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כל הקונטרס סביב נישואין
שיחת ליל שבת

   שבת 'אופרוף' ושבת 'שבע ברכות'

"שבת העליון" שקדמה לבריאה

כי הנה העולם  ל'שבת בראשית',  סוד ה'שבת הראשונה שקדמה  נודע מכתבי האריז"ל  הנה 
נברא ביום כ"ה באלול )ר"ה י ע"ב(, אך האמת שהבורא ית' התחיל להאציל את סדר השתלשלות 

יום שבת הנקרא "שבת  אז  י"ז אלול שקדם לבריאה, שהיה  מיום   - לכן  קודם  עוד  העולמות 

העליון".1 

היתה  "והארץ  ב(:  א,  )בראשית  בפסוק  שנרמזו  והשבירה  ההשתלשלות  סדר  החל  ואילך  ומאז 
ימים,  ולאחר שבעה  המים".  פני  על  אלוקים מרחפת  ורוח  תהום  פני  על  וחושך  ובוהו  תוהו 

ביום כ"ד באלול שקדם לבריאת העולם, שוב היה שבת – ולמחרת, ביום כ"ה באלול, התחיל 

מנין ששת ימי בראשית הנזכרים בתורה מ"ויאמר אלוקים יהי אור" ביום ראשון - עד "ויכולו" 

שהוא השבת הראשונה בבריאה.2    

"שבת  הנקראת  היא   – השביתה  שמצד  השבת  על  רק  מדברים  התורה,  נגלות  מצד  ואמנם 
בראשית", אך ע"פ פנימיות התורה - יש לקשר את השבת שבתוך הבריאה עם השבת שקדמה 

לה - עת המחשבה אשר עלתה בטרם נברא העולם.

1 נהר שלום )לז ע"ב(: ביום י"ז באלול נאצלו ג"ר דב"ן והוא היה שבת ואחריו מיום א' עד יום השבת הב' והם י"ח י"ט ך' כ"א 

כ"ב כ"ג כ"ד נאצלו הז' מלכים דב"ן שנשברו, וביום השבת השנית הנז"ל שהוא יום כ"ד שבו ביום נשבר המלך הז' ובו ביום 

נאצלו ויצאו ג"ר דמ"ה החדש ולמחרתו שהוא יום כ"ה התחילו לצאת הז"מ דמ"ה לתקן הז"מ דב"ן והם הז' ימים הכתובים 

בתורה במעשה בראשית ויהי ערב ויהי בוקר יום א' וגו' עד ויכולו. נמצא כי שתא אלפי שני נמנים מכ"ה באלול והזמנים נמנים 

מר"ה ר"ח תשרי לחשבון הלבנה ולחשבון החמה מיום ד' דששת ימי בראשית כי הלבנה נתמעטה ולא שמשה עד יום הששי 

דששת ימי בראשית.

2 שער המצוות )שם(: דע כי בתחילת האצילות נאצלו אותן שבעה מלכי אדום שמלכו ומתו ואח"כ נתקן עולם האצילות ואנו 

צריכים ע"י תפלותינו והמצות מעשיות אשר אנו עושים למטה לגרום זווג בזו"ן ואנו מעלים לאותם שבעה מלכים בסוד מ"ן 

אל נוקבא דז"א ואז הם מתחדשים ונתקנים וחוזרים לחיות בסוד תחיית המתים. ובכל יום ויום מתבררים ניצוצים וחלקים מהם 

מדרגה אחר מדרגה כפי כח תפלותינו ומעשינו בעת ההיא ועולים ומתחדשים וכך אנו עושים בכל יום תמיד עד גמר בירור 

המלכים אלו כל הטוב והקדושה שבהם ויתוקנו הכל והסיגים שבהם הקליפות ישארו למטה בבחינת הרע ועליהם כתיב ובלע 

המות לנצח והרשעה כולה בעשן תכלה ואין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף ויתבררו כל בחינות אלו המלכים לגמרי. 

ונמצא כי כל תכלית התפילות והמצות שאנו עושים בעולם הזה אינו אלא לברר וללבן אלו המלכים ולהחיותם ממיתתם כנזכר. 

והנה בימי החול אז אנו מבררין את אלו המלכים ע"י המצות מעשיות שאנו מקיימים ע"י מלאכה מה שאין כן ביום השבת.
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סוד הב' שבתות

ועל פי זה ביאר האר"י הק' את מאמר חז"ל )שבת קיח ע"ב(: "אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות 
כהלכתם, מיד נגאלין", דהיינו הארת השבת שקדמה לבריאה - בתוך השבת שבבריאה. ]ובזה 

פירש את הפסוקים "את שבתותי תשמורו", ואת הפסוק "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות 

את השבת", שהרמז הוא לב' השבתות הנ"ל[. 

ואמנם נאמר בתורה )בראשית ב, ב(: "ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה", והמקרא 
אינו יוצא מידי פשוטו - דהיינו שהשבת נקראת כן על שם השביתה שעניינה שייך רק לאחר 

ששת ימי המעשה, אך שבת זו נקראת 'שבת השניה', כי כל הארתה הוא מסגולת הארת השבת 

שקדמה לעולם. 

ושבת זו המאחדת בין מצב הבריאה למצב שקודם הבריאה - היא סוד ה"ביני ובין בני ישראל" 
שגילה האוה"ח הק' )שמות לא, טז( - שכן ישראל שקדמה מחשבתם לבריאת העולם. והוא "הענין 

ניתנה  "שבת  ע"א(:  טז  )ביצה  רבותינו  אמרו  שעליה  שם(,  בחיי  )רבינו  השבת"  במצוות  שיש  הנסתר 
בצנעא", כי היתה אז בצנעא מכל הבריאה שטרם נאצלה.3

סוד עליית העולמות בשבת

והיינו, שקודם ששת ימי המעשה – בטרם כל יציר נברא, לא היה יחס נפרד לנבראים, ואמנם 
אך מחמת שהעולם   – בהיותו פשוט בתכלית הפשיטות  כלל  שינוי  בו  אין  הקב"ה בעצמותו 

היה בלא אחיזה והשגה בגשמיות כלל, היו הכל נאצלים וכלולים בו ית' כביכול - שזהו עידן 

ה'שבת הראשונה'. 

ומאז התהוות הבריאה ב'ששת ימי בראשית', החלה אותה התכללות להתגלות באופן הנראה 
ירד הקב"ה- יום  ואח"כ בכל  יום ראשון,  גלוי של  גילה הקב"ה  א'  דהיינו שביום  בגשמיות, 

כביכול וגילה את הגילוי השייך לאותו היום, עד שנעשה 'יום שישי', ובהגיע ה'שבת בראשית' 

נעשה עליית העולמות, שאז חזר העולם כולו להיות נכלל בשורשו, דהיינו שחזר למה שהיה 

קודם ששת ימי המעשה, שאז היתה כלולה במאציל ית'.

3 רבינו בחיי )שמות לא, יז(: ולשון ביני ובין בני ישראל מורה על דבר נסתר הנמסר בצינעא, וירמוז על הענין הנסתר שיש 

במצות השבת, כי המלך שהוא מצוה אל בנו או לעבדו הנאמן תזכור הדברים אשר ביני ובינך הנה הם נסתרים אינם נאמרים אלא 

מפה אל פה ולא נתנו להכתב.  ומזה דרשו רז"ל במסכת יום טוב אמר רבי שמעון בן יוחאי כל המצות שנתן הקב"ה לישראל 

נתן להם בפרהסיא חוץ מן השבת שנתן להם בצינעא שנאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. ואיך ניתנה מצות השבת 

בצינעא והלא בפרהסיא נתנה שהרי היא מכלל עשרת הדברות ששמעו אותן כל האומות, וכן הכתוב אומר 'לא מראש בסתר 

דברתי', וכן דוד ע"ה אמר 'יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך', אבל כיוונו חכמים על הענין הנסתר שבמצות השבת כי 

הוא הניתן בצינעא, ולכך הזכיר לשון ביני וביניכם.
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יובן סוד עליית העולמות בשבת – שכל הנעשה בימות החול בו"ק )בעולמות בי"ע( עולה  ועתה 
לדרגת ג"ר )עולם האצילות(, שנמשך הדבר מכח אותה שבת שקדמה לעולם, שאז היתה כל הבריאה 

כלולה בהשי"ת, ואותה הארה נמשכת בכל שבת ושבת הבאה לאחר ששה ימים, שנעשה בה 

עילוי לכל עבודת השי"ת של ימות החול שקדמו לה, דהיינו מכח המחשבה ראשונה שקדמה 

לבריאה. ובלעדיה, לא היה ביכולת שום אדם מישראל ליטול חלק בסוד הפנימי והנסתר של 

השבת.

)תהילים מזמור קז( הנאמר בערב שבת קודם  גם המכוון באמירת מזמור "הודו לה' כי טוב"  זהו 
תפילת מנחה – מיסודו של הבעש"ט הק' )"עטרת צבי" על זוה"ק תרומה קס"ח ע"ב(. שמאחר שאז הוא 

עת 'עליית העולמות' ומעלים את כל הדיבורים והמצוות של ימות השבוע, פותחים בהודאה 
שהיא בהארת סוד ה'לעתיד לבוא' והשבת שקדמה לעולם.4

מעמד הר סיני – שורש לימוד התורה לדורות

ובדומה לזה הוא בעסק התורה, שהחידושי תורה של הלמדנים מכלל ישראל לדורותם, אינם 
רק משעת החידוש ואילך, אלא הם גילוי מילתא למפרע, לאשר השיגה נשמת הלומד ב"מעמד 

הר סיני" – וכמאמרם )ירושלמי פאה פ"ב(: "אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו, כבר 

נאמר למשה בסיני" )וראה גם בבבלי, מגילה יט ע"ב(. 

שכן אמנם מצד הנברא )ב'עולם הבחירה'( הוא גילוי ראשון, עד שמטעם זה אמרו על חכם שמחל 
כל כבודו – כבודו מחול, משום ש"תורה דיליה היא - דכתיב )תהילים א, א( ובתורתו יהגה יומם 

ולילה" )קידושין לב ע"ב(. אך בפנימיות העולמות )ב'עולם הנשמות'( כבר קדם לאלו החידושים ההשגה 

אמו  במעי  הילד  את  תורה  בפרטיות, שהמלאך מלמד  וכך  בכלליות  כך  סיני.  הר  מאז מעמד 

)נדה ל ע"ב( הוא בחי' "קבלת התורה" הפרטית שלו לכל ימי חייו, וכן בכל לילה משגת הנשמה 

השגות בתורה, ומה שמתחדש במשך היום הוא גילוי להשגות הנשמה בלילה כנודע.5

4 בעל שם טוב עה"ת )פרשת יתרו אות כא(: פירוש על הודו שתיקן החסיד המקובל מופת הדור גדול בישראל מו"ה ישראל בעל 

שם טוב זצוק"ל מק"ק מעזיבוז, על העלאת הניצוצין שנפלו בקליפה כל ימי השבוע. הודו לה' כי טוב וגו'. פירוש, שכבר נודע 

שאין לך שום דבר בעולם שלא יהיו בו ניצוצות קדושות רק שהם מתלבשים שם בסוד הגילגול, והן עצמן סוד של זיי"ן מלכים 

דמיתו, שהם צריכים תיקון על ידי מעשה התחתונים, ובערב שבת הם עולים מהתלבשות הקליפות, לגדר הקדושה, עד שבת 

העליון שהוא הבינה, כנודע שיש ג' שבתות מלכות ת"ת בינה. 

וזהו שאנו אומרים לניצוצות אלו, שבחו והודו להקב"ה שעושה לכם טובה כל כך, מכח עת רצון שיש בשבת, שהם חוזרים 

לאיתנם הראשון ר"ל לקדושה, שבשבת אית נייחא לכולהו, ובינה ותפארת אתיין לחקל תפוחין שהוא סוד ליל שבת, וזהו סוד 

הודו בגימ' אהי"ה וכל אהי"ה הוא בכתר, וזהו סוד שאנו אומרים בשבת כתר יתנו לך וכו', לה'. רומז בבינה שהוא מגדל הפורח 

באויר, כי טוב קאי על יסוד שנקרא טו"ב, שהוא מושך הטיפה למלכות שנקרא עולם מתפארת בעלה, וזהו סוד כי לעולם חסדו 

ר"ל חסד ו' חסד בגימטריא ע"ב שהוא הטיפה שיורדת דרך מעבר ו' שהוא תפארת, והבן.

5 שער המצות )פ' ואתחנן(: ענין עסק התורה בלילה קודם שישן היה אומר מורי ז"ל כי כל הנשמות כולם עולות בכל לילה לפני 

הקב"ה ליתן דין וחשבון לפניו יתברך מכל מה שנעשה ביום ההוא וכנזכר בספר התיקונים וכו', גם שם למעלה עוסקים בתורה 
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באפשרות  היה  לא  בלילה,  הנשמה  השגות  וללא  המלאך  וללא  התורה  קבלת  שללא  ונמצא 
ללמוד תורה – שזהו "קבלת התורה" המתחדשת בכל יום. וכמו כן הוא סוד עליית העולמות 

בשבת, שהכל נמשך מכח השבת הראשונה שקדמה לבריאת העולם.

שבת שלפני חתונה ושבת ז' ברכות

יש להבין סוד השבת שלפני החתונה - כמנהג הקדום בקרב בני אשכנז שהבחור נקרא  ובזה 
הנקראת  והשבת שלאחריה  'אופרוף'(,  )הנקראת  החתונה  בשבת שלפני  לתורה  עלייתו  מאז  'חתן' 

קדושה  ומאותה  לבריאה,  בדרגת השבת שקדמה  היא  הראשונה  ברכות. שהשבת  שבת שבע 

קוב"ה  והייחוד  ההתקשרות  בעסק  כח  לקבל  לתורה,  עלייתו  בעת  הארה  החתן  אל  נמשך 

לכל  עילוי  נעשה  בפועל,  חתן  הוא  שכבר  החתונה  שלאחר  ברכות  שבע  ובשבת  ושכינתיה. 

עבודתו באלו ימי המשתה ונשלם פנימיות סוד הנישואין בעיצומו של יום השבת.

כי בשבת "עליה לתורה", נכלל החתן בסוד מחשבת ישראל שקדמה לכל )ברא"ר א, ד( - שהוא 
שהיא  קודש  השבת  מסגולת  והיינו   - העולם  את  לברוא  הפשוט  ברצונו  שעלה  מה  פנימיות 

ייחוד שבת בראשית עם השבת שקדמה לבריאה, שמשם נמשך סוד עליית העולמות. מאותה 

שבת זו ממשיך הארה לעבודת הבירורים של עצם הנישואין והימים שלאחריהם, לרדת למטה 

- בבחי' 'ששת ימי המעשה' עד השבת שבע ברכות, שאז נעשה עליה לכל  ית'  לגלות יחודו 
מעשיו כבואו אז להייחוד השלם.6

ההמתנה לכבוד המלך ב'ערב שבת'

והנה מצינו בנישואין, שהכלה ממתנת אל החתן קודם החתונה, שיושבת ומחכה לו עד שיבוא 
לכסות פניה ב'הינומא' )הנקרא "באדעקען"(.7

כל זמן היותה שם עד שיתעורר האדם משינתו )כנזכר בס"ת פ' לך לך( במעשה דר' חגי שהלך עם רבי חייא להקביל פני רבי 

אליעזר, ומורי ז"ל היה מסתכל במצח האדם אחר שקיעת החמה והיה מכיר באיזו לימוד עתידה נשמתו לעסוק בלילה בעלותה 

למעלה או בספר הזוהר או במשנה או באיזה ספר מספרי רז"ל והיה מצוה לאיש ההוא שטרם שישן יקרא את הקריאה ההיא וכן 

כל איש ואיש. ע"כ. וראה עוד מה שנתבאר בארוכה ב"אשיחה בחוקיך" )בלק תשע"ב שיחה ג(.

6 והבן עוד, שעבודה זו מצד החתן היא בדרך אמונה - ככל עבודת הקודש של הנישואין, שמקודם לכן, שכאשר היה בחור חי 

רק עם ה"שכל", שכן דרכן של בני הנעורים שמתנצחין בשכליים זה עם זה ברתיחת הדמים, אבל אח"כ כשזוכה לישא אשה, 

נודע לעיקר העבודה הנעשית רק בדרך של אמונה. וראה עוד בארוכה במאמר "לקראת שבת מלכתא".

7 וראה מקור המנהג בספה"ק אגרא דפרקא )אות סז(, וז"ל: מנהג ישראל תורה הוא שהחתן נכנס תחלה אל החופה ואח"כ 

מביאין אצלו הכלה, וביחוד הוא בהיפך, והוא מבואר בזוהר )בראשית מט ע"א( בפסוק )בראשית ב, כב( ויבן י"י אלקים את 

הצלע. אוף הכי נמי בשם מלא, דהא אבא ואמא אתקינו לה עד לא אתת לבעלה וכו' ויביאה אל האדם, מהכא אוליפנא דבעאן 

אבא ואמא דכלה לאעלה ברשותיה דחתן כד"א )דברים כב, טז( את בתי נתתי לאיש הזה וגו', מכאן ואילך בעלה ייתי לגבה 

דהא ביתא דילה הוא וכו'.
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ולפי המבואר יש לומר, שהמתנה זו היא הארת ה'שבת בראשית'. כי בשבת שקודם החתונה 

נכנס החתן בסוד ה'שבת שקדמה לעולם', והכלה מייחלת ליטול חלק בשלימות התיקון בעת 

הייחוד השלם. וכמו שהיו נדרשים כלל ישראל להיות בהמתנה במעמד הר סיני קודם קבלת 

התורה - "היו נכנים לשלושת ימים" )שמות יט, טו(, ואיתא במדרש שבא משה ומצאן ישנים בזמן 

שהיה להם להיות נכונים ומייחלים.8

לשבת  היהודי  של  ההמתנה  צורת  היא  כן   - החתן  אל  הכלה  שממתנת  זו  להמתנה  ובדומה 

קודש, שבאותם רגעים קדושים בערב שבת של "לקראת שבת לכו ונלכה", מתעורר לב היהודי 

ומייחל  נכלל בשורשו – במחשבה ראשונה שעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם.  להיות 

לבואה ביראת כבוד – כמבואר ברמב"ם )הלכות שבת פ"ל ה"ב(: "ויושב בכובד ראש מייחל להקבלת 

פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך".9

וראה עוד בספר המידות )ערך חיתון ח"ב אות ח(, וז"ל: "הכסוי שמכסין פני הכלה קדם החופה יש לה כח ההולדה", ולהמבואר 

בסמוך י"ל, שההמתנה בדומה לזה לקראת שבת, הוא הכנה לסוד הייחוד השלם הנעשה בשב"ק. והבן.

8 שיר השירים רבה )פ"א פנ"ז(: רבי פנחס בשם רבי הושעיא אמר עד שהמלך במסיבו עד שהמלך מלכי המלכים הקב"ה במסבו 

ברקיע כבר הקדים שנא' )שמות יט( ויהי ביום השלישי בהיות הבקר למלך שגזר ליום פלוני אני נכנס למדינה וישנו להם בני 

המדינה כל הלילה וכשבא המלך ומצאם ישנים העמיד עליהם בקלאנין בוקינס ושופר והיה השר של אותה מדינה מעוררן 

ויהי ביום השלישי  והיה המלך מהלך לפניהם עד שהגיע לפלטין שלו כך הקב"ה הקדים דכתיב  ומוציאן לאפנתי של מלך 

בהיות הבקר וכתיב כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם ישנו להם ישראל כל אותו הלילה לפי ששינה של עצרת עריבה 

והלילה קצרה אמר ר' יודן אפילו פורטענא לא עקץ בם בא הקב"ה ומצאן ישנים התחיל מעמיד עליהם בקלאנין הה"ד ויהי ביום 

השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים והיה משה מעורר לישראל ומוציאן לאפנתי של מלך מלכי המלכים הקב"ה הה"ד 

ויוצא משה את העם לקראת האלהים והיה הקב"ה מהלך לפניהם עד שהגיע להר סיני דכתיב והר סיני עשן כלו א"ר יצחק זה 

הוא שמקנתרן ע"י ישעיהו שנאמר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצר קצרה ידי מפדות.

9 וראה עוד נפלאות מתורתך, הקשר בין היציאה של משה רבינו לקראת האלוקים קודם קבה"ת, לבין יציאת היהודי לקראת 

שבת המלכה, בספר חידושי הגרי"ז הלוי עה"ת )שמות יט, ז(, וז"ל: והג' דברים האחרים )"היו נכונים", "וכיבסו בגדיהם", 

"ויצא משה לקראת האלוקים"( יבואר עפ"י מש"כ הר"מ בפ"ל משבת ה"א: ד' דברים נאמרו בשבת וכו', זכור ושמור וכו', 

כבוד ועונג וכו' איזהו כבוד זה שאמרו חכמים שמצוה על אדם לרחוץ את פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת מפני כבוד שבת. 

יוצא לקראת המלך, וחכמים הראשונים היו מקבצין  ויושב בכוכד ראש מייחל להקבלת השבת כמו שהוא  ונתעטף בציצית 

תלמידים בערב שבת ומתעטפין ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלכה. ומכבוד השבת שילבש כסות נקיה וכו' עכ"ל. ובפ"ו 

ה"ט מחובל ומזיק שנים וכו' ואם היה ערב שבת בין השמשות פטור מפני שברשות הוא רץ כדי שלא תכנס השבת והוא אינו 

פנוי עכ"ל. 

והיינו, דב'כבוד שבת' נאמר דצריך לישב בכובד ראש בערב שבת וליחל להקבלת פני השבת. וזהו ג"כ כאילו יוצאים לקראת 

המלך. ועוד דבר כסות נקיה. וזהו המבואר כאן, דכיון דאמרו "רצוננו לראות את מלכנו" וה' ידבר אליהם, לפי"ז מדין הכבוד 

הוא ג' דברים. א. הכנה. דהננו ליחל ולצפות לקראת זה. ב. כבוס בגדים, דהיינו כסות נקיה. ג. ליציאה לקראת אלוקים דכל זה 

דיני כבוד. וכמש"כ. אבל אם היה רק דהקב"ה דבר עם משה, והם היו שומעים לא היה שייך כל זה.
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"כלום חסר בבית המלך"

שנתבארו דברי האריז"ל בדבר עליית העולמות בשבת, דהיינו מכח השבת הראשונה  ואחר 
לימדו  נשוב לבאר את המובא בתחילת המאמר מספרי חסידות. שהצדיקים  שקדמה לעולם, 

אלא  הגשמיות,  צרכי  מצד  רק  ולא   – ושלוה  מנוחה  של  בהארה  לחיות  ליהודי  יש  שבשבת 

גם ב'חפצי שמים' – וביארו בזה סוד "כלום חסר בבית המלך", דהיינו שבשבת נמצאים כלל 

ישראל בהיכל מלכו של עולם, ולפיכך ההנהגה ביום זה אינה במושגי היראה המצויה בימות 

החול.

וקדושת  כי מאחר  ושורש.  עיקר  יש לה  זו  יש להמתיק דבריהם, שעבודה ברוח  ולהמבואר 
השבת היא מסגולת השבת הראשונה שקדמה לעולם, הרי שגם ההתקרבות אינה במושגי עולם 

הבחירה - ששם המדובר רק בסדר ההשתלשלות, אלא בדרגת עבודת ה'תשובה מאהבה' שגם 

היא קדמה לעולם – ולפיכך אינה במושגי הבריאה בגבולותיה, כי תשובה היא בחי' למעלה 

בארוכה  הדברים  נתבארו  וכבר  ה"ד(,  מילה  )ליקו"ה  השבת  סוד  הוא  וכן  עט(,  בתרא  )ליקו"מ  מהזמן 

במאמר "השבת – למעלה מהזמן".

שותפים  נעשים  הקב"ה,  של  יומו  בסוד  לבוא  קרואים  ישראל  ונפשות  שמאחר  והיינו, 
בהתכללות השבת שלאחר הבריאה עם השבת שקדמה לעולם, שזהו שלימות הייחוד. ממקום 

גבוה זה מקבלים כח לחיות בהרגשה של "כלום חסר בבית המלך" - גם במילי דשמיא.
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לשון הרע

לשון הרע )מעניני נישואין(

ענף א'

סחטה ענבים.

ונתנה  ענבים  היה שחוה סחטה אשכול של  ה( דחטא של אדה"ר  יט,  רבה  )בב"ר  חז"ל  אמרו  א. 
"עץ  היה  שהעץ  נאמר  אם  אפי'  הלא  אלו,  חז"ל  דברי  על  להתפלא  יש  והנה  לשתות,  לאדם 

הגפן" עדיין אינו מוכרח שהיה אח"כ "סחיטת ענבים" שעשתה מזה יין, ובפרט שרואים שכל 

ההמצאות שהיו לבני אדם כמו המחרשה ואהל ומקנה וכיו"ב, כל זה לקח כמה דורות ושנים, 

ואיך ידעו חז"ל שסחיטת ענבים לעשות מזה יין כבר היה מיד בתחלת הבריאה. 

יין סוד הבחירה.

ב. אבל באמת סוד סחיטת ענבים זהו סוד הבחירה, שהוא שורש כל מעשה בראשית, וביאור 
הענין דהנה אנו רואים בחוש שהפרי היחיד שנעשה שינוי על ידי מעשה בני אדם הוא דייקא 

וכשסוחטין  שכרות,  או  שמחה  לידי  יבוא  ולא  בשפע  ענבים  לאכול  אדם  שיכול  בענבים, 

ידי  על  דייקא  נעשה  זה  וכל  והמשמח,  המשכר  כח  בו  שנכנס  חדש,  גלוי  בו  נעשה  הענבים 

מעשה ידי אדם, ולא מצאנו דבר זה בשום פרי, 

אע"ג דגם בחטה יש טחינת החיטים אבל אינו משתנה למעליותא ע"י הטחינה כלל, וכל  כי 
וזה אינו חידוש כל כך כמו  זהו רק ע"י ההרכבה, שמרכיב אותה עם מים,  מה שנעשה לחם 

דחזינן דיש עוד הרכבות, כמו שמרכיבין כל מיני מאכלים, משא"כ ביין שמהענבים לבד נעשה 

ע"י הסחיטה מציאות וגלוי חדש, שכל זה מבטא מעשה ידי אדם, שהוא כח הבחירה, שנתן 

הש"י כח בהאדם לעשות כרצונו.

המשכר והמשמח.

ג. וכמו"כ חזינן בעצם היין כל גלויי הבחירה, דיש יין המשכר ויש יין המשמח, וזכה נעשה לו 
משמח ולא זכה נעשה יין המשכר, שזהו סוד עץ הדעת טוב ורע, וביאור הדבר דיין הוא הדבר 

וחכמה,  ערמימיות  בו  ונכנס  לעצמו,  ומציאות  נפרד  דבר  נעשה  יין,  שותה  שכשאדם  היחיד 

וכמו דחזינן שחז"ל אסרו לנשים לשתות יין )כתובות סה, א( ואמרו על זה שזה מביא חוצפה ועזות 
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עד שהיא תובעת וכו', דכל זה מבטא שהמלכות נעשית מציאות ע"י שתית יין, שכל זה מבטא 

כח הבחירה, שמתבטא בכח היין דייקא ושלימות החבירה הוא שנעשה מציאות ומכניע עצמו 

להש"י, 

וזהו בחי' מה שאמרו )בעירובין סה( כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו וכו', שלשון "מתפתה" 
)וכבר הארכנו  קונו,  בו מדעת  נעשה  זאת כשזוכה  ובכל  בו מציאות  "כח הבחירה", שיש  מבטא 

במק"א דכח הבחירה הוא בחי' מדמה לקונו, שע"ז נאמר )בראשית א( בצלמנו כדמותנו, שזהו בחי' יש בו מדעת 

קונו(.

כגפן פוריה.

ד. וכמו"כ מצינו שכל ענין הנשואין הוא בחי' "הגפן", וכמוש"כ בחז"ל )פסחים מט(, ענבי הגפן 
בענבי הגפן, וכמוש"כ )תהלים קכח ג( אשתך כגפן פוריה, ומברכין בברכת נשואין בורא פרי הגפן, 

בפעם  וכמוש"כ  במק"א(  שהארכנו  )כמו  הבחירה  סוד  הוא  הנשואין  שסוד  היטיב  יובן  שלדברינו 

ראשונה המלה "בחירה" בתורה אצל נישואין, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו )בראשית ו, ב(, 

וכמו"כ מצינו בענין הנשואין בחי' "בחירה" זכו שכינה שרויה ביניהם לא זכו וכו' )סוטה יז(, 

וביאור הענין לדברינו דכמו אצל "ענבים" על ידי מעשה אדם נעשה כאן גלוי חדש ע"י מעשה 
הסחיטה, כמו"כ בענין הנשואין נעשה כאן גלוי חדש, ע"י מעשה אדם דייקא דהשלימות של 

האדם נעשה דייקא על ידי הנשואין, שמקודם היה "פלג גופא" שזה מבטא שעדיין לא נעשה 

למעשה  נכנס  שאז  האדם(,  יוצר  בנשואין  מברכין  )שלכן  לאדם  נעשה  הנשואין  ע"י  ורק  אדם  מציאות 

הבחירה, שזוכה להיות מרכבה להשכינה, דומה ליוצרו "בחי' בורא" )וראה זה פלא בדעת זקנים לבעלי 

התוספות, ויקרא ו, ט, שכל החטא של אדם הראשון היה ששתה הכוס יין בברכת הנשואין שלו, והדברים נפלאים שדייקא אז בברכת 

הנשואין שתה יין ונפל – רח"ל(.

כח המדמה, הבחירה.

וכמו"כ עצם הנשואין שהוא "החיבור" נעשה ע"י כח המדמה, שהוא עיקר כח הבחירה,  ה. 
"כי עקר תקון המדמה תלוי בנפשות  וזה לשונו  )ברכת הריח הד' אות כד(  כמוש"כ בלקוטי הלכות 

ישראל. שבשבילם נבראו כל העולמות והם השרש והחיות של כל העולמות כלם ובהם תלויים 

כלם, כמבאר כל זה בכל ספרי רז"ל. 

לצומח  דומם  בין  כי  שבעולם  הברואים  שנוי  כל  בין  ממוצע  בחינת  שיש  בכתבים  איתא  כי 
יש ממוצע וכן בין צומח לחי וכן בין חי למדבר, כמבאר כל זה בספרים. ומבאר שם בכתבים 

שיש בחינת ממצע לבין כלליות העולמות להבורא יתברך שמו והוא נפש הישראלי שהיא גבה 
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מאד בשרשה והיא חלק אלקי ממש והיא הממוצע והמחבר בין כלליות כל העולמות להבורא 

יתברך. ועל ידה נמשך השפע והחיות והקיום לכל העולמות כלם ועל כן בישראל תלוי הכל 

כידוע. וכל בחינות אלו שהם בחינת ממוצעים, כלם הם בחינת כח המדמה שהוא החבור בין 

הנפש והגוף, כי המדמה הוא בחינת מדמה מלתא למלתא. ומחבר ומקשר שני הפכים יחד. 

המדמה למעלה למעלה בקדשה נמשך מנפש הישראלי שהיא היא המחברת עליונים  ושרש 
ותחתונים, כי הוא בחינת הממוצע והחבור בין הבורא יתברך לכלליות העולמות כנ"ל. ובאמת 

בתכלית  יתברך  בו  ונכללת  ממש.  אלוקי  חלק  והיא  מאד  מאד  גבוה  בשרשה  הישראלי  נפש 

האחדות, כי קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא כלא חד, רק שיש בנפש הישראלי כח הזה 

שהוא הבחינה הבחינה האחרונה שבנפש הישראלי. והוא כח המדמה שמחבר הגשמי והרוחני 

שעל ידי זה נמשך החיות והשפע לכל העולמות כנ"ל. 

בספרים שכח המדמה הוא הכח האחרון שבנפש האדם שהוא בחינת כח הבהמיות  וכמובא 
שבאדם. נמצא שעיקר כח המדמה שרשו נמשך מנפש האדם, דהינו מנפש הישראלי ועל כן 

עיקר קשור כל העולמות תלוי בנפש הישראלי. ועל כן עיקר ברור המדמה שבזה תלוי עיקר 

האמונה שהיא יסוד הכל תלוי בנפש הישראלי כנ"ל" עכ"ד )ועי' שם אות יד 10(. 

10 ליקו"ה )ברכת הריח וברכת הודאה הלכה ד אות יד( ועקר המדמה אין לו כח כי אם בעשיה גשמית ששם יש לו כח לבלבל. 

אחיזת  עקר  כי  בעשיה,  הוא  הקלפות  אחיזת  שעקר  בכתבים  שכתוב  מה  בחינת  שזה  המדמה.  של  הברור  עקר  צריכין  ושם 

הקלפות הוא על ידי כח המדמה שהוא בחינת נגה, בחינת עץ הדעת טוב ורע. שעקר אחיזתו בעשיה גשמית דיקא. ושם צריכין 

עקר הברור, כי דע כי כח המדמה הוא בחינת הממוצע בין גשמיות לרוחניות, בין גוף לנפש. כי כח המדמה הוא בחינת תכלית 

הרוחניות של כל הגשמיים. והוא תכלית הגשמיות של הרוחניות. 

ועל כן הוא בחינת הממוצע שמחבר גשמיות ורוחניות, כי כל הדברים הגשמיים שבעולם אנו יכולים לצירם במח כתבניתם 

ודמותם ממש. וזה הכח שמציר כל הדברים במח זה בחינת כח המדמה כי כח השכל האמתי הפנימי רחוק ונעלם מאד מכל מיני 

גשמיות. רק עקר הציור הוא על ידי כח המדמה כמבאר כל זה בספרים. 

וזה הציור שמצירין דבר גשמי במח. זה הציור הוא תכלית הרוחניות של אותו הדבר, אבל כנגד הדעת זה הציור הוא בחינת 

תכלית הגשמיות, כי אף על פי שאין בהציור שבדעת שום גשמיות, אף על פי כן מאחר שמציר בדעתו דבר גשמי הוא נחשב 

תכלית הגשמיות נגד פנימיות הדעת, אבל נגד הדבר הגשמי בעצמו הוא בבחינת תכלית הרוחניות. מאחר שאנו מעלין דבר 

גשמי אל המח. ומצירין ציורו לבד במח בלי שום גשמיות כלל. והבן הדבר היטב. 

נמצא שכח המדמה הוא בבחינת ממצע בין גשמי לרוחני. ורק על ידי הכח הזה יכולין להושיט ולהודיע ציור דבר גשמי להמח 

והדעת וכמבאר מזה בספרים. ועל כן שם בבחינת הכח המדמה שם עקר הנסיון והבחירה של כל אדם. ושם עקר אחיזת בחינת 

עץ הדעת שהוא בחינת נגה בחינת מתקלא שמשם עקר הנסיון והבחירה כידוע, כי עצם השכל הוא גבה ממלאך ורחוק בודאי 

מכל חטא ומכל תאוה. ומכל גשמיות העולם הזה. ולהפך גוף החמר הוא בחינת בהמה שאין לה שום בחירה. ואין לה כח להטות 

משום תאוה. 

ועיקר הנסיון והבחירה הוא רק מחמת חבור הנפש והגוף. ועקר החבור הוא על ידי בחינת הכח המדמה שבאדם. שיש לו כח 

לנטות לכאן או לכאן, כי מי שזוכה לברר המדמה אזי זוכה על ידי זה לאמונה שלמה לאמונת חדוש העולם וכו' כנ"ל. ואז יזכה 

לעלות דרך המדמה אל עצם השכל הפנימי שהיא הנשמה. ועל ידי זה יזכה לרב טוב הצפון עין לא ראתה וכו'. כי המדמה הוא 

בחינת סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה וכו'. ולהפך להפך, כי כל הנפילות והירידות של כל הרחוקים שנתרחקו מה' 
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ולפי"ז יובן שכמו עיקר הבחירה הוא כח המדמה והחיבור בין שני ההפכים כמו"כ כל ענין 
הנשואין והיחוד נעשה ע"י כח החיבור שהוא כח הבחירה שיש לישראל כח לחבר בין ההפכים 

כנ"ל, לחבר בין הנפש והגוף, שזהו בחי' חיבור איש ואשה )וכשמוש"כ רבינו שעיקר הנסיון והמתקלא הוא 

בענין זה(.

לשון מאזנים.

ו. וכמו"כ רואים בהגפן שנראה כעין מאזנים שיש באשכול ענבים כעין שדרה באמצע ומהצד 
יש צלעות כמו בגוף האדם שיש השדרה שהוא הממוצע ויש צלעות מן הצד, וכל זה מבטא 

שהגפן הוא קו האמצע, ויש פירות ועלים וכו' בצדדים )שכל זה מבטא ג"כ סוד הצלע שכ' אצל חוה, וסוד 

הנסירה ואכמ"ל(, 

והגפן הוא התפארת  ז"ל דכל שבעת המינים הם כנגד הספירות כידוע,  שביאר האר"י  וכמו 
שהוא האמצעי, והאמצעי הוא תמיד המכריע )כמבואר בחז"ל בכמה דוכתי דהשלישי הוא המכריע(, שכל זה 

מבטא כח החיבור שהוא ע"י בחי' הממוצע שהוא המכריע בין ההפכים, 

וכל זה מבטא כח הבחירה והמשקל כנ"ל, בכל מאזנים יש 'לשון' המאזנים שהוא הקו המכריע 
בזית  וכמו"כ  כנ"ל  וכח המשמח  כח המשכר  שני הצדדים  בו  הגפן שיש  סוד  באמצע, שזהו 

יג( שהזית  )הוריות  דיש בה שני צדדים  וכמו שאמרו חז"ל  קו האמצע  ג"כ  היסוד שהוא  שהוא 

משכח ושמן זית משיב הלימוד, שזה מכוון נגד היסוד שיש בו שני הצדדים חיים ומות וכו'.

ענף ב'

קו האמצעי המכריע.

א. והנה כמו שבארנו "קו האמצע" בגפן ונשואין, כמו"כ בענין הלשון, דבספר יצירה )פ"ג מ"א( 
כ' כף ימין וכף שמאל לשון חק מכריע, וביארו המפרשים דקאי על הלשון שהוא המכריע בין 

יתברך. הכל היה על ידי שלא בררו המדמה על ידי התקרבות לצדיקים אמתיים וסמכו על דעת עצמן. ועל ידי זה נאבדו ונטרדו 

מן העולם. כי באמת הדעת והחכמה של כל בני אדם שבעולם. אפלו של החכמים הגדולים הכל הוא רק בחינת כח המדמה 

שרבו מערב בדמיונות כוזבים. 

ואין מי שיזכה לשכל אמתי. כי אם הנביאים בעלי רוח הקדש ושארי צדיקים אמתיים כיוצא בהם, כי בכל דור ודור נמצאים 

בעלי רוח הקדש אפלו אחר שפסקה הנבואה כמבאר באריכות בכתבי האר"י ז"ל וכמבאר בהתורה הנ"ל, עין שם. ומי שרוצה 

לזכות לחיים אמתיים, דהינו לאמונה שלמה שזה עקר החיים. אי אפשר לזכות כי אם על ידי שישתדל ויתאמץ ויבקש הרבה 

מה' יתברך שיזכה להתקרב לצדיקים אמתיים כנ"ל. שעל ידם דיקא יזכה לברר המדמה שעל ידי זה עיקר האמונה כנ"ל. שזהו 

עיקר בחינת קבלת התורה. על ידי שזכו להאמין במשה רבנו. שעל ידי זה זכו לקבל בחינת רוח נבואה רוח הקדש. ועל ידי זה 

נתקים העולם. כי על ידי זה נתגלה אמונת חדוש העולם כנ"ל בהתורה הנ"ל:
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הוא המכריע  ביד הלשון שהלשון  וחיים  ע"ז מות  יח כא(  )משלי  נאמר  וכמו"כ הלשון  הצדדים, 

ובה תלוי כל הבחירה, בסוד לשון מאזנים, בסוד הבחירה והמשקל, 

וכמוש"כ בלקוטי הלכות )ברכת הריח הד' אות יג( דעיקר בירור המדמה שהוא הכח הבחירה )כמבואר 

שם( מבררין ע"י הפה, וזה לשונו שעל ידי שמדברים בפה מלא הדיבורים הקדושים של הברכות 

והתפלות וכו' עי"ז מתברר המדמה ועי"ז עיקר האמונה, ועל כן אי אפשר לזכות לאמונה כי 

)תהלים  דייקא, כמוש"כ רבינו שהאמונה תולה בפה כמוש"כ  אם ע"י שמדברים האמונה בפה 

פט יב( אודיע אמונתך בפי עיי"ש, נמצא דעיקר הבחירה תלויה בפה, שמוציא בפה כל הקשיים 

שלו שהוא רואה איך שהוא מלא בבלבולים ותאוות עוה"ז וכו' ומבקש ומתבודד ע"ז, ובזה 

מברר המדמה ובוחר בטוב.

נפילת הבחירה.

ב. ובזה יובן שכמו"כ להיפוך כשח"ו מדבר לשון הרע אזי נופל ומקלקל הבחירה, שע"י לשון 

לטוב  בלשון  תלוי  והכל  כנ"ל  האמצעי  והקו  המשקל  הוא  הלשון  דכח  להרע,  מתחבר  הרע 

ולהיפוך.

לשון המכריע.

דזה  דייקא  ידי הלשון  על  היה  הנחש,  הרע של  יובן דהחטא הראשון שהוא הלשון  ובזה  ג. 

וכמוש"כ  וכו'  בהזווג  ואח"כ  היין  בשתיית  נכשל  ואח"כ  כנ"ל,  הבחירה  כח  קלקול  מבטא 

האריז"ל, שכל זה מבטא הקלקול בכל קו האמצע "דת"י", שהלשון הוא הדעת )כמוש"כ בפע"ת 

וכו' שהוא  ואח"כ  גופא  היין שחטאה באשכול ענבים שהוא התפארת  ואח"כ הגפן  שופר פ"ב( 

היסוד.

לשון, מת וחי.

ד. והנה סוד הלשון הוא הכח המחבר, שכמו שיש יסוד המשפיע בהנה"י, כמו"כ יש בחי' יסוד 

בפה שהוא הלשון )וכלשון הרעיא מהימנא פר' פנחס דף רנ, לשון איהו צדיק( וכמו שרואים בו שיש חי ומת 

חיים  להביא  וחיים, שאפשר  מות  יש  היסוד שם  וכמו"כ במקום  בחי' המכריע,  וכנ"ל שהוא 

ולהיפוך ח"ו, כמו"כ בפה יש הלשון שיש בו טוב ורע, וכמו"כ חזינן בהלשון שיש בו חי ומת, 

משתנה  אזי  וכו'  ולהוציא  להכניס  בו  וכשמשתמשין  מת,  בפה  מונח  שהלשון  בחוש  כנראה 

צורתו ונעשה כדבר חי, ויכולין לשנות צורתו לכל מיני אופנים, 
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וכמו"כ חזינן בלשון הפסוק )בראשית ב ז( ויהי האדם לנפש חיה שמתרגמינן רוח ממללא שע"י 
רוח אלקי שבחיבור,  וגו' מות תמות, דהיינו שמת  וביום אכלך  ואח"כ  חי,  נקרא  כח הדיבור 

וכמו"כ  ביד הלשון,  וחיים  מות  גם בפסוק  זה מרומז  וכו'( שכל  פרוש  דחזינן אצל אדה"ר שנעשה  )וכמו 

חזינן בנחש שלשונו בחוץ שזה מרמז על הרס הלשון ע"י נחש, )וכמו"כ בכלב שנאמר שם )שמות יג( לא 

יחרץ כלב לשונו שכל זה מבטא תיקון לשון הרע(.

מכל הלשונות.

ה. וזה כל העבודה להשתמש בהלשון שהוא המחבר להביא השפע הטוב, שיהא לשון טוב, 
"לשון",  נח(  )בפר'  נקרא  גוי  שכל  הלשונות,  מכל  ורוממתנו  נאמר  שע"ז  הקודש,  לשון  בחי' 

שמתחברים ביחד ע"י כח לשונם שזה מבטא מה שמאחד את האומה, ואותנו בחר בנו מכל 

העמים וכו' ורוממתנו מכל הלשונות, שזהו בחי' החיבור האמיתי שנעשה על ידי לשון הקודש, 

שרק בינ ישראל יש להם הלשון האמיתי.

ניבול לשון.

הרע  שבלשון  פה",  "ניבול  הרע"  "לשון  חז"ל  בלשון  שנקרא  מה  נפלא  דבר  יובן  ובזה  ו. 
החיבור  מבטא  דלשון  יובן  דברינו  ולפי  הניבול,  מקדימים  פה  ובניבול  "הלשון",  מקדימים 

שיש בכל לשון אפשרות לעשות חיבור טוב אם בוחר בטוב, שהלשון הוא המאזניים, ומצד 

שני להיפוך ח"ו, 

י(  סעי'  ד'  )כלל  חיים  בחפץ  כמבואר  טוב  לשון  שהוא  לפעמים  יש  חבירו  על  כשמדבר  ואפי' 
דכשרואה מדות משונות וכו' באדם אחד או אפי' על קהלה וכדו' )עיי"ש בבאמ"ח( נכון לספר דבר 

וכו' כי העיקר מה שהזהירה התורה שלא  זה לבנו או לתלמידו ולהזהירם שלא יתחברו עמו 

לדבר לשון הרע הוא רק אם כוונתו לבזות את חבירו ולשמוח לקלונו אבל אם כוונתו לטוב 

שלא ילמדו ממעשיו פשוט דמותר ומצוה נמי איכא עיי"ש, 

ונמצא דעיקר הלשון הוא לצורך חיבור ויש חיבור טוב ויש להיפוך והכל תלוי בכוונת הלב, 
הוא  אזי  לטובה  הנ"ל שאם מתכוון  הבחירה  בחי' המשקל של  עדינים מאד, שזהו  והדברים 

דתלוי  הלב,  בכוונת  תלוי  שזה  "הלשון"  בענין  בוא  זה  וכל  להיפוך,  ולהיפוך  טוב"  "לשון 

אם מתחבר חיבור טוב או להיפוך שעושה פירוד ח"ו, משא"כ בניבול פה, שעצם הדבר מה 

שמדברים הוא נבלה שאין זה קשור לצורת החיבור, וגם אם ידבר מלה זו בחדר סגור לבד יהיה 

בזה עון דניבול פה.
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ושפתי מדבר מרמה.

בצורת  תלוי  שהכל  השישית,  מידה  גם  מבטא  שלשון  לשון  נקרא  הרע  דלשון  גם  ויובן  ז. 
החיבור שהוא קו האמצעי שיש בו נטיה לכאן ולכאן כנ"ל, וניבול "פה" נקרא על שם הפה, 

בתפלה  אומרים  וכמו"כ  מלכות,  בחי'  הפה  ידי  שעל  גילוי  אלא  חיבור  כך  כל  מבטא  שאינו 

נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, שעל "רע" נאמר "לשון" שטוב ורע הוא בחי' "יסוד" 

כמוש"כ  המעור  ברית  נגד  המכוון  הלשון  ברית  שזהו  ורע,  טוב  הדעת  עץ  בסוד  לח(,  )בראשית 

בעצם  פגם  אלא  בחיבור,  פגם  אינו  שזה  דיבור שקר  "במרמה" שהוא  יצירה, משא"כ  בספר 

הדיבור השלילי שמדבר מרמה.

שמור פתחי פיך.

ח. ומכל זה נדע להזהר מאד על הדיבור לשון הרע גם בבית פנימה וכמוש"כ משוכבת חיקך 
שמור פתחי פיך )מיכה ז( שלפעמים נוטה האדם לחשוב שאשתו כגופו ויכול לדבר לשון הרע 

בבית, שכמו שהוא יודע גם אשתו מותר לה לדעת, אבל באמת זה טעות דדייקא בבית פנימה 

מקום החיבור שם צריכין הזהירות הגדולה ביותר, שאם ח"ו מקלקל דיבורו הרי מקלקל בריתו 

ומקום חיבורו כנ"ל )ועי' חפץ חיים 11(.

דביר ביתך.

טז,(  )כתובות  מדברת  ראוה  בחי'  דיבור,  ע"י  נעשה  הטוב  שהחיבור  מרובה  טובה  ומדה  ט. 
וכמבואר בברכות )ג, א( אשה מספרת עם בעלה, וכמו דחזינן שכל מצות קידושין שהוא התחלת 

החיבור מתחיל עם דיבור של קידושין, וכמו האריכו הראשונים על הדיבור קודם היחוד עת 

דודים )עי' ברמב"ן(, שכל זה מבטא דכח החיבור נעשה ע"י הדיבור, 

'דביר  ומדברים אל הש"י בבית המקדש  דחזינן בבית המקדש ששלמה המלך שבאים  וכמו 
ביתך' )ובקוה"ק עצמו הוא מקום הלחש ואכמ"ל בענין זה( עי' בגמ' נדרים )נדרים כ( וכשהוא מספר עמה שהכל 

נקרא דיבור וסיפור. 

11 חפץ חיים )לשה"ר כלל ח סעיף י( דע, דאין שום חלוק באסור הספור, בין אם הוא מספר לאנשים אחרים, קרוביו או רחוקיו 

או לאשתו, אם לא שהוא דבר, שצריך להודיעה מפני התועלת, שתהיה מזה על להבא, כגון, שהיא מקפת לאנשים רעים, שיהיה 

קשה אחר כך להוציא מהם, על כן הוא מספר לה את טבעם הרע ומזהירה, שלא להקיף להם... 

אבל בלאו הכי אין שום חלוק בדבר, ורבים משתבשין בזה, שמספרין לנשותיהם, כל מה שארע להם עם פלוני ופלוני בבית 

המדרש או בשוק, והנה מלבד אסור לשון הרע, עוד הוא מרבה בזה מחלקת, כי היא בודאי תטר השנאה ותריב עבור זה עם 

פלוני או עם אנשי ביתו, וגם תסיתהו לילך עוד ולריב עם פלוני עבור זה, וסוף דבר יהיה, שהיא בעצמה תבזהו עבור זה, על כן 

השומר נפשו ישמר את עצמו מאד, שלא לגלות לאשתו מענינים כאלו:
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מידות טובות
מדת השמחה

ליהות בשמחה תמיד.

א. הנה ידוע כמה הזהיר רבינו ז"ל על מדת השמחה, וכלשון הקדוש של רבינו מצוה גדולה 
להיות בשמחה תמיד, )וכמו"כ להיפוך שהעצבות הוא עבירה גדולה, והוא הסט"א לקו"מ תנינא מח( ובשיחת הר"ן 

)אות יט( והזהיר מאד להיות בשמחה תמיד, והרבה מאד לדבר עמנו בזה מענין שמחה כמבואר 

בספרים הקדושים, אך יותר מזה הרבה לדבר עמנו בעל פה, והזהיר מאד בכמה אזהרות כמה 

התורה  אותנו  שמזהיר  הקדושה  בתורה  רואים  וכמו"כ  תמיד,  שמח  אך  להיות  פעמים  וכמה 

ע"ז שכל התוכחה באה רק תחת אשר לא עבדת וגו' בשמחה ובטוב לבב מרוב כל )דברים כח, מז( 

וכל זה הוא מהמדות הטובות והחשובות ביותר, וצריך ביאור לבאר סוד מדת השמחה, וביותר 

השמחה שהזהיר עליה רבינו ז"ל.

עונג ושמחה.

ועוד צריך לבאר דהנה ידוע שיש עונג ושמחה, ועונג הוא בחי' חכמה בחי' שבת קודש,  ב. 
ושמחה הוא בינה בחי' יום טוב, ולכאורה איך אפשר לשבח ולהזהיר כל כך על מדת השמחה 

מזה,  יותר  גדולה  דרגה  הוא  קודש  בחי' שבת  והעונג שזהו  נמוכה,  דרגה  הוא  לכאורה  הלא 

אלו  ובמועדיכם  שמחתכם  וביום  יט,  פ'  בהעלותך  ספרי  חז"ל  )ודרשו  השמחה  מדת  כך  כל  מצינו  לא  שבשבת 

השבתות(, שאע"ג דאמרינן בתפלת השבת "ישמחו במלכותך" הלא בחדא מחתא אמרינן קוראי 

עונג, שהעיקר הוא העונג, )ובשבת מותר להתענות למי שיש לו עונג מזה משא"כ ביו"ט שצריכין שמחה כמו שהארכנו 

ע"ז טובא בס' יחוד השבת(, 

ואע"ג שיש לומר שעיקר כוונת רבינו שהזהיר על השמחה היה ויותר בימות החול, שאז קשה 
לסתם אנשים להגיע לדרגת עונג ולכן מדובר יותר על השמחה שלפחות יהא לו דרגת השמחה, 

בשיחת  זי"ע  מוהרנ"ת  וכמוש"כ  בשבת  בשמחה  להיות  מאד  הזהיר  דרבינו  רואים  אנו  אבל 

הר"ן )אות קנה 12( ואותי הוכיח הרבה להיות בשמחה דייקא בשבת וכמוש"כ שם כי העיקר 

הוא השמחה בשבת.

12 שיחות הר"ן )אות קנה( ובתחלה שאל אותי: האתה שמח בשבת השבתי: אני לפעמים נתעורר עלי איזה יראה בשבת שקורין 

)פרום(. ואמרתי לו בזו הלשון: איך בין אמאל פרום. והשיב: לא כך הוא, העקר הוא שמחה:

 ואז הוכיח אותי הרבה להיות בשמחה דיקא בשבת. ואז אמר כל הענין הנדפס ב"לקוטי תנינא" סימן י"ז הנזכר לעיל מענין 

מעלת השמחה בשבת. ונכלל שם שגם היראה עקר עליתה על ידי השמחה של שבת דיקא, הינו שעקר הוא רק השמחה בשבת. 
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שמחת החיים.

ג. ונמצא דמעיקרי עצות רבינו ז"ל הוא השמחה וכמוש"כ בלקוטי עצות )ערך שמחה( שצריכין 
להמשיך השמחה בשעת התפלה שיתפלל בשמחה וכן בשעת עשיית המצוות ומכל שכן וכל 

שכן בשבת ויום טוב וגם בימות החול מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, וגם שמו של רבינו 

"נחמן בן שמחה", בא לרמז שנשמתו באה לעולם להביא השמחה לישראל, ולכאורה כל זה 

הוא לכאורה דרגה נמוכה, דהעונג הוא עבודה גדולה יותר 

שאמר בחיי מהר"ן )אות שנד(, ענה ואמר על שני כתות אנשים יש לי רחמנות גדול עליהם, על  )וכמו 

אלו אנשים שהיו יכולים להתקרב אלי ואינם מתקרבים, ועל אלו המקרבים אלי ואינם מקימים 

רגליו אל הדלת, אז  יודע שיהיה עת בעת שיהיה האדם מנח על הארץ עם  אני  כי  את דברי. 

יסתכל על עצמו היטב ויתחרט מאד מאד על שלא זכה להתקרב אלי, או שלא קים את דברי. כי 

אז ידעו שאם היו מקרבים אלי ומקימים את דברי לא היה שום דרגא בעולם שלא הייתי מביאם 

יהיו  במהרה,  יבוא משיח  לא  ושלום  חס  אם  ואמר  ענה  אז.  יועיל  לא  אבל  המדרגה.  לאותה 

העולם מתגעגעים אחרי הרבה מאד הרבה יותר וכו':(.

שרוי בשמחה.

ד. ובאמת רואין בכל סוגיית הנשואין שהעיקר הוא השמחה, שעל זה מסתובב כל הנשואין, 
)יבמות סב, ב( שכל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה, נמצא דע"י נושאין בא  וכמוש"כ חז"ל 

לידי שמחה, וכמו"כ כל הנשואין עצמו מסתובב סביב השמחה, ע"י כלי זמר וריקודין ומילתא 

דשטותא )כמבואר בכתובות יז, וכדחזינן מנהג ישראל תורה(, 

ביותר  ואותי  אותנו  והוכיח  הזאת  הקדושה  בשיחה  הרבה  והאריך  פרום.  שקורין  מה  בחינת  שהוא  היראה  עולה  דיקא  ואז 

להתגבר להיות שמח וטוב לב בשבת ולהרבות בתענוגי שבת וכו' כנדפס שם. ואמר: הלא כל הוצאותיו של אדם קצובין חוץ 

מהוצאות שבתות ויום טוב וכו'. ואמר: הלא גם בעל הבית פשוט הוא שמח בשבת בהדגים והז'ופיצא שלו:

 ואחר כך אמר לי: עתה יהא לך ממה להיות במרה שחורה. כונתו, כי מאחר שהוכיח אותי הרבה להיות בשמחה בשבת יכול 

להיות שאהיה חס ושלום במרה שחורה ביותר מזה בעצמו, מחמת שצריכין להיות בשמחה בשבת ואיני זוכה לזה. )ובאמת כון 

מאד למחשבתי בזה כי תכף בעת אמירתו כל הנזכר לעיל התחיל לעלות על מחשבתי דאגות איך זוכין לשמחה בשבת(.

ובזה שאמר דבוריו הקדושים האלו "עתה יהיה לך" וכו'. בזה נחם וחזק אותי הרבה שעל כל פנים לא יהיה לי מרה שחורה מזה 

בעצמו שאני מחויב לשמח בשבת וכנ"ל:

 גם בעת שהיה מרבה להוכיח אותי על זה להיות שמח בשבת אז עניתי ואמרתי אני חפץ ורוצה מאד להיות בשמחה בשבת 

)וכונתי היה אם איני זוכה לשמחה בשבת על כל פנים אני רוצה מאד להיות בשמחה. וכבר שמעתי הרבה ממנו מגדל מעלת 

הרצון והכסופין וכו'( ענה ואמר להעולם: השמעתם מה שהוא אומר היטב אשר דבר:

גם הוכיח אותנו אז לזמר זמירות בשבת הרבה, ולבלי להסתכל על שום מונע מאיזה בני אדם היושבים על השולחן שנדמה 

לו שאין רצונם בזה, רק להתחזק לזמר זמירות בשמחה, ולהנהיג השולחן כל יום השבת בשמחה גדולה, כי עקר הוא השמחה 

בשבת:
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זה מורה שכל חיי היהודי הוא במדת השמחה, וכמוש"כ אשר ברא ששון ושמחה וכו',  וכל 

ועושין שבעת ימי המשתה, ומקרא מלא הוא ושמח את אשתו )דברים כד(, 

)בפ"ו ה"ג( דכל קדושת הזווג הוא להפוך היגון ואנחה להשמחה  ע"ז בלקוטי הלכות  והאריך 

שהוא שלימות השמחה עיי"ש, וכל זה צריך ביאור איך נבין שכל עצם מציאות האדם שנעשה 

לעת הנושאין כל כולו הוא קשור להשמחה.

כל שמחת העולם מחסרונות.

ה. והנה הביאור מה שרגילין לבאר דעונג הוא גדולה מהשמחה, דכל שמחה בא לאדם מחמת 

לו  ביטול להש"י שאין חסר  הוא  עונג  נתמלא חסרונו, משא"כ  ואח"כ  איזה חסרון שהרגיש 

כלום, בחי' כלום חסר מבית המלך, שאז מתענג על הוי'ה, 

בין שבת  )וזה החילוק  דהשמחה עדיין לא הגיע לדרגת הביטול שלכן הוא הדרגה הנמוכה  נמצא 
ויו"ט, שבשבת נמצאים בהיכל המלך ולא חסר לו כלום משא"כ ביו"ט שלקח אותנו ונתן לנו תורתו וכו', שאז אנחנו בדרגת נבראים 

שמרגישים החסרון ואח"כ נתמלא הסרון שזהו שמחת היו"ט(, 

וכמוש"כ רבינו ז"ל בסיפו"מ )מעשה י"ג( על הבעטליר השני שהוא החרש וזל"ק "ואתם סוברים 

שאני חרש אין אני חרש כלל רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום, שאשמע החסרון 

ואפלו כל  ואחד צועק על חסרונו.  כי כל אחד  כי כל הקולות כולם הם מן חסרונות.  שלהם. 

השמחות שבעולם כולם הם רק מחמת החסרון, ששמח על החסרון שחסר לו ונתמלא. ואצלי, 

כל העולם כולו אינו עולה לכלום, שיכנסו באזני החסרון שלהם. כי אני חי חיים טובים שאין 

בהם שום חסרון" עכ"ל, 

ז"ל כל כך על  רבינו  דיבר  וא"כ היאך  לו כלום,  זה מורה דרגת "עונג" כלל שאין חסר  וכל 

השמחה.

מלוכה בחירה.

אמנם באמת עיקר השמחה שדיבר על זה רבינו ז"ל, יש לפרש עפמש"כ בתחלת המעשה  ו. 

)שם יג( "אספר לכם איך היו שמחים", ובחיי מהר"ן הוסיף שרבינו ז"ל אמר אז מה אתם יודעים 

רבינו שם  ומספר  היו שמים,  פעם אחת  איך  לכם  אספר  אני  מרה שחורה  מתוך  איך לשמוח 

דפעם אחת היה מלך והיה לו בן יחיד ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, 
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"מלך"  נקרא  כרצונו  לעשות  שיכול  מי  הבחירה, שרק  סוד  הוא  דהמלוכה  בארנו  כבר  והנה 
)שכשהוא מוכרח נקרא מושל( שזה מבטא שהש"י נתן לישראל שהוא בנו יחידו את הבחירה, שבזה 

הוא מוסר את המלוכה לבנו, וזהו "בחייו" שבאמת שלימות מלוכה שייך רק אצלו ית', שרק 

הבורא הוא מלך האמיתי שיכול לעשות הכל כרצונו ואין מי שימחה בידו, )משא"כ בשר ודם(. 

וזהו הכח הבחירה שיש לישראל שיכול לעשות כרצונו, שזה נובע מהכח האלקי שיש לישראל 
)וכמבואר באריכות בס' ישראל בחירי(, שכל הנבראים אין להם כח הבחירה שהם משועבדים להתכונות 

שבהם נבראו, ואפי' מלאך ושרץ הרי הם בטלים לרצונו ית' ואין להם בחירה.

לעזור לבעל בחירה.

ז. וידוע דעיקר עבודת רבינו ז"ל לתקן הבחירה, וכמוש"כ במכתבי שמואל )להרב החסיד ר' שמואל 
שמספר  עיי"ש  בחירה,  לבעל  טובה  לעשות  יכול  שהוא  אמר  ז"ל  שרבינו  סז(  מכתב  זצ"ל,  הורביץ 

מעשה שלימה איך שהבעש"ט אמר שיהיה לו נכד שיוכל לעשות טובה לבעל בחירה, והצדיק 

רבינו  שאמר  הדלת  מאחורי  ושמע  ז"ל  לרבינו  שבא  עד  וכו'  הנכדים  לכל  הלך  זאת  ששמע 

בניגונו העמוק "הן בעל בחירה", 

ולעבודת  ולקדושה  לביהמ"ד  שלקחום  הבחירה  מאנשיהם  לקחו  הצדיקים  שכל  שם  וביאר 
השם אבל לא עבר עליהם הירידות והנסיונות וכו', שזהו גדולת רבינו ז"ל בחי' משיח, שאינו 

מוציא אנשיו מהבחירה, רק אדרבה בחירתם הוא הרבה יותר מבחירת שאר אנשים שמתגרה 

שעובר  מה  כל  ועל  שלהם  את  עושים  וכו'  ז"ל  רבינו  בכח  ואעפ"כ  ויותר  יותר  בהם  הבע"ד 

שלהם הם מתחזקים ואינם מניחים מקומם עיי"ש.

בחירה, שמחה.

ח. ובזה מבואר היטיב מה שהזהיר רבינו ז"ל טובא על מדת השמחה, כי עיקר השמחה הוא 
רבינו  וכמו שאמר  הגדולה,  הוא השמחה  דעבודת הבחירה  יובן  ובזה  כנ"ל,  מלוי החסרונות 

ז"ל איך ממרה שחורה להיות בשמחה, דהבחירה מבטא שיכול ח"ו ליפול וכו' וזהו כח היהודי 

שבוחר כרצונו ית', דהיינו שמתחזק בבחירתו ובוחר בטוב, ומתפלל להש"י תמיד שיעזור לו 

לבחור כרצונו, וכל זה הוא שמחה גדולה מאד.

שמחה למעלה מעונג.

ובזה יובן ששמחה זו הוא למעלה מעונג, דכל מה שאמרנו שעונג הוא למעלה משמחה,  ט. 
היינו שהעונג הוא הביטול והדביקות בהש"י והשמחה הוא מה שנתמלא חסרונו אמנם כל זה 
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הוא בשמחה שמתמלא שמחה ממה שהשיג איזה דרגה רוחנית, כגון שזכה לתורה שמקודם 

או שמקודם  ומעשים טובים,  או לשאר מצות  זכה לתורה  ואח"כ  וכו',  היה בבחי' עם הארץ 

לא הרגיש כל כך הקדושה ואח"כ זכה להרגשים מסויימים של קדושה וכו', שכל זה הוא בחי' 

שמחה למטה מעונג, דבעונג מתבטל לגמרי למציאות הש"י בחי' שבת, ואינו עסוק כל כך מה 

שזכה להרויח, 

אמנם כל זה הוא כשמדברים על השמחה שמרגישין בתור נבראים, אבל שמחת הבחירה הוא 
כי הוא השמחה בבחירה האלקות שיש בידו, שזהו בחי'  השמחה העליונה למעלה מן הכל, 

השמחה בגלוי הש"י שנעשה, שאע"ג שהוא קשור לשמחה של מלוי החסרונות, הרי שמחה זו 

הוא בחי' כתר, שנתגלה אור א"ס ב"ה, וכמו שבארנו דהבחירה הוא הכח האלקי שיש לישראל 

חורין  בני  הם  הל"ד(, שבזה  הריח  ברכת  בהל'  הלכות  לקוטי  דברי  עפ"י  כח המדמה  נקרא  דזה  )ובמק"א הארכנו  עמו 

ודומים לבוראם.

שמחת איש ישראל.

עם  שנבראו  גבול,  בעלי  בחי'  הם  נבראים  שנקראים  אדם,  כל  דהנה  מזה  יותר  ובביאור  י. 
תכונותיהם ונטיותיהם המוגבלות ואינם יכולים לצאת מזה, ולכן הם עבדים ממש שמשועבדים 

לתאוותיהם ורצונותיהם, וזה גורם שהם בתוך המיצר, שהו בחי' עצבות היפוך משמחה, ולכן 

אומות  שאפי'  שח(  )שיחה  הר"ן  בשיחת  וכמוש"כ  שחורה,  ומרה  לעצבות  נוטים  הנבראים  כל 

העולם מודים שהעולם הזה הוא מלא יסורים, ואין טוב בעוה"ז כי אם הסבל עיי"ש(, 

בחירתם,  כח  ע"י  להמרחב  מהמיצר  לצאת  ויכולים  בחירה  בעלי  שהם  ישראל  בני  משא"כ 
שזהו "בי מלכים ימלוכו" )משלי ח, טו(, בחי' אין לך בן חורין וכו', שאז במתן תורה קבלו החירות, 

שסוד החירות סוד הבחירה, שיכולים לבחור ולצאת מנטיותיהם הגופניות, שזהו כח הבחירה 

שיש רק לבני ישראל, שאינם עושים לגרמייהו אלא מגלים בבחירתם כבוד הש"י בעולם, שזהו 

ולכן רק בני ישראל יש להם  )במרחב אותיות בחירה(,  וגו'  וגו' ענני במרחב  בחי' מן המצר קראתי 

והם  יוצאים מהמיצר, שיכולים לעשות כרצונם,  נובע ממה שהם  שמחה אמיתית, שהשמחה 

בחורים בהבחירה ללכת בדרכי הש"י שבזה הם שמחים שמחה אמיתית.

איך נעשים שמחים.

וכמה  הבחירה,  של  הקושי  הוא  מרגיש  מהבחירה, שהרי  צער  להאדם  יש  עדיין  ובאמת  יא. 
קשה וכבד עליו מה שיכול להכשל ח"ו בבחירתו, אמנם יש לומר דע"ז כיון רבינו ז"ל שאמר 

שאספר לכם איך נעשים שמחים מתוך המרה השחורה, שהסוד בזה דעצם ההרגשה שיש לו 

בחירה חפשית זה מכניס אותו למרה שחורה כנ"ל, 
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וע"ז מאיר לנו רבינו ז"ל שבאמת הוא שמחה גדולה, שאנו בני חורין שההרגשה הזאת שיכול 
לעשות כרצונו זהו סוד המלוכה שנתן לנו הש"י שנוכל לעשות כרצוננו דבזה אנו בוחרין בו, 

וזהו עיקר כבודו שנהיה בני חורין, בחי' הנסירה, ואח"כ יהיה יחוד של פנים בפנים, שעיקר 
)והדברים  כרצוננו  לבחור  חורין  בני  שאנו  בזה  כביכול,  לבוראנו  שוים  כשאנו  רק  שייך  היחוד 

עדינים ודקים(.

תורה שבע"פ בבחירה.

יב. וכמו"כ כח התורה שבע"פ, שנתן הש"י בידם כרצונם לעשות תורה כרצונם, וכמו דחזינן 
בכל התנאים והאמוראים שדרשו את התורה, שכל זה הוא בחי' הוסיף משה יום אחד מדעתו, 

שזהו השמחה האמיתית, שמסר הש"י המלוכה בידם, וכמוש"כ במעשה )יג הנ"ל( "וגם המדינה 

בחי'  הוא  זה  להמלך", שכל  גדול  כבוד  הוא  כי  בחייו  לבנו  המלוכה  מזה שמוסר  נהנים  היו 

תורת  הוא  זה  ודעתו, שכל  עפ"י שכלו  תורה  חידושי  פה, שבעל בחירה מחדש  תורה שבעל 

הש"י, שמסר הש"י לבנו המלוכה, 

הוא  כך  בני  ויונתן  אומר  הוא  כך  בני  אביתר  אומר  שהקב"ה  ב(  י,  )בגיטין  חז"ל  שאמרו  וכמו 
אומר, וכן הוא בכל דור ודור שהש"י מתפאר בכל אחד מישראל שלומד תורה, ואומר על כל 

אחד שכן הוא אומר וכן הוא אומר, שכל זה הוא מכח הבחירה, שהוא מקבל המלוכה מאביו, 

שלכן יכול להמשיך ולעשות תורה 

רבינו ז"ל בלקו"מ קצ' שזהו עיקר בחירתו של משה, ובארנו במק"א, "שהחידוש" של הבחירה שיכול לעשות תורה  )וכמוש"כ 

ולא לעשות רע ח"ו, שכביכול הש"י מסכים שיקחו תורתו  יותר "חידוש" ממה שהאדם עומד בבחירתו לעשות טוב  כרצונו הוא 

ויפרשו שם כרצונם, וכמו שכל אחד יכול להבין כמה קושי יהיה אצל גדול בישראל שנותן הוראה לעם ה' מה לעשות ויבוא שלוחו 

ויוסיף שם דברים כרצונו, ואכמ"ל בגודל הנסיון בזה שזה היה כל נסיונם של הצדיקים רח"ל(.

מלכות תורה שבע"פ.

ותורה  שבכתב  תורה  בחי'  הם  ולישראל,  להש"י  מרכבה  שהם  ואשה  דבעל  יובן  ובזה  יג. 
בנינים  ובונה  וכו'  פירות  מזה  ועושה  הולכת  והיא  חסדים  למלכות  נותן  שהאיש  שבע"פ, 

שלימים להבעל, )והאריך ע"ז בלקו"ה בכמה דוכתי בפ"ו ה"ה, ובקידושין הל' ג' ועוד(, וגם בפשטות ממש האיש 

לעולם  כך  כל  אותם  להוריד  אפשר  שאי  שבכתב,  תורה  בחי'  שהם  בבית  תורה  דברי  מדבר 

בעולם  היטיב  מתיישבים  וכו'  הצדיקים  ואור  תורה  הדברי  שיהיו  גורמת  והאשה  הגשמי, 

המעשה, ומעבירה זה לדור ההמשך, 
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שדייקא  ומצינו  פה,  שבעל  תורה  שורש  היה  שהוא  עקיבא  ר'  אצל  בפשטות  חזינן  וכמו"כ 
אצלו הגיע כל תורתו על ידי אשתו, וכמו שאמר לתלמידיו "שלי ושלכם שלה הוא" )כתובות סג, 

א( שכל זה מבטא שאע"ג שהבעל לומד תורה, אבל עיקר גלוי התורה למטה הוא דייקא ע"י 

האשה, בחי' תורה שבע"פ, )שהש"י צוה להניח תפילין ולמעשה איך לעשות התפילין זה אי אפשר רק ע"י תורה שבע"פ( 

וכמו"כ ידוע מעשה דחז"ל )בראשית רבה יז, ז( שהכל מן האשה )בר"ר פרשה יז, ז 13(.

שבת יום בחירה.

יד. נחזור לעניננו דשאלנו איך דיבר רבינו ז"ל על השמחה ואפי' בשבת שהוא יום העונג דיבר 
רבינו ז"ל דייקא על השמחה, וכמו שאומרים ישמחו במלכותך, 

השבת,  לקבל  זוכים  שאנו  ששמחים  הבחירה,  שמחת  הוא  השמחה  דעיקר  יובן  ולדברינו 
ולהאמין בקדושת השבת, והנה אנו שהורגלנו מנעורנו לשמירת שבת כפשוטו, ואין לנו כל כך 

בחי' הבחירה, הרי עיקר הבחירה הוא להאמין בקדושת השבת, ולהאמין בקשר של הש"י עם 

ישראל בשבת, בחי' אות הוא בינו ובין ישראל, שעיקר הנסיון הוא להאמין כפשוטו בכל מה 

שהצדיקים מגלים לנו בקירבת עם סגולתו, שעל זה אנו אומרים ישמחו במלכותך וגו', 

)ספרי בהעלתך( ולכאורה הרי השבת  בזה עומק דברי חז"ל וביום שמחתכם אלו השבתות  ויובן 
הוא יום של הש"י ומהו וביום שמחתכם, ולדברינו יובן שזהו עיקר בחירתנו שאנו מאמינים 

בגודל קדושת ומתנת השבת, שבזה אנו שמחים ונקרא וביום שמחתכם )ובמק"א בארנו דזהו סוד ישמח 

משה במתנת חלקו ואכמ"ל(.

לשמח בהוה.

טו. וכדי לבאר היטיב שמחת הבחירה נוסיף עוד דברים בזה, )הגם שהוא ענין ארוך בפני עצמו הרי פטור 
בלא כלום אי אפשר ונקצר כאן קצת( דהנה יש אדם שעושה חשבון מהו מצבו בתורה ומצוות וכיו"ב, 

ורואה מצבו וכו' ואזי נכנס לעצבות, ויש אדם ששמח עם מה שלמד והתפלל, שכל זה עדיין 

אינו שמחת הבחירה, שעיקר שמחתו ויגונו הוא על חשבון העבר, 

13 מדרש רבה )בראשית פרשה יז פסקה ז( מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי אמרה לו למה בגניבה אמר לה משל אם הפקיד 

אדם לידך אונקיא של כסף בחשאי וחזרת ליה ליטרא של זהב בפרהסיא זו גניבה אמרה לו למה במטמוניות ואמר לה בתחלה 

בראה לו וראה אותה מלאה רירין ודם הפליגה ממנו חזר ובראה לו פעם ב' אמרה לו מוספת אני על דבריך אמורה הייתי להנשא 

לאחי אמי ועל ידי שגדלתי עמו בבית התכערתי בעיניו והלך ונשא לו אשה אחרת ואינה נאה כמוני 

מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת ולא העמידו בנים זה מזה אמרו אין אנו מועילים להקב"ה כלום עמדו וגרשו זה 

את זה הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו רשע הלכה זאת ונשאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק הוי שהכל מן האשה:
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אבל רבינו ז"ל מלמד לנו לשמוח ברגע ההוה, שעיקר הבחירה הוא ברגע ההוה ממש ששמח 
עכשיו במה שזוכה ברגע הזה לבחור בטוב, ומשל למה הדבר דומה לאדם שרואה דף מלא 

אותיות ותיבות, ויש מי שמכסה הדף הזה לגמרי ויש איזה חור קטן דדרך שם רואה רק התיבה 

והאות היחידה, שזהו סוד מי שחי עם בחירה, שרואה ההוה לנגד עיניו שעכשיו מגלה כבוד 

שמים בבחירתו, ולבו נקי להש"י, ובזה יכול לחיות עצמו ולשמוח בכל רגע ורגע מימי חייו, 

לבחור  שיכול  בזה  ששמח  טובים,  חיים  חי  כבר  כך  שאחר  ברגע  הרי  נכשל,  ח"ו  אם  ואפי' 

עכשיו רצון שמים, שזהו סוד מה שאמר רבינו מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולא לשקוע 

ח"ו בהעבר או בהעתיד, שזהו בחי' בריחה מהבחירה, 

וכמה שאדם יותר חי עם המציאות הרי חי את רגע ההוה של עכשיו )ובזה נבין דבר נפלא שיש אדם 
שהוא משופע ויש לו כל טוב בגשמיות ורוחניות וכשחסר לו איזה דבר קטן הרי הוא במיצר, וכמו שידוע דרך העולם שכל דבר קטן 

מפריע לו משמחתו, והאדם חושב שזהו כפיות טובה וכו', אבל לדברינו יובן שזהו הדבר הטבעי ביותר, שבאמת אין לאדם אלא 

הרגע של ההוה והרגע של הבחירה, ועכשיו יש לו נסיון וצריך לתקן הרגע הזה ולא יעוזר לו כל השפע והטוב שיש לו מהעבר(.

נשואין סוד הבחירה.

הוא  הנשואין  וכלה, שעיקר  נשואי חתן  סוד השמחה של  לבאר  נבוא  הנ"ל  הענין  ובכל  טז. 
בסוד הבחירה, שרק ע"י קדושת הבחירה יכול לבחור באשתו ולשמוח עמה, שמי שאינו בעל 

בחירה אזי כל האישות שלו אינו אלא בגדר השתמשות, שהרי אינו יכול לצאת מרצונותיו, וכל 

מה שעושה עושה לגרמייהו, 

דלמעלה  דוגמא  באשתו,  שבוחר  הבחירה,  קדושת  מבטא  זה  ואשה  איש  של  החיבור  וכל 
בבחי'  הוא  אזי  אשה,  נשא  לא  שעדיין  זמן  דכל  יובן  ובזה  ישראל,  בעמו  בחור  שהש"י 

"לגרמייהו", שרואה רק את עצמו, ולכן כל קדושת הבחירה, שהוא הקדושה שיוצא מרצונותיו 

המוגבלים ושמח בשמחת הש"י, עדיין לא נתגלה בפועל למטה, ולכן שרוי בלא שמחה, 

וכשנושא אשה שהיא גם בעלת בחירה )כמו דחזינן בהלכה דקיי"ל שאין הבעל יכול להפר נדרי אשתו רק במה 
שבינו לבינה או שיש בהם ענוי נפש, וחזינן מזה, שיש להאשה כח תורה שבעל פה משלה(, וזהו כל תענוגו ושמחתו שחי 

עם אשה שיש לה מציאות בפני עצמה והוא מתבטלת ומשעבדת עצמה לבעלה, שזהו דוגמת 

כנסת ישראל שיש להם מציאות משלהן ומתבטלים להש"י, )בחי' המלך והמלכה שבארנו במק"א(, 

שמבאר  וכמו  במינו,  מין  על  ומלוכה  חיבור  כשיש  רק  הוא  המלוכה  של  התענוג  כל  והנה 
אדמוה"ז נבג"מ )ליק"ת דרושים לר"ה( שאין תענוג לאדם להיות מלך על החיות והבהמות, רק עיקר 

המלוכה הוא רק בדומים לו, ולכן מלוכת הש"י הוא דייקא על עמו ישראל שהם בחי' דומים 

לו, בזה שהם בעלי בחירה, שבזה הם נחשבים לבחי' בורא כביכול, 



-ןד-

בחי'  כשיש  רק  הוא  והיחוד  התענוג  כל  אזי  ומקבל  משפיע  של  חיבור  בכל  למטה  וכמו"כ 
דומים לו, שכשאשה אינו בעלת בחירה, הרי אין לבעלה רק בחי' עבד, שזהו כמו אבר משלו, 

ונעשה  היחוד,  שלימות  בה  יש  אזי  בחירה  בעלת  כשהיא  משא"כ  היחוד,  שלימות  בזה  ואין 

חיבור פב"פ, וזהו שמחת ושלימות היחוד שנתגלה למטה, שבזה נעשה כל שמחת חתן וכלה, 

שמבטא שמחת יהדותנו כנ"ל.



-ןה-    /שיחותסלודהשלישית

   

שיחות סעודה שלישית

פרשת נח תשע"ו

שיחה א'  - "רעוא דרעוין"

בהעלאת מ"ן דעת רצון מתעורר הרצון הפשוט

זמן רעוא דרעוין הוא עת רצון. פירושו של עת רצון שמתעורר ה'עלה ברצונו הפשוט' ומשך 
דלתתא,  האתערותא  שהוא  בקוה"ק.  הכה"ג  של  ההארה  שמתעורר  עת  עד  ונשתלשל  נמשך 

רצונות  בכאלה  סג(,  )תהילים  בשרי"  לך  כמה  נפשי  לך  "צמאה  ומשתוקק  מתעורר  שהנברא 

ירידת מ"ד,  ואין לו דמיון". וע"י גורם  - לשון תאוה  וכיסופים וכדפי' רש"י "כמה לך בשרי 

כנגדו הרצון  היינו ע"י שהאדם הוא כביכול המרכבה לעורר העלאת מ"ן, אזי השי"ת מגלה 

הפשוט.

זמן שהכה"ג בקוה"ק מעלה תפלתם של ישראל לרצון

הזמן שהכה"ג עומד בקוה"ק הוא זמן של העלאת התפילות לרצון לפני השי"ת, וכדאי' בחז"ל 
הקדשים.  קדשי  בית  כנגד  לבו  לכוון  צריך  דהמתפלל  צד(  סי'  או"ח  כח:,  )ברכות  ובשו"ע 

ואע"פ דעפ"י נגלה מבואר שהכהן לא היה מתפלל בפנים, מ"מ בזוה"ק אי' שאכן התפלל גם 

בפנים קוה"ק 14.

14 בירושלמי )יומא כז.( אי' "וכך היתה תפלתו של כה"ג ביה"כ בצאתו בשלום מן הקודש". ומאידך מצאנו בזוה"ק ובתרגום 

יונתן, שהיה תפלה מיוחדת לכה"ג בקוה"ק, עיי"ש 

ומשא"כ ב'זוהר הקדוש' )פרשת אחרי ח"ג סז.(: "...ולבתר אסחי גופיה, וקדש ידוי, לאעלא בפולחנא אחרא קדישא, עד דיתכוון 

למיעל לאתר אחרא עלאה קדישא מכלא... עאל לאתר דעאל, שמע קול גדפי דכרובייא מזמרין, ואקישן גדפין פרישאן לעילא, 

הוה אקטיר קטורת, משתככא קול גדפייהו, ובלחישו אתדבקן אי כהנא זכי, דהא לעילא בחידו אשתכח... פתח כהנא פומיה 

בצלותא ברעותא בחדוותא, וצלי צלותיה. בתר דסיים, זקפין כרובייא כמלקדמין גדפייהו ומזמרין, כדין ידע כהנא דרעותא הוא, 

ועידן חדוותא לכלא, ועמא ידעין דאתקבל צלותיה, כמה דכתיב )ישעיה א יח( אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, והוא תב 

לאחוריה, וצלי צלותיה וכו'".

וכן ב'תרגום יונתן' )מבואר מה היתה תפלתו של הכה"ג(, עה"פ )במדבר לה( "והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו 

העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש". 

ומבאר שם התרגום יונתן מה האשמה של הכה"ג אשר במותו תלוי שחרורם של הגולים לערי מקלט, ואומר שהכה"ג היה 

צריך להתפלל בקוה"ק על כלל ישראל שלא יכשלו בשלושת העברות החמורות – עבודה-זרה, גילוי-עריות, ושפיכת-דמים, 

והיה בידו לבטל בתפלתו שלא יהא גולים לערי מקלט - ולא התפלל, מחמת זה קנסוהו שימות באותה שנה. ]וזה לשון התרגום 

)במדבר לה(: "וישזבון כנשתא ית קטוליא מן יד תבע אדמא, ויתובון יתיה כנשתא לקרויא דקלטיה דאפך לתמן, ויתיב בה עד 



-ןו-

תמיד  לרצון  ותהי  וכו'  שעה  ולתפלתם  ישראל  בעמך  אלהינו  הוי'  "רצה  של  התפלה  וזהו 
ולכן גם התפלה של  עבודת ישראל עמך". ושם מזכירים "והשב את העבודה לדביר ביתך". 

"ותערב לפניך עתירתנו וכו' אומרים בברכת רצה, כדאי' )טור או"ח סי' קכ, תוס' מנחות קי.( 

ובמדרש יש מיכאל שר הגדול מקריב נשמתן של צדיקים על המזבח של מעלה ועל זה תקנו 

ואשי ישראל שהוא כנגד הריח ניחוח אשה להוי'.

השי"ת מדבר מבין הכרובים

וזהו סודן של דברים, כמו שאדם המדבר יוצא קולו 'הבל הלב' ומבין כנפי הריאה, כן כביכול 
וכדכתיב  כנפי הכרובים שמעל הארון שבקוה"ק.  דיבר עם משה היה מדבר מבין  כשהשי"ת 

)שמות כב( "ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים" וברש"י "קול יורד מן השמים לבין 

הכרובים ומשם יוצא ונשמע למשה באהל מועד", וכן )במדבר ז( "ובבא משה אל אהל מועד 

ארן העדת מבין שני הכרבים  על  אליו מעל הכפרת אשר  וישמע את הקול מדבר  אתו  לדבר 

יוצא מן השמים לבין שני הכרובים ומשם  - הקול  וידבר אליו" וברש"י "מבין שני הכרובים 

יצא לאהל מועד".

ובסוד זה נפתח לנו שער להבין שכשהכה"ג נכנס לקוה"ק להעלות שם תפלתם של ישראל אז 
השי"ת עומד כנגדו וכביכול מתפלל אליו. וכדאי' בגמ' )ברכות ז.( "תניא אמר רבי ישמעאל 

צבאות  ה'  יה  אכתריאל  וראיתי  ולפנים  לפני  קטורת  להקטיר  נכנסתי  אחת  פעם  אלישע  בן 

שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו 

רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים 

)וראה  בעיניך".  קלה  הדיוט  ברכת  תהא  שלא  לן  משמע  וקא  בראשו  לי  ונענע  הדין  משורת 

ביאר הצל"ח והפני יהושע 15(.

זמן דימות כהנא רבא, דרבי יתיה סגיא במשח רבותא, ומטול דלא צלי ביומא דכפורי בקודש קודשיא על תלת עבירן קשין דלא 

יתקלון עמא בית ישראל - בפולחנא נוכראה, ובגילוי עריותא, ובשדיות אדם זכיא, והוה בידיה לבטלותהון בצלותיה ולא צלי, 

מטול כן אתקנס לממת בשתא ההוא"[.

15 צל"ח )ברכות ז.(: "מנין שהקב"ה כביכול מתפלל וכו'. ולפרש למי כביכול הוא מתפלל, ואומר אני אצלינו עמו וצאן מרעיתו 

הוא מתפלל, ומבקש מאתנו שנטיב מעשינו ונשוב בתשובה לפניו, ובזה נגרום שיהיה רצון מלפניו שיכבשו רחמיו וכו', כי 

תמיד זהו רצונו, אך שעונותינו מעכבים. ואל תתמה שאני מפרש שאצלינו הוא מתפלל ומאתנו הוא מבקש דבר זה, כי מקרא 

מלא הוא )דברים י יב( מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו', הרי שהוא שואל ומבקש דבר זה מאתנו כי בידינו הוא כי 

נתן לנו הבחירה בדבר זה, ולכן הוא מבקש דבר זה מאתנו, וכמפורש ביחזקאל )יח לא-לב( שהקב"ה מבקש ולמה תמותו בית 

ישראל והשיבו וחיו, וכמו כן כל הנביאים מלאים מזה. וזה ג"כ כוונת הראיה שהביא בעל מימרא זו מקרא דבית המקדש נקרא 

בית תפלתי, ואין הכוונה להגביל בו מקום מיוחד שמתפלל שם, אבל הכוונה שהקב"ה אומר שאלו התפלות שאנו מתפללים 

בבית הזה שישרה קוב"ה שכינתו שם בתוכינו, אלו בקשות בעצמם הם תפלתו ובקשתו כביכול, וזה הרצון לפניו. ובזה ג"כ 

ניחא מה שאמר ישמעאל בני ברכני, שהכהן הגדול ביום הקדוש במקום הקדוש הזה יכוין מאד לכפר בקטורת על העם ובזה 

יהי רצון מלפניו לכבוש רחמיו, והוה ליה למימר ישמעאל בני ברך את עמי ישראל, ואמר ברכני, להראות לו כאילו הוא כביכול 



-ןז-    /שיחותסלודהשלישית

הארת שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך

וזהו התפלה שמבקשים שבת במנחה "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ 
וכו' ועל מנוחתם יקדישו את שמך", ובתפלה זו נכללים כלל ישראל בכח המסירות נפש של 

)ר' ישמעאל( הכה"ג בשעה שנכנס לקוה"ק, ומעיר משם ההארה "שלא תהא ברכת הדיוט קלה 

בעיניך".

*********

מבקשים מהשי"ת בעת כזו שנשמות ישראל קדושים וטהורים שנרצחו על קידוש השם, שיש 
את  רחמיך  שיכבשו  ולעורר  הכבוד,  הכסא  לפני  שיכנסו  ובריה,  מלאך  כל  שאין  כחות  להם 

ותכנס להם לפנים משורת  בניך במדת הרחמים  ותתנהג עם  ויגולו רחמיך על מדותיך  כעסך 

הדין. ומבקשים מידת הרחמים עלינו התגלגלו. "עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר". ויעזור 

השי"ת שנזכה "ואני תפלתי לך הוי' עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך" )תהילים סט(.

רוצה ברכתו להודיע שלא תהא ברכת הדיוט קלה כדמסיק".

וראה הפני יהושע )ברכות ז.( "גמרא אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי מנין שהקב"ה מתפלל כו' מאי מצלי כו'. ונראה שענין נוסח 

תפלה זו נלמד מהפסוק עצמו דכתיב בית תפלתי ומסיים בה עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי משמע שענין התפלה הוא 

בזה הענין עצמו שיקבל עולותיהם וזבחיהם לרצון וענין זה שהקרבנות מתקבלין לרצון מהם לריח ניחוח לה' אינו נעשית אלא 

ע"י כבישת רחמים את כעסו ונכנס עמהם לפנים משורת הדין כדמצינו בנח דכתיב וירח ה' את ריח הניחח ויאמר לא אוסיף עוד 

לקלל ומסיים בה כי יצר לב האדם רע מנעוריו ומתוך כך נכנס עמהם לפנים משורת הדין כיון שאנוסים הם שיצה"ר מעבירם 

על דעת קונם, ומדאשכחן נמי בהך ברייתא דמייתי עלה מעשה דרבי ישמעאל בן אלישע שהתפלל תפלה זו ונענע לו הקב"ה 

בראשו אלמא דתפלה זו חביבה להקב"ה ביותר וכיון בה רבי ישמעאל ברוח הקודש א"כ מסתמא הקב"ה מתפלל אותה תפלה 

עצמה, ולפי"ז אתי שפיר הא דמסיק וקמ"ל שאל תהא ברכת הדיוט קלה היינו כיון שהקב"ה מתפלל תפלה זו אפ"ה חביבא ליה 

יותר ע"י ברכת הדיוט, כן נראה לי".



-ןח-

שיחה ב' נח תשע"ו לפ"ק

שני מלכים בכתר אחד.

ידוע מה שיסד אדמוה"ז נבג"מ )סידר דא"ח דרושים לחתונה קלב טו"א 16( מושתת ומושרש 

דברי אריז"ל )ע"ח שער י פ"ג מ"ת 17(, דהמלכות נפגמה בשעה שלבנה קטרגה ואמרה א"א 

16  סידור דא"ח )שם( ובכל הנ"ל יובן ג"כ שורש ענין משמח חתן עם הכלה המבואר למעלה וענין קול כלה שיהיה לעתיד דוקא 

משא"כ עכשיו צלותא בלחש דווקא כו'. דהנה מבואר למעלה דלעתיד תתעלה המ"ל שהוא שם ב"ן המברר נוגה בשרשה בבחי' 

התהו דקדם הרבה לבחי' התיקון והוא שם ס"ג שלפני שם מ"ה. וז"ש אשת חיל עטרת בעלה פי' העטרה הוא בחי' מקיף דשם 

מ"ה דז"א שיהיה מבחינ' מלכות דוקא והיינו שהמשפיע יהיה אז בחי' מקבל לקבל מבחי' המל' שהיתה בחי' מקבל מז"א שנק' 

בעלה והיינו משמח חתן עם הכלה שהחתן יקבל מן הכלה כנ"ל. 

ושורש הענין הוא כי הנה לעתיד יש ג"כ ב' מדריגו' שהמה עליות בב' מדריגות הא' עליות המל' להיות המל' שוה למדריגת 

ז"א כמו שהיה ב' המאורות דשמש ולבנה קודם הקטרוג כמ"ש ויעש אלקי' את שני המאורו' הגדולים כו' וידוע דבחי' ז"א 

נק' המאור הגדול לממשלת היום כמ"ש חסד אל כל היום ובחי' מלכות נקר' המאור הקטן לממשלת הלילה. וידוע מאמר רז"ל 

דהלבנה קטרגה וכי אפשר שישתמשו ב' מלכים בכתר א' וא"ל הקב"ה לכי ומעטי את עצמך משמע שקודם שקטרג' היה אור 

הלבנה ממש כאור החמה וכאמרו שני המאורות הגדולים כו'. 

ב' המלכים הללו  ויהיו  זו"נ שיהיו שוין בקומתן  ולמעלה הוא בחי'  והיה אור הלבנה כאור החמה  יהיה לעתיד דכתיב  וכך 

משתמשין בכתר אחד דהיינו בחינת ת"ת דאימא שיהיה כתר א' לשניהם וכנ"ל בפי' כי על כל כבוד חוה כו'. 

אבל עלייה השני' לעתיד היינו שתתעלה המלכות עוד עד שבחי' ז"א יקבל מהמלכות והיינו מפני שתתעלה בבחי' ס"ג דתהו 

שלמעלה משם מ"ה כנ"ל עד שבחי' ז"א יהיה מקבל ממנה עטרת וז"ש אשת חיל עטרת בעלה והיינו מפני שתתעלה המלכות 

בבחי' כתר לפי שנעוץ תחלתן בסופן כו'...וד"ל. 

וזהו מ"ש ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני פי' המ"ל הנקרא ירושלים תהיה בחינת המשפיע אל 

הים הקדמוני מטעם הנ"ל אך מ"מ גם בחי' התיקון לא יתבטל אלא שיהיה כמו טפל לעיקר וכו' וזהו שאמר לשון קול בחתן ג"כ 

וכמ"ש קול חתן וקול כלה אך עיקר בחי' הקול יהי' בכלה והחתן יקבל ממנה וכמו שמסיים משמח חתן עם הכלה. 

ואמנם יש בזה ב' מדרגות הא' כשיהיו שווין בקומתן והוא מ"ש בברכה. בראשונה מהרה ישמע כו' קול חתן וקול כלה שניהם 

בהשואה א', ואח"כ כשיתעלה המלכות בכתר ותהיה עטרת בעלה אמר משמח חתן עם הכלה שהכלה תהי' עיקר, 

משא"כ עכשיו צלותא דכלה בלחש דוק' לפי שהמ"ל מקבלת מז"א ואינה אלא כטפל לגבי העיקר והיינו כמו ענין השתיקה 

בקדושין כאשה דבטלה וטפלה לגבי בעלה וכמו שאמרו ז"ל עולה עמו ואינה יורדת פי' כשהמדות עולין גם בחי' הדבור עולה 

עמהם ונכללת בהם אחר שבחי' הדיבור בחי' המקבל מן המדות שנקרא יעקב גו' ולכך צלותא בלחש דוקא,

17  עץ חיים )שער י פרק ג מ"ת( ואמנם צריך לתת טעם אל הנ"ל כי הרי אלו הנקודות הנ"ל הם בחי' ס"ג ואיך יהיו גרועים 

וטפלים לשם מ"ה החדש ויהיה מ"ה זכר ונקודות ס"ג נקבה ונודע בכמה מקומות כי בחי' שם ס"ג גדול משם מ"ה. 

והתשובה היא כי שם מ"ה החדש הנ"ל יצא מבחינת הזווג דע"ב וס"ג כנ"ל לכן כיון שהוא נמשך מכח ע"ב עצמו לכן הוא 

גדול מס"ג. 

ועוד טעם אחר כי בשם מ"ה לא היה בו מיתה ושבירה כמו שהיה בשם ס"ג עצמו ועוד טעם ג' והוא כי אלו בחי' נקודות לבד 

של ס"ג אבל המ"ה החדש הוא כולל טנת"א כנ"ל וכיון שיש בחי' טעמים ודאי שהוא מעולה על הנקודות דס"ג אבל לא על 

הטעמים דס"ג. 

ועוד טעם ד' כי ס"ג יש בו גרעון גדול עתה והוא כי עדיין לא הושלם להתברר כנודע ולכן עתה מ"ה גדול ומעולה ממנו אבל 

לע"ל אשר יתוקן כל בחי' ס"ג ויחיו כל המלכים ויתבררו לגמרי בסוד בלע המות לנצח אז יחזור שם ס"ג לקדמותו ולתועלתו 
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לשני מלכים שישתמשו בכתר א' ואמרה לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך כמו שהאריכו חז"ל 

)חולין ס: 18( 

שם דתיקון הירח וסדר בנין המלכות, יש בזה ב' דרגות בכלליות, ובעליה הא' נעשה  וביאר 
לשוה בשוה בחי' שני מאורות הגדולים )ועלי' זו גופה נחלקה לדרגות, מקודם נולדה בקומה קטנה נקודה תחתיו, 

ואח"כ עולית עד החזה וכו', עד שנעשה שוה בשוה(, 

'עטרת'  חיל  אשת  לבחי'  נעשית  ואז  ממנו,  יותר  גדולה  כשנעשה  הוא  העליות  כל  ותכלית 
בעלה, ובשמות נבחנין העליות עליה ראשונה בחי' שם מ"ה, ואז נקראת על שמו, בחי' מ"ה 

'אדם', ואח"כ בעליתה שנית נתגדלה יותר ממנו ובדרגא הלז הוא תכלית עלית המלכות שם 

ב"ן נתכללה באימא בחי' שם ס"ג, כדביאר שם אדמוה"ז באריכות.

מהות עבדות.

אינו  בודאי  להשי"ת  ישראל  בני  עבודת  מושג  דהנה  נקדים  עבודה,  בדרך  הדברים  ולהבין 
הוא  דהמלך  צרכיו,  כל  לו  לעשות  עבד  לו  שלוקח  בו"ד   מלך  להבדיל  כמו  הגשמי,  במובן 

בשר ודם והוא חסר ונצרך לכל צרכיו משא"כ במלך מלכי המלכים הקב"ה, שפשוט בתכלית 

)איוב  'עבד', וכלשון הכתוב  הפשיטות, מה שייך לומר שבוחר בבני ישראל לעבוד לו עבודת 

לה( "אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו, אם צדקת מה תתן לו או מה מידך 

תרי"ג  בחי'  הוא  מצות  דהתרי"ג  כידוע,  ביטול  בחי'  רק  הוא  להקב"ה  עבד  מושג  וכל  יקח" 

שאתה  ובמקום  ית',  במאצילו  הנאצל  באחדות  יחד  ולהתכלל  ביטול,  בחי'  לידי  לבוא  עטין, 

שכינת  כביכול  וצמצם  הוריד  דהקב"ה  ענוותנתו,  מוצא  אתה  שם  הקב"ה  של  גדולתו  מוצא 

עוזו משמי מעל, לבוא לדור יחד באחדות כאן למטה עם בני ישראל, ועל ידי כל מעשה מצוה 

שעושין מתייחדין ומתכללין בממ"ה הקב"ה על ידי ביטולם ודביקותם להשי"ת, ויש בזה כמה 

)נ"א ולמעלתו( ושם ס"ג ישלוט ויאיר בעולם ואז יתבטל שם מ"ה אשר זהו ענין חזרת העולם לתהו ובהו כנזכר בדרז"ל לימות 

המשיח ואז יתבטל מ"ה ואז לא יהיה רק ב' אורות של ע"ב וס"ג ודי בזה:

18 חולין )שם( רבי שמעון בן פזי רמי כתיב ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן 

אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך 

אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה אמרה ליה מאי רבותיה 

דשרגא בטיהרא מאי אהני 

אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים אמרה ליה יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב והיו לאותות ולמועדים 

ולימים ושנים זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן 

חזייה דלא קא מיתבא דעתה אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ר"ש בן לקיש מה נשתנה שעיר של 

ראש חדש שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח.
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דרגות בחי' ביטול היש ובחי' ביטול במציאות, וכדהאריך בזה אדמוה"ז )תורה אור בראשית מאמר לא 

טוב היות האדם לבדו(, 

תכלית הבריאה.

עולם  וההעלם,  השפלות  מתכלית  העשי'  מעולם  האדם  שיבוא  העולם,  בריאת  תכלית  וזהו 

תבל  ומהבל  ומבטל  להשי"ת  נפשו  מוסר  וע"י שהיהודי  נבדל,  נרגש  נפרד  זועקת  כולו  שכל 

נח"ר  העלה  ובזה  התכלית,  נשלמת  עי"ז  במאצילו  ומתיחד  מלבדו  עוד  אין  ומכריז  ומלואה, 

להשי"ת שאמר ונעשה רצוני כביכול, 

שבירת הכלים סוד הבחירה.

נתרבה  ומזה  הקלי'  מציאות  נעשה  ועי"ז  הבריאה  בראשית  הכלים  שבירת  בחי'  שהי'  ומה 

החושך וההעלם בחי' וימש חושך )שמות י(, ובהשתלשלות נעשה מזה בחי' ביטול הירח נפילת 

המלכות, עד שנעשה למקום הבחירה, וכשיבואו משם בנ"י ויעסקו בתורה ומצות בזה נשלמה 

התכלית, ובשורש שורשו הגורם לכל זה הי' על ידי הגילוי אוא"ס )שגילוי ראשון בערכין מכונה שכינה 

בגלותא ועי' במאמרי חסידות תורת ערכין שנו כאן(, כביכול כביכול בזה נעשה מציאות נפרד ונעלם, וכידוע 

כל זה תורת האריז"ל ובביאור תורת החסידות.

הבחירה.

להבין ביותר שני מדרגות עליית המלכות כנ"ל, נקדים דכנודע יש ב' בחי' עבודה בחי' בחירה 

ובחי' וידיעה, והנה כשאדם וחוה הם בחי' אח' באח' לפני שנבנית אינה בכלל בחי' לעצמה, 

והם בחי' דו פרצופין וכדהאריך בזה )האוהחה"ק( דהי' בחי' פרצוף א' והיתה מוכרחת ללכת כל 

מקום שהוא הי' הולך, ואז נבחן כבחי' מושל שמושל בע"כ על עמו ועבדיו, וכמו"כ מוכחרת 

לעשות רצונו בע"כ ואין עליו שם מלך, 

ואח"כ כשנבנית ונתגדלת קומתה מעט מעט עד שננסרה לגמרי ממנו כביכול בחי' נפרד אז 

וח"ו  כרצונו  לעשות  שיכולה  בחירה  מתנת  לה  ניתנה  ובזה  בשוה,  שוה  כביכול  עמו  נעשית 

ניתוסף לו שם  ואז כשמכניעה עצמה ועושית כביכול רצון בעלה, בזה  בידה לעשות להיפך, 

מלוכ'ה ומלכותו ברצו'ן קבלו עליהם, מלך בחי' קוב"ה ומלכות בחי' כנסת ישראל, דיש בידה 

כח לעשות ח"ו להיפך. 
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הידיעה.

ולמעלה מכל זה הוא בחי' הידיעה )ובאמת זהו בחי' במקום שאמרו לקצר אין מאריכין דאין דורשין בחלק הידיעה 
כדהאריך ברמב"ם( למעלה מבחי' בחירה, דיתגלה לעתיד בחי' ונשגב הוי' לבדו, תכלית כל העליות, 

ואז יתגלה ויתברר הדברים למפרע דהכל נעשה כרצונו, בלי שום תפיסת ידי אדם, ושם ס"ג 

הוא שם ידיעה ונפל ונשתלשל לבחי' שם ב"ן בעולמות בי"ע, מקום הבחירה. 

שאתה מוצא ענותנותו.

ועבודת הבחירה הוא ממדת ענותנותו דהקב"ה שיורד ממדרגתו העליונה, וכיבכול פושט ידו 
לנבראים להתרצות להם ולהתייחד עמהם, ועל ידי עבודתם שיעשו יתעורר בזה לעילא, ואח"כ 

בעת תיקון השלם יתגלה שהכל הי' כח הקב"ה ואין עוד מלבדו.

כלה, עשני כרצונו.

כל  לתכלית  בזה  רומז  ולהנ"ל  גבר,  תסובב  נקבה  בחי'  מקיף  אור  שנקראת  'כלה'  סוד  וזהו 
ועל  'תעטרנו',  'עטרת' בעלה, כצנה רצון  יותר מז"א, בחי' אשת חיל  העליות שנעשית גבוה 

כן המנהג )ליקו"מ קמא מט( שהכלה נותנת להחתן הטלית שילבשו ויעשה לו לאור מקיף, ואומרת 

שעשני 'כרצונו' דמבטא בזה דרגת הידיעה שאין לה דבר ברצונה ובבחירתה, והכל הם מעשה 

ידי הוי' ונקראת על שמו, וזהו עבודת הידיעה, שאיש הישראלי כל התורה שלומד וכל המצות 

שעושה הכל מייחס לבסוף למעשה הקב"ה לומר לא עשיתי כלום, ורק כרצונו עשיתי, והנו' 

היום מאיר בה טעם היחוד מהברכה שבירכה בבוקר שעשני כרצונו  כל מה שעושית במשך 

)וכדהארכנו בזה במה שהאריכו בספה"ק עי' בית יעקב, בבחי' 'הרוצה' בתשובה ולא המתרצה בתשובה ואכמ"ל(. 

הצדיקים בשילוב הבחירה והידיעה.

ופייסה  וכו'  הגון  דבר  שאמרתי  כיון  להקב"ה  אמרה  שהירח  )הנ"ל(  חז"ל  דברי  הבנת  וזהו 
ולהנ"ל  יקראו על שמה,  נחמתה שהצדיקים  ולכאורה מהו  דוד הקטן שמואל הקטן,  הקב"ה 

העומק בזה הוא דהירח אמרה אין שני מלכים משתמשין בכתר א' וטענתה בפיה היא דכיון 

להנברא,  יחוס  ושום  מקום  אין  ושאם  הידיעה,  בחי'  ס"ג  משם  הוא  הלבנה  שרשה  דבשורש 

בחי' הכל הם מעשי ידי הקב"ה, ועל גם הפסדתי ממה שהיה לי.

ועל זה אמר לה הקב"ה לכו ומעטי עצמך, ועל זה שאלה לפי שאמרתי דבר הגון אמעיט את 
ובעומק  הקטן  הקטן שמואל  דוד  על שמך,  יקראו  צדיקים  הקב"ה,  לה  זה אמרה  ועל  עצמי, 

התשובה בזה הוא דהתכלית של השני עבודות הוא ליחדם ולכללם כאחד, ולעבוד השי"ת בכל 
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כוחם ועכ"ז יודעים הם ומקטנין עצמן לומר שאין להם שום יחוס, והכל הם מעשי ידי הקב"ה, 

והצדיקים יש להם הכח והאומץ לחיות בכח הידיעה ובחירה ביחד, 

וכן יעקב אבינו יש לו שלימות זו שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם, ויעקב הוא עק'ב בחי' 
מקטין עצמו ומאידך גיסא ישרא'ל לי רא'ש, מריש כל דרגין בחי' שם ס"ג עד לבסוף כל דרגין 

בחי' שם ב"ן דרגת הבחירה, וכן דוד הקטן דוד המלך אחוז בעץ החיים בחי' שנותיו של אדם 

הראשון דלא נפגם, ומצד א' אומר )תהלים קט כב( ולבי חלל בקרבי וחי בהיחוד בלי היסח הדעת 

רגע כמימריה ואומר ה' אמר לו קלל )שמואל ב' טז י(, ונעשה בזה דייקא לרגל רביעי שבמרכבה, 

)שם( תשמיעני  להקב"ה  ומתפלל  ומבקש  תמיד,  נגדי  וחטאתי  ה(  נא  )תהלים  אומר  גיסא  ומאידך 

ששון ושמחה, 

רבי לבעלי תשובה.

וכמו שאמרו חז"ל )עבו"ז יז.( ר"א בן דורדיא שנקרא רבי שנעשה רבי לבעלי תשובות, וכל בעל 
תשובה לאחר שהתייגע עבודות קשות לעשות תשובה שלימה ותיקוניו מאיר לו הקב"ה מעולם 

בחייך(  תראה  עולמך  בחי'  שכר  בתורת  וניתנה  וא'  א'  לכל  זו  בעבודה  לעסוק  א"א  )ובודאי  מהידיעה  ניצוץ  התשובה 

בחי' נורא עלילה כידוע מחז"ל )תנחומא וישב 19( וידוע דהפגם בת שבע היתה בימי אלול, 

לו בית קדשי הקדשים  ונתגלה  נפתח  כיפור, ושם  ביום  לו הקב"ה בתשובה  ונתרצה  ונתקבל 

יחוד השלם, וזהו סוד דוד מלך ישראל ח'י וקים )ר"ה כה:( והוא הגבר הוקם עו'לה של תשובה 

דזדונות  מאהבה  תשובה  דרגת  והוא  תעטרנו,  רצון  כצנה  בחי'  ברכות  המאה  בכח  ה:(,  )עבו"ז 

נעשו לו כזכיות על ידי האהבה הגדולה והביטול הגדול מהבעל תשובה להקב"ה . 

לטעום  ונזכה  הדרגות  שני  לחבר  הידיעה  ובכח  הבחירה  בכח  לחיות  שנזכה  הקב"ה  יעזור 
ומלאה  ט(  יא  )ישעיה  בהם  להימים שנאמר  ושנתקרב  הצדיקים  כח  ידי  על  היחוד  טועמיה טעם 

הארץ דעה.   

19  תנחומא )שם( ויוסף הורד מצרימה זש"ה לכו חזו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם )תהלים כה( א"ר יהושע בן 

קרחה אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה את מביאן בא וראה כשברא הקב"ה את העולם מיום הראשון ברא מלאך המות 

מנין א"ר ברכיה משום שנאמר וחושך על פני תהום )בראשית א( זה מלאך המות המחשיך פניהם של בריות ואדם נברא בששי 

ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיתה לעולם שנאמר כי ביום אכלך ממנו מות תמות 

מלה"ד למי שמבקש לגרש את אשתו כשבקש לילך לביתו כתב גט נכנס לביתו והגט בידו מבקש עלילה ליתנו לה אמר לה מזגי 

לי את הכוס שאשתה מזגה לו כיון שנטל הכוס מידה אמר לה הרי זה גיטך אמרה לו מה פשעי אמר לה צאי מביתי שמזגת לי 

כוס פשור אמרה לו כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור שכתבת הגט והביאתו בידך אף כך אמר אדם לפני הקב"ה 

רבש"ע עד שלא בראת עולמך קודם שני אלפים שנה היתה תורה אצלך אמון שכך כתיב )משלי ח( ואהיה אצלו אמון ואהיה 

שעשועים יום יום ב' אלפים שנה וכתיב בה )במדבר יט( זאת התורה אדם כי ימות באהל אלולי שהתקנת מות לבריות היית כותב 

בה כך אלא באת לתלות בי את העלילה הוי נורא עלילה על בני אדם
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שיחה ג' – "קרבה אל נפשי גאלה"

תוכן השיחה; האהבה ואחוה ושלום ורעות הוי מרכבה עליונה * פרו ורבו סוד תורה שבע"פ * 

סוד הייחוד בתורה שבע"פ * זה ספר תולדות אדם זה התורה שבע"פ * הקשר בין מצות פרו ורבו 

למצוות כתיבת ספר תורה * להאמין בטוב של יהודי הינו כח של תורה שבע"פ * שורש הקושי 

הרוחא   * לתושבע"פ  תורשב"כ  בין  הייחוד  סוד  וישראל  משה  כדת   * שבע"פ  בתורה  להאמין 

דשדי בגוה הוא הכח לחדש בתורה * שטר הכתובה בסוד תורה שבע"פ * סוד הייחוד הינו כח 

הבחירה * 'כדת משה וישראל' סוד אורו של משיח * בית יהודי הינו השראת השכינה * תולדות 

האדם הינו התורה

"ויאמר להם אלהים פרו  )בראשית א כב. ט א(  ורבו כדכתיב  הראשונה בתוה"ק היא פרו  המצוה 

ורבו ומלאו את הארץ", ומצוה האחרונה היא כתיבת ספר תורה כדכתיב )דברים לא( "ועתה כתבו 

לכם את השירה הזאת וגו'". ונבאר מהו הקשר בסוד נעוץ סופו בתחילתו.

האהבה ואחוה ושלום ורעות הוי מרכבה עליונה

והנה, אי' בירושלמי )נדרים ל:( "'ואהבת לרעך כמוך' )ויקרא יט(, רבי עקיבא אומר זהו כלל גדול 

בתורה. בן עזאי אומר 'זה ספר תולדות אדם' )בראשית ה( זה כלל גדול מזה". ובאמת "אלו ואלו 

דבר אלהים חיים" )עירובין יג:(, כי האהבה שיש בין בני ישראל נמשך מאהבת ה', שהרי מהייחוד 

אלהיך  הוי'  את  "ואהבת  כמו"ש  ה',  אהבת  נמשך   - וגו'  כבוד  וברוך שם  וגו'  ישראל  דשמע 

וגו'".

ורעות הוא מרכבה  ה' נמשך גם אהבה בין איש לרעהו, כי האהבה ואחוה ושלום  ומאהבת 

עליונה, וכן אמרו חז"ל )שבת לא.( דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך 

פירושה הוא זיל גמור וכמ"ש רש"י ז"ל לחברך זה הקב"ה דכתיב רעך ורע אביך אל תעזוב 

וגו' ואלו המצות ע"כ, 

וכמבואר בדברי האריז"ל דאדם גימ' השם מ"ה - הוי' במילוי אלפין )יו"ד ה"א וא"ו ה"א(. והמילוי 

לבד גימ' חוה, שזה המלכות, ה"א אחרונה שבשם הוי'. ואותיות הוי' בעצמו הוא הוא"ו שבשם 

הוי'. והייחוד הוא בסוד "ואהבת" לאחר הייחוד של קריאת שמע, ויתבאר עוד בהמשך.



-לד-

פרו ורבו סוד תורה שבע"פ

וזהו "פרו ורבו ומלאו את הארץ", זה סוד המילויים. כי הייחוד הוא הוי' אלהים. אלהים גימ' 
מילוי )פ"ו(, שזה המלכות כנ"ל, והוא סוד תורה שבע"פ. כי אותיות שם הוי' זהו תורה שבכתב, 

המילוי שזה המלכות, זה סוד תורה שבע"פ, שדורשין מגרעין ומוסיפין יתרות וחסרות וכיוצ"ב 

)ב"ב קיא:(, בחי' המילויים והפנימיות שבתוך האותיות, ר"ת וס"ת.

'ורבו' מלשון להרבות, היינו לפורר ולהרבות כל תיבה  'פרו' מלשון פירור  'פרו ורבו',  וזהו 
אותיות  ע"י  בתורה  לרמוז  דמילוי,  והמלוי  שבו  המילוי  לדרוש  בפרד"ס,  אותו  ולדרוש 

וכמו  התורה,  אותיות  ופנימיות  בסוד  לדרוש  וכן  וכיוצ"ב(,  בט"ע,  אח"ס  ב"ש,  בא"ת  )כגון  המתחלפות 

נותן תורה שבכתב בכדי  בתיקוני זוהר שעשה שבעים תיקונים על התיבה בראשית. והשי"ת 

שיוכלו לדרוש בה, היינו כח תושבע"פ. כי לולי התורה שבכתב לא היה ממה לדרוש, ואחרי 

בה  תתייגעו  בה  קראו  היינו  בתורה,  ורבו'  'פרו  ישראל  לבני  אומר  התורה,  נותן  שהשי"ת 

ותחדשו בה. 

)בראשית רבה ה ח, בסוד  זה המלכות, דרצתה לעשות רצון קונה  "ומלאו את הארץ", ארץ  ואומר 
עשני כרצונו(, סוד קרקע בתולה )ב"ב עד.( וכן ארץ גימ' אלהים במילוי אלפין. והשי"ת אומר לבני 

ישראל "פרו ורבו ומלאו את הארץ", כי ישראל הם כביכול האשת חיל לפניו. וזהו "בראשית 

ברא אלהים את השמים ואת הארץ", שמים הוא התורה, והארץ הוא מקום ישראל, והעבודה 

וישראל  התורה  בשביל  בראשית  חז"ל  שאמרו  וזהו  התורה.  עם  הארץ  למלאות  שצריך  הוא 

שנקראים ראשית,

סוד הייחוד בתורה שבע"פ

וזה סוד תורה שבע"פ, כי בתורה שבכתב לא נתפרט הדינים, אבל השי"ת נתן לנו את כח תורה 
שבע"פ לחדש ולבאר פירושם של פסוקי התורה העלומים, כדהאריכו בספה"ק. וראה דברים 

נפלאים מאדמוה"ז נבג"מ, סידור דא"ח דרושים לחתונה )דף קלב טו"ג עיי"ש 20(. וכן ידוע 

20 אדמוה"ז נבג"מ בסידורו )דרושים לחתונה קלב טו"ג(: "אך הנה ענין חתן וכלה רומזים לתורה שבכתב ושבע"פ כידוע, והנה 

בתורה שבכתב לא נתפרש כל מצוה כהלכתה רק נכתבה ברמז ובקצר', כמו פ' ציצית שלא נכתב איך לעשות הציצית כו', ור"ע 

היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, כי בקוצים ותגין שלה נרמזו כל הדינין וההלכות שבתורה שבע"פ בדרך רמז 

בהעלם גדול, אבל בתורה שבע"פ בא לידי גלוי גמור בפי' וביאור הטיב כדת מה לעשות כו'.

וה"ז כמשל זי' זו"ן שמט' הזכר נצטייר הולד במעי הנקבה והרי הלובן שמן האב כו' כולו ברור ומלובן מכל סיג ופסולת וגם 

עדיין אינו בגדר התחלקות איזה ציור כלל באיברים ראש ורגל כו', וכשנתגלה הטפה במעי הנקבה יצטייר ויבא לידי התחלקות 

איברים רבים בהגדלה כמו ראש ורגל וזרועות כו', וגם הפסולת שבו יבורר ויוכר בפ"ע והן כמו השערות וצפרנים כו', וכמו 

יציאת המותרות דרך הריעי וכדומה. \כמ"כ עד"מ תורה שבע"פ מלכות קרינן לה הוא בחי' עלמא דאתגליא לפרש ולבאר בבחי' 

גלוי והתחלקות לעשות המצוה כך ולא כך, משא"כ בתורה שבכתב שעדיין כל המצות בה בהעלם וברמז כמשל הטיפה כו'
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תושבע"פ  ואף  למשה,  נאמר  תורה  דבר  שכל  אמת  שהן  תזריע(  )פ'  הקדוש  החיים  האור  דברי 

וזו היא עבודת בני  לו היכן התורה שבע"פ רמוז בתורה שבכתב,  נמסר ע"י, אבל לא הודיע 

ישראל עמלי תורה, שיישבו ההלכות שנאמרו למשה בסיני והסודות והדרשות כולן יתנו להם 

מקום בתורה שבכתב, )עיי"ש 21(.

וזהו שאמרו רז"ל )מנחות כט:( "בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים 
לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה 

דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות". כי למשה 

נתן את התורה שבכתב, ורבי עקיבא פענח דבריו להבין דרשותיו ולחדש בה תורה שבע"פ.

כח  קדושתו  עקיבא  רבי  כי   , שבע"פ  התורה  קדושת  זמן  התחיל  עקיבא  רבי  אצל  ודייקא 
שבע"פ  התורה  מתחיל  ולכן  שבע"פ.  התורה  השי"ת  לו  מסר  לכן  סא:(,  )ברכות  נפש  המסירות 

מ'מאימתי קורין קריאת שמע בלילה'. כי לילה זה בחי' אמונה, ושם צריך כח הייחוד דשמע 

ישראל וגו' וברוך שם וגו' הייחוד השלם. כידוע מה'תולדות יעקב יוסף' שאמר בשם הבעש"ט 

ביאת משיח, שאין  איחור  לו משמים טעם  מורי מה שנאמר  22( "שמעתי בשם  א  וארא  )פ' 

מאריכין באהבה רבה וכו'". 

ולהיות כי בעלמא דאתגליא משם יפרד והיה לד' ראשים ד' מחנות מחנה מיכאל כו' כידוע, נמשך לגלוי עוד היותר חיצוני 

לקליפת נוגה מבחי' השערות והצפרנים ונק' עלמא דפרודא כידוע, וכן פסול וחייב וטמא כו' והיינו ענין לא זכה נעשה לו סם 

המות )כמשי"ת בסמוך כו'( משא"כ בתורה שבכתב שאין הולד נולד אלא מן הברור שבטפה כו' וד"ל.

 והנה כתוב חתום תורה בלמודי פי' שצ"ל חותם בתורה שלא יינקו החיצונים ממנה עד"מ החותם הגשמי שחותמים בו האגרות 

בל יפתח לזר לקרותו בלתי למי שנשתלח לבד וגם ע"י החותם נתקיים המכתב בלתי ישונה עוד והוא פסק הדבר משא"כ עד 

שלא יחתמו יכולים לשנות המכתב כו' כמ"כ בתושבע"פ צ"ל החותם דוקא בהיות שמשם יפרד כו' כנ"ל ויכול להיות יניקת 

החיצונים דרך שערות כו' וד"ל".

21 אור החיים הקדוש )פ' תזריע(: "ונראה כי ישוב המאמרים הוא, כי הן אמת שכל דבר תורה נאמר למשה, ואין חכם יכול 

לדעת יותר ממה שידע משה, והגם שתצרף כל דורות ישראל מיום מתן תורה עד שתמלא הארץ דעה אין חידוש שלא ידעו משה. 

אבל ההפרש הוא כי משה נתן לו ה' תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והנה האדון ברוך הוא בחכמתו יתברך רשם בתורה שבכתב 

כל תורה שבעל פה שאמר למשה, אבל לא הודיע למשה כל מה שנתן לו בעל פה היכן הוא רמוז בתורה שבכתב. 

וזו היא עבודת בני ישראל עמלי תורה שיישבו ההלכות שנאמרו למשה בסיני והסודות והדרשות כולן יתנו להם מקום בתורה 

שבכתב, ולזה תמצא באו התנאים וחברו תורת כהנים וספרי וכו', וכל דרשתם בכתובים אינם אלא על פי ההלכות והלבישום 

בתורת ה' תמימה שבכתב, ואחריהם ועד היום זו היא עבודת הקודש בני תורה לדייק המקראות וליישבם על פי המאמרים שהם 

תורה שבעל פה, וזו היא עבודת התורה הנקראת ארץ החיים.

וענין זה לא נמסר למשה כולו לדעת כל תורה שבעל פה היכן היא כולה רמוזה בתורה שבכתב, ולזה אמרו ז"ל )שם( שדרש 

רבי עקיבא דרשות שלא ידעם משה, אין הכוונה שלא ידע משה עקרן של דברים הלא ממנו הכל אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד 

לחדש, אלא שלא ידע סמיכתם ודיוקם היכן רמוזים בתורה. וזה לך האות מה שלפנינו שדרש הלל מהכתוב ההלכה שנאמרה 

למשה בעל פה, ולא גילה ה' למשה עיקרה בכתוב ובא הלל ודרשה, ודברים אלו נכונים הם".

22 תולדות יעקב יוסף )פרשת וארא א(: "והסוד אשה מזרעת תחלה )נדה לא ע"ב(, דחילו של האשה מצד צפון הוין ליה בנים 



-לו-

זה ספר תולדות אדם זה התורה שבע"פ

וזהו "זה ספר תולדות אדם" )בראשית ה א(, היינו התולדות של האדם הוא הספר, שהשי"ת אומר 

ורבו ומלאו את הארץ", היינו למלאות את העולם עם תורה, דהיינו שהשי"ת  לישראל "פרו 

שזהו  לגלותו,  מצוה  והשי"ת  סוד,  דרוש  רמז  פשט  פרדס  בה  שטמון  שבכתב  תורה  לנו  נתן 

התולדות של האדם גילוי הטמון. וצריך להאמין בכח של התורה שבע"פ, יאמין האדם שאף 

שלא כתוב, מ"מ צפון היא בתוך המילים. 

פירורים,  מלשון  'פרו'  בחי'  'פר'  פ"ר,  ס'  אותיות  'ספר'  אדם",  תולדות  ספר  "זה  סוד  וזה 

לכל  הסומך  הקב"ה  של  בשבחו  הרמוז  המקיף,  בחי'  הסמ"ך  עם  הפירורים  כל  ומכנסים 

הנופלים )תהלים קמה(. 'נפלאות' - נפל אות וכידוע דברי הבעש"ט הק' עה"פ )תהלים קיט יח( גל עיני 

ואביטה נפלאות מתורתך, בסוד תיקון השבירת הכלים שנפלו לבי"ע סוד האותיות, והסמ"ך 

מעלה האותיות הנפולות )פירורים( ועי' תפא"ש 23. 

הוא כולו אותיות התורה, להעמיד תולדות צריכים את הציר והדלתות עם הכ"ב  ]'תולדות' 

בנסירה  )הן  הקודש  אותיות  ו"ה  לאות  מרכבה  הוא  שהאדם  האריז"ל,  בסידור  וכמבואר  אתוון, 

השלמת האח' והן בשים שלום השלמת הפנים(. ספר גימ' שם, כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה )זוה"ק 

ח"ב קכד.([.

נשיקין  לו משמים טעם איחור ביאת משיח, שאין מאריכין באהבה רבה סוד  וכמו ששמעתי בשם מורי מה שנאמר  זכרים, 

שקודם הזווג, כדי לעורר תאוותה שתזריע תחלה ותלד זכר שהוא רחמים ודפח"ח. וזה שסיים בש"ס דהווין ליה בנים זכרים 

והבן, והש"י יכפר. וז"ס עורי צפון ובאי תימן )שה"ש ד, טז( והבן".

23 תפארת שלמה )פרשת שופטים( וכתב לו את משנה התורה והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' וגו'. 

יבואר עפ"י מ"ש בפ' )תהלים קיט, יח( גל עיני ואביטה נפלאו"ת מתורתך נפ"ל או"ת כמ"ש )בראשית ה, א( זה ספר תולדות 

אדם כי כל אחד ואחד מבנ"י יש לו אות בתורה וזה ספר תולדות אדם. והתורה הוא כמו האילן והמצות הם הפירות. וששים 

רבוא אותיות שבתורה הם כנגד ששים רבוא נשמות מבנ"י. ואורייתא וקב"ה חד. וממילא כל הנשמות מבני ישראל המה כלולים 

בתורה ובאחדותו ית"ש כמ"ש )זכריה יד, ט( ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד. שמו אחד הם בנ"י אלה שמות בני ישראל. 

ועתה בזמן הגלות הוא פירוד בין הדבקים כמ"ש )דברים לב, ח( בהפרידו בני אדם ע"י הפגמים. 

אך לעתיד כאשר יתוקן הכל לנכון יהיו כל הנשמות כלולים באחדותו ית"ש ובקדושת התורה אשר כל הנשמות כלולים בה. 

נמצא ע"י עשיית המצוה כראוי מאיר חלק נשמתו בהתורה כמ"ש )ב"ר כ, כט( בר"מ שהיה כתוב בתורתו כתנות אור באלוף 

רומז למאיר ובא חלק נשמתו בהתורה הקדושה.
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הקשר בין מצות פרו ורבו למצוות כתיבת ספר תורה

מצוות  היא  ואחרונה  ורבו',  'פרו  היא  הראשונה  מצוה  כי  התורה,  נפלאות  וראה  בא  ועתה 
כתיבת ספר תורה. ולפי כל הנ"ל מובן הקשר בסוד נעוץ סופו בתחילתו. כי מצוות כתיבת ספר 

תורה זה התורה שבכתב, ופרו ורבו זה כח התורה שבע"פ.

וכן המצוות הקהל שלפני זה כמו"ש )דברים לא( "הקהל את העם וגו' למען ישמעו ולמען ילמדו 
דייקא כשכולם ביחד  כי  הוי' אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת",  ויראו את 

אפשר לכתוב ולקיים. 

להאמין בטוב של יהודי הינו כח של תורה שבע"פ

וזה הצד השווה בין ר"ע לבן עזאי )ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד, ות"כ(, ר"ע אומר ואהבת לרעך כמוך זה 
כלל גדול בתורה, ובן עזאי אומר זה ספר תולדות האדם זהו הכלל גדול. בן עזאי אומר הסוד 

של תורה שבע"פ, שצריך להאמין שהשי"ת אומר לבני ישראל פרו ורבו ומלאו את הארץ עם 

תורה שבע"פ מה שלא מופיע בכתב.

יהודי, היינו לראות  ולהאמין בטוב של כל  אומר, הסוד של ואהבת, לראות את היופי  ור"ע 
וכמו  את הפנימיות, שהוא כח תורה שבע"פ, שרואים חלקי התורה אשר לא כתובים בכתב, 

שמצאנו שר"ע היה לו הכח לדרוש על כל תג ותג )מנחות כט:(. וע"י זה שיודעים לשפוט יהודי 

לטוב יכולים גם לשפוט ולדון בתורה, שלזה צריך כח לראות מהכתוב מה שלא כתוב, כן צריך 

"סגולה להתמדה  24( שאומר  צ"א  הר"ן  )שיחות  רביה"ק  וכדברי  ג"כ.  ביהודי הטוב  לראות 

שיזכה להיות מתמיד בלמודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי", וכן אי' במדרש 

תהילים )לט 25( שכל התורה הוא לשמור מלדבר לשוה"ר.

24 שיחות הר"ן )צ"א(: "סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלמודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו 

כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלמות. אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלמות. כמו כן התורה 

נקראת כלה כמו שכתוב )דברים לג ד( "תורה צוה לנו משה מורשה" ודרשו רז"ל )ברכות נז. פסחים מט:( "אל תקרי מורשה אלא 

מאורסה", וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות ישראל. וכשיש חסרון 

באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שרש נשמות ישראל כנ"ל. ועל כן בודאי אי אפשר לאהב את התורה בשלמות. 

אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצא שום חסרון בשום ישראלי נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום אזי בודאי 

יאהב את התורה מאד. ואזי יתמיד בלמוד התורה מגדל האהבה כנזכר לעיל.

וזהו "תורת ה' תמימה" )תהלים יט ח( הינו כשתורת ה' היא תמימה בלי שום חסרון ומום דהינו כשנזהרין לבלי לדבר ולבלי 

למצא שום חסרון בשום ישראלי שהוא אות מהתורה, נמצא שאז תורת ה' תמימה בלי שום חסרון ומום, אזי הוא משיבת נפש. 

כי אז דיקא זוכין לאהבת התורה ומרגישין טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש מאחר שאין בה שום חסרון כנ"ל. ואז זוכין 

להתמדה כנזכר לעיל".

25 מדרש תהלים  )מזמור לט( אשמרה לפי מחסום. וכי יש מחסום לפה, אמרו הן. )משלי טו, ד( מרפא לשון עץ חיים. זו התורה, 
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שורש הקושי להאמין בתורה שבע"פ

אך הקושי שמתקשים להאמין בחידושיו בתורה שבע"פ בשורשו בא מחטא עץ הדעת. שהרי 
השי"ת צוה אותו שלא לאכול מעץ הדעת וכדכתיב )בראשית ב( "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל 

ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות". וכמבואר במדרש )יט ג 26( וברש"י כאן כשאמרה חוה 

האיסור לנחש הוסיפה לומר שאף לגעת אסור. וכשהנחש השיאה את חוה לאכול מהעץ הדעת, 

אז קודם דחף ידה שתיגע בעץ, ואמר לה תראי שאינך מתה, הרי השי"ת אמר שאם תגע תמותי 

והנה זה לא התקיים, ואם אין השי"ת עושה דבר על הנגיעה גם על האכילה לא יעשה כלום.

לא  והשי"ת  שבכתב,  התורה  זה  השי"ת  ציוו  כי  שבע"פ,  שבתורה  הנפילה  סוד  טמון  ובזה 
ציוה אלא שלא לאכול, וחוה, שהם תורה שבע"פ כנ"ל, הוסיפו לצוות שלא כהוגן על איסור 

הנגיעה, בחי' תורה שבע"פ, ובזה ומשם נשרש הקושי להאמין בתורה שבע"פ, ועי' ליקו"ה 

)שבת הל' ז אות נ 27(.

שנאמר )שם ג, יח( עץ חיים היא למחזיקים בה. מכאן את למד, שלא נתן הקב"ה תורה לישראל, אלא כדי שלא יהו עסוקין 

בלשון הרע ולא בדברי הבטלה. וכן דוד אומר, מי רוצה לקנות העולם הבא. אמרו לו, ומי יוכל לקנותו. אמר להם, בזול, שנאמר 

)תהלים לד, יג-יד( מי האיש החפץ חיים. נצור לשונך מרע. ומהו, תאלמנה שפתי שקר. ממה הוא נמנע, )שם לא, כ( מה רב טובך 

אשר צפנת ליראיך:

26 מדרש רבה )בראשית פרשה יט פסקה ג( ומפרי העץ אשר בתוך הגן וגו' ולא תגעו בו הה"ד )משלי ל( אל תוסף על דבריו פן 

יוכיח בך ונכזבת תני ר' חייא שלא תעשה את הגדר יותר מן העיקר שלא יפול ויקצץ הנטיעות כך אמר הקב"ה כי ביום אכלך 

ממנו וגו' והיא לא אמרה כן אלא אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו כיון שראה אותה עוברת לפני העץ נטלה ודחפה 

עליו אמר לה הא לא מיתת כמה דלא מיתת במקרביה כן לא מיתת במיכליה אלא כי יודע אלהים כי ביום וגו':

27 ליקוטי הלכות )שם( וזה בחינת הבחירה שהיה לאדם הראשון קדם החטא, שהיה זך בתכלית ועדין לא נתן בו יצר הרע, כמו 

שאמרו רבותינו ז"ל ומובא בפרוש רש"י, ואם כן מאין היה לו בחירה עד שחטא בעץ הדעת, אך כל בחירתו אז היה בבחינה 

זאת בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו. כי הוא היה זך לגמרי בתכלית, והזהירו השם יתברך שלא יאכל מעץ הדעת טוב ורע, 

דהינו במקום שיש שם אחיזת הרע לא יאכל משם, כי רצה שלא יכנס בו היצר הרע הגשמי שלנו כלל, רק ישאר לו בחירה של 

גדולי הצדיקים בחינת משה, שצריכין בכל פעם לילך מדרגא לדרגא ולעשות בכל פעם תשובה על השגתו הראשונה, 

שזהו בחינת קדשת שבת שיום זה קדוש ונורא מאד ואין בו אחיזת הרע, ועל כן אין בו שום ברור, רק כל העבודה של יום השבת 

הוא לעלות מהשגה להשגה, שזהו בחינת תשובה על תשובה באמת כנ"ל, שזהו בחינת עבודת גדולי הצדיקים הנ"ל, שכל 

בחירתם בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, ומשם היה בחירתו של אדם הראשון כנ"ל. ועל כן באמת כל מכשל החטא שלו 

היה על ידי שהוסיפה על הצווי כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ועל ידי זה נכשלו לגמרי ועברו על מצות ה', כי בודאי אסור 

להוסיף על דברי השם יתברך כמו שכתוב, לא תוסיף עליו. 

אבל אף על פי כן מצינו שמשה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו וה' יתברך הסכים עמו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אך 

בודאי יש בזה חלוקים רבים, כי הלא מצינו בכל הצדיקים החכמים הראשונים שהוסיפו כמה גזרות וגדרים ברב המצוות שהם 

בחינת משמרת למשמרת, כגון שבות לשבת וכו' כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ועל כן באמת לנו אסור לגמרי לגרע או 

להוסיף, אבל גדולי הצדיקים יש להם בזה בחירה, שיש כמה דברים שהם צריכים להבין מדעתם אם להוסיף אם שלא להוסיף. 

ועל כן באמת יש יגיעה ועבודה גדולה בזה כמו שהבנתי מדבריו ז"ל בעת שדבר מזה, וזה היה סוד הבחירה של אדם הראשון, 

וכשנכשל על ידי אשתו שהוסיפה שלא כראוי נכשל מאד בחטא גמור, כי בודאי כשאין זוכין לכון דעתו יתברך כראוי יכולים 
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ישרים דרכי הוי'

וביתר אפשר לומר שכאן היתה מקום נסיון 'ובחירה' שהיה מקום לטעות לחוה עצמה בדברי 
'אדם', והיינו שהתורה שבכתב עץ חיים וכמ"ש חז"ל )תענית ז.( כל העוסק בתורה לשמה תורתו 

כי  ואומר  תהי לשרך  רפאות  ואומר  בה  למחזיקים  היא  חיים  עץ  חיים שנאמר  סם  לו  נעשית 

מצאי מצא חיים, וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות שנאמר יערף כמטר לקחי 

ואין עריפה אלא הריגה שנאמר וערפו שם את העגלה בנחל,

והנה אדם הראשון היה מרכבה לתורה שבכתב, וחוה לתורה שבעל פה, והקב"ה נותן לאדם 
הוי'  דרכי  ישרים  כי  וידעם  נבון  אלה  ויבן  חכם  מי  י(  יד  )הושע  הכתוב  בסוד  'בחירה'  המקום 

וצדיקים ילכו בם ופשעים יכשלו ולכן היה מהצורך שיהיה בדברי אדם מקום לנסיון לחוה,

דברי האור החיים הק'

דברים האור החיים הק' )בראשית ג ו( אכן הכתוב יגיד אופן מצודתה של האשה ואיך  וידועים 
נתרצית לשמוע למסית - והנה תמצא בסדר דבריה הראשונים אל הנחש דקדקה לומר ומפרי 

העץ אשר בתוך הגן, הרי זה מגדת דעתה וידיעתה כי לא נאסר לה אלא הפרי עצמו אבל העץ 

של האילן וענפיו ועליו לא נאסרו וסברא זו נוכל לומר בה שנולדה לה מאחד מב' דרכים, או 

כי  בדעתה  חשבה  וגו'  הדעת  עץ  סתם  שאמר  שהגם  או  זה,  בנוסח  לה  צוה  בצוותו  שהאדם 

לא יצו האל אלא על הפרי, כי העץ אין בו ממש ולא תבא עליו המצוה וכבר הקדמנו מאמרי 

קדמונינו )ב"ר טו ז( כי כל עצי הגן לא היה טעם בעץ זולת עץ הדעת, שהיה טעם עצו וטעם פריו 

שוה....,

וטעם האדם שלא אמר לה לחוה, לא רצה להודיעה כי יש בו מעלה זו שמחכים אוכליו כדי 
שלא להגדיל בלבה תאותו ולא ידע כי האויב בחדר גם לא חש לומר לה איסור העץ בחושבו 

בדיוק  זה  דבר  שאין  חשב  הדעת  ומעץ  ה'  לו  שאמר  והגם  עליו,  לצוותה  בעץ  טעם  אין  כי 

והכוונה היא על מה שבעץ שהוא הפרי כי העץ כבר השיג משאר אילנות כי אין בו טעם ולא 

תבא עליו הצוואה ושגגה זו נולדה משגגת האדמה אשר שינתה עץ הדעת משאר עצי הגן ועיין 

מה שפירשנו במקומו )לעיל א יב(, ולזה לקו חוה והאדם והאדמה כי כולם שגו, ושל חוה גדול 

מכולן":

להכשל מאד, שזהו בחינת ארבעה נכנסו לפרדס שרק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, אבל בן עזאי ובן זכאי זה הציץ 

ונפגע וזה הציץ ומת, אבל נשארו צדיקים גדולים, אבל אחר נפל לגמרי וקצץ בנטיעות. כי ענין זה הוא בחינת הבקיאות הנ"ל 

בחינת בקי ברצוא בקי בשוב וכו', כי בודאי צריך הצדיק לעלות בכל פעם להשגה גבוה יותר, אבל אף על פי כן אסור לו להרס 

לעלות אל ה' לכנס בהשגות שאינם ראוים לו כמובן כל זה בדבריו ז"ל.



-מ-

כדת משה וישראל סוד הייחוד בין תשב"כ לתשבע"פ

'הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל', שזה הכח של משה וישראל, כח הייחוד של  וזהו 
ניתן התורה  ידו  כי משה הוא מרכבה לשם הוי', שכביכול על  ותורה שבע"פ.  תורה שבכתב 

שבכתב, וישראל הם המרכבה לתורה שבע"פ.

הרוחא דשדי בגוה הוא הכח לחדש בתורה

וע"י הטבעת בחופה נעשה אור המקיף דרוחא דישדי בגווה, כדאי' בהאריז"ל אשר זה הרוחא 
נותנת את החיות למלכות תמיד. וכן בתורה, ע"י הלימוד מקבל איש ישראל בחי' מלכות הכח 

חיות, שזה הכח של תורה שבע"פ שתמיד יכול לחדש בתורה. כי זה מה שהשי"ת השריש ע"י 

שהארכנו  וכמו  שבע"פ,  תורה  של  הכח  ישראל  בבני  שהכניס  דרחמנא,  שליחא  רבינו  משה 

כבר בסוד שבירת הלוחות )בחי' קריעת הבתו'( שבזה הכניס משה רבינו לבני ישראל הרוחא דשדי 

בגווה, ואכמ"ל.

וזה סוד הלבשת הטבעת, כשאומר 'הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל' וכו', ונוהגים )רמ"א 
אה"ע סי' סה, ואריכות המנהגים הזמן אם אחר ברכת אירוסין או נישואין( ששוברים כלי, בסוד שבירת הלוחות, כי 

הוא סוד המקיף של הרוחא, ונקרא סוד קריעת ים סוף המלכות הבתול'.

שטר הכתובה בסוד תורה שבע"פ

ובזה יובן סוד הכתובה, שהוא שורש כח השטר )ועי' ליקו"ה(. שהרי סוד הקידושין הוא בשטר, 
שאינה  כמי  נראה  אם  שאף  להורות  הדבר,  וסוד  פרוטה.  שוית  בלי  אפי'  מקדשים  בשטר  כי 

שווה פרוטה, מ"מ מביאים השטר בחי' תורה שבכתב, ומגלים הפנימי שבו כח התורה שבע"פ, 

דבאמת שווה פרוטה.

סוד הייחוד הינו כח הבחירה

ובזה מתגלה כח הבחירה, כי כח הבחירה הוא סוד הייחוד, וכדביארנו במקו"א דכח הבחירה 
זה הייחוד פנים בפנים, דהמלכות עולה בקומה שווה עם ז"א, ונודע לה שגם לה יש בחירה. 

וראיה לדבר, דאין הבעל מפר נדרי אשתו אלא מה שבינו לבינה )נדרים(.

'כדת משה וישראל' סוד אורו של משיח

וזהו 'כדת משה וישראל', 'כדת' )עה"כ( גימ' השם 'תכ"ה', שכתוב על מצחו של משיח )אריז"ל(, 
סוד  הוא  וישראל',  משה  'כדת  סוד  וזה  במקו"א.  הארכנו  וכבר  משיח,  של  אורו  סוד  והוא 



-מא-    /שיחהג'פשקרבהאלנפשיגאלהש

החופה שמשם נמשך אורו של משיח, וכלשון הנביא המתאר העתיד לבא )ישעיה ד( "כי על כל 

כבוד חופה".

אורו של משיח המאיר אצל כל יהודי, האור שכל יהודי יוכל לגלות ולמלאות אורו של  זהו 
משיח בעולם, תורה כזה שתהיה תורה דלעתיד לבא, תורה דעתיקא סתימאה, שיהא תורה של 

נצח נצחים שיש בו כח הפרו ורבו. ולעתיד כשיבוא משיח ילמד את התורה שכל יהודי חידש, 

וכמו שמצאנו שהשי"ת לומד התורה שבע"פ שאנו מחדשים, כדאי' )גיטין ח:( "אביתר בני אומר 

יונתן בני אומר".

בית יהודי הינו השראת השכינה

וזה הכח שיש ליהודי לחיות עם התורה, עם הייחוד, ולהאמין שהשי"ת משרה שכינתו בתוך 
ביתו, והוא בית המקדש מעט, וכמו שתיאר שלמה המלך וקרא לקוה"ק "חדר המי'" )מלכים ב' 

יא(. כי הבית היהודי הינו קוה"ק, כי שם יש כח לגלות התורה שבכתב בכח תורה שבע"פ, שזה 

המלכות.

'עשני  בברכה  וכמו שמתבטא  אל השי"ת,  והכיסופים  הרצונות  הכח של  לה  יש  המלכות  כי 
וכדאי'  התורה,  לגלות  יכולים  בזה  ודייקא  הרצונות.  בכח  מאריך  שרביה"ק  וכמו  כרצונו', 

ב'מאור עיניים' )פ' חוקת 28( דעיקר התורה הינו המאור שבתורה, וזה האור של התורה הוא 

הכח שנטע במלכות לגלות תורה, כח של פרו ורבו ומלאו.

אלא  נבראה  לא  הבריאה  כל  כי  והבהמות,  החיות  הבריאים  כל  על  האדם  אימת  נפל  ולכן 
התורה  בשביל  בראשית  ישראל  בשביל  בראשית  כי  לישראל,  משועבד  והכל  האדם,  בשביל 

)רש"י בראשית א(.

תולדות האדם הינו התורה

ולומדי  יודעי שמך  "כולנו  היינו תולדות האדם,  וצאצאינו",  "ונהיה אנחנו  שמבקשים,  וזהו 
ולכן  תורה.  ללמוד  יכלו  שלנו  שהדורות  ישראל",  לעמו  תורה  המלמד  ברוך  לשמה  תורתיך 

28 מאור עינים )פרשת חוקת(: "דנודע שהתורה היא אותיות ונקודות וטעמים ותגין אך זה הוא בחי' התורה דאתגליא כי כל זה 

אפשר לשכל אנושי להשיג כל אחד לפי מדריגתו אך המאור שבה שעליו אמרו חז"ל 'המאור שבה מחזירן למוטב' הוא בחי' 

אי"ן שאין לו תפיסה מפני שהוא למעלה מן הטעם, והוא המקור שממנו נביעת התורה שהוא הבורא ב"ה שעל ידי זה הוא 

והתורה אחד. וצריך כל אחד העוסק בתורה לדבק את חיותו בהמאור שבה דייקא, הנקרא אי"ן, שהוא למעלה מן הטעם. כי לכך 

נקרא הטעמים של הנגינות טעמים, מפני שהן עדיין בבחי' שאפשר להשיג ולתת טעם אף שהם דבר גבוה, 

אבל הפנימיות נקרא אי"ן שאין לו טעם ותפיסה. וצריך הלומד לדבק באור הנשפע מבחינות אי"ן ואז בוודאי מחזירו למוטב 

מאחר שנדבק פנימיותו' באור פנימיות התורה נעשה כסא להשראתו יתברך השורה בהתורה ושופע בתוכה, ואף שצריך בעת 

לימודה להבין מה שלומד ולהטעים בכדי שיבין הטעם, מכל מקום צריך גם כן להאמור בכדי שיהא שלימות הגמור, כי זה הוא 

אור הגנוז לצדיקים כמו שאמרו רז"ל 'עמד וגנזו וכו'' כאמור אצלנו במקום אחר ע"כ צריך כל אחד שרוצה שתפעול בו התורה 

להחזירו למוטב לחפש האור השופע שהתורה נגזרה ממנו", עכ"ל.



-מב-

וללמוד  ושכינתיה,  קוב"ה  ייחוד  שהוא  להאמין  היינו  האדם",  תולדות  "בספר  לחיות  צריך 

תורה ולהחשיב כל מילה שמדברים ומחדשים, "ומלאו את הארץ" עם תורה.

"ראוי  ולכן  שמו,  למען  בשרשם  התולדות  יתמשך  אזי  התורה,  עפ"י  בכשרות  חי  וכשאדם 
להרהר בדברי תורה בשעת זווג, ואף על פי כן יוכל להוליד בנים, אף על פי שמחשבתו תהיה 

דבוקה אז בהרהורי תורה. וטוב מאד להרגיל עצמו בכך" )ליקו"מ תנינא קו(. 

תוהו  היתה  "והארץ  א(  )בראשית  כדכתיב  בעולם,  כלום  היה  לא  העולם  בריאת  בתחילת  וכמו 
רוחא דמשיחא  דא  הרוח,  פני המים". מהו  על  "ורוח אלהים מרחפת  היה שם,  ומה  ובוהו". 

)זוה"ק(, זה אור התורה. השי"ת ברא את כל העולם בחושך, והכניס בתוך החושך אותיות התורה 

ובזה האיר כל הבריאה.

*********

יעזור השי"ת שנזכה, בחודש זו מר-חשוון, שהוא זמן לבנין בית שלישי כדאי' בבני יששכר 
29. לכן מבקשים שיתעורר רחמים, בפרט שכלל ישראל צריכים עתה לרחמים בזמנים קשים 

שעולים  וטהורים  קדושים  ישראל  נשמות  בפרט,  ישראל  ובארץ  בכלל  העולם  בכל  כאלה, 

ונכנסים להיכלות שאין כל מלאך ובריה יכול ליכנס שם. ומותירים אחריהם אלמנות ויתומים, 

עוזך  מתי  'עד  רבוש"ע  והבהלה.  נפש  ועוגמת  והביזיונות  ושפלות  ופחדן  ישראל  של  צערן 

ורחמן  נאמן  רופא  והושיענו למען שמך'. מלך א-ל  גבורתיך  עוררה  ביד צר  ותפארתך  בשבי 

ואין  נחמה.  שצריכים  לאלו  נחם  המנחם  בעל  היא  ואתה  הצריך,  לכל  שלימה  רפואה  שלח 

אסונות אלו שייכים רק לבני המשפחה, כי זה מצב של קידוש השם שזה מצד כלל ישראל.

ובפרט כעת מתעוררים להאמין שבמוצאי שביעית בן דוד בא. מבקשים שיתן לנו כח הנחמה 
לכלל ישראל, ושנוכל להאמין ברחמים והחסדים שאיננו מבינים, אבל מאמינים.

הארץ',  את  'ומלאו  לקיים  שנזכה  ובע"פ,  שבכתב  התורה,  לימוד  שע"י  השי"ת  ויעזור 
ולהמשיך אורו של משיח, הרוח אלהים שריחפה על פני המים כשהעולם היתה תוהו ובוהו, 

ולגלות השי"ת על הארץ, ולהאיר החושך. עד שיבוא ביאת גואל צדק במהרה בימנו, ויגאלנו 

גאולה שלמה. ויזכה כל אחד ל'קרבה אל נפשי גאלה', להאמין ברוחא דשדי בה משה רבינו 

כח של תורה שבע"פ שכל יהודי יש לו חלק בתורה ושהשי"ת אומר לו פרו ורבו ומלאו את 

הארץ.

29 בני יששכר - מאמרי חדש מר-חשון )מאמר א, ד(: "החדש הזה נקרא במקרא ירח בול ]מ"א ו לח[, נ"ל על פי הדברים הנ"ל, 

דהנה לפי מ"ש דנראה מדברי רז"ל חינוך בית המקווה בית השלישי יהיה בחדש הזה מרחשון".


