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שיחת ליל שבת

"לא תבושי ולא תכלמי"

      )'גולה' ו'גאולה'(

"אל תיראי כי לא תבושי, ואל תכלמי כי לא תחפירי"

במאמר זה נבאר את פשר הנאמר בפיוט ה"לכה דודי": "לא תבושי ולא תכלמי מה תשתוחחי 
ומה תהמי". כי בפשטות, המשמעות הדברים כנחמה לכלל ישראל, שהיה מקום לבושה מעצם 

הזכות להיות נגאלים, לפי שאין ישראל ראויים לכך מצד מעשיהם. ]שכך היא דרגת ה'שכינתא' 

בהיותה מתפלשת בעפר[. אך יש בזה הסבר עמוק יותר.

בית זה מיוסד על פסוק בנביא ישעיה )נד, ד(: "אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי 
כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד". הפסוק מתוך הפטרת "רני עקרה לא 

ילדה" מה"שבעה דנחמתא". ופירש הרד"ק: "כי לא תבושי - לעולם אחר שתצאי מזה הגלות, 

לא תהיה לך צרה לעולם. כי בעלות האדם לגדולה ותמצאהו שפלות אחר כך, יבוש ויכלם".

ואח"כ אירע ופשט את הרגל מרוב  כן הוא בנוהג שבעולם, שאדם שהיה בעבר עשיר  והרי 
חובות. גם אם מתחיל קצת להשתקם, עדיין נפשו עגומה עליו – עד כדי שלפיכך דינו כ"עני בן 

טובים" שיש מצוה ליתן לו כפי הרגלו בהיותו עשיר )כתובות סז ע"ב(. וגם כאשר מתחיל לראות 

אור והצלחה, עדיין אינו שלב ורגוע. עדיין עומד לנגד עיניו הבושה והכלימה של אותם רגעי 

נפילה. שכן מיצר ודואג מחשש שמא שוב יפול ומנכסיו. כי אחר שנפל פעם אחת, כבר אין לו 

אמונה בעצמו. ובכדי לשמחו, יש להעריף עליו הרבה דברי נחמה, עד שיתפייס.

וכמו כן, הנחמה המוזכרת כאן בפסוק: "אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי", 
היא על החרדה מעצם הגאולה מפני הגלות החוזרת ונשנית. כי אחר שהיו ישראל בעת בנין 

ירדו  ואחר  ונגלה,  הנראה  באופן  השכינה  והשראת  וכרובים  ארון  עם  בתפארתו,  ביהמ"ק 

לאור  שוב  שיזכו  אחר  עתה  גם  שמא  וכלימה,  בבושה  המתגלה  פחד  בלבם  מסתתר  לגלות. 

הגאולה, ישובו לימי גלות. כזה הוא צערה ויגונה של כנסת ישראל: "עניה סוערה לא נוחמה".

והשי"ת, "בכל צרתם לו צר", מרגיש את כאבם ומנחמם: "אל תיראי כי לא תבושי", כלומר: 
הנחמה, שאין  היא שלימות  זו  הנצחית באה.  ישועתך  הנה  כי  הגלות,  מן  כלל  לדאוג  לך  אל 

למעלה ממנה. וממשיך עוד: "ואל תכלמי כי לא תחפירי", כלומר: אל לך לדאוג מפני דעת 
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הוא  וכלימה  מעצמו,  האדם  מצד  הוא  שבושה  כה(  ג,  ובירמיה  )שם,  המלבי"ם  וכדכתב  הבריות, 

מאחרים.

שבעא דנחמתא

ראיה לדבר – להבין עד כמה קשה הנחמה של מי שהיה בגדולה וירד מדרגתו, מכך שייסדו 
רבותינו את סדר ההפטרות שלאחר ט' באב: "שבעא דנחמתא". ולא הספיקו שלושה כנבואות 

הפורענות כקודם ט' באב. וממשיכים לעסוק בנחמת ציון – אף תוך חודש אלול, סמוך ונראה 

לימים נוראים. ואין מפסיקים בהם - אף לא משום ראש חודש או ערב ראש חודש שחל בשבת 

)שו"ע או"ח סי' תכה סעי' א ובמ"ב שם ס"ק ז, ובשו"ע סי' תכח סעי' ח(.

והיינו, מפני שעד תשעה באב יושבים ומקוננים על החורבן, ובו ביום מצפים לביאת המשיח. 
שאמונת הגאולה היתה הנחמה הגדולה ביותר, וכאשר "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו" 

)ירמיה ח, כ(, ותיכף במוצאי תשעה באב, בחצות לילה, יושבים שוב על הארץ ומחדשים קינה על 

תנחומים.  לקהל  כי הלב ממאן  עד  "עד מתי".  בזעקת:  פורצת  היהודי  נפש  הן  הגלות.  אורך 

וכאן בא הנביא ומנחם באופן אישי את כל נדכאי הלב בכמה דרכים ולשונות של קירוב, עטופי 

תקוה ונחמה.

"אנכי אנכי הוא מנחמכם"

וראה ייסוד הדברים ב"אבודרהם" )סדר הקריאות וההפטרות, הובא בלבוש או"ח סי' תכח( שכתב לבאר את 
סדר הנחמות, שבתחילה מפטירים: "נחמו נחמו עמי", דהיינו שהקב"ה אומר לנביאים שינחמו 

הם את העם. ובשבת שניה, משיבה כנסת ישראל: "ותאמר ציון עזבני הוי"ה", דהיינו שאינה 

מתפייסת בנחמת הנביאים, כי חפצה לשמוע את נחמת הקב"ה בעצמו. וכן בשבת שלישית: 

"עניה סוערה לא נוחמה", שהנביא מביא לפני השי"ת את מצבם של כלל ישראל שעדיין לא 

נתפייסו. עד השבת הרביעית ) - שיוצא כבר בחודש אלול, שהם ימי רחמים ורצון(, שאז זוכים לנחמה באופן 

ישיר מהקב"ה: "אנכי אנכי הוא מנחמכם". כלומר, ראו שבעצמי אני מנחם אתכם, ולא על ידי 

נביא. 

ובשבת החמישית, ממשיכים לשמוע את הנבואה מצד השי"ת: "רני עקרה לא ילדה", ששם 
מוזכר הפסוק: "אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי כי בשת עלומיך תשכחי 

כבוד  התגלות  על  נבואה  לקבל  זוכים  הששית,  ובשבת  עוד".  תזכרי  לא  אלמנותיך  וחרפת 

השי"ת לעת הגאולה: "קומי אורי כי בא אורך". עד השבת השביעית, שאז כבר מקבלת כנסת 

ישראל כוחות להשיב: "שוש אשיש בה' תגל נפשי באלוקי", כלומר, שמעתה – אחר ששמעתי 

כאלו דיבורים של נחמה, יש לי לשוש ולשמוח.
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אנכי  "אנכי  ישראל, בפסוק:  לכנסת  עיקר הנחמה בתשובת השי"ת  פנימיות התורה,  פי  ועל 
ה'  "אנכי  א(:  כ,  )שמות  עה"פ  בזוה"ק  כדאיתא   - גבוה  היותר  הגילוי  דהיינו,  מנחמכם".  הוא 

אלוקיך": 'אנכי מי שאנכי', שהשי"ת אומר שרק הוא לבדו יודע. כי יש ויהודי תמה ומשתומם 

באיזו זכות יוכל להתנחם, כי מרגיש שאינו ראוי לנחמה מצד מעשיו, שהרי לא השתנה כלל 

ונשאר בדרגתו – אך השי"ת מנחמו, לשון 'חן', ששורשו בכח מתנת חינם שנותן ליהודי, שהיא 
הדרגה שלמעלה מטעם ודעת.1

שלפי   – השבת  קבלת  לעת  שבת,  ערב  בכל  הוא  כן  הבית,  חורבן  שלאחר  הנחמה  וכסדר 
כבר  שמתחיל  ישראל,  לנשמת  גאולה  אז  נעשה  והחסידות,  התורה  פנימיות  בספרי  המבואר 

)ונתבאר בארוכה במאמר "קרבה אל נפשי  בעת אמירת הודו לה' שיסד הבעש"ט הק' לומר קודם מנחה 

גאלה"(. שכלל ישראל שואבים כוחות של נחמה על מצב הגאולה המאיר בשבת קודש, ואומרים: 

"לא תבושי ולא תכלמי מה תשתוחחי ומה תהמי". דהיינו, שכל היגון והאנחה של ימות החול 

הנדמה לגלות החורבן, לא ישוב על עצמו. כי "כבוד ה' עלייך נגלה", בקדושת השבת הבאה. 
שכן מאמין בדברי נחמה שזוכה לשמוע מפי הקב"ה בעצמו: "אנכי אנכי הוא מנחמכם".2

 השבת מהפכת ה"בושת" ל"שבת"

וכאן המקום לגעת בדבר עדין ודק החבוי במעמקי הנפש, שיש וכאשר היהודי שומע דברים 
בענין העלאת השכינה הקדושה בשבת קודש, מתמיה בינו לבין עצמו: הן עולם כמנהגו נוהג 

גאולה  לדיבורי  מקום  ומה  ע"א(,  יד  )מגילה  אנן"  אחשוורוש  עבדי  "אכתי  קודש,  בשבת  ואף   –

והעלאת השכינה ה' ]"כנסת ישראל"[ בקבלת השבת, עוד בעידן הגלות.

לגילוי  מרכבה  קודש  בשבת  נעשה  הוא  באשר  יהודי  שכל  כפשוטם.  שהדברים  האמת,  אך 
הייחוד בין קוב"ה ושכינתיה, והוא חלק מהעלאת השכינה הק' מהגלות. )כמבואר בארוכה בפתיחה 

"לא  דודי":  )פרשת שמיני(: על הנאמר ב"לכה  וכדכתב ב"דגל מחנה אפרים"  הכללית למבוא הספר(. 

תבושי ולא תכלמי", דהיינו מאחר ומשמירת השבת נפעל מחילת העוונות, כדברי הגמרא )שבת 

1 וראה בספר "תולדות יעקב יוסף" )פרשת שופטים אות ג' בשם אלשיך הק'( שסוד ב' פעמים 'אנכי', הוא על שם מה שכאשר ירד 

יעקב אבינו מארץ ישראל אל מצרים, ערות הארץ, מקור המיצרים וההגבלות, בחי' הגלות והחורבן - אמר לו השי"ת )בראשית 

מו( ב' 'אנכי', "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה". ועוד כתבו בספה"ק שב' 'אנכי' עולה על הא דכתיב )שמות כ( 

"אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכו'", שגם בשעת קטנות, של "ואנכי לא ידעתי" )בראשית כח(, שעות של "ואנכי 

הסתר הסתיר" )דברים לא(, יתקיים "ואנכי אעלך גם עלה".

2 וראה הרחבת הדברים במאמר "קרבה אל נפשי גאלה", שהדברים מגיעים לסוד דברי רביה"ק )ליקו"מ קמא רנט( שכשאדם 

מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני הש"י וכו' אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה וצערה ומנחמת אותו וכו', עיי"ש.
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קיח ע"ב(: "כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין לו". נזרקים 

בבגדי  שבת  במלבושי  היהודי  ונתלבש  העוונות(,  )מחמת  הגלות  של  והשחרות  הקדרות  לבושי 

תפארת השכינה הק'.3

ומבואר, שקדושת השבת מהפכת את ה"בושת" ל"שבת". כי השבת היא הארה מסוד הייחוד 

שיתקיים בעתיד, בעת הגאולה העתידה, וכבר בעת הגלות מסירה מנשמת ישראל את בושת 

הגלות.

"לא תבושי ולא תכלמי"

כלפי  אך  ונצחי,  תמידי  כדבר  להתייחס  אפשר  כללית  גאולה  על  הלא  להבין:  יש  עדיין  אך 

השבת קודש הדבר קשה מאוד. שהרי יום השבת חוזר על עצמו בכל שבעה ימים, מאז ששת 

ימי בראשית. וגם ברגעים שמשורר את ה"לכה דודי" יודע שבעוד יממה, חוזר למצב הגלות 

וההסתר של ימות החול. ואם כן, לשמחה מה זו עושה.

ובפרט בהגיעו אל החרוז: "לא תבושי ולא תכלמי", שמבטא את נצחיות הגאולה של השבת, 

שאינו חוזר יותר לגלות, ולא יתבייש לעולם, והיאך יחיה יהודי את נפשו בהרגשה כזו בכל ליל 

שבת, בשעה שקושי הגלות וההסתר פנים עדיין צורב ועצור בעצמותיו ואצור במוחו. והיאך 

אפשר להתנחם באמת באמירת: "לא תבושי" בכל לב ונפש.

3 דגל מחנה אפרים )פרשת שמיני(: או יאמר בזה לבאר דבריו הקדושים כי ידוע שני שעירים היו ביום הכפורים אחד היה 

נשתלח לעזאזל בכדי לפרוש ולהפריד הקליפה מן הקדושה, וזהו )ויקרא טז, כב( ונשא השעיר עליו את כל עונותם היינו עונות 

תם על ידי השעיר נושא עליו כל עונות של ישראל פירוש על ידי זה שלוקח העונות הוא פורש עצמו מן ישראל לקטרג כי הוא 

סובר שלוקח מתנה רבה ועצומה ועיין בזוה"ק )פרשת אחרי(. וכן הוא בשעיר ראש חודש, וזהו )תהלים קלב, יח( אויביו אלביש 

בושת שעל ידי העונות שהוא לובש מן העונות על ידי זה הוא פורש כנ"ל ועליו היינו על ישראל יציץ נזרו נזר הקודש ועולה 

מי שעולה בבחינת כתרים ביום הכפורים, וכן הוא בראש חודש ותשועת נפשם מיד שונא וזהו ממש מחילת העונות כי בחינת 

כתר משם הוא המחילה והסליחה.

וכן הוא בשבת אפילו עובד עבודה זרה מוחלין לו, וזהו שאומרים בשבת )פייט של ר' שלמה אלקבץ( לא תבושי ולא תכלמי כי 

מן בשת וכלימה נעשה שבת ומלכה שנתלבש השכינה בלבושי שבת ויום טוב ולבושי הקדרות והשחרות נזרקים ונתלבשים בו 

אויבי ה' ושונאיו ילבשו בשת וכלימה וזהו בשנה, וכן הוא בעולם שהאיש המכפר אשר הוא כהן גדול על ידי בושת וכלימותיו 

נזרקו כל הקליפות ללובשם כדי לפורשם ולהפרידם מעבודתו והוא ילבש אלה הבגדים השמונה המרומזים לכפר עליו ועל 

כל ישראל והם ארבע בגדי לבן וארבעה בגדי זהב שהם מלבושי קוב"ה ושכינתיה, והוא שאמר הכתוב קרב אל המזבח מלמד 

שהיה ירא ובוש ואמר לו משה למה אתה ירא ובוש כדברי אא"ז זללה"ה לכך נבחרת והיינו בכדי שיהיה להלביש הקליפה בושת 

וכלימה ועליך יציץ נזר הקודש לכפר עליך ועל העם ועל קודש המזבח והבן.
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נצחיות השבת

ויישוב הדברים, משום שהשבת היא בסוד הנצחיות – כדאיתא ב'מכילתא' )שמות לא, טז(: "רבי 
שברא  מיום  שבתות  שומר  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  כתקנה,  אחת  שבת  המשמר  כל  אומר 

הקב"ה את עולמו עד שיחיו מתים". וכדכתב באוה"ח הק' )שם(: "כשישמרו אפילו שבת אחת  

זה, איש ישראל ששמר אפילו שבת אחת  וכפי  - מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו לדורותם. 
ומת, אין מנכין לו משכר העולה לו אם היה שומר לדורות עולם".4

ומבואר, שאמנם השבת חולפת ונכנסים שוב לימות החול, אין בכך משמעות של גאולה ושוב 
חזרה לגלות. כי קדושת השבת שעברה האירה בנפש היהודי קנין של ייחוד נצחי, וימות החול 

ולא  כך אומרים: "לא תבושי  לגמרי מימות החול שקדמו להם. על  ענין אחר  שלאחריה הם 

תכלמי", וכמו שפי' הרד"ק )הנ"ל(, שאין העליה הזו של השבת כדבר זמני החולף והולך, וכבר 

עתיד ליפול שוב מגדולתו במוצאי שבת, אלא זו גאולה נצחית. 

'רשימו' בנפש מאור הגאולה שזוכים לה בשבת  נשאר  גם כשיוצאים מקדושת השבת,  שכן 
ואח"כ  לפניה,  ימי המעשה שהיו  ונשלמת העבודה של ששת  נתקנת  קודש  כי בשבת  קודש. 

מתחיל בירור חדש של ששת ימי המעשה בעבודה חדשה.5

גולה וגאולה - א' אלופו של עולם

והבן עוד, שהן הן הדברים אשר יתגלו לעתיד בגאולה העתידה. שכן עיקר התגלות הגאולה, 
שהארת הגאולה לא תסלק את הגלות – כמו פורע חוב שמוטב ולא היה נזקק להלואה, אלא 

תאיר אז ידיעה ובהירות באלוקות. כנודע, שסוד החילוק בין 'גולה' ל'גאולה' הוא באל"ף – 

אלופו של עולם - שיהא נעשה מ'גולה' 'גאולה'. 

'אלופו של  יואר  כי  ישאיר הקב"ה מאומה אצל היפך הקדושה,  שבעת הגאולה לא  דהיינו, 
עולם' תוך כל פרט מן הגלות. שכן הגלות היא מה שנעלם אור השי"ת בבריאה, וכאשר שופע 

אור ההשגחה, הרי רואה את אלופו של עולם מסתתר גם בהרע וממילא בטלה ההסתרה. )וכבר 

הורחבו הדברים ב"אשיחה בחוקיך" בפרשיות הנחמה שבתחילת חומש דברים(.6 

4 וראה הרחבת הדברים במאמר: "ברית עולם", במדור: "ביני ובין בני ישראל".

5 כמבואר בספר הליקוטים פרשת בהר, וראה במדור "עליית העולמות". 

6 תולדות יעקב יוסף )בראשית אות א(: שמעתי ממורי זלה"ה )הבעש"ט הק''( שאם ידע האדם שהקב"ה מסתתר שם אין זה 



-ח-

וכך בגאולת הפרט בכל ערב שבת. שעיקר הנחמה  בגאולה הכלל – לעת ביאת המשיח,  כך 
בהארת הגאולה בקבלת השבת, הוא מכך שאין השי"ת מניח ומוותר על שום פעולה של ישראל 

אשר נעשה בימות החול, אלא לוקח את כל מה שעבר עליהם ומהפך ל'תשובה מאהבה'. 

דהיינו, שאור השבת מזריח באותם פעולות ומעשים אור וחיות בהסתכלות של תיקון נצחי. 
הכתוב  עליהם  מעלה  כבר  אחת,  שבת  לשמור  יסכימו  רק  אם  שאפי'  )שם(  האוה"ח  וכדכתב 

כאילו עשו לדורותם. והרי אין המדובר שהעלו רצון זה בשבת עצמה, אלא אף בימות החול. 

בהם  שהיו  הטובים  הרצונות  כל  עמהם  יעלו  בתשובה,  ישראל  יחזרו  שכאשר  יצא,  וללמד 

בשנות הגלות, וייהפך הכל לתיקון וגאולה.

 "ביני ובין בני ישראל"

יושבי  בכל  עולם'  'אלופו של  וההשגה שלעתיד, שיתגלה  הידיעה  הארת  מעין  היא  שבת  כי 
תבל. וכמו שתיקנו לומר בתפילת יוצר בשבת": "לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השבועי 

נתעלה וישב על כסא כבודו". 

"ביני  קשר  אות  הוא  השבת'  'קדושת  עיקר  שכן  מישראל,  יחיד  כל  בתוך  מאירה  זו  ועליה 
ובין בני ישראל" - כדברי האור החיים הקדוש הידועים )שמות לא, יז(, שבשבת קודש טמון הסוד 

הכמוס בין השי"ת ובין בני ישראל. ולפי המבואר, המכוון אל האור חדש המתגלה בנפשות 

ישראל בשבת, שבו משיגים את סוד הגאולה.

שלא תהא צרה ויגון ביום מנוחתנו

מהסוג  ואנחה  יגון  נסו  כניסת השבת, שכבר  לעת  מקבל  שיהודי  התנחומים  דיבורי  הם  אלו 
המצוי בימות החול – וכמו שתיקנו לומר ברצה והחליצנו: "וברצונך הניח לנו ה' אלהינו שלא 

תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו". כי חש ומרגיש את ה"ואני קרבת אלוקים לי טוב". שכן 

הסתרה, כי נתפרדו כל פועלי און. וז"ש 'ואנכי הס"תר אסת"יר פני מהם', ר"ל שיסתיר מהם שלא ידעו שהקב"ה שם בהסתרה 

זו וכו' ודפח"ח... ואחר שידע אדם כלל זה שהוא כלל גדול, שאין שום מסך מבדיל בינו לבין אלהיו בשעת תורה ותפלה, גם 

שיעלו לפניו כמה מחשבות זרות שהם לבושין וכסויין כו', מ"מ אחר שידע אדם שהקב"ה מסתתר שם אין זה הסתרה וכנ"ל. 

ועוד שם )פרשת ויצא(: שמעתי ממורי כי אות א הוא סוד אלופו של עולם טמיר וגניז בגוויה,  ואות ב הוא ב' אלפי"ן, וכן ג 

הוא ג' אלפי"ן וכו' עד ת, ד' מאות אלפי"ן. אם כן שורש אותיות התורה שקרוב יותר אל החיות הרוחניי אור אין סוף הוא אות 

א, ואחר כך יורד והולך ומתלבש זה בזה, ונתרחק מן החיות, עד אות ת שהוא מלכות שבמלכות ששם מתלבש בתוך מחשבות 

רעות וזרות. וצדיקים שלוחי דמטרוניתא אינון, לקשר את עצמן אל האותיות ולהעלותן במחשבה עד מחשבה עליונה, ואז 

מעלה מתהום עד רום רקיע את ניצוצי השכינה שהיו בלבושים הנ"ל שנקרא זה לימוד לשמה, לכך 'זוכה לדברים הרבה' שיש 

כמה מדרגות בכל אות והוא מזכה להעלותן וזוכה עמהם. ודפח"ח.
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כנדרש   – ידי שרף  על  ולא  ידי מלאך  על  לא  מנחמכם",  הוא  אנכי  ה"אנכי  את  זוכה לשמוע 

לענין יציאת מצרים:  אני ולא מלאך אני ולא שרף אני ה' אני ולא אחר" )הגדה של פסח(.

והדברים מגיעים למובא באוה"ח הק' )שם( שהשבת היא למעלה מעולם המלאכים, וכלשונו: 
החול, אפשר שיהודי  בימות  כי  )של השבת(".  זה  בעולם  ישבו במסיבתינו  לא  "שגם המלאכים 

מקבל נחמה מדברי נביאים או מהספה"ק, אך בשבת קודש הוא בא בסוד הייחוד: "ביני ובין 

בני ישראל". מקבל בנפשו את אור השי"ת בפועל ממש. בסוד: "אני אנכי הוא מנחמכם".

יישוב הדעת כשיבוא המשיח

גם  עולם  של  אלופו  בהארת  ומאמין  הצדיקים,  באור  נפשו  את  להחיות  יהודי  זוכה  וכאשר 
בתוככי הגלות, כשיזכה לראות בנחמת ציון, יהיה מיושב בדעתו. כי לא יהיו הדברים חדשים 

אצלו – וכדאיתא ברביה"ק )שיחת הר"ן אות רכח(: "מי שיהיה לו התבודדות, אזי כשיבוא המשיח 

יהיה דעתו מיושבת בלי שום מהומה ובלבול )משא"כ מי שאין לו התבודדות אע"ג שיהיה מהכשרים הרי יהיו 

מבוהלים, וקרא אותם "פליטיס" עיי"ש(.

קונו", מאיר  "בינו לבין  רוחו של משיח, שם  עבודת התבודדות מטעימה את היהודי את  כי 
וזורח אור הגאולה והנחמה, שהיא בחי' קדושת השבת. ולכן, כשיהיה הגאולה יבין המתבודד 

נוחה  דעתו  ותהיה  הגלות,  בתוך  עוד  בשבתו  שבת  מידי  לו  שזכה  האור  בדיוק  שזהו  מיד 

ומיושבת.
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סיפורי מעשיות

מעשה ב

מאמר בת הקיסר – דוקטור

מלבושיה  הקיסר  בת  ששינתה  אחר  והוא  פלא,  עניין  המעשה  בסוף  למבואר  לב  לשים  יש 
לזכר מצאוה אנשי המלך שהלכו על הים וחשבוה לדוקטור, והנה אחר כל המבואר בעניין בת 

הקיסר, שהיא בסוד נשמות ישראל ותושבע"פ, יש להבין עניין זה.

מלבושי זכר – חשיבות עצמית

הנה נתבאר כבר בעניין מה ששינתה מלבושיה לזכר, דזהו שלקראת הגאולה מתגלה המעלה 
של המלכות מצד עצמה, מה שהיתה עד עתה בבחינת לית לה מגרמה כלום, שכל מעלותיה 

הם רק מה שמקבלת מאחרים, ועתה מתחיל להתגלות עצם חשיבותה בבחינת ישראל מפרנסין 

לאביהם שבשמים.

השינוי במעלותיה

ועתה נשים לב לסדר המעשה, דבכל ג' חלקי המעשה הקודמים היה כל חשיבותה מצד מעלות 
חיצוניות, שבבן הסוחר כתוב ששמח על שראה שהיא מזמרת על כלי זמר ויודעת לדבר בכמה 

ריבוי הממון  על  כל חשיבותה  וכן בהמשך המעשה שהיה  חיצוניים,  לשונות שהם כשרונות 

שהביאה. אמנם כאן לא התייחסו כלל לממונה, ורק החשיבוהו ממעלה עצמית שהיא דוקטור. 

הרי שכמו שמלבושה נשתנה לדרגת זכר, כן ביחס למעלותיה נשתנה ההסתכלות עליה להיות 

כדרגת זכר שהוא חשיבות עצמית.

החשיבות בתכשיטין

בתכשיטים,  האשה  חשיבות  שמצינו  מה  בעניין  תרנ"ח(  אליהו  פתח  מאמר  )ועי'  באריכות  וכמדובר 
יתכן  ואיך  דומם,  בדרגת  הם  טובות  ואבנים  שזהב  מכך,  יותר  עצמה.  מעלות  כלל  זה  שאין 

לאדם להתפאר בכך, ואין להאריך בזה כאן. )שעיקר החשיבות הוא מדרגות הנמוכות, וכמו שאנו רואים שהאדם 

הוא עפר מן האדמה( 

ובשעת הייחוד השלם מסירים את כל התכשיטים, וכבר אין מדובר משום מעלה חיצונית רק 
ממעלה עצמית, וכמגילת שיר השירים כמעט שאינה מדברת מתכשיטים רק ממעלתה בעצמה 
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וזהו השלימות המדובר כאן במעשה לקראת השלמת הבירורים  כמבואר בכל הפסוקים שם. 

לבוא אל הייחוד ולמצוא את בן המלך.

השינוי בשרשי המעשה

והנה גם בעניין השידוך בתחילת המעשה מצינו כן, שתחילת השידוך היה בין המלך והקיסר, 
זה  היה  ביניהם  הבנים  כשנתחתנו  ולבסוף  קיסר.  וזה  מלך  שזה  חיצונית  מעלה  מצד  זה  הרי 

מצד עצמם בלי חיצוניות. וגם כלפי ההורים נשתנה לבסוף, כאשר ביקש הקיסר את בן המלך 

לראות אם יוכל להנהיג מדינות, הרי שעתה כבר מחפש לראות את כוחותיו שלו מצד עצמו. 

)אע"פ שכאן לא רצה להשתדך עמו, מ"מ לכאורה אם היה רואה שהוא ראוי לכאורה היה מסכים לשידוך(.

למה דווקא דוקטור

ע"פ המבואר  ויש לבאר  דווקא,  דוקטור  הכירו מעלתה מצד  להבין למה באמת  צריך  ועתה 
בסוף מעשה י"ג מהבעטלר שאין לו ידיים, שעיקר כוחו במה יכול לרפאות ולהוציא הי' מיני 

הכירו  ולזה  מתחלואיהם,  הנפולות  הנפשות  כל  את  המרפא  משיח  של  כוחו  שזהו  חיצים, 

בחשיבותה דווקא מצד זה, שזהו באמת כוחה שיתגלה בזמן הגאולה.

זה לעומת זה

ויש להוסיף דעתה הרי היתה אצל המדינה של כפירה, שהשוו גדול וקטן וכפי שכבר נתבאר, 
שיש  להם  נדמה  היה  אלא  דקדושה,  הרפואה  כח  של  האמיתית  במעלתה  הכירו  לא  והם 

בתושבע"פ כוחות רפואה לפי חכמותיהם, כענין לא זכה נעשית לו סם המות. שכל זה מפני 

שבאמת אצלה נמצא כח הרפואה לכל תחלואי הבריאה להשיבם אל מקומם האמיתי בגילוי 

כבוד מלכותו יתברך.

 **** 

שער להתבונן בדרכי עבודת ה', 

שיש להאיר במעשה המלך והקיסר.

מעלת הקיסר על המלך

כבר נתבאר וידוע בדרכי העולם שקיסר הוא גדול ממלך, וכן אנו רואים במעשה גופא  הנה 
דכשנזכר המלך בשידוך, שוב לא רצה הקיסר, הרי לנו כי מעלת הקיסר גבוה ממנו, על כן לא 
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נאה לו להשתדך עם המלך, אלא דמסופר כאן שבכל זאת בת הקיסר אחזה עצמה בהשידוך, 

ולא רצתה לעזוב את בן המלך.

בת הקיסר סוד ישראל

ויש לבאר שבת הקיסר מרמז על נשמת ישראל, ובן המלך הוא התורה. וידוע שנשמות ישראל 
למעלה מהתורה וכדאיתא בתנא דבי אליהו )יד(. אלא שזה בראשית שרשי הבריאה, אבל לאחר 

גודל  מהו  נתגלה  התורה  ע"י  ורק  מהתורה,  לקבל  צריכין  ישראל  נשמות  ההשתלשלות  סדר 

מעלת נשמות ישראל, ובלא התורה אין להם שום קיום )ועי' ליקוטי תורה שיר השירים טז טו"ד(.

עתידה תורה שתשתכח

)שבת קלח:(  חז"ל  וכמ"ש  נעלם מאיתנו התורה,  הגלות  איך שבעת  כל המעשה,  סובב  זה  ועל 
עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר הנה ימים באים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם 

ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה', והיינו שנשמת התורה נסתלקה מאיתנו בהסתלקות 

נבואה מישראל, והתורה שוכנת במקומה, ובכל עת הזאת נשמת ישראל מבררת בירורים מכל 

הבריאה בכח תורה שבעל פה, עד שתשוב ותמצא את התורה לעתיד בגאולה השלימה.

בת הקיסר תורה שבעל פה

מצד  ומתחדשת  הבאה  פה  שבעל  תורה  כח  היא  הקיסר  דבת  זה,  פי  על  ביאור  להוסיף  ויש 
נשמות ישראל, ובן המלך הוא כח תורה שבכתב. ולכן בזמן הגלות הוא עת פריחת תורה שבעל 

פה, שמוסיפין לבאר ולחדש בכל עת, עד שיתגלה שוב תורה שבכתב שהוא עצם נשמת התורה 

)תהלים יט( תורת ה' תמימה, שעם כל מה  שיתגלה לעתיד לבוא. וכמאמר הבעש"ט על הפסוק 

שחידשו בה עדיין תמימה היא שלא נגעו בה מאומה.

חיות מהשתוקקות

ובכל זאת כל קיומינו בזמן הגלות, הוא רק מה שאנו משתוקקים אל התורה ואין אנו עוזבים 
אולי  הים  על  ישבה  רק  המלך,  בן  חיפוש  את  בשעתה  עזבה  שלא  הקיסר  וכבת  ח"ו.  אותה 

תמצאנו, וזה היה כל כוונתה, ועל ידי זה ביררה את כל הבריאה עד ששוב מצאה אותו. ומה 

ואחר כך  עניינים אחרים, שלקחה הסחורה מבן הסוחר,  נתעסקה עם  רואים שלכאורה  שאנו 

עשירות הגזלנים. באמת הכל היה בשביל התורה, שכל העשירות של הבריאה הוא רק בשביל 

השגת התורה, כדאיתא בתורה ס'. 
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הקמח להתורה

לתורה  נצרך  כזה  שעשירות  מלך,  לשום  היה  שלא  כזה  עשירות  מהגזלנים  לה  שהיה  וזהו 

נטלה הממון מהגזלנים, שזה מורה על תורה  ולכן  הון דעלמא.  כל  לזה  כדאיתא שם שצריך 

זכאי אוי לי אם אומר אוי לי אם לא  יוחנן בן  וכמו שאמר רבן  הנעלמת בתוך כל הרמאיות, 

חכמה,  ידי  על  גזלנים  ג"כ  שאנו  הקיסר  בת  להם  שאמרה  וזהו  הרמאים,  ילמדו  שמא  אומר 

היינו שבתוך כל הגזילות שלכם נעלם חכמת התורה, אבל לעתיד היא משיבה את כל הממון 

אל הגויים, שזה מרמז על בן הסוחר. וכמ"ש אין כסף נחשב בימי שלמה, שאחר שסיימו את 

בירור התורה שוב אין נצרך לישראל ריבוי הממון כלל רק תורה. וכמו שכתוב שם בתורה ס' 

שהעשירות הוא כמו הקדמות, שכשבאים אל המכוון משליכים ההקדמות ובאים אל המכוון 

שזה העיקר, עיי"ש.

קדושת נשמת ישראל והתורה

קדושת  אור  לטעום  שהתחילו  אותם  אצל  קושי  שנתעורר  לפעמים,  שרואים  מה  מובן  ובזה 

נשמת ישראל, שמרגישים בנפשם ירידה להצטרך לעסוק בפשיטות בתורה, אע"פ שהוא תורת 

ה', ולאו דווקא בעת הדבקות, אלא אפילו כשעובר עליהם כל משבריך וגליך, כי מזלייהו קא 

חוזי איך שבשרשם נשמתם הוא גבוה ביותר מן התורה, ומה להם להתעסק במשפטי התורה 

מעלת  שערך  בעוד  התורה(,  בפנימיות  כשהוא  )גם  וצימצומים  וגילויים  ההשתלשלות  מסדר  שהיא 

אמנם  המלך,  עם  להשתדך  לו  ראוי  שאין  הקיסר  טענת  היה  שזה  מזה.  הרבה  גבוה  הנשמה 

במעשה מבואר שבת הקיסר היא בכל זאת רוצה רק בבן המלך, וזהו כל השתוקקותה שעל ידי 

זה מבררת את כל הבריאה, ונתגלה בזה גודל מעלתה על ידי תורה שבעל פה שמחדשת.

רוחא דשדי בגווה

והנה יש להתפלא אם באמת נעלם בן המלך שהוא התורה מבת הקיסר, איך עדיין היא קשורה 

בתורה ועוסקת לחדש בה. ומבואר שזהו מעלת הרוחא דשדי בגוה, שאין מסתלק ממנה בכל 

זמן הגלות, ועל פי זה מבואר מה שכל המעשה הוא על ידי חיפוש הטבעת, שהוא כח תורה 

שבעל פה שנתן בן המלך לבת הקיסר, ואותה היא מבקשת בכל זמן הגלות.

והנה כתוב הנותן בים דרך, שאף על פי שמימות עולם דורכים בני אדם דרכם בים, מעולם לא 

נכבש דרך בים לאמר זהו הדרך ובו יש לעלות. 
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זה ישנו ג"כ בתורה שבעל פה, שככל שמרבים לחדש ולבאר בתורה, והיה נראה כבר  ופלא 
כאילו הגיעו לתכללית המכוון שאין עוד מה לפלפל בעניין, ומכל מקום לאחר מכן בא איזה 

אור חדש ונותן טעם חדש לגמרי בכל הסוגיות, עד שרואים שכלל לא התחילו לבאר עד עתה, 

וכמו שידוע בנגלות התורה בדרכי הלימוד שנתגלו בכל דור, וכן הוא בעבודת ה' שמעולם לא 

נכבש הדרך לאמר זהו הדרך ואין עוד, אלא בכל פעם נתגלה דרך חדש בעבודת ה', והכל על 

דרך הראשונים שבכל פעם נתגלה גילוי חדש על יסוד כל מה שנתגלה עד עתה. 

וזהו שאנו רואים, שבת הקיסר שהיא תורה שבעל פה היה כל דרכה במים, וכאשר היה נראה 
דסיימה הבירור, מיד בא עליה בירור חדש לגמרי.

 ******
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מרפא לשון
מהספר מרפא לשון 

הרואה אור העולם בימים אלו

 מבוא

שער "קדושת התורה"

   "מרפא לשון עץ חיים"

הנה מצינו דבר נפלא בדברות קודשם של חכמינו ז"ל, שיש שייכות בין 'לימוד התורה' לבין 
'נקיות הדיבור' - כמו גם שאר ערכי היהדות הנוגעים ל"בין אדם לחבירו". 

ועל  כבוד'.  וב'לשון  נקיה'  ב'לשון  התלמידים  לימוד  על  שהזהירו  מה  ובראשונה,  בראש 
ע"ב(.  ג  )פסחים  בישראל"  הוראה  שמורה  בזה  אני  "מובטח  רבו:  אמר  בזה,  זהיר  שהיה  תלמיד 

ובין המ"ח דברים שהתורה נקנית בהם )אבות ו, י( שנו חכמים: "אוהב את הבריות, נושא בעול 

עם חבירו, ומעמידו על השלום". והלל הזקן אומר )שם א, יב(: "הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב 

יש  לתורה,  הקירוב  שקודם  ומשמע  לתורה".  ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום  ורודף  שלום 

להקדים את ה'אהבת ישראל'.

ויש לשאול, הלא לכאורה מידות טובות אינם לא סיבה ולא סימן אל גופי תורה. הן ודאי ערך 
נשגב להם אך לא ב'קניני התורה' אלא במי שכבר זכה ל'כתרה של תורה', שיהא שם שמים 

העיון  בכח  תלוי  תורה  של  לאמיתה  הלימוד  העמדת  עיקר  שכן  ע"א(.  פו  )יומא  ידו  על  מתאהב 

ואלוז'ין(,  הגר"ח  )איגרת  לדורותם  ישראל  נשתבחו חכמי  ע"א(, שבו  יט  וע"ז  ע"ב  יח  מגילה  )רש"י  והסברא 

'מחדדי  הוא משום שבית שמאי  רוב,  אף שהיו   - הלל  כבית  הוכרעה ההלכה  והרי מה שלא 

טפי' )יבמות יד ע"א(, וא"כ מה ענין המידות אצל בירור האמת שבתורה היוצאת מפיהם של חכמי 

ישראל.

ובספרי חסידות מצינו עוד קשר מיוחד בין 'לשון הרע' לטהרת הלב הנדרשת בלימוד התורה, 
כדאיתא ב"ספר המידות" )ערך לשון הרע אות ח(: "על ידי לשון הרע אין לאדם חשק ללמוד". וכן 

בהיפך, בעולם התיקון: "מי שאין לו חשקות ללמוד, אל ידבר על שום אדם שום דבר רע" )ערך 

לימוד אות עג(. והדברים נשגבים וצריכים תלמוד.
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ונקדים לבאר את פשר המכשול 'לשון הרע' המצוי בין תלמידי חכמים, ובפרט בדור 'עקבתא 
דמשיחא', כאשר נתקיים בנו מאמר רבותינו ז"ל )כתובות קיב ע"ב(: "דור שבן דוד בא קטיגוריא 

בתלמידי חכמים" ו"האמת נעשית עדרים עדרים" )ראה מהרש"א בח"א סנהדרין צח ע"א(. 

כי הנה נודע שעיקר כוחם של התלמידי חכמים הוא בדימוי מלתא למלתא, שמועה זו לשמועה 
אחרת, וכמו שכתב הטור )יורה דעה סימן רמו(: "ותלמוד, הוא שיבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו 

נדרשת בהן, עד שידע היאך  וידע במידות שהתורה  וידמה דבר לדבר  ויוצא דבר מתוך דבר 

עיקר המצות והיאך יוצא האיסור והמותר, וכיוצא בזה בדברים שלמד מפי השמועה". ובכלל 

זה הוא דמיון המציאות המתחדשת לאור זו שהיתה בזמן חז"ל )קוב"א חזו"א א, לא(. 

וככל שהדמיון עולה יפה, כן נחתך הדין. כי "כח המדמה, הוא מבקש תמיד כלי לשכון שם, 
בתורה,  דבר  אם הם מחדשים  כן  ועל  הלכות.  פי שונה  על  תמיד לשרות  הוא מחזיר  כן  ועל 

מילתא  מדמה  המדמה, שהוא  מכח  בא  הוא  כי  "גלייך"(.  אשכנז  )בלשון  ומתקבל  נאה  חידוש  הוא 

למילתא" )ליקו"מ קמא נד, ו(.

מסורת,  להם  היתה  שלא  בדברים  למילתא  מילתא  לדימוי  רבותינו  הרגישו  אחריות  וכמה 
וכתמיהתו של רבי יוחנן האמורא )גיטין יט ע"א(: "וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה". כי "דימוי 

מי  ה( שיש  אות  )שם  בליקו"מ  כמבואר  עבורם,  הוא  נסיון  מלתא למלתא" של תלמידי חכמים, 

שמתגבר עליו כח המדמה, שהוא כח הבהמיות - ששם הרע רבה על הטוב, ששורש נטיה זו 

הוא בעוון 'לשון הרע'.

מחמת שמוחו רגיל בנתינת הסבר לכל דבר, ולדמות מקרה זה למקרים אחרים, נוהג כמו  כי 
כן גם בינו לבין חבירו, שנותן הסבר מה ראה אותו פלוני במעשה שעשה. ואמנם אילו היה 

מכריעו לטובה, ניחא, אך המכשול הוא מה שעושה כן רק מצד 'האמת' ולא 'האמת לאמיתה', 

דהיינו מבלי לרדת לסוף דעתו של אותו פלוני ולהגיע למקומו. 

על  וטובה  זכות  בדיבור של  עליון,  לכוון לדעת  רבותינו  ביקשו  אף בדרשות הפסוקים  והרי 
ישראל, כדאיתא בסנהדרין )קיא ע"א( שאמר רבי יוחנן לריש לקיש: "לא ניחא למרייהו דאמרת 

להו הכי", וברש"י: "אין הקב"ה רוצה שתהא דן את ישראל כל כך לכף חובה".

* * *

והנה הנהגה זו – שהבעל דעה סבור שהאמת נמצאת רק אצלו, היא סימן על פירוד מ'קדושת 
ישראל'. שכן "כל אחד מישראל יש לו אות בתורה - וכשיש חסרון בישראל נמצא שיש חסרון 

אכילת  מפגם  המשכה  הוא  זה  ופירוד  צא(.  אות  הר"ן  )שיחות  ישראל"  נשמת  שורש  ששם  בתורה 
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התכללות  היתה  אדה"ר,  חטא  קודם  כי  בנבראים.  זו  מציאות  נתחדשה  אז  שרק  הדעת',  'עץ 

ב'שער  )כדאיתא  פירוד  נעשה  החטא  אחר  ורק  אחת,  מציאות  שהיו  ישראל  נשמות  בכל  שלימה 

הפסוקים' בראשית דרוש ג, וראה בגמ' ע"ז ה ע"א(. 

)דרשות הר"ן דרוש ראשון  גם בעודם חיים  'מיתה', שהנבראים נחשבים כ'מת'  ייקרא  זו  למציאות 
עה"פ )בראשית ב, יז(: "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"(, כי רק במקום שיש אחדות ייקרא 'חיים'. 

הרי שתיקון החטא הוא מעבר בין מיתה לחיים. 

הוא  חכם  תלמיד  אם  הרע,  לשון  מספרי  של  תקנתו  "מה  ע"ב(:  טו  )ערכין  רבותינו  אמרו  והנה 
)משלי טו, ד( מרפא לשון עץ חיים". והמכוון בתורה – היינו על ה'תורה  יעסוק בתורה, שנאמר 

שבעל פה', שבחלק זה נתגלה היחוד שבין ישראל להשי"ת – כמאמרם )גיטין ס ע"ב(: "לא כרת 

הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה". ומשום שבלימוד זה ניתן הכח לכל 

לדעת  כבוד  חולק  וכאשר תלמיד חכם  ע"ב(.  ו  )שם  בו  והקב"ה שמח  בה מדעתו,  יהודי לחדש 

חבירו, נתגלה גם היחוד הכללי ב'נפשות ישראל' – כדרגת אדם הראשון קודם החטא.

כי התורה נקראת "עץ חיים" – כמו שנאמר )משלי ג, יח(: "עץ חיים היא למחזיקים בה", ובלשון 
הזוהר הקדוש )ח"ג קעו ע"א(; אילן החיים. "כל מאן דאשתדל באורייתא, אחיד באילנא דחיי. כיון 

דאחיד ביה, בכלא". 

שהתורה היא מציאות הפוכה מ'עץ הדעת' שהביא לפירוד ומיתה. כי כל עיקר חטא  ומובן, 
'עץ הדעת' נמשך מלשון הרע שדיבר הנחש הקדמוני על השי"ת )כדאיתא בבראשית רבה פרשה כ פסקה 

א( וגרם לפירוד נשמות ישראל – ולפיכך פגם הלשון מצוי גם בתלמידי חכמים, בתוככי בית 

המדרש. והתיקון לזה הוא אכילה מ'עץ החיים', דהיינו ה'תורה שבעל פה', שבלימודה כראוי 

מתקשרים ומתאחדים עם שורש נשמות ישראל. כי היא נקנית בחבורה )ברכות סג ע"ב(, ובהכרח 

שיקשיב האחד לדברי חבירו, ואו אז רואה ומבחין כיצד יש לכל נשמה ונשמה את הדרך והגוון 

השייך לה בתורה הקדושה.

* * *

אדם  ש'בין  בחטאים  הפגם  שורש  כי  לחבירו',  אדם  ש'בין  מדות  לבין  תורה  בין  הקשר  זהו 
וכבוד  מקום  חולק  ואינו  בעצמו  עסוק  שיהודי  פירוד,  של  הסתכלות  מחמת  הוא  לחבירו' 

לזולתו, ולכן גם ממהר לשפוט ולדון לכף חובה או לדבר בגנותו, שהרי יש לו עליו קושיא – 

בעצם מה שאינו מבין את המציאות כמותו. כזו היא מחלתו של הבעל 'לשון הרע'.
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אך כאשר עוסק ב'תורה שבעל פה' בשובה ונחת, מתנער מעצמו ומבין שאין לו בכלל השגה 
ב'קדושת נשמת ישראל'. שהרי הקב"ה שש ושמח בכל דעה של יהודי, גם אם אינה להלכה 

)כדאיתא בגיטין ו ע"ב(, ואומר לעצמו: אם כך הדבר בתוך 'בית המדרש', בגופי תורה שנאמר בה 

'אמת' )ברכות ה ע"ב(, והאמת היא רק אחת )ליקו"מ קמא נא(, קל וחומר בדברי חולין, בעסקי ה'עלמא 

הכל,  מן  למעלה  היא  ישראל'  ש'קדושת  ותירוצים,  סיבות  גוונים,  הרבה  בו  שיש  דשקרא' 

ומתאחד בלב אחד עם כל יהודי באשר הוא; אף באופן שלעת עתה אינו מבין טעמה וסודה 

של נשמה זו. 

כי כן, אין לך רפואה גדולה מזו לחולי הלשון, שבה מתקנים את המחלה בשורשה. הן  הנה 
היא  היהודי  בתורה מתברר שמציאות  – שכן  יותר מהטוב  הוא  הרע  'כח המדמה' שבו  מצד 

כולה טוב, והן מצד מחשבת הפירוד – שכן בתורה לומד לסבול ולהאמין בדעת אחרים, שכל 

עוברים  הלומדים  נמצאו  אשר  עד  ע"ב(.  ג  )חגיגה  ניתנו"  אחד  מרועה  "כולם  והדעות  הצדדים 

מדרגת מיתה לדרגת חיים -  כי "מרפא לשון עץ חיים".
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פרק ה מהספר מרפא לשון שער קדושת התורה 
הרואה אור העולם בימים אלו

  "את והב בסופה"

"תלמידי חכמים שבארץ ישראל"

אחד  בשער  בתורה  שעוסקין  ותלמידו  הרב  ובנו  האב  "אפילו  ע"ב(:  ל  )קידושין  בגמרא  איתא 
נעשים אויבים זה את זה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר )במדבר כא, יד( 

את והב בסופה אל תקרי בסופה אלא בסופה".

בסופה"  והב  "את  הפסוק  משמעות  את  המיישב  באופן   - רמז  בדרך  זו  דרשה  לבאר  נראה 
העוסק בפרשת מלחמת נחלי ארנון. כי הנה איתא בגמרא )סנהדרין כד ע"א(: "מאי דכתיב ואקח לי 

את שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם - אלו תלמידי חכמים שבארץ 

זה לזה  - אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים  זה לזה בהלכה. חובלים  ישראל שמנעימין 

בהלכה".ובספרי חסידות איתא דהיינו משום קדושת המוחין של "ארץ ישראל", שנתגלה בהם 

ומ'נועם  עא(.  )ליקו"מ  יחד  דעתן  להשוות  יכולים  שבה  חכמים  התלמידי  ולכן  העליון",  "נועם 

העליון' זה מושפעים גם המוחין של חוץ לארץ הנקראים "חובלים" ובאים על תיקונם. שעל 

כך נאמר )תהילים טז(: "חבלים נפלו לי בנעימים" - על שם תלמידי חכמים שבחוץ לארץ שבאים 
גם כן בסוד הת"ח שבארץ ישראל המנעימים זה לזה בהלכה, מצד קדושת ארץ ישראל.7

ויונקים גם כן  7 שם: דע, כי יש מוחין של ארץ ישראל ויש מוחין של חוץ לארץ. וגם המוחין של חוץ לארץ הם מקבלים 

מהמוחין של ארץ ישראל. כי עיקר המח והחכמה היא בארץ ישראל, כמו שאמרו רז"ל במדרש )בראשית רבה פרשת ט"ז(: 'אין 

חכמה כחכמת ארץ ישראל' וכו'. וכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל, וכל אחד כפי חלקו שיש לו בארץ ישראל כן הוא 

מקבל ויונק מהמוחין של ארץ ישראל. נמצא שכל המוחין הם בחינת מוחין של ארץ ישראל, כי כולם מקבלים משם, כי שם 

בארץ ישראל עיקר המח והחכמה כנ"ל.

אבל אף על פי כן יש מוחין של חוץ לארץ, וזה נעשה על ידי פגם הכבוד ח"ו. שמי שפוגם ח"ו בכבוד השי"ת, אזי על ידי פגם 

הכבוד של השי"ת אין יכולין לקבל ולינק מהמוחין של ארץ ישראל, וכפי הפגם שפוגם בכבוד השם יתברך, כמו כן אינו יכול 

לקבל ולינק מהמחין של ארץ ישראל, ואזי נשארין המחין בבחינת מוחין של חוץ לארץ ממש. וכשהמוחין הם בחינת מוחין של 

חו"ל, אזי אין יכולין להשוות דעתן יחד. וזהו בחינת המחלוקת שיש בעולם, כי מוחין של חוץ לארץ אין יכולין להשוות עצמן 

יחד. אבל היה ראוי שלא יהיה מחלוקת כי אם בחוץ לארץ, ובאמת אנו רואין שגם בארץ ישראל יש מחלוקת.

אך דע, כי אלו המחין של חוץ לארץ, שנעשו על ידי פגם הכבוד כנ"ל, הם מבקשים לעצמן תיקון. והתיקון של אלו המוחין 

של חוץ לארץ הוא בעת ששופע נועם העליון, שעל ידי זה נעשה התגלות הכבוד, אז הוא זמן תיקונם של אלו המוחין של חוץ 

לארץ. וכו'.

ואזי כששופע נועם העליון ע"י הכלי, הנעשה על ידי צדקה בשביל ההולדה כנ"ל, וגם בחינת הנועם העליון שהוא המוחין, 

מקבל ונשפע עוד מלמעלה יותר, כידוע, אזי אלו המחין של חוץ לארץ, שהם בחינת חובלים, הם נופלים גם כן באלו המוחין של 

ארץ ישראל, שהם בחינת נועם כדי להתתקן עי"ז, כי אז הוא זמן תיקונם של אלו המוחין של חוץ לארץ. כי עיקר פגם וקלקול 
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ועוג.  סיחון  ישראל", סמוך למלחמת  אירע ב"דרך לארץ  ארנון'  'במות  זה של  מעשה  והנה 
שמלחמה זו היתה כתחילת כיבוש הארץ על ידי משה רבינו )ראה ברמב"ן במדבר כא, כב, ובתוספות בבא 

בתרא נו ע"א(. 

ואת  בסופה  והב  את  ה'  מלחמות  בספר  יאמר  כן  "על  חומר:  כמין  הפסוקים  יתבארו  ועתה 
תקיפות  של  לשונות  בהם  שכתובים  הלכה  ספרי  היינו  ה',  מלחמות  בספר  ארנון".  הנחלים 

'חובלים',  נקראו  שלפיכך  לארץ",  שבחוץ  חכמים  "תלמידי  שנהגו  כמנהג  שזהו  וחריפות, 

מחמת המלחמות הנראים תוך כדי עסקם בהלכה. אך עם כל זאת, כבואם בסוד קדושת הארץ 

ונעשים  בסופה",  והב  "את  בהם:  שמתקיים  עד  ישראל,  ארץ  של  מהמוחין  נועם  שואבים 

אוהבים זה לזה. כי 'סוף דבר הכל נשמע', שגם הנראה מתחילה כמחלוקת, באמת הוא "דעת 

ושלום גדול" )ליקו"מ קמא סי' נו(.

"הנעימות שיש בהתורה"

הזוכה להרגיש  סימן עא(: "אשרי  )בליקו"מ בתרא  הנ"ל  יובנו השורות שנכתבו בסוף הסימן  ובזה 
הנעימות שיש בהתורה"  להרגיש  לזכות  העיקר,  וזהו  בתורה,  נעימות  יש  כי  נעימות התורה. 

)"דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום" )משלי ג( נ"ל.(.

כי לימוד התורה בדרך של 'מלחמות השם' הוא בבחינת פגם לשון הרע אצל התלמיד חכם, 
והרי "על ידי לשון הרע אין לאדם חשק ללמוד" )"ספר המידות", לשון הרע אות ח(, והיינו שנחשך אצלו 

'ארץ ישראל', נעשה הלימוד בשובה  "הנעימות שיש בהתורה". אך אחר שזוכה למוחין של 

ונחת – כמנהג תלמידי חכמים שבארץ ישראל המנעימים זה לזה בהלכה, באהבה ואחוה, ושוב 

התורה  שעל  ובשמחה.  בחשק  ללמוד  ושב  התורה  בלימוד  שיש  הנעימות  את  להרגיש  זוכה 

נאמר: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

המוחין של חוץ לארץ הוא ע"י פגם הכבוד, שעי"ז אינם יכולים לינק ממוחין של ארץ ישראל, ואזי הם בחינת מוחין של חוץ 

לארץ ממש, וזהו קלקולם כנ"ל.

וזה בחינת )משלי יג(: "בז לדבר יחבל לו". 'בז לדבר', הינו בזיונות, היפך הכבוד, על ידי זה: 'יחבל לו', היינו מוחין של חוץ 

לארץ שהם בחינת חובלים, כי על ידי פגם הכבוד נשארין המחין בבחינת חובלים, שהם מוחין של חוץ לארץ כנ"ל. נמצא שעקר 

קלקול המחין של חוץ לארץ הוא על ידי פגם הכבוד.

ועל כן בעת ששופע נעם העליון על ידי הכלי של צדקה בשביל הולדה, שעל ידי זה נעשה התגלות הכבוד כנ"ל, אז הוא זמן 

תקונם של המחין של חוץ לארץ, כי מאחר שנתעורר בחינת התגלות הכבוד, על ידי זה הם יכולין להתתקן, כי עיקר הקלקול 

שלהם היה על ידי פגם הכבוד כנ"ל. ועל כן בעת ששופע נעם העליון בשביל הולדה כנ"ל, אז באים המוחין של חוץ לארץ שהם 

בחינת חובלים, ונופלים במחין של ארץ ישראל שהם בחינת נועם, כדי להתתקן על ידי זה כנ"ל. וזה )תהלים טז(: "'חבלים נפלו 

לי בנעימים" 'חבלים', הינו המחין של חוץ לארץ שהם בחינת חובלים, הם נופלים בנעימים, הינו במחין של ארץ ישראל שהם 

בחינת נעם כנ"ל, כדי להתתקן על ידי זה כנ"ל.
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"כי יש מחלוקת שהיא לשם שמים, שהוא באמת דעת גדול מאוד יותר מהדעת של שלום. כי 
באמת זה המחלוקת, היא אהבה ושלום גדול, כמו שאמרו חז"ל )קדושין ל:(: "את והב בסופה" 

)אבות פ"ה(: 'מחלוקת שהיא לשם  'לא זזו משם עד שנעשו אוהבים זה לזה'. וזה שאמרו רז"ל 

שמים סופה להתקיים', היינו שבאמת היא אהבה כנ"ל. וזה: 'סופה להתקיים', בחינת אהבה, 

כמו שכתוב )במדבר כא(: "את והב בסופה" )ליקו"מ קמא נו(.

"ספר מלחמות השם"

ובזה יש ליישב את הסיבה שקבע הרמב"ן את ספר השגותיו על הרז"ה הנקרא "בעל המאור" 
חריפות  של  בדרך  בתורה  חלקו  את  הרמב"ן  גילה  זה  בספר  כי  "מלחמות השם",  ספר  בשם 

ותקיפות עצומה כנגד הרז"ה - שכידוע היה אז צעיר לימים, וביקש הרמב"ן להעמיד את ספר 

ההלכה שיסד רב אלפס )הרי"ף( על מכונו. 

ולרמז שמלחמה זו היא "מחלוקת לשם שמים" שנתקיים בה לבסוף "את והב בסופה", קרא 
והב  את  ה',  מלחמת  בספר  יאמר  כן  "על  הפסוק:  תחילת  שם  על  השם",  "מלחמות  לספרו: 

בסופה ואת הנחלים ארנון".

"שאין בחכמה זו מופת ברור כחשבוני תשבורות ונסיוני התכונה"

והנה הרמב"ן עצמו בתחילת ספרו "מלחמות השם" )ליישוב השגות הרז"ה על הרי"ף(, הקדים לבאר 
את ייסודי המחלוקות בהכרעת ההלכה בזמנו, וזה לשונו: "ואתה המסתכל בספרי אל תאמר 

אותך  ומכריחות  נצחות  תשובות  בעיני  כולן  ז"ל  זרחיה  רבי  הרב  על  תשובתי  כל  כי  בלבבך 

על  תטריח  או  לומדיה,  על  מהן  אחת  מספק  בהיותך  ותתפאר  עקשותך  פני  על  בהם  להודות 

לומד  כל  יודע  כי  כן,  הדבר  אין  ראיותי,  הכרח  מעליך  לדחות  המחט  בנקב  להכנס  דעתך 

בחכמה  שאין  חלוטות,  קושיות  ברוב  ולא  גמורות  ראיות  מפרשיו  במחלוקת  שאין  תלמודנו 

הזאת מופת ברור כגון חשבוני התשבורות ונסיוני התכונה.

"אבל נשים כל מאודנו ודיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות ונדחוק 
הסכמת  עם  הסוגיות  והוגן  ההלכות  דינה מפשטי  לבעל  הכשר  יתרון  ונשים  עליה השמועות 

השכל הנכון. וזאת תכלית יכלתנו וכוונת כל חכם וירא האלהים בחכמת הגמרא".

בחכמת  שאין  ואומר  מכריז  חיבורו,  בכתיבת  הרמב"ן  של  דעתו  בהירות  כל  שעם  ומבואר, 
התורה הזאת 'מופת ברור' כמו בחכמת החשבון התכונה. כי הדברים דקים ועדינים המשתנים 

לפי שיקול דעתו של כל חכם וחכם. ומתוך הסתכלות גבוהה זו החל הרמב"ן בכתיבת חיבורו, 

כיאה וכראוי למחלוקת שהיא 'לשם שמים'. 
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"שימוש חכמים"

אכן להסתכלות זו נדרשת ענוה ושפלות המצויה רק בעוסק בתורה "לשמה" )אבות ו, א(, שעושה 
בחדרי  ושם,  במחלוקת.  השנויים  בדברים  דעה  להביע  בואו  טרם  רב  זמן  חכמים"  "שימוש 

חדרים, לומד 'התלמיד' שגם כאשר נאלץ 'החכם' לחלוק ולשלול דעות אחרים, במעמקי הלב 

בוחן ויודע את האמת, שגם לדעת החולקים יש מקום, רק שמוכרח לעמוד על דעתו בבהירות 

ונחישות, כדי להעמיד את ההלכה או ההשקפה על תילה, כפי חלקו אשר חננו השי"ת בתורה 
והנהגת הדור.8

ואחר שיקיים כל זה, יראה שגם הצד השני נוהג כמותו, ומתעורר בלבו פנימה גם כן לאהבה 
והערכה. כי "כמים פנים לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כז, יט(.

מחלוקות הש"ך והט"ז

אשרי הדור שתופשי התורה העומדים בראשו "מנעימים זה לזה בהלכה", ומשמשים כמופת 
להביע  כיצד  ויודעים  הוראה,  בשערי  אחריהם  הבאים  צעירים  חכמים  תלמידי  המה  לרבים, 

אינם  אחרים,  מדעת  דעתם  נוטה  כאשר  שגם  הדעת.  ושיקול  במתינות  תורה,  דעת  דעתם, 

חולקים בחירוף נפש אלא בכבוד ויקר. ומכל שכן שכבואם לפונדק אחד, יושבים בנועם שיח 

פנים מול פנים, מתוך אהבה ואחוה.

נכללו השגותיו על דברי הט"ז בפירושו לשו"ע  )שבו  לשון הש"ך בהקדמתו לחיבורו "נקודות הכסף"  וזה 
יורה דעה(: "אל יעלה על לב הקורא בספרי זה שמפני שהיה לי ח"ו מחלוקת עם הבעל טורי זהב 

או שיש לי בלבי איזו טינא עליו חברתי השגות על ספרו, כי הלא נודע לכל כי נתקיים בנו "את 

והיה  זהב,  והתורה מחזרת אחר אכסניה שלה, שנעשיתי אכסניה להבעל טורי  והב בסופה", 

אצלי שלושה ימים וכבדתיו כבוד גדול אשר לא יאומן כי יסופר, וגם הוא נתכבד בי הרבה עד 

שנשקני על ראשי ושמח בי ממש כשמחת בית השואבה. ואל אלהים יודע ועד שלא חיברתי 

ספרי נקודות הכסף הלז רק לשם שמים".

8 וראה יסודי הדברים, לענין חילוקי דעות דרכי עבודת השי"ת, בליקו"מ )קמא ה(, וזה לשונו: ותאמין, כי כל מצותא ומריבה 

שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה אלא כדי שיגרשו סטרין אחרנין, וזה פרוש )משלי טו(: "אזן שמעת תוכחת חיים בקרב 

חכמים תלין" לשון תלונה ומריבה. כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים תדע, שזה משמיעין אותך תוכחה, על שפגמת בטפי 

מחך, שעל זה נאמר )משלי ב(: "כל באיה לא ישובון, ולא ישיגו ארחות חיים", שאתה דבוק בסטרא דמותא, בחינת חמץ, 

בחינת ירד גבריאל וכו', ותדע שנעץ קנה, הינו חכמות חיצוניות נעוצים בים חכמתך, ובודאי אם לא היה נפגם מחך, לא היה 

נשמע לך מריבות שבין הצדיקים, ואין המריבה אלא בשבילך, כדי שתשוב ממות לחיים עכ"ל.

ומבואר, שמי שיש אצלו הפגם שרואה את המחלוקות, הרי זה מחמת חסרון אצלו, שפגם במוח, ובשובו בתשובה יבוא בסוד 

האמונה שכל המחלוקת בין הצדיקים הוא "דעת ושלום גדול", שכל אחד יש לו דרכו בעבודת השם, כמבואר בליקו"מ )קמא 

נו(.



-כג-    /הרואהאורהרולםבימיםאלו

ימין ושמאל שבתורה

והבן עוד, שכאשר הבעלי מחלוקת עוסקים ב"תורה לשמה", מתרחבת על ידם יריעת התורה, 
דעות  החילוקי  בעצם  התורה,  נותן   – להשי"ת  גדולים  ושעשועים  רוח  נחת  בכך  ועושים 

שביניהם. ולפיכך אמרו על מחלוקת זו ש"סופה להתקיים".9

ונבאר בדרך משל למה הדבר דומה, לאדם עשיר שביקש לבנות לו בית גדול. והעמיד על כך 
פועלים טובים, מי לרוח מזרח ומי לרוח מערב, מי לצפון ומי לדרום. הנה הפועלים לכאורה 

מתרחקים זה מזה, כל אחד נאמן לרוחו, עד שהמתבונן מהצד רואה שמגודל הריחוק אין נראה 

שום נקודת חיבור ביניהם, אך זהו בעצמו - מה שמתרחקים זה מזה, הוא קירוב, רק שנראה 

ריחוק ביחס להסתכלות הפועלים בעת המלאכה. אבל מצד הבעל הבית, ריחוק זה הוא טובה 

גדולה, שכן בכך מרחיבים את גבולות הבית יותר ויותר, בכל הארבעה רוחות. 

והנמשל: הנה על התורה נאמר )איוב יא, ט(: "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים", ללמד ש'ים 
של  זו  ומציאות  ורוחב.  באורך  שטח  עוד  מוצאים  בה  שמחדשים  כמה  סוף,  לו  אין  התורה' 

לדבריו,  פנים  מראה  צד  כל  שכאשר  דעות.  חילוקי  מתוך  דוקא  מתגלית  בתורה,  התרחבות 

המחלוקת  מתוך  כי   – עצום  קירוב  הוא  עצמו  הריחוק  אבל  מחבירו,  לכאורה  מתרחק  אמנם 

עצמה נתגלה כבודו של נותן התורה בכל קצוות העולם. עד אשר אינם זזים משם עד שלבסוף 

"נעשים אוהבים זה את זה".

"תקנתו של בעל לשון הרע"

זהו סוד התיקון לבעל לשון הרע על ידי 'עסק התורה' )כדאיתא בערכין טו ע"ב(, כי הסתכלות זו אינה 
יהודי באשר הוא. שמתחילה מתגלה בלב  שייכת רק לתורה ב'הלכה למעשה', אלא גם בכל 

התנגדות לדרכו השונה של חבירו, ונעשה כאויב לו, עד שמתוך המחלוקת "לשם שמים" עובר 

לבסוף,  אך  לאדם"(.  לב האדם  כן  לפנים  פנים  "כמים  בכלל:  ע"ב, שזהו  קיג  בפסחים  בתוספות  )כמבואר  ח"ו  לשנאה 

מכח 'קדושת התורה', כשלומד להסביר פנים לדברי השני, מתהפכים הדברים עד ש"נעשים 

אוהבים זה לזה". 

בעולם",  החוזר  "גלגל  במאמר  בארוכה  שנתבאר  וכפי   - הגלגולים  לסוד  מגיעים  והדברים 
שמתחילה נעשים כאויבים זה לזה, ולבסוף מכבדים ומחבבים זה את זה. לקיים מה שנאמר 

"את והב בסופה".

9 וראה ייסודי הדברים בליקו"מ )קמא נו, ח(, הובא ונתבאר לעיל במאמר "אוריייתא קא מרתחא ביה".



-כד-

והלכת בדרכיו

א( הסבלנות וההתקרבות

הנה מידת הסבלנות היא מדה חשובה עד מאד. שבזה שיבחה התורה את משה רבינו, שהוא 
למחרפיו  עונה  ואינו  ושותק  שסובל  שמי  דהיינו  וסבלן".  שפל   – "עניו  ופירש"י  מאד,  עניו 

ענותנותו.  בזכות  שזכה  מה  לכל  זכה  רבינו  שמשה  כמו  לתורה,  זוכה  באהבה  הכל  ומקבל 

שכמו"כ כל אחד מישראל זוכה ע"י הסבלנות שלו להתקרב להש"י ולתורתו. 

ב( הסבלנות ושמירת הלשון

ועיקר מה שזוכה האדם הוא רק ע"י הסבלנות, וכמו שהאריך בזה בספר הק' חפץ חיים )שער 
התבונה פ"ח( וזה לשונו: "עוד יזהר מאד להרגיל את עצמו במדת הסבלנות, שיהיה מתרצה לכל 

את  לקבל  למוד  'הוי  לשונו,  וזה  י"א(,  מ"א משנה  )פרק  נתן  דרבי  באבות  כדאיתא  לו.  שיארע  מה 

הצער והוי מוחל על עלבונך'. ויהיה נקל לו על ידי זה מדת שמירת הלשון, דאי לאו הכי יצטרך 

להתגבר על יצרו תמיד, שלא ללכת ולספר לאחרים מה שהיה בינו ובין פלוני, או להזהר באיזה 

היצר  ופעם  היצר  את  ינצח  ופעם  ט"ו(,  י"ד  י"ג  סעיף  י'  כלל  א'  בחלק  חיים  בחפץ  שנתבאר  )וכמו  לספר  אפן 

ינצחנו. ואפלו אחד יחרפנו בפניו, לא ישיב לו כלל וידע כי הכל מאת ה' הוא עבור עונותיו, 

ועונותיו הם המחרפין אותו.

ג( רגל רביעי

וכשיהיה מקבל את הדין על עצמו באמת, בודאי הקדוש ברוך הוא ירומם קרנו למעלה עבור 
)שמואל ב' ט"ז( אצל דוד המלך עליו השלום, בשעה  זה בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שמצינו 

שקלל אותו שמעי בן גרא ועפר אותו בעפר, ורצו עבדי דוד לקנאות לכבודו עבור זה, לא הניח 

להם וקבל על עצמו הדין באמרו )שם י'( 'ה' אמר לו קלל', ואמרו רז"ל, שבאותו שעה זכה דוד 

להיות הרביעי לרגלי מרכבה.

וכהאי גונא בכל אדם ואדם, אם יזכה למדה זו בשלמות יהיה נחשב לעתיד מאוהבי ה' יתברך 
ויאיר כצאת השמש בגבורתו, כמו שאמרו חז"ל )שבת דף פ"ח ע"ב( 'הנעלבין ואינן עולבין, שומעין 

ל"א(,  ה'  )שופטים  אומר  הכתוב  עליהם  ביסורין,  ושמחין  מאהבה  עושין  משיבין,  ואינן  חרפתן 

'ואהביו כצאת השמש בגברתו''", עיי"ש מה שמאריך בשבח מדה זו.



-כה-    /והלכתבדרכיו

ד( כבוד אלקי

וכבר האריכו רביה"ק ומוהרנ"ת בשבח מדת הסבלנות. וכמו שידועים דברי רביה"ק )בתורה ו' 

לקי"מ ח"א( שעיקר התשובה שישמע בזינו וידום וישתוק ועי"ז זוכה לכבוד אלקי. וזה היה דרך 

רביה"ק ומוהרנ"ת וכל תלמידיו, שהלכו בדרך דוד מלך ישראל שהיו סבלנים שאין כמותם, 

כמו שביאר החפץ חיים הנ"ל. 

ההולכים בדרכי הצדיק, יש להם לילך בדרך השפלות והסבלנות דייקא, ועי"ז יזכו  וכמו"כ 

וכמו שנאריך  ישראל  דוד מלך  לכך  )כמו שזכה  בחי' מרכבה להש"י  להיות  ולכבוד האמיתי  לאור הצדיק 

בהמשך(, בחי' אדם היושב על הכסא )כמוש"כ בתורה הנ"ל(. וכמו שהדריך אותנו מוהרנ"ת בעת חרפה 

ובזיון לסבול הכל באהבה, כמו שהאריך טובא בהרבה מכתבים. 

ה( צער התולעים קשה יותר

ראה במכתב )עלים לתרופה מ' קסז( וזה לשונו הקדוש "ואנו צריכין עתה ביותר לילך עם התורה של 

'היום אם בקולו תשמעו', שאין להאדם בעולמו כי אם אותו היום, ועל ידי זה יכולין לסבול 

רבנו  שאמר  מה  עם  לילך  וגם  האמת,  ובשביל  התורה  בשביל  לסבול  שצריכין  ויסורים  עמל 

זכרונו לברכה אחד היה אברהם וכו', ועל ידי זה יכולים לסבול הבזיונות וכו', ואנו מחויבים 

לקבל במחשבותינו לשאר קים בהאמת יהיה איך שיהיה חס ושלום עד אגוע לא אסיר תמתי 

ה'  דרכי  כי  זה,  בענין  מיד  יתברך  השם  שיעשה  ומופתים  אותות  על  להסתכל  ולבלי  ממני, 

נפלאים מאד, והבחירה יש לה כח גדול מאד, אך אף על פי כן בה' בטחנו שלא יוכלו אויבינו 

ויצילנו מידם, וסוף כל סוף יאבדו  נגדנו כלל כי בודאי יהיה איך שיהיה יעזרנו השם יתברך 

ויעקרו וסופם להכרית מארץ זכרם, ועלינו יזרח ה' אורו וחסדו, ובודאי יהיה לנו לטובה גדולה 

שאיתא  היטב  לזכר  וצריכין  מהם,  שסבלנו  דמים  ושפיכות  והיסורים  הבזיונות  כל  ונפלאה 

היסורים  מכל  יותר  קשה  בגיהנום  אחת  יותר, שכויה  מזה  דבר  לברכה  זכרונו  ורבנו  בספרים 

וגם דבר מענין צער השכיבה בקבר איך ששוכבים ושומעים הרחישה של כל  שבזה העולם, 

תולע ותולע, זה בודאי קשה יותר מהרחישה של קול המתנגדים המחרפים, האמת, שבדבריהם 

הם בוטים כמדקרות חרב, אך אף על פי כן צער התולעים והגיהנום וכו' קשה הרבה מזה, ואם 

יהיה  נכון לבכם בטוח  וכו' לגמרי, אך  ידי זה מצער הגיהנום  אתם מספקים אם נפטרתם על 

שרב עונשי גיהנום פטרתם על ידי זה. וקויתי לה' שכל שיעמדו עתה בנסיון באמת בודאי לא 

יראו פני גיהנום", עכ"ל קדשו.



-כו-

ו( מהו החידוש בנסיון שמעי בן גרא

והנה החפץ חיים הק' מביא מדה זו בדוד מלך ישראל ממה ששתק אצל קללת שמע בן גרא 
)שמואל ב, טז(. ולכאורה יש להתפלא, מה היה מיוחד אצל קללת שמעי בן גרא, שעי"ז זכה דוד 

להיות רגל רביעי במרכבה. הלא דוד המלך סבל יסורים והשפלות במשך כל ימי חייו גם לפני 

הנוה מאחר  מן  "לקחתיך  וכמוש"כ בפסוק  אותו מהבית,  זרקו  המעשה של שמעי, שהאחים 

הצאן" )שמואל ב, ז, ח(, וכמו"כ כל הרדיפות שהיו לו משאול המלך. וכמו"כ באותו זמן שקילל 

נרדף מפני בנו אבשלום שרדף אותו. וא"כ למה דוקא קללת שמעי בן גרא  אותו שמעי היה 

נחשבה אצלו לנסיון גדול יותר מכל הנסיונות, ורק אז זכה להיות רגל רביעי במרכבה.

ז( מופרך מעיקרא

והנה בנביא שמואל כתוב )ב, כד, יד( "ויאמר דוד אל גד צר לי מאד נפלה נא ביד הוי' כי רבים 
רחמיו וביד אדם אל אפלה". והנה הפי' הפשוט בזה )ע"י רד"ק ומלבי"ם שם( שביקש מהשי"ת שיהיה 

והנסיון של קבלת  ולא שיפול ביד בעל בחירה שאז עיקר הקושי  יד הש"י,  צרה שיראו בזה 

באהבה  הכל  ולקבל  השי"ת,  מיד  בחירה שהכל  בעל  אצל  להאמין  באהבה, שקשה  היסורים 

וסבלנות. 

ולפי"ז יובן מאד גודל הנסיון שהיה כאן אצל שמעי בן גרא, דכל צרת אבשלום כבר אמר לו 
הש"י מראש ע"י נתן הנביא, כמוש"כ )שמואל ב, יב( "הנני מקים עליך רעה מביתך וכו'", עיי"ש. 

וידע דוד שכל זה יקרה לו בעוון בת שבע – אבל הרעה של שמעי בן גרא, שקילל אותו על 

כל מלכותו, כמוש"כ "השיב עליך הויה כל דמי בית שאול וגו'", שזה היה קללה שעשה עמו 

חשבון למפרע על כל מלכותו, וכאן היה לדוד נסיון מר כי כאן לא ידע דוד כלל מהעונש הזה, 

ויש כאן מקום לומר שזה כבר קשור לבעל בחירה. 

ח( הכל לטובה ולברכה

בשפלות  הכל  ולקבל  ולברכה,  לטובה  מהש"י  שהכל  להבין  האדם  של  נסיונו  עיקר  שזהו 
ובאהבה, )ואפי' הרדיפות שהיה לו משאול לא היה קשה כל כך כמו הרדיפות שהיה משמעי, שסוף סוף שאול היה מלך ישראל 

וחשב שדוד מורד במלכותו, אבל שמעי לא היה לו שום סיבה לרדוף את דוד, רק שהיה לו טעות בשיטתו וסבר שדוד הוא איש 

הדמים וכו'(. 

ט( ותבר לביה בתבירו סגי

וכמוש"כ בזוה"ק וז"ל )ח"ב קז, ב( "תא חזי יתיר הוה מה דעבד ליה שמעי בן גרא, מכל עקתין 
דעברו עליה עד ההוא יומא, ולא אתיב דוד לקבליה מלה, דהכי הוה יאות ליה, ובדא אתכפרו 
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חובוי, השתא אית לאסתכלא, שמעי תלמיד חכם הוה, וחכמתא סגיאה הות ביה, אמאי נפיק 

לגבי דוד, ועבד ליה כל מה דעבד, אלא מאתר אחרא הוה מלה, ואעיל ליה בלביה מלה דא, 

וכל דא לתועלתא דדוד, דהא ההוא דעבד ליה שמעי, גרמא ליה למיתב בתיובתא שלימתא, 

ותבר לביה בתבירו סגי, ואושיד דמעין סגיאין מגו לביה קדם קודשא בריך הוא, ועל דא אמר 

זכה דוד  ואז   – ידע דהא מאתר עלאה אחרא נחת מלה" עכ"ל  כי הוי' אמר לו קלל,  י(  )שם טז 

למדרגה עליונה שנעשה רגל רביעי במרכבה שעמד בנסיון בשלימות.

י( דום והתחולל לו

כל אחד בנסיונותיו הגדולים שעוברין עליו, שיש לפעמים מהמשפחה או מחביריו  וכמו"כ 
בזיונות, ובפרט באופן שמרגישין שהשני אינו עושה כהוגן ומצער אותו שלא כדין. ולפעמים 

הבזיונות והחרפות והבושות גוברים ביותר, כמו שהיה אצל דוד המלך ששמעי בן גרא ביזה 

והרי שמעי בן גרא היה ראש  נורא, בזמן הקשה ביותר של דוד.  וסקלו באבנים באופן  אותו 

הסנהדרין, ותלמיד חכם גדול )שדוד המלך בצדקתו לקח אותו כמלמד לשלמה בנו, עד שאמרו חז"ל שכל זמן ששמעי 

בן גרא היה חי לא נשא שלמה את בת פרעה(, ובמצב כזה כמה קשה לשתוק ולידום, ולקיים מש"כ בפסוק 

"דום לה' והתחולל לו" )וכמוש"כ רביה"ק בתורה הנ"ל להפוך דם לדום, עיי"ש(.

יא( מהות ומציאותו מופרכת

ועוד יותר יגדל הקושי, שיש לפעמים שאדם מרגיש שכל מה שעובר עליו הוא כפרת עוונות, 
מתיקותו  וע"י  "המיתוק"  דהיינו שהוא  הדינים  את  וממתיק  אהבה,  יסורים של  הוא  ובוודאי 

הוא ממתיק את הדינים – אבל אצל שמעי בן גרא מצינו שאמר לדוד "השיב הויה עליך את כל 

דמי שאול", דהיינו ששמעי אמר לדוד שכל מציאותו הוא רשעות ועון )עיי"ש בתרגום(, ואינך רצוי 

להש"י. 

וכמו"כ  ח"ו,  וכדו'  ובריאות  בפרנסה  קשים  יסורים  עליו  שעוברין  אחד  כל  אצל  וכמו"כ 
לפעמים רואה שע"י היסורין אינו יכול לעבוד את הש"י ויש בזה ביטול תורה ותפלה, ונראה 

בעת  רוסיא  במדינות  ישראל  עם  על  במה שעבר  )ואכמ"ל  ח"ו  מיהדותו  לרדת  כרחך  על  אותו  מפילין  כאילו 

הקומוניזם או במלחמות העולם וגם בדורנו הנסיונות הקשים( – ואיך יכול האדם להתחזק, רק בכח דוד המלך 

שקיבל הכל בשפלות ואהבה, והאמין שהוא רצוי להש"י, והש"י חפץ בו ובעבודתו, ושכל מה 

שעובר עליו הכל רק לזכך אותו ולטהר אותו לטובה ולברכה.

מלך ישראל הוא המחזק לבות בני ישראל, להבין שהשי"ת רוצה בנו וכל הצרות הם  שדוד 
כפרה על מה שצריכים לתקן, והכל לטובה ולברכה מחמת רוב חיבת הש"י עלינו, וכמוש"כ 
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רש"י )דברים י, יב( שאחר כל החטאים והעוונות שהזכיר להם משה אמר להם, "אע"פ שעשיתם 

כל זאת עודנו רחמיו וחיבתו עליכם ומכל מה שחטאתם לפניו אינו שואל מכם". 

וזה לשון החתם סופר )שם( עה"פ 'ועתה ישראל מה ה"א שואל כי אם ליראה', "ע"ד הפשוט 
אע"ג שעברו כל אלו העבירות אילם צריכים סיגופים ויסורים לתשובה אלא בזו רגע שיקבלו 

עליהם ליראה הרי הם צדיקים גמורים ויסבלו עונש חטאם בזמן אחר או מיד אבל עכ"פ מיד 

מקבלה ואילך המה רצויי ה'". 

יב( בכוחו וזכותו של דוד מלך ישראל

והתחזקות זו שיוכל יהודי לסבול הכל, זהו בכוחו של דוד שלא נפל בדעתו משום דבר וידע 
והאמין שהוא רצוי להשי"ת )וכמו שאמרו חז"ל עה"פ "ועתה ישראל מה ה"א וגו'", שדוד המלך תיקן מאה ברכות אל 

תקרי מה אלא מאה, שבעת צרה של מגפה וכו' תיקן "ועתה ישראל מה", שזהו כוחו של דוד המלך שלימות היחוד השלם בכל מצב 

שהוא(.

מלך  של  אור  לנו  ולהאיר  לנו  לפרש  הוא  הכל  וכו',  ומוהרנ"ת  רביה"ק  של  התחזקות  וכל 
ישראל, "דוד מלך ישראל חי וקיים", שרביה"ק מלמד ומאיר לנו להבין את הפרקים של "נביא 

שמואל" ו"ספר תהילים" להבין למעשה את הנהגות דוד מלך ישראל.

יד( מהמקרובים ונאמנים אליו

זמן,  זה של דוד שהתגלה אחר  ג"כ היה בדרך  והסבלנות של משה רבינו  השפלות  וכמו"כ 
דמרים  במעשה  אם  כי  וגו'",  מאד  עניו  משה  "והאיש  רבינו  משה  את  התורה  שיבחה  שלא 

ועדתו,  ומקרח  ואבירם  מדתן  מתנגדיו,  מכל  סבל  הרבה  סבל  רבינו  משה  דבאמת  ואהרן. 

ובוודאי קיבל הכל באהבה ודומיה, וכמוש"כ בפסוק "ונחנו מה כי תלינו עלינו". 

עיקר  זה  כאן  ביותר,  אליו  הנאמנים  מהקרובים  משה  שסבל  ואהרן  דמרים  במעשה  אבל 
ידברו  ביותר  לו  נאמנים  שהאנשים  מעולם  חשב  ולא  דבר,  לכזה  מוכן  האדם  שאין  הנסיון. 

ועי'  )שם,  הראשונים  וכמוש"כ  באהבה,  הכל  סבל  רבינו  ומשה  נגדו  דיברה  וכשמרים  עליו. 

חובה"ל10(, שלא ענה כלל על ריב, ולא החשיב את עצמו כלל, וסבל הכל בשתיקה – אז נגלתה 

ענותנותו וזכה שהתורה העידה עליו "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה". 

10 חובות הלבבות )השער ו' שער הכניעה פ"ז( אבל הסימנים, שבהם תתברר הכניעה מן הנכנע כשייראו בו, הם חמשה: אחד 

מהם - בעת חוזק כעסו על מי שמבזה אותו, בין במאמר בין במעשה, שאם ימשול ברוחו וימחול אחר היכולת להינקם, מענוה 

ושפלות, יורה על בירור כניעתו. והשני - כשיפגעהו פגע בממונו, או יקרהו מקרה בקרוביו, אם יגביר הסבל על החרדה. וירצה 
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וזוכה  ושפלות אמיתית  לענוה  זוכה  כאלה,  ושותק במצבים קשים  כל אחד שסובל  וכמו"כ 
לכבוד אלקי כנ"ל, כמו שרואין כאן איך שהשי"ת הרים כבודו של משה וקינא את קנאתו ואמר 

עליו "בכל ביתי נאמן הוא וגו'".

בגזירת הבורא, ויצדיק את דינו, יורה על כניעתו הטובה ושפלותו לאלהים, כמו שאמר הכתוב על אהרן במה שאירעו במות נדב 

ואביהוא )ויקרא י ג(: וידם אהרן, ואמר דוד )תהלים לז ז(: דום לה' והתחולל לו, ונאמר )עמוס ה יג(: לכן המשכיל בעת ההיא 

ידם.
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