
-א-    /

"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  משפטים )א(  
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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'  יוסף קדיש ברוין  שיחי'

 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל שמחת הכנסת בנו לעול תורה ומצוות

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחזקאל שרגא בריסק  שיחי'
קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לע"נ הר''ר שלמה בן 

הר''ר משה שמואל ז''ל

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליל שבת
שמחת השבת וסוד לשון הקודש

הקדושה  את  ידו  על  ממשיכין  אזי  לשבת,  מקושר  שהוא  הקודש  לשון  לבחינת  "כשזוכים 
והשמחה של שבת לששת ימי החול, כי מחמת שהלשון הקדש מקושר לשבת, על כן נמשך על 

ידו השמחה של שבת לששת ימי החול". )ליקו"מ בתרא סימן ב אות ה1(

בין עונג לשמחה

הנה מצינו בשבת קודש שהוא יום של "עונג", שנאמר )ישעיהו נח( וקראת לשבת עונג ולקדוש 
ה' מכובד", וכמו כן חז"ל הפליגו בשכר "המענג את השבת" )שבת קיח ע"א(. 

בה  שאין  שלימה  מציאות  הוא  העונג  ה'שמחה'.  לבין  ה'עונג'  שבין  החילוק  נתבאר  וכבר 
חסרון – כמאכל טעים הנאכל על השבע, אבל השמחה היא באה על מילוי חסרון – כדברים 

הבאים מחמת הסעודה שבאים להשלים הרגשת רעבון.2

זאת ועוד, העונג הוא דבר עצמי השייך למהות היום בלבד, לא לפני ולא אחרי. אבל השמחה 
אינה כן, היא דבר השייך יותר לסיבה חיצונית, וניתן להמשיכה אל אחר זמן השמחה או לפניו 

)כשמחת הנישואין(. ומה שמצינו שיש המשכת ברכה משבת קודש אל ששת ימי המעשה - "כי היא 

מקור הברכה" )פיוט "לכה דודי" ע"פ הזוה"ק יתרו פח ע"א(, בהכרח לומר שזהו מצד השמחה של השבת 

1 וז"ל: שלימות הדיבור הוא בחינת לשון הקודש, כי כל לשונות העמים הם חסרים, ואין להם שלימות, כי נקראים לשון עלגים 

)ישעיה לב(, ואין שלימות רק ללשון הקודש. ולשון הקודש הוא מקושר לשבת, בבחינת )שם נח(: "ודבר דבר" 'שלא יהא 

דיבורך של שבת כדיבורך של חול' )שבת קיג(. בבחינת )במדבר ו(: "כה תברכו" 'בלשון הקודש' )סוטה לח( שבלשון הקודש 

נכלל ברכה וקדושה, כי הלשון הקודש מקושר לשבת, שנאמר בו ברכה וקדושה, כמו שכתוב )בראשית ב(: "ויברך ויקדש" 

וכו'. ועל כן ע"י שלשון הקודש מקושר לשבת, על כן על ידי שלימות הדיבור שהוא בחינת לשון הקודש, על ידי זה ממשיכים 

השמחה של שבת לששת ימי החול.

כי ימי החול הם בחינת עצבות, ואפילו המצוות שעושים בימי החול הם בחינת עצבות, כי מט"ט שלטנותה בימי החול )תקו"ז 

דף לג:(, ומט"ט הוא בחינת עבד, בחינת עצבות, אבל שבת הוא בחינת בן ואז ניחא לעלאין ותתאין, ונתעורר שמחה, ואזי 

נתרוממין ונתעלין כל המצוות של ששת ימי החול מן העצבות, ונמשך עליהם מנוחה ושמחה, בבחינת )בראשית ה( "ויולד בן 

ויקרא שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו", היינו בחינת שבת שהיא בחינת בן, בחינת נח, ניחא דעלאין ותתאין 

)תיקון ע(, שהוא מנחם ומשמח הכל מן העצבות, בחינת: "זה ינחמנו" וכו'. וכשזוכים לבחינת לשון הקודש, שהוא מקושר 

לשבת, אזי ממשיכין על ידו את הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול, כי מחמת שהלשון הקדש מקושר לשבת, על 

כן נמשך על ידו השמחה של שבת לששת ימי החול. וזה: אל אלוקים ה' דיבר )עם התיבות( מספר שמחה, כי על ידי שלימות 

הדיבור שהוא לשון הקודש, נמשך שמחה כנ"ל.

2 וראה עוד מה שנתבאר בארוכה ב"נזר ישראל" ח"א מאמרי זיו השבת, במאמר "וקראת לשבת עונג".
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ולא מצד העונג, כי העונג שייך רק לעצמו של יום – כאשר שרוי היהודי במצב של 'שב ואל 

תעשה', אבל השמחה שהיא יותר בחיצוניות יכולה לפרוץ ולצאת לצדדים.

אחד  כל  שאין   – כולם  אצל  שוה  אינו  יום,  של  מהותו  לעצם  שייך  שהעונג  מאחר  ולפיכך, 
כל  יכול  לשמחה  אבל  נראה.  ואינו  פנימי  שהוא  כעצם  השבת,  פנימיות  אל  להתחבר  זוכה 

אחד לזכות, שכן בה עיקר הקשר שיש לכל יהודי עם קדושת השבת, וכמו שאומרים בתפילה 

"ישמחו במלכותך".

שרוי  שהאדם  עצמית,  מציאות  הוא  שהעונג  ל'שמחה'.  ה'עונג'  בין  משמעותי  חילוק  ועוד 
- ביושבו ביחידות כבשבתו בין רבים. אך לא כן  בעונג מבלי שייכות לסביבה בו הוא נמצא 

בשמחה - שאין רגילות לאדם להיות שמח לבדו, אלא מזמין את חבריו וידידיו לשמוח עימו.

דרגת מדבר' ביחס ל'חי צומח דומם'

ועתה נבאר השייכות שבין השמחה של השבת ל'לשון הקודש', כיצד "על ידי שלימות הדיבור 
שהוא בחינת לשון הקודש - ממשיכים השמחה של שבת לששת ימי החול" )ליקומ"ת ב, ה(.

ביותר מבין  הוא הנבחר  חי מדבר'. האדם  צומח  'דומם  ישנם ארבעה חלקים;  בבריאה  הנה 
הארבעה שיש בו את היכולת לחבר בין הרוחני לגשמי, בכח הדיבור. כי הדיבור נקרא "רוח 

ממללא" )תרגום אונקלוס בראשית ב, ז(, מה שאין כן בשאר הנבראים.

ואמנם האדם מכונה בחלק ה'מדבר' שבו, האמת שהוא הרבה מעבר לזה. הלא נראה שיש מי 
שאינו מדבר והוא בדרגה גבוהה הרבה יותר מהמדברים הרבה. ואדרבה, חכמת האדם ניכרת 

במיעוט הדיבור - כמשמעות דברי התנא )אבות ג, יג(: "סייג לחכמה שתיקה". וכבר אמר החכם 

מכל האדם )קהלת ה, ב(: "וקול כסיל ברוב דברים".

ונבאר בדרך משל, בדרגת צומח, כאשר הצמח נובל ונופל, כבר ירד מערכו, ממעלת הצומח 
שבו ונהפך ל'דומם'. אבל באדם אינו כן, שמי שאינו מדבר, לא רק שלא ירד מדרגת מדבר אלא 

עוד עלה ונתעלה לנקודת העצם שבו שהוא למעלה מהדיבור. כי הדיבור הוא סיבה לחיבור, 

ומי שמחובר היטב אל עצמיותו ומהותו אינו צריך לדבר. 

בין שמחת השבת ל'לשון הקודש'

והנה כאשר אומרים על בן אדם שזכה לשלימות הדיבור, פירושו של דבר שיש בכוחו לחבר 
עליונים ותחתונים, להאיר ולהוציא החוצה את מה שיכול להתגלות בעולם.
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בין  לחיבור  מביא  בנקיות  דיבור  שכן  ה'מדבר',  מעלת  תכלית  הוא  הקודש"  "לשון  והנה 

הבריות, שלום בין הרוחני לגשמי ושלום על ישראל. 

של  המושג  פנימיות  אל  ה'מדבר'  של  הגבוהה  זו  דרגה  בין  דמיון  שיש  נראה  ובהתבוננות 

"שמחה". הנה השמח, השמחה ניכרת עליו, צהלה סביבו. ועל פי רוב פותח פיו בשיר ורנן. 

לזה יקרא שלימות "לשון הקודש", דיבור של חיבור.

ולפיכך, "לשון הקודש מקושר לשבת", ש"על ידי שלימות הדיבור - ממשיכים השמחה של 

שבת לששת ימי החול". כי שמחה זו היא ביטוי לחיבור ואחדות, מה שגורם להמשכת השמחה 

של 'קדושת השבת' אל חוצה לה, בימות החול.

ו'לשון הקודש' המדובר כאן הוא כפשוטו – שאם כבר מדברים בשבת, צריך להיות הדיבור 

יש שייכות עם קדושת השפה הנקראת "לשון הקודש", שהיא  ליום שבת  כי  בלשון הקודש. 

מחברת בין העליונים לתחתונים כסוד אחדות העולמות בשבת.

וזהו גם פשר מנהג הצדיקים שהיו זהירים שלא לדבר בשבת כי אם בלשון הקודש, כמסופר 

על האריז"ל )מחברת הקודש - שער השבת(. דהיינו בנוסף על כללות הזהירות בדיבור חול בשבת, יש 

סוד בעצם הדיבור ב'לשון הקודש' ביום זה.3 

3 וז"ל: מורנו )האר"י( זלה"ה היה נזהר שלא לדבר בשבת רק בלשון הקודש וכשהיה אומר איזה דרוש לחברים פעמים היה 

מפרשו בלע"ז כדי שיבינו. וגם בי"ט לא דיבר אלא בלה"ק כמו בשבת וגם היה נזהר שלא לדבר דברי חול בשבת אפילו בלה"ק 

מפני ששני מלאכים אומרים ווי לפלוני אשר מזכיר שיחה בטילה בשבת וטוב. וראה עוד בספר שבחי האר"י, וז"ל: היה נזהר 

שלא לדבר עם אשתו דבור של חול, אלא לשון הקודש מקצר ועולה. ובליל ]מוצאי[ שבת תיכף חזר עם העבדים למצרים הישן, 

וישב שם לבדו ואין איש עמו. וכשהגיע זמן תפלה, דפקו העבדים על פתחו, ויצא והתפלל עמהם בעשרה, ותיכף חזר לחדרו, 

ולא דיבר עמהם מקטן ועד גדול. ושם זכה לרוח הקודש, ולאליהו ז"ל שנתגלה אליו בכל זמן ועדן וגילה לו רזי התורה.

וכן איתא מספרי חסידות, וז"ל ספר אוהב חסד )פרשת ואתחנן(: בכל דברי העבודה צריך האדם לחזק את עצמו כדכתיב )דברי 

הימים ב, יז ,ו( ויגבה לבו בדרכי ה'. ולא טוב להיות עניו בדבר השייך לעניני עבודת השם, וכן לא להקל בדבר השייך לעבודתו 

יתברך, אדרבה טוב להחמיר על עצמו בענין קיום התורה ועבודה. ובפרט בעניני שמירת שבת שטוב להחמיר על עצמו, וכגון 

שלא לדבר כלל ביום השבת אלא בלשון הקודש, בכדי למעט בדיבור חול בשבת קודש, כדרשת חז"ל )שבת קיג ע"ב( ודבר 

דבר, שלא יהא דיבורך בשבת כדיבורך בחול. והגם דמה שמותר לדבר שרי נמי לומר בלשונינו הנקרא יודיש, אמנם קשה לעכב 

עצמו תדיר למעט בדיבור אם ידבר בלשון יודיש, כי יבוא לדבר בדברים שאינם שייכים לעניני שבת, ע"כ טוב לעשות חומרה 

זו לדבר רק בלשון הקודש, וממילא יהא נשמר מחילול השבת בדיבור.

וראה עוד מהרה"ק בעל חידושי הרי"ם, בספר רמתים צופים )סימן ב(: ודבר דבר שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול 

)שבת קי"ג ע"ב(. אמר כיון שהקידוש הוא בברכה ראשונה של ברכת הנהנין. ועיקר טעם השבת הוא בסעודה שלישית ואסור 

להפסיק בין ברכה לטעימה עד כאן. )כפול לעיל אות י"א(. והוא בעצמו לא היה מדבר כל היום שבת שום דיבור אפילו בלשון 

הקודש. זולת כשאמר תורה על השולחן וכן ביום טוב כך. אבל בחול המועד דיבר בלשון הקודש וקודם התפילה לא סח אפילו 

בימי החול אפילו בדבר נחוץ למאוד ואפילו על ידי משרתיו. ומכל שכן איזה איש ואפילו היו חלונותיו סגורות בדלתותיו היה 

מכיר והרגיש בעלות השחר והפסיק מדיבורו עם אנשים שהיו לפניו קודם אור היום. 
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מנוחה של ה'שקט ובטח'

ומקושר  לאחרים  מחובר  ה'שמח'  ובעוד  'עונג'.  דין  גם  קודש  בשבת  יש  זאת,  עם  יחד  אך 

אליהם דרך הדיבור שבו ודרכו משלים את שחסר לו, ה'מתענג', לעומתו, שרוי בדומיה. מנוחה 

של השקט ובטח אופפת את כל כולו. שם, במקום העונג, אין חש בשום צורך למילוי חסרונות 

ולפיכך אינו משתמש בכלי הדיבור כלל.

לדבר, משעת מצוה שהוא מדיני "עונג שבת" )כמבואר ברמב"ם הל' שבת פ"ל הי"ד(, ושם אין  ]ראיה 

דיבור )שו"ע סי' רמ סעי' י(. כי אותה שעה היא גילוי לנקודת העצם שביניהם – כמו שכתוב באדם 

הראשון )בראשית ב, כג(: "זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי".

כי המחובר לנקודת העצם, כבר נמצא במקום שלמעלה מעולם הדיבור. שכן אמנם מתחילה 

– בהיותו שרוי בדרגת ה'שמחה' עדיין עוסק בדיבור למען החיבור )עי' רמב"ם דעות פ"ה ה"ד(, אבל 

כאשר כבר נמצא בשעת החיבור, בתוככי מציאות העונג, שם כבר אין מקום לדיבור[.

"עונג שבת"

ולפי דרכנו למדנו שתכלית השמחה של שבת הוא קיום ה"עונג שבת". כי התענוג שייך יותר 

זכה לשלימות  יום, כמו שנאמר "וקראת לשבת עונג", אלא שיזכה לה מי שכבר  לעצמו של 

הדיבור שהוא סוד "לשון הקודש", שמביא להשפעת השמחה של שבת אל ימות החול.

בהיכל  לבוא  מוזמן  אשר  שבו,  ישראל'  ב'קדושת  המאמין  יהודי  זוכה  שבת"  "עונג  לדרגת 

המלך ביום זה, ומסור בכל לב להוראת רבותינו )מכילתא פרשת בא(: "כשתבוא שבת יהיה בעיניך 

כאילו כל מלאכתך עשויה", כמי שאינו חסר דבר. כי שבת קודש הוא עת היחוד הנשגב של כל 

יחיד ויחיד מישראל עם השי"ת, בהיותו חוסה תחת כנפי השכינה. 

לקיים מה שנאמר )שמות לא, טז-יז(: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם 

ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם".
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מרפא לשון
בית שני – אוהבי ממון

א. אוהבין את הממון

ופירשו  )יומא ט, ב( שבית שני עסקו בתורה ובגמ"ח וא"כ למה חרב  מאמר חז"ל בבבלי  ידוע 

מפני שהיה בהם שנאת חנם וללמד ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי 

עריות ושפיכות דמים.

שהיו  אותם  אני  מכירין  שני(  )בבית  בשני  אבל  לשונם  וזה  יותר  הוסיפו  ב(  ד,  )יומא  ובירושלמי 

אוהבין  שהיו  אלא  בהן,  היתה  טובה  ווסת  וכל  ובמעשרות,  במצוות,  וזהירין  בתורה,  יגעים 

את הממון ושונאין אלו לאלו שנאת חנם וקשה היא שנאת חנם שהיא שקולה כנגד ע"ז וג"ע 

ושפי"ד, ובהמשך הסוגיא שבבית ראשון נתגלה עוונם ובבית שני לא נתגלה עוונם )והארכנו בזה 

טובא במאמרים הקודמים(.

ב. אין זו גוזמא

והנה כבר הבאנו )במרפא לשון ח"א( בשם הקדמת החפץ חיים שהכוונה על הלשון הרע היוצאת 

מתוך השנאת חנם, וכמו"כ הבאנו בשם החסיד יעבץ )אבות פ"ד משנה ה( שמה שאמרו חז"ל שקשה 

הלשון הרע יותר משלש עבירות אין זה על צד הגוזמא )בחי' דברו חכמים בלשון גוזמא( אלא על צד 

הדקדוק האמיתי.

כאילו  בחז"ל  שמצינו  וכמו  בעלמא",  "בחינה  אלא  זה  אין  דבאמת  לומר  אפשר  היה  והנה 

עובד ע"ז וכו', שאין זה גרוע כל כך כעבודה זרה ממש, וכמו"כ נאמר שקשה לשון הרע נגד 

הג' עבירות אין זה כפשוטו ממש אלא בחינה בעלמא, שהרי היאך אפשר לומר לאנשים שהם 

וע"ז  חמורים,  באיסורים  נכשלין  שהם  הנ"ל(  הירושלמי  )כלשון  וכו'  במצוות  וזהירין  בתורה  יגעין 

הבית המקדש  וכמו שרואין שנחרבה  הם כפשוטם ממש,  חז"ל  יעב"ץץ שדברי  כתב החסיד 

כפשוטו )ולא רק בחי' חורבן(.
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ג. ירחיקוהו

ויש ששואלין דהרי חזינן שאם יהיה מי שח"ו יעבור על אחד מהשלש עבירות החמורות שהם 

ביהרג ולא יעבור, הלא בוודאי ירחיקוהו ממחנה ישראל הקדושים ולא ישתדכו עמו וכו', ואם 

ישמעו על אחד שעוסק בתורה ומצוות ונכשל מפעם לפעם בלשון הרע ורכילות לא ירחיקוהו 

ולא יגנו אותו כלל.

ד. עבר ושנה

אבל התשובה על זה שבאמת עון זה של שנאת חנם ולשה"ר וכו' בעוה"ר מוטבע בנו טובא 

מאז ימי בית שני ועדיין לא נטהרו מזה רח"ל, שכל זה הוא בחי' עבר ושנה נעשה לו כהיתר 

הנורא  בעון  ונכשלו  במצוות  וזהירין  בתורה  יגעים  אנשים  הבית  בזמן  וכמו שהיה  ב(  פו,  )יומא 

הזה, כמו"כ נמשך הדבר ר"ל במשך כל הדורות עד אשר יתוקן העון הנורא ע"י זיכוכי הגלות 

בכח הצדיקים.

ה. מנהג המקום

טובות  המדות  בתחום  הם  אשר  מעוונות  הם  חנם  ושנאת  הרע  שלשון  להבין  יש  כן  וכמו 

רק הדברים שהם "בעולם  נחשב אצלו  וטבע האדם שעוונות חמורות לא  וכו',  ועבודת הלב 

המעשה", כמו השלש העבירות החמורות )שזה הסיבה אשר הם ביהרג ואל יעבור ואכמ"ל(, אפילו אם רק 

ינועו אמות הסיפים וכותלי בית מדרש  יותר,  'מנהג' שנוסד לפני דור אחד ולא  ירצה לשנות 

מוכחים.

ו. דעות שונות ומשונות

הדברים הפנימיים יותר כמו דעות כוזבות וכיו"ב לא נראה לאנשים בעון חמור כל כך  אבל 

)אע"ג שהאפיקרוסות והמינות הם מעוונות החמורים ביותר כמוש"כ הרמב"ם בהל' תשובה הל' ג', ומנה שם גם בעלי לשון הרע(, 

וכמוש"כ הרמב"ם )בפ"ד מהל' תשובה ה"ה( שיש עוונות חמורים אשר נראה לאנשים שאין זה עון 

חמור )כמו המסתכל בעריות והמתכבד בקלון חבירו וכו'(, 
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ולפעמים רואים אפילו שהבעל הבית היפך מדעת תורה מדבר ופולט פיו דברים שהם נלקחים 
ומקורם מאינו רצוי והגון, או שאפילו רק מבין את הצד הזה, השם ירחם ויחוס על עמו בית 

ישראל בני אל חי ואכמ"ל, ולכן חזקה שאין עושין תשובה על עוונות כאלו.

ז. בתוך ההסתרה

הפרטי,  או  הכללי  הטבעי  הרגש  לפי  העוונות  חומרת  על  לדון  אפשר  שאי  דבר  של  כללו 
וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא נו( בסוד ההסתרה בתוך ההסתרה, שהולך על העוונות שעברו 

ושנו עליהם שנסתר מהדעת חומרת העוונות האלו על שנעשה הדבר ישר בעיניו )עיי"ש 4(, 

ורק ע"י שיודעין ומאמינין בדברי חז"ל שאמרו שקשה לשון הרע ושנאת חנם יותר מהשלש 
לגלות  יכולין  התורה  עסק  ז"ל שע"י  רבינו  וכמוש"כ  לגלות ההסתרה,  יכולין  ועי"ז  עבירות, 

ההסתרות. 

חמורים  הם  אלו  שחטאים  חז"ל  כדברי  הוא  שהאמת  ומאמינים  שיודעין  הכוונה  ולדברינו 
ביותר ושבים בתשובה שלימה עליהם עד שיהפכו הצירופים לטוב )וכמוש"כ רבינו שם(.

ח. אילנא רברבי

אותם  ורואה  האמיתיים,  הדור  בגדולי  עצמם  כשתולין  ח"ו  בזה  לטעות  יכולים  ולפעמים 
החיים  עץ  לדרך  הקדמה  )בספר  יששכר  הבני  זה  דיבר  וכבר  מישראל,  כשרים  אנשים  בגנות  מדברים 

להרה"ק מזידיטשוב זי"א, ושם הגהות מהרצ"א אות פ"ג( וזה לשון קדשו "והנה איעצכם אחיי וריעיי, אפילו 

אם תשמעו דברים כאלו מאיזה אדם גדול אשר בדוק לכם לגדול הדור, שמוע תשמעו בקולו 

לכל אשר יאמר אליכם בעסקי תורה ועבודה תכתבם על לוח לבכם, אבל לא תאבו ולא תשמעו 

לספר בגנות שום בני אדם, כיון שהוא נגד התורה אסור לקבל אפילו מנביא וחוזה, אם לא נביא 

המוחזק לנביא אמת לכל ישראל אשר יאמר כי הוא זה הוראת שעה, כגון אליהו בהר הכרמל. 

ויראה,  תורה  בעלי  אנשים  כמה  על  סרה  לדבר  הדור  לגדול  הענין  זה  יבא  מאין  תאמר  ואם 
אפשר עוונות הדור גרמו כל זה, או מנסה הוי' אלקינו אותנו. ועוד דברים עתיקים שיש לתרץ 

4 שם, אבל דע, שיש עוד בחינת הסתרה בתוך הסתרה. דהינו שההסתרה בעצמה נסתרת, שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר 

ממנו, דהינו שאינו יודע כלל שנהפך אצלו האסור להתר, רק כל הדברים רעים דומות לו למישור גמור, חס ושלום. הינו אם, 

חס ושלום, אחר שעבר ושנה, עושה יותר עברות, חס ושלום, אזי נסתר ממנו אפלו זאת שידע שנעשה לו כהתר, רק שאינו יודע 

כלל משום נדנוד אסור, והכל הוא ישר בעיניו. וזה בחינת הסתרה שבתוך הסתרה, שההסתרה בעצמה נסתרת כנ"ל. ובאמת גם 

בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלבש השם יתברך, דהינו אותיות התורה, כי בלעדיו אין חיות לשום דבר כנ"ל. רק 

שעל ידי רבוי העברות הפך דברי אלקים חיים לגמרי, עד שנהפך אצלו מחכמות התורה לפתיות. עד שאינו יודע כלל אפלו זה 

בעצמו שנעשה לו כהתר כנ"ל, שזה בחינת הסתרה שבתוך הסתרה כנ"ל: 
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יבין שלא לשמוע לשום אדם לספר בגנות, אפילו  יארך סיפורם. כללו של דבר, המבין  בזה, 

ישמע כן מאיזה גדול הדור. וגם כן לא יהרהר על הגדול המספר, רק יבקש לעצמו תירוצים 

לתקוע בלבו שלא יבא להרהר אחר רבו וכיוצא. ודי בזה הערה להחפץ באמת".

ט. יודע תעלומות

והנה ראה והבט גודל הזהירות של הגאון הקדוש הבני יששכר, שמצד אחד מזהיר טובא לא 

נוראות לא  וכו', ומאידך גיסא הזהיר  לדבר בגנות ישראל אפי' אם רואה כן אצל גדול הדור 

להיות מהרהר אחר רבו )וכל גדול הדור נחשב כרבו מובהק כמבואר בשו"ע יו"ד רמד סעי' י( דהיינו שיבין שיש 

תעלומות בענין זה וצריך ללכת אחר רבו בכל עסקי תורה ועבודה וקיום התורה והמצוות חוץ 

כלל,  אין להרהר  בזה  וגם  ויראה,  תורה  זה במה שמדבר סרה על אנשים טובים בעלי  מענין 

שזהו גודל הזהירות שמורה לנו הבני ישככר בענין זה.

י. נסיונות הדורות

הגאון  בזמן  כמו  ישראל  בכלל  נוראיות  מחלוקות  שהיו  הדרוות,  בכל  כאלה  נסיונות  והיו 

הקדוש ר"י אייבשיץ וכו', וצריכין ללכת לפי פשטות התורה כשרואין בני ישראל המקיימים 

שונים  דרכים  להם  שיש  אע"פ  שלימה,  באמונה  הדת  עקרי  בכל  ומאמינים  ומצוות  תורה 

בעבודת הש"י וכו' אסור לדבר ח"ו בגנותם )והנסיון בזה שנדמה לו שאם אין הולכים כפי שיטתו והשקפתו וכו' 

יצילו  שהש"י  שמבקש  קלד(,  )ח"א  בתפילתו  מוהרנ"ת  לשון  הבאנו  וכבר  ח"ו  עליהם  לדבר  ומצוה  "רשעים"  כבר  הם 

ממצוות כאלה(.

יא. זאת הצמיחה

ועיין עוד לשון הגה"ק הבני יששכר זי"ע )שם( "ואני אומר ידעו רבנן  הא מילתא ועברין עלה, 

הלכה  לנו  שאין  הנפש,  בעניני   הן  הגוף  בעניני  הן  שהצמיחה  מה  בדורותינו  הצמיחה  וזאת 

ברורה הליכות עולם לעבודתו יתברך שמו, כי זה פוסל וכו' וזה פוסל וכו', והיצר מסית לכל 

אחד שעושה כן לשם שמים ובזה עושה נחת רוח ליוצרו והנה זה גרע ממחלוקת המון עם אשר 

יש להם מחלוקת בעסקי ממון וכיוצא, כי אין לך אדם שאין לו שעה ויש איזה זמן פרטי לכל 

איש שמהרהר בתשובה על זה, אבל האנשים האלה בעוונותינו הרבים הם רחוקים מתשובה 

בחושבם שעושים בזה מצות" עכ"ל.



-יא-    /ביתשניואוהביממוש

יב. דברי המהרש"ם 

דברים נפלאים בכגון דא בשו"ת מהרש"ם )ח"ז סי' מח( שאז היה ג"כ מחלוקת נוראה בין  ועי' 

וכו'  וגאונותו  קדושתו  על  נשען  ישראל  בית  כל  אשר  הדורות  מגדולי  ואחד  ושלמים  יראים 

זו  הורה אז לאסור השחיטה של הצד השני, ופסק המהרש"ם )שהיה גדול הפוסקים במדינה 

שחס ושלום להחמיר שלא לאכול משחיטה זו, כי אע"פ שחכם הדור אסר שחיטתם הרי כיון 

שאוסר זה עפ"י מה שהגיע אליו עובדות בשנוי מהאמת אזי ליכא דין של "חכם שאסר", וגרע 

מטעה בדבר משנה, 

והמהרש"ם כתב על זה שלמרות שהוא עצמו לא התערב כלל במחלוקת ועמד מן הצד רחוק 

מאד, מ"מ אכל מהשחיטה שנאסרה, כי האמת היה טמון בלבו והאמת עד לעצמו וכו', וכ' שם 

אלכתי ואכל עוד וכו', וסיים שם דכיון שנוגע לחיי נפשות רבות, כל מי שירצה להחמיר הוא 

עתיד ליתן את הדין לשפוך דם נקיים חנם, )עיי"ש התשובה 5(.

יג. בעלמא דקשוט

נתברר להגאון הקדוש  לו הדבר שבעולם האמת כבר  )שם( שברור  המשיך המהרש"ם  אח"כ 

שטעה בזה, )כי התשובה ההוא נכתבה אחר פטירת הגה"ק הנ"ל( והוא מילתא דניחא לה בעולם האמת שלא 

יתנהגו כפי הוראתו ולאכול משחיטתם.

5 שוכט״ס לכבוד הרב החסיד המופלג בתוי״ר מו׳׳ה נ׳׳י, מכתבו הגיעני ומפני רוב טרדות לא עלתה בידי להשיב עד היום. 

גדולים  ז״ל ושאר  יש חשש על השו״ב הנוסעים לצדיקי הדור... מכח האיסור של הגה״צ אבד׳׳ק...  ובדבר מה ששאל אם 

שנצטרפו עמו, והוי דבר שנאסר במנין. 

הנה ידע ידידי כי בעת שהי׳ הרעש הייתי אז אבד"ק וכו' והייתי מן המסתופפים בצל מרן הגה׳׳ק... זי״ע וידעתי את כל הנעשה 

ויען כי הייתי אז סמוך וכו' נתברר לפני בבירור גמור שכל הגביית עדות שנשלחו... אחד הצדיקים הקדושים הנ׳׳ל הי' רק מצד 

ההולכים אחרי דיעות זרות מינות ואפיקורסות וכל תאוות הזמן ר"ל והכל שקרים וכזבים ולכן לא עלה בלבי שום צד חשש ע"י 

האיסור הנ"ל, והגם שהי׳ אז בידי להיות נזהר משחיטת שו״ב הללו כי הי, לי גם שו"ב אחר בכ״ז אכלתי ואוכל עוד.

כי הדבר מפורש )בתשו' הריב״ש סי' תצ"ח, ומהרשד"ם חאהע׳"ז סי' י"ז( דהיכי דחכם אסר מפני שהשאלה הי' לפניו בשינוי 

מכפי האמת ליכא דין חכם שאסר וגרע מטעה בדבר משנה ומכ״ש בכה״ג שנוגע לחיי נפשות רבות כל מי שירצה להחמיר הוא 

עתיד ליתן את הדין לשפוך דם נקיים חנם, ולכן הגם אשר עמדתי מרחוק מאד, ולא נתערבתי לשום צד אבל האמת הי' טמון 

בלבי והאמת עד לעצמו.... ובפרט בנד"ד אשר הדבר ברור כי עתה בהיות הגאון אבד״ק... בעלמא דקשוט נתברר ונודע לו 

האמת שטעה פשיטא דאין לחוש לאיסור, ועבדינן מלתא דניחא לי', 

ומה ששאל אין יתכן שנזדמן טעות לפני הגה״צ הנ״ל בדבר גדול כזה, הנה כבר נודע דברי תוס' בכמ"ק דדוקא במידי לאכילה, 

לעולמים  כן  הי׳  וכבר  תקלה  לידי  לבא  ויוכל  זה,  דבר  ל׳׳ש  לאחרים  דמאכיל  דהיכי  צ״ע,  ויבמות  גיטין  בתוס׳  מבואר  וגם 

במחלוקת הגאון ר׳ יונתן ור״י עמדין וכהנה וכהנה ולכן אין להעלות על הדעת שום נדנוד חשש, גם למהדרין מן המהדרין.

ולכן גם אז לא נזהרתי, ואכלתי מבשר זביחתם, וכל המוציא לעז עתיד ליתן את הדין, ועלינו יערה רוח הבורא כנפש ידידו 

דו׳׳ש.
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יד. במידי דאכילה

ושוב נשאל המהרש"ם )שם( שהיאך יתכן שגדול כזה יהי לו טעות בדבר גדול כזה )להחרים יהודים 
יקרים תלמידי חכם וצדיקים ולאסור משחיטתם( ועונה על זה המהרש"ם שמבואר בדברי התוספות בכמה 

מקומות בש"ס )גיטין ז, א, ד"ה השתא בהמתן( דרק במידי דאכילה שומר הש"י את הצדיקים שלא יגיע 

לידי תקלה.

כן  וכבר היה  לידי תקלה ח"ו,  יכול לבוא  )ואפי' במאכיל לאחרים דבר איסור(  בשאר דברים  משא"כ 
לעולמים במחלוקת הגאון ר' יונתן ור"י עמדין וכהנה וכהנה, )ומסיק שם התשובה ולכן אכל מבשר זביחתם 

גם בשעת תוקף המחלוקת, וכל המוציא לעז עתיד ליתן את הדין(.

טו. שאול ודוד

וכמו כן מצינו רדיפות נוראיות שהיה משאול על דוד וחז"ל לא החשיבו זה אפי' לחטא על 
שאול וכמבואר במדרש )ויקר"ר כו, ז( שעל חמשה חטאים נהרג שאול ולא מנו שם הרדיפות שהיו 

נגד דוד, ויותר מזה מבואר במהרש"א )יומא כב, ב( שלא נרקבו עצמות שאול כי לא היה לו שום 

וכשרדף את דוד המלך היה הכל לשם שמים  גודל צדקתו של שאול,  ורואים  דוד,  קנאה על 

)וכמו שביארו בספה"ק(, במחלוקתם, וכמה קלל דוד את רודפיו כמו דואג וכו' וכמו דחזינן בכמה 

פרקי תהלים )כמו דואג האדומי ועוד(.

טז. שמואל הנביא

זהו כוונת האריז"ל על שמואל הנביא שתיקן מחלוקת קרח ועדתו )כמוש"כ בשער הפסוקים  ואולי 
להחזיק  הפגם שלא  לפרש שתיקן  אל(, שיתכן  יחיה משמו  מי  אוי  ועל הפסוק  יפרח,  כתמר  צדיק  עה"פ  תהלים 

במחלוקת, כי שמואל לא התערב כלל בכל מה שנעשה בין שאול ודוד, והרי הוא ידע כי דוד 

נמשח למלך, והוא עמד מן הצד ולא התערב כלל בכל הנעשה, וממנו למדו כל ישראל הכשרים 

לא להתערב במחלוקת זו ותיקן בזה פגם עדת קורח.

יז. תלמיד ותיק עתיד לחדש

ושמואל הנביא הראה לדוד מה שצריכין לשתוק בעת המחלוקת, וכמו שמצינו בשמואל )א, 
לו כל מה שעובר עליו כמוש"כ  ודוד סיפר  יט( שדוד ברח לשמואל בעת שרדף אותו שאול, 

של  הסוד  כל  עמו  ולמד  שישב  אלא  מהפסוקים(  )כנראה  כלום  לו  השיב  לא  ושמואל  יח(  בפסוק  )שם 

בית המקדש, שדייקא אז בעת תוקף המחלוקת גילה לו שמואל את הסודות הגדולים ביותר, 

שזכה אז להשגת התורה הגדולה ביותר, כמו שאמרו חז"ל )במדרש שמואל כב( דבאותו הלילה למד 

משמואל הנביא מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד למאה שנה.
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יח. דברי תורה החיזוק

היה יכול שמואל לחזק את לב דוד, ולהטיף עליו דברי נחומים, אבל שמואל לא  שלכאורה 
רצה להתערב כלל במה שנעשה, רק התעסק אז בדברי תורה וכו' וגילה לו כל הסודות של בית 

המקדש, כי בית המקדש הוא הלשימות והשלום של כל ישראל, ואז באותו לילה ששמואל לא 

התערב כלל בכל הנעשה זכה לתקן השלום בישראל שע"י זה זוכין לבנין בית הבחירה.

יט. טוב השתיקה

בין הצדיקים  עיקר התיקון לשתוק בעת המחלוקת  )בלקו"מ קמא סד( שזה  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ 
וכלשון רבינו ז"ל "וזה פרוש המשנה )אבות פרק א(: כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף 

טוב משתיקה. ולא המדרש הוא העקר, אלא המעשה, וכל המרבה דברים מביא חטא'. 'כל ימי 

גדלתי בין החכמים וכו'. בין החכמים, הוא בחינת חלל הפנוי, שנתהוה ונעשה בין החכמים, 

על ידי הפרוד והמחלוקת שיש ביניהם כנ"ל. 

שיך  אין  אחד,  כלם  היו  אם  כי  ביניהם.  ומחלקת  פרוד  שיש  הינו  דייקא,  החכמים'  'בין  וזה 
לומר בין החכמים. ועל ידי המחלקת נעשה בחינות חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נעשה 

בריאת העולם, הינו הימים והמדות: 

וזה כל ימי גדלתי, שהייתי מגדל ימי ומדותי, שהוא בחינת בריאת העולם. בין החכמים, בין 
החכמים דייקא, בתוך החלל הפנוי כנ"ל, כי שם נעשה כל הבריאה כנ"ל. וזה גדלתי, שהגדלתי 

ימי ומדותי, מקטנות לגדלות. 

וזה שקראם ימי, כי הם ימים שלו, כי הוא בורא את העולם וכו' כנ"ל. וזה ולא מצאתי לגוף 
מי  אם  כי  לשם,  לכנס  אסור  כי  כנ"ל.  משתיקה  טוב  אין  הפנוי  בחלל  שם  כי  משתיקה,  טוב 

שהוא בבחינות שתיקה, בחינת משה כנ"ל. וזה שאמר: 'כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי 

וכו', כי על ידי שאחז במדרגה זו, בבחינת שתיקה, כמו שאמר: שאין טוב משתיקה, על כן היה 

מגדל ימיו ומדותיו שם בחלל הפנוי. כי אסור לכנס לשם, כי אם מי שהוא בבחינות שתיקה 

כנ"ל. 

מדרשם  כל  כי  חטא.  מביא  דברים  המרבה  וכל  המעשה,  אלא  העיקר  הוא  המדרש  ולא  וזה 
ודבריהם שאלו החכמים מדברים, אין העיקר המדרש בלבד, אלא המעשה, שיעשו ויבראו על 

ידי דבריהם את העולם כנ"ל, אל תקרי עמי אלא עמי כנ"ל. אך 'כל המרבה דברים מביא חטא', 

כי מרבוי האור נתהוו הקלפות כנ"ל:" עכ"ל, ובזה תיקן שמואל כל המחלוקת כנ"ל.
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והלכת בדרכיו
המתקת הדינים בשורשם

א. מופלאין דרכיו

במדרש תנחומא )בשלח פרק כד( ויורהו ה' עץ אמר ליה הקב"ה משה אין דרכי כמדת בשר ודם 
עכשיו אתה צריך ללמוד שנא' ויורהו ה' עץ ויראהו לא נאמר כאן אלא ויורהו הורהו בדרכיו 

ומה העץ רבי יהושע אומר של ערבה היה רבי נתן אומר הרדופני מר היה רבי אליעזר המודעי 
אומר של זית היה רבי יהושע בן קרחה אומר קרדנין ויש אומרים עקרי תאנה ועקרי רימון מכל 

מקום מר היה 

רשב"ג אומר בא וראה כמה מופלאין דרכיו של הקב"ה יותר מדרכי ב"ו ב"ו במתוק מרפא את 
המר אבל הקב"ה במר מרפא את המר הא כיצד נותן דבר המחבל בתוך דבר המחבל לעשות נס 

בתוך נס עכ"ל.

ב. נהורא מגו חשוכא

היאך  ללמוד  שצריכין  הוי'ה"  "דרכי  כאן  שיש  משמע  בדרכיו,  הורהו  המדרש  לשון  והנה 
וכמ"ש  ודם,  בשר  מדרכי  ההיפוך  הם  בזה  הקב"ה  שדרכי  והגבורות,  המרירות  את  להמתיק 

הכתוב )ישעיה נה ח( כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם הוי'ה. שממתיקין את 

המר במר דייקא, וכמוש"כ בזוה"ק )ח"ב קפד, א( דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו חשוכא עכ"ל.

ג. המתקה בשורשם

וכמו"כ יש לומר במצות "והלכת בדרכיו" שהולכין בדרכי הש"י להמתיק המר במר, וכידוע 
בחי'  הוא  זה  כל  בשורשם,  הדינים  בהמתקת  שעוסקים  ותלמידיו  הקדוש  הבעש"ט  מדרכי 

הנ"ל שממתיקין המר במר, שהדינים כשיורדים הם גבורות קשים, והדרך להמתיקם הוא ע"י 

העלאתם בשורש העליון ששם הוא כולו טוב ודיניו קדושים, )והדברים ארוכים בספרי החסידות ואכמ"ל(.

ד. מצוקת נפשם

מגלים  והם  למיניהם,  מטפלים  מיני  לכל  והולכים  הנפש,  מצוקות  ר"ל  נתרבו  בדורנו  והנה 
וכו',  והבחרות  הילדות  משנות  נובעים  האנשים  על  שעוברים  הקשיים  ושכל  הנפש,  עומקי 
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מהחינוך והמעברים שהיו להם אצל הוריהם ומוריהם וכו' ומעודדים להאנשים להשיח לבם 

נעשה  ונתפשטו הדברים מאד עד שכבר  רוצים להוציא המועקות מהלב,  זה  ובדרך  לפניהם, 

מוכרחים  עליהם  שעברו  שהצער  ומנוסה,  בדוקה  נפשית  לרפואה  אנשים  הרבה  אצל  הדבר 

להוציא ולספר לאחרים, ובזה חושבים להשקיט המכאובים שיהא מזור ומרפא לנפשם.

ה. דעת תורה

לדעת שהדרך הזה מנוגד לדעת תורתנו הקדושה, שהרי אנו מצווין במצוות כיבוד  וצריכין 

אב ואם, ואם ידבר עליהם ח"ו יעבור על מצוה מהעשרת הדברות, ולפעמים יחשב ח"ו לארור 

מקלה אביו ואמו )דברים כז, טז( ופרש"י שמזלזל באביו ואמו, וכשמדבר ומוציא עליהם כל מיני 

עבירת  ע"י  ועזרה  ישועה  שום  יצמיח  לא  ובוודאי  הנ"ל,  להארור  נכנס  ח"ו  הרי  האשמות, 

הארור הנ"ל.

ו. נצירת ושמירת הלשון

וכמו"כ נכנסין לשאלה גדולה באיסור לשון הרע, שאיסור לשון הרע אמרו חז"ל )בערכין( שהוא 

באיסור  נכשלין  הרי  רעות,  לו  שעשו  אנשים  נגד  וכשמדבר  עבירות,  השלש  מכל  יותר  קשה 

לשון הרע החמור, וכמה שנדמה להאדם שהוא משתחרר ע"י הדיבורים שמדבר נגד אחרים, 

הרי אין זה אלא הרגשה של הנפש הבהמית, אבל באמת נכנס להצער הנורא שסובל הנשמה 

בזה שדיבר על אחרים, וכמוש"כ רבינו ז"ל )בתורה ז, בתרא( שעיקר הרחמנות הגדולה מכל מיני 

רחמנות הוא המשאוי הכבד של העוונות שאין ישראל יכולין לסבול משאוי הכבד של העוונות.

ז. בלב איש ישיחנה

ולכאורה היה אפשר להתיר הדבר עפ"י מאמר חז"ל )יומא עה( דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים, 

יד בהגה"ה( מצדד להתיר דבר זה שנקרא לשה"ר לתועלת, אמנם הוסיף  י' סעי'  )כלל  ובחפץ חיים 

שצריכים כל השבעה פרטים שצריכים כשרוצים לומר לשה"ר לתועלת, ונמצא שאין הדברים 

בזה(  דינים  פרטי  הרבה  דורנו  גדולי  בשם  דרשו  מהדורת  חיים  החפץ  על  בהגהות  מובא  )וכמו"כ  וכלל,  כלל  פשוטים 

ובפרט כשזה נוגע לכיבוד אבו אם שאז הדברים חמורים יותר, וכמו שאמרו חז"ל שכיבוד אב 

ובוודאי  לכתחילה,  מותרים  לומר שהדברים  וקשה  ומהעשרת הדברות,  הוא מהחמורות  ואם 

שומר נפשו אינו נכנס להיתרים דחוקים כאלה.
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ח. תורדיג'ע עצות

אמנם באמת עצת התורה הוא העצה הקדושה שמועי לה יותר מכל העצות, בחי' עצת הוי'ה 

נצור  חיים  החפץ  האיש  מי  וכמוש"כ  עטין(  תרי"ג  הזוה"ק  בלשון  נקרא  מצוות  )שהתרי"ג  תעמוד,  לעולם 

ולא  שמתאפקים  עי"ז  ודייקא  הלשון,  נצירת  ידי  על  דייקא  הוא  החיים  שעיקר  מרע,  לשונך 

מדברים בזה יקבל החיות האמיתי, ובזה ימצא מרגוע לנפשו.

ט. מר במר

ובזה נבוא לדברי התנחומא בריש דברינו "כמה מופלאין דרכיו של הקב"ה יותר מדרכי בשר 

ודם, בשר ודם במתוק מרפא את המר אבל הקב"ה במר מרפא את המר וכו' )נס בתוך נס וכו'( 

יבואר היטיב שזהו מדרכי הש"י לרפאות המר במר, ולכן הרפואה האמיתית הוא  ולדברינו 

וכמה  המר,  את  ממתיק  גופא  שבזה  הצער,  על  מדבר  ואינו  לשונו  שנוצר  המר,  ע"י  דייקא 

האמיתית,  להרפואה  בזה  גרם  אדרבה  הרי  לבו,  משיח  שאינו  בזה,  וסבל  מרירות  שמרגיש 

שהמתיק המר במר )ובוודאי צריכין לפרש שיחתו להש"י באופן שאינו מוסר דין על חבירו ח"ו וכבר הארכנו בזה במק"א, 

שאצל הש"י מדברים הכל כעצת רבינו ז"ל, ובזה גופא יהיה לו כח לנצור לשונו לא לדבר בפני בני אדם(.

י. שפלות רוח

ועומק העצה בזה שבאמת הרי גם על הכאב בלב שיש לו אחרים הרי יש גם "צד שני", שהרי 

בזה  כששקועים  וכאבו  צערו  שבשעת  רק  וכו',  לטובה  התכוונו  ורבותנו  ואמו  אביו  בוודאי 

מתחיל  הזמן  במשך  הרי  מדבר  ואינו  לשונו  וכששומר  שני",  "צד  ולהבין  לשמוע  יכול  אינו 

לראות גם "הצד השני", וכמו כן מתחיל במשך הזמן להבין הטובות הגדולות שקיבל מהש"י, 

והיסורים היו לטובתו, וכמה שפלות רוח נגרם בזכות זה וכו', וכל מה שעבר עליו היה לטובה 

ולברכה )ולפעמים נעשה גדול בתורה ונתקרב לצדיקים וכו' דייקא ע"י הסבל והיסורים שסבל בנערותו, בחי' הזהרו בבני עניים 

שמהם תצא תורה, נדרים פא, וכמו שפי' הר"ן שם שדעתם שפילה עליהם(.

יא. כח המתן

וכו', שאז  רוחיה  ומאריך  וכו'  לשונו  ונוצר  זמן  ורק כשעובר  מיד,  לראות  יכול  אינו  זה  וכל 

זוכה להבין כל הטובות, משא"כ כשמדבר מתקיים בו איידי דטריד למפלט לא בלע )חולין ח(, 

ואינו עושה הבירורים שצריכים לעשות.
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יב. שורש העליון

וזה מה שנקרא בספרי קודש "המתקת הדינים בשרשם", שהדינים והגבורות כשעולים לשורש 
העליון נמתקים, וכמו"כ בכל הצער והיסורים שעוברים על האדם, אם הולך בדרכי בשר ודם 

ומדבר כאוות נפשו ר"ל, בחי' הגאוה של שפתנו אתנו מי אדון לנו )תהלים יב(, אזי אין הדינים 

נמתקים, אבל כששותק והולך בשפלות אזי מעלה הדינים לשורשם העליון כנ"ל, שזוכה להבין 

עומק דרכי ה' יתברך, ואזי ממתיק המר במר בחי' המתקת הדינים בשורשם, שע"י המרירות 

גופא מעלה את הדין לשורשו העליון ששם הם דינים קדושים ורואה הכל בעין טובה, ולבו נקי 

כלפי הנהגתו ית', וכלפי אביו ואמו וכל סובביו, ויעזור הש"י שנוכל לעמוד בהנסיונות האלה 

ולהמתיק מר במר, ולנצור לשוננו, ובזכות הענוה והשפלות נזכה לחיים נצחיים, )כדברי רבינו ז"ל 

בתורה עב בתרא(.

יג. דחיקת השעה

ובלקוטי הלכות )הל' גזילה הלכה ה( מאריך בענין דחיקת השעה, שבאמת בכל דבר שאדם חושק 
לזה, אזי סימן שיש אמת פנימית בהדבר הזה, רק כשדוחק את השעה ורוצה את הדבר מיד אזי 

נכשל, שזה היה כל חטאו של אדם הראשון שעדיין לא הגיע העת והשעה לאכול מעץ הדעת 

וכו', ואם היה ממתין לשבת היה יכול לתקן הכל, וכן מביא שם עוד מאמרי חז"ל בזה, וכמו"כ 

בעניננו כשחושק לדבר ולהוציא הרי כשימתין ויחכה עד הגיע עת הכושר, יוכל לדבר ולעשות 

מזה  נעשה  שאז  וכיו"ב(  וכו'  מדבר  מי  על  שיבינו  בלי  לדבר  שיוכל  )לדוגמא  שמים  ויראת  תורה  דבורי  מזה 

וישמור לשונו מל' ואביו שמר את  ועיקר הוא שינצור  דיבורים קדושים של אמונה ושפלות, 

הדבר. 
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והלכת בדרכיו
דרך התורה

א. והודעת הדרך

אמרו חז"ל )בתנדב"א פ"א( דרך ארץ קדמה לתורה וכמוש"כ לשמור דרך עץ החיים, שזהו דרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו  אשר  הדרך  את  להם  והודעת  יתרו  בפר'  וכמו"כ  להתורה,  קודם  ארץ 

אשר יעשון זה לפנים משורת הדין )ב"ק צט(, שזהו בחי' ההנהגה ישרה קודם מתן תורה, שזהו 

ההכנה להתורה, ואע"פ שפרשה זו נאמרה אחר מתן תורה )לדעת רש"י( מ"מ כיון שנאמר בתורה 

לפני קבלת התורה, בוודאי הכוונה שזהו ההכנה להתורה, והדרך לקבלת התורה, בחי' דרך עץ 

החיים.

ב. חכם ותם

וכדי לבאר הענין דהנה יש חכמות שונות של אומות העולם שהכל תלוי בהכשרונות ומי שיש 
לו שכל וכו' יכול להצליח בה, וכל חכמה ואומנות תלוי בהכשרון של בעליה, ובוודאי אינו 

משנה כלל אם יש לו מדות טובות והנהגות ישרות, )וכמו שרואין בהמעשה של חכם ותם, שהחכם היה חכם 

מופלג למרות מדותיו הרעות( וכל מי שיש לו שכל וכשרון לאומנות מסויימת הרי יכול להיות מושחת 

במדותיו בלי שום נימוס וכו' ויצליח בה, )וכמו שהיה במשך הדורות רשעים רוצחים וכו' שהצליחו בכשרונותיהם 

והצליחו לעשות גדולות בחכמתם(.

ג. יחסי ציבור

וכל מה שצריכין דיפלומטיה וקשרים עם אנשים וכו', אין זה אלא לענין משא ומתן, שכשרוצין 
למכור החכמה והאומנות מוכרחין לקשר טוב עם האנשים, אבל בדרך העולם כשרואין אדם 

נותנין לו אדם שיודע לעזור לו  וכו', אזי  בכשרונות טובים ואין לו חוש לקשרים עם אחרים 

בזה, והוא עצמו עסוק בחכמותיו יומם ולילה בלי שום צורך לקשר טוב עם אנשים.

ד. חכמות העולם

יכולין  המדות,  יושר  ע"י  שרק  בתורה  משא"כ  העולם  של  החכמות  לכל  בנוגע  זה  כל  אבל 
לקבל חכמת התורה, שהתורה אינו ככל החכמות, שהוא חכמתו של הקב"ה שאינו נקלט רק 

"בכלי טוב ומזוכך", ולכן דרך ארץ קדמה לתורה, ובלי זה אין התורה מתיישבת בנפשו של 

האדם.
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ה. משמחי לב

לא  ולכן  ישרות,  כולה  הוא  דהתורה  יט(  )תהלים  לב  משמחי  ישרים  ה'  פקודי  נקרא  שהתורה 

נקלטת רק בנפש ישרה עם מדות ישרות, וכמו"כ נקרא התורה "ספר הישר" )יהושע י( וכמוש"כ 

בעבודה זרה )כה, א( שנקרא ספר בראשית ספר הישר שמדבר על עבודת הישרים שהם האבות 

אברהם יצחק ויעקב, וכמו"כ יש מד' דספר דברים נקרא ספר הישר שנאמ' שם ועישת הישר 

והטוב, 

התורה  של  הפנימיות  שהוא  זה  פסוק  על  בנוי  דברים  ספר  שכל  המהרש"א  שם  ומבאר 

והמצוות, שכל התורה כולה הוא להביא היושר )וכמוש"כ בזוה"ק דהתרי"ג מצוות הם תרי"ג עטין(, ומכל זה 

מבואר שעיקר התורה הוא הישרות שבה.

ו. קליטה

מבואר היטיב שרק מי שנפשו ישרה יש לו חיבור אמיתי להתורה, משא"כ מי שנפשו  ובזה 

ושכרון חריף להבין  לו שכל  ואפי' כשיש  נקלטת בנפשו,  אין התורה  גרועות  עקומה במדות 

הבנה בהתורה, הרי סוף סוף אינו מתחבר להישרות שבו.

ז. סדר ניזקין

אינו  הרי  חבירו,  בממון  זהיר  אינו  החושן משפט, שמי שח"ו  בחלק  כמו  לזה  דוגמא  ונביא 

ולומד  מפותח,  שכל  לו  שיש  שאע"ג  ממונות  בדיני  שעוסקין  המסכתות  כל  בנפשו  קולט 

בחריפות בבא קמא בבא מציעא וכו', ומבין היטיב כל דברי רש"י והתוספות והראשונים ויש 

לו סברות חריפות בכל המסכתות, הרי הפשטות והישרות של התורה אינה נקלטת בו, ונמצא 

שכל התורה אצלו רק מהשפה ולחוץ ואין זה תלמיד כמם אמיתי )וכמו שנפסק בשו"ע יו"ד יסי' רמג סעי' 

ג שתלמיד חכם המזלזל במצוות ואין בו יראת שמים הרי הוא כקל שבצבור(.

ח. מהשפה ולחוץ

ואפשר לבאר בזה מה שאמרו חז"ל )סנהדרין קו, ב( על תורתם של דואג ואחיתופל, שהיו גדולים 

מאד בתורה, וכמו שאמרו )שם( שהיה להם שלש מאות הלכות במגדל הפורח באויר, ולא הגינה 

עליהם תרתם מפני שיהא מהשפה ולחוץ דהיינו כנ"ל שהם היו חכמים, אבל התורה לא היה 

מחובר עמם, ולכן עשו כאלה רעות רח"ל.
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ט. מותרות המוח

ובלקו"מ )סא( על דואג האדומי שלימודו היה מהמותרות שלא ידע להוציא מהתורה משפטים 

ישרים, ועי' אמונת חכמים שהוא דרך הממוצע שאינו נוטה לימין ולשמאל כמוש"כ לא תסור 

ימין ושמאל עי"ז מוציא מכל הלימודים שהוא לומד הנהגות ישרות שיודע היאך להתנהג הן 

לעצמו הן לאחרים שמתנהגים לפי דעתו וכו', 

ולדברינו יש לבאר דאמונת חכמים הוא בחי' המדות טובות וישרות, שסוד האמונת חכמים 

הוא הכנעה בנפש למי שגדול הימנו, ואינו סומך על שכלו העצמי, ועי"ז זוכה לדרך הממוצע 

שהוא הישרות בהנפש, שיש בכל דבר ימין ושמאל חסדים וגבורות וכו', וע"י אמונת חכמים 

לומד הדרך הישר שאינו נוטה לכאן ולכאן ועי"ז יוכל להוציא מכל מה שלומד הנהגות ישרות, 

שכל זה הוא בחי' דרך ארץ קדמה לתורה.

י. הנהגה ביושר

מאד  לו  קשה  שעשה  מה  ועשה  ח"ו  ביושר  מתנהג  כשאינו  בחוש  לראות  אפשר  זה  וכל 

להתחבר לתורה, ומרגיש ריחוק מלימוד התורה, כי התורה אינה חכמה וכשרון ח"ו אלא הכל 

תלוי בישרות הנפש, ובוודאי צריכין להתחזק וללמוד בכל אופן, ואדרבה זה יביא אותו לידי 

תשובה ומעשים ישרים, וכל דברינו אינם אלא להראות מעלת התורה וההכרח של מדות טובות 

הקודמים לתורה.

יא. קבלת הספרים 

חזינן במחברי הספרים בזמנינו ובדורות הקודמים שכמה שהמחבר הוא נקי כפיים  וכמו"כ 

ובר לבב וכו' אזי ספרו מתקבל יותר בכלל ישראל, והיו עילויים עצומים שחברו ספרים ובקושי 

יודעים עליהם, וספרים שנתחברו על ידי גדולי ישראל שהיה להם מדות טובות נפוצות בכל 

בכל  נתקבלו  שספריו  חיים  החפץ  ישראל  של  רבן  שבכהונה  מהחסיד  גדול  לנו  ומי  ישראל, 

יותר מהחפץ חיים  וכו', ומי לנו גדול במדות טובות  ונשים  ישראל, בכל תפוצותיהן, אנשים 

יז"ע, שזיכה לכל ישראל במדות טובות בשמירת לשונם לשא לדבר בגנות ישראל וכו', וזכה 

ששפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. )מלאכי ב(.
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ענף ב'

הרפואה על ידי התורה

א. ישראל וישורון

הקדושה,  התורה  לידי  לבוא  יכול  אינו  הישרות  המדות  שבלי  באריכות  שבארנו  כמו  והנה 
ובזה הוא שונה מכל החכמות,  נדבק למי שאינו מתנהג ביושר,  ואינו  שהתורה הוא הישרות 

מסובכת  להיפוך שמי שנפשו  הוא  כן  וכמו  ישרה,  נפשו  במי  רק  נקלט  אינו  התורה  שחכמת 

יכול לקבל רפואתו רק ע"י התורה, שכיון  וכו' וסובל מכל מיני בעיות נפשיות אינו  ועוקמה 

שנפש הישראלי צריכה ישרות, שאנו בני האבות הנקראים ישרים כנ"ל )בגמ' עבודה זרה כה(, 

וכמו"כ אנו בני ישראל נקראים ישורון על שם הישרות )כמוש"כ וישמן ישורון, דרים לב, כמוש"כ הראשונים 
שם שהוא מלשון ישרות(, ולכן אי אפשר להתרפא מתחלואי הנפש ע"י "חכמות" שאינם בנויים על 

דרך הישרות.

ב. דרכו של עולם

ונבאר בזה דוגמא למה שמקובל אצל החכמות החיצוניות שכשאדם נופל לאיזה סיבוך נפשי 
אזי משחררין אותו מכל ההתחייבות והנימוסים וכו', כדי שיוכל לטפל רק בהחולשה המסויימת 

שסובל ממנו, ואזי במשך הזמן כשנתרפא מחזירין אותו להדרך המקובלת בין האנשים.)כמו 

למשל אדם שסובל מלחץ נפשי כבד וכו', אזי עוזרים לו להשתחרר מכל הלחצים המיותרים 

וכו' ובמשך תקופה מסויימת נותנין לו לישושן כאוות נפשו, עד שיתרפא ויחזור להמצב הרגיל 

בין האנשים.

ג. זמן קריאת שמע ותפלה

ורגע  רגע  יכול להשתחרר, שבכל  אינו  כי  זה,  דבר  אצלו  שייך  לא  הישראלי  איש  אצל  אבל 
מצווה ועומד בכל מצוות שבתורה, ואי אפשר לומר שעכשיו הכל מותר ח"ו, שבכל עת ובכל 

)חוץ אם יש היתר עפ"י הלכה למי שקשה לו כמו שרואין בגדרי ההלכה  שעה מחוייב לכל גדרי ההלכה והיראה 

בדיעבד, ושעת הדחק וכיו"ב(, 

לא  העולם, שנפשו  והעצות של  כל החכמות  לו  יעזור  ולא  בנפשו,  תמידי  עול  שיש  ונמצא 
)ואין עסקנו בזה המאמר  יסבול היפך התורה ח"ו, ומוכרחין ליתן לו עצות תורניות מחכמת התורה 

להכנס לכל הענין של החכמות וכו', רק שמבארין מעלת התורה, ומה שחכמת התורה שונה מכל החכמות, שאין זה חכמה ושכל, 
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אלא דביקות של הנפש הישראל להש"י, וכמו שאמרו חז"ל שקוב"ה וישראל ואורייתא חד, וכמו"כ יש להבין שהנפש הישראלי 

צריכה רפואה בכח התורה וישרותה(.

ד. אדם ישר

ובזה יובן גם שכמה שמתחבר יותר אל התורה שהוא מיישרת דרכי האדם לא יוכל להתחבר 

בחי'  הם  והחכמות  וכו',  לב  משמחי  ישרים  ה'  פקודי  הוא  התורה  כי  השונות,  החכמות  אל 

מהשפה ולחוץ בחי' מותרות כנ"ל, ולכן מכמה שתדבק נפשו יותר בהתורה ובעצותיה לא יוכל 

להתחבר להחכמות השונות שהם עצות חיצוניות, ואינם מיישרים את דרכי הנפש )וכמו שבארנו 

דהתורה אינה מתחברת אלא לנפש ישרה, וכמו"כ הוא להיפוך שכמה שמתחבר להתורה וקונה הישרות, וכמוש"כ באבות ומכשרתו 

להיות צדיק חסיד ישר ונאמן וכו' ואזי אינו מסוגל לשמוע ולראות החכמות השונות(.

ה. רפואת הנפש

ובזה יובן מאד מה שצריכין ללמוד בספרי הצדיקים )כמו בספרי רביה"ק ומהרנ"ת בלקוטי הלכות ועוד( כי 

ע"י פנימיות התורה יודעין להוציא הישרות ומוצאין רפואה אמיתית להנפש וכל תחלואיה, 

המבארים  האלה  דברים  פי  על  "כי  קדשו  לשון  וזה  הלכות(  ללקוטי  )בהקדמה  מהרנ"ת  וכלשון 

בספרים האלה יוכל כל אדם להבין ולהשכיל מרחוק גדלות נוראות ונפלאות כל מצוה ומצוה 

וכל דין ודין מפרטי המצוה. ואפלו הדינים שבין אדם לחברו, המבארים בחשן משפט, אשר 

אין איש שם על לב להבין מהם רמזים ודרכים לעבודת ה' יתברך. ובחסדי ה' באלו הספרים 

ירוה את נפשו הצמא לשמע דברי ה':

כי זה ידוע שכל התורה וכל הדינים וההלכות שבכל חלקי התורה, מכלם צריכים להוציא עצות 

ודרכים ורמזים להתקרב אליו יתברך באמת. וכמבאר בדברי רבנו זכרונו לברכה בהתורה "חדי 

רבי שמעון" בסימן סא )לקוטי א(, שמכל הלמודים שהאדם לומד צריכים להוציא משפטי הנהגות 

ישרות וכו', עין שם. 

לאו כל אדם זוכה לזה, ובעזרת ה' וישועתו הנפלאה, באלו הספרים פתחתי שער קצת  אבל 

ודרוש  רמז  בדרך  אינם  המקומות  וברב  הקדושה.  התורה  למודי  בכל  אמתיים  דרכים  למצא 

לבד, כי אם כך הוא אמיתת הענין על פי סוד כונת המצוה" עכ"ל, 

ה' שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתיך, כי הם  ויעזור 

חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה.



-כג-    /דרוהתורה

נקודות התורה ע"י הכיסופין

והכיסופין  ההשתוקקות  בכח  היה  שהכל  התורה,  קבלת  עניין  מבאר  א'(  דם  )הל'  מוהרנ"ת 

וכלל דבריו שם, דעצם התורה שיש בידינו, כתובה  )כמבואר בתורה ל"א(.  המזווגין את האותיות, 

רק באותיות ותגין לא יותר, וס"ת המנוקד פסול. ואעפ"כ מאמינים אנו שנקודות וטעמים ניתנו 

מסיני, ולמה א"כ לא נכתבו. 

הנקודות נעשו ע"י ההשתוקקות של בני ישראל, שהשתוקקו לקבלת התורה. ולזה אנו  אלא 

זוכין גם עתה, כאשר יהודי עולה וקורא בתורה, זוכה לתת נקודות לתורה ע"י כיסופין לתורה, 

ובפרט כאשר מוכרין העליות בכסף, כסף זה הם כיסופיו של היהודי, שמשלם פרוטות מועטין 

כדי לזכות לתורה, ואז מצייר את האותיות בנקודות )עיי"ש 6(.

ד' מאות שנה כיסופין לתורה

דהנה נחלקו הראשונים, אם בני ישראל ידעו מעיקרא ביציאת מצרים, שהולכים לקבל תורה. 

ה' למשה  יב(  ג  )שמות  וגם מה שאמר  ב' בסיון,  ידעו כלל עד  דבפשטות הכתובים לכאורה לא 

תעבדון את האלקים על ההר הזה אינו ראיה, די"ל דקאי על קרבנות, שבאמת הקריבו על הר 

סיני. וכן ספירת העומר, לפי פשטות המצוה הוא דווקא אחר ביאתם לארץ, שמונים לקצירת 

העומר, ואינו משום המתנה למתן תורה כידוע דברי החינוך. 

6 שם. והכלל, כי הכסופין וההשתוקקות דקדשה הם יקרים מאד מאד, כי על ידי הכסופין שמשתוקק וכוסף לדבר שבקדשה, 

בשפתיו  להוציא  צריך  הוא  רק  לבד,  בהשתוקקות  לאדם  די  לא  אך  נפשות.  נעשין  זה  ידי  על  באמת,  יתברך  לה'  להתקרב 

ההשתוקקות והכסופין ואזי יוצא הנפש מכח אל הפעל. ועל ידי זה נעשין נקדות לאותיות התורה ונצטירין לטוב, כי אותיות 

בלא נקדות הם כגלם, כגוף בלא נפש. ועל ידי הכסופין נעשין נפשות שהם בחינת נקדות. ועל ידי זה נצטרפין ונזדוגין ונצטירין 

אותיות התורה לעשות פעלתם כפי הכסופין וכו'. וזהו, "תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף וכו'" )שיר השירים א, יא(. 

וזה בחינת גלגולי הנפשות, כי עיקר הדבור הוא שכלי הדבור מכין באויר, ואויר הזה פוגע באויר הסמוך לו, והסמוך בסמוך עד 

שמגיע לחברו וכו'. ואלו הכסופין וההשתוקקות דקדשה הם בחינת אהבה וחסד שזוכין על ידי שמירת הברית. ועל ידי שמירת 

הברית האמונה בשלמות, והאמונה היא שלמות כל הדברים, שלמות הצדקה שמנהגת כל גלגלי הרקיע וכו'. ועל ידי זה הוא 

תיקון כל הדרכים, כי כל היסורים שיש לאדם בדרכים, הכל מחמת פגם הלוך גלגלי הרקיע שבא על ידי פגם האמונה והצדקה, 

שכל זה תלוי בתקון הברית וכו'. 

סעודה ג' בבית מדרש



-כד-

אמנם דעת הרמב"ן )שמות יט א(, דכאן רמז לו קבלת התורה, ולזה המתינו בני ישראל מתחילת 

יציאתם ממצרים בחשק גדול, וז"ל "ומעת צאתם ממצרים נכספים אליו, כי ידעו ששם יקבלו 

את התורה, כי משה הגיד להם מה שנאמר לו תעבדון את האלהים על ההר הזה )לעיל ג יב(". 

וכן הביא בעיטור וברשב"א )שו"ת ח"ג סי' רפד( וז"ל "וכתב הרב בעל העטור ז"ל דבהגדה אמרו 

ג, יב( אמרו לו ישראל משה  )שמות  בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלהים על ההר הזה 

רבינו אימתי עבודה זו, אמר להם לסוף חמשים יום, והיו מונין כל אחד ואחד לעצמו, מכאן 

ז"ל, אעפ"י שעכשיו אין אנו מביאין לא  קבעו חכמים לספירת העומר בזמן הזה. וכתב הוא 

באותה שעה".  מנו  כמו שישראל  התורה,  יום לשמחת  אלא שאנו מחשבין  עומר,  ולא  קרבן 

וידועים דברי החינוך בזה.

וזה בחינת שמש בשבת צדקה לעניים, כי שבת היא בחינת אמונה וכו'. ומי שהוא בעל נפש, דהינו דרגיה דאברהם, שזכה לחסד 

הזה, לבחינת אהבה והשתוקקות וכסופין דקדושה ועל ידי זה עושה נפשות. ומי שהוא בבחינה זו, אזי כל אכילותיו וסעדותיו 

הוא בבחינת לחם הפנים, ואזי כל הכוכבים ומזלות וכל העכו"ם שהם תחתיהם, כלם טורחים בשביל פרנסתו בבחינת שב לימיני 

עד אשית אויביך הדום לרגליך וכו'.

כי אי אפשר לקבל את התורה כי אם כשמצירין תחלה את אותיות התורה לטוב על ידי הכסופין דקדושה, כי מקודם אותיות 

התורה הם כגלם ואין להם שום ציור, רק על ידי הכסופין דקדשה, על ידי זה נזדוגין ונצטירין ונצטרפין אותיות התורה ואזי 

יכולין לקבל את התורה. ובשביל זה לא נתנה התורה עשרים וששה דורות עד שבא משה רבנו עם דורו וקבלו את התורה, כי 

לא היה אפשר לקבל את התורה עד שנצטירו ונצטרפו תחלה אותיות התורה על ידי הכסופין דקדשה, וכל הצדיקים הקדמונים 

שהיו קדם מתן תורה כלם עסקו בזה, שהיה להם השתוקקות וכסופין דקדשה לה' יתברך שזה היה עקר עבודתם. 

וזה בחינת כ"ו כי לעולם חסדו, הנאמר על עשרים וששה דורות שקדם מתן תורה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הינו כי 

אז היה מתקים העולם רק בחסדו לבד. שזהו בחינת אהבה והשתוקקות וכסופין דקדושה שהיה אז להצדיקים שבכל דור. ועל כן 

עקר התחלת התגלות התורה התחיל מאברהם אבינו, עליו השלום, שהיה ראש למאמינים וראש לנמולים, והוא התחיל לגלות 

אלקותו בעולם. והוא קיים את כל התורה עד שלא נתנה, כי אברהם היה מדתו חסד, הינו בחינת אהבה והשתוקקות וכסופין 

דקדושה. ועל ידי אברהם אבינו היה עיקר ההתחלה שהתחילו אותיות התורה להצטיר לטוב. וכן שאר האבות והשבטים כלם 

היו מצירים ומצרפים אותיות התורה לטוב על ידי כסופין דקדשה שלהם. עד שבא משה רבנו, שהיה כלו טוב, עם דורו שהיו 

כלם צדיקים, עד שעל ידי השתוקקות וכסופין דקדשה שלהם נשלם כל התורה כלה, כי הם זכו לציר ולצרף כל אותיות התורה 

לטוב. ועל ידי זה זכו הם לקבל את התורה.

וכן בכל אדם ובכל זמן, כל אחד ואחד קדם שזוכה לאיזה התגלות בתורה או לאיזה עבודה מעבודת ה' יתברך, כל אחד כפי 

מה שהוא, שזהו בחינת קבלת התורה, כי כל אחד מישראל אפלו הפחות שבפחותים צריך לקבל את התורה בכל דור ודור, כמו 

שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, על פסוק, "אשר אנכי מצוך היום" )דברים ו, ו(, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, וכמו שכתוב, 

"היום הזה נהיית לעם". ופרש רש"י, שיהא דומה בעיניך כאלו היום באת עמו בברית, הינו שכל אחד מישראל כפי מה שמקבל 

על עצמו על מלכות שמים, שמקבל על עצמו מעתה לחדש כנשר ימיו שעברו בחשך ורוצה מעתה לכנס בתורה ועבודה באמת 

זהו בחינת קבלת התורה אצלו. 

ואי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי החסד הינו על ידי ההשתוקקות והכסופין דקדשה שצריך להרגיל עצמו מאד שיהיה לו 

ממדרגתו  לצאת  באמת,  יתברך  לה'  להתקרב  יזכה  מתי  תמיד  מאד  ויתגעגע  וישתוקק  שיכסף  דקדשה  והשתוקקות  כסופין 

הפחותה והשפלה ולכנס אל הקדשה באמת לשוב אליו יתברך. וצריכין להוציא בפה הכסופין וההשתוקקות והגעגועים דקדשה 

הנ"ל. ואז זוכים לציר אותיות התורה לטוב, ואז זוכין לבחינת קבלת התורה כפי ההשתוקקות והכסופין דקדשה שהיה לו, הינו 

שזוכה אחר כך באמת שיתמלא רצונו שיזכה לקבל את התורה, דהינו לקים את כל דברי התורה באמת, שזה עקר בחינת קבלת 

התורה כנ"ל:



-כה-    /דרוהתורה

תרגום יונתן

דאנא  סימנא  לך  ודין  בסעדך  מימרי  יהי  ארום  ואמר  יב(  )ג  יונתן  בתרגום  להדיא  מבואר  וכן 
שדרתך בהנפוקתך ית עמא ממצרים תפלחון קדם יי דתקבלון ית אורייתי על טוורא הדין:

והנה כאן מבאר מוהרנ"ת דדווקא ע"י כיסופין אלו זכינו לנקודות התורה, וזהו שגילה השי"ת 
לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, אע"פ שאותיות התורה לא גילה לו שם, כי עיקר המדובר 

מהנקודות והכיסופין, שזהו כל משך גלות מצרים.

קושי הגלות נקודות לתורתו של משיח

7(, שכל קושי העבודה שהיה במצרים בחומר  דברי אדמוה"ז )תו"א ריש פ' שמות  וידועים 
התורה,  ויגיעת  בקושי  ומצפים  המחכים  השלימה  הגאולה  קודם  להיות  חוזר  וכו',  ובלבנים 

וכידוע בזה"ק.

מרירות הגלות

נותנים בזה נשמות ישראל נקודות לתורתו של  בזה שכל המרירות שיש עתה בגלות,  ומובן 
של  הנקודות  אמנם  משיח.  תורתו של  כלפי  הבל  היא  עתה  של  במדרש שתורה  דאי'  משיח, 

התורה שתתגלה אז, הם כל הרצונות שמחכים ומיחלים להתגלות התורה במשך כל הגלות.

הנקודות מתוך הריחוק מן התורה

שעות  שמונה  של  ויגיעה  עמל  מתוך  ערב,  לעת  תורה  לשיעור  הבא  אדם  רואים  ולפעמים 
ויותר במלאכתו, ובלילה קופץ מתוך עבודתו לשמוע קצת ד"ת. והנה שואל איזה שאלה או 

7 שם, והענין דהנה כתיב ירד ירדנו כו' ירידה אחר ירידה וכן ביצ"מ וגאולה כתיב ואנכי אעלך גם עלה כו' עלה נעלה כו'. היינו 

ב' עליות שהוא עילוי אחר עילוי ובאמת ביצ"מ לא נתעלו רק פעם א' כמ"ש אעלה אתכם מעני מצרים כו' אל ארץ זבת חלב 

ודבש. אך כי עלייה זו השנית היא רומזת על גאולה העתידה להיות בב"א.

דהנה כתיב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות שמקיש הכתוב ענין גאולה אחרונה ליציאת מצרים. והוא שכמו שכל עיקר 

תכלית המכוון בגלות מצרים והשעבוד רד"ו שנה הי' בכדי לזכו' לקבלת התורה פנים בפנים דבר ה'. וכמ"ש וזה לך האות כו' 

בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה. 

כך כל אריכות הגלות הזה הוא כדי לזכות לגילוי פנימית התורה שיהי' לע"ל כי במתן תורה הי' קבלת התורה הנגלית אבל 

פנימית טעמי התורה יהי' הגלוי שלהם לע"ל. וע"ז נאמר אראנו נפלאות. וכמ"ש עין בעין יראו. 

וכך בענין השעבוד והגלות שנאמר בגלות מצרים וימררו את חייהם בעבדה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבדה בשדה. קאי גם 

על זמן האחרון וימררו את חייהם היא התורה כי היא חיינו. בעבדה קשה דא קושיא. בחומר דא קל וחומר. ובכל עבדה בשדה 

דא ברייתא. ובלבנים דא לבון הלכתא. שאין בידינו הלכה ברורה ודין ברור כי כל דיני התורה במחלוק' שנויה הללו מכשירין 

ומטהרין והללו פוסלין ומטמאין. וא"כ כמו שע"י שעבוד מצרים בחומר ובלבנים זכו למתן תורה כך ג"כ ע"י לבון הלכתא 

שבזמננו זה. יזכו לגלוי פנימי' התורה לע"ל להיות אראנו נפלאות:



-כו-

נשמת  בכית  כל  לעין  ונראה   הסוגיא,  כל  על  ובהירות  אור  בזה  ושופך  דיבור,  איזה  מוסיף 

ישראל, שלכלל ישראל הפסד גדול עליו, ואם היה נשאר באהלה של תורה כמה היה זוכה לפי 

כשרונותיו. 

אמת אמנם אף אם נכונים הדברים, יש עוד עניין אחר שהלא התחייב לפרנסה ומזונות, ומה 
י"ל  והנה   לחפשו,  דעת  הבר  'הזבולון'  מצא  ולא  הוריו,  ולא  לממון  זכה  שלא  הבן  יעשה 

שדווקא אדם זה שטרוד ביגיעת עולם הזה במשך כל יומו, הרי הוא מלא כיסופין, ובזה הביא 

אור חדש בתורה, מה שלא היה למגיד שיעור על אף כשרונו ובזה אמרו חז"ל 'ומתלמידי יותר 

מכולם' ודו"ק,

רעיא מהימנא

ולפעמים מצינו שאפילו בעל הבית שאינו בעל כשרון ועוד רחוק מכשרונות, ולפעמים עולה 
כשרונות  בהעדר  ובפרט  ונסיונותיו,  הפרנסה  טרדת  מרוב  'התם'  שאלת  בשאלתו  נעימות  אי 

והצלחה, וצריכים להתאמץ להבין שאלותו ולעתים טעותים והעדר הבנה בסיסות מרוב הקושי 

בריכוז והבנה.

ואם היה לומד אצל רועה נאמן, כתלמידי הבעש"ט הק' וכמוהרנ"ת היה לוקח הדיבור שאמר 
זה ומראה לו איך גילה הבנה נפלאה בכל הסוגיא הנלמדת. ועל תורה כזאת נאמר, ומתלמידי 

הרב  זכה  שלא  מה  הרב,  של  בתורתו  חדשה  להבנה  זכו  שהתלמידים  ופירושו  מכולם,  יותר 

בעצמו. 

דברי הראשונים

דדברי הראשונים שנתקבלו בהר סיני, סובלים פירוש מה שלא כיוונו עליהם אפילו  וכידוע 
הראשונים שמפיהם יצאו הדברים, ורק עתה נתגלה זה הפירוש.

חידוש  כל  איך  יגלו  שם  אשר  כאלו,  היכלות  יהיו  משיח,  של  תורתו  יתגלה  כאשר  ולעתיד 
שנאמר עתה בהתגלות התורה, מי מישראל זכה להאירו, בעמלו אשר היה לו בימי הגלות.

ליקוטי הלכות כפי שהאדם באמת

ישמע  גדולה שלא  בזהירות  כלפי שאר הצדיקים,  לעניין חידושו של מוהרנ"ת  נבוא  ומכאן 
ח"ו זלזול בדבריהם הקודשים, רק בדרך שיחה מתוך פנימיות הלב )וכהכנה לנסיעה על ציונו הקדוש(.



-כז-    /דרוהתורה

דהנה נמצאים בספרים אחרים, דברי תורה שהם אותם חידושים וחיזוק שבליקו"ה ועוד יותר 

והם מתובלנים בטוב טעם ודעת בלמדות ועומק ההבנה, וההבדל ביניהם, בעוד שהם מרימים 

מוריד  מונח, מוהרנ"ת  הו"ק במקומו  ומשאירים את  דגדלות  את האדם להתרוממות המוחין 

לאדם את כל הדמיונות, ומשאירו כמו שהוא ונותן לו באשר הוא שם במילים של חיזוק שוה 

לכל נפש ולכל זמן קטני קטנות שרק צורת אות מכיר, והטעם כי מוהרנ"ת מדבר ממצב האדם 

ומקומו כפי שהוא עומד, ושם דווקא מחזק אותו.

החיזוק הנאמר בשנים שאין בהם חפץ

דמיו  שעדיין  מחדש,  פעם  בכל  מתחיל  שנופל  ככל  כי  נצרך,  אינו  בחור  שלחזק  וכמדובר 

וליאוש, אבל לחזק בהמשך השנים, להרים אדם שנפל כבר הוא קשה כל  ברתיחתם ומה לו 

כך. ומזה מדבר מוהרנ"ת, מהמצב הזה שכבר נפל האדם, ואין לו כבר שום סיבה להרים עצמו, 

וממצב זה מדבר ונותן לו רוח חיים. 

הכל  כאשר  בתחילת התקרבותו,  דבריו  ללמוד  התחיל  מפני שהאדם  שהקושי לשמוע,  אלא 

נאמרו  מוהרנ"ת  דברי  שעיקר  להבין  ויש  באמת,  נפילה  של  במקום  כלל  היה  ולא  לו,  האיר 

למצב כזה, בתכלית היבשות באמצע חודש טבת, עשרים שנה לאחר ההתקרבות, ומזה מדבר.

דברי תורה בימות החול

)מצדיקים קדושים וטהורים והלואי שנזכה לנגוע בידית  בשונה משאר ספרים, שהם דברי תורה שנאמרו  כי 

וגופו מעוטף עם מקיפי בגדי שבת  היכלותיהם בגן עדן ולעתיד לבוא( בשבת קודש כאשר הכל מאיר 

קודש, משא"כ הליקוטי הלכות נכתב בימות החול, בתוך כל הקשיים בטלטול הנסיעה וצער 

השכינה בהעסק עם אנ"ש השפלים ובזוים בנסיונות וכו', אז חיזק מוהרנ"ת את הבאים אליו 

וכן למי שנסע אליהם בדברים אלו, וראיתו מצידו ספר עלים לתרופה, שם רואים בעליל מתוך 

איזה בלבולים נכתב ספר זה, ועל כן טוב אם ילמד האדם ליקוטי הלכות דווקא עם ספר עלים 

לתרופה, למען יראה ממי מדבר ומאיזה מצב, וידע כמה דברי תורה והלכות נכתבו בעת וזמן 

שהיתו בבית האסורים, ובפרט בשנות המחלוקת שעליו.

השי"ת יעזרינו שנזכה לאור הצדיק, המאיר הרצונות הטובים, ולשמוח בכל נקודה טובה.


