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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  בא )א(  

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'  מנשה ראזענבארג    שיחי'

בארא פארק 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  איתמר טוביה ווידער  שיחי'

קרית יואל 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן 
לנדבת הגליון

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  בעילום שם  שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לזכות שמעון בן בלומא

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחזקאל שרגא בריסק  שיחי'
קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לע"נ הר''ר שלמה בן 

הר''ר משה שמואל ז''ל

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליל שבת
מנוחת השבת של ישראל במצרים

)ובו יבואר סוד הנאמר ב'ישמח משה' "עבד נאמן קראת לו", וסוד המובא 
בליקו"מ )קמא סימן נט(: "נס - זה בחינת שבת, בחינת "אות היא לעולם"(

"הלך משה ותיקן להם את יום השבת לנוח"

הנה נודעו דברי רבותינו במדרש )שמות רבה א, כח( על הפסוק )שמות ב, יא(: "ויגדל משה ויצא אל 

אחיו וירא בסבלותם" – "ראה שאין להם מנוחה הלך ואמר לפרעה: מי שיש לו עבד אם אינו 

נח יום אחד בשבוע הוא מת, ואילו עבדיך אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע הם מתים. 

אמר לו: לך ועשה להן כמו שתאמר. הלך משה ותקן להם את יום השבת לנוח". ובדעת זקנים 

מבעלי התוספות )שמות ה, ד( הוסיפו על כך, ש"נעשה להם נס ובחרו להם יום שבת".1 

– ומהי השמחה  יום השבת למנוחה  יש לתמוה, מהו הנס הגדול בכך שבחרו את  ולכאורה 

- שעל כך נאמר: "ישמח משה  הגדולה של משה רבינו שזכה לכוון את היום הקבוע לשבת 

במתנת חלקו" )כמבואר בטור או"ח סי' רפא(, והרי מנוחה זו אינה כלל מצד השי"ת אלא רק בהסתכלות 

של שכל אנושי. והראיה, שגם גוי כפרעה הבין ואמר בהסכמה: "יפה אמרת". 

והן אמנם לבסוף נודע שזהו אותו היום המשומר ובא מששת ימי בראשית לדורות עולם, אבל 

מה שנחו במצרים היה רק בכדי שיהיה להם כח להמשך השעבוד בימות החול, ונמצא שבעצם 

המנוחה עבדו את פרעה ולא את השי"ת. קדושת השבת טרם האירה שמירת השבת של מצרים. 

ועוד, הלא 'קדושת השבת' היא ענין אחד עם 'קדושת ישראל' – שעל כך נאמר )שמות לא, יז(: 

של  הגדול  יומו  מהארת  מושפעים  ישראל  שכלל  לעולם",  היא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני 

ולא  סיני'  הר  ב'מעמד  רק  נודעה  זו  עילאה'  ו'קדושה  ישראל,  לעמו  מנוחה  המנחיל  השי"ת 

קודם לכן.

1 וז"ל: כאשר גדל משה וראה בסבלותם שהיו משועבדים כל שבעת ימי השבוע בלא שום מנוחה בא לו אל פרעה אמר וכי יש 

אומה שיכולה לעבוד בלי שום מנוחה בעולם, אילו היה נוחים יום אחד בשבוע, דע כי מלאכתך היתה נבחרת ונעשית יפה. אמר 

לו יפה אמרת אמור להם שיבחרו להם יום אחד למנוחה, ונעשה להם נס ובחרו להם יום שבת.
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"וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים"

ולהבנת הדברים נפתח בנאמר בתפילת שחרית של שבת: "ישמח משה במתנת חלקו כי עבד 
אבנים  לוחות  ושני  סיני  הר  על  לפניך  בעומדו  לו  נתת  בראשו  תפארת  כליל  לו,  קראת  נאמן 

הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת". 

נאמן",  "עבד  שנקרא  רבינו  במשה  הנאמר  לבין  שבת  שמירת  בין  שייכות  שיש  ומבואר, 
ונתבאר  הטור  במדרש שהביא  )כמובא  במצרים  מדעתו  במתנת השבת שבחר  לשמוח  לו  ראוי  שלפיכך 

בארוכה במאמר הקודם(. 

)ביחס אל השבת( נזכרה גם כלפי עם ישראל – כטעם לעיקר המצוה של שמירת  ה'עבדות'  ואכן 
השבת, וכנכתב ב'דברות האחרונות' )דברים ה, יב(: "שמור את יום השבת לקדשו - וזכרת כי עבד 

ה' אלוקיך  צוך  כן  על  נטויה  ובזרוע  ביד חזקה  ה' אלוקיך משם  ויוציאך  היית בארץ מצרים 

לעשות את יום השבת" )שם טו(.

תעבוד  ימים  "ששת  ט-י(:  כ,  )שמות  שם  נאמר  הנה  משמעות.  לכך  יש  ראשונות'  ב'דברות  וגם 
יוצא,  ומבואר  מלאכה".  כל  תעשה  לא  אלוקיך  לה'  השביעי שבת  ויום  מלאכתך,  כל  ועשית 

שהכניסה אל השבת תהיה מתוך 'מלאכת עבודה' - שלאחר העבודה בימות החול באה המצוה 

ה'  יצו  ענין  "לאיזה  וכלשונו:  )שם(  הק'  האוה"ח  זו  בשאלה  הרגיש  )וכבר  בה.  לעבוד  שלא  השבת  של 

לעבוד בששת ימים", ע"ש(. 

זכרון  ולמען   - העבדות  מתוך  דוקא  ניכרת  שהשבת  נפלא,  דבר  למדים  אנו  הדברים  ומכלל 
לשלימות  שזכה  רבינו  משה  ולפיכך,  במצרים.  לפרעה  עבדים  בהיותנו  בה  שהיינו  העבדות 

העבדות כלפי השי"ת, נאמר בו: "ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו".

ב' דרגות ב'עבדות'

ובטרם נבאר מהו "עבד נאמן" נקדים לבאר את פנימיות הנאמר, ששמירת השבת שייכת רק 
במי שיש לו בימות החול את ההרגשה של 'עבדות'.

הנה יש ב' דרגות בעבד. יש עבד שהוא מצד הסט"א – שבכלל אינו חפץ בעצם ה'עבדות' רק 
שנח לו להיות סמוך על שולחן רבו, מפני כמה סיבות; או שאין בכוחו ליטול אחריות על חייו 

הפרטיים ורבו דואג לו לכל חסרונותיו )עי' גיטין יב ע"ב(, או שמוצא פורקן בעצם היותו עבד, כי 

"עבדא בהפקירא ניחא ליה" )שם יג ע"א(. אך בלא כל זה היה פורק מעליו עול רבו לחלוטין. אך 
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יש עבד שהוא מצד הקדושה – שעובד את רבו מאהבה, ויש לו ענין וחפץ בעצם היותו כפוף 

ונכנע תחת רבו. 

והנה עם ישראל נקראו 'עבדים למקום', וכמו שנאמר )ויקרא כה, נה(: "כי לי בני ישראל עבדים 
עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים". ובודאי שאין הכוונה לעבדות בדרגה הנמוכה, 

)וכמבואר בפי' רש"י שבת פח ע"ב ד"ה דסגינן( – שעליה  אלא לדרגה הגבוהה הנקראת 'עבודה מאהבה' 

נאמר )ב"ב י ע"א(: "בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אתם קרוים בנים".

אך אמנם זו התכלית – שיהודי יזכה לדרגת ה'עבד דקדושה', אבל "לא ניתנה תורה למלאכי 
השרת" )יומא ל ע"א( ויש מקום גם לעבודה מיראה, שמרצונו לא היה לו בה חפץ ורצון. 

"שבת הוא בחינת בן"

והנה ב' דרגות העבודה אלו - הם פנימיות העבודה בימות החול ובשבת קודש. "כי ימי החול 
הם בחינת עצבות, ואפילו המצוות שעושין בימי החול הם בחינת עצבות, כי מט"ט שלטנותה 

ואז  בן  ומט"ט הוא בחינת עבד, בחינת עצבות, אבל שבת הוא בחינת  לג:(,  )תקו"ז  בימי החול 

ניחא לעלאין ותתאין ונתעורר שמחה, ואזי נתרוממין ונתעלין כל המצוות של ששת ימי החול 

מן העצבות, ונמשך עליהם מנוחה ושמחה" )ליקו"מ בתרא ב, ה(.

שתכלית העבודה בימות החול הוא העבודה של שבת. שאמנם ימות החול מונחים  ומבואר 
קודש  בשבת  אך  השי"ת,  הכבדות שבעבודת  שורש  – שמשם  דסט"א  העבדות  תחת שליטת 

והשמחה  המנוחה  שורש  בן, משם  בדרגת  נאמן" שהוא  ה"עבד  הגבוהה של  הדרגה  מתגלה 

בעצם העבדות להשי"ת. 

"עבדו את ה' בשמחה"

זהו סוד השמחה שנסמכה אצל ה"עבד נאמן"; "ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת 
ימות החול,  זוכים לצאת מהעבדות של  עיקר השמחה של השבת היא כאשר  כי באמת  לו", 

יקרות  זיו  נועם  מהרגש  זה  קדוש  ביום  מושפעים  ישראל  שכל  דקדושה'.  ל'עבדות  ונכנסים 

השבת, עד כי אין העבודה כלל למעמסה אלא למנוחה ושמחה.

ובהתבוננות נראה שהבנה זו שופכת אור על כל המבואר בפתיחת המאמר, שאכן יש מקום 
לעצם העבודה בימות החול; "ששת ימים תעבוד", כי תכלית מנוחת השבת אינה פריקת עול 

העבדות - שכבר איננו בדרגת עבד כלל, אלא מנוחה של ה'עבדות דקדושה' – שטעמה ניכר רק 
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מתוך עבודה שאינה בדרגה כזו, וכמו שאמרו בזוה"ק )ח"א לב ע"א( שהאור ניכר ומתגלה דוקא 
מתוך החושך.2

שביום שבת נעשה תיקון לעבודת ימות החול. שעל ידי השגה נפלאה זו של ה"עבד  ונמצא 
נאמן" מהפכים את העצבות לשמחה. כל העבודה של ימות החול מוארת באור של "עבדו את 

ה' בשמחה" )תהילים ק, ב( השייך לכללות עבודת השם ולא רק בשבתות וימים טובים.

"וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים"

ויובן בזה הנאמר בדברות האחרונות שתכלית השבת הוא "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים" 
את  ה'  ימים עשה  "כי ששת  יא(;  כ,  )שמות  הראשונות  בדברות  לטעם הפשוט שנאמר  בנוסף   –

השמים ואת הארץ וינח ביום השביעי". )וכבר הרגיש בזה הרמב"ן שם(.

כי יש חילוק בין מנוחת השבת של אדם עצמאי בימות החול לבין שכיר או פועל - שהעצמאי 
אינו מרגיש את המנוחה כמותם, שהרי גם בימות החול אילו יפנה לעצמו יום מנוחה, מה שאין 

כן השכיר או פועל ש'רשות אחרים עליהם' שמחליטים על שעות העבודה וכדו'. ולכן כבוא 

בשבת מרגישים יותר את העבדות להשי"ת ולא לבעל הבית. ומכח קדושת השבת זוכים להבין 

שגם בימות החול אין מציאות של עבד לבני אדם – וכהוראת רבותינו )ב"מ י ע"א(: "פועל יכול 
לחזור בו אפילו בחצי היום - דכתיב כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדים".3

ולכן, אמנם עיקר הטעם של שמירת השבת הוא מה שיהודי שובת ביום בו נח הקב"ה במעשה 
בראשית, אבל אמונה זו באה לביטוי במי שיוצא מהעבדות. שבימות החול משועבד לאחרים 

- כדרגת בני ישראל בארץ מצרים, ובשבת מתחבר אל קדושת היום על ידי שמגלה את ה"עבד 

נאמן" שבו אל השי"ת.

2וז"ל: כתיב )תהלים צז יא( אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, וכדין יתבסמון עלמין, ויהון כלא חד, ועד יומא דיהא עלמא 

דאתי הוא טמיר וגניז. ההוא נהורא נפק מגו חשוכא דאתגלפא בקלפוי דטמירא דכלא, עד דמההוא נהורא דאתגניז אתגליף 

בשביל חד טמירא לחשוכא דלתתא ונהורא שארי ביה מאן חשוכא דלתתא, ההוא דאקרי לילה דכתיב ביה ולחשך קרא לילה, 

ועל דא תנינן, מאי דכתיב )איוב יב, כב( מגלה עמוקות מני חשך, רבי יוסי אומר, אי תימא מחשך סתים אתגליין, הא חזינן 

דטמירין אינון כל אינון כתרין עלאין, וקרינן עמוקות, מהו מגלה, אלא כל אינון טמירין עלאין לא אתגליין אלא מגו ההוא 

חשוכא, דאיהו ברזא דליליא.

א"ר יצחק, עד הכא דכורא באור ונוקבא בחשוכא, לבתר מתחברן כחדא למהוי חד, במאי אתפרשאן לאשתמודעא בין נהורא 

ובין חשוכא, מתפרשן דרגין, ותרוייהו כחד הוו, דהא לית נהורא אלא בחשוכא, ולית חשוכא אלא בנהורא, ואע"ג דאינון חד, 

אתפרשן בגוונין, ועם כל דא אינון חד, דכתיב יום אחד.

3 וכנודע מהדור שלפנינו )לפני כשמונים שנה( באמריקה, היו בעלי בתים ואדונים ששיעבדו מאד את הפועלים ולא נתנו להם 

לשמור שבת, והיתה מסירות נפש גדולה לשומרי שבת. ששם נתגלה ביותר מעלת שמירת שבת, שיהודי מאמין במי שאמר והיה 

העולם שהוא הזן והמפרנס לכל, ומכריז בשביתתו שכל המלאכות הם בידו ית'.



-ז-    /מנוחתהשבתשלישראלבמחרים

"אחדות הפשוט בפעולות המשתנות"

והדברים מיוסדים על הכלל; "שעל ידי שממשיכים קדושה של שבת לששת ימי החול, נתגלה 
יתברך",   אצלו  אפילו  מאד  "יקרה  היא  זו  שהתגלות  המשתנות",  בפעולות  הפשוט  האחדות 

)ליקו"מ ח"ב סי' ב4(. 

כ"פעולות  הבריאה  על  ההסתכלות  בהם  לעבדות,  השייך  במקום  הם  החול  שימות  כלומר, 
זו  אמונה  אך  מלבדו.  עוד  שאין  האמונה  באור  הבריאה  מאירה  קודש  ובשבת  המשתנות", 

מתעוררת דוקא אצל מי שהרגיש נפרד ורחוק בימות החול כעבד או פועל ושכיר, שכן אצלו 

מורגש בימות החול "פעולות משתנות" ובשבת זוכה להארת האחדות שהיא פנימיות 'קדושת 

השבת'.

"נעשה להם נס ובחרו להם יום שבת"

ועל כך שמח משה רבינו בשבת קודש; "ישמח משה במתנת חלקו". שכן עם ישראל שמרו את 
השבת בזכותו כבר בהיותם בארץ מצרים, בהיותם עבדים לפרעה. ומשה רבינו השיג ברוחב 

הנכון,  המקום  אל  הטייתה  אלא  ל'עבדות'  הנטיה  שורש  ביטול  אינה  השבת  שתכלית  בינתו 

באהבה  שמים  מלכות  עול  לקבל  דסט"א,  העבדות  שורש  שהוא   – פרעה  את  לעבוד  במקום 

וברצון. ותיקון גדול זה הוא שלימות העבודה המביאה למנוחה ושמחה.  

ויובנו גם דברי 'בעלי התוספות' על המדרש שמשה רבינו ביקש מפרעה שיתן לישראל מנוחה 
יום אחד בשבוע לטובת המלאכה ו"נעשה להם נס ובחרו להם יום שבת". פי', שעיקר המעלה 

שאמנם   – במצרים  ששמרו  השבת  שבזכות  מה  מצד  הוא  למנוחה  קבוע  יום  שבחרו  בכך 

מתחילה היתה לכאורה בערך של "שלא לשמה", דוקא בזכותה למדו לימים לייקר את השבת 

 - דקדושה'  ה'עבדות  של  הגבוהה  הדרגה  את  בה  לראות  השי"ת,  מאת  להם  שניתנה  בשעה 

בערך של "לשמה".

דוקא מחמת שהיו שרויים בחושך העבדות במצרים בימות החול, היתה מנוחת השבת  שכן 
שה"עונג  החול,  בימות  למחייתו  הרבה  הטורח  מלאכה  הבעל  כדוגמת   – ביותר  שם  ניכרת 

4וז"ל: עי"ז שממשיכין קדושה של שבת לששת ימי החול, על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט יתברך. כי בששת ימי החול הם 

פעולות משתנות, שבכל יום נברא פעלה משנה, וזה כנגד השכל האנושי, להבין זאת בשכל האנושי, שפעולות משתנות יהיו 

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

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

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

ושבת בשבת. נמצא שעל ידי שבת נתגלה אחדות הפשוט ית'.
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"ישמחו  הורחבו הדברים במאמר  )וכבר  מן החושך"  האור  כ"יתרון  ביותר,  ומורגש  שבת" אצלו מוחש 
במלכותך"(.5

והרי אין לך חושך של עבדות נוראה יותר ממצרים - שהיתה בפסגת העבדות, שהיא משורש 
בנו של חם שנתקלל ב"עבד עבדים יהיה לאחיו" )בראשית ט, כה(, ונקראת "בית עבדים" )שמות יג, ג( 

– לפי שהיתה סוגרת ומסוגרת ולא היה עבד יכול לברוח משם )מכילתא יתרו א(. והבינו היטב שאף 

נתגדל  ונח, כמה  הוא שובת  יום השבת  ובלבנים, כשבא  כך בחומר  כל  עבד שהוא משועבד 

בעיניהם 'קדושת השבת'. למציאות זו ייקרא 'נס'.

'נס' - זה בחינת שבת

המובא  את  גם  להבין  יש  'נס',  בגדר  היתה  במצרים  השבת  שבחירת  זקנים'  ה'דעת  וכדברי 
בליקו"מ )קמא סימן נט( בביאור סוד מאמר רבותינו )שבת קד ע"ב(: "מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו 

עומדים"; "'בנס', זה בחינת שבת, בחינת )שמות לא(  "אות היא לעולם". 

דהיינו הנס המדובר שהחל באותם שבתות של שנות העבדות במצרים, מתחדש בכל השבתות 
שביתה  כי  שבת.  לפתע  נעשה  החול  ימות  של  והטרדות  העבדות  בתוך  אשר  עולם.  לדורות 

 – ונשגבה  גדולה  היא שביתה  והערב,  החיים, השכם  לסדרי  והשעבוד  העבדות  מתוך  הבאה 
שניכר בה גודל האמונה בהשי"ת קונה שמים וארץ. שזהו "אות לעולם".6

קדושת השבת - שפע אלוקי

ועל כל פנים – אף שעבודת הששת ימים )בגשמיות( נחוצה לקבל נועם קדושת השבת, בוודאי 
שתלמיד חכם שעוסק בתורה בכל ימות החול יש לו חלק ונחלה בה. כי הכל נמדד לפי ערך 

5 וכדברי הרה"ק הרבי רבי שמחה בונים מפרשיסחא זי"ע, שאמר: "כמה אני מקנא הקצב שעובד כל ערב שבת קודש לחלק 

בשר לכבוד שבת קודש, ובערב מתייגע מבית לבית לגבות המגיע עד ששומע קול שמקבלים שבת קודש בבית הכנסת, רץ בכל 

כוחו לקבל שבת קודש וממהר לביתו לקדש ולאכול, אז אומר גילויבט השי"ת שנתן לנו השבת למנוחה, שהוא אויס מענטש 

מעבודה שביום, ועתה תהילה לא'ל הרחיב לו". והפטיר הרבי: "הלואי שאטעום טעם שבת קודש כאותו קצב" )"שפתי צדיק", 

פרשת בחקותי(.

6וז"ל: ה"שערי צדיק" )ח"ט במכתב תקיט(: אתמול ביום שבת קודש לא יכולתי להתאפק וצעקתי וכו': נסים שהקב"ה ברא את 

השבת קודש, כי לולא זאת מי יודע אם היה אפשר לסבול הצער והעגמת נפש בהמשך גדול כזה בלי הפסק, אבל כשיש שבת 

באמצע בהכרח להפסיק את הדאגה ולחשוב כאילו כל מלאכתו עשויה. ולא לחנם קראו רבינו ז"ל את יום השבת "נס" כמבואר 

)בליקו"מ קמא נט(. אבל מיד עם יציאת השבת שוב מתעוררין עובדא דחול, וממש מתחילין להרגיש שוב העול הכבד והדאגה 

הרבה והבזיונות מכל צד וצדי צדדים וכו'.
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פנימית  זוכה להארה  ובשבת  ימות השבוע,  חי בהשראת השבת בכל  ההשגה. שתלמיד חכם 

יותר ב'קדושת השבת'.

וגם לזה ייקרא "נס". שכן קדושת השבת היא שפע אלוקי ואינה מהאדם עצמו אלא מהקדושה 
העליונה, ומתגלה ב"תוספת קדושה והרחבת שכל ותענוג יתירה שמרגיש אדם בעצמו ביום 

שבת קודש" )חתם סופר שמות לא, יג7(.

ובפרט בהגלות נגלות אור היחוד השלם במתנה טובה של השבת שניתנה לימים ב'מתן תורה', 
מתחדש הנס ברגש גבוה יותר. שהוא "ניצוץ האור והשמחה המבהיק ממקום שהנבואה יוצאת 

משם", המופיע בלב היהודי בכניסת השבת )לשון קדשו של אחי המהר"ל8(.

יזכנו השי"ת להארת הצדיקים שעל ידם זוכים להארה מ'קדושת השבת' – גם מי שמחמת רוב 
גשמיותו רחוק מהרגשים רוחניים. כי קדושת השבת היא הארה בסוד היחוד הפנימי הנעשה 

בעולמות על ידי אור הצדיק שהוא בבחינת משה רבינו שנאמר בו: "ישמח משה במתנת חלקו 

כי עבד נאמן קראת לו".9 

7וז"ל: לדעת כי אני ה' מקדישכם. ולמדו מזה חז"ל ]שבת י ע"ב[ כי הנותן לחברו מתנה צריך להודיעו, והענין כי מתת ה' 

היא בלב איש הישראלי שתבוא לו התעוררת חכמה בינה ודעת את ה' ואהבתו והוא מהקדושה העליונה, ואדם חושב שמנפשו 

באה לו זאת ולא מאת ה' והיא באמת מתנה צפונה, אמנם יוכר זה ע"י התוספת קדושה והרחבת שכל ותענוג יתירה שמרגיש 

אדם בעצמו ביום שבת קדש כמ"ש רש"י רפ"ב דביצה בענין נשמה יתירה ואי הוה הקדושה ההיא מהאדם עצמו, א"כ מה יום 

מיומים. אלא ע"כ מאת ה' מן השמים היא, וזה שאמר הפסוק פה כי שבת קודש אות היא ביני וביניכם שעל ידו תדעו כי אני ה' 

מקדשכם, ולא אתם את עצמיכם. ]תקס"ה[.

8 ספר החיים )חלק פרנסה וכלכלה(: לפי שכל אמונה שבאה לאדם מזולתו, היא מביאתו לידי ספק, אם לא עמד הוא בעצמו 

עליה, כאשר עמדו על הבירור אבותינו הקדושים שעמדו רגליהם על הר סיני, שכולם עלו למדרגת הנבואה ושמעו קול אלקים 

חיים מדבר. ומאהבת השם יתברך את עמו ישראל וכדי להסיר מלבם כל ספק, נתן להם את שבת קדשו, שהיא אות ברית בינו 

ובינינו, ובמנוחתנו לא ישכנו ערלים, במה שירגיש כל איש ישראל בעצמו שפע אלקי ואור פניו כי רציתו, ושמחה יתירה שנופל 

ניצוץ האור  ועוז וחדוה במקומנו. בלתי ספק, שאין זה רק  וליל של שבת כולה אור  עליו בלי מתכוין, מיד בהכנסת השבת 

והשמחה המבהיק ממקום שהנבואה יוצאת משם. שאף על פי שאין לנו לא נביא ולא חוזה ואנחנו על אדמה טמאה, עם כל 

זאת לא עזב ממנו חסדו ואמתו, להשפיע עלינו אור אלקי, מידי שבת בשבתו. ובפרט אנחנו עייפי הגלות המר הזה, אנו מוצאים 

מרגוע לנפשינו ביום הקדוש הזה. ובזה נתברר לנו בירור גמור שאין אחריו ספק כי תורתנו תורת אמת.

9ספר ליקוטי הלכות )או"ח - תחומין הלכה ה אות כג(: וזה בחינת שבת, כי היחוד הפנימי אי אפשר לעשות כי אם על ידי 

אתערותא דלתתא כנ"ל שנעשה על ידי בחינות הנ"ל והכל כפי מעלת הצדיק הגורם היחוד הפנימי וכו' כמבאר בכתבים וכנ"ל. 

ועל כן כל התחלות קשות, כי בתחילה קשה מאד להמשיך רוחניות וכו' מחמת שעדין אין לו שום כלי וכו' וכנ"ל, ועל כן 

כל ההתחלות התקון צריכין להתחיל משבת, כי שבת אגין על אדם הראשון, כי איתא בכתבים שמעלת שבת הוא שאז עולין 

העולמות בעליות נפלאות על ידי קדושת היום בעצמו בלי אתערותא דלתתא כלל. וכו'.

אך אף על פי כן לאו כל אדם זוכה לקבל הארה הזאת אפלו בשבת, כי אם מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, והכלל כי אף על פי 

שבשבת נמשך אור גדול ונפלא מאד, מחמת קדושת היום בעצמו בלי אתערותא דלתתא כלל, אף על פי כן אין מי שיוכל לקבלו 
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בשלמות רק כל אחד מקבל מהאור כפי מה שהכין עצמו בששת ימי החול, ואז כפי ההכנה כפי מה שקידש וטיהר את עצמו 

בששת ימי החול כן זוכה לתוספת שבת, דהיינו שיקבל מהאור הקדוש הזה הנמשך בשבת מלמעלה בלי אתערותא דלתתא, 

אבל על כל פנים כל אחד מישראל כל מי שנקרא שם ישראל עליו, כל זמן שיש לו איזה חלק בקדושת ישראל נמשך עליו הארה 

מקדשת שבת שעל ידי ההארה הזאת יש לו כח בכל מקום שהוא לזכר בה' יתברך ולשוב אליו יתברך אם ירצה להמשיך על 

עצמו ההארה ההיא.

והכלל שהחלוק הוא בין חול לשבת, שבחול הסטרא אחרא מתגברת, וצריכין עצות רבות לעמד כנגדה ובפרט מי שקלקל חס 

ושלום כמו רב העולם רחמנא לצלן, והעצות שהם בחינת מים עמוקים הנ"ל אי אפשר להמשיכם כי אם על ידי שיעשה יחוד 

הפנימי וכו', והאדם מחמת חלישותו ומעוט עבודתו בפרט כשפגם, בודאי אין בכחו לעשות יחוד פנימי להמשיך משם עצות 

כפי מה שצריך, אבל כשמגיע שבת אזי נמשך עליו הארה גדולה מיחוד הפנימי מאתערותא דלעילא, שאם ירצה להמשיך אחריה 

בבחינת משכני אחריך נרוצה, יכול לקבל עצות נפלאות משם, כי בחול אין נמשך בקביעות מלמעלה כי אם מיחוד החיצון, 

אבל בשבת נמשך מלמעלה מיחוד הפנימי, אבל בין בחול בין בשבת, על כל פנים צריכין להמשיך על עצמו האור, רק שבחול 

אפלו כשממשיכין על עצמו האור, עדין אין יודעין ממנו עצה, כי נמשך רק מחיצוניות וכו' וכו', אבל בשבת כשממשיכין האור 

הבא מלמעלה, יודעין על ידו עצות נפלאות וכו', ומחמת שגם זה קשה לקבל לפי גשמיות האדם, על כן צריכין לבא על שבת 

לצדיקים, כדי לקבל על ידם קדשת תוספת שבת.
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סיפורי מעשיות )מעשה יא בן המלך והשפחה(

מעשה י"א 

אך אי אפשר לכנס בו, כי כשנכנס בו אדם, אזי תכף מתחילין שם לרדפו, ורודפין אותו, 
עד  אותו,  רודפין  הם  וכך  אותו,  רודף  מי  רואה  ואינו  כלל  יודע  אינו  והוא  צועק,  והוא 

שמבריחין אותו מן הגן... והתבונן מאחר שכבר נעשה מבין דבר מתוך דבר, כנ"ל, שהכל 

תלוי בזה האדם; שכשנכנסין לגן ורודפין אותו אין צריכין לברח כלל, רק לעמד עצמו 

אצל האדם, ועל ידי זה ינצל. 

אדם הראשון

האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים וכל חית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו  ויקרא 

)בראשית ב, כ(. ידוע כי אדה"ר ביום שנברא היה צריך לתקן העולמות, ואם לא היה חוטא, היה 

נשלם הכל מיד בשבת הראשונה בשלמות. 

וזהו הענין במעשה זו, איך הוא תיקון חטא אדה"ר שישוב לגן עדן כמו קודם החטא, ויהיה 

תיקון השלם. ]כי המסופר במעשה שרדיפת כל אדם שיברח מהגן, היינו להט החרב המתהפכת 

)בראשית ג כד( שהאדם מפחד ואינו יכול להכנס[.

ואדם הראשון, הוא בן המלך האמת שנחלף ונתגרש ממקומו מגן עדן, וצריך לשוב ולהשלים 

נפשו על מכונו ומלכותו. ותחילת תיקונו קודם נסירת חוה, היה קריאת השמות לבעלי החיים 

ידוע, שהשיג שרשו וטעמו העליון של כל בע"ח כפי תמונתו וכחו וטבעו  )שם ב כ(. והפירוש 

)ליק"מ יז א 10( באותיות לשה"ק שבהם נבראו, ולפ"ז קרא שמותם. 

10 שם. להשיג ולידע רצון השם יתברך בכל דבר, כגון: מפני מה היה רצון השם יתברך שהארי יהיה לו כח וגבורה כזו, ובזו 

התמונה, ובזאת הטבע וההנהגה שיש לארי; ולהפך, יתוש קטן הוא חלש כח מאד, ויש לו טבע ותמונה והנהגה אחרת. וכן 

בפרטי פרטיות, כגון בהאריה בעצמו: מפני מה זה האיבר של האריה צורתו כך, ויש לו כח וטבע כזאת, ואיבר אחר יש לו צורה 

אחרת וכח וטבע והנהגה אחרת. 

וכן בשאר כל הברואים שבעולם דומם, צומח, חי, מדבר שבכלם יש שנויים רבים לאין מספר בין כל אחד לחברו, וכן בכל 

אחד ואחד בעצמו יש בו שנויים רבים בפרטי פרטיות בין כל איבר ואיבר, וכיוצא בזה בעשבים ואילנות ושאר פרטי הבריאה, 

שבכלם יש שנויים רבים מאד בתמונותיהם ובכחותיהם והנהגותיהם; והכל היה מחמת רצון הבורא יתברך שמו, שרצה שזה 

יהיה כך וזה כך.
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וכשלומדים פרק שירה רואים איך כל מהות הבעלי חיים כנ"ל היא עצם השירה שלו, שהיא 

חיבור  הוא  כי השיר  ור"ש מאסטראפאלער(  והאריז"ל  )וכמבואר בשער מרשב"י  ומהותו,  כוחותיו  בחינת  כל 

נמצא  שירה.  ונעשה  מהותו  נתגלה  שבהם  וחסרונותיו  מעלותיו  כל  המבטא  וירידות,  עליות 

שקריאת השמות היינו גילוי שירותיהם לה' יתברך לגלות איך שכל מהותו כבוד שמים. 

ויבן את הצלע

וזהו המבואר כאן במעשה, שקבל הכלי מהאדם שקבל מאבותיו, שכשמניחים אותו על כל מין 

בעלי חיים מתחיל לנגן, פי' שזה היה ההשגה של אדה"ר שזכה להשיג אז. ואז נאמר )בראשית 

ב כג, זאת הפעם וברש"י( שעדיין לא נתקררה דעתו ולא בא על תקונו, עד שננסרה אחת מצלעותיו 

בינה  בה  שנתן  וגו',  הצלע  את  ויבן  סא.(  )ברכות  רז"ל  ופי'  האשה,  ונעשתה  הצלע  את  ה'  ויבן 

יתרה היינו המבואר כאן שאח"כ קבל כח הבינה להבין דבר מתוך דבר, ועי"ז היה יכול להכנס 

למדינה ולתקן הגן בתיקון השלם, הכל ע"י הבינה.

הנסירה, והיה זוכה למוחין דגדלות היה זוכה ליחוד, והיה בא בשבת לתיקון השלם  שאחר 

]אם לא היה חוטא[.

ולכאורה צ"ב, שבמעשה ע"י הבינה נכנס לגן עדן ותיקן, ובאמת ע"י חוה אדרבה נתגרש מגן 

עדן.

אלא הביאור, שביום הששי היה אדה"ר בג"ע במקום החיצון שבו, ובשבת היה ראוי להכנס 

כמו במעשה  וזהו ממש  חוה,  ע"י  היה השלמות  ואז  עדן,  גן  לבחי' שבת של  הפנימי  להיכל 

שע"י הבינה נכנס לפנים ותיקן הגן ובא למקומו ומלכותו.

מלך חכם ומדינה טפשית

ומענין לענין באותו ענין, יבואר סוד המדינה טפשית ומלך חכם ולהיפך, שבתחלת הבריאה 

היה הכל רק כבוד שמים, ולא היה חוץ מזה. וזה פי' מדינה טפשית ומלך חכם, שלבריאה אין 

שום מציאות כי כולו רק לגלות את השי"ת מלך העולם שברא הכל בחכמה.

ואחר שבירת הכלים שנפלו המידות למטה לבי"ע, אהבה ויראה התפארות וכו', ויש תענוגי 

היינו  טפש  ומלך  עוה"ז  הצלחות  שיש  חכמה,  מדינה  זהו  שמים,  מכבוד  יודעים  ואין  עוה"ז 

שנעלם מלכות ה' ונדמה כאילו ח"ו כל החכמה הוא של העוה"ז ואין יודעים את השי"ת.
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בבחי'  ולתקן השבירה  יתברך  להשי"ת  לגלות שהכל  הקודם,  מחזיר השם  המלך האמת  ובן 
עולם התיקון וזה יכול אדה"ר דוקא ע"י בחי' חוה, שיהיה הכל במקומו, אורות בכלים ושכינה 

שרויה ביניהם.

המיילדת קלי' הנחש

עוד יש לבאר, שהרי הבן מלך הוא אדה"ר, והמיילדת החליפה עם בן השפחה וקלקלה הכל, 
אבינו  ביעקב  היה  אדה"ר  התיקון  ממקומות  שאחד  וידוע  הכל.  וקלקל  שהחליף  הנחש  זהו 

ונצחו, עד שהמלאך הס"מ הוצרך להתחנן אליו שישלחנו  כשנלחם עם הנחש שרו של עשו 

לו  שיתן  המלך  לבן  במדבר  התחנן  השפחה  שבן  זו,  במעשה  התיקון  כדוגמת  כז(,  לב  )בראשית 

לחם, ומכר עצמו לעבד בעבור ככר לחם.

ויש לומר, שהמיילדת החליפה הבנים כי רצתה לראות מה יצא מזה, זה בחי' ערמומיות הנחש 
שהסיתם ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע )שם ג ה( והתיקון ע"י המבין דבר מתוך 

דבר, בחי' בינה אימא, שהיא ג"כ כח המיילדת דבר מתוך דבר, באופן דקדושה ממש להיפך 

מהמיילדת – הנחש.

 ****
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בתוך כך בא לשם עוד אדם אחד שהיה רוכב על סוס ורצה לכנס, ולא הניחו אותו גם 
ולקח הכלי הנ"ל  אותו האדם,  כך ראה שעומד הסוס של  בתוך  הנ"ל.  לכנס מחמת  כן 

והניחה על הסוס והתחיל לנגן הנגון הנפלא מאד, כנ"ל. ובקש מאד האדם של הסוס, 

שימכר לו הכלי הזאת ולא רצה למכרה. והשיב לו. מה תוכל לתן לי בעד כלי נפלאה כזו? 

אמר לו האדם של הסוס הנ"ל: מה תוכל לפעל עם הכלי הזאת? )הלא הוא רק( שתעשה 

דהינו  יותר מהכלי שלך,  טוב  דבר, שהוא  יודע  אני  אבל  דינר,  ותקבל  קאמעדיא,  עמה 

שאני יודע דבר, שקבלתי מאבות אבותי, להיות מבין דבר מתוך דבר, הינו שאני יודע דבר 

כזה, שקבלתי מאבות אבותי שיכולים להיות על ידה מבין דבר מתוך דבר שכשאחד אומר 

איזה דבור בעלמא, יכולים על ידי הקבלה הנ"ל, שיש לי, להבין דבר מתוך דבר, ועדין 

לא גליתי זאת לשום אדם בעולם, בכן אני אלמד אותך הדבר הזה, ואתה תתן לי הכלי 

לו הכלי הזאת כנ"ל(, שבאמת הוא דבר  )הבן מלך האמת, שהיה  ונתישב  הזאת הנ"ל. 

נפלא להיות מבין דבר מתוך דבר, ונתן לו הכלי הנ"ל, והוא )הינו האדם של הסוס הנ"ל( 

הלך ולמדו הדבר הנ"ל להיות מבין דבר מתוך דבר: 

זמן קבלת הכלי

הנה הכלי הזה זכה לקבל ע"י אדם היער בזמן שהיה בעומק עבי היער המבטא ומרמז שהיה 

בלב נשבר למאד בתכלית השברון לב מיראה סביבו ולהיכן הגיע, אז דייקא זכה שנתהפך לו 

פחד קול החיות לנעימות הניגון הנפלא. ואז האדם היער הוליכו למקום ישוב ונתן לו הכלי. כי 

ע"י עוצם השפלות זוכים לתשובה ונתהפך הכל לטובה כידוע.

אך כ"ז היה עדיין במצב הקטנות שלו, אז קיבל מתנות אלו שזכה לניגון הזה. אבל אח"כ כדי 

כדי  ולהתבטל,  לו  ולתת הכח הנפלא שהיה  גדולתו האמיתות, הוצרך לעזוב  לבוא למדרגות 

לקבל דרגא גבוהה יותר בחי' מוחין דגדלות.

]כמו ר' זירא קודם שעלה לא"י התענה כדי לשכוח תורת חו"ל )ב"מ פה.(, וכמו התלמיד שבא 

לפני הרב שצריך לעזוב כל מה שידע עד עכשיו ולקבל רק דברי הרב, וכידוע שהקטנות נתבטל 

לפני גדלות[

דהיינו שהדרגא הקטנה נכללת בדרגא הגבוהה יותר, וכן היה כאן כח המבין דבר מתוך דבר, 

שהוא גבוה יותר, שעל ידו ממילא יכולים לבוא לכול.
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זכה לתכלית

זכה לבסוף לבחי' הניגון הזה, בדרגא הרבה יותר גבוהה ויותר שלימה מבתחילה, כי  ועי"ז 
ונגנו כל החיות יחד בשלמות בגלוי. כי ע"י שדרגת כלי הניגון  עכשיו היה על כסא מלכותו 

נכללה בדרגת ההבנה, זכה אח"כ לאותו הניגון בדרגא גבוהה בהרבה, נמצא שבזה שמסר הכח 

בשביל כח גדול יותר, לא הפסיד כלל, אלא אדרבה, הכח הראשון נתעלה ונשלם ביותר.

זכה  פ"ד מ"ט( שבתחילה  )אבות  לקיימו מעושר  סופו  מעוני  את התורה  כל המקיים  בבחי'  וזהו 
הניגון  ע"י שויתר על  גדולת המלכות  לניגון מתוך  זכה  ואח"כ  וקטנות,  לניגון מתוך שפלות 

בשביל דרגת הבינה, שאז ממילא היה גם הניגון בשלמות.
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מרפא לשון

רכילות

ענף א'

א. הנסיונות בזמנים

הנה בזמן בית ראשון היה עיקר הנסיון בבין אדם לחבירו בענין "שפיכות דמים", וכמו דחזינן 
בספר שמואל ומלכים בכל המריבות והמחלוקת שהיו ביניהם כשרצו לגבור על השני השתמשו 

בעיקר בכח החרב והשפיכות דמים, )ואע"ג שהיה אז ביניהם גם לשון הרע ושנאת חנם כמבואר )יומא ט, ב(, מ"מ 

הצורה העיקרית שהיה אז היה על ידי שפיכות דמים כמבואר בהרבה פסוקים(. 

ובימי בית שני התגברה השנאת חנם והלשון הרע שאז הצורה של המלחמות נעשה בצורה של 
)תהלים יב( יכרת הוי'ה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות אשר  "דיבור", וכמוש"כ הפסוק 

האחרים,  על  לשלוט  רוצים  הדיבור  שבכח  לנו,  אדון  מי  אתנו  שפתינו  נגביר  ללשוננו  אמרו 

שדרך בעלי הלשון, שממיתים בארס פיהם, וגוזרים בשבט פיהם מי יחיה ומי ימות וכו', כאוות 

נפשם בתאוות השלטון והנצחון.

ב. ביד בעלי החיצים

ולהחיות  להמית  שבכוחם  )"מדיה"(  "התקשורת"  ידי  על  מנוהל  שהכל  בימינו  שרואים  וכמו 
והכל נתון בידם ע"י כח הפה, שברצונם יכולים להגביה אנשים וכו', ולהיפוך וכו', שכל זה 

ואי  לחיות,  האדם  זכות  על  ששומרים  נראה  ובחיצוניות  הרע,  והדיבור  הרע  הלשון  כח  הוא 

אפשר בימינו להרוג וכו', אבל באמת יש כח של "בעלי חצים" בפיהם ובכוחם להחליט על 

החיים ועל המוות של האנשים שכל זה הוא כוחו הנורא של הלשון, וכמאמר הפסוק )משלי יח( 

מוות וחיים ביד הלשון.

ג. מדנים ומחלוקת

אופן של לשון הרע שמדברים בגנות השני ועי"ז גורמים להשפילו ולהזיקו, ויש איסור  ויש 
איסור  ועיקר  וכו',  לך  עשה  פלוני  עליך,  דבר  פלוני  לו  ואומרים  לאדם  שמגיעים  רכילות 

הרכילות מבואר בדברי הרמב"ם )בהל' דעות פ"ז( שדבר זה גורם להרוג נפשות רבות מישראל כמו 

שהיה אצל דואג האדומי. 
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איסור  שעיקר  מבארים  רכב(  אות  שלישי  )שער  יונה  לרבינו  התשובה  ובשער  )רלו(  החינוך  ובספר 

הרכילות הוא שעל ידי הרכילות גורמים למדנים ולמחלוקת )שבכל לשון הרע מעורבים בזה רק שני אנשים, 

משא"כ ברכילות שמספר לאחד איך שהשני הרע לו, שזה מביא מחלוקת ומריבות בין אנשים, שהשומע מתקומם על זה שמדברים 

ועושים נגדו(.

ד. קשה מכולם

והנה נחלקו הרמב"ם והראב"ד )בפ"ז מהל' דעות ה"ב( איזה עון גרוע יותר לשה"ר או רכילות )וכבר 

הארכנו בדברי הרמב"ם והראב"ד במק"א(,. 

הרדב"ז )חלק ה' סי' אלף שע"ד( מבאר דבאמת יש בכל אחד מהם חומרא מצד אחר וזה  ובשו"ת 

לשונו "והנכון אצלי לפי שהשני חוטא ולא לו ואין לו בזה הנאה כלל ולפיכך אמר הרב יש עון 

גדול מזה דאלו הראשון טוען דברים מזה לזה לאיזה תגמול או גדולה שהרי דואג האדומי היה 

מקוה משאול גדולה וכבוד על רכילותו ועליו אמר דוד מה תתהלל ברעה הגבור וכן הזיפים 

כדי שיחזיק להם שאול טובה כאשר מפורש בכתובים. ולפיכך אעפ"י שהוא חמור מצד אחר 

איננו גדול כיון שעושה להנאתו אבל בעל לשון הרע הוא יותר גדול כיון שאין לו הנאה שנאמר 

ומה יתרון לבעל הלשון" עכ"ל. 

ה. הגדלת עצמו

וביאור דבריו שענין הלשון הרע הוא דיבור בלי "כוונה מסוימת", ואע"ג דבארנו דבכל לשון 

הרע יש בה נסיון גדול שרוצה להגדיל את עצמו על חשבון השני )עי' מרפא לשון ח"א אריכות בזה( הרי 

כל זה הוא ענין דק בנפש, אבל מצד חיצוניות הענין אמרו על זה חז"ל שאין בזה שום הנאה 

ותועלת.

ו. מחשבת דואג האדומי

שרוצה  ברורה,  כוונה  יש  בוודאי  שם  להשני,  אדם  בין  ריב  שמחרחר  רכילות  באיסור  אבל 

הוא  הפאליטיק  שכל  "פאליטיק",  בימינו  ונקרא  הנ"ל(,  הרדב"ז  )כלשון  גדולה"  או  "תגמול  איזה 

"הרכילות" שמגנה את השני, ומראה לחבירו שהוא רוצה בטובתו וכו', כמו שהיה אצל דואג 

האדומי )"שהיה בעל הרכילות הגדולה" כמבואר ברמב"ם הנ"ל( ורצה לקבל תגמול וכבוד אצל שאול המלך 

או שהיה לו כוונה להכניע את דוד, שכל אלה הדברים הם הסיבות שאדם מדבר רכילות.



-יח-

ז. רציחה בפה 

והנה החפץ חיים בהלכות רכילות )כלל א( מדבר על רכילות שאומרים לאחר מה שפלוני דיבר 
עליו, ומזכירים את שמו, ועי"ז השומע נוקט שנאה ומדנים על מי שדיבר נגדו, אבל לפי מה 

כנ"ל,  ברציחה  כמו  וכו'  להשפילו  שרוצה  בשומע  גם  שפוגע  הוא  הרכילות  שעיקר  שבארנו 

ואזי יש גם צורה של רכילות שאינו מזכיר כלל "מי שמדבר עליו" רק שאומר להשומע באופן 

שבארנו  מה  שלפי  רכילות,  איסור  ג"כ  בזה  יש  דברינו  שלפי  רעות",  עליך  "מדברים  כללי 

שעיקר הרכילות הוא הרציחה על ידי "הפה", שע"י החץ שיש לו בפה גורם לרציחת אנשים 

ולהשפילם.

ונמצא שגם כשאינו מזכיר את שמו, ואינו אומר מי אמר עליו רעות, ויתכן שהוא שקר גמור, 
בכל זאת יש בזה סרך רכילות )ואע"פ שאין לנו הוכחה בזה לדינא, מ"מ לפי דברינו שבארנו 

מי  ולהרים  דיבוריו,  ידי  על  העולם  את  לנהל  שרוצה  מהרדב"ז  כנ"ל  הרכילות  צורת  היטיב 

שרוצה בהרמת קרנו וכן להיפוך וכו', שלפי"ז מסתבר שגם בזה יש איסור רכילות, 

וע"ע בחפץ חיים דרשו )כלל א, סעי' ט' בהערות בשם האחרונים שכשגורם הסיפור להשומע להסתפק בין כמה אנשים 
מי מהם עשה העוולה יטור איבה על כולם בלבו, ומצוי הדבר שחושדים קבוצה מסויימת או קהלה מסויימת וכיו"ב(.

ח. חץ שחוט

נגביר  ללשננו  אמרו  אשר  וכו'  ה'  יכרת  )יב(  תהלים  בפסוקי  מבואר  הזה  המהמלך  כל  והנה 
שפתינו אתנו מי אדון לנו, וכמוש"כ בשמירת הלשון )ח"ב פרק ט'( וזה לשונו "דדרך מי שהוא חץ 

שחוט לשונו, להשתבח לפני אנשים תמיד ולומר, כאשר אני אפתח רק את שפתי עליו, אכלנו 

בלשוני, ויהיה למרמס לפני הכל, ומי יוכל להתגבר נגד לשוני, ואפלו אם בפעם הזו לא אכלנו 

בשלמות, הלא שפתינו אתנו, ואוכל להבאיש את ריחו בעיני הבריות, עד שיהיה לבוז בעיני 

הכל, ואינו חושב כלל שיש עליון על כל, שעיניו משוטטות בכל הארץ" עכ"ל.

ענף ב' – נחמיה ולשה"ר ורכילות

א. נחמיה זרובבל

ספר נחמיה עוסק במעשה בנין הבית השני וחומת ירושלים )ועיקר עיסוקו היה בנין ירושלים שזה היה עיקר 
הקושי שאמרו על העיר שהיא מורדת במלך ונחמיה התגבר על כל הקשיים והצליח לבנות חומת העיר בשלימות( ונחמיה הוא 

זרובבל, )סנהדרין לח(, שהיה מזרע דוד ושלמה, מזרע המלוכה נכד יכניה, שנשאר השריד האחרון 

מכל זרע המלוכה, והיה לו הרבה צרי יהודה ובנימין שחלק מהם היו ישראלים רשעים רח"ל 
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)עי' ברש"י נחמיה י, יז שטוביה היה ישראל רשע וכן הכותים שהיו גרים רשעים וכמו"כ בנחמיה ד, י, לפי"ד חלק מהמפרשים שהיו 

יהודים שעזרו להשונאים(.

ב. נסיון נחמיה

והנה פעולת הרשעים היו בתחלה בדרכי מלחמה כמבואר פרק ד', אבל אח"כ כשראו התוקף 
של נחמיה התחילו בדרכי ערמה ולשה"ר ורכילות להפיל את נחמיה, ובתחלה ניסו להפגש עם 

נחמיה ולעשות כאילו שרוצים בטובתו, וכשראו שנחמיה אינו פונה אליהם כלל, ואינו מתפעל 

מהם שלחו לו אגרת פתוחה והיה כתוב בה וזה לשונו )נחמיה י, פסוק ו( "כתוב בה בגוים נשמע 

למלך  להם  הוה  ואתה  החומה  בונה  אתה  כן  על  למרוד  חשבים  והיהודים  אתה  אמר  וגשמו 

ישמע  ועתה  ביהודה  מלך  לאמר  בירושלם  עליך  לקרא  העמדת  נביאים  וגם  האלה:  כדברים 

למלך כדברים האלה ועתה לכה ונועצה יחדו: ואשלחה אליו לאמר לא נהיה כדברים האלה 

אשר אתה אומר כי מלבך אתה בודאם: כי כלם מיראים אותנו לאמר ירפו ידיהם מן המלאכה 

ולא תעשה ועתה חזק את ידי".

ג. שבירת הרוח

והנה המעמיק בפסוקים אלה יראה שכל פעולת השונאים היה לשבור רוחו של נחמיה ולהפיל 
מדרכי  הוא  זה  שכל  במלך,  למרוד  רוצה  שהוא  לעיו  שנשמע  שאמרו  ידי  על  מורך,  בלבו 

הרכילות שבאים לאדם ואומרים לו "בגוים נשמע וגשמו אומר וכו'", וכמו שפירש רש"י "כך 

הוא הדבר, ופלוני אומר כדברים האלה.

ד. שטנה ושנאת חינם

ויש לבאר כל זה עפ"י דברי הרמב"ן הידועים )בבראשית כו, ח( שהבית השני נקרא שמה "שטנה" 
בה  היה  מתחלתו  השני  שהבית  המקדש,  בית  על  שטנה  היה  שני  בית  ימי  שכל  שהכוונה 

"בירורים" בענין לשון הרע ורכילות )וכמוש"כ כעי"ז בזכריה ח, שהיה מבוני הבית השני והזהיר אותם משנאת חנם 

ולכן  ורכילות(,  וכמו"כ לשון הרע  ולכן אמר להם רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם  ידי השנאה,  נחרבה על  וברש"י שם שבסוף 

כל בנייתו של הבית היה באופן שרצו לסתרו על ידי הלשון הרע ורכילות, ונחמיה תיקן כל זה 

ובכוח זה זכו להצלחת בניית החומה ובנין ירושלים.

ה. כדרך דוד אביו

ואחר כל הצלחת בנין החומה שראו כל הגוים את מעשה הוי'ה, הרי עדיין היו שם לשון הרע 
ורכילות וכמבואר בפסוקים שם )סוף פרק ו( גם בימים ההם מרבים חורי יהודה אגרותיהם הולכות 
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)רמ"ד וואלי ועוד( שדיברו לנחמיה  על טוביה ואשר לטוביה באות עליהם ופירשו שם המפרשים 

שטוביה הוא איש טוב ונותן מתנות לרוב, ובאמת היה רשע גדול שהפריע לכל מהלך הבית 

נסיונות  ונמצא שהיה לנחמיה הרבה  וסיפרו לטוביה מה שנחמיה אומר עליהם רעות,  השני, 

מהלשון הרע ורכילות שהיו בין חורי יהודה לטוביה, ובזה רצו לשבור את נחמיה, אבל נחמיה 

התחזק עם הש"י כדרך דוד אביו ולא שקט ולא נח עד אשר ראה ירושלים וחומתיה עומדים על 

תלם בשלימות.

ו. החשמונאים ובית דוד

לא  את הש"י, שנחמיה  לעבוד  היאך  האמיתי  הדרך  את  נחמיה  מכל מעשי  ללמוד  יש  והנה 

נתן להלשון הרע ורכילות לשבור את רוחו, והנה כל השונאים האלה רצו להאשים את נחמיה 

שהוא רוצה למרוד במלכות פרס )כי באמת הוא היה הפחה, דהיינו השר מטעם המלך, וכמו"כ הוא היה ראוי להיות 

מלך מטעם שהוא הנצר היחיד למלכי דוד( אבל באמת כבר ניבא דניאל שמלכות ישראל לא יקום עד ביאת 

משיחנו )ומלכות החשמונאים לא היה מלכות כדין תורה לדעת הרמב"ן בפר' ויחי. 

ורומי  פרס  למלך  כפקידים  רק  כלל  מלכים  היו  לא  השביעי  בדרוש  הר"ן  הדרשת  ולדעת 

נאמן  היה  ובוודאי  זה  כל  ידע  ונחמיה  לרגלי(,  נר  בס'  חנוכה  בדרושי  במק"א  בזה  והארכנו 

מאד למלכות פרס, ומצד שני לא פחד כלל משום אדם שבעולם ועשה את שלו בעבודת הש"י 

ובבנין הקדושה.

ז. והתחזק באלהיו

כלל  מתייחס  שאינו  ורכילות,  הרע  בלשון  נסיונות  האדם  על  כשעובר  האמיתי  הדרך  וזהו 

ועובד את הש"י בדרכו, ואינו נותן לשום לשון הרע ורכילות לשבור את רוחו, ועיקר הנסיון 

שלא  נחמיה  אצל  שהיה  וכמו  חיצונים,  כוחות  מיני  כל  עם  להתחשב  צריכין  כשבאמת  הוא 

היה בן חורין אמיתי, שהיו עבדי מלך פרס, ובכל זאת הקצת שהיה לו רשות לעשות בעבודת 

השם לא התפעל כלל מכל המחלישי דעת, ומכל הרוכלי רכילות למיניהם והתחזק בה' אלקיו 

אשר עמו, עד שזכה לגמור בנין הקדושה של הבית השני, שכל זה הוא חיזוקנו בגלות הארוכה 

שאנו מתחזקים מאד בכל קצת שזוכין לעשות, למרות שאי אפשר לפעול לגמור את הקדושה 

כרצוננו מחמת שיעבוד המלכויות השונות, וקושי ודוחק העתים, )וכלשון הפסוק בנחמיה ד, ד באמצע 

ונחמיה  נוכל לבנות החומה,  ואנחנו לא  והעפר הרבה  יהודה כשל כח הסבל  ויאמר  בניית החומר שהתייאשו העם מבנין החומר, 

התחזק מאד עד שזכה לגמור כל חומת ירושלים בחמשים ושנים יום בלבד(.
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ח. בנין החומה

באריכות  עיי"ש  יכול,  שהיה  ממה  קצת  נתן  אחד  שכל  היה  בנחמיה  החומה  בניית  וצורת 
הגוים,  בעיני  ולקלס  ללעג  שהיו  עד  מהחומה  קצת  החזיק  אחד  שכל  איך  ג',  פרק  בנחמיה 

"קצת"  עושה  אחד  שכל  כזאת  בצורה  חומה  לבנות  אפשר  איך  כי  שם,  בפסוקים  כמבואר 

כזאת  בצורה  החומה  לבנות  שהצליחו  הטבע,  כדרך  שלא  דשמיא  סייעתא  שם  היה  ובאמת 

)כמוש"כ המפרשים שם(.

ט. גם קצת

כי  הש"י,  בעבודת  לעשות  שיכולין  מה  "קצת"  לעשות  אותנו,  מזהירים  שהצדיקים  מה  וזה 
הצדיקים בחי' נחמיה )מלשון נחמה והתחזקות( מעודדים אותנו שכל אחד יביא "אבנים" משלו, ועי"ז 

יבנה בנינים נפלאים )וכלשון החיי מהר"ן אות רצג( "שמעתי שפעם אחת אמר לאנשיו מה לכם לחשב 

ונוראים  נפלאים  בנינים  בונה מהם  ואני  וסיד  כי אם לתת אבנים  צריכים  אין אתם  מחשבות, 

)כלומר שאנו צריכין רק לעסק בעבודת ה' בפשיטות בתורה ובתפלה ומצוות והוא עושה בזה מה שעושה( איר דארפט נאר 

צו טראגן שטיינער און וואפנע און איך באווע דער פון בנינים )ומשך הרבה תבת בנינים כמפליג בשבח 

נפלאות תפארת הבנינים הנוראים שבונה מזה(".

י. בנין המשכן

וכמו"כ רבינו ז"ל מזה )בתורה ב, קמא( שכל אחד מביא משלו אבר אחד והצדיקים בונים מזה את 
המשכן והקדושה )תורה ב אות ו'( "וצריך כל אחד לכון בתפלתו, שיקשר עצמו לצדיקים שבדור, 

כי כל צדיק שבדור הוא בחינת משה משיח, כמו שמצינו, שהצדיקים קורין זה לזה משה, כמו 

'דא  שילה  יבא  כי  עד  מ"ט(  )בראשית  כמו שכתוב  משיח,  בחינת  זה  ומשה  קאמרת.  משה שפיר 

אברי  שהם  מהשכינה,  איבר  בחינת  הוא  מתפלל  אחד  שכל  ותפלה  תפלה  וכל  משיח'.  משה 

משה  אלא  לדוכתיה,  חד  כל  בשיפא  שיפא  לאעלא  יכול  מישראל  אחד  שום  שאין  המשכן, 

בלחוד, בשביל זה צריך להביא ולקשר כל התפלות לצדיק הדור, כמו שכתוב )שמות לט( ויביאו 

את המשכן אל משה. והוא יודע לאעלא שיפא בשיפא ולעשות אותה קומה שלמה, כמו שכתוב 

)שם מ( ויקם משה את המשכן".

יא. אורך הגלות

ובהמשך שם "וכשאנו רואים ארך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים אליו ואינם נושעים, ויש 
מעמנו בני ישראל שטועים, חס ושלום, בלבם, שכל התפלות הם לריק, אבל באמת כל התפלות 

את  משה  ויקם  שכתוב:  כמו  אותם,  ומקימים  אותם,  מעלים  הם  ודור,  דור  שבכל  הצדיקים 
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המשכן. ומעלין כל שיפא ושיפא לדוכתיה, ובונין קומתה של השכינה מעט מעט, עד שישתלם 

שעור קומתה, אז יבוא משיח, דא משה, וישלים אותה, ויקים אותה בשלמות: 

וזה פרוש: חזינא להאי כורא הוא בחינת צדיק הדור, הנקרא דג, זה בחינת משה משיח. דיתבא 
ליה חלתא אגביה הינו התפלות שאנו מתפללים על זה, שכביכול פנה ערף אלינו. יתבא ליה 

הינו ויביאו את המשכן אל משה, כי צריך להביא ולקשר את התפלה להצדיק שבדור. וקדחי 

עלה אגמא הינו הנשמות הבאים עם התפלה, בחינת בתולות אחריה רעותיה וכו', כי הנשמות 

הן נקראין עשבין כמו שכתוב )יחזקאל טז( רבבה כצמח השדה נתתיך: 

סלקינן  אלא  כן,  אינו  באמת  אבל  פרות,  עושים  אינם  שהתפלות  הינו  הוא  יבשתא  וסברינן 
ואפינן ובשלינן הינו כל התפלות סלקינן ועולין. וכל מה שמרבין בתפלה, נבנה השכינה ביותר, 

ומכינה את עצמה לזווג, וזה 'אפינן ובשלינן', כי אפיה ובשול הם הכנה לאכילה, לבחינת זווג, 

כמו שכתוב )בראשית לט( כי אם הלחם אשר הוא אוכל. כשישתלם קומה של כל השכינה, הינו על 

ידי רב התפלות, יכמרו רחמיו, ויתהפך מדת הדין למדת הרחמים:".

יב. דרכי נחמיה

וכמו"כ כל אחד ואחד יש לו חלישות הדעת מהיצר הרע והקנאה והתאוה והכבוד, שזהו בחי' 
הרכילות והלשון הרע שמדברים ההיפוך הקדושה אל האדם, שאינו רוצה בעבודת הש"י )וכמו 

שאמרו השונאים לנחמיה שמתכוון רק לגרמיה להיות מלך והוא לא התפעל מכל זה כי ידע והאמין שעוסק במלאכת הוי'ה(, והוא 

עדיין שקוע בתאוות עולם הזה, וצריכין ללכת בדרכי נחמיה ולא להתפעל מכל זה רק להמשיך 

בעבודת הש"י ולבנות חומת הקדושה עד שנזכה לראות בבנינה בב"א.

 *****
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מכת ברד – והלשון הרע

א. כלי יקר

יז( שמכת  )ז  וזל"ק "נ"ל על דרך שכתבתי למעלה  יקר כ' דברים נפלאים על מכת ברד  בכלי 
הברד והקולות בא לפרעה על אשר לא רצה לשמוע בקול ה' בהדר, ועל כן השמיע ה' לאזנו 

ועמי  ואני  הצדיק  ה'  ואמר  זה  בחטא  דווקא  מתודה  היה  ולכן  ומבהילים,  נוראים  קולות 

הרשעים. 

תחת אשר כחש בה' ויאמר לא הוא, והיה חוטא בקול, וסיפר לשון הרע על בוראו, ע"כ נידון 
בקולות כדרך שאמרו )ויק"ר טז ז( במצורע שמביא צפרים העושים מעשה קול לכפר על קול של 

לשון הרע, וע"כ נאמר כאן הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד...

ולפי שחטא זה היה בלשון, וידוע שחטא הלשון מגדיל עונות כנגד ג' ראשי עבירות והם ע"ז 
ג"ע ש"ד וכל התורה בכלל, כי כל המודה בע"ז ככופר בכל התורה כלה, א"כ מן הראוי שבעל 

הלשון יהיה נידון בכל המיתות, כי עונש עבודה זרה בסקילה וכן עונש המגדף, ועונש שפיכות 

דמים בהרג, ועונש סתם ג"ע בחנק, ובת כהן כי תזנה בשריפה, א"כ מצינו שכל ד' מיתות ב"ד 

שייכים בשלשה ראשי עבירות אלו, ע"כ מן הראוי שבעל הלשון יהיה נידון בכל המגפות הללו 

כי הוא שקול כנגד כולם, וז"ש כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי, כי מצינו במכת הברד 

דוגמא לכל ד' מיתות ב"ד. סקילה באבנים, דוגמא לזה ירד עליהם הברד ואבני אלגביש וסקל 

יהרוג בברד גפנם...  )תהלים עח מז(  יסקל אותם. שריפה, שנאמר ותהלך אש ארצה. הרג, שנאמר 

כי כל מי  כי אולי נטבעו קצתם בשדה במטר הברד,  וחנק, היינו ברבוי מים שירדו עם הברד, 

שנתחייב חנק או טובע בנהר כו' )כתובות ל ע"ב(. והכה הברד את מה שנתבכר תחילה, תחת אשר 

שלח פרעה יד לשונו בהקדוש ברוך הוא בכורו של עולם כדאיתא בספר נוה שלום", )ועיי"ש 11(.

11 המשך )שם( ואגב זה הודיע לנו הכתוב שהפשתה והשעורה נכתה וגו', אע"פ שפשוטו משמע שבא להודיענו אגב שכשם 

שהוכתה הפשתה מצד היותה עומדת בקשיה כך הוכה פרעה על קשי ערפו כגבעול זה, מ"מ אגב אורחינו בא נמי להודיע מי 

ומי המוכים ולוקים המקבלים נזק מן בעלי הלשון, ומי הוא בן חורין מן בעלי הלשון, באופן שיהיה הכל מדה כנגד מדה שכל 

מי שמקבל נזק מן קול ענות של בעלי הלשון כנגד זה הוכו גם אותן צמחים הדומים לו מן קול הברד, וכל מי שניצול מן קול 

בעלי הלשון ניצולו גם מן קול הברד אותן צמחים הדומים לו, כי מהידוע שמן בעלי הלשון מקבלים נזק שני כתות כת אחת 

הם הבכורים במעלה אשר רבים קנאים פוגעים בהם המתקנאים בגודל מעלתם, ועוד שלגודל מעלתם ביותר הם מתפעלים מן 

הלשון הרע, לאפוקי מי שהוא מן קטני המעלות אין מתקנאים בהם כל כך ואין שולחים בהם כל כך חץ לשונם, ואת"ל שחציו 

נחתו בו מ"מ אינו מתפעל כל כך ואינו מזיק לו כל כך כמו שמזיק הלשון לאנשי המעלה אשר להם משפט הבכורה היושבים 

ראשונה במלכות שמים, הלא מדה זו מצויה ברבת בני עמנו, כי בעלי הלשון השמיעו אין נקי, כל איש חיל רב פעלים, ובלשונם 

מפילים כל חומה גבוה וכל ארז אדיר בלבנון ינקבוהו תולעת יעקב, כת שניה הם העומדים כנגד בעלי הלשון כגבעול זה ואינו 

נכנע להם להיות מן השומעים חרפתם ואינן משיבים אלא רוצה לעמוד כנגדם להשיב למחרפו דבר, או המתפאר במעלתו כי 

זאת קומתו דמתה לתמר, אז ביותר הלשון הרע מזיק לו:

והניצול מן הלשון הרע הוא, מי שהוא מן המאפילים, שאינם מראים את עצמם בפני הבריות, לקיים מה שנאמר )ישעיה כו 
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ב. פרעה והנחש

והנה הכלי יקר מגלה לנו שכל מהותו של פרעה היה כעין הנחש שדיבר לשון הרע על בוראו, 

כבר  חידושו  ובעיקר  בוראו,  על  לשה"ר  דיבר  וכו'  אשמע  אשר  ה'  מי  שאמר  פרעה  וכמו"כ 

ולכן הראה הש"י לפרעה  י(, שפרעה הוא הנחש וחטא בהלשון,  ז  )שמות  קדמוהו הרבינו בחיי 

כהקדמה להמכות המטה אשר נהפך לנחש להראות שהוא הנחש שדיבר על הש"י )עיי"ש 12(.

ג. נחש עקלתון

וכמו"כ  כז(,  )ישעיה  עקלתון  בריח  נחש  נקרא  שפרעה  הנחש,  הוא  שפרעה  בחז"ל  מבואר  וכן 

נקרא התנין הגדול )יחזקאל כט( כמבואר בבר"ר )ג, יב( "א"ר אליעזר לכך נהפך המטה לנחש כנגד 

פרעה שנקרא נחש שנאמר )יחזקאל כט( התנים הגדול ואמר על לויתן נחש בריח לפי שהיה נושך 

את ישראל אמר לו הקב"ה ראית פרעה שהוא כנחש עתיד אתה להכותו במטה" עכ"ל.

ד. וכמו"כ מש"כ ברבינו בחיי ובכלי יקר שמה שאמר פרעה מי הוי'ה אשר אשמע בקולו הוא 

דיבור של הנחש, והוא הלשון הרע, )ועי' תקונ"ז צד, ב( ובפרקי דר' אליעזר א"י  )בפמ"ח( שכשאמר 

כ( לך עמי בא בחדריך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, אע"פ שחץ שחוט לשונם עוברים אפילו כמה חומות, והיושב בחדרי 

חדרים וניצול מכל כלי זיין, מ"מ אינו ניצול מבעלי חצים אלו, מכל מקום הצלה פורתא מיהא הוי כשאין האדם מתראה בפניהם 

במעלותיו ואינו משיב למחרפו דבר, ויהיה כאיש אשר אינו שומע, לכך ספרה לנו התורה כי הפשתה והשעורה נכתה... אלא 

זה, כך הוכו מן קול הברד הפשתה והשעורה כי  לרמז לנו כשם שקול הלשון מזיק לבכורי המעלה ולעומד כנגדם כגבעול 

הפשתה גבעול עומד בקשיה, והשעורה אביב נתבכרה. אבל החטה והכוסמת לא נכו, כך כל המאפילים עצמם ואינן נראין 

לבריות במעלתם ועושין את עצמם כלא שומעין אלו לא נכו...

זמן שהוא  ואינו רוצה להתראות אפילו למשה כל  כי סר ה' מעליו,  מ"מ גם לפי דרכינו רמז לו שחטא הלשון גרם לפרעה 

במחיצה אחת עם פרעה, על דרך שאמרו רז"ל )ערכין טו ע"ב( כל המספר לשון הרע אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור 

יחד שנאמר )תהלים קא ה( מלשני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל אל תקרי אותו אלא אתו, ע"כ 

נאמר כצאתי את העיר אפרוש כפי אל ה' לפי שהעיר מלאה גלולים, כי כמו ששלח בו כל מגפותיו לפי שלשון הרע מגדיל עונות 

כנגד ע"ז ג"ע וש"ד..

12 רבינו בחיי )שם( ויהי לתנין. תחילת האותות שעשה לפרעה היה תנין והוא נחש, כן אמר לו הקב"ה במכת הדם והמטה אשר 

נהפך לנחש. 

וזה שנהפך לנחש ולא לשאר בהמות וחיות כגון סוס או שור ואריה וזאב, הטעם בזה לפי שהנחש חטא והחטיא את חוה בלשון, 

וכן פרעה הרשע חטא בלשון, הוא שאמר )שמות ה, ב( מי ה' אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה', ומפני זה היה תחילת האותות 

נחש לרמוז לו שיענש על חטאו כמו שנענש הנחש, ומצינו שכל המטיח דברים כלפי מעלה נידון בנשיכת נחש, והוא שכתוב 

)במדבר כא, ה( וידבר העם באלהים ובמשה, וכתיב )שם, ו( וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם. 

ועוד כשם שהנחש מתעקם ומתפשט ואינו מתקיים בענין אחד כך פרעה הרשע מקשה את לבו ומתחזק ברשעו ולכובד המכות 

היה מודה לשלח את ישראל ואחר כך חזר והכביד את לבו הוא שכתוב )שמות ח, יא( וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את 

לבו,
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פרעה מי הוי'ה אשר אשמע בקולו אז השליך אהרן את מטהו ונהפך לנחש )דלא כמו שמשמע בפשטות 

הכתובים שעשו זאת משה ואהרן רק אח"כ כשבאו לפרעה בפעם השניה והתרהו על המכות(.

ה. תיקון החטא

ידיד  וישראל שנגאלו על  יש להבין שפרעה הוא הנחש הקדמוני ממש,  חז"ל האלו  ולדברי 
משה תיקנו אז החטא של הנחש הקדמוני, וכמו"כ נקרא פרעה שהוא פ"ה ר"ע, על שם שעיקר 

החטא היה בפה, )ספר הלקוטים פר' שמות בפסוק ויגדל הילד(.

ו. טהרתן של ישראל

הקדמוני  נחש  מצד  בא  הבריאה  שקלקול  "ומאחר  אור(  תורה  )שמות  הקדוש  השל"ה  לשון  וזה 
ועריה.  ערום  ואת  בהם  נתקיים  ושם  הברזל,  לכור  למצרים  ישראל  ירדו  ערום,  היה  והנחש 

ופרעה נקרא נחש התנין הגדול, ונחש עפר לחמו, וכן אותיות 'פרעה' 'העפר', והנס הראשון 

שעשה משה רבינו ע"ה היה יהי לתנין. 

וכדי לטהר את ישראל מזוהמת הנחש היו צריכין לזיכוך ולמירוק על ידי עבודת פרך, כי מאד 
היה התפשטות הקליפה מצד הנחש הוצרכו למירוק יסורים, כי אלו לא בא חטא לעולם אז וחי 

לעולם, ועתה המיתה והיסורין ממרקין וכן הגליות. ואז תחילה יסורין ולבסוף יהיה שלוה ואור 

גדול, יתגלה האור הגנוז לעתיד. 

כי עתה העולם שמם בזוהמת הנחש מפני חטאינו אז הם בערך בעלי תשובה לסבול סיגופים 
וענויים. והנה טוב מאוד זה המות והיסורין )ב"ר ט, ה ח( מקיימין אותנו קיום נצחי לעתיד. וזהו 

ענין כששלח הש"י את משה רבינו ע"ה לפרעה על מנת לגאול את ישראל, והיה הדבר בהיפך 

אשר אדרבא פרעה הכביד העבודה על האנשים, וכאשר התרעם משה רבינו ע"ה על זה, כמו 

שנאמר )שמות ה, כג(, ומאז באתי וגו'. אבל צדיק ה' בכל דרכיו, אדרבה אלו תוספות היסורין היה 

על דרך סותר על מנת לבנות" עכ"ל.

ז. אשר אשמע בקולו

פרעה,  אצל  בוראו  על  הרע  לשון  מצאנו  שאיפה  לתמוה  יש  האלה  הדברים  כל  אחר  והנה 
ומש"כ רבינו בחיי והכלי יקר מהפסוק מי הוי'ה אשר אשמע בקולו, הלא לכאורה אין זה אלא 

כפירה בעלמא, ואטו נימא שכעל מי שהוא כופר ח"ו נקרא לשון הרע על בוראו, הלא הנחש 

אומנותו,  בני  שונא  ואומן  וכו'  העולם  וברא  מהעץ  אכל  ואמר  דלטורין  דברי  דיבר  הקדמוני 

היה  פרעה  אבל  ח"ו,  כופר  או  מעלה  כלפי  מגדף  נקרא  ב"ה,  שמכחש  כופר  בכל  משא"כ 
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לכאורה בכל הכופרים וא"כ מהיכן הוציאו שיש אצל פרעה חטא הלשון כמו הנחש שדיבר על 

בוראו.

ח. לי יאורי ואני עשיתני

עצמו  מחשיב  אינו  כופר  שכל  כופר,  מכל  שונה  היה  פרעה  דבאמת  הוא  הענין  סוד  אמנם 
כאלקים וכו', אלא שאומר שאינו מאמין ח"ו שיש הש"י שמושל בכל וכו', ונמצא שכל כופר 

מודה בזה שהוא יצור קטן וחלש רק שאומר שאין אלקים ח"ו, אבל פרעה החשיב את עצמו 

לאלקות, וחשב שבידו הכל ובזה היה גרוע מכל כופר )יחזקאל כט ג( לי יאורי ואני עשיתני, וכמו 

שאמרו חז"ל על הפסוק מי הוי'ה אשר אשמע בקולו, שפרעה התכוון לומר שהוא עצמו עושה 

הכל ואינו צריך להתחשב בשום כח אחר.

ט. בראתי את עצמי

וזה לשון המדרש )בר"ר שמות ה, יד וכן בהרבה מדרשות( עה"פ מי הוי'ה אשר אשמע בקולו "אמרו לו 
יהיה בסוף כל העולם  וגבורתו מלא עולם הוא היה עד שלא נברא העולם והוא  אלהינו כחו 

והוא יצרך ונתן בך רוח חיים אמר להם ומה מעשיו אמרו לו נוטה שמים ויוסד ארץ קולו חוצב 

להבות אש מפרק הרים ומשבר סלעים קשתו אש חציו שלהבת רומחו לפיד מגינו עננים חרבו 

ברק יוצר הרים וגבעות מכסה הרים בעשבים מוריד גשמים וטללים מפריח דשאים ועונה חיות 

צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר העולם )דניאל ב( מהעדה מלכין ומהקם מלכין אמר להם 

מתחלה שקר אתם אומרים כי אני הוא אדון העולם ואני בראתי עצמי ואת נילוס שנאמר )יחזקאל 

כט( לי יאורי ואני עשיתני" עכ"ל, שפרעה לא אמר שאין אלקים ח"ו, אלא שאמר שהוא עצמו 

אלוק והוא ברא את עצמו.

י. כתרין דמסאבותא

ובוודאי לא היה פרעה טפש כמבואר בהראשונים ובדברי האריז"ל שהיה חכם גדול בקליפה, 
והיה מכשף גדול, וחשב שכל הבריאה הוא בידו והאריך בזה מאד הלשם )ספר הדע"ה חלק א' דרוש 

ו' סימן ד( וזה לשונו "וזהו שאמר התיקונים דענינינו דלכך אמר פרעה לי יאורי ואני עשיתני בגין 

דחזא כתרין נוכראין בידא דסמ', ור"ל שראה כי הוא המושל בכל הד' עולמות אבי"ע דקליפה, 

אלא שנתן  כולה  הקליפה  מכל  רשותו  את  סילק  ית"ש  עליון  פרעה הרשע, שהמאציל  וחשב 

את כל הקליפה כולה ביד הסמ' לעשות הכל כחפצו בלי מושל עליו והרי אפשר לו לעשות כל 

מה שבלבו, וע"ד שאמר איוב, ארץ ניתנה ביד רשע וזהו שאמר, )שמות ה ב(, מי ה' אשר אשמע 

בקולו לא ידעתי את ה', ולכן אמר לי יאורי ואני עשיתני, ור"ל על מזלו וכחו שהוא נשמתו 

וחיותו, והוא הסמ' שהוא שרו ונשמתו המתייחד בו, הוא עצמו עשה אותו ואין בעולם הזה 
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אלוה בלעדו, וכמ"ש במדרש )שמות רבה פ"ה סי' י"ד(, שאמר פרעה הרשע למשה רבע"ה, אני הוא 

אדון העולם ואני בראתי את עצמי ואת נילוס, ור"ל על נשמתו ורוחו שהוא הסמ' השורה בו 

ומתייחד עמו ככל נשמה עם גוף, וכן אמרו שם )בשמו"ר עוד פ"ח סי' א ב(, כי פרעה הרשע היה אחד 

אלוה,  עצמו  פרעה הרשע עשה  ואמר הקב"ה למשה,  כו'  אלהות  עצמן  בני אדם שעשו  מד' 

הריני עושה אותך אלוה עליו והוא מה שנאמר ראה נתתיך אלהים לפרעה, וכל זה הנה היה 

משום שראה שניתן בידו כל העשר כתרין נוכראין כנז' שהם כל הד' עולמות אבי"ע דקליפה 

שניתנו כולם להסמ', והרי אפשר לו להשתמש עמהם ולעשות את כל חפצו. 

אמנם האמת כי לא היה כן כלל וכלל ח"ו וכמו שיתבאר, ואמר שם התיקונים עוד דבקדמיתא 

נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי  כל  וראו  בישראל  כתיב  מה  דקב"ה  בידא  תתאין  כתרין  הוו  כד 

ועבדין  מישראל  דעלמא  אומין  דחלין  לא  דסמ'  בידא  נוכראין  כתרין  דאינון  ובזמנא  עליך, 

בהו כרעותייהו עד שעתא דפורקנא דיתקיים בהו ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" עכ"ל. 

ועיי"ש באריכות שהאריך בעומק הסודות בענינים אלו(.

יא. אומן שונא

ולפי הנ"ל נבוא לענין עמוק, דבאמת פרעה דיבר ממש כדברי הנחש, שהנחש דיבר לשון הרע 

על בוראו ואמר אומן שונא בני אומנתו וכו', )תנחומא בראשית ח( שעיקר הלשון הרע הוא שהנחש 

יותר  וזה גרע  ית"ש, ואמר שאומן שונא בני אומנתו  הרגיש עצמו שוה מדה ח"ו עם הבורא 

מכל כופר, שהנחש אומר שיש כוחות חיצונים שאפשר לעשות ככל חפצו ולשלוט בהכל.

יב. כלפי שמיא

ורוצה  חבירו  על  ומדבר  לחבירו,  אדם  בין  של  החטא  כמו  הוא  הרע  שהלשון  יותר  ולבאר 

לגנותו, וכמו"כ הנחש מרגיש עצמו כעין חברותא כלפי שמיא )ברכות לד שפירש"י שם שמנהג שנוהג עם 

חבירו נוהג עם המקום( ולכן נקרא "לשון הרע" והוא שונה מכל כופר ח"ו והבן.

יג. חפצו ששלט

ולפי"ז מובן ביותר מה שפרעה נקרא נחש, שהוא היה ממש כמו הנחש הקדמוני שאחז עצמו 

אלוה וחשב שיכול לעשות ככל חפצו ששלט בכל עד שאמר אני בראתי את עצמי, דהיינו שאין 

מי שיפריע לו בדרכו, ומדבר ועושה ככל העולה על רוחו ח"ו.



-כח-

יד. מי אדון לנו

ועיקר הקלי' היה בדיבורו, שהמלך עושה הכל בדיבורו, ונקרא "דבר" מלשון דבר אחד לדור 
)סנהדרין ח( שהמלך יש בידו הכל ועושה כל חפצו, וזה מה שכ' בבעל לשון הרע יכרת הוי'ה וכו' 

לשון מדברת גדולות אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו )ובמדרש תנחומא בראשית 

מביא פסוק זה על הבעל לשון הרע שהוא כופר בעיקר וכנ"ל שחושב שהכל בידו, וכמו"כ שפתינו אתנו מי אדון לנו, מי אדון לנו 

כעין הלשון שהיה אצל פרעה מי הוי'ה אשר אשמע בקולו(.

טו. איש לרעהו

וזה לעומת זה הוא ההתבודדות שמדבר להש"י כאשר מדבר איש אל רעהו, שזהו בחי' הנ"ל 
בקדושה, שכמו בקלי' הנחש הקדמוני מתנהג עצמו הגסות כנ"ל, כמו"כ זה לעומת זה בקדושה 

וגו', שזהו הנחש דקדושה,  רעייתי  בחי' היחוד השלם, כאשת חיל כלפי בעלה, בחי' אחותי 

נחש גימ' משיח, היפוך הנחש הקדמוני כתר דקלי', שבזה ההתבודדות יתוקן הפגם של הלשון 

הרע על הש"י קלי' הנחש הקדמוני )ועי' בפר' ויחי שפיפון עלי אורח, ששפיפון הוא הנחש, שמנבא יעקב על שמשון, 

שחשבוהו יעקב למשיח כמו שאמרו חז"ל, ונקרא הנחש שפשיפון מל' וילך שפי שהוא ההתבודדות דקדושה היפוך מקלי' בלעם 

שהוא מצח הנחש(.

טז. כלים שונים

וזה הקלי' של "לי יאורי", חוזר על עצמו ג"כ לקראת הגאולה העתידה, שרואים בימינו הקלי' 
הנוראה של הטכנולוגי', שהוא בחי' "אני בראתי את עצמי" "אני אדון העולם" שנאמר אצל 

פרעה )במדרש שמו"ר( שכמו"כ אומות העולם אינם רק כופרים כמו שהיה בדורות קודמים אלא 

שיהיה  הוא  שהיה  ומה  רח"ל,  חפצו  כח  ועושה  בידו  שהכל  וגו',  כאלקים  עצמם  שאוחזים 

שמשיח צדקנו יגלה אפסיות הקלי' כמו שהיה בימי פרעה, וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

נפלאות )מיכה ז( בב"א.
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והלכת בדרכיו

הכרת הטוב בכל אופן שהוא בדקי דקות

א. הכרת הטוב

לשון המדרש )מובא ברש"י( א"ר תנחום למה לא לקו המים ע"י משה א"ל הקב"ה המים ששמרוך 
בצפרדע  וכמו"כ  אהרן,  ע"י  אלא  ילקו  לא  חייך  ידיך  על  שילקו  דין  אינו  ליאור  כשהושלכת 

וכנים שאינו נלקה על ידי משה שהגין עליו המים והחול.

ב. יושב ומצפה

חיכה  העולם  בריאת  ומיום  ית',  כבודו  לגלות  נברא  הבריאה  כל  באמת  שהרי  להקשות  ויש 
וציפה העולם שיתקדש שם שמים על ידו, וא"כ אדרבה זהו תכליתו של המים והחול שיתקדש 

שמו ית' על ידם, וא"כ יש לומר דאדרבה שדוקא משה יעשה נס של המים כאות הכרת הטובה 

להמים וכו' )וכבר כתבנו במק"א בזה(.

ג. הכר נא

שמים,  שם  וקידוש  גדול  תכלית  מזה  יהיה  שבוודאי  שאע"ג  התורה,  הסתכלות  מזה  ונראה 
ובוודאי הוא זכות גדול להמים וכו', הרי סוף כל סוף מדרכי הכרת הטוב והמדות הטובות שלא 

לפגוע במי שבאה לאדם טובה על ידו, שלמדה התורה כאן למשה סוד המדות טובות שכמה 

מהמים  טובה  שקיבל  למשה  אפשר  שאי  נא  הכר  סוף  סוף  הרי  ונפלאה,  נשגבה  שהתוצאה 

להתעסק עכשיו עם המים בדרך של הכאה.

ד. מצוה גדולה

ולב  טובה,  ממנו  שקיבלו  מי  בכבוד  מאד  שיזהרו  הש"י  שרצה  הנפש  עדינות  עומק  וזהו 
בשר אינו מסוגל לפגוע במי שעשה לו טובה, וכמה שהדבר נשגב ונפלא ויהיה מזה תוצאות 

נפלאות, הרי סוף כל סוף קבלתי טובה, וכמו שמצינו בהל' תלמוד תורה )סי' רמו סעי' יח( שמצוה 

אמרינן שאע"ג  כמו"כ  תורה,  תלמוד  בשבילה  מבטלין  אין  אחרים  ידי  על  להעשות  שאפשר 

ידי  על  שמים  כבוד  נעשה  ולפעמים  משים  כבוד  בשביל  שעושין  בזה  גדולה  מצוה  שנעשה 

"גבורות" וכיו"ב, הרי אם קבלו טובה אי אפשר למי שקיבל הטובה להתנהג במדת הגבורה, 

וצריכין לעשות מצוה זו על ידי אחרים.
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ה. שליח בית דין

כמוש"כ  מלקות,  שחייב  למי  להלקות  המופקד  דין  בית  בשליח  לכך  דוגמא  להביא  ויש 
שופטים ושוטרים וגו', הרי אם קיבל טובה מהמחוייב מלקות אין מן הראוי שהוא יהיה שליח 

בי"ד להלקות למי שחייב מלקות, ומסתמא לוקחין שליח אחר להלקות להמחוייב )ולא מצאנו דין 

זה מפורש אבל בדברי המדרש הנ"ל מבואר הדבר, וקו' הוא שאם על עצים ואבנים הקפידו תורה, כש"כ על חבירו שהוא בדמות 

יוצרו(.

ו. טעם לפגם

וכמו"כ יש לומר להיפוך שאם יש לו איזה סכסוך עם חבירו וכו', ואח"כ נתמנה להיות שליח 
בית דין להיות שופטים ושוטרים וכו', הרי מסתבר שגם בזה יש קצת פגם בדבר שהנדון יהיה 

נלקה על ידו, שאע"ג שהוא חייב מלקות בבית דין, ושליח בית דין העושה מצוות הבית דין 

אינו אלא שליח בעלמא, הרי סוף סוף יש בזה משום נותן טעם לפגם שזה שיש לו סכסוך וכו' 

)ועי' ברמב"ם פט"ז מהל' סנהדרין הל' ט, שצריך  זה במקומו  יעשו  ובוודאי עדיף שאחרים  יעשה העונש, 

שיהא המכה "יתר בדעה" ויתכן שזהו כוונתו שהיא בדעת ובחיבור(.

ז. הלכות שכנים

וכמו שמצינו יסוד זה בעסק הכרת הטוב שאין לאדם לעשות "דין" עם מי שמחוייב לו הכרת 
עפ"י  כשצריכין  אפי'  דין  ולעשות  להתעסק  לא  להיפוך,  גם  טובא  להזהר  יש  כמו"כ  הטוב, 

התורה, עם מי שכבר היה עמו מקודם משא ומתן ודין תורה וכיו"ב, והדבר מצוי ביותר בין 

"שכנים", שמצוי מאד שיש עם השכן איזה ויכוח בהל' שכנים, )ובפרט במקומות הצפופים שגרים ביחד 

מוכרחים  ואח"כ  קטנות  בדירות  בצפיפות  שגרים  צעירות  משפחות  ובפרט  שכנים,  בהלכות  קשיים  מאד  שמצוי  משפחות  הרבה 

להרחיב וכו' שכל זה גורם רבוי שאלות וסכסוכים, וכבר האריך מהרנ"ת לבאר פנימיות ענינים אלה בהל' נזקי שכנים ועוד(.

ח. דין ומשפט

רק  ולמחות  בנקיות  ללכת  אפשר  אי  הרי  מסויים,  בענין  ביניהם  סכסוך  היה  שכבר  אחר  כי 
עפ"י דין תורה, כי תמיד מעורב בזה גם החשבון הקודם, ולכן צריכין ליזהר שאם צריכין איזה 

עשיית דין ומשפט שיהיה נעשה ע"י אחרים, שהם נקיים יותר ממנו ולא יהיה מעורב בנגיעות.

ט. בית אחאב

שכתב  מה  את  בנפשו  לחקק  צריך  גם  י"ז(  פרק  התבונה  )שער  הלשון  בשמירת  בזה  נוראות  ועי' 
ואחר  הזכור  אחר  הרודף  כמו  להרגן,  שמצוה  אלו  דאפלו  ריב"א,  בשם  רפ"ג  בסימן  בסמ"ק 
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אם,  כי  שלהם.  מאבק  כך  אחר  להזהר  צריך  שהורגן  זה  להרגו,  חברו  ואחר  המארסה  נערה 

חס ושלום, יכשל ההורגם בעברה כיוצא בהם, יחשב לו אותו הנהרג לדם נקי. וראיה מיהוא, 

שנענש בדמי בית אחאב, אף על פי שצוה לו הנביא בשם ה' להרגם, לפי שנכשל בעברה של 

בית אחאב. עד כאן לשונו:

ואף שטובה גדולה עשה בישראל, שאחאב עבד את הבעל והעגלים, ויהוא השמיד את הבעל 
מישראל וישימם למחראות )וקרי למוצאות(, כמו שכתוב בקרא )מלכים ב' י' כ"ז(, וגם במה שהרג את 

בית אחאב, מצא חן בעיני ה', ונתנה לו עבור זה מלוכה עד ארבעה דורות, כמו שכתוב בקרא. 

ועבודת העגלים, שעבד יהוא אחר כך, בשגגה היה )כמו שכתוב בסנהדרין )בדף ק"ב.(, יהוא צדיקא רבא 

הוה וכו' )צדיק גדול היה(, אך שחותמו של אחיה השלוני ראה וטעה( ואף על פי כן כיון שנשאר 

עדין אצלו מהעון של אחאב, נענש, כמו שכתוב בתחלת הושע )א' ד'(, "ופקדתי את דמי יזרעאל 

)פרוש, של בית אחאב, שהרג ביזרעאל( על בית יהוא":

ומדבריו של הסמ"ק נלמד, דהוא הדין לכל כיוצא בהם בין אדם לחברו. אם אחד יעניש חברו 
באיזה דבר של עונש, בהכאה או בהלבנת פנים או בספור לשון הרע עליו, אפלו אם בזה היה 

הדין עם המלבין והמספר, אף על פי כן ידע בנפשו, שאם הוא עבר גם כן מכבר על זה הענין 

גופא, או שיעבר לבסוף על זה, יחשב ממילא צערו של זה האיש, שהלבין פניו או שספר לשון 

הרע עליו, לדם נקי, וענוש יענש עליו כמו על האדם השלם בתורת ה' ובמצותיו עכ"ל, ומכל 

זה,  בדבר  שלם  עצמו  הוא  שיהיה  צריך  ידו  על  נענש  או  נלקה  שהשני  שמי  כנ"ל  יבואר  זה 

ובלא"ה אין לו לעשות משפט להשני ונחשב כדם נקי.
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בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים

א. הקושי בלשון הפסוק בצאתי ממצרים

ממצרים.  בצאתי  לי  ה'  עשה  זה  בעבור  לאמר,  ההוא  ביום  לבנך  "והגדת  ח(  יג  )שמות  בפסוק 
ומרור  מצה  מצוות  דבעבור  לפניו.  המונחים  ומרור  המצה  על  זה"  "בעבור  חז"ל  ומפרשים 

הוציאנו ממצרים. ויש להבין לפי"ז המשך הפסוק, עשה ה' לי "בצאתי ממצרים". היה צריך 

להיות כתוב, עשה ה' לי "שהוציאנו ממצרים". דכדי שאקיים מצות מצה ומרור לכן הוציאנו 

ממצרים. ומה הלשון עשה ה' לי "בצאתי" ממצרים. 

ב. התפיסה הרגילה שהבריאה קדמה לתורה

יסוד  המבארים  מבריסק,  חיים  ר'  ובנו  הלוי  הבית  מדברי  כאן  נביא  זה,  את  ליישב  וכדי 
)ח"ב  הק'  הזהר  מאמר  ידוע  דהנה  והתורה.  העולם  בין  היחס  על  הנכונה  בהסתכלות  גדול 

זה משנה את כל תפיסתינו הרגילה  וברא עלמא". ומאמר  קסא.( שהקב"ה "אסתכל באורייתא 

כפי  העולם  את  ברא  ה'  שקודם  מבינה  הרגילה  דהתפיסה  והתורה.  העולם  על  בהסתכלות 

שבראו. וכשבא ליתן תורה לבני ישראל, התאים את ציוויי ודברי התורה לעולם הקיים. דהיינו 

שהבריאה קדמה לתורה.

ג. ההבנה הרגילה שהתורה לפי הבריאה

ולמשל הנה התורה אסרה רציחה וגזילה וכדומה, וההבנה הרגילה בזה היא, שכיוון שדברים 
אלו מחריבים את העולם, כפי שכל אחד מבין. לכן אסרה אותם התורה. דהיינו כנ"ל שהבריאה 

וגזילה מחריבים את העולם הוא מציאות בבריאה, ולכן התורה  קדמה לתורה, ומה שרציחה 

אסרה את זה, כי זה עוזר שלא ייחרב הבריאה. וכן מה שציוותה התורה לתת צדקה ולעשות 

חסד, הנה כבר היה מוטבע בבריאה עוד קודם לכן שדברים אלו בונים את העולם. ולכן ציוותה 

על זה התורה במצות עשה. כי כך יתקיים העולם וייבנה.

ד. הבנה חדשה שהבריאה לפי התורה

אך לאמיתו של דבר אין תפיסה זו נכונה. וכך אומר ר' חיים מבריסק )הגדה של פסח מבית לוי, בפיסקא 
מצה זו שאנו אוכלים על שום מה( שמאמר הזהר הנ"ל בא לאפוקי מתפיסה זו וללמד אותנו שזה הולך 

הפוך. דאיסתכל באורייתא וברא עלמא פירושו, שהעולם נברא לפי התורה. דהיינו רק בגלל 
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שהתורה אוסרת גזל ורציחה, לכן נטבע בבריאה שדברים אלו מחריבים את הבריאה. ורק בגלל 

שהתורה רוצה שיתנו צדקה, לכן נטבע בבריאה שצדקה בונה את העולם.

ה. רציחה מחריבה העולם כי התורה אסרה

את  ייבנו  ורציחה  בצורה שגזל  לברוא את העולם  ית'  ה'  יכל  בתורתו,  ה'  רוצה  שכך  דלולי 
ייאסר  וגזל  שרציחה  ה'  שרצה  בגלל  ורק  הכל.  יכול  דה'  העולם.  את  תחריב  וצדקה  העולם 

לכן נטבע בבריאה שזה מחריב את העולם. דזה הפירוש איסתכל באורייתא וברא עלמא, שלא 

כמו שנראה לנו שהבריאה קדמה והתורה ניתנה לפי הבריאה. אלא שהתורה קדמה והבריאה 

נבראה לפי התורה. 

ו. ההבנה הרגילה במצות מצה ומרור

ואמר עוד ר' חיים בשם אביו ה"בית הלוי" ]יעויין בבית הלוי על התורה פ' בא[ דכך מתפרשים 
גם המאורעות שאירעו לאבותינו במצרים. דהנה אנו אומרים בהגדה, מצה זו שאנו אוכלים על 

שום מה. על שום שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ במצרים, ומרור על שם שמררו 

המצרים את חיי אבותינו במצרים, ופסח על שום שפסח על בתי בני ישראל. ובפשטות ההבנה 

אותם  לזכר  ומרור  במצה  עלינו  צוה  לכן  במצרים,  המאורעות  אירעו  שכך  דבגלל  הוא,  בזה 

מאורעות. 

ז. הבנה חדשה שהמאורעות היו לפי המצוות

דבגלל  עלמא.  וברא  באורייתא  דאיסתכל  הפוך,  הולך  שזה  הוא  דהאמת  הלוי  הבית  ואמר 
את  שמררו  זו,  בצורה  במצרים  המאורעות  נעשו  לכן  ומרור  מצה  פסח  על  לצוות  ה'  שרצה 

חייהם ולא הספיק בצקם להחמיץ ופסח על בתי בני ישראל. דהמאורעות נעשו לפי המצוות 

ולא שהמצוות ניתנו על פי המאורעות.

ח. בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים

ועתה מיושב מאד מה שהקשינו על לשון הפסוק "בצאתי ממצרים", שהיה צריך להיות כתוב 
ולדברי הבית הלוי מיושב לשון הפסוק להפליא, דבעבור מצות מצה  "שהוציאנו ממצרים". 

ומרור עשה ה' לי את כל המאורעות במצרים בצורה הזו כדי לצוות על מצה ומרור. "בעבור 

זה" בעבור שרצה לצוות על מצה ומרור. "עשה ה' לי" את כל המאורעות "בצאתי ממצרים". 

זכר למה שהיה  יוכל לצוות על מצוות מצה ומרור, שיהיו  בצורה הזו דווקא, כדי שאחר כך 

במצרים.
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ט. פרטי הבריאה לפי התורה והמצוות

ועל פי דברי גדולי ישראל אלו, נבין עתה שכך זה גם כל חלקי הבריאה, שנבראו לפי התורה. 

כלומר: שכל תבנית וצורת הבריאה הכל הוא לפי התורה. וכל פרט בבריאה, עיקר חיותו מן 

התורה, וכל פיסת קרקע וכן כל עץ על ענפיו ועלים שעליו, וכן כל פרט ופרט בבריאה, יונקים 

חיותם מכ"ב אותיות התורה. ועל פי תבנית המצות שנאמרו בתורה, נברא העולם. כדי שהתורה 

כל  אלא  נפרדים,  דברים  כשני  והבריאה  התורה  ואין  הגשמית.  בריאה  בתוך  באתגליא  תבוא 

מציאות הבריאה היא בדוגמת התורה בדבר גשמי. 

נבראה מחמת  זו  ובריאה  עלים.  יוצאים שלש  ובד  בד  עץ הדסים שמכל  יש  הנה  ולדוגמא, 

רצונו ית' שישראל יעוררו זכות ג' אבות, ע"כ הצמיח צמח כזה הנקרא 'הדס' שיש בו שילוש 

ובנטילתו יעוררו ישראל זכות אבותיהם. לא שבשעה שרצה ה' ית' שניקח משהו בידינו בחג 

הסוכות להזכיר זכות אבות, חיפש ומצא בבריאה עץ הדסים שמתאימים לענין זה. אלא שורש 

וזה  מינים  בזה מצות ארבעה  ויקיימו  רצונו שיקחו  כזה הנקרא הדס הוא מחמת  יצירת צמח 

יעורר זכות ג' אבות. ובדוגמא זו הוי כל התרי"ג מצוות, שהבריאה נבראה לפי המצוות.

י. רמ"ח אברים ושס"ה גידים לפי המצוות והלאוין

וכך הוא ההבנה במה שניתנו לנו תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים. ושס"ה 

מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידים. דבפשטות נראה שכיון שיש לאדם רמ"ח אברים ושס"ה 

וברא  וגידיו. אבל בתפיסה הנכונה דאיסתכל באורייתא  ניתנו מצוות כמנין אבריו  גידים לכן 

עלמא, ההבנה היא הפוכה. דבגלל שיש בתורה רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, 

לכן נברא האדם בצורה זו, שיש בו רמ"ח אברים ושס"ה גידים.  

יא. תשובה קדמה לעולם

נד. ועוד( שתשובה קדמה לעולם. דכמו  )עי' פסחים  ביאר בפרי הארץ אף את המאמר הידוע  וכך 

שנתפרש כאן שאיסתכל באורייתא וברא עלמא, הכוונה שהעולם נברא מהתורה, ועצם הבריאה 

היא שורש  דהתשובה  בכח התשובה,  העולם  נברא  במסויים  כך  ומצוות.  התורה  לפי  נבראה 

הבריאה,  בכל  נמצא  התשובה  וכח  התשובה.  בכח  היה  והאדם  העולם  בריאת  דכל  העולם. 

יכול האדם לעורר אצל  ובעיקר בתוך כל אדם שהוא עולם קטן. ומבאר שם דלכן בכל מצב 

עצמו את שרשו שהוא כח התשובה. 
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יב. כח התשובה תקוע בכל העולם ובעיקר באדם

ונעתיק את דבריו היקרים שם: אבל הענין כידוע מה שאמרו רז"ל בש"ס )פסחים נד ע"א( ובזוהר 

)ח"ג סט:, ובזהר חדש רות קג:( כי התשובה נבראה קודם בריאת העולם, ובה נברא העולם. מפני קטרוג 

לכן באה התשובה  ולמחטי קמך,  הוא לארגזא קמך  זמין  ואמרו  בריאת האדם  על  המלאכים 

שיברא העולם בה שאם ישוב מיד יקבלו. 

במדת  נברא  שהעולם  שמענו,  פנים  כל  על  לעומקו,  הענין  הבנת  בלתי  שיהיה  איך  יהיה 

התשובה. נמצא מוכרח ממילא על כל פנים, שכח התשובה תקוע בכל בריאת העולם. וכמו כן 

)ת"ז ת"ע קל ע"ב(, כלול מכל העולמות המשתלשלים מאתו  ועיקר בתוך האדם שהוא עולם קטן 

נפשו  ימצא האדם את  ולכן בכל מקום אשר  זח"ב פ ע"ב(,  )עיין  יתברך. שהרי כח הפועל בנפעל 

נברא  והעולם  לעולם,  קדמה  התשובה  איך  עצמו  את  כשיזכור  ר"ל,  הקליפות  בעומק  אפילו 

עמה וכמו כן האדם, נמצא על כל פנים שכח התשובה תקוע בו. 

יג. התשובה היא שורש בריאת האדם 

ואם יעורר בעצמו את כח התשובה להתקשר אליו ולהמשך אל שורשה, שהיא שורש בריאתו 

נתעלה  שהרי  והרגלו.  מטבעו  וישתנה  יתהפך  ממילא  אליו,  קודמת  והיא  ומדותיו,  וטבעו 

למעלה מן הטבע, ונעתק אל שורש בריאתו ובריאת כל העולמות כולם. 

צריך  רק ההתעוררות  אותו.  מן השי"ת, כמאמר הבא לטהר מסייעין  וסופו  שתחילתו  נמצא 

להיות מן האדם. ואחר שמתעורר ומתקשר בכח עליון, ומניח מעשות מעשיו הקודמים, על ידי 

זה חל עליו מדת התשובה וקדושתה עליו, וישנהו לטוב. כידוע שענין ההשתנות תלוי במדת 

וזהו "שובו אלי", בכח התשובה שבכם.  נורא הוא.  התשובה, כי אין מעצור לה' להושיע כי 

"ואשובה אליכם" לסייע אתכם.

יד. בעל תשובה כקטן שנולד

וזהו )יחזקאל א, יד( "והחיות רצוא ושוב", שכח התשובה שבכם תקוע בכל חיות הקודש, ומכל 

שכן באדם שהוא עולם מלא. ואחר שמגיע במעלת התשובה למעלה וקודם בריאת העולמות 

והמדות, ממילא הוא שעכשיו נולד הוא. וזהו שהבעל תשובה כקטן שנולד דמי, בתולדה ישרה 

כאשר ברא אלקים את האדם ישר על הארץ. עכ"ד הנפלאים
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טו. סיכום המאמר

העולם  שנברא  שכיון  בפשטות,  שנראה  כמו  מתפרשת  תשובה  מצות  שאין  מדבריו  העולה 
את  לתקן  תשובה  ניתנה  לכן  יחטא".  ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  ש"אדם  בצורה 

החטאים. אלא התפיסה הנכונה היא להיפך, דבכח התשובה נברא העולם, והתשובה היא שורש 

הבריאה. וכמו שלמדנו שכך הוא בכל התורה ומצוות שלא ניתנו אחר שכבר נברא העולם, וה' 

התאים את התורה לעולם הקיים. אלא איסתכל באורייתא וברא עלמא, דהיינו שהעולם נברא 

לפי התורה ומצוות. שכל צורת ותכונת הבריאה על כל גווניה ומאורעותיה נבראו לפי התורה 

ומצוות.


