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ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  איתמר טוביה ווידער  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

הרה"ח 

ר'  בעילום שם  שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לזכות שמעון בן בלומא

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יעקב יוסף איגל   שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת החלאקה לנכדו הילד אברהם שיחי'
ולעילוי נשמת ר' חיים צבי בן ר' משה אריה 

שלא השאיר אחריו צאצאים כג טבת 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח

 ר'  ישראל אפרים פישל ראטבארד  שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לע"נ אביו אשר יהודה בן חיים יונה ז"ל

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפף בהוצאות הגליון

פרנס החודשפרנס החודש

 הרה"ח ר' יעקב אליעזר פארגעס  שיחי'
לע"נ אביו ר׳ ישי בן ר׳ שמחה מאיר

הרה"ח ר' משה אליעזר זולדן   שיחי'
לע"נ אמו מרת לאה בת ר׳ יחיאל שלמה הלוי

הרה"ח ר' ברוך זעלצער שיחי'
לרגל אירוסי בנו הבה"ח גבריאל צבי 
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ליל שבת

השבת וסוד דחיקת השעה )פ"ב(

)בהארת סוד "כאילו כל מלאכתך עשויה"(

פגם  בחינת  שזהו  השעה,  את  דוחק  היה  אשר  היה  הראשון  אדם  "פגם 

גזילה - ותיקונו היה על ידי שבת, כי שבת אגין עלוהי. 

"וזה שמסיימת פרשת גזל )ויקרא ה( לאשמה בה, ראשי תיבות 'לאל אשר 

שבת מכל המעשים ביום השביעי' כמובא". )ליקו"ה חו"מ הל' גזילה סוף ה"ה(.

"דחיקא ליה שעתא"

כבר נתבאר השייכות שבין קדושת השבת לבין סוד 'דחיקת השעה' – כיצד נשלם תיקון חטא 

אדם הראשון על ידי מדת הסבלנות והמלכת השי"ת על חיי היהודי, שזהו הנקודה הפנימית 

כל  כיצד   - הפרנסה  דוחק  סוד  פשר  לבאר  נרחיב  זה  ובמאמר  ונצחיותה.  השבת  קדושת  של 

'שביתת השבת'  ידי  על  הדבר  נתקן  וכיצד  אדה"ר,  מאז חטא  מ'דחיקת השעה'  נמשך  עניינו 

בביטול הל"ט מלאכות.

ונקדים לבאר בקצרה את נקודת פגם דחיקת השעה של אדם הראשון, והוא מה שלא המתין 

ל'ליל שבת' שאז היה מותר באכילת על הדעת, ולכן נגזר עליו לעסוק בטורח הפרנסה: "בזעת 

אפיך תאכל לחם" )בראשית ג, יט(. וטורח זה הוא ב"מדה כנגד מדה", כי גדר עשיית מלאכה הוא 

ודחק  ליה שעתא". שמאחר  "דחיקא  ע"א(:  לז  ונדרים  ע"א  כב  )תענית  הגמרא  כלשון  דהיינו  'דוחק', 

עצמו להשיג רצונו באכילת 'עץ הדעת' טרם הזמן, נגזר עליו דוחק הפרנסה.

כי מתחילה, קודם החטא, היה אדם הראשון בדרגה גבוהה מהמלאכים, שלא היה לו שייכות 

עם העולם הזה כלל, שכן היתה הארץ מוציאה פירות בלא טורח מלאכה, "והיו מלאכי השרת 

צולין לו בשר ומסננין לו יין" )סנהדרין נט ע"ב(. וכל עסקו היה ב'מלאכת שמים' - כדאיתא בזוה"ק 

ח"א )כז ע"א(: "לעובדה - בפקודין דעשה, ולשומרה - בפקודין דלא תעשה". ורק מחמת שדחק 

השבת וסוד דחיקת השעה )פ"ב(

)בהארת סוד "כאילו כל מלאכתך עשויה"(
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גשמית,  בעשייה  עבודה,  במלאכת  בו  לעסוק  מחוייב  שהיה  למקום  וירד  נטרד  השעה  את 

שמשם נמשך כל טורח ודוחק הפרנסה לדורות.1 

השבת - תיקון לפגם דחיקת השעה

החטא  בתיקון  החל  הראשון  שאדם  מבואר  התורה  פנימיות  ובספרי  חז"ל  במדרשי  והנה 
ברגע שעמד על סוד השבת, ואז השבת הגנה עליו מפני הפורענות והתעורר לתשובה, ופתח 

ב"מזמור שיר ליום השבת", כדאיתא במדרש ובזוה"ק.2

1 אור החיים )בראשית ב, טו(: והנה בימים ההם כשהניח ה' האדם בגן עדן היה מביט וצופה בפעולות צדיק לחיים במעשיו מה 

שהיה פועל בגן עדן, אך אחר אשר נגרש האדם הושלל ממנו ראות הדבר, אבל המעשה נפש עמל עמלה לו כי הרוחניות לא 

ימנענה ההרחקה והפעולה נעשית אשרי המחכה ויגיע בעולם הזה לאכול מפרי דרכו שהוא מזון הנשמה בגן עדן שוב בא לידי 

מאמר חז"ל )תיקוני זוהר תיקון נה( וזה לשונם לעבדה אלו מצות עשה ולשמרה אלו מצות לא תעשה.

וראה עוד בספר "בן איש חי" )הלכות, משפטים שנה שניה(, וז"ל: דבתחילת בריאת האדם לא הטיל עליו הקדוש ברוך הוא שום 

עבודה גשמית בעולם הזה כלל, אלא עשה שהארץ תוציא פירותיה בלתי עבודה, וגם תוציא דבר שלם שאין צריך לו טורח, 

וכאשר אמרו רז"ל על העתיד לבוא שתוציא הארץ גלוסקאות וכלי מילת, ושאר תשמישים גשמיים הכרחיים היו מוטלים על 

הנחש לעשותם לאדם, וכמו שאמרו רז"ל חבל על שמש גדול וכו', והוא הנחש.

ועוד היתה מעלה יתירה לאדם הראשון, שהיה יושב בגן עדן והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין. וכנזכר בגמרא, 

באופן שלא היה על אדם הראשון מוטל שום עבודה גשמית, כי אם רק הטיל עליו עבודה רוחנית דוקא שהיא קיום המצות עשה 

ולאוין, וכמו שכתוב ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, ודרשו רז"ל, לעובדה אלו מצות עשה, ולשמרה אלו מצות לא תעשה. 

ולפי זה אם לא היה חטא אדם הראשון, לא היה האדם עוסק בעסק גשמי כלל, דאין זה עסק שלו ולא הוטל עליו, ולעתיד אחר 

התיקון ודאי תחזור עטרה ליושנה, ולא יעסוק האדם בעסק גשמי, דאין זה עסק שלו ולא הוטל עליו בתחילת הבריאה.

2 מדרש תהלים )מזמור צב(: מזמור שיר ליום השבת. ליום ששבת מן המלחמות. גירש אדם ויצא מגן עדן וישב לו בהר המוריה, 

ששערי גן עדן סמוכין להר המוריה, משם לקחו ולשם החזירו במקום שנלקח משם, שנאמר )בראשית ב, טו( ויקח ה' אלוקים 

את האדם. מאי זה מקום לקחו, ממקום ביהמ"ק. וישב חוץ לגן עדן בהר המוריה, שנאמר )שם ג, כג( לעבוד את האדמה אשר 

לוקח משם. רבי יהודה אומר, הקב"ה שמר את השבת בעליונים ואדם שמר אותו ראשון בתחתונים. והיה יום השבת משמרו 

מכל רע ומכל שרעפי לב, שנאמר )תהלים צד, יט( ברוב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי. רבי יהושע בן קרחא אומר, מן 

האילן שנחבאו תחתיו לקחו עלים ותפרו, שנאמר )בראשית ג, ז( ויתפרו עלה תאנה. רבי אליעזר אומר, מן העור שנפשט הנחש 

עשה הקב"ה כתנות כבוד לו ולעזרו, שנאמר )שם, כא( ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם.

גהינם,  ניצל מדינה של  ועוזב  על פשעים  מי שמודה  כל הדורות, שכל  כדי שילמדו  לה'. אדם הראשון אמרו.  להודות  טוב 

שנאמר, טוב להודות לה'. להגיד בבקר חסדך, לכל באי עולם הבא שהן דומין לבקר. ואמונתך בלילות, לכל באי העולם הזה 

שהן דומין ללילה. יגידו ויאמרו אמונתו וחסדו שעשה עמי והצילני מדינה של גהינם.

זוהר הק' )ח"ב דף קלח ע"א(: מזמור שיר ליום השבת, תושבחתא דא אדם הראשון קאמר לה, בשעתא דאתתרך מגנתא דעדן, 

ואתא שבת ואגין עליה, ואוקמוה חברייא, תושבחתא דא עלמא תתאה קא משבח לגבי עלמא עלאה, יומא דאיהו כולו שבת, 

מלכא דשלמא דיליה, ודא איהו מזמור שיר, ולא כתיב מאן קאמר ליה, כמה דאוקימנא ליום השבת, יומא עלאה, שבת עלאה, 

דא שבת ודא שבת, מה בין האי להאי, אלא שבת סתם דא שבת דמעלי שבתא, יום השבת דא שבת דלעילא, דא יום ודא לילה 

)שמות לא טז( ושמרו בני ישראל את השבת, הא ליליא רזא דנוקבא )שם כ ח( זכור את יום השבת, הא יום רזא דדכורא, ובגין 

כך מזמור שיר ליום השבת. ואשכחן בכמה אתר דעלמא תתאה לא סליק בשמא ואתיא סתם, כגון האי, וכגון ויקרא אל משה, 

וכגון )שם כד א( ואל משה אמר עלה אל יהו"ה, כלהו סתים שמא ולא סליק ביה, אלא בגין דאית ביה דרגא עלאה, ולגבי דרגא 
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לבאר דהיינו מחמת שהשבת פעלה בו שינוי על ידי תיקון החטא משורשו. שכן החטא  ויש 

וקיום משא  - שגילויה הוא בעצם הטורח בעשיית ל"ט מלאכות  'דחיקת השעה'  היה מחמת 

מלאכה,  בעשיית  שאסור  קודש'  ב'שבת  אבל  המעשה,  ימי  בששת  הפרנסה  דוחק  של  ומתן 

נתעורר אדם הראשון אל מציאותו האמיתית קודם החטא ושב בתשובה.

שבת קודש מעוררת בלב הנבראים השראה וארשת מנוחה שמשעותה הוא הרגשת מילוי  כי 

יהא בעיניך  )מכילתא שמות(: "כשתבוא שבת  וכמאמרם  'דחיקת השעה',  היפך   – רצון  ושביעות 

במלאכה  להתעסק  מחייב  ההכרח  המעשה  ימי  במשך  שאמנם  עשויה",  מלאכתך  כל  כאילו 

גשמית ולפעול עבור פרנסה, אבל כשמגיע שבת אין מתעסקים בשום דבר – והרי כאן תיקון 

מדוייק על פגם 'דחיקת השעה' ב'שב ואל תעשה'.3

]וביותר נתגלה התיקון בסוד השמירה דקדושת היחוד הנרמז בספה"ק בראשי תיבות הפסוק 

)שמות לא(: "ושמרו בני ישראל את השבת", דהיינו להמתין משבת לשבת, שאין לך תיקון לחטא 

אדה"ר גדול מזה, באותו ענין ממש )וכמבואר בתחילת המאמר הקודם([.4

עלאה איהו לא סליק בשמא, נהורא דשרגא לא סליק ביממא בנהורא דשמשא, ועל דא לא סליק בשמא, וכל אלין תושבחן 

דשבת דאיהו כבוד יום, איהו תושבחתא עלאה על כל שאר יומין.

3 והבן עוד על פי זה סוד השייכות בין איסור גזילה לבין השבת )כמבואר בספה"ק מאור ושמש פר' ויקרא ד"ה בגמרא פסחים( 

מהרב הקדוש רבינו מנחם מענדיל מרימאנוב שהמנהג היה מקודם כשסיים הקורא לקרות פרשת ויקרא שמסיימת "לאשמה 

בה" היו הקהל עונין אחריו "לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי" שהוא ראשי תיבות "לאשמה בה". 

כי עוון גזל הוא 'דחיקת השעה' דהיינו שלא היה לו סבלנות ולכן מבקש למלא רצונו בכח, כמבואר בפירוש רש"י בביאור 

מאמרם )ברכות סד ע"א( 'כל הדוחק את השעה'; "כגון אבשלום שביקש למלוך בחוזקה". וכנגד זה יש את קדושת ההמתנה של 

שבת קודש, שבה נתקו החטא משורשו. וכמובן מדברי מוהרנ"ת )ליקו"ה חו"מ הל' גזילה סוף ה"ה(. וראה עוד במה שנתבאר 

בזה בארוכה ב"יחוד השבת" חלק א' )בשער "השבת וסוד התשובה" מאמר ב'(.

4ליקו"מ )קמא סימן יא אות ז(: וזה בחינת רזין, ורזין דרזין. רזין הוא בחינת הלכה, רזין דרזין הוא בחינת קבלה; התלבשות 

הקבלה בהלכה הוא בחינת הנהגת הקדוש ברוך הוא בששת ימי החל, שהוא בחינת יחודא תתאה. וזה בחינת: )סיום הפסוק 

מכנף הארץ הנ"ל( "צבי לצדיק רזי לי רזי לי". 'צבי לצדיק' הינו בחינת קדשת הזווג, יש בו שני רזין, הינו יחודא עלאה ויחודא 

תתאה, שהם בחינת הלכה וקבלה, בחינת רזין ורזין דרזין.

 וזה שאמרו חז"ל )חולין ס.(: "יהי כבוד ה' לעולם", שר העולם אמרו. בשעה שאמר הקב"ה לאילנות למינהו, נשאו דשאים 

קל וחמר בעצמן: מה אילנות, שהם גבוהים ואינם תכופים, אמר הקב"ה למינהו, כל שכן אנן, שאנו קטנים ותכופים, שצריכים 

לצאת למינהו. פתח שר העולם ואמר: "יהי כבוד ה' לעולם". כי באמת גם הגדולים, שזווגן אינם תכופים, רק משבת לשבת, 

גם להם הזהירה התורה על שמירת הברית, שישמרו את עצמן, כמו שכתוב )שמות לא(: "ושמרו בני ישראל את השבת" ראשי 

תבות ביאה, כמובא בכונות; היינו אף על פי שזווגו הוא רק משבת לשבת, אף על פי כן צריך שמירה גדולה, בחינת ושמרו 

וכו'; כל שכן הקטנים, שהם בחינת דשאין, שזווגם תכופים, גם בששת ימי החול, מכל שכן שצריכים שמירה גדולה לשמר את 

בריתם, שישמרו את עצמם על פי התורה, בבחינת למיניהם. מיד כששמע שר העולם שהוא מט"ט, ששלטנותה ששת ימי החול, 

בחינת דשאים, בחינת יחודא תתאה; פתח ואמר: "יהי כבוד ה'" כבוד דיקא, כי על ידי שמירת הברית בשני הבחינות הנ"ל, 

הכבוד בשלמות כנ"ל.



-ו-

תלמיד חכם דומה לשבת

"כי  שבת,  בבחינת  הוא  חכם  שתלמיד  ע"ב(  כט  )ח"ג  בזוה"ק  המובא  פנימיות  להבין  יש  ובזה 

לפי  פרנסה  לעצמו  מכין  אינו  שיום השבת  כמו  ליום השבת,  ונמשל  דומה  הוא  חכם  תלמיד 

בתורה  שעוסקים  חכמים  תלמידי  נמי  הכי  לו,  מכינים  ימים  ששת  אם  כי  מלאכה  בו  שאין 

ומבטלים ממלאכה ואינם עוסקים במלאכה ובמשא ומתן" )"קב הישר" פרק נד(.5

לו  צולין  השרת  מלאכי  ש"היו  החטא  קודם  הראשון  באדם  שמצינו  למה  שבדומה  כלומר, 

בשר ומסננין לו יין" )סנהדרין נט ע"ב(, כמו כן היא מציאותם הפשוטה של תלמידי חכמים בימות 

החול – שאין להם שייכות ל'דחיקת השעה' מחמת טורח הפרנסה, וכך מן הראוי שיהיה המצב 

גם אצל המון העם ב'שבת קודש', שיזכו לרגש קודש של "כאילו כל מלאכתך עשויה".

הצדיק - "שבת דכולהו יומי"

הלא נראה שבדבר זה ממש נשתבחו הצדיקים – שלא דחקו את השעה כלל אף בימות החול. 

תיקון  לאחר  המתוקן  וכמצב  החטא  קודם  הראשון  אדם  נשמת  דרגת  בסוד  הם  הצדיקים  כי 

בחיי  )כמובא  פרנסה  בענייני  שלא  אף   - השעה'  'דחיקת  כלל  אצלם  שייך  אין  ולכן  החטא, 

מוהר"ן אות תל6(.

5 וז"ל: ומצות פרנסת תלמידי חכמים היא שקולה כעונג שבת, כי תלמיד חכם הוא דומה ונמשל ליום השבת, כמו שיום השבת 

אינו מכין לעצמו פרנסה לפי שאין בו מלאכה כי אם ששת ימים מכינין לו, הכי נמי תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ומבטלין 

ממלאכה ואינם עוסקין במלאכה ובמשא ומתן כשאר העם ההולכים לעיר וברחובות ובשווקים להמציא פרנסה, על כן שאר 

אנשים צריכין לראות ליתן פרנסת תלמידי חכמים, וכשם שהאדם מחויב לענג את השבת כן מחויב האדם לראות ליתן דווקא 

בכבוד המתנה לתלמיד חכם ולא דרך בזיון, וזה שאמר הכתוב "וקראת לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד" ותלמיד חכם נקרא קדוש 

ה', וכל המכבד את התלמידי חכמים אשרי לו ואשרי חלקו, ועליו נאמר "שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך".

6 וז"ל: אין דרכו ליעץ את האדם ולגזר עליו בדוקא שיעשה דוקא כמו שהוא מצוה רק הוא מייעצו בדרך עצה טובה אם יעשה 

יעשה ואם לאו לאו. אף על פי שרצונו שיעשה כך, אף על פי כן אין דרכו לדחוק על שום דבר שיהיה דוקא כך, אלא אם יהיה 

יהיה ואם לאו לאו. ויש לי כמה טעמים על זה.

 גם אני יודע, שכל טובות עולם הזה אין טובתו שלימה, וכל טובה מטובות עולם הזה מוכרח שיתגלגל ממנה איזה דבר שאינו 

טוב. כי אי אפשר שיהיו טובות עולם הזה שלמות לגמרי, על כן אינו רוצה לגזר ולדחק את האדם שיעשה דוקא כרצונו, פן 

בסוף, כשיתגלגל איזה דבר לא טוב מזה, יתרעם עליו שעל ידי עצתו בא לו זאת. וכן בכל דבר אינו דוחק את השעה שיהיה דוקא 

כך. ואפלו על המשרת אינו יכול לדוחקו שיעשה דוקא תכף את מה שצריך לעשות.

ואמר אז בתחילת שיחה זאת, אני חזק בכל הדברים שלי. כי בכל דבר ודבר מהדברים שלי יש לי כמה טעמים. וגם בזה אני חזק 

מאוד מה שאיני גוזר על האדם שיעשה דוקא וכו' כנ"ל, כי יש לי כמה טעמים על זה, וגם אני יודע שכל טובות עולם הזה וכו' 

כנזכר לעיל.



-ז-    /לילשבת

כי הצדיק הוא בחינת שבת, שהיא השורש והיסוד לתיקון חטא אדם הראשון - על ידי מנוחת 

השבת ופנימיות קדושתה השייכת גם בימות החול כידוע. 

קדושת  את  ומאיר  מגלה  הצדיק  כי  ע"ב(,  קמד  )שם  יומי"  דכולהו  "שבת  הצדיק  נקרא  ולכן 

ומנוחה  "יום שכולו שבת  ומנחיל לכלל ישראל את ההארה שלעתיד לבוא הנקרא  ההמתנה, 

ה-ו(:  )סא,  ישעיה  נבואת  יקויים  לעת  פרנסה,  דאגות של  כלל  יהיו  לא  – שאז  העולמים"  לחיי 
"ועמדו זרים ירעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם ואתם כהני ה' תקראו".7

וההולכים לאור הצדיק זוכים גם כן להארה זו של קדושת השבת בימות החול. ובפרט לפי 

עבודת  סביב  והולכים  סובבים  החול  בימות  אף  היהודי  חיי  שכל  חסידות,  בספרי  המבואר 

ההמתנה – היפך 'דחיקת השעה'.

)הל' שבת ה"ו אות ה-ו( שישראל הם בבחינת 'קדושת שבת',  מוהרנ"ת ב'ליקוטי הלכות'  וכדכתב 

כמו שאומרים בברכת המבדיל, 'בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה', כי 

הם ממשיכים קדושת שבת לששת ימי החול, שהרי אינם אוכלים שום מאכל מיד, רק צריכים 

להמתין הרבה קודם, ועל ידי זה ממשיכין עליהם בכל אכילתם קדושת שבת.

'כאילו כל מלאכתך עשויה' - ב'צורך גבוה'

וכשם שהנקודה הפנימית של 'דחיקת השעה' בה חטא אדם הראשון היתה על עסקי רוחניות 

)כמבואר בליקו"ה חו"מ הל' גזילה ה"ה אות ז( ש"רצה תיכף לידע כל הידיעות שהיו נעלמים ממנו, שזה 

היה עיקר הסתת הנחש, כמו שכתוב )בראשית ג, ה( והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע". 

7 וכמבואר בליקו"מ )בתרא סימן ד אות ג(, וז"ל: כל מיני מלאכות ועסקים שעושין כולם כלולים בל"ט מלאכות שהם האבות, 

'אבות מלאכות ארבעים חסר  והשאר הם תולדות. ול"ט מלאכות הם כנגד מלאכת המשכן, כמו שאמרו רז"ל )שבת מט:(: 

אחת כנגד מי, כנגד מלאכת המשכן'. 'וציורא דמשכנא כציורא דעובדא דבראשית' )תקוני זהר דף יב(, והאדם עושה המלאכה, 

'וציורא דגופא כציורא דמשכנא' )בהקדמת התקונים שם(. נמצא שעל ידי האדם שעושה המלאכה והעסק, על ידי זה נעשה 

בחינת משכן, כשעושה המלאכה והעסק כראוי כמו שצריך לעשות, ועל ידי זה נותן חיות והארה למעשה בראשית והוא קיום 

העולם. נמצא שגם זה הוא עבודת הבורא.

 אף על פי כן אם היה שופע עלינו חסדו לא היינו צריכים לכל זה, כי הלא איך ברא השם ית' את כל העולם כלו אחר העדר 

הגמור, שלא היה שום הויה, שיהיה על ידה אתערותא דלתתא, ואף על פי כן ברא עולמות כאלו. והכל בחסדו בלי אתערותא 

דלתתא כלל, בבחינת )תהלים פט(: "עולם חסד יבנה". ומאחר שהוא יתברך היה יכול לברוא עולמות כאלו בלי אתערותא 

דלתתא כלל, רק על ידי חסדו, בודאי הוא יכול להחיות ולקים העולמות רק על ידי חסדו, ולא היינו צריכים לעשות כלל שום 

עסק ומלאכה, ואפלו ההכרחיות היו נעשין על ידי אחרים, כמו שכתוב )ישעיה סא(: "ועמדו זרים ורעו צאנכם, ובני נכר אכריכם 

וכרמיכם, ואתם כהני ה' תקראו". כהני ה' דיקא בחינת חסד, בחינת: "עולם חסד יבנה", הינו שיהיו נקראים "כהני ה'", בחינת 

חסד, שאין צריכים לעשות שום מלאכה, רק העולם מתקים בחסדו כנ"ל. אך כשהחסד נתעכב, חס ושלום, ואין משפיע עלינו 

חסדו, אזי צריכין לעשות בשביל אתערותא דלתתא כנ"ל.



-ח-

כמו כן ב'שבת קודש' יהודי שרוי במנוחת הנפש ואינו דוחק את השעה להשיג משאלת נפשו 
האלוקית אף בעניני רוחניות  - וכדכתב ב'מאור עיניים' )פרשת כי תשא( שביום שבת צריך היהודי 

לחשוב 'כאילו כל מלאכתו עשויה' - גם בדברים שהם 'צורך גבוה'.8

וכמבואר, שכזו היא עבודת הקודש של צדיקים, שלא לדחוק את השעה אף בדברים רוחניים. 
פי  על  אף  מדאי,  יותר  עצמו  להכריח  לבלי  זאת  לפעמים  צריכים  השם  בעבודת  "אפילו  כי 

בשלימות  ה'  לעבודת  ולזכות  כראוי  עצמו  לקדש  מאוד  גדול  זריז  להיות  צריכים  שבאמת 

במהירות גדול ואסור להניח מיום לחבירו כלל כי אין העולם עומד כלל אפילו כהרף עין וכו', 

בידו,  עולה  ואינו  דבר  לאיזה  עצמו  ומכריחים  שמתגברים  כשרואים  לפעמים  כן  פי  על  אף 

צריכים לפעמים להמתין ולבלי ליפול בדעתו מזה, ולבלי לבלבל דעתו כלל במה שאינו זוכה 
לאותו הדבר. וימתין קצת עד שתבוא עתו" )חי"מ אות תלא(.9

שלא לדחוק השעה – אפילו במחשבה

ומכל זה מובן שככל שיהודי זוכה לחיות יותר עם 'קדושת השבת', נתווסף אצלו בהירות שלא 
לדחוק את השעה על שום דבר - אפילו במחשבה, וזוכה כמו כן לתכלית 'מנוחת השבת', לבלי 

להרהר בשום עסק מענייני הצטרכות הפרנסה. שכן אמנם מעיקר הדין "דיבור אסור והרהור 

בעיניו  ויהא  כלל  ]בעסקיו[  בהם  יחשוב  שלא  מצוה  שבת,  עונג  "משום  ע"א(,  קיג  )שבת  מותר" 

כאילו כל מלאכתו עשויה" )שולחן ערוך או"ח סי' שו סעי' ט(.

8 וז"ל: אך את שבתותי תשמרו פי' רש"י: כל אכין ורקין מועטין למעט שבת ממלאכת המשכן והקושיה מפורסמת אדרבה הוא 

רבוי לגבי שבת שמרבה לאסור אפילו מלאכת המשכן אמנם נודע האמור בזוהר מהו שבת שמא דקב"ה דאיהו שלים מכל סטרוי 

וכיון שהוא שלם בכל מיני שלימות בודאי לא תחסר כל בה, והנה העושה מלאכה הוא מפני שצריך לאותו דבר וזולתה היה 

חסר ומשלים חסרונה על ידה. אמנם שבת דאיהו שלים מכל סטרוי ואינו חסר כלום אין צריך למלאכה להשלים איזה חסרון. 

ולכן ארז"ל שיהא בעיניך כאלו כל מלאכתך עשויה ואין מחסור דבר שהרי בשבת אלהותו ית' מתפשט ומתגלה בבני ישראל 

ואיהו שלים בכל סטרוי בכל מיני שלימות ואם מורה היפך ח"ו מראה שאינו מהם ואין בו השראתו כביכול ואמנם לא לבד 

מלאכת הדיוט אסור בשבת אך אפילו מלאכת המשכן רצה לומר משכן נקרא על שם )שמות כט, מה( אפילו מלאכת המשכן רצה 

לומר משכן נקרא על שם ושכנתי בתוך בני ישראל שקוב"ה שוכן בתוך בני ישראל והאדם צריך להיות משכן אליו ואם לא טהור 

הוא מחלאת עוונותיו ומעכב השראת שכינתו ברוך הוא בשבת יסיר מלבו גם דבר זה שלא יעצב על זה רק ישמור שבת כהלכתו 

וישמח בהשי"ת שלפניו הוא רעוא דרעוין ושמחה, ונמצא אפילו מלאכת המשכן שיעשה דבר הצריך אליו שיהיה משכן להשם 

גם זה ממעט בשבת וזהו למעט שבת אפילו ממלאכת המשכן שהוא לצורך המשכן. ע"כ. וראה עוד ב'שפת אמת' )יתרו תרלו(.

9 ועוד שם )אות תלב(: אמר שמה שהמלמדים דוחקים את התינוק ביותר, על ידי זה אינו יודע התינוק כלל, רק צריכין להיות 

אמן גדול בזה ללמד את התינוק בהדרגה בלי איום הרבה ובלי דחק יותר, ועל ידי זה יתפס יותר בנקל. כי אמר שהמלמד חוזר 

עם התינוק ואומר לו זכר זכר, בלשון אשכנז גידענק ז'ע גידענק ז'ע. ואם היה חוזר עמו מעט בנקל, בודאי היה תופס הדבר 

היטב והיה זוכרו, אך אחר כך חוזר עמו כל כך ואומר לו כמה פעמים זכר זכר, עד שאחר כך כששואלין התינוק הפרוש של אותו 

המקרא יוכל להיות שישיב התינוק שפרושו גידענק זע. כי התינוק סובר שאלו התבות הם הלעז של המקרא. כי בזה שדוחקין 

את התינוק הרבה, בזה מבלבלין אותו לגמרי, ואי אפשר לבאר הדבר הזה והוא ברור למשכיל, ונצרך מאד למלמדים וכן לכמה 

ענינים. כי זה הוא כלל גדול שלא לדחק עצמו ביותר על שום דבר, רק בהדרגה ובמתון ואי אפשר לבאר כל זה כלל.



-ט-    /לילשבת

ביום  ויגון  צרה  תהא  "ולא  המזון  בברכת  והחליצנו"  "רצה  בנוסח  לומר  שתיקנו  וכמו 
מנוחתינו", דהיינו שאפילו במעמקי הנפש לא תהיה שום מחשבת דוחק ולחץ, כי שבת קודש 

)שבת קנא  יום מנוחה ושמחה, שקט נפשי ששורשו בבטחון מוחלט בהשי"ת – וכמאמרם  היא 

ע"א(: "כלום חסר בבית המלך".

ונחתום בדברי רביה"ק )חיי מוהר"ן אות תלה(: "כי החפץ באמת יבין מזה עצות והתחזקות לעבודת 
השם יתברך, להיות זריז מאד בכל דבר הנוגע לעבודת השם יתברך, ואף על פי כן לא יהיה 

להמתין  אפו  ויאריך  זה,  ושלום מחמת  חס  לגמרי  יתבלבל  מכל שכן שלא  את השעה.  דוחק 

ולהמתין ולהמתין עד ישקיף וירא ה' משמים".

 ********
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מרפא לשון

קטיגוריא בין תלמיד חכם

א. חבלו של משיח

אמרו חז"ל )שבת קיח, א( כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות מחבלו  הנה 
של משיח וכו' ופירש רש"י שם חבלו של משיח כדאמרינן בכתובות )קיב, ב( דור שבן דוד בא 

בו קטיגורא בתלמידי חכמים, ומבואר דכל מה שדברו חכמים על הצרות הנוראות שיהיו ח"ו 

שזה נקרא חבלי משיח, הרי הצרה הגדולה ביותר הוא קטגוריא שיש על תלמידי חכמים.

ב. אשר לא נהיתה

ונוראות מבואר בפסוק בדניאל )יב א( ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך 
והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא 

בעצמו  דן  הקב"ה  שיראה  כאלם  ישתתק   - מיכאל  יעמוד  ההיא  ובעת  ופירש"י  בספר:  כתוב 

מעלה  של  בפמליא   - צרה  עת  והיתה  ישראל.  בשביל  כזו  גדולה  אומה  אאבד  היאך  ואומר 

אחרון של  בפ'  בהגדה  רבותינו  כמו שאמרו  דבזוזי  ובזוזי  בזוזי  חכמים  בתלמידי  וקטיגוריא 

כתובות עכ"ד. 

יהיה חבלי משיח, ההסתרה  לגוי שזה  היתה  לישראל מאז  ביותר  הזמן הקשה  שזהו  ורואין 
הגדולה ביותר בדור שבן דוד בא, שאז יהיה הקטגור בתלמידי חכמים.

ג. קטיגור וסניגור

והנה ביאור הענין של קטיגוריא על תלמידי חכמים ביאר רש"י )בכתובות שם( "הרבה מסטינים 
ומלמדים חובה יעמדו עליהם", ובר"י מיגאש שם )בכתובות( קטיגוריא מלשון אין קטיגור נעשה 

בתלמידי  הרשעים  מן  יתירה  שנאה  בו  יהא  בא  דוד  שבן  דור  כלומר  השונא  שהוא  סניגור 

חכמים.

ד. חוצפא יסגי

)סוטה מט, ב( דבעוקבתא דמשיחא חוצפא יסגא שזהו  לבאר על דרך מה שאמרו חז"ל  ואפשר 
כל  באמת  והרי  לכבודם,  חוששים  ואינם  חכמים  התלמידי  נגד  שמדברים  מהחוצפה  חלק 
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כלפיהם,  שיש  הגדולה  השנאה  ומהו  בתורה,  ושקוע  דבוק  שהוא  חכם  תלמיד  של  מציאותו 

ועל כרחך שזהו מדרכי החוצפה שאינם רוצים להיות כנועים להגדולים במעלה ולכן מדברים 

עליהם )ועוד יותר גרוע כשח"ו תולין בוקי סריקי בדברי רבינו ז"ל ואומר על כל תלמיד חכם מפורסם שהוא מפורסם של שקר 

ח"ו(, שזה קלי' הדמוקרטיה שיש בדורנו, שזהו החוצפה הגדולה ביותר לעשות כולן שוין כקטן 

כגדול כתלמיד חכם כעם הארץ וכו', וע"ז אמרו חז"ל שהוא צרה אשר לא נהיתה מאז היתה 

ישראל לגוי, שנתבטל ח"ו כבוד התורה.

ה. בין תלמידי חכמים

והנה יש חידוש בדברי האחרונים )המהרש"א סנהדרין צח, והפלאה כתובות שם, וצל"ח בברכות סד( שמביאים 
מאמר חז"ל )הנ"ל בכתובות( באופן שונה דלא כמו שמבארים שיש קטגוריא על תלמידי חכמים, 

בין  מחלוקת  אז  שיהיה  חכמים  תלמידי  בין  דהיינו  חכמים",  "בתלמידי  קטגוריא  שיש  רק 

התלמידי חכמים עצמם, דפשטות דברי רש"י משמע שמדברים לשה"ר על התלמידי חכמים, 

ממש  כפשוטו  חז"ל  מאמר  ראו  כבר  להגאולה  סמוכים  שהם  הנ"ל  האחרונים  גדולי  אבל 
שאמרו  רח"ל,  ביניהם  קטגוריא  יש  עצמם  חכמים  שהתלמידי  חכמים,  בתלמידי  קטגוריא 

חז"ל תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שהתלמיד חכם הוא שורש השלום של הבריאה, 

נקודת החכמה ששם  דייקא, שמבטא  )חכם  והמחלוקת מתבטלים אצל התלמיד "חכם",  שכל המלחמות 

אין מחלוקת והכל מתאחד שם( ולפני הגאולה יהיה בהתלמידי חכמים עצמם מחלוקת, שזהו החבלי 

משיח, והצרה שלא נהיתה מאז היתה לגוי.

ו. מחלוקת דקדושה

והנה לדעת המהרש"א שמדובר בקטגוריא בין תלמידי חכמים עצמם יש להקשות למה נקרא 
תנאים  בין  הדורות מחלוקת  בכל  וכמו שראינו  דקדושה,  שזהו מחלוקת  יתכן  הלא  קטוגריא 

אמוראים ראשונים אחרונים והיה גם מחלוקות חריפים עד מאד )כמו הרמב"ם והראב"ד וכיו"ב( ומהו 

ההגדרה של קטיגוריא שהוא מהחבלי משיח.

ז. סימני הגאולה

ובגמ' סנהדרין )צח, א( שמדבר שם על סימני הגאולה, אמר ר' אלעזר שיש קץ מגולה כשליוצא 
ולבא אין שלום, שאף התלמידי חכמים שכתוב בהם שלום וכו' אין שלום מפני צר, וביאר שם 

המהרש"א וזה לשונו היינו תלמיד חכם שיוצא ובא במלחמתה של תורה ודרכם להיות שלום 

זזין משם עד שנעשים  וגו' כדדרשינן את והב בסופה שאינם  להם בסופה כדכתיב שלום רב 

אוהבים אמר שבקץ מגולה לא יהיה כן שלא יהיה ביניהם שלום כדאמרינן בסוף מסכת כתובות 
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דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים ואמר מפני הצר שהוא היצה"ר כפירש"י בל"א 

שהוא היצה"ר המקטרג הגדול בין התלמידי חכמים באותו דור עכ"ל.

ח. אוהבים זה לזה

וכמו  לזה,  זה  אוהבים  שנעשים  דקדושה  מחלוקת  של  ההגדרה  שעיקר  בדבריו  ומבואר 
)וכבר  ביניהם  אהבה  כזה  היה  אח"כ  הרי  מאד  שחלקו  שאע"פ  הדורות  בכל  לראות  שאפשר 

הארכנו בזה בס' מרפא לשון ח"א במאמר אורייתא קמרתחא ביה( אבל בעקבות משיחא לא יהיה כן, שאז אין זה 

שלימות המחלוקת, וזהו הצרה הגדולה ונקרא חבלי משיח.

ט. בתי ישראל

ויש לבאר הצרה הגדולה בזה במשל לבית בישראל שח"ו אין שם "שלום בית" ויש מחלוקת 
)יותר מיתמות ח"ו( שהילדים שנוצרו משניהם קרועים  בין האב והאם שזהו הצרה הגדולה ביותר 

יותר מהכל, וכמו"כ בכלל ישראל שהתלמידי חכמים הם  עמוק בתוך לבם, ומרגישים הצרה 

טוב אתה  אליעזר  ר'  על  קא(  )סנהדרין  חז"ל  וכלשון  ישראל"(,  )"מוחין של  ישראל  ואם של  אב  בחי' 

לישראל יותר מאב ואם, 

י. נשמות הצדיקים

וכמו"כ מבואר בזוה"ק )ח"ב, יב, ב( ומשמע נמי דנשמתהון דצדיקיא אתמשכו מאתר עלאה כמה 
דאוקימנא, ורזא דמלה אוליפנא, דמשמע דאב ואם אית לנשמתא, כמה דאית אב ואם לגופא 

בארעא, ומשמע דבכל סטרין בין לעילא בין לתתא מדכר ונוקבא אתיין כלא ומשתכחי, עכ"ל, 

שלום  וכשאין  וכו'(  וגבורות  )חסדים  אם  מבחי'  ויש  לישראל  אב  בחי'  שהם  חכמים  תלמידי  ויש 
ביותר  וזהו הצרה הגדולה  קררים בנפשם רח"ל,  ישראל  כלל  הילדים שהם בחי'  אזי  ביניהם 

כשהראש בית שהם האב והאם קרועים ביניהם.

יא. הבדל הגוונים

יותר שבאמת הרי כל המחלוקת בין התלמידי חכמים נובעים מההבדלי  לבאר זה קצת  וכדי 
הגוונים שיש בין החכמים שיש חכם שעסקו לקרב נשמות ישראל באהבה ולחזקם וכו', ויש 

חכם שעסקו יותר לעמוד בפרץ ולגדור גדרים וכו', ושניהם נצרכים מאד לישראל שכל אחד 

משלים את חבירו, וכשח"ו יש מחלוקת ביניהם שזה פוסל את זה וזה פוסל את זה )שלא בדרך 

התורה שיש בהם ואת והב בסופה( הרי ההמון עם נדמה להם שכל אחד דואג לעצמו ח"ו, ומזלזלין בהן, 

)דברים לב,  וכל זה גורם להרס כרם ישראל, שע"ז נאמר שלפני הגאולה יהיה מצב שכ' בפסוק 
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לו( כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, ופי' רש"י שאין מושל היכול לעצור ולמשל בהעם, 

שכל זה נובע מהקטיגוריא הנ"ל.

יב. מכירת יוסף

וכל זה הוא בחי' מכירת יוסף ואחיו שהוא הצרה הגדולה שחולקים הצדיקים ויש לשון הרע 
ביניהם, וכלשונו של מהרנ"ת )לקוטי הלכות בהל' ברכת השחר הל' ג' אות יז( וכל כך נתבלבל העולם עד 

שאפלו בין הצדיקים האמתיים והכשרים בעצמן נפל מחלקת ובלבול גדול, כמו שכתוב, דור 

ואחיו, שכלם היו  יוסף  בין תלמידי חכמים. שזו בחינת מחלקת שבין  דוד בא קטגוריא  שבן 

צדיקים גדולים, ואף על פי כן היה ביניהם מחלקת גדול עד שמכרו את יוסף לעבד, כי אמרו 

שאינו איש אמת ולא האמינו לחלומותיו ולדבריו, כי סברו שהוא שקר ח"ו, עכ"ל 

)וחזינן בדברי הלקוטי הלכות שמביא בכמה דוכתי מאמר חז"ל דור שבן דוד בא קטוגריא בין תלמידי חכמים, שהכוונה להמחלוקת 

בין תלמידי חכמים עצמם וכדברי המהרש"א והאחרונים הנ"ל, שמהרנ"ת ראה המחלוקת העצום שיש בין התלמידי חכמים והבין 

שזהו עומק החבלי משיח כנ"ל(.

יג. פשוטי עם

ובאמת בעומק שני הדעות שהבאנו הן שמדובר על העם שמסטינים על התלמידי חכמים, והן 
על המחלוקת שבין התלמידי חכמים עצמם, בעומק הוא ענין אחד, דבאמת לא היה להפשוטי 

לחלוק  יכולים  ואיך  פחיתותם  הם  מבינים  שהרי  חכמים,  התלמידי  על  לחלוק  העוז  את  עם 

נשבר הכבוד של  ובזה  בין התלמידי חכמים עצמם,  הגדולים מהם, אבל כשיש מחלוקת  על 

התלמידי חכמים בינם לבין עצמם, אזי יכול העם הארץ לחלוק עליהם )וכמו שמביא הכוכבי אור ששון 

ושמחה אות י' שהתרחקות של גדולי ישראל מהצדיקים זי"ע התחיל ע"י המחלוקת שהיה בין החבריא עצמן ואכמ"ל(.

יד. אכן נודע הדבר

וכמוש"כ בדומה לזה בלקוטי הלכות )חובל בחבירו ה"ג אות ה( וזה לשונו ויאמר אכן נודע הדבר. 
נודע הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו ישראל מכל שבעים אמות להיות  ופרש רש"י, אכן 

נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך. ולכאורה הדבר תמוה מאד וכי בשביל 

חטא זה של מחלקת והכאות שמצא בישראל בשביל זה ראויים הם לגלות יותר מכל השבעים 

לשון הלא העכו"ם הם מלאים עונות ופשעים רבים ועצומים מאלה, כי הם מלאים מלחמות 

ומחלקת ורציחות וחבלות ושאר מעשים רעים הרבה מאד אכתי קשה מה נשתנו ישראל להיות 

בגלות וכו' 
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נברא הכל, כמו  רק לישראל אשר בשבילם  והגדלה שיך  והמלכות  עיקר הכבוד  באמת  אבל 
וכו' וישראל נקראים כבודו, כמו שכתב רבנו זכרונו לברכה במקום  שכתוב, לכבודי בראתיו 

אחר. ואלו לא היה מחלקת בין ישראל בעצמן עכ"ל.

טו. געגועים וכסופין

זה מאד עכשו, לבלבל  כי הבעל דבר שם לבו על  )בסוף התורה מהדו"ב ע"ח(  ז"ל  רבינו  לשון  וזה 
גדולים  געגועים  ויש עכשו לישראל  כי ישראל הם עכשו קרובים אל הקץ מאד,  את העולם, 

להשם  נכסף מאד  אחד  וכל  קדם,  בימי  כזאת  היתה  לא  יתברך, אשר  להשם  גדולים  וכסופין 

יתברך. על כן הערים הבעל דבר והכניס מחלקת בין הצדיקים, והקים בעולם מפרסמים הרבה 

של שקר, וגם בין הצדיקים האמתיים הכניס מחלקת גדול, עד שאין אחד יודע היכן האמת. על 

כן צריכין לבקש מאד מהשם יתברך לזכות להתקרב להצדיק האמת עכ"ל.

טז. הטוב בגאולה

ההוא  ובעת  הפסוק  ומסיים  כנ"ל,  שיהיה  הנוראה  הגדולה  הצרחה  על  בדניאל  שם  ומבואר 
ימלט כל עמך הנמצא כתוב בספר ופירש"י שאז יתקיימו כל החלומות שנמצאים כתובים בספר 

דניאל על הטוב שיבוא לישראל בעת הגאולה, )וכמבואר במדרש, בתי מדרשות ח"ב, ספר זרובבל, ובעת ההוא 

ימלט עמנו ככל הנמצא כתוב בספר במאמר המלאך לדניאל ואז יתחיל הש"י לעשות עמנו נסים וילחם בעמלק כיה"ר(.

יז. יזכה לאמונה

וזה מה שאמרו חז"ל שע"י קיום שלש סעודות בשבת ינצל מחבלו של משיח, שע"י הסעודות 
תלמידי  בין  שיש  בהקטגוריא  ח"ו  יתערב  ולא  הצדיקים  בכל  להאמין  לאמונה  יזכה  שבת 

חכמים, שהתלמידי חכמים הם בבחי' שבת וע"י קדושת שבת ינצל מחבלו של משיח, 

)וידועים דברי מוהרנ"ת )שבת הל' ד' אות ז( וזה לשונו וזהו המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת. דהינו 

כל  את  לקדש  הוא שצריך  הדין  יומי  דכלהי  הצדיק האמת שהוא שבת  הוא  מי  שהוא מספק 

הימים בקדשת שבת. דהינו שצריך להאמין בכולם ויחזיקם כלם בבחינת קדשת שבת שהם שם 

כי הימים הם בחינת המידות שהם בחינת הצדיקים שכלולים  ה' שהוא בחינת שם הצדיקים 

מכל הימים והמידות בבחינת גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו וכו'. 

ולא יעשה מלאכה כי אם כדי חייו לבד. הינו מאחר שאינו זוכה לדעת מי הוא הצדיק האמת 
להתקרב אליו ולתקן נפשו. הוא צריך לפרש עצמו ממלאכות וטרדות ועסקי העולם הזה ולא 

יעשה מלאכה ועסק פרנסה כי אם זמן מעט כדי חיונו בצמצום לבד ושאר כל היום יבלה על 
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הבקשה והחיפוש שיחפש ויבקש הרבה את הצדיק האמת להתקרב אליו כמבאר בהתורה תקעו 

ג' בלקוטי תנינא סימן ח( שצריכין לחפש הרבה הרבה את הצדיק האמת שיש לו בחינת רוח 

הרבה  לבקש  וצריכין  ידו.  על  הוא  הכל  כלל  שהיא  הקדושה  האמונה  המשכת  שעקר  נבואה 

הרבה מה' יתברך לזכות להתקרב לצדיק כזה על כן אסור לו לעשות מלאכה כי אם כדי חייו. 

הינו שלא יעסוק בעסקי העולם בשביל פרנסה כי אם כדי חיונו בצמצום ושאר הזמן יעסוק רק 

לבקש ה' יתברך שיזכה למצוא צדיק אמת כזה שיש לו בחינת רוח נבואה שעל ידו עיקר תקונו 

כנ"ל וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בענין הנ"ל שמקדש שביעי. כי אף על פי שמקדש כל 

הימים דהינו שמאמין בכל הצדיקים כנ"ל אף על פי כן הוא צריך לברר לו אחד שיהיה אצלו 

בבחינת שבת לגמרי להתקרב אליו ביותר. 

שיזכה למצא באמת את הצדיק השלם בתכלית השלמות וכו' כנ"ל שעל ידו עקר תקונו.  עד 
אבל כל זמן שאינו זוכה לזה והוא כמו מהלך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת שאינו יודע מי 

הוא הצדיק האמת השלם כנ"ל. הוא צריך להחזיק כלם בקדשת שבת ולהאמין בכולם עכ"ל(.

ענף ב' – אורו של בן דוד משיח צדקנו

א. יחידה שבנפש

והנה האור שיאחד בין התלמידי חכמים שיש ביניהם קטיגוריא הוא אור היחידה שבנפש בחי' 
אורו של משיח שהוא הנשמה הכללית, ששם הוא כלליות הגוונים, שאז יראו שכל הלבבות 

דורש את ה' כל אחד בגוון שלו, ויפסיק הפירוד ח"ו בין חלקי נשמות ישראל.

ב. יעקב שמר הדבר

כל האחים, שהוא  יעקב שהוא השורש של  בחי'  ויש  ואחיו,  יוסף  בין  שהיה מחלוקת  וכמו 
וכמו  הדבר,  את  שמר  ויעקב  ליוסף,  האחים  בין  השנאה  כשהיה  בפסוק  וכמוש"כ  המאחד, 

שמצינו שכל ההתעוררות שנמשך מיוסף על יהודה היה כשאמר לו איך אעלה אל אבי והנער 

איננו אתי' וגו', שהיחוד בין בני רחל ובין בני לאה, היה על ידי אביהם יעקב, שיעקב היה מעין 

שופריה דאדם הראשון שהיו כלולים בו כל הנשמות לפני הפירוד והחטא, ולכן כשנזכרו בצער 

אביהם יעקב נתאחדו כל הנשמות ונתבטל כל המחלוקת שהיה ביניהם.

ג. לית שמאלא

וביאור הענין כי בארנו דהמחלוקת בין נשמות ישראל הוא כמו המחלוקת שיש בין אב ואם 
בחי'  בעתיקא,  שמאלא  לית  בחי'  התחלקות,  אין  ששם  והיחידה,  הכתב  אור  יש  אבל  ח"ו, 
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מש"כ בלקוטי הלכות )בהל' גיטין הלכה ג'( שכשצריכין להתגרש ח"ו אזי כדי שיקבל האשה איזה 

חיות, צריכין לכתוב לה "ספר", שהוא החיות מהשכל הכללי ששם אין פירוד ושם כל הנשמות 

השכל  אל  לעלות  צריכין  ישראל  בנשמת  וקטיגורא  מחלוקת  ח"ו  כשיש  וכמו"כ  מתאחדין, 

הכולל, ששם מתאחדים כל הנשמות )בחי' כסא הכבוד ששם אחוזין כל שרשי הנשמות כמוש"כ בלקו"מ בתרא א(.

ד. אדם דוד משיח

וזהו אור של משיח בן דודו, שכל הנשמות נכללין בו, שאדם ר"ת אדם דוד משיח )ס' הליקוטים 
פר' האזינו( ולכן לפני הגאולה יהיה פילוג ח"ו בין נשמות ישראל שהם בחי' אב ואם, ואז יתגלה 

אור הכתר שזה מה שאמרו חז"ל דור שבן דוד בא קטיגוראי וכו', שאז יצמח בן דודו כלליות 

הנשמות.

ה. שורש הרצון

וביאור דבר זה מבואר בלקוטי הלכות )הל' שומר שכר הלכה ב' אות י( וזה לשונו " ועיקר המחלקת 
רעוא  שהוא  הרצון  לשרש  הרצונות  כל  מקשרים  שאין  מחמת  הוא  והכשרים  הצדיקים  שבין 

דרעוין בחינת משה כנ"ל. כי באמת הצדיקים והכשרים כל אחד ואחד כונתו רצוי לשם שמים. 

כי  לגמרי,  שוות  דעותיהם  שיהיו  אפשר  אי  כי  מזה,  זה  חלוקה  דעתם  בודאי  כן  פי  על  ואף 
בני אדם בצורותיהם כך משנים בדעותיהם,  וכשם שמשנים  זה לזה  בני אדם דומים  אין שני 

ועל כן בהכרח שיהיה שנויים ביניהם בדעותיהם ודרכיהם והנהגותיהם. ומיום בריאת העולם 

פי ששניהם  על  אף  תנועותיהם  בכל  לגמרי  שוים  וכשרים אמתיים  צדיקים  שני  עדין  היו  לא 

הולכים בדרך אחד ויונקים מרב אחד, אף על פי כן יש חלוקים רבים בדרכיהם והנהגותיהם 

וכמו שהאריך רבנו זכרונו לברכה לספר ולהפליג בגדל החלוקים בין הצדיקים הגדולים שהיו 

סמוכים לזמננו שכלם הם מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד זצוק"ל והיה שלום גדול ביניהם 

וזה ישב  ואף על פי כן היו מחלקים מאד בדרכיהם שזה היה נוסע על המדינה ודרש ברבים 

התפלל  וזה  גדול,  והתלהבות  בצעקות  התבה  לפני  והתפלל  בתפלה  מאד  האריך  זה  בביתו, 

שבויים,  ופדיון  בצדקות  הרבה  וזה  יותר  בתורה  הרבה  וזה  ההמון,  כדרך  הצבור  עם  בלחש 

וכיוצא בזה שנויים רבים לאין מספר אף על פי שכלם ינקו מרב אחד, כי אי אפשר שיהיו כלם 

שוין, כי כל אחד עובד את ה' כפי מדתו וכפי שרש נשמתו. 

עיקר שעשועיו יתברך שיש לו צדיקים וכשרים הרבה בעולם שכל אחד ואחד עושה לו  וזה 
נחת רוח ותענוג ושעשוע מיחד מה שאין בחברו, שזהו בחינת ישראל אשר בך אתפאר שהם 

כלולים מגונין סגיאין. 
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שרשו  כפי  ונתיב  דרך  לו  יש  אחד  כל  רק  שוין  דברים  שני  עושה  הוא  ברוך  הקדוש  אין  כי 

ברצון העליון, אבל הבעל דבר הוא מתגרה ומתקנא בחבורת הצדיקים והכשרים ומכניס בהם 

לשם  ורצונו  כונתו  בחברו שגם  מאמין  אינו  אחד  הוא מחמת שכל  ועיקר המחלקת  מחלקת, 

שמים. אף על פי שאין חברו מתנהג בדרכו ורצונו, כי הבעל דבר מטעה הלב עד שנדמה לכל 

ואיש מדנים  נרגן מפריד אלוף  כי הבעל דבר הוא  ונוטה מן האמת,  אחד שחברו חולק עליו 

לחרחר ריב, כי הולך ומסכסך זה בזה והוא בין אחים יפריא. 

שלפעמים יש ששני בני אדם שניהם רוצים רצון אחד, ואף על פי כן יש ביניהם מחלקת  עד 

גדול מחמת שכל אחד אינו יודע שחברו רוצה גם כן בזה, ואינם מתועדים יחד לדבר אחד עם 

חברו לגלות דעתו ופנימיות רצונו ומחמת זה נדמה לחברו שהוא אינו רוצה בזה ומחמת זה 

נעשה ביניהם מחלקת גדול עד שאחר כך אפלו כשמתועדים יחד אי אפשר לכל אחד לגלות 

לחברו פנימיות דעתו ורצונו, כי מחמת הקטטות והמריבות והקפדות שביניהם אין אחד מהם 

יודע ומבין רצון חברו שבאמת אין שום שנוי ביניהם ודבר זה מצוי כל פעם".

ו. רעוא דרעוין

שאין  מחמת  זה  וכל  הרצונות  שנוי  מחמת  המחלקת  שעיקר  והכלל,   " וז"ל  שם  וממשיך 

מקשרין כל הרצונות לשרש הרצון שהוא רצון שברצונות, כי באמת ראוי לדעת שכל הרצונות 

נמשכין מרצון  כלם  כן  פי  על  אף  גדולים,  שנויים  ביניהם  פי שיש  על  אף  בני האדם  כל  של 

העליון שאין בו שום שנוי שהוא בחינת רצון שברצונות, רעוא דרעוין. 

ומי שיודע ומאמין בזה בשלמות בודאי לא יחזיק במחלקת כי ידין את חברו לכף זכות תמיד, 

כי יאמר בלבו אף על פי שאני יודע בעצמי שכונתי לשם שמים לגמר מצוה הזאת וחפצי שמים 

באמת וחברי מעכב מזה, אף על פי כן גם כונתו לשם שמים, כי יש לו דעה אחרת ונדמה לו 

שאין זה מצוה כלל או צריכין לעסק במצוה אחרת הגדולה מזאת לפי דעתו, ואף על פי שאני 

ובמצוה  זה  בדרך  ביותר  להחזיק  והוכחות אמתיות שצריכין  ראיות  לי  ויש  בדעתי מאד  חזק 

הזאת אף על פי כן אפלו אם האמת הוא כדעתי. 

יודע מאיזה שרש נמשך חברי אפשר לפי שרש נשמתו הוא צריך להתנהג בדרך אחר כי  מי 

כל אחד  ואם  זאת.  להבין  רק שאי אפשר  נמשכין מרצון העליון  והרצונות  כל הדעות  באמת 

כל  מקשרין  שאין  מחמת  הוא  המחלקת  עיקר  כי  המחלקת,  יתבטל  בודאי  כך  בלבו  יאמר 

הרצונות לרצון העליון ששם כלו חד ושם כלו שלום כי הכל נכלל באחד. 



-יח-

ידי הצדיק הדור הגדול במעלה שהוא בבחינת משה שנשמתו  כן עיקר השלום הוא על  ועל 
מבחינת רעוא דרעוין, רצון שברצונות שהוא יודע רצון כל אחד ואחד מהיכן הוא נמשך ועל 

כן הוא איש אשר רוח בו שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד כי יודע רוחו ורצונו של כל 

אחד ואחד ויודע לקשר וליחד רוחו ורצונו של כל אחד ואחד בשרש הרצון ושם מיחד ומקשר 

כלם ברצון אחד העליון. ואז נמשך אהבה ושלום גדול ונפלא ביניהם מאחר שכלם בדעותיהם 

ורצונותיהם המשנות מקשרים ומיחדים ברצון אחד העליון שאין בו שום שנוי שהוא בחינת 

רעוא דרעוין כנ"ל".

ז. אין יכולים לסבלו

ואח"כ מבאר התיקון של הצדיק הכולל את כולם וזה לשונו באות י"א שם " ובכל דור ודור 
נמצא צדיק כזה שיודע להלך נגד רוחו ורצונו של כל אחד ואחד שעל ידו היה נעשה שלום 

זה היו הכל שבים לה' יתברך כי הכל תלוי בשלום, כמבאר במקום אחר. כי  ידי  ועל  בעולם 

על ידי השלום יכולים למשך כל העולם לעבודתו כי על ידי השלום שהוא בחינת רצון ואהבה 

ואחדות על ידי זה נכללין ברצון האחד העליון ונתבטלים כל כחות היצר הרע שיניקתו מבחינת 

היצר  ובטול  נקרא מחלקת,  הרע  היצר  כי  ומחלקת  כפירות  ומכניס  יונק  רצונות שמשם  שנוי 

הרע הוא על ידי השלום ועל כן גדול השלום מאד כמו שהפליגו רבותינו זכרונם לברכה בכמה 

מקומות. 

כשרואה הבעל דבר שנמצא צדיק כזה שהוא בחינת רעוא דרעוין שיכול לעשות שלום  אבל 
עליו  חולקין  שהכל  עד  בעצמו  הגדול  הצדיק  זה  על  גדול  מחלקת  מעורר  הוא  אזי  הכל  בין 

שנוי  מחמת  מחברו  רחוק  אחד  כל  כי  ממנו,  רחוקים  הכל  באמת  כי  העולם  כל  מעל  ביותר 

השנוי  אבל  בשרשם  באחד  כלולים  הרצונות  ששני  מאמין  שאינו  חברו  ובין  שבינו  הרצונות 

והרחוק שבין אדם לחברו הוא מעט מאד כי ברב דרכיהם הם שוין זה לזה בתאותיהן ומדותיהן 

רק שיש איזה רחוק ושנוי ביניהם. 

אבל מזה הצדיק הגדול הכל רחוקים לגמרי כי הוא מרומם ומנשא מכל שנוי הרצונות של כל 
בני העולם כי הוא רחוק לגמרי מכל העולם ואין לו שום רצון בזה העולם כלל רק הוא כלול 

ואחד  כל אחד  אזי  אליו  ומתקרב  בו  ומי שמאמין  דרעוין  רעוא  ברצון העליון בבחינת  תמיד 

יכול למצא את עצמו בתוך זה הצדיק, כי הוא שרש נשמת ישראל וכלול מכלם כי הוא בבחינת 

רצון שברצונות, הינו הרצון העליון המלבש בכל הרצונות והנפשות של כל בני עולם. 

כשהבעל דבר מכניס כפירות ומחלוקת בלב בני אדם לחלק לבם מעליו אזי המחלוקת  אבל 
עליו גדול יותר מכל מיני מחלקת מחמת שהוא רחוק ומרומם מכל הרצונות של כל באי עולם 

שכלם יש בהם שנויים והוא אין לו שום שנוי רצון של זה העולם ועל כן כלם חולקים עליו 

ואין יכולים לסבלו".
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מחילת יוסף

א. עד שירצה

והנה ידועים דבריו הנוראים של הרבנו בחיי בעון מכירת יוסף וזה לשונו "ויבך יוסף בדברם 
ממנו  בקשו  אחיו  והנה  רחמיו,  ונכמרו  האהבה  לגודל  בכה  אביו  לו  שהזכירו  תיכף  אליו. 

מחילה, ולא ביאר הכתוב שמחל להם, וכבר ביארו חז"ל )יומא פה ע"ב( שכל מי שחטא לחבירו 

ועשה תשובה אינו נמחל לעולם עד שירצה את חבירו, 

ואף על פי שהזכיר הכתוב וינחם אותם וידבר על לבם, שנראה בזה שהיה להם ריצוי מיוסף, 
וחטאתם,  ולא שיודה להם שישא פשעם  ביוסף  ראינו שיזכיר הכתוב מחילה  לא  מכל מקום 

ואם כן מתו בעונשם בלא מחילת יוסף ואי אפשר להתכפר עוונם רק במחילתו, ועל כן הוצרך 

העונש להיותו כמוס וחתום להפקד אחר זמן בענין עשרה הרוגי מלכות" עכ"ל.

ב. למה לא מחל

ולכאורה דבריו הקדושים צריכים ביאור והבנה דלמה לא מחל להם יוסף, ואם יוסף מבקש 
רק טובתם וריחם עליהם כל כך למה לא מחל להם על עוונם.

ג. בעלי חיצים

הרע,  לשון  היה  יוסף  מכירת  שבמעשה  הקודמים  במאמרים  שנתבאר  מה  עפ"י  לומר  ויתכן 
כמבואר בפסוק וישמטוהו "בעלי חצים" שהכוונה להלשון הרע, ובארנו דאמרו על יוסף "בעל 

החלומות" והוציאו עליו שם רע, ומצינו בשו"ע )סי' תר"ו( דמוציא ש"ר אין לו מחילה עולמית, 

)ומובא בס' המדות ערך לשון הרע(.

ד. לפרט החרטה

ולפי"ז יתכן לומר דיוסף ידע שהאחים הוציאו ש"ר עליו, ולכן לא מחל להם. ואע"פ דמבואר 
)שם( שמדרכי ענוה למחול גם על זה, יתכן לומר בדוחק, דכל זה רק באופן  בדברי הפוסקים 

שמפייסים במיוחד על ההוצאת ש"ר, ואחי יוסף יתכן שלא בקשו מחילה במיוחד על ההוצאת 

ש"ר.

ה. לטובה המכירה

ויש לומר עוד דיוסף אמר להם על המכירה שהכל היה לטובה, כי למחיה שלחני אלקים וגו' 
וגו', אבל כל זה הוא רק על מעשה המכירה, אבל על הלשון הרע וההוצאת  להחיות עם רב 

ש"ר בזה לא אמר להם שהכל לטובה, ונמצא שעדיין לא נתהפך הלשה"ר לגמרי, שבזה נצרכין 

בזוה"ק  כמוש"כ  לזה  שגרם  חנם  והשנאת  החורבן  היה  )שאז  מלכות  הרוגי  העשרה  עד  לדרות  הזיכוך  לעבור 

שהכל נמשך ממכירת יוסף(.
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ו. לא נתגלה קצם

וכל זה מרומז במה שאמרו חז"ל )ביומא ט( שלא נתגלה עוונם ולא נתגלה קצו, שהעון של לשון 

הרע לא נתגלה, שהוא חטא טמון יותר שלכן לא נתכפר עוונם בזה.

ז. החזרת החיצים

ויתכן לומר עפמש"כ בעלי חצים הכוונה ללשון הרע, והחץ הוא דבר שאי אפשר להחזירה, 

וכמוש"כ רבינו ז"ל בסיפו"מ )מעשה יג( שהאריך מאד בענין החיצים שאי אפשר להחזיר החץ 

אחר שנזרקה, והבעטליר בלי הידים יש לו כח להחזיר החצים האלו, ואמר "אני רופא אותה", 

)אין איך הייל זי( שלדברינו אפשר לומר שמדבר על הלשון הרע והמוציא שם רע, שהוא החצים 

וזה עושה הבעטליר הנ"ל ע"י  שנכנסו לתוך הבת מלכה, שצריכין ע"ז כח מיוחד להוציאה, 

העשרה מיני נגינה, 

יבואר שהשנאה והפילוג בין השבטים, שזה בחי' המחלוקת הקשה שיש בין הצדיקים  ובזה 

והתלמידי חכמים, ובפרט בעקבותא דמשיחא שאמרו חז"ל שחבלו משיח היינו הקטיגוריא בין 

התלמידי חכמים, ולזה צריכין כח הבעטליר הנ"ל שירפא את הבת מלכה האנושה במכותיה 

הנוראים, 

ח. בוער מבפנים

וכעין זה מצינו במדרש )בר"ר צח יט( "וימררוהו בן שהמר לאחיו בן שהמירו לו אחיו בן שהמר 

לאדונתו אבל איני יודע מי ירבה ת"ל ורבו וישטמוהו בעלי חצים אלו בעלי מחיצתו שהשליכו 

עליו דברים קשים כחץ )תהלים קכ( חצי גבור שנונים, 

ומה ראה למשלן בחץ מכל כלי זיין אלא כל כלי זיין מכין במקומן וזה מכה מרחוק כך הוא 

לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא, 

ולא ככל גחלים אלא כגחלי רתמים שכל גחלים כבים מבפנים אבל גחלי רתמים אע"פ שהוא 

'כך כל מי שהוא מקבל לשון הרע אע"פ שאתה הולך  כבה מבחוץ עדיין הוא בוער מבפנים 

ומפייסו והוא מתפייס עדיין הוא בוער מבפנים',

יה"ר  וחורף".  וקיץ  חורף  חדש  י"ח  דולק  והיה  האור  את  בו  שהציתו  אחד  ברותם  מעשה 

שיתקיים בנו במהרה בב"א. 

****
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והלכת בדרכיו

א. לשם שמים

ויראו אחי יוסף כי מת אביהם וגו', ופירש"י הכירו במיתתו אצל יוסף שהיו רגילים לסעוד על 

שולחנו של יוסף והיה מקרבן בשביל כבוד אביו וכשמת יעקב לא קרבן, וע"ז אמרו השבטים 

לו ישטמנו וכפירש"י שמא ישטמנו, ומקור דברי רש"י במדרש רבה )ק, ח( ומבואר שם שנתכוין 

יוסף לשם שמים ולא היה לו שום שנאה ח"ו, והשבטים טעו בכוונתו, וז"ל המדרש "ר' לוי 

אבא  לשעבר  אמר  שמים  לשם  אלא  נתכוון  לא  הוא  תנחומא  א"ר  לסעודה  זמנן  שלא  אמר 

מושיב לי למעלה מיהודה שהוא מלך ולמעלה מראובן שהוא בכור ועכשיו אינו בדין שאשב 

למעלה מהן והן לא אמרו כן אלא לו ישטמנו יוסף. 

רבי יצחק אמר הלך והציץ באותו הבור א"ר תנחומא הוא לא נתכוון אלא לשם שמים והם לא 

אמרו כן אלא לו ישטמנו יוסף ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה וגו'". 

)וביאור הדברים שנסתכל בהבור לשם שמים שבירך שם ברוך שעשה לי נס במקום הזה כמבואר במדר תנחומא(.

ב. לו ישטמנו

והטור  התוספות  בעל  )פי'  הראשונים  וכמוש"כ  נתכוון  שמים  שלשם  זה  דבר  הבינו  לא  והשבטים 

וכן  לו,  עשינו  אשר  הרעה  כל  לנו  ישיב  ולא  אותנו  שישנא  הלואי  ישטמנו  לו  שאמרו  הארוך( 

)ועי' בבעל הטורים  פירשו הפסוק לו ישטמנו הלואי שיסתפק בהשנאה בלב, ולא יעשה לנו כלום 

ובאור החיים הק' ובש"ך על התורה שאמרו לו ישטמנו שלא נצטרך להתגלגל, ולא נצטרך לעשרת הרוגי מלכות(.

ג. כוונתי לטובה

וביאר  לטובה,  חשבה  אלקים  רעה  עלי  חשבתם  ואתם  יוסף  להם  אמר  הפסוקים  ובהמשך 

התרגום יונתן שאתם חשבתם מה שאין אני יושב אתכם בסעודה מפני שאני שונא אתכם אבל 

הש"י יודע שכוונתי לטובה, מפני שאצל אבי ישבתי בראש ועשיתי כן מפני כבוד אבי, אבל 

עכשיו איך אני יכול לקבל מה שאני יושב לפני ראובן ויהודה.



-כב-

ד. חשבונו של תורה

והט"ז עה"ת( שהסיבה שלא ישב למטה מהם שזה אסור  )השפתי חכמים  ביארו המפרשים  וכמו"כ 
לו לעשות מפני כבוד המלכות, נמצא שבאמת עשה יוסף כל החשבונות לטובה ולברכה והם 

חשדוהו שהוא שונא אותם ח"ו. 

לשון המדרש המובא בס' צרור המור )בראשית נ, טו( "ובמדרש אמרו ויראו אחי יוסף. מה  ועי' 
ראו, רבי אבא בר כהנא אמר לפי שכשהיה יעקב קיים היה יוסף אוכל אצל אביו ואחיו, ופעמים 

אלא  זה  עשה  לא  ויוסף  לביתו.  ואחד  אחד  לכל  שולח  אביו  שמת  וכיון  בביתו,  אוכלים  הם 

מענוה, אמר כל זמן שהיה אבי קיים, היה גוזר עלי להסב בראש והייתי עושה בכח גזרתו ואיני 

נענש. ועכשיו אקרא אותם ואשב בראש ראובן שהוא הבכור, או למעלה מיהודה שהמלכות 

שלו. והם נתיראו, ואמרו כבר מת אבינו ושינה דעתו עלינו. לכך אמרו לו ישטמנו יוסף, לא 

אמר ישטמנו, אלא יש טמון בלבו ויזכיר הרעות הראשונות, הדא הוא דכתיב והשב ישיב לנו" 

עכ"ל.

ה. חושדים בו ואין בו

והנה בכל הענין הזה למדנו יסוד נורא במדות טובות, מה שמצוי מאד שרואין אצל חבירו או 
ובאמת  וכו',  וקלקולים  נצמח שנאה  ומזה  ומפרשין אותו שלא לטובה,  רבו הנהגה מסויימת 

רבו או חבירו כוונתו רק לטובה, רק שקשה להשני להבין הנהגתו וכבר חושדין בו לרעה.

ו. היודע ועד

וכבר הבאנו מהזוה"ק דכל מעשה דמכירת יוסף שנאמר שם לשון שנאה, וישנאו אותו וגו' לא 
ישטמנו וגו', כל זה הוא התחלת חורבן בית שני, שאז חזר וניעור השנאה, שמזה נגרם החורבן, 

ומי יודע כמה שנאה נגרם רח"ל מטעותים כאלה, כמו שהיה כאן אצל אחי יוסף שהיה להם 

טעות בכוונת יוסף, וכמו שאמר להם יוסף אתם חשבתם לרעה והש"י יודע שחשבתי לטובה, 

וכמה יתביישו לעתיד כשיראו שבנו הרים וגבעות וכו' ובאמת הדבר הוא להיפך ממש.

ז. ענוה ושפלות

יוסף אינו אלא ענוה ושפלות, ודרכי אצילות ועדינות נפש, וכבוד מיוחד שנהגו  מעשה  וכל 
באחיו, וכמו שקרא יעקב ליוסף ולקדקד נזיר אחיו, ופי' התרגום יונתן יתכנשן כל אילין ברכתא 

ויתעבדן כליל דרבו לריש יוסף ולקדקדיה דגברא דהוה רב ושליט במצרים וזהיר ביקרא דאחיו 

מלוכה  לקח  ולא  ענוה,  בדרכי  מלכותו  כל  שנהג  יוסף  על  מעיד  שהפסוק  משה(,  בברכות  פי'  )וכן 

לעצמו כלל )וכמוש"כ הרמב"ם בהל' מלכים פ"ב ה"ו, שהמלך ישראל חס על כבוד קטן שבקטנים ומתנהג בענוה יתירה עיי"ש 

לשונו הנפלא(.
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ח. והייתם נקיים

וכאן ישאל השואל למה לא ביאר יוסף הצדיק כוונתו לאחיו שלא יחשדוהו, וכמאמר הפסוק 
הגדול שפחדו  הפחד  לכל  מגיעים  היו השבטים  ולא  לב(,  )במדבר  ומישראל  מה'  נקיים  והייתם 

ששינה דעתו ורוצה להשיב להם כל הרעה )ועי' כתב סופר מש"כ בזה עפ"י דרכו בקודש(.

ט. לצאת ידי חובה

אמנם באמת הבקי בענין זה יבין שבאמת אי אפשר לצאת ידי חובה בזה, כי כל מה שיעשה 
ויסביר עצמו יוסף עדיין יהיה מקום לבלבול, שאדרבה יגידו מהו הגאוה שמתגאה עלינו שאינו 

יודע היכן לשבת ועושה עסק שלם וכו' ואינו מתנהג עמנו כאח חביב, ובאמת שומה על יוסף 

להתנהג בכבוד מפני כבוד המלכות, ולכן העדיף יוסף לשתוק, בבחי' סיג לחכמה שתיקה )אבות 

פ"ג מי"ג(.

י. מידת השתיקה

הנהגה  לו  שיש  מי  שיש  קרובה  משפחה  או  טובים  חברים  אצל  אפי'  טובא  זה  דבר  ומצוי 
מסויימת ושותק ואינו מסביר את עצמו, כי יודע שההסבר יכול להוסיף כאב על כאב, ומוטב 

אמיתות  יודע  הש"י  ורק  שונות,  מחשבות  עליו  שיחשבו  גורם  השתיקה  ולפעמים  לשתוק, 

כוונתו, וכמה יסורים נגרמים עקב כך.

יא. כח המנהיג החתם סופר

סופר  החתם  של  מאד  והנורא  הקדוש  וכלשונו  מאד,  מכך  שסבלו  ישראל  לגדולי  וחזינן 
והייתם  הזה  על המקרא  הייתי מצטער  ימי  כל  כי  שי'  ותלמידי  בני  "ודע  נט(  סי'  )ח"ו  בתשובה 

נקיים מה' ומישראל )במדבר ל"ב כ"ב[(, וב' חובות אלו נקיות מה' יתב' והנקיות מישראל עמו, הם 

שני רוכבים צמדים על גבנו, ויותר אפשרי לצאת ידי החוב הראשון היינו ידי שמים יותר הרבה 

בלבנה,  מוזרות  ונותנים  ונושאים  זרות,  חושבים מחשבות  הם  כי  הבריות,  ידי  ויותר מלצאת 

ועונשו יותר קשה מאד מאד עד לאין מספר ממי שאינו יוצא ידי שמים ח"ו, והוא מש"ס ס"פ 

יה"כ )פ"ו ע"א( בענין חלול ה' דאין לו כפרה כלל ר"ל. 

בדברי  שכיח  ובעו"ה  )שם(,  לאלתר  דמי  יהיב  ולא  בשרא  דשקיל  רב  כגון  ה'  חלול  ושיעור 
הבריות למדן כזה יעשה דבר זה, והוא שגור בפיהם, ואפילו על חשד סברא בעלמא. והשתא 

אי נמי היה אותו הלמדן עושה כשורה ויצא ידי שמים בכל יכולתו בחיק האפשרי, אלא שלא 

נזהר עד שטעו בו אלו שותי שכר ועשאוהו מנגינותם, הרי הוא כבר נלכד במצודתם, על זה 

ידוו כל הדווים, והכתוב )תהלים ס"ו י"ב( צווח הרכבת אנוש לראשנו:

ואני הרהרתי כמה פעמים אם אפשר שקיים אדם בעולם מקרא זה על מתכונתו. 



-כד-

ואולי על זה כייל שהע"ה )קהלת ז' כ'( אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, רצונו 
לומר שאפי' בעשייתו כל טוב א"א שלא יחטא עכ"פ באופן השני הנ"ל ביציאת ידי הבריות. 

ואינני כדי להזכיר אבותינו הקדושים, מ"מ תורה היא, וחוכך אני בבני גד וראובן אשר עליהם 
נאמר מקרא זה והייתם נקיים, ועפ"י עצת מרע"ה שהי' עפ"י ה' עשו את שלהם לנקות עצמן, 

והוא במה שיצאו חלוץ י"ד שנים לפני צבא המלחמה, ומ"מ לא יצאו ידי חובת המקרא הזה 

בשלימות, כי לא על חנם גלו ראשונה לפני כל השבטים, וקראו חז"ל עליהם מקרא הזה )משלי כ' 

כ"א( נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך" עכ"ל, 

ומבואר מדברי החתם סופר שכל ימיו היה בצער על כךם שאינו יכול להסביר את עצמו ואי 
אפשר לו לבאר כוונתו ומחשבותיו והקהל חושדין אותו בכל מיני מחשבות שונות.

יב. בצדק תשפט

ובזה נבוא לבאר "מצות בצדק תשפט עמיתך" שצריכין לדון את כל אחד לכף זכות, שלדברינו 
נבין גודל עומק מצוה זאת, שנדע שאי אפשר להבין כוונת השני, ולפעמים הוא להיפוך ממש 

ממה שחושבים ובדרך כלל כשדן לכף זכות, הרי נראה לו "שעושה טובה" שמבין את חבירו 

שאינו מתנהג עמו יפה וכו'.

שמבינים  באנשים  גדול  והנסיון  כלל,  חבירו  את  לדון  אפשר  אי  שבאמת  נבין  ולדברינו 
יבואר  ובדברינו  חבריהם,  מהלכי  היטיב  שמבינים  להם  נראה  ותמיד  השונים,  היטבבנפשות 

שאפי' השבטים הקדושים טעו בזה וכש"כ לאנשים פשוטים כמונו, שאל לנו לחשוב ולהיות 

זה  שאמר  התם  וכמאמר  מאתנו,  ומחלוקת  חנם  שנאת  הרבה  יסיר  ואז  חבירנו,  על  מבינים 

ועוד למה לנו לדבר מאחרים, שמתרגלים לא לתת פרשנות על  וזה מעשה שלי,  מעשה שלו 

מעשה חבירו.

יג. ידום וישתוק

ועל זה ועל כיוצא בו אמר רבינו ז"ל שישמע בזיונו וידום וישתוק, שכשרואה הנהגה מוזרה 
של חבירו כלפיו, יסבול את הבזיון באהבה, ויבין שהכל משמים לטובתו, למעט כבוד עצמו, 

ו' קמא(, ולכל  )וכמובאר כל זה באריכות בתורה  ויזכה לכבוד אלוקי  יכנע הדם שבחלל השמאלי,  ועי"ז 

הטוב שבעולם ברחמים גדולים בטוב הנראה והנגלה, ובזכות הסרת השנאה כלפי חבירו נזכה 

לבית המקדש השלישי בב"א.

******



-כה-    /חגודהג'

סעודה ג'

שיחה ב' ויחי תשע"ז

סוד דברי הברכות שמברך יעקב אבינו כלל ישראל * הסוד של צוואה לפני מיתה * דברי שכ"מ 

ככתובין וכמסורין דמי * השארת הנפש רוחניות האב נמשך לדורות עולם * יהודי יש לו זכות 

הזכות  לנו  יש  הקדושים  האבות  לנו  רוחניים שהורישו  הכחות  ידי  על   * נשמתו  אבות שבתוך 

תביעה לבקש ולהתפלל להקב"ה זכור לנו ברית אבות * הבטחת הקב"ה אנכי ארד עמך מצרימה 

ואנכי אעלך גם עלה מוסב על כל יהודי כל היכי דאיתא.

 ****

בפרשתן "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים", וכן להלן "וזאת אשר 

רצה  ברש"י(  )מובא  חז"ל  ואמרו  אתם",  ברך  כברכתו  אשר  איש  אותם  ויברך  אביהם  להם  דבר 

לגלות את הקץ ונסתמו, 

בקשת יעקב חולי

שידע  כדי  מותו  לפני  האדם  את  שיחלה  מהקב"ה  בקש  אבינו  יעקב  ט(  סה  )בר"ר  חז"ל  אמרו 

לצוות את ביתו לפני פטירתו "יעקב תבע את החולי אמר לפניו רבון העולמים אדם מת בלא 

חולי ואינו מיישב בין בניו מתוך שהוא חולה שנים או שלשה ימים הוא מיישב בין בניו אמר 

לו הקב"ה חייך דבר טוב תבעת וממך הוא מתחיל )בראשית מח( ויאמר ליוסף הנה אביך חולה". 

ובמושכל הגשמי נראה כאילו המכוון הוא משום עניני גשמיות ירושה שלא יריבו היורשים זה 

עם זה וכדו' )שהלא תשובה ויסורים כבר ביקשו יצחק וחזקיהו 10(, ובהסתכלות פנימי בודאי 

א"א לחשוב כן על יעקב בחיר שבאבות שיהי' לו דאגות אלו לפני החזרת נשמתו ליוצרו.

10  בר"ר )שם( יצחק תבע יסורין אמר לפניו רבון כל העולמים אדם מת בלא יסורים מדת הדין מתוחה כנגדו מתוך שאתה מביא 

עליו יסורים אין מדת הדין מתוחה כנגדו אמר לו הקב"ה חייך דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל מתחלת הספר ועד כאן אין כתיב 

יסורין וכיון שעמד יצחק נתן לו יסורים ויהי כי זקן יצחק ותכהין. 

חזקיהו חידש חולי שיתרפא אמר לו העמדת אותו עד יום מותו אלא מתוך שאדם חולה ועומד חולה ועומד הוא עושה תשובה 

אמר לו הקב"ה חייך דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל הה"ד )ישעיה לח( מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו ויחי מחליו א"ר 

שמואל בר נחמן מכאן שהיה בין חולי לחולי חולי כבד משניהם:



-כו-

סוד מצוה מחמת מיתה דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי

והארכנו ביסוד הדברים שבעומק המושג "מצווה מחמת מיתה" ומה דאמרו חז"ל )סוגיות ארוכות 

בב"ב פרק יש נוחלין ובגיטין( "דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי" יש בו יסודות ושרשים גדולים 

בעולם הרוחני, יהודי הוא נצחי ואינו ח"ו כגוי שבין לילה הי' ובין לילה אבד, ח"ו המבדיל בין 

קודש לחול, יהודי זרע קודש מאמינין בהשארת הנפש, והבן הכרעא דאבוה ממשיך את זכר 

אביו לדורות עולם. 

11( בענין זה שאין תכלית להעמיד דורות בלי נתינת  ז  מה דהאריך ברביה"ק )בתרא  וכידוע 

דעת ואמונת אומן בהקב"ה ודייקא על ידי זה נתמשך דעת האב לעולם בחי' אשר אין חליפות 

ליוצרו  דייקא קודם החזרת נשמתו  ולפיכך  ונצחיות,  לו חליפות  יש  ותלמיד  בן  ידי  ועל  למו 

דייקא אז מצוה את בניו ועל ידי כן יש לו השארה כאן למטה, וזה הוא הכח הגדול של דברי 

שכיב ומרע דאפי' בלי קנין נעשה של היורשים.

סוד ירושה בתורת הנגלה

)וכן בתורת הנגלה מצינו יסוד לזה דעיין בתוס' ב"ב ובגיטין דהכח דברי שכיב מרע ככתובין ומסורין הוא בכח ירושה שחידשה 

התורה ומה"ט הגר שאין לו ירושה אין לו כח דברי שכ"מ, וכן עיין בדברי החינוך מצוה ת' באריכות נפלא ביסוד זה שהכח ירושה 

הוא דכח נשמת האב נמשך לבנים כנ"ל(.

11  שם, "ומלאו את הארץ", כי זה עקר ישוב העולם, כשהעולם ממלא מבני אדם, הינו מבני דעה. כי מי שאין בו דעת, אינו 

אדם כלל כנ"ל: הינו כמו שהאדם מצוה להעמיד בנים בעולם בשביל קיום העולם, כן הוא מצוה להכניס דעת ויראת שמים 

בבניו ובתלמידים, כי זה עקר המצוה, שמצוה להעמיד תולדות לקיום העולם, כי העקר להעמיד תולדות ממין בני אדם דוקא, 

ולא מין בהמות וחיות בדמות אדם. 

על כן כל זמן שאין מאיר הדעת בבני אדם, ואינם יודעים ומרגישים אלקותו יתברך וממשלתו, אינם בכלל בני אדם, מאחר שאין 

בהם דעת לדעת את ה', שזה עקר גדר האדם. ועל כן נחשב העולם כתהו ובהו, ועל זה נאמר: לא תהו בראה לשבת יצרה, כי 

צריכין לישב את העולם, שיהיה מישב העולם מבני אדם דיקא, דהינו מבני דעה, שיודעין את השם יתברך. 

וזהו גם כן מצות: "ומלאו את הארץ", שצריכין למלאות את הארץ בבני אדם. הינו שכל אדם מצוה שידבר עם חברו ביראת 

שמים כדי להכניס דעת בחברו, שזה עקר ישוב העולם, שיהיה העולם מישב מבני אדם, הינו מבני דעה, שיודעין את השם 

יתברך כנ"ל.

על כן צריך כל אחד לעסק בזה להכניס דעת ויראת שמים בחברו, שעל ידי זה נעשה חברו בחינת תלמיד אצלו, ואזי כשימלאו 

ימיו ויגיע זמן הסתלקותו, אזי יתלבש בזה הדבור שהכניס בחברו, ויהיה נחשב כאלו הוא בעצמו ממש קים בזה העולם, כמו 

שכתוב: "אשר אין חליפות למו" 'חד אמר בן, וחד אמר תלמיד'. 

נמצא כשנשאר בן או תלמיד אחריו, אזי יש חליפות למו, הינו כי יש לו חליפין, מאחר שנשאר דעתו אחריו על ידי בן או תלמיד 

כנ"ל כי עקר הוא הדעת, וכשנשאר הדעת אחריו על ידי בן או תלמיד, נחשב כאלו הוא ממש נשאר קים בעולם. 



-כז-    /חגודהג'

האב נותן לבוש לנשמת הבן ועל ידי כן נשמתו נמשך לנצח נצחים

ידי זה נמשך  )תניא פ"ה( ועל  נותן הצלם והלבוש לנשמת הבנים  מדברי האר"י שהאב  וכידוע 

זכרו לדורות עולם, ורבינו הקדוש מצוה )כתובות קג.( בשעת פטירתו "לבני אני צריך" נכנסו בניו 

אצלו אמר להם הזהרו בכבוד אמכם נר יהא דלוק במקומו שולחן יהא ערוך במקומו מטה תהא 

מוצעת במקומה יוסף חפני שמעון אפרתי הם שמשוני בחיי והם ישמשוני במותי, ובסוד הנ"ל 

דכחות הרוחניות נמשך על ידי הבנים אחריו, וזה הוא הסוד "ברא כרעא דאבוה".

הולך  הירושה  וכל  בהנכסים  מצליחין  ואינן  לבניו  ירושה  מנחיל  כשהאב  נראה  ולפעמים 

לטמיון ולפי הסתכלות הנ"ל שאינו חיין עם אביהם ואין לו המשכה אחריו, ומאידך גיסא רואין 

ירושה שנמשך לדורות ובסוד הנ"ל שהבנים מקושרים לאביהם ונותנין לו נייחא במרמים מלוה 

להם כח אביהם.

הרב נותן לבוש לרוחניות נשמת התלמיד

וכמו בסוד הירושה בן לאב, כמו"כ יש כח ירושה רב ותלמיד ויהי' נא פי שנים ברוחך )מל"ב 

ב ט(, ולפי הנ"ל דכמו דהאב הגשמי נותן לבוש לשנמת בנו כמו"כ רב ותלמיד הרב נותן כח 

נשמה להתלמיד ומה שנעשה בחיצוניות אצל האב גשמי נעשה בפנימיות אצל האב הרוחני 

הרב שמביאו לחיי העולם הבא, והאריכו בזה בספרי הסוד דלפעמים הבן יש לו נשמה גבוה 

יותר מאביו והלבוש הוא מהאב ונשמתו הוא מהצדיקים עליונים ואין לנו עסק בנסתרות.

סוד ויהי' נא פי שנים ברוחך

שבא  גשמי  בהסתכלות  שלא  לביתך  צו  בחי'  ביתו  ואת  בניו  את  מצוה  של  הסוד  נבין  ובזה 

הזמן להפרד מהאב ופעם אחרונה שנפגשין עמו ולפי הנ"ל הסוד בזה דבזה  נותן להם הרוחו 

ושארית נשמתו וממשיכין אותו להלן על ידי הכח בן כרעא דאבוה, וכן הרב לתלמיד וזה הוא 

הסוד הגדול להיות נמצא בשעת פטירת הצדיק אצלו כדי לירש כחות הרוחניות מהצדיק. 

המטה,  אל  רגליו  שאוסף  לפי  הקדושים  בניו  את  יעקב  שבירך  הברכות  פנימיות  הוא  וזהו 

ומבקש מהקב"ה שע"י כח ברכותיו יתמשך כחות הרוחניים, ורק בקהלם מבקש מהקב"ה שאל 

תחד כבודי אבל בכל עת עבודתם ותפלתם ובמשך כל ימי חיי האיש הישראלי מקושר בקיטרא 

האב  אלא  אבות  זכות  לו  ויש  בן  אחר  בן  יורש  ולא משום שהוא  הקדושים  עם האבות  חדא 

גופיה נעשה לעצם מעצמיו ובשר מבשרו, בחי' אביו נותן האודם והלחלוחיות וכו'.



-כח-

זכור לנו ברית אבות על ידי נשמת האבות שבקרבנו

יצחק  זכות אבות "אלה'י אברהם  ודבר הראשון מזכיר  )עמידה(  הישראלי עומד בתפלתו  איש 
ויעקב" ואינו משום פרוטקציה גרידא ח"ו במושג הגשמי אלא אומר ומזכיר להקב"ה שיש בו 

בקרבו דם קודש זרע אבות וממשיך כחות האבות עמו לדורות עולם, ולפיכך איש הישראלי 

על  שיעבור  מה  פטירתו  בשעת  מגלה  אבינו  ויעקב  אבות",  ברית  לנו  "זכור  להקב"ה  בוכה 

כלל ישראל לדורות עולם, ובקש לגלות את הקץ ונסתלקה שכינה ממנו ולמה מגלה עתידות 

ההסתכלות הוא כנ"ל שנותן כעת הכחות לי"ב שבטי י'ה להשאר עמהם ולנצח אל ישכחנו ואל 

יעזבנו, 

וכן נותן הכחות ליהודה ולבנימין ולשאר שבטי י'ה ולשבט דן יהי דן נחש עלי דרך דמוסב על 
שמשון )כדפירש רש"י( שיהי' לו כחות ללחום עם משנאי הוי' ויעקב אבינו מבקש מהקב"ה שילוה 

כחותיו הרוחניים לזרעו אחריו, ומסיים דבריו לישועתך קויתי הוי'.

בני ישראל יורדין במצרים מיצר הגלות עם הבטחת הקב"ה אנכי אעלך גם עלה

ישראל  בני  את  ויעבידו  מצרים  שעבוד  בחי'  למצרים  שיורדין  בהימים  עומדין  ישראל  כלל 
יזכור שהבטחת הקב"ה ליעקב  וכל היכי שיורד במיצר הדעת  ויהודי כל היכי דאיתא  בפרך, 

אבינו "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה" )בראשית מו ד( מוסב על כל יהודי עד סוף 

כל הדורות כל היכי דאיתא אינו בלבד ח"ו אלא השם אלהי'ו עמו ותרועת מלך בו )במדבר כג כא(, 

ובזה מרגיש גאולה כללי וגאולה פרטי בני ישראל בני מלכים הם זרע קודש זרע אברהם יצחק 

יעקב.

ישראל מבקש מהקב"ה שנזכה להאמין ולחיות עם כחות של האבות שבקרבנו, ושנדע  כלל 
לנו  יהי'  זה  ידי  ועל  זאת  ירגיש  עבודתו  בדרגת  אחד  וכל  אבותינו  ומי  אנחנו  מי  נשכח  ולא 

גאולה כללי וגאולה פרטי אמן.


