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שיחת ליל שבת

הדלקת נרות

א( כבוד ועונג שבת

מצות הדלקת הנר בשבת מבואר ברמב"ם )בפ"ה משבת( שהוא חובה והוא מדין עונג שבת, ועוד 

כ' הרמב"ם )ובפרק ל' הלכה ה( שהוא גם מדין כבוד השבת, וכבר עמדו האחרונים על הסתירה בזה 

)וכמו"כ הארכנו בזה בס' יחוד השבת ח"א(, וברמב"ם שם מבואר דמברכין על הדלקת הנר כמו שמברכין 

יותר מכל עניני עונג שבת  על כל דברי סופרים, ובאמת קשה דלמה מברכין על הדלקת הנר 

ובמשתה  במאכל  שבת  וכבוד  עונג  סוגי  כל  )בפ"ל(  שם  מנה  שהרמב"ם  וכמו  שבת,  וכבוד 

ובבגדים ובכיבוד הבית וכו', ועל כל אלה אינם מברכים, ולמה על הדלקת הנר מברכים )וכבר 

כתבנו ע"ז באופן אחר ביחוד השבת ח"א(.

ב( ברכת הנר

עוד יש לעיין דבאמת ברכה זו שמברכין על הנר קצת תמוה, דבשלמא אם היו מברכין על בגדי 

שבת, הרי מיד כשלובש הבגד הרי הוא מכבד את השבת, אבל בהדלקת הנר הרי עכשיו ביום 

)חולין ס, ב( ונמצא דבשעה שמברך  אינו צריך את הנר, וכלשון חז"ל שרגא בטיהרא מה אהני, 

עדיין אינו מכבד את השבת, וטעם עונג שבת בוודאי ליכא ביום שעדיין אינו זמן תענוג, ונמצא 

דמברך בשעה שאינו מקיים כלל את המצוה, )ואע"ג דבוודאי אי אפשר להדליק את הנר בשבת, ונמצא דמברכין 

בזמן שאפשר להדליק, הרי מ"מ צ"ב דכיון דהמצוה הוא כבוד וענוג ובשעה שמדליק אינו מקיים את המצוה א"כ איך תקנו לברך(.

ג( הדלקה או הנחה עושה מצוה

והנה ידוע הסוגיא בשבת )כד, ב( לגבי נר חנוכה, אם הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה, 

ובסוף מוכיחין מהברכה שמברכין להדליק נר של חנוכה שהדלקה עושה מצוה, דהיינו דלא 

סגי שיהא "נר דלוק" אלא דבעינן "מעשה הדלקה" בפועל, ודנו הפוסקים האם גם ב"נר שבת 

דלוק  נר  לענין  נפ"מ  כמה  בזה  ויש  מצוה,  עושה  דהדלקה  כג,  שבת  יהושע  פני  )עי'  מצוה,  עושה  הדלקה"  אמרינן 

צריכין לכבותו ולהדליקו, )עי' בהל' סעי' ד' ד"ה מבעוד(, וכמו"כ נפסק כן במשנ"ב להדיא בסי' רסג )סקמ"ז( 

דהדלקה עושה מצוה ואם הדליק במקום שאין משתמשין בו ואח"כ הזיז הנרות לא יצא כלל.
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ד( מעשה הדלקה

ולכאורה הדבר צ"ב דבשלמא לגבי נר חנוכה מובן דהדלקה עושה מצוה שתקנו כעין המנורה 
)כמבואר ברש"י שם בשבת כב, ב( אבל בנרות שבת מהיכא תיתי שיהא מצוה במעשה  בבית המקדש 

ההדלקה, הלא עיקר המצוה הוא משום עונג שבת וכמוש"כ הרמב"ם בפ"ה דמשום הא מברכין 

עיי"ש, ואפי' אם נימא דהמצוה הוא משום כבוד שבת, הלא אם עשו נר מיוחד בעוד היום גדול 

)לפני פלג המנחה( בוודאי איכא משום כבוד שבת, והיאך שייך לומר דצריכין מעשה הדלקה דייקא.

ה( אש כח החידוש

אמנם יש כאן סוד פנימי בסוד הדלקת נרות שבת דהנה שאלנו למה מברכין על נר שבת יותר 
מלבישת בגדי שבת והכנת מאכלי שבת, והתשובה על זה, דבהדלקה יש מעשה מיוחדת שבורא 

דבר חדש שעדיין לא היה מקודם, דבכל הכבוד שבת שעושין כמו סעודת שבת ובגדי שבת 

וע"ז היצירה החדשה  יצירה חדשה,  אין עושין דבר חדש, משא"כ בהדלקת הנר, נעשה כאן 

שעושין מברכין ברכה להדליק נר של שבת.

ו( אש במוצאי שבת

וראיה לדבר זה מבואר ממה שמבואר דמברכין על האש במוצאי שבת, ואמרו חז"ל )בפסחים נד, 
א( שהש"י נתן דעה באדם הראשון מעין דוגמא של מעלה ולקח שני אבנים וטחנן זה בזה ויצא 

יש מאין, שעושין דבר חדש שהוא  דוגמא דמעלה, בחי' בורא  דזהו מעין  ומבואר  אור,  מהן 

האור.

ז( בא שבת בא מנוחה

וכמו"כ מבואר בדברי האריז"ל בכוונת הנרות, שנעשה כאן יחוד עליון יחוד נר הויה אהיה, 
הויה אדני הויה אלקים, שכל זה מבטא היחוד השלם שנעשה בשבת קודש, שזהו כעין בריאה 

חדשה, שהשבת הוא התחדשות הבריאה, שבמשך ששת ימי המעשה היה הבריאה חסר, כמו 

שאמרו חז"ל שהיה הבריאה חסר מנוחה, בא שבת בא מנוחה, ונמצא שעיקר הבריאה נעשה 

ידי מעשה הדלקת הנר, שזה מבטא שנעשה עכשיו  זה מבטאין על  וכל  רק ע"י שבת קודש, 

בשבת בריאה ויצירה חדשה, כעין הדלקת הנר.

ח( כבתה נרו של עולם 

וע"ז אמרו חז"ל )בשבת לא( שהאשה כבתה נרו של עולם ולכן היא צריכה להדליק, הנר שבת, 
שהשבת הוא התיקון של חטא אדם הראשון, שעיקר ביטוי של קדושת שבת הוא הדלקת הנר, 
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שמדליקין הנר, ובא התחדשות ויצירה חדשה לכאן, שזה נעשה ע"י האשה שהיא כיבתה נרו 

של עולם ועכשיו באה לתקן דבר זה.

ט( יוצר האדם

זמן  נבראו  ואע"ג שכבר  יוצר האדם,  וכלה מברכין  חתן  בכל  דהנה  יותר,  הדבר  לבאר  וכדי 
טובא לפני שהתחתנו, הרי באמת כל זמן שהיה כל אחד מהן פלג גופא, לא נחשב כיצירה כלל, 

דבימות  קודש,  שבת  בכל  נעשה  וכמו"כ  היצירה,  כשעת  נחשב  הנשואין  בשעת  עכשיו  ולכן 

החול נחשב האדם בחי' "פלג גופא", בחי' חסרון היחוד, וכשבא שבת קודש אז נעשה היצירה, 

וכל זה מתבטא בשעת הדלקת הנר, שנעשה היצירה החדשה.

י( פנים חדשות

נחשב  השבת  שעצם  בשבת,  חדשות  פנים  צריכין  דלא  בכתובות  בתוספות  מבואר  וכמו"כ 
כפנים חדשות, וכמו שאמרו חז"ל דאינו דומה מאור פניו של שבת, ובזה יבואר דכשבא שבת 

נעשה פנים חדשות, ומבואר היטיב בדברינו, וזהו סוד הדלקת הנר, שנעשה בחי' פנים חדשות, 

כעין הדלקת הנר שנחשב כהתחדשות.

יא( יצירה חדשה

היטיב מצות הדלקת הנר, ומה דהדלקה עושה מצוה, דלדברינו אין התכלית שיהא  ומבואר 
נר דלוק, דמצד עונג וכבוד שבת מספיק שיהא נר דלוק, אבל באמת יש כאן "מצות הדלקה" 

של  חדשה  יצירה  כאן  שנעשה  השבת  סוד  שזהו  חדשה,  יצירה  של  הדלקה  מעשה  לעשות 

ההתחדשות  של  הכח  מכין  שזה  שבת,  בערב  הנר  הדלקת  ע"י  נעשה  זה  וכל  שבת,  קדושת 

שיבוא בשבת )בחי' והכינו את אשר יביאו(.
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סיפורי מעשיות

פרק ה

ענף א

ָלִטיןא	.א ִלְבנוֹתאפָּ ֵעיָניוא בְּ םאהּוַטבא יאשָׁ כִּ ַהיָּם1,א ַעלא ָלִטיןא פָּ ּבוֶֹנהאלוֹא ְוָהָיהא ֶ	ָחד,א ֶמֶלְךא ְוָהָיהא ַהּיוֹם,א ַוְיִהיא

ם3. ִפינוֹתאהוְֹלכוֹתאשָׁ ֵמֲחַמתאֲ	ִויראַהיָּם2אְוַהסְּ

ַהנַּ"לאב.א ֶלְךא ַהמֶּ לא שֶׁ ָלִטיןא ַלפָּ ָסמּוְךא ּוָב	ָתהא ַהיָּם,א ַעלא הוֶֹלֶכתא ָהְיָתהא ַהנַּ"ל(א ֵקיָסרא תא ַהבַּ )ַהְינּוא ְוִהי	א

הּו	אטוֶֹעהאַעְצמוֹ. ים,אְוָסַבראשֶׁ םאֲ	ָנשִׁ ִליאַמְנִהיִגים4,אְוֵ	יןאשָׁ יטאְוָרָ	האְסִפיָנהאבְּ ֶלְךאִהבִּ ְוַהמֶּ

ָלִטין6.ג.א ן5,אְוִהי	אִנְתָקְרָבהאֶ	לאַהפָּ ןאכֵּ לּו,אְוָר	ּואגַּם-כֵּ כְּ ְסתַּ יִּ יו,אשֶׁ ְוִצוָּהאַלֲ	ָנשָׁ

ָלִטין7אְוִהְתִחיָלהאַלֲחזר.ד.א האָלּהאַהפָּ ָבהאַעְצָמּה:אָלמָּ ְךאִהְתַישְּׁ ַ	ַחר-כָּ

ֶלְךאְוֶהֱחִזיָרּה9אְוֱהִביָ	ּהאְלֵביתו10ֹ.ה.א ַלח8אַהמֶּ ְושָׁ

***

1 המושג לחיות קבוע על הים, מבטא שאין לו התיישבות על יבשה, אפילו שעל הים יש איי, )ואל תשאל על 'אנגליה' ואכמ"ל( 

וראה שלכן לא מצא 'אשה' המבטא 'יבשה' וכמ"ש חז"ל )סנהדרין עד:( אשה קרקע עולם. ולרמיזה 'אישה' אותיות 'יבשה' 

עה"כ. אישה מבטא הבעל ואכמ"ל.

2 למלך היה נראה מצד האויר, אבל האמת כנ"ל, שלא מצא אשה לכן לא מצא קרקע עולם על היבשה.

3 לכאורה הוא עוד טעם שבנה פלטין על הים וכן הלשון באידיש שהוא עוד טעם וצ"ע מה המעליותא בזה ואולי בשביל שידוך.

4 הכי יש בירה בלא מנהיג )מדרש(.

5 הלשון הוא כמו לעיל בבן הסוחר שסבר שטועה עצמו וציווה לשאר האנשים שיסתכלו ג"כ וגם הם ראו אדם על אילן. אלא 

שבבן הסוחר, הוא עצמו וגם הם ראו אותה, ואילו הכא היה להיפך שהוא וגם אנשיו לא ראו אותה.

6 מה היתה מחשבתה, אחר מעבריה בעבר, עוד פעם להכנס לנסיון, אך מחשבת העובד כל פעם להתחיל מחדש, כמו שיכול 

להיות נסיונות והפסדים כמו"כ יכול ליהות רווחים לאין ערוך.

7 מעיקרא מאי קא סבר ולבסוף.

8 ולא בעצמו כבן הסוחר.

9 ולכאורה בתחילה סבר שאין בספינה אנשים, ולא נתבאר באיזה שלב הוא שם לב שיש אנשיפם וספינה ואולי כשהתחילה 

לחזור, אזה הבין שיש אדם בספינה.

10 עתה לא כתב עדיין שאמרה שישבע לה ומשמע שבעל כרחה הביאה.
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ענף ב

ָהָיהארוֶֹצה-אל	אָרְצָתהאִהי	13,או.א יאִמיאשֶׁ יאל	אָהָיהאָיכוֹלאִלְברראלו12ֹ,אכִּ ה11,אכִּ ֶלְךאַהנַּ"לאל	אָהָיהאלוֹאִ	שָּׁ ְוַהמֶּ

ְוֵכןאְלֵהֶפְך,א

ת16.ז.א דָּ ֶ	נָּהאכַּ שָּׂ יִּ האַעדאשֶׁ ּל	אִיגַּעאבָּ ַבע14אָלּה15,אשֶׁ שָּׁ יִּ תאֵקיָסראַהנַּ"ל,אָ	ְמָרהאלוֹ,אשֶׁ םאַהבַּ 	ָתהאְלשָׁ בָּ ּוְכשֶׁ

ְךאַעלאח.א ֲעמדאכָּ תַּ ּה,אַרקאשֶׁ ּהאְול	אִיגַּעאבָּ לָּ ִפיָנהאשֶׁ חאֶ	תאַהסְּ ּל	אִיְפתַּ ָר	ּוי17אשֶׁ עאָלּהאְוָ	ְמָרהאלוֹ,אשֶׁ בַּ ְוִנשְׁ

האִמןא ַקחאִ	שָּׁ לָּ ֵהִביָ	ה,אְלַבלאי	ְמרּו19,אשֶׁ חוָֹרהאשֶׁ ְוָ	זאִיְר	ּואַהּכל18אֶ	תאִרּבּויאַהסְּ ּשּׂוִ	ין,א ַהיָּםאַעדאַהנִּ

ן. ּוקאְוִהְבִטיַחאָלּהאכֵּ ַהשּׁ

א ִביָלּה.ט. שְׁ ָלִטיןאבִּ ּלוֹ,אּוָבָנהאפָּ צּואְוָיבוֹ	ּואַעלאַהֲחֻתנָּהאשֶׁ ְתַקבְּ יִּ ִדינוֹת,אשֶׁ ַתבאְלָכלאַהמְּ ֶלְךאכָּ ְוַהמֶּ

***

וגם במק"א מתבאר איש בחי' רוח ואשה בחי' נפש, ובלשון מאמרי ספרי  ז.(  ויקרא  )זוהר  גופיא  11 האיש ללא אשה פלג 

חסידות )תולדות יעקב יוסף(, איש בחי' נשמה, ואשה בחי' גוף. ויתבאר אם לא מוצא אשה פי' שהוא רוח ונשמה הנע ונד 

בארץ, כקין שלא מצא מקום ישוב בעולם.

וסימנך כהנ"ל שמקום מושבו היה על הים ששם יחוגו וינועו כשיכור וכל חכמת תתבלע, אפילו מתי שמושבו על האיי הים.

12 ומרוב גאוותו י"ל שלכן לא מצא מקום ישוב אלא בים והבן.

13 לכאורה הא ניחא מצידו לא מצא אשה, אבל מה טעם שכל מי שהוא רצה היא לא רצתה, וי"ל.

14 בבן הסוחר הלשון הבטחה וכאן לשון שבועה משמע שהיה פחות נאמן מבן הסוחר.

15 בכל מהלך המעשה חוזר ונשנה הבקשה והבטחה מהבת הקיסר, וגם שהבטיחו ונשבעו לה, והבן שזהו השמירה העליונה 

שמקבלת נשמת ישראל קודם שיורדת בעולם שאם רצונה בשמירה יהיה לה סייעתא דשמיא

 וזהו מה שאומרים חז"ל שנשמה קודם שיורדת לעולם משביעין אותה תהיה צדיק ואל תהיה רשע, והאריכו במאמרי חסידות 

מהו לשון השבועה בכמה אופנים, ואחת מהן לשון שובע שמשבעים לה אור הרוחניות מגילוי אור אין סוף ויכול להתגבר על 

כל הנסיונות, וגם על החיצונים שרוצים לפגוע בקדושה מכח שבועה הנ"ל מסנוור עיניהם ויראים לגדשת לקדושה, אבל הכל 

תלוי בבחירת נשמת ישראל בגוף.

16 לכאורה מאן דכר שמיה נישואין אחר שלא מצא בעבר כאוות נפשו, ואולי היא הבת קיסר לא ידעה מעבריו וחששה לכל 

מה שרגילה.

ולכאורה יש לומר שרצה אותה כפי שבעבר היה רוצה נשים, אלא שהם לא רצו אותו, וכאן היה בעל כורחה כפי שדייקו לעיל.

17 מה הביטוי ראוי. יתכן שאמרה בנוסח זה כי ראתה שהוא עושה בעל כורחה, לכן דיברה אליו בלשון שישכנע אותו והיינו 

שכך ראוי ויאה לו.

18 לכאורה חוזר ונשנה כעין מעשה בן הסוחר, שם לא רצתה לגלות מי היא עד הנישואין, וכאן לא תתגלה רכושה עד הנישואין.

19 סברת מי הוא, הלא מה ולמה עזרה הבת הקיסר להמציא נוסח כזו וכו', ולמה לא בפשטות שלא יגע  ותו לא מידי וכו', ואם 

יש סברה שלא יחשבו שהמלך לקח אשה מן השוק שהוא המלך ימצא רעיונות וכו' אין לאומרו.

ואולי מפני שהיה מתנהג איתה בעל כורחה לכן היתה צריכה להמציא הסדר שישכנע אותו לכך.



-ח-

ענף ג

ּהאי.א ְהיּואִעמָּ יִּ ִריםאשֶׁ נוֹתאשָּׂ ר20אבְּ יִָּבי	ּואָלּהאַ	ַחד-ָעשָׂ ָתה,אשֶׁ ְוִהי	אִצוְּ

א דוִֹליםאְמ	ד21,אי	. ִריםאגְּ נוֹתאשָׂ ראבְּ ְלחּואָלּהאַ	ַחד-ָעשָׂ ֶלְך,אְושָׁ ְוִצוָּהאַהמֶּ

א ָלִטיןאְמֻיָחד.יב. ןאפָּ ָלִטיןאְמֻיָחד22,אְוִהי	אָהְיָתהאָלּהאגַּם-כֵּ ּוָבְנ	ּואְלָכלאַ	ַחתאפָּ

א ּה.יג. םאִעמָּ ֲחִקיםאשָׁ יר23אּוְמשַׂ ְכֵלי-שִׁ רוֹתאבִּ צוֹתאֵ	ֶליָה,אְוָהיּואְמַזמְּ ְוָהיּואִמְתַקבְּ

א ם.יד. ֲחִקיםאשָׁ ּה,אְוָהיּואְמשַׂ ֶהםאַעלאַהיָּם,אְוָהְלכּואִעמָּ ֵלְךאִעמָּ תֵּ ַעםאַ	ַחתאָ	ְמָרהאָלֶהם,אשֶׁ פַּ

א רּואְוָנְפלּואטו. כְּ תַּ ִפיָנה,אְוִנשְׁ סְּ בַּ יֵּׁשאָלּהאְוָנְתָנהאָלֶהםאֵמַהיִַּיןאשֶׁ ַיִיןאטוֹבאשֶׁ דא	וָֹתםאבְּ ַכבֵּ תְּ ְוָ	ְמָרהאָלֶהם,אשֶׁ
ְכבּו24. ְושָׁ

א ִפיָנה.טז. ילוֹנוֹת-ּוָבְרָחהאִעםאַהסְּ האַהוִּ ִפיָנה,אּוֵפְרשָׂ יָרהאַהסְּ ְוָהְלָכהאְוִהתִּ

***

ענף ד

ֶלְך:יז.א ִפיָנהאֵ	יֶננָּּהאְוִנְבֲהלּואְמ	ד,אְוָ	ַמראַהמֶּ ַהסְּ יו(אֵהִציצּואְוָר	ּואשֶׁ ֶלְךאַוֲ	ָנשָׁ ְוֵהםא)ַהְינּואַהמֶּ

20הי"א רומז לי"א סממני הקטורת וכל סודותיה, אבל בפשטות מהו מספר י"א.

21 וי"ל שהיא הבת הקיסר ביקשה בנות שרים, והוא המלך נתן לה בנות שרים 'גדולים מאד'

22 מהו המעלה לבנות לכל אחת פלטין הלא צריכין כולן כאחת לשמש את הבת הקיסר.

23 מהו מעלת היכולת לזמר ולנגן בפנימיות. ויש לומר ע"פ מ"ש בליקו"מ )קמא סוף תורה כז( וירא )ה'( בצר להם בשמעו את 

רנתם על ידי שמיעת קולו, הקדוש ברוך הוא רואה מי שמצר לו, איזה עכו"ם מצר לנו וכו'. ואמר, שעל כן כשיש, חס ושלום, 

איזה גזרה וצרה לישראל מאיזה עכו"ם, אזי טוב לנגן הנגון של אותה העכו"ם שמצר להם, חס ושלום. וזהו: "בשמעו את 

רנתם" 'רנתם' דיקא, הינו רנה ונגון שלהם של אותה העכו"ם שמצרה לישראל, חס ושלום: עכ"ל.

וי"ל ניגון מבטא עליות וירידות המתחברים ונהפך לניגון ומעליותא, בסוד כל משבריך וגליך עלי עברו, שבשעת מעשה לא 

רואה רק הירידה וכו' ושוב לבסוף אפשר לחבר הכל ולראות היופוי, וזהו סוד הניגון של לעתיד.

והחכם רואה את הנולד שבגולה שר הניגון ואפילו בשעת ירידה יש לו את הכח לראות את העתיד.

24 בתוך הספינה, ולכאורה למה לא עשתה כמו בעבר עם המאטרסאן של הבן הסוחר שהשאירה את המאטרסאן בחוץ לספינה, 

ואולי שהיה מיד נרגש למלך שי"א הבנות שכרות על היבשה, והיה רודף אחריה, משא"כ כאן ידעה שיעבור זמן עד שיבינו 

הענין מהנעשה כאן, ויעבור זמן עד שתפליג ולא יכלו לרדוף אחריה.

ועוד יש לומר שם היה זכרים ולא רצתה ליהות עמהם, וכאן נקבות.

ועוד יש לומר ששם היה הזכרים אנשי הבן הסוחר, וכאן היא הבת הקיסר ביקשה מהמלך מרצונה ליתן לה י"א בנות וממילא 

הם שייכים אליה.



-ט-    /תיפורימרשיות

א ֶלְךאל	אָהָיהאיח. יאַהמֶּ זוֹא)כִּ יאַצֲעָרּהאִיְהֶיהאגָּדוֹלאְמ	דאַעלאְסִפיָנהאְיָקָרהאכָּ ְת	ם,אכִּ ידאָלּהאפִּ ּל	אְלַהגִּ ִהזֲָּהרּואשֶׁ

ַחְדָרּה(,א ִהי	אֲעַדִיןאבְּ ִפיָנה,אְוָהָיהאָסבּוראשֶׁ ְרָחהאִעםאַהסְּ ַעְצָמּהאבָּ ִהי	אבְּ יוֵֹדַע,אשֶׁ

א ִריםאיט. נוֹתאשָׂ ָרָרהאַ	ַחתאֵמַהבְּ ְלחּואֶ	תאשְׂ ִפיָנה,אַרקאִישְׁ ֶלְךאָנַתןאְלֶ	ָחדאֶ	תאַהסְּ ַהמֶּ ְסּבר25,אשֶׁ גַּםא	ּוַליאתִּ

ָחְכָמה. ידאָלּהאבְּ ַהנַּ"לאְלַהגִּ

ָמְצ	ּואכ.א ֲחָדִרים-ְול	א רא ָהַ	ַחד-ָעשָׂ ְלָכלא ְוֵכןא ִניא ְלֶחֶדראשֵׁ ְוֵכןא ָ	ָדם,א ָמְצ	ּוא ֶ	ָחד26-ְול	א ְלֶחֶדרא ְוָהְלכּוא

ָ	ָדם27.

ְוִנְבֲהלּואכ	.א ָ	ָדם,א ָמְצ	ּוא ְלַחְדָרּה-ְול	א ְוָהְלכּוא ָלּהא ידא ְלַהגִּ ְזֵקָנה29א ָרָרהא שְׂ ְיָלה28א לַּ בַּ לַחא ִלשְׁ ימּוא ְוִהְסכִּ

ְמ	דא.

א ֵהםאכב. האָר	ּואשֶׁ רוֹתאֶזהאִמזֶּה,אְוַעתָּ יעּואָלֶהםאִ	גְּ יַּגִּ ָהיּואְרִגיִליםאשֶׁ ִריםאַהנַּ"ל,אשֶׁ נוֹתאשָׂ לאַהבְּ ַוֲ	ִביֶהןאשֶׁ

ם-ְול	אָמְצ	ּוא ַעְצָמןאְלשָׁ ִריםאְוָנְסעּואבְּ נוֵֹתיֶהםאָעְמדּואַהשָּׂ ֶרתאִמבְּ רוֹת,אְוֵ	יןאָלֶהםאׁשּוםאִ	גֶּ ׁשוְֹלִחיםאִ	גְּ

נוֵֹתיֶהם. ֶ	תאבְּ

א ּקוִֹריןאכג. וְֹלִחיןאַהַחיִָּביםאִמיָתה,אשֶׁ שּׁ ַהְינּואְלָמקוֹםאשֶׁ ֶלְך30א)דְּ לַחאֶ	תאַהמֶּ ְוָחָרהאָלֶהםאְמ	ד,אְוָ	ְמרּואִלשְׁ

ֵריאְמלּוָכה,א יאֵהםאָהיּואַהשָּׂ יְקן(,אכִּ ַפראשִׁ

ְלכּותוֹאכד.א ימּואְלַהֲעִבירוֹאִממַּ ָבר31?אְוִהְסכִּ דָּ יאֶנֱ	ַנסאבַּ ּלּוַח,אכִּ ְתַחיֵּבאשִׁ יִּ ֶלְךאשֶׁ בּו:אֶמהאָחָט	אַהמֶּ ַ	ְךאִנְתַישְּׁ

ּוְלָגְרׁשוֹ,אְוֶהֱעִבירּוא	וֹתוֹאְוֵגְרׁשּוהּו32,אְוָהַלְךאלוֹא.

***

ענף ה

ִפיָנה.כה.א ִרים(אָהְלָכהאִעםאַהסְּ נוֹתאשָׂ ראבְּ ְרָחהאִעםאָהַ	ַחד-אָעשָׂ בָּ תאֵקיָסראַהנַּ"ל,אשֶׁ ְוִהי	א)ַהְינּואַהבַּ

25 לכאורה היה כוונתו, משום דאז יש בזה הפרת אמונים בינו לבינה.

26 מקודם נקרא פלטין ועכשיו חדר

27 ולכאורה לא נבהלו, היות שסברו אולי הם נמצאות אצל הבת הקיסר.

28 למה דווקא בלילה

29 למה דווקא זקינה ואולי שזקנה תוכל לישב דעתה.

30 אם מלך הוא הרי הוא מושל עליהם ולא כתב שהיה כאן מרידה.

31 פירוש שהבינו שהיה כאן ערמת והתחכמות הבת הקיסר.

32 ראה והבן הלא המלך הזה מסר י"א בנות, המבטא כנגד י"א סממני הקטורת שבזה מעלים את הקדושה מבין הקלי', וכנעשה 

העלאת הקדושה ממילא מתבטל הרע בבחי' )זכריה יג ב( ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, וממילא נופל מלכם.



-י-

א ָבראכו. ִפיָנהאכְּ ַהסְּ ָיְדעּואשֶׁ יאל	א ִמּקֶדם33,אכִּ ֵחקאכְּ )ְוִהְתִחילּואׁשּובאְלשַׂ ַהנַּ"לא רוֹתא ִנְנֲערּואַהשָּׂ ְךא ַ	ַחר-אכָּ
	ןאְקָצת34. ֶההאעוֹדאכָּ יָבהאָלֶהם:אִנשְׁ ָפר(,אְוָ	ְמרּואָלּה:אַנֲחזר!אְוֵהשִׁ ָהְלָכהאִמןאַהסְּ

א ִמןאכז. הא ְרשָׂ פֵּ ָברא כְּ ִפיָנהא ַהסְּ שֶׁ ָלֶהם,א ְוהוִֹדיָעהא ְלֵביֵתנּו!א ַנֲחזרא ְוָ	ְמרּו:א ְסָעָרהא רּוַחא ָעַמדא ְךא ַ	ַחר-כָּ
ָפר35. ַהסְּ

ןאכח.א ֵבראֵמֲחַמתאָהרּוַחאְסָעָרה,אַעלאכֵּ שָּׁ ןאתִּ ָהְיָתהאְיֵרָ	האפֶּ ן,אְוָ	ְמָרה,אשֶׁ ָתהאכֵּ ֲ	לּוא	וָֹתּהאַעלאֶמהאָעשְׂ ְושָׁ
יָל	וֹת. יָרּהאְוִלְפרשׂאַהוִּ ֻהְכְרָחהאְלַהתִּ

33 וזהו העולם הזה שבני אדם שיכורים כלוט וכשקמים ממשיכים לשחק וכו', עד שבא 'רוח סערה' מתחילים לתפוס את עצמם 

ושם נודע להם שנמצאים שלא במקום ישוב.

34 ובקלות דחתה אותם.

35 משמע שלא רצה להודיע שהיא ברחה אלא עשתה בדרך חכמה שרק אחר שהיה רוח סערה הודיעה להם וחשבו שמפני הרוח 

סערה, היתה מוכרחת להתיר את הספינה, וכפי שמבואר בהמשך המעשה.



-יא-    /מרפאלשומ

מרפא לשון
כבודה פנימה

א. שני חומות

יתן לך ומה  זימרא מאי דכתיב מה  יוסי בן  ר'  יוחנן משום  ר'  )בערכין טו, ב( "אמר  חז"ל  אמרו 
יוסיף לך לשון רמיה אמר לו הקדוש ברוך הוא ללשון כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל 

כל אבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם 

ואחת של בשר מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה". 

ומבואר בדברי חז"ל אלה סוד הלשון שהוא שונה מכל האברים שהוא מוסתר מבפנים.

ב. כבודה פנימה

על  ופשוטו של מקרא קאי  פנימה,  כל כבודה בת מלך  יד(  )מה,  לפרש עפמש"כ בתהלים  ויש 
האשה שהיא מצניעה את עצמה, ורק "פנימה" אצל בעלה שם היא חיה ומתקשטת וכו', וכמו 

שנפסק בשו"ע )אה"ע סי' ע"ג( שאין לאשה להרגיל את עצמה לצאת הרבה שאין יופי לאשה אלא 

יוצאה תמיד  יא( שגנאי לאשה שתהיה  )פי"ג מהל' אישות הל'  לשבת בזוית ביתה, וברמב"ם ובטור 

פעם בחוץ פעם ברחובות ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא יניחנה לצאת אלא כמו פעם אחת 

בחודש או פעמיים בחודש וכו'.

ג. מלכות פה

קרינן  פה  מלכות  אליהו  בפתח  כמוש"כ  "הפה", שהיא המלכות  כן  לומר שכמו  יש  ולפי"ז 
לה, היא בחינת האשה שאין כדאי לה לצאת ממקום הסתרה ומביתה, ונאמר על הלשון גם כן 

כל כבודה בת מלך פנימה, שכמו אצל המלכות יש סוד הצניעות, כמו"כ אצל הפה נאמר סוד 

להורות שיהא המלכות  להפה, בשונה מכל האברים,  חומות מסביב  שני  יש  הצניעות, שלכן 

בבחי' האשה שלא תהא יצאנית, ושיהא צנועה בירכתי ביתה.

ד. דיבור מלכות

דמבואר בפנימיות שהלשון נקרא יסוד בחי' הדכר והפה היא המלכות, הרי כל זה רק  והגם 
כל  הרי  הגוף,  כל  בערך  אבל  המלכות,  והפה  היסוד  הוא  הלשון  שאז  והפה,  הלשון  בערך 

מערכת הדיבור הוא בחי' המלכות.
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ה. נסתר וגילוי

ביאר המהר"ל )חידושי אגדות ערכין שם( "יש לך לשאול דמה ענין השכיבה הזאת מועיל  וכמו"כ 
וכי בשביל כך אין יכול לדבר בלשון, וכן מה שיש ללשון שתי חומות בשני צדדין וכי דבר זה 

מונע הדבור. יש לך לדעת כי דברי חכמים עמוקים, כי הלשון הזה שהוא מיוחד להוציא הדבור 

ממנו אל זולתו. 

אל  הנסתר  מן  לזולתו  הדבר  שיוציא  נברא  אחד  אבר  שאין  אבר,  בשום  תמצא  לא  זה  ודבר 
ואין אחד מהם  וכן כל הדברים הם כך.  הגלוי, שהאוזן מקבל הדברים, והעין מקבל הראות, 

נברא לפעל זה להוציא לזולתו, רק הלשון שעיקר בריאתו להוציא הדבור אל זולתו. ומפני כך 

הלשון מסוגל ומוכן אל לשון הרע, שדבר זה הוא יוצא לדבר בזולתו, כדכתיב )תהלים נ'( תשב 

באחיך תדבר בבן אמך". עכ"ד.

שהפה תקפידה שנוה מכל האברים, שהעין רואה והאוזן שומעת, אבל הפה מוציא דברים אל 
זולתו, ודבר זה ליכא בשום אבר, שכל זה מבטא בחי' מה שמוציאין חוץ ממנו, בחי' המלכות, 

וע"ז הזהירו חז"ל שיש שני חומות, ליזהר בהמלכות שלא תצא חוץ לביתה, שזהו סוד מדת 

השתיקה והצניעות.

ו. מם פתוחה וסתומה

עוד בשל"ה הקדוש )פר' קדושים( וזה לשון קדשו "מה יתרון לבעל הלשון. אמרו רבותינו  ועי' 
כו',  זקופות  האיברים  כל  וגו'  לך  אתן  מאי  ללשון,  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  ב(,  טו,  )ערכין  ז"ל 

ולא עוד אלא שתי חומות אחת כו'. סוד חומות המפורצות מם פתוחה, הוא מאמר פתוח, אז 

החומות מפורצות. אבל שומר פיו ולשונו, מם סתומה, גדורה ומוקפת חומה מכל הצדדים, זהו 

למרבה הםשרה ולשלום אין קץ )ישעיה ט, ו(. סוד מאמרם ראה שאין פתחיהן מכוונת )ב"ב ס, א(" 

עכ"ל. 

ומבואר מדבריו כדברינו דסוד הלשון הוא סוד הצניעות והצנע לכת בבית פנימה.

ז. צדק תדברון

)פט.( אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק  מובן מאד סוגיית הגמרא בחולין  ולפי"ז 
תדברון מישרים תשפטו בני אדם מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם יכול אף 

לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברון יכול יגיס דעתו ת"ל מישרים תשפטו בני אדם עכ"ל. 
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אומרים יכול אף בדברי תורה כן, וכבר נתקשו הספרים מה היה ההוא אמינא שאף  שחז"ל 
בדברי תורה הוא כן.

ח. הוצאת הדיבור

תורה  בדברי  לדבר  אפשר  דאיך  דברינו,  כל  על  להקשות  יש  דבאמת  היטיב  יובן  ולדברינו 
ובבתי  כנסיות  בבתי  בפרהסיא,  תורה  דברי  ומדברים  בחוץ,  הדבור  את  שמוציאין  ותפלה, 

ומה  נאמר  ומתי  תורה,  דברי  לפרסם  שצריכין  תרונה  בחוץ  חכמות  נאמר  מתי  בההבדלים  חז"ל  ע"ז  האריכו  )וכבר  מדרשות 

ירך בסתר, עי' מו"ק טז, ב, ובשו"ע יו"ד סי' רמו(, ולכאורה באשה לא מצאנו כה"ג שיש מעלה בזה שהיא 

בחוץ, ואדרבה עדיף לה להיות תמיד בצניעות )ולבית המשתה ולבית האבל הוא מוכרחת ללכת, אבל מצד עצם 

מציאותה מעלתה היא רק כשהיא בפנים, וכמו"כ ההתקשטות היא בעיקר בפנים בביתה(.

ט. כבוד שמים

על  ומגלה את עצמה אלא לצרכה  לומר דכמו שמצאנו אצל אשה שאינה פותחת  יש  אמנם 
פיו  את  פותח  ואינו  בצניעות,  להיות  כלי המלכות, שצריכה  בהדבור שהיא  כמו"כ  תורה,  פי 

אלא לצורך התורה והתפלה, בפני בעלה, שזהו בחי' יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, ולפי"ז 

יובן מאד מה שאמרו חז"ל )שם( שיעשה עצמו כאלם, דהיינו שסוד הפה, שתהא בצניעות כעין 

המלכות, שנועדה לעבודת השי"ת שאסור לה להיות בגלוי רק בתוך ביתה לצרכה על פי תורה, 

לגלות  שלא  כאלם,  עצמו  לעשות  האדם  של  שאומנות  המלכות,  שהיא  הקדוש  בפה  וכיו"ב 

המטמון שהיא הפה, שהפה היא השכינה, שהוא גלוי הנשמה, שאסור לגלות אותה רק בפני 

קודשא בריך הוא, וע"ז אמרו חז"ל יכול אף בדברי תורה כן שימעט בדברי תורה, לרוב קדושת 

הפה, וע"ז אמרו חז"ל שצדק תדברון שלצרכי היחוד השלם בתורה ותפלה אדרבה יש מעלה 

של דיבור, וידבר כמה שיותר, בחי' פטפוטי דאורייתא, שזהו כל התענוג של קודשא בריך הוא 

שהמלכות מתגלה לפניו, אבל כל זה רק בדברי תורה, אבל שלא בפני בעלה, מצוה שלא תהא 

יצאנית, ואדרבה יש להסתיר הפה והלשון כמה שיותר, שיהא כל כבודה בת מלך פנימה.

*****
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סוגיא דחורבן הבית

א. שנאת חינם

 בימי בין המצרים ועסוקים לתקן פגם חורבן בית המקדש, הרי אמרו חז"ל שבית שני נחרב 
עקב שנאת חנם וביאר החפץ חיים באריכות בהקדמתו, דעיקר העבירה של שנאת חנם מתבטא 

דייקא בהלשון הרע שדברו )עיי"ש שהאריך להוכיח כן באריכות(. וכמו"כ בבית ראשון ג"כ היה החורבן 

עקב הלשון הרע, כמבואר בסוגיא דיומא )ט, ב( דאצל נשיאי ישראל היה עון זה גם בבית ראשון, 

)וכמבואר בספר דניאל ששורש חורבן בית שני כבר נגזר בעת חורבן בית ראשון, שהשורש כבר היה אז( וכל זה נובע מחטא 

המרגלים שהיה חטא לשון הרע כמבואר בערכין )טו, א(.

ב. חורבן הבית

ויובן היטיב הדבר שדוקא ע"י לשון הרע נחרב הבית, כמבואר בלקו"מ )קמא לא( דעיקר חומרת 
העון כשמוציא הדבר מכח אל הפועל, שזהו ע"י כח הדיבור, כמוש"כ נפשי יצאה בדברו, שכל 

הכיסופים הרעים כל זמן שלא הוציא אותם בפיו, הרי הם נעלמים, וכשמוציא אותם מפיו, אזי 

נעשה הדבר למציאות. 

ולפי"ז יובן שהשנאת חנם שהיתה ביניהם אם לא היו מוציאין זה מהפה לא היו נענשים כל 
רז"ל,  שדרשו  דרך  על  ביעקב",  און  הביט  "לא  כ"ג(  )במדבר  שכתוב  "וזה  וז"ל  שם(  )וכמוש"כ  כך 

'מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה' )קדושין מ' ועין ירושלמי פאה פרק א'(. וזהו "לא 

הביט או"ן, ראשי תבות וי אבדה נפש )ביצה ט"ז(, שהוא בחינות השתוקקות וכסופין כנ"ל. הינו 

שהשתוקקות וכסופין רעים אין הקדוש ברוך הוא מצרף, וזה 'לא הביט און ביעקב'  ". עכ"ל.

שהעיקר הוא הוצאת השנאת חנם מכח אל הפועל שזה נעשה דייקא ע"י הדבור של הלשון 
הרע.

ג. בטחון מופרז

והנה כשנעיין מהו גודל המכשול של הלשון הרע, ומאין נובע טבע הרע לדבר רע על חבירו 
חבירו  של  החטאים  לגלות  חשודים  קודשים  ישראל  אין  ובוודאי  ישראל,  בר  שום  על  או 

מי  מופרז", שכל  עצמי  "בטחון  שנקרא  ממה  בא  המצוי  הרע  הלשון  אלא שעיקר  הנסתרים, 

וחסרונו,  ומבין חולשת חבירו  שמדבר על חבירו מרגיש שהוא בוודאי הוא מבין על חבירו, 

ומזה בא הגסות הרוח שמשחרר את פיו לדבר על השני. 
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משא"כ אם לא היה בוטח בעצמו כל כך, והיה מסתפק בדבר שאולי הוא טועה, ואולי אינו 
מבין בכלל בחבירו, אזי לא היה פותח פה לדבר, ונמצא שעיקר הלשון הרע נובע מהגאווה, 

וממה שהוא בוטח בעצמו, שהוא מבין את חבירו, ומזה בא העזות לדבר שלילי על חבירו.

ד. מלעיבים במלאכי מעלה

גרוע מזה ח"ו שנדמה לו שיכול לדבר אפי' על רבנים וגדולי ישראל, שהוא מבין גם  ויותר 
עליהם ובטוח בישרות מוחו ודרכו, שהוא הצליח לפענח היטיב את חולשתם וחסרונם, ומוכן 

לדבר גם עליהם, ולהגיד עליהם חוות דעתו, )וכמוש"כ הרמב"ם בסוף הל' טומאת צרעת(, שבתחלה מרבה 

כענין שנאמר תאלמנה שפתי שקר  בגנות הצדיקים  כך באין לספר  ומתוך  לדבר דברי הבאי, 

הדוברות על צדיק עתק ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם כענין 

באין  כך  ומתוך  בנביאיו  ומתעתעים  דברים  ובוזים  האלהים  במלאכי  מלעיבים  ויהיו  שנאמר 

לדבר באלהים וכופרין בעיקר עכ"ל.

ה. טבע בנפש

והנה באמת הטבע הזה הוא כל כך עמוק בנפש מי שלקוי בו, שבאמת כמעט אין דרך להוציא 
אדם מזה, כי נדמה לכל אחד בוודאות, שהוא יכול לדבר על חבירו ומבין ובקי היטיב בחסרונו 

של חבירו, אם ישאלו אותו הלא יש גם "צד שני", והאם שמעת באמת את הצד של חבירך, 

לו באמת היית רואה שאין הדברים פשוטים כמו שאתה  ואולי אם היית מדבר עמו ומקשיב 

חושב, רק שזהו טבע האנושי שמרגיש משוחרר לדבר מה שנדמה לו עתה, ובוודאי הוא צודק 

והאמת הוא בצדו, לפי מה שבטוח בעצמו  ובטוח שאין "צד שני" כלל,  במה שמדבר עתה, 

בהישרות שיש לו במוחו ולבו.

ו. הפוסל במומו

ויש חולי רע יותר רח"ל, שבאמת גם המדבר לקוי מאד בחסרון זה, כמו לדוגמא שלועג על 
חבירו שהוא לקוי בגאוה, או בשלום בית וכו', ובאמת גם הוא עצמו רחוק מאד מענוה ומשלום 

בית, ודוקא משום כך מדבר על חבירו בחי' כל הפוסל במומו פוסל )קידושין מ, א(.

הכהו  שלא  אע"פ  פירש"י  רעך,  תכה  למה  לרשע  "ויאמר  יג(,  פסוק  ב'  פרק  )שמות  יקר  כלי  ועי' 
בהרמת יד נקרא רשע, רעך רשע כמותך, וקשה מי הגיד למשה כי זה רשע כמותו, ועוד היכן 

ונ"ל שלשון הכאה שייך גם בלשון,  ידו להכותו.  וירם  כתיב שבקש להכותו שהרי לא נאמר 

כמ"ש )משלי יב יח( יש ביטה כמדקרות חרב. וכתיב )דברים כז כד( ארור מכה רעהו בסתר. כי המטיל 

מום בחבירו אין לך מכה גדולה ממנו, ורז"ל אמרו )קידושין ע.( כל הפוסל במומו פוסל, ומשה 
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מן  להיות  הצדיקים  מדת  כי  רשעים,  שניהם  וא"כ  וגדופים  בחרופים  נצים  עברים  שני  ראה 

כי  כמותך ממש  רעך רשע  וקראו  ואינן משיבין,  קול מחרף  עולבים שומעים  ואינן  הנעלבים 

באותו מום שאתה פוסלו ומכהו בשוט לשונך ודאי אותו מום נמצא גם בך כי הפוסל במומו 

פוסל, ע"כ אמר למה תכה רעך כי הוא רעך במום".

ז. תקנתן של מספרי לשון הרע

והנה העצה היחידה נגד כל הטבע הזה הנ"ל )שאין רואה הצד השני(, הוא רק כמוש"כ בגמ' ערכין 

)טו, ב( מה תקנתן של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה שנא' מרפא לשון 

)עי' בט"ז או"ח סי' מז סק"א(, שזהו העצה  עץ חיים וכו', והלשון "יעסוק בתורה", משמע דרך עיון 

והתקנה למספרי לשון הרע.

ח. יעסוק בתורה

חברותא  עם  כשלומדים  ובפרט  וכו',  ותוס'  גמרא  בעיון  התורה  דכשלומדים  הדבר  וביאור 

כמאמר חז"ל תורה נקנית בחבורה, הרי רואה שלכל סברא יש לו בתורה והוא בטוח בישרותה 

לראות  מתחיל  ובזה  אחרת,  סברא  לו  ונראה  ממש,  סוגיא  אותו  רואה  חבירו  הרי  ונכונותה, 

שכמה שהדבר נכון שיש לו שכל ישר, הרי גם חבירו יש לו שכל ישר כמוהו, וחבירו בישרותו 

רואה את הדברים בעין אחר, ובזה יגיע להשפלות הראויה בכח קדושת התורה, שיזכה לראות 

איך שכל אחד יש לו סברא אחרת בתורה.

ט. אכשור דרא

הישרות,  אור  עליו  נגה  לא  עדיין  וחבירו  הישר,  שכל  לו  יש  הוא  שרק  לו  ידמה  עדיין  ואם 

הרי ב"ה איכשר דרי שבזמנינו יש ליקוטים טובים ששם רואים בכל סוגיא, כל השיטות שיש 

הרי  בסברתו,  צודק  שהוא  שכמה  לראות  יווכח  ומיד  וענין,  ענין  בכל  והאחרונים  בראשונים 

הצודק  הוא  שרק  יחשוב  ולפעמים  כמותו,  שסבורים  אחרונים  או  ראשונים  לו  יש  חבירו  גם 

שהרי סברתו בסוגיא הוא הסברא שנפסקה כן ההלכה, אבל הרי גם חבירו כיון לאיזה ראשון 

או אחרון, ואע"ג שאין פוסקים כמו פוסק זה, הרי הוא תורה ממש מן השמים, ובזה מתחיל 

ולאן כל אפין שוין והכל  ודרכו משלו,  יש לו אמת משלו,  להווכח באופן ברור, שלכל אחד 

תלוי בשורשי הנשמות )ועי' לשון אדמוה"ז בתניא קדישא בההקדמה, וזה לשונו הקדוש כי אין כל השכלים והדעות שוות 

להעתיק? עד נודע בשערים בעלה(.
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י. חברותא או מיתותא

הרע  לשון  בדבור  להכשל  שלא  והשפלות  טובות  המדות  לקניית  נאמנה,  עצה  הוא  ובאמת 
שיהא לכל אחד ואחד שיעור בעיון כפי יכלתו, שאע"ג שרגיל בלימוד הגירסא וכו', ולומד גמ' 

וכו', יעשה לעצמו עם חברותא שיעור  ושו"ע בפשיטות, הרי מהראוי שלפחות פעם בשבוע 

בעיון, והחברותא יעמיד אותו במקומו שלא יטעה את עצמו, ויראה בנקל איך שכל אחד יש לו 

אמת ודרך וסברא ישרה משלו, ובזה יזכה להבין שכמו כן הדבר בכל הענינים שלא מה שנראה 

לו כנכון וישר, גם חבירו צריך להחזיק כן, שלכל אחד יש דרך וסברא משלו. 

וכו', כי  ויפסיק לדבר על אחרים דברי עתק  ועזותו,  ירד טיפין טיפין גסותו  בעזר הש"י  ואז 
יאבד הטבע הרקע של הבטחון בעצמו, ויראה שכל מה שנדמה לו כנכון וישר הרי חבירו סובר 

ובזכות העסק הקדוש של תיקון הלשון  ויתקן חטא לשון הרע,  וישפיל דעתו כאזוב,  אחרת, 

כמקדם  שבותנו  וישיב  ותפארתנו,  מקדשינו  בית  בתפארתה,  הוי'ה  בית  מהרה  לראות  נזכה 

בב"א.
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והלכת בדרכיו

א. עזר כנגדו

בפסוק )בראשית ב, יח( ויאמר הויה אלקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, וביאר 
רש"י )מחז"ל יבמות סג( דעזר כנגדו, היינו שזכה נעשית לו עזר לא זכה כנגדו להלחם, ובפשטות 

הביאור בדברי חז"ל אלה שזכה נעשית לו עזר, דאם זוכה הרי אשתו מתבטלת אליו ונעשה לו 

כשמש וכעזר לו, והיא משתלבת עמו בכל טבעיו ודרכיו, וכשלא זכה נעשית כנגדו להלחם בו, 

וכמו שמביאים חז"ל )שם ביבמות( עובדות שונות בקשיים שיש מנשים שונות שאינם מתבטלים 

לבעליהם, שכל זה הוא בחי' לא זכה, וכמו"כ במדרש )בפסוק הנ"ל( דזכה נעשית לו כאשתו של 

ר' חנינא בן חכינאי ולא זכה נעשית כאשתו של ר' יוסי הגלילי, )שעשתה רעות לבעלה כמו שאומרים חז"ל 

שם(.

ב. המעלה הגדולה

אבל באמת אין זה פשטות הפסוק של אעשה לו עזר כנגדו, דלפי דרשת חז"ל "כנגדו" משמע 
שהכנגדו הוא כולו שלילי שזה רק אם "לא זכה", אבל באמת יש לפרש פי' אחר עמוק מאד, 

בפנימיות  מקום  בכל  שמבואר  וכמו  מציאותה,  עצם  מצד  "כנגדו"  היא  האשה  באמת  שהרי 

התורה, שהבעל והדכר הוא החסדים והאשה יש לה טבע נגדית שהיא הגבורות, ונמצא שהאיש 

והאשה הם שני טבעים הפוכים מאד. 

להבין  כשזוכה  היינו  עזר,  לו  נעשית  דזכה  אחר  באופן  מתפרשים  חז"ל  שדברי  ונמצא 
"שהכנגדו" הוא המעלה הגדולה שיש לו והיא לו לעזר, וכשלא זכה נעשית "כנגדו" דכשלא 

זכה חושב שזהו לרעה לו שאשתו מנוגדת אליו.

ג. העזר האמיתי

לפי  גם  כנגדו. אמנם  זכה  עזר לא  זכה  ידוע בפירש"י  "והמדרש  )שם(  לשון ההעמק דבר  וזה 
הדרש אינו כמשמעות שתהא נבראת כדי לצערו. ואיך משמעו בלשון ה' עזר כנגדו. שיהא או 

עזר או כנגדו. אלא הכוונה שהניגוד יהא לעזר שהרי מי שהוא כעסני ורגזני אם אשתו תהא 

עוד מסייעתו לכך. אע"ג שבשעת הרוגז הוא נהנה מזה והיא לו לעזר. אבל אח"כ שסר הרוגז 

יש לו צער הרבה מזה שהוסיפה אשתו אש ועצים והרי היא כנגדו. 
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משא"כ אם תהא מנגדתו מתחלה ותשכך כמתו ותפייס אותו האדם שהוא מרגיז עליו אע"ג 
מי  וכן  הימנו.  למעלה  שאין  האמיתי  העזר  היא  מ"מ  מנגדתו.  שהיא  שעה  באותה  שנראית 

שטבעו ששמח ביותר וכדומה בכל המדות. 

וא"כ הפי' עזר כנגדו במה שתהיה מנגדתו תהי לעזר. וחז"ל הוסיפו שאם זכה נשאר העיקרו 
עזר  שהיא  במה  כנגדו  העיקרי  נשאר  זכה  לא  ואם  מתחלה.  מנגדתו  שהיא  במה  היינו  עזר 

מתחלה והיא מסייעתו לכל רוח רעה שעוברת עליו. ואין לך כנגדו גדול מזה".

ד. העזר הגדול

עצם  הרי  לבעלה,  מתנגדת  האשה  מציאות  שעצם  שאע"ג  כאן  לנו  מגלה  שהתורה  נמצא 
דבוודאי האשה  הנ"ל. דאע"ג  דבר  וכמו שביאר ההעמק  גדול,  לעזר  לו  היא  הניגוד  מציאות 

צריכה להיות נכנעת לבעלה, )ולא כמו אשה רעה המבואר בחז"ל שם רח"ל, דע"ז אמרו שמי שיש לו אשה רעה אינו 

רואה פני גיהנם, עירובין מא, ב( הרי עצם מציאות איש ואשה היא ניגוד ומחלוקת עצום, מצד הטבעיים 

שלהם, וזה גופא הוא העזר הגדול.

ה. הכל כשורה

ילך כשורה, אזי אשתו  מסתלקין הדמיונות הגדולים שיש לפעמים להאדם, שאם הכל  ובזה 
ואשה  איש  יהיו  דלעולם  שוא,  דמיון  הוא  שזה  ומעשיה,  דרכיה  בכל  עמו,  משתלבת  יהא 

מנוגדים מאד, וזה גופא העזר, וכפי מה שכ' המהר"ל בגור אריה שם דרק ע"י השותף השלישי 

שזהו בחי' "זכה", שאזי זוכה להשלימות, לחיות עם הכנגדו ולהבין הכח העזר שיש בזה. 

ועי' גור אריה )בראשית ב, יח( "ויש בזה דבר נעלם עוד, כי הזכר והנקיבה הם שני הפכים זה זכר 
וזאת נקיבה, אם זכה מתחברים בכח אחד לגמרי, כי כל שני הפכים מתאחדים בכח אחד כאשר 

הם זוכים, כלומר שהשם יתברך שעושה שלום בין ההפכים - מקשר ומחבר אותם, אבל כאשר 

אינם זוכים, אז לפי שהם הפכים גורם שהיא כנגדו".

ו. דברי הרמב"ן

לכל  שיהא  יתכן  דאיך  שהקשה  שם(  )בפסוק  הרמב"ן  דברי  נקדים  הענין  עומק  להבין  וכדי 
הנבראים זכר ונקבה כל הבע"ח והעצים וכו', ורק להאדם נאמר לא טוב היות האדם לבדו. 

ונקבה ככל הנבראים, רק שבתחלה  זכר  נברא  הרמב"ן דבוודאי אין ספק שגם האדם  וביאר 
נברא האדם דו פרצופין ואז ראה הקב"ה שלא טוב היות האדם לבדו, רק שטוב יותר שיהא 
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העזר עומד לנגדו והוא יראנו ויפרד ממנו ויתחבר אליו כפי רצונו וזהו שאמר אעשה לו עזר 

כנגדו עכ"ל הרמב"ן.

ז. דו פרצופין

וביאור הענין דהנה בתחלה כשנבראו דו פרצופין היו א"ח בא"ח, וזה גורם שגם האיש וגם 
להיות  שנבראו  כיון  להשני  אחד משועבד  כרצונו, שכל  אחד  כל  להיות  יכולים  אינם  האשה 

ובונה לעצמו מציאות לעצמו,  זה גורם שכל אחד הולך בדרכו  ביחד, אבל אחר שננסרו הרי 

ובסוף כל אחד מכיר, שהוא צריך להשני ומתחברים ביחד, וזהו השלימות שרצה הש"י.

ח. מכבדה יותר מגופו

לאשתו  שנותן  דהיינו  מגופו",  יותר  "ומכבדה  הישראלי שמקיימים  איש  בבית  המעלה  וזהו 
להיות מציאות לבד, כמו לדוגמא שיש אשה שיש לה "בינה יתירה", והיא מתעסקת בכל מיני 

החכמה  בטבע  שהארכנו  מה  )עי'  "הבינה"  טבע  לו  שיש  מי  של  הטבע  שהיא  כמו  "צמצומים"  עניני 

והבינה בנזר ישראל ח"א(, והבעל יש לו טבע "החכמה", ואינו נכנס לדקיות ופרטים וכו', אבל הבעל 

אינו מפריע לאשתו כלל, ונותן לה להיות "כנגדו", ומבין שהטבע הבינה שלה הוא לו לעזר, 

אחד  לכל  שיש  אחר  החיבור  מציאות  שזהו  הרמב"ן,  כמוש"כ  ונפגשים  מתחברים  ולבסוף 

מציאות לעצמו נפרדת, וכל אחד מבין המעלה של השני ומזה נתגלה כבוד ה' באופן השלם 

ביותר, בחי' אחדות פשוט בפעולות משתנות )שמדבר על זה רבינו ז"ל בלקו"מ ב' תנינא, בענין תודה הולכה, 

שזהו בחי' הודאה מכלל דפליגי, היינו שמודה להצד השני שהוא מתנגד אליו מאד, ואז נתגלה אחדות פשוט בפעולות משתנות, 

שזה יקר מאד בעיניו ית' כמבואר שם(.

ט. מחלוקת דקדושה

וזהו ביאור הרמב"ן הנ"ל שמציאות הנסירה הוא השלימות שהזכר בונה מציאותו והנוק' בונה 
כל  השונים  הגוונים  שנתגלה  דקדושה,  מחלוקת  בחי'  גדולה,  טובה  הוא  זה  וכל  מציאותה, 

אחד עם מעלתו המיוחדת, ואח"כ מתאחדים לרצונם, שזה מבטא שכל אחד מבין שהוא צריך 

להשני.

י. תורה ותפלה

ובונים  להתורה,  יותר  שייכים  שהם  נפשות  שיש  ישראל,  בכלליות  זו  מציאות  קיימת  וכן 
מציאות לעצמם, והולכים בדרכם דורות ושנים רבות ואומרים שאין שום חשיבות בעולם, כי 

העיקר הוא התורה ולימוד התורה וכו', וכל חייהם מסתובב סביב עיקר זה. 
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בעולם,  התפלה  מציאות  כל  בונים  והם  וכו'  והיחודים  התפלה  מבחי'  יותר  שנפשותם  ויש 
אחד  שכל  אחר  הזמן  ובמשך  להש"י,  והדביקות  התפלה  רק  הוא  החשיבות  שכל  ואומרים 

בונה מציאות חזקה לעצמו, אזי כל אחד מבין שהוא צריך להשני, שהנפש של תורה )בחי' הדכר( 

להגיע  צריך  מבין שהוא  אזי  וכו',  פנים  לו  מאיר  ואין ההצלחה  ונסיונות  לקשיים  כשנכנסים 

ריקנות  מרגישין  לתפלה,  שייכים  שהם  הנפשות  להיפוך  וכמו"כ  מלכות(,  נוק',  )בחי'  להתפלה 

מסויימת, וחוסר הבנה וכו', ומתחילים להבין שאין די בתפלה לבדה, שכל זה הוא בחי' היחוד 

השלם של תורה ותפלה ביחד, שזהו בחי' עזר כנגדו שצריכין הנגדיות ועי"ז נעשה שלימות 

כבוד שמים בעולם. 

והטוב  הפרושים  מן  הטוב  חבר  ז"ל  שרבינו  י'(,  אות  ח"ב  ברזל  אבניה  )בס'  ז"ל  רבינו  שאמר  וכמו 
מן החסידים, היינו שהפרושים העיקר אצלם הוא התורה הקדושה אבל מהתפלה הם רחוקים 

והחסידים העיקר אצלם הוא התפלה אבל מהתורה הקדושה הם רחוקים, ורבינו זצ"ל כללם 

וחברם יחד דהיינו לעסוק בתורה ותפלה יחד.

יא. זיכוכים ובירורים

ובירורים, שזהו עבודת קודש הקדשים  זיכוכים  יש הרבה  העבודה הזאת של "כנגדו"  ובכל 
שנקרא בנביא מלכים חדר המ', שעיקר מקום החיבור שהוא קוה"ק בבית מקדש מעט, הוא 

מקום המדות, כמו דחזינן בבית קוה"ק ששם הוא מקום המדות החתוכות ביותר, שכל מדות 

הארון הם שבורות לחצאים )כמבואר בבעל הטורים שכל מדותיו היו שבורות בחצאי אמות ללמד שכל מי שלומד תורה 

צריך לשבר ולהשפיל עצמו(.

יב. לעומתם משבחים ואומרים

ודברים נפלאים ונוראים כתב הישמח משה )פרשת אחרי( בענין זה, וזה לשון קדשו "ואגב אפרש 
דהנה  יאמרו,  ברוך  לעומתם  כבודו  מקום  איה  לזה  זה  שואלים  משרתיו  עולם  מלא  כבודו 

מקום  איה  שואלים  משרתיו  אמר  כך  ואחר  עולם,  מלא  כבודו  אמר  דמעיקרא  ידוע  הקושיא 

כבודו. וגם מה הוא לעומתם. והנ"ל בהקדים דכנגדו הוא הסותר ומתנגד, וכמו שדרשו )יבמות 

ס"ג ע"א( עזר כנגדו )בראשית ב יח(, 

וכן מרגלא בפומיה דאינשי צד שכנגדו, ולעומתם הוא כמו כנגדם. והנה כל הנבראים אומרים 
שרוצים בכבוד ה' אך יש שקר ואמת, וממוצע בין שקר לאמת דהיינו המתדמה, והמופת אם 

בשעה שכבוד שמים הוא לנגד כבודו, אם מבטל כבודו נגד כבוד שמים אז הוא באמת. והיינו 

היה  כבר  אמת  הכל  היה  אם  אבל  בכבודו,  רק  שרוצים  אומרים  כולם  כי  עולם,  מלא  כבודו 

מתקיים ונגלה כבוד ה' וגו' )ישעיה מ ה(, לכך שואלים וכו' איה מקום כבודו באמת, ובא התשובה 



-הב-

לעומתם ברוך יאמרו, ר"ל אלו שהן מברכין כבודו בענין שהוא לעומתם, ר"ל לנגדם אז הוא 

אמת מקום כבודו, אבל אלו שאין משגיחין על כבוד שמים במה שהוא לנגדם, אין אצלם מקום 

כבודו".

יג. השותף השלישי

"השלישי"  השותף  איפה  דהיינו  כבודו,  מקום  איה  שואלים  שהמשרתים  יובן  ולדברינו 

דהיינו שיהא ניכר בבית הישראלי השותף השלישי, ועי"ז עונה לעומתם וכו' כשיש "הכנגדו" 

שמכבדה יותר מגופו, אזי נתגלה שבאמת יש כאן כבוד הוי'ה.

יד. בנים ובני בנים 

כשהן  הנולדים,  הבנים  אצל  נתגלה  השלישי  השותף  שעיקר  במק"א  בארנו  כבר  ובאמת 

לראות  כשזוכה  האדם  טבע  וכמו"כ  השלישי,  השותף  נתגלה  ששם  ומצוות,  תורה  מקיימים 

חז"ל  שאמרו  )וכמו  לאמם  בתכונתם  הדומים  בנים  לראות  וזוכה  ה',  בדרך  ההולכים  טובים  בנים 

בב"ב, קי' א' דרוב בנים דומים לאחי האם( אזי זוכה לראות היופי של "הכנגדו", בחי' זכה נעשית לו עזר, 

)ואדרבה בבנים הדומים לו מצוי מאד שאין האדם יכול לסובלם וכו', כי רואה חולשותיו, משא"כ בבנים הדומים לאמם שאין להם 

חולשות משלו סובלם ומכבדם יותר(.

טו. מה יפית ונעמת

ולסיום הענין נכתוב הקושי שיש בההתחברות של "כנגדו", שהרי עיקר שורש האהבה נתגלה 

אצל חתן וכלה איש ואשה, וכמו נעימות יש באהבה זו, כמוש"כ )שיה"ש ז, ז( מה יפית ומה נעמת 

אהבה בתענוגים וכמו שפירש"י שם מה נעמת לידבק בך אהבה ההוגנת להתענג בה, אבל מצד 

שני יש בזה גם חשש של אהבות נפולות וכו' בחי' הישות, וזהו כעין שאלת איה מקום כבודו, 

שכ' הישמח משה הנ"ל ששואלין המלאכים איך אפשר לדעת אם באהבה זו נתגלה כבוד ה' 

יאמרו,  ברוך  לעומתם  הוא  התשובה  ואז  ח"ו  חיצונית  ואהבה  תענוג  רק  זו  האם  או  באמת, 

כשנתגלה "הכנגדו" כשרואה הניגוד ומוכן לסבול השפלות של המדות השבורות, כמו שמצוי 

בבית היהודי, הזיכוכים והבירורים אזי יש לומר שפיר ברוך כבוד ה' ממקומו, שיש שם בית 

המקדש מעט, קוה"ק וחדר המ' כנ"ל.



-הג-    /והלהתבדרהיו

טז. מחלוקת שבין הצדיקים

שיש  ע"י  רק  הש"י  בכבוד  שרוצה  האמת  שנתגלה  הצדיקים  אור  לענין  מהרנ"ת  כ'  וכעי"ז 
עצמו  כבוד  ולא  ה'  כבוד  רק  שכוונתו  נתגלה  שאז  גדולה,  טובה  שזהו  דקדושה,  מחלוקת 

משא"כ כשנתגלה רק הנעימות של הצדיקים יתכן שירצה כבוד עצמו וגם הנעימות וכו' 

וזה לשון מהרנ"ת )הל' תפלת מנחה הל' ז אות יא( "כי על ידי מחלקת שבין הצדיקים נתרחקים אותם 
שראויים להתרחק שמחין שלהם הם בחינת מחין של חוץ לארץ ממש, בחינת חובלים, מחמת 

כל  באים  העליון  הנעם  כי כששופע  עצמן.  בכבוד  כי חפצים  יתברך,  ה'  בכבוד  שפגמו מאד 

חובלים  בחינת  שלהם  שמחין  פגומים  אנשים  גם  שבאים  הינו  להתתקן,  ורוצים  החובלים 

ורוצים להתתקן. ובודאי היה ראוי לתקנם, אך הם מקלקלים מאד, ואם ירצו לקרבם ולתקנם 

טובה  היא  כן  על  רב.  הערב  ידי  על  למשה  שארע  כמו  כנ"ל,  הנעימים  את  גם  לקלקל  יוכלו 

וקשיות  ספקות  בדעתם  נופלים  זה  ידי  האמתיים שעל  הצדיקים  על  מה שיש מחלקת  גדולה 

וטרחות  ויגיעות  בזיונות  סובלים  ואותם החפצים באמת  אותם הראויים להתרחק.  ונתרחקים 

ומתקרבים. 

כי בודאי אם היו הכל רואים ומרגישים תכף נעימות מתיקות השפעת הנעם העליון, היו הכל 
רצים רק אחר נעימות התורה שנמשכת משם. ועל כן בתחלה כשנמשך איזה נעימות התורה 

נמצאים קופצים הרבה שחפצים להתקרב ולינק משם, כי מי פתי שלא ירוץ אחר נעימות כזה. 

חפצים  והם  דמים,  ושפיכת  יסורים  בלי  מהנעימות  להנות  רוצים  הם  המתקרבים  אלו  אבל 

שישפע עליהם נעימות התורה וגם יהיה להם כל הכבוד וכל התאוות שלהם. וזהו בחינת פגם 

בכבוד  הכבוד, שפגמו  פגם  ידי  על  היה  בתחלה  קלקולם  ביותר שעקר  החובלים המקלקלים 

ה' יתברך ורדפו אחר כבוד עצמן. שעל ידי זה נפלו לבחינת מחין של חוץ לארץ ממש שהם 

בחינת חובלים כמו שמבאר בהתורה הנ"ל. 

וגם עכשו כשבאים להתתקן רוצים עדין בכבוד עצמן. ועל כן מחין כאלו יכולים לקלקל גם 
וספקות שעל  זה באים קשיות  ידי  כן היא טובה שיש מחלקת, שעל  וכנ"ל. על  את הנעימים 

ידי זה כל הרוצה להתקרב צריך להפקיר כבוד עצמו ולסבל בזיונות ושפיכת דמים הרבה. ומי 

ובודאי ראוי להרחיקו מאחר שרוצה עדין בכבוד, כדי שלא  יכול לעמד בזה מתרחק,  שאינו 

יקלקל את הנעימים וכנ"ל:

אי אפשר  כי  ובזיונות,  ויגיעות  יסורים  ידי  על  ומתקרב  רואה את האמת  שחפץ בהאמת  ומי 
להתקרב ולהתתקן כי אם על ידי זה. מאחר שעקר פגם החובלים נמשך מפגם הכבוד. על כן 
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צריך עתה לבטל כבודו לגמרי ולסבל בזיונות ושפיכת דמים, ואז יזכה להתקרב ולטעם קצת 

מהנעימות נעם התורה. 

כי גם אחר השכחה וההעלמה והמחלקת שנמשך משבירת לוחות, גם עתה מי שרוצה בהאמת 
כזה שהוא  נעימות  מעט  בשביל  גם  אשר  התורה,  נעימות  מעט  עתה  גם  ולטעם  לראות  יכול 

על  וחס  אמת  איש  שהוא  ומי  הכבוד.  וכל  התאוות  כל  להשליך  ראוי  גשמיותו  בתוך  מרגיש 

ידי בזיונות ושפיכת דמים הוא מתתקן באמת על ידי השפעת  עצמו ומרצה לזה ומתקרב על 

הנעם, מאחר שמפקיר כבודו שעל ידי זה מתקן פגם הכבוד שפגם תחלה וכנ"ל" עכ"ל 

שכ' שכן מתנהגים הצדיקים גם עתה, שנותנין הנעימות התורה שזהו בחי' הלוחות  ועיי"ש 
שנתן משה רבינו והראה לבני ישראל רגע אחד ואח"כ חטף להם ושברם לעיניהם, כאומר הרי 

אני מראה לכם נעימות התורה אף תיכף אני חוטף מכם ומשברם ומפיל שכחה וזה יהיה לכם 

עתה לנסיון עכ"ל.


