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שיחת ליל שבת

שבת של 'מתן תורה'

'שבת בראשית, שבת מתן תורה, שבת שלעתיד'

כתב הטור )או"ח סי' רצב( בשם המדרש: "ומה שתקנו בשבת ג' עניני תפילות, אתה קדשת, ישמח 
ג' תפלות תקנום  וביום טוב לא תקנו אלא אחת אתה בחרתנו, מפני שאלו  משה, אתה אחד, 

כנגד ג' שבתות, אתה קדשת כנגד שבת בראשית כמו שמוכיח מתוכו, ישמח משה כנגד שבת 

של מתן תורה, דלכולי עלמא בשבת ניתנה תורה, ואתה אחד כנגד שבת שלעתיד". 

ברא  השי"ת  שהרי  מובן,  בראשית'  ב'שבת  ה'שביתה'  ענין  דהנה  ביאור,  צריכים  והדברים 
'שביתה'  לשון  שייך  כן  וכמו  מלאכתו,  מכל  נח  ובשבת  המעשה,  ימי  בששת  הבריאה  את 

אדה"ר,  חטא  תיקון  עבור  קשה  לעבוד  צריכים  היו  שנין'  אלפי  ב'שיתא  כי  שלעתיד,  בשבת 

וכמו שנאמר בגזירה "בזעת אפיך תאכל לחם" )בראשית ג, יט(, ולעת הגאולה שכבר יתוקן החטא 

ה(. אבל  סא,  )ישעיה  ורעו צאנכם"  זרים  "ועמדו  בנו  ויתקיים  ישבתו מכל המלאכות,  בשלימות, 

ב'שבת של מתן תורה', היכן ניכרת השביתה.1 

מעשיות  במצוות  ולמשל  השביתה,  היפוך  הם  מצוות  התרי"ג  עיקר  לכאורה  הלא  ואדרבה, 
כגמילות חסדים, שעוסקים בהלוואת כספים לאנשים וכדו', שבשבת אסור להתעסק בזה, וכן 

מפני  "מצוות עשה",  נקראים  - שלפיכך  ימי המעשה"  שאר מעשה מצוות שעיקרם ב"ששת 

שכל עניינם הוא ב'עשיה', ומה שייך לומר על 'מתן תורה' שהיא בדרגת 'שבת' כשבתון ד'שבת 

בראשית' וש'לעתיד לבוא'. 

"ארץ יראה ושקטה"

והנה מצאנו שבעת מתן תורה היתה הבריאה במצב של שקט ומנוחה, וכמו שדרשו חז"ל )שבת 
וכן  שקטה",  ולבסוף  יראה  ש"בתחילה  ושקטה",  יראה  "ארץ  ט(  עו,  )תהלים  הפסוק  את  ע"א(  פח 

מבואר במדרש )שמו"ר פכ"ט( דרשו את הפסוק )עמוס ג, ח(: "ה' אלוקים דיבר מי לא ינבא - אמר ר' 

אבהו בשם רבי יוחנן כשנתן הקב"ה את התורה ציפור לא צווח, עוף לא פרח, שור לא געה, 

1 וראה מה שנתבאר במק"א בארוכה, שבמתן תורה נתגלה הקשר בין קוב"ה וישראל, כסוד מאמר אנכי הוי'ה וגו', וכן עיקר 

היא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני  הפסוק:  על  הידועים  החיים  האור  וכדברי  וישראל,  קוב"ה  בין  הקשר  פנימיות  הוא  השבת 

לעולם".



-ד-

אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דברו, אלא העולם 

שותק ומחריש, ויצא הקול אנכי ה' אלוקיך וגו'".

אמנם נאמרו בתורה גם לשונות של רעש, כדכתיב )שמות יט, טז(: "ויהי קולות וברקים וענן  כי 
כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד", אך כבר פירשו המפרשים שרק בתחילה היה קול רעש 

'שקטה'.  בחינת   – גמור  שקט  היה  הדברות'  'עשרת  עת  בהגיע  אבל  'יראה',  בחינת   – גדול 

וכמבואר עוד בש"ך עה"פ )במדבר כח, כו(: "בהקריבכם מנחה חדשה" הנאמר על חג השבועות, 
ש'מנחה' מלשון 'מנוחה', לפי שבאותו הזמן נתקיים 'ארץ יראה ושקטה'.2

שבת של מתן תורה

שנעשה בבריאה בשעת 'מתן תורה' - שהעולם חזר לשקט גמור, כן נעשה בפנימיות  וכענין 
'קבלת התורה' מצד הנבראים, שבמתן תורה נתבטל העבדות והשעבוד לכל העולם, וישראל 

הברית':  ב'לוחות  הנאמר  הפסוק  את  מ"ב(  פ"ו  )אבות  חז"ל  דרשו  וכמו  ממש,  חורין  בני  נעשו 

תקרי  אל   - הלוחות"  על  חרות  הוא  אלוקים  מכתב  והמכתב  המה  אלוקים  מעשה  "והלוחות 

חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה".

הבריאה  היו  שעה  שבאותה  קודש',  'שבת  בחינת  הוא  תורה'  'מתן  שעת  למדים,  נמצאנו 
והנבראים בשקט ובמנוחה מטרדות העולם הזה. כי קודם קבלת התורה היו ישראל משועבדים 

לכל העולם, ובשעה שקיבלו את התורה, פרקו מעליהם עול זה, ובאו בסוד ה'בן חורין' ששרוי 

כולו במנוחת הנפש ויישוב הדעת. 

ד( שעיקר  ניסן מאמר  )מאמרי חודש  יששכר'  ה'בני  וכמ"ש  'יציאת מצרים',  היא תכלית  זו  ומנוחה 
מה שהוציאנו השי"ת ממצרים היה בכדי שנהיה משועבדים לו ולתורתו ומצותיו, שבכך נהיה 

יציאתו  היתה  לחינם  תאותו,  להשיג  מרובה  בהשתדלות  ימיו  שמבלה  ומי  באמת.  חורין  בני 
ממצרים.3

2 שפתי כהן )שם(: בהקריבכם, שהקריבו עצמן לקבל התורה. מנחה, שנחה ושקטה הארץ בקבלת ישראל התורה, כמו שאמר 

)בראשית א, לא( ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי, בה"א הידיעה, זה ששי בסיון, שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית אם יקבלו 

ישראל את התורה אתם מתקיימים ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו, היינו דכתיב )תהלים עו, ט( ארץ יראה ושקטה, יראה 

שלא יקבלו ישראל את התורה, וכאשר קיבלוה שקטה. זהו מנחה, שנחה ושקטה. חדשה, שנתחדשו נפשותיהם, כמו שאמר 

בחודש השלישי שנתחדשו נפשותיהם, לזה מתו, שנאמר )שיר השירים ה, ו( נפשי יצאה בדברו, יצאה נפשם שהיתה מטונפת 

מגלולי מצרים וטבלו בנהר דינור לקבל התורה כמו שכתבנו בפרשת יתרו. וכן בכל שנה, כמו שאמרו במדרש )ילקוט רמז 

רע"א( אמר הקב"ה לישראל בני היו קורין פרשה זו בכל שנה ושנה ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני על הר סיני 

ומקבלים התורה שנאמר ביום הזה, והיה לו לומר ביום ההוא, ואמר הזה, כאילו זה היום קיבלוה מחדש.

3 וז"ל: הנה נצטוינו במצוה הזאת דוקא בימי צאתנו מארץ מצרים מעבדות לחירות, להורות כי מה שהוציאנו השי"ת לחירות 

הוא כדי שנהיה באמת בני חורין גמורים, משועבדים רק לו ולתורתו ומצותיו, וכשארז"ל אין לך בן חורין אלא מי שעוסק 
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"ויט שכמו לסבול"

ומנוחה זו של פריקת עול העולם הזה, מצינו ביששכר שנאמר בו )בראשית מט, טו(: "וירא מנוחה 
ולכן אף  כי התורה היא המנוחה האמיתית,  ויש שכמו לסבול",  נעמה  כי  ואת הארץ  כי טוב 

שבמונחי העולם החיצון זה נראה כסבל - שיש עליו עול תורה ומצוות, וחי מתוך הסתפקות 

תורה  לקיום  משועבד  להיות  חייו  את  שמסר  מי  שרק  האמת  אבל  ד(,  ו,  באבות  )כדאיתא  במועט 
ומצוות, נעשה 'בן חורין' ובעל מנוחת הנפש, וכמבואר בפי' ה'אור החיים' )שם(.4

אותם  אצל  רק  קיימת  אמיתית  שמנוחה  העולם,  במציאות  ממש  הוא  שכן  יראה  והמתבונן 
המקבלים עליהם עול תורה ומצוות מתוך התמסרות, כי כל זמן שיש עוד איזה שיעבוד מאיזו 

תאוה ורצון גשמי, לא שייך מנוחה - וכנודע מעשירים גדולים שחייהם בלא מנוחת הנפש, כי 
הם עבדים לרצונותיהם, שהרי "יש לו מנה רוצה מאתיים" )קהלת רבה א, יג(.5

בתורה )חרות על הלוחות אל תיקרי חרות אלא חירות ]אבות ו, ב[(, משא"כ מי שמבלה ימיו בהשתדלות להרבות הון וברדיפת 

התאוה הנה הוא עבד משועבד לכסף וזהב ולתאוות שונות וירדוף אחריהם ביום ובלילה בצינים ופחים ובסכנות באין מנוחה 

כאשר ירדוף הקורא בהרים, הנה איש כזה יצא ממצרים מתחת שעבודן ונכנס תחת שיעבודים שונים, בלילה לא יישן וביום 

לא ינוח ואכתי מעבדי פרעה הוא, עובד לכסף וזהב ועץ ואבן ומבלה ימיו, ועובדם ביום ובלילה כי השבע לעשיר איננו מניח 

לו לישון ]קהלת ה יא[, וגם ברדיפת התאוה בנשף בערב יום אצל כל פנה יארוב, הנה הוא עבד ממש, כמו עבד שאימת רבו 

עליו עובדו ביום ובלילה באיבוד כוחותיו, כן האיש הזה מאבד כל כוחותיו בשעבוד יום ולילה להשיג תאותו, הנה לחנם יצא 

ממצרים ]לשוא הוא יציאתו ממצרים[, דהנה יציאה ממצרים נקרא חירות עולם שיהיה לנו חירות משעבודי העולם, משא"כ 

האיש העולמיי הזה אכתי מעבדי פרעה הוא.

4 אור החיים )בראשית מט, טו(: וירא מנוחה כי טוב פירוש מנוחה העליונה, כי טוב, פירוש בהביט ובהתבונן אדם בכל הנאות 

העולם הזה הנרגשות, כמו שתאמר תאות המאכל והמשתה, אין העריבות של אותו דבר צודק מצד עצמו אלא מצד הגוף, אשר 

הוא כלי ריקם שעומד למלאות, שכן הטביע בו היוצר שלא יוכל להתעכב ריקם כלל, ולזה כאשר יהיה האדם שבע, לא מלבד 

שלא יקח עריבות למאכל ההוא אשר נכספה וגם כלתה נפשו אליו באותה שעה עצמה קודם שמילא כריסו, אלא שמואס בו 

כמואס ברע, וזהו שאמר הכתוב )משלי כג ח( פתך אכלת תקיאנה, פירוש הפת של העוה"ז אם אכלת אותו אח"כ תקיאנו, כי 

תמאס מהכניסו לתוך פיך.

גם בדבר אשר יחשוק בו האדם למראית העין ויתאו לבריה נעימה, כאשר יחקור בטיב החקירה יראה שאותו יופי ונעימות 

אינו אלא מראה היולי, כי בהתבונן האדם בבשר ובעור אשר מהם בנוי כל יופי ותואר באדם יראה וישכיל בהתבונן בהם כי 

אין בהם נעימות, ויתמאס בבשר אדם מגשת אליו, ואין הכל אלא דמיון אבל הטוב האמיתי והנעימות הצודק הוא של עולם 

העליון, ולזה אמר וירא מנוחה כי טוב, פירוש העולם שנקרא מנוחה שהיא טובה לשלול הטוב הנדמה בעולם הזה כנזכר, 

ואת הארץ כי נעמה כפי האמת.

ויט שכמו לסבול - לסבול צער בעולם הזה ויהי למס, פירוש שהיה הוא עצמו מס עובד, פירוש שפינה עצמו לעבודת ה' 

ועשה עצמו כמס הניתן, כן נתן עצמו להיות עובד עבודת הקודש העריבה והנעימה עוד ירמוז באומרו ויהי למס עובד, שכל 

הנבראים יעלו לו מס לפרנסתו ויעבדוהו לבן תורה, וכמו שמצינו ליששכר עצמו שהיה זבולון עובד אותו, וכן בכל דור ודור.

5 ליקו"מ בתרא )קיט(, וז"ל: דיבר עמנו כמה פעמים מענין יסורי עוה"ז, שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד 

שיהיה לו עולם הזה. ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכלם 

מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, שיהיה 

לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. וכמה 

פעמים דברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת. ואפלו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלמות ויש לו כל התענוגים, 

עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן 
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וכן הוא בעולם החיצוני בזמנינו, שיש ריבוי ה'כלים מכלים שונים', ולפעמים יש לאחד כלי 

מסויים המסייע ועוזר לו, ולפתע שומע שיצא כלי חדש משוכלל יותר, וכבר נטרדה מנוחתו 

לעסוק  והולך  מהכולל  יוצא  הפרנסה  דוחק  מחמת  שאברך  מצוי  וכן  החדש.  את  שישיג  עד 

עומד  עצמו  לבין  ובינו  הנישואין,  בתחילת  משהיה  כפליים  בכפל  ממון  ובידו  במלאכה, 

ומתמיה: "היתכן, כשלמדתי תורה לאחר החתונה והייתי מסתפק במועט, היתה ברכה בממון, 

ומאז שעזבתי את התורה, מרגיש תמיד חסרון ואיני מוצא קורת רוח בממון שבידי". כי אין 

מנוחת אמת רק במי שמסר עצמו לקבלת עול תורה.

השבת והתורה

עם  לישראל",  תורה  ניתנה  בשבת  עלמא  "דכולי  ע"א(:  פו  )שבת  מאמרם  סוד  לכוון  יש  ובזה 

המדרש שהובא בטור )שם( שלאחר 'שבת בראשית' היתה עוד 'שבת של מתן תורה', כי השבת 

והתורה הם ענין אחד. ואדרבה, עיקר שלימות ה'שבת בראשית' נעשה בשעת 'קבלת התורה', 

ידי מעשה  ונודעו לסוד המנוחה שנעשית על  ישראל,  נתגלה אור הנשמה בנפשות  כי רק אז 

המצוות ועסק התורה.

שהרי ב'מתן תורה' ראו כלל ישראל בעיניהם עד כמה מונחי העולם החיצון הם היפך האמת, 

ודוקא הנראה בהסתכלות גשמית טורח ויגיעה, הוא באמת שקט ומנוחה. כי אמנם מצד הגוף 

יגיעה ועבודה,  וצריך עבורם הרבה  ועול גדול,  נראה כביכול שהתורה והמצוות הם שיעבוד 

אך מצד הנשמה, התורה מלאה חיות ואין בה שום עול, וכמו שאמרו חז"ל )אבות פ"ג מ"ה(: "כל 

המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ".

ענין ה'מנוחה' שנאמרה ביששכר, היא מנוחת ה'תלמידי חכמים', שכלפי העולם החיצון  כי 

אין להם מנוחה",  )ברכות סד ע"א(: "תלמידי חכמים  זה אמרו  נדמה שאין להם מנוחה, שלענין 

אבל באמת הם ה'בני חורין' באמת, ולכן "דעתם מיושבת עליהם" )סוף משניות קינין(. כסוד מאמרם 

)זוה"ק ח"ג כט ע"א(: "תלמיד חכם בחינת שבת", כי אצלו מתקיים גם בימות החול בחינה זו של 

שקט ומנוחה - כפי שהיה ב'שבת של מתן תורה'.

מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, כנראה בחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מח בקודקדו 

ומסתכל קצת בהם באמת, וכמו שאמר שלמה המלך ע"ה )קהלת ב(: "גם כל ימיו כעס ומכאובות" וכו', וכתיב: "אדם לעמל 

יולד קצר ימים ושבע רגז" )איוב יד(. וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורים, 

ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה כי אם לברוח להשי"ת ולעסוק בתורה. וכמו שמובא במדרש )בראשית רבה 

פי"ג( "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, וא"א להמלט מזה בשום אופן, אפי' אם 

יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפך העמל לעמל של תורה, 

אשר בשביל זה נולד שיעמל בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העוה"ז וזוכה לחיי עוה"ב.
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העלמת ה'חירות' בימות החול

שבת  של  הפנימית  הנקודה  כסוד   - ומנוחה  לשקט  סיבה  הוא  תורה'  'מתן  אם  לתמוה,  ויש 
קודש, מדוע אמרו שיגיעת התורה וצער הגוף של לומדיה הוא 'גזירה על ישראל' - וכדאיתא 

ישראל  על  גזירה  אז  שנגזר  שנשתברו  הראשונות  הלוחות  "על  כא(:  )פרק  אליהו'  דבי  ב'תנא 

שילמדו תורה מתוך הצער ומתוך השיעבוד ומתוך הטלטול, ומתוך הדוחק ומתוך שאין להם 

כלל  שיקבלו  צורך  היה  סיני  הר  שבמעמד  מצאנו  ועוד  חורין'.  ה'בן  דרגת  זו  והרי  מזונות", 

ישראל את התורה מתוך כפיה - וכמאמרם )שבת פח ע"א(: "כפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית 

ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם", ואיתא במדרש )תנחומא 

נח פ"ג( שמתחילה לא רצו לקבלה, "לפי שיש בה צער גדול ונידוד שינה ויש מבלה ומנבל עצמו 

עליה", והלא קבלת עול תורה היא עצם המנוחה והרגשת 'בן חורין'.

שבאמת  התורה,  קבלת  אחר  קצר  זמן  שנעשה  הלוחות'  'שבירת  לסוד  מגיעים  הדברים  אכן 
מצד שלימות התורה, אין כאן גזירה של צער ועינוי כלל - ובודאי שלא היה צורך לכפיה, אבל 

גרם החטא וכבר נשתברו הלוחות, ובאותה שעה נפעל בבריאה העלם ל"חרות על הלוחות", 

ונראה ש'מתן תורה' הוא היפוך השביתה והחירות, ועל כך נחשב הדבר לגזירה, שיהיו עמלים 

ויגעים בה באופן הנראה צער ועינוי הגוף.

ברכות  )ליקו"ה  מוהרנ"ת  בדברי  כמבואר  החטא,  מחמת  היא  ומצוות  בתורה  הטורח  הרגשת  כי 
השחר ג, יח( שנשמת היהודי היא בחינת בן מלך - בחינת "בני בכורי ישראל" כי היא 'חלק אלוה 

והעבדות,  העשיה  עיקר  שבו   – עבד  בחינת  הוא  והגוף  והמנוחה,  החרות  עיקר  ובה  ממעל', 

וכמו שהעבד מחויב לעבוד את רבו ולעשות רצונו, כן הגוף מחויב לבטל עצמו לגבי הנשמה, 

ואם לא היה חוטא האדם היה מתבטל בחינת העבדות לגמרי, כי עיקר העבדות נמשך ממה 

שעוברים על דברי תורה ח"ו, אבל "המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול 

דרך ארץ", כי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".6 

6 וזה לשון מוהרנ"ת )בליקוטי הלכות שם(: כי גוף ונפש הם בחינת בן העבד ובן המלך. כי הנשמה היא חלק אלוה ממעל, 

בחינת בן המלך, בחינת )שמות ד( בני בכורי ישראל, בחינת )שבת קיא( כל ישראל בני מלכים הם, בחינת )תהלים ב( ה' אמר 

אלי בני אתה וכו', בחינת בן הנמשך ממח האב כידוע, כמו שכתוב )ישעיה מו( "הנשואים מני רחם העמוסים מני בטן". כמו 

שכתוב )בראשית ב( "ויפח באפיו נשמת חיים", ואיתא בזוה"ק מאן דנפח מתוכו נפח, כי הם חלק אלוק ממש, שהוא בחינת 

בן, והגוף הוא בחינת עבד, כי הגוף הוא בחינת עשיה גשמית שהוא בחינת עבד, שהוא בחינת עשיה ועבדות. והשי"ת ברא את 

האדם כדי שיבטל ויכניע את הגוף לגבי הנשמה, העבד לגבי הבן, כי כמו שהעבד מחויב לעבוד את רבו ולעשות רצונו, כמו 

כן הגוף מחויב לעבוד את הנשמה ולבטל עצמו לגבי הנשמה ולעשות רק רצון הנשמה. ואם לא היה חוטא האדם היה מתבטל 

בחינת העבדות לגמרי, כי עיקר העבדות נמשך ממה שעוברין על דברי תורה ח"ו, בבחינת )אבות ג( "כל הפורק ממנו עול תורה 

נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ שהם בחינת עבדות, אבל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך 

ארץ", כי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" )שם ו(. 

והכלל, שעיקר בחינת עבדות הוא מסטרא דגופא, ועיקר בחינת חרות ומלכות הוא מסטרא דנשמה. והאדם נברא כדי שיבטל 
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הרמב"ם )שמיטה ויובל פי"ג הי"ג( על הנבדל מעסקי הגשמים שהוא כשבט לוי: "כי פרק  וכדברי 
מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, ונתקדש קדש קדשים והיה ה' חלקו 

לכהנים  שזיכה  כמו  לו  המספיק  דבר  הזה  בעולם  לו  וזכה  עולמים,  ולעולמי  לעולם  ונחלתו 

וללוים. הרי דוד ע"ה אומר: "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי".

ה'חירות' דיום שבת

העג' שנמשך  ולחטא  אדה"ר  לחטא  אחיזה  יש  – שבהם  החול  בימות  אמורים,  דברים  במה 
ממנו – וכדברי מוהרנ"ת שבהם העבודה היא בבחינת עבדות הגוף, אבל בשבת קודש שהיא 

בחינת 'מנוחת הנשמה', אין לחטאים אלו שום בית אחיזה. ולכן בכל שבת מאירה בבריאה אור 

ה'שבת של מתן תורה', כי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", והיגיעה והטורח אינם 

צער ועינוי אלא עונג וגם שמחה.

זהו סוד מאמרם: "בשבת ניתנה תורה", כי ביום זה יש בחינת 'חירות'. וכדכתב ה'שפת אמת' 
)כי תשא תרל"ב ד"ה ושמרו(: "ושמרו בני ישראל, הוא הבטחה גם כן, שבני ישראל ישמרו השבת. 

נראה  ונשמע'.  'נעשה  של  הכתרים  קודש  בשבת  לישראל  מחזיר  ע"ה  רבינו  משה  כי  ואיתא 

על  חירות  ראשונות  בלוחות  כמ"ש  עוה"ב  מעין  שבת  ולכך  החטא,  ע"י  קלקלו  לא  שבשבת 

הלוחות וכו'. וכן איתא בחטא אדם הראשון שנתקבל בשבת, גם כן כנ"ל, שלא הגיע החטא 

גנזי ושבת שמה,  לבחינת שבת. והוא ששבת במקום הגניזה כמ"ש מתנה טובה יש לי בבית 

וכיון שנגנז לא הגיע קלקול החטא לשבת".

"כאילו מלאכתך עשויה"

ולענין  בגשמיות,  העבודה  לענין   – כפשוטו  אופנים,  בב'  מתפרשים  זו  וחירות  מנוחה  והנה 
העבודה ברוחניות הנקראת "מלאכת שמים". ונבאר את האופן הראשון, שביום שבת אין צריך 

הוא  והיגיעה  הטורח  שהרי  החול,  בימות  כמו  המזונות  טירדת  של  השתדלות  בשום  לעסוק 

מחמת קללת אדם הראשון שנמשך מפגם אכילת עץ הדעת, שענין זה לא שייך בשבת, ולכן 

אין עוסקים כלל במלאכה – ולא זו בלבד שאין את הגזירה של "בזעת אפך תאכל לחם" )בראשית 

ג, יט(, עוד יש ציווי הפוך: "כשתבוא שבת יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה" )במכילתא שמות 

כ, ט(.

יש להם למעט  סי' רצ סעי' ב( שתלמידי חכמים  )ברמ"א בשו"ע או"ח  - כנפסק בהלכה  ברוחניות  וכן 
בלימודם בשבת וימשיכו יותר בעונג אכילה ושתיה, וכמובא עוד בספרי חסידות שבשבת אין 

הגוף לגבי הנשמה והעבד לגבי הבן. וצריך לבטל הגוף כל כך עד שיתהפך לטבע הנשמה ממש, שיתהפך מגוף לנפש מעבד 

לבן, כי גם בעבודת השי"ת יש שני בחינות, יש מי שעובד השי"ת בבחינת עבד ויש שהוא בבחינת בן, כמובא. 
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צריכים להיות בדאגה כלל - גם מ'חפצי שמים', וכדכתב ב'מאור עיניים' )פרשת כי תשא( שביום 
שבת צריך היהודי לחשוב 'כאילו כל מלאכתו עשויה' - גם בדברים שהם 'צורך גבוה'.7

"מכאן ואילך יערב לכם"

ולזה אמר השי"ת לישראל קודם 'קבלת התורה': "ועתה אם שמוע תשמע בקולי" )שמות יט, ה( - 
ודרשו רבותינו )"מכילתא" ורש"י שם(: "ועתה קבלו עליכם שכל התחלות קשות, מכאן ואילך יערב 

לכם", כי בתחילת הדרך נדמה ליהודי שהתורה היא עול כבד והמצוות הם טירדה גדולה, וכל 

תנועה קלה עולה בקושי רב – שכל זה מבטא את בחינת ה'קולות וברקים' וה'כפה עליהם הר 

כגיגית' שהיה בעת מתן תורה.

אבל 'מכאן ואילך' - כשזוכה להאיר פנימיות 'מתן תורה', נעשית יגיעה זו בבחינת "קול דממה 
דקה", סביבתו שקט ושלוה כשהיה בעת אמירת 'עשרת הדברות', שזו דרגת ה'שבת של מתן 

תורה' שהיא שורש ה"מנוחת מרגוע" הקיימת בכל שבת וב'תלמידי חכמים'. 

"ועל מנוחתם יקדישו את שמך"

מנוחת השבת זו היא סוד קדושת ישראל, ואינה שייכת אצל שאר אומות - וכמו שתיקנו לומר 
בתפילה: "גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לעמך ישראל נתתו באהבה". דהנה נתבאר בדברי 

מוהרנ"ת )שם( שעיקר המנוחה דישראל הוא מחמת ה'נשמה' שהיא 'חלק אלוה ממעל', והעדר 

7 וז"ל: אך את שבתותי תשמרו פי' רש"י: כל אכין ורקין מועטין למעט שבת ממלאכת המשכן והקושיה מפורסמת אדרבה הוא 

רבוי לגבי שבת שמרבה לאסור אפילו מלאכת המשכן אמנם נודע האמור בזוהר מהו שבת שמא דקב"ה דאיהו שלים מכל סטרוי 

וכיון שהוא שלם בכל מיני שלימות בודאי לא תחסר כל בה, והנה העושה מלאכה הוא מפני שצריך לאותו דבר וזולתה היה חסר 

ומשלים חסרונה על ידה. אמנם שבת דאיהו שלים מכל סטרוי ואינו חסר כלום אין צריך למלאכה להשלים איזה חסרון. ולכן 

ארז"ל שיהא בעיניך כאלו כל מלאכתך עשויה ואין מחסור דבר שהרי בשבת אלהותו ית' מתפשט ומתגלה בבני ישראל ואיהו 

שלים בכל סטרוי בכל מיני שלימות ואם מורה היפך ח"ו מראה שאינו מהם ואין בו השראתו כביכול ואמנם לא לבד מלאכת 

הדיוט אסור בשבת אך אפילו מלאכת המשכן רצה לומר משכן נקרא על שם )שמות כט, מה( אפילו מלאכת המשכן רצה לומר 

משכן נקרא על שם ושכנתי בתוך בני ישראל שקוב"ה שוכן בתוך בני ישראל והאדם צריך להיות משכן אליו ואם לא טהור הוא 

מחלאת עוונותיו ומעכב השראת שכינתו ברוך הוא בשבת יסיר מלבו גם דבר זה שלא יעצב על זה רק ישמור שבת כהלכתו 

וישמח בהשי"ת שלפניו הוא רעוא דרעוין ושמחה, ונמצא אפילו מלאכת המשכן שיעשה דבר הצריך אליו שיהיה משכן להשם 

גם זה ממעט בשבת וזהו למעט שבת אפילו ממלאכת המשכן שהוא לצורך המשכן.

כל  כאילו  שיהיה  פירש"י  מלאכתך.  כל  ועשית  תעבודו  ימים  ששת  בפסוק  וז"ל:  תרלו(,  )יתרו  אמת'  ב'שפת  עוד  וראה 

מלאכתך עשויה. פי' שעי"ז נעשה ונגמר באמת כל מלאכתך. עי"ז שמניח חפיציו בעבור שביתת השבת. ופשט הפסוק כי 

הש"י נתן יום השבת למנוחה שכל העבודות המוטלין על האדם יעשה רק בימי המעשה. ובש"ק א"צ עבודה בשום דבר אף 

במלחמת היצה"ר. דכ' ששת ימים תעבוד. ואם היינו מקיימין העבודה כראוי. אז ויום השביעי כו' לה'. ומה שאין מרגישין 

המנוחה כראוי בשבת. הוא ע"י חסרון עבודה בחול. כמ"ש מי שטרח בע"ש כו'. אעפ"כ כשבא שבת ורואין עצמם מרוחקין 

מקדושת השבת. ועי"ז שבין בתשובה מאהבה לבוא לקבל הארת השבת. וע"ז איתא בע"ת בשעתא חדא וברגעא חדא. 

מתקנין הכל. וע"י אותו התשוקה לשבת נגמרין כל המעשים. לכן נא' ועשית כל מלאכתך. שיש בכח התדבקות אל השבת 

להשלים כל חסרון עבודה בחול כנ"ל.
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המנוחה הוא מצד הגוף, וא"כ, המנוחה הקיימת אצל אומות העולם אינה מנוחת אמת, שהרי 

עדיין יש בה תמיד שעבוד לצרכי הגוף, ולכך אינה אלא "מנוחת עראי", שאינו בטל ממלאכתו 

אלא לפי שעה. 

)שמות לא, טו(: "ששת ימים יעשה מלאכה  אצל כלל ישראל נמצאת עיקר המנוחה, וכמ"ש  אך 
וביום השביעי שבת שבתון קדש לה', ופירש רש"י: "שבת שבתון - מנוחת מרגוע ולא מנוחת 

וזהו מחמת היותם שייכים לשורש המסירות נפש, שמקיימים תדיר "כי עליך הורגנו  עראי". 

– וכמו שתיקנו לומר בתפילת מנחה  ידי שמשעבדים את הגוף לרצון הנשמה  כל היום", על 

יקדישו את שמך", כי המנוחה של ישראל היא בחי' מסירות נפש על  בשבת: "ועל מנוחתם 

קידוש השם, שרק זו נקראת מנוחת "מרגוע", כי כן מרגיש באמת שאינו משועבד לשום עול 

גשמי, שהרי כבר מסר את חייו לחיי תורה.

מובן מאוד סמיכות הבקשה שמבקשים "רצה נא במנוחתינו", ל"קדשנו במצותיך ותן  ובזה 
חלקנו בתורתיך", כי מנוחת השבת ותורה ומצוות תלויים זה בזה, שזוכים למנוחת שבת קודש 

על ידי קבלת עול תורה – וכמו שנתבאר שרק על ידי שיעבוד מוחלט לחיים של תורה, נעשית 

המנוחה "מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי".

צפרא דשבתא ו'רעוא דרעוין'

ועתה נשוב לבאר ענין ראשון – פנימיות דברי המדרש שהובא בטור, שתיקנו בליל שבת לומר 
'אתה קדשת' – כנגד 'שבת בראשית', ו'ישמח משה' - כנגד שבת של מתן תורה, ו'אתה אחד' - 

כנגד 'שבת שלעתיד לבוא'.    

שהדברים מגיעים לסוד עליית העולמות בכל שבת, שליל שבת אינו דומה לדרגת יום השבת, 
ניכרת בבריאה השביתה בליל שבת, שהרי הלילה בין כך אינו  שהרי בחיצוניות הבריאה לא 

זמן מלאכה, כי ליל שבת הוא כנגד השביתה ד'מעשה בראשית' שהיה עוד קודם מתן תורה, 

שאמנם אותם דורות כמו אדם שת מתושלח ונח היו שומרי שבת )וכמ"ש באוה"ח הק' בראשית ב, ג(, 

מכל מקום לא נתגלה עדיין שהשבת היא נשמת הבריאה בתוך מציאות העולם.

אומות  לפני  גם  וידוע  גלוי  והיה הדבר   - העולם  כל  תורה' שאז שקטה  ב'שבת של מתן  אך 
העולם )כדאיתא בזבחים קטז ע"א(, וביום זה שבו ניתנה תורה, התגלה בבריאה קדושת שבת באופן 

אדם  "יוצא  החול  שבימות  שעה  באותה  דשבתא',  ב'צפרא  בחוש  וכנראה  והנגלה.  הנראה 

לפועלו", ובשבת שובת, ומגלה בכך את השבת בתוך הבריאה, שכל זה נמשך משבת של מתן 
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תורה. ולכן נקרא יום השבת, 'שבת של מתן תורה' – שכנגדו אומרים בתפילה 'ישמח משה', 

לפי שהוא זה שהוריד תורה לישראל.

שאז  דרעוין',  'רעוא  בשעת   – קודש  בשבת  המנחה  לעת  נעשית  העולמות  עליית  ותכלית 
)וכמו  ביותר  הגבוהה  ההתכללות  בדרגת  האמונה  בכח   - בשורשם  ישראל  נפשות  מתאחדים 

שנתבאר בארוכה במאמר "מנוחת אמת ואמונה"(, שהיא כח המסירות נפש של כלל ישראל – שלכך אומרים 

בתפילה זו: "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", כי זו הדרגה השלישית 

של שבת קודש, שבה מאיר ובא בבריאה התנוצצות מדרגת השבת ש'לעתיד לבא', בהתגלות 

הייחוד השלם בנשמות ישראל.
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מרפא לשון

אין אני והוא.

א. בגמ' ערכין )טו, ב( אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך 
הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם שנאמר מלשני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב 

)ובסוטה דף ה, דרשו חז"ל דבר זה על גאוה, וכאן בערכין קאי על מספרי לשון הרע שבאותו פסוק  לבב אותו לא אוכל 

"אותו לא אוכל"( וכל דברי חז"ל אלו צריכין ביאור דבשלמא בחטא הגאוה מובן היטיב שדוחק 

רגלי השכינה, שהישות מפסיק בינו לבין קונו, ומתקיים כפשוטו אותו לא אוכל אל תקרי אותו 

אלא אתו, שמי שהוא חפץ "בכבוד עצמו", אין הש"י שורה שם וכמוש"כ רבינו ז"ל )חיי מהר"ן 

אות קסב( שהשם יתברך בכל מקום כי מלא כל הארץ כבודו, אך כשיש לו גדלות וגאוה אין אני 

והוא יכולין לדור במדור אחד, אך בחטא לשון הרע צריכין ביאור למה מסלק הש"י ממנו )יותר 

מכל חטא אחר(.

סילוק שכינה.

)ויקר"ר ה, ט( אמר רב מונא כל שאומר לשון הרע מסלק השכינה  ויותר מזה מבואר בחז"ל  ב. 
אדם  בני  לוהטים  אשכבה  לבאים  בתוך  נפשי  נז(  )שם  אומר  דוד  מה  לך  תדע  למעלה  מלמטה 

שיניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה מה כתיב אחריו )שם( רומה על השמים אלהים וגו' אמר 

דוד רבש"ע מה השכינה עושה למטה סלק את השכינה לרקיע עכ"ל, 

והנה לשונות אלה הם לשונות מבהילים שאומר דוד המלך "מה השכינה עושה למטה", שזהו 
דבר נורא שדוד המלך מבקש מהש"י שיסלק השכינה מאתנו, ואומר רומה על השמים אלקים, 

ובכל החטאים אומרים חז"ל השוכן אתם בתוך טומאתם )ביומא נז( אפילו בשעה שהם טמאים 

שכינה עמהם, ובחטא לשון הרע בקש דוד המלך שיסלק הש"י שכינתו מלמטה.

השראת השכינה.

ג. ועוד יותר קשה דמצינו הרבה עונשים על כל מיני חטאים, אבל לא מצינו שיבקש אדם על 
רק שיסתלקו הרשעים, אבל הבקשה  ביקש  הרי  דוד המלך כשקלל הרשעים,  ואפי'  "עונש", 

שיסתלק השכינה אינו מובן כלל, וברש"י תהלים )נז( על הפסוק רומה על השמים, הסתלק מן 

התחתונים שאינם כדאי שתשרה שכינתך עליהם, וכל זה צריך ביאור טובא.



-יג-    /מרפאלשומ

אין כוחם אלא בפה.

אמנם יובן הדבר בסוד הדיבור, דהדבור הוא סוד השכינה, בחי' גלוי שכינתו בתחתונים,  ד. 
שכל כוחם של ישראל הוא בדיבור פה, שלומדים תורה ומתפללים בפה, וכמו שאמרו חז"ל 

אין כחם אלא בפיהם )תנחומא בא, ט( שסוד הדבור הוא החיבור של עליונים ותחתונים, 

ארץ  בחינת  הוא  והדבור  וארץ  שמים  בחינת  באדם  שיש  )תהילים(  עינים  במאור  וכמוש"כ 
והמחשבה הוא בחינת שמים, וכשמייחד שמים וארץ וארץ אזי מתייחדים כל העולמות 8. 

כח קדושת הפה.

ולפי"ז יובן היטיב דכל כח השכינה בארץ הוא בחינת הדיבור הקדוש, שלכן כשמדברים  ה. 
לשון הרע ופוגם בכח הדיבור הקדוש, שהוא כח המחבר בין שמים לארץ, ומשתמש בכח זה 

כדי להפיץ שנאה בעולם, אז הש"י אומר אין אני והוא יכולין לדור בעולם, וכח הדיבור והלשון 

הרא הש"י להשרות שכינתו, וכשהאדם לוקח כל זה של דיבור ומשתמש בו לרעה, הרי הורס 

כח השראת השכינה בעולם, שע"ז אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם, שהדיבור 

עשוי לגלות כסוד שמים, והאדם הזה לקח ח"ו כח זו של הדיבור, כדי לגלות הרע בעולם, וע"ז 

אומר הש"י אותו לא אוכל, וכמו שאמרו אתו לא אוכל, שאי אפשר להשראת השכינה, בחי' 

קצר המצע מהשתרע )ישעיה כח, כ(, וכמו שדייקו חז"ל אין אני והוא יכולין לדור, לדור דייקא, 

דדירתו בתחתונים הוא בכח דיבורנו, ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת )יבמות קיב(.

גאוה, ולשון הרע.

ו. ובעומק מעורב בזה גם חטא הגאוה כמוש"כ בפסוק )תהלים יב( יכרת הוי'ה כל שפתי חלקות 
לשון מדברת גדולות, שחז"ל אמרו בערכין )שם( דקאי על לשה"ר, ובהמשך שם שפתינו אתנו 

מי אדון לנו, שכל זה מבטא שהש"י ברא בתוך האדם כח הגלוי והדיבור, שזהו עיקר כח גדולת 

הנברא, וברא כל זה כדי לחבר עליונים ותחתונים לגלות שכינתו ית', והאדם בגאוותו משתמש 

בזה לצרכו ולהנאתו, שזהו בחי' הגאוה והגדלות, שלכן אמרו שם בערכין דתקנתן של מספרי 

8 מאור עינים )תהילים( כי האדם עולם קטן ויש בו ציור כל העולמות וכל הדברים שלמעלה תלוי באתערותא דלתתא כי שי 

באדם בחינת שמים וארץ הדבור הוא בחינת ארץ והמחשבה הוא בחינת שמים והעשה שעושה המצות נקרא גם כן בחינת 

ארץ וכשתייחד בחינת שמים וארץ דהיינו דבור ומחשבה שיהא הדבור דבוק למחשבה בלבא ובמוחא שיהא יחיד בכל הרגשת 

איבריו ומדותיו אזי נעשה יחוד גמור בכל העולמות למעלה כי כל עולם המקבל עם עולם שלמעלה ממנו הם בבחינת שמים 

וארץ וגם הדבור מקבל מהמחשבה כי קודם שידבר מתהוין האותיות במחשבה ועל ידי זה נקרא המחשבה הויה שמהוה הכל 

שכל מה שיעשה הוא חושב מקודם במחשבה והדבור נקרא אדנ"י שהוא מלשון אדון כי בהדבור מתנהג הכל כי דבור הוא 

מלשון ניהוג מלשון דבר אחד לדור והוא נקרא שכינה שהדבור יוצא מחלק נשמתו שבקרבו שהוא חלק מהבורא ברוך הוא 

ששוכן באדם ואז הוי יחוד הוי"ה אדנ"י וכמו שהוא מתעורר בקרבו כך נעשה יחוד בעולמות הקדושים העליונים עד אין קץ 

וסוף.
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וגדלותו, ועכשיו  לשון הרע הוא להשפיל דעתו, דמקודם סילק השראת השכינה ע"י גאוותו 

מתקן דבר זה ע"י שפלותו, שבזה מחזיר השראת השכינה למקומו. 

)וזה לשון רבינו ז"ל בלקו"מ קמא נח, חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם על ידי חטא הדבור נלכדים בעון גאוה, וזהו גלות 

השכינה היינו הגדולה שהוא בחינת מלכות, בחינת שכינה נפגם ונעשה גאוה(.

רומה על השמים.

ז. ולפי כל זה יובן מה שצעק דוד רומה על השמים אלקים שפירשו חז"ל )שם( שדוד ביקש על 
הסתלקות השכינה מהארץ, שדוד המלך ראה את כוחו העצום של הדיבור, וראה שמשתמשים 

חדה,  חרב  ולשונם  וחצים  חנית  שניהם  אדם  בני  לוהטים  )שם( אשכבה  וכמוש"כ  לרעה,  בזה 

אנשים  דהיינו  לוהטים,  בתוך  שנמצא  אומר  שדוד  לוהטים,  אשכבה  הרד"ק  )שם(  ופירש 

כח  גודל  מבטא  זה  שכל  וכו',  וחצים  חנית  שינהם  ממשיך  וכמו"כ  פיהם  בהבל  ששורפים 

הדיבור שיכול לשרוף בהבל פיו, כמו שמצינו בלשון הרע שנחשב כנחש ששורף בהבל פיו, 

כח  גודל  מבטא  )שזה  רתמים  גחלי  עם  שנונים  גבור  חצי  קכ(  )תהלים  וכמוש"כ  שרף,  נקרא  שהנחש 

הדיבור(, 

ודוד המלך השיג סוד כח הדיבור )שמלך ישראל הוא מרכבה לבחי' מלכות תורה שבעל פה( וכשראה גודל כח 
האסון שמשתמשים בכח זה לרעה, אזי ביקש רומה על השמים שהקב"ה יסלק שכינתו, כי אין 

העולם יכול לסבול גודל כח הדיבור )שהדיבור הוא השכינה כמוש"כ מלכות פה קרינן ליה, כמובא בתיקוני זוהר ריש 

מאמר פתח אליהו, וכמבואר בלקו"מ קמא לז(.

לחישת שרף.

)בפ"ב  וכמוש"כ באבות  דברי כאש,  כה  נאמר הלא  זה  זה עשה האלקים שעל  לעומת  וזה  ח. 
זה  ודבריהם הם כגחלי אש, שכל  ודיבורן הם כלחישת שרף,  י( שדברי חכמים לחישתן  משנה 

מבטא כח השכינה, תורה שבע"פ, שנתגלה בדיבורנו כח השראתו בתחתונים, וחיבור עליונים 

ותחתונים, וכל זה ראה דוד המלך שאין הדור ראוי לכך וביקש שיסתלק כח זה.

דור הפלגה.

והשתמשו  מופלג  הדיבור  כח  להם  שהיה  הפלגה,  דדור  מעשה  כל  שזהו  שמצינו  וכמו  ט. 
בשמות הקודש וכמוש"כ בזוה"ק )סוף פר' נח ח"א עו: 9( דדור הפלגה היה להם כח הדיבור 

9 זוהר )שם( פתח רבי חייא ואמר, ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכלם וגו', תא חזי מה כתיב ויהי בנסעם מקדם, מאי מקדם, 

מקדמונו של עולם, וימצאו, ויראו מבעי ליה, מאי וימצאו, אלא מציאה אשכחו תמן מרזי דחכמתא מקדמאי, דאתנער תמן מן 
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הזוהר הק' שם, "אשתמע דכולה בפומא תלייא",  וכמו שכ'  בזה לרעה,  ורצו להשתמש  פה, 

והסתלקותכח  דוד על סילוק השכינה  וכמו"כ ביקש  נחלש כוחם,  ובזה  נתבלבל לשונם  ולכן 

הפה, כדי שלא יזיקו כל כך כח הלשון הרע בעולם.

קנה שריפה.

י. ובזה נבין דברי רבינו ז"ל )לקו"מ בתרא כו( שהדיבור יש לו כח גדול מאד, כי הלא יכולין ללחוש 

על קנה שריפה שלא תוכל לירות, דהיינו שרבינו ז"ל מגלה גודל כח הדיבור בפשטות שאפי' 

בגשמיות הדברים אפשר ללחוש על קנה שריפה וכו', שכפשוטו נתן הש"י כח בהדיבור שהוא 

גלוי אלוקותו ית' בתחתונים כנ"ל.

נופת צופים.

יא. ויש לרמז כל זה דבעת חורבן בית מקדשינו שאז נסתלק השכינה, אז נתבטל כח הדיבור, 

בית  שנחרב  שביום  ב(  )מח,  סוטה  חז"ל  שאמרו  במה  לרמוז  אפשר  ועוד  התפלה,  כח  שהוא 

המקדש בטלה נופת צופים, וכבר כ' רבינו ז"ל שזה מרמז לכח הדיבור )עי' לקו"מ קמא כה, א( שנופת 

שנופת  שם  בסוטה  דמבואר  הדברים  וביאור  שפתותיך,  תטפנה  נפת  מש"כ  ע"ד  הוא  צופים 
צופים הוא ענין כח המחבר.10

ועיי"ש אחד מן הדוגמאות )שהוא המובא בהרבה מקומות בחז"ל( שהכוונה לדבש זיפים, שכל הניצוק 

טהור, שניצוק הוא חיבור עליון ותחתון שאין דרך לחבר עליון ותחתון רק ע"י דבש, וכמוש"כ 

לו כח  יש  זו  דהיינו דדבש  עיי"ש,  הוא כמחובר  והרי  עד מאד  הוא  זיפין  רש"י שם שהדבש 

המחבר, וכמו"כ כח הדיבור שהוא כח המחבר, שאפשר לחבר שני דברים הפכיים ע"י הדיבור 

שזהו נפת תטפנה שפתותיך, וכשנחרב בית המקדש, שנחרב ח"ו כח המאחד בין שמיא וארעא, 

אזי נתבטל גם בגשמיות הבריאה הנופת צופים שהוא כח המחבר בין עליונים ותחתונים.

בני טופנא, ובה אשתדלו למעבד בההיא עבידתא דעבדו לסרבא ביה בקב"ה, והוו אמרי בפומא ועבדי עבידתא, חמי מה כתיב, 

הן עם אחד ושפה אחת לכלם, בגין דאינון בלבא חד ורעותא חד וממללי בלשון הקדש, ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו 

לעשות, ולית מאן דימנע עובדא דלהון, אבל מאי אעביד, אבלבל לון דרגין דלעילא, ולישן דלהון לתתא, וכדין יתמנע עובדא 

דלהון. ומה בגין דהוו ברעותא ולבא חד וממללי בלשון הקדש, כתיב לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, ודינא דלעילא לא 

יכיל לשלטא בהו, אנן או חברייא דמתעסקין באורייתא, ואנן בלבא חד ורעותא חד, על אחת כמה

10 מסכת סוטה )דף מח:( מאי נופת צופים אמר רב סולת שצפה על גבי נפה ודומה לעיסה שנילושה בדבש ושמן ולוי אמר 

שתי ככרות הנדבקות בתנור ותופחות ובאות עד שמגיעות זו לזו ורבי יהושע בן לוי אמר זה דבש הבא מן הציפיא מאי משמע 

כדמתרגם רב ששת כמא דנתזן דבריאתה ושייטן ברומי עלמא ומתיין דובשא מעישבי טורא תנן התם כל הנצוק טהור חוץ 

מדבש זיפים והצפיחים מאי זיפים אמר רבי יוחנן דבש שמזייפין בו וריש לקיש אמר על שם מקומו כדכתיב זיף וטלם ובעלות 

כיוצא בדבר אתה אומר בבא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד וגו' מאי זיפים אמר רבי יוחנן בני אדם המזייפין דבריהם.
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הדיבור העז והמתוק.

יב. וכיוצא בזה כ' בספר פנים יפות דביום שנחרב ביהמ"ק בטל כח השמיר ונופת צופים שזה 
מרמז על שני כוחות הדיבור, הדיבור העז והדיבור המתוק, כח התוכחה, וכח המתיקות שיש 

בדיבור למשוך לבות אנשים שזהו בחי' נופת תטפנה שפתותיך, )כמו שאמרו חז"ל כה תאמר לבית יעקב 

ותגיד לבני ישראל, שיש שני סוגי כח הדיבור, דיבור של אהבה ודיבור של יראה(, 

השמיר  ירמז  צופים,  ונופת  השמיר  בטל  המקדש  בית  משחרב  א(  א,  ויקרא  יפות  )פנים  לשונו  וזה 
בדברים  המוכיחים  תועלת  והוא  הרבה  וכן  חזק משמיר,  ופניהם  כדכתיב  מאוד  החזק  שהוא 

)יחזקאל לו, כו( והסירותי את לב  קשים ועזים עד שנבקע האבן שנקרא יה"ר כמו שאמר הכתוב 

האבן מבשרכם וגו' וגם היה תועלת בדברים רכים ומתוקים המושכים את הלב בדברי דודים, 

יא( אבל משחרב בית המקדש בטלו  ד,  )שה"ש  נופת תטופנה שפתותיך  נופת צופים כענין  והוא 

שני התועלות שאינו מועיל הדיבור קשה והדיבור רך עכ"ל.

דבש זיפים.

וכמו"כ מבואר מבואר שם בגמ' שדבש זה נקרא דבש זיפים, ופירוש שם דבר שמזייפין  יג. 
בו, שמתוך שהוא טוב ועב מערבין בו מים וכו', ובהמשך מביא שם הגמ' שזיפים פירושו בני 

מה  עם  מאד  מתיישב  זה  וכל  רכיל,  והולכי  דבירהם שפירש"י שהם שקרנים  המזייפים  אדם 

שפירשנו, שכל זמן שהיה בית המקדש קיים, שהיה קיים דבש הזיפים, שזה מרמז על כוחה 

זיפים, שמרוב עוצמת כח  ג"כ  והולכי רכיל, שהם  העצום של הדיבור, היו מצוי גם שקרנים 

הדיבור, היו משתכנעים מכל הדיבורים שזה נקרא זיפים )כעין הדבש שהיו מזייפים אותו מרוב טובו(, 

כשראה  השכינה  סילוק  על  שביקש  ב(  יט,  רבה  )במדבר  במדרש  שמבואר  דוד  אצל  שהיה  וכמו 
הזיפים שהם היו בעלי לשון הרע )ולשונן חרב חדה אלו הזיפים שנא' בבא הזיפים ויאמרו לשאול באותו שעה אמר 

דודו רומה על השמים וכו' סלק שכינתך מביניהם(, שאלו האנשים היו שמותם "זיפים" שזה מבטא גודל כח 

דיבורם, וביקש דוד שיסתלק כח זה מביניהם.

דיבור המלוכה.

יד. וכמו"כ יובן בפשטות שהמלכות הוא הדיבור, כמוש"כ )סנהדרין ח.( דבר אחד לדור, מלכות 
דוד  ביקש  ולכן  הדיבור,  כח  הוא  השכינה  שהוא  לישראל,  שיש  המלכות  שבחי'  ונמצא  פה, 

על  רומה  בחי'  שזהו  לרעה,  בזה  שמשתמשים  והדיבור  המלוכה  כח  מהם  שיסתלק  המלך 

נתבטל כח  וכמו"כ בחורבן בית המקדש  יהא ח"ו כח המלוכה למטה,  השמים אלקים, שלא 
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המלכות מישראל, שנכבש ארץ ישראל ובית המקדש בידי גוים, ושכינתא בגלותא, שזה מבטא 

שכח הדיבור גלה מישראל.

לב האבן.

וזהו כוח הצדיקים שמגלים אורו של משיח, שהם מחזירים השכינה, שהם מחזירים כח  טו. 
ע"י  הזה  בעולם  הקב"ה  אמר  יד(  ו,  רבה,  )דברים  המדרש  לשון  וזה  מֹשיח,  לשון  מׁשיח  הדיבור, 

שהיו ביניכם בעלי לשון הרע סלקתי את שכינתי מביניכם שנא' )שם נז( רומה על השמים אלהים 

אבל לעתיד לבוא שאני עוקר יצר הרע מביניכם שנא' )ירמיה לא( והסירותי את לב האבן מבשרכם 

אני מחזיר שכינתי ביניכם מנין שנאמר )יואל ד( והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וגו' 

ומתוך שאני משרה שכינתי עליכם כולכם זוכין לתורה ויושבין בשלום בעולם שנאמר )ישעיה נד( 

וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך: עכ"ל המדרש, 

ומבואר מדברי המדרש שלעתיד יהיה כח הסרת לב האבן, )ומבואר בפסוק זה ונתתי לכם לב בשר שכידוע 
מרמז על סוד רבינו ז"ל כמבואר בחיי מהר"ן אות שלט( ואז יחזיר הקב"ה את שכינתו, שזהו סוד כח הדיבור 

שנתגלה על ידי הצדיקים בעולם.

דקה מן הדקה.

סיפור מאחד מגדולי  וכמו שידוע  ודק למאד,  עדין  ענין  הוא  נקיות מלשון הרע  ובאמת  טז. 
ישראל זצ"ל שפגש איזה צדיק ושאל אותו למה אצליכם בקהלתכם אין נזהרים מלשה"ר וענה 

הדק,  מן  דק  הרע  הלשון  בענין  שיש  מבטא  זה  שכל  שמעתי,  לא  מזמן  כבר  כזה  לשה"ר  לו 

ויכולין ליזהר מלשון הרע, ועדיין צריכין נקיות אחרי נקיות בזה, ולכן צריכין בזה "לב בשר", 

אור הצדיקים שעי"ז מתקנין בשורש החטא לשון הרע, שבא מהנחש הקדמוני.

טוב, ורע.

יז. וכל זה הוא בחי' קדושת הברית, שחיבור עליונים ותחתונים יש בשני הבריתות )כמוש"כ בספר 
וישב(, שסוד  )כמבואר בפר'  "רע"  נקרא  זה   ענין הברית, שגם  וכשנזהר מלשון הרע מתקן  היצירה( 

יקרא  בשניהם  כי  לזה,  גם  תיקון  ימצא  בלשונו  וכשיזהר  הדברים האלה,  בשני  תלוי  החיבור 

"טוב" 

וזה מ"ש )בלקו"מ קמא תורה ס(. וצריך לראות, שיהיו כלי הדבור סמוכין וקרובין אל כלי ההולדה, 
ורחוק  "קרוב אתה בפיהם  י"ב(:  )ירמיה  יהיו בבחינת  כנ"ל, שלא  כדי שיוכלו לקבל כח הדבור 

ועצבים,  גידים  כי אלו מלאים  ולכלי ההולדה,  לכלי הדבור  הויה אחת  כן  ועל  מכליותיהם". 

כמו אלו, כי הם בחינה אחת. כי על ידי כח הדבור, נעשה ההולדה עכ"ל, והדברים נפלאים.
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והלכת בדרכיו

אוהבי הוי'.

א(. לפעמים נראה שאדם שהולך בדרכי הוי'ה ומתדבק במדותיו ית', הוא תמיד נחמד ונעים 
לכל, ומחפה על הכל כי חס על כבודם, ובפרט כשמרבים לדבר על מדות טובות, ומדקדקים 

על כבוד ישראל, שהנוגע בקצה צפורן של ישראל הרי נוגע בבבת עינו של הש"י, וכמו שאמרו 

חז"ל דכל הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה )סנהדרין נח(, אבל באמת אין זה 

כן, כי אע"ג שצריכין מאד ליזהר לא לפגוע וכו', ואדרבה צריכין לאהוב ולכבד ולחבב, בכל 

)תהילים צו( שהכוונה בזה שכשרואה איזה דבר חטא  זאת הרי אמר הפסוק אוהבי ה' שנאו רע 

ועבירה הרי אינו יכול לשתוק ומרוב אהבת ה' בוער בלבו קנאת ה' צבאות, ואינו יכול לסבול 

צריכין  מתי  מחאה  דיני  לפרטי  נכנסין  אנו  ואין  ית'  שמו  כבוד  דבר  על  ומוחה  הרע,  הנהגת 

למחות בעוברי עבירה, ומתי אמרינן כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך צריכין שלא לומר 

דבר שאינו נשמע, )שכבר האריכו בזה הפוסקים באו"ח סי' תר"ו והנו"כ שם וכל ערום יעשה בדעת שלא לקלקל ח"ו(.

אהבת השי"ת.

דייקא, שהשנאה באה מתוך אהבת הש"י  אוהבי  רע,  הוי'ה שנאו  אוהבי  מדייק  והפסוק  ב(. 
שהשנאה  שמרגישין  אלא  אחרים,  על  להשתרר  רוצה  שח"ו  רעה  תכונה  לו  שאין  ומצותיו, 

וכמוש"כ  ית'  כבודו  שממרין  לסבול  יכול  אינו  ולכן  הש"י  את  שאוהב  "אהבה",  מתוך  באה 

בזה במסלת ישרים )בפ' י"ט בביאור חלקי החסידות( שמי שאוהב שמו יתברך לא יוכל לסבול ולראת 

שיחללו אותו ח"ו ושיעברו על מצוותיו11.

11 וז"ל: הענף הג' הוא הקנאה, שיהיה האדם מקנא לשם קדשו, שונא את משנאיו ומשתדל להכניעם במה שיוכל, כדי שתהיה 

עבודתו ית' נעשית וכבודו מתרבה, והוא מ"ש דוד ע"ה )תהלים קל"ט(: הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית 

שנאה שנאתים וגו'. ואליהו אמר )מלכים א' י"ט(: קנא קנאתי לה' צבאות וגו', וכבר ראינו למה זכה בעבור קנאתו לאלהיו, 

כמאמר הכתוב )במדבר כ"ה(: תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל, וכבר הפליגו חז"ל )שבת נ"ה(: לדבר במי שיש 

בידו למחות ואינו מוחה, וגזרו דינו ליתפס בעון החוטאים עצמו.

ובמדרש איכה אמרו היו שריה כאילים, מה אילים הללו בשעת שרב הופכים פניהם אלו תחת אלו כך היו גדולי ישראל רואים 

דבר עבירה והופכים פניהם ממנו, אמר לו הקב"ה תבא השעה ואני אעשה להם כן, וזה פשוט כי מי שאוהב את חבירו אי אפשר 

לו לסבול שיראה מכים את חבירו או מחרפים אותו ובודאי שיצא לעזרתו גם מי שאוהב שמו יתברך לא יוכל לסבול ולראות 

שיחללו אותו ח"ו ושיעברו על מצותיו, והוא מה שאמר שלמה )משלי כ"ה(: עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם, 

כי אותם שמהללים רשע ברשעתו ולא יוכיחו על פניו מומו, הנה הם עוזבי התורה ומניחים אותה שתתחלל ח"ו, אך שומריה 

המתחזקים להחזיקה ודאי שיתגרו בם לא יוכלו להתאפק ולהחריש, ואמר הקב"ה אל איוב )איוב מ'(: הפץ עברות אפך ראה 

כל גאה הכניעהו והדוך רשעים תחתם טמנם בעפר יחד פניהם חבוש בטמון, כי זהו תוקף האהבה שיוכל להראות מי שאוהב 

את בוראו באמת, ואומר )תהלים צ"ז(: אוהבי ה' שנאו רע עכ"ל.
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עולם הדומוקרטיא.

גנב ומושחת שמרמה אנשים  וכמו שרגילין לראות בני אדם בדיני ממונות שרואין איזה  ג(. 
את  מוכנים להשפיל  וכולם  ומפרסמין שמו  קנאים  נעשים  כולם  הרי  וכו'  ומוציא מהם ממון 

רק  וכו',  באנשים  מוחין  אין  הדמוקרטי'  ושבעולם  לו,  לתת  שצריכין  שיאמר  מי  ואין  הגנב 

אדרבה כולם צועקין נגדו חמס ומשתדלין להעבירו מן הישוב, וכמו"כ מי שאוהב את הש"י 

הרי כשרואה מי שמחטיאין בני אדם, שע"ז אמרו חז"ל )במדבר רבה כא,ד( דגדול המחטיאו יותר מן 

ההורגו, וכמו"כ עצם הרע כשרואה שמקילין בזה וסולחין ומוותרין הרי אינו יכול לסבול דבר 

)וכמו לדוגמא בזמנינו בהכלים מכלים  זה וצועק מרה על המנוול והיצר הרע שעושה שמות בבני אדם 

שונים שמעבירין את האדם על דעתם ועל דתם רח"ל( שזהו שלימות המדות טובות, ומקיים והלכת בדרכיו 

שהולך בדרכי ה' וכמו שהש"י נקרא א-ל קנא, כמו"כ ההולכים בדרכיו מקנאים לכבודו ית'.

חטאים ולא חוטאים.

ד(. והנה בוודאי יש בתנועת הקנאות תנועה עדינה עד מאד, שאינו ח"ו מתכוון נגד האיש כלל, 
וכמוש"כ בגמ' ברכות )י, א( דברוריה אשת ר' מאיר אמרה שאין מבקשין על הרשעים שימותו, 

אלא שיחזרו בתשובה, שע"ז נאמר יתמו חטאים ולא חוטאים שכמו"כ כשכועס ומתרגז אינו 

ורוצה  שבו,  הרע  על  שכועס  רק  וקדושתו,  בכבודו  ומאמין  הישראלי  האיש  על  ח"ו  כועס 

שיחזור בתשובה, ואפי' כשצריכין לכעוס ולקנאות קנאת הוי'ה צב-אות, הרי אח"כ שופך לבו 

בתפלה שיחזור האיש בתשובה, ורואה את נקודתו הטובה, )ואינו דן אותו ח"ו, כי אל תדין את חבירך עד 

שתגיע למקומו ואיך יכול לדון את חבירו אם אינו יודע מקומו ונסיונותיו, כמבואר בלקו"מ בתרא א(, שע"ז אמרה ברוריה 

שצריכין לבקש רחמים שיחזרו בתשובה, שזה מבטא שיודע ומאמין בקדושת האיש העומד 

לנגדו, ורק לצורך הענין כועס על החטא, ולא על האיש עצמו.

כבוד שמים.

ה(. וכמו שברורה אמרה לר' מאיר שיבקש רחמים עליהם שיחזרו בתשובה, כמו"כ כל אדם 
שאיכפת ליה כבוד שמים מבקש על ישראל החוטאים ועל הנשמות הנדחות שיחזרו בתשובה, 

וכמוש"כ בספר קב הישר )פ"ה(12.

12 וז"ל: והנה אנחנו ראינו כמבואר בדברי תלמידי האר"י ז"ל שתועלת גדול הוא תפלות צדיקים לנשמות הנדחות, ואין לך 

גמילות חסד גדול מזה, ואף כי אין אנו מאנשי הצדיקים הקודמים והלוואי שתועיל תפלתינו לתועלת עצמינו לכפר על חטאתינו 

ופשעינו שהכעסנו לבורא יתברך, במרד ובמעל אף על פי כן טוב לזכור בתפלתו לפני יודע מחשבות גם לנשמות הנדחות. כי 

רב חסד הוא הבורא יתברך וזהו יאית לכל בר ישראל להיות זוכה ומזכה לאחרים, ומכל שכן שצריך אדם להתפלל על רשעי 

הדור שיחזרו בתשובה, כדאיתא בגמרא בברכות, בברוריה דביתהו דרבי מאיר שאמרה, "יתמו חטאים כתיב ולא חוטאים" ע"כ. 

אסדר אני לפניך לכל איש ואשה לומר יהי רצון זה בברכת השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. ויאמר, "יהי רצון 

על  העוברים  וכל  פלונית(  בן  )פלוני  בתשובה  לקבל  כבודך  כסא  תחת  חתירה  שתחתור  אבותינו  ואלהי  אלהינו  ה'  מלפניך 



-ל-

קבל האמת ממי שאמרו.

ו(. והנה נראה בחוש שמי שמוכיח את האחרים ואינו שונא את האיש ח"ו ואינו מתכוון ח"ו 

כל  באמת  כי  ממנו,  מקבל  השני  אזי  הענין  לטובת  מתכוון  שבאמת  רק  וגאווה,  להתנצחות 

זה רק כשמרגיש שהשני אינו  וכל מה ששונאים המוכיחים הרי  אחד רוצה להתקרב להש"י, 

מבין אותו ורוצה להשתרר ולהתגאות ולהרגיש את עצמו צדיק ממנו, אבל כשמרגיש שהשני 

בא רק להעמידו על האמת ורוצה בטובתו ותקנתו, הרי אע"ג דבשעת מעשה אין מי ששמח 

זאת  בכל  במילי דשמיא(  להו  דאוכח  למאן  בני מתא  ב ששונאים  קה,  בכתובות  חז"ל  )וכמו שאמרו  אותו  כשמוכיחין 

יודע מרת נפשו, ושמח בזה  ולב  יודע האמת,  זמן וכבר נשקט קצת צערו, הרי הוא  כשעובר 

שהשני העמידו על האמת, ושמח על זה שעזר לו לצאת ממסגרי נפשו )וכשיש לו דעת מכיר לו טובה 

בזה שהציל אותו מרדת שחת, והביאו לחיי עוה"ב וחיים נצחיים(.

המוכיח הטוב.

ז(. וכל זה הוא בחי' המוכיח הטוב שדיבר על זה רבינו ז"ל )בלקו"מ בתרא ח'( שיש מוכיח שמוסיף 

ריח טוב בהנשמות, שזהו סוד המוכיח האמיתי שכל דבריו הם רק לקרב נשמות ישראל להש"י, 

והמוכיח הרע מרחיק ח"ו את הנשמות, וכמו שרואים גם בחז"ל שאמרו )במשנה בבא מציעא נח, ב( 

שהלאו דלא תונו נקרא שאם היו יסורין באים עליו או חלאים באים עליו וכו' אל יאמר לו כדרך 

שאמרו חביריו לאיוב, הלא יראתך כסלתך זכור נא מי הוא נקי אבד, שזהו אונאת דברים ממש 

שעובר על לאו מן התורה, שכשהאדם בצרה צריכין לחזק אותו ולא להוכיח אותו ולרפות ידיו 

ח"ו )ואפי' האדם לעצמו כבר הזהירו אותנו מאד רבינו הק' ומוהרנ"ת ז"ל שיהיה יראתו רק לקרב ולא לרחק, ושלא ירחק ח"ו ע"י 

שמוכיח את עצמו, ויחשוב על עצמו כשקיבל יסורים ח"ו, שאינו ראוי לכלום וכו' ח"ו לחשוב כן( וכמו"כ כל אדם שנופל 

ברוחניות צריכין לחזק אותו ולא לרפות את ידיו ח"ו.

כלה נבואתך.

ולא  אתה  מת  בנבואתו  ישעי'  לו  י'( שאמר  דף  )ברכות  בחזקי' המלך  זה  על  נוראות  וראינו  ח(. 

תחיה, שימות בעוה"ז וגם לא יהיה חלק לעוה"ב, ואמר חזקי'ה לישעי' בן אמוץ כלה נבואתך 

וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו 

מן הרחמים, 

מצותיך, יהופך לבבם לעשות רצונך בלבב שלם כי ימינך פשוטה לקבל שבים, והחזירנו בתשובה שלימה לפניך, בא"י הרוצה 

בתשובה". ואז יתעורר גם האדם מעצמו לעשות תשובה על חטאיו כדי שלא יאמרו לו "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים". 

עכ"ל.
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ובמדרש אמרו )קה"ר ה,ד( וכן את מוצא בחזקיה מלך יהודה בשעה שחלה חזקיה אמר הקב"ה 

לישעיה לך אמור לו )ישעיה ל"ח( צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה אמר לו חזקיה לישעיה ישעיה 

בנוהג שבעולם אדם שהולך לבקר את החולה אומר לו מן השמים ירחמו עליך והרופא הולך 

ואפילו  תשתה  לא  והדין  תשתה  הדין  תאכל  לא  ופלוני  אכול  פלוני  מילתא  לו  ואומר  אצלו 

שיראה אותו נטוי למות אינו אומר לו צו לביתך שלא יחלש דעתו ואתה אומר לי צו לביתך כי 

מת אתה ולא תחיה אף אנא לא לך אנא ספין ולא למילך אנא שמע ואיני תופש אלא מה שאמר 

זקני כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה וגו' מיד )שם( ויסב חזקיהו פניו אל הקיר עכ"ל.

חזקיהו המלך.

ט(. ומכל זה רואין גודל התחזקות של חזקיהו המלך שלא שמע על שום נבואה שבא לרחק 

ולייאש ח"ו )ורואים מכאן שכל דברי רבינו ז"ל ומוהרנ"ת בגודל התחזקותם, הם דברי חז"ל ופסוקים מפורשים אצל חזקיהו 

המלך( וכמו"כ כל התוכחה כשבא מאהבת ה' אזי התוכחה הוא תוכחה טובה, שבא רק לקרב 

ולחזק, ומבער את הרע מהאדם ומשאיר אותו נקי וזך, ושמתקרב להש"י ולחיים נצחיים.

איש האהוב.

י(. וכמו שנפסק בהרמב"ם הל' תשובה פ"ד שמוכרחין להוכיח בני אדם וזה לשונו )בהלכה ב'( 

וכן צוהו האל להוכיח לחטאים שנאמר קרא בגרון אל תחשוך וכן כל הנביאים הוכיחו לישראל 

עד שחזרו בתשובה לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וירא שמים 

מחובת  שזהו  ברמב"ם  ומבואר  בתשובה,  ומחזירן  לרבים  מוכיח  שיהא  להם  ואהוב  מנעוריו 

הקהל להעמיד איש שאהוב להם שיוכיח אותם וכו'.

שבט לוי.

יא(. וכל השילוב הזה של מידות טובות ביחד עם הקנאות רואים אצל שבט לוי, שמצד אחד 

שני  ומצד  לתורה,  ומקרבן  הבריות  את  ואוהב  שלום  ורודף  שלום  האוהב  הוא  הכהן  אהרן 

ואוריך  וללוי אמר תומיך  )דבקים לג, ה(  גופא בעת חטא העג', שאומר הפסוק  נאמר אצל אהרן 

לאיש חסידיך וגו' האומר לאמו ולאביו לא ראיתיו וגו' כי שמרו אמרתך, ורואים שמשה רבינו 

דיבר על אהרן הכהן שהוא "איש חסידיך" של שבט לוי, ועליו נאמר האומר לאביו ולאמו לא 

ראיתיו, שהוא הקנאי הגדול למען כבוד שמו ית', 
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איש חסידך.

בתורת המנחה )לרבי יעקב סקילי, דרשה כח( שלכן נקרא אהרן איש חסידיך, איש החסד  וכמוש"כ 
שכשאמר משה מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי, וכל בני לוי ילוו עם אהרן, שהוא השורש 

החסד של כל השבט ואין לך חסד גדול מזה שהרגו אבותם ואמותם בניהם ובנותיהם לכבוד 

השם ית' כדכתיב האומר לאביו ולאמו וכו'.

יהלמני צדיק חסד ויוכחינו.

אמיתות  מתבטא  שאז  גדול,  קנאות  עם  מלווה  והאהבה  החסד  שעיקר  רואים  זה  ומכל  יב(. 
)וכמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ קמא, ל, וכבר הארכנו ע"ז במק"א, על הפסוק בתהלים קמ"א, יהלמני צדיק  האהבה והחסד, 

אצל  הפסוק שנאמר  על  ו(  )ב,  במלאכי  רש"י  שכ'  וכמו  עיי"ש(  חסד  נתגלה  תוכחה  ידי  ויוכחינו, שעל  חסד 

אהרן הכהן בשלום ובמישור הלך אתי, זה אהרן ואלעזר ופנחס וכן במעשה העגל השיבו כל 

שבטיהם מעוון שנא' ויאספו אליו כל בני לוי שאהרן האיש החסד התעסק לטהר את ישראל 

מעוון העג', ואסף כל שבטו לנקום נקמת הוי'ה, וכמו"כ פנחס בן אלעזר שהרג נשיא מישראל, 

ובזה השיב רבים מעוון.

קשוט עצמך.

יג(. וכל זה הוא פלא עצום, שהרי אהרן היה מעורב עם מעשה העג', ויכולין לומר לו קשוט 
עצמך תחילה אבל הוא לא הסתכל על זה כלל, שכל כונתו היה רק לכבוד הש"י, ולא הסתכל 

)שגם על זה היתה כוונתו לשם שמים שלא יהרגו אותו וכו' וכמו שאמרו חז"ל(  על זה שהוא עצמו עשה את העג' 

ואפי'  ע"ז,  עובדי  כל  והרג  שבטו  ואסף  ית'  שמו  כבוד  למען  עצומה  בקנאות  התאזר  אלא 

הקרובים הרג כמו שהעיד הפסוק, כי כל כוונתו הי' רק לכבוד שמו ית', וכמו"כ בן בנו פנחס 

שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה וכו' והוא לא הסתכל על זה, כי לא עשה שום 

חשבונות אם זה מתאים עכשיו שהוא ילך, כי הכוונה היחידה הי' למען כבוד שמו ית', בחי' 

זכה  ועי"ז  ית',  לכבודו  היודע תעלומות שקנא  עליו  העיד  וכמו שאח"כ  רע,  ה' שנאו  אוהבי 

לברית שלום מלדורות.

עזות דקדושה.

עבודת השם  עניני  בכל  הוא  כמו"כ  הרע,  בשנאת  דקדושה  עזות  תנועה של  וכמו שיש  יד(. 
שצריכין עזות דקדושה, וכמוש"כ )לקו"מ קמא רעא( וזה לשונו: צריך שיהיה להאדם עזות דקדשה 

כמבאר בכמה מקומות. כמו שכתוב )אבות פרק ה(: 'הוי עז כנמר', וכמובא לעיל, ואפלו נגד הרב 

שאחד  וזה  יתביש.  ולא  שצריך,  מה  כל  עמו  לדבר  פניו  שיעז  עזות,  לו  שיהיה  צריך  בעצמו 



-לג-    /והללתבדרליו

מקרב יותר, הוא רק על ידי שיש לו עזות יותר, ומחמת זה מדבר עמו יותר, אך זה תלוי בזה, 

שזה שיש לו עזות לדבר, הוא מחמת עבודתו שהוא עושה ועובד הרבה את ה'. ומחמת זה יש 

ידי זה עושה ועובד הרבה, על ידי  לו עזות לדבר עם הרב, ומחמת זה שהוא מדבר עמו, על 

שמתעורר ביותר על ידי שמדבר הרבה עמו, נמצא שזה תלוי בזה, וכן יש כמה דברים בעולם 

שהם תלויים זה בזה, ואין יודעין מהיכן ההתחלה, כי כל אחד מתחיל מחברו, כי זה תלוי בזה 

כנ"ל.



-לד-

שיחות סעודה שלישית

פרשת בשלח תשעו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

השלמת הכל ברצון

בזמן רעוא דרעוין סוף השבוע נתעורר הרצון העליון רצונו הפשוט שעלה במחשבה תחילה. 

כל  נשלמת  דרעוין  וברעוא  לשעבר,  השלמה  גם  ואף  ובא  קרב  השבוע  תחילת  זמן  זה  כן 

העבודות ע"י שנתגלה הרצון שבהם, שכל מגמת היהודי רצונו לעשות רצון קונו. ובפרט על 

אלה העבודות אשר התקשה בהם משך השבוע לקיימם, נשלמים כעת בזמן רעוא דרעוין, כיון 

שמתעורר עכשיו כח הרצונות, נשלם הכל מצד דאין הדבר עומד בפני הרצון, וכשיש רצון יש 

הכל.

התגלות הרצונות בקריאת ים סוף

)בתפלה( "ומלכותו ברצון קבלו עליהם".  קריאת ים סוף התגלה כח הרצונות, כמו"ש  ובשעת 

רּו כולם יחד "אז ישיר משה ובני ישראל וגו'", ואפי' עובר במעי אמן הצביע  ומכח הרצון ׁשָ

לכל  והפתח  השורש  היה  שם  כי  הענין,  וביאר   .)13 )תוספתא  ואנוהו"  אל'י  "זה  שירה  אמרו 

הרצונות עד סוף כל הדורות, ולכן חיוב בכל יום לזכור יציאת מצרים, לעורר הרצונות. 

הים הוא בחי' עלמא דאתכסיא אשר הרצון הצפון מתגלה בו. וכדלעתיד 'שלא יהיה עסק כל 

העולם אלא לדעת את ה' בלבד' לכן נאמר )ישעיה יא ט( "כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים 

מכסים" )רמב"ם מלכים פי"ב ה"ה 14(. כמים לים מכסים זה בחי' עלמא דאתכסיא, שהוא כח 

הרצונות הצפונים שיתגלה לעתיד.

13 תוספתא )סוטה פרק ו( ר' יוסי הגלילי אומר כיון שעלו ישראל מן הים וראו את אויביהם פגרים מתים ומוטלין על שפת הים 

אמרו כולם שירה עולל מוטל בין ברכי אמו כיון ]שראו[ את השכינה הגביה עולל צוארו ותינוק שמט פיו משדי אמו וענו כולם 

שירה ואמרו זה אלי ואנוהו ר' מאיר אומר מנין שאפילו עוברין ]במעי אמותן[ אמרו שירה שנאמר )תהלים סח( במקהלות ברכו 

אלהים ]ותינוק[ שמט דד מפיו ואמר שירה שנא' )שם ח( מפי עוללים ויונקים וגו'.

תהיה  ותחרות שהטובה  קנאה  ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  יהיה שם  לא  הזמן  "ובאותו  ה"ה(:  פי"ב  מלכים  )הל'  רמב"ם   14

מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים 

ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".



-לה-    /שיחות הודהשלישית

סוד הסנפירין

סנפיר  שהם  טהורים  דגים  סימני  בהלכות  הרצונות,  לכח  שורש  הים  בדגי  מצאנו  ועוד 

וקשקשת, קשקשת מורכב בג' פעמים ת' ]פעמיים ק"ש )עולה ת'(, ות'[ המבטא צמצום. וכל זה 

מבטא הירידה לעמוקה בעלמא דאתכסיא בצמצומים מופלגים דייקא. וצריך גם סנפירים שהם 

הכנפיים ששט ופורח בהן בתוך המים שהם בחי' הגדלת השכל, בבחי' כח הרצון, אלא שזה 

בלא זה א"א )ולרמיזא, סנפיר ג"כ עולה ת' 15(. וראה אריכות בליקו"ה )הל' דגים א ב16(.

15 שיחות מוהר"ן )אות רמב( אמר: ענין עין הרע הוא )תל(, כי יש כח ממש בהראיה. כי כח הראות הולך לחברו ומזיקו כשעינו 

רעה. כי הראיה הוא כח ממש שהולך כח הראות ופוגע בהדבר הנראה. וכשעינו רעה מזיק בראיתו ממש כנ"ל. ועל כן נדה 

כשתסתכל במראה ימצא שם רשם דם כמובא:

ודע שסגולה לעין הרע סנפיר של דג לעשן בו. וסימן סנפיר בגימטריא רע עין. וביותר מסוגל סנפיר של מן דגים שקורין אותו 

שלעיין. לשון נופל על לשון, של עין:

עוד שמעתי בשמו זכרונו לברכה נסח אחר: לתלות הסנפיר הנ"ל על האדם או תינוק שמורגל שיהיה לו לפעמים עין הרע, יתלו 

עליו סנפיר הנ"ל וינצל כנ"ל:

וספר לי עוד שאז אמר שעין הרע נמשך מהארבע מאות איש שהלכו עם עשו להלחם עם יעקב, כמו שכתוב )בראשית לב ז( 

"וארבע מאות איש עמו". ואיתא שהלכו להטיל עין רעה חס ושלום במחנה של יעקב. וסנפיר הוא מספר ארבע מאות שהוא 

מספר רע עין במכוון כנ"ל. וכל זה הוא כנגד הארבע מאות איש של עשו הנ"ל שמהם נמשך הרע עין כנ"ל, ועל כן סנפיר מציל 

מזה כנ"ל. ועוד חשב אז כמה דברים שעולים ארבע מאות שהם שיכים לענין זה:

16 ליקוטי הלכות )הלכות דגים א, סימני דגים טהורים הם סנפיר וקשקשת ב(: "וזה בחי' מה שנאמר במאמר המתחיל ויהי 

מקץ )בסימן נד( על פסוק, 'ה' אלקי גדלת מאד', שצריך לצמצם הגדלת השכל בבחי' לאדבקא מחשבתיה בעלמא דאתי צריך 

לצמצמו שלא יצא מגבול הקדשה.. וזה בחי' סימני דגים טהורים, שהם הקשקשים, שהם בחי' לבושין, בחי' צמצום, כמו"ש, 

'ושריון קשקשים הוא לבוש'. וכמו שהביאו רז"ל, מקרא זה ללמד הימנו, שהקשקשים הם הלבוש של הדגים, דהיינו שעיקר 

הטהרה של הדגים שהם בבחי' עלמא דאתי, בחי' דעת שאין בה אחיזה לרע הכולל, בחי' תאוה הבהמיות כנ"ל. וע"כ עקר סימן 

הטהרה והקדושה שלהם תלוי בהקשקשים שהם לבושין בחי' צמצומים שצריך לצמצם הגדלת השכל השט ופורח בתוך המים 

שהם בחי' עלמא דאתי, כמו"ש, 'ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים' כמובא לעיל, שזה בחי' דגים הגדלים במים כנ"ל 

צריך לצמצמו בבחי' גדלת מאד, שלא לצאת מגבול הקדשה, שזה בחי' קשקשים שכשאין להם קשקשים הם טמאים לגמרי, כי 

כשאין לו צמצום שהוא לבוש ומכסה על שכלו כנ"ל אזי הוא יוצא מגבול הקדשה לגמרי, ואזי הוא בבחי' פגם הברית ששם 

הטמאה.

ואז כשיש לו קשקשים שהם בחי' הלבושין, בחי' הצמצומים כנ"ל, אזי יש עוד סימן טהרה, שהם הסנפירין, שהם הכנפים ששט 

ופורח בהן בתוך המים שהם בחי' הגדלת השכל שזוכה להגדיל השכל שיהיה שכלו מעופף ופורח על ידי שזכה לעשות לשכלו 

כנפים שהם בחי' הסנפירין כנ"ל, שעל ידם הוא פורח בתוך המים, שהם בחי' עלמא דאתי כנ"ל, היינו בחי' מה שמגדיל שכלו 

בעלמא דאתי כנ"ל. וכמובא בדברי רבנו נ"י, שם במאמר הנ"ל; שבחי' כנפים הוא בחי' מה שהשכל פורח ומעופף, עי"ש. ועל 

שם זה נקראין סנפירין מלשון אור, בחי' אור השכל, כמו"ש רז"ל, הלוחות היו של סנפרינין שהם אבן טוב המאיר.

אבל אין הסנפרינין סימן טהרה כי אם כשיש לו קשקשים שהם הצמצום שאזי הוא בבחי' גדלת מאד, אבל הסנפרינין בלא 

הקשקשים, אינם סימן טהרה כלל, כי שם בבחי' דגים שהוא בחי' הדעת, עיקר הקדושה תלוי רק בזה שיצמצם שכלו ולא יהרס 

ח"ו, לצאת מגבול הקדושה שזה עיקר היצר הרע שיש שם.. וכו'" עיי"ש.



-לו-

רצונות הצפונים בעלמא דאתכסיא

ובקריעת הים התגלה שורש לכל הרצונות בסללם בעברם דרך עלמא דאתכסיא, ולכן נגזר הים 
לי"ב גזרים לכל שבט בנפרד המבטא צמצום, שכל אחד הולך לדרכו, וכדברי רביה"ק )ליקו"מ 

לו שער מיחד לכנס דרך שם תפלתו"17.  ויש  נסחא מיחדת  לו  יש  קמא ט ב( ד"כל שבט ושבט 

ההעלמה  ובתוך  דאתכסיא,  מעלמא  הארה  בפניהם  מתגלה  הצמצום  במקום  שם  דייקא  אך 

וההסתרה מתגלה הרצונות הצפונים, בחי' הסנפירין לצד הקשקשים. ולכן דייקא אז "מלכותו 

ברצון קבלו עליהם".

וזהו )מכילתא בשלח, השירה פ"ג( "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וכו'. ראתה שפחה 
מבטא שכל יהודי אפי' המרוחק והגרוע ביותר התגלה לפניו מצפונות עלמא דאתכסיא וראה 

חשיבות לרצונותיו וידע להעריכו.

הארת הרצון בדגים ובמאכלי שבת 

סוד הדגים שתמיד עינו פקיחא, המבטא שנמשך ממקום כה גבו, מהארת הרצון, ולכן  וזהו 
מנהג ישראל תורה לאכול בשבת קודש דגים, ובפרט בסעודה שלישית )ועי' האריז"ל 18, ועי' 

שהיא  יהודי  של  באכילה  ובפרט  שבו.  הרצון  קדושת  בסוד  יהודי  נוגע  בשבת  כי   ,)19 מג"ע 

17 ליקוטי מוהר"ן )קמא ט ב(: "ודע, שיש שנים עשר שבטים, כנגד שנים עשר מזלות )תקון יח, ובתקון כא(, וכל שבט ושבט 

יש לו נסחא מיחדת ויש לו שער מיחד לכנס דרך שם תפלתו, וכל שבט מעורר בתפלתו כח מזלו שבשנים עשר מזלות; והמזל 

מאיר למטה ומגדל הצמח ושאר דבריו הצריכים אליו".

18 פרי עץ חיים )שער השבת כב( גם ז"ס, שכל הדינין הם תלוים במצח, כנודע כי שם בחי' מה שכתוב, ומצח אשה זונה היה 

לך, וגם כי שם הוא גלוי הדינין, כי שם סתומים אורות של אבא, לכן עתה במנחה דשבת עת רצון, לכן אומרים ואני תפילתי 

לך ה' עת רצון קודם הוצאת ס"ת, להורות כי אע"פ שבמנחה בימי החול הוא דינא קשיא, עכ"ז הם עתה רחמים גמורים ורצון 

גמור. )ז"א עולה במנחה דשבת, עד רצון, תיקון נוצר חסד, אשר הוא דיקנא דא"א. לכן יש לעשות סעודה שלישית בדגים, כי הדג 

עינו פקיחא, וכו'(:

19 מגלה עמוקות )פרשת בהעלותך( מי יאכילנו בשר שרצו לאכול בשר מסטרא דקדוש' שהרי במצרים אכלו דגים ויש יותר 

ניצוצות טהורות בדג שהרי דגים באסיפה ת"ח מיתתן באסיפה ז"ס עינא פקיחא לאכול דג בסעודה ג' של שבת, 

עי"ן  אות  אינו אלא  העין  כי  בעינים,  היא השולטת  עי"ן  הוא שהאות  והנה האמת  חוורא(  דרישא  )עינוי  אדיר במרום ח"א 

במילואה, ומבחינה הזאת נעשית הדגים והבן היטב, כי מציאת הדגים נמצא מכאן. וסוד זה הוא ד"ג גי' ז' שיוצא מן הע', כי שם 

הוא ברבוי וכאן הוא בפחות, שהוא היוצא מהם לבד. וגם היסוד עצמו לפעמים נעשה ע' בהתרבות אורותיו. ונמצא שתולדות 

העינא פקיחא דא"א הוא היסוד דז"א בבחינת דג, ולכן הדגים עיניהם פקוחות, וגם אין עין הרע שולט בהם )ברכות נה ב(, כי 

הם מושגחים תמיד מן העינא פקיחא הזה וכדלקמן בסוד, בן פורת עלי עין )בראשית מט, כב(. שבהיות יוסף בסוד הדגים לכן 

לא שלט בו עין הרע, כי הוא מושגח מן העינא פקיחא, ולקמן אפרש לך היטב בס"ד. 

אך בהיות העינים האלו של א"א, מוציאים אלו הדגים בעינים פקוחות שלהם, יצאו אחר כך העינים בז"א עצמו. ונמצא שתחת 

הולד העינים דז"א מעיני א"א, נולדים עיני היסוד מעיני הא"א, ועיני הז"א מעיני היסוד עצמו, והבן היטב. כי ליסוד דגדלות יש 

באמת קשר גדול עם א"א, שבו מתגלים הי"ג תיקוני דיקנא עצמם, בסוד הקמת ברית, כמפורש במקום אחר.



-לז-    /שיחות הודהשלישית

)ליקו"מ קמא  קודש, ובמיוחד אכילת שבת שהיא כולה רוחניות כולו קודש, כדברי רביה"ק 

הבירורים,  מכל  שלמעלה  הוא  המן  אכילת  בסוד  יש  בשבת  באכילה  אשר   .)20 יז  תנינא  סב, 

21(. ובאכילת הלחם  ואכילה דשבת עוד יתרה מעלתה מאכילת המן )עי' תורה אור חיי שרה 

דסעודת שבת הוא סוד ייחוד אפין באפין )כמבואר בתורה ס"ב, לעיל(.

20 ליקוטי מוהר"ן )קמא סב א(: "דע, שעל ידי אכילתם של ישראל, נעשה יחוד קדשא בריך הוא ושכינתה אפין באפין, בבחי' 

)רות ב( 'ויאמר בעז לרות לעת האכל גשי הלם'. 'לעת האכל' דייקא, היינו על ידי האכילה 'גשי הלם', דא יחוד קדשא בריך הוא 

ושכינתה. בחי' )בראשית מד( 'ויגש אליו יהודה' 'דא תקרבתא מלכא במלכא'".

שם )תנינא יז(: "והכלל, שצריך לנהג שמחה גדולה בשבת קדש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל. רק להתענג על ה' 

ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן אכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיכול. כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כלו 

קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול, כמבאר במקו"א".

שם )תנינא ז י(: "וע"י כלליות בן ותלמיד עי"ז מי שהוא איש חיל ואינו ההפך )שקורין: רע מזל, שלימזל(, הוא יכול לקבל בעת 

האכילה הארת הרצון, דהיינו שיאיר לו הרצון בעת האכילה, וישתוקק ויכסף מאד אליו יתברך ברצון מופלג, בלי שום ידיעה, 

שלא ידע כלל מה הוא רוצה. וזה בחי' )תהלים קמ"ה( 'ואתה נותן להם את אכלם בעתו', בעתו זה בחינת הארת הרצון הנ"ל.."

21 תורה אור )שם( יגלה לן טעמיה כו'. הנה מילוי ה' היא בה' אחרת והיא בחי' כפילא כנודע מענין מערת המכפלה שהיא ה' 

אחרונה דשם ב"ן כו'. והענין יובן בהקדים להבין ענין האכילה כי הנה עיקר האכילה להיות כי מן המאכל נעשה חלב ודם והדם 

הוא הנפש וחיות האדם שמקבל הכבד הדם מן המאכל ושולח ללב ולמוח דתלת שליטין אינון בעלמא כבדא ולבא ומוחא כו'. 

ועי"ז מתעלה המאכל שנעשה ממנו לב ומוח האדם ועי"ז מתחזק לבו ומוחו בעבודת ה' שבלבו בהתלהבו' כרשפי אש שנעשה 

בכח האכילה שבלא אכילה הי' מתחלש כו'. וגם מוחו נעשה חזק להתבונן בגדולת ה' כו' וזהו ענין בירור שמן המאכל נעשה 

אדם. 

אך כ"ז הוא בימות החול אבל בשבת בורר אסור אלא האכילה היא יותר עליונה בבחי' המשכה מלמעלה וקראת לשבת ענג. אז 

תתענג על הוי"ה. כי הנה כתיב אחור וקדם צרתני אחור למע"ב כו' שהמאכל כמו שהוא למטה בירידתו בשבה"כ הנה האדם 

הוא בבחי' קדם שהמאכל הוא מתברר ע"י האדם אבל בשרשו למעלה הוא מעולם התהו לפני מלך מלך לבנ"י אלא שאח"כ 

וימלך וימת. וימת וימלך כו'. אך מ"מ נראה ששרשו יותר גבוה מהאדם שהרי המאכל הוא המחי' את האדם. והאדם הוא מקבל 

החיות מן המאכל לפי שהוא בבחי' אשחור למע"ב כו' 

י"ב  ונמשך ממנו חיות להנפש מלמעלה למטה ע"י  זמן עליית העולמות מתעלה המאכל כמו שהוא בשרשו  ובשבת שהוא 

לחמים כו' וזהו ענין צדיק אוכל לשובע נפשו כי יש ב' אכילות הא' הוא לשובע נפשו. והב' הוא ובטן רשעים תחסר. לשובע 

נפשו הוא חיות הנפש הבאה מלמעלה. ובטן רשעים כו' היינו כי רשעים הם החיצונים וע"י האכילה מבררים מהם חיל בלע 

ויקיאנו כי בכל מאכל יש תאוה שהוא שרש הקליפה וע"י שנכלל בגוף האדם ונעשה ממנו דם הנשלח ללב ומוח מתהפך לטוב 

בקדושה ע"י חיזוק הלב ומוח בעבודת ה' ועי"ז לוקח ממנו החיות שבזלעו"ז 

וזהו ובטן רשעים תחסר שנחסר החיות שבלעו. ומבטנו יורישנו אל. והנה האכילה שבחול שהיא בבחי' בירור הוא להיות ובטן 

רשעים תחסר. אבל האכילה שבשבת היא המשכה מלמעלה לשובע נפשו מחמת המאכל כמו שהוא בשרשו למעלה קודם שנפל 

בשבה"כ שאין בו בירור. וכמ"ש בזוהר פרש שבתכם לא קאמר שמה שנעשה מלמטה למעלה ע"י בירור כמו בימות החול יש 

בו פרש שהוא פסולת שהמובחר שולח ללב ולמוח והפסולת יורד למטה בקרביים ובני מעיים כו' וזהו הבירור 

אבל בשבת שהוא נעשה מלמעלה למטה אין בו פסולת כלל כי הפסולת הוא מעה"ד טו"ר ולמטה נעשה טו"ר בכל הבחי' ע"י 

אכילת אדה"ר מעה"ד טו"ר וגם בכל אדם יש תערובת טו"ר כו' רק שאינו שוה בכל נפש יש שטוב שלו מרובה כו' וכן יש שטוב 

שלו הוא בבחי' זו כו' אבל בשבת אז תתענג על ה' למעלה מעה"ד ולא יגורך רע כלל. רק ביו"ט כתיב פרש חגיכם לפי שביו"ט 

יש בו קצת בירור שהרי הותרה בו מלאכת אוכל נפש כאפיה ובישול כו' ואינו אסור רק קצירה וזריעה וחרישה כו' 

ולפי שהותרו קצת מלאכות באוכל נפש יש בו בירור ושייך פסולת והתקון הוא למחדי למסכני. כי שעת שמחה היא לשמח את 

הכל וכמ"ש ושמחת בחגך אתה והלוי והגר כו' לפי שהשמחה היא בחי' המתקת הדינין וצריך לשמח את כולם שיהיו כולם 

נכללים בבחי' שמחה. וכנודע ממי שהוא בשעת שמחה שאז רוצה שיהיו כולם שמחים שבזה נמתק הדין מאחר שמשוה את 
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מתחיל ברצון וגומר ברצון

כך פותח יהודי את השבת והסעודות בקדושה וטהרה עם כח הרצון, כמו"ש בקידוש "ורצה 
בנו", ומעורר רצונותיו ע"י ששומע רצונו ית"ש שחפץ בו. וכדברי ה'בני יששכר' )דרך פיקודיך 

מצוה לא ג 22(, דשבת ניתנה לישראל טרם מתן תורה כי אז בחר בנו בטעם ודעת אך ביציאת 

מצרים רצה בנו באהבה שאינה תלויה בדבר אלא ברצון שלמעלה מטעם ודעת. וכמו"כ גומר 

את השבת בזמן רעוא דרעוין, בקדושת הרצונות.

******

מבקשים מהשי"ת, בזכות קריאת פרשת שירת הים, שיתן לנו כח לכל יהודי באשר הוא שם 
וממילא להחשיב  סוד בחי' הדגים,  בכל דרגה שנמצא לעורר כח הרצון שבעלמא דאתכסיא 

הרצונות ולהחיות עצמו עמם, וכן יאיר לבניו ולדורותיו חשיבות הרצון לדעת להעריכו כדבעי, 

לבל יתפחד מהתרשלות בעשיית המצוות, כי אדרבה, כמה שהרצון יגבר יבא המעשה אחריו.

שיחה ב' "אשגבהו כי ידע שמי"

בני  כשיצאו  ודייקא  תפלה  הוא  עבד  דהגדרת  יונה  רבינו  דברי  עפ"י   * לתפלה  גאולה  עבודת 

ישראל ממצרים ונעשה עבדי ה' דייקא אז העבודה הוא תפלה * ועפ"י סוד דברי האר"י דתפלה 

הוא לבנות קומת השכינה ועבודה צורך גבוה * ודייקא אחר שיצאו מקליפת מצרים הבינו גודל 

מעלת התפלה משא"כ כל עוד שהי' בעת צר קטנותם לא נתאפשר להם להתפלל בסוד סמיכת 

גאולה לתפלה.

כולם. 

אבל מאן דלא יהיב למסכני כו' אין הדין נמתק ונשאר הפרש ולכן העונש הוא מדה כנגד מדה שנותנין לו הפרש כי הוא גרם 

שישאר פסולת הפרש בעבור שלא המתיק הדין. וזהו ביו"ט אבל בשבת אע"ג דלא יהיב למסכני אין עונשו רב כי בשבת אין 

פרש כלל לפי שהוא רק בחי' המשכה שמלמעלה דלא יגורך רע כלל. 

22 דרך פקודך )מצוה לא ג(: "בנוסח קידוש היום דיו"ט תיקנו לומר אשר בחר בנו מכל העמים וכו' קודם שמזכיר קדושת היום, 

משא"כ בשבת, )וגם אותן שגורסים בקידוש היום דשבת כי בנו בחרת ואותנו וכו' הוא אחר שמזכיר קדושת שבת(, הוא משום 

דימים טובים נתקדשו אחר שנבחרו ישראל לסגולה מכל העמים, משא"כ שבת נתקדש קודם שנבחרו ישראל שנתקדש תיכף 

במעשי בראשית, ואפילו לישראל נצטוו מצות השבת קודם שנבחרו לסגולה במתן תורה דשבת במרה איפקוד ]שבת פז ע"ב[, 

ומזה תבחין ותדע אומרינו אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו ושבת קדשו וכו', הנה לא אמר בחר בנו מטעם הנ"ל, אבל אמר ורצה 

בנו קודם שמזכיר קדושת שבת דהבחירה לסגולה היה במתן תורה והשבת נצטווה קודם מתן תורה במרה, אבל הרצון בנו היה 

ביציאת מצרים, דרצון מיקרי דבר שהוא מבלי טעם כי אין טעם ברצון, והנה הבחירה לסגולה מכל העמים היה במתן תורה 

וזה היה בטעם ועתה אם שמוע תשמעו בקולי וכו' והייתם לי סגולה וכו' ]שמות יט ה[, דהחזיר הקב"ה התורה לכל האומות 

ולא רצו לקבלה וישראל קבלוה על כן נבחרו לסגולה, וזה לא מיקרי רצון כי טעמא רבא אית ביה, משא"כ יציאת מצרים שהיה 

רצון מבלי טעם, והא ראיה שהשר של מצרים קיטרג הללו עובדי עבודה זרה והללו וכו' ]שמו"ר כא[, ואעפי"כ ויושע ד' ביום 

ההוא את ישראל"
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סמיכת גאולה לתפלה.

שם  וברש"י  ד:(  )ברכות  חז"ל  כדהאריכו  לתפלה  גאולה  סמיכת  מעלת  בגודל  מפליגין  חז"ל 
עפ"י דברי הירושלמי "וסמיכת גאולה לתפלה רמזה דוד בספר תהלים, דכתיב ה' צורי וגואלי 

)תהלים י"ט(, וסמיך ליה יענך ה' ביום צרה )תהלים כ'(, ואמרינן בברכות ירושלמי )פרק א'( מי שאינו 

יצא  מלך,  של  פתחו  על  ודפק  שבא  מלך  של  לאוהבו  דומה  הוא  למה  לתפלה  גאולה  סומך 

המלך ומצאו שהפליג אף הוא הפליג, אלא יהיה אדם מקרב להקדוש ברוך הוא אליו, ומרצהו 

לתבוע  לו  יש  אליו  קרוב  ובעודו  אליו,  מתקרב  והוא  מצרים,  יציאת  של  וקלוסין  בתשבחות 

צרכיו ע"כ, ובפרט בפרשת קר"ש ומצוה להזכיר שם יציאת מצרים, 

גאולה לתפלה בקריעת ים סוף.

הזדמנות הראשון שהי' להם לבני ישראל לסמוך גאולה לתפלה הי' בשעת קרי"ס  ולכאורה 
גופיה, ולכאורה למה לא עסקו בני ישראל באותו זמן בתפלה ולהסמיכו לגאולה, ובפרט שהי' 

ישראל נתונין בצרה, כדאמרו חז"ל במדרש הים סוער והשונא רודף, ואדרבה לפלא מצינו דהי' 

כעין קפידא על מרע"ה דאמר לו הקב"ה מה תצעק אלי, וכאילו אינו המקום הכי נכון לתפלה 

עכשיו, ולכאורה אדרבה תפלה לעני כי יעטוף וגו' )תהלים קד(, דייקא בעת שבני ישראל נמצאים 

בעת צר דייקא אז הזמן מוכשר להתפלל, 

כי לי בני ישראל עבדים.

לבאר  שהאריך  )שם23(,  בסוגיא  יונה  רבינו  תלמידי  דברי  עפ"י  הדברים  סוד  לבאר  ואפשר 
פנימיות הסוד של סמיכות גאולה לתפלה, דענין התפלה הוא הגדרת "עבד" דתפלה הוא ענין 

בנ"י  שיעשו  מנת  על  הי'  ממצרים  ישראל  את  הקב"ה  וכשהוציא  תפלה",  זו  שבלב  "עבודה 

23 רבינו יונה על הרי"ף )ברכות ב:( איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה של ערבית. י"ל וכי מפני שסומך 

גאולה לתפלה יש לו שכר כל כך שיהיה בן עוה"ב ואומר מורי הרב שהטעם שזוכה לשכר גדול כזה מפני שהקב"ה כשגאלנו 

והוציאנו ממצרים היה להיותנו לו לעבדים שנא' כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ובברכת גאל ישראל מזכיר בה 

החסד שעשה עמנו הבורא והתפלה היא עבודה כדאמרינן )בב"ק דף צב ע"ב( ועבדתם את ה' אלהיכם זו היא תפלה וכשהוא 

מזכיר יציאת מצרים ומתפלל מיד מראה שכמו שהעבד שקונה אותו רבו חייב לעשות מצות רבו כן הוא מכיר הטובה והגאולה 

שגאל אותו הבורא ושהוא עבדו ועובד אותו וכיון שמכיר שהוא עבדו מפני שגאלו ועושה רצונו ומצותיו נמצא שבעבור זה 

זוכה לחיי העולם הבא 

ועוד אמר מורי נר"ו טעם אחר מפני שכשמזכיר גאולת מצרים ומתפלל מיד הוא מראה שבוטח בה' בתפלה כיון שמבקש ממנו 

צרכיו שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו כלום וכן נראה באלה שמות רבה בפרשת בא אל פרעה שאומר לשם שכשראו ישראל 

הנסים והנפלאות שהיה עושה עמהם הבורא שלא כטבעו של עולם בטחו בו ועל זה נאמר וירא ישראל את היד הגדולה אשר 

עשה ה' במצרים וייראו העם את ה' ויאמינו בה' וגו' וכיון שמזכיר עכשיו אותה הגאולה שבטחו אבותינו בה' והצילם ומתפלל 

מיד נמצא שגם הוא בוטח בו שיענה אותו כמו שענה לישראל בעבור שבטחו בו ומפני זה מזכיר אותה הגאולה ומתפלל מיד 

והבטחון הוא עיקר היראה והאמונה ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי עולם הבא:
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עבודתו, ועל כן דייקא כשמזכיר שגאלנו הקב"ה ממצרים דייקא תיכף אח"כ תוך כדי דיבור 

ואינו  גבוה  צורך  ענין  הוא  להשי"ת  מתפלל  כשיהודי  ולפי"ז  הקב"ה,   עבודת  עליו  מקבל 

מתפלל לצרכי עצמו, ומברר בירורים ועבודה הוא צורך גבוה, 

תפלה קומת השכינה.

ויובן מאוד בהסתכלות האר"י הק' על עבודת התפלה דתפלה הוא מושג לבנות קומת השכינה 
"כובד  מתוך  אלא  להתפלל  עומדין  אין   )24 זי"ע  המגיד  )וכדהאריך  כלל,  עצמו  לצרכי  ולא 

24  ספר מקור מים חיים )פרשת נח עמוד התפלה אות קכא( ושם בס' צוואת הריב"ש ד"ה ע"א העתיק זה בביאור יותר וז"ל, 

אין מתפללין אלא מתוך כובד ראש, פי' אל תתפלל בשביל דבר שחסר לך כי )שמא( לא יקובל תפלתך )עיין לקמן פ' מקץ אות 

ח'( אלא כשתרצה להתפלל תתפלל על כבדות שיש בראש, כי הדבר שחסר לך יש החסרון בשכינה, כי האדם חלק אלוה ממעל, 

והחסרון שיש בהחלק יש בכלל, והכלל מרגיש החסרון של החלק, אם כן תהיה תפלתך על החסרון של הכלל, זהו פירוש אלא 

מתוך כובד הראש, עכ"ל, )ובדגל מחנה אפרים פ' בחקותי בפסוק והשיג לכם דיש וכו' וכן בס' מאור עינים פ' נשא הביאו 

פירוש זה בשם הרה"מ ז"ל ממעזריטש(. 

ובתולדות יצחק פ' מטות כתב וז"ל, כמו שאמר הבעל שם טוב ז"ל זי"ע על מאמר רבותינו ז"ל אין עומדין להתפלל אלא מתוך 

כובד ראש, ופירוש ראש הוא השכינה, והיינו שיחשוב קודם תפלתו ויעלה על לבבו גודל צער השכינה בגלות, על ידי שישראל 

בגלות, והנה בזמן המקדש היה קרבן מכפר, ועתה שאין קרבן ונשלמה פרים שפתינו שהתפלה במקום קרבן ואם אדם חוטא 

שכינה מה אומרת קלני מראשי וכו' )סנהדרין דמ"ו ע"א( ועל ידי שיתכפר החשטא לא יהיה צער לשכינה, וזהו מתוך כובד 

ראש, פי' מתוך שיעלה על ראשו גודל צער ודוחק של השכינה בגלות ר"ל, וע"י התפלה יתכפרו החטאים ותפדה השכינה, 

עכ"ל, ועיין לעיל בהגה צ' ענין בזאת יבא אהרן. 

ובכתר שם טוב ח"ב ד"ג ע"א, וז"ל, פירוש אל תעשה תפלתך קבע )אבות פ"ב( ר"ל אל יתפלל אדם על עסקי צרכיו לבד, 

רק יתפלל תמיד בשביל השכינה שתגאל מהגלות, וזהו שאמרו אלא רחמים ותחנונים לפני המקום, ר"ל שיתפלל תמיד לפני 

המקום כלומר עבור השכינה שנקראת מקום כנודע, וכן הזוהר )בתקוני זוה"ק תיקון ו'( קורא אותן המתפללים בשביל עצמן 

ולא בשביל השכינה, שנקראים כלבים עזי נפש הצועקים ואומרים הב הב, וזהו פירוש הכתוב גם כן )תהלים כ"ז( אחת שאלתי 

מאת ה' אותה אבקש, ר"ל בשביל השכינה אני מבקש ומתפלל לפניך לתקן הפגס מה שעשו בעונות עכ"ל, וכן הוא בס' לקוטי 

אמרים ד"ב ע"א. 

ובדגל מחנה אפרים בליקוטים שבסופו שכתב בשם אא"ז ז"ל כתב וזה לשונו, ביאור קושיא, בזוהר כתב צווחין ככלבין הב לן 

מזוני וכו' )הוא שם בלשון תקוני הזוהר תיקון ו'( ובמאמר אחד )עי' בזוה"ק בשלח דס"ב ע"א וע"ב( מפורש מאן דלא אתפלל 

על פרנסה בכל יום הוא מקטני אמנה, ותירץ, כי כל דבר חסרוי שיש לאדם, מרגיש החיות, וכן כל צער או תענוג הכל מרגיש 

החיות, נמצא כשמתפלל על איזה חסרון, דרך משל שחסר לו פרנסה, ומי מרגיש החסרון, הלא החיות שלו, והחיות הוא מן 

השכינה, ולכן יתפלל על צער החיות, שהוא השכינה ממש, ובזה מתורץ קושיא הנ"ל, עכ"ל. 

ושם בפ' בחוקותי וז"ל, כמו שאמר אדוני אבי זקיני זללה"ה כי מי הוא המרגיש באדס הן תענוג הן צער ח"ו הלא הוא נשמתו 

החיים  לכל  חי  משורש  אחת  בחינה  הוא  וחיותו  כלום,  מרגיש  אינו  וחיותו  נשמתו  ממנו  והסתלק  בהעדר  כי  חיותו,  שהוא 

והנבראים, שהוא הקדוש ברוך הוא כביכול, וכשמשים זה על לבו ונותן דעת לשורש שרשו שהוא השכינה כביכול, ברוך הוא, 

ומתפלל עליה, אז על ידי זה נעשה יחוד גמור, וזהו צדיקייא אינון שלוחי דמטרוניתא )עיין לקמן בפנים אות קנ"ד( פי' שעל ידי 

חסרונו וצערו יודע להתפלל על חסרון השכינה הקדושה עכ"ל, 

ועוד מענין זה עיין לקמן בפרשתינו בהגה קמ"ח ומה שהעתקתי שם מס' דמ"א פר' תולדות. ועיין בכתר שם טוב ד"כ ע"ג וז"ל, 

ענין כשהצדיק מתפלל וצועק על הזיקו שבעולם הזה ואינו נענה, ואין משגיחין עליו, האמת הוא, כי הכל הוא מגודל החיבה 

והאהבה שיש לו יתברך שמו אל הצדיק, ובשביל כך אינו נענה בענייני עולם הזה, משל למה הדבר דומה, לבן המלך שהוא 

קטן ועשה לעצמו בית קטן מקסמין ובא אדם וסתר אותו, ובא התינוק אצל אביו בקובלנא רבה ובוכה על זה, ואביו היה מצחק 

ולא ענהו להנקם תיכף מזה האדם שסתר לו בנין גרוע זה, כי במחשבת המלך לבנות לו פלטרין גדולים, וזהו שאמר הכתוב 



-לא-    /שיחות הודהשלישית

יהודי מבין מזה דעבודת התפלה הוא  ראש" משום צער השכינה לאוקמא שכינתיה מעפרא, 

להתפשט מגשמיותו, ולהבין דכל צרכי עמך בני ישראל הוא הכל צורך גבוה וצורך השכינה, 

וזהו העבודת איש הישראלי בחי' עבד הוי' לאוקמי שכינתא מעפרא, 

אך  עצמו,  לצורך  בתפלה  לכוין  "אסור  וז"ל  מ"א(  פ"ה  )ברכות  להגר"א  אליהו  בשנות  ומובא 
אלא  וכו',   ישראל למעלה  כנסת  נשלם  ויהיה  ישראל בתכלית השלימות  כל  להתפלל שיהיו 

יתפלל באלהי נצור שתפלת אלהי נצור הוא על עצמו" עכ"ל.

וכעין זה כתב בפירושו על מגילת אסתר )אסתר ח ג( בפירוש בדרך פשט על הפסוק 'ותוסף אסתר 
ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו 

לו, בתחנונים של  "ותתחנן  וז"ל  וכתב  כל סדר התפלה,  ורימז שם  היהודים':  אשר חשב על 

אחר התפלה , ששם הוא כל הבקשות ליחיד". 

ימלא הוי' כל משאלותיך.

וכדברי התפארת שלמה )דברים 25( שפירש הכתוב ימלא הוי' כל משאלותיך, שבקשת לב איש 
הישראלי הוא שמתפלל על נקודה א' שימלא שמו יתברך, ואין עוד וזהו הגדרת עבד שמשליך 

נפשו אחר גוו ומתפלל רק על כבוד אדונו שיתגדל ויתקדש שמיה רבא, וכן האריכו בזה בספרי 

חסידות, עד כדי כך שיש מחמירים שאין מזכירין שום צורך מצרכי עצמו רק לבסוף התפלה, 

ומיושב מאוד לפי הגדרת האר"י ז"ל בכל המושג תפלה, דהוא לבנות קומת השכינה ולא למען 

צרכיו כלל, ולפי דברי רבינו יונה הנ"ל שזהו הגדרת עבד.

ונזמרה גבורתך, והנמשל מובן, שמחמת אהבת השם  ואז נשירה  )תהלים כ"א( רומה ה' בעוזך, לבנות בית המקדש העתיד 

יתברך להצדיק, ויודע שינחיל לו עולם הבא לכן אינו משגיח על הצער שיש להצדיק בעולם הזה שכרו כמו שאמרו )אבות פרק 

ה'( לפום צערא אגרא שינחילהו לעולם הבא, עכ"ל, וכן הוא בליקוטים יקרים די"ד ע"ד:

25  ספר תפארת שלמה )דברים( הנה זה פי' הכ' ימלא ד' כל משאלותיך אם יהי' רק זה כל כוונתך ומשאלותיך שימלא ד' יקבה"ו 

וכל הימים תצפה רק על כבוד ד' אז תזכה לעורר רחמנות עליון על השכינה שהקב"ה ישוב מיד לנחם אותה כי קרובה ישועתה 

לבא. ואתה מיד תראה בנחמתה כמעשה דר"א הלוי הנ"ל. וז"פ עתה מיד ידעתי כי הושיע ד' ע"י שזוכה ונשמתו עולה בערב 

לג"ע העליון בהיכל המשיח כמו שבארנו. הנה משיחו יענהו מיד משמי קדשו בגבורות ישע ימינו כי משם יראה כל הטוב 

העתיד לבא כנ"ל. וז"ש חכז"ל כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כי כאשר מתאבל על ירושלים בכוונה וצער 

הלב על גלות השכינה הנה עי"כ מתעורר הרחמנות שלמעלה להגאולה וזוכה ורואה בשמחתה כנ"ל. 

וז"ש הכתוב שמחו את ירושלים וגילו בה פי' להביא מיד שמחה וגילה אל ירושלים ע"י התעוררת שלמטה שישו אתה משוש 

מיד כל המתאבלים עלי' כמו שבארנו. כי השם ירושלים הוא מוסב על ירושלים שלמעלה והשכינה. למען תינקו ושבעתם אח"כ 

משד תנחומיה של השכינה כי היא תשוב ותנחם את בנ"י. למען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה של השכינה. כי העיקר הכל 

להביא בראשונה שמחה ונחמה להשכינה ע"י התעוררת התחתונים עבורה ואח"כ אתם תמוצו והתענגתם מזיו כבודה. 

וז"ש הכתוב כי כה אמר ד' הנני נוטה אליה כנהר שלום פי' אל השכינה ינטה כנהר שלום ראשונה ואח"כ וינקתם ממנה כי היא 

אם הבנים שמחה. וז"ש כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי מנחמכם ובירושלים תנוחמו כי הכל הוא דרך מעבר של השכינה שהיא 

נקרא' ירושלים. וזהו וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה בישועתה במהרה בימינו אמן:



-לב-

ובזה יתגלה לנו הסוד סמיכת גאולה לתפלה, דעל ידי שנגאלו אבותינו ממצרים והקב"ה לקח 

לראות  שלא  המוחין  גדלות  להם  נתן  והקב"ה  נשרים,  כנפי  על  והגביהן  הברזל  מכור  אותם 

יציאת מצרים ברוחניות, שיוצא  יום נעשה עבודת  הכל ממיצ'ר, וכדהאריך האדמוה"ז דבכל 

ממיצ'ר, משא"כ כשאדם מתפלל מתוך המיצר, מקיים מצות תפלה מצד תפלה בעת צר, מן 

המיצר קראתי י'ה, וכדתרגום יהונתן )שמות יד טו 26(, ועם כל זה חסר במושג תפלה בהסתכלות 

גאול'ה, והוא תפלה בקטנות, וסוד סמיכת גאולה לתפלה הוא תפלה להוציא שכינתא מעפרא 

ומקטנותה וזהו סוד גאולה לתפלה בגדלות המוחין, ובזה מיושב מאוד למה כשיצאו ממצרים 

לא התפללו בסוד סמיכת גאולה לתפלה בהסתכלות של גאולה, אלא בהסתכלות של צרה,

למחרת יום הקדוש.

יוהכ"פ  שאחר  ימים  בעבודת  הצדיקים  שהפליגו  מה  הקדוש(  יום  מועדים  ישראל  נזר  )עי'  בזה  ויובן 

דדייקא עכשיו הזמן הוא לעסוק בתשובה דעד עכשיו כשהי' עדיין מלוכלכין בחטא לא הי' 

אפשר לשוב כיון דהראש הי' נפגם, וא"א להתבונן בעבודת התשובה, ודיקא אחר יום הקדוש 

שנעשה נקי כתינוק בן יומו דייקא עכשיו יכול לעסוק בעבודת התשובה, והכי נמי לגבי מושג 

תפלה, דכל עוד שהי' ישראל תחת יד מצרים לא הי' באפשרותן להתפלל תפלה בסוד תפלה 

גאולה  סמיכת  בסוד  התפלה  עבודת  השיגו  אז  דייקא  ממיצר  כשנחלצו  ודייקא  גבוה,  צורך 

לתפלה 

שיחה ג' - "קרבה אל נפשי גאלה"  

למען אנסנו

התוה"ק בפרשתן בפרשת המן כתיב )שמות טז ד( "ויאמר הוי' אל משה הנני ממטיר לכם לחם 

כל  את  "וזכרת  ב(  ח  )דברים  כתיב  וכמו"כ  לא".  אם  בתורתי  הילך  אנסנו  למען  וגו'  השמים  מן 

לדעת את אשר  לנסתך  ענתך  זה ארבעים שנה במדבר למען  הוי' אלהיך  הוליכך  הדרך אשר 

בלבבך התשמר מצותו אם לא".

26  תרגום אונקלוס )שם( ואמר יי למשה קבלית צלותך מליל עם בני ישראל ויטלון: תרגום יונתן )שם( ואמר יי למשה למה אנת 

קאי ומצלי קדמי הא צלותהון דעמי קדמת לדידך מליל עם בני ישראל ויטלון: תרגום ירושלמי  )שם( ואמר מימרא דיי למשה 

עד אימת את קאים ומצלי קדמי שמיעא היא צלותך קדמי ברם צלותהון דעמי קדמת לדידך מליל עם בני ישראל ויטלון:



-לג-    /שיחות הודהשלישית

במזלא תליא מילתא

אי' )מוע"ק כח.( "חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא". סוד המזל 
מבטא למעלה מסדר השתלשלות שאין בשכלנו להבינה רק השי"ת בעצמו. כעין הא דאי' על 

ר' אלעזר בן פדת )תענית כה.( שהיה מרא דארעא דישראל והיה לו דחוק מאוד בפרנסתו, והשי"ת 

אמר לו שיהפך כל העולם אולי יתהפך מזלו, עיי"ש27. 

הניחו להנהיג העולם

וביאר הדברים, אפשר לדמות המזל 'במזלא תליא מילתא' שהוא למעלה מהבנת ׂשכלנו כמו 
ענין מידות הרחמים שגם הוא למעלה מהשגתנו, שמתעורר דייקא לאחר החטא כיון שמרחם 

אפי' על מי שאינו הגון ואינו כדאי, היינו אנשים שאין אנו משיגים מפני מה ראוים ויש לרחם 

עליהם, מ"מ כן דרכך לעשות חסד חינם עמם. כן הוא ענין המזל שהשי"ת מביא לכל אחד כפי 

ידך  ולכן הרפה  וכו',  לו  ורע  מה שהוא מבין אף שאיננו מבינים תמיד בשכלנו, בבחי' צדיק 

והנח להשי"ת להנהיג הבריאה כפי ראות עיניו.

הניסיונות בתקופות טובים

כן אין לשכלנו החומריים להבין את מקור מחייתו וממצוא פרנסתו, שהוא ניסיון המן 'למען 
אנסנו', אשר ניסיון זה היא היפך ׂשכל אנוש החושב שהניסיון היא כשאין לאדם מקור פרנסה, 

אך האמת היא שאף מי שמועמד היטב אין הניסיונות נמנעים מלבוא אליו.

שהרי כלל ישראל במדבר היו בתקופה מתוקנת ושלימה הן בפרנסה והן בממון, וכדהרחבנו 
במק"א שפרנסה וממון הם שני סוגיות. כי הפרנסה הוא החיים של האדם הלחם וכדי קיומו 

וכו', וממון הוא עצם הממון והעשירות. וזה מה שהיה לכלל ישראל במדבר, היה להם הפרנסה 

"לחם מן השמים" )שמות טז ד(, "ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר" )שם טז יח(. לא היה חסר 

להם בפרנסה מאומה. והן הממון היה להם מיציאת מצרים שיצאו ברחוש רב כדאי' )בכורות ה:( 

"שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה 

27 מסכת תענית )דף כה.(: "רבי אלעזר בן פדת )והוא הנקרא מרא דארעא דארץ ישראל, רש"י( דחיקא ליה מילתא טובא עבד 

מלתא ולא הוה ליה מידי למטעם שקל ברא דתומא ושדייה בפומיה חלש לביה ונים אזול רבנן לשיולי ביה חזיוהו דקא בכי 

וחייך ונפק צוציתא דנורא מאפותיה כי אתער אמרו ליה מאי טעמא קבכית וחייכת אמר להו דהוה יתיב עמי הקדוש ברוך הוא 

ואמרי ליה עד מתי אצטער בהאי עלמא ואמר לי אלעזר בני ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני 

אמרי לקמיה כולי האי ואפשר אמרי ליה דחיי טפי או דחיינא אמר לי דחיית אמרי לקמיה אם כן לא בעינא אמר לי בהאי אגרא 

דאמרת לא בעינא יהיבנא לך לעלמא דאתי תליסרי נהרוותא דמשחא אפרסמון דכיין כפרת ודיגלת דמענגת בהו אמרי לקמיה 

האי ותו לא אמר לי ולחברך מאי יהיבנא אמרי ליה ואנא מגברא דלית ליה בעינא מחיין באסקוטלא אפותאי ואמר לי אלעזר 

ברי גירי בך גירי".



-לד-

"למען  השי"ת  אמר  ואפ"ה  ממצרים.  שיצאו  ממה  יותר  שהיה  הים  בביזת  וכן  מצרים".  של 

אנסנו", ומכאן דאין שום הכרח שכשיש פרנסה אין ניסיונות.

הניסיונות בכל הדורות 

ולכן אין להרהר בניסיונות שהשי"ת מביא על ישראל ולומר שלולי אותם הקשיים היה עובד 
של  הניסיונות  יראה  וכתובים  נביאים  בספרי  המעיין  שהרי  כן.  נכון  הדבר  אין  כדבעי,  השם 

ישראל שהיה להם תמיד בכל התקופות אפי' הטובות ביותר.

של  הניסיונות  ישראל  בני  על  פקדו  מצרים  יציאת  אחרי  אחדים  ימים  כמה  ותתבונן  העמק 
"המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר" )שמות יד יא(. וראה דברי הרמב"ן )שמות יד י( 

שאומר שלא התרעמו בני ישראל על השי"ת ח"ו, אלא על משה רבינו, 

כן אחרי ג' ימים של קריעת ים סוף "וילונו". וכן אחר מתן תורה אחרי שכבר עם ישראל שמעו 
העשרת הדברות וראו שמשה רבינו דיבר עם השי"ת, ועוד פקפקו עליו בפרשיית קרח ועדתו. 

מתיישב  יישאר  תמיד  והקושיא  להבינה.  שא"א  כיון  מזה  מדברים  שאינם  בספה"ק  יש  ולכן 

יותר מהתירוץ.

ורואים  )מלכים(  נביא  בפסוקי  כמבואר  קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן  אפי'  המתבונן  כמו"כ 
שם הזמנים הקשים שעבר על כלל ישראל, ואמנם אם היה זאת בבית השני שכבר חסר היה 

עומד עם חסרונותיה  על אבדם בראותם הבית השני  קוננו  וכמבואר שהזקנים  ניסים,  חמשה 

כשאינו  הראשון  בית  בזמן  שעוד  רואה  המעיין  אבל  ניחא.  דאז  והניסיונות  הראשון,  לעומת 

חסר מאומה, הארון עמם, הזהוריות נתהפך ללבן, ואפ"ה הלכו מלכי ישראל רע בעיני ה' )מלכים 

ב' יז(, בדרכי ירבעם שהעמיד שני עגלים כדי שלא יעלו לרגל. היאומן כי יסופר שמזה כמאתיים 

וארבעים שנה שעשרת השבטים אינם עולים לרגל בתקופה כה מהוללה.

לקבל הניסיון כפי שנתנו

ולכן אל תאמר אדם אם הייתי באותו דור היה עובד ה' כדבעי כי אינך יודע מאומה מה באמת 
מי  ועדתו היה מאתים וחמישים ראשי סנהדראות שהלכו אחריו,  ואם בקרח  היית עושה אז, 

יעיד לך שאתה לא היתה מתלווה אליהם, וכן אחרי עשרת השבטים, מי ערב לך שהיית נמנה 

מאנשי שבט יהודה ובנימין הזעירים. כנגד אחיתופל ודואג ושמעי בן גרא שהיו גדולי ישראל 

שבאותו  מבטחך  מי  על  וא"כ  חלק(.  פרק  )סנהדרין  יאיר  ותומים  שהאורים  מה  שידע  כך  כדי  עד 

דורות היית פולס בדרך הישר, אם כבר היית תוהה יותר בדרכים הרעים בעיני ה'.
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ולכן צריך שתשמח בתורה ומצוות שאתה זוכה לקיים מהמקום שהינך עומד, כי השי"ת שלח 

אותך בדורנו דייקא, בזמן שיש כ"כ הרבה העלמות והסתרות, ובתוך כל אלה קורא לך השי"ת 

מלך מלכי המלכים הקדוש ב"ה היה הוה ויהיה, ונותן לאדם את השבת לשמור והתורה לקיים, 

זה אותו שבת שניתן לנו ע"י משה במדבר, ואותו תורה שמסר ביד עבדו. וא"כ מאי נפק"מ 

איפה עובדים אותו, הנח ידך עבוד את השי"ת במקום שאתה נמצא.

למען אנסנו ברוחניות

שיש הניסיונות בגשמי וכנ"ל, פרנסה וממון. כמו"כ יש בעולם הרוחני שני בחי' אלו.  וכמו 

ואפשר  מן השמים.  לחם  הוא  ברוחניות  ויש ממון  אלוקות,  ברוחני שזה השגות  פרנסה  דיש 

אינו  ועדיין  רוחני  ועשירות  ממון  וכן  בניסיונותיו.  נותר  ועדיין  אלוקות,  השגות  לאדם  שיש 

שמח.

שלא  לאדם  להורות  ודעת.  מטעם  למעלה  הוא  האמונה  כי  "אמונה",  אותיות  זה  הוא"  "מן 

יחשוב שאם המצב היה אחרת היה יותר טוב, כי לכן מנסה השי"ת את האדם במקום האמונה 

הכלים,  את  לו  אין  ששם  יותר  גבוהה  למקום  ומביאו  והשכל  המוח  ממנו  מסלק  כי  דייקא, 

ומנסהו לראות אם גם שם תעבוד אותו ית'.

למשמרת לדורותיכם

ותן שמה  צנצנת אחת  "קח  לג(  טז  )שמות  כדכתיב  לדורות,  צנצנת המן  ציווה להשאיר  השי"ת 

ירמיהו מוכיחם למה  ירמיהו כשהיה  "בימי  לדורותיכם(  )ד"ה  ופירש"י  וגו' למשמרת לדרתיכם", 

אין אתם עוסקים בתורה והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה מהיכן נתפרנס הוציא להם 

צנצנת המן אמר להם אתם ראו דבר ה' שמעו לא נא' אלא ראו בזה נתפרנסו אבותיכם הרבה 

שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו".

וכמו שבפרנסה הגשמי הוגנז לדורות, כמו"כ הונח לנו צנצנת מן רוחני. וכך מבואר בספה"ק 

בהתלבשות  המן  את  יש  בדורותינו  שגם  דמכאן  היעב"ץ(  דברי  ידועים  וכן  ועוד;  ליקו"ה,  עיניים,  )מאור 

שהצדיקים אומרים לנו בכל דור 'ראו דבר ה', ראו בזה נתפרנסו אבותיכם הרבה שלוחין יש לו 

למקום להכין מזון ליראיו, הרבה שלוחין למקום שיהיה לאדם הכח לעבוד את השי"ת כדבעי, 

כמו אז כן עתה, אלא שבכל דור מנסה אותנו השי"ת אם נישאר בכשרות.
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סבל העשירות

וכמו שלפעמים נראה להעני שהעשיר אינו סובל כלום, ונראה לו שאם לו היה ממון בוודאי 

שהיה אדם מאושר ולא היה מתקשה כ"כ בחיים. ומאידך העשיר יודע נפש בהמתו הניסיונות 

שעוברים עליו אינם פחות מניסיונות העניים, אלא מפני העלמה והניסיון שבדבר מעלימים על 

זה, וכן אמר רביה"ק דהחוש מעיד שהעשיר סובל ייסורים נוראים28.

הצדיק מראה שהכל הוא למען אנסנו

וזהו שאמרו רז"ל )ברכות מח:( "משה תקן הזן בשעה שירד המן", תיקן לומר "ובטובו הגדול לא 

חסר לנו ואל יחסר לנו וכו'". היינו שבזכות הצדיק דייקא מאיר ליהודי מהו מן ומהו הפרנסה. 

וכבר הרחבנו  גי' משה,  הוא  כידוע שפרסה  נ',  פרסה  אותיות  לו  יש  פרנסה  פלא,  דבר  וראה 

במק"א סודן של דברים )ש"ך עה"ת יא א, דגמ"א פ' בא ד"ה וגם(. וכן פרנסה גי' נשמה )אמרי פנחס ועוד(. כי 

המן הוא השגות אלוקות. ומשה רבינו מביא פרנסה היינו השגות אלוקות, היינו שנותן להבין 

שהכל הוא למען אנסנו.

ובעולם הזה אכן רואים רק את המעמד החיצוני, הממון והפרנסה. אך בעולם האמת לא יראו 

והתקרב  עליהם  התגבר  כמה  ויראו  עמם,  שהגיעה  הניסיונות  את  יראו  אלא  הללו  הפרטים 

להשי"ת בתוכם במקום ההעלמה.

28 ליקוטי מוהר"ן )תנינא קיט(: "דבר עמנו כמה פעמים מענין יסורי עולם הזה, שכל בני העולם כלם מלאים יסורים, אין גם 

אחד שיהיה לו עולם הזה. ואפלו העשירים הגדולים ואפלו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, 

וכלם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, 

שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכלם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. 

כל  לו  ויש  בשלמות  הזה  העולם  לו  שיש  עליו,  שנדמה  מי  ואפלו  זאת.  כל  בעינינו  רואים  והיינו  מזה,  דברנו  פעמים  וכמה 

התענוגים:

עשר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגלת מלכים וכו' אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא 

כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אפנים וענינים, כנראה בחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מח בקדקדו ומסתכל 

קצת בהם באמת, וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום )קהלת ב(: "גם כל ימיו כעס ומכאובות" וכו', וכתיב: "אדם לעמל 

יולד קצר ימים ושבע רגז" )איוב י"ד(:

וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כלם נולדו לעמל ומלאים רגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל 

ויגון הזה כי אם לברח להשם יתברך ולעסק בתורה. וכמו שמובא במדרש )בראשית רבה פרשה יג:( "אדם לעמל יולד" 'אשרי 

מי שעמלו בתורה', הינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אפן, אפלו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, 

בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד 

שיעמל בתורה, ואז אשרי לו, כי נצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא:

ענה ואמר רביז"ל: הנה הכל אומרים, שיש עולם הזה ועולם הבא. והנה עולם הבא אנו מאמינים שיש עולם הבא, אפשר יש 

גם עולם הזה גם כן באיזה עולם, כי בכאן נראה שהוא הגיהנם, כי כלם מלאים יסורים גדולים תמיד. ואמר: שאין נמצא שום 

עולם הזה כלל".
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הניסיון בכדי שתתפלל

מוכן  אינו  מכן  לאחר  אך  הצרה בשעתה,  ואכן קשה  ניסיונות,  לו  אחד שעובר  יש  לפעמים 
העליונה  ההשגחה  רואים  לפעמים  וכן  בעקבותיו.  שבא  האלוקות  השגות  ועל  עליו,  לוותר 

שעוזר לאדם דייקא כשאין לו מזומן מונח בצד. וכדאי' )יומא עו.( מפני מה לא ירד להם לישראל 

מן פעם אחת בשנה וכו' כדי שכל יום יכוונו את לבם לאביהן שבשמים, עי"ש29. האדם רוצה 

לבקש פעם אחת בשבוע או בחודש ושאר הימים לשבת ולמוד, אבל השי"ת חפץ בתמידיות 

שוב ושוב כל יום מחדש.

ואשרי יושבי ביתך יושבי ביהמ"ד ולומדי כולל, שכל חודש מצרפים פרוטה לפורטה, אחרי 
שכבר עבר הרבה שנים שאין באפשרותם להמשיך, מ"מ מדחים לעוד חודש ועוד מעט תורה, 

היוכל  לא.  או  עוד  פרנסה מקום העבודה  לצאת לחפש מקום  אם  חודש מחדש מתחבט  וכל 

וכמה  בלביה.  דמשער  מה  כפי  אחד  כל  בזה,  שנעשה  מלכותו  כבוד  הגילוי  ולמדוד  לשאר 

בנפשם,  מופלגת  לעשירות  זכו  אך  פרוטה,  כל  על  שהתקשו  אלו  לשנים  מתגעגעים  אנשים 

שאו אז טעמו טעם מתיקות בתורה ותפלה ושמחת היהדות, בסוד )נדרים פא.( הזהרו מבני עניים 

שמהם תצא תורה.

זקניך ויאמרו לך

וצריכים להתחזק, 'איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק' )ישעיה מא ו(, ובפרט הזקנים צריכים 
להשתיל בצעירים שלא יטעו בדרכם לחשוב ולרמות את עצמם לחשוב שאם יהיה אחרת יהיה 

יספרו איך חתנו  ז( הזקנים  )דברים לב  ויאמרו לך"  זקניך  ויגדך  ואדרבה "שאל אביך  יותר טוב, 

שבעלי  מה  יותר  משיגים  תורה  לומדי  שלפעמים  בחוש  שרואים  וכמו  וכיו"ב,  וכו'  ילדיהם 

בתים מצליחים. 

*********

מבקשים מהשי"ת, בזכות קריאת הפרשה, בני ישראל רוצים פרנסה הן גשמי כדי לחנך ולגדל 
הבית לתורה וליראת שמים. אך מובן גם שהפרנסה הוא ההארה שהצדיק מאיר לאדם )בחי' מן 

בזכות משה, תענית ט.(, להביט על הפרנסה במבט גבוהה יותר. ואף שרוצים פרנסה בפועל ממש, אך 

צריך חיזוק לאלו הימים שלא תמיד רואים בחוש הישועה. 

29 יומא )דף עו.(: "שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה אמר להם אמשול 

לכם משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שיש לו בן אחד פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא היה מקביל פני אביו אלא 

פעם אחת בשנה עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל יום אף ישראל מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג 

ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים".



-לח-

מה  כל  על  ונוכל לשמוח  פנימי,  והניסיונות במבט  פרנסה  על  ונביט  השי"ת שנתבונן  יעזור 
שעובר בהבנה שהוא למען כבוד שמים. ומבקשים שיאיר בנו אורו של משיח, הארה מצנצנת 

ישרים  דורות  להעמיד  שנוכל  ה',  ויראת  ה'  באהבת  להתעורר  ונזכה  לדורות.  שהונח  המן 

ונזכה לגאולה שלמה במהרה  ולגוף,  ויראת שמים, פרנסה לנשמה  ולפרנסם בכשרות לתורה 

בימנו אמן.


