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שיחת ליל שבת

סוד "שבת בראשית"

   )"לזרע יעקב אשר בם בחרת"(

דברים שורשים ויסודיים מכבשונו של עולם הנוגעים בתחילת הרצון העליון 
לבריאת העולמות ועד תכלית קיומם - בהארת סוד השבת "ביני ובין בני ישראל"

'זכר למעשה בראשית'

הרמב"ן  וכלשון   – הקב"ה  ידי  על  שהיא  העולם,  בריאת  לכל  וסימן  אות  היא  קודש  השבת 
)שמות כ, ח( על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו": "אחר שציוה שנאמין בשם המיוחד יתברך 

שהוא הנמצא, הוא הבורא, הוא המבין והיכול, ושנייחד האמונה בכל אלה והכבוד לו לבדו, 

והיא  וזכרון תמיד להודיע שהוא ברא הכל,  זכר שמו, ציוה שנעשה בזה סימן  וציוה שנכבד 
מצות השבת שהיא זכר למעשה בראשית".1

לא,  )שמות  כדכתיב  ונחלה.  חלק  בה  אין  העמים  ולשאר  לישראל,  ניתנה  השבת  כי  נודע  והנה 
טז(: ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל 

אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש". 

הנחלתו  ולא  הארצות  לגויי  אלהינו  ה'  נתתו  "ולא  לומר:  תיקנו  שבת  של  שחרית  ובתפילת 

לזרע  באהבה  נתתו  עמך  לישראל  כי  ערלים,  ישכנו  לא  במנוחתו  וגם  פסילים  לעובדי  מלכנו 

יעקב אשר בם בחרת".

ומכל לשונות ההבדלה "בין ישראל לעמים" במצוה זו של 'שמירת השבת' יותר משאר מצוות 
התורה, מבואר שיש קשר מיוחד בין שביתת השבת לבחירת הקב"ה בישראל. ויש להבין, הלא 

מצינו  לא  והרי   - הנבראים  גם בשאר  שייכת  העולם,  את  ברא  לבדו  האמונה בהשי"ת שהוא 

שנבדלו מישראל לענין מצוות האמונה, וגם הם מאמינים בהקב"ה שברא את העולם בששה 

ימים ושבת ביום השביעי.

1 וכעין דבריו כתב בספר החינוך )מצוה לב - שלא לעשות מלאכה בשבת(: משורשי מצוה זו, שנהיה פנויים מעסקינו לכבוד 

היום, לקבוע בנפשותינו אמונת חידוש העולם שהיא חבל המושכת כל יסודי הדת. ונזכור ביום אחד בכל שבוע ושבוע שהעולם 

נברא בששה ימים חלוקים ובשביעי לא נברא דבר, ובכל יום ויום נבראו ענינים חלוקים להורות על הרצון הפשוט, שלא כדעת 

המתפלספים הנמאסים לנו בדעתם זה שחושבין לאמר שעם היותו ברוך הוא היה הכל. ובמנוחתינו בשביעי זכר לנו בחידושו 

של עולם, כי כשישבתו בני אדם כולם ביום אחד בשבוע וישאל כל שואל מה עילת זאת המנוחה, ויהיה המענה כי ששת ימים 

עשה ה' וגו' ]שמות כ, יא[, כל אחד יתחזק מתוך כך באמונה האמיתית.
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האמונה בחידוש הבריאה 

אכן בדברי הרמב"ן בספר דברים )ה, טו( יש תוספת דברים, שתכלית השבת להאמין שיש אלוה 

בורא המחדש את הבריאה בכל רגע יש מאין. שעל כך נתקן הנוסח בקידוש של שבת: "זכר 

ליציאת מצרים", לפי שביציאת מצרים נודעו ישראל שגם לאחר מציאות הבריאה, עדיין הכל 

תלוי ועומד תדיר ברצון הבורא יתברך.2

שהיה  מאורע  על  רק  אינה  הקב"ה,  ע"י  הבריאה  בהתהוות  הכללית  שהאמונה  ומבואר, 

לעולמים וכבר איננו, )שכן אין שייך לשון "חידוש העולם" על מפעל דומם שעומד על תילו מימות עולם(, אלא עיקר 

האמונה היא על כך שאותה בריאה מתחדשת בכל רגע ממש - וכנוסח הנאמר בתפילת שחרית: 

לכל  ויעשה  ועושה  עשה  לבדו  "הוא  כי  בראשית",  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  "המחדש 

המעשים".

לעשות  הכונה  אין  בראשית",  למעשה  "זכר  ובקידוש:  בתפילה  לומר  שתיקנו  מה  כן  וכמו 

רק 'זכר' למה שהיה בראשית הבריאה – דהיינו שמנוחת ישראל בשבת היא עדות על מנוחת 

הקב"ה ב"מעשה בראשית", אלא הכוונה שאותם מעשה בראשית הם מציאות קיימת גם עתה, 

שבששת ימות החול מחדש הקב"ה את הבריאה, דבר יום ביומו, וביום השביעי נח גם כעת, 

ועם ישראל נבחרו לעדות זו.

גם  נודעו  מצרים  ליציאת  והרי  לישראל,  דוקא  שייכת  זו  אמונה  מדוע  נתבאר  לא  עדיין  אך 

במרגלים  וכדכתיב  יד(,  טו,  )שמות  פלשת"  יושבי  אחז  חיל  ירגזון  עמים  "שמעו  העולם:  אומות 

ששלח יהושע שאמרה להם רחב: "ידעתי כי נתן ה' לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו וכי 

נמוגו כל ישבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם בצאתכם 

ממצרים וגו'. ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם כי ה' אלהיכם הוא אלוהים 

בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" )יהושע ב, ט-יא(. 

2 וז"ל הרמב"ן: הנה בשבת בכללה שני טעמים, להאמין בחידוש העולם כי יש אלוה בורא, ולזכור עוד החסד הגדול שעשה 

עמנו שאנחנו עבדיו אשר קנה אותנו לו לעבדים. גם זה אינו מחוור אצלי, כי בהיותנו שובתים ולא נעשה מלאכה ביום השביעי 

אין לנו בזה זכרון ליציאת מצרים, ואין לרואה אותנו בטלים ממלאכה ידיעה בזה רק היא כשאר כל המצות, אבל יהיה בו זכר 

למעשה בראשית שנשבות ביום ששבת השם וינפש. 

והראוי יותר לומר כי בעבור היות יציאת מצרים מורה על אלוה קדמון מחדש חפץ ויכול כאשר פירשתי בדבור הראשון )שם 

שם ב(, על כן אמר בכאן אם יעלה בלבך ספק על השבת המורה על החדוש והחפץ והיכולת תזכור מה שראו עיניך ביציאת 

מצרים שהיא לך לראיה ולזכר הנה השבת זכר ליציאת מצרים, ויציאת מצרים זכר לשבת כי יזכרו בו ויאמרו השם הוא מחדש 

בכל אותות ומופתים ועושה בכל כרצונו, כי הוא אשר ברא הכל במעשה בראשית. 
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"יש מאין"

ב"מעשה  שנזכר  "בריאה"  שלשון  בראשונים  המבואר  את  לבאר  נקדים  הדברים  ולהבנת 
בראשית" פירושו "יש מאין" )רמב"ן בראשית א, א ובמדבר טז, ל(. 

)דברים ד, לה(: "אתה  פי סודן של דברים, עיקר המכוון בזה הוא לפנימיות הנאמר בתורה  ועל 
הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו". כי החילוק בין "יש מיש" לבין "יש מאין", 

'יש מיש', הרי שאין כאן באמת "בריאה", רק הוצאת  הוא שכאשר מדובר על בריאה שהיא 

דברים מצורה אחת לחברתה )וכדכתב הרמב"ן )בראשית א, כו( לענין הבריאה מיום שני ואילך(. ולפיכך 

גם אחר ההתהוות אין לכאורה כל קשר בין הבורא לנברא, שהרי שורש מציאות הנברא הוא 

אף בלעדי הבורא, ורק הופעת הדברים בצורתם הנוכחית נעשתה על ידו.

כולה שום הוי"ה  ואין לכל הבריאה  "יש מאין",  יתברך ברא את עולמו  האמת שהבורא  אך 
מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  מחדש  שהקב"ה  מה  ולפיכך  כלל.  יתברך  בלעדו  ומציאות 

בראשית, הוא בהכרח )"מחויב המציאות"(, בכדי להעמיד ולקיים את כל הבריאה על מציאותה בכל 

עת ורגע, עד לעד לעולם. )וכמבואר כל זה באריכות ב"שער היחוד והאמונה" לאדמוה"ז נבג"מ(.

שבת בראשית – לדורות עולם

היינו שמנוחת  אות לאמונה בחידוש העולם,  היא  קודש  זה, הנאמר בראשונים ששבת  ולפי 
ישראל בה היא עדות על כך שהקב"ה ברא את עולמו מאין ליש. והנאמר בתורה )שמות כ, ט-י(: 

"ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה", 

הוא הוראה לעם ישראל להיות מחדשים את צורת הבריאה כימי התהוותה, שששת ימות החול 

יהיו כדוגמת ימי המעשה הראשונים, ויום השביעי - כדוגמתו ב"שבת בראשית". 

הקב"ה  שנח  מנוחה  אותה  דהיינו  בראשית",  למעשה  "זכר  בקידוש:  הנאמר  פנימיות  זהו 
ב'שבת בראשית', היא אותה מנוחה שנח כעת ביום זה – אף שלכאורה הבריאה כבר עומדת 

על תילה ואינה צריכה חידוש.

ה"בחירה" בבריאת העולם

מאחר ועם ישראל בלבד נבחרו להתגלות זו בעצם מנוחתם ביום השבת, הרי שרק  ומעתה, 
להם יש שייכות עם מציאות זו של חידוש הבריאה "יש מאין". והוא דבר נפלא שאין כדוגמתו 

בכל התורה כולה, סוד טמיר ונעלם למעלה מטעם ודעת, וכפי שיתבאר.
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כי הנה בבריאת העולם יש את החלק השייך לסדר ההשתלשלות – והיינו הנעשה מאז תחילת 

קודם  במחשבה  שעלה  מה  דהיינו   – מכך  שלמעלה  החלק  את  ויש  בראשית"(,  )"מעשה  הבריאה 

לסדר  שייך  אינו  מאין"  "יש  העולם  לבריאת  המחשבה  ועצם  מרכבה"(.  )"מעשה  העולם  שנברא 

לראשונה  נגלה  והיינו שכאן  "אפשרי המציאות",  בגדר  היה  הכל  כי בשעתו   - ההשתלשלות 

"בחירה" מצד השי"ת, שכן לא היה "מוכרח" להוציא מחשבה זו של בריאת העולם מן הכח 

אל הפועל.

כי אילו היתה הבריאה  "יש מאין",  ביטוי מדויק למושג  זו של בריאת העולם הוא  ובחירה 

מחמת ההכרח, כבר אין זה "אין", שהרי המושג "הכרח" שייך רק בנברא מוגבל הנקרא "יש" 
ולא במי שהוא "אין" גמור - שאצלו ה'הן' וה'לאו' שוים לגמרי.3

"נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית"

והנה מצינו בדברי רבותינו ז"ל לשונות של "שותפות" עם הקב"ה ב"מעשה בראשית" בנוגע 

לשמירת השבת, כמאמרם )שבת קיט ע"ב(: "כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, מעלה עליו 

הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית". ומבואר, שהנקודה הפנימית 

של השבת שהיא עדות ישראל על חידוש הבריאה, אינה רק כעומדים מן הצד, אלא כמי שיש 

להם שייכות לגוף הדבר ממש – וכמשמעות ה"שותף".

עיקר  שכל  מחומר  קרוץ  לנברא  מה  כי  בכלל,  אנושי  שכל  בהשגת  שאינו  עצום  פלא  והוא 

חלק  וליטול  ההשתלשלות,  קודם  הנעשה  בסוד  לבוא  "יש",  הוא  אדמות  עלי  וקיומו  מהותו 

והיינו מלבד מה שלא שייך שנברא  גמור.  ל'בורא' שכל מהותו "אין"  רק  במציאות השייכת 

3 ליקו"מ )קמא סימן נב(: כי יש אפיקורסים, שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. ולפי דעתם הרעה המשבשת, נדמה להם 

שיש על זה ראיות ומופתים ח"ו ממנהג העולם. אבל באמת הבל יפצה פיהם, כי באמת העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. 

כי רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות, אבל כל העולמות עם כל אשר בהם הם אפשרי המציאות. כי הוא יתברך בראם 

יש מאין, וביכלתו וכחו ואפשרותו יתברך היה לבוראם או שלא לבוראם, על כן בודאי כל העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות.

אך מאין נמשך הטעות שיכולין לטעות ח"ו שהעולם הוא מחויב המציאות ח"ו. 

דע שזה נמשך מחמת שבאמת עתה שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, עתה בודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. כי 

כל העולם ומלואו הכל לא נברא אלא בשביל ישראל כידוע וישראל מושלין בעולם. ועל כן בודאי עתה אחר שנאצלו ונבראו 

נשמות ישראל, כביכול הוא ית' מוכרח לברוא ולקיים העולם. כי על מנת כן האציל נשמות ישראל, כדי לברוא בשבילם כל 

העולמות. 

היה  כי  המציאות,  אפשרי  היה  הכל  בהם,  התלויים  העולמות  כל  עם  בעצמן  הם  היו  כשנאצלו,  בעצמן  ישראל  נשמות  אך 

באפשרותו להאצילם ולבראם או שלא לבראם. אך תיכף כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להאציל נשמות ישראל, אזי היה כל 

העולם בבחינת מחויב המציאות. כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל, אזי כביכול הוא מחויב להמציא העולם, כי על מנת כן 

נאצלו נשמתן, שכל העולמות יבראו בשבילן, והם ימשלו בכל. והבן היטב. 
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גם ב"אפשרי  היא שיש לשותף חלק  הזו  גם משמעות השותפות  יהיה שותף בבריאת עצמו, 

המציאות", דהיינו בבחירה האם לברוא את העולם או לא. דברים הנשגבים מבינת אדם. 

במתנה זו של השבת הכניס הקב"ה את ישראל בסודות הבריאה, שהרי מסר בידם את  והנה 
מטה הבחירה הנשגב שלו - שנתגלה בהתהוות הבריאה "יש מאין". שהרי כאשר יהודי עוסק 

במלאכתו ששת ימים, הרי הוא נוטל חלק בימי המעשה של "מעשה בראשית" המתחדש עתה. 

וכאשר נח ביום השביעי, נוטל חלק במנוחת הקב"ה בשבת בראשית" המתחדשת עתה. 

"ביני ובין בני ישראל"

מה  דהיינו  בראשית",  למעשה  "זכר  שהיא  השבת  על  בתורה  הנגלה  הטעם  שגם  ונמצא, 
שישראל מגלים את האמונה בחידוש העולם ביום זה )כדכתב הרמב"ן(, הוא עדיין בגדר "סוד כמוס 

מלכנו  הנחלתו  ולא  הארצות  לגויי  אלהינו  ה'  נתתו  "ולא  לישראל:  רק  שניתן  ונעלם"  טמיר 

לעובדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר 

בם בחרת".

"כי ששת  הן דבריו הידועים של האור החיים הק', שטעמה של השבת הנכתב בתורה:  והן 
ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש", היינו רק כלפי אומות העולם, 

אולם "ביני ובין בני ישראל אות היא", כי "עם בני ישראל טעמם כמוס עמם חתום באוצרות 
החיים".4

בלא  המלך  בבית  ולבוא  להתערב  יהין  מי  כי  ע"ב(,  נח  )סנהדרין  מיתה"  חייב  ששבת  "גוי  ולכן 
שהרי  כלל,  שייכות  לו  אין  שבו  מקום  אל  להכנס  מבקש  השבת  את  בשמירתו  הלא  רשות, 

שכן  ואופן,  צורה  בשום  הבריאה  מקודם  הארה  והתנוצצות  אחיזה  שום  אין  העולם  לאומות 

הם שייכים רק לסדר ההשתלשלות - כשאר חלקי הבריאה שנבראו "יש מאין", ומה לו לבוא 

בסודה של השבת.

4 וז"ל האוה"ח הק': "ואומרו ביני ובין בני ישראל - פירוש אין זר אתנו בעולם הלז, ואולי שגם המלאכים לא ישבו במסיבתינו 

בעולם זה, כי הוא למעלה מעולם המלאכים, ועל דרך אומרו )במדבר כג כג( כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, ואמרו 

רבותינו ז"ל )במד"ר כ כ( שהמלאכים ישאלו לישראל הקרובים לאל מה פעל אל.  עוד ירצה ביני ובין בני ישראל יהיה סוד 

הדברים האמורים ולא ידעם אדם בעולם, והוא מאמרם ז"ל )ביצה טז( שאמרו נשמה יתירה לא אודעינהו, כי אין חפץ לה' 

שידעו האומות סתרי אל חי, והוא אומרו )תהלים קמז יט כ( חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי ואמרו רבותינו ז"ל 

)חגיגה יג( וכו'.

ואומרו אות היא לעולם - פירוש כיון שכל זה יהיה סוד לישראל, ולא יגלו הדבר אם כן הבא לישאל על מצות היום מה היום 

מיומים )סנהדרין סב:( מה אות נעשה בו לעשות בו כל השינויים, מה תהיה תשובתינו אליו, לזה אמר אות היא לעולם, פירוש 

שיהיה נגלה לבאי עולם כי ששת ימים וגו' וביום השביעי שבת וגו', טעם זה יהיה נגלה לזולתינו - ועם בני ישראל טעמם כמוס 

עמם חתום באוצרות החיים".



-ח-

"סוף מעשה במחשבה תחילה"

ב(,  )איוב לא,  א, א( בהיותם "חלק אלוה ממעל"  )בראשית רבה  ישראל שעלו במחשבה תחילה  ורק 
נבחרו לעם מקדשי שביעי'. כי בחירת השי"ת בהם מצד עצם התהוות נשמתם, היא ענין אחד 

עם מחשבתו הקדומה על בריאת העולמות. שכן כל עיקר התגלות קדושת הבחירה בנבראים 

עלי אדמות, הוא מקיום אותה מחשבה לבריאת נשמות ישראל. 

והרי על כך נקראו: "עם סגולה" )שמות יט, ה(, כי נכללים בו יתברך באופן שאינו ניתן להסבר 
בשכל נברא, מליבא לפומא לא גליא. ונתגלה הדבר בשבת קודש - שעליה נאמר: "סוף מעשה 

במחשבה תחילה". 

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

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

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

בעצמן עיקר בריאתן בשביל בחינת שבת שהוא התכלית, כי שבת הוא תכלית מעשה שמים 

וארץ" )ליקו"מ בתרא סימן לט(. 



-ט-    /מרפאלשומ

מרפא לשון

עמלק והמן, לשה"ר.

אחר כל האריכות שבארנו בגודל הלשון הרע שהיה אצל המן ואצל בני המן, הרי שורש  א. 
קליפת המן הוא שהיה מזרע עמלק, שעמלק הוא ראש המקטרגים ונקרא "כלב" )כמבואר בזוה"ק 

ויוגד  )ילקוט רמז ר"ל( עה"פ  סה, א( ומצינו שעמלק הוא הבעל לשון הרע הגדול, כמבואר בחז"ל 

למלך מצרים כי ברח העם, שעמלק היה המגיד והמסית למצרים, )וכמו"כ מבואר בבעה"ט בראשית לא, 

כב( שעמלק הגיד ללבו שברח יעקב, כי ברח העם בגימ' עמלק, 

עה"ת )שמות יד, ה( ויגד כתיב ויגד במספר קטן עמלק, ומבואר דמיד שהתחילו לצאת  ובש"ך 
בכור  יוסף  וכמוש"כ ברבי  והסית לפרעה  ישראל  על  וסיפר לשון הרע  הגיע עמלק,  ממצרים 

שור )עה"ת שם( שמספרי לשון הרע היו שהיו, ומזה נמשך הלשון הרע של עמלק )ובהמשך המאמרים 

נבאר סוד ויהפך לבב פרעה, ונהפוך הוא סוד ההתהפכות שנעשה ע"י מספרי לשון הרע, ונהפך לטוב ע"י הלשון הטוב( וכמו"כ 

נקרא עמלק "כלב", שהכלב הוא המקטרג והבעל לשון הרע, וביציאת מצרים נאמר וכל בני 

ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אבל אח"כ כשהמשיכו בדרך הגיע אליהם עמלק וכמוש"כ אשר 

קרך בדרך, 

בצאתכם ממצרים.

הגיע  כי שם  זכירת מרים בדרך בצאתכם ממצרים,  היטיב מה שנאמר אצל  וכמו"כ מובן  ב. 
אלוף,  מפריד  נרגן  נקרא  עמלק  )וכמו"כ  בבריאה  הרע  הלשון  שורש  דנחש,  מסטרא  שהוא  עמלק  להם 

שמפריד האלוף מהכסא, והנרגן הוא הבעל לשון הרע כמוש"כ רש"י דברים )א, כז( ותרגנו באהליכם, לשון הרע וכן 

דברי נרגן אדם המוציא דבה(.

השראת השכינה.

ג. ובאמת עיקר הלשון הרע נובע מהסתלקות השכינה, וכמו שאמרו )שמות יז( היש הוי'ה בקרבנו 
וביאור הדברים על דרך משל  זו עמלק,  כו ב( שמיד בא הכלב  )שמו"ר  וכמוש"כ חז"ל  אין,  אם 

באב שיש לו כמה בנים, וכל אחד יש לו נפש ודרך שונה, ובכל זאת כולם מאוחדים מפני שהם 

סמוכים לאביהם, וכשנסתלק האב ח"ו רואים שמתחיל המחלוקת ביניהם, וכמו"כ הוא אצל 

עמלק והמן שכשיש העלמה והסתרה ח"ו ומרגישין חוסר השכינה אזי נפרדין הלבבות, ולכן 

כשנחרב הבית הראשון והיה חסר השראת השכינה, ואפי' כשכבר הצליחו לבנות הבית השני 

עדיין היה חסר הה' דברים, ולכן התחילו הפירוד והלשון הרע, כי כל זמן שהרגישו ההשראת 



-י-

ההסתלקות  וכשהתחיל  ואב(,  בן  של  מהמשל  )וכנ"ל  שבשמים  לאביהם  אחד  לב  לבם  היה  השכינה 

רח"ל התחיל הפינרוד ולכן נכנס להם קלי' המן עמלק שהוא הלישנא בישא כנ"ל.

אסתר, לשון הרע.

ד. והתיקון לכל זה והא קדושת מרדכי ואסתר, שאסתר בגימ' לשון הרע, שהיא מתקנת קליפת 

מכה רעהו בסתר דייקא, ועי' אמרי נועם )לפורים אות יב(, איתא בספר סודי רזא )מובא במגלה עמוקות 

אותיות  הפה,  מוצאות  ה'  כי  היינו,  סוף,  תוך  ראש  הוא  אל"ף  אשר  הי"ג(  אופן  ד"ה  ויקרא  בפרשת 

אחע"ה הם מוצא הפנימי, ואותיות בומ"ף מוצא החיצון, ודטלנ"ת הוא הממוצע, נמצא אות א' 

הוא בראש, ואות פ' הוא בסוף, ואות ל' באמצע אותיות דטלנ"ת, ונעשה צירוף 'אלף', עיי"ש. 

והנה הפוגם בלשון שקר ולשון הרע פוגם חלילה בכל ה' מוצאות הפה, וידוע מה שאמרו חז"ל 

)מגילה יג ע"ב( לית דידע לישנא בישא כהמן, על כן היתה אסתר הצדיקת מתנגדת לו להשפילו, 

כי אסת"ר עולה לשו"ן הר"ע. והוא הרמוז בתיבת אסת"ר, כי אות 'אלף' הוא ר'אש ת'וך ס'וף, 

והוא צירוף אסת"ר, שנוטריקון א'לף ר'אש ת'וך ס'וף, והבן:

אסתר שמרה פיה.

ה. וכמוש"כ בזוה"ק )ח"ג קפג, ב( וזה לשונו ותלבש אסתר מלכות וגו', מגלת אסתר ברוח הקדש 

נאמרה, ובגין כך כתובה בין הכתובים, ויהי ביום השלישי, דאתחלש חילא דגופא, והא קיימא 

ברוחא בלא גופא, כדין ותלבש אסתר מלכות:

מאי מלכות, אי תימא בלבושי יקר וארגוונא, הא לאו הכי אקרי, אלא ותלבש אסתר מלכות, 

דאתלבשת במלכות עלאה קדישא, ודאי לבשה רוח הקדש:

)אסתר ב  טעמא זכתה להאי אתר, בגין דנטרא פומה דלא לחוואה מידי, הדא הוא דכתיב  מאי 

ברוח  לאתלבשא  זכי  ולישניה  פומיה  דנטיר  מאן  כל  ואוליפנא  מולדתה,  מגדת  אסתר  אין  כ( 

דקודשא, וכל מאן דסטי פומיה למלה בישא, הא ודאי ההוא מלה בישא עליה, )ס"א ואי לאו(, ואי 

תימא הא נגעים או צרעת דמוקדן כחויא עליה, והא אוקמוה עכ"ל. 

ומבואר היטיב דאסתר שמרה על פיה, כמוש"כ אין אסתר מגדת ובזכות זה ניצלו מלשון הרע 

של עמלק.



-יא-    /מרפאלשומ

קושטא קאי.

ו. שבאמת כל מה שקיבל אחשורוש לבקשת אסתר, כל זה היה מחמת שראה גדול נאמנותה 
למרדכי, שמסרה נפשה כמוש"כ כאשר אבדתי אבדתי, ואז ראה אחשורוש גודל הנאמנות של 

)והארכנו ע"ז במקו"א שהמן קיטרג על בני ישראל שהם אינם עושים דתי  אסתר ונסתלק הלישנא בישא של המן 

המלך, ולכן חסר בשלימות מלכותו בכיפה, שאמר המן שבני ישראל אינם מקבלים על עצמם מלכותו של אחשורוש, ולכן רוצים 

לבנות ביהמ"ק, אבל לבסוף ראה הנאמנות של מרדכי ואסתר ואזי נהפך הדבר לטובה(.

דובר שלום.

כמבואר  הבשמים  לכל  ראש  שהוא  דרור  מר  דכיא,  המרי  סוד  הוא  מרדכי  סוד  וכמו"כ  ז. 
בפסוק )שמות ל, כג( שהקטורת מכפר על לשון הרע, וכמו"כ מרדכי הצדיק שהוא בחי' הקטורת, 

והחלבנה,  הלבונה  בין  שמקשר  קודש,  ובספרי  בזוה"ק  כמבואר  הקישור  הוא  שהקטורת 

שהצדיק בחי' מרדכי מחזק כל הנחשלים ורואה הנקודה טובה, וכמוש"כ במרדכי דורש טוב 

לעמו ודובר שלום לכל זרעו )אסתר י(, דובר שלום דייקא בחי' תיקון הדבור, 

גודל  לישראל  לבשר  המדינות  לכל  ואמת  שלום  דברי  שלחו  ואסתר  שמרדכי  שרואים  וכמו 
קדושתם היפוך מהמן עמלק שהם החלישו נפשות ישראל, ומדברים לישנא בישא על ישראל, 

וההיפוך מזה  בגימ' ספק(,  בחי' עמלק  הוא  זה  ישראל, שכל  עליהם אם שייכים לקדושת  הוא מהכותים שנחלקו  )והשורש 

הכהן  בחי'  שזהו  הקטורת,  קדושת  שמכניסים  ע"י  הרע,  הלשון  שמתקנים  הצדיקים  עושים 

הגדול שנכנס לפני ולפנים לכפר על בני ישראל כקטורת שבחשאי.

אומן, באמנה אתו.

ח. וכמו"כ יש אצל קטורה שהיא מלשון קטורת שקשה פתחה וכו' ברש"י )בראשית כה(, שכל זה 
מבטא הקשר והנאמנות להש"י, שהיה אצל אסתר שקיבלה זאת ממרדכי, כמוש"כ ויהי אומן 

את הדסה, כאשר היתה באמנה אתו, )עי' לקו"מ תורה י' אות ח(, שעל ידיהם נתרבה האמונה בעולם, 

שהיא היפוך ממכה רעהו בסתר, שהלשון הרע בא על ידי חוסר הנאמנות, שהולך ומרגל על 

רעהו, שזהו סוד של מכה רעהו בסתר, שאין לו נאמנות כלפי חבירו.

עבודת יום כיפור.

ט. ויש כאן סוד נפלא עפ"י מה שבארנו בפסוקי עזרא )ג( שכבר התחילו לבנות המזבח וכבר 
כל  עם  הסוכות  חג  את  עשו  וכמו"כ  אחשורוש,  מלכות  שהיה  לפני  עוד  העבודה  את  עשו 

)ועיקר הבית הוא  )ו( שם והיכל הוי'ה לא יסד, מבואר שעדיין לא עשו ההיכל,  הקרבנות, ובפסוק 

ההיכל, שהמזבח הוא בהחצר הנקרא בל' חז"ל העזרה(, ואח"כ הצליחו לייסד ההיכל, ובאמצע בניית ההיכל 



-יב-

התחיל הכתב שטנה, ונמצא שלא עשו את עיקר הבית, והנה כל הקרבנות של המועדים יכולין 

לעשות גם בלי ההיכל, אבל עבודת יום הכפורים שהיא עבודת קוה"ק ועובדת הקטורת כל זה 

עדיין לא עשו.

שטנה, השטן.

י. ובזה יובן להפליא, שכל הסתלקות הלשון הרע נעשה ע"י ההיכל ועבודת יום כיפור, ולכן 
השס"ה  ויום  שס"ד,  בגימ'  השטן  כי  "שטנה",  נעשה  הכיפורים  יום  עבודת  עשו  שלא  כאן 

)יומא כ, א( וכל זה היה חסר אז ולכן  יום לית ליה רשות לאסטוני  יום הכיפורים, באותו  שהוא 

אז קדושת  והמן, שהיה חסר לישראל  בני המן  התחיל הכתב שטינה, שהיא הלשון הרע של 

יום הכיפורים וכל זה תיקן מרדכי שהיה איש ימיני, בנימין שנקרא ידי ה' ישכון לבטח עליו, 

שבחלקו היה קוה"ק והיכל, שעל ידו תיקנו הלשון הרע, ובזכותו יכלו להסיר השטנה ולבנות 

היכל הוי'ה, שעי"ז הסירו הלשון הרע בקטורת שבחשאי )ובמגלת סתרים להחוו"ד, מבואר על הפסוק כתבו 

על היהודים כטוב בעיניכם שזה קאי על בית המקדש עיי"ש(.

פורים כפורים.

ע"ז  הארכנו  וכבר  נז(  בתיקונ"ז  )כמוש"כ  כיפורים  ויום  פורים  של  הקשר  להפליא  יובן  ובזה  יא. 
ברית  זהורית, בסוד  )לשון של  תיקון הלשון הרע,  סוד של  דיום הכיפורים הוא  יובן  ולדברינו  טובא, 

המעו' מכוון נגד ברית הלשון(, וזהו סוד מרדכי שעל ידו נהפך הלשון הרע, )וכמוש"כ ומרדכי ידע את כל אשר 

נעשה(, והארכנו במק"א דמרדכי הבין סוד המן שהוא מזרע עמלק סוד הלשון הרע, כמוש"כ 

לעיל, והיה עסוק בתיקון הלשון, שעי"ז יכלו לבנות ההיכל וקוה"ק, 

ביום הכיפורים לית ליה רשות לאסטוני, שהוא סוד ביטול הלישנא בישא, ובפורים  וכמו"כ 
תיקנו משלוח מנות איש לרעהו, לתקן בלישנא בישא שאמר המן ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, 

ואסתר  מרדכי  בכח  מתאחדים,  ישראל  וכל  כנ"ל,  ישראל  מעל  הקטגור  נשתתק  שבפורים 

שאמרו "לך כנוס כל היהודים".
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והלכת בדרכיו

כתונת מכפרת על שפיכת דמים

מלבין פני חבירו.

ויטבלו  לא(  לז  )בראשית  שנא'  דמים  שפיכות  על  מכפרת  שהכתונת  פח(  )בזבחים  חז"ל  אמרו  א( 
אביזרייהו  גם  שיש  ממש,  בפועל  דמים  לשפיכות  רק  הכוונה  אין  ובוודאי  בדם,  הכתונת  את 

דשפיכות דמים וכמבואר בב"מ )פ"ח, ב( דהמלבין פני חבירו ברבים נחשב כשופך דמים דאזיל 

סומקא ואתי חיוורא, וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ בתרא ג( שמה שאמרו חז"ל אל תהי בז לכל אדם 

נקרא שפיכות דמים, שכל מי שמבזה  זהו אזהרה על שפיכות דמים, שבזוי אנשים  )אבות פ"ד( 

אנשים אפי' הפחות וגרוע שבישראל הרי הוא כשופך דם ח"ו, וע"ז בא הכתונת לכפר )וכן מבואר 

בתוס' זבחים פח, ב דאין הכתונת מכפר על ההורג עצמו רק על כל ישראל ששתקו ולא מיחו, דמבואר מזה דכתונת הוא כפרה על 

אביזרייהו דשפיכות דמים(.

מידו בד.

ב( וצ"ב דאיך הכתונה מכפר על זה, והנה מצינו בפרשת צו )ויקרא ו, ג( שילבש הכהן מדי בד, 
מדי לשון מדות, וכמו שפירש"י שיהא כמדתו, דקיי"ל שהכהן צריך ללבוש בגד שיהא כמדתו 

במדויק, לא ארוכין ולא קצרין וכמו שנפסק ברמב"ם )פ"ח כלי המקדש ה"ד( שאם עבד עבודה בבגד 

שאינו מדויק אפי' סילקן באבנז פסולה, )ועיי"ש בנו"כ ד' הרמב"ם( 

ודעת רש"י שדין זה אינו אלא בכתונת, שהכתונת לבד צריך להיות מדוייק )כן מבואר ברש"י יומא 
כג, ב, ובאברבנאל, ובהעמק דבר, ואכמ"ל בדעת הרמב"ם שם שמשמע דטעם הענין משום דבעינן לכבוד ולתפארת ולפי"ז ה"ה 

בכל הבגדים משא"כ בד' רש"י דבעינן שיהא כמדתו שזהו דין מיוחד בהכתונת(.

בגדי כהונה.

בשעת  אם  הרי  מדויק,  הוא  עצמו  הבגד  אם  דאפי'  דפסחים  בסוגיא  מבואר  מזה  ויותר  ג( 
העבודה מגביהם משום רבוי דם שיש בעזרה, )וכמוש"כ שם שבח בני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם, שאסור 

שבגדי כהונה יהיו מלוכלכים ובזמן הקרבת הפסח נתמלאה כל הדם בעזרה, אזי ג"כ עבודתו פסולה, דבעינן שיהא כמדתו בשעת 

העבודה ולא שיגביה הבגדים, והיו צריכים ללכת על אצטבאות, )והדברים מבהילים משמע להמעיין בגמ' שם בגודל הצמצומים 

והזהירות שהיה להכהנים בעבודת בגדי הכהונה לשמור על הנקיון שלא יקבל הכתונת שום לכלוך, ומצד שני צריך הכתונת להגיע 
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דעיקר  ומבואר  שם  כמבואר  ביותר(,  מדוייק  להיות  צריך  והכל  המקדש,  כלי  בהל'  הרמב"ם  שפסק  כמו  העקב  עד 

הצמצומים שייכים דוקא להכתונת ולכן נקרא "מדו בד".

כתונת, מעיל.

ד( ועיקר ענין המדות אע"ג שהיו גם בכלי המקדש, הרי עיקר הצמצום והמדות צריכין להיות 
בבגדי כהונה, )וכבר בארנו במק"א היאך עיקר המדות צריכין להיות בהאדם העובד שהוא הכהן שהוא עיקר השראת השכינה, 

וקוה"ק עדיין לא נחשב להשראת השכינה כלל, שמגיע האדם שהוא עושה את העבודה, שזהו בחי'  שכל הבית המקדש וההיכל 

פרשת השבת אחר כל עבודת עשיית המשכן ואכמ"ל(, שכל כהן וכהן היה לו מדה משלו ובעיקר בהכתונת 

וכמו שבארנו, 

מהראשונים(,  חלק  )לדעת  יד  הבית  לו  היה  לא  שהמעיל  הגוף,  על  ממש  היה  לא  המעיל  וכמו"כ 
משא"כ הכתונת, וצריך שיהיה כפי מדת כל כהן וכהן, ובארנו דהמקדש היו כולו מדות טובות, 

כנ"ל,  ובעיקר בהכתונת  כהונה,  בבגדי  היו  והצמצומים  טובות  דעיקר המדות  יוצא  ולדברינו 

כתונת בגימ' מדות טובות )עם התיבות והכולל(.

כתונת קרוב לגוף.

להגוף,  קרוב  היה  שהכתונת  מבארין  שם(  אגדות  )בחי'  ובמהר"ל  ב(  פח,  )זבחים  ובמהרש"א  ה( 
המהר"ל  וביאר  בדם  מגואל  שהוא  הכתונת,  על  הולך  הדם  עיקר  אזי  האדם  דם  וכששופכין 

שכשלובשין המלבוש הקדוש הזה מטהר ומקדש מהחטא הזה, שבפשטות הכתונת מכסה על 

הגוף שהוא מקום הדם, שזה מבטא שמכפר על השפיכות דמים שהשופך דם, וכמו"כ המבזה 

דם  שיראו  ואסור  הגוף,  בתוך  לזרום  צריך  שהדם  חבירו,  דם  שמגלה  כמו  הו"ל  חבירו,  את 

הדם,  על  מכסין  הכתונת  ידי  ועל  פגם,  בחי'  שזהו  כט(  קמא  לקו"מ  על  במאמרים  הארכנו  )וכבר  מבחוץ 

שבזה מכפרין על שפיכות דמים והבזיון.

גבולות וצימצומים.

ו( ולדברינו יבואר שכל ההתנהגות בין אדם לחבירו צריכין צמצומים שכל אחד יש לו גבול 
משלו, וצריכין להצטמצם שלא לצאת מגבולו, ושלא לפגוע ח"ו בחבירו, ובפרט בענין הכבוד 

והבזיון שלא יבזה שום אדם, ויזהר בכבוד חבירו שלא ישפוך דם חבירו, והעבודה הזאת הוא 

מלא צמצומים, שמאד צריך להצטמצם כדי שלא לפגוע בכבוד חבירו, שזהו מעבודת הקשות 

שבמקדש, שלא לפגוע ולא לבזות שום אדם מישראל, שהש"י נותן לכל אחד גבולו המדוייק 

כמו אותיות בספר תורה, וצריך ליזהר שלא לפגוע באות השני, וכמו שרואין בהל' סת"ם שזהו 
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מהלכות הקשות בהל' סת"ם שלא יהא אות נוגע אפי' במקצת בחבירו, דבענין שכל אות יהא 

מוקף גויל, 

ובזה עסקו הכהנים בעבודת הכתונת, וכמו שבארנו על גודל הזהירות בזה כמבואר בפסחים 
)שם( ולכן נקרא הכתונת מדו בד, שלא מציאות הכתונת הוא מדה  מדוייקת, עד כדי כך שנקרא 

הבגד הזה "מדו בד" שלא מצאנו לשום כלי ובגד שנקרא "מדה", שכל זה הוא עבודה קשה 

עבודת  בחי'  הוא,  זה  וכל  אדם,  כל  לכבד  השוני  הצמצומים  בין  "כפשוטו"  שנקרע  ועדינה, 

הכתונת שהיו צריכין שם לצמצם ביותר כנ"ל.

כותנות אור.

אמנם באמת בפעם הראשונה במוזכר הכתונת, הוא אצל אדה"ר )בראשית ג( ובבעל הטורים  ז( 
שם ואידך גבי אהרן וילבישם כותנות, מלמד שעשה הקב"ה לאדם הראשון בגדי כהונה, והנה 

עיקר הכבוד היו בבגדים האלה שכשהיו ערומים היה להם בושה ובזיון אחר שחטאו ונפגמו 

ונמצא שעיקר הכבוד מתבטא דוקא  גופם, והכתונת עשה להם הש"י לכבוד ולכסות בזיונם, 

בכתונת, )שהיו בבחינת כתנות אור(, 

יבואר היטיב דהכתונת מכפר על הבזיון, וכמו שבארנו דאל תהי בז לכל אדם נאמר  ולפי"ז 
על שפי"ד, וע"ז אמרו גם יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך, שכמו שהוא מתלבש בבגדים 

ובעיקר מכסה הגוף ואינו רוצה להיות ערום, כמו"כ יהא כבוד חבירו חביב עליו, שלא יגלה 

ח"ו בזיון חבירו.

לא תעלה במעלות.

ח( ונמצא דאע"ג שעיקר כסוי הערוה, היה ע"י המכנסיים, כמו"כ בהכתונת היה בזה ג"כ בחי' 
כסוי הערוה, וכמו דמבואר בפר' יתרו )שמות כ( בפסוק ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא 

תגלה ערותך עליו, וכ' שם רש"י אע"פ שאינו גלוי ערוה ממש שהרי כתיב ועשה להם מכנסי 

בהעדר  וכמו"כ  בזיון,  מנהג  בהם  נוהג  ואתה  ערוה  לגלוי  קרוב  הפסיעות  הרחבת  מ"מ  בד, 

הכתונת, שיש בזה מנהג בזיון וכמבואר בשו"ע )או"ח סי' צא סעי' א( שאסור להתפלל עד שיכסה 

גופו )אע"פ שכבר כסה ערותו( דבתפלה אסור להיות ערום. דאסור לעמוד כן לפני המלך, 

)בשמות שם( מה  וע"ז מוסיף רש"י  וזהו בחי' "כבוד",  יהא ערום,  גורם שלא  דהכתונת  ונמצא 
אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן אמרה תור הוכו' לא תנהג בהם מנהג בזיון, 

חבירך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו על אחת כמה וכמה, שזהו בחי' הכתונת שמכסה 

על הבזיון, 
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נכלל  זה  וכל  יוצרו.  יבזה חבירו שהוא בדמות  הכתונת מכפר על שפיכות דמים, שלא  ובזה 

בלאו דלא תעלה במעלות על מזבחי, שיזהר לצמצם את עצמו, ולא ילך בגדולות רק במדות 

)כי כמו שיש מדות ודרך ארץ  וצמצומים, בחי' אל יהרסו לעלות וכו' הנאמר שם בפסוקי מתן תורה, 

לפני מתן תורה כמו"כ יש מדות אחר מתן תורה(.

עלית האדם מבזיון לכבוד.

ט( ודברים נפלאים כ' בזה בלקוטי הלכות )הל' גביית חוב מהלקוחות הל' ה( איך שהצדיק האמת עוסק 

בזה שמוציא כל אחד מהבזיון ונותן לכל אחד את כבודו כמוש"כ בלקו"ה )שם אות ט( "והתיקון 

היה על ידי מרדכי שהוא בחינת מר דרור מרי דכיא. שהוא בחינת הצדיק האמת שיכול לעשות 

ראש השנה שהוא דן את הכל לכף זכות שהוא ההפך מבזוי אנשים, כי הוא מקים 'אל תהי בז 

לכל אדם' וחותר בכל כחו להוציא את הכל מחרפות ובזיונות ולהכניסן לתוך כבוד דקדשה, כי 

הוא מקים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. )וכמו שמבאר שם, עין שם(. 

הכבוד  לתוך  הדברים  כל  מעלין  זה  ידי  על  המשחה  שמן  שהוא  ראש  בשמים  דרור  מר  כי 

דקדשה, כי על ידי שמן המשחה נמשחו כל עבודת המשכן וכליו וכל הכהנים והמלכים שכולם 

קבלו כבודם ויצאו מחל לקדש, מבזוי לכבוד על ידי שמן המשחה שמקדש הכל, כי כל הכבוד 

דקדשה היה במשכן, כמו שכתוב, "משכן כבודו", וכתיב, "וכבוד ה' מלא את המשכן". וכן 

בשמן  ידי שנמשחו  על  לכבודם  וזכו  נתקדשו  כלם  ולתפארת  לכבוד  שהיו  ובגדיהם  הכהנים 

ידי הקרבנות שהקריבו במשכן, שעל  ידי זה היה להם כח לכפר על ישראל על  המשחה ועל 

ידי זה ביטלו מישראל כל הבזיונות והחרפות והבושות שהם העוונות והעלו את הכל מבזיון 

לכבוד והכל היה על ידי שמן המשחה שעל ידי זה היה כל קדשתו. וכן כל הכבוד של המלכים 

של ישראל היה על ידי שמן המשחה. 

בזה  יעסק  כי משיח  על שם שנמשח בשמן המשחה,  נקרא בשם משיח  צדק  הגואל  כן  ועל 

ביותר להעלות הכל מבזיון לכבוד ולקים בתכלית השלמות אל תהי בז לכל אדם, לבלי לבזות 

שום אדם שבעולם, רק לעסק עם הכל לתקנו, להעלותו מבזיון לכבוד דקדשה. כמו שכתוב, 

בעיניו".  דמם  וייקר  נפשם  יגאל  ומחמס  מתוך  יושיע  אביונים  ונפשות  ואביון  דל  על  "יחס 

נקרא  כי  המשחה,  שמן  שם  על  מהכל  ביותר  נקרא  הוא  כן  ועל  וכו'  ויבז  הפך  דיקא  'וייקר' 

משיח כנ"ל, כי זה עקר בחינת שמן המשחה שמעלה הכל מבזיון לכבוד דקדשה וכנ"ל ומשם 

היה שרש מרדכי הצדיק בחינת מר דרור בשמים ראש של שמן המשחה שזה הפך המן שהיה 

מבזה את הכל, כי הוא משתדל להעלות את כל אדם מבזיון לכבוד.
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תיקונם של צדיקים.

י( ולהיפוך יש ג"כ שצריכין דייקא לבזות מי שמפריע להכבוד דקדושה, שאם יש מי שרוצה 
יב(  אות  )שם  בלקו"ה  כמבואר  אותו  לבזות  דייקא  צריכין  דקדושה  הכבוד  את  ולחרפות  לבזות 

ועל כן עשה המן עץ גבה חמשים אמה לקלקל ולפגם, חס ושלום, בבחינת יובל שהוא שנת 

אנשים  מבזוי  ההפך  שהוא  השנה  ראש  בחינת  שהוא  תרועה  שופר  מעבירין  שאז  החמשים 

שהוא בחינת קלפת עמלק. 

כי לא חפץ בברכה  עליו,  ותלוהו  עליו  נתהפך הגלגל  כן באמת בתוקף כחו של מרדכי  ועל 
ותרחק ממנו, כי הצדיק האמת בחינת מרדכי רוצה לזכות את הכל אפילו הגרוע שבגרועים, 

כי הוא מקים בשלמות אל תהי בז לכל אדם כנ"ל, אבל כל זה אם זה הבזוי רוצה בתקונו של 

הצדיק, אבל כשזה הבזוי אינו חפץ בברכת תיקון של הצדיק אדרבה, הוא מבזה ומחרף את 

הצדיק בכל הבזיונות ושופך דמו בבושות ובזיונות רבות עד שרוצה גם לשפך דמו ממש, חס 

נחשב  שלא  עד  כך  כל  מרדכי  את  שבזה  המן  כמו  ושלום,  חס  אליו,  הנלוים  כל  עם  ושלום, 

בודאי  כזה  איש  כן  על  כנ"ל,  וכו'"  בעיניו  "ויבז  שכתוב,  כמו  לבדו,  בו  לנקם  אפילו  בעיניו 

אסור לזכותו. ואסור לחמל עליו כי הבא להרגך וכו'. 

ובזה פגם שאול המלך שלא שמר מצות ה' על ידי שמואל הנביא והחיה את אגג וכו'. כי סבר 
שגם אותו אין לבזות, עד שחמל עליו ועבר על מצות ה', כי שאול המלך היה קטן בעיניו מאד 

כי היה נחבא אל הכלים. וכמו שכתוב, "ויבזהו וכו' ויהי כמחריש". אבל באמת פגם בזה גם 

כן כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מכל שכן במה שהחיה את אגג שממנו יצא המן, כי אף 

על פי שצריכין לקים אל תהי בז לכל אדם וכו', אבל זה המבזה כל אדם ורוצה לאבד את הכל 

בודאי צריכין להשתדל להרגו שלא יחריב את העולם, חס ושלום, שזהו בחינת מצות זכירת 

מעשה עמלק למחות זכרו מן העולם. ועל כן מרדכי תקן כל זה, כי הוא היה מקים אל תהי בז 

וכו' בשלמות כנ"ל, אבל כשבא המן לידו נקם בו הרבה וקים, ואתה על במותימו תדרך, כמו 

שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. 

ולא רצה לחמל עליו ועל בניו ובזה תקן פגם שאול שחמל על אגג, כי אסור לסמך על דעתו 
חס  וכשמתגבר,  אדם,  כל  המבזה  זה  כי  עמלק,  זכר  את  למחות  שצותה  התורה  מצוות  נגד 

ושלום, הוא מכניס בלב שאר בני אדם לבזות כל אדם, כי בהתגברותו, חס ושלום, מתפשטת 

זהמת קלפתו בעולם חס ושלום, בודאי צריכים לשרשו מן העולם שלא ישאר זכרו בעולם כדי 

שתתבטל קלפתו מן העולם שמבזית הכל כדי שעל ידי זה נוכל לקים אל תהי בז לכל אדם, כי 

כל מה שמכניעין ועוקרים יותר קלפת המן שמבזה הכל. כמו כן מתגבר כח הצדיק שמקים אל 

תהי בז וכו'. שמכבד ומזכה את הכל וממשיך קדשת השופר של ראש השנה ויובל שעל ידי זה 

דנים את הכל לכף זכות וכו' וכנ"ל:
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פרשת ויקהל – שקלים תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

חודש הרחמים

רעוא דרעוין הוא עת רצון, שמתעורר אתערותא דלעילא בבריאה ונשמות ישראל מתעוררים 
בהשתוקקות וכיסופים שרצוננו לעשות רצונך, עת של "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי" )תהלים 

סג ב( שנשמות ישראל רוצים להיכלל בו ית'. בפרט בשבת מברכים חודש אדר ב', דהוא חודש 

הי"ג, כנגד י"ג תיקוני דיקנא ומידות הרחמים, סוד הכתר, מוחין דאריך, מידת אריכת אפים. 

מאהבה  בתשובה  שחוזרים  החודש  שלפני  הרחמים  חודש  שהוא  בכלליות  אדר  חודש  וזהו 
שחוזרים  נוראים  הימים  לפני  אלול  דחודש  והסליחות  הרחמים  ימי  כדוגמת  ניסן,  חודש   -

בתשובה מיראה - חודש תשרי.

להעיר הרחמנים בחידושי תורה

)ירושלמי, דפורים היה באדר  מתעוררת כח התורה שבעל פה שהתגלה בפורים ובחודש אדר ב'  וכן 
הי"ג  מידות הרחמים המתעורר בחודש  י"ג  כנגד  בהן  נדרשת  מידות שהתורה  הי"ג  ב'(, שזה 

)המגיד ממעזריטש, כמובא בבני יששכר(, וכשיהודי מחדש בתורה שבע"פ במידות שנדרשת בהן ממשיך 

רחמים וחסדים בבריאה. ואכ"מ להאריך בסודן של דברים עפ"י פנימיות. 

הרצון בלתי מוגבל

והנה, כח הרצון מעל הכל, כי כל דבר שבעולם יש לו סוף, אך כח הרצון אין לו גבול, כי עם 
הרצון אפשר ללכת ללא גבול ותכלית, כמו"ש )תהילים פד ג( "נכספה וגם כלתה נפשי" וכיו"ב. 

רצון היא מלשון 'רץ', כי לב יהודי רץ תמיד ללא הפסק.

מזל דגים דעינא פקיחא

אדר דגים, מעלת הדגים שעיניהם פקוחים תמיד, שזה מבטא כנגד ההשגחה העליונה,  מזל 
שתמיד עיני הוי' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית )דברים יא יב(. עינא פקיחא מבטא הדרגה 

עינא  לפעמים  מצבים  שני  דיש  מבטא  ושמאל  ימין  ערכין  דבתורת  בעתיקא,  שמאלא  דלית 
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הרצונות  כח  וזהו  שמאלא.  דלית  מבטא  תמיד  פקיחא  ועינא  סתימא,  עינא  ולפעמים  פקיחא 

שאין להם גבול וסוף.

ברצון כולם שווים לטובה

הרי שאמרו דלית שמאלא דייקא ברצון, כי מצד אחד הרי כל אדם מוגבל בטבעו שנטע  וכן 
בו היוצר ית', וכששת ימי השבוע שכל יום יש בו מידה אחרת, כן שבעה קנה המנורה, שכל 

אחד עם המידה והטבע שלו, אך כולם יחד יאירו אל מול פני המנורה. היינו ברצון שהוא חלק 

היחידי שבנפש שם כולם שווים לטובה, כי כל הרצונות של כל עם ישראל יחד עולים בקנה 

אחת שרצוננו לעשות רצונך. 

סוד די"ג

וזה סוד הגורל שנפל דייקא ביום י"ג לחודש י"ג )ירושלמי, דפורים היה באדר ב'( לשנת הי"ג במלכת 
אחשוורוש )אסתר ג ז(, וכן נכתב אגרת הראשון בי"ג בניסן, לרמז שכל הסיפור התנהל בחמלתו 

ית', שהם י"ג מידות של רחמים אפי' למי שאינו הגון ואינו כדאי כי כן דרכו לעשות חסד חינם. 

)הן בי"ג תיקוני דיקנא והן בי"ג חוורתא( דהי"ג כולל הכל יחד, וככוונת השם   די"ג אי' באריז"ל  הסוד 
לכוון  דצריך  יששכר'(  ה'בני  )עפ"י  העיבור  בשנת  ב'  אדר  בחודש  במוסף  חדשים  ראשי  בברכת 

בכלליות כל השמות של הי"ב חודש. כי זה כח הי"ג מידות להכליל הכל יחד, )אחד גימ' י"ג(. וכן 

בעבודת השם שיהודי טורח משך כל חודשי השנה, ובחודש הזה נאספים הכל יחד ומתעלה 

ובא לפני השי"ת.

משה זוקף בני ישראל לרצון

אי' בתנחומא )כי תשא פ"ג( "אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע משאני מת אין אני נזכר א"ל הקב"ה 
זוקף את ראשן כך בכל שנה  ונותן להם פרשת שקלים ואתה  חייך כשם שאתה עומד עכשיו 

ושנה שקוראין אותה לפני כאלו את עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן". ויובן עפ"י דברי 

רביה"ק )ליקו"מ קמא רט"ו 5( דמשה עומד בין שמד לרצון, כי מספר משה הוא ממצע, בין 

מספר שמד למספר רצון. כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון, ע"כ. היינו בכל 

ומעלהו  ראשן,  וזוקף את  עומד שם משה באותה שעה  שנה בשעה שקוראים פרשת שקלים 

5 ליקוטי מוהר"ן )קמא רטו(: "וזה היה עבודת משה רבנו, עליו השלום, כל ימי חייו, וגם לאחר מותו, כי השתדל לקרב הערב 

כן נסתלק בשבת  ועל  גרים.  נקבר מול בית פעור, כדי להמתיק העכו"ם כדי שיהיו נעשין  וגם במותו  גרים,  רב כדי לעשות 

במנחה, שאז הוא עת רצון. כדי להמתיק כל העשרים וארבעה בתי דינים כנ"ל, כדי לעשות גרים, כי כל עבודת משה, להמתיק 

החרון אף של העכו"ם לרצון, ועל כן משה עומד בין שמד לרצון: כי מספר משה הוא ממצע, בין מספר שמד למספר רצון. כי 

הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון כנ"ל".
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מ'שמד' להיות מעל ראשו )שמשה עולה שמ"ה( לרצון )העולה שמ"ו(. לכן משה בעצמו התקשה בזה 

)כדאי' שהתקשה במחצית השקל, וראה שיחה ג'( להעלות ישראל שלא יהיה לו שום רצון בלתי להוי' לבדו.

א נשמות ישראל מזה בונים בית המקדש ומקריבים קרבנות  ובמטבעות אלו שמשה רבינו ְמַנׂשֶ
הציבור, כי זה מבטא שמציאות המקדש הוא ענין של רצונות, כמו"ש "ותהי לרצון תמיד וכו'", 

כי עבודת ביהמ"ק הוא לרומם ולנשא רצונות בני ישראל כדי שיחשיבו אותם ויכירו בהם.

אהרן מעיר רצונותיהם של ישראל

)ברכות לא:(, כי עבודת אהרן הכהן  ו( "משה ואהרן בכהניו" ללמד ששקולים הם  )תהלים צט  זהו 
ישראל'  בני  על  'לכפר  הכהן  של  כחו  זהו  כי  ישראל,  של  הרצון  מאיר  ושם  לקוה"ק  שנכנס 

דייקא בכח גילוי רצונם הטוב שאין בהם שום פגם, כי קוה"ק הוא שורש הבריאה וגם שם לא 

חל שום פגם, ואינו מוזכר שם שום חטא כי אם חלק התשובה שבו )ה'דברי חיים' בשם הרה"ק מראפשיץ 

זצ"ל(. כי הקוה"ק הוא מקום הארון שאינו מן המדה )יומא כא.(, ומבטא בחי' שבת, כמו"ש "שבת 

רק  כלל  בעולם  מקום  שום  לאדם  שאין  עשייה',  מלכתך  ד'כל  האפסיות  כח  שהוא  שבתון", 

אצלו ית'. ולכן משה ואהרן שקולים כי שניהם עוסקים בנשיאת רצונותיהם של ישראל.

הגורל מברר שיהודי הוא שעיר להוי' ושעוונותיו אינם אלא לפנים

וזה סוד השעירים – שעיר לעזאזל ושעיר להוי' – שהוא סוד הרצונות, כי האדם חושב ורואה 
בעצמו שיש לו גם רצונות להיפך הקדושה, ועוד חז"ל )יומא כט.( אמרו דהירהורי עבירה קשים 

רצונך,  לעשות  שרצוננו  מבררים  הגורל  ע"י  מ"מ  הם(,  עניינים  שני  והרהורים  דרצונות  )אע"פ  מעבירה, 

ומתגלה ורואים בעיניים שהשי"ת מפיל שהגורל יצא ויעיד "שעיר להוי'" - שרצונם של ישראל 

הוא לטוב.

והשתחוו  רשע  אותו  מסעודת  נהנו  אכן  כי  וגורל,  בפור  דייקא  היה  בפורים  שהמעשה  וזהו 
לצלם, אבל חז"ל גילו שלא היה כי אם לפנים )מגילה יב.(. ולכן נפל הגורל ליום י"ג בחודש י"ג, 

לגלות שבני ישראל אין בהם כי אם רצון – גימ' שמו, 'כי נשגב שמו לבדו', ועל אף שבעים 

שנות גלות ומלכות אחשוורוש שכתב כתב שטנה )שלא לבנות ביהמ"ק, רש"י. וראה רמב"ן 

בראשית כו כ 6( וכל כח השטנה מהשנאת חינם כנ"ל מ"מ עדיין היה מעשיהם רק לפנים. כי 

לב יהודי הוא באמת לאמתו רק לעשות רצונך בלבב שלך, זהו רצונו וחיותו של יהודי.

6 רמב"ן )בראשית כו כ(: "ויקרא שם הבאר עשק יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות, ואין בפשוטי הספור תועלת ולא כבוד 

גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשוה, אבל יש בדבר ענין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד כי "באר מים חיים" ירמוז 

לבית אלהים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר )ירמיה יז יג( מקור מים חיים את ה' וקרא הראשון 

עשק, ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו והשני קרא שמה 
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מברכים אדר ב' מבקשים מהשי"ת שיאיר בנו הארת מידת רחמנותך, שנוכל לחיות  ובשבת 
בכך כל חודש השלש עשרה, ויום הפורים בפרט. 'עד דלא ידע', שלא יהיה שום מסך המבדיל, 

כי עיקר רצוננו שיתגלה כבודו ית', וזהו שמתעורר בימים הללו לעורר כל אחד רצונו הצפון 

להסיר כל שאר חמדי עוה"ז. ומבקשים )תהלים סט( "ואני תפלתי לך הוי' עת רצון אלהים ברב 

חסדך ענני באמת ישעך".  

שיחה ב' ויקהל עו

תוכן השיחה

מצות נתינת מחצית השקל כל ישראל שוים בה * בית המקדש מקום המדות * מצד א' כולם 
בני ישראל שוה ומצד שני כל א' עוסק בתיקונו משלו * שורש נשמת ישראל הוא מבית המקדש 

מקום אבן שתי' שמשם הושתת העולם * לפי הנדבות של כל א' וא' לפי הלב שהי' לו להקב"ה 

נתעלה נדבתו למקום עליון ביותר * פגם המן דעורר פירוד בכלל ישראל בחי' מפוזר ומפורד 

* תיקון הצדיקים לכלל את ישראל כאחד לך כנוס את כל היהודים * נתקשה משה בסוד זה 

דבני ישראל כל א' יש לו עבודתו משלו ונתכלל כאחד בבית המקדש *

*****

קראנו היום בתורה פרשת שקלים שתקנו לנו חז"ל לקרות ד' פרשיות בשבועות אלו, והמצוה 
חדשה,  מתרומה  תרומה  והבא  חדש  תורה  דאמרה  חדשים,  שקלים  בניסן  בא'  להביא  הוא 

ולפיכך אמרו חז"ל באחד באדר משמיעין על השקלים, והשקלים הוא לקנות קרבנות ציבור, 

ובזה  השקל  מחצית  ליתן  מתאחדים  כולם  ובחו"ל,  ישראל  בארץ  השוכנים  בין  ישראל  וכל 

קונים להם חלק בהקרבנות.

בית המקדש במדה ובגבול מצומצם

וכליו,  המקדש  הבית  הלכות  הקדוש  רבינו  סידר  וכן  ה"מדות",  מקום  נקרא  המקדש  הבית 
וקראו בשם משניות מסכת "מדות", דכל כלי המקדש וכן צורת הבית נתנה לנו בתורה בגבולים 

כלליות  ההסתכלות  כח(,  א  הימים  )דברי  השכיל"  עלי  הוי'  מיד  בכתב  "הכל  בדיוק,  ובצמצומים 

על הבית מקדש הוא, שכל בני ישראל מתחאדים ומתרכזים סביב נקודה הפנימית של הבית 

שטנה, שם קשה מן הראשון, והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו )עזרא ד ו( ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו 

כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם, וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה והשלישי קרא רחובות, 

הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו והוא יעשה בלא ריב ומצה, והאל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר )דברים יט ח( ואם 

ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר וגו' שהוא לעתיד וכתיב בבית השלישי )יחזקאל מא ז( ורחבה ונסבה למעלה למעלה, 

ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדוהו שכם אחד".
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בני  בו", ומשם שואבים  פונים  פיות  בנוי לתלפיות "תל שכל  ל.(  )ברכות  המקדש, כלשון חז"ל 

ישראל את חיותם שורשם הרוחני, מקום הורתם ולידתם של שרשי נשמת ישראל חדר המט' 

וזהו אבן השתי' שמשם הושתת העולם, וצותה התורה ליקח מכל ישראל המחצית השקל שוה 

בשוה ואין שם ערך קטן וגדול, מושג כמות אין תופס שם מקום, וזהו שאמרה תורה )שמות ל טו( 

העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, מלתת 'מחצית' השקל, דייקא מחצית שבזה מצטרף לשאר 

ישראל, )ועיין בזה דברים נפלאים בספה"ק ערבי נחל תרומה 7(.

הגדרת המצוה הוא שקלים שלימים על ידי צירוף כלל ישראל בנתינת מחצית

ובזה יובן למה אמרה תורה "עשרים גרה השקל", ולא נאמר עשרה גרה מחצית השקל, ובמובן 
הנ"ל יובן דעשרים גרה הוא השקל השלם, דהמצוה הוא שקל שלם וכל א' מבני ישראל הוא 

חלק שאינו מתחלק מן השקל השלם, והגדרת המצוה הוא דבני ישראל יתאחדו ליקח שקלים 

שלמים, ודייקא באופן זה הוא התיקון של המחצית השקל דהוא חצי של שקל שלם, כמושג 

כתר א' לשניהם, 'עשרים' גרה השקל עולה בגימטריא 'כתר' דייקא בצורה זו.

הנדבות התעלו לפי עבודת של כל אחד

וביארו בספה"ק )אגרא דכלה פ' ויקהל 8( דבר נפלא מאוד, דאעפ"י שכל ישראל הביאו נדבות 
כן  ישראל  בני  ולפי התלהבות לבן של  וכו', עכ"ז לפי הקדושה  ונחושת  וכסף  זהב  להמשכן 

7  ספר ערבי נחל )תרומה( לתרץ כל זה נקדים מה שפירש האלשיך בפסוק אפריון עשה לו המלך שלמה כו', והוא, כי יש לתמוה 

בענין עשיית בית המקדש לשכון שם שכינתו ית"ש הלא השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו ומה בצע בבנות בית. אך ענין 

המכוון הוא, כל א' מישראל נתן נדבתו באהבה רבה ויראת שמים ורצון לבו, ומדות אלה היראה ואהבה והרצון הוא המובחר 

שבכל מדות האדם, וזהו כל הקדושה שבתוך איש הישראלי, וידוע, כי בהיות אדם מקדש עצמו במדות אלה ממשיך בזה על 

עצמו השראת שכינה כי הש"י אוהב מדות אלה ובכל מקום אשר נמצאים שם אלה כביכול מצמצם עצמו ושורה שם, אך אינו 

דומה קדושת איש א' לקדושת צירוף אנשים רבים לענין המשכת השראת שכינה כנודע:

ולכן צוה ה' שכל אחד מישראל יתן נדבתו, ונתנו כל אחד מהם באהבה רבה היותר אפשרית, ומנדבות האלה נבנה הבית, נמצא 

נצטרף שם קדושת כלל ישראל ביחד ונמשך ממילא עי"ז בבית המקדש השראת שכינה באופן היותר נאות שראוי להמשיך 

לצירוף קדושת כלל ישראל וממילא זרח אור אהבה ויראה וקדושה מבית המקדש לכלל ישראל ובפרט בעלותם לראות את 

פני ה' ונתוסף קדושה בכל אחד מישראל יותר מאשר בתחלה, וכאשר נתוסף בהם קדושה הוסיפו עוד קדושה יתירה והשראת 

שכינה אל בית המקדש וכאשר נתוסף עוד יותר שם השראת שכינה אזי זרח עוד קדושה יתירה יותר ויותר מבית המקדש אל 

ישראל, וכן היה הולך תמיד ומוסיף קדושת ישראל וקדושת בית המקדש עד אין קץ, כי ישראל מוסיפין בבית המקדש, ובית 

המקדש בישראל, עד שהיו ישראל מתעלין יותר מצבא מרום העליונים וכל העולמות היו מתעלין עמהם עד בלי גבול לולא 

שקלקלו בינתים:

וזש"ה כמתמיה אפריון עשה לו המלך שלמה שהשלום שלו מעצי הלבנון, מה בצע לו בעצים וכן עמודיו עשה כסף רפידתו 

זהב כו', מה בצע לו בכסף וזהב וארגמן, ומתרץ תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, הוא כינוי לישראל, ור"ל כי חיצוניות הדבר 

באמת מה בצע בו, אלא בפנימותו רצוף, ר"ל נצטרף אהבה וקדושת כל איש ואיש מישראל וכאן נמצא כאן היה קדושת כל 

ישראל ביחד לכן שם השראת שכינה וכאמור:

8  אגרא דכלה )ויקהל( וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו וכו' )שמות לה י(. הוה ליה למימר וכל חכם לב שבכם, או אשר בכ"ם, 
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נתעלה נדבתו למקום הקדוש ביותר, )ובתפארת שלמה9 הוסיף על זה דכן בגלותנו כשיהודי 

כידוע מדקדוק הלשון. אך באפשר הוא מרמז כי ראינו בעינינו שמי אשר עיני שכל לו, יוכל להתבונן בנדבה הניתנת מיד האדם 

האדם  פעולות  הוא  הממו"ן(  שצ"ל  )נ"ל  האד"ם  להיות  למשכילים  ידועים  והדברים  בזה,  להנותן  היה  כוונה  איזה  לצדקה 

ויגיעתו, והאדם הוא הפועל והממון הוא הנפעל, וכח הפועל בנפעל. וגם יש להתבונן בממונו אם הוא של גזל וחמס וכיוצא. 

וז"ש וכל חכם לב בכ"ם, ר"ל אותן חכמי לב אשר הם חכמים להתבונן בכ"ם ופנימיותיכם, אותן יבואו ויעשו וכו', כי בראותם 

אותו נדבה שיש בה איזה כח פועל מגונה, לא ירצוהו לד' לא יתנו לו חלק בקדושה:

ומעין הנ"ל י"ל. דהנה כתבו חכמי האמת דנדבת המשכן הגם שכולם התנדבו ליד הגזברים ונתנום בקופות ביחד והתערב נדבת 

כולם ביחד, עם כל זה כל אחד זכה בנדבתו כפי דביקותו וכוונתו בנדבה, ומי שהיתה כוונתו זכה, זכה שהגיע נדבתו לארון 

ולקודש הקדשים וכיוצא, ומי שהוא במדריגה פחותה מזה, זכה שעלתה נדבתו לכלי ההיכל, וכיוצא מדריגה אחר מדריגה. ולפי 

זה י"ל דהבעלי מלאכות היו חכמים בלבבות: 

וראו את הנדבות, והכירו איך היה לב המתנדב ועשו את כל הנדבות לפי פעולות הלבבות. וז"ש )שמות לה י( וכל חכם לב בכם, 

אותם שהם חכמים להתבונן בלבבות שלכם שיכירו בנדבות לב הפועל בנדבה, המה יבואו ויעשו את כל אשר צוה י"י, ר"ל כל 

הכלים לפי זכיות כל איש בנדבתו. ובזה ידוקדק נמי אומרו יביא"ו דמיותר, ומהיכן יביאו. אך הוא דהיה אפשר לומר דאותן 

החכמים המה יהיו הגזברים, ויתנו נדבות כל אחד במקום מיוחד, כאשר יכירו שהוא שייך לארון, יתנו בקופה מיוחדת, ולמזבח 

בקופה אחרת. 

אך החפץ חסד בכדי שלא לבייש את מי שלא השיגה ידו בפעולת הקודש כל כך, צוה קחו מאתכם תרומה כ"ל נדיב לב )שמות 

לה ה( יהיה איך שיהיה נדבת לבבו, הכל תקחו יחד ותתנום בערבוביא, אך אחר כך יבואו החכמים המכירים הלבבות, ויבררו 

את הנרצה לכל קדושה וקדושה כפי כוונת הלב, נ"ל. ובזה ידוקדק נמי מ"ש אחר כך )שמות לה כא( ויבואו "כל אי"ש אש"ר 

נשא"ו לב"ו וכל אש"ר נדב"ה רוח"ו וכו'. דקשה מאי נשא"ו לב"ו, ומאי נדב"ה רוח"ו. ובנשאו לבו אמר "כל אי"ש, והרי גם 

הנשים הביאו, ובאשר נדבה רוחו לא אמר אי"ש. אך הוא נשא"ו לב"ו, הוא אשר נשא אותם הלב מגודל תשוקתם לדבר, בענין 

תשוקת החושק לנחשק שמתנשא לבבו מגודל התשוקה. ונדב"ה רוח"ו, רוח"ו משמעותו רצון כנודע, היינו שנתרצו לדבר, אך 

לא בתשוקה נכבדת בלהב תבערת יקוד החשק הנמרץ באהבה עזה בלב. 

וזה ויבואו "כל אי"ש בתואר החשיבות, אשר נשאו לבו בתשוקה נמרצת, וכן אותם שהיו במדריגה פחותה אשר לא היה להם 

נשיאת הלב, רק אשר נדבה רוחם היינו שנתרצו ברצון לבד לדבר, אבל לא בתשוקה רק כמקיים ברצון ציווי המלך, כולם ביחד 

באו ונתנו נדבתם כאחד כדי שלא לבייש כנ"ל. ובזה יונח לנו גם כן מאי דקשה, מאי שמנה אדון הנביאים את כל אשר יעשו, 

מנה בתוכם לחם הפנים )שמות לה יג( ושמן המאור )שמות לה יד(, והנה אלו אינם ממלאכת המשכן, רק כמו הקרבנות הקריבים 

אחר כך במשכן, ואם ירצה למנות אלו, אם כן יאמר גם הקרבנות. אך הוא כמ"ש שאמר וכל חכם לב בכ"ם המכירים בנדבת 

נדבת הלב, המה יעשו כפי שכלם והתבוננם בנדבה כפי זכות הלב, והנה היו נדבות כאלה אשר לא זכו להיות נקבעים בקביעות 

במשכן, וזכו אחר כך לקנות מהן לחם הפנים ושמן המאור, והבן. 

9  תפארת שלמה )תרומה( א"י ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו 

וכן תעשו. ופרש"י וכן תעשו לדורות. והקשה הרמב"ן ז"ל הא בכלי בית עולמים לא מצינו שהי' דוגמת המשכן וכליו. אך הנה 

כבר בארנו ענין המשכן וכליו היו מנדבת בנ"י ורצונות הטובים שלהם כמ"ש )שמות כה, ב( מכל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 

תרומתי. לכן לפי נדבת הלב והרצון של בנ"י כאו"א לפי מדריגתו זכה ג"כ להיות חלקו לפי ערכו מי שהי' נדבתו יותר ברצון 

טוב נעשה ממנו דברים המקודשים יותר כגון ארון וכפרת וכדומה. ומי שלא זכה להיות נדבתו ברצון הנכון הי' נעשה ממנו שאר 

הכלים והחצר. ויש מהם שהי' בא לבחי' מותרות כמ"ש להן )שם לו, ז( והמלאכה היתה דים לעשות אותה והותר. והעיקר בזה 

מפני כי המשכן הי' נעשה מהרצונות של אדם והוא דבר מסור ללב. 

וכן יהי' לעתיד כמ"ש )ישעיה נו, ז( והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי ודרשו רז"ל )ברכות ז, א( תפלתם לא נאמר 

אלא תפלתי. הפי' בזה אם האדם משים כל מגמתו עבור כבוד הבורא ב"ה אז נעשה ונגמר ע"י רצונו הטוב חלקו בבהמ"ק לע"ל. 

וז"ש )בתפילת שמו"ע( והשב את העבודה לדביר ביתך שיהי' הדיבור של התפלה רק עבור ביתך לכבוד הש"י. 

ובזה פרשתי הפ' במלכים א' ח' )יח( הטיבות כי הי' עם לבבך פי' יותר טוב כשהי' הבהמ"ק ברצון לבבך כי דוד המלך ע"ה 

בגודל הקדושה שהי' לבבו נכון ושורה בו הקדושה כמו בהמ"ק בבחי' קדשי קדשים והי' נ"ר ממנו יותר מבנין בהמ"ק. ונחזור 

לענינינו שזה הפי' ככל אשר אני מראה אותך כו' לשון )שמות לח, ח( מראות הצובאות שהמסתכל במראה נראה צורת דוגמתו 



-לד-

מתפלל מעומקא דליבא, ומשתוקק וכוסף לישועתן של ישראל, מזה נבנה היכלות למעלה, וכל 

א' לפי כוונת לבו נעשה מזה בנינים אדירים לבית המקדש השלישי( ואח"כ כשהבית הי' נבנה 

ועומד על מכונו, ובאו בני ישראל לעלות להבית המקדש הרגישו כל א' להיכן זכה להיות לו 

חלק בבניתו.

אחדות כלל ישראל מביא תיקון פירוד מביא חורבן 

וזהו התיקון וכפרה לכפר על נפשותיכם דבזה שכלל ישראל מתכללים ומתאספים בלב טהור 
לבנות לו בית והיכל להשי"ת בעלמא הדין, וכולם נקבצו באו לך ובונים היכל מפואר, ותוכו 

מקום  המדה  מן  אינו  ארון  מקום  הקדשים  קודש  מקום  יסוד  ירושלים,  מבנות  אהבה  רצוף 

הסת'ר הוא מלבות בני ישראל אל ה', מזה נתכפר להם מעשה העג'.

וזה לעומת זה הסט"א מפריע העבודה זו ועושה את הכל כדי להפריע בנין הבית, שלא יתאחדו 
בני ישראל ביחד לעשות רצון קונם, והבית שני נחרב משום שנאת חנם, דאדני הבית מיוסד על 

אחדות ואהבת ישראל וכשחסר היסוד חסר כל הבנין, והוא תנאי תמידי לבנין ולקיום הבית 

בישא,  הלישנא  שעורר  בזה  שני  בית  בנין  הפריע  המן  וכן  נצבים(,  נחל  בערבי  נפלא  אריכות  בזה  )ועיין 

אחשורוש  "ובמלכות  ד(  פרק  )עזרא  בהכתובים  נאמר  וכן  ומפור'ד,  מפוז'ר  א'  עם  ישנו  באומרו 

הי'  והכל  הבית,  בנין  להפריע  וירושלם"  יהודה  ישבי  על  'שטנה'  כתבו  מלכותו  בתחלת 

שנתעורר עליהם הקטרוג בחי' כתב 'שטנה' אותיות השטן, )וכן רימז לזה הרמב"ן פר' תולדות באר השני(, 

שעשה  ובזה  היהודים,  כל  את  'כנוס'  לך  בעבודת  בזה  ואסתר  מרדכי  ידי  על  היתה  והתיקון 

מקום  שנקרא  המקדש  הבית  לבנות  זכו  ואח"כ  ישועתם,  באה  מזה  ישראל,  כלל  עם  אחדות 

המלכות, בחינת אסתר קרקע עולם.

וזהו סוד עליה לרגל, רגלין דכל א' בחי' רצונות, בחי' מה יפו פעמייך בנעלים, דרגלין כולם 
גדולים  מימך  שואב  עד  עצך  מחוטב  ישראל  כנסת  כל  כאחד  מתאחדים  ישראל  ובני  שוה, 

וקטנים הכל חייבין בראיה, וזהו מצות נתינת מחצית השקל, ועי"ז מתחדשים בחי' חדש והבא 

קרבן מתרומה חדשה, וזהו באחד אדר משמיעים על השקלים.

נתקשה משה בנקודה זו

ובזה יובן במה שנתקשה משה בנתינת מחצית השקל, דהאיך יכול להיות שעבודת בני ישראל 
ישראל  נשמת  רבוא  והיכי תמצי דששים  זה  כתיקונו של  זה  תיקונו של  אין  והא  כולם שוה, 

וכן משרע"ה הי' בו כל תבנית המשכן וכל כליו כי הוא מובחר האנושי. וזה שמסיים הפ' וכן תעשו לדורות. פי' שהקב"ה הבטיח 

כן כי לא ידח ממנו נדח בכל דור ודור אתפשטותי' דמשה לבל יגרע מצדיק עינו שיהי' כן בכל דור צדיק אשר יהי' בו תבנית 

המשכן וכל כליו ולבבו יהי' נכון וטוב



-לה-    /שיחות הודהשלישית

יש להם מצוה שהם שוים בו בנתינת מחצית השקל, והראה לו הקב"ה מטבע של אש, 'אש' 

בגימטריא 'מנורה', דמצד א' יש לה שבעה קני המנורה כל נשמה יש לו עבודה משלו, ועם כל 

זה כולם מתאחדים אל מול פני המנורה, הראה לו הקב"ה מטבע של אש כמו המנורה של אש, 

דכל א' שוה בנתינת מחצית השקל ועם כל זה כל א' מעבודה משלו באש להבת קודש, בחי' 

ואין צדיק דומה לחבירו  יום שדומה לחבירו  גורמים השינוי שאין לך  )ע"ח ש"ג פ"ב( "והם הם 

לא  אף  כולם שוה  יניקת  אין  כי  גבוה  לצורך  כולם  הנבראים  וכל  לחבירתה  דומה  בריה  ואין 

תיקון כולם שוה ותתקן החלבנה בקטורת מה שלא תתקן הלבונה", וזהו כח הצדיקים שזוקפים 

נשמת בני ישראל אל השי"ת ומראים לכל א' מקום עבודה משלו, ועם כל זה מתאחדים בתוך 

עמי אנכי יושבת, ומבקשין מהקב"ה שנזכה להבין שעבודת הבית המקדש וכל תיקון הגלות 

תלוי בנקודה זו, וידוע מהרה"ק מקאמארנא מ"ש באוצר החיים דעבודת השקלים נוהג בזמן 

הזה על ידי הצדקה שנותנין לצדיקים. 

שיחה ג' ויקהל עו

תוכן השיחה

נקודת עומד וזוקף את ראשן * נתקשה משה דייקא בנתינת מחצית השקל * נקודת הרה"ק ר' 
אלימלך דכל הכשרונות שתחת הטבע כל הפליאה הוא רק לאחר שאינו יודע סוד כוחו משא"כ 

להבדיל אלף אלפי הבדלות כח הצדיק * באור הצדיק מבחין היהודי שאינו תחת הטבע בכלל 

מה ששינה אותו הצדיק כליל * וזהו עבודת משה רבינו בכל דור לזקוף את ראשן ולחדש אותם 

פי טבע  לגמרי * המקושר מבחין שהצדיק חידש אותו לגמרי ועשה עמו חידושים שלא על 

כלל * עבודת משה רבינו בכל דור אתפשטותא דמשה בכל דרא לעורר כח הצדיק והשפלות 

שבכל אחד מישראל * ימי הפורים מביאין אור הצדיק קדושת מרדכי ואסתר וקבלת התורה 

ונתעורר הי"ג מכילין דרחמי בחודש הי"ג.

 ****

בפרשתא דיומא קראנו שבת שקלים היום בפרשת כי תשא את ראש, ואמרו חז"ל )מדרש תנחומא 
חייך  הקב"ה  א"ל  נזכר,  אני  אין  מת  משאני  רבש"ע  הקב"ה  לפני  משה  "אמר  ג(  פרק   - תשא  כי 

כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשן, כך בכל שנה ושנה 

שקוראין אותה לפני כאלו את עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן, מנין ממה שקראו בענין 

וידבר ה' אל משה לאמר כי תשא את ראש, שא את ראש לא נאמר אלא כי תשא".



-לו-

דייקא מחצית השקל נתקשה משה ומסוגלת המצוה לזקוף ראש בני ישראל

דייקא במצות מחצית השקל סגולתו בכל שנה לזקוף  הקדושים עסקו לבאר למה  ובספרים 
ראשן של בני ישראל, מאי נשתנה מצוה זו מכל המצות, וכן אמרו חז"ל )רש"י כאן על התורה בשם 

יתנו",  כזה  לו  ואומר  השקל  מחצית  ומשקלה  אש  של  מטבע  כמין  לו  "הראה  שקלים(  הירושלמי 

וביארו בספה"ק כל א' לפי דרכו למה דייקא בנקודת מחצית השקל נתקשה )ועי' פרי צדיק מ"ש בזה(, 

וכן נתקשה משה במנורה ובחידוש הלבנה עד שהראה לו הקב"ה כזה ראה וקדש וצריך ביאור 

בכל הני.

וכדי ליכנס בסוד מה שנתקשה משה כיצד לזקוף את ראשן נקדים דהנה המחצית השקל הוא 
סח(  )תורה  זה  בסוד  רביה"ק  כדהאריך  נשמתם,  שורש  הסוד  בו  דטמון  ישראל,  של  ממון  בחי' 

בסוד שורש הממון דשם שם הוא שורש נשמתם, וזהו לכפר על נפשותיכם, ומשה רבינו עוסק 

כן הראה לו הקב"ה מטבע של אש  בני ישראל, על  ומוחן של  בעבודת הקודש לזקוף ראשן 

שורש נשמתם למעלה, ולפי"ז יובן דמצות מחצית השקל הוא שהצדיק יגביה ראשן של בני 

הרה"ק  דברי  ביותר  מובן  )ובזה  לצדיקים  נותנים  שהם  בהממון  להצדיק  יתקשרו  ישראל  ובני  ישראל 

מקאמארנא באוצר החיים מצות שקלים דחידש דמצות נתינת מחצית השקל נוהג אפי' בזמן שאין ביהמ"ק קיים על ידי נתינת ממון 

לצדיקים ולהנ"ל מיושב הדברים מאוד(.

כח הצדיקים למעלה מדרך הטבע

מהרה"ק ר' אלימלך זצוקל"ה )נו"א וארא 10( תנו לכם מופת ומדייק למה נאמר 'לכם'  ידוע 
מופת ויותר מדיוק הי' לומר תנו 'לנו' מופת, ועל זה ביאר בקודשו דטענת פרעה למשה רבינו 

הי' תנו לנו מופת כזה דיהי' 'לכם' מופת, דהנה כל מיני מכשפים טמאים למיניהם דעושין כל 

מיני אחיזת עינים ובזה נגררין הטיפשים אחריהם, הגדרת המופת הוא אחיזת עינים לאחרים 

10  נועם אלימלך )פרשת וארא( כי ידבר אליבם פרעה תנו לכם מופת. הנה מלת לכם אינו מדוקדק תנו לי היה לו לומר שבוודאי 

רצה פרעה שיתנו לו מופת. ועוד יש לדקדק אחר שהראו לפניו מופת שהמטה נהפך לתנין ויעשו גם החרטומים כן מה היה צריך 

פרעה חיזוק הלב כמ"ש ויחזק לב פרעה הלא ממילא מאחר שראה שגם החרטומים עשו כן אין צריך חיזוק לזה אך נראה פשוט 

דהנה האדם המלומד בניסים שהשם יתברך עושה לו נם בכל עת אזי הוא תמיד חידוש ונפלא בעיניו הגם שרואה שהשם יתברך 

עושה לו תמיד ניסים אף על פי כן הוא מפליא הדבר לחידוש גדול אל העושה דבר חידוש פעם אחד על ידי כישוף וכדומה אזי 

בפעם שנית אין חידוש בעיניו לכלום מאחר שעשה בעצמו פעם אחד. 

יהיה למופת  ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת פירוש שתעשו מופת כזה שגם לכם  כי  יתברך ברוך הוא  וזהו שאמר השם 

ולחידוש זה יהיה ודאי דבר ה' ולכן כתיב וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו. וגבי חרטומים כתיב ויעשו גם הם 

בלטיהם כן ולא כתיב לפני פרעה שהבין שהוא דבר ה' מחמת שראה שגם בעיני משה ואהרן היה לחידוש. אבל בחרטומים לא 

היה שום חידוש לא להם ולא לפרעה כי ידעו שעושים על ידי שטותיהם ולכן נאמר שפיר ויחזק לב פרעה שהיה צריך חיזוק 

הלב כי הבין שאין בהם ממש ואף על פי כן היה מחזק את לבו וזהו בשרתי צדק בקהל רב רוצה לומר כשאני מבשר איזה דבר 

חידוש בקהל רב אף על פי כן בהיות הדבר הזה. הנה שפתי לא אכלא מלשבח ולהודות על הדבר הגדול אף שאני מלומד בכך 

וזה הוא מחמת שזה דבר ה' וק"ל:



-לז-    /שיחות הודהשלישית

)כדאמרו חז"ל בסנהדרין סה.(, אבל המכשף גופיה יודע בטיב שאינו רק אוחז עינים, ובפנימיות לבבו 

להבדיל  משא"כ  לפתותם,  שרוצה  מה  בכל  אותו  שמאמינים  הטיפשים  לב  מהתמימי  משחק 

ורואים שמשתנים לפניהם  ידי צדיקיו,  נס על  אלף אלפי הבדלות בקדושה כשהקב"ה עושה 

סדרי בראשית בחי' רצון יראיו יעשה ונתגלה לפני כל יושבי תבל שכל הבריאה נברא רק למען 

כבודו יתברך אז הצדיק גופיה נתפעל מהמחזה הנורא הלז, וזהו מה שאומר תנו 'לכם' מופת, 

דכישוף אינו חידוש כלל במצרים וכי תבן אתה מכניס לעפריים.

בהתקשרות לצדיקים הצדיק ניתן לו כחות משמיא לקרב נשמת ישראל

העמקן יבחין בזה דבחי' הנ"ל שייך לכל מושג התקשרות לצדיקים, דהנה בעולם הגשמי כל 
מי שניתן לו כשרון מן השמים ויש לו כח להשפיע על אחרים, לדוגמא מי שיש לו כח הסברה 

ובכוח  לדבריו,  צמאים  והעם  ודורש  שיושב  ובשעה  אנשים,  לתפוס  כוחו  יפה  ובזה  ביותר 

המושך שלו יתכן להבעיר רוח שאינה מצויה ביותר בשומעיו, וכביכול מכריח אותם לעשות 

דברים שעל פי דרך הטבע לא היו מוכנים לעשות זאת מעולם, ושומעיו כביכול אומרים עליו 

לא  לומר שבאמת  יודע בטיב  מי כהדרשן בעצמו  בדיבוריו, עכ"ז  שהוא ממש עושה פלאות 

מכר להם כלום, אלא בסך הכל ככח העשיר על העני שלרש אין כלום והעשיר בכח 'גבר אלים' 

שלו נעשה לבעלים על העני, ובאמת לאמיתו העשיר גופיה יש לו מכאובים ומעברים בדיוק 

כהעני )ליקו"מ בתרא קיט 11(, ואין לו כלום יותר, והא ראי' שברגע שיתהפך הגלגל על העשיר 

וברגע שהדרשן לא יהי' עוד בכוחו לדבר נעשה לגבר בגוברין ואין עוד.

11  ליקו"מ )בתרא קיט( דבר עמנו כמה פעמים מענין יסורי עולם הזה, שכל בני העולם כלם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה 

לו עולם הזה. ואפלו העשירים הגדולים ואפלו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכלם מלאים 

טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, שיהיה לו הכל 

כסדר כרצונו תמיד, וכלם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. וכמה פעמים 

דברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת. ואפלו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלמות ויש לו כל התענוגים:

עשר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגלת מלכים וכו' אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא 

כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אפנים וענינים, כנראה בחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מח בקדקדו ומסתכל 

קצת בהם באמת, וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום )קהלת ב(: "גם כל ימיו כעס ומכאובות" וכו', וכתיב: "אדם לעמל 

יולד קצר ימים ושבע רגז" )איוב י"ד(:

וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כלם נולדו לעמל ומלאים רגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל 

ויגון הזה כי אם לברח להשם יתברך ולעסק בתורה. וכמו שמובא במדרש )בראשית רבה פרשה יג:( "אדם לעמל יולד" 'אשרי 

מי שעמלו בתורה', הינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אפן, אפלו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, 

בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד 

שיעמל בתורה, ואז אשרי לו, כי נצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא:

ענה ואמר רבנו, זכרונו לברכה: הנה הכל אומרים, שיש עולם הזה ועולם הבא. והנה עולם הבא אנו מאמינים שיש עולם הבא, 

אפשר יש גם עולם הזה גם כן באיזה עולם, כי בכאן נראה שהוא הגיהנם, כי כלם מלאים יסורים גדולים תמיד. ואמר: שאין 

נמצא שום עולם הזה כלל:



-לח-

משא"כ להבדיל אא"ה הצדיקים שבכח דבקותם לבוראם מקרבין לבבות בני ישראל לאביהם 
שבשמים ומעוררם אותם, ומראים להם שעדיין הקב"ה עמם ואצלם, )מהדורא בתרא סימן ז12( 

והצדיק גופיה גם בעיניו יפלא האיך שניתן לו כח וסייעתא דשמיא מלעילא לקרב נשמת כנסת 

ישראל להקב"ה, ולא בלבד שהמקורב יש לו התפעלות נפלא ממה שעשו לו הצדיק שעשה לו 

בחי' תחיית המתים ואוהב הצדיק אהבה נפלאה כמו שאוהב את נפשו ויש לו התפעלות מגודל 

כח הצדיקים, וכן הצדיק גופיה נתפעל ממתנה שניחן לו משמיא שיכול לעורר ולקרב נשמת 

הכח  לו  שיהי'  משה  שנתקשה  מה  וזהו  חוזר,  ואור  ישר  אור  לבחי'  נעשה  ועבודתו  ישראל, 

לעורר נשמת ישראל, עד שהראה לו הקב"ה מטבע של אש בחי' שרשי נשמתם.

קדושת הצדיק מחולל פלאות אצל היהודי שלא לפי סדר הבריאה 

והאור הצדיק הולך עד אין סוף, דכשיהודי נתעורר אצלו קדושת נשמתו על ידי אור הצדיק, 
על ידי זה מאיר להלאה כשלהבת שמדליק אחרים כדהאריך רביה"ק )תורה לד( בחי' ומקבלין דין 

)חלק ב' תורה כו( עד שיהודי שואל  מן דין, והצדיק מעורר קדושת משה והשפלות שבכל יהודי, 

איך שהצדיק הגביה על כתפיו  ואינו מאמין לעצמו  כזה,  זכיתי לכבוש הר קשה  איך  לעצמו 

ונתן לו הכח עוז ותעצומות ללחום נגד תבל ומלואה, ופתח לו לבו לאביו שבשמים לדבר כל 

מה שעל לבו כדבר איש אל רעהו, דברים שאינם תחת טבע בכלל, והיהודי שמקושר לצדיקים 

והצדיק  הצדיקים,  קול  ושומע  הצדיקים  דעת  על  ותפלה  בתורה  ובפשיטות  בתמימות  מוסיף 

מוליך אותם בדרך חדשה לגמרי, ועושה מכל אחד דברים נפלאים מאוד )ח"מ אות רסד(.

ראשן,  את  וזוקף  עומד  אתה  חייך  למשה  הקב"ה  שאומר  ודור  דור  בכל  משה  עבודת  וזהו 
והיהודי מתחיל להבין כל מעבריו ומפסיק מלחפש כל מיני הצלחות גשמיות ורוחניות, ויודע 

ראשו,  מנענע  עליו  שעוברים  וגל  גל  כל  ועל  יתברך,  לכבודו  רק  נברא  שלא  תכליתו  ומשיג 

ומודה לאביו שבשמים על כל נקודה טובה שזכה ללמוד עוד תיבה ולהתפלל עוד תפלה.

12  "שידע איך לדבר וללמד ולהאיר בכל אחד ואחד, בדרי מעלה ודרי מטה, בעליונים ובתחתונים, בשמים ובארץ, שהם בחינת 

גדולים וקטנים, הינו שלהגדולים במעלה, בני עליה, בחינת דרי מעלה, צריך שיהיה כח להצדיק להראות להם ולגלות להם, 

שעדין אינם יודעים כלל מהשם יתברך, בחינת 'מה חמית מה פשפשת' וכו' וזה הלמוד וההשגה הוא צריך להאיר ולהכניס 

בהגדולים במעלה, שהם בחינת דרי מעלה. ולהפך, יש בני אדם שמונחים במדרגה התחתונה מאד, עד שהיו מיאשין את עצמן 

לגמרי, חס ושלום, כי נדמה להם שהם רחוקים מאד מהשם יתברך, וכבר אבד נצחם ותוחלתם מה' צריך הצדיק שיהיה לו כח 

לעוררם ולהקיצם, שלא יהיו מיאשין עצמן בשום אפן בעולם, יהיה איך שיהיה, ולהראות להם ולהאיר בהם, כי עדין ה' עמם 

ואצלם וקרוב להם, ואפלו בתוך הארץ ממש, אפלו אם נפל לשאול תחתיות, חס ושלום, אף על פי כן שם דיקא נמצא כבודו 

יתברך, כי "מלא כל הארץ כבודו" וזה בחינת כל, שיש להצדיק". 

ליקו"מ )קמא קלה( ועקר ההתקשרות הוא אהבה, שיאהב את הצדיק אהבה שלמה, כמו שכתוב )בראשית מ"ד(: "ונפשו קשורה 

בנפשו", ותרגומו: 'חביבא לה כנפשה', וכמו שכתוב )שמואל א י"ח(: "ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד". ואהבתו את הצדיק 

יהיה יותר מאהבת נשים, כמו שכתוב )שמואל ב א(: "נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים". אזי על ידי ההתקשרות להצדיק, יכול 

לקבל קדשת יום טוב כנ"ל, כי עקר יום טוב תלוי בצדיקים:



-לט-    /שיחות הודהשלישית

ברכנו היום החודש אדר ב', בני ישראל מתכוננים להיום טוב הבעלל"ט יומיא דפוריא, והנס 
פורים מסתובב סביב כח הצדיקים בז' באדר נולד ומת משה, וכח של מרדכי ואסתר הוא כח 

לרעהו  איש  מנות  משלוח  לשלוח  כנה"ג  אנשי  לנו  שתיקנו  בספה"ק  האריכו  וכן  הצדיקים, 

בזכות משה, ויד באדר הי' זמן הטפת דם, וכן האריך בזה באלשיך הקדוש, ומרדכי בחי' משה 

ומרדכי  שבכתב,  תורה  לישראל  להם  הביא  משה  אסתר(  מגילת  על  המלך  ויושט  עי'  חז"ל,  במדרשי  )כמ"ש 

מעשה  ועשה  נעשה  אשר  כל  את  ידע  ומרדכי  וקיבלו,  קימו  בחי'  שבע"פ  תורה  להם  הביא 

משה כשנפלו בני ישראל בחטא עג' ורק בכח מסירת נפש, עד שנתהפך להם מאבל ליום טוב 

בראותם יחד תכלת מרדכי בחי' הצדיק, ונתעורר הי"ג מכילין דרחמי כח הצדיקים בחי' הח'ן 

ואעפ"י שאינו הגון ואינו כדאי כמו משה רבינו עורר בחטא עג'. 

ובעבודת  ובאור  בלימודי  להוסיף  ושנזכה  הצדיקים,  כח  בנו  שיתעורר  מהקב"ה  ומבקשין 
הצדיקים, ובחודש הי"ג יתעורר עלינו מדת וחנון, ויפתח לנו אוצרות תורתו שהוא כנגד הי"ג 

מדות שהתורה נדרשת בהן, וכל א' יתעורר ממקומו ויתעורר בנו כח אתפשטותא דמשה בכל 

דרא ודרא, כי תשא את ראש לכפר על נפשותינו, משה הוא הגואל ראשון וגואל אחרון, יעזור 

לנו הקב"ה שנזכה להגביה ראשינו, וקדושת הצדיקים יתנוצץ בנו לחיות באופן פנימי, באור 

גאלה  נפשי  אל  קרבה  ולבחי'  וישועה  גאולה  ולשנת  מחדש  התורה  לקבלת  ונזכה  הגאולה 

מהגלות הפרטי על ידי כח קדושת הצדיקים.


