
-א-    /

"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  וירא תשע''ח  

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' מרדכי יצחק קרויז  שיחי' 

בית שמש

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו אלימלך שיחי'

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

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

יעמוד על הברכה ידידנו היקר
אשר השתתף בהוצאות הגליון

 הרה''ח ר' יוסף אריה פעלזאון שיחי'

לרגל שמחת נישואי בתו בשעטו'מ

לקבלת המאמרים בדוא"ל:

nezerisroel@gmail.com

תוכן המאמרים:

שבת...............................ג ליל 

האבות....................ט נסיונות 

לשון.........................טו מרפא 

בדרכיו.....................כ והלכת 

מאמרי בר מצוה.................כד

הישועה.................לז ממעייני 



-ג-    /לילשבת

אף  התאזר  עוז  ה'  לבש  לבש  גאות  מלך  "ה' 

מעולם  מאז  כסאך  נכון  תמוט.  בל  תבל  תכון 

ישאו  קולם  נהרות  נשאו  ה'  נהרות  נשאו  אתה. 

נהרות דכים. מקולות מים רבים אדירים משברי 

לביתך  נאמנו מאד  עדותיך  ה'.  במרום  אדיר  ים 

נאוה קודש ה' לאורך ימים" )תהילים צג(.

אקדמות מילין

לאחר אמירת "מזמור שיר ליום השבת" בקבלת שבת, ממשיכים במזמור שלאחריו: "ה' מלך 

ביום השישי  דוכנם בבית המקדש  גאות לבש". הוא המזמור שהיו אומרים אותו הלויים על 

)תמיד לג ע"ב(. ופירש רש"י )שם( הטעם, לפי שביום זה "נשלם מעשה בראשית ונברא האדם גם כן 

שמבין גדולת הבורא יתעלה, אומר ה' מלך גאות לבש".

גדולת הבורא",  בריאתו "שמבין  היה שרוי אדם הראשון בעת  בה  נשגבה  מציאות  וכאותה 

כמו כן יהיה לעתיד לבא, שיקויים אז מקרא שכתוב )ישעיה יא, ט(: "כי מלאה הארץ דעה את ה' 

כמים לים מכסים", וכמו שנאמר )ירמיה לא, לג(: "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו 

לאמר דעו את ה', כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם". 

במאמר זה נבאר את השייכות של המזמור "ה' מלך" גם בזמן הזה, וכפי שנתבאר במאמרים 

שכולו  "ליום  העתידית,  במציאות  עוסק  שאמנם  השבת"  ליום  שיר  "מזמור  לענין  הקודמים 

"מעין  היא  השבת  כי  הארה.  אותה  את  יש  עתה  גם  שם(,  )תמיד  העולמים"  לחיי  ומנוחה  שבת 

עולם הבא" )ברכות נז ע"ב(.

ליל שבת
ה' מלך גאות לבש )פ"א(
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"הגאוה והגדולה לחי העולמים"

הנה במזמור זה מודגש במיוחד ההארה של גילוי מלכות השי"ת באופן המבטא את "הגאוה 
והגדולה לחי העולמים", וכפי שנאמר לעתיד )ישעיה ה, טז(: "ויגבה ה' צבאות במשפט".

עולם  מלא  היה  השי"ת  שכבוד  הראשון,  אדם  חטא  בטרם  בבריאה  המציאות  היתה  גם  כזו 
ממש. ולפי שהיה אז יום שישי, אומרים מזמור זה "ה' מלך גאות לבש" ב'שיר של יום השישי'. 

גאוה  פותח בלשון  כן  גם  יום שישי  כנגד  "אנא בכח", שהבית המכוון  לדבר, בבקשת  וסמך 

כלפי שמיא; "יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך". כי הרגעים היחידים בהם זכתה הבריאה 

לגילוי זה היו באותו יום שישי בו נברא האדם, עד שלא חטא.

הארץ  "לה'  כי  בעולם,  גאוה  של  מציאות  כלל  שייך  אין  השי"ת  שמבלעדי  יבין  והמשכיל 
ומלואה תבל ויושבי בה" )תהילים כד, ב(, הוא שברא את העולם יש מאין. וזולתו כל קנייני האדם 

של השי"ת, ומה שייך בכלל שיתגאה )חגי ב, ח, ואיוב מא, ג(.1

להבין מכאן, שהגאוה אינה מידה רעה בעצם כמו שאר מידות ]קנאה ושנאה ותחרות[,  ויש 
אלא שהמתגאה הוא כ"משתמש בשרביטו של מלך", כי רק להשי"ת שהוא מלך העולם, לו 

נאה ויאה 'הגאוה והגדולה'. כלומר, שכאשר הנברא מייחס לעצמו את מעלותיו וחולק רשות 

לעצמו, הרי הוא דוחק רגלי השכינה, ולכן "כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב"ה אין אני 
והוא יכולין לדור בעולם" )סוטה ה ע"א(.2

מלבוש ולבוש

והנה בטרם נבאר השייכות בין מזמור זה ליום השבת – שלכאורה לפי האמור שייך יותר ליום 
שישי, נקדים לבאר את הלשון "ה' מלך גאות לבש", מהו פשר ה'לבוש' המוזכר כאן. 

לשון  שייך  מה  לתמוה  יש  כן  ואם  הגוף,  על  אותו  לבגד שלובשים  הוא כמשל  הלבוש  הנה 
 - 'דיעבד'  של  כמציאות  הוא  'לבוש'  המושג  כל  והרי  השי"ת,  של  והגדולה  הגאוה  אצל  זו 

שלא  בכדי  כיסוי,  להם  שישמש  לבגד  הוצרכו  החטא  לאחר  שרק  וחוה  באדם  שמצינו  וכפי 

1 ולמשל: גבאי צדקה שנתנו לו סכום כסף לחלקו לעניים, ומתגאה במתנת חלקו לסייע לאנשים, מובן לכל שאין שייך כאן 

גאוה, שכן הממון אינו שלו ]ורק הטובת הנאה שלו, עי' פסחים מו ע"ב[. אך כאשר הוא העשיר ונותן מעצמו, שייך אצלו גאוה 

]אלא ששם אומרים לו שהממון הוא של הקב"ה וכמ"ש בתפילה "והעושר והכבוד מלפניך"[. וכמו כן בשאר ענייני מעלות 

האדם בעולם הזה. 

2 ל"ה )יו"ד הל' כלאי בגדים ה"ב אות ג(: כי עיקר הגאוה כשאין נכלל ח"ו היש באין ונדמה לו להאדם על עצמו שהוא יש 

ממש ח"ו. שזה עיקר הגאוה כשאין מבטל האדם כל ישותו שיהיה נכלל באין, שעל ידי זה לפי בחינתו נכלל אחר הבריאה שהוא 

בחינת יש בקודם הבריאה שהוא בחינת אין. אבל כשיש לו גאוה ח"ו הוא מפריד ח"ו היש מאין.
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יתביישו מעצמם )כמבואר בפסוקי התורה, בראשית ג, ז ופסוק כא ובפי' רש"י(. ומאידך, הגאוה של השי"ת היא 

המציאות שלכתחילה וכפי שנתבאר, ואם כן מהו פשר התיבות: "גאות לבש".

לומר, ש'בגד' לחוד ו'לבוש' לחוד. כלומר, שכאשר מדובר בלבוש אין הכוונה לבגד  וצריך 
והדר  והיינו, שכבוד השי"ת  - כמציאות של לכתחילה.  'בגידה', אלא להתפארות  במובן של 

בתוככי  מלכותו  עול  עליו  המקבל  בחירה  בעל  שהוא  הנברא  ידי  על  ומתקלס  מתעלה  גאונו 

הבריאה עם גוף גשמי, וכפי שאומר הכתוב )תהילים סח, לה(: "על ישראל גאוותו". 

הגאוה דקדושה

ולעת בריאת האדם ביום השישי, הלא היה הוא הנברא ה'יחיד בתחתונים' - ויחד עם חוה זכו 
היו מרכבה  קודם החטא  כלפי השי"ת, באופן שבעצם מציאותם  חיל"  לדרגת "אשת  שניהם 

כי  ה'  "זמרו  גאות לבש", כלבוש לגאוותו של הקב"ה. כעין הנאמר לעתיד לבא:  ל"ה' מלך 

גאות עשה מודעת זאת בכל הארץ" )ישעיה יב, ה(.

כן, אילו היה זוכה אדם הראשון להיות נשמר מהחטא, היתה כל הבריאה כולה ביחס  וכמו 
אליו כמו לבוש. וכפי שמצינו-להבדיל כלפי הקב"ה: "ה' אלהי גדלת מאוד הוד והדר לבשת. 

עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה" )תהילים קד, א-ב(.

ואף לאחר החטא יש כעין הארה זו, בתפילין שעל ראשי עם קודש. שנאמר )דברים כח, י(: "וראו 
כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"; "אלו תפילין שבראש" )ברכות ו ע"א(, ואיתא 

כתנות  ולאשתו  לאדם  אלוקים  ה'  "ויעש  כא(:  ג,  )בראשית  הפסוק  על  ע"ב(  )קטו  הזוהר  בתיקוני 

אצלו  הלבוש  היה  ומבואר, שאמנם מתחילה  מעור.  תפילין שעשויים  דהיינו  וילבישם",  עור 

כמציאות של דיעבד, לכסות ולהסתיר, אבל לאחר שנפתחו לו שערי תשובה בכניסת השבת, 

ניתן לו גם מתנה נפלאה זו של ההתפארות דקדושה, עליה נאמר: "על ישראל גאוותו".

לפגם',  'טעם  היה  החטא  לאחר  הראשון  אדם  הבגדים שלבש  בסתם  לזה, שאמנם  וההסבר 
)בראשית כז, כז( ודרשו רבותינו  וכמו שנרמז ב'בגד' אותיות 'בגד', כמ"ש "וירח את ריח בגדיו" 

)סנהדרין לז ע"א( דהיינו "ריח בוגדיו" )ועי' בל"ק סי' כט אות ט( – והראיה, שבגדים אלו לבשם מעצמו 

אבל  חגורות",  להם  ויעשו  תאנה  עלה  "ויתפרו  ז(:  ג,  )בראשית  כמ"ש  להלבישו,  צריך  היה  ולא 

הבגדים שכל מהותם היא התפארות - 'תפילין' היה צורך להלבישו, כתיקון על עיקר החטא, 
לגלות על ידם את הדרגה שהיתה אצלו קודם החטא.3

3 וכמו כן מה שנאמר בבגדי עשו החמודות, שרבקה הביאתם ליעקב אבינו שילבשם, כי יעקב מעצמו לא היה לובשם לפי שהיו 

על נמרוד ונתקיים בהם "ריח בוגדיו", אבל האמת שהיו אלה בגדי התפארות, בגדיו הקדושים של אדם הראשון, ולכן היה צריך 

לבישה מצד רבקה; "ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן" )בראשית כז, 
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שכל  החטא,  קודם  הראשון  אדם  של  נשגבה  למציאות  יהודי  זוכה  קודש  שבשבת  ונמצא 
הבריאה כולה היתה ביחס אליו כלבוש למעליותא "ה' מלך גאות לבש", שיתגלה בהם תפארת 

"החלפת  מאמר  שבת"  "לקראת  )שער  ח"א  השבת  ביחוד  שנתבאר  וכמו  נברא.  בגוף  השי"ת  מלכות 

הבגדים"(, שסוד בגדי השבת הם "לכבוד ולתפארת" כבגדי כהונה, ואינם מפני הבושה כמו בגדי 

חול כפי שנמשך מחמת חטא אדם הראשון, שהיו ה'בגדים' בדרגת 'בוגדיו'.

"עוטה אור כשלמה"

ששורשו  הלבוש  בסוד  נכנס  בטלית,  מתעטף  שיהודי  הטלית,  סוד  כן  כמו  התפילין  וכסוד 
בגד  אלא  לכיסוי,  אותו  שלובשים  בגד  עוד  כמו  שאינו  לפי  כשלמה",  אור  "עוטה  בקדושה, 

יהוה  וזכרתם את כל מצוות  )במדבר טו, לט(: "וראיתם אתו  של מצוה השומר מן החטא, כמ"ש 

ועשיתם אותם". והיינו, שיהיה ליהודי את הכח של אדם הראשון לפני החטא, שכל מציאותו 

היתה 'כבוד שמים'.

ובדומה לזה מצינו שהכלה שולחת להחתן טלית )עי' ל"ק סימן מט אות ז(, כי לאחר החטא הבגדים 
ע"א(:  קיג  )שבת  כמ"ש  לכבוד האדם שבוש מעצמו,  רק  צורתם  באופן שכל  וכיסוי,  לבושה  הם 

"מאני מכבדותא". ובחופה שמים טלית מעל ראשי החתן והכלה שהם בבחינת משפיע ומקבל 

- יסוד ומלכות, ומעליהם השותף השלישי-הטלית, כסוד "עוטה אור כשלמה", לשרש מהם את 

ה"ולא יתבוששו". כלומר, שהנישואין ישמשו להם 'לבוש' מלכתחילה - בהיותם מרכבה ל"ה' 

מלך גאות לבש" כמציאות שלפני החטא. 

והכלה ששולחת לחתן את הטלית, כאומרת לו: "הטלית - הקשר שלנו יהיה בסוד "הכותנות 
תחת  נכנסת  האשה  שהרי  לבושה.  הנועד  כבגד  ולא  ההתפארות  לגילוי  שיביא  קשר  עור", 

הטלית של הבעל ומתעטפת בלבושו ההדור – להאיר בו את כח ה'גאוה דקדושה'.

ואמנם על פי פשוטם של דברים הכוונה להזכיר לו את יום המיתה, אבל על פי פנימיות, היינו 
להאיר אצלו את התכלית, שיחיה כבר בעולם הזה בדרגה שלפני החטא.

מנהג עטיפת הטלית בליל שבת

כל  זוכה  קודש  בשבת  כי  מצוה'.  של  ה'טלית  קדושת  לפנימיות  קודש  בשבת  גרמא  והזמן 
יהודי לסוד ה"עוטה אור כשלמה", וכפי שנהגו בכמה קהילות קודש להתעטף בטלית בתפילת 

טו(. כי יעקב אבינו היה בסוד התיקון לאדם הראשון, כמאמרם )ב"מ פד ע"א(: "שופריה דיעקב כעין שופריה דאדם הראשון", 

שבהלבשה זו עסקה בתיקון פגם הבגדים של אדה"ר.
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ליל שבת )כמדוקדק בלשון הרמב"ם )הלכות שבת פ"ל ה"ב(: "ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש מייחל 

להקבלת פני השבת", וכמנהג חסידים באה"ק מייסודו של הרה"ק מוויטפסק זי"ע(.

הטלית  תחת  עצמה  המכנסת  ככלה  יחסיון",  כנפיך  בצל  ישראל  "נפשות  קודש  בשבת  שכן 
של בעלה, לקבל את אור המקיף מעל הטלית שלמעלה מהראש, לבוא שם בסוד ההתפארות 

דקדושה, כגילוי ומרכבה ל"ה' מלך גאות לבש".

שיר של יום שישי - בשבת

שגרם  אלא  האדם,  אצל  להתגלות  ראויה  שהיתה  הצורה  היא  זו  לבש"  גאות  מלך  ה"ה'  כי 
החטא ועדיין לא נתגלה עד לעתיד לבא. 

האדם  היה  שכבר  עצמה,  בשבת  אבל  יום',  של  ב'שיר  זה  מזמור  אומרים  שישי  ביום  ולכן, 
לאחר החטא אומרים "מזמור שיר ליום השבת", להאיר בנפשות כלל ישראל את גילוי כבוד 

השי"ת בדרגה ש'למעלה מטעם ודעת'; "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת". ואחר כך 

לביטוי  זו  גאוה  כיצד באה  יתברר למפרע  לעתיד  רק  כי  גאות לבש",  "ה' מלך  אומרים שוב 

בלבוש האדם. שעצם חיי היהודי יהיו ב"גאות לבש", לבוש של מעלה מ'לכתחילה'.

השבת וסוד 'עץ החיים'

ליום השבת". שאמנם בימות החול  מקבילים לסוד האכילה הרמוז ב"מזמור שיר  והדברים 
יש באכילה תערובת טוב ורע - כתוצאה מחטא אדם הראשון, ובשבת קודש הכל נהפך לטוב 

גמור - כדוגמת המציאות שלעתיד, שזהו סוד "טועמיה חיים זכו" הנאמר ב'עץ החיים' שהוא 

פנימיות 'יחוד השבת' - בסוד "הלחם אשר הוא אוכל" )בראשית לט, ו( המכוון כנגד "לחם הפנים" 

שבמקדש.

וכמו כן בענין הלבושים, שאמנם בימות החול נועדו לכסות הבושה, בשבת קודש מטעימים 
הפשוטה  מציאותו  ובכל  שעליו  שבת'  ב'בגדי  להאיר  דקדושה',  ה'לבוש  מטעם  היהודי  את 

ו(,  יז,  הימים-ב  )דברי  הוי'ה"  בדרכי  לבו  ה"ויגבה  בו את  ולקיים  גאות לבש",  סוד ה"ה' מלך  את 

כתפארת הציצית ותפילין שנאמר בהם: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך". 

"וילבישם"

חוזר  השבת,  בכניסת  הראשון  אדם  עם  שהנעשה  נראה  לכשנתבונן  ולמעשה,  ולעובדה 
ומתעורר בנפש היהודי בערב שבת, כאשר בששת ימי החול הגיע לאן שהגיע בעסקי העולם 
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הזה, ופעמים שאף שכח מתכלית ביאתו לעולם, ובכניסת השבת חש נפול בדעתו וזקוק למי 

שירוממו.

הקדים  כבר  הבריאה,  בראשית  נברא,  יציר  כל  בטרם  שעוד  המשמחת,  הבשורה  באה  וכאן 
הקב"ה תרופה למכה, והכין לבוש מיוחד המיועד למציאות זו. הלא נראה שביום השישי בו 

 - עור"  ב"כותנות  והלבישו  לפניו,  בתשובה  לשוב  פתח  לו  פתח  החטא,  לאחר  האדם,  נברא 

להפיח בו 'גאוה דקדושה', שדרכו יבין את מעלתו ואת מציאותו האמיתית; מרכבה ל"ה' מלך 

גאות לבש". 

וכמו שמצינו בכללות העבודה "שלא לשמה", ש"מתוך שלא לשמה בא לשמה" )פסחים נ ע"ב(, 
כמו כן דרך בגדי השבת המפוארים מתרומם יהודי לשוב בתשובה מכל עסקי העולם הזה בהם 

היה שרוי בימות החול.4  

"אזמרה לאלוקי בעודי"

ולא שב,  היה שרוי אדם הראשון באותה שעה לא האמין בכוחו  בקטנות הדעת בה  ואמנם 
שבעת  אור  וזורח  מאיר  כאן  אבל  במדרש5(,  )כדאיתא  האמונה  לפגם  יותר  עוד  נפל  ולהיפך 

הימים, צדיקי הדורות המלמדים לישראל את סוד ה"אזמרה לאלוקי בעודי" )ל"ק סי' רפב(, לחיות 

באור הגאולה העתידה גם כעת, להאמין בסוד הלבוש דקדושה שניתן לנפש האיש הישראלי 

ובפרט  ותפילין,  כטלית  השכינה,  כנפי  בצל  נכנס  בהם  בחלקים  מהותו,  עיקר  הוא  שבאמת 

בשבת קודש שעיקר הארתה הוא באופן ש"למעלה מטעם ודעת". 

והלא גם אצל אדם הראשון הוצרך השי"ת להלבישו, כמ"ש: "ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו 
כתנות עור וילבישם", כי כאמור מעצמו לא היה עושה זאת מגודל חלישות דעתו, ולכן ניתן 

לו מן השמים העוז והחוזק לעמוד לפני השי"ת ולקבל את השבת מתוך "תשובה מאהבה", עד 

שנפתח לבו ואמר: "מזמור שיר ליום השבת - טוב להודות להוי'ה".

4 ובזה יש להבין גם כן המובא מצדיקים שיש השראה מקדושת הצדיק גם בחפציו הדוממים, כדאיתא ב"דגל מחנה אפרים" 

פרשת לך לך בשם הבעש"ט הק'; "כי יש לכל צדיק וצדיק ניצוצין קדישין השייכים לשורש נשמתו אשר צריך לתקן ולהעלותם 

ואפילו משרתיו ובהמותיו וכליו הכל יש בהם ניצוצין קדושים וצריך הוא לתקנם ולהעלותם לשורשם". ולפי דרכנו למדנו, 

שמסגולת הבגד והחפץ של הצדיק לרומם ולהחיות את הנפש בזמני קטנות, ולשוב דרכם בתשובה מאהבה.  

5 במדבר רבה )פרשה יג פסקה ג(: גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמוך כבוד )משלי כט(. א"ר תנחומא בר אבא גאות אדם 

תשפילנו זה אדם הראשון, כיצד בשעה שעבר אדם על צוויו של הקב"ה ואכל מן האילן, ביקש הקב"ה שיעשה תשובה ופתח 

לו פתח ולא ביקש אדם הה"ד )בראשית ג( ויאמר אלהים הן האדם וגו' א"ר אבא בר כהנא מהו ועתה אלא שאמר לו הקב"ה 

אפילו עכשיו עשה תשובה ואני מקבלך, ואמר אדם אי אפשי. הקב"ה אמר ועתה ואמר אדם פן אי איפשי. א"ר שמעון בן לקיש 

כיון שיצא אדם מן הדין התחיל מחרף ומגדף, נאמר כאן כרובים )שם( וישכן מקדם לגן עדן את הכרוכים ונאמר בסנחריב 

כרובים )ישעיה לז( ה' צבאות יושב הכרובים מה להלן חרופים וגדופים אף כרובים שנאמר כאן חרופים וגדופים, הוי גאות אדם 

תשפילנו. לפי שנתגאה על הקב"ה מעשות תשובה השפיל אותו וגרשו מגן עדן.
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נסיונות האבות

נסיונות עיקר קדושת ישראל

א( עשרה נסיונות

הנסיונות  בסוד  צ"ב  והנה  בכולם,  ועמד  א"א  נתנסה  נסיונות  שעשרה  דאבות  פ"ה  במשנה 
לשלשה  אלא  אבות  קוראין  ואין  הישראלית,  האומה  ראש  שהוא  אבינו,  אברהם  בזה  שעמד 

)ברכות טז, ב( ולכאורה גם על נח עברו נסיונות קשים וכמו שמצינו )בסנהדרין קח( שהיה נח הצדיק 

נסיונות  עבר  נח  על  אם  ונמצא  ממנו,  וצחקו  זה  על  אותו  מבכין  והיו  שישובו,  אותן  מוכיח 

קשים, שהיה בדור שהשחיתו את דרכם ועשו ליצנות וכו', ולא היה אחד מהם שישוב בתשובה, 

וא"כ למה הנסיונות נחשבו רק מאברהם אבינו ואילך.

ב( הנסיון הירידה

וע"ז  וכו',  הרע  מהיצר  שיש  הקשים  והפתויים  הירידות  ענין  הוא  הנסיונות  ענין  ולכאורה 
מלמדין את האדם שכל ענין הנסיונות הם בחי' הזריעה וההשקעה וכו' ואח"כ יראו תוצאות 

טובות, בחי' ירידה לצורך עליה, וכל זה היה אצל נח ג"כ, וכמו"כ מתושלח שהיה בדור כזה 

מושחת, בוודאי גם עליו עברו נסיונות קשים ומרים לעמוד איתו מול נסיונות כאלה, וכמו"כ 

חנוך שהיה בדור קשה והש"י סילקו קודם זמנו כמו שפירש רש"י.

ג( דייקא באמונה

וביאור הדברים עפ"י מש"כ הרה"ק ר' מענדלע ויטעפסקער )בספה"ק פרי הארץ וירא( שעיקר הנסיון 
הוא דוקא הנסיון בהאמונה, שאברהם אבינו התחיל דר חדשה בעולם, והכחיש בכל הכוחות 

מחשבה  לית  ית'  שהוא  שמו,  ית'  זולתו  בעולם  מציאות  שום  ואין  הבל,  שהכל  ואמר  וכו', 

תפיסה ביה כלל, ואי אפשר להשיגו ואין שום אפשרות לראותו לעולם וכו'.

ד( לא מחשבותי

מחשבותי  לא  כי  להבינו  אפשר  ואי  השגה,  מכל  למעלה  הוא  ית'  שהוא  בזה  ונכלל 
מחשבותיכם, שזהו עיקר אמונת ישראל, וזה היה חידושו של אברהם אבינו, כי גם נח האמין 

צריך  והיה  מבול  יעשה  שהש"י  האמין  נח  כי  לאמונתו,  סתירות  שום  היה  לא  אבל  בהש"י, 

לחכות מאה ועשרים שנה עד שיראה קיום דברי הש"י, ובתוך מאה ועשרים שנים הללו בוודאי 
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היה לו קשיים ובזיונות מרובים, אבל הקושי של הסתירה להאמונה לא היה לו מעולם, כי רק 

זה נקרא נסיון אמיתי.

ה( דברי קדשו

וזה לשון קדשו "והנה נסיון העקדה הובא במדרשים )ב"ר נו יב( ורש"י ז"ל )בראשית כב יב( שהי' לו 
לאברהם להרהר אחר מדותיו והוא שאמר ר' אבא אמר אברהם אפרש לפניך את שיחתי אתמול 

אמרת לי )שם כא יב( כי ביצחק יקרא לך זרע וחזרת ואמרת )שם כב ב( קח נא את בנך ועכשיו אתה 

ית' ח"ו שהוא שורש הכפירה  רצון אצל הבורא  ידך. שהוא שנוי  יב( אל תשלח  )שם  לי  אומר 

ח"ו, וכן כל הקושיות צדיק ורע לו היפך מן הראוי והבטחת התורה או שאר קושיות ואמונות 

בחכמתו,  אמיתותו  והשגת  דביקות  כל  נגד  אלקים  עשה  זה  לעומת  זה  את  אשר  הכוזבות 

וכמאמר רש"י ז"ל )שם ג א( אצל הנחש היה ערום מכל, ארור מכל, לפי ערמתו וגדולתו היתה 

דבריו  את  בהשגתו  האמונה  אחר  הרהר  ולא  בנסיון  עמד  ע"ה  אבינו  אברהם  אבל  מפלתו. 

לא  כי  ית'  מרצונו הפשוט  והחזקה  הגדולה  והתחזק באמיתות האמונה  ית' שהמה מהופכים 

וכל הרעות  כלל  והנהגתו  ית'  דבריו  ואינו מבין  דרכו  דרכיו  ולא  מחשבותיו מחשבת השי"ת 

המתדמים מאתו ית' הם טובות אמתיים כנ"ל וכל דבריו הנראים מהופכים הכל אל מקום א' 

הולך והן המה בלי שום שנוי ותמורה ח"ו. ומה שאין מובן הדבר ריק הוא מכם )ע"פ דברים לב מז(, 

שאין שום השגה יכולה להשיג דבריו ית' ופירוש מלותיו )ישעיה ה כ( האומרים לרע טוב ולטוב 

רע וכ"ש שאינו מובן מחשבותיו וכ"ש רצונו הפשוט. ובאמונה זו התחזק אברהם אבינו ע"ה 

ולא סמך על השגתו ועמד בנסיון שלא להרהר אחריו ית':

כללא דמלתא עיקר הנסיונות הם באמונה, כמאמר )דברים ח ב( לנסותך לדעת את אשר בלבבך, 
לך  לך  בתחלה  שאמר  הרעב  כמו  זה  דרך  על  היו  ע"ה  אבינו  לאברהם  שהיו  הנסיונות  וכל 

אבל  כולם.  וכן  י(  יב  )בראשית  ז"ל  כפרש"י  זה  למקום  רעב  בהביאו  רצון  שינוי  מתדמה  ואח"כ 

צוה למסור  ויהי הוא  כי הוא הבורא הוא אמר  הידיעה  ית' אחרי  נפש עבורו  נסיון המסירות 

נפשו ולזבוח עצמו עבורו ית' מי לא ישמע ומי לא יאבה לו ית', אם אמנם גם הוא נסיון אבל 

לא לפי ערך אבותינו הקדושים" עכ"ל.

ו( הנסיון בתורה

של  נסיון  היה  כשדים  אור  כי  כשדים  אור  נסיון של  בתורה  נזכר  מה שלא  מיישב שם  ובזה 
מסירת נפש, אבל עיקר הנסיון אצל אברהם אבינו היו הנסיונות והסתירות באמונה, שכל זה 

והנה  הש"י,  על  לגמרי  סמך  והוא  ישראל  לארץ  ללכת  לו  אמר  שהש"י  לך  לך  בפר'  התחיל 

ית', ואברהם אבינו לא הרהר  כשמגיע ארצה התחיל הרעב, שזהו הסתירה הגדולה לאמונתו 
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כלל, וסמך על הש"י שלא מחשבותי מחשבותיכם והוא העיקר מהנסיונות לדעת ולהבין שאי 

אפשר להבין אותו ית' כלל.

ז( טבעו בעולם

אם היה הש"י אומר לאברהם אבינו שהוא מצוה אותו ללכת לארץ ישראל, ושם יהיה  והנה 
לו נסיונות קשים רעב והשפלות וכיו"ב, היה זה רעיון עבודת נח הנ"ל, שהיו מבזין ולועגין 

לו, אבל לנח עצמו לא היה לו קושיות שידע מראש שכן יהיה המצב, אבל אברהם אבינו שמע 

מהש"י ההיפוך ממש, ששמע מהש"י ששם יצא טבעו בעולם ואגדלך שמך והיה ברכה, ששם 

עליו  תקפו  ישראל  לארץ  שמגיע  אחר  והנה  שבעולם,  הטוב  כל  על  הבטיחו  ישראל  בארץ 

נסיונות שראה ההיפוך ממש מדבריו ית', שנעשה מצבו קשה מנשוא, והיה צריך לרדת למצרים 

ונלקחה ממנו שרה וכו', שנמצא שנעשה ההיפוך מדבריו ית', וזהו הנסיון האמיתי שלא היה 

רק לאברהם אבינו, שראה שאי אפשר להבינו ית' כלל וכלל.

ח( תפלת אברהם 

לפני  לבו  השיח  קשות  שעות  באותן  אבינו  שאברהם  ה(  לך  לך  )תנחומא  במדרש  רואין  ובאמת 
הש"י, שזהו העצה שנותן לנו רבינו כשעובר עלינו נסיונות לדבר הכל להש"י, שאז מקבלין 

כוחו של אברהם אבינו הנטוע בנו לעמוד בהנסיונות ולא להתרחק ח"ו, וזה לשון המדרש שם 

)כשלקחו את שרה ממנו אחר שירד למצרים( "כיון שראה אברהם כך התחיל בוכה ומתפלל לפני הקב"ה 

ואל תביישני  זו הוא בטחוני שבטחתי בך ועכשיו עשה למען רחמיך וחסדיך  ואומר רבש"ע 

מסברי" עכ"ל.

ט( מדרש

במדרש הנ"ל מבואר הפלגות נוראות על שרה אמנו שאמרה אז וזה לשונו "ואף שרה  והנה 
צווחת ואומרת רבש"ע אני לא הייתי יודעת כלום אלא כיון שאמר לי שאמרת לו לך לך האמנתי 

לדבריך ועכשיו נשארתי יחידה מאבי ומאמי ומבעלי יבא רשע זה ויתעולל בי עשה למען שמך 

הגדול ולמען בטחוני בדבריך" עכ"ל, 

)בבראשית רבה מא, פסקה ב( "וכל אותו הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת רבון  וכמו"כ 
העולמים אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמונה אברהם יצא חוץ לסירה ואני בתוך הסירה 

אמר לה הקב"ה כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה והכל אומרים על דבר שרי אשת אברם" 

עכ"ל.
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י( אמונתה

ומבואר שבמדה מסוימת היתה נסיונה של שרה קשה באין ערוך מנסיונו של אברהם, שאברהם 
שמע כל הצווי מהש"י בעצמו משא"כ בשרה שהיתה כולה אמונה, שהאמינה לאברהם והלכה 

אחריו בעינים עצומות, ובסוף נפלה לכאלה העלמות ונסיונות, וזו מה שצווחה אני לא הייתי 

יודעת כלום וכו' ואני באמונה וכו'.

יא( עיקבתא דמשיחא

נסיונות  הם הנסיונות של עיקבתא דמשיחא דורינו אלה, שגם בדורות הקודמים היו  וכאלה 
קשים באמונה ויראת שמים וכו', אבל לעומת זה היו בעלי רוח הקודש גלויים ובעלי מופתים 

גלויים ואנו בדורתנו האלה עוברים כאלה נסיונות ברוחניות וגשמיות, ואנו בבחי' שרה אמנו 

)שע"ז נאמר בזכות נשים צדקניות נגאלו( שאין אנו יודעין כלום, ואנו הולכין אחריו ית' באמונה נוראה.

יב( ההפיכיים

שמע  כן  שאברהם  משום  אבינו  לאברהם  דייקא  מתייחסים  הנסיונות  עיקר  שני  מצד  אמנת 
מהש"י ואח"כ ראה ההיפוך כמו שבארנו, והוא עיקר הנסיון ההפכים שסותרים להאמונה וכמו 

שמבאר הפרי הארץ הנ"ל.

יג( הסכנה

וכו', שמצד  אנו שהצדיקים אומרים שהאמונה הוא בסכנה  יש בדורנו  הזה  הנסיון  כל  והנה 
אחד רואים הקושי הנורא מהפרנסה, ויש הרבה אשר יוצאים לעבוד במקומות אשר אין רוח 

חכמים נוחה הימנו ורואים שהם מצליחים ויש להם שפע )ובוודאי קשיים יש לכולם, אבל בכל זאת רואים 

שהעגלה נוסע וכו'( והיראי השי"ת שרוצים להשאר בתמימות ואמונה ואין נוגעים במה שאינו בטוח 

כרצונו ית' עוברים כאלה נסיונות בפרנסה.

יד( צדיק ורע לו

ואיך אפשר לעמוד בכאלה נסיונות שהוא הנסיון הנורא של צדיק ורע לו, וכמו"כ יש כל מיני 
העלמות  מיני  כל  לו  קורה  שם  ודייקא  ולהש"י  להצדיקים  המתקרבים  לאלה  דייקא  נסיונות 

והסתרות, ונראה שבגלל שהתקרב להצדיקים הפסיד ברוחניות וכו' ואי אפשר לפרט מפני רבוי 

הכאבים שיש בזה, בבחי' מה שנאמר בתהלים )עג ששם מתלונן נוראות אסף המשורר על גודל העלמה( אם 

אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי, וכמו שפירש רש"י אמר אסף אמרתי בלבי לספר את 
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הכל כמו שהוא כל מה שעמו אומר על זאת הנה דור בניך בגדתי כלומר אשים אותם בוגדים 

ורשעים )עיי"ש6(.

טו( איתן האזרחי

שהוא  האזרחי  איתן  שנקרא  אבינו  אברהם  של  כוחו  הוא  בזה  לעמוד  כוחנו  כל  ובאמת 

מלשון תקיפות, וזה הכח נמצא בכל אחד מישראל מכוחו של אברהם אבינו שעמד איתן בכל 

)וכידוע מה שהביאו השפת אמת מהחי' הרי"ם זי"ע, שזה פירושו של ברכת מגן אברהם שהש"י מגן על נקודה זו  הנסיונות, 

שנטע אאע"ה בלב איש הישראל(. שלדברינו עיקר כוחו של אברהם אבינו שנותן כח לעמוד בנסיונות, 

שאין אנו מבינים אותו ית' כלל.

ענף ב

א( המלכת השי"ת 

ועכשיו נבאר נקודה יסודית מאד בענין הנ"ל להבין דבאמת עיקר המלכת הש"י הוא דייקא 

באופן שיש נסיונות, דהנה מקודם שהנשמה ירדה לתוך הגוף, והיתה בההיכלות של אהבת ה' 

ויראת ה', וכולו בתענוגים נפלאים וכו', אבל הש"י אומר להנשמה שתרד לתוך הגוף, שדייקא 

בעולם הבחירה שהוא מלא נסיונות שם יש גלוי מלכותו ית', ובזה מתיישבת הפליאה הגדולה 

של ירידת הנשמה לתוך הגוף, שכל זמן שאין הנשמה יורדת לתוך הגוף והנסיונות הרי אין כאן 

גלוי של כבוד מלכותו ית'.

ב( נשמה

"סתירות"  נסיונות אמיתיים של  להם  היה  הנ"ל שלא  ומתושלח  נח  בעניננו שבחי'  וכמו"כ 

וכו',  ית'  בהנהגתו  מבינים  שעדיין  להגוף,  שירד  לפני  הנשמה  בבחי'  הוא  הרי  ו"קושיות" 

אבל אברהם אבינו התחיל עבודה חדשה עם נסיונות, שהוא האמת של גילוי כבודו ית' שהוא 

למעלה מהשכל לגמרי, שאז נתגלה מלכותו ית'.

6  ואני כמעט נטוי רגלי כאין שפכה אשרי: כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה: כי אין חרצבות למותם ובריא אולם: בעמל 

אנוש אינמו ועם אדם לא ינגעו: לכן ענקתמו גאוה יעטף שית חמס למו: יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב: ימיקו וידברו 

ברע עשק ממרום ידברו: שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ: לכן ישוב עמו הלם ומי מלא ימצו למו: ואמרו איכה ידע אל 

ויש דעה בעליון: הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל: אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי: ואהי נגוע כל היום ותוכחתי 

לבקרים: אם אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי: ואחשבה לדעת זאת עמל היא \}הוא\{ בעיני: עד אבוא אל מקדשי אל 

אבינה לאחריתם:
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ג( רצון הוי'

וזהו ההרגשה של איש ישראלי שמרגיש שחוץ מכל נסיונות ופתויי היצר הרע, הרי הוא צועק 
שהקושיות  וכו',  והחרפות  והעלמות  ההסתרות  כל  לי  ולמה  ית',  רצונו  מבין  שאינו  נוראות, 

הללו מציקות מאד, אבל התשובה הוא שדייקא אז נעשה גלוי אמיתי של מלכותו ית', שדייקא 

דייקא  אזי  כאלה,  הנסיונות  כל  צריך  הוא  ולמה  רוצים ממנו  מבין מה  מרגיש שאינו  כשהוא 

היטיב  והבן  הבנתו  כפי  ולא  ית',  רצונו  שהוא  מה  כפי  ית'  כבודו  שגילה  למעליותא  נשתנה 

עומק ענין זה.

***
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מרפא לשון

א( מלכות בית דוד

אמרו חז"ל במס' שבת )נו, א( "א"ר יהודה אמר רב אלמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה 
מלכות בית דוד ולא עבדו ישראל עבודה זרה ולא גלינו מארצנו". ופירש"י שם שע"י שנחלקה 

המלכות העמיד ירבעם העגלים שלא יעלו ישראל לירושלים לממשלתו של רחבעם. 

והדברים מזעזעים בעוצם החטא של לשון הרע וקבלת לשון הרע, שמזה נגרם כל הרעות וכל 
החורבן, שעד היום הזה עדיין אנחנו בגלות. וכשאנו עוסקין בתיקון הגלות ולאוקים שכינתא 

שמזה  הרע  לשון  וקבלת  הרע  לשון  חטא  לתקן  צריכין  ובראשונה  שבראש  בוודאי  מעפרא, 

נצמח שורש הגלות, וע"י תיקון השורש הזה תצמח גאולתנו ופדות נפשנו.

ב( השורש

לדעת  צריכין  ובעיקר  לתקן,  נוכל  וע"י  נהיה  היאך  הפגם  שורש  להתבונן  הראוי  מן  והנה 
ולהבין היטב הנסיונות שיש בלשון הרע ואז נוכל להשמר ולהתפלל להש"י שיציל אותנו מזה. 

והנה באמת בני ישראל הכשרים אינם חפצים כלל לשמוע ולקבל לשון הרע, ואין שום ספק 

כלל, שאין  יקבל  ולא  יאמין  לא  יהודי  על  הרע  לשון  איזה  מישראל  לאדם כשר  יאמרו  שאם 

אדם רוצה להאמין לשה"ר על שום יהודי, אמנם עיקר הנסיון הוא בשעת חולשה ועייפות שאז 

היצה"ר והבעל דבר תופס את האדם שאז אין דעתו מיושב ואז מכניס בלבו לשון הרע.

ג( דברים ניכרים

לו  שיש  דהיינו  אמת,  הניכרים  דברים  שרואה  היכא  הרע  לשון  של  קשה  נסיון  יש  וכמו"כ 
כשמש,  ברורות  ראיות  לו  יש  שהרי  קשה,  נסיון  יש  שאז  אמת.  הוא  שהענין  ברורות  ראיות 

שהמעשה הזה הוא אמת, ומרגיש בלבו שאין שום דרך לומר שהסיפור אינו אמת, ואז נכשל 

האדם בקבלת לשון הרע.

ד( רגע חולשה

הנסיונות  שני  המלך,  דוד  אצל  שרואין  במה  נקדים  בזה,  הנסיון  גודל  היטב  שנראה  ולפני 
האלה. חדא, הנסיון של רגע החולשה. דהנה דוד המלך היה בעת צרה אשר לא היה לו כמוהו. 

רעה  תרבות  זו ש"קשה  בריחה  על  חז"ל  וכמו שאמרו  בנו,  אבשלום  מפני  מירושלים  שברח 
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בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג" )ברכות ז, ב(. ודוד המלך ברח מירושלים בבכיות 

גדולות, וכמוש"כ בפסוק )שמואל ב' טו, ל( "ודוד עולה במעלה הזתים עלה ובוכה וראש לו חפוי 

כמנודה  מתנהג  והיה  ובכה".  עלה  ועלו  ראשו  איש  חפו  אתו  אשר  העם  וכל  יחף  הלך  והוא 

)כמוש"כ בזוה"ק ח"ב קז, ב( שאנשיו היו צריכין להתרחק ממנו ד' אמות. וכמו"כ ברוחניות היה אז 

)קז, א( "אמר ר' יהודה אמר רב בקש דוד לעבוד  בנסיונות קשים כמו שאמרו חז"ל בסנהדרין 

ע"ז שנא' ויהי בא דוד עד הראש", עיי"ש כל הסוגיא הנוראה. 

והנה אז בזמן קשה כזה שהיה רעבים ועיפים, הגיע אליהם ציבא )ציבא בגימ' עגל( העבד הכנעני 
וגו',  לו ממלכות אבי  ישיבו  היום  בירושלים  ודיבר לשון הרע על מפיבושת, שאומר  הרשע, 

שדוד שמע מציבא איך שמפיבושת מורד בו. והרי דוד חיפש לעשות טובה לנכדו של שאול, 

והיה מאוכלי שולחנו, ועכשיו  שלא היה שייך למלכות בית דוד, ובכל זאת קירב אותו מאד 

שמע עליו לשון הרע – ואין אנו יודעין כלל במדרגת של דוד מלך ישראל, ואין אנו מדברים 

מדוד, רק תורה הוא וולמוד אני צריך. 

שלומדין מכאן שהנסיון הגדול של לשון הרע מתחיל דוקא לעת חולשה, או חולשה גופנית 
כפשוטו, שהאדם הוא רעב ועייף שאין לו ישוב הדעת כראוי, ואז אפשר לפתותו בקבלת לשון 

הרע, וכמה תפלות צריכין שלא נכשל ברגע של חלישות הדעת, שנוכל לעמוד בנסיון הקשה 

של לשון הרע, ושיהיה לנו כוחות גדולים וגבורה גדולה להתגבר נגד יצרנו הרע לא להאמין 

לשום לשון הרע, אפי' בעת חולשה ובלבול גדול, ושנהיה חזקים ביותר להאמין רק טוב על כל 

אחד ואחד מישראל, ובזה נזכה לתקן מלכות בית דוד וישלח לנו משיח הנאמן בקרוב.

ה( לנסותך

"ויענך  בפסוק  שרואין  וכמו  וחולשה,  רעבון  בעת  דייקא  הוא  הנסיונות  שעיקר  ידוע  וזה 
וירעיבך וכו' למען נסותך וגו'" )דברים פ"ח פסוק ב( וזה לשון האגרא דכלה )פר' וישב( עה"פ וישבו 

המעשה  שכל  הגם  כמוהם,  עולם  עמודי  לצדיקים  יחשב  לזר  הנה  כה(.  לז  )בראשית  לחם  לאכול 

צריך  כן  פי  על  אף  זה  כל  עם  נסיבה,  היתה  הש"י  מאת  רק  האנושי  בשכל  יחשב  לזר  הלזו 

למצוא בסברתם על פי פשוטו איזה טעם. וי"ל הטעם להיות שראו שהוציא את דבתם רעה, 

סברו שגם הוא דמיון עשו וישמעאל, ועדיין לא פסקה זוהמא מאביהם מחטאו של אדם כמו 

יערב להם לאכול  יהיה כדבריהם איך  לו  לזר מאוד,  כנודע, אבל הדבר היא  ויצחק  באברהם 

דין  שהבית  דין  בית  הרוגי  ואפילו  הבור,  מתוך  ובוכה  וצועק  מתמרמר  יקיר  הבן  אשר  בעת 

רוב  בה  מספר  דהכתוב  ונ"ל  ע"ב(.  י"ד  )מו"ק  הדם  על  לאכול  שלא  נצטוו  תורה,  בדין  המיתוהו 

צדקתם, להיות דהם בעצמם תמהו על הדבר איך יש להם אבירות לב עליו כל כך, ולא נתפעלו 

מצעקתו ותחנוניו ואינם חוששים לצרת אביהם והכל כמישור לפניהם, וחשבו דלמא הם בכעס 
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מחחת הרעבון, כנודע הדבר כשהאדם רעב הוא בכעס, וכשמסעד לבו, לבו שמח ומרחם ביותר 

ואינו מתאכזר כל כך, כמד"א )ירמיה מד יז( ונשבע לחם ונהיה טובים, וכמד"א )רות ג ז( ויאכל בעז 

וישת וייטב לבו, וכן קבלנו ממרן הקדוש מהרמ"מ ז"ל מ"כ ברימנאב שבבוא האדם מהדרך, 

יראה שלא לבא לביתו ברעבונו, בכדי שלא יתכעס על אנשי ביתו. כל זה גם הם חשבו למשפט 

לאכל  וישבו  כן  על  הרעבון,  מחמת  לב  בטוב  שאינם  מחמת  הוא  וכעסם  אכזריותם  דלמא 

לחם לנסיון דילמא אחר שייטיבו לבם תשכך כעסם מעליו. והנה מאת ה' היתה נסיבה ותהי 

להיפך, והנה ארחת ישמעאלים וכו', שכבר כתבנו שסברתם היה שהוא זוהמת אביהם דמיון 

"עשו "וישמעאל, וכאשר ראו שהנה ארחת ישמעאלים וכו', המה ראו כן תמהו מה זאת עשה 

אלקים לנו, אך הוא להורות להזכירנו שסברותינו אמת, על כן חשבו ימצא מין את מינו, עכ"ל, 

זי"ע,  רימאנוער  מענדל  ר'  הרה"ק  של  הקדושה  ההנהגה  לנהוג  צריכין  כי  ספק  אין  ובוודאי 

אבל לפעמים מסתובב מן השמים שיהיה ברעב וחולשה ואז הנסיון הוא שיתגבר על יצרו ולא 

יתפתה בקבלת לשון הרע וה' יתן לנו כח לעמוד בנסיונות.

ו( דברי ציבא

והנה הנסיון השני של קבלת לשון הרע היה שם אצל דוד המלך, שהיה לו צד להאמין לדברי 
ציבא, מפני דברים הניכרים שראה במפיבושת, כמבואר בשבת )נו, א( דדעת שמואל שלא עבר 

עשה  שלא  בגמ'  וכמוש"כ  הניכרים  דברים  מפיבושת  אצל  שראה  הרע  לשון  קבלת  על  דוד 

חזא  הנכרים  דברים  בד"ה  שם  רש"י  וכמוש"כ  כבס,  לא  בגדיו  ואת  שפמו  עשה  ולא  רגליו 

ביה, במפיבושת, כשנהרג אבשלום וחזר דוד למלכותו ובא לפניו, לא עשה רגליו ולא עשה 

שפמו, כסבור דוד שניכרים דברי ציבא, שנצטער על שחזר דוד ולא קישט עצמו, ועוד, היה 

מצפה שכשיושיבוהו במלכות יתנאה ויסתפר, לכך לא קבל דבריו, ואמר לו אתה וציבא תחלקו 

השדה, והוא השיבו קשה אין לי לצעוק אלא על מי שהביאך הלום הנה, שמצטער על שובו, 

ואם לא שראה בו דברים הניכרים היה חוזר ממה שאמר הנה לך כל אשר למפיבושת עכ"ל, 

)ובמפרשים היינו שלא נחשב לחטא גמור, וכמוש"כ בפסוק מלכים א, ט, שדוד עשה הישר בעיני הויה ולא סר מכל אשר צוהו 

רק בדבר אוריה החתי, שלא היו בו עון אחר אבל בוודאי היה בזה פגם כל שהו דלא נחלק שמואל על מימרא דר' יהודה אמר רב 

דבשעה שאמר דוד לציבא לחלוק את השדה נגזרה על חלוקת מלכות בית דוד שהיה צריך לנהוג לפנים משורת הדין ולא להאמין 

כלל לציבא(

ז( הראיות

ראיות חותכות על המעשה,  הנסיון של קבלת לשון הרע שנראה לאדם שיש  עיקר  הוא  וזה 
ובאמת יש בזה הרבה טעותים שנדמה לאדם לפי הסתכלותו שיש לו ראיות על המעשה, ואינו 
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שם לב שמטעה את עצמו שכל ההסתכלות נובע מהנחות מוטעות ועי"ז נראה לו ברור המעשה 

של הלשון הרע, ואחר שיעבור הנסיון והשעת ריתחא יראה שלא יה הכאן כלל דברים הניכרים, 

וכמוש"כ החפץ חיים )הל' לשון הרע כלל ז, הלכה י-יב( וזה לשונו ואם יש עליו דברים הנכרים, שנראה 

על ידי זה, שמה שמספרין עליו הוא אמת, דינא הכי אם יש בענין הזה, אפלו אם הדבר אמת, 

לשפטו לצד זכות, או בעניני שלילת המעלות, או בכל שאר הפרטים, המבארים לעיל בסעיף 

ז', לא שיך בזה דברים הנכרים, דודאי אנו מחיבין לדונו לכף זכות כיון שהוא איש בינוני כדי 

שלא יתבזה על ידי זה בעינינו וכנ"ל, אבל אם הוא דבר אשר אין למצא צד זכות על העושקו, 

מתר להאמין ולקבל: ]הגה"ה - ובכל זאת צריכין להזהר מאד ולחקר בשבע חקירות, אם הם 

באמת דברים הנכרים, ולזהר בכל התנאים שצריך לזה וכדלקמן, כי היצר מטעה את האדם בזה 

מאד ומראה לו כמה דברים הנכרים שהם אמת, כדי שיאמין בזה וילכדנו על ידי זה ברשת של 

עון קבלת לשון הרע, ועל כן אל ימהר להקל בזה[:

אם הם נכרים ממש, דהינו שהם מגיעות לענין הספור, וגם ראה את הדברים הנכרים  ודוקא 
הדברים  את  ראה  שלא  או  קצת,  הנכר  דבר  כעין  הוא  רק  מזה  רחוקין  הם  אם  אבל  בעצמו. 

הנכרים בעצמו רק שמען מפי אחרים, אין לו בזה שום יתרון כלל:

ודע, דאפלו דברים הנכרים ממש, אינו מועיל רק לענין, שעל ידי זה יהיה מתר להאמין בעצמו 
את הדבר שמספרין לו, אבל לענין לילך אחר כך ולספר דבר זה לאחרים, לא מהני דלא עדיף, 

אופן  דבכל  עוד  ודע  לאנשים.  כך  אחר  לספר  חברו, שאסור  על  גנות  דבר  בעצמו  ראה  מאם 

אסור לסמך על התר זה של דברים הנכרים ממש להפסידו על ידי זה בממון או להכותו: עכ"ד 

הח"ח.

ח( מן השמים

ולפעמים הנסיון גדול יותר שנראה לו על הלשון הרע רמזים מן השמים וחשבונות שמימיים 
ובזה  מן השמים  יסורים  הזה  היהודי  על  ראה שעובר  ואח"כ  הרע,  לשון  דהיינו ששמע  וכו' 

נוטה להאמין את הלשון הרע, )כמו שהיה אצל דוד ושמעי בן גרא, ששמעי בן גרא ראה את הצרות הגדולות של דוד 

ולבן היה לו ראיה משמים שדוד המלך ח"ו הוא חוטא גדול ובא עי"ז לכפירה בכל מלכות בית דוד(, וכמו שסיפר רביה"ק 

יחיד, שהרב ראה כל מיני השגחות, שראה שאינו מתנהג כסדר ומזה טעה  ובן  במעשה דרב 

שאינם רוצים שיסעו, עד שבסוף שמעו לשון הרע עצומה על הצדיק וראו בזה אות שלא לנסוע 

אל הצדיק, וכמו"כ יכול האדם לטעות שרואה סימנים וראיות שונות מן השמים להאמין ח"ו 

רע על אחד מישראל, וע"ז נאמר בפרשת ראה )דברים יג, ב( כי יקום בקרבך נביא וכו' ובא האות 

והמופת אשר דבר עליך נלכה אחרי האלהים אחרים וגו' לא תשמע אל דברי זה נביא וגו' כי 

מנסה היה אלקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את הויה וגו', דבא הפסוק לומר שאסור לנו 
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לנו  שאסור  לנו  אמרה  והתורה  תורה,  דברי  על  ח"ו  לעבור  ודמיונות  מופת  שום  אחר  ללכת 

להאמין לשון הרע על שום אחד מישראל הכשרים, ולכן אי אפשר ללכת אחר שום אות ומופת, 

לדעת שאמונה  וצריך  הרע,  בלשון  להאמין  חלילה  על האדם  יסורים שבאים  ח"י  רואה  ואם 

רעה הוא, ועליו להאמין אמונה קדושה, להאמין בקדושת ישראל, שהם עושים רצון בוראם 

יצילנו  והשי"ת  הש"י,  ממצות  אחד  על  לעבור  ח"ו  חשודים  ואינם  הש"י  את  לעבוד  ורצונם 

שנוכל לשמור עצמינו בתכלית השמירה מקבלת לשון הרע.

ט( תפלה

והש"י יעזרנו שנוכל לתקן פגם החורבן בית המקדש, ולזכות לנחמת ציון וכמוש"כ ב'לקוטי 
תפילות' )ח"ב תפלה כד( "כי אתה גלית לנו עצם המעלות שזוכין על ידי מנהיג כשר, כי זוכין על 

וגלוי עריות ושפיכות דמים, ולשון  ידו לבטל ארבע מדות רעות, שהם, פגם אמונה וכפירות 

הרע השקול כנגד כולן, שהם ראשי כל העברות שבתורה. ואתה יודע כמה אנו צריכין להעתיר 

ולהפציר אותך לזכות להנצל מפגם ארבעה מדות רעות האלה, אשר כל אחד נלכד בהם כפי מה 

שנלכד, בהרהור או בדבור או במעשה, בשוגג או במזיד. ואתה יודע עד היכן מגיעים הפגמים 

הגדולים האלה הנוגעים בכל התורה כולה. על כן רחם עלינו ברחמיך הרבים וזכנו שיהיה לנו 

עד  לו,  כראוי  כל אחד  על  והמסים  הגביות  ויעריכו  כאלה, שיסדרו  הגונים  וראשים  מנהיגים 

שנזכה כולנו להנצל על ידם מפגם כל הארבע מדות האלה, שלא יודבק בנו ובזרענו שום שמץ 

מהם, לא מהם ולא מקצתם, לא במחשבה לא בדבור ולא במעשה, לא בשוגג ולא במזיד. רק 

נזכה להיות קדושים וטהורים בתכלית השלמות, ונקיים לגמרי מפגם כל הארבע מדות האלה", 

ונזכה לבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

***
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והלכת בדרכיו

מעשר כספים חיובו.

כמבואר  דאפשר  מידי  בכל  להם  ולעזור  ישראל  לעניי  לדאוג  אותנו  מצווה  התורה  הנה  א( 
)בדברים טו ח( ונקרא בחז"ל מצות צדקה, ועוד יש מצות מעשר עני שהוא מצוה בשנה השלישית 

והשישית לשמיטה להפריש עשירית משדהו ולתנו לעניים, 

סקי"ב(,  )שם  תשובה  בפתחי  ועי'  שלא(  סי'  )יו"ד  בשו"ע  כמבואר  כספים  מעשה  דין  יש  וכמו"כ 
וי"א דהו"ל מדרבנן, ויש אומרים  ג' דעות דיש ראשונים דס"ל דהוא דאורייתא,  שמביא שם 

דהו"ל מנהג ישראל )וכן נוטה הפ"ת להלכה למעשה(, 

לרבות מפרקמטיא  עשר תעשר שבא  חז"ל  הוא מדרשת  דאורייתא  דהוא  דס"ל  הדעה  והנה 
ושאר רווחים )ספרי מובא בתוס' תענית ט(, וכמו"כ מאן דס"ל דהוא דרבנן או מנהג ישראל ג"כ הו"ל 

מישראל  אחד  לכל  ציוותה  שהתורה  למעשר,  בזה  דומה  ונמצא שהוא  קרא,  מהאי  אסמכתא 

להפריש עשירית מרווחיו לצדקה.

מעשר וצדקה.

הפרשה  הוא  עני  מעשר  דמצות  צדקה,  למצות  מעשר  מצות  בין  גדול  חילוק  יש  והנה  ב( 
)וכמוש"כ בדרך אמונה בפ"ו ממתנ"ע,  מרווחיו לטובת העניים ואם אין שם עני אזי אוכל הפירות לבד 

העני  הוא שכשיבוא  עיקר המצוה  הרי  עני(, משא"כ מצות צדקה  דמיהן כשימצא  סק"ד שיתן אח"כ את 

לפנינו ניתן לו די מחסורו אם משגת ידו, ואם אין ידו משגת אזי יתן מה שיכול, ועיקר המצוה 

שצוותה התורה לרחם על העני ולא להשיב פניו ריקם, 

נמצא שמצות מעשר ומצות צדקה הם חלוקים ביסודם, דמצות מעשר הוא להפריש מנכסיו, 
עני  בין  אין שום הבדל  נפ"מ דבמצות מעשר  ויש בזה הרבה  לעני,  ומצות צדקה הוא לעזור 

לעשיר )כמבואר ברמב"ם הל' מתנ"ע ה"י( דכמו שיש איסור טבל ואסור לאכול טבל, כמו"כ יש חובה 

להפריש כל מתנות עניים הן לעני והן לעשיר, ואסור לעני לאכול מתנות עניים משלו משא"כ 

סעי'  רמט  סי'  יו"ד  )כמבואר  בזה  כך  כל  מחוייב  העני  שאין  העני  על  הרחמנות  שהוא  צדקה  מצות 

לעזור  בידו  יכולת  שיש  מי  על  הוא  צדקה  מצות  שעיקר  בשנה(,  השקל  שלישית  לפחות  לתת  שצריכין  ב 

שיעזור לעניי ישראל ולא יעלים עיניו מהן.



-כא-    /והלכתבדרכיו

צדקה רחמנות.

מבואר  יותר  ועוד  העני,  ממצוקת  עין  להעלים  שלא  הרחמנות  הוא  הצדקה  מצות  ועיקר  ג( 
אלא  עליו,  קולו  ויגביה  בו  יגער  לא  לו,  יתן  מה  לו  ואין  העני  לו  אם שאל  ד(  רמט  )סי'  בשו"ע 

יפייסנו בדברים ויראה לבו הטוב שרצונו ליתן לו אלא שאין ידו משגת: )הגה - ואסור להחזיר העני 

השואל ריקם, אפילו אין נותן לו רק גרוגרת אחת, שנאמר )תהילים עד, כא( אל ישוב דך נכלם  עכ"ל, שזהו עיקר 

נשמת הצדקה שלא לאמץ את לבבו, ואפי' שבא אליו עוד עני ועוד עני וכו', וכבר מרגיש עצמו 

קרוע לגמרי הוא מצות מדאורייתא שיהיה לו לב בשר ולרחם על השני.

לב העני.

יותר שיש אדם שכל מהות נתינת הצדקה אצלו הוא בבחי' "מעשר עני" דהיינו  ובביאור  ד( 
מצות  ג"כ  שזהו  לעצמו,  כספו  מחזיק  ואינו  להעניים,  מהרווחים  להפריש  שצריכין  שמבין 

מעשר כספים שהוא כעין מעשר עניים, שמהותו הוא להפריש ממעותיו לשמים וכו', וכמו"כ 

מי שמוכן לתת הרבה כסף לצדקה עדיין לא נכנס כלל לבחי' לב בשר, שהרי אינו מחובר ללבו 

למצוקת חבירו, שאפי' מי שמבין שאין לו להחזיק כספו לעצמו, בחי' וזכרת את ה' אלקיך כי 

הוא הנותן לך כח לעשות חיל )דברים ח, יז(, הרי עדיין לא נגע ללבו למצוקת חבירו, משא"כ מי 

שנותן בבחי' "צדקה", הרי הוא מתחבר בלבו לחבירו, ואינו משיב ריקם כל בקשה לעזרה.

את לבבך.

ה( וכבר הארכנו שלפעמים עבודת המדות טובות הוא עבודה שמרגיש עצמו "קרוע", ומודגש 
דבר זו מאד במצות צדקה, שהתורה אמרה פתח תפתח את ידך, ונתן תתן אפי' מאה פעמים, 

שאין שיעור למצות צדקה, שאפי' בא עוד עני ועוד עני, וכבר נתן כל כך הרבה וכבר ריחם כל 

כך הרבה, הרי התורה מצווה שלא לאמץ את הלב לשום עני בעולם, ושלא ישיב שום עני ריקם, 

והתורה  צדקה,  מבקשים  וכולם  עני  ועוד  עני  שבא  וכו',  מדרשות  בבתי  להיות  שרגיל  וכמו 

לבבך  לבבך,  את  תאמץ  ולא  בכתוב  כמוש"כ  מישראל  אחד  לכל  בשר  לב  להיות  לנו  מצוה 

דייקא.

והיה מעשה הצדקה שלום.

מעשה  והיה  הפסוק  על  ז"ל  האר"י  בכתבי  כמבואר  היחוד  הוא  שהצדקה  מבואר  ולפי"ז  ו( 
הצדקה שלום )ישעיה לב, יז(, וזה לשונו )בלקו"ת ישעיה לב(, כבר ידעת, כי בעו"ה בגלות נפרדו איש 

מעל אחיו, ו"ה מן י"ה. והנה ע"י הצדקה, הוא מקשר קב"ה בשכינתיה, ועולה ו"ה לי"ה. וז"ש 

והיה, קשור להוי"ה, זה גורם מעשה הצדקה. גם גורם זיווג יסוד ג"כ, שנקרא שלום. וזה ג"כ 
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האדם  זרוע  כי  שיכוין,  והוא,  בצדקה,  א'  כוונה  בפסוק  אמר  ז"ל  ומורי  הצדקה.  מעשה  ע"י 

וה'  י',  בסוד  היא  שנותן  והפרוטה  ראשונה,  ה'  הם  הנותן  אצבעות  וה'  ו',  בסוד  הוא  הנותן 

אצבעות העני המקבל הרי ה'. וזהו והיה מעשה הצדקה שלום: 

שעיקר הלב בשר והאחדות נתגלה ע"י מעשה הצדקה, שכל הגלות בא על שנאת  ולדברינו 
חנם ועל חוסר תשומת לב בין איש לרעהו, ומצות הצדקה הוא הלב שיש לו להעלות מזור וצרי 

לכל לב נשבר, וכשמתעלם ממצוקתו ומסתיר פניו ממנו, הרי זה בבחי' ההסתרה העליונה ח"ו, 

וכשנותן ומאיר פניו לכל אחד ומפייס להעני אזי מגלה היחוד השלם ואזי נתקיים והיה מעשה 

הצדקה שלום.

סבר פנים יפות.

ז( ולפי"ז מבואר היטיב מש"כ בשו"ע )יו"ד סי' רמט סעי' ג'( שעיקר הצדקה הוא דייקא בסבר פנים 
יפות ואם נתנה בפנים זעופות איבד זכותו, וביותר מזה ל' הרמב"ם )פ"י ממתנות עניים הל' ד-ה( וזה 

לשונו "כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע אפילו נתן לו אלף זהובים 

אבד זכותו והפסידה אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה ומתאונן עמו על צרתו שנאמר אם 

לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון ומדבר לו דברי תחנונים ונחומים שנאמר ולב אלמנה 

ארנין:

שאל העני ממך ואין בידך כלום ליתן לו פייסהו בדברים ואסור לגעור בעני או להגביה קולו 
עליו בצעקה מפני שלבו נשבר ונדכא והרי הוא אומר לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה ואומר 

להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים ואוי למי שהכלים את העני אוי לו אלא יהיה לו כאב 

בין ברחמים בין בדברים שנאמר אב אנכי לאביונים": עכ"ל הזהב.

ובדרך אמונה )שם( מביא אלא כל הרואה בחבירו שהוא עצב מפני דלותו או מפני אינה צרה 
ח"ו ואינו יכול לעזור לו עכ"פ מצוה לדבר על לבו ולהפיגו מדאגתו עכ"ל.

הגלות והגאולה.

ח( ולדברינו יובן להפליא דמי שנותן צדקה בסבר פנים רעות ח"ו, אזי עדיין לא נגע במצות 
צדקה, שזהו עדיין בחי' מעשר עני, שמפריש מכספו ואינו קמצן בממונו, אבל במצות צדקה 

עיקר החיוב הוא לראות את העני, ולפייסו ולדבר על לבו, שעיקר מצות הצדקה הוא בחי' יחוד 

וחבור הנ"ל, בחי' והיה מעשה הצדקה שלום, שזהו ההיפוך מהגלות בחי' פירוד, וע"י מצות 

הצדקה נעשה אצלו בחי' חיבור ולב בשר לראות ולפייס את השני במצוקתו.
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צדקה נקראת 'מצוה'

ובמדרשים שמדברים על צדקה  )בירושלמי סוטה פ"ז ה"ד(  בירושלמי  יבואר מה דמבואר  ובזה  ט( 
יחוד  לך  ואין  היחוד,  סוד  הוא  בלשון "מצוה" שסתם מצוה הכוונה לצדקה שעיקר המצוות 

גדול ממצות צדקה, שכשנעשה היחוד בעולם בין ישראל לחבירו, נעשה כמו"כ היחוד העליון 

בין קוב"ה ושכינתיה, )וכמו"כ להיפוך ח"ו סתם עבירה הוא פגם הברית, פגם היחוד, בחי' נואף אשה חסר לב, משלי ז(.

לב העליון.

י( וכמו"כ מבואר היטיב מה שצריכין לתת צדקה לפני התפלה )יו"ד סי' רמט סעי' יד( כמוש"כ )תהלים 
יז טו( ואני בצדק אחזה פניך, שע"י שמאיר פנים להעני ונותן לו לבו, כמו"כ מעורר הלב העליון 

ונעשה התפלה כראוי, בחי' יחוד קוב"ה ושכינתיה.

תפלה.

יא( וזה לשון קדשו של מוהרנ"ת )לקוטי תפלות חלק שני תפלה טז( ותעזר לנו שנזכה לתן צדקה הרבה 
בסבר פנים יפות לעניים הגונים וכשרים באמת. ותזכנו לשבר לבנו האכזר ולהפכו לרחמנות, 

ולא יהיה לבנו קשה כאבן, רק תעזרנו להפך לב האבן ללב רך כמים, לרחם באמת על עניים 

הגונים כשרים אמתיים ברחמנות גדול כראוי, לתת להם כל צרכם די מחסורם אשר יחסר להם. 

ידי צדקותינו. ותהיה בעזרנו  ונזכה ליחד יחודים גדולים בקדושה גדולה למעלה למעלה על 

ק'דושה בכל העולמות  ב'רכה  י'חוד  ידי הצדקה שלנו בחינת  נעשה על  לנו כח שיהיה  ותתן 

הקדושים עד למעלה מעלה:

אנא הוי' אוהב צדקה ומשפט, זכנו ברחמיך הרבים לקים מצות צדקה בשלמות כרצונך הטוב 
ידי הצדקה  וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה. ותעזרנו שנזכה על  עם כל פרטיה ודקדוקיה 

לבטל ולשבר תאות נאוף מאתנו, ותבדילנו מן הצבועים והשקרנים, ולא תכשיל אותנו בעניים 

נפגם אצלנו חס ושלום, הי'חוד ב'רכה  יהיה  שאינם הגונים. ותשמרנו ברחמיך הרבים, שלא 

ק'דושה הנעשה על ידי הצדקה, שלא יתגבר על ידי זה תאות נאוף חס ושלום עכ"ל, 

וכל זה כנ"ל שעיקר הצדקה הוא לתת לב ולהשפיע ולרחם על השני )וכשנותן ומרחם על מי 
שאין צריך לרחם ח"ו הרי הוא בחי' תאות נאוף, שזהו חבור לא נכון, פגם החיבור הלא טוב 

ח"ו וע"ז מבקש מוהרנ"ת שנהיה לב בשר ומחובר רק להמקום האמיתי שצריכין להיות שם 

מחובר לעניים הגונים כראוי.

 ***
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מאמרי בר מצוה
סדר פרשיות התפילין

)א(

)מנחות לד:( "ת"ר כיצד סדרן )של פרשיות התפילין( קדש לי והי' כי יביאך מימין, שמע  בגמ'  איתא 
והי' אם שמוע משמאל, והתניא איפכא, אמר אביי ל"ק כאן מימינו של קורא כאן מימינו של 

מניח, והקורא קורא כסדרן":

ימינו של זה לשמאל של  וכו': "כשהקורא עומד כנגד מניח הוי  כאן מימינו של  ופירש"י: 
זה", והקורא קורא כסדרן: "כסדר שהן כתובין בתורה מוקדם מוקדם ומאוחר מאוחר, הלכך 

קורא  כשהוא  דהשתא  קאמר,  קורא  של  מימינו  מימין,  יביאך  כי  והי'  קדש  לעיל  דקתני  הא 

כדרכו מימינו לשמאלו, נמצא קוראן כסדרן, והא דתנא איפכא, דמשמע קדש והי' כי יביאך 

משמאל, אמניח קאמר דהוא ימין של קורא":  

תפילין דרש"י

המבואר בדברי רש"י דסדר הפרשיות הוא מימין הקורא שהוא שמאל המניח, קדש - והי' כי 
יביאך, שמע - והי' אם שמוע, שזה הוא סדרן בתורה, וזה מבואר ממה שכ' על דברי הגמרא 

'כסדרן': "כסדר שהן כתובין בתורה מוקדם מוקדם ומאוחר מאוחר", ודברי רש"י האלו, הם 

המקור לתפילין דרש"י שאנו מניחין, דהם כסדר הזה.

תפילין דר"ת

שתים  שנים,  לשנים  הגמ'  חלקן  "דאמאי  ר"ת  שהקשה  מה  מביא  והקורא,  בד"ה  ובתוס' 
הראשונות - קדש והי' כי יביאך - מימין, ושתים האחרונות – שמע והי' אם שמוע- משמאל, הי' 

לו לומר ראשונה מימין וכל אחרות משמאל, או איפכא דג' ראשונות מימין ורביעית משמאל, 

כמו שמצינו גבי נר מערבי כו', ומפרש ר"ת קדש והי' כי יביאך מימין של קורא, ומשמאל של 

קורא הוי, שמע מבחוץ, ואחריה והי' אם שמוע מבפנים וניחא השתא מה שחלקו".

המבואר בדברי ר"ת דסדר הפרשיות הם קדש - והי' כי יביאך, והי' אם שמוע - שמע, שלכן 
חלקן לשנים לומר שב' הפרשיות קדש והי' כי יביאך מתחילין מצד ימין הקורא, וב' הפרשיות 
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דשמע והי' אם שמוע מתחיל מצד שמאל הקורא, ודברי ר"ת אלו הם המקור להתפילין דר"ת 

שאנו מניחין, דהם כסדר הזה.

חילוק הפרשיות ימין ושמאל

פשטות דברי הברייתא צריך ביאור מה שמחלק הפרשיות לשנים  - ימין ושמאל, שמע  הנה 
דתפילין  אחד  ענין  הם  כולם  דלכאורה  משמאל,  יביאך  כי  והי'  קדש  מימין,  שמוע  אם  והי' 

של ראש, והי' צריך לסדרן בזה אחר זה, דהי' לו לומר לרש"י כסדרו, דהיינו שמתחיל מימין 

הקורא, קדש, והי' כי יביאך, שמע, והי' אם שמוע, ולר"ת כסדרו דהיינו שמתחיל מימין הקורא, 

ולשמאל,  לימין  לשנים  התחלקותן  ענין  זה  ומה  אם שמוע, שמע,  והי'  יביאך,  כי  והי'  קדש, 

אתמהה.

 שמע והי' אם שמוע  - וקדש והי' כי יביאך

ועוד צ"ב למה הן מחולקין דוקא באופן זה, דפרשיות קדש והי' כי יביאך בצד אחד, ופרשיות 
שמע  והי' אם שמוע בצד אחר, )וזה נכלל בדיוקו של הר"ת, וגם לפי פירושו עדיין צ"ב ענין חילוק זה(, וכל זה 

אומר דרשני.

התפילין דמארי עלמא

דמארי  התפילין  בענין  בהמאמרים  באריכות  כתבנו  שכבר  מה  ע"פ  בזה,  הביאור  אל  ונבוא 
ו.( על  התפילין האלו,  )ברכות  וכנס"י, כמבואר בגמ'  עלמא, שענינו מורה על היחוד דהקב"ה 

שהקב"ה אומר 'אתם עשיתני חטיבה אחת בעולם אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם', 

ובעיקר  דתפילין,  הנעלם  חלק  בעיקר  נתבאר  שם  אולם  האמירך',  וה'  האמרת  ה'  'את  ככ' 

בהתפילין שהקב"ה מניח, ובמאמר זה נבוא לבאר שהיחוד ההוא מתגלה גם בפשטות הנגלה 

דתפילין של ישראל.

כי שם ה' נקרא עליך

אלו   – ממך'  ויראו  עליך  נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי  כל  'וראו  הכתוב  על  דרשו  חז"ל  הנה 
תפילין שבראש, והביאור הפשוט בפסוק זה 'כי שם ה' נקרא עליך', היינו שישראל נקראים על 

שמו של הקב"ה, ע"י שהוא נקרא 'אלוקי ישראל', בבחי' ושמנו קראת בשמך )תפלת מוסף דר"ה(, 

כאשה נשואה ששמה נקרא על שם הבעל, שזה מורה שענין התפילין הוא ענין יחוד קוב"ה 

מישראל,  יראים  העולם  שהאומות  בא   ומזה  השירים,  שיר  בחי'  ואשה,  איש  בבחי'  וכנס"י 
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מכיון שהם נקראים בשמו של הקב"ה, הרי שהנוגע בהם כנוגע כביכול באשת המלך מלכו של 

עולם הגבור והנורא.

ימין ושמאל – כריתת ברית דקוב"ה וישראל

רואין  שאנו  מזה  והוא  בה,  עוסקין  שאנו  הברייתא  מדברי  ביותר  מתגלה  זה  יחוד  וענין 
בהתפילין של ראש התחלקות לשנים של ימין ושמאל, דבר זה מורה באצבע, שבענין כריתת 

ברית של שני אוהבים עסקינן, דהיינו יחוד קוב"ה וכנס"י כלתו, שהמשפיע והמקבל נקראים 

יחוד זה מתגלה ביותר במצות התפילין, שמבואר בו שהקב"ה גם מניח  ימין ושמאל, שענין 

תפילין, והוא משתבח בהם ועושה אותם חטיבה אחת בעולם, בפ' ומי כעמך ישראל גוי אחד 

בארץ, וישראל לעומתו מניחין תפילין ומשתבחין בו ועושין אוותו חטיבה אחת בעולם בפ' 

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

חלוקת הפרשיות

ועפי"ז יואר ענין חלוקת הפרשיות, קדש והי' כי יביאך מימין, שמע והי' אם שמוע משמאל, 
דהפרשיות קדש והי' כי יביאך הם נגד הקב"ה, שהרי בהם מבואר ענין יציאת מצרים שלקחם 

זאת לקחם  ועריה מן המצוות, בכל  עירום  לו לאשת חיל, אף שהיו  ולהיות  לו לעם,  הקב"ה 

כלתו, שבהם  ישראל  כנס"י  נגד  הם  והי' אם שמוע  והפרשיות שמע  אותם,  הקב"ה מאהבתו 

מבואר מה שמקבלין ישראל עליהם עול מלכות שמים ועול מצוות, בבחי' אשה כשירה העושה 

רצון בעלה.

מימינו של קורא

וע"פ מה שנתבאר יתיישב היטיב מה שהק' המפרשים על דברי אביי שאמר 'כאן מימינו של 
קורא', שצ"ב מי הוא הקורא, ויש מהמפרשים שמתרצין דקאי על ראיית 'עמי הארץ כי שם ה' 

ואי  זה אינו מתיישב, דהא פרשיות אלו מונחים  מכוסין בהבתים,  נקרא עליך', אולם תירוץ 

אפשר לקרותן מבחוץ, ומכיון שהגמ' נקטה לסימן "בימין הקורא" ע"כ לא בכדי הוא, וצ"ב.

הקורא הוא הקב"ה

לפי הנתבאר לעיל שהתפילין הוא היחוד של כנס"י ודודה, מובן שפיר, דימין הקורא  אולם 
וקורא  בפנים,  פנים  יחוד  בבחי'  כנס"י,  מול  העומד  הוא  שהוא  הקב"ה,  על  כביכול  רומז 

דבר  ואין  תעלומות  כל  נגלו  הלא  ולפניו  בו,  מתפארים  ישראל  שבני  אלו  פרשיות  בחביבות 

נעלם ונסתר.
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ד' פרשיות שבתפילין דהקב"ה ושל ישראל מכוונים

שהד'  שביאר  מד(,  )פרק  ה'  גבורות  בספר  המהר"ל  דברי  ע"פ  זה,  בענין  טעם  להוסיף  ונבוא 
כל  ומבאר  עלמא,  דמארי  התפילין  של  פרשיות  הד'  נגד  הם  דישראל,  התפילין  של  פרשיות 

פרשה ופרשה שבתפילין של ישראל נגד איזה פרשה של תפיליו של הקב"ה הוא.

ונעתיק תוכן דבריו, שכ' שענין הד' פרשיות שבתפילין של ישראל הם נגד ד' המעלות שנקרא 
ובאותן מעלות ממש  יקח שוחד",  ולא  פנים  ישא  לא  הגיבור,והנורא,  "הגדול,  בהם הקב"ה, 

הלביש את עמו הק', ואלו הם הד' פרשיות דתפילין של הקב"ה, שהוא ית' מתפאר בישראל 

באלו הארבע מעלות שהם דומים לו ית', וזהו סדרן:

בפרשה ראשונה דתפילין של ישראל כתוב 'קדש לי כל בכור' שזה מורה שהוא האל הגדול 
ולפיכך ראוי לקדש לו את הבכור שהוא הגדול וכו', ונגד זה כ' בתפילין של הקב"ה 'ומי גוי 

גדול' גדול דייקא, 

בפרשה שניה דישראל כתוב 'ויהי כי הקשה פרעה לשלחינו ויהרוג ה' וגו', וזהו נגד גבורתו 
עזרך  מגן  בה'  נושע  עם  כמוך  מי  ישראל  'אשריך  הכ'  הקב"ה   בתפילין של  כ'  זה  ונגד  ית', 

ואשר חרב גאותך ויכחשו אויבך לך וגו', שזה מורה על הגבורה שנתן השי"ת לישראל לגרש 

גויים, אף כי גבורת השי"ת עושה זאת, הלא נתן בהם את הגבורה הזאת  וקיבלו אותה, 

שמע  כי  ספק  שאין  והנורא  נגד  שהוא  כו'  ישראל  'שמע  כתוב  דישראל  שלישית  בפרשה 
ישראל שהוא קבלת מלכות שמים שהוא יראתו ית' כו', וכנגד זה כ' בתפילין דמרי עלמא 'או 

הנסה אלוקים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים, ביד חזקה ובזרוע נטויה 

ובמוראים גדולים ככל אשר עשה הי'במצרים לעיניך ונתן לישראל יראתם על כל הגויים, 

רביעית דתפילין של ישראל הוא כנגד הנהגתו ית' את הנמצאים, וכמו שנזכר בפר'  בפרשה 
והי' אם שמוע תשמעו, שמנהיג הש"י את עולמו להטיב להם כשיעשו הטוב ולהרע להם ח"ו 

אם לא יעשו הטוב, וכנגד זה בתפילין של הקב"ה  בהפאר של השי"ת מן ישראל אמר 'ולתתך 

עליון על כל גויי הארץ, כי במה שהם עליונים הם אדונים להנהיג כל האומות כרצונם, שהכל 

כפופים תחתיהם, ואשר כפוף תחת אחר מקבל הנהגה ממנו, ע"כ תוכן דברי המהר"ל.

סדרה של יחוד

הקב"ה  של  התפארות  דברי  הם  עלמא  דמארי  התפילין  שענין  המהר"ל,  מדברי  היוצא 
שמתפאר בישראל, והם כולם מכוונים כמענה לדברי השבח שמשבחים ומפארין ישראל אותו 
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ית' בפסוקי התפילין שלהם, שכל זה מובן היטיב בהמבואר לעיל שענין התפילין של הקב"ה 

וישראל, הם ענין של יחוד דודים, שזהו מדרכי היחוד שהמקבל מתחיל בדברי שבח לעומת 

)שאז  דליל שבת,  וכסדר  אליה,  דברי שבח  ואומר  לעומתה משבח  ואח"כ המשפיע  המשפיע, 

ובין בני ישראל אות  'ביני  י'שראל א'ת ה'שבת, ר"ת ביאה )האריז"ל(,  וכנס"י, ככ' ושמרו ב'ני  יחוד דקוב"ה  זמן  הוא 

הוא לעולם', בחי' בינו לבינה( שבזמירות ליל שבת הנוסח הוא שמקודם כנס"י בחי' המקבל 

ואח"כ הקב"ה  דרכו',  תמים  מלך  עד  וכו'  ברוך'  מלך  אביר  'מלך  דודה בשבחי  את  משבחת 

בשערים  ויהללוה  עד  וכו'  ימצא'  מי  חיל  'אשת  בשבחה  לעומתה  עונה  כביכול  המשפיע 

מעשיה', וזה הוא בחי' ימין הקורא שבתפילין, שמקודם הקב"ה קורא את שבחיו שמשבחים 

אותו ית' בהתפילין שלהם, ואח"כ הוא עונה לעומתם בשבחם של ישראל, בתפילין שלו כנ"ל.

תמיהה בענין השיטות החלוקות שבתפילין

בענין המחלוקת הנ''ל של רש"י ור"ת בסדר התפילין, )שנחלקו בזה גם הרבה ראשונים כמבואר בתוס' הנ"ל 
)זוה"ק והאריז"ל(, שבעלי הקבלה  ועוד( הנה יש בענין זה פלוגתא בין בעלי הנגלה ובעלי הקבלה 

סוברים שלאמיתו של הדבר, ב' השיטות אמתיות הם, והם רק ב' בחינות שונות בדבר כמבואר 

בדברי האריז"ל בשער הכוונות )תפילין ו(  וז''ל "ובזה נבין שלא פליגי רש"י ור"ת ושתי הסברות 

דברי אלוקים חיים, שלא כדברי החושבים כי סברא א' מהם היא האמיתית וסברא האחרת היא 

בטילה וחלילה מלהאמין בזה עכ"ל.

ומבאר שם שתפילין דר"ת יוצאין ממוחין דאבא בחי' חכמה, ודרש"י יוצאין ממוחין דאמא 
בחי' בינה, ועוד שינויי דרגות המבואר בארוכה בספרי הקבלה, משא"כ בעלי הנגלה סוברים, 

שלפי שיטת רש"י מי שעשה כר"ת לא יצא, וכן הוא לפי הר"ת דהעושה כרש"י לא יצא, וכן 

נפסק בהלכה בהל' תפילין )או"ח סי' לד( שלא להניחם בכיס אחד משום שאם האחד קודש השני 

חול עי"ש. 

ודבר זה הוא מילתא דתמיהה שבדבר גדול  כתפילין שהוא אות שנתן לנו, יהי' מחלוקת בצורה 
הכללית של המצוה עד כדי כך  שלשיטה אחד אינו יוצא אם עושה כשיטתו של השני, ]דזה 

אינו לא באות השבת ולא באות המילה, שהמחלוקות שבהם הם רק בפרטים אבל לא בצורתו 

היו  , כדמתאמרא משמיה דהגר"א שאם  והרבה שיטות  יש הרבה  וידוע דבתפילין  הכללית[, 

רוצין לצאת כל השיטות היו צריכין ללבוש שישים וארבע זוגות תפילין, והדבר אומר דרשני.

בחי' היחוד לאחד נפרדים

היטב,  הדבר  ישראל,מבואר  וכנסת  קוב"ה  בין  יחוד  הוא  דתפילין  לעיל  המדובר  לפי  אולם 
עד  בחוזק במעמדו,  יחזיק  ושכל אחד  ענין שיהי' כמה שיטות שונות,  יש  זו  דדייקא במצוה 
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כדי כך שכל אחד יפסול את התפילין של השני,  והטעם משום דזהו מציאותו של יחוד, איחוד 

באחדות  יתאחדו  גבורות,  היא  שבחינתם  ואלו  חסדים  היא  שבחינתם  דאלו  דוקא,  ההפיכים 

אחד, אף באופן שכל אחד נשאר בשלימות ובחוזק על מקומו הראוי לו,

איחוד חסדים וגבורות

הוא  שהאיש  לזה,  זה  הפיכיים  ממש  שהם  ואשה  דאיש  בהיחוד  שרואים   כמו  היא  וזה   
מבחי' החסדים והאשה היא מבחי' הגבורת כידוע, והתאחדותם היא  רק ע"י שמתגלה בהם 

ליחוד  מרכבה  הם  שבזיווגם  ע"י  וזה  השינויים,  כל  שממנו  הפשוט  האחד  השלישי,  השותף 

קוב"ה ושכינתיה, כמו שאמרו חז''ל )סוטה יז.( איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהם, ועי"ז הם 

מתאחדים באהבה ואחוה ושלום וריעות, אף שכל אחד נשאר במדתו שלו שהיא ההיפכי משל 

השני. 

אתה אחד - ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

אחד  שכל  ישראל  כלל  בכלליות  ג''כ   היא  כן  ואישה  דאיש  היחוד  בפרטיות  שהיא  וכמו 
כידוע(  וגבורות  חסדים  היא  הכל  דכללות  )ובכללות  הקדושות,  המדות  מהז'  אחרת  במדה  אוחז  מישראל  

וכל אחד כפי בחינתו ומדתו כן הוא שיטתו בתורה, והדבר הולך עד כדי כך  שלפי  שיטתו, 

התפילין של השני פסולים הם, ומ"מ מתאחדים כאחד באהבה ע"י כח היחוד דקוב"ה בכנסת 

ישראל, ולפי שהיחוד הזה מתגלה ביותר במצות התפילין וכנ"ל, לכן נשתלשל מחלוקת גדולה 

דייקא במצות זו, דזה הוא תפארתו ית' שמתגלה אחדותו הפשוט, דייקא בפעולות המשתנות. 

ועי"ז נעשה ונשלם היחוד 'דאתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ',

וענין הזה מצינו גם בענין התקיעות דראש השנה, שיש בהם הרבה שיטות , עד כדי כך שלפי 
אלו התקיעות של השני  פסולים הן ואינם תקיעות כלל וכן להיפך, וזה הטעם דלמעשה אנו 

עושים כדעת כל השיטת לצאת ידי כולם, דזה מבטא ענין היחוד, שע"י גילוי אחדותו יתברך 

בישראל, מתאחדים כל ההיפכים לאחד.

וכמבואר  ר"ה,  בכוונות  האריז"ל  בדברי  כמבואר  התפילין,  לכונות  משתייך  ר"ה  דענין  ודע 
ג''כ בלשונות הכתובים, ששניהם הם באים לזכרון, בשופר כ' 'זכרון תרועה' ובתפילין כ' 'והיו 

לזכרון בין עיניך', דהיינו שבשניהם יש את ענין היחוד דקוב"ה בכנס"י, הנקרא פקידה - לשון 

זכרון, )מלשון חייב אדם לפקוד את אשתו( דתפילין הוא ענין היחוד וככל האריכות שנתבאר לעיל, וכן 

השופר דר"ה יש בו את ענין היחוד, כמבואר בגמ' )ר"ה ('הני כיון דלזכרון אתי כלפנים דמי', 

שמבטא שיש בתקיעת השופר דר"ה, ענין היחוד דקודש הקדשים.
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המלכיות בר"ה ע"י אחדות כל ישראל

וזה הוא מה שמצינו בר"ה ענין המלכיות,  דגילוי מלכותו יתברך הוא ע"י אחדותן של ישראל, 
ככ' ברש"י עה"פ שאומרים בפסוקי מלכיות 'ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי 

ישראל', 'אימתי הוא מלכם כשיחד שבטי ישראל', דמלוכת השם יתברך מתגלה במיוחד בר''ה,  

יכולים  הם  ועי''ז  ישראל,  שבטי  יחד  ומתאחדים  וכנס"י,  דקוב"ה  היחוד  בו   יש  הזה  דביום 

לקבל מלכותו יתברך עליהם, בבחי' ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל.

מצות תפילין קבלת עול מלכות שמים

יתברך  מלכותו  קבלת  היא  שמוע  אם  והיה  שמע  דפרשיות  תפילין  במצות  ג''כ  הוא  וכזה 
עליהם , והוא ע"י האחדות דשבטי ישראל, שמתגלה ע"י היחוד כנ''ל, ועי' בקדושת לוי )פר' לך( 

שמבאר את ענין שני השיני"ן דתפילין של ראש, שמרמזים על שנים עשר שבטי ישראל ע"ש, 

יחד  מתאחדין  עי"ז  התפילין,  מצות  ע"י  שמתגלה  היחוד  שע"י  הדברים  מוארים  הנ"ל  ולפי 

שבטי ישראל, ויהי )הקב"ה( בישורן מלך.

***

)ב(

תפילין דרש"י ור"ת

לשון  וזה  ודר"ת,  דרש"י  התפילין  בחי'  ב'  כבר  מוזכר  דף(  מהימנא  רעיא  פנחס  )פר'  הזוה"ק  בספר 
והי' אם  יביאך שמע  כי  והי'  לי  ו"ו ה"ה, דאיהו קדש  יוד ה"ה  הזוהר "תפילין דיליה כסדר  

י'תהלל  בזאת  הנביא  דא אמר  ובגין  ה',  ה'  דאינון  הויות באמצע,  דאתי  אבל בעלמא  שמוע, 

ו'ידוע אותי כי אני ה', ובגין דא אוקמוה מארי מתניתן, דאית ברישא אתר  ה'מתהלל ה'שכל 

לאנחא תרי זוגי דתפילי כו'" ע"כ. המבואר בדברי הזוהר, שתפילין דרש"י הוא בחי' התפילין 

דהאי עלמא ותפילין דר"ת הוא בחי' התפילין  דעלמא דאתי )כן היסיק האריז"ל מדברי הזוהר הזה -  בשער 

הכוונות תפילין שער ו( והדברים צריכים ביאור.

תפילין דרש"י בקבר יחזקאל

כתב  'ששלחו  והוא  והסמ"ג,  המרדכי  פלא בשם  דבר  מובא  לד(  )סי'  תפילין  בהל'  יוסף  בבית 
מארץ ישראל שנפלה בימה שעל קבר יחזקאל, ומצאו שם תפילין ישנים מאוד, הכתובים כסדר 

ודרש"י  התפילין  שייכות  ביאור  וצריך  ע"ש,  האמיתי(  הוא  רש"י  ששיטת  ראיה  להביא  רוצין  )שמזה  רש"י, 

דייקא, ליחזקאל.
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ענין התפילין

והנה עצם השייכות דתפילין לתחיית המתים וליחזקאל הנביא כבר נתבארו )במאמר כונת התפילין(,   
ועכשיו נבוא לשנות ענין זה בכאן מפני הרבה דברים שנתחדשו בענין זה לעיל, ובזה יתבארו 

ג''כ  התפילין דרש"י ור"ת, וענין תפילין דרש"י הנמצא בקבר יחזקאל. 

התפילין היא עצם הלוז ותחית המתים

המוחין  של  הרשימו  שהוא  התפילין  שענין  שם  שנתבאר  למה  מקורות  כמה  נבאר  ומקודם 
דאתמול, הוא בחי' עצם הלוז שנשאר חי לעולם ועל ידו יהיה ג''כ  תחיית המתים,

א'. שהתפילין הוא בחי' חיים כמבואר בגמ' )מנחות מד.( שכל המניח תפילין זוכה לחיים, וכנוסח 
'ומשפע מצות תפילין יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים', שזה מבטא שענינו  הלשם יחוד, 

היא כעצם הלוז בחי' חיים.

ב'. דמקום הקשר של תפילין הוא על עצם הלוז, שזה מבטא שיש קשר ביניהם, ובחינה אחת 
הם.

ג'. גם מובא שהדלי"ת שבהקשר של תפילין, רומז על דוד המלך, שהוא חי וקים, וכידוע ענינו 
הוא עצם הלוז, שעצם זה נהנה רק מסעודת דוד מלכא, שבחינתו היא החיים, שהרי שנותיו הם 

)עי' באמרי  מאדם הראשון שלא נפגמו בחטא, וכזה הוא ג''כ עצם הלוז שלא נהנה מעץ הדעת 

פנחס(.

ד'. גם מהא שמצינו בחז"ל )מס' ר"ה יז.( שהחמירו 'בקרקפתא דלא מנח תפילין', שח"ו גופו כלה 
ואינו קם לתחיה,שלא מצינו כן בשאר מצוות עשה הרי לן שהתפילין הוא ענין עצם הלוז שעל 

ידו התחיה.

כתנות עור דא תפילין הוא בחי' הלוז 

ור"ת,  דרש"י  תפילין  בענין  הנ"ל  הזוה"ק  דברי  בביאור  חדשות  אותיות  לתת  נבוא  זה  ולפי 
דהנה כבר הוזכר במאמרינו  ענין הכתנות אור ועור, שמבואר בתיקו"ז דכתנות עור דא תפילין, 

החטא  ואחר  אור',  'כתנות  דבחי'  גבוהה  בדרגא  התפילין  היו   החטא  שמקודם  שם  ונתבאר 

שאבדו זה הבחי', נתן להם הקב"ה הכתנות  עור דהיא בחי' התפילין דידן, והביאור בזה הוא 

שקודם החטא היו  התפילין דהיינו החיים הנצחיים, בכל מציאות האדם, שלכן הי' חי לעולם, 

וכמובא שגם עקבו של אדה"ר הי' מכהה גלגל חמה, וזהו בחי' כתנות אור,אבל לאחר שחטא 

אבד את  החיים, ונגזר עליו מיתה, אולם נתן לו הקב"ה כתנות עור דא תפילין, שהוא רשימו 



-לב-

מבחי' החיים שלפני החטא, בחי' עצם הלוז, וזכה לזה ע"י עצם הלוז שלא נהנה מהחטא, ובזה 

מובן דהקשר  של תפילין היא דייקא על עצם זו,

תפילין דרש"י ור"ת בחי' כתנות אור ועור

ועפ"ז אפשר לפרש, את דברי הזוה"ק שכתב שהתפילין דרש"י הם בבחי' האי עלמא, היינו 

שהם בבחי' 'כתנות עור' שלאחר החטא, שזה הוא המציאות בעולם הזה שלא נתקן עדיין חטא 

זה, ותפילין דר"ת הם בבחי' עלמא דאתי, היינו בחי' כתנות אור, שבעולם הבא יחזור העולם 

לתיקונו כקודם החטא,  ויחזור לבחי' 'כתנות אור' כקודם החטא, ולכן זה הטעם דכהיום עיקר 

ההלכה היא כשיטת רש"י מכיון שבהאי עלמא עדיין לא נתתקן החטא, ואנו זוכים רק לבחי' 

כתנות עור.

תפילין דר"ת בחי' התמימות

ולרמז אפ"ל שלכן נקראים תפילין אלו דוקא על שם הרבינו תם, דהלא הרבה ראשונים סוברים 

עמוקות  במגלה  וכמש"כ  מעשיות,  שבסיפורי  הקדוש  התם  בחי'  על  להורות  שבא  אלא   כן, 

)ואתחנן אות קע"א(  ששיטות התפילין דרש"י ורבינו תם והשימושא רבא - ששמו שלום, מרומזים 

בפ' 'שמר ת"ם וראה יש"ר כו' כי אחרית לאיש שלו"ם' ע"ש, והתמימות הוא בחי' החיים, תם 

בהיפך אתוון היא מת, והביאור בזה שענין התמימות הוא אור שמקודם החטא, שכל החכמות 

הרעות והערמימיות בא לעולם רק ע"י הנחש שהי' ערום ועי''ז הכניס בהם זוהמתו, 

התמימות הוא החכמה דקדושה

הוא החכמה האמיתית דקדושה שהי' לו לאדם קודם החטא, וכמבואר בליקו"מ  והתמימות 

תפילין  בחי'  שזהו  ע"ש,  דבר  בכל  שיש  והשכל  החכמה  בחי'  הוא  תם  איש  שיעקב  א(,  )קמא 

דר"ת, כמבואר בדברי האריז"ל )שער הכוונות תפילין( שתפילין דר"ת היא בחכמה, ודרש"י בבינה, 

]וכמו שרואים בסיפו"מ שהתם ע"י תמימותו זכה לכל החכמות בתמימות בלי ערמימיות, וגם 

מהא דהרגיש התם בהמאכל איזה טעם שרצה )כמו שהיה בהמן( כמבואר בסיפו"מ, זה מבטא בחי' 

החכמה דקדושה שהי' לו, דטעמים בחכמה כידוע, ואפשר שזה הוא הענין מה שהתחיל המן 

לירד בחדש אייר, דצירופו של חודש אייר הוא יהה"ו כצירוף התפילין דרבינו תם )עי' בני יששכר 

חודש אייר מש"כ בזה(,דיש בחודש אייר   התמימות והחכמה האמיתית דקדושה כמו התפילין דר''ת 

ולכן היא שולט  על הטעמים שהם בחכמה[.



-לג-    /ודרפרשיותהתפילימ

יחזקאל הנביא והתפילין ותחיית המתים

ותחיית  תפילין,  למצות  קשר  ענינים  בכמה  בו  שמצינו  יחזקאל,  ענין  לבאר  נבוא  ומעתה 

המתים.

א'

מחמד  את  לוקח  'הנני  ליחזקאל  הקב"ה  לו  שאמר  יז(,  )כד  יחזקאל  בספר  מצינו  כל  ראשית 

עיניך' דהיינו שתמות אשתו, וצוה עליו שלא יתאבל עליה, 'ופארך חבוש עליך', ודרשו חז"ל 

)מו"ק טו( שפארך אלו התפילין שהם פאר, דכל אבל דעלמא אסור בתפילין, וצוה עליו הקב"ה  

שהוא לא יתאבל על אשתו, ופארו דהיינו התפילין יהי' חבוש עליו, הרי לן שייכות התפילין 

ויחזקאל, שממנו הוא המקור ושורש הדבר שהתפילין נקראים פאר, ולא בכדי הוא.

ב'

והשנית מצינו אצלו כשהחי' המתים בבקעת דורא )יחזקאל לז(, מבואר בגמ' )סנהדרין צב:( שאמר 

ר' יהודה בן בתירה שהוא מבני בניו של אחד מהמתים שהחי' יחזקאל, והראה את התפילין 

יחזקאל  שהחי'  מהמתים  שהי'  לזקינו  שייך  שהי'  התפילין  היינו  מהם,  אביו  אבי  לו  שהניח 

בתירה  בן  יהודה  ר'  שרצה  בזה  דיחזקאל,  בעובדא  התפילין  ענין  שוב  לן  נתגלה  הרי  ע"ש, 

להוכיח אמתת ענין תחיית המתים שלו, בזה שהראה דייקא התפילין שלהם.

ג'

והשלישית הוא זה המובא בסמ"ג ומרדכי הנ"ל, שמצאו בקברו של יחזקאל תפילין הסדורים 

כשיטת רש"י, שזה מורה ביותר, את  השייכות דתפילין ליחזקאל, עד כדי כך שנקבר התפילין 

עמו לאחר מותו, שזה מבטא קשר נצחי.

ד'

והרביעית דהנה כ' האר"י )ליקוטי נביאים יחזקאל(, שיחזקאל הוא התיקון של קין ע"ש, ובליקו"מ 

קמא לח מבאר את הכ' בקין למה נפלו פניך', דהיא פגם התפילין שהוא בחי' אור הפנים ע"ש, 

נמצא שיחזקאל שהוא תיקונו של קין, ע"כ שיש בו תיקון התפילין.



-לד-

ה'

ושייכותו של יחזקאל לתחיית המתים הוא פשוט, מענין המתים שהחי' בבקעת דורא )יחזקאל 

לז(, שענינו הי' להורות לישראל את האמונה בתחית המתים דלעתיד כמבואר בהפסוקים שם, 

שמזה אנו רואים בבירור שנשמת יחזקאל משתייכת לענין תחיית המתים, 

ו'

וביותר דיוק אפ"ל שנשמתו הוא בבחי' עצם הלוז שעל ידו התחיה, דמבואר בפי' המלבי"ם  

ואף הקוסטא דחיותא  )יחזקאל שם( שהעצמות היבשות דשם לא הי' בהם שום לחלוחית חיות, 

ליחזקאל  צוה הקב"ה  ולכן  בהם,  הי'  לא  ג''כ  הלוז  ידם התחיה שלעצם  דגרמי, שעל  והבלי 

הלוז,  עצם  בבחי'  הוא  בעצמו  שיחזקאל  לן  הרי  חיות,  בהם  להכניס  כדי  עליהם  להתנבאות 

שע"י הוא התחיה, )ולפרפרת הנה ענין זה דהמתים שהחי', הוא ביחזקאל פרק ל"ז, שזה מרמז על הלו"ז שע"י התחיה(.

יחזקאל ותפילין דרש"י

ובזה מואר היטיב שייכותו של יחזקאל לענין התפילין, ודרש"י דייקא, שהתפילין דרש"י בחי' 

האי עלמא, בחי' כתנות עור, הוא בבחי' הלוז שהיא השריים הנשאר מבחי' הכתנות אור וכנ"ל, 

ולכן נקבר  דייקא עם התפילין דשיטת רש"י, שאלו הן בחי' הכתנות עור, בחי' הלוז, שעל ידו 

יהי' התחיה של בחי' כתנות אור, וכיון שנתבאר לעיל דיחזקאל הוא בבחי' הלוז, ושייך לענין 

דרש"י  התפילין  עם  נקבר  לכן  דורא,  בבקעת  המתים  את  שהחי'  מזה  שרואים   כמו  התחיה, 

יהי' התחיה של הכתנות אור דלעתיד לבוא, בחי'  ידו  והכתנות עור שעל  , בחי' הלוז  דייקא 

התפילין דר"ת.

אבל אסור בתפילין

יהי' חבוש  ופארו  יתאבל על אשתו  ליחזקאל שלא  לו הקב"ה  דציוה  אפשר לבאר הא  ובזה 

עליו, דהנה הא דאבל אסור בתפילין אפשר דהטעם משום דהתפילין הוא ענין המוחין שהוא 

בחי' חיים וכנ"ל, והאבל על המת משמעו הסתלקות המוחין בחי' מיתה, ולכן הוא יושב על 

ענין  הוא  מציאותו  שכל  ביחזקאל  משא"כ  והמוחין,  החיים  שהיא  בתפילין  ואסור  האדמה, 

האבילות  ענין  אצלו  שייך  לא  לכן  מיתה,  בו  שאין  הלוז  עצם  בחי'  התחיה,  ידו  שעל  החיים 

ופארו נשאר חבוש על ראשו.



-לה-    /ודרפרשיותהתפילימ

עבודת אזמרה בנקודות טובות בחי' הלוז

בעבודת  הלוז  עצם  שענין  כבר  שנתבאר  מה  ע"פ  זה,  ענין  להטעים  אפשר  העבודה  ובדרך 

יש  )המבואר בתורה רפ"ב(, דהיינו שבכל אחד מישראל  'דאזמרה'  השם, הוא בחי' הנקודוה טובה 

ריבוי חטאיו שמבטא מיתה,  נופל בדעתו מחמת  נאבד לעולם, ושכהאדם  נקודה טובה שלא 

יכול לחיות את עצמו בנקודה זו שעדיין יש בו, עד שיעלה לכף זכות, שזה ממש כענין עצם 

הלוז שהוא כנקודה קטנה שע"י יחי' הגוף לעתיד, 

הנקודה טובה היינו עצם נשמת ישראל שהוא טוב 

שקשור  טוב  כולו  שהוא  ישראל  נשמת  של  עצם  ענין  הוא  הזו  הנקודה  שענין  נתבאר  גם 

במאמר  שנתבאר  מה  וכפי  לעולם,  נפגם  אינו  זה  שקשר  ודעת,  מטעם  למעלה  ית'  בעצמותו 

בדבר  תלויה  העצם שאינה  בחי' האהבת  התפילין  בחי'  ג''כ  הוא  זה  עלמא,  דמארי  התפילין 

שאינה בטילה לעולם.

החיזוק הגדול שע"י יחזקאל

יחזקאל שהוא ענין החיזוק הנרמז בשמו חז"ק א"ל כמדובר, שעי"ז הוא  הוא אורו של  וזה 

מחי' כל המתים ברוחניות בנפילה למקום המיתה דהחטא, כאשר אנו רואים בהמתים שהחי' 

בבקעת דורא שהיו נשמות אנשים שפלים בתכלית השיפלות כמבואר בגמ' )סנהדרין צב:( שלחד 

מ"ד הם אנשים שלא האמינו בתחיית המתים, ולחד מ"ד הם אנשים שאין בהם לחלוחית של 

שלא  טוב  שכולו  ישראל  של  העצם  נקודת  את  שמאיר  יחזקאל  של  החיזוק  אור  וע"י  מצוה, 

נפגם לעולם, שזה הוא בחי' הנקודה טובה, בחי' הלוז, עי"ז מחיה אותם ומעלה אותם לכף 

זכות.

צירוף השם תפילין דר"ת בחי' אשת חיל עטרת בעלה

ביארנו לעיל גדלות התפילין דר"ת שהוא בחי' עלמא דאתי, ובו מתגלה ההארה מהכתנות אור 

'אשת  בחי'  ביותר  מתגלה  לעיל, שבהתפילין  במאמרינו  באריכות  וביארנו  עלמא,  האי  בתוך 

דברים  דחומש  בהפסוקים  שלו  בהתפילין  משתבח  שהקב"ה  אמי,  בחי'  בעלה',  עטרת  חיל 

דייקא , שבחינתה המלכות עי''ש, ודבר זה יכולים לראות בהתפילין דר"ת דהצירוף דתפילין 

)בחי' האי עלמא(, הה"א הוא  דו"ה  )כמבואר בדברי האריז"ל(, שבצירוף הזה בהיחוד  יהה"ו  היא  דר"ת 

למעלה מהוי"ו, שמבטא ענין 'אשת חיל עטרת בעלה'.



-לו-

בתורתו של ר' מאיר כ' כתנות אור 

מורה  שזה  מאיר,  בשמו  ומרומז  באל"ף,  אור  כתנות  כתוב  מאיר  ר'  של  דבתורתו  וידוע 
תפילין  בחי'  שזה  ביותר,  החכמה  ענין  אצלו  שמצינו  וזה  דר"ת,  תפילין  בחי'  הוא  שבחינתו 

דר"ת כנ"ל, והוא בהא דאיתא בחז"ל שאין הלכה כמותו משום שלא ירדו חכמים לסוף דעתו, 

שזה מבטא חוזקו בנקודת החכמה, וזה מה שאמר רבי 'האי דעדיפנא מחבראי דראיתי את ר' 

מאיר מאחוריו, שהי' בו בחי' החכמה, אפי' באחוריו, וזה מה שאמרו ר' מאיר 'רמון מצא תוכו 

אכל קליפתו זרק', דרומז על נקודת החכמה שהוא ההסתכלות על הנקודה הפנימית, שזה הי' 

בחינתו, וגם רואים בו את  עבודת אזמרה בהסתכלותו רק על הנקודות הטובות, שזהו הכונה 

במה שתוכו אכל וקליפתו זרק.

***

זכרון התפילין היינו זכרון דעלמא דאתי )ליק"מ(

נד, שמבואר שם שענין  אנו מוצאים בליקו"מ קמא  לכמה דברים המבוארים לעיל  וסמוכין 
שלפי  ע"ש,  דאתי  עלמא  זכרון  בחי'  הוא  עיניך',  בין  לזכרון  'והיו  בו  שכ'  דתפילין  הזכרון 

המבואר לעיל זכירה זו משתייך ביותר לתפילין דר"ת כמבואר בזוהר הנ"ל שתפילין דר"ת הם 

בחי' עלמא דאתי, 

קשר של תפילין בחי' דוד

אדוני  נפש  'והיתה  כה(  א  )שמואל  בו  שכ'  דוד  בחי'  הוא  תפילין  של  דהקשר  שם,  מבואר  עוד 
צרורה בצרור החיי"ם' ע"ש, שזה הוא כמבואר לעיל שדוד הוא בחי' החיים שלא נפגם מעץ 

הדעת, כבחי' הלוז שלא נהנה מעה"ד.

טוב עין בחי' הסתכלות על נקודות טובות

מבאר שם שבחי' הזכרון בעלמא דאתי שהוא בחי' זכרון התפילין ובחי' חיים, הוא בחי'  גם 
טוב עין, ומדת רע עין הוא בחי' מיתה, שעי"ז נופל לשכחה מענין הזכרון דעלמא דאתי שהוא 

בחי' זכרון התפילין ע"ש. וזה מכוון לענין שנתבאר לעיל, שעבודת אזמרה בהנקודות טובות 

הוא בחי' הלוז בעבודת ה', וזה בחי' הקשר של תפילין שעל עצם הלוז, שזה מבואר בדבריו 

במה שכתב שהתפילין הוא בחי' 'טוב עין' דענינו  להסתכל רק על הטוב הפנימי שבכל אחד 

מישראל, שזה בחי' 'החיים והטוב', בחי' חכמה 'המחיה את בעליה', - שענין זה גם משתייך 

ביותר לתפילין דר"ת, שבחינתו חכמה כנ"ל -, ובחי' 'רע עין' ענינו שמסתכל על הרע החיצוני, 

שזה בחי' 'המות והרע', שהוא ההיפך מבחי' התפילין שבחינתו החיים והטוב.
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ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

שיחה ב שבת חול המועד סוכות תשע"ח

סוכה

מהות הסוכה נמשכת מענני הכבוד וכן מעשן הלבונה והחלבנה שבקטורת, בחי' פסולת גרן 
ויקב.

ענני הכבוד וכסא הכבוד )רוכב על עב קל(, נמשכים מן הכרובים הסוככים בכנפיהם ופניהם איש 
אל אחיו )שמות כה כ( בקודש הקדשים. 

החטא והעצבות

עצבון בא לעולם אחרי חטא עץ הדעת )בעיצבון תאכלנה(. החטא מהותו חיסרון )סרחון - חסרון(. אדם 
גורש מגן עדן.

תשובה ובעל תשובה

ברחמיו, נתן הקב"ה לאדם מתנה – תשובה ומחילת עוונות. יעשה תשובה ויתכפר לו )פסיקתא 
דר"כ כד ז(, תחזור הבריאה לשורשה ותשוב השמחה. זהו סוד השבת  - שוב אל ה'.

מכין  הקב"ה  מנשה.  כמו  ליהודי  אפילו  הכבוד,  כסא  תחת  "מחילה",  הקב"ה  חותר  ביו"כ 
)אחרי שסולק מגן עדן(. מקום  לבעל התשובה, מקום חדש, מיוחד, כבן יחיד, שלא ירגיש כמתגנב 

שצדיקים לא יכולים לעמוד בו )ברכות לד:(.

זכות אהרן הכהן

כח מחילת עוונות, בזכות עבודת אהרן הכהן ביו"כ בק"ק, מקום שהכרובים סוככים בכנפיהם 
ופניהם איש אל אחיו. בזכות אהרן הכהן, שעמל לגלות מידות טובות בין אדם לחברו ולהשלים 

בין יהודי לאביו שבשמים. ביום קדוש זה, התוודה אהרן הכהן לפני הקב"ה, כשליח של כלל 

ישראל וזיכה את כלל ישראל ליישב מאוחדים בסוכה.
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דווקא בצל חטא ע"ג, יכל מרע"ה לבקש סוד רחמי ה' האין סופיים, את כח התשובה.

ביום כיפור היא המפתח לשמחת החג, שמחת בית השואבה, כאשר שואבים רוח  התשובה 
הקודש – קרבת ה' לבניו, לכל יהודי באשר הוא.

אחדות ישראל ושמחת החג

עבודת אהרן הכהן, מידות טובות בין איש לרעהו, בק"ק, מקום הכרובים הסוככים בכנפיהם 
ופניהם איש אל אחיו. מכח עבודה זו, מאוחדים כלל ישראל בסוכה. וכן אמרו חז"ל )סוכה כז:( 

'מלמד שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת'. 

נבדלים מהם, ברגל הם בחזקת  כל השנה, ת"ח  זו מתבטאת בחג. עמי הארץ, אשר  אחדות 
טהורים. ע"כ בחג מאוחדים כלם יחד, ת"ח עם עמי הארץ עם גדולי ישראל ומכח אחדות זו, 

שמחת החג.

 **

שיחה ג שבת חול המועד תשע"ח

חו"מ יהודי חי את אהבת ה', אשר סדר התפתחותה : פסח לידת עם ישראל. שבועות  שבת 
בחג  עשינו תשובה.  וביו"כ  הקב"ה  את  בר"ה המלכנו  ושכינתיה.  קב"ה  יחוד  התורה,  קבלת 

הסוכות ושמחת בחגך והכנה לשמיני עצרת. 

בשבת חו"מ סוכות, שקוראים בה "קהלת" והוא יום אושפזין של יעקב אבינו )תשע"ח(, אפשר 
לקבל את מורשת שלמה המלך ויעקב אבינו לדורנו.  

סוד, שבעים פרי החג, קהלת ויעקב אבינו ע"ה : 

אלו  הבליו,  מצד  והן  וכד'(  )פרנסה  הקיומיים  צרכיו  מצד  הן  היהודי,  את  מקיף  הזה  העולם 
שמסיחים את דעתו של אדם, מדעת עליון. הבלים אלו, באים מחכמות שבעים אומות, וכנגדם, 

שבעים פרי החג. מכיוון שאדם נזקק לצרכיו, בעולם הזה, קשה להיבדל מהבלי העולם הזה, 

המשולבים בהם. אפילו, נוי סוכה אלקטרוני, עשוי להסיח דעת, מפנימיות משמעות סוכת ענני 

הכבוד. 

המלך החכם באדם, בספרו "קהלת", משיא עצה כיצד לשרוד במציאות הבלי עולם  שלמה 
"הבל",  פעמים  הבל". שבע  הכל  הבלים  הבל  קהלת  אמר  הבלים  "הבל  אותם,  לאפס   : הזה 
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בפסוק )הבלים - מיעוט ריבוי שניים(, כנגד ספיחי, מותרות, שבעת עמודי העולם, הבלי העולם הזה. 

בדרך הזו יכול יהודי להישאר בשלמות עם הקב"ה. 

יעקב אבינו מחזק את רוחנו במאבקנו בהבלי העולם הזה. הוא שהיה עסוק בצער גידול בנים, 

ושמר על תומתו, בימי שהותו עם הבלי חמיו לבן הארמי. הוא שהקים שנים עשר שבטי ה', 

מלמד אותנו, שאפשר להיות עובד ה', גם במעמקי הקליפות, ע"ז והבלי העולם הזה. ממיטתו 

השלמה של יעקב אבינו, למדים אנו, לא להתפעל משום דבר. העולם הזה מרמה אותנו ומהתל 

בנו, ויעקב אבינו, שעבר ניסיונות אלו עם לבן הארמי, מחזק אותנו. כאשר הגיע יעקב אבינו 

לארץ ישראל, וזכה לישוב הדעת, "ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות". מה לבהמות ולסוכות 

? אלא שעבודת יעקב אבינו הייתה, להעלות בחי' בהמה לעבודת סוכה ולדרגת אדם. הוא פדה 

נשמות ישראל אשר נפלו לבחי' צאן לבן )עי' ליקו"מ רסו קמא, וליקו"ה סוכה(. 

מהי שמחת שמיני עצרת ושמחת בית השואבה ? מהו פירוש הפסוק, "זה ה' קיווינו לו, נגילה 

ונשמחה בישועתו" ? נגילה, על סוד ה' ליריאיו, שגם בגלות המר, בשפלות, בהסתרה, קרוב 

ה' לקוראיו. צדיקים יתפעלו מתוך בכייה של שמחה, איך יכלו לשרוד את הגלות המר הזה, 

זה ה' קיווינו לו. על זה אנו אומרים "ושמחת בחגך". ה' אתנו בכל מצב וזמן. זה החיזוק לכל 

אחד, בגלות הפרטית שלו. על כך יכול כל יהודי להתפלל, שתימשך עליו שמחה זו לכל השנה. 

זוהי רוח הקודש, ששואבים בחג הסוכות. 

יהי רצון, שבזכות ענני הכבוד, נינצל מניסיונות מלחמת גוג ומגוג. ומכל השלכות החידושים 

הטכנולוגיים שסובבים אותנו. 

יהי רצון שבזכות מצוות ישיבת סוכה, נינצל מחבלי משיח ונזכה לקבל פני משיח צדקנו. 

מפגעי  אנו  נינצל  פניו,  מעל  הקדושה,  היפך  עשיו,  את  ששילח  יעאע"ה,  שבזכות  רצון,  יהי 

הזמן ונגדל ילדינו על קדושת סוכה.

יהי רצון, שכמו שאסור להשאיר בסוכה כלי מאוס, נזכה שתהייה עלינו שמירה עליונה בימים 

אלו, מכל מיאוס.

וצאצאי  וצאצאינו  אנו  נזכה  ה',  י"ב שבטי  בטף,  מטופל  יעאע"ה, שהיה  רצון, שבזכות  יהי 

צאצאינו וצאצאי כל עם ישראל, להיות יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.

שלמה המלך ב"קהלת", משיא לנו עצה כנגד מותרות העולם הזה : "הבל הבלים, הכל הבל".

יעקב אבינו מחזק אותנו באותו עניין, "עם עשו גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי".
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לכבודי בראתיו, אף עשיתיו

גופי.  לי  לפני התפילה, הציקה  לבית הכנסת, בשבת חול המועד, לשיעור של הרב,   בדרכי 
המצוקה העכירה את רוחי. נשאתי עם עצמי, איך אפשר להיות בשמחה במצב כזה ? המשכתי 

ושאלתי את עצמי, מה בעצם, מפריע לי להיות בשמחה ? הכבוד! הכבוד שלי  מבין, שאם 

הכל כשורה, אז יש מקום לשמחה. אחרת, לשמחה מה זו עושה ? לא מתאים לי להיות בשמחה 

במצב של מצוקה. 

עצמו,  בכבוד  למעט  צריך  יהודי  ויו"כ.  השנה  ראש  לעבודת  ו(  קמא  )ליקו"מ  בהכנות  נזכרתי 
להחזיר את הכבוד למקומו הראוי, לבורא עולם. כאשר אדם נושא את הכתר על ראשו, הכתר 

איננו במקום הנכון. על כן הוא סובל ייסורים ופחדים, שמא ייקחו ממנו את הכתר. מה יגידו 

למרות  להיות שמח,  לך  מותר  הכתר.  את  לעצמי, "שחרר  עליו. אמרתי  איך מסתכלים  עליו, 

הכאב". כדאי להחזיר את הכתר למלך ולהשתחרר מהפחד שמא ייקחו אותו ממני. כאב הבטן 

המשיך, אך המועקה בליבי חלפה. 

קבלתי, שאפשר להיות בשמחה, עם המצוקה בבטן, כאשר הכבוד בצד. והנה כאשר נכנסתי 
לסוכה, הרב אמר בדבריו, שאדם מאבד את יישוב הדעת שלו, כאשר לא מתאים לו... 

מן הסוכה, אחר השיעור, שח לי חבר, שבאותו בוקר, כמה עניינים לא הסתדרו לו  בצאתנו 
והוא הרגיש מתוסכל. בצר לו, יצא להתבודד ביער הסמוך. והנה בעודו שח את ליבו, שמע בת 

קול, "אהובי, לא אתה המדובר". יש בורא לעולם והכל ממנו.

הקב"ה ברא עולם לכבודו, "לכבודי בראתיו". לא אני המדובר. הבריאה מספרת כבוד ה' ואני 
חלק מן הבריאה. האבן מפארת את ה' בצורתה וגווניה. הפרח מפאר את ה' בגווניו וריחו. החי 

מפאר את ה' בדרך חייו, הציפור במעופה, החתול בגמישותו. האבן איננה מתפעלת מעצמה 

והפרה איננה מסתכלת לאחוריה, לראות כמה יפה חרשה. 

עשרות, מאות ואלפי פעמים, דנתי עם עצמי, איך אפשר לוותר על הכתר ? מה, אני כלום ? 
אפשר שאין לי מקום ? והנה בהיותי בשדה, בתוך הבריאה של הקב"ה, שאיננה שופטת ואיננה 

פוגעת, זכיתי להבזק הבשורה : אני לא המדובר ! יש רק כבוד ה' בבריאה ואני חלק ממנה. 

וה' מתפאר בי כפי שאני)עם בחירתי(, כפי שהוא מתפאר באבן ובפרה ועוד אין ערוך. 
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בלי שיפוט,  והפרה שאינם מתפעלים מעצמם.  כמו האבן  לחדול מלהתפעל מעצמי,  אפשר 
יש  אם  לבדוק  בלי  עלי,  חושבים  מה  עלי,  מסתכלים  איך  הרף,  ללא  עצמי  את  להעריך  בלי 

לי מקום. ברגעים אלו התפשטה בי שלווה ועונג. מעין עונג שבת, כאשר מאמינים שנמצאים 

התמזגות  הרגשתי  מקום.  לחפש  בלי  עצמית,  בהערכה  צורך  ללא  דאגות,  ללא  המלך,  בבית 

ויש סביבי. פשוט, כאבן מאבני המקום,  אני  מיוחדת במינה עם הבריאה. לא הרגשתי, שיש 

מקומו של עולם.

מערכה שניה : למחרת יצאתי לשדה וניסיתי לשחזר, שוב, את העונג הנפלא. ולא עלה בידי. 
ללמדני, שאין פטנטים ואין מרשמים, בעבודת ה'. רק רחמים, שמתגלים, מתוך הכנעה לרצון 

ה' במציאות הרגע. כאשר לא הולך, כפי שרוצים.

מערכה שלישית : בשיעור החסידות שלפני תפילת שחרית שבת פרשת "לך לך", דברי הרב 
היו בבחי' מכה בפטיש לנושא :

הרב עסק בשאלת, תכלית ירידת הנשמה לתוך גוף, בעולם הזה. כאשר ברקע, פרשת ניסיונותיו 
של אברהם אבינו ע"ה. 

עליו.  מטיל  המפעל  שבעל  במשימות,  הצלחותיו  עפ"י  מוערך,  העובד  אנוש,  בני  במפעל 
עובד, שאיננו מצליח, מתפטר מעצמו, או שמפטרים אותו. 

הטיל  הבורא  הראשון.  העובד  היה  אאע"ה  הדבר.  כן  לא  הזה,  העולם  הקב"ה,  של  במפעל 
עליו משימה, "לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך". אאע"ה מציית להוראה, אולם המציאות 

טפחה על פניו, בבואו לארץ כנען, "ויהי רעב בארץ". וכך, ניסיון, אחר ניסיון, אאע"ה מציית 

והמציאות שבה וטופחת על פניו )ועי' פרי הארץ פ' לך(. 

 ? מנהיג  הזה בלא  דל שפתיו הרהור, "תאמר, שהעולם  על  דרכו, עלה  אחת, בראשית  פעם 
הציץ עליו הקב"ה ואמר לו, אני הוא בעל העולם". מאז, חדל אאע"ה להיות חוקר ואימץ את 

דרך האמונה. הוא הבין, שאי אפשר להבין את הנהגת הבורא. והבורא איננו מעוניין בהצלחות 

העובד, אלא בציות להוראותיו. ויותר מכך, הבורא שמח במאבקים של עובדיו, כנגד חלישות 

הדעת, מכישלונותיהם וחושב להם זאת, לצדקה )רש"י(.  לתכלית זו יורדת הנשמה לתוך גוף, 

בעולם הזה. 

חלישות  סבך  בתוך  עבודתנו,  את  שמזככת  הזכות,  בניו.  לנו,  אאע"ה  שמנחיל  הזכות  זוהי 
הדעת.



-מב-

, היה עוד לימוד חשוב : אדם דן את עצמו, שמא  לעניין באותו עניין, באותה שבת  מעניין 
את  עזוב   : אותנו  הצדיק מלמד  ראוי. אאע"ה,  איננו  או שמא  ראוי,  הוא  יגרום החטא. האם 

ההתעסקות עם עצמך. "ויאמין בה' ויחשבה לו צדקה" תאמין שצדיק ה' והוא רחום 

וחנון עמך, בין אם אתה ראוי ובין אם אינך ראוי )רמב"ן(. 

הקב"ה ברא עולם לכבודו, "לכבודי בראתיו". לא אני המדובר. הבריאה מספרת כבוד ה' ואני 
חלק מן הבריאה.

מבקשים ממני להשלים עם רצון הבורא ותו לא.

הקב"ה שמח בכל מאבק כנגד חלישות הדעת, כאשר המציאות טופחת על פנינו.


