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שיחת ליל שבת
קדושת ה'הווה'

'תכלית מעשה שמים וארץ'

נח  זה  שביום  הפשוט  המובן  מלבד  והנה  וארץ',  שמים  מעשה  'תכלית  היא  קודש  השבת 
הקב"ה מכל מלאכתו אשר עשה, ובחר בעם ישראל – שבעבורם נברא העולם )בראשית רבה א, א(, 

שישבתו גם הם ביום ששבת. גם מאיר ביותר ביום זה קדושת הבחירה של האיש הישראלי, 

שעל ידה מתגלה בעולם הזה ההארה שלעתיד לבא. שכן השבת היא 'מעין עולם הבא' )ברכות נז 

ע"ב(.

כמה  בה  שיש  הבריאה  כל  את  יתברך  השם  ברא  אשר  מאוד,  ונורא  נפלא  הדבר  באמת  "כי 
וכמה דברים נפלאים ונוראים הרבה מאוד מאוד, מה רבו מעשי ה'! ואפילו בזה העולם לבד 

עצמו נפלאות ה', אשר ברא דוממים וצומחים וכו', ומי יוכל לשער גדולת ה' שיש בבריות של 

זה העולם, מכל שכן שאר העולמות. והכל כאשר לכל לא נברא אלא בשביל ישראל.

תכלית  הוא  שבת  כי  התכלית.  שהוא  שבת,  בחינת  בשביל  בריאתן  עיקר  בעצמן,  וישראל 
מעשה שמים וארץ, שהוא בחינת עולם הנשמות )זוהר תרומה קלו(, שהוא עולם שכלו שבת, ושם 

נעשה אחדות  יהיה  אז  כי  מונע;  ובלי שום  בלי שום מסך המבדיל  כראוי,  ישיגו את השי"ת 

גמור, וכל אחד יהיה מראה באצבעו: "זה ה' קוינו לו", כמאמר רז"ל )תענית לא(, וזהו התכלית 

שבשביל זה ברא השי"ת את כל הבריאה כולה )ליקו"מ בתרא סימן לט(.

'כלום חסר לבית המלך'

ונבאר, כי הנה נודע שעיקר המנוחה בשבת הוא מה שיהודי חי בהרגשה שיושב בבית המלך, 
שאינו חסר דבר – וכמאמר רבותינו ז"ל בגמרא )שבת קנג ע"א(:

עצמן  את  קישטו  פיקחין שבהן  זמן  להם  קבע  ולא  לסעודה  עבדיו  את  שזימן  למלך  "משל 
למלאכתן,  הלכו  שבהן  טיפשין  המלך.  לבית  חסר  כלום  אמרו,  המלך,  בית  פתח  על  וישבו 

אמרו, כלום יש סעודה בלא טורח. בפתאום ביקש המלך את עבדיו, פיקחין שבהן נכנסו לפניו 

כשהן מקושטין, והטיפשים נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין. שמח המלך לקראת פיקחים וכעס 

לקראת טיפשים. אמר הללו שקישטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו וישתו, הללו שלא קישטו 

עצמן לסעודה יעמדו ויראו".
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והנמשל מובן, שהנברא מצד טבעו שרוי בגבולות וצמצוצים, מנהל את חייו על אדני הסדר 
כסבור  והצלחות.  הפסדים  והשלמות,  חסרונות  הגשמי,  העולם  מושגי  על  המושתת  האנושי 

ממציאות  שלמעלה  ממקום   – ארץ"  יסד  "בחכמה  הקב"ה  אך  אחרת.  חיים  מציאות  שאין 

המקום והזמן, ובשבת קודש מזמין את עם ישראל לביתו, דהיינו אל אותו מקום גבוה ששם 

אין שייך שום דאגה על חסרונות, גבולות וצמצוצים. ועבודת היהודי היא רק להכין את עצמו 

על  וישבו  עצמן  את  ש"קישטו  חכמים  כאותם  הזה,  הנשגב  האור  לקבלת  מתוקן  כלי  להיות 

פתח בית המלך".

"כאילו כל מלאכתך עשויה"

דברים אלו יסודם במדרש רבותינו במכילתא על הפסוק )שמות כ, ט(: "ששת ימים תעבוד ועשית 
כל מלאכתך" - "כשתבוא שבת יהא בעיניך כל כאילו מלאכתך עשויה".

הבריאה הגשמית מושתתת על זמן - עבר הווה ועתיד, ומשם מובן לכל שאדם תולה את  כי 
הצלחותיו או כשלונותיו בעצמו, לאור מה שעשה הוא בעבר או יעשה בעתיד. כזו היא תפיסת 

החיים בששת ימי המעשה, שהרגשת חסרון המנוחה המצויה בהם הוא מחמת שהאדם דואג 

בהוה הקרוב על העתיד הרחוק. או שמתבונן בהווה על העבר ולפיו נקבעים הרגשותיו, לטוב 

ולמוטב.

שלמעלה  המציאות  עם  מתאחד  שיהודי  קדומים,  הוד  הבריאה  לובשת  קודש  בשבת  אך 
ממושגי הזמן. ולכן, למרות שלמראה עיני בשר אינו רואה את "כל מלאכתו עשויה", אינו שת 

לבו לזאת - ביודעו שהוא כעת בבית מלכו של עולם, ואין לפניו אלא את הרגע שלפניו ממש.1

סוד 'רגע ההוה'

עבודה נשגבה זו היא ענין אחד עם קדושת הבחירה – שבה מתגלה עיקר 'תכלית מעשה שמים 
וארץ', שיהודי רואה את הרגע שלפניו ומכוון בדעתו לדעת עליון, להיות בוחר בטוב. שהרי 

יהודי חי ב'הוה' אבל נשען על ה'עתיד', משמעות הדבר שעכשיו אין אצלו שלימות.  כאשר 

וכמו המורגל בפי ההמון לומר: 'עוד יהיה טוב', משמע שעתה, עדיין אינו כן. 

1 ספר 'מאור עיניים' )פרשת מקץ(: אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ולא אמרו ל"ט מלאכות - כי הנה צריך להיות בשבת 

'כאילו מלאכתו עשויה', כי העושה מלאכה הוא מחמת שהוא חסר אותה מלאכה ועושה זה המלאכה להשלים חסרונו... ושבת 

שמא דקודשא בריך היא כביכול שלים מכל סטרוי ואין צריך לשום מלאכה, שאינו חסר כלום, ועוד כלום חסר בבית המלך, 

ושבת מלכתא היא, נמצא לא נקראו מלאכות כי אם כשהוא חסר אחת, היינו באם ח"ו אין לו שבת בשלימות וחסר אחת - אז 

המה מלאכות... 
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אך מהות ה'הוה' הוא הגילוי האור היותר גדול בבריאה - שהוא גילוי אין סופי, שבו יהודי חי 
מתוך אמונה בהירה שהשי"ת אתו עמו ואצלו, במקום שעומד בו עכשיו. כאן מאירה בכל רגע 

קדושת הבחירה בעסק גילוי כבוד השי"ת בתוך מציאות הבריאה, דהיינו שמאיר בנפש האיש 

הישראלי דרגה מסוד ה"אדמה לעליון" )ישעיה יד, יד(. 

והבן שמטעם זה עיקר הקושי בעבודה הוא ב'הוה', כנראה בעליל שכל אחד מוצא את השי"ת 
ב'עבר ובעתיד', במה שכבר היה בעבר ובמה שלדעתו יהיה בעתיד, ובזה תענוגי מחשבותיו. 

אך מה גדול הקושי לגלות את מלכותו ית' ב'הוה', כאן ועכשיו.2

"היום אם בקולו תשמעו"

והבן, שרגע "ההוה - כהרף עין", הוא עיקר תכלית מציאות כל הבריאה. כל 'הוה' חדש הוא 
- מקום הבחירה חדש, הרי הוא רגע של חידוש העולם. וכל מה שחוץ לאותו רגע, אינו שייך 

לאדם כלל - וכולו "בידי שמים", ולא בעבורו נבראו עליונים ותחתונים, כי אין בו גילוי כבוד 

שמים. ועיקר התגלות כבוד השי"ת הוא בנקודה המתחדשת בכל רגע.

)תהילים צב( "היום אם בקולו תשמעו": "זה כלל  )קמא סימן ער"ב( על הפסוק  בליקו"מ  וכדאיתא 
והצטרכותו,  פרנסה  הן בעסק  היום,  אותו  אם  כי  עיניו  לנגד  ישים  בעבודת השם, שלא  גדול 

צריך שלא יחשוב מיום לחבירו כמובא בספרים, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי 

אם אותו היום ואותו השעה.

כי כשרוצין ליכנס בעבודת ה', נדמה להאדם כאלו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא 
כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל. וגם שלא ידחה את 

בשאר  בזה  וכיוצא  כראוי,  ובכח  בכונה  אתפלל  מחר  אתחיל,  מחר  לאמר  ליום,  מיום  עצמו 

2 והדברים מגיעים לפנימיות סוד הפסוק "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד", וכדאיתא במכילתא בשלח "רבי יוסי הגלילי 

אומר, אילו אמרו ישראל על הים 'ה' ֶמֶלך לעולם ועד' לא היה אומה ולשון שולטת בהן לעולם". כי "הוי"ה ָמָלך", לשון עבר, 

או "הוי"ה ימלוך" לשון עתיד - אינם גילוים כה גבוהים כמו "הוי"ה ֶמֶלך" לשון הוה. 'ָמָלך' ו'ימלוך' הם גילוי בתוך גבול, 

שהרי כבר היה ואיננו ]עבר[, או טרם היה ועכשיו איננו ]עתיד[, אך 'ֶמֶלך' הוא בלתי גבולי, אלא קיים ומצוי כאן ועתה, ותמיד.

וכמבואר במק"א שאם יהודי מדבר על המושג 'אין סוף' ומבטא זאת בתנועת ידו למרחקים, כגון שפושט ידו למרחק, הרי אין 

זה 'אין סוף'. כי תנועה זו באה לבטא דבר שאינו כאן ומצוי שם, היינו שאצלו במוח מצויר איזה גבול, כי עושה תנועה המבטאת 

דבר גבולי אלא שארוך עד למאד-מאוד. אך האמת היא להיפך ממש, ש'אין סוף' היינו שהדבר קיים עכשיו וכאן. תמיד. לעולם. 

שהרי השי"ת אינו בעל גבול. ועיקר הדגש בביטוי 'אין סוף' הוא לומר שמצוי עתה וכאן, ולא למחר ולא אי-שם, כי השי"ת 

אתך עמך אצלשך.

ובבחי' מש"כ בליקו"מ )תנינא סח(: כי צריך להראות למי שהוא למטה מאד בדיוטא התחתונה לגמרי, שעדיין הוא סמוך לה' 

ממש, כביכול, ולעוררו ולגלות לו: ה' עמך, ואל תירא ואל תפחד ואל תחת, כי הוא יתברך עמך ואצלך וקרוב לך ממש, כי 

"מלא כל הארץ כבודו" )ישעיה ו(. ע"כ אפילו אם האדם נופל ח"ו למקום שנופל רח"ל, והוא בשפל המדרגה התחתונה ממש, 

גם משם יוכל לדבק את עצמו בה' ולשוב אליו יתברך, כי 'מלא כל הארץ כבודו'.
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העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא 

עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, 'היום' דיקא, והבן".

"יכול להיות יותר טוב!"

וידוע המעשה היה עם מרן החפץ חיים זצ"ל, שפעם שוחח עם תלמיד חכם וירא שמים, ובין 
הדברים התאנח אותו חכם ואמר כמשיח לפי תומו שהמצב יכול להיות יותר טוב. החפץ חיים 

הבין משיחה זו שאדם כזה אינו ראוי לכהן כמשגיח בישיבה, כי משפיע רוחני צריך להיות לו 

הסתכלות של הטוב ב'הוה' כאילו זו המציאות היחידה שיש בה את כל השלימות, ולא לחיות 

עם ה"יותר טוב".

'קדושת ההוה' בעבודת האכילה של שבת

על  ישראל  נפשות  סמוכים  בו  ביום  קודש,  בשבת  שאת  ביתר  מאירה  ההוה  רגע  וקדושת 
כל  בעיניך  יהא  שבת  "כשתבוא  סוד  את  שביארו  חסידות  מספרי  וכנודע  מקום.  של  שולחנו 

והוא  שכיון  אדם,  כל  של  שמים'  ו'מלאכת  לרוחניות  גם  שהכוונה  עשויה",  מלאכתך  כאילו 

מצוי בבית המלך - אינו חסר כלום אפילו ברוחניות, כאילו הוא מושלם בכל מדה ובכל ענין.3    

בג'  האכילה  קדושת  מסוד  וכנודע   - ממש  בגשמיות  בפעולות  וכך  הרוחניות  בפעולות  כך 
סעודות השבת, שגם בהם מצינו את סוד ההוה: "כי לפעמים אוכלים בשביל שרעב מאתמול, 

ולפעמים בשביל שלא יהא רעב למחר, אך בכל סעודה משלוש סעודות של שבת, לא יאכל כי 
אם בשביל היום, היינו סעודה זו לא בשביל קודם ולא בשביל אחר כך" )ליקו"מ קמא סימן קכה(.4

השמחה בשבת

זהו פשר השמחה המדוברת בשבת )שם תניינא סי' יז ושיחות הר"ן אות קנה(, כי מחשבות העבר והעתיד 
הם המפריעים הגדולים לשמחה, וכנראה בחוש בקול צהלה ורינה של צעירי הצאן - שמחמת 

3 'שם משמואל' )פרשת קורח-לחתונה(: "כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה הגיד בשם רבו אדומו"ר הרי"ם זצללה"ה מגור, שהא 

דבשבת צריך שיהיה כל מלאכתך עשויה, היינו אפילו במילי דשמיא. ע"כ. וראה עוד שם )פרשת שלח תרע"ז(: ומובן שבשבת 

אין להסתכל בשפלות עצמו כלל, אלא יהי' רק בעונג ורצון, ולא יזכור מצבו ולא יתמרמר על עצמו כלל, והוא זמן שכל אסירי 

המלך משכחין בו נייחא, וכמו שאומרים בזמירות 'צווחין אף עקתין בטלין ושביתין'.

ועוד שם )פרשת וישלח תרע"ח(: "בשבת זוכין ע"י אהבה ודביקות ולא ע"י רוגז וביטוש כוחות הרע שבו - אלא מחמת האהבה 

והדביקות, חלקי הרע ממילא נכללין בקדושה ואם לאו הם כלין והולכין. וכמו שהגיד אדמו"ר הגה"ק מהרי"ם מגור זללה"ה 

שבשבת צריך שיהי' כאילו כל מלאכתך עשוי', היינו אפי' בענין מלאכת שמים.

4 שם: ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' וכו', ולמדו רבותינו ז"ל )שבת קיז:(: 'מכאן, שחיב לאכל שלש סעדות 

בשבת, כי תלתא "היום" כתיבי'. נמצא שעל כל סעדה משלש סעודות כתיב היום, לרמז שלא לאכל בסעדה של שבת רק בשביל 

היום. כי לפעמים אוכלים בשביל שרעב מאתמול, ולפעמים בשביל שלא יהא רעב למחר, אך בכל סעודה משלש סעודות של 

שבת, לא יאכל כי אם בשביל היום, היינו סעדה זו לא בשביל קודם ולא בשביל אחר כך.
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היותם נקיים מציפיות ואכזבות השייכים ל'עבר' ואינם מוטרדים מדאגות ה'עתיד', חווים הם 

את ההוה הנצחי, בנקל אצלם מדת השמחה באופן טבעי. 

ועיתותיו ממוזגים בטעם  כולו  ה'הוה' ממלא את  קודש, שאור  היהודי בשבת  חיי  הם  כאלו 
נינוח ומעודן כחיי הילדים.

וילמד אדם מעצמו, שלפעמים שרוי בעידן שמחה, ואף על פי כן כאשר ב'רגע ההוה' שלפניו 
יש דבר המטרידו, כבר ערבה כל שמחה. כאילו אין לפניו רק אותה דאגה קטנה. והיינו מפני 

מנוחה  יום   - קודש  בשבת  שכן  ומכל  כן  וכמו  הבחירה.  מקדושת  הארה  הוא  ההוה  שרגע 

ושמחה, שאף אילו שרוי היה קודם לכן בדברים המטרידים את שלוותו, כאשר יתן לנגד עיניו 

ותנועה  תנועה  בכל  לפניו  ועובד  עם הקב"ה  יושב בהתייחדות  בו  רגע ההוה הבטוח  את  רק 

שפועל על פי רצונו, יזכה להיות שמח וטוב לב.

העונג והתענוג במתנת השבת

האור  ביקרת  במחשבתו  ולהתעסק  השבת  בסעודת  לשבת  היהודי  בכוח  יש  זו  בהסתכלות 
השורה בכל העולמות - גם אם גדלה המהומה סביבו, שכן כל כולו מרוכז במה שהמלך מסתכל 

כוחות  רגע. שואב  ומחייה את עצמו בקדושת הבחירה המאירה אצלו בכל  עליו ברע ההוה, 

השי"ת  באור  לידבק  עליון,  ממבט  הדברים  את  ולראות  בגשמיות  מדרגתו  להתרומם  הנפש 

הנגלה בבריאה.  

אשרי הזוכה לקלוט את אור קדושת ההוה ולהתחבר עם מחשבות קודש אלו תיכף עם כניסת 
בית המלך",  "פתח  על  בכך שמתיישב  והתענוג של מתנת השבת,  העונג  אל  לבוא   – השבת 

ומרגיש שאין לפניו כי אם את הרגע הזה בלבד - למרות שלמראה עיני בשר אינו מרגיש את 

כל המציאות כן. כי מכח קדושת השבת מתרומם היהודי מעולמו הגשמי הצר, ומביט על כל 

הבריאה כולה במבט גבוה ונעלה. 

הרחמן הוא יזכנו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
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מרפא לשון

ענף א'

לישנא בישא.

א. אמרו חז"ל )מגילה יג, ב( לית דידע לישנא בישא כהמן, שאמרו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד 
וגו' כמוש"כ שם, והנה הכח הזה לדבר לשה"ר על ישראל, נעשה מעון הלשון הרע שהיה בין 

הוא  דייקא, שהפירוד  ומפורד  מפוזר  ומפורד,  מפוזר  אחד  עם  ישנו  וכמוש"כ  רח"ל,  ישראל 

הלשון הרע ועל ידי זה היה המן יכול לקטרג עליהם ולדבר עליהם לשון הרע, 

ביטול  היהודים, שע"י  כל  כנוס  לך  לשון הרע(  בגימ'  )אסתר  היה מה שאמרה אסתר  ע"ז  והתיקון 
הלשון הרע עי"ז הפרו הלישנא בישא של המן. ועי' של"ה הקדוש )שמות דרוש לשבת זכור(, אמרו 

רז"ל )מגילה יג, ב(, לית דידע לישנא בישא כהמן. אמרו רז"ל )ויק"ר כו, ב(, חלק לבם עתה יאשמו, 

דורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה והיו מנצחים, חיבור עצבים אפרים הנח לו. על כן הלשון 

מחלוקות  מחמת  מפוזרים  הם  שהם  רוחות,  בארבע  המפוזרים  ומפורד  מפוזר  אחד  עם  ישנו 

שביניהם. מה עשתה אסתר, אמרה לך כנוס כל היהודים.

באמרי נועם )מועדים - ליקוטים פורים( מרפ"א לשו"ן ע"ץ חיי"ם )משלי טו ד( עולה מרדכ"י  ]ומובא 
אסת"ר, כי הם הכניעו את המן שהיה המלשין, כמו שאמרו חז"ל )מגילה יג ע"ב( לית דידע לישנא 

בישא כהמן. אסת"ר עולה לשו"ן הר"ע, שתקנו הלשון וביטלו לשון הרע[ וכמובא בספה"ק 

סגולה להיות שמור בכל הענינים. אין אסתר מגדת – שמירת הלשון.

הנחש, והמן.

)ספר הליקוטים פר' חיי שרה( שכמו שהנחש דיבר  ז"ל  ושורש המן היה מהנחש כמוש"כ האר"י  ב. 
עומק  וכמו"כ  אלוה,  עצמו  עשה  המן  כמו"כ  כאלקים,  והייתם  ה(  ג  )בראשית  שאמר  הרע  לשון 

משלמים  שאינם  שזה  הנחש,  משורש  הוא  עושים  אינם  המלך  דתי  ואת  שדיבר  הרע  הלשון 

שהנחש  העולם,  מלך  דת  עושים  שאינם  להמלך,  שעושים  ומצות  תורה  בחי'  הוא  מסים, 

וכמו"כ  להמלך,  צריך  ואינו  ח"ו  לעצמו  מציאות  הוא  שהאדם  היינו  כאלקים  והייתם  אומר 

בהשתלשלות למטה כשאינם משלמין מסים להמלך, שאינם מכירים בהמלכות זהו בחי' הנחש 

שמפריד את עצמו ונעשה כמציאות נפרדת.
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הסרת הטבעת.

ולפי"ז נבין דבר פלא שמיד אחר הלישנא בישא של המן נאמר בפסוק שם )אסתר ג, י( ויסר  ג. 

המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן, שלכאורה הוא פלא שהמלך נותן טבעת להשר, שיהא 

היפוך  הוא  זה  שכל  בעיניו,  כטוב  בהם  לעשות  להמן  שהסכים  מה  וכמו"כ  הכל,  על  שליט 

ההגיון והסדר וכו', שהמלך ישליט אחר לעשות כרצונו וכמו"כ אמרו חז"ל )מגילה יד( דגדולה 

הסרת הטבעת יותר ממ"ח נביאים שקמו לישראל, שהסרת הטבעת הוא למעלה מכל התוכחות 

וכמו שאמרו חז"ל דהסרת הטבעת היה שלא כמנהגו של עולם )אסתר ז', טו(.

פירוד בשורש.

בו  היו  לא  אחאב  של  דדורו  ה"א(  פאה  )ירושלמי  חז"ל  שאמרו  מה  עפ"י  בזה  הביאור  אמנם  ד. 

בהם  שהיה  וע"י  צדיקים  שהיו  דוד  של  דורו  משא"כ  במלחמותיהן,  נוצחין  והיו  דילטורין 

דילטורין היו נופלין במלחמה, שהלשון הרע הוא פגם שורשי שמפריד בין ישראל, ולכן נופלין 

שלא כמנהגו של עולם, ולכן אפי' דור של צדיקים נופלים, שהלשון הרע הוא פגם שורשי פגם 

הפירוד, שהוא פגם בבחי' יחידו של עולם, ולכן הם מופרדים מהשורש ונופלין, )וכמוש"כ ברמ"ע 

מפאנו יונת אלם פ"ח, שלא נקראו בנים אלא הכלליות(, וזה היה כאן אצל המן ואחשורוש, שעל ידי הלשון 

הרע נפרדו מהשורש, ולכן נתקלקלו כל סדרי הבריאה, וכל סדרי המלכות נפלו.

ימות החמה, והלבנה.

ה. ודבר זה חזינן מתחלת סדר הבריאה, שבכל פעם על ידי הלשון הרע נשתבש כל הבריאה, 

דמיד בקטרוג הלבנה )שהיה זה לישנא בישא כמו שאמרו חז"ל( שנעשה עי"ז מיעוט הלבנה, שע"י שנות 

הלבנה ושנות החמה אינם שוים ומזה נשתלשל אח"כ כל הצער שישנו בעולם,[ שכל זה הוא 

בחי' מיעוט הירח, 

וכמו"כ אח"כ בחטא אדם הראשון שהנחש דיבר לשון הרע ונשתבשו כל סדרי העולם אחר 

ומזה נשתבש כל סדר המלוכה שזהו הסרת  וכמו"כ כאן שהיה הלשון הרע של המן  החטא, 

הטבעת.
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טבעת, וטבע.

ו. ויש לרמוז כל זה בהסרת הטבעת, שהטבעת הוא מלשון "טבע" טבעו של עולם, ונפל כאן 
והלשון  הפירוד  מהם  ונתבטל  היהודים  כל  שנתכנסו  למוטב,  אח"כ  חזרו  שעי"ז  הטבע,  כל 

הרע, ועי' ברית כהונת עולם )מאמר הסתר אסתיר פ"ז 5(, 

5 ברית כהונת עולם )מאמר הסתר אסתיר - פרק ז( הדרן למאי דאנן ביה בהיות תורה בסוד כל"ם בחכמ"ה עשי"ת שהוא י"ה 

פעמים ס"ג או כ"א פעמים מ"ה, וכן הוא תור"ה במילוי שממנו נמשך ספ"ר ואגרת בחסרון הכולל, ועל כל פנים צריכה שרטוט 

כאמיתה של תורה, ועצם בחינתה מסוד מרדכי ואסתר בסוד יסודות אבא ואימא, ואמנם הן בחינת הנסתר והנגלה כמו שכתבתי 

לעיל )פרק ג'( וגם בחינת הוי"ה ואלהים, כי בהיות הנס הנפלא להצלת כל ישראל היה בו קריעת גזר דינם על ידי שם הוי"ה 

בודאי, עם כל זה היה נס נסתר ונתכסה במעשה טבעים קצת לפי הנגלה מפשוטי הדברים, שלא כדרך נסים ראשונים בימי צאתם 

מארץ מצרים, אך הצטרפות טבעים מרובים לסבב רוח והצלה ליהודים מקדימת רפואה למכה יורה לעיני כל חי, כי ההשגחת 

הוי"ה משולבת במעשה האלהים המסודרים על טבעם ברצון המנהיג, ואין שום דבר במקרה ח"ו, ואמנם בחינת הטבע הוא 

במעשה האלהים כמו שכתב בספר גינת אגוז שכן הטב"ע גימטריא אלהים )פרדס שער י"ב פרק ב'(, והוא בחינת הכסא גם כן 

כנודע הטבע הוא כסא אל ההשגחה הרומזת עליה, והוא טעם השמים כסאו כי גרמי השמים וכל צבאם עם היות סיבוב הגלגלים 

היא הנהגה טבעית למקרי הזמן, הנה הכל הוא כסא להוי"ה המנהיגם ברצונו והשגחתו, ולא יפול דבר ארצה מסיבוב הגלגלים 

מבלעדי השגחת העליון, והוא טעם ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו, 

ואמנם מלת טב"ע בעצמו טעמה מלשון סיבוב כעין טבעת המקפת על האצבע, והוא מסבבת על מה שבתוך הטבע בסוד איהו 

גוה כל עלמין, והוא סוד )זוהר בראשית ט"ו.( קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא, שהוא סוד חוט אין סוף ברוך הוא הנמשך אל תוך 

המסבבים מן העולם ועד העולם, וכל סידור טבעיהם הם בחינת עזקא ובתוכם נעיץ קוטרא בגולמא שהוא אות י' משם הוי"ה, 

אי נמי חוטרא בגולמא כמו שכתב בתיקונין )תיקון ה' י"ט.( והם אות ו' משמו ויבואר אי"ה במקום אחר, והנה סוד הוי"ה 

אלהים לדרך הנזכר הוא טעם שם המלך וטבעת המלך, כי שם המלך סתם הוא שם העצם והוא הכותב בשם עצמו וחותם 

בטבעת המלך בחינת אלהים, והנה השם חתום בטבעת וכאשר יהיה מכוסה לגמרי ח"ו ולא נראה בעולם כי אם הנהגת הטבעת 

שהם הטבעי יגבירו ח"ו כח הדין מבחינת אלהים המתפשט עד אלהים אחרים ח"ו כנודע מדברי האר"י זלה"ה )עץ חיים שער 

מ"ן ומ"ד דרוש א' מ"ק(, ואמנם בהיות בזמן ההוא ימי גלות הכבד והיה השם טמון בתוך הטבעת, והיה זה בימי אחשורוש 

אשר היה מתנגד לבחינת אלו זה לעומת זה והיה לו בקליפה שם וטבעת כמו שכתבתי במקום אחר, 

והנה מספר ש"ם עם טבע"ת גימטריא אחשורו"ש בהיות אחיזתו משני בחינת אלו, כי היה יונק גם מבחינת ש"ם על ידי הטבעת 

החתמו, ובבחינה זה היה רצונו לעשות כליה ח"ו לאומה האוחזת בשם וטבעת המלך סתם, והנה היה זה בחטא שהשתחוו 

לצלם והגבירו בזה כח אלהים אחרים וסילקו מעצמם צלם אלהים קדושים הבלתי מתפרד משם העצם, כי הוי"ה הוא האלהים 

וגרמו בזה שהסיר המלך סתם את טבעתו ונתנה להצורר המקטרג ונסתלק השם כביכול מן הטבעת, ואמנם כאשר סר הטבעת 

אל הצורר נשאר בחינת שם לישראל לבדם, ועת צרה הוא ליעקב וממנה יושע, כי אז יבא התעוררת לכל היהודים לזעוק אל 

וגו' כנודע  הוי"ה,ובחינת השם היה אז בסוד חסדים המקיפים בעת שננסרו הדינים לבחינת מלכות, ואז יבואו בני האלהים 

מכוונת ראש השנה )שער ראש השנה פרק ב'(, והנה על ידי התעורר הצעקה ותפלה גרמו במעשיהם להעביר הטבעת מהמן 

גוזר  ברוך  בסוד הקדוש  ניתן הטבעת למרדכי  ואז  כנודע,  כעין מעשה השופר של ראש השנה  בחינת השם  אליו  ולהמשיך 

וצדיק מבטלה כטעם )שמואל ב' כ"ג ג'( צדיק מושל ביראת אלהים, והנה לזאת אמרו חז"ל )מגילה י"ד.( גדולה הסרת הטבעת 

שהחזירן למוטב, כי הסרת הטבעת בסוד הנסירה )פרי עץ חיים שער הפורים פרק ה'( היה להם לישראל להחזיר עצמן למוטב 

שהוא בחינת השם טו"ב והבינהו, 

ובהיות שלא היה להם עדיין גאולה שלימה לא האיר בהם עדיין בחינת שם לבד בלי הלבשת הטבעת, ולא היה עדיין נס נגלה 

כי אם בהסתיר תוך בחינת טבעת, אך על כל פנים נתגלה השם על ידי בחינת טבעת וידעו כי הוי"ה הוא האלהים, והיה זה גם 

כן כעין הסרת הטבעת לגמרי, כאשר נמשך אליהם הדעת להאמין אמונה שלימה בחינת השם המנהיג את הטבעת לרצונו, ואז 

נכנסו לפנים מחומת הטבעת בהיות להם ידיעה בשם הפנימי אליו, וזה גם כן גדולה הסרת הטבעת בהיות הנס מתלבש בעולם 

המוטבע, ואפילו הכי יוסר כיסוי הטבע ויתראה מה שלפנים ממנו, וזה מחזיר למוטב ודאי יותר מבחינת מ"ח נביאים ושבע 

נביאות שהיה בחינות הנבואה ממה שלמעלה מן הטבע לגמרי, ולא יועיל כל כך להחזיר למוטב את החוטא המוטבע, כי אם 

בחינת התגלות מה שלפנים מהטבע עצמו, הוא התפשטות האור עד אין תכלית לתתא ההוא יחזור למוטב ודאי, לא ידח ממנו 

כל נדח ויבואר עוד אי"ה:



-יא-    /מרפאלשומ

לא הביט.

חברו  על  להביט  לו  אסור  שהאדם  שכן  מכל  ביעקב.  און  הביט  לא  יז(,  )בתרא  לקו"מ  וע"י  ז. 
לרעה, למצא בו דוקא מה שאינו טוב ולחפש למצא פגמים בעבודת חברו, רק אדרבא, מחיב 

להביט רק על הטוב. ולזה טובה גדולה שיש טבע והשגחה. כי כשהאדם עושה טוב, אזי מנהיג 

אותו בהשגחה. וכשהוא אינו טוב, ואם היה מנהיג אותו בהשגחה לא היה יכול להגיע לו שום 

טובה, אזי מניח אותו על הטבע, ויכול להיות שיהיה לו טובות על פי הטבע. ואם לא היה רק 

השגחה, היה אפשר שתתבטל ההשגחה לגמרי. כי כשהיה רואה יתברך, שאין האדם מתנהג 

כראוי, היה כועס, והיה מסיר ההשגחה לגמרי. אבל עכשיו מניחו על פי הטבע, וכשהוא חוזר 

גם  באמת  כי  והשגחה.  טבע  מהו  להבין  יכולין  אנו  אין  ובאמת  כנ"ל.  עליו  משגיח  למוטב, 

הטבע היא השגחתו יתברך, וזה אי אפשר לאדם להבין שני דברים כאחד, דהינו הטבע שבאמת 

היא השגחתו יתברך עכ"ל, 

ולפי"ז אפשר להבין שהסרת הטבעת הוא הטבע עי"ז נהיה הכעס והבן.

*****

ענף ב'

לישנא בישא כהמן.

יג( ליכא מאן דידע לישנא בישא כהמן, וכבר בארנו דהמן הוא מסטרא  )מגילה  אמרו חז"ל  א. 
דנחש, וכמוש"כ בחולין )קלט:( דהמן מן התורה מנין שנא' )בראשית ג( המן העץ אשר צותיך וגו', 

שכל זה מרמז שהמן נעוץ בחטא עץ הדעת, ששורש חטא זה היה הלשון הרע, וצריכין לבאר 

דהיאך הגיע עכשיו לישראל צרה זו ששורשו נעוץ בחטא הלשון הרע.

כתב שטנה.

של  שהמעשה  להמגילה,  מסביב  שאירעו  המאורעות  כל  לדעת  צריכין  הענין  לבאר  וכדי  ב. 
ובאמצע  ישראל,  לארץ  ישראל  של  עלייתם  באמצע  שהיה  )ד(  עזרא  בספר  מבואר  המגילה 

בניית בית המקדש השני, וכמבואר בס' עזרא, שבתחלת מלכות כורש, פקד הוי'ה את ישראל, 

והתחילו לעלות עם זרובבל )וגם מרדכי עלה אז וירד אח"כ שוב( ולדעת הרמב"ן )מובא בר"ן על הרי"ף ריש מס' 

מגילה(,  "אבל הרמב"ן ז"ל נותן טעם אחר לחלוק הזמן של פרזים ומוקפין ואומר שבזמנה של 

נס זה כבר נפקדו ישראל ועלו ברשיון כורש ונתישבו בעריהם ואע"פ שאמר המן ישנו עם אחד 

וגו' מ"מ אנשי כה"ג עם רוב ישראל בא"י בעת ההיא היו ושוב לא עלו מהן  מפוזר ומפורד 

אלא מועטין בימי עזרא", 
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וכבר  את המזבח  בנו  בפסוקים שכבר  איך שיהיה מבואר  אבל  מיעוט,  רק  היו  הר"ן  ולדעת 
)כלשון רש"י עזרא ה, ג שבאו  התחילו לעשות עבודת התמיד, ואח"כ התחילו צרי יהודה "להלשין" 

עליהם צרי יהודה ובנימין לקנטר ולהלשין עליהם על עסק הבנין(, והפריעו לעסק הבנין עד שהפסיקו הבנין של 

ההיכל שהיא עיקר "בית הוי'ה", )ולא גמרו ההיכל כמבואר בפסוקים( עד שנת שתים למלכות דריוש )בן 

אסתר ואחשורוש( שזה היה שבע שנים אחר הנס של פורים, 

ונמצא דהקטרוג והכתב שטנה היה באמצע בניית הבית השני ועי' סדר עולם )פרק כט 6(.

הלשינו על הבית שני.

ג. וכותבי השטנה היו עשרת בני המן וכמוש"כ רש"י )אסתר ט י( עשרת בני המן - ראיתי בסדר 
עולם אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים כמו שכתוב בספר עזרא )עזרא ד( ובמלכות 

לבטל  השטנה  היא  ומה  וירושלם,  יהודה  ישבי  על  שטנה  כתבו  מלכותו  בתחלת  אחשורוש 

העולים מן הגולה בימי כורש שהתחילו לבנות את הבית והלשינו עליהם הכותים והחדילום 

וכשמת כורש ומלך אחשורוש והתנשא המן דאג שלא יעסקו אותן שבירושלים בבנין ושלחו 

בשם אחשורוש לשרי עבר הנהר לבטלן עכ"ל, 

ד(  )עזרא  בפסוקים  שם  ומבואר  המקדש,  בניית  ענין  על  היה  בישא  דהלישנא  מבואר  ולפי"ז 
שהלשינו על ישראל שהם מורדים בהמלך וכו' ואת המסים אינם משלמים, וכל זה הוא הקדמה 

להלישנא בישא שאמר המן אביהם, שאמר ג"כ ואת דתי המלך אינם עושים.

6 ברייתא דסדר עולם רבה )פרק כט( ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר ה' מפי ירמיה העיר וגומר כה אמר כורש מלך 

פרס וגומר מי בכם מכל עמו וגו'. ויקומו ראשי האבות וגו' מלבד עבדיהם וגומר )עזרא א'( ארבע רבוא בכלל ופרט אינן אלא 

ל' אלף וג' מאות וששים וי"ב אלף היכן הם אלא אלו שעלו משאר השבטים ויכינו את מזבח על מכונותם וגומר ויתנו כסף 

לחוצבים וגו' )שם ג'( כורש מלך ג' שנים מקוטעות ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו וגומר באדין בטילת עבידת בית ה' 

)שם ד'( בשנת ג' למלכו עשה משתה וגו' )אסתר א'( כל ארבע שנים היתה אסתר מוטמנת בשושן הבירה ותלקח אסתר אל המלך 

וגומר )שם ג'( כל ה' שנים הי' המן כונס שלל למרדכי בחדש הראשון הוא חדש ניסן וגומר )שם(. 

בי"ג בניסן כתב המן את הספרים להשמיד להרוג וגו' )שם( בט"ו בניסן נכנסה אסתר לפני המלך בי"ו בניסן תלו את המן בכ"ג 

בסיון כתב מרדכי ספרים להשיב ספריו של המן )שם ח'( בי"ג באדר ויכו היהודים בכל אויביהם וגומר והרגו בשושן חמש 

מאות איש )שם ט'( ותלו את עשרת בני המן על אשר כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ביום ההוא בא מספר ההרוגים 

וגו' ובאותו הזמן לשנה הבאה נאמר ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל וגו' )שם(. הרי הוא אומר כי לפי מלאות לבבל ע' שנה 

אפקוד אתכם )ירמיה כ"ט( למלאות וכו'. לחרבות ירושלים ע' שנה )דניאל ט'(. 

נ"ב שנה לאחר חורבן הבית עשו ישראל במלכות כשדים ונפקדו ועלו. ג' של כורש וי"ד של אחשורוש וב' של דריוש ובשנת ב' 

לדריוש נבנה הבית. וכן זכריה אמר )זכריה א'( ויען מלאך ה' וגומר ואמר ה' צבאות עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים וגומר 

אשר זעמת זה ע' שנה. כל ארבע שנים הי' הבית נבנה שנא' )עזרא ו'( ושציא ביתא דנא וגומר ובאותו הזמן לשנה הבאה עלה 

עזרא מבבל וגלות אחרת עמו שנא' )שם י'( הוא עזרא עלה מבבל וגומר ויעלו מבני ישראל אל ירושלים בשנת ז' לארתחשסתא 

המלך. ויבא ירושלים בחדש החמישי היא שנת השביעית למלך. כי באחד לחדש הראשון וגומר כי עזרא הכין לבבו וגומר )שם( 

ובא והבדיל את ישראל מן הנשים הנכריות:



-יג-    /מרפאלשומ

שטנה, הפירוד.

ד. וכל זה נמשך מהסטרא דנחש, שאמר והייתם כאלקים, שזה מבטא מרידה בהמלך העליון 
ית"ש, וכמו שאמרו חז"ל שבכל מקום שאמרו חז"ל המלך במגילה הכוונה למלכו של עולם 

)אסתר ג, י(, דכמו שהנחש הקדמוני הפריד אדה"ר ממ"ה הקב"ה, כמו"כ המן הפריד את ישראל 

מהמלך, שלכן גם המן וגם בני המן אמרו הלישנא בישא ששורשם מהנחש, 

)זוה"ק ח"א לה( שהשטן הוא הנחש, ושטנ"ה היא אותיות השט"ן, וכמו"כ  אמרו חז"ל  וכמו"כ 
מבואר במלכים )א, ה( שאמר שלמה ועתה הניח הוי'ה אלקי לי אין שטן וכו' והנני אמר לבנות 

בית לשם הוי'ה, וכמו"כ מבואר בזכריה )פרק ג( ויראני את יהושע הכהן הגדול וגו' והשטן עומד 

על ימינו, 

שהנחש  המקדש,  בית  לבנין  מפריע  הזה  והנחש  שטנה,  הכתב  על  דקאי  המפרשים  וביארו 
הוא שורש הטומאה ההיפוך מהביהמ"ק שתכליתו להשראת השכינה, ובזה יבואר דכל מעשה 

חצי  עד  אחשורוש  וכמו שאמר  המקדש,  בית  לבנין  זה שמפריע  ענין  על  מסתתובב  המגילה 

המלכות, שאמרו חז"ל דקאי על בנין המקדש.

כותיים שבשומרון.

ה. והלישנא בישא התחיל מצרי יהודה ובנימין שאמרו חז"ל שהם היו הכותיים שגרו בשומרון 
ובנימין שהם  יהודה  נקראים צרי  והכותים האלה  )ילקו"ש דברים לב( שמהם התחיל הלשון הרע, 

שונאים את ירושלים )כמבואר בנדרים לא( שהם בנו את הר גריזים למקדש, והכותים האלה הושיבום 

סנחריב מלך אשור בשומרון, והם נקראים גם שומרונים ובאו זרובבל למלחמה עם ק"פ אלף 

)תנחומא וישב פ"ב( באותה שעה באו עליהם השומרונים למלחמה  חיילות וכמבואר בדברי חז"ל 

שומרונים  נקראו  שומרון  העיר  שם  על  אלא  היו  כותים  והלא  היו  שומרונים  וכי  אלף  ק"פ 

)עיי"ש המשך 7(.

7 מדרש תנחומא וישב )המשך( עד שעלה עזרא מבבל וזרובבל ויהושע בן יהוצדק והתחילו בונין בהיכל שנאמר )עזרא ה( 

באדין קמו זרובבל בר שאלתיאל וישוע בר יוצדק ושריו למבנא בית אלהא וגו' באותה שעה באו עליהן השמרונים למלחמה 

ק"פ אלף וכי שמרונים היו והלא כותיים היו אלא על שם העיר שומרון נקראו שמרונים ועוד בקשו להרוג את נחמיה במרמה 

שנאמר )נחמיה ו( לכה ונועדה יחדו בכפרים בבקעת אונו וגו' ובטלו מלאכת בית ה' ב' שנים שנאמר )עזרא ד( באדין בטלת 

עבידת בית אלהא די בירושלם והות בטלא עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך פרס מה עשה עזרא וזרובבל ויהושע קבצו את כל 

הקהל אל היכל ה' והביאו שלש מאות כהנים ושלש מאות שופרות ושלש מאות ספרי תורה ושלש מאות תינוקות והיו תוקעין 

והלוים היו משוררים ומזמרין ומחרימין ומשמתין ומנדין את הכותיים בסוד שם המפורש ובכתב הנכתב על הלוחות ובחרם 

ב"ד העליון ובחרם ב"ד התחתון שלא יאכל אדם מישראל פת כותי מכאן אמרו האוכל פת כותי כאוכל בשר חזיר ואל יתגייר 

כותי בישראל ואל יהא להם חלק בתחיית המתים שנאמר )שם ד( לא לכם ולנו לבנות בית לאלהינו וכתיב )נחמיה ב( ולכם אין 

חלק וצדקה וזכרון בירושלם וכתבו וחתמו ושלחו את החרם לכל ישראל שבבבל והם הוסיפו עליהם חרם על חרם והמלך כורש 

קבע עליהם חרם עולם שנאמר )עזרא ו( ואלהא די שכן שמה תמה ימגר כל מלך ועם די ישלח ידה להשניא וגו':
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חטאת ירבעם.

נבט  בן  ירבעם  בחטאת  המשיכו  בשומרון  שגרו  ובנימין  יהודה  הצרי  שכל  נראה  ובעומק  ו. 
שחלק על הוי' ועל מלכות בית דוד, וכמו"כ חלקו על זרובבל שהיה משושלת מלכי בית דוד, 

ונמצא דכל זה התחיל מהלשון הרע שהתחיל אצל דוד ששם היה התחלקות המלוכה )כמבואר 

בשומרון  שגרו  שהכותים  שטנה,  דהכתב  במעשה  כגון  בישא  הלישנא  נעשה  ועי"ז  נו:(  בשבת 

המשיכו במריבות שהקימו מקדש בהר גריזים שהוא המשך מחטאת ירבעם שחלק על הבית 

המקדש 

זה לשון הרע כפשוטו  )פ"ו דעבדים הל"ו(, שנמצא שהיה  וכמו שפסק הרמב"ם  גרי אמת,  למ"ד כותים  )ובפרט 

מישראל על ישראל, שע"ז אמרו חז"ל קשים גרים לישראל כספחת, שספחת הוא הצרעת שבא 

על לשון הרע, שזה מרמז מה לשון הרע הבא על ידי הגרים הרעים רח"ל שהם בחי' הערב רב(.

שטנה השטן.

ז. והנה הפעם הראשונה שנזכר בתורה תיבת "שטנה" "השטן" הוא בענין הבארות של יצחק, 
)ובאמת מלת שטנה יש רק פעמיים בתנ"ך בענין הבארות של יצחק, ובבנין בית שני( וכמו שכ' הרמב"ן שם )בראשית כו, 

ב( אבל יש בדבר ענין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד כי "באר מים חיים" ירמוז לבית 

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

חיים את ה' וקרא... והשני קרא שמה שטנה, שם קשה מן הראשון, והוא הבית השני שקרא 

יושבי  ו( ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על  ד  )עזרא  אותו כשמו שכתוב בו 

יהודה וירושלם, וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה עכ"ל, 

ומבואר בהרמב"ן ששמו של הבית השני היה שטנה, כי זה היה עיקר הנסיון בימיו שהיו גם 
בשנאה ושטנה עד שהחריבוהו.

אל תחשבו בלבבכם.

ח. ונמצינו למדים מדברי הרמב"ן אלה שכל הבירורים של הבית השני היה בענין לשון הרע 
שביום  )ח(  זכריה  בפסוקי  בהדיא  גם  ומבואר  חנם,  ושנאת  הרע  מלשון  ליזהר  צריכים  שהיו 

זה בחודש אדר כמבואר בעזרא(, הזהיר אותם הנביא, אלה  )שהיה  אשר הוסד היכל הוי'ה של בית שני 

הדברים אשר תעשו דברו אמת איש את רעהו וכו' ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם 

וגו', ופירש"י שזהו השנאת חנם שע"ז נחרב הבית, ומבואר שם שהנביא הזהיר אותם על בן 

אדם לחבירו ובפרט על שנאת חנם, שזה מבטא שכל הנסיון של הבית שני היה בענין זה של 



-טו-    /מרפאלשומ

הלישנא בישא, ומזה נצמח גם המחלוקת הגדולות שהיו בעת גזירת המן עד שאמר ישנו עם 

אחד מפוזר ומפורד וגו'.

כבשתם את הארץ.

ט. וכעי"ז רואים גם שעיקר הקטרוג של האומות על ארץ ישראל וירושלים, שאומרים לסטים 
אתם שכבשתם את העמים, שזהו כעין כתב שטנה ולשון הרע, ומהרנ"ת בלקוטי הלכות )בית 

)בתרא עח( שהדרך  ז"ל בלקו"מ  8(, האריך מאד בזה, עפ"י דברי רבינו  ו  הכנסת הלכה ה' אות 

לארץ ישראל הוא לבטל הקטרוג של האומות על ידי שברצונו נטלה מהם וברצונו נתנה לנו, 

וע"י החטא שחוטאים ישראל בזה גורמים קטרוג האומות, שזהו ממש ענין הכתב שטנה שהיה 

כאן שקטרגו ואמרו לסטים אתם.

זכות גבול ארץ ישראל.

האומות  גורמים שגם  ישראל  בין  הרע שיש  הלשון  הרע, שע"י  הלשון  הוא  ועיקר החטא  י. 
ועיי"ש  אתם,  לסטים  אומרים  שהאומות  בימינו  גם  שרואים  )וכמו  לסטים  שאנו  ואומרים  הרע,  לשון  מדברים 

8 ליקו"ה (שם( וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )ברכות ח(, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס בו להתפלל נקרא 

שכן רע, שנאמר )ירמיה יב(, "הוי על כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי ישראל וכו'". כי שכנים הרעים 

ארץ  הנחלה, שהוא  על  והסטרא אחרא המקטרגים  הקליפות  העולם שהם  הם האמות  זה,  בפסוק  הנזכרים  בנחלה  הנוגעים 

ישראל שכבשו ישראל ואומרים תמיד לסטים אתם. 

ובאמת כל החרבנות שהחריבו העובדי כוכבים את ארץ ישראל הכל נמשך מקטרוגים הנ"ל, כי השם יתברך נטל מהם ארץ 

ישראל ונתנה לנו כדי שנעשה רצונו שם, כמו שכתוב, "ויתן להם ארצות גוים וכו' בעבור ישמרו חקיו ותורותיו וכו'". אבל 

כשישראל חוטאים חס ושלום, אזי הם חוזרים ומעוררים על כבישת ארץ ישראל ואומרים לסטים אתם. 

ועל ידי זה באמת החריבו ארץ ישראל וגלו אותנו מארצנו, כי אין מתגלה בחינת כח מעשיו יתברך, שעל ידי זה כובשין ארץ 

ישראל כי אם כשעושין רצונו יתברך, כי בשביל זה ברא את העולם ובשביל זה נתן לנו ארץ ישראל, כמו שאמרו, "בראשית ברא 

וכו'", בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית, הינו כדי שישראל יקימו את התורה בשביל זה ברא את 

העולם, שהם כח מעשיו ואזי מאירין ונתגלין כח מעשיו, שהם העשרה מאמרות שבהם נברא העולם. 

ואזי הכל יודעין שהכל נברא בשבילנו וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו וכנ"ל, אבל כשחס ושלום אין מקימין את התורה נתעלמין 

בחינת העשרה מאמרות ואין מתגלה בחינת כח מעשיו ואזי הם חוזרים ומקטרגים על כבישת ארץ ישראל וזה גרם כל הגליות 

מארץ ישראל. 

ועל כן עקר תקותנו לשוב לארץ ישראל הוא רק בכח הצדיקי אמת שמשתדלין לעשות הדרך לארץ ישראל על ידי שחוזרים 

וממשיכין החסד חנם שהיה מקים העולם קדם מתן תורה, שעל ידי זה מקימין הכל ומרימין נפשות רבות על ידי זה ומשיבין 

אותם לה' יתברך, הכל על ידי החסד חנם הזה, כמובן שם בהתורה הנ"ל. 

נמצא, שכל השכנים רעים הנוגעים בנחלת ארץ ישראל הם בבחינת המקטרגים על קדשתה ואומרים לסטים אתם כנ"ל. ועל כן 

זה שאינו נכנס להתפלל בבית הכנסת נקרא גם כן שכן רע, כי מראה בעצמו שאינו מאמין בקדשת בית הכנסת, שהוא בחינת 

קדשת ארץ ישראל שנמשך מכח מעשיו שעל ידי זה נתבטל הקטרוגים של השכנים רעים כנ"ל. 

ומאחר שהוא אינו נכנס לבית הכנסת להתפלל הרי הוא ככל השכנים הרעים המקטרגים על קדשת ארץ ישראל שהוא בחינת 

קדשת הבית הכנסת וכנ"ל:
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בנחמיה ב, שגשם הערבי היו מהמקטרגים וכו'(, ובזה יובן שבימי ירבעם בן יואש שאמרו חז"ל )תדב"א רבה יז( 

שמפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס זכה להשיב גבול ישראל מלבוא חמת, )ולדעה אחת בירושלמי 

חלה יא, ב השיב יותר מיהושע בן נון( ולדברינו יבואר להפליא שבזמנו לא היה הקטרוג של לסטים אתם, 

ולכן הצליח להשיב את גבול ישראל )למרות חטא ע"ז שהיה בימיו וכבר הארכנו ע"ז במק"א(.

בית תפלה-לכל העמים.

נחזור לעניננו שכל ההצלחה של בני המן והמן הרשע היה הכל בכח הלשון הרע, שזה  יא. 
היה כל הבירור של בית שני, ובפרט הלשון הרע שבאה על ידי אומות העולם, שהבית שני היה 

)ישעיה נו( וכמוש"כ  צריך להבנות על ידי האומות, בסוד כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים 

רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא י( שעיקר התפלה הוא בחינת בית, שאז גם להעמים יש השגה בבית תפלה 

זו, שזהו עיקר תיקון בית שני, שהעמים הכירו בחשיבות בית המקדש, שזה היה הלשון הרע 

בתחלה שאמרו שהבית הזה הוא מרידה בהמלך, 

ובאמת זה כולו לשה"ר שהרי אמרו חז"ל )במדב"ר א, ג( שאיללו ידעו האומות מה שהיו נהנים 
מתמצית בית המקדש לא החריבהו, ולבסוף כשהיה הנס של פורים, תקנו הלשון הרע, שזהו 

בחי' ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחדם עליהם, שנהפכו כל העמים לטובת היהודים, 

ואחר מיתת אחשורוש בוטל הכתב שטנה ובנו ההיכל של בית שני 

י' בלקו"מ קמא, שרבינו ז"ל מדבר שם על הפורים ומדבר שם על האומות שמכירים בהתפלה,  יובן הקשרים של תורה  )ולפי"ז 

שכל זה היה בפורים כנ"ל, ובהמשך הדברים נבאר כל התיקון שעשה מרדכי נגד הלשון הרע של המן(.

לך כנוס.

ישראל,  אחדות  מצד  רק  היה  שני  בית  כח  שכל  מאד  האריך  ד(  פרק  ישראל  )בנצח  והמהר"ל  יב. 
כשהיו  רק  נחרב  הראשון  הבית  ולכן  האבות,  נגד  היה  העליונה  במעלה  שהיה  ראשון  שבית 

רק  הבית  להם  חזר  ואז  אבות,  השלשה  נגד  עבירות  בלשלש  שפגמו  החמורים  החטאים  בו 

בכח "כנסת ישראל", ולכן מיד כשפגמו בכנסת ישראל שהם אחדות ישראל נתפרק כל יסוד 

המקדש, ולכן נחרבה אע"פ שעסקו בתורה ובגמ"ח, שזה סוד לא נתגלה עוונם, כי עוונם היה 

עמוק מאד, 

וכל זה סוד הפורים שאז נתאחדו הלבבות כמוש"כ לך כנוס, וכמו"כ תקנו משלוח מנות איש 
לרעהו, שעל ידי אהבה שהיה ביניהם נתאחדו ואז זכו לבנין היכל הוי'ה )עיי"ש 9( ומה שדיבר 

9 ספר נצח ישראל )שם( אף כי יש בזה עוד סוד נסתר ונעלם למה בית המקדש ראשון חרב על אלו ג' עבירות, ומקדש שני על 

ידי שנאת חנם, ואפרש אותו ברמז, ותבין אותו. וזה כי מקדש ראשון היה להם בזכות ג' אבות הקדושים, אשר מדריגתם בודאי 



-יז-    /והללתבדרליו

שם  ופירש"י  תחבא  לשון  בשוט  אלעזר  ר'  אמר  א(  נז,  )בגיטין  חז"ל  אמרו  כבר  חנם,  שנאת  על 

שע"י חטא הלשון הרע נחרב הבית ונהרגו כמה רבבות.

*****

יותר עליונה מן ישראל. וידוע כי אברהם זכותו ומעלתו - פרישותו מן הערוה, שהרי אמרו עליו במסכת בבא בתרא )טז.( עפרא 

לפומיה דאיוב, שאמר )איוב לא, א( "ומה אתבונן על בתולה", בדאחרינא לא מסתכל, אבל בדידיה מסתכל. ואילו באברהם 

כתיב )בראשית יב, יא( "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את", שלא נסתכל בה כל ימיו. יצחק זכותו ההרחקה מעבודה זרה, 

שהרי מסר נפשו להקרבה אל השם יתברך. יעקב נגד שפיכות דמים, 

ודבר זה ידוע גם כן, כי יעקב הוא החיים, שהרי יעקב אבינו לא מת )תענית ה ע"ב(. ועוד, כי הוא הפך עשו, שהיה אדמוני 

)בראשית כה, כה(, והוא סימן אליו שיהיה שופך דמים )רש"י שם(, ויעקב הפכו מרוחק מזה. ועוד, כי יעקב לא ראה קרי מימיו 

)יבמות עו.(, ודבר זה נחשב קצת כאילו שופך דם, כי ראוי ואפשר היה שיהיה נברא ממנו אדם, ואף מזה היה יעקב מרחיק. ובית 

המקדש שני שלא היה כל כך במעלה, היה נגד כנסת ישראל עצמם. וכבר אמרו חז"ל )שבת נה.( כי בסוף כאשר חרב מקדש 

ראשון, תמה זכות אבות. 

ולכך היה מקדש שני נגד ישראל בעצמם. ולפיכך שנאת חנם מבטל כח כנסת ישראל, שנקרא "כנסת ישראל" על שם חבור 

ואחדות ישראל. וזה אמרם כי מקדש שני חרב על ידי שנאת חנם בלבד. ואלו דברים נראים קלים, אבל הם דברים עמוקים 

וגדולים, רמזנו לך פה, ועם כי הכל שורש אחד להם. ובחבור דרך החיים )פ"ה מ"ט( נתבאר יותר:

עיקר  פירוש, הראשונים שנתגלה חטאם, מפני שהראשונים  נתגלה קצם'.  עונם,  'הראשונים שנתגלה  ט.(  )יומא  וקאמר שם 

חטאם שהיו נמשכים אחר יצרם לעשות פעולות רעות בגלוי, ולפיכך עונש שלהם נתגלה, וכן קצם גם כן נתגלה. אבל האחרונים 

שלא נתגלה עונם, מפני שעיקר עונם בלב, שהוא בנסתר, ולכך לא נתגלה עונם, מפני שהוא דבר נסתר, לכן לא נתגלה קצם גם 

כן, ונשאר קצם נסתר ונעלם. ועוד יש פירוש בזה, לפי שכל ענין הראשונים לפי מעלתם היה בהתרשמות יותר, לכך כל מעשה 

הראשונים נרשם, ולא נרשם דבר מן האחרונים. וזה שכל דבר שהוא חשוב, כל ענינו נרשם לפי חשיבותו. לכך חטא הראשונים 

נרשם בעולם, ונרשם גם כן בכתיבה. ומאחר שכל ענין הראשונים בהתרשמות, גם כן קצם נתגלה ונתרשם. אבל ענין האחרונים 

אינו בהתרשמות בעולם, שאינן חשובים כל כך, ולפיכך אין קצם נרשם, אבל הוא מן העניינים הנעלמים. ודבר זה ענין עמוק 

מאוד, ואין להאריך בזה עוד. וזה נכון:
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והלכת בדרכיו

אין בה ממשות.

הוא  שהעיקר  השם  בעבודת  דרך  ישנה  הנה  כי  קשה,  עבודה  הוא  טובות  המדות  עבודת  א( 

שעבודת  הדבר  וביאור  )תנדב"א(  לתורה  קדמה  ארץ  שדרך  אמרו  חז"ל  אבל  ולימודה,  התורה 

הדרך ארץ והמדות טובות הוא העבודה הקשה, שהיא קודמת לתורה, כי בתור הכמה שהוא 

עבודה קשה ונצרך לזה הרבה יגיעה, הרי סוף כל סוף מורגש אצל האדם קנין ממשי, שהרי 

כל תורה שהוא לומד נתוסף אצלו עוד ידיעות וכו', ואפשר להעמידו בכור המבחן שלמד עוד 

מסכתא וכיו"ב, 

סיפוק  בזה  ויש  תורה,  עוד  שלומד  אצלו  מורגש  סוף  סוף  הצדיקים,  תורת  כשלומד  ואפי' 

הוא  וכיו"ב  חבירו  את  לצער  לא  שמתאפק  התאפקות  כל  הרי  המדות  בעבודת  אבל  ממשי, 

כולו עבודה בינו לבין קונו ולפעמים מורגש שאין בזה שום "ממשות" שיכול להרגיש סיפוק 

והתקדמות, ולכן היא עבודה קשה ועדינה, שהעיקר בזה הוא האמונה בינו לבין קונו, שעוסק 

עכשיו בעבודה קדושה של תיקון המדות, ובונה את משכן הויה )וכמו שהארכנו במק"א שתיקון המדות 

הוא בחינת בנין בית המקדש(.

אינו מן המידה.

ב( ועיקר תיקון המקדש הוא הארון, שעליו אמרו חז"ל )מגילה י, ב( מקום ארון אינו מן המדה, 

ולדברינו הביאור בזה דבאמת העבודה של מדות טובות אי אפשר למדוד אותו במדידות שלה 

סוד  וכמו"כ  חי,  כל  מעיני  נעלם  הוא  השכינה  השראת  עיקר  שהוא  הארון  ומקום  עלמא,  אי 

המדות טובות שהוא העבודה שאי אפשר לממש אותה בידים כנ"ל, הוא סוד "מקום הארון", 

שזה דייקא שאין לו ממשות בעולם הממשי, הוא הסוד של השראת השכינה.

עבודת הלב.

ג( וזה עיקר הקושי של עבודת המדות ובפרט בימינו שאצל העולם עיקר החשיבות הוא דבר 

עבודת  על  לדבר  מאד  וקשה  התורה,  לימוד  בעבודת  ולהתעסק  לדבר  יותר  קל  ולכן  ממשי, 

המדות, שהוא עבודת הלב שאין לזה ביטוי בעולם המוחש.
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כרום זולת.

חז"ל  אמרו  שע"ז  והתפלה,  האמונה  עבודת  כל  כולל  "ממשית"  שאינה  העבודה  ובאמת  ד( 
דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם )ברכות ו, ב(, שכל זה הוא בחי' עבודת 

היחודים שהוא גבוה מהעבודה של תורה, 

כמוש"כ בשער הגלגולים )הקדמה לח( "יום א' הייתי לפניו, ונתעכבתי חדש ימים שלא עשיתי 
יומים אעזבך, ואתה  יום  שום יחוד מן היחודים שסדר לי, והכיר בפרצופי, וא"ל אם תעזבני 

גורם בזה נזק גדול, שתגרום שיתפרשו ממך הנשמות שרוצות להדבק בך, ונתתי לו טענה שלא 

הייתי רוצה אלא לעסוק בתורה באותו זמן, ובפרט שלא היו באים כפי הראוי אותם הנשמות 

בגלוי, והשיב לי שעם כל זה לא אמנע מלעשות היחודים ההם בכל יום, כי הוא גדול מעסק 

התורה, כי הוא מיחד העולמות העליונים, והוא עסק התורה ויחוד הכל יחד". 

לה  שאין  בעבודה  עוסקים  הצדיקים  כי  הצדיקים,  לאור  התנגדות  גדול  כך  כל  הוא  ולכן 
"ממשות" ובני אדם מזלזלים בזה כנ"ל 

כי  עליו.  חולקים  שהיו  המחלקת  לענין  שאמר  בשמו,  שמעתי  צג(  )בתרא  בלקו"מ  וכמוש"כ 
ברומו  העומדים  דברים  'אלו  אדם"  לבני  זלת  "כרם  ו:(:  )ברכות  לברכה  זכרונם  רבותינו,  אמרו 

של עולם, ובני אדם מזלזלין בהם, ומאי ניהו, תפלה'. על כן מחמת שכל עסקו תפלה. כי בענין 

תפלה היה מרבה לדבר עם אנשיו, והזהירם מאד להרבות בתפלה והתבודדות ושיחה בינו לבין 

קונו, כמבאר בספריו הקדושים ויותר מזה הרבה לדבר עמנו וחזק אותנו בהתחזקות בלי שעור, 

כל  כי  עליו,  וחולקין  אותו  ומבזין  בו  מזלזלין  אדם  בני  כן  על  והתבודדות.  בתפלה  להרבות 

עסקו הוא תפלה, שהם דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלין בהם. והבן:

ענוותן כהלל.

ה( אבל באמת יש קושי מיוחד לענין עבודת "והלכת בדרכיו" שאנו עוסקים בה, ונבאר דבר זה 
עפ"י דברי חז"ל )שבת ל, ב( ת"ר לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, ואל יהא קפדן כשמאי, והאריכו 

שם בכמה סיפורים )עיי"ש דברי חז"ל 10( בענותנותו של הלל שאנשים חפשו להקניטו בערב 

10 שבת )ל:( תנו רבנן לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי מעשה בשני שהמרו זה את זה אמרו כל מי שילך 

ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז אמר אחד מהם אני אקניטנו אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו הלך ועבר על 

פתח ביתו אמר מי כאן הלל מי כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו אמר לו בני מה אתה מבקש אמר לו שאלה יש לי לשאול אמר 

לו שאל בני שאל מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שאין להם חיות פקחות הלך 

והמתין שעה אחת חזר ואמר מי כאן הלל מי כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו אמר לו בני מה אתה מבקש אמר לו שאלה יש לי 

לשאול אמר לו שאל בני שאל מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שדרין בין החולות 

הלך והמתין שעה אחת חזר ואמר מי כאן הלל מי כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו אמר לו בני מה אתה מבקש אמר לו שאלה יש 

לי לשאול אמר לו שאל בני שאל מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שדרין בין בצעי 
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אותו  וביזו  בחוצפה,  אליו  לדבר  ישראל  לנשיא  והתחצפו  הרחיצה  באמצע  כשעמד  שבת 

בהגר  הלל,  של  סבלנותו  וכמו"כ  יפות,  פנים  בסבר  אחד  לכל  ענה  והלל  מטרידות  בשאלות 

שרצה ללמוד כל התורה כשעומד על רגל אחת וכו' כל האריכות שם, וענוה זו הוא מעבודת 

קשות שבמקדש להתייחס בכבוד לכל איש ישראל, ולכל מי שבא להתקרב תחת השכינה, וכמו 

שנבאר בהמשך.

עבודת האמונה, והיחודים.

ג"כ עבודה שמזלזלין בה כנ"ל, הרי סוף כל  והיחודים כמה שהוא  דהנה עבודת האמונה  ו( 
ולכן  וכו',  יום  אחר  יום  בה  שהתקדם  האמונה  ומרגיש  להש"י,  התקרבות  בלבו  מרגיש  סוף 

אע"ג שאצל העולם לא נחשב עבודה זו כמו עבודת התורה כנ"ל, מ"מ בלבו של אדם מורגש 

העבודה היטיב, שמרגיש יותר אמונה להש"י, ובכל יום וחודש ותקופה מתוסף אצלו אמונה 

והתקרבות להש"י, 

אבל בעבודת המדות טובות שבין אדם לחבירו, הרי כל יום ישנו עבודה עם אדם אחר ובכל 
אחרת,  עבודה  לו  היה  פעם  שבכל  הזקן,  הלל  אצל  שהיו  בעובדות  כמו  אחר,  בסגנון  פעם 

דפעם היה צריך להתאפק עם אדם ששואל שאלות מוזרות, ופעם היה צריך להתעסק עם גרים 

שענותנותו  ואמרו  וכו'  אחד  למקום  שלשתן  נזדווגו  לימים  שם  חז"ל  שאמרו  וכמו  משונים, 

המים אמר לו שאלות הרבה יש לי לשאול ומתירא אני שמא תכעוס נתעטף וישב לפניו אמר לו כל שאלות שיש לך לשאול שאל 

אמר לו אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל אמר לו הן אמר לו אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל אמר לו בני מפני 

מה אמר לו מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז אמר לו הוי זהיר ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע 

מאות זוז והלל לא יקפיד: תנו רבנן מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם אמר לו שתים תורה שבכתב 

ותורה שבעל פה אמר לו שבכתב אני מאמינך ושבעל פה איני מאמינך גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב גער בו והוציאו 

בנזיפה בא לפני הלל גייריה יומא קמא אמר ליה א"ב ג"ד למחר אפיך ליה אמר ליה והא אתמול לא אמרת לי הכי אמר לו לאו 

עלי דידי קא סמכת דעל פה נמי סמוך עלי: 

שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו 

באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל 

גמור: 

שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע קול סופר שהיה אומר ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד אמר 

הללו למי אמרו לו לכהן גדול אמר אותו נכרי בעצמו אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן גדול בא לפני שמאי אמר ליה גיירני 

על מנת שתשימני כהן גדול דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי 

מלכות לך למוד טכסיסי מלכות הלך וקרא כיון שהגיע והזר הקרב יומת אמר ליה מקרא זה על מי נאמר אמר לו אפילו על דוד 

מלך ישראל נשא אותו גר קל וחומר בעצמו ומה ישראל שנקראו בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בכורי ישראל 

כתיב עליהם והזר הקרב יומת גר הקל שבא במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה בא לפני שמאי אמר לו כלום ראוי אני להיות 

כהן גדול והלא כתיב בתורה והזר הקרב יומת בא לפני הלל אמר לו ענוותן הלל ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת 

כנפי השכינה לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד אמרו קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם ענוותנותו של הלל קרבנו 

תחת כנפי השכינה:
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ראו  הימים  ברבות  נזדווגו", שרק  "לימים  חז"ל  כנפי השכינה, שדייקו  תחת  קרבנו  הלל  של 

התוצאות והתקרבות שגרם הלל, 

ושנים  ימים  אחר  ורק  ומוותר,  מבליג  האדם  שנים  ע"ג  ששנים  הטובות  המדות  עסק  שזהו 
יכולין לפעמים לראות תוצאות של התקרבות להשכינה, אבל הלל היה ענוותן ושפל, והאמין 

בעבודת המדות ועסק בעבודת הש"י לכבד כל אחד מישראל שהוא חלק אלוק ממעל, וכמו"כ 

ורק ברבות הימים ראה תוצאת עבודתו  ולא הסתכל על התוצאות,  אנשים שהגיעו להתקרב, 

וגודל ההתקרבות שגם על ידי ענותנותו וסבלנותו.

בולם פיו.

ז( וכעי"ז עובר על כל כי שמתעסק במדות טובות ששותק ובולם פיו )מבליג( פעם אחר פעם, 
ובמדת מה אינו מורגש עבודה זו כל כך כשנמצא עם בני ביתו וחביריו הקבועים, ששם כבר 

יודע ולומד היאך להתנהג עמם בעדינות הראויה, כי כבר מכיר אותם משנים רבות, וכבר יודע 

איך לא להסתבך, ואפי' עם בני ביתו )שבארנו ששם במקום קוה"ק וכו' צריכין מדות טובות אמיתיות( הרי סוף 

ורואה שהסבלנות  טובות,  במדות  ומרגישין ההתקדמות  "ממשית", שרואין  עבודה  הוא  סוף 

משתלמת, 

אבל עיקר הנסיונות הוא במקומות ששם לא הכין עצמו כלל, ובפתאום נקלע למקום שצריכין 
הוא  שאז  וכיו"ב,  ראשו  חפיפת  באמצע  אליו  שהגיעו  דהלל,  במעשה  כמו  וסבלנות  שפלות 

עיקר הניסון להבין לכבד לכל אחד ואחד, ולסבול הנהגה של כל איש ישראל, ששם הוא עיקר 

העבודה הקשה, שאל תהי בזה לכל אדם )אבות ד, ג(, ובפרט עם אנשים שחושב שאינם יכולים 

להזיק לו, ואין לו ענין מיוחד להסתדר עמם, 

בפי' הרע"ב )על משנה הנ"ל(, שאל תהי בז לכל אדם לומר מה יוכל פלוני להזיק לי,  וכמוש"כ 
שזה מרמז על מה שבארנו, שהאדם נוטה להסתדר עם האנשים הקרובים אליו, ושבהכרח צריך 

עיקר  הוא  שם  בזה,  צורך  שום  לו  שאין  אנשים  עם  וענוותן  שפל  להיות  אבל  עמם  להסתדר 

הנסיון של מדות טובות.

בשמחת משפחה.

ח( ומצוי מאד כשנוסעין בלילה לאיזה שמחה במשפחה וכיו"ב, והאדם כבר עייף מעבודתו 
שעבד כל היום, ונמצא בהשמחה ורוצה ליהנות ולשמוח בפינתו, ומצוי מאד שנקלע אז בעל 

כרחו לאיזה שיחה של אנשים השונים מאד ממנו, ואינו רוצה להיות בעל גאוה להיות שונה 

יז, א( שיהא דעתו  )עבודת הלל הזקן כמו שאמרו חז"ל בכתובות  מהם ולא לדבר עמם, ומקיים דברי חז"ל 
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של אדם מעורבת עם הבריות וכמו שפרש"י שם לעשות לאיש ואיש כרצונו, )ורק שלא יהא לשה"ר 

ורכילות ח"ו(, ופתאום נגרר לאיזה ענין שלא ברצונו, 

ואז מתחיל העבודות הקשות של מדות, ולפעמים נכשל באיזה דיבור, ומנסה להתחזק לפחות 
מכאן והלאה שלא לדבר יותר )וכמו שהארכנו במק"א דעיקר עבודת המדות כשכבר נכשל, שזהו בחי' נקודות טובות, 

שבארנו  וכמו  קונו,  לבין  בינו  עבודה  שזהו  והתנצחות(  רעות  מדות  בדיבורי  התחיל  שכבר  אפי'  להמשיך  שלא 

שאין זה עבודה ממשית כלל, שזהו עבודת המדות העקריות, ששם הוא סוד השראת השכינה, 

ולפעמים עולה בלבו מה איכפת לי באנשים הללו, ומה הם יכולים להזיק לי, אבל באמת דייקא 

שם הוא עיקר המבחן של המדות טובות, ומאמין באמונה שלימה על חשיבותו של כל אחד 

מישראל וגודל הזהירות ליזהר בכבוד ישראל שהוא כבוד השכינה.

שמירה בדרכים.

אינו  שבדרכים  בדרכים,  נמצא  כשהאדם  דוקא  ישנם  מדות  של  נסיונות  הרבה  באמת  כי  ט( 
עד  ימים  שלשה  יתפלל  אל  הדרך  מן  שהבא  סה(  )בערובין  חז"ל  שאמרו  וכמו  כדבעי,  מיושב 

שתתיישב דעתו, ולכן עיקר הנסיון הוא דוקא אז, וכמו שהיה אצל הלל, שבאו אליו במרחץ, 

הוא  והעיקר  שונים,  גוונים  עם  שם  שנפגש  וכיו"ב,  צדיקים  לקברי  כשנוסעים  גם  קורה  וזה 

לכל  מקום  שיש  ולהבין  המדות,  לעבודת  היטיב  עצמו  להכין  מדרשו  ובית  ממקומו  כשיוצא 

יהודי ויהודי, ולמרות שהוא מבין שהאמת הוא כך, הרי השני יש לו דעה אחרת ממנו, וצריך 

שפלות וענוה להכיר בהאמת שיש לכל אחד ואחד, ולקיים מאמר חז"ל אל תהי בז לכל אדם 

וכו' שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום, שכל איש מישראל יש לו מקום 

ויופי בעבודת השם ית', 

ואם יזכה לענוה כהלל, ברבות הימים יעזור לו השי"ת שיראה כמה עזר להתקרבות בני ישראל 
לעבודתו, כמו שאמרו חז"ל על הלל שלימים ראה תוצאות עבודתו, שזהו בחי' עבודת התפלה, 

)קמא ב(, שלפעמים  שכל תפלה שמתפללין מוסיף אבר להשכינה, כמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ 

טועים שאין פועלי ח"ו בהתפלה, )עיי"ש 11(, אבל האמת שכל עבודה ועבודה מצטרף, 

11 ליקו"מ )שם( וזה שאמר רבה בר בר חנה: חזינן להאי כורא וכו', כי בגלותנו, כביכול, הקדוש ברוך הוא בהסתרת פנים, כמו 

שכתוב )תהלים ל(: "הסתרת פניך", שהוא בחינות רחמים, ופנה ערף שהוא בחינות דין. וכל תפלותינו ובקשתנו, על זה שפנה 

ערף אלינו, שיחזר את פניו, כמו שכתוב )שם פ"ו(: "פנה אלי". וכמו שכתוב )במדבר ו(: "יאר ה' פניו":

וכשאנו רואים ארך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים אליו ואינם נושעים, ויש מעמנו בני ישראל שטועים, חס ושלום, בלבם, 

שכל התפלות הם לריק, אבל באמת כל התפלות הצדיקים שבכל דור ודור, הם מעלים אותם, ומקימים אותם, כמו שכתוב: 

"ויקם משה את המשכן". ומעלין כל שיפא ושיפא לדוכתיה, ובונין קומתה של השכינה מעט מעט, עד שישתלם שעור קומתה, 

אז יבוא משיח, דא משה, וישלים אותה, ויקים אותה בשלמות:

וזה פרוש: חזינא להאי כורא הוא בחינת צדיק הדור, הנקרא דג )יג(, זה בחינת משה משיח. דיתבא ליה חלתא אגביה הינו 



-לג-    /והללתבדרליו

וכמו"כ בעבודת המדות ע"י החשיבות והחביבות שמתייחסין לכל איש ישראל, נזכה לבנות 
מעט מעט קומת השכינה, עד שנתתקן פגם שנאת חנם וחוסר מדות טובות, ונזכה לסוד השראת 

השכינה ומקום ארון אינה מן המדה, ויבנה בית המקדש השלישי בב"א.

התפלות שאנו מתפללים על זה, שכביכול פנה ערף אלינו. יתבא ליה הינו: "ויביאו את המשכן אל משה", כי צריך להביא 

ולקשר את התפלה להצדיק שבדור. וקדחי עלה אגמא הינו הנשמות הבאים עם התפלה, בחינת "בתולות אחריה רעותיה" וכו', 

כי הנשמות הן נקראין עשבין כמו שכתוב )יחזקאל ט"ז(: "רבבה כצמח השדה נתתיך":

וסברינן יבשתא הוא הינו שהתפלות אינם עושים פרות, אבל באמת אינו כן, אלא סלקינן ואפינן ובשלינן הינו כל התפלות 

סלקינן ועולין. וכל מה שמרבין בתפלה, נבנה השכינה ביותר, ומכינה את עצמה לזווג, וזה 'אפינן ובשלינן', כי אפיה ובשול הם 

הכנה לאכילה, לבחינת זווג, כמו שכתוב )בראשית ל"ט(: "כי אם הלחם אשר הוא אוכל". כשישתלם קומה של כל השכינה, 

הינו על ידי רב התפלות, יכמרו רחמיו, ויתהפך מדת הדין למדת הרחמים:



-לד-

שיחות סעודה שלישית

פרשת כי תשא תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

כי תשא בחי' שבת שובה

מתמן  דאתנטילת  לאתר  השורש  אל  ששב  התשובה,  כח  שהוא  רצון,  עת  הוא  דרעוין  רעוא 
)ליקו"מ קמא לה 12(, כי שבת בשעת מנחה זה השעה שעלה במחשבה תחלה, לכן יש כח אז 

לשוב לשורש אל השי"ת. כי 'מהות' רצון יהודי הוא לעשות רצונו ית', וכששב בתשובה חוזר 

לשורש הרצונות אל השי"ת, ואינו רוצה להתרחק. וזהו גם הכח של יוה"ק. ולכן הוי פרשה זו 

)כי תשא( כעין שבת שובה - השבת שבין ר"ה ליוכ"פ, כי יש בפרשה זו הן הציווי )שמות לא יג( "אך 

את שבתתי תשמרו", והן כח התשובה לאחר החטא, בסוד שבת שובה. 

כח דיחיד

הגר"א מביא מדרש, דתפלת שבת מתקבלת אפי' ביחיד כבחי' עשרת ימי תשובה, דהמעלה 
של עשי"ת דיש כח ליחיד לשוב. כמו"כ שבת בזמן מנחה, דהוא עת יחידה כמו"ש "אתה אחד 

ושמך אחד" שמתגלה היחידה שבנפש, ממילה יש כח ליהודי לפעול ביחיד. כי כח היחיד הוא 

דייקא מפני שמתגלה שהוא ית' מלך יחיד לכן יש גם כח ליחיד.

וכדי להבין, דבשעה שמלך יחיד אינו בגלוי אזי יש השתלשלות חוקים ומשפטים ולא נענים 
כי אם דרך הׂשרים והמשרתים, אך כשכבוד המלך מתגלה למעלה מהכל, אזי יש כח לכל יחיד 

לגשת אל המלך ולקבל צרכיו. כמו"כ שבת מתגלה מלכו של עולם אחדות הפשוט בפעולות 

ויחיד לבקש על כבוד שמים  יחיד  יש כח לכל  ובפרט בשעת מנחה. לכן  )לקו"ת ב(,  המשתנות 

בקיום  וכן  עולם,  של  יחידו  לגלות  וחשקו  שרצונו  כיון  מקבלו  והשי"ת  אליו,  לשוב  שרוצה 

התורה והמצוות שהוא לגלות יחידו של עולם שהוא ית' אחד יחיד ומיוחד.

ברית כרותה שאינן חוזרות ריקם

מחטא  שישוב  בשעה  אחד  שכל  לישראל  התשובה  כח  המשיך   – הצדיק  כח   – רבינו  משה 
יוחנן  ר'  שאמר  וכפי  ריקם,  חוזרות  שאינן  כרותה  ברית  שהוא  מדות  עשרה  השלש  ויעורר 

12 ליקוטי מוהר"ן )קמא לה(: "דע כי תשובה היא לשוב את הדבר למקום שניטל משם, והוא בחי' זרקא המובא בזהר הקדוש, 

)תקונים תקון כ"א דף מג:( 'זרקא דאזדריקת לאתר דאתנטילת מתמן'", עכ"ל.



-לה-    /שיחות הודהשלישית

אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו )ר"ה יז:13(. וכן אמרו )ברכות לד:( "מקום שבעלי תשובה 

אמונה  רמב"ן  )רש"י,  במפרשים  מבואר  וכך  לעמוד".  יכולין  גמורים  צדיקים  אין  עומדין 

ובטחון, ובמק"א יבואר דעת התרגום ופרקי דר"א 14( שמשה רבינו קרא לפני השי"ת בשעה 

שכביכול התגלה לפניו, המורה על גודל כח התשובה שהנברא מכריז על תשובה.

האמן בבחירתך לשוב

וכבר הרחבנו )ישראל בחירי(, דכח הבחירה של יהודי הוא הפליאה ביותר מכל בריאת העולם 15, 
ובפרט כח זה המתגלה דייקא בכח התשובה, והם הם החידושים הגדולים שבבריאה. כי החטא 

עשה בבחירתו ובבחירתו משיב המעוות על תיקונו, מה שאין זה הסתכלות של בני אדם. כי 

ג"כ  נראה  ומצוות  תורה  בקיום  וכן  ההכרח,  מן  ולתקנו  בבחירתו  היה  שהרע  נראה  לעיניים 

שהרי הוא מצווה ועומד ואינו מוחש כח הבחירה כבזמן ירידה. וזהו קושי לבני אדם בראותו 

החטא מנגד עיניו כמו צילום תמונה שנחרט מעשיו על הדף, ואף כשישוב יהיה חטאתו נגדו 

תמיד 16.

כדברי  כמקודם,  הקלקול  להשיב  הכח  את  לאדם  השי"ת  נתן  התשובה  בכח  באמת  אבל 
הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ז 17( "ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים 

13 ראש השנה )דף יז:(: "'ויעבור ה' על פניו ויקרא', אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף 

הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל 

להם ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה אל רחום וחנון אמר רב יהודה ברית 

כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם שנאמר הנה אנכי כורת ברית".

14 פרקי דרבי אליעזר )פרק מה(: "..וכשעבר הקב"ה כף ידו מעליו וראה אחורי השכינה שנאמר והסירותי את כפי וראית את 

אחורי ופני לא יראו התחיל משה צועק בקול גדול ואומר הוי' הוי' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים 

נושא עון ופשע וחטאה ונקה אמר משה לפני הקב"ה רבון כל העולמים סלח נא לעון העם הזה.."

15 ליקו"ה )ברכת הריח והודאה ד יט( כי כח הבחירה של האדם אי אפשר להבינו, כי כח הבחירה היא מגדלת נפלאות הבריאה 

אשר בכל הבריאה כלה מראש ועד סוף לא נמצא דבר נפלא יותר מזה, כמבאר בספרים שכח הבחירה הוא חדוש נפלא ונורא 

יותר מכל החדושים של כל הבריאה כלה. והוא מובן מאד לכל משכיל. שאין שום דבר בכל הבריאה שיהיה חדוש כל כך כמו 

הבחירה שברא ה' יתברך כח במין האנושי שיהיה לו כח לעשות רצונו יתברך או למרות עיני כבודו חס ושלום, ובאמת אי אפשר 

להבין בשום שכל שרש הכח של הבחירה. ועקר כח הבחירה נמשך מהעדר הידיעה וכמובן בדברי רבנו זכרונו לברכה.

16 כח התשובה הוא להאמין אפי' כשאדם נפל ונכשל שיכול לתקן, אך הניסיון להאמין בזה קשה מאוד, משל למה הדבר דומה, 

לילד קטן שהלבישוהו בבגד חדש ושומר עליו כבבת עינו, ומיד בראותו איזה רבב של לכלוך בוכה וא"א להרגיעו, שהרי הבגד 

הלבן כבר אינו נקי, כך מרגיש יהודי לאחר חטא. אבל צריך לדעת שהתשובה מוחק עוון ונעשה נקי לגמרי, וכשיהודי מאמין 

שבתשובתו מוחלין לו כאלו לא היה, בזה הוא מוריד לעולם אמונה גם לרחוקים ביותר להאמין שלא אבדה תקוותם, ובזה יצא 

ידי חובת קירוב לרחוקים, כי לפעמים קשה מאוד ללמד לרחוקים דרך השם, אך באמונתו בתשובה שלו 

ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות  "ואל  ד-ו(:  ז הלכה  )הלכות תשובה פרק  17 רמב"ם 

והחטאות שעשה אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי 

טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו כלומר 

מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם..



-לו-

מפני העונות והחטאות שעשה אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא 

מעולם". אלא שעצם החטא גרם לאי אמונה בכח לשוב ממנה, ומשה רבינו פעל כפרה עם כח 

הצדיקים שכשיעשו תשובה שיהא הכח להאמין בזה.

אדר ה'אלול' דניסן 

דיקנא  תיקוני  י"ג  לגבי  )ע"ח(  מהאריז"ל  וכידוע  אדרים,  בשני  בפרט  אדר  דחודש  כח  וזהו 

דהתיקון הי"ג כולל הכל, כמו"כ אדר ב' חודש הי"ג כולל גם אדר א' וכל השנה. וכיון שחודש 

הוי חודש אדר כעין חודש אלול שהוא הכנה לר"ה שעושים  זמן תשובה מאהבה,  ניסן הוא 

תשובה מיראה, כמו"כ אדר הוא חודש של תשובה מאהבה.

אמונה בכח התשובה

וע"י התשובה מתגלה רצון יהודי שאינו חפץ אלא בהשי"ת, ואין לו שייכות לחטא. ולפעמים 

יותר קל לדון ארחים לכף זכות אף כשרואה ריחוקו, אך על עצמו כשאדם יודע נפש בהמתו 

מה שעשה במזיד ובמעל בעדים ובהתראה איך יטה עצמו לזכות וקשה מאוד להאמין בטובת 

עצמו ושיש לו עדיין פתח של תשובה. מ"מ לו חותר השי"ת חתירה מתחת כסא כבודו כמו 

שעשה אצל מנשה המלך )ירושלמי סנהדרין נא: 18(. כי באותו רגע שמנשה התחנן לפני השי"ת 

שיצילו השיב רצונו לשורשו שהוא רק לעשות רצון השי"ת על אף כל מה שעשה.

גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך ונאמר ולא שבתם עדי נאם ה' ונאמר אם תשוב 

ישראל נאם ה' אלי תשוב כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק התשובה מקרבת את הרחוקים אמש היה זה שנאוי לפני המקום 

משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את 

השבים בין יחיד בין רבים שנאמר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי ונאמר ביכניהו ברשעתו כתוב 

את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני וגו' וכיון ששב בגלותו נאמר 

בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם".

18 ירושלמי סנהדרין )דף נא:(: "מולא של נחושת עשו לו ונתנו אותה בתוכה והיו מסיקין תחתיו שכיון שראה שצרתו צרה לא 

הניח ע"ז בעולם שלא הזכירה כיון שלא הועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת בצר 

לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך 

ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם הרי אני קורא אותו אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל אפייא שוין. 

והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב"ה והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב"ה 

רבונו של עולם אדם שעבד ע"ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי אני נועל את 

הדלת בפני כל בעלי תשובה. מה עשה לו הקב"ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד שלו ושמע תחינתו הדא היא דכתיב ויתפלל 

אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו. א"ר לעזר בי רבי שמעון בערבייא צווחין לחתרתה עתרתה. וישיבהו ירושלם למלכותו. 

במה השיבו שמואל בר בונא בשם רבי אחא ברוח השיבו כמה דתימר משיב הרוח וידע מנשה כי ה' הוא האלהים באותה שעה 

אמר מנשה אית דין ואית דיין".
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איש יהודי היה בשושן הבירה

כתיב "לעשות כרצון איש ואיש",  ודרשו חז"ל )מגילה יב.( היינו כרצון מרדכי והמן )וראה מהרש"א, 
גימ'  'שמו',  גימ'  יהודי',  'איש  ה(  ב  )אסתר  מרדכי  את  מכנה  והפסוק  המלך'(.  ב'ויושט  דברנו  עוד  וראה 

'רצון', כי היה לו הכח להחזיר ישראל בתשובה ולהאיר רצונותיהם, וכדאי' )מדרש אבא גוריון פרשה 

א( שלא חטאו רק לפנים. וזה עשה מרדכי, הלך בין בני ישראל וגילה להם שיהודי לעולם אינו 

חפץ לעשות דבר נגד רצון השי"ת.

חרות מעוון

"מרדכי מן התורה מנין דכתיב מר דרור ומתרגמינן מירא דכיא" )חולין קלט:(. דרור הוא מלשון 
שיוצא  כעבד  עולם  חרות  מעורר  והתשובה  בעצבות,  להיכלל  לאדם  גורמים  העוונות  חרות, 

)ויקרא כה י( "וקראתם דרור". חרות הוא בבינה, הכח של יוכ"פ, וראה  לחפשי, וכלשון הפסוק 

ב'מאור עינים' )פ' האזינו( מפני מה יש דברים שאינו מועיל תשובה כיון שצריך לשוב בשמחה, 

שזה בעולם הבינה, והחטאים גורמים לאדם עצבות ודכאון, עיי"ש19.

להיות  ית'  רצונו  אם  כי  חפץ  יהודי שאינו  הרצונות של  הצדיק שהאיר  מרדכי  הכח של  וזה 
איש יהודי – יהודי כשר. כדאי' )מגילה יג.( אמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרה שכל 

הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זה מה שמרדכי גילה, שאפי' קל שבקלים מוכן למסור נפשו 

למען היות איש יהודי )תניא יד, ליקוטי מוהר"ן קמא פ(, ע"י שהעיר רצונותיהם.

ביטול הגזרה ברצונות

וזהו מרדכי ואסתר גימ' י"ג פעמים ע"ב )האריז"ל(, כי היה להם הכח לעורר הי"ג מידות, מרדכי 
אם  כי  היה  ולא  עד:(  )סנהדרין  עולם  קרקע  היות  מצד  ואסתר  רצון(,  )גימ'  יהודי'  'איש  היות  מצד 

באונס, לכן היה לה הכח לגלות שכל החטאים של יהודי הוא באונס ולא ברצון, וכמו שאמרה 

19 מאור עינים )פרשת האזינו(: "..איתא בש"ס דרבי סבירא ליה דיום הכיפורים מכפר בין לשבים בין לשאינם שבים ולכאורה 

איך אפשר שרבי יהיה סובר שיום הכיפורים מכפר אף לשאינם שבים הלא אמרו רז"ל כל האומר הקודשא בריך הוא וותרן וכו' 

אך נראה דוודאי בלא תשובה אינו כלום אך הפי' הוא על פי מה שאמרו רז"ל בזוהר הקדוש על כון הוצאת זרע לבטלה אמרו 

כלהו חובין תליין בתיובתא לבר מהאי וזהו שאמר אף לשאינם שבים רצה לומר אף לאותן שאינן מקבלים אותם בתשובה כל 

השנה דהיינו על עון הנ"ל ביום הכיפורים מקבלים אותם.

ושמעתי ממורי על פסוק )שמות כב, כח( ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי דאמרו ז"ל בזוהר על עון הנ"ל שאין לו תשובה 

הפי' הוא דהנה תשובה הוא מצות עשה מן התורה ולכן צריך לעשותה בשמחה ועל עון הנ"ל אינו יכול להיות בשמחה רק 

בעצבות וצריך לבכות ולכן אינו יכול לבוא אל התשובה העליונה רק שהתשובה העליונה צריכה לצמצם את עצמה אליו וזהו 

מלאתך רצה לומר כשתרצה למלאות ולהשלים את עצמך ודמעך לא תאחר דהיינו הדמעות ואז כל בכור בניך תתן לי".
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)אסתר ד טז( "לך כנוס את כל היהודים", ושם יגלו שבני ישראל אינם רוצים כי אם לעשות רצון 

השי"ת, ובכך יכלו לבטל הגזרה.

**********

בימים אלו מתכוננים לחודש פורים, ויהודי משמח את עצמו, וכך חוזר בתשובה, כי תשובה 
א"א רק בשמחה. ולכן משנכנס אדר מרבים בשמחה, הוי אומר זה זמן תשובה מתוך שמחה 

וכדברי המאור עיניים דלעיל. ויעזור השי"ת ע"י קריאת הפרשה נזכה לתשובה מתוך שמחה. 

ענני  חסדך  ברב  אלהים  רצון  עת  הוי'  לך  תפלתי  "ואני  סט(  )תהלים  כמו"ש  רצון  העת  ויתעורר 

באמת ישעך".
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שיחה ב'

מצות שמן המשחה

מור דרור.

בפרשתן )שמות ל( נאמרה מצות שמן המשחה וקטורת הסמים, ובאחד מסממני הקטורת הי' 

כג 20(  ל  ועיין ברמב"ן כאן )שם  והאריכו בראשונים במהות "מור דרור" מהו,  "מור דרור" 

שהביא בזה כמה שיטות, וז"ל "המפרשים והרב רבי משה )הרמב"ם בהל' כלי המקדש פ"א 

ה"ב( מכללם, כי המור הוא הנקרא מוסק ור"א השיב כי איננו בשם אע"פ שריחו טוב ואולי 

בעבור זה הפרידו הכתוב מן הבשמים והוא הקשה כי כתיב )שה"ש ה א( אריתי מורי, שהוא 

דבר מלוקט, ואומרים המביאים אותו כי הוא נעשה בגרון הצבי ועוד מן הכתוב )שם ה ה( וידי 

נטפו מר ואולי כן הוא בהיותו לח, 

ויתכן שיאמר "אריתי מורי" בעבור כי הוא דם נצרר בבטן החיה הדומה לצבי הידועה בארץ 

הודו, ובלכתה בין השיחים בימי החום הגדול מגרדת בנפח ההוא, והדם יוצא צרור ולוקטים 

אותו מן האחו ואמר וידי נטפו מר, כי הכתוב ידמה ריחו כאילו ידיו תיטופנה מריח ההוא נטפי 

מים. ואחרים )הראב"ד בהל' כלי המקדש פ"א ה"ג( אמרו איך יכנס בקטרת ובשמן הקדש דם 

חיה טמאה - גם זו אינה קושיא, כי הלחות ההוא הנאסף בה מרוב הדם ויזוב ממנה בחייה אין 

בו לא טומאה ולא מאוס 

20 רמב"ן )שמות ל כג( מר דרור חמש מאות הסכימו המפרשים והרב רבי משה וכו'...ועם כל זה הנראה אלי מדברי רבותינו 

שאין המור מוס"ק, שהם אמרו במדרש חזית )שה"ש רבה ד יד( מור, אינמר"נון, והמוסק אף בלשון חכמים כך שמו מוסק, 

כמו שאמרו בברכות )מג( חוץ ממוסק מפני שהוא מין חיה, וכן שם בירושלמי )פ"ו ה"ו( בר ממוסקים, וכתב בעל הערוך )ערך 

מסק( כי גם כך שמו בלשון יון ועוד אמר במדרש חזית )שה"ש רבה א נח( צרור המור דודי לי, זה אברהם, מה המור הזה ראש 

לכל מיני בשמים, כך אברהם ראש לכל הצדיקים, מה המור הזה אין מפיח אלא באור, כך אברהם לא נודעו מעשיו עד שהושלך 

לכבשן האש, ומה המור הזה כל מי שלוקטו ידיו מתמרמרות, כך אברהם ממרר עצמו ומסגף עצמו ביסורין 

וכו', על המרדעת, רבן  והנה המוסק ריחו מפיח בלא אור ועוד שנינו )מקואות פ"ט מ"ה( אלו חוצצין בכלים הזפת והמור 

שמעון בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי וקתני )שם משנה ז( זה הכלל כל המקפיד עליו חוצץ וכל שאינו מקפיד עליו אינו 

חוצץ ואין המוסק דבר נדבק כזפת שיחוץ, ואם שמא מתקנין אותו בענין שידבק בכלים, מקפיד עליו שיחוץ אפילו על המרדעת 

ותרגום מור ואהלות קציעות כל בגדותיך )תהלים מה ט( מורא ואקסיליאן וקציעתא.... 

ושנו בספרא )ויקרא חובה פ' יב( דברים שאי אפשר לדעתן, כגון המערב מים ביין, קומוס במור, כי זה מזייפין אותו בקומוס 

הנקרא צמג בערבי שהוא נדמה לו ולכך אמר מר דרור, שיהיה נקי מן הזיוף שמזייפין אותו תמיד ויתכן כי לשון "דרור" בכל 

מקום נקיות, וכן וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, שיהיו כל בעלי הארץ נקיים מעבדות ומכל שעבוד בגופם ובארצותם, כלשון 

ובעל השור נקי )לעיל כא כח(:
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ופירשו )הראב"ע בפירוש הקצר והרד"ק בספר השרשים ש' דרר( דרור מלשון וקראתם דרור 

)ויקרא כה י(, שיהיה חפשי מן הזיוף והתערובת 

ואולי נאמר שהצריך הכתוב להיותו חפשי, לומר שיוקח מן הצבי ההוא בהיותו חפשי מתהלך 

כי  מור  יעשה  לא  אדם  ברשות  ויעמוד  ילכד  כאשר  כי  כרצונו,  ומתענג  הבשמים  ערוגות  בין 

אם מעט ואיננו מבושם וזה דבר ברור", והאריכו בזה האחרונים שמותר להשתמש בו למרות 

שהוא חי' טמאה.

דרור בצמחים.

דבר )שמות ל כג( בשמים ראש... אולם גם לדעת המפרש שהוא הנוטף מאילן. ג"כ  העמק 

משמעו מעיל זה כי כל אילן יש לו מקום גידולו בטבע ומובא למדינה אחרת ועמלים בו לגדלו 

שמה בתחבולות שהוא כמו בע"כ. אבל בכל התחבולות לא ייטב להתגדל כמו במקום גידולו 

בטבע וזהו משמעות מר דרור הגדל חפשי ולא בתחבולות:

הנמשחים.

ופסק הרמב"ם )כלי המקדש א ט( כיצד מושחין את הכהן צק את השמן על ראשו וסך ממנו על גבי 

עיניו כמין כי יוונית כזה במקור ישנה צורת האות איקס בלועזית שנאמר ויצק משמן המשחה 

על ראש אהרן וימשח אותו לקדשו ומלכי בית דוד מושחין אותן כמין נזר על ראשו ולא ימשח 

במקומות אחרות ולא ירבה בשמן:

וצריך לימוד וביאור הדברים מהו מעלתם של השמן דייקא למלך וכלי המקדש.

שמן חכמה.

והנה כשנתבונן בדברים נראה דמר "דרור" מבטא לשון חירות, דהוא חירות עולם מכל מיני 

ולכך  המקדש,  בבית  ישראל  של  ובקדושתן  היחוד  בקדושת  לפגוע  דרוצין  בישין,  סטרנין 

ויתקיים  ותקלה,  פגע  כל  יבריחו ממנו  כן  ידי  ציוה הקב"ה למשוח בשמן משחת קודש דעל 

יקרב  לא  ונגע  וגו'  יקוש  יצילך מפח  הוא  כי  וגו'  ומצודתי  להוי' מחסי  אומר  בבית המקדש, 

באהלך )תהלים צ(, וזהו השמירה העליונה שציוה הקב"ה בהשמן המשחה, שמן הוא בחי' חכמה 

ומידת החכמה בחי' אבא מבריח כל החיצונים, ובזה דייקא מושחין כהנים ומלכים ובזה עולין 

לגדולה, וכולי האי כדי שלא ישלוט בו היפך הקדושה. 
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קדושת מרדכי.

ובזה יתגלה לנו סוד קדושת מרדכי דגילו לנו חז"ל )חולין קלט:( "מרדכי מן התורה מנין דכתיב 
מר דרור ומתרגמינן מירא דכיא" דיש בו כח המר דרור, דמכיון דמרדכי הוא יסוד דאבא מרומז 

בשמ'ן חכמה, מרדכי הוא מעולם החירות, ודייקא מכחו נפטרין מכל הפגעים ומרעין בישין, 

והמן רוצה לעורר פגם הנחש וכל הקלי' להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים 

ביום אחד, ומרדכי כח הצדיק בחי' מרי דכיא, ובכח קדושתו מעורר השמן המשחה והקטורת, 

ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד מרדכי עליהם, וכל החיצונים בורחין ממנו כבורחין 

מפני האש.

עבדי הוי'.

כח  בזמן  ודייקא  חירות,  מושג  לו  אין  נכר  בארץ  בגלות  הזמן  תחת  מקושר  שאדם  זמן  וכל 
קדושת מרדכי מעורר כח החירות והיובל בחי' וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה 

לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו )ויקרא כה י(: וכן הכתוב אומר )ישעיה סא א( 

רוח אדני הוי' עלי יען משח הוי' אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים 

דרור ולאסורים פקח קוח:, שכלל ישראל לא יהי' בחי' עבדים לעבדים אלא כי לי בני ישראל 

עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני הוי' אלהיכם )ויקרא כה נה(.

גלה מעצמו.

ובזה יובן לנו סוד דברי חז"ל )מגילה יג( "אשר הגלה מירושלם אמר רבא שגלה מעצמו" וברש"י 
)שם( שגלה מעצמו - מדלא כתיב אשר היה מן הגולה אשר הגלתה וכתיב אשר הגלה עם הגולה 

משמע שלא היה כשאר ישראל שגלו על כרחן, והוא גלה מעצמו, כמו שעשה ירמיהו שגלה 

מעצמו, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא לחזור.

ולפי הנ"ל דמרדכי מצד שורש נשמתו אינן שולטין עליו שום מין גליות ושום מין כח עבדות 
ומדרדכי הוא סוד חירות, ולכן דייקא מרדכי על ידו )עזרא ב ב( היה הגאולה להכין בית מקדש 

השני, 

לא יכרע ולא ישתחוה.

ומרדכי דייקא לא יכרע ולא ישתחווה )אסתר ג ב( ולא עוד אלא אפילו שום תנועה של שיעבוד 
כל  ולמרות  ממנו,  זע  ולא  קם  ולא  המלך  בשער  מרדכי  את  המן  וכראות  ט(  ה  )אסתר  כמ"ש 

האריכות שהאריכו )מגילה יב:( שאמרו עליו אחיו )מה עשה לי ימיני( שמותר להשתחוות להמן, שאינו 

ממש ע"ז, ואסור למסור הנפש רק בג' דברים החמורים, עכ"ז מרדכי אינו מקבל מרות מהמן 



-לב-

שנשמתו הוא סוד החירות, ובזה ימתוק לנו סוד דברי הרמב"ן דמעלת המר דרור הוא שהוא 

ריח טוב, חוש הריח יש בו משום אורו של משיח, כמ"ש חז"ל )ברכות מג:( איזהו דבר שהנשמה 

נהנה הוי אומר זה הריח, ועל משיח נאמר בו )ישעיה יא ג( בחי' והריחו ביראת הוי'.

מבקשין אנו מהקב"ה שיצילנו מקליפת המן ועמלק ויתן לנו קדושת מרדכי ואסתר, ובזכות 
מרדכי הצדיק נצא לחירות עולם, ולא יהי' לנו עוד שייכות להיפך הקדושה, ויתקיים בנו מה 

שנאמר )ויקרא שם( "וקראתם דרור בארץ" דייקא בארץ ארציות משם יקראנו דרור ויקבץ נדחנו 

מארבע כנפות הארץ, וכן בפרשתן נתגלה סוד הקטורת שמכפרת ולא עוד אלא שעושה שמירה 

קדושת  לנו  ויתן  מהם  ישמרנו  הקב"ה  בישין  ומרעין  החטאים  כל  בנו  יתדבקו  שלא  עליונה 

הצדיקים. 



-לג-    /שיחהג'

שיחה ג'

יומי  חל  שנים  וברוב  הוא,  מילתא  סימנא  חז"ל  ואמרו  תשא,  כי  פרשת  היום  בתורה  קראנו 

דפוריא להיות בפרשתן, וכן בשנה זו חל פורים קטן בפרשת תשא דייקא, ובודאי אין בזה שום 

מקרה ח"ו, ופורים יש לו שייכות לפרשתן, וכשנתבונן יתגלה לנו כאן דברים נחמדים בקשר 

פרשת כי תשא לפורים.

נרדי נתן ריחו.

הנה בפרשתן יש בו שני קצוות הפכיים, מצד א' נפלו ישראל בחטא העג', בחי' עלובה כלה 

שמזנ' בתוך חופתה, עד כדי כך שאמרו חז"ל )שבת פח: גיטין לו:( נרדי נתן ריחו, ואמר ליה הקב"ה 

לו  שאמר  כך  כדי  עד  אף  החרון  ויצא  מגדלותך,  רד  העתיקו(  )רש"י  חז"ל  ואמרו  ר'ד  לך  למשה 

הקב"ה למשה ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם, דברים שמסמר שערות ראש, 

ברית כרותה שאינה חוזרת.

רחמים,  של  מדות  הי"ג  למשה  הקב"ה  שגילה  הגדול  הגילו  נתגלה  בפרשתן  אח"כ  ודייקא 

וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם, ואעפ"י שאינו הגון ואינו כדאי, גילוי הרחמנות 

של הקב"ה על ישראל שאין לתארו, 

וכמ"ש חז"ל )ר"ה יז:( ויעבור ה' על פניו ויקרא אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר 

לאומרו מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו 

כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם ה' ה' אני הוא קודם שיחטא 

ברית  יהודה  רב  אמר  וחנון  רחום  אל  תשובה  ויעשה  האדם  שיחטא  לאחר  הוא  ואני  האדם 

כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם שנאמר הנה אנכי כורת ברית. ובאבן עזרא כאן 

האריך בסודן של דברים21.

21 אבן עזרא )שמות לג כא( "ולפני שאפרש זה אומר דע כי השם לא דבר עם משה פנים אל פנים רק בארבעים יום השלישי 

והלאה. ובעבור השם על פניו אז קרן עור פניו. כי תחלת נבואתו ע"י המלאך הנראה בסנה. ושם כתוב ויאמר ה'. וככה וה' הולך 

לפניהם יומם. כי השליח ידבר על לשון השולח. וזה היום שראה משה מה שבקש היה לו כיום מתן תורה לישראל ולא הגיע 

אדם לפניו ואחריו אל מעלתו. וחכמינו אמרו שהראה לו קשר של תפילין. ודבריהם נכון. רק לא כאשר יפרשוהו חכמי דורנו 

שהוא כמשמעו כי סוד עמוק הוא".



-לד-

קטורת סמים.

ניתן להם בפרשתן מצות הקטורת שמעלה חן וחנינות, ומהפך החלבנה שיתעלה, ויעלה  וכן 

לריח טוב להקב"ה כביכול, ובפרט בשעת עידן ריתחא כמ"ש )במדבר יז יא-יג( ושים קטרת והולך 

דבר  כאשר  אהרן  ויקח  הנגף..  החל  הוי'  מלפני  הקצף  יצא  כי  עליהם  וכפר  העדה  אל  מהרה 

בין  ויעמד  העם  על  ויכפר  הקטרת  את  ויתן  בעם  הנגף  החל  והנה  הקהל  תוך  אל  וירץ  משה 

המתים ובין החיים ותעצר המגפה:

השתחוו לצלם.

והנה כשנתבונן במגילה נראה שאותם החטאים שהיו בחטא עג' הי' ג"כ בפורים, סיבת שנפלו 

הוי'  נסתלק, כביכול אורו של משכן  נדמה להם שמשה רבינו  הי' שהיה  בני ישראל בהחטא 

במדבר ובערכין לעתיד בבית המקדש הראשון נכבה, 

אמרו  וכאן  פורים(,  )שעה"כ  הדורמיטא  בחי'  הוא,  ישן  אלו  של  אלהיה'ם  ח"ו  לומר  מקום  ויש 

חז"ל לגבי חטא העג' )רש"י כאן בפרשתן( "בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חשך ואפילה 

וערבוביא לומר ודאי מת משה לכך בא ערבוביא לעולם אמר להם מת משה שכבר באו שש 

שעות ולא בא", 

איפרוק אמר  ולא  דחזי דמלו שבעין  כיון  יא:(  )מגילה  חז"ל  כדאמרו  חשב אחשורוש הקץ  ואז 

השתא ודאי תו לא מיפרקי אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו ובא השטן וריקד ביניהם, 

לדאוג  מה  עוד  לו  ואין  מלכותו,  שנתיישבה  אחשורש  החליט  ואז  העגל,  שריקד  בעג'  כמו 

כהחטא  ע"ז  פגם  בחי'  לצלם  לפי שהשתחוו  כלי'  נתחייבו  דור  ישראל שבאותו  ובני  מהקץ, 

העג', 

נהנו מסעודת וכו'.

וכן נהנו מסעודתן של אותו רשע בחי' סעודת אחשרוש שנתבטלה מלכות שמים ואין עוד בית 

המקדש, והשתמשו בכלים של ביהמ"ק בחי' למי זהב אתפרקו, ואכלו בסעודה כמו שכתוב 

לצחק:,  ויקמו  ושתו  לאכל  העם  וישב  שלמים  ויגשו  עלת  ויעלו  ממחרת  וישכימו  ו(  לב  )שמות 

)וכן  ואכלם  ויחר אפי' בהם  ישראל כליה, כמו שאומר הקב"ה למשה  ונתחייבו שונאיהם של 

השקלים בפרשתן להקדים שקלנו לשקלי המן(.



-לה-    /שיחהג'

נהנו, סוד הלצחק.

)מגילה טז:(  )במגילת סתרים ח טז(, על מה שדרשו חז"ל  נבוא לפתוח סוד שגילה החוות דעת  ובזה 

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, ויקר זה מילה, ולכאורה מה שיאטייה למילה לכאן, 

ועל זה ביאר החוו"ד22 דהחטא שנהנו בסעודתו של אותו רשע הוא שאחשורוש הכשיל אותם 

אלא  רשע,  אותו  של  מסעודתו  ש'אכלו'  נאמר  לא  למה  מדיוק  ולפי"ז  עריות,  גילו  בעניני 

ודו"ק(  יב  ז  אסת"ר  )עי'  במדרש  נאמר  וכן  זה,  עון  להם  נתכפר  להקב"ה  ישראל  וכששבו  ש'נהנו', 

נאמר  העג'  בחטא  וכמו  רח"ל,  מכשולות  מיני  כל  בהסעודה  להם  הזמין  והמן   שאחשורוש 

ויקמו לצחק ואמרו חז"ל )ועי' ברש"י( שהי' כאן כל הג' פגמים.

רד מגדולתך.

יודע  ומי  רבינו אמר לו הקב"ה לך רד כלום לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם, בחי'  ומשה 

לדבר  כח  לו  הי'  ולא  כנקבה  כחו  תשש  מקודם  רבינו  ומשה  למלכות,  הגעת  כזאת  לעת  אם 

)חז"ל ברכות לב.(, וכן אסתר אומרת כמתנצלת "ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלשים יום", 

ואח"כ קיבל עליו משה רבינו מסירת נפש כרועה נאמן למען הכלל ישראל, ואומר לו להקב"ה 

אתה אמרת הניחה לי, ודייקא כאן פתחת לי פתח והודיעו שהדבר תלוי בו שאם יתפלל עליהם 

לא יכלם )רש"י כאן ממדרש(, ובקש והחלה משה רבינו עליהם עד כדי כך שאמרו חז"ל )ברכות לב.( 

"מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חבירו בבגדו ואמר לפניו רבונו 

של עולם אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם" ואומר לו להקב"ה אם תשא חטאם ואם 

אין מחנו מספרך אשר כתבת, 

ותלבש מלכות.

וכן באסתר מצינו )אסתר ה א( ותלבש אסתר מלכות בחי' תפלה רוח הקודש )מגילה יד:(, ואומרת 

ד  )אסתר  אבדתי  אבדתי  כאשר  ואומרת  )שם(,  עזבתני  למה  אל'י  אל'י  לומר  ומתחננת  וצועקת 

)שמות לב לב( ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר  טז( כמעשה משה שביקש 

כתבת:, ודייקא שם נתגלה הי"ג מדות של רחמים, וכן נתגלה שם גודל החביבות כנסת ישראל 

מרומזת  ואסתר  פח.(,  )שבת  מאהבה  קבלוה  הדר  האחרונות  לוחות  דייקא  ניתנו  ושם  להקב"ה, 

בתורה ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא )דברים לא( בחי' ם' וס' שבלוחות מקום הכי סת'ר, 

וכנשהנו מסעודתו של  גהינום ומעלה ישראל מהגינום  יושב על פתחו של  ( שאברהם  )יט  כי בעירובין  זה מילה  22 וששון 

אחשורוש העמיד להם זונות ונכשלו בעון זה ונעשו כאילו אינם נמולים ובצרת המן ששבו לאל בכל לבם נתכפר להם עון זה 

וחזרו להיות נימולים ולכך אמר וששון זה מילה.



-לו-

כח של מרדכי

ושמו וכוחו של מרדכי מר דרור נתגלה בפרשתן, ודייקא כאן נתגלה גודל הרחמים והחסדים 
בחי' גילו יסוד דאבא, רחמים פשוטים רחמי דעתיק אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי גילו הי"ג 

מדות ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, ונמתקו כל הדינים עד כדי כך שחלבנה שריחו 

רע סוד המן הרשע23 נתהפך לטוב, וכמ"ש האריז"ל )ע"ח ש"ג פ"ב( ותתקן החלבנה בקטורת מה 

והגאולה24,  הגלות  סוד  וזהו  המן,  ברוך  בסוד  'המן  בגימטריא  'חלבנה'  הלבונה,  תתקן  שלא 

ונתעלה נעשה לצ"ה יחוד השלם )ועי' מגלה עמוקות בזה 25(, וזהו סוד 'דניאל' התך )מגילה טו. (. 

כח התקוה.

וזהו  יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך,  נתגלה כח התקוה להודיע שכל קויך לא  ושם 
)שמות לא( אך את שבתותי תשמורו כי אות  כח הגדול של יהודי, והכל הוא בכח השבת, בחי' 

היא ביני וביניכם, והקב"ה אומר לדעת כי אני הו'י מקדישכם לך והודיע להם מתנה טובה יש 

יא:(, ובכח קדושת הארת שבת נתכפר כל החטאים  )שבת  גנזי בית הסתר ושבת שמה  לי בבית 

וכן  והוא בחי' פגם חטא עג',  לו,  )שבת קיח:( כל העובד ע"ז כדור אנוש מוחלין  ז"ל  כמאמרם 

סעודת שבת הוא התיקון לנהנו מסעודתו של אותו רשע, 

23 מחברת הקודש )שער פורים( והנה בזמן הצרה ההיא היה סוף ע' שנה שאז עלה פנימיות הז"א למעלה באימא בסוד מ"ן 

כדי ליתן מוחין אליה ולהעלותה כדי שיבנה בה"מ והיה הז"א אז בסוד הדורמיטא לכן המן הרשע שהיה מקליפות נוגה דעשיה 

ששם בעשיה הוא אל אדנ"י ונגדו בנוגה דעשיה הוא צו ואין צו אלא ע"ז והוא עולה המן ע"ה שהוא חלבנה ועשרה בניו היו כח 

יוד סמני הקטורת שהם יוד קליפות דטומאה שבהם מלובשים עשר סמני קטורת והמן במספר חלבנה הרי י"א סמני הקטורת.

24 חתם סופר )דברים טז יז( וע"ז הרמז מצינו בסממני הקטרת החלבנה והלבנה משקל שבעים שבעים מנה, באשר כי ב"ד 

שלמעלה הוא של ע' סנהדרין מרי דדינא הם עיני ה' המשוטטות בכל הארץ ויש עי"ן למעלה הבטה לטובה עיני ה' אל יריאיו 

והנה החלבנה הוא הרשעות גמור כידוע חלבנה גמטרי' המן והלבונה הוא לבון עונות ע"י וידוי ותשובה ולכן הם סמוכי' זה 

לזה כי יש קונה עולמו בשעה א' בזו רגע הוא חלבנה ונתהפך ללבונה ע"י וידוי פיו ולבו שוים והם שבעים מנה בהזדמן שם 

ב' השבעים עין הטוב ועין המשפט כנ"ל, או להפך החלבנה ללבונה ע"י עינו הטוב ית"ש או הלבונה לחלבנה בעין המשפט, 

על כן אמר מזכיר לבונה מי שמתודה ומזכיר עונותיו להלבינם איננו מקירות לבו וחורטו כ"א מברך און פי' מתברך ומתפאר 

בעונותיו אשר עוה.

25 מגלה עמוקות )ואתחנן אופן קצא( הרי סוד הנך יפ"ה רעיתי הנך יפ"ה עיניך יונים )שיר השירים א ]טו[(, ר"ל שמניין סנהדרי 

גדולה וקטנה שהם עיני העדה, הם כמניין יפ"ה. וזהו כוונת רז"ל )במדרש רבה פרשת תולדות ]ב"ר פס"ג ח'[( שנבהל שמואל 

הנביא כשראה דוד שהיה אדמוני )שמואל א' טז יב(, שהיה חושב שמואל שהוא מכח מאדים, כדאתמר גבי עשו והוא אדמוני 

)בראשית כה כה(, והשיב לו הקב"ה עם יפה עינים, שהוא אינו שופך דם רק בדין סנהדרין שנקראו עינים. 

ונרמזו סנהדרין במלת יפ"ה שהוא בגימטריא צ"ה, דהיינו ע"ב סנהדרי גדולה וכ"ג סנהדרי קטנה. 

והנה גם את זה לעומת זה עשה אלהים, והסוד הוא שבאת ב"ש אותיות ה"ץ ו"ף סמוכים הם זה אצל זה, כי חשבון ה"ץ הוא 

צ"ה, הוא סוד ו"ף שהוא שם של אלהים, כי כמו שבקדושה סנהדרי גדולה וקטנה הם צ"ה, כן גם כן בקליפה צ"ה הוא גם כן 

מספר שלהם, והסוד הוא מחה אמחה את זכר עמלק )שמות יז ]יד[(, מתחילה אמר כי יד על כ"ס י"ה )שמות יז טז( בגימטריא 

צ"ה, שהם סוד סנהדרי גדולה וקטנה, ולכן קיימא לן שצריך לכתוב כס י"ה בחד שיטה )כדאיתא בפרק ערבי פסחים דף קיד 

]קי"ד[(, וכן בקליפה מח"ה נוטרייקון 'מאדים 'חלבנה 'המן, כל אחד משלשתן עולה לחשבון צ"ה.



-לז-    /שיחהג'

קטורת, לשה"ר.

רגלי'ך  משבת  תשיב  אם  נאמר  שבת  ועל  טז.(,  )ערכין  הרע  לשון  חטא  על  קטורת  מכפרת  וכן 
)בחי' הולך רגיל( וכבדתו מעשות חפציך ודבר דבר ואמרו חז"ל )שבת( שלא יהא דיבורך של שבת 

כדיבורך של חול דיבור של שבת הוא כולו קודש, ואז דייקא נתגלה גילו הגדול "אז תתענג 

וגו'" בחי' עונג אבא גילו יסוד דאבא מרדכי הצדיק, יעזרנו השי"ת להנצל מקליפת  על הוי' 

המן ועמלק, ושנתקשר בחיבור ובקשר חזק לקדושת מרדכי ואסתר כח הצדיקים, משה רעיא 

מהימנא עומד בכל דור ודור וזוקף את ראשן הה"ד כי תשא את ראש.


