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שיחת ליל שבת

שבת ויום טוב מקרא קודש

מקרא קודש

א. הנה מבואר בפסוק בפר' אמור )ויקרא כג, ג( וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, ומבואר 
ששבת נקרא מקרא קודש, וכמו שאומרים בקידוש שהשבת הוא תחלה למקראי קודש, )וגירסת 

רש"י בכמה דוכתי בברכות מו, שאומרים כי הוא יום תחלה למקראי קודש, שזהו מהותו של יום זה שהוא תחלה למקראי קודש(, 

ובטור )או"ח רע"א( מבאר שהוא המשך אחד שהשבת הוא תחלה למקראי קודש שהם כולם זכר 

ליציאת מצרים, שכמו שכל המועדות הם זכר ליצאת מצרים הרי השבת הוא תחלה וראש לכל 

המקראי קודש בזה.

לשון הזוהר

ב. וקשה מדברי הזוהר הקדוש דמבואר דהשבת אינו מקרא קודש רק שהשבת הוא קודש, וזה 
לשון הזוהר )פר' אמור צד, א( תלתא אינון זמינין מקדש ולא יותר חג המצות, וחג השבועות, וחג 

הסוכות, אמר ליה רבי אבא, וכי שבת לאו מקדש הוא זמין, אמר ליה, לאו, בתרי סטרין, חד 

)שמות לא יד( ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם, וחד דשבת  דהוא ודאי קדש אקרי, דכתיב 

לאו זמין הוא, דהא ירותא דיליה הוא ודאי, ירותא דקדש הוא ירית, ולאו זמיני, ועל דא כלהון 

זמינין בקדש, ומתקשרן בשבת, ומתעטרן ביה, בהאי, יומא שביעאה אתעטר ביה, ועל דא שבת 

לאו זמין הוא:

ואימיה, ואכל ושתי בשעתא דהוא בעי. למלכא דהוה ליה ברא  דעאל לביתא דאבוי  לברא, 
יחידאי חביבא דנפשיה, יהב ליה שושבינא לנטרא ליה, ולאתחברא בהו, אמר מלכא, יאות הוא 

לזמנא לאלין שושבינין דברי, ולאחזאה יקרא וחביבותא דילי בהו, זמין לון להני שושבינין, 

ברא לא אתחזי לזמנא, אלא למיעל ולמיכל ולמשתי בביתא דאבוי בשעתא דאיהו בעי: עכ"ל. 

קדושה עצמית

יום טוב, שהשבת הוא קדושה  כמו  צריך הזמנה  ואין  וקיימא  ומבואר דשבת הוא קביעא  ג. 
עצמית ואין צריך לקרוא את הקדושה, וא"כ צ"ב מהו מקרא קודש המבואר בפסוק בפר' אמור 

)ובפרי צדיק מקשה כן והולך לפי דרכו עיי"ש )בפר' אמור אות ח, שאע"ג שהשבת הוא קדושה עצמית, הרי יש ג"כ קדושה מחמת 
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אתערותא דלתתא עיי"ש שמאריך בזה(, וכמו"כ מבואר בשו"ע הרב שיש אומרים שמקרא קדוש הוא מה 

שדרשו חז"ל קדשהו בכסות ועונג אכילה ושתיה, )והענין הוא ארוך מאד ואכמ"ל בזה(.

בפרהסיא

כולם  הזה  ביום  שיהיו   - קדש  מקראי  "וטעם  קודש",  "מקרא  בביאור  הרמב"ן  לשון  וזה  ד. 
קרואים ונאספים לקדש אותו, כי מצוה היא על ישראל להקבץ בבית האלהים ביום מועד לקדש 

היום בפרהסיא בתפלה והלל לאל בכסות נקיה, ולעשות אותו יום משתה כמו שנאמר בקבלה 

)נחמיה ח י( לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו 

טז(,  א  )במדבר  העדה  קרואי  מלשון  קדש",  "מקרא  והנה  מעוזכם  היא  ה'  חדות  כי  תעצבו  ואל 

אחרי כן יאכלו הקרואים )ש"א ט יג(, וכן על כל מכון הר ציון ועל מקראיה )ישעיה ד ה(, המקומות 

שנקראים שם שיתקבצו בהם קרואי העדה" עכ"ל. 

ומבואר לפי"ז דמקרא מלשון לאסוף ולקבץ ולפרסם אלקותו בפרהסיא.

תפלה בשבת מה"ת

ה. ובפרי מגדים )בסי' קו וסי' תצ( דלד' הרמב"ן התפלה בשבת ויום טוב מן התורה )אפי'  לדעת הרמב"ן 
שהתפלה בכל יום הוא מדרבנן( שזהו עיקר מקרא קודש, שיפרסמו בהלל והודאה שיש הש"י, ובפמ"ג 

)בסי' תצ סק"ב( דתפלה בעשרה הוא מן התורה בשבת ויו"ט מן התורה, וכמוש"כ הרמב"ן דבעינן 

שיהא  שהכוונה  בעשרה(,  התורה  מן  הוא  "פרהסיא"  מקום  )שבכל  "מקרא",  של  המובן  שזהו  בפרהסיא 

הרמב"ן  לד'  )ובפרט  צרכים  בקשת  זה  אין  בשבת  התפלה  דסוד  מבואר  וכמו"כ  בפרהסיא  קריאה 

בתפלה בעת צרה שהוא ענין הבקשה( כמו בחול, אלא עצם הקריאה והדביקות בהש"י כמבואר בדברי 

הרמב"ן.

פירסום

ו. ולדעת הרמב"ן מיושב היטיב דגם בשבת הוא מקרא קודש, דאע"ג דמבואר בזוה"ק שהשבת 
קביעא וקיימא, הרי אין הפירוש שצריכין לקרוא ולהזמין הקדושה, רק אדרבה כיון שיש יום 

קודש הרי צריכין להתחבר להיום הזה ע"י קיבוץ ישראל ולפרסם בפרהסיא גדולת הש"י.

מלבד שידע האדם ויודה

ז. דברי הרמב"ן אלו קרובים מאד לדברי הרמב"ן בסוף פר' בא, וזה לשון קדשו "וכוונת כל 
לנו טעם אחר  כוונת היצירה, שאין  והיא  ונודה אליו שהוא בראנו,  המצות שנאמין באלהינו 
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ויודה לאלהיו שבראו,  ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם  ביצירה הראשונה, 

וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם 

וזו  אנחנו,  בריותיך  לפניו  ויאמרו  זה  ויפרסמו  והמציאם  שבראם  לאל  ויודו  יתקבצו  מקום 

)יונה ג ח(, מכאן אתה  ויקראו אל אלהים בחזקה  )ירושלמי תענית פ"ב ה"א(  כוונתם במה שאמרו ז"ל 

למד שתפלה צריכה קול, חציפא נצח לבישה" עכ"ל. 

יבואר היטיב שכל זה היה תכלית הבריאה לפרסם אלקותו, וכמו שהיה בעת יציאת  ולפי"ז 
מצרים שהש"י פרסם אלוקתו בעולם כמו"כ הוא בכל הימים טובים, וכמו"כ בשבת קודש שאז 

מכריזין על חידוש בעולם.

ביטול הטבע

שביאר  אחר  לשונו  וזה  קודש,  מקרא  ענין  ביאר  ד(  )בתרא  בלקו"מ  ז"ל  רבינו  בדברי  והנה  ח. 
באות ה, שהעיקר הוא לידע שהכל ברצונו יתברך כי הוא יתברך ברא הכל ברצונו בלי שום 

וכו', ממשיך באות  כלל  חיוב טבעי  ואין שום  יתברך  ומקיים הכל ברצונו  ומחיה  כלל,  חיוב 

ו, "והתגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים, כי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה 

את הרצון, שהכל מתנהג רק על פי רצונו בלבד, בבחינת )ויקרא כ"ג(: "מקרא קדש", שהיום טוב 

קדש קורא ומכריז את הרצון כנ"ל, כי בכל יום טוב ויום טוב עשה השם יתברך עמנו אותות 

הטבע  חיוב  שום  ואין  ברצונו,  שהכל  הרצון,  נתגלה  זה  ידי  שעל  הטבע,  הפך  שהם  נוראות, 

כלל. בפסח יציאת מצרים, שהוציאנו ממצרים באותות נוראות. בשבועות מתן תורה, שנתן לנו 

התורה באותות נוראות. בסכות הקף ענני כבוד. ועל כן כל יום טוב ויום טוב מכריז וקורא את 

הרצון בבחינת מקרא קדש כנ"ל. ועל כן הימים טובים נקראים רגל, שהיא בחינת יראה כנ"ל. 

כי על ידי יום טוב, שהוא התגלות הרצון, על ידי זה נעשה יראה כנ"ל:

אך לא תמיד שומעין את קול הקריאה של יום טוב, שמגלה את הרצון כנ"ל, וזה נכר בשמחת 
יום טוב, כי כל אחד לפי מה שמרגיש ושומע את קול הקריאה של יום טוב, שמכריז וקורא את 

הרצון, כמו כן יש לו שמחת יום טוב, כי כשנתגלה הרצון, שהכל ברצונו יתברך, אזי יודעים, 

שכל השעבודים והגלות וכל ההכבדות של העכו"ם, שהם מכבידים עלינו על כלם ינקם בהם 

אין שיך  פי חיוב הטבע,  ושלום, שהכל על  ויגאלינו מידם. אבל כשסוברים, חס  יתברך  הוא 

נ"ח(:  )תהלים  בחינת  וזה  ושלום.  חס  הטבע,  סדר  פי  על  רק  מתנהג  שהכל  מאחר  בהם,  נקמה 

"ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע". פעמיו דיקא. הינו על ידי "שלש פעמים 

בשנה" )דברים ט"ז(, שהם הימים טובים שעל ידם נתגלה הרצון, על ידי זה: 'ישמח צדיק כי חזה 

נקם' וכו' כנ"ל, וכמו שכתוב )שם(: "ויאמר אדם אך פרי לצדיק, אך יש אלקים שפטים בארץ". 
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זה: "ישמח  ידי  ועל  ינקם,  ובהם  ויש פרי לצדיק  דהינו, שנתגלה שיש אלקים שופט ברצונו, 

צדיק". 

ידי קול הקריאה,  ביום טוב על  ידי התגלות הרצון שנתגלה  יום טוב, על  בחינת שמחת  וזה 
שהיום טוב מכריז וקורא את הרצון כנ"ל, אך לא כל אחד ואחד שומע קול הקריאה הנ"ל של 

המטעית  בחכמתם  הטבע, שמראין  חכמי  והם  וטורפים,  דורסים  רעות  חיות  יש  כי  טוב,  יום 

שהכל על פי הטבע, וכאלו אין שום רצון, חס ושלום, ואפלו האותות נוראות שעשה עמנו השם 

דורסים  והם  רעות,  חיות  בחינת  והחכמים הללו הם  דרך הטבע.  בתוך  יתברך, משימים הכל 

חיוב  פי  על  הכל  כאלו  כמותם,  וסוברים  כן אחריהם  גם  עמנו, שטועים  מבני  רבים  וטורפים 

הטבע, חס ושלום, וכשהם מתגברים, אזי קול שאגתם עולה ומתגבר על קול הקריאה של יום 

טוב, שקורא את הרצון, ואזי נשבת שמחת יום טוב, חס ושלום, כי עקר שמחת יום טוב על ידי 

התגלות הרצון כנ"ל. 

)שם ע"ד(: שאגו צרריך בקרב מועדך, שמו אותתם אתות ששאגת הצוררים, דהינו  בחינת  וזה 
קול החיות רעות, שהם חכמי הטבע, נכנס בקרב המועדים ממש, הינו בתוך קול הקריאה של 

יום טוב, שמכריז וקורא את הרצון כנ"ל, ושאגת הצוררים נכנס בתוכם ממש, ושואגים בקולם, 

אתות  אותתם  וזה: שמו  אותות השמים.  סדר  כפי  ושלום,  חס  חיוב הטבע,  פי  על  רק  שהכל 

שמשימים אותות השמים לאותות, שאומרים שהכל רק על פי אותות השמים כפי חיוב הטבע, 

חס ושלום:".

עבודת התפלה

ט. ודברי רבינו מתיישבים עם דברי הרמב"ן הנ"ל שהיום טוב קודש קורא ומכריז את הרצון 
וכו', שעל זה אפשר לבאר שהעבודה למעשה הוא הקריאה שמתאספים בפרהסיא, שזהו בחי' 

הוא  התפלה  עבודת  וכמו"כ  הרצון,  את  ומכריז  קורא  קודש  טוב  שהיום  הרצון,  את  להכריז 

התגלות הרצון, שזהו עיקר עבודת היום טוב לד' הרמב"ן, להתחבר להקול הקריאה של היום 

טוב.

יו"ט מקבל משבת

תחלה  הוא  שהשבת  קודש,  המקראי  של  שורש  הוא  קודש  בשבת  דכמו"כ  יבואר  ובזה  י. 
למקראי קודש, וכמו שביאר היטיב מהרנ"ת בלקוטי הלכות )שבת הל' ב( שבתחלה ביאר כל הענין 

אין  ואזי  ברצונו  שהכל  הרצון,  שורש  התגלות  שהוא  שם  רבינו  שביאר  מלאכה  האיסור  של 

צריכין לעשות שום מלאכה, ובהמשך ביאר שם מש"כ תחלה למקראי קודש, 
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לכל  והתחלה  ראש  הוא  שבת  כי  קדש.  למקראי  תחלה  שבת  נקרא  זה  "ובשביל  לשונו  וזה 
המקראי קדש שכלם מקבלים משבת. כי הימים טובים הם בחינת התגלות הרצון כמבאר שם 

ושבת הוא בחינת רצון שברצונות שרש הרצון ששם מקשרים כל הרצונות כמו שמבאר שם. 

נמצא שכל הימים טובים שהם בחינת מקראי קדש מחמת שהם קוראים את הרצון הם מקבלים 

משבת שהוא בחינת שרש הרצון כנ"ל. 

וזהו שנקרא שבת תחלה למקראי קדש. למקראי קדש דיקא כי הימים טובים נקראים מקראי 
כי  קדש.  למקראי  תחלה  הוא  ושבת  כמו שמבאר שם  הרצון  את  קוראים  ידי שהם  על  קדש. 

התגלות הרצון שזה בחינת מקרא קדש הם צריכים לקבל כח משבת שהוא שרש הרצון כנ"ל 

נמצא שכל השלשה ימים טובים מקבלים משבת. 

אכילת שבת

ע"י שלש  ורק  טוב,  ביום  כמו  הרצון  התגלות  כך  כל  אין  דבשבת  לבאר  ואח"כ ממשיך  יא. 
סעודות מגלין את הרצון שהשלש סעודות הם נגד השלשה ימים טובים וזה לשונו שם "ועל 

כן גם בשבת בעצמו מקימים שלש סעדות כנגד שלשה הימים טובים הנ"ל כי שלש סעדות של 

שבת הם בחינת התגלות הרצון. כי שלש סעדות הם נלמדין מפסוק אכלוהו היום וכו' הנאמר 

בשלחן  וכמבאר  סעדות.  השלש  למדין  אנו  שמשם  למן  זכר  הוא  שבת  שאכילת  נמצא  במן. 

ערוך שראוי לעשות בסעדות שבת זכר למן כגון לאכל מולייתא. וכן הפת בין שני מפות כמו 

המן. נמצא כשאנו אוכלין בשבת אנו מעידין שאכלו ישראל את המן שהיה בו אותות נוראות 

שירד בששת ימים ובשבת לא ירד. 

הוא  שבת  קדשת  עקר  כי  יתברך.  ברצונו  שהכל  הרצון  נתגלה  שבת  אכילת  ידי  על  כן  ועל 
האכילה של שבת כמובא בדברי רבנו נרו יאיר ושבת הוא התגלות הרצון כנ"ל. כי שבת מורה 

על חדוש העולם שה' יתברך ברא את העולם כרצונו כמובא. נמצא שעל ידי אכילת שבת שזהו 

עקר כבוד שבת. כי על ידי בטול מלאכה לבד אין נכר כבוד שבת כל כך על ידי שב ואל תעשה. 

רק על ידי כבוד שבת דהינו שלש סעדות של שבת בזה נתגלה כבוד קדשת שבת שהוא מורה 

על חדוש העולם כי הוא זכר למן שהיה בו אותות נוראות. נמצא שנתגלה בזה הרצון. שהכל 

ברצונו יתברך. כי הוא יתברך חדש העולם ברצונו. ועושה בה כרצונו כנ"ל. ועל כן הם שלש 

סעדות כנגד שלשה ימים טובים שהם התגלות הרצון שכלם מקבלים משבת כנ"ל:".

וקראת עונג

"שני  לשונו  וזה  א(  סעי'  רמ"ב  )סי'  שבת  הל'  בתחלה  הרב  השו"ע  דברי  היטיב  יובן  ולפי"ז  יב. 
דברים נתפרשו בשבת ע"י הנביאים והם כבוד וענג שנאמר וקראת לשבת ענג לקדוש ה' מכובד 
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ועיקרן מן התורה שהשבת הוא בכלל מקראי קודש שנאמר וביום השביעי שבת שבתון מקרא 

קודש וגו' ומקרא קודש פירשו חכמים לקדשו ולכבדו בכסות נקיה ולענגו בענג אכילה ושתיה 

ויש אומרים שמקרא קדש הוא לקדשו באיסור עשיית מלאכה אבל הכבוד בשבת ויו"ט והענג 

בשבת הן מדברי סופרים )אבל הענג והשמחה ביו"ט במאכל ומשתה הוא מן התורה כמו שיתבאר בסימן תקכ"ט(". 

ולדברי הלקוטי הלכות מובן היטיב מאד שבאמת בשבת אע"ג שהוא שורש ההרצון הוא יותר 
ביום טוב, ולכן עיקר האכילה והשתיה שנלמד ממקרא קודש הוא יותר ביום טוב, שהאכילה 

שורש  שהוא  בשבת  אבל  המעשה,  ועולם  הבריאה  בתוך  הרצון  של  הגלוי  מבטא  והשתיה, 

בשבת  הוא  הרצון  ששורש  שאע"ג  התורה,  מן  ושתיה  אכילה  חיוב  שאין  אומרים  יש  הרצון 

וכמו שאומרים תחלה למקראי קודש, הרי עדיין הוא נעלם יותר ואינו ניכר כל כך, וביום טוב 

קודש נתגלה הרצון בפועל ממש, ולכן מגלין אותו בעולם המעשה במאכל ובמשתה, ובשבת 

מדרבנן לכו"ע מגלין את הרצון, שעושין זכר למן, ובזה מגלים האותות והמופתים כמו ביום 

טוב )ולפי"ז יש לומר דבשבת עיקר המקרא קודש שנאמר בקרא הוא בהתקבצות בתפלה בפרהסיא וכמוש"כ הרמב"ן(.

רשב"י שבת

יג. ובזה יש להוסיף מה שהצדיקים שהם בחי' שבת, וכמוש"כ באדרא רבה קדישא )ח"ג קמד:(, 
להוי' קדש  י( שבת  כ  )שמות  דכתיב  מניה מתברכין,  דכלהו שיתא  ליה שבת,  יהודה קארי  ]רבי 

להוי', מה שבת להוי' קודש, אוף רבי שמעון שבת להוי' קודש[. מכריזים וקוראים את הרצון, 

שזהו בחי' הכרוז שמכריז ר' שמעון שיבואו להילולא דיליה, שזהו בחי' מקרא קודש וכמוש"כ 

רבינו ז"ל שם שהכנעתם של אלו החיות רעות חכמי הטבע הוא על ידי חכם גדול שבקדושה 

שיכול לקשר כל הרצונות בשורש הרצון ששם הוא בחי' הסתלקות משה כידוע והיא בחינת 

מצח הרצון, והחכם הגדול הוא בחי' יום טוב שמכריז וקורא את הרצון, וכמו"כ סוד הכרוז של 

ראש השנה, סוד מקרא קודש הנ"ל.
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מרפא לשון

לא נהגו כבוד

אסכרה הקשה

בגמ' יבמות )עב, ב( שכל כ"ד אלף תלמידים של ר' עקיבא מתו בימי הספירה משום שלא  א( 
נהגו כבוד זה בזה ומבואר שם שמתו במיתת אסכרה שהוא הקשה שבמיתות )כמבואר בברכות ח, 

א( ולכאורה קשה למה מגיע להם עונש כזה חמור עבור שלא נהגו כבוד, ובספה"ק כ' שלרוב 

שהיה  כתבו  תצג(  סי'  )או"ח  חדש  ובפרי  )שם(  במהרש"א  אבל  קלות,  על  גם  אותם  דנו  גדלותם 

ביניהם לשון הרע, כמו דמבואר דמס' שבת שסימן לשון הרע הוא אסכרה )מהרש"א יבמות ואמרו 

שמתו במיתת אסכרה דאפשר דכ"א דיבר לשון הרע והיה מספר בגנות חבירו וסימן ללשון הרע אסכרא(.

ספירה בפה

ב( והנה ימי הספירה הם התיקון לזה, ורמז יש בדבר דעיקר מצות הספירה הוא "בפה" דייקא, 
וכל מצוות המועדות מקיימים במעשה וזה מקיימים רק במה שמוציאו מפיו, וכמו שדרכי בעל 

וכו', ומפרט אותם שוב ושוב, כמו"כ יש מצות ספירת  הלשון הרע לחזור על פרטי המעשה 

העומר שסופרים בפה, ובכל יום מפרטים הימים והשבועות שזה מתקנים חטא הדבור.

רשב"י התיקון

ג( והרשב"י הוא עיקר התיקון, וכמו דמבואר שם בגמ' שהיה העולם שמם וכו' שזהו כחה של 
וכמוש"כ בהאידרא,  ועיקר התיקון הוא הרשב"י,  לשון הרע שמשומם את כל העולם רח"ל. 

שהכ"ד  השכינה,  רגלי  שדוחק  הרע  מהלשון  היפוך  להארץ,  השכינה  את  הוריד  שהרשב"י 

אלף, הם בחי' כד דך, דכה וענה, שמרמז על השכינה שנפלה רח"ל. והתיקון של השכינה הוא 

וכמו שבארנו דהסודות התורה  יושב בסתר השפלות,  השפלות שהיה הרשב"י במערה, בחי' 

הם התיקון על פגם הדיבור, ששומרים הסוד, היפוך מהולך רגיל מגלה סוד.

עולם שמם

היו  לא  בוודאי  שהרי  הרע,  לשון  ידברו  עקיבא,  ר'  תלמידי  שגדולי  מאד  יפלא  ולכאורה  ד( 
יושבי קרנות ח"ו, ודברו ביניהם רק בתורה וא"כ איך מגיע ביניהם הלשון הרע, אמנם באמת 

יש סוג של לשון הרע שמגיע בצורה של תורה ח"ו, וכמבואר בגמ' )יומא ח,( שגם בבית ראשון 
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היה בין נשיאי ישראל לשון הרע, שהיו דוקרים זה את זה, שיש סוג לשון הרע שנהוג בבית 

מדרש, כמו שהיה אצל דואג ואחיתופל שהיו גדולים בתורה ודברו לשון הרע, וכמו שאמרו 

יכולים  וצדיקים  חכמים  תלמידי  שאפי'  מבטא  שזה  קסה(  )בב"ב  הרע  לשון  באבק  דכולם  בגמ' 

שלא  ומתנצחים  תורה  בדברי  שמדברים  היינו  "אבק"  שלדברינו  הרע,  לשון  באבק  ליכשל 

כהוגן, שזהו בחי' אבק לשון הרע, שאע"ג שמבואר בגמ' המעלה של תלמידי חכמים שנעשים 

כאויבים זה לזה )בקידושין ל.( הרי כל זה רק שבסוף נעשים אוהבים זה לזה, וכמבואר שם, אבל 

כשאין נוהגין כבוד, אזי נהפכים הויכוחים בתורה ללשון הרע וגנות מאחד על השני.

כבוד ישראל

דברים  איזה  הזה  לחלק  לצרף  אמרתי  זי"ע(  נחמן  ב"ר  אברהם  ר'  )להגה"ק  אור  הכוכבי  לשון  וזה  ה( 
"ובאזני שמעתי מאבי הריני כפרת משכבו ששמע ממוהרנ"ת ז"ל שרצה וכו' ומכל זה הביא 

לנו ראיה לענין מה שגם בימיו היו מעשיות כאלה כידוע לבקי בזה, כי זה כלל גדול שכל מי 

שלומד תורה נביאים וכו' והוא אומר שרק אז היו מעשיות כאלה, ועכשיו לא, הוא בהמה ממש 

כי כל הקלקולים המובאים בהם כלם נמצאים גם היום בכמה בחינות בכלליות ובפרטיות כי 

גם בעצם שפלותנו בדור היתום הזה, בגדל ועמק תכלית תכלית דיוטא התחתונה שאנו מנחים 

כעת, עוד לא שב חרון אף היצר מאתנו, 

ועוד מתגרה בכל אחד בכעס וחמה בקנאה ורדיפת הכבוד, בלשון הרע ושנאת חנם, וכל אחד 
מדמה בנפשו שהוא מבין אמתי על חברו, שחברו מחריב עולמות והוא רוצה לבנותם, שחברו 

כלו שקר והוא כלו אמת וזה הדבר בעוכרינו להרחיק מהאמת יותר מהכל, שאי אפשר להאריך 

כל כך בענין זה כי באמת כלנו כצאן תעינו וכו' ולמאי נפקא מינה למבעי רחמי כי שומע כל 

זה יבכה וישמח בבכי ותחנונים, כלביא ישאג תפלה וצעקה ושמחה ירבה, אולי אולי מכל זה 

)ועל כן גם אנשי כנסת הגדולה קבעו לנו על זה לבקש ולברך שלש פעמים בכל יום ברכת שים שלום אפלו בשבת ויום  יחבא 

טוב(: 

גם מזה יבין וידע כל אחד איך שיש לו ללמד זכות ולבלי להתרעם אפלו בלבו על חברו שחטא 
וכנ"ל,  זה כל כך  ועצום על  גדול  לו מה שעשה, מאחר שההתגברות  כנגדו, אפילו אם עשה 

וכמובן בהמאמר חכמינו ז"ל רבן בגזל וכו' וכלם וכו' באבק לשון הרע וכל אחד צריך לחשב 

בעצמו באמת בלי שום הטעאה אם הוא יוצא נגדו יתברך בכל הענינים, ואינו שומע חס ושלום 

בעצת היצר בשום דבר, אבל מאחר שעל כל אחד עובר מה שעובר, איככה יתרעם וידין את 

וכמאמר  למקומו  הגיע  מאחר שלא  לחברו,  אדם  שבין  בדברים  גם  נכשל  אם  אפילו  שכנגדו 

אדמו"ר ז"ל בלקוטי תנינא סימן א', ומי הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חברו וכו' עין שם: 
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)ועין בלקוטי הלכות, הלכות חובל בחברו הלכה ג' אות ב' מה שכתב שם מוהרנ"ת ז"ל שכל מי שפוגם בכבוד ישראל חברו על 

ידי זה פוגם בכבוד השם יתברך, כי קדשא בריך הוא וישראל כלא חד וכו' עין שם: גם עין שם באות ה' שכל מי שהוא גדול במעלה 

ביותר, כשהוא פוגם בכבוד ישראל אז הקלקול גדול ביותר עין שם(":

כ"ד אלף

)סב,  והנה צריך להבין שאלה הכ"ד אלף שמתו הם אותם התלמידים המבוארים בכתובות  ו( 

ב( שר' עקיבא חזר מהישיבה עם י"ב אלף ואח"כ הלך לעוד י"ב שנה וחזר עם עוד י"ב אלף, 

רחל  עם  שהיה  המעשה  וכל  מביתו,  שהלך  נפש  במסירות  תורה  של  דרגה  אז  היה  ולכאורה 

אשתו, ובכל זאת כולם מתו, שאפי' גדולים בתורה עם מסירות נפש כזו, עדיין צריכים רחמים 

שלא ידברו לשון הרע, וכמו"כ אל אחד שלומד תורה והוא שקוע בתורה מתוך הדחק, צריך 

יומם  במסי"נ  בתורה  השקועים  בין  אפי'  וכו'  הרע  לשון  של  נסיון  יש  שעדיין  ולדעת  ליזהר 

ולילה.

כלבא שבוע

ז( וחזינן גם במעשה דרחל אשת ר' עקיבא, שהיה שם רשע אחד )כמבואר בכתובות ונדרים( שהציק 

לרחל אומר לה שכלבא שבוע צדק במה שהדיר אותה מנכסיה, והאשים את ר' עקיבא שהניח 

שם,  כמבואר  רשע  אותו  לה  הציק  שוב  שנה  כ"ד  אחר  כשחזר  וכמו"כ  חיים,  אלמנות  אותה 

ויתכן שכל הרשעות והלשון הרע הגיע בהשתלשלות ממה שהתלמידים לא נהגו כבוד ודיבור 

לשון הרע.

אומר כבוד

השתלשלות  שכל  בזה,  זה  כבוד  נוהגין  שאין  מחמת  מגיע  הרע  הלשון  והשתלשלות  ח( 

הנבראים הם מהכבוד, וכמוש"כ בלקו"מ )בתר איב( ששורש כל הבריאה הוא הכבוד, כי כל מה 

שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו וכו', וכמו"כ מבואר בלקו"מ )קמא סו( שהכבוד הוא שורש 

כל הנפשות, ועיקר הקשר בין ישראל אחד להשני הוא על ידי הכבוד, שהוא מיסקר ומעריך את 

ישראל חבירו, וכשהוא מזלזל בחבירו מפריד עצמו מחבירו, שהכבוד אינו איזה כבוד חיצוני 

מחובר  והוא  הרע  לשון  דבר  אינו  ואזי  להשני,  בלבו  מקום  נותן  במאת  שהוא  אלא  בעלמא, 

יותר מגופו  נהגו כבוד( שהאוהב את אשתו כנפשו ומכבדה  )שם בסוגיא דלא  לחבירו, וכלשון חז"ל 

וכו', שזה מבטא שסוד החיבור והיחוד בא על ידי כבוד, שמכבדה יותר מגופו, ועי"ז נעשה 

החיבור ביניהם.
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נודע הדבר

וזה  )באות ה'(  נוראים  ג' עפ"י התורה לקו"מ קמא סז( כ' בזה דברים  )חובל בחבירו הל'  ובלקוטי הלכות  ט( 
חטאו  מה  עליו  תמה  שהייתי  הדבר  נודע  אכן  רש"י,  ופרש  הדבר.  נודע  אכן  "ויאמר  לשונו 

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

וכי בשביל חטא זה של מחלקת והכאות שמצא בישראל בשביל  ולכאורה הדבר תמוה מאד 

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 

והמלכות  הכבוד  עקר  באמת  אבל  וכו',  בגלות  להיות  ישראל  נשתנו  מה  קשה  אכתי  מאד 

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 

מחמת  הוא  כחם  עקר  רק  לעצמן  והמלכות  הכבוד  לטל  כח  שום  להעכו"ם  היה  לא  בעצמן 

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 
וכבשו את ישראל בגלות בעונותינו  והחריבו את הבית המקדש  ישראל  להעכו"ם שגברו על 

חנם  שנאת  על  אלא  היה  לא  שני  בית  לברכה שחורבן  זכרונם  רבותינו  וכמו שאמרו  הרבים. 

וכן עכשו בסוף הגלות שה' יתברך מצפה בכל יום להביא את משיח צדקנו ועקר העכוב הוא 

דוד  דור שבן  לברכה,  זכרונם  רבותינו  וכמו שאמרו  ידי המחלקת שבין התלמידי חכמים  על 

לבו  דבר שם  כי הבעל  ביאת המשיח.  זהו עקר המעכב  כי  בין תלמידי חכמים.  בא קטגוריא 

על זה מאד, כי הוא רואה שקרוב לבוא עת משיח כי סוף כל סוף בוא יבוא לא יאחר ומחמת 

בני  שני  כמו  לעכבו  מאד  מאד  מתגבר  הוא  כן  על  המשיח  ימות  ובאין  שממשמשין  שרואה 

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

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

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 
זכרונם  רבותינו  כמו שאמרו  ותקון הכבוד,  וזהו עקר שלמות  כבוד חברו  כבודו מפני  ויבטל 

)אבות פרק ד(, איזהו מכבד המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד וכו'. כי כבוד  לברכה 

ישראל הוא כבוד המקום ברוך הוא".

כבוד בין התלמידי חכמים

כמוש"כ  וגדולים  חכמים  תלמידי  בין  דייקא  הוא  הניסיון  דעיקר  מהרנ"ת  ממשיך  ואח"כ  י( 
שם וזה לשונו "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 

בין  מחלקת  יש  ושלום  כשחס  כן  ועל  דקדשה.  בהכבוד  יותר  גדול  חלק  לו  יש  יותר  במעלה 

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, 

עקר כל הפגמים הוא דיקא על ידי זה האדם שנאחז באותה המדה ביותר שהוא דיקא יש  כי 
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 

אחד  ומכה  נצים  עברים  אנשים  ששני  כשראה  משה  שאמר  וזהו  כנ"ל  הגלות  אריכת  בחינת 

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. 

בודאי נודע לי הדבר שהייתי תמה מה חטאו ישראל וכו', כי רואה אני שהם ראויים לכך  כי 
מאחר שיש בהם מחלקת ודילטורין ופוגמין אחד בכבוד חברו ובפרט שפוגמין בכבוד הצדיק 

עד  ביותר  הכבוד  נפגם  זה  ידי  על  בהכבוד  פוגמין  בעצמן  שהם  ומאחר  משה.  שהוא  האמת 

ידי המחלקת  על  כי עקר אחיזתם  כנ"ל,  ישראל בגלות  כובשין את  זה  ידי  ועל  שנפל אליהם 

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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תיקון לשה"ר ע"י סודות התורה

מגלה סוד

א. האידרא קדישא מתחיל פתח ר' שמעון הולך רכיל מגלה סוד וכו', וכבר הארכנו בזה שכל 
זה מרמז שהרשב"י הוא תיקון הפה תיקון הלשה"ר, שהבית נחרב משום פגם לשון הרע, שכבר 

בארנו שהלשון הרע הוא פגם החיבור שעי"ז נחרב הבית, והרשב"י מתקן התיקון של החיבור, 

וכמוש"כ שם שאמר אנן בחביבותא תליא מילתא.

שלש סוגי

כגון  חבירו  בגנות  הרע שמספר  לשון  א.  הרע.  לשון  עיקריים של  סוגים  יש שלשה  והנה  ב. 
שראה אצלו דבר של גנות ועבירה. ב. רכילות שמספר לחבירו על מה ששלישי עשה או דבר 

כנגדו. ג. חטא מוציא שם רע שמספר שקר שלא היה ולא נברא על חבירו. והרשב"י הוא תיקון 

לכל זה.

רכילות דקדושה

ונתחיל בענין הרכילות שבאמת כל התגלות הסודות התורה הם הרכילות דקדושה, דכמו  ג. 
זו,  בבחי'  הם  התורה  הסודות  כל  כמו"כ  לאחר  זה  ומספר  חבירו  אצל  שראה  ברכילות  שיש 

ומספרים  ומגלים  הולכים  והם  דמלכא,  בגנזיא  התורה  סודות  ראו  וכו'  והחברייא  שהרשב"י 

שאסור  כך  כל  עדין  מקום  בזה  יש  ולכן  הרכילות,  סוד  ממש  זה  שכל  ישראל,  לבני  הסודות 

את  לחטא  פיך  את  תתן  אל  כך  כל  שם  הרשב"י  הזהיר  שע"ז  ראוי,  שאינו  למי  הסוד  לגלות 

בשרך.

דיבור הראוי

וכמו  לקבל,  הראוי  כלי  אין  אם  לגלות  אפשר  שאי  החיבור,  חסרון  הוא  הרכילות  שסוד  ד. 
ונתקבל אינו דיבור, שצריכין  )לקו"מ קמא( שדיבור שאינו נשמע  שהאריך רבינו ז"ל בתורה כט 

כלי ראוי להאיר זה הדעת. 

דברי רי"א חבר

ועי' בספר בית עולמים )לרי"א חבר זצ"ל בפירושו על האדרא רבא קדישא, קכח.( וזה לשונו "ר"ש פתח  ה. 
כו' עד עלמין. הזהיר כאן רשב"י שלא לגלות רזין עילאין למאן דלא איצטריך כמו שביארנו 
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בארוכה בעז"ה בפי' לאדרא זוטא גודל הפגם של מאן דגלי רזין שחטאו דומה ממש לחטא 

הוצאת ז"ל ר"ל שברית הלשון וברית המעור מכוונים זה בזה. 

גילוי טיפה דמוחין הוא ביסוד  ועיקר  כי כל הסודות הם פנימיות מוחין דז"א כמש"ל  והוא 
ונוטלים  זו"נ  זווג  הגורמים  הצדיקים  ה'  בסוד  ולבאים  דיליה  לנוקבא  אם  כי  מתגלה  ואינה 

חלקם משם והוא מ"ש בזוהר דקוב"ה משיך עליהון חוט של חסד והוא טיפת חסד דגו יסוד 

והוא נק' רזא גי' אור של יום ראשון שמאיר מסוף העולם ועד סופו עד יסוד שהוא יומא דכליל 

כל יומין ונמשך מן הדעת עד יסוד ונודע כי בדעת הוא שם אהו"ה גי' טוב ומתגלה ביסוד ו' 

זעירא וז"ס וירא אלקים את האור כי טוב ואמרו ראה שאין העולם כדאי וגנזו לצדיקים כו' והם 

צדיק וצדק וגם הצדיקים דלתתא נהנים מאור זה והוא גי' חו"ט 

וז"ש ויבדל אלקים בין האור ובין החושך ואמרו בין מעשיהם של צדיקים ובין מעשיהם של 
רשעים והוא הסתרת הרזין ממאן דלא אצטריך שע"י שמגלה להם רזין הוא ממש פוגם באור 

והוא  רזיה לחיצונים  גלות התורה שנמסרו  והוא  ומוציאו באתר דלא אצטריך  דיסוד  המוחין 

ממש פגם שבירת הכלים שנפלו רפ"ח ניצוצות בקליפות ע"י גילוי האורות והתיקון היה שבאו 

בהעלם וכיסוי וזה ממש כוונת רז"ל באומרם אור שנברא ביום הראשון היה מאיר מסוף העולם 

עד סופו ראה שאין העולם כדאי עמד וגנזו כו' והוא כידוע שהמלכים קדמאין כל א' היה כולל 

כל האורות של כל הספירות והוא מ"ש מסוף העולם כו'. 

ומסכים  התלבשות  ע"י  וגנזו  עמד  אח"כ  לכן  נשברו  האורות  רוב  שע"י  כדאי  שאינו  וראה 
וחלונות כמ"ש ולכן הקדים זה קודם גילוי אלו התיקונים עילאין ענין זה של מגלה רזין שהוא 

נתינת טעם לצורך אלו התיקונים. וכמ"ש והתחיל בפ' הולך רכיל שהוא נדרש על מגלה רזין 

כמ"ש הולך רכיל מגלה סוד ורכיל הוא מלשון וירגל בעבדיך וע"ז נאמר ואץ ברגלים חוטא 

שהוא ביסוד שפוגם בו".

תשובה

ו. והנה מי שדיבר לשון הרע ורוצה לעשות תשובה הרי על עבירות שבין אדם לחבירו צריך 
שירצה את חבירו, וזה לשון החפץ חיים )איסורי לשון הרע כלל ד, אות יב( "ואם עבר וספר לשון הרע 

על חברו ובא לעשות תשובה, תלוי בזה, אם השומעים דחו את דבריו, ולא נתגנה חברו על ידי 

זה כלל בעיניהם, אם כן לא נשאר עליו, כי אם העון דבין אדם למקום, דהינו שעבר על רצון 

על  ויקבל  ויתודה  שעבר  על  שיתחרט  תקונו,  בפתיחה.  לעיל  שכתבנו  כמו  זה  על  שצוה  ה', 

עצמו בלב שלם על להבא, שלא לעשות כן, כמו בכל עונות שבין אדם למקום. 
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אבל אם חברו נתגנה על ידי זה בעיני השומעים ונסבב לו על ידי זה הזק בגופו או בממונו, או 
שהצר לו על ידי זה, הרי הוא ככל עונות שבין אדם לחברו, שאפלו יום הכפורים ויום המיתה, 

אין מכפר עד שירצה את חברו, על כן צריך לבקש מחילה מחברו על זה, וכשיתפיס וימחל לו, 

לא נשאר עליו, כי אם העון דבין אדם למקום ויעשה כנ"ל. 

ואפילו אם חברו אינו יודע עדין כלל מזה, צריך לגלות לו מה שעשה נגדו שלא כדין, ולבקש 
ממנו מחילה על זה, כיון שהוא יודע, שעל ידו נסבב לו דבר זה, ומזה נוכל להבין כמה יש לו 

לאדם לזהר ממדה גרועה הזאת כי מי שמטבע, חס ושלום, בזה, כמעט אי אפשר לו בתשובה, 

כי בודאי לא יזכר את כל מספר הנפשות שהדאיב על ידי הלשון הרע שלו, ואפילו אותם אנשים 

שהוא זוכר במחשבתו, שהדיח עליהם הרעה, הם לא ידעו מזה, ועל כן יתביש לגלות את אזנם 

אליו  תגיע  ולא  אחריו,  הבאים  הדורות  כל  בזה  ויזיק  בפגם משפחה  פעמים שידבר  גם  בזה, 

מחילה עבור זה, כמו שאמרו רז"ל, המדבר בפגם משפחה - אין לו כפרה עולמית. על כן צריך 

להתרחק ממדה גרועה הזאת מאד כדי שלא יהא, חס ושלום, אחר כך כמעות לא יוכל לתקן". 

ומבואר בדבריו הקדושים שקשה מאד לעשות תשובה, וקשה מאד שחבירו ימחול לו, )וכמו"כ 
בפרט הזה שצריך לגלות לחבירו שדיבר כנגדו ידוע דעת הגר"י סלנטר זצ"ל שחלק על החפץ חיים בזה שלפעמים יכול לקלקל יותר 

וכו'(.

איך ימחל

ז. ובפרט קשה מאד התיקון על לשון הרע כמו שבארנו דבכל לשה"ר הרי על ידי זה שדיבר 
זה למציאות קיימת כמו למשל כשסיפר על חבירו שהוא  עליו נתחזק הרע של חבירו ועשה 

חלש ביהדותו רח"ל וכיו"ב, הרי ע"י שסיפר זה הלשון הרע נעשה הרע של חבירו למציאות 

וכמו שבארנו באריכות, )שמקדום היה זה חטא בין בין אדם למקום ועכשיו גילה זה החטא ועשה מזה דבר גלוי ומציאות 

קיימת(, וא"כ איך מסוגל למחול באמת לחבירו, הרי הנזק הרוחני שעשה לו נשאר קיים.

אל תדין

ח. ועכשיו נבאר התיקון של לשון הרע שמגיע ע"י סודות התורה דייקא, דהנה בכל מי  שמדבר 
לשון הרע וגנות על חבירו וכו' הרי יש לו הסתכלות מסויימת שלפי זה קובע את חבירו ואת 

דרגתו, ולפי"ז יודע ומכיר אם חבירו עשה כהוגן או שקובע את מהותו האם הוא בעל מדות 

אזי  ישראל  ונשמת  הסוד  לעולם  כשנכנסים  אבל  הסוד,  לעולם  שנכנס  לפני  זה  וכל  הגונות. 

מקבלין הסתכלות אחרת על חבירו, ומפסיק לדון ולשפוט את חבירו, וכמו שאמרו חז"ל אל 

תדין את חבירך עד שתגיע למקומו )אבות פ"ב מ"ד(.
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שער הגילגולים

ט. ולדגומא כשרואים הסודות התורה בשער הגלגולים שהאר"י הקדוש מגלה לנו על חטאים 
הנעשים, שזה מגיע מגלגול קודם, ובגלגול הקודם היה לו זה הפגם ועכשיו צריך לתקן כל זה 

ולכן יש לו נסיונות קשים יותר מחבירו, ומתחיל להבין איך שכל מדה וכל חסרון מגיע משורשי 

על  אחרת  הסתכלות  נותן  וזה  הפגמים.  כל  לתקן  צריכים  ועכשיו  קודמים,  מדורות  הנשמות 

חבירו, שאע"ג שבוודאי צריכין לעמוד בנסיונות ולא להכשל בחטא, מ"מ אחר שיודע שכל 

גורם לתיקון על הלשון  זה  זה,  ומנסים אותו דוקא בענין  נשמה מגיע בשביל תיקון מסויים, 

הרע, כי איך יכול לשפוט את חבירו, ואיך יכול להסתכל עליו הסתכלות פחותה, הרי חבירו 

הגיע להעולם להתנסות דוקא בענין זה.

תלמידי האריז"ל

י. וכמו שהמהרח"ו מספר על הנסיונות עצומים שהיו בתוך החבורה שלא כולם יכלו לעמוד 
זה  שכל  וכו',  לדחותו  אם  בו  בוחן  היה  נשמתו  שורש  לפי  אחד  ושכל  ז"ל  האר"י  במחיצת 

מבטא שכל אחד בא להעולם לתיקון מסויים, עי' שער הגלגולים )הקדמה לט 1(.

1 שער הגלגולים )הקדמה לט( וסוד הענין הוא, ע"ד מה שביארנו בפסוק אם רעב שונאך האכילהו לחם, כי הנה אלו החברים 

אינם שלימים ר"ל שיש בהם, מי שיש בהם מעוט מן אותה בחי' של הלבוש הנשמה המעולה הנז"ל, שהם מן הטפות שלאחר 

חצות כנז"ל, ואין כלם שוים בהם, כי יש מהם שרובו טוב ומעוטו רע, ויש מהם שרובו רע ומעוטו טוב, ויש בינוני, וכיוצא בזה 

יש כמה מדרגות, וא"ל כי אותם שרובם טוב, ישארו כך בודאי, כי אותם האחרים אשר רובם רע ומעוטם טוב, יקחו הרע של 

הנזכרים, ויתנו להם הטוב שבהם, ואז ישארו אלו כלם טובים, ואלו כלם רעים:

וא"ל מורי ז"ל, כי זהו היה כונתו לקבץ אותם, כי ע"י החברה והאהבה שיש בין החברים, ימשכו זה בזה, וילך הטוב אצל מי 

שרובו טוב, ויושלם ממנו. וילך מעוט הרע ויצטרף עם מי שרובו רע, ואז אותם כלם שהם מבחי' הרע ילכו, וישארו האחרים 

שהם שלימים מבח" הטוב:

וא"ל מורי ז"ל, כי לסבה זו צריך האדם מאד מאד שיתחבר עם אותם הרשעים אשר רובם רע ומעוטם טוב, להחזירם בתשובה, 

כי ע"י זה יקח הוא הטוב אשר בהם. ובפרט אם פגע באיזה אדם שיש בו חלק הטוב שחסר בו משרש נשמתו עצמו, שיקחנו 

ויושלם בו. ולכן הזהירני מורי ז"ל במאד מאד, לאהוב את החברים הנזכרים שלי, וללמדם, כי ע"י זה אברור חלק הטוב שלי 

המעורב בהם, ואקחהו, ואשתלם אני. ואמנם מי שהוא בינוני וממוצע, זה תלוי כפי מעשיו, ואם ירצה יהיה כלו טוב, או להפך:

וא"ל מורי ז"ל, אז ביום הנזכר, כי ה"ר אליא פלקון ז"ל, היה מעשיו ממוצעים, וז"ס מ"ש חז"ל על פסוק וכל צבא השמים 

עומדים עליו וגו', מי יפתה את אחאב וכו' וארז"ל אחאב שקול היה, ומפני זה לא יכלו להענישו, עד שיטה לצד הרע. ובעוד 

שקול לא יכלו להענישו. וגם מן אחאב עד הר"א פלקון, שהם משרש א', נשאר תמיד בינוני ושקול. וזהו הטעם שהיה מורי 

ז"ל רצה לסלקו מתוך חברתינו ולא היה מסיר אותו להיותו שקול, עד שאירע אותו הכעס הגדול בע"ש עם הר"י ארזין ז"ל, 

ואז התחיל ונטה לצד הרע, אבל עכ"ז היה מעוטו טוב עדיין, ואז הוסר מחברתינו. ועל מהר"י ארזי"ן א"ל, שאם היה בא אביו 

לצפ"ת תוב"ב בשנה ההיא, שגם הוא יהיה נפסד, ומלבד זה גם בו ביום שדחה להר"א פלקין ז"ל, היה רוצה לדחותו בודאי גם 

הוא:

ה"ר יונתן סאגיס ז"ל, רובו טוב ואין בו ספק שיטה לצד הרע. ה"ר גדליה הלוי ז"ל, ג"כ רובו טוב ואין בו ספק. הר"י הכהן, 

היה רובו טוב, ויש בו ספק, ולא מפני חסרון האמונה במורי זלה"ה, רק סיבה אחרת, ולא רצה מורי ז"ל לפרשה. ה"ר שמואל 

אוזידא ז"ל, רובו טוב, ויש בו ספק שיחזור בו. ה"ר אברהם גבריאל, וה"ר שבתי מנשה, והרב יאודה משען, וה"ר יוסף ן' טבול 

מגרמי, נדחו לגמרי. אבל בהר"י משען יש קצת ספק עדיין. ולי הצעיר חיים א"ל מורי ז"ל, שהיה עתיד לבא אלי נסיון גדול 
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וכמו"כ יש בשער הגלגולים כל מיני נסיונות ומכשולים בעניני כעס וכו', שבאו לתקן ענינים 
זה הרבה ענינים מה שראה האר"י  וכן על דרך  וכו'  נתנסו מאד בענינים אלו  ולכן  מסויימים 

כל אחד  ומנהל  אליו,  והמקורבים  בו  כל הנשמות של התלויים  ראה  הק'  רבינו  וכמו"כ  הק', 

בדרך  אותו  ומנהיג  מאנשיו  ואחד  אחד  כל  שרואה  ז"ל  רבינו  שאמר  וכמו  המיוחדת,  בדרך 

המיוחדת שהוא צריך לתקן, וכמה צריכין ליזהר שלא לדבר ולשפוט על חבר אחר.

חתירה אחר חתירה

יא. וכמו שאמר רבינו ז"ל בחיי מהר"ן )אות שב( שמעתי בשמו שאמר שכל אחד מאנשיו בודאי 
חס  זאת  לי  עושה  הוא  ברוך  הקדוש  ואמר שאין  למה שצריך.  העולם  בזה  לבוא  בסוף  יזכה 

ושלום בשום פעם לקח ממני איזה איש מאנשי באמצע. כלומר רק כל אחד יאריך ימים ושנים, 

ויחיה בודאי ויתיגע ויחתר חתירה אחר חתירה, עד אשר יזכה לבוא לענינו ולמדרגתו הקדושה 

שהוא צריך לבוא בזה העולם אשר בשביל זה נברא:

אל תדין את עצמך

יב. ובענין זה של אל תדין את חבירך ידועים דברי מוהרנ"ת )ערלה ד טז( וז"ל "וכמו כן צריכין 
עצמו  כי  פשעיו  ורבוי  נפשו  מכאובי  יודע  שהוא  פי  על  אף  זכות  לכף  עצמו  את  גם  לדון 

למקומך  עד שתגיע  תדין  אל  בעצמו  גם  לקיים  צריך  כן  פי  על  אף  לצלן,  רחמנא  וכו'  מספר 

כמו שצריכין לקים בחברו אל תדין וכו' כנ"ל, כי בודאי גם מקום עצמו אינו יודע, כי בודאי 

אינו יודע מאיזה מקום נמשך וכל מה שעברו עליו בכל הגלגולים ומאיזה מקום נמשכין עליו 

היצרין רעים והמחשבות רעות שלו וכו' וכו'. 

כמה  לברכה  זכרונו  ורבנו  מורנו  אדוננו  הזהירנו  לעולם כאשר  עצמו  את  ליאש  אסור  כן  על 
פעמים בלי שעור, כי צריכין לקים גם בעצמו אל תהי בז לכל אדם שלא לעבר על אסור שפיכות 

דמים חס ושלום, כמבאר שם בהתורה הנ"ל שהאסור אל תהי בז לכל אדם הוא אסור שפיכות 

דמים, עין שם:

אסור  בודאי  הוא  ושלום,  חס  זה  ידי  על  ליפל  שיוכל  עד  ביותר  עצמו  את  לבזות  גם  כן  על 
חמור, כי הוא אסור שפיכות דמים שאסור גם בעצמו, כמו שכתוב, שופך דם האדם וכו'. ואך 

את דמכם לנפשתיכם. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה ומובא בפרוש רש"י, לרבות השופך דם 

עצמו, כי צריכין לדון את עצמו לכף זכות, כמבאר בהתורה אזמרה לאלקי בעודי )בסימן רפב( כי 

מי יודע את מקומו והעקר שלא יתיאש את עצמו מן הצעקה לעולם".

אחד, אם אעמוד באהבת מורי ז"ל. אח"כ א"ל מורי ז"ל, שכונתו היה להשליך כל החברים, ושלא ישאיר עמו אלא שלשה או 

ארבעה בלבד:
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למקומו דוקא

)שם( "וזה שבתחלת דבריו של משה הזכיר כל המקומות שהכעיסו לפניו, כמו  ועוד כתב  יג. 
שכתוב, אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה וכו'. ופרש 

רש"י שמנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפניו וכו', הינו כי התוכחה של משה היה תוכחה של 

חסד, כמו שמבאר בהתורה תקעו תוכחה )בלקוטי תנינא סימן ח(, עין שם שאמר משה תוכחתו באפן 

שלא יעורר חס ושלום על ידי תוכחתו הריח רע של המעשים רעים שעשו ויחליש אותם חס 

ושלום על ידי זה רק, אדרבא, על ידי תוכחתו יחזק אותם ויוסיף ויתן בהם ריח טוב וכו', כמו 

שמבאר שם. 

זכות  כי בזה הזכיר להם  דיקא,  'כל המקומות'  כן הזכיר כל המקומות שהכעיסו לפניו.  ועל 
זכה לאחז בכסא הכבוד,  הוא  כי  קים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו,  הוא  כי  וחסד, 

בחינת מאחז פני כסה וכו' שעל ידי זה היה בבחינת מקומו של עולם. ועל כן ידע שכל אלו 

המקומות שהכעיסו בהם לפני המקום ברוך הוא המקומות בעצמן גרמו להם לחטא, כי עברו 

במדבר מקום נחש שרף ועקרב וצמאון וכו' שהם מקום תקף הקלפות והסטרא אחרא כידוע 

להם שכמה  גרם  וזה  כאלו.  במקומות  ועצומות שהיו  קשות  קליפות  על  ללחם  צריכים  והיה 

פעמים לא יכלו לעמד בנסיון ונכשלו במה שנכשלו. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על 

פסוק, וישב ישראל בשטים וכו' שהמקום גרם להם לחטא, כמו שאיתא בזהר הקדוש. נמצא 

זכות בחינת הזכות של  שבזה שהזכיר את המקומות דיקא שהכעיסו לפניו בזה המציא להם 

ראש השנה שהוא אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו וכו'".

אין צריך למחול

יד. ועל דרך זה אפשר להבין גם תשובה וסליחה על חטא מוציא שם רע, שבשו"ע )או"ח סי' תרו( 
מבואר שאין צריך למחול על חטא הוצאת שם רע, שהרי בחנם דיבר עליו ואיך יכול למחול 

לו על מה שעשה נזק, ובפרט כשמדבר עליו שעשה עון וכו' הרי איך יכול למחול לו, ובפרט 

שלפעמים עשה לו נזק לדורות, וכמו שידוע דברים נוראים במה שקורה בעולם בענינים אלו 

שאפשר להרוס משפחות וקהילות על ידי הוצאת שם רע ואיך יכולין למחול ולתקן.

גלגול הקודם

סוד  זה  בכל  שיש  להבין  מתחיל  ישראל  נשמת  ועומק  התורה  בסודות  כשנכנסין  אבל  טו. 
הגלגולים, שכל זה שהשני מוציא עליו שם רע, הרי אע"ג שאין זה אמת בגלגול זה, ואין בו 

שמץ מהעון, הרי יש בו מעון זה מגלגולו הקודם. וכמו שמפורש במועד קטן )יח, ב( "תנא אמר 

כולו עשה  לא עשה  ואם  כן עשאו  נחשד בדבר אלא אם  אין אדם  בן אצטרובילי  ראובן  רבי 
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מקצתו ואם לא עשה מקצתו הרהר בלבו לעשותו ואם לא הרהר בלבו לעשותו ראה אחרים 

שעשו ושמח מת". שכל זה הוא גם בסוד הגלגולים.

עניו מוחל

רע, שבוודאי מעיקר  גם במוציא שם  ענוה למחול  יובן מש"כ בפוסקים דממדת  ולפי"ז  טז. 
הדין אי אפשר לתבוע על האדם להסתכל בזה בסוד הפנימי, של הגלגולים וסוד נשמת ישראל, 

זה  על  הענוה שדברו  סוד  בזה, שזהו  גם  למחול  יוכל  התורה  להסודות  להכנס  כשיזכה  אבל 

הפוסקים.

*****
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כבוד - אחדות

תלמידי רבי עקיבא

לזה,  זה  כבוד  נהגו  מפני שלא  ר"ע  תלמידי  במיתת  סב(  )ביבמות  חז"ל  היטיב מאמר  להבין  א. 
מבואר  וכמו"כ  אחד.  בפרק  כולם  שימותו  כזה  חמור  בעונש  שיענשו  סיבה  זהו  דאטו  וקשה 

וצ"ב  הרע  לשון  שם  שיש  משום  באסכרה  שנענשו  שהטעם  תצג(  )סי'  חדש  ובפרי  במהרש"א 

בהקשר בין לשון הרע למה שלא נהגו כבוד.

כבוד המאחד

שהגופים  הנשמות,  כל  ונפרדו  נתחלקו  אדה"ר  חטא  שאחרי  שידוע  הוא  הביאור  אמנם  ב. 
מחולקים וכל גוף יש לו חלקי נשמה מיוחדים, והנה כשרוצים לתקן הפגם והחטא של אדה"ר 

יהיו  הגופים  תמיד  הלא  להתאחד,  אפשר  איך  לכאורה  הרי  להנשמות,  האחדות  ולהחזיר 

נפרדים, וגם כשיהיה עולם התיקון לעתיד לבוא לא יחזור העולם לכמות שהיה שיהיה רק אדם 

הראשון, אמנם הדרך היחיד איך שיתחברו כל הנבראים להיות באחדות אחד, זהו רק ע"י מדת 

"הכבוד", שעל ידי שינהגו כבוד זה בזה, עי"ז יתאחדו כל נשמות ישראל ביחד. 

ואהבת לרעך

ג. וביאור הענין דהנה יש מצות "ואהבת לרעך כמוך" שזה מצוה שיאהבו כל נשמות ישראל, 
)בפרק לב בתניא( וזה  זו הוא לאחד את ישראל באחדות אחד, וכמוש"כ אדמוה"ז  ששורש מצוה 

לשון קדשו "וז"ש הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו'. כי 

יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא 

דכל עלמין וגם להמשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן דהיינו במקור נשמות כל 

ישראל למהוי אחד באחד דוקא ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות דקב"ה לא שריא באתר פגים 

את  אחד  כל  לאהוב  צריכין  ולכאורה  ועיי"ש.  פניך"  באור  כאחד  כולנו  אבינו  ברכנו  וכמ"ש 

חבירו כנפשו.

כבוד פנימי

אבל באמת זהו דרגה גדולה שיאהב כל אחד מישראל כפשוטו וכו', ולפעמים קשה אפי'  ד. 
הדרך  עיקר  וזהו  ולהחשיב,  להעריך  יכולין  באמת  אבל  יפות,  פנים  בסבר  חבירו  את  לקבל 
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להתחבר לכל ישראל ע"י שנוהג בו כבוד, ואין הכוונה שנותן לו כבוד שמרים ומגביה אותו 

"כבוד חיצוני", אלא הכוונה "לכבוד פנימי" שמייקר ומחשיב את חבירו בלבו, ואינו בז בלבו 

למהותו של חבירו שבזה הכבוד שמחשיב את מציאותו של חבירו. וכמו"כ כל אחד מישראל 

כשמחשיבין ומייקר אותו בלבו, בזה נעשה מאוחד עם כל כלל ישראל, שהכבוד שמייקר את 

כבוד  הוא  ישראל  שכבוד  מישראל,  אחד  בכל  שמתלבש  הש"י  מכבוד  נובע  חבירו,  מציאות 

ישראל  כל  מתאחדין  ובזה  ה"ג(  בחבירו  חובל  בהל'  מוהרנ"ת  )לשון  חד  הם  וישראל  שקוב"ה  המקום, 

באחדות אחד.

אחדות הריקוד

ואחדות לדוגמא אפשר לראות אחדות ישראל כשלעת שמחה רוקדין ביחד, ורואים שכל  ה. 
לפני  אדה"ר  בבחי'  מתייחדים,  כשהם  הגופים  של  צורה  שזהו  חבירו,  של  ידו  מחזיק  אחד 

בבחי'  זה  הרי  חבירו  את  ומייקר  ומחשיב  מכבד  אחד  כשכל  בפנימיות  הוא  וכמו"כ  החטא. 

ריקוד הנ"ל, שכל ישראל מתאחדין ביחוד שלם, וכמו שרואים בחוש כשמגיעים רבבות ישראל 

להצדיק בל"ג בעומר ובראש השנה וכו', שיש שם ריקודים של כל הגוונים וכל העדות, שזה 

בל"ג  ובמיוחד  החטא,  לפני  כאדה"ר  תיקון  ונעשה  הבריאה,  את  מתקנין  שהצדיקים  מבטא 

בעומר כשהרשב"י מתקן את חטא תלמידי ר"ע, 

תיקון התלמידים

ו. וכמבואר בלקוטי הלכות גביית חוב מהיתומים )הל' ג, אות יט(, וזה לשונו "כי באמת צריך כל 
אחד לנהג כבוד גדול בחברו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי כבוד ישראל היא כבוד 

ה' יתברך. וכשמכבדין את ישראל כאלו מכבדין להקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה מגלין כבודו 

וזה  יתברך שבשביל זה היה עקר הבריאה כנ"ל, אבל הם פגמו בזה ולא נהגו כבוד זה בזה. 

מבחינת  ולהמשיך  כבודו  לגלות  צריכין  באמת  כי  איה,  מבחינת  היה  ששרשם  מחמת  נמשך 

כבודו, אך מחמת ששרשם היה ממקום  לגלות  כי העקר  כבודו,  כל הארץ  איה לבחינת מלא 

גבה מאד מבחינת איה, פגמו בזה ולא השתדלו להמשיך הכבוד ולגלות מבחינת איה לבחינת 

מלא כל הארץ כבודו ולא נהגו כבוד בחבריהם התלמידי חכמים. ומחמת זה נסתלקו בין פסח 

שהוא  איה,  מבחינת  ולגלותה  התורה  את  לקבל  לטהרה  מטמאה  לצאת  עוסקין  שאז  לעצרת 

בחינת סתרי תורה, לבחינת מלא כל הארץ כבודו, שהוא בחינת נגלות, לגלות התורה מהעלם 

אל הגלוי, על כן נסתלקו. 

ורבי שמעון בן יוחאי וחבריו היו התקון שלהם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כי הם גלו 
לנו סתרי תורה והמשיכו והאירו תורה הרבה בעולם. ובל"ג בעמר נסתלק רבי שמעון בן יוחאי 
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וההסתלקות הוא בחינת שנסתלק הנשמה מן הגוף למעלה. ואז נסתלק בחינת איה מבחינת מלא 

כל הארץ כבודו, כי בחינת מלא כל הארץ כבודו מלבש בתוך הארץ הזאת שהוא בחינת גוף 

האדם, אבל בחינת איה זהו בחינת נשמה שהיא נסתרת למעלה למעלה. ועקר החיים כששניהם 

מחברים יחד ובחינת איה מאיר בבחינת מלא כל הארץ כבודו, שזהו תקון כל העולמות".

כשמחך יצירך

שהכבוד  מקדם,  עדם  בגן  יצירך  כשמחך  האהובים  רעים  תשמח  שמח  בחי'  הוא  זה  וכל  ז. 
נעשה  עדן  מגן  שנתגרשו  שאחר  החטא,  לפני  אדה"ר  של  צורה  זהו  להשני,  אחד  שמכבדין 

הפירוד, וכשמכבדין מתאחדין ביחד כל ישראל, ואזי חוזרין לצורת אדה"ר בגן עדן, והלהט 

וכל  החרב המתהפכת שומרת על דרך עץ החיים, שהחרב המתהפכת הוא בחי' כל השנויים 

את חבירו השונה ממנו  ובזה שמכבדין  ב(,  נג,  בזוה"ר ח"א  ]וכמבואר  בעולם  הגוונים שיש 

מאד, בזה חוזרין לצורת אדם בגן עדן, בחי' אחדות כמו שהיה קודם החטא.

טוב יצר

ח. ויסוד לכל הנאמר הם דברי הגר"א על מה שאומרים בתפלה טוב יצר "כבוד" לשמו שהש"י 
יצר  ית' לכן  ברא את מדת הכבוד "לשמו", דהיינו כדי שהיא דרך להנבראים להתקשר אליו 

שנמצאים  ישראל  בין  וכמו"כ  ית'.  אליו  קשר  לנו  יש  בזה  ית'  אותו  שמכבדין  שבזה  הכבוד 

וכבודו  בחשיבותו  ומאמינין  רעהו,  את  איש  בלב  לכבד  שיכולין  הכבוד  הרי  נפרדים  בגופים 

של כל אחד מישראל ששורשו הוא מכבוד הש"י, בזה יכולין להתחבר ולהתקשר אחד להשני 

)למרות השוני שיש בין אחד לחבירו(.

ביום אכלך

שנאמר  מה  אצלם  שנעשה  לזה,  זה  כבוד  נהגו  שלא  עקיבא  ר'  בתלמידי  מאד  יובן  ובזה  ט. 
חטא  בעת  שנעשה  הפירוד  ע"י  מגיע  שהמיתה  תמות,  מות  ממנו  אכלך  ביום  אדה"ר  בחטא 

וקרה להם המיתה, שהמיתה הוא בחי'  זה מזה  נפשותם  נפרדו  נתנו כבוד  וע"י שלא  אדה"ר 

הפירוד כנ"ל.

מכה בסתר

ובזה יובן כמו כן במה שפירשו המהרש"א והפרי חדש שחטא של תלמידי ר' עקיבא היה  י. 
הנשמות,  של  והניתוק  הפירוד  של  החטא  הוא  הרע  הלשון  שבאמת  חבריהן  בגנות  שדיברו 

שבעומק הוא ההעדר הכבוד שאינו מעריך ואינו נותן מקום לחבירו, ובפרט סתם לשון הרע 
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שכל  עליו,  ומדבר  חבירו  את  מחשיב  אינו  פנימה  שבלבו  בסתר,  רעהו  מכה  בחשאי,  שהוא 

זה הוא בחי' הנחש שזלזל בכבודו של מקום והפריד והבדיל בין אדם לבוראו, וכמו"כ בכל 

מי שמדבר נגד חבירו הרי הוא נתגרש מהגן עדן בזה שפוגם בכבוד חבירו, כמו שנענשו אז 

שנתגרשו מגן עדן.

אנן בחביבותא

הוא  החביבות  דסוד  מילתא,  תליא  בחביבותא  אנן  אומר  שהרשב"י  היטיב  יובן  ובזה  יא. 
שמכבד ומייקר את חבירו, וכמו שבארנו דאי אפשר לדרוש מהאדם שיאהב כל אחד מישראל 

מישראל  אחד  שכל  במציאותו,  ויכיר  חבירו  את  ויחשיב  שייקר  לדרוש  אפשר  אבל  ממש, 

בוודאי יש לו חשיבות וערך, שזהו סוד "החביבות", שחביב האדם שנברא בצלם, שזה מבטא 

שחבירו חשוב אצלו, ולכן מחבבו ומייקרו )וכמו שראינו ענין החביבות בהל' ברכת הפירות 

שמחשיב את הפרי וחביב עליו שלא שייך אהבה במלאכים אבל שייך חביבות. 

חובב את ישראל

וכמ"ש הרמב"ן  ג(  לג  )דברים  עמים  חובב  וכמוש"כ אף  ישראל,  נשמות  וכמו"כ מחבב את  יב. 
)שם( "אף חבב עמים פירשו בו שהוא מלשון ארמית, ותהון קדמי חביבין, יאמר אף חובב את 

ישראל שהוא עמים רבים, כענין אחריך בנימין בעממיך )שופטים ה יד(, וכל קדושיו של ישראל 

הם הלוים הם בידך, כי הקרבתם אליך להיות חונים סביבות הארון והנראה אלי, כי "חובב" 

עזו  חביון  ושם  כד(,  יח  )דהי"ב  להחבא  בחדר  חדר  מענין  לג(,  לא  )איוב  עוני  בחובי  לטמון  מגזרת 

)חבקוק ג ד(, יאמר גם אתה בידיך מחביא ומסתיר עמים, כל קדושי ישראל הנזכר, ירמוז כי כל 

העדה כלם קדושים והשם יסתירם בידו, כטעם ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך )ישעיה נא טז(, 

כענין סתרי ומגני אתה )תהלים קיט קיד(, וכן ויתיעצו על צפוניך )שם פג ד( וזה רמז למה שאמר )במדבר 

יסובבנהו  י(  לב  )לעיל  בשירה  אמר  וכן  עליהם,  עומד  ועננך  ה'  אתה  נראה  בעין  עין  אשר  יד(  יד 

יבוננהו יצרנהו כאישון עינו".

שלה היא

יג. וזהו סוד מה שאמרו חז"ל )ביבמות סב, ב( שמכבדה יותר מגופו, שהקשר האמיתי שיש לבעל 
עם אשתו, בזה שמייקר ומחשיב ומכבד את מציאותה, וכמו שאמרו חז"ל אוקירו לנשייכו וכו', 

ובפשטות הכוונה שיש אדם שאין לו צורך במאכלים ובמלבושים וכו', אבל לאשתו מכבד יותר 

מגופה. אבל לדברינו יובן הענין שהקשר האמיתי הוא בהכבוד והערך שמחבב אותה, )ויודע שכל 

מה שיש לו הכל בזכות "המלכות" שממנה הכל(, וכמו שאמר התנא ר' עקיבא שלי ושלכם שלה היא )כתובות 

סג, א(, שלי ושלכם הוא שלה היא, ופירש"י תורה שלמדתי אני, ושלמדתם אתם על ידיה היא.
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מכבדה יותר 

הקשר  האם  דהמבחן  הענין  וביאור  מגופו,  יותר  ומכבדה  וכו'  את  האוהב  אמרו  וחז"ל  יד. 
הוא קשר אמת, הוא על ידי שמכבדה יותר מגופו, דהאהבה יכול להיות אהבה חיצונית וכו', 

משא"כ הכבוד והחשיבות שזה מבטא קשר אמת, וכמוש"כ ונפשו קשורה בנפשו )בראשית מד, ל( 

והתרגום מתרגם ונפשיה חביבה ליה כנפשיה, וכמו"כ בעצם הכבוד שמכבדה וכו' אין זה כבוד 

חיצוני, שכשנמצא עם אנשים בבית המדרש וכו' הרי בוודאי כל אחד מכבד ומתנהג בעדינות 

מהערך  רק  בא  זה  מגופו  יותר  שמכבדה  פנימה  בביתו  אבל  וכו',  להסתבך  רוצה  שאינו  וכו' 

קרוב  הוא  וכמה  בקדושה,  בקשר  שלו  בהנקיות  אחד,  כל  נבחן  ובזה  ומעריך.  שיודע  האמת 

יותר לדרגת אדה"ר לפני החטא, דבזה שמכבדה ומייקרה, שזהו בחי' "יקר" אוקירו לנשייכו, 

ההיפוך מלשון טומאה וקרי ח"ו.

פרשת ערכין

וזה סוד פרשת ערכין אחר התוכחה, שכמו שהרשב"י אמר אחר החורבן בית שני ואחר  טו. 
וכו' אנן בחביבותא תליא מילתא שאז התחיל עולם התיקון, כמו"כ אחר  מיתת תלמידי ר"ע 

כל התוכחה אמר לנו הש"י פרשת ערכין בחי' החשיבות והחביבות שיש לכל אחד מישראל 

וכמוש"כ דברים נפלאים בש"ך )על התורה ויקרא כז, ב( וזה לשונו הקדוש "דבר אל בני ישראל איש 

כי יפליא. אמר איש ולא אמר אדם, לומר שמראה גבורות, לזה אמר יפליא שעושה דבר פלא 

שלא נדר מעות אלא נפשות, לזה בערכך נפשות, זהו איש לפי שהראה גבורה, ונאמר )רות ב', א'( 

איש גבור חיל, ואמר בערכך לומר שהנפשות הם אצולות מתחת כסא הכבוד ואין להם ערך, 

אם יש להם ערך היא לפי דעתך שנדרת ואמרת ערך פלוני עלי, לזה אמר ואם מך הוא מערכך, 

מערכך הוא מך אבל מערך הקב"ה אינו מך, ולזה נסמכה פרשת ערכין לתוכחה, לומר שכל 

אחד ואחד מישראל הוא חביב על הקב"ה, כמו שאמרו )מכילתא יתרו בחודש ד'( ונפל ממנו רב, מי 

שיפול מהם אפילו הוא יחידי חשוב בעיני כרב, ואין התוכחות אלא ללבנן ולקיימן ולהיותם 

עומדים לפניו כל הימים, לזה אין שום ערך אפילו לבן חודש, לזה אמר ואם מבן חודש והיה 

ערכך, אם יש ערך הוא לפי ערכך, לפי דעתך שאמרת ערך פלוני עלי":

הכנה לשבועות

טז. ובזה יכולין לפרש שקורין פר' בחוקתי לפני שבועות, שבזה הפרשה של "ערכין" מתקנין 
כמו  בבית  הוא  המבחן  שעיקר  פנימה,  בבית  ובפרט  השני,  את  שמכבד  והערך  הכבוד  סוד 

שבארנו, וכשהאדם נוהג כבוד אמיתי, זוכה לתיקון פגם תלמידי ר"ע, ולטהרת המידות, שזהו 

בחי' מה שאמר הרשב"י )בתחלת האדרא רבה( עד אימת ניתיב בקיימא דחד סמכא, שרואה רק את 

עצמו ח"ו, ובזה שמכבד את השני מתקן האחדות כמו שהיה אדה"ר לפני החטא.



-כו-

לחברך לא תעביד

יז. ונבאר עוד בזה שזה סוד מה שאמרו חז"ל )שבת לא( מה דעלך סני לחברך לא תעביד, שיש 
הרבה לפעמים שצריך להחשיב ולכבד את השני כמו שהוא וכו', שכל אחד הרי מבין על עצמו 

שיש לו חשיבות ואינו רוצה שיזלזלו בו, אזי תבין שגם חבירך חושב כמוך, וגם הוא חושב 

שיש לו איזה ערך וחשיבות, ואם אתה מחזיק את עצמך שאין מי שמבין באמת על חשיבותך, 

את  לכבד  שנזכה  שמו  כבוד  דבר  על  יעזרנו  וה'  וכו'.  כן  חושב  חבירך  שגם  תבין  אזי  וכו', 

נזכה לתיקון  ובזה  וחשיבות אמיתי,  לו ערך  יש  יבין שכל אחד מישראל  חברינו, ושכל אחד 

זוהמת הנחש והפירוד, ונזכה בזכות אחדות ישראל להשיג אחדותו ית', וכמו שאמר שואהבת 

לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה.



-כז-    /ריודהשלישית

סעודה שלישית
שיחה ב' בהר תשע"ו לפ"ק

כסות  שאר  בחיוב  הראשונים  מחלוקת   * דלמטה  היחוד  צורת  כעין  ושכינתיה  קוב"ה  יחוד 
כבודה  לפי  יהי'  היחוד  דצורת  הרמב"ן  דעת   * וכסות  מזונות  על  הוא  החיוב  הרמב"ם  דעת 

ובלי מחיצות * שיטת הרמב"ן דעל מזונות אין שום שייכות יחוד דאילו יש לה מזונות במקום 

אחר מאי שייאטיה מזונות לכאן שיטת הרמב"ם דיהי' בחי' קדישה * צורת המצוה יהי' ביחוד 

שלימא ובלי שום מחיצות בין ישראל להקב"ה * יהודי יפתח לבו ויגולל הכל מה שמעיק על 

לבו להקב"ה בחי' יחוד שלים * תורת הרשב"י תורת הסוד בחי' פנים אל פנים * כל הכנות 

להמצוה נכללין בהמצוה והכל הוא בחי' יחוד להקב"ה.

אנו בימי הכנה למתן תורה, הקב"ה לקח אותנו לעם סגולה והקריבנו לפני הר סיני  עומדים 
היו  סיני חיתונין  זה  יב ח( "ביום חתונתו  )רבה במדבר  ששם התייחד עמנו, בחי' המבואר בחז"ל 

שנא' )שמות יט( וקדשתם היום ומחר וביום שמחת לבו זה מתן תורה שנא' )שם לא( ויתן אל משה 

ככלותו וגו' ככלתו כתיב", והקב"ה אומר והייתם לי סגולה מכל העמים.

יחוד קובה"ו

ישראל הם הם המרכבה לקומת ספירת המלכות עליונה, וכל מה שקרא שלמה המלך  כנסת 
וכל החיובים  דודה,  עם  ישראל  כנסת  זיוג  על  קאי  וכו'  ימצא  מי  חיל  לא( בפסוקי אשת  )משלי 

שנאמרו בתורה )דברים כב יג( על כי יקח איש אשה, וציותה עליו תורה "שארה כסותה ועונתה לא 

יגרע" )שמות כא ט(, הכל נאמר על הזיוג הקב"ה ושכינתיה כנסת ישראל.

שיטת הרמב"ן והרמב"ם בשאר כסות

ב(  יב  )אישות  דדעת הרמב"ם  ועונה,  וכסות  הארכנו בהמחלוקת הראשונים בהחיוב שאר  והנה 
רש"י ועוד, דסב"ל דשאר הוא החיוב מזונות וכסותה כמשמעה, והרמב"ן )שמות שם 2( חלק 

2 רמב"ן )שמות כא ט( ולכך אני אומר כי פירוש שאר בכל מקום בשר הדבק והקרוב לבשרו של האדם, נגזר מלשון שאר, כלומר 

שאר בשרו, מלבד בשר גופו ויקראו הקרובים שאר, אל כל שאר בשרו )ויקרא יח ו(, שארה הנה )שם יז(, כענין אך עצמי ובשרי 

אתה )בראשית כט יד(, ויאכל חצי בשרו )במדבר יב יב( וכן שם ושאר נין ונכד )ישעיה יד כב(, זרעו הקרוב אליו וכן בכלות 

בשרך ושארך )משלי ה יא(, עצמך ובניך, שהם הבשר הקרוב לך, ויקרא הבשר הנאכל שאר, וימטר עליהם כעפר שאר )תהלים 

עח כז(, כי הבשר הנאכל ידבק באוכל ויחזור לבשרו ויתכן שיהיה מזה בכלות בשרך ושארך )משלי ה יא(, בשר גופך ושאר 

הבשר הנעשה מן המאכל יכלה ולא יהיה לך לבשר ותקרא האשה שאר לבעל, כמו שדרשו )יבמות כב:( כי אם לשארו, שארו 

זו אשתו, והוא מן הענין שאמר ודבק באשתו והיו לבשר אחד )בראשית ב כד( והנה שארה קרוב בשרה וכסותה כסות מטתה, 



-כח-

ולפי"ז פירש דשאר  גופיה,  ועונתה הכל קאי על חיוב המצוה  וסב"ל דשארה כסותה  עליהם 

הוא מלשון שאר בשרה עיי"ש בדבריו.

והארכנו בביאור פלוגתתם, דשיטת הרמב"ן דלא מסתבר לומר דחיוב שאר הוא החיוב לזון 
אותה דלו יצוייר דלקחה כשהיא מבוגרת ויש לה זה כמה שנים פרנסה בריוח, מה יהי' חסר 

לה כשלא יתן לה בעלה מזונות, ובאופן שאין לה אין זה צורת בניית הבית אלא חסר במציאות 

למזונות, ואין כאן מקום להגדרת בית לזון אותה. ועיקר צורת היחוד הוא רק שהדכר והנו' עשו 

בית  דצורת  דסב"ל  הרמב"ם  בשיטת  וביארנו  יותר,  ולא  אישות  דרך  ביחד  לחיות  התקשרות 

לפי השקפת התורה הוא לעשות משני פלגי גופא לגוף אחד, עד כדי שתאכל מלחמה ומיממו 

תשתה שיהי' כמשפחה אחד ביחד, ואם לאו חסרון קדושה יש בזה וכענין קדשה ואכמ"ל בזה.

הקב"ה מתייחד עם כלל ישראל כפי דיני התורה בבית היהודי

וכמובן דצורת היחוד קובה"ו הוא כעין דוגמא דלמטה, דהא כל חיובי המצות הוא כדוגמתן 
למטה,  כאן  והמצוה  הדינים  מתוך  הפנימיות  על  לעמוד  באצבע  לנו  הורה  והכתוב  למעלה, 

לנו כביכול עד היום הזה  נותן  ולפי"ז לדעת הרמב"ם חיוב שאר הוא חיוב מזונות, והקב"ה 

בחי' לחם מן השמים ובארה של מרים לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו וכן אמרו חז"ל לא 

ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, ועל זה השאיר לנו הצנצנת דמן, וזהו נוסח הכתובה )מר' ישראל 

נגאר'ה( שתיקנו הקדמונים לקרוא ביום טוב שבועות.

יחוד ישראל להקב"ה בלי שום מחיצה

משא"כ לדעת הרמב"ן המצוה להיות כביכול בשאר בשר, הקב"ה תובע מישראל שלא יהי' 
ג'  ועונתה" הם  כסותה  ומצות "שארה  לבין אבינו שבשמים,  ביננו  לו שום מחיצה המפסקת 

דרגות בדביקות, והציוו הוא שלא להיות ההתקשרות בין ישראל להקב"ה כצורת הפרסיים ח"ו 

ושלא להיות שום מחיצה, רק יחודא שלים ברמ"ח איברים ושס"ה גידים, ולא יהי' שום מסך 

המבדיל. ולפי הרמב"ן אסור מה"ת לדור ביחד בצורת הפרסיים, והקב"ה אומר כל זמן שאין 

כמו שנאמר )להלן כב כו( כי היא כסותו לבדה במה ישכב ועונתה הוא עונה שיבא אליה לעת דודים:

 ואם יהיה פירוש שאר כמו בשר כדברי המפרשים )רש"י והרד"ק בתהלים עח כז והרד"ק כאן(, ונאמר כי אל כל שאר בשרו 

)ויקרא יח ו( כמו בשר בשרו, כענין שנאמר )בראשית לז כז( כי אחינו בשרנו הוא, ג"כ נפרש שארה לא יגרע, שלא ימנע ממנו 

בשרה, כלומר הבשר הראוי לה, והוא בשר הבעל אשר הוא עמה לבשר אחד וענין הכתוב, שאם יקח אחרת, קרוב בשרה של 

זו וכסות מטתה ועת דודיה לא יגרע ממנה, כי כן משפט הבנות והטעם, שלא תהיה האחרת יושבת לו על מטה כבודה והיו שם 

לבשר אחד, וזו עמו כפילגש ישכב עמה בדרך מקרה ועל הארץ כבא אל אשה זונה, ולכן מנעו הכתוב מזה 

"וכך אמרו חכמים )כתובות מח( שארה זו קרוב בשר, שלא ינהג בה כמנהג פרסיים שמשמשין מטותיהן בלבושיהן וזה פירוש 

נכון, כי דרך הכתוב בכל מקום להזכיר המשכב בלשון נקי ובקצור, ולכן אמר באלו ברמז שארה כסותה ועונתה, על שלשת 

הענינים אשר לאדם עם אשתו בחבורן ויבא זה כהוגן על דין ההלכה,  ויהיו המזונות ומלבושי האשה תקנה מדבריהם":



-כט-    /שיחהב'בהרתשי"ולפ"ק

היחוד בשלימות חסר בהיחוד )וכן הוא לפי חכמי הזוהר והקבלה( אלא היחוד לפי השקפת התורה הוא 

להיות דבוק בדביקה ובחשיקה )כמדרש בשכם(, דמבטא דאין שום מקום שיש לה להנו' חיות בלי 

מציאות הבעל.

יהי' בתכלית בלי שום מחיצה ובלי  זו תובעים צדיקים מהאדם שיחודו עם הקב"ה  ועבודה 
שום הפסק, וכל מה שיש לו יגלה הכל להקב"ה ועל הכל ישוחח ויפתח לבו להקב"ה, ושלא 

להיות שום דבר שאינו פותח לבו להקב"ה ובזה מבטא דאין לו שום מציאות בהאי עלמא מה 

שהקב"ה אינו נותן לו. משא"כ בהסתכלות חיצוני כשבא בביהמ"ד ללמוד ולהתפלל, ובדרך 

אגב נותן צדקה ומתפלל בכלליות על הפרנסה ועושה קצת סגולות הוא יהודי כשר.

תפלה להקב"ה לזכות לפני הקב"ה בתורה

שום  בלי  פנים  אל  פנים  בחי'  שיהי'  בתורה  טעם  לי  תן  להקב"ה  ומתפלל  לבו  שופך  יהודי 
מחיצה המפסקת, והקב"ה אומר לו אילו אתה תנהג כן אמדוד לך מדה במדה, והישראל אומר 

להקב"ה תתן לי טעימה קלה להרגיש שאתה רוצה אותי ואתה מתרצה בעבודתי, ולא ארגיש 

בתורה ותפלה הרגשת בדיעבד ודרך אחוריים ח"ו, אלא יהי' בחינת "כי הוי' יתן חכמה מפיו 

דעת ותבונה" פנים אל פנים הראני נא את כבודך ואת נועם זיוך. טאטע רוצה אני להרגיש טעם 

וזהו  יתעלה",  הוא  "אמר  ומדגיש  ורחימו  בדחילו  התורה  דין  מעתיק  שהרמב"ם  כמו  תורה, 

צורת 'אשים דברי בפיך' הקב"ה לומד עם הישראלי, ונוסח החפץ חיים כשישב ללמוד תורה 

אמר בחביבות "זאגט דער הייליגער באשעפער אין זיין תורה", וזהו ממש צורת אדם שלומד 

תורה הקב"ה כנגדו.

תורת הסוד בחי' פנים

בשבוע זו חל יומא דהילולא דהתנא האלה'י הרשב"י, תורת הסוד בחי' "אתה סת'ר לי" "יושב 
בסת'ר עליון" כשלומדין תורת הסוד זוכה היהודי להרגיש בחי' "שאר בשרו" כשיטת הרמב"ן 

הנ"ל בחי' קירוב לגמרי בלי שום בחי' מחיצה, וכמובן דתורת הסוד אין המשמעות עץ חיים 

ושער הכוונות גרידא, אלא כפי שהגדירו ביושר דברי אמת, תורה בדביקות ובלב נשבר בענווה 

ובשפלות, ומרגיש בכל תיבה שמוציא בפיו דברי אלהי'ם חיים שנתגלה בכל תיבה בהתורה, 

ומאמין מה שחז"ל אומרים שבכל פעם שיהודי מוציא מפיו מלת תורה הקב"ה יושב ושונה 

כנגדו, ובמה שאמרו הצדיקים "הי' קורא בתורה" דכל התורה כולה הוא שמותיו של הקב"ה 

ועל ידי שקוראין בתורה קורין כביבול שם השי"ת ומאמין שהקב"ה הנותן התורה הוא עמו, 

אז מרגיש בחינת פנים בפנים, ועל זה מבקש יהודי מהקב"ה תן לי טעם תורה והערב נא הו'י 

אלהינ'ו, וזהו ההכנות מה שמכין עצמו ליו"ט הבא עלינו לטובה.



-ל-

אורך  לנו  שישפע  הרמב"ם  שיטת  כפי  ממש  בפועל  טוב  כל  לנו  שישפע  היהודי  מבקש  וכן 
ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, ומבקש מהקב"ה תן לי קמח שבאם אין קמח לא יהי' לי 

הרחבת הדעת ומח ללמוד, כדאמרו ז"ל על נסיון העוני שמעביר על דעת קונו, ויהי' לנו כל 

טוב שארה וכסותה באופן מכובד.

שיטת הרמב"ן דצורת היחוד הישוב הדעת כחלק מהמצוה

והחידוש בשיטת הרמב"ן הנ"ל. דלהרמב"ם החיוב שארה וכסותה לא קאי על עצם היחוד, 
אלא מוסב על סביב סביב היחוד, ולפי הרמב"ן לא היחוד גופיה לבד הוא חיוב תורה, אלא 

אפי' כל ההכנות הסביבות לזה ג"כ מחיוב מה"ת, דמה שמכין לבו לפניה ולאחריה והרעותא 

דלבא שיש לו הכל נכלל בהמצוה, והוא מצוה א' גדולה מתחלתו ועד סופו. וכן כשיהודי עוסק 

מהיחוד  חלק  הם  הכל  ושלאחריה  מצות  תרי"ג  של  שלפניה  מה  שכל  מבין  השי"ת  בעבודת 

שלומד  מה  דזהו  גופיה.  מהמצוה  גדולים  להמצוה  הכנות  הצדיקים  שאמרו  וכמו  הגדול, 

וכל  גופיה חלק מהיחוד,  זהו  ובכבוד הראוי' לכבוד התורה,  ובהכנה הראוי'  ברעותא דליבא 

הפיוסין וכו' הוא רק להכנת הדברים וכן נמי כשמכין יהודי ללמוד תורה ומתפלל תפלה קצרה 

לפניה ולאחריה ומתיישב דעתו להשי"ת הכל נכלל בהיחוד והכל נעשה כתר א' גדול להקב"ה. 

'בתר  קפד.(  )ח"ג  בזוהר  המכונה  אחוריים  כבחי'  ולא  פנים  בחי'  יהי'  שיהחוד  והעיקר  והכלל 

כתפו', שאז חסר במושג דרך ארץ ומכונה שלא כדרכה רח"ל.

חתונתו  'יום  בחי'  הבעלל"ט  טובים  ימים  לקריאת  דרבה  הכנה  להכין  שנזכה  הקב"ה  יעזור 
ויום שמחת לבו', ונזכה להתדבק לאורו של רשב"י, יהא רעוא משמיא שיהי' תורתו מגן לנו 

ויאיר עינינו וימליץ טוב בעדנו, עדי נזכה לקולות וברקים ולקול שופרה של משיח.
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שיחה ג' בהר תשעו

בחי' עבד למעליותא * משה רבינו יהושע בן נון כלב בן יפנה נגדרין בבחי' עבד נאמן * סוד 
עבד נאמן שאין לו שום חשבונות בטל לגמרי כפלג גופא לאדוניו * וכן ברוחניות אין לו שום 

חשבונות מדיליה בטל להנהגת הקב"ה כליל * משה רבינו עניו מכל האדם נאמן להשי"ת בלי 

נאמנות בהקב"ה  ידי  נאמן הוא * הגדרת סודות התורה על  נטי' דקה מן הדקה * בכל ביתי 

בתורה  אות  כל  על  ושמח  * שש  הקדושה  התורה  של  הסתרים  בית  לו  נפתח  התורה  ובנותן 

שזוכה להבין * הכנתו למתן תורה על ידי ביקוש נאמנות וביטול להקב"ה * כשהקב"ה משפיע 

עשירות שמח אין לו דאגות אתמול ומחר * בספירת הוד תרעין סתומין ולענוותן מניחין אותן 

ליכנס בכל סתרי המלך * בוטח לנפשו בלי שום קנאה ושנאה על אחרים * בלימוד התורה חי 

באזמרה לאלה'י בעודי ואינו תולה בכשרונות * אינו נכשל בהולך רכיל מגלה סוד * מקיים 

אנן   * זכור מעשי הראשונים  לומר  נפשו  ואינו מצער   * תונו כפשוטו לא לרמות עצמו  הלא 

בחביבותא תלי' מילתא * אורו דרשב"י רק ע"י אהבת חבירים ואהבת ישראל ואהבת השי"ת.

'עבדי הם' אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו  )ויקרא כה מב( כי  אמרה תורה  בפרשתן 
כ(  )שמות  הקב"ה  שאמר  כמו  לעבדים,  עבדי  ולא  הם  עבדי  י.(  )ב"מ  חז"ל  ודרשו  עבד:  ממכרת 

אנכי הו'י אלהי'ך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מ'בית עבדים'. והנה כשנתבונן נראה דמצד א' 

עבד הוא דרגא קטנה, ומאידך גיסא דייקא משה רעיא מהימנא נקרא )במדבר יב ז( 'עבדי משה', 

וכן יהושע נקרא 'עבד הויה )יהושע כד כט(. וכן כלב מכנהו התורה )במדבר יד כד( 'עבדי כלב', וצריך 

להתבונן בנקודה זו.

הגדרת עבד נאמן

ליכנס בפנימיות סוד עבד, נקדים דהגדרת עבודת היהודי בהאי עלמא הוא להיות עבד  וכדי 
נאמן להקב"ה, והגדרת 'נאמן' הוא שכל חיותו הוא בנקיות ובנאמנות. ומשל למה הדבר דומה 

בעולם הגשמי, כשאומרין שיש לו לפלוני ולאלמוני פועל 'נאמן' ההגדרה הוא שלא זו בלבד 

שהוא נאמן ואינו עושה רמיה, או אינו גנב בפועל ח"ו, אלא אפי' גניבה במחשבה אין לו ואין 

לו שום הרהורי מסחר וחשבונות אחרי אדוניו, אלא הוא כל כולו כליל נאמן ומסור לאדוניו, 

ואדוניו ישן בהשקט ובבטח בלי לפחד כלל וכלל שמא יפסיד לו, או שמא יפתח לו לעצמו בית 

מסחר כזה וכדו' כל מיני חשבונות שאינם בתכלית הנאמנות. ובאותיות אחרות אדוניו מרגיש 

לו שום עוול  יעשה  ולא רק בפועל שלא  בהתיחסות שלו, שעבדו הוא ברשות אדונו לגמרי, 
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אלא אפי' במחשבה, ומרגיש כאילו הוא בשר מבשרו,  ואינו ירא מלהפקיד אצלו כל מפתחות 

מאוצרתיו פנימה, דאין לו צל ספק שעבדו הנאמן ימעול בו.

בכל ביתי נאמן הוא

ועוד יותר מובן באברך לאחר כריתת ברית עם ביתו זו אשתו, בראשית דרכו למרות שאשתו 
היא בחי' כלה נאה וחסודה, עכ"ז כל עוד שלא הרגיל האברך לחיות עמה, ועדיין לא קנתה 

נאמנות אצלו, למרות שהאברך מבין שמצא אבידתו ונעשה לצלע מצלעיו, עכ"ז סוף כל סוף 

מרגיש שחסר לו ויבוש לעשות דברים אפילו בתורה ובעבודה שאינם בתכלית )לפעמים רוצה ללמוד 

בבית עם לימוד בקול  כמו בישיבה וכו'( ומרגיש שעדיין אינו בביתו בישוב הדעת ואין לו שחרור אולי 

לא תסתכל על זה בעין יפה. ולאחר ימים ושבועות ולפעמים חדשים, ולפעמים שנים מתחיל 

להרגיש שאין בביתו שום דעה ושום נסיון לחקות אחריו, ואז קנתה נאמנות אצלו ומרגיש את 

הפלג גופא שנתן לו השי"ת ונעשה כצלע מצלעיו, והלמדן יבין דלא יצדק עליה אפי' הגדרת 

נאמנת, דאשתו כגופו ממש נחשבת, היחוד הוא מיניה וביה. 

רב ותלמיד רק בנאמנות

וכן נמצא דבר זה בהתייחסות רב ותלמיד, והוא נקודה דקה ועדינה, יש מושג שהחסיד מסתכל 
אחר רבו ואין לו נאמנות, ובודאי הוא בטל לגמרי לרבו מבלי שיעבור ח"ו להרהר אחר רבו, 

ועכ"ז לא יצדק להגדירו ולומר עליו שהוא נקי לגמרי, ולאחרי ככלות הכל אין הרב בוטח בו, 

וכשהרב עומד אצלו עדיין הספק מכרסם בלבו, ומרגיש כאילו יש כאן עוד רשות ועוד דעה, 

וחסר לו ההרגשה שיושב לו עכשיו בד' אמותיו שלו בנקיות. מאידך גיסא יש אנשים שיש להם 

מראש שאין  יודע  והרבי  בעבודתם,  נאמנים  להיות  עצמן  מוסרין  הם  ודייקא  תכונות שפלות 

כאן שום בית מיחוש, ולעולם לא יעלה על דעת המשרת הלז לספר מה שרואה אצלו, והרגשת 

ואין  יודע לשום מחסום לפיו.  זה כמו שלא הי' כאן שום אדם מעולם, והמשרת  הרב באופן 

וישוב הדעת,  יכול לפעמים בביתו, אלא הרגשת מנוחה והתבודדות  המדובר בקטנות שהרב 

ביודעו שלעולם לא ימעול החסיד הנאמן בתפקידו, ואין לו שום חשבונות אלא בטל לגמרי 

כעבדא קמיה מריה, ונעשה כפלג גופא ממש.

נאמן ביתו

ואפי' לו יצויר תלמיד או הגבאי נאמן ביתו, הלז מחמת סיבות שונות יעזוב משמרתו ותפקידו 
ביד אחרים לא יגלה לעולם מה שראה, וכנ"ל דבתכונת נפשו  הוא נכנע ושפל ונאמן ואין לו 

שום עסקים ערמומיות, וכידוע מכמה צדיקים שלקחו גבאים לשמור עליו תדיר דייקא אנשים 

שאינם חכמים, ובפשטות כוונתם הי' שלא ילכו רכיל לגלות סודם. ובהסתכלות הנ"ל כוונתם 
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הי' שרצו לחיות בדביקות תדירי בלי שום מחיצה המפסקת, ולחיות בבחי' רשות היחיד יחידו 

של עולם, וכל עוד שיש כאן עוד רשות כמסתכל מן הצד וכמחקה את הרב, חסר לו להצדיק 

מנוחת נפשו בערכין, וזה הוא בחי' עבד נאמן בתכלית. ומבחינן דבר זה כשחסידים יושבים 

לאחר הסתלקות הרב בסעודת הילולא ומספרין תולדות הצדיק, לפעמים יהי' חסיד שמספר כל 

מיני פרטים ודרכי עבודתו של הרב, ודייקא הגבאי הנאמן לא יהי' לו כלום לספר, ומטעם הנ"ל 

ושום  פרטים  שום  במוחו  נחקק  שלא  כ"כ  עד  לגמרי  בטל  הרגיש  הצדיק  של  חיותו  דבחיים 

סיפורים והוא דקה מן הדקה.

משה רבינו בכל ביתי נאמן הוא

הקב"ה אומר על משה )במדבר יב שם( עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, והאיש משה עניו מאוד 
לו  ומרגיש שאין  פני האדמה, משה רבינו בטל לגמרי כביכול להקב"ה  מכל האדם אשר על 

ורק  אך  שחי  הדעת  היסח  לו  אין  ונשימה  נשימה  וכל  מחיותו  רגע  כל  כלום,  משלו  מציאות 

נא  מחני  להקב"ה  ואומר  עליהם  נפשו  ומוסר  ישראל,  כלל  כבוד  ולמען  השי"ת  כבוד  למען 

מספרך )שמות לב לב(, עד כ"כ שזכה לדרגת עבד נאמן, משה הוא בחי' ונחנו מה, אין מבקש שכר 

ואינו מבין בכלל מה עשה, וזהו דרגת עבד למעליותא ונגדר בשם עבד נאמן להשי"ת.

אין התורה מגלה סתריה אלא לבעלה בנאמנות יתירה

וכפי  הרשב"י  תורת  התורה,  'סודות'  הגדרת  להבין  הפתח  לנו  יפתח  הנ"ל  בהסתכלות 
שהארכנו שסודות התורה אין המכוון דוקא זוהר, עץ חיים ושמונה שערים, אלא יהודי שיש 

ויושב לו  וכיושב ללמוד תורה בטל לגמרי לנותן התורה,  לו נאמנות וביטול לגמרי להשי"ת 

בינו לבין קונו וכביכול מאזין לנותן התורה ומסתכל על כ"ב אותיות התורה בנאמנות יתירה 

אין לו שום דעה משלו ודעתו בטל לגמרי לדעת התורה, וכל ידיעה חדשה קולט לו במוחו בלי 

שום מכוון לסתור ולבדוק הדברים אלא לדעת רצונו וחכמתו של הקב"ה. ובודאי מחמת מצות 

בנאמנות  הוא  הכל  עכ"ז  כוונתו,  יבין  שהנברא  הקב"ה  שרצה  התורה  והבנת  התורה  לימוד 

אחר  בליבה  דמשער  מה  לפום  אחד  כל  בזה  הטמונה  הפנימיות  לדעת  רוצה  ומשם  יתירה, 

וכן  הקדמת שקיבל מרבו, וכהגדרת רשב"י בזוהר "אין אשה מגלה מסתוריה אלא לבעלה", 

התורה הקדושה לא מתגלה ולא פותחת אוצרתיה הפניימים אלא למי שמוסר עצמו ונאמנותה 

עליה, ועל דעת הצדיקים הוא נקודה דקה ועדינה. ומי שטעם טעם זו בתורה, בקריעת בתוליה 

נאמנת  חיל  וכאשת  ומנותן התורה,  גופא מהתורה  פלג  ומרגיש שהוא  יתירה  נאמנות  ידי  על 

שלא תגלה שום סוד מהיחוד שיש לה בבעלה טועם בכל תיבה מהתורה טעם גן עדן ונעשה לו 

תורתו לשעשועים כהגדרת אוהחה"ק )דברים פרק כו פסוק יא( "שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות 
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כסף  עולם  מלא  בעיניהם  יחשב  ולא  אחריה  ומתלהטים  משתגעים  היו  התורה  טוב  ועריבות 

וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם".

ספירת הוד לצדיקים וענוים דמגלין להם סתרי המלך

ובאופן זה ביאר הרה"ק מקאזניץ הימים שאנו עומדים בה למב"י ספירת הוד דמבואר בזוה"ק 
שיש  דבמקום  הנ"ל  סוד  עפ"י   )3 ליקוטים  ישראל  )עבודת  בקודשו  וביאר  סתומין,  דתרעין 

נאמנות וענוה יתירה מניחין אותו ליכנס בכל עת ובכל זמן בלי שום מונע "כי מבשרי אחזה, כי 

לפני הקטן אין בושה לעשות שום דבר, ואדרבא דרך האם להניק לולד ולקשט את עצמה. וכן 

הענין כשמקטין האדם את עצמו אז כל השערים פתוחין".

הכנה למתן תורה על ידי נאמנות להקב"ה

הוא  שעושה  דרבה  והכנה  העמים,  מכל  בחרתנו  הנבחר  למעמד  ונשמתו  נפשו  מכין  יהודי 
נקודה יחיד ומיוחד נאמנות להקב"ה והנהגתו כעבדא קמיה מריה, מבקש ושופך לבו להקב"ה 

תן לנו התורה במתנת חנם, פתח לי שערי תורה, להבין סודות התורה, שמח במה שזכה ללמוד 

3  עבודת ישראל )שם( אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבור בסך אדדם עד בית אלהים וגו' )תהלים מב, ה(. דהנה אדמי"ר 

מוהד"ב זלה"ה אמר בפירוש הפסוק )תהלים מב, ג( צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים, כי כל ימי 

הספירה אנו מיחלים ליום ל"ג בעומר שבו הרחמים גוברים על פי שם אכדט"ם שנתגלה בו, והוא האותיות בא"ב לפני אותיות 

אלהים, ונק' פני אלהים שבכל מדת דין צריך להיות בו פנים של רחמים ופנימית שבו, וזה אמר בפסוק זה, א"ל ח"י, גימטריא 

מ"ט הם ימי העומר, ]כמ"ש האריז"ל כי שם כד"ט עולה ל"ג[. יצמאה נפשי מתי אבא ואראה פני אלהים, הפנים שלו שהוא 

שם הנ"ל שיוצא מר"ת כ'י ט'ובים ד'ודיך מ'יין )שה"ש א, ב(, שנתגלה הטוב הגנוז עכ"ל. ולפי דבריו גם הקפיטל מורה על ימי 

הספירה שהוא קפיטל מ"ב שבו ניתקן שם מ"ב של אנא בכח וכו':

והנה איתא בזוה"ק בר"מ פרשת בהעלותך בד"ה פקודא שלשים וז"ל כיון דכנסת ישראל מתעטרא בעטרהא בניסן לא איתעדיאת 

כתרא ועטרהא מינה תלתין יומין וכל אינון תלתין יומין וכו' מאן דבעי למחמי למטרוניתא יכול למחמי כרוזא כריז כל מאן דלא 

יכול למחמי למטרוניתא ייתי ויחמי עד לא ינעלון תרעי, אימתי כרוזא כריז בארבעה עשר לירחא תנינא דהא מתמן עד שבעה 

יומין תרעין פתיחן מכאן ולהלאה תרעי ינעלון עכ"ל:

יקרב הזמן לקדושת החג  ואדרבא כל אשר  ינעלון תרעי,  וצריך הענין ביאור, מפני מה שני שבועות קודם חג הקדוש הבא 

ב'  ודורשין לפחות  ו.( שואלין  )פסחים  רז"ל  לומר שכיון דאמרו  דיש  מהראוי שיפתחו השערים למיחמי למטרוניתא. אלא 

שבועות קודם יו"ט מענינו של יום, מסתמא הכלה העליונה מתקשטת בקישוטיה בימים הללו. ולכן ניחא נעילת שערים בזמן 

ההוא, כי אין רשות לאדם ליכנס ולא דרך ארץ הוא, וכמ"ש בזוה"ק ]בפרשת פקודי בד"ה ויביאו את המשכן אל משה[ על פסוק 

)שמות מ, לה( ולא יכול משה לבא אל אוהל מועד וגו' וכבוד ה' מלא את המשכן וגו' עי"ש: 

מקום  מכל  הקישוטין,  בשעת  להסתכל  ארץ  מדרך  שאין  אלוה,  אחזה  מבשרי  כי  התרעין,  דננעלין  הגם  לומר,  עוד  ואפשר 

כשהצדיק מקטין את עצמו והוא בעיני עצמו אפס ואין בהחלט מחשבתו וקטן בעיני עצמו יש לו רשות ליכנס גם בימים הללו. 

וכן הענין  ולקשט את עצמה.  לולד  ואדרבא דרך האם להניק  אין בושה לעשות שום דבר,  לפני הקטן  כי  כי מבשרי אחזה, 

כשמקטין האדם את עצמו אז כל השערים פתוחין. וזה הענין נרמז בפסוק אל"ה אזכרה, כשאני בא ליום ששה ושלשים בעומר 

שהוא גימטריא אל"ה, אזכרה ואשפכה עלי נפשי, כי אז ננעלו השערים ואיך אעבור בס"ך, ב' סך ב' רומז לב' שבועות אלו שאז 

ימי קטנות כנודע. ואז אני צריך להשפיל עצמי ולהקטין, ואז אני בסוד אדד"ם. צירוף א"ם ד"ד בסוד היניקה, ואז הצירוף אמג"ל 

שהאם מגלה את עצמה לפני בנה בתכשיטיה ועיין בכתבי האר"י והבן. ע"כ:



-לה-    /שיחהג'בהרתשיו

בהכשרונות  שלמד  תורתו  תולה  ואינו  יתירה  ובענוה  חשבונות  שום  בלי  מהתורה  תיבה  כל 

שניחן לו משמיא, ולוקט לו נקודות טובות אזמרה לאלהי בעודי.

בטחון בלי שום פחד כלל

ולשבר את האוזן, בעולם הגשמי יהודי שנתנו לו משמיא עשירות וזכה להצליח ולעשות חיל, 
שכחי  מחשבה  קצת  אפי'  בדעתו  עולה  ואינו  כלום  מדיליה  לו  שאין  יודע  להשי"ת  כשנאמן 

נותן צדקה ומעשרות בחפץ לב ביודעו  ידי עשה לי את החיל הזה ח"ו, שמח בחלקו  ועוצם 

שאין לו מדיליה כלום והכל הוא פקדון שנתן לו הקב"ה לכלכל עניים ואביונים, ואינו בטוח 

בכלל שלמחר ישאר עשיר, ואין לו צל דאגה מזה, הרגשתו הוא עכשיו נתן לי השי"ת ויתכן 

שלמחר יקח הקב"ה ממנו פקדונו ויתן לאחרים, ולא יהי' לו שום חשבונות ושום קנאה שנאה 

ח"ו לאחרים. משא"כ מי שאינו חי באור הצדיקים מלא פחדים והרהורים מרבה נכסים מרבה 

ח"ו  לו  יקח  לא  שהקב"ה  ואולי  האי  וכולי  השלימות(  בתכלית  )שלא  סגולות  מיני  כל  עושה  דאגה 

מתנתו, וכן עושה כל מיני תכסוסים וכל מיני השקעות לוקח משכנתות והלוואות ועיסקות כי 

בחשבו שיתכן שלמחר יתהפך הגלגל יאבד כל מציאותו, ואין לו מנוחה מהפחד כ"ד שעות 

ביממה, וחסר לו הבטחון והעוז ותעצמות לומר ולקבל עליו הדין באהבה הוי' נתן והוי' לקח 

יהי' שם הוי' מבורך, ואילו ידע וחי באור התורה ואור לימוד הצדיקים יודע שאין אדם נוגע 

אתה  כי  רע  אירא  לא  צלמות  בגיא  אלך  כי  גם  ויאמר  נימא  כמלא  אפי'  לחבירו  במה שמוכן 

עמדי. 

אזמרה לאלה'י בעודי

תיבה  עוד  לקנות  לזכות  לגדולות  שואף  ובודאי  בחלקו  ששמח  אדם  לך  יש  רוחני  בחיי  וכן 
ועוד סוגיא ועוד ידיעה בתורה,  ועכ"ז כל יום ויום שזכה לחטוף דף גמ' פרק משניות וכדו' 

שש עליו נפשו ומודה להקב"ה שנתן לי היום הבנה בתו', כי הרבתי טובות עלי וכו' מה אתן 

בלי  להקב"ה  לגמרי  בטל  הבנות  לו  נתן  שהכשרונות  מחשבה  שום  לו  ואין  שלך,  והכל  לך 

שום חשבונות כעבד נאמן, וזהו הרגשת עבד נאמן למעליותא ועל זה נאמר כי לי בני ישראל 

עבדים עבדי הם, וכך חוטף בכל יום מאוצרתיו שנתן לנו הקב"ה ומקיים מה שמצוה הקב"ה 

'היום אם בקולו תשמעו' בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ובסבלנות יתירה מקבל עליו כל מה 

שהקב"ה מסבב עמו לטובה, וביום שהקב"ה נותן לו מנוחת הנפש וישוב הדעת ללמוד לומד, 

יום הכחות  לו בכל  אין  ובודאי  ומעשים טובים,  לו הרחבת הדעת חוטף שאר מצות  וכשאין 

לחיות בנאמנות לגמרי ויש לו עליות וירידות, ואינו כמכונה שבכל יום ויום יש לו אותו הסדר 

'לא תעשון כן  יב ד(  )דברים  וכו' ומקיים מה שאמרו הצדיקים  והזמנים מתי לומד ומתי מתפלל 



-לו-

להוי' אלהיכם'4 אלא כל יום ויום לפי מה שהקב"ה מסבב עמו מקבל עליו הדין באהבה, ומבין 

דלפעמים להיפך, ואז זוכה להקרא עליו "עבד נאמן" בנאמנות יתירה להקב"ה. 

הולך תם הולך על בטח

לא יעזוב הבוטחים בו באמת והולך תום הולך בטח, זהו מה שזוכה יהודי כשנוסע  הקב"ה 
וזוכר דברי הרשב"י הולך רכיל  לרשב"י ומתבודד שם להשי"ת ומבקש לזכות לסתרי תורה, 

מגלה סוד, וכל כוונתו הוא בלתי להו'י לבדו לגלות כבודו יתברך בתחתונים, וכן מקיים הלא 

חנם מהקב"ה  מתנת  נפשו מבקש  מצב  בדיוק  יודע  עצמו,  ואינו מטעה  עמיתו  את  איש  תונו 

זה מבין שהקב"ה חנן לו במתנת חנם אעפ"י שאינו  שיזכה שיתגלה לו פתחי תורה, ובאופן 

הגון ואינו כדאי, וכן מקיים הלא תונו אונאת דברים כפשוטו שאינו מצער עצמו יומם ולילה 

ואינו אומר לנפשו 'זכור מעשיך הראשונים', אלא שמח בחלקו, והוא עבד נאמן להשי"ת אין 

לו חשבונות אינו רוצה רק דבר אחד 'לעשות רצונך אלה'י חפצתי'.

אורו דרשב"י ע"י אהבת חברים ואהבת הקב"ה בבחי' עבד נאמן

ובכונה זו עולה יהודי להתנא אלה'י הרשב"י, ומתפלל שימליץ טוב בעדנו, ונזכה לפנימיות 
ולהיות בחי' עבד נאמן קראת לו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות תורה ותפלה מצות  התורה 

בכח  ורק  אחד,  בלב  א'  כאיש  כולם  לעורר  שנזכה  יעזור  הקב"ה  נאמנות,  באופן  מעש"ט 

נזכה לדביקות  )ריש אדרא רבה(,  אור הצדיקים ואהבת חבירים בחי' אנן בחביבותא תלי' מילתא 

ונזכה  ידי אנן בחביבות תלי' מילתא,  ולהשגות ולסודות התורה, אהבתי אתכם אמר הו'י על 

כל חד כפום מה שמשער בלבו, דברים וסודות אשר מלבא לפומיה לא גלי' מתפללין שהיושב 

בסתר עליון יקח אותנו בצל כנפיו ונזכה לגלות אורו של הקב"ה בהבריאה על ידי לימוד סודות 

התורה, קרבה אל נפשי גאלה, ותורתו יגן לנו ויאיר עינינו וימליץ טוב בעדנו אדונינו בר יוחאי.

4  ספר אגרא דכלה )פרשת ראה( לא תעשון כן לי"י אלקיכם. שמעתי הפסוק ברמז מקובל מצדיקי הדור, דהנה יש בני אדם אשר 

חוק קבוע להם כמה ילמדו וכמה יאמרו תהלים וכיוצא, ואכלו את חוקם אשר ניתן להם ובדעתם שכבר נתנו להבורא המגיע לו 

ויתר היום הולכים בטל ומבקשים שכר כפנחס, והנה המשכיל על דבר אין לך יום דומה לחבירו, ועת לפזר ועת לכנס, לפעמים 

המעשה כזאת ביום זה הוא מצוה כגון שעושה הדבר בהצנע עבור כבוד שמו, ולמחר אותו הדבר בעצמו הוא עבירה כגון שיגיע 

הדבר להתפארות וכיוצא, ואי אפשר לפרש הדבר כי המשכיל יבין מעצמו, וזה באה אזהרת תורתינו לא תעשון כן לי"י אלקיכם, 

ר"ל כדמיון הזה ממש אותו ההנהגה, כי באפשר היום המנהג הזה טוב ולמחרתו הוא בהיפך, והבן:


