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'לעשות' את השבת

)מנוחת השבת וסוד 'עלמא דיחודא'(

"ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. וכי אפשר לאדם לעשות כל מלאכתו בששה ימים, 

אלא שבות כאילו כל מלאכתך עשויה. דבר אחר: ממחשבת עבודה, וכן הוא אומר אם תשיב 

משבת רגלך וגו' )ישעיה נח, יג(, ואומר )שם יד( אז תתענג על ה'" )פסיקתא זוטרתא, שמות כ, ט(.

"וינח ביום השביעי"

ישראל  לכלל  מנוחה', שניתן  'יום  הוא  – שמצד אחד  והיפוכו  דבר  קודש  מצינו בשבת  הנה 
הזכות להיות נכנסים ובאים בסוד המנוחה של הקב"ה בעצמו – כמו שנאמר בעשרת הדברות 

)שמות כ, ח, יא(: "זכור את יום השבת לקדשו", "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את 

הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו". ופירש רש"י: 

"וינח ביום השביעי - כביכול הכתיב בעצמו מנוחה, ללמד הימנו ק"ו לאדם שמלאכתו בעמל 

וביגיעה שיהא נוח בשבת". ומבואר שכשם שאצל השי"ת יש מנוחה ושביתה, כמו כן נצטוו 

כלל ישראל.

אך מצד שני יש פסוקים ומאמרי חז"ל שלכאורה מעידים את ההיפך: "ויברך אלוקים את יום 
השביעי" )בראשית ב, ג( – "ברכו במן", שאמנם בפועל לא ירד בשבת, אבל כל מה שירד בימות 

החול היה מחמת הברכה של השבת, כדאיתא בזוה"ק )ח"ב פח ע"א(. וברמב"ן )בראשית שם( פירש 
את הברכה לענין "יתרון כח - בתולדות, ויתרון השכל - בנשמה".1

1 וז"ל הזוהר הק': זכור את יום השבת לקדשו, רבי יצחק אמר, כתיב )שם ב ג( ויברך אלהי"ם את יום השביעי, וכתיב במן 

)שמות טז כו( ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו, כיון דלא משתכח ביה מזוני מה ברכתא אשתכח ביה. אלא 

הכי תאנא, כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין.

וחד  חד  וכל  עלאין,  יומין  שיתא  כל  מיניה  מתברכאן  יומא  דההוא  משום  שביעאה,  ביומא  מנא  אשתכח  לא  אמאי  ותאנא, 

יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה. ובגיני כך מאן דאיהו בדרגא דמהימנותא, בעי 

לסדרא פתורא, ולאתקנא סעודתא בליליא דשבתא, בגין דיתברך פתוריה כל אינון שיתא יומין, דהא בההוא זמנא אזדמן ברכה 

לאתברכא כל שיתא יומין דשבתא, וברכתא לא אשתכח בפתורא ריקניא, ועל כך בעי לסדרא פתוריה בליליא דשבתא בנהמי 

ובמזוני.

וז"ל הרמב"ן: ויברך ויקדש ברכו במן וקדשו במן, והמקרא כתוב על העתיד. לשון רבינו שלמה מבראשית רבה )יא ב(. ובשם 

הגאון רב סעדיה אמרו שהברכה והקידוש על השומרים, שיהיו מבורכים ומקודשים ואין משמע הכתוב שידבר על העתיד ורבי 

שיחת ליל שבת
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ויש להקשות, הלא הבריאה כולה היא השפעה של טובה וברכה, שבכל יום ויום נתחדש דבר 
נוסף על היום שלפניו – ואם גם בשבת קודש נתחדש דבר בנפשות, מצד שזמן זה הוא מקור 

היאך  כן  אם  ביום',  ל'בו  ונשמה  בגוף  כוחות  תוספת  מצד  או  החול  לימות  והפרנסה  השפע 

נתקיים המנוחה מצד השי"ת - "וינח ביום השביעי", הלא השפעות אלו הם היפך השביתה.

שביתה משאר השפעות 

בו  בטל  אינו  מעלה'  של  דין  ש'בית  השי"ת,  אצל  בשבת  המנוחה  היפך  את  עוד  ומצינו 
לומר  מן הדין, תלמוד  או  מן העבודה  וינפש, ממה שבת  )שם(: "שבת  ב'מכילתא'  – כדאיתא 

שבת,  שלא  מצינו  גשמי  הנראה  בדבר  וגם  לעולם".  מלפניו  בטל  הדין  שאין  מגיד  וינפש, 

וכדכתב ה"כלי יקר" )בראשית ב, ג( שהשי"ת שבת רק מבריאת 'יש מאין' ולא מבריאת 'יש מיש', 

והראיה מנטיעות שקולטות וצומחות בשבת. וכמדרש שהובא ב"שאילתות דרב אחאי" )פרשת 

בראשית( שטורנוסרופוס הרשע כפר בסוד השבת ושאל את רבי עקיבא, הלא הקב"ה עצמו אינו 

נח, שהרי בשבת ובחול גשמים וטללים יורדים, ובריות נולדים ומתים. והדבר צריך תלמוד.

ושבת  שנח  כפי  שביתה  של  במצב  להיות  היא  בשבת  המנוחה  ותכלית  מאחר  קשה,  ועוד 
ומוסף  גם בעבודת קרבנות התמיד  כן  הדין  להיות  צריך  היה  הקב"ה במעשה בראשית, א"כ 

שבת בבית המקדש.2

עוד יש להבין: אם התכלית הוא להיות בשביתה מוחלטת – כמו שנח הקב"ה, א"כ היו צריכים 
אין  סוף  סוף  נכללים באיסור מלאכה, שהרי  וכדו' להיות  ב'בין אדם לחבירו'  הרבה פעולות 

כאן שביתה.

'לעשות' את השבת

דומים  לשונות  מצינו  לכאורה  הנה  כי  לחוד.  עשיה'  ו'העדר  לחוד  ש'שביתה'  לומר,  וצריך 
נאמר  בראשית  במעשה  'עשיה'.  בלשון  בתורה  נזכרו  ששניהם  וב'שבת',  בראשית'  ב'מעשה 

כמה וכמה פעמים "ויעש", וכמו כן בשבת: "ושמרו בני ישראל את השבת 'לעשות' את השבת 

לדורותם ברית עולם" )שמות לא, טז(. 

אברהם אמר כי הברכה תוספת טוב שיתחדש הגופות יתרון כח בתולדות, ובנשמה יתרון השכל, ויקדש אותו, שלא עשה בו 

מלאכה כשאר הימים ודברו בזה נכון למאמינים בו, כי אין זה מושג בהרגש לאנשים. והאמת, כי הברכה ביום השבת היא מעין 

הברכות, והוא יסוד עולם - ויקדש אותו, כי ימשוך מן הקדש ואם תבין דברי זה תדע מה שאמרו )שם ח( לפי שאין לו בן זוג, 

ומה שאמרו עוד כנסת ישראל תהא בן זוגך, ותשכיל כי בשבת נפש יתירה באמת.

2 ואמנם למדו כן מפסוקים מפורשים, אבל תורה היא וללמוד אנו צריכים. וראה בתוס' )שבועות כב ע"ב ד"ה אב"א קרא( שיש 

גזירת הכתוב לגמרי – מילתא בלא טעמא, ויש מקומות דאמרינן: "אתא קרא לאשמועינן סברא".
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ואמנם פשוטו של מקרא, 'עשיה' מלשון תיקון – והיינו שימהר בערב שבת לתקן צרכי שבת, 
כמו "וימהר לעשות אותו" )בראשית יח, ז( - כדפירשו האבן עזרא ורבנו בחיי )שמות שם(. אך מדרשו, 

על שמירת השבת ממש - כדאיתא במכילתא )שם(: "כל המשמר את השבת כאילו עשה השבת, 

שנאמר לעשות את השבת".3 

שאין המנוחה מסתם 'עשיה' אלא מל"ט מלאכות דוקא – שהן מקבילות ל'מעשה  ומבואר, 
בראשית', כי אין תכלית השביתה להיות ב'העדר עשיה' אלא לעסוק ב'שמירת השבת' – אף 

שנקראת עשיה. וצריך ביאור מהי השביתה המדוברת כאן - שמצד אחד נקראת 'עשיה' ומצד 

שני אינה בכלל איסור מלאכה, ועוד נחשבת לעיקר קיום מצות השבת.

"עלמא דפירודא" ו"עלמא דייחודא"

ולהבנת הענין, נבאר שורש איסור מלאכה בשבת. הנה מלאכה מבטאת ב' דברים. א. השלמת 
חיסרון, שהיה חסר דבר וע"י עשיית המלאכה נשלם צורכו. ב. יצירת דבר חדש, כאותו סוחר 

שעוסק בצבירת הון בכדי להיות עשיר ואיש עסקים מצליח.

אלו יש להם אחיזה בימות החול - שאז הבריאה נמצאת במצב של שליטת הטבע,  הרגשים 
אבל בשבת קודש, אין להם אחיזה כלל - שכן עליה נאמר )מכילתא(: "כשתבוא שבת יהא בעיניך 

כאילו כל מלאכתך עשויה", כי ביום זה יהודי בא בסוד האמונה שכל ההצלחות העולם הזה 
בידי שמים. "וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" )דברים ח, יח(.4

כי ימות החול שייכים ל"עלמא דפירודא", לפי שבהם מתעסקים במילוי חסרונות. אך השבת 
היא "עלמא דייחודא", שאז הוא עת 'עליית העולמות', ונפשות ישראל מתאחדים עם השי"ת, 

קודש  שבת  ידי  שעל  ב(:  בתרא  )ליקו"מ  רביה"ק  וכדברי   – לשורשה  החוזרת  הבריאה  ככללות 

מתגלה ה'אחדות הפשוט' ב'פעולות המשתנות' של ימות החול. "כי השבת מורה על אמונת 

הייחוד, שאנו מאמינים שכל הפעלות משתנות נמשכין מאחד הפשוט ית', שברא כולם בששת 
ימי החול ושבת בשבת".5

3 "רבנו בחיי" )כי תשא לא, טז(: ע"ד המכילתא: כי המקיים מצות שבת למטה, הנה זה עדות שהוא מודה ומאמין בשורשה 

ועיקרה החקוק למעלה. והמבטל אותה כאילו מבטל של מעלה, ומזה הזכיר לעשות. והנה הכתוב היה ראוי שיאמר לשמור את 

השבת, אלא כיוון להמשילה לשבת של מעלה שהזכיר בה הלשון הזה בעצמו לעשות את השבת.

4 מאור עיניים )כי תשא( אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ולא אמרו ל"ט מלאכות, כי הנה צריך להיות בשבת כאילו מלאכתו 

עשויה, כי העושה מלאכה הוא מחמת שהוא חסר אומתה מלאכה ועושה זה המלאכה להשלים חסרונו הוא הכלי שעושה שהיה 

צריך לה, ושבת הוא שמא דקודשא בריך הוא - כביכול שלים מכל סטרוי, ואין צריך לשום מלאכה שאינו חסר כלום. ועוד כלום 

חסר בבית המלך, ושבת מלכתא היא. נמצא לא נקראו מלאכות כי אם כשהוא חסר אחת היינו באם ח"ו אין לו שבת בשלימות 

וחסר אחת.

5 וז"ל: ועל ידי זה שממשיכין קדושה של שבת לששת ימי החול, על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט ית'. כי בששת ימי החול 
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"ייחוד השבת"

מפני  הוא  במלאכה,  אסורה  ששבת  הטעם  שעיקר  השבת",  "ייחוד  לסוד  מגיעים  והדברים 

שהשבת הוא זמן הייחוד בין קוב"ה ושכינתיה, ובמקום נשגב זה אין מקום למעשה המבטא 

חסרון או צורך באחיזה בדבר גשמי וחיצוני. 

ולפי זה, מעשה המבטא פירוד נכלל ב'איסור מלאכה', ומעשה המבאר ייחוד נכלל בשמירת 

השבת. ולמדנו, שיש עסק הנחשב לפירוד - אף שאינו במעשה רק במחשבה, וכמאמרם )"אבות 

דרבי נתן", כא, ט( "שבת וינפש – שבת מן המלאכה, וינפש  מן המחשבה", וכמעשה באותו חסיד 

שחשב לגדור חצרו בשבת, ונמנע ולא גדרה ונעשה לו נס )שבת קנ ע"ב ובמהרש"א שם ובט"ז או"ח סי' שז 

ס"ק יד(. 

ויש עסק הנחשב לייחוד - אף שלכאורה יש בו פירוד, והוא מעיקרי המנוחה - כמעלת הזיוו' 

)כתובות סב ע"ב, ושו"ע או"ח סי' רפ ס"א ובליקו"ת להאריז"ל פרשת תשא(, כי מעשה שייחשב למלאכה  דשבת 

וככל שנתבאר בארוכה   – ייחוד  פירוד אלא  אינו  זה  רק דבר המבטא חסרון, אך מעשה  הוא 
במאמר: "השבת וסוד האש דקדושה".6

"מקור הברכה"

כוחות  תוספת  יש  עצמה  בשבת  וכן  קודש,  משבת  נמשך  החול  בימות  השפע  עיקר  ולכן, 

ירידת השפע  כי  ואין בכך שום חסרון של שביתה מצד השי"ת,   – ישראל  בנפשות  הקדושה 

היא התגלות הייחוד בין העולמות העליונים לעולם התחתון – היפך הרגשת הפירוד של מילוי 

כמאמר   – לישראל  השי"ת  בין  הקשר  מתגלה  ידו  שעל  מפני  והיינו  החול.  בימות  חסרונות 

הם פעלות משתנות, שבכל יום נברא פעלה משנה, וזה כנגד השכל האנושי, להבין זאת בשכל האנושי, שפעולות משתנות 

יהיו נמשכין מאחד הפשוט יתברך ויתעלה, כי בשכל האנושי אי אפשר להבין זאת. רק על ידי שבת שאנו זוכין, שנתן לנו השם 

יתברך מתנה גדולה, כמו שאמרו רז"ל )שבת י ע"ב(: 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה', עי"ז נתגלה אחדות הפשוט. כי 

שבת מורה על אמונת היחוד, שאנו מאמינים, שכל הפעלות משתנות נמשכין מאחד הפשוט ית', שברא כלם בששת ימי החול 

ושבת בשבת. נמצא שעל ידי שבת נתגלה אחדות הפשוט ית'.

6 פי', כי אמנם השבת היא בסוד ה'ייחודא עילאה', אין הכוונה שיהיה בטל מאפס עשיה, אלא שבמעשיו ישמש את קונו – בלתי 

לה' לבדו. וכדאיתא מהרבי רבי שמחה בונים מפרשיסחא, בספר קול מבשר )ח"ג ענוה אות ב(: אמר הרבי ר' בונם זי"ע, הן 

אמת, שהחסידים יש להם שפלות ונעשים כ'אין'. אך צריך לקבל את אלהותו ואחדותו יתברך, במקום שביטל את עצמו ונשאר 

המקום פנוי - שם יקבל את אלהותו ואדנותו. כי מה מועיל שפלותו וביטולו, אם לא לשרות בו אדנותו יתברך במקום הנ"ל. 

עכד"ק. ויש להבין, כי באמת קודם ביטולו את עצמו, נאמר עליו )משלי טז( תועבת ה' כל גבה לב. ואמרו רז"ל )סוטה ה(, אין 

אני והוא יכולין לדור. ואין אתו כחוט השערה, אלהותו יתברך, בשום אופן. אך, אם פנה לבטל את עצמו - אז שעת הכושר 

שיקבל אלהותו לעומק לבו. ובפרט, כאשר לבו נשבר ונמס כדונג, אז מכניס בלבו הקדושה ומלכותו יתברך ואמונתו וכל דברי 

תורתו. ]רמתים צופים בתדבא"ר, פרק לא אות קג[.



-ז-    /שיחתלילשבת

רבותינו על המן שירד לישראל במדבר, שעל ידו זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמים בכל 

יום, וככל שנתבאר במאמר "מקור הברכה" )בספר יחוד השבת חלק א', שער "וברכתו מכל הימים"(.7 

וביותר יובן על דרך המבואר בזוה"ק שהמן לא ירד בשבת, מפני שמקדושת השבת מתברכים 
כל ששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת.8

כן עוסקים בשבת בבניינו של עולם ע"י התעסקות ב'תורה ותפילה' בהתעוררות הלב,  וכמו 
שום  אין  ששם  בהר(  פרשת  הליקוטים",  )"ספר  האצילות  בעולם  הוא  זה  קדוש  ביום  הנעשה  כל  כי 

וגדולה מזו מצינו שעיקר העסק בשבת  ולכן אינם בכלל מלאכה.  ונפרד,  אחיזה לדבר גשמי 

אף   – הק'  מהבעש"ט  כדאיתא  העולמות,  בכל  ההשפעה  עיקר  נעשה  שבהם  בייחודים,  הוא 

שלכאורה אין לך מעשה גדול מהמשכות אלו, כי השפעה עם שייכות לסוד הייחוד הוא ענין 
אחר לגמרי, וכמבואר.9

7 יומא עו ע"ב: שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה. אמר להם אמשול 

לכם משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שיש לו בן אחד פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא היה מקביל פני אביו אלא 

פעם אחת בשנה. עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל יום. אף ישראל מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה 

דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים.

8 זוהר )ח"ב פח ע"א(: זכור את יום השבת לקדשו, רבי יצחק אמר, כתיב )שם ב ג( ויברך אלהי"ם את יום השביעי, וכתיב 

במן )שמות טז כו( ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו, כיון דלא משתכח ביה מזוני מה ברכתא אשתכח ביה. 

אלא הכי תאנא, כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין. ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא 

יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא 

שביעאה. עד כאן.

וראה בפי' המלבי"ם עה"פ )בראשית ב, ג(: "ויברך אלהים ויקדש" שפי' דברי הזוה"ק בדרך משל למה הדבר דומה: כמלך 

שמנה שרים רבים ונכבדים שהם ישלמו לכל השכירים והעבדים שלו בכל יום ויום שכר עבודתם אשר יוקצב להם מאת המלך, 

והיה דרך המלך לקבוע מכסת שכרם בכל יום השביעי לשבעת ימים הבאים, ובכל יום השביעי היו צריכים השרים סוכני המלך 

לבא לפני המלך לקבל מאתו שכר עושי מלאכת המלך לכל ימי השבוע. נמצא שביום השביעי א"א להם לחלק את השכר לעבדי 

המלך, כי באותו יום הם צריכים לעמוד לפני המלך עד שנראה שבאותו יום אין ברכה בו, אבל באמת מזה עצמו נודע כי הוא 

היום שבו עיקר הברכה, כי בו ביום יקבלו הברכה וההשפעה לכל ימי השבוע. 

וזה הטעם שלא ירד המן בשבת, כי המז שהיה ענין נסיי הושפע מעולם העליון ביום השבת שהוקצה לנס, והשמים שהמטירו 

את המן בכל ימי השבוע דבר יום ביומו, היו צריכים לבא לפני המלך העליון לקבל ברכת המן לכל ימי השבוע ולא היה אפשר 

שיורידוהו באותו יום שהוקבע לקבל אותו מאת פני המלך, וכתב בזוהר כתיב ויברך אלהים את יום השביעי, כיון דלא אשתכח 

מנא ביומא שביעאה מה ברכתא אשתכח ביה, אלא הכי תניא כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותניא אמאי לא 

אשתכח מנא ביומא שביעאה משום דמהאי יומא מתברכין כל שית יומין עלאין וכו', וע"ז אמר ששת ימים תלקטהו וזה יהיה 

ע"י שביום השביעי שבת לא יהיה בו, וז"ש במדרש ויברך ויקדש ברכו במן וקדשו במן, ר"ל ע"י שקדשו במן ולא ירד באותו 

יום, עי"כ ברכו במן שהושפע באותו יום לכל ימי המעשה.

9 בעל שם טוב עה"ת )פרשת יתרו(. שמעתי ממורי כי בשבת כמעט אין ללמוד רק לייחד, והבן: )צפנת פענח לפ' משפטים דע"ז 

ע"ד(: ועיין בתוי"י פ' שופטים דקצ"ב ע"ב וז"ל, נודע כי מדרגות העליונות מקבלין הפנימיות שפע וחיות לעצמו כדי להשפיע 

אחר כך לחיצוניות העולם, וכמו שכתב האר"י בפירוש המשנה דספר יצירה המליך אות פ' וכו' כי כל הכחות לא יפעלו אלא 

בסוד חזרתם וצירופם אל מקוריהם, וזהו סוד המליך אות פ' כי יחדה וקשרה לשרשה, ונשפע עליהם שפע שיוכלו להשפיע 

לזולתו ולהוציא פעולה ממנו יעו"ש.



-ח-

"לא שבת ממעשיהם של צדיקים"

שבת  בו  כי  בי  שכתוב  "אע"פ  לג(:  פרק   - תשא  )כי  תנחומא"  ה"מדרש  דברי  יובנו  זה  פי  ועל 

מכל מלאכתו, הוי אומר ממלאכת עולמו שבת אבל לא שבת לא ממעשיהם של צדיקים ולא 

ממעשיהם של רשעים, אלא פועל עם אלו ומראה לאלו מעין דוגמא שלהם ולאלו מעין דוגמא 

שלהם".

והיינו, שבאמת מיום שבת נמשכים עיקר ההשפעות אל הנבראים, שנכללים כולם ב"מעשיהם 

הפסוק  על  רש"י  וכדברי   – הייחוד  מתגלה  ובשניהם  רשעים".  של  ו"מעשיהם  צדיקים"  של 

)ויקרא י, ג(: "ועל פני כל העם אכבד - כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא ומתעלה ומתקלס 

תקרא  אל   - אלוקים ממקדשיך  נורא  לו(  סח,  )תהלים  אומר  הוא  וכן  ברשעים,  כ"ש  באלו  כן  אם 

ממקדשיך אלא ממקודשיך".

אשר  מלאכתו  מכל  שבת  בו  "כי  ג(:  ב,  )בראשית  עה"פ  בפירושו  המלבי"ם  דברי  פי  על  ויובן 

ברא אלוקים לעשות", שמה ששבת הקב"ה מכל מלאכתו לא היתה זו שביתה של 'בטלה' רק 

'לעשות', דהיינו שמיום זה תתחיל עשיה אחרת מעולה שהוא מעשה אלוקים, כי העשיה של 

במדרש  אמרו  זה  שלענין  ופי',  הטבע.  מדרך  שלמעלה  ובהשגחה  נס  בדרך  עשיה  היא  שבת 

שלא שבת ממעשיהם של צדיקים ושל רשעים. כי עצם מה שנוהג עם כל אחד לפי 'מעשיו' 

בימות החול, זהו מהשגחתו הפרטית הנמשכת מהנהגה הניסית של שבת קודש.10

וזהו סוד המקובלים ללמוד קבלה בשבת וכו' שהוא בסוד חזרתם אל שורשם, כי בעלי קבלה שהם בחינת פנימי שבנפש אדם, 

מדבק עצמו אל שרשו פנימי שבעולם, הוא שבת, לקבל שפע וחיות מן בחינת פנימיות התורה, שעל ידה נברא בחינת פנימיות 

העולמות, ואז יוכלו אחר כך להשפיע לחיצוניות ולבושי העולמות המוני עם בעלי החומר וכו', עכ"ל.

10 וז"ל המלבי"ם: ר"ל שעל כן ע"י שבו השבית מלאכת הטבע ראוי אליו הקידוש בעבור השביתה. אולם מצד האחר אינה 

מנוחה של בטלה שאין בה ברכה, רק בו ישפיע שפע ברכה ונדבה ממקור לא אכזב מהנהגה המעולה מהראשונה, שהיא הנהגה 

הנסיית, ומצד זה ויברך את יום השביעי. ומפרש שקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו. ושברך אותו מפני שמה ששבת מכל 

מלאכתו לא היה שביתה של בטלה רק לעשות, שמעתה תתחיל עשיה אחרת מעולה שהוא מעשה אלהים בהשגחתו וידו הרמה 

למעלה מן הטבע. וכמ"ש במדרש ר' פנחס בשם ר' אושעיא אע"ג דאת אמר כי בו שבת מכל מלאכתו, ממלאכת עולמו שבת 

ולא שבת לא ממלאכת הרשעים ולא ממלאכת הצדיקים אלא פועל עם אלו ועם אלו וכו', ומנין שפורענותן של רשעים קרוי 

מלאכה וכו'. ר"ל, ששבת מכל מלאכתו שהיא מלאכת הטבע לעשות עשיות חדשות שהם מעשה הנהגת ההשגחה שמתנהגת 

לפי המעשה ולפי השכר והעונש, זה קרא מלאכת הרשעים והצדיקים מזה לא שבת שע"ז אמר לעשות. וענין הברכה שברך 

את יום השביעי, הוא כי אחר שמעתה התחילה ההנהגה ההשגחיית לפי המעשה, אשר הוא קבוע לפי מעשה התחתונים, כן 

כמו שהיה  בו  ביום שנברא  כ"א מתעורר  כי  ליום השבת,  וההשגחיית  ימי המעשה  נשאר ההנהגה הטבעיית קבועה לששת 

בעת הבריאה, ואחר שההנהגה הטבעיית הנוהגת בששת ימי המעשה היא נכנעת וירודה תחת ההשגחיית, בהכרח שההנהגה 

הטבעיית היורדת בימי המעשה תוגבל לפי ההשגחיית אשר תושפע בשבת, עד כי בשבת יושפע השפע על ששת ימי המעשה.
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'שבת הגדול'

וביותר נתגלה ייחוד השבת - כמקור השפעה להנהגת השי"ת הנפעלת בימות החול, ב'יציאת 

מצרים'. הנה שם נאמר )שמות יד, ד(: "ואכבדה בפרעה - כשהקב"ה מתנקם ברשעים שמו מתגדל 

ונודעתי  והתקדשתי  והתגדלתי  ואח"כ  וגו'  אתו  ונשפטתי  לח(  )יחזקאל  אומר  הוא  וכן  ומתכבד. 

וגו' ואומר )תהלים עו( שמה שבר רשפי קשת ואח"כ נודע ביהודה אלוקים ואומר )שם ט( נודע ה' 

משפט עשה".

של  הגדול  הנס  אך  בשבת,  חמישי  ביום  היתה  מהמצריים  פורענות  אותה  שאמנם  ומצינו, 

 - בראשונים  )כמובא  הגדול"  "שבת  נקראת  שלפיכך   – כן  שלפני  משבת  כבר  החל  מצרים  יציאת 

בא  שהכל  מפני  דהיינו  להפליא,  יובן  המבואר  ולפי  קל(.  בסימן  והטור  המדרש,  בשם  ע"ב  פז  בשבת  תוס' 

מכח ה'עשיה' של הקב"ה בשבת. כי הייחוד הנעשה בשבת הוא אב ושורש לכל התגלות כבוד 

השי"ת בשכר ועונש של ימות החול. ולכן השבת היא "זכר ליציאת מצרים", כדכתיב: "וזכרת 

ה'  צוך  כן  על  נטויה  ובזרע  חזקה  ביד  משם  אלוקיך  ה'  ויוציאך  מצרים  בארץ  היית  עבד  כי 
אלוקיך לעשות את יום השבת" )דברים ה, טו(.11

נתינה ב'בין אדם לחבירו'

ב(,  א,  )אבות  חסדים"  "גמילות  והוא:  העולם  של  השלישי  העמוד  פנימיות  להבין  יש  ובזה 

שלכאורה בשאר העמודים – 'תורה ותפילה', יש משמעות של ייחוד, והם עיקר המשכת השפע 

התורה'(.  'יחוד  דרך שנתבאר במאמרי  )ועל  התורה'  'נותן  עם  התייחדות  - שהיא  בתורה  העולמות,  בכל 

)ליקו"מ ח"ב פד(. אך בגמילות חסדים היכן בא לביטוי הייחוד.  ובתפילה – שהיא מלשון חיבור 

ומפני מה אינה בכלל "איסור מלאכה".

אך להמבואר יובן, כי כל משא ומתן בבין אדם לחבירו - כדוגמת מכר או מתנה, יש משמעות 

נפרד  חיסרון, שמחמתו  איזה  נשלם  לרשות מקבל  הנכס  או  בהעברת החפץ  פירוד. שכן  של 

)טו, כז(:  ולהנאתו ]שזהו סוד הנאמר במשלי  כי עיקר מחשבתו לצורכו  יותר מהנותן,  המקבל 

ייחוד. שכן  יש משמעות של  כמצוות הצדקה,   – בגמילות חסדים  אך  יחיה"[.  "שונה מתנות 

הנותן חושב רק על טובת המקבל, והמקבל שותף לנתינה זו – כמאמרם )ויקרא רבה לד, ח(: "יותר 

11 ובזה יש ליישב היאך זכו לנס הנודע שקיימו מצוות "משכו וקחו לכם" בעשירי בחודש, ולא יכלו המצרים ליגע בהם, והרי 

כל אלו המצוות היו מחמת שעדיין לא היו ראויים להיגאל, כדכתב רש"י )שמות יב, ו(, ונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה. 

ובשבת זו הרי עוד לא נתגלה דם פסח. אלא, מאחר ומצוה זו היתה בשבת, ראויה היא זו שבזכותה ייעשה להם נס גדול, שהיה 

התחלה לעצם יציאת מצרים.



-י-

ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית", ובאמצעות שניהם נשלם הייחוד 
העליון – שמשם מקור שפע החסדים הנשפע בעולם, כמובא מהאריז"ל.12

'ייחוד הצדקה'

נעשה  לפי שבאותה שעה  יחוד השלם,  היא בחי'  כי  כל המצוות,  היא שורש  ה'צדקה'  ולכן 
הנותן מרכבה להשי"ת מקור השפע. ובסוד ההתכללות וההתקשרות שגילה מרן הרש"ש, הרי 

שבנתינה זו ובייחוד שנעשה בין הנותן למקבל, נכללים כל נשמות ישראל, ובאמצעות כולם 

נתגלה הייחוד השלם.

אור  התנוצצות  שעיקר  לא(  סימן  קמא   - מוהר"ן  )ליקוטי  רביה"ק  דברי  לזה  להסמיך  טעם,  ובנותן 
הצדקה ושלימותה, אינו אלא בשבת קודש. והיינו מחמת סגולת האמונה והברכה של השבת, 

נשלם הייחוד השלם בכלל נפשות ישראל – כי אותו ייחוד המתגלה בשבת הוא ענין אחד עם 
הייחוד הנעשה על ידי הצדקה, וכמו שנתבאר.13

12 עץ חיים )שער לט, דרוש יד(: וגם עליהם נאמר והיה מעשה הצדקה שלום כנודע שהצדקה שנותן צדיק לצדק הם החסדים 

הנקרא שלום וצדקה ואז צדק שהוא דינין כנזכר בזוהר שהם בחי' גבורות מתמתקים ע"י החסדים שהם ה' ואז מצדק נעשה 

צדקה וזה כונת מצות צדקה.

13 ליקוטי מוהר"ן )ח"א סימן לא(: דע שעיקר שלמות הגלגלים, שלמות הצדקה, אינו אלא בשבת. וזה )תענית ח:(: 'שמש 

בשבת צדקה לעניים', הינו הצדקה אין לה שלמות אור אלא על ידי שבת. על ידי שבת מאירה כשמש, בבחינות )מלאכי ג(: 

"שמש צדקה". וזה שמסמיך התנא 'יציאות השבת שתים שהן ארבע', וסמיך לה 'פשט העני'. כי עיקר התנוצצות אור הצדקה 

וכו'. ושבת היא  והאמין בה'  )בראשית טו(  כי עקר החשיבות הצדקה היא האמונה, בבחינות  ושלמותה, אינה אלא בשבת. 

אמונה, שמאמין בחדוש העולם וביחודו. ואמונה היא מקור הברכות, בבחינות )משלי כח( "איש אמונות רב ברכות", בבחינות 

)בראשית ב( "ויברך אלקים את יום השביעי". ואין שלמות להברכות אלא עד שיקבלו ממקור הברכות, בשביל זה כתיב בהם 

שש ברכות ואחד עשר, להורות שאין להם שלמות: וזה שאמרו חז"ל )מכות כד( 'בא דוד והעמידן על אחד עשר, בא ישעיה 

והעמידן על שש, בא חבקוק והעמידן על אמונה'. להורות שאין שלימות להדעת שהוא התורה, ואין שלמות לגלגלים, אלא על 

ידי אמונה.
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מרפא לשון

)לשון הרע(

כי פי המדבר.

)בראשית מה יב(, ביאר רש"י ז"ל  והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם  א. 
אומות שמדברים  עוד  יש  ותמה הרמב"ן שהלא  הקודש,  בלשון  אליכם  פי המדבר  כי  )מחז"ל( 

לשון הקודש וא"כ מהו ההוכחה שהוא יוסף הצדיק, 

אמנם החתם סופר בכמה מקומות מחזק מאד דברי רש"י, שבאמת לשון הקודש מרוב קדושתו 
סופר  החתם  מבאר  ועפי"ז  בקדושה  שמור  כשהוא  רק  האדם  אצל  ומתקיים  משתמר  אינו 

ממילא  נשתכח מהם  לכן  מקדושתם  שירדו  שכיון  הקודש,  לשון  מישראל  נאבד  שני  שבבית 

לשון הקודש, כי לשון הקודש הוא האלקות שבבריאה, )והראשונים כבר מדברים על זה שבלשון הקודש אין 

מלה אחת של כיעור וגנאי( וכמו שהאריך רבינו ז"ל )לקו"מ קמא יט(, וכמבואר בכל הספה"ק שהאותיות 

של לשון הקודש, הם דבר ה' שהם מחיין את הבריאה, 

את  להם  הראה  הצדיק  שיוסף  אליכם",  המדבר  פי  "כי  יוסף  שאמר  מה  מאד  יובן  ולפי"ז 
קדושתו בזה שהראה להם איך שמדבר לשון הקודש )ועי' דברי החתם סופר הנוראים 14(, ועל 

כרחך שהוא שמור בקדושה ולא נפגם אצלו קדושתו כלל.

14 ספר תורת משה לחת"ס - קצת מדרוש לכבוד התורה )פ' ויגש( ועתה נחזה אנן נצית לבנו הנה אחינו אנשי פולוניא המה 

דרים במדינה אשר כל עמה מדברים שפת פולין וליטויא ורוסיא ואינם מכירים כלל בלשון אשכנזי והיהודים כולם להיותם 

גולי אשכנז שלופי' גזירת תתנ"ו עודם מדברים בלשון עמם אשכנז כאשר בראשונה ולא נשתנה ללשון העמים אשר הם יושבים 

בקרבם וכן מגורשי ספרד הנפוצים בערי תוגר לא שינו לשונם והי' זה כיון שגלו שם אבות ובנים ואימותם הרי מתגדלים הבנים 

על ברכי האבות וידבקו בשפתם וזה הוא כבר כמה מאות שנים 

וא"כ יש לתמוה כיון שבימי בית ראשון היו מדברים יהודית כמבואר בדברי אליקים אשר על הבית הנ"ל איך בימי גלות בבל 

חיש קל נשתנה הדבר עד בימי תחלת בית שני כבר ערבבו לשונם ואע"פ שהיה בהם נשואי נשים נכריות ומשום כן חצים מדבר 

אשדודית מ"מ אין ספק שרובם היו בני ישראל וגם אותם בני נכריות היה ראוי שישתנה ללה"ק בראותם רוב האומה מדבר 

בלשון ההוא והוא אחת מהתמיהות הגדולות שבעולם 

אבל אין זה כ"א מרוב קדושת הלשון ההוא שאיננו נשאר ברצון בין בני אדם מה גם בארץ העמים הטמאה מפני כן נס וברח 

מאנשי המגדול בדור הפלגה ונשתנה לשבעים לשונות אחרות למען לא ישתמשו בו אנשים שאינם מהוגנים וככה אירע לבני 

אומתינו באותו המקום בעצמו בבבל מקום המגדל כי שם בלל ד' שפת כל הארץ וא"כ מתוך מה שאנו רואים שנשכח חיש מהר 

מאומה שלימה אנו רואים קדושתו וראוי לקרותו לה"ק כמו שאנו אומרים תורתנו הקדושה, 

והיות כי דבר זה לא נתברר לכל באי עולם שיהי' קדושה בעצם הלשון עד אחר גלות בבל ע"כ כל ימי בית ראשון לא קראוהו 

לה"ק כיון שאין הוראה בעצם הלשון שהוא קודש אך קראוהו שפת יהודית כי הי' זה לשונם של יהודים באמת משא"כ משעלו 

מן הגולה לא יכין לקראו יהודית כי בעו"ה גם כל ימי בית שני הי' לשונם בלול ואין מדבר בצחות העברי כ"א יחידי סגולה עד 
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לשון הקודש, בתורה.

ב. ומכל זה נבין התחזקות לעובדא ולמעשה, שלמרות שאנו נוהגין כמנהג אבותינו הקדושים 
ואיננו מדברים בשפת לשון הקודש, בכל זאת הרי חז"ל תקנו לנו ג' תפלות ביום ועוד הרבה 

שכמה  הקודש,  בלשון  לומר  זוכין  שאנו  התורה  דיבורי  כל  וכמו"כ  תפלות,  ולקוטי  תהלים 

השורה  השכינה  קדושת  הוא  הקודש  שלשון  הקודש,  בלשון  דיבור  עצם  על  לשמוח  צריכין 

אנו  לפחות  הרי  הקודש  בלשון  חול  דיבורי  לדבר  זוכין  ישראל(  )כל  אין  ואע"ג שבגלות  בינינו, 

זוכים להרבות בתורה ותפלה בלשון הקודש, שזה מבטא גודל קדושתנו, ושאנו זוכים להיות 

דבוקים בו ית', שקדושת לשון הקודש הוא הדביקות בו ית', וכמו שאמר יוסף הצדיק כי פי 

המדבר אליכם בלשון הקודש, שזה מעיד על קדושתו, וכמו"כ אנו כל דיבורנו שבלשון הקודש 

מבטא ששכינתו עמנו גם בגלות.

עיניכם הראות.

ולכן  אביהם,  אל  רעה  דבתם  את  יוסף  ויבא  כתיב  דהנה  יותר  עומק  כאן  יש  באמת  אבל  ג. 
השבטים חשדו ליוסף הצדיק כבעל לשון הרע, וע"ז אמר להם יוסף שאין לו שייכות ללשון 

הרע, כי לשון הרע ולשון הקודש הם תרתי דסתרי, וע"ז אמר להם יוסף עיניכם רואות כי פי 

המדבר אליכם דהיינו שאין לו שייכות ללשון הרע, כי הרי אתם רואים גודל קדושת פי, שאני 

מדבר בלשון הקודש )ועי' לשון חז"ל בישראל שנגאלו ממצרים שלא שינו את לשונן דברו לשון הקודש, ושלא היה בהם 

לשון הרע, בר"ר צג, י, שלדברינו יובן היטיב הקשר ביניהם( ואע"ג שאמרו חז"ל שהיה ליוסף פגם לשון הרע, 

הרי היה זה פגם דק מן הדק )וכמו שביאר החפץ חיים )שמירת הלשון ח"ב פי"א( שהיה לו להוכיחם מקודם( 

ולא כמו שחשבוהו השבטים ח"ו, וכל זה הכירו עכשיו ע"י שהראה להם קדושתו, 

זכי הראות.

ד. ובפרט זכי הראות כמ"ש החתם סופר )הנ"ל ( וזה לשונו, "והנה נראה לי מה שהראה שהוא 
בברית  והרהור  פגם  שום  פגם  אלא שלא  פשיטא  שזהו  מהול ממש  הכוונה שהוא  אין  מהול 

קודש שאלולי כן היה ניכר באבר הקדוש ההוא כי נמשכה ערלתו וזה לא יוכר לכל רואי בעיני 

שאפי' חכז"ל לא ידעו בו כמ"ש רמב"ם בהקדמת המשנה ממה דאחז"ל לא הוה ידעו רבנן מאי השלך על ד' יהבך וכדומה ע"כ 

לא יקרא עוד שמו יהודית אך יכין לקרותו לה"ק כי אז נתבררה יתר קדושתו על כל לשונות והיות כן הרוחנו שראי' ברורה הי' 

להאחים שזה יוסף אחיהם מפי המדבר בלה"ק כי הנה להכירו שהוא יוסף כבר הכירוהו מיד בלי ספק 

אך הוסיף לומר אני יוסף אחיכם רוצה לומר בבחינת אחוה בקדושה ומצות וזה לא יאומן כ"א בראיי' ברורה ע"כ היה זה ראי' 

ברורה בהיות עבד בבית איש מצרי ימים רבים ועל כרחו לדבר כלשון עמו של אדונו וכן בהיותו שליט וכל עסקו עם אנשי 

מצרים וכל בני ביתו ואשתו מצריים איך לא ישכח הלשון ההוא אשר התעיף עיניך בו ואיננו וגם כי במקום טומאה ערות הארץ 

אין זה כ"א לעוצם קדושתו ורוב עסקו בתורה כמ"ש במדרש רבה שם על פסוק וירא אדוניו כי ד' עמו ראהו מלחש ונכנס מלחש 

ויוצא א"כ היה עדות נאמנה כי עודנו אחיהם כמקדם וראי' גדולה היא ונלמד ממנו: 
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והנה חשב באחיו אולי לא  כידוע  לזכי הראות קדושי עליונים המכירים ברוחניות  בשר כ"א 

יזכו לזה ובשגם שכבר הוציא עליהם דבה שנחשדו בעיניו שנתייחדו עם בת גויי הארץ א"כ 

כבר יצאו מכלל זכי הראות להכיר במילתו אמנם הם הם יכירו בנסיון מדברו צחות לה"ק כי לא 

נשתנה מעולם קדושתו וצדקתו אך בבנימין שאין לו נסיון להכיר בלשון אמנם כן לעומת זה 

הוא יציץ ויביט במילתו שלא נמשכה ערלתו נמצא היה צריך לשני עדים נאמנים ברית הלשון 

דקאמר  והיינו  השני  מצד  האחים  ושארי  א',  מצד  בנימין  מאחיו  כיתות  לשני  המעור  וברית 

ועיניכם הרואות ועיני אחי בנימן שאני מל ושגם פי המדבר אליכם בלה"ק והי' ראוי שיאמר 

ועיני אחי בנימין רואות ואתם שומעים כי פי המדבר אליכם אלא שלא רצה לביישם להדיא 

ע"כ הי' כוללם יחד וא"ש וק"ל".

שמירת הלשון.

ה. ויוסף גם התכוון לרמוז להם שכל מה שהוא מהול, דהיינו קדושת הברית, )כמוש"כ רש"י שהראה 
כוונת  בזכות הפה שהיה שמור, שזהו  הוא  זה  כל  ופי' בספה"ק שהכוונה לקדושת הברית(  להם שהוא מהול 

הפסוק והנה עיניכם רואות קודשתי שלא פגמתי, וכל זה הוא בזכות שמירת לשונו מכל דבר 

יצירה שברית המעור וברית הלשון מכוונים ביחד, ולכן  רע, כי זה כלל גודל המבואר בספר 

בזכות שמירת לשונו זכה לשמירת קדושת הברית.

דברי, הדגל מחנה אפרים 

ו. וכתב הדגל מחנה אפרים )ויגש ד"ה והנה( והנה עיניכם רואות וגו', ויש לומר לפי עניות דעתי 
אשר חנני ה' ברחמיו וברוב חסדיו בזה על דרך )שמות כ', י"ח( וכל העם רואים את הקולות דגם 

שם יש לתמוה איך יוצדק לומר ראיה על הקול והיה ראוי לומר שומעים את הקולות, והאמת 

הוא שאצל צדיקי שלומי אמוני ישראל מחמת הזדככות גופן ובהירות נשמתן יצדק לומר לשון 

ודיבור כל מה שהיה נעשה בכח  ראיה שהיו רואים ממש בעין שכלם הקולות של כל דיבור 

הדיבור לגודל דקות רוחניותם השיגו בעין שכלם בכח הראיה דברים רוחניים, 

וזהו יש לפרש והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי ידוע שיעקב ובניו היו מרכבה שלימה 
ולעת ההוא היה בנימין במקום יוסף הצדיק, והוא שדקדק לומר ולחלק לשני עניינים עיניכם 

רואות ועיני אחי בנימין שהוא לעת עתה במקומי ובדרגא דילי, כי פי המדבר אליכם בלשון 

הקודש היינו שאתם רואים שהלשון שלי קודש ולא פגמתי עדיין פי ולשוני והם שהיו יכולין 

להסתכל ולהבין זה בדברו עמם, והוא שפירש רש"י הראה להם המילה היינו כי זה תלוי בזה 

ברית המעור מכוון נגד ברית הלשון ובודאי מי ששומר פיו ולשונו מלדבר שקר אינו משקר 

קרי  אותיות  הוא  "ריק"  ריק  תאהבון  ג'(  ד',  )תהלים  שכתוב  כמו  מזה  נמשך  וזה  קדישא  בברית 
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ידי תבקשו כזב סלה כי ברית המעור תלוי בברית הלשון ולכך במה שהראה להם  והיינו על 

יוסף הצדיק שלשונו קדוש ולא פגם ח"ו לשונו והוא דבוק באמת ממילא הבינו שלא פגם ח"ו 

בברית קדישא והבן:

הקב"ה מכריז.

ז. וכמה זה נצרך לעת אשר מתייגע האדם בקדושת הברית שיש לו רצונות וכיסופים לשמור 
וכו' וגודל הנסיונות שיש בזה, וכמו שאמרו חז"ל על רווק הדבר בכרך שהקב"ה מכריז עליו 

יוסף, והוא זכה  נסיונו של  י( שזה היה  )בראשית לט,  )פסחים קיג:(, וכמוש"כ ברבינו בחיי  יום  בכל 

לשמור קדושתו בזכות דיבורו בקודש, שזה מה שיוסף אמר להם כי פי המדבר אליכם, שרמז 

הם  כי  בריתו,  גם  לשמור  יזכה  בוודאי  מרע,  פה  שישמור  שמי  יצירה  ספר  של  הסוד  להם 

מכוונים ממש.

יוסף ואחיו.

ז. וכמו"כ מבואר באמרי פנחס ועוד ספה"ק במה שלא סיפר יוסף ליעקב כל ענין המכירה, כי 
)מובא בשמירת הלשון ח"ב פי"א( שיוסף  יותר מזה בפסיקתא  האבות דברו רק תורה, וכמו"כ מבואר 

לא התייחד עם אביו כל אותן השנים שהיה גר במצרים, שלא יחשבו האחים שהוא מדבר על 

מה שעשו לו, וכל מה שהוכיח אותם יעקב בברכתו לא נתגלה לו אלא ברוח קדשו, שכל זה 

הקדוש,  בדיבורו  ניכר  הצדיק  קדושת  שעיקר  הצדיק,  יוסף  של  הדיבור  קדושת  גודל  מבטא 

וכמו שבארנו מספר היצירה שהכל מכוון ממש.
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והלכת בדרכיו

)מדות טובות(

פלך השתיקה.

א. כבר נתבאר אודות מדת השתיקה הנוראה של בנימין שזכה בעת שביישוהו השבטים )כמוש"כ 
במדרש תנחומא(, וכמו"כ זוכה לשתוק בשעת שידע במכירת יוסף ושתק ולא הגיד לאביו וכמ"ש 

חז"ל )בר"ר פרשה עא פסקה ה( רחל תפסה פלך שתיקה ועמדו כל בניה בעלי מסטירין בנימין ישפה 

יש פה יודע במכירתו של יוסף ואינו מגיד. 

החידוש של בנימין יש לומר דבאמת היה לו "כח הפה", וכמו שאמרו גם "יש פה",  ועיקר 
נקרא בפסוק  בנימין  יש לפעמים אדם שתקן בטבעו, אבל  כי  יכול לדבר,  היינו שבאמת היה 

"טורף", שזה מבטא שהוא אמיץ  נג:(  )זבחים  חז"ל  לו  וכמו שקראו  יטרף"  "זאב  כז(  )בראשית מט 

יוסף,  מכירת  דבר  את  הגיד  ולא  זאת כשצריכין לשתוק שתק  ובכל  וכו',  נגד הרשעים  וגבור 

זכה  ובזכות  המחלוקת,  בשעת  לשתוק  שידע  היינו  השתיקה,  פלך  שתפסה  חז"ל  אמרו  וע"ז 

לאבן ישפה, שעיקר החידוש של השתיקה אינו אצל אדם עדין ושקט, ואצל בנימין הצדיק היה 

החידוש שהיה לו כוחות אמיצים ובכל זאת שתק בעת שהיה צריכין לשתוק, 

אבן ישפה בחשן.

שכיון  הדמים,  לעצור  לאבן שסגולתו  שזכה  טו(  כח,  )שמות  בחיי  ברבינו  יבואר מש"כ  ובזה  ב. 
שנתגבר על יצרו וזכה לשתוק נתנו לו אבן זו, וכתב רבינו בחיי )שמות כח, טו( בנימין על ישפה 

והיא הנקראת ישפי"ז, והיא כלולה מגוונים הרבה אדומה שחורה ירוקה, וסגולת האבן הזאת 

של  במכירתו  וחשב מחשבות  הרבה  לגוונים  לבו  לפי שנשתנה  לבנימין  וניתנה  הדם,  לעצור 

יוסף, אם יגלה הדבר לאביו אם לא, ואף על פי כן נתגבר על יצרו והיה מעצור לרוחו ולא גילה 

הדבר לאביו, ולכך ניתנה לו האבן הזאת, ונקראת ישפה שתי מלות יש פה, וזה יורה על מעלתו 

שאף על פי שהיה לו פה והיה לו לגלות הדבר שתק ולא גילה.

בנימין בא באחרונה.

)כמו שאמרו חז"ל בויקרא רבה ג, ב(, כל זרע  ויש להבין ג"כ בסוד בנימין שהיה אחרון שבשבטים  ג. 
יעקב כבדוהו )תהלים כב כד( אלו אחד עשר שבטים א"כ למה נאמר כל זרע ישראל א"ר בנימין בר 

לוי זה שבט בנימין שבא באחרונה כתיב )שם כה( כי לא בזה ולא שקץ ענות עני( 
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כבר  יודעים  שהאחרונים  בזה  שהטעם  כבתראי,  הלכתא  בראשונים  דמבואר  מה  בחי'  והוא 
את סברות הראשונים, ולכן הילכתא כמותם, ובבחי' זו היה גם בנימין שנולד באחרונה והוא 

ידי המחלוקת של אחיו הגדולים, ולכן זכה למדת השתיקה לא  ראה כל החורבן שנעשה על 

להתערב בשום מחלוקת.

חכמת חיים.

ד. וזהו בחי' "חכמת חיים" שיש בדורות האחרונים שאחר שרואין כמה נזק נעשה מהמחלוקת, 
וכמה זה מחריב וכמו שידוע על מחלוקת גדולות שהיו ואחר שעברו כמה שנים התביישו כל 

כך וכבר קשה להבין על מה יצא הקצף, כי זהו טבע המחלוקת שכשבוער בוער אש כל אחד יש 

לו נסיון ודעה בזה, וכשעוברים כמה שנים רואים כמה תוצאות מרות נעשה מזה, וזה היה בחי' 

בנימין שהיה בחי' דור שני שנולד הרבה אחר השבטים ולכן כבר ידע כמה צריכין להתרחק 

ממחלוקת וכל אביזרייהו דמחלוקת.

גנבא בר גנבתא.

ה. ועכשיו נבוא לבאר דברי המדרש התנחומא )מקץ פ"י( הנוראים בשבחו של בנימין וזה לשונו 
והיו עומדין ומחבטין לבנימין על כתפיו ואומרין לו גנבא ברא דגנבתא ביישתנו בן אמך את 

כך ביישה אמך את אבינו ובשביל אותן המכות שהכוהו בכתפיו זכה שתשרה שכינה בין כתפיו 

שנאמר )דברים לג( חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן עכ"ל, 

שהשבטים בצערם הגדול כשנתפסו עם הגניבה התחילו לבזות את בנימין אחיהם, והאשימו 
אותו עד שבאו לדבר גם על רחל אמנו, שכל זה היה בבחי' אין אדם נתפס על צערו )ב"ב טז, ב( 

סובלים  הצדיקים  כי  אנשים  מבזים  הצדיקים  שלפעמים  ל,(  קמא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ 
צער גדול מאתנו ואין אדם נתפס על צערו, ובנימין שמע כל זאת ושתק ולא ענה כלום, ובזכות 

זכה להשראת השכינה בחלקו, וכל זה צ"ב למה לשתיקה על צערו זוכין להשראת השכינה.

השראת השכינה.

ו. והביאור בזה משום דענין השראת השכינה הוא סוד נורא, שבמאת בשכל אנושי אי אפשר 
להבין איך יתכן שהש"י ישרה שכינתו בתחתונים דייקא, ועוזב כל העולמות עליונים ומלאכים 

ושרפים וכו' ושורה שכינתו אצל בני ישראל שהם בעולם הזה העכור והמגושם במקום טינופת, 

וכמוש"כ ביומא )נו,( שאמר ההוא מינא לר' חנינא שעכשיו אתם טמאים, והשיב לו שאפי' בזמן 
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יכולים להסכים לסוד הפלא הזה שהש"י  שאתם טמאים שכינה עמהם, היינו שהמינים אינם 

שורה בתוך ישראל ואפי' כשהם טמאים 

ונמצא שזה סוד ופלא למעלה מהשכל, בחי' ומפליא לעשות שמחבר עליונים ותחתונים )רמ"א 

או"ח סי' ו(, ועי' בדרשות המהרי"ט )פרשת יתרו דרוש שני 15(.

שכינה שרויה.

וכמו"כ נמצא הפלא הזה בהשראת השכינה בבתי בני ישראל, כמוש"כ זכו שכינה שרויה  ז. 

גשמיים,  בגופים  עצום שיהא הש"י שורה  פלא  הוא  זה  וכמו שכ' הראשונים שדבר  ביניהם, 

והש"י שורה אצל בני ישראל בסוד שלשה שותפים יש באדם וכו' )עי' כל במאמר החיבור להרמב"ן ז"ל 

מובא בראשית חכמה שעה"ק פט"ז(.

עסק המכירה.

ח. וכלל זה זכה בנימין בזכות שתיקתו, שהשבטים חשדו לבנימין שהיה נקי וטהור ולא היה 

ונמצא שהיה אצל  בנימין,  והם שפכו "קיתון של שופכין" על  שייך כלל לכל עסק המכירה, 

להשראת  זכה  מדה  נגד  ומדה  וכו',  המיאוס  כל  עליו  ישפכו  והטהור  זה שהנקי  יחוד  בנימין 

השכינה שהוא השראת שכינתו ית' הקדוש והטהור כביכול, בתוך עולם הזה העכור והשפל.

15 דרשות המהרי"ט )פרשת יתרו - דרוש שני( השראת השכינה בתחתונים היא מן הדברים המופלאים: עם היות מן הדברים 

המופלאים אשר שגבה מאד מן השכל האנושי, הוא ענין השראת שכינתו יתברך בתחתונים, אף כי לקבוע לו מקום מוגבל בחר 

לשכנו, הנה כפי מה שהעידה התורה וכפי מה שנתברר בהשגחה המפורסמת לעיני כל ישראל, לא נפלאת היא ולא רחוקה היא. 

הוא מה שאמר שלמה "כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי" 

)מלכים א, ח, כז(, כל המפרשים ז"ל )רש"י, רד"ק, רלב"ג ומצודות דוד שם( פירשוהו בלשון תימה - היתאמת דבר כזה, והלא 

"השמים ושמי השמים וגו'", אך לא יצדק עליו מלת כי, שהיא נתינת טעם למה שאמר למעלה )שם כו( "ועתה יאמן נא דברך 

אשר דברת לדוד אבי":

ויש שפירש בניחותא וכן מוכיח מהנקודה שלא באה בחטף במאמר ה"א התימה, "אמנם ישב אלהים את האדם על הארץ", 

אך תפול עליו התימה "כי הנה השמים וגו'", והנה ערך הקושיה והתמיהה ומדוע לא ערך מנוח אשר יישב לו ליישב התמיהה:

ויתכן לפרשו כמשמעו מוסב על "יאמן נא דברך וגו'", כי איננו רחוק הדבר הזה כי יתאמת "כי ישב אלהים את האדם על הארץ", 

והעד "כי הנה השמים לא יכלכלוהו", ואף על פי כן יאמין לבבנו היות בשמים כסאו ומעון שכינתו, אף כי הבית הזה כי שניהם 

כאחד רחוקים מן השכל, וכשם שנפלה ההסכמה בפי כל העולם, היות שכינתו בשמים, גם לא יקשה לנו היותה בבית הזה, 

והוא על ידי צמצום שכינתו יתברך, והוא על דרך מה שאמר )תהלים קיג, ד( "רם על כל גוים ה' וגו' מי כה' אלהינו המגביהי 

לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ", כי גם השגחתו בשמים, בשפל תחשב נגד פני עליון, וכשם שתושפל השפעתו לראות 

בשמים, כן יהיה בארץ. :
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חושדין בו ואין בו.

ט. ובזה יובן תפלתו הנוראה של התנא ר' יוסי )שבת ה, ח, ב( שאמר יהי חלקי ממי שחושדין אותו 

ואין בו שמאמר זו תמוה מאד שלמה רצה ר' יוסי שיחשדו בו, ואדרבה הרי אמרו חז"ל )שקלים 

פרק ג, משנה ב( והייתם נקיים מה' ומישראל, שמזה למדים שלא יביא האדם את עצמו לידי חשד, 

אדם  אין  אצטרובלי  בן  ראובן  ר'  אמר  ב(  )יח,  קטן  במועד  המבואר  עפ"י  בזה  הביאור  אמנם 

ואם לא עשה מקצתו הרהר  ואם לא עשה כולו עשה מקצתו  נחשד בדבר אלא אם כן עשאו 

בלבו לעשותו ואם לא הרהר בלבו לעשותו ראה אחרים שעשו ושמח, ושוב הק' הגמ' ממימרא 

דר' יוסי שיהא חלקן עם מי שחושדין אותו ואין בו, ותי' הגמ' כמה חילוקים ולמסקנא נשאר 

דהיכא שישי לו אויבים והם הוציאו הקול שאני, שאז יתכן שחושדין אותו ואין בו, 

ולפי"ז יבואר היטיב דברי ר' יוסי שביקש שיהיה חלקו ממי שחושדין אותו ואין בו, דהיינו 

שביקש שאם צריך לעבור חשד ובזיונות שיהא כמו דמבואר שם שיש לו אויבים ויהא נקי מזה 

לגמרי, שברוב הפעמים הרי מי שחושדין בו יש לו שמץ מכל מה שחושדין בו, זולת מי שיש 

לו שונאים ואויבים שאז הוא נקי לגמרי, ואז זוכה להשראת השכינה כמבואר אצל בנימין, 

דיבורי השונאים

י. ובזה יבואר דאע"ג שצריכין ליזהר לא לבא לידי חשד, הרי זה מבטא שלא יהא לו שייכות 

להחטא ח"ו, ותפלת ר' יוסי היה שיזכה להיות מהחושדין בו ואין בו כלום שאז יהי נקי מכל 

שמץ חטא וכמבואר באריכות כל זה במהר"ל )נתיבות עולם נתיב שם טוב פרק א 16(, 

16 ובירושלמי במסכת שקלים )פ"ג ה"ב( אמר רבי שמואל בר נחמן כשם שצריך האדם לצאת ידי שמים כן צריך לצאת ידי 

הבריות, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים. מה"ת שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל, מן הנביאים אל אלהים ה' הוא יודע 

וישראל הוא ידע. מן הכתובים ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם ע"כ. וכל זה מפני כי האדם אם ח"ו הוא בעל שם רע דבר 

זה ענין עצמי לאדם ולכך דקדקו על החשדא בכל מקום ולא יאמר מה לי ולחשדא:

ובפרק קמא דמועד קטן )י"ח, ב'( ואמר רב משום רבי ראובן בר אצטרובלי ואמרי לה במתניתא תנא אין אדם נחשד בדבר אלא 

א"כ עשאו או כולו או מקצתו או הרהר בלבו לעשותו ואם לא הרהר בלבו לעשותו ראה אחרים שעשאוהו ושמח וכו', הנה 

כאשר נחשד האדם ויש לאדם אצל הבריות שם רע אמר שאי אפשר שיהיה שקר כולו, כי השם לפי מדרגתו אשר אמרנו אין 

ראוי שיהיה בו השקר, כי השם בא על המהות המופשט השכלי, ולכך אי אפשר שיהיה כולו שקר מכל וכל לגמרי כאשר יצא 

עליו שם רע ועכ"פ יש בו דבר מה שהוא אמת. ומקשה עליו מהא דאמר רבי יוסי יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין 

בו ומתרץ דאיירי זה בקלא דפסיק, ודבר זה לא נקרא שם כלל, אבל קלא דלא פסיק והוא קול גמור ויש לו שם שהוא כך דבר 

זה אי אפשר שיהיה שקר מכל וכל. 

ולפיכך יהיה נזהר האדם מן החשד, אבל החשד מן האויבים בזה לא אמרנו שאם כך לא יהיה ח"ו אדם הגון בישראל, ואין 

מעשה האויב נחשבים מעשה כלל, וכמו שאמר התם משום שנאה הוא דעביד ואין להאריך:
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והמהרש"א )שבת קכז, ב(כתב, גם שאמרו בפ' כל כתבי יהא חלקי עם מי שחושדין אותו ואין 
בו מ"מ אין אדם רוצה שיהיה נחשד וגם נראה שלא אמר כך יהא חלקי כו' אלא במי שלא היה 

מביא את עצמו לידי חשד אבל בכל הני דשמעתין דמתוך מעשיו מביא עצמו לידי חשד לא 

אמר ר"י יהא חלקי עמו דלא היה לו להביא עצמו לידי חשד וק"ל:

וכתב הרה"ק מקאמרנא )נ"מ בנתיב היחוד שביל ו' אות ה', מובא בשם הבעש"ט הק' פ' קרח אות ה( כגון דא צריך 
)מ"ק די"ח ע"ב( אין אדם  לאודע לחברים העוסקים ביחודו של עולם, אף על פי שאמרו בגמרא 

ביה  לית  לקלא,  דאפקו  אויבים  אבל  ושונאים,  אויבים  מחמת  שלא  כשהוא  זהו  וכו',  נחשד 

שעשו  כמו  ויאמרו,  צדיק  על  יקטרגו  הרשעים  גלגול,  בשום  הרהר  שלא  בדבר  אף  מששא, 

לרבינו אלקי קדוש מורנו ורבינו אור שבעת הימים הבעש"ט ותלמידו רבינו דוב בער וכיוצא:

ואמר מרן אלקי רבנו אור עינינו המאיר מראש אצילות עד סוף עקבות משיחא הר"ב ישרא"ל 
ב"ן אליעז"ר שכל מה שעשה בלעם וערב רב אמרו על משה, שחשדוהו באשת איש, על רע 

שלהם, ולא אמרו כל כך בשקר, שהרי בלעם וערב רב שהם ניצוצי נשמתו, כל מה שעשו אמרו 

עליו, ואין שום מציאות בלתי השם יתברך ויתעלה, וחרפת חורפיך נפלו עלי )תהלים ס"ט(, ומשה 

וצדיקים עוסקים בתיקונו של עולם לתקן הכל, והכל מתוקן לסעודה:

החשד, והבזיון.

לגמרי מזה  נקי  היה  ובאמת  בו  בזמן שחשדו  בנימין ששתק  היה אצל  זו  ושורש עבודה  יא. 
החטא של המכירה, ובזכות זה ששתק זכה להשראת השכינה, ובפרט כשביזו אותו בזיון נורא 

זה דומה לסוטה שכתבו הספה"ק שהסוטה  זה והוא זכה לשתקו, שאין  שאין לו שייכות עם 

זוכה בזכות הבזיון לונקתה ונזרעה זרע וכו', שהרי הסוטה יש בה קצת מהחטא שנסתתרה וכו' 

מאש"כ אצל בנימין הצדיק שלא היה בו כלום ואז זוכין להשראת השכינה מדה כנגד מדה כמו 

שבארנו, ולזה השתוקק התנא ר' יוסי שביקש שיהא חלקו ממי שחושדין אותו ואין בו.

כפרת עונות

יב. ומכל זה נבין לעובדא ולמעשה שכשעובר בזיונות אזי אם הוא יודע בנפשו שיש לו קצת 
לו  אשרי  מעוונו,  ויתנקה  לו  יכופר  ובזה  לו  ישמח שהעירו  אזי  נקי,  ואינו  בו  מזה שחושדין 

נקי  הוא  ואדרבה  בו,  שחשדו  ממה  כלום  מזה  לו  שאין  בנפשו  יודע  אם  אבל  חלקו,  ואשרי 

לגמרי, הרי הוא יזכה בשכר שתיקה להשגת אלקות שאין לשער, והרי זה מתנה עצומה שנותנין 

לו, וכמה צריך לשמוח על המתנה הנוראה שנותנין לו אם יזכה לשתוק.
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השכלי אין בו שקר.

יג. ובחי' אגדות להמהר"ל )שבת קיח שם( מוסיף שהבזיון הגדול הוא מה שאנשים בטוחים שיש 
בו שמץ מזה החטא, שכל אחד יודע לצטט מאמר חז"ל במו"ק "שאין אדם נחשד אלא א"כ 

יש בו", וכמרגלא בפומיה דאינשי "אין עשן בלי אש" וכל זה באתנו והאדם שותק ואזי זוכה 

להשראת השכינה כמבואר בחז"ל הנ"ל

וז"ל )שם( ממי שחושדין אותו ואין בו. פי' כי מי שמביישין אותו ויש בו הוא כפרה על חטאו 
שאמרה  הסוטה  לזה  וראיה  בו,  ואין  אותו  שחושדין  מי  שכרו  יהיה  ואיך  בזיון,  יקבל  כאשר 

וגו' וכל זה מפני הבזיון שקבלה שלא  ונזרעה זרע  וגו' ונקתה  )במדבר ה'( ואם לא שטית  תורה 

כדין, וכך מי שנחשד שלא כדין וקבל בזיון הש"י נותן לו כבוד בעולם הבא. כי כן מדת הש"י 

להגביה שפלים וזה שהושפל שלא כדין הש"י נותן לו כבוד תחת הבזיון. 

תדע כי לגודל כח החשד שהוא נחשד בעיני רבים עד שלגודל כח החשד קצת סוברים  ]גם 
שאין אדם נחשד אלא א"כ יש בו. וכל זה בשביל שגדול כח החשד מן הרבים שאם לא היה 

ימצא אצל רבים והשכלי אין בו שקר לכך  והוא שכלי שכן  אמת לא היה נחשד בעיני רבים 

לגודל דבר זה אמר יהי חלקי[.

עשרת השבטים.

ובזה נבין סוד נפלא דהנה מצאנו שכל עשרת השבטים נקרעו מהבית המקדש וירושלים  יד. 
ולא עלו לרגל בגלל מעשה דירבעם בן נבט שחטא והחטיא את הרבים עד שאמרו עליו שאין 

לו חלק לעוה"ב, וכמו"כ כל עשרת השבטים שהיו תחת ירבעם וכו', נעשה להם בחי' הענוש 

של ירבעם שנאבדו לגמרי עד בא עת קץ שזהו בחי' האובדים בארץ אשור, ורק שבט בנימין 

נשאר נאמן לדוד מכל השבטים, והם זכו להשאר בכלל ישראל עם קודש שומרי תורה ומצוות, 

לנצח נצחים )וכבר הארכנו בענין זה בס' מרפא לשון, והיאך שהכל בעון לשון הרע הקשה מכולם שהתחיל אצל דוד ונגמר 

אצל ירבעם רח"ל( 

ולדברינו יובן שכל זה זכה בנימין בעת שתיקתו הנוראה שלא התערב במחלוקת של יהודה 
לרחבעם  נאמן  להשאר  וזכה  התערב  לא  רחבעם  על  ירבעם  מחלוקת  בעת  גם  ולכן  ויוסף, 

שבזכות זה לא כפרו במלכות בית דוד, שהכפירה בדוד הוא כפירה בעיקר וגרוע יותר מע"ז 

ג"ע ושפיכ"ד, והעיקר משום שזכה להיות חלקו אצל בית המקדש, וכמו שאמרו חז"ל שיהודה 

לדורות  זכה  זה השתיקה  ו(, שבזכות  פ'  רבה הקדמה  )איכה  פלטין של הקב"ה  בני  נקראין  ובנימין 

נצחיים, 
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זכות השתיקה.

מעשיות  הרבה  וכידוע  בזיון,  ובעת  מחלוקת  בעת  השתיקה  זכות  גודל  נבין  זה  ומכל  טו.  

וכו'  דמים  ושפיכות  בזיונות  הרבה  וכו'( שעברו  בין  בינונים,  בין  צדיקים,  )בין  מאנשים  זה  בדורנו  גם 

ושתקו בעת מריבה, ובזכות זה זכו לדורות ישרים ברבוי עצום שאין לשער ואין לתאר, למעלה 

ישרים  דורות  וזכו לגדל  דורות ושתקו בעת מריבה,  )וכמו"כ אנשים שגרו במקומות קשים לחנך  והטבע לגמרי  מהשכל 

באופן מופלג(.

פנים אל פנים.

)שמות לג יא( ודבר הוי'ה אל  ואחרי כל זה נבין חידושו הנורא של החתם סופר על הפסוק  טז. 

זכה משה להשגה הנוראה של כאשר  ידבר איש אל רעהו, שאיך  משה פנים אל פנים כאשר 

ידבר איש אל רעהו, וביאר החתם סופר  שזכה לכל זה בזכות שחשדו אותו בא"א, שבפסוק 

שלפני זה מבואר ויביטו אחרי משה שאמרו חז"ל )בקידושין לג( שחשדוהו בא"א, 

וזה לשונו הק' "ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, משמע שזכה עתה 

ע"ב[  ל"ג  ]כקידושין  משה  אחרי  ויביטו  שחשדוהו  משום  והיינו  לזה  קודם  שהי'  ממה  יותר 

ואשרי מי שחושדין ואין בו, וצ"ל אויבי' אפקי' לקלא והיינו דתן ואבירם וכדומה ויהושע בן 

נון נער לא ימיש פי' לא נתעלה יותר אע"ג דבהתעלותא הרב הי' לו להעלות גם התלמיד, אבל 

עליתו של רב דהכא לא הי' ע"י יגיעה ועמל בתורה יתר אלא ע"י חשדא ע"כ לא הי' ליהושע 

חלק בזה". ]תקי"ף[:

כדבר איש אל רעהו.

יז. ולכן זכה משה רבינו לכאשר ידבר איש אל רעהו, שסוד סוד קודש הקדשים, סוד הכרובים, 

וכמו שבארנו )בהמאמרים והילולא דרבינו ז"ל( דכל מה שמדבר רבינו ז"ל )בלקו"מ תנינא צה, צט( שצריכין 

עם  נבואת משה שדבר  נמשך מהשגת  זה  כל  רעהו,  אל  איש  ידבר  כאשר  בהתבודדות  לדבר 

הש"י כאשר ידבר איש אל רעהו )וכח הצדיק הוא להנחיל זאת לבני ישראל( וכל זה זכה משה הזכות זה 

שחשדו אותו, שזהו מדה כנגד מדה, שבזכות זכה שחושדין בו בדבר המאסו והוא נקי לגמרי, 

רעהו,  אל  איש  כדבר  הש"י  עם  ידבר  אשה  שילוד  ההשגה  שהוא  הזה,  להפלא  זוכה  כמו"כ 

וכמו"כ כל אדם שזוכה לשתוק בעת שחושדין בו זוכה לכזה קירבת הש"י שזהו בחי' בנימין 

ידיד ה' כנ"ל, וכמו"כ זוכה לבחי' ידבר איש אל רעהו.
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שתיקה של שפלות.

ודעת לנבון נקל, שכל השתיקה הזאת הוא רק כששותק באופן של שפלות שאינו רוצה  יח. 
מריבות, ולא ח"ו שתיקה רעה שבא מחמת גאוה, )ושאינו מתאים לרוחו לענות להשני, או שנהנה מזה ששותק 

ומרגיש שמנצח להשני על ידי שתיקתו, וכמו"כ מבואר בחז"ל ברכות לא, ב, שהנחשד בדבר שאין בו צריך להודיע כדי לצאת מן 

החשד, ובכל זאת צריך הרבה רחמים שדיע מתי לשתוק ומתי לדבר, וכל דברינו אינו אלא להראות גודל כח השתיקה, וכמה אדם 

זוכה לדורי דורות ע"י שתיקתו( 

ואני תפלה.

יט. וזה לשון הלקוטי תפלות )ח"א תפלה צו(רבונו של עולם עזרני והושיעני שאזכה לשתק ולדם 
שומעים  עולבים  ואינם  הנעלבים  מן  ואהיה  תדום,  נפשי  ולמקללי  נפשי,  ולמבזי  למחרפי 

ידי  על  לצערם  אכון  שלא  ותזכני  ביסורים.  ושמחים  מאהבה  עושים  משיבים  ואינם  חרפתם 

שתיקתי שאשתק להם, רק כל כונתי בשתיקתי יהיה מאהבה באמת, ותהיה בעזרי תמיד שאהיה 

המחרפין  אפילו  שבעולם  אדם  שום  ולא  חברי  פני  ולחרף  לביש  שלא  גדול  בזהירות  נזהר 

ומבישין אותי, מכל שכן אותם שאינם מבישין אותי.
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שיחות סעודה שלישית

פרשת ויגש תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

מלך פורץ גדר מכח רצונו שאין דבר העומד בפניו

רעוא דרעוין הוא עת רצון ומתעורר בבני ישראל רצונותיהם הטוב ומתגלה שרצוננו לעשות 

וזהו מה שרואים  יכול לזכות ולהשיג הכל, כי אין דבר העומד לפניו.  רצונך. ועם כח הרצון 

יהודה  אליו  "ויגש  יח(  מד,  )בראשית  וכמו"ש  הרצון.  כח  ע"י  מבוקשו  השיג  שיהודה  בפרשתן, 

ויאמר בי אדני וגו' ולא יכל יוסף להתאפק וגו'". יהודה דיבר לפני יוסף ושוחח את כל אשר 

עם ללבבו לפניו והעיר שם את כח רצונותיו )ובהמשך יבאר מהיכן לנו זה כח הרצונות(, ובהיגלות רצונו 

לפני יוסף או אז "ולא יוכל יוסף להתאפק" כי מכח הרצונות נפתח לו פתח חדש, וכל הספה"ק 

מפרשים הפסוקים כל אחד עפ"י דרכם בקודש17.

17 וידוע דברי הרה"ק מאפטא זצוקלה"ה, 'אוהב ישראל' )פרשת ויגש(: "או יאמר 'ויגש 'אליו 'יהודה גו'. ר"ת גימטריא טו"ב. 

ואיהו מנין שם הק' אהי"ה. היוצא מפסוק מר"ת של א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ )בראשית א, א( דאיהו גושפנקא דמלכא דבה 

חתים קוב"ה שמיא וארעא. והוא שם הדעת עליון הק'. שמשם יוצאים הח' והג' וזהו את השמים ואת הארץ. כי שמים נקראים 

בחי' חס"ד. וארץ נקראת בחי' גבור"ה. ור"ת של ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני עולה מנין שם הק' הוי"ה ב"ה וב"ש. ויש 

להבין על מה ולמה בא הרמז כאן בר"ת אלו לשני שמות הקדושים הללו. 

וי"ל, דהנה יהודה ראה שהוא בעת צרה והדינין שורים עליו ורצה למתקן בשורשם וסוד המתקת הדינים הוא ע"י דעת עליון 

הק'. וכמ"ש )משלי כד, ד( ובדעת חדרים ימלאו. ואמרו קדמונינו ז"ל כי מלת חד"ר נוטריקון חסד דין רחמים. כי ע"י הדעת 

הוא המתקת הדינין, אך ע"י מה יוכל לבוא לבחי' דעת עליון ע"י בחי' צדיק חי עלמין כי הצדיק מייחד ומקשר את עצמו ע"י 

חוליות שבשדרה בסוד חי עלמין. ועולה עד הדעת ומקבל הטיפי מוחין ומוליך ומביא השפע טובה וכל טיבו וחדו אל הכנסת 

ישראל לעילא ותתא. וזהו בסוד ו"ה. כי וא"ו הוא בחי' צדיק חי עלמין. וה' אחרונה הוא בסוד המלוכה הק'. והוא"ו מקבלת 

השפע וכל ברכאין טבין מי"ה דאינון חכמה ובינה תרין ריעין דלא מתפרשין. ומשפיע לה' אחרונה. 

והנה בשם הק' הוי"ה מספרו כ"ו. והמילוי של כ"ף הוא פ'. ומילוי של ו"ו הוא ו'. עולה המילוי מספר אלהי"ם. וזהו ג"כ סוד 

המתקת הדינין. כי כ"ו במילואו עולה מנין הוי"ה אלהים בכללו. והנה יוסף הצדיק הוא בחי' וא"ו. סוד יסוד צדיק. ויהודה הוא 

בחי' המלוכה הקדושה סוד ה' אחרונה. והגם שיהודה לא ידע עדיין שהוא יוסף. עכ"ז לרוב טהרתו וקדושתו רוח ה' דיבר בו 

ורוה"ק שורה עליו ורצה להמתיק הדינין מעליו ע"י שם הדעת הק' שמספרו טו"ב כרמוז בר"ת של ויגש אליו יהודה. ונתייחד 

ונתקשר עם הצדיק 

]וזהו ג"כ סוד הגשת המנחה על המזבח לכוונה זו[. ויאמר בי אדני. היינו תתייחד ותתקשר עמי וע"י התקשרותו עם הצדיק היה 

היכולת בידו לעלות עד הדעת ולהמשיך מחכמה ובינה שהם סוד י"ה. ע"י הוא"ו ולהשפיע לה' אחרונה סוד שם הק' אדנ"י בחי' 

ומדת יהודה. וזהו ג"כ פירוש בי אדנ"י. ולזה ג"כ עולה הר"ת מספר כ"ו. לרמז שייחד וקישר שם הוי"ה הק' להמתיק הדינים 

מעליו. וכאשר נתבאר. והמשכיל יבין כל זה כי עמוק הוא:ע"כ.



-לד-

"כצנה  ה(  )תהילים  וכתיב  הכתר,  כח  לו המלוכה, שהוא  הרצון, שהרי  כח  ליהודה  שהיה  וי"ל 

רצון תעטרנו", המרמז על כח הרצון בכתר המלוכה )עטרה(. ולכן יש למלך כח של מלך פורץ 

)פסחים קי.(, כיון שיש לו כח הרצון, לכן אין דבר שעומד בפניו, מחמת שאין דבר העומד  גדר 

בפני הרצון.

גילוי רצונות העם ע"י המלך 

וכ"ש מלך ישראל שיש לו ג"כ רצון לעשות רצון השי"ת, כי המלך מנהיג העם עם כח היחידה 

שבנפש שהוא כח הרצון. לכן יש לו כח לאחד עם ולאספם לאהבת ה' וליראתו, ליחדך באהבה 

ולאהבה את שמו ית', לעורר רצונות הצפונים.

אחיו,  מקרב  שנבחר  מחמת  זה  יחד,  העם  לב  את  לעורר  המלך  של  המיוחד  הכח  וכמו"כ 

)דברים  )הלכות מלכים פ"א, ד( שצריך להעמיד מלך דייקא איש מישראל שנאמר  וכמבואר ברמב"ם 

יז, טו( 'מקרב אחיך תשים עליך מלך', "כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך", 

)עיי"ש 18(.

המלך הוא חידוש מופלא, כי פלא זה מבטא כתר מלשון 'מופלא', כמו שראש בית דין  וכח 

נקרא מופלא שבבית דין )הוריות ד.(. וכן אי' בספרי הסוד ובתיקונים )תיקו"ז ספרא תנינא( "כתר עליון 

יש כח למלך  19(. לכן  )ראה הערה  נקרא פלא  וכן מבואר כמה מקומות שהכתר  איהו פלא", 

היחידה  מצד  הן  הבריאה,  תוך  אל  עולם  של  האלופו  לפניהם  לגלות  ה',  עם  להנהיג  ישראל 

שבנפש והן מצד כח הפלא. 

18 רמב"ם )הלכות מלכים א, ד(: "אין מעמידין מלך מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהיה אמו מישראל שנאמר לא 

תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא ולא למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל לא שר צבא לא שר חמשים או 

שר עשרה אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהא אלא מישראל שנאמר 

מקרב אחיך תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך".

עמודא  ובה  פלא,  איהו  עליון  כתר  פה.  דבעל  באוריתא  הרים  עוקר  רבה  הוה  שמא  "ובהאי  תנינא(:  )ספרא  זהר  תיקוני   19

דאמצעיתא, דאתקרי נורא עביד פליאן".

וראה 'שפע טל' )חלק טל - שער א פ"ו(: "ומפני כן נקרא כתר פלא לשון העלם וצירופו א"לף מפני שהוא מקור נעלם לשני 

מדריגות הנרמזים באלף כי בא' נרמז מדריגת מספר אחד ומדריגת מספר עשר וכו', עיי"ש.

וראה ליקוטי הלכות )או"ח הל' נפילת אפים ד(: כמו שאמרו רז"ל כי היה בחינת נרגן מפריד אלוף שהפריד אלופו של עולם, 

שהוא בחינת כתר שנקרא פלא, בחינת אלף כידו". וראה עוד דבריו הקד' )הל' תחומין וערובי או"ח – תחומין ו, ז( "וכן הדרך 

של איה הנ"ל הוא גם כן בחינת אלף, כי איה בחינת בראשית בחינת מאמר סתום ונעלם, זהו בחינת אלף, בחינת פלא עליון, 

בחינת כתר דאתמר עלה, 'במפלא ממך אל תדרש'. דעלה אתמר, 'מגיד מראשית אחרית וכו''. שכל זה הוא בחינת אלף, שהוא 

אותיות פלא כידוע, שהוא ראשון לכל האותיות, שכל זה בחינת איה, שהוא סתום ונעלם מאד מאד בבחינת פלא, שעל ידי זה 

דיקא יש להם יניקה משם מגדל ההעלמה וכו' ובשבת מאיר זה האור בדרך נפלא ונורא ומשם השגת הצדיק שעולה לשם".



-לה-    /שיחות הודהשלישית

עזות דקדושה משורש הרצון

מכח  בא  גדר  לפרוץ  למלך  שיש  זה  כי  דקדושה,  העזות  הוא  המלך  אצל  הרצונות  כח  וכן 
"חונן  להיות  צריך  שהמלך   ,)20 ה"ו  )פ"ב  מלכים  הלכות  ברמב"ם  וכדאי'  לעם,  רחמנותו 

ומרחם לקטנים וגדולים ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם ויחוס על כבוד קטן שבקטנים", ומכח 

וכן העזות דקדושה  לו כח להנהיגם עם עזות דקדושה.  יש  ורצונו להטיב עם העם  רחמנותו 

שהיה ליהודה ג"כ בא מכח הרצון.

פתח הרצון דייקא כשאבד עצות

המעשה  כל  שוב  לפרט  והחל  יוסף  אל  שניגש  בשעה  יהודה,  אצל  הרצון  כח  מצאנו  והיכן 
כח  העיר  בזה  לבבו,  עם  אשר  כל  את  ושוחח  דיבר  ואפ"ה  מאומה,  להוסיף  מבלי  שהתרחש 

ראיה  עוד  לו  שאין  שמי  מבין  דעת  בר  כל  שהרי  גדולה,  תמיהה  אלא  אינו  זה  ודבר  הרצון. 

מוכרחת אשר בוטח בו לשכנע חברו, תו לא יכפיל דברו לריק )ואם חוזר לפעמים נראה וזועק 'חולשה' 

כידוע(. 

והוכחה,  יותר מטענה  לו המלוכה, מבין שיש הרבה  יהודה אשר  כי  כן,  אינו  בקדושה  מ"מ 
דייקא עם אמונה,  צריך להיות  ]אך דא עקה, שהרצון  ואין דבר העומד בפניה.  רצון,  יש כח 

כי הכלל שנעוץ סופו בתחילתו ונעוץ תחילתו בסופו. ולכן אף הרצון שבכתר תלוי באמונה, 

וכפי כח חוזק האמונה שבלב היהודי כך יש לו יותר כח הרצון, וכן להיפך שלפי הרצונות כן 

האמונה.[

ואף שמצאנו כבר שיהודה דיבר כל הסיפור עם יעקב אבינו בפרשת מקץ לאחר שראובן לא 
הצליח לדבר על לב אביהם, מ"מ עדיין היה מעורב בדיבוריו שכל אנושי, וכמו שיהודה הרגיע 

את אביו שלוקח אחריות עליו שלא יקרהו אסון, ובתקווה שהכל ילך כשורה. אבל כאן ראה 

21(, ולכן שוב פתח לספר  יהודה שאבד עצותיו, וכמו שסיים הפרשה הקודמת )ראה פסוקים 

20 רמב"ם )מלכים פרק ב, ו(: "כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו כך צוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל 

שנאמר ולבי חלל בקרבי ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו ויהיה חונן ומרחם לקטנים 

וגדולים ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם ויחוס על כבוד קטן שבקטנים וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות שנאמר 

שמעוני אחי ועמי ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה וגו' לעולם יתנהג בענוה יתירה אין לנו גדול ממשה רבינו והוא אומר 

ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האומן את היונק רועה קראו הכתוב לרעות 

ביעקב עמו ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא וגו'".

21 פרשת מקץ )בראשית מד יד-ח(: ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה: ויאמר להם יוסף מה 

המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני: ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק 

האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו: ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר 

נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם: ויגש אליו יהודה וגו':



-לו-

רצון  חדש,  רצון  עם  אך  חידושים,  להוסיף  מבלי  פרט  אחרי  פרט  ושיחזר  עליהם  שעבר  מה 

לעורר לב בשר של יוסף שיחוס וירחם ללא חשבונות אלא כי עבדך ערב את הנער )בראשית מה(.

חידוש ברצון

חשק  לו  יש  יום  כל  ביום,  יום  מידי  מעברים  עליו  ועובר  חי  יהודי  השם,  בעבודת  כמו"כ 
להתחיל  מספקת  ידו  שאין  ולפעמים  השי"ת,  ועבודת  והתפלה  התורה  בעסק  השחר  לעורר 

בעבודה  יתחיל  למחרת  ברצון שרק  כבר מתעורר  ואז  וחלף.  עבר  והיום  בעבודת השם  היום 

כדבעי.. וד"ל. ואם בסוף יש ימים שכבר זוכה להשיג כל האמצעים שצריך כדי שיוכל לעבוד 

את ה' כראוי, )וכגון שכבר הלך לישון מוקדם ועכשיו הוא רענן ואף חברותא טובה קיבל(, ואפ"ה עדיין לא הולך 

לו ומרגיש כמי שלא מניחים לו משמים לעבוד את ה'. ואז כשנגמרו לו כל התירוצים, היינו 

שכבר אין בידו מאומה לעשות, נראה לו שאין לו שייכות לעולם הרוחני, וחש כמי שזרקוהו 

והרחיקוהו, כיון שרואה אפס הצלחתו שבשום עצה לא מצליח לעבוד את השי"ת בשלמות.

המחדש בטובו.

אבל האמת היא, שדייקא עתה שאבד עצות, אז נפתח לו לאדם פתח חדש של רצונות פנימיות 
שלא היה לו מקודם, עתה מתעורר ברצונות חזקים ביותר לעבוד את ה' אע"פ שאינו הגון וכדי 

ורק בגלל שדרכך לעשות חסד חינם. לי אין עצה ותושיעה ואין ביכולתי לממש רצונותיי, אך 

כי רוצה  והיינו הרצונות,  יום תמיד מעשה בראשית,  קיימים הם, בבחי' המחדש בטובו בכל 

אני שלא יהיה לי שום עסק רק בתורה ועבודה, ולפרוק מעלי עול טרדת עסקי העולם ההבל 

את  "וקבע  כב(  )משלי  כמו"ש  גזלה,  לשון  הוא  קבע  בתורה,  עתים  ולקבוע  הבטלים,  ודבריה 

קבעיהם נפש", היינו לגזול ולחטוף כמה שיותר זמן לתורה ולתפלה, וכדברי רביה"ק )ליקו"מ 

קמא רפד 22(.

כח  לו  נפתח  שם  מעצמו,  לעזר  תקווה  של  פתח  שום  לאדם  לו  שאין  אחרי  רק  ולפעמים 
הרצונות, ואז מקבל כח מיוחד של רצונות בחי' מלך, ויש לו כח של 'מלך פורץ גדר', באשר 

שאין דבר העומד בפני הרצון. כי כשמתעורר הרצון הפנימי של יהודי לעשות רצונו, אזי רצון 

ברצון נפגשו, ואזי גם השי"ת יעשה רצונך, וכדאי' )אבות ב( "עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה 

רצונך כרצונו". יעזור השי"ת, ע"י קריאת הפרשה יתגלה רצונותיהם של ישראל שאינם חפצים 

כי אם "לעשות רצונך אלהי חפצתי", ואף הוא ית' יעשה רצוננו שנזכה לעשות רצונו.

22 ליקו"מ )קמא רפד(: "שמעתי בשמו, שהוכיח את אחד שאמר לו, שאין לו פנאי ללמד מחמת שעוסק במשא ומתן, אמר: 

שאף על פי כן ראוי לו לחטף איזה זמן לעסק בתורה בכל יום. ואמר, שזהו מה שאמרו רז"ל )שבת לא(, ששואלין את האדם, 

קבעת עתים לתורה, קבע הוא לשון גזלה, כמו שכתוב )משלי כ"ב(: "וקבע את קבעיהם נפש"; הינו ששואלין את האדם, אם 

גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עתים לתורה, כי צריך האדם לחטף ולגזל עתים לתורה מתוך הטרדא והעסק".



-לז-    /שיחות הודהשלישית

שיחה ב' 
כח  דקדושה  פה  דיבור  הקוד'ש  לשון  יוסף*בחי'  הוא  שהוא  לאחיו  יוסף  נתן  סימנים  שני 
נפגם  שלא  לראות  יכולין  הראות  דזכי  סופר  החתם  קודש*יסוד  הברית  היחוד*ושלימות 

קדושתו*ברית הלשון וברית המעור מכוונין יחד*שניהם רומזים לכח היחוד*גבי'ע י"ג שמות 

ע"ב*כח השבת יומא דנשמתא יומא דיחודא*שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך דחול*כח 

הכהנים שמוזהרים ביותר במצות היחוד ומברכין דייקא בלשון הקודש*

הוכחת יוסף.

בפרשתן )בראשית מה יב( יוסף אומר לאחים הקדושים "והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי 
פי המדבר אליכם", וביארו חז"ל שני מהלכים כיצד הוכיח יוסף שהוא הוא אחיהם )הביאו רש"י 

על בראשית פרק מה פסוק יב ממדרש רבה( "ושאני אחיכם שאני מהול ככם, ועוד כי פי המדבר אליכם 

בלשון הקודש", 

ב' סימנים, כסימן מובהק.

והרמב"ן העיר על זה דהא הרבה אנשים הי' מדברים בלשון הקודש ובארץ כנען הי' מדברין 
בלה"ק, ומה ראי' הוא זה, וכן העירו המפרשים )חתם סופר ועוד( על פי' הב' כי פי המדבר אליכם 

שהראה להם שהוא מהול, דמה ראי' הוא זה, והלא ישמעלים ובני קטורה מזרע אברהם ג"כ 

נימולו, ויש מתרצים עפ"י פשטות שאעפ"י שלכל סימן בלחוד אין בו משום הוכחה עכ"ז שני 

סימנים ביחד מועילים )כיסוד דברי מהר"ל מובא בבית שמואל אבן העזר סי' יז ס"ק ס"ט(.

זכי הראות.

23( ביאר בסי' דהי' מהול דאין הכוונה כפשוטו שהראה להם מילתו,  ויגש  )פ'  סופר  החתם 
אלא שהראה להם שנשאר בקדושת הברית, ולא נפל מדרגתו למרות שהי' במצרים מקום ערות 

23  תורת משה לחתם סופר )קצת מדרוש לכבוד התורה פ' ויגש( והנה נראה לי מה שהראה שהוא מהול אין הכוונה שהוא 

מהול ממש שזהו פשיטא אלא שלא פגם שום פגם והרהור בברית קודש שאלולי כן היה ניכר באבר הקדוש ההוא כי נמשכה 

ערלתו וזה לא יוכר לכל רואי בעיני בשר כ"א לזכי הראות קדושי עליונים המכירים ברוחניות כידוע והנה חשב באחיו אולי לא 

יזכו לזה ובשגם שכבר הוציא עליהם דבה שנחשדו בעיניו שנתייחדו עם בת גויי הארץ א"כ כבר יצאו מכלל זכי הראות להכיר 

במילתו אמנם הם הם יכירו בנסיון מדברו צחות לה"ק כי לא נשתנה מעולם קדושתו וצדקתו אך בבנימין שאין לו נסיון להכיר 

בלשון אמנם כן לעומת זה הוא יציץ ויביט במילתו שלא נמשכה ערלתו נמצא היה צריך לשני עדים נאמנים ברית הלשון וברית 

המעור לשני כיתות מאחיו בנימין מצד א', ושארי האחים מצד השני והיינו דקאמר ועיניכם הרואות ועיני אחי בנימן שאני מל 

ושגם פי המדבר אליכם בלה"ק והי' ראוי שיאמר ועיני אחי בנימין רואות ואתם שומעים כי פי המדבר אליכם אלא שלא רצה 

לביישם להדיא ע"כ הי' כוללם יחד וא"ש וק"ל:
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הארץ, ועכ"ז התחזק והלך בצדקו, "וזה לא יוכר לכל רואי בעיני בשר כ"א לזכי הראות קדושי 

עליונים המכירים ברוחניות כידוע", 

לשון קודש, השגה.

הקודש,  לשון  מדבר  שהי'  רש"י  שמביא  האחר  פירוש  של  דברים  של  סודן  נבין  זה  ועפ"י 
אלא  ח"ו,  לשונות  כשאר  ולשון  שפה  כפשוטו,  המובן  אין  ודאי  הקודש'  'לשון  בחי'  דהנה 

לשון הקודש הוא בחי' קדושה ודביקות בשכינה הקדושה ובארץ המלכות העליונה, וכשלא 

שפות  בשאר  מדבר  שאדם  ויצויר  לו,  שהי'  שבקדושה  הדיבור  בחוש  ראו  בינותם  מליץ  הי' 

ובאמת מדבר לשון הקודש, וכן להיפך כשאינו דבוק בקדושה אפי' כשמדבר לשון הקודש לא 

יתקרי לזה שמדבר לשון הקודש, דלשון הקודש הוא השגה רוחני, ולפי"ז יובן דשני הפירושים 

ברש"י שהראה להם מילתו, ושמדבר לשון הקודש, המכון בזה הוא דהי' לו קדושה ושמירה 

עילאה ודבוק בהקב"ה יומם ולילה, וזהו שהראה להם. 

ראוה מדברת.

ויובן הדברים ביותר עפ"י מה שמבואר בספר יצירה "דברית הלשון וברית המעור" מכוונים 
זה כנגד זה, ובודאי אין בזה סימן גרידא דבמקרה הם מכוונים אלא הוא הוא הסיבה והקשר 

נקראת  והיחוד  פה  מלכות  עליונה,  וקדושה  שמירה  לו  יש  ולשונו  פיו  ששומר  דמי  שבדבר, 

היתה 'מדברת' )כתובות יג.(, ומי ששומר פיו ולשונו יש בו משום קדושה ויחוד, והנה יוסף הצדיק 

עמד בנסיונות קשים ומרים  בגלות מצרים ערות הארץ )וכשאלת ההיא מטרונתא, המובא במדרש, איך עמד 

יוסף בנסיון(, ובודאי עיקר שלימותו הי' שהי' נזהר בפה נקי' ועדינה, ובכך זכה לכחות עליונים 

לשמרו מכל פגע, ובזה יובן ביותר השני סימנים דהראה להם יוסף הצדיק, בחי' פה דיבר לשון 

ומי שמדבר לשון  וכנ"ל דבחי' לשון הקודש הוא מושג קדושה,  וכן שמירת בריתו,  הקודש, 

קודש, ואין לו לשון נקי רח"ל, אין לו שום שייכות ללשון הקודש וכל דיבורו הוא רק כקוף 

בפני אדם, ולא נקרא שמדבר בלשון הקודש, ולשון הקודש הוא מושג שמירה וצניעות מכל 

וזהו שנותן לו  נקי',  וזהו שיוסף הצדיק הראה להם שאינו מדבר רק לשון  דבר פגע מבחוץ, 

שמירה עילאה. 

גביע סוד פה.

וכן עסק יוסף הצדיק עם עבודת הגבי'ע, ג'ב'י'ע יש בזה הסוד י'ג פעמים שם ע'ב, עשה עם 
הגביע כפי שנאמר בפ' מקץ גבי'ע בגימטריא פ'ה, וכאן הוא שנתגלה סוד הפ'ה י"ג שם ע"ב 

הוא גביע כמבואר בספרים, וזהו קדושת פה היהודי. 
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דיבור של שבת.

שבת  של  דיבורך  יהא  "שלא  קיג(  )שבת  חז"ל  שאמרו  שבת  של  דיבור  סוד  יהודי  מבין  מכאן 
כולו  ביותר להיות דבוק כל  כדיבורך של חול", דהיינו שבשבת קודש מוזהר איש הישראלי 

פיו ולשונו בקדושה, ודייקא שבת שהוא יום היחוד יומא דנשמתא מוזהר ביותר שלא לפגום 

אימתא  הארץ  עם  "אפי'  פ"א(  ה"ד  דמאי  )ירושלמי  חז"ל  ואמרו  כ"ש,  כזיז  אפי'  הדיבור  בקדושת 

דשבת עליו שלא לשקר", 

כה תברכו.

וכן מאריך רביה"ק )ח"ב ב 24( בסוד לשון הקודש, וכן הכהנים יש להם שייכות לקדושת זו, 
הו'י שלוחא  עבדי  להיות  נבחרו  דכהנים  מאוד  יובן  ולהנ"ל  הקודש,  בלשון  תברכו  כה  בחי' 

דרחמנא ושלוחי דידן ונזהרים ביותר דייקא במצות היחוד, וכהן הדיוט אסור בגרושה, וכ"ג 

אפי' באלמנה, ונתקדשו ביותר בקדושת הברית, ועל כן יש להם כח בפה קדוש לברך בלשון 

הקודש דייקא, ושבת כלליות ישראל מצוים במצות היחוד וכרמז באר"י ושמרו ב'ני י'שראל 

יהא  "שלא  חז"ל  שדרשו  המכוון  עומק  וזהו  בהיחוד  שמצוים  בזה,  הרמז  ר"ת  ה'שבת  א'ת 

דיבורך של שבת כדיבורך של חול", שבת קודש חי יהודי ביחודים, 

חקל תפוחין

דקאי  הכוונה  ביי'ן,  המלך  לב  כטוב  הסוד  על  מאריך   )25 )פורים  שלמה  תפארת  ובספה"ק 
וזהו  על היחוד להוליד נשמת ישראל ודייקא בליל שבת שהוא בחי' חק'ל תפוחי'ן קדישי'ן, 

24  ליקו"מ )ח"ב תורה ב אות ה( ושלמות הדבור הוא בחינת לשון הקדש, כי כל לשונות העמים הם חסרים, ואין להם שלמות, 

כי נקראין לשון עלגים )ישעיה ל"ב(, ואין שלמות רק ללשון הקדש. ולשון הקדש הוא מקשר לשבת, בבחינת )שם נ"ח(: "ודבר 

דבר" 'שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חל' )שבת קי"ג(. בבחינת )במדבר ו(: "כה תברכו" 'בלשון הקדש' )סוטה ל"ח( 

שבלשון הקדש נכלל ברכה וקדשה, כי הלשון הקדש מקשר לשבת, שנאמר בו ברכה וקדשה, כמו שכתוב )בראשית ב(: "ויברך 

ויקדש" וכו'. ועל כן על ידי שלשון הקדש מקשר לשבת, על כן על ידי שלמות הדבור שהוא בחינת לשון הקדש, על ידי זה 

ממשיכין השמחה של שבת לששת ימי החל:

כי ימי החל הם בחינת עצבות, ואפלו המצוות שעושין בימי החל הם בחינת עצבות, כי מט"ט שלטנותה בימי החל )תקוני 

זהר, תקון יח, דף לג:(, ומט"ט הוא בחינת עבד, בחינת עצבות, אבל שבת הוא בחינת בן ואז ניחא לעלאין ותתאין, ונתעורר 

שמחה, ואזי נתרוממין ונתעלין כל המצוות של ששת ימי החל מן העצבות, ונמשך עליהם מנוחה ושמחה, בבחינת )בראשית 

ה(: "ויולד בן ויקרא שמו נח לאמר, זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו", הינו בחינת שבת שהיא בחינת בן, בחינת נח, ניחא 

דעלאין ותתאין )עין תקון ע' בסופו ובזהר בראשית נ"ח נ"ט(, שהוא מנחם ומשמח הכל מן העצבות, בחינת: "זה ינחמנו" 

וכו'. וכשזוכין לבחינת לשון הקדש, שהוא מקשר לשבת, אזי ממשיכין על ידו את הקדשה והשמחה של שבת לששת ימי החל, 

כי מחמת שהלשון הקדש מקשר לשבת, על כן נמשך על ידו השמחה של שבת לששת ימי החל. וזה: אל אלקים ה' דבר )עם 

התבות( מספר שמחה, כי על ידי שלמות הדבור שהוא לשון הקדש, נמשך שמחה כנ"ל:

25  תפארת שלמה )על מועדים - רמזי פורים( ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם כו' )שמות לא, טז(. בזוה"ק )ב( פ' תרומה 

דף קל"ו ע"ב ר' המנונא סבא כד הוה סליק מנהרא כו' ובכל מעלי שבתא יתיב בר נש בעולם הנשמות. הנה ידוע עיקר עבודת 
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עבודת יוסף שעסק בעבודת הגביע דהוא כוס של יי'ן, ונקרא בלשון חז"ל כוס של ברכה סוד 

הי"ג מכילין דרחמי  ומשם ממשיכין  בכוס'ו של חבירו,  עיניו  יתן  ז"ל שלא  ואמרו  המלכות, 

י"ג  גבי'ע  וזהו  חדתין,  ורוחין  נשמתין  למעבד  דקדושה  שפע  מזה  להוליד  עילאה  טלא  סוד 

מכילין דרחמי, 

י"ג מידות שהתורה נדרשת.

חד  לעלא  שותף השלישי,  כח  נתגלה  ואז  בהן,  נדרשת  מדות שהתורה  הי"ג  נשתלשל  ומזה 
לקבל חד איהו אחד, והכל הוא על ידי בחי' לשון הקדוש, לשון היחוד, וזהו כח יוסף הצדיק 

כל  פות'ר  הפה,  אחר  הולכין  החלומות  כל  נה:(  )ברכות  חז"ל  שאמרו  כמו  חלום,  פותר  שהי' 

לנו הקב"ה שנזכה  יעזור  אתו(,  הוי'  עה"פ  )בר"ר,  פיו  על  והי' שם שמים שגור  השמות הקדושים, 

לשמור פינו ולשוננו ונזכה להיות דבוק בקדושה עליונה.   

הצדיקים בעוה"ז בתורה ומצות... וזה צריך כל איש היודע אמרי בינה לכוון בשעת הקידוש בליל שבת בברכת בורא פרי הגפן 

להוריד נשמות חדשות כי הנשמות בנ"י נקראים פרי הגפן עיין בזוה"ק )א ויחי רל"ח(. ושורש נשמות בנ"י הוא מעולם הבינה 

כמ"ש )איוב לב, ח( נשמת שדי תבינם. והבן. 

והנשמות שבאים בעוה"ז בליל ש"ק הם גבוהים מאד למעלה מעולם הבינה. וזה הרמז בגמ' )פסחים קו, א( זכרהו על היין לשון 

זכרות והשפעה יהי' על היין למעלה מעולם הבינה הוא עולם החכמה כידוע לי"ח כי שמן רומז לעולם החכמ"ה אשר שם אין 

בו שום מגע נכרי. והיין רומז לעולם הבינה. לכן בזמן הבהמ"ק על מכונו הי' בכל עבודות הקרבנות שמן למנחות ויין לנסך. 

ובשעת הקידוש הוא עת לחננה להוריד נשמות קדושות בליל שבת מעולם החכמה אשר אין בו מגע נכרי כלל. וזה הרמז בפ' 

וירא אצל בנות לוט שאמרו )בראשית יט, לב( לכה נשקה את אבינו יין כו' ונחי' מאבינו זרע פי' ע"י היין בליל ש"ק יורדים 

נשמות קדושות לזרע ישראל. 

ובזה הכל מכח אברהם אבינו ע"ה הוא המסייע לכל הבא לטהר כמ"ש )"כל מקדש", זמירות ליל ש"ק( דורשי ד' זרע אברהם 

אוהבו כי הוא הי' הראשון להוריד נשמות קדושות לעולם ובבחי' זריעה לכל הדורות הבאים אחריו. 

ובזה יש לפרש דבר המד"ר באותו פרשה. )וירא בראשית רבה מט, ט( אין לך כל שבת ושבת שאין קורין בה מפרשתו של לוט. 

ורבים תמהו על המדרש כי אין לו הבנה לפי פשוטו. ולפי הנ"ל יש לרמז בדבריו על הקידוש של יין בליל ש"ק הרמוז בדברינו 

הנ"ל בפ' נשקה את אבינו יין כו' ונחי' מאבינו זרע כנ"ל. 

זיווגם  על  וממתינים  הצדיקים השומרים  פי'  לדורותם.  את השבת  לעשות  את השבת  בנ"י  ושמרו  בפ' שהתחלנו.  הפי'  וזה 

ויחודם על קדושת השבת להוריד נשמות קדושות. לדורותם. דו"ר ת"ם ברית עולם. כי הנשמות היורדים בליל ש"ק הם היקרים 

ומובחרים להיות צדיקים כנודע. ועפ"י הדברים האלה יש לרמז במגלת אסתר בפ' )אסתר א, י( ביום השביעי כטוב לב המלך 

ביין. ודרשו רז"ל בגמ' )מגילה יב, ב( ביום שבת הי' לכאו' קשה מאי קמל"ן בזה. אולם עפ"י הנ"ל בא להורות לנו גודל הניסים 

אשר נעשו לאבותינו בימים ההם. כי את זה לעו"ז הנה הסט"א עומד תמיד נגד צד הקדושה. והמשתה אשר עשה הרשע הזה 

הי' מעומק הקליפה נגד הקדושה כמבואר במד"ר שהי' מטעימם מעין עוה"ב. 


