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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  וישב  תשע''ח  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  יואל אליעזר זוסיא

 סטראלעוויטש   שיחי' 
קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

העוסק למען הפצת הספרים

הבה"ח ר'  יצחק יאיר רוזאן   שיחי' 

 לשמחת אירוסיו
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה''ח ר' שלום יעקב שמחה בלום  שיחי'

לע"נ אביו ר' שלמה ב"ר מרדכי דוד זצ''ל

 הרה''ח ר' ישראל יצחק גאלדבערג  שיחי'

בארא פארק
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ליל שבת

יעקב אבינו וסוד ה'עונג שבת'

עונג שבת – גשמי ורוחני

ב'עונג שבת' מצינו ב' דרגות: הראשון והוא הגלוי וידוע לכל, מה שמוסיפים בסעודת השבת 

באכילה ושתיה; כמאמר רבותינו )שבת קיח ע"א(: "וקראת לשבת עונג - זה עונג שבת. במה מענגו 

- בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי שומין". והיינו עונג במובן הגשמי.

והעונג הנוסף, הוא העונג הרוחני - וכמובן מדברי הסמ"ק )מצוה רפא, הובא באליה רבה סי' רמב סק"ג( 

בדעתו  שיחשוב  "צריך  עונג,  מצות  מצד  מקום  מכל  בשבת,  בעסקיו  להרהר  מותר  שאמנם 

כאילו כל מלאכתו עשויה ושלא יחשוב בשום דבר גשמי".

וכדבריו מבואר במהרש"א )שבת שם( על המאמר: "כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה ללא 

מצרים", שאין זה בעונג הרגיל שעל ידי אכילה ושתיה אלא בעונג פנימי. וכלשונו: "דבר רוחני 

בנפש יתירה לזכות בה ליום שכולו שבת דאין לה גדר במקום, כך שכר עונג ההוא דאין לו גדר 

במקום דאין לו שיעור".1

"כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וגו'

והנה על מאמר זה העוסק במעלת המענג את השבת ש"נותנים לו נחלה ללא מצרים", הוסיפו 

כיצחק  ולא  וגו''  לארכה  בארץ  התהלך  'קום  יג(  )בראשית  בו  שכתוב  כאברהם  "לא  רבותינו: 

כח(  )שם  בו  כיעקב שכתוב  אלא  האל',  הארצות  כל  את  אתן  ולזרעך  לך  'כי  כו(  )שם  בו  שכתוב 

'ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה".

1וז"ל: כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה ללא מצרים. כתב הב"י בטור א"ח סי' רמ"ב שהוא מדה כנגד מדה שכשם שהוא 

מפזר מעות בלי שיעור לצורך שבת כן יתנו לו נחלה בלי שיעור כו' ע"ש ועי"ל דעונג שבת הוא נוגע לדבר רוחני לנפש יתירה 

לזכות בה ליום שכולו שבת דאין לה גדר במקום כך שכר עונג ההוא אין לו גדר במקום דאין לו שיעור.

ויהיה לפי דרשה דהכא לשון ופרצת מלשון פריצת והריסת גדר שלא יהיה לנחלתו גדר ומיצר ולא מלשון חוזק כפי' רש"י 

בחומש לפי פשוטו ונראה מה שנתנה ברכה זו ליעקב ולא לאברהם ויצחק לפי שבזכותם נתנה גם ארץ מיוחדת ונחלה שיש 

לה מיצר גם לשאר אומות דהיינו ללוט ולבני עשו כדכתיב לבני לוט נתתי את ער ירושה ולבני עשו וגו' אמנם בזכות יעקב 

שנשתלשלו הזכיות מאבות לבנים נתוסף להם ברכה זו ליתן להם נחלה בלי מצרים וק"ל.

ליל שבת
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וכמו  יותר חיי צער מאשר חיי עונג,  יעקב אבינו מבין שלושת האבות חי  לתמוה, הלא  ויש 

שהמליצו עליו במדרש )בראשית רבה פד ג( את הפסוק הנאמר באיוב )ג, כו(: "לא שלותי ולא שקטתי 

ולא נחתי ויבא רוגז"; "'לא שלותי' מעשיו, 'ולא שקטתי' מלבן, 'ולא נחתי' מדינה, 'ויבא רוגז' 

בא עלי רגזו של יוסף". ואם כן, איך יתכן שדייקא אצלו יימצא שלימות העונג.

נגע נהפך לעונג

)פ"ב(: "אין בטובה למעלה מעונג  נקדים לבאר דברי ספר היצירה  פנימיות הדברים  ולהבנת 

ואין ברעה למטה מנגע". ומובן, שזה לעומת זה עשה האלוקים - והנגע הוא ההיפך מהעונג. 

כלומר, שתכלית החכמה הוא מה שהנברא מרגיש שאינו חסר דבר, זו שלימות העונג. ובצד 

שכנגד, הנגעים הם היפך החכמה העליונה; כדאיתא בזוה"ק )ח"ג דף מט ע"ב( דצרעת היא "סגירו 

דנהורא עילאה", וביאר האריז"ל )"עץ חיים", שער לח פ"ז מ"ת( דהיינו שמוחין דז"א מצד אבא עילאה 

לא נתגלו, עי"ש. ומציאות זו של המצורע היא היפך העונג, כי שרוי כל כך ברוב חסרונות עד 

כדי שנהפך אצלו ה'עונג' ל'נגע'.

ונשוב לבאר מהו ה'עונג שבת'. שאמנם בחיצוניות העונג נעשה באכילה ושתיה שמצד עצמם 

הם מילוי חסרון, אבל בפנימיות הכוונה לעונג רוחני שהנברא באמת אינו חסר דבר. כי הזוכה 

כדי  עד  חסרונותיו,  על  בכלל  וחושב  מוטרד  שאינו  הרוח  רוממות  בכזו  בשבת  שרוי  להיות 

שחש במח ולב 'כאילו כל מלאכתו עשויה', נהפך אצלו ה'נגע' ל'עונג', וכדברי ה'בני יששכר' 

)מאמרי השבתות - מאמר י(: "כל המענג את השבת, מתרפא מן הנגע ומתהפך ליה נגע לעונג".

בין שמחה לעונג

ונדכאה רוחו, ואמר לו הרופא שאם ילבש כתונת של  למה הדבר דומה, למלך שחלה  משל 

אדם אשר אין לו דאגה, ייטב לו ותשוב אליו שמחתו. יצאו המשרתים לחפש בכל המדינה איש 

כזה הנקי ומשוחרר מכל דאגה - אך לא מצאו. בצאתם מחוץ לעיר, מקום הזבל, מצאו שם איש 

וענה   - לו דאגה  יש  יוצא החוצה. שאלוהו אם  כולו בתוך האשפה; רק ראשו  ומונח  השוכב 

שאינו יודע דאגה מהי; מזונו מצוי לו בשפע, מן המושלך לאשפה, חם לו בתוך הגפת והעצים 

ואינו זקוק למאומה עלי אדמות. ביקשו ממנו את כותנתו, למען המלך - ואמר להם שאין לו 

כתונת; אילו היה לו - לא היה שמח, כי היה דואג על שלימותה ונקיונה.
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והנמשל; שהעונג האמתי מצוי אצל מי שאינו נצרך למאומה ובאמת אין לו מאומה. כי העונג 
אינו 'שמחה' שהיא מילוי חסרון כ"אהבה התלויה בדבר", אלא הוא מדת שלימות שאין בה 

גבול וצמצום.2

יעקב אבינו וסוד 'עונג שבת'

פי זה יש לבאר עניינו של יעקב אבינו והקשר בינו לבין 'עונג שבת'. הנה מצינו ביעקב  ועל 
שסובבו לו סיבות מן השמים שיהיה עסקו עם לבן ועשו, שהם היו בבחינת מראות נגעים, נגע 

'לבן' )כנגד הלבן הארמי( או 'אדמדם' )כנגד עשו הרשע(. ועוד מצינו בדברי האר"י ז"ל )"שער המצוות", פרשת 

תזריע( שארבעת נשי יעקב )רחל ולאה בלהה וזלפה( הם כנגד ד' מראות נגעים. ולפי זה יגדל התימה, 

הלא יעקב אבינו היה בקצה השני של ה'עונג', במקום הבירור ל'נגע', וכיצד יובן הדמיון בינו 

לבין עונג שבת, שיעקב אבינו שייך לסוד ה'עונג' יותר משאר האבות.

אך לפי המבואר יובן, שדוקא יעקב אבינו שבהסתכלות מצד העולם הזה חי חיי צער ומכאוב 
)כמראות הנגעים( - וכעדותו על עצמו: "מעט ורעים היו ימי שני חיי" )בראשית מז, ט(, דוקא משום כך 

ולהפכם  ואנחה  זו היתה עיקר עבודת הקודש שלו לקחת את היגון  כי  זכה לשלימות העונג. 

אלא  והסבל,  מהצער  לברוח  התכלית  שאין  הבין  הטהורה  באמונתו  שכן  ושמחה,  לששון 

להמשיך רוחניות לתוך הצמצומים של תורת הנגעים )וכמבואר בארוכה בשער "השבת במעגל השנה" במאמר 

זכה גם לתכלית  ז, כ(,  )מיכה  ולפי שהיה משורש אור החכמה; "תתן אמת ליעקב"  "שבת שירה"(. 

ה'עונג העליון', כי נהפך אצלו הנגע לעונג. 

בעקביים  היה  אכן  בחיצוניות  כי  ו'ישראל'.  'יעקב'  שנקרא שמו  הטעם  גם  זה  פי  על  ]ויובן 
לבן  עם  )בעסקיו  ה'נגע'  במקום  למטה  עד  שירד  עמוק;  היותר  והצמצום  הבירור  במקום  )יעקב(, 

ועשו(. אבל בפנימיות היה שמו "ישר-אל", על שם היותו בסוד ה"עמודא דאמצעיתא", במקום 

השלימות שאינו נוטה לימין או לשמאל - כאברהם ויצחק )חסד וגבורה(. וכנרמז באותיות שמו: 

"לי ראש", שזכה משום כך למוחין שלמים[.

"נחלה ללא מצרים"

לא  מצרים,  ללא  נחלה  לו  ש"נותנים  השבת,  את  המענג  בשבח  רבותינו  מאמר  יובן  ועתה 
כאברהם שכתוב בו 'קום התהלך בארץ לארכה וגו'' ולא כיצחק שכתוב בו 'כי לך ולזרעך אתן 

את כל הארצות האל', אלא כיעקב שכתוב בו 'ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה".

2 וראה מה שנתבאר בארוכה בספר נזר ישראל ח"א זיו השבת, מאמר "וקראת לשבת עונג".



-ו-

כי "נחלה ללא מצרים" הוא בהיפך 'מראות נגעים' - שורש החסרונות. ושכר המענג את השבת 
הוא ב'מדה כנגד מדה', שבזכות ה'עונג שבת', זוכה שנהפך אצלו הנגע לעונג. דהיינו שורש 

החכמה אשר משם נובעת ההרגשה; "כלום חסר בבית המלך".

'שמירת הלשון'

ואגב שנתבאר סוד 'נגע נהפך לעונג', נבאר עוד השייכות בין סוד 'שמירת השבת' ל'שמירת 
הלשון' )עי' בספר "מרפא לשון" ח"א בשער "אחדות ישראל" במאמר "רפואת הלשון וסוד השבת"(. 

הנה הנגעים באים על עוון לשון הרע )ערכין טו ע"ב(; שורש החסרונות בעולם, שהרי אין למספר 
נחש  אצל  ובאות  החיות  כל  מתקבצות  לבא  "לעתיד  )שם(:  כמאמרם  ותועלת;  הנאה  שום 

ואומרות, ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך, אומר להם וכי מה יתרון 
לבעל הלשון".3

ולא רק שאין ממנו שום תועלת למספר, גם מפסיד מעצמו חיים טובים; כדכתב החפץ חיים 
בספר "שמירת הלשון" )ח"ב פ"ט( כי מי שטבעו רע לדבר על אחרים יודע שכמו כן גם אחרים 

ידברו רע עליו, ויהיה לבוז ולחרפה בעיני כולם.4

3 וראה עוד במהר"ל )נתיבות עולם נתיב הלשון פ"ג( שביאר כי אמנם אין שום הנאה גשמית בלשון הרע, מאחר והוא עצם 

הרע יש תשוקה לדבר. ע"כ. עוד מצינו שפגם הלשון הוא תכלית הקטרוג שנפעל מחמת הרשעים, כדאיתא בל"ק )סי'  לח אות 

ב(, וז"ל: ורוח סערה הזה, הוא מקטרג הגדול שממנו באים כל הקטרוגים והנסיונות. והוא אחר הדברים שהוא יונק מהדיבור, 

כשמוצא פתח לינק. היינו 'לפתח חטאת' )בראשית ד(. וכתיב )מיכה ז( 'שמור פתחי פיך' וכו'. וכמו שכתוב בזוהר )וירא קיט:( 

'ויהי אחר הדברים והאלקים נסה את אברהם'. והוא מסער גופה דבר נש. וכל המלשינות והרעות שדוברים על אדם בא מרוח 

סערה, מאחר הדברים הזה. כי הוא בחינת קץ כל בשר )בראשית ו( שעושה קץ וסוף לכל בשר, ובני אדם שהם דנים את כל אדם 

לכף חובה, וחוקרים תמיד על חובות בני אדם, הם מבחינת קץ כל בשר. כמו שכתוב )איוב כח( 'קץ שם לחשך ולכל תכלית 

הוא חוקר' שהוא חוקר תמיד לעשות תכלית וכליון לכל דבר, ולעורר דין ולהלשין ולקטרג, כמו שכתוב )ישעיה נז( 'והרשעים 

כים נגרש כי השקט לא יוכל'. 

4 וראה עוד במדרש שמואל )אבות פ"ב מ"ה(, וז"ל: גודל היצה"ר של הרכילות כבר השמיענו דוד ע"ה במזמור שיר המעלות 

אל ה' בצרתה לי וגו' לעולם דוד לא היה אצלו צרה מה שהיו רודפים אותו אויביו, כי צרת הגוף אינה צרה על האדם אלא צרת 

הנפש. וזהו בצרתה לי דקאמר כי צרת הנפש מה שהיצה"ר מחטיא את האדם זהו צרה לו ודאי, וכבר לשעבר קראתי אליו יתברך 

שיצילני מיד יצרי הרע ויענני והצילני מידו, ועתה אני מתחנן לפניו על עוון לשון הרע שאין אדם ניצול מעון זה בכל יום. וז"ש 

ה' הצילה נפשי משפת שקר שלא אדבר לשון הרע כי זו היא צרת הנפש ודאי וז"ש הצילה נפשי.

והוא ית' השיב וכי צריכה תחינה כל כך רבה להצילך מעון זה, אתה מדעתך יש למנוע עצמך מעבירה זו. דבשלמא גזל ועריות 

שהאדם מתהנה ונפשו של אדם מחמדתן, צריך לאדם עזר וסיוע להנצל מהם. אבל מלשון הרע מה הנאה יש לו לאדם ממנה 

וכמו שאמר הנחש ומה יתרון לבעל הלשון. וז"ש מה מתנה יתן לך או מה יוסיף כלל אפילו תוספת מועט כשתדבר לשון רמיה, 

האיש ההוא שאתה אומר לו הלשון הרע מה יתן לך, ואם כן אתה מעצמך ומדעתך תמנע עצמך מלשון הרע אחר שאין לך הנאה 

ממנה, הרי שאין לך הנאה, כל שכן שימשך לך היזק גדול שתהרג על לשון הרע שאמרת וכמו שארז"ל כי לשון הרע הורגת 

שלשה האומרו והמקבלו ומי שנאמר עליו. הרי שמלבד שאין לך הנאה ותועלת יש לך היזק שאתה שם נפשך בכפך ויהרגו 

אותך. 
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ומה שבאים על כך נגעים, הוא מחמת זה הדבר בעצמו. שכן לשון הרע פועל שכל מציאותו 
של המספר נעשית חסרה מכל וכל. אינו שבע רצון מעצמו כלל, וכולו אומר חסרונות. מציאות 

ההפוכה מ'עונג'. כלומר, שה'עונג' הפשוט שבחיי היהודי הזהיר בשמירת לשונו, נהפך אצל 
הבעל לשון הרע ל'נגע'.5

מעלת ההתבודדות – עונג העליון

- גם אם יש לו הכל ולכאורה אינו  )שנגעים באים עליו(  יובן שכשם שאצל האיש החסר  זה  ולפי 
חסר דבר, באמת אין לו כלום. כמו כן אצל האיש המעונג )שזכה לסוד 'עונג שבת'( - גם אם באמת 

חסר הרבה דברים, מרגיש כאילו יש לו הכל.

ויזכה לזה הזוכה לקיים את העצה של ההתבודדות - שמפרש שיחתו לפני השי"ת כדבר איש 
נשמת  סוד  בו  שמאיר  והיינו  כה(.  )ל"ת  הכל"  מן  וגדולה  עליונה  ה"מעלה  היא  שזו  רעהו,  אל 

הנעשה  כל  למרות  עצמו  עם  בשלום  לחיות  שזוכה  "לי-ראש",  'ישראל';  דרגת  אבינו,  יעקב 

עימו - אף אם בפועל למטה )בחי' עקביים, 'יעקב'( עדיין חסר ואינו בתכלית השלימות הראויה, מכל 

– כסוד ה'שבת  לו כלום  ידי ההתבודדות להארת ה"עונג העליון" שאין חסר  נכנס על  מקום 

קודש' שהמתענג בה זוכה ל'נחלה ללא מיצרים'.

מיוחדת  סגולה  לה  יש  "שבת  תרע"א(:  ר"ח  ושבת  תז"מ  )פרשת  משמואל"  ה"שם  בדברי  ונחתום 
יש תקנה למספר לשון הרע  ויש לומר דמצד קדושת שבת   - שהסט"א בורחת ממנה בהכרח 

גם כן, כי אם זכה לשבת, הטומאה בורחת ממנו, ואז שוב יהיה ביכולתו לסגל מצוות ומעשים 

טובים ולשוב בתשובה שלימה ולעסוק בתורה".

5 ולהבנת עומק הדברים נביא משל ליהודי ירא שמים ויגע בתורה ומדקדק במצוות ונזהר מאד באיסור לשון הרע, והיו לו 

נסיונות גדולים מאד, שהרי יש דברים הבוערים בקרבו על עניני השעה שהכל מתעסקים ודשים בהם, והוא ברוב יראתו דקדק 

גן עדן על מעשיו  זמנו, עלתה נשמתו לעולם העליון ושם פסקו לו כמובן  מאד שלא להכשל באיסור לשון הרע. וכשהגיע 

הטובים. 

אלא שנתעורר לפתע והבחין שאין נותנים לו די שכר על התגברותו באיסור לשון הרע, וטען בבית דין של מעלה: מדוע אין לו 

שכר על שמירת הלשון, וקבלו טענתו ואכן קיבל שכר על כך. אלא שעשו לו בגן עדן חלון שיוכל להסתכל בגיהנום על מעשה 

הרשעים. וראה איך שדנים אחד מישראל שבנערותו רח"ל לא היה שומר תורה מצוות והיו לו יסורים מכל העוונות שעשה, 

ואח"כ התחילו ליתן לו שכר וגמול על מעשיו הטובים שעשה במחצית השניה מימי חייו. וכאשר באו ליתן לו שכר על זה שלא 

דיבר לשון הרע, נזדעק: על זה מגיע לי שכר, הלא בזמן שהייתי מדבר לשון הרע, חיי לא היו חיים. התינח מה שנותנים לי שכר 

על מה שמנעתי את עצמי מכל מנעמי עולם הזה, אבל "לשון הרע", הלא חיי לא היו חיים. שהרי כמו שאני דיברתי לשון הרע 

על אחרים, גם חבריי דיברו לשון הרע עלי, וחיי לא היו שוים מאומה. ורק אחר שנודע לי האיסור לשון הרע התחלתי לחיות 

חיים נעימים, שאני לא דברתי על חבריי, וחבריי לא דיברו עלי, ושוב חזרו חיי להיות "חיים" כפשוטו. 

היהודי הירא שמים ראה כל הסיפור הזה מחלונו בגן עדן, הבין עתה שטעה כל ימיו - שחשב שמגיע לו שכר על שמירת לשונו, 

והתחיל להבין שבאמת אין מגיע לו על כך שום שכר, כי שמירת הלשון הוא עצם החיים ובלי זה אין חיים כפשוטו. והבן.
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מרפא לשון

א( מלכות אדום

ידוע דביהמ"ק השני נחרב על חטא שנאת חנם ולשה"ר )כמבואר בהקדמת החפץ חיים(, והנה ביהמ"ק 
נחרב ממלכות אדום, דמלכות אדום עשו שורשו בלשון הרע ושנאת חנם, ולכן כשגברו עוונות 

בית ישראל ונתפסו בעון לשון הרע אז גבר עליהם כח מלכות אדום ונחרב הביהמ"ק שממנו 

אנו סובלים עד היום הזה, עד שיבוא הגואל, שאז יתקיים ועלו מושיעים לשפוט את הר עשו 

והיתה לה' המלוכה.

ב( שונא שלום

)מדרש תהלים קכ( שכל הפרק בתהלים אל ה' בצרתה  אמרו על עשו שנקרא שונא שלום  וחז"ל 
לי קראתי ויענני הולך על עשו הרשע שהוא שורש הנחש ולשון הרע, שכל זה מבקשים שם 

הצילה נפשי וכו' מלשון רמיה, וביאר הזוה"ק )ח"א קמג, א( שהולך על עשו, שהוא לשון רמיה 

)כמו שנקרא פגה"ב משקר, כמו"כ פגם הלשון נקרא לשון רמיה, שהוא חיבור המקולקל( ומסיים בסוף רבת שכנה לה 

נפשי עם שונא שלום, שזה מרמז על קושי הלשון הרע והשנאה, ואריכות גלותנו זה.

ג( עשו ושלום

ופלאות איתא ברא"ש על התורה )בראשית כז, כב( שעשו בגימ' שלום שאלמלא כך אין כל בריה 
יכול לעמוד לפניו, ומשמע מדברי הרא"ש שדייקא עשו חי עם מדת השלום, וכמו דחזינן ברבי 

לעמוד  יכולה  בריה  כל  אין  זה  בני עשו, שאלמלא  עם  דורות שחיו בשלום  והרבה  ואנטינוס 

לפניו וצ"ב במהות מדת השלום של עשו.

ד( הרגשה יתירה

לז אדר תורת משה תקצט(  )דרוש  וזה לשון קדשו  זה  יש פליאות בענין  סופר הקדוש  החתם  ובדברי 
"רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום, ובמדרש זה עשו השונא שלום, וההיפך ישראל מיחסי' 

עצמן אוהבי שלום וברכות ה' לישראל היא שלום, ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום, 

מבאו"ה,  הרבה  יותר  ישראל  בין  ופירוד  קפידא  שכיח  יותר  כי  ההיפוך  בחוש  נראה  ואמנם 

ובת"ח צדיקים יותר מבשאר עמא דארעא, ואחז"ל כהנים קפדנים הם כמבואר )בשבת פ' השואל 

יותר רודף  ובריש פרק גט פשוט( ומייתי לי' מקרא ועמך כמריבי כהן, וע"ד הלצה מה שאהרן הי' 

שלום ממרע"ה ובמרע"ה מצינו חרון אף ולא באהרן משום שמרע"ה היה מעותד להיות כהן 
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אהרן  הלא  בפסוק  כפרש"י  לאהרן  וניתנה  ממנו  כהונה  ניטלה  בשליחות  שסירב  הואיל  אלא 

אחיך הלוי, נמצא נשאר למשה קפידת כהן משא"כ אהרן שלא היה כהן בעצם תולדתו, ונראה 

כהנים  ממלכת  לי  תהיו  ואתם  כדכתיב  אומות  שבעים  של  כהנים  שהם  ישראלים  נמי  היינו 

משו"ה הם קפדנים יותר מכל אוה"ע, 

והטעם כל שקדושתו יותר מרגיש יותר ומקפיד יותר לפום דקותו וההיפוך אוה"ע לפום עובי 
אך  הפירוד  על  ומצטערים  מאוד  שלום  אוהבי  ישראל  ומ"מ  מקפיד,  ואינו  מרגש  אינו  מוחו 

קשה הדבר כי נוח לכעוס ע"כ בפ' בחוקותי דמיירי כאשר יהיו צדיקים נפלאים כדכתיב אם 

בחקתי תלכו וכו' והתהלכתי בתוככם ומרגישין יותר ויהי' יותר שכיח מחלוקת ובאשר שהם 

אוהבי שלום אמרו להקב"ה רבש"ע אם אין שלום אין כלום הוצרך לומר ונתתי שלום בארץ, 

אך אוה"ע עשו בפרט שונא שלום ומצפים מתי יכול לצאת בחרבו, אך מה יעשה ואין לו מקום 

למחלוקת כי אינו מרגיש ובאמת שונא הוא השלום" עכ"ל לעניננו.

ה( קפדנים

בדבריו הקדושים פלאות בענין הלשון הרע שיש אצל בני ישראל ר"ל שכיון שהם  ומבואר 
קפדנים ומרגישים וכו' יותר יש אצלם שנאה ולשון הרע, אבל הם מצטערים על כך מאד, ואצל 

עשו הכל הוא להיפוך שהוא הצבוע ועושה את עצמו כאיש שלום ואהבה, ותוכו מלא מרמה 

שאינו  מסיבה  הוא  הכל  שלום  אצלו  שיש  מה  וכל  בחרבו,  לצאת  יכול  מתי  ומצפה  ושנאה, 

מרגיש ומקפיד כלל, )וזה כמו שרואין היום בועלם של דמוקרטי' שהכל הוא אהבה ושלום אבל באמת הכל הוא רק למראית 

עין, ובתוכו הכל מרמה ופירוד, שזהו קליפ' עשו ממש והבן היטיב עומק הדברים איך שיש שלום אמת שהוא דייקא אצל התלמידי 

חכמים והצדיקים שהם אוהבי שלום בפנימיות, ומה שיש אצלם מריבות נוראיות רח"ל, הוא לגודל דקדוקם ודקותם בתורה ומצוות(.

ו( זממו אל תפק

איך  לו  יהיה  שלא  הש"י  שעשה  שלום,  בגימ'  שעשו  התורה,  על  הרא"ש  שביאר  מה  וזה 
להשתמש במדת השנאה, שהוא שקוע בגשמיות וכו', ולכן אין לו במה להשתמש בחרבו, וזהו 

מש"כ שלולי השלום לא היה בריה עומד לפניו, וכמו שאמרו חז"ל )מגילה ו, א( מאי דכתיב אל 

של  רבונו  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  יעקב  אמר  סלה  ירומו  תפק  אל  זממו  רשע  מאויי  ה'  תתן 

עולם אל תתן לעשו הרשע תאות לבו זממו אל תפק זו גרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין 

מחריבין כל העולם כולו )ובהגהות יעקב"ץ והגר"א שגורסין גרמניא, וכמו שראינו רח"ל(.

ז( הברכות

והנה שורש ענין זה היה לעת נטילת הברכות, שאז ביקש עשו להלשין על יעקב שהוא הרמאי 
והעושה המריבות וכו', ועשו היה נראה כשוחר שלום, עד כדי כך שאמר לאביו הכי קרא שמו 

יעקב ויעקבני זה פעמיים, שזרק כל הרמאות על יעקב אלא דזה גופא היה הלשון הרע הגדול, 
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שמדתו הוא הלשנה ולשון הרע, ודיבר רעות על יעקב, ויצחק אמר לו בא אחיך במרמה, ופירש 

המדרש )בר"ר סז, ד( בא בחכמת תורתו שאמר לו יצחק, כל מה שאתה חושב ומאשים את יעקב, 

הכל הוא "נחלתך" בחי' כל הפוסל במומו פוסל )קידושין ע, א(, אבל אצל יעקב כל עבודתו הוא 

בחכמת תורתו שיודע להוציא הטוב, בבחי' עם עקש תתפתח )תהלים יח, כז(

ח( שופריא דיעקב

וכל זה הוא בחי' הנחש שדיבר לשון הרע ועשה פירוד, ויעקב שהוא התיקון שהיה שופריה 

ליזיל  וביה אבא  מנייה  דאדה"ר עשה ההיפוך שלקח חרבו של הנחש שהוא הערמה, בבחי' 

מיניה נרגא )סנהדרין לט, ב עיי"ש( ומזה גופא הכניע לקלי' הנחש וכמו שביאר כל זה בזוה"ק )ח"א 

קמג, א6(.

ט( אשכל

לשון החתם סופר "למה אשכל גם שניכם יום אחד. אמרתי ע"ד הרמז כי לא טוב היות  וזה 

ביום התנוצץ הקדושה אם באותו היום בעצמו יהי' עת התגברות הדינים ח"ו, והנה עשו הוא 

מסטרא דנחש בעל לה"ר כאשר אמר מה יתן ומה יוסיף לך לשון רמי' וקאי על עשו, דמסיים 

רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום ואחז"ל זה עשו הרשע שהוא שונא שלום, 

כ' במקום אחר בשם חברי הרב מו"ה אברהם בינגא אבדק"ק ה"פ והמדינה כי שלום  וכבר 

התחיל  אז  הברכות  יעקב  שנטל  ביום  בתחלה  להתנוצץ  התחיל  זה  לה"ר  הנה  עשו,  גמטרי' 

להלשין את יעקב ליצחק הכי קרא שמו יעקב וגו', ומשו"ה השיב לו יצחק והי' כאשר תריד 

וגו' ומפני זה עמד עשו על דמו של יעקב ע"י שהרשה לו יצחק ופרקת עולו ע"י לה"ר שלו 

אלא שלא הצליח מעשה שטן שלו ולא השיג את יעקב שיהרגו, אבל אי הי' משיגו ח"ו ]היה[ 

הרגו, נמצא שלמפרע באותו היום בעצמו שנתגדל יעקב ונתקדש בברכות באותו היום נתגברה 

טומאת עשו בלה"ר.

6 זוהר שם. בגין כך אזדמן יעקב בחכמתא ובעקימו, דאייתי ברכאן עליה דיעקב דאיהו כגוונא דאדם הראשון, ואתנטלו מההוא 

חויא דאיהו שפת שקר, דכמה שקרא אמר וכמה מלי דשקרא עבד, בגין לאטעאה ולאייתאה לווטין על עלמא, בגין כך אתא 

יעקב בחכמה ואטעי לאבוי, בגין לאייתאה ברכאן על עלמא, ולנטלא מניה מה דמנע מעלמא, ומדה לקבל מדה הוה. ועל דא 

כתיב )תהלים קט יז( ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו, עליה כתיב )בראשית ג יד( ארור אתה מכל הבהמה 

ומכל חית השדה, ואשתאר ביה לדרי דרין, ואתא יעקב ונטיל מניה ברכאן, ומן יומוי דאדם אזדמן יעקב לנטלא מההוא חיויא כל 

הני ברכאן, ואשתאר איהו בלווטין ולא נפק מנייהו. ודוד אמר ברוח קודשא )תהלים קכ ג( מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה 

חצי גבור שנונים, מה איכפת ליה לההוא חויא בישא דאייתי לווטין על עלמא, כמה דאמרו נחש נושך וממית ולית ליה הנאה 

מניה, לשון רמיה, דרמי ליה לאדם ולאתתיה, ואייתי בישא עליה ועל עלמא, לבתר אתא יעקב ונטיל מדיליה כל אינון ברכאן, 

חצי גבור שנונים דא עשו, דנטר דבבו )נ"א דאגזים( ליעקב על אינון ברכאן, כמה דאת אמר וישטום עשו את יעקב על הברכה
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בו,  שהכל  איש  אשכל  הנקרא  הוא  שבישראל  הגדול  ע"ב[  ]מ"ז  סוטה  במס'  אחז"ל  והנה 
ואומר אני גם את זה לעומת זה שהרשע נקרא ג"כ אשכ"ל א'שר ש'ננו כ'חרב ל'שונם, וזהו 

למה אשכ"ל גם שניכם יום אחד הוא יום נטילת הברכות כנ"ל וק"ל" עכ"ל, שהכוונה שדייקא 

ביום שנתגדל יעקב הרי זה לעומת זה עשה האלקים, ומיד נולד הרשעות של עשו שהוא כוחו 

של לשון הרע ושנאה, שנגדל אז וכמו שרואין איך שהלשין עשו על יעקב וכמו"כ וישטום וכו' 

שהוא השנאה.

י( כאשר תריד

ויצחק אמר לעשו והיה כאשר תריד ופרקת עולו וכו', דהיינו כשח"ו יכשלו בני ישראל בעון 
שמשתמש  יעקב  של  כוחו  כל  באמת  כי  ישראל,  על  עשו  שליטת  יהיה  אזי  לשה"ר,  של  זה 

במדת הערמה והגבורות להגביר כח הקדושה, אבל כשח"ו ישתמשו בני ישראל במדה זו של 

לטובה, הרי מאבדים כל כוחם שאז בא עשו וטוען הכי קרא שמו יעקב ויעקבני וגו', שמתקבל 

ח"ו הלשנתו, ואז נוטל כל הברכות מיעקב ח"ו.

יא( בכורתי לקח

וכמו"כ רואים גודל הלשנתו של עשו, במה שאמר "את בכורתי לקח", שהרי כל זה כולו שקר 
והשלנה, שהרי עשו אמר הנה אנכי הולך למות ולמה לי בכורה, שרצה להתפטר מהבכורה, 

כמוש"כ ויבז עשו את הבכורה וכשרצה להלשין ליעקב, התחיל לומר את בכורתי לקח.

כז לו( את בכורתי לקח. העז איש הרשע לשקר בפני אביו  )בראשית  מ"ש הכתב והקבלה  וראה 
לאמר בכורתי לקח דבאמת לא לקחה יעקב ממנו במקח וממכר וכדומה, כי רק מצד בזותו את 

הבכורה נעשה כהפקר, ויעקב זכה בה כזוכה בדבר הפקר, כמבואר אצל ויעקב נתן לעשו.

יב( מטעמים

זוה"ק ח"ג ק, ב שאומרים אותו לפני תקי"ש( שמבאר שם כל  ויקרא כג,  )רעיא מהימנא  סוד הידוע בזוה"ק  וזה 
השנה,  בראש  נעשה  זה  שכל  יעקב,  על  שמקטרג  עשו  של  הקטרוגים  על  האלה  הפסוקים 

הוא מטעמים חדיד  גם  ויעש  )שם(  הזוה"ק  וכלשון  יעקב,  על  שעשו בא מלא טענות להלשין 

לישניה למטען טענות ויאמר יקום אבי יתער בדינוי ויאכל כמה עובדין בישין דכל עלמא דקא 

אשכחנא, ויחרד יצחק חרדה גדולה וכו', שיצחק ממאן לשמוע הלשון הרע והקטרוגים וכו', 

ימי  בעשרת  ממנו  בורח  ויעקב  תדיר,  ליה  ולקטרגא  אבתריה  למיזל  יעקב  את  עשו  וישטום 

)וכמוש"כ המקובלים  תשובה, כדין ישראל דעשו בא ועמו ארבע מאות איש כולהו מקטרגי זמינין 

ניצולין מזה וקוב"ה חדי  וכו' ובסוכות  דהד' מאות איש הם רע עין והלשון הרע של עשו( עד שעת נעילה 
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והשנאה  הרע  הלשון  בענין  הוא  יעקב  עם  עשו  של  שמלחמתו  מבטא  זה  שכל  וכו',  בבנוהי 

והקטרוג, ושח"ו מדברים לשון הרע אזי מתקיים ח"ו "כאשר תריד" שאז יש שליטה לעשו, 

ומזה נצמח חורבן בית שני וגלות אדום.

יג( ויענני

הש"י  שיעזור  וגו',  ויענני  לי  קראתי  בצרתה  קכ(  )תהלים  ע"ז  שמבקשין  הגדולה  הצרה  והוא 
ויתהפך לטובה, שיתקיים ורב יעבוד צעיר, ע"י שמירת הלשון ואהבת ישראל, שאז יכנע קלי' 

עשו, והיתה לה' המלוכה בב"א.

יד( פרשת יעקב ועשו

והנה לדברי החת"ס דכל הפרשה של יעקב ועשו הוא שורש הלשון הרע וגלות אדום שנצמח 
אז, יש להבין דבר פלא שכל הגלות והלשון הרע של בית שני התחיל כידוע, ע"י שני אחים 

הורקנוס ואריסטובלוס שהיו מריבים זה את זה, ואחד מהם הלך לרומי, )ומובא בסוגיא דמנחות סד, 

ב, וסוטה מט, ב ושם ברש"י( ולדברינו יתכן שהצורה של שני אחים שרבים ושונאים זה את זה כל זה 

הביא החורבן )וכמוש"כ בשה"ש לא ידעתי נפשי שמתני וכו' עיי"ש ברש"י(, ויש לומר דהיה המריבה בין שני 

אחים דייקא לרמוז על שורש הענין של יעקב ועשו, והורקנוס הלך להביא חיל רומיים )וכמו"כ 

ידוע בכל הדורות על המריבות שהיו בין אחים בירושות וכיו"ב, שכל זה נעוץ בהמריבה הראשונה של שנאת חנם ולשה"ר שהיה 

אצל יעקב ועשו(.

טו( ופרקת עולו

ולפי כל דברי החתם סופר הנ"ל )באות ד( שבאמת עשו עושה עצמו כאוהב שלום ובאמת מצפה 
מתי לצאת בחרבו, לפי"ז יבואר הפסוק והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך, דעשו הוא 

מלא שנאה וכו', אבל מוטל עליו העול להראות עצמו כאוהב שלום וכו', והיה כאשר תריד לא 

יתבייש עשו במדותיו הרעות, והשנאה תצא לגלוי ופרקת עולו מעל צוארך, שאז יפרוק עולו 

הרשעה  מלכות  להעקר  יעזור  וה'  רח"ל.  שנאתו  גודל  כל  לעין  ויראו  הרעה,  מדתו  שמסתיר 

בקרוב בימינו אמן.

 ***



-יג-    /והללתבדרליו

והלכת בדרכיו

מכירת יוסף, לשון הרע.

פירוד  בחי'  שכל   )7 וישב  פר'  עמוקות  המגלה  )בשם  הרע,  לשון  במאמרי  כתבנו  כבר  א( 
המלכות נגרמה ע"י לשון הרע, שע"י לשון הרע של יוסף שנא' )בראשית לז ב( ויבא דבתם רעה 

אצל אביהם, נעשה הפירוד של האחים מיוסף הצדיק, ואח"כ נסתובב חטא זה גופא אצל דוד 

שקבל לשון הרע, וע"ז אמרו חז"ל )בשבת נו:( שבעון קבלת לשון הרע נחלקה בית דוד.

מדה כנגד מדה.

ב( והנה בחפץ חיים )שמירת הלשון ח"ב פרק יב( מוסיף על זה יותר וזה לשונו וראה עוד ענין נורא 
מאד שנסבב במשך מדה במדה, שהנה יוסף נכשל בחטא הלשון, ככתוב בתורה, ולא רצו אחיו 

ונהרגהו", דהינו,  "לכו  כ'(,  ל"ז  )בראשית  לו בשום אפן, שהלכו אתו בעמק הדין, שאמרו  למחל 

נשסה בו את הכלבים, וכהאי גונא, ונתרצו למכרו לעבד עבור זה, אף שיהודה הגן בעדו, ולא 

הניחם להרגו, שאמר )בראשית ל"ז כ"ו(, "מה בצע" וגו', אפילו הכי למחל לו לא רצה בשום אפן, 

שאמר )שם כ"ז(, "לכו ונמכרנו", ותחת זה בדורות העתידים, שנכשל אחד מזרע יהודה באסור 

קבלת לשון הרע, לא רצה אחד המיחד מזרע יוסף למחל לו. 

הוא שנכשל בשגגה כזו? אדוננו דוד המלך עליו השלום, שהאמין לציבא מה שדבר על  ומי 
מפיבשת רעה, ואמר )שמואל ב' י"ט ל'(, "אתה וציבא תחלקו את השדה", יצתה בת קול ואמרה, 

רחבעם וירבעם ]שהוא מזרע יוסף[ יחלקו את המלוכה. וככתוב בקרא, שאחרי מות שלמה בא 

ירבעם וכל ישראל לרחבעם ובקשו שיקל מהם מעט על הקשה ויעבדוהו, והשיב להם קשות 

)מלכים א' י"ב י"ד(, "אבי יסר אתכם בשוטים, ואני איסר אתכם בעקרבים". מיד השיבו כלם )דברי 

הימים ב' י' ט"ז(, "איש לאהליך ישראל" והמליכו את ירבעם. והסבה היתה מפני קבלת לשון הרע 

של דוד, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אלמלא קבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות 

בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודת כוכבים ומזלות, ולא גלינו מארצנו. וזהו הכל מדה במדה 

כמו שכתבנו.

7 מגלה עמוקות )פרשת וישב( ז"ש )קהלת ה( אל תתן את פיך לחטא את בשרך שהפה המדבר לשון הרע גורם בשר קודש יעברו 

מעליך ז"ש ויבא יוסף את דבתם זה גרם רעה אל אביהם כי כמו בשעה שקבל דוד לשון הרע גרם לחלוק המלוכה כן קבלת לשון 

הרע של יעקב גרמה ג"כ הקריעה בין האחים או מורה על רעה שפגם ג"כ בבריתו כי מי הוא נאמן בבריתו הוא קיים במאמרו 

ז"ש וישנאו אותו על אות ברית קודש שלו ז"ש ולא יכלו דברו לשלום שפגם במדת שלום שלו במה שעשה מריבה.
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חכם עיניו בראשו.

ג( והנה דבריו הקדושים בוערים כגחלי אש, שמבאר שאחר כל מה שעשה יוסף לאחיו שדיבר 
עליהם לשון הרע, היה ליהודה למחול לו, שלמרות כל הצער שעשה להם יוסף שהבאיש ריחם 

היה להם להתאזר במדות  נפש,  ועגמת  צער  כך הרבה  כל  נגרם להאחים  ומזה  בעיני אביהם 

של  הקרע  כל  אח"כ  נגרם  ליוסף,  מחלו  שלא  בגלל  מדה  כנגד  ומדה  ליוסף,  ולמחול  טובות 

מלכות בית דוד כמו שביאר החפץ חיים.

דוד ומפיבשות.

שהיה  מפיבושת  על  הרע  לשון  הארור(  )כנעני  העבד  ציבא  מפי  שמע  דדוד  הענין  וביאור  ד( 
יוסף באותה עת, ודוד קיבל הלשון הרע ואמר אתה וציבא תחלקו את השדה,  ראש של בית 

)שם( שאמר שם אני אמרתי מתי תבוא בשלום ואתה  ומפיבושת לא סלח לדוד כמבואר בגמ' 

עושה לי כך, שזהו כוונת החפץ חיים במה שמבאר שזרע יוסף לא מחל לו, וחזינן מיד אחר כך 

שהיה לב ישראל חלוק מדוד, וכמו שמבואר שם בפסוקים בשמואל, וכמו"כ מרידת שבע בן 

בכרי, ואע"ג דעדיין היה מלכות בית דוד בשלימותו עד שבא ירבעם, מ"מ בעומק הלב מבואר 

בחז"ל בכמה מקומות שהפילוג בפנימיות כבר נעשה, וכל זה מפני שמפיבושת לא מחל לדוד, 

וכל זה מדה כנגד מדה, ממה שלא מחל יהודה ליוסף כנ"ל.

מעביר על מדותיו.

ה( ומכל זה למדין מדות טובות, שכמה שקשה לאדם למחול, יעביר על מדותיו וימחול, והרבה 
פעמים מרגיש האדם שכבר ויתר כל כך, ואיך יכול לוותר ולמחול עוד, אבל באמת זהו דרכן 

של בעלי המדות טובות, שיודעין לסלוח ולוותר פעם אחר פעם, הדבק במדותיו של הקב"ה, 

וכמ"ש בחי' חנון המרבה לסלוח, וכמו שאמר ושאל החכם בדרך צחות, שאם נתעייף האדם 

מלמחול מה עושין, וענה לו השני שאם הוא עייף מלמחול ולהבליג, שהמנוחה יהיה שיבליג 

שהאריך  וכמו  ושוב,  שוב  ולשתוק  להבליג  רק  הזה,  בעולם  אחרת  עצה  שאין  עוד,  וישתוק 

רחמים,  של  מדות  עשרה  להשלש  מרכבה  להיות  צריך  שהאדם  דבורה(,  תומר  )בספר  ז"ל  הרמ"ק 

האגרת  וכדברי  לסלוח  המרבה  חנון  כשאומרים  עשרה,  שמונה  בכל  לו  סולח  שהקב"ה  כמו 

הקודש )לאדמוה"ז פרק יא 8(, וכמו"כ האדם שהולך בדרכיו ית', מתקשר למדת המחילה של 

8 ספר התניא )אגה"ת פי"א( ואמנם להיות בלבו ההכנעה היא בחי' תשובה תתאה כנ"ל וגם השמחה בה' שתיהן ביחד. כבר 

מילתא אמורה )בלק"א ס"פ ל"ד(. כמ"ש בזוה"ק חדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא וכו' ובצירוף עוד האמונה והבטחון להיות 

נכון לבו בטוח בה' כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו ית' )כרוב רחמיך מחה 

פשעי כבסני טהרני וכל עוונותי מחה וכו'( בלי שום ספק וס"ס בעולם. וכמו שאנו מברכין בכל תפלת י"ח תיכף שמבקשים סלח 

לנו כו' ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח.
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הש"י, וסולח לחבירו שוב ושוב, ובזה נזכה לאהבת ישראל בין שבט לשבט ועדה לעדה ואדם 

לחבירו וכו' עד שיבוא הגאולה השלימה ויחזור מלכות בית דוד למקומה.

כחוט השערה.

ו( וכשמתעסקים בענין המדות טובות בעסק מכירת יוסף, נראה דבר נורא בזוהר הקדוש )ח"א 

דבגין דדמא דשעיר דמיא  וגו' הא אוקמוה  יוסף  כתונת  ויקחו את  כתיב  חזי מה  ב( "תא  קפה, 

לדמא דבר נש, אבל תא חזי, אף על גב דמלה אתיא כדקא חזי, קב"ה מדקדק בהו בצדיקייא 

שעיר,  אבוי  לגבי  דאקריב  בגין  במאי,  יאות,  כדקא  עובדא  עבד  יעקב  השערה,  כחוט  אפילו 

ליה לאבוי, דאיהו  ואכחיש  בגין דאיהו אקריב שעיר  ועם כל דא  דאיהו סטרא דדינא קשיא, 

)בראשית  סטרא דיליה, אתענש בהאי שעיר אחרא דאקריבו ליה בנוי דמא דיליה, באיהו כתיב 

כז טז( ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו, בגין כך ויטבלו את הכתנת 

בדם, אקריבו ליה כתונתא לאכחשא ליה, וכלא דא לקבל דא, איהו גרים דכתיב ויחרד יצחק 

חרדה גדולה עד מאד, בגין כך גרמו ליה דחרד חרדה בההוא זמנא דכתיב הכר נא הכתנת בנך 

היא אם לא". 

טיבול הכתונת בדם.

לשונו  וזה  ספרד(  ממגורשי  המקובלים  מגדולי  )לאחד  המור  צרור  הקדמון  בספר  מבוארים  והדברים  ז( 

)בראשית לז, לא( ואחר שבא ראובן וצעק בקול מר והלך לו, לקחו שעיר עזים ושחטוהו, לרמות 

כמאמרם  הברכות,  לקבל  העזים  גדיי  בעורות  אביו  ליצחק  רמה  שהוא  כמו  אביהם,  ליעקב 

ולפיכך  יהודה.  עצת  זאת  כי  לב(,  )פס'  נא  הכר  מצאנו  זאת  בכאן  שאמר  וכמו  לברכה.  זכרונם 

רמוהו ליהודה בענין תמר, שאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן )לק' לח, יז(, וכמו שאמר בכאן 

זאת מצאנו הכר נא, כן נאמר שם הכר נא למי החותמת )שם פס' כה(, באופן ששלם השם יתברך 

לאיש כמעשהו. 

יותר מהמכירה. כי מה  לא שהיו סבות אלהיות לקיים דברו, היה אכזריות גדולה בהם,  ואם 

להם אלא לומר לאביהם לא ראינו אותו, אלא שהוצרכו לשחוט שעיר עזים ולטבול הכתונת 

בדם, ולקורעה בשנים לנקום נקמתם בכתנת הפסים, לפי שלא יכלו לעשותו ליוסף. ושיוליכוהו 

בנו. אלא שכולם סבות  על  יותר  ויתעצב  נא, בענין שידאג  זאת מצאנו הכר  ויאמרו  לאביהם 

אלהיות, למרק חטאתו שחטא עם אביו לרמותו בעורות גדי עזים. שם נאמר האתה זה בני עשו 

אם לא )לעיל כז, כד(, כמו שאמר בכאן הכתונת בנך היא אם לא.
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הקב"ה מדקדק.

ח( והדברים מבהילים מאד בחומרת הדברים שכל אחד כשלומד פרשת גניבת הברכות, ורואה 
עד כמה שיעקב אבינו פחד מזה מאד עד שרבקה אמנו לקחה אחריות על זה ואז על כרחו ניגש 

לעבודה זו של גניבת הברכות מעשו, ובוודאי היה זו תיקון גדול ונורא של הכנעת הרע, ובכל 

)וכבר בארנו  זאת דקדק הקב"ה עם הצדיקים כחוט השערה ובהמשך הדרך של יעקב נענש בזה 

במק"א מאמרי חז"ל )בר"ר ע יט( מה שאמרה לאה ליעקב שמה שאתה עשית לעשו נעשה עכשיו ע"י 

לבן( וכמו שביאר בזוה"ק בכל המהלך של מכירת יוסף והצער הנורא שנגרם ליעקב עקב כך, 

)וכמו"כ מובן היטיב שנאמר בפסוק )בראשית לז לה( ויבך אותו אביו, ופירש"י שם שיצחק לא היה מתאבל 

ליעקב  רק  שייך  היה  ההתאבלות  דכל  שפיר  אתי  הזוה"ק  ולדברי  חי,  שיוסף  האמת  שידע 

בלבד(.

עבודת המחנכים.

ט( ומכל החזיון הזה רואה האדם פחד עצום להתעסק עם אנשים וכו', ויודע שכל מה שמתעסק 
עם אנשים וכו' אפי' שמבער מהם הרע ומתכוון לשם שמים הלא סוף סוף נגרם צער להבריות, 

ויצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשה ומעשה ]וודאי יהיה לו זכות לנצח נצחים, ואל יתרשל 

גם  צריך  אך  טובים,  ומעשים  מצות  תפלה  תורה  בהרבצת  הרבים  את  המזכה  בזכות  מלזכות 

לדעת כנ"ל[, וכמה מפחד האדם להיות משגיח ומחנך לצעירי הצאן, שכל מי שמתעסק בעניני 

חינוך יודע שהרבה פעמים צריכים להעניש וכו', וכמו"כ כמה פעמים צריכין להעמיד הורים 

על טעותם וכו', ויודע שיהיה הרבה בכיות ועגמת נפש וכו', אבל מחוסר ברירה נאלץ לעשות 

עבודתו, ולהעמיד אנשים על האמת )כידוע לכל המתעסקים בחינוך, ואחר שרואים דברי הזוה"ק הנ"ל על יעקב אבינו 

בחיר שבאבות, שהתעסק עם ביעור הרע הכולל, שהוא עשו הרשע, ובכל זאת נענש קשות רח"ל, על אשר גרם פחד ורימה לאביו 

כוונותיו הטובות, הרי  בנו של ק"ו כמה האדם מפחד מאד מלהתעסק בביעור הרע, שיודע שעם כל  בן  נבין ק"ו  זה  ומכל  יצחק, 

בסופו של דבר על כל צער שגורם לאנשים, ובפרט לנפשות הרכות צעירי הצאן ישלם על זה אח"כ ביוקר )ולפעמים רואה זאת רק 

אחר זמן רב(.

משה רבינו ביקש מחילה מכלל ישראל.

י( וזה לשון המדרש תנחומא )סו"פ ואתחנן( שכשהגיע השעה שמשה רבינו ע"ה נפטר מן הועלם 
על  אתכם  צערתי  הרבה  לישראל  להם  אמר  המדרש,  לשון  וזה  לו,  שימחלו  מישראל  ביקש 

התורה ועל המצוות ועכשיו מחלי לי אמרו ליה רבינו אדוננו מחול הוא לך עכ"ל המדרש. ומי 

לנו גדול ממשה רבינו ע"ה, וכל שכן כל אחד מישראל כמה צריכין ליזהר לא לצער את חבירו 

אפי' כשכוונתו רק לתכלית הנצחית.



-יז-    /והללתבדרליו

צערן של ישראל.

יא( וכמה תפלות מתחיל האדם לשפוך להש"י, הן בתיקון העבר, שיזכה לתקן כל מה שציער 

לאנשים, ואפי' מה שציער להם בצדק ולשם שמים, וכמו"כ שופך נפשו בתפלתו שלא יצער 

לבני  ובפרט  וכו',  דעות  לאנשים  מלומר  אש  כמו  ושיברח  והלאה,  מכאן  מישראל  אדם  שום 

)ב"מ נט, א( לעולם יהא אדם זהיר מאונאת אשתו שמתוך  וילדיו, שחז"ל מזהירים כל כך  ביתו 

להעמיד  צורך  ומרגיש  לטובה,  באמת  מתכוון  אם  שאפי'  הקרובה,  אונאת  מצויה  שדמעתה 

ילדיו ובני ביתו על האמת, הרי סוף סוף עשה להם צער ויצטרך לעבור על כל זה ה' ירחם.

תפלה.

הזה של המלבין  והצילני מעון החמור  הוי' שמרני  אנא  צו(  )חלק ראשון תפלה  לקוטי תפלות  יב( 

פני חבירו ברבים שאין לו חלק לעולם הבא, ושמרני והצילני בכל עת שלא אביש שום אדם 

וברצון.  באנס  ובמזיד  בשוגג  פעמים,  כמה  בזה  נלכדתי  כבר  כי  קטן,  ועד  מגדול  שבעולם 

"אמנם חטאתי להוי' אלהי ישראל" ולכמה אנשים מישראל, אשר כולם כשרים וצדיקים כנגדי, 

ובישתי אותם כמה פעמים, והלבנתי פניהם ברבים, ושפכתי דמם כמים, אבי שבשמים שמרני 

מה  כל  לתקן  וזכני  ועזרני  שבעולם,  העוונות  ומכל  הזה  החמור  מעון  מעתה  הצילני  מעתה 

שפגמתי בעון זה מעודי עד היום הזה. 

ותסבב סבות לטובה ברחמיך באפן שאזכה להתועד יחד עם האנשים שבישתי אותם ולפיסם 

באמת, עד אשר כולם ימחלו לי במחילה גמורה באמת ברצון טוב ובלב שלם ובנפש חפצה. 

ולא ישאר עלי שום שנאה וקפדא משום אדם שבעולם, ולא שום טינא בלב, ומעתה תשמרני 

ותצילני תמיד שלא אלבין ולא אביש שום אדם שבעולם אפילו ביני לבינו, מכל שכן ברבים. 

להכלל  אזכה  רק  אדם,  לכל  בז  אהיה  ולא  שבעולם,  ישראל  בר  שום  של  בכבוד  אזלזל  ולא 

בכלליות ישראל עמך לאהב את כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאדי בכל לבבי באמת. ולקיים 

מצות "ואהבת לרעך כמוך" באמת בשלמות כרצונך הטוב: עכלה"ק, ונזכה שיתקבל תפילתנו 

ברחמים וברצון, ושנזכה לידע שאין שום יאוש בעולם כלל, והכל יתהפך עלינו לטובה כיה"ר.

*     *    *    *
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סעודה שלישית 

אתרא קדישא מירון

פרשת וישלח תשע"ח

שיחה א' רעוא דרעוין

עומדים אנו בזמן רעד"ר, זמן עת רצון, מהותו של הזמן היא עת רצון, שמתגלה הרצון העליון 
'רוצה הוי'ה בעמו', וכן הרצון הטוב של איש ישראל להקב"ה. 

אנפין,  דאריך  המוחין  בבריאה  דמתגלה  בבריאה,  הרצון  מאיר  שהקב"ה  ממה  בא  זה  וכח 
נתעורר  ומזה  חינם,  חסד  לעשות  דרכך  כן  כי  כדאי,  ואינו  הגון  שאינו  אע"פ  אפים,  אריכת 

ליהודי כח הרצונות.

והארה זו נתן הקב"ה למשה רבינו )שמות לד(, וכן הצדיקים )אתפשטותא דמשה בכל דו"ד( יש להם את 
הכח להאיר דבר זה לישראל, כי אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי רוצה הקב"ה בעמו ישראל. וזה 

בא ע"י שהקב"ה מגלה את הי"ג מדות של רחמים, רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת, 

וגו', ומשם מתעורר שהצדיק משיג השגות גדולות כזו באריכות אפים, במדותיו של הקב"ה, 

והאמונה שלו בהשגה זו, ומשם י"ל הכח להאיר את זה גם למטה.

רצה בעמך ישראל

ולתפלתם  ישראל'  'בעמך  יום ברכת "רצה9 ה"א  ג' פעמים בכל  ישראל  תפלת כל איש  וזהו 
אינו  'עם'  ידוע שהכינוי  הלא  ולכאורה  עמך'",  'ישראל  עבודת  תמיד  לרצון  ותהי  וכו'.  שעה 

גופא הבקשה שיתגלה  דזה  'עוממות', אלא  דהיא מלשון  ושלימות המעלות  כליל  על  מבטא 

הרצון העליון די''ג מידות, ועי''ז יתגלה שם 'עמך' ישראל, דגם ה'עמך' העוממות, הם ישראל 

'עמך' שבהם מתגלה הי''ג מידות של רחמים10.

9 אבודרהם. רצה ה' אלהינו בעמך ישראל וכו' ע"ש )יחזקאל מג, כז( ורציתי אתכם נאום אדני הוי'ה.

10 דעת תבונות )קנד – קסה( והנה בהיות מתדבקים התחתונים בו ית' בדבקות אהבה, יעורר הקב"ה האהבה בינו וביניהם, 

וירצה בעבודתם, כענין שתיקנו ז"ל, "הבוחר בעמו ישראל באהבה", "רצה ה' אלקינו בעמך ישראל ובתפלתם". כי מצד הרצון 

הזה הוא היות עבודתם מועלת לתיקון הבריאה, וכמו שביארנו זה למעלה כבר, כי רק כח הציווי. והרצון העליון הוא שעושה 

למעשה המצוות להיות מועיל ומתקן. ומכח הרצון הזה הנה תועיל העבודה למה שתועיל, ויושפע שפע הברכה בכל הדרכים 

המתוקנים לדבר הזה, ותתחדש הברכה בכלל התחתונים, ואחר כך יגיע אל האישים, כל אחד כראוי לו. אלה הם דרכיו ית', 

ישרים דרכי ה', להתנהג עם. התחתונים להנאתם ולטובתם. ומי שיעמיק בהם ימצא טוב טעם ודעת, העמק הגבה בכל התורה 

ומצוותיה, אחת מהנה לא נעדרה:
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תורה שבעל פה

וזה היא הכח דתושבע"פ. כי התושבע"פ בא מכח הי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם, וזה דבר 
אחד  עם הי"ג מדות של רחמים שמתגלים בבני ישראל, כי הכח שיש לחכמים לדרוש בתורה 

רבוא  ששים  יש  ר"ת  ישראל  שאמרו  וזה  חד.  וישראל  דאורייתא  נשמתן,  קדושת  מכח  הוא 

אותיות לתורה. – יעקב, ישראל, ישורון. ג' פרצופין ]יעקב נה"י, ישרון חג"ת, ישראל חב"ד, 

יש ששים רבוא אותיות  ר"ת  ישראל  יש ששים רבוא נשמות,  ר"ת  ישר"ן  זוה"ק ח"א קעז:[. 

לתורה.

הכהן ותורה שבעל פה

הבאה  בהם,  נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  מהתגלות  הוא  בתורה  פנים  לדרוש  החכמים  כח 
מכח י"ג מדות של רחמים, שנתגלה ביוכ"פ, והכל מקוה"ק, שם התורה, שם הלוחות ושברי 

לוחות, וגם ספר תורה מונחת שם כמ"ש )ב"ב יד(, והכל היא מכח איש הישראלי התורה שבעל 

התורה שמונחת  את  המגלה  פה,  דהתורה שבעל  הגדול שהוא השורש  הכהן  נכנס  דשם  פה, 

בקודש הקדשים, ומתגלה בחוץ בחושן המשפט אורים ותומים, וזמ"ש הכתוב )מלאכי ב ז( "כי 

'שפתי כהן' ישמרו דעת ותורה יבקשו 'מפיהו' כי מלאך הוי' צבאות הוא", מפיו דייקא, הכח 

דהתשבע''פ.

רצוף אהבה

במקום  נכנס  שהכה"ג  ידי  על  לישראל,  אהבתו  בו  גילה  שהקב"ה  הקדוש  היום  בכח  והכל 
שאין מלאך ושרף נכנס, וכבר הפליגו חז"ל בזה ששום מלאך ודמות וכו' נכנסים לשם, אלא 

בקוה"ק  כג:(. שם  )קידושין  ודידן  דרחמנא  הגדול שליחא  הכהן  ישראל  נשמת  ושכינתא  קוב"ה 

מתעצם ומתגלה בחינת אורייתא וקוב"ה וישראל אחד הוא, כי רק ג' אלה נכנסים לשם, קוב"ה 

כביכול, ישראל ואורייתא, זולת אלה לא יכנסו לשם. וזה ביטוי כחו של יוה"ק, גילוי אהבתו 

לשיראל, עם גילוי הי"ג מדות של רחמים , 'אחד' גימט' 'יג' 'אהבה'   דזה מכוון כנגד ה'י"ג' 

מידות שהתורה נדרשת, ותוכו ופנימיותו רצוף 'אהבה'.

רועה צאן קדשים

כח כל התנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים, ועד אחרון האחרונים, וגדולי ישראל  ומשם 
בכל דור דור, לגלות פנים בתורה. הן חכמי ישראל המחדשים חידו"ת, והן המחדשים במדרשי 

כולן  תורה,  לגלות  שו"ע  חלקי  בד'  מדין  על  יושבים  רבנים  וכן  התורה,  בפנימית  וכן  חז"ל, 

צריכין לכח הי"ג מדות שהתורה נדרשת מהם. וכן הגע עצמך הלא גדולי ישראל רועי הצאן 
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קדשים, העוסקים בחיזוק נשמות ישראל שהם 'אותיות התורה' בודאי דגם הם צריכין להי"ג 

מדות שהתורה נדרשת בהם, כי אי אפשר לומר דבר אם אינו מקושר באותיות התורה. והכל 

מכח יוה"ק, כשנכנס לקה"ק, לי"ג מדות של רחמים. )'פנימי' הם הי''ג מידות,  'אמצעי' היא הקה''ק, 'וחיצון' 

כעמך  ומי  אחד  ושמך  אחד  אתה  שאומרים  רעד"ר  בזמן  נתגלה  זה  ודבר  הכלים,(.   – הכה''ג  היא 

ישראל גוי אחד בארץ.

הצדיק מאיר.

לחיות  האיך  לו  מאיר  לפעמים  אלקות,  השגות  גדלות,  להאדם  לו  מאיר  הצדיק  לפעמים 
בקטנות, והכל בכלל השגות אלקות. אבל לפעמים מגלה לו הצדיק הגילויים מי"ג מדות של 

זו או אחר, דלפעמים מגלה  זו, השגה  או  זה  דגוון  גילויים מא"א סוד הכתר.  רחמים, שהוא 

מנסיעה  אדם  לו  לוקח  הכל  על  אבל  חיזוק,  ודרכי  החיזוק  כח  לו  מגלה  ולפעמים  תורה,  לו 

להצדיק, את כח הרצונות ששם שורש 'מאור' התורה כידוע ועי' מאור עינים )חקת11(.

בסוד הכתוב )תהילים ה יג( כי אתה תברך צדיק הוי'ה כצנה 'רצון' תעטרנו, וזהו מה שהצדיק נותן 
בעין יפה, ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, בסוד היכל הרצון סוד מידה השישית ואכמ"ל.

שבת רשב"י

דכלהו  שבת,  ליה  קארי  יהודה  רבי  קמד:(  ח"ג  )זוה"ק  רשב"י  אצל  שב"ק  להיות  שזכינו  ובפרט 
שיתא מניה מתברכין, דכתיב )שמות כ י( שבת להוי'ה קדש להוי'ה, מה שבת להוי'ה קדש, אוף 

רבי שמעון שבת להוי'ה קדש. 

11 שם. וידבר ה' אל משה לאמר זאת חקת התורה וגו' ויקחו אליך פרה וגו' דנודע שהתורה היא אותיות ונקודות וטעמים ותגין 

אך זה הוא בחי' התורה דאתגליא כי כל זה אפשר לשכל אנושי להשיג כל אחד לפי מדריגתו אך המאור שבה שעליו אמרו חז"ל 

המאור שבה מחזירן למוטב הוא בחי' אי"ן שאין לו תפיסה מפני שהוא למעלה מן הטעם והוא המקור שממנו נביעת התורה 

שהוא הבורא ב"ה שעל ידי זה הוא והתורה אחד 

וצריך כל אחד העוסק בתורה לדבק את חיותו בהמאור שבה דייקא הנקרא אי"ן שהוא למעלה מן הטעם כי לכך נקרא הטעמים 

של הנגינות טעמים מפני שהן עדיין בבחי' שאפשר להשיג ולתת טעם אף שהם דבר גבוה אבל הפנימיות נקרא אי"ן שאין לו 

טעם ותפיסה וצריך הלומד לדבק באור הנשפע מבחינות אי"ן ואז בוודאי מחזירו למוטב מאחר שנדבק פנימיותו' באור פנימיות 

התורה נעשה כסא להשראתו יתברך השורה בהתורה ושופע בתוכה ואף שצריך בעת לימודה להבין מה שלומד ולהטעים בכדי 

שיבין הטעם מכל מקום צריך גם כן להאמור בכדי שיהא שלימות הגמור כי זה הוא אור הגנוז לצדיקים כמו שאמרו רז"ל עמד 

וגנזו וכו' כאמור אצלנו במקום אחר 

ע"כ צריך כל אחד שרוצה שתפעול בו התורה להחזירו למוטב לחפש האור השופע שהתורה נגזרה ממנו וזהו נקרא בחי' פרה 

יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק שהמשפיע מכונה בשם פרה ואף זה האור הגנוז השופע  ע"ד שאמרו רז"ל 

בהתורה יוכנה בשם פרה והתורה נקראת על שם משה כמו )מלאכי ג', כ"ב( שכתוב זכרו תורת משה עבדי וצריך ליקח בעת עסקו 

בתורה גם בחינות אי"ן האמור להדביקו לבחינות תורה דאתגלייא שנקרא תורת משה בכדי שיהא שלימות התורה כפי כוונת 

הבורא יתברך ויאיר ויופיע אור הזך ומצוחצח בהאותיות שנקרא תורת משה. 
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ובמס' שבת )קלח:( אמרו כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל 
וכו', רבי שמעון בן יוחי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר )דברים לא, כא( כי לא 

תשכח מפי זרעו. 

להסביר קצת סודן של דברים י"ל עתידה תורה שתשתכח היינו שיהיה מצב כמו שהיה אחר 
נד.( שלולי חטא העגל לא היה  )עירובין   חטא העג' במדבר, שהיה שכחת התורה, כמ"ש חז"ל 

שכחת התורה. ובעת ההוא מסר משה רבינו את נפשו על זה עד שביוה"ק נתגלה רצון שהקב"ה 

מוחל לישראל.

זה היה ג''כ אחר חורבן בית שני, שהיה מצב כזה, עד שאמרו עתידה תורה שתשתכח  כעין 
וכמ"ש  הרצון,  גילוי  הזה  כח  לו  יש  רשב"י  כי  וכו',  ח"ו  ואמר  רשב"י  שבא  עד  מישראל, 

חז"ל )סוכה מה:( משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום 

שנבראתי עד עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואילמלי יותם בן 

עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו.

האידרא

וזהו סוד האידרות שמגלה סוד הי"ג מידות של רחמים, וכמ"ש רביה"ק בתחילת ליקו"מ 'לכו 
חזו' הרמזים בענין רשב"י, ויוחאי ס"ת כי לא תשכח מפי זרעו, כי רבי שמעון הוא הכח של 

יוה"ק, שמעון צירוף ש"ם עו"ן, והוא יכול להפוך לצירוף מ"ש עו"ן, ע"י גילוי י"ג מדות של 

רחמים ואכמ"ל.

מבקשים מהקב"ה, תן לנו שנוכל לקחת עמנו הארה זו, הגילוים מי"ג מדות של רחמים, הכח 
להתחזק בעבודת ה', כל אחד במקומו, אע"פ שאינו הגון, כי כן דרכך לעשות חסד חינם, שלא 

הוא  הרשב"י  אור  הרשב"י,  אור  לנו  שיהיה  טוב,  שאיננו  עצמו  על  לומר  שיוכל  יהודי  יהיה 

הוא  רצון  עת  רצון,  עת  הוי"ה  לך  תפלתי  ואני  התשובה,  כח  בך,  רוצה  הקב"ה  טוב,  שאתה 

שנתעורר ביהודי רצונות טובים. אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך.
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שיחה ב' 

אשגבהו כי ידע שמי

פ' וישלח תשע"ח

מעבר יבק

ויקם בלילה הוא וגו' ויעבור את מעבר יבוק. סוד מעבר יבק ידוע מדברי האריז"ל יב"ק ר"ת 

יחוד  ויקדש, ר"ת  ויברך  וישבות   – יחוד ברכה קדושה, והאריה"ק מסביר – ומקורו בתיקו"ז 

בשם  מרומז  קטנות  בחינת  אלקי"ם,  הוי"ה  סוד  גם  שזהו  מסביר  והאריה"ק  קדושה,  ברכה 

אלקי"ם ומוחין דגדלות מרומז בשם הוי"ה, דבחי' הוי"ה מתלבש יורד ומתגלה, ועי''ז נמתק 

אלקי"ם, ושניהן יחד הוי"ה אלהי"ם גימטריא יב"ק.  

יעקב אבינו יצא מחו"ל, ועמד בכניסתו לארץ ישראל, וטרם נפגש עם עשו נפגש עם שרו של 

עשו, במקום מעבר יבק, שם היה העבודה הגדולה. אמרו חז"ל )רש"י( יעקב אבינו עשה עצמו 

כגשר, תרי עברי דנהרא, עבור פכין קטנים, ס'זאל נישט חלילה פארפאלען ווערן ]שלא יודחה[ 

ח"ו שום פרט מחיותו ושום דבר מנשמת ישראל. רואים כי בגמר המאבק נכנע שרו של עשו 

וכבר  ותוכל.  אנשים  ועם  אלהים  עם  שרית  כי  ישראל,  שם  לו  שנתן  כמו  יעקב,  לפני  לגמרי 

הארכנו בזה בשנים קדמונים. 

נאמר כי כאן היה הכנעה הגדולה של אלקי"ם גי' 'הטבע'. דהנה כשיצא לחו''ל כתיב  וכעת 

כדאי'  הטבע  מדרך  למעלה  היא  ששם  דקדושה  מדות  השבע  הם  שבע,  מבאר  יעקב  ויצא 

ג"פ  גי'  'חרן',  וילך חרנה, מקום  וכו',  ללא שר  פרטית  ישראל מקום השגחה  בספה"ק, ארץ 

אלקי"ם ועי' ע"ח )שכ"ח פ"ה12(.

12 שם. ואחר היניקה נגדלו המוחין האלו עד י"ג שנים באופן זה כי המוחין ג' שהם ג' אלקים יורדין למטה ונעשית מהן סוד 

הגרון כי גרון גימטריא ג' אלקים ומוחין אלו שבשם אלקים מהתבונה כנודע וכולן נכללין בגרון ולכן הגרון הוא בבינה ולפי 

ששורש הגרון הזה נעשה ע"י המוחין האלו גם בינה נקרא מוח גרון כנודע בזוהר במקומות רבים לכן הבינה נקרא אלקים. וז"ס 

ואברם בן ע"ה שנה בצאתו מחרן כי אברהם סוד זרוע ימין של החסד יצא מן הבינה הנקרא גרון גימטריא חרן וזהו בצאתו מחרן 

כי כל אלקים דינא קשיא סוד חרון אף וזהו נח"ר גרונ"י. 

ובזה תבין איך הגרון אינו רחב אלא אדרבה הוא יותר קטן מרוחב הראש וכ"ש מרוחב הגוף והטעם כי אותן מוחין הקטנים 

שבתוך הראש הם סוד הגרון ולכן אינו רחב כ"כ וגם כי כל אלקים הוא דינין ולכן אין הדברים ברוחב אלא בקיצור גדול. 

והנה הראש להיותו בסוד מוחין אלו של אלקים נקרא ראש והוא סוד אלקים במילוי ורבוע גימטריא ש"ר וא' כללות השם 

הרי ראש אמנם אברם בצאתו מחרן סוד ג' אלקים נתחלף שם אלקים בחילוף אכדט"ם גימטריא ע"ה וזהו ואברם בן ע"ה שנה 

בצאתו מחרן.



-לג-    / תודהשלישית

אבינו ירד להתעסק לברר ג' שמות אלקים כנגד הג' אבות, ועי''ז לעלות ולהיות בחיר  יעקב 
שבאבות, מטתו שלימה, נכנס תוך טבע הבריאה, בעובי הבריאה, שהבריאה מעלים על אלקותו 

שהראהו  הראשונים  שביארו  וזהו  ישראל.  של  קדושתן  משם  והאיר  הארמי,  לבן  מקום  ית', 

השי"ת את כוחו כדי שלא ירא ויתפעל מעשו ושרו עי' רד"ק13 וספרנו14.

וז"ש בפ' ויצא )בראשית כח(, בתחילת דרכו, אם יהיה אלקי"ם עמדי ושמרני, היינו שיוכל להאיר 
הוי"ה בשם אלקי"ם, הוי"ה הוא האלקי"ם, והוא ג''כ המעבר יב"ק, שפגש אחר כך בחזירתו, 

וזה שאמר "והיה הוי'ה לי לאלהים". והדברים ידועים.

קידוש ליל שבת

אבל רואין הפלגה כזו, יחוד ברכה וקדושה, שלימות מיוחד ובפרט שמרומז בפרשת ויכולו, 
כמ"ש בזוה"ק )תיקו"ז סז:( "ויברך אותו מסטרא דברכה, ויקדש אותו מסטרא דקדושה, וישבות 

בו מסטרא דיחוד, ודא איהו ויכלו, דאתכלילו ביה תלת אבהן", עיי"ש15. וכתב האריז"ל )דרושי 

קדיש( "ונודע כי המוחין דגדלות הם בחי' הויות ונמצא כי הרשימו דמוחין דגדלו' גם הוא יהיה 

בבחינת הויות. ואם תחבר הויה ואלהים יהיו בגי' יב"ק בסוד ויעבר את מעבר יב"ק"16.

ובפרט שידוע מרביה"ק ושאר ספה"ק כי יב"ק אתוון בק"י, בקי ברצוא בקי בשוב, סוד החיות 
ולפעמים  קטנה,  מדרגה   – יעקב  נקרא  שלפעמים  ביעקב,  דוקא  מצינו  זה  ודבר  ושוב,  רצוא 

ישראל יקרא – מדרגה גדולה, רצוא ושוב, וכן ישרא"ל גי' או"ר וחוש"ך )בת עין בפרשתן(, כי זה 

הכח של יהודי להיות עולים ויורדים בו, כמו שהארכנו בשבוע העבר.

לבדו,  יעקב  ויותר  "ומ"ש  אחד  שורשם  ו'יבק'  יעקב  סוד  ויצא(  פ'  )ליקוטים  האריז"ל  כתב  וכן 
פירוש, כי יעקב העבירם את מעבר יב"ק, והם ג' אותיות מיעקב, ונשאר מיעקב אות ע'. וז"ס 

13 רד"ק שם. ושלח האל זה המלאך ליעקב לחזק לבו שלא ירא מעשו כי לא יכול לו, לפיכך נאבק עמו ולא יכול להפילו כן עשו 

לא יוכל לו, ונאבק עמו עד עלות השחר רמז לו בזה כי תהיה לו אורה אחר שחשכה, כי הצרה נמשלת ללילה וחשכה לפיכך בא 

אליו בלילה ונאבק עמו עד עלות השחר, רמז לו שיהיה לו רוח והצלה שהוא כאור אחר חשכה:

14 ספורנו שם. ויאבק איש עמו. היה זה פועל מלאך במצות בוראו בלי ספק על דרך ירה ויור שיהיה נושע בה' יעקב וזרעו אף 

על פי שיהיה עם היזק בממון שהוא היקום אשר ברגליהם ועם זה תהיה התשועה בסוף עם ברכה:

15 שם. דאינון ברזא דשמא דע"ב, כגוונא דא חסד אתקרי גדול, בגין דאיהו כללא דע"ב תיבין, גבור"ה כללא דרי"ו אתוון דאית 

בשמא דע"ב, עמודא דאמצעיתא דאיהו ו' כליל כלא, ודא איהו רזא ויעבר ה' על פניו, ע"ב רי"ו הוי'ה, על פניו מאי פניו, אנפוי 

דא וא"ו י"ג מכילן דרחמי, דאתמר בהון וברחמים גדולים אקבצך, גדולים ודאי מסטרא דחסד, דאיהו הא"ל הגדול:

ולכן אנו  והורדת הטפה הזו מן היסוד אל המלכות  נתינת  נפילת אפים אז הוא עת  והנה בעת  ויעבור(  )דרושי  16 ובשעה"כ 

מקדימין עתה בי"ג מידות ויעבור לעכבם קודם שתרוץ למטה ולוקח אותה בהיות' למעל' במקום החזה דז"א כי שם נקרא מעבר 

יב"ק שעוברים הויות המוחין דגדלות תוך האלהים דקטנות שבגרון כי הויה ואלהים בגי' יב"ק וזהו ויעבור של י"ג מדות שא"א 

עתה ליקח את אור המוחין דגדלות העוברים מעבר יב"ק.



-לד-

)דברים ל"ג כ"ח( וישכון ישראל בטח בדד עי"ן יעקב, ומלת עי"ן עולה בחשבון ק"ל, שהוא שרו 

של עשו, ראה שנשאר לו שמו"17.

***

גשר צר מאד

יעקב אבינו נשאר שם לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, בספה"ק איתא כי עלות השחר 

רומז לגאולה העתידה. חז"ל )בר"ר עו ט( אמרו עשה עצמו כגשר. וי"ל כי עבודתו של יעקב אבינו 

עם הס''מ היה, שרבינו ז"ל מלמדנו )ליקו"ת מח( "ודע, שהאדם צריך לעבר על גשר צר מאד מאד, 

צר מאוד,  בגשר  גדולה מאד,  יעקב מצא את עצמו בצרה  כלל".  יתפחד  והעקר שלא  והכלל 

עד  שבחייו.  והקשה  גדולה  היותר  הצרה  כאן  עבר  אבינו  יעקב  שאפשרי,  היותר  גדולה  צרה 

עתה התעסק את עצמו עם עשו ולבן, עכשיו בא שרו של עשו, הס"ם בעצמו 'שרצה להפילו', 

ונלחם ביעקב, וכבר אמרו חז"ל )סוכה נב:( "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו 

שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו 

שנאמר ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו".

גיד הנשה

והאזהרה,  לשמירה  הרומז  בתורה  הראשונה  תעשה  לא  הנשה,  גיד  איסור  על  נצטווה  כאן 

זה מבטא שהיה זה הזמן היותר קשה ליעקב אבינו, גשר צר מאד מאד. על כן לא יאכלו בני 

ישראל א"ת גיד הנשה, ואיתא בספרים )זוה"ק ח"ג קע. ופרע"ח שבועות( א"ת מורה על תשעה באב כי 

יום הקשה ביותר  גיד הנשה, והוא  נגד איסור  ויום תשעה באב  ימים,  שס"ה לאוין זה שס"ה 

כלל ישראל לדורותיו, כי יעקב אבינו עבר כאן הצרה היותר קשה שבצרותיו. כל כך קשה היה 

ליעקב. אבל יעקב אבינו פילס דרך לא לפחד כלל, שלא יאמר יהודי "אינני יכול, אתה כן יכול, 

הצדיקים מאירים לך, זהו עבודת יעקב אבינו.

17 שם. ועוד ראה, כי קול יעקב, וראה שהיה חסר, ק"ל כתיב, וכשאין קול יעקב רצה להשליט ידי עשו, ויאבק עמו. ובמלת 

ויאב"ק, נרמז ג"כ מלת יב"ק, ואות א' רמז שנשאר יחידי, ולא ידע כי יעקב עצמו, רמז לאות ו' גוף האילן, והוא"ו עם ק"ל, 

נעשה קו"ל יעקב. וזהו וירא כי לא יכול לו, ר"ל לא יכול לו, ראה כי בגוף לא היה יכול לגעת בו, ואז נגע בכף ירכו, מקום 

אחיזת החיצונים. ומלת כ"ף הם אותיות פ"ך, וזהו פכים קטנים. ואמר פכים, ר"ל כי כף באותיותיו יש כף אחרת. וזהו פכי"ן, 

כפי"ן. ומ"ש לא אשלהך כ"א ברכתני. ואמר לו לא יקרא עוד שמך יעקב כ"א ישראל, ר"ל. כי בזאת הברכה נתקן יעקב, ונתקן 

עון אדה"ר, ונעשה המכוון. אמר לו לא יקרא עוד שמך יעקב. כי בזה השם הפכים, והיו"ד בעקב, אבל ישראל היו"ד בראש, כי 

במלת ישראל יש ראש. ומ"ש שהיתה היו"ד בעקב עתה היא בראש, ונתקן הכל:
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אתה קדוש

י'ום ר"ת יב"ק כדאיתא ספה"ק, וזה פלא כי דוקא בברכת  דבר פלא, וק'דושים ב'כל  רואים 
 – יב"ק  מוזכר  קדוש"  "אתה  כזה  מופלגת  בברכה  כאן  דייקא  ליעקב,  המכוון  'קדוש'  אתה 

נתאבק שם  אבינו  דיעקב  יבק,  'מעבר'  אצל  אבינו שם  יעקב  על  'שעבר'  מה  יב"ק!   מעב"ר 

דוי'אב"ק' היא ר"ת א'ות ב'רית ק'ודש, דהפילוהו לנסיונות כבירים  וכמובא  בשרו של עשו, 

השחר,  עלות  עד  הלילה  בחשכת  עמו  דנתאבק  לילה,  מעניני  מדבר  שהפסוק  ובפרט  כאלה, 

נסיונות כאלה.

יחידי בלילה

חז"ל אומרים שאסור ללכת יחידי בלילה, אכן "יחידי" הוא השלימות היותר שייך, בינו לבין 
קונו, וכבר נכתב הרבה בזה, ובגוונים שונים, ובנקודה הזו לחם עמו שר של עשו, כמ"ש ויותר 

יעקב לבדו, בחי' יחידי, בינו לבין קונו, שבזו רצה שר של עשו להפילו ולשברו, ועי' שיחה 

ג' )קרבה אל נפשי האי שעתא(. לפעמים יש לאדם כוחות בזכות בניו או בזכות אבותיו, ויותר יעקב 

לבדו, לבדו ממש, והיצר אומר לו אבל מה אתה חשוב, כלום.

יעקב – עקביים, המקום עקב אין מקום הרגש, בשר מת, בשם זה התגרה בו, הס"ם בעצמו בא 
ואמר לו רבותך מה חשיבא, מה אתה שוה עקביים ולא יותר. אמנם יעקב אבינו בליל זה ויאבק 

איש עמו, שם נאבק על החיים שלו, ער האט זיך געריסן פאר זיין חיים, כפשוטו.

פרפרת

בחי'  יעקב,  עוד שמך  יאמר  לא  ישראל,  כאן שם  יעקב אבינו השיג  כי  ]בדרך פרפרת[  וי"ל 
מזלא,  ושינוי  השם  שינוי  ישראל  חדש,  יעקב  זה   - קרא   אהדריה   , קיים  לא  הראשון  יעקב 

רצה  ברכות{., דמתחילה  ראה בסופ"ק  עד עכשיו,  היעקב של  אותו  אינו  היעקב  גם  }=רצ"ל 

מפני  הבכורה  לקח  שיעקב  עשו  הבין  עכשיו  עשו,  ידי  הידים  בידים,  בגשמיות,  להרגו  עשו 

שרצה לזכות לבני בכורי ישראל, הבכור נוטל פי שנים, יש לו כח יחידי, דומה לאב יותר מן 

עד  והיתה המלחמה  ביחידי שלו,  יעקב  את  לשבור  בנפשו,  להרגו  חיפש  עכשיו  לכן  השאר, 

עלות השחר דהיא 'הגאולה'. 

יעקב לבדו", היחידי שלו, רצה להפילו  בחשובת נפשו, דנכון דאתה חשוב בגלל  ב"ויותר 
זכות אבות, אתה חשוב בגלל הילדים שלך, בגלל שאתה עושה כך וכך אתה חשוב, אבל אתה 

בעצמך אינך כלום. אכן יעקב התחזק נגד זה, אני חשוב מצד עצמי. אמת שהכל בזכות אבות, 
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גם בזכות בניו כמ"ש יתרו בגין בניך, אבל יעקב אבינו היה לו הכח לומר אני בעצמי יש לי 

חשיבות כמו שאני, אזוי ווי איך בין.

לעתיד

זכה לשם  יכול לשברו, אז  יכול לו, שאינו  וירא כי לא  כאשר התגבר על שרו של עשו,  לכן 
כן  ויעקב הראשון לא קיים. על  ישראל, ל"י רא"ש. לי בעצמי יש ראש. שהוא בעצמו ראש, 

מצות גיד הנשה נגד תשעה באב, כי לעתיד לבא יהיה ת"ב יו"ט כמ"ש באריז"ל עה"כ )שמות לב( 

חג להוי"ה מחר מי"ז תמוז עד ת"ב, ת"ב בחצות נולד משיח, משיח סוד יחידה שבנפש, היינו 

שישראל יזכו אז לשם "ישראל" בשלימות. לי – ראש.

וכשיהודי זוכה לעמוד בקשר המלחמה, אף בזמן ויותר יעקב לבדו, ואינו מניח עצמו להשבר 
ולהחליש דעתו מתחבולות היצר, זוכה לתואר ישרא"ל. כי שואלים אותו "לי", היינו על עצמו, 

ולא  בזה,  לעמוד  זכית  שלך,  ביחידי  זה,  בפרט  לשברך  רצו  אפס.  כלום,  אתה,  מה  אתה,  מי 

יעקב  עבור  כבידה,  מלחמה  היה  שזה  מובן  לי-ראש.  עד  כזו,  השגה  יגיעך  אז  עצמך,  הנחת 

אבינו, להיות עומד במקום צר כזה ולא לאבד עשתונותיו כי אם להתחזק ולומר ל"י – רא"ש.

מבקשים מהקב"ה ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים, הן הם המחשבות של שרו של עשו 
המשברים את האדם, מה אתה ומה חשיבותך, ובזכות מה שיעקב העיר את נשמתי את האני, 

שאני יכול לשמוע מה שצדיקים אומרים שכל אדם צריך לעבור גשר צר מאוד, את מעבר יבק, 

והעיקר לא לפחד כלל, כי לא יטוש ה' עמו – דער אייבערשטער וועט דיר נישט פאר-לאזען.

   ***
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שיחה ג' רעוא דרעוין

פרשת וישלח תשע"ח

ַכף- ֖ע ּבְ ּגַ ֖י לֹ֖א ָיֹכל֖ לֹ֖ו ַוּיִ ְ֖רא ּכִ ַחר: ַוּיַ ֽ ָ ָֽאֵב֖ק ִאיׁש֖ ִעּמֹ֖ו ַע֖ד ֲעלֹ֖ות ַהּשׁ ֲעקֹ֖ב ְלַבּדֹ֖ו ַוּיֵ ֵת֖ר ַיֽ ּוָ ַוּיִ
ֹו )בראשית לב כה-ו(: ְבקֹ֖ו ִעּמֽ ֵהָאֽ ֲעקֹ֖ב ּבְ ף-ֶיֶ֖רְך ַיֽ ַ֖קע֖ ּכַ ְיֵרכֹ֖ו ַוּתֵ

ויאבק איש עמו

הקדושה מספרת, שיעקב אבינו לפני שנכנס לארץ ישראל, פגש עם שרו של עשו,  תורתינו 
ויאבק עמו עד עלות השחר, 'וירא כי לא יכול לו' אחרי שלא הצליח שרו של עשו להתגבר על 

'ויגע בכף ירכו', ולא מבואר בפסוק מה היה ההתאבקות כל הלילה, שיעקב אבינו  יעקב, אז 

עמד לבדו, והתגבר על שרו של עשו, ולא יכול לו להכניעו ולהפילו.

)מובא בראשונים הרד"ק והספורנו : השי"ת הביא כל המשא ומתן והתאבקות המלאך על יעקב לחזקו באמונה שלא ירא מעשו, 

ויתחזק בברכת השי"ת ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך כי לא עזבך וגו'(

ונשגב לבדו

בא  בעצמו  והס"מ  י-ה,  שבטי  העמדת  אחרי  ישראל  לארץ  להיכנס  רוצה  אבינו  יעקב  אלא 
להילחם עמו כדמות תלמיד חכם כמ"ש חז"ל )חולין צא.18, ועי' בר"ר עז ב( על דרגת עבודתו 

ה'לבדו' שזהו מהותו של יעקב, וכמ"ש )דברים לג כח( וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב, שזהו 

הקיווי והציפיה של כל זרע יעקב כמ"ש הכתוב  )ישעיה ב יא-יז( ונשגב הוי'ה לבדו ביום ההוא, 

בכבוד  רוצה  באמת  הוא  כמה  בליבו  ספיקות  לזרוע  ורצה  )עיי"ש19(.  במדרש  וכמו שמבואר 

על  לעמידו  שרצה  ובפרט  חכם,  כתלמיד  דרבנן  באיצטלא  והכל  לבדו',  להוי'ה  'בלתי  הוי'ה 

18 רש"י שם, כת"ח נדמה לו - וחלק לו יעקב כבוד כאילו הוא רבו וטפלו לימינו כדי שיהא יעקב לשמאל המלאך: וידוע המובא 

בשם הגאון הקדוש בעל אבני נזר ז"ל ששני מיני יצר הרע יש, אחד שמתחפש בלבוש תלמיד חכם ומראה פנים לעבירה שהוא 

עוד מצוה, ושני שבא כגוי ומסית לעבירה אף שיודע שאסור. וכן בברכות )ס"א.( רב אמר יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני 

מפתחי הלב, ושמואל אמר כמין חטה הוא, היינו שרב דיבר מיצר הרע שנדמה לו כגוי שמסית דבר איסור אף שמאוס כזבוב, 

ושמואל אמר כחטה שנותנת דעת לאדם כמאמר חז"ל ]ברכות מ.[ אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן, 

והיינו שבא לאדם בטענת שכליות וכתלמיד חכם נדמה לו.

19 מדרש )בר"ר עז א( ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו )דברים לג( אין כאל ישורון רוכב שמים בעזרך ר' ברכיה בשם ר' יהודה 

בר' סימון אמר אין כאל ומי כאל ישורון הנאים והמשובחין שבכם אתה מוצא כל מה שהקב"ה עתיד לעשות לעתיד לבא הקדים 

ועשה ע"י הצדיקים בעולם הזה הקב"ה מחיה המתים ואליהו מחיה את המתים הקדוש ב"ה עוצר גשמים ואליהו עוצר גשמים 

הקב"ה מברך את המועט ואליהו מברך את המועט הקב"ה מחיה את המתים ואלישע מחיה את המתים הקדוש ב"ה פוקד 

עקרות ואלישע פוקד עקרות הקב"ה מברך את המועט ואלישע מברך את המועט הקב"ה ממתיק את המר ואלישע ממתיק את 

המר הקב"ה ממתיק את המר במר ואלישע המתיק את המר במר ר' ברכיה בשם ר' סימון אמר אין כאל ומי כאל ישורון ישראל 

סבא מה הקב"ה כתוב בו )ישעיה ב( ונשגב ה' לבדו אף יעקב ויותר יעקב.
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מהותו יעקב המכונה 'אמת' כמ"ש )מיכה ז כ( תתן אמת ליעקב אך בקדושת ונקיות יעקב אבינו 

על  חז"ל20  וכמ"ש  בפיו  ציד  שהיה  וכעשו  ידבר,  ושקר  מרמה  כי  הרגיש,  אמת  שמדתו  ע"ה 

לעתיד לבוא. ואז כשראה שאי אפשר להכניע את יעקב בזה, 'ויגע בכף ירכו', ונתגלה לו אז 

'כעובד כוכבים נדמה לו )חולין שם(, אבל כל הלילה התאבק עמו על זה.  

שייך לכל יהודי ויהודי

יהודי עומד תמיד ומפשפש בלבו כמה הוא רוצה באמת בכבודו יתברך 'כבוד שמים', ובודק 
את עצמו עד מקום שידו מגעת כמה הוא מקיים 'כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות 

לאוקמא  היא  והבקשות  התפילות  שעיקר  לומד  כשיהודי  ולפעמים  ו('.  )לקו"מ  המקום  בכבוד 

שכינתא מעפרא, אזי מרגיש כל כך רחוק מזה, כי יודע בנפשו שהוא אינו אוחז שם, ולא עוד 

שייך  שזה  בפשיטות  בו  שמאירים  הצדיקים  דרכי  יש  אבל  הזה,  בעולם  משוקע  שהוא  אלא 

לכל אחד ואחד, הצדיקים ברוב רחמנותם מביאים לכל יהודי שידע, שגם אם אינו מבין כלום 

בפנימיות ובסודות התורה, ואין לו שיג ושיח באותיות לימוד האריז"ל, אעפ"כ הצדיק מאיר 

לו שגם הוא יכול להתפלל על כבוד השכינה, ושגם הוא מצטער בצער השכינה.

רצון לרצון

וכדי לשבר את האוזן, לפעמים כשאדם מבקש מבנו לעשות איזה דבר, והבן מתרשל לעשותה, 
כך  על  מצטער  אביו  אזי  אביו,  בקשת  לבו  אל  שם  ואינו  והבל,  שטות  של  בדברים  ומשוקע 

מאוד, אבל אם ישמע האב איך שבנו מדבר עם חברו ומשיח עמו צערו שיש לו מזה שאינו 

אבל  אביו  מצוות  לקיים  רוצה  היה  שהוא  וכמה  אביו,  רצון  לעשות  עצמו  על  להתגבר  יכול 

מרגיש שקשה עליו הדבר מאוד, וחבירו שואל לבנו אם היית מצטער באמת היה לך לשמוע 

בקול אביך, ועונה הבן לחבירו 'שאלה במקום עומדת' אבל האמת אני יודע שצערי יותר אמיתי 

נפש  מעגמת  זה  דבר  יקל  כמה  להתגבר,  יכול  איני  עדיין  לבי  בחיצוניות  אך  לבי,  בפנימיות 

של האב, אפי' אם עדיין הבן ממשיך לסור מן האב, אבל האב יודע שהבן אינו רוצה שיהיה 

עושה  האמת  ידיעת  שעצם  החלום,  בסיפור  השישי  הבעטלער  )יג(  מעשיות  בסיפורי  ארכנו  )וכבר  כך 

התכלית בין לטב ובין למוטב(.

הדבר אין ערוך באלפי הבדלות כלפי ישראל בני אל חי לאביהם שבשמים, היהודי אינו  וכן 
עומד במעלה עליונה, הרי הוא שקוע בקנאה תאווה וכבוד, אבל יש לו דבר פנימי והוא הרצון 

20 מדרש תנחומא )צו פ"ב( ולעה"ב כשהקב"ה נפרע מעשו מה עשו עושה מתעטף בטליתו כזקן ובא ויושב לו אצל יעקב מנין 

שכן כתיב )עובדיה א( אם בין כוכבים שים קנך ואין כוכבים אלא ישראל שנאמר )בראשית יד( הבט נא השמימה וגו' וכתיב כה 

יהיה זרעך ומה יעקב אומר לו אחי אתה לא תהא אחי וגו'.
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שהוא  והפחותים  הגשמיים  שהדברים  בפניו  ומציג  מבלבלו  דבר  והבעל  הכול,  על  העולה 

רוצה עושה כל דבר כדי להשיגו, משא"כ כאן אם אתה רוצה למה אתה לא עושה. אבל באמת 

ברוחניות אינו כן, כי השי"ת רוצה גם הרצונות, והרצון היא מאוד חשוב לפני הקב"ה. 

לב איש ישראל

יהודי שכמעט ואינו לומד תורה רק משנה או הלכה אחת ביום, ואין לו שום כישרון בתורה 
שום הבנה, אין לו שום אהבת התורה חשקת התורה, לא גדל בבית של תורה, ולא נכנס לבית 

'יודע ומאמין' שהתורה  של תורה, אף פעם בחייו לא חש מתיקות עריבות התורה, אבל הוא 

הוא חיינו, ואפילו שהוא עצמו, אין לו שום חשק ורצון ללמוד תורה כל היום, הוא רוצה רק 

לעבוד ולהרויח, וגם אינו מעריך לומדי התורה.

יהודי זה עומד ומדבר אל השי"ת, "טאטע, חשיבות לימוד התורה כבר מבואר בספה"ק, אבל 
אני כל כך רחוק מזה, ואינו רוצה בזה, ואין לי שייכות לזה, וגם אין לי שאיפה שבניי יעזבו 

רוצה, אבל השי"ת תעשה שארצה", אע"פ  איני  גיוואלד[,  נעבעך  ]אוי  ויעסקו בתורה,  הכול 

שבעודו מדבר כך מתיירא פן יתקיימו בקשתו, מ"מ אין לשער נחת רוח שיש להשי"ת מתפילת 

הלב של איש כזה.

בת ישראל

וכן גם אצל נשים צדקניות, שלפעמים יש בהלכות צניעות ניסיונות ותירוצים, עד שקשה מאוד 
ישראל  בת  בלב  כשמכניסים  הוא  וחשוב  גדול  כמה  אבל  דבר,  איזה  לשנות  ולנסות,  לבקש 

שתבין החשיבות ויהיה לה הרצון להשתנות, גם כשאין לו כח להזיז שום דבר, אע"פ שבעודה 

מדברת כך מתיירא פן יתקיימו בקשתה, מ"מ אין לשער ולתאר כמה יקרה מחשבת ודיבורה, 

לרצות  שאזכה  "הלוואי  מהשי"ת  לבקש  לבה  שברון  בעומק  רק  לו  מתפללת  ישראל  כשבת 

וחוזרות  והיו חוזרים  ובנות ישראל  נא אמרינו לרצון לפני אדון כל, כמה מבני  ויהי  אחרת", 

בתשובה שלימה, ולא עוד שלא היה  מגיעים למקומות שהם מונחים ושקועים.

רוצה רק אלקות

וכמו שאתה מבין ביהודי פשוט מאוד שמרגיש בעצמו שאין לו שום רצון לדבר שבקדושה, 
רק רוצה שיהיה לו רצון, אזי באמת חשוב ויקר רצונו, והוא-הוא הרצון לדבר שבקדושה, כמו 

כן 'אין ערוך' מה שדברנו מקודם על יהודי שעוסק בתורה ובמצוות ומסופק בנפשו האם הוא 

  - זו  במדריגה  להיות  שרוצה  הרצון   - בעצמו  שזה  שיבין  לבדו',  להוי'ה  'בלתי  באמת  רוצה 

הוא-הוא מה שנקרא, 'בלתי להוי'ה לבדו', היינו הך, שניהם לאחד מתכוונים. 
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ולהאמין  ידי רצונם הפשוט, לדעת  וגדולתו של השי"ת, שעל  שניהם מתגלה רחמנותו  אצל 
שהכול אלקות, אע"פ שעדיין נמשכים לגשמיותם כל אחד בדרגו, הרצון מעלה את הכול.

מגדלות  עמו  לדבר  ומתחילים  הקדושה,  אל  להביאו  מגושם  יהודי  לקרב  כשרוצים  וכמו 
וכבוד,  הבורא, הרי נתעורר לבו אל השי"ת, אע"פ שעדיין שקוע עמוק עמוק בקנאה תאווה 

וקשה לו לצאת משם, אעפ"כ נתגלה לו 'אמת הוי'ה לעולם', האמת שבו, שבאמת רוצה רק 

לעבדו ולשמור מצוותיו, כמו כן ביהודי עובד ה', כשתדבר עמו בעוד איזה השגה של גדלות 

ולהכיר  לדעת  נתעורר בהשתוקקות עצומה באמת,  בוודאי שלבו  כפי השגתו,  יתברך  הבורא 

שהכל אלקות ואפס זולתו.

בלתי להוי'ה 'לבדו'

מה  בנפשו,  חשבון  ועשה  ישראל,  לארץ  כנסתו  לפני  עומד  אבינו  יעקב  לבדו,  יעקב  ויותר 
שם  שכשנכנסים  מקום  שלם,  וכסאו  שלם  שמו  השלם,  יחוד  מקום  הקודש  בארץ  אעשה 

)רמב"ם  הבחירה  בית  ולבנות  עמלק,  של  זרעו  להכרית  מלך,  למנות  מצוות,  בשלוש  מחיובים 

מלכים פ"א ה"א: שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ--למנות להם מלך שנאמר "שום תשים עליך מלך" )דברים יז,טו(, 

ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר "תמחה את זכר עמלק" )דברים כה,יט(, ולבנות להם בית הבחירה 

שנאמר "לשכנו תדרשו, ובאת שמה" )דברים יב,ה(., יעקב רצה להתכונן, ובפרט מש"כ בספה"ק 

שעבודתו אצל לבן היה התחלה לכניסת ארץ ישראל.

ויותר יעקב לבדו, יעקב עומד ומכריז שהינו יודע ומאמין באמת בשלימות שאין עוד מ'לבדו', 
בלתי להוי'ה 'לבדו', ויאבק 'איש' עמו זו שרו של עשו, שמהותו קוראו 'איש' שם של גדלות 

'כתלמיד חכם' נדמה לו, יעקב נאבק כל הלילה עם הס"מ שאומר לו  )חולין צא.(  וכמ"ש חז"ל 

חלילה21,  נפרדים  חיים  לחיות  רוצה  והנך  'איש'  אתה  הכול  בסך  שקר  של  ומרגוע  בנעימות 

ויעקב מתגבר עליו ומכניעו ומגלה לעצמו ל'איש' שבו, שהוא עומד איתן על מקומו, ומקיים 

החיים של תורה 'בני מלכים' כמו שדוד מלך ישראל חי וקיים מסר לבנו שלמה מלך ישראל 

כמ"ש )מלכים א' ב ב( "וחזקת והיית לאיש", ויותר יעקב 'לבדו', כל מציאתי הינה 'לבדו', ואין לי 

שום מציאות מבלעדיו יתברך כלל.

זו שייך לכל יהודי ויהודי, הן אם הוא אדם פשוט שצריך להגביר נקודת 'יעקב' זה  ועבודה 
שבאמת רוצה לעשות רצונו ית' ולקיים מצוותיו, מעל נקודת 'איש', שמושך אותו ואומר לו 

21 איש מבטא שהכל שוים כקטן כגדול, וכמ"ש )דברים כט ט( אתם נצבים היום כלכם לפני ה"א ראשיכם שבטיכם זקניכם 

וההיפך הקדושה לוקחת את כל איש  ולברכה,  והנה בספה"ק לקחו הענין שכולם שוים לטובה  ישראל:  ושטריכם כל איש 

ישראל שכולם שוים להיפך.
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שאין לו שייכות עם זה, והן בעובד ה' שיאמין וידע שיש לו נקודת 'יעקב לבדו' וכל עבודתו 

באים  הם  בזה,  אוחז  שאינו  לו  האומרים  ממחשבות  שמתבלבל  וזה  לבדו,  לה'  באמת  הינם 

משרו של עשו, שרוצה להפילו לבחינת 'איש'.

יש לפעמים ויהודי מרחק עצמו מדברים שבקדושה, באומרו שהם נעלים ונשגבים יותר מדרגו 
והשגתו, ואינו ראוי לזה, אבל אם יתבונן ברגע של אמת, יבחן שבמקום דק ועדין הוא מתפחד 

ומתיירא, ולא מפני שחושש ממחיר כבד, או שעליו יהיה לשנות מהלך חייו, אלא מכיון שזו 

הוא האמת הגדול בבריאה - כבודו יתברך, שהס"מ משים עצמו לארכו ולרחבו עד עלות השחר 

להפילו בזה.

קל יותר לאדם לומר, איני ראוי לזה, ובפרט בזכרו מעברו במה שלא עמד וגם יצר לב האדם 
רע כל היום, מלידע ולהאמין שאכן הוא ראוי לזה, הס"מ יודע שברגע שהיהודי יידע דבר זה, 

אזי 'לא יכול לו', ואין לו סיכוי להפילו ולרחקו מהשי"ת.

לפעמים נשמות ישראל החוזרים בתשובה, נשמות נידחים שנפלו למקומות השפלים  רואים 
יוכל  לא  אשר  מעוות  טו(  א  )קהלת  הכתוב  כוונת  חז"ל  אמרו  זה  על  אשר  מעשים  ועשו  ביותר, 

דווקא  בא,  זה  ומהיכן  הקדושה,  אל  וחוזרים  מתעוררים  הם  לרגע  מרגע  ולפעמים  לתקון, 

ממקום זה, רצון דק זו, דקה מן הדקה, וזה מה שנקרא קושטא קאי, ואמת הוי'ה לעולם.

יאמרו  )אגרא דכלה בשם הצדיקים(, שאם  מה שמובא מצדיקי עולם תלמידי בעש"ט שאמרו  וכעין 
להם להכנס לגהינם, יכנסו בשמחה למלאות רצון הוי'ה, יש לומר שהנקודה הפנימיות בזה הוא 

מה שדברנו, שהצדיק חי שהכל אלקות ואפס זולתו, ואם כן הרי רצון הבורא וכל החשבונות 

מתבטלים, וזה מ"ש מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.

מוסר עצמו אל השי"ת

דווי,  ערש  על  מוטל  ויהודי  יש  נכונה.  בצורה  הדברים  להביא  שנוכל  לרצון,  אמרנו  נא  יהי 
ואין לו מנין ולא שום  בדקותיו האחרונים, אין לו טיפת כוח ומוח לחשוב או להגיד משהו, 

אחד ממכריו ומקרוביו שיאמר עמו שמע ישראל, ובנשימותיו האחרונים חולפת לו מחשבה, 

כולו, כל שנותיו  ולא בעניין הצדקת הדין, אלא באמונתו שכל הבריאה  הוי'ה לעולם'  'אמת 

עלי אדמות, וכל מה שנעשה בעולם, הכול הוא אלקות, אפס זולתו, הוא מניח את שכלו בצד, 

וכל מה שחשב, דיבר ועשה במשך חייו, בשביל לומר 'הוי'ה אחד', הרי לקח את כל עצמיותו 

ומצבו ועשה אותם כאין וכאפס כלפי האמת שהכול הוא השי"ת, הרי הוא זכה לנקודה שעולה 
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על הכול, גם אם עבר עליו מה שעבר במשך כל ימי חייו, ניסיונות והתרחקות, הרי בסוף זכה 

למה שזכה, וזהו כעין מה שאמרו חז"ל )ע"ז יז.( בכה רבי יש קונה עולמו בשעה אחת.

ומה  או לכך,  ואם הוא לראוי לכך  או לא,  לו השגות  יש  ומתעסק, אם  זמן שאדם מדבר  כל 

מצבו בגשמיות, ואיפה הוא אוחז ברוחניות, מעבריו עליותיו וירידותיו, הרי הוא עדיין שקוע 

בעצמו, ובאמת חייב אדם לעשות חשבון הנפש, וצריך להרבות בתורה ובמעשים טובים. אבל 

יש גם הסתכלות שיהודי מוסר עצמו אל השי"ת, ומבין שהכל ברא לכבודו, והכל אלקות אפס 

זולתו, וכל מה שנעשה עמו, הרי רצונו יתברך נתגלה כך.

כי לא אעזבך

ויותר יעקב – יעקב אבינו נשאר בזה, שיודע ומבין שכל מה שנעשה עמו, וכל מציאתו בעולם, 

הינם באמת בלתי להוי'ה – לבדו, ולא שאנו יכולים להבין ח"ו השגה קטנה בעבודת האבות 

הקדושים, רק מה שאנו יכולים לקחת לעצמנו, בעניין עבודת ה'.

להפילו  עשו  של  שרו  הצליח  כאילו  ונראה  ירכו,  בכף  ויגע  כמתנצחים,  עמו,  איש  ויאבק 

ממקומו, אבל האמת הוא שנגע בכף ירכו רק אחר שראה שלא יוכל לו, אחרי שניסה כל הלילה 

להפילו ולרחקו, באומרו לו אתה מתעסק עם רמאים, מתעסק עם עשו, אינך ראוי לדרגה זו, 

אבל יעקב אבינו עומד על מקומו, ואומר זהו התכלית לחיות בדרגה זו.

וזה מה שאמר הקב"ה ליעקב אבינו, "כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך" 

כי לא אעזבך,  לזה,  גם אם לא תהיה ראוי  לו הקב"ה  וכמובא בספה"ק שאמר  )בראשית כח טו(, 

תהיה קשור ודבוק עמי.

וכן יהודי עומד ומדבר אל השי"ת, ואומר "באמת איני ראוי לכלום, ואני מרוחק ממך מאוד, 

אבל אתה אמרת 'כי לא אעזבך', הנני נאחז בכח ובזכות האבות, ובזכות יעקב אבינו ש'אתה' 

בסעודה  כעת  ובפרט  מצרים",  בלי  נחלה  מצב,  ובכל  מקום  בכל  אעזבך',  לא  'כי  לו  אמרת 

שלישית סעודת יעקב אבינו )ז"א( ואינו דומה אדם המקבל מתנה על ידי שבא וביקש והנותן נתן 

לו על מנת כך וכך, מאדם שהנותן בא אליו ואומר לו, אני ידאג לכל מחסורך, אני בחרתי בך, 

ולא אעזבך בכל מצב שתהיה, והדברים דקים ועדינים. )ובאמת לכאורה כתיב ויירא שמא יגרום החטא, כבר 

דברנו באריכות כמה מהלכים בזה(



-לג-    / תודהשלישית

ויגע בכף ירכו

זו,  בעבודה  לחיות  ונזכה  הקדושה,  פרשתינו  לנו  שיאיר  מהשי"ת,  מבקשים  ישראל  נשמות 

כל אחד במקומו ובמצבו, ובמקום רק לקונן ולבכות כל היום, שיש ירידת הדורות, שיהיה לו 

הסתכלות פנימית, שידע ויאמין שמתגלה כבודו יתברך בעולם, וודאי יש הזמן לקונן, וכידוע22. 

יהיה בלתי להוי'ה  יעקב לבדו', שכל עבודתנו  ב'ויותר  ונזכה לקבל כח מיעקב אבינו לחיות 

לבדו, ולהבין שכל ניסיון שיש לו בזה הוא מה'ויאבק אש עמו', ויזכה להתגבר עליו בקדושתן 

של קדוש יעקב אבינו המכונה בחיר שבאבות קדוש ישראל מטתו שלימה.

מבקשים מהשי"ת שיתן לנו הכח, כי לפעמים כשנמצאים בדרגה נעלה זו, והס"מ רואה שלא 

יוכל לו, אזי מנסה להזיקו בכל יכלתו 'ויגע בכף ירכו', וכדאיתא )לקו"מ תנינא קיז(, "שכשהאדם 

נכנס לקדושה מתגבר עליו היצר הרע ביותר כי כל מה שנכנס יותר בקדושה יותר יש לו יצר 

הרע חדש גדול מבתחלה", ולפעמים היצר מפילו במעשה ח"ו, ולפעמים רק במחשבה, הרהור 

וראיה וכו', וזה יכול לשבר את האדם עוד יותר, כי אומר שאם היה אמת ההתקרבות להשי"ת, 

איך יתכן שדייקא אחר כך נפלתי עוד יותר.

מבקשים ומתחננים מהשי"ת תן לנו הכח לא להתחשב עם מחשבות אלו, תן לנו הכח  אבל 

של יעקב אבינו שנשאר על עמדו, ולא נכנע, ודייקא אחר שראה שרו של עשו, שגם בזה לא 

נכנע, גם אחרי שנגע ופגע בו, נשאר יעקב אבינו שלם עם אלוקיו, אז אמר לו "לא יעקב יאמר 

עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל )לב כט(", אם יש לך כח זה לא 

להתפעל גם אחרי שניצחת כל הלילה ובסוף פגעתי בך, ואינך נופל מזה, יקרא שמך ישראל – 

לי ראש, וזה זה לא התפעל יעקב אבינו ולא רצה להאחז בזה עד שקראו השי"ת ישראל כמ"ש 

)בראשית לה י( "ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך 

ויקרא את שמו ישראל" )ועי' ספר אשיחה בחוקיך בראשית וישלח שיחה ג' תשע"ג(.

22 שיח"ה )מג( על ידי מרה שחורה ועצבות אינם יודעים משמו. ואמר בדרך צחות. שהמת כששואלין אותו שיאמר שמו הוא 

שוכח את שמו כמובא. וזה מחמת שהמת הוא בעצבות ומרה שחורה מאד על כן אינו יודע משמו. והכלל שצריך לזהר מאד מאד 

להיות בשמחה תמיד. ואפלו אם הוא כמו שהוא, דהינו שהוא, חס ושלום, רחוק מאד מהשם יתברך אף על פי כן יש לו לשמח 

מאד שלא עשהו גוי. וכבר מבאר שעל עניני מעשיו אשר אינם כראוי נגדו יתברך, על זה צריכין ליחד שעה ביום להתבודד 

ולשבר לבו לפניו יתברך כמבאר במקום אחר. וגם אותה השעה אסור שיהיה לו עצבות רק לב נשבר, אבל שאר כל היום יהיה 

רק בשמחה. גם על ידי השמחה יכולין להחיות אדם אחר. כי יש בני אדם שיש להם יסורים גדולים ונוראים רחמנא לצלן ואי 

אפשר להם לספר מה שבלבם. והם היו רוצים לספר אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם. והם הולכים 

מלאים יסורים ודאגות, וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותם ממש, ולהחיות אדם אינו דבר רק כי הוא דבר גדול 

מאד. וכמו שמובא בגמרא )תענית כב.( מהני תרי בדחי שזכו למה שזכו על ידי זה שהיו משמחים בני אדם: 



-לד-

מבקשים מהשי"ת תן לנו הכח לא התפעל מהנסיונות, אדרבה לשמוח - כמו שכותב מוהרנ"ת 
לבנו23 – "ויירא וייצר אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי", שכשאדם רואה שיש לו יצר ידע שזה סימן 

טוב שיש לו יוצר.

ויהיה לנו הכח של אורו של משיח, שזה 'עד עלות השחר', מרכבה של כתר העליון, 'ישראל 
- לי ראש' )בסוד שם הק' אכתריאל', שיהיה לנו הכח לקחת נקודת יעקב ולהעלותו לבחי' ישראל, אע"פ שאהדריה קרא )ברכות 

יב:(, ויש עליות וירידת, אבל שיהיה לנו גם בחינת ישראל – אורו של משיח, קרבה אל נפשי 

גאלה.

ובפרט שזכינו לשבות אצל הרשב"י, והרשב"י גם כן עבר את זה, כשנאבק עם מלכות של עשו 
)שבת לג.(, והוברח אל המערה, מקום החשכות, ונאבק כל הלילה עד עלות השחר – עד שיצא מן 

המערה, ודייקא שם קיבל דרגת ישראל, וגילה סודות התורה, אורו של משיח – לי ראש.

כל  סוף  עד  ולבנינו  לנו  שהנחיל  הקדושים  האבות  בעבודת  להאמין  שנזכה  יזכנו  השי"ת 
זה,  לו שייכות עם  יאמין שיש  יהודי  יעקב, שכל  יצחק אלוקי  הדורות, אלוקי אברהם אלוקי 

ונזכה לגאולה שלימה במהרה בנימינו אמן.

***

23 מכתב מיום ג' וישלח תקצ"ו, "ומי שמשים לבו לדקדק בדברי רבותינו זכרונם לברכה שדרשו על פסוק וייצר. אוי לי מיוצרי 

אוי לי מיצרי. נמצא שעקר היצר הרע של האדם הוא בבחינה זאת שיהיה מכרח לסבל בלבול ומלחמה זאת בכל יום שהוא אוי 

לי מיוצרי אוי לי מיצרי. וכך עובר על כל אדם. ואדרבא ראוי להחיות את עצמו על כל פנים בזה מה שמרגיש עדין שתי האוי"ות 

האלו. כי יש אחד שכבר אינו מרגיש כלל, ואין לבו דוה עליו כלל מכל מה שעובר עליו. וכמו שאמר רבנו זכרונו לברכה בפרוש 

שראוי להחיות את עצמו בזה בעצמו מה שעל כל פנים מרגיש כאבו וכו'".



-לה-    /ממתייניהישותה

ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

אושפיזין יוסף א

זיקת אומות העולם לסוכות וגילוי כבוד עם ישראל לעיני הגויים

בקשר בין, אומות העולם, לסוכות, לענני הכבוד ולאהרן הכהן. ומדוע בא עמלק אחרי  נדון 
מות אהרן הכהן ?

הקשר השלילי של אומות העולם עם חג הסוכות.

שייכות אחת של אומות העולם לסוכות לומדים )ע"ז ג ע"א(, שמלמדת ההבדל בין סוכת יהודי 
והקדוש  גגו  ועושה סוכה בראש  והולך  נוטל  ואחד  : "מיד כל אחד  גוי, שמבעט בה  לסוכת 

שנאמר  ויוצא  בסוכתו  מבעט  ואחד  אחד  וכל  תמוז  בתקופת  חמה  עליהם  מקדיר  הוא  ברוך 

ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו". אולם מכאן לומדים, שלמעשה אין קשר בין 

אומות העולם עם חג הסוכות.

הקשר הפנימי של אומות העולם עם חג הסוכות

קימת שייכות נוספת, ועמוקה יותר, של אומות העולם לסוכות. ראשית, נלמד זאת, מפסוקים. 
ַהּנֹוָתר  ל  ּכָ ְוָהָיה   : יד  טז( על מלחמת גוג ומגוג  )זכריה  בהפטרת שבת חול המועד סוכות בנביא 

ֶאת  ְוָלֹחג  ְצָבאֹות  ה'  ְלֶמֶלְך  ֲחֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ָנה  ְבׁשָ ָנה  ׁשָ י  ִמּדֵ ְוָעלּו  ָלִם  ְירּוׁשָ ַעל  ִאים  ַהּבָ ַהּגֹוִים  ל  ִמּכָ

ַלִם  ְירּוׁשָ ֶאל  ָהָאֶרץ  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ֵמֵאת  ַיֲעֶלה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְוָהָיה  הסוכות(   לחג  שייכות  לגויים  )יש  ּכֹות:  ַהּסֻ ַחג 

ם. ׁשֶ ֲחֹות ְלֶמֶלְך ה' ְצָבאֹות ְולֹא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה ַהּגָ ּתַ ְלִהׁשְ

רש"י על הפסוק : הגשם - גשמים ממש, להצמיח פירות ארצם. ומה ראה לגזור עליהם עצירת 
על  לרצות  המים  וניסוך  שבלולב  מינים  ארבעת  הם  הגשמים  על  החג  שמצות  לפי  גשמים, 

המים. על שהחג, זמן גשמי שנה הוא. ואלו המפקפקין בחג הסוכות לא עליהם יהיה הגשם. 

יעלו כל הגויים  ולזיכרון הנס ההוא,  גוג תהיה בחג הסוכות.  על הפסוק : מפלת  המלבי"ם 
לירושלים, לחג הסוכות. וכל אשר לא יעלה, לא עליו יהיה הגשם, כי השפעת הגשם מירושלים. 

ַחת ִמְצַרִים לֹא ַתֲעֶלה  ּפַ שבחג נידונים על המים. הפסוק הבא מדבר על מצרים : )שם יח( ְוִאם ִמׁשְ

ּכֹות.  ר לֹא ַיֲעלּו ָלֹחג ֶאת ַחג ַהּסֻ ר ִיּגֹף ה' ֶאת ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ְולֹא ָבָאה ְולֹא ֲעֵליֶהם ּתִ



-לו-

פרש"י : שיש להם היאור ואינם נזקקים לגשם. עליהם תהיה המגפה. ולסיכום בא הפסוק הבא 

ּכֹות. ר לֹא ַיֲעלּו ָלֹחג ֶאת ַחג ַהּסֻ ל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ את ּכָ את ִמְצָרִים ְוַחּטַ ְהֶיה ַחּטַ : ֹזאת ּתִ

עם  ומגוג,  גוג  מלחמת  אחר  יוותרו  אשר  העולם,  אומות  של  הקשר,  על  מלמד  זכריה  ספר 
ירושלים ועם חג הסוכות. 

מלמד על הקשר, מצד הצורך שלהם בגשם. ובחג נידונים על המים. המלבי"ם מלמד  רש"י 
על הקשר, מצד פרסום הנס של מפלת גוג, שתהייה בחג הסוכות.

זיקת אומות העולם לענן הכבוד

ישראל  אלא, שבצאת   ? הסוכות  בחג  וליהודי  לגוי  מה   ? ולירושלים  לגוי  מה  מלכתחילה, 
ממצרים, בדרכם לארץ ישראל, עברו במדבר, שאיננו ארץ ישראל והיו עטופים בענן הכבוד. 

למקום הזה יש לגויים שייכות. 

ל"מן" ול"באר" אין שייכות עם אומות העולם. אולם "לענן הכבוד", יש להם שייכות, בשתי 
דרכים : ב'  שבעים פרי החג, שמסמלים את תלות הבריאה כולה בגשמיות ובגשם.  וכמ"ש 

ב'  אומות":  כנגד שבעים   - מי  כנגד  פרים  הני שבעים  אלעזר  רבי  "אמר   : ע"ב(  נה  )סוכה  חז"ל 

אהרן הכהן קשור עם ענן הכבוד וענן הכבוד קשור עם ביהמ"ק ועל ביהמ"ק נאמר : "כי ביתי 

בית תפילה יקרא לכל העמים" )ישעיה נו ז(. מכאן הקשר של ביהמ"ק עם כל העמים ועם הבריאה 

נחלתך,  את  וברך  עמך,  את  "הושיעה   : ההקפות  אחרי  שאומרים,  מה  מובן,  מכאן  כולה. 

עם  שייכות  יש  לגויים  כלומר,  עוד".  אין  האלקים,  הוא  ה'  כי  הארץ,  עמי  כל  דעת  למען   ...

בסוכה.  המשכתם  הכבוד,  וענני  הכבוד.  ענני  שכינה,  השראת  מקום  הוא  וביהמ"ק  ביהמ"ק. 

מכאן, שייכות הגויים לסוכות. אח"כ יעשה הברור בין סוכת יהודי לסוכת גוי, עפ"י )ע"ז ג' ע"א(. 

גלוי כבוד עם ישראל, לעיני הגויים, מענני הכבוד

ה  ַהּזֶ ָהָעם  ֶאת  ְבֹכֲחָך  ֶהֱעִליָת  י  ּכִ ִמְצַרִים  ְמעּו  ְוׁשָ ֶאל ה'  ה  ַוּיֹאֶמר מׁשֶ יג(  יד  )במדבר  שלח:  בפרשת 
ִנְרָאה  ַעִין  ּבְ ַעִין  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהָעם  ֶקֶרב  ּבְ ה ה'  ַאּתָ י  ּכִ ְמעּו  ׁשָ ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ב  יֹוׁשֵ ֶאל  ְוָאְמרּו  ְרּבֹו.  ִמּקִ

ה ֶאת  ְוֵהַמּתָ ָלְיָלה.  ּוְבַעּמּוד ֵאׁש  ִלְפֵניֶהם יֹוָמם  ֹהֵלְך  ה  ַאּתָ ָעָנן  ד  ּוְבַעּמֻ ַוֲעָנְנָך ֹעֵמד ֲעֵלֶהם  ה ה'  ַאּתָ

ְלָהִביא ֶאת  ְיֹכֶלת ה'  י  ְלּתִ ִמּבִ ְמֲעָך ֵלאֹמר,  ׁשִ ְמעּו ֶאת  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ְוָאְמרּו  ִאיׁש ֶאָחד  ּכְ ה  ַהּזֶ ָהָעם 

ְרּתָ  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה'  ּכַֹח  ָנא  ל  ִיְגּדַ ה  ְוַעּתָ ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָחֵטם  ׁשְ ַוּיִ ָלֶהם,  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ה  ַהּזֶ ָהָעם 

על  רחמים  מבקש  מרע"ה  תכלם:  ופתאום  בענן,  אליהם  נראה  אתה  בחיבה   : פרש"י  ֵלאֹמר. 

עם ישראל ומזכיר את ענן הכבוד, כעדות לחיבת ה' לעמו. מכאן, שהגויים היו עדים לחיבה 

ולכבוד, שמשפיע הקב"ה על עם ישראל. ודווקא מענן הכבוד. ומכאן ניתן להבין, מדוע בא 
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עמלק להיטפל לעם ישראל, אחרי מות אהרן הכהן והסתלקות ענני הכבוד. כאשר היה בטוח, 

כי סר צילם.

עד כה ידענו שיש כבוד ה' ויש כבוד היהודי. כאן למדנו פשט חדש, בענן הכבוד : הפרסום 

האדיר, כאשר כל הגויים ראו, את הכבוד והחיבה, שרוחש הקב"ה ליהודי, מענן הכבוד.

סיכום : 

זיקת אומות העולם לחג הסוכות : א. תלותם בגשם, כמו כל הבריאה. ענין ע' פרי החג. ובחג 

נידונים על המים: ב. חובתם לפרסם את נס מפלת גוג, שהייתה בחג הסוכות: ג. ביהמ"ק מקום 

תפילה לכל העמים. מקום השראת ענני הכבוד, שממשיכה 

  בסוכה. 

עדות הגויים, לחיבה ולכבוד שמשפיע הקב"ה על עם ישראל, בענני הכבוד : א. כל הגויים 

ראו את ענני הכבוד שעטפו את עם ישראל במדבר. אות אהבת הקב"ה לעמו ישראל: ב. עמלק 

בא להיטפל לעם ישראל, אחרי מות אהרן הכהן והסתלקות ענני הכבוד. כאשר היה בטוח, כי 

סר צילם.

 ***

אושפיזין יוסף ב

המשך זיקת הגויים לחג הסוכות

חג הסוכות עינינו, סוכות ממש, ענן הכבוד ואומות העולם )חוץ מע' פרים(.

חג הסוכות מתייחס, לסוכות ממש, מיציאת מצרים : "בסוכות הושבתי", ולענן הכבוד. אולם 

ישראל,  לארץ  לכניסה  סמוך  החלה  סוכות  שהנהגת  הרוקח,  בעל  כמו  במפרשים,  דעות  יש 

מלמד, שלגויים,  יד(,  )זכריה  הכתוב  ואומנם,  מלכים.  ול"א  עוג  סיחון,   : הגויים  עם  במלחמות 

יהיה קשר עם חג סוכות. הם יחויבו לבא בחג הסוכות לירושלים, לפרסם את מפלת גוג. זאת 

אומרת סוכות אינו רק זכר לארבעים שנים סוכות במדבר, אלא מלמד, שלבני ישראל היה עסק 

עם הגויים בדרך לארץ ישראל. והגויים יחויבו לעלות לרגל לירושלים ולהשתתף בחג הסוכות. 

ושם יתגלה ענן הכבוד שיעיד על שייכות הסוכה, ליהודי בלבד.
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חיבת  תתפרסם  העולם, שבסוכות,  אומות  לכל  להתגלות  את, שעתיד  יראה,  עמלק  של  שרו 
הקב"ה לעם ישראל, ועינו של עמלק צרה. 

סוכה הרמז, 

סוכה רמוזה ומבטאת, גם את יחוד שם 'כ"ו', עם שם 'ס"ה'. יהודי, בחו"ל, יכול להרגיש, שיש 
לגוי שייכות לסוכה, שהרי הוא צריך להסכמתו לבנות סוכה. גם מצד ענן הכבוד, כפשוטו, "עב 

הענן", יש לגוי שייכות. שהרי הענן נושא מים, ודווקא בסוכות. והגוי אף הוא, נידון על המים, 

בסוכות. בארץ ישראל אין לגוי חלק ונחלה. ארץ ישראל היא הגוף של נשמת ישראל. מיציאת 

מצרים היו ענני הכבוד תחליף לגוף, עד בואם לארץ ישראל. ובארץ ישראל יש ביהמ"ק ובתוכו 

ק"ק, ביתו של יהודי. 

ארץ ישראל וסוכה, חד הם, בית של יהודי. אמנם, בארץ ישראל אין לגוי חלק. אולם בסוכה 
ֵלם סּוּכֹו ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון )תהילים עו ג(. מצודות דוד : ויהי בשלם - אז  יש לו חלק, כמ"ש ַוְיִהי ְבׁשָ

ידעו הכל אשר סוכו ומדורו של המקום הוא בציון ובירושלים. מאין כוחו של גוי, להיות לו 

העמים.  לכל  יקרא  תפילה  בית  כי  ז(  נו  )ישעיה  כמ"ש  הכבוד,  ומענני  מביהמ"ק   ? בסוכה  חלק 

טוענים,  הם  כן  על  מעצמם.  בירושלים,  לסוכות  שייכות  להם  שיש  להראות,  רוצים  הגויים 

הקמנו לכם מרחצאות )ע"ז ב ע"ב(. 

 ***

עבדי הזמן עבדי עבדים הם )ריה"ל(

מספר שבועות עוסק הרב, בשיעור חסידות, שלפני תפילת שחרית של שבת, בנושא "ירידת 
הנשמה בתוך גוף בעולם הזה". בשבת חיי שרה, דן הרב בשתי השקפות על נושא זה : השקפה 

אלוקית והשקפת אנוש.

השקפת אנוש, שהוא מוגבל, מבוססת על אמות מידה : מקום, זמן, כמות ואיכות. פועל, שלא 
יעמוד באמות מידה אלו, יפוטר. בעל מפעל, שיבחין בפועל, שמסתובב בטל, למרות שגמר 

נדרש לעמול ללא הרף, כפי  יום עבודה סובב סביב השעון. אדם  בו.  יגער  את המוטל עליו, 

שמחוגי השעון, נציגי הזמן, נעים ללא הרף, ולהספיק למלא את מכסתו.

מוקף  אדם  כלל.  נחשבים  אינם  כישלונות  האחרונה.  השורה  את  הצלחות,  מעריך  אדם 
חסרונות, שצריך למלאותם. מילוי החוסר, ההצלחה, תלוי בזמן. 
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לא כן השקפת הקב"ה. נוח לו לקב"ה, שתרד נשמה, שהייתה דבוקה, בו, בכל מהותה, בתוך 
גוף, בעולם הזה. ומכל שהותה עלי אדמות, יהיה לה גילוי אלוקות חד פעמי. נוח לו לקב"ה, 

שתרד נשמה שנחצבה מתחת כסא הכבוד, בגוף יהודי, שעובר מה שעובר ולפעמים מוצא את 

עצמו שנתרחק מתורה ומצוות וכל חייו אכל נבלות וטרפות ובאחרית ימיו, כאשר ישמע את 

דבר ה', יהיה אכפת לו, "אוי שציערתי את בוראי". 

וכל זאת, מפני שאצלו ית"ש, אין הגבלה, בזמן, במקום, בכמות ובאיכות. כל רצונו, שיתגלה 
כבודו בעולם. לכן, גם אם מכל חייו של אדם, יתגלה כבוד ה', באופן המזערי ביותר )בהשקפתנו(, 

פעם אחת, נעשה רצונו ית"ש. לכן, חשובים כל כך, חייו של יהודי. שאולי, רגע אחד בחייו, 

יהרהר תשובה. כמעשה אלעזר דורדיה, ויקום איש צרורות, ויוסף משיתא, שקנו עולמם ברגע 

אחד ונקראו רבי.

הקב"ה איננו מוגבל ואמות מידה אינן מגבילות אותו. אין אצלו חוסר וגם לרחמיו אין גבול. 
הקב"ה מבקש גילוי כבודו בעולם. וכבוד ה' מתגלה גם ובפרט, בהתמודדויות, שאינם נמחקים 

עקב כישלונות.

הקב"ה מחשיב כל התמודדות של יהודי, ואפילו חייו רצופים אך ורק כישלונות. 

אצל אדם בן תמותה, הזמן שעבר מת, "כי ביום אכלך ממנו מות תמות". עם ישראל בנוי על 
מסורת אבות. מה שיש לי, בא מאבותי. הזמן לא מת. הזמן הוא שרשרת של מסירה מדור לדור. 

משל למה הדבר דומה. לסיום מסכתא ב"ב שנלמדה למשך חצי שנה יום יום, וכי ידמה בנפשו 

למפעל,  בגשמיות  וכן  וירידותיו.  עליותיו  עם  הקודמים  הימים  ולא  יום  יקרא  הסיום  שיום 

שיצרו בו מכונית חדישה, במשך שלשים יום. יום השלושים, בו הסתיימה מלאכת הייצור, לא 

יאמר לימים שלפניו, אין לכם חלק במוצר המוגמר. רבינו ז"ל מצא דרך, שמגשרת בין שתי 

ההשקפות, "גם קצת טוב מאד". לשמוח בנקודות טובות. 


