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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  כי תשא )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'  אהרן יוסף קליינברגער שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתפף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' שמעון יהודה שטיינברגער  שיחי' 

לע"נ אביו הרה"ח ר' אהרן בהר"ח ר' אליהו זצ''ל 
נלב''ע כ' אדר תשע"ז
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ליל שבת

   "כי אות הוא ביני וביניכם"

הוא  אות  כי  תשמורו  שבתותי  את  אך 

ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' 

מקדישכם" )שמות לא, יג(.

"כי אות הוא ביני וביניכם - אות גדולה 

היא בינינו שבחרתי בכם, בהנחילי לכם 

את יום מנוחתי למנוחה" )פי' רש"י(.

"אות גדולה היא בינינו"

"ויאמר ה' אל משה לאמר. ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתותי תשמורו כי אות 

הוא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם" )שמות לא, יג(. 

משמעות הפסוק, כדברי פתיחה לחיובים שיש על המחלל שבת, וככתוב בהמשך: "ושמרתם 

הנפש  ונכרתה  מלאכה  בה  העושה  כל  כי  יומת  מות  מחלליה  לכם  היא  קודש  כי  השבת  את 

ההוא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לה' כל העושה 

סודות  סודי  נרמזו  זה  שבפסוק  נראה  רש"י  מפירוש  אך  יומת".  מות  השבת  ביום  מלאכה 

בקדושת ישראל.

בכם,  שבחרתי  בינינו  היא  גדולה  אות   - וביניכם  ביני  הוא  אות  "כי  יג(:  )שם  רש"י  לשון  וזה 

בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה". ומבואר, שאין זו רק הקדמה לרוב ציוויים ואזהרות 

ועונשים על שמירת שבת, אלא עיקר הנקודה הפנימית של השבת, ששביתת ישראל בה אינה 

מצוה פרטית לעצמה, אלא 'אות' על הענין הכללי שבין הקב"ה לבין נפשות ישראל, והיינו על 

עצם מה שבחר בהם להיות לו לעם. 

השבת  את  לעשות  השבת  את  ישראל  בני  "ושמרו  טז-יח(:  )שם  הפסוקים  מהמשך  וכמובן 

לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם כי ששת ימים עשה ה' את השמים 

ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש".

ליל שבת

שבת זכור
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והמבין יבין שגם עונשו של המחלל שבת שכשלעצמו חמור עד מאוד, שהוא בחיוב סקילה: 
"מחלליה מות יומת", נכתב בתורה בתוככי פסוקי חיבה וקירוב. בפתיחה: "אך את שבתותי 

הוא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני  ובחתימה:  לדורותיכם",  וביניכם  ביני  הוא  אות  כי  תשמורו 

ישראל  רק   - חי  אל  סתרי  האומות  שידעו  לה'  חפץ  אין  "כי  הק':  האוה"ח  וכדברי  לעולם", 

טעמם כמוס עמם חתום באוצרות החיים". 

"אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם"

והנה במפרשי התורה מצינו עוד דרכים בביאור הפסוק: "אך את שבתותי תשמורו כי אות הוא 
ביני וביניכם לדורותיכם". בפי' הרשב"ם: "כי אות הוא - שאתם שובתים כמוני, לפי שאתם 

עמי". וכן בפירוש החזקוני: "כי אות היא ביני וביניכם - ולא ביני ובין האומות, כשתשבתו בו 

כמוני ידעו כל העולם, כי אתם עמי". 

ורצונם לבאר את הקשר בין תחילת הפסוק "כי אות הוא" - ל"ביני וביניכם", ועל כך פירשו 
ששמירת השבת הוא אות וסימן על עם ישראל, שהם שובתים ביום שבו שבת הקב"ה במעשה 

בראשית, שלא עשה כן לשאר האומות. כי 'אות' פירושו 'סימן' )רש"י מנחות לד ע"ב( או מופת )רש"י 

שמות ז, ט(, והיינו כלפי אחרים )רש"י תהילים פו, יז(. והוא ענין הנוגע לכלל קיום המצוות, "שישראל 

צריכין להעמיד אות על עצמן להכיר שהם מחזיקים בתורתו של הקב"ה" )רש"י עירובין צו ע"א(.

מדברי רש"י מבואר דבר נורא ונשגב, שהשבת היא גילוי על עצם בחירת ישראל לעם -  אך 
"אות גדולה היא בינינו 'שבחרתי בכם', בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה". 

סוד הבחירה האלוקית

ה"אות גדולה" המדוברת כאן, היא ענין אחד עם סוד הבחירה האלוקית שנמסרה ביד  והנה 
כח  היא  ו"בחירה"  שמאחר  בחירי",  "ישראל  הספר  בפרקי  בארוכה  שנתבאר  וכפי  ישראל. 

כי  נבחר.  כן אינה קיימת ביד מי שלא  - על  אלוקי שנמסר ביד הנבחר, שיהא אף הוא בוחר 

הבחירה שביד הגוים אין לה שייכות כלל לבחירה של ישראל. כי רק יהודי הוא "בעל בחירה" 
וע"י בחירתו בטוב יכול להתכלל בהשי"ת - בעל הבחירה הגדול.1

1 ספר מאור עינים )פרשה שמות(: והיינו דאמר רבי חמא בר חנינא המה מי מירבה אשר רבו וגו' רבו לשון רבוי כמו כן ירבה 

שעל ידי שראו אצטגניני פרעה וטעו רבו בני ישראל כמ"ש זה נופל ואין אחר נופל שבטלו הגזירה על ידי שלא ראו בחינה 

שלמעלה מן הזמן כנודע שהבחירה היא בחינת שלמעלה מזמניות שהוא נקרא בחינת אדם כמו שאמרו אתם קרוים אדם רצה 

לומר בחינת בחירה ואין רשעי עובדי אלילים קרוים אדם כאמור כי אצלם אין בחינת בחירה כלל כמו שאמר הנביא והמה עזרו 

לרעה רק בחינת עזר.



-ה-    /לילשבת

כי הבחירה האנושית שביד הגוים, היא רק לענין שלא לקלקלו את הבריאה – כתכלית ז' מצוות 

המחדשת  פעולה  לעשות  בחירה  כח  בידם  אין  אך  תיקונה.  על  הבריאה  את  להותיר  נח,  בני 

בבריאה איזו הטבה והורדת שפע עליון כבחירת ישראל הנוגעת בעליונים.

ורק לישראל עם סגולה ניתן הכח להתאחד עם שורש החיים, כי מה שבחר הקב"ה בהם מכל 

העמים, הוא בעצם מה שמסר בידם את כח הבחירה האלוקית. וכשם שבחירתו ית' בישראל 

היא תמידית, כך יהודי הוא "בעל בחירה" תמידי – ואין אצלו מציאות שבה יש רק את בחירת 

השי"ת בו, ללא שיהא הוא גם בעל בחירה. כי שניהם ענין אחד ממש.

וביום השביעי שבת שבתון קודש לה'

התוה"ק "כי אות היא ביני וביניכם", הם גילוי מפורש לכל זה - שהציווי על שמירת  ודברי 

השבת, הוא אות על בחירת השי"ת בישראל, וכלשון רש"י הקדוש: "אות גדולה היא בינינו 

'שבחרתי בכם', בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה". היינו שיום המנוחה היא אות על עצם 

בחירת השי"ת בישראל, כי שניהם ענין אחד.

כי מה שהונחל לישראל יום מנוחת השי"ת למנוחה, אינו רק ציווי ואזהרה, אלא "אות גדולה 

היא בינינו שבחרתי בכם". דהיינו שבחירתכם לשמור את השבת, היא אות וגילוי על בחירתי 

הוא  שבחרתי',  במי  'בחירתי  משמעות  כי  במנוחתי.  עמי  נכללים  להיות   – העמים  מכל  בכם 

בעל  הוא  אני  שהרי  כמותי,  בוחר  ולהיות  עמי  נכלל  להיות  הזכות  את  לו  שנתתי  מה  בעצם 

הבחירה.

כן "ששת ימים יעשה מלאכה", וטעם הדבר: "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת  ועל 

מעשי  ע"י  כביכול  בוראים  אתם  אף  היו  המעשה,  ימי  בששת  בראתי  אני  וכאשר  הארץ". 

הבחירה. אך "וביום השביעי שבת שבתון קודש לה'" – משום ש"וביום השביעי שבת וינפש". 

וכפי שאני שובת, היו אף אתם שובתים, שהרי כלולים אתם בי. 

"ביני ובין בני ישראל"

בהמשך  הכתוב  בסוד  הק'  האוה"ח  דברי  נגלות  בהגלות   - יותר  ומאירים  שמחים  והדברים 

על  ישאלו  אשר  העולם  אומות  שלבני  לעולם",  הוא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני  הפסוקים: 

השבת, להם ייאמר שסיבת השבת היא "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום 
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הסיבה  משום  השבת,  סוד  וחתום  כמוס  ישראל"  בני  ובין  "ביני  אך  וינפש".  שבת  השביעי 
האמיתית שביני לבינם, זר לא יבין זאת.2

והבן כי אותה "הסיבה האמיתית" היא סוד הבחירה האלוקית שאינה בהשגת נברא כלל, וכמו 
גילוי זה אינו רק במצוות השבת, שכן בכל מצוה וכל בחירה בטוב יש את  שנתבאר. ואמנם 

ה'אות' אשר בין הקב"ה לבין בני ישראל – להיות גילוי על בחירתו בהם מכל העמים, להיותם 

נכללים בו בהיותם "בעלי בחירה". אך אות השבת הוא גילוי על כל התורה כולה.

"מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי"

היה  ומקבל המתנה  דומה למלך שנתן מתנה טובה לאחד המיוחד שבעם,  למה הדבר  משל 
שמח מאוד במתנה שקיבל. ראהו המלך מאיר ושמח מהמתנה שקיבל, ענה ואמר לו: "תקוותי, 

שתהיה שמחתך מהקשר הפנימי שביני לבינך. הן קשר זה יקר ונעלה לאין ערוך מעצם המתנה 

שקיבלת".

והמנוחה  ישראל,  לבין  שבינו  הקשר  עצם  את  לישראל  השי"ת  הנחיל  השבת,  במתנת  וכך 
בגשמיות היא מראה מקום לנשמת ההתקשרות והיחוד. 

ויובנו בזה דברי רש"י על הפסוק )שמות לא, טו(: "ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת 
שבתון - מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי". דהיינו שעיקר התכלית אינה המנוחה בחיצוניות – 

שזהו דבר עראי החולף והולך לו, אלא מנוחת הנפש בפנימיות. שיהודי נותן אל לבו בשבת 

קודש את ערך הקשר המיוחד אליו נשאב ביום קדוש זה, "ביני ובין בני ישראל". הלא אין לך 

"מנוחת מרגוע" גדולה מזו, מנוחה שאין לה שום ערך ודמיון.

"לזרע יעקב אשר בם בחרת"

וכלל ישראל ששים ושמחים ביום השבת על בחירה נשגבה זו, ולכן בתפילת שחרית דשבת 
קודש, מקדימים להזכיר את הבחירה הכללית שבחר השי"ת בישראל במעמד הר סיני, בהורדת 

הלוחות ביד משה - "בעמדו לפניך על הר סיני ושני לוחות אבנים הוריד בידו" – ולאחר מכן 

2 וז"ל: עוד ירצה ביני ובין בני ישראל יהיה סוד הדברים האמורים ולא ידעם אדם בעולם, והוא מאמרם ז"ל )ביצה טז( שאמרו 

נשמה יתירה לא אודעינהו, כי אין חפץ לה' שידעו האומות סתרי אל חי, והוא אומרו )תהלים- קמז יט, כ( חוקיו ומשפטיו 

לישראל לא עשה כן לכל גוי ואמרו רבותינו ז"ל )חגיגה יג( וכו'.

ואומרו אות היא לעולם - פירוש כיון שכל זה יהיה סוד לישראל, ולא יגלו הדבר אם כן הבא לישאל על מצות היום מה היום 

מיומים )סנהדרין סב ע"ב( מה אות נעשה בו לעשות בו כל השינויים, מה תהיה תשובתינו אליו, לזה אמר אות היא לעולם, 

פירוש שיהיה נגלה לבאי עולם כי ששת ימים וגו' וביום השביעי שבת וגו', טעם זה יהיה נגלה לזולתינו, ועם בני ישראל טעמם 

כמוס עמם חתום באוצרות החיים.
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מזכירים את השבת בפסוקי הייחוד: "ושמרו בני ישראל את השבת וגו'  "ביני ובין בני ישראל 

אות היא לעולם".

ומכאן באים להודות ולשבח על כך שלפיכך ניתנה השבת רק לישראל: "ולא נתתו ה' אלקינו 
לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל 

להיותם  ישראל,  ביד  השבת  שנתינת  היינו  בחרת".  בם  אשר  יעקב  לזרע  באהבה,  נתתו  עמך 

נכללים במציאותו ית', היא-היא בחירת השי"ת בישראל, זרע יעקב. אך גויי הארצות ועובדי 

פסילים – אינם בעלי בחירה להיות כלולים בהשי"ת. 

על  השבח  עם  אחת  בחטיבה  השבת  על  ומפארים  משבחים  קודש,  שבת  בליל  בקידוש  וכן 
קדשו  ושבת  בנו  ורצה  במצוותיו  קדשנו  "אשר  האומות:  מכל  בישראל  ית'  בחירתו  כלליות 

העמים  מכל  קדשת  ואותנו  בחרת  בנו  כי  מצרים...  ליציאת  זכר  הנחילנו...  וברצון  באהבה 

ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו". ]כן הוא לפי חלק מהנוסחאות, וראה מה שנתבאר בזה 

בייחוד השבת" ח"א במאמר "השבת, זכר ליציאת מצרים" )פרק ב([.

מחלל שבת - כגוי לכל דבר

דבר  לכל  כגוי  הוא  הרי  בפרהסיא  שבת  שהמחלל  הידועים  הרמב"ם  דברי  יובנו  זה  פי  ועל 
רח"ל, מה שלא נמצא כן בשום עבירה מכל שס"ה לאווין מלבד עובד עבודה זרה ממש.3

מישראל.  כאחד  בחירתו  של  ה"אות"  כהסרת  כמוה  בשבת,  השביתה  של  ה"אות"  הסרת  כי 
שכן בבחירתו הכושלת מפריד בין הדבקים, וכביכול כרת את הענף מן השורש, רח"ל.

אך על כל פנים, "ישראל שחטא – ישראל הוא", ואף כאשר כושל ח"ו ואינו בוחר בחיים, מכל 
מקום, הרי גם באותו רגע ממש מתקיים בו "אתה בחרתנו" מצד השי"ת הנותן בידו את כח 

הבחירה בטוב, להכלילו עמו ית' בסודו העליון, ולעורר בו את אור התשובה ולהופכו ליהודי 

כשר הבוחר בטוב. "לבלתי ידח ממנו נדח" )שמואל-ב יד, יד(.

3 רמב"ם הלכות עירובין )פ"ב הלכה טז(: ישראל שהוא מחלל שבת בפרהסיא או שהוא עובד עבודה זרה הרי הוא כגוי לכל 

דבריו ואין מערבין עמו ואינו מבטל רשות אלא שוכרין ממנו כגוי.

ועוד בהלכות גירושין )פ"ג הלכה טו(: הכל כשרין לכתוב את הגט חוץ מחמשה גוי ועבר וחרש ושוטה וקטן, אפילו האשה 

עצמה כותבת את גיטה ישראל שנשתמד לע"ז או שהוא מחלל שבת בפרהסיא, הרי הוא כגוי לכל דבריו.
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מרפא לשון

ענף א' – לשון הרע במקום היחוד

א. ברח העם

אמרו חז"ל )מגילה  יב:( דליכא מאן דידע לישנא בישא כהמן, ומבואר מזה דעיקר הלשון הרע 
שהגיע  הראשונה  שהפעם  דמצינו  במק"א  הארכנו  וכבר  בעמלק,  ששורשו  המן  לקלי'  שייך 

עמלק היה לעת שיצאו ישראל ממצרים שנאמר ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, שאמרו חז"ל 

)ילקו"ש שמות יד( שזה היה עמלק )ובפי' בעל התוספות שנתגרה עמלק שלש פעמים והפעם הראשונה היה כשאמרו לפרעה 

וצ"ב  לישראל התעסק עם לשון הרע,  ונמצא שגם עמלק כשהגיע  בגימ' עמלק(  כי ברח  כי ברח העם, 

להבין הקשר המיוחד בין לשון הרע לקליפת המן עמלק.

ב. פלטן הענן

מבואר בפסוק שעיקר חטאו של עמלק היה ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, שאמרו חז"ל שזהו 
אותן שפלטן הענן, והם היו ממחנה דן )פסיקתא דר"כ פסקא ג( שעמלק פגע בישראל ופגע במחנה 

)אותיות מתחלפות(  וכתבו הראשונים שנחשל הוא מלשון חלש  דן, שהם הנחשלים מבני ישראל, 

דהיינו שפגע בהחלשים, שזהו כל מעשה עמלק להכניס רפיון וחולשה בבני ישראל.

ג. צפון שממנו חושך

)פסיקתא רבתי פר' מו, מובא בכל הראשונים ברמב"ן  באמת יש כאן עומק גדול דהנה מבואר בחז"ל  אבל 
וברבינו בחיי ועוד בפר' במדבר( סוד דגלי השבטים ובשבט דן מבואר דדגלו היה במחנה צפון שממנו 

חושך יוצא לעולם, וכמו"כ שבט דן שעבדו עבודה זרה, ולכן עליו היה מטה אשר להאיר על 

החושך כמוש"כ וטובל בשמן רגלו, וע"ז נאמר הוי'ה בחכמה יסד ארץ, "אמר לו הקדוש ברוך 

הוא צפון שממנו חושך יוצא לעולם הסדר כנגדו שבט דן על שם ע"ז שעבדו לפי שחזר ירבעם 

על על כל השבטים ולא קבלו אלא שבט דן ועליו מטה אשר להאיר על החושך שנ' ולאשר 

אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו )שם שם כ"ד( כתב ה' בחכמה יסד ארץ".

המדרש הזה הוא פליאה למאד שהרי כל "דגל" מבטא הפאר והיופי של ישראל וכמו  והנה 
בדגליהם  ישראל  היו  וגדולים  קדושים  עיי"ש שאמרו  )במדבר(  המדרשים  בכל  חז"ל  שהפליגו 

וכל האומות מסתכלין בהן ותמהין ואומרים מי זאת הנשקפה וכו' והרבה פסוקים שיר השירים 
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מדברים על הדגלים שמבטא גודל החיבה וכו', ולפי"ז תמוה מאד איך יתכן שדוקא חרפה זו 

של עבודה זרה שהיה כ"כ אצל שבט דן זה גופא יהיה דגלם ותפארתם.

ד. החולשה והקושי

החולשה  במקום  דייקא  מישראל  להש"י  שיש  ההתפארות  של  עמוק  סוד  כאן  יש  אמנם 
והשעשוע של מלכו של  עיקר התענוג  ומקום הבחירה, ששם במקום הבחירה  והקושי, שזה 

ונמצא שאע"ג  והוא מתגבר  וקושי  נסיון  לו  כל האדם, שיהא  ונברא  נוצר  זה  ובשביל  עולם, 

הרי באמת אדרבה  והחסרון,  ורוצה לברוח ממקום החלש  וכו',  ויסורין  שהאדם מרגיש צער 

ששם הוא מקום ההתפארות ושעשועים, וסוד היחוד של קוב"ה וישראל 

בכל היסודות האלה בספר ישראל בחירי שעיקר התענוג של הש"י הוא במקום החלש, ששם הוא מקום של "ובחרת  )והארכנו 

בחיים", וכמו"כ הארכנו בספר ושכנתי בתוכם במאמרי מ"ם וסמ"ך שבלוחות מאמר יד וכו', בסוד היחוד דייקא במקום החסרון 

והנוק', ששם הוא סוד הפקידה וגלוי החסרון ואכמ"ל(.

ה. שבט דן

ולפי"ז יובן סוד קליפת עמלק שמפריע ביותר להיחוד השלם, שסוד היחוד הוא דייקא במקום 
החולשה והחסרון, וכמו שבארנו דשבט דן שהיו מהפחותים שבשבטים עיקר התענוג והנח"ר, 

בחי' איש על דגלו, הוא מה שמתיגע במקום החושך וההסתר, ושם מגלה כבוד מלכותו, 

וזהו עיקר ההתפארות משבט זה שהם החלשים שבשבטים ונמצאים במקום החושך וההסתר, 
ושם יש להם התגברות ורצונות טובים להש"י, בסוד ואבית תהלה מגושי עפר וקרוצי חומר 

וכו', שדייקא שם במקום החושך מתגברין לעשות רצונו ית'.

ו. מאסף לכל המחנות

וזהו סוד מאסף לכל המחנות שאמרו חז"ל )בירושלמי עירובין פ"ה ה"א( שכל מי  שמאבד אבידה היה 
דן מחזיר לו אבידתו, שסוד האבידות הוא סוד הניצוה"ק הנופלין למרחוק, ודן הוא המאסף 

ע"י עבודתו במקום החושך.

ז. מלכות דקדושה

וזה סוד מש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא נו( שמחנה דן הוא מלכות דקדושה שמאסף לכל המחנות, 
היינו שכיון שהוא למטה בסוף רגלי הקדושה הוא עושה הבירורים הקשים וכו' ומאסף לכל 

דברים  י'(  )בשיחה  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  וכו'  מתגברין  הם  הרי  ח"ו  שנכשלין  שאע"פ  המחנות, 
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נוראים בענין רשעים מלאים חרטות שאע"פ שמתגברים ברשעתם זהו בעצמו חרטה )עיי"ש 

4(, וכ' שם רבינו שלכן עמלק רודף את מחנה דן )עיי"ש אות ה 5(. 

שלפי דברינו יובן קצת שכל הבירורים של מחנה דן הם בסוף קומת הקדושה, ושם הוא קליפת 

כל הנחשלים אחריך, שעושה  ויזנב בך  זהו אדרבה מחליש דעתן שזהו  עמלק שאינו מאמין 

דייקא  ואינו מאמין בקדושת העבודה  נמוכים כאלה,  וקלס מישראל שנופלים למקומות  לעג 

במקומות הקושי והחולשה.

ח. לימוד זכות

נבין הלישנא בישא שאמרו חז"ל דליכא מאן דידע לישנא בישא כהמן, שהמן אמר  ולפי"ז 

ישנם  המן  של  הרע  הלשון  דברי  שבכל  בספה"ק  ביארו  וכבר  ומפורד,  מפוזר  אחד  עם  ישנו 

לימודי זכות שזהו סוד הבחירה הנ"ל, שאז היו עיקר הבירורים בקושי השנאת חנם שהתחילו 

הבירורים של בית שני, ולכן המן פגע בהנסיון הזה להחליש דעתם של ישראל. 

4 שם. הרשעים הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה. כי זהו בעצמו שהם מתגברים בענין רשעתם, זהו בעצמו 

חרטה. כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה. שכשאחד 

רואה שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו. כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם אזי 

הוא מתגבר ביותר והבן. וזהו כלל גדול בעבודת ה', אפילו לשאר בני אדם, לכל אחד לפי ערכו, שכל מה שרוצה יותר לכנס 

ובתחבולות תעשה  וצריך להיות משכיל על דבר  וכבר מבאר מזה במקום אחר.  ביותר  ה' מתגבר עליו הבעל דבר  בעבודת 

מלחמה להתגבר על הרע בהתגברות גדול בכל פעם. אשרי הזוכה לנצח המלחמה: 

 

5 שם. וכנגד מלכות דקדושה, יש מלכות הרשעה, הינו מלכות המן עמלק, כמה שכתוב )במדבר כ"ד(: "ראשית גוים עמלק". וזה 

לעמת זה, כי מלכות דקדושה הוא בחינת: "מאסף לכל המחנות" )שם י'(, כמו שכתוב )קהלת י"ב(: "סוף דבר הכל נשמע את 

האלקים ירא". זה בחינת מלכות, כמה שכתוב )אבות פרק ג(: 'אלמלא מוראה של מלכות'. הינו שמלכות דקדושה היא בחינת 

סוף דבר, בחינת מאסף לכל המחנות דקדושה. בחינת מחנה דן שהוא מאסף לכל המחנות, כי 'דינא דמלכותא דינא' )גטין י: בבא 

קמא קי"ג(. ומלכות דסטרא אחרא, הוא מאסף ממון. כי מחמת שהוא ירא שלא יוציאו בלעו מפיו, הינו הניצוצות הקדושות שיש 

אצלו, על כן הוא מתגבר ומאסף ממון, שהם ניצוצי הקדשה. כי הם בחינת הגונין עלאין, שיש בזהב וכסף ונחושת שהם הממון. 

וזה בחינת תאות עשירות, שהיא בחינת מלכות. ועל כן עמלק, שהוא מלכות הרשעה. רודף את מחנה דן, שהוא בחינת מלכות 

דקדושה כנ"ל. כמו שכתוב )דברים כ"ה(: "ויזנב בך וכו' ולא ירא אלקים", דהינו בעת שאין להם כח מלכות דקדושה, שהיא 

בחינת ירא אלקים כנ"ל. כי מלכות המן עמלק, הוא הפוך מלכות דקדושה. כי מלכות דקדושה, הוא בחינת מאסף לכל המחנות 

דקדושה. ומלכות המן עמלק, שהוא מלכות הרשעה, הוא בחינת מאסף ממון כנ"ל. כי מתגבר בתאות ממון, כדי לתפס כל 

הניצוצות הקדשה כנ"ל. אך אף על פי כן, אינו מועיל לו כלל. כי יש כח במלכות דקדושה, שהוא בחינת מרדכי, להוציא מאתו 

כל הממון, וכל הניצוצות הקדושים שבלע



-יא-    /מרפאלשומ

דגל מחנה אפרים דרוש לפורים )ד,ה( ויאמר בשם האור החיים בחלום אדבר בו שחציו אמר המן  )ועי' 

בספה"ק  וכמו"כ   ,6 זכות  לימוד  גם  מונח  דבריו  שבכל  הקדושה,  תורתנו  תשובת  הוא  וחציו 

שפת אמת )ליקוטים לפורים( שדבריו סותרים ישנו עם עם מפוזר ומפורד שמכניסין יחוד גם במקום 

הפירוד(.

ט. וטובה אני בעיניו

של  החולשה  מקומות  בכל  וקטרוג  הדעת  חלישות  מכניס  עמלק  שהמן  הדברים  ותמצית 
וזה נכנס עמוק עמוק בלב ישראל, אבל הצדיק שהוא מרדכי עושה ההיפוך שמחזק  ישראל, 

ומייקר עבודת ישראל, שמלמד לישראל להאמין בכח קדושתם במקום החולשה, שדייקא שם 

הוא סוד היחוד "וטובה אני בעיניו", שישראל מנסין להתגבר במקום חולשתם שיש שם סכנה 

ח"ו ליפול, והם מתחזקין ועומדין שם "בחי' לא יכרע ולא ישתחווה", שכל זה מרמז הצדיק 

שלא ליפול ולהשאר על עמדו, ולדעת שאדרבה שם הוא מקום היחוד והשעשועים וכו'.

6 דגמ"א שם. ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם 

וכו' ולמלך אין שוה להניחם. וכתב אור החיים בחלום אדבר בו בכתוב הזה דחציו אמר המן וחציו הוא תשובת תורתנו הקדושה 

בזה האופן המן אמר מפוזר ומפורד בין העמים ורוח הקודש משיבה בכל מדינות וכו' פירוש שאינם יושבים בשדה ומדבריות 

ועוד מלכותך שהם עיקר מלכותך וכו' עיין שם 

והנה להבין זה אף שבאמת הכל אמר המן וכוונתו היה למסירה אך נצנצה בו רוח הקודש ודיבר דיבורים קדושים להמליץ טוב 

על ישראל וכמו שראינו ששרתה רוח הקודש על בלעם כדי לברך את ישראל וזהו לגודל חסדו של השי"ת ומאהבתו אשר אהב 

לעם סגולתו והנה בש"ס )מגילה יג:( דרשו בענין מסירת המן היה מרומז גם כן קטרוג על ישראל לפני מלכו של עולם כמו ישנו 

עם אחד ישנו מן המצות עיין שם 

ונראה לפי עניות דעתי שיש גם כן בדיבורים אלו של המן רמז זכות על ישראל וכל דבריו שהיה אומר לקטרוג הכל יש בו גם 

כן זכות גדול על ישראל והשי"ת ברחמיו עשה זה ושלח דיבורים כאלו בפיו והוא באופן זה המן אמר ישנו עם אחד היינו העם 

אחד שהם ישראל שנבראו כדי לעסוק בתורה והם בטלים מדברי תורה והם בחינת ישינים כמו יושב בטל כישן דמי )עיין במגן 

אברהם תקפ"ג ס"ק ו( והוא קטרוג גדול ח"ו כמאמרם ז"ל כשמרפין ידם מדברי תורה מיד נלכדים מכל מקום בדברים אלו מרומז 

גם כן זכות גדול על ישראל על דרך שאמר אא"ז זללה"ה אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחד 

)חגיגה ט:( היינו שמכניס אחד שהוא אלופו של עולם בתוך לימודו והוא שמרמז ישנו עם אחד היינו כששונים לפעמים הוא עם 

אחד שלומדים תורה לשמה מכניס אחד ללימודו וברגע אחת ההיא שעוסקים בתורה לשמה מתקנים כל העולמות ומעוררים 

שפע וברכה על כל העולמות 

גם אמר מפוזר ומפורד כו' היינו שישראל אין להם אחדות זה עם זה רק חלק לבם ולכך עתה יאשמו ח"ו ומרומז גם כן בדבריו 

סנגוריא וזכות על ישראל והיינו מפוזר ומפורד בין העמים שבין העמים הם מפוזרים ואינם מתערבים עם העמים כי )תהלים קו 

לה( ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם ולכך מעלה גדולה היא שהם מפוזרים בין העמים ואינם מתערבים עמהם ודתיהם שונות 

מכל עם 

ולמלך אין שוה להניחם הוא מרומז גם כן זכות גדול כי ידוע שישראל הם שוים להקב"ה כי הוא אחד וישראל הם גם כן אחד 

ויבא אחד וישרה באחד והוא שמרמז בדבריו ולמלך אין שוה היינו שאין שום מי שישתווה למלכו של עולם כי אם ישראל 

ולכך צריך להניחם כדי שיהיה להקב"ה על מי להשרות שכינתו נמצא כל דבריו היו דברי זכות ומליצת טוב על ישראל וכן יהיה 

לעולם שיתהפכו כל המקטריגים לסנגורים וימליצו טוב על ישראל בזה ובבא אמן:
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י. ובחרת בחיים

עדינות  עיקר  הוא  ההתגברות שם  במקום  החולשה, שדייקא שם  במקום  היחוד  סוד  ולבאר 
החיבור והקשר, שצריכין להתגבר על החולשה וקיים שם מלחמה תמידית, שהוא בסוד רצוא 

שדייקא  וכו'  דכו"ן  ביחוד  הוא  )וכמו"כ  בחיים"  "ובחרת  כמוש"כ  החיים  מקום  עיקר  הוא  ששם  ושוב, 

במקום החולשה שם חיים בעומק הקשר והיחוד ואכמ"ל והדברים עתיקין( 

יא. תענוג גדול

ומתגבר  והוא מתחזק  והרהורים,  רעות  רלג( "כשמתגברים על האדם מחשבות  )קמא  בלק"מ  )ועי' 

עליהם ומנצח אותם, יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. והוא יקר מאד בעיני השם יתברך, 

כמשל שיש אצל המלכים לפעמים ביומא דפגרא, הם מניחין כמה חיות שינצחו זה עם זה, והם 

מבחינת  באים  הם  המחשבות  כן  כמו  הנצחון,  מן  גדול  תענוג  להם  ויש  ומסתכלים  עומדים 

החיות. ומחשבות קדושות הם בחינת חיות טהורות, ומחשבות רעות הם בחינת חיות טמאות, 

כשהאדם  גדול  תענוג  הוא  ברוך  להקדוש  ויש  זה,  עם  זה  שינצחו  מלמעלה  בכונה  ומניחים 

מתגבר על החיות טמאות ומנצח אותם: 

הכלל שאי אפשר בשום אופן בעולם שיהיו שני מחשבות ביחד בפעם אחד. על כן בקל יכולין 
לגרש מחשבות רעות רק בשב ואל תעשה, דהינו שלא לחשב אותו המחשבה רק לחשב איזה 

מחשבה אחרת בתורה או עבודה או אפלו משא ומתן, כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד 

בשום אופן. וכבר מבאר במקום אחר )לעיל בסימן ע"ב(: שאין צריכין לעשות מלחמה ולנענע ראשו 

אנה ואנה כדי לגרש המחשבות רעות כי אין זה מועיל כלל, אדרבא על ידי זה מתגברים יותר 

רק לבלי להשגיח עליהם כלל, רק לעשות את שלו במה שהוא עוסק בתורה או תפלה או משא 

ומתן, ולבלי להסתכל לאחוריו כלל ועל ידי זה ממילא תסתלק "(. 

יב. מדרכי המקום

הוא  הרי  השני  לש  החולשה  על  שמספר  שמי  הרע,  לשון  של  האיסור  לסוד  נבוא  ומעתה 
מקלקל היחוד השלם, וזהו מה שהפליגו חז"ל כל כך בחומרת עון לשון הרע כי בכל לשון הרע 

)ספרי  וכמוש"כ בחז"ל  ישראל במקום החולשה  נתפס במצודת המן עמלק רח"ל, שתפסו את 

דברים כה( מלמד שלא היה הורג אלא בני אדם שנמכו מדרכי המקום ונחשלו מתחת כנפי המקום, 

בעל הלשון הרע שראה חולשה אצל חבירו ומדבר על זה, הרי"ז תופס את ישראל  וכמו"כ 
ר"ל במקום חולשתם ומחליש כוחם, שזהו בחי' ויזנב בך כל הנחשלים אחריך )וכבר בארנו במרפא 
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מקום  שתופס  מזה  יותר  הוספנו  אלה  ובדברינו  רע",  "מציאות  עושה  שהדיבור  הרע  לשון  של  הדיבור  כח  גודל  על  ח"א  לשון 

החולשה, כמו מעשה עמלק(.

יג. המו מעי לו

במקום  דייקא  שהוא  היחוד,  מקום  ומקלקלין  בישא  לישנא  מדברים  עמלק  שהמן  וכמו 
חולשה  איזה  לו  שיש  כשמספר  הן  חבירו  ישראל  בגנות  שמספר  מי  כל  כמו"כ  החולשה, 

במדותיו הרעות או שנגרר אחר תאוות עוה"ז הרי הוא פוגע במקום היחוד ובמקום השעשועים 

זוהמא  וגו', שם הוא מכניס  לו  כן המו מעי  יט( על  לג  )ירמיהו  של הש"י, במקום שהש"י אומר 

שמבליט החלק הרע למרות שבוודאי באותו מקום ממש, יש שם שעשועים ותענוגים נפלאים 

ע"י הקצת טוב שעושה ומתחרט וכו'.

יד. רעהו בסתר

הנפלא,  ביחוד  במקום  הסתר,  במקום  רעהו  בסתר", שמכה  רעהו  "מכה  נפלא של  סוד  וזהו 
ששם במקום הסתר הוא מקום הבחירה, וכמו שרואין בקודש הקודשים מקום הסתר יש שם 

)יומא  אותו  ובוכין שחשדו  פורשין  והן  וכו'  צריכין להשביעו  היו  כה"ג  נוראים שכל  בירורים 

יט, ב( שזה מרמז על קושי היחוד, ושיש שם מקום התורפה ח"ו, שצריכין ליזהר מזה, וכמו"כ 

בעניננו שכל אחד במקום החולשה שם עושה הבירורים הגדולים ולצורך זה נברא, וכשמדברין 

עליו רעות במקום הזה, הרי מפריעין להמקום העדין ביותר מקום שמשם דייקא נצמח היחוד 

השלם.

טו. מהפך את האדם

סוד הצדיקים אשר עושים ההיפוך ממש מהבעל לשון הרע, שהם רואים היופי והפאר  וזהו 
והנקודה הטובה שיש במקום הקושי והנסיון, שזהו סוד תורת אזמרה, שדייקא במקום שרואין 

הרשעות וכו' אזי מחפשין ומוצאין נקודות טובות, דהיינו כמה שרצה להתגבר וכמה שעשועים 

ואין  עוד מעט  עושה במעט הטוב שיש במקום הזה, שבזה מהפכין את האדם לטובה, בחי' 

רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, שמסתכלין על מקום החולשה ורואין שם הקצת הטוב, ובזה 

מעלה אותו באמת לכף זכות.

טז. תכלית העליה

שלפי  עליו,  שמדברין  מי  גם  שלשה  הורג  הרע  שלשון  חז"ל  שאמרו  מה  על  שבארנו  וכמו 
דברינו יובן מאד שהורג אותו שמפריע "מקום היחוד", שפוגם במקום "ובחרת בחיים" ונעשה 
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מזה מוות רח"ל, ולהיפוך אצל הצדיקים שיודעין האמת שדייקא במקום החולשה שם נמצא 

הטוב והיופי, ואזי מסתכלין עליו טוב ורואין כמה התגברויות יש לו במקום הזה ואזי מעלין 

אותו לכף זכות, שמחזקין מקום בחירתו שיכול לבחור בטוב ביתר שאת וביתר עוז, שהצדיקים 

ירידה  בחי'  עלייתו,  עיקר  שם  הנפילות  במקום  שדייקא  בעיניו"  אני  "וטובה  סוד  לו  מגלין 

רוח שעושה  והנחת  ולהאמין בכח בחירתו  והולך לבחור בטוב  ומזה מתחזק  תכלית העליה, 

להש"י, שבזה הם נותנין החיים לישראל )היפוך מהבעל לשון הרע(.

ענף ב' – הצדיק מגלה חשיבותן של ישראל

א. ריח טוב

יובן מש"כ רבינו ז"ל )בתורה ח' חלק שני( שיש שני סוגי מוכיחין שיש מוכיח שמעלה ריח  ובזה 
טוב בהנשמות ויש להיפוך, והמוכיח הטוב הוא בחי' התוכחה של משה רבינו שנתן בהם ריח 

טוב, 

וידע  הנסיונות,  בכל  ישראל  בני  של  הקושי  גודל  היטיב  ידע  רבינו  דמשה  יובן  ולדברינו 
נח"ר להש"י בכל מעשה  ולזרז אותם במקום בחירתם שידעו עד כמה עושים  להוכיח אותם 

טוב שעושה, וכמו שרואין שמשה רבינו המליץ זכות על ישראל בהמה שהם חטאו חטא העג' 

שאמר )שמות לב, לא( אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלק' זהב, 

מה  חפצם  וכל  זהב  להם  שהשפעת  להם  שגרמת  הוא  "אתה  החז"ל  מדברי  שפירש"י  וכמו 
יעשו שלא יחטאו. משל למלך שהיה מאכיל ומשקה את בנו ומקשטו ותולה לו כיס בצוארו 

זה מבטא התוכחה הטובה, שבוודאי  הבן שלא", שכל  יעשה  מה  זונות  בית  ומעמידו בפתח 

עושין בני ישראל נח"ר בזה שהם מתגברין והם מתחרטין במקום הקושי )אע"ג שנפלו וירדו(.

ב. מקומות הבחירה

וכמו שביאר מוהרנ"ת ד"ז היטיב )בהל' ערלה הלכה ד( עיי"ש שביאר שאסור לאדם לבזות עצמו 
ביותר עד שיוכל ליפול, שצריכין לדעת שיש מקומות הבחירה קשין מאד, וכמו שביאר שם 

"וזה  לשונו  וזה  ישראל,  כל  אל  משה  דבר  אשר  הדברים  ואלה  רבינו  משה  שאמר  מה  שזה 

שבתחלת דבריו של משה הזכיר כל המקומות שהכעיסו לפניו, כמו שכתוב, אלה הדברים אשר 

דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה וכו'. ופרש רש"י שמנה כאן כל המקומות 

שהכעיסו לפניו וכו', הינו כי התוכחה של משה היה תוכחה של חסד, כמו שמבאר בהתורה 

תקעו תוכחה )בלקוטי תנינא סימן ח(, עין שם שאמר משה תוכחתו באפן שלא יעורר חס ושלום על 

ידי תוכחתו הריח רע של המעשים רעים שעשו ויחליש אותם חס ושלום על ידי זה רק, אדרבא, 
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על ידי תוכחתו יחזק אותם ויוסיף ויתן בהם ריח טוב וכו', כמו שמבאר שם. ועל כן הזכיר כל 

המקומות שהכעיסו לפניו. 

עד  חברך  את  תדין  אל  קים  הוא  כי  וחסד,  זכות  להם  הזכיר  בזה  כי  דייקא,  המקומות'  'כל 
שתגיע למקומו, כי הוא זכה לאחז בכסא הכבוד, בחינת מאחז פני כסה וכו' שעל ידי זה היה 

בבחינת מקומו של עולם. ועל כן ידע שכל אלו המקומות שהכעיסו בהם לפני המקום ברוך 

הוא המקומות בעצמן גרמו להם לחטא, כי עברו במדבר מקום נחש שרף ועקרב וצמאון וכו' 

שהם מקום תקף הקלפות והסטרא אחרא כידוע והיה צריכים ללחם על קלפות קשות ועצומות 

שהיו במקומות כאלו. 

וזה גרם להם שכמה פעמים לא יכלו לעמד בנסיון ונכשלו במה שנכשלו. וכמו שאמרו רבותינו 
שאיתא  כמו  לחטא,  להם  גרם  שהמקום  וכו'  בשטים  ישראל  וישב  פסוק,  על  לברכה  זכרונם 

בזהר הקדוש. נמצא שבזה שהזכיר את המקומות דיקא שהכעיסו לפניו בזה המציא להם זכות 

בחינת הזכות של ראש השנה שהוא אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו וכו' כנ"ל. 

וכן סובב והולך כל ספר דברים על קטב זה להזכיר את ישראל כל מה שהכעיסו לפניו ואף על 
פי כן לא יתיאשו עצמן מן הרחמים לעולם, כי רחמיו לא כלים כאשר ראו בעיניהם שאף על 

פי שעשו את העגל, אף על פי כן לא מנע רחמיו מהם. וכן אחר שאר החטאים היטיב עמהם 

בחסדו עד שהם מוכנים עתה לכנס לארץ ישראל. 

על כן ידעו לדורות שבכל מה שיעבר עליהם עד ביאת משיח בכלל. ובפרט על כל אחד ואחד 
יהיה איך שיהיה לעולם אל יתיאשו עצמן מן הרחמים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, 

אפלו חרב חדה מנחת על צוארו של אדם אל ימנע את עצמו מן הרחמים. ואמרו, יפה צעקה 

לאדם בין קדם גזר דין בין לאחר גזר דין" עכ"ל, 

מקום  עיקר  הוא  ושם  חולשה  מקומות  להם  שיש  זכות  הלימוד  היה  שזה  יובן  שלדברינו 
הבירורים והקושי, וצריכין לשמור במעט הטוב שעושה שם, ואם נפל ח"ו אזי בוודאי צריכין 

לחזור בתשובה, אבל לא לבזות את עצמו יותר מדאי שלא יפול יותר ח"ו, רק שצריכין להבין 

שהיו מקומות קשים לבירור.

ג. בזמנינו

מי  ויש  וכו',  השונים  הלכים  כמו  לבירור,  מאד  קשים  מקומות  שיש  בזמנינו  שרואין  וכמו 
שרואה על ישראל שנופלים ונופלים וכו', אבל באמת הדרך האמיתי בזה  הוא שצריכין לראות 

הטוב  במעט  להש"י  נגרם  נח"ר  וכמה  והתורפה,  החולשה  במקום  שעושים  הנפלא  הבירור 
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הש"י  של  הנעלמים  מהדרכים  זה  שבוודאי  רוחניים,  קשיים  מיני  בכל  שעושין  וההתחזקות 

ששם אותנו במקומות הקושי ומצפה שאנו נעשה מה שיכולין לעשות, ולהאמין בגדול הנח"ר 

שעושין להש"י במקום הנפילה בהקצת הטוב שכל אחד יכול לעשות כפי האפשרות.

ד. דורש טוב

וכל המלחמה בין הצדיק "מרדכי" ובין הרשע "המן" היה בנקודה זאת שהרשע עוסק בלבזות 
דורש  בחי'  זכות  הנקודת  והצדיק מחפש  ולאבד,  ולהרוג  להשמיד  בחי'  התרפה,  את  ולחפש 

טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו, שגם כשרואה חולשות גדולות הרי הוא מבין שדייקא שם 

ישראל עושין נח"ר להש"י.

ה. שורשי נשמות

כי  אנוש  מה  שאומרים  המלאכים  קנאת  בשורש  הוא  והקטרוגים  הנפילות  שורש  ובאמת 
)בתורה א' בתרא( שהעצה לזה הוא לקשר עצמו לשורשי הנשמות ולאחוז  וכ' רבינו ז"ל  תזכרנו, 

בינינו ואמר לו הש"י אחוז בכסא  לו מה לילוד אשה  )כמו שהיה אצל משה רבינו שפחד מהמלאכים שאמרו  בכסא הכבוד 

הבעל  האדם  ע"י  נעשה  שמים  כבוד  שהוא  והכבוד,  הנח"ר  שעקר  הדברים  לבאר  ויש  כבודי( 

ומקטרוג  מקנאת  נצול  ובזה  שמים  כבוד  יש  שם  החולשה  במקום  שדייקא  שנמצא  בחירה, 

המלאכים.

ו. התקשרות

וכמו"כ יש לבאר מש"כ רבינו ז"ל שם "לקשר עצמו בשרשי הנשמות", שיש אדם שמסתכל 
הנשמות  לשורש  להתקשר  עצה  לנו  מורה  הצדיק  אבל  הנפילות,  את  ורואה  המעשה  בעולם 

ומקור חיותם, דהיינו להסתכל על הטוב, ולראות כמה רצונות טובים והתגברויות יש במקום 

החולשה, וכשאוחז עצמו בזה ניצול מכל הקטרוגים.

ז. כסא הכבוד

ישראל,  את  לבזות  מחפש  ח(  אות  ה  הלכה  מהלקוחות  חוב  גביית  )בהל'  מוהרנ"ת  זה  כל  שביאר  וכמו 
ומרדכי מכבד ומחשיב ומייקר, בחי' מאחז פני הכסא, דהיינו שיש בכל פעולות ישראל כסא 

כבוד מלכותו, 

וזה לשונו "כי הוא מבזה ומביש הכל, כי הוא כופר גדול שהוא בחינת עבודה זרה. וכן גלוי 
וכן שפיכת דמים כי בא להלחם עם ישראל בחנם ולשפך דמם חס  עריות נמשך ממנו כנ"ל. 

ושלום, כי הוא מבזה כל אדם ואין שום אדם נחשב בעיניו, אפילו העכו"ם ואמות העולם כי 
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אם היה נחשב בעיניו לכלום איזה אדם שבעולם בודאי לא היה בא להלחם עם ישראל אחרי 

שפרעה וחילו, שהיה מלך אדיר וחזק כזה, נכנע ונפל לפני ישראל כל כך ופה שאמר, מי ה' 

וכו', אמר, ה' הצדיק וכו' כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. 

אבל עמלק ברשעתו הגדולה לא די שהיה שונא ומבזה את ישראל, אף גם פרעה וכל האמות 
היו מבזין בעיניו ולא היו נחשבין בעיניו לכלום. ואמר בלבו, פרעה ועבדיו הם נבזים ושפלים 

וחסורי דעה שהכניעו עצמן נגד משה, אבל הוא חכם ומבין ביותר ואינו מכניע דעתו אל האמת 

והאמונה להאמין בשום אות ומופת וכו' עד שבא להלחם עם ישראל. 

וזה עיקר בחינת קליפות המן שבזה הכל, כי לא די שהוא משקע בכל תאוות רעות, אף גם הוא 
מבזה הכל כאלו אין שום אדם שיהיה לו דעת נגדו בחינת לא חשב אנוש. וכמו שכתוב בהמן, 

"ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו ויבקש המן להשמיד וכו'". 

שהיה מרדכי הצדיק מבזה בעיניו כל כך עד שלא נחשב בעיניו אפילו להנקם בו לבדו  הרי 
להרגו ולאבדו, כי כל כך היה מבזה בעיניו ועל כן רצה להתגבר להשמיד ולהרג ולאבד את 

כל היהודים, דהינו שפיכת דמים שהוא ההפך מבחינת אל תהי בז לכל אדם, כי הוא בזה הכל 

ביותר. וכמבאר ברשעת המסירה שלו כמה בזה את ישראל, כמו שכתוב "ישנו עם אחד מפזר 

ומפרד בין העמים וכו'". וכמבאר בגמרא ומדרשים. 

ועל כן עיקר פגם הכסא כבוד על ידו בבחינת, 'כי יד על כס יה' שאין השם שלם וכסא שלם 
עד שימחה זכר עמלק, כי עמלק הוא בחינת פגם הכסא כבוד על ידי שהוא מתגבר להחטיא 

את ישראל לקלקל, חס ושלום, כל התקונים הנ"ל שעל ידם אוחזין בכסא הכבוד שהוא שרשי 

ומקשרין  ביותר  שם  אוחזין  שישראל  מה  כל  כי  הכסא,  שלמות  זה  ידי  שעל  ישראל  נשמות 

עצמן לשם, מאירין יותר שרשי הנשמות ונשלם ונגדל הכסא כבוד ביותר, כי 'ברב עם הדרת 

מלך' ועל כן מתחלת המגלה לספר מכסא מלכות של אחשורוש, כמו שכתוב, "כשבת המלך 

על כסא מלכותו". 

זה לעמת  את  כי  הוא ההפך מכסא דקדשה,  כסאו של אחשורוש, שהוא מלכות הרשעה,  כי 
ישראל  את  להניח  שלא  אחרא  דסטרא  מלכות  בכסא  להתגבר  רצו  כן  ועל  האלקים  עשה  זה 

לאחז בכסא הכבוד, ועל כן אז הכשילו אותם בכל הקלקולים הנ"ל שהחטיאום בסעדתו של 

וכן פגמו באמונה על  זכרונם לברכה.  אותו רשע שאז התקלקלו בזנות, כמו שאמרו רבותינו 

ידי שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. הכל כדי לקלקל, חס 

ושלום, התקונים הנ"ל, כדי שלא יוכלו להתאחז בכסא הכבוד וכנ"ל".
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ח. משכן כבודו

ובאות ט' שם מבאר ההיפוך מזה "והתקון היה על ידי מרדכי שהוא בחינת מר דרור מרי דכיא. 
שהוא בחינת הצדיק האמת שיכול לעשות ראש השנה שהוא דן את הכל לכף זכות שהוא ההפך 

מבזוי אנשים, כי הוא מקים 'אל תהי בז לכל אדם' וחותר בכל כחו להוציא את הכל מחרפות 

ובזיונות ולהכניסן לתוך כבוד דקדשה, כי הוא מקים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. 

וכמו שמבאר שם, עין שם. 

הכבוד  לתוך  הדברים  כל  מעלין  זה  ידי  על  המשחה  שמן  שהוא  ראש  בשמים  דרור  מר  כי 
דקדשה, כי על ידי שמן המשחה נמשחו כל עבודת המשכן וכליו וכל הכהנים והמלכים שכלם 

קבלו כבודם ויצאו מחל לקדש, מבזוי לכבוד על ידי שמן המשחה שמקדש הכל, כי כל הכבוד 

דקדשה היה במשכן, כמו שכתוב, "משכן כבודו", וכתיב, "וכבוד ה' מלא את המשכן". 

וכן הכהנים ובגדיהם שהיו לכבוד ולתפארת כלם נתקדשו וזכו לכבודם על ידי שנמשחו בשמן 
המשחה ועל ידי זה היה להם כח לכפר על ישראל על ידי הקרבנות שהקריבו במשכן, שעל ידי 

זה בטלו מישראל כל הבזיונות והחרפות והבושות שהם העוונות והעלו את הכל מבזיון לכבוד 

והכל היה על ידי שמן המשחה שעל ידי זה היה כל קדשתו. וכן כל הכבוד של המלכים של 

ישראל היה על ידי שמן המשחה. 

בזה  יעסק  כי משיח  על שם שנמשח בשמן המשחה,  נקרא בשם משיח  צדק  הגואל  כן  ועל 
ביותר להעלות הכל מבזיון לכבוד ולקים בתכלית השלמות אל תהי בז לכל אדם, לבלי לבזות 

שום אדם שבעולם, רק לעסק עם הכל לתקנו, להעלותו מבזיון לכבוד דקדשה. כמו שכתוב, 

בעיניו".  דמם  וייקר  נפשם  יגאל  ומחמס  מתוך  יושיע  אביונים  ונפשות  ואביון  דל  על  "יחס 

'וייקר' דיקא הפך ויבז וכו' 

ועל כן הוא נקרא ביותר מהכל על שם שמן המשחה, כי נקרא משיח כנ"ל, כי זה עיקר בחינת 
שמן המשחה שמעלה הכל מבזיון לכבוד דקדשה וכנ"ל ומשם היה שרש מרדכי הצדיק בחינת 

מר דרור בשמים ראש של שמן המשחה שזה הפך המן שהיה מבזה את הכל, כי הוא משתדל 

להעלות את כל אדם מבזיון לכבוד כנ"ל, כי הוא אוחז בכסא הכבוד" עכ"ל.

ט. ומי יודע

ויש לבאר בזה סוד נורא במה שאמר מרדכי ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, שאסתר 
המלכה היתה אז בהסתרה נוראה, שרצה מרדכי שהיא תלך ברצון וכו' בחי' מסירות נפש נורא, 

שזהו בחי' מה שאדם נמצא בנסיונות קשים ומרגיש קושי עצום ושואל א-לי א-לי למה עזבתני 
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אבל הצדיק אומר לו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, דהיינו דייקא במקום ההסתרה 

והנראה שם הוא עיקר כבוד שמים, בחי' הגעת למלכות, שהוא מלכות שמים, ובזה הכח הלכה 

אסתר ופעלה ישועה גדולה לישראל.

י. לך כנוס

נראה נוראות שמיד אמרה אסתר לך כנוס את כל היהודים, דהיינו שאחר דברי הצדיק  ובזה 
שאמר שדייקא במקום החולשה שם הוא עיקר הנח"ר של הש"י, אז התחזקה אסתר ואמרה לך 

כנוס את כל היהודים, שהבינה אסתר במה שאמר המן ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, שדייקא 

שם הוא עיקר העבודה, והלכה לכנס את כל היהודים ולאחדם, ובזה הפכה הלשון הרע לטוב, 

ובזה נמתקה הגזירה.

יא. ותוסף אסתר

ובזה אפשר לפרש ההמשך של המגילה שאחר כל המעשה של תליית המן עדיין חששה אסתר 
ותפול  המלך  לפני  ותדבר  אסתר  ותוסף  כמוש"כ  המלך  לפני  ונפלה  המן,  של  מהגזירה  מאד 

לפני רגליו ותבך ותתחנן לו, ולכאורה הדבר הוא פליאה שאחר שנפל המן וכבר קיבל מרדכי 

הטבעת ובין המן מה יש עוד לחשוש.

אמנם לדברינו יש לפרש דעיקר כוחו של המן היה בהלישנא בישא, וכמו שנראה בחוש שאחר 
שמספרים הלשון הרע אע"פ שנסתלק המסובב שהביא הלשון הרע, הרי הלשון הרע נופל על 

שנפלה  ישראל  בני  אצל  הן  שתתקבל,  הרע  לשון  על  כרותה  ברית  כמוש"כ  אדם,  בני  לבות 

רוחם מאד בעקבות הלשון הרע של המן, והן אצל רשעי ישראל שהיה לבם מלא שנאה וחפשו 

לנקום בישראל.

יב. מחשבת דייקא

ולכן בכתה אסתר מאד להשיב מחשבת המן, וכמה פסוקים מדברים על "מחשבת המן", שכל 
זה מורה על המחשבה, שנתקבל הלשון הרע וכל המחשבות היו מלאים רשע כנ"ל, מהלשון 

הרע שנתקבל על ישראל, וזה היו כל פעולותיהם העצומות של מרדכי ואסתר להשיב מחשבת 

המן, ולהביא מחשבות טובות על ישראל, וכמו"כ בין ישראל עצמן שנפלו מאד ברוחן, 

ולכן כשהגיעו האגרות השניות שאז קבלו ישראל רשות להנקם מאויביהם, ואז נהפך הלשון 
הרע ללשון טוב, שראו כולם כבוד ישראל, וכמוש"כ ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, 

ויקר,  וששון  ושמחה  אורה  היתה  ליהודים  אזי התקיים  בסוד הכבוד מכבדותא,  הם  שבגדים 



-כ-

ויקר דייקא שנהפך הבזיון להכבוד, ובפרט כשהגיע השנה הבאה שאז נהפך לגמרי כמוש"כ 

את  מנשאים  המלאכה  ועושי  והפחות  והאחשדרפנים  המדינות  שרי  וכל  וכו',  הוא  ונהפוך 

היהודים, שהוא הנשיאות ראש לש ישראל היפוך מקלי' המן עמלק שמחליש לבות בני ישראל 

רח"ל.

יג. לזכיות

על  טובות  מחשבות  לחשוב  בישא  מהלישנא  לצאת  לנו  יעזור  הפורים  שזכות  הש"י  ויעזור 
ישראל להזהר בכבוד ולהבין שמקום החולשה שם נתגלה כבודם, בחי' זדונות נהפכו לזכויות, 

בחי' פורים כיום כפורים שמכפר הכה"ג על הלשה"ר לפני ולפנים ע"י מעשה הקטורת, וכמו"כ 

מרדכי הצדיק שהוא ראש לכל הבשמים מהפך כל הלשון הרע לטובה.
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והלכת בדרכיו

וכל זה שוה לי

א( העשירות מצפון

את  רואה  אני  אשר  עת  בכל  לי  שוה  איננו  זה  וכל  המן  יג( שאמר  פסוק  ה'  )פרק  אסתר  במגילת 

מרדכי היהודי יושב בשער המלך, שאמר המן שאף שיש לו עושר ובנים וכל המלוכה בידו, 

הרי כל זה אינו שוה לי כלל בעת אשר רואה מרדכי היהודי שלא קם ולא זע ממנו, 

וכבר כ' מוהרנ"ת )בהל' עושה שליח לגבות חובו ה"ג אות יא( שאמירה זה של המן הוא קלי' גדולה, בחי' 

מרבה נכסים מרבה דאגה וזה לשונו "ובניו עשרה היו לעומת זה בקליפה שמשם הרוח חיים 

דסטרא אחרא שנמשך מהרב דקליפה בחינת ורב בניו, 'רב' דייקא, בחינת הרב דקליפה. וזהו 

כבוד עשרו, כי העשירות מצפון, כמו שכתוב, "מצפון זהב יאתה". וצפון חסר. ומשם צריכין 

להשלים כל החסרונות. והתפאר בעשירות שלו שיש לו עשר גדול להשלים כל החסרונות, כי 

הכסף יענה את הכל וכל מה שחסר לאדם יכול לקנות בכסף. 

דסטרא  והממון  העשירות  באמת  אבל  החסרונות,  שלמות  בבחינת  הוא  שעשירות  נמצא, 

יותר בבחינת מרבה נכסים מרבה דאגה וכמו  אחרא אינו עשירות כלל, כי בכל פעם חסר לו 

שאנו רואין מניה וביה בהמן עצמו, ימח שמו, שאפילו בעת עצם גדלתו בשעתו שהיתה השעה 

משחקת לו מאד והתפאר והתגאה הרבה לפני אשתו ואוהביו בכבוד עשרו ורב בניו, ספר להם 

בעצמו גדל מכתו וכאבו וחסרונו, כמו שכתוב, "וכל זה איננו שוה לי בכל עת וכו'". 

נמצא, שאפילו בעת גדולתו הרמה היה מלא כעס ומכאובות. וכן הוא מכה מהלכת ברוב בני 

אדם שאינם מסתכלים על התכלית כל אחד ואחד כפי מה שלא טהר את עצמו עדין מקלפת 

וזוהמת המן עמלק שהוא זוהמת הנחש כמו כן הוא מלא יסורים וחסרונות תמיד אפילו בעת 

גדולתו, ובפרט מי שיש קנאה בלבו על גדלת ועשירות חברו שאז כל הון דעלמא אינו מספיק 

על מה שחברו  לו  נפשו מרה  מרויח אלפים,  הוא  כך שאפילו אם  כל  רעה  יש שעינם  כי  לו, 

מרויח איזה רוח, מכל שכן כשרואה מי שמרויח יותר ממנו שזה נמשך מהרב דקליפה שאומר, 

וכל זה איננו שוה לי בכל עת וכו'".



-כב-

ב( שמח בחלקו

מוהרנ"ת כ' שזהו מכה מהלכת אצל רוב בני אדם וכו' כל זמן שלא טהר עצמו מקלי'  והנה 

חסרונות,  מלא  הוא  ותמיד  בחלקו  שמח  שאינו  עמלק  המן  קלי'  שעיקר  דהיינו  עמלק,   המן 

ונמצא שבצד הקדושה בחי' קדושת מרדכי ואסתר, הוא ההיפוך מזה ששמח בכל קצת, בחי' 

אע"פ  ומצוות  בתורה  שעושה  הטוב  בקצת  לשמוח  להאדם  מאיר  דהצדיק  לי,  שוה  זה  וכל 

שאינו בשלימות, וכל שכן בענינים הגשמיים ששמח בחלקו ומסתפק במועט.

ג( קדושת היהדות

והנה אם נבדוק מצבנו בתורה ומצוות, נראה שכל אחד מלא מתורה ומצוות ואפי' על פושעי 

ישראל אמרו חז"ל שמלאים מצוות כרמון, כש"כ האנשים הכשרים שהם מלאים מאד בתורה 

ומצוות, ובקיום הלא תעשה, שאע"פ שעדיין הוא רחוק מהשלימות, אבל מה שאינו מחשב את 

התורה ומצוות שעושה, כל זה נמשך מקלי' המן עמלק שאומר "כל זה איננו שוה לי", ועיקר 

קדושת היהדות הוא ההיפוך מזה ששמח במה שעושה, ואומר "וכל זה שוה לי", שכמה שיותר 

מחשיב מה שהוא עושה כן מטהר עצמו יותר מקלי' המן עמלק ונכנס לקדושת מרדכי היהודי 

)וידועים בה דברי הפרי הארץ מכתב כב 7(.

ד( קצת טוב

בזה דוגמאות כמו למשל כשעברו ימי הפורים וכשישאלו אותו האם הוא שמח במה  ונביא 

שזה בהיום טוב מיד חושב האם באמת פורים היה יום נפלא וכו' והרי כל זה נודע מזוהמת המן 

עמלק, שהרי ב"ה כל אחד מאתנו זכה לכל כך הרבה קדושת שזכה לשמוע פעמיים המגילה 

וסעודת  ומתנות לאביונים  זכינו לקיים שאר מצוות היום משלוח מנות  וכמו"כ  ובלילה  ביום 

פורים, ומסתמא זכה לכל הפחות לכמה רגעים של שמחה וקצת ריקודים וכו' וכו', ואם גם זכה 

לשתות קצת הרי בוודאי זכה גם למשתה היין, אבל היצר מכניס מחשבות משונות האם באמת 

7 שם. תשובה כללית לידידי נפשי, בעסק התורה והעבודה אשר רבים צועקים על המחשבות זרות והתהוות הסיבה הוא הגדלות 

שבהם שאינם שמחים בעבודתם, ולא די להם כי אם גדולות ונפלאות מהם, כי הנה כלל גדול בתורה להיות שמח בחלקו גם 

בעסק התורה ועבודה אם מעט ואם הרבה ויהנה ממנו, משא"כ אם אינו נהנה ושמח והנפש רוצה להנות מתאווה תאווה, וכן 

המחשבות זרות מפני שאינו שמח בעבודתו ורוצה בגדולות ונפלאות ממנו דוחים אותו למחשבת חךן, שכל מחשבה ומחשבה 

היכל ה' המה, ומי שרוצה לכנוס במקום שאינו ראוי דוחין אותו לחוץ:

הנה אהובי הלא ידע אינש בנפשיה למה יחפצו בגדולות, במה זכה בהם, ודאי מהראוי לומר מתי אגיע למעשה אבותי, ואפ"ה 

יהיה שמח מאוד בעסק עבודתו של עכשיו, ובשמחה של מצוה זו יזכה לגדולה ממנה, ואם יאמר הי תורה והי מצוה שאין לו 

כלום, זה אינו, והלא פושעי ישראל מלאים מצות כרמון, אבל אינו שמח ונהנה ממנו, משא"כ כשישמח במעשיו יהי כבוד ה' 

לעולם, והנה יש לאלוקא מלין בעסק זה, תורה וחכמה עד אין חקר, אבל כללא דמילתא האמונה, והמאמין יחוש מעשהו:



-כג-    /והלכתבדרכיו

היה לו הארות מיוחדות וכו', וכל זה מעצת המן עמלק להחליש הדעת ולסלק אותו משמחת 

תורה ומצוות.

ה( לחטוף הטוב

אבל מי שזוכה לקדושת מרדכי ואסתר מייקר כל מצוה שזכה לזה, ובפרט מה שזוכה לחטוף 
לשמוע  ולפחות  ולתורה  לתפלה  שזוכה  קודש  שבת  בכל  כמו  וכו',  טובים  וימים  בשבתות 

קריאת התורה, וזוכה לקיים שלש סעודות ולעשות קידוש, ונמצא שזוכה לכל כך הרבה טוב, 

וזוכה לשמוח בכל הטוב שעושה.

ו( קרקפתא

תפילין  מניח  שאינו  למי  העונש  מהו  אדם  ישאלו  שאם  תפילין  במצוות  דוגמא  עוד  ונביא 
שנקרא  תפילין  מנח  דלא  הקרקפתא  על  א(  יז,  )בר"ה  הגמ'  דברי  יודע  מאיתנו  אחד  כל  בוודאי 

פושעי ישראל בגופן, אבל אם ישאלו מהו השכר והזכות למי שמניח תפילין הרי כמעט שאינם 

יודעים, ובאמת בטור )או"ח סי' לז( באותו סימן המבאר דמי שאינו מניחן נחשב לפושעי ישראל 

ואין אש של  בן העוה"ב  לו שהוא  ומובטח  ימים  גם דמי שמניחן מאריך  בגופו, הרי מבואר 

גיהנם שולט בו ועונותיו נמחלין, 

בני  לבית  שמחליש  עמלק  המן  מקלי'  נמשך  זה  שכל  כלל,  ידועים  שאינם  מהדברים  וזהו 
גודל השכר שזוכה בשכר הנחת תפילין  והאזהרות, אבל  ולכל אחד נשמע העונשים  ישראל, 

שזוכה ב"ה להניח כל יום תפילין דרש"י וגם תפילין דר"ת, הרי כל זה הוא רחוק מאד מהלב, 

ב"ה  שזוכה  להטוב,  להתחבר  זוכין  ואסתר  מרדכי  לקדושת  וכשזוכין  השלילי,  אחר  שנמשך 

להניח תפילין וזוכה לכל הטוב המובטח לנו על כך, )וכמו"כ באופן כללי כשמדברים על מושגי שכר ועונש, 

חושבין יותר על העונש, אבל הרי יש גם שכר וכמה שכר מחכה לנו על כל הטוב(.

ז( שלש קצוות

והנה כל זה מספר לנו רבינו ז"ל באריכות במעשה דחכם ותם )מעשה ט( שהתם שמח בכל מה 
ז"ל בסוף המעשה שאם  והן בתורה ומצוות, וכמו שאמר רבינו  שיש לו הן בדברים גשמיים 

התפלה אינו כראוי הרי הוא המנעל של שלש קצוות, שזה מרמז על העבודת השם של התם 

ותמיד  חסרונות,  מוצא  דבר  כל  שעל  להיפוך  הוא  והחכם  והרוויח,  שעשה  מה  בכל  ששמח 

שואף להגיע לשלימות, ואם רואה איזה חסרון קל, כבר אינו נחשב בעיניו כלל, וכמו שסיפר 

רבינו שהחכם היה מלא יסורים תמיד שבכל דבר מצא החסרון וכו' )עיי"ש 8(.

8 שם. והחכם היה מלא יסורים תמיד, כי הניח שם, שהוא חכם מופלג ואומן ודאקטיר גדול מאד. והיה בא שר אחד, וצוה לו, 



-כד-

ח( החכם והתם

ומוסיף שם רבינו ז"ל שהגיע שר גדול והביא אבן טוב ויקר וכו' וצוה לו לעשות כציור הזה 
ושגה בדבר אחד שלא היה שום אדם מבין על זה רק הוא לבדו ובא השר וקבל האבן טוב וישר 

ועתה  חכמתי,  מגיע  היכן  עד  הלא  השגיאה,  מן  גדולים  יסורים  הזה  להחכם  לו  והיה  בעיניו 

יזדמן לי שגיאה עכ"ל. 

לפרש שזה היה ממש מעשה המן שלא היה אדם מבין מה לו לכעוס כל כך על מרדכי   ויש 
על  המבין  הוא  רק  שעמלק  הפורים  במאמרי  מאד  שהארכנו  )כמו  ישראל  קדושת  על  מבין  היה  לבד  הוא  שרק 

ז"ל בסוף המעשה דכל המעשה הזו נאמר על קלי' המן עמלק,  וכמוש"כ רבינו  קדושת ישראל(, 

שעמלק הוא חכם וכופר בעיקר וכו', 

ולדברינו יובן להפליא, דחזינן שקלי' המן הוא קלי' "וכל זה איננו שוה לי" שזהו בחי' החכם 
)וכבר מבואר בשער ההקדמות דף סה, שמרדכי הוא יעקב, ובמחברת  שהוא מלא יסורים, ומרדכי הוא איש תם, 

הקודש שער פורים שיסוד אבא נקרא עתה בפורים מרדכי כי כל השנה נקרא יסוד אבא יעקב איש תם יושב אוהלים עיי"ש(, ועי' 

באמרי נועם )ראש חודש אייר 9(

שיעשה לו טבעת של זהב. ועשה לו טבעת נפלא מאד, וחקק שם ציורים בדרכים נפלאים מאד, וחקק שם אילן, שהיה נפלא 

מאד. ובא השר, ולא ישר בעיניו כלל הטבעת, והיה לו יסורים גדולים מאד, כי היה יודע בעצמו, שאלו היה הטבעת עם האילן 

הזה בשפאניא, היה חשוב ונפלא מאד: 

 וכן פעם אחד בא שר גדול והביא אבן טוב יקר, שבא ממרחקים, והביא לו עוד אבן טוב עם ציור, וצוה לו, שיציר כציור הזה 

על האבן טוב שהביא. וציר ממש כאותו הציור, רק ששגה בדבר אחד, שלא היה שום אדם מבין על זה, רק הוא לבדו. ובא 

השר וקבל האבן טוב, וישר בעיניו. והיה לו להחכם הזה יסורים גדולים מן השגיאה: הלא עד היכן מגיע חכמתי, ועתה יזדמן 

לי שגיאה: 

 וגם בענין הדאקטיריי היה לו יסורים: כשהיה בא לחולה, והיה נותן לו רפואה, שהיה יודע בברור, שאם ילך לו להחולה לחיים, 

בודאי מחויב בברור להתרפאות מזה, כי היא רפואה נפלאה מאד, ואחר כך מת החולה, והיו אומרים העולם, שמת על ידו והיה 

לו יסורים גדולים מזה. וכן לפעמים נתן רפואה לחולה ונתרפא, והיו אומרים העולם: מקרה הוא. והיה מלא יסורים תמיד: 

וכן היה צריך למלבוש. וקרא החיט ויגע עמו, עד שלמדו לעשות המלבוש כרצונו, כמו שהיה יודע. וכון החיט ועשה המלבוש 

כרצונו, רק כנף אחד )שקורין לעפיל( שגה בו, ולא כונו יפה. והיה מצטער מאד, כי היה יודע בעצמו אף שבכאן הוא יפה, כי 

אינם מבינים על זה, אבל אם הייתי בשפאניא עם הלעפיל הזה, הייתי לשחוק והייתי נדמה כמו )יתיר(. וכן היה מלא יסורים 

תמיד: 

והתם היה רץ ובא בכל פעם אל החכם בשמחה, ומצאו, שהוא מצר ומלא יסורים ושאלו:  הלא חכם ועשיר כמותך, על מה יש 

לך יסורים תמיד? הלא אני מלא שמחה תמיד. והיה בעיני החכם לשחוק, ונדמה בעיניו למשוגע. ואמר לו התם: הלא סתם בני 

אדם, שמתלוצצים ממני, הם שוטים, כי אם המה חכמים ממני, הלא אדרבה, הם שוטים, כנ"ל, מכל שכן חכם כמותך, ומה 

תהיה אם אתה חכם ממני.

9 והנה איתא בספר יצירה )פרק ה משנה ו( המליך אות וא"ו בהרהור וברא בו אייר, כי בזה החודש היתה מלחמת עמלק, לאשר 

פגמו להרהר היש ד' בקרבנו, ונפגם אות וא"ו הרומז בהו"ה כנ"ל, על כן המליך אות וא"ו בהרהור ובכח זה התגברו עליו. 

ויש לרמז איי"ר במילואו אל"ף יו"ד יו"ד רי"ש עולה במספר כ"י י"ד ע"ל כ"ס י"ה מלחמ"ה להוי"ה בעמל"ק, העולה סת"ר, 

ונחשב בספרים עם הכולל שיעלה למספר אסת"ר )עיין בברכ"ע מאמר הסתר אסתר פרק יד(, והוא במספר איי"ר במילואו. והנה 
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ט( התמימות

לחיות עם "הקצת" ולשמוח צריכין הרבה תמימות, שכשהולכין אחר השכל תמיד  שבאמת 
מוצאין חסרונות, וכמוש"כ רבינו ז"ל שהחכם כיון שהיה בר הבנה הגיע לכל זה, ורבינו ז"ל 

מלמד אותנו ללכת במדת התמימות ולקיים תורה ומצוות, ולעשות מצות מעשיות אע"פ שאינו 

מעשה  על  התורה  שהולך  יט(  סי'  )ח"ב  בלקו"מ  ז"ל  רבינו  שהאריך  וכמו  והטעם  השכל  יודע 

חכם ותם )כמוש"כ בסוף המעשה( שעיקר התכלית הוא לעבוד את השם בתמימות גמור ולקיים את 

המצוות בעובדא וכו' בפשיטות )עיי"ש 10(.

י( עיני העולם

דחזינן שם בכל המעשה, שבכל  כמו  בעיני העולם  החכם מסתכל על מה שמכובד  וכמו"כ 
דבר דן איך יראה בעיני העולם וכו', וכמו"כ בתורה ומצוות הרי חשיבות המצוה אינה נמדדת 

דחזינן  וכמו  קונו,  לבין  בינו  לבו  ונדבת  יגיעתו  כפי  אלא  אותו,  מחשיבין  שאנשים  מה  כפי 

המילוי לבד עולה ת"מ שהוא סוד תפילין דרבינו תם, מוחין דאבא, סוד מרדכי, כנודע מהפסוק )תהלים לז לז( 'שמר ת"ם וראה 

יש"ר' )עיין בפע"ח שער התפילין פרק י(. 

ונרמז במספר איי"ר במילואו סוד אסתר ומרדכי אשר היו הלוחמים נגד עמלק, כי במילואו עולה אסת"ר, והמילוי לבד הוא 

ת"ם סוד מרדכי. ויען כי מלחמת עמלק היתה באייר, נרמז בשם החודש מרדכי ואסתר, אשר גם המה יהיו הלוחמים נגדו. ולזה 

הצירוף של החודש מהפסוק י'תהלל ה'מתהלל ה'שכל ו'ידוע )ירמיה ט כג(, שהוא הצירוף של תפילין דר"ת כנודע )עיין בשער 

הכוונות דרושי תפילין דרוש ו(, סוד מרדכי.

10 שם, עיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבד השם בתמימות גמור, בלי שום חכמות כלל. כי יש מחקרים שאומרים, שעיקר 

התכלית והעולם הבא הוא רק לדעת כל דבר כמות שהוא, כגון לידע הכוכב כמו שהוא, לידע מהותו ומפני מה עומד במקום 

ההוא. כי יש משכיל ומשכל ושכל, דהינו הכח המשכיל והשכל בעצמו והדבר המשכל וזהו התכלית והעולם הבא אצלם, שיהיה 

נעשה אחד מהמשכיל והמשכל והשכל והם מבלים ימיהם על זה בעולם הזה לחקר ולהשיג המשכלות, שזהו התכלית אצלם, 

וזהו בעצמו העולם הבא לדעתם. רק שבעולם הזה שמלבשין בגוף, אין להם תענוג כל כך מן החקירות, ובעולם הבא שיתפשטו 

מהגוף, יתענגו מאד מזה. ולדעתם הרעה, עקר השגת התכלית הוא על ידי חקירות וחכמות חיצוניות שלהם: 

אבל באמת אצלנו עיקר השגת התכלית הוא רק על ידי אמונה ומצוות מעשיות, לעבד השם על פי התורה בתמימות ובפשיטות. 

ועל ידי זה בעצמו זוכין למה שזוכין, 'עין לא ראתה' וכו', כמו שכתוב )תהלים קי"א(: "ראשית חכמה יראת ה'" שעיקר ראשית 

וקדימת החכמה הוא רק יראת ה', שצריך להקדים היראה להחכמה: 

ותדע שאין הדבר כדעתם, חס ושלום. כי אם כן לא ישיגו התכלית, רק מתי מעט מעט מאד, דהינו הבעלי שכל פילוסופים. ומה 

יעשו קטני הערך, שאין להם שכל כזה לחקר חקירות, לדעת המשכלות, שהם רב ועקר העולם, איך ישיגו הם את התכלית: 

אבל באמת עיקר השגת התכלית הוא רק על ידי תמימות דיקא, דהינו יראת השם ומצוות מעשיות בפשיטות גמור. וזהו )סוף 

עליו השלום,  הינו ששלמה המלך,  כל האדם".  זה  כי  ואת מצותיו שמור,  ירא  נשמע, את האלקים  הכל  דבר  "סוף  קהלת(: 

מלמד אותנו, שעיקר השגת התכלית, שהוא בחינת סוף דבר, הוא רק על ידי תמימות ופשיטות, ליראה את ה' ולשמר מצוותיו 

בפשיטות. 

וזהו: "סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצותיו שמור", שזהו בחינת תמימות ופשיטות, ליראה את ה' ולקים מצוותיו 

בעבדא וכו' בפשיטות כנ"ל. וזה שסיים: "כי זה כל האדם" הינו כי זה יכול כל אדם לקים ולהשיג על ידי זה את התכלית, מאחר 

שעקר הוא "את אלקים ירא" וכו'. על כן יכול כל אדם להשיג התכלית, כי זה כל אדם יכול לקים: 



-כו-

בהמעשה שאשתו של התם שאלה אותו שלמה אחרים נוטלים שלשה זהובים ואתה לוקח רק 

מורה  זה  שכל  וכו',  שלי  מעשה  וזה  שלו  מעשה  זה  בזה  לי  מה  לה  השיב  והתם  חצי  זהובו 

שהשכל והחכמות גורמין לו לאדם להתחשבן בכל דבר "מה יאמרו הבריות", וגם בעינני תורה 

ומצוות, חשיבותן תלוי מה שיחליטו האנשים, אבל מדת התמימות להחשיב התורה ומצוות 

שהוא עושה, והקצת שהוא זוכה ללמוד ולהתפלל, ואין זה משנה מה שאחרים עושין וכו'.

יא( ליל הסדר והסיפור

ונביא בזה דוגמא כי הנה הארכנו במק"א שהתורה ציוותה אותנו בליל הפסח לספר ביציאת 

מצרים וכל המרבה לספר הרי"ז משובח, והחילוק בין זכירת יציאת מצרים שבכל יום ובין ליל 

הסדר, מבואר באחרונים )עי' בסוף שו"ע הרב דעת אדמוה"ז בזה( שבכל לילה עיקר המצוה הוא הזכרון, 

ובליל הסדר הוא הסיפור, ובארנו בסוד הסיפור, שיש כח בהסיפור להרים את האדם ולהתחבר 

לעולם אחר, כמו שרואין בסיפורי מעשיות שמספרין מהצדיקים, שבעל המספר מחבר אותנו 

לעולם גבוה, וכמו"כ בליל הזה אנו מספרין בדרך סיפור כל המעשה של יציאת מצרים ועי"ז 

זוכין להתחבר להשורש של בחירת הש"י בישראל, שזהו עיקר תכלית הלילה הזה.

יב( סיפורי צדיקים

והנה אם ירצה אדם לספר מעשה שהוא היה עד לזה, )או אפי' מעשה שהיה קרוב לדורותנו מצדיקים שהכרנו(, 

הרי בוודאי יוכל לספר לבניו ולחביריו הסיפור שהוא היה נוכח שם )ובוודאי גם בזה יש חילוקים שלא 

כל אחד יש לו כח וחוש לספר( אבל כשמדברים על מעשה שהיה לפני אלפי שנה, הרי קשה מאד לספר 

מעשה כזה, אבל באמת הרבה מהקושי בזה הוא חוסר התמימות, שמי שירצה לספר בתמימות 

מעשה שהיה בימי חז"ל או בימי התנ"ך הרי אינו יכול לספר באופן שיוכל לדייק בכל הפרטים 

וכו' רק שצריכין לספר עפ"י מה שרואין בפסוקים ובמדרשי' חז"ל, והוא כמו הסוד של "מנעל 

של שלש קצוות" שאע"ג שאינו כראוי הרי סוף סוף מתחבר בזה להסיפור של יציאת מצרים 

וכיו"ב, וע"ז ופשיטות שנוכל להתחבר כמה שאפשר, ולשמוח בהמעט, 

וכמו"כ כל אחד כפי ידיעתו בהפסוקי התורה ובכשרונותיו יוכל להתחבר להסיפור של יציאת 

מצרים, ולספר אותו לבניו ובני ביתו, ובזה זוכה להעביר האמונה מדור לדור, )שאין התכלית בליל 

הסדר להרבות ברעיונות עמוקים, שעיקר המצוה הוא דייקא "הסיפור", שע"ז כיון הבעל הגדה ואפי' כולנו חכמים כולנו נבונים וכו' 

מצוה עלינו לספר ביציא"מ, לספר דייקא(.


