
-א-    /

"אשיחה  בחוקיך"
פרשת משפטים  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



לקבלת המאמרים בדוא"ל:

nezerisroel@gmail.com

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אברהם יעקב ריינר שיח'י

בארא פארק

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' אהרן שפירא  שיחי'
 מאנסי

בארא פארק



-ג-    /שיחתלילשבת

שיחת ליל שבת

מנוחת אמת ואמונה

)"כי מאתך היא מנוחתם"(

"יום שבת מנוחה"

יום השבת נקרא יום מנוחה, כמבואר בפי' רש"י על הפסוק )שמות לא, טו(: "שבת שבתון", דהיינו 
לעמך  וקדושה  מנוחה  "יום  שבת:  של  המנחה  בתפילת  רבותינו  יסדו  וכך  מרגוע".  "מנוחת 

נתת", וכך בזמירות שבת: "מעין עולם הבא – יום שבת מנוחה". 

והדבר תמוה, שתואר זה שלכאורה הוא עיקרו של יום, לא נכתב בשום מקום בתורה במפורש. 
השביעי  יום  את  אלוקים  "ויברך  קדושה:  לשונות  רק  הוזכרו  בראשית  מעשה  בפסוקי  הנה 

ויקדש אותו" )בראשית ב, ג(. ומשמעות ה'קדושה' אינו מנוחה אלא הוא פנימיות הנאמר בפרשת 

כי תשא )שמות לא, יג(: "אך את שבתותי תשמרו כי אות היא ביני וביניכם לדרותיכם לדעת כי אני 

ה' מקדשכם".

סוד 'רעוא דרעוין'

והנה בשבת קודש, מתעורר עצם הקשר שבין השי"ת לנשמות ישראל, שהוא קשר של עצמיות 
וכתר - כמדובר בדברי המקובלים והאריז"ל )ע"ח שער כג פ"א מ"ת, שער מב פ"א מ"ב( האם 'כתר' נכלל 

במנין הספירות או לא )שיש בזה דעות במקובלים(, ודברי האריז"ל שהכתר הוא ממוצע עי"ש, היינו 

שזה מקום הגילוי הראשון שבו הנברא יכול לחבר עצמו אל הארת הבורא ית'. 

דהיינו  דאריך',  'מוחין  אז  שנמשך  מה  מצד   – דרעוין  רעוא  בזמן  הוא  זו  הארה  והתגלות 
אריכות אפים מצד השי"ת לנשמות ישראל. )כסדר שיסד האריז"ל ומרן הרש"ש ז"ל, שימות החול הם בדרגת נה"י 

דישסו"ת, ובליל שבת ובשחרית עד ברכת יוצר, בדרגות חג"ת וחב"ד דישסו"ת, ובשחרית ובמוסף נמשך מוחין דאו"א, ובזמן רעוא 

דרעוין נמשך מוחין דאריך אנפין(. 

אריכות אפיים, היא מציאות י"ג מידות של רחמים שנתגלו אחר החטא, כאשר מתגלה הנהגת 
השי"ת להיטיב בחנינות וברחמנות: "אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי, כי כן דרכך לעשות חסד 

העצמי  הקשר  גילוי  הוא  שזה  האמת  אך  חטא,  אחר  דוקא  שמדובר  נראה  ובפשטות  חינם". 

הקיים תמיד - לא רק בשעת התשובה. והמשל לזה, מבן שסרח לאביו ואחר כך חזר והתחנן 

עומק  התברר  אלא שאז   – אחר המחילה  אינו מתחיל מחדש  לו, שהקשר  והאב מחל  לשוב, 
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הקשר הקיים כבר משורש ראשיתו ורק בא עתה לידי גילוי. )וראה הרחבת הדברים בספר "נזר ישראל" ח"ב, 

מאמרי ראש השנה, מאמר "אני הוי'ה לאחר שיחטא"(.

"למען ינוח שורך וחמורך"

והנה המקום היחיד שנזכר בתורה מנוחת השבת מלבד הנכתב כלפי השי"ת במעשה בראשית, 
זה נכתב: "ויום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה  וגם  הוא בעשרת הדברות, 

אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה ה' את השמים 

ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי. על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" 

בן  וינפש  וחמרך  שורך  ינוח  "למען  יד(:  )ה,  ואתחנן  בפרשת  שניות  בדברות  וכן  י-יא(.  כ,  )שמות 

אמתך והגר".

והוא דבר נפלא ותמוה: הלא המנוחה היא עיקר הנקודה הפנימית של שבת, ומציאות נשגבה 
הדרגה  שהם  והחמור,  השור  מנוחת  בדין  נזכרה  בעצמו,  הקב"ה  מנוחת  כלפי  שנכתבה  זו 

נחים הוא רק אגב מנוחת בעליהם. ומצות  וגם מה שהם  הפחותה ביותר של שמירת השבת, 

השבת נזכרה בתורה כמה וכמה פעמים, ובשום מקום לא מצינו לשונות מנוחה כלפי ישראל.

וכמו כן יש להקשות על מטבע הברכות שתיקנו חז"ל בתפילות שבת, שעיקר לשונות המנוחה 
נזכרו בתפילת מנחה: "יום מנוחה וקדושה לעמך נתת", "יעקב ובניו ינוחו בו", "מנוחת אהבה 

ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח, מנוחה שלימה שאתה רוצה 

בה", "יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו את שמך". ובשאר תפילות 

נזכר רק בבקשה שלפני סיום הברכה "רצה נא במנוחתנו", "וינוחו בו כל ישראל". 

ויש להבין במה נתייחד זמן המנחה בשבת, שמאריכים בו בדבר מנוחת השבת, עד כדי שתיבה 
זו מוזכרת שבעה פעמים, ותיבות שהם בשורש "מנוחה" מוזכרים עשר פעמים. כל זה אומר 

דרשני.

"ויברך, ויקדש" – 'ביטול היש'

הנבראים  בביטול  דרגות  שני  שיש  חסידות,  בספרי  הנודע  היסוד  את  נקדים  הענין,  ולהבנת 
אלא  ונמצא,  קיים  שהנברא  פירושו,  היש"  "ביטול  במציאות.  וביטול  היש  ביטול  להשי"ת: 

שהוא חי באופן שמכיר בכך שהוא תלוי בבורא לגמרי ואין לו מציאות עצמאית. ונמצא שיש 

לו מציאות ויישות אלא שעוסק תדיר בביטולה. אך "ביטול במציאות" פירושו, שהנברא ביטל 

רצונו לגמרי אל הבורא עד כדי שאינו קיים ונמצא במציאות כלל. הביטול הראשון הוא בהשגת 
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לרצון  מסורים  חייו  שכל  שלימה  באמונה  שמאמין  אלא  למציאות  עצמו  את  שרואה  נברא, 

השי"ת, והביטול השני הוא התגלות מהארה של האמונה בדרגה ש'למעלה מטעם ודעת'.

בדומה לזה, הוא החילוק שבין 'ברכה וקדושה' לבין 'מנוחת שבת'. שבדרגות 'ברכה וקדושה' 

שנכתבו בתורה קודם מתן תורה, הדיבור עוד על מציאות הנברא בגשמיות, שמקבל השפעה 

רוחנית בשבת בתוספות ברכה וקדושה – וכמבואר בראשונים )ורמב"ן וספרונו, שמות כ, יד(, וכלשון 

תתחדש  הזה  וביום  טובה,  תוספות  ברכה  פי'   – אלוקים  "ויברך  ג(:  ב,  )בראשית  עזרא'  ה'אבן 

בגופות דמות כח בתולדות ובנשמות כח ההכרח והשכל", שכל זה מצביע על חסרון והשלמה 

לנבראים, שעדיין יש מציאות נברא שאליה יש להשפיע שפע. וכמו כן "ויקדש", עדיין מתייחס 

לנבראים, שמושפע בהם קדושה מסגולת השבת קודש. 

"מנוחה" – 'ביטול במציאות'

אבל תכלית המנוחה הוא התכללות מוחלטת בהשי"ת, שאז אין לנבראים שום תנועה עצמית. 

"וביום  טו(  לא,  )שמות  הפסוק  על  רש"י  בפירוש  וכדאיתא  קודש,  בשבת  השביתה  שלימות  זהו 

השביעי שבת שבתון": "מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי". "מנוחת מרגוע", היינו שביום זה 

אין ליהודי מציאות לעצמו כלל, עד כי נכלל כולו בו ית'. 

הפסוק  על  במכילתא  מאמרם  להתקיים  יכול  שכזו,  ביטול  בדרגת  רק  כי  דבר,  של  וטעמו 

)שמות כ, ט(: "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך" - "כשתבוא שבת יהא בעיניך כל כאילו 

מלאכתך עשויה", כי מרגיש באמת שאין לו משלו כלום עד שאין לו על מה לדאוג. 

בכדי  רק  מעבודתו  המפסיק  ואדרבה,  עבודה,  הפסק  של  תוצאה  אינה  ה'מנוחה'  כי  והבן, 

לאגור כוח על מנת שיתאפשר לו להמשיך בעבודתו ביתר שאת, נמצא שגם מנוחתו היא סיוע 

ועזרה לעבודה. כי באמת מצד מהותו הוא עבד לעסקי העולם הזה, רק שעבדותו באה לביטוי 

בגוונים שונים, פעם בעשיית מלאכה ופעם במנוחה.

אך המנוחה האמיתית היא דרגת ההתכללות של נפשות ישראל עם השי"ת, שהתגלותה בעת 

"רעוא דרעוין" - כאשר נפשות ישראל חוזרים בו להיות נכללים בשורשם בביטול גמור, שעל 

ידי האמונה בדרגה גבוהה מקבלים כח המנוחה של השי"ת בעצמו – וכנאמר בתפילת מנחה: 

"מנוחת אמת ואמונה".  
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מנוחת השור והחמור

ועתה יובן היטב הטעם שלא נזכר 'מנוחה' במצות השבת כלפי בני ישראל רק כלפי השי"ת, 
כי ענין המנוחה הוא ההשגה הגבוהה ביותר של השבת, שהיא התכללות מוחלטת בו ית', לפי 

שאינה בהשגת נברא, שכן גם בשעה שמתגלית בנברא, הרי הוא כאילו אינו במציאות. 

נזכרה המנוחה רק בשור  זהו גם הטעם מדוע כלפי הנבראים  אלף אלפי הבדלות,  ולהבדיל 
עיקר  וחרישה,  כרכיבה   - מלאכה  בהם  שעושים  חיים  הבעלי  הנה  כי  ושפחה.  ועבד  וחמור 

חשיבותם רק באותה שעה שעושים המלאכה, וכאשר הם בטלים, הרי הם כאבן דומם שאין בו 

חשיבות מצד עצמו כלל - כ"מכונה" הנקראית "מאשין", שבשעה שאינה פועלת, אין לה שום 
מציאות.1

קנויים לאדון ב"קנין הגוף",  העבד והשפחה, אין להם שום מציאות מצד עצמם, שהרי  וכן 
ולכך נקראו "עם הדומה לחמור" )יבמות סב ע"א(.2 

"כי מאתך היא מנוחתם"

העולם  של  המציאות  מצד  אינו  מנוחה",  "יום  קודם  לשבת  קוראים  שאנו  מה  גם  באמת  כי 
עניינה הוא  וכל  'מנוחה',  בני אדם שהם מציאות לעצמם, לא שייך לשון  הגשמי, שכן כלפי 

ענין  היא  המנוחה  כי  המנוחה,  על  ולא  השביתה  על  הוא  הציווי  עיקר  ולכן  שמים'.  ב'מתנת 

השייך ל"בידי שמים", כמתנה מצד השי"ת ה"מנחיל מנוחה לעמו ישראל ביום שבת קודש", 

וידעו כי מאיתך היא  וכנאמר בתפילה "יכירו   – ואינה מצד העדר הפעולה המסור ביד נברא 

מנוחתם", מאיתך דייקא.

וזהו סוד מאמרם )שבת י ע"ב(: "מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה", דהיינו סוד המנוחה 
לישראל  במתנה  מסר  זו  מנוחתו  סוד  ואת  השביעי",  ביום  "וינח   – להשי"ת  רק  ששייכת 

המאמינים בקדושת נשמתם, שעל ידי קבלת נשמה יתירה יש להם כח לנוח באמת. ורבותינו 

רמזו לזה באומרם "בבית גנזי", שהכוונה לחדרי חדרים בעולמות העליונות, מקום שאינו גלוי 

לשום נברא זולת כלל ישראל – וכדברי האוה"ח הק' הידועים עה"פ )שמות לא, טז( "ביני ובין בני 
ישראל".3

1 ולכן, בבהמה אין יותר מב' מצבים, או מה שעומדת לחרישה או לחלב, או לשחיטה – וכדאיתא בגמ' ב"ק מו ע"א.

2 וראה ביבמות )סב ע"ב( לענין שאין להם יחוס אב, ובקידושין סח ע"א – לענין שאין בהם תפיסת קידושין, ובב"ק מט ע"א 

– לענין חיוב תשלומים של דמי ולדות. ולפי שהם קנין הגוף, יש בהם עילוי לענין אכילת תרומה יותר מעבד עברי, כדאיתא 

בגיטין מג ע"א.

3 וז"ל אור החיים הק': עוד ירצה ביני ובין בני ישראל יהיה סוד הדברים האמורים ולא ידעם אדם בעולם, והוא מאמרם ז"ל 



-ז-    /שיחתלילשבת

בין שבת ליום טוב

גם החילוק שבין שבת ליום טוב, כי הנה מצינו שיום טוב דומה בכמה דברים לשבת.  וזהו 
)ויקרא כג, יא(: "ממחרת השבת" ודרשו ב'תורת  ראשית כל, מה שנקרא גם כן 'שבת' - כדכתיב 

דשבתון  עשה  יש  טוב  ביום  שגם  השביתה,  לענין  כן  וכמו  טוב,  יום  ממחרת  דהיינו  כהנים' 

)שבת כד ע"ב, ספר החינוך מצוה שכא(, ועוד אמרו )מגילה ז ע"ב(: "אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש 

ואינו  מלאכות  מקצת  הותרו  שביו"ט  אלא  שוים,  ושבת  טוב  יום  זו  שביתה  שלענין  בלבד", 

ענוש כרת.

בשבת  אך  הפעולה',  'העדר  רק  הוא  שביו"ט  השביתה,  מהות  לענין  הוא  החילוק  עיקר  אך 
ה'שביתה' היא שם העצם - שלכך נקרא "יום מנוחה" שהמנוכה היא עיקר סודה ופנימיותה. 

החי  ממין  נבראים  ושאר  השי"ת  כלפי  לא  אף   – כלל  'מנוחה'  לשונות  ביו"ט  מצינו  לא  וכן 

והמדבר, כי המנוחה היא ההתכללות בו ית', וביו"ט שהותר בו מלאכת אוכל נפש, בוודאי לא 
שייך להגיע לדרגת זו.4

"רעוא  לדרגת  חי,  אל  בני  הגופים של  בהתלבשות  ישראל'  'נשמת  מגיעה  קודש  בשבת  ורק 
'מנוחה'  לשון  שמצינו  וכמו   - 'מנוחה'  שייך  אז  ית',  בו  מוחלטת  התכללות  שהוא  דרעוין", 

ביששכר - "וירא מנוחה כי טוב" )בראשית מט, טו(, כי "תלמיד חכם הוא בחינת שבת" )זוה"ק ח"ג כט 

ע"א(. 

)ביצה טז( שאמרו נשמה יתירה לא אודעינהו, כי אין חפץ לה' שידעו האומות סתרי אל חי, והוא אומרו )תהלים קמז יט כ( חוקיו 

ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי. ע"כ. ואפשר, שסוד ה"בית גנזי" הוא ענין ה"בתי גואי" המוזכר בדברי חז"ל )חגיגה ה 

ע"ב( שהוא המקום הגבוה שעליו נאמר "עוז וחדוה במקומו". 

4 ואף שיום הכיפורים ג"כ נקרא "שבת שבתון" )ויקרא טז, לא(, ואין בינו לשבת "אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת" 

)מגילה שם(, מ"מ לא נקרא 'יום מנוחה' כשבת קודש, לפי שהבריות שרויים בעינוי הגוף, ואין זו 'מנוחה' – כמבואר בפירוש 

רש"י עה"פ )כג, יב(: "למען ינוח שורך וחמורך - תן לו נייח, להתיר שיהא תולש ואוכל עשבים מן הקרקע או אינו אלא יחבשנו 

בתוך הבית, אמרת, אין זה נייח אלא צער", וכמו"כ ביוה"כ, מחמת הצער שמצטערים בו בהעדר אכילה, לא שייך בו משמעות 

לשון 'מנוחה'. 
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מרפא לשון

ענף  א'

להשליכו לכלבים.

א( אמרו חז"ל )בפסחים קיח( דכל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, וכמוש"כ לא תשא 
שמע שוא וסמיך ליה לכלב תשליכון אותו, וצריך ביאור בהקשר בין לשון הרע לאכילת טריפה 

הרע  לשון  שמספר  דמי  )הנ"ל(  המקובלים  גם  ואמרו  יחד,  נסמכו  שכולם  לכלבים  ולהשלכה 

ביאור  וצריך  וכמו"כ מי שאוכל טריפות או שמאכיל טריפות מתגלגל בכלב,  נתגלגל בכלב, 

מהו הקשר בין לשון הרע להכלבים, וכמו"כ מהו הקשר בין לשון הרע וטריפות.

משתמש בלשונו.

ב( והנה בספר החרדים )חרדים פר' לג( "ולפעמים יתגלגל בעל לשון הרע בכלב, וכן הרגיל לאכול 
בשר טרפה או המאכילה לישראל, וזה רמוז בתורה דכתיב )שמות כב, ל( ואנשי קודש תהיון לי 

ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו, וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא, נמצא 

קרא דלכלב תשליכון אותו כתוב בין שני העונות הללו, בין אוכל טרפה ובין מספר לשון הרע, 

לך שעל שני עוונות אלו יתגלגל האדם בכלב, כן כתבו המקובלים, והוא רמוז בדברי  לומר 
ע"ה  המלך  דוד  שרמז  וזהו  לכלבים,  להשליכו  ראוי  הרע  לשון  המספר  כל  שאמרו  רבותינו 

לומר  וגו',  לאחי  ליה אספרה שמך  וסמיך  כא(  כב,  )תהלים  יחידתי  כלב  מיד  נפשי  הצילה מחרב 

בה  משתמש  אני  אלא  הזה,  הרע  בגלגול  להענש  הרע  לשון  לספר  בלשוני  משתמש  שאיני 

להללך ולהזהיר את ישראל שיגורו ממך ושיהללוך:

ודע שאמרו המקובלים, שאף על פי כשמתגלגל אדם בצורת אדם, אינו יודע בגלגולו ראשון, 
מכל מקום כשמתגלגל בצורת בהמה חיה או עוף, הוא יודע בגלגולו הראשון, ומיצר ומצטער 

איך ירד משמים מצורת אדם לצורת בהמה. והקב"ה רצה להראות לכל האדם, דוגמת גלגול 

בחיים  שבעודו  הרשע,  נבוכדנצר  הוא  בכיפה,  מלך  אשר  המלכים  בגדול  בהמה,  אל  מאדם 

חיותו הורידו מכסאו והשליכו לשדה והוא הולך על ארבע כבהמה ונדמה לכל הבהמות בצורת 

והודיעו  חזר  עליו  קצף  אשר  הזמן  לקץ  כך  ואחר  עליון,  נגד  ודיבר  לשונו  שלח  יען  בהמה, 

שהוא האלהים, כדכתיב )דניאל ד, לא( ולקצת יומיא אנא נבוכדנצר עיני לשמיא נטלית ומנדעי עלי 

יתוב ולעילאה ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטניה שלטן עלם ומלכותיה עם דר ודר 

וגו' כען אנא נבוכדנצר משבח ומרומם וגו', ועל מעשה זה כתיב )שם, ג, לב( ששלח לכל האומות 
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להגיד נפלאות ה' אשר עשה עמו, והתחיל ואמר אתיא ותמהיא די עבד עמי אלהא עילאה שפר 

קדמי להחויה אתוהי כמה רברבין וגו', 

)סנהדרין צב ב( אלמלא לא בא מלאך וסטרו על פיו היה אומר יותר משירותיו של  רז"ל  ואמרו 

הצרה  כל  אלי  בא  הרע  לשוני  שבעון  וידעתי  שיסרני  מעתה  כלומר  כען,  תיבת  ופירוש  דוד. 

הזאת, מכאן ואילך לא אשתמש בלשוני זה אלא לשבחו ולפארו ולספר בגוים את כבודו" עכ"ל 

להש"י,  להודות  שנברא  בלשונו  שמשתמש  משום  הרע,  לשון  בעל  גנות  דעיקר  מבואר 

בני  ולכן  לרע,  בלשונו  ומשתמש  נובח  שהכלב  בכלב,  נתגלגל  ולכן  לגנות,  בזה  ומשתמש 

ישראל כשנגאלו ממצרים ושמרו על לשונם, נאמר אצלם וכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, 

דאז היה שלימות תיקון הלשון, וכמו שאמרו חז"ל במכילתא )בא, כח(

לשון הרע וטריפה.

ג( אמנם עדיין צ"ב הקשר בין איסור לשון הרע לאיסור טריפה הסמוכים ביחד בפסוק )שמות 

בין בעל  5(, מביא כמה חילוק  )עיי"ש  והנה במשך חכמה בפסוק לכלב תשליכון אותו  כב, ל( 

מום וטריפה, שבעל מום פסול רק לגבוה, וטריפה פסול גם להדיוט, וכמו"כ מצינו בוולדות 

קדשים שקדושים בבעל מום, וכמו"כ תמורות קדשים, משא"כ בטריפה לא חל בהם קדושה 

כלל, ומכל זה מבואר בבעל מום הוא חסרון רק באבר הפרטי, משא"כ טריפה שהוא חסרון 

בכל מהות הבעל חי, שנקרא "קטילא".

5 משך חכמה )שמות כב ל( לכלב תשליכון אותו, לא תשא שמע שוא כו' - פסחים קיח כל המספר לשון הרע וכל המקבל 

והמעיד ע"ש ראוי להשליכו לכלבים. יתכן כי יש חילוק בין בעל מום לטריפה שבעל מום אינו קדוש וטריפה אינו קדוש אך 

במעשר )רמב"ם ה' בכורות ו-יד( ותמורה )ה' תמורה א-יז. ג-ה( ובולדות קדשים )שם ד-ח, ט( נקדשו בעלי מומין וטריפה גם 

בהם אינו קדוש, ואף למ"ד ולדות במעי אמן הן קדושים ג"כ לא קדשי רק קדושת דמים ונפדין להאכילן לכלבים וכמו שפסק 

הרמב"ם בפ"ד מתמורה.

 כן מצאנו שהצבור הקב"ה מכפר להם כמ"ש ישא ה' פניו אליך ל"ק כאן ביחיד כאן בצבור )ראש השנה יז: ע"ש(, כן מצאנו 

שזכות אבות מכפרת וכמוש"א )קהלת ד, ב( ושבח אני את המתים מהחיים כו', כן מצאנו שזכות רבו מכפר וכמו שאמרו פרק 

כיצד מעברין )ערובין נד רע"א( הניחו לו אדם גדול שימש, וזה, זכות אבות הוי כולד קדשים, וזכות רבו הוא כתמורה, ומעשר 

הוא כצבור, 

ולזה אמרו שבמספר לשון הרע אין כל אלו הדברים מגינים עליו לפי שבעל מום אין חסרונו רק לגבוה הא להדיוט מותר משא"כ 

טריפה שגם להדיוט אסור, שרק עבירה היא אצל גבוה, לא כן מספר לשון הרע ומקבלו הלא חטא להנימוסי והמדיני ומשבית 

השלום והאושר ומפריע הקיבוץ. והבן. וזה שאמרו )ראש השנה טז, יח סע"א( כבני מרון כבני אימרנא, משום שבמעשר בעל 

מום קדוש ולא טריפה, כן יוה"כ מכפר על בין אדם למקום שזה כבעל מום לגבוה, אבל בין אדם לחבירו שזה בגדר טריפה אין 

יוה"כ מכפר עד שיתרצה )יומא פה:( ודו"ק.
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בעל מום, וטריפה.

וביאור הדברים שהמושג 'מום' הוא ענין חיצוני שאין זה מראה על חסרון בהעצם האור  ד( 

כלל  חסרון  שום  שאין  נראה  שלפעמים  להיפוך  שהוא  בטריפה,  משא"כ  הבמה,  של  הפנימי 

שנפל  אברים,  ריסוק  של  טריפה  לדוגמת  כמו  השלימות,  בתכלית  שלם  הוא  והכל  בהבהמה 

הבהמה שאז כל אבריו שלמים, וידעו חז"ל שטריפה אינה חיה יותר מי"ב חודש, והו"ל כאילו 

כבר אינו חיה עכשיו, שכבר חסר לה החיות הפנימית, אע"ג שאינו מורגש שום חסרון, 

כלל  חסר  שאינו  מאד,  שלם  הוא  גופה  עצם  שמצד  להיפוך,  הוא  שאז  מום  בבעל  משא"כ 

בעצם החיות, רק שיש איזה פגם בהאבר הפרטי, 

מום,  בבעל  קדושה  שיהיה  שייך  במזבח  מום  בעל  מקריבין  שאין  שאע"ג  היטיב  יובן  ובזה 

משא"כ בטריפה שמושלל מכל קדושה כי חסר בעצם נשמת החי, ולכן אסור גם להדיוט, כי 

הו"ל כנבילה, שנחשב כבהמה מתה. 

)ועי' בספר עקדת יצחק לבעל העקידה בשער יח, שמבאר הוא דרק מיום השמיני והלאה ירצה, וכמו"כ ברית מילה שהוא רק מיום 

השמיני, דאז נעשה תחלת הוייתו דעד אז הו"ל כריסוק אברים(.

ריסוק איברים.

וכיו"ב ומכל החטאים, שבלשון הרע  ולפי"ז מבאר המשך חכמה החילוק בין לשון הרע  ה( 

ריסוק  וכדוגמת  הפנימי,  החיות  בעצם  שחסר  מה  סוד  הוא  הטריפה  שסוד  כטריפה,  נחשב 

אברים שאע"ג שכל אבריה שלמים הרי חסר בכר החיבור והמאחד, שהוא עצם החיים, וכמו"כ 

בבעל לשון הרע שמפסיד החיבור בין האנשים השונים אחד מהשני, וכמו"כ מפסיד החיבור 

בין הנשמה והגוף, שזהו בחי' הטריפה, משא"כ בכל החטאים דהו"ל בחי' בעל מום שאינה 

הפסד בכלליות החיות אלא באבר הפרטי שכנגד אותה העבירה.

עזי נפש.

ו( ובזה יובן היטיב מה שאמרו דמי שמספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, דסוד הכלב, 

הוא בסוד והכלבים עזי נפש, שזהו בחי' הפירוד שע"י עזותם מפרידים אחד מהשני, )וכמוש"כ 

בלקו"מ קמא כב, שהעזות הוא העיקר המפריע להחיבור בין גוף ונשמה וכיו"ב בקמא לח(, ובזה יובן דביציאת מצרים 

ניתקו פגם זה, שתקנו ולא דברו לשון הרע כמו שאמרו במכילתא )בא כח( ולכן כתיב שם וכל 

בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.
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וי אבדה נפש.

ז( ודומה לזה כ' באמרי פנחס ביאור נפלא )אמרי פנחס שער ב' לקוטי ש"ס ומדרשים 6( על 
)ביצה טז, א( שדייקא כשבא שבת אזי מרגישין כאב  וי אבדה נפש  מאמר חז"ל כיון שבא שבת 

עוונות, דבימות החול אזי הו"ל האדם בבחי' טריפה בחי' ריסוק אברים, שחסר לו עיקר החיות, 

ולכן דייקא כשהתחיל קדושת שבת להאיר אזי מתחילין הכאבים, שזהו בחי' וי אבדה נפש, 

וכמו"כ קורה דבר זה כשבא להצדיק שהוא בחי' שבת, שהאדם תמה על עצמו היאך דייקא 
שקודם  מום,  לבעל  מטריפה  שעבר  בחי'  שזהו  הכאבים,  מתחילין  הצדיק  כשמתקרב  עכשיו 

מרגיש  אזי  להצדיק  וכשבא  קטילא,  גברא  בבחי'  והיה  חי,  אדם  היה  לא  להצדיק  שנתקרב 

הכאבים )וכיו"ב מצינו בלקו"מ קמא עב, קטו. בתרא קיז .(

ענף ב

פרשת חזקיהו המלך.

הצדיק  המלך  חזקיהו  בענין  עמומות,  סוגיות  בהבנת  חדשים  שערים  לנו  יפתחו  ומעתה  א( 
שנגזר עליו מיתה בעוה"ז ובעוה"ב רח"ל כמו שאמרו חז"ל בברכות )י( דאמר חזקיהו לישעיה 

הנביא  לו  אמר  וע"ז  ורבשקה(  )מנשה  מעלי  דלא  בנין  מיניה  דיפקו  דחזא  נשא אשה משום  שלא 

בהדי כבשי דרחמנא למה לך )כל הסוגיא שם(, והנה בפסוקים במלכים )ב, ח( ובישעיה )לח( יש דבר 

פלא דהנה רואים שאחר שהתפלל חזקיהו ונתקבלה תשובתו, והיה מוכן לישא אשה מיד, וכמו 

דמבואר בפסוקים שמיד אח"כ נשא אשה )שהראה את אשתו למלך בבל כמו שאמרו חז"ל בסנהדרין קד( ומצינו 

בפסוקים שמיד אחר כך הראה חזקיהו המלך את כל אוצרותיו ואוצרות בית הויה למלך בבל 

וע"ז הגיע לו עונש קשה מהנביא לבשר לו שמלך בבל יחריב את ירושלים וכו', ושבניו יהיו 

סריסים אצל מלך בבל, ומבואר בדברי הימים )ב, לב( שהיה לו חטא של גבהות הלב כמפורש 

בפסוקים, והאריכו בזה חז"ל )בתנדב"א פ"ח(, 

כל הפרשה הזאת היא סתומה מאד, דאיך יתכן דכל זמן שלא נשא חזקיהו אשה,  ולכאורה 
והיה אצלו פגם נורא, )ובאר"י הק' בשער הלקוטים בישעיה כ' דהיה זה פגם הברי', בחי' קרי, ולכן כתיב שם ויסב חזקיהו 

פניו אצל הקיר, אותיות קר"י(. ואח"כ כשנשא אשה ותיקן פגם זה אז דוקא התחיל הפגם של חזקיה, 

6 אמרי פנחס )לקוטי ש"ס ומדרשים( שמעתי בשמו, שבת וינפש, כיון ששבת וי אבדה נפש. )טז.( והקשה שהיה צריך לומר זה 

הפסוק במוצ"ש, ולא בערב שבת. וגם למה מזמרין אותו בניגון נאה. וביאר, כי מי שהוא חולה לגמרי אינו מרגיש בשום כאב. 

כי אין לו אבר אחד בריא, שאותו אבר ירגיש את הכאב. אבל האדם הבריא, ואבר א' כואב לו, כל האיברים מרגישים בכאב 

האבר המיוחד וכדומה. והאדם כל ימות החול הוא חולה כל איברי נפשו, ואינו מרגיש כלל מטעם הנ"ל. ובשבת שמתחיל 

קצת להתרפא אזי מרגיש בכאב גודל כובד חולי נפשו. וזהו כיון ששבת, שמרגיש קדושת שבת, וי אבדה נפש, שיודע ומרגיש 

מכאוביו וחליו. )חכם הרזים(:
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צדיק  שהיה  שחזקיה  הוא  הגדולה  והפליאה  מזה,  הנמשך  החורבן  כל  וכמו"כ  לבו,  בגבהות 

שלא היה כמוהו כמבואר בפסוקים רבים איך שבטח בה' שלא היה כמוהו, וחז"ל )סנהדרין צד.( 

אמרו שבקשו לעשות אותו משיח, ודוקא אחר שתיקן עיקר פגמו אז מצינו ההיפוך שירד ח"ו 

מצדקתו כמו שמפורש בפסוקים, והדברים מרפסין איגרא לגודל התמהון.

חולי שחין.

ב( אמנם באמת יש לבאר עפ"י דברי האר"י ז"ל )בשער הלקוטים שם 7( שחזקיהו חלה בחולי 
השחין שהוא הצרעת, )כמבואר בפסוקים(, ובוודאי אי אפשר לומר על חזקיהו הצדיק השלם שהיה 

לו שייכות כפשוטו אל חטאים שיש בהם עונש נגעים, ובכל זאת הפגם הזה שלא נשא אשה, 

הוא פגם שורשי מאד, בחי' פגם הברית, וכמו שאדה"ר פירש מן האשה, 

וכמו"כ כ' האר"י ז"ל וזה לשונו והוא ג"כ לקה בצרעת, כי זאת תהיה תורת המוציא שם רע, 
ולכאורה  שם(  הלקוטים  )בספר  עכ"ל  לבנות  בהרות  בהרות  ברע  תמרוק  פשע,  חבורות  מלא  והוא 

הדבר הוא פלא איזה מוציא שם רע היה כאן אצל חזקיהו.

לשון הרע, בנישואין.

אמנם באמת יש לומר דזה שאמר שאינו רוצה לישא אשה ולהוליד בנים, זהו בחי' לשון  ג( 
בטובה,  כפה  שכאן  ופרש"י  עמדי  נתת  אשר  האשה  שאמר  אדה"ר  אצל  שמצינו  וכמו  הרע, 

7 הליקוטים )ישעיה - פרק לח( ועוד רמז ענין זה החולי לזה הצדיק להכותו בשחין כזה, ולא מין חולי אחר. ועוד, כי לפי 

היודעים אין חולי כזה כ"כ מסוכן, כנראה כאן באומרו כי ימות בו, כי רבים מנוגעים מוכי שחין פורח אבעבועות אנחנו רואים 

בשוקים וברחובות, כי בודאי הם נקראים יסורין, דכתיב ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם בנגעים, כמו שאירע לאיוב 

שהוכה בשחין רע מכף רגלו ועד קדקדו, 

כי בודאי השטן כשנצטער באמור לו רק את נפשו שמור, לא מצא איזו דרך יעשה לצערו ולהחליאו ולא ימות, כי אם בחולי 

השחין, א"כ מן זה החולי לא היה נתון לחזקיהו שימות בו. ועוד ארז"ל כי על י"ג דברים נגעים באים, ג"ע שפיכות דמים וגאוה 

וכו', וכולם נרמזים במקומם, וחזקיהו ח"ו לא היה בו צד אחד מהם, א"כ סיבת זה החולי לזה הצדיק למה היה, אלא סוד ה' 

ליראיו:

כי כבר ידעת ענין חטא אדה"ר כשעשה אותה מעשה, והנחש הטיל בחוה זוהמא, ופירש ק"ל שנה ממנה ושמש ברוחין ושדין, 

והיתה חוה ראשונה ורעותיה באים ומתחממין ממנו, והיה מוליד רוחין ושדין ולילין, והם הנקראים נגעי בני אדם. א"כ, זה 

היה סיבה לזה הצדיק שידבקו בו אלו הנגעים, בהיותו שרוי בלא אשה. וזה נרמז במ"ש הכתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, שם 

מגמת פניו בתפלתו עון הקר"י, 

וזה שרמזו ז"ל באמרם על עסקי קיר. ומה שכינו אותו בשם שחין ולא נגע, בהיות כי הנחש המקטרג נרמז באותו השחי"ן, 

נחש וי' מדריגותיו. ואחר שמפתה עולה ומקטרג, כי כל הבנים זרים נולדים מצדו, הם נקראים נגעי בני אדם, ומזיקין לו. ובא 

השחין מצדו, כי הוא מין צרעת, והוא ג"כ לקה בצרעת, כי זאת תהיה תורת המוציא שם רע, והוא מלא חבורות פשע, תמרוק 

ברע בהרות בהרות לבנות, והבן. ועוד, בהתנגד נח"ש עם משי"ח, והבן. ו
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ובשל"ה הקדוש )פסחים דרוש ששי( ביאר דכאן היה אצל האדם חטא הלשון )וזה לשונו בברית לשון חטא 

במאמר פיו שאמר באותו המעמד האשה אשר נתת עמדי(, 

השל"ה הק' רואים דבר נורא שבמעמד הנשואין של אדם הראשון מיד הוציא לשון  ולדברי 
הרע והאשים את אשתו, שהיא גרמה לו ירידה, וכפה בטובת המקום, דבאמת הש"י אמר לו 

לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, והאדם אמר שאדרבה שהאשה מחטיאה אותו, 

וגורמת לו ליפול בחטא, ולפי"ז יובן דכל מה שאמרו חז"ל )עירובין יח, ב( שפירש מן האשה ק"ל 

שנים וכו', שכל זה הוא ההמשך מהלשון הרע שדיבר האדם, שאינו רוצה בטובת האשה.

בדד ישב, פלג גופא.

מתחיל  שזה  היחוד,  של  המפריד  הוא  הרע  הלשון  שחטא  בתורה  דחזינן  נמי  יובן  ובזה  ד( 
בקטרוג הלבנה שהיה חטא לשון הרע )כמבואר בתרגום יונתן בראשית א, טז(, שזהו בחי' חטא החיבור 

והיחוד, שהתכלית הוא החיבור בין חמה ולבנה, בחי' איש ואשה, ואח"כ בחטא אדה"ר נמשך 

החטא של לשון הרע של הנחש, וכמו"כ האשה אשר נתת עמדי וגו', שכל זה מבטא לשון הרע 

בעת נישואין, שהנשואין הוא בחי' לא טוב היותה אדם לבדו, 

ולשון הרע הוא בחי' בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, שהמצורע שהוא הבעל לשון הרע נאסר 
)בערכין הוא הבדיל בין איש לאשתו וכו' לפיכך אמרה תורה בדד  בהיחוד )כמבואר בחולין קמא( וכמו שאמרו חז"ל 

ישב, וכמו"כ חזינן דעיקר איסור לשון הרע ומוציא שם רע, מבואר בעת נשואין, כמבואר בפרשת מוציא שם רע, וכל סוגיית פתח 

פתוח )בפ"ק דכתובות(, שכל זה מבטא שהלשון הרע העיקרי הוא בין איש לאשתו )שח"ו מזלזל באשתו 

ואומר האשה אשר נתת עמדי(.

בירור בשידוכין.

שמחפשין  בעת  דוקא  הוא  הלשון  שמירת  של  הנסיון  שעיקר  דחזינן  מה  גם  יובן  ובזה  ה( 
זוג הזה, שבכל העסקים שבעולם אין  )ובפרט שיודעין שצריכין להשאר תמיד עם בן  שידוך, שאז הוא עיקר הנסיון, 

האדם מוכרח לדבר לשון הרע, כי יכול לקחת פועל אחר וכיו"ב(,

ולדברינו יובן היטיב שעיקר הנשואין הוא החיבור היפוך מהלשון הרע, ולכן יש נסיון גדול 
לשמור הלשון דייקא לעת נשואין, שהנטיה של לשון הרע הוא היפוך מתנועת החיבור והיחוד, 

)ובזה יצא אזהרה גודלה לאלה שחושבין לעת השידוך שאז הותרה הרצועה ומדברים לשון הרע כאוות נפשם חלילה, וכבר האריך 

בעל החפץ חיים ז"ל(, הרי הם הורסים את הנשואין במו ידיהם, שהרי הנשואין הוא ההיפוך הגמור 

מהלשון הרע, וכמ"ש אומר שפתנו אתנו מי אדון לנו )תהלים יב(, הרי מובן מזה שאינו מתחבר 

עם אחרים וחי לבדו, היפוך מנשואין שהוא המחבר והמייחד להשני.
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דורות העתידים.

ו( וכל זה היה הנסיון העצום של חזקיהו המלך שבוודאי היה כולו לשם שמים שראה ברוח 
הקודש שיצא ממנו בניו דלא מעלי, דהיינו שראה עצמו שאינו ראוי להזווג ואינו יכול לפרות 

לו  ואמר  חטאים,  זרע  ממנו  נולדים  ויהיה  בעולם,  רעות  יביא  שלו  שהזווג  ראה  כי  ולרבות, 

הנביא שטעה בזה, ופגם פגם לשון הרע ופגם הברית, )ששניהם מכוונים כידוע( דבזה שלא רצה לישא 

אשה, נדבק בו פגם חטא אדה"ר שאמר האשה אשר נתת עמדי, 

שאמרו  וכמו  ישראל,  לכל  התורה  והכניס  בתורה,  חזקה  נפשי  אמר  המלך  חזקיהו  דבאמת 
חז"ל שהיה אוכל ליטרא ירק וכו', )סנהדרין צד(, וכמו"כ הכניס תורה לישראל עד שאמרו חז"ל 

)שם( שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקות שאינן בקיאין בהלכות ומאה וטהרה, 

וברש"י שה"ש )ה, ו( שהיו דורו שלמים ולא קם דור בישראל כמותם, ולכל זה הגיע מפני רוב 

חזקתו בתורה, וידע כשישא אשה ויוליד בנים יתבטל מכך, ויצא ממנו זרע לא כשר, ולכן פחד 

מאד להנשא ונמנע מכך.

כבשי דרחמנא למה לך.

רח"ל, שבהדי כבשי דרחמנא  והעוה"ב  כל העוה"ז  בזה את  לו שהפסיד  אבל הש"י אמר  ז( 
למה לך )ברכות י.(, שבאמת הנשואין והזווג, שהוא היחוד השלם, הוא למעלה מכל שכל, ואפי' 

שכל קודש כמו חזקיה, שע"ז אמר הנביא בהדי כבשי דרחמנא למה לך, שכבשי דרחמנא הוא 

בזה פגם בבחי' לשון הרע כמוש"כ האר"י  ופגם  )והבן(,  סוד הסתר  סוד היחוד השלם, שהוא 

ז"ל.

צא ולמד מחזקיהו.

ונשא  הלך  ומיד  להש"י,  מאד  ובכה  פגמו  את  חזקיהו  שתיקן  שאחר  נוראות,  נבין  ובזה  ח( 
אשה, והש"י קיבל את תפלתו ודמעתו, אז התחילו הניסיונות הגדולים של חזקיהו, שמיד הלך 

חז"ל  ואמרו  נכותו,  כל  את  בבל  למלך  הראה  ומיד  שם(  במלכים  וחז"ל  בפסוקים  )כמבואר  אשה  ונשא 

)סנהדרין קד(, שזה הולך על אשתו, כ"כ רש"י שם שהיא מלשון מנכה על שם צלע שנפחתה מן 

האדם וממנה נברא האשה )ומרומז כאן כל סוד הצלע שהוא סוד זווגו של אדה"ר, כי היה כאן נסיון כמו א צל חוה, וכמו 

שבארנו( ובמהרש"א שם שפגם בסוד הצניעות, שהראה להם את אשתו, 

שלדברינו יובן ביותר שבאמת כאן התקיימה החשש של חזקיהו של בנין דלא מעלי, שכל זה 
)יבמות סג(, ובאור החיים  מתחיל כבר אצל אשתו, שהיה צריך לקיים נחות דרגה ונסיב איתתא 

הקדוש )תזריע ויקרא, יב ב( כתב בזה נוראות וזה לשון קדשו, כי כפי הכוונה אשר יכוון בה המזריע 
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ימשיך לזרע הנפש וכו' צא ולמד מבניו של הצדיק המופלא חזקיהו המלך אשר נשא בת נביא 

הדברים  )ונכפלו  עכ"ל  בניה  לק'  רעה  נפש  בלאדן המשיכה  מרודך  בעבדי  ולצד שחשבה האשה 

באוהח"ק קדושים ויקרא יט, ל( 

ומזה נבין שכל חששת חזקיהו התקיים מיד, אמנם באמת הנביא לא הכחיש חששתו רק שאמר 
לו בהדי כבשי דרחמנא למה לך, אלא שעדיין יפלא א"כ מהו התיקון שתיקן חזקיה בתפלתו 

אם אח"כ קרה לו ירידה כזה, וכמבואר בפסוקים מגודל ירידתו של חזקיהו.

חסר עיקר החיים.

ט( אמנם לדברינו בענף א, ביסוד המשך חכמה )פ' משפטים( יובן מאד שיש בחי' טריפה שהוא 
החיים,  עיקר  שחסר  הוא  החסרון  שבטריפה  מום,  בלע  בחי'  שהם  חטאים  ויש  הרע,  הלשון 

יובן דחזקיהו המלך לפני  יותר חסרונו הרי הוא כשר להדיוט, ובה  ובעל מום אע"ג שרואים 

שנשא אשה והוליד בנים, היה לו פגם בבחי' טריפה, וכמו שאמר לו הנביא כי מת אתה ולא 

)כמבואר באר"י הק' שם  תחיה, שזהו בחי' פגם לשה"ר בחי' הפירוד, בחי' העדר השלום והמחבר 

לי מר, מ"ר  )ישעיה לח(, לשלום מר  ואח"כ כשנשא אמר במכתב הודאה שלו,  שלפני שנשא אשה היה פגם בהשלום, 

ר"ת מנשה רבשקה כמוש"כ האר"י ז"ל(, 

ואח"כ כשנשא אשה והוליד בנים הרי תיקן פגם זה, ובאמת אח"כ התחילו הפגמים להתגלות 
חיותו  עיקר  וקיבל  מום,  בעל  לבחי'  טריפה  מבחי'  שיצא  יותר  טוב  במצב  היה  באמת  אבל 

)והדברים עמוקים ונוראים(.

נחית דרגא ונסיב אתתא.

עם  להתחבר  כשמתחיל  ובפרט  הצדיקים  לאור  המתקרב  יהודי  לכל  קורה  זה  כל  ובאמת  י( 
הדרגות הנמוכים לעלותם, שמקודם היה עובד ה' נפלא ופרש עצמו מכל וכו', ומרגיש ירידה 

בכל קצת חיבור וכו', ואח"כ כשמתחיל להתחבר, בחי' נשואי אשה וכיו"ב, הרי בוכה על זה 

וי אבדה  וכו', אבל באמת אינו כן אלא שזהו בחי' כשבא שבת קודש שצועקין  שיורד דרגה 

נפש, 

וביאר באמרי פנחס שכל זה הוא מחמת שעכשיו קיבל חיים ולכן צועק וכו', ומקודם בימות 
וחיבור,  יחוד  עם  להתעסק  ומתחיל  דרגה  שיורד  מי  בכל  וכמו"כ  כלום,  הרגיש  לא  החול 

ויצא מבחי' טריפה  עיקר החיים  קיבל עכשיו  וחסרונות, אבל באמת  ירידות  שעכשיו מרגיש 

לבחי' בעל מום.



-טז-

רוח חיים.

זה  היה  באמת  אבל  ירידה,  בזה  והיה  בנים  והוליד  אשה  שנשא  לחזקיהו  קרה  זה  וכל  יא( 
)במכתב  וכמוש"כ  החיים  עיקר  קיבל  שעכשיו  ונמצא  להתחבר,  התחיל  שעכשיו  גדולה,  עליה 

לחזקיהו בישעיה לח( דהיינו שעכשיו נותן הודאה להש"י שזכה לכח אב לבנים, שזהו עיקר החיים 

לבנים  אב  יט(  לח  )ישעיה  בחי'  חיים,  רוח  באפיו  ויפח  ז(  ב  )בראשית  בבחי'  והנצחיות,  ההמשכיות 

יודיע.

מנשה חזר בתשובה.

נתתקן  שהכל  ונמצא  בתשובה,  חזר  מנשה  שבאמת  יד(  דרוש  )ח"ב  דבש  ביערות  וכמוש"כ  יב( 
וז"ל חזקיה אמר והתנצל שלא לקח  יצא כל מלכות בית דוד עד משיח צדקנו.  בסוף, וממנו 

אשה, כי חזי ברוח הקדש דהוי ליה בנין דלא מעלי, והשיב לו ישעיה בהדי כבשי דרחמנא למה 

לך ]ברכות י ע"א[ וכו', ויש להבין מה ענין זה לכבשי דרחמנא, הלא ראה ברוח הקדש, והוי 

יתמה, הלא כדין  וגם באמת  ורביה,  זה ממצות פריה  ליה למימר סתם אין לך למנוע בשביל 

טען חזקיה, איך יעמול ויוליד בנים משחיתים אשר אביהם הם מחללים ואומרים שזה גידל וזה 

ילד, וא"כ אם מוכרח להוליד רשעים אף שיודע שיהיו רשעים, קללה זו מה טיבה:

אבל הענין כך, כי אמרו גדול שבבעלי תשובה הוא מנשה מלך יהודה, וגדולים בעלי תשובה 
מצדיקים גמורים ]ברכות לד ע"ב[, וא"כ ראוי לחזקיה להולידו, רק חזקיה ראה ברוח הקדש 

דיוליד רשעים, אבל לא חזי דישובו בתשובה, ועל זה השיב לו ישעיה, כי חזקיה השיג ברוח 

הקדש דרך כסא כבוד משם ישיגו רוח הקדש, ובעל תשובה הקב"ה חותר חתירה מתחת לכסא 

כבוד, ובפרט במנשה אשר דרשו ]סנהדרין קג ע"א[ ויעתר לו, אל תקרי ויעתר אלא ויחתור, 

א"כ אי אפשר להשיגו ברוח הקדש דרך כסא כבוד. 

היא טענתו בהדי כבשי דרחמנא, כי זהו מסודות שעושה בהצנע ממלאכי השרת וצורות  וזו 
בוראך  על  השען  ולכך  הקדש,  ברוח  להשיגו  לך  אפשר  אי  וא"כ  כבוד,  בכסא  אשר  קדישי 

ועשה כמצותיו ואל תדאג, והנה באמת לכך גדולים בעלי תשובה, כי העונות נהפכים לזכיות, 

וזהו הענין שאמרו ]שמ"ר כ"ג ג'[ כי הקב"ה מתקן ממכה עצמה רטיה, כי אין לך מכה גדולה 

מעבירות, ומזה מתקן הקב"ה רטיה ושב ורפא לו, כי העונות נעשים זכיות, ואין לך רטיה יותר 

מזה: עכ"ל.

עכשיו  שדייקא  הש"י  את  חזקיהו  שיבח  זה  שכל  עליה,  לצורך  הוא  זו  ירידה  דכל  ונמצא 
בירידתו מתחיל התיקון האמיתי.
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לב אבות על בנים.

ושקע  גירר עצמות אביו,  גם לאחז הרשע, שמקודם  נעשה תיקון  וכמו"כ חזינן שעכשיו  יג( 
חמה שלא בעונתה, כדי שלא יהא נספד, ועכשיו חזרו לחזקיה כמוש"כ בפסוקים )מלכים ב, כ, יא( 

שכל זה מבטא שמקודם התנתק ממשפחתו וכו', כמו שלא נשא אשה, ואח"כ כשחזר והתחבר 

הרי כמו שנעשה תיקון להמשך הדורות, כמו"כ נעשה תיקון להאבות, בבחי' )מלאכי ג כד( והשיב 

לב בנים על אבות ולב בנים על אבותם, שזה מבטא חיבור להנצחיות, בחי' תיקון הלשון הרע, 

וכל זה הבין חזקיהו מזה שהיה עליו טענה שהתפלל בזכות עצמו ולא בזכות דוד, והש"י אמר 

לו שיושיע לו בגלל דוד אביו, ולכן נעשה תיקון במדה מסוימת גם לאחז.

פליאה דעת.

הקשה  הבשורה  ישעיה  לו  כשבישר  במלכים  מאד  התמוהים  הפסוקים  נתיישב  ומזה  יד( 
הברית  וארון  הלוחות  העליונים  סודות  לו  והראה  ופתח  בבל,  מלך  שליחי  אצלו  כשביקרו 

)כמבואר בתנדב"א פ"ח( )שכל זה הוא סוד חוסר הצניעות שהיה לו בביתו, שזהו בחי' חדר המ', שנקרא כן מקום הלוחות וארון 

הברית, והבן היטיב הקשר הנורא( ואמר לו הנביא שימים באים ויקח מלך בבל את כל זה, וכמו"כ בניך 

אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים למלך בבל, שאמר לו הנביא ממש הדברים אשר 

מהם חשש מאד חזקיהו שיהיו לו בנים מקולקלים, ובאמת אמר לו הנביא כן, שהדגיש לו בנים 

אשר יצמאו ממך וכו' דהיינו שכל פגם זה היה אצלך ועכשיו יצא זה החוצה כנ"ל, 

וכאן הוא מקום פליאה נוראה, שאמר לו חזקיהו לישעיה, טוב דבר הויה אשר דברת ויאמר 
ואמר  כזה,  קשה  בשורה  לו  שבישר  עצומה  תמיהה  שזהו  בימי,  יהיה  ואמת  שלום  אם  הלא 

חזקיה שהוא טוב, ובימיו יהיה שלום ואמת, וכבר תמהו המפ' שבשלמא כשאמר טוב הדבר 

ואמת  כו( אבל כשאומר שלום  ב, לב,  )שפרש"י בדברי הימים  וכמו  יש לפרש שהצדיק עליו את הדין 

יהיה בימי, הלא משמע כאילו שדואג רק לדורו, )עי' רמ"ד וואלי ועוד(.

שלום ואמת.

יובן שאמר חזקיהו שלום ואמת יהיה בימי, ששלום ואמת מבטא היחוד  אמנם לדברינו  טו( 
השלם, שחזקיהו ידע שכל זה בא לו בגלל שנשא אשה והוליד בנים, ובכל זאת שמח, שידע 

שסוף סוף נעשה כאן עיקר התיקון שנקרא שלום ואמת, ובזה יובן הדברים הנוראים שכ' בעל 

תורת המנחה )וכנראה הוא מחז"ל( שגדול השלום שאפילו כל הצרות שבעולם באים על האדם ועל 

זרעו ועל כל ישראל, אם יהיה שלום בימיו אינו חושש דכתיב )מלכים ב, כ, יט( ויאמר חזקיהו טוב 

שעיקר  חזקיה  הבין  שלדברינו  בימי,  יהיה  ואמת  שלום  אם  הלא  ויאמר  דברת  אשר  ה'  דבר 

התכלית נעשה כאן, ומה שנעשה אח"כ צרות רח"ל הלא הכל כדאי למען היחוד השלם.
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ענף ג

חזקיהו משיח.

)סנהדרין צד.( ביקש הקדוש ברוך הוא  ובאמת התיקון על כל זה הוא השירה, שאמרו חז"ל  א( 

לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של 

חזקיה  משיח  עשיתו  לא  לפניך  ותשבחות  שירות  כמה  שאמר  ישראל  מלך  דוד  ומה  עולם 

שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח עכ"ל, 

דבאמת השירה הוא סוד התיקון הכללי, שהוא בחי' עשרה מיני נגינה שהוא תיקון על הכל, 

שאע"ג שחזקיהו נשא אשה וכו', הרי נעשה אח"כ מזה ירידה כמו שחשש מראש חזקיהו, ועי' 

השירה היו יכולין לתקן הכל, שהשירה הוא סוד חיבור ההפכים, סוד נשואי איש ואשה )וכמוש"כ 

רבינו כל זה בלקו"מ קמא מט, התורה שנאמרה אצל נשואי בתו שרה, שמדבר על השיר שיתער לעתיד(.

הכנעה ושפלות.

ב( וכמו שאמרו חז"ל )שהש"ר פ"ד פיסקא כ( שראוי היה חזקיהו מלומר שירה, וכו' אלא שגבה לבו 

מלומר שירה, שהשירה הוא בחי' שפלות, וכמו שנראה בחוש בכל השירות שמחברין ירידות 

ועליות וכו', בחי' זדונות שנהפכים לזכיות, שכל זה הוא מעל השכל האנושי, שהשיר ההוא 

סוד האמונה כמוש"כ תשורי מראש אמנה )שה"ש ד(, שכ' רבינו ז"ל שהשירה הוא הניגון והזמר 

חזקיהו  של  הקושי  עיקר  היה  שזה  וכו',  והבחירה  הידיעה  מתחברין  ששם  לבוא  לעתיד  של 

שראה שיצאו ממנו בנין דלא מעלי כוו', אבל יש סוד שהכל יהפוך לתיקון שזהו סוד השירה, 

ואז אפשר לתקן הכל.

דיבור כח השירה.

ג( כי השירה הוא ההיפוך מלשון רע, ועיקר תיקון הדיבור הוא כח השירה, וכמו שהיה כשיצאו 

ממצרים שהדיבור יצא מהגלות, עד שזכו לומר שירה, וכמו"כ היה צריך היות תיקון הדבור 

ע"י השירה, וכמוש"כ )שמות יג( ביציאת מצרים למען תספר באזני בנך ובן בנך וגו', שזהו בחי' 

פה סח, תיקון הדבור, כמו"כ כאן כדי לתקן פגם הלשון שפגם בזה חזקיהו היה צריך לומר 

שירה, שאז באמת היה מתקן הכלה כל, )שהשלום שזכה כחזקיה היה שלום של מרירות וכמוש"כ )ישעיה לח יז( 

לשלום מר לי מר, אבל היה יכול לתקן כל המרירות ע"י השירה, ההיפוך מגבהות הלב שהיה 

לחזקיה בעת שנשא אשה(.
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מיעוט הירח.

ד( ועי' בהאר"י ז"ל )בשער הלקוטים שם( שחזקיהו ראה ירידת הלבנה ומיעוטה, ולכן ידע שיצאו 
ממנו בנין דלא מעלי שכל זה אפשר לתקן עי' סוד השירה, שבכל שיר יש עליות וירידות, וכמו 

וירידות, ועי' השירה  שבאמת רואין כל הדורות של מלכי בית דוד שהם בחינת שירה עליות 

נעשה סוד תשובה מאהב, שנהפכין הזדונות לזכיות.

ואנכי הסתר אסתיר.

ה( וכמו שבארנו דאחר שיצא מכלל בחי' טריפה נעשה בחי' בעל מום, שאז נראים החסרונות 
אבל באמת נעשה כאן תיקון, וחזינן כעין זה בפסוקי התורה, )דברים לא(, שאחר שהתוודו ואמרו 

הלא כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ממשיך הפסוק ואנכי הסתר אסתיר, שמקשים 

כל המפרשים הלא כבר התוודו וחזרו בתשובה, 

ונתגלין  לתקן  צריכין  הרי  ומתוודים  התיקון  לעולם  שנכנס  דאחר  היטיב  יובן  ולדברינו 
לכם  כתבו  ועתה  ומיושב מאד מש"כ בהמשך  לזכויות,  הזדונות  כל  כדי שיהפוך  החסרונות, 

השירה הזאת, שזהו ממש סוד השירה כנ"ל, שע"י השירה יכולין לתקן ולהפוך הכל לטובה, 

וזה סוד וענתה השירה לפניו וגו' כי לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו דייקא, שסוף סוף יתתקן 
הכל ע"י כח זרעו כמו שרואין במלכי בית דוד שממנו יצא משיח במהרה בימינו.

שיר נעים.

ו( וכמו שאמרו חז"ל )בסנהדרין שם( דהטענה על חזקיה היה של עשה כדוד זקינו ששר כל ימי 
חייו, שזהו סוד אורו של משיח, לעשות מהכל שירות ותשבחות לא-ל חי, סוד תפלת הצדיקים 

וכמו"כ סוד תורת הצדיקים, שספרו של רבינו ז"ל שהוא אתחלתא דגאולה )כמבואר בחיי מהר"ן 
כל  הפסוקים  ע"י  בספרו  ז"ל מקשר  ההפכים, שרבינו  חיבור  שירה,  בחינת  הוא  ג"כ  אות שמו( 

ההפכים, וכמו שבארנו במק"א שרבינו ז"ל רואה כל תורתו בפסוקי התורה, ואינו טורח לבאר 

הקשר השכלי כלל, אלא מראה לנו שהכל קשור להפליא בבחי' שירה, 

נעים" להראות שכל ספרו הוא השיר של  ז"ל בראש ספרו הקדוש "שיר  רבינו  הקדים  ולכן 
הגאולה, שבזה מהפכים כל הירידות לעליות, בכח דוד מלך ישראל, שחיבר ספר תהלים שהוא 

הגאולה,  עיקר  עבדיך", שזהו  דוד  "שירי  בחי'  הוא  ספר התהלים  ועיקר  נגינה,  מיני  בעשרה 

בחי' כי בשמחה תצאו, שבשמחה ושירים יוצאים מהגלות ברננה בב"א.
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המשך השלמה

השראת השכינה בבית המקדש.

א. אחר שנתבאר דברי המדרש )ויק"ר כו, ב( שדוד המלך ביקש מהש"י שיסלק השכינה לרקיע, 
שכינתו  הש"י  והשרה  שלמה  בימי  המקדש  נבנה  אח"כ  איך  דא"כ  עצומה  הערה  להעיר  יש 

בישראל, ובפרט שלא מצינו שהיה תיקון מיוחד על לשון הרע, וא"כ איך באמת חזרה השכינה, 

ובפרט שדוד המלך הוא זה שיסד הבית המקדש, וכמוש"כ בפסוקים )בשמואל ותהלים(, וא"כ קשה 

מאד איך מתיישב מה שדוד ביקש רומה על שמים אלקים שלכאורה זהו ממש ההיפוך מכל מה 

שפעל ועשה דוד בכל ימי חייו, לחפש המקדש, וכמוש"כ )תהלים קלב( שאמר דוד אם אבא באהל 

להוי'ה  עד אמצע מקום  תנומה  ולעפעפי  לעיני  יצועי אם אתן שנת  על ערש  ביתי אם אעלה 

משכנות לאביר יעקב, הנה שמענוה באפרתה וגו', ואז זכה שהראה לו הש"י על ידי גד הנביא, 

ומזה בנה אח"כ שלמה את המקדש, ואיך יתכן שדוד עצמו ביקש על סילוק השכינה, והדברים 

מרפסין איגרא.

תיקון המלכות והדיבור.

הפה  תיקון  שהוא  המלכות,  תיקון  הו"ל  גופא  הוא  דוד  בית  מלכות  דבאמת  נראה  אמנם  ב. 
ישראל,  פיהם של  קדושת  בחי'  ישראל,  זמירות  נעים  הוא  הדיבור, שדוד המלך עצמו  תיקון 

בחי' ספר תהלים, ולכן כל בקשתו של דוד שביקש סילק שכינתך וגו', היה לעת צרה כשרדפו 

אותו ומלכותו היתה בסכנה, עד שאמר אני אמרתי בחפזי כל האדם כוזב )תהלים קטז יא(, ואמרו 

חז"ל )מדרש תהלים יח, ועי' רש"י שם( שדוד בשעה שראה עצמו מצומצם ביד שאול התחיל ואמר על 

חנם משח אותי שמואל וכו' היכן אותה ההבטחה שהבטיח אותי וכו', ועל אותה שעה אמר 

דוד רומה על השמים אלקים, שדוד המלך ראה פגם הדיבור ופגם השכינה.

דורו של אחאב.

המלכות,  ותיקון  הדיבור  תיקון  בזה  הוה  שונאיו,  מפלת  דוד  כשראה  שאח"כ  ניחא  ובזה  ג. 
שבית המקדש עצמו הוא תיקון הפה והלשון )עד שבבית שני נחרב משום לשון הרע, כי כשגובר הדיבור הרע, אזי 

נסתלק השכינה(, וכשירד השכינה להארץ נתקדש פיהם של ישראל למטה, 

אפשר להבין דורו של אחאב שהיו שומרין את לשונם, שאע"פ שהיו עשרת השבטים  ובזה 
נדחים בעבודה זרה, בכל זאת גרם קדושת בית המקדש שהיו אומרים שומרים לשונם, שאע"פ 

הפושעים  דאפי'  בתניא  מש"כ  )דוגמת  מקדושתו  ינקו  אחוריים  מבחי'  הרי  דוד,  בית  במלכות  שכפרו 



-כא-    /מרפאלשומ

גם  )וחיו  לשונם  היו שומרים  בארץ  זמן שהיה השכינה  וכל  אחוריים(  מבחי'  ממנו  יונקים  בצדיק  והמורדים 

בשלום עם מלכי בית דוד כמבואר בפסוקים במלכים א, כב, על הקשרים שהיו לו עם יהושפט מלך יהודה, והתחתן עמו(.

דוד ממרים קאתא.

ד. ובזה יובן נמי שכל שמירת הלשון מתייחסת על שם מרים זכור את אשר עשה ה' למרים וגו' 
)דברים כד ט(, שמרים היא כתר מלכות, כמוש"כ רש"י על פסוק ויעש להם בתים, וכמבואר )סוטה 

יא,( דדוד אתיא ממרים, ולכן עיקר הנסיון של הלשון היה דייקא אצלה, ונתקן בלשימות ע"י 

מלכות בית דוד.

כח הבחירה.

נו:( דמשום שקיבל דוד לשון הרע נחלקה אח"כ מלכות  )שבת  יובן מה שאמרו חז"ל  ובזה  ה. 
בית דוד וכו' וגלינו מארצנו, דאז נפגמה המלכות, ומזה נצמח אח"כ החורבן שברית כרותה 

ללשון הרע שתתקבל, ובאמת אע"ג דברית כרותה וגו' הרי יש כח הבחירה, ואי אפשר להכריח 

ח"ו לקבל לשון הרע, וזהו סוד הצדיקים שמתקנים הלשון הרע לגמרי, שאינם שומעים כלל 

לשום לשון הרע, ועושים מכל מה ששומעים תורה, שזהו סוד הבית השלישי )וכמבואר כל זה בחיי 

מהר"ן השמטות אות רמג(.

* * * * *



-כב-

והלכת בדרכיו
יחיד וציבור.

 )8 כט  יד  )שמות  מאד  גדול  יסוד  חכמה  משך  בספר  מצינו  טובות,  מדות  בעניני  בעסקנו  א. 
שפותח לנו שער בענינים אלה, דהנה מצינו חילוק גדול בין הנהגת הש"י בעניני המדות שבין 

8 משך חכמה )שמות יד כט( והמים להם חומה מימינם ומשמאלם - בהתבונן בדרכי התורה נראה כי במצות מעשיות כמו עו"ג 

ועריות יש כרת וסקילה ושאר מיתות ומלקות לא כן בנמוסיות ומדות כמו מחלוקת לשון הרע רכילות גזל אין מלקות דהוי 

לאו הניתן לתשלומין או דהוי לאו שאין בו מעשה, אולם זה דוקא ביחיד העושה אבל אם הצבור נשחתין בזה מצאנו להיפך 

בירושלמי דפאה )א-א( דורו של דוד כולם צדיקים היו וע"י שהיו בהן דילוטורין היו נופלים במלחמה כו' אבל דורו של אחאב 

עובדי עו"ג היו וע"י שלא היו בהן דילוטורין היו יורדים למלחמה ומנצחין בו, שאם הצבור נשחתין בעו"ג ועריות ע"ז נאמר 

)ויקרא טז, יז( השוכן אתם בתוך טומאותם אבל בנמוסיות ומדות לשון הרע ומחלוקת ע"ז כתוב )תהלים נז, ו( רומה על השמים 

כו' כביכול סלק שכינתך מהם, וגדולה מזו אמרו )יומא ט( שבמקדש ראשון היו עו"ג עריות כו' ובמקדש שני היו עוסקין בתורה 

ובמצות כו' מפני שנאת חנם ושם שאלו מי הם גדולים תנו עיניכם בבירה שחזרה לראשונים כו', 

הרי דאם הצבור נשחתין במדות גרוע יותר מאם נשחתין במצוות ולכן אמר ר' יוחנן )חלק דף ק"ח( בא וראה כמה גדול כוחו 

של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם גזר דינם אלא על שפשטו ידיהם בגזל דכתיב הנני משחיתם כי מלאה הארץ 

חמס שעל עריות דין צבור יש להם והי' מרחם עליהם אבל על נמוסיות לא יתכן, 

ולכן על חלול שבת בעוה"ר שנתפשט אז יכולים לקוות כי יאחר להם כי הם צבור ואף בעו"ג אמרו בספרא )קדושים צב. צה( 

והנפש ונכרתה שאין הצבור נכרתין אבל כיון שפרצו בנמוסיות הולכים בחרבות וחצים לחמוס ולגזול ונשחתו במדות כי המה 

כחייתו טרף אז נקום ינקם ה' ולא יאחר כי איך נחשוב להם אם כיחידים הלא על מצות הן נכרתין ואם כצבור הלא על נמוסיות 

הן יתמו, 

וכן בדור המבול על גזל לבד היה דנן כיחידים אבל כיון שהשחית כל בשר דרכו אם היה דן אותן כל יחיד לעצמו היה נכרת 

וע"כ דדן אותם בהצטרף כצבור והיו נכרתין עבור הגזל, ולכן מצאנו שעל העגל שהי' החטא בעו"ג מחל הקב"ה להם ונתרצה 

להם אבל על מרגלים שהי' לשון הרע וכפיות טובה לא מחל להם ונגזר במדבר הזה יתמו. 

ובזה אתי שפיר המדרש שהובא בילקוט )ס"ס רלד( והמים להם חומה מלמד שעמד סמאל ואמר רבש"ע לא עבדו עבודה זרה 

ישראל במצרים ואתה עושה להם נסים כו' ונתמלא עליהם חמה וביקש לטובען )לכן כתוב חמה חסר וי"ו(, היינו דעל הנסים 

שעשה להם בהוציאם ממצרים לא טען משום דהגם דהיו נשחתין במצוות כמו שעבדו עו"ג והפרו ברית מילה אבל מיושרין 

היו במדות שלא הי' בהן לשון הרע והיו אוהבין זה את זה יעוי"ש מכילתא בא פ"ה )פ' כח( 

ולכך בצבור הקב"ה עושה להן נסים אבל במים כשנחלקו לד' כתות )מכילתא יד ס"פ )יג(( ויש שאמרו נשוב מצרימה הלשין 

שצריך לדון אותם כיחידים והן נכרתין על עו"ג והיך אתה עושה להם נסים ודו"ק.

 אמנם המסתכל יראה דבקרא קמא כתיב והמים להם חומה בוי"ו רק בכתוב השני כתוב בלא וי"ו וע"ז דרש המדרש )ס"ס רלד( 

שנתמלא חימה, והוא דבאמת אמר להם משכו מעו"ג )מכילתא בא עד( והדבקו במצוות והם עשו תשובה על עו"ג שהאמינו 

בה' וכן מלו עצמם ובשר בניהם ועבדיהם ולכן לא הי' לצעוק להס"ם על שהשי"ת עשה להם נסים במצרים בהוציאם ביד רמה 

בעמוד אש וענן רק כאן שאמרו מצרים אנוסה מפני ישראל כי ה' נלחם להם במצרים הלא הודו כי ה' נלחם וחזרו בהן לנוס 

מפניהם אם כן גם הם עשו תשובה )ומפני זה זכו לקבורה רשב"ם דף קי"ח( ע"ז צעק הלא גם ישראל עבדו ע"ג במצרים ונמחל 

להם א"כ מפני מה הללו נצולים והללו יהיו נטבעים 

ע"ז השיב הקב"ה שוטה כו' וכי מפני ישוב עבדוה הלא לא עבדו אלא מתוך שעבוד ומתוך טרוף דעת אבל התשובה שפירש 

מעו"ג ושחטו תועבת מצרים לעיניהם היו מתוך הישוב ומתוך ההרווחה דששה חדשים בטל השעבוד מהם כיון שהחלו המכות 

הטרוף  מתוך  הי'  והתשובה  והשלוה  ההרווחה  מתוך  עו"ג  דעבדו  להיפך  הוא  אבל המצרים  תוס' שם(  וע'  יא  )ראש השנה 

שנהממו בים ולכן הם נטבעים וישראל עושה להם נסים, יתן השי"ת שבנ"י ישובו לה' מתוך הרווחה אמן.



-כג-    /והלכתבדרכיו

אדם לחבירו, ובין הנהגת הש"י בבין אדם למקום, דבבין אדם למקום מצינו חילוק בין יחיד 

וצבור, דיחיד שחטא בעריות וכו' נענש במיתת בי"ד וכריתות, וצבור שחטאו אמרו חז"ל דאין 

הצבור נכרתין, וכמוש"כ השוכן בתוך טומאתם, 

שאין  שרואים  וכמו  וכך,  כל  נענש  אין  חטא  יחיד  דאם  להיפוך  מצאנו  לחבירו  אדם  ובבין 
עונשים בתורה על גזל ולשון הרע, משא"כ בצבור שחטא שאמרו חז"ל שבדורו של דוד, שהיו 

יורדין למלחמה ונופלין כיון שהיה בהם חטאים של לשון הרע, וכמו"כ אמרו ביומא דביהמ"ק 

שני נחרב משום שנאת חנם ולא חזרה להם.

בנים אתם.

ב. וכדי לבאר סוד הענין נביא דברי הרמ"ע מפאנו )יונת אלם פ"ח( עה"פ בנים אתם לה' אלקיכם 
וגו', וז"ל ודוק אומרם בעלי תשובה וצדיקים גמורים כלם בלשון רבים כי הכוונה על כללות 

העולם בסוד כי ימין ושמאל תפרוצי אלו פארן ושעיר והנלוים אליהם ויתר השרים שלמעלה 

שהם נעשים אגודות אגודות לכאן ולכאן שכלם עתידים לקבל תקון גמור באחרית הימים ולפי 

שלא נדחו אלא מאכילת עץ הדעת שפיר קרינן להו בכנופיא בעלי תשובה ואע"פ שזה התאר 

לא יצדק ליחידים שבהם כלל כי ערבי מהול או גבעוני מהול והוא שמל וטבל לשם גר צדק 

כקטן שנולד דמי וקודם לכן ראה ויתר אלא כדאמרינן כיוצא בדבר אתה אומר בנים אתם לי"י 

ולא מצינו במקרא תאר זה ליחיד כלל זולתי ה' אמר אלי בני אתה ובארנוהו במקומו עכ"ל.

דרגה  שזהו  אתה",  "בני  ז(  )ב  בתהלים  המלך  דוד  אצל  )רק  "בן"  נקרא  שהיחיד  בתורה  מצינו  דלא 
מיוחדת בחי' משיח בן דוד שנבאר זה בהמשך(, שרק כללות ישראל הם בדרגת "בנים", 

ולפי"ז מתיישב מאד דכל מה שהש"י מוחל ומרחם על ישראל, כל זה הוא רק כשהם באחדות, 
שאז יש להם דרגת בנים, שלכן אפי' בחטאים חמורים מאד כמו בחייבי כריתות, ואפי' כשהיו 

דור עובדי ע"ז הרי לא אבה הש"י להכרית את ישראל, ולכן צריכין שלא יהא בהם עוון של בין 

אדם לחבירו, שהוא עון השחתת המידות והפירוד, שאז כולם נכללים ביחד, ואז נאמר עליהם 

ובין כך ובין אתם קרוים בנים, )קידושין לו, א( והם רצויים וחביבים לפניו ית'.

בין כך קרוים בנים.

ג. ויש כאן עומק גדול מאד שהנה כל מי שחי באור הצדיקים יודע דברי התחזקות על החביבות 
החכמה  )והמשך  מפאנו  רמ"ע  לדברי  אמנם  וכו',  הרחמים  הנהגת  וכמו"כ  עמו,  על  להש"י  שיש 

הנ"ל( נבין שבאמת נצרך לכל זה סוד ההתכללות, שרק אז אנו נקראים בשם "בנים", ואז יוצדק 

ההנהגה של לפנים משוה"ד, ובין כך ובין כך קרוים בנים.



-כד-

דברי אמת ושלום.

)פסיקתא  זי"ע שכל אחד חשיב כבן יחיד לאביו שבשמים  וכמו"כ כל מה שאמרו הצדיקים  ד. 

רבתי פרשה כז, וכמוש"כ במשנה בסנהדרין לז: שכל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולם( וכמו"כ אמר הש"י לדוד בני 

אתה )תהלים ב(, הבן יקיר לי אפרים, כל זה הוא דוקא כשאנו באחדות, שאז אנו נחשבין כבנים, 

ואז גם היחיד מקבל חשיבות כבן יחיד, מצד ההתכללות בצבור, אבל כשכל אחד ח"ו בפירוד 

אזי אין היחיד בפני עצמו נקרא בן להש"י 

כמוש"כ  והסתה  פשר  דבר  רק  ויחשוב שהם  באמת  יאמין  לא  חיזוק  דברי  לו  כשיגידו  )וגם 

הקדוש  הצדיק  של  בהקיבוץ  להכלל  כשזוכין  שרק  שם  וכמוש"כ   ,9 יח  אות  נפש  במשיבת 

אז  באחדות  כשאנו  שרק  מפאנו  הרמ"ע  מש"כ  בחי'  הוא  זה  שכל  באמת,  בזה  מאמינים  אז 

אנו נקראים "בנים", והאחדות נעשה ע"י נקודת הצדיק, שהוא שורש כלליות נשמת ישראל, 

וכמו"כ ע"י נקודת כלל ישראל וכמבואר בלקו"מ קמא לד, בחי' ישראל ממשלותיו, שצריכין 

לקבל מכל אחד מישראל(.

נקודות טובות.

זה שצריכין  על  רפ"ב קמא(, כשמדבר  )בתורה  ז"ל  רבינו  בדברי  היטיב מה שרואין  יובן  ובזה  ה. 

הרי מתחיל  וכו',  רשע  ואין  עוד מעט  בחי'  נקודתו הטוב,  ולראות  זכות  לכף  עצמו  את  לדון 

ורואה  באחדות,  כשחי  דאז  ואחד,  אחד  בכל  הטוב  לראות  מה שצריכין  על  לדבר  ז"ל  רבינו 

9 משיבת נפש )אות יח( לפעמים נדמה להאדם השומע או מעין בספרים ורואה ההתחזקות, שחזקו אותנו הצדיקים האמתיים 

ותלמידיהם הבאים אחריהם והודיעו לנו, שאין שום יאוש בעולם ואפלו אם נפל כמו שנפל, רחמנא לצלן, אוף על פי כן השם 

אתו ועמו ואצלו וסמוך לו כי "מלא כל הארץ כבודו" וגם משם מצפה השם יתברך לתשובתו באיזה מדרגה שהוא. 

אך מחמת חלישות הדעת שיש לו ממעשיו שאינם טובים כי ידע אינש בנפשה ונדמה לו שהוא גרוע מן הכל ולא עליו נאמר 

דברים הללו, הגם כי הצדיקים בארו בפרוש שהם מדברים אפלו עם הגרוע שבגרועים, אוף על פי כן נדמה לו כאלו הם רוצים 

רק לפתות אותו ולהסיתו ולכנס עמו בדרך פשר בעלמא, כדי שלא יפל עוד יותר ויהיה גרוע עוד ביותר, רחמנא לצלן. 

וכיוצא  ושלום,  חס  תקותו,  אבדה  וכבר  מאד  ממנו  רחוק  יתברך  ושהשם  ושפלותו  פחיתותו  בנפשו  יודע  הוא  האמת  אבל 

בחלישות ונפילות כאלו שרוצה הבעל דבר להסיתו ולהדיחו מדרך האמת. 

אבל אותם שזכו להכלל בתוך הקבוץ הקדוש האוחזין עצמן בהצדיק האמת, הם מאמינים באמת ובאמונה שלמה, כי כל דברי 

הצדיק והתחזקותו אינם בדרך פשר ופתוי והסתה, חס ושלום, רק כך הוא האמת לאמתו. כי בגדל השגתם העצומה השיגו 

האמת, כי רבים רחמיו וחסדיו יתברך עד אין חקר וחושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח אפלו מי שכבר נדח לגמרי, חס ושלום. 

וכל הדבורים שהצדיקים מחזקים אותנו ומנחמים אותנו ומעוררים ומקיצים אותנו לידע, כי עדין השם אתנו ובמקומינו ממש כי 

"מלא כל הארץ כבודו", לא מלבם הוציאו דברים אלה, רק הם דברי ה' ממש והוא יתברך בעצמו הודיע לנו הדבורים הקדושים 

הללו על ידי הצדיקים ותלמידיהם הקדושים, שנשארו אחר הסתלקותם, לידע כי עדין השם יתברך עמנו בכל דור ודור ולא יעזב 

אותנו לעולם עד יכונן וישים את ירושלים תהלה בארץ. ולעתיד לבוא יזכו לראות זאת בעיניהם ממש בבחינת "ונגלה כבוד 

השם וראו וכו' כי פי השם דבר". )שם אות פ"ב מובן(:



-כה-    /והלכתבדרכיו

הטוב שיש באחרים יכולין לראות גם נקודה טובה משלו, אבל כשרואה רק את עצמו ח"ו אזי 

אין מאיר ח"ו נקודתו הטובה.

כח האחדות.

ו. וזה סוד מה שאמרו חז"ל )סנהדרין צח( אין בן דוד בא עד שיהיה הדור כולו זכאי או כולו חייב, 
דההבנה בזה דאם הם באחדות, על כרחך יהיו נגאלין, שהצבור כולו עולה לפניו ית' לרצון, 

מתנצחין  היו  באחדות  כולו  שהיו  כיון  אחאב  של  בדורו  ולכן  נכרתין,  צבור  שאין  וכמוש"כ 

במלחמה, )ובמק"א נבאר איך באמת זכו אז לדור שכולו באחדות(.

תפלת חזקיהו המלך.

ז. וכדי להבין יותר נקדים ענין אחר ושוב יתבאר גם ענין הנ"ל )לעובדא ולמעשה( דהנה במלכים 
)ב, כ, ג( מבואר תפלת חזקיהו שאמר לו ישעיה שהולך למות גם בעוה"ז וגם בעוה"ב )בעונש שלא 

נשא אשה( ואז התפלל חזקיהו ואמר "אנא הוי'ה זכר נא את אשר "התהלכתי לפניך באמת ובללב 

שלם" והטוב בעיניך עשיתי", 

10( שהיה זה חסרון לחזקיה שתלה בזכות עצמו, ותלו לו בזכות  י, ב  חז"ל )בברכות  ואמרו 
אחרים , 

והיה זה חטא של חזקיהו, וכמבואר בסנהדרין )קד, א( שאמרו חז"ל בשביל הטוב בעיניך עשית 
"מה אות" וכו' עיי"ש, ופירש"י בשביל חזקיה ששיבח את עצמו, שאמר הטוב בעיניך עשיתי, 

גרם לו שאמר מה אות כי אעלה בית ה', ששאל אות מהקב"ה שעבירה גוררת עבירה עכ"ל, 

לתלות  הוא  עבירה  דאיזה  צ"ב  ולכאורה  לעבירה,  נחשב  עצמו  בזכות  שתלה  שזה  ומבואר 
בזכות דבר אמיתי של עצמו.

שפלות והכנעה.

ח. אמנם יש כאן יסוד גדול בענין השפלות והכנעה, דהנה הש"י ברא את האדם ומרגיש עצמו 
כנפרד, ונכנס בו גאות וגבהות, ועיקר עבודת הש"י שיבין האדם בכל מעשיו ודיבריו ומשבותיו 

שלא בחיל ולא בכח ועוצם יחדו עושה את כל הדברים, ויבין שכל הטובות שיש לו ברוחניות 

10 ברכות )שם( כל התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים וכל התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו משה תלה 

בזכות אחרים שנאמר זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך תלו לו בזכות עצמו שנאמר ויאמר להשמידם לולי משה בחירו 

עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית חזקיהו תלה בזכות עצמו דכתיב זכר נא את אשר התהלכתי לפניך תלו לו בזכות 

אחרים שנאמר וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי.



-כו-

וגשמיות הכל הוא ממנו ית', והקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו, מרחם עליו, והנה אין הקב"ה בא 

ואי אפשר להגיע להשגה הזאת בנקל,  ויודע שאין האדם מלאך  ג(,  )ע"ז  בטרוניא עם בריותיו 

ולכן דורש ממנו שיבין שהכל הוא בזכות אבותיו, וזהו עיקר השפלות הנדרש מהאדם, )ואע"ג 

שבוודאי יש גם בחירה, מ"מ הבחירה אינו אלא בדבר קטן ועיקרי הכוחות הרוחניות של האדם בא בירושה מאבותיו(.

זכות אבות ואמהות.

בעינים של אמת, שכל  היטיב,  ולהבחין  לראות  יכול  וזהו מושכל פשוט מאד שכל אחד  ט. 

שיש  ממש,  בחוש  וכנראה  הוריהם,  מבית  בא  הכל  הרי  וביתו  לו  שיש  המיוחדות  המעלות 

למשל  לו  שיש  לדוגמא  וכמו  אמו,  מצד  לו  שיש  דברים  ויש  אביו  מצד  להאדם  שיש  דברים 

תורה ותפלה באופן מיוחדת, אזי הכח התורה שלו מאביו, וכח התפלה מאמו וכן על דרך זו 

בפרטיות אצל כל אדם ואדם.

שורש אחד.

לבית  בינו  לו שההבדל  נראה  וממש  מאביו,  שונה  מאד  לו שהוא  נראה  ואע"ג שלפעמים  י. 

בישיבה  למד  שאביו  אדם  למשל  וכמו  כן,  אינו  באמת  הרי  ממערב,  מזרח  כרחוק  הוא  אביו 

והוא  הוא בדרך הבקיאות,  לימודו  וכל  הישיבות,  בנוסח  דרך הלימוד העמוק  בו  שלא למדו 

עצמו הלך לישיבות ששם כבר מלמדין בדרך החדש )של הגר"ח וסייעתו(, הרי אע"ג שדרך לימודו 

והכשרונות  והחשיבות  ויראה שכל החשק  היטיב  יבחין  סוף  כל  סוף  הרי  מאד שונה מאביו, 

וכו' הכל קיבל מאביו, ורק בצורה הסופית קיבל תורתו גוון אחר, מהמקום שלמד שם, וכמו"כ 

הוא בכל דבר ודבר )ואי אפשר לפרט איך הולך ענין זה אצל כל אחד ואחד( וכשיבין דבר זה יפסיק להתגאות, 

ויבין שכל מה שיש לו הכל הוא בירושה מצד אבותיו.

זכות עצמו.

בפסוקים  )כמבואר  גאוה  לידי  והגיע  עצמו,  בזכות  המלך שתלה  חזקיהו  על  הטענה  היה  וזה  יא. 

בדברי הימים ובמאמרי חז"ל(, שחזקיהו היה צריך להבין שכל הכוחות הם רק בזכות זקינו דוד, והוא 

ירש כל זה )ובאמת לחזקיה היה זה נסיון גדול שהרי היה צריך לגרור עצמות אביו אחז הרשע, וכמו"כ כתת נחש הנחושת, וגנז 

ספר רפואות שעשה זקנו שלמה, והסיר הבמות שעשו קודמיו והודו לו חכמים על כל זה, ונמצא שכל מציאותו היה להסיר הרע מה 

שהשאירו הדורות הקודמים, ובכל זאת היה צריך לדעת שכל הטוב שיש לו הוא ג"כ בירושה מדוד אביו, וזהו החטא שחטא שתלה 

בזכות עצמו(.



-כז-    /והלכתבדרכיו

אל תאמר בצדקתי.

יב. ונמצינו למדים מכל זה שכל הכוחות הרוחניים של האדם אינם בכוחות עצמו אלא בזכות 
לא  כי  וידעת  וגו'  הבאני  בצדקתי  תאמר  אל  ה(  ט,  )דברים  טובא  התורה  שהזהיר  וכמו  אבותיו, 

בצדקתך וכו' אלא בזכות אבות כמוש"כ שם בפסוקים, 

והנה יש בחינה זו "באורך", "וברוחב", שבאורך הכוונה שאינו חי בזכות עצמו, אלא בזכות 
הדורות הקודמים, "וברוחב" יש ג"כ בחינה זו שכל אחד יודע שאין לו זכות משלו, ורק בזכות 

אינו בזכות עצמו, אלא  ה', שכל הכוחות הרוחניים שיש לאדם, הרי  יכול לעבוד את  הצבור 

בכח הקהילה והחבורה שהוא נמצא שם, שכל אחד מישראל יש לו אות בספר תורה, שכל אחד 

יש לו כח פרטי משלו בעבודת הש"י, 

וע"ז אמרו חז"ל "וכשאני לעצמי מה אני" )אבות פ"א משנה יד(, שצריכין להבין שאין להיחיד כח 
משלו להחזיק עצמו בעבודת הש"י, שהאדם לבדו אינו יכול לעשות כלום בעבודת הש"י )וכמו 

שבארנו כלפי כח אבות, שכח הבחירה הוא רק בגבר קטן( ועיקר הכוחות באים רק ע"י כלל ישראל.

כח הציבור.

ובזה נחזור לעניננו ביסוד כח הדבור שבארנו בסוד בנים אתם, וכמו"כ מה שהאדם יכול  יג. 
לראות כח זה אצל עצמו שהוא כבן יחיד להש"י, אינו אלא בכח הצבור, שהכח הצבור הוא 

בוסד האחדות, שזהו בחי' השפלות שיש לאדם להבין שצריכין לכח התכללות, ולהבין שכל 

טובות, שזה  ובכח המדות  בכח הצבור,  אינו אלא  בן להש"י  בבחי'  ולחיות  ברוחניות  כוחנו 

בין אדם למקום,  יותר מכל חטאי  בגודל חומרת המדות טובות,  מה שהשריש המשך חכמה 

שכשנכלל בתוך כל ישראל, אזי יש כח של הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים )ירמיהו לא יט(, 

שמגלין  מה  לכל  ולהאמין  לשמוע  ויכול  מישראל,  להש"י  שיש  בההתפארות  להאמין  ויכול 

הצדיקים בההתפארות שיש להש"י מישראל.

בשם כל ישראל.

)פר' דברים( וזה לשון קדשו אלה  ואפשר להבין יסוד זה עפ"י מה המבואר בנועם אלימלך  יד. 
הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל וכו' יש לבאר שנרמז בכאן עצה לעם ה' איך יתנהגו לבא 

אל אמיתת עבודת השם ברוך הוא כי הטעם למה שאנו אומרים קודם כל עבודתינו ותפילתינו 

לשם יחוד כו' בשם כל ישראל 

והכוונה היות שאין צדיק בארץ כו' ואם כן האיך יכול לעשות איזה דבר קדושה באברינו כיון 
שנעשה בהם איזה עבירה חלילה ונפגם אותו האבר ואיך יכול להשרות עליו קדושת העובדא 

כל  הנקרא  עולם  יש  כי  ישראל  כללות  עם  עצמו  שכולל  במה  הוא  לזה  שהתיקון  אך  ההיא 



-כח-

ישראל והעולם ההוא שלם בלי שום פגם כי הכללות ישראל הם הצדיקים כמ"ש ועמך כולם 

צדיקים ואם כן אף שהפרטים חוטאים לפעמים אבל הכללות הם תמיד קיימים בקדושתם ואין 

שטן ואין פגע רע בהם חלילה ותמיד צורתם חקוקה למעלה 

הנקרא בספרי קודש אדם קדמון ושם אין שליטה לחטא כלל והאדם מקשר עצמו שם  והוא 

לעשות  יכול  ואז  עליונה  בקדושה  ונתקן  בכללות  נקשר  האבר  אותו  ואז  ההיא  בהתכללות 

המצוה או העובדא ההוא וזה עצה אחת. עכ"ל.

ולדברינו יובן היטיב שבאמת אין הצבור נכרתין, וכשכולל עצמו עם כללות ישראל אין שורה 

שום פגם, ובזה יובן כל דברי המשך חכמה על גודל החשיבות המדות טובות וחומרתן, שאז 

זוכה לכח "כל ישראל" ששם אין שורה שום פגם.

בית ראשון ושני.

טו. וכמו"כ נבין היטיב סוד גלות בית שני וחורבנו ואריכות הגלות, שגלות ראשון היה הלשון 

במשך  וכמבואר  םש,  כמבואר  הבית  להם  חזרה  ולכן  ט(  דיומא  בסוגיא  )כמבואר  ביחידים  רק  הרע 

חכמה דיחיד שחוטא במדות רעות, אין זה פגם בכללות ישראל, אבל בית שני שנחרב משום 

שנאת חנם לא חזרה, ופגם בית ראשון הוא בחי' פגם העג' שנתגלה שם רחמי ה', ופגם בית 

שני היה בחי' המרגלים בחי' השחתת המדות, וכמוש"כ במשך חכמה, משום דברגע שנעשה 

אור  ע"י  ממרום,  רוח  עלינו  שיערה  עד  הבנים,  וכח  הצבור  כח  נתבטל  אזי  רח"ל,  הפירוד 

הצדיקים, שיחזור לנו כח האחדות בנשמת ישראל, וכמוש"כ במשך חכמה שם מדברי חז"ל 

במכילתא )פר' בא(, שביציאת מצרים היו מיושרין במדות ולא היה בהן לשוה"ר והיו אוהבין זה 

את זה.

פסקה זוהמתן.

טז. ובזה יובן היטיב מה שאמרו חז"ל דבמתן תורה היה ויחן שם ישראל כאיש בלב אחד בלי 

תרעומות ומחלוקת, שאז פסקה זוהמתן וחזרו לאדם הראשון לפני החטא, שעיקר כח זה הוא 

ע"י התכללות נשמת ישראל, שאחר החטא נעשה הפירוד, וכל אחד הוא אבר לעצמו, ובמתן 

שרואין  וכמו  השני,  את  משלים  אחד  שכל  איך  ישראל,  כל  שהבינו  מזוהמתן,  נטהרו  תורה 

בקומת ישראל שכל אחד יש לו מעלה משלו, שיש נשמת ישראל שנוטין יותר לבחי' אור ויש 

שנוטין יותר לבחי' כלי, וכל זה הוא שלימות הנשמות שמקבלין דין מן דין, ולא ראי זה כראי 

זה, הצד השוה שכולם בני א-ל חי, ונשמתן חצובה מתחת כסא הכבוד, ונכללין בנשמת אבותם 

אברהם יצחק ויעקב ובכלליות שבעת הרועים.
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שיחות סעודה שלישית

פרשת יתרו תשע"ו

שיחה ג' – "קרבה אל נפשי גאלה"

הוסיף משה יום אחד עד סוף כל הדורות

התוה"ק בפרשתן )שמות יט י-יא( "ויאמר הוי' אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו 
שמלתם, והיו נכנים ליום השלישי וגו'". השי"ת מצווה על משה להכין העם שני ימים והוסיף 

אינו  זה  יום  וצריך לדעת, שבהוספת  פז.(.  )שבת  ידו  והסכים הקב"ה על  יום אחד מדעתו  משה 

ויש לה  כל הדורות התעלה  סוף  כולה עד  יש בה משמעות שכל התורה  רק פעם אחת, אלא 

הבחי' של הוספת יום אחד. )עיי' 'עבודת ישראל' בפרשתן 11(. וזה הכח של כלל ישראל כל 

הדורות להיות מוסיף והולך כל אחד בדרכו בתורה, וכדהרחבנו במקו"א שזה סוד הכח של 

תורה שבע"פ, שהאדם מחדש וכביכול הקב"ה מסכים על ידו. 

וכל כך משמעות היתה הוספת יומו של משה, שהלא הוזכר כבר בתחילת מעשה בראשית עם 
יום הששי  עד  ועומדים  תלויים  כולם  "יום השישי  לא(  א  )בראשית  רש"י  כדפי'  השינוי שיעשה. 

מתי  ומצפים  יושבים  הם  הבריאה  ד"מיום  ביאר  הקדוש  החיים'  וה'אור  בסיון"12.  ששי  הוא 

יבואו בני ישראל מדבר סיני, לזה כשהגיעו שמה לא עצרו כח לספר סדר הדבר, ותיכף קדמה 

11 עבודת ישראל )פרשת יתרו( כי משה רבינו ע"ה היה רוצה שנקבל התורה ביום שבת קודש כי יום קדוש הוא ומרומם ונשא. 

וכוונתו היה כיון שיקבלו ישראל את התורה בקדושה הנפלאה זאת ישמרו ויקיימו אותה לעולם ולעולמי עולמים, וזה שדרש 

היום ומחר מה מחר לילו עמו, כי אלף השביעי נקרא מחר כמ"ש )ערובין כב.( היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, דהיינו לעתיד 

ואז יהיה החיבור ודבוק כנסת ישראל עם דודה תמיד אפילו בבחינת לילה שהוא כעת זמן ירידת המוחין, אבל מחר יהיה לילו 

עמו ולא יפסוק היחוד, ורצה לעשות גם היום לילו עמו ולכן המשיך הענין על שבת קודש שהיום גורם לזה. אבל האמת לא 

עמד על אמיתת דעת הבורא ב"ה כי לא יראני האדם וחי ולא מחשבותי מחשבותיכם כי הקב"ה רצה לתת התורה ביום ו' מימי 

החול כדי שתתקדש החול גם כן ואז לא יהיה ירידה בשום אופן. 

וראיה לדבר מצינו, כי לפי דעת משה שהוסיף יום אחד ממילא כלו מ' יום בששה עשר בתמוז ואז עשו מה שעשו רח"ל כי 

אחר חצי החודש הוא תגבורת סט"א רח"ל. אבל לפי דעת השי"ת היה כלה חשבון ארבעים יום בט"ו לחודש דקיימא סיהרא 

בשלימותא ואין כח לחיצונים ואפשר שלא באו לידי מעשה הידוע, 

ומחמת שאי אפשר לאדם להשיג רצון הבורא ב"ה עד תכליתו ותחסרהו מעט מאלהים ודרשו רז"ל )נדרים לח.( על משה רבינו 

ע"ה. ממילא שלא הבין תכלית רצון הבורא ב"ה ורצה כנ"ל גם כן לתוספת קדושה לקבל התורה ביום הקדוש מכל הזמנים 

ומבורך מכל הימים והבן:

12 כדפי' רש"י )בראשית א לא( "..ד"א יום הששי כולם תלויים ועומדים עד יום הששי הוא ששי בסיון )ס"א שביום ו' בסיון 

שקבלו ישראל התורה נתחזקו כל יצירת בראשית ונחשב כאילו נברא העולם עתה וזהו יום הששי בה"א שאותו יום ו' בסיון( 

המוכן למתן תורה".
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ההודעה באומרו ביום הזה באו וגו', הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק ה' ושמחו שמים וארץ, 

כי זה הוא תכלית הבריאה ותקותה"13.

גוזר השורשי  וזהו הצדיק  והקב"ה מקיים,  גוזר  יום אחד שם היה הכח של צדיק  ובהוספת 
ביותר, דלא רק על דבר פרטי גוזר, אלא הוא על כל קיום העולם, דאלמלא תורה לא נתקיים 

וכן  כולה.  הבריאה  לכל  משמעות  זה  היה  לתורה,  אחד  יום  שכשהוסיף  נמצא  וארץ,  שמים 

יום היה תלוי עיקר הבחירה של  14( שבהוספת אותו  )ליקו"מ קמא קצ  ידועים דברי רביה"ק 

משה במה שהוסיף יום אחד מדעתו.

החיסרון בהוספה

להבין, שהרי כאן אנו רואים המעלה שבהוספה על הציווי, ולעומת זאת אצל אדה"ר  וצריך 
מצאנו שההוספה קלקל )חז"ל וברש"י 15(, וכענין שאמרו בירושלמי )ירושלמי נדרים כט.( "לא דייך 

13 אור החיים )שמות יט ב(: "ויסעו מרפידים קשה למה איחר המוקדם, כי פסוק זה היה לו להקדים קודם פסוק שלפניו שאמר 

באו מדבר סיני, ואולי שהוא על דרך אומרם )ב"ר נה ח( אהבה מקלקלת השורה להקדים המאוחר, שלהיות כי הוא זה יום 

המקווה לבורא, לתורה, לעולם, לעליונים, ולתחתונים, ומיום הבריאה הם יושבים ומצפים מתי יבואו בני ישראל מדבר סיני, 

לזה כשהגיעו שמה לא עצרו כח לספר סדר הדבר, ותיכף קדמה ההודעה באומרו ביום הזה באו וגו', הגיע חשוק ונחשק לחושק 

וחשוק ה' ושמחו שמים וארץ, כי זה הוא תכלית הבריאה ותקותה, ואחרי כן חזר הכתוב להודיע פרטן של דברים".

14 ליקוטי מוהר"ן )קמא ק"צ( "ויענו כל העם יחדו ויאמרו: כל אשר דבר ה' נעשה, וישב משה את דברי העם אל ה', ויאמר ה' 

אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך וכו' ויגד משה את דברי העם אל ה'' )שמות י"ט(. 

והוא תמוה ונפלא מאד, כי מה הם דברי העם שנית, שעליהם נאמר, 'ויגד משה את דברי העם', כי לא נמצא בכתוב שום מענה 

ודברים שהשיבוהו העם שנית אחר מענה הראשון 'כל אשר דבר וכו''. ומה זה שוב 'ויגד משה את דברי העם אל ה''.

אך דע, כי ישראל טענו ואמרו על מה שאמר להם משה לקבל את התורה. ענו הם 'כל אשר דבר ה' נעשה' כלומר כל אשר ידבר 

ה' אנו מכרחים לעשות, כי מאחר שיצא הדבור מפי ה' לעשות זאת המצוה, הרי אין שום בחירה, והרי אנו מכרחים במעשינו, 

וזה 'כל אשר דבר ה' נעשה' בודאי כי אין שום בחירה שלא לעשות, מאחר שיצא מפי ה'. 

ועל זה נאמר תכף, 'וישב משה את דברי העם אל ה'', שהשיב להקדוש ברוך הוא טענת ישראל, מיד השיב לו הקדוש ברוך הוא 

'ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך' דיקא, 'בעבור ישמע העם בדברי עמך דייקא, הינו שלא אדבר הדברות רק עמך לבד, 

כמו שכתוב 'אנכי ה' אלקיך, לא יהיה לך' וכו' וכן כולם, ולא לנוכח לישראל, והם רק ישמעו בדברי עמך, ועל ידי זה יהיה להם 

כח הבחירה לעשות כרצונם, ועל זה נאמר, 'ויגד משה את דברי העם אל ה''. היינו שמשה טען את דברי העם אל ה', היינו מה 

שטענו העם תחלה, טען הוא עתה אל ה' על עצמו, כי תקנת את ישראל שיהיה להם הבחירה, על ידי שלא תדבר רק עמי לבד, 

אבל את עצמי לא תקנת, כי מעתה לא יהיה לי כח הבחירה מאחר שתדבר עמי.

וזה 'ויגד משה את דברי העם אל ה''. היינו מה שדברו העם וטענו תחלה, טען הוא עתה אל ה'. כי מה תהא עלי, כי לא יהיה לי 

בחירה, השיבו ה', 'ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר', ולא צוה לו השם יתברך רק שני ימים, 'ומשה הוסיף 

יום אחד מדעתו' )שבת פ"ז(. וכוון לדעת הקדוש ברוך הוא, כי כן הייתה דעתו יתברך, כמו שבאמת לא נתנה תורה עד שלשה 

ימים, ובזה היה תלוי בחירת משה לקבל את התורה או שלא לקבל, כי לא היה אפשר לקבל את התורה רק אחר שלשה ימים 

כמו שהיה באמת, ואם לא היה מוסיף יום אחד, לא היה מקבל את התורה, והשם יתברך לא אמר לו רק שני ימים והוא הבין 

מדעתו ובחר לו לקבל את התורה והוסיף יום אחד, שעל ידי זה היה קבלת התורה, ובזה היה תלוי עקר הבחירה של משה במה 

שהוסיף יום אחד מדעתו", ע"כ.

15 כדביאר רש"י )בראשית ג ג(: דהנחש השיאה קודם לאכל מעץ הדעת, וחוה נמנעה מטעם דנגיעה, וכמו"ש, "ולא תגעו בו 
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מה שאסרה לך התורה אלא שאתה מבקש לאסור עליך דברים אחרים" )ר"ן נדרים כב.16(. וכן 

אי' דכל המוסיף גורע )סנהדרין כט.(. וכהמשל של המגיד מדובנא )משלי יעקב 17(. 

וכן אמר רביה"ק )ליקו"מ תנינא ה( שצריך ליזהר שלא להניח את המוח לצאת חוץ לגבול שיש לו.. 
בבחי' )חגיגה יג( 'במפלא ממך אל תדרש'.. בחי' )שמות יט( 'פן יהרסו אל ה' לראות וכו''.. עיי"ש18. 

וכל אלה מורים שלא טוב המוסיף על המצווה, וא"כ מהו מעלתה של אותה יום שהוסיף משה 

מדעתו, ומהו הדרך אשר יעשון.

המעלה שבהוספה

ומאידך מצאנו אצל משה רואים להיפך דההוספה הוא הכח של הבחירה כנ"ל, כי כשמוסיף 
בתורה ומצוות מרצונו שם תבחנה שאכן חושק בדבר, כמו"כ מידת החסד נמדד דייקא בהוספה 

על שירת הדין וכהלל הזקן שם נבחן כבעל חסד ואפי' כשלא הוסיף כי אם קמעה. 

- הוסיפה על הצווי לפיכך באה לידי גרעון הוא שנאמר )משלי ל( אל תוסף על דבריו".

16 פירש הר"ן )נדרים כב.(: "הנודר כאילו בנה במה ..ונראה בעיני דלהכי מדמינן לה לבונה במה משום דסליק אדעתיה דנודר 

דמצוה קא עביד דרחמנא אסריה במילי דאיסורא ואיהו נמי אסר אנפשיה וקאמר דטעי דאדרבה לבונה במה דמי דנהי דרחמנא 

דברים  עליה  אסר  דרחמנא  נהי  ה"נ  בחוץ  ולהקריב  במה  לבנות  עלה  לוסיף  דלא  אזהריה  בפנים  קרבנות  לאקרובי  אזהריה 

האסורים כי מוסיף איהו אמאי דאסר רחמנא פשע כענין שאמרו בירושלמי בפרק פותחים לא דייך במה שאסרה תורה אלא 

שאתה אוסר עליך דברים אחרים ושייך ביה נמי האי לישנא משום דנודר מתפיס בקרבן וכיון שאין קרבנו רצוי נמצא כבונה 

במה ומקריב בחוץ".

17 משלי יעקב )ואתחנן( משל לאחד שהיה שואל כלים משכניו והיה מחזיר לבעליו שני כפות או שני קערות תחת אחד. וכאשר 

הביא אל אחד שני קערות התפלא מאד אמר לו מדוע תתן לי יותר מאשר השאלתי לך. השיב ואמר כי הכלי אשר הבאתי תוך 

אהלי הרה גם ילדה אצלי ואם כן שלך הוא. ולקול הדברים האלה היה מפציר בו אולי אתה צריך כלי גם היום ויתן לו כלי אחד 

ולמחר הביא לו שנים. 

ויהי היום ויבוא אליו ויאמר השאילני נא מנורת כסף שלך הגדולה כי זבח משפחה היום בביתי ויתן לו בשמחה רבה כי הלא 

יחזיר לו שני מנורות ולמחר תבע אותו את המנורה. ויען דע אחי כי מתה המנורה. וזה צועק ולועג וכי מי שמע כזאת אשר 

המנורה תמות. ויאמר לו מי שמע או מי ראה אשר הקערה תלד. ואחר כי אתה האמנת לקול האות הראשון צריך אתה להאמין 

לקול האות האחרון כי המנורה מתה:

הנמשל כי המוסיף במצוה אומר כי המצוה הרה וילדה. ואחר כך כאשר תבוא לידו מצוה גדולה ויקרה תחבולות יעשה ויאמר 

כי מתה ואין זה זר אצלו. לכן הזהיר הכתוב ואמר לא תוסיפו על הדבר כו' מדאגה ולא תגרעו מ

18 ליקוטי מוהר"ן )תנינא ה(: "וזה בחי' )שמות ג( 'ומשה היה רעה', משה הוא הדעת בחינת מוחין.. זה בחי' הצמצום, שצריך 

כל אחד ואחד לצמצם את מוחו ושכלו, שלא להניח את המוח לצאת חוץ לגבול שיש לו, שלא יהיה משוטט המוח במה שאין 

לו רשות לפי מדרגתו, בבחי' )חגיגה יג( 'במפלא ממך אל תדרש, במכסה ממך אל תחקר', שזהו בחי' שדי בחי' צמצום, כי שדי 

שיש די באלקותו לכל בריה )כמובא בפירש"י פרשת לך(, היינו שכל בריה יש לו די וגבול באלקותו יתברך, שאסור לו לילך 

בשכלו כי אם עד הגבול, לא יותר, כי כל אחד ואחד יש לו גבול וצמצום בשכלו לפי ערכו, שאפילו בקדושה אסור לו לצאת חוץ 

לגבול שיש לו, בחי' 'במפלא ממך אל תדרש וכו', בחי' )שמות י"ט( 'פן יהרסו אל ה' לראות' וכו'. 

וזה בחי' )שם לג( 'ושמתיך בנקרת הצור', הנאמר במשה, בעת שזכה לראות ולהשיג מה שהשיג, היינו שהבטיחו השם יתברך 

להגן עליו, שיהיה נסתר בנקרת הצור, דהיינו בחי' צמצום, שלא יצא המוח לשוטט דחוץ לגבול שהיה לו".



-לב-

וכדברי אדמוה"ז )תניא ח"א פט"ו( על הא דעובד אלהים היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד 
על  היתרה  ואחת  המאה  הפעם  זאת  כי  לבד..  פעמים  מאה  פרקו  ששונה  מי  היינו  עבדו  ולא 

הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולן ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עז להיות נקרא 

שמתבונן  ע"י  לה'  האהבה  את  לעורר  צריך  הרגילות  טבע  לשנות  שכדי  מפני  אלהים  עובד 

בגדולת ה' במוחו.." )עיי"ש 19(. 

זה התועלת בהוספה רבה כהוכחה על הרצון העז הנמשך בו לטוב. וכן מצאנו שחז"ל  ולפי 
"וישמר  ברש"י  והובא  למשמרתי,  משמרת  עשו  משמרתי"  "וישמר  ה(  כו  )בראשית  עה"פ  אמרו 

משמרתי - גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה וכו'.

להחשיב המעט ומוסיף

אדה"ר  אצל  וכמו שהיה  מינו.  מין בשאינו  הוספה  ויש  במינו,  מין  הוספה  יש  לומר,  יש  אך 
דההוספה היתה שלא לגעת שאינו כלול בציווי כלל. משא"כ מה שמשה הוסיף יום השלישי 

לאחר שהשי"ת ציווה על שני ימים הרי זה נכלל בעיקר.

ולבאר הדברים וליישבם. כי ההוספה טעון שיחשיבהו גם במעט ולהעריך אף המעשים בלי 
התוספת. אבל אם אינו מחשיב המעט ומוסיף בכדי למלאות די סיפוקו, הנה זה בשאינו במינו. 

וכבמוסיף והולך נר זעיר דנר חנוכה שההוספה כלול בעיקרו )ולא מכפילים כל יום, כלומר דביום השלישי 

לא מדליקים ארבע נרות כפול מביום השני אלא נר אחד שזה רק חצי מביום השני, וביום הרביעי שליש וחמישי רבע וכן הלאה(. 

וכן מצאנו הכח של תענית שבכל יום נוסף אף שאינו אלא יום אחד מ"מ האיכות מתרבה פי 

כמה )עיי' ליקו"מ קמא קעט, ובדברי האריז"ל 20(21.

19 ספר התניא )ח"א פרק טו( "וכן אף מי שאינו מתמיד בלמודו בטבעו רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה ההרגל 

לו טבע שני די לו באהבה מסותרת זו אא"כ רוצה ללמוד יותר מרגילותו ובזה יובן מ"ש בגמרא דעובד אלהים היינו מי ששונה 

פרקו מאה פעמים ואחד ולא עבדו היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים לבד והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק 

מאה פעמים כדאיתא התם בגמרא משל משוק של חמרים שנשכרים לעשר פרסי בזוזא ולאחד עשר פרסי בתרי זוזי מפני שהוא 

יותר מרגילותם. ולכן זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולן ועולה על גביהן ביתר 

שאת ויתר עז להיות נקרא עובד אלהים מפני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה לה' ע"י שמתבונן בגדולת ה' 

במוחו..".

20 שער רוח הקודש )דף ו ע"ב( כונת התענית ותחלה נבאר טעם למה המתענה ג' ימים רצופים לילה ויום הם חשובים כמו מ' 

יום רצופים בלתי לילותיהם, והענין הוא...והמתענה ב' ימים רצופים עם לילותיהם, חשובים כאלו התענה כ"ז יום, והמתענה 

יום אחד ולילו עמו כמו יום הכפורים וט"ב אינו חשוב כ"א תענית יום אחד בלבד. ונמצא כי המתענה שלשה ימים רצופים עם 

לילותיהם, הנה היום הא' נחשב לתענית אחד בלבד, ובהתחבר עמו יום השני נחשבים לכ"ז, שהם שני שלישי מ' יום, ובהתחבר 

עמהם יום השלישי שהוא י"ג ימים שליש מ', אז נשלמים למספר מ' יום בלתי רצופים,

21 ליקוטי מוהר"ן )קמא קעט(: "כי מעלת התענית שמעורר ומחיה מתים, הינו הימים שעברו בחשך, ואין להם שום חיות, כי 

כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה, וכשעושה בזה היום מצוות ומעשים טובים, אזי מחיה היום וממשיך לו חיות ושפע רב 

מלמעלה, אך אם, חס ושלום, אם אינו עושה בו מצוות, אזי אינו יורד עליו שפע מלמעלה כי אם בצמצום גדול מאד רק כדי חיונו 



-לג-    /שיחות הודהשלישית

וכן המוסיף בתורה ותפלה נמדד כפי כמה שמחשיב גם המעט שעושה והקצת שמוסיף, ואין 
ג"כ צריך  ומוסיף דקה  וכמו"כ אף הלומד כמה שעות  וצריך להעריכו,  כמה דקות של תורה 

להוקירה, וכן מי שמתיישב באמירת עלינו לשבח כמה חשוב זה. וכן מיש שסיים ספר תהלים 

ומוסיף עוד פרק, כמו"כ במידת הסבלנות אפי' במעט הוי אין ערוך )הבאנו דוגמאות השווים לכל נפש(. 

לא תספו ולא תגרעו

ממילה כשיהודי מוסיף בקדושה כמה שיכול ומחשיב מעשיו יש בזה חשיבות בעיני השי"ת, 
את  פוסל  לבסוף  וממילא  יתרות  לעבודות  קופץ  אם  אבל  ידו.  על  מסכים  הקב"ה  וכביכול 

הראשונות, על זה נאמר )דברים ד ב( לא תספו וגו' ולא תגרעו וגו'", אסור להוסיף כי אז יבואו גם 

לגרוע. )ועי' תורה עו קמא 22(

והתורה  ע"י,  ולהתעלות  מעט  כל  ולהוקיר  להחשיב  לצעירים  בפרט  ללמד  צריכים  זה  ואת 
לו  יש  מ"מ  דמעט,  מעט  אם  כי  מוסיף  ואינו  שהו  מה  שהוא  ואף  והולך,  מוסיף  יקראהו 

השתוקקות רצונות וכיסופים, כי כביכול השי"ת הסכים לדעתו. 

עצת היצר

ולפעמים אין האדם מסוגל להעריך מה שעושה והוא בחי' )ב"מ צט.( הכישה במקל וכו' שמכה 
בעצמו וחושב שהיצר טוב מנהגהו וקונה אותו אך באמת הוא מעשה הבעל דבר, שאינו רוצה 

בצמצום, וכשהוא נוטל זה היום ועושה בו, חס ושלום, רע, אזי מוריד ומיניק ומוצץ השפע המעט שיש בזה היום, עד שמוצץ 

גם עצם החיות שיש להיום בעצמו, מלבד השפע הבא מלמעלה דבר יום ביומו, כי כל יום הוא בריאה, ויש לו חיות עצמו מלבד 

השפע, והוא מוצץ גם חיותו העצמי של היום, עד שנשארו הימים הללו פגרים מתים, כמו משל התינוק היונק משדי אמו, כל 

זמן שיש לה חלב יונק החלב, וכשנפסק החלב מוצץ דמה וחיותה ממש, אך על ידי התענית הוא מעורר ומחיה הימים הללו, 

והכל לפי התענית:

ויש להבינו בגשמיות. כי כשמתענה, נמצא אין לו חיות וכח מזה היום, מאחר שאינו אוכל ושותה בו ואף על פי כן עובד את 

השם. נמצא שעובד השם בכח שיש לו מאתמול, כי בלא זה מאין לו כח, נמצא שעובד היום בכח של אתמול, על כן מביא חיות 

באותו היום של אתמול ואחר כך כשמתענה עוד ואזי אין מספיק לו כח של אתמול, כי כבר נחלש הגוף, ואז צריך להשתמש 

בכח של ימים הקודמים למפרע עוד, נמצא שמביא בכל פעם חיות והארה לימים הראשונים שנפלו ומתו, עד שאפשר להתענות 

כל כך, שיצטרך להשתמש בכח של הימים שינק משדי אמו, ואזי מחיה ומאיר כל הימים".

22 שם, וזה בחינת מעלת התקרבות לצדיקים. כי יש בחינת )שם מ"ב(: "צמאה נפשי", דהינו כמו מי שהוא צמא מאד, ששותה 

אפלו מים הרעים. כמו כן גם בעבודת הבורא יתברך, יש בני אדם שהם תמיד בבחינת צמאון, ולומדים ועובדים עבודתו תמיד. 

והם תמיד בבחינת צמאון, כי נפשו שוקקת תמיד לעבודת השם יתברך, אך שהוא בלא זמן ושכל. כי 'לפעמים בטולה של תורה 

היא קיומה' )מנחות צ"ט(, כמה שכתוב )תהלים קי"ט(: "עת לעשות לה' הפרו תורתך". וזהו מעלת התדבקות בצדיקים, כי הם 

עושים גבול וזמן, לבל יהיה בבחינת צמאון: 

וזה פרוש הפסוק: "צמאה נפשי לאלקים לאל חי", זה בחינת צמאון כנ"ל. "מתי אבוא" ולא יהא בבחינת צמאון. "ואראה 

פני אלקים", ואראה דיקא, דהינו שאזכה שתהיה העבודה בבחינת ראיה, שאזי הוא בבחינת גבול וזמן כראוי כנ"ל, ואזי אינו 

בבחינת צמאון כנ"ל:



-לד-

להחשיב מעשיו. כי באמת כל מעשה לטוב נחשב, לפעמים בעל חסד שפועל גדולות שנאלץ 

להפסיק וקשה להעריך אח"כ המעשים הקטנים, כמו"כ תלמיד המתמיד בלימודו בזמן שאינו 

יכול ללמוד הרבה אזי כבד עליו מחוסר אמונה ללמוד אפי' משנה אחת מחמת אי הערכה לזה. 

)והבן כמה צריך ליזהר בזה בפרט ההורים, להחשיב כל ילד.(

שהנחש הקדמוני פיתה אדם וחוה ע"י הוספה, כן יש לכל אחד ואחד הנחש שבקרבו  וכמו 
יכול  כשאינו  ואז  ליכולתו,  מעבר  להוסיף  צריך  מה  תמיד  לו  ומראה  הזמן  כל  אליו  המדבר 

לקיים הכל אזי אינו מחשיב אפי' מה בידו לעשות וכך מפילו. 

והגבלת את העם פן יהרסו

וגו'  העם  את  "והגבלת  יט(  )שמות  מדעתו  אחד  יום  שהוסיף  אחרי  למשה  השי"ת  שאמר  וזהו 
וגו'", פעמיים הזהירו מפני הזהירות  וגו' והעם אל יהרסו לעלות  לך רד העד בעם פן יהרסו 

צריך  לכן  בקדושה,  הוספה  של  המוׂשג  בבריאה  מוסיף  הנך  שכעת  כיון  ציווי,  על  בהוספה 

להיזהר פן יהרסו שגם ח"ו לא ייפול מזה.

מהר  חיש  תיכף  אתם  נמצא  לא  רבינו  שמשה  כשראו  שמיד  עג',  בחטא  טעותם  היה  וזה 
וזה  לטובה.  פעולה  כל  להחשיב  ללמד  יחטאו  טרם  הגבלה  צריך  היה  ולכן  שעשו,  מה  עשו 

יו"ד הל' רבית ה כח( שמשה רבינו עשה  )ליקו"ה  גם בחי' שבירת הלוחות כמבואר בדברי מוהרנ"ת 

על  עוד  להתפלל  אפשר  ואי  תקוה  דעתו שאפס  על  עולה  ידם  עצמו מאחר שעל  מדעת  זאת 

ישראל, )עיי"ש23(. כי כשבא להוסיף צריך להחשיב קצת הקיים ומעט המתווסף. וזהו יישר כח 

ששברת, היינו ששבר הרצונות של להוסיף מבלי להחשיב הקצת. ולזה צריך להיות קולע על 

השערה ולא יחטאו. וישפוט עצמו בינו לקונו שהוספותיו תהיה לקרבו בעבודת ה'.

אור הצדיקים בכל אחד

כשיוסיף  יהודי  לכל  כח  נותן  אחד,  יום  להוסיף  וכשבא  ישראל,  כלל  של  הדעת  הוא  משה 
דבר בקדושה, ולכן הוסיף דייקא בדרך עם הגבלה שלא להוסיף יתר על המידה, היינו שידע 

23 ליקו"ה )הרבית ה כח(: "..כי משה ראה גדל החרבן שחטאו ישראל כל כך ועברו על כל התורה ועבדו עבודה זרה עד שהיה 

משורת הדין האמת על פי התורה להרחיק ולהאביד את ישראל, חס ושלום, כמו שאמר השם יתברך, הרף ממנו ואשמידם וכו'. 

על כן השכיל משה והשליך את הלוחות לארץ, זה בחינת 'ותשלך אמת ארצה' הנ"ל, כמו שהשם יתברך השליך את האמת לארץ 

על שקטרג על בריאת האדם וכנ"ל, כמו כן עשה משה ודבק בו יתברך והשליך את הלוחות, שהם בחינת אמת, בחינת תורת 

אמת, השליכם לארץ, להורות שאף על פי שהם תורת אמת, אף על פי כן מאחר שעל ידם עולה על דעתו שאפס תקוה ואי אפשר 

להתפלל עוד על ישראל, על כן השליכם ארצה והרחיקם מעל פניו, וחיזק את עצמו להאמין שאי אפשר להשיג עמקות דעתו 

כלל, עד שהבין שאף על פי כן השם יתברך רוצה שיתפלל עליהם, ועל ידי זה הרבה להתפלל עליהם, שפעל בתפלתו שנתרצה 

השם יתברך ומחל להם וצוה לו לפסל לוחות שניות", עיי"ש.



-לה-    /שיחות הודהשלישית

להעריך את הקיים והקצת שמוסיף. וכמו"כ לומד כל יהודי מאותו לוחות ששיבר משה רבינו 

כיון שבמעשה זו הפיח רוח חיים לכל יהודי שלעולם לא אפס תקוותו ויכול לשוב מכל מקום.

זהו כח הצדיקים, וכמו"ש )שמות יט ט( "וגם בך יאמינו לעולם". וכדברי המאור עינים )תרומה( על 
הא דנאמר במשה רבינו )דברים לד ו( "ולא ידע איש את קבורתו",  פירוש "שלא ידעו היכן משה 

נגנז ונקבר בדעת של כל אחד ואחד מישראל", )עיי"ש24(. וכדברי  קבור וגנוז כי באמת הוא 

רביה"ק )ליקו"מ תנינא כו, ותורה עב( ש"משה הוא מלבש בכל אחד ואחד מישראל, בכל איבר ואיבר" 

עיי"ש25.

*********

בשופר  ו"תקע  הגאולה,  שיתעורר  התורה  קבלת  פרשת  קריאת  ע"י  שנזכה  השי"ת  יעזור 
וכו'  גדול לחרתנו ושא נס לקבץ גלויותינו", בפרט בשבועות בלימוד הפרשיות שמות וארא 

"כי  ט(  יא  )ישעיה  האחרון  לבירור  נזכה  הגלות,  וקיבוץ  גאולה  ימי  הם  שאלה  גילה  שהאריז"ל 

מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים".

גאלה".  נפשי  אל  "קרבה  שלו  בעבודה  אחד  כל  הגאולה  אור  לעורר  מהשי"ת  ומבקשים 
מתפללים והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך, הבקשה היא על אהבת תורה, מ"מ הכל 

הוא כדי ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך למען לא נבוש וכו'. וע"י התורה נזכה להעלות 

)שם מג ז( "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף  כל הבריאה אליך, שיתקיים על ידינו 

עשיתיו". ונזכה לגאולה שלמה בב"א.

24 מאור עינים )פרשת תרומה(: "והנה נאמר במשה רבינו ע"ה )דברים ל"ד, ו'( ולא ידע איש את קבורתו והוא על פי האמור 

שאתפשטותא דמשה בכל דרא ולזה ענין בחינת משה הוא גנוז באדם הישראלי ולא ידע איש את קברתו פירוש שלא ידעו היכן 

משה קבור וגנוז כי באמת הוא נגנז ונקבר בדעת של כל אחד ואחד מישראל".

25 ליקוטי מוהר"ן )תנינא כו(: "ודע, שעל ידי שכרות שוכחין כל המצוות והאזהרות שצוה משה רבנו, עליו השלום. כי משה 

הוא מלבש בכל אחד ואחד מישראל, בכל איבר ואיבר, ומזכיר כל איבר ואיבר, שיעשה המצוה השיכה לאותו איבר. כי רמ"ח 

מצוות כנגד רמ"ח איברים. ועל כן משה נקרא מחקק )דברים ל"ג(, שהוא גימטריא רמ"ח, שמזכיר רמ"ח מצוות כנ"ל".

שם, )תורה עב( וזהו: במחקק במשענתם. מחקק דא משה, כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה )בבא בתרא טו(. גם מחקק 

בגימטריא רמ"ח, הינו בחינות השפלות של משה, שמלבש בכל אחד מישראל ברמ"ח איבריו, בכל איבר ואיבר כנ"ל. במשענתם 

זה בחינת תחיה, כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה, )פסחים סח( על פסוק: "ואיש משענתו בידו" 'עתידין צדיקים שיחיו 

מתים' וכו'. וזהו: במחקק במשענתם, הינו שיהיה נחיה השפלות של משה, שיש בכל הרמ"ח איברים של כל אחד ואחד, על 

ידי התשובה כנ"ל.


