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סיפורי מעשיות

פרק ג'

ענף א'

ִניםא	.א ַרנְּ מְּ שֶׁ ים,א ֲ	ָנשִׁ ֵ	יֶזהא יֵּׁשא שֶׁ ׁשוֵֹמַע,א ָהָיהא ּוְכשֶׁ ָחְזָקה1,א בְּ לּוָכהא ַהמְּ ֶ	תא ַפסא תָּ ַהנַּ"לא ֶלְךא ְוַהמֶּ א

תֶֹקףאָועֹז3. םאְמ	ֹד2,אּוָמַלְךאבְּ םאְונוֵֹקםאבָּ ִריםאֵמַהִחּלּוףאַהנַּ"ל,אָהָיהאַמֲעִנישָׁ ּוְמַדבְּ

ּקוִֹריןאָנ	ְוָל	ְוֶיע(אב.א ָריואִלְתּפֹסאַחּיוֹת5א)שֶׁ ֶלְךאִעםאשָׂ אַוְיִהיאַהּיוֹם4,אְוָנַסעאַהמֶּ

1 הלא לפי הכלל כאן הבן מלך האמיתי הינה קדושה, והבן השפחה האמיתית הינה הקליפה, וממילא קדושה מרכבה למלכות 

וקליפה מרכבה לממשלה, ולכן כאן הבן מלך שבמהותו בן שפחה באמת לכן לקח תא המלכוה בחזקה המבטא ממשלה.

2 ובפשטות שאין הכבוד למלוכה, וי"ל ע"פ מ"ש בליקו"מ )קמא קפא( "כשמתקשרים בקשר איזה אנשים על איש אחד אפלו 

אם הוא אדם חשוב יותר מהם, על כל זה יכולים להפילו, כי נתקבצים חלקי הכבוד שיש לכל אחד מהם, ועל ידי זה נתבטל 

חלק כבוד שלו ונופל על ידם, בבחינת )איוב כ"ט( "ראוני נערים ונחבאו", שהקטנות בטל לפני גדלות, כי חלקי הכבוד שלהם 

כשנתקבץ ונתקשר יחד, הוא גדול מחלק כבוד שלו לבדו, אם לא שזה האיש שחולקין עליו הוא גדול במעלה מאד וכו', אבל 

אם אין גדול כל כך יכולים להפילו על ידי הקשר, אפלו אם כל אחד מהם נמוך ממנו, רק שלא יהיו רשעים ".

וממילא הרגיש הנפילה והעבדות יותר בעומק נפשו שדוברים האמת, פירוש כשאין מדברים מזה עליו והרינון, ממילא עצם 

כשגם  אך  שבנפשו,  'השפחה'  מהתהום  והתעלות  הנהגה  כח  מה  במידת  לו  נותנת   המלוכה  בבית  ולשבת  המלוכה  הנהגת 

מדברים עליו ממילא מרגיש בנפשו איבוד כל מלכותו והנהגתו וכו'.

3  ולכאורה נראה שהצליח לדכאות את העם בהשקט, שהלא כל החשבון הנפש על מצבו לא נעשה מכישלון ומרידה אלא מצד 

עצמו בישוב הדעת מחוץ לשוב,

4 עי' ליקו"ה )ברכת השחר ג( שיום ולילה הגדרתו חושך ואור שפחה ומלך, וי"ל שכאן נכתב ויהי היום לרמז שכבר התחיל 

להתנוצץ האמת וכבר יוצאים מהחושך לילה שהבן השפחה באמת יושב על כסא הבן המלך האמת.

5 יש לומר, הלא הנהגה זו מידת אכזרית של המלכות, שיוצא מלך בשר ודם ומצער בעלי חיים לתענוג עצמי המדומה, ולכן 

נתעורר כמו כן כאן המידת האכזריות שהתנהג עם הבן השפחה שבאמת בן המלך.

והביאור, שמלך אמיתי יש לומר שהריצה והתענוג שיש לו בבעלי חיים בעולם בשדות וכו', יש לו התר במידת מה כסוד דין 

מלך פורץ גדר וכן דין הפילגשים שהכל מצד רוחב ובינת נפשו.

וכן יש  לומר שהלא הדין שאם לצורך האדם מותר אפילו בזמן שגובל לצעב"ח וכמ"ש החתם סופר )שבת קנד: ד"ה קסבר 

עיי"ש(, וממילא יש לומר מלך בשר ודם כשרוצה לנהוג מלכותו במלוכה בנועם ורצון ולא בממשלה בכח ובחזקה, והלא הינו 

בשר ודם שלפעמים מתעורר בו רצון למידת שליטה וכח בחזקה, ולכן הולך ומוציאו על בעלי חיים, ושוב כשחוזר לעירו ובא 

לארמונו להנהגת  מלכותו ממילא מתנהג בחסד וברחמים.

משא"כ הבן השפחה אין לו שייכות לזה, וממילא כולו אומר אכזריות, כעבד ושפחה עם הדומה לחמור, וממילא ראה את מצבו 

שכולו אכזרי.
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םאָלנּוַח7אּוְלַטיֵּל8,א	.א קוֹםאַההּו	אְוָעְמדּואשָׁ ּוָב	ּואְלָמקוֹםאָנֶ	ה,אּוְנַהראַמִים6אִלְפֵניאַהמָּ

ב9,אד.א כַּ ֶלְךאִלשְׁ יַחאַעְצמוֹאַהמֶּ ְוִהנִּ

ִחנָּם12,אה.א ן11אַהנַּ"לאבְּ ֵרׁשאֶ	תאַהבֵּ ֵּ	 ה,אשֶׁ ָעשָׂ האַהנַּ"לאשֶׁ ֲעשֶׂ ְעּתו10ֹאַהמַּ ּוָב	אַעלאדַּ

ןאו.א 	ן?אְוִ	םאֵ	ינוֹאבֶּ ֵרׁשאִמכָּ ף?אַמּדּוַעאִיְהֶיהאִנְת	ָּ ְתַחלֵּ נִּ יאשֶׁ ֶלְךאלֹ	אדַּ ןאַהמֶּ ְך13:אִ	םאהּו	אבֶּ האַנְפשָׁ יאִממַּ כִּ
יאֶמהאָחָט	?14א יַעאלוֹאְלָ	ְרׁשוֹ,אכִּ ןאֵ	יןאַמ	ִּ ֶלְךא	ַּם-כֵּ ַהמֶּ

וכמ"ש הכתוב  'תנועת המים' ההולכים במרוצה מבריאת העולם מוצא את האדם מדמיונותיו  והסתכלות  ראית  לומר  יש   6

והיינו שהכל  איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת":  והים  הים  "כל הנחלים הלכים אל  ז(  א  )קהלת 

הולך ורץ וכו', ומזכיר את מה שאתה רואה שבעוד רגע כבר איננו ולפני רגע לא היה כאן, ומעוררת לתכלית. ואין התעוררת 

כזו במקום נאה ביער ושדה ששם נראה את 'ההוה' כמה נאה ויאה אבל עד שיתבלה וירקב ויבול האילן וההמסתעף, ואין בא 

להתעורר ולזכור את העבר והעתיד.

ולפ"ז י"ל בדרך אפשר בכלליות מעלת המים כמ"ש חז"ל )יומא פה:( אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, 

ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, שנאמר, )יחזקאל לו( וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר, )ירמיה יז( מקוה ישראל 

הוי', מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.

'מנוחה' הוא בבחירתו של האדם בשלימותה, שלא נעשית מנוחה בנפש האדם מדברים שבחוץ אלא מכח  7 הכלל המושג 

החלטתו ובחירתו לעזוב את הכל וכו', והוא סוד השבת קודש והמנוחה, שאז נשלם הבחירה.

8 המושג טיול ברגלים אינו דבר התרעננות חיצוני, אלא פעולת ותנועת הרגלין ימין ושמאל בהליכה מעוררת פעולת המוח 

הימין והשמאל, וממילא כשנמצא במקום מרגוע והולך לאטו מתעוררת כל המוח העבר ההוה ומחשבת העתיד, הבן ודו"ק.

9 שכיבה זו אינה מעייפות אלא מהתענגות, ולכן הגיע לעדינות בנפשו ובא להנ"ל.

10 פליאה איך עולה בדעת הבן השפחה שבטעות הינו בן מלך שעולה במחשבתו טוב והרהורי חרטה.

ואולי שהלא המחשבה הזאת היה כבר קודם לאבי הבן שפחה, )ולמעשה אביו האמיתי( שקודם ששלח את בנו למרחקים כבר 

חשב על זה, וכאן הגיע הבן מלך לחשוב ולהרהר על זה.

ואולי הרע אין יכול לרמות את עצמו, והיינו שהבן מלך ראה שאין 'מלוכה' שייכת לו בעצם ודוק.

11 ואין מסופר שנתחרט שגרם רע אל אביו.

12 ועוד י"ל מה שבא על דעתו כזה הרהור תשובה, בזמן ומקום שלכאורה וישמן ישורון ויבעט הלא הוא נמצא בשלימות 

ותכלית הכבוד כמלך בעולם, 

והביאור שהיות שירש במהמלך שבאמת היה בקדושה, וממילא קיבל את המחשבות של הרהור וחרטה.

13 לכאורה בהשקפה ראשונה נראה שהממה נפשך שהבן מלך חשב כאן, והממה נפשך שהאבי הבן השפחה חשב ואמר לבנו 

לעיל הן אותם הממה נפשך,  

הגע עצמך הלשון ממה נפשך אמרו שתים א' העבד האמיתי לבנו הבן שפחה שבאמת הינו בן מלך האמיתי, נמצא שזה היה 

דיבורי האב עבד האמיתי, ב' וכן הבן מלך שבאמת הינו בן שפחה אמיתי.

ועוד יש להתבונן, באופן ההנהגה והחשיבה של הבן מלך האמיתי כשהגיע לזמן ההתבוננות שדיבר על הנהגת השי"ת, ואע"פ 

שהוא נפל מזה, אבל סביב הנהגת הבורא, שזה מבטא 'אצילי' נימוס מלכות.

14 במידת מה יש לדון שהלא הכלל מלך פורץ גדר לעניני המלכות, וכמו שמצינו הרבה היתרים שלא מצינו בשום אדם אלא 
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ה,אז.א ָעשָׂ דוָֹלהאַהּזֹ	תאשֶׁ ֶזהאּוִמְתָחֵרטאַעלאַהֵחְט	15אְוָהַעְוָלהאַה	ְּ באבָּ ֶלְךאחוֹשֵׁ ְוָהָיהאַהמֶּ

ֶזה16,אח.א ֲעשׂוֹתאבָּ ְולֹ	אָיַדעאָלֵתתאֵעָצהאְלַנְפׁשוֹאַמהאלַּ

א ְדָ	ָ	ה18אְמ	ֹד,אט. באבִּ ֶזהאִעםאׁשּוםאָ	ָדםאְלִהְתַיֵעץאִעּמו17ֹ;אְוִנְתַעצֵּ ָבראכָּ ראִמדָּ ראְלַדבֵּ ְוִ	י-ֶ	ְפשָׁ

ָ	ָ	ה,אֵ	יןאְצִריִכיןאעוֹדאְלַטיֵּל20,אי.א נְָּפָלהאָעָליואדְּ יאֵמַ	ַחראשֶׁ ִריםאָלׁשּוב19,אכִּ ְוָ	ַמראְלַהשָׂ

א ֲעָסָקיואי	. בַּ קא ְוִנְתַעסֵּ ַוֲעָסִקים,א ִעְנָיִניםא הא מָּ כַּ לוֹא ָהיּוא 	יא ַודַּ בְּ ְלֵביתוֹ,א ֶלְךא ַהמֶּ ָחַזרא ּוְכשֶׁ ְלֵביָתםא ְוָחְזרּוא
ְעּתוֹאִעְנָיןאַהנַּ"ל21 ְוָעַבראִמדַּ

ענף ב'

א ַעםאֶ	ָחדאָיָצ	אְלַבּדוֹאיב. זאְמעוָֹתיו,אפַּ האּוִבְזבֵּ ָעשָׂ האַמהאשֶּׁ ֱ	ֶמת(אְוָעשָׂ ֶלְךאבֶּ ןאַהמֶּ ראהּו	אבֶּ ְתָ	ֵרׁשא)ֲ	שֶׁ נִּ ןאַהנַּ"ל,אשֶׁ ְוַהבֵּ
ּכֹב22,א ְלַטיֵּלאְוֵהִניַחאִלשְׁ

במלך מצד כח המנהיגות הנעלית, וא"כ לכאורה יש לשלח את האדם המעכב למלך ומגבילו למידת הפורץ הגדר וכו', ואולי 

הכי פירושו שזה בזה תליא שאפילו שהוא באמת בן השפחה אבל על פי השמועה אולי יש לו אמת וכו' ובכה"ג הקושי ביותר 

שאם הוא בן השפחה באמת אבל סיביבו יש לו ספק וכו' , ואם כן 'במה חטא'.

15 וצריך ביאור מה גרם לו לעשות דין וחשבון, הלא בדרך כלל מצב כזה שהולכים לטייל ולהנאות מביא את האדם להסח 

הדעת מצער וכעס ומכאובים, 

וי"ל היות שהוא באמת בן שפחה, ואין מקומו בארמונות המלך, אלא בשדות ויערים וכאן היה באמת מקומו, כמו שאמרו חז"ל 

עבדא בהפקרא ניחא ליה ובמקום חוץ לעיר שם מקומו, 

אע"פ כשמלך אמיתי כשהולך לפוש אפילו במדבריות יש לו מקומות מכובדים אבל סוף סוף הינו מלך בשדה לא במקומו 

האמיתי, ואינו מרגיש כל כך, משא"כ מי שבאמת מהותו עבד נתעורר מקומו והבן.

16 שמצד עצם המעשה אין עצה לעזור,

17 לכאורה מהותה של מלוכה מכונה 'מלך' משורש 'נמלך' כידוע )הלכות הכסא לר"א מגרמזיא( שמהות מלוכה כח הלהמלך 

עם יועצים וזהו כח העם  בסוד אין מלך בלא עם, וממילא יובן שכמה שמהותו של מלוכה יועץ   אבל כאן הינה תרתי דסתרי.

18 לשון 'דאגה' פירושו שדואג אדם במחשבת לבו איך להשמר מהרעה העתידה שיכולה לבוא ולהשמר ממנה, כמ"ש )יהושע 

כב כד(.

19 פשוט, וי"ל לשוב לימי קדם, ולא להמשיך לחשוב בסוגיא המסובכת הזאת שנפל בתוכה.

20 לכאורה הוא הנותנת היות שיש לו 'דאגה' מהצורך לו  דוקא הטיול וההסח הדעת יוציאו, אך הביאור בזה שבעיר במקום 

ארמון מלכותו שם יתעסק בטרדות המלוכה ויכול לרמות את עצמו שבאמת הינו כן 'מלך', וממילא לא יוסיף דאגה ועצב.

21 ונתקיים במלאו )יומא עה.( "דאגה בלב איש ישחנה )משלי יב כה( רבי אמי ורבי אסי חד אמר ישחנה מדעתו וחד אמר 

ישיחנה לאחרים, ואין לך ישחנה מדעתו מטרדת המלוכה שאין בו רגע ללא משא ומתן בעניני העם וכו'.

אך לכאורה אפשר לישחנה שהלא הוא מתעסק 'מין במינו' פירוש הא ניחא אם היה מתעסק בענין אחרים שלא באים כלל למגע 

בכל שהוא לסוגיא של הרהורי חרטה על המלוכה ועל העבדות, משא"כ כאן בכל רגע נזכר עוד פעם הרי אני עוסק בעניני 

מלכות בזמן שכל כולי מוטל בספק על כל רגע שהנני נמצא בארמון המלוכה וכו' וצ"ע. 

22 כאן השכיבה מעייפות ואובד עצות, אע"פ שגם הלך לטייל אבל סוף כל סוף היה בגלות, ואין מנוס מזה. וככל החיפוש 



-ו-

א 	יאי	. ַודַּ ןאֶמֶלְךאבְּ האֱ	לִֹקיםאִלי:אִ	םאֲ	ִניאַהבֶּ באַמהאּזֹ	ת23אָעשָׂ ָעַבראָעָליו,אְוָחשַׁ ְעּתוֹאַמהאשֶּׁ ּוָב	אלוֹאַעלאדַּ
יַעאִליאֹז	ת,אִלְהיוֹתאּבוֵֹרַחאּוְמ	ָֹרׁשא ןאֵ	ינוֹאַמ	ִּ ֶלְךא	ַּם-כֵּ ןאַהמֶּ ֵ	ינוֹאָר	ּויאִליאֹז	ת,אְוִ	םאֵ	יִניאבֶּ

א ֶלְךאיד. ןאַהמֶּ ֹז	ת,אְלַהֲחִליףאֶ	תאבֶּ ַרְךאָיכוֹלאַלֲעשׂוֹתאכָּ םאִיְתבָּ ַהשֵּׁ ן,אשֶׁ 	,אִ	ם-כֵּ ַרבָּ ַדְעּתו24ֹ:אַ	דְּ באבְּ ְוִנְתַישֵּׁ
יִתי?א ָעשִׂ מוֹאשֶׁ ְךאָהָיהאָר	ּויאִליאְלִהְתַנֵה	אכְּ יִתי?25אְוִכיאכָּ ָעשִׂ ֵכןאַמהאשֶּׁ ןאֲהִיתָּ נַּ"ל,אִ	ם-כֵּ יֲַּעבֹראָעָליואכַּ ְושֶׁ

א ה26,אטו. ָעשָׂ יםאָרִעיםאשֶׁ ֲעשִׂ ְוִהְתִחילאְלִהְצַטֵעראּוְלִהְתָחֵרטאְמ	ֹדאַעלאַהמַּ
א ְכרּות29,אטז. ְךאָחַזראִלְמקוֹמו27ֹאְוָחַזר28אֶ	לאַהשִּׁ ְוַ	ַחר-כָּ

מנוחה לעמו ישראל בזמן הגלות שאינם משיגים  מצד מרכבה לשכינה הק' בגלותא, בסוד דיו לעבד ליהות כרבו.

23 ראה והבן כאן לא שאל 'למה' כלעיל, אלא 'מה זאת' כשאלת התם שבהגדה של פסח ומחפש מענה ועזרה, ומובן שהגיע 

מכאן להתחיל לצאת ממקום נפלתו.

24 ראה כנ"ל כשהשאלה כהוגן מביאה לישוב הדעת, משא"כ לעיל ששאל 'למה' הגיע להיפך מנתיישבה דעתו.

25 צ"ב האם הכוונה ליראת העונש, ואולי מחשבה זו גם יכולה להרימו אם זוכה, בסוד מ"ש )ליקו"מ בתרא קיב(  אם אתה 

מאמין, שיכולין לקלקל, תאמין שיכולין לתקן.

26 ואולי כאן נתעלה ונתחרט וכו' מצד יראת חטא, ושוב נפל היות שלא הגיע ליראת הרוממות, ועי' קדושת לוי פ' עקב,

27 הלא אין מקומו האמיתי כאן, אלא בארמון המלוכה, וי"ל היות שחזר למקומו שבאמת אין מקומו, ולכן מקומו גרם לו ליפול, 

עי' תורה )נב(.

29 לכאורה רק לאחד מהרעות שעשה להשכרות ולא לעוד הרע שעשה, והיינו שודאי עזר לו אפילו שנפל אבל אינו כבתחילה, 

וכידוע שאחר שהאיר הוי' רוח תשובה באדם ולפעמים על ידי שהשי"ת שלח לו רפואה באור הצדיק שוב כמה שנופל אבל 

<?> מרוב חרטה ללא רב ומורה, וכמ"ש בליק"ה )פסח ט אות טו( "וכלל הדבר, כי האדם צריך לזהר מאד להמשיך על עצמו 

יראת ה'. ועקר היראה נמשך על האדם על ידי יראת הענש כמו שכתב אדוננו, מורנו ורבנו זכרונו לברכה שאפילו צדיקים צריכין 

יראת הענש, כי עקר היראה הוא יראת הענש וכו', עין שם. 

אך כל מי שאינו רוצה להטעות את עצמו צריך לזהר מאד מאד שימשיך על עצמו היראה מהענשים לטובה ולא לרעה חס 

ושלום, כי יש כמה וכמה שעל ידי עצם היראה שלהם נופלים יותר כאשר שכיח בכמה בני אדם שכשיושבים על ספר ראשית 

חכמה הקדוש או שאר ספרי מוסר המדברים מגדל מרירות הענשים הקשים המגיעים על כל עברה, רחמנא לצלן, הם נופלים 

בדעתם יותר רחמנא לצלן מחמת שיודעים בעצמם שעברו על כל אלו הדברים כמה וכמה פעמים יותר ויותר, רחמנא לצלן, 

ומגדל המרה שחרה ועצבות שנופל עליהם, על ידי זה הם נופלים יותר מבתחלה. 

עד שיש שבאים על ידי זה לכפירות, חס ושלום, כי מחמת שאינם יכולים לישא עליהם אימת יראת הענש הגדול כל כך, וכן 

להתגבר על יצרם אינם מתגברים, ועל כן אוי להם מיצרם ואוי להם מיוצרם ומחמת זה נמצאים שבאים על ידי זה לכפירות חס 

ושלום.

ועל כן עיקר התיקון על ידי בחינת הצדיק הגדול הנ"ל שזוכה להמשיך בעולם הדעת, שהוא בחינת הארת בן ותלמיד. ועיקר 

הוא הארת התלמיד, שהוא בחינת מלא כל הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שכני עפר וכו', שמחזק כל הנופלים והרחוקים שלא 

יתיאשו עצמן בשום אופן וכו' כנ"ל. 

וכל זה כדי להמשיך עליהם יראה, כמו שמבאר שם, הינו שזה הצדיק זוכה להאיר דעת נפלא ונורא מאד, שעל ידי זה נמשכת 

יראה עלאה ונפלאה מאד עד שזאת היראה יכולה להגיע ולהאיר ולעורר כל הרחוקים מאד מאד ועיקר הדבר שבעצם נפלאות 

הדרכים שממשיך זה הצדיק בדעתו הנפלא, על ידי זה באה היראה על כל אחד רק לטובה ולא לרעה אפילו הרחוק מאד מקבל 

היראה רק לטובה, כי הוא מאיר ומודיע בעולם דרכי טובו וחסדו הגדול שאינו נפסק לעולם ומודיע לכל אחד, כי עדין השם 

יתברך אתו ועמו וקרוב אליו ומחיה ומשמח ומנחם הכל ומאיר בהם דרכיו, שגם הם יוכלו לשמח ולחזק את עצמם בעצם 

רחוקם וכו'."



-ז-    /תיפורימרשיות

ָכלאיז.א בְּ ּוְתׁשּוָבהא ֲחָרָטהא לא בוֹתאשֶׁ ֲחשָׁ ַהמַּ לא	וֹתוֹא ְמַבְלבֵּ ָהָיהא ְלִהְתָחֵרט30,א ִהְתִחילא ָברא כְּ ֵמֲחַמתאשֶׁ ַ	ְךא

ַעם, פַּ

א יֵֵּלְךאיח. לוִֹני,אשֶׁ פְּ יוֹםא בְּ ָיִרידא ֵיׁשא לוִֹניא פְּ ָמקוֹםא בְּ ֵ	יְךאשֶׁ לוֹ,א ְוָחַלםא ּכֹב31א ִלשְׁ ַעְצמוֹא יַחא ִהנִּ ַ	ַחתא ַעםא פַּ א

םא ְלשָׁ

א הא	וֹתוֹאָהַעְבדּות,אַ	ףאִ	םאֵ	ינוֹאְלִפיאיט. ר-ַיֲעשֶׂ כֵּ תַּ ִר	ׁשוָֹנהאֵ	יֶזהאַעְבדּות33אְלִהשְׂ ןאלוֹאבָּ מֵּ ְזדַּ יִּ ּוַמה32אשֶּׁ

בוֹדו34ֹ כְּ

ָבה,אכ.א ֲחשָׁ ֶכףאִמןאַהמַּ ָבראתֵּ יאִלְפָעִמיםאעוֵֹבראַהדָּ ְבּתוֹאכִּ ַמֲחשַׁ ְוֵהִקיץאְוַהֲחלוֹםאַהזֶּהאִנְכַנסאלוֹאְמ	ֹד35אבְּ

החטאים שהיו עם כל הרמ"ח אברים ושס"ה גידים שוב נעשים ללא ידים ורגלים בלב שבור ונגעל ונמאס בעיני עצמו.

30 כן הוא דרכה של הטוב שמניחה רשימה דקדושה שאינה שוקטת אחר שכבר התעוררה פעם אחת, אך מצינו גם בשיחות )י( 

חרטה אצל הרשעים ועומק סודיה עיי"ש.

31 ואחר שכבר נתעורר לטוב, וממילא השכיבה לא היה מעצבות ורעות רוח לגמרי, אלא עם קצת הרהורי חרטה וממילא החלום 

הביאו להתחיל להתעלות בדרך הישרה והתכלית.

32 לכאורה מה הפשר שכבר גילוי לו 'דרכו' שילך להשתכר ולא עוד בחלום הראו לו היריד במקום וביום פלוני, ומה טעם שאת 

הדבר עצמו ב'מה' שישתכר זה לא אמרו.

ומכאן יובן סוד הבחירה, שאע"פ שכבר מוכן ומזומן לאדם הכל הבחירה בפרט האחרון וזה צריך האדם להשאר בעבדותו. 

י"ל שהניחו  יתעסק, מ"מ  'הראשון' שיזדמן שבזה  והעסק  לו שהדבר  אע"פ שלכאורה אין כאן כל כך בחירה שהלא אמרו 

הבחירה בידו.

וכן בעבודת הצדיקים כמה שהם יכולים לעזור בעבודה לאיש ישראל אבל את הבחירה במקום הפרט האחרון נשאר לאיש 

ישראל בשלימות בתוקפו ביתר שאת ועוז.

33 לכאורה דבר הכי מצער ועגמות נפש, שהלא כל מחשבתו כאן מתברר לו שבאמת הינו 'בן השפחה' היות שבחלום הראו לו 

המשך הנהגת 'עבדות', והיינו שהלא נתגדל בבית עבד ושפחה ולית מאן דפליג אך יש לו ספק אולי נתחלף ועל זה לכאורה 

נתברר לו שהיות שהחלום אומרת לו 'עבדות' ולא משהו הנהגה 'מלכותי ואצילי' מבטא ופותר הספק עצמי בנפשו.

34 וכאן מתגלה עוד יותר בביטוי אפילו שאינו לפי כבודו, ולכאורה הלא נתגדל בבית עבד ושפחה שהשפיל הבן מלך את 

משפחתו כל הזמן ואם אומרים לו כאן שאינו לפי כבודו אם כן עד היכן ירד כבודו דוקא בגולה, ואם תאמר שאינו לפי כבודו 

הפירוש לפי הצד שאולי הוא בן המלך האמיתי, אין מתיישב הדברים כל כך.

ומכאן נראה, עד היכן מקום הירידה בנסיון הסתרה שבתוך הסתרה, ובאים ומראים לו שהשי"ת אתך עמך אצלך.

35 מה ראה חשיבות בחלום זה.



-ח-

ֵעיָניואַלֲעשׂוֹתאכ	.א האבְּ ָהָיהאָקשֶׁ י-ֵכןא ַ	ְך36אַ	ף-ַעל-פִּ ְבּתוֹ,א ַמֲחשַׁ האבְּ ַהְרבֵּ ִנְכַנסא ַהזֶּהא ַהֲחלוֹםא ַברא ַ	ְךאדְּ
ֹז	ת37,א

א לא	וֹתוֹאְמ	ֹד.אכב. ָעִמים39,אּוִבְלבֵּ האפְּ מָּ ִתיָּה38אְוָחַלםאלוֹאיוֵֹתראַהֲחלוֹםאַהנַּ"לאכַּ ְוָהַלְךאיוֵֹתראֶ	לאַהשְּׁ

*****

36 ומכאן יראה כמה קשה לבעל בחירה לעלות ממקומו לדרך הטובה והישרה, היות שיש בלבו במידת מה עמוק בנפש הרהור 

חס ושלום אחר ההנהגה העליונה מה זאת שעובר עלי מה שעובר, ואחר כל הקבלות היסורים שנראה לו שקיבלם באהבה חוסר 

נעימות לו בזה.

37 ומשמע שלא היה לו שום עבדות עד כאן, והיינו מזמן  שנשלח מבית אביו, לא היה לו כזה, שאל"כ למה היה קשה לו 

העבדות,

וגם ביתר צ"ב הלא בבית אביו העבד והשפחה, כל מהותם היה עבדות עד שגרשהו ולמה היה קשה לו העבדות, ואולי כאן 

יתגלה סוד כל המניעות הם 'במוח' כידוע )ליקו"מ(, וממילא אחר שנתגלה לו שהוא בן המלך האמיתי ומצד זה היה קשה לו 

העבדות, משא"כ בבית הוריו העבד והשפחה שחשב בדעתו ובמוחו שאלו הם הוריו וממילא המלאכה והעבדות אין מניעה לה.

38 כמו שמצינו בשיחה )י( "הרשעים הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה. כי זהו בעצמו שהם מתגברים בענין 

רשעתם, זהו בעצמו חרטה. כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם כמו שני אנשים שנלחמים 

זה כנגד זה. שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו. כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה 

טוב להתעורר אצלם אזי הוא מתגבר ביותר והבן. וזהו כלל גדול בעבודת ה', אפלו לשאר בני אדם, לכל אחד לפי ערכו, שכל 

מה שרוצה יותר לכנס בעבודת ה' מתגבר עליו הבעל דבר ביותר וכבר מבאר מזה במקום אחר. וצריך להיות משכיל על דבר 

ובתחבולות תעשה מלחמה להתגבר על הרע בהתגברות גדול בכל פעם. אשרי הזוכה לנצח המלחמה": 

39 כידוע דבר שחוזר על עצמו מרמז למחשבת 'דעת'.



-ט-    /מרפאלשומ

מרפא לשון
עומק ועדינות - אבק לשון הרע

א. לשון בדאי

שרה בקרבה וגו' ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה וגו' ואני זקנתי ופרש"י  ותצחק 
זקן,  ואדוני  שאמרה  האמת  שהרי  השלום,  מפני  זקנתי  ואני  לומר  כאן  שינה  שהש"י  )מחז"ל( 

זו מדברי חז"ל מובא בכל הספרי קודש מהמדרשים בהרבה מקומות שמותר לשנות  ומאמר 

ולומר בדאי מפני דרכי השלום. 

וזה לשונם שם  עוד הלכה שיוצא מזה השנוי ששינה הש"י,  יש  בירושלמי פ"א דפאה  אבל 
"בא וראה כמה קשה הוא אבק לשון הרע שדברו הכתובים לשון בדאי בשביל להטיל שלום 

בין אברהם לשרה ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן ולאברהם 

אינו אומר כן אלא למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי ואדוני זקן אין כתיב 

כאן אלא ואני זקנתי".

היה הש"י  נוספת למה הש"י שינה, משום שאם  סיבה  כאן  הירושלמי שיש  מדברי  ומבואר 
זקן היה בזה איסור 'אבק לשון הרע' ולכן שינה הש"י כדי שלא יהא כאן אבק  אומר ואדוני 

לשה"ר.

ב. אבק לשה"ר

ששינה  שמה  להלכה(  ופוסקו  מביאו  הח"ח  רק  אותו  מביאים  )שאין  בירושלמי  גדול  חידוש  כאן  יש  והנה 
איסור  אינו  בפשטות  הרע  לשון  אבק  איסור  והנה  הרע,  לשון  אבק  דין  מפני  הוא  הש"י  כאן 

דאורייתא וכמבואר בח"ח )כלל ג, סעי' ג, ובבמ"ח שם סק"ב( 

אברהם  עם  הש"י  מהנהגת  זה  שלומדים  דאורייתא,  דרך  בזה  דיש  מבואר  בירושלמי  אמנם 
ושרה )ובמנורת המאור נר ב, כלל ד משמע דהוא דאורייתא, ויתכן שמקורו טהור מהירושלמי הנ"ל(.

ג. הנכתש במכתשת

ובפשטות הביאור באבק לשון הרע, הוא כמוש"כ רש"י )סוכה נז, ב ד"ה כמה קשה אבקה( "מידי דלא 
הוי עיקר האיסור תלוי בו קרוי אבק, וכן אבק רבית, וכן אבק לשון הרע שאינו לשון הרע גמור, 

אלא צד לשון הרע, כמו אבק העולה מדבר הנכתש במכתשת". וע"ע בבניהו )קידושין כ, א( שכ' 

דאבק מבטא דבר המתפזר בכל מקום אנה ואנה, 
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שעיקר  הרע  לשון  באבק  וכולן  חז"ל  שאמרו  הרע,  לשון  אבק  איסור  על  לומר  יש  ולפי"ז 

חומרת הדבר שהוא דבר "המתפזר בכל מקום" שעלולים מאד להכשל מזה עקב שהוא מצוי 

כל כך.

ד. אבק בלא שנאה

והנה גדר אבק לשון הרע )או אבק רכילות( כ' החפץ חיים )בהל' רכילות כלל ח הל' ד( "עוד יש דברים, 

אינו דבר  לו, מה שאמר פלוני עליו,  כגון, אם מה שמספר  רכילות,  שהן אסורין מטעם אבק 

גנאי, רק דבר, שדרך בני אדם להקפיד קצת, כשאומרים לו בפניו" עכ"ל, 

ובבמ"ח )שם( מביא הירושלמי הנ"ל, וכ' שם הפני משה שאין זה לשון הרע ממש דמאי גנאי 

דיברה עליו אלא כאבק לשון הרע הוא עכ"ל.

ומבואר דאפילו דבר כזה לספר על אברהם שהוא זקן שאין זה דבר של גנאי כלל, ואין כאן 

שום עול וחסרון מצד אברהם אבינו, שהרי כך הוא מנהגו של עולם שהאדם מזדקן, ובכל זאת 

שינה הש"י מפני שהוא דבר שדרך בני אדם להקפיד קצת כשמספרים לו זאת בפניו, שזקנה 

אין זה ענין "נעים", ולכן אין אנשים אוהבים כשמספרים דבר זה עליהם, ולכן נכלל זה בכלל 

אבק לשה"ר ורכילות.

ה. כינוי רע עגמות נפש

וכמו"כ צריכין להבין שנקרא זה אבק לשון "הרע", אע"פ שאין כאן "רע", מ"מ כיון שהדיבור 

הזה עושה צער כשישמע שדברו עליו כן הרי זה נחשב כדיבור של "רע", שההגדרת "רע" הוא 

מה שעושה עגמת נפש לישראל.

וכמו שמצינו הבטוי לדבר טוב על ישראל בפסוק )במדבר י, כט( שמשה אומר ליתרו שהש"י דיבר 

טוב שזהו ההטבה שעושין לישראל, וכמו"כ להיפוך כשיש ח"ו היפוך הטוב אזי נקרא דיבור 

רע, ולכן כשמדברים על ישראל דיבור שאינו נעים להשני שמדברים עליו כן, הרי זה דיבור רע.

ו. זהירות ושמירה

עיקר הפלא הוא כאן שרואים שכביכול הש"י בעצמו נזהר בזה, והתורה העידה על  ובאמת 

כך, ויש לפרש עפ"י מאמר חז"ל וכולם באבק לשון הרע )ב"ב קסה( שמבואר מדברי הגמ' שכולם 

נכשלים בזה, ובוודאי צריכין להנצל מזה עזר אלקי, ועל כן כביכול הש"י בעצמו מתעסק בזה 

כדי שיהא כח ועזר להנצל מזה.
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ז. שורש נשמת ישראל

יצחק  שהיה  ישראל,  נשמת  לידת  בתחלת  הרע"  לשון  "אבק  של  העסק  כל  חזינן  וכמו"כ 
ההולדה הראשונה של נשמת ישראל בעולם, ולכן דייקא בזה מדברים על זהירות מאבק לשון 

בכבודה,  ליזהר  שצריכין  הזהירות  ועל  הישראל,  איש  קדושת  גודל  על  לרמז  בא  שזה  הרע, 

)וכמוש"כ רבינו בלקו"מ קמא סז, שהכבוד הוא שורש כל הנפשות, ולכן מובן שכאן חידש לנו התורה עד היכן מגיע כבוד ישראל(.

ח. בשורת המלאכים

וכמו"כ יש להבין דכל פרשה זו של בשורת המלאכים לשרה, נעשה אחר המילה של אברהם, 
ישראל,  נשמת  לידת  לצמוח  יכול  שמזה  אמיתי,  חיבור  יש  שאז  קודש,  ברית  תיקון  יש  שאז 

לידת יצחק, ולכן מרומז כאן גם תיקון ברית הלשון שהוא תיקון אבק לשון הרע, שאי אפשר 

לזה בלא זה.

ט. שפתיים

ופלאות איתא בזה בתולדות יעקב יוסף )בפרשת לך לך אות ד( וזה לשון קדשו "אוהב ימים לראות 
טוב נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, כי אי' בכנפי יונה )ח"ה סי' ל"ב(, כמו שיש לערלה 

ב' עורות, עור הערלה ועור הפריעה. כן יש בברית הלשון ב' חומות, שיניים ושפתיים. וכמו 

שהשיניים קשים משפתיים, כן עור המילה קשה מעור הפריעה. ולכן מל ולא פרע כאלו לא 

מל. ותיקון ברית המעור הוא בריה הלשון להתוודות עמו, כי זה לעומות זה ע"כ. 

ונודע שכ' בזוהר )נח נט ע"ב, וארא כג ע"א( כמה פעמים שלא נקרא בבחי' צדיק כי אם שלא פגם 
בברית וכו', וע"י שלא פגם גם בברית הלשון כי זה לעומת זה, ולכך אמר הפסוק אחר שיש 

בו מדת הצדיק בבחינת יסוד כח החיבור וכנ"ל צריך שיהיה צדיק בבחינת ברית הלשון, וז"ש 

נצור לשונך מרע ושפ"תך מדבר מרמה, שהם ב' הערלות שצריך להסיר מן ברית הלשון, וזכר 

קליפה דקה שהיא שפתים אחר הקשה השיניים, וא"צ להזכיר שאי אפשר לזה בלא זה".

י. נשמת יצחק

)פר'  ידי תיקון אבק לשון הרע, וכמוש"כ בעטרת ישועה  הגאולה השלימה יהיה על  וכמו"כ 
ז"ל שבית שני נחרב  וגו' "הנה אמרו  יצחק בן אברהם  וזה לשון קדשו ואלה תולדות  תולדות( 

בשביל עון לשון הרע )יומא ט ע"ב, הגם ששם איתא עון שנאת חנם, עיין באמרי נועם פרשת דברים מאמר ב שהכוונה על 

עון לשון הרע(, א"כ עיקר הגאולה האחרונה המכונה בשם יצחק כנ"ל הוא לתקן עון לשון הרע. 

וזה אל"ה, נוטריקון אבק לשון הרע, וכאשר יתוקן אבק לשון הרע - זו תולדות יצחק - תהי' 

צמיחת הגאולה" עכ"ל.
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ולדברינו יובן דסוד גלוי נשמת ישראל ונשמת יצחק היה ע"י השמירה מאבק לשון הרע, ולכן 
שלימות גלויה יהיה ע"י תיקון חטא אבק לשון הרע, שאז יתגלה כבוד ישראל בתפארתה.

יא. חותמו אמת

ורואים עד היכן הדברים מגיעים שכביכול הש"י היה צריך לשנות מפני אבק לשון הרע, )כדברי 
כל  )ובאמת  אמת  שחותמו  בעצמו  הש"י  אצל  אבל  מבינים,  היו  המלאך  היה  זה  שאם  הירושלמי( 

המפרשים מקשים ק"ו זו איך יתכן אצל הקב"ה שישנה האמת עי' האור החיים ועוד(.

ולפי דברינו יובן קצת שכל זה מפני גודל החשיבות והנחיצות של פגם אבק לשון הרע, שרק 
הש"י בעצמו יכול לעזור בזה שלא יהיו נכשלים בזה. וכל זה נכלל במה שאמר הירושלמי כה 

כדי  כביכול,  כך קשה, שלכן שינה הש"י מהאמת  כל  דבר  הוא אבק לשון הרע, שהוא  קשה 

שלא יהא דיבור של אבק לשון הרע, וכמו שבארנו דכל דיבור של אבק, הוא פגיעה בנשמת 

ישראל, ולכן צריכין להתרחק כל כך מזה. 

יב. מסירות נפש

ויש לבאר חומרת איסור אבק לשון הרע, עפ"י מה שנפסק בשו"ע )יו"ד סי' קנז סעי' א( שעל איסור 
ואפי' אין בזה האיסור כרת או מיתה חייבין למסור הנפש, משום  ג"ע צריכין למסור הנפש, 

)בתורת האדם אות ה( שאפי' באופן  יוסף שם מביא דעת הרמב"ן  דהו"ל אביזרייהו דג"ע, ובברכי 

שאין איסור לאו )עיי"ש דלפי"ד הרמב"ן בקריבה ליכא איסור לאו מן התורה( חייב למסור נפשו )אם יש בערוה זו 

כרת או מיתה(.

גופא  בעבירה  שנא  לא  ליהרג  צריכין  הללו  עבירות  שבשלש  לשונו  וזה  הרמב"ן  שם  וכ' 
מאד  מחמרינן  חמורות  דעבירות  שנקט  הרמב"ן  בדברי  וחזינן  עבירה,  של  באבקה  שנא  ולא 

"באבקה" ולפי"ז יבואר היטיב דברי הירושלמי כמה קשה "אבק לשון הרע", "שאבק" מבטא 

אביזרייהו דלשון הרע שיש עליו חומרא גדולה, כמו שהלשון הרע עצמה חמור כל כך.

וכו'  וי על אבק  ויאבק צווח  ז,  בית המקדש הגיע על עון אבק לשון הרע וכמבואר בדברי השל"ה הק' מס' תענית אות  )וחורבן 

רומז על חטא בית שני שנאת חנם שבא מלשון הרע, ואמרו רז"ל והכל באבק לשון הרע, וזהו חטא בית שני, וי על אבק ר"ת אב"ק 

אקמצא בר קמצא, כי שנאת חנם זה גרם לחורבן בית המקדש כדאיתא בגיטין(.

יג. מה היה הכחשתה

ופלאות איתא בדברי האריז"ל )בשער הפסוקים ובלק"ת פר' וירא( וזה לשון קדשו "ותכחש שרה לאמר 
לא צחקתי כי יראה וגו': הנה דבר זה מתמיה, כי איך נתייראה להודות שצחקה, ולא נתייראה 

מלהכחיש דבריו יתברך, ולשקר לומר לא צחקתי כי יראה, ואדרבא זה עון יותר גדול. 
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והענין הוא, כי הנה הקב"ה שנה דברי שרה, מפני שלום בין איש לאשתו, כי הרי היא אמרה 
ואדוני זקן, והקב"ה אמר שאמרה ואני זקנתי. והנה שרה כחשה להשי"ת דרך סתם, ולא פירשה 

ענין ההכחשה על מה היתה. ואף גם ההכחשה זו, היתה בקרבה, ר"ל בינה לבין עצמה בחשאי. 

ואמנם ההכחשה זו ודאי, שכוונתה היתה על האמת, כי בודאי לא היתה מכחשת שלא צחקה, 

שהרי ודאי צחקה. אבל היתה מכחשת מ"ש הקב"ה בשמה, שאמרה ואני זקנתי, ולא היה כך, 

כי הרי היא ראתה בעצמה שפירסה נדה, וחזרה לימי נעוריה, ולא אמרה אלא ואדוני זקן. 

אבל לא הוציאה מפיה מה ענין הכחשתה אם הוא להכחיש שלא אמרה אלא ואדוני זקן, או 
להכחיש שלא צחקה כלל, ולכן כחשה דרך סתם, כדי שיבין אברהם, שהכחשתה היתה לומר 

כי לא צחקה כלל. וזהו כאלו היתה אומרת לא צחקתי. 

וזש"ה, לאמר לא צחקתי, ולא נאמר ותאמר לא צחקתי. וביאר הכתוב טעם הסתרת הכחשתה 
כי  זקן,  ואדוני  אמרה  היא  כי  ולומר,  הכחשתה  לפרש  מבעלה,  יראה  כי  ואמר,  היה,  מה  על 

יקפיד בעלה על זה, ולכן כיחשה דרך סתם, כדי שיבין אברהם, שהכחשתה אינה אלא על שלא 

צחקה כלל. אבל מה שבלבבה לא היה, אלא על מה ששינה הקב"ה ואמר בשמה ואני זקנתי:

האשה  אם  לבעלה,  בינה  שלום  להטיל  חבירו,  אשת  דברי  המשנה  ודם,  בשר  דרך  והנה 
תכחישהו בדבריו, ישיב הוא ויאמר האמת כדבריך. כי כוונתי היתה לשנות מפני השלום, וכיון 

שאתה מכחישני, אף אני אגלה חרפתיך בפני בעליך, ואודה האמת. אבל השי"ת לא גמל עמה 

רע על הכחשתה, ולא רצה לפרש כוונתה, ומה שאמרה תחלה ואדוני זקן. 

עכ"ז הכחישה דרך סתם, ואמר, ויאמר לא כי צחקת, כאלו יבין אברהם שלא הכחישה  אבל 
שרה רק בחי' הצחוק בלבד, וכל זה מכלל ענותנותו" עכ"ד. 

התחיל  הכל  שרה  עם  שהיה  הויכוח  כל  שבאמת  מבאר  זי"ע  הקדוש  שהאר"י  ענין  ותמצית 
בגלל שהש"י שינה ובגלל זה כחשה שרה, והש"י המשיך לא לגלות לאברהם מה שאמרה גם 

את  מגלים  להסתיר  מצליחים  האנושי שכשלא  וכמוש"כ שם שהטבע  אחר שהכחישה שרה, 

האמת כיון שאין שרה מסכים להשנוי אזי מוכרחין לגלות, והש"י לא רצה לגלות לכל אורך 

הדרך שזהו הענותנותו ית"ש שלא גמל עמה רע וכו'.

יד. לידת יצחק ושמירת הלשון

בזה,  מהזהירות  מאד  כשמסתבכים  שאפי'  הרע  לשון  באבק  בזהירות  פלאות  מזה  ולמדין 
וצריכין לשנות שוב ושוב, הרי כל זה כדאי והעיקר שלא להכשל באבק לשה"ר, וכמו שפסק 

החפץ חיים שמותר אפי' לשקר שלא יהא נכשל ברכילות )עי' הל' רכילות כלל א' סעיף ח ועיי"ש שמביא 

מסוגיין ועיי"ש כל פרטי הדבר שאם יכול לעשות כן בלי שקר מוטב יעשה כן( 



-יד-

ולדברי האריז"ל רואים איך בלידת יצחק נשתרבב כל העסק של שמירת הלשון באופן מופלג, 
והזהירות היתירה בזה, שאפי' אחר ששרה גילתה דעתה שאינה נוחה כל כלל בהשנוי, המשיך 

הש"י במה שהתחיל שלא לספר לאברהם מה שאמרה שרה.

טו. לדבר מחסרון 

ונחזור לעצם ההלכה שנפסק מכאן שאסור לדבר על חסרון אע"ג שהחסרון הזה אין בזה שום 
עול והוא מנהגו של עולם כמו הזקנה בכל זאת נקרא "לשון הרע", ובאמת כל הרע מתחיל כאן 

ידי הדיבור, שלפני הדיבורים שמדברים על זה אין זה קשור לרע כלל, ורק כשמדבר  רק על 

על זה עם אדם אחר אזי נהפך כל זה "ללשון הרע", וכמו שהוא בעניננו ששרה צחקה בקרבה 

זו רק מחשבה בינה לבין קונה, ואז אם מספרים ששרה  לאמר וכו' ואדוני זקן, דהיינו שהיה 

אומרת על אברהם שהוא זקן, נעשה זה לדיבור רע, ולכן הפך הש"י ושינה הדבר.

טז. נעימות 

הארכנו בזה כמה עצם הדיבור על השני הוא דבר שאינו רצוי כלל כי בדרך כלל עצם  וכבר 
מה ששמים את השני "לתוך הפה שלך", הוא דבר שאינו נעים לחבירו, שאנשים אינם אוהבים 

שמדברים עליהם, וכבר נכנס דבר זה לאבק דאבק של לשון הרע, )וכמו שהגדיר החפץ חיים שדרך בני 

אדם להקפיד קצת כשאומרים לו דבר זה בפניו( שמכל זה נלמד זהירות גדולה בעצם דיבור על אחר, אפי' 

כשאין מדברים בהדיא על גנותו.

יז. הבאת הגאולה 

ונסיים המאמר בדברי התולדות יעקב יוסף, שמביא בשם מורו הבעש"ט, שחיפש תקנה לאבק 
לשון הרע, ובפרט כפי מה שבארנו שתיקון עון זה הוא המביאה הגאולה, )ומובן היטיב שזה מעיקרי 

אור הבעש"ט הק' שהוא אור הגאולה והגם שדברי הבעש"ט נסובים בעיקר על דברי גנות ואנו עסקנו במאמר זו באבק לשון הרע 

שאינו מספר בגנות מ"מ הדברים יסודיים בדברי חז"ל וכולן באבק לשון הרע(.

)פר' לך לך אות ד( "ששמעתי ממורי שאם נזדמן שראה דבר עבירה ]או שמע  לשונו הקדוש  וזה 
על אחד[, יבחין שיש בו שמץ עבירה זו, ושירגש לתקן את עצמו. ואמר הפסוק תחבושת לזה 

שינצור לשונו אע"פ שהוא קשה לפרוש, וכמ"ש בש"ס וכולן באבק לשון הרע )ב"ב קסה.(. 

מ"מ נתן הפסוק תקנה לזה שידע שהוא ניתן לו לראות כדי שיסור הוא עצמו מרע ויתקן את 
הנ"ל  אחדות  ע"י  עמו  אותו  שיכליל  אחר  בתשובה  יחזור  הרשע  גם  ואז  טוב,  שיהיה  עצמו 

שכולם אדם אחד, ואז תגרום שתהיה מכלל ועשה טוב, שתעשה את הרע טוב, ואז תבוא למדה 

בקש שלום ורדפהו וכו' ודו"ק:".
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והלכת בדרכיו
מידות תורניות ולא טבעיות

א( מידות טבעיות

כתב רבינו ז"ל )ליקו"מ ד תנינא( השריש בנו שמדות טובות אמיתיות אינו מצד המדות הטבעיות, 
וכמוש"כ רבינו שם שעבודת הצדקה ]שכל המדות טובות הם נכללים במצות הצדקה( אין זה 

כשנותן צדקה מחמת טבעו, כי יש גם כמה חיות שהם רחמנות בטבעם, ועיקר עבודת הצדקה 

הוא רק כשמשבר האכזריות לרחמנות, )וכמו שביאר רבינו ז"ל דאז משבר חכמת הטבע, ומצח הנחש ומהפך הרוגז 

לרצון, ומגלה שהכל נברא ברצונו יתברך, וכמוש"כ רבינו ז"ל בכל התורה הנפלאה שם(

ב( למען כבודו יתברך 

)עה"פ כי תשא את ראש( שיש בני אדם אשר אין משגיחין על צרות  הרה"ק ר"ר אלימלך זי"ע  וכן 
ודוחק חבריהם וכו' רק מטיבים לעצמם וכן יש בני אדם שחוששין על צרות חבריהם מחמת 

רק לבבם ורחמנותם הבחינה הזאת היא טובה אבל לא על אמיתה ומכונה, הבחינה האמיתית 

היא שיהא מיצר על צרות ישראל מחמת שזה צער השכינה הקדושה אשר בכל צרתם לו צר 

וכל מגמתו הוא להשפיע השפעות על ישראל כדי להעלות השכינה עיי"ש, )ומש"כ שגם מצד רך לבב 

הוא טוב יש לפרש ע"ד מתוך שלא לשמה באה לשמה וכו'(.

ג( זרע ישראל

כשאנו עוסקים בעבודת המדות טובות, שמדגישים ללא הרף היכא שצריכין ליזהר  וכמו"כ 
חלק  א,  בתורה  ז"ל  רבינו  )כמוש"כ  דמים  שפיכות  בחי'  הוא  וכו'  ביהודי  ולפגוע  השני,  בכבוד  מאד 

שני( ובוודאי צריכין כל הזהירות והתפלות שלא לפגוע בהשני, והוא עיקר הסימנים של איש 

הישראל שהוא מזרע האבות שהם ביישנים רחמנים וגומלי חסדים 

)ועי' לשונו הנפלא של החתם סופר זי"ע על הגמ' שבת קמ, ב, האי ברבי רב דבעי למזבן כותנית היינו שרוצה להתחבר עם חברים 

טובים היינו כותנייתא כתה נאה ליזבן מדנהר אבא, ביישנים רחמנים גומלי חסדים דלא כמנהג העולם שכל המתחצף ביותר מתכבד 

יותר וכל דאלים גבר, אבל לא תשגיח באלו כ"א מדנהר אבא מבני אברהם יצחק וכו' ביישנים וכו'(.

ד( אנושיות

אבל באמת כל המדות טובות של אברהם אבינו אין זה רק כשעושה מחמת צווי הש"י, שאז 
זה עבודת הש"י וגלוי כבוד שמים, אבל כשעושה מחמת אנושיות )כמו למשל שאינו מבדיל בין יהודי 
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וגוי וכו'( הרי זה נפש הבהמי בעלמא ואין בזה שום מעליותא, והוא בחי' חסד לאומים חטאת 

)משלי יד, לג( )וכבר הבאנו במאמר הקודם דברי השיחת הר"ן בזה(.

ה( גירוש ישמעאל

האבות  אצל  חזינן  הש"י,  כבוד  בשביל  רק  אינם  טובות  שהמדות  לדבר  המובהק  והסימן 
את  לזרוק  הנסיון  להם  וכשבא  ושרה  אברהם  אצל  היה  טובות  המדות  ששורש  הקדושים, 

ישמעאל, שהשפיע רעות על יצחק, אזי לא עשו שום חשבונות, וזרקו את ישמעאל קלי שום 

שנעשה  וכשראו  הש"י,  צווי  מחמת  רק  היתה  והרחמנות  הטובות  מדותיהם  כל  כי  רחמנות, 

כאן קלקול בכבוד שמים שהבינו שישמעאל יש לו השפעה רעה על יצחק אזי לא עשו שום 

חשבונות וזרקו אותו למדבר באר שבע.

ו( שם על שכמה

זרקו אותו בבזיון נורא וכמוש"כ ויקח לחם וחמת מים וכו' וכ' רש"י שהיה שונאו  וכמו"כ 
ולכן שלח אותו בלי כסף וזהב, ובמדרש )רבה שמות א, א( שהיה שונא לישמעאל על שיצר לתרבות 

היה מעט מדי( שכיון שיצא  ומים  )שהלחם  ובלא מחיה  כסות  ריקם בלא  ואת אמו  אותו  ושלח  רעה, 

לתרבות רעה לא נפנה עליו וכו', 

וכמו"כ מבואר באור החיים הק' על הפסוק שם על שכמה )בראשית כא, יד( שקאי גם על הילד, 
רוצה לצאת  היה  ופירש שלא  בן שבע עשרה שנה שם על שכמה,  אז  היה  הילד שכבר  שגם 

מבית אביו לזה עקדו כילד ושמו על שכמה, 

וגירשו אותם  האוה"ח הק' למדים שהיה שם מריבה ממש, שישמעאל מיאן לצאת  ומדברי 
בכח, ומכל זה למדין בכמה אכזריות הוציאו אותו מבית אברהם, כי כל רחמנותו של אברהם 

היה רק למען כבוד שמים וכשבא לידי ניסיון התגבר אברהם אבינו באכזריות כדי לעשות למען 

כבוד שמו ית'.

ז( טענת האומות

ובאמת הוא ניסיון גדול ונורא שהעולם לא הבין את אברהם כלל, וכמו שמצינו בחז"ל )ילקו"ש 
פכ"א רמז צה( שאמרו אומות העולם אילו היה צדיק לא היה שומע לקול אשתו לדחות את בנו 

וכו' אילו היה צדיק לא היה דוחה את בנו בכורו, ואברהם ושרה לא הסתכלו על זה כלל, שהם 

עבדו את הש"י, ולא התחשבו כלל במה שאומרים הבריות, 

)וכמו"כ בכל אחד שמתנהג בתקיפות במקום כבוד שמים מיד אומרים הבריות איך מותר לו להתנהג כן ומדברים עליו וכו', וכמה 

הנסיון בזה שלא להתפעל מזה, וה' ירחם שנוכל לעמוד בניסיון הנורא(.



-יז-    /והללתבדרליו

ח( ותענה שרה

בעיניה,  גבירתה  ותקל  וכמוש"כ  וכו'  כשהתחצפה  להגר  החומר  בכל  שרה  התנהג  וכמו"כ 
כשורה  נוהג  דלמי שאינו  צב(  אות  )צדיק  בספר המדות  וכמוש"כ  עד שברחה,  להגר  עינה  ושרה 

מותר להשתעבד, ולכן שרה שהיתה שותפה להמדות טובות ולהרחמנות של אברהם )שהרי כל 

ביתו של אברהם אבינו היה מושתת על מדת החסד( כשהבינה שיש צורך לשעבד את הגר עשתה כן )ועי' רמב"ן 

ואכמ"ל(.

ט( וירע הדבר מאד

על  אברהם  בעיני  מאד  הדבר  וירע  בפסוק  שכ'  מה  על  )פ"ל(  אליעזר  דר'  בפרקי  וכמוש"כ 
וכמו דחזינן שביקש אברהם  יותר מכל הרעות שבאו עליו  זה רע לאברהם  בנו שהיה  אודות 

לו ישמעאל יחיה לפניך אבל כשאמר לו הקב"ה אל ירע בעיניך אזי לא הסתכל כלל על הזה, 

וזרק אותו ללא רחם, שאלו הן המדות הטובות האמיתיות להתנהג למען כבוד שמו בלי שום 

רחמנות כלל )כי שמע בקול שרה, ששרה היתה מצד מדת הדין והגבורות, וזהו שלימותו של מדת החסד לאברהם לשמוע בקול 

שרה מדת הגבורה, כשצריכין לכך(.

י( לעשות רצונו

את  אברהם  "וישלח  לשונו  וזה  ח(  נו,  )בר"ר  נורא  לשון  במדרש  מצינו  יצחק  בעקידת  וכמו"כ 
יצחק  לעיניו של  ונופלות דמעות  ועיניו מורידות דמעות  ליטול את הסכין  יד  ידו הוא שולח 

מרחמנותו של אבא ואעפ"כ הלב שמח לעשות רצון יוצרו".

וחזינן כאן שאברהם לא עזב את מדת הרחמנות, אבל היה שמח לעשות רצון יוצרו, שכל זה 
מראה איך שמדותיו הטובות היו משועבדים לעבודתו ית', ולכן שמח לעשות רצון יוצרו כנגד 

מדת הרחמנות של אב לבן.

יא( גבורות קדושות

וכן מצינו בהתנאים והאמוראים שכשהיו צריכין אזי היו משתמשין במדת הגבורות, והיו מנדין 
ופרהסיא,  צינעה  בין  הרב  בהנהגת  חילוק  שיש  בכתובות  מצינו  וכמו"כ  תלמידיהם,  וגוערין 

ומחבקו  חכם  תלמיד  לכל  מכסאו  קם  היה  המלך  ויהושפט  התלמיד,  את  מכבד  שבצנעה 

ומנשקו, ובפרהסיא מטיל עליהם אימה להודיע נשיאותו. 

בנו של רבינו הקדוש שלמד  )טז, א( מעשה שהיה לר' שמעון  כדי כך מצינו במועד קטן  ועד 
ביחד עם בר קפרא, והיה להם קושי גדול באיזה סוגיא, ואמר ר' שמעון דבר זה צריך רבי ואמר 

)וכמוש"כ רש"י שם שהיה  לו בה קפרא שאין רבי בעולם היודע דבר זה, וסיפר ר"ש הסיפור לאביו 
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מסיח לפי תומו, ואין בדבר משום לשון הרע( והקפיד רבי על בר קפרא, וכשבא בר קפרא להתראות להרבי, 

)שביקר לרבי שהיה חולה(, 

לו רבי "איני מכירך מעולם" ופירש"י שרמז לו שאינו רוצה לראותו, עד שקיבל נזיפה  אמר 
לטובת  הרב  של  הרחמנות  )שזהו  תלמידיו  עם  הק'  לרבינו  שהיה  הקפידא  גודל  ורואין  יום,  שלושים 

התלמיד(.

יב( כבוד שמים

מכל זה הלכה למעשה שכשיש חשש לפגיעה בכבוד שמים כשיש איזה קלקול ח"ו  ולמדין 
לדידן כשרואים אחד  וכמו"כ  קלקולים,  ישמעאל שעשה  כמו שהיה אצל אברהם שהיה שם 

שחסר לו בשלימות תומ"צ, ומקלקל ח"ו הסביבה, אזי אין חשבונות של מדות טובות, וצריכין 

לטפל בזה במלא החומרא, עד שמסלקין הפגיעה בכבוד שמים.

יג( במקום שיש חילול השם

וכמו"כ כשרואין פירצה ביהדות אזי אי אפשר לשתוק ולהבליג, ומוכרחין למחות למען כבוד 
שמו ית', וצועקין מרה על הפגיעה בכבוד שמים, וכמו שאמרו חז"ל )עירובין סג, א( במקום שיש 

חילול השם אין חולקין כבוד לרב, וכמוש"כ אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד הויה.

יד( זהירות בתאות הניצוח

והדברים עדינים מאד דבוודאי אין ספק שחמור מאד ענין הפגיעה בכבוד חבירו, והלב יודע 
אם לעקל אם לעקלקלות, שזהו ענין המסור ללב, שיהא נקי מכל תאוות הנצחון וכבוד כשבא 

לענין כבוד שמים, ולמחות ולעשות מה שצריכין כדי לקיים ובערת הרע וגו'.

טו( קדושת החתם סופר

וכמו שמצינו בגדולי ישראל )כמו החתם סופר זי"ע וכיו"ב( שמצד אחד היו שפלים וענוים ביותר וכמו 
נגד שום  וגודל לב  וכו' שלא להרים ראש בגאווה  שכ' החתם סופר בצוואתו הקדושה לבניו 

אדם כשר ח"ו, והפליג שם כמה שצריכין ליזהר בכבוד כל איש ישראל ומצד שני הזהיר שם 

מאד בצוואתו הקדושה להתרחק מכל מיני אנשים שסוטים אפי' במקצת מדרך התורה.

טז( זהירות מכלים שונים

אלו,  בענינים  מאד  מזהירים  ישראל  וגדולי  שהרבנים  שונים  מכלים  הכלים  בענין  וכמו"כ 
והפליגו לומר שמי שיש לו כלי שאינו כשר הוא פסול לעדות, אז צריכין בדברים הללו להחמיר 

להעיר  עכשיו  ושלא מתאים  טובות,  למדות  עכשיו  מקום  לומר שיש  ולא  הדין,  חומרת  בכל 
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בגדולי  שמזלזלין  שמים,  בכבוד  לפגיעה  חשש  שיש  במקום  טובות  מדות  שייך  שלא  וכו', 

ישראל ובהגדרים שהציבו לישראל.

יז( סור מרע

וישרות  בתמימות  להשני  ומעיר  רעות  ומדות  מהנצחון  נקי  שכשהאדם  מעיד  החיש  ובאמת 
ואומר לו בדרך כבוד )כמוש"כ הוכח תוכיח וכו' ולא תשא עליו חטא, שלא יבייש את השני( אזי השני אינו נפגע 

ממנו ואדרבה מודה לו על שהעיר לו ועזר לו לסור מרע, ורק כשיש כאן נצחונות לא טובה אזי 

נפגע )ובהמשך רוצה גם להשפיל להשני כדי להציל כבודו האבוד(.

יח( בינה יתירה

לעניננו שאברהם לא חשש כלל למדות טובות ולרחמנות כשהגיע לזרוק את ישראל,  נחזור 
ומצינו שם שאמר לו הש"י כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, ויש לפרש דבענין כזה יש 

"בינה יתירה" להאשה, ולכן צריכין לשמוע בקולה, דהיינו בענין חינוך הבנים מצוי מאד שהאב 

אינו עושה עסק, ונדמה לו שהכל הולך במישרים, כי הוא נמצא בבית המדרש ובמשא ומתן 

וכיו"ב, אבל אם הבנים נמצא בבית והיא יודעת היטיב מצב הילדים ולמי הילדים מתחברים 

וכו', ואם האשה אומרת שצריכין ליזהר אזי בוודאי צריכין להתייחס לדבריה, 

וע"ז הזהירה תורה כל אשר תאמר לך שרה וכו', )ואין זה סותר מאמר חז"ל ב"מ נט, שההולך אחר עצת אשתו 
במיליל דשמיא נופל בגיהנם, ששם מדברים שאשתו מפריעה לו מעבודתו ית' וכיו"ב, אבל כשאשתו מזהירה אותו בוודאי צריכין 

להתייחס ולשמוע היטיב(.

יט( מה יאמרו

ולא  מעירים  שלא  זה  עקב  נגרם  חורבנות  וכמה  נגרם,  סבל  כמה  הדורות  במשך  ידוע  והנה 
מתנהגין בתקיפות בעניני כבוד שמים, והכל מחמת אי נעימות, וחשבונות של מדות טובות, 

ויורדין  יותר  גרועים  נעשים  הדברים  הזמן  ובמשך  יגידו",  ומה  יאמרו  "מה  של  וחשבונות 

ונופלין וכו' וכמה עגמת נפש נגרם.

להתרופף  ולא  שמים  כבוד  על  איתן  לעמוד  לכך  הדרושים  כוחות  לנו  ויתן  יצלינו  והש"י 
)וכמובן שבכל הדברים הללו צריכין רב והרבה סייעתא דשמיא, וח"ו לא לגרום  במקום שצריכין להיות איתן וחזק 

מחלוקת, שהמחלוקת הוא גרוע מהכל ואין מתקנים כלום בדרך של מחלוקת, וכמוש"כ מוהרנ"ת זי"ע שכשהאדם חולק על השני 

ועושה מחלוקת יבדוק את עצמו היטיב אם אינו מטעה את עצמו, וכמו"כ אפי' אם הוא צודק מאד הרי במחלוקת אי אפשר להטות 

את השני לעבודתו(.

******
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סעודה שלישית
שיחה ב' וירא תשע"ז

	יןא בוד	יא *א נ	מנותא חוסרא משוםא 	וא סקרנותא משוםא שו	לא השו	לא *א השהא 	יהא ש	לתא קושיא
מקוםאלומראכןאבש	לתאיצחקא*איצחקאמר	ישאבנשמתואקדושתאקרבןאושו	לא	יהאהשהא*אכונותא
העקידהאל	לותאסודארצונותאשלאיהודיא*אקושיאבקבלתא	ברהםא	בינואציוואהמל	ךא	לאתשלחאידךא
	לאהנערא*א	ברהםא	בינואמר	ישאכבידותאלשחוטא	תאיצחקאבחי'אוישלחא	תאידואלפיאש	ינוארצונוא
שלאהקב"האולכךאמקבלאציוואהמל	ךא*אשניאהיסודותאשלארביה"קא	זמרהאו	יהא*אלהתחזקאבכלאמהא
שעובראעליואולרצותאולהתחזקאלעלותאעודאדר	ותא*אהצדיקא	ומרא	להי'םאיר	האלואהשהאלעולהאבניא

שזהא	ופיהאהו	ארצונואשלאהקב"האבכלאמהאשעובראעלאהיהודי.

בפרשתן )בראשית כב( "ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש 
והעצים ואיה השה לעלה, ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדיו".

יצחק רואה מרחוק דברים גדולים

יצחק אבינו לא שמע מפיו של הקב"ה למסור עצמו לעקידה, ורק לאברהם אבינו נתייחדה לו 
הדיבור והקב"ה אומרו קח נא את בנך יחידך וכו', ואברהם לא גילה ליצחק מתחלה שהולך 

יבנה  גדולים שמזה  ויצחק אבינו רואה מרחוק שעומד לפני דברים  לשחטו לקרבן להקב"ה, 

היסודות איתנים לגילו מלכותו של הקב"ה כלל ישראל בעולם הגשמי, ולזה שואל אביו איה 

השה לעולה.

הקושי בהשאלה ואיה השה

רוב  דעפ"י  השאלה,  בטיב  לנו  יתקשה  השה"  "איה  בהשאלה  מעט  בהתבוננות  ולכאורה 
שאלת השואל הרואה מן הצד דברים שאינם מובנים לו בתכלית כונות השאלה יש בו משום 

שני דברים, א' משום שהוא סקרן ובסקרנתו רוצה להבין המחזה שלנגד עיניו למה ואיך ומה 

וכו', ב' שהדברים נוגעים לו ואין לו נאמנות בהגדול ממנו שבו תלוי הדבר ואינו מוסר עצמו 

והילד  להרופא  הילד  את  לוקחת  כשהאמא  עלמא  בהאי  וכדוגמתו  קושיות,  שואל  להפעולה 

רואה מרחוק כלי אומנתו של הרופא ואין לו מושג מה יעשה לו הרופא, ומתחיל להפחד ואינו 

מוסר עצמו בחי' כגמול עלי אמו, מקשה קושיות למה ואיך ומה והאם לא נוכל בלי זה וכדו' 

יצחק  אבינו  לחשוד  ח"ו  ובודאי  הרופא,  מן  ולברוח  העסק  מכל  להפטר  שרוצה  הוא  וכונתו 

שלזה שואל קושיות ח"ו ובודאי סומך לגמרי על אברהם אבינו, ואדרבה בעקידה גופא אמרו 

חז"ל שאמר יצחק לאברהם שיעקוד אותו היטיב כדי שלא לבוא ח"ו ברגע האחרון לפסול את 
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הקרבן במום, ועד היום זוכרין אנו עקידתו של יצחק שבזה יעלה זכרוננו לטובה להקב"ה בכח 

מסירת נפשו הגדול, 

ולפי"ז בודאי יש לו נאמנות גדולה בתמימות ובפשיטות ואינו שואל שום שאלות, ואפי' על 
חשבון פיקוח נפש מאמין את אביו ולמרות שלא נתייחדה לו הדיבור מהקב"ה שיסמור עצמו 

של  טיבתו  מהו  וא"כ  המזבח,  גבי  על  ונעקד  צוארו  ופושט  עצמו  מוסר  העקידה  על  למיתה 

השאלה "ואיה השה", ולמה לא מסר עצמו בנאמנות על הקב"ה.

יצחק מרגיש בגופו קדושת קרבן

ובע"כ אתאנו כאן להסוד פנימי ובפרט לפי הפתח שפותח לנו רביה"ק בהתורה )ח"ב יב( "ואיה 
אחר  ומחפש  מבקש  כשאדם  התשובה,  עקר  זה  כי  תשובה,  בחינות  "וזה  שם  וזלה"ק  השה" 

מקום  אי"ה  ומצטער  ושואל  ומתגעגע  יתברך,  מכבודו  שרחוק  בעצמו  ורואה  יתברך,  כבודו 

כבודו, וזהו בעצמו תשובתו ותקונו כנ"ל" ואדם הנמצא בכרך גדול שברומי ואינו יודע היכן 

יש לו מקום לגלות כאן כבודו של הקב"ה ומשתוקק ומחפש לגלות כבוד ורצון של הקב"ה 

מזה גופא נולד לו תשובתו ותיקונו, 

ורביה"ק פותח לנו כאן פתח נפלא דהנה יצחק אבינו לבו בוער באש קודש לעשות נחת רוח 
אבינו  יצחק  נתעלה  ובאמת  קדשים,  קודש  עולה  קרבן  קדושת  נשמתו  בכל  ומרגיש  לבוראו, 

לו,  שיש  הקרבן  קדושת  מחמת  ישראל  מארץ  לצאת  לו  שאסור  כך  כדי  עד  קרבן,  בקדושת 

ואשי  בחי'  צדיקים  של  נשמתן  מקריב  שהמלאך  קי40(  מנחות  )תוס'  חז"ל  שאמרו  וכבחינה 

למעשה,  מחשבתו  הקב"ה  שצירפו  הזה  הדבר  את  "עשית"  אשר  יען  אומר  והכתוב  ישראל, 

ונתכלל יצחק ברצונו של הקב"ה, ועל כן שואל יצחק אני מרגיש כאן קדושה גדולה ודביקות 

פיסת  כעצם  גידי  ושס"ה  איברי  רמ"ח  מרגיש  אנכי  אברהם  אביו  ושואל  השה,  ואיה  גדולה, 

איה  וא"כ  וכזבחים,  כעולה  לגמרי  נפשי  ורק למסור  אך  הוא  רצוני  וכל  קודש קדשים,  עולה 

וכבן  כעולה  נפשי  למסור  כזה  גדול  דבר  שפילה  עלמא  בהאי  כאן  לעשות  אוכל  איה  השה, 

של  רצונו  גופא  שזהו  בני"  לעולה  השה  לו  יראה  "אלהי'ם  אברהם  לו  שמתרץ  וזהו  הנעקד, 

הקב"ה שאתה בהמצב שאתה שם זהו גופיה רצון של הקב"ה למסור עצמך משם להקב"ה. 

כונות ציוו העקידה לגלות הסוד דאיה

ולמעשה כל כונתו של הקב"ה כביכול הי' שיצחק אבינו ימסור ברצונות בוער כאש בכיסופין 
חזקים לעשות רצונו של הקב"ה כדברי חז"ל, וזהו עומק דברי רביה"ק בהתורה איה דלמעשה 

40  תוספות )מנחות קי.( ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן - מדרשות חלוקין יש מי שאומר נשמותיהן של צדיקים 

ויש מי שאומר כבשים של אש והיינו דאמרינן בשמונה עשרה בעבודה ואשי ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון ויש 

אומרים דקאי אדלעיל והשב את העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל. לא מצאתי יותר:
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נתגלה כאן גודל הסוד של השתוקקות וכיסופין ורצונות לעשות רצונו של הקב"ה, ולא רצה 

מתחלה רק לנסות אברהם אבינו שיהי' מוכן להקריב בנו יחידו ולעשות פועל דמיוני ו"העלהו" 

שם לעולה, ורק להעלות נאמר לו ולא לשחטו.

אברהם מרגיש כבידות בידו בחי' וישלח את ידו

ובזה יובן לנו מאוד המלאך אומר לו לאברהם "אל תשלח ידך ואל תעש לו מאומה", ולכאורה 
הקב"ה בכבודו ובעצמו ציוהו להעלותו לעולה והיאך מקבל אברהם אבינו ציוו של המלאך 

להפסיקו הלא דברי הרב ודברי התלמיד מי שומעין, ואין בי"ד מבטל דברי בי"ד חבירו אלא 

א"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין, 

ולהנ"ל יובן דהאריכו בספרי קודש על ו'ישלח' אברהם את ידו ו'יקח' את המאכלת, דאברהם 
אבינו דהי' מרכבה להקב"ה ובטל לגמרי בלי שום ישות להקב"ה בחי' כליות יועצת לו חכמה, 

וקיים אברהם אבינו כל התורה כולה ואפי' עירובי תבשילין, וכשבא לשחוט את בנו מרגיש 

כבידות בידו בחי' "וישלח את ידו" שצריך לשלוח ידו בע"כ ובע"כ כנ"ל שרצונו של הקב"ה 

הוא רק להעלותו לעולה ולא לשחטו ממש, ולזה הבין כאן אברהם אבינו סוף מעשה במחשבה 

תחלה, שרצונו של הקב"ה הוא לגלתו הסוד דאיה, וברגע שהמלאך אומר לו אל תשלח את 

ידך מקבל ציוו המלאך שגילה לו רצונו הפנימי של הקב"ה, והמלאך אינו מחדש לו דבר.

הפלגת רצונות וכיסופין שהפליג רביה"ק

וזהו הפלגת רביה"ק בהתורה דאיה, וכידוע ששני היסודות שהנחיל לנו רביה"ק לנצח, תורה 
בעבודת  בחלקו  לשמוח  הוא  יהודי  של  דיסודו  בבד,  בד  שהולכין  דאיה  והתורה  דאזמרה 

השי"ת, ומאידך גיסא להשתוקק להתעלות עוד ועוד דרגות עד אין סוף, וכדהאריך מוהרנ"ת 

)ליקוטי הלכות תחומין( בחי' תחום שבת אלפיים אמה בחי' שני אלפי'ן, דאפי' כשנמצא אדם בכרך 

גדול שברומי משם גופיה יחפש לגלות כבוד הקב"ה, ולכאורה יצחק אבינו הי' בדרגות גדולות 

שאין לנו כל מושג ואינו בכרך גדול שברומי והיאך יתחזק עצמו יהודי פשוט בעבודת השי"ת 

בהגילו דאיה, 

ובע"כ שרביה"ק פותח לנו כאן פתח דבכל פעם שהצדיק לוחש באזני יהודי חשיבתו הגדול 
להקב"ה ומחזק אותו, נראה לו לאדם שהצדיק אינו מבין אותו ואינו רואה כמה הרחיק לכת, 

והצדיק עומד למעלה בשמים במדרגות גדולות ובא לומר לי מה לעשות, ואילו הבין הצדיק 

כמה פגמתי והקטנות שעובר עלי לא הי' לו מקום לחזק אותי, וכמה לא חלי ולא מרגיש דכל 

הדברים שעוברים על כל יהודי, עובר לפי ערך בהצדיק, שלפעמים נופל הצדיק בקטנות ואינו 

רואה כלום, ורק באמונתו יחיה שמאמין בנשמתו וברצונות שלו בחי' ואיה השה, ומשם מקבל 

תיקונו ואלופו של עולם מאיר עליו, וכן יצחק אבינו מרגיש רצונות חזקים מצד אחד ומצד שני 



-לג-    /תרודהשלישית

אומר לו הקב"ה, אל תשלח ידך ולא יקריב עצמו בפועל ממש, ובזה מבין יצחק אבינו שכל 

רצונו של הקב"ה הוא הרצונות והכיסופין הקדושים.

כל מה שעובר על יהודי הוא בחי' אלהי'ם יראה לו השה

מפריע  העולם  ועצם  גדולות  והסתרות  העלמות  מרגיש  אבינו  יצחק  יצחק,  עקידת  סוד  וזהו 
שלא  קטנות  מרגיש  אבינו  אברהם  וכן  דבר,  כל  על  להתגבר  קודש  כאש  בעבודתו  ללכת  לו 

ויצרו אומר לו אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע והיום אתה אומר  יהי' לו המשכים, 

של  בכחו  ומאמינים  יחדיו,  שניהם  וילכו  בחי'  יחד  שניהם  מתחזקים  ועכ"ז  לעולה  והעלהו, 

יהודי וברצונותיו, וזהו עבודת של צדיקים שמגלין לו לאיש הישראלי על כל מה שעובר עליו 

גדול שברומי  בכרך  נמצא שם  מהמקום שאתה  בני" שמשם  לעולה  השה  לו  יראה  "אלהי'ם 

משם יתגלה כבודו של הקב"ה בחי' מלא כל הארץ כבודו,  ורק רצונות וכיסופין להקב"ה הוא 

מה שמקרב את האדם להשי"ת. 

יעזור לנו השי"ת שנזכה לחיות בהתורה דאיה ולהרבות ברצונות ובכיסופי קודש, ולהתקדש 
בזה כליל בקדושת עולה וקרבן בחי' קדשי קדשים, ובזכות הבן הנעקד יוציא לצדק דיננו. 


