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שיחת ליל שבת

עונג שבת

א( נר משום עונג שבת

ברמב"ם )פ"ה מהל' שבת ה"א( שחייבין כל ישראל שיהיה בבתיהן נר דלוק בשבת וכו' שזה בכלל 
ההדלקה  קודם  לברך  וחייב  שבת(  כבוד  משום  דהו"ל  דמבואר  בפ"ל  הסתירה  על  הארכנו  )ובמק"א  שבת  עונג 

אקב"ו להדליק נר של שבת.

ב( ברכת עונג שבת

והנה באמת יש לתמוה למה אין מברכין על מצות עונג שבת, והיה אפשר לומר דעונג שבת 
הגשמי  בעולם  שהם  המצוות  שכל  בפוסקים  )כמבואר  רוחני,  דבר  על  לברך  אפשר  ואי  דק  רוחני  ענין  הוא 

והמעשה מברכין על זה, משא"כ מצוות הלבבות כמו אהבת ה' ויראת ה' שאין מברכין על זה( אבל באמת אינו נראה כן 

דבאמת עונג שבת הוא כפשוטו עונג של הנאת הגוף, וכדמבואר שמתענגין בשבת במאכלים 

ביותר  שמן  תבשיל  לתקן  שצריך  חכמים  שאמרו  זה  עונג  איזהו  הרמב"ם  וכמוש"כ  טובים! 

ומשקה מבושם לשבת, וכמו שאומרים בזמירות שבת להתענג בתענוגים ברבורים ושליו ודגים 

תרנגולים מפוטמים וכו', ומכל זה חזינן דצריכין מאכלים גשמיים המענגים את הגוף כפשוטו 

ממש.

ג( תלמידי חכמים בשבת

וחזינן גם חידוש בפוסקים )ברמ"א או"ח סי' רצ( שתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימי השבוע 
ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתיה, )משא"כ בעל הבתים שעוסקים במלאכה צריכין לעסוק יותר בתורה( ועל הבני 

ויותר מזה מובא בהחיד"א  וימים טובים אלא לאכילה ושתיה,  ניתנו שבתות  תורה נאמר לא 

)בספרו מחזיק ברכה ס"ס רצ( שמנהג רוב התלמידי חכמים בכל המקומות שלא לעמול בעיון ההלכה, 

כדי להתענג ולשמור ולהחליף כח, 

והיעב"ץ )בסידורו( ובשו"ת צפיחית בדבש )סי' כג לאחד מגדולי ספרד( שאוסרים ללמוד עיון בשבת 
)שם(  במחז"ב  בחיד"א  עליהם  חולקין  והרבה  שבת,  חילול  והו"ל  שבת  מעונג  מניעה  שהוא 

זה  ומכל  י"ח(,  סי'  )ח"ב  יביע אומר  ובשו"ת  סי' מה(  )ח"ד  בזה מאד בשו"ת מנחת אלעזר  והאריכו 

חזינן דהפשטות של עונג שבת הוא מצד הגוף כפשוטו ממש, וא"כ הדרא ק"ו לדוכתה דלמה 

אין מברכין על מצוות עונג שהוא כפשוטו על עונג הגוף.
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ד( ברכת הנרות גם על העונג

ויש לומר דהברכה שמברכין על הנרות שבת )שהוא משום עונג שבת כמוש"כ הרמב"ם הנ"ל( קאי גם על 
כל מעשה העונג שעושין במשך כל השבת קודש )וכבר הערנו שיש הידור בזה שהבעל ישמע הברכה, וכמו"כ 

יש לבאר מה שצריכין לומר בע"ש הדליקו את הנר, ומכינים הנרות, שבזה נעשה שותף גם למעשי הברכה וההדלקה(, שגם על 

הנר יכולין לומר שהוא עונג גשמי )ובפרט לפי מה שהיה בזמן שלא היה עלעקטרי( ועל עונג הזה מברכין 

ברכה.

ה( נר מושג רוחני

וביאור הדבר מה שבמרכין על מצות עונג שבת בהדלקת הנרות, דהנה סוד העונג הוא על מה 
)שכ' מוהרנ"ת בהל' שבת הלכה ד', שעונג  שנאמר בפסוק אז תתענג על הויה, שהוא גבוה יותר מהויה, 

שבת הוא בחי' והשביע בצחצחות נפשך, שאז תתענג "על" ה' הוא בחי' צחצחות שהם למעלה מהספירות, ועיי"ש שמבאר שתיקוני 

שבת הם מטה שלחן כסא נר, ועיי"ש שכ' מהרנ"ת שמטה הוא ארון העדות שעומד בבית קדשי הקדשים שנקרא חדר וגו' )מלכים ב' 

יא ב(, וע"י אונה יכול לתקן הכל(, וע"י הנר שבת שהוא סוד הרוחניות בתוך עולם הגשמי בזה 

יזכה אח"כ להסתכלות נכונה על כל תענוגי השבת להבין שהכל הוא בחי' אז תתענג על הויה.

ו( מכביד על הגוף

והנה קושי החיבור לכל המושגים האלה, כי אחר שבארנו שעונג שבת הוא כפשוטו להתענג 
וכמוש"כ  הרוחני,  מעולם  מאוד  רחוק  שהוא  הוא  האדם  הרגשת  הרי  ממש,  הגוף  בתענוג 

הרמב"ם שאוכל אוכל מבושם ושמן ביותר, ודרך האדם שהמאכלים האלה מכבידים ומפילים 

שינה, וקשה לו להאמין שזה מש"כ אז תתענג על הויה.

ז( מאזניים לפי הענין

משל למה הדבר דומה לכף המאזנים ששוקלים על זה אבנים כבדים, ועל הכף השני שם כסף 
וזהב, הרי האבנים שוקלים יותר ונראה שזה מה שחשוב ועיקר, וכמו"כ הוא בשבת כשמתענג 

בתענוגים גשמיים כפשוטו הרי מרגיש הגשמיות ואיך יכול להתחבר להרוחניות.

ח( לילי שבתות הארוכים

ונופל  הסעודה  אחר  עייף  הוא  החורף שבליל שבת  ביותר בשבתות  בזה  מורגש  הקושי  וכל 
לשינה עמוקה, וביום שבת קודש היום קצר וכו', ומוצא את עצמו מהר במוצאי שבת )ובמוצאי 

שבת הארוך לבו נשבר על שלא ניצל את השבת וכו'(.
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ט( התעלות הגשמי

האמת  באור  הבריאה  על  להסתכל  כשמשכיל  הנכונה  בהסתכלות  תלוי  הכל  באמת  אבל 
ועל  הגשמיות,  כל  על  אחרת  הסתכלות  לקבל  כדי  ניתן  שהשבת  מבין  שאם  והפנימיות, 

המאכלים המבושמים ומשמינים, ואוכל ולועס וכו' ומאמין בכל זה שכאן בעולם הגשמי נמצא 

הסוד של השבת ונשמת ישראל, והסוד של הקשר והיחוד של "בינו ובין בני ישראל", בסוד 

המלך והמטרנותא שישובין ביחד, וגם כשנופל לשינה מאמין שגם בזה יש סוד של אז תתענג 

על הויה, ושינה בשבת תענוג ומאמין במחשבותיו שעולים מן האדים של המאכלי שבת שמזה 

נעשה חלומות קדושים )ומתפלל על זה כשאומר ברכת המפיל( 

כלשון רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא יט( "כי החלומות הם כפי המאכלים שאוכל, כמובא, כי בכל דבר 
ונצטרפין  ועולים להמח,  וישן, עולים האדים מהמאכלים שאכל  יש אותיות כנ"ל, וכששוכב 

האותיות שיש בהם, ומזה נעשה החלום. נמצא כשאדם אוכל אם היה אוכל הכף השני קדם 

הראשון, היה מתראה לו חלום אחר, כי בכל דבר יש אותיות אחרים; ואלו היה אוכל זה הכף 

תחלה, היו נצטרפין האותיות בצרופים אחרים והיה מתראה לו חלום אחר. ומי שיש לו שלמות 

לשון הקדש, הוא יודע האותיות שיש בכל דבר כנ"ל, על כן הוא יכול לפשר חלמין כנ"ל. והבן 

היטב" )ועי' תורה יז קמא אות ג1(.

י( הסתכלות על הרוחני

וכמו שמצינו כשנמצאין אצל הצדיק שנקרא שבת דכולהו יומי )זוה"ק ח"ג קמד, ב( שחזינן שלא 
דאין  קודש  בשבת  וכמו"כ  וכו',  נשמתו  על  צועק  אחד  וכל  הגשמיות,  על  לצעוק  שם  באים 

הגשמיים  הענינים  בכל  להסתכל  זוכין  רק  וגופני,  חיצונית  בהסתכלות  הגוף  על  מסתכלין 

ביותר, שמתעסקין בה בשבת באור הפנימי וזוכה להבין שבכל דבר ודבר יש כבוד הש"י, ויש 

להיפוך מישראל שמשבח  וכן  לישראל  לכל אחד מישראל, מהש"י  והרצון שיש  ההתפארות 

ומפאר את הש"י.

יא( סברא של שבת

בימות  בה  שמתעסקין  גוון  באותו  זו  אין  הרי  בשבת  בה  שעוסקין  התורה  עסק  כל  וכמו"כ 
זי"ע שאמר שיכולין לראות על "סברא" שזהו סברא שנתחדש  החול, וכמו שידוע מהחזו"א 

1 ליקו"מ )שם( והתקון לזה, להכניע ולבטל כסילות השכל, הוא על ידי בחינת מזבח, כי עקר יניקת הכסילות, דהינו הקלפות, 

הוא רק מבחינת מזבח )עין זהר תרומה קל"ט(, הינו בחינת אכילה, כי 'שלחנו של אדם מכפר כמזבח' )ברכות נ"ה(, ומשם עקר 

יניקתם. ועל כן אפלו אחר אכילת איש הכשר, בהכרח שיהיה לו בלבול הדעת קצת אחר האכילה, וזה מחמת שיניקת הכסילות 

יותר. ואז כשהמזבח כתקונו, הינו שהאכילה  הוא משם. אך צריך שלא לתן חיות להקלפות, כי אם כדי חיונו בצמצום ולא 

בכשרות כראוי, אזי נכנעים הקלפות, הינו הכסילות, כי אינו נותן להם כח וחיות, כי אם כדי חיונו בצמצום, שזה מכרח לתן 

להם, כידוע, אבל אינו נותן להם שום כח וחיות יותר מכדי חיותם: 
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בלימודו  מאיר  קודש  בשבת  הרי  וחסידות,  פנימיים  ספרים  כשלומד  ובוודאי  קודש,  בשבת 

התהילים  באמירת  וכמו"כ  החול,  בימות  בה  שעוסק  ממה  אחרת  לימוד  והוא  הגנוז,  האור 

וכיו"ב הרי אינו דומה התהילים של שבת להתהילים של ימות החול, וכל האמירה הוא בסוד 

היחוד והקשר הפנימי שמתענג על הויה.

יב( אז תתענג

ויעזור הש"י שנזכה להסוד של עונג שבת, שיש איסור מלאכה בשבת שזהו דבר שכל ישראל 
שוין בה )אפי' הפשוטי עם(, ויש מצות עונג שבת, בבחי' אז תתענג על הויה שזהו השבת הפנימי 

יותר, שזוכה להדבק בהאור האלוקי והסוד של התורה, ומיניה מתברכין כל שתא יומין שזוכה 

גם בימות החול להרשימו של עונג שבת בכל עניני החיים ובכל המעברים שעוברים עליו.

****

ליל שבת סוד נרות שבת

נרות שבת

א( אור הגנוז

נרות של שבת קודש הם בחי' סודות התורה וכמוש"כ בבני יששכר )מאמרי השבתות( בשם הרה"ק 
ר' פנחס מקאריץ ז"ל שנר השבת הוא הארה מהאור הגנוז )ששימש ל"ו שעות של שבת עיי"ש( וכמוש"כ 

שנגנז האור בהתורה, וזה סוד הנרות שבת שהוא סוד אור הגנוז.

ב( סודות התורה

בכתבי  המדובר  לכאורה  אזי  התורה  סודות  על  כשמדברים  בפשטות  דהנה  הענין  וביאור 
האר"י ז"ל וכו', ובוודאי זהו האמת, אבל באמת כלליות של סודות התורה שהכוונה הוא על 

כל הפנימיות, דהיינו שיש הבריאה בהחיצוניות, שזהו כל הגשמיות איך שנראה לעין הגשמי, 

אבל הסוד של הבריאה הוא האור האלוקי, שיודע שכל הבריאה יש בה פנימיות וסוד, סוד גלוי 

הש"י בתוך כל מעשי בראשית, וכמו"כ גלוי סוד של נשמת ישראל בכלליות, ובפרטיות שיש 

לכל אחד ואחד מישראל סוד פנימי עם הש"י, וכל מי שיודע לחיות באופן כזו, שמאמין שיש 

סוד בכל מה שקורה עמו, והש"י עמו ואצלו תמיד, וכל תהלוכותיו בדיבור מחשבה ומעשה יש 

בו סוד של נשמת ישראל, כל זה הוא אמיתות סודות התורה.
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ג( התורה ונשמת ישראל

וכמו שרואין בזוהר הקדוש ובאר"י ז"ל והחבריא, שכל מהותן היתה סודות התורה, וכשראו 

ואחד  אחד  כל  אצל  הוא  וכן  ישראל,  ונשמת  התורה  בסוד  הסתכלו  מיד  וכיו"ב  פורח  עוף 

מישראל, ויכולין לזכות לזה ע"י האור של נרות שבת וכמו שנבאר.

ד( נר הנשמה

נר הויה נשמת  הענין דכשמדליקין הנרות שבת, אזי מדליקין סוד הנשמה, כמוש"כ  וביאור 

אדם, וכמו"כ נדלק אור התורה השייך לשורש נשמתו, כמוש"כ כי נר מצוה ותורה אור, ולכן 

כתבו הספרים הקדושים שבשעה שמדליקין הנרות שבת יכוון שמדליקין האור העליון, )עי' בבן 

איש חי פר' נח שנה שניה יכוון שיאירו נרות שבקדושה למעלה(.

ה( הסתכלות בנרות

והנה בפשטות צורת החיבור אל הנרות באה ע"י ההסתכלות בנרות השבת, וכמוש"כ הרמ"א 

יזכה  בנרות,  הסתכלותו  שע"י  שבת,  של  בנרות  עיניו  יתן  לקדש  שמתחיל  שבשעה  רע"ג(  )סי' 

לדבק עצמו בסוד הנר הפנימי שהוא הנר הויה נשמת אדם, בסוד קדושת הנשמה יתירה של 

שבת, וכמו שבארנו שיזכה להאיר נשמתו בסוד הפנימיות של הבריאה.

ו( תיקני אדה"ר

ובבן איש חי, )פר' בראשית שנה שניה( כ' דבר נפלא שתיקון עץ הדעת נעשה ע"י ג' הדברים שעושין 

בשבת, שעל ידי הלחם של שבת נעשה תיקון על ותרא האשה כי טוב העץ למאכל, ובנר על 

וכי תאוה הוא לעיניים כי הנאת הנר הוא למראה העיניים ובפרט ע"י ההסתכלות בהנרות, והיין 

של הקידוש על ונחמד העץ להשכיל כי חמרא וריחני פקחין עכ"ל הקדוש.

ז( קדושת העינים

שאמרו  כמו  בעיניים  תלוי  הפגם  שעיקר  ז(  תורה  )קמא  ז"ל  רבינו  כ'  שכבר  נפלאים  והדברים 

שמשון הלך אחר עיניו וכמוש"כ ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם )עיי"ש שזה נקרא זווג דסט"א 

נישואין של הנחש( ובוודאי עי"ז נסתם רח"ל אור העיניים לראות הפנימיות והסוד, וע"י הסתכלותו 

)היפוך  האור  מאורי  בחי'  הרוחני,  האור  לראות  שיזכה  העיניים  לקדושת  וזוכה  מתקן  בנרות 

מהתאווה שהוא מאורי אש לקו"מ בתרא סז(.
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ח( נר והשלהבת

בכל  הנרות  בקדושת  ומאמין  השלהבת  ועל  הנרות  על  מסתכל  וכוחו  יכולתו  כפי  אחד  וכל 
נשמת  בסוד  נשמתו  להאיר  זוכה  ועי"ז  האלו,  בהנרות  ששורה  השכינה  של  והאור  פרטיה, 

ישראל, בסוד ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם שכ' האור החיים הקדוש )פר' כי תשא( שהוא 

מבטא הסוד הכמוס של הנשמה.

ט( הנאה מהאור

ותנוח  וכמוש"כ  נרות שבת,  מלפנים בישראל היה אצל כל אחד בטבעיות ההנאה של  והנה 
משלום נפש זו הדלקת נר שבת )שבת כה, ב( שע"י הנרות שבת לא ישבו בחושך, ובזמנינו שבדרך 

כלל יש אור העלקטרי, וכמו"כ יש שאינם מניחים את הנרות על השולחן ממש, ובזה צריכין 

דייקא להפוך הפנימי של הנר שבת, וע"י ההסתכלות בקידוש ובברכת בורא פרי הגפן וכיו"ב 

זוכה לאור הנרות )ועי' בן איש חי שנה שניה נח אות ד' "אף על פי שאוכל ומקדש על הגג, שאור הלבנה זורח על שלחנו 

מבערב, עם כל זאת מדליקין נר שבת בברכה, יען דנר שבת מלבד טעם הפשטי של שלום הבית, יש בו חיוב על פי הסוד, כן העליתי 

בסה"ק מקבציאל, ועיין אשל אברהם סימן רס"ג סעיף קטן כ"א, יעוין שם"(:

 ******
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סיפורי מעשיות

פרק ד'

ענף א

נַּ"ל!א	.א האכַּ ֲעשֶׂ הארוֶֹצהאָלחּוס2אַעלאַעְצְמָך-תַּ ֲחלוֹם:אִ	םאַ	תָּ ַעםאַ	ַחתאָהיּוא	וְֹמִריםאלוֹאבַּ פַּ

ְוֻהְכַרחאְלַקיֵּםאֶ	תאַהֲחלוֹםאב.א

ָהָיהאלוֹאֲעַדִיןאַעלאָהַ	ְכַסְנָי	3,א	.א עוֹתאשֶׁ ְוָהַלְךאְוָנַתןאמוַֹתראַהמָּ

ןאַעלאָהַ	ְכַסְנָי	אד.א יַחא	ַּם-כֵּ ָהָיהאלוֹאִהנִּ יםאֲחׁשּוִבים4אשֶׁ ְלּבּושִׁ 	ַּםאַהמַּ

ע(א]ַמְלּבּוׁשאֶעְליוֹן[אה.א יְנְטשֶׁ 	וֹןא)ֲ	פִּ לאסוֲֹחִרים5,אכְּ ׁשּוטאשֶׁ ְוהּו	אָלַקחאְלַעְצמוֹאַמְלּבּוׁשאפָּ

2 אולי הכוונה היות שלא יכול להתגבר על המחשבות שלא נותנות לו להוצאן מכח לא הפועל, וממילא העצה בחלום שיוכל 

לצאת ממקום המצר שנמצא, ולא יחזור למקומו ושכרות.

ואין נראה שמהחלום חשב שלחוס על עצמו הפירוש שיחזור ליהות המלך וכו'.

3 לכאורה אין הכוונה ששילם את המותר החובות שהיה לו על האכסניא, שא"כ מאן דכר שמיה, אלא שלא רצה לקחת אותם 

איתו כמו המלבושים להלן ומדויק  לשון 'גם המלבושים'.

4 בערכין, שהלא כל מהותו היה בן עבד ושפחה, אלא לעומת מה שלקח עכשיו הפחותים והפשוטים מכונה 'חשובים'.

ואולי הכוונה שהיו המלבושים החשובים שקיבל מאביו ואמו העבד והשפחה, והלא אמו השפחה הלא עובדת בבית המלך 

וכנראה שעדין נשלח מבית הוריו בבגדים חשובים הראוים למשרתי המלך,

ואם כנים הדברים יתיישב ביתר יסוריו של הבן השפחה שסוף סוף הלך עוד עם בגדים של קרובי מלכות ולא רק במחשבתו 

היה כל המשא ומתן אם הבן מלך, וכו'.

5 לכאורה הכוונה פועלי הסוחרים ולא הסוחרים עצמם.
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ים7אְוָהַלְךאַעלאַהיִָּרידאו.א כִּ םאְוִהשְׁ ְוָנַסעאַעלאַהיִָּריד6אּוָב	אְלשָׁ

יבאלוֹאֵהן9א	.א ֵ	יֶ	האַעְבדּות?אֵהשִׁ ראבְּ כֵּ תַּ ּוָפַ	עאּבוֹאסוֵֹחראֶ	ָחד,אְוָ	ַמראלו8ֹ:אְרצוְֹנָךאְלִהשְׂ

יראַעְצְמָךאֶ	ְצִלי?10אח.א כִּ שְׂ ֵהמוֹת,אתַּ ָ	ַמראלוֹ:אֲ	ִניאָצִריְךאְלהוִֹליְךאבְּ

א ֶ	ה11,אֵמֲחַמתאַהֲחלוֹםאַהנַּ"לאט. באֶ	תאַעְצמוֹאבָּ ַנ	יאְלַישֵּׁ ְוהּו	אל	אָהָיהאלוֹאפְּ

ֶכףאי.א ָכרוֹאתֵּ ֶכףאֵהן!אְוַהּסוֵֹחראשְׂ ְוָעָנהאְוָ	ַמראתֵּ

א ְרָתיו12אי	. ֶדֶרְךאָהָ	דוֹןאַעלאְמשָׁ ׁשאִעּמוֹאּוְלַצּווֹתאָעָליו,אכְּ מֵּ ְוֵתֶכףאִהְתִחילאְלשַׁ

א יאהּו	אִ	יׁשאיב. ֶ	ה13,אכִּ 	יאֵ	יןאָר	ּויאלוֹאַעְבדּותאכָּ ַודַּ יאבְּ ה?!אכִּ ַעְצמוֹ:אֶמהאָעשָׂ לאבְּ כֵּ ְוהּו	אִהְתִחילאְלִהְסתַּ

ַרְך14,א

א ֵהמוֹתאי	. ֵהמוֹתאְוֻיְכַרחאֵליֵלְךאַרְ	ִלי15אֵ	ֶצלאַהבְּ האִיְצָטֵרְךאְלהוִֹליְךאבְּ ְוַעתָּ

6 כנראה שקיים החלום הראשונה שהראו לו 'יריד' מסוימת במקום פלוני.

7 מעשה רב ופוק חזי שבהתחלת היום משתכרים ואין להשתכר באמצע היום כבשנים קדמוניות.

8 כאן נתחדש מה שלא הוברר לעיל, שהסוחר שאל אותו ולא שהוא חיפש עבודה להשתכר.

9 ראה שהלא לא אמר לו איזה עבדות, וממילא כשאמר לו 'הן' פירוש שהוריד את עצמו לעבדות השפל והגרוע ששיך בעולם, 

וכמו שארכנו במאמר על לוט ובנותיו כשאמר לאנשי סדום )בראשית יט ח( "הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא 

אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם", אמת שלא היה להם דבר אבל היות שבכח היה היכולת לאנשי  סדום הרעים והחטאים 

להוי' מאד לעשות כטוב בעיניהם נחשב כהיו מחוברים לשאול תחתית ומשם הוציאו את נשמת דוד שמצאו בסדום כמ"ש 

הכתוב.

10 הלא כבר הסכים הבן השפחה לכל עבדות שרוצה הסוחר.

11 לכאורה היה צריך לאומרו לעיל מיד כשהסכים להשתכר בכלליות על כל העבודות.

12 ולא היה לו פנאי להתיישב ולהתחרט, והיינו שאע"פ שקיבל בעצמו על ידי החלום שצריך להשתכר בעבודה ראשונה, אך 

כאן הרגיש שאינו יכול לעמוד בזה, וכעין בחי' אני אמרתי 'בחפזי כל אדם כוזב'.

13 לכאורה מה חשב מהתחלת החלום שאמרו לו שישתכר בעבודה הראשונה שימצא, וכי לא עלה בדעתו עבדות פרך בפרט 

שלא הגבילו לכלום אלא העבדות הראשונה, כעבודת 'הגורל' שיכול ליפול על כל דבר שבעולם.

14 וכן מכאן משמע שאפילו כשהיה בבית אביו העבד והשפחה לא עבר עליו עבודה קשה כזאת.

15 מה הכוונה בזה, האם זהו הקושי הרגלי או רכיבה, וי"ל שמתבטא ההליכה ברגלו כשוה בשוה עמם, ובאמת כשרץ אחריהם 

במידת מה הינו פחות מבהמה.
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א ֶדֶרְךאָהָ	דוֹןאיד. ראְלִהְתָחֵרט16אְוַהּסוֵֹחראְמַצוֶּהאָעָליואכְּ ַ	ְךאִ	יאֶ	ְפשָׁ

א ֵהמוֹת?אטו. י17אִעםאַהבְּ ַ	לאֶ	תאַהּסוֵֹחר:אֵ	יְךאֵ	ֵלְךאְלַבדִּ ְושָׁ

א ם18ט	. י,אְוֵתֵלְךאִעמָּ לִּ ֵהמוֹתאשֶׁ יבאלוֹ:אֵיׁשאעוֹדארוִֹעיםאמוִֹליֵכיאבְּ ֵהשִׁ

ּיוִֹליֵכם,אי	.א ֵהמוֹתאשֶׁ ְוָנַתןאלוֹאְלָידוֹאֵ	יֶ	האבְּ

א ֵהמוֹת,איח. ָ	ראָהרוִֹעיםאַהּמוִֹליִכיםאַהבְּ צּואַיַחדאשְׁ םאִנְתַקבְּ ְוהוִֹליָכםאחּוץאָלִעיראְושָׁ

א ֵהמוֹתאיט. ְוָהְלכּואַיַחדאְוהוִֹליְךאֶ	תאַהבְּ

ענף ב

ְוַהּסוֵֹחראָהָיהארוֵֹכבאַעלאסּוס,אְוָהַלְךאֶ	ְצָלם19אכ.א

ֵחדאְמ	ֹדאְמ	ֹדאכ	.א ַ	ְכָ	ִרּיּות,איוֵֹתראְמ	ֹד20אְוהּו	אָהָיהאִמְתפַּ ַ	ְכָ	ִרּיּותאּוְכֶנְ	ּדוֹאָהָיהאבְּ ְוַהּסוֵֹחראָהָיהארוֵֹכבאבְּ
ֶנְ	ּדוֹ,א ַ	ְכָ	ִרּיּותא	ָּדוֹלאכְּ ָרָ	הּואבְּ ִמןאַהּסוֵֹחר,אֵמֲחַמתאשֶׁ

א ןאִנְדֶמהאלוֹאכב. יאָהָיהאִ	יׁשאַרְךאְמ	ֹדאַעלאכֵּ ּקּותוֹאכִּ יאֵמרֹבאדַּ ֶכףא)ַהְינּואכִּ ַמְקלוֹאְוָימּותאתֵּ ָ	האַ	ַחתאבְּ הא	וֹתוֹאַהכָּ ןאַיכֶּ ְוָהָיהאִמְתָיֵר	אפֶּ
לאֶ	ה(א כָּ

א לאכ	. ֶחםאשֶׁ נָּחאּבוֹאַהלֶּ מֻּ קאשֶׁ ֵהמוֹתאְוַהּסוֵֹחראֶ	ְצָלםאּוָב	ּואְלֵ	יֶ	האָמקוֹם,אְוָלְקחּואַהשַּׂ ְוָהָיהאהוֵֹלְךאִעםאַהבְּ
ֶחםאֶ	ה,אְוָ	ַכלא ןאִמלֶּ ָהרוִֹעים,אְוָנַתןאָלֶהםא)ַהּסוֵֹחר(אֶלֱ	כֹלאְוָנְתנּואלוֹא	ַּם-כֵּ

16 לא נתברר למה א"א הלא לא התנה הסוחר וכו' ולא השקיע ממון בתנאי שלא יחזור,

וגם צ"ע הלא הכל עשה עבור החלום, וכי לא פיחד מזה.

17 ואולי היות שהיה באמת בן המלך אצילי, ואין דרכם להתעסק בעבודה גשמיות כזו עם בקר.

18 כל זה רמוז בשיר השירים )א ז-ח( הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי 

חבריך: אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים:

19 לכאורה ישאל השואל שהיה יכול להשיב על השאלה הקודמת שהוא מפחד להוליך בהמות, שהנה תלך אחרי אם כפשוטו 

שהוא הלך אצל הרועים.

ואולי התכוון לומר שדרכי אין להלוך עם הבהמות, ותלך עם שאר הרועים , וכאן היה המעשה שהלך עם הרועים והסתיים  

כדלהלן.

20 צריך ביאור בפשטות למה היה באכזריות יותר.
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מרפא לשון

מאמר אש  - לשון הרע

א. חשבון הנפש

לעסוק  הזמן  הגשמים  בעצירת  המצב  וכן  ישראל,  בארץ  שהיו  הנוראיות  השריפות  אחרי 

יחשב  לעולם  צער  כשבא  יד(  אות  תשובה  ערך  המדות  )בספר  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  הנפש,  בחשבון 

שבשביל חטאו בא זאת הצרה עכ"ל. 

בהמאורע הנורא שנשארו רח"ל מבני ישראל בלי מחסה גג לראשם וכן רכוש רב,  להתבונן 

וכמו"כ יש עיכוב השפע מפאת חסרון הגשמים, שכל זה גרם הרוחות הרוחות לפשט השריפות.

ב. שריפה כנגד לשון הרע

עבירות  השלש  נגד  דין  בית  מיתות  ד'  דיש  מבואר  יז21(  לב,  )דברים  אליהו  באדרת  והנה 

שהוא  הגיהנם  שעיקר  טו(  )בערכין  בחז"ל  דמבואר  הרע,  לשון  עון  נגד  הוא  ושריפה  החמורות 

על המספר  הגיהנם  לשר  אומר  וכמו שאמרו שם שהש"י  הרע,  לשון  בעקבות  באה  השריפה 

לשון הרע אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה, 

וכמו"כ מבואר במדרש תהילים )מזמור נב( שאומר הקב"ה אם רצונכם להנצל מגיהנם הרחיקו 

שעיקר  בחז"ל  לשונות  הרבה  וכמו"כ  הבא,  העולם  לחיי  זוכים  ואתם  הרע  מלשון  עצמכם 

הגיהנם בא על עון לשון הרע רח"ל.

ג. הגוף נכלה

וכדי לבאר הדבר אפשר לומר דסקילה והרג וחנק אינם מכלים את הגוף, שהנשמה מסתלקת 

והגוף קיים, משא"כ בשריפה שהגוף גם נשרף, שזה מבטא הכליון הגמור, שבא עקב הלשון 

הרע. 

21 אדרת אליהו )שם( ואלו ארבע ראשי עבירות נאמרו בארבעה ראשי עשרת הדברות, הדובר לשון הרע עובר על 'אנכי', שהוא 

כאילו כפר בעיקר )ערכין שם(. העובד עבודה זרה עובר על 'לא יהיה לך אלהים אחרים'. שפיכות דמים עובר על 'לא תרצח'. 

גילוי עריות הוא 'לא תנאף'. ועונשן של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שלשה מיתות בעולם הזה, סקילה חנק והרג. 

ועל לשון הרע בעולם הבא שריפה, וכמו שאמרו )שם( אני מלמעלה וגיהנם מלמטה.
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שריפה  כאן  נעשה  דבר  סוף  הרי  כפשוטו,  השריפה  שאין  ב(  נב,  )סנהדרין  חז"ל  שאמרו  ואע"ג 
וכליון יותר מחנק וסקילה, וכלשון הפסוק "באש תשרף" וכמוש"כ שם וחומרת את בני מעיו, 

שהוא לשון כוויצה )כד' רש"י( או שריפה )כד' הרמב"ם(.

ד. קץ כל בשר

"וכל  לח(  קמא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  הכליון  הוא  הרע  הלשון  דפעולת  להבין  ואפשר 
בחינת  הוא  כי  הזה.  הדברים  מאחר  סערה,  מרוח  בא  אדם,  על  שדוברים  והרעות  המלשינות 

קץ כל בשר )בראשית ו( שעושה קץ וסוף לכל בשר ובני אדם שהם דנים את כל אדם לכף חובה, 

"קץ שם  כח(  )איוב  כמו שכתוב  בשר.  כל  קץ  מבחינת  הם  אדם,  בני  חובות  על  תמיד  וחוקרים 

לחשך ולכל תכלית הוא חוקר", )עין בזהר מקץ קצג.(, שהוא חוקר תמיד לעשות תכלית וכליון לכל 

נגרש כי השקט לא  נז( "והרשעים כים  )ישעיה  דין ולהלשין ולקטרג, כמו שכתוב  ולעורר  דבר, 

יוכל": ". 

דבר  כל  ומכלה  תכלית,  לכל  קץ  עושה  שהוא  הרע,  הלשון  של  הטבע  שזהו  מזה  ומבואר 
שכמו  מדה,  כנגד  מדה  דייקא  ושריפה  בגיהנם  עונשו  ולכן  דבר  כל  שמכלה  האש  כפעולות 

שהלשון הרע הוא המכלה, כמו"כ נענש בכליון ושריפה רח"ל.

ה. שריפה כליון

רק  נראה בחוש שהלשון הרע הוא "קטיל תליתאי", דבדרך כלל כשהורגין אדם הורגין  וכן 
אותו, וכאן הוא כמו שריפה המתפשט לכל עבר, ששורף כל הנוגעין בדבר, ובפרט שרבינו שם 

מכנה הלשון הרע לרוח סערה, וכשיש רוח הסערה האש מתפשטת מאד לכל עבר ומכלה כל 

דבר בסביבתו.

ו. מתאוננים ולשון הרע

נגד המקום,  מצינו בחטא המתאוננים שהוא חטא הלשון הרע, שדברו שם עלילות  וכמו"כ 
וכמוש"כ שם בפסוק רע באזני ה' שזה מבטא הדיבור הרע שדברו שם )עי"ש במפרשים(, ונענשו 

בזה )במדבר יא, א( ותבער בם אש הוי'ה ותאכל וגו', שהאש בערה בהם, 

צרה  אליהם  ומסע באה  להגיד, שבכל מסע  פארן".  ויחנו במדבר  נסע העם מחצרות  "ואחר  "ואמר:  שם האברבנאל  )וכמוש"כ 

התאוו  התאוה  ובקברות  א(,  יא,  )לעיל  ה'"  אש  בם  "ותבער   - המתאוננים  היו  בתבערה  כי  הרע.  לשון  חטא  על  וצוקה 

ומרים  אהרן  עניין  היה  ובחצרות  לד(;  יא,  )לעיל  המתאווים  קברו  ושם  באלהים,  וידברו  תאווה 

וצרעתה )כאן יב, טז(. ובפארן שלחו המרגלים ומרדו באלהים ונגזרה עליהם גזרה )לקמן יג, ג(. וגם 
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שם היה עניין קרח וכל עדתו. הרי לך, כי בכל מסע ומסע השחיתו התעיבו עלילה אין עושה 

טוב:"(.

ז. אינו מבחין

הרע  הלשון  וכמו"כ  הכל,  ומכלה  לדבר  דבר  בין  מבחין  אינו  שהוא  השריפה  טבע  וכמו"כ 
שהוא מכלה את הכל, וכמו שמצינו שקטיל תליתאי, והורג גם מי שנאמר עליו, וכבר הערנו 

הרע שמתפשט מאד,  זהו טבע הלשון  זאת  ובכל  כלל,  לא חטא  עליו  הנאמר  בזה שלכאורה 

וכמו"כ מצינו לשון אבק לשון הרע שהאבק הוא דבר המתפזר בכל מקום, וכמו"כ הלשון הרע 

הוא כמו אש המתפשט לכל עבר, וכמו שרואים כשמוציאין לשון הרע ושם רע )פאשקוויל רח"ל( 

הרי זה מתפשט.

ח. כי תצא אש

וכמו שאמרו בב"ק  ואינו מבחין בין צדיק ורשע,  רואים בטבע האש שמכלה הכל,  וכמו"כ 
)ס, א( עה"פ כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש, שהגמ' מדבר על הפורענות שאינו מבחנת 

והרכילות, שעושה שמות  וניכר הדבר במיוחד כשמתפשט אש הלשון הרע  ורשע,  בין צדיק 

מהצדיקים וכו'.

ט. מכבה את הדליקה

חזינן בקושי הגדול לכבות את האש, שכשהאש מתלהטת ברוב עוצמתו רח"ל, הרי אין  עוד 
מי שיכול לכבותו, ואפי' אם יבואו כל הבעלי מלאכה שהם מומחים בזה אינם יכולים לכבותו, 

וכמו  לכבותה,  שיכול  מי  אין  אזי  הלהב  שיצאה  שברגע  הרע,  הלשון  בטבע  חזינן  וכמו"כ 

שרואים בחוש, שאפי' אם יראו אח"כ צדקת האיש שדברו עליו, גם אח"כ ישאר הרושם הרע 

וגם אומרים עליו שאין עשן ללא אש, )וכמרגלא בפומיא דאנשי כשאומרים על אדם שבתו סרחה, ואח"כ יבוא ויאמר 

שאין לו בת יגידו לו זה כבר אתה תצטרך להוכיח ...(

י. החילוק בין מחלוקת ולשון הרע

ובדרך כלל רגילים לכנות המחלוקת בשם "אש", אבל באמת המחלוקת בעצמו בלי לשה"ר 
ורכילות אינו שורף כל כך, וכבר הארכנו בזה כמה פעמים, שכשני אנשים שיש להם מריבה הרי 

"יראה הקהל וישפוט", וכל אחד רואה המריבה, ורואה חולשת הצדדים, כמו בשנים אוחזים 

בטלית, שכל אחד אומר כולה שלו, ומי שעומד מהצד רואה שכל אחד מוכחש מחבירו, אבל 

כשיש אחד מהצדדים שאומר ומדברל שון הרע ורכילות בזה גורם להאש השורף ומכלה הכל, 
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האמיתי,  ההרס  וזהו  הרע,  הלשון  ידי  על  וטוען  אומר  שהוא  מה  רק  שיראו  מחפש  צד  שכל 

וכמו שאמרו חז"ל עד עדת קורח שהיה שם לשון הרע )כמבואר בזבחים פח, ב( שעיקר הבערת אש 

המחלוקת הוא על ידי הלשון הרע ורכילות שיש בו.

 ****

מאמר לשון ואש

א. לשונות של אש

מצינו קשר בין אש ללשון, בפסוק )ישעיה ה, כד( לכן כאוכל קש לשון אש וגו' ופירשו שהפסוק 

מתכוון לומר שהאש אוכל הקש, וביאר שם הרד"ק שהאש נקרא לשון אש, שהשלהבת הוא 

בצורת הלשון, 

וכמו"כ רגילים לומר שיש "לשונות של אש", ומקורם מהפסוק הנ"ל, ובתורת המנחה )דרוש 

נח( מביא מקור שהלשון הרע יש לו כח המזיק של אש מהפסוק במשלי )טז, כז( איש בליעל כורה 

רעה ועל שפתיו כאש צורבת.

ב. ברית אש

וכל זה מורה על גודל כח הדיבור שברית המעור מכוון נגד ברית הלשון, וכמו שנקרא ברית 

אש )תיקונ"ז יא, א( כמו"כ ברית הלשון נקרא לשון אש, שהדיבור יש לו כח אש וכמוש"כ בפסוק 

הלא כה דברי כאש, )ירמיה כג, כט( שזהו כח היסוד שיש בברית אש, שהוא מחבר, 

עשה  זה  לעומת  וזה  אש,  כגחלי  דבריהם  שכל  פ"ב(  )אבות  החכמים  דברי  על  נאמר  וכמו"כ 

האלקים שכמו כן הדיבור של לשון הרע יש לו כח כמו אש שהוא אש השורף ומכלה.

ג. והגיהנם מלמטה

ובזה יבואר מה שאמרו חז"ל )בערכין טז( שמי שמספר לשון הרע, הקב"ה קורא לשר של גיהנם 

ואומר אני מלמעלה והגיהנם מלמטה, שכמו שיש בקדושה אש המזבח ששם הוא מקום היחוד, 

שיש אש מלמטה שהוא בחי' אתערותא דלתתא, ויש אש מלמעלה, וכמו"כ בהיחוד של קוה"ק 

)מלכים ב' יא ב(, שיש אש כמזבח אש מלמעלה ואש מלמטה, 
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זה מהדיבור של האבה, שיש אש  בלשון הרע שמדבר על חבירו בחי' הזה לעומת  וכמו"כ 
מלמעלה ומלמטה, שזה מבטא שהכח הדבור שהוא כח אלוקי, בחי' אש אוכלה, וע"ז אומר 

הקב"ה שהלשון הרע הוא ההיפוך מזה, שהוא מלמעלה ושר של גיהנם מלמטה. 

ומבאר המהר"ל )נתיב הלשון סופ"ה22( שבלשון הרע כיון שחוטא בדבר אלוקי הרי הקב"ה 
וכמו"כ  והארץ  השמים  דיבור  של  יחוד  שבכל  מלמטה,  והגיהנם  מלמעלה  עליו  אני  אומר 

בלשון הרע נעשה ההיפוך.

ד. אש השורף

האש  כח  הוא  אוכלתו, שהיחוד  אש  א(  יז,  )סוטה  חז"ל  אמרו  כהוגן  שאינו  יחוד  בכל  וכמו"כ 
)וכמו"כ בספר המדות ערך ניאוף אות יט, ע"י זווג שאינו בקדושה בא שריפה( וכמו"כ יחוד הדבור שהוא ע"י אש 

כנ"ל שנקרא לשון אש, אם אינו כהוגן כמו בלשון הרע ורכילות רח"ל, אזי הוא אש השורף, 

שזהו בחי' לא זכו אש אוכלתו, שיש בכח הפה כח עצום שע"ז נאמר מות וחיים ביד הלשון, 

ואם משתמש בו בתורה ותפלה, אזי נעשה "לשון אש" לטובה ולברכה.

****

מאמר הגשמים – ולשון הרע

א. הגשמים ומספרי לשון הרע

בגמ' תענית )ז, א( אמר רבי שמעון בן פזי אין הגשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע 
שנאמ' רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר ופירש"י רוח צפון תחולל גשם ופנים 

לעולם  מטר  מביא  ברוך שאינו  הקב"ה  נזעמין שמראה  ופנים  נעצרין  מה שהגשמים  נזעמים 

מפני לשון שקר ורכילות, וברש"י במשלי שם לה"ר גורם שיהיה פני הקב"ה נזעמים.

22 נתיב הלשון )שם( ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע אמר הקב"ה לשר של גיהנם אני עליו מלמעלה 

ואתה עליו מלמטה נדוננו שנאמר חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים אין חץ אלא לשון הרע שנא' חץ שחוט לשונם ואין גבור 

אלא הקב"ה שנאמר ה' כגבור יצא גחלי רתמים היינו גיהנם ע"כ. 

דבר זה צריך ביאור מפני מה מיוחד החטא של לשון הרע בדבר זה שהקב"ה הוא אומר אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה, 

ותדע כי דבר זה שייך וראוי לבעל לשון הרע, כי שאר חטאים ראוי להיות נדון בגיהנם בלבד כאשר הוא חוטא בדבר גופני 

ראוי אליו הגיהנם, אבל הלשון שהוא נפש המדברת והיה חוטא בדבר שכלי, ומפני כך אמר הקב"ה אני עליו מלמעלה כי ראוי 

שיהיה דין שלו מן הש"י כאשר חטא בדבר שכלי לפי מדריגת הלשון. ומפני כי אינו שכלי גמור כמו שהתבאר למעלה שהרי 

צריך לפעול הדבור על ידי כלי גשמי הוא הלשון, ולכך יש בלשון שניהם דהיינו שכלי וגשמי, ולפיכך אמר לשר של גיהנם אני 

עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה, והרי כתיב שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ, לכך ראוי שיהיה נדון ע"י הקב"ה כמו 

שראוי אל השכל שהוא בשמים, וגם על ידי שר של גיהנם אשר ראוי לאותן שיש להם פחיתות חמרי שהוא בארץ, ויש לך להבין 

את זה מאוד כי הוא דבר.
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ב. גשם ורצון

ובפשטות שהגשמים מראים על רצונו ית', בחי' פנים בפנים, שמשפיע טוב על ארצו, ועצירת 

גשמים הוא ההסתרת פנים הגדולה שכביכול פונה עורף אלינו ואינו משפיע ח"ו, ולכן מדה 

נזעמים שמדבר לשון הרע על חבירו כן הש"י  כנגד מדה, כמו שאחד מתנהג לחבירו בפנים 

מתנהג ח"ו בפנים נזעמים ואינו משפיע הטובה והברכה ח"ו.

ג. לשון סתר

כאילו  מראה  שבפנים  בסתר,  רעהו  מכה  כמוש"כ  סתר"  "לשון  דייקא  הוא  הסתרה  ועיקר 

נזעמים שמתנהג עם חבירו בבחי'  אוהבו ומאחורי גבו הולך ומספר רעות עליו, שזה הפנים 

אחור, שמראה לו כאילו הוא אוהבו ובאמת הוא שונאו ונמצא שכל הנהגתו עם חבירו בפנים 

נזעמים ועל דרך זה הוא עצירת הגשמים.

ד. ענני גשם ללא גשם

ובביאור הגר"א )משלי כה( כ' יותר שהוא באמת מדה כנגד מדה, כמוש"כ במשלי שם רוח צפון 

תחולל גשם שבאמת אי אפשר להגשם לבוא רק ע"י הרוח, וכמו דחזינן שיש לפעמים שיש 

ענני גשם ואין גשם כלל, מחמת שאין רוח בקרבו )ועיי"ש 23(. 

אויר הקר מבחוץ,  ע"י  ידי הנשימה,  על  ס' קמא( שהגשמים באים  )בתורה  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ 

וכמו"כ בעת עצירת גשמים מסתיר הש"י הרוח הצפון שצפון מלשון הצפנה, שהוא טמון ואינו 

וכמו"כ הגשמים  ונראה כאילו הוא אוהבו,  גלוי כמו הבעל לשון הרע שמדבר דבריו בסתר, 

נעצרים כשאין רוח המביא הגשמים.

ה. כח הציבור

אבל באמת יש כאן הסתכלות נוספת שסוד הגשמים הוא כח הצבור, שלא שייך הגשמים רק 

ונתתי  וכמוש"כ  הוא של הצבור  ישראל  וארץ  ישראל,  תלויים בארץ  בכח הצבור, דהגשמים 

מטר ארצכם, ארצכם דייקא, וכמוש"כ ברש"י שם שפרשה זו של והיה אם שמוע תשמעו הוא 

23 ביאור הגר"א )שם( רוח צפון תחולל גשם כלומר כאשר הגשם בא ואין רוח בעולם ניכר וזה ידוע שא"א לגשם לבא בלי רוח 

תחילה המביאו אלא ע"כ הרוח צפון וטמון אינו בגלוי כן הפנים נזעמים שיתראה באדם על חבירו האוהבו ואינו ידוע מפני מה 

ע"כ מחמת לשון סתר שדברו עליו רכילות ובגמרא אמרו בשביל לשון סתר הגשמים נעצרין )והיינו ה"פ רוח צפון מי שטומן 

רוחו ואינו מגלה אפי' מה ששמע באמת מחמתם תחולל גשם הגשמים באין אבל פנים נזעמים כלומר כשרואין שהפנים של 

הקב"ה נזעמים והיינו שאינו מוריד גשמים הוא מחמת לשון סתר(:
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אזהרה על הצבור, וכמוש"כ המפרשים שם שלא שייך כל ההבטחות והעונשים על הגשמים 

רק על הצבור, וכמו שנראה בחוש שלא שייך גשם על איש פרטי.

ו. אחדות ישראל

כשיש  שרק  ישראל,  אחדות  צריכים  הגשמים  של  השפע  לקבל  שכדי  להפליא  יבואר  ובזה 
האחדות  כלי  הוא  הגשמים  שפע  לקבלת  שהכלי  הגשמים  השפעת  יש  אזי  כולם  בין  אחדות 

והשלום בין ישראל, אבל כשיש מחלוקת ופירוד נעצרים הגשמים )וכן מפורש בלקו"מ בתרא ס' שע"י 

המחלוקת והמלחמות נעצרים הגשמים( שאין הגשמים באים על היחיד והנפרד.

ז. שבח ארץ ישראל

וכמו כן חזינן בקרא שמדבר על שבח של ארץ ישראל, שעיני ה' אלקיך בה וגו', והארץ אשר 
אתה בא שמה לא כארץ מרצים והשקית ברגלך כגן הירק וגו' והארץ אשר אתם עוברים וגו' 

למטר השמים וגו' שלדברינו יבואר להפליא שארץ מצרים הוא מקום הפירוד וכל יחיד ויחיד 

מסתדר בכוחות עצמו ומושך מים מהנילוס, משא"כ ארץ ישראל ששותין למטר השמים, וזה 

מבטא עולם האחדות, כח הצבור, 

הוא  ישראל  של  שמהותן  להצבור,  אזהרה  שזהו  תשמעו  שמע  אם  והיה  מיד  נסמך  ולכן 
בבבל,  צבור  תענית  אין  סוד  )וזהו  במצרים  כמו  יחיד  של  שפע  לקבל  אפשרות  ואין  והצבור  האחדות 

שהכוונה על אלו התעניות של הגשמים, שבבבל אין כח הצבור כנ"ל(.

ח. תענית ציבור

ובזה יובן מאד מה שעושין תענית צבור על הגשמים, וכמו דמבואר בכל מס' תענית, שבתחלה 
היחידים מתענים שהיחידים הם התלמידי חכמים שהם מרבים שלום בעולם והם בחי' כלליות 

הצבור, ואח"כ מתענים הצבור, שעיקר התקון הוא ע"י האחדות והשלום, ולכן כשיש תענית 

צבור אזי הצבור מתאחדין ואזי כשהצבור מתאחדים בתפלה באים הגשמים.

ט. רחובה של עיר

וכמו"כ מבואר שם במשניות תענית איך שכל צורת התענית שיוצאין לרחובה של עיר ובאים 
וכמו"כ מבואר  ביחד,  ומתאספין  יוצא מביתו הפרטי  זה מבטא שכל אחד  וכו', שכל  הנשיא 

בסוגיא דתענית שם שנקרא התענית עצרת, שאוספין כל העם שנקרא כנופיא, והגמ' מביא שם 

הכתוב ביואל )א( קדשו צום קראו עצרה, )ופירשו המפרשים הכריזו להתאסף( אספו זקנים כעצרת וכו', 

וכל זה מבטא האסיפה והאחדות היפוך הפירוד שעוצר הגשמים.
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י. שנאת חינם הינה לשון הרע

נובעים  הרע  הלשון  כי  הרע  לשון  על  נעצרים  שהגשמים  חז"ל  שאמרו  מה  מאד  נבין  ומזה 
שנזכר  מקום  שכל  בהקדמתו  החיים  החפץ  שהשריש  מה  וכידוע  והשנאה,  הפירוד  מחמת 

בחז"ל שנחרב בית המקדש עקב השנאה הכוונה ללשון הרע הבא מחמת השנאה, ובזה מבואר 

היטיב שעצירת הגשמים נעשים בשביל הפירוד והמחלוקת שהתוצאה מכך הוא הלשון הרע.

יא. פנים נזעמים

בא  שמזה  השנאה  שזהו  נזעמים,  פנים  סתר  להלשון  שקוראים  הנ"ל  בגמ'  מבואר  וכמו"כ 
ויש  שנאה,  מחמת  בא  שמדברים  הרע  הלשון  שכל  ומנוסה  בדוק  הוא  ובאמת  סתר,  הלשון 

הרע  לשון  דיבור  של  האיסור  חומרת  היטיב  יודעים  ישראל  כל  שבאמת  הדבר  סיבת  לפרש 

)ובפרט אחר שנתפשט הספר חפץ חיים כל ישראל יודעים היטיב האיסור של לשון הרע( אלא שכל מה שמדברים הרי 

זה מחמת שנדמה להאנשים שבאופן כזה ליכא איסור, שכאן הדיבור הוא לתועלת, וכאן הותר 

לדבר ואפי' מצוה לדבר )שהרי החפץ חיים מתיר באופנים מסויימים והאדם מדמה מילתא למילתא מדעת עצמו, וכמוש"כ 

רבינו ז"ל בתורה סא, שיש מי שלומד תורה ואינו יודע להוציא מלימודו משפטי אמת והנהגות ישרות עיי"ש(, 

ולכן כל הלשון הרע באה על ידי השנאה שיש לו על חבירו, ואחר שיש שנאה ממילא מדבר 
לשון הרע, וכמה שיוכיחו אותו ויסבירו לו שהוא טועה הרי ממשיך לדבר כי הוא בטוח בצדקת 

דרכו, והכל נובע מחמת השנאה הקדומה שיש לו מקודם על חבירו, שקשה לו לסבול השוני 

שחבירו שונה ממנו, ועל כן מתחיל לדבר לשה"ר על חבירו, כי הם נפרדים בלבם.

יב. אחדות הלבבות

ומזה נבין שעיקר התיקון על לשון הרע הוא "אחדות הלבבות" שלא יהיה פירוד בין ישראל, 
ושכל אחד יבין את חבירו ויסיר השנאה והפירוד מלבו ואז יתאחדו ישראל ואז יחזיר הש"י 

הגשמים לכללות ישראל.

יג. גשמים ובית המקדש

שמשמע  וכמו  המקדש,  בית  חורבן  בבחי'  הוא  הגשמים  שעצירת  להבין  אפשר  וכמו"כ 
מהפסוקים של קרי"ש שמתחלת החורבן ע"י עצירת הגשמים ואז ואבדתם ח"ו, ולדברינו יובן 

וכמו  הגשמים,  עצירת  מביא  חנם  השנאת  כמו"כ  המקדש,  הבית  מחריב  חנם  ששנאת  שכמו 

שנאמר בהגשמים עיני ה' אלקיך בה וגו' למטר השמים תשתה מים, כמו"כ בית המקדש נקרא 

וגו',  שבתך  מכון  השמים  תשמע  ואתה  ח(  )א,  במלכים  וכמוש"כ  יז(  כח,  )בראשית  השמים,  שער 

והיו עיני ולבי  )שם(  וגו' כמו"כ אצל בית המקדש  וכמוש"כ אצל הגשמים עיני ה' אלקיך בה 
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וגו', עיניך פתוחות אל הבית הזה וגו' ולשניהם צריכים כח הרבים והאחדות וכשנפרדין נחרב 

השפע, וכמו"כ נחרב הבית המקדש.

יד. בעליה לרגל

וכמו"כ חזינן סוד האחדות בהגשמים דייקא בעליית הרגלים, שמחכין על הגשמים עד שיבוא 
מבטא  רגלים  מעליית  שמגיע  שבישראל  ואחרון  א(  י,  בתענית  )כמבואר  לביתו  שבישראל  אחרון 

וכמו"כ מפורש  ואז מתחיל שפע הגשם,  רגלים בביהמ"ק,  ישראל שמתבטא בעליית  אחדות 

בתענית )יט, ב( מיום שחרב בית המקדש נעשו גשמים צימוקים לעולם יש שנה שגשמיה מרובין 

ויש שנה שגשמיה מועטין ויש שנה שגשמיה יורדין בזמנן וכו', שכל זה מבטא הקשר בין בית 

המקדש והגשם.

טו. ירידת גשמים עד שתרד רביעה שניה

נקראים רביעה, ומשיצא החתן לקראת הכלה, מברכין  וגם הגשמים  שניהם בסוד היחוד,  כי 
על הגשמים )תענית ו, ב( ולכן מתחילין להזכיר הגשמים ביום היחוד שמיני עצרת, והיחוד הוא 

רק כשישראל מתאחדין ביחודא שלים, בחי' לא יתיב על כורסיא דיקירא עד דאיתעבידת איהי 

ברזא דאחד, שכנסת ישראל היא הכלה ואז בעת הגשמים מתייחדת כנסת ישראל עם בעלה.

טז. מטשטשות את הארץ

ועיקר צורת הגשמים מבואר בחז"ל )ב"ב טז( וכל טיפה וטיפה בראתי לה דפוס בפני עצמה וכו' 
שאלמלי שתי טיפין יוצאות מדפוס אחד מטשטשות את הארץ, וזהו מנפלאות הבורא ית' איך 

שאין טיפה נוגעת בחברתה, ובזה יובן שזהו סוד אחדות ישראל שכל אחד יש לו דפוס בפני 

עצמו עבודה משלו, ואינו מתערב בחבירו וכמו שמבואר בשמים שאם יוצאות שני טפות ביחד 

הן מקלקלות את הארץ, 

כמו כן הוא בנשמת ישראל שכל אחד הוא עולם מלא בפני עצמו, ואסור לאחד להכנס בתחום 
התם  שאמר  וכמו  חבירו,  בתחום  מתערב  שאינו  הלשון  שמירת  של  כוחו  עיקר  וזהו  חבירו, 

)סיפו"מ ט( זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים, שסוד בין אדם לחבירו 

יש  אחד  כל  כי  בעבודתו,  נוגע  ואין  משלו,  השם  בעבודת  לעסוק  לחבירו  מניח  אחד  כשכל 

ובזה  ישראל,  בר  שום  של  בעבודה  להתערב  לאדם  ואין  הש"י  בעבודת  המיוחד  מקומו  לו 

הצפיפות  בשיא  ביחד  הטפות  כל  באים  אחד  שמצד  הגשמים  כצורת  והפירוד,  השנאה  יסיר 

והאחדות, ומצד שני יש לכל טפה וטפה דפוס משלו, ואין לו נגיעה בחבירתה 

)והוא ממש כדוגמת הספר תורה שכל אות ואות הוא בפני עצמו, ובגמ' ב"ב שם שמבאר שם טענתו של איוב שח"ו נתחלף לו איוב 

באויב, היינו שאיוב לא האמין שכל אות הוא אות בפני עצמו ולכן טעה ואמר שנתחלף לי איוב באויב והבן(.
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מאמר גשמים ויום הכיפורים

א. ביציאתו מהקודש

הגבורות ארי ביומא )נג( מקשה למה התפלל הכ"ג כשיוצא מבית קודש הקדשים על הגשמים 
יותר מכל צרכי עמך בית ישראל, ומבאר שם שהגשמים נעצרים על מספרי לשון הרע, ולכן 

אחר שכיפר עם הקטורת על לשון הרע ולכן התפלל מיד על הגשמים.

ב. החלבנה שבקטורת

היחוד  למקום  נכנס  שהכה"ג  הקדשים  קודש  בבית  נעשה  ישראל  כלל  אחדות  דסוד  ויובן 
ומקטיר הקטורת, שמתאחדין שם כל סממני הקטורת עם החלבנה, שזה מבטא אחדות ישראל 

עם הגרועים ביותר, שאז נעשין כל ישראל כאחד ואז הם יכולין לבקש על הגשמים.

ג. צורת הגשמים

וכמו"כ בארנו דצורת הגשמים הוא בצורת טיפה וטיפה בפני עצמה, ולכן ביקש הכה"ג שלא 
יצטרכו עמך ישראל זה לזה, שזהו הסוד הנ"ל שכל אחד חי בעבודתו משלו ואינו מתערב אצל 

חבירו, שזהו סוד צורת האחדות הנראים אצל הגשמים.

ד. תפלת עוברי דרכים

זהו  שלכאורה  לפניך,  דרכים  עוברי  תפלת  יכנס  שלא  הכה"ג  שם  התפלל  גיסא  ומאידך 
יובן שהעוברי דרכים  פלא גדול שיתפלל הכה"ג שלא יקבל הש"י התפלה ח"ו, ולפי דברינו 

לעצמן,  רק  ודואגין  כללית,  ראיה  להם  האנשים שאין  הם  גשמים  יורדים  שהמתפללים שלא 

ואע"פ שהם מתפללין וכו', הרי אין זו תפלה הגונה, שעיקר התפלה צריכה להיות בהתקשרות 

עם כל ישראל, וכמו שתיקן האריז"ל לומר לפני התפלה לקבל על עצמו אהבת ישראל, ולכן 

התפלל הכה"ג שלא יחשיב הש"י תפלה זו, דהיינו שיהיה עיקר תהפלה תפלת רבים שאז יהיו 

ישראל כלים ראוים לקבל שפע הגשמים שבא רק להרבים.

ה. כל העולם בנחת

ולפי"ז יבואר להפליא מש"כ בגמ' )שם( ברבי חנינא בן דוסא שכשהיה הדרך עיכב הגשמים 
וכמו שאמר שם כל העולם בנחת וחנינא בצער, שבאמת אצל ר' חנינא הרי מפורש שכל העולם 

ניזון בשביל חנינא בני, שר' חנינא היה נשמה כללות ביותר, ולכן כל תפלותיו היו בבחי' תפלת 
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רבים, והראיה לכך שבאמת כשהיגע לביתו מיד התפלל על כל העולם ששרוי בצער וירד שוב 

הגשם, ולכן לא הועיל תפלתו של כה"ג נגד ר' חנינא.

ו. מלכות בית דוד

וכמו"כ התפלל הכה"ג על מלכות בית דוד, שאין מלך בלי עם, והמלך הוא מאחד כל ישראל 

ולב כל ישראל, וכיון שתפלתו היה על אחדות ישראל, ולכן התפללו מיד על המלכות שמבטא 

שכל ישראל הם נשמה אחת ע"י שולטן יהודה.

ז. ראש השנה והגשמים

הוא  שאז  ב(  )יז,  השנה  ראש  בגמ'  שמבואר  לגשמים  השנה  ראש  בין  הקשר  מבואר  וכמו"כ 

הרי  כיצד  לטובה  עתים  לרעה  עתים  לטובה  עתים  בה  אלהיך  ה'  "עיני  הגשמים  פסיקת  זמן 

שהיו ישראל רשעים גמורין בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים לסוף חזרו בהן להוסיף 

עליהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן 

הכל לפי הארץ עתים לרעה כיצד הרי שהיו ישראל צדיקים גמורין בראש השנה ופסקו עליהן 

גשמים מרובין לסוף חזרו בהן לפחות מהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקדוש ברוך הוא 

מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה להן לטובה".

אנוכי  עמי  בתוך  כמוש"כ  אחד,  באחדות  כולם  שאז  מלך,  המלכת  זמן  הוא  השנה  שראש 

יושבת שהוא סוד ראש השנה, ולכן הזמן של פסיקת הגשמים שע"ז נאמר עיני ה' אלקיך בה 

הוא דייקא בראשית השנה שאז הוא זמן האחדות.

 ****

מאמר רוח סערה

א. משיב הרוח

חזינן דבעת עצירת הגשמים רח"ל ישנם לפעמים רוחות הרבה ובכל זאת אין הגשמים  הנה 

ומוריד  הרוח  משיב  שאומרים  וכמו  הגשמים  להביא  צריכים  הרוחות  הרי  ולכאורה  יורדין, 

הגשם.
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ב. תחולל גשם

מביא  כה( שהגמ'  פרק  )משלי  גשם  צפון תחולל  רוח  כמו הפסוק  זה  על  פסוקים שמדברים  ויש 
חלל(,  ערך  השרשים  בספר  והרד"ק  ב  ז,  תענית  )רש"י  מהמפרשים  שחלק  הרע  לשון  מספרי  על  זה  פסוק 

יחל דברו  מפרשים שהוא דרך שלילי שהרוח הצפון מבטל הגשם, שתחולל הוא מלשון לא 

שהרוח הצפון מבטל הגשם.

ג. מצפה לגשם

וכמו"כ יש פסוק נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר )משלי כה, יד( שהכוונה כמו 
שפירש רש"י שם "נשיאים ורוח וגו' - כאשר יהיה תוחלת שוא כשהשמים מתקשרים בעבים 

והרוח מנשבת ואדם מצפה שיבא גשם ולא בא והם מצטערים וכלות עיניהם כך איש מתפאר 

לומר כך וכך צדקה אתן ליד גבאי והוא משקר וכלות עיני עניים למתנתו ואינ' באה".

שיש רוחות סערות ואינו בא הגשם בשביל שאין נותנין הצדקה, וכל זה צריך ביאור  דהיינו 
שאם הרוחות הם סיבה לביאת הגשמים, א"כ איך יהיה הרוחות עצמן סיבה לביטול הגשמים.

ד. צדקה מוסיף רעים וידידים

אמנם אפשר לבאר עפ"י מש"כ רבינו )בלקו"מ קמא יז( עה"פ )משלי יט( "הון יסיף רעים רבים, הינו 
אפשר  איך  באמת  כי  ישראל.  נפשות  כלול מכמה  חכם, שהוא  לתלמיד  שנותן  צדקה  ידי  על 

לעכו"ם לבוא לאמונת ישראל, והלא הם רחוקים מאד מישראל ואיך אפשר לדבר להם שישמעו 

ויבואו להאמונה הקדושה אך כמו כשאחד רחוק מאד מחברו, ואי אפשר לדבר אליו שישמע, 

צריך לכתב לו כתב כן צריך לשלח בחינת כתב להם, עד שיוכלו לשמע אף שהם רחוקים, 

כי עיקר חוש השמיעה הוא מחמת שאותיות הדבור נחקקים באויר, והאוירים מכים זה בזה עד 
שבא לאזן השומע. ועל כן כשהאויר נח וזך וצלול, אזי כשמדבר אחד שיכול לדבר, אזי נשמע 

הדבור למרחוק, כמו שרואין בחוש; אבל כשיש רוח סערה, אזי אי אפשר לחברו לשמע, כי 

הרוח מבלבל ומפריד חלקי האוירים ונתפזרים, עד שאי אפשר לחברו לשמע אפילו הקול, מכל 

שכן הדבור בעצמו: 

יא(  )ב"ב  ידי צדקה הוא לוקח נפשות, כי לוקח לעצמו רעים ואוהבים. כמו שאמר מונבז  ועל 
'אבותי גנזו ממון, ואני גנזתי נפשות'. נמצא, שכל מה שנותן צדקה ליותר אנשים, על ידי זה 

הוא קונה לו רעים יותר, ועל ידי זאת האהבה שקונה על ידי הצדקה, על ידי זה נזדכך האויר; 
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יותר  זה נתרבה  ידי  יותר אנשים, על  וקונה אהבה עם  וכל מה שנותנים ליותר אנשים צדקה, 

האויר הנח והזך".

ה. אויר הזך והנח

כאיש  הם  ישראל  וכל  ואהבה  אחדות  שיש  ע"י  רק  באים  הגשמים  דעיקר  בארנו  כבר  והנה 

והנח שהם הרוחות הטובות  הזך  אויר  אויר שהוא  ולפי"ז מיושב מאד שיש  אחד בלב אחד, 

שהרוחות אלו מבטאים אהבה והתדבקות רוחא ברוחא, אזי יש שפע הגשם, אבל יש רוחות 

שהם רוח סערה שהם מבלבלים ומפרידים חלקי האוירים ונתפזרים שאז אדרבה אין אחד יכול 

לשמוע דברי חבירו, בחי' רוח רעה רוח שנאה ח"ו שמפריד האחד מחבירו, וזהו בחי' הורחות 

הסוערות שהם היפוך מהגשמים, שאדרבה הרוחות האלו מפריעים להגשמים.

ו. רוח סערה והלשון הרע

וכמוש"כ רבינו ז"ל )בתורה לח( שהרוח הסערה הוא הלשון הרע והמקטרג שזהו כח הכליון וקץ 

ולכן הרוחות האלו מבטלין  והנח,  כל בשר, שהרוח הסערה הזאת הוא ההיפוך מהאויר הזך 

הגשמים רח"ל כמו שאמרו חז"ל, שביטול בגשמים באה עקב מספרי הלשון הרע.

ז. אין איש מתהלל

וכמו"כ יובן מאד מש"כ נשיאים ורוח אין איש מתהלל במתת שקר שביאר רש"י מחז"ל שזה 

באה מחמת שאין נותנין צדקה, והעניים כלות עיניהם למתנתו ואינה באה, שכמו שכ' רבינו 

ז"ל דאויר הזך והנח באה על ידי צדקה וחסד וח"ו כשיש ההיפוך מזה שמבטחים ואינם נותנים 

אזי נגרם ההיפוך מהצדקה שהרוחות מפרידים ומבלבלים ואינם מביאים הגשמים ח"ו.

ח. נידונים על המים

)סוכה לז( שמוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות  יובן סוד נענוע הלולב, שמבואר בגמ'  ובזה 

ב,  )תענית  המים  על  לרצות  באים  מינים  והארבעה  המים,  על  נדונין  דבחג  יובן  ולדברינו  וכו', 

עוצר  ובזה  והנח,  הזך  האויר  בחי'  שזה  טובה  ורוח  אויר  לעשות  באה  דהלולב  יובן  ומזה  ב( 

הרוחות הרעות וכמוש"כ רבינו )שם בתורה יז( שהרוח סערה, והרוח הרעה הם המפרידים וגורמין 

להיפוך האהבה, ובנענועים האלה עוצרין הרוחות הרעות, ואז באה הרוח הטובה שיהא משיב 

הרוח ומוריד הגשם.
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והלכת בדרכיו

מידות הפכיים

א. אותה הוכחת לעבדך

בפסוק )בראשית כד( והיה הנערה אשר אומר עליה וגו' אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי 

עשית חסד עם אדוני וגו' ופירש"י ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של 

אברהם, ומקור דברי רש"י מלשון הפסוק ובה אדע כי עשית חסד וגו' שמדובר כאן על מדת 

החסד ולכן היא ראויה להכנס לביתו של אברהם.

ב. אהבה ויראה

אבל לכאורה הדברים תמוהים שהרי מחפשים כאן שידוך ליצחק שהוא מדת הגבורה, וא"כ 

היאך סותר עצמו שאומר אותה הוכחת לעבדך ליצחק, שהגומלת חסדים מתאים לביתו של 

אברהם שמדתו שורש מידת אהבה וחסד ושאר המידות נכללות בו, אבל ביתו של יצחק שהוא 

שהוא  ה'  יראת  אשה  צריכין  הרי  בו,  נכללות  המידות  ושאר  והגבורה  היראה  מידת  שורש 

ממדתו וביתו של יצחק.

ג. לביתו של אברהם

משל למה הדבר דומה שיש מדה רעה ח"ו בין החסרי דעת, שמחפשין שידוך לבנם או לבתם 

מחותן שיתאים לו וכו', והרי כל בר דעת מבין גודל השטות, שהרי הזוג צריכין לחיות ביחד 

והשבע  נישואין  האירוסין  בתקופת  ונעים  נוח  לו  שיהיה  למחותן  דואג  והאב  חייהם  ימי  כל 

ברכה, הלא לצחוק יחשב דבר זה, וא"כ אטו כשמחפשין שידוך ליצחק מחפשין מי שראוי לו 

ליכנס לביתו של אברהם.

ד. זיווג ההפכים

אמנם כאן רמזה התורה סוד השידוכין האמיתיים, שיצחק היה מדת הגבורה ויראה, וע"ז אמר 

אליעזר שע"י שיראה שרבקה היא גומלת חסדים אזי ידע שיש כאן שידוך אמת בשביל יצחק, 

שהזווג האמיתי הוא בסוד ההפכים, שדייקא עי"ז בא השיתוף השלישי, והשכינה שורה שם.
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ה. השדכן

שזהו סוד אליעזר שהיה השדכן היודע לזווג בין ההפכים וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ בתרא כט( 
שהדעת משדך כל השדוכים והדעת הוא המתווך בין שני הפכים על כן כל השדוכים שבעולם 

כולם נעשים על ידי הבר דעת שיש בעולם עכ"ל רבינו ז"ל, וזה היה אליעזר שנקרא בחז"ל 

עבד משכיל )בב"ר פ' ס'(.

ו. דברי החיד"א

וזה לשונו הנפלא של החיד"א )פני דוד פר' חיי שרה אות ח( "והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא 
יש להרגיש אמאי  כי עשית חסד עם אדוני.  ובה אדע  ליצחק  וכו' אותה הוכחת לעבדך  כדך 

הזכיר יצחק והול"ל בן אדוני כמ"ש אח"ך ועוד צריך להבין אומרו ובה אדע כי עשית חסד עם 

אדוני. ואפשר במה שידוע כי יצחק מדת הגבורה. והאשה סתמא היא דין דינא דמלכותא דינא. 

ואם אשת יצחק היא דינא קשיא לא יכונו יחדיו דין קשה עם דין קשה ובהתחברם עוד יתחזק 

ויגביר הדין מאד מאד. ומזה ירע לאברהם אע"ה אשר הוא רח"ם רחמתי"ם וזה שמו אברהם 

גימטריא רח"ם הן חונן והן מרחם ואהבת חסד גדול יתר מאד ואיך יוכלו לשבת יחדיו. אבל 

אם אשת יצחק תהיה מחסד שבדין מה טוב ומה נעים כי שותף מדת הדין הקשה בחסד שבדין 

ויהיה מיתוק והדין מזוג:

כי  וכו'  ואשתה  כדך  נא  הטי  אליה  אומר  אשר  הנערה  והיה  אליעזר  דיברו  אשר  הדבר  הוא 
זה יורה על תכונתה שהיא בעלת חסד ורוח נדיבה למהר להשקות לי ולגמלים ואוהבת חסד 

בהיותה נערה וטבעה ומדתה חסד שבדין. 

אותה הוכחת לעבדך ליצחק הוכחת בסוד גבורות ממותקות על דרך שכתב רבינו האר"י זצ"ל 
הנערה  דכיון שזו  דין קשה  ליצחק שהוא  בפ' טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת לעבדך 

חסדיה נגלי' ומצד טבעה אוהב' חסד בהתחברה עם יצחק זיווגן עולה יפה דבר נאה ומתקבל 

כי הדינין מתמתקים בשרשן. ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני אברהם שהוא מדת חסד גדול. 

חסדך כי האשה הבאה אל ביתו כי כלתו היא נאה וחסודה והוא דבר מופלא כי האשה  וזה 
סתמא דינין וסדר נשים רובן ככלן דינא קשיא וזה טעם כי האשה עיניה צרה באורחים כמשז"ל 

כי מדת הדין מדקדקת ואינה מוותרת. ואם נערה זו בעלת חסד תהיה כמין חומר להזדווג עם 

יצחק והוא חסד גדול עם אדוני אברהם איש חסד שבחסד". )ועי' במשך חכמה24(.

24 משך חכמה )בראשית כד יד( כי עשית חסד עם אדוני - פירושו ע"ד האמת כי יצחק מדת גבורה ומהתדבקות גבורה עם החסד 

נעשה בריח התיכון אמת, )זוהר תרומה קעה:( ולכן כאשר הרגיש ברבקה מדת החסד אמר ברוך ד' אשר לא עזב חסדו ואמתו 

שנולד מדת אמת מהתמזגות חו"ג וזה הוא מדתו של יעקב.ולכן ותשא רבקה כו' ותפול מדת פחד יצחק. וזה מי האיש הלזה 
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ז. עזר כנגדו

ובדבריו מבוארין כל הסוד של השידוך של יצחק עם רבקה, שדייקא ההפכיות הוא השלימות, 
ובזה פירשנו )במאמרי נישואין( הסוד של הפסוק אעשה לו עזר כנגדו )בראשית ב( שזכה נעשית לו עזר 

שהפירוש הוא שזכה ומבין שהכנגדו הוא העזר בשבילו, שדייקא זה שאשתו מתנגדת לו כל 

כך מצד מדותיה וטבעיה זהו שלימות הזווג )וכמו שארכנו במאמרי חתונה(.

ח. לנוכח אשתו

לנוכח  משורש  בא  הוכחת  שלשון  הוכחת  אותה  שפירש  מהרד"ל  מביא  והקבלה  ובהכתב 
ההפכיות  סוד  כאן  השיג  שאליעזר  לדבריו,  מאד  מתאים  וזה  כנגדו,  מלת  כמו  שהוא  אשתו, 

שזהו שלימות המיזוג, שע"ז אמר אותה הוכחת.

ט. דברי החתם סופר

)בראשית כה כא( וכדברי  ג"כ סוד מה שלעת התפלה אמר הפסוק ויעתר יצחק לנוכח אשתו  וזה 
י"ל לפמ"ש בשל"ה בעשיית תשליך  לנוכח אשתו.  לה'  יצחק  "ויעתר  )שם(  זי"ע  סופר  החתם 

שהולכים אל הנהר לצייר לפניו מדת החסד כי מים הם בחסד וע"י אותו הציור יומשך עליו 

החסד ביום הדין, ובכעין זה האריכו כמה מקובלים כענין הציורים שבשעת תפלה, וה"נ י"ל 

כי להיות יצחק מדה"ד דינא קשיא ורבקה רפיא מניה וכלולה ברחמים יותר ממנו, ע"כ בשעה 

תפלה.  גמטרי'  רבק"ה  יצח"ק  להמשיך ממדתה.  בציור  עליה  ונתכוון  נוכחו  העמידה  תפלתו 

]תקס"ב[".

י. חבר נאמן

וכמו"כ הוא כלל בנקודת החבר בתורה או בעבודת ה' וכו', שלפעמים מחפשים חבר שיהא 
לפי מזגו, ובאמת השלימות הוא דייקא מצד ההפכים, שהכנגדו הוא סוד מהיזוג שבזה נתגלה 

השותף השלישי.

יא. יועצים

שעצותם  נישואין,  בעניני  שונים,  יועצים  שיש  שנעשה  רח"ל  חולה  הרעה  היטיב  נבין  ובזה 
באה משורש זוהמת הנחש )עץ הדעת טוב ורע( וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ קמא סא( שיש מי שאין לו 

וכו'  נשים  עצת  נבערות,  עצות  בחינת  עצותיו  כל  כי  והוא תמיד מסופק  לעולם  עצה שלימה 

נישואין  עניני  על  אנשים  יועצים  בבית הכסא, שהם  מילי מסדרין  כל  נשי  עיליש  רב  כמאמר 

ההולך בשדה עוצם הדינין ותתכס ודו"ק.



-כח-

וכשרואים זוג עם הפכים חזקים, אזי נראה להם ח"ו שאין זה זווג הגון, ולפעמים מייעצים על 

מה שאמרו חז"ל )בגיטין צ( מזבח מוריד דמעות, וכל זה הוא היפוך עצת הצדיקים, שהוא בחי' 

עצת הוי'ה לעולם תעמוד, היפוך שורש השידוך אצל יצחק ורבקה, שדייקא ע"י ההפכים נולד 

נשמת ישראל המתוקן יעקב בחיר שבאבות )ועיקר החילוק שעצת הצדיקים הוא עצה נצחית לדורות, משא"כ עצת 

הנשים שמשתנה תמיד לפי הרוחות הנושבות כידוע שהוא בחי' חלוקת העצה(.

יב. השיתוף השלישי

עד שמגלין השותף  אפיים  ואריכת  סבלנות  הרבה  צריכין  לזה השידוך האמת  שבאמת  אלא 
זי"ע  וכמוש"כ מהרנ"ת  ולכן צריכין הבר דעת שהוא הצדיק המתווך בין ההפכים,  השלישי, 

)בלקו"ה קידושין הלכה ב' אות ח( שהזווג דקדושה נמסך מאריכות הנשמה, שהוא הסבלנות )וכמו שרואין 

בחוש שנושמין באריכות אפיים עם הרבה סבלנות(, שאז מתחברין לאשה יראת ה' ויוצאין משקר החן והבל 

היופי )כמבואר בלקו"מ קמא ס( שיש הבל היופי שהוא מהפסק הנשימה והוא מקצר החיים, וההיפוך 

הוא מזה הוא הזווג דקדושה שמוסיף חיים בחי' יראת ה' תוסיף ימים )עיי"ש 25(.

 ****

השתתפות בציבור

א. בזמן שהציבור בצער

בגמ' תענית )יא, א( "בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום 
עליך נפשי ואם עושה כן עליו הכתוב אומר והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר 

ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר העון  יין אכול ושתו כי מחר נמות מה כתיב בתריה  ושתות 

הזה לכם עד תמתון עד כאן מדת בינונים אבל במדת רשעים מה כתיב אתיו אקחה יין ונסבאה 

שכר והיה כזה יום מחר מה כתיב בתריה הצדיק אבד ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף 

הצדיק אלא יצער אדם עם הצבור שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור שנאמר וידי 

משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה וכי לא היה לו למשה כר אחת או כסת אחת 

וישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמהם בצער וכל  לישב עליה אלא כך אמר משה הואיל 

המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור ושמא יאמר אדם מי מעיד בי אבני ביתו של 

אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה" עכ"ל.

25 ליקוטי הלכות אה"ע )שם( ועקר הקנין שקונה אותה בעלה בשעת חפה וקדושין הוא שרוצה ליחדה אליו ולתקנה ולהעלותה 

מבחינת הבל היפי הנמשך מאשה זונה, ולהעלות לבחינת אשה יראת ה', כי עקר עליתה על ידו, כי היא עולה עמו וכו', כמו 

שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. ועל כן מקדשה בכסף ועל ידי זה קונה אותה,



-כט-    /והלכתבדרכיו

ב. טבע הבני אדם

ענין זה הוא שורשי מאד, והאדם שואל איך אני יגיע לזה להצטער עם הצבור, שטבע  והנה 
של האדם שחי בעולם משלו, וכל זמן שאין הצער נוגע לו ולפרטיות משלו, קשה לו להסתכל 

על אחרים.

ג. שכר השמירה

שמירת  ידי  על  הוא  הצבור"  בצער  "השתתפות  של  להדרגא  לבוא  הדרך  עיקר  באמת  אבל 
הלשון, שכל מי ששומר פיו ולשונו ואינו מדבר ח"ו רע על חבירו, ואפי' אלה הרחוקים ממנו 

מאד בדעה וכו', שכל זמן שהם שומרי תורה ומצוות ועושים מעשה עמך אינו מדבר עליהם 

בצער  שהם  וכששומע  עמם,  אחד  לבו  נעשה  הזמן  במשך  עי"ז  בכבודם  מאד  ונזהר  ח"ו  רע 

משתתף עם צערם, כי בשכר שמירת לשונו נכלל עם הכלל, וזוכה להרגיש צרת וצער הצבור.

ד. התבגרות של תורה

מקום  או  עיר  באיזשהו  צער  שיש  כששומע  אזי  דקטנות,  מוחין  עם  צעיר  עדיין  וכשהאדם 
בכך  האשם  הוא  ומי  הדבר  נעשה  איך  שואל  וגם  פרטים  מיני  כל  ומברר  בחדשות  מתעניין 

וכיו"ב טובא, 

אבל כמה שמתבגר ונעשה לבו לב בשר, אזי כששומע על צער חבירו הרי הוא קשוב להצער 
והעגמת נפש שיש לחבירו או להעיר שקרה להם הנזק, ואינו הולך ושואל איך ומה וכו', כי 

לבו עם הצער שקרה להם, ואינו חוגג עם שמיעת החדשות, כי מבין שיש עכשיו צער ומשתתף 

בצערם ועל כל מה שעובר עליהם )וכש"כ וק"ו שאינו מסוגל לשמוע הקוי הנייעס למיניהם שהוא הלב אבן ומתפרנסים 

רח"ל על חשבון צרות של אחרים(.

ה. דעת זקנים נוחה הימנו

אבל  וכו',  מוחין  להם  ויש  וכו'  צוחקים  והאנשים  כך  כל  שפוי  שאינו  אדם  יש  ולדוגמא 
המבוגרים והזקנים אינם צוחקים, כי מיד מבינים גודל הצער וכו' שמסתמא יש להיהודי הזה 

אב ואם ומשפחה וכו', ומבין כמה צער ועגמ"נ יש כאן.

ו. והלכת בדרכיו

מעיקרי והלכת בדרכיו, שאינו חי בפירוד ח"ו, שהרי כל צערן של ישראל ובפרט צער  וזהו 
הצבור הוא צער השכינה הקדושה, וכמוש"כ במשנה )סנהדרין מו, א( שאפי' על דמן של רשעים 

של  דמן  על  וכש"כ  מזרועי  קלני  מראשי  קלני  ואומרת  קובלת  שהיא  וכו'  מצטער  השכינה 

צדיקים, והלב בשר משתתף עם צער השכינה, וזוכה ורואה בנחמת הצבור.


