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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  ויגש  תשע''ז

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  אברהם יעקב בירנהאק  שיחי' 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת נישואי בתו שיחי'

ולשמחת לידת הנכדות שתחי'

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  שמשון פישר  שיחי' 

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 לרגל הולדת התאומים ישראל נחמן  ונפתלי 
 וכניסתם בבריתו של אאע"ה,

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  בעילום שם   שיחי' 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 לע"נ אברהם עביר בן יצחק אזיק,
  ולע"נ מרים בלומא בת אברהם אבא

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה''ח ר'  אהרן יוסף קליינבערגער  שיחי'

בארא פארק

הרה''ח ר'  יואל אבערלענדער   שיחי'

קרית יואל

לרגל הילולת מוהרנ"ת זיעוכי"א
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ליל שבת
נרו של עולם

)ובו יתבארו דברי התוס' שבשבת אין צריך "פנים חדשות" ל'ברכת חתנים' כי 
היא עצמה פנים חדשות, והטעם שגם בנר שבת נאמרה ההלכה ש"הדלקה עושה 

מצוה"(

כבוד ועונג שבת בהדלקת הנר

ברמב"ם  כמבואר  'כבוד שבת',  ומדין  'עונג שבת'  מדין  היא  בערב שבת  הנר  הדלקת  מצות 
)מהלכות שבת פ"ה ה"א ופ"ל ה"ה(. ומצוה זו עלתה על כולנה, שתיקנו עליה ברכה – מה שלא נמצא כן 

בשאר ענייני כבוד ועונג.

ולכאורה יש לתמוה, הלא הכבוד והעונג הוא לשבת - שכן גם הנעשה כהכנה לשבת מבעוד 
יום, עיקר התכלית בהם הוא בעיצומו של יום; שבשבת יהיה לבוש בבגדים מכובדים ושיענג 

בטרם  שהשבת  בשעה  הנרות  הדלקת  על  לברכה  מקום  מה  כן,  ואם  ושתיה.  באכילה  עצמו 

נכנסה – וגם אין האור ניכר מבעוד יום )חולין ס ע"ב(, והרי הברכות נתקנו לברכם סמוך לעשייתן 
)פסחים ז ע"א(.1

סוד הוצאת האש

ונבאר הטעם שמברכים על נר שבת יותר מלבישת בגדי שבת והכנת מאכלי שבת, והרי הכל 
בכלל "כבוד שבת". כי בכל ענייני כבוד שבת אין דבר מיוחד כערך 'בריאה חדשה' כהדלקת 

'יש  הנר שנעשה שם יצירה חדשה ממש, שכן זהו מהות האש שהנברא מוליד את השלהבת 

מאין'. הנה בשאר פעולות של ימות החול היצירה אינה דבר חדש, שכבר היה קודם רק שהיה 

חסר פעולה, ולכן הינם כבריאה של 'יש מיש'.

"נתן  נד ע"א(:  )בפסחים  לדבר, מברכת "מאורי האש" במוצאי שבת שעליה אמרו רבותינו  סמך 
הקב"ה דעה באדם הראשון מעין דוגמא של מעלה והביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן 

מאין,  יש  הבורא  מעלה"-של  של  דוגמא  "מעין  ובריאה  יצירה  נעשה  שבאש  ומבואר,  אור". 

ההבערה  ובמעשה  היסודות,  מארבעת  אחת  היא  האש  כי  הבורא.  כח  את  מחדש  שהנברא 

1ואע"ג דבוודאי אי אפשר להדליק את הנר בשבת, ונמצא שמברכים בזמן שאפשר להדליק, מ"מ קשה שמאחר והמצוה היא 

כבוד וענוג ובשעה שמדליק אינו מקיים את המצוה, וא"כ איך תיקנו לברך.
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"יש  כמו  האש,  יסוד  של  חדשה  בריאה  כאן  עושה  כאילו  ומגלה,  מוציא  שהנברא  וההצתה 
מאין". דבר חדש לגמרי.2

"באת שבת, כלתה ונגמרה המלאכה"

תיקנו הדלקת הנר בערב שבת, כי כל מהות השבת הוא חידוש מעשה שמים וארץ,  ולפיכך 
גוון שלא היה כמותו בימות החול, כבריאה  ואל תעשה' מקבלת כל הבריאה  באופן שב'שב 

ופירש  ביום השביעי מלאכתו אשר עשה".  "ויכל אלוקים  ב, ב(:  )בראשית  וכמ"ש  חדשה ממש. 

רש"י ממדרש רבותינו: "מה היה העולם חסר מנוחה, באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה 

זה  ביום  נעשה  שלא  הבריאה,  תכלית  היא  השבת  ב'חיצוניות'  שאמנם  ומובן,  המלאכה". 

כיצירה חדשה של הבריאה הנקראת  ב'פנימיות' היא הבריאה הראשונה ממש,  מאומה, אבל 
"גמר מלאכה".3

וכנוסח הנאמר בפיוט "לכה דודי"; "מראש מקדם נסוכה - סוף מעשה במחשבה תחילה". כי 
עיקר הבריאה נעשית רק בשבת קודש ועל ידי שבת קודש לדורות עולם.

ומגלה  מאיר  אינו  ועדיין  חסרונות  מלא  העולם  החול  בימות  כי  עוד,  יובן  החסידות  ובאור 
את השגחת הבורא יתברך, אין העולם נחשב בגדר 'בריאה'. אבל "באת שבת, כלתה ונגמרה 

המלאכה". כלומר, שביום זה נתגלה כי "מלא כל הארץ כבודו" ונעשה העולם שלם ומתוקן, 

)הובא בתוס' כתובות ז ע"ב(: "מזמור שיר ליום השבת, אמר  כבריאה חדשה ממש. וכלשון המדרש 

הקב"ה פנים חדשות באו לכאן".

השבת וסוד הנישואין )פנים חדשות(

כך מצד עצם הבריאה וכך מצד הנבראים; שבימות החול אין הדעת מיושבת ואין הנברא בגדר 
)יבמות סג  "אדם" - כמו האיש בטרם בואו בברית הנישואין שאינו נקרא אדם אלא 'פלג גופא' 

ע"א(, ורק בנישואין נחשב לאדם, כאילו נברא אז מחדש. כלומר, שאמנם היה חי וקיים מיום 

היוולדו, אבל מאחר ולא היתה דעתו מיושבת עליו )אורות בלא כלים( נחשב שרק כעת נוצר ונברא; 

וכפי שתיקנו לברך בברכה הראשונה של השבע ברכות: "יוצר האדם". 

הרי הוא מגלה  וכו'. אבל בהבערה  ואופה  וקיים, כתופר  חי  והפשטה לדבר שהיה  היא שינוי  2פי', שבכל מלאכה הפעולה 

ומחדש את יסוד האש שהטביע הקב"ה בבריאה. )וראה עוד במה שנתבאר בארוכה בספר "מכון שבתך" מאמרי האש פ"א(. 

3ודבר זה מיוחד לעם ישראל, שרק להם ניתנה המתנה טובה של השבת, שכל עניינה הוא סוד "ביני ובין בני ישראל", זר לא 

יבוא בסודם. ולכן שינו רבותינו לתלמי המלך את הפסוק "ויכל אלוקים ביום השביעי" וכתבו "ביום השישי", כדאיתא במגילה 

)ט ע"א(;  "שלא יאמר אם כן עשה מלאכה בשבת, דהא כתיב ויכל ביום הששביעי, והוא לא יקבל עליו מדרש חכמים שדרשו 

בו מה היה העולם חסר מנוחה, באתה שבת באתה מנוחה, וזהו גמרו" )רש"י(. והיינו שמדרש זה נעלם ונסתר מבינת אדם, 

כסוד השבת שהיא בריאה בפני עצמה. ובפנימיות העולמות היא סוד כל הבריאה כולה, "תכלית מעשה שמים וארץ" וכמשנ"ת.
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ב'שבת קודש' נעשה האדם שלם. כי ביום זה מאחד ומיישב היהודי בתוכו את הנשמה  אבל 
וכשלימות  המלאכה".  ונגמרה  כלתה  מנוחה,  באת  שבת  "באת  בכלים;  האורות  ואת  בגוף, 

היחוד בין איש לאשה, כן השבת שעליה נאמר: "ישיש עליך אלוקיך כמשוש חתן על כלה" 

)פיוט 'לכה דודי'(.

הקב"ה  שקידשו  בשבת  כן  כמו  בפנים,  הניכרת  בשמחה  הדבר  מתגלה  שבנישואין  וכשם 
"במאור פניו של אדם הראשון" )'מכילתא' פרשת בחדש פרשה ז(; כי "לא דומה אור פניו של אדם כל 

ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת" )'מדרש רבה' בראשית יא, ב(. ולכן כתבו הראשונים )תוס' כתובות ז 

ע"ב ורא"ש שם פ"א סי' יג( שבשבת לא צריך "פנים חדשות" לברכת חתנים, כי השבת עצמה נחשבת 

כ"פנים חדשות".4

"היא כבתה נרו של עולם"

דהיינו  הראשון",  אדם  של  פניו  "אור  היא  בשבת  הבריאה  שהתחדשות  למדנו  דרכנו  ולפי 
המצב בו היה העולם קודם החטא, ואור זה מאיר ובא בקדושת הנרות של שבת שהם ביטוי 

ל'בריאה חדשה'.5

ולפיכך נמסרה מצוה זו של הדלקת הנר לאשה; "מפני שהיא כבתה נרו של עולם" )מדרש שהובא 
בטור או"ח סי' רסג סעי' ג(. כלומר, ש'נר העולם' פירושו נקודת הבריאה והיצירה כמתכונתה קודם 

החטא, והשבת היא התיקון של חטא אדם הראשון. ולפי שעיקר קדושת השבת באה לביטוי 

בנר, הטילו את חובת ההדלקה על האשה, לתקן "נרו של עולם", להאיר את חידוש הבריאה 

בכל שבת.

יום", כהכנה ל"התחדשות הבריאה" המתרחשת  הראוי לגילוי זה הוא דוקא "מבעוד  והזמן 
שבת  בהלכות  )רמב"ם  יום"  "מבעוד  בקידוש  שמצינו  למה  בדומה  השבת.  כניסת  ברגע  בעולם 

ולפרסם את האמונה בחידוש העולם  לגלות  ב(, שתכלית הדבר  סעי'  רסז  סי'  או"ח  ובשו"ע  הי"א  פכ"ט 

4ספר אמרי אמת )פרשת תשא(: בשבת אין צריכים לפנים חדשות, שבת בעצמה היא פנים חדשות וזהו בפתורא חדתא וכו' ברם 

אנפין חדתין, ימינא ושמאלא וביניהו כלה בקשוטין אזלא היינו שהשבת מאחד את הכל, למיימינין בה ולמשמאילים בה, והכל 

בקישוטין אזלא.

5ובאותיות תורת הסוד יובן עוד, כי בשעת הדלקת הנרות נעשה יחוד העליון שהוא יחוד נר הוי'ה אהי'ה, הוי'ה אדנ'י הוי'ה 

יצירה חדשה, שכן השבת הוא התחדשות  אלוקים, דהיינו היחוד השלם שנפעל בשבת קודש. שההבנה הפנימית בזה כעין 

הבריאה, שבמשך ששת ימי המעשה היה העולם חסר. ועל ידי מעשה הדלקת הנר בערב שבת, מתעורר היחוד המאיר ובא 

מחדש בשבת כעין הוצאת האש מהנר; "באה שבת באה מנוחה" כבריאה חדשה ממש.
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כברברגע הראשון של כניסת השבת, להודיע ולהיוודע שהשביתה בשבת היא 'בריאה חדשה' 

של מנוחה.6

"הדלקה עושה מצוה"

ועל פי כל האמור יש להבין הכרעת הפוסקים )משנ"ב בסי' רסג ס"ק מז( שכשם שבנר חנוכה הדין 

ש"הדלקה עושה מצוה" כמו כן בנר שבת. ולכן אם הדליק הנרות במקום שאין משתמשים בו 

ואחר כך העבירם למקום שיהיה בו שימוש, לא יצא ידי חובה.7

ולכאורה קשה: בשלמא לגבי נר חנוכה מובן מדוע "הדלקה עושה מצוה", מפני שנתקן כעין 

לומר שיהיה מצוה  בנר שבת מה שייך  )כמבואר ברש"י בשבת כב ע"ב(, אבל  המנורה בבית המקדש 

בעצם מעשה ההדלקה, הלא עיקר תכלית תקנת ההדלקה הוא בכדי שיהנו לאור הנרות בשבת 

צריך  אין  ולכאורה  ופ"ל(,  פ"ה  הל' שבת  ברמב"ם  )כמבואר  'כבוד שבת'  או  'עונג שבת'  עצמה, משום 

"מעשה הדלקה" אלא די שיהיה הנר דלוק.

לפי המבואר יובן, שבאמת יש תכלית בעצם ההדלקה של נר שבת, ואין די במציאות נר  אך 

הדולק בשבת. כי אמנם מצד דיני כבוד ועונג יש לומר ש"הנחה עושה מצוה", אבל מצד תיקון 

"נרו של עולם", דהיינו פעולת החידוש ביצירת האש, בהכרח לומר ש"הדלקה עושה מצוה". 

שזהו סוד נרות השבת שנעשה בהם ועל ידם יצירה חדשה של קדושת השבת, כהכנה נפלאה 

ליום הגדול המאיר ובא ב"אור פניו של אדם הראשון" קודם החטא.8

***

6וראה מה שנתבאר בארוכה בשער "השבת וסוד האמונה" במאמר "הכרזת האמונה".

7פירוש: בגמ' )שבת כד ע"ב( נסתפקו לגבי 'נר חנוכה' האם הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה, והסיקו שהדלקה עושה 

מצוה מנוסח הברכה שמברכין "להדליק נר של חנוכה". דהיינו שאין מספיק שיהא "נר דלוק" אלא צריך גם "מעשה הדלקה" 

בפועל. ודנו הפוסקים האם גם בנר שבת נאמר "הדלקה עושה מצוה", ונפ"מ לענין נר דלוק צריכין לכבותו ולהדליקו )עי' פני 

יהושע שם וביאה"ל סי' רסג סעי' ד' ד"ה מבעוד(.

– אף  וכן מוכח מהמובא בפוסקים שחיוב ההדלקה אינו רק משום שלום בית, אלא שההדלקה מתייחסת אל ראש הבית   8

שהאשה היא זו שמדליקה, כנפסק בשו"ע )או"ח סי' רסג ס"ק ו(: "מי שהוא אצל אשתו א"צ להדליק בחדרו ולברך עליו, לפי 

שאשתו מברכת בשבילו" והיינו אף באינו אוכל עימה )ע"ש בבאה"ל ד"ה בחורים(, וכדין אורח שמדליקין עליו בביתו שיוצא 

בהדלקה ההיא )שו"ע שם סעי' ז(. ומבואר, שתכלית ה'חובת גברא' בנר שבת, שכל אחד צריך שיהיה לו שייכות הדלקת הנר, 

להתחבר על ידי אור הנרות אל קדושת השבת - גם באופן שאין הנאה גשמית מאותם הנרות בהם יוצא ידי חובה, כי עצם זה 

שיש לו נר בכל מקום שהוא מחבר אותו לקדושתו הפנימית.
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מרפא לשון

חיים כפשוטו.

א( מעשה שהיה בחולה ששכב על ערש דוי רח"ל, ונתעוררו כולם להתפלל ולהרעיש עולמות 
וכו', ואז אמרו להם לקבל קבלה טובה, שזכות הקבלה טובה יתן "חיים" להחולה ר"ל, ואמרו 

להם שיקבלו עליהם "שמירת לשונם", וכמו שכ' בפסוק )תהילים לד, יג( מי שהאיש 'החפץ חיים' 

וגו' נצור לשונך מרע וגו', דהשמירה מלשון הרע נותן חיים, וכמוש"כ חיים ומות ביד הלשון 

)משלי יח, כא(, ואמרו להם שהקבלה טובה יהיה שאפי' פעם בחודש או בחודשים וכו' יתאפקו 

מדיבור לשון הרע, וקבלה זו די לתת חיים להשוכב על ערש דוי.

סכנת חיים.

ב( והתחיל תמיהה רבה אצל השומעים, דהיתכן דבר כזה שהאדם שוכב במצב מסוכן על ערש 
דוי, וכל הקבלה טובה יסתכם אפילו בשמירה על לשונם פעם אחת בחודש וכו' לרפואה, הלא 

לפי ערך החולי והצרה גדולה רח"ל אין זה נחשב לקבלה שיכול להציל במצב כזה, שהרי לפום 

גמלא שיחנא )כתובות סז, א( ולפי המצב של הסכנה צריכין דבר גדול במסירות נפש כדי להציל 

להוכיח  צריכין  במצב,  חולה  להחיות  כזה  ועצום  גדול  שלדבר  המדה  הוא  שכן  כזה,  במצב 

מסירות נפש וצריכין זכות עצום, ואיך יכולין לדבר על קבלה קטנה כזו.

בחנוני בזאת.

ג( אמנם באמת יש כאן הסתכלות עמוקה מאד, עפ"י מעשה שהיה באחד שעשה עסק מו"מ 
בסכום עתק והבטיח שאם יצליח בעסקיו יתן פרוטה לעני, )חוץ ממעשר כספים שיפריש אח"כ כדין השו"ע, 

ע"ד מה שאמרו חז"ל, בפסחים ח, א, סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בני וכו'(, והרואה דבר זה תמה מאד כנ"ל, דהלא 

לפי ערך העסקים שעושה הרי עושה לעג כשנותן פרוטה אחת לעני, 

נתינה לצדקה.

מזה  חלק  שנותן  משום  מועלת  לצדקה  ההבטחה  דאין  גמור  טעות  זה  הרי  באמת  אבל  ד( 
שמאמין  שמועילה  ההבטחה  סוד  אלא  רוחים(  כשיש  אח"כ  שנותן  המעשר  בחי'  אחרת  עבודה  )שזה  להש"י, 

במצות צדקה, ומאמין בכח המצוה, שיכול להשפיע כל טוב לעושיה, והרי הש"י קבע שמצות 

יכול להועיל פרוטה אחת, הרי ח"ו  נכנס להרגשה שהיאך  ואם  נעשית בפרוטה אחת,  צדקה 

)כמבואר  דיני התורה, שהתורה קבעה שבפרוטה אחת מקיימים מצות צדקה  מסתפק באמיתות 
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יכול  זו  שפרוטה  בטוח  אינו  ואם  לעני(,  פרוטה  שנתן  בכל  חז"ל  בפי  השגור  וכלישנא  סקי"ד,  רמט  יו"ד  בשו"ע 

להועיל הרי זה בא מחכמות וח"ו חסר באמונה )וכמוש"כ בלקו"מ בתרא מד,9(.

סלע לצדקה.

ה( וכמוש"כ בפרי הארץ שעיקר הישועה נעשית בכח האמונה בהמצוה, וזה לשונו )פרי הארץ פר' 
ראה(  וזהו האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור כי האמין בה' ויחשבה 

דל שהיא השכינה  אל  למעלה למשכיל  ושורש  כח  בה  יש  ומאמין שמדת הצדקה  צדקה,  לו 

שנקראת צדקה כד אתנטילת מצדק ואתקריאת אבן הצדק מסטרא דחכמה וסלע נקרא אבן, 

וזהו סלע זו לצדקה כידוע שהוא יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, ומאמין שיש כח במצוה זו 
להמשיך חיות לבן כי התורה והמצות הם חיי העולמות כנ"ל,  ועתה בעשותו מצוה זו רוצה בה 

להתקשר עמה למעלה מן המדות וקודם בריאת העולם ולמקום חיי העולמים, והדרך הכבושה 

שעולה ומתקשר בשורשה הוא השביל הרבים שהחיות נשפעים אל כל העולמות וזהו בשביל 

שיחיה בני, עכ"ל, 

ובהסתכלות כזו מובן שאין חילוק בין פרוטה להרבה, שמצד כח המצוה כל שיצא ידי חובת 
המצוה, כבר יש בכוחה להשפיע ולהחיות כנ"ל )שאם חסר באמונה וחושב שעל ידי הצדקה ינצל מעונש הרי זה 

בחי' מש"כ הפסוק דברים, י' יס, "ולא יקח שוחד ופירש"י לפייסו בממון(.

רחמנא ליבא בעי.

ו( ומעתה נבוא לעניננו שמי שלוקח על עצמו קבלה על שמירת הפה, הרי עיקר הקבלה צריך 
להיות מצד האמונה שמאמין כמה נורא הוא קדושת הפה של האיש הישראלי, ומחשיב ביותר 

חיים  להביא  כדאי  וכו'  בחודש  אחד  התאפקות  שאפי'  שמאמין  כך,  כדי  עד  לשונו  שמירת 

לחולה על ערש דוי רח"ל, 

9 ליקו"מ )שם( גם מחכמות שיש בעבודת השם בעצמו צריך להרחיק מאד. כי כל אלו החכמות של העולם, שיש להנכנסין 

ומתחילין קצת בעבודת השם, אינם חכמות כלל, והם רק דמיונות ושטותים ובלבולים גדולים. ואלו החכמות מפילין מאד את 

האדם מעבודת השם, דהינו מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר, אם הוא יוצא כראוי במה שעושה. כי בשר ודם אי אפשר לו 

שיצא ידי חובתו בשלמות, 'ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא' וכו' )עבודה זרה ג.(, ולא נתנה תורה למלאכי השרת' )קדושין 

נד(. ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחמרות יתרות, עליהם נאמר )ויקרא י"ח(: "וחי בהם", 'ולא שימות בהם', )יומא פה:( כי 

אין להם שום חיות כלל, ותמיד הם במרה שחרה, מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים ידי חובתם בהמצוות שעושין, ואין להם 

שום חיות משום מצוה מחמת הדקדוקים והמרה שחרות שלהם )והוא בעצמו אינו מחמיר שום חמרא כלל(:

 ובאמת, אחר כל החכמות, אפלו מי שיודע חכמות באמת, אחר כל החכמות צריך להשליך כל החכמות ולעבד את ה' בתמימות 

בפשיטות גמור בלי שום חכמות. וזה היא החכמה הגדולה שבכל החכמות, לבלי להיות חכם כלל. כי באמת אין חכם בעולם 

כלל, 'ואין חכמה ואין תבונה נגדו יתברך' )א(, והעקר הוא, כי 'רחמנא לבא בעי' )סנהדרין קו: זהר תצא דף רפא:(.
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ועיקר הקבלה טובה הוא המסירות נפש והאמונה שמאמין בחשיבות שמירת הלשון, ומאמין 
רק  יתאפק  לא  הדבר  קושי  מחמת  אם  אפי'  ולכן  וכו',  חמור  הוא  הרע  לשון  שחטא  בהאמת 

פעם אחת בחודש וכו', שנזהר יותר ממה שהיה נזהר עד עכשיו, הרי רחמנא לבא בעי )סנהדרין 

קו, ב( וזה מה שהאדם האמין והתאמץ יקר מאד בעיני הש"י, וזהו הזכות העצום שנותן "חיים 

מחשיבין  שאין  הגשמי  בעולם  שרגילין  כמו  התוצאות,  על  שמסתכל  הגשמי  )והשכל  בזה  להמשתדלים  כפשוטו" 

"הרצונות" "וההתאמצות הקטנה", קשה לו להבין הסוד של בינו לבין קונו ורחמנא לבא בעי(.

מחמיר בפיקוח נפש.

ז( ומשל למה הדבר דומה, להמעשה הידוע באחד מגדולי ישראל זצ"ל שידוע בעולם שהוא 
מהמחמירים והמדקדקים ביותר במצוות וכו', וראו אותו מיקל טובא בתעניות של יוה"כ להקל 

על החולה וכיו"ב, ושאלו אותו הלא כבוד תורתו רגיל להחמיר ומה זה שעכשיו נעשה מיקל, 

ואמר להם שאינו מיקל ח"ו בצום יוה"כ, רק הוא מחמיר מאד בפקוח נפש של אדם מישראל, 

ועל דרך זה יש לומר בעניננו שאין אנו ח"ו מקילים באיסור לשון הרע הנורא, אלא דאדרבה 
שמירת  של  אחד  התאפקות  אפי'  להחשיב  בחומרת  מאד  ומחמירין  מחשיבין  אנו  ואדרבה 

הלשון במשך חודש שלם.

האמונה, והכמות.

וכן הוא הדבר בכל עניני עבודת הש"י דיש מי שכל כוחו ומרצו והתעסקותו הוא בענין  ח( 
ויש מי שעיקר עבודתו  ולהרבות במעשי החסד,  הכמות להוסיף שעות רבות בלימוד התורה 

הוא סוד האמונה, ועבודת הלב, שעיקר מסירת נפשו הוא להתאמץ ולהאמין בכל נקודה קטנה 

עד מאד, בעבודת השם כמה יקר הוא בעיניו ית', וכמה נחת רוח ושעשועים הוא גורם להש"י, 

מתאמץ  והאדם  ופעוט,  קטן  כדבר  גשמיות  בעיניים  שנראה  קטנה  ונקודה  נקודה  כל  וכמה 

ומאמין  בעקביו,  שדשין  המצוות  שמחשיב  תשמעון,  עקב  והיה  בחי'  מאד,  עד  להחשיבו 

ומחשיב קדושתם עד מאד.

להחשיב הקצת.

ויאמין כמה שהתאפקות אחד מלשון הרע הוא  ובאמת אם באמת יחשיב מאד "הקצת",  ט( 
כל כך חשוב, וכמה נח"ר ושעשועים נעשה להש"י ע"י התאפקות אחת קטנה, הרי בזה יתחבר 

ויוסיף  ילך מדרגה לדרגא,  ואז במשך הזמן בוודאי  מאד לקדושת הפה של האיש הישראלי, 

זה הוא בחי'  נקיות להפליא, שכל  וכו' עד שימצא את עצמו שמור מכל חטא הלשון  גדרים 
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אזמרה לאלקי בעודי )לקו"מ רכב( שכשהוא מחשיב ושמח בכל נקודה טובה אזי באמת יכנס לכף 

זכות כמוש"כ רבינו ז"ל שם.

חי החיים.

ונחזור לעניננו שהחפץ חיים האריך מאד בהקדמתו הנוראה, איך שכל הגלות תלוי בעון  י( 
לשון הרע, וכל זמן שלא נתקן ענין זה לא נוכל לצאת מידי הגלות, והחפץ חיים הקדוש זי"ע 

אם  הגאולה  לבוא  תוכל  ואיך  כל,  בעיני  נעשה הפקר  הזה  הלאו  איך  האריך מאד להתמרמר 

הזהירות בלשון הרע התמוטט לגמרי, 

וכו' אמנם עדיין  נתוודע חומרת איסורו  וכבר  זה  זכינו בדור הזה כי אכשר דרי בענין  וב"ה 
ונאמין  "הקצת"  שנחשיב  דברינו  באו  זה  ועל  כידוע,  גדול  והנסיון  מזה  לפרוש  מאד  קשה 

בקדושת הפה של האיש הישראלי שלפני שמחשיב "הקצת", נעשה הלאו הזה הפקר כלשון 

)וכעונש על זה גם החיים הם הפקר רח"ל, וכמו שבארנו דחטא הנחש הקדמוני היה בעון לשון הרע ולכן אמר  החפץ חיים 

הש"י )בראשית ב יז( ביום אכלך ממנו מות תמות(, וההיפוך מזה הוא מי האיש החפץ חיים וגו' נצור 

לשונך מרע, שמחשיב קדושת החיים, שהוא קדושת הפה של איש הישראלי, ובזכות זה נזכה 

לצאת מהגלות, בחי' רחם על ציון כי הוא בית חיינו, שהחיים שהוא בבית המקדש יוחזר אלינו 

בזכות שמירת לשוננו בקרוב ממש.

 ***
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והלכת בדרכיו

מכירת יוסף וגלות מצרים.

כשלומדים פרשיות של מכירת יוסף וכו', ואח"כ ירידת השבטים והשבעים נפש למצרים  א. 
מתעוררת השאלה, דהנה אמרו חז"ל )שבת פט:( דראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות 

של ברזל אלא שזכותו גרמה לו עיי"ש, ומבואר שכל המעשה שיוסף נעשה מלך במצרים כדי 

שעי"ז יתקיים גזירת ברית בין הבתרים ושירד למצרים בכבוד, אבל אינו מבואר הקשר בין כל 

המעשה של מכירת יוסף וגלות מצרים דלכאורה לא שייכי אהדדי כלל.

אחדות השבטים.

וביאור  מצרים,  לגלות  הכנה  כפשוטו  היה  יוסף  מכירת  של  המעשה  שכל  האמת  אמנם  ב. 
אחדות  ע"י  רק  בגלות  הבירורים  לברר  הבירורים שצריכים  לברר  אפשר  אי  דבאמת  הדברים 

גלות  של  התיקון  דכל  פסח(  )שעה"כ  הק'  מהאר"י  שידוע  מה  עפ"י  ובפרט  ישראל,  בני  נפשות 

מצרים הוא תיקון על חטא אדה"ר )פירוד האחדות(, ולכן צריכין כולן להתאחד, שהיא בבחי' קומה 

אחת של אדה"ר, ולפי"ז יובן שכל השתלשלות הענינים כדי להגיע לאחדות של השבטים היה 

נצרך ביותר להכין הגלות.

אחדות עם יוסף.

ויבוא  )בראשית לז(  יוסף היה בחי' הפירוד בין השבטים וכמוש"כ  והנה מצינו דלפני מכירת  ג. 
יוסף את דבתם רעה, שזה בחי' הפירוד בין בני רחל ובני לאה, וכמו"כ כ' רש"י שהיו קורין 

עולם  יסוד  מהצדיק  שהיה  הגדול  הפירוד  ובעיקר  גדול,  פירוד  שזהו  עבדים,  השפחות  לבני 

וכמוש"כ וישנאו אתו וגו', ויקנאו בו אחיו גו', שכל הדברים הללו היו צריך תיקון וזיכוך, כי 

אפשר לירד למצרים כשיש פירוד בין בני ישראל.

יוסף כח המאחד.

ד. וזהו כל עבודת יוסף עם השבטים, שכל מגמתו היה לאחד בין השבטים, שע"י כח הצדיק 
האחדות  ועיקר  עולם,  יסוד  להצדיק  עצמם  את  ומבטלים  הכוחות,  כל  מתאחדים  יסוד  בחי' 

נעשה ע"י השפלות שהיה להם, שהיה להם קנאות עצומה נגד יוסף שאמרו עליו המלך תמלוך 

רק  שיש  שחשבו  הק',  האר"י  כמוש"כ  הקלי'  מצד  שהוא  בטוחים  והיו  ח(,  לז  )שם  וגו'  עלינו 

צריכין  שהיו  יסורין  אחר  יסורים  כשעברו  ואח"כ  וכו',  ספירות  העשר  כנגד  שבטים  עשרה 
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וגו',  ויהודה היא הערב בעבור בני רחל בנימין  להתגלות ולהראות את אהבתם לכל האחים, 

וכמו שכ' בפסוק )בראשית מד לד( כי איך אעלה אל אבי וגו' פן אראה ברע אשר ימצא את אבי וגו', 

כולנו בני איש אחד נחנו )שם מב יג(, אחד דייקא, שע"י כח האחד, )בחי' אחדות פשוט בפעולות המשתנות 

המוזכר בלקו"מ בתרא ב( עי"ז היה מוכרח יוסף הצדיק להתגלות אליהם, ונעשה עי"ז שלימות היחוד 

של שבטי י-ה.

שפלות ואחדות.

והנה השפלות הזו ליווה את בני ישראל כל ימי היותם במצרים, שתמיד זכרו את טעותם  ה. 
ויוסף ניחם אותם ואמר להם אתם חשבתם לרעה ואלקים חשבה  יוסף,  הגדולה, שחשבו על 

לטובה )שם נ כ(, ובעומק אמר להם יוסף מה שאתם חושבים שהמכירה הזאת הוא רעה, הש"י 

ראה בזה טובה, שעי"ז תקבלו השפלות הראויה שתזכרו תמיד הטעות שהיה לכם וכו' שזהו 

שאפי'  וכו',  ובשיטתו  בדעתו  וברור  בטוח  אינו  אחד  שכל  ישראל  בבני  האחדות  גורם  עקר 

כשנדמה לו שהצדק עמו, הרי יתכן שיש לחבירו דעה אחרת, וזהו עיקר השבח של בני ישראל 

בפעולות  ית'  אחדותו  לגלות  שמים  לשם  כוונתם  וכולם  דרכו,  לפי  הש"י  עובד  אחד  שכל 

המשתנות.

התחלקות הרצונות.

ו. וידועים דברי מוהרנ"ת ז"ל )ליקו"ה שומר שכר הל' ב אות י 10( שכל המחלוקת בשורשם 
משה.  בחי'  דרעוין  רעוא  בחי'  הרצון  שורש  עם  מתאחדים  ואין  הרצונות,  מהתחלקות  הם 

והדברים נוקבים ויורדים עד עומק חדרי הלב.

10 וז"ל )שם(, ועיקר המחלוקת שבין הצדיקים והכשרים הוא מחמת שאין מקשרים כל הרצונות לשרש הרצון שהוא רעוא 

דרעוין בחינת משה כנ"ל. כי באמת הצדיקים והכשרים כל אחד ואחד כונתו רצוי לשם שמים. ואף על פי כן בודאי דעתם חלוקה 

זה מזה, כי אי אפשר שיהיו דעותיהם שוות לגמרי, כי אין שני בני אדם דומים זה לזה וכשם שמשנים בני אדם בצורותיהם כך 

משנים בדעותיהם, ועל כן בהכרח שיהיה שינויים ביניהם בדעותיהם ודרכיהם והנהגותיהם. ומיום בריאת העולם לא היו עדין 

שני צדיקים וכשרים אמתיים שוים לגמרי בכל תנועותיהם אף על פי ששניהם הולכים בדרך אחד ויונקים מרב אחד, אף על פי כן 

יש חלוקים רבים בדרכיהם והנהגותיהם וכמו שהאריך רבנו זכרונו לברכה לספר ולהפליג בגדל החלוקים בין הצדיקים הגדולים 

שהיו סמוכים לזמננו שכלם הם מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד זצוק"ל והיה שלום גדול ביניהם ואף על פי כן היו מחלקים 

מאד בדרכיהם שזה היה נוסע על המדינה ודרש ברבים וזה ישב בביתו, זה האריך מאד בתפלה והתפלל לפני התבה בצעקות 

והתלהבות גדול, וזה התפלל בלחש עם הצבור כדרך ההמון, וזה הרבה בתורה יותר וזה הרבה בצדקות ופדיון שבויים, וכיוצא 

בזה שנויים רבים לאין מספר אף על פי שכלם ינקו מרב אחד, כי אי אפשר שיהיו כלם שוין, 

כי כל אחד עובד את ה' כפי מדתו וכפי שרש נשמתו. וזה עקר שעשועיו יתברך שיש לו צדיקים וכשרים הרבה בעולם שכל 

אחד ואחד עושה לו נחת רוח ותענוג ושעשוע מיחד מה שאין בחברו, שזהו בחינת ישראל אשר בך אתפאר שהם כלולים מגונין 

סגיאין. כי אין הקדוש ברוך הוא עושה שני דברים שוין רק כל אחד יש לו דרך ונתיב כפי שרשו ברצון העליון, אבל הבעל 

דבר הוא מתגרה ומתקנא בחבורת הצדיקים והכשרים ומכניס בהם מחלקת, ועקר המחלקת הוא מחמת שכל אחד אינו מאמין 

בחברו שגם כונתו ורצונו לשם שמים. אף על פי שאין חברו מתנהג בדרכו ורצונו, כי הבעל דבר מטעה הלב עד שנדמה לכל 

אחד שחברו חולק עליו ונוטה מן האמת, כי הבעל דבר הוא נרגן מפריד אלוף ואיש מדנים לחרחר ריב, כי הולך ומסכסך זה 
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אא"כ נכשל בה.

ז. וכמה לומד מזה האדם חכמת חיים אמיתית, שהרי כל מי שהתבגר וכו' מבין ויודע שכבר 
טעה הרבה פעמים, וכבר עברו עליו הרבה דברים שהיה בטוח באיזה דעה, והיה יכול לשכנע 

את כולם בצדקת דרכו )ירא הקהל וישפוט(, ואח"כ ראה שטעה, ובפרט כשהיה חילוקי דעות חריפים 

בינו לבין חביריו וכו', הרי כשזוכה לראות לפעמים שיתכן שהשני צודק וכו', הרי כל זה גורם 

לאדם לשפלות עצומה, כמו שהיה כאן אצל אחי יוסף, שהרגישו בנפשם שפלות עצומה, וכבר 

אמרו ושבחהו חז"ל )חגיגה יד.( והמכשלה הזאת וגו' )ישעיה ג ו( מאי והמכשלה הזאת דברים שאין 

בני אדם עומדין עליהן אלא אם כן נכשל בהן, )רש"י שם( אלא אם כן נכשל בהם - כשהתלמיד 

נכשל בשמועתו פעם ראשונה ושניה, הוא נותן לב לעמוד על שמועתו.

כח הבירורים.

וע"י  בטעותו,  להודות  וידע  הודאה,  כח  שלימות  לו  שהיה  יהודה,  של  שבחו  עיקר  וזהו  ח. 
זכו לרדת לגלות באחדות,  ועי"ז  )וכבר הארכנו במק"א בסודן של דברים(  זה זכה למלוכה  שהיו לו כח 

זכים  אינם  אם  )וח"ו  האמיתיים  הבירורים  לתקן  אפשר  עולם  של  יחידו  בחי'  האחדות,  בכח  שרק 

הדבר  נודע  אכן  ויאמר  משה  וירא  יד(  ב  )שמות  רבינו  משה  שאמר  כמו  יסורין  הרבה  לעבור  ח"ו  צריכין  לאחדות 

וגו' ואמרו חז"ל )ושם ברש"י( פי' דברי משה, שאכן נודע שיש דלטורין ביניכם ולכן ראוי אמה 

ולאחדות שאז  ובאים לשפלות  ח"ו, מזדככים  וכו'  והיסורים  דהיינו שע"י המכות  ללקות,  זו 

לאחדות  ונזכה  ח"ו  רעים  וחלאים  ליסורים  נצטרך  שלא  יעזור  וה'  הבירורים,  לעשות  אפשר 

מתוך שמחה וטוב לבב(.

בזה והוא בין אחים יפריד. 

עד שלפעמים יש ששני בני אדם שניהם רוצים רצון אחד, ואף על פי כן יש ביניהם מחלקת גדול מחמת שכל אחד אינו יודע 

שחברו רוצה גם כן בזה, ואינם מתועדים יחד לדבר אחד עם חברו לגלות דעתו ופנימיות רצונו ומחמת זה נדמה לחברו שהוא 

אינו רוצה בזה ומחמת זה נעשה ביניהם מחלוקת גדול עד שאחר כך אפילו כשמתועדים יחד אי אפשר לכל אחד לגלות לחברו 

פנימיות דעתו ורצונו, כי מחמת הקטטות והמריבות והקפדות שביניהם אין אחד מהם יודע ומבין רצון חברו שבאמת אין שום 

שנוי ביניהם ודבר זה מצוי כל פעם:

והכלל, שעקר המחלוקת מחמת שנוי הרצונות וכל זה מחמת שאין מקשרין כל הרצונות לשרש הרצון שהוא רצון שברצונות, 

כי באמת ראוי לדעת שכל הרצונות של כל בני האדם אף על פי שיש ביניהם שנויים גדולים, אף על פי כן כלם נמשכין מרצון 

העליון שאין בו שום שנוי שהוא בחינת רצון שברצונות, רעוא דרעוין. 

ומי שיודע ומאמין בזה בשלמות בודאי לא יחזיק במחלקת כי ידין את חברו לכף זכות תמיד, כי יאמר בלבו אף על פי שאני 

יודע בעצמי שכונתי לשם שמים לגמר מצוה הזאת וחפצי שמים באמת וחברי מעכב מזה, אף על פי כן גם כונתו לשם שמים, כי 

יש לו דעה אחרת ונדמה לו שאין זה מצוה כלל או צריכין לעסק במצוה אחרת הגדולה מזאת לפי דעתו, ואף על פי שאני חזק 

בדעתי מאד ויש לי ראיות והוכחות אמתיות שצריכין להחזיק ביותר בדרך זה ובמצוה הזאת אף על פי כן אפלו אם האמת הוא 

כדעתי. מי יודע מאיזה שרש נמשך חברי אפשר לפי שרש נשמתו הוא צריך להתנהג בדרך אחר כי באמת כל הדעות והרצונות 

נמשכין מרצון העליון רק שאי אפשר להבין זאת. ואם כל אחד יאמר בלבו כך בודאי יתבטל המחלקת, כי עיקר המחלוקת הוא 

מחמת שאין מקשרין כל הרצונות לרצון העליון ששם כלו חד ושם כלו שלום כי הכל נכלל באחד. 
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אחדות בכח קדושת ארץ ישראל.

ארץ  של  כח  צריכין  כמו"כ  האחדות,  בכח  רק  הבירורים  לעשות  אפשר  שאי  כמו  והנה  ט. 
נצחון המלחמה הוא רק בארץ  )לקו"מ קמא כ( שעיקר  וכמוש"כ רביה"ק  ישראל לברר בירורים, 

ישראל, ולכן כשירדו ישראל למצרים להוציא משום הניצוה"ק, שזהו מלחמה גדולה ועצומה 

היו צריכין כח ארץ ישראל, ולכל זה זכו בני ישראל בכח האחדות, שאז נעשה גם בחוץ לארץ 

במצרים בתוך ערות הארץ בחי' ארץ ישראל, 

בקדושת  נתקדש  ישראל  בני  שם  שיושבים  מושב  שכל  עח(  בתרא  )לקו"מ  רביה"ק  וכמוש"כ 
ישראל ונעשה בחי' ארץ ישראל, וכמו"כ במצרים כשירדו ישראל למצרים עשו במצרים בחי' 

כיבוש ארץ ישראל, שעי"ז נעשה ארץ גושן בחי' ארץ ישראל, )וידוע דברי הרד"ק מהמדרש, )יהושע יא, 

טז( הובא גם בש"ך עה"ת פ' ויגש, 11( וכמוש"כ בפסוק ומושב בני ישראל וגו' )שמות יב, מ(, שכל 

מה הכיבוש נעשה דוקא ע"י כח אחדות בני ישראל )וכמו שאמרו חז"ל דכיבוש יחיד לא שמיה כיבוש( שאז 

נתקיים מש"כ כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהיה וגו' )דברים יא, כד, יהושע א ג(.

כח הצלחת יוסף במצרים ע"י אחדות אחיו.

י. ובזה יובן היטיב מה שכל עבודת יוסף שכתוב )בראשית פרק מז(, שקנה כל אדמת מצרים וגו', 
למקום,  ממקום  גולים  שהם  ירגישו  שלא  אחיו,  חרפת  להסר  רוצה  שהיה  רש"י  וכמוש"כ 

זה  כל  נעשה  כבר  שבאמת  אע"ג  למצרים  האחים  ירדת  אחר  דוקא  בתורה  מסופר  ולכאורה 

קניית אדמתם וכו' כבר מקודם, שהרי שנתיים הרעב היה מקודם שירד יעקב למצרים )כמוש"כ 

המפרשים(, אמנם לפי דברינו אתי שפיר דכל ענין זה שהיה שם הוא כח הכיבוש, שנעשה דוקא 

ע"י ירידת האחים באחדות למצרים, ולכן אע"ג שיתכן שכבר היה זה מקודם, מ"מ הכל בכח 

11  ש"ך )בראשית מו כח( והרד"ק ז"ל כתב בספר יהושע )י"א, ט"ז( את כל הארץ הזאת ואת כל ארץ הגושן זה לשונו אין זה 

גושן של מצרים והיא נבלעת בתוך ערי ישראל כמו שאמר ויעל לקראת אביו גושנה מלמד שהיא בעליה כלפי ארץ ישראל 

ובזכות שהלך יהודה בשליחות אביו להורות לפניו זכה שיהיה לחלקו ארץ גושן שהיא טובה עד כאן, 

אם כן גושנה היא ארץ ישראל אבל ארץ גושן היא חוץ לארץ לזה גושנה בה"א בסוף, ולזה אמר ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך 

בעבור תשבו בארץ גושן, אבל יעקב אבינו היה בגושנה באותה רצועה שהיא ארץ ישראל כי אותו מקום לא היה מכיל לכולם כי 

אם ליעקב לבד. ואפשר באומרו ואת יהודה שלח לפניו רמז כאן שנשתלחה אותה רצועה מארץ ישראל לגושן, וזה שחזר ואמר 

לפניו גושנה אותה רצועה היתה נעלמת שלא היתה נודעת אלא ליעקב ולבניו, ולזה אמרו לו ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן, 

וכן אמר פרעה במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך ישבו בארץ גושן:

ולזה צוה יעקב ליוסף בעת מיתתו אמר לו וקברתני בקבורתם פחד שלא יאמר יוסף שיקברוהו בגושנה שהיא ארץ ישראל אמר 

לו אף על פי כן לא תקברני אלא עם אבותי, אם כן יעקב אבינו ע"ה לא נכנס באויר חוץ לארץ כדי שלא להטמא מאוירה של 

ארץ העמים אלא היתה הרצועה של ארץ ישראל מתקפלת והולכת לפניו והוא בתוכה, וכן כשהוליכוהו לאחר מיתה היתה 

מתקפלת והולכת עמו, וזהו שרמז לו אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה, כי מלת אנכי היא כנסת ישראל והיא נקראת 

ארץ ישראל ליודעי חן, 
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האחדות של שבטי ישראל, ולכן מסופר כל זה בפסוקים רק אחרי ירידתן, להורות על כל זה 

כנ"ל.

גלו להוסיף גרים.

ישראל  מארץ  שיוצאים  שע"י  האחדות,  ע"י  נעשה  הבירורים  עיקר  זה  בגלות  וכמו"כ  יא. 
באחדות, עי"ז יש כח לכבוש ארץ העמים תחת יד ישראל, ועי"ז אנו יכולין לברר בירורי אמת, 

וכמו שאמרו חז"ל )פסחים פז, ב( שלא ירדו ישראל לגלות אלא כדי שיתוספו להם גרים, שכל זהו 

בחי' הכיבוש שכובשין כל מקום שאנו דורכין ונעשה שם בחי' ארץ ישראל ע"י המדות טובות 

ואחדות בני ישראל, ובזכות זה נזכה להגאל בקרוב.

*     *    *    *

אל תרגזו בדרך

לא תעשו עול.

א. יוסף הצדיק אמר לאחיו אל תרגזו בדרך )בראשית מה כד(, וכבר פי' רש"י כמה פירושים עפ"י 
חז"ל, וכמו"כ פי' כפשוטו שלא יריבו בדרך על דבר מכירתו להתווכח זה עם זה על ידך נמכר 

וכו', 

הארץ  גדול  אחינו  לומר  עלי  תסמכו  אל  מפרשים  שיש  חדש  פירוש  מביא  הטורים  ובבעל 
לעשות עול )כמ"ש לא תעשו עול במשפט, א.ה.( לשום אדם אלא אל תרגזו לשום אדם בדרך לילך על 

שדה זרועה ע"כ. 

באיזה  בעלים  עצמו  שמרגיש  מעלה  איזה  לו  שכשיש  האדם  שדרך  זה  מפירוש  ללמוד  ויש 
מקום אזי חושב כל הארץ שלי ואינו נזהר כל כך במדות טובות, שהרי הוא המושל והשולט, 

וע"ז מזהיר אותם יוסף הצדיק אל תקחו ממשלתי לרע, שהש"י שופט על כל עול קטן שהאדם 

יזהר מאד בכבוד הבריות, כי על כל  וגם כשהוא המושל והשולט והכל צריכים אליו  עושה, 

דבר שעשה שלא כהוגן בשעת ממשלתו ישלם ביוקר, ח"ו.

נסיון השולט ומולך.

ב. וזה כלל גדול במדות טובות, שכל אחד מבין שאסור לו להתנהג בגאוה וברחבות הלב וכו', 
אבל כשיש לו איזה התמנות ושלטון, אזי העולם מטעה אותו וחושב שכולין נתונין תחת ידו 

וצריכים אליו, וזה מה שלימד יוסף לאחיו, מה שכ' בתורה על מלך ישראל לבלתי רום לבבו 
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מאחיו )דברים יז כ(, וכמוש"כ הראשונים שהזהיר התורה במיוחד על מלך שלא יחשוב שהאנשים 

הם בידו כרצונו, וכמו"כ כל איש מישראל שיש לו מלכות כמוש"כ רביה"ק )לקו"מ קמא נו( שלכל 

אחד מישראל יש מי שכפוף תחתיו עיי"ש, וע"ז מזהיר שם רביה"ק שלא ישתמש עם בחינת 

המלכות להנאתו ולצרכו, ושלא יהא בחינת המלכות אצלו כעבד למלאתו תאוותו עייש, ולכן 

להם  להזהיר  הצדיק  יוסף  הוצרך  העולם  על  למלכות  קרובים  בחי'  השבטים  שקבלו  עכשיו 

שלא יעשו עול לשום אדם, ושיהא המלכות רק להש"י בבחי' והיתה לה' המלוכה.

המקרובים לצדיקים.

ג. וכמו"כ צריכין להזהיר לכל מי שזוכה להתקרב להצדיקים, שרביה"ק הפליג מאד במעלת 

וכו',  וכו'  האצבע  בקצה  רק  שנוגע  ומי  וכו',  כ"כ  גדול  מאנשיו  שהפחות  אליו,  המתקרבים 

אזי יש לפעמים שמרגיש עצמו גבוה, וכבר ח"ו מרשה עצמו לדרוך על אחרים, וכמו"כ בין 

יותר אפוי בלב רביה"ק  וזוכה להיות  יותר  המקורבים בעצמם, שמרגיש עצמו שהוא מקורב 

להש"י  ויודה  ובענוה,  בשפלות  ויהיה  עול,  שום  ח"ו  יעשה  שלא  הצדיק  מזהיר  וע"ז  וכו', 

וידע שעל כל צער שנגרם לאחרים  על מה שקירב אותו ברחמים, ושלא יהא בז לשום אדם, 

בעקבות מה שמרגיש עצמו יותר מחובר וכו' יצטרך אח"כ לעבור על זה שפלות.

סוף מעשה

ד. כי כל גדולה כל שהו שיש לאדם אם אין הגדולה מזוכך כמו שצריך בקדושה וטהרה, בסוף 

יצטרך אח"כ להיות מושפל, וכמוש"כ מהרנ"ת )בהל' ברכות הראיה וברכות פרטיות הל' ה אות ב( שעל כל 

הצלחה ונצחון משלם ביוקר ויתהפך הדבר ח"ו, 

וזה לשון קדשו "על כן עיקר הנצחון הוא נצחון נצחי, דהינו מי שזוכה לנצח את עצמו לנצח 

זה  ידי  על  ולהרחיקו  האמת  מנקדת  למנעו  הרוצים  כל  את  ולנצח  הרעים  ומדותיו  תאוותיו 

איך שיהיה.  הוא מנצח תמיד  כי מאחר שכונתו לשמים באמת,  ושלום.  מאביו שבשמים חס 

כי מי שכונתו באמת לאמתו בשביל סטרא דקדשה, איך שמתנהג עמו הוא מנצח תמיד. כי כל 

פעלה ותנועה קטנה וגדולה שעושה בשביל הנצחון הזה, היא נשארת קיימת לנצח לעולמי עד 

ולנצח נצחים".

 ***
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סעודה שלישית

שיחה א' רעוא דרעוין

פ' מקץ – שבת חנוכה תשע"ח

ואני תפילתי – תפלה לעני

ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך. יש להבין הבקשה, על מה 
מבקשים ענני באמת ישעך, גם לשון 'ישעך' צ"ב.

אכן הנה כתיב )תהלים קב, א( תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו, מה מבקש העני, היינו 
העני באמת, שאין לו כלום לעצמו, ואין לו אפילו רצונות לעצמו, כל בקשתו הוא עבור כבוד 

אליך  ושועתי  תפילתי,  שמעה  'ה'  ואומר  מבוקשו.  זהו  שיחו'  ישפוך  הוי"ה  'ולפני  שמים, 

תבוא', ומה בקשתו, 'אל תסתר פניך ממני', ראות פני אלקים זהו כל מבוקשו, תפלתו ושועתו, 

"אל תסתר פניך ממני" שיהיה התגלות כבוד שמים בעולם, ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו. 

ושורש הדברים ידועים במאמר הבעש"ט הק' עה"פ תפלה לעני כי יעטוף וגו'12.

ואני תפלתי לך הוי"ה - כי לישועת"ך קוינו

ובזוה"ק )ח"א קסח: וח"ג קצה.13( הפליגו במעלת תפלת העני שאין תפילה כמותה, ושהוא 
קודמת לכל תפילה שבעולם. וג' בחי' תפלות יש, תפלה למשה )תהלים צ, א(, תפלה לדוד )שם יז, 

12 בעש"ט פרשת נח )אות קלג( על פי משל למלך אחד גדול רחמן שהכריז שכל מי שצריך לשאול דבר יבא וישאל מאת המלך 

שיתן לו, והנה יש שבא בשביל כסף וזהב, ויש עבור שררה, והנה איש אחד משכיל נמצא שביקש מהמלך שימצא חן בעיניו 

לדבר עמו המלך בכל יום ג' פעמים, והוטב בעיני המלך על שהוא משכיל ונבחר לו דיבורי המלך עמו מזהב ומפז, וגזר המלך 

שכאשר ירצה זה האיש משכיל לילך אל חדרי המלך פנימה לדבר עמו, שילך דרך כל אוצרות בית המלך, ויטול מה שירצה 

באין מוחה. והנה המלך בעצם נקרא עני שאין עמו דבר רק הכל ביד הממונים שלו על אוצרות המלך, וזה שאמר 'תפלה לעני' 

ר"ל שזה ביקש והתפלל 'לעני', ר"ל שידבר עם המלך שנקרא עני, ובאמת כי יעטוף, ר"ל שנתעטף בשאלה זו כל חמדה ואוצרי 

המלך. ומפרש ואומר שהתפלל ואמר כי 'לפני ה' בעצמו ישפוך שיחו', שידבר עם המלך בעצמו, ובו נתעטף הכל. )תוי"י פ' 

ואתחנן(.

13 רבי אבא פתח )תהלים קב, א( תפלה לעני כי יעטוף וגו' תלת אינון דכתיב בהו תפלה, ואוקמוה מלה דא, חד הוה משה 

וחד הוה דוד וחד עני דאתכליל בהו ואתחבר בהו, וכו'. תפלה למשה איש האלקים )שם צ, א(, תפלה דא דלית כגיניה בבר 

נש אחרא. תפלה לדוד )שם פו, א(, תפלה דא איהי תפלה דלית כגיניה במלכא אחרא. תפלה לעני, תפלה איהי. מאינון ג' מאן 

חשיבא מכלהו, הוי אימא תפלה דעני, תפלה דא קדים לתפלה דמשה וקדים לתפלה דדוד, וקדים לכל שאר צלותין דעלמא וכו'.

ובחלק א' )דף קסח:( רבי יוסי פתח ואמר )תהלים קב, א( תפלה לעני כי יעטוף ולפני הוי'ה ישפוך שיחו, האי קרא אוקמוה 

בכמה אתר, אלא דוד מלכא אמר דא כד אסתכל וחמא במילי דמסכנא, ואסתכל ביה כד הוה אזיל וערק מקמי חמוי אמר דא 

תפלה לעני, דא היא צלותא דבעי מסכנא קמי קב"ה, ודא צלותא דאקדימת לכל צלותהון דעלמא. כתיב הכא תפלה לעני, וכתיב 



-יח-

א; פו, א(, ותפלה לעני )שם קב, א(, ותפלת העני משברת שערים ובריחי ברזל ועומדת תמיד לפני 

רוצה  הוא  כלום  גרמה  לה  דלית  העני  כי  כה(.  כב,  )שם  עני  ענות  ולא שקץ  בזה  לא  כי  הקב"ה, 

רק כבוד שמים, שיהיה טוב למלך, בחי' כי לישועתך קוינו כל היום, לישועתך דייקא, כמ"ש 

האר"י הק'14, וזהו תפלת העני 'ולפני ה' ישפוך שיחו'.

וזהו 'ואני תפילתי' בחי' תפילה לעני15, 'לך ה' עת רצון' - התפלה הוא עבור כבוד שמים, לך 
'ישעך' הוא כמו ל'ישועתך'  'ענני באמת ישעך' דייקא,  וזהו  ה', כי לישועתך קוינו כל היום, 

קוינו כל היום.

הסתכלות של רחמים – שכל העובר עלינו הוא לכבוד שמים

לכם  יתן  שדי  ואל  יד(  מג,  )בראשית  עה"פ  א(  פסקה  צב  פרשה  רבה  )בראשית  המדרש  על  דיברנו  כבר 
רחמים16, יעקב אבינו אמר אל תסתכלו על מה שעובר עליכם כמו שנראה בחיצוניות, הביטו 

במבט פנימי יותר, תאמינו שהכל עבור כבוד שמים. וזה סוד יסורים של אהבה כמבואר בגמ' 

ברכות דף ה' ע"א, שיבין היהודי שכל מאורעותיו ויסוריו הם עבור כבוד שמים.

התם )שם צ, א( תפלה למשה איש האלהים, מה בין האי להאי, אלא דא תפלה של יד ודא תפלה של ראש, ולית לאפרשא בין 

האי תפלה לעני, ובין תפלה למשה איש האלהים, ותרווייהו שקילין כחד, ועל דא צלותא דעני אקדימת קמי קב"ה מכל צלותין 

דעלמא, בגין דכתיב )שם כב, כה( כי לא בזה ולא שקץ ענות עני וגו'. וכו'. תא חזי צלותא דכל בני נשא צלותא, וצלותא דמסכנא 

איהי צלותא דקיימא קמיה דקב"ה, ותבר תרעין ופתחין, ועאלת לאתקבלא קמיה, הה"ד )שמות כב, כו( והיה כי יצעק אלי 

ושמעתי כי חנון אני, וכתיב )שם כב( שמוע אשמע צעקתו, ולפני הוי'ה ישפוך שיחו, כמאן דמתרעם על דינוי דקב"ה. 

14 ובאומרך 'כי לישועתך קוינו כל היום' תכוין לצפות ולקוות בכל יום ויום 'לישועתו יתברך', כדי שלא תתבייש בעת פטירתך 

כשיעמידוך לדין וישאלוך צפית לישועה כמ"ש רז"ל במס' שבת פ"ב )שער הכוונות - דרושי העמידה דרוש ו(

15 בזוהר שם )קסה.( אמרו, דוד חמא דכל כוין וכל תרעי שמיא כלהו זמינין לאפתחא למסכנא, ולית בכל צלותין דעלמא דקב"ה 

אצית מיד כצלותא דמסכנא, כיון דחמי האי עבד גרמיה עניא ומסכנא, פשט לבושא דמלכותא ויתיב בארעא כמסכנא אמר 

תפלה דכתיב 'תפלה לדוד הטה יי' אזנך ענני', ואי תימא אמאי, בגין 'כי עני ואביון אני'. ועיין שם בהמשך.

16 שם. ואל שדי יתן לכם רחמים ר' פנחס בשם ר' חנין דציפורין פתח )תהלים צד( 'אשרי הגבר אשר תיסרנו יה' ואם בא 

להקפיד 'ומתורתך תלמדנו'. מה כתיב באברהם )בראשית יב( ואברכך ואגדלה שמך, כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד 

ולא קרא תגר אף את אם באו עליך יסורין לא תהא מקפיד ולא קורא קטיגור. אמר ליה רבי אלכסנדרי אין לך אדם בלא יסורים, 

אשריו לאדם שיסורים באים עליו מן התורה, שנאמר ומתורתך תלמדנו. א"ר יהושע בן לוי כל יסורים שהם באים על האדם 

ומבטלין אותו מדברי תורה, יסורים של תוכחת הם, אבל יסורים שהם באים על האדם ואין מבטלין אותו מדברי תורה יסורים 

של אהבה הן, כדכתיב )משלי ג( כי את אשר יאהב ה' יוכיח. רבי חמא חזא חד סגי נהורא יתיב לעי באורייתא, א"ל שלום לך בר 

חריא, א"ל מהיכן שמע לך דההוא גברא בר עבדים, אמר ליה לא אלא שאת בן חורין לעולם הבא. אמר ר' יודן כתיב )שמות כא( 

ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו, ומה הללו שאינן בכל גופו של אדם אלא באחד מאבריו אמרה תורה לחפשי 

ישלחנו, מי שיסורים באים עליו שהן בכל גופו של אדם על אחת כמה וכמה. רבי פנחס בשם רבי הושעיא אמר אשרי הגבר אשר 

תיסרנו ה' אין כתיב כאן, אלא אשר תיסרנו יה, כזה שהוא נדון לפני הדיין צועק ומצטער ואומר יה יה די די, כך אמר יעקב מי 

שעתיד לומר ליסורים די הוא יאמר ליסורי די, שנאמר ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש וגו'.



-יט-    /ת ודהשלישית

היינו  דייקא,  'לכם'  רחמים17,  לכם  יתן  שדי  ואל  סוד  מסביר  סג(  תורה  )תנינא  רביה"ק  והנה, 
שהשם יתברך ימסור את הרחמנות בידינו, כי אצלו יתברך יכול להיות שגם היסורין והחולי 

הם הרחמנות שלו, כי בודאי כל מה שהשם יתברך עושה להאדם הוא רק רחמנות, אבל אנו 

מבקשים שיתן וימסור בידינו את הרחמנות, להתרפא מן החולי וכיוצא בזה. ומוהרנ"ת זצ"ל 

ג' נצבים תקצ"ד18( שכשאיש ישראל המתחנן לפני  זה )עלים לתרופה מכתב קמד,  כותב על 

ועבודתו הוא להמשיך הרחמים,  והקב"ה מלא רחמים עליו,  קונו מאמין שכל צרתו לטובה, 

שמאמין  כיון  יתברך,  להשם  להתפלל  יותר  קל  עליו,  ירחם  יתברך  שהשם  לבקש  רק  ולא 

שהשי"ת מרחם עליו אלא שמתפלל להמשיך הרחמים, אכן ידעתי ה' שכל מה שתעשה עמי 

הוא לטובתי, אבל רחם עלי ותעשה שהטובה יהי' ע"פ הרחמנות שלנו.

וכשמאמין שאכן  ולכן מתפלל,  לו טוב,  רוצה שיהי'  יהודי  כי  פי פשטות, הכוונה הוא,  ועל 
הוא לטובתו, קל לו לבקש יותר ולעורר רחמים, אבל בפנימיות מובן ע"פ הנ"ל, הסתכלות של 

רחמים מבטא שכל היסורים הוא עבור כבוד שמים. והיהודי המאמין ויודע שכל העובר עליו 

הוא עבור כבוד שמים, אזי בנקל לו להתעלות ולבקש עבור כבוד שמים, וגם לבקש שכבודו 

יתברך יהי' גם על פי הדעת שלנו, בגילוי בעולם הזה.

זהו כוחו של מתתיהו 

והימים האלו, ימי החנוכה מסוגלים ביותר להעלות את היהודי לחיות ככה, כי זהו כוחו של 
מתתיהו, כמרומז בשמו 'מתתיהו בן יוחנן'- מתתיהו לשון מתנה, מתת-יהו, מתת הוי"ה, יוחנן 

עבור  התפלה  שכח  הארכנו  וכבר  חנם',  'מתנת  על  מורה  יוחנן'  בן  'מתתיהו  ונמצא  חן,  סוד 

כבוד שמים, הוא מתנת חנם, סוד 'ואתחנן' – לשון תפלה של מתנת חנם, כי ההשתוקקות שיש 

בן  מתתיהו  והחנינה.  החן  מצד  בא  זה  כל  כבודו,  עבור  מבקש  כן  על  אשר  להקב"ה  ביהודי 

יוחנן כהן גדול היה לו הכח להאיר את זה לדורות.

17 וז"ל שם, ועיקר רחמנות הוא בבחינת )בראשית מג( ואל שדי יתן לכם רחמים, 'לכם' דייקא, היינו שהשם יתברך יתן לנו 

הרחמנות, שימסור את הרחמנות בידינו. כי אצלו יתברך יכול להיות שגם החולאת הקשה וכל היסורין הם הרחמנות שלו, כי 

בודאי כל מה שהשם יתברך עושה להאדם, אפלו יסורין קשים, הכל הוא רק רחמנות, אבל אנו מבקשים שיתן וימסור בידינו את 

הרחמנות, כי אין אנו מבינים הרחמנות שלו וגם אין אנו יכולין לקבל אותו הרחמנות שלו הנ"ל, רק שהשם יתברך יתן בידינו 

את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו, ואצלנו הרחמנות בפשיטות, להתרפא מן החולי וכיוצא בזה. וזהו 'ישראל' ראשי 

תיבות א'ל ש'די י'תן ל'כם ר'חמים כנ"ל, כי הרחמנות נעשה על ידי מסעי בני ישראל כנ"ל.

18 מכתב קמד - נא בני ידידי זכור אל תשכח שכבר דברנו הרבה מענין )איוב ה, ז( אדם לעמל יולד, ושבהכרח שיעבור על האדם 

הרפתקאות הרבה שאי אפשר לאדם לידע מהם תחילה, והכל צריכין לקבל באהבה ולידע שכל מאורעותיו כולם לטובתו, ועל 

ידי זה, בנקל יותר להתפלל להשם יתברך שיסיר המחלה והיסורים מאתנו, כי אף על פי שהם לטובה, אבל אין בידינו כח ושכל 

לקבל הטובה הזאת, על כן אנו מבקשים 'אל שדי יתן לכם רחמים' שיהיו הרחמים בידינו כידוע לך בני חביבי, ולה' הישועה 

שיסור המחלה מקרבך לגמרי ותשוב לאיתנך מהרה, ובוא תבוא ברנה לאומאן בעזרת השם יתברך על ראש השנה הבא עלינו 

לטובה. יתר מזה אין פנאי להאריך, ושלום וחיים ובריאות הגוף וכל טוב כנפשך ונפש אביך המעתיר בעדך.



-ל-

מתתיהו כהן גדול היה לו הכח לעורר השתוקקות ותבערה כזה לה', ובשעתו נלחם הוא עם 
כל העולם, והאיך היה לו כח הזה. אכן הענין כמו שאמר הקב"ה על זמן בית שני לא בחיל ולא 

בכח כי אם ברוחי )זכריה ד, ו(, רוחי היינו הרצון שלי, וכמו שפירשו המפרשים19. מתתיהו ובניו 

היו להם הכח הזה מפני שהלבישו עצמם ברצון ה', לא רצו כלום רק כבוד שמים, בכן היה 

להם מסירות נפש.

חנו בכ"ה – כח הרצון עבור כבוד שמים

ודרש  חנוכה,  ובנרות  חנוכה  בענין  הק'  כל הסודות שכתב האר"י  ולבד  כסלו,  כ"ה  סוד  וזה 
עינים  ועי' בספה"ק מאור  'כה' היא השכינה20,  ובאופן כללי  כתרי אותיותיהן, הנה בפשטות 

בדרוש לחנוכה21. כי מתתיהו נתכוון ונכסף אך ורק על כבוד שמים, ונעשה לו נס בכ"ה בכסלו 

דייקא הרומז על השכינה.

רחמים,  של  מדות  י"ג  כח  וזה  בקוה"ק,  נכנס  שהיה  ממה  בא  גדול  כהן  מתתיהו  של  וכחו 
וכמ"ש חז"ל עה"פ )ויקרא טז, יז( וכל אדם לא יהיה באהל מועד וגו', אף לא מלאך ולא שרף, רק 

בינו לבין קונו, ומשם היה לו למתתיהו כהן גדול הכח שלא להסתכל על העולם, רק בינו לבין 

קונו, עבור כבוד שמים.

וזה סוד כתר כהונה, כי הנה שלשה כתרים יש בישראל, כתר תורה כתר כהונה וכתר מלכות, 
וכתר כהונה למעלה מכתר מלכות, וכן מבואר ברמב"ם )פ"ב מהל' מלכים ה"ה22( ואין הכהן 

גדול צריך לעמוד מפני המלך, אלא המלך עומד לפני כהן גדול. כי כח הכה"ג הוא שמתעורר 

גדולה  כן  ועל  'כתר כהונה',  והוא סוד  ר'צון ת'טערנו ר"ת כת"ר,  כ'צינה  בו פנימיות הרצון, 

כתר כהונה מכתר מלכות.

19 ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר ה' אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות, וברד"ק ויען לא בחיל 

ולא בכח - כמו שראית מעשה המנורה נעשה מאליו בלא אדם עורך את הנרות ומציק בהם את השמן, כן יעשה בנין הבית בלא 

כח אדם אלא ברוח האל יתברך ו'ברצונו'. וכן פי' המצודות שם רוחי - ענין רצון. גם רש"י פי' שיתן רצון בדריוש להניח לבנותו 

ולסייע לכם.

20 בספר שערי אורה )השער הראשון - הספירה העשירית( והלשון שהוא סימן למידה זו בתורה נביאים וכתובים הוא לשון 'כה'.

21 בפרשת מקץ ודרוש לחנוכה כתב, אך האמת הוא שמלת חנוכה הוא חנ"ו כ"ה שיש מדה הנקרא כה והיא מדת מלכות, 

שהמלך הוא מצוה כה יהיה וכה יהיה, כמו כן המדה זו מצוה בכל העולמות ועל ידה מתנהגים כל העולמות, ומפני זה הצדיקים 

יש בכחם למשול בכל העולמות מפני שיש בתוכם המדה מלכות של הבורא יתברך וכו'.

22 רמב"ם שם, המלך וכו' כל העם באין אליו בעת שירצה, ועומדין לפניו ומשתחוים ארצה, אפילו נביא עומד לפני המלך 

משתחוה ארצה שנאמר )מלכים א א, כג( הנה נתן הנביא ויבא לפני המלך וישתחו למלך, אבל כהן גדול אינו בא לפני המלך 

אלא אם רצה, ואינו עומד לפניו, אלא המלך עומד לפני כהן גדול, שנאמר )במדבר כז, כא( ולפני אלעזר הכהן יעמוד. אעפ"כ 

מצוה על כהן גדול לכבד את המלך ולהושיבו ולעמוד מפניו כשיבא לו, ולא יעמוד המלך לפניו אלא כשישאל לו במשפט 

האורים.



-לא-    /ת ודהשלישית

בכל צרתם לו צר – חנוכה

ובזה נבין עוד נקודה בזה שפתח לנו רביה"ק )בתנינא תורה ח אות יא23( שבמראה הסנה זכה 
משה לסוד החנוכה. ועל פי דברינו יובן, כי סוד דבכל צרתם לו צר24, שכל צרותינו הוא חלק 

אש  בלבת  אליו  ה'  מלאך  וירא  ב(  ג,  )שמות  כמ"ש  בסנה,  למשה  הקב"ה  גילה  השכינה,  מצער 

ונתבאר לעיל,  - ולא אילן אחר משום עמו אנכי בצרה.  מתוך הסנה, ופירש"י "מתוך הסנה" 

שזה היה כל כוחו של מתתיהו, לחיות עבור כבוד שמים, בחייו בינו לבין קונו שקיבל בהיכנסו 

לפני ולפנים במקום הכרובים, מקום הקשר בינו לבין קונו, שאין שם כלום זולת לחיות למען 

כבודו יתברך.

לבת אש – אש המנורה

ושם בסנה נתראה אליו מלאך ה' ב'לבת אש', ופירש"י בשלהבת אש, 'לבו של אש' כמו )דברים 
ד, יא( לב השמים, ופסוק זה שהביא רש"י הוא מה שנאמר במתן תורה וההר בוער באש עד לב 

השמים, וגם שם רואים הקשר בין אש ללב. והביאור, כי הלב הוא מקום אש, וכמ"ש )תיקו"ז תיקון 

יג( אלמלא כנפי ריאה דנשבי על ליבא הוי ליבא אוקיד כל גופא. לבת אש מורה על חמימות 

לה', רצון ותבערה לכבוד שמים. 

זהו אור הנרות, האש הבוער לכבוד שמים. ועוד, ש'מנורה' גי' 'אש' – הוא סוד הלבת אש. כל 
הנרות האירו אל מול פני ה'מנורה' – היינו שע"י מצות הדלקת המנורה נמשך הכח בישראל 

שכל מעשיהם יהיו עבור יחוד קוב"ה ושכינתי', כבוד שמים. וכח זה יש לו לכה"ג מקוה"ק, 

ומאיר לבני ישראל ע"י הדלקת המנורה.

23 וז"ל בא"ד, ומשה רבנו זכה לסוד חנוכה על ידי שמסר נפשו בשביל ישראל ונתן לבו עליהם להסתכל בצרתם, כי הוא היה 

רחמן ומנהיג אמיתי כנ"ל. ועיקר צרת ישראל הוא המשא של עוונות ח"ו כנ"ל ועל כן ביקש עליהם סלח נא כנ"ל, ועל ידי זה 

נעשה בחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית, שבזה תלוי תיקון כל הבחינות הנ"ל, כנ"ל.  וזהו חנוכה חנו כ"ה, היינו כ"ה בכסלו, 

כסליו הוא אותיות "וירא יי כי סר לראות" )שמות ג( כי משה רבנו נתן לבו להסתכל בצרתן של ישראל. וזהו כי סר לראות, לשון 

סר וזעף )מלכים א כ"א(, ועיקר צרתן הוא המשא של עוונות ח"ו כנ"ל. והשם יתברך כשראה שהוא נותן לבו על זה קראו אליו 

ויאמר משה משה ויאמר הנני, הנני לכהונה, הנני למלכות, כמו שדרשו רז"ל )שמות רבה פרשה ב( וכו'.

24 בשם הבעל שם טוב זלל"ה, פירוש הפסוק ימלא ה' כל משאלותיך, דידוע בכל צרתם לו צר )ישעיה סג( ועל דרך דכתיב 

)תהלים צא( עמו אנכי בצרה, ואיתא בתיקונים )תיקון ו'( צווחין ככלבין ולית מאן דיתער בתיובתא לתברא בית אסורין דלהון, 

דעיקרה דתשובה צריך להיות למען כבודו יתברך שמו לתקן ולהסיר צערה מעוונותינו, וצריך האדם בכל בקשותיו שיהיה 

כוונתו למען כבוד השכינה שיתמלא השם ברוך הוא, וזהו ימלא ה', פירוש שיתמלא ה', כל משאלותיך, זה יהיה כל בקשתך, 

וכשהאדם כל כוונתו רק למעלה, אזי גורם לה עלייה ונעשה ייחוד בתמניא אתוון. )מבשר צדק פ' פקודי והובא בבעש"ט עה"ת 

פ' בשלח אות כג, וראה עוד בעש"ט עה"ת ריש פ' ויגש(.



-לב-

באמת ישעך – ש"ע נהורין

ואני תפילתי לך הוי"ה עת רצון, התבערה לך הוי"ה, את זה אנו מבקשים בעת רעוא דרעוין, 

ענני באמת ישעך, זהו הישועה האמיתית.

ובפרט כי 'ישועה' הוא סוד ש"ע נהורין, שהוא סוד חנוכה, כמ"ש האר"י הק' )שער הכוונות - 

דרושי חג חנוכה דרוש א25(, וזה רומז על בחי' השעשועין, ע"ד שאמר הכתוב )ירמיה לא, יט( הבן 

יקיר לי אפרים אם ילד 'שעשועים' כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם 

וכמ"ש  וגו',  ופתן תדרוך  רע על שחל  והשמירה מכל  ומשם האור הגאולה  ה'.  נאם  ארחמנו 

ונחה  יפרה,  ונצר משרשיו  ישי  מגזע  חוטר  ויצא  א(  יא,  )ישעי'  הגאולה  על  בדברו  הנביא  ישעי' 

עליו רוח הוי"ה וגו', ו'שעשע' יונק על חור 'פתן' וגו'.

אור הפנים – יחוד קוב"ה ושכינתיה

יא(  אות  ז  תורה  )תנינא  רביה"ק  ושכינתיה, כמ"ש  קוב"ה  יחוד  הפנים,  אור  נקרא  הללו  שעשועין 

בענין סוד אור הפנים ולחם הפנים26, וסוד השלחן, בחי' פנים בפנים, ע"ד כי אם הלחם אשר 

הוא אוכל.

ובירושלמי )יומא כז.( איתא עד שלא ניטל הארון היה נכנס ויוצא לאורו של ארון, שהיה מאיר 

אור מבהיק מן הארון בקוה"ק והיה הכה"ג נכנס ויוצא לאורו. וביערות דבש )ח"ב דרוש ז27( 

25 בברכת שעשה נסים כו', במלת שעשה תכוין שהוא חיבור ש"ע ש"ה, פירוש שתכוין להמשיך הארת הפנים העליונים שהם 

ב' שמות אל ומילוייהם כזה אלף למד אלף למד העולים בגי' ש"ע.

26 ליקוטי מוהר"ן )מהדורא בתרא סימן ז אות יא( ועל כן בית המקדש במקום הגורן )שמואל ב כד( זה בחינת פרנסה, שנמשך 

ידי  וזה בחינת לחם הפנים שהיה בבית המקדש, זה בחינת האכילה והפרנסה שנמשך על  ידי כלליות בן ותלמיד כנ"ל,  על 

כלליות בן ותלמיד, שבו נתגלה אורות המקיפים, שהם בחינת אור הפנים כנ"ל. כי אור הפנים זה בחינת ש"ע נהורין כידוע, 

וש"ע הוא שתי פעמים 'הקף' כמובא. וזה בחינת )תהלים קד( להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד, היינו שבתוך האכילה 

מתגלה הארת המקיפים שהוא בחינת אור הפנים, בחינת להצהיל פנים משמן ולחם וכו'. ועל כן מצות חנוכה בשמן, כי חנוכה 

הוא בחינת חנוכת הבית, שעל ידי זה נמשך פרנסה, ונתגלה אור הפנים, שזה בחינת לחם הפנים, בחינת להצהיל פנים משמן 

ולחם וכו' כנ"ל. וזה בחינת )במדבר ו( יאר ה' פניו אליך ויחנך, 'ויחנך' זה בחינת חנוכה, שעל ידו נתגלה אור הפנים בחינת 

יאר ה' פניו וכו' כנ"ל.

27 זה לשון היערות דבש, על הגמ' )שבת כב:( מחוץ לפרוכת העדות יערוך )ויקרא כד, ג( עדות היא לבאי עולם שהשכינה 

שורה בישראל, מאי עדות, אמר רב זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים, וצריך 

תלמוד למה זה עדות שהשכינה שורה בישראל, ואם כה היה מופת חוץ לטבע הלא הרבה מופתים ושינוי טבע היו במקדש 

כנודע. ואמת כפי מה שכתבו המחברים כי לכך היו נרות דולקים בהיכל אף כי הכהן לא היה נכנס רק ביום, והיו חלונות שם, 

שלא יהנה בהיכל מאור שכינה שהיה מבהיק מקדש הקדשים להיכל, כמ"ש הרא"ש ביומא בשם ירושלמי דכשהיה ארון היה 

הכהן הולך לאורו של ארון, ולכך היו הנרות דולקים כדי שלא יהיה ניכר אור הארון ונהנה, וא"כ א"ש עדות לישראל ששכינה 

שורה בישראל, כי לולי כן לא צריך אורה, כדאמרינן )שם( וכי לאורה הוא צריך וכו'.



-לג-    /ת ודהשלישית

חידש שלכך דלקו נרות המנורה בהיכל כדי שלא יהיה ניכר אור הארון שלא יהנה בהיכל מאור 

שכינה שהיה מבהיק מקדש הקדשים להיכל כמ"ש בירושלמי.

על  מבטא  המנורה  שאור  ונמצא  באו.  ובגללה  המנורה,  בנרות  האירה  הארון  אור  כי  נמצא 
אור היחוד שעל הארון, הוא היחוד בין שני הכרובים בקדשי הקדשים, וזו ההוראה שהשכינה 

שורה בישראל, ומהאור הזה נמשך הכח לנר המערבי שיאיר בתמידות להעיד על היחוד השלם 

שהשכינה שורה בישראל בקודש הקדשים. ועל כן המנורה עומד לנכח השולחן, להורות יחוד 

קוב"ה ושכינתיה כנ"ל.

מבקשים בכח זמן רעד"ר, בכח אור שבת חנוכה, ענני באמת ישעך, תן לנו הישועה, הארת 
פנים, כי באור פניך נתת לנו ה"א תורת חיים ואהבת חסד, אור הפנים זהו חיים האמיתיים של 

יהודי. כי עניות אמיתי מרגיש יהודי ברוחניות, ובפרט בתורה, כי תורת הוי"ה תמימה, וכמה 

ה',  ליראת  ה',  לאהבת  שיזכנו  לעני,  תפלה  ואנו מבקשים  דתורה.  עניות  מרגיש  הוא  שלומד 

לתורה ושמחת המצוות.

   ***



-לד-

שיחה ב' - אשגבהו כי ידע שמי

שבת חנוכה תשע"ח

חנוכה סוד 'רגל'

האר"י הק' )פרע"ח שער ר"ח חנוכה ופורים פרק ד28( כתב לבאר שחנוכה הוא בחי' רגל, וזה 
סוד עד שתכלה 'רגל' מן השוק, ובהברכות יש לכוון 'רגל' בשמות הקודש. וצריך לבאר הענין 

מה שחנוכה הוא דוקא רגל, ולמה בפורים לא מצינו כל כך ענין וסוד הרגל.

רמזים בסוד רגל דחנוכה

ויתכן, כי מצד נצח והוד נמצא שגם פורים נכלל בסוד הרגל דחנוכה. עוד אפשר, כי מבואר 
באר"י הק' )ע"ח שער יח פרק ה מ"ת29( כי מה שאין אדם יכול ללכת בקטנותו הוא היינו מפני 

יכול ללכת, ברם בהדי  ימין שהוא הנצח  רגל  יכול ללכת, אבל  רגל השמאל, בחי' הוד, אינו 

הוצא לקי כרבא )ב"ק צב:(, ונמצא כי עיקר חולשת הרגלין המבטא לקטנות  ברגל שמאלי והוא 

בהוד, ולכן חנוכה דוקא שהוא בהוד הוא סוד הרגל.

גם י"ל כי רגל הוא סוד עליה לרגל, כמ"ש )שמות כג, יד( שלש רגלים תחג לי בשנה, ואשר מזה 
)מתני' חגיגה ב. ובגמ' ד.( לפטור את מי שאינו יכול לעלות ברגליו והחיגר וכיו"ב, וכן  למדו חז"ל 

28 זה לשון הפרע"ח, ולפי שעיקר המשכה הוא מאותו האור הנמשך אליה מן הראש, שהוא הו"יה אהי"ה, כי כשהם מלאים 

ביו"דין הם גי' 'רגל', ואין האור הזה יכול להמשיך אליה אלא זמן מועט, לכן גם מצות הדלקה אינה אלא זמן מועט, וזהו עד 

שתכלה 'רגל' מן השוק וכו'. והנה בברכה ראשונה יכוין כשאומר ברוך אתה י"י, יכוין כי הוי"ה זו דע"ב דיודי"ן, גם תכוין לחבר 

אהי"ה דיודי"ן, ושניהם גימטריא 'רגל', וזה עד שתכלה 'רגל' מן השוק. ובברכת שעשה נסים כתב: גם במה שבארנו במלת 

נ"ר, כי יש בו יחוד הויה דע"ב עם אהיה, תכוין כי גם אהי"ה זו היא ביודי"ן, אז שניהם גימטריא 'רגל', כי גם חנוכה גימטריא 

רג"ל - נ"ל שצ"ל 'נקרא רגל', כנזכר בתיקונים, ע"כ.

29 וז"ל, ואמנם ראה המאציל העליון שאין מציאות לברר ז"א תוך עיבור רק עד הנצח, כי בכל חדש וחדש הוא מתברר ספירה 

א' ממנו, ומן הכתר עד נצח הם ח' ספירות כשתמנה הדעת עמהם. והנה בחדש הח' נשלם להתברר נצח של ז"א, אבל הוד יסוד 

ומלכות לא יוכלו להתברר מרוב הקליפות והסיגים שבהם, שהם ג' תחתונים סמוכים לקליפות. וגם עם מה שכבר הודעתיך 

כי השקר אין לו רגלים, והוא סוד החיצונים הנקרא שקר, ואין לו ב' רגלים שהם נצח הוד, רק רגל א' שהוא הוד לבד, ושם יש 

לו אחיזה בסוד הוד דוה, כמ"ש )איכה א, יג( כל היום דוה, ובו נחרב הבית באלף הה' הרמוז בהוד, והוא סוד רגל של ק' של 

שקר, נמצא כי מהוד ולמטה יש להם אחיזה אל החיצונים גדולה מאד, ולכן אין כח בעיבור להשלים ולברר אותן, ואז נולד ז"א 

ויצא לחוץ כנלע"ד ששמעתי. אך אני זוכר שאמר לי מורי זלה"ה שגם הנצח נתברר ואינה עולה מן המנין העיבור, והטעם כי 

בהדי הוצא לקי כרבא, כי להיות נצח הוד תרי פלגי דגופא לכן כיון שההוד לא נתברר גם הנצח לא עלה בחשבון בירור אע"פ 

שנתברר, ואיני יודע איך הוא מתיישב, ע"כ.

ובשער ההקדמות )דף מא עמוד א( כתוב, ואם תשאל, והרי אמרנו כי ההוד לבדו, שהוא רגל שמאל, לא הוברר, אבל הנצח 

שהוא רגל ימין כבר הוברר בהיותו במעי אמו, והרי אנו רואים בעינינו כי הולד חלוש בב' הרגלים בהשואה אחת. והענין הוא, 

במה שאמרו רז"ל בהדי הוצא לקי כרבא, רמזו בזה, כי הנצח והוד תרי פלגי גופא אינון, כנודע כי אחים הם ולא יתפרדו, וכיון 

שההוד לא הוברר מחמת הסיגים שבו, גם מה שהוברר מן הנצח איננו מתגלה עד שגם ההוד יתברר ע"י היניקה, ולכן הוא חלש 

בשתי רגליו אף גם הימני אעפ"י שהוברר תחילה, כי איננו מתגלה עדיין כנזכר.



-לה-    /ת ודהשלישית

נודע מכוונת האר"י הק' 'חנוכה' הוא צירוף חנ"ה כ"ו )פרע"ח שם30(, ורומז על חנה אמו של 

שמואל, כי אלקנה עסק בעליה לרגל, כמו שאמר הכתוב )שמואל א, א( ועלה האיש ההוא מעירו 

מימים ימימה להשתחות ולזבוח לה' צבאות בשילה, ואמרו חז"ל )ילקו"ש שמואל רמז עז31( 

שבימיו לא עלו ישראל לרגל למשכן שילה, ואלקנה עורר את כולם על הדבר וגרם לעלייתם 

)פרע"ח שם(.  'אל' בסוד אלקנה כמובא בדברי האריז"ל  סוד שם  וחנוכה  לרגל.  ישראל  בני  של 

ובכן יובן ענין רגל דחנוכה בסוד עליה לרגל שעורר אלקנה, ועולה בקנה אחד עם כוונת חנ"ה 

כ"ו. אבל כל אלו הם רמזים סביב הדבר, ושורש הדבר עדיין צ"ב. 

רגל סוד עקבתא דמשיחא

אכן אפשר לבאר סוד הרגל דחנוכה, כי רגל נודע בכל מקום שהוא סוד עקבתא דמשיחא )סוטה 
מח:(, המורה על בירור הקליפות שיהיה טרם הגאולה בסוד )משלי ה, ה( רגליה יורדות מות, וכן 

ידוע שנשמות הדור האחרון לפני ביאת משיח הן כנגד רגלי אדה"ר ועל כן נקראים "עקבתא 

דמשיחא" )שער הגלגולים פרק א בסופו(. 

)סיפורי מעשיות, סיפור יג( לא ביאר הבעטליר השביעי, הוא הבעטליר בלא  סוד מה שרביה"ק  וזה 
מה  ועי'  דמשיחא.  'עקבתא'  בחי'  הרגלים,  שיתוקנו  בזמן  שיבא  משיח,  סוד  שהוא  'רגלים', 

שביארנו בספר ורב חסד על סיפורי מעשיות שם.

עכ"פ משיח הוא בחי' עקביים, עקבתא דמשיחא, משיח מחכה מתי יכול לבוא, כנודע מ"ש 
חז"ל )סנהדרין צח.( על הפצעים וכאבים שמשיח סובל. משיח מחכה מאד על הגאולה. כשיבוא 

ויאיר  שיתגלה  חשכי,  יגיה  אלקי  ה'  נרי  תאיר  אתה  כי  כט(  יח,  )תהלים  בשלימות  יתקיים  משיח 

החושך כמ"ש בתרגום יונתן שם מטול דאנת תנהר שרגא דישראל דמטפיא בגלותא, דאנת הוא 

מריה דנהורא דישראל, ה' אלהי יפקנני מחשכא לנהור יחמנני בניחמותי דעלמא דעתיד למיתי 

30 וז"ל, פי' חנוכה, הוא חנ"ה כ"ו, והוא שיונקת המלכות מאימא עלאה הנקרא חנ"ה, העולה ס"ג, כי חנה בבינה, ושם שם 

ס"ג, ושרשו הוא ייא"י, מספרו 'אל', כמספר הוי"ה עם ד' אותיות והכולל, וזהו חנ"ה כ"ו. וזש"ה, ואת חנה אהב וה' סגר רחמה, 

)הגהה א"מ 'אלקנה' גי' 'אל' במלואו, 'אלף למד'(, פירוש כי אלקנה הוא בחינת אבא וחנה בחינת אימא ואינו יכול להזדווג 

עמה לפי כי ה' סגר רחמה, ר"ל שנה"י דבינה שם נעלמים בראש ז"א בסוד מוחין. וז"ס בספרא דצניעותא, אתי מפתחא דכליל 

שיתא לכן או"א אינם יכולים להזדווג ביחד, אבל מסתלקות למעלה ומזדווגת, וזה סוד ועלה האיש ההוא מעירו, ואז מזדווגין 

יחד.

31 זה לשון המדרש, אלקנה, אשתו בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל, ובאים ולנים ברחובה של עיר, והיתה 

המדינה מרגשת, והיו שואלין אותן להיכן תלכו, ואומרים לבית ה' שבשילה, שמשם תצא תורה ומצות, ואתם למה לא תבואו 

עמנו ונלך יחד. מיד עיניהם משגרות דמעות, אומרים להם נלך עמכם, ואומרים להם הן. עד לשנה הבאה חמשה בתים, לשנה 

אחרת עשרה בתים, עד שהיו כולם עולים. ובדרך שהיה עולה שנה זו לא היה עולה שנה אחרת, עד שהיו כולם עולים. אמר לו 

הקב"ה, אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לכף זכות וחנכתם במצות וזכו רבים על ידך, אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל 

לכף זכות ויחנך אותם במצות, הא למדת שבשכר אלקנה – שמואל, ע"כ. ועיין עוד פרקי דרבי אליעזר )פ"ח(.



-לו-

לצדיקיא. ועל זה בא חנוכה בסוד 'רגל' להאיר בבחי' רגל – עקבתא דמשיחא, בבחי' כי אתה 

תאיר נרי ה' אלקי יגיה חשכי.

יעקב אבינו – עקבתא דמשיחא

והנה בצאת יעקב אבינו מבאר שבע בדרכו לחרן כתיב )בראשית כח, יח( וישכם יעקב בבקר ויקח 
אופנים  כמה  ויש  ראשה,  על  שמן  ויצוק  מצבה  אותה  וישם  מראשותיו  שם  אשר  האבן  את 

בחז"ל ובספה"ק לבאר מהיכן היה לו ליעקב שמן, הלא את הכל לקחו ממנו. )בר"ר סט ח( "ויצק 

)פענח רזא( שיעקב טמן שמן  שמן על ראשה שופע לו מן השמים כמלא פי הפך". יש אומרים 

במקלו שהיה חלול, . וכן מובא שאחרי שיצק יעקב אבינו שמן על ראשה ראה שהשמן נשאר 

לו כמות שהיה )שפתי כהן עה"ת32(, וזה רמז לנס חנוכה33, שנעשה נס בפך שמן שלא כלתה. 

ומעשה  בשמן,  התעסק  יעקב  עכ"פ  המזבח.  לחנוכת  רמז  המזבח,  עשה  מלבן  בחזירתו  וכן 

אבות סימן לבנים בזמן החשמונאים בנס חנוכה.

ובאמת יש הרבה רמזים בספה"ק בקשר יעקב לנס חנוכה, אבל נקודת כולם בפנימיות הדברים 
הוא כי 'יעקב' בחי' 'עקב' שהוא ה'רגל', סוד עקבתא דמשיחא, ועל כן התעסק יעקב בהכנת נס 

חנוכה שהוא בחי' 'רגל' להאיר בסוד עקבתא דמשיחא.

כא(  יד,  )שמות  שנאמר  לישראל  סוף  ים  קריעת  נס  היה  ובזכותו  'יבקע',  אותיות  'יעקב'  והנה 
אותיות  'עקב'  בחי'  יעקב  ויעבירם,  ים  'בקע'  יג(  עח,  )תהלים  הכתוב  אמר  וכן  המים,  ו'יבקעו' 

'בקע'. ויעקב אבינו רמז זה באומרו )בראשית לב, יא( כי במקלי עברתי את הירדן הזה, שהוא שורש 

הגאולה  שורש  וכן  ה34(.  פסקא  עו  פרשה  רבה  )בראשית  במדרש  כמובא  סוף  הים  לקריעת 

מבעלי  זקנים  בדעת  כבר  והובא  בחיי,  ברבינו  )מובא  ז"ל  אמרו  לבדו,  יעקב  ויותר  כה(  לב,  )בראשית  בפסוק  לשונו  זה   32

התוספות בראשית שם, וכן בתוס' שאנץ פרק גיד הנשה, וסרה טענת הרא"ם כמ"ש בצידה לדרך( אל תיקרי לבדו אלא לכדו, 

מאין בא לו זה הכד, כשיעקב שם האבנים מראשותיו והשכים בבוקר ומצאן אבן אחת ונתבצר לו כד של שמן ויצוק על ראשה, 

וחזר הכד ונתמלא, אז ידע יעקב שהוא מזומן לברכה, ואמר אין זה ראוי להניחו כאן, והוא השמן שנמשחו ממנו המשכן וכל 

כליו והמזבח ואהרן ובניו והמלאכים, ועדיין כולו קיים, כמו שאמרו חז"ל )הוריות יא:( עה"פ )שמות ל, לא( שמן משחת קודש 

יהיה זה לי לדורותיכם, והוא כד השמן של הצרפית שאמר לה אליהו )מלכים א יז, יד( כד השמן לא תכלה, והוא אסוך שמן של 

אשת עובדיה הנביא )שם ב ד, ב(, כשראה יעקב שכל כך נסים עתיד להיות בו סיכן עצמו והביאו, כן מצאתי.

33 בספר ברכת שמואל )להגאון מהרא"ש קאיידנובר בעל שו"ת אמונת שמואל, אבי ה'קב הישר'( פ' מקץ מביא דברי הש"ך עה"ת 

הנ"ל וכותב "והנה פשוט הוא בעיני שגם אותו הפך נתגלה גם כן לבני חשמונאי שהיו חתום בחותמו של כהן גדול של אהרן 

הכהן דכתיב גביה זה לי לדורותיכם לעולם הבא, ובו הדליקו ח' ימים לפי צרכם".

34 כי במקלי עברתי את הירדן הזה, רבי יהודה ברבי סימון בשם רבי יוחנן אמר בתורה בנביאים בכתובים מצינו שלא עברו 

ישראל את הירדן אלא בזכותו של יעקב, בתורה 'כי במקלי עברתי את הירדן הזה', בנביאים )יהושע ד( 'והודעתם את בניכם 

לאמר ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה' ישראל סבא, בכתובים )תהלים קיד( 'מה לך הים כי תנוס הירדן תסוב לאחור וגו' 

מלפני אלוה יעקב'.



-לז-    /ת ודהשלישית

אור  בקיעות  על  רומז  'יבקע',  אותיות  'יעקב'  יעקב,  בזכותו של  בית השלישי  ובנין  העתידה 

עקביים,  בחי'  על  מורה  'יעקב'  כן  ועל  אורך.  כשחר  'יבקע'  אז  ח(  נח,  )ישעי'  כנאמר  הגאולה, 

'עקבתא דמשיחא'.

ועמדו 'רגליו' 

וכן הפטורת  זכריה שנבואתו רומז לנס חנוכה, וכמ"ש ברש"י שם,  כי דוקא בנביא  והפלא, 
שבת חנוכה הוא בנביא זכריה, וכמו שכתבנו באריכות על תורה נ"ד, והפלא כי שם כתוב )זכריה 

יד, ד( ועמדו 'רגליו' על הר הזיתים. ומבואר סוד 'רגל' דחנוכה. )ועי' אור לשמים דרכו בקודש 

בזה35(. 

אמרו חז"ל )שבועות דף טז.( שהר הזיתים יש לה ב' חלקים, ב' דרגות, חלק נתקדש וחלק  והנה 
דברים  ב'  יג:37(  )דף  בהוריות  שאמרו  ע"ד  שהוא  ביארנו  המשחה  הר  חלקי  ב'  וענין  לא36. 

ואילו השמן שבו  יכול להשכיח תורה של שבעים שנה,  נגדיים שיש בזתים, מצד אחד הזית 

יכול להחזיר תורה של שבעים שנה. וזה י"ל ענין ועמדו רגליו על הר הזתים, שזה מבטא אורו 

של משיח, שמשיח יחזיר את התורה שנשתכח בגלות )ראה שבת קלח:(. בביאת משיח יהיה )ישעי' 

יא, ט( כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, היינו כי הזתים שמשכיחין תורה יבקעו.

והנה זית משכיח תורה כנ"ל, אבל שמן המנורה הוא רק טיפה ראשונה, כי עצם הבקיעה של 
זית באותה רגע הטיפה היוצאת כבר הוא שמן זית זך, וזה 'מחזיר' תורה. וזה שיהיה בביאת 

משיח צדקנו 'ועמדו רגליו על הר הזתים', הר הזתים דוקא, שיבקעו הזתים, ויצאו בחי' שמן 

35 אור לשמים )בחוקותי( רבינו הק' מלובלין זצללה"ה פירש, ועמדו רגליו ביום ההוא )זכריה יד, ד(, כי מארי דרגלין העוסקים 

ברצון הבורא ברגליהם ומתאספין יחדיו לכבוד שמים, הם מקימין השכינה הקדושה ומקרבין הגאולה. 

אור לשמים )עקב( והיה עקב תשמעון וכו' )ז, יב(, דהנה כתיב )זכריה יד, ד( ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, דהנה עתה 

בדור הזה צריכים אנחנו לתקן רגלים דא"ק, ועיקר התיקון תלוי שיהי' אהבה ואחוה ודביקות בין אומה הישראלית, ודבר זה 

צריך לפרסם, אע"פ שהדור הזה נוכל לומר עליו שהוא דור דעה, אבל כל אחד אינו רוצה כי אם בתיקונו ואינו משגיח על כלל 

ישראל, והעיקר להשגיח על התיקון העולם. וזה שאמר בזוה"ק )ח"ג קכז ע"ב( עד אימתי ניתיב בקיימא דחד סמכא. כי כשיש 

אחדות בין ישראל נעשה מהם פרצוף שלם וח"ו להיפך:

36 זה לשון הגמ' שם, אבא שאול אומר שני ביצעין היו בהר המשחה, תחתונה ועליונה, תחתונה נתקדשה בכל אלו, עליונה 

לא נתקדשה בכל אלו אלא בעולי גולה, שלא במלך ושלא באורים ותומים, תחתונה שהיתה קדושתה גמורה עמי הארץ נכנסין 

לשם ואוכלין שם קדשים קלים אבל לא מעשר שני וחברים אוכלין שם קדשים קלים ומעשר שני, עליונה שלא היתה קדושתה 

גמורה עמי הארץ היו נכנסין שם ואוכלין שם קדשים קלים אבל לא מעשר שני וחברים אין אוכלין שם לא קדשים קלים ולא 

מעשר שני. ומפני מה לא קידשוה, שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין של ע"א 

ובשתי תודות ובשיר. ולמה קידשוה, למה קידשוה הא אמרת לא קידשוה, אלא למה הכניסוה, מפני שתורפה של ירושלים היתה 

ונוחה היא ליכבש משם.

37 אמר רבי יוחנן כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה.



-לח-

זית זך שיאיר ויחזיר התורה. וכל זה מוזכר בנביא זכריה דוקא, כי זכריה צירוף 'זכר יה', שזוכר 

את ה', היפך שכחת התורה. 

שר של עשו נלחם על פכי שמן – לגרום שכחת התורה

ואכן כך היה ביעקב אבינו, שכשנאבק עם שרו של עשו על דבר פך השמן, פכים קטנים ששכח 
הן פכי השמן כידוע, כי שמן זית מחזיר את התורה, ושרו של עשו רצה לגרום שכחת התורה, 

'יבקע',  אותיות  'יעקב'  שמן.  פכי  להציל  שהתעסק  בעת  דוקא  יעקב  עם  ללחום  בא  כן  על 

עדה"כ אז יבקע כשחר אורך, שנאבק עד עלות השחר, והתגבר וגרם לבקיעות הזית המשכיח 

'לי ראש', שאינו מסיח דעת  'ישראל', שהוא הזכרון  יעקב אבינו לשם  זכה  ושם  את התורה. 

מה', זכרון דעלמא דאתי )כמובא בתורה נד(. 

והוא ממש מה שנאמר אצל היוונים 'להשכיחם תורתך', שעיקר צרת יון היה מה שרצו לגרום 
ויעקב אבינו נאבק  וזה שרצה שר של עשו בהאבקו עמו על דבר פכי השמן,  שכחת התורה, 

אז להציל את בניו מגלות יון וגרם לנצחון ישראל בימי החשמונאים והציל פכי השמן הגורם 

התורה  קרן  ונתרוממה  ראש',  'לי  בחי'  היוונים  את  ישראל  שנצחו  גרם  ובזה  התורה,  זכרון 

והמצוות, ונעשה הנס בפך שמן דייקא.

נבואת זכריה – עקבתא דמשיחא

וזה אפשר בכוונת האר"י הק' לבאר בסוד חנוכה שהוא סוד הרגל, והכוונה לעומת מה שנודע 
שענין חנוכה ונרות חנוכה הוא בחי' )תהלים קלב, ז( ערכתי נר למשיחי, כמ"ש במאור עינים ושאר 

והוא  שני,  בית  בתחילת  ניבא  שהוא  זכריה,  בנביא  הדבר  ומקור  דרכו,  לפי  אחד  כל  ספה"ק 

מדבר על משיח. וזה כוונת האר"י הק' להאיר בזה ה'רגל', ב'עקבתא דמשיחא', וכמ"ש זכריה 

ועמדו 'רגליו', וזהו עומק נבואת זכריה שניבא על בית שני והוא שניבא על הגאולה העתידה38.

38 קהלת יעקב )ערך זת( גם זיתים רומזין על תרין משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, והן שני זיתים משוחי שמן ועליהם 

רומז בנבואת זכריה )ד' ב'( במנורה וגולה אשר עליה, ושני זיתים הן ב' משיחין וע"ש באלשיך שפירוש כעין זה, אך לדרכינו 

שפירשנו באות הקדום דזיתים הן נצח הוד יציבא מילתא דהן שני משיחין, כמו שכתבתי בערך משיח בן דוד ובערך משיח 

בן יוסף שהן בחינת נצח הוד, משיח בן דוד נצח ומשיח בן יוסף הוד, וכשהן יהיו ממולאים במשח רבות החכמה כמו הזית 

הממולא מהשמן אז יתכנו זיתים, וכן זיתים נוטריקון 'זהו 'תוחלת 'ישועת 'מלכינו, שזהו התוחלת שאנו מייחלים ישועת מלכינו 

שיביא לנו אלו הזתים קדישין שהן תרין משיחין, 

וזה שאמר )שם י"ד ד'( ועמדו על רגליו ביום ההוא על הר הזיתים שמשיח נקרא הר כמו שאמר )שם ד' ז'( מי אתה הר הגדול, 

ונקראים הר הזיתים כמו שביארנו שהן בחינת זיתים, ובהן יושפע אור נצח הוד דזעיר דאצילות, וזה שאמר ועמדו על רגליו הן 

נצח הוד בחינת רגלין דידיה, והן יעמדו וישפיע על הר הזיתים שהן המשיחין שהם יהיה כסא ומרכבה לבחינת נצח הוד דזעיר 

ובהן יושפע אור נצח הוד, רמז לדבר נצח והוד דזעיר דאצילות גימטריא דא משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, וזהו ודוד עולה 

במעלה הזיתים, דוד הוא סוד השכינה יהיה עולה מעפרא על ידי מעלת הזיתים שהן תרין משיחין, וכשיהיה עליה לזיתים אלו 

יעלה גם כן קרן דוד ויקום סוכת דוד הנופלת:



-לט-    /ת ודהשלישית

וכבר כתבנו עה"פ )זכריה יד, ט( ביום ההוא יהיה הוי"ה אחד ושמו אחד, ונודע מהאר"י הק' על 
זה הכתוב שלעתיד יהיה הוי"ה - יהי"ה39, ודבר זה כתוב דוקא בנבואת זכריה – זכר יה.

בזכריה ו' מדובר בנבואת זרובבל שיבנה ביהמ"ק, וההדגשה על ה'הוד', הוא יבנה את היכל 
הוי"ה והיא ישא 'הוד' )פסוק יג(, שביהמ"ק נקרא הוד, וכן הוא אצל בנין שלמה, ובזה מיושב 

ט'  ובזכריה  המרחיקין.  דמים   – 'דוה'  נעשה  הכי  בלאו  כי  הק',  האר"י  הוד שמבאר  ענין  כל 

)פסוק יג( ועוררתי בניך ציון על בניך יון, וצ"ב הכוונה על בניך יון, וכי יון בניך הם. אך הכוונה 

'דוה',  מ'הוד'  נעשה  חיצונית  חכמת  דיבוק  ע"י  רח"ל,  ליוונים  בניך שנהפכו  המתיוונים,  על 

העלמה על כבוד שמים.

סוד חנוכה המתבאר בעקידת יצחק

במאור עינים )פ' מקץ40( בדרושי חנוכה מבאר עבודת אברהם אצל העקידה להכין נס  והנה 
חנוכה לבניו, שהתפלל שינצחו את היונים בימי מתתיהו, ועל זה אמר )בראשית כב ה( 'שבו לכם 

ו'יבקע'  ה(  )שם פסוק  ענין  וי"ל שזה  כ"ה בכסלו.  עד  כה',  עד  נלכה  והנער  ואני  פה עם החמור 

עצי עולה, להאיר על זמן 'עקבתא דמשיחא - כשחר אורך', שחנוכה בחי' רגל המאירה בגלות 

בסוד עקבתא דמשיחא, עד כי יבא שילה במהרה, כאמור. 

'ויבן  המנורה.  אש  הוא  אש,  איזה  שם  יש  כי  שראה  וגו',  האש'  את  בידו  'ויקח  ו(  )פסוק  וכן 
נמצא שם בהר  היה  רומז על חנוכת המזבח, שהרי אברהם  )פסוק ט(,  שם אברהם את המזבח' 

המוריה, מקום המקדש, ושם הכין ובנה וחינך מזבח לה'. וכן מצינו )פסוק ד( 'וירא את המקום 

מרחוק', בחי' ראייה שמצינו רק בנר חנוכה, כמ"ש )שבת כג.( הרואה נר של חנוכה צריך לברך. 

'וירא את המקום מרחוק' מורה על הארת נר חנוכה המאירה למרחוק, כדרך הנר שהוא מגדל 

אור להולכי דרך, ואז 'ויאמר אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה', עד 

כ"ה בכסלו.

39 ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. כי הנה עתה בגלות נקראים זו"ן דודים, ואו"א רעים, כי או"א לא מתפרשין לעלמין, 

וזו"ן לזמנין מתפרשין. אבל לעתיד, יהיה ה' אחד, ז"א, ושמו, שהוא נוקבא, יהיה ג"כ אחד, פב"פ, כמו או"א. נמצא, שהשם 

לא יהיה יהו"ה, שהוא מורה הו' על בחי' ו"ק, אלא השם יקרא י"ה. כי כשם שחו"ב נק' י"ה, כך יקראו זו"ן. כי ז"א יהיה תמיד 

בן י"ס שלם, והנוקבא תהיה במדרגתה הראשונה.

40 בדרוש לחנוכה כתב, כן רמז אברהם אבינו עליו השלום על חנוכה באומרו )בראשית כב, ה( שבו לכם פה עם החמור ואני 

והנער נלכה עד כה, הוא כ"ה בכסליו, שהתפלל שינצחו את היונים בימי מתתיהו. וכמו כן יוסף הצדיק חרד על הדבר ורמז 

בדברו עם בנימין אלהים יחנך בני )שם מג, כט(, יחנך לשון חנוכה, שיעשה השם ניסים ונפלאות בחנוכה. ובכל שנה ושנה 

יש מפלת הרשעים של אומות העולם שונאי הדת, עד שיפלו ויתבטלו לגמרי ויבוא משיח צדקינו במהרה בימינו. וזהו ערכתי 

רגלי  וזהו עד שתכלה  כל הקליפות.  ויתבטלו  נר חנוכה הוא הערכה שיבוא משיח צדקינו  מן  יז(  )תהלים קלב,  נר למשיחי 

דתרמודאי, הוא הקליפה, כדכתיב )ראה דברי הימים ב ח, ד, זוהר ח"ג רלג.( תרמוד בהרים.



-ל-

עליה לרגל – אברהם אבינו

ואמרו  נדיב  בנעלים בת  יפו פעמיך  ז, ב( מה  )שה"ש  לרגל אמר הכתוב  ישראל העולים  בשבח 
נדיב, בתו של אברהם  נאים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל, בת  ג.( מה  )חגיגה  חז"ל 

אבינו שנקרא נדיב, שנאמר )תהלים מז, י( נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם, אלקי אברהם ולא 

אלקי יצחק ויעקב, אלא אלקי אברהם, שהיה תחילה לגרים.

נפלא הדבר מה שקורא הכתוב לעולי רגל 'בת נדיב', ודייקא במצוה זו כינה הכתוב  ובאמת 
את מקיימי המצוה בתו של אברהם אבינו. אכן סוד אברהם אבינו בעלייתו להעקידה היה עליה 

לרגל ממש, שעלה למרום הרים, הר המוריה, מקום המקדש, לעשות נחת רוח ליוצרו. וכן אמר 

)פסוק יד( ויקרא אברהם שם המקום ההוא הוי"ה 'יראה' אשר יאמר היום בהר הוי"ה 'יראה', ע"ד 

שאמר הכתוב במצות עליה לרגל )שמות כג, יז( יראה כל זכורך, ודרשו )חגיגה ב.( כדרך שבא לראות 

לענין  וזה שאמר הכתוב  יראה.  יראה  בכפל  כאן אמר אברהם  גם  'יראה',  'יראה'  ליראות  כך 

עליה לרגל 'מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב', בת אברהם אבינו, כי אברהם הוא ראשון ואב 

לכל עולי רגלים.

עליה לרגל - חנוכה

ומעתה נפלא הדבר גם מה שרומז שם בעת העקידה סוד חנוכה, עד כה, עד כ"ה בכסלו, כי 
שניהם ענינם אחד, חנוכה סוד ה'רגל' כמ"ש האר"י הק', ובסוד עולי רגל.

שהעיר  זה  הוא  ודייקא  כנ"ל,  ואלקנה  חנה  מכוונת  הק'  באר"י  כמ"ש  חנוכה,  סוד  ואלקנה 
)רבה פרק ח( אלקנה היה עולה לשילה  את ישראל לעלות לרגל כנ"ל, וכמובא בתנא דבי אליהו 

ארבעה פעמים בשנה, שלשה מן התורה ואחת שקיבל עליו הוא בנדבה, שנאמר ועלה האיש 

ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבוח לה' צבאות בשילה וגו'. וזה סוד הרגלים, וסוד 

אברהם אבינו שעשה עלייה לרגל, בעלייתו להעקידה, וסוד רגל דחנוכה, וסוד חנ"ה כ"ו. 

ראיית נר חנוכה – ליראות את פני ה'

בעליה לרגל יש סוד כדרך שבא לראות כך בא ליראות )חגיגה ב.(, וכל מצות עליה לרגל נקראת 
פטור  לראות  יכול  שאינו  הסומא  טעמא  ומהאי  ראיה',  'קרבן  וקרבנו  זה,  שם  על  'ראייה' 

מלעלות לרגל. וכן מצות נר חנוכה כוחו בעינים ובראיה, דבר שנמצא רק בנר חנוכה, כמ"ש 

)שבת כג.( הרואה נר של חנוכה צריך לברך כנ"ל, ולא נמצא עוד כמותו, הרי מצות חנוכה וראיית 

נרות חנוכה בזמן הזה הוא בסוד עלייה לרגל ליראות את פני ה'. 



-לא-    /ת ודהשלישית

וכמו אלקנה בזמנו היה מעורר את ישראל לעלות וליראות את פני ה', כן בחנוכה בסוד חנה 
לבני  להוסיף  יפה  וכחם  ה',  פני  את  ליראות  לרגל  לעלות  ישראל  בני  את  מעוררים  ואלקנה 

ישראל כח ועוז ומסייעת לזה. וכדרך שבא לראות כך בא ליראות, יהודי המסתכל בנר חנוכה 

נתעורר בו נשמתו, בחי' נר הוי"ה נשמת אדם חופש כל חדרי בטן )משלי כ, כז(, ועיניו מאירות 

בנרות.

 ***



-לב-

שיחה ג – קרבה אל נפשי

)ויגש תשע"ז(

ְקָרא הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי ְולֹא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו  ִבים ָעָליו ַוּיִ ּצָ ק ְלֹכל ַהּנִ ִהְתַאּפֵ
ע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו )בראשית מה א(: ִהְתַוּדַ ּבְ

ולא יכול יוסף להתאפק

סוד  הוא  שיוסף  בספה"ק  ומובא  להתאפק"  יוסף  יכול  "ולא  אומרת,  הקדושה  תורתינו 

הגאולה, שיהיה "אחישנה" )ישעיה ס כב(, וכפי' רש"י "זכו אחישנה לא זכו בעתה", ע"י שאינו 

יכול להתאפק מביא הגאולה, אע"פ שיש סדר המוקדם והמאוחר, אינו יכול להתאפק ומביא 

הגאולה לפני זמנו41.

ואינו  'אע"פ שאינו ראוי  חי כל חייו מתורה מצוות ומעשים טובים, ומבקש מהשי"ת  יהודי 

אדוני,  בי  ואומר  השי"ת,  אל  ניגש  יהודה,  אליו  ויגש  חינם',  חסד  לעשות  דרכך  כן  כי  כדאי 

כמבואר בספה"ק, מבקש ומתחנן על הגאולה, מתגעגע ומשתוקק לראות פני אלוקיו, עד שלא 

יכול יוסף להתאפק, כביכול השכינה הקדושה אינו מתאפק ומביא גאולה לעולם.

וראו כל עמי הארץ

יוסף הצדיק היה לו בחינת 'וראו כל עמי הארץ כי שם הוי'ה נקרא עליך ויראו ממך' )דברים כח 

כמו שיהיה לעתיד  בזה  ומתקיים  כנגדו,  אומות העולם מתבטלים  חן שאפי'  חן דקדושה,  י(, 

במלך המשיח 'כי מלאה הארץ דעה את הוי'ה כמים לים מכסים: והיה ביום ההוא שרש ישי 

אשר עמד לנס עמים 'אליו גוים ידרשו' והיתה מנחתו כבוד': )ישעיה יא ט-י(', ויוסף הצדיק שהיה 

שנשמת  וכמה  בעולם,  והגלות  הרע  שורש  היה  ופרעה  פרעה42,  לפני  וביזהו  השפלות  בשיא 

ישראל סבלו ונטמאו משך שנות גלות מצרים, על ידי עומק הרע של פרעה ומצרים.

41 פרי צדיק )ויגש א( וכדאיתא בשם הצדיקים שענין מלחמת גוג ומגוג והריגת משיח בן יוסף כבר עבר עלינו. וכמו כן יהודה 

היה סבור שכבר הוא סוף התיקון ונצרך חבלי משיח ונסתפק מה שנצרך וזה קיבל על עצמו. ואחר שקיבל עליו עבדות שיסבול 

הוא בעד הכלל אז ולא יכול יוסף להתאפק אף רגע אחד כיון שהגיע עת התגלות שלו. כמו כן יהיה בעת קץ שלא יעכב המקום 

אף רגע וזהו שנאמר אני ה' בעתה אחישנה כשיבא העת יהיה חיש מהר:

42 מדרש תנחומא )מקץ פ"ג( אתנו נער עברי עבד וגו' ארורים הרשעים שאפילו הטובה שעושים מתכוונים לרעה שאמר שר 

המשקים נער שאינו בר דעת עברי עבד לשון גנאי שכך כתיב בספריו של פרעה שלא ימלוך עליהם עבד.



-לג-    /שיחהג קרבהאלנפשי

אם כן מה ראה פרעה ביוסף ולמה כיבד אותו, אלא ידוע שהרע אין לו שום חיות בבריאה רק 
מה שמושך מהטוב, וכמו שידוע שכל כוחות הטומאה מקבלים חיות משבירת הכלים )האריז"ל(, 

ותכליתם ליהות בטל לטוב ופרעה ראה דברים מבהילים, 'ולא נודע כי בא אל קרבנה', ופרעה 

עומד משתומם ואינו יודע איך לשית את נפשו, והיינו פרעה נראה לו העולם הזה והגשמיות 

לטוב והתכלית, והרוחניות ונשמת ישראל בשורשה שאינו לתכלית ונראים כרע, והנה בחלום 

הבריאות:  הראשונות  הפרות  שבע  את  והרעות  הרקות  הפרות  'ותאכלנה  כ-כא(  מא  )שם  רואה 

ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה': והיינו יבלע הרע 

הנראה לרע את הנראה לטוב ולא ישתנה הרע מהתפעלות הנראה לטוב שבו. עד שמבין שצריך 

להגיע אל הקדושה, יוסף הצדיק, שיש לו את הכוח לבוא אל תוך הרע הגמור, ששם אין שום 

הכרה בשום דבר טוב, ושם עומד ומפרסם בלעדי – אין עוד מלבדו, וגם פרעה מבין שלו מגיע 

המלוכה, רק יוסף הוא יכול לכלכל ולפרנס את כל העולם, וכמו שאמרו חז"ל שכל מי שהטמין 

תבואה מלבד יוסף נרקב תבואתו כי רק יוסף היה לו כח זה.

להוציא יקר מזולל

לעניינינו עבודת יוסף הצדיק עבודת הצדיקים, לקחת ולעורר הטוב שבכל יהודי, כמו כשיש 
אותו  לוקחים  אזי  הלמודים  ספסל  ועזב  קצת  ירד  כך  ואחר  ולילה,  יומם  והגה  שלמד  בחור 

ומראים לו את העבר שלו המבחנים והחידושים שכתב בימים הטובים, ומזכירים לפניו עריבות 

נעימות חשקות התורה שחש בימים ההם, ועל ידי זה מעוררים בלבו געגועים לחזור ללמודו.

כמו כן יש ויהודי נפל למה שנפל ר"ל, בעומקא דתהומא רבה, נתדרדר כל כך עד שאינו זוכר 
צורת א"ב, כל כך מרוחק מהתורה ומצוות ה"י, רק הצדיק שהוא בחי' יוסף הצדיק, הוא יכול 

להיכנס אל מקומו השפל, ולעורר ולגלות הטוב שבו, ולהשיבו אל השי"ת, זה הכוח של יוסף 

הצדיק לקחת את היהודי שכל כך מנותק מהרוחניות עד שלא נודע כי בא אל קרבנה, לכאורה 

אין לו שום שייכות עם הקדושה, ורק יוסף יכול להחזירו, )ובזה יובן סוד האריכות החלל פנוי במצרים עי' 

ליקו"מ קמא סד(.

השבטי י-ה היו במעלה גדולה כל כך, בני אברהם יצחק ויעקב, התעלות כזו, שלמות הבריאה, 
עד שהתנסו ונפלו 'מאיגרא רמא לבירא עמיקתא' באו לערוות הארץ ונתגלגל הדבר עד שאמרו 

"הננו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו" )בראשית מד טז( שפלות כזו למכור את 

עצמם לעבדים, ורק יוסף הצדיק יכול לקחת אותם במצב מיואש כזה ולהוציאם, והתנאי לדבר, 

שיהיה האיש בטל אל הצדיק, אז הצדיק לא יוכל להתאפק, ומתגלה "אני יוסף", שהכל היה 

לטובה, והכל היה רק להתקרב אל השי"ת.



-לד-

יתן לכם רחמים לפני  יד( "ואל שדי  )שם מג  נתן להם ברכתו  עומק הברכה שיעקב אבינו  וזהו 
וחסדיו של  מידות של רחמים שהכל מרוב רחמיו  הי"ג  לחיות עם  האיש" שיהיה להם הכח 

"אלהים חשבה  כ(  נ  )שם  יוסף  להם  זה מה שאמר  ובאמת  יוסף  וזהו  האיש  לפני  וזהו  השי"ת, 

'הגביע'  בסוד  רמזים  ברמזי  יוסף  עשה  והכל  רב",  עם  להחית  הזה  כיום  עשה  למען  לטבה 

הרמוז בשם 'ע"ב-י"ג מידות של רחמים.

אני יוסף

היה  ההסתרות  כל  שמתחת  איך  הכול,  הבינו  הם  יוסף'  'אני  אחיו  אל  הצדיק  יוסף  כשאמר 
נקודת הצדיק שמשך אותם חזרה אל הקדושה, וסובב עמהם עד שהתבטלו אל הצדיק ונושעו.

ולכאורה קשה, הלוא כשאדם יבוא ויתחיל לגלות לאנשים סודם ועניינם הפרטיים, במתווה 
של רוח הקודש, ואנשים האלו יתפלאו ממנו וילכו אחריו שולל, ואחרי זמן יתוודעו שהאיש 

ידי עילה כשרה או לא, לא בלבד שיפסיקו  ההוא היה אדם פשוט שנודע לו כל הדברים על 

והתחכם  אותם  שרימה  זה  על  מכך,  גרוע  או  אותו  יבזו  עוד  אלא  אחריו,  ולילך  בו  להאמין 

עליהם.

אם כן קשה מאוד, הלא בזמן שהשבטים שמעו "אני יוסף" תפסו מיד שכל מה שנעשה עמהם 
- סיבב יוסף הצדיק בעצמו, הוא זה שהטמין הגביע בשקו של בנימין, הוא זה שהטמין כספיהם 

בשקי התבואה, וגם מובן מאוד איך ידע הכול עליהם, סדר לידתם וכו', ולכאורה למה דייקא 

עכשיו התבטלו לפניו אחרי שגילו שהוא סיבב אותם.

אלא כאן הגיעו להכרה כמו הבן מלך שנתחלף )סיפורי מעשיות מעשה י"א( שהיה מלא התמרמרות 
התבוננות  של  בזמן  אבל  שטות43,  מעשה  לעשות  שהלך  עד  השי"ת  עמו  שסיבב  גורלו  על 

כשצעק 'למה עשה לי אלוקים זאת', התחיל להבין שאדרבא44, זה שהשי"ת הוא זה שמסבב 

43 )ספר סיפורי מעשיות - מעשה יא( ונתישב הבן הנ"ל לעקר משם. ונתן לו אביו ממון הרבה והלך לו. וחרה לו הדבר מאד לבן 

הנ"ל )אשר הוא באמת בן המלך( על אשר נתגרש ממדינתו בחנם, כי הסתכל בעצמו: למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם 

אני בן המלך, בודאי אינו מגיע לי זאת, ואם איני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחנם, כי מה חטאי? והרע לו 

מאד, ומחמת זה לקח את עצמו אל השתיה, והלך לבית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו להשתכר ולילך בשרירות לבו מחמת 

שנתגרש בחנם: 

44 )שם( והבן הנ"ל, שנתגרש )אשר הוא בן המלך באמת( ועשה מה שעשה ובזבז מעותיו, פעם אחד יצא לבדו לטיל. והניח 

לשכב, ובא לו על דעתו מה שעבר עליו, וחשב מה זאת עשה אלקים לי: אם אני הבן מלך בודאי אינו ראוי לי זאת, ואם איני בן 

המלך גם כן אינו מגיע לי זאת, להיות בורח ומגרש. ונתישב בדעתו: אדרבא, אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף 

את בן המלך ושיעבר עליו כנ"ל, אם כן היתכן מה שעשיתי? וכי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי? והתחיל להצטער 

ולהתחרט מאד על המעשים רעים שעשה, ואחר כך חזר למקומו וחזר אל השכרות, אך מחמת שכבר התחיל להתחרט, היה 

מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם: 
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השבטים  כן  כמו  לטובתך,  שהכול  ולהבין  רצונו,  לפני  להתבטל  צריך  שאתה  לך  הרי  הכול 

הבינו אז, שכל מה שעברו היה כדי להגיע לרגע של הכנעה והכרה בנקודת צדיק, והתגלות 

ידי רחמנותו של הצדיק,  יוסף הצדיק האיר בהם שגם כל מה שעברו הגיע להם במיוחד על 

שמחזיר את כל העולם אל השי"ת.

יותר,  ועוד  יותר  עוד  עצמו  את  שמכניע  עד  לבי,  שברה  חרפה  שעובר,  מה  עובר  יהודי  וכן 
בטוב  ולבאר  הכול  לקחת  ובמקום  לאחור,  מסתכל  זמן  ולאחר  באמת,  בשפלות  לבו  ונתרכך 

אשם  ומי  בא,  זה  למה  שונות,  ואמתלאות  בתירוצים  אופניו,  על  ודבר  דבר  כל  ודעת  טעם 

בזה, הוא מרים עיניו אל השי"ת בלב נשבר, ושומע את ה"אני יוסף", ובא ומסתכל על הכול 

בהסתכלות שהצדיקים מאירים בנו.

שכר על הפרישה

השבטים היה להם הכוח לקחת כל ההנחות והיסודות שבנו במשך השנים, ולשים הכול בצד, 
ולהתחיל הכול מחדש, וכן יש לפעמים אדם שבונה הנחות והלכות, שיטות ויסודות על חבירו, 

והולך עם זה עשרות שנים, וכל הזמן רק מוסיף בהירות וראיות ובונה בנין גדול מאוד, שהולך 

לערר  שמתחיל  אחד,  קטן  פרט  עוד  לו  נתוודע  אחד  שביום  עד  למרחקים,  ונראה  ומתחזק 

ולבדוק מחדש ההנחות  זוכה מתחיל לעשות חשבון בנפשו  ואז אם  יסודותיו,  על  כל הבניין 

לו אז כפשוטו,  נראה  ואז מוצא שהדבר שהיה  הראשונות שהיו אבן הפינה לבניין המפואר, 

היה טעות וכבר אמרו 'טעות לעולם חוזר'.

וכל פעם שחוזר  גג,  גג על  ובונה מערכה שלימה,  יש ואדם לומד איזה סוגיא  בתורה,  וכמו 
וכותב  ויושב  הסוגיא,  מכמני  כל  ולבאר  לפרש  ונכנס  והבנות,  חידושים  מוסיף  לימודו  על 

קונטרסים על קונטרסים מלא וגדוש מפה אל פה בעמקות הסוגיא, עד שבא לכדי ספר, והולך 

ודורש ברבים שנים ארוכות, עד שבימי זקנותו מקבל פשטות בהבנת התורה, בבחי' 'תלמידי 

חכמים כל זמן שמזקינים דעתן מתישבת עליהם )סוף קנים(', כמה קשה לו לחזור מכל מה שלמד 

זה  כח  ומקבל  לאמיתו,  אמת  גם  יש  אבל  לפרפראות,  וטוב  אמת  הכול  ולומר  חייו,  ימי  כל 

)פסחים דף כב ב( "כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר  משמעון העמסוני שאמר 

על הפרישה", ומי לנו גדול יותר מגדולי המקובלים אשר יסודתם בהררי קודש כתבו מהדורא 

קמא ובתרא, שכל העולמות משתנים, ולא אמרו משנה  הראשונה לא זזה ממקומה.

כמו כן אצל שני בני אדם, שהאדם מלא טענות על חברו, עד שביום אחד מתחיל להבין שטעה 
בו, וחוזר מכל מה שחשב אמר ועשה, וכן היה אצל שבטי י-ה, במקום להתרעם על יוסף על 
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ובאו  השנים,  במשך  וסברו  שאחזו  מה  כל  על  הנפש  חשבון  ועשו  עמדו  עמהם,  סבב  אשר 

להסתכלות חדשה.

עמו  מה שנעשה  כשמבין שהכול  הגאולה,  אור  לעצמו  מביא  שיהודי  אורו של משיח,  וזהו 
הכול מסבב השי"ת ברחמים לטובתו, וזה מה שהצדיקים מאירים בנשמות ישראל התנוצצות 

הגאולה, להבין ולדעת שהכול לטובה ולברכה, וזה היה עבודת יוסף הצדיק.

ויחי יעקב בארץ מצרים

בני ישראל עומדים במוצש"ק לפני שנכנסים לעשרה בטבת, רוצים להישאר עם קדושת אור 
השבת, שיאיר למוצאי שבת, לעשרה בטבת, אחרי מאות שנים שיהודים ממעטים חלבם ודמם 

בהצטערם על צער השכינה, מבקשים מהשי"ת סליחה מחילה וכפרה, השב השראת השכינה 

בתוכינו.

שכינתך  תשרה  אלינו,  תשוב  אבל   – אליך  לשוב  רוצים  אנו   – השיבנו  מהשי"ת  מבקשים 
יותר  נהיה  שעבר  יום  שכל  במצרים  ישראל  בני  ואצל  השבטים  אצל  שהיה  וכמו  בתוכינו, 

קשה, עד שבאמצע נראה היה שכבר יוצאים והאמינו במשה, ואז רק התרבה ההסתרה, ונראה 

כאילו אין דרך לצאת, נסיונות כאלו, עד שיוסף הצדיק, והצדיקים שבכל דור, 'ולא יכול יוסף 

להתאפק', בא זמן שנשמת הצדיק מרגיש באורו של משיח, ומתגלה "אני יוסף".

י"ל יוסף הצדיק אמר "העוד אבי חי", אבי מלשון 'אהבה' היות שמהות אהבה עצמית הינה 
הגלות,  'זהו  להם  ואומר  ישראל,  בנשמות  ומעורר  בא  הצדיק  השם  אהבת  וזהו  לבן'  'אב 

וצריכים להתחזק, עוד מעט והגאולה קרובה', ואז "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה", 

אחרי התגלות יוסף, עדיין יושבים בגלות בארץ מצרים, אבל "ויחי" חיים של גאולה, קרבה אל 

נפשי גאלה.

ובוודאי שמבקשים כל הזמן 'עד מתי עזך בשבי ותפארתך ביד צר', שיסור מאתנו החשכות 
שנחיה  מבקשים  בגלות  עכשיו  גם  אבל  שלימה,  גאולה  ושיהיה  בטבת,  בעשרה  עלינו  שבא 

מההתנוצצות של יוסף הצדיק שבא ומגלה 'אני יוסף' בתוך עומק הגלות, ואח"כ אפשר לחיות 

)לאדמו"ז  ולהוליד נשמות ישראל, וכמ"ש בתורה אור  יתברך,  ולגלות כבודו  גם בארץ מצרים, 

נבג"מ, ריש פרשת שמות(, שבגלות מצרים הולידו תורה שבכתב ושבעל פה , כמו כן עכשיו בגלות 

איך לחיות בתוך הגלות להבין בהדי כבשי  מולידים תורה שלעתיד לבוא, הצדיקים מאירים 

דרחמנא, ולחיות עם אורו של משיח.
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מבקשים משי"ת שייתן לנו כוח ע"י קריאת הפרשה, וע"י זה שיהודים לומדים תורה ועושים 
מצוות ומעשים טובים בעומק הגלות, התפילות ובקשות שיהודים מבקשים 'עזרו לנו', והשי"ת 

אומר הנה מיד אגאל אתכם, ונשמות ישראל מבקשים מלפניו מה יהיה עד הגאולה, כבר אלפי 

יוסף", הנך  ומגלים "אני  יום שיבוא, והשי"ת שולח צדיקיו שבאים  שנים שאנו מחכים בכל 

נמצא בגלות מוקף ברחמיו וחסדיו.

לוקח העבר על העתיד

כמו לפעמים יהודי בא לבן ארבעים לבינה, כולו אובד עצות איך יחתן את ילדיו, ובא אל רבו, 
ורבו פותח את עיניו ושואל אותו 'מהעשרים עד הארבעים איך הסתדרת?', עד שהיהודי מודה 

ורואה איך שהשי"ת עומד ודואג על כל מחסורו, ועובר כמה שנים, ואין בעל הנס מכיר בניסו, 

איך עבר הכול ברחמים גדולים, הרי העבר האיר לו על העתיד.

קירבת  הכול  גילו שהיה  ואז  כך,  כל  דברים קשים  גם אצל השבטים, שעברו  מה שהיה  וזה 
השם, ולקחו את העבר הזה, לחיות עם העתיד שכל מה שיעבור על בניהם בגלות מצרים, הכול 

הוא לטובה ולברכה.

בי אדוני

אדוני",  בי  ויאמר  יהודה  אליו  "ויגש  אותנו,  תעזוב  אל  אנא  כזה,  ביום  מהשי"ת  מבקשים 
בתחתונים,  דירה  לו  להיות  נתאווה  של  השם  שהוא   – הא-דני  'בי'  שיתגלה  מבקש  היהודי 

מבקשים מהשי"ת תנו לנו כוח בימים אלו לתחזק בעבודת השי"ת ע"י כוח יוסף הצדיק, ויעקב 

אבינו ושבטי י-ה, שנהיה לנו שמירה עליונה.

מבקשים מהשי"ת שיהיה "ולא יכול יוסף להתאפק", שאם ח"ו עדיין לא הגיע העת שיהיה 
"אחישנה", ולעורר הגאולה על ידי תפילה, מצוות ומעשים טובים, מבקשים מהשי"ת שיהיה 

לנו האמונה להחשיב כל השתוקקות ורצון אליך, שנאמין בכל גניחה שאינו הולך לאיבוד.

בשמחה  טוב,  ליום  הצום  את  לנו  ויהפוך  והנראה,  הנגלה  בטוב  שיהיה  מהשי"ת  מבקשים 
וטוב לבב, ולא יוכל משיח בן דוד להתאפק, גאולה השלימה במהרה אמן.

***
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ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

אושפיזין יוסף 

חסידות שחרית  ג'

הסוכה, מקום הפנוי מכל מקטרגים. מקום בעלי תשובה.

יו"כ, יומם של בעלי תשובה. בעל תשובה איננו מוצא מקום בעולם, כמו שאמר קין, נע ונד 
)בראשית ד יב(. עברו איננו מניח לו, ומרגיש מרוחק. אפילו למנשה שכל מלאכי השרת סותמו כל 

ה' חתירה מתחת כסא הכבוד,  החלונות הרקיע שלא תעלה תפילת מנשה, אפילו הכיר חתר 

:  כ"ו, ס"ה. מקום  'סוכ"ה'  מקום שאינו מקום, בסוכה, בצילא דמהימנותא, מקום השכינה, 

שאינו מקום. 

לשון מחילה איננו מופיע בתורה, אלא בתפילה. 

ההבנה  תשובה,  בעל  לגבי  ה'.  העלמת  מאלוקות,  פנוי  מקום  חלול.  לשון  מחילה,  ביו"כ, 
הפוכה : מקום חלול, פנוי ממקטרגים ומסטינים, רק ה' לבדו שם. המקטרגים טוענים, "איננו 

ראוי". אולם ה' חותר לו חתירה מתחת כסא הכבוד, מקום חלול, חדש, שאף מלאך איננו יכול 

לבא שם, לקטרג. זהו כח התשובה. מקום חלול זה, הוא המקום בג"ע, בו נשאר ניצוץ אדה"ר 

אחרי החטא, שאי אפשר לגרשו משם. 

ענן הכבוד הוא צורת קוה"ק. סוכה נמשכת מן הכרובים הסוככים בכנפיהם. בקוה"ק נכנס רק 
ה' לבדו. מיו"כ נכנסים לסוכה. זהו מקום החלל הפנוי, הנאצל מקוה"ק. יהודי מרגיש מרוחק 

מן ה', אחרי שחטא. 

יוסף הצדיק מגלה, שלכל יהודי יש מחילה, מתחת כסא הכבוד.

יוסף הצדיק, אושפיזין היום הזה, מחזק כל יהודי, בסוכה, כפי שחיזק את אחיו.  ע"פ תיקוני 
ם  זהר, האחים פגמו בקדושת היסוד. יוסף הצדיק, איננו מסתפק בניחומם : )בראשית נ' כ'( "ְוַאּתֶ

ָבּה ְלֹטָבה". יוסף הצדיק מכין להם מקום פנוי, ממקטרגים, כמו  ם ָעַלי ָרָעה ֱאלֹקים ֲחׁשָ ְבּתֶ ֲחׁשַ

הסוכה וקוה"ק ביו"כ, כאשר הוא מספר להם שיש לו בן ושמו מנשה ויהיה עוד אחר, שיישא 
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אותו שם, מנשה, שעבורו יחתור ה' מחילה תחת כסא הכבוד. מקום חלול, שאין בו מקום לאף 

בריה, אלא לבעלי תשובה. 

כתב המאור עיניים )פרשת האזינו( שיו"כ, זמן מחילה, אף לחטאים, שאי אפשר לשוב מהם, בסוד 
שאינן  עוונות  לאותן  אף  לומר  רצה  שבים,  לשאינם  אף  מכפר  פה:(  )יומא  יו"כ  רבי  שאמר  מה 

מקבלים אותם בתשובה כל השנה. לסוכה יש אותו כח של צילא דמהימנותא. זהו מקום פנוי 

מכל אותם ספרים ודעות, שגורסים שאי אפשר לשוב אל ה'. 

)ויקרא כג,  ּכֹת"  ּסֻ ּבַ בּו  ֵיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ל ָהֶאְזָרח  רק כה"ג, הצדיק, נכנס בקוה"ק. בסוכות "ּכָ ביו"כ, 
מב(. אחרי החטא, אדה"ר טעה וברח, כאילו, מחמת כבוד שמים, )בראשית ג, י( "ַוּיֹאֶמר ֶאת ֹקְלָך 

י ֵעירֹם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא". במקום להודות ,"חטאתי", והקב"ה היה אומר )משלי  ן ָוִאיָרא ּכִ ּגָ י ּבַ ַמְעּתִ ׁשָ

כח יג( מודה ועוזב ירוחם, כפי שעשה מרע"ה בשליחות ישראל אחרי חטא ע"ג. 

מרע"ה תיקן את טעות אדה"ר ולימד דרך לבעלי תשובה

א  ע"ג וחטא עץ הדעת, אותו חטא. משרע"ה עמד לפני הקב"ה ואמר, )שמות לב, לא( "ָאּנָ חטא 
ה ֲחָטָאה ְגֹדָלה". וה' מחל לו, כפי שמתאר המדרש, )מדרש רבה שמות מ"ג, ד'( "אותה  ָחָטא ָהָעם ַהּזֶ

שעה אמר משה מותר לך מותר לך אין כאן נדר ואין כאן שבועה. הוי ויחל משה. שהפר נדרו 

ליוצרו... לפיכך נקרא שמו איש האלקים. לומר, שהתיר נדר לאלקים וכן ויחל משה". אדה"ר 

התבייש וברח, כאילו מחמת כבוד שמים. 

גם אנו שאלים : "איך אני יכול לבא לביהמ"ד. איך אני יכול להיכנס לסוכה, ללמוד תורה ואני 
ע ָאַמר ֱאלִֹהים  כל כך פגום". אולם הקב"ה אומר להיפך. פירוש הפסוק בתהילים )נ, טז( "ְוָלָרׁשָ

י", מלמד שלרשע אין מקום בעולם. אולם הקב"ה אומר לרשע, להיפך, יש לך  ר ֻחּקָ ָך ְלַסּפֵ ַמה ּלְ

מקום אחד - "לספר חוקי". אל תברח. עשה תשובה וחזור אלי. 

כח יוסף הצדיק, "לבל ידח ממנו נדח". אפילו עשרת השבטים, שיוסף ראשם, ושיש אומרים 
)סנהדרין חלק( שאין להם חלק לעולם הבא, לא ידח ממנו נדח. אפילו לרחוק שברחוקים, חותר 

הקב"ה מחילה תחת כסא הכבוד, בצל סוכה, בצל ענן הכבוד, להטותו לתשובה. 

בו, אתה  לנזוף  רצה  ומישהו  ביהמ"ד  )שיש"ק(, באדם שנפל בתכלית, שבא אל  המעשה  ידוע 
מזהים האויר, ריחך נודף מחטאים ומבייש אותנו. ענו לו, "לא אליך הוא בא...". אדם מרגיש, 

שאין לו מקום בביהמ"ד. אין לו מקום בתורה ותפילין. יוסף הצדיק מגלה לו, שה' רוצה בו. 

"יש לך מקום מתחת כסא הכבוד. אל תברח". אל תעשה את טעות אדה"ר שחיפש תירוצים, 

במקום להודות, "חטאתי". ולא היה נטרד מג"ע. אדם, שבורח )מהרע שבו( בטענת, יראת שמים, 



-מ-

יכול לאכול מעץ החיים, עם כל חטאיו ולא יתקן אותם לעולם. לכן  "קולך שמעתי ואירא", 

צריך לגרשו מג"ע. יהי רצון, שנזכה לקדושת יוסף הצדיק ונתקרב יותר ויותר, אל הקב"ה.

***

אושפיזין יוסף בצהרים ב

גילוי שכינה הגדול, אחרי המחילה הגדולה וקבלת הלוחות השניים.

דרגת גילוי ה' לעם ישראל, הגדולה ביותר, היא אחרי יו"כ, בסוכות. אחרי שחילה מרע"ה, את 

ִרית ֶנֶגד  ה ָאֹנִכי ּכֵֹרת ּבְ פני ה', וביקש "ונפלינו אני ועמך", ענה לו הקב"ה, )שמות ל"ד, י'( "ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ

ה ְבִקְרּבֹו  ר ַאּתָ ר לֹא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ה ִנְפָלֹאת ֲאׁשֶ ָך ֶאֱעׂשֶ ל ַעּמְ ּכָ

ְך". פרש"י : לשון ונפלינו, שתהיו מובדלים  ִעּמָ ה  ֹעׂשֶ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ נֹוָרא הּוא  י  ּכִ ְיֹהָוה  ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת 

: אחרי חטא  בזו מכל האומות עו"א. שלא תשרה שכינתי עליהם. הרמב"ן, מוסיף בפירושו 

ר לֹא  ע"ג, לא מצאנו נפלאות גדולות מאלו, שהיו אחרי יצ"מ וקרי"ס. אם כן, מהם "ִנְפָלֹאת ֲאׁשֶ

ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ", אלא, שהעניין ירמוז אל שכון השכינה בהם, ועל היותו עם משה לכבוד 

ולתפארת בנעלם ובמופלא. הגילוי הגדול והנפלא, יהיה, השראת שכינה. זהו ענן הכבוד. 

נראה לעם

)אד"א שמות לד י(, מוסיף על דברי הרמב"ן, על הפסוק, "נגד כל עמך אעשה נפלאות",  הגר"א 

והכבוד שורה עליהם לעין כל, כפי שמעיד הפסוק, "עין בעין  והיא שריית הענן על המשכן 

נראה אתה ועננך". הענן מעיד על הכבוד. וכפי, שמעיד הכתוב )שה"ש ג, ו(, "מי זאת עולה מן 

והורגים  לפני  הולכים  והענן  האש  עמוד  והיה  במדבר  מהלכת  כשהייתי   : פרש"י  המדבר". 

עולין  והעשן  הענן  והיה  מישור  הדרך  לעשות  והברקנים  הקוצים  ושורפין  ועקרבים  נחשים 

ורואין אותן האומות ומתמיהות על גדולתי. מוסיף הגר"א לבאר, שאמנם הענן ליווה את בני 

ישראל מיצ"מ, אולם אחרי חטא ע"ג והמחילה גדולה, נראה הענן לעיני כל. 

אחרי יום הקדוש, משנתפרסמה המחילה הגדולה ע"י ענן הכבוד, בעולם הגשמי, זהו, "מקום, 

שבעלי תשובה עומדים בו אין צדיקים יכולים לעמוד". אחרי שחילה מרע"ה את פני ה' וביקש, 

"ונפלינו אני ועמך" והתקבלה המחילה הגדולה, רק אז, כאשר התקבלו הלוחות השניים, ראו 

כולם את כבוד היהודי, תחת ענן הכבוד. אחרי יו"כ היה הגילוי הגדול. התגלתה שכינה, ענן 

הכבוד, השורה על עם ישראל, לעיני כולם.  



-מא-    /ממ ייניהישו ה

הקשר בין גילוי שכינה בענן הכבוד, והושענא רבה

זמן זה של השראת שכינה, בהשראת ענן הכבוד, הוא זמן קירבה, בין ה' ליהודי. גם הושענא 
רבה, זמן קרבה בין יהודי לקב"ה, כאשר אומרים : "אני וה"ו הושיעה נא". כאשר מבקשים על 

כבוד ה'. השל"ה הק' אומר על "אני וה"ו",  כאדם שמתבודד, בינו לבין קונו, "אני והוא", אני 

עמך ואתה עמי. ר"ה, יום שממליכים את הקב"ה. ביו"כ, צמים. בה"ר אנו מבקשים בקשה של 

יו"ט. מבקשים גילוי כבוד ה' בעולם. זוהי תכליתו של יהודי.

***



-מב-

יזל מים מדליו

הנאמרים בשבת

]עפ"י לימוד ב"תורה אור", לפני תפילת שחרית של שבת[

 יש טפל הנושא את העיקר, כסוס הנושא את רוכבו

ירידת הנשמה לעולם הזה, צורך עליה. טרם רדתה, עמדה לפני בוראה, באהבה ויראה. והחיות 
רצוא ושוב. ברדתה לעוה"ז נתלבשה בגוף גשמי ולא יכלה עוד להיות תמיד בבחי' רצוא ושוב, 

וירידתה  אלא לעתים מזומנים. ואף גם זאת, אין ערוך לאהבה והיראה שהיה לה מימי קדם. 

זו היא צורך עלייה, שתעלה בעסק התורה וקיום המצות. למדנו על היתרון והמעלה שבעסק 

התורה וקיום המצות, יתר על דחילו ורחימו שהיה לה, תחת כסא הכבוד. ה' ית', שהוא בלתי 

גבול, ברא מאין ליש, השתלשלות עולמות, שיורדים ומתגשמים. כמשל הנשמה המתפשטת 

בגוף, שראשית הגילוי במוח, השכל ואח"כ בפה, הדבור ואח"כ בידיים, המעשה. והקשר הזה 

של מעלה ומטה, רוחניות וגשמיות, הוא, ממידת טובו ורחמנותו. 

אדון הנפלאות

כל  סובב  בבחי'  הנפש  דביקות  תהייה  המצות,  וקיום  התורה  עסק  ע"י  הנפלאות.  אדון  זהו 
עלמין.  כל  וסובב  הנפלאות  אדון  מבחי'  נמשכים  והמצות  התורה  כי  הנפלאות.  אדון  עלמין, 

שהוא  הגם  שהסוס,  מפני,  משל.  דרך  על  סוסים  בשם  נקראים  התורה  אותיות  צירופי  והנה 

ולהוליך את הרוכב, למקום, שלא  יתרה, שיכול לרוץ  יש בו מעלה  זה,  טפל לרוכבו, על כל 

זו,  ומעלה  יתרון  בהם  יש  התורה,  אותיות  צירופי  כך  סוס.  בלי  שם  להגיע  יכול  הרוכב  היה 

שבדביקות נפש האדם בצירופי האותיות, אף שאינו יודע ומבין העניין, בעין השכל, רק שהוגה 

ומדבר בהם, הרי הם מעלים את הנפש, למקום, שלא הייתה מגעת שם מצד שרשה, כי שרש 

אותיות התורה גבה משרש הנפש. אלא, שאדם צריך להיות בחי' רוכב לאותיות. שיהא מושך 

ומנהיג ע"י דחילו ורחימו, שיעורר בעצמו, כפי אשר יוכל שאת, כל אחד לפי שיעורו.

למדנו

אין  לרוכב,  טפל  שהסוס  כפי  עצמה,  לתורה  טפלות  התורה  שאותיות  הגם,  מכאן,  למדנו 
הנפש יכולה להשיג צפונות התורה ללא האותיות. מכאן אנו למדים, שאין לזלזל בטפל. המים 



-מג-    /יזלמיםמדליו

זאת, אין הולכה בלי מים. אי אפשר לבשל בשר ללא  ובכל  טפלים, תרתי משמע, לכל דבר. 

מים.

יכול להגיע למימושו, ללא  אין העיקר  וטפל, כאשר  עיקר  נוספות, של  דוגמאות  הביא  הרב 
הטפל. 

הגם ש"תלמוד תורה כנגד כולם", והחסד טפל לתורה, ללא מעשי חסד, לא יהיה קיום לתורה. 
לגורמים  המשותף  במים.  בישול  בלי  בשר  לאכול  אפשר  אי  לבשר,  טפלים  שהמים  הגם, 

הטפלים הללו : סוס, חסד, מים, הוא, היותם, מוליכים. 

תורה, שנשארת ברשות בעליה, איננה פרה ורבה. מי שמלמד תורה לרבים, מפיץ תורה, מוליך 
אותה ומזכה את הרבים. 

בתלמוד בבלי מסכת ברכות )דף י"ג, ב'( מביא הכתוב, שרבי יהודה הנשיא לא קרא קריאת שמע 
כולה, אלא פסוק ראשון, "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".  מתרץ הרא"ש )ברכות פ"ב סימן ג'(, 

מפני, שלימד תורה לרבים. ובפסוק זה קבל עליו עול מלכות שמים. ולא היה צריך להפסיק 

מלימודו. ללא תלמודו, היו רבים ריקים מתורה. 

י"ח, א'(, כתוב, שרבה, שעסק בתורה חי ארבעים שנים.  )דף  בבלי מסכת ראש השנה  בתלמוד 
אביי, שעסק בתורה ובגמילות חסדים חי שישים שנים. אומנם "תלמוד תורה כנגד כולם", אך 

לתורה". בספר אהבת חסד  "דרך ארץ קדמה  ואמנם,  לתורה.  קיום  אין  גמילות חסדים,  ללא 

לח"ח, )ח"ג פ"ח(, כתוב : תורה שמלמד לאחרים, בכלל חסד. זוהי תורת חסד. ומסביר, שתוספת 

תורה  בלימוד  שעסק  ימים,  אותם  לו  להשלים  כדי  היא,  לרבים,  תורה  שלימד  למי,  השנים 

לרבים. 

הבט מעניין

על שני יסודות בבריאה, מצד תכלית ההולכה : האויר והמים. קיימים בבריאה, שני יסודות, 
מחסדי  וזה  ואויר.  מים   : והמדבר  הצומח  החי  קיום,  עיקר  תלוי  ובהם  ביותר  וזולים  זמינים 

הבורא ית"ש. 

%07 מגוף האדם הם המים וכן בחי ובצומח. מסיבת חיוניות האויר והמים לקיום  החי, ללא 
יותר  להתקיים,  יכול  אדם  אין  מים,  ללא  דקות.  יותר ממספר  להתקיים,  יכול  אדם  אין  אויר, 

ממספר ימים. 



-מד-

רוב  מהווים  הם  איפה  מדוע  המזון.  מאבות  מרכיב  שום  בהם  אין  משמע(.  )תרתי  טפלים  המים 
הרכב הגוף ? 

המים משמשים להולכת מרכיבי המזון לכל חלקי הגוף. המים גם עיקר הרכב הדם ומשמשים 
בו, להולכת כל מרכיבי הדם, לכל חלקי הגוף. כך בכל בעלי החיים ואף בצומח, המים מוליכים 

את מרכיבי המזון לכל חלקי הצומח ואברי החי. 

המים  הדגים.  את  מוליכים  המים  שיט.  כלי  ע"ג  ובנהרות,  בימים  להולכה  משמשים  המים 
נושא  האויר  לבשר.  טפלים  שהמים  למרות  בשר,  לבשל  אפשר  אי  מים  ללא  חום.  מוליכים 

ומוליך את הגזים החיוניים )בעיקר חמצן(, לאדם, לחי, לצומח ולבעירת אש. האויר נושא ומוליך 

את בעלי הכנף וכלי הטיס.  האויר מוליך את גלי הקול. האויר מוליך חום. תפקידם העיקרי של 

המים והאויר, הולכה. בלעדיהם, לא יגיעו צרכי הקיום ליעדיהם. 


