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אשר השתתפף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר'  הלל בראון  שיחי'
לרגל שמחת הולדת הבת שיחי'

לרפואת ארי'ה לייב בן טאובה

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  ראובן פורגס  שיח'י

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת בבית מוה"ר שליט"א

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב



בסימן טוב ובמזל טוב,  בקול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה,

תעלה ברכת מזלא טבא וגדיא יאה ממעמקי הלבבות

לרומע"כ מו"ר שליט"א

לרגל שמחת הנישואין בשעטו"מ

לבנו  ידידנו היקר המופלג בתויר"ש

החתן אלימלך שיחי'

עב"ג הכלה תחי'

בת המחותן הרה"ח ר' שמעון יהודה הכהן שטיינברג שיחי'

תהא השמחה בשעה טובה ומוצלחת, בשמחה ובטוב לבב, בשפע ברכה 

והצלחה. בורא עולם בקנין ישלים זה הבנין לעדי עד, ויזכו לבנות בית 

נאמן בישראל, משכן להשראת השכינה, בדרכי אבות ואמהות, על 

 אדני אור הצדיקים, שתולים יהיו בבית ה' בחצרות אלוקינו יפריחו

ויקויים בנו  )ישעיה סב( "ומשוש חתן על כלה ישיש עלייך אלוקייך" 

במהרה בימנו אמן
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שיחת ליל שבת

א( מזמור לדוד הבו

מתחיל  שבת  קדושת  התחלת  עיקר  כי  מבואר  שבת,  קבלת  בכוונת  האריז"ל  בדברי  הנה 
מאמירת מזמור לדוד הבו לה' וגו', והאריז"ל הפליג מאד בהכוונות במזמור זה. ובעיקר הבז' 

קולות נגד הז' מדות, ואז הוא עיקר הוא כניסת קדושת השבת, וצריך לבאר דמהו הקשר בין 

המזמור הזה )שמדבר על מתן תורה כמו שפירש"י(, לכניסת השבת.

ב( מעשה בתלמידי האריז"ל

כ'  קי"ב(  פרק  )שי"ד  המלך  ובעמק  הזה,  המזמור  על  ז"ל  האר"י  תלמידי  מאד  הפליגו  וכמו"כ 
דעכשיו בעת שאומרים מזמורים אלו הוא עת הגאולה ועת רצון 

"וכן תיקון שבת היא מביאה הגאולה, כדברי חז"ל, אלמלא שמרו ישראל שני שבתות  וז"ל 
כהלכתן מיד נגאלין ]שבת קי"ח ב'[, כנודע בתיקון שבת, כי בעליה תלייא מלתא, ואם יהיה 

עת רצון שיעלו העולמות מעלה, שהיתה בימי דוד ושלמה, אז יגבר הטוב על הרע, כי המקום 

גורם והדינים והקליפות ימתקו, 'לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי' ]ישעיהו י"א ט'[. 

וכנודע גם כן שרצה האר"י זלה"ה להביא הגאולה בזמן קבלת שבת, כי יש לנו קבלה אמתיות 
שבאותה העת רצון, תהיה הגאולה במהרה בימינו. וכן היתה המעשה, פעם אחת בערב שבת 

היילריק  דהיינו,  שבת,  בגדי  ד'  לבוש  צפת  לעיר  חוץ  תלמידיו  עם  יצא  כלה,  להכנסת  סמוך 

ושופיצא ]מעיל בית דק ועליו מעיל עליון[ וכתונת ומכנסים כדי לקבל השבת. והתחיל 'מזמור 

לדוד הבו ליי' בני אלים', ופזמון מיוסד לקבלת השבת, ו'מזמור שיר ליום השבת', ומזמור 'י"י 

ביום הערבה. שהוא להכרית  וסוד הקפת המזבח  יריחו,  נאה, לסבב העיר בסוד  בניגון  מלך' 

מעיר ירושלים של מעלה האויבים, שנאמר, 'סביב רשעים יתהלכון' ]תהילים י"ב ט'[, ונאמר, 

'יהמו ככלב ויסובבו עיר' ]תהילים נ"ט ז'[, ובזה נכרת כל אחיזת הקליפות מהשכינה כנודע, 

וכך הרב ע"ה היה מסבב עיר צפת תוב"ב בסוד 'לכה דודי נצא השדה' בשירים נאים. 

קודם  לירושלים,  שנלך  רצונכם  חברים  לתלמידיו,  ע"ה  הרב  אמר  משוררים  שהיו  ובתוך 
השבת, ונעשה שבת בירושלים, וירושלים היא רחוקה מצפת יותר מכ"ה פרסאות, השיבו קצת 

מן התלמידים אנו שומעים בכך, רצוננו לילך לשם, וקצתם השיבו ואמרו נלך מקודם ונודיע 

את הדבר לנשינו. כיון שאמרו נלך מקודם לבתינו, נתחרד הרב חרדה גדולה, והכה כף אל כף, 
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ואמר אוי לנו שלא היה לנו זכות להגאל, שאלמלא הייתם כולכם משיבים בפה אחד, שרצונכם 

לילך בשמחה גדולה, תכף היו נגאלים כל ישראל, שעתה היתה השעה עומדת להגאל, ומתוך 

שמאנתם בדבר חזר הגלות לאיתנו בעונותינו הרבים. וידוע שמפני אותה העת רצון בא האר"י 

זלה"ה לעולם, והוא נשמת משיח בן יוסף, כנודע בביאור, בשער גלגול נשמות, נמצא שתיקון 

שבת היא מביאה את הגאולה". עכ"ל.

ג( שבעה מרגלאן

וע"ע במחשוף הלבן )להגה"ק הר"י אבוחצירא( "ונראה לעניות דעתי לרמז )תהלים כט, א( מזמור לדוד 

הבו לה' שאומרים בקבלת שבת על שבעה מרגלאן, משום שיש בו שבעה פעמים קול כנגד 

יום השבת כמה היא  ובא דוד המלך עליו השלום לרמז בזה המזמור קדשת  שבעה מרגלאן, 

נשגבה ורמה, משום דבו כל הקלפה משתקעת בנוקבא דתהומא רבא ונשגב השם לבדו, והעלוי 

הגדול הוא הנעשה לבריאה שעולה ומתישבת ישוב גמור באצילות, כמו שאנו אומרים ביוצר 

על  וישב  שנתעלה  הבריאה  עולם  שהוא  כבודו,  כסא  על  וישב  נתעלה  השביעי  וביום  דשבת 

כסא כבודו באצילות, ומעולם הבריאה יוצאים השבעה מרגלאן כמו שאמרנו, ובשעת יציאתם 

נכנעים הקלפות ומתחבאים לבל יראו ובל ימצאו, 

שבת  בשמירת  ולהתאמץ  להתחזק  דברו  אל  והחרדים  ה'  יראי  ישראל  בני  צריכים  זה  ועל 

ויכנעו  מניעה,  שום  בלי  כהלכתה  שבת  הארת  תתגלה  כך  ידי  שעל  כדי  כראוי,  ובקדשתו 

החיצונים וישתקעו בתהומא רבא, דהכל תלוי ביד בני ישראל, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם 

דכיון  ונראה,  מבאר  והדבר  נגאלין,  היו  מיד  כהלכתה  שבת  ישראל  שמרו  דאלמלא  לברכה 

כיון  כראוי,  הדבר  היה  אלמלא  השולטת,  היא  והקדשה  הקלפה  משתקעת  השבת  דביום 

קום, אבל בעונותינו הרבים, מאחר שאין  שנשתקעה הקלפה שמה תהיה קבורתה לא תוסיף 

דבו מתגלה אבא  אין אחריה, משום  חוזר הדבר חלילה, דקדשת שבת  לכן  שמירה כהלכתה 

בני  להזהיר  השלום  עליו  המלך  דוד  ובא  לחיצונים,  כלל  אחיזה  שום  ואין  גמור  קדש  שהוא 

ישראל על שמירתו ולהודיע להם גדלתו, 

דהינו  האיתנים,  בני  אתם  ישראל  לבני  אומר  אלים,  בני  לה'  הבו  לדוד  מזמור  שאמר  וזה 

אלים  נמי  אי  כהלכתו,  ולקימו  לקדשת שבת לשמרו  עצמכם  והזמינו  הכינו  הבו  האבות,  בני 

לבני  ואומר  הבריאה,  הם מעולם  והנשמות  הכבוד,  כסא  הוא  הבריאה  ועולם  כסא,  גימטריא 

ישראל אתם בני הכסא שנשמותיכם מעולם הבריאה, ויום השבת הוא יום הנשמות, לכן הכינו 

והתקינו עצמכם לשמרו כראוי" עכ"ל.
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ד( קולות במתן תורה

הוא  תורה  מתן  של  ההתגלות  שעיקר  תורה  במתן  שמצינו  מה  עפ"י  הענין  בביאור  ונראה 

דברים אתם שומעים  קול  הויה אליכם מתוך האש  וידבר  י"ב(  )ד',  וכמוש"כ בדברים  "הקול", 

ותמונה אינכם רואים זולתי קול, ומבואר דעיקר מתן תורה הוא הקול, וכמוש"כ השמע עם קול 

אלקים וגו', וצ"ב לבאר מהוה קול הזה.

ה( קול ודיבור

וכמו"כ  דברים,  קול  וכמוש"כ  "דיבור",  גם  נאמר  קול,  יש להעיר דבכל מקום שנאמר  ועוד 

ז', פ"ט( קול מדבר אליו מעל הכפורת, ומבואר  )במדבר  דמשכן שהוא המשך ממתן תורה נאמר 

דיש קשר בין קול ודיבור והקשר הזה קשור למתן תורה דייקא, )וכמעט שלא מצינו סמיכות בין קול ודיבור 

רק במתן תורה ועוד פעם אחת בחטא המרגלים שנאמר שם קול דבריכם, שזה מבטא שקלקלו ח"ו הקול מדבר של מתן תורה(.

ו( עשרה מאמרות ודיברות

ועוד צ"ב דבריאת העולם נקרא "מאמר" וכמוש"כ בעשרה מאמרות נברא העולם, ומתן תורה 

דבדיבור  למאמר,  דיבור  בין  החילוק  דזהו  ומשמע  קול,  גם  כתוב  ובדברות  דברות,  נקראים 

איכא קול משא"כ במאמר וכל זה צ"ב.

ז( קול בגלות

)וארא כה(, שכשבני ישראל נמצאים בגלות אזי הקול הוא בגלות, וזה  מבואר בזוה"ק  וכמו"כ 

לשון הזוה"ק וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הויה רבי יהודה פתח, )שיר ה ה( קמתי אני 

ישראל  כנסת  חזי  תא  קלא,  דא  לדודי  לפתוח  אני  קמתי  וגו',  עבר  חמק  ודודי  לדודי  לפתוח 

)תהלים לט ג( נאלמתי  כד איהי בגלותא, קלא אסתלק מינה ומלה אשתכך מינה, כמה דאת אמר 

דומיה, ואי אתער מלתא, מה כתיב ודודי חמק עבר, דהא קלא אסתלק מינה ופסקא מלה, )כד"א( 

ועל דא וידבר אלהים אל משה, שריאת למללא ופסק ושתיק, לבתר אשלים קלא ואמר ויאמר 

אליו אני הויה, 

ועיי"ש עוד בזוה"ק דמשה הוא קלא והיה ערל שפתיים כי הדבור היה בגלות עד שהתקרבו 

למתן תורה שאז התחבר הקול והדבור כחדא, וצ"ב בכל זה.
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ח( סימני חיים

ונראה בכל זה עפ"י מה שרואין במציאות שכל דבר שאין לזה "קול" נחשב כאילו אינו קיים, 

ואע"ג  כאינו,  הוא  הרי  "קול",  ממנו  שומעים  ולא  בביהמ"ד  הנמצא  אדם  שיש  דחזינן  כמו 

שהוא נמצא בבית המדרש, הרי לא נחשב כלל, כי לא שומעים קול תורתו ותפלתו והמצוות 

והמעשים טובים, והו"ל כמו החפץ הנאבד. 

כמת,  נחשב  הכל  אזי  כלום  שומעים  ולא  וכיו"ב,  ביער  בלילה  הולך  שאדם  חזינן  וכמו"כ 

וששומעים "קול" אזי יודעים שיש כאן "אות חיים" )וכמו"כ מצינו בחז"ל בהלכות של אבן העזר וכיו"ב, שכל 

החשש מתחיל שיוצא עליה "קול"(.

ט( קול סימני בעלות

מאמרות  העשרה  רק  היה  שאז  תוהו  אלפים  שני  במשך  בכלליותה  דהבריאה  להבין  יש  וזה 

שבהם נבראו העולם, היה העולם כמו חפץ הנאבד מבעליו עד שהגיעו ישראל להר סיני ואז 

נעשה  שאז  הבית,  הבעל  של  הקול  ששמעו  לבעליה,  האבידה  חזר  שאז  השי"ת,  קול  שמעו 

קול בתוך הדיבור,  ונמצא שזהו השלימות שנתגלה  קול,  רק כשיש  "דיבור", שהדיבור שייך 

שאם אין "קול" אזי נחשב העולם "כמאמר" בחי' "שיחה", שאין בה שום חשיבות כלל, כי 

אינו ניכר מי הוא האומר, )וכמוש"כ רבינו ז"ל בתנינא ע"ח שהתורה נעלמת בתוך העשרה מאמרות(. 

ובמתן תורה שנתגלה הקול, אזי נעשה גם הדיבור, שהקול נתגלה בתוך הדיבור, וכמו שנקרא 

הקול  שע"י  א-דני,  שם  בחי'  הוא  והדבור  הויה,  שם  בחי'  הוא  שהקול  דברים,  קול  בפסוק 

והדיבור כחדא נתגלה האלקות בתוך הנהגת זה העולם, שזהו עיקר החשיבות של מתן תורה, 

שע"י הקול אלקים בתוך הבריאה חזר הבריאה להש"י.

י( שבעה מידות

וזהו עומק כל המזמור והשבעה קולות נגד השבעה מדות, ואע"פ שהזכירו חז"ל שהיו במתן 

תורה חמשה קולות )ע"י ברכות, י, ב( הרי באמת יש כאן שבעה קולות נגד השבעה מדות, והחמשה 

הם  האלו  הקולות  שכל  בהמשך(,  ויבואר  נגינה  מיני  עשרה  גם  )ויש  פרצופים,  החמש  בסוד  הם  קולות 

הקולות של הש"י שנתגלו לעת מתן תורה, וכמו שבארנו שמקודם לא היה קול של הש"י בתוך 

הבריאה ובמתן תורה נתגלה הוקל מתחלת העולם ועד סופו )עד שהגיעו הגויים והאומות העולם לבלעם 

לשאול אותו מה פשר הקולות האלו, ובלעם אמר ה' עוז לעמו יתן שכל זה יבואר במזמור הנ"ל(.
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יא( היציאה לפועל

וזה לשון המהר"ל )בתפארת עולם פרק ל'( "כי אף שהיה במתן תורה ברקים וענן כבד, לא היה אחד 
מהם חמשה רק הקולות על פי דעת רז"ל היו חמשה. ודבר זה מפני כי הקול מורה על המציאות 

שזה ענין הקול שהוא יוצא אל המציאות, והוא נמצא ונשמע אל אחר ודבר זה מבואר מעצמו, 

כי דברים שאין  אין צריך ראיה,  נתבאר בכמה מקומות עד שהדבר הזה  ובחבור באר הגולה 

להם מציאות בשלמות הוא יושב דומם כדכתיב )איכה ג'( ישב בדד וידום כי נטל עליו ודבר זה 

מבואר. 

וכאשר נתנה התורה ויצא הסדר השכלי לפעל שקודם זה לא יצא סדר השכלי אל המציאות 
בפעל ועתה יצא לפעל, היה עם זה קולות שהקול מורה על היציאה לפעל אשר לא היה קודם 

שזה ענין הקול כאשר אמרנו. ואין כל הדברים שוים, כי יש מציאות חסר ואינו מציאות שלם, 

אבל התורה היא מציאות שלם ואינה מציאות חלק לפי שהתורה היא צורת כל העולם והשלמתו 

כמו שאמרנו, ולכך נתנה התורה בחמשה קולות ולא נתנה בשנים ושלש כי חמשה קולות הוא 

הנה  לשמאל,  ולא  לימין  לא  נוטה  שאינו  שבתוכם  והאמצעי  צד  לכל  המציאות  ההתפשטות 

מורים חמשה קולות על יציאה לפעל שלם שהוא מתפשט בכל צד כמו שהיא התורה השלמת 

כל העולם" עכ"ל.

יב( קבלת שבת

ובזה יובן להפליא שמתחילין קדושת שבת קודש, בסוד "הקולות", כי באמת במשך ששת ימי 
המעשה הבריאה הוא כחפץ הנאבד שאין כאן קול כלל, וכשבא שבת קודש אזי נתגלה הקול, 

שזהו בחי' ביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו, )וכלשונו של המחשוף הלבן הנ"ל, שבמזמור לדוד הבו 

לה' דיבר דוד על מעלת שבת קודש, והעילוי הגדול הוא הנעשה לבריאה שעולה ומתיישבת ישוב גמור באצילות, כמו שאנו אומרים 

ביוצר דשבת וביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו, שהוא עולם הבריאה שנתעלה וישב על כסא כבודו באצילות עכ"ל(.

יג( ונודה אליו שהוא בראנו

וזה לשון הרמב"ן )הידוע בסוף פרשת בא( ולפיכך אמרו )אבות פ"ב מ"א( הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה 
שכולן חמודות וחביבות מאד, שבכל שעה אדם מודה בהן לאלהיו, וכוונת כל המצות שנאמין 

באלהינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, 

ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו, וכוונת רוממות הקול 

בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו 

לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו, וזו כוונתם במה שאמרו ז"ל 



-ט-    /שיחתלילשבת

ג ח(, מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול  )יונה  ויקראו אל אלהים בחזקה  )ירושלמי תענית פ"ב ה"א( 

עכ"ל 

יד( תורה צריכה קול

וברבינו בחיי )דברים י, ז( משמע שחולק על התפלה שאינה צריכה קול, אבל התורה צריכה קול, 
שניתנה  קול,  צריכה  שהתורה  לפי  רם,  בקול  תורה  דברי  כי  זה  "וביאור  לשונו  וזה  כמוש"כ 

בקול, שנאמר )שמות יט, טז( ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים, ולא בתפילה 

בקול אלא בלחש".

ובאליה רבה )או"ח סי' קא סק"ד(, וזה לשונו "ולא ישמיע קולו וכו'. דהוי מקטני אמנה גם למדו 
בתפילת  זה  כל  טוב  יום  מלבושי  בשם  כתבתי  ועוד  מזה,  זוטא  באליהו  ועיין  חנה  מתפילת 

קולם  שמגביהין  בהן  וכיוצא  בפיוטים  הארצות  אלו  בכל  נוהגין  אבל  בלחש,  עשרה  שמונה 

וצועקים בקול רם עד שהנכרים מלעיגין על זה. ונצטערתי מימי לדעת מאין בא זה המנהג כי 

מנהגן של ישראל תורה היא עד שהאיר ה' את עיני וראיתי דרמב"ן סוף פרשת בא שכתב בזה 

בחזקה  האלקים  אל  ויקראו  חז"ל  שאמרו  כמו  וכו'  בתפילות  הקולות  רוממת  וכוונת  הלשון 

מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול".

טו( אורו של משיח

ולדברינו יבואר היטיב דעיקר תכלית הבריאה הוא התגלית הש"י בתחתונים, שזהו בחי' יחוד 
קול ודיבור כנ"ל, בחי' הקול קול יעקב בזמן שהקול קול יעקב וכו', ש'קול דיבור' הוא בגימ' 

וכמוש"כ הרמב"ן שזהו תכלית כל היצירה  גלוי אלקות,  משיח, שזהו אורו של משיח, בחי' 

גלות  סוד  שזהו  רבה,  באליה  כמבואר  עלינו  מלעיגים  והגוים  בתפלה,  קול  רוממות  שיהא 

השכינה, אבל באמת התכלית הוא להרים קול, כדי שיתגלה כבוד מלכותו בעולם לתקן עולם 

במלכות שד-י.

טז( חתונה חמשה קולות

וזהו סוד החתונה, דמצינו שבהחתונה יש חמשה קולות )כמבואר בברכות ו', ב'( נגד חמשה קולות 
שניתנה תורה, ולדבירנו יבואר מאד שהנוק' בלי הדכר הו"ל כמו חפץ הנאבד כנ"ל )בחי' נשים 

סוד  וזהו  תורה(  מתן  בחי'  הוא  שהחתונה  תורה,  במתן  כנ"ל  ודיבור  קול  נעשה  וכשמתייחדים  קול,  נק'  שהדכר  קלה,  דעתן 

החתן ששומעים קולו שאומר הרי את מקודשת לי וגו', ששומעים קולו והיא מתקדשת אליו, 

שאז נתגלה קול ודיבור, יחוד הויה אדנ-י כמו במתן תורה )וחמשה קולות ועשרה מיני נגינה, הם אותו סוד 

נגד חמשה הפרצופים ועשרה ספירות הק'(, והקול נשארת אצלה שזהו בחי' הרוחא דשדי בגווה.



-י-

יז( קול שופר נגלית

וכל זה נעשה ג"כ בראש השנה ויוה"כ וכו', שנעשה אז היחוד השלם, שמתחלה בראש השנה 
נתגלה הקול שופר כמו במתן תורה, וזהו בחי' שופרות אתה נגלית, ויוה"כ יש חמשה קולות, 

שהחמשה תפלות של יוה"כ הם כנגד חמשה קולות, עד שנעשה הושע"ר שזהו בחי' הדבור, 

ובשמ"ע נעשה היחוד השלם יחוד קול ודבור כנ"ל.

)פרשת בא, ד"ה או יאמר ולכל בני ישראל( "או יאמר ולכל בני  דברים נפלאים בדגל מחנה אפרים  ועי' 
סוד  יצא  יין  נכנס  ס"ה.(  )עירובין  דרך  על  והוא  ר"ז  גימטריא  אור  במושבותם.  אור  היה  ישראל 

ימות  בכל  כי  והיינו  עילאה  אימא  עולם התשובה שהוא  הבינה שהוא  עולם  על  שהוא מרמז 

השנה יש בו זר לכן הוא רז והיינו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אומרים בלחש אבל ביום 

הכפורים נתגלה חמשה פעמים אור ונכנס יין שהיא אימא עילאה ויצא סוד ונעשה מן רז אור 

לכן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם ולכן אצל שמחת חתן וכלה הוא גם 

כן אל יתערב זר בשמחתו כי )שיר השירים ג", י"א( צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה היינו חתן 

לו  נקרא מלך שלם בעטרה שעטרה  וכשנשא אשה  גוף  פלג  רק  היה  ומתחלה  למלך  שדומה 

אמו היינו שהחתן נעשה בחינת אימא עילאה שמוחלין לו כל עונותיו ולכל הנלוים אליו והיא 

עטרה שעטרה לו אמו על דרך תבא אמו ותקנח את בנה ואימתי הוא בימי חתונתו, 

ויש בזה סוד עמוק כי ביום הכפורים שהוא סוד אימא עילאה יש בו חמשה תפלות ובחתן יש 
בו חמשה קולות קול ששון וגו' והוא בחינה יותר גדולה מיום הכפורים והבן ולכן גם כן אל 

יתערב זר בשמחתו כי נעשה מן זר אור והבן כל זה כי הדברים עתיקין" עכ"ל.

יח( קול החוזר

ולהבין עוד ענין הקול נעתיק כאן מדברי מוהרנ"ת )בהל' פריה ורביה הל' ג אות יט( וזה לשונו "כי עקר 
הבחירה, מתחיל מבחינת קול החוזר, כי שם עקר הבחירה כי בעשרה מאמרות נברא העולם 

וכו', כמו שכתוב, "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם", 'דבר ה', ו'רוח פיו', זה בחינת 

קולות ודבורים שכלולים בעשרה מיני נגינה שבהם נבראו כל העולמות כנ"ל, 

בדברי  כמבאר  כזביות,  ואמונות  ואפיקורסית  כפירות  מבחינת  הוא  הרע  היצר  אחיזת  ועקר 
זכרונו לברכה כמה פעמים שהיצר הרע נקרא אל אחר כפירות, כי עקר כלליות התורה  רבנו 

)מכות כד(, בא חבקוק והעמידן  זכרונם לברכה  והמצוות תלויים באמונה, כמו שאמרו רבותינו 

על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. וכמו שכתוב, "כל מצותיך אמונה". וכן להפך, עקר היצר הרע 

והתאוות והעברות חס ושלום הם בחינת פגם האמונה, בחינת אל אחר כפירות שנקרא היצר 

הרע כנ"ל, ועקר אחיזת הכפירות שהוא היצר הרע הוא מבחינת קול החוזר הנ"ל. 



-יא-    /תיפורימרשיות

כי אם היו הכל שומעים את הקול הישר בעצמו שהוא קול ה' בעצמו שברא בו כל העולמות 
כמו שכתוב,  לעד,  וכו'  וקימים  חיים  דבריו  כי  כלם,  כל העולמות  בו  הוא מחיה  ועדין  כלם, 

וכל  וארץ  שמים  ברא  שבהם  והדבורים  שהקולות  מ(.  )ישעיה  לעולם"  יקום  אלקינו  "ודבר 

וקולו לא נפסק עדין והם מחיין גם עתה כל העולמות  וקימים גם עכשו,  העולמות הם חיים 

כלם )וכמובא בשם הבעל שם טוב זכרונו לברכה. 

ואלו היו הכל זוכים לשמע את הקול הזה של השם יתברך שבו ברא את העולם ובו מקים את 
העולם כנ"ל, בודאי לא היה שום בחירה כלל, מאחר שהכל היו רואים ושומעים שהוא יתברך 

בעצמו מחיה את העולם ברוח פיו, אבל באמת זה הקול בעצם, שהוא בחינת קול הישר הנ"ל, 

תורה  מתן  אפלו בשעת  כי  במציאות,  בטלים  היו  קולו,  שומעין  היו  אם  כי  לשמע  אפשר  אי 

שהיו ישראל מזככים מאד במדרגה גבה מאד, אמרו, "כי מי כל בשר אשר שמע קול אלקים 

חיים וכו'", אם יספים אנחנו לשמע את קול ה' אלקינו עוד וכו'. 

כן אי אפשר לשמע את בחינת קול הישר בעצמו, ועקר בחינת השגת הקולות ששומעין  ועל 
ה'  ודין, בבחינת  יראה  יתברך שמו הוא מבחינת קול החוזר, שהוא בחינת  ואלקותו  מגדלתו 

יתברך נמשכת  וזהו בחינת הבחירה שמחמת שעקר השמיעה מגדלתו  יראתי,  שמעתי שמעך 

מבחינת קול החוזר כנ"ל, על כן יש בחירה, כי מי שהוא חכם אמת מטה דעתו אל האמת, כמו 

אבות העולם שהטו אזנם אל האמת עד שזכו להבין מהיכן נמשך בחינת זה הקול החוזר, עד 

שהשיגו והבינו שזה הקול החוזר אין לו מציאות בעצם, רק עקר הוא קול הישר שנמשך ממנו 

יצא  כן  על  הראשון,  הצמצום  מחצת  בחינת  לתוך  יתברך  הוא  שהמשיכו  מחמת  רק  יתברך, 

הקול, כביכול, בבחינת הכאה לתוך בחינת מחצת הצמצום, ועל ידי זה נשמע קול החוזר הזה, 

שהוא בחינת הדין, אבל באמת עקר הוא הקול הישר, כי זה קול החוזר אין לו שום מציאות רק 

שהוא החזרת קול הישר בעצמו, ועל כן דבקו עצמם רק לבחינת קול הישר, שהוא בחינת עצם 

חיותו יתברך המלבש בכל העולמות, וחברו ויחדו יחד, בחינת קול החוזר עם בחינת קול הישר 

ידי  על  החוזר,  בקול  הנאחזין  הכפירות  שהם  והקלפות,  הדין  אחיזת  כל  הפרידו  זה  ידי  ועל 

שידעו והאמינו שקול החוזר אין לו שום מציאות בפני עצמו, חס ושלום, רק הוא החזרת קול 

הישר בעצמו, כנ"ל עכ"ל.

שם עוד מהרנ"ת לבאר הדברים היטיב ואי אפשר להעתיק כאן כל דבריו הקדושים  והאריך 
)אות יט, כ, כא עיי"ש(



-יב-

סיפורי מעשיות

פרק ד

ענף ג

יֵֵּלְךאְלֵביתוֹאְויוִֹדיַעאְלָ	ִביואּוְקרוָֹביוא	.א ר1-שֶׁ ַהּישֶׁ ִהְתִחילּואְלִהְתָקֵרבאְלֵביתוֹ,אָ	ְמָרהאלוֹ,אשֶׁ שֶׁ ְך,אכְּ ַ	ַחר-כָּ
זו2ֹ,א האֲחׁשּוָבהאכָּ ּמוִֹליְךאִ	שָּׁ ראשֶׁ ֲ	שֶׁ םאֵיְצ	ּואִלְקָר	ָתּה,אבַּ כֻּלָּ ָעיו,אשֶׁ ְוָכלאְמֻידָּ

ַ	לא	וָֹתּהאִמיאִהי	אַעדאַ	ַחר5אַהֲחֻתנָּה6,אב.א ּל	אִישְׁ יאגַּםאִמּקֶדםאִהְתָנהאִהי	אִעּמוֹאשֶׁ עאלו3ֹאִמי4אִהי	א)כִּ ְךאִיְתַודַּ ְוַ	ַחר-כָּ
ּה. יםאִעמָּ ָ	זאֵיַדעאִמיאִהי	(-ְוִהְסכִּ

	ְטָר	ִסיןא]מלחים[אג.א לאַהמַּ ר7אֶ	תאכָּ כֵּ שַׁ תְּ זוֹ,אשֶׁ האכָּ האמוִֹליְךאִ	שָּׁ ַ	תָּ ראשֶׁ ֲ	שֶׁ ר-בַּ ָ	ְמָרהאלוֹ:אגַּםאַהּישֶׁ
ּה. יםאִעמָּ זוֹאְוִהְסכִּ האכָּ ֶהםאֵיׁשאלוֹאִנּשּׂוִ	יןאִעםאִ	שָּׁ לָּ ַהּסוֵֹחראשֶׁ ִפיָנה,אְלַמַעןאֵיְדעּו8,אשֶׁ ַהּמוִֹליִכיןאַהסְּ

רּואְמ	ד,אד.א כְּ תַּ ִפיָנה9,אְוָנַתןאָלֶהם,אְוִנשְׁ סְּ ָהָיהאלוֹאבַּ ְוָלַקחאַיִיןאטוֹבאְמ	ד,אשֶׁ

נַּ"ל,אה.א ְוהּו	אָהַלְךאְלֵביתוֹאְלהוִֹדיַעאְלָ	ִביואּוְקרוָֹביואכַּ

1 יושר מאן דכר שמיה, לכאורה שרצונה בכבוד הראוי לכלה, ולהלן מבואר שרצת כבוד 'כאשה חשובה'.

2 לכאורה מה היה רצונה בזה, אם להפטר ממנו ולברוח עם הספינה היה עוד אופנים לעשותה. ואם שיצאו כל קרוביו מכיריו 

וכו' ויראו כל הקהל ועדה את 'הפסידו' ועדר הצלחתו.

3 כעין זה מצינו באסתר המלכה.

4 לכאורה מה הקשר בזה שם יצאו לקראתה תגלה מי היא.

5 לכאורה כאן הוא קודם החתונה.

6 וכי מדרך העולם להתחתן בלא ידיעת יוחסין קודם החתונה, שלכאורה אם לא יודעים יוחסין מבטא שהחתן התפלא מחיצוניות 

והבן כאחשורוש.

ויתכן שזהו עומק כוונתה שלא אמרה לו מי היא, ואע"פ כן רוצה בה, וזה מבטא שכל הקשר שנוצר הוא קשר חיצוני בלבד.

7 מטראסין הם אנשים שפלים והדרך להודיע להם השמחה הוא רק בשכרות.

8 היכן מצינו בהודעת ענין מסוים על ידי שכרות, הלא הלשון 'למען ידעו' מבטא ישוב הדעת וכובד ראש ולא שכרות וקלות 

ראש.

9 מהו הסיבה שנזדמן כאן יין, והיינו שלא מסתבר כשנוסעים עבור מסחר נוסע האדם עם יין טוב וכו', הנהגה של יין משובח 

וטוב כשחוזרים מעסק משא ומתן עושים סעודה גדולה ומתבסמים, ולא בנסיעה לעסקים שיכולים לשתות ולאבד כל יוקר הזמן 

בלא לעשות כלום כידוע. 

ואולי הסחורה שקנה במשא ומן היה היין.

ואולי כמו שמצינו בחז"ל שיין המשומר שהמלאכים הזמינו.
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ְכרּוָתם.ו.א שִׁ ְכבּואבְּ ִפיָנה,אְוָנְפלּואְושָׁ רּו10אְוָיְצ	ּואִמןאַהסְּ כְּ תַּ 	ְטָר	ִסיןאִנשְׁ ְוַהמַּ

ִהי	אז.א ָהְלָכהא ָחה,א פָּ שְׁ ַהמִּ לא כָּ ִעםא ִלְקָר	ָתּהא ֵליֵלְךא םא שָׁ ַעְצָמםא ְמִכיִניםא ָהיּוא שֶׁ ּוְבעוֹדא
ִפיָנה. ַהסְּ ִעםא ָלּהא ְוָהְלָכהא ִוויְנְטן(,א ַהלַּ )ַהְינּוא ילוֹנוֹתא ַהוִּ הא ּוֵפְרשָׂ ָפר,א ַהסְּ ִמןא ִפיָנהא ַהסְּ יָרהא אְוִהתִּ

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא***

ענף ד

ָבר.ח.א לאַהּסוֵֹחר(אְול	אָמְצ	ּואדָּ ָחהאשֶׁ פָּ שְׁ לאַהמִּ ִפיָנהא)ַהְינּואכָּ 	ּואֶ	לאַהסְּ אְוֵהםאבָּ

א ןאַהנַּ"ל,אְמ	ד,אט. ְוָחָרהאְלַהּסוֵֹחר,אֲ	ִביאַהבֵּ

ִלי,אי.א ֲ	ִמיןא תַּ ְוָ	ַמר(:א ָצַעקא ַהנַּ"ל,א ִפיָנהא ַהסְּ ִעםא 	א בָּ ָהָיהא שֶׁ ַהנַּ"ל,א ַהּסוֵֹחרא לא שֶׁ ןא ַהבֵּ )ַהְינּוא ְו	וֵֹמרא צוֵֹעקא ְוהּו	א
ָבר. ֵהֵב	ִתיאְסִפיָנהאִעםאְסחוָֹרהאְוכּו'-אְוֵהםאֵ	יָנםארוִֹ	יםאדָּ שֶׁ

א ּכוִֹרים,אי	. 	לא	וָֹתם,אְוֵהםאׁשוְֹכִביםאשִׁ 	ְטָר	ִסין!אְוָהַלְךאִלשְׁ ַ	לאְלַהמַּ שְׁ ְוָ	ַמראלוֹ:אתִּ

א ָללאֶמהאָעַבראֲעֵליֶהם11,איב. ַ	לאָלֶהם,אְוֵ	יָנםאיוְֹדִעיםאכְּ ְךאִנְנֲערּואְושָׁ ַ	ַחר-כָּ

א לאַהנַּ"ל12,אְוֵ	יָנםאיוְֹדִעיםאֵהיָכןאהּו	.יג. ֵהִבי	ּואְסִפיָנהאִעםאכָּ ַרקאיוְֹדִעים,אשֶׁ

10 על ידי שיצאו יכלה לברוח, אבל צריך לדעת מה חשבה הבת הקיסר מה התעולת בשכרתם האם שתוכל לברוח אתם, כמו 

שעשתה בהמשך עם הי"א בנות השרים שברחה עמהם. או שהיא חשבה להוציאם בשכרתם, וכמו שהסתיים המעשה.

11 עי' בעל שם טוב )לך לך אות ט( שמעתי ממורי משל וכו' שהיה בדרך יער מושב לסטים, והיה מאוד סכנה לכל עובר דרך שם, 

ונזדמן ח( שהלכו שנים דרך היער ההוא, אחד היה שיכור כשכרותו של לוט, ואחד היה בדעת מיושבת, ולשניהם פגעו הלסטים 

וחסמו וגזלו והכום ופצעום, ונשאר להם רק נפשם לשלל, ובעברם לשם ולהלן פגעו אנשים באלו השנים, 

אין שום סכנה כלל, ושאלו אותו מה אלו  והשיב שלום  או לא,  לזה השיכור איך עבר דרך היער בשלום  וקצת מהם שאלו 

הכאות וחבורות ופצעים, ואינו יודע להשיב, וקצת שאלו לזה הפקח ואמר ח"ו, ושיזהרו, כי יש לסטים והאריך באזהרתו להם, 

והנפקותא בזה שזה הפיקח ידע להזהיר אחרים שלא ילכו שם כי אם בזריזות ומזויינים וכיוצא, מה שאין כן זה השיכור אינו 

יודע להזהיר כלל:

וכך הצדיק עובד ה', יודע ממלחמת היצר הרע, ומלסטים שבדרך עובד ה', שהוא מסוכן, ותמיד חיי צער יחיה, איך להנצל 

ממצודתו ויודע להזהיר אחרים מסכנת לסטים זה, יוסיף דעת יוסיף מכאוב, מה שאין כן הרשע ששמח בשמחת יצר הרע תמיד 

ואומר שלום כי אין סכנה בזה העולם וכו': )תוי"י פ' תבא דר"ב ע"ג(:

12 אם כן היה לאביו להאמינו שהביא ספינה עם סחורה ובת, שגם המטראסין מעידים כן.

ואולי לא סמך עליהם, היות ולא ידעו לספר מה עבר עליהם, שהרי היו שיכורים.
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א ּנּואָנעאָוָנד,יד. ָניואְוָהַלְךאִממֶּ יתו14ֹ,אְול	אָיבוֹ	אְלֶנֶגדאפָּ נוֹ,אְוִגיְרׁשו13ֹאִמבֵּ ְוָחָרהאַהּסוֵֹחראְמ	דאַעלאבְּ

א תאֵקיָסראַהנַּ"ל(אָהְיָתהאהוֶֹלֶכתאַעלאַהיָּם15א.טו. אְוִהי	א)ַהְיינּואַהבַּ

13 צ"ע על מה גירשו הרי הבן מרצונו נסע לסחורה ולא אביו ציווהו על כך ואפילו אם היה מפסיד הסחורה הלא לא כל סוחר 

מצליח ובפרט שהבן הצליח ורק לבסוף נכשל.

אולי גירשו על שחשדו בשקר וכפי שכתבנו לעיל שלא האמין להמטראסין.

14 ראה לעיל מ"ש שאם היה לבנו חשש לאחר הסתלקות אביו וכו', כאן הוכיח את עצמו, שהרי בדרך כלל בן יחיד אין מסלקים 

ומרגשים אותו בעבור הפסד ממון, ובפרט שלא נתן לו כל רכושו אלא חלק עם ספינה. ולפי מה שכתבנו לעיל אין בזה הוכחה, 

שהרי יתכן שסילקו משום שחשדו בשקר.

15 נמצא שהיא שבה למצב הקודם רק שבן המלך אינו עמה.

ויתכן לומר שזה הכוונה 'הולכת על הים' ועל פי מה שנתבאר לעיל פ"ג בהערה שים מבטא חיפוש של הזיווג ורצתה לקיים את 

הקשר ביניהם.
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מרפא לשון

הקדמה ופתיחה לספר מרפא לשון

א. זכה דורינו 

בו  קובעים  והרבה  ישראל,  תפוצות  בכל  מאד  נתקבל  חיים  חפץ  הקדוש  שהספר  דורנו  זכה 
בו,  שנאמר  מה  לקיים  קושי  מורגש  ועדיין  וכמשמעו,  כפשוטו  וטף  ונשים  אנשים  שיעורים 

מהו  הדברים  שרשי  לחקר  לרדת  וצריך  ולקיים,  ולעשות  לשמור  וללמד  ללמוד  בחי'  שיהא 

הקושי של עם ישראל קדוש, ומה הן הנסיונות שעוברים כדי ליזהר באמת בשמירת הלשון.

ב. שנאת חינם

)שכבר דברנו בו כמה פעמים( שידוע שבית המקדש נחרב עקב חטא  להקדים שאלה עצומה  ונראה 
הרע  לשון  עקב  נחרב  ראשון  בית  ואפי'  ב(  נז,  ובגיטין  ב  ט,  ביומא  )כמבואר  הרע  ולשון  חנם  שנאת 

כמבואר ביומא )שם( שהיו דוקרין זה את זה וכו', )וכמו דמבואר שם דאע"ג שלא היה לשון הרע אצל העם, מ"מ 

אצל נשיאי ישראל היה מצוי חטא הלשון( והנה אחר שנחרב הבית נשאר הישוב בארץ ישראל )כמו שהיה גם 

אחרי חורבן בית שני( בהנהגתו של גדליה בן אחיקם. 

ואמרו חז"ל שעיקר הפגם של גדליהו בן אחיקם היה משום שלא רצה לשמוע להלשון הרע 
שאומרים, וכמוש"כ בירמיהו )מ( שלא האמין גדליה ואמר ליוחנן בן קרח "שקר אתה דובר", 

ואמרו  הישוב.  כל  ונחרב  נהרגו  ולבסוף  מישראל,  אחד  על  הרע  לשון  שום  לקבל  רצה  שלא 

עקב  שנחרב  שני  בבית  רואין  וכמו"כ  סא(  )נדה  הישוב  החריב  שגדליה  כאילו  שנחשב  חז"ל 

חסידותו של זכריה בן אבקולס שלא רצה להרע להרשע שהלשין )וכרבר כ' על זה במסילת ישרים פרק כ' 

עיי"ש(.

זה הוא פלא דאיך יתכן שמצד אחד רואים מה חמור הדבר הוא לשון הרע שע"ז נחרב  וכל 
הבית, ומצד שני רואים שדייקא על זהירות יתירה משמירת הלשון נחרב שארית יהודה, ובבית 

שני נחרב הבית עקב רבוי זהירות בבין אדם לחבירו במעשה דזכריה(.

ג. זהירות יתירה

אמנם יש כאן פתח נורא להבין כל הקושי של שמירת הלשון וגודל הנסיון בזה, דבאמת בכל 
נצירת  ילך אדם בדרך של  נגד שום בר ישראל, והנה אם  הזהירות מלשון הרע שאסור לדבר 
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יהיה  על שום אדם מישראל  לדבר  ויפסיק  כלל,  בלי לעשות אבחנות  קיצונית  בצורה  הלשון 

עוולות  רואה  אדם  כל  שהרי  לגמרי,  מהמציאות  תלוש  הזמן  במשך  עצמו  ירגיש  שיהיה,  מי 

והירא שמים  מזה,  בוודאי מצטער  הרי  כבוד שמים  ליה  אדם שאיכפת  הוא  ואם  עיניו,  לפני 

)ויחמיר אפי' שלא לדבר ע"ז אפי' בלי להזכיר שמות  שמפחד מאיסור ינצור לשונו ולא ידבר על שום עול, 

וכיו"ב( שמפחד שלא יכשל באיסור לשון הרע החמור.

ד. יראי השם

וכמו שבני ישראל הכשרים והיראים נזהרים בתכלית הזהירות שלא להכניס שום מאכל שיש 

איזה ספק ונדנוד חשש, ומחמירין על עצמם להשתמש רק בהשגחת הכשר הטוב ביותר, כמו"כ 

שיהא  ומוטב  איסור,  ונדנוד  מכל חשש  פיהם  לשמור  שרוצין  מרגישין  הלשון  בענין שמירת 

הבריאה  טבע  בעניני  רק  ידבר  דעלמא  ובמילי  תורה,  בדברי  רק  לדבר  ויזהר  ימיו,  כל  שוטה 

חדשות שיש אצל אומות העולם, או שידבר רק דברים שאין בזה ענין לאף אחד ואין בזה שום 

נפקא מינה.

ה. עולם הבירורים

אבל באמת יש כאן איזה הרגשה עמוקה בלבד של האיש הירא שמים באמת, שאנשים כאלה 

אין עושים שום בירורים, שזהו בחי' אדם שאינו מעורב עם הבריות, שאי אפשר לדבר עם אדם 

ואע"ג  יכשל באיסור לשון הרע,  בורח מפחד שלא  דבר  נושא שבעולם, שבכל  כזה על שום 

דבוודאי אשרי לו ואשרי חלקו שנזהר כל כך מחשש איסור, מ"מ יש גם הרגשה שאינו מחובר 

להעולם ואינו עושה בירורים שצריכים לעשות.

ו. חוסר חיבור

על  העומדים  שונים  ענינים  אודות  ביתו  בני  אותו  ששואלין  היהודי  בבית  לדגומא  וכמו 

לשום  להכנס  מוכן  שאינו  להם  עונה  דבר  בכל  והוא  לזה,  התייחסות  לדעת  שצריכין  הפרק 

להזהיר  כדי  לדבר  מתיר  חיים  ואע"ג שהחפץ  כלל,  אחרים  על  מדבר  ואינו  הרע  לשון  חשש 

להתרחק  לו  ומוטב  האריות,  ללוע  להכנס  מפחד  הוא  הרי  חיים,  אורחות  וללמדם  ביתו  בני 

לגמרי מהלשון הרע, ולצאת נקי וטהור מכל עסקי בין אדם לחבירו, אבל יש כאן צעקת הלב 

שחסר כאן חיבור ואיכפתיות ממה שנעשה, ובמדת מה נכנסים עי"ז ללב אבן, ולריחוף מסויים 

ולניתוק מכל הסובב את איש הישראלי, בענינים רוחנים וכבוד שמים.
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ז. חיבור ופירוד

ועד כדי כך נעשה כאן הרגשה קשה )כמבואר בפנים הספר בכמה מקומות( שעיקר הפגם הלשון הרע הוא 

הפירוד והניתוק מישראל, ואיש כזה שאינו מוכן לדבר על שום נושא שיכול להצמח מזה איזה 

נדנוד קל של לשון הרע, הרי ג"כ במדת מה במציאות של פירוד, שעיקר החיבור בין האנשים 

הוא ע"י הדיבור בהפה, והוא אינו מוכן לפתוח פה בשום נושא, ואי אפשר לדבר בו רק דברי 

תורה ונמצא שבדרגת עולם העשיה אדם כזה הוא בבחי' בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, בחי' 

הוא קלקלתו, שמרוב  ונמצא תקנתו  מנותק מהסביבה,  להיות  כמו בעל הלשון הרע שעונשו 

רצונו להחמיר בלשון הרע נעשה מנותק מכל הסביבה וחי לעצמו במין ניתון.

ח. הבדלה

ולהשמר  ומדריך אותם להזהר  אינו מחנך  וצאצאיו, הרי  ביתו  בני  נמצא עם  כשהוא  ובפרט 

ממי שצריכין ליזהר, ואינו עושה שום "הבדלה" בין מקיימי מצוות בהידור ובין מי שמתרשל 

קצת ח"ו, )ירושלמי ברכות לט, ב( בחי' אם אין דעת הבדלה מנין, שעיקר הבירורים עושים בבית ע"י 

"הבדלה", שיודע להדריך עם מי להתחבר וכו'.

ט. בתוך עמי

נבוא לבאר לעובדא ולמעשה, שזהו כל הקושי של שמירת הלשון, שאי אפשר לבוא   ובזה 

צריכין  אנו  כרחך  שעל  שבארנו  וכמו  נדנוד,  מכל  לגמרי  להתנזר  אסורות  במאכלות  כמו 

להתחייחס להסובב אותנו, כי זהו מקום הבירורים שלנו ואין מנוח מלהתעסק בזה, וכאן הוא 

מקום הבחירה שלא ידבר מלה יותרת, ושלא ידבר שלא כהלכה רק כפי המבואר בהלכות של 

ובאיסור השמיעה ושלא להאמין להלשון הרע, שכל אחד מהם הוא עבודה בפני  )הן באיסור דיבור לשון הרע,  החפץ חיים 

עצמו, ושלא להוציא שם רע, ושלא להגזים יותר ממה שראה וכו' וכו'(.

י. ביד הלשון

)משלי יח( מוות וחיים ביד לשון, שבתורה נראה ראה נתתי לפניך את החיים  סוד הפסוק  וזהו 

הבחירה  מקום  שעיקר  במשלי  הפסוק  לנו  מגלה  וע"ז  יט(  ל,  )דברים  בחיים  ובחרת  וגו'  והמות 

החיים והמוות, הם ביד הלשון, שאי אפשר להשתמט ממנה, כי שם הוא מקום הבחירה )וסימנך 

מילתא שהחטא הראשון היה החטא הלשון אצל אדם וחוה(, ובזה יובן היטיב גודל הנסיון שמצד אחד צריכין 

לדבר וכל החיים תלוי בהדבור.
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יא.  התאפקות

ומכל דברינו יובן שאין התכלית להיות "שותק", שבאמת צריכין לדבר שהדיבור הוא מקום 
החיבור, מקום גלוי אלקות )שהפה הוא מקום השכינה כידוע(, וכמוש"כ רבינו יונה שם על הפסוק )הנ"ל( 

וזה לשונו "מי שאוהב הלשון, והוא האיש החפץ לדבר תמיד, ישתדל לקבל תמיד שכר עליו, 

כי  הרבה,  שכרו  ויהי  הלשון,  פרי  ויאכל  ואמת,  ושלום  חיים  ותוכחות  החכמה  בדברי  וידבר 

ויזהר  יעשה ככה  ירבה שבח, אם  כן  ואחרי שהוא אוהב לדבריו כרב דבריו  ביד לשון,  חיים 

מלשון הרע, כי מות בידו, וברב דבריו לא יחדל פשע וסבה שתורידהו לדרכי מות".

ומובן מדברי רבינו יונה שאין התכלית להיות שותק, כי אדרבה כל התכלית של החיים תלוי 
ביד הלשון ושם הוא מקום הבירורים, שמקום הבירורים הם סוד החיים, רק שיזהר מהמוות 

שלא ידבר לשון הרע.

יב. צדק תדברון

)פט, ב( עה"פ האמנם אלם צדק תדברון מה אומנותו  מאמר הצדיקים זי"ע במס' חולין  וידעו 
של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה כן ת"ל צדק תדברון, שלכאורה 

רק  תורה,  ללמוד  מצוה  בוודאי  הלא  כן  תורה  לדברי  אף  יכול  אמינא  ההוא  מהו  מאד  תמוה 

שהיה ההוא אמינא שכיון שהדיבור הוא דבר עדין כל כך יכול שיהא אוחז עצמו יותר במדת 

יחסוך  ולא  הפרטים,  כל  ידבר  תורה  בדברי  שאדרבה  דהיינו  תדברון,  צדק  ת"ל  השתיקה, 

בדיבורים, ובכל זאת יעשה עצמו כאלם בדברים בטלים, וזהו עומק הקושי שמצד אחד מדבר 

ומה שלא צריך  יצמצם עצמו מאד שלא לדבר מה שאסור  ומצד שני  דיבורים בשפע,  האדם 

לדבר.

יג. אזמרה

בעודי",  לאלקי  "אזמרה  עבודת  כל  שם  יש  והבחירה,  הבירורים  מקום  הוא  שהפה  וכיון 
שישמח בכל קצת שנזהר מלדבר לשון הרע ורכילות, כי אין המעלות הטובות נקנות ביום אחד, 

יעזור הש"י  וברבות הימים  ואין להתייאש כלל, גם כשרואה הקשיים  וקם,  יפול צדיק  ושבע 

שיהיה שמור מעון זה, ויצעק ויתפלל להש"י אלקי נצור לשוני מרע וגו' )וכידוע שיחת רבינו בזה שאי 

אפשר לבוא למעלות ומדות טובות ביום אחד וצריכין המתנה(.

יד. מלך במשפט 

ובזה נבין מעשי הוי'ה הנוראים שהיו בעת החורבן שדייקא אז שנחרב הבית עקב חטא הלשון 
ולשמוע  לדבר  שצריכין  ומה  הבחירה,  במקום  לחיות  רק  מנוס  שאין  לגדליהו  הש"י  הראה 
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יפול להיפוך שלא יעשה הבירורים,  ירצה לדבר ולשמוע  מוכרחין לדבר ולשמוע, כי אם לא 

דייקא  עומד  ישראל  שארץ  כט(,  )משלי  ארץ  יעמיד  במשפט  מלך  כי  המשפט,  פגם  בחי'  שזהו 

כשעושין בו משפט, ולכן היה גדליהו מוכרח לדאוג על ביעור הרשע, וכשלא עשה כן נחשב 

רח"ל כאילו הוא עשה כל ההריגות )וכמו"כ בבית שני אצל זכריה בן אבקולס(.

טו. מלכות פה קרינן

ולא לשמוע,  לדבר  ולא  לברוח מהמערכה  הלשון  לנו שאין העצה בשמירת  מורה  זה  כל  כי 
כי על כרחך אנו צריכין להתייחס נכונה לכל דבר, והיסורים האלה הם יסורי הבחירה, שבזה 

דייקא אנו עובדין את הש"י ומגלין מלכותו בעולם )מלכות פה קרינן ליה(.

טז. גילגולים קודמים

נבין סוד נורא שהארכנו בזה במקו"א בסוד הגלגולים, שנותנין לאדם טבע הפוך ממה  ובזה 
שהיה לו בגלגול הקודם ובזה דייקא מתקן העון, לדגומא מי שהיה בעל לשון הרע ומחלוקת 

בגלגול הקודם נונתין לו בגלגול הבא טבע ששונא הלשון הרע והמחלוקת, ובכל זאת מנסין 

אותו דייקא בעון זה שעל כרחך נופל עליו הרבה מחלוקת ולשון הרע, וצועק להש"י מה זה 

בידי ואין אני חפץ בזה כלל, ובזה מתקן העון של הגלגול הקודם, שדייקא באופן כזו טועם 

טעם המר של הלשון הרע וסובל ושותק, ובזה מצדיק עליו את הדין )והבן והדברים ארוכים ואכמ"ל( .

וכמו"כ יש בחי' זו בגדליהו בן אחקים שאחר כל הסבל שנעשה בעת החורבן עקב המחלוקת 
ולשון הרע )כמו דחזינן בירמיה כל הנעשה אז באופן נורא( ואז כשכבר נשאר רק שארית קטן רצה גדליה 

זהו  באמת  אבל  הרע,  לשון  לשום  האמין  ולא  הרע,  ולשון  מחלוקת  שום  בלי  בשקט  לחיות 

דייקא תיקונו שיעשה הבירור ויקפוץ על כרחך לתוך הלשון הרע ולעשות את התיקון שצריכין 

לתקן, ובזה מתקן הלשון הרע שהיה והבן.

יז. שלום ודעת

לעיקר המכוון מכל דברינו כאן, שיש אדם שהוא בר דעת, ואינו יכול לסבול עוולות,  נחזור 
וכשרואה איזה עולה מרגיש צורך לתקן ולגעור וכו'. וכמוש"כ רבינו ז"ל )באות צד שיחת הר"ן( "דע 

כשיש שלום בעיר הוא מפני שאין בר דעת בעיר הזאת, כי 'אם אין דעת הבדלה מנין', אבל 

ויש  בו,  ודבקים  דעת  דהינו שיש אנשים שנוטים להבר  יש הבדלה  אזי  בעיר  בר דעת  כשיש 

אנשים שחולקים עליו". 



-כ-

הגדול  כל  בחי'  מעלתו,  לרוב  בא  וזה  הרע,  לשון  של  נסיון  מאד  גדול  דייקא  אצלו  ובאמת 
נב(, והרבה פעם נחלש דעתו כשרואה הפחותים במעלה שהם  )סוכה  יצרו גדול הימנו  מחבירו 

נזהרים כל כך שלא לדבר לשוה"ר, והוא נכשל בזה פעם אחר פעם, אבל באמת צריך לדעת 

ואינו  היטיב מה שקורה,  דעת", שמבין  "הבר  זה  אצל  דייקא  שייך  והבחירה  הבירור  שעיקר 

יכול לומר בקלות כולם אהובים כולם ברורים וכו', שהרי רואה העוולות שנעשין )שכשיש דעת יש 

הבדלה כמאמר חז"ל(. 

אבל מצד שני אסור לו ליפול בדעתו, כי צריך לדעת שעיקר הבחירה של מוות וחיים, נמצא 
דייקא אצל זה הבר דעת, כי לו יש הנסיונות הגדולים, שמצד אחד יכול לתקן פגם המשפט, 

ולהציל עשוק מיד עושקו, ולקיים ובערת הרע וגו', ומצד שני עליו להזהר בקדושת פיו שלא 

לדבר רע שלא לצורך ושלא כהלכה על אדם מישראל, שזהו עיקר הבירור והבחירה של איסור 

לשון הרע, ובזה תלוי כל המשפט )ויובן בזה במעשה דגדליה שהיה בראש השנה כמבואר בבית יוסף וכבר הארכנו 

בזה במק"א, כי זהו כל הראש השנה לתקן המשפט, וכמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"ת תורה א', שכשאדם יושב לדבר על חבירו זהו ראש 

השנה עיי"ש(.

יח. מרפא לשון

לשה"ר  של  האיסורים  כך  כל  לו  קשה  שאינו  נפש  יש  נפשות,  סוגי  כמה  דיש  הענין  סיכום 
ורכילות, כי הוא אוהב את כולם ומכבד את כולם וכו', אבל לזה האיש יש סכנה גדולה שאינו 

נפש  סוג  כמו"כ  ויש  דקלי',  חסד  בחי'  והוא  וצמצומים,  לגבורות  שצריכים  הבירורים  עושה 

שאין לול אפשרות לעמוד בתוך הבירור, ונוח לו לברוח מכל סוג של דיבור על אחרים, וכל זה 

עדיין רחוק מהשלימות, ועיקר העבודה של "מרפא לשון" הוא דייקא בהנפשות שהם עושים 

הוא  ושם  להבחין  ויודעים  הבריות  עם  ומעורבים  העולם  בתוך  היטיב  נמצאים  והם  הבירור 

עיקר מקום הבחירה, שע"ז צריכין אריכות של "מרפא לשון" באור הצדיקים שע"ז נועדו כל 

המאמרים בספר הנוכחי.
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והלכת בדרכיו

א. בינו לבין קונו

יש כל מיני עבודת  כי  ודק מאד,  כי ענין המדות טובות, הוא ענין עדין  בארנו במקו"א  כבר 
הש"י שאפשר למשש בה, שבתורה יש בה ממשות, שכל אחד כשזוכה ללמוד, אזי התורה הוא 

דבר של אתגליא, שאפי' כשלומד ואינו מבין הרי סוף כל סוף ניכר שישב ולמד גמרא זו או 

לימוד אחר, ועושין סיום וסעודת מצוה לגמרה של תורה. 

ובקשות,  תחנות  מלא  בפה  ואמר  שבקש  ממשית,  עבודת  הוא  שאפי'  התפלה  ענין  וכמו"כ 
וכמו"כ יכולין לראות שנתמלא בקשתו שהתפלל ונענה, וכמו שרואין בעת צרה רח"ל ששופכין 

לבו לפניו ית', והש"י עונה לכל קוראיו ונעשה ישועה. 

טובות,  המדות  עבודת  הוא  ניכר,  ואינו  ונעלם  טמיר  של  עבודה  שהוא  היחידה,  והעבודה 
בו  לפגוע  לא  מאד  ונזהר  חבירו  את  מצער  ואינו  חבירו,  על  כועס  ואינו  מתאפק  שהאדם 

הש"י  עבודת  הוא  זה  שכל  חבירו  בצער  ומשתתף  רחמנות  לו  שיש  או  ח"ו,  דעתו  ולהחליש 

יכול  אינו  עצמו  שהאדם  אלא  זו,  בעבודה  מבחינים  אחרים  שאין  רק  שלא  גדולה,  בהעלמה 

להבחין בעדינות המדות טובות שיש לו.

ב. ירושה לו

ובפרט כשבא מבית של מדות טובות, ונולד בירושה עם תכונות של מדות טובות, הרי האדם 
עצמו אינו מבחין בכך שקיבל מבית אביו או אמו איזה תכונות מיוחדות, שכל העבודה של 

מדות טובות הוא בלבל פנימה, ואין לזה בטוי מוחשי בעולם המעשה.

ג. גאונים במידות

ושאלו  מהצדיקים,  לאחד  שנסע  מפורסם  גאון  ישראל  מגדולי  מאחד  המעשה  שידוע  וכמו 
אותו הרי אתה גאון גדול ואיך אתה מסוגל לנסוע לאחד שאינו ידוע כלל על מדרגותו בתורה, 

וענה הגדול הזה ואמר הבקיאות שלנו הוא בסוגיות עמוקות ביורה דעה ובחושן משפט ובאבן 

העזר וכו', אבל הצדיק הזה הוא גאון באהבת ה' וביראת ה', ויש הרבה פרשיות בתורה כמו כל 

ספר בראשית וכו' והרבה מספר דברים וכו', שעוסקין בסוגיות אלו, וסוגיות כאלו אני צריך על 

כרחך להגיע להצדיק הזה. 
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אבל באמת מובן התמיהה הגדולה שיש לאנשים, כי סוף סוף אין זה אלא דברים שבלב, שהרי 
אחד  על  בגמ' שהיה משתבחין  וכמו שרואים  בתורה,  יודע  אם  לבחון  בתורה אפשר  גאונות 

)עי' ב"ק דף מ, א  שהוא אדם גדול, ואמר לו כשיבא לידך הביאוהו לידי, ואז ראו גדלותו בתורה 

על ר' אחא בר יעקב, ונדה יד, על רבי יוסי ברבי חמא, ובנדרים כב, וקידושין כט(, משא"כ במדות טובות שהוא דבר 

פנימי ואי אפשר לדעת בזה, וכמו שרואים שאמר הש"י לשמואל )ש"א טז( אל תבט אל מראהו 

ואל גבה קומתו כי מאסתיהו )וכמו שאמרו שהיה חסר במדות טובות שהיה רגזן מפסחים דף סו, ב( כי לא אשר 

יראה האדם, כי האדם יראה לעינים והוי'ה יראה ללבב.

ד. קודש הקדשים

עבודה זו של המדות טובות, הוא עבודת קודש הקדשים, שיש שם הכרובים, שהוא  ובאמת 
בחי' אפי רברבי ואפי זוטרי )סוכה ה, ב( כמוש"כ שם "פני תינוק", שהוא מה שנקרא זו"ן בשפת 

האריז"ל, בחי' חסד גבורה תפארת וכו', שהוא מקום המדות, וכמו שקוה"ק הוא מקום הסתר, 

מקום שאין מי שיכול לראות ולהסתכל שם, כמו"כ הוא סוד המדות טובות, שהוא מקום הסתר 

והצנוע מעיני הבריות, וכמו שבארנו, בחי' והוי'ה יראה ללבב, שמקום הקוה"ק הוא פנימיות 

בני ישראל, בחי' לב ישראל. 

ה. עזר כנגדו

שכל זה הוא בחי' האשה, וע"ז נאמר )בראשית ב יח( אעשה לו עזר כנגדו, שבפשטות יש לפרש, 
שע"י העזר של האשה נעשה לו כל צרכיו, וכמו שהאריך בתנא דבי אליהו במה שכל מה שיש 

להבעל הוא רק על ידי האשה )עיי"ש בתנד"א פרק ט' 16(

אבל בסוף מסיים התנא דבי אליהו וזה לשונו "נשא אדם אשה טובה ומיופה הוא שמח בה. 
נשתנה יפיה אז מבקש לישא אחרת עליה אבל אתם אין אתם כן אהובים אתם לי מתחלה ועד 

16 תנא דבי אליהו )רבה פרק ט( פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש הגדול שבירושלים לפני החכמים ואמרתי להם רבותי 

עפר אני תחת רגליכם אומר לפניכם דבר אחד ואמרו לי אמור, ואמרתי אבי שבשמים יהא שמך הגדול מבורך לעולם ולעולמי 

והנחמות( שאמרת לאדם לא אמרת אלא  )נ"י  רוח מישראל בכל מקומות מושבותם שכל הטובות  קורת  לך  ותהיה  עולמים 

בחכמה ובינה ודעה והשכל שנאמר )בראשית א( ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו עזר להעמידו 

על רגליו ועזר להאיר עיניו. 

אמרו לי תן טעם לדבריך אמרתי להן אני נותן טעם לדברי ואמרתי להן רבותי חטין ושעורין עד שלא נעשו ולא נטחנו ברחים 

הם אינן כלום אלא עצים בלבד ואמרו לי הן ואמרתי להן אם נותנן אותם אדם לאשתו ותקנתן ועשאתן וטחנן ברחים והוציאה 

מהם את הפת פת יפה, או שהיא עשתה לו מן בשר שמן או מן חלב שמן אכילות טובות שבעולם והוא אוכל, וכן פשתן אינו 

כלום אלא עשבים ואמרו לי הן. 

ואמרתי להם אם נותן אדם פשתן לאשתו וארגה ממנו בגד, ולא עוד אלא שמוציא ממנה פריה ורביה לעולם. ועוד כדי שלא 

ינאף ממקום למקום אלו ארבעה דברים שהאשה עושה לבעלה ואם הוא )נ"י כבר( נותן לה לחם ומאכילה. והלא לבהמה ולחיה 

ולעופות נותנין כל העולם מזונות. לכך נאמר אעשה לו עזר כנגדו עזר להעמידו על רגליו עזר להאיר עיניו.



-כי-    /והלכתבדרכיו

סוף לעלם ולעלמי עלמיא שנאמר )הושע ג( ויאמר ה' אלי עוד לך אהב אשה אהובת ריע ומנאפת 

כאהבת ה' את בני ישראל" עכ"ל.

שבא אליהו ז"ל ומרמז שהאישות האמיתית הוא כדוגמת אהבת הש"י לישראל שאינו תלויה 
בדבר, שכל זה הוא בחי' מדות טובות קודש הקדשים, שיש אהבה עצמית, שיש אשה הטוחנת 

אהבה  בחי'  קוה"ק,  בחי'  שהם  ואשה,  בעל  יש  אבל  לבעלה,  עזר  היא  ובזה  וכו',  ומבשלת 

שאינה תלויה בדבר שזהו המדות טובות, שאי אפשר לראות שם כלל, כמו שבקוה"ק הרי הוא 

זה  יא ב( שנקרא קוה"ק חדר המ', שכל  ב'  )מלכים  וחזינן  יהיה באוהל מועד,  וכל אדם לא  בחי' 

הוא מקום הסתר והצנעה, ששם אי אפשר למשמש מהו התועלת והתוצאה המעשית, ושם הוא 

השלימות האמיתית של אעשה לו עזר כנגדו בפשוטו ממש.

ו. כתר שם טוב

שישי שלא כתרים כתר תורה שהוא בחי' המנורה, וכתר כהונה שהוא מזבח הקטורת,  וכמו 
יום  וכתר מלכות שהוא בחי' השולחן, שכל אלה הנמצאים בהיכל נכנס שם כהן הדיוט בכל 

לעשות עבודתו. 

אבל הקוה"ק הוא בחי' כתר שם טוב שעולה על גביהן, ששם הוא בחי' המדות טובות כנ"ל, 
שורש  דייקא  שני משום  ומצד  השני,  על  ומרחם  ונותן  מוותר  מה שאחד  לראות  שאי אפשר 

החיים, שזהו בחי' המדות טובות של אהרן הכהן שנכנס לקוה"ק אחת בשנה.

ז. השיתוף השלישי

השותף  מקום  הוא  שם  כי  והצנע,  בהסתר  הם  טובות  המדות  אזי  ואשה,  בעל  כשיש  והנה 
השלישי, וכשזוכין לראות דור ישרים, דור של מקיימי תורה ומצוות, ובפרט כשזוכין לראות 

דור של מדות טובות, אזי רואין השותף השלישי, שזהו בחי' יהי רצון שתשרה שכינה במעשי 

ידיכם )שמות לט, מג, ברש"י וחז"ל(, שעיקר המעשי ידיכם של האדם, זהו בניו ובנותיו, כמאמר חז"ל 

)שבת לב( איזהו מעשה ידיו זהו בניו ובנותיו, 

ובנות  בנים  אלא  אדם  של  ידיו  מעשי  אין  וביתא(  אלפא  מדרש  ח"ב  מדרשות  )בתי  המדרש  וכמאמר 
וכל  יעקב,  קדוש  את  והקדישו  שמי  את  יקדישו  בקרבו  ידי  מעשה  ילדיו  בראותו  כי  שנאמר 

זוכה  אזי  קוה"ק,  מקום  טובות,  במדות  מתעסקים  ובנותיו  בניו  כשרואה  ביותר  מתקיים  זה 

לראות השותף השלישי שזהו בחי' המדות טובות, שהיה מקודם מוסתר ומוצנע, וזהו השמחה 

הגדולה, שמתקיים בעת שזוכה לראות השראת השכינה במעשה ידיו.



-כד-

ח. בחי' כתר

פנימיות אפשר לבאר שהשותף השלישי הוא בחי' הכתר, שאבא ואימא הם בחי'  ובאותיות 
הכתר,  התגלות  הוא  ששם  הדעת,  בחי'  הרי"ז  הבא,  הדור  לראות  וכשזוכין  ובינה,  חכמה 

שהכתר הוא מקום השתיקה וההמתנה שעדיין אינן זוכין לראות ולממש בו כלל, )כמוש"כ רבינו ז"ל 

בתורה ו'(, וכשזוכין לראות הדורות הקדושים, המדות הטובות שלהם,

אזי הוא בחי' התגלות אצל הדעת, שע"ז נאמר כל מי שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש 
בימיו )ברכות לג(, שזוכה לראות השראת השכינה בחי' בית המקדש.

ט. כח הצדיקים

נקודתם  ויש צדיקים שכל  לזה כח הצדיקים,  וצריכין  אינו דבר קל כלל,  לזה  לזכות  ובאמת 
היה המדות טובות, וכמו שרואין שיש צדיקים שכמעט שלא נכתב מהם דברי תורה, והצדיקים 

האלו הם בחי' הסוד הנ"ל, סוד המדות טובות, ובכוחם אנו גם זוכים לזה שהם הנחילו  את 

המדות טובות, בחי' לבן של ישראל, בחי' אפויים בלבו של הצדיק, שכל עבודתם של הצדיקים 

האלו הוא בחי' מסירות נפש בשביל השני, בחי' הרחמנות האמיתית על השני, שכל זה מאיר 

בקוה"ק. 

)יומא עא.( על שמעיה ואבטליון דעבדי עובדא דאהרן, שכל אחד כשעוסק  שאמרו חז"ל  וכמו 
לו  נדבק במדותיו של אהרן הכהן, בחי' קוה"ק שיכול כל אחד, אפי' כשאין  במדות טובות, 

יחוס לזכות לזה כמבואר בגמרא שם.

י. חנוך לנער

והעיקר הוא להבין עומק דברים אלו ולייקר עבודת המדות טובות והרחמנות, וכשרואין בחור 
או ילד שהוא חלש קצת בתורה, אזי יש לו חשיבות במדות טובות, ובעולם החיצוני וכו' אין 

יודעין להחשיב זאת, וכשמתעסקין בעבודה זו של קוה"ק, הרי המקום לייקר כל יהודי. 

צריכין  אזי  וכו'  טובות  ומדות  ויתור  או  רחמנות  של  מעשה  איזה  הילדים  אצל  וכשרואין 
זאת  להפליג  רגילין  תורה  ויודע  הביתה  מגיע  שילד  וכמו  מזה,  עסק  ולעשות  זאת,  להחשיב 

המדות  הקדשים  קודש  מעבודת  עסק  לעשות  צריכין  ביותר  הרי  וכו',  תעודה  ותולים  ולייקר 

שלום  ורודף  שלום  אוהב  הכהן  אהרן  של  בדרכן  שהולכין  והבנות  הבנים  ולהחשיב  טובות, 

אוהב את הבריות וכו'.



-כה-    /תרודהשלישית

סעודה שלישית

שיחה ב' בלק תשע"ו )אינו מוגה כלל(
ימיאחייואחיאבהשותףא יהודיאדביקותאתדיריאלהשי"תא*אביתאהיהודיאביתאהמקדשאמעטא*אכלא חייא

השלישיא*אעלאכלאדבראשעובראעליואמתפללאלהשי"תא*אביתואהו	אביתאהמקדשאמעטאבחי'אביתא

בכלא קונוא לביןא בינוא ומתבודדא הצדיקיםא בעבודתא עוסקא *א בזהא זהא כרוביםאשמעוריןא בחי'א התפלהא

זיזא לזוזא בליא ובטהרהא בקדושהא נבנהא ביתוא *א שיחוא ישפוךא הו'יא ולפניא יעטוףא כיא לעניא תפלהא יוםא

כ"שאמהתורהא*אהדכראבחי'אתורהאשבכתבאהנו'אבחי'אתורהאשבע"פאמלכותאקרינ	אלהא*אבחז"לאשניא

מהלכיםאבהתפלהאדכ"גא	יאבדרךאלפניאולפניםא	ואכשעומדאבפניםאגופיהא*א	לואו	לואד	"חאהכ"גא

כלאיהודיאבביתואעוסקאבעבודתאהתפלהאביןאמלפניהאוביןאבשעתאמעשהא*אמתפללאלהקב"האשיזכהא

לזרועאולקצוראזרעאקודשאשיחיואכלאימיאחייהםאבדביקותאהשותףאהשלישיא*אעוסקאבעבודתאיצחקא

ורבקהאבגימטרי	אתפלהא*אזהאעומדאבזויתאזואומתפללאוזואעומדתאבזויתאזואומתפללת

מקור  ומטומא  הטמא  בלעם  ישראל"  משכונתיך  יעקב  אהליך  טובו  "מה  נאמר  בפרשתן 
בספרים  וכדאמרו  ישראל,  כלל  והדביקות של  הנעימות  בחיי  בע"ד  בהודאת  מודה  הקליפות 

שבלעם מקנא כלל ישראל ומברך ומאחל לנפשו תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתו כמוהו 

ואינו מוכן ל'חיות' במשך ימי חייו חיי מסירת נפש להקב"ה משא"כ ישראל חביבין למקום לא 

מסיחין דעתן מהשי"ת.

בית היהודי בחי' בית המקדש מעט

בכל יום ויום אדם נכנס לביהכנ"ס ואומר ומשבח להקב"ה מה טובו אהליך יעקב, וכן למדנו 
מהשכינה  דעתו  מסיח  ואינו  ובטהרה  בקדושה  הנבנה  יהודי  בית  דכל  לוי  קדושת  בספה"ק 

בחי'  ביהמ"ק מעט,  יש להם הקדושת  לזר עמם,  ואין  רעים אהובים,  הקדושה, שמח תשמח 

כל  יא(,  ב  )מלכים  בזה  זה  כרובין מעורין  נד.(  )יומא  בחי'  קודש הקדשים  בית הסתרים חדר המט' 

דבר שיהודי עושה בביתו שהוא משכן השראת השכינה יהי' כדת וכהלכה בחי' תורה שבכתב 

יחוד  בחי'  לה,  קרינא  מלכות  שבע"פ  ותורה  הדכר,  ז"א  בחי'  שבכתב  תורה  שבע"פ  ותורה 

תדירא ועל זה נאמר מה טובו אהליך יעקב.

בית המקדש בית התפלה וכן בית היהודי

ועוד דברים בגו בית המקדש נקרא בית תפלה כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים, וכן בית 
יהודי נבנה על סוד התפלה יהודי חרד ודבק לשם אלהי'ו והולך בדרכי הצדיקים אינו עושה 

שום דבר קטן וגדול לפני שהתפלל להשי"ת בלב נשבר בחי' )תהלים קד( תפלה לעני כי יעטוף 

ולפני הו'י ישפך שיחו.



-כו-

נוטע ביתו בעבודת התפלה והתבודדות

בחי' חתן וכלה הוא כדוגמת 'יצחק רבקה' בגימטריא 'תפלה', וכן בית היהודי שניהם עוסקים 

זו  בזוית  עומד  זה  כא(  כה  )בראשית  בחי'  עליו  שעובר  וקטן  גדול  דבר  כל  על  התפלה  בעבודת 

ומתפלל וזו עומדת בזויות זו ומתפללת, ויעתר יצחק אל הו'י ויעתר לו, יהודי יודע שאין לו 

עוסק  כשיהודי  ורק  ההוא,  בעת  הו'י  אל  ואתחנן  בחי'  ותורתו,  הקב"ה  רק  בעולם  דבר  שום 

להשראת  זוכה  אז  להקב"ה  ויום  יום  בכל  ושיחו  לבו  ושופך  והתבודדות  התפלה  בעבודת 

השכינה בביתו, מה טובו אהליך יעקב בחי' אש שלמעלה ואש שלמטה מתחברין ומתקשרין 

זה בזה כמשוש חתן וכלה ישיש עליך אלהי'ך, ונוחל עולם הזה ועולם הבא.

בקודש הקדשים מתפללין לפניה ובשעת מעשה וכן בית היהודי

וקודש הקדשים דייקא שם הוא מקום התפלה כדאמרו חז"ל )יומא נב:( ותפלה קצרה הי' מתפלל 

ובתפלה זו מצינו שני מהלכים, בהסוגיא שם מבואר דביציאתו הי' מתפלל תפלה קצרה דלפי"ז 

מצינו   ) במדבר  יהונתן  )ובתרגום  בזוה"ק  גיסא  ומאידך  הקדשים,  בקודש  שנכנס  קודם  הכנה  הי' 

דבקודש הקדשים הי' מתפלל ובאמת אלו ואלו דא"ח הכהן גדול עוסק בעבודת התפלה בין 

מלפניה ובין מלאחריה. 

יהודי שהוא בחינת הכ"ג בתוך בית המקדש מעט שבביתו, בין לפני שנכנס לחיות  וכמו"כ 

בחיי דביקות ויחודים מתפללים שלא יארע לו שום תקלה ח"ו ויזכה שלא להסיח דעתו רגע 

כמימריה מהשכינה הקדושה ומהיחוד קוב"ה ושכינתיה ובין כשהוא לפני ולפנים עורך תפלתו 

להקב"ה ומתקשר להשותף השלישי )נדה לא.( בחי' מעמד שלשתן, ושופך שיחו להקב"ה שיזכה 

לקיים הכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ויזכה להמשיך נשמת ישראל זרע קודש. 

וגו' אמונת  )שבת לא.( מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת  חז"ל  וכמ"ש 

וזהו  וזורע עכ"ד,  וכתבו שם התוס' שבירושלמי מפרש, שמאמין בחיי עולם  זרעים,  זה סדר 

רגע  דעתן  יסיחו  ולא  בקדושה  ולידתן  הורתן  יהי'  שבניו  באופן  ובטהרה  בקדושה  הזריעה 

וכשזוכה לחיות באופן  ולתורתו,  בנים חביבין להקב"ה  חייהן שהם  ימי  כל  כמימריה במשך 

זה מתגלה אליו בחי' )יומא כא.( מקום ארון אינו מן המדה ויזכה לראות בכל צעד ושעל השגחת 

השי"ת למעלה מטעם ודעת ולמעלה מכל הצמצומים, והשותף השלישי ינחהו כגמול עלי אמו 

)תהלים קלא(, ויזכה שהקב"ה יקבל תפלתו ברחמים וברצון, אחת שאלתי מאת הו'י אותה אבקש 

שבתי בבית הו'י כל ימי חיי לחזות בנועם הוי' ולבקר בהיכלו.

ומתפללין  היחוד  בשעת  אצלנו  וישתתפו  חי,  הנקראים  הצדיקים  בזכות  הקב"ה  לנו  יעזור 

להקב"ה שנזכה לחיות חיי דביקות כל ימי חיינו וכן צאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל כל 

עמך ישראל.  



-כז-    /תרודהשלישית

שיחה ג' בלק תשע"ו )אינו מוגה כלל(

*א נישוקאישקניאמנשיקותאפיהוא קדושתאהיהודיאהו	אבקדושתאפיוא*א	יןאכחוא	ל	אבפהא*אדרגתא

שפיכתאלבואבליאלשוןאלימודיםא	ל	אכתינוקאעליא	מוא*אהתבודדותאבינואלביןאקונואבליאהתערבותא

זראכלבי	אולבי	האמתייחדיןאול	איתערבאזראבמחננוא*איודעאדעתאעליוןאבלעםאהטמ	איודעאקדושתא

גויא	ינוארקא יהודיא*אפתיחתאה	תוןאלהר	ותאמהיכןאשו	באכחואהטמ	א*אכחאדיבוראשלא הפהאשלא

כדיבוריאה	תוןא*אהקב"הא	ומראזכראנ	אמהאיעץאבלקאותזכוראקדושתאפיךא*איסודאנישו	יןאהו	אבפהא

ידיאהשי"תא רו	האבחושאשהכלאהו	אמעשהא בניוא *אל	חראשמשי	א	דםא הןא ו	מרהא פיהא בש	לתא

דכרא *א עליוא	שאשלמעלהא מזבחאשיורדא בחי'א יהודיא ביתא *א יהודיאקדושתאקדשיאקדשיםא ביתא *א

עליהםא	שא יורדא ו	זא ה'אשבשםא לו'א ונעשיןאמרכבהא לה'אשבשםא נו'אמרכבהא להי'אשבשםא מרכבהא

שלמעלהאבחי'אקוצואשלאי'אונשלםאהשםא*אפגםאמזבחאכפגימתאהציפורןאבחי'אנ	מנותאזהאלזהא*ארקא

ורודףא יבו	א	לאהקדושאדהו	אכחאמדותאטובותאעבדיאעובד	אד	הרןא	והבאשלוםא בקדושתא	הרןא

לבא	הרןא עלא והיוא בחי'א ישר	לא נשמתא בזהאממשיךא *א לתורהא ומקרבןא הבריותא 	והבתא	תא שלוםא

ה	וריםאותומיםא*אתפלתאההוריםאתחתאהחופהאשיזכואצ	ציהםאלהביןאולה	מיןאבקדושתאהיהודיא*א

בחי'אחופהאכ	והלאער	יאבחי'אמשכןאוקדושתאביתםאכ	והלאקבעאבחי'אביתאהמקדשא*אהביתאנבנהא

כדתאמשהאוישר	לאדהו	אבחי'אהצדיקיםאשבכלאדוראודורא*אומתפלליןאתפלתאמשהאויהיאנועםא	דניא

	להינ'ואעלינואומעשהאידינוא	לואהבניםאכוננהאעלינוא*א

בתוה"ק בפרשתן "הן עם לבדד ישכון" אפי' להבדיל הגוי הטמא ומטומא מכיר שיהודי הוא 
נברא אחר לגמרי כי קדוש הוא לאלהי'ו, כל מציאות יהודי הוא ביהמ"ק מעט, כדאמרו חז"ל 

)ברכות ח.( "משחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה", וכן בית יהודי הוא כמו 

בית המקדש מעט )קדושת לוי(.

כח התפלה כח החן

שואב כחותיו מהקב"ה על ידי כח פיו הקדוש, בחינת הקול קול יעקב אין כחנו אלא  יהודי 
אחון  אשר  את  וחנותי  להקב"ה  ליהודי  לו  שיש  החן  ע"י  הוא  ליהודי  שניתן  הפה  כח  בפה, 

אעפ"י שאינו הגון ואינו כדאי, ואיש הישראלי קורא להקב"ה ומבקש בעומקא דליבא "ישקני 

מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין" התפלה הוא סוד הנשיקין, כידוע מאר"י שיש ג' דרגות 

ביחוד חב"ד הוא נישוק חג"ת הוא חיבוק ןכם בחי' הנה"י, ולפי"ז כח התפלה בפה הוא סוד 

המוחין, ושם דייקא יש החן שיש לו לכל יהודי באשר הוא שם מקטן ועד גדול 'כי אתה שומע 

תפלת כל פה'.



-כח-

דיבור בחינת יחוד

כדאמרו  יחוד  בחי'  קונו  לבין  בינו  בלחש  תפלת  דייקא  הוא  תפלה  ובחינת  בפה  הוא  דיבור 

חז"ל )ריש כתובות( היתה מדבר'ת, ושם יש לו ליהודי סוד הח'ן והדיבור שמוציא הוא בחי' חיצון 

ומבטא שבלבו בוער אש להבת להקב"ה בחי' ישקני שהוא עולם הפנימי בינו לבין קונו.

תיבות התפלה כשאינן מסודין כתינוק בן יומו שמכבה על חיק אמו

כח התפלה הוא הח'ן הפנימי שיש לו ליהודי, ודייקא בו בזמן שאין לו לשון לימודים כמדבר 

כביכול לפני מלך לשוני עט סופר מהיר, אלא מתפלל ומבכה להקב"ה כגמול עלי אמו פשוטו 

כמשמעו כמו תינוק בן יומו שאין לו אפי' פה לחתך האותיות ואין לו שום הבנה במה שחסר לו 

אלא מבכה לאמו כשאין טוב לו ואמו מבנת בדיוק מה כואב עליו, ומחבקו ומנשקו ומרחיצו 

וסכו ועושה כל מה שבעולם ליתן לו הרגשה טובה, כמו"כ הקב"ה עושה לכל יהודי ככתוב 

אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, והכל בכח החן שיש לו אעפ"י שאינו הגון ואינו 

כדאי. 

תפלת הלחש בינו לבין קונו והזר הקרב יומת

התפלה הוא דייקא בסוד תפלה ב'לחש' בלי הוצאות קול, מה שאין כאן בתלמיד תורה  סוד 

שלא  התלמיד  בטש  וברוריא  בפה,  למוציאם  למוצאיהם  הם  חיים  נד.(  )עירובין  חז"ל  אמרו 

הרה"ק  מדברי  קדשים  קדשי  כנגד  שהוא  בעמידה  תפלה  בלחש  תפלה  משא"כ  בקול,  למד 

מקאמארנע שפסק להלכה )( וכן זהו הסוד שיסד רביה"ק להתפלל בינו לבין קונו שהוא תפלת עמידה, וכמו שיש שמונה 

עשרה בחי' לחש וחזרה, וכדיסד האר"י שתפלת לחש הוא דרגת בינה וחזרת הש"ץ הוא חכמה, ודרגת בינה הוא דייקא בלחש כדי 

שלא יתאחזו שם היפך הקדושה משא"כ חזרת הש"ץ סוד חכמה ששם אין להם מגע, בסוד ימותו ולא בחכמה, וכן הוא בחינת תפלת 

התבודדות יחודא שלים עם הקב"ה, כאב המסתגר עם בנו יחידו, ומפסיק כעת כל קשר עם כל העולם החיצוני ומצוה למשרתיו אנשי 

ביתו שבמשך השעות הבאות לא יכניסו אצלו שום אדם אפי' כשיהי' נחוץ מאוד, דמתייחד עכשיו ואין לו שום עסק עם שום אדם 

רק עם בנו, ולא יתערב זר במחננו וכדאמרו חז"ל גוי ששבת חייב מיתה, והארכנו )במאמרי יחוד השבת( בשם הבני יששכר 

שמרידה במלכות הוא מי שמשתמש בשרביטו של מלך, ורק לבנים חביבים להקב"ה נתן לנו 

את השבת מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה לך והודיעם, וכן נמי עבודת התבודדות 

דרגת אדם הראשון קודם החטא, אין שום גישה לשום איש זר בחי' תפלה חזרת הש"ץ שאין 

להסט"א שום שייכות, ימותו ולא בחכמה.



-כט-    /תרודהשלישית

יודע דעת עליון כחו של ישראל בתפלה

ובספר עונג שבת )להרה"ק ר' אפרים'על מפשערדבוז( מאריך בפרשתן דבלעם לעומת משה 'יודע דעת 
הלז  רצה להפריע עבודת  ובלק  פועל בתפלתו,  היינו שיודע מה שישראל  עליו  ודעת  עליון', 

ולהפסיק הקשר ח"ו בין ישראל לאביהם שבשמים.

ויפתח הו'י את פי האתון שכח הדיבור של בלעם אינו יותר מדיבורי האתון

ידוע גודל כח של בלעם בקלי' עד כדי כך שהפליג הרה"ק מקאמארנא שבלעם דיבר ממשיח 
ומשה רבינו לא דיבר ממשיח, שבאיזה בחינה הי' כח בלעם בקלי' יותר ממשה רבינו כביכול, 

פי האתון  נפתח  וכמשמעו שממש  כפשוטו  פי האתון,  את  הנהגת הקב"ה שפתח  מובן  ובזה 

)דלא כשיטת הראשונים שלא הי' במציאות ואכמ"ל( והקב"ה מראה לו בזה שכמו שאתון קיבל כח הדיבור 

כמו"כ דיבורי פה של גוי טמא ומטומא ואין לו שום כח השפעה בעולמות עליונים )כבחי' שאומר 

יהודי פשוט עם  ר' חיים מוולאזין שלהבדיל טיטוס הרשע כשנכנס להיכל ועושה שם דברים הכי מאוסים אינו פועל כל כך כמו 

מחשבה שאינו בתכלית הקדושה וביסוד הנ"ל שיהודי אחוז בעליונים וכל פעולה הכי קטנה נעשה למרכבה בעולמות עליונים ונורא 

הוא(. 

זכר נא מה יעץ בלק כח הדיבור של יהודי

עוד דברים בגו שבלעם שעשה דברים מכוערים בגשמיות כדאמרו חז"ל, וקליפתו נשתלשל עד 
הדרגות התחתונות נוקבא דתהום רבה, והקב"ה ביזהו בפרהסיא ונתגלה קלונו ברבים מהיכן 

נא  זכר  ו( "עמי  )מיכה פרק  והנביא אומר  והמסואבת,  נביאתו משפע היכלות הטמאות  נובע כח 

מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות 

)ריש ברכות( "אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל דעו כמה צדקות עשיתי  ודרשו חז"ל  הו'י" 

עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד 

ופליט", ובפשטות המכוון הוא דהקב"ה אומר דלמרות שנתתי איזה דרגא בכח נביאה לבלעם 

הטמא, הוא רק משום מלך במשפט יעמיד ארץ וכדאמרו חז"ל כדי שלא יאמרו הגוים שלא נתן 

להם הקב"ה לא נביא ולא חוזה ועם כל זה הקב"ה היפך זממו ועצתו אשר חשב, ויהפוך הוי' 

את הקללה לברכה, ולפי כל הנ"ל נבין שהקב"ה אומר לכלל ישראל זכר נא ותשים על לבך 

גודל כל דיבור של יהודי, וזה לעומת זה עשה אלהי'ם דדיבורי פיו של יהודי יש להם כח גדול 

דמדה טובה מרובה ואם אפי' בלעם אילולי שהקב"ה היפך את הקללה לברכבה לא נשתיירו 

משונאיהם של ישראל שריד ופליט ח"ו, בודאי ק"ו בן בנו של ק"ו בדיבורים הקדושים של 

ישראל יש לו כח נפלא.



-ל-

חיי הנישואין אבן הפנה להבית החדש ע"י כח התפלה דייקא

זכינו היום לכתור כתר על ראש חתן בחי' כחתן יכהן פאר, מה רוצה אב להנחיל לבנו יקירו 

וליתן לו דורן דרשה לבית החדש אשר בונה בעז"ה, מאחל לנפשו ומתפלל ושופך שיח שיזכה 

בנו החתן להעמיד דורות ישרים ומבורכים עד דרך ישראל סבא, והצוואה שמצווה האב לבנו 

הוא שיאמין בכח התפלה ונוטע אצלו אמונה בכח פה הקדוש לדבר דיבורים להקב"ה, וכידוע 

בענין  חז"ל  הדגישו  וכן  הדיבור,  כח  הוא  אדם  עם  ומתייחדין  שמתקשרין  הראשון  הקשר 

בחור  עליו,  מעידין  ביתו  קורות  דאפי'  שיחו"  מה  לאדם  לו  "מגיד  ה:(  )חגיגה  דייקא  נישואין 

ולהתפלל  ללמוד  הקודש  בעבודת  לעסוק  עז  וביתר  שאת  ביתר  ימשיך  בודאי  אשה  שנושא 

ונסיב  דרגא  נחות  חת'ן   בחי'  הוא  הנישואין  חיי  יסוד  זה  כל  ועם  בתוה"ק,  חיילים  ולהוסיף 

איתתא, להתייחד ולהתקשר ולדבר על לב תאומתו באהבה ולהשכין שכינה בתחתונים.

יסוד בנין החדש על ידי כח התפלה

לוקחין  ומזה  הן,  ואמרה  פיה  בשאלת  דיבור  ידי  על  דייקא  מתחיל  הנישואין  שקשר  ורואין 

החתן והכלה היסוד לכל ימי חייהם דכמו כאן בהתקשרות איש ואשה הקשר נעשה ע"י הדיבור 

ה"נ למעלה יחוד קובה"ו תחלת הקשר הוא על ידי כח הדיבור, אדם נושא אשה נגמר צורתו 

עכשיו ונעשה בחי' נשמה בגוף ואז מברכין עליו ברכת יוצר האדם וברכת אשר יצר את האדם 

בחיי  ולחיות  לטעות  יכול  נעוריו  בימי  מישיבה  בחור  צורתו,  ונתכונן  נגמר  דעכשיו  בצלמו 

טבעי לומר ח"ו אני ואפסי כחי ועוצם ידי, משא"כ הורי החתן והכלה יודעים מכל מה שעברו 

במשך השנים שאין לנו שום כח ושום עצה רק כח התפלה.

מה אשיב לך והכל שלך

לאחר שזוכה אדם להשיא כמה צאצאים ואינו בנו הראשון רואה בחוש שרק הקב"ה  בפרט 

הוא בעזרו, בחי' מה שאמרו חז"ל "זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתם מתיישבת עליהם", ואם 

בתחלת דרכו כשהשיא בנו הראשון עלו לו איזה הרהור דקה מן הדקה שיש לו איזה תפיסת יד 

אדם בכל מה שזכה, בודאי לאח"כ רואה בחוש שהקב"ה מראה לו שהכל הוא רק מעשה ידי 

השם, וצדיקים הפליגו בילדיהם שנולדו להם בזקנם שנולדו בתכלית הקדושה למרות שבודאי 



-לא-    /תרודהשלישית

מצד א' יש מעליותא בבנו בכורו דהוי ראשית פרי אדמתו, וכנ"ל דמשך השנים עושים פעולתם 

וכמה הרפתקאי עדו עלה להבין שאין תבונה ואין עצה לנגד הוי'.

בית יהודי קדשי קדשים קדושת מזבח

הארכנו בהסוד שבית יהודי הוא קדשי קדשים וכן יש בו שלחן מטה מנורה, וכן יש בו מזבח 
ובית יהודי נקרא מזבח כדאמרו חז"ל )גיטין צ:( ודרשו מקראי קודש )מלאכי ב( שהבית יהודי נקרא 

שזכו  ואשה  איש  סוטה(  )ריש  ז"ל  אמרם  בביאור  דברי מהרש"א  פלאי  באופן  נבין  ובזה  מזבח, 

שכינה שרוי' ביניהם לא זכו אש אוכלתן, וביאר המהרש"א ז"ל דבריהם, דאיש הוא אותיות 

ויש לה ה'  וי' דהדכר נעשה מרכבה להי' שבשם הוי', ובתיבת אשה יש בה אותיות אש  אש 

דשם הוי' ואז זכו שכינה שרוי' ביניהם, ובזה נפתח לנו סוד נפלא דהמזבח אעפ"י שאש יורד 

עליו מלמעלה מצוה להביא מן ההדיוט, דמובן דיש בזה הסוד דמ"ן ומ"ד, ולהנ"ל כל יסוד 

יכלו לכבות את  נבנה ביסוד הנ"ל אש מלמטה ואש מלמעלה בחי' מים רבים לא  יהודי  בית 

האהבה, כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי א'ש שלהבתי'ה, ועל ידי זה זכו 

רעים אהובים בא השותף השלישי  ובטהרה  ידי שנוהגין בקדושה  דעל  ביניהם  שכינה שרוי' 

להשתתף ביניהם ונשלם כל השם, הדכר יש בו הי' והנו' יש לה הה' ראשונה ונעשים מרכבה 

בקדושה  ביתם  נבנה  שלשתן  ובמעמד  י'  של  הקוצו  עליהם  יורד  ואז  שבשם  ו'ה'  להאותיות 

ובטהרה וחיין חיי גן עדן עלי אדמות.

פגם מזבח כפגימת הציפורן בחינת נאמנות

הרמב"ם17,  וכדברי  המזבח  מקום  שתי'  מאבן  עפרו  הקב"ה  וצבר  נברא  הראשון  אדם  וכן 
וכן יהודי שבונה מזבח בביתו צריך לידע הלכות מזבח דאמרו חז"ל פגימת המזבח כפגימת 

מן  דקה  נאמנות  משהו  חסר  ואם  לזה,  זה  נאמנות  ביסוד  נבנה  יהודי  שבית  דהיינו  הציפורן 

הדקה מבטא פגימת הציפורן וחסר בשלימות היחוד, ולמרות כל מה שעובר עליהם דלפעמים 

וידעו  נאמנות,  יהי' שם פגם חסרון  נקודה העיקרי הוא שלא  לזה, עכ"ז  זה  וצער  יש מכאוב 

שניהם שלב דודתו מלא רחמים ואהבה וחנינה אלא שהי' איזה מקרה, ולא ימעול ח"ו ביסוד 

נאמנות, וכמו"כ מבין יהודי הנאמן להשי"ת שאפי' לפעמים עובר עליו מה שעובר, והיהודי 

זועק להשי"ת ימים ושנים ועדיין אינו רואה ישועתו לעיני בשר, עכ"ז ח"ו לא ימעול בנאמנותו 

אפי' כפגימת הציפורן.

17  רמב"ם )ביהב"ח פ"ב הל' א-ב( המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו לעולם שנאמר זה מזבח לעולה לישראל 

ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי' בירושלים בהר 

המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי: ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה 

המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה והוא 

המזבח שהקריב עליו קין והבל ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא:



-לב-

תפלת ההורים קודם החתונה

אב ואם מבקשין להקב"ה בכח התפלה שיזכו צאצאינו לבנות בביתם ולהמשיך לשם קדושת 
המקדש קדש הקדשים, מקום הסת'ר ותכלית חייהם יהי' יראת שמים יראת הרוממות דביקות 

ראו  ולפנים  לפני  הקטורת  להקטיר  לההיכל  שנכנס  לפני  לכ"ג  שאומרן  מה  לבניהם  ואומרם 

לצאצאיהם  ההורים  וחוץ ממה שמדברין  וכו',  להבת שלהבת  מקום  נכנס  אתה  מקום  לאיזה 

שיח  ושופכים  מתפללים  הם  יותר  עוד  שבביתו  המזבח  ובקדושת  היהודי  בקדושת  שיאמינו 

להקב"ה שינטע בלב בניהם יר"ש להאמין בקדושתו.

חופה ובית בחי' משכן ובית המקדש

בסוגית הנישואין האריכו בראשונים ובאחרונים הגדרת קנין חופה אי היחוד קונה או כניסתן 
לבית ככל השיטות, והסוד בזה הוא דהחופה הוא כצורת המשכן אוהל עראי שאין לו גג בנוי, 

ותחת  עולמים,  בית  לבחי'  מתקשרין  ואז  עליה  טליתו  ופורס  לביתם  מכניסה  הבעל  ואח"כ 

ולחיין כמו שהתפלל משה  לבן  ודמעתן על  בניהם  ומתפללין על  ואמו  החופה מברכין אביו 

רעיא מהימנא כשהקימו המשכן ויהי' נועם אדני אלהינ'ו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו, יה"ר 

שתשרה שכינה במעשי ידיכם, והיינו שישרה שם השותף השלישי, והכל הוא בכח הצדיקים 

משה רעיא מהימנא אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, בית היהודי נבנה רק בכח הצדיקים 

כדת משה וישראל, חתן מתקשר לנשמת הצדיקי יסודי עולם ומשם ממשיך שפע קודש נשמת 

ישראל חצובים מתחת כסא כבודו, על דעת כל הצדיקים. 

עובדא דאהרן אוהב שלום ודיקא אהרן נכנס לקדשי הקדשים בכח מדות טובות

יכנס  אל  וזר  התורה  שאמרה  קדשים  קודש  ובפרט  המקדש  הבית  מקדושת  לידע  צריך  עוד 
שם ורק בזאת יבוא אהרן דייקא הכ"ג, והדכר שהוא הכ"ג שבביתו צריך לילך בדרכי אהרן, 

אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מדות טובות וזהו יסוד הבית, ואז 

שורה השכינה בביתו בחי' מקום ארון אינו מן המדה, והלכות המקדש סידר רביה"ק במשניות 

שאינו  ארון  מקום  ולהמשיך  בביתך  הקב"ה  שישרה  רצונך  המקדש,  תכלית  דזהו  מדות  סדר 

מן המדה תחיה במדות טובות עבדי עובדא דאהרן, כח ויתור כדאיתא בחז"ל )אבות דר' נתן( איך 

שפיתה אהרן הכהן שני צדדים שרבו ביניהם, ולא סגי באוהב שלום גרידא דאינו דרגא גדולה 

כ"כ אלא אפי' רודף שלום דאפי' שנעשה איזה מחלוקת וסכסוך רודף את השלום, וזהו עבודת 

בבחי'  להיות  כדי  משלו  א'  כל  יוותר  ביניהם  דעות  חילוקי  איזה  שנפל  באופן  שאפי'  הבית 

רודף שלום, ואז נושא אהרן את נשמות בני ישראל על לבו וכן ההורים ממשיכים זרע קודש 

ויש להם שמירה עילאה משמיא מכל מיני מזיקין ופגעים ומרעין בישין,  זכרון לבני ישראל 

לדורתם זכרון עלמא דאתי.



-לי-    /תרודהשלישית

בכח קדושת הצדיקים

כל אדם  בחי' מקבל  והוא  להנישואין  פנים שהוא הקדמה  צדיקים במעלת הקבלת  והפליגו 
בסבר פנים יפות, מבקשין מהקב"ה שנזכה לכל הנ"ל רק בכח קדושת הצדיקים שאיך אפשר 

לחיות בעולם הזה עם כל הסודות הנ"ל לעובדא ולמעשה רק בכח קדושת הצדיקים שנותנין 

לנו לטעום מטעם היחוד טעם ביהמ"ק השלישי.

יהודי חי כפשוטו בקדושת הבית המקדש השלישי אש שלמעלה ואש שלמטה מתייחדין בביתו

עומדים בזמן רעוא דרעוין מבקשין מהקב"ה שנזכה לחיות באורו של משיח אור בית המקדש 
השלישי שירד אלינו בנין בנוי ומשוכלל בחי' אש מן השמים, יאמין יהודי דכשיחי' בקדושה 

ובטהרה יזכה להרגיש כפשוטו האש שלמעלה ואש שלמטה ויבין דכל מה שחי בביתו ביחוד 

שירדו  ויזכו  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  כארי  רבוצה  קודש  אש  כפשוטו  הוא  הכל  ובדביקות 

"ונהי'  להקב"ה  מתפללין  השלישי,  ביהמ"ק  קדושת  משמיא  ואש  הצדיקים  נשמות  עליהם 

ולומדי  שמך  יודעי  כולנו  ישראל  בית  עמך  כל  וצאצאי  צאצאינו  וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו 

תורתך לשמה, יודעי שמך הוא כבחינה הנ"ל להבין ולחיות בהכוונה למלאות השם הוי' דכר 

י' נו' ה' והשותף השלישי קוצו של י' כתר, ולומדי תורתך לשמה שהבעל ילמוד תורה ויאמין 

שהבעל הוא דרגת תורה שבכתב וכלה צנועה וחסידה דרגת תורה שבע"פ חביבין עלי יינה של 

תורה יותר מדברי סופרים, ונזכה לברכה מהרה הוי' אלהינ'ו ישמע בערי יהודה קול ששון וקול 

שמחה קול חתן וקול כלה ומבקשין לזכות לאור הפנים שמחם בבנין שלם באור פניך תבהיקם. 


