנ"ל, הגיע ראש השנה ואמר אז התורה חדי רבי שמעון סימן ס"א בחלק ראשון. 

ושם הזכיר ענין חסרון אמונה בעצמו עין שם באות ה' מה שכתוב שם. ויש שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה 

בעצמן וכו':
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מסירות נפש של משה.

וידוע שאלת הראשונים דהק"ו של הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה הוא  ד( 

ק"ו דאית ליה פריכא, דהרי פרעה לא היה לו קוצר רוח ועבודה קשה, וביאר בתפארת יהונתן 

11( שבאמת כל זה היה חלק מהלימוד זכות של משה שלא  זי"ע  יונתן אייבשיץ  ר'  )להגה"ק 

רצה שפרעה ישמע ובני ישראל לא ישמעו ואז יהיה קטרוג על בני ישראל, ולכן לא רצה ללכת 

אל פרעה, )כמו שהיה ביונה הנביא(, וכל זה מבטא המסירות נפש של משה על בני ישראל, והלימוד 

זכות שהיה לו עליהם, שכל זה היה תיקון לחטא לשון הרע שדיבר עליהם מקודם.

חוץ מנגעי עצמו.

שראה  מה  את  מקבל  שאם  האיש  בלב  תלוי  הרע  הלשון  שכל  דברינו  מכל  לנו  היוצא  ה( 

בהשקפה ראשונה לאמת, כמו שהיה כאן אצל משה רבינו בתחלה שחשב בני ישראל לבלתי 

מאמינים, אח"כ שוב רואה דבר זה כמציאות, ושוב ממשיך ללכת עם הנחתו המוקדמת, עד 

שכל מעשיו ודרכיו נובעים מכח הנחתו וראייתו הקודמת, והפגם הולך וגובר רח"ל, וכשזוכה 

לחזור בתשובה, ותולה הדבר בחסרונו ולא בחסרון של השני אזי נעשה ההיפוך. שזוכה לתקן 

גם את עצמו וגם את האחרים.

וידועים דברי הבעש"ט הק' )בראשית אות קכו(. שנינו )במס' נגעים פ"ב משנה ה'( כל הנגעים אדם רואה 

חוץ מנגעי עצמו, ופירש הבעל שם טוב הקדוש, כל הנגעים שאדם רואה חוץ, זה נמשך מנגעי 

פר'  עה"ת  בעש"ט  )ועי'  פוסל:  במומו  הפוסל  כל  ע"א(  ע  )קדושין  ז"ל  רבותינו  כמאמר  עצמו, 

בראשית אות קכז 12(.

11   תפארת יהונתן )שמות ו יב( הנה הקשו על ק"ו זה הא דלא שמעו לו ישראל היה מקוצר רוח ומה זו ראיה שלא ישמע לו 

פרעה ונראה כי כוונת משה היה לטובת ישראל כאשר עשה יונה בנינוה שברח מטעם כי אם ישובו עובדי עבודת כוכבים ומזלות 

מדרכם הרעה וישראל לא ישובו לה' יהיה ח"ו קצף על ישראל וכן הדבר בפרעה כיון שישראל לא שמעו אלי אם ישמע אלי 

פרעה יהיה ח"ו קצף על ישראל ולכך סירב בשליחות:

12   בעל שם טוב )פרשת בראשית שם( הבעל שם טוב אמר כי האיש אשר הוא נקי לגמרי, ולא פגם כלל מעולם אפילו כל שהוא, 

אי אפשר לו לראות רע בשום אדם, או שישמע מרע שיעשה שום אדם, כי לא יזמין לו השם יתברך קז( לראות רע או לשמוע 

שום רע, ולכן כשרואה האדם איזה איש שעושה רע, או שמספרים לפניו מאיזה איש שעשה רע, ידע בבירור שיש בו שמץ מנהו 

מאותו הדבר עצמו, ואף אם הוא צדיק, מכל מקום יש בו קצת דקצת מאותו ענין, והזמין לו השם יתברך ראייה זהו או שמיעה 

זו, כדי שישים אל לבו לשוב ולתקן הפגם ההוא, ועל ידי זה ישוב גם האיש הזה העושה רע, כי הוא תלוי בו קח( ולכן אין לאדם 

לדבר לשון הרע על חבירו אף שראה אותו עובר עבירה, או ששמע מאיש מהימן שעשה עבירה, דהא מזה שהוא ראה או שמע 

הדבר ההוא, מזה יראה שמסתמא גם בו בעצמו יש מקצת מאותו הדבר, ומוטל עליו לתקן אצלו הדבר ההוא, ועל ידי זה יתוקן 

גם האיש העושה רע וכו': )ערבי נחל פ' לך, אמתחת בנימין קהלת בפ' את הכל ראיתי(:
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הנחות מוקדמות, מום שבך.

העיון  )שבזה  הרע  לשון  קבלת  מפגם  ובפרט  הרע  לשון  מפגם  נקי  להיות  שרוצה  מי  ובאמת  ו( 
נחלקה מלכות בית דוד ושורש כל הגלויות והחורבנות נגרם מזה כמוש"כ בשבת נו, ב( עליו להבין שהכל נגרם על ידי 

הנחות מוקדמות שיש לו על חבירו או על קהלה מישראל, שמצוי מאד אצל בני אדם שמדברים 

על אודות איזה איש או קהלה, ומקודם הרי ברור להם שזה החסרון המסוים נמצא שם, ואח"כ 

כבר אפשר אפי' ללמוד זכות וכו', שהם לא כל כך גרועים וכיו"ב, ועוד חושב עצמו לצדיק על 

זה וכו', אבל הכל יוצא מתוך ההנחה שכבר נעשה פשוט שזה שמדברים עליו הוא לקוי מאד 

וכו', 

גופא,  הרע  הלשון  ידי  על  היה  שנעשה  הרע  שהמציאות  שמבין  שבארנו  כמו  לזה  והתיקון 
וע"י המחשבות שחשבו נעשה זה המציאות, ולפעמים נעשה זה המציאות על ידי רבים שדברו 

לשון הרע, אבל התיקון הוא על ידי כל יחיד ויחיד ובפרט למי שכבר זכה להתקרב לצדיקים 

וכו', שהמחשבות שלו הם באור הצדיקים ומשפיעים לטובה על כל הבריאה, שזוכה להאמין 

בעצמו ובמחשבתו וכמה טוב משפיע באותו שעה על בני ישראל על הרבים או על היחיד(.

בכח התפילות והבקשות.

ז( וכל סוגי "ההנחות" שעושין על אנשים או על "מצבים" בחיים, הם בחי' "חותם" שנותנין 
עדיין  הרי  וכו',  שנוי  איזה  כששומע  וגם  ומהותם,  מציאותם  הוא  שכן  אנשים  על  חותם 

על  דורות  עובר  זה  ולפעמים  הרע,  לשון  בעון  ח"ו  נטבעים  ועי"ז  ירד,  לא  הקודם  "החיים" 

דורות שחושבים רע רח"ל, והרבה תפלות צריכין לשפוך אל הש"י להוציא הלשון הרע מאתנו, 

וכמו שרואין אצל משה רבינו שאחר שראה החוסר האמונה בדתן ואבירם וכו' וצעק אל הש"י 

למה הרעותה וכו', ואז גילה לו הש"י גלוי חדש בנשמת ישראל כמו שמבואר )בפר' וארא(, שאמר 

ושמי הויה לא נודעתי להם, ובזה זכה משה רבינו להבין עוצם האמונה שיש אצל בני ישראל 

ותלה הדבר בחסרונו, ותיקן בזה האמונה לדורות בבני ישראל.

יואש אינו מציאות.

או  עצמו,  מול  לאדם  שיש  "הנחות"  יש  כמו"כ  אחרים,  ישראל  על  "הנחות"  שיש  וכמו  ח( 
עם  משלים  וכבר  ומזוני,  חיי  בבני  לאדם  שיש  וקושי  וברוחניות,  בגשמיות  קשיים  שעובר 

הקושי, וקובע הדבר בלבו שכבר נגזר עליו לחיות כן תמיד, והאמת הוא שע"י ההנחות האלה 

גוזר על עצמו את הגזירה, וכשזוכה להבין שהכל בא לו מאת הש"י להתפלל על זה ולתקן את 

הדבר, ואצל הש"י הכל אפשרי )מאמר רביה"ק זי"ע(, אני יבין שלא לעשות "הנחות" על שום דבר 

שנעשה עמו הן "בגשמיות" והן "ברוחניות", וכמאמר רביה"ק )בלקו"מ בתרא עח( אין שום יאוש 

בעולם כלל.
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והלכת בדרכיו

עפר שהגין עליך.

א( הנה ידוע מה שאמרו חז"ל )מובא ברש"י ובתנחומא פר' וארא יד(, שמכת דם צפרדע כינים לא נעשו 
על ידי משה, כי אמר הש"י למשה, המים ששמרוך בשעה שהושלכת ליאור ועפר שהגין עליך 

כשהרגת את המצרי אינו דין שילקו על ידיך, לפיכך לקו על ידי אהרן עכ"ד חז"ל, והדברים 

תמוהים מאד דהלא כל מטרת משה בהכאת היאור היה לגלות כבוד שמים בעולם, שמתחלת 

בהתחלת  ועכשיו  בבריאה,  שמים  כבוד  שיתגלה  עולם  ברואי  כל  לזה  מצפים  כבר  הבריאה 

הגלוי אטו יהא בזה גריעותא להיאור מה שלקה, הלא אדרבה היאור נתעלה על ידי זה מאוד, 

שהרי תכלית כל הנבראים הוא לכבודו וזהו פרק שירה שלהם, ואם כבר הגיע הנברא לתכלית 

זה, ובפרט בפעם הראשונה שהולכין לגלות כבוד שמים בארץ, הרי אין זכיה גדולה יותר מזה 

ואיך לא יזכה משה רבינו לעשות מכה זו.

נח לשמים ונח לבריות.

ב( וחזינן כאן מדברי חז"ל שאדרבה דוקא בהתגלות כבוד שמים בפעם הראשונה, רצה הש"י 
שיהא התגלות זו בלי פגיעה בכבוד אחרים, שיש טעם לפגם שיהא התגלות כבוד הש"י, באופן 

באופן  כבוד שמים בשלימות,  גלוי  יהיה  מי שקיבל טובה מהם, שלא  ידי  על  שלוקים המים 

ישראל חבירו,  ק"ו שיזהר מפגיעה בכבוד  בנו של  בן  כאן חוסר הכרת טובות, שק"ו  שיראו 

ואפי' אם יהיה כבוד שמים וכו' במעשיו, הלא סוף סוף נפגע כאן יהודי ואז אין כבוד הש"י 

בשלימות, ושלימות כבוד שמים הוא שגם כבוד ישראל היה בשלימות.

מעלת למזבח.

)שמות כ, כג( שפירש רש"י 'אשר  וכמו שמצינו כמו"כ בלאו דלא תעלה במעלות על מזבחי  ג( 
לא תגלה ערותך. שע"י המעלות אתה צריך להרחיב פסיעותיך ואע"פ שאינו גלוי ערוה ממש 

נוהג  ואתה  הוא  ערוה  לגלוי  קרוב  הפסיעות  הרחבת  מ"מ  בד  מכנסי  להם  ועשה  כתיב  שהרי 

בהם מנהג בזיון והרי דברים ק"ו ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן אמרה 

תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון חבירך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על 

בזיונו על אחת כמה וכמה', דחזינן שמקפיד הקב"ה על כבוד של דומם, שאין שלימות כבוד 

כבוד  על  להקפיד  שיצטרך  וקו'  שכן  וכל  מזבחי,  על  במעלות  כשיעלו  המקדש,  בבית  הש"י 

חבירך שהוא בדמות יוצרך שאז בוודאי אינו מתגלה כבוד שמים כדבעי, שהרי גם חבירך הוא 

בדמות יוצרך, ואם נפגע חבירך הו"ל חסרון בגלוי כבוד שמים.



-טו-    /והללתבדרליו

מעשה רב הריא"ף.

ד( ומובא הנהגה זו בגמ' ליזהר אפי' בכבוד דומם, וכמוש"כ בב"ק )צב, ב( בירא דשתית מיניה 
אחד  תלמיד  'וכתב  )שם(  מקובצת  השיטה  לשון  וזה  קלא,  ביה  תשדי  לא  ביה  תשדי  אל  מיא 

בירא  וז"ל מועתק מלשון ערבי אמרו בסוף החובל  מיגש  ז"ל אבן  הלוי  יוסף  מתלמידי ה"ר 

דשתית מיניה לא תרמי ביה קלא. פירוש הבור ששתית ממנו לא תשליך בו אבן או דבר אחר 

כלומר לא תזלזל בו ולא תגמול אותו רע אחר שנתהנית ממנו. וזה על דרך משל לשאר הדברים 

שמי שבא לאדם ממנו איזו תועלת או נהנה ממנו אין ראוי לו לעשות שום מעשה שיבא לו נזק 

וגילו הסבה  זה משלים ופסוקים מענין מכות מצרים  וכבר הביאו שם בגמרא על ענין  ממנו. 

שנעשו קצתם על ידי אהרן ע"ה. 

וספר רבנו ז"ל על רבו הריא"ף ז"ל שאירע לו ענין זה עם איש אחד ולא רצה לדון אותו כלל 
כדי שלא ידון אותו במה שיבא לו היזק ממנו ונמנע זה מניעה גמורה וזה שהוא ז"ל חלה ונכנס 

אצל אדם אחר במרחץ שהיה לו בביתו ונתהנה מהמרחץ הנזכר אחר כך זימן אותו שישב אצלו 

עד שיבריא וכיבד אותו הרבה ועשה עמו טובה והבריא. ובהמשך הזמן על האיש ההוא מטה 

ידו וירד מנכסיו ונשבר בערבונות וזולתם ונתחייב לתת ממון לבעלי חובות וירד עד שהוצרך 

למכור המרחץ הנזכר ולשום אותו לבעלי חובותיו. 

ואמר רבנו יצחק ז"ל לא אדון ולא אורה במרחץ הזה לא במכר ולא בשומא ולא בשום דבר 
המתייחד בו לפי שנתהניתי ממנו. ואם היה זה בדומם שאין לו הרגשה כל שכן וק"ו בני אדם 

המרגישים בהיזק ובתועלת שיהיה זה שנוי לעשותו והעושהו יוצא משורת המוסר ודרך ארץ. 

ואמר ואפשר לפרש כמה שאמרו לא לידון איניש לא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליה 

שיהיה סבת מניעתם ז"ל לדון למאן דרחים לשתי סיבות האחד שלא יטה לזכותו והשנית שאם 

אפשר שיציל את נפשו וידון אותו כפי שורת הדין היה בזה משלם רעה תחת טובה ואם היה 

זה במי שקבל הנאה מבשר ודם כל שכן וק"ו באלוה יתברך שממנו נשפע הטוב הגמור שראוי 

להודות לו הודאה גמורה ולא יעשה מה שיקניטנו ולא מה שהוא שנוי לו. ע"כ לשונו ז"ל.

הגיע עת דודים דייקא עם מידות טובות.

ה( ויתכן לומר שכל הנהגה זו נעשה למשה רבינו על ידי שהוא עצמו נכנס בזה בעובי הקורה, 
כשאמר לו הש"י לך לגאול את ישראל ואמר להש"י שלח נא ביד תשלח, שהוא אהרן )כמוש"כ 

רש"י( וביאר המדרש שמשה רבינו רצה לכבד את אהרן, 

וזה לשון המדרש תנחומא )שמות כז, וכעי"ז בשמו"ר ג, טז( 'שלח נא ביד תשלח את סבור שמא עכב 
משה שלא רצה לילך אינו כן אלא כמכבד לאהרן אמר משה עד שלא עמדתי היה אהרן אחי 



-טז-

ומנין  כ'(  )יחזקאל  מצרים  בארץ  להם  ואודע  שכתוב  הוא  שנה  שמונים  במצרים  להם  מתנבא 

ויאמר אליו כה  ויבא איש אלהים אל עלי  שאהרן היה מתנבא להם במצרים שכך הוא אומר 

אמר ה' הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים וגו' )שמואל א ב( אמר משה כל השנים האלו 

היה אהרן אחי מתנבא ועכשיו אני נכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר לכך לא היה רוצה לילך 

אמר ליה הקב"ה למשה לא אכפת לאהרן בדבר זה לא די שאינו מיצר אלא עוד שמח בלבו', 

הנורא לא  ישראל מהגלות  גאולת  רבינו שאפי' שידע שהגיע עת  מכאן הנהגת משה  ורואין 
הסתכל על זה, ודאג שלא יהא ח"ו צער לאחיו, ומזה המשיך הנהגה זו שכל גלוי כבוד שמים 

צריך שיהיה בשלימות המדות טובות, ולכן גם כשהתחילו המכות היה מוכרח למשה להסתלק 

יכול  אינו  שמים  שכבוד  שבארנו  וכמו  דומם,  בכבוד  אפי'  פגיעה  יהיה  שלא  כדי  מעשייתן 

להתגלות במקום שנפגם כבוד שמים.

כבושין בגלות פגם הכבוד.

ג'( שמאריך שם  חובל בחבירו הלכה  )בהל'  הנפלאים מאד  דברי הלקוטי הלכות  עפ"י  לבאר  ויש  ו( 
מהרנ"ת זי"ע מאד במה שצריכין ליזהר בכבוד ישראל חבירו, כי הכבוד של ישראל הוא כבוד 

השי"ת, כי ישראל הם גאוותן של הקב"ה, וכשפוגם ח"ו בכבוד ישראל אזי נפגם כבוד הקב"ה 

)והאריך שם בזה מאד ואיך שכל שהגזירות הנוראיות שהיו בשנת ת"ח ת"ט, שנהרגו אז הרבה רבי רבבות מישראל )והיה אז החרבת 

הקהלות באופן נורא מעין מה שהיה במלחמה אחרונה רח"ל( שהכל מחמת פגם הכבוד, שאז בא הכבוד ואוסף 

נפשות ישראל בחי' וכבוד הויה יאספך עיי"ש באריכות באות ח'(, ועפי"ז ביאר שם שכל מה 

שישראל כבושין בגלות הכל הוא מחמת פגם הכבוד, שהכבוד נמצא אצל הגוים וכבוד ישראל 

נשפל עד מאד 13.

13   ליקו"ה )חובל בחברו הלכה ג אות ה( וזה בחינת מה שבתחלת גאלת מצרים כשהתחיל משה לשום לב על צרת ישראל 

היה המעשה הראשונה מה שראה הכאות וחבלות שמכין את ישראל, כמו שכתוב, ויצא אל אחיו וכו' וירא איש מצרי מכה איש 

עברי מאחיו וכו':

כי עיקר גלות מצרים שהוא הגלות הראשון וכן כל הגליות שכלולין בגלות מצרים, כמבאר במקום אחר הוא בחינה הנ"ל ממה 

שנפל הכבוד והמלכות אל העזי פנים שבדור שהם העכו"ם והרשעים וכו' והעזי פנים נוטלין לעצמן כל הכבוד והמלכות שמזה 

נמשך מלכות וכבוד העכו"ם שיש להם כל הכבוד והמלכות וישראל הם שפלים ונבזים. ולא די שאין לישראל כבוד אשר באמת 

כל הכבוד והמלכות ראוי לישראל, כי הכל נברא בשבילם כידוע, אף גם מתגברים העזי פנים על ידי פגם הכבוד הנ"ל ונוטלין 

לעצמן כל הכבוד של ישראל עד שרוצים לכבש נפשות ישראל בגלות אצלם, כי כשנוטלין לעצמן הכבוד ממילא נמשכין גם כל 

הנפשות אצלם, כי הנפשות נמשכין אחר הכבוד שהוא שרשם כנ"ל. 

ועל כן היה טובה גדולה לישראל מה שיוסף ירד בתחילה למצרים וזכה שם לכבוד גדול ונעשה שם מלך, ועל ידי זה נמשכו 

נפשות ישראל לתוך מצרים, כמו שכתוב, והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים וכו' ומהרתם והורדתם את אבי הנה... 

ועל כן משה רבנו כשהתחיל לשום לבו על צרתן של ישראל שהם כבושין בגלות זה כמה שנים והגלות נמשך מהכבוד והמלכות 

שנפל אל העזי פנים שהם מלכי העכו"ם וכו' שלוקחין לעצמן כל הכבוד והמלכות ועל ידי זה כובשין נפשות ישראל בגלות 

כנ"ל, על כן המעשה ראשונה שראה ששם לבו עליה היה מה שראה שהכו את ישראל, כמו שכתוב, וירא איש מצרי מכה איש 



-יז-    /והללתבדרליו

כבוד של דומם.

עברי וכו'. כי ההכאות והחבלות הם בעצמן בחינת פגם הכבוד והנפש שזהו בחינת הגלות כנ"ל. וזהו ויצא ביום השני והנה שני 

אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך וכו' ויאמר אכן נודע הדבר. ופירש רש"י, אכן נודע הדבר שהייתי תמה עליו 

מה חטאו ישראל מכל שבעים אמות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך. 

ולכאורה הדבר תמוה מאד וכי בשביל חטא זה של מחלקת והכאות שמצא בישראל בשביל זה ראויים הם לגלות יותר מכל 

השבעים לשון הלא העכו"ם הם מלאים עונות ופשעים רבים ועצומים מאלה, כי הם מלאים מלחמות ומחלקת ורציחות וחבלות 

ושאר מעשים רעים הרבה מאד אכתי קשה מה נשתנו ישראל להיות בגלות וכו' אבל באמת עקר הכבוד והמלכות והגדלה שיך 

רק לישראל אשר בשבילם נברא הכל, כמו שכתוב, לכבודי בראתיו וכו' וישראל נקראים כבודו, כמו שכתב רבנו זכרונו לברכה 

במקום אחר. ואלו לא היה מחלקת בין ישראל בעצמן לא היה להעכו"ם שום כח לטל הכבוד והמלכות לעצמן רק עקר כחם הוא 

מחמת שנפגם הכבוד אצל ישראל בעצמן על ידי המחלקת וההכאות וחבלות שמתגברין העזי פנים שבדור ולוקחין לעצמן כל 

הכבוד וחולקין על כבוד הצדיקים והכשרים האמתיים ומבזין אותם בכל מיני בזיונות:

ועל ידי זה שנפגם הכבוד אצל ישראל בעצמן על ידי זה נפל הכבוד לגמרי עד שנפל הכבוד להעכו"ם שגברו על ישראל והחריבו 

את הבית המקדש וכבשו את ישראל בגלות בעונותינו הרבים. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שחרבן בית שני לא היה אלא 

על שנאת חנם וכן עכשיו בסוף הגלות שה' יתברך מצפה בכל יום להביא את משיח צדקנו ועקר העכוב הוא על ידי המחלקת 

שבין התלמידי חכמים וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, דור שבן דוד בא קטגוריא בין תלמידי חכמים. 

כי זהו עקר המעכב ביאת המשיח. כי הבעל דבר שם לבו על זה מאד, כי הוא רואה שקרוב לבוא עת משיח כי סוף כל סוף בוא 

יבוא לא יאחר ומחמת שרואה שממשמשין ובאין ימות המשיח על כן הוא מתגבר מאד מאד לעכבו כמו שני בני אדם שנלחמין 

זה עם זה כשרואה האחד שחברו מתגבר עליו וקרוב מאד לנצחו ולתפסו אזי הוא מתגבר מאד מאד נגד חברו, כמו כן מחמת 

שרואה הבעל דבר שקרוב מאד לביאת משיח והגאלה ממשמשת לבוא על כן הניח עצמו לארכו ולרחבו לעכבה חס ושלום. 

ועקר העכוב על ידי המחלקת הגדול שהכניס עכשיו בעולם ביותר וכל העולם מלא מחלקת וביותר המחלקת הגדול שבין כל 

הצדיקים והתלמידי חכמים עד שאין אחד יודע היכן האמת, כי עקר אריכת הגלות הוא על ידי המחלקת שבין ישראל בעצמן, 

כי מחמת המחלקת וישראל בעצמן פוגמין חס ושלום בכבוד ישראל חבריהם על ידי זה נפגם הכבוד ביותר, כי מחמת שישראל 

נאחזים ונשרשים מאד בהכבוד דקדשה, כי הכבוד שלהם כנ"ל על כן הכבוד נפגם על ידם ביותר, דהינו כשאחד מישראל פוגם 

בכבוד חברו שבזה נפגם הכבוד ביותר מאחר שבא הפגם על ידי ישראל בעצמן שהם חלקי הכבוד העליון וכו':

כי עיקר שלמות הכבוד דקדשה של ישראל הוא שכל אחד מישראל יבטל עצמו מאד נגד חברו ויבטל כבודו מפני כבוד חברו 

וזהו עיקר שלמות ותקון הכבוד, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )אבות פרק ד(, איזהו מכבד המכבד את הבריות, שנאמר, 

כי מכבדי אכבד וכו'. כי כבוד ישראל הוא כבוד המקום ברוך הוא, מכל שכן וכל שכן התלמידי חכמים והצדיקים והכשרים 

שבדור בודאי ראוי להם לכבד זה את זה ביותר מאחר שיש להם חלק יותר בהכבוד דקדשה, כי כל מי שהוא גדול במעלה יותר 

יש לו חלק גדול יותר בהכבוד דקדשה. 

ועל כן כשחס ושלום יש מחלקת בין תלמידי חכמים ואחד פוגם בכבוד חברו חס ושלום נפגם הכבוד מאד מאד מאחר שבא 

הפגם על ידי התלמידי חכמים בעצמן שהם עקר הכבוד שעל ידי זה נפגם הכבוד ביותר, כי עקר כל הפגמים הוא דיקא על ידי 

זה האדם שנאחז באותה המדה ביותר שהוא דיקא יש לו כח לתקן אותה המדה או לקלקלה ביותר ועל כן עקר פגם הכבוד הוא 

על ידי מחלקת שבין ישראל והעקר על ידי מחלקת שבין תלמידי חכמים שיש להם חלק בהכבוד ביותר שעל ידי זה נפגם הכבוד 

ביותר עד שנופל הכבוד חס ושלום להעכו"ם שכובשין את ישראל בגלות שזהו בחינת אריכת הגלות כנ"ל 

וזהו שאמר משה כשראה ששני אנשים עברים נצים ומכה אחד את חברו וגם יש בהם דילטורין שחולקין על הצדיק האמת 

ורוצים למסרו, כמו שכתוב שם, הלהרגני אתה אומר וכו', על כן אמר, אכן נודע הדבר, בודאי. כי בודאי נודע לי הדבר שהייתי 

וכו', כי רואה אני שהם ראויים לכך מאחר שיש בהם מחלקת ודילטורין ופוגמין אחד בכבוד חברו  תמה מה חטאו ישראל 

ובפרט שפוגמין בכבוד הצדיק האמת שהוא משה. ומאחר שהם בעצמן פוגמין בהכבוד על ידי זה נפגם הכבוד ביותר עד שנפל 

אליהם ועל ידי זה כובשין את ישראל בגלות כנ"ל, כי עקר אחיזתם על ידי המחלקת שבין ישראל בעצמן כנ"ל. ועל כן אף על 

פי שהעכו"ם מלאים מחלקת ורציחות הרבה יותר מישראל אף על פי כן אין הפגם שלהם גדול כל כך מאחר שאין להם חלק 

בהכבוד על כן אין הכבוד נפגם כל כך על ידי המחלקת שלהם בעצמן ועקר הפגם על ידי המחלקת שבין ישראל בעצמן וכו'
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בני  רבינו רצה לגאול  ועפ"י דברי הלקוטי הלכות האלה מובן להפליא דבוודאי כשמשה  ז( 
וכמו"כ  נזהר בכבוד אהרן אחיו,  כך  כל  היה  ולכן  דייקא,  עליו לפדות "הכבוד"  היה  ישראל 

של  אפי'  "כבוד"  בשום  פגיעה  יהא  שלא  ליזהר  כך  כל  צריך  היה  המכות  כשהתחילו  אח"כ 

דומם, שהרי כל מהות גלות וגאולה תלוי בענין "הכבוד", האם יתרומם הכבוד האמת שהוא 

כבוד ישראל, ואפי' כבוד הדומם שזכה לשמש מנהיגן של ישראל שע"ז אמר משה רבינו "אכן 

נודע הדבר", שנודע לו הסוד הנורא של גלות וגאולה, שהכל תלוי ב"הכבוד" ובהמדות טובות 

שנהוגין אחד עם השני.

כבודן של ישראל.

ויצוום על  יג(  ו,  )שמות  ובזה מבואר ג"כ מה שאמרו חז"ל מיד בתחלת הגאולה על הפסוק  ח( 
בבני  שם  שמדובר  אותם,  ולסבול  בנחת  להנהיגם  עליהם  צוה  רש"י  שם  שכ'  ישראל,  בני 

ישראל,  בני  אליו  שומעין  שלא  מזה  מאד  סבל  רבינו  ומשה  משה,  אל  שמעו  כשלא  ישראל 

והיה יכול לכעוס עליהם, ואז בא הצווי מהש"י שאדרבה שעיקר הנהגתו יהיה בנחת וחמלה, 

ואפי' כשיהיה להם צער מבני ישראל, צווה עליהם הש"י לסבול אותם בנחת, ולדברינו יובן 

שעיקר הגאוה הוא ע"י "כבוד בני ישראל", שלכן מיד בתחלת גאולתן היו צריכין לנהוג בהם 

בסבלנות ובנחת, כדי שלא יפגע ח"ו כבוד ישראל על ידיהן.

הנהגת מנהיגי ישראל.

ולכן באמת לא זכו משה ואהרן להכניסם לארץ, שלא זכו להשלים גאולתן, שכל זה בא  ט( 
לשונם  וזה  ה(  אות  יד,  פסקא  כהנא  )דרב  בפסיקתא  וכמוש"כ  ישראל,  בבני  כבוד  נהגו  שלא  מחמת 

'וידבר הוי' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל )שם ו ג( מה צום אמר להם אל תהו קוראין 

לבני מורים וכיון שהיקניטו על מי מריבה אמר להם משה שמעו נא המורים )במדבר כ י( א' להם 

הקב"ה כל עצמי הייתי מצוה אתכם ואומ' לכם אל תהו קורין לבני מורים ואתם קורין לבניי 

מורים לית עסקיה דערים מהלך עם שטי לכן לא תביא אין כת' אלא לכן לא תביאו )שם כ יב(', 

שעיקר הנהגת מנהיגי ישראל תלוי בהכבוד שהם נותנין לבני ישראל וכלשונו "כל עצמי הייתי 

מה  שכל  זה  בחז"ל  שמבואר  וכו'",  "מורים  לבני  קורין  תהיו  אל  לכם  ואומר  אתכם  מצווה 

שאפשר להושיע בני ישראל תלוי בזה הענין בהכבוד שנוהגין עמם, וברגע שפגמו משה ואהרן 

בזה הכבוד, לא יכלו להמשיך להכניס בני ישראל לארץ ישראל.

מלמדי ומחנכי ישראל.

י( ומכל זה נבין לכל מי שמתעסק עם בני ישראל מלמד ומחנך וכה"ג, שהרבה פעמים נראה 
להיות  צריך  שהכל  חז"ל  ובאים  הישרה,  בדרך  ולהעמידם  לחנכם  כדי  עליהם  לגעור  שצריך 
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מתוך הסתכלות "בכבוד ישראל", שאע"פ שאמרו חז"ל )כתובות קג, ב( זרוק מרה בתלמידים מ"מ 

הכל באופן של "כבוד" שלולי כן אי אפשר לגאול את ישראל, שהרי כל גלותן וריחוקם מהש"י 

צריכין  הנרצה  התכלית  אל  ולהביאן  להושיען  וכשרוצה  ישראל,  נשמת  כבוד  מהעדר  נובע 

להרים כבודן, ומתוך כך יכול אח"כ להדריכם בדרך הישרה ולהביאם אל כל הטוב הנצחי.

***
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ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

אושפיזין דמשה קודם מוסף א

הבל פה של תשב"ר, שאין בו חטא, מאין הוא נובע ?

כתב רבינו ז"ל )תורה רפ"ב(, שבכל דור יש רועה, שעושה משכן. ותינוקות של בית רבן, מקבלים 
גורם  הבל פיהם, שאין בו חטא, מזה ממשכן. ולא מכיוון שלא חטאו. אלא יש מקום שהוא 

הבל פה נקי זה : "ודע שיש בכל דור ודור רועה, והוא בחינות משה, שהוא רעיא מהימנא, וזה 

הרועה הוא עושה משכן. ודע שתינוקות של בית רבן מקבלים הבל פיהם שאין בו חטא, מזה 

המשכן, ועל כן התינוק כשמתחיל לקרות ולהיכנס בתורה, הוא מתחיל מן "ויקרא אל משה" 

)מדרש רבה צו פרשה ז(, שהוא אלף זעירא כי "ויקרא" מדבר מגמר הקמת המשכן, שאז קראו השם 

יתברך והתחיל לדבר עמו מהמשכן, ועל כן משם מתחילין התינוקות, כי משם מקבלין הבל 

פיהם כנ"ל, ומשם מתחילין לקרות ולהיכנס לתוך התורה". 

החדר של מרע"ה

התורה נתנה לפני חטא ע"ג. לכן צריך להתקשר וללמוד תורה, כמו לפני החטא. מרע"ה לא 
חלק  לו  היה  שלא  ממרע"ה,  תורה  מקבלים  תשב"ר  ז"א  במרום.  אז  ושכן  חטא,  באותו  היה 

בחטא. כך, כל יהודי לומד תורה מן החדר ובית מדרשו, של מרע"ה, שאין בו חטא. מרע"ה 

ללמד  מרע"ה,  של  שליחו  דרדקי,  מלמד  וכל  חטא  בו  שאין  המשכן,  את  בנה  המלמד,  הוא 

שתינוקות  דרדקי,  מלמד  של  חשיבותו  זו  חטא.  בו  שאין  פה,  הבל  רבן,  בית  של  לתינוקות 

תשב"ר מקבלים ממנו, יסודות התורה הקדושה. המשכה של מרע"ה, מן המשכן. 

הקב"ה, שליח ציבור הראשון, שמתעסק בנקודות טובות.

יכול  נכללים בו. כי הוא  ויהיו  זה, "שיהיו כל הנקודות טובות תאבים אליו  הגון, הוא  ש"ץ 
לקבץ כל הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל" )שם רפ"ב(. 

הקב"ה היה שליח ציבור הראשון : וכן אמרו חז"ל )ר"ה י"ז ע"ב( "אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא 
כתוב אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור וקרא לו למשה ואמר לו כל זמן 

ואני מוחל להם". אחרי החטא, בפרשת "כי תשא",  יעשו כסדר הזה  שישראל חוטאים לפני 

מלמד הקב"ה, התעסקות בטוב, להרים נשמות ישראל. 
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אושפיזין דמשה קודם מוסף ב

)ירד גשם(

מובא )שיח"ה קע"ז( "חיזק את אחד להיות בשמחה ואמר שראוי לו לשמח בהשם יתברך. ואף על 
פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי כי אני יודע מגדולתו יתברך 

)שנו( והזכיר אז הפסוק )תהלים קלה-ה(: "כי אני ידעתי כי גדול ה'" וכו' גם ראוי לכם לשמח בי, מה 

שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה". 

מרבו  מופת  שראה  מליצה  ספר  אחד   ? להתחזק  אפשר  איך  בסוכות,  גשם  שיורד  עכשיו 
שמצלחת אחת של מרק חילק ליותר ממאה איש ישראל שיריים, ותמהו השומעים ואמר מרוב 

הגשמים שירדו לתוך הצלחת מרק.

במכתבי רבינו )זאסלאב תקסז(, חתם רבנו : "הלא כה דברי אהובכם הכותב בדמע מגדל השמחה 
אשר בלבבי שהקדוש ברוך הוא נתן לי כח ברזל לשאת עול היסורים והטלטולים כאלו, נחמן 

ויחיהו". ראוי לנו להתחזק בדיבורים כאלו, ברגעים של  בן מורנו הרב שמחה ישמרהו צורו 

חלישות הדעת מגשם של סוכות.

אמונת חכמים

ויאמינו בהוי'ה ובמשה עבדו, יש שואלים, מדוע צריך אמונת חכמים, לא מספיק שמאמינים 
בקב"ה ?. החזו"א הורה לפלוני, שלא יצום ביו"כ וציוה אותו שלא ישאל כלל דעת רופא. זוהי 

דוגמה לאמונת חכמים, שאי אפשר בלעדיה. 

מקום  תופשים  רבנו  מדברי  הנובעים  בה',  אמונה  ה',  יראת  ה'  אהבת  הנפש,  השתפכות 
בתודעתנו ומסלקים קושיות על הפלגות. משנה לשנה, מגלים מתיקות התורות של רבנו שכה 

הפליג בשבחן. לא בכדי, הסתלקות רבנו, ביום אושפיזין של מרע"ה.

המנהיג והרועה

מנהיג, כמו מרע"ה, שהוא מורם מעם ועם זאת לא נרתעו מלטפול עליו עלילות דברים, הוא 
יכול להנהיג את עם ישראל. כי הוא יכול לרדת לתהומות הנפש של יהודי ולהוציאו משם.

אחרי חטא ע"ג, מרע"ה לא חשש לעמוד מול האמת, ולהזכיר את העוון החמור, "אנא חטא 
מג  )שמו"ר  נדרו של הקב"ה  להתיר  פתח  זאת, מצא  ועם  לא(.  לב  )שמות  גדולה"  הזה חטאה  העם 
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ד( " א"ר הונא בר אחא שישב להתיר נדרו של יוצרו ומה אמר לו דבר קשה, א"ר יוחנן דבר 

אותה  לעמי,  לעשות  דברתי  אשר  הרעה  על  אנא  תוהא  א"ל  אתמהא  תהית  לפניו  אמר  קשה 

שעה אמר משה מותר לך מותר לך אין כאן נדר ואין כאן שבועה הוי ויחל משה שהפר נדרו 

איש האלהים  נקרא שמו  לפיכך  לקיש  בן  דברו, א"ר שמעון  יחל  ולא  ל(  )במדבר  כד"א  ליוצרו 

לומר שהתיר נדר לאלהים, וכן ויחל משה". זוהי דרך התשובה, למי שירד למעמקי הטומאה. 

את  להרים  דרך,  הדורות  ליחידי  נותן  ה'  הרחמים.  מבעל  רחמים  ולבקש  חטאיו  על  להודות 

היהודים הזרוקים ביותר. לא רק שאומרים עליהם "חטאתם חטאה גדולה", אלא, הם בעצמם, 

מרגישים, מנותקים מהקב"ה.

נחזור לשיחה )קע"ז(. אנו בעלי חסרונות, ראוי לנו לשמוח בגדלות השי"ת. מה פרוש : "ראוי 

החיזוק  כזה"?,  רבי  לכם  שיהיה  שזכיתם  מה  בי,  לכם לשמח  ראוי  "גם   ? עלי"  לסמוך  לכם 

המיוחד )בשיחה שם(, במילים פשוטות : אתה לא יודע מגדלות ה'. אני יודע. אז סמוך עלי. ואני 

אומר לך שהקב"ה רחום וחנון ורוצה בך במקום שאתה שם יהיה איך שיהיה.

התחברות לצדיק

כתב הנועם אלימלך )עקב( "עקב הוא רמז לאנשים כאלה שאין להם שכל ובינה להשיג גדולת 

הבורא ועבודתו שלימה לעבדו באמת ובשלימות רק שהם מחברים עצמם אל אנשי צדק ואמת 

הם  גם  כאלו  להם  גם  נחשב  אזי  באמת  ועובדים  הוא  ברוך  הבורא  גדולת  ומכירים  היודעים 

עשאו עבודתם שלימה כהצדיקים השלימים".

אומר רבנו )שם(, על נשמות חלשות שנאחזות בצדיקים. שמח אתי ותזכה להשגת אלוקות. יש 

נשמות ובפרט מצוי אצל בעלי תשובה שצועקים שהם מחפשים  הרי מקלט ואין מוצאים אלא 

אצל רבינו הק' שקוראו בא הנה.

כאשר אדם מבין ומרגיש בהשגה, ליבו מתרחב וגס במי שמנסה להשפיע עליו חסדים. לעומת 

חיות.  לו  נותן  דרחמנא  כשליחא  הצדיק  את  מרגיש  דווי,  ערש  על  או  לו,  שחסר  אדם  זאת, 

של תשב"ר שמקבלים  פיהם  להבל  שנזכה  על שמו.  ולהיקרא  בצדיק  קשורים  להיות  שנזכה 

מהצדיקים.


