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שיחת ליל שבת
השבת וסוד 'כסא הכבוד'

)התגלות ה'שותף השלישי' בבתי ישראל בשבת(

"לאל אשר שבת מכל המעשים. ביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו. תפארת עטה ליום 
יום השביעי שבו שבת אל מכל מלאכתו.  המנוחה. עונג קרא ליום השבת. זה שיר שבח של 

ויום השביעי משבח ואומר: מזמור שיר ליום השבת". )תפילת יוצר, שחרית של שבת(.

"מראש מקדם נסוכה"

במאמר זה נבאר מה השייכות שבין 'כסא הכבוד', לבין השבת קודש. הנה מצינו בשניהם דבר 
אחד, שקדמו לעולם – וכדאיתא בגמ' )פסחים נד ע"א(: "שבעה דברים נבראו קודם שנברא 

מרום  כבוד  "כסא  יב(:  יז,  )ירמיה  מהפסוק  כן  ולמדו  הכבוד",  "כסא  מהם  ואחד  העולם", 

מראשון מקום מקדשנו".

וכמו כן השבת, וכנודע מהרמ"ק )פרדס רמונים ד, ז( והאריז"ל )פרע"ח שער הנהגת הלימוד 
ימי  ששת  של  הפנימית  הנקודה  שהיא  ראשונה",  "שבת  היתה  העולם  בריאת  שקודם  פ"א( 

בראשית. וכן יש ללמוד מדברי ה"תיקוני הזוהר" )כד ע"ב(: "בראשית - נוטריקון יר"א שבת". 

וכעין זה מבואר גם בפירוש "בעל הטורים" עה"פ )בראשית א, א(: "בראשית - אותיות ירא 

שבת, לומר לך שבזכות השבת נברא העולם". וכמו שיסד הפייט ב'לכה דודי': "מראש מקדם 

נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה".1

ביום  בריאה  היתה  והוא אמרם שלא  בראשית  הנופל במעשה  גדול  ספק  יובן  זה  עם  והנה  ז(:  פרק  ד  )שער  רמונים  1פרדס 

השביעי, ולמה שכבר היתה בריאת יום השבת בעצמו שהיום בעצמו צריך בריאה, שכן אמר בזוהר כי ששת ימים עשה ה' ששת 

קאמר ולא בששת משמע ששת עצמן עשה ה', והיינו בריאת שמים וארץ שהם ששת שהן כוללות שש קצוות, וא"כ לפי"ז כבר 

היתה בריאת שבת בעצמו ואם כן איך שבת ונח ביום ז'. 

אלא ודאי שבת קדמה לעולם ואלולי שבת שנותן כח בששת ימים לא היה בהן כח לפעול מפני כי כל ששת ימים שהן ו' קצוות 

מקבלים כח מהנקודה האמצעית שהוא קיום חלל הקצוות כמו שנבאר בשער נ' שערים בפ"ה בס"ד. והנה הוכרחו ששת ימים 

להתעכב בשבת לקבל ממנו פרנסתם וא"כ האצילות לא היה כ"א ששת ימים כי שבת קדמה לעולם. וכן ענין העה"ז אחר ששת 

ימים תהיה שבת וכמו ימי השבוע שיונקים משבת ונכנסים בו.

וז"ל האר"י הק' )"ליקוטי תורה", פרשת קדושים(: דע כי כאשר האציל המאציל עליון את י"ס תחילה האציל ג"ר, ואז היה שבת 

העליון כנודע, אמנם כאשר האציל את אלו לא היה בתיקון גמור, כי עדיין לא היה בתיקון גמור הראוי להם. לכן עדיין יום זה 

לא נחשב במספר, והנה אח"כ האציל שבוע אחרת בז' ימים אחרים אז הם סוד המלכים אשר מלכו בארץ אדום וביום השבת אז 

יצא מלך הח' שהוא הדר. ע"כ. וראה עוד בספר פרי עץ חיים )שער הנהגת הלימוד פ"א(.
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הארת 'כסא הכבוד' בבתי ישראל

אך מעבר לכך ששניהם קדמו לעולם, מובן ממטבע לשון הנאמר בתפילת יוצר בשבת: "ביום 
השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו", שיש משמעות ל'כסא הכבוד' בשבת שלאחר הבריאה, 

וגם מצד הקב"ה בעצמו, שיש הארה גדולה בפנימיות העולמות מגילוי כבודו ית' בשבת קודש.

"יומא  במאמרי  ח"א  השבת  יחוד  בספר  שנתבאר  )כמו  בשבת  השכינה  השראת  לסוד  מגיעים  והדברים 
כפי שהיה  ושכינתיה,  קוב"ה  ליחוד  יהיה מרכבה  זה שביתו  ביום  זוכה  יהודי  דנשמתין"(, שכל 

ב'בית המקדש'. ולפיכך אמרו בזוה"ק שיש לעסוק בערב שבת בארבעה תיקוני השכינה, שהם: 
כסא, שולחן, מטה ומנורה.2

והנה ה'כסא' המוזכר כאן, דהיינו כסאו של ראש הבית, הוא מכוון כנגד 'ארון הברית' שהיה 
של  הכבוד  ככסא  הארון  מעשה  "חביב  יג(:  ד,  רבה  )במדבר  במדרש  כדאיתא  הקדשים',  ב'קדש 

מעלה, שנאמר )שמות טו( מכון לשבתך פעלת, שהמקדש מכוון כנגד בית המקדש והארון כנגד 

הכסא". 

'יחוד השבת' )סוד קה"ק(

המטו'  חדר  הנקרא  והוא  בקה"ק,  היה  הארון  שכן  השבת',  'יחוד  כנגד  מכוונים  והדברים 
)מלכים-ב יא, ב(, לפי ששם מקום לידת נשמת ישראל כנודע. ולפיכך היה הארון "פריין ורביין של 

ישראל", וכמו שמצינו בעובד אדום הגתי שזכה לברכת הבנים "בעבור ארון האלוקים" שהיה 

בר  יהודה  רב  אמר  שברכו,  ברכה  היא  מאי  ע"ב(  סג  )ברכות  בגמ'  ואמרו  יא-יב(,  ו,  )שמואל-ב  בביתו 
זבידא זו חמות ושמונה כלותיה שילדו ששה ששה בכרס אחד".3

2 תיקוני הזוהר )סט ע"ב(: וצריך אתתא לתקנא שרגא בליל שבת לימינא, ואתחשיב לה כאלו תקנה מנרתא בדרום, ופתורא 

ותתאה, שכינתא עלאה מנרתא  ואינון שכינתא עלאה  יצפין,  ידרים, הרוצה להעשיר  ועלייהו אתמר הרוצה להחכים  בצפון, 

לדרום, צריכא לאתקנא לה, בגין דתמן חכמה, ובגין דא הרוצה להחכים ידרים, ובההוא ביתא דאשכחן דירה דא מתקנא בהאי 

סדורא, מנרתא בדרום ושלחן בצפון ומטה בין צפון לדרום, אמרין אלין מלאכין דקא נחתין עם שכינתא דאיהי נשמה יתירה, 

לית דין אתר הדיוט דעם הארץ, אלהין אתר דרעוא ביה מן קדם ה'.

פתורא צריכא לתקנא לה לגבי צפון, ופתורא איהי שכינתא תתאה, דאתמר בה כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, 

מאי זהב דא גבורה, דאתמר בה מצפון זהב יאתה, ממשבצות זהב תרי סמכי קשוט, מטה למערב בין צפון לדרום, לתקנא ליה 

לגבי עמודא דאמצעיתא, דאתמר ביה בני בכרי ישראל, ובביתא דלאו אינון מתתקנין אלין תקונין בליל שבת, אושפיזין אמרין 

לאו איהי דא דירה דישראל, דאתמר בה ושמרו בני ישראל את השבת.

3רש"י שיר השירים )א, טז(: אף ערשנו רעננה - ע"י נעימותיך הנה רעננה ערשנו בבנינו ובבנותינו שהם כולם נקבצים אליך פה 

שנאמר )ויקרא ח( ותקהל העדה וגומר המשכן קרוי מטה שנאמר הנה מטתו שלשלמה וכן המקדש קרוי מטה שנאמר ביואש 

)דברי הימים ב כה( בחדר המטות אשר בבית ה' על שהם פריין ורביין של ישראל. ע"כ. 

ומקורו במדרש רבה )שם א סו(: אף ערשנו רעננה מה מטה זו אינה אלא לפריה ורביה, כך עד שלא נבנה בית המקדש )דה"י-א 
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זהו סוד המכוון במדרש )הנ"ל בסמוך( שהשוה את ארון הברית ל'כסא הכבוד', כי 'כסא הכבוד' 
הוא שורש נשמות ישראל, שכולם חצובות מתחתיו )ליקו"מ ח"ב א, ב(.4

הפסוק  על  עזרא'  ה'אבן  כדכתב  הבנים,  בברכת  שנתברך  השבת,  יום  נתייחד  זו  ולהתגלות 
)בראשית ב, ג(: "ויברך אלוקים את יום השביעי – פירוש, ברכה תוספות טובה, וביום הזה תתחדש 

בגופות דמות כח בתולדות ובנשמות כח ההכרח והשכל". ]וכתב על כך הרמב"ן )שם( שהדבר 

נכון למאמינים בו[. 

סז(  )ליקו"מ ח"ב  וכדברי רביה"ק  ו'ארון הברית',  'כסא הכבוד'  סוד  זו עם  לכוון התחדשות  ויש 
שהשבת מאיר לה'בית המקדש', דהיינו ברכת השבת בכוח הלידה לנשמות ישראל.

יעקב אבינו וסוד 'כסא הכבוד'

למדים, שעיקר התגלות 'כסא הכבוד' בשבת, נעשה דרך ברכת הבית בבנים ובנות:  נמצאנו 
"בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך". 

וזהו סוד המובא ב'תיקוני הזוהר' )סה ע"ב( על יעקב אבינו שדמות דיוקנו היתה חקוקה ב'כסא 
דבי  תנא  וכן  הכבוד,  כסא  הוא  אבינו  "יעקב  ע"א(:  צז  )ח"א  בזוה"ק  איתא  מזו  וגדולה  הכבוד', 

אליהו יעקב אבינו הוא כסא בפני עצמו, דכתיב )ויקרא כו, מב( וזכרתי את בריתי יעקב, ברית כרת 
קודשא בריך הוא ליעקב לבדו יותר מכל אבותיו".5

כא ב( לכו ספרו את ישראל, משנבנה )מלכים-א ד כ( יהודה וישראל רבים, ד"א אף ערשנו רעננה, מה מטה זו אינה אלא לפריה 

ורביה, כך עד שלא נבנה בית המקדש )עזרא ב סד( כל הקהל כאחד ארבע רבוא, משנבנה בית המקדש פרו ורבו, דאמר רבי 

יוחנן מגבת ועד אנטיפרס ששים רבוא עיירות היו, והיו מוציאות כפלים כיוצאי מצרים.

4 ליקוטי מוהר"ן )בתרא א, ב(: והעצה על זה לקשר עצמו עם נשמות ישראל ועל ידי ההתקשרות ניצול מהם. וזה בחינת )איוב 

כו(: "מאחז פני כסא", שצריך לאחז עצמו בשרשי הנשמות, החצובות מתחת כסא הכבוד, שהיא בחינת )בראשית ג(: "אם כל 

חי". וזה בחי' מה שאמרו רז"ל )שבת פח:(: בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת: מה לילוד אשה בינינו, אמר להם: 

לקבל תורה בא. אמרו: אשר תנה הודך על השמים וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא למשה: החזר להם תשובה. אמר: אני מתירא, 

שלא ישרפוני בהבל פיהם. אמר לו: אחז בכסא כבודי וכו'; היינו שנתן לו השם יתברך עצה לאחוז ולהתקשר בשרשי הנשמות, 

שהם בחינת כסא הכבוד, אם כל חי, כנ"ל, שעל ידי זה יהיה ניצול מן קנאת המלאכים כנ"ל.

5 תיקוני הזוהר )סה ע"ב(: שימני כחותם דא נשמתא, דאיהו רשימו דילה גליפא לעילא, כמה דאוקמוהו ביעקב, דיוקנו של 

יעקב חקוקה בכסא הכבוד, דכל נשמתין דאינון גזירין מתמן, גליפו דלהון איהו חקוק לעילא, ורשימו דלהון לתתא, וההוא 

גליפו דלעילא איהו חותם, ורשימו דלתתא רשימו דחותם, ומיד דרשימו דגליפו דנשמתא איהו לעילא, ורשימו דילה לתתא, 

אתמר בה והנה מלאכי אלקי"ם עולים ויורדים בו, סלקין לעילא ומסתכלין בדיוקנא דנשמתא דנהרא בההוא גליפו ומזדעזעין 

מניה, נחתין לתתא ומסתכלין ברשימו דההוא דיוקנא דלתתא, וחזאן דלא אשתני מדיוקנא דלעילא ודחלין מניה.

זוהר )ח"א עא ע"ב(: וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר )יחזקאל א, כה(, האי היא אבן שתיה, דאיהי נקודה 

חדא דכל עלמא, וקיימא עלה קדש הקדשים, ומאי היא, כרסייא קדישא עלאה, דאיהי ממנא על אלין ארבע, דמות כסא בארבע 

סמכין, ודא הוא תורה שבע"פ, ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, דא הוא תורה שבכתב, מכאן דתורה שבכתב 

ישוון יתה על תורה שבעל פה, בגין דהאי כרסיא לדא, כמראה אדם דאיהו דיוקנא דיעקב, דאיהו יתיב עלה. ע"כ.
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כי עיקר התגלות כסא הכבוד הוא דוקא בבתי ישראל, במקום שמגדלים בו נשמת ישראל, "בית 

בהעמדת  ישראל,  נשמות  ללידת  מרכבה  אבינו שהיה  ויעקב  כג(.  לג,  )דברים  הוי'ה"  ברכת  מלא 

שבטי י-ה, זכה להיות בעצמו 'כסא הכבוד'. 

קהילה גדולה הנקראת 'עדת ישראל'

ויקרא  נאמר:   ויצחק  אצל אברהם  רק  מדוע  יב, ח( ששאל  )בראשית  דברי הרמב"ן  בזה  לבאר  ויש 

בשם ה', ולא אצל יעקב. וביאר, כי אברהם ויצחק לימדו את מציאות כבוד השי"ת בעולם, על ידי 

שהאירו את האמונה באומות העולם. מה שאין כן יעקב אבינו "שהוליד בנים רבים כלם עובדי ה', 
והיתה לו קהילה גדולה נקראת עדת ישראל ונתפרסמה האמונה בהם, ונודעה לכל עם".6

שהביאו  בכך  דהיינו  בעולם,  השי"ת  מלכות  כבוד  בגילוי  עסקו  הקדושים  שהאבות  והיינו, 

אנשים רבים לחסות תחת כנפי השכינה. ועל ידם נעשה עילוי להשי"ת בבריאה. אך כל זה רק 

באברהם ויצחק, שלא היו להם בנים רבים - שכן העמידו רק בן אחד שהמשיך דרכם באמונת 

רבים"  ה"בנים  בעצם  שלימה,  מטתו  והיתה  שבטים  י"ב  שהעמיד  אבינו  יעקב  אבל  הייחוד, 

שבאו לעולם על ידו, נעשה בבריאה מציאות של גילוי כבוד השי"ת. ולפי המדובר, הדברים 

מכוונים כנגד סוד 'כסא הכבוד' שנאמר ביעקב אבינו, שנבחר לכך מחמת עסקו בגידול נשמות 

ישראל.

בבריאה  לראשונה  נעשה  אצלו  כי  הכבוד',  ב'כסא  חקוקה  דיוקנו  שדמות  אבינו  יעקב  הוא 

)כמבואר  ובאהבה  גידולם בסבלנות  נטל על עצמו טורח  בנים, שכן  בריבוי  גילוי כבוד השי"ת 

בפסוקי התורה כמה טרח ומסר נפשו להעמיד דורות ישרים(, וגילה את החביבות שיש לו בגידול נשמת ישראל, 

ולפיכך נעשה ביתו גילוי כבודו יתברך – עד כי הוא בעצמו 'כסא הכבוד'. )וראה עוד עיקרי הדברים, 
במאמר "נחלת יעקב אביך"(.7

6 רמב"ן )בראשית יב, ח(: והנכון שהיה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם ה', מודיע אותו ואלהותו לבני אדם, כי באור 

ולפרסם  היה למוד ללמד  "ואברכה מברכיך",  ועתה כשבא בארץ הזאת שהובטח בה  ולא אבו שמוע,  היה מלמדם  כשדים 

האלהות וכן אמר הכתוב )שם כו, כד( ביצחק כאשר הלך אל נחל גרר והובטח אל תירא כי אתך אנכי, שבנה מזבח "ויקרא בשם 

ה'" כי בא במקום חדש אשר לא שמעו את שמעו ולא ראו את כבודו והגיד כבודו בגוים ההם ולא נאמר ביעקב כן מפני שהוליד 

בנים רבים כלם עובדי ה', והיתה לו קהילה גדולה נקראת עדת ישראל ונתפרסמה האמונה בהם, ונודעה לכל עם.

7 מדרש הנעלם )זוהר הק' ח"א צז ע"א(: כל נשמתא דצדיקא כיון דקיימא באתר שכינתא יקרא דחזיא למיתב, קודשא בריך 

הוא קרי לאבהתא ואמר לון זילו ובקרו לפלניא צדיקא דאתא, ואקדימו ליה שלמא מן שמי, ואינון אמרין מארי עלמא לא אתחזי 

לאבא למיזל למיחמי לברא, ברא אתחזי למיחמי ולמחזי ולמתבע לאבוי והוא קרי ליעקב, ואמר ליה אנת דהוה לך צערא דבנין, 

זיל וקביל פני דפלניא צדיקא דאתא הכא, ואנא איזיל עמך, הה"ד )תהלים כד, ו( מבקשי פניך יעקב סלה, מבקש לא נאמר אלא 

מבקשי, אמר רבי חייא, מרישיה דקרא משמע, דכתיב זה דור דורשיו וגו'.
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התגלות השותף השלישי

והנה ככל שמתגלה כבוד השי"ת ב"בנים רבים", יהודי חדור באמונה יצוקה שלא הוא העושה 
והפועל, אלא רק הקב"ה בעצמו. שכן הורדת נשמה לעולם היא רק דרך ה'שותף השלישי' – 

כמאמרם )נדה לא ע"א(: "שלושה שותפין יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו". 

ידי שני שותפים  שמציאות השותף השלישי אינו כלשון בני אדם, כמפעל המנוהל על  והבן 
עיקריים ונלווה אליהם עוד שותף שלישי, שהוא בודאי קטן משניהם - כדוגמת צורת הניקוד 

ֶ. אלא כאן, השותף השלישי שביצירת האדם הוא עיקר נקודת המרכז, יותר מהשניים -  סגול 

כדוגמת הסגולתא שבטעמי המקרא ֒, שהנקודה הנוספת נמצאת מעל השניים.

הקב"ה נתאוה להיות לו 'דירה בתחתונים' )מדרש תנחומא, נשא(, ובכל לידת ילד ישראלי בכל  כי 
מקום שהוא, נתגלה כבודו יתברך ביתר שאת. הן בכל מעשה טוב שיעשה בימי חייו, בעל עידן 

ובכל זמן, יש התפארות ונשיאת חן לפני השי"ת. וככל שיזכה לגדלות המוחין ויבין שאין שום 

מציאות מלבד השי"ת - "כי כי ממך הכל ומידך נתנו לך" )דברי הימים-א כט, יד(, כבר נעשה מרכבה 

להשראת השכינה בבריאה.

רגע ההסתלקות ורגע קריאת שם

חייו,  בימי  שלמים  מפעלים  להקים  שהצליח  מי  שיש  ההסתלקות,  בעת  לביטוי  הדבר  ובא 
ורובו  ראשו  עסוק  היה  ימיו  שכל  מי  יש  אבל  ידי",  ועוצם  "כוחי  הרגשת  אז  אצלו  ומתערב 

בגידול ילדיו, וברגע הסתלקות אין לו שום הרגשה של ישות, שכן מעולם לא הצליח במשהו 

מיוחד, והדבר היחידי שרואה לנגד עיניו הוא רק "זרע ברך הוי'ה", ואו אז פותח את ידיו לפני 

השי"ת, כאומר: "הנה לפניך דורות ישרים מבורכים שלך". כי כל עצם קיום הילדים בעולם 
הוא התגלות ה'שותף השלישי'.8

8 וראה דברי הרה"ק הרבי רבי אלימלך )נועם אלימלך, פרשת כי תשא(, בסוד ה"זהב" המרמז לאחרית ימי האדם, שאז העת 

למסירת כל הכוחות להשי"ת. וז"ל: ועשית כיור נחושת כו' נראה לפרש דהנה צוה השם יתברך ליקח בבגדי כהונה ג' דברים 

זהב כסף נחושת י"ל שתורה הקדושה רמזה לאדם הרוצה לכנוס אל הקדושה ועבודתו יתברך צריך הכנעה מתחלתה עד תכלית 

הכנעה כמאמר התנא מאד מאד הוי שפל רוח ולזה רמז אותיות זהב שכל אות הוא מספר מועט מאות שלפניו לרמז להאדם 

הרוצה לכנום אל הקדושה שהיא מדריגה חשובה שהוא רמז זהב דבר חשוב צריך לשבר גבהותו וגדלותו אשר טמן בקרבו עד 

תכלית הכנעה צריך למעט עצמו. 

כסף רמז לאהבה ותשוקה בעבודת הבורא יתברך כמו נכסף נכספתי כו' ואותיות כסף עולה במספרו כל אות מרובה מאות 

הקודם רמז שצריך להתגבר ולעלות למעלה מעלה בכל פעם עד תכלית יכולתו ואפשרו בעבודתו יתברך עד אין תכלית. ונחושת 

לשון נחש לשון נופל על הלשון רוצה לומר הגשמיות דהיינו אכילה ושתיה ועניני גשמיות עולם הזה הבא מצד הנחש צריך 

גורם  הוא  ובזה  יתברך  עבודתו  למען  הכל  ובמחשבות טהורות  ובטהרה  בקדושה  וישתה  אל הקדושה שיאכל  הכל  להכניס 

השפעות לישראל ולעולם.
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וכמו כן מצוי הדבר במי שנתברך בבית מלא ברכת ה' בריבוי בנים, וטרדת החיים עולה על 
גדותיו, שמצוי לפעמים, שבהגיע זמן קריאת שם התינוק הנולד לו, אינו יודע איזה שם לקרוא 

לילד, ואף לאחר שכבר מוציא מפיו איזה שם, לאחר שעה מרגיש שאינו מתחבר כלל אל אותו 

השם. ]ומצוי בבנים שנולדו לו בזקנותו, שכן בילדותו, בילדיו הראשונים, עושה חשבונות על 

שם מי לקרוא לרך הנולד, ולרוב מתחבר עם השם[.

ואינו בצלילות  ה'שותף השלישי', שמאחר  ישיר להתגלות  ביטוי  הוא  זה  יבין שכל  והמבין 
הדעת, כבר מסר כל תנועותיו להשי"ת שינהיגו כרצונו. ובטהרת לבו, השם שהוציא מפיו הוא 

בחינה של 'רוח הקודש', שהרי אצלו כבר בטלו החושים הגשמיים, ונותר רק כוחו של ה'שותף 
השלישי'.9

וינפש - וי אבדה נפש

פנימיות  כי  יהודי ב'שבת קודש',  זו של ה'שותף השלישי' היא עבודת הקודש של  התגלות 
ומכריז  להשי"ת,  עסקיו  כל  משליך  שיהודי  דהיינו  לשורשה',  הבריאה  'השבת  היא  השבת 

ואומר: "אין עוד מלבדו". ועל התגלות זו אומרים בתפילה: "לאל אשר שבת מכל המעשים. 

ביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו".

ולפי זה יש ליישב מאמרם )ביצה טז ע"א(: "וינפש - וי אבדה נפש", והקשה הבעש"ט הק', מאחר 
והפסוק נדרש למצב הנפש לאחר השבת, מדוע נכתב בברכת השבת בכניסתו.10 

9 ליקוטי מוהר"ן )קמא סימן קלח(: לך אמר לבי בקשו פני )תהלים כז( פירש רש"י: בשליחותך. כי עקר האלקות בלב, כמו 

שכתוב )שם עג(: "צור לבבי" כמבאר אצלנו במקום אחר )לעיל בסימן מ"ט( ומי שהוא "בר לבב" )שם כד(, בבחינת )שם 

ק"ט(: "ולבי חלל בקרבי", יוכל לידע עתידות, על ידי מה שהלב אומר לו, שהוא דברי ה' ממש. וזהו "לך אמר לבי בקשו פני", 

'לך בשליחותך' כנ"ל. כי מה שהלב אומר, הם דברי ה' ממש כנ"ל, והבן. ע"כ.

וז"ל מהרח"ו בספר "שער הגלגולים )הקדמה כג(: כי כאשר נולד האדם, וקוראים לו אביו ואמו שם אחד העולה בדעתם, אינו 

באקראי ובהזדמן, כי אם הקב"ה משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא, כמו שאמר הכתוב אשר שם שמות בארץ, 

כפי מקום האבר שבאדם העליון, אשר ממנו חוצב, והשם הזה נרשם למעלה בכסא הכבוד כנודע, ולכן ארז"ל שמא גרים. גם 

זהו טעם אל ר' יהושע ' קרחה ור"מ דהוו בדקי בשמא.

10 'בעל שם טוב' )פרשת תשא(: וביום השביעי שבת וינפש, שמעתי שדקדק הרב האיש האלהים קדוש ר' ישראל הבעש"ט 

וי אבדה נפש )ביצה טז ע"א, זוהר רקהל רד ע"ב( די לזה בשעתה  למה אנו אומרים זה בתחלת השבת שבת וינפש כדרוש 

במוצאי שבת, וידוע מה שתירץ הוא ז"ל להוסיף לנו אהבה ושמחה משבת קודש, בזכרנו כי אחרי כן תפסוק הנשמה היתירה 

הגדולה של שבת כאשר האריך במשל ומליצה. )זכרון זאת השמטות תשא. דברי אמת פ' מטות(.

באמת על ידי השבת יכולין להתחזק להשאיר הארת השבת גם בימי המעשה, כמ"ש בשם הרב הבעל שם טוב ז"ל על מה 

שדרשו חכמינו ז"ל )ביצה דט"ז ע"א( וינפש כיון ששבת וי אבדה נפש, וקשה דזה אין מקומו לכתוב בשבת, ופירש שעל ידי 

שאדם זוכר זאת שאחר שבת יסתלק ממנו הארה זו, לכן מתדבק בה ביותר.)שפת אמת תשא תרלז(.
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ויש לומר, שמאחר וברכה זו היא סוד יחוד השבת, דהיינו ברכת הבנים בבתי ישראל, ששם 
מאיר ובא סוד 'כסא הכבוד' – התגלות השותף השלישי, הרי שבשעתו אין הדבר מורגש בחוש 

הגשמי כלל. ורק במוצאי השבת, לעת הסתלקות ההשראה, מבינים למפרע איזו הארה היתה 

בשבת עצמה. ואז מרגישים: "וי אבדה נפש".

לעובדא ולמעשה

כי  יהודי טרוד בעסקי העולם הזה, ומקיים בנפשו: "טוב לגבר  ימות החול  כי כן, בכל  הנה 
ישא עול בנעוריו" )איכה ג, כז(, בעול אשה ובנים, "יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב" )תהלים 

קד, כג(, וביתו מלא ברכת ה' בזרע ברך ה' )ישעיה סא, ט(. עד כי לפעמים טרוד כל כך ב'ערב שבת', 

עד אשר אינו זוכר באיזה פרשה עומדים.

אך ב'שבת קודש' נפנה מכל עסקיו ומנסה לטעום משהו ממנוחת השבת, ואינו מצליח למצוא 
בעצמו נקודה של הצלחה ברוחניות להיות נאחז בה, אך מוצא נחמה בחלק ה'שותף השלישי' 

המאיר בעצם קיומם של בניו ובנותיו. הלא המה מרכבה ל'כסא הכבוד'. ואמנם בימות החול 

אינו מגיע לזה, אך כשבא 'שבת מנוחה', מאמין בהתגלות כסא כבודו ית' בתוככי ביתו, בבית 

הקב"ה:  מצד  הכללי  בעילוי  חלק  נוטל  תעשה'  ואל  ב'שב  הוא  והרי  שלו.  הפרטי  המקדש 

"וביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו". 
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לשון הרע

ענף א

מעשה מרים.

וזכירת  רבה,  אהבה  בברכת  זכירות  ד'  לזכור  שצריכין  כתב  פ"ג(  קרי"ש  )בפע"ח  הק'  האר"י  א. 
כי  פי'  לך  להודות  וזהו  מרים  זכירת  לשונו  וזה  וכמוש"כ  לך",  "להודות  במלת  זוכרין  מרים 

הפה והלשון שנתן לנו הש"י אין לדבר בו לשון הרע, אלא להודות לך ולרוממך, ואנו זוכרים 

עי"ז מה שאירע למרים שקטרגה ודברה לשון הרע על משרע"ה עכ"ל, וצריכין להבין דבריו 

בעומק  להבין  וצריך  הרע,  מהלשון  ההיפוך  הוא  להש"י  והודאה  ששבח  דמשמע  הקדושים 

הענין יסוד זה שדיבור של הודאה הוא ההיפוך מדיבורי לשון הרע.

מבין שאינו מבין.

ב. והנה כבר בארנו באריכות )במאמרי חנוכה, ע"פ מאמר בסידור דא"ח על מזמור לתודה( סוד ההודאה, שיש 
שני סוגי הודאה, יש אדם שהתווכח עם השני ולבסוף הודה לו, שבעומק אין זה הודאה, כי לא 

נכנע והודה להשני, רק שהוא הבין בדעתו שהאמת הוא כמו שאמר השני, אבל לא נכנע לפניו 

כלל, כי עדיין הולך לפי הבנתו, אבל יש עוד סוד הודאה שהוא ההודאה האמיתית שאז "מבין 

שאינו מבין", שהרי ראה שטעה לחשוב שהוא צודק בויכוחיו עם חבירו, וכשראה האמת הרי 

הוא מבין את מקומו שבעצם חסר לו בהבנה והשני הוא המבין הגדול ונכנע לפניו.

לועו של ישראל.

והכנעה  יש לבאר בכל מי שמדבר לשון הרע על חבירו שחסר לו במדת ההודאה  ולפי"ז  ג. 
דייקא שאוחז את עצמו למבין על חבירו, ואם היתה לו מדת הודאה וההכנעה, הרי הוא מבין 

חז"ל  שאמרו  וכמו  ממש,  ממעל  אלוק  חלק  ישראל,  נשמת  על  "מבינות"  לומר  יכול  שאיך 

)סנהדרין נח, ב( דכל הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של השכינה, וכמו"כ מדת ההודאה 

הוא ההכנעה להבין שאין יכולים להבין במעשה ישראל ובנשמת ישראל, והיאך יכול לפתוח 

שאינו  מרים  את  הוכיח  שהש"י  שכמו  מרים,  זכירת  סוד  שזהו  חבירו,  את  ולדון  ולדבר  פיו 

יכולה להבין בדרגתו של משה, 

כמו"כ הוא בכל איש מישראל שאין אדם יכול להבין את חבירו )וכלשון של רבינו ז"ל בלקו"ת א, שצריך 
ליזהר היטיב אם הוא ראוי לשפוט את חבירו וכו', ומי הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חבירו וכו'(, וזהו "להודות לך", 
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שהפה והלשון נבראו למדת הודאה, לשבח ולהודות, שמהות ההודאה הוא ההכנעה והביטול 

להש"י, וכמו כן ההכנעה והשפלות לא לדון את חבירו ששם ישראל נקרא עליו.

משנה עיתים.

יודע  ובין אדם לחבירו, דיש לפעמים שנראה לו שהוא  וכמו דחזינן בחוש בעסק המדות  ד. 

ומבין דרגת חבירו, ואז מגלה פתאום איזה ההנהגה טובה או איזה דרגה שרואה אצל חבירו 

לזה,  שייכות  לו  יש  בלבו מעולם שחבירו  עלה  לא  הזאת  וכו', שהנקודה  איזה קהלה  על  או 

אזי מצד שלימות ההודאה עליו להבין שהוא באמת אינו מבין כלל על כל המציאות של דרגת 

חבירו, וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ לד, ד( שיש בכל אחד מישראל נקודה טובה דהיינו דבר יקר 

)וכמוש"כ רבינו ז"ל  מה שאין בחבירו, שזאת הנקודה טובה הוא בחינת צדיק ויכול להשפיע וכו' 

הרע  לשון  לדבר  מפסיק  ואזי  ורבא(,  אביי  ביותר  הגדולים  מהאמוראים  יותר  טובה  נקודה  לו  שהיה  אומנא  אבא  על 

ומבינות על השני.

התכללות התחתון בעליון.

ה. ובעומק יותר דהנה מי שבאמת מודה לחבירו, הרי זה בחי' התכללות תחתון בעליון, דאם 

מודה רק שהבין שטעה אזי הוא עדיין מציאות נפרד לעצמו, אבל כשמודה באמת כמו שבארנו, 

אזי נעשה כאן סוד ההתכללות, )שזהו מדתו של דוד שבא משבט יהודה, הודאה הפעם אודה את ה', בראשית כט לה(, 

ובזה נבין דכשהאדם עושה טובה לחבירו אזי מרגיש צורך לבקש מחבירו שיודה לו, וכל זה 

נראה להעומד בצד כאיזה גאוה, ושמבקש כבוד ותהלה לעצמו, 

רוצה שחבירו  אינו  אזי  וטובה לחבירו  ענין אחר, שכשאדם עושה חסד  יש כאן  באמת  אבל 

עניים  )בחי'  אמיתי  שחסד  תוצאות,  רואה  ואינו  בשדה  כזורע  מרגיש  דאז  נפרד",  "מקבל  יהיה 

מהוגנים( זה רק כשגם המקבל מתחבר להנותן, וזה נעשה ע"י הודאה, שהמקבל נכלל בהנותן, 

שאז החסד עשה פעולתו הראויה, בחי' )ירמיה ד ג( נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים.

נצח והוד.

ו. ובזה יבואר עומק היום טוב של חנוכה, שהוא יום טוב של הלל והודאה, ובאר"י ז"ל )פע"ח 

הנו"ה,  תיקנו  ופורים  ובחנוכה   בחג"ת,  הוא  סוכות  שבועות  דפסח  מבואר  ד(  פרק  קודש  מקרא 

חסד  היה  יתברך  שמצדי  אע"ג  וכו',  שבועות  פסח  לשיראל  הש"י  דכשנתן  יבואר  שלדברינו 

גדול הרי מצד המקבלים עדיין לא נעשה כאן אתערותא דלתתא, 
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משא"כ כשהגיע חנוכה, שאז הודו להש"י על כל הטוב אשר עשה לנו וכו', שאז נעשה תיקון 
ההוד כנ"ל, אזי נעשה ההתכללות בשלימות, ולכן דייקא בבית שני שאז כבר היתה בחי' גלות, 

את  ונצחו  הנס  כשנעשה  ואח"כ  להם,  שנכנסו  יון  החכמות  כל  דהיינו  השמנים,  כל  שטמאו 

כמוש"כ  החושך,  בתוך  הגדולים  הש"י  רחמי  שהשיגו  להש"י,  להודות  התחילו  אזי  היוונים 

ואתה ברחמיך הרבים ועי"ז והודו ושבחו להש"י.

מכה בסתר.

ז. ולפי"ז נבין עומק נורא דכל דיבור לשון הרע, שכשאדם רואה עול בחבירו, והולך ומספר 
זאת לאחרים אזי חסר לו בחיבור והתכללות בחבירו, שאם היתה לו מדת חיבור לחבירו, הרי 

מיד היה מבין שכשהולך ומספר זאת לאחרים בעולם הרי הוא מפריד עצמו, וכמו שנקרא לשון 

הרע מכה רעהו בסתר )דברים כז, כד(, שהולך דוקא בסתר, ואינו רוצה להגיד בפניו, שכל זה מורה 

שמתנתק מחבירו, ומחטט בעונו להגיד זאת לאחרים.

נרגן מפריד.

שבדרך  בינוני  אדם  הוא  אם  הרי  וחטא  עול  עושה  שהשני  רואה  דכשהאדם  ביאר  וביתר  ח. 
זה  נשבר על  ולבו  יתכן מאד שחבירו כבר שב בתשובה  כלל דרכו להשתמר מן החטא, הרי 

ואם  כנ"ל,  זאת לאחרים הרי הוא מתנתק מחבירו  ומספר  וכשהולך  נטהר,  וכלפי שמיא כבר 

הוא ממשיך בעוונו ורואה שאינו מתחרט כלל אזי באמת למחות בעוברי עבירה )כמבואר כל 

ההלכות והפרטים בזה בחפץ חיים לשה"ר פ"ד הלכה ד', וה' 11( 

11 ספר חפץ חיים )לשה"ר כלל ד הל' ד(. אבל אם יראה להן, שהחוטא ידע את עצם אסורו וגם במתכון עשה את החטא כביאת 

ידיעת אסורן בישראל, תלוי בזה, אם הוא אדם בינוני בשארי דברים,  וכיוצא בזה, שנתפשט  עריות ואכילת דברים אסורים 

שדרכו להשתמר על פי הרב מהחטא, ובזה לא ראוהו שנכשל, רק פעם אחת בסתר, אסורין לגלות את חטאו לאחרים, אפלו שלא 

בפניו, והמגלה אותו, אשום אשם על זה כי אולי החוטא ההוא שב מדרכו הרעה ויגוניו ברעיוניו על זה החטא והוא נשוא עון 

לפני ה', כי עקר התשובה לפי מרירות הלב, וכשיספר זה את החטא לפני ההמון, יהיה לבוז ולקלון בעיניהם, אחר אשר נחם על 

רעתו ונסלח לו על עונו, על כן יחטא ואשם האויל המזכיר עונו. ואפלו לדיני העיר אין לגלות, ואף שיש אתו עד שני להקים דבר 

)דאי לא בלאו הכי )בלא זה( אסור לגלות, כי אסורין הדינים להאמין לדבריו ויחזיקו אותו רק לבעל לשון הרע, וכמו שנכתב 

אחר כך( כיון שלא יהיה תועלת מדבר זה, רק צריך להוכיח אותו בינו לבין עצמו, על אשר המרה את אלהיו בחטאו, ושיראה 

לגדר את עצמו מכאן ואילך מהסבות שהביאוהו לזה, כדי שלא יבוא עוד לידי חטא, 

ויזהר המוכיחו לדבר לו בלשון רכה כדי שלא יכלימנו, כדכתיב, "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" וכל זה שכתבנו 

הוא אפלו אם הוא רק אדם בינוני בשאר דברים, וכל שכן אם הוא איש תלמיד חכם וירא חטא, אך עתה גבר יצרו עליו, בודאי 

עון גדול הוא לפרסם חטאו ואסור אפלו להרהר אחריו כי בודאי עשה תשובה, ואף אם יצרו נתחזק עליו פעם אחת, נפשו מרה 

לו אחר כך על זה ולבבו ירא וחרד מאד על אשמתו, וכמו שאמרו חז"ל, אם ראית תלמיד חכם, שעבר עברה בלילה - אל תהרהר 

אחריו ביום, שבודאי עשה תשובה:

זה שכתבנו באלו הסעיפים הוא בשאין הדבר הזה מועיל לאפרושי מאסורא, אבל אם הוא מועיל לאפרושי  וכל   - ]הגה"ה 

מאסורא, כגון, שראה לאשת איש שזנתה, דמן הדין נאסרה עבור זה להבעל, אפלו ראה דבר זה ביחידי, צריך לגלות להבעל 

כדי להפרישו מאסור, ודוקא אם ראה בעצמו שזנתה, דמן הדין נאסרה על ידי זנות להבעל, אבל אם שמע זה מאנשים אחרים, 
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שיוכיחנו מקודם בינו לבין עצמו באופן שירגיש חבירו שמחפשין טובתו, שאז על  והעיקר 
ידי מצות תוכחה מתחבר לחבירו ועוזר לו, משא"כ כשהולך ומספר זאת לאחרים הרי הוא ח"ו 

מפריד עצמו מחבירו.

בדד ישב.

ט. ועיקר החטא הלשון הוא הפירוד שעושה, כמו שאמרו חז"ל )מובא ברש"י ויקרא יג, מו( שהעונש 
על בעל לשון הרע הוא בדד ישב וגו', שכיון שהוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין 

איש לרעהו אף הוא יבדל עכ"ל, שההנהגה הזאת שהולך בסתר לחבירו, בזה הוא עוסק עם 

)ולמרות שבכל החטאים נעשה ענין הפירוד, אבל בלשון הרע עצם מהותו הוא הפירוד(, ומבדיל בין איש  "הפירוד", 

לרעהו, דהיינו המספר מבדיל את עצמו מחבירו, ואזי עונשו ר"ל "בדד ישב מחוץ למחנה", 

שגרם לעצמו להיות מופרד מהבריות ר"ל.

הודאה כח החיבור.

י. וכמו שפסק הרמב"ם )בהל' דעות פ"ו ה' ה-ו 12( שכשחבירו עושה לו איזה רעה לא יחזיק 
השנאה בלב וישתוק )מה שקורין דיפלומטי'( אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך 

וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני וכו' שהשנאה הוא הפירוד בלב וכשנגד אליו ואומר לו למה 

עשית לי כן )הגם שלא נוח כלל לעשות כן( בזה מתחבר אליו והשנאה פג מאליו, 

דמן הדין לא נאסרה על ידי זה להבעל, או שאר אפנים כיוצא בזה - אסור לגלות. ואפלו אם ראה בעצמו שזנתה, לא יגלה, רק 

אם הוא משער, שאפשר שהבעל יאמין לו כבי תרי )כשני עדים( ויפרש על ידי זה ממנה, אבל בלאו הכי אסור לו לגלות דבר זה 

להבעל וכל שכן לזולתו[:

ה. אבל אם הוא רואה שהחוטא הוא מהאוילים הלצים השונאים למוכיחם, כדכתיב )משלי ט' ח'(, "אל תוכח לץ פן ישנאך", 

ובודאי לא יתקבלו דבריו באזניו, ואנשים כאלו בנקל להם לשנות באולתם, ואם כן יוכל להיות שיבוא עוד הפעם לידי חטא, 

על כן טוב להם, שיגידו לדיני העיר, כדי שהם ייסרוהו על עונו ויפרישוהו מהאסור על להבא, ונראה דהוא הדין לקרוביו של 

החוטא, אם דבריהם יהיו מתקבלין לו, ועין בבאר מים חיים. וכל כונת המספר תהיה לשם שמים ובקנאת ה', לא בשנאתו לו על 

דבר אחר. והשופטים גם כן ייסרו את החוטא בהצנע ולא ילבינו פניו ברבים, כדכתיב "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו 

חטא" וכל זה אם ראוהו בשנים, 

אבל אם הוא עד אחד, לא יעיד על חברו, כי עדותו חנם, לפי שאין סומכין עליה כמו שנאמר )דברים י"ט ט"ו(, "לא יקום עד 

אחד באיש לכל עון ולכל חטאת". לכן מוציא שם רע יחשב, ואמרו רבותינו, כל המעיד יחידי על חברו בדבר עברה וכו' ואמרו 

חז"ל, ג' הקדוש ברוך הוא שונאן, ואחד מהם הרואה דבר ערוה בחברו ומעיד בו ביחידי. אך יכול לגלות הדבר בהצנע לרבו 

ולאיש סודו, אם ידע כי יאמין דבריו כדברי שני עדים, ומתר לרבו לשנא אותו עבור זה ולהתרחק מחברתו, עד אשר יודע לו, 

ששב מדרכו הרעה, אבל אסור לרבו לספר דבר זה לאחרים, דלא עדיף מאם ראה בעצמו, וכמו שכתבנו לעיל בסעיף ד':

12  רמב"ם )דעות ו ו( כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את אמנון מאומה למרע 

ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני 

שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך ואם חזר ובקש ממנו למחול לו צריך למחול ולא יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם 

אל האלהים:
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וכמו"כ בלשון הרע כשרואה את חבירו עושה איזה עול ונגד אליו ומוכיחו )כמוש"כ החפץ חיים 
ואזי שומע  וכמו דחזינן בחוש שכשהולך ומדבר להשני  בפ"ד לעשות כן( הרי הוא מתחבר עמו, 

דעת חבירו, ואזי רואה צד שני על כל המעשה, בבחי' הודאה הנ"ל משא"כ כשהולך לאחרים 

ההתכללות  הוא  שהודאה  "הודאה",  היפוך  הוא  זה  שכל  בפירוד,  עוסק  אזי  נגדו,  ומדבר 

והתחברות, וההיפוך מזה הוא הלשון הרע שהולך ומדבר נגדו.

וסימנך.

יא. ונמצא שזה סימן מובהק לאדם שמחבור עם ישראל ומרגיש צער חבירו, שאינו מדבר לשון 
הרע, כי כיון שיש לו מדת הודאה וההתכללות וההתחברות אזי אינו מסוגל ללכת מאחורי גבו 

של השני ולדבר נגדו, שבזה הרי הוא מפריד עצמו מהשני )לשון הרע נקרא מרגל בחבירו, מלשון רגל, ומדת 

ההוד הוא ג"כ בתרין ירכין(.

חכמות מביא לשה"ר.

ולהלל  נקבעו הימים להודות  ולהלל.  )להודות  וזה לשונו  ד, אות קטז(  )מאמרי חודש כסלו מאמר  ובבני יששכר  יב. 
ולא לאכילה ושתיה כמו בפורים, הוא עפ"י אשר פירשנו ברמז הפסוק עת לעשות לי"י הפרו תורתיך )תהלים קיט קכו( על ב' 

הזמנים הללו חנוכה ופורים, הם בבחינת קנה ושט, חנוכה ניתקן להודות ולהלל הוא עבודה 

בקנה, ופורים במשתה ושמחה הוא בושט, רמזו שצריכין לשעבד שניהם לעבודת הש"י, והנה 

בימי אחשורוש פגמו בושט שנהנו מסעודתו של אותו הרשע )מגילה יב.(, והושט הוא כח גופניי 

שעל ידו ניזון הגוף, על כן היתה הגזירה על הגופות, 

וכאשר עזר הש"י לעמו קבעו חז"ל יום טוב ברוח הקודש סעודת מצוה בושט, ובימי היונים 
לגמרי  זה לבטלם  ידי  על  הגזירה  והיתה  בקנה,  הוא  תורה שהפגם  וביטול  פגמו בלשון הרע 

מן התורה ותפלה שהם בקנה, ולא רצו לאבד הגופות דייקא רק הנפשות כי הדבור בקנה הוא 

פעולה נפשיית כמד"א נפשי יצאה בדברו )שה"ש ה ו(, ויהי האדם לנפש חיה )בראשית ב ז( מתרגמינן 

לרוח ממללא, וכאשר עזר הש"י לעמו קבעו יום טוב במצוה להודות ולהלל בקנה, ואם כן ב' 

המועדים הללו נתקנו לזכרון לשעבד הושט והקנה להבורא עולם ב"ה, והמה מסוגלים להניח 

שורשם ליסוד מוסד לכל השנה. עכ"ד. 

והנה מש"כ הבני יששכר שהיוונים פגמו בלשון הרע הוא מובן מאד, שעל ידי החכמות של 
היוונים )שזהו בחי' ביטול תורה( בזה מביאין לפירוד, )וכידוע שהחכמות הם פירוד נורא, בחי' זוהמת הנחש ונפקחו 

עיניכם(, וכשנצחו החשמונאים עשאום ימים טובים בהודאה, שע"י ההודאה בפה )בקנה כנ"ל( בזה 

מתקן הלשון הרע שהתחילו היוונים, וכמו שבארנו באריכות, )ובהמשך נביא דברי רבינו ז"ל בלקו"מ קמא 

יד, בענין הלשון הרע והרכילות שמתבטלין בימי חנוכה(.
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בכתר אחד.

יג. ובכל מה שבארנו נבין היטיב פגם הירח שהיא פגם הלשון הרע )כמו שהארכנו במק"א( שאמרה 
אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, שזהו ההיפוך מבחי' ההתכללות והשפלות, שהלבנה 

היתה מציאות לעצמו, ושאל שאלות היאך שני מלכים משתמשים, והתיקון לזה מדת הודאה 

והכנעה והשפלות, שיע"ז יש מקום לכל אחד )בחי' מקום יש בראש להניח שתי תפילין, עירובין צה, תפילין בחי' 

כתר ואכמ"ל(. 

ויודה לאלקיו שבראו.

לדבר  ולא  לך  להודות  רק  הפה  נברא  שלא  לך"  "להודות  על  כ'  )הנ"ל(  ז"ל  האר"י  והנה  יד( 
לשון הרע, ולכאורה צריך ביאור מה מדגיש האר"י שלא נברא אלא להודות, אמנם יש לבאר 

לשונו  וזה  ביותר,  היסודיים  בא(  פרשת  )בסוף  הרמב"ן  דברי  עפ"י  היה  ז"ל  האר"י  הארת  דעיקר 

)אבות פ"ב מ"א( הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שכולן חמודות וחביבות  הקדוש ולפיכך אמרו 

אליו  ונודה  באלהינו  שנאמין  המצות  כל  וכוונת  לאלהיו,  בהן  מודה  אדם  שעה  שבכל  מאד, 

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, עכ"ל, 

ולדברינו יובן היטיב שבארנו דסוד ההודאה הוא ההתכללות בו ית', ולפי"ז יובן מאד שזהו 
כל תכלית היצירה, וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"ת ב( שלעתיד לבוא ישאר רק בחינת תודה והודאה, 

וכמוש"כ  להודות,  אלא  נברא  לא  שהפה  ז"ל  האר"י  כוונת  וזהו  העיקרית,  התכלית  שזהו 

וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול וכו' להודות לך שכל תכלית הקירוב דהיינו מעמד הר סיני )כמוש"כ 

האר"י שם( הוא רק להודות לך, )שנמצאים דברי הרמב"ן מפורשים בברכת אהבה רבה, וידועים דברי המשיח להבעש"ט 

שע"י אריכות באה"ר יתקרב הגאולה, שזה מש"כ רבינו ז"ל שעיקר שעשוע עולם הבא הוא להודות ולהלל(, ויבואר היטיב 

מש"כ רבינו ז"ל שע"י ההודאה סמוכים וקרובים אליו ית', שזה מש"כ וקרבתנו מלכנו להודות 

לך, שע"י ההודאה נעשה קרוב וסמוך אליו ית'.

ברית כרותה לשפתים.

)ושבח  וכמו שיש עבודה להודות לך על הש"י, כמו"כ יש להיפוך עבודת שבח הצדיקים  טו( 
הצדיקים  שבח  שע"י  הנ"ל,  ההתכללות  בחי'  שזהו  כט(  )קמא  בלקו"מ  כמבואר  עולם(  של  צדיקו 

עצמם  משבחים  שהצדיקים  שבח  סוג  עוד  ויש  לך,  להודות  בחי'  ג"כ  שזהו  ית',  בו  נכללים 

שזהו ג"כ על דרך עבודה הנ"ל "להודות לך בפה" )ועי' נתיב מצותיך להרה"ק מקאמרנא זצ"ל פ"ו(, 
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וכמוש"כ בזה נפלאות בבניהו בן יהוידע על דברי הגמ' )סוף סוטה מט:( שאמר ר' נחמן לא תתני 
ענוה דאיכא אנא, דביאר שם וזה לשונו הדבר יפלא איך משבחים עצמו וכבר פרשת בזה ועוד 

נ"ל, דאין כונתם לשבח עצמן, אלא ידוע ברית כרותה לשפתים, וחושש פן בלמדו דברי התנא 

וינצחנו לבטל ממנו מדת הענוה,  דקאמר בטלה ענוה, יתגבר היצר הרע מחמת הדיבור הזה, 

או להחליש אותה לפחות. ולזה אמר דאיכא אנא, אשר תהילות לאל זכיתי, ולכן חושש אני פן 

דברים אלו נזדמן שתנטל ממני, כי ברית כרותה לשפתים. 

לשון הרע ענף ב

והארץ האירה מכבודו.

נתבטל  חנוכה  ידי  לנו שעל  מאיר  חנוכה  על  הנאמרת  בתורה  יד(  )קמא  בלקו"מ  ז"ל  רבינו  א( 
המחלוקת והלשון הרע ונתרבה השלום בעולם, שזהו עיקר התכלית שיהא שלום בעולם, בחי' 

האירה  והארץ  מג(  )ביחזקאל  בפסוק  שנאמר  וכמו  חנוכה,  נר  ע"י  נעשה  זה  שכל  לבוא,  לעתיד 

)למטה מעשרה טפחים(,  נר חנוכה, שמדליקים את הנר סמוך לקרקע  מכבודו, שפסוק זה הולך על 

ניסא, שנתפרסם כבוד שמים ברשות הרבים  שזהו סוד שמאירים הארץ, שלכן נקרא פרסומי 

לבוא  שלעתיד  משיח,  של  אורו  מאיר  שבחנוכה  הספה"ק  בכל  מבואר  ולכן  דפרודא,  עלמא 

יתקיים הפסוק והארץ האירה מכבודו.

ישראל, וגרים.

ובחנוכה  בעולם,  ישראל  נשמת  מאיר  סוכות  שבועות  פסח  רגלים  דבשלש  הענין  וביאור  ב( 
ופורים שאז נעשה פרסומי ניסא אז הוא סוד נשמת גרים, דבפורים מפורש )אסתר פ"ח יז( ורבים 

מעמי הארץ מתיהדים )וכמו שהאריך ע"ז רבינו בתורה יז, הנאמר על הגרים על הפסוקים האלו במגילת אסתר( וכמו"כ 

אז  מ(  )ישעיהו  מש"כ  בחי'  וכו',  האירה  והארץ  בחי'  הרבים,  ברשות  הויה  אור  מאיר  בחנוכה 

בתחתונים  הש"י  אור  להאיר  חנוכה  נר  של  התכלית  שכל  ה',  באור  ונלכה  לכו  בגוים  יאמרו 

למטה, ולחבר את העולם עם אור הש"י. וכל זה שיך לכל בר ישראל, כמוש"כ רבינו ז"ל שיהא 

שלום בעצמיו, שיהא שלום בין גופו ונפשו, שלהאיר אור הש"י בתוך הגוף זהו בחי' נר חנוכה, 

בחי' גרים כנ"ל.

רגל מן השוק.

הרבים  מצדיקי  דהיינו  הכוכבים,  מיציאת  הוא  חנוכה  נר  שמצות  ז"ל  רבינו  מש"כ  וזה  ג( 
ככוכבים, עד שתכלה רגל מן השוק, שע"י המצדיקי הרבים שהם מחזירים בני אדם בתשובה 

ועושין גרים, עי"ז תכלה רגל מן השוק שזוכין לשלום ומתבטל המחלוקת, שזהו עד שתכלה 
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אלוף,  ונרגן מפריד  כח(  טז  )משלי  בחי'  זה  רגל  החיצוניים(,  הוא מקומות  מן השוק, השוק  רגל 

ועושין  הרע  ולשון  רכילות  ומדברים  ומרגלים  ההולכים  ומחלוקת,  הרע  לשון  בעלי  דהיינו 

וזהו שצריכין  על לשונו,  רגל  לא  ובין איש לאשתו, בחי'  בין אדם לחבירו  ומחלוקת  מריבה 

להאיר ולהדליק נר חנוכה סמוך לפתח וכו' עיי"ש.

השלום והאחדות.

ד( וביאור הדבר בפשטות שכל כוחם של בעלי לשון הרע הוא דייקא בשוק, עלמא דפרודא, 
)וכמוש"כ  הרוכלים  כדרך  מרכולתם,  מוכרים  ששם  בשוק  ומחלוקת  הרע  לשון  בעלי  שמקום 

ולכן  הלשון,  בעלי  נמצאים  שם  בשוק  ההליכה  במקום  שדייקא  רכיל(,  תלך  לא  פסוק  על  הראשונים 

והאחדות  להאיר השלום  יש הכח  ואני  רגל,  אור הש"י למטה בשוק, בבחי'  בחנוכה שמאיר 

במקום הרגלים ונתבטל הפגם של לשון הרע ומחלוקת, וכמוש"כ רבינו ז"ל שבעל לשון נקרא 

ח  יח,  במשלי  הראשונים  )כמוש"כ  דבר  כל  על  וכועסים  שמתלוננים  האנשים  היינו  "נרגן" 

עה"פ הנ"ל 13(, ששורשם נובעים רח"ל מבחי' הפירוד, וע"י נר חנוכה מתבטל הנרגן מפריד 

אלוף, שמאיר הנר חנוכה עד מקומות החיצוניים, ששם נמצאים הבעלי לשון, כמוש"כ על בעל 

לשון הרע בדד ישב מחוץ למחנה מושבו וכו', ומתרבה השלום.

חכמת יון.

ה( והנה כדי לבאר כל זה בכללות ענין החנוכה, דלכאורה איך מצאנו במלכות יון קשר ללשון 
הרע ומחלוקת, )דלכאורה בית המקדש השני נחרב ע"י מלכות רומי, שמשמע מזה שלשון הרע ושנאת חנם קשור יותר לרומי, 

וע"י בסוף מס' סוטה דהורקנוס בהיא הרומיים על ירושלים על ידי זקן אחד שלמד חכמת יוונית ואכמ"ל( 

מנצחון  התחיל  פה,  שבעל  תורה  התחלת  שעיקר  החנוכה,  במאמרי  הארכנו  כבר  אמנם 
ג"כ  נעשה  אז,  פה שהיה  תורה שבעל  כח  נגד  זה  לעומת  וזה  החנוכה,  נס  ע"י  החשמונאים, 

המחלוקת והלשון הרע, וכמו"כ היה אז ג"כ התחלת קליפת הצדוקים )שהיו מתלמידי אנטיגנוס איש 

סוכו שהיה בזמן מלכות יון(, שכל קליפת הצדוקים נעשה ע"י התגברות כח התורה שבעל פה, שכל 

יכול לחדש תורה מדעתו ומלבו, שע"ז חלקו הצדוקים שלא האמינו בקדושת  איש מישראל 

איש הישראל שיכול לעשות תורה מציליה, 

13 רבנו יונה )שם( דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן. נרגן הוא בעל התלונה שמתלונן תמיד על רעיו ויתפשם בדבריהם 

ובמעשיהם, וידון בהם כי נתכוונו לקלונו ולנזקו ומתרעם עליהם, והוא מלשון "ותרגנו באהליכם" )דברים א, כז(. והנה מתראים 

בכל  חברו  יזהר  כאשר  כי  הנפש,  עד  נוגעים  הנרגן  תלונת  דברי  בטן.  חדרי  ירדו  והם  והלומים,  ונרדפים  נעלבים  הם  כאלו 

לבו להשמר מנזקו וקלונו יאשימהו חנם ויחטאהו בדבר, ופעמים שנתכוון חברו לטובתו ולכבודו, והוא ידון בהפך במעשיו 

ובדבריו, והנה הוא כמשיב רעה תחת טובה:
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ובזה יובן שבאמת אז בימי היוונים היה נסיון גדול של מחלוקת ולשון הרע, שזה מבטא כח 
ולכן היה הו"א בגמ' שיהא אסור  יוונית "לשון דייקא",  )וכמו שרואין גם מה שיש קליפה מיוחדת בלשון  הפה של האדם 

לדבר לשון יוונית כמבואר בסוף מס' סוטה(, וזה לעומת זה היה כח תורה שבע"פ, שנעשה ע"י קדושת הנר 

חנוכה, כמוש"כ והארץ האירה מכבודו, שהארץ האירה, מבטא תורה שבע"פ, שתורה שבע"פ 

הוא למטה בארציות, בחי' שיחות חולין של תלמידי חכמים צריכין תלמוד )ע"ז יט, ב(.

דיפלומטיא.

ו( וכדי לבאר ד"ז יותר דהנה ידוע דשני אנשים פשוטים הנלחמים זה עם זה הולכים במלחמות 
ותגרת יד, אבל ככל שגוברים החכמות והשכליים אזי אינו מתאים לכבודם ללחום בידים וכו', 

אזי  יותר  והחכמות  יבין שכשמתגבר השכל  )והמבין  ורכילות,  הרע  לשון  ומדברים  בפיהם  שאז משתמשים 

דיפלומטי',  בחי'  שזהו  השני,  את  לשלול  בדיבוריו  מתחכם  רק  מפורשות,  הרע  לשון  מדבר  ואינם  יותר  ערמימיותו  גם  מתגבר 

ופוליטיק וכמוש"כ רש"י ויקרא יט, טז, שכן דרך כל הולכי רכיל לקורץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן שלא יבינו שאר השומעים 

עכ"ל(.

בית ראשון ושני.

ובזה יובן דבבית ראשון שהגוים עבדו ע"ז ג"ע ושפי"ד, וכל זה היה ג"כ עיקר נסיון של  ז( 
יון שהתחילו  שני שנתגברו בחכמות  בבית  אבל  חג"ת,  בבחי'  פגם  יותר  הוא  זה  כל  ישראל, 

אז החכמות והכפירות, שאז הפגם עובר יותר לבחי' חב"ד, וכמוש"כ בתניא )פ"ח( שבחכמות 

העובדי גילולים הוא מלביש ומטמא בחי' חב"ד שבנפש האלקית עיי"ש, 

שכל זה הוא בחי' פגם לשון הרע וכו', שאז אינו לוחם עם השני בתגרת ידים אלא בכח פיו, 
)כמו שרואים היום בכלי תקשור' שכל כוחם אלא בפיהם( בחי' בלעם  שלוחמים נגד השני ע"י שמדבר נגדו, 

שאין כוחו אלא בפיו, שכל זה הוא בחי' גלות יון שאז היה התגברות החכמות החיצוניות, ולכן 

אז נעשה פגם לשון הרע ורכילות, ובכח נר חנוכה נתהפך הדבר, ונתגלה אז החכמה דקדושה, 

שהוא בחי' תורה שבעל פה, שבא לתקן את קליפת יון הנ"ל )וכמו"כ הוא בחי' אורו של משיח, שנאמר עליו 

והכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, ישעיה יא, שעיקר כוחו הוא בפיו דייקא, וכמאמר רבינו ז"ל שמשיח יכבוש את כל 

העולם בלי יריה אחרת(.

ארנבת זו יון

לשון  שעון  )ט(  ביומא  שמצינו  וכמו  ראשון,  בבית  התחיל  כבר  יון  קליפת  שורש  ובאמת  ח( 
הרע היה אצל נשיאי ישראל )בחי' חב"ד( כבר בבית ראשון, ולכן כבר אצל נבוכדנצאר היה כבר 
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שורש קליפת יון, בסוד אכילת הארנבת שהיה אצל נבוכדנצאר כמו שאמרו חז"ל )ויקר"ר שמיני יג( 

שארנבת זו יון, והאריך בזה בשל"ה הק' )מס' תענית תורה אור אות צא ואכמ"ל 14(.

איש האשכולות.

בחי'  שהוא  חנוכה,  נר  ע"י  היה  הרע  והלשון  והמחלוקת  יון  החכמות  לכל  התיקון  והנה  ט( 

תורה שבעל פה, אלא שלכאורה יש להתפלא שהרי דוקא בתורה שבע"פ מצינו רבוי המחלוקת 

)כמאמר חז"ל סוטה מז,  וכמו שאמרו חז"ל שכל זה הוא בחי' הגלות שנעשית התורה כשני תורות 

ב( וכמו שאמרו חז"ל שבימי יוסי בן יועזר בטלו איש האשכולות ופירש"י שם שעד ימיו של 

יוסי בן יועזר לא היה מחלוקת בישראל והיה התורה כנתינתו מסיני, ובימיו התחיל המחלוקת 

הראשון בישראל שהיתה בדברי תורה, והוא היה בתקופת החשמונאים )כמוש"כ בסדר הדורות שהאריך 

הרי  החשמונאים,  בימי  נעשה  המחלוקת  דתיקון  להבין  אפשר  איך  וא"כ  המלך(  ינאי  זמן  עד  ימים 

אדרבה דייקא אז התחילה המחלוקת בישראל.

מחלוקת לשם שמים.

וז"ל שם אך יש מחלוקת שהוא לשם  נו(  )בלקו"מ קמא  ז"ל  אמנם הביאור בזה עפמ"ש רבינו  י( 

שמים שהוא באמת דעת גדול מאד, יותר מהדעת של שלום, כי באמת זה המחלוקת הוא אהבה 

ושלום גדול כמו שאמרו חז"ל )קידושין ל'( את והב בסופה לא זזו משם עד שנעשו אוהבים זה 

לזה, 

וזה שאמרו חז"ל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, היינו שבאמת היא אהבה כנ"ל, 

וביאור הדברים שהתנאים ואמוראים כל אחד אמר תורה לפי שורש נשמתו, והיה מחוייב לומר 

את דעתו לפי שורש נשמתו, וידע שגם התנא השני מחוייב לומר את דעתו, ויותר מזה מצינו 

בבית הלל שהיו עלובין )עירובין יג, ב( והיו שונים דברי בית שמאי לפני דבריהם )ובתוס' רי"ד שם כ' 

יותר מזה שהבינו סברת בית שמאי לגמרי ורק אח"כ אמרו את דעתם וכבר הארכנו בזה במק"א( 

14 ספר השל"ה הקדוש )מסכת תענית תורה אור( באור מאמר דצדקיהו )איכה רבתי פ"ב סי"ד, הנ"ל אות סג(. צדקיהו השיג 

שיש לו אחיזה ביון, כדפרשתי )לעיל אות פא( שהיא ]צרת[ בטול תורה. וזהו ארנבת. ומדרש רבה פרשת שמיני )פי"ג ס"ה(, 

'ואת הארנבת' )ויקרא יא, ו( זה יון. ואנחנו משבעים ועומדים מהר סיני, ואין שבועה חל על שבועה )נדרים ח א(, וחשב בהפוך 

כבוד ארנבת לקלון, אז יתבטל ממשלתו. ושבועתנו בקיום התורה תעמד. ולא ידע, אף שהיה לנבוכדנצר אחיזה בזה, מכל מקום 

היה בו גם כן אחיזת מה בתורה, דהינו תלמוד בבלי, למה נקראת בבלי, 

וזהו סוד 'רפאנו את בבל ולא נרפתה' )ירמיה נא, ט(. וקשה רישא אסיפא. אלא הכי פרושו, רפאנו אותה וקבלה קצת רפואה, 

אבל לא נרפתה לגמרי כי 'במחשכים הושיבני' )איכה ג, ו(, זה תלמוד בבלי )סנהדרין כד א( לרב הגרסאות הקשות כו'. וגם לא 

נרפתה, כדאיתא בפרק חלק )שם צו ב( שהבאתי לעיל )אות פד(:
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תורה  סוד  מאד,  גדול  דעת  הוא  בקדושה  המחלוקת  ששורש  למחלוקת,  תיקון  הוא  זה  וכל 
)ו, ב( אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר, שזה תיקון  שבע"פ, וכמוש"כ בגיטין 

התחיל דייקא אז בימי יון, בחי' מקדים רפואה למכה )מגילה יג, ב(.

אורו של משיח.

להאיר  האירה מכבודו, שאפשר  והארץ  סוד  בחנוכה,  אורו של משיח המאיר  סוד  והוא  יא( 
האור אפי' במקום המרוחק ביותר, שלכן אפי' במקום המחלוקת והפירוד, גם גם אפשר להאיר 

כל  ומתבטל  כנ"ל,  הגדול  נעשה השלום  ועי"ז  בחנוכה,  תורה שבע"פ שנתגלה  סוד  זה  שכל 

המחלוקת והלשון הרע של ההיפוך הקדושה.
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מידות טובות

כוחו של בנימין

יש פה.

פה,  יש  ה(  עא,  )בר"ר  חז"ל  ודרשו  "ישפה",  אבן  היה  החושן  אבני  בתוך  בנימין  של  האבן  א( 
שבנימין היה לו פה וידע על מכירת יוסף ושתק ולא גילה לאביו, ובזכות שתיקתו זכה להאבן 

ישפה, שכ' הרבינו בחיי )שמות כח, טו( שהאבן הזאת כלולה מהרבה גוונים, וזה לשונו )שם( בנימין 

וסגולת  ירוקה,  אדומה שחורה  הרבה  מגוונים  כלולה  והיא  ישפי"ז,  הנקראת  והיא  ישפה  על 

מחשבות  וחשב  הרבה  לגוונים  לבו  שנשתנה  לפי  לבנימין  וניתנה  הדם,  לעצור  הזאת  האבן 

במכירתו של יוסף, אם יגלה הדבר לאביו אם לא, ואף על פי כן נתגבר על יצרו והיה מעצור 

לרוחו ולא גילה הדבר לאביו, ולכך ניתנה לו האבן הזאת, ונקראת ישפה שתי מלות יש פה, 

וזה יורה על מעלתו שאף על פי שהיה לו פה והיה לו לגלות הדבר שתק ולא גילה.

גביע באמתחת בנימין.

יוסף את הגביע  יותר כשהטמין  נתגלה  אמנם באמת שלימות המדות הטובות של בנימין  ב( 
באמתחת בנימין )ועשה זה כדי למרק חטא של בנימין שראה את יעקב בצערו ולא גילה לו על המכירה, שאע"ג שקיבל שכר 

על זה כמו שבארנו בשם רבינו בחיי, הלא מצד שני היה צריך לעבור זיכוך על שציער לאביו, ודומה לזה כבר כתבנו על רחל אמו 

שמסרה נפשה לתת הסימנים ללאה, ומצד שני נענשה על שציערה ליעקב כמוש"כ האלשי"ך והחיד"א בפר' ויצא וכבר הארכנו ע"ז 

במק"א(, שאז כשגילו את הגביע אצל בנימין והשבטים היו אז במצב נורא, והם חשבו שבאמת 

בנימין גנב את הגביע, והיו מצערים לבנימין טובא, ובנימין שתק והבליג, וזכה לסוד קוה"ק.

גנבא ברא דגנבא.

)פרק י( והיו עומדין ומחבטין לבנימין על כתפיו  וזה לשון המדרש התנחומא הנורא במקף  ג( 
ואומרין לו גנבא ברא דגנבתא ביישתנו בן אמך את כך ביישה אמך את אבינו ובשביל אותן 

המכות שהכוהו בכתפיו זכה שתשרה שכינה בין כתפיו שנאמר )דברים לג( חופף עליו כל היום 

ובין כתפיו שכן.

שאין מלאך ובריה.

שתק  שכבר  ובנימין  בנימין,  את  ביזו  כמה  עד  איגרא  מרפסין  הם  אלו  חז"ל  דברי  והנה  ד( 
עשרים ושנים שנה, המשיך כאן בשתיקתו ועי"ז זכה לסוד קוה"ק, וכמו שכ' הגר"א באגרתו 
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הגנוז שאין מלאך  לאור  זוכה בשבילו  פיו  חוסם  ורגע שהאדם  רגע  דכל  )בשם המדרש(  הידועה 

ובריה יכולים לשער עיי"ש בדבריו הנוראים, 

ולדברינו יובן שזהו סוד בנימין שסוד אור הגנוז, הוא סוד קודש הקדשים שנבנית בחלקו של 
)כמוש"כ חז"ל על הפסוק ובין כתפיו שכן(, וכל זה זכה בנימין בזכות שתיקתו ששתיקת בנימין  בנימין, 

הוא סוד הכתר, כמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ )קמא ו( שזוכין להכתר כששומר בזיונו ושותק, סוד 

אור הגנוז שהוא "מקום השתיקה" סוד חדר המ'.

אין אסתר מגדת.

ה( וכל זה הוא ג"כ סוד הצניעות והשתיקה של שאול המלך ואסתר המלכה כמבואר במגילה 
עיניו בשכר  יגרע מצדיק  לא  דכתיב  רבי אלעזר מאי  וגו' אמר  מולדתה  אין אסתר מגדת  )יג.( 

צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת 

ממנו אסתר, ע"כ. שכל זה נמשך מכח השתיקה של בנימין.

מתנת השתיקה.

ו( וראה והבין את הבושה הנוראה שהיה לבנימין וביזו אותו כל כך ועל אמו, וכמו שרואים 
שכשיש עת לחץ וכדו', אזי צועקים יותר על המדה )וכמובן שאין אנו רשאין כלל לומר כן על שבטי י-ה, רק 

אומרים  פעמים  והרבה  כערכנו(  נסיונות  לנו  יש  ואנו  בערכם,  שמים  לשם  כן  אמרו  והם  צריך  אני  וללמוד  הוא  שתורה 

וכשזוכה לשתוק  נורא,  זה מבזה את האדם באופן  וכל  וכו',  זה בא משורש משפחתך  לאדם 

הדורות  בכל  הוא  וכן  בנימין,  לזה  שזכה  כמו  לשער,  אפשר  שאי  נוראות  לטובות  זוכה  אזי 

שכששותק בעת מריבה ולחץ אזי זוכה לדורות באופן שאין לשער כלל, בתי' אור הגנוז שאי 

אפשר לדבר מכל זה, בחי' עין לא אתה אלקים זולתיך )ישעיה סד, ג(
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שיחות סעודה שלישית

פרשת מקץ תשע"ו

שיחה א

עת רצון דרעוא דרעוין ר"ח וחנוכה

רעוא דרעוין הוא עת רצון, אשר פירושו של עת רצון – זמן שנמשך בו מוחין דאריך ומתגלה 
הי"ג מידות של רחמים. כל רעוא דרעוין הוא עת רצון, וכמו"ש )תהלים סט( "ואני תפלתי לך הוי' 

ראשי  מוסף(  )בתפלת  כמו"ש  רצון  עת  חודש שהוא  בראש  כעת  וכ"ש שנמצאים  וגו'".  רצון  עת 

חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם בהיותם מקריבים לפניך זבחי 'רצון'... ועולת ראש 

חודש נעלה עליו ושעירי עזים נעשה 'ברצון'.

מידות  עשרה  שלש  מתעורר  טובים  הימים  שבכל  ידוע  דהנה  רצון.  עת  הוא  חנוכה  ובפרט 
הרחמים, וכמו שאומרים ג"פ הי"ג מידות בפתיחת הארון. ובכן גם בפורים ובחנוכה מתעורר 

מידת הרחמים, ומרומזים בברכותיה כמבואר בהאריז"ל )פרע"ח 15(, וכמבואר שבכל יום מימי 

החנוכה כשמברכים על הדלקת נר חנוכה, מכוונים כנגד מידה אחת מהי"ג מידות של רחמים, 

וביום השמיני נר האחרון מכוונים כנגד הייחוד של נוצר ונקה, וכוללים בזה כל שאר המידות, 

ובזה הושלם כוונת כל הי"ג מידות של רחמים בימי החנוכה. ולכן מבקשים גם בחנוכה שיעשה 

לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, מחמת מידות הרחמים החופפים בימים 

אלו. ובעת רצון זו, מבקשים בני ישראל "אלהים ברב חסדיך ענני באמת ישעך".

פירסומי ניסא בחלק היחידה

והנה, כל עבודת חנוכה הוא סביב הפירסומי ניסא, וכדאי' )שבת כג:( שכל ענין הדלקת נר חנוכה 
הוא כדי לפרסם הנס. וענין פרסומי ניסא מבטא בפנימיותה, שכל יהודי מדליק עם כח היחידה 

שבו, אשר הוא המקיף הכולל של האדם.

שהרי לאדם יש נרנח"י )נפש רוח נשמה חיה יחידה(, הנר"ן הם הפנימי, החיה היא מקיף, אבל עדיין 
שייכות לפנימי, ומעט נמצא בפנים ומעט מחוצה לה והיינו שנכנסת לתוך הכלים ואינה מוצא 

15 פרע"ח )שער חנוכה פ"ד( בברכה יש י"ג תיבין, נגד י"ג מכילין דרחמי, דאמא מקשטי לברתא לתקנא הוד דידה. וקשטה בח' 

מכילין דידה קדמאין מן א"ל וכו', עד תמינאה נוצר חסד. ויכוין למכילתא חדא, שכל א' כלול מי"ג, וביום הח' שהוא נוצר חסד, 

מעוררת ביומה כל שאר המדות, ע"י בטישה דנוצר עם ונקה, שהם ב' מזלות עלאי ותתאי, כדי להשפיע למלכות,
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מקום השראה )כמבואר בהאריז"ל(, ונקרא בלשון האריז"ל מקיף ראשון. אבל חלק היחידה שבנפש 

הוא מקיף הכולל, כי מקיף האדם מכף רגל ועד ראש, והוא הנקרא מקיף שני.

ונס זה בחי' היחידה שבנפש, כי היחידה הוא למעלה מסדר השתלשלות, כי הנר"ן הוא מלובש 

בתוך סדר ההשתלשלות, משא"כ היחידה הוא המקיף הכללי.

הנס,  לפרסם  כדי  הרבים  ברשות  בפרהסיא  ומדליק  ביתו  לפתח  מחוץ  נעמד  וכשיהודי 

"כי  יא(  )ישעיה  הבחי'  משיח,  של  מאורו  התנוצצות  שבנפש,  היחידה  הוא  פנימי  ובהסתכלות 

מלאה הארץ דעה את הוי' וגו'".

פירסומי ניסא מצד כללות ישראל

בין  אפי'  אלא  חצבם,  מקור  ושכחו  בנס  מכירים  ולאינם  להחלשים  רק  אינו  הפרסום  וענין 

יהודיים שומרי תורה ומצוות חכמים ונבונים, מצווה להדליק מבחוץ משום פרסומי. כי צורת 

המצוה הוא באופן של פרסומי ניסא, כי ענין הפירסום לא מדובר מנס פרטי אלא מנס הכללי. 

ישראל,  של  אחדותם  מראה  בזה  חברו,  של  הנר  רואה  אחד  וכל  מבחוץ  מדליקים  וכשכולם 

שהיה הנס לכולם כאחד. כי הנס היה מצד רחימותא דקב"ה שאהב את ישראל כולם כאחד.

שקבעו  בזמן  אחד  כל  מדליק  אחד  שמצד  ע"י  דייקא  בפרהסיה,  המצוה  קיום  יהיה  כמו"כ 

חז"ל זמן הדלקת נר חנוכה לכולם משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק )שבת כא:(, ומצד 

נוהג כל אחד במנהגו כפי רבותיו אם שקיעה ראשונה או שניה, אם זה זמן הגאונים או  שני 

יש כאן פרסום  ומ"מ  ר"ת, אם בתחילת השקיעה אם בסופה, כל אחד כפי שקיבל מרבותיו. 

הנס גדול מעל כל השינוים בעבודת הקודש, כיון שנתגלה בזה היחידה שבנפש. 

ע"י פרסומי ניסא מתגלה אחדות הפשוט בפעולות המשתנות

וזהו החן והיופי של כלל ישראל, שכל יהודי חי את העבודת ה' השייכת לו מתוך הי"ב דרכים 

כנגד הי"ב שבטי י-ה, וכדאי' )בשו"ע או"ח סי' צ ס"ד( שבכל בית הכנסת צריך שיהיה י"ב חלונות 

להורות שכל אחד יש לו השער והפתח לעבודת השם דרך השבט שלו, כל אחד בגוון שלו, 

ואין אחד דומה לחברו.

וכמו"כ רואים דבר זה בנר חנוכה, אשר מצד אחד כל אחד נוהג רק במנהגו שקיבל במסורה, 

וכו' כנ"ל, מ"מ כולם כאחד רוצים דבר אחד, פרסום הנס. וע"י שכל  וזה בר"ת  זה בשקיעה 
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וכמבואר  המשתנות,  בפעולת  הפשוט  האחדות  מתגלה  הנס  לפרסם  אחיד  ברצון  חפץ  אחד 

בדברי רביה"ק )ליקו"מ תנינא ב 16(.

היחידה מתגלה למטה 

ודייקא בחנוכה שהוא זמן של הוד שזה מקום הרגלין מקום הנחית דרגא, כמבואר בהאריז"ל 

)דשלש רגלים הם כנגד חג"ת ופורים וחנוכה הם נו"ה(. וכן מידת הוד הוא מלשון מודים מכלל דפליגי שהוא 

מצב של שפלות וירידה, כמבואר בספה"ק. ודייקא אז בחנוכה מתעורר חלק היחידה - החלק 

העילאית מחבריו. דייקא כאן מתגלה היחידה שבנפש בפרסום הנס כולנו כאחד ב'אור' פניך.

וכמבואר בחסידות, )עיי' מאמר נר מצוה תרמ"ג(, שמהותו ועצמותו ית"ש מתגלה כי אם כאן בעולם 

ברגלין שם מתגלה  דייקא למטה  וכן  בפעולות הגשמיות,  ומצות  תורה  בקיום  דייקא  הגשמי 

היחידה שבנפש שהוא הגילוי היתירה. 

מצות הדלקה נר איש וביתו דייקא מבחוץ

נר  ומצוות  כמקיף.  הוי  וחצרו  הפנימי,  חלק  הוא  יהודי  של  ביתו  כי  ה',  מפלאות  וראה  בא 

חנוכה מוטל על כל בית יהודי נר איש וביתו )שבת כא:(, אבל מצווה להדליקה החוצה )שם(. כי 

זהו סודן של דברים, שהוטל המצוה על כל אחד ואחד בחלקו הפנימי בעבודת ה', אבל מקום 

ההדלקה דייקא בחצרו בחלק המקיף דשם כולם כלולים כאחד. ומדליק דייקא במקום שרשות 

הרבים עובר שם, כי הרה"ר הוא מקום אחיזת הקלי', ודייקא שם במקום הרחוק מתגלה הגילוי 

דיחידה.

16 ליקוטי מוהר"ן – תנינא )ב, ו(: "ועל ידי זה שממשיכין קדשה של שבת לששת ימי החל, על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט 

יתברך. כי בששת ימי החל הם פעולות משתנות, שבכל יום נברא פעלה משנה, וזה כנגד השכל האנושי, להבין זאת בשכל 

האנושי, שפועלות משתנות יהיו נמשכין מאחד הפשוט יתברך ויתעלה, כי בשכל האנושי אי אפשר להבין זאת. רק על ידי שבת 

שאנו זוכין, שנתן לנו השם יתברך מתנה גדולה, כמו"ש רז"ל )שבת י:( 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה', על ידי זה 

נתגלה אחדות הפשוט. כי שבת מורה על אמונת היחוד, שאנו מאמינים, שכל הפעלות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך, 

שברא כלם בששת ימי החל ושבת בשבת. נמצא שעל ידי שבת נתגלה אחדות הפשוט יתברך.

והתגלות אחדות הפשוט זאת הבחינה יקרה מאד אפילו אצלו יתברך, כמו שמצינו 'יחיד ורבים הלכה כרבים' )ברכות ט' ול"ז(, 

כי מחמת שהם רבים, שכל אחד יש בו דעה משונה בחינת פעולות משתנות, וכשהם מסכימים יחד לדעת אחד, נמצא בחינת 

כדי שלא להרבות  וגם  כן הלכה כמותם.  ועל  יתברך,  בעיניו  יקר מאד  נעשה בחינת אחדות הפשוט, שזה  פעולות משתנות 

מחלקת בישראל, כי אם לא כן, כל יחיד ויחיד יאמר כדעתו ואין לדבר סוף, ויתרבו מחלקת בישראל )עי' ב"מ נ"ט:(, שאין זה 

רצונו יתברך, כי רצונו רק בבחינת אחדות הפשוט, כי כשנתגלה בחינת אחדות הפשוט למטה, גם למעלה נתגלה אחדות הפשוט 

יתברך, בבחינת 'אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'. שעל ידי אחדות שנתגלה בישראל למטה, נתגלה 

אחדותו הפשוט יתברך למעלה".
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יעזור השי"ת בימים אלו שמתגלה הכח של פרסום הנס ע"י אחדותן של ישראל, כולנו כאחד 
יחד באור פניך וכו', אור פניך אלינו אדון נשא, להאיר ע"י הנר חנוכה תורת חיים ואהבת חסד, 

ומבקשים מהשי"ת בביאת גואל צדק. 

שיחה ב'

שורש חנוכה שורש הודאה*הודאה מקושר עם שמירת הלשון*שש זכירות בכל יום כדי ליחד 
מכח  הודאה  בהודאה  דרגות  מודה*שני  משורש  הגדול*הודאה  לשמך  ולהלל  להודות  הפה 

הבנת הדברים והודאה מכח ביטול שאינו מבין הדברים*דרגת ביטול הוא שלימות ענין הודאה 

ולא כשמבין מה שאומר*יהודי בטל להקב"ה דייקא בביטול גמור כשאינו מבין כלום ואעפ"כ 

ע"י שמירת הפה  דייקא  הוא  ביטול  חיי  לחיות  הגנוז  אור  מוסר עצמו להנהגת הקב"ה*טעם 

והלשון בחי' פתח ביתו מבחוץ*בימים ההם הי' הפגם בענין שמירת הלשון והנס דחנוכה הוא 

תיקון על זה הפגם דייקא על ידי שמירת הלשון דמכונה פתח ביתו מבחוץ.

הלל והודאה.

חנוכה הם ימי הודאה, כדקבעו חז"ל הנוסח בתפלה "וקבעו שמונת ימי חנוכה להודות  ימי 
ולהלל לשמך הגדול", וזהו עיקר מצוות היום, ולכאורה כיון דמצות היום הוא בהודאה בודאי 

כל מצות היום שייך לענין הודאה, וצריך ביאור לפי זה בענין מצות הדלקת נר חנוכה דקבעו 

ולא  הבית  בפתח  להדליק  דצריך  הוא  רש"י  שיטת  הראשונים  בזה  )ונחלקו  מבחוץ"  ביתו  "בפתח  להדליק  חז"ל 

בפתח החצר לרה"ר והראשונים סב"ל דצריך להניחו דייקא בפתח רה"ר, וכן נפסק להלכה בסי' תרעא( והאיך נשלבו בענין 

הודאה למה צריך להיות דייקא מבחוץ.

להודות לך.

מה  הוא  ומהן  זכירות,  השש  חייו  מימי  בתמידיות  לזכור  התורה  מן  מחיוב  יהודי  איש  כל 
בצאתכם  בדרך  למרים  אלהי'ך  הוי'  עשה  אשר  את  "זכור  כד(  פרק  )דברים  בתורה  שנצטוינו 

ממצרים", והיסוד בזה לזכור מצות שמירת הלשון )כמו שאמרו חז"ל וברש"י שם17(, וכלשון 

הכתוב )תהילים לד( "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע", ובאר"י ז"ל 

)שעה"כ 18( סידר הכוונה כשאומרין אהבה רבה קודם היחוד השלם לזכור שם השש זכירות, 

17  רש"י )דברים כד ט( זכור את אשר עשה וגו' למרים - אם באת להזהיר שלא תלקה בצרעת אל תספר לשון הרע זכור העשוי 

למרים שדברה באחיה ולקתה בנגעים:

18  שער הכוונות )דרושי תפילת השחר דרוש א( ובנו בחרת מכל עם ולשון כו' דע כי ארבעה מצות עשה צריך האדם לקיים 
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כלשונו שם "זכירת מרים נרמוז אותה במלת להודות לך פירש כי הלשון והפה והשפתים הם 

כלי הדיבור שיצר בנו הוא ית' נודה אותו בהם ולא נשתמש בהם בסיפור לשון הרע ח"ו ונזכור 

לשון הרע של מרים ולא נעשה כמו שעשתה היא", יהודי הנאמן להשי"ת שומר פיו ולשונו, 

ח"ו  ומחללו  מלכלכו  ואינו  ותפלה,  תורה  לדיבורי  ורק  אך  מיוחד  שיהא  שרת  לכלי  ומיחדו 

בדיבורים האסורים. 

ב' דרגות בהודאות.

יום  החג  דייקא בהסתכלות  בעבודת שמירת הלשון  לחיות  כדי שנוכל  יותר הדברים  ולבאר 

טוב חנוכה, נראה דהנה מושג הודאה הוא מלשון 'מודה' כדהאריך אדמוה"ז נבג"מ )סידור דא"ח 

מזמור לתודה(, בהודאה יש שני דרגות, יש מי שמודה לדברי חבירו מתוך שעמד על דבריו והשיג 

כוונתו ורואה שצודק בשיטתו ועל כן מודה לשיטתו, ומאידך גיסא יש מי שמודה מתוך שלא 

השיג ולא עמד בכלל על דברי חבירו, אלא מהמקצת שבמקצת, )ויש שאפילו המקצת לא הבין(, אלא 

מתוך שמכיר מהותו של חבירו ויודע שחבירו הוא עמקן ות"ח נפלא ע"כ בדרך ממילא מתבטל 

דעתו ושיטתו לשיטת חבירו, וכאילו נכפה בדבר להודות לו למרות שאינו עומד על סוף דעתו, 

מיהו המודה.

ראשון נראה דהודאה שבא מתוך עמידה על דעת חבירו נקרא הודאה דהא מבין  ובמושכל 

עכשיו מה שחבירו או רבו אומרים, משא"כ דרגא הב' בהודאה לא יקרא שמו הודאה דהא אינו 

דייקא במקום שאינו  ובאמת אדרבה שלימות מושג הודאה הוא  ורבו,  עומד על דברי חבירו 

עומד על דברי רבו וכדרגא ב' הנ"ל דהא כשעומד ומבין דברי רבו אינו מבטל שכלו ודעתו 

לחבירו אלא מתוך שהוא בעצמו עמד והבין שחבירו צודק מבטל דעתו הקודמת "לדעתו של 

עכשיו" ולא יקרא לזה שמודה לדברי חבירו, אלא 'מבין'. ודייקא במקום שאינו עומד על דברי 

חבירו ועכ"ז יודע שבודאי בלי ספק חבירו צודק על זה נאה לומר "דמודה לדברי חבירו".

בכל יום שהם ענין זכירה והם ארבעה זכירות הכתובים בתורה שתלוים בזכירת הלב ואלו הם א' היא זכרון מעמד הר סיני וקבלת 

התורה וכמש"ה יום אשר עמדת כו' בחורב כו' וכתיב בתריה פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך כו' ]דברים ד' פסו' ט'[ והיא 

א' מרמ"ח מ"ע להרמב"ן ז"ל זכירה ב' זכור את אשר עשה לך עמלק והיא מצוה שנית. זכירה ג' זכור את אשר עשה ה' אלקיך 

למרים והיא מ"ע ג', זכירה ד' זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים והיא מ"ע ד'. והנה ד' מ"ע וארבע זכירות אלו הם כנגד 

ד' ימים טובים שיש בשנה.... זכירת מרים נרמוז אותה במלת להודות לך פירש כי הלשון והפה והשפתים הם כלי הדיבור שיצר 

בנו הוא ית' נודה אותו בהם ולא נשתמש בהם בסיפור לשון הרע ח"ו ונזכור לשון הרע של מרים ולא נעשה כמו שעשתה היא 

וזכירת יצ"מ תתבאר במקומה בע"ה:
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הודאה וביטול להשי"ת.

דביטול  הנ"ל  דרגות  שני  יש  להקב"ה,  האדם  של  הביטול  במדת  דה"ה  להבין  נבוא  ובזה 
וכמובן  סיבות,  מיני  מכל  ומכאובים  יסורים  מעברים  עליו  שעוברין  כשאדם  הוא  א'  בדרגא 

לב יהודי שמאמין בהשגחה פרטיות תולה הכל בהקב"ה ומאמין באמונה שלימה שהוא עשה 

ועושה ויעשה לכל המעשים, ומתבונן ביסוריו ועושה חשבון הנפש עד שמחליט שיסוריו בא 

לו על זה ועל זה, ומחזק עצמו באמונה ותולה היסורים במדה כנגד מדה וכדו', ומתפלל על זה 

וכשרואה הישועה מן השמים מודה והלל להקב"ה יודו להו'י חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וזהו 

הביטול דרגא א', דכשמתבונן בשכלו ורואה ישועתו אז מודה להקב"ה, 

במה שאיני מבין.

אלהי'ו  בה'  נפשו  ומחזק  שעובר,  מה  עליו  עוברין  כשעדיין  דייקא  הוא  ב'  בדרגא  והודאה 
חוץ  בעולמו  כלום  לו  שאין  ומבין  אמו,  עלי  כגמול  בבטחון  עצמו  ומחזק  להקב"ה  ומתפלל 

לו  ואין  קושיות,  שום  שואל  ואינו  הקב"ה,  להנהגת  לגמרי  ושכלו  דעתו  ומבטל  מהקב"ה 

ומהלל להשי"ת על  ומודה  נענע ראשו,  וגל  גל  כל  ועל  ה' ככה,  לי  ביאורים למה עשה  שום 

שם העתיד וברור בלבו אהבת הקב"ה לכנסת ישראל, ועל זה נאה ועל זה יפה לקרותו בשם 

"מודה", והבשר ודם הקרוץ מחומר דייקא במקום שמשיג ביטולו ושפלתו ואינו מבין כלום 

כעת  רואה  ואינו  מבין  שאינו  במקום  דאפי'  הודאה  עמקות  וזהו  נדע,  שלא  הידיעה  ותכלית 

כן  ועל  במקצת,  מודה  הודאה,  של  היסוד  וזהו  להקב"ה,  ומהלל  מודה  עכ"ז  הישועה  עדיין 

יהודי נאמן להשי"ת אפי' כשרואה רק ניצוץ מישועה נותן מיד שבח והודאה להקב"ה. 

והדבר תלוי בפיו ולשונו.

וכל זה בא לנפש הישראלי על ידי שמקושר לאורו של צדיקים )עי' בלשם יחוד הבני יששכר( בהבריאה 
)ועי' במ"ש בספר הבינני ואחיה ושכנתי בתוכם בסוד הצדיק אור הגנוז יושב  שנותנין לו טעימה מטעם אור הגנוז 

בסתר עליון(, להבין גודל אשרו שזכה להקרא על שם ישראל, ועל אור זה צריך שמירה מעולה, 

לשמור פתחי ביתו מבחוץ דנקרא פתח פיו, וכשיהודי שומר כלי שרת שלו ומסתכל בעין טובה 

על כל איש ישראל יש לו הכח לחיות חיים טובים חיים של נעימות חיים של שפלות אמיתי 

ואינו שומר פתח ביתו  וכיוצא,  נפל בפגם הלשון, בדיבורים האסורים לה"ר  משא"כ כשח"ו 

מבחוץ, פתח פיו ששם הוא מקום יציאת לרה"ר עלמא דפרודא, על ידי זה נאבד אצלו טעם 

ואור הצדיק, ואור הגנוז אינו מאיר לו ואין לו כח השפלות להודות להקב"ה, ולהרגיש טעם 

עולם הבא להיות שפל ובטל להנהגת הקב"ה, ואין לו הכח לבטל להנהגת הקב"ה, וזה לעומת 

זה עשה אלהי'ם, כששומר פתחו שלא לצאת חוץ אז יכול לחיות חיי התבודות חיים פנימים 

חיים נצחיים, משא"כ כשאינו שומר פתח ביתו של גופו נעשה חיצוני ואינו יכול לחיות באור 
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הגנוז, וזהו כונת האר"י להודות לך שהפה יהא מיוחד אך ורק לדבר ולדבק ולהתקשר בקשר 

של קיימא עם הקב"ה.

יעקב חבל נחלתו.

אותנו שנוכל להתגבר  ומתפללין להקב"ה שישמור  ומבקשין  חנוכה  טוב  ביום  אנו  עומדים 
בקדושה עילאה, מיסוד הכהנים הגדולים שהי' בימים ההם שעמדו צור כחלמיש, לשמור על 

פך קטן של שמן, הנקרא חלק אלו'ה ממעל יעקב חבל נחלתו שבמקום ההוא אין שום מגע גוי 

ושום דבר לא יכול להפסיק לבן של ישראל מהקב"ה, ומתפללין להקב"ה שנתן בידינו שנוכל 

ישראל  דבני  האריך  קטז(  והודאה  הלל  )מאמר  יששכר  ובבני  אסורים,  דברים  מלדבר  פינו  לשמור 

להקב"ה,  לבו  ומטהר  הקדושים,  הנרות  אצל  עומד  וכשיהודי  לשה"ר,  בדיבורי  אז  נכשלו 

המתנה  לו  שניתן  הכהן  אהרן  הקדושים  כהניך  שבזכות  ומבקש  להקב"ה  ומדבר  ומתבודד 

להאיר לכל העולם )כדברי הרמב"ן בהעלותך את הנרות שקאי על יום טוב חנוכה( אהרן בחי' אוהב שלום ורודף 

שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מבקשין אנו מהקב"ה שנוכל לשמור אמרי פינו ושלא 

לדבר דברים אסורים, ונוכל לחיות בחיי הודאה ושפלות. 

תיקון על ידי הכהנים.

ובזה יובן מה שאמרו חז"ל )ערכין טז.( תנא דבי רבי ישמעאל על מה קטרת מכפרת על לשון הרע 
אמר הקדוש ברוך הוא יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי )עיי"ש, וכבר ארכנו במאמרי לשון הרע 

בספר מרפא לשון( וזהו סוד שהכהנים עסקו גם במלחמתם עם היוונים, וכבר ביאור רבינו הק' )קמא 

תורה יד אות יב( סוד החנוכה בתיקון העון לשון הרע. "וזהו: 'עד שתכלה רגל מן השוק' )השוק הוא 

ומחלקת,  הרע  לשון  בעלי  דהינו  הנ"ל,  אלוף"  מפריד  "נרגן  בחינת  זה  'רגל'  החיצונים(;  מקומות 

ההולכים ומרגלים ומדברים רכילות ולשון הרע ועושין מריבה ומחלקת בין אדם לחברו ובין 

איש לאשתו, בחינת )תהלים ט"ו(: "לא רגל על לשונו". וזהו שצריכין להאיר ולהדליק נר חנכה 

ויבטל  לשלום  שיזכה  עד  כנ"ל,  היראה  לשרש  ולהחזירו  הכבוד  להאיר  דהינו  לפתח,  סמוך 

ויכלה הנרגן מפריד אלוף. וזהו: 'עד שתכלה רגל מן השוק' שיתבטל בעלי לשון הרע ורכילות 

אשר רגל על לשונם, ויתרבה השלום בעולם".

תיקון הירח.

יעזור הקב"ה על ידי כח שבת וכח חודש וכח חנוכה, שנזכה להתחדשות, ולתיקון פגם הירח 
דנפלה בפגם דיבור לה"ר )כהתרגום יהונתן בראשית א טז( שהירח דיברה לשון הרע כפשוטו, "ועבד 

יי ית תרין נהוריא רברביא והוון שוין באיקרהון עשרין וחד שעין בציר מנהון שית מאה ותרין 

שובעין חולקי שעתא ומן בתר כן אישתעית סיהרא עילוי שמשא לישן תליתאי ואזדערת"
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אוהב שלום.

ונזכה בקרוב לשני מאורות הגדולים, ודייקא בר"ח שזמן כפרה הוא לכל תולדותם יתכפר לנו 
על כל מה שפגמנו, ונזכה לחיות חיי הודאה, ועי"ז ליחד שמו יתברך, ליחדך באהבה ולאהבה 

את שמך על ידי אהרן הכהן המגביה שפלים נשמות ישראל שהם בבחי' מיעוט הירח, עי' תנא 

דבי אלי' )רבה פרק יג' אות ג'( יודע אהרן בעצמו שבא דבר גדול לישראל על ידו והיה קושר חבל 

של ברזל במתניו ומחזיר על כל פתחי ישראל וכל מי שלא היה יודע לקרות קריאת שמע וכן מי 

שאינו יודע להתפלל היה מלמדו לקרות ק"ש ולהתפלל וכן מי שאינו יודע לכנוס בגופה של 

תורה היה מלמדו. וזהו אוהב שלום ומקרבן לתורה, ונזכה לאור הגנוז אורו של משיח צדקינו 

בב"א.


