
-א-    /

"אשיחה  בחוקיך"
אושפיזין מלוקטים

אברהם - יצחק - יעקב

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקרים

החברים מבית המדרש
 בארא פארק 

תעמוד זכות הרבים להם 

ולכל משפחתם

 ויתברכו בכל מילי דמיטב

פרנס החודש- ירח האיתנים תשרי 

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' יואל ווערטהיימר   שיחי'

קרית יואל

****

 הרה"ח ר' יואל מענדעלאוויטש  שיחי'

וויליאמסבארג

לרגל הולדת הבן

****

 הרה"ח ר' שמעון נאסענצווייג  שיחי'

וויליאמסבארג

לזכות משה בן פייגא

ואלו שתרמו לכבוד היארצייט של רבינו הק'

 הרה"ח ר' הלל בראון  שיחי'

קרית יואל

****

 הרה"ח ר' יעקב קאליש   שיחי'

וויליאמסבארג

לרגל הולדת הבן

****

 הרה"ח ר' יואל אבערלענדר   שיחי'

קרית יואל
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אושפיזין

הקדמה כללית לעבודת האושפיזין

הארת האושפיזין בסוכות – הסתכלות מצד ה'כלל'

עומדים ביום טוב סוכות, כל אחד ואחד זוכה לקבל את הארת האושפיזין אשר מגיעים לכל 

נש  חזי, בשעתא דבר  קג:( "תא  )ח"ג  הזוה"ק  וכלשון  בימים אלו,  ישראל  בני  וסוכה של  סוכה 

וחמשה  ואברהם  מלעילא,  עליה  גדפהא  פרסא  שכינתא  דמהימנותא,  צלא  דא  במדורא  יתיב 

צדיקייא אחרנין, שויין מדוריהון עמיה, אמר רבי אבא, אברהם וחמשה צדיקייא, ודוד מלכא 

ולא  כתיב,  ימים  שבעת  ימים,  שבעת  תשבו  בסכות  דכתיב,  הוא  הדא  עמיה,  מדוריהון  שוין 

בשבעת ימים".

ועוסק  סוכתו  בצל  יושב  והאדם  יש  שהנה  האושפיזין,  בענין  פנימית  בנקודה  להתבונן  ויש 

בענין האושפיזין, ו'חי' כל יום בעבודה של האושפיזין של אותו יום, במידת החסד או הגבורה 

בהרחבה  שנתבאר  )וכפי  היום  אותו  של  האושפיז  של  האור  עליו  מאיר  יום  שבכל  ומאמין  וכדו', 

בשיחות האושפזין( אך עדין הוא עוסק בזה בהסתכלות 'פרטית', מצד מצבו וה'עולם' בו הוא חי, 

וכדלקמן.

יותר  הסתכלות  נעליתיותר,  בהסתכלות  האושפיזין  הארת  על  ולהסתכל  להתבונן  יש  אמנם, 

הדברים  את  ונבאר  האדם,  נמצא  בו  הפרטי  המצב  לפי  פרטית,  בהסתכלות  רק  ולא  'כללית' 

בעולם הגשמי, ומשם יובן בענין האושפיזין.

הנה כל אדם חי בביתו את חייו הפרטיים, תחת גפנו ותאנתו, לפי מצב נפשו ובני ביתו, ואפילו 

כשמגיע לבקר אותו אורח זר, ואפילו אחד מאחיו וממשפחתו וכדו', הרי הוא מתייחס לאורח 

כ'אדם פרטי' אשר הגיע לביתו, ומדבר איתו על דא ועל הא, על עניניו האישיים, וכן על עניני 

אחיו – האורח - ומצבו וכו', הכל בהתיחסות פרטית.

לכך  )בנוסף  שהאדם  הרי  לביתו,  אביו  מגיע  כאשר  או  אביו,  לבית  האדם  מגיע  כאשר  אמנם, 

שמדבר פרטיות עניניו, הרי הוא גם( יוצא ממצבו הפרטי ומדבר ועוסק בהתיחסות יותר כללית – על כל 

המשפחה כולה, שכן מציאותנוכחות האבא מאחד את כל המשפחה כולה, וכשמדברים איתו 

אין עוסקים רק בעניני הפרט, אלא המדובר הוא כל המשפחה כולה, ככלל.
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לכל משפחתו  פרטי  קשר  מרגיש  זקנו, אשר שם  בבית  לביקור  האדם  מגיע  כאשר  שכן  וכל 
המורחבת, הדודים ובניהם שכבר זמנים טובא לא ראום וכו', אחר ששם מתאחדים כל הפרטים 

בהיותם כלולים בזקינם – ראש המשפחה, אשר ממנו יצאה כל המשפחה המורחבת, וממילא 

כולם 'כלולים' בו, ובמצב שכזה יוצא האדם מההסתכלות הפרטית והמצומצמת של ה'עולם' 

שלו, ומדבר ועוסק בהסתכלות יותר כללית – מצד המשפחה כולה.

זוכה כל אחד ואחד, ו"שכינתא פרסא  כן הוא בענין הארת האושפיזין, ביו"ט סוכות  וממש 
על  אולם  עמיה",  מדוריהון  שויין  אחרנין,  צדיקייא  וחמשה  ואברהם  מלעילא,  עליה  גדפהא 

האדם להתבונן בכך בהסתכלות 'כללית', ולא רק לפי מצבו הפרטי באותה שעה.

ועד"מ, ביום טוב ראשון של סוכות מקבל האדם את הארת אברהם אבינו – עמוד החסד, ועל 
ידי כך מרבה בחסד, וכמ"ש בספה"ק להרבות בחסד ביום זה )עי' פלא יועץ ערך סוכה(, אמנם יתבונן 

האדם ביום זה שאברהם אבינו מאיר גם לכל כלל ישראל, לכל אחד כפי עניניו והצטרכותו, 

והיינו שתפילתו על עניני חסד אינם רק על פרטי מידת החסד שמיטיב ויטיב עם רעיו ומכיריו 

שכניו וכו', אלא בכלליות בקשת רחמים וחסדים על 'עולם חסד יבנה' וכו'.

שבהארת  דהיינו  אחת",  בסוכה  לישב  ראוים  ישראל  "כל  כז:(  )סוכה  חז"ל  שאמרו  מה  וזה 
 – ישראל  כלל  ידי שמתגלה השרשים של  ועל  ישראל,  כלל  מתגלה האחדות של  האושפיזין 

הטוב  את  רואה  וממילא  ישראל,  בכלל  ונכלל  הפרטי  ממצבו  האדם  יוצא  הקדושים,  האבות 

בכל אחד ואחד, ומבין כל אחד ואחד, ועל ידי זה "ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת".

אמנם  דגל משלו,  ולכל שבט  י"ב שבטים,  ישראל  בעם  הכבוד, שלמרות שהיה  בענני  וכמו 
כולם נכללו כאחד בתוך ענני הכבוד, כך צל הסוכה, שהיא זכר לענני הכבוד, ועל ידה יוצא 

האדם מההסתכלות על עצמו רק לפי מצבו הפרטי, ועולה ונכלל עם כל כלל ישראל באהבה 

ושמחה, וכן נזכה לעתיד לבא, שריבוי הפרטים והגוונים שבעם ישראל יתכללו כאחד ב'סוכת 

עורו של לויתן'.
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אושפיזא דאברהם אבינו

חיי אברהם אבינו – חיים של נסיון

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו

והעת להתבונן בעבודתו של אברהם אבינו  בסעודת האושפיזא של אברהם אבינו,  עומדים 
בעמידתו בנסיונות במשך כל ימי חייו, וממנו ניקח לעבוד את ה', כל אחד ואחד בכל הנסיונות 

העוברים עליו.

הנה איתא בחז"ל )אבות ה'( "עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולם", 
וידועים דברי הראשונים בזה, אשר מנו את הנסיונות לפרטיהם, ורבו השיטות והדעות בזה - 

איזה פרט בחיי אברהם אבינו נמנה במנין הנסיונות ואיזה מהם אינו במנין הנסיונות. 

אמנם, העת להתבונן בנקודה פנימית בענין מציאות חייו של אברהם אבינו, אשר נראה לאדם 
שחי את חייו בטובים ובנעימים, אלא שבאמצע היו לו עשרה נסיונות - ועמד בכולם.

שכך הוא הדרך בעולם - שלא להרבות ולתאר את הקושי שהיה לאברהם אבינו בכל הנסיונות, 
כדי לא לגשם ולצייר את האבות הקדושים בהסתכלות גשמית ופשוטה, בעוד שכל מעשיהם 

ומציאותם היתה גבוה בעל גבוה, ולמעלה למעלה מהשגתינו. 

הבאות  הפרשיות  בכל  אותו  תבין  כלל,  לך  "אומר  י"ב(  )בראשית  הרמב"ן  דברי  ידועים  אמנם 
בענין אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו )תנחומא ט'( 

כל מה שאירע לאבות סימן לבנים, ולכן יאריכו הכתובים בספור המסעות וכו' ויחשוב החושב 

בהם כאלו הם דברים מיותרים אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא 

המקרה לנביא משלשת האבות, יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו".

על כן נבוא להתבונן בנסיונותיו של אברהם אבינו, ולא כדי לעסוק בחייו ומציאות של 'אברהם 
אבינו', אלא כדי שנדע לילך בדרכיו, וכלשון הכתוב )שה"ש א'( "צאי לך בעקבי הצאן ורעי את 

גדיותיך על משכנות הרועים". 

והאירשלא טוב עשו שהשמיטו מקורות  מגדולי מרביצי התורה שבדור שעבר העיר  ]ואחד 
ימי הגדולים את כל נסיונותיהם וקשייהם, עד שהגיעו למקומם וכן בזמן שהיו כבר למנהיגי 

ורועי צאן קדשים, כמה היו מועלים ללמד לבני יהודה קשת, הכח וההתעלות ולא להחלש.[ 
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המשל לנסיונות של אברהם אבינו מהעולם הגשמי

את  מעט  להבין  נשכיל  כך  ומתוך  בזמנינו,  המתרחשים  וקשיים  בנסיונות  להתבונן  ונבוא 
גודל הקושי והיסורים שהיה לאברהם אבינו, ובעמידתו באותם נסיונות למרות הקושי, הנחיל 

לדורות עולם את הכח לעמוד מול הקשיים והנסיונות באמונת איתן.

וביקשו צאצאיו לכתוב  ושיבה בשנת תש"ס,  זקנה  בגיל  חי  חיים לכל  באדם ששבק  מעשה 
לדורות את קורות ימי חייו, ואכן כתבו את כל מה שעבר עליו במשך שנות חייו, ונצטט מעט 

מתוך הדברים: "בשנת תש"נ נקלע זקנינו שלא באשמתו לבעיה חמורה עם הבנק, ורצו לעקל 

את דירתו, אך בחסדי שמים מרובים ולאחר תפילות והשתדלויות טופלה הבעיה באופן הטוב 

ביותר" אח"כ נכתב "בשנת תשנ"ה חש זקנינו בעיניו, הרופאים המליצו על ניתוח בדחיפות, 

ואכן זקנינו עבר את הניתוח בשלום".

והנה העומד מהצד וקורא את תיאור ימות חייו של אותו אדם, יכול לטעות ולחשוב שבסה"כ 
היו לו בעשרת שנותיו האחרונות רק שני קשיים - המעשה עם הדירה והניתוח, אך באמת, מי 

שהכיר אותו יודע שלא כך הם פני הדברים, לאותו אדם לא היה רק 'שתי נסיונות', אלא כל 

עשרת שנותיו היו חטיבה אחת של קושי ויסורים, וכדלקמן. 

כשכותבים: "נקלע זקנינו שלא באשמתו לבעיה חמורה עם הבנק, ורצו לעקל את דירתו, אך 
בחסדי שמים מרובים ולאחר תפילות והשתדלויות טופלה הבעיה באופן הטוב ביותר", נראה 

לקורא שכל הבעיה היתה רק יום אחד או שנים, שבהם היו שרצו לעקל את דירתו, ותוך יום או 

יומיים טופלה הבעיה, והכל חזר לשגרה שלפני כן.

אך באמת באותם שורות ספורות 'מקופלים' חדשים רבים של לחצים וקשיים, לילות שלמים 
בהם לא יכל לעצום עין מרוב לחץ, אינספור טלפונים ופגישות לטפל באותו ענין קשה, מאות 

רבות של שעות בהם עסק האדם רק לטפל בבעיה זו, חדשים רבים בהם לא יכל להתרכז בתורה 

ותפילה, וכמעט לא יצא מביתו מרוב לחץ וקושי.

כל  נרמז  לא  ביותר",  הטוב  באופן  הבעיה  טופלה  והשתדלויות  תפילות  "לאחר  בתיבות 
הטרדות  וכל  בענין,  שהשקיעו  הכספים  כל  המדוכה,  על  ישבו  אשר  העסקנים  עם  הפגישות 

זה עד לגמר הטוב, כמו כן לא מוזכר כלל שכתוצאה מכך הוצרך אחר כך אותו  שהיו סביב 

אדם לעבור טיפולים וכדו' כדי לחזור לשלות נפשו ולהירגע מכל התקופה שעברה עליו. 

ואכן  בדחיפות,  ניתוח  על  המליצו  הרופאים  בעיניו,  זקנינו  חש  תשנ"ה  "בשנת  כשכותבים 
זקנינו עבר את הניתוח בשלום", לא מפרטים מספר שנים בהם הלכה ראיתו ונחלשה, שנים של 
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דרישה ברופאים וכדו', בדיקות רבות ופגישות עם רופאים ומנתחים וכדו', וכן כל ההחלמה 

שאחר כך וכו', וכמו"כ שנים של פחד ודאגה סביב מה שאמרו חז"ל 'סומא חשיב כמת', איך 

יקרא איך ילמד איך יוכל להסתדר וכו'. 

'עשרה  אינם  נסיונות'  'עשרה  נסיונות',  'עשרה  עבר  אבינו  אברהם  בעניננו,  ממש  כן  וכמו 
ימים', כל נסיון ונסיון הוא עוד מעבר קשה, עוד קושי ומבחן, עוד תקופה קשה של התמודדות 

בנסיון עד ש"עמד בכולם", ריבוי הנסיונות מבטאים שכל מציאות חייו של אברהם אבינו הוא 

מציאות של 'ניסיון', ומתוך כך "עמד בכולם", אברהם אבינו חי את כל חייו ב'עמידה בנסיון'.

כתוב בתורה על אברהם אבינו )בראשית כ"א( "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם  ועד"מ, 
)סוטה י:( "אל תקרי ויקרא אלא ויקריא, מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו  ה" ופירשו חז"ל 

של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב, כיצד: לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, אמר להם: 

וכי משלי אכלתם, משל אלהי עולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם".

והאדם מדמה את זה מיד בשכלו לכל הארגונים הקיימים כיום הנותנים 'אשל' לכל מאן דבעי 
אין  וכדו', אך באמת  ויש הרבה מסייעים  נדיבי עם,  ידי  נתרמות על  וכו', אשר כל ההוצאות 

לו  הן בחלק הממון הרב שעלה  אבינו,  גדולה לאברהם  זה טרחה  והיה  וכלל,  כלל  דומה  זה 

כל אותו 'אשל', הן בחלק הטרחה שהיה בכל זה, ובפרט בסיום דברי חז"ל, אשר נראה לאדם 

שכל העוברים ושבים נכנסו לביתו ו"הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם", ואינו יודע 

את גודל הקושי והנסיון היה בכל זה לאברהם אבינו, בכל הויכוחים בהשקפה שהיה לו עם כל 

אותם עוברים ושבים, והיה הראש למאמינים אשר התורה )בראשית י"ד( מכנה את אברהם אבינו 

)ב"ר מ"ב( "כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד", ודי  "אברהם העברי" ופירשו חז"ל 

לחכימא ברמיזא.

עיקר הנסיונות – בעבודת האמונה

וקל וחומר בכל הנסיונות שהיה לאברהם אבינו, שהנה כל זמן שיש לאדם קשיים  שכן  וכל 
ונסיונות בכל התחומים – יש בידו להתחזק ממעיינות האמונה בהשי"ת, ולהאמין כסדר ש'גם 

זו לטובה' ו'כל דעביד רחמנא לטב עביד', ואפילו שאיננו מבין הכל בשכלו, עם כל זה הוא 

מתחזק באמונה.

מתנסה  וכשהאדם  עצמה,  האמונה  בעניני  היה  שלו  הנסיונות  עיקר  אבינו,  אברהם  אצל  אך 
בעבודת האמונה הוא מרגיש שנשמטת לו הקרקע מתחת לרגליו ואין לו כלל על מי לישען, 

שכן הקושי שלו הוא בדיוק בנקודת האמונה. 
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וירא( כאשר הוא עוסק לתרץ "תרין תמיהי דמדכר דכירי  )פ'  שהאריך בזה ב'פרי הארץ'  וכפי 
המפרשים, א': למה הוזכר נסיון העקדה על שם אברהם ולא הוזכר הנסיון ע"ש יצחק שמסר 

את נפשו אליו יתברך, וכפרש"י ז"ל )בראשית כ"ב( 'אחר הדברים' - הם דבריו של ישמעאל )ע"ש( 

באור  אברהם  נסיון  במקרא  הוזכר  לא  למה  ב':  עיי"ש.  לשמו  א"ע  שימסור  יצחק  והשיבו 

אחרי  יתברך  עבורו  נפש  המסירות  נסיון  "אבל  בתוה"ד:  וז"ל  בזה,  שם  והאריך  כשדים", 

הידיעה כי הוא הבורא הוא אמר ויהי הוא צוה למסור נפשו ולזבוח עצמו עבורו יתברך, מי לא 

ישמע ומי לא יאבה לו יתברך, אם אמנם גם הוא נסיון - אבל לא לפי ערך אבותינו הקדושים". 

ומבאר באריכות שעיקר הנסיון היה השאלה והסתירה שהיה לאברהם אבינו על השי"ת, וז"ל: 
"והנה נסיון העקדה הובא במדרשים )ב"ר נ"ו( ורש"י ז"ל )בראשית כ"ב( שהיה לו לאברהם להרהר 

אחר מדותיו, והוא שאמר ר' אבא: "אמר אברהם אפרש לפניך את שיחתי אתמול אמרת לי )שם 

כ"א( 'כי ביצחק יקרא לך זרע' וחזרת ואמרת )שם כ"ב( 'קח נא את בנך', ועכשיו אתה אומר לי )שם 

יב( 'אל תשלח ידך'. שהוא שנוי רצון אצל הבורא יתברך ח"ו שהוא שורש הכפירה ח"ו, וכן כל 

הקושיות וכו', אבל אברהם אבינו ע"ה עמד בנסיון ולא הרהר אחר האמונה בהשגתו את דבריו 

יתברך  הפשוט  מרצונו  והחזקה  הגדולה  האמונה  באמיתות  והתחזק  מהופכים  שהמה  יתברך 

כי לא מחשבותיו מחשבת השי"ת ולא דרכיו דרכו ואינו מבין דבריו יתברך והנהגתו כלל וכל 

הרעות המתדמים מאתו יתברך הם טובות אמתיים כנ"ל וכל דבריו הנראים מהופכים הכל אל 

זו התחזק אברהם  וכו', ובאמונה  מקום א' הולך והן המה בלי שום שנוי ותמורה חס ושלום 

אבינו ע"ה ולא סמך על השגתו ועמד בנסיון שלא להרהר אחריו יתברך".

מסיר  ובכך  השי"ת  על  יהבו  משליך  הוא  באמונה,  מתנחם  הוא  קושי  לאדם  שיש  זמן  כל 
מעליו את הדאגה, אך יש מצב בו האדם עומד בנסיון בנקודת האמונה גופא, ואז הנסיון קשה 

שבעתיים.

ועד"מ, לפעמים האדם מחליט להתחזק בענין פלוני, ומקבל על עצמו קבלות טובות בתחום 
זה, ודוקא אז מתגבר עליו הבעל דבר ביותר להפילו, הרבה יותר מהתקופה שקדמה להחלטתו 

להתחזק בעבודה זו. 

ומצוות,  תורה  בשביל  נפשם  את  שמסרו  אנשים  דמשיחא  בעקבתא  לפעמים  רואים  כן  כמו 
ותהום עליהם כל העיר וכל משפחתם וכו', וכל מה שהרוויחו מזה היה רק קשיים יותר גדולים 

ונסיונות, כאותו אדם פשוט יושב אוהל, אשר ישב שנים רבות על התורה ועל העבודה בשלות 

נפש והשקט, עד שזכה לפתע בסכום כסף גדול מאד, ולא הרבה בכבוד ביתו בכלום, רק נעשה 

מאז בעל צדקה גדול, והיה יושב ומחלק צדקה כסדר, עד שיום אחד נכנס לאיזה עסק של מצות 

וחפציו.  ביתו  את  למכור  עד שהוצרך  גדולים מאד  לחובות  נפל  כלל  ושלא באשמתו  צדקה, 
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אשר בתוך תוכו נשמתו צועקת וצווחת 'היתכן?!' 'מדוע?!' מדוע דוקא כאשר נכנס לעסוק 

במצוות וחסד נפל כל כך עד שהפסיד את כל חפציו ורכושו.

עבדו  הם  בו  המקום  את  לעזוב  נאלצים  ישראל  מבני  וטובים  שרבים  בחוש,  היום  רואים 
ידי  על  שנאסרו  שונים  מכלים  כלים  שם  הכניסו  שהמנהלים  אחר  שנים,  משך  והתפרנסו 

רצון  לעשות  רוצים  הם  אך  וכו',  היתר  הוראת  של  אופנים  הרבה  שיש  ולמרות  הדור,  גדולי 

עבדו  בו  המקום  את  עוזבים  כך  ומפני  ובתמימות,  בשלימות  התורה  את  בוראםולקיים 

שונות  היתר  הוראות  עם  שם  לעבוד  שהמשיכו  חבריו  את  רואה  שהאדם  וקורה  והתפרנסו, 

מפוקפקות, ורואה עין בעין איך שהם מצליחים בחיים ובפרנסה. 

גדולי  ציווי  את  בפשיטות  קיימו  שלא  מחמת  ברוחניות  ניזוקים  שהם  בחוש  רואה  אין  וגם 
ישראל, ונראה לו שהם נהנים משני עולמות, ואילו רק הוא הולך ונפסד מחמת שרצה לקיים 

את ציווי התורה ודעת חכמיה בפשטות, עד שנעשה נזקק לבריות, ותחת שבעבר יכל לתרום 

צדקה בהרחבה, עוד נזקק עתה לבריות ולקופה של צדקה.

האדם מרגיש על בשרו את שאלת הגמ' )קידושין לט:( "בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך 
עלה  אביו  לו  שאמר  הרי  ימים,  והארכת  לך  ייטב  למען  כתיב  הקן  בשילוח  לך,  ייטב  ולמען 

לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים, ובחזירתו נפל ומת, היכן 

טובת ימיו של זה, והיכן אריכות ימיו של זה", ואמנם חז"ל מסבירים ומתרצים, אבל האדם 

רואה שדוקא מתי שמתחיל לילך בדרך הנכונה והישרה נופל יותר ויותר.

רווח להתבונן בין פרשה לפרשה

עמד  אכן  שהאדם  החלק  את  רק  רואה  מהצד  והעומד  קשה,  בנסיון  עומד  והאדם  יש  והנה 
בנסיון, אך האדם עצמו יוצא מהנסיון סחוט עד לשד עצמותיו, ועד"מ: אברך נבחן להוראה 

ועומד במבחן בהצלחה, סובביו רואים את התעודה שקיבל, ואינם מבינים מדוע האברך כל כך 

חלוש ותשוש, מדוע כל כך קשה לו לאזור כח ו'לחזור לעצמו' ולהתחיל ללמוד את הסוגיא 

הבאה.

כי סובביו רואים רק את התוצאה הסופית, את החלק ש"עמד בכולם", אך אינם רואים את כל 
אותם חדשים בהם האדם למד ולמד, נפל וקם, התייאש והתחזק, את כל הפעמים כבר החליט 

שלא יגש למבחן, ואחר כך חזר בו והחליט לחזור ללימודו בהתמדה, עד שהגיע למבחן ועמד 

בו.
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וממילא אין בכוחו להתחיל שוב במבחן נוסף, הוא זקוק לתקופה של שלוה, ל'רווח להתבונן 
בין פרשה לפרשה', ואין בכוחו ליפול מיד לעוד ניסיון ומבחן. 

אך אברהם אבינו עמד בעשרה נסיונות, נסיון אחר נסיון, עוד לא נגמר נסיון א' וכבר מתחיל 
תקופה של נסיון ב', אברהם אבינו עובר מנסיון לנסיון ו'עמד בכולם'.

מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות

בזה  הרמז  הכוונה  כסדר  ומדובר  אברהם',  'אלוקי  פעמים  ג'  בתפילה  יום  כל  מזכירים  אנו 
ורק  ואחד מישראל,  ל'אברהם שבקרבנו', שהרי האבות הקדושים הם השרשים של כל אחד 

כוחות  מקבל  שהוא  מבין  שהאדם  כשם  בנסיונות,  ועומדים  השי"ת  את  עובדים  אנו  מכוחם 

גשמיים מאביו ואמו, כך הוא מקבל כוחות רוחניים מהאבות הקדושים, השבטים לא נקראים 

בנוגע  אך  לשמעון,  או  לראובן  שמתייחס  עד  הדורות  ריבוי  את  למנות  יכול  והאדם  'אבות', 

'אבות'  נקראים  האבות  אלא  והשתלשלויות,  דורות  ריבוי  על  מדובר  אין  כך,  זה  אין  לאבות 

ממש.

בני ישראל עומדים בנסיונות בעוז ותעצומות, לעתים עצם מציאות החיים כיהודים מאמינים 
היהודי  של  החיים  דרך  את  לעתים  מכחישה  הבריאה  מציאות  עצם  'נסיון',  של  בחינה  הוא 

המאמין אשר הולך בדרך התורה והמצוה. 

והכל מכח אברהם אבינו, ה'ראש למאמינים', אשר חי לאורך שנות חייו עשרה מיני נסיונות 
ומכח  מצב,  בכל  בהשי"ת  להאמין  המשיך  אבינו  אברהם  בכולם',  ו'עמד  האמונה,  בעבודת 

הקשיים  למרות  מהאמונה  נופלים  ולא  בנסינות  הזה  היום  עצם  עד  עומדים  ישראל  בני  זה 

והנסיונות. 
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אושפיזא דיצחק אבינו

יצחק אבינו - חיים של 'לעתיד לבא'

התורה מקצרת בקורות חיי יצחק אבינו

עומדים באושפיזא דיצחק אבינו, והנה מצינו אצלו בתורה דבר חידוש, מה שלא מצינו אצל 
שאר האבות, ונתבונן בדברים בדרכי העבודה באופן השייך לכל אחד ואחד.

הנה בתורה הקדושה כמעט לא מוזכרים קורות ימי חייו של יצחק אבינו, ואפילו הנסיון של 
ומבקש  נגלה אל אברהם אבינו  נקרא על שם אברהם אבינו, בתחילה השי"ת  יצחק'  'עקידת 

וגו' את יצחק", וכן אחר העקידה, המלאך אומר לאברהם  )בראשית כ"ב( "קח נא את בנך  ממנו 

אבינו )שם( "עתה ידעתי כי ירא אלוקים עתה", וכלל לא מוזכר הנסיון על שמו של יצחק אבינו, 

וכפי שעמדו בזה בספה"ק באריכות )ועיי"ש בפרי הארץ(.

וכן אחר כך בשידוך של יצחק אבינו, אשר כל האריכות בתורה הוא רק בדבריהם של אברהם 
ואליעזר, ואח"כ בכל מה שארע עם אליעזר ורבקה ובתואל, רק אח"כ מוזכר בקיצור נמרץ )שם 

כ"ד( "ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב: ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות 

ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים: וגו', ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה 

ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו". 

שהוא  ספורות  בתיבות  רק  בתורה  מוזכר  ילדים,  נולדו  לא  אבינו  כשליצחק  כך,  אחר  וכן 
מצינו  בעוד שאצל אברהם  הוא",  עקרה  כי  לנכח אשתו  לה'  יצחק  "ויעתר   – כך  על  התפלל 

בזה אריכות בפסוקי התורה, וכן גבי יעקב ורחל שהתורה מאריכה בכך, אולם כאן נזכר הדבר 

בקיצור נמרץ.

למה  כן  אם  "ותאמר  בתורה  כתוב  בקרבה,  הבנים  רבקה שהתרוצצו  כשראתה  כך,  אחר  וכן 
זה אנכי ותלך לדרש את ה'" ופי' רש"י בשם חז"ל )ב"ר ס"ג( "למדרש של שם ועבר", וכלל לא 

מוזכר ששאלה את יצחק וכדו'.

לא  אבינו  ויצחק  מעשיו,  הבכורה  את  קנה  אבינו  שיעקב  באריכות  מספרת  התורה  כך  אחר 
בתורה  מדובר  אשר  ועשיו,  יעקב  של  הברכות  בפרשת  ואפילו  זו,  פרשה  בכל  כלל  מוזכר 

בהרחבה שרבקה שולחת את יעקב וכו'.
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וכן בעוד הרבה פרטים מוצאים שהתורה לא מאריכה כלל בענינו של יצחק אבינו, בעוד שאצל 
אברהם ויעקב אבינו התורה מאריכה ומפרטת את קורות ימי חייהם.

ויקנאו אותו פלשתים

לא  שכמעט  מה  גשמית,  הצלחה  של  לשונות  אבינו  יצחק  אצל  בתורה  מצינו  גיסא  מאידך 
מצינו בתורה אצל אברהם ויצחק, התורה אומרת )בראשית כ"ו( "ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא 

בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו ה': ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד: ויהי לו 

מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים:".

ופרט נוסף מצינו כאן בתורה - שהפלשתים קנאו בו, מה שלא מצינו להדיא בתורה גבי אברהם 
אבינו ויעקב אבינו, עד שתורה מספרת בארוכה שאבימלך הלך אליו עם "אחזת מרעהו ופיכל 

ובינך  בינינו  בינותינו  אלה  נא  תהי  ונאמר  עמך  ה'  היה  כי  ראינו  "ראו  לו  ואמרו  צבאו",  שר 

ונכרתה ברית עמך" )בראשית כ"ו(.

שנאתם  ואתם  אלי  באתם  "מדוע  לאבימלך  אומר  אבינו  שיצחק  בפרשה  שם  רואים  כן  כמו 
אתי ותשלחוני מאתכם", וכבר עמדו על כך בספה"ק,ש"יצחק אבינו ע"ה לא חלק כבוד אף 

להמלכות, שאמר לאבימלך ומשנהו 'מדוע באתם אלי' )בראשית כ"ו( שלכאורה אינו מדרך המוסר 

לדבר עם המלך דברים כאלו" )'אוהב ישראל'(.

יצחק אבינו – חיים של לעתיד לבא

כאילו  אבינו  יצחק  לבא',  'לעתיד  של  הסתכלות  מבטא  אבינו  שיצחק  הנ"ל,  בכל  והביאור 
איננו שייך לעולם הזה, 'יצחק על שם הצחוק' דלעתיד לבא, אשר "אז ימלא שחוק פינו")תהלים 

קכ"ו(, וכפי שמצינו בחז"ל )שבת פט.( שעיקר הגאולה לעתיד לבא תהיה בזכותו של יצחק אבינו.

יובן מה שהתורה לא מאריכה בקורות ימי חייו של יצחק אבינו עלי אדמות, שכן עיקר  בכך 
מציאותו הוא דיקא באופן שכמעט ואין לו שייכות לעולם הזה, הוא נמצא בעולם הזה, אך חי 

כבר כאן חיים של 'לעתיד לבא', )וזהו סוד שלא יצא מארץ ישראל, בחי' ארץ העליונה(.

)תנחומא תולדות ז'( "אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין הקב"ה מיחד שמו על  שאיתא בחז"ל  וכמו 
הצדיקים בחייהן אלא לאחר מיתתן, שנאמר )תהלים טז( לקדושים אשר בארץ המה וגו', אימתי הן 

קדושים כשהן קבורים בארץ וכו', והרי מצינו שיחד הקב"ה שמו על יצחק הצדיק בחייו וכו', 

רבנן אמרי רואה את אפרו כאלו הוא צבור על גבי המזבח, ורבי ברכיה אמר הואיל ונתייסם 



-יג-    /אושפיזאדידחקאבינו

בעיניו כאלו הוא מת, לפי שהיה גנוז לתוך הבית ויצר הרע פסק הימנו, לכך כתיב ויהי כי זקן 

יצחק". 

ועל כן לא האריכה התורה בקורות ימי חייו של יצחק אבינו, והתורה האריכה דיקא בנקודה 

של ההצלחה של יצחק אבינו, ובכך שקנאו אותו פלשתים עד שבאו לכרות עימו ברית, שכן 

זה מבטא את ההצלחה של כלל ישראל לעתיד לבא, אשר אז יתגלה לעין כל בבריאה ההצלחה 

של כלל ישראל, וירצו אומות העולם להתדבק בכלל ישראל. 

וכפי שמלאים ספרי הנביאים מהמצב והזמן המיעוד של כלל ישראל לעתיד לבא, וכפי שאנו 

ליה,  חכמין  ידעתון  להודעותא:  קצת  להון,  מתיבתא  "בחכמתא  האקדמות  בתפילת  אומרים 

מטיא  כד  לי,  דיעביד  רבותא  שבחתא:  ההיא  קבל  חשיבא,  מה  רבותכון  באשתמודעותא: 

ישלם  ובגבורתא:  בתוקפא  אתגלי,  כד  יקריה  בהתא:  לכון  ותחפי  נהורא,  לי  במיתי  שעתא: 

גמליא, לסנאי ונגותא: צדקתא לעם חביב, וסגיא זכותא".

יתבארו דבריו של יצחק אבינו לאבימלך "מדוע באתם אלי", ולא חלק כבוד למלכות,  בכך 

כיון שיצחק אבינו מבטא את המצב של לעתיד לבא, אשר אז לא יראו כלל ישראל מאומות 

ועפר  לך  ישתחוו  ארץ  אפים  מיניקותיך  ושרותיהם  אומניך  מלכים  "והיו   - ואדרבה  העולם, 

רגליך ילחכו" )ישעיה מ"ט(. 

יובן פרשה נוספת בתורה, אשר אבימלך השקיף בעד החלון וראה את יצחק מצחק  גם  בכך 

וכו', וכבר עמדו בזה כל המפרשים, וכתב בהזוה"ק )בראשית קמ:( שאין הכונה שראה ממש, אלא 

שראה באצטגנינות. 

)אושפיזא דיצחק ע"ד(  וע"פ מה שנתבאר בארוכה במקו"א  יתבארו עוד הדברים,  לעיל  ולנתבאר 

יצחק מבטא את היחוד  והצחוק של  ורבקה הם בדוגמת כלל ישראל והשי"ת,  שיצחק אבינו 

השלם של כלל ישראל והשי"ת, שרק לעתיד לבא יוכלו הגויים לראות מעט את גודל השייכות 

והאהבה של כלל ישראל והשי"ת1.

1 ליקו"מ קמא כ"א: "ואפילו העכו"ם ידעו ביתרון הדעת, אבל לא כמונו, וידעו שהגדלה שהיה להם והשפלות שהיה לנו בזמן 

הגלות, כל זאת הגדלה היה לנו. אף על פי שעכשו אי אפשר להבין כל זה, כי אין להכחיש החוש, אף על פי כן ירבה הדעת ויבינו 

הכל, שגדלתם של העכו"ם היה לנו גדלה ולהם השפלות. ולכאורה היא ידיעה גדולה אף - על - פי - כן הידיעה הזאת יהיה לנו 

ללעג ולשחוק לפי ערך ידיעתנו. וזהו )תהלים קכ"ו( אז ימלא שחוק פינו, אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' 

לעשות עמנו, שידעו ויאמרו: הגדלה שעשה עמנו, הינו עם העכו"ם, הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדלה הזאת היה לישראל, אף 

על פי כן, אז ימלא שחוק פינו, הינו שנשחק ונלעיג מידיעתם והשגתם, כי השגתנו יהיה לאין סוף וקץ"
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יצחק אבינו – כח התשובה

פלשתים,  וסתמום  אבינו  אברהם  חפר  אשר  הבארות  בענין  התורה  אריכות  יבואר  גם  בכך 
ש'מים'  במקו"א  נתבאר  וע"פ מה שכבר  מים,  ומוצא  הבארות  את  וחופר  חוזר  אבינו  ויצחק 

מבטא את עבודת בית המקדש )עי' זכריה י"ד(, וחפירת הבארות הם סוד חפירת השיתין )סוכה נג.(, 

אחר  אפילו  אביו,  שחפר   )2 הראשונים  )כמ"ש  הבארות  אותם  את  וחופר  חוזר  אבינו  ויצחק 

בחטא  נפלו  אחר שכבר  גם  להשי"ת  ישראל  כלל  את  - שמחזיר  דהיינו  פלשתים',  ש'סתמום 

והלכו לגלות וכו'.

ולכן מצינו שם באותה פרשה אצל יצחק אבינו לשון תשובה – "וישב יצחק ויחפר את בארת 
המים אשר חפרו בימי אברהם אביו", אשר זה מבטא את כח התשובה.

)הל' תשובה פ"ז( "אמש היה זה שנאוי לפני  נרמז שם העבודה של תשובה, כלשון הרמב"ם  וכן 
יצחק אבינו חוזר  וידיד", כך  ונחמד קרוב  והיום הוא אהוב  ותועבה  ומרוחק  המקום משוקץ 

וקורא לבארות "כשמות אשר קרא להן אביו", אשר זה מבטא שהבעל תשובה חוזר למדרגתו 

שמקודם לכן בשלימות.

המתקת הדינים – לעתיד לבא

והמורם מכל הנ"ל בדרכי העבודה, שהנה יש ב' מיני עבודות של 'המתקת הדינים', יש אופן 
של המתקת הדינים והגבורות בעצמם, וכמו שיש הנוהגים בימים אלו לטבול את החלה במלח 

וממתקים  עצמם  הגבורות  במקום  שעומדים  מבטא  וזה  א'(  תקפ"ג  כה"ח  )עי'  צד  באותו  ובדבש 

אותם, וצריך לזה הרבה כוחות הנפש.

ועד"מ, כל אחד ואחד אשר יזיקו לו את הפיטם של האתרוג יוכל להתאפק ולא יכעס על כך 
כלל, כיון שכבר שמע בענין זה הרבה מעשיות מצדיקים, אשר ארע להם כזאת ולא הקפידו, 

ועוד נושעו בזכות זה וכו', אך כשיש לאדם קושי אחר מיוחד אצלו, וגם לא היה אצלו בעבר 

2 רמב"ן )בראשית כו כ( ויקרא שם הבאר עשק יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות, ואין בפשוטי הספור תועלת ולא כבוד גדול 

ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשוה, אבל יש בדבר ענין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד כי "באר מים חיים" ירמוז לבית 

אלהים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר )ירמיה יז יג( מקור מים חיים את ה' 

וקרא הראשון עשק, ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו והשני 

קרא שמה שטנה, שם קשה מן הראשון, והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו )עזרא ד ו( ובמלכות אחשורוש בתחילת 

מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם, וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה 

גבולנו, כמו  ירחיב את  והאל  ומצה,  ריב  יעשה בלא  והוא  בימינו  והשלישי קרא רחובות, הוא הבית העתיד שיבנה במהרה 

שנאמר )דברים יט ח( ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר וגו' שהוא לעתיד וכתיב בבית השלישי )יחזקאל מא ז( ורחבה 

ונסבה למעלה למעלה, ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדוהו שכם אחד:
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את  להמתיק  לאדם  מאד  עד  קשה   - הנ"ל  בערך  קשה  כך  כל  שאינו  אפילו  זה,  נסיון  מעין 

הגבורות ולקבל הכל באהבה ואמונה. 

במקום  לעמוד  הדינים,  המתקת  של  נוספת  נקודה  ואחד  אחד  לכל  מאיר  אבינו  יצחק  אך 
ואת  הטוב  את  רואים  אין  עכשיו  אם  שגם  לידע  העתיד,  על  ולהסתכל  והקושי  הגבורות 

ההמתקה, ימתין ויאמין שסוף הגאולה וההמתקה לבוא.

ולכן נקרא 'יצחק' בלשון 'עתיד', אשר זה מבטא הנהגה של לעתיד לבא, שגם אם אינו רואה 
במקום ההוה את הטוב ואת הגאולה, ימתין ויראה מרחוק את הגאולה וההמתקה.

אל  וכסא  הכנה  הוא  באמת  והסתרה,  רע  לו  נראה  שהיה  מה  שכל  האדם  יראה  לבא  לעתיד 
וזה מבטא  'יחוד',  הוא מלשון  'צחוק' בלשון התורה  - צחוק', שכן  'יצחק  וזהו לשון  הטוב, 

שלעתיד לבא לא יתבטלו הגבורות, אלא אדרבה יתיחדו הגבורות והחסדים בשלימות, ויראו 

בעין שכל ה'גבורות' הינם רק בתכלית ליבטל לחסדים, ולהיות מרכבה אל הטוב.

- שיוכל לחיות כאן בעולם הזה בתוקף  זה מאיר יצחק אבינו לכל אחד ואחד מישראל  וכח 
ההסתרה, ולחיות בהסתכלות של הגאולה העתידה.
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אושפיזא דיעקב אבינו

"טפלי תליא ביה"

וזה כח יעקב להתעסק עם צאן קדשים, צער גידול בנים, אשר כמה זקוק האב לסבב ולטרוח 
בפיתולי מעשי ילדיו -  והוא ירד ונתעסק עימם, 'לאוקמי שכינתא מעפרא', לגלות את השי"ת 

וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו   – יט:( "'אשר פדה את אברהם'  )סנהדרין  בעולם – כדאי' בחז"ל 

לאברהם, אמר רב יהודה שפדאו מצער גידול בנים", ופירש"י "שהוטל עליו טורח השבטים, 

שעל אברהם היה מוטל אותו טורח דכתיב )בראשית כו( 'והרביתי את זרעך', והוא פדאו".

עלול לחשוב  אלו,  – שלעיתים הלומד פרשיות  על הדברים בהסתכלות אמת  להסתכל  שיש 
שעיסוקו של יעקב היה ברמאותו את לבן, אך אליבא דאמת עסק כל יומו עם צאן הקדשים ועם 

בניו, והרמאות לא ארכה יותר מרגעים מועטים. 

ההתראות  של  הפרשיות  את  לומדים  שכאשר  רבינו,  במשה  זו  טעות  שתיפול  אפשר  ]וכן 
והמכות שה' עשה במצרים, נראה כאילו ישב משה כל היום בבית פרעה ועבדיו – אך האמת 

שמשה נכנס אל פרעה לזמן מועט ממש, ואמר לו את הדברים בקצרה, ותיכף יצא אל החוץ 

להמשיך להתעסק עם בני ישראל.[ וזה היה כל כחם של יעקב ומשה, להתעסק עם צאן קדשים, 

נשמות ישראל, לרוממם ולהגביהם ולהחיות עם רב. 

"סימן לבנים"

צאן  עם  התעסק  שיעקב  שכפי   – לבנים'  'סימן  וללמוד  אבות'  'מעשה  ליקח  צריך  ויהודי 
קדשים ובזה רומם את השכינה הק' – כך כל יהודי המתעסק עם בניו, בזה מגלה את השי"ת 

בתחתונים. ולא יאמר אדם, מה לי לרדת לחנך ילדיי בכל פרטיהם ודקדוקיהם, לעורר דעתם 

על זמן הלינה וזמן הקימה, ולעסוק בפועל בזה. כי יבין שאין זה רק היכי תמצי אל התכלית, 

אלא זו היא חלק מן התכלית עצמה – כי גם זה חלק תורה. ובזה מקיים עבודת יעקב, לברר 

בירורים, ולגלות תושבע"פ. 

ששומעים  וכפי    - הנסיונות  כ"כ  שגברו  בדורינו  ובפרט  בנים,  גידול  צער  קשה  כ"כ  והרי 
מגדולי ישראל, שדורנו הוי הסתר כה נורא, בבחי' מעשי הרשע תוך קוה"ק – שבתוך ביהמ"ד 

יכול להיות מונח בכיסו של יהודי כזה כלי משחית נורא, שהדפין לא יספיקו לכתוב חומרת 

בריבוי  היינו  זרה,  דעבודה  חמורות,  עבירות  בג'  הנסיון  בדורנו  ויש  זו.  בעבירה  שיש  הנזק 

הדעות הקלוקלות, וכן גילוי עריות ושפיכות דמים למכביר. ובפרט שגברו נסיונות הפרנסה, 
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לידע שזו  ולנקיות הלב.  אך צריך  וליראת שמים  בנים לתורה  ולחנך  וכ"כ קשה לפרנס בית 

עבודת יעקב אבינו, 'מעשה אבות'. ואחר שיעקב אבינו כבר פתח הפתח וסלל הדרך, אפשר 

לחיות ולהבין שטרדות אלו הם-הם בחי' תושבע"פ, 'לאוקמי שכינתא מעפרא'.

השבת האבידה ע"י סימן 

וכאשר יהודי לוקח עמו 'סימן לבנים', בזה יכול להיטיב את מעשיו ולבו של בנו )ואין המדובר 
על בן שח"ו וח"ו ירד לטמיון(  אלא על נשמת בנו שאבד הימנה החשק לתורה ותפילה )שבעולם הפרטי 

שלו נקרא שאבד( ויוכל לשוב ע"י 'סימן לבנים', סימן שבו משיבים את האבדה – היינו ע"י שייזכר 

שמה שהוא עושה, הוי מעשה האבות הק'. 

שאינו  חש  האב  שעשה  הפעולות  כל  ואחרי  סימן,  ע"י  למוטב  שב  אינו  שהילד  יש  ואמנם 
מצליח להביא בו חשק לתורה ולהיות זריז בעבודת השי"ת – ואז צריך שיהיה לו כח "צורבא 

עיניו  שיגביה   – צא(  )תהילים  תביט"  בעיניך  "רק  בבחי'  כג:(,  מציעא  )בבא  עינא"  בטביעות  מרבנן 

נב(, שיאמר להשי"ת  )ישעיה  יראו"  בעין  עין  "כי  בבחי'  יהיה  ואזי  ובאמונה,  להשי"ת בתפילה 

שכל רצונו שבניו יגלו את כבודו ית' בעולם, ואזי יהיה לילד כוחות לשוב אל הטוב ולהשיב 

אליו את אבדותיו.

 ***

זעקת יעקב

אבינו זועק במר לבו לרבקה אמו, הן קולי קול יעקב ואין בכוחי לעסוק עם גשמיות,  ויעקב 
ולא  רוחניות, בחי' לא מדובשך  יכול להתעסק עם עולם גשמי, אף שיהיו מזה תוצאות  איני 

מעוקצך - שזו זעקת כל אחד מבני ישראל בצר לו. שבשנים שיכול היה ללמוד תורה ב'כולל', 

ערב,  עד  מבוקר  בביהמ"ד  לישב  היה  יכול  ביה,  תליי  טפלי  שהיו  לפני  לעבוד,  שיצא  קודם 

וכשהיה נכנס הביתה לטעום דבר מה – יכול היה לדבר מעבודת ה', והיה לו זמן ללמוד בביתו 

מן הלימודים שלו, בלימוד יותר פנימי.  

אך כיום, אף שיושב בכולל, אך טרדת הפרנסה והחובות עליו, וכאשר רוצה לדבר איזה ענין 
פנימי - אין מי שישמע מרוב ריבוי ההתעסקות בעניני הנהגת הבית, לבל יחסר לילדים מאומה. 

המוחין  את  אין  שנצרך.  מה  לסדר  החינוך,  ועל  הילדים  על  מדובר  לדבר,  מזדמן  כבר  ואם 

אחד  שכל   – בדורותינו  ובפרט  הפרנסה,  דאגת  עול  תחת  נתון  כי  שלו,  ללימודים  והבהירות 

טרוד כ"כ. 
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גדול  העושר  שנסיון  כידוע  זו.  לעבודה  הכח  לי  אין  יכול,  איני  לרבקה,  זועק  אבינו  ויעקב 
מנסיון העוני )חובת הלבבות שער הכניעה פ"ד(, והגם שעניות מעבירתו על דעת קונו )עירובין מא:(, עכ"ז 

היה  ולא  לב(  )דברים  ויבעט"  ישורון  "וישמן  וכמ"ש  העושר,  נסיון  כמו  כ"כ  גדול  אין הקלקול 

רוצה להתנסות בזה. 

ועומק הדברים בכל זה, שהשכינה הקד' משיבה ליעקב - המצעק שאינו יכול לעסוק בעבודה 
-  שאם אתה לא תגלה כבוד מלכותי בעולם, א"כ מי ירומם השכינה, ומי יעסוק בעבודת  זו 

אוקמי שכינתא מעפרא. 

אולי ימושני אבי

"ואולי   : אלימלך  ר'  הרה"ק  זה  שמבאר  וכפי  אבי",  ימושני  "אולי  בחשש  משיב  יעקב  אך 
ימושני אבי שבשמים הבורא יתעלה ימשמש ויפשפש במעשי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי 

אולי  עכלה"ק.  וחלילה".  חלילה  קללה  יצמיח  הברכה  זאת  ידי  שעל  ברכה  ולא  קללה  עלי 

ימושני ויראה שאיני מספיק נקי ואין לי הלב טהור הנצרך.

יומו  ופחד זה ד"אולי ימושני אבי" יש לכל אחד מישראל, כשיהודי עומד באמצע  ותמיהה 
אותו,  ממשש  שבשמים  שאביו  בלבו  שמרגיש  ומרה,  גדולה  אנחה  נאנח  ולפתע   - ועבודתו 

ולבו נשבר בקרבו וזועק במעמקי נפשו 'טאטע, היכן אני, מה קורה עמי'. שמרגיש שאינו חי 

בעבודת השי"ת כמו בעבר. וזו טענת יעקב, שהיה הרבה יותר טוב אילו יכול היה להיות יושב 

אהלים – אבל השכינה הק' עונה לעומתו "עלי קללתך בני", אני לוקחת על עצמי אחריות על 

מעשיך. אהיה אני הדואגת עבור קדושת התעסקותך בגשמיות.  

זעקת איש מישראל "ואנכי איש חלק"

על  נטלה  אמנו  רבקה  אכן  רבש"ע,  ואומר,  להשי"ת  לבו  פותח  יהודי  זו,  בפרשה  ובעמדנו 
עצמה, אבל לא מתיישב על לבי שעבודתי לפרנסה לנחת רוח לפניך. אין לי החיבור הפנימי 

לזה, ואיך יש דמיון בין זמנים אלה, אל כל מה שהיה לי בעבר. 

לפניך שלא  וידוע  גלוי  הרי  לפרנסה,  בעבודתי  לך  רוח שאני מעלה  בנחת  ארגיש  לא  ולמה 
לפי  צריך לחם  הייתי  כי  וכו',  ובחובות  במזנותי  דחוק  כי אם אחר שהייתי  הלכתי להתפרנס 

הטף – א"כ מדוע איני מרגיש קרוב אליך. 

אמא,  לרבקה:  אומר   – דמשיחא  עקבתא  עקביים,  בדרגת  ישראל  נשמות  בחי'  אבינו,  יעקב 
הדברים  את  ללמוד  לי  היה  ומוטב  באמת.  אני  היכן  אבל  בני",  קללתך  "עלי  לי  אומרת  את 
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הייחודים,  בסודות  ב"טל השמים",  אכנס  אני  ואילו  הגשמיות  יהיה  כפשוטם, שלעשיו  שלא 

בפנימיות התורה – אך ללמוד הדברים כפשוטם ממש, כדכתב הרבי ר' אלימלך, להגביה את 

הגשמיות, הרי איני יכול לזה.   

אחד מכיר מבשרו את הקושי הזה בצאתו לפרנסה, "בנפשו יביא לחמו", שמתאמץ כ"כ  כל 
– ויש שעובד במקום שאינו לפי רוחו, ואפי' שרבנים ציווהו לעשות כך - היות שצריך לשלם 

וכבר  בלילה  מגיע  אדם,  הוא  אדם  אך   – לז(  )תהלים  ישלם'  ולא  רשע  'לוה  יהיה  לבל  חובותיו, 

אינו יכול ללמוד, לבו אטום, אין לו אמונה ואמונת צדיקים שכל המדובר הכוונה אליו, שאתה 

בעבודתך שאתה עובד בה, אתה בדאגת פרנסתך, אליך המדובר בתוה"ק – וזו זעקתו לרבקה 

אמנו "איני יכול, ואנכי איש חלק". 

ריח גן עדן

כיהודי  כאלה,  בפחדים  ונשמה,  לב  בשברון  יצחק,  אל  אבינו  יעקב  נכנס  אלה  ובהרגשים 
העומד לפני בית דין של מעלה, אחרי מלואות ימיו ושנותיו שעשה בעניני עוה"ז כפי שדברה 

אליו רבקה, השכינה הק'.   ובעמדו לפני כסא הכבוד, אומר יצחק, היינו קוב"ה "הקול קול 

יעקב", את זעקותיך שמעתי, "ותעל שוועתם אל האלקים מן העבודה" )שמות ב( - מאותן שעות 

שהיו 'הידים ידי עשיו', הידים הגשמיות שהתעסקו בעוה"ז.  

ואומר השי"ת, הנה עולה לפני ריח גן עדן. וכדמצינו שזו היתה הפעם הראשונה שהריח יצחק 
)סנהדרין לז.(  ביעקב ריח גן עדן שיצחק לא הכירו עד הנה ביעקב, - 'ריח בגדיו ' שדרשו חז"ל 

'ריח בוגדיו' - דייקא עתה בהביאו את עצמו בהתעסקות בעבודת העלאת הגשמיות.   

הפחד להתעסק בעניני גשמיות

נקדת  עד  תכלית.  אין  עד  סוף  מאין  אלקותו  מצמצם  והקב"ה  נד(  )ליקו"מ  אומר  רביה"ק  והנה 
המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו, ומזמין לו לכל אדם מחשבה דבור ומעשה, לפי היום 

כדי  רמזים  לו  שמזמין  ומעשה  דבור  המחשבה  בזאת  לו  ומלביש  המקום.  ולפי  האדם  ולפי 

הרמיזות  מהו  ולהבין  בינתו,  ולהגדיל  בזה,  מחשבתו  להעמיק  צריך  בכן  לעבודתו.  לקרבו 

הן  יתברך.  השם  לו  שהזמין  היום,  זה  של  ומעשה  דבור  המחשבה  בזאת  שמלבש  בפרטיות, 

ולהגדיל  להעמיק  צריך  יום,  בכל  יתברך  השם  לו  שמזמין  מה  וכל  ומתן,  משא  או  מלאכה 

מחשבתו בזה, כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך... 

"ואפילו מי שיודע ומבין בזה, היינו שזוכה להבין הרמזים שמרמז לו השם יתברך בכל דבר. 
וא"כ ירצה לעסוק רק בזה, היינו שיעסוק רק בעסקי העולם הזה, מאחר שהוא מבין הרמזים 
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שהשם יתברך מרמז בהם. אך באמת אינו כן, כי צריך האדם שיהיה לו הסתפקות, להסתפק 

מחמת  א.  טעמים.  שני  מחמת  וזה  העולם.  מזה  בהכרחיות  לו  שצריך  במה  רק  העולם,  מזה 

שזאת הקדשה המלבשת בעסקי העולם הזה, הוא בחינת רגלין וכו' שהקלפות מסבבין אותה 

ועוד,  בהכרחיות.  רק  להסתפק  צריך  בכן  מסוכן.  מקום  הוא  כן  על  מהם,  לינק  ורוצין  תמיד, 

מחמת שיש עבודה גבוהה מזו, שהוא קדושה גבוהה ממנה, וצריך לעבוד השם יתברך באותן 

העבודות והקדשות הגבוהות מזה", עכלה"ק.

החיזוק  דברי  כל  כאב, שמרגיש שאחר  בלבו  מרגיש  התורה,  זאת  את  לומד  שיהודי  ולאחר 
ששמע, שיש אלוקות בגשמיות וכו' ויהודי צריך להיות שמח בחלקו וכו' – מ"מ מרגיש שהיה 

עבודתו  בשעת  שהרגשתו  ומבחין  כפיים.  ביגיעת  לפרנסתו  לעמול  ולא  תורה  ללמוד  רוצה 

ונכנס  ולבבו נשבר. שמחמת שלא היה בביתו פת לחם לאכול  דיעבד,  לפרנסה, היא הרגשת 

בחובות, ע"כ נצרך לצאת לעבודתו, אבל אליבא דאמת היה שמח ללמוד תורה כל ימיו, וצר לו 

מקומו בעולמו.

***

גלות יעקב, סוד תושבע"פ, כח הנדר 

אחר שיעקב אבינו למד ע"ז שנים תורה שבכתב, בחי' "אלפיים תורה", ירד עתה אל הגלות – 
שהוא סוד תורה שבעל פה, שהיא המחזיקה את ישראל בגלות ובזכותה יצאו מהגלות, כדכתיב 

ברחמי"  גלותא  מן  ביה  יפקון  כו'  הזוהר  ספר  דאיהו  דילך,  חבורא  "בהאי  קכד:(  )ח"ג  בזוה"ק 

)ש'סודות התורה' הם משורשי תורה שבע"פ, כדהארכנו בזה במק"א(.   

וע"כ פתח את ירידתו לגלות במה שנדר נדר, כדכתיב "וידר יעקב נדר לאמור", והוא "ראש 
לכל הנודרים" )ליקו"מ קמא נז(, שלא מצינו לפניו בתוה"ק מי שנדר נדר – כי הנדר הוא כח תורה 

רק  לא  בבריאה,  חדשה  מציאות  ולחולל  נפשו  על  איסר  לאסור  יכול  שיהודי  מה  שבע"פ, 

בביאורי התורה. כי התורה שבעל פה, היא סוד כח אמונת חכמים, שישראל מאמינים בחכמי 

עד שעושים מציאות חדשה בטבע הבריאה,  ולפסוק בהלכותיה   בה  היכולים לחדש  התורה 

נז( 'אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי', בת שלש  )תהלים  )ירושלמי כתובות ד.( עה"פ  כמ"ש חז"ל 

שנים ויום אחד ונמלכין ב"ד לעוברו וכו'. וגם ענין הנדר הוא בסוד זה, כח הדיבור וההפלאה 

)שם( שבכח  וזה דאי' בדברי רביה"ק   – והיתר  ולהקים על עצמו איסור  יהודי לנדור בפיו  של 

הנדר מתקן אמונת חכמים3.  

3 וזה לשונו: "ולהקים אמונה הנפולה, היא ע"י בחי' יעקב, הינו ע"י נדר. שידר איזהו נדר )ר"ל ויקיים מיד( וע"י הנדר ישוב 

לאמונת חכמים... כי ע"י הנדר הוא עולה לשורש שהחכמים מושרשים שם... ויודע ומכיר מעלות החכמים, ועי"ז הוא שב 

ומאמין בהם... ויעקב הוא בחינות נדר, שהוא ראש לכל הנודרים, כמו שכתוב )בראשית כח( "וידר יעקב נדר".
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בפועל  התעסקות  ע"י  י'ה,  שבטי  בהקמת  להתעסק  שירד  במה  יעקב,  של  כוחו  עיקר  וזה 
ברעיית הצאן בשדות, ובא אל תוך עניני הבריאה, אל נוכח רמאותו של לבן, למען הנישואין 

עם רחל ולאה – ולאחר מכן טרחותיו בצער גידול הבנים, שהיו טפלי תליי ביה -  וכל זה הוא 

גילוי כח התורה שבעל פה, שתורה לא בשמים היא, אלא ניתנה ביד יושבי ארץ. לגלות כבודו 

ית' בתחתונים. וכפי שענה משה רבינו למלאכי השרת, שאין התורה שייכת להם: "כלום אתם 

עושים מלאכה... משא ומתן יש ביניכם... אב ואם יש לכם... קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש 

ביניכם" )שבת פט:(.

וע"כ עסק יעקב דווקא בתהלים, לאוקמי שכינתא מעפרא, שאחת הדעות שהיה אומר ט"ו שיר 
המעלות – ש'מעלות' ל' עליות, כח העלאת הבריאה להשי"ת, סוד תורה שבע"פ. כי התפילה 

התפילה,  בסדר  וכדמצינו  שבע"פ.  תורה  כח  הוא  דיבוריו,  בכח  מאמין  שיהודי  מה  עצמה, 

שאחרי שקוראים 'קריאת שמע' מפרשיות תורה שבכתב, באים בתפילת שמונה עשרה לשפיכת 

הלב לפני השי"ת. כי הבקשות שתקנו אנשי כנסת הגדולה, שורשי נשמות ישראל, כוללים את 

משאלות לבבות ישראל עד סוף כל הדורות. 

תהלוכות חיי איש מישראל בכח מה שעבר על יעקב אבינו

עתה בזמן רעוא דרעוין, העת להעלות מליבא לפומא נקודה פנימית שבין נשמות  ובעמדנו 
ישראל להשי"ת, בכח האמונה בתורה שבעל פה, ומבקשים "יהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון 

כל", אדנ'י שפתי תפתח ופי יגיד.    

שאין לב בישראל שאינו נושא את הכאב הגדול, בדרגתו וכערכו – שהרי לכל אברך היו שנים 
בבחי'  הנישואין  אחר  ושוב  והשובע,  הבחרות  שנות  הדעת,  בישוב  תורה  ללמוד  זכה  שבהן 

ויעסוק בתורה', שזה בחי' שנות התורה שלו בבית  צוארו  'ריחיים על  )קידושין כט:(  משאחז"ל 

המדרש של שם ועבר. אלא שעם השנים, נתברך ביתו בבנים, והחל מכביד עליו עול הפרנסה 

ודוחק החובות, ואין לכל אחד מי שיתמוך בו - ובאה עת שנצרך לחשוב כיצד לחיות באופן 

שיהא לחם בפי הטף. שזה הוא כבחי' מה שרבקה אמנו, השכינה הק', מגיעה ליהודי ואומרת 

לו שהגיעה עת להתעסק בעניני הגשמיות. 

באקראי  היתה  לא  הענינים  שהשתלשלות  תולדות(  פר'  גאלה'  נפשי  אל  'קרבה  )שיחת  שהארכנו  וככל 
מה  מכח  זה  היה  אלא   - לבן  אל  להימלט  יעקב  נאלץ  הברכות  לקיחת  שמחמת  מה  בעלמא, 

שרבקה אמנו ראתה שעליו לשאת אשה ולהעמיד שבטי י'ה וע"כ הקדימה לו את ברכות יצחק, 

והיה  עיי"ש.  בזה  אלימלך'  ה'נועם  כדברי  העולם,  ובעניני  בגשמיות  להתעסקות  ֵיצא  טרם 

זה 'ליל הסדר', שבו עתיד השי"ת לקחת את ישראל לאשת חיל באמרו 'בני בכורי ישראל' - 
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והלילה הזה מיועד לפני קורא הדורות מראש, להתחיל בו את ההתעסקות בנישואי אשת חיל, 

האמהות הקדושות, להעמיד שבטי י'ה, שורשי ישראל.    

להיות  אשה,  ולשאת  השלם  אדם  להיות  עת  שהגיעה  לו  ואומרים  בתורה,  השקוע  וכבחור 
)יבמות סב:(. ובתחילת דרכו אחר הנישואין, עוד  לו שמחה וברכה, טובה וחומה, תורה ושלום 

משקיע עצמו בעולמה של תורה, כיעקב שבתחילת דרכו הלך לבית המדרש של שם ועבר. 

ומתחילה לקח יעקב מעט רכוש שיהיה עמו, שיוכל להסתייע בזה בשידוך, וסבר לשוב תיכף 
אל התורה ואל העבודה.  כי יעקב סבור היה שהשידוך אצלו יהא כמו אצל יצחק אביו – ששח 

בשדה והתפלל והנה גמלים באים עם רבקה, לאחר הנסים שאירעו בדרך, ועד מהרה הביאה 

האוהלה שרה אמו ושב אל תורתו ותפילתו. והיתה תקוות יעקב שגם אצלו יהא באופן דומה. 

ואמנם יצחק לא יצא עבור השידוך מארץ ישראל, כי אם אליעזר, והוא יוצא – אך לא ירחק 

היום ויוכל לשוב אל פלגי התורה. 

אך מכל הרכוש אשר לקח, לא נותר בידו מאומה - אחר שאליפז לקח הכל בציווי עשו אביו, 
והותירו בעירום ובחוסר כל – כדכתיב "כי במקלי עברתי את הירדן הזה" )בראשית לב. וברש"י: "לא 

היה עמי לא כסף ולא זהב ולא מקנה אלא מקלי לבדו"( והיה עני החשוב כמת, ונטל ממנו אפי' צידה לדרך 

שנתנה לו אמו, שע"כ התפלל על לחם לאכול )ש"ך עה"ת, ובמג"ע מובא שזה הרמז 'סלם' גי' עני(. 

והרי זה כחתן עילוי נפלא ובעל כשרון, אשר עדיו לגדולות בישראל - ואביו וחותנו השקיעו 
יגיעה רבה עד שנתנו בידו סכום הגון לנדוניה, למען יהיה בידו להקים איזה בסיס לחייו ויוכל 

ללמוד תורה בשלוה. והנה לפתע אירע ברגע אחד איזה מכשול וכל הכסף ירד לטמיון. בעל 

וכלל.  כלל  פנוי לתורה  איננו  וראשו  נצרך לפרנסה, שקוע בחובות,  הכשרון מוצא את עצמו 

היו  שיכולים  הגדולים  הכשרונות  את  משקיע  ושם  העולם,  בעניני  לעסוק  יוצא  ברירה  בלית 

להאיר בישראל, שכ"כ גדול הצער בזה.  

וכדאי' בחז"ל )בראשית רבה סח, ב( שבאותה שעה קשה נשא יעקב עיניו אל ההרים ואמר "מאין 
יבוא עזרי. אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה כתיב ביה 'ויקח העבד עשרה גמלים וגו' 

ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד. חזר ואמר, מה אנא מובד סברי מן בריי )מאבד תקוותי מבוראי(, חס 

ושלום, לית אנא מובד סברי מן בריי, אלא עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ". וכך חיזק עצמו 

ויצא בלית ברירה לקראת עשרים שנה של עבודה במו ידיו בצאן.  

**
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"אשיחה  בחוקיך"
אושפיזין מלוקטים

משה - אהרן - יוסף - דוד

שיחותהנאמרים

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקרים

החברים מבית המדרש
 בארא פארק 

תעמוד זכות הרבים להם 

ולכל משפחתם

 ויתברכו בכל מילי דמיטב

פרנס החודש- ירח האיתנים תשרי 

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' יואל ווערטהיימר   שיחי'

קרית יואל

****

 הרה"ח ר' יואל מענדעלאוויטש  שיחי'

וויליאמסבארג

לרגל הולדת הבן

****

 הרה"ח ר' שמעון נאסענצווייג  שיחי'

וויליאמסבארג

לזכות משה בן פייגא

ואלו שתרמו לכבוד היארצייט של רבינו הק'

 הרה"ח ר' הלל בראון  שיחי'

קרית יואל

****

 הרה"ח ר' יעקב קאליש   שיחי'

וויליאמסבארג

לרגל הולדת הבן

****

 הרה"ח ר' יואל אבערלענדר   שיחי'

קרית יואל
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אושפיזא דמשה רבינו

שיחה א' שלח נא ביד תשלח

ונהיה אנחנו וצאצינו וצאצאי עמך בית ישראל

ונתבאר  לנו הקב"ה את התורה,  נתן  ידו  באושפיזא דמשה רעיא מהימנא, אשר על  עומדים 
להתבונן  והעת  'רבינו',  משה  מכח  זה  הרי  תורה  לומד  שיהודי  פעם  שכל  במקו"א  בארוכה 

בפרט נוסף בעבודתו של משה רבינו, בענין מדות טובות.

אשר  הכהן,  אהרן  של  עבודתו  את  מזכירים  טובות',  'מדות  בעבודת  כשעוסקים  כלל  בדרך 
עליו נאמר )שמות ד'( "וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו", ואמרו חז"ל )אבות א'( "הוי 

מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

אומר  אשר  רבינו  משה  אצל  לכן,  קודם  בתורה  טובות  מדות  של  עבודה  רואים  באמת  אך 
להשי"ת )שם( "שלח נא ביד תשלח", משה רבינו הוא ענוותן ומבקש מהשי"ת שישלח שליח 

אחר לגאול את כלל ישראל, ומכח זה היה מנהיג בישראל.

יהודי ניגש ללמוד תורה, ומבקש מידי יום שיזכה לאהבת תורה, ונוסח הברכה הוא "והערב 
נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי 

יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה", ולכאורה צ"ב,  צאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כלנו 

שלא מצינו כזאת בכל שאר המצוות - שמבקשים להדיא בשביל כל 'עמך בית ישראל".

ולהנ"ל אתי שפיר, שבודאי יש לכל אחד את חלק העבודה שלו, ועל כן מבקש על עצמו ועל 
ביקש  רבינו  שמשה  באופן  גם  מבקשים  התורה  לימוד  בעבודת  כשעוסקים  אך  אחריו,  זרעו 

"שלח נא ביד תשלח", האדם מבקש עבור כל כלל ישראל, ולא רק על עצמו.

רואים לפעמים גדולי ישראל שלא אכפת להם אם יגידו את התורה שלהם שלא בשמם, ונראה 
שזכו לכך על ידי יגיעות גדולים בעבודת המדות וכו', ואף שאכן זה נכון, אך יש בעצם הלימוד 

בתורה סגולה של כח של משה רבינו, אשר אומר "שלח נא ביד תשלח", וממילא על ידי ריבוי 

העסק בתורה מזדכך האדם, ומרגיש על עצמו שאומר "שלח נא ביד תשלח".

]ועצם הלימוד הוא סגולה לכך, כמש"כ בספה"ק שעצם הלימוד הוא סגולה לזכרון וכו'[
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יהיה  לא  תורה,  אהבת  מרגיש  והוא  בתורה,  טעם  לו  שיש  שבזמן  בעצמו,  האדם  יראה  וכן 
אכפת לו אם מישהו יאמר את החידוש שלו בשמו וכו', שכן מרגיש שהעיקר הוא המכוון, ואין 

נפק"מ אצלו כ"כ אם יאמר בשמו או לא.

שיחה ב' - משה רבינו מגלה את רצונם הפנימי של ישראל

חיסור מחסרא והכי קתני

מצינו במקומות רבים בש"ס שהגמ' מקשה על דברי המשנה, ומתרצים "חיסורי מחסרא והכי 
קתני" - ונראה לכאו' שנכתב במשנה בחיסרון של כמה תיבות, וצ"ב מדוע השמיט התנא אותם 

תיבות, והאריכו הראשונים לבאר ענין זה בכמה אופנים )ועי' תפארת ישראל בועז ערכין פרק ה'(.

וברבינו בחיי )שמות ל"ד( כתב: "רבינו הקדוש שחיבר המשנה ולימד אותם ברבים וכתבוה הכל 
בימיו, כוונתו היתה כדי שלא תשכח תורה מישראל וכו', ועל כן קראה משנה לפי שהיא שניה 

וקצרו  החכמה  נתמעטה  כן  ואחרי  שבכתב,  כתורה  צח  הקודש  לשון  ורובה  שבכתב  לתורה 

הלבבות ועמדו רבינא ורב אשי וחיברו התלמוד, שהוא פירוש המשנה. כי לרוב חכמת רבינו 

הקדוש וחכמת בני דורו היה פירוש התורה אצלם מבורר ופשוט מתוך המשנה, ואצל דורות 

רבינא ורב אשי היה עמוק וסתום מאד, ומזה אמרו בתלמוד על המשנה חסורי מחסרא והכי 

קתני שאין הכוונה להיות המשנה חסרה כלל חלילה, אבל הכוונה שהיא חסרה אצלנו מפני 

חסרון שכלנו מפני שאין אנו מגיעים לעומק חכמת דור של חכמי המשנה". 

]ביצה ח.[ "ומה שאמרו לפעמים חסורי מחסרא והכי קתני, יש לומר  עוד בקול אליהו  ועי' 
שאין במשנת רבי שום חסרון בלישנא ומה שהוסיפו הוא מובן בזך הלשון של רבינו הקדוש 

יותר,  להסביר  צריך  לפניהם  ראשונה  בהשקפה  הרואים  המון  לעיני  להסביר  כדי  אפס  ז"ל, 

והמעיין בדבריו יראה שהוא כלול בדבריו ביתרון אות אחת".

הרי לן ש'חסורי מחסרא' אין פירושו שאכן 'חסר' במשנה, כיון שאליבא דאמת זה נרמז ונכלל 
במשנה עצמה, רק שאין זה נראה בפשטות בהשקפה הראשונה, וחז"ל הקדושים ידעו לדייק 

בלשון המשנה, והבינו שכונת התנא לפרט נוסף, למרות שלא נכתב להדיא וכו'.

לוחות ראשונות ולוחות שניות

)ונתבאר בהרחבה  ידוע  זו מצינו כבר מיד בתחילת שורש תורה שבעל פה, שהנה  נקודה  ובאמת 
במקו"א(ששורש ]כתיבת[ תורה שבעל פה הוא בלוחות שניות, שהרי כל מה שהותר לכתוב את 
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)גיטין  חז"ל  כדברי  קי"ט(,  )תהלים  תורתך"  הפרו  לה'  לעשות  "עת  משום  הוא  פה  שבעל  התורה 

הכל  וכתבוה  ברבים  אותם  ולימד  "רבינו הקדוש שחיבר המשנה  )שם(  בחיי  רבינו  וכלשון  ס.( 

בימיו כוונתו היתה כדי שלא תשכח תורה מישראל, שראה הרשעה מתפשטת בעולם וישראל 

מתפזרין בגלות על כן הותר לו לעשות". 

נד.( שאם לא היה משה רבינו שובר את לוחות הראשונות לא היה  )עירובין  איתא בחז"ל  והרי 
לתורה  השורש  הם  שניות  שלוחות  נמצא  הנ"ל,  ההיתר  היה  לא  וא"כ  בתורה,  שכחה  שולט 

שבעל פה, ויתבאר לקמן שכתיבת ונתינת הלוחות השניות - שהם השורש לתורה שבעל פה - 

היה בסוד "חסורי מחסרא והכי קתני".

שהנה השי"ת אומר למשה רבינו )שמות ל"ב( "לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים: 
סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך 

בידו לחת  ושני לחת העדת  וירד משה מן ההר  ויפן  וכו'  ישראל אשר העלוך מארץ מצרים: 

כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים: וכו', ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל 

ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר".

ולכאורה צריך ביאור מדוע הוריד משה את הלוחות, כיון שממילא שברם מיד שהגיע למחנה, 
)שם(  ומדוע לא השאיר את הלוחות בשמים, וכבר עמדו בזה בהרחבה בראשונים ובאחרונים 

בהערה זו. )ועי' שמו"ר )פרשה מו א( בענין חזקת כשרות של ישראל 1(. 

הבריאה  אין  שאכן  ראה  רבינו  שמשה  תשע"ב(  תשא  כי  בחוקיך  )אשיחה  במקו"א  בהרחבה  ונתבאר 
הראשונות,  מהלוחות  רשימו  בבריאה  שישאר  רצה  מ"מ  אך  ראשונות,  הלוחות  לאור  ראויה 

ואפילו ששיברם מיד לאחר מכן. 

את  שיבר  רבינו  משה  שהנה  קתני',  והכי  מחסרא  'חסורי  בסוד  הכל  שהיה  יתבאר  ולהנ"ל 
הלוחות, בכך נעשה 'שאלה' על כלל ישראל, שאינם ראוים לקבל את התורה, אך מיד לאחר 

עד  ישראל,  לכלל  ומחילה  סליחה  יום  ארבעים  במשך  ופעל  למרום,  רבינו  משה  עלה  מכן 

שלאחר מכן ניתנו הלוחות השניות, בנתינת הלוחות השניות התגלה פנימיות ליבם של ישראל, 

שאליבא דאמת - "ישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שייך להם כלל כלל לא, לפי גדל 

קדושתם משרשם וגודל דקותם ורוחניותם" )ליקו"מ תנינא תו' ז'(.

1 מדרש רבה שמות )שם( ויאמר ה' אל משה פסל לך הה"ד )איוב יא( ויגד לך תעלומות חכמה אתה מוצא בשעה שאמר לו 

הקב"ה לך רד כי שחת עמך היה תופס בלוחות ולא היה מאמין שחטאו ישראל אמר אם איני רואה איני מאמין שנא' )שמות לב( 

ויהי כאשר קרב משה אל המחנה שלא שברן עד שראה בעיניו אי להם לבני אדם שהם מעידים מה שאינם רואים אפשר שלא 

היה משה מאמין בהקב"ה שאמר לו כי שחת עמך אלא הודיע משה דרך ארץ לישראל אפילו שיהא אדם שומע דבר מן יחידי 

נאמן אסור לקבל עדותו לעשות דבר על פיו אם אינו רואה.
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לא היו ראויים לאותו מעשה אלא להורות תשובה

תשובה",  להורות  אלא  מעשה  לאותו  ראויים  ישראל  היו  "לא  ה.(  )ע"ז  חז"ל  אמרו  שהנה 
בהסתכלות  שאכן  הוא,  והביאור  וכו',  ונענשו  שחטאו,  נראה  שבתורה  עיון,  צריך  ולכאורה 

חיצונית חטאו, ועל כן נענשו, שהרי "מלך במשפט יעמיד ארץ" )משלי כ"ט( אך משה רבינו מגלה 

את פנימיות רצונם של ישראל, שהרי משה רבינו היה בשעת החטא בשמים, וראה את פנימיות 

ליבם בשעת החטא, וכמו שידוע מהחוזה מלובלין זי"ע )ועי' דברי חיים פ' נח, בשם הרה"ק מרופשיץ זי"ע( 

מכח  הוא  החטא  בשעת  החוטא  של  והחיות  כולה,  הבריאה  את  ומהוה  מחיה  השי"ת  שהרי 

התשובה שגנוז בעומק החטא, כך משה רבינו ראה את רצונם הפנימי של כלל ישראל בשעת 

החטא, וראה אך ורק טוב )ונתארכו עוד הדברים באשיחה בחוקיך שם(.

גדול בשעה שלא היה בשלימות הישוב  לידידו על סכום  בזה לאדם שחתם ערבות  והמשל 
לפרעון  ימיו  סוף  עד  ולהשתעבד  ביתו  את  למכור  הוצרך  כך  אחר  מכך  וכתוצאה  הדעת, 

ההלואה, וכי נאמר שאכן רצה אותו אדם ליפול להיכן שנפל, בודאי שלא התכוין באמת לכל 

זה, אלא עשה את מה שעשה בלא התבוננות ובחיצוניות. 

את  ראה  רבינו  משה  אך  שעשו,  החטא  על  נענשו  ישראל  שבני  שבעוד  בעניננו,  הוא  וכך 
פנימיות ליבם בשעת החטא, והאיר שלמרות ה'קושיא' הגדולה שלכאורה יש על כלל ישראל, 

היו ראוים  ליבם "לא  והכי קתני", שבאמת בפנימיות  אך כאן מתגלה הארת "חסורי מחסרא 

לאותו מעשה" וכלשונו של אהרן הכהן למשה רבינו )שמות לב כד( "ואמר להם למי זהב התפרקו 

שיצא  ידעתי  ולא   - באש  "ואשלכהו  )שם(  וברש"י  הזה"  העגל  ויצא  באש  ואשלכהו  לי  ויתנו 

העגל הזה ויצא". 

לאותו  ראוים  ישראל  היו  "לא  בחז"ל  איתא  יהודי, שהנה  כל  וחטא של  בכל חטא  הוא  וכך 
תשובה",  להורות  אלא  מעשה  לאותו  ראוי  דוד  היה  "לא  וכן  תשובה"  להורות  אלא  מעשה 

ובפשטות נראה דהיינו ללמד לכל אחד ואחד שיכול לעשות תשובה, למרות שבאמת הוא כן 

חטא )לא כמו עם ישראל בחטא העג' ודוד המלך(. 

אולם אליבא דאמת, עומק דברי חז"ל הם, שחטאים אלו לא ללמד על עצמם יצאו, אלא ללמד 
ראוים למעשה של חטא,  אינם  כללי  באופן  ישראל  בני  ללמד שבאמת  יצאו,  כולו  על הכלל 

וכמו שאמרו צדיקים שאם יסחטו את התפילות של כלל ישראל יראו שכל בקשתם על ממון, 

אך אם יסחטו את הממון של כלל ישראל יצא רק תורה ומצוות, אשר זה עומק רצונם של כלל 

ישראל, ואם נופלים בחטא, הרי זה רק מכיון ששכחו את רצונם האמיתי אשר בפנימיות ליבם, 

וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך,  גלוי  יז.( "רבון העולמים,  )ברכות  וכתפילת רבי אלכסנדרי 
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ונשוב לעשות  יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם,  ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות, 

חוקי רצונך בלבב שלם".

משה רבינו מלמד תורה לכלל ישראל

כבר נתבאר )במקו"א( בהרחבה שכל פעם שיהודי מתיישב ללמוד תורה הרי הוא מתקשר לנשמת 

משה 'רבינו', המלמדו תורה, ולהנ"ל יתבאר עוד, שמשה רבינו מלמד כל יהודי להסתכל על 

עצמו בהסתכלות של "לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה", כמו מגיד שיעור בישיבה אשר 

המגיד  לכך,  הברורות  האותיות  לו  חסרים  אך  משהו,  לשאול  רוצה  שלפניו  שהבחור  רואה 

מזה  עד שנהיה  ולרוחב,  לאורך  אותם  ומרחיב  לוקח את מעט התיבות שאמר הבחור  שיעור 

שאלה נפלאה, בכך המגיד שיעור מרומם את הבחור, ומגלה לו מה באמת הפריע לו.

אשר  והנקי,  הטהור  ליבם  את  האמיתית,  מציאותם  את  ישראל  לבני  מגלה  רבינו  משה  כך 

אפילו הם אינם יודעים שבאמת רצונם רק אל הטוב, ואילו משה רעיא מהימנא מאיר לכל אחד 

ואחד את נקודת ליבו הפנימית, ומכח זה מעורר בהם את כח התשובה, ונותן להם את התורה 

]-הלוחות השניות[.

שיחה ג' - משה רבינו מלך כוש - גלות בבריאה 'לבדו'

משה רבינו מלך כוש

באושפיזא דמשה רעיא מהימנא, והעת להתבונן בנקודה פנימית בענין מלכותו של  עומדים 

משה רבינו במדינת כוש, והשייכות בזה לעבודה של כאו"א.

"ויהי  כוש:  במדינת  רבינו  משה  של  מלכותו  על  מספרים  קס"ח(  רמז  ב'  פרק  שמות  )ילקו"ש  חז"ל 

בן  ומשה  כוש,  מלך  קוקנוס  מחנה  אל  ויבוא  ממצרים  משה  ויברח  כוש,  על  המצור  בהיות 

שמונה עשרה שנה בברחו, והימים אשר צר קוקנוס על כוש תשע שנים, ויהיה הבחור הולך 

ובא עמהם. ויאהב המלך והשרים וכל חיל המלחמה את הבחור, כי רב ויקיר הוא וקומתו כארז 

ופניו כצאת השמש וכח גבורתו כארי, ויהי יועץ למלך. ויהי מקץ תשע שנים ויחלה המלך את 

חליו אשר ימות בו וכו', ויאמרו איש אל רעהו מה נעשה וכו', ועתה לכו ונמליכה עלינו מלך 

ויעשו במה  וישליכו ארצה  ויפשיטו איש לבושו  וימהרו  ונשב במצור עד תנתן העיר בידינו, 

גדולה ויושיבו עליה את משה ויתקעו בשופרות ויאמרו יחי המלך יחי המלך".
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ובספה"ק ביארו ע"פ סודות התורה ענין מלכות משה בכוש ונישואיו עם האשה הכושית )עי' 
וניכנס בס"ד  שער המצוות פ' שופטים ושער ההקדמות מו: ועי' האברבנאל )שמות ב'( ודבריו ע"פ הנגלה לעין( 

בעומק ענין מלכותו של משה רבינו בארץ כוש.

השתתפות הצדיקים בצרתם של ישראל

וז"ל  ישראל,  של  בצער  רבינו  משה  של  השתתפותו  גודל  על  מספרים  א'(  שמות  )מד"ר  חז"ל 
וכו', שהיה  ויגדל משה. בן עשרים שנה היה משה באותה שעה  "ויהי בימים ההם  המדרש: 

קשה  מלאכה  לך  שאין  עליכם,  מותי  יתן  מי  עליכם,  לי  חבל  ואומר:  ובוכה  בסבלותם  רואה 

יוסי  רבי  בנו של  אלעזר  ר'  מהן,  ואחד  לכל אחד  ומסייע  כתיפיו  נותן  והיה  ממלאכת הטיט, 

הגלילי אומר, ראה משוי גדול על קטן, ומשוי קטן על גדול, ומשוי איש על אשה, ומשוי אשה 

על איש, ומשוי זקן על בחור, ומשוי בחור על זקן, והיה מניח דרגון שלו והולך ומיישב להם 

סבלותיהם ועושה כאלו מסייע לפרעה. אמר הקב"ה אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן 

של ישראל ונהגת בהן מנהג אחים אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך".

משה רבינו, רועה ישראל "נותן כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן", הרגשה זו מרגיש יהודי 
בבואו לפני הצדיק ומספר לו על קשייו ומכאוביו, שהצדיק לוקח על עצמו את הקושי של כלל 

ישראל.

לפעמים נראה לאדם שהצדיק יושב 'מבחוץ' ומשפיע ברכות וישועות לכלל ישראל, אך לשון 
המדרש כאן הוא "שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר: חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם, 

שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, והיה נותן כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן".

וכן מצינו אצל דוד המלך )שמואל ב' י"ט א( "ויבך וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני אבשלום 
על  בכה  למה  שלכאורה  )שם(  המלבי"ם  וכתב  בני".  בני  אבשלום  תחתיך  אני  מותי  יתן  מי 

אבשלום שרצה להרגו, אלא מפני שידע שמעשה זו נסבב ע"י חטאו וע"י יעוד הנביא, ועז"א 

מי יתן מותי אני תחתיך - לא אתה תחתי, ובזה החליט לאמר אבשלום בני בני - הקדים שמו 

העצמי, כאילו היה צדיק מצד עצמו ונענש בעון אביו.

שמות  להם  והזכירו  כשבאו  ישראל  רועי  על  ועוד(  ושמש  )מאור  החסידות  בספרי  שביארו  וכמו 
בני ישראל על קשייהם בבני חיי ומזוני, מרוב ענותנותם והכנעתם סברו ותלו שבאו להזכירם 

רפואתם  ומשם המשיכו  בערכם  בתשובה  ושבו  ישראל  כלל  נענשו  לרמזם שבסיבתם חטאם 

וישועתם של ישראל,
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וכשעומדים ביומא דהילולא דמשה רעיא מהימנא, והרי 'איתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא' 
צרתם  את  עצמם  על  לוקחים  אשר  צדיקים  של  בעבודתם  להתבונן  העת  וממילא  יד.(,  )תיקו"ז 

וכאבם של ישראל, כפשוטו ממש.

וכפי שמסופר על אחד הצדיקים, אשר אמר: 'הדבר הקשה ביותר אצלי הוא כשמזכירים לפני 
חולה נפש, שכן את כל היסורים ומכאובים אני לוקח על עצמי, אך את מחלת הנפש קשה מכל 

ליקח עצמי".

איך  קשה  לכאורה  הצדיקים, אשר  ידי  על  הדינים  באופן המתקת  אלימלך'  ב'נועם  כתב  וכן 
הצדיק מבטל את הגזירה שנגזרה משמיא ומבטלה, וביאר שהצדיק לוקח על עצמו את היסורים 

שנגזר על כלל ישראל, וכיון שעליו לא נגזרה גזירה, ממילא מתבטלת הגזירה )כמש"כ בחז"ל על 

שינוי השם(.

איך  לדורות,  הדרך  את  מלמד  ובכך  בסבלותם',  ורואה  אחיו  אל  'יוצא  מהימנא  רעיא  משה 
הצדיקים 'יוצאים' ויורדים לכל אחד מישראל, ומשתתפים בצערו, ולוקחים על כתפם את צערו 

ומכאוביו.

פנימיות הגלות של משה רבינו בכוש

ויש להוסיף ולהתבונן בעבודת הגלות של משה רבינו, שהנה משה רבינו משתתף בצערם של 
ישראל, צדיקים רועי ישראל משתתפים בצערם של ישראל ואומרים: "חבל לי עליכם, מי יתן 

מותי עליכם", משה רבינו רוצה להשתתף בצערם של ישראל, ועל כן יורד לגלות בכוש, כמו 

כלל ישראל הסובלים בגלות, אך משה רבינו קיבל על עצמו גלות קשה יותר מהגלות של כלל 

ישראל, וכדלקמן.

חז"ל אומרים )מגילה כט.( "בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל  הנה 
מקום שגלו שכינה עמהן, גלו למצרים שכינה עמהן שנאמר הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם 

במצרים וגו', גלו לבבל שכינה עמהן שנאמר למענכם שלחתי בבלה, ואף כשהן עתידין ליגאל 

שכינה עמהן".

ישיבה מהם,  )ילקו"ש בראשית פרק כ"ד רמז ק"ד( "מימיהם של אבותינו לא פסקה  מצינו בחז"ל  וכן 
ה'( "תכבד  )שמו"ר  ובמדרש  ישראל",  זקני  ואספת את  לך  - שנאמר  ישיבה עמהם  היו במצרים 

העבודה על האנשים. מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת, לומר 

שהקדוש ברוך הוא גואלן לפי שהיו נוחין בשבת". 
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הרי לן שגם בתוקף הגלות היו כלל ישראל מתחזקים ביחד ומצפים לישועה, אחר שסוף כל 
בעומק  לישועה  לצפות  כח  מעט  להם  היה  זה  ידי  ועל  משפחתם,  בני  כל  עם  ביחד  היו  סוף 

הגלות, וכלשון חז"ל )דב"ר כ', ס' החינוך של"א( "כל צרה שהיא של יחיד צרה, וכל צרה שאינה של 

יחיד אינה צרה".

אמנם משה רבינו בכוש היה בגלות לבדו, לא היה שם איש אחד עמו, והיה לו בכך גלות קשה 
יותר מהגלות של כלל ישראל )במידת מה(, בכך השתתף משה רבינו בצערם של ישראל בגלותם. 

משה יוסף דוד ושלמה - 'מלך על מקלו'

עומדים היום באושפיזא דמשה רבינו מחד גיסא, ולפי מנהג אשכנז היום הוא אושפיזא דיוסף 
הצדיק )ועי' בארוכה בפרי צדיק לסוכות אות כ"ב בזה( והנה מצינו בנקודה זו שייכות בין משה רבינו ליוסף 

הצדיק, אשר גם יוסף הצדיק, קודם שהגיעו אחיו למצרים היה במצרים לבד, באופן של גלות, 

לבד, בלא שום נפש מישראל עמו.

זו מצינו דיקא אצל משה ויוסף, שהרי יעקב אבינו בברחו מעשיו אחיו, קיבל קודם  ונקודה 
נגלה  לבן  ובדרך לבית  ליקח אשה ממשפחתו,  והלך בברכתו  לכן את הברכות מיצחק אביו, 

אליו השי"ת והבטיחו )בראשית כ"ח( "הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך: והיה זרעך 

והנה  ובזרעך:  ונברכו בך כל משפחת האדמה  ונגבה  וצפנה  ימה וקדמה  כעפר הארץ ופרצת 

אם  אשר  עד  אעזבך  לא  כי  הזאת  האדמה  אל  והשבתיך  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך  עמך  אנכי 

עשיתי את אשר דברתי לך". 

אמנם מצינו כעין זה גם אצל דוד המלך, אשר נרדף על ידי כל משפחתו אביו ואחיו כפשוטו 
בבריאה,  לבדו  מחייו  גדול  בחלק  והיה  וכו',  המלך  שאול  ידי  ועל  המכירי(  בילקוט  שהאריך  )כמו 

בבחינה של גלות, וגם אצלו מצינו שהיה מלך.

מרגיש  היהודי  כאשר  לדורות, שגם  הוראה  הוא  ודוד  יוסף  מלכותם של משה  בענין  והסוד 
הוא במצב של 'גלות הדעת', ונמצא לבדו בבריאה, לא יפול מכח מלכותו, לא ישכח ממציאות 

היותו 'בן של מלך', וכפי שהאריך בזה רביה"ק, שלכל יהודי בכל מצב ומצב יש בחינה של 

'מלכות', וז"ל: )ליקו"מ תו' נ"ו( "כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, וכל אחד לפי בחינתו, 

כן יש לו בחינות מלכות. יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר, וכן יש שהוא מושל 

על כל העולם, כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו וכו'".

ישראל  רועי  של  עבודתם  שכן  והגלות,  ההסתרה  בעומק  ויוסף  משה  של  מלכותם  וז"ס 
בגלותם היתה שלא ליפול מה'מלכות' גם כשהיו במצב של גלות, וכפי שסיפר רביה"ק )סיפו"מ 
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תחילת מעשה י"ג( "פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסר המלוכה לבנו בחייו 

רואה  ואני  בכוכבים,  חוזה  שאני  היות  לבנו:  ואמר  המלך  עמד  מאד  שמחים  וכשנעשו  וכו'. 

שאתה עתיד לירד מן המלוכה, בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה 

בשמחה. וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני 

אהיה בשמחה על שאין אתה מלך. כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך 

בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה אזי אהיה בשמחה יתרה מאד".

זהו הכח של רועי ישראל, המלמדים את כלל ישראל, שגם במצב ש'תרד מן המלוכה', והאדם 
מרגיש בעצמו שאינו שייך למלוכה, והרי הוא ב'גלות', אף על פי כן 'יהיה בשמחה', כדוגמת 

משה רבינו ויוסף הצדיק, אשר עברו את הגלות באופן שכזה והמשיכו כח לכלל ישראל לעמוד 

בכאלו נסיונות. 

ויש סוד בג' רועים אלו - משה יוסף דוד, שכן מצינו )בזוה"ק ועוד 2( שהסתלקו בשבת בזמן 
מנחה בחי' 'לית שמאלא בעתיקא', בחי' 'ועל מנוחתם יקדישו את שמך'.

]וכן מצינו שמשה רבינו עמד עשרות שנים בנסיון עם מלכת כוש, כמש" במדרש שם, בדוגמת 
יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, אשר שניהם עמדו בנסיו כאשר היו לבד באותו מקום, וכנ"ל[

ישראל,  בעם  ענין המלוכה  את  בזה, שהנה שלמה המלך מבטא בשלימות  להוסיף  עוד  ויש 
שלו'  שהשלום  ל'מלך  מרכבה  הוא  המלך  ושלמה  באשלמותא',  'סיהרא  היתה  בזמנו  שהרי 

)סנהדרין כ:( "בתחילה מלך על  זו, וכלשון חז"ל  וגם אצלו מצינו עבודה  )כמש"כ רש"י בריש שה"ש(, 

כל העולם כולו ולבסוף לא מלך אלא על ישראל וכו', ולבסוף לא מלך אלא על ירושלים וכו', 

ולבסוף לא מלך אלא על מטתו וכו', ולבסוף לא מלך אלא על מקלו", ועמדו בזה האחרונים 

וביארו ששלמה המלך "מלך על מקלו", שגם כאשר לא היה לו שום 'מלוכה' בחיצוניות, עדין 

'מלך על מקלו'. 

עבודת ה' בתוקף הגלות וההסתרה

שיגיעו  השי"ת  סיבב  אשר  יהודים  לענין  העבודה,  בדרכי  הנ"ל  מכל  ללמוד  יש  ובפשטות 
למקומות נידחים אשר אין שם כמעט עוד יהודים, אשר מקבלים את הכח ממשה רבינו ויוסף 

2 זוהר )ח"ב קנו.( "תלתא אינון דאסתלקו מעלמא בהאי זמנא, וכלהו כלילן במשה, חד משה נביאה מהימנא עלאה, וחד יוסף 

צדיקא, וחד דוד מלכא. בגיני כך תלת צדוקי דיני הכא, חד איהו דיוסף זכאה, קדים לכל הני, ודא איהו צדקתך כהררי אל 

משפטיך תהום רבה וגו', דא יוסף דאיהו בלחודוי כהררי אל, ככלהו טורין עלאין. וחד משה נביאה מהימנא, ודא איהו דכתיב 

)שם עא יט( וצדקתך אלהי"ם עד מרום אשר עשית גדולות, בגין דאיהו נטיל לכל סטרין ימינא ושמאלא. וחד איהו דוד מלכא, 

ודא איהו דכתיב, )שם קיט קמב( צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, לעולם דא דוד מלכא". 



-יב-

הצדיק ודוד המלך, להשליט את כח ה'מלכות' גם כשמרגיש האדם שהוא לבדו בבריאה ואין 

איש איתו, עם כל זה ידע שהשי"ת איתו עמו ואצלו בכל מצב ומקום.

נסיון  סוג  שזה  יודע  הוא  סוף  כל  סוף  אך  קשים,  בנסיונות  מתנסה  שהאדם  פעמים  יש  הנה 
אשר רבים מתמודדים בזה יחד איתו, אם הוא בקשיי הפרנסה או בבעיות שונות בבריאות, או 

בקשיים בעבודת ה', וממילא מתנחם בכח הציבור, שהרי "כל צרה שאינה של יחיד אינה צרה" 

כלשון המדרש )שם(.

ומי  ללבו,  שיבין  מי  בבריאה  שאין  מרגיש  הוא  אשר  וקשיים,  נסיונות  לאדם  יש  לעתים  אך 
שעבר  מי  שאין  לו  ונראה  למאד,  עד  קשים  נסיונות  עובר  שהוא  כיון  מכאובו,  את  שיחבוש 

נסיונות מעין אלו בבריאה, וממילא קשה לו לקבל תנחומים ולשמוע דברי חיזוק מאנשים שלא 

טעמו את טעם הקושי שהוא עובר.

וככל שמנסים לעזור לו בעצה וכדו', הוא מרגיש יותר ויותר שאין לו כלל עם מי לדבר, ואם 
עד אז חשב שיש מי שיבין אותו הרי שמריבוי העצות והדברי חיזוק שאמר לו - נוכח לדעת 

שהוא באמת לבדו בעולם, ואין מי שיבין לליבו.

מכח  רק  בבריאה  השי"ת  את  עובד  ישראל  שכלל  האדם,  ידע  הנ"ל,  הדברים  כל  אחר  אך 
ידי  על  והמצוה,  התורה  בדרך  אותו  ומנהיגים  ישראל  כלל  את  רועים  אשר  רועים,  השבעה 

עבודתם את השי"ת בכל מיני הנסיונות והקשיים ששייך שיעברו על כלל ישראל, ומשה רבינו, 

יוסף הצדיק, ודוד המלך - אשר עברו בחינה של 'גלות' באופן שלא היה איתם עוד אף אדם 

בבריאה, ועם כל זה עמדו בנסיון, בבחינה של 'מלך על מקלו', הורישו כח זה לכל אחד ואחד 

מבני ישראל עד עצם היום הזה, לעבוד את השי"ת בכל מצב ומקום, ולזכור שעדין בן מלך 

הוא. 

****
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אושפיזין דאהרן קדישא

רצון השי"ת

לפני  להם  לרצון  תמיד  מצחו  על  והיה  וכו'  אהרן  ונשא  אהרן  מצח  על  "והיה  נאמר  בציץ 
וזה בגד הכהונה היחיד שמוזכר בו ענין הרצון, "לרצון", כי מקום הציץ על המצח  הוי"ה". 

- שם מקום גילוי מצח הרצון. כי כל השבוע יש כ"ד בתי דינין וברעוא דרעוין מתגלה מצח 

הרצון, שם הקדוש 'מ"ה' )שם הוי' במילוי אלפין( שיצא מהמצח )אוצ"ח שער הנקודים(.

מ"ה  בשם  שנתגלה  הפשוט"  "רצונו  היינו  הרצון  גילוי  כי  מ"ה,  שם  הוא  אד"ם  ושלימות 
קדם  הרצון  מ"מ  לאחר השבירה,  בא  התיקון  כי  ואף  ב"ן.  את השבירה שבאה משם  המתקן 

להכל, "רצונו הפשוט", וזה הגילוי בשם מ"ה המאיר מן המצח, בסוד רעוא דרעוין. החטא בא 

מ'עזות מצח', היפך הרצון, ותיקונו מהציץ המכפר על עזות מצח - בכח הארת הרצון העליון.

וזה כח אהרן הכהן שעבודתו היתה "אוהב שלום ורודף שלום אוהב שלום אוהב את הבריות 
ומקרבן לתורה" )אבות ב( - כי מלבד הכח של "וראך ושמח בלבו" )שמות ד( שהיה לו מצד החושן 

שעל לוח הלב, היה לו הציץ שעל מצחו אשר האיר בישראל את הרצון הפשוט שקדם להכל, 

"חכמת אדם תאיר פניו" )קהלת ח(, כח הארת הפנים להשכין שלום בישראל. 

את  לעשות  מוכן  שהיה  בשעה  ישראל,  כלל  עבור  לגמרי  עצמו  מסר  הכהן,  אהרן  וכמו"כ 
ובנתיכם  בניכם  נשיכם  באזני  אשר  הזהב  נזמי  "פרקו  לב(  )שמות  להם  וציוה  במדבר,  המעשה 

כדי שלא  עצמו,  על  האחריות שלהם  ולקח  כזה,  נורא  בדבר  עצמו  וסיכן  וכו'".  אלי  והביאו 

יפגע בהם ח"ו שום קטרוג.

 - אלי'  אתכם  ואבא  נשרים  כנפי  על  אתכם  "'ואשא  אומר  שהשי"ת  יט(  שמות  )רש"י  דאי'  כעין 
כנשר הנושא גוזליו על כנפיו, שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין רגליהם לפי שמתיראין 

מעוף אחר שפורח על גביהם, אבל הנשר הזה אינו מתירא אלא מן האדם שמא יזרוק בו חץ, 

לפי שאין עוף אחר פורח על גביו, לכך נותנו על כנפיו, אומר - מוטב יכנס החץ בי ולא בבני. 

זורקים  והיו מצרים  וגו''  ויבא בין מחנה מצרים  וגו'  'ויסע מלאך האלהים  אף אני עשיתי כן 

חצים ואבני בליסטראות והענן מקבלם". 

וזו היתה כוונת אהרן, שלקח את כולם על כתפיו כדי להגן עליהם. ומכח מסירות הנפש נמשך 
ובעד כל קהל  ובעד ביתו  – "לכפר בעדו  לו  עליו אח"כ הכח לעשות את העבודה המיוחדת 
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הגורם  הוא  הכהן  אהרן  הרי  ולכאורה  סניגור,  נעשה  קטיגור  שאין  אע"פ  טז(.  )ויקרא  ישראל" 

לחטא והיאך יעמוד כסניגור. אך זה בא מכח מסירות הנפש שהיתה לו, שאין כדוגמתה.

מציאותו של משה רבינו הוא עבור כלל ישראל

כח זה קיבל ממשה רבינו, שלא היה עם כלל ישראל בשעת החטא, ולא היה לו שייכות לחטא, 
ולא  רבינו לא הוציא עצמו מן הכלל,  זה. אך משה  ולכאורה לא היה צריך להיות חלק מכל 

החריש מלהתחנן, אלא אמר - אם אינך רוצה בכלל ישראל, מה ערך לי בכל השגותי, "מחני נא 

מספרך אשר כתבת" )שמות לב(, איני צריך שום דרגה. וכל משך ארבעים יום שהיה משה רבינו 

למעלה, היו לו השגות וגילויים כ"כ נפלאים הגבוהים מהאי עלמא, ובחטאן של ישראל איבד 

הכל )כל התתקצ"ט אורות, ונעשה אל"ף זעירא( והכל למען נשמת ישראל. כי אמר, אם אין לכלל ישראל - 

גם לי אין, ומסר עצמו לגמרי, שיהיה זכויותיו לכלל ישראל, אע"פ שלו לא יהיה.

כדאי' )ברכות לב.( "'וידבר ה' אל משה לך רד' )שמות לב(, מאי לך רד, אמר רבי אלעזר, אמר לו 
ישראל,  בשביל  אלא  גדולה  לך  נתתי  כלום  מגדולתך,  רד  משה,   – למשה  הוא  ברוך  הקדוש 

ועכשיו ישראל חטאו, אתה למה לי".  

כח  זה  כלום.  אין  בזמן שלעצמה  מזון,  להם  להביא  לבניה  הדואגת  אם  מרחמנות של  משל 
עצמו  שמוסר  יוה"ק,  הכה"ג  של  עבודתו  וזו  ישראל.  לכלל  הכל  המוסר  אמיתי,  נאמן  רועה 

לגמרי לכלל ישראל כדי להביא להם הכפרה שיאמר השי"ת )במדבר יד( "סלחתי כדברך". שמכח 

דבריו של משה הקב"ה סולח להם. 

והנה השי"ת אמר שרק מי שחטא הוא אשר יענש, ומי שלא חטא לא יענש, ברם אעפ"כ נמחק 
"מחני  דבריו שאמר  על   - כלל בשעת החטא  היה  שמו של משה מפרשת תצוה, אע"פ שלא 

נא מספרך". וא"כ, "מדה טובה מרובה" וכ"ש וק"ו שמתקיימת ברכת חכם לדורות, היינו כח 

מסירות נפשו של משה על ישראל. 

סוד יומא דהילולא של הרבי ר' אלימלך זצ"ל

פעל  ותמיד  )כנ"ל(,  ישראל  לכלל  נפש  במסירת  תמיד  היתה  עבודתו  זצ"ל,  אלימלך  ר'  הרבי 
בעבורם ישועות ומסר בשבילם הכל – את כל תורתו ותפלתו ומעשיו הטובים. וכידוע שיום 

הילולא דיליה, חל תמיד ביום ז' אדר שהוא יומא דהילולא של משה רבינו. ובאותו יום בשבוע 

שחל בו י"ד אדר. כי נשמת הצדיקים המופלגים, הרבי ר' אלימלך זי"ע, הם נשמת  משה רבינו 

ומרדכי הצדיק.
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שהרי הכתוב מעיד על משה רבינו )במדבר יב( "ואיש משה עניו מאוד מכל אדם", ומידת העניוות 
מבטא שאינו רואה עצמו כמציאות ורואה רק את הזולת, שהוא בחי' מסירות נפש עבור כלל 

ישראל. וכן אלימלך בגימ' ענוה, כי גם לו היה כח העניוות הנ"ל שהיה למשה רבינו, למסור 

נפשו לכלל ישראל. וכמו"כ היה אצל מרדכי ואסתר,  שהיה להם מסירות נפש לכלל ישראל, 

כדכתיב )אסתר פ"ג וה'( "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" "ולא קם ולא זע ממנו", וכן אמרה אסתר 

וותרו על כלום עד  נפש שהיה להם, שלא  "וכאשר אבדתי אבדתי", שהוא המסירות  ד(  )אסתר 

שלא ראו שפעלו הישועה לכלל ישראל.

שיתגלה  רחמים,  של  מידות  י"ג  ונמשך  שמתעורר  עת  דרעוין,  רעוא  בזמן  השי"ת  יעזור 
הרחמנות על כלל ישראל, רצון הרצונות, הכח להאמין ש'באהבה וברצון הנחילנו', 'ורצה בנו'. 

ושנזכה לטהרה כמו שקראו היום בתורה - פרשת פרה, "וטהר לבנו" לב נקי וטהור להשי"ת, 

וימשך עלינו כח יוה"ק, טהרת נשמות ישראל, "לכפר על נפשותיכם".  

 ***

ובאמת  לה'.  כליל  דיקא,  עולה  קרבן  ה',  קרבת  היא  שמציאותו  בידיעה  לחיות  צריך  יהודי 
את  מרגיש  שמתבגר  ככל  אך  לה',  עולה  להקריב  זוכה  אינו  שכמעט  ליהודי  נראה  בתחילה 

בוקר  עולה,  קרבן  של  נקודה  ה'  בעבודת  לו  יש  יהודי  כל  שבאמת  ישראל,  נשמת  פנימיות 

וצהרים. וזה מתגלה על ידי עבודת הכהנים המגלים ביהודי כל יום עבודה זו, סוד אהרן הכהן 

הקרבן  סוד  פ"א(,  )אבות  לתורה"  ו'מקרבן'  הבריות  את  אוהב  ורודף שלום  "אוהב שלום  שהיה 

וההתקרבות, שאהרן הכהן עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, שכאשר יהודי מרגיש 

היא  שמציאותו  היא  שהאמת  התמיד  בקרבן  הכהנים  לו  מגלים  בבריאה,  כלום  פועל  שאינו 

התקרבות, קרבן עולה לה'. 

ובפשטות נראה שבחורבן הבית נחרב גם העבודה של אהרן הכהן וקרבן התמיד, אך כבר ידוע 
זי"ע  שראו שזב שומן מפיו בליל הסדר, וביאר שהצדיקים  המעשה מהרה"ק ה'ישמח משה 

אוכלים מקרבן הפסח הקרבים בכל שנה ושנה בערבי פסחים, וממשיכים את עבודת הכהנים. 

אוהב שלום ורודף שלום

סוד עבודת הקרבנות שהכהנים בעבודתם כמדברים ומספרים להשי"ת גדלות נשמות ישראל, 
שבתוך פנימיות ליבם כל יהודי רוצה רק את השי"ת, ואח"כ הולכים הכהנים ומספרים לנשמות 

ישראל ומגלים להם שהשי"ת חפץ בהם, וזה השלום שעושה בפמליא של מעלה, וכמו שמובא 

בחז"ל )אדר"נ פרק י"ב( "וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה הלך אהרן וישב אצל אחד מהם 

אמר לו בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו אומר אוי לי היאך אשא את 
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עיני ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה 

מלבו. והלך אהרן ויושב אצל האחר וא"ל בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את 

בגדיו ואומר אוי לי היאך אשא את עיניו ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי 

עליו הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה"

וכמו כן אהרן הכהן מטיל שלום בפמליא של מעלה. ולכאו' הרי "דובר שקרים לא יכול לנגד 

)תהלים ק"א( ואיך אמר אהרן הכהן להשי"ת דברים שאינם בתכלית האמת, אלא  שאהרן  עיני" 

הכהן גילה את פנימיות רצונם של ישראל, שבאמת רוצים רק לעשות רצונו ית', ואח"כ גילה 

לבני ישראל שגם בתוך ההסתרה נמצא השי"ת והשי"ת מחכה לבניו תמיד. בזה מהפך  ה'שקר' 

ל'קשר', )וזה נעשה על ידי כח הצדיקים, המרכבה לספירת היסוד, שהניקוד שלה הוא "שרק", וכדהאריך בזה ב'זרע קודש' פ' 

במדבר, ועי' דגמ"א תרומה דברי הבעשטה"ק(.

ועברו  נפשם,  ונכרתה  כרת  על  הדברים בעיקר אצל בעלי תשובה שזועקים שעברו  וניכרים 

על ד' מיתות בי"ד, וכבר לא מועילה להם תשובה - אך צדיקים "דעבדי עובדא דאהרן" )יומא 

עא.( מגלים ליהודי שבכל מצב מועילה תשובה, כי באמת היה תמיד קשור להשי"ת. שזה גילוי 

ה"מאמר סתום", בחי' "איה" )ליקו"מ קמא י"ב( הגבוה בשרשו מן התורה וכל סדר ההשתלשלות. 

שהנה איתא במדרש )פסיקתא דרב כהנא כד( "שאלו לחכמה חוטא מה ענשו, והשיבה נפש החוטאת 

היא תמות, ושאלו לנבואה והשיבה חטאים תרדף רעה, ושאלו להקב"ה אמר יעשה תשובה" 

דהיינו  גבוה מ"שאלו לחכמה".  יותר  באופן  הוא",  ברוך  לקדוש  דרגה של "שאלו  הרי שיש 

שיש מצב שעל פי החכמה אין כפרה, אך הקב"ה מגלה גם אז כח של תשובה. 

וזה שאהרן הכהן נכנס לכפר על ישראל בכח הצדיקים, ואפי' על יהודים שאינם רוצים לחזור 

הרי  באמת  אך  הרבים,  מחטיאי  אפילו  ולפעמים  במריים,  ועומדים  מזידים  והינם  בתשובה 

נשמתם מסורה בידי הצדיקים, והם רואים יותר ממה שהרשעים בעצמם רואים, כמו אב שמכיר 

את בנו הקטן יותר מהבן בעצמו. אהרן הכהן, לבו לב העם, ועומד ואומר להשי"ת שנשמות 

וצהרים,  בוקר  עולה,  קרבן  תמיד,  קרבן  של  בחי'  לבבם,  בכל  לעבדו  כסדר  רוצים  ישראל 

תמידים כסדרם. 

אהרן הכהן מהפך את ה"חטאתי נגדי תמיד" )תהלים נא( ל"שויתי ה' לנגדי תמיד" )תהלים טז(, ע"י 

שלוקח את היהודי הפשוט ביותר, ומגלה שבאמת רצונו רק להשי"ת, ואלו הם הב' תמידים 

כסדרן.
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כדברי רביה"ק )שיחות הר"ן 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 

החטאים  כל  שבאמת  כאן  שמגלה  הרי  והבן."  ביותר,  מתגבר  הוא  אזי  אצלם  להתעורר  טוב 

והמזידים הכל הוא קרבת ה', ושורש הכל ברצון הפנימי שיש ליהודי לעבדו בכל לב.

 ***

של  שמו  שהרי   - הקב"ה  של  לשמו  האהבה  נרמז  שלום",  ורודף  שלום  "אוהב  זו,  במידה 
לאביהם  ישראל  בין  שלום  השכנת  בזה  שיש  היינו   - י:(  )שבת  בחז"ל  כדאי'  'שלום'  הקב"ה 

שבשמים. ויש בזה את העבודה של אהרן הכהן שבכל חילוקי דעות ומריבה, היה מבין ללבם 

של ב' הצדדים - שהרי לא יוכל לפייס שניים שהיתה ביניהם  מריבה, אם אינו מבין את אחד 

הצדדים, כי אז יאמר זה הצד איך אוכל למחול ולקבל את דבריך אם אינך מבין את הצד שלי. 

וקטטה  מריבה  הגורמים  הקלי', שהם  של  החשוכים  למקומות  ירידה  הינו  המריבה  ענין  וכל 

בכלל ישראל, ואפילו שם היה כחו של אהרן הכהן להשכין השלום. וכיון שהיתה בו שלימות 

צד  כל  להבין  יכול  היה  ע"כ  עוקצין(,  סוף  )משנה  לישראל"  ברכה  מחזיק  "כלי  שהיא  השלום, 

בשלימות, למצוא הנקודה הטובה שיש עדיין קירבה ואחדות של בני ישראל, שבשורשם הם 

'כאיש אחד ובלב אחד' ומכח זה בא להשכין שלום.  

על  שעבר  אומר  הוי  שבשמים,  לאביו  שנתרחק  יהודי  בין  שלום  להשכין  בעבודתו  וכמו"כ 
אהרן הכהן כל קושי שעבר על כל יהודי, וע"כ הבין ללבו ולצערו ולכלימתו של יהודי שסרח 

נעתר לו  יהודי שאהרן הכהן מבין אותו באמת וחפץ בטובתו, ע"כ  וכיון שהרגיש   - ונתרחק 

לשוב לאביו שבשמים בתשובה שלימה ובשלום. 

סודן של דברים שבזמן שעשה אהרן את המעשה במדבר, בחטא העג', אז עבר עליו  ]והבן 
מה שעבר על הרחוק מישראל ביותר, עד כדי שהגיע לעשיה כזאת, ופעל אז לישראל תשובה 

ממקום נמוך כזה, שהיה בו כל הירידות שיעברו על כל יהודי עד סוף כל הדורות, עד שנתגלה 

אז י"ג מידות הרחמים - "מקום שבעלי תשובה עומדין, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"[. 

"וראך ושמח בלבו"

וזו המדה המיוחדת שנתגלתה באהרן בתחילת גאולת מצרים, תיכף כאשר היה המשא ומתן 
עם משה רבינו בשליחות השי"ת לדבר לראשונה לישראל - שנאמר )שמות ד( "הלא אהרן אחיך 

ע"כ  ]ואמרו  בלבו"  ושמח  וראך  לקראתך  יצא  הוא  הנה  וגם  הוא  ידבר  דבר  כי  ידעתי  הלוי, 
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לקראתך',  יוצא  הוא  'הנה  עליו  מכתיב  שהקב"ה  אהרן  יודע  היה  "אילו  ה(  רבה  )רות  במדרש 

בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו"[. 

נוטר  יש העושה תנועה חיצונית של שמחה אך בלב  זו, הפליגו בה חז"ל מאד, שהרי  מדה 
לב  לו  - ברם התוה"ק העידה על אהרן "ושמח בלבו" שהיה  וכואב את הצלחת השני  קנאה 

יהודי נקי, וע"כ יכול היה להשכין שלום בלבבות ישראל. 

ו"כמים הפנים לפנים כן לב האדם". לב האדם זה לבו של אהרן, הלב הנקי באדם - שכשם 
שהיה שמח בלבו על גדולת משה, כן היה לב משה שמח בגדולתו, כדאי' בחז"ל  )שה"ש-רבה א( 

"כיון שהיה רואה משה שמן המשחה יורד על זקנו של אהרן, היה דומה עליו כאילו יורד על 

זקנו של משה והיה שמח".  

כי כל המידות הרעות, מקורן בלב - כדאי' )ויקרא יט( "לא תשנא את אחיך בלבבך", ולשון חז"ל 
בכ"מ הוא קנאה ושנאה ונטירה בלב. ולב אהרן היה נקי וזך מכל צל ונדנוד של היפך האהבה 

ושמחת הלב בכל אחד מישראל, "וראך ושמח בלבו", ולכן בכח גדלות זו הביא שלום בישראל 

לב  "והשיב  שיקויים  בעת  העתידה,  הגאולה  הכח של  שורש  וממנו  לאבינו שבשמים,  ובינם 

אבות על בנים ולב בנים על אבותם".  

שמחת לב אהרן מכח החושן שעל לבו

אמרו חז"ל שבשכר "וראך ושמח בלבו" זכה לשאת על לבו את חושן המשפט )שבת קלט.(. וכן 
אמרו במדרש )שיר השירים א, נב( "תני רבי שמעון בן יוחאי, לב ששמח בגדולת משה אחיו, ילבש 

אורים ותומים הה"ד 'ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרן'. 

של  לבו  עם  להתחבר  הכח  לו  היה  ומשם  ישראל,  בני  שמות  את  לבו  על  נשא  הכהן  אהרן 
מכל  אתכם  "לטהר  ישראל  בני  כל  משא  בנושאו  ולפנים  לפני  נכנס  הכח  ובזה   - יהודי  כל 

יהודי  של  הפנימי  שהרצון  ידע  ישראל,  בני  בלב  מחובר  שבהיותו  משום  וזאת  חטאתיכם". 

הוא להשי"ת, "רצוננו לעשות רצונך", והיה מרגיש ומחובר אל פנימיות לבו של יהודי הגבוה 

הפנימי  הרצון  רצונות,  יודישע  בגילוי  הקדשים,  לקודש  הביא  זה  ואת   - כולו  ומכל  ממוחו 

של כל איש מישראל. שם הוי"ה שהיה בתוך החושן, האיר באותיות שמות בני ישראל שהיו 

חקוקים על החושן, על אבני השוהם ואבני המילואים - היינו שפנימיות ישראל הוא בלתי לה' 

לבדו. 

וכפי שאי' מהאריז"ל )ועי' בהרה"ק מקאמארנא זי"ע, הקדמת כתם אופיר על מגילת אסתר( שעל כל יהודי למצוא 
ויהודי נקרא  וכו', כמו"כ יש לידע שכל יהודי  היכן נרמז שמו בשמות הקודש, באיזה צירוף 
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'ישראל', כל אחד באופן שלו )בר"ת או בס"ת, בצירופי וחילופי אותיות וכו'(, ואין לך איש מישראל שלא 

היה חקוק על לב אהרן, באותיות שבהם האיר שם הוי"ה.

ידע ביותר כיצד לצרף את התנוצצות האותיות שהאירו בעת  הכהן הוא המיוחד אשר  ולכך 
שהאורים ותומים ענה על השאלה - כדאי' אריכות במפרשים אם כל אחד מישראל היה יכול 

להכיר בתשובה ומענה שבא בחושן המשפט כששאלו )ביציאה למלחמה וכד'( או רק הכהן - כי הוא 

שהיה לו כח האהבה והחיבור לפנימיות שמות בנ"י החקוקים על לבו וע"כ הבין במה מדובר. 

חושן זה נקרא "חושן המשפט" כי בו תיקון המשפט - )ככל שהאריך מוהרנ"ת בענין זה, בהל' 
יהודי את עצמו בשלימות במקום ששם  וזהו עבודת אהרן הכהן שמכוחו מוצא כל  ו'3(  ר"ח 

בחלקו'  עשיר השמח  'איזהו  חז"ל  וכמו שאמרו  בלבו'  ושמח  'וראך  בבחי'  השי"ת,  העמידו 

ומבואר בספה"ק שזהו בחי' עבדו את ה' בשמחה, היינו שישמח בחלקו הרוחני. 

אהרן הכהן - שושבינא דמטרוניתא - בחי' 'אמא' של כנסת ישראל

בזוה"ק )ח"ג נג:( כתב "משה שושבינא דמלכא, אהרן שושבינא דמטרוניתא. מתל למלכא דהוה 
ליה מטרוניתא עלאה, מה עבד יהב לה שושבינא לתקנא לה ולאסתכלא במילי דביתא. ועל דא 

יבא אהרן'  'בזאת  עייל אלא עם מטרוניתא, הדא הוא דכתיב  עייל שושבינא למלכא, לא  כד 

ויתפייס  במטרוניתא  למלכא  לפייסא  הוו  מילוי  וכל  למטרוניתא,  שושבינא  הוא  אהרן  וכו'. 

ולעיינא  ביתא  לתקנא  בהדה,  מדוריה  שוי  לה,  שושבינא  דאיהו  בגין  דא,  ועל  בהדה.  מלכא 

תדיר במילי דביתא וכו' ובגין כך, כל מה דאצטריך מבי מלכא נטיל, ולית מאן דימחי בידיה. 

ועל דא הוא קאים לדכאה לכל אינון דעאלין לבי מטרוניתא בגין דלא ישתכח מסאבא באינון 

בני היכלא".

3 וז"ל שם: "ובזה טועים רוב בני אדם שכל אחד אומר אם היה לו פרנסה היה עובד ה'. ואם כן לפי דבריו הקב"ה בא ח"ו 

בטרוניא ועלילה עמו שהוא רוצה שיעבד ויעסק בתורה אע"פ  שאינו יכול מחמת דחק הפרנסה, ואם כן הרי הוא מהרהר אחר 

משפטיו של ה' יתברך כאילו ח"ו הוא יתברך מעוות המשפט נגדו. וזה הפגם גדול ביותר, כי כשמהרהר אחר משפטיו של ה' 

יתברך זהו עיקר בחינת פגם המשפט שמשם באים כל הקלקולים הנ"ל. ע"כ צריך כל החפץ באמת לחוס על עצמו שיזהר מאד 

מלומר כדברים האלה רק ידע ויאמין שבחירתו תלויה דיקא באופן זה, שה' יתברך מתנהג עמו. 

ויאמין שהכל לטובתו ויהיה רגיל לומר כל מה דעבד רחמנא לטב עבד, ובודאי יש דרך שדייקא ע"י זה הדחקות והיסורים 

והבלבולים יתקרב לה' יתברך. ואם קשה לו לקבל ולסבל היסורים והדחקות יצעק ויתפלל לה' יתברך שיושיעו ויעזרהו ובזה 

בעצמו יתקרב לה' יתברך ויעבדהו, כי ה' יתברך מתאוה לתפלתם של ישראל. וכמו שכתוב "יקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני". 

כי אין שום עצה ותחבולה נגד כל הצרות וההרפתקאות ודחקות וטרדת הפרנסה העוברים על כל האדם בכל עת ועת כי אם 

לצעק ולזעק ולהתחנן לפני ה' יתברך ולבכות לפניו כתינוק הבוכה לפני אביו שימלא מחסורו. וכשילך בדרך זה ירויח תמיד 

הרבה רוח האמתי והנצחי, כי ע"פ רוב יפעל בבקשתו הרבה, כי ה' יתברך שומע תפלת כל פה וכמו שכתוב "קרוב ה' לכל קראיו 

וכו'".... אבל זה שאומר האדם אם היה כך הייתי עוסק בתורה וכו' אין זה עצה כלל והוא פוגם בזה הרבה בחינת פגם המשפט 

כנ"ל, כי כל אחד צריך לבקש ממקום שהוא שם את ה' יתברך, כמו שכתוב, "ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת וכו'", 'משם' 

דיקא ממקום שאתה שם מכל מה שעובר עליך וכמובא בשם הבעל שם טוב זכרונו לברכה".
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העולה מדבריו שכלל ישראל הוא בחי' מלכה "מטרוניתא" לקוב"ה, "אשת חיל עטרת בעלה", 
"שושבינא  הכהן,  אהרן  הוא  ביתה,  בעניני  ויסתכל  שיתקנה  למלכה  שושבין  המלך  והעמיד 

דמטרוניתא". והיה מדור השושבין אצל המלכה והיה מתקן ביתה ומעיין תדיר בעניניה, וע"כ 

כל הצריך לו מבית המלך היה נוטל ואין מוחה בידו. והוא שטיהר את כל הנכנסים אצלה, כדי 

שלא יהיו מצויים מסואבים בבני ההיכל. וכשם שכאשר נכנס השושבין למלך, בא אך ורק עם 

המלכה - שהרי כוחו לפייס דעת המלך במלכה שלו וזה כל ענינו - כך נאמר "בזאת יבוא אהרן 

אל הקודש", זאת היינו ישראל שהם בחי' מלכות, שיכנס אהרן לפני המלך עם המלכה היינו 

ישראל. 

אהרן הכהן היה בחי' אם לכנסת ישראל, שבאתגליא כנס"י היינו נשמת ישראל, חלק אלוקי 
ממעל - והיה עוסק תדיר לתקנם ולטהרם ולעיין בעניני ביתם וכל עניניהם, "אוהב שלום ורודף 

קוב"ה  יחוד  שלימות  היה  לקוה"ק  בבואו  וע"כ   - לתורה"  ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום 

פייס  ובזה  והדרה  יפייה  בתכלית  השי"ת  לפני  ישראל  כנסת  את  בזה  הביא  כי  ושכינתיה, 

יהיה באוהל מועד",  "וכל אדם לא  זמן של צניעות,  וע"כ היה אז  השושבין את דעת המלך. 

והיה כיסוי הענן על הייחוד הכי נעלה. 

ענן הקטורת סוד הסוכה והטלית בברכת כהנים

הכפורת  את  כיסה  אשר  הקטורת  שענן  קג.(  אמור  הזוהר  ע"פ  נבג"מ  מוהר"ש  )מאמרי  בחסידות  וידוע 
צילא  הסוכה,  סוד  שזה   - ישראל  כלל  על  כגג  פרוש  ונעשה  יוה"ק  במוצאי  יוצא  ביוהכ"פ, 

ישראל  כל  על  שנמשך  אהרן,  בזכות  הם  הכבוד  שענני  מקרא  של  פשוטו  וזהו  דמהימנותא 

היחוד השלם הזה שהיה לאהרן בקוה"ק. וע"כ בונים הסוכה במוצאי יוה"ק. 

צל  סוד  הם  ישראל  נשמות  כי  ושכינתיה.  קוב"ה  אדנ"י,  הוי"ה  יחוד  ס"ה,  כ"ו  עולה  סוכה 
השכינה, בחי' של צל, )כפי שהורחב הדבר במאמר "צל סוכה", נזר ישראל ח"ב מועדים עמ' קלב ואילך, ועמ' קמב(. 

ובזה יובן סוד ברכת כהנים, שהרי ברכת 'שים שלום' היא זמן הייחוד מצד תפילת העמידה 
וכו', כפי שסידר האריז"ל את הכוונות )שעה"כ דרושי העמידה דרוש ו( ובאה אחר ברכת מודים שהיא 

שלום'  'שים  ברכת  בתחילת  ואז  עוה"ב(  שעשועי  שהיא  ההודאה  בדבר  ב,  תנינא  ליקו"מ  )ראה  עוה"ב  בחי' 

עולה הכהן לדוכן לברך את ישראל שזה מבטא את השפע הנשפע ביחודא שלים, בבחי' קודש 

ידיו בטלית - שהוא סוד הענן והסוכה, כיסוי על היחוד מפני  הקדשים. ואז הכהן מכסה את 

מצינו  שכן  כה(.  אבהע"ז  )טור  בטליתו"  "מאפיל  בסוד  ושכינתיה.  קוב"ה  יחוד  בשעת  הצניעות 

"שכל  כז:(  )סוכה  חז"ל  אמרו  וכן  פ"ד(,  קידושין  )משנה  יחוד  ענין  לגבי  אחת"  "טלית  לשון  בחז"ל 
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ישראל ראויים לישב בסוכה אחת". היינו שהכהן בברכת כהנים פורש סוכת שלום, סוכה אחת, 

על ישראל - ואז נעשה היחוד בין כנס"י לאביהם שבשמים. 

הכח הזה שיש לכהנים בכל הדורות, הוא מכח מה שנתקדשו בקדושתו של אהרן "שושבינא 

ורודף  "אוהב שלום  ובהיותו  אל הקודש.  עת  בכל  ליכנס  היה  יכול  הוא  - שרק  דמטרוניתא" 

שלום", הביא לשלימות יחוד כנס"י ואביהם שבשמים, וע"כ נתקנה ברכת כהנים בברכת "שים 

שלום" שהיא מקום השלום והיחוד. 

"לב אהרן"

נשא על לוח לבו את החושן שהיה בו שמות בני ישראל, ושם האירו האורים ותומים  אהרן 

המבטאים את פנימיות נשמות ישראל כלשון הזוהר )ח"ג רמג.( "הלב ששמח בגדולת אחיו, ילבש 

אורים ותומים" - ומשמעות האורים ותומים הוא חלק אלוק ממעל שבנשמות ישראל. כי שמות 

בנ"י שהיו חקוקים על האבנים היה בזה ביטוי למציאות בנ"י הנגלית, והאורים ותומים מבטא 

את מציאותם הפנימית, "כי חלק הוי"ה עמו" - אשר הואר בתוכם מכח קדושת אהרן והחושן. 

וזה שכתבה התורה )שמות כח( "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו 

אל הקדש לזכרון לפני ה' תמיד. ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב 

אהרן בבאו לפני ה' ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני ה' תמיד" - והרמז בתיבת 

לבן  בבגדי  בהיותו  ביוהכ"פ  היינו  לבו,  לוח  על  אהרן את החושן  ישא  לא  גם כאשר  'תמיד' 

בבואו אל הקודש, מ"מ יהיו שמות בני ישראל "על לבו" - וכן האורים והתומים יהיו "על לב 

אהרן" - ולבו יהא נושא את נשמות ישראל וקדושתם לפני ה'. 

)שמות ד( "וראך ושמח בלבו", והוא הלב הנושא את ישראל  הלב הזה, הוא שנאמר בו  שהרי 

שהביא  וזה  עת.  בכל  הקודש  אל  לבוא  יוכל   - אחריו  זרעו  ולא   - הוא  דייקא  כן  ועל  תמיד, 

באוה"ח הק' )ויקרא טז( מברייתא דרבי אלעזר בן עזריה "לכך נאמר וגו' דבר אל אהרן שאמרתי 

וגו' ואם יבא הוא מת", עכ"ל.  היינו  יבא  לך הלא אהרן אחיך הלוי וראך ושמח בלבו, ואל 

שכניסתו לקוה"ק קשורה בזה שנאמר "וראך ושמח בלבו".

אהרן אותיות 'נראה', כי יש בו סוד העינים, יחוד עין בעין )כפי שכבר נתארכו ע"כ הדברים מאד, "אשיחה 

עין  יחוד  היינו  סוד "מראה כהן", כמו "מראות הצובאות",  וזה  ב'(.  פר' תז"מ תשע"ב שיחה  בחוקיך" 

שזה  התורה,  בפנימיות  שהורחב  במה  )ואכמ"ל  עצמו  דמות  שרואה  במראה  כמסתכל  בעין, 
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בני  בין  ובהיותו משכין שלום  בפני המתכפר  דברים, בהסתכלות אהרן בעת עמדו  סודם של 

ובנות ישראל לאביהם שבשמים4(. 

אוהב שלום, "כבוד זה בזה", סוד כח התורה

וכיון שביוהכ"פ הוא שלימות טהרת ישראל - וכדכתיב במשנת רבי עקיבא )יומא פה:( "אשריכם 
ישראל לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים" - ע"כ זה היום הוא "אחת 

בשנה" שבו נכנס הכהן הגדול לקוה"ק, כי אז בכח קדושת המקום והזמן והנפש, שלימות בחי' 

עולם שנה נפש, היתה לו את הקדושה שהיתה לאהרן בכל עת, לשאת את שמות בני ישראל על 

לוח לבו. 

וזה שאמרו שמעיה ואבטליון )יומא עא.( לאותו כהן גדול שיצא מקוה"ק, אך הקניטם באונאת 
רודפי  בהיותם  דאהרן",  עובדא  "עבדין  שהם    - בלבו"  ושמח  "וראך  בהם  קיים  ולא  דברים 

שלום, והוא - אע"פ שכהן הוא, אך מ"מ "לא עביד עובדא דאהרן". 

'שים  בברכת  כהנים  ברכת  שנתקנה  וכנ"ל  השלום,  ענין  הוא  לקוה"ק  הכניסה  כח  עיקר  כי 
- "לומר שאף הרחוקים  שלום'. ומידתו של אהרן היתה "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" 

'בריות' בעלמא, צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה  מתורת ה' ועבודתו, ולכן נקראים בשם 

וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה'" )תניא קדישא פרק לב ]וסימנך 'לב' ישראל[ עיי"ש(. 

ובזה מובן הארת יוהכ"פ, ענין השלום, בימים אלה של ההכנה לקבה"ת - כנ"ל ענין הקשר בין 
הדרגה הגבוהה שבמ"ת וביוהכ"פ - כדאי' בחז"ל )יבמות סב:( "שנים עשר אלף זוגים תלמידים 

היו לו לרבי עקיבא וכו' וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם 

ורבי  ורבי שמעון  יוסי  ור'  יהודה  ור'  ר"מ  ושנאה להם,  רבותינו שבדרום  ר"ע אצל  עד שבא 

אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה, תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת". 

כי היה חסר כוחו של אהרן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומביא לידי כך שלא יהיה פירוד 
בין התלמידים, וכיון שהיה חסר בכח השלום ע"כ נעשה העולם שמם גם מכח התורה - כנ"ל 

4 ועי' בפירוש הרקנטי פר' תצוה  וז"ל "גם צריך הכהן לראות בשעת זריקת הדם האיש והאשה המתכפרין בקרבן. ובעבור 

ורואה בו פרצוף  כי כשהכהן מקריב קרבן נשים מסתכל בכיור  שאסור להסתכל באשה לכן עשו הכיור במראות הצובאות, 

האשה המביאה הקרבן. ובטור הארוך שמות )לח ( כתב "ויש מפרשים )מושב זקנים( דלכך נעשה הכיור ממראות, לפי שכהן 

המקריב קרבנה של אשה היה צריך להקריבו לשמה, ואסור להסתכל בפניה, ולכך נעשה הכיור כמו מראה, והאשה עומדת אצל 

הכיור ומסתכלת בו, והכהן מסתכל בכיור ומכירה ומקריב קרבנה לשמה ע"כ. וכתב האריז"ל בליקוטי תורה עה"פ ויעש את 

הכיור נחושת במראות הצובאות )שמות לח( "הנה בשעת הקרבת הקרבן היה הכהן מכיר בפניו מקום שפגם ובמחשבתו והיה 

מנקה אותו מחטאו. ובאשה שאסור להסתכל בפניה הביא אותה לפני הכיור שעשו במראות הצובאות ורואה שם צורתה ומכיר 

במחשבתה והיה מנקה חלאתה" עכ"ד, ועי' שבות יעקב )קכו(, ועי'  פתחי תשובה )חו"מ סי' לה סק"ח(, ועי' צפנת פענח )סי' 

יג(,
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וכפי שמבקשים  ניתנו לוחות שניות.  יסוד תורה שבע"פ שבו  וכן  שיוהכ"פ הוא סוד השלום 

בברכת 'שים שלום' "תורת חיים ואהבת חסד", דהא בהא תליא, וכאשר נחסר כח השלום נחסר 

גם כח התורה. וע"כ כאשר מתכוננים לקבה"ת, מתקנים גם את ענין השלום, שתהיה קבה"ת 

נעשית "כאיש אחד בלב אחד". 

 ***
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שיחה א' -השפעת יוסף הצדיק על ידי כח המדות טובות

יוסף הוא המשביר

עומדים בסעודת האושפיזא של יוסף הצדיק, ובדרך כלל כשעוסקים בענינו ועבודתו של יוסף 

הצדיק מדברים על קדושתו, כח מידת היסוד, אשר עבודה זו עמדה לו להשפיע שפע רב לכל 

הוא המשביר",  "ויוסף  )בראשית מ"ב(  וכמ"ש  והרעב,  כולה במשך שבע שנות השובע  הבריאה 

וכמ"ש בספה"ק שע"י עבודה זו זוכים לשפע רב, ובמהר"ל )גור אריה שם מ"א( כתב: "והבן זה - כי 

בזכות המילה היה יוסף לראש משביר, ולפיכך לא היו ראוים להתפרנס מיוסף כי אם כאשר 

נימולו, ודבר זה ידוע למבינים".

וכמו שהאריכו בפוסקים )שו"ע או"ח ק"פ( ע"פ דברי חז"ל )בגמ' פסחים קיא: וחולין קה:, ובזוה"ק ח"ג רמד.( 

בגודל הזהירות הנצרכת בפירורי לחם - שלא יגיעו לידי בזיון, ועיי"ש בזוה"ק שהזורק פירורי 

יוסף אות כ"ב( כתבו שאכילת פירורי לחם הוא  )יסוד  וכו', ובספה"ק  ונד  נע  גורם לו שיהיה  לחם 

)כמ"ש "והייתם  ידוע שזכרון תלוי בקדושה  תיקון לפגם, ויש שכתבו שהוא סגולה לזכרון, והרי 

קדושים למען תזכרו"( והרי לן שענין הפגם גורם לעניות, ולהיפך - מדה טובה מרובה, שמידת היסוד 

היא מידת ההשפעה, ועל ידי כח יוסף הצדיק זוכים להשפעות טובות. 

ויש להוסיף בזה הסתכלות נוספת, ויתבאר שורש כח מידת היסוד של יוסף הצדיק, מהיכן היה 

לו את הכח לעמוד בכל הנסיונות שהיו לו במצרים, ומכח זה עלה ונתעלה עד שהיה השליט 

על כל מצרים וכלכל את הבריאה כולה.

עבודת יוסף הצדיק במדות טובות

התורה  כך  ואחר  הבור,  אל  השליכוהו  הצדיק  יוסף  את  שמכרו  לפני  הק'  השבטים  שהנה 

מספרת שהם ישבו לאכל לחם, ולכאורה קשה עד למאד להבין איך ישבו לאכל לחם בשעה 

שכזו, וכמו שכתב באגרא דכלה )פ' וישב(: "הנה לזר יחשב לצדיקים עמודי עולם כמוהם, הגם 

שכל המעשה הלזו לזר יחשב בשכל האנושי רק מאת השם יתברך היתה סיבה, עכ"ז אף על 

פי כן צריך למצוא בסברתם על פי פשוטו איזה טעם וכו'. אבל הדבר היא לזר מאוד, לו יהיה 

אושפיזא דיוסף הצדיק
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כדבריהם איך יערב להם לאכול בעת אשר הבן יקיר מתמרמר וצועק ובוכה מתוך הבור, ואפילו 

הרוגי בית דין שהבית דין המיתוהו בדין תורה נצטוו שלא לאכול על הדם"5.

אך יוסף הצדיק לא דן אותם לכף חובה, יוסף הצדיק הוא מרכבה לספירת היסוד, דהיינו שהוא 
בטל בתכלית להשי"ת, )וכמו שנתבר במקו"א דהצדיק מבטל א"ע להשי"ת כאותו צינור אשר רק מעביר את השפע וכו'( 

ואינו מסתכל על השבטים כרשעים וכדו' ח"ו, אדרבה, הוא מבין אותם, ולמרות ששמע את 

הוא  למאד,  עד  צודקים  הם  ש'לשיטתם'  לעצמו  כסדר  אומר  הוא  לחם,  לאכל  יושבים  אחיו 

מבין את הצד שלהם שחשבו שהוא הפסולת שנשאר מיעקב אבינו )כמובא בדברי האריז"ל 6( 

ומבין שרק הוא חלם שהוא יהיה המלך וכו', אך הם לא חלמו, וממילא מובן הצד שחושדים 

בו שהוא מורד במלכות או שהוא הקליפה שצריך לרחק וכו'.

וכמ"ש בסיפורי מעשיות )מעשה ט'( ענה התם ואמר להחכם "מי יתן, שתבוא אתה על מדרגה 
חס  השכל,  ממני  שינטל  שלך,  על  אבוא  שאני  להיות,  אפשר  זה  ואמר:  החכם  השיב  שלי! 

ושלום, או אהיה חולה, חס ושלום, ואהיה נעשה משוגע, כי הלא מה אתה איש משוגע אבל 

שאתה תבוא על שלי, זה אי אפשר בשום אופן, שתהיה אתה חכם כמוני". אך בסוף המעשה, 

אחר כל מה שעבר על שניהם אומר התם לחכם: "אתה אמרת שאתה יכול לבוא על שלי בקל, 

ואני לא אוכל לבוא על שלך; ראה, שאני כבר באתי על שלך, כנ"ל, ואתה עדין לא באת על 

שלי, ואני רואה, שזה קשה יותר, שאתה תבוא על תמימות שלי".

כך יוסף הצדיק אומר לשבטים, "אני כל כך מבין אתכם, שאתם אוכלים לחם ועושים סעודה 
של מצוה - לשיטתכם, והבין ש'הוא יכול לבא על שלהם', אך אומר להם "אני רואה, שזה קשה 

5 והמשך דבריו שם: "ונראה לי דהכתוב מספר בה רוב 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 מחחת 

הרעבון, כנודע הדבר כשהאדם רעב הוא בכעס, וכשמסעד לבו, לבו שמח ומרחם ביותר ואינו מתאכזר כל כך כמד"א ונשבע 

לחם ונהיה טובים ]ירמיה מד יז[, וכמד"א ויאכל בעז וישת וייטב לבו ]רות ג ז[, 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 

דלמא אכזריותם וכעסם הוא מחמת שאינם בטוב לב מחמת הרעבון, על כן וישבו לאכל 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, נ"ל".

6 ספר הליקוטים )פרשת וישב - פרק לז( דע, כי חשבו אחי יוסף שהוא שירים לשירים, קליפה מה שנפרדה מאברהם ויצחק 

בצאת מהם ישמעאל ועשו, ועדיין לא נטהרו. ומה גם בחשבם שיוסף פגם ביסוד, והטהו לצינור שמאלי ח"ו, במה שהביא 

דבתם רעה עם הפך השלום. והיסוד סוד הלשון, והדיבור פגם בו. ועוד מפרשים הרבה יש שאומרים, אוכלים אבר מן החי 

ותולין עיניהם בבנות הארץ, כל זה תלוי ביסוד. וכן זלזלו בבני השפחות, הפך שלום, וקראו עבד שהוא בן חורין הפך העבדות. 

ויסוד נקרא כל, כולל כל המדות, וחשבו שהם ישלימו חסרונם ביניהם, ואז ויתנכלו אותו, חשבו להיות בעלי האחוה שלו. ועוד 

שהם, עשרה להשלמות אור ישר, ובנימין המשלים אור חוזר. וטעותם היה, כי דעת, אעפ"י שכולל כל המדות, הוא ג"כ מדה 

בפני עצמה. ועוד, שזה טעות מפורסם, כי השבטים אינם דוגמת י"ס, אלא י"ב גבולות, מה שיש במלכות סוד שנים עשר בקר, 

כמ"ש במ"א:
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וכמו שהאריכו  ב(  לז  )בראשית  יוסף'  יעקב  'תולדות  יותר, שאתה תבוא על תמימות שלי", הלא 

בחז"ל הדמיון של יוסף ליעקב אני קיבלתי מאבינו את ה'יעקב איש תם יושב אהלים', )שם כה 

חיים:  מים  בבאר  וכמ"ש  הלחם,  את  באכילתם  השבטים  של  בנקיות  מאמין  הצדיק  יוסף  כז( 

"וישבו לאכל לחם: פירוש שח"ו לא כעשו הרשע שנאמר בו )בראשית כ"ה( 'ויבוא עשו מן השדה 

והוא עיף ויאמר הלעיטני נא' וגו' ואין עיף אלא רציחה וכו', כי הם אף שהשליכו אותו הבורה 

גרונם במאכל  כך להלעיט  ולבוא אחר  נפשם להורגים  היו ח"ו כעיפה  כעין מיתה, לא  והוא 

ובמשתה, כי אם וישבו לאכל וגו' בישיבה במתינות בזה השולחן אשר לפני ה' באימה ויראה 

כי מה שעשו בדין עשו כדין מורד במלכות בית דוד שדינו במיתה"7.

ועי' עוד בנועם אלימלך, וז"ל בתוה"ד: "וזהו וישבו לאכול לחם רוצה לומר שהשבטים רצו 

לפעול ולהמשיך השפעות על ידי אכילתם" )ועיין עוד בתפארת שלמה(. 

יוסף הצדיק הסתכל על השבטים בעין טובה ודן אותם לכף זכות, כמו שכתוב בסוף המעשה 

)בראשית נ'( "אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב" –ומ"ש  'אתם חשבתם 

יוסף  של  טובות  המדות  עבודת  ובכח  רעה',  לי  עושים  שאתם  חשבתם  אתם  פירוש  לרעה, 

הצדיק זכה להנהיג ולכלכל את כל הבריאה כולה במשך שבע שנות השבע והרעב. 

שכן על ידי רחמנות ונדיבות זוכה האדם להשפיע שפע, וכמ"ש בתפארת שלמה )כי תבוא( על 

מידת הצדקה  "כאשר יתן להם האיש הזה בחשק ושמחה אזי יהיה הברכה במעיים של העניים, 

כי באם אינו נותן להם ברצון וטוב עין הוא להיפך כמ"ש )משלי כ"ג( אל תלחם לחם רע עין. פי' 

שלא יהיה בו ברכה אבל אם הוא נותן בלב שלם ונפש חפצה אזי היא ברכה כמ"ש טוב עין 

הוא יבורך" )ועי' עוד פנים יפות דברים י"ד וחת"ס שמות כ"ה, קב הישר פרק כ"ו ופלא יועץ ערך הנאה(. 

7 ובפירוש בעלי תוס' )בראשית ל"ז( "וישבו לאכל לחם: ומה בכך אם אכלו, אלא בצעו וברכו על הלחם", ועיי"ש עוד בפירוש 

הספורנו.
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וישבו לאכל לחם - מאכיל לחם לכל באי עולם

ובזה יש לפרש את דברי חז"ל )ב"ר פ"ד, ובילקו"ש בראשית ל"ז רמז קמ"ב( "וישבו לאכל לחם א"ר אחוה 

בר זעירא עבירתן של שבטים זכורה היא לעולם תקוה היא לעולם וישבו לאכול לחם מאכיל 

יוסף  )ובדעת זקנים )שמות ל'( "בעבור היסבה אחת שישבו ונטלו עצה על  לחם לכל באי העולם", 

למוכרו זכה שנמכר למצרים וכלכל כל העולם כולו בשני בצורת וישבו לאכול לחם להאכיל 

לחם לעולם"( ונראה בלשון חז"ל שבזכות אותה ישיבה לאכל לחם זכה יוסף להאכיל לחם, 

ולכאורה דברי המדרש צ"ב, כפי שכבר עמדו בזה בספה"ק8.

אמנם להנ"ל יתבאר, שעל ידי אותה ישיבה לאכל לחם התנסה יוסף הצדיק בדרגות נוספות של מדות טובות, ואחר שיוסף 

הצדיק עמד בנסיון והסתכל על השבטים בעין טובה, אזי 'טוב עין הוא יבורך' )משלי כב ט(, וזוכה לשפע רב, עד שהוא המרכבה 

למידת היסוד ומשפיע שפע לכל הבריאה כולה.

גם  יתבאר  הקדושה,  לעבודת  כפשוטו  ה'לחם'  עבודת  בין  השייכות  לעיל  שנתבאר  ואחר 

שמכח זה עמד יוסף הצדיק בנסיונות הקשים שהיו מנת חלקו בענין "הלחם אשר הוא אוכל" 

)בראשית לט ו(, )וברמיזא, יוסף בגי' ב' פעמים 'לחם'9(.

מידת היסוד - זית

והנה יסד לן האריז"ל )ס' הליקוטים עקב אות ח'( שהז' מינים הם הם הז' ספירות, ומדת היסוד הוא 

)ועי' עוד ב'אשיחה בחוקיך פ' שלח תשע"ג(, ולכן  יש בו ב' דרגות, וכדברי חז"ל )הוריות יג:(  הזית - שמן 

שנה",  שבעים  של  לימוד  משיב  זית  שמן  כך  שנה  שבעים  של  לימוד  משכח  שהזית  "כשם 

דהיינו שכיון שהוא כנגד ספירת היסוד, שרק בו יש ב' כוחות הפכיים, על כן יש בו ב' כוחות 

אלו, אשר שכחה וזכרון הם בחי' קדושה ופגם ח"ו.

8 פרי צדיק )וישב אות ז'( וז"ל: "וישבו לאכל לחם: ואיתא בבראשית רבה עבירתן של שבטים כו', לאכל לחם מאכיל לחם לכל 

באי עולם. והיינו שהוקשה להמדרש רבה למה מזכיר הפסוק שישבו לאכל לחם ונעשה מזה פסוק בדברי תורה לעולמי עד. אך 

ענין הכתוב הוא וכו', וזה שנכתב וישבו לאכל לחם שכיון שלפי דעתם פירשו הפסולת מהם ותקנו הפגם לפי דעתם ישבו לאכל 

לחם אכילה בקדושה על דרך מה שנאמר לכו לחמו בלחמי שמאחר שמתקנים פגם זה יכולים לתקן פגם האכילה גם כן שיהיה 

האכילה בקדושה כמו שאמרנו גבי יחזקאל. ובאמת אחר שירד יוסף למצרים ונתברר בנסיון שגדר את הערוה ונעשה מרכבה 

למדת צדיק יסוד עולם זכה להיות כלכל )כמו שאמרו מדרש רבה חקת( שנאמר ויכלכל יוסף. וזהו שאמר במדרש רבה לאכל 

לחם מאכיל לחם לכל באי עולם שעל ידי תיקון מדה זו בחינת צדיק זוכין להאכיל לחם אכילה בקדושה לכל העולם". )ועי' עוד 

מש"כ בזה בישראל קדושים אות ז', ועיין עוד בביאור דברי המדרש בשפת אמת בפרשתן בכ"מ ובשם משמואל ויקהל תרע"ו(.

9 ועיין עוד בסדר הדורות ב' אלפים רי"ו, ובש"ך עה"ת )בראשית מג( :"ויאמר שימו לחם וישימו לו לבדו ולהם לבדם. מה 

צריך לומר כי בודאי השליט אין דרכו לאכול עם שום אדם, ולמה אמר גם כן ולהם לבדם. אלא רצה להזכירם וישבו לאכול 

לחם והניחוהו לבדו בבור".
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ובזה יובן מעט אופן עבודתו של יוסף הצדיק, אשר ההפך את כל הנסיונות והקשיים שהיו לו 
במצרים אל הטוב והקדושה, עד שאדרבה, תחת שיפול מעבודתו וקדושתו זכה למלוך על כל 

מצרים, ולהשפיע על הבריאה כולה )וכמ"ש לעיל מהר"ל בענין המילה שמל יוסף הצדיק את כל מצרים(.

זית אשר טבעו משכח, בבחינת ריחוק והפרדה, אך על ידי הכתישה נהיה שמן זית,  וכאותו 
מלשון  מנשה,  הבכור  בנו  את שם  יוסף  קרא  כן  ועל  זכרון,  כח של  הוא מקבל  אדרבה  אשר 

שכחה, שכן יוסף הצדיק מאיר לכל הבריאה כולה, ומכניס גם את האנשים אשר חשים שנשכחו 

מהשי"ת, תחת כנפי השכינה.

)ויש לרמז עוד ש'זית' בגימטריא 'תוהו', שכן יוסף הצדיק היה במצב קשה עד למאד בשעת הנסיון, וכדברי חז"ל, אך זכה להפוך 

בגי'  עולה  'הבית'  והנה  מ"א(  )בראשית  מלאכתו'  לעשות  'הביתה  כשהגיע  היה  שלו  הנסיון  ועיקר  הקדושה,  אל  הכל 

כנ"ל, וכן 'בית' מרמז לעבודה של קדושה וכו', שכן אז היה אצלו מקום העבודה של ה'זית', 

להפוך הכל אל הטוב והקדושה.(

בשכר המדות טובות זכה יוסף להשפיע לבריאה כולה

זכה לשמירה עליונה  ליוסף הצדיק בשעת הנסיון כשהיה בבור  המדות טובות שהיה  בשכר 
בשעת הנסיון בבית פוטיפר, ומשם זכה למלוכה ולהיות השליט על מצרים, ולהשפיע שפע רב 

לבריאה כולה, וכמו שמצינו אצל משה רבינו, אשר זכה להתגלות השכינה בסנה רק אחרי שרץ 

אחרי גדי חולה מרחק ג' ימים, כדאיתא בחז"ל )שמות רבה ב( "אמרו רבותינו כשהיה משה רבינו 

עליו השלום רועה צאנו של יתרו במדבר - ברח ממנו גדי, ורץ אחריו עד שהגיע לחסות כיון 

שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות כיון שהגיע משה אצלו אמר: אני 

לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא עיף אתה הרכיבו על כתיפו והיה מהלך אמר הקב"ה יש 

לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל".

וכמו כן השי"ת אומר ליוסף, 'אתה דנת את אחיך לכף זכות בשעת אכילת הלחם, חייך שתזכה 
יוסף  אצל  אלו  מעין  לשונות  בחז"ל  הרבה  שמצינו  ]וכמו  בלחם',  כולה  הבריאה  את  לכלכל 

הצדיק 10[.

10 במדרש )שמו"ר כ( " והיו עצמותיו של יוסף מחזרין עמהם במדבר מ' שנה א"ל הקב"ה אתה אמרת לאחיך )שם( אנכי 

אכלכל אתכם חייך אתה נפטר ויהיו עצמותיך מחזרין עמהם במדבר מ' שנה".

ובבמדבר רבה )י"ד(: "אמר הקב"ה יוסף אתה שמרת את השבת עד שלא ניתנה התורה חייך שאני משלם לבן בנך שיהא מקריב 

קרבנו בשבת מה שאין יחיד מקריב ועלי לקבל קרבנו ברצון הוי מי הקדימני ואשלם וכו'. וירא אדוניו כי ה' אתו א"ר אבין הלוי 

ב"ר יוסף מברך להקב"ה על כל דבר ודבר שהיה עושה והיה, והיה אדוניו רואה אותו מלחש בפיו, והוא אומר לו מה אתה אומר, 

והוא משיבו ואומר אני מברך להקב"ה אמר לו אדוניו מבקש אני לראותו אמר לו יוסף הרי חמה א' מכמה שמשין שלו ואין אתה 

יכול להסתכל בו והיאך תוכל להסתכל בכבודו אמר לו הקב"ה חייך בשביל כבודך אני נגלה עליו שנא' וירא אדוניו כי ה' אתו".
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וכשעומדים באושפיזא דיוסף הצדיק כל אחד ואחד מקבל את הכח של יוסף הצדיק, להסתכל 

על כל העובר עליו מתוך 'מדות טובות', לידע שבאמת כל אחד מתכוין רק לטובה ולברכה, 

ויזכה לשפע רב ולשמירה  )שם(  להסתכל על הבריאה בעין טובה, ואזי "טוב עין הוא יבורך" 

עליונה.

שיחה ב' - יוסף הצדיק וסוד החלומות

עומק החלומות של יוסף הצדיק

מצינו  שלא  החלומות,  במציאות  בעומק  להתבונן  והעת  הצדיק,  דיוסף  באושפיזא  עומדים 

שחלמו  מצינו  ויוסף  יעקב  אצל  ורק  חלומות,  שחלמו  ישראל  ורועי  הק'  האבות  אצל  כמעט 

חלומות, ויתבאר בס"ד פנימיות ענין החלומות באופן הנוגע לדרכי העבודה, ושייך לכל אחד 

ואחד. 

ו"אביו  ולאביו,  ומספר אותם לאחיו  על אחיו,  יוסף הצדיק חולם חלומות שהוא מולך  הנה 

שמר את הדבר", ואמרו חז"ל )ב"ר פ"ד( "ואביו שמר את הדבר. אמר רבי לוי - נטל קולמוס וכתב 

באיזה יום ובאיזה שעה באיזה מקום", אך "ויקנאו בו אחיו", כי חשדו בו שמתגאה ומשתרר 

עליהם.

פרשתא דא ממקום אחר, ואחר כך שוב נשוב לבאר הנוגע לעניננו, הנה אמרו חז"ל  ונפתח 

)מו"ק יח:( "אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו, ואם לא עשה כולו עשה מקצתו, ואם לא 

עשה מקצתו הרהר בלבו לעשותו, ואם לא הרהר בלבו לעשותו ראה אחרים שעשו ושמח", 

בדברי חז"ל אלו נפתח פתח להבין מדוע לפעמים חושדים בבני אדם בדברים שונים, והאדם 

האדם,  של  המחשבה  שמכח  שפיר,  אתי  להנ"ל  באמת  אך  אליו,  זה  דבר  שייך  מה  מבין  לא 

שלכל הפחות 'ראה אחרים שעשו ושמח', וכתבו האחרונים שאם לא מיחה הרי זה כבר נכנס 

בגדר 'ושמח', ועל כן אח"כ חושדים אותו במעשים אלו, כי בפנימיות עוון זה שייך אליו, אם 

לא במעשה ובדיבור, לכה"פ בעולם המחשבה.

וכן מצינו בחז"ל )שבת נד:( "פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה 

מיחה  שלא  ומתוך  היתה,  שכינתו  של  אלא   - היתה  שלו  לא  תנא,  וכו'.  חכמים  ברצון  שלא 



-ל-

בה נקראת על שמו וכו'. כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו, 

באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו".

'על חטא' על כל מיני חטאים אשר נראה לו שאין  יכול להתודות  יובן מדוע האדם  גם  בכך 
זה נוגע אליו, ואיתא בספרים הק' )וכן נהוג( לבאר דהיינו מצד גלגולים קודמים או מצד ערבות 

)עי' בן איש חי כי תשא( אך באמת יש לומר שבדקות יש לאדם שייכות לכל החטאים באופן  וכדו' 

הנ"ל )וידוע המעשה מהאדמוה"א נבג"מ(.

כח המחשבות ביוסף ואחיו

ורואים פה את גודל כח המחשבה, אשר כל מחשבה של האדם יש לה תוצאה ו'כלי', ועל ידי 
שהאדם רואה משהו כבר יש לזה שייכות אליו, עד שאפשר כבר לחשוד בו בענין זה, )ועי' עוד 

מענין לענין, בשיחות הר"ן שיחה ז' 11(.

וקשיים  נסיונות  היה   - ויעקב  יצחק  אברהם  הקדושים  האבות  אצל  הצדיק,  יוסף  עד  והנה 
שונים מצד קליפות החולקים על הקדושה, ועבר עליהם מה שעבר מצד אבימלך פרעה ולבן 

וכו', אך אצל יוסף הצדיק התחיל עבודה חדשה, שאפילו בתוך עם ישראל - בין השבטים הק' 

באחיו  'חושד'  הצדיק  יוסף  ומחשבות',  'חשדות  ידי  על  מחלוקת שהתחילה  של  מצב  היה   -

ומביא את דיבתם רעה אל אביהם, וכמ"ש רש"י )בראשית ל"ז( "ויבא יוסף את דבתם רעה - כל 

רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו, שהיו אוכלין אבר מן החי ומזלזלין בבני 

השפחות לקרותן עבדים וחשודים על העריות", וכבר עמדו בראשונים ובאחרונים מדוע חשד 

בהם בכך, וכן הם חשדו בו שהוא מחפש להשתרר עליהם, ואמרו לו "המלך תמלך עלינו אם 

משול תמשל בנו".

ולהנ"ל יתבאר שלא היה בזה סתם חשדות, אלא הכל היה בדרך של שייכות, שיוסף הצדיק 
מבטא את עולם המחשבה, עולם ה'מקיפין', דהיינו עולם שבו יוצא האדם מהמוחש והמורגש 

אצלו, לעולם של המחשבות והמקיפין.

11 "ושמעתי מעשה מזקני רבי נחמן זכרונו לברכה כשהיה על הספינה. פעם אחד לא היה להם לחם ולא אכלו כמה ימים, עד 

שהגיעו לאיזה עיר. ולא היה שם יהודים רק ישמעאלים ולקח ישמעאל אחד את רבי נחמן הנזכר לעיל ונתן לו לאכל. והוא כבר 

לא אכל כמה ימים ונטל ידיו וברך ברכת המוציא. וקדם שהתחיל לאכל בא לו על מחשבתו "אל תלחם את לחם רע עין" )משלי 

כ"ג ו( ומחשבות שלנו אינם דבר ריק כלל )כך אמר רבי נחמן זקני הנ"ל בספורו מעשה זו(. ולא ידעתי מה לעשות כי כבר ברכתי 

ברכת המוציא. אך אף על פי כן היה בדעתי למנע מלאכל כלל מחמת המחשבה הזאת. אחר כך בא על מחשבתו, "ואת העורבים 

צויתי לכלכלך" )מלכים א י"ז ד( ואז אכל.

על  כשבא  על המחשבה, שמסתמא  מה שהעמידו  בעיני מאד  והוטב  נראה  וזה  זאת  ספורו  בעת  לברכה  זכרונו  רבנו  )ואמר 

מחשבתו כך בודאי הוא כך באמת(. כמו כן לענין כל המחשבות הבאים על האדם לבלבלו, אחר כך עוזרו השם יתברך ושולח 

לו מחשבה אחרת של התקרבות".
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מחוו  דלא  תדע  וכו',  לבו  אלא מהרהורי  לאדם  לו  מראין  "אין  נה:(  )ברכות  חז"ל  אמרו  שהנה 
ליה לאינש לא דקלא דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא", ואין הפירוש בסתמא שהאדם 

הם באמת קשורים  עליהם  - הדברים שחשב  עליהם, אלא שבעומק  דברים אשר חשב  חולם 

אליו, אמנם לא קשר של 'מעשה ודיבור', אך יש לו אחיזה ב'מקיף' בדברים אלו, ועל כן בזמן 

החלום רואה האדם דברים אלו, שכן בזמן החלום האדם נמצא ב'עולם המקיפים'12.

וכן רואים ב' גוונים אלו בדרך הלימוד, שיש שיעסקו רק בסוגיא בה הם עוסקים, ויפלפלו רק 
יותר ב'מקיפין', באופן שמקשרים את הסוגיא שהם  יש שעוסקים  גיסא  וביה, ומאידך  מיניה 

לומדים לעוד סוגיות, ולפעמים נראה לאדם שאין שום קשר בין הני תרי סוגיות, ומתפלא על 

רעהו שמקשר ביניהם, אך באמת לזה יקרא אחיזה וקשר ב'מקיפין', ויש סוגי נפשות החיות 

יותר ב'מקיפין' ועל כן ניקל להם לעסוק בתורה באופן כזה.

'ויחלום' - 'חולם' - החלומות בקו אמצעי

נקודות  )בתיקונים קכט.( שהט'  הזוה"ק  לן  רואים בענין הנקודות שעל האותיות, שיסד  כן  וכמו 
הם כנגד הט"ס )ולמלכות אין ניקוד וכו'( ומצינו שינוי בין הנקודות של יעקב ]תפארת[ ויוסף ]יסוד[ 

תחתיו,  ונמצאים  לאות  דבוקות  הנקודות  שאר  כל  שבעוד  האותיות,  שאר  כל  של  לנקודות 

הרי שהניקׁוד של יעקב הוא 'חולם' והוא נקודה מעל האות, והניקוד של יוסף הוא 'מלאפום' 

ה'חלום'  כח  ענין  את  מבטא  וזה  באמצעה,  ונקודה  האות  אחר  ו'  אות  של  בצורה  והוא  )ּו(, 

וה'מקיפין', את הכח שיש לאדם לצאת מהמצב המסוים בו הוא נמצא כעת ]-דוגמת הנקודות 

הדבוקות לאות[ ולעלות אל עולם המחשבה והמקיפין. 

הוא  ה'חולם'  שניקוד  בספה"ק  ואיתא  ויוסף,  יעקב  אצל  דייקא  חלומות  שמצינו  מה  וזה 
מלשון "ויחלום' האמור אצל יעקב אבינו )המרכבה לספי' התפארת, שהניקוד שלו הוא חולם, כנ"ל( ונתבאר 

הגבורות  ההפכים,  את  המאחד  אמצעי,  לקו  דייקא  שייכים  שחלומות  במקו"א  בארוכה  עוד 

ושמאל  ימין  מקו  בשונה  כאחד,  גוונים  לכמה  שייכות  מבטאת  זו  עבודה  אשר  והחסדים, 

הקבועים דוקא לגוון אחד, )בדוגמת הנקודות הדבוקות מתחתית לאות, וכנ"ל(.

מסר  אשר  אביהם,  ליעקב  זקנים'  'בן  היה  אשר  הצדיק,  יוסף  של  החלומות  בענין  כן  וכמו 
ובמילא  כי אתו אהב אביהם מכל אחיו",  "ויראו אחיו  ועבר,  לו את כל תורתו שקיבל משם 

12 ועיין עוד ב'פרי צדיק': )מאמר קדושת שבת אות ז( "ובמעי אמו ההשגה הוא מצד האור מקיף שאין לו עדיין דעת ומוחין 

כלל, ועל כן אמרו שם על הצפיה מסוף עולם ועד סופו אל תתמה שאדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא, שהוא דוגמת החלום 

וזהו  ואראה באספקלריא שאינה מאירה,  וישעיה אמר  בו,  והוא השגת הנביאים דבחלום אדבר  והסתלקות הדעת.  שבשינה 

ולתינוקות שאין בהם דעת  הניתנה לשוטים  הנבואה  הוא  ומזה  כן מדריגה בחלום אדבר,  גם  ויש  מדריגת במראה אתוודע, 

והשגתם כבחלום".



-לב-

האחים הסתכלו על יוסף באופן של מלוכה, באופן שהוא הממשיך של האבות, ועל כן חשדו 

בו שרוצה למלוך, וממילא היה לו שייכות לזה ואכן חלם על כך וכו'. 

מדה טובה מרובה

לן גודל כח המחשבה, שעל ידי מחשבה אחת על רעהו יכול להשפיע על כל מציאותו,  הרי 
וכפי שכבר נתבאר בארוכה )במקו"א( בענין כח המחשבה, שבשעה  שמדבר על רעהו לשון הרע 

הרי הוא מקשר אותו לאותו רע, ועל ידי זה נופל האדם בחטא יותר ויותר, ומדה טובה מרובה 

חמש מאות פעמים, שיראה האדם לחשוב מחשבות טובות על כל אחד ואחד, לראות את הטוב 

שיש בכל אחד ועל ידי זה יעורר את הטוב שבו.

וכמו שהאריך רביה"ק )ליקו"מ קמא רפ"ב, בתורה אזמרה( "דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, 
ואפלו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, 

ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, 

הנ"ל  לכל  אך  זכות,  כף  שום  אין  שבפלוני  לאדם  נראה  ולפעמים  בתשובה",  להשיבו  ויוכל 

יתבאר שבודאי יש לכל אחד כף זכות, אם לא במעשים שעשה, לכה"פ בבחינת "ראה אחרים 

שעשו ושמח" - על צד החיובי, שבודאי היה לו פעם שייכות אל הטוב, ועל ידי שמעורר את 

הטוב אצלו הוא נותן לו כח להתחזק באמת בטוב שלו ולהוציאו מההעלם אל הגילוי13.

וכשם  שלו,  וסגולת המחשבות  בכח  ויאמין  שידע  עצמו,  האדם  כח המחשבה של  לגבי  וכן 
מרובה  טובה  מדה  כנ"ל,  שמו  על  שנקרא  עד  איסור  לאותו  האדם  מתקשר  איסור  שבראית 

, שעל ידי שהאדם יראה את  כשרואה דברי תורה וקדושה, שמטעם זה נהגו ליסוע לצדיקים 

עבודתם יהיה גם לו שייכות לזה, וכדברי התוס' )ב"ב כא.( "גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד, 

לפי שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו, והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת 

שמים ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה".

13 ועיין עוד בשיחת אושפיזא דמשה רבינו בענין כח האחדות שבין כלל ישראל על ידי ענני הכבוד המאחד את כולם כאחד, 

ושעל ידי זה זכו לאור התורה.



-לג-    /אושפיזאדדודהמלהדהושאנארבא

אושפיזא דדוד המלך – הושענא רבא

פנימיות עבודת התפילה על מים

יפתח ה' את אוצרו הטוב את השמים

באושפזיא דדוד מלכא משיחא - ביום 'הושענא רבא', ומרבים בתפילה בכלל, ועל  עומדים 
המים בפרט, כדברי חז"ל )ר"ה ב.( "בחג נדונין על הים", והדברים תואמים את עבודתו של דוד 

המלך, אשר אמר על עצמו )תהלים ק"ט( "ואני תפילה", דוד המלך היה מרכבה לספירת המלכות - 

כנסת ישראל, וכל מהותו תפילה, ועל כן ביום האושפיזין שלו עוסקים הרבה בעבודת התפילה.

להתבונן בתפילה על המים, אשר כה מרבים לבקש עליהם ביום זה, ולכאורה זה נראה  ויש 
באנשי  זה  כל  באמת  אך  המים,  על  ומבקשים  עוסקים  הרבה  כך  כל  תמוה, אשר  קצת  לאדם 

על  שעבר  מה  לכל  לב  על  שמים  ואינם  החנווני,  מיד  הארץ  פירות  את  קונים  אשר  הישוב, 

הפירות והירקות עד הלום, ]ואפילו בשנת בצורת אינו מבין את עומק המאורעות, ורק מצטער 

על כך שהיוקר יאמיר הפירות והירקות עלה מעט או הרבה[ משא"כ אצל אנשי השדה - אצלם 

יום זה הוא ממש בבחינת יום כיפור, הם יודעים ומרגישים על בשרם את גודל החשיבות של 

המים, אשר כל הבריאה כולה עומדת על זה.

)תענית ב.( "שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח  אומרים  חז"ל 
וכן מצינו פסוקים בתורה בענין מעלת הגשמים, מה שלא  וכו'",  ואלו הן מפתח של גשמים 

מצינו בשום מקום - "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך 

ונאמר כאן  כזה בתורה "אוצרו הטוב",  ולא מצאנו עוד לשון  )דברים כ"ח(  ידך"  את כל מעשה 

בתורה על הגשמים.

ולכאורה היה נראה לאדם שהאוצר של הגשם נמצא בשמים, שהרי התורה קוראת לזה 'אוצרו 
של  האוצרות  כמו  וכדו',  הרקיעים  באחד  אוצר  אותו  שיהיה  נראה  והיה  השי"ת,  של  הטוב' 

"תניא,  ט:(  )תענית  חז"ל  אמרו  באמת  אך  יב:(  )חגיגה  העליונים  ברקיעים  נמצאים  אשר  וכו'  המן 

רבי אליעזר אומר, כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה, שנאמר 'ואד יעלה מן הארץ 

לו,  הן, אמר  והלא מימי אוקיינוס מלוחין  יהושע:  רבי  לו  פני האדמה', אמר  כל  והשקה את 

הבריאה  את  ומשקים  מהאוקיינוס  מים  ושואבים  יורדים  שהעננים  לן  הרי  בעבים",  ממתקין 

כולה.



-לד-

ויבואר בהקדם פסוקי התורה, אשר משבחים את ארץ ישראל )דברים יא( "כי הארץ אשר אתה 
בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך 

תשתה  השמים  למטר  ובקעת  הרים  ארץ  לרשתה  שמה  עברים  אתם  אשר  והארץ  הירק:  כגן 

מים".

דהיינו, בארץ מצרים המשיכו מים מהנילוס ועל ידי זה השקו את השדות, אך בארץ ישראל 
מגיע השפע מן השמים, השי"ת כביכול אומר לעם ישראל: 'בראתי מים להשקות השדות, הוא 

לא מוסתר בשמים, אלא הוא אצלכם בארץ, אך עדין אתם יכולים לקבל את השפע בב' אופנים, 

או שתקחו את השפע לבד - כמו בארץ מצרים, - או שהשפע יבוא על ידי', וזה מה שמפתח של 

גשמים נמצא רק אצל השי"ת, שכן למרות שהמים נמצאים כאן למטה, עדין צריך לתפילה כדי 

שיבוא השפע מלמעלה - על ידי העננים שישאבו את המים מהאוקיינוס וישקו את הבריאה. 

ואדם אין לעבד את האדמה

ובאמת אין זה פרט נוסף בעבודת התפילה, אלא עבודת התפילה - והתפילה על מים הם ענין 
אחד ממש, אחר ש'מים' מבטא את כלליות השפע היורד מלמעלה למטה, וכפי שרואים בתורה, 

ב(  )בראשית  הבריאה  בתחילת  בראשית,  בפרשת  הוא  בתורה,  תפילה  שמזוכר  הראשון  שהפעם 

ה' אלהים על  לא המטיר  כי  יצמח  וכל עשב השדה טרם  יהיה בארץ  "וכל שיח השדה טרם 

הארץ ואדם אין לעבד את האדמה", ופרש"י: "ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבוד את 

האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם 

וירדו וצמחו האילנות והדשאים", הרי לן שהדבר הראשון בתורה שמוזכר בו תפילה זה בענין 

מים.

וזה מה שעוסקים בהושענא רבא בעבודת התפילה דיקא על מים, שכן אז מדברים על השפע 
)וכפי  ישראל,  עם  ידי  על  כולה  לבריאה  יורד  אשר  הגשמי,  על השפע  כולה,  לבריאה  היורד 

עומדים  ישראל  ובני  וכו'14(  לאוה"ע  השפע  השפעת  הוא  המים  שניסוך  בזוה"ק  שמצינו 

בתפילה ומבקשים שכל השפע שיבוא בשנה הבעל"ט יבוא מהשי"ת ובאופן של השגחה, ולא 

באופן של כ'ארץ מצרים', וכנ"ל.

14 פרשת פנחס )דף רנט.( "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, אלין אינון מים די מנסכי ישראל בחדוה וברחימו דקודשא 

בריך הוא, דכתיב )ישעיה י"ב( ושאבתם מים בששון. ונהרות לא ישטפוה, אלין אינון נהרי דאפרסמונא דכיא, דכלהו דבקי 

ומתקשרי ברחימו דא. אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו, דא סמא"ל, באהבה דישראל, למהוי ליה חולקא בהדייהו, 

באינון מים דרשימין הכא בפרשתא, דכתיב אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו, סימנא דאינון מים, בו"ז יבוזו לו 

ודאי, דהא כלהו אתחשיבו לגבן חרש נשבר, דלית ליה תקנה לעלמין".

מים דלהון אתפליגו ביומין בו"ז, אשתארו שאר יומין דאינון ג' ד' ה', וסימן )ישעיה מה ט( חר"ש את חרשי האדמה, ולית לון 

תקונא בהדן ולא לעלמין, ואי תימא בוז יבוזו לו, כתיב התם )תהלים כב כה( כי לא בזה ולא שקץ ענות".



-לה-    /אושפיזאדדודהמלהדהושאנארבא

דוד המלך ועבודת השיתין

בכך יובן גודל עבודתו של דוד המלך בכרית השיתין לבית המקדש, הנחת אבן הפינה של דוד 

המלך אחר שמצא את מקום המקדש היה כרית השיתין, אשר שם מקום 'אבן השתיה', ואמרו 

חז"ל )יומא נד:( "אבן שתיה - שממנה נשתת העולם", ועוד איתא בחז"ל )סוכה נג:( "בשעה שכרה 

דוד שיתין קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידן", 

וכן בענין הבארות של אברהם ויצחק אבינו, אשר ידועים דברי הרמב"ן שם שהכל רמז לבתי 

המקדש, הנמשלים לבאר, שמשם השפע לכל הבריאה כולה15. 

ויש לרמז בלשון 'אבן שתיה', שהנה אותיות א"ב הם באתב"ש ב"ש, והרמז בזה הוא שבמקום 

האבן שתיה, שם מתיחדים כלל ישראל והשי"ת בשלימות, בסוד 'אור ישר' ו'אור חוזר', וזה 

ו'שתיה' הם אותיות  הרמז ב'אבן שתיה', 'אבן' מרמז להשפעה השפע מהשי"ת ב'אור ישר', 

ת"ש, כביכול החזרת כלל ישראל להשי"ת, בסוד 'אור חוזר', ושם נכללים כאחד השי"ת ועם 

ישראל, וכמו שכתב רביה"ק עה"פ )בראשית מ"ט( "משם רועה אבן ישראל" שבתיבת 'אבן' נרמז 

התכללות 'אב ובן' כחדא, ודהיינו, שבאבן השתיה נכללים השי"ת ועם ישראל בשלימות, ושם 

עולים כלל ישראל ונכללים בהשי"ת, ומשם ירידת השפע לכלל ישראל16.

בבית המקדש,  י"ה שהם מרמזים לט"ו המעלות שהיו  אותיות  'אבן שתיה'  מתיבות  ונשאר 

כנגד ט"ו אלפי גרמידי שעלו וירדו המים כדברי חז"ל )סוכה שם(. ודהיינו, שבחיצוניות היה ט"ו 

מעלות, ופנימיות ההשפעה היא בקודש הקדשים, במקום אבן השתיה, וכן יש להוסיף שנשאר 

'יה' נשאר ס"ה, כמנין שם אדנ"י, שם המלכות, וזה  נ' בתיבת 'אבן', וביחד עם אותיות  אות 

מבטא שבמקום אבן השתיה נתחברו ונתכללו כנסת ישראל עם דודה, יסוד במלכות.

15 וז"ל: )בראשית כ"ו( "ויקרא שם הבאר עשק יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות, ואין בפשוטי הספור תועלת ולא כבוד גדול 

ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשוה, אבל יש בדבר ענין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד כי "באר מים חיים" ירמוז לבית 

אלהים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר )ירמיה יז יג( מקור מים חיים את ה' וקרא הראשון 

עשק, ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו והשני קרא שמה 

שטנה, שם קשה מן הראשון, והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו )עזרא ד ו( ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו 

כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם, וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה והשלישי קרא רחובות, 

הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו והוא יעשה בלא ריב ומצה, והאל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר )דברים יט ח( ואם 

ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר וגו' שהוא לעתיד וכתיב בבית השלישי )יחזקאל מא ז( ורחבה ונסבה למעלה למעלה, 

ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדוהו שכם אחד".

16 וז"ל )תורה כ"ב( "וזה )בראשית מ"ט( "משם רעה אבן ישראל", ותרגומו: אב ובן. וזה מאמר השלם, שהוא אב ובן כחדא, 

כי חצי מאמר הוא בחינות בן לחוד, אבל מאמר השלם הוא אב ובן כחדא, כי שם נכלל הכל, ועל - ידי - זה יכול לבוא לבחינות 

רועים כנ"ל. וזהו: "משם רעה אבן ישראל" כנ"ל".



-לו-

)וכן באופן כללי אותיות י"ה מרמזים למוחין, המרמז לעולם הפנימי והמכוסה, בעוד אותיות ו"ה מרמזים למדות, מקום העבודה 

והגילוי, ועל כן נרמז אותיות י"ה באבן השתיה שבקדש הקדשים.( 

איננה  'שתיה', שבעוד אכילה  גם כפשוטו מלשון  'שתיה', שאכן הוא  עוד לרמז בלשון  ויש 
לחיות  ויוכל האדם  גוף האדם,  לקיום  ביותר  מוכרחת  אך השתיה  לקיום האדם,  גמור  הכרח 

פרק זמן על ידי שתיה ובלא אכילה, ודהיינו שהשתיה מעמיד את האדם על רגליו ומחיה אותו, 

וכן הוא באבן השתיה, אשר ממנו הושתת העולם, ועליו הוא עומד.

*****

דוד המלך - הושע נא והושיעה נא

באושפיזא דדוד המלך - 'הושענא רבא', מבקשים כל כך הרבה מהשי"ת, אומרים שוב ושוב 
"הושענא", וכשלומדים מעט בספר שמואל ורואים את גודל הצרות והיסורים שעבר על דוד 

המלך משתוממים איך דוד המלך המשיך להתחזק למרות כל הקשיים, דוד המלך שופך את 

נפשו שוב ושוב בתפילה, עד שאמרו חז"ל )ברכות ג:( "הכי קאמר דוד, מעולם לא עבר עלי חצות 

לילה בשינה", וכל זה למרות שהיה לדוד המלך יסורים קשים כל ימיו,  עד שאמרו חז"ל )שם 

נה:( "כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב".

ויש אשר מקשים מדוע צריך כל כך הרבה לפרט באמירת ההושענות, ולכאורה יכלנו להסתפק 
באמירת "אני והו הושיעה נא", אלא שעבודת ההושענות בהושענא רבא היא כנגד עבודתו של 

דוד המלך, אשר השתית את כל מציאות חייו על עבודת התפילה, דוד המלך מפרט כסדר הכל 

לפרטי פרטים, שוב ושוב.

פרקים  בראשי  רק  מדבר  כן  ועל  לו,  להקשיב  כח  לחבירו  אין  שכבר  מרגיש  אדם  לפעמים 
ובקיצור, אך באמת כל זה בבשר ודם, אשר יש גבול למידת הסבלנות שלו וכו', אך בתפילה 

להשי"ת הוא להיפך ממש, ואדרבה, השי"ת משתעשע ומתענג בכל דיבור ודיבור של תפילה.


