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 לעילוי נשמת

 האשה החשובה

 מרת חיה שרה בת הרה"ח ר' חנניא יום טוב ז"ל
***** 

 ר' אהרן יוסף קליינברגער שיחי' בארא פארק 
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 שבתשיחת ליל 
 שבת והרשב"י 

 

 שבת להוי'
א( אי' בזוה"ק )בסוף האידרא רבה קדישא קמד:( "תאנא, מההוא יומא לא אעדו חברייא מבי רבי 
שמעון, וכד הוה רבי שמעון מגלה רזין, לא משתכחין תמן אלא אינון, והוה קארי להו רבי שמעון 

עיני הוי', דכתיב )זכריה ד י( שבעה אלה עיני הוי', ועלן אתמר: אמר רבי אבא, אנן  שבעה אנן
שיתא בוציני דנהראן משביעאה, אנת הוא שביעאה דכלא, דהא לית קיומא לשיתא בר משביעאה, 

 דכלא תלי בשביעאה:

ש רבי יהודה קארי ליה שבת, דכלהו שיתא מניה מתברכין, דכתיב )שמות כ י( שבת להוי' קוד
להוי', מה שבת להוי' קדש, אוף רבי שמעון שבת להוי' קדש" עכ"ל, וכבר בארנו במאמר זה 

 המחודש בס' יחוד השבת, ועכשיו נבאר באופן אחר בה"י.

 

 נגלה ונסתר
ב( הנה ידוע שיש תורת הנגלה ותורת הנסתר, שתורת הנגלה הוא שוה לכל נפש וביד כל אדם 

ן בש"ס הן בפוסקים, )ובפרט מה שזכינו בדורנו זה ללמוד וללמד כל חלקי תורת הנגלה ה
שנתחברו חיבורים נפלאים בגמרא והלכה שיהא הגמרא וההלכה שוה לכל נפש( וכמו"כ בענין 
ההלכה שכל אחד יכול לזכות לדעת בעולם המעשה לקיים רמ"ח מצות עשה ושס"ה ל"ת, 

 שהדברים ממשיים בעולם המעשה ולדעת את המעשה אשר יעשון.

 

 ם שבלבדברי
ג( משא"כ בתורת הנסתר, שהוא נוגע להדברים שבלב, שהוא סוד נשמת ישראל שם צריכין רב 
וצדיק וכו', בחי' נודע בשערים בעלה, שאי אפשר לממש בידים הסוד שבנשמה כמוש"כ בשיחת 
הר"ן )שיחה א'( וז"ל "כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו מכל אלקים" )תהלים קלה ה(. דוד המלך, 
עליו השלום, אמר "כי אני ידעתי". אני ידעתי דיקא, כי גדולת הבורא יתברך אי אפשר לומר 
לחברו, ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום לפי מה שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו היום, 
אינו יכול לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדולתו יתברך שהיה לו אתמול. ועל 

 "כי אני ידעתי", אני ידעתי דיקא. כי אי אפשר לספר כלל:כן אמר: 

ואמר: שמה שכתוב אחריו: "כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ" וכו' הוא ענין אחר לגמרי 
ורחוק לגמרי משבח "כי אני ידעתי". כי כונתו באלו הדברים כי אני ידעתי אי אפשר לספר כלל, 

אפשר לפה לספר, רק אני ידעתי דיקא כנ"ל. וכמו  והוא גבוה מאד מאד, גבוה מעל גבוה מה שאי
שכתוב בזהר )א קג: על משלי לא כג(: "נודע בשערים בעלה" 'כל חד לפום מה דמשער בלבה' 

 כמבאר במקום אחר".

 

 בית גנזי
ד( ובזה יש לבאר ההבדל בין שבת ויום טוב, ששבת הוא בחי' תורת הנסתר, שהשבת הוא זכר 
למעשה בראשית, בסוד האמונה הגנוזה, וכמוש"כ מתנה טובה יש לי בבית גנזי, שהשבת הוא אור 
חכמים גדולים בתורת הנגלה, וכשמגיע שבת קודש מתקשים מאד להתחבר אליה, שהוא סוד גנוז 

ו בהקדמה ספר יחוד השבת שלכן יש מעדיפין להתעסק כל שבוע בפרשת השבוע )וכמו שהארכנ
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שקשה מאד להתחדש ולהתחבר בכל שבת קודש בקדושת השבת קודש שהוא בחי' תורת הנסתר 
 שאין בה ממשות(.

 

 ניסים נגליים
ה( משא"כ קדושת הימים טובים שיש בו ממשות, שבהימים הטובים נתגלה אלקותו יתברך על 

ות ומופתים נוראים, שנתגלה לעיני בשר אלוקותו יתברך, בפסח ע"י נסים של יציאת ידי אות
מצרים ועל דרך זה כל הימים טובים, וכמו שמצינו שביום טוב פסח שהוא ראש למועדים עיקר 
המצוה הוא לספר ביציאת מצרים, ולספר להתינוקות וכו', שהימים טובים אפשר להוריד עד 

א"כ בקדושת שבת קודש שקשה מאד להוריד הדברים ולבאר אותן לתינוקות של בית רבן מש
 לצעירי הצאן.

 

 עבידי לאגלויי
ו( ולפי"ז יבואר להפליא ששבת קודש הוא בחי' הרשב"י, בחי' תורת הסוד, וכמוש"כ בגמ' )שבת 
י:( דמתן שכרה לא עבידי לאגלויי, שאי אפשר לבאר קדושת השבת, שהוא סוד בבית גנזי וכמו 

התנאים ר' יהודה וכו' שהם בחי' תורת הנגלה שההלכה כמו ר' יהודה, שההלכה הוא שיש בין 
בחי' מה שנתגלה בעולם המעשה, שזהו בחי' הימים טובים שאפשר לבאר ולהוריד שיהא שוה 
 לכל נפש, משא"כ נשמת ר' שמעון בן יוחאי שהוא בחי' הנשמה בין התנאים אחרים בחי' הסוד, 

' יהודה דייקא קארי לה לר' שמעון "שבת קודש", שר' יהודה השיג ולכן מבואר היטיב מה שר
היטיב סוד הרשב"י שהוא בחי' הסוד של הבריאה, שלמרות שההלכה הוא כמו ר' יהודה, הרי כל 
זה במה שנוגע להנהגה במעשה, שזהו בחי' יום טוב, משא"כ בהסוד של הבריאה, שהוא בחי' 

ם עיקר הגלוי נעשה ע"י הרשב"י ולכן אמר ר' יהודה השבת שהוא השורש של כל הימים טובים, ש
 להרשב"י אנת הוא שביעאה דכולה.

 

 התגלות הרצון
ז( וזה ביאור מש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ )בתרא ד(, שהימים טובים הם התגלות הרצון וזה לשו"ק 
 "והתגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים, כי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה את
הרצון, שהכל מתנהג רק על פי רצונו בלבד, בבחינת )ויקרא כ"ג(: "מקרא קדש", שהיום טוב 
קדש קורא ומכריז את הרצון כנ"ל, כי בכל יום טוב ויום טוב עשה השם יתברך עמנו אותות 
נוראות, שהם הפך הטבע, שעל ידי זה נתגלה הרצון, שהכל ברצונו, ואין שום חיוב הטבע כלל. 

מצרים, שהוציאנו ממצרים באותות נוראות. בשבועות מתן תורה, שנתן לנו התורה בפסח יציאת 
באותות נוראות. בסכות הקף ענני כבוד. ועל כן כל יום טוב ויום טוב מכריז וקורא את הרצון 

 בבחינת מקרא קדש ".

שלדברינו יובן דהימים טובים מגלים את הרצון, שע"י האותות הנוראים מתגלה בעולם באופן 
 משי' אלקותו ית', שהכל ברצונו ית', ואין שום טבע בעולם.מ

 

 שבת ורצון
ח( משא"כ בשבת קודש שאינו ניכר כל כך בעינים הגשמיות שאז הוא שורש הרצון )שאין עושים 
אז הל"ט מלאכות כמו שמבאר רבינו ז"ל שם שהכל ברצונו יתברך( אבל אין מתגלה הרצון כמו 

הלכות )הל' שבת הל' ב'( וזה לשונו "כי שבת הוא ראש והתחלה לכל  ביום טוב. וכמש"כ בלקוטי
המקראי קדש שכלם מקבלים משבת. כי הימים טובים הם בחינת התגלות הרצון כמבאר שם ושבת 
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הוא בחינת רצון שברצונות שרש הרצון ששם מקשרים כל הרצונות כמו שמבאר שם. נמצא שכל 
שהם קוראים את הרצון הם מקבלים משבת שהוא  הימים טובים שהם בחינת מקראי קדש מחמת

 בחינת שרש הרצון כנ"ל. 

וזהו שנקרא שבת תחלה למקראי קדש. למקראי קדש דיקא כי הימים טובים נקראים מקראי קדש. 
על ידי שהם קוראים את הרצון כמו שמבאר שם ושבת הוא תחלה למקראי קדש. כי התגלות הרצון 

לקבל כח משבת שהוא שרש הרצון כנ"ל נמצא שכל השלשה שזה בחינת מקרא קדש הם צריכים 
ימים טובים מקבלים משבת. ועל כן גם בשבת בעצמו מקימים שלש סעדות כנגד שלשה הימים 

 טובים הנ"ל כי שלש סעדות של שבת הם בחינת התגלות הרצון. 

א זכר כי שלש סעדות הם נלמדין מפסוק אכלוהו היום וכו' הנאמר במן. נמצא שאכילת שבת הו
למן שמשם אנו למדין השלש סעדות. וכמבאר בשלחן ערוך שראוי לעשות בסעדות שבת זכר למן 
כגון לאכל מולייתא. וכן הפת בין שני מפות כמו המן. נמצא כשאנו אוכלין בשבת אנו מעידין 
שאכלו ישראל את המן שהיה בו אותות נוראות שירד בששת ימים ובשבת לא ירד. ועל כן על ידי 

ת שבת נתגלה הרצון שהכל ברצונו יתברך. כי עקר קדשת שבת הוא האכילה של שבת כמובא אכיל
 בדברי רבנו נרו יאיר ושבת הוא התגלות הרצון כנ"ל. 

כי שבת מורה על חדוש העולם שה' יתברך ברא את העולם כרצונו כמובא. נמצא שעל ידי אכילת 
אין נכר כבוד שבת כל כך על ידי שב ואל שבת שזהו עקר כבוד שבת. כי על ידי בטול מלאכה לבד 

תעשה. רק על ידי כבוד שבת דהינו שלש סעדות של שבת בזה נתגלה כבוד קדשת שבת שהוא 
מורה על חדוש העולם כי הוא זכר למן שהיה בו אותות נוראות. נמצא שנתגלה בזה הרצון. שהכל 

נו כנ"ל. ועל כן הם שלש ברצונו יתברך. כי הוא יתברך חדש העולם ברצונו. ועושה בה כרצו
 סעדות כנגד שלשה ימים טובים שהם התגלות הרצון שכלם מקבלים משבת כנ"ל".

 

 חכמי הטבע
ט( ועיי"ש בלקוטי מהר"ן )בתרא ד( שיש חיות הרעות שהם חכמי הטבע, שלדברינו יובן שהן 

הכנעתם ההיפוך מקדושת שבת קודש, מקדושת הרשב"י, וכמוש"כ שם באות ז' וזה לשון קדשו "ו
של אלו החיות רעות, חכמי הטבע, הוא על ידי חכם גדול שבקדשה, שיכול לקשר כל הרצונות 
בשרש הרצון, ששם הוא בחינת הסתלקות משה, כידוע )זהר פרשת יתרו פ"ח: ועין זהר נשא 
קכ"ט(. והוא בחינת מצח הרצון, בחינת )שמות כ"ח(: "והיה על מצחו לרצון". וצריך לקשר כל 

שיש בעולם לשרש הרצון, ועל ידי זה הוא מתגבר ומכניע וסותר דעות חכמי הטבע, הרצונות 
 שכופרים ברצון" עכ"ל. 

שזהו בחי' הרשב"י שנקרא שבת דכולהו יומי שמגלה שהכל ברצונו יתברך שזהו בחי' קדושת 
שבת, וכמוש"כ שם באות ג' שיש בחינת כהני הוי' שאין צריכין לעשות שום מלאכה, שהכל בחי' 
אתערותא דלעילא לבד, שכל זה בחי' הרשב"י שאמר בברכות )לה, ב( שבזמן שישראל עושין 
רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים וכו' עיי"ש, שכל זה מבטא בחי' השבת, שהוא בחי' 

 הנסתר של הבריאה שהכל ברצונו ית' בלי שום טבע כלל.
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 לשוןמרפא 
 

 רוכלים
( הולך רגיל מגלה סוד, ופשטא דקרא מבארים המפרשים שההולך רכיל א( בפסוק )משלי יא, יג

מגלה סוד, שאי אפשר לסמוך על ההולכי רכילות שהם מגלים סודות שלה אנשים, ואי אפשר 
 לסמוך שלא יגלה סודך. 

וכמו"כ כענין ההולכי רכילות, שנקרא "הולך" מלשון הליכה, כי הם הולכים ממקום למקום 
שונים ושמועות שונות, ומעבירין אותם ממקום למקום וכלשון רש"י  ומלקטים "חידושים"

בחומש שלכן נאמר בה הליכה, שכל משלחי מדנים ומספרי לשה"ר הולכים בבתי רעיהם לרגל 
 מה יראו רע או מה ישמעו רע לספר בשוק וכו'. 

', וכמו"כ וכמו שפירש האבן עזרא שם שזה נקרא רוכל, שאומנתו הוא לקנות מזה ולמכור לזה וכו
הרמב"ן שם מבאר שיש המחזרין בעיירות וקונין מזה ומוכרין לזה וכן הוא דרכי בעלי הרכילות 

 והלשון הרע רח"ל, ובזה מחריבין את העולם ה' יצלינו מהם ומהמונם.

 

 רוכל דקדושה
קדישא הולך רכיל מגלה  ב( אבל יש כל זה גם בקדושה זה לעומת זה, שהרשב"י פותח האידרא

סוד, שהרוכל בקדושה הוא נשמת הרשב"י שמספר מה שרואה אצל העולמות העליונים, וכמו 
ל, שעתידין מלאכי השרת לשאול -שאמרו חז"ל על הפסוק כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א

יכל, מישראל וכו', שכל זה הוא בחי' רכילות דקדושה, שהרשב"י הלך ממקום למקום ומהיכל לה
 ל. -ומספר לישראל מה פעל א

 

 ספר הברית
ג( וכמוש"כ בספר הברית )ח"ב מאמר יב, דרך הקודש פרק ה( וזה לשונו "והנה אחד קדוש הולך 
רכיל מגלה סוד זה בספר הזוהר ואומר כי בשמים ממעל יש לכל שר המושל וממונה על איזה 

של בכל יצב גבולות עמים בשמים אומה ועל איזה מדינה גבולים מיוחדים וחומת אש סביב ומו
על ידי מחיצות מבדילות בין גבול שר זה לגבול שר אחר, וזה שאמרו המרגלים כי ערים גדולות 
ובצורות בשמים ממעל ממש יש לשר ארץ כנען בגבול נחלתו עד כי לא יוכל ישראל עבור בגבולו 

 ובזה המסו את לבב העם:

ציי כאמרם )ברבה שיר( ילדה אשה אחת במצרים וכן אפילו בכל דבר מדבריהם שנראה כמו הל
ששים רבוא בכרס אחד, או אמרם אין חכמה לאשה אלא בפלך וכדומה יש בהם סוד, ואזכיר לך 
אחד מהם להמשיל לו את הנשארים והנסתרים מפניך בהם, והוא אמרם )בפרק במה מדליקין( 

שלה יש חמשה הויות וה' נשים דעתן קלה, כוונו למה שכתב האר"י ז"ל בפרצוף רחל שבדעת 
פעמים כ"ו עולה ק"ל ועם כללות ה' שמות עולה קל"ה, וכן בכל הדרכים לחז"ל אשר זכרתי עד 

 כה יש בהם סודות" עכ"ל. 

ועיי"ש עוד דמאמר סוד רוח הקודש )שם( וזה לשונו "וגם השוטים והקטנים מודיעים עתידות 
ום שחרב בית המקדש נטלה נבואה מן מאשר יבאו, כאמרם ז"ל )בפ' השותפין( א"ר יוחנן מי

הנביאים ונתנה לשוטים ולתינוקות, אמנם זה בא מהערה אלהיית עליהם ואף הם אינם יודעים 
 מאומה אבל הנבונים והמשכילים יבינו:
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ואני הולך רכיל מגלה סוד בלחישה לאחי החביב, אם ראה תראה ילדים קטנים משחקים באיזה 
פיהן ואל כתף ישאו איזה עץ ועליו דבר מה או ילד אחד מן חצר או רחוב בנושאי המטה וחלו

החבורה ועונים ואומרים שזה מת אזי בטח תדע שבאותו חצר או רחוב יהיה בר מנן וליעגל קאתי, 
וכן אם צחקו הנערים כאלו מצילים מטלטלים מן הדליקה ובורחים מן השרפה נאמנה תדע שכן 

 נבון נקל להבין דבר מתוך דבר".יהיה באותו מקום או באותה שכונה, ודעת ל

 

 נקודה טובה
ד( ולפי"ז יש לומר דבר נפלא דבאמת יש רכילות בקדושה לכל מי שזוכה, ושומר את פיו ומסתכל 
על הנקודות הטובות שבישראל, ואז זוכה לראות הטוב והיופי שיש בכל אחד מישראל, ואזי נעשה 

 יזה נקודה טובה וכו'. כהולך רכיל, שמעביר דברי מפלוני לפלוני, שרואה א

וכמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ )קמא לג( שיש לכל אחד בישראל נקודה טובה שאין בחבירו ואפי' 
אצל אנשים הפשוטים, ובזה נעשה הולך רכיל בקדושה, שמקבץ ומלקט כל הנקודות הטובות מה 

הוא בחי' שרואה אצל חבירו ועובד בזה את הש"י, וכמו"כ מעביר הלאה לשאר ישראל, שכל זה 
הליכה דקדושה, אם בחוקתי תלכו, בחי' הולך רכיל מגלה סוד דקדושה, )ובמק"א בארנו דזהו 
סוד מרדכי הצדי שאמר דבר בשם אומרו והביא הגאולה לעולם, שלמרדכי הצדיק היה סוד 

 הרכילות בקדושה(.

 

 סודות וסתר
דברים מפלוני לפלוני ה( וכמובן מכל זה שמי שיש לו טבע של רכילות רח"ל, ואוהב להעביר 

שזהו מדה רעה מאד, אבל כשיזכה לזכך מדותיו יוכל להשתמש בו בקדושה, שכל דבר טוב וכו' 
יכול להעביר מאיש לאיש וכו'. אבל צריכין ליזהר גם בזה שלא לספר עם שמות האנשים וכו', כי 

 בזה יכול להכשל באיסור רכילות ח"ו, 

ות אפי' כשאינו מספר גנות וכמו"כ כשמגלה סוד ודבר וכמוש"כ בס' חפץ חיים שיש איסור רכיל
 סתר לחבירו. 

עי' חפץ חיים )רכילות כלל א' הל' ב( "איזהו רכיל זה שטוען דברים מזה לזה והולך ואומר, כך 
אמר פלוני עליך, כך עשה לך פלוני, כך וכך שמעתי עליו שעשה לך, או רוצה לעשות לך. אף על 

מי שמספר, אף לפי דברי הרוכל, ואלו היו שואלין לו בעצמו, לא היה פי שאותו דבר אין גנות על 
מכחיש, או משום שהאמת והצדק אתו, או משום שהתכון באלו הפעלות והדבורים כונה אחרת, 

 אפלו הכי רכיל מקרי":

ועי' שם )רכילות כלל ח' הלכה ד' והלכה ה'( "עוד יש דברים, שהן אסורין מטעם אבק רכילות, 
ה שמספר לו, מה שאמר פלוני עליו, אינו דבר גנאי, רק דבר, שדרך בני אדם להקפיד כגון, אם מ

קצת, כשאומרים לו בפניו: וחייב אדם להסתיר הסוד, אשר יגלה לו חברו דרך סתר, אף על פי 
שאין בגלוי הסוד ההוא ענין רכילות, כי יש בגלוי הסוד נזק לבעליו וסבה להפר מחשבתו, גם בזה 

 ך הצניעות, והוא מעביר על דעת בעל הסוד".הוא יוצא מדר
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 והלכת בדרכיו
 ספירת העומר, תיקון המדות

 

 א. כבוד וערך
אמרו חז"ל שמתו תלמידי ר"ע משום שלא נהגו כבוד זה בזה )יבמות סב, ב(, וכבר הארנו דנשמת 

צוותה לנו על אהבה, הרי זה  ישראל קשורים זה בזה, והקשר הוא על ידי הכבוד, דאע"ג דהתורה
כבר מדרגה לאהוב כל אחד מישראל, אבל ההתחלה צריך להיות ע"י הכבוד וערך לא לזלזל באף 
אחד מישראל ח"ו, ואדרבה שיהא כל אחד חשוב ויקר בעיני השני, ובזה יהיו כל נשמות ישראל 

 קשורים.

 
 ב. סגולה להתמדה

בוא אותיות בתורה הם כנגד ס' ריבוא נשמות ישראל, וכדי לבאר הענין יותר עפ"י מה שידוע דס' רי
סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלמודו, ועל כן אמר רבינו ז"ל )בשיחת הר"ן, שיחה צא( "

הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלמות. אבל 
ה בשלמות. כמו כן התורה נקראת כלה כמו כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהב

שכתוב )דברים לג ד( "תורה צוה לנו משה מורשה" ודרשו רבותינו זכרונם לברכה )ברכות נז. 
"אל תקרי מורשה אלא מאורסה", וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים  פסחים מט:(

 רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות ישראל. 

באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שרש נשמות ישראל כנ"ל. ועל כן  וכשיש חסרון
בודאי אי אפשר לאהב את התורה בשלמות. אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצא 
שום חסרון בשום ישראלי נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום אזי בודאי יאהב את התורה מאד. 

 אהבה כנזכר לעיל:ואזי יתמיד בלמוד התורה מגדל ה

וזהו "תורת ה' תמימה" )תהלים יט ח( הינו כשתורת ה' היא תמימה בלי שום חסרון ומום דהינו 
כשנזהרין לבלי לדבר ולבלי למצא שום חסרון בשום ישראלי שהוא אות מהתורה, נמצא שאז 

תורה תורת ה' תמימה בלי שום חסרון ומום, אזי הוא משיבת נפש. כי אז דיקא זוכין לאהבת ה
ומרגישין טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש מאחר שאין בה שום חסרון כנ"ל. ואז זוכין 

 ".להתמדה כנזכר לעיל

 

 ג. אותיות התורה
והנה בספר תורה נמצאים אותיות הקרובות זה לזה, שהם כעין הנשמות הדבוקות אחד להשני 

מרוחקות מאד כמו אות בספר באהבה, שהם הם הנשמות הקרובים משורש אחד, אבל יש אותיות ה
בראשית עם אות בספר דברים והם אינם קשורים ודבוקים באהבה עזה, וכן מפרשה לפרשה וכן 
מתיבה לתיבה, אבל בכל זאת בוודאי צריך להיות כבוד והכרה בין כל האותיות, שאז כל האותיות 

 הם בשלימות. 

כל ישראל חשובים ויקרים בעיניו  ולכן מזהיר רבינו ז"ל לא לדבר על שום איש הישראלי, שיהא
ואזי יהא קשור גם לס' ריבוא אותיות התורה, שזהו הסוד של ספירת העומר ותיקון המדות קודם 

 להיום טוב שבועות, קבלת התורה באהבה.
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 ד. כיבוד אב
וכמו שמצינו שיש מצוה כבד את אביך ואת אמך, ולא ציוותה התורה על אהבת אב לבן, וכמו 

עמים קשיים בזה שאין הבן אוהב כל כך את אביו, משום שהם רחוקים מאד שידוע שיש לפ
בנשמותיהם וכמו שרואין בחוש שלפעמים אין האב והבן קשורים לאותו רב וכו', שזה מראה על 
הריחוק שיש ביניהם מצד נשמותם, ובכל זאת צוותה התורה על כיבוד אב ואם, שהכבוד מבטא 

שלמעשה מאכילם ומשקם ודואג לכל צרכיהם וכו', שזה  היקר והערב שמחשיב אותם מאד. עד
בא מחמת שהם חשובים בעיניו מאד, ובכל זאת אי אפשר לדרוש שיהא אהבה ביניהם מחמת 

 שהנפשות רחוקים כנ"ל. 

 
 ה. אהבתי אתכם

וכן האהבה שיש מן הש"י אל ישראל ועי' במהר"ל )בנתיבות עולם נתיב אהבת השם פרק א'(, "
אכי א'( אהבתי אתכם, ותקנו רז"ל אוהב עמו ישראל אף כי האהבה הוא בין כמ"ש הכתוב )מל

השווים ודומים מ"מ שייך אהבה בו ית', כי ישראל נקראו בנים למקום וידוע כי האב אוהב את 
כי  .בנו מפני שבא הבן ממנו ודבר שבא ממנו מצורף אליו ביותר, וישראל הם מן הש"י נבראים

ש"י מ"מ אין דבר שבא ממנו בעצם ובראשונה כמו ישראל, כי שאר אע"ג שכל הנבראים הם מן ה
האומות הם טפלים בבריאה, וכמו שברא הש"י שאר הנבראים בשביל האדם ולא נבראו לעצמם 
כך כל האומות הם בשביל ישראל, וא"כ ישראל הם הבריאה שבאה מן הש"י, ומאחר שישראל 

ה ג"כ יותר מן האהבה אשר בין אוהבים, כי הם מעשה ידיו ויש כאן צירוף גמור שייך בזה אהב
גם אהבה זאת שהוא אל דבר שבא ממנו הוא קרוב להיות כמו דבר אחד, ומזה הצד שייך אהבה, 
ואצל בשר ודם האב אוהב הבן ואין אהבת הבן אל האב כ"כ, וזה כי הבן יוצא ממנו והוא בשר 

שייך אהבה כ"כ שיאהב הבן את מבשרו שייך בזה אהבה, אבל אין האב יוצא מן הבן ולכך אין 
 ". האב

 וכמו"כ ידוע דברי חז"ל )סנהדרין עב:( בהבא במחתרת שרחמי האב על הבן ולא להיפוך.

 

 ו. דיעות הפוסקים
וכדי לבאר יותר ענין "נהגו כבוד זה לזה", עפ"י מה שבארנו במאמרי לשון הרע דע"י עסק התורה 

בתורה שיש חילוקי דעות שונות ולפעמים יבוא לשמירת הלשון, ובארנו עפ"י מה שרואים 
הפוסקים חולקים על איזה דעה מסויימת, ואחר כמה דורות חוזרים לאותה דעה שדחו אותה, ובזה 
יבין כמו"כ בשמירת הלשון שלא לדבר סרה על אף אחד מישראל, שברבות הזמן יתגלה צדקת 

 דרכו.

 

 ז. דעה יחידית
ועל זה הדרך יבואר גם סוד נהגו כבוד זה בזה, דהנה רואים בהלכה שיש לפעמים דעות משונות 
מאד ורחוקות מאד מהלכה למעשה, כמו שרואים אצל התנאים שיש לפעמים מחלוקת של יחיד 
ורבים דהלכה כרבים, ויש לפעמים שהדעה הוא רחוקה מאד מההלכה, עד שנראה הדעה הרחוקה 

יאה", ולא משתמשין באותה דעה אפי' לאיזה צירוף לקולא. )כמו לדוגמא כמו איזה "מדרש פל
שיש דעה בראשונים עי' בעל המאור פרק ראשון דביצה, דאין נוהגין שני ימים של ראש השנה 
בארץ ישראל, וכידוע שאין פוסקין כן, ואין מצרפין איזה קולא ביום טוב שני של ראש השנה לבני 

ל זאת נחשב לדעה זו לתורה ממש, והלומד שיטה זו עוסק בדברי ארץ ישראל כלל וכלל(, ובכ
 תורה לכו"ע. 
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וכלשון רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא נו(, וכל הדיבורים שמקבלים משם היינו בחי' משים בחי' ידים, 
בחי' רעמים אין לגנות את המקבל, אף אם אין הלכה כמותו מאחר שקבלם מן השמים, ועל כן 

 קים חיים, ומה שאין הלכה כמותו זה אי אפשר לנו להבין ולהשיג וכו'.באמת אלו ואלו דברי אל

 

 ח. אין מורין כן
ובזה נבין גודל הקושי לכבד את חבירו וכו', שלפעמים רואים הנהגת חבירו באופן הרחוק מאד 

כן כלל. וכמו"כ יש גדול בישראל שהולך בדרך  מדרך המקובל והנהוג, בחי' דעה שאינה פוסקין
שרוב גדולי ישראל אינם סוברים כמותו, ולפעמים גדולי ישראל אחרים דוחים דבריו מכל וכל, 
וכמה מהקושי יש בזה לנהוג כבוד בגדול כזה שהולך בדעת מיעוט, ומטבע הדברים שמהרהרים 

חבר הולך בדרך רחוקה, הרי מטבע  אחריו ח"ו. ומכל שכן וכל שכן בין חברים, כשרואים איזה
הדברים שמזלזלים בו ח"ו, וזה היה עיקר הנסיון של תלמידי ר"ע שלא נהגו כבוד זה לזה, שבוודאי 
להתלמידים שהיו רוב דעות כמותם מסתמא נהגו בהם כבוד, אבל להתלמידים שהיה להם דעת 

 יעוט בזה מתחיל הנסיון של זלזול.מ

 

 ט. נפשות ונשמות ישראל
ו"כ הוא בענין הנפשות שיש נפשות ממוזגים מחסדים וגבורות וכו' שכולם אוהבים ומכבדים וכמ

אותם, אבל כשיש נפש שהוא רחוק מהמיזוג המקובל )שקורין "נארמאל"(, הרי קשה מאד לנהוג 
בו כבוד, שמטבע האנושי להרחיק ולזלזל בהם ויש כל מיני תירוצים לבזות אותם שהרי הם 

הנהגתם וכו', ושהם מבזים את הצבור וכו', ולכן נוטים מאד לזלזל בהם ח"ו, מחללים שם שמים ב
ושם עיקר הקושי והנסיון לנהוג כבוד בכל נפש מישראל, ולהבין שכבוד ישראל הוא כבוד הש"י, 

 ואל תהי בזה לכל אדם. 

 

 י. פרשת ערכין
בפרט בית שני  וזה סוד פרשת ערכין אחר התוכחה, שעיקר אריכות הגלות בא מהמדות הרעות,

שנחרב משום שנאת חנם ואפי' בית ראשון היה בו פגם מדות רעות )כמבואר ביומא ח(, ולכן 
 על הגלות והתוכחה. כתבה התורה פרשת ערכין, שזהו בחי' ערך וכבוד חבירו, שזהו התיקון

 

 יא. פודה עצמו
י ענגל אות מט, ונבאר פרשת ערכין על פי מה שהשרישו האחרונים )ספר גבורות שמונים להגר"

ומפורש כן בברי השלטי גבורים עבודה זרה יג(, שעיקר הערכין אין זה ככל הקדש שמתחייבין 
סכום מסויים להקדש, אלא שכשאומר ערך חברי עלי הו"ל כמקדיש את חבירו וכשנותן אח"כ 
הדמים הרי פודה את חבירו, )וכמו שמפורש בהפסוק כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה 

 מבואר דתשלום ערכין הו"ל פדיון(.ש"י מחז"ל דקאי על ערך פלוני היוצא ליהרג, וופיר

 

 יב. בשחק יערוך
כי מי בשחק ואמרו חז"ל בתנחומא )בחוקותי ד( עה"פ כי מי בשחק יערוך לה' ידמה לה' וגו' "

יערך לה' בשעה שבקש הקב"ה לבראות את העולם ובקש לבראות את האדם היו מלאכי השרת 
מה אנוש כי תזכרנו )תהלים ח( מה אתה מבקש מן האדם הזה אמר להם הקב"ה ומי מקיים אומרים 

אמר להם כתיב בה זאת התורה אדם כי ימות  .אמרו לו אנו מקיימין תורתך ,מצותי וחקותי ותורותי
באהל )במדבר יט( ואתם אין ביניכם מתים כתיב בה אשה כי תזריע וילדה זכר )ויקרא יב( ואתם 
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כתיב בה את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו )שם יא( ואתם אין ביניכם אכילה הוי  ,לדותאין בכם י
כיון שאמר הקב"ה לישראל  .אין התורה יצאת אצלכם שנא' לא תמצא בארץ החיים )איוב כח(

שיעשו לו משכן ומזבח העולה התחילו מקריבין בתוכו התחיל הקב"ה מצוה כמה מצות על כל 
חיל הקב"ה אומר למלאכי השרת כי מי בשחק יערך לה' כשם שישראל הת ,דבר ודבר והן עושין

עורכין לי קרבנות כמה שנאמר וערך  ,עורכין לי שהייתם אומרים לי מה אנוש כי תזכרנו )איוב ח(
עורכים לפני שלחנות כמה שנאמר )ויקרא כד( ביום השבת יערכנו  ,הכהן אותם על מזבח העולה

ות כמה שנאמר איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה' הוי כי מי או יש ביניכם ערך נפש ,לפני ה'
 ". בשחק

 

 . ניצולים מגיהנםיג
אמר להן הקב"ה לישראל אם אתם מביאין לפני ערכים וכמו"כ מבואר שם במדרש תנחומא )ו( "

לכך נאמר איש כי יפליא נדר אמר הקב"ה  ,שלכם מעלה אני עליכם כאלו נפשותיכם הקרבתם לפני
כות הערכין אני מציל אתכם מגיהנם אמר להם הקב"ה לישראל הן מעריכין לפני את לישראל בז

נפשותיכם אני מציל אתכם מעריכת גיהנם שנאמר )ישעיה ל( כי ערוך מאתמול תפתה ואערוך 
לפניכם שלחן הוא שאמר דוד תערוך לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה )תהלים 

 ".כג( אמן וכן יהי רצון

 

 . כיבוד וזלזוליד
ולדברינו אפשר לבאר דהנה עיקר החטא נעשה באדם ע"י שאינו מחשיב את עצמו, שכל התוכחה 
שמגיע עבור החטאים מתחיל בזה שמזלזל בעצמו, וכמו"כ מזלזל בחבירו, שהא בהא תליא, שבזה 

', שכל זה הוא בחי' פרשת ערכין שמעריך שמאמין בחשיבות ויקר חבירו, כמו"כ מאמין בעצמו וכו
את עצמו ואת חבירו, שבזמן שבית המקדש קיים מי שזילזל בחבירו ורצה לתקן פגם זו, יכול 
אח"כ לומר ערך פלוני עלי, ועי"ז מחזיר הכבוד והחשיבות לחבירו, שמאמין שחבירו יש לו ערך 

 . מיוחד וקדושה מיוחדת, ובזה מתקן מה שמקודם היה בז לחבירו

 

 . ערכין ותוכחהטו
וכמו"כ עושה הש"י עמנו שאחר שהגיע העונש ח"ו, בישר לנו חשיבות כל אחד ואחד מישראל 

ר' מאיר בגמרא יש פרשת ערכין גם אצל הגוי הרי  שת ערכין, ואע"ג דלד' הרמב"ם ולדעתע"י פר
איש כי יפליא "זה בדרך טפל וכמבואר במדרש תנחומא שם פרק ו, שאין ערך גוי חביב עליו וז"ל 

נדר אף העכו"ם אומרים במה אקדם ה' אכף לאלהי מרום הירצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי 
שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי )מיכה ו( אמר להם הקב"ה עכו"ם בניכם אתם 
מבקשין להקריב לפני איני מבקש לא בניכם ולא קרבנותיכם אלא לבני נתתי פרשת קרבנות ופרשת 

תדע לך תחלתו  .ערכין שקרבנותיהם חביבים לפני וכן הוא אומר )תהלים לז( טוב מעט לצדיק וגו'
של ספר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לה' )ויקרא א( מכם ולא 
מהעכו"ם וסופו של ספר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש כי יפליא וכן הוא אומר מגיד 

 ."קב וגו' )תהלים קמז(דבריו ליע
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 סעודה שלישית
 

 פרשת ערכין
 תשע"ו בחקתי' ב שיחה

 

הסוגיא בנגלות הש"ס במושג ערכין * חקירת אחרונים בערכין אי הוה סימן או סיבה * למהלך 
דהוא סימן משמעות הוא דאינו רק בתור נדר להקדש כפי ערך שניו של הנערך * להמהלך דהוא 

קדושת הגוף על הנערך * ראיות האחרונים לצד השני דהוא סיבה וחל  סיבה המשמעות הוא דחל
עליו בחי' קדושת הגוף * כשמשלם ערכו פודה בזה קדושתו כעין פדיון הבן * כמה ראיות לצד 
דהוא סיבה * תוכחה הוא דנפל בפגמיו משום ששכח גודל מעלתו * כשיהודי יודע חשיבותו 

ה"ר * עבודת הרשב"י לגלות לכלל ישראל דנעשה אדם אזמרה לאלה'י בעודי יש לו שמירה מהיצ
נאמר בעבורך * פרצופו של יהודי הוא מרכבה לכל העולמות * הכנה למתן תורה על ידי שחוזר 

 על חשיבות שיש לו להקב"ה אהבה רבה ואהבת עולם אהבתנו השי"ת.

 *** 
 והנערך המעריך, יניהד פרטי בכל מאוד התורה והאריכה, ערכין )ויקרא כז( פרשת נאמרה בפרשתן

 להבין צריכין ולכאורה הערכין. דיני ככל, קטן גדול, או אשה איש, הנערך הוא שנים כמה ובן
 מזה ומשמע, לכתוב סדר יש ובודאי  דייקא התוכחה פרשת אחר ערכין פרשת נכתבה למה

 .דרשוני אומר והדבר לתוכחה ערכין קשר יש דבפנימיות

 סוגית ערכין בנגלה
 לנו יפתח ומשם, הכתובים וממשמעות ל"חז מדברי דערכין בסוגיא מאוד האחרונים האריכו והנה
 .התורה וסודות מצפוני ולגלות להבין פתח

 ערכין סימן או סיבה
 עליו דחייבו עלי פלוני ערך עלי או ערכי ואומר אדם כשמעריך ערכין במושג לחקור יש דהנה

 והאריך הכתוב בחיובו  והתורה קבעה לכל אדם כפי שויתו, פלוני ערך או עצמו ערך לשלם הכתוב
 '.וכו קטן או אשה או איש שניו של הנערך לפי בכמה פרטים ותלוי נתחייב וכמה איך

 אינו ערכין מושג דכל לומר מקום דיש', סיבה' או' סימן' הוא ערכין מושג האם האחרונים וחקרו
ומפליא בפיו  ולהקדש לצדקה נודר שהמעריך יותר ממתחייב עצמו ליתן צדקה להקדש, אלא

במפורש שכך וכך אני מתחייב לצדקה. משא"כ המעריך שאינו אומר כמה רוצה ליתן אלא לפי 
 כך נתחייב שנים' ל עד, יתחייב כמה בדיוק הדינים עליו התורה שויותו של אדם פלוני ולכך נתנה

 שחייבו ולפי הסתכלות זו הסך .'וכו בזקנתה יותר ואשה בנעוריו יותר שוה כך ואיש ולמעלה ומשם
 התחייב בנדרו ליתן להקדש. כמה 'סימן' מגדר יותר אינו הנערך של ושויותו שניו לפי עליו התורה

 על הנערך חל כעין קדושת הגוף
, גופיה הנערך את 'מקדיש' גדר כעין דהוא ערכין, חיוב על להסתכל אחר אופן יש גיסא מאידך

 הערכין המובן בזה הוא דבזה פודהו מידי הקדשו ומחלל קדושתו על הדמים.כשמשלם  ז"ולפי
דהפטר רחם יש עליו קדושה ופודין אותו מהכהן בה' , הבן' ולפי"ז דין ערכין הוא כעין דין 'פדיון

הוא  אלא על בהמה הגוף כעין קדושת קדוש נעשה גופיה דהאדם המכוון אין סלעים, ]ובודאי
, גופיה הבן פדיון במושג האחרונים שהאריכו וכפי, לפדותו שצריך דע חלות זיקת קדושה קצת

וכאילו הברירה ביד הכהן  טפי בעית מאי לו שואל להכהן הבן אבי ששואל דבהנוסח דלמרות
בזו, ועיי"ש באחרונים  ל"ואכמ ממש הגוף קדושת קדוש אינו בודאי ז"ליקח הבכור גופיה עכ

 .מנ"ח ועוד[
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 עצמו את להקדיש יכול דהנערך בלבד זו דלא השני חידשה לנו התורה כאן חידוש גדול, ולהצד
 אחר. ולהחל קדושה על אדם להעריך כח לו שנתן התורה הגדיל זאת עוד, בערכו להתחייב

לו כח לעשות כרצונו וככל היוצא מפיו יעשה  יש עצמו על דבשלמא נפלא ולכאורה הוא חידוש
 התורה לנו חידש ז"עכ, תיתי מהיכי אחר אדם להעריך כ"משא, ם על גופומכיון דלבסוף הוא בעלי

ולפי הסתכלות זו בערכין נמצא דזה מה שצריך לשלם , כ"ג אחר אדם להעריך בפרשת ערכין דיכול
 רק ואינו, לפדותו כמושג חילול הקדש צריך הנערך את דהקדיש דמכיון סיבה כשויות הנערך הוא

 .כמובן גרידא סימן

 ערכין לפדות הקדושה מעל הנערך תשלומי
 ל,"כנ בפרשתן הוא הכתובים דמשמעות מגדולי האחרונים, כמה כאופן ב' הנ"ל נקטו ולמעשה

 קדושת הגוף על' בחי בו יש אלא הנערך, ובכמות שויות גרידא ולהקדש לצדקה נדר גדר דאינו
 הכתוב לשון וכן מדיוק, לפדותו שצריך עד הקדש זיקת' בחי עליו החל בערכו וכשהתחייב הנערך,
 .נפשו על חלות קדושה עליו דהחל', נפשות' בערכך

נאמרה בתורה  נבחין דהכתוב סידר ממעלה למטה דמקודם הכתובים אלא כשנעיין בסדר עוד ולא
דערכין קדושת הנערך הוא עוד  בזה הבית וכה הלאה דמשמע פרשת בדק כ"ואח ערכין פרשת

 דמים בהמה למזבח מקדושת הגוף וכמו שחלוק קדושת, הבית קדוש ממי שהקדיש לבדק יותר
שהקדש  שויותו של החפץ קדוש רק אין גוף הדבר קדוש קדושת גוף הבית ל. דבדק"בחז כמבואר

 קדוש נעשה גופא הבהמה הגוף וקדושת, לדמיו קדוש' יכול להוציא מזה דמים לצרכם והוא כבחי
 כ"משא בכדי פקע לא הגוף קדושת' מריא הגוף דבקדושת כגון בדיניהם חילוקים כמה בזה ויש

 דהיינו ובראשונים' בתו ומבואר שעבוד מידי מפקיעין ושחרור חמץ הקדש וכן, דמים בקדושת
 ,דמים קדושת כ"משא הגוף קדושת דוקא

 מעלתו של האדם דיכולין להעריכו
 שאלו להקב"ה השרת דמלאכי ('ו תנחומא מדברי חז"ל )מדרש זו למושג יש' ראי דמות וכן

 הגדולה המעלה להם יש ישראל דכלל עונה להם ה"והקב, תזכרנו כי אנוש על האדם מה וקטרגו
 י''להו יערו'ך בשחק מי בדברי הכתוב )תהלים פט( 'כי שם ומסיים, ת"להשי נפשותיהם דעורכין

ובזה מבטא דלותו של  יערוך הוא מלשון ערכין והמעלתו של יהודי דיכול להעריך נפשו להשי"ת
האדם הוא דיכול להקדיש גופו להשי"ת, ובזה נמדד גדלותו. ולהנ"ל דהפנימיות דערכין הוא 

 הגוף. קדושת מושג דערכין הוי ל"כנ ומשמע דאדם נעשה גופו פיסת קדושה להשי"ת,

 כשמת הנערך אין חיוב לשלם הערכין
שאמר על חבירו ערכו  א( דמי"הל' כ כיןער )פ"א ברמב"ם יתיישב לפי"ז דמצינו גדול חידוש ועוד
ולכאורה קשה מאוד דהא אם  ,ערכו לשלם מחיוב המעריך אין מת הנערך בדין שעמד ולפני עלי,

נאמר דערכין הוא נדר והקדש להשי"ת ומתחייב עליו דמים כפי שויות של פלוני, א"כ כמובן אין 
וכנ"ל דאינו רק סימן כמה התחייבותו הוא  בעצם שום שייכות בין התחייבות המעריך להנערך

להקדש, וא"כ מה נפק"מ שהנערך מת, ולמה ישתנה דין המעריך שאינו מחיוב לשלם נדרו 
להשי"ת. משא"כ בהסתכלות הנ"ל דכשהעריך אדם פלוני החל עליו חלות קדושת הגוף על פלוני, 

ן כאן מקום עוד לחלל יתיישב מאוד על הלב חידוש דינו של הרמב"ם דכשמת אותו פלוני אי
 קדושתו, ודו"ק כי נעים הוא.

 ובונה, מט( אות שמונים )גבורות ענגיל יוסף' ר הגאון זו נפלא מאוד ביסוד ]וכן מצינו דהאריך
וטעמים ומיישב בזה כמה סוגיות הש"ס וכן האריך הרב מבריסק במחלוקת  שרשים כמה זה ביסוד

, בשבת מעריכין דאין והגר"י ענגיל מבאר שם הדין .רש"י ותוס' בכמה סוגיות והאירו ביסוד הנ"ל
, אדם מקדיש בגדר דהוי י"הב ותירץ, בשבת לפסוק דמותר מצדקה שנא מאי בשבת הר"ן והקשה
שם בקושית אחרות. ולפי הנ"ל  א"עליו השלט"ג דאיזה מין הקדש הוא זו וכן העיר במג והקשה

מיחל על הנערך כעין קדושה וכן ביאר שם שבערכין הוא דהמעריך  יתיישב הדבר דיסוד החידוש
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או את  הבן דפודה וקונה בזה את עצמו דכשמשלם המעריך חובתו ההסתכלות הוא כעין פדיון
  להקדש[. לו שיש זיקתו פלוני הנערך מידי

 תוכחה כתוצאה שאין היהודי מחשיב עצמו
 סמיכות להבין לאנפ בזה פתח לנו בהגדרת ערכין עפ"י נגלה, יפתח ל"הנ האריכות כל ולאחר
הצדיקים עוררו וחיזקו את כלל ישראל בעשרה מיני לשונות  דהנה תוכחה, לפרשת ערכין פרשת

של חיזוק, להראות להם גדלם ואהבתם שהקב"ה אוהב ומעריך אותם, וכדהאריך רביה"ק )ח"א 
 עמו מתפאר יתברך שהשם, בפרטיות התפארות מישראל ואחד אחד בכל יש תורה יז( "כי

 נקרא כי, עליו נקרא ישראל ששם זמן כל, ישראל פושעי אפלו, שבישראל בפחות ואפלו, בפרטיות
, פרטיות בפרטי וכן. בפרטיות עמו מתפאר יתברך שהשם, פרטי התפארות בו יש, ישראל פושעי

 פחות שאיזה לפעמים ויש. אחר התפארות ישראל של ותנועה תנועה ובכל ואיבר איבר בכל יש כי
 מזה". גם גדול התפארות לו יש יתברך והשם, שלו הפאה עם נענוע עושה שבישראל

וכולי והאי ואולי בזה ננצל מפח היצה"ר, דעיקר הסיבה שנופל אדם לפגמים ולחטאים הוא 
כששוכח שהוא בן יחיד להקב"ה, ושוכח מאהבה רבה ואהבת עולם שאוהב אותנו אבינו 

עליו, הי' מונע את עצמו מלעבור ח"ו על  ה"הקבשבשמים, ואולי ידע החביבות הגדולה שיש לו ל
 לו שפרש להפח ליפול מכל זה ואז עלול דכשנופל לקטנות שוכח עקא גדולה ועל קטנה, ודא

 ל."רח אחרים תענוגים לחפש והולך היצר,

נותן )כפי אופן  שיהודי מה צדקה נדבת שהוא בלבד שלא הוא ערכין שבפרשת וזהו היא החידוש
כך  כדי עד, עצמו כשמעריך היהודי על קדושה חלות החידוש שבזה הוא שחל אלא א' הנ"ל(

והחידוש שבערכין , שמלאכי השרת מקנאין להיהודי ומודין להקב"ה כי מי בשחק יערוך להוי'
קדושה וטהרה, ונעשה מציאות  גופו של היהודי על גרידא, אלא שחל בגדר צדקה הוא כנ"ל דאינו

 קדושה להקב"ה.

התוכחה דייקא אומר הקב"ה להיהודי זכור ואל תשכח גודל מעלתך ולא תמות ח"ו ועל כן לאחר 
כדרך שמת פלוני, ואל תפול לקטנות ולמרירות שכל זה נגרם לך בשכחך עמך ובית אביך, והי' 
לזכרון בין עיניך שאתה הוא העם הנבחר, ועל ידי כן תשאף דייקא לגדולות, ותשמח בחלקך בחי' 

  אלה'י בעודי.)תהלים קמו( אזמרה ל

 סוד הרשב"י לגלות שפרצוף היהודי הוא מרכבה לעולמות עליונים
 י דגילה לכנסת ישראל גודל מעלתן כמו שכתוב על בריאת האדם "נעשה"הרשב והארכנו בסוד

כדמותנו" ורשב"י דייקא פתח לנו אוצרות ותעלומות חכמה להבין מעשה מרכבה  בצלמנו אדם
שגופו הגשמי ממש נעשה לבחי' מרכבה לכל הפרצופין עליונים וסדר הפרצופין של היהודי עד 

ולהי"ג תיקוני דיקנא וכו'. שלא יאומן כי יסופר גודל מעלתו של היהודי דתלויין עליו כל העולמות 
 ה"מה שתובע הקב עבודתו של היהודי וזהו וזהו, כולם, ועל ידי כן חי היהודי תמיד ביחודא שלים

וכן זכור נא , גבורותיו האדם לבני להודיע, מי אתה ובן מי אתה תדע, תכיר ערך עצמך ממנו יהודי
 יצחק ואף בריתי את ואף יעקב את ברית אבות שכרתי עם אבותיך וזהו שסיים כאן התורה "וזכרתי

היינו בחי' הארציות תוכל להגביה על ידי הכרת  והאר'ץ, את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור"
 ועל ידי זה להעלותו כמדובר דה זו תוכל לדון את חבירך לכף זכותגודל מעלותיך, וכן בעבו

 הרע. במאמרי לשון

 הכנה למתן תורה לזכור חשיבותו
וזהו הכנה הראוי' ליום טוב הבא עלינו לטובה, וחז"ל אומרים )מגילה לא:( דתיקנו לנו אנשי 

תיה. ולהנ"ל הסוד וקללו שנה כנה"ג לקרות פרשת תוכחה קודם מתן תורה כדי שיהי' בחי' תכלה
בזה הוא דהיהודי מכין גופו ונשמתו למתן תורה על ידי שחוזר על יסוד זה שהוא בן המלך, והוא 

 הכי מאושר עלי אדמות ואין צריך לשום תענוג רוחני וגשמי ביודעו שהקב"ה בחר לו לנחלתו.
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 שיחה ג' בחקתי תשע"ו
 

שלא יחלש יר"ש על ידי קרבת הו'י * אין  הבטחת הקב"ה אטייל עמכם בגן עדן * הכתוב מבטיחו
מקום לחשוש שע"י עבודת הצדיקים המופלגים יתחלש בחי' יראת שמים אדרבה * אטייל עמכם 
בגן עדן בחי' יחוד השלם בלבו של היהודי קודש קדשים * יהודי עוסק בעבודת התבודדות וגולל 

הראשונים שלא נאמרה בתורה  כל לבו להקב"ה בלי שום מחיצה המפסקת כלב האם לבנה * קושית
שכר עולם הנצחי * התבודות בחי' אטייל עמכם בגן עדן מכונה שכר עולם הנצחי בעודו בחיים 
חיותו * הכנה הראוי' למתן תורה לעשות שכינה בתחתונים שהאפי' האבות לא זכו לכל זה * לאחר 

מרכבה לעולמות עליונים שבחר בנו הקב"ה לא יעזוב אותנו לעולמים * רשב"י מגלה שהיהודי הוא 
* נעשה אדם נאמר בעבורך * הנסיונות שלפני מתן תורה בחי' ויבוא עמלק ושאלת היש הו'י בקרבנו 
אם אין * דברי תורה צריכין חיזוק בכל יום * על זה תיקנו לומר לאחר גמר סדר בתורה חזק חזק 

 ונתחזק

 ***** 
 והייתי בתוככם אתכם, והתהלכתי נפשי תגעל ולא בתוככם משכני בפרשתן נאמרה בתורה "ונתתי

 לעם" ובחז"ל )מובא ברש"י כאן בשם תורת כהנים( "והתהלכתי לי תהיו ואתם לאלהים לכם
 ל"ת ממני תיראו לא יכול ממני מזדעזעים תהיו ולא מכם כאחד עדן בגן עמכם אטייל - בתוככם

מהקב"ה ובספה"ק )עבודת  לאלהים" ולכאורה היעלה על הדעת דלא יהיו מזדעזין לכם והייתי
( מאריכין בדברי רש"י הלז, ותוכן דבריהם הוא דלמרות שכלל ישראל 2אוהב ישראל 1ישראל

 תכלה נפשם מרוב אהבה להשי"ת עכ"ז מבטיח להם הקב"ה שלא יגרע מהם נקודת יראה, )קהלת
אין שלימות כלם" כי  את יצא אלהים ירא כי ידך את תנח אל מזה וגם בזה תאחז אשר ז( "טוב פרק

 לזה בלא זה.

 ושכנתי בתוך לבות בני ישראל
הפסוק "ונתתי משכני בתוככם" מוסב על השראת השכינה בביהמ"ק, ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם, והאריך בזה בספה"ק אוהב ישראל )הנ"ל( דקאי על לבות בני ישראל, שהקב"ה שוכן 

תוך כל אחד ואחד, וכמו שמבקש בתוכו כנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ודרשו חז"ל ב
                                                           

 קודם וגם, הצדיקים בנשמות משתעשע ה"שהקב הוא עדן בגן הטיול כי, יאמר או )בחקותי( ישראל עבודת ספר 1 

 ה"הקב נמלך( ח ר"ב) במדרש כדאיתא העולם נברא ובעבורם יום יום שעשועיו הצדיקים נשמות היו העולם שנברא
 לעולם ועולם וגבול ושיעור סוף' לבחי סוף אין מדתו ה"הקב הגביל השעשוע זה ידי ועל'. וכו הצדיקים בנשמות

 ממדרגה שלי הילוך עיקר כל פירוש, בתוככם והתהלכתי' נק וזה, העולם זה שנברא עד השתלשלות בדרך
 שמחמת כלומר, ממני תיראו לא יכול, ידיכם ממעשה תענוג מקבל שאני השעשועים ידי על, בתוככם הוא, למדרגה
 ובושה אימה ו"ח לכם יהיה לא השתלשלות מדרגות וכל העולם נברא בשבילכם כי לכם שנודעת הגדולה החיבה

. ש"עי עליכם שמים מורא ויהי בצירוף( ג"מ א"פ אבות) התנא שאמר כמו יתכן לא זו. לבד אהבה בבחינת רק
 תמיד.' ה ירא להיות שצריך היראה בחינת שהוא, לאלהים לכם והייתי לומר תלמוד

'. כו ע"בג עמכם אטייל ל"ז י"ופירש'. וגו לאלהים לכם והייתי בתוככם והתהלכתי )בחקותי( ישראל אוהב ספר 2 

 לתיבות ע"בג הטיול יש שייכות מה יפלא לכאורה כי. לב בהעיר ל"י. לאלהים לכם והייתי ל"ת ממני תיראו לא יכול
 שלא נברא שום דעת על כזאת יעלה וכי ממני תיראו לא יכול ל"ז י"רש שסיים זה מהו וגם. בתוככם והתהלכתי אלו

 :ו"ח' ית ממנו לירא
' הק העליון מעולם שלה והשורש המקור הוא הנשמה של ותוכה'. הק הנשמה הוא אדם של תוכו' בחי כי ל"י אמנם
 נלך כאשר. ש"וב ה"ב הבורא והבטיחנו. העליונה' הק המלוכה יסוד' בחי והוא כנודע' הק הגן וסוד' בחי שהוא

 . ו"קבה יחוד סוד וזהו'. הק גן סוד שהוא תוכם בתוך היינו. בתוככם והתהלכתי אז מצותיו ונשמור בחוקותיו
. ממני תיראו לא יכול. ישראל נשמות שורש כ"ג הוא משם כי מכם כאחד ואהיה עדן בגן עמכם אטייל י"שפירש וזהו
 למדת לבוא תוכלו שלא יכול. זה דבר נעימות הפלגת ולעוצם'. הק היחוד מזה ושיעשועים האהבה גודל י"שע היינו

 הבטיחנו ולזה עת בכל גאונו ומהדר' ה מפחד לירא' הק הצדיקים של התענוג ועיקר. התענוג זה נחסר כ"וא. היראה
 ז"כ והבן. אמן ר"וכיה(. כא, כח בראשית) לאלהים לי' ה והיה וזהו'. ה לעם יחסר לא היראה מדת שגם ה"הקב

 היטב.
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הקב"ה )משלי כג( "תנה בני לבי לי", הקב"ה משכנו הוא כביכול בתוך לבות בני ישראל, ושם 
הוא השראת השכינה, ועל זה אומר הקב"ה והתהלכתי בתוככם בתוך לבותכם ושם אטייל עמכם 

 מצותיו ונשמור בחוקותיו נלך כאשר. ש"וב ה"ב הבורא בגן עדן וכדבריו הקדושים שם "והבטיחנו
 ו"."קבה יחוד סוד וזהו'. הק גן סוד שהוא תוכם בתוך היינו. בתוככם והתהלכתי אז

 אל לו ליהודי לפחוד לעסוק בעבודת הצדיקים המופלגים
ועל פי דבריו הקדושים נוכל להוסיף דלפעמים כשעוסק היהודי בתורת הצדיקים המופלגים 

אמץ אל תירא ואל תחת, תגולל הכל מעל לבך לאביך שבשמים דמדברין לנשמתו ואומרין לו חזק ו
שרוצה לשמוע מעל לבך כל העובר עליך, והקב"ה משתשע עמך, ולפעמים לוחש לו היצה"ר בת 
קול בלבו שאינו נכון לעסוק בעבודת קדושות אלו שאינו לפי דורנו, וח"ו כשתלך בדרך הצדיקים 

הוא כביכול בחי' אח ורע ועבודה זו אינו  תחלש נקודת היראת שמים שלך, שתרגיש שהקב"ה
 י"וגו', וברש תעזב אל אביך ורעה ורע רעך( י כז משלי)ראוי רק לצדיקים, וכמ"ש חז"ל על הכתוב 

 אם - תעזב אל. אבותיך את שחיבב אביך ורע' לישר רע שנקרא ה"הקב - אביך ורע "רעך( שם)
פורענות". על זה מבטיח לך הכתוב שאל תפחד ואל תדאג בזה ואינו רק פיתו  עליך יבא עזבת

היצר, והא ראי' שכל ההולך בדרך הצדיק יכול להעיד עליו שלא בלבד שלא נחלש מאתו היראת 
שמים אדרבה הוסיף יראה על יראתו, ובדרך כלל הקב"ה עומד לנגד עיניו בחי' יחוד תדירא, 

 ן הדקה, תיכף ומיד נשבר לבו בקרבו ומתוודה עליו.וכשח"ו נכשל באיזה פגם דקה מ

  

 אטייל עמכם בגן עדן בקודש קדשים של היהודי
וברש"י הנ"ל דהקב"ה אומר אטייל עמכם בגן עדן ביאר הרה"ק מקאזניטץ דהגן עדן של הקב"ה 
הוא לב בני ישראל, פנימית נקודת הלב של כנסת ישראל בחינת יחידה שבנפש, שעל אותו מקום 

ר חבוקה ודבוקה בך יעקב חבל נחלתו, והראשונים ואחרונים האריכו לבאר מציאות הגן עדן נאמ
)ועיין בדברי הרמב"ן, בראשית כג, בענין גן עדן(, ובהסתכלות הנ"ל מקום גן עדן הוא הקודש 
קדשים של לב הישראלי, ועל זה אומר הקב"ה והתהלכתי בתוככם ושם אטייל עמכם, ועל עבודה 

דירו רביה"ק שצריך להתייחד מידי יום ביומו עם הקב"ה ולדבר עם הקב"ה כדבר נפלאה זו מג
איש אל רעהו בחי' יחודא שלים )כדהארכנו ביחוד התבודדות(, וא"א להיות איש כשר רק 
בהתבודדות, ובספרי מוסר האריכו בענין עבודת חשבון הנפש על כן יאמרו המושלים בואו 

 ה מזו להתייחד ולהתבודד בבחי' יחוד.חשבון, ורביה"ק הפליג בדרגא גדול

 כשיעסוק בעבודת הצדיק לא יבוא לזלזל ח"ו ביר"ש אדרבה
וכשעוסקין בעבודה זו מרגיש היהודי הכתוב "ואני קרבת אלהי'ם לי טוב", ועל זה אומר לו הקב"ה 
להיהודי שבאם תעלה על דעתך, וחיל ורעדה יאחזוך דהיאך יתכן לדבר עם הקב"ה כבחי' איש 

רעהו, והכתוב כדבר איש נאמרה )שמות לג יא( על משה רבינו מבחר היצורים, משא"כ אל 
לאנשים פשוטים האיך להם מקום להתעסק בגדולות, ועל זה אומר הקב"ה אל תרא ואל תחת, 
אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. והחידוש של המתבודד דאפי' דברים שלא יעלה על הדעת 

לדבר מזה להקב"ה, וכביכול טוענין לו שיש בזה נקודת  -ודה זושאינם חיים עדיין בעב-אחרים 
חוצפה וכעין קלות ראש ח"ו לדבר להקב"ה מנסיונות שעולה על לבו, עכ"ז המתבודד אינו 
מתפעל מטענתם, ומרגיש כביכול בהקב"ה כאמא שרוצה לשמוע מבנה הרגשי נפשו, ואין להבן 

א הנאמנת לבנה מרגיש עם צערו ושמח שום מניעה לדבר אל לב אמו מטוב ועד רע, והאמ
בשמחתו. וה"נ כביכול השכינה הקדושה מרגיש בצער היהודי ובוכה עמו, כדברי רביה"ק 

 ומתודה, יתברך השם לפני וצערו שיחתו ומפרש מתבודד רנט( "כשאדם סימן קמא )מהדורא
 ומנחמת וצערה שיחתה לפניו מפרשת כנגדו השכינה גם אזי, שעשה הפגמים גדל על ומתחרט

' ה את(: "ו"כ דברים) בחינת וזה, כביכול כן גם אצלה פגם, בנשמתו שפגם ופגם פגם כל כי, אותו
 הפגמים". כל לתקן תחבולות שתבקש אותו מנחמת והיא'. וכו" האמירך' וה האמרת
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 המתבודד פותח כל לבו להקב"ה
כאש להבה, ואינו מפחד לומר טאטע אומר  היהודי בוכה להשי"ת טאטע יש לי נסיונות שבוערין

לך האמת ואהי' עמך פתוח, לפעמים הנפש הבהמי איני רוצה אפי' להתגבר על הנסיונות, ותסמר 
שערות ראש לשמוע דברים כאלו, ועכ"ז המתבודד עוסק בעבודתו הקודש ואינו מפחד מכל זה, 

שיש בינו להקב"ה, וכסומא  ולעולם לא יבין אותו החיצוני שאין לו כל מושג בהיחוד והקשר
שאינו מכיר בצבעים, ועל זה אומרין לו הצדיקים תבוא ותטעם טעימה קלה מטעם היחוד ואז 
תתהפך נפשך מקצה אל הקצה ותבין שאין שום מקום מנוס מהקב"ה אם אסק שמים שם אתה 

ם, ואציעה שאול הנך, ועל כל זה אומר הקב"ה אל תפחד שמעבודה זו יתחלש אצלך יראת שמי
 ואדרבה מתוך זה יהי' לך יראה עילאה. 

 לא נאמר בתורה שכר עולם הנצחי
ובזה יתורץ קושית הראשונים )רמב"ן ועוד( בפרשתן שנתקשו למה לא נאמרה בתורה אם בחקתי 
תלכו אתן לכם בעולם העליון שעשועים שעין לא ראתה, ולא נאמרה בתורה בשום מקום שכר 

הכל בעולם החולף הזה, ולהסתכלות הנ"ל יובן מאוד עולם הנצחי, וגשמיכם בעתם הוי 
דהמתבודד נכנס בעלמא הדין בעולם שכולו ארוך, ובשעת הדביקות נתקיים אצלו "עולמך תראה 
בחייך", כמו שדוד המלך אומר גם כי אלך בגיא  צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, ומהברכה 

 יותו ונתקיים אצלו "כגמול עלי אמו".הזאת אטייל עמכם בגן עדן יש לו עולם הנצחי בחיים ח

 המתבודד חי בגן עדן עלי אדמות
ובתקופה הראשונה כשנכנס בעבודה זו, מתפלל ושופך שיחו על צרכיו הגשמיים ואחר שנתרגל 
בתפלתו והקב"ה נתן לו טועמיה לטעום טעם יחוד מפסיק להתפלל על צרכיו הגשמיים ומתחיל 

השכינה ומתפלל לאוקמא שכינתא מעפרא, וכן כשלומד להתפלל על כבוד שמים, ומרגיש צער 
תורה כוונתו הוא להתיחד עם הקב"ה פנים בפנים יחוד חכמתו של הקב"ה בחכמתו וכמו שנאמר 

דברים נוראים שאלמלי כתוב לא נוכל לאומרו, וטועם טעם החיים וטעם היחוד  3בתנא דבי אליהו
אטייל עמך בגן עדן וכהברכה שתיקנו לנו ונעשה לכי המאושר שבעולם, ונתקיים אצלו כפשוטו 

 אנשי כנה"ג שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם.

 שיא המאושר
יהודי עוצם עיניו מחיזו דהאי עלמא ומתקשר להשי"ת ומאמין שהקב"ה מטייל בלבו בגן עדן 

עת שאין לו רק פת כפשוטו, ואין לו אפי' נסיון לרדוף אחר תאוות עוה"ז ואין לו שום חלישות הד
במלח ויודע שהוא שיא מאושר שבעולם, וכששואל לו יצרו באזנו האיך לא תתחצף לומר שאתה 
חי בגן עדן בו בזמן שברגע הקודם הי' לך נסיונות אשר תצילנה אזני כל שומע, ובעזות דקדושה 

עוד  מתגבר על המחשבה זרה הלז ואומר אין לי שום התפעלות מהמחשבות שעולים על לבי כל
שאיני מתבונן מרצון ומה שעולה מעצמו מחשבה ראשונה אין לי שום פחד זה וזהו עבודתי 
בעלמא הדין, ועל מחשבה ראשונה שנפל במחו אין שום תביעה לך לאומן שעשני, וכל הפגם הוא 

 רק כשמרחיב בזה יותר ויותר, ורגע שאחריה אטייל עם הקב"ה בגן עדן.

                                                           
בכל צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו וגו'. אין לי אלא צרת ציבור צרת  )פרק יח רבה)תנא דבי אליהו  3 

ואענהו וגו'. א"כ למה נאמר בכל צרתם לו צר אלא אמר הקב"ה בכל צער וצער  יחיד מנין ת"ל )תהלים צא( יקראני
שיש לישראל כביכול אני עמהם שנאמר לו צר א"ת לו צר אלא לי צר שנאמר )ישעיה מט( ויאמר לי עבדי אתה 

שיושב  ישראל אשר בך אתפאר לכך נאמר קומי רני בלילה וגו' מאי שפכי כמים לבך נכח פני ה' מכאן אמרו כל ת"ח
וקורא ושונה ועוסק בתורה הקב"ה יושב כנגדו וקורא ושונה עמו שכאן נאמר נכח פני ה' ולהלן הוא אומר ויחנו 
אלה נוכח אלה וגו' )מ"א כ( מה להלן פניהם של אלו נוכח פניהם של אלו ופניהם של אלו נוכח פניהם של אלו אף 

ויכו בני ישראל את ארם מאה אלף רגלי ביום אחד  כאן אחריו מה כתיב שם ויהי ביום השביעי ותקרב המלחמה
 .וינוסו הנותרים וגו' ואלולי שהדבר כתוב אי אפשר לאומרו וכל האומרו היה חייב מיתה
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 סותם עיניו מחיזו דהאי עלמא
חי בעבודה זו אין צריך להמתין לאחר פקודתו להנציח נשמתו בעולם הנצחי אלא כשעוד נשמתו ה

בו מרגיש שחי בגן עדן, והקב"ה אומר עליו "והייתי לכם לאלהי'ם" תהי' לך יראת שמים כזו שלא 
עלה על דעתך מעולם שתוכל לחיות ביראה כזה, ולא יהי' לך ח"ו פגם כ"ש ביראת שמים שלך, 

תוסיף טהרה וקדושה במדרגותך, הקב"ה מבטיח הבטחה זו לכל יהודי שאתן לך מתנה ואדרבה 
זו אם בחוקתי תלכו תזכה לעלות מעלה עליונה עד כדי שאטייל עמך בגן עדן, ותזכה למתנות 
טובות למעלה מטעם ודעת 'בחקתי' הוא כחק בלי טעם, וכל מיני קושיות ששואלים שדורות 

נינו וא"א לנו לזכות לדרגות גדולות, ולמה תהי' בדמיונות הרף מזה, כהיום אינו בערך דורות שלפ
וכל קושיות אלו הוא כשעובדים מלך בשר ודם שמצמצום בחקי ובהגבלות גשמיים, משא"כ 

 כשמדובר ממלך חי וקיים אין מקום לקושיות אלו.

 הכנה לימי שבועות לעשות שכינה בתחתונים
כנה ליום טוב שבועות, ומכינין לבם להיות כלי מוכשר, עומדים אנו בימים שכלל ישראל חיים בה

וכל א' מוסיף בעבודתו לקבלת התורה ולתאר ולקשט תואר הכלה שיהי' מאוד נתעלה, והקב"ה 
אומר אני ארד עמך מן ההר  אל העם ביחד עם האבות הקדושים לריח שמניך טובים, ואפי' האבות 

מדרגות לא פעלו להמשיך שכינה בתחתונים ששמרו התורה והמצות עוד לפני שניתנו עם כל ה
ממש דהא לא עשו מעשי המצות בפועל בעור בהמה גסה, ועבודתם הי' ברוחניות ובשעת מתן 
תורה ירד הקב"ה וכל צבא מעלה בפועל ממש וזהו עיקר קבלת התורה להמשיך שכינתו 

ש ביניכם, וכן בתחתונים, וכן אומר משה רבינו להמלאכים כלום במצרים הייתם כלום יצה"ר י
 הקב"ה אומר להמלאכים כלום יש לכם פרשת ערכין. 

 יהודי נשאר יהודי בכל מצב
ישראל כל עוד נשמתו בו והקב"ה לא  ולאחר שנעשו ישראל לעם הנבחר איש הישראלי ישאר

יוותר עליו עד שיביאהו לתיקונו השלם, משל למה"ד לכלה שיש לו איזה בית מיחוש במסתורין 
שלה כל עוד שלא נשאת עם דודה מתפחדת שלא תתגלה הסוד כדי שח"ו לא יעזוב ויסתלק החתן 

עו ואומרת לו הרי שלך מכל עסק, משא"כ לאחר הנישואין אין לאחר קנין כלום וזהו חלקו וצל
 לפניך, וכן כלל ישראל מרגע שבחר בנו הקב"ה נשאר חלקו ונחלתו לעולם.

 רשב"י מגלה חשיבותו של יהודי שהוא מרכבה לעולמות העליונים
זכינו בשבוע זו לחגוג את יום ל"ג בעומר, ומאמינין באמונה שלימה שהתנא אלה'י הרשב"י 

יחדש וירענן לנו אמונתנו בנשמותינו ובגופנו להאמין שיש השפיע על כל א' וימליץ טוב בעדנו, ו
לנו צלם אלהי'ם, ובכל איבר שלנו תלויים עולמות העליונים, בחי' 'נעשה אדם כצלמנו בדמותנו', 
ולמרות שעובר עלינו נסיונות עכ"ז המבין יבין דעובר עלינו עכשיו התקופה שעבר על בני ישראל 

ם וילנו וכו' ולפעמים עובר על האדם נסיונות ושואל היש הו'י כשיצאו ממצרים, ויהי העם ברפידי
בקרבנו אם אין, ולפי הסתכלות הנ"ל השאלה הוא האם הדברים אלו הוא שוים לכל נפש או אם 
אין היצר לוחש לו בלבו שכל דרגות הנ"ל הוא בחינות ותורות, ועבודת אינו נוגע לכל א' רק 

מלק לקרר קדושת בני ישראל, ודייקא בימים אלו ספירת לגדולי המקובלים, וזהו נסיון ויבוא ע
 העומר צריך להתגבר על כל מחשבות והרהורים כאלו, וללחום מלחמת חרמה בעמלק. 

יהודים מבקשין מהקב"ה טאטע תן לנו הכח והאמונת אומן להאמין בכל זה שנוכל לזכות לדרגת 
עמוק עמוק בלבנו שום ספיקות ושכנתי בתוכם אטייל עמכם בגן עדן, ולא יצלח הס"מ לנטוע 

 בזה.

 דברי תורה צריכין חיזוק
זכינו היום לסיים סדר תורת כהנים וכלל ישראל אמרו חזק חזק ונתחזק, מנהג ישראל תורה הוא 
לומר חזק כדאמרו חז"ל דברי תורה צריכין חיזוק בכל יום, ונזכה להטהר ולהתקדש בקדושה של 

ועבודת ספירת העומר הוא לספור ז' נקיים להיות מוכן  מעלה כקדושת הקרבנות שעסקנו בסדר זו
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להיחוד השלם דרגת כתר שנזכה בחג השבועות הבעלל"ט, תן לנו ההרגשה שנזכה להאמין שכל 
יהודי בתורה ומצות שעושה הוא האשת חיל, והקב"ה אומר בטח בה לב בעלה, ואתה בתורה 

 ומצות שאתה לומד אתה עושה לי משכן בעלמא הדין.

הקב"ה שנזכה בימים אלו לעסוק בחיפוש לאורו של משיח, והתורה שנקבל בשבועות יהי'  יעזור
תורה שלעתיד בחי' תורה חדשה מאתי תצא, וכדאמרו חז"ל שהתורה שיש לנו היום הוא בבחינת 
נובלות תורה נגד התורה דלעתיד, ונזכה לקבל טעם היחוד מאורן של צדיקים, ונזכה כל א' לפי 

מהקב"ה קרבה אל נפשי גאלה ותורתו של רשב"י יגן לנו, ויאיר עיננו וימליץ טוב דרגתו, מבקשין 
 בעדנו. 

 


