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 "נחלת יעקב אביך"

)בו יבואר סוד ה'עונג שבת' שבעצם ההתעסקות עם צאן קדושים(

יעקב אבינו וסוד השבת

השבת.  סוד  עם  אבינו  יעקב  בין  מיוחד  קשר  ובמדרשים  בחז"ל  מקומות  בכמה  מצינו  הנה 
נותנין לו נחלה בלי מצרים  )שבת קיח ע"ב(: "כל המענג את השבת  בראש ובראשונה, במאמרם 

לא  וגו',  אביך  יעקב  נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר 

כאברהם שכתוב בו קום התהלך בארץ לארכה וגו', ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן 

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

עוד מצינו )בראשית רבה עט, ו( שיעקב אבינו קבע תחומין, וכן בנוסחאות התפילה יסדו רבותינו 
הגדול  שכינה  שגילוי  מצינו  זאת  ועוד  בו".  ינוחו  ובניו  "יעקב  שמו:  על  השבת  מנוחת  את 

שהיה ליעקב אבינו, היה בשבת קודש, כאשר התפלל תפילת ערבית – כמאמרם )ברכות כו ע"ב( על 

הפסוק )בראשית כח, יא(: "ויפגע במקום" - "יעקב תיקן תפילת ערבית". וכתב מרן ה"חתם סופר" 

זיע"א, שהיתה זו תפילת ערבית של ליל שבת, לפי שבא בערב שבת סמוך לחשיכה והתפלל 
בטרם בוא השמש, שזהו סוד מאמרם )שם כז ע"ב(: "רב צלי של שבת בערב שבת".1

ליל שבת,  כן  גם  היה  לאה,  עם  נישואיו  החופה של  בליל  י-ה,  להעמיד שבטי  בואו  עת  וכן 
שהוא עת הייחוד. כדאיתא בספר "ילקוט ראובני" )פרשת ויצא(. וכל זה טעמא בעי.2

1 תורת משה )בראשית כח, יא( ויפגע במקום, עיי' מג"א סי' רס"ז סק"א הי' זה עש"ק סמוך לחשיכה ע"כ התפלל ערבית טרם 

בוא השמש כי איברי' ופדרי' של ע"ש אינם קריבי' בשבת, והנה אליפז לקח ממונו כל אשר לו ע"ד נותן כיסו לנכרי ע"כ ראה 

בחלומו ופרצת ימה וקדמה נחלה בלי מצרים כל השומר שבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, ע"כ העמיד מצבה ויצוק שמן כי 

שמן במילואו שי"ן, מ"ם, נו"ן, גימטריא ש'ו'מ'ר ומצבה במילואו מ"ם, צדי"ק, בי"ת, ה"א, גמטרי' שבת והיינו שומר שבת.

ונראה עד עתה לא שימש יעקב בשם הקדוש לעשות לו קפיצה למעלה מי' טפחים, כי חשש אולי יצטרך לבריות והנצרך אסור 

לו לשמש בשמות הקדושים כדאיתא בירושלמי יומא, אך עתה נאמר לו בחלומו כי לא אעזבך והיינו ונתן לי לחם לאכול, 

כפירש"י והובטח שלא יצטרך לבריות ע"כ והי' ה' לי לאלוקי' שישתמש בשמות, וע"כ וישא יעקב רגליו פי' שע"י שם של 

קפיצה נשא רגליו מעל הארץ והלך בשבת למעלה מעשרה כמ"ד אין תחומין למעלה מיו"ד.

2 ילקוט ראובני )חלק עונג שבת, מספר כנפי יונה ה"ג סי' ר"כ, ומכוונת האר"י(: בערב שבת בכניסת כלה היה משתה לבן 

לנשואי לאה, שנזדווגה לו ליעקב בליל שבת. וסי' לדבר משת"ה בגי' שב"ת גדו"ל. וכן דבר בעתו מה טוב בגימטריא שב"ת 

גדו"ל. 

מכאן סמכו חכמים לפסוק למי שיושב בסעודה וקידש עליו היום ושפיר מקרי גדול, גם במעלי שבתא שהוא ראשית גדולתם 

וכן הב"ו להוי' בנ"י אלי"ם בגי' יעק"ב, הב"ו להוי' כבו"ד וע"ז בגי' קמ"ח, הב"ו להוי' כבו"ד שמ"ו בגי' זי"ת וזית גימ' ג"כ 

שיחת ליל שבת
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יעקב - אשר פדה את אברהם

כל זה, נקדים מדברי רבותינו ז"ל במעלת יעקב אבינו, שממנו יצאו זרע בית ישראל  ולבאר 

ה' אל  )ישעיה כט, כב(: "לכן כה אמר  יט ע"ב( אל הפסוק  )סנהדרין  והוא מה שדרשו  לדורות עולם. 

בית יעקב אשר פדה את אברהם" – "וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם, אמר רב יהודה 

היה  אברהם  שעל  השבטים,  טורח  עליו  "שהוטל  רש"י:  ופירש  בנים".  גידול  מצער  שפדאו 

מוטל אותו טורח דכתיב )בראשית כו, ד( והרביתי את זרעך, והוא פדאו". ומצינו כן גם במאמרם 

)שבת פט ע"ב(: "אמר ]הקב"ה[ אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים".

לפני  אשר  המלאכה  לרגל  לאטי  אתנהלה  "ואני  לעשו:  באומרו  עצמו,  אבינו  יעקב  וכעדות 

ולרגל הילדים" )שם לג, יד(. ולעת ששלח יעקב את בניו לשבור אוכל במצרים, אמר: "מי שאמר 

לעולם די יאמר די לצרותי, שלא שקטתי מנעורי: צרת לבן, צרת עשו, צרת רחל, צרת דינה, 

צרת יוסף, צרת שמעון, צרת בנימין" )רש"י בראשית מג, יד(. 

והמתבונן יבין שעיקר צערו של יעקב אבינו בטורח גידול השבטים, היה על "חפצי שמים". 

והיינו לפי שמקום מגוריו בתקופת שחר נעוריהם של בניו היה ב'בית לבן', מקום שהיה גדוש 

בשקר ועורמה, היפך מהותו ושורשו: "תתן אמת ליעקב". הנה אין לתאר עד כמה חרד יעקב 

לטוהר המידות של בניו, כמה דאג ליושרם ותמימותם. שכן "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך 

בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו נוהג כמנהג אנשי מדינתו" )רמב"ם דעות פ"ו ה"א(, והשבטים 

שהו במחיצה אחת עם "בני לבן" שהיו בני גילן, ואחזו במנהגי לבן אביהם, ונדרש ממנו טורח 

רב בכדי לשמור על גחלת קדושת אבותיו אברהם ויצחק שלא תכבה. בכזו מסירות נפש שקד 

להעמדת דורות נצחיים נשמת ישראל. 

ותיכף  וישמעאל,  יצחק  את  היה  לפי שלאברהם  האבות,  מכל שאר  לכך  אבינו  יעקב  ונבחר 

כשגדל יצחק, סייעו הקב"ה וציוהו לגרש את ישמעאל )בראשית כא, י(, שלא ילמד ממעשיו הרעים 

והיה שקוד בתורה ותפילה. וכן יצחק אבינו, סייעו הקב"ה שהיה עשו "איש שדה", ו"יעקב 

איש תם יושב אהלים", וכשגדל שלחו לבית לבן. אבל יעקב שזכה ל"מטה שלמה", אין פרץ 
ואין יוצאת, נדרש להתמסר בכל כוחו לחינוך הבנים.3

אד"ם דו"ד משי"ח, ומספר שלשתן של ג' הבו בגי' משת"ה עם שני נוספי' לא"ה ותבונ"ה, נשאר ג' למדי"ן של הבו ליי' גם 

ו' מן וע"ז גי' צ"ו כמספר א"ל אדנ"י, ולפי שסביב רשעים יתהלכון כתיב ביה הגם' לכבוש' את' המלכה' ס"ת משת"ה, ומה 

תקנתיה, ע'מי ב'בית ר"ת ע"ב שהקדוש' נגלית אליה.

3 מדרש שה"ש רבה )ד, יז(: כולך יפה רעיתי, זה יעקב אבינו שהיתה מיטתו שלימה לפניו, ולא נמצא בה פסולת.
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"בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך"

וכמראה הזה, כן היא מציאות בתי נפשות ישראל, שכל אשר חננו השי"ת בבנים ובנות, יודע 
היטב עד היכן הדברים מגיעים, כמה טורח יש בגידול הבנים לפי דרכה של תורה, שישארו 

היום  יום חול שרוב שעות  כן הדבר בסתם  ואם  ה'.  ויראי  וצדקתם בחברת צדיקים  בתומתם 

מוטל  והאם  האב  ועל  בבית  שנמצאים  קודש,  בשבת  וחומר  קל  רבן,  בבית  נמצאים  הילדים 

להשגיח עליהם מכל מרעין בישין, מבית ומחוץ.  

ג(, שזיכהו  )תהלים קכח,  זיתים סביב לשולחנך"  "בניך כשתילי  בו:  ונתקיים  במי שזכה  וביותר 
השי"ת במשפחה גדולה, ובהגיע שבת קודש נפשו בשאלתו לטעום טעם מקדושת היום באור 

הצדיקים, לפתוח ספר קודש להתבונן בגדולת הבורא ית', "לישב בכובד ראש, מיחל להקבלת 

פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך" )רמב"ם שבת פ"ל ה"ב(, וככל שמנסה לבוא בסוד פנימיות 

השבת: "לדעת כי אני ה' מקדשכם" )שמות לא, יג(, "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה", 

"לך והודיעם" )שבת י ע"ב( - לא עולה בידו. בניו במרץ נעוריהם, מכרכרים סביבו באין מנוחה. 

וכך גם לעת הקידוש ובתוככי הסעודה ובמשך הלילה והיום.

"מעשה אבות סימן לבנים"

בבית  שנטמן  אחר  זה  היה  ביתו,  לבנות  שכבואו  אבינו,  יעקב  של  סודו  ובא  מאיר  כאן  אך 
ובודאי רצה להמשיך בעבודת הקודש  יז ע"א(,  )מגילה  ועבר ארבע עשרה שנה  מדרשם של שם 

בעסק התורה, ומחמת הטפלי דתלו ביה נאלץ לעבוד בצאן לבן, באומרו: "מתי אעשה גם אנכי 

נבצר ממנו ללמוד ביישוב הדעת, ומצא  גידול בנים'  'צער  ל, ל(. הרי שמחמת  )בראשית  לביתי" 

פנאי רק לומר פרקי "שיר המעלות" שבספר תהילים, כמבואר במדרש )בר"ר עד, יא(.

זו  אבות סימן לבנים", וממעשיו של יעקב אבינו אנו למדים, כי אדרבה ואדרבה,  ו"מעשה 
גידול נשמות ישראל. וכשם שיעקב העמיד את השבטים מתוך טורח ודוחק  היא הצורה של 

גשמי ורוחני בבית לבן, כמו כן כל יהודי שיש לו בית עם ילדים וטרוד בגידול ילדיו, וביותר 

וייגע בחינוכם בסבלנות  מה שחרד לגורל נשמתם, להרחיקם מהשפעות של היפך הקדושה, 

ואריכות אפים, הרי הוא נעשה מרכבה לעבודת הקודש של יעקב אבינו, ש'צער גידול בנים' 

היה מנת חלקו.

"והאכלתיך נחלת יעקב אביך"

מיצרים"  בלי  ל"נחלה  שזוכה  השבת",  את  "המענג  במעלת  רבותינו  דברי  לבאר  יש  ובזה 
בשבת  ביתו  את  להנהיג  שהזוכה  בנים',  גידול  'צער  לענין  אמורים  שהדברים  אבינו.  כיעקב 
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קודש ב'שובה ונחת', מתוך עונג וגם שמחה, למרות שאין עולה בידו לשבת על התורה ועל 

העבודה כחפצו ורצונו בפניות המוח והלב, זוכה ל"נחלה בלי מיצרים".  

וקדמה  ימה  "ופרצת  יד(:  כח,  )בראשית  ביעקב  הנאמר  בבחינת  הוא  ובנות  בבנים  מלא  בית  כי 

וצפונה ונגבה", שכן כל ילד יש לו גוון משלו המיוחד לו לעבודת ה': האחד נוטה יותר למדות 

החסד והרחמנות, והשני לגבורות ודינים, וכן על זה הדרך בשאר. 

אך כאשר האב רואה בכך את מציאות נשמת ישראל, בהסתכלות גבוהה שבכך דייקא נעשה 

מרכבה לגילוי כבודו ית' בתחתונים, בבית המקדש הפרטי שייעד עבורו, שואב אריכות אפיים 

וסבלנות אין קץ - עד אשר טועם בעצם הרעש וההמולה קורת רוח וטעם מתוק של 'גן עדן': 

"נחלת יעקב אביך".

"אחדות פשוט בפעולות המשתנות"

ויש לכוון בזה סוד דברי רביה"ק )ליקו"מ בתרא ב( על קדושת השבת, שבו נתגלה "אחדות פשוט 

בפעולות המשתנות", שעיקר התגלות כבוד השי"ת הוא דוקא מתוך ריבוי הגוונים, המעשים 

ששורשם במדות המכוונות לספירות העליונות. 

והנה נודע שעיקר הטורח בגידול ילדים נמשך מחמת החילוקי דעות ותכונות נפש שונות שבין 

הילדים, כמה צער נגרם כאשר אין עולה ביד ההורים להשכין שלום ביניהם, אך כאשר האב 

סובל את כולם באורך רוח, ומוצא בכל אחד את השעשועים הנוגעים לשורשו, מאיר בהם את 

אורו של 'יעקב אבינו', שראה בעצם ה'טפלי דתלו ביה' התגלות יחוד קוב"ה ושכינתיה, ביודעו 

שזהו הדרך להעמדת שבטי י-ה. או אז יקויים בו: "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך".

ויש לרמז בזה, שלפיכך נאמר "סביב לשולחנך", כי מציאות זו של ריבוי פעולות המשתנות 

בפונדק  הגוונים  כל  קיבוץ  נעשה  שאז  השבת',  'שולחן  סביב  ביותר  מתגלית  ישראל,  בבתי 

אחד, ומתעורר בכל אחד מהילדים מזגו ותכונות נפשו. וכשזוכה האב, רואה דוקא מתוך כך 

את התגלות היחוד. 

"שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה"

הזית  כי  רמז,  בדרך  לבאר  יש  לשולחנך",  סביב  זיתים  כשתילי  "בניך   - 'זיתים'  שנקטו  ומה 

והיפוכו,  דבר  מצינו  שבזית  פלא,  זה  וראה  התורה",  "חכמת  והיינו   – כנודע  לחכמה  מרמז 
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)הוריות יג ע"ב(, אבל מאידך דוקא ממנו  שמצד עצמו הוא מבין הדברים המשכחים את הלימוד 

יוצא ה'שמן זית' שנמנה בין הדברים המיישבים את הלימוד – וכמאמרם: "כשם שהזית משכח 
לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה" )שם(.4

וכמו כן יש לומר לענין ה'צער גידול בנים' של ילדי ישראל, שאמנם מתחילה נראה שם טורח 
ופעמים שמחמתם משכח האב תלמודו, אך לימים, כאשר זוכה לאורו של יעקב אבינו, רואה 

בעצם הטורח את הסוף, התכלית הטובה, שדוקא מהם יזכה להשיב לימוד תורה של שבעים 

שנה. "נחלה בלי מיצרים".

]ו"דבר שפתיים אך למותר", שמי שעדיין לא זכה להיפקד בזרע קודש של קיימא, אין אצלו 
בגלגולים  תיקנו  כבר  אנשים  שאותם  פעמים  שיש  וכנודע   - השבת  בקדושת  חלילה  חסרון 

והוא מכבשי  זה של בנין בית ישראל בהבאת נשמות לעולם, ובאו לענין אחר,  קודמים ענין 

דרחמנא ו"סוד ה' ליראיו". ומלבד זאת, הרי כאשר עוסקים בעבודת השי"ת בדרך התקשרות 
והתכללות לנפשות ישראל, מתאחדים עם הכלל גם בסוד זה של "צער גידול בנים"[.5

יחוד השבת

והדברים מגיעים לסוד ה"עונג שבת" השייך ל'יחוד השבת', כנודע מכתבי האר"י שהוא עת 
ההולדה המתגלה בבתי ישראל, שכל זה נמשך ובא מאותו ערב שבת שבא יעקב אבינו להתפלל 

לפני ה', בטרם בואו לעסוק בהעמדת י"ב שבטי-יה, וכמבואר שאז דייקא נתברך ברכת הבנים: 

האדמה  משפחות  כל  בך  ונברכו  ונגבה  וצפנה  וקדמה  ימה  ופרצת  הארץ  כעפר  זרעך  "והיה 

4 ויש לכוון בכל זה לסוד היחוד המאיר בשמן זית, כנודע מהאריז"ל )ספר הליקוטים פרשת עקב פ"ח( עה"פ "ארץ זית שמן" 

שהזית מכוון כנגד ספירת היסוד, דהיינו סוד היחוד דשב"ק. 

5 ואגב דאתינא לדיבורי נחמה לחשוכי בנים, נביא מדברי הרה"ק מדינוב זיע"א בספרו "אגרא דפרקא" )אות קיד(: דאגה בלב 

איש ישיחנה ]משלי יב[ ודרשו רז"ל ]יומא עה.[ ישיחנה לאחרים, וטעמא בעי מהו הסגולה, ונ"ל דהנה כשח"ו נגזר על האדם 

ומיודעיו  והנה גם קרוביו  וחולי על שונאי ישראל, הנה האיש ההוא מצטער ביותר בעצם הצער,  איזה צער או איזה הפסד 

ואוהביו ורעיו מצטערים בצערו כל אחד בפחות ויתר כפי קרבתם אליו ואהבתם אליו, והנה אם הוא חטא ויחוייב אליו הצער 

ח"ו מה חטאו אוהביו וקרוביו שהגיע עליהם צער מצער אוהבם, ואי אפשר לומר אשר ח"ו יהיה להם עיוות הדין שיצטערו הם 

)שלא חטאו( על חטא אוהבם אשר חטא.

ע"כ צריך לומר הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, וע"כ בעת הגיע הצער ח"ו לאיזה איש )משונאי ישראל( נידונים בזה כל 

הקרובים ומיודעים, וכאשר יתחייב להם כל אחד הצער בפחות ויתר, אזי חל העונש ומקבל כל אחד הצער כפי אשר חטא, ובאם 

יהיה אחד מהקרובים ומיודעים אשר לא יתחייב העונש אזי מן ההכרח שינצל האיש החוטא הקרוב מהצער והעונש כי ע"י צערו 

יצטער גם קרובו הצדיק והש"י לא יעוות משפט, וזאת היא העצה הנאמנה, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים, אפשר ימצא איש 

אשר לא יחויב אליו צער, ויצטער בצערו, ובהכרח יסיר הש"י מאתו הצער כדי שלא יצטער הצדיק. )אחרי שאמרנו זאת מצאתי 

סיוע לדברינו בדברי מהר"מ חאגיז בחידושיו למשניות שפירש כזה על ברכת הגומל לחייבי"ם טובות, חייבי"ם לשון רבים, 

שהרבה חייבים היו נידונין בצערו ובחוליו עיי"ש(, ומעתה תבין מה טוב ויפה לאדם לספר צערו לצדיק, כי אפשר ואפילו לא 

יתפלל בעדו, כאשר רק יצטער הצדיק בצערו, יסיר הש"י צערו בכדי שלא יצטער הצדיק. תן לחכם ויחכם עוד ודעת לנבון נקל.
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לאה שאירע  עם אמא  יעקב  החופה של  ליל  במועד  גם  זה  כל  ונרמז  יד(.  כח,  )בראשית  ובזרעך" 

ב'ליל שבת', וכמו שנתבאר.

והוא לימוד לדורות, שדוקא יום השבת הגדוש בעומס ועייפות ממלאכת ימות החול, ולכאורה 
נשמת  נצחיות  להעמדת  המיועד  הוא  הנפש,  ומנוחת  הדעת  יישוב  בלתי  הוא  היהודי  מצב 

פירות  ופירי  פירות  זיתים סביב לשולחנך", שהם  "בניך כשתילי  ישראל. לקיים מה שנאמר: 

מאותה ברכה הקדומה על המענג את השבת שזוכה ל'נחלה בלי מיצרים, שנאמר: "אז תתענג 

על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר". 
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לשון הרע

בריאת גולם.

א( החפץ חיים )בשמירת הלשון ח"ב יא( כ' בענין הלשון הרע שדיבר יוסף על אחיו )כמו"ש אמרו חז"ל 
שיוסף דיבר לשה"ר( שהיה לו כוונה טובה מאד, שרצה שאביו יוכיח אותם, אבל עשה שלא כהוגן 

שהיה לו להוכיחם בעצמו תחלה על זה, שדין הוכחה הוא אפי' תלמיד לרב ולא לגלות לאביו, 

)וכבר הארכנו בביאור דין זה שע"י שמספר עושה העבירה למציאות רע(, והחפץ חיים )שמירת הלשון ח"ב פי"א( מוסיף 

שאם היה מוכיח אותם תחלה אפשר שהיו מודין לו במה שקורין להם עבדים שלא כדין הוא 

עיי"ש, ומה שאמר שחשודין על העריות טעות היה משום שהשבטים בראו גולם כתמונת אשה 

)ומקור ד"ז מהשל"ה הק' בראשית פרשת וישב(

המספר טועה.

ב( והנה לכאורה הדברים תמוהין מאד דיוסף הצדיק בוודאי לא ידע שהשבטים יש להם עסק 
עם "ספר יצירה" ובוראים גולם בתמונת אשה, וא"כ איך נאמר דנכשל בלשון הרע, הלא לפי 

דעתו של יוסף ראה בוודאות איך שנכשלים בעריות, ולכן הלך לספר ליעקב שיוכיח אותם על 

עוונתם, ובחפץ חיים )שם( משמע שהטעם שצריך מקודם להוכיחם הוא משום שאולי המספר 

טועה, והרי דבר כזה כמו אשה שנבראה ע"י ספר יצירה הוא החשש הרחוק ביותר, ואטו לדבר 

רחוק כזה צריכין לחשוש.

בעל המעשה.

ג( ולמדין מכל זה דבר נורא שאיסור לשון הרע הוא כל כך חמור, ולכן לפני שהולכין לספר 
לבית דין או לרבו מוכרחין להוכיח ולשאול את בעל המעשה, וצריכין לחשוש להחשש הרחוק 

ביותר ולא לספר לפני שמוכיחין )חוץ אם הוא רואה שהחוטא הוא מאוילים הלצים השונאים למוכיחים, כמוש"כ אל 

תוכח לץ פן ישנאך, או אצל ילדים וכו' שאינם יודעים להוכיח כידוע להמתעסקים בחינוך צעירים ואכמ"ל שהמלמדים ג"כ צריכין 

לדעת שלא להאמין מהר כמבואר בחפץ חיים ההלכות בזה(.

קנאת הוי'.

ד( ובזה נבין כמה הדברים חמורין ואפי' באותן אנשים שיש להם טבע קדוש לקנא קנאת הויה 
צב-אות, שמצד אחד אשרי להם ואשרי יולדתם, שאינם שותקים על עוולות, וכמו שהאריכו 

חז"ל טובא בסוטה )מא, ב( בגנות אגרופה של חנופה שאין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים 
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ממעשיך, וכמו שביאר שם רש"י שמתוך שלא מיחו בעוברי עבירה למדו הדורות את מעשיהם 

הוא מדת החנוכה( אמנם מצד שני אפשר להחריב את העולם  )עיי"ש כמה מאוסה  עוברין  כולן  ונמצא 

ח"ו, בבחי' חיים ומות ביד הלשון )משלי יח( ומי לנו גדול מיוסף הצדיק שנכשל בזה שלא הוכיח 

מקודם, 

וזכות הרבים  על כל מי שמקנא קנאת הויה צב-אות שמצד אחד מקיים את העולם  וכמו"כ 

תלוי בו, אבל כל זה בתנאי שיעשה כהלכה להוכיח מקודם מי שעשה לדעתו את העבירה, ואזי 

אולי יודה לו ויתחרט או שיסביר לו שעשה כן משום סיבה זו או אחרת, ורק אז יספר לבית דין 

יאמר העובר עבירה דבר רחוק מאד,  ואפי'  ומה שהעובר עבירה תירץ את עצמו,  מה שראה 

זה  כל  אזי מחוייב לספר  וכו',  לו פקו"נ  ויאמר שהיה  כמו לדוגמא שיראה אדם מחלל שבת 

לדייני ישראל )וכמו לדוגמא בזמנינו שיש סכנה נוראה בהכלים מכלים שונים וכמו שאמרו גדולי ישראל, וראה אחד שמחזיק 

וכו' הרי לפי ההלכה מוכרח להוכיח אותו תחלה ורק אז יהיה בטוח בצדקת דרכו כשהולך לבית דין להוכיח את השני(.

בראשונה, הבע"ד.

וחזקת  כשרות  חזקת  לו  יש  אחד  שכל  ישראל,  קדושת  של  כוחו  שזהו  זה  בכל  והטעם  ה( 

וכמו  עי"ז,  משתנית  הענין  כל  הרי  השני  הצד  ששומעים  דבר  שכל  שידוע  ובפרט  צדקות, 

דקיי"ל )חו"מ סי' יז( שאסור לדיין לשמוע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חבירו, וזהו עיקר 

החסרון שאסור לספר לשון הרע להדיין לפני שהוכיח את הבעל דין, שאולי על ידי זה ישתנה 

כל הענין ויבין כשרותו וצדקתו של השני, שע"י התוכחה נתגלה צדקת איש הישראלי, ומבין 

אותו אחרת ממה שהבין אותו מקודם.

קריעה בין האחים.

לשון  דיבר  שיוסף  מזה  נצמח  המחלוקת  שכל  י-ה,  ושבטי  דיוסף  במעשה  שרואים  וכמו  ו( 

הרע על האחים, שעי"ז נעשה שנאה, ונעשה מזה חורבן לדורות, ששורש חלוקת יוסף וחלוקת 

מלכות בית דוד נצמח כמוש"כ במגלה עמוקות פר' וישב )שכמו בשעה שקבל דוד לשון הרע גרם לחלוק 

המלוכה כן קבלת לשון הרע של יעקב גרמה ג"כ הקריעה בין האחים(, וכל חורבן ישראל לדורות וכל השנאת חנם 

בין אחים רח"ל הכל משורש זה.
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גוונים המשתנים.

ז( וכן הוא בכל המחלוקת לכל הדורות, כמו שאמר רבינו ז"ל שעליו אין חולקים כלל רק הם 
חולקים על מי שעשה כך וכו' )ועי' שיחה קפב 6(, וכמו כן הוא בכל מיני הנחות שיש על כל 

סוגי אנשים וכו' ועל קהילות ודרכים שונים וכו', שנדמה לאנשים כל מיני מחשבות לפי מה 

שראה ושמע, ואם היה שומע הצד השני, 

וכמו שאמר החפץ חיים שעד שאינו הולך לדבר ושומע מהצד השני יתכן שטעה, וכשהולך 
ומדבר הלאה על סמך הנחות אלו, נצמחים קלקולים עצומים ובכיה לדורות, ואם בוער בלבו 

זי"ע להוכיח את הנדון תחלה,  קנאת ה' צבא-ות, שומה עליו לקיים מה שכותב החפץ חיים 

ואח"כ ילך וידבר ויעורר נגדו, 

אבל בלא"ה הלא אין לשער איזה מחלוקת ושנאה ולשון הרע נגרם ממה שלא שמע הצד השני 
נזכה  ובזה  אנשים  על  הנחות  נעשה  ושלא  הרע,  בלשון  נכשל  שלא  יעזור  וה'  בחנם,  וחושד 

להרבות שלום ושלוה בעולם, 

וכלשון הלקוטי תפלות )ח"א קטז( רחם עלינו למען שמך, ושים שלום בעולם, כי אתה יודע כמה 
באופן  ונוראתיך  בנפלאותיך  ועשה  רחמים,  מלא  רחם,  רחם  לישראל,  המחלוקת  מזיק  וכמה 

שתמשיך שלום בעולם באמת.

6 שיחות הר"ן )אות קפב( פעם אחת ענה ואמר: עלי אין חולקים כלל, רק הם חולקים על מי שעשה כך כמו שבודים החולקים 

עליו ועל איש כזה בודאי ראוי לחלק. כלומר כי החולקים בודים עליו כזבים ושקרים אשר לא עלו על לבו שעשה כך וכך מה 

שהכל שקר וכזב, ועל איש כזה שעשה כך כמו שאומרים הם, בודאי ראוי לחלק. 

נמצא שעליו אינם חולקים כלל, כי אם היו יודעין גדל צדקתו וקדושתו ומעלתו וכו', בודאי לא היו חולקים עליו רק אדרבא היו 

רצים אחריו בהתלהבות נפלא כראוי, רק הם חולקים על מי שעשה מעשים כאלה כמו שהם אומרים. על איש כזה בודאי ראוי 

לחלק. ואמר שהם חתכו וצירו לעצמם אדם וחולקים עליו: זייא האבין זיך אויס גישניצט אה מענטש אין קריגן אויף איהם )הינו 

כנ"ל שאינם חולקים עליו רק על זה האיש שצירו לעצמן בשקר שעשה כך וכו' וכנזכר לעיל:
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מידות טובות

לכף זכות.

דבצדק  מצוה  בזה  ומקיים  זכות,  לכף  האדם  כל  את  דן  והוי  חז"ל  אמרו  מ"ו(  )פ"א  באבות  א( 
תשפוט עמיתך כמבואר )ויקרא יט, טו( ברש"י שם, שהביאור הפשוט בזה שאם אינך יודע מעשיו 

של השני האם הוי צדיק או רשע, אז הוא מצוה לדון אותו לכף זכות, אמנם כל זה הוא בספק 

לכף  לדון  מאוד  ואז קשה  חובה  לצד  נוטה  להאדם שהדבר  נדמה  פעמים  בהרבה  אבל  גמור 

זכות, 

ובחפץ חיים )עשין ג( מבאר שאדם שהוא ירא שמים צריכין לדון לכף זכות אפי' אם הדבר נוטה 
יותר לצד חובה, ורבינו ז"ל )בלקו"ת א( מזהיר מאד לא לדון כלל ושיסתכל על עצמו היטיב אם 

הוא ראוי לזה לשפוט את חבירו, כי רק הוא יתברך לבדו ראוי לשפוט את האדם, כמו שאמרו 

רז"ל אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו, ומי הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חבירו כי אם 

השם יתברך שהוא מקומו של העולם וכו'.

חושד בכשרים.

ב( ומעשה היה בימי הרמב"ם כשיצאו פסקיו להעולם אז שלחו חכמי אשכנז לבדקו ולתהות 
תלמיד  ושלחו  ובצרפת(  באשכנז  וכו'  ספריו  לשקף  ורצו  ז"ל  הרמב"ם  נגד  שהיה  ההתנגדות  מגודל  )וכידוע  בקנקנו 

ברוח קדשו ששכח ספר  לו  מיד הראה  וכשהגיע להרמב"ם  ר' מאיר לבדוק להרמב"ם,  אחד 

והתלמיד  מבושל,  אדם  יד  בצורת  מאכל  איזה  וראה  באכילה  אותו  וכיבד  היום,  בחוף  אחד 

להמשמש  שצוה  נבהל  והתלמיד  יין,  שיביא  פטרוס  שלו  להמשמש  קרא  ואח"כ  מאד,  נבהל 

ואז חשד  מזה,  לאכול  לו  ויתן  העגל  שיהרוג  להמשרת  אמר  ואח"כ  רח"ל,  היין  שיביא  הגוי 

להרמב"ם שרוצה להאכילו נבילה ח"ו, 

ואז אמר לו הרמב"ם דע לך שאני יודע היטיב מה מטרת בואך לכאן, והצורת יד אדם מבושל 
הוא צמח הנראה כיד אדם, והפטרוס הזה הוא יהודי ירא"ש, )והשם הזה נזכר בתוספות פעמיים( והעגל 

הוא בן פקועה )שכל זה הוא כעין מה שהיה בשבים שיוסף חשדום בעריות ובשל"ה הק' כ' שהיה גולם בתמונת אשה(, ואז 

אמר הרמב"ם כל זאת עשיתי בכוונה כדי שתלמד שלא כל מה שרואים בעין בשר כבר מבינים 

ויודעים ומטבע האדם שיכול לטעות ונדמה לו שכבר יודע לפסוק חובה, ומזה כבר פוסל את 

גודל הדור וכו'.
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בריאה ע"פ ספר יצירה.

ג( ועיקר החסרון הוא משום שאין האדם יודע מה שבלבו של חבירו, ודן כל אדם לפי ראות 
עיניו, וכמוש"כ החפץ חיים בשמירת הלשון )ח"ב פרק י"א( על יוסף הצדיק שהיה דן את השבטים 

כלפי חובה, והוא הביא את דבתם רעה, והיה צריך מתחלה להוכיחם, ואם היה מוכיחם אפשר 

שהיו מודין לו, וגם היה רואה טעותיו, ואפי' על מה שחשדו בעריות טעה בזה כי היה צורת 

אשה שבראו גולם על פי ספר יצירה )כמוש"כ השל"ה הקדוש בפר' וישב(, והכלל שאי אפשר לדון לפי 

ראות העיניים עד ששואלין את האדם בעצמו, ושומעין דבריו באמת שאז מתחיל לראות קצת 

הצד השני, ורואה שהשני אינו חוטא כמו שחשבוהו בתחלה.

יונים ומתייונים.

בימי  שהיו  המתיוונים  על  הימים  דברי  בספרי  שמסופר  מה  שידוע  נורא  דבר  נבין  ובזה  ד( 
בית שני ובזמן מלכות היוונים, שכידוע היו הרבה מבני ישראל שנתפתו אחר חכמת יון וכו', 

וכידוע שמתתיהו כהן גדול ובניו היו מעטים לא רק כלפי היוונים אלא גם בבני ישראל עצמם 

היו מיעוט קטן, אמנם יש כאן פלא שלא מצינו בחז"ל שום התייחסות להמתיוונים האלה, וגם 

כל השם "מתיוונים" אינו מופיע בחז"ל, וכל זה אומר דרשוני.

חכמת יוונית.

ה( אמנם באמת נראה כי כל ענין חכמת יון, שאמרו חז"ל שהוא חושך נורא, ]וחושך על פני 
תהום זו יון שהחשיכה עיניהם של ישראל, בר"ר ב, ד( וארור מי שילמד עם בני חכמת יוונית, 

נוגה שנקרא אשר אין  )ח"ב רל"ז, א( שהן מקליפת  )כמבואר בסוף סוטה( הרי מצד שני אמרו בזוה"ק 

סוגי  כל  וכמו"כ  יון,  זה מבואר שהקליפה של  ומכל  והם קרובים לארחי מהמנותא,  בה מום 

שרואים  וכמו  בנקל,  כך  כל  להבחינם  אפשר  שאי  מאד,  דקות  קלי'  הם  חיצוניות  החכמות 

שרבינו ז"ל דיבר מאד נגד החכמות, והזהיר מאד להתרחק מהם ורבינו ז"ל מדבר אפי' מגדולי 

הראשונים כמלאכים שאסור ללמוד במקום שמדברים מהחקירות, כי זה באמת נקרא קלי' נוגה 

שאי אפשר להבחין בהם בקלות, ולכן נכנס חושך זו והחשיכה עיניהם של ישראל, כי רק יחידי 

הדורות כמו רבינו ז"ל יכולים לטהר את ישראל מחושך זו.

צור מחצבתם.

חז"ל  קראו  לא  האלה, שלכן  מדברים  זכות שצריכין כשמדברים  הלימוד  גודל  יובן  ובזה  ו( 
לאלה שנטו לחכמת יון "מתיוונים", כי היאך אפשר לקרוא לזרע קודש בשם "מתייונים" חס 

ושלום, שהרי אפי' אלה שטעו מאד ונטו אחרי חכמת יון, ובוודאי קלקלו בזה מאד מכל מקום 
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לגודל הנסיון אי אפשר לגנות אותם כל כך ולכנות להם שם אחר דבוודאי עדיין נקראים בשם 

מהחכמות  החשכות  שענן  רק  ח"ו,  נכבה  לא  הטהורה  הנקודה  האמונה  נקודת  כי  "ישראל", 

לצור  מיד  ישיבו  דוודאי  האלה,  החכמות  של  הנזק  גודל  וכשיבינו  אותם,  מכסה  החיצוניות 

מחצבתם, וילכו בדרך היהדות בתמימות ופשיטות כמו שהורו הצדיקים.

לא יכבה נרו.

ונשאר רק פך שמן חתום בחותמו של  נבין כל הנס של חנוכה שטמאו כל השמנים  ובזה  ז( 
הכהן הגדול, שביאור הדבר שהנקודה הטהורה לא נכבה כלל ע"י כל חכמת יון הרשעה בבחי' 

שלא יכבה נרו לעולם ועד, שעדיין בוער בלבם הניצוץ היהודי הקדוש, ובימי החנוכה שעשה 

הש"י שם גדול וקדוש בעולמו, עזבו את כל החכמות וחזרו להיהדות בתמימות ופשיטות.

ולמלשינים.

ח( ורואים לחז"ל שרק לאפיקורסים ממש שכופרים כינו חז"ל שם אחר, כי האפיקורסות הוא 
והאפיקורסים  המינים  נגד  ולמלשינים  ברכת  הקטן  שמואל  שתיקן  וכמו  רח"ל,  בהכתר  פגם 

)פל"ב(  בתניא  שהאריך  וכמו  ישראל,  מכלל  אותם  והוציאו  רע,  שם  להם  כינו  באמת  שאותם 

זולת להמינים והאפיקורסים שאין  שצריכין לקרב כל ישראל אפי' הרחוקים מתורה ומצווה, 

להם חלק באלקי ישראל, 

נופלין  והחכמות  בהשכל  שמשתמשים  שע"י  מאד  הזהיר  )יג(  במעשה  ז"ל  ורבינו 
זמן שלא  כל  צריכין להתרחק מאד מכל החכמות, אבל מצד שני  ולכן  להאפיקורסות רח"ל, 

נפלו להאפיקורסות, אי אפשר להוציא את אלו שלומדים החכמות השונות מכלל ישראל.

עץ הדעת טו"ר.

ט( ובזה נבין גם בדורנו שיש הרבה שנוטים לחכמות זרות, ולומדים כל מיני דרכים ושיטות 
ובאמת קשה מאד  יג(  ב,  )איכה  בגוים תאמין  בפיהם שחכמה  וטענתם  התורה,  שאינים מחכמת 

בגדר  ומהו  בהם,  להתעסק  חז"ל  חיצוניות שאסרו  נקרא חכמות  מה  בזה  הגדר  מהו  להבחין 

"רקחות וטבחות", שהרי משתמשין בכל מיני חכמות לרפואת הגוף וכיו"ב, 

שנתגלה  מה  נגד  זה,  לעומת  וזה  ארץ,  יכסה  החושך  שבימינו  זכות,  ללמד  צריכין  ובוודאי 
בימינו אור הצדיקים ואור רבינו וכו', יש גם לעומת זה כל מיני חכמות חדשות שהם בבחי' 

כקוף בבני אדם, נגד חכמת התורה וקדושת הצדיקים, וכל זה גורם להמון עם להמשך אחריהם, 

ממש  דומה  זה  שהרי  זה,  נגד  לדבר  מאד  קשה  הרי  גמורה,  אפיקורסות  בהם  שאין  זמן  וכל 
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הטבע,  בחי'  דמהימנותא,  לארחי  וקרוב  נוגה  כקליפת  ע"ז שהם  אומר  יון שהזוה"ק  לחכמת 

בחי' עץ הדעת טוב ורע.

לעבדך באמת.

י( ובזה נבין שכמו אז שהיו שקועים הרבה שנים בקליפת יון עד שבא מתתיהו כהן גדול ונקם 
קנאת ה' צב-אות, משום שלא יכלו לומר בפירוש מהו הרע של חכמת יון, כמו"כ בימינו צריכין 

הפשיטות  אור  אצלנו  וידליק  הזרות,  החכמות  כל  מטומאת  אותנו  שיוציאו  להש"י  לצעוק 

נר  בחי'  באמת,  לעבדך  לבבנו  לטהר  הצדיקים  בדרך  ונלך  החכמות,  כל  שנעזוב  והתמימות, 

חנוכה, שהוא אורו של משיח ערכתי נר למשיחי, ונדע שגם הטבע שהוא בחי' יון, גם בתוך 

הטבע יש השגחת הש"י, ונעסוק רק בתורה ומצוות, ונעזוב כל הבלי חכמת היוונים וגרוריהם, 

באור קדושת הצדיקים, במהרה בימינו כמו שהיה אז על ידי מתתיהו ובניו אמן.
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שיחות סעודה שלישית

פרשת וישב תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

התפלה כח הרצונות

רעוא דרעוין הוא עת רצון שנמשך הרצונות לבני ישראל, שיהיה כח ליהודי לחיות עם  זמן 

רצון  עת  הוי'  לך  תפלתי  "ואני  סט(  )תהלים  וכמו"ש  התפלה,  כח  זהו  רצון,  עת  טובים.  רצונות 

משא"כ  ולילה",  יומם  בו  "והגית  א(  )יהושע  וכמו"ש  ולילה  יומם  ללמוד  צריך  תורה  כי  וגו'". 

תפלה שיש לה זמן מסוים – שחרית מנחה ומעריב, ואלה הם עיתי רצון. 

וזה בחי' נפתלי ע"ש התפלה, כמו"ש )בראשית ל( "נפתולי אלהים נפתלתי", אשר נתברך ברצון 

ֵבַע מרצונות, אלא כוון בזה שאין דבר  ָשׂ כמו"ש )דברים לג( "נפתלי שבע רצון". ופירושו לאו ֶשׁ

שמשביעו כי אם הרצונות.

כח הרצונות אצל תמר

וכח הרצון היא הכתר, כמו"ש )תהלים ה( "כצנה רצון תעטרנו". והוא סוד אורו של מלך המשיח, 

וכמו שמבואר באריכות בספה"ק סוד הקשר בין משיח לרצון. 

 )7 י  פה,  רבה  )בראשית  במדרש  וכמבואר  רצונותיה,  בזכות  מלכים  להעמיד  תמר  זכתה  וכן 

שהיה לה רצונות להעמיד מלכים וגואלים. ואפ"י שעובר עליה מה שעובר, ונפל לחלקה קודם 

ית"ש,  רצונו  לעשות  ומצפה  מחכה  היא  ועדיין  וכו',  שילה  שיגדל  עד  ואח"כ  ואונן,  ער  עם 

בזמן שאנשים אחרים כשרואים שלא הולך להם מתייאשים ועוזבים רצונותיהם – והיא עומדת 

בשלה ומחכה ורוצה שוב ושוב.

וכלשון חז"ל על הקטורת )יומא כח:( שמתמר ועולה, וכן אי' )סוכה מה:( "מה תמר זה אין לו אלא 

לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים". כי זה הכח של תמר, שעומד 

אני  גואלים  מעוברת  אני  מלכים  ואומרת  כריסה  על  מטפחת  שהיתה  מלמד  "..אלא  י(:  פסקה  פה  )פרשה  רבה  בראשית   7

מעוברת".
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תמיד על הרצון הצפון שאינו חפץ במאומה כי אם "לעשות רצונך אלהי חפצתי", וזה הרצון 

מתמר ועולה על הכל 8.

הכל נכנע אל מנגד רצונות

ומכח הרצונות מכניעים הכל אל האמת, וכדאי' )בראשית רבה פה, יא( שנאבדו לה הסימנים המטה 

והחותמת, ויהודה ביקש לכפור, ואעפ"כ המציא לה השי"ת סימנים חדשים, ואמרה לו, "הכר 

נא את בוראך, שלך ושל בוראך הן". ואז הודה יהודה ואמר )בראשית לח( "צדקה ממני".

כי זה כח הרצונות שהכל נכנע אליו, והאיך יתכן שהוא רוצה לכפור ולה כבר נאבדו הסימנים 

ונעשה לה ניסים כאלה. אלא כי כל זה מכח הרצונות שלא הרפה לרגע, ובכל עת רצתה שוב 

ושוב מתי תזכה להקים מלכים וגואלים. ולכן יצא מזה אח"כ פרץ וזרח. ומשם השתלשל כל 

סדר הדורות, עד רות וכו', עד שנולד דוד המלך שממנו יצא המלוכה. 

כח הרצונות אצל רות

להרחיקה  ורצתה  ולגיירה  לקבלה  נעמי  סירבה  שמקודם  רות,  אצל  הרצונות  כח  גם  וכך 

כהלכתה, כמו"ש )רות א( "שבנה בנותי וגו'", וכדאי' בחז"ל )יבמות מז: 9( שלימדה אותה על 

הלכות ועל התרי"ג מצוות וד' מיתות בי"ד וכיו"ב כדי להרחיקה, אבל רות התעקשה "ותאמר 

רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי 

ואלהיך אלהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה הוי' לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני 

ובינך". 

יז( "והבן היטב כל זה עד היכן נתרצית רות  יו"ד הל' שילוח הקן ה,  )ליקו"ה  מוהרנ"ת ז"ל  וכדביאר 

הצדקת... כי בודאי קבלה על עצמה להתגייר ולא לעבר חס ושלום שום עברה קלה, מכל שכן 

עברות של ארבע מיתות בית דין חס ושלום, אך אף על פי כן השיבה בתמימות צדקתה ואמרה, 

'באשר תמותי אמות', שאפילו אם יתגבר הבעל דבר ויביאני חס ושלום למה שיוכל להכשיל 

8 דרך מצותיך )שורש מצות תפלה קלח.( וזהו שרש ענין אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית' ולא 

אפי' שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון כי רק ביו"ד נברא כו' אלא תהי' האהבה רק לו ית' לבד דהיינו למהו"ע ית' ממש, )וכך 

הי' נשמע הלשון ממורינו ורבינו נ"ע בדביקותו שהי' אומר בזה"ל איך וויל זע גאר ניסט איך וויל ניט דאיין ג"ע איך וויל ניט 

דאיין עוה"ב כו' איך וויל מער ניט אז דיך אליין(

9 יבמות )מז:(: "אמר רבי אלעזר מאי קראה דכתיב ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה אמרה לה אסיר לן 

תחום שבת באשר תלכי אלך אסיר לן יחוד באשר תליני אלין מפקדינן שש מאות וי"ג מצות עמך עמי אסיר לן עבודת כוכבים 

ואלהיך אלהי ארבע מיתות נמסרו לב"ד באשר תמותי אמות ב' קברים נמסרו לב"ד ושם אקבר מיד ותרא כי מתאמצת היא וגו'".



-יח-

'ובאשר תמותי  עלי מה  ויעבר  ישראל באמת  עלי קדשת  אני מקבל  כן  פי  על  את האדם, אף 

אמות' וכו'", )עיי"ש 10(.

וזה כח הרצונות, שאדם עומד בחוזק למרות כל מה שעובר עליו, ומגלה רצונו הטהור שרצוננו 
לעשות רצונך, רצוננו לראות את מלכנו, כמו רות הצדקת שלא הרפה ידה בשמועה עניני מיתת 

בי"ד, ושאפשר גם שהיא תיפול.

הגרות הוא אורו של משיח

כי כח הרצונות זהו אור הגאולה, אורו של משיח, הנמשך מכח הגירות, כי זהו עניינו של משיח 
יא( "כי מלאה  )ישעיה  לגלות את השי"ת בכל מקום בעולם ואפי' במקומות הרחוקים, וכמו"ש 

ישראל הנבחרת.  יהודי עם  יושבי תבל מהו  כל  וידעו  יכירו  אז לעתיד  הוי'".  הארץ דעה את 

אלא שהגר כבר בימות הגלות מגלה אור הגאולה בהתקרב להיות נכלל בישראל בחירי.

הארת הרצונות בחנוכה

דמניה  בשבת  בפרט  החנוכה,  לימי  ההכנות  בתוך  הם  ישראל  שכלל  בזמן  עתה  נמצאים 
מתברכין כל שיתא יומין, נמשך מעתה כבר ההארה של יו"ט חנוכה, ובמיוחד ההארה הנשפעת 

)בראשית לח( "ויהי כמשלש  מקריאת הפרשה הרמוז בה סוד החנוכה, כמבואר בספה"ק בפסוק 

חדשים" )וראה 'בת עין' האריכות 11(.

10 ליקוטי הלכות )יו"ד הל' שילוח הקן ה, יז(: "והבן היטב כל זה עד היכן נתרצית רות הצדקת שנעמי התרה בה שיש ארבע 

מיתות בית דין ושני קברים, כאומר אולי לא תוכל לעמד בנסיון ותעבר חס ושלום, על ארבע מיתות בית דין, והשיבה, באשר 

תמותי אמות ושם אקבר. שאיך שיהיה אני חפץ בהאמת בקדשת ישראל ויעבר עלי מה, כי לכאורה היה ראוי לרות להשיב לנעמי, 

מה אתה מיראני בארבע מיתות בית דין הלא הבחירה בידי ובודאי לא אעבר, חס ושלום, עברות גדולות כאלה שמגיע עליהם 

חס ושלום, ארבע מיתות בית דין מאחר שאני באה להתגיר ביסורים כאלה?! אך רות הצדקת בודאי היתה זאת במחשבתה, 

כי בודאי קבלה על עצמה להתגיר ולא לעבר חס ושלום, שום עברה קלה, מכל שכן עברות של ארבע מיתות בית דין חס ושלום, 

אך אף על פי כן השיבה בתמימות צדקתה ואמרה, באשר תמותי אמות שאפלו אם יתגבר הבעל דבר ויביאני חס ושלום, למה 

שיוכל להכשיל את האדם, אף על פי כן אני מקבל עלי קדשת ישראל באמת ויעבר עלי מה ובאשר תמותי אמות וכו'. ואז קרבה 

אותה נעמי בהתקרבות גדול ונעשית צדקת גדולה עד שזכתה שיצא ממנה משיח שיחזר כל העולם למוטב. וכן הוא בכל אדם 

הבא להתקרב אל האמת שעקר התקרבותו על ידי התרחקות ואפלו אחר כך כשנתקרב הרבה צריך לזכר בכל פעם התרחקותו 

וכן חוזר חלילה בבחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב וכנ"ל".

11 בת עין )פרשת וישב(: "ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר וגו' )לח כד - כו(. הנה איתא בכתבי האר"י ז"ל 

שעיקר סוף גמר החתימה היא בחנוכה. אם כן נוכל לומר שזה מרומז בפסוקים אלו עד"ז, ויהי כמשלש חדשים, היינו מראש 

השנה עד חנוכה, שאז עיקר גמר חתימה.

על כן בא המקטרג על בני האדם לפני בורא עולמים ברוך הוא, שהוא מרומז בתיבת יהודה )ע' זח"א פט ע"ב(. לומר זנתה תמר 

כלתך, היינו כנסת ישראל שדמתה לתמר )שמ"ר לו א(, שהיא מכונה בשם כלה )פס"ר פ' לז(, זנתה וסרה ממך, והלכה אחר 

זנונה, ולא די לה בזה שהלכה אחר תאות לבה הרע, אלא שגם היא הרה לזנונים, הרה היא בחינת דביקות, היינו שמעצמה היא 

דבוקה תמיד בתאותה בלי שום גורם לזה.



-יט-    /שיחות לודהשלישית

הרצונות  כח  שהאירו  הכהנים  ע"י  היתה  חנוכה  נס  אשר  הרצון,  הארת  הוא  חנוכה  הארת 
בהעלאתם את הנרות. ואחת דיבר הרמב"ן )פרשת ויחי( מהו חטאם של החשמונאים כיון שעבודת 

הכהונה הוא רק לעבוד את עבודת ה' ולא היה להם למלוך", )עיי"ש 12(. וממנו למידן מהו כחן 

של הכהנים בהמשכת הארה בעבודת המקדש את כח הרצונות, להאיר ביהודי שאין לו שום 

רצון אחר רק לעבוד את עבודת ה'. 

כי מהיכן בא כחם העז בעת שהערו למוות נפשם ומסרו נפשם על  נפש,  כח המסירות  וזהו 
כהנים  שהיו  מחמת  דייקא  זה   ,)13 יששכר  הבני  שייסד  ייחוד'  ה'לשם  )מתוך  השם  קדושת 

משרתי הוי', שיש בהם כח הרצונות, שאינם חפצים במאומה כי אם רצונו ית"ש, ובזה נתן להם 

השי"ת גם את הכוחות מעבר לסדר השתלשלות שיתגברו במלחמה. 

הדלקת נר חנוכה בלילה מחוץ לפתח הבית למטה מעשרה להאיר בחשכת הגלות

יהודי עומד בפתח ביתו להדליק נרו מבחוץ להאיר באישון ליל למטה מעשרה טפחים בתוך 
חשכת הגלות והמר, לעורר ע"י השתוקקות והכיסופים והרצונות אל השי"ת -  שקוב"ה הנקרא 

לרומם  שכינתא,  לאוקמא  כדי  בדרגה  נחית   - סג.(  )יבמות  איתתא  ונתיב  דרגה  נחית  ע"ש  חתן 

נפשות ישראל מתוך הגלות.

ויאמר יהודה, הוא הבורא ב"ה, הוציאוה ותשרף עבור זה, שבלא שום גרמא ומניעה היא הרה לזנונים רק מעצמה היא הרה 

ודבוקה לתאות לבה הרע. היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר, בהתנצלות של אמת, ששקר ענה השטן בזה שמקטרג על 

בני האדם שהמה דבוקים בגודל תשוקה לתאוות רעות, כי האמת הוא כך שרק לאיש אשר אלה לו אנכי הרה, פירוש, שאנחנו 

עמו דבוקים רק בבורא עולמים ב"ה שהוא מקור החסד, וגמטריא אל"ה ל"ו, ומה שאנחנו עושים לפעמים נגד רצון הבורא ב"ה 

הוא רק מחמת רוב טרדת הזמן וטרדת הפרנסה ושאר מאורעות של בני האדם, אבל באמת בפנימיות הלב דבוקים אנחנו בגודל 

חיבה ותשוקה רק לבורא עולמים ב"ה.

ותאמר עוד לבורא עולמים ב"ה ראייה אמיתית לזה, הכר נא למי החתמת, מרמז על השמן של נרות חנוכה, שהיה חתם בחותמו 

של כהן גדול )שבת כא ע"ב(, והפתילים מרמז על הפתילות של נר חנוכה, והמטה מרמז על הכלי של נר חנוכה, כידוע כי תיבת 

המט"ה עם הכולל גימטריא כל"י. פירוש, מהמצות נר חנוכה שאנו מקיימים כמצות רצונך הקדוש, היא ראייה מפורשת שאנחנו 

הולכים רק אחר רצונך, וחשוקים ודבוקים רק בך ולא ח"ו וכו', רק מה שאנחנו עושים לפעמים נגד רצונך הוא רק מחמת הנ"ל.

ויאמר יהודה, הוא הבורא ב"ה, צדקה ממני. כביכול אני חייב בזה )ע' רש"י ז"ל(, היינו הבורא ב"ה מודה להם שהמה צודקים, 

כי אני רואה שהאמת הוא שהמה דבקים רק בי, ומה שהמה עושים לפרקים נגד רצוני ח"ו, הוא רק מחמת כי על כן לא נתתיה 

לשלה בני, ר"ל תיבת של"ה מרמז על משיח צדקנו, כמאמר הכתוב )בראשית מט י( עד כי יבוא שילה, היינו מחמת שזה זמן רב 

שלא נתתי ומסרתי אותם לרועה נאמן הוא משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

12 רמב"ן )בראשית מט, י(: "ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים ונצטוו )במדבר יח ז( תשמרו את 

כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם, ולא היה להם למלוך רק לעבוד את עבודת 

ה'".

13 ובכן יהי רצון מלפניך וכו' שתהא חשובה ומקבלת ומרצה לפניך מצות הדלקת נר חנוכה כאלו כונתי כל הכונות שכונו 

הכהנים משרתי השם בעת אשר הערו למות נפשם בשביל כבוד שמך הגדול הגבור והנורא. ואתה ברחמיך הרבים עוררת נצחך 

עליהם לנצח את אויביהם ולנצח על מלאכת בית הוי', והנני עושה על דעתם ועל כונתם ועל דעת כל הצדיקים והחסידים שהיו 

באותו הדור שהשפעת להם נסיך וזכו לאור באור החיים.



-כ-

והכיסופים של כנסת ישראל – השכינה הק' בחי' כלה כנס"י  והרצונות  ע"י ההשתוקקות  כי 
הכלה  לקראת  לקראתנו  שירד  חתן  בחי'  בקוב"ה  רצון  כביכול  בזה  מעוררים  השי"ת,  אל   –

ולהרימה. וכמו שנעשה בכל שבת ע"י נר שבת, וכדאי' באריז"ל, בענין סדר הדלקת נר חנוכה 

או נר שבת קודם, ומ"מ בין זה ובין זה מעלים השכינה הקדושה ומחזירים אותה הביתה.

וע"י נר חנוכה מאיר אורו של משיח, כמו"ש )תהלים קלב( "ערכתי נר למשיחי", והיהודי שנכפף 
להדליק נר חנוכה, הוא המרכבה להאיר אור הגאולה, שיורד מטה מטה להאיר אפי' במקומות 

הנמוכים ביותר, בחי' )תהילים קיט( "נר לרגלי", ומשם עולה עמה ואינה יורד עמה. 

מבקשים מהשי"ת שיתן לנו הכח לחיות עם הארה דנר חנוכה, להאיר בנשמות ישראל די בכל 
אתר ואתר, ונזכה שיאיר בנו אורו של משיח.


