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שיחת ליל שבת

אכילת שבת למעלה מה'מן' ומה'זמן'

מעלת אכילת שבת

הנה מצינו בספה"ק לשונות הפלגה בדבר קדושת האכילה של שבת קודש, שמעלתה גבוהה 

אפילו יותר מה'מן' שאכלו ישראל במדבר. והיינו משום שבלחם יש מנין של עשר מלאכות: 

המלאכות  שאלו  ואפיה,  טחינה  הרקדה  זריה  ברירה  עימור  דישה  וקצירה  וזריעה  חרישה 

מכוונים כנגד העשר הספירות )'ליקוטי תורה' פרשת בשלח, וראה בב"י וב"ח או"ח סי' קסז1(.

מן  לגמרי  אחר  למקום  ועולה  קודש,  כולו  רוחניות,  כולה  היא  שבת  אכילת  "כי  זאת:  ועוד 

אכילת חול" )ליקו"מ בתרא יז(. והיינו משום שבאכילה זו "אין חלק לסטרא אחרא כלל וכלל. וזה 

כי  לה'".  היום  כי שבת  היום  )שמות טז(: "אכלוהו  על אכילת שבת, כמו שכתוב  אותנו  שציוה 

באכילת  לפעול  ויכול  כלל.  סיגים  תערובת  בלא  גמור,  ואלוקות  קדושה  נעשה  שבת  אכילת 

שבת, מה שפועל בתענית" )ליקו"מ קמא סימן נז(. 

'אכילה' ביום שהוא 'מעין עולם הבא', היתכן?

והדברים תמוהים, הלא השבת היא "מעין עולם הבא" – ש"אין בו לא אכילה ולא שתיה וכו', 

אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהן ונהנין מזיו השכינה" )רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ב(. היתכן 

שעיקר תוקף קדושת היום יבוא לביטוי דוקא בפעולות של גשמיות, כאכילה ושתיה וכו'. 

ועוד, הלא הדברים אמורים ביחס לכל יהודי באשר הוא - גם לפשוט ביותר שאין לו שייכות 

עם הכוונות ויחודים. והוא דבר נפלא עד מאוד, שהאכילה מצד עצמה היא קדושה ורוחניות – 

גם לא מחמת מעלת האדם ועסקו. 

1 בית חדש )או"ח סימן קסז(: ולכך יש עשר תיבות בברכת המוציא שיכוין על לשעבר ועל להבא לעתיד שתוציא ארץ ישראל 

גלוסקאות כמו שאמרנו כי אז יתגלה הקדושה ויתפרסם לעין כל ועשר תיבות בפסוק מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם 

להוציא לחם מן הארץ שהוא מבואר דיאמר הכתוב כשם שהוא ית' מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם חציר ועשב 

ממש כך יוציא לחם ממש מן הארץ והן הגלוסקאות שתוציא ארץ ישראל לעתיד. והכל נמשך מקדושת עשר ספירות וכן עשר 

תיבות שבפסוק עיני כל ובפסוק ארץ חטה ובפסוק ויתן לך כולם מכוונים על לעתיד שתוציא ארץ ישראל גלוסקאות ממקור 

קדושת עשר ספירות להשביע לכל חי רב פעלים מקדושת מקור הרצון אל. כל זה יכוין בהנחת שתי ידיו בעשר אצבעות על 

הפת כשיברך המוציא.
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"כלום יצר הרע יש ביניכם"

ולהבנת הענין נביא מדברי הגמ' )שבת פח ע"ב(: "בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת 
לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא. אמרו 

לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה 

מבקש ליתנה לבשר ודם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל 

הארץ אשר תנה הודך על השמים אמר לו הקב"ה למשה החזיר להן תשובה אמר לפניו רבונו 

להן  וחזור  כבודי  בכסא  אחוז  לו  אמר  שבפיהם  בהבל  ישרפוני  שמא  אני  מתיירא  עולם  של 

תשובה וכו'.

אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך 
מה  שוב  לכם  תהא  למה  תורה  השתעבדתם  לפרעה  ירדתם  למצרים  להן  אמר  מצרים  מארץ 

כתיב בה לא יהיה לך אלהים אחרים בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת גלולים שוב מה 

כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות שוב מה 

כתיב בה לא תשא משא ומתן יש ביניכם שוב מה כתיב בה כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש 

לכם שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנוב קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם מיד 

הודו לו להקדוש ברוך הוא".

שעיקר מעלתם של ישראל – מה שזכו לקבל את התורה, הוא בכך שיש בהם את  ומבואר, 
הצד הגשמי, וכטענתו האחרונה של משה רבינו: "יצר הרע יש ביניכם". והראיה, שרק אחר 

שסיים משה טענה זו הודו לו 'מלאכי השרת' שאכן ראויים ישראל לקבל את התורה, ולא הם.

אדם הראשון ו'מלאכי השרת'

והנה, כלל ישראל באותו מעמד שקודם 'קבלת התורה' היו בדרגת אדם הראשון לפני החטא, 
רש"י(.  בפי'  )ע"ש  כולכם"  עליון  ובני  אתם  אלוקים  אמרתי  "אני  ו(:  פב,  )תהילים  מהפסוק  וכנדרש 

ובאדם הראשון מצינו שהיו מלאכי השרת כפופים לו ומשרתים לפניו - כדאיתא בגמ' )סנהדרין נט 

ע"ב(: "אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין".

על  יתירה  מעלה  ב'אדם'  נמצא  האדם  בריאת  מעת  שכבר  הוא,  הביאור  החסידות  ובאור 
תכלית  כי  כולה.  הבריאה  בכל  השי"ת  את  לגלות  היכולת  לו  שניתנה  מה  והיא  המלאכים, 

בו בהעלאת הבריאה  ישראל למצב שיעסקו  כלל  את  להביא  הוא  כולם  העולמות  בריאת  כל 

הגשמית לשורשה. וכאשר היו הנבראים בדרגה כזו, אכן נכנעו לפניהם אף 'מלאכי השרת' )כמו 

שמצינו באדם הראשון קודם החטא ובמשה רבינו(. 
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מציאות זו היא תכלית כל הבריאה: "כי איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על המלאכים, 
צדיקים,  'עתידין  פ"ה(:  שבת  )ירושלמי  ז"ל  רבותינו  שאמרו  כמו  ישראל,  של  והסוף  התכלית  וזה 

אל",  פעל  ולישראל מה  ליעקב  יאמר  "כעת  לפנים ממלאכי השרת', שנאמר  שיהיה מחיצתן 

שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל, כשירצו לידע מה פעל אל. וצריך כל אחד לראות, שיבוא 

לזה התכלית, שיהיה לו ממשלה על מלאכים" )ליקו"מ בתרא א, א(.

"ואבית תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר"

'בחירה'  בו  אין  ה'אדם',  כמו  מחומר  וקרוץ  מורכב  שאינו  מצד  גובהו  כל  עם  ה'מלאך'  כי 
ו'יצר הרע', ולכן לא מתגלה אצלו מלכות השי"ת. בשום מצוה שיקיים. ולעומתו, יהודי פשוט 

לנחת  מביא  לחלוטין,  גשמי  הוא  עניינה  אף שכל   – קלה  מצוה  שבפשוטים, בשעה שמקיים 

ושעשועים לפני השי"ת. ולכן "עיקר הכבוד של השם יתברך נתגלה רק על ידי האדם, כי האדם 

הוא תכלית כל הנבראים" )שם עא(.

הוא  והשעשועים של השי"ת  התענוגים  יודע שעיקר  הוא  ית',  בידיעתו  קצת  שיודע  מי  "כי 
והשעשועים  התענוגים  עיקר  וזהו  יתברך.  שמו  ונקדש  נגדל  השפל  הזה  מעולם  שאנחנו  רק 

של השם יתברך, כמו שכתוב: "ואבית תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר" וכו'. כי השי"ת יש 

עיקר  כן  פי  על  ואף  יתברך,  עובדים אותו  עליונים, שהם  ועולמות  ואופנים  וחיות  לו שרפים 

התענוג והשעשוע שלו, כשעולה למעלה העבודה של עולם השפל הזה" )שם ז, ד(.

ה'שבת' – הארה ש'לעתיד לבא'

אדם  תיקון חטא  שיושלם  בעת   - לבוא  לעתיד  ורק  ישראל שלימה,  קומת  אין  עדיין  ואמנם 
הראשון, יתגלה מעלת ישראל על המלאכים, וכל זמן שהגאולה טרם באה - "צריך לשמר עצמו 

מאוד ולראות שיהיה לו כח לעמד בממשלה זו, שלא יקנאו בו מלאכי השרת ויפילו אותו ח"ו, 

כי המלאכים מתקנאים מאוד באדם כזה שיש לו ממשלה עליהם" )ליקו"מ בתרא א, א(.

ראשית  מאז   – שורשו  מצד  ממעלתו  ידע  שיהודי  הדברים,  בידיעת  תועלת  יש  מקום  מכל 
הבריאה, ועד לתכלית תיקונו לעת הגאולה. 

וביותר ב'שבת קודש' שבה מתגלה הארה ש'לעתיד לבא', וכשם שמשה רבינו בשעה שנתקנאו 
בו המלאכים, אחז בכסא הכבוד וקיבל כוחו כנגדם )כמבואר בליקו"מ שם(, כמו כן קורה בכל יהודי 

באשר הוא ב'שבת קודש', שבכח קדושת ישראל שבו, זוכה לסוד "וביום השביעי נתעלה וישב 

על כסא כבודו'. ונתאחד עם שורשו, למעלה ממלאכי השרת.
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בין ימות החול לשבת 

כך הם פני הדברים מצד פנימיותם, ועתה נוסיף לבאר את משמעותם בדרכי העבודה, והקשר 
זה  הרי  ושתיה,  לאכילה  נצרך האדם  כאשר  החול,  בימות  הנה  האכילה בשבת.  לסוד  שבהם 

נתון תחת שעבוד הטבע המחייבו להאחז בגשמיות. וכדאיתא ב'תיקוני הזוהר'  כאילו שהוא 

על  המלאכים  שלטון  דהיינו  המט"ט,  שליטת  תחת  הם  המעשה'  ימי  ש'ששת  לג(  דף  יח,  )תיקון 

ישראל.

ולכן אז, כאשר יהודי שומע ממעלתו על המלאכים ומנסה לרומם נפשו ורוחו, הבריאה כולה 
כמו שלועגת לו: "מה לך, איש שפל המחובר כולו לעולם הזה, לדבר גבוהה גבוהה. כלך לך 

אצל שכמותך, הכר נא את מקומך האמיתי עם הבריאה הגשמית ולא למעלה ממנה".

אך בשבת קודש, בעת אשר כל הבריאה כולה שבה לשורשה, מתגלה בנפשות ישראל הארה 
מסוד מציאותם בעת הגאולה: "לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת", ומתקיים בהם כעין מה 

זוכים  כי בשבת  יין".  לו  ומסננין  לו בשר  שנאמר באדם הראשון ש"היו מלאכי השרת צולין 

נפשות ישראל להארה מדרגת 'האדם השלם', שעליו כתב הרמח"ל )"מסילת ישרים" פ"א( כי "עילוי 
גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך".2

ואמנם בעיני בשר אין ה'מלאכי השרת' נראים, אבל יהודי מאמין בקדושת השבת המאירה בו, 
היא התגלות אורו יתברך, שמשם חוזרת כל הבריאה לשורשה, ובעצם התכללותה עם השי"ת, 

נכללת גם בכל יהודי. ונמצא שגם החלק הגשמי שבבריאה מקבל עילוי כמו הרוחני. וכבר אין 

זו בושה לחיות מתוך הרגשה של "לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת", כי המלאכים הם בכלל 

הבריאה כולה ששמחה לעמוד ולשרת את ישראל ביום קדוש ונשגב זה.

"לחם אבירים אכל איש"

מהמן  יותר  גבוהה  שהיא  בשבת,  האכילה  במעלת  חסידות  בספרי  המבואר  סוד  יובן  ועתה 
ודרשו  איש",  אכל  אבירים  "לחם  כה(:  עח,  )תהילים  נאמר  המן  על  כי  במדבר.  ישראל  שאכלו 

רבותינו )יומא עה ע"ב(: "לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו". ובשבת קודש, הרי זוכים כלל ישראל 

2 ספר מסילת ישרים )פרק א - בביאור כלל חובת האדם בעולמו(: ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. 

אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, ומקלקל העולם עמו. 

ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו 

מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך, והוא כענין מה 

שאמרו חז"ל בענין האור שגנזו הקב"ה לצדיקים וזה לשונם )חגיגה יב(: כיון שראה הקב"ה אור שגנזו לצדיקים, שמח, שנאמר 

)משלי יג(: אור צדיקים ישמח. ובענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו אמרו )חולין צב(: אמר רבי יצחק: מלמד 

שנתקבצו כולן למקום אחד והיתה כל אחת אומרת, עלי יניח צדיק ראשו.
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להארה שלעתיד לבא – שהיא גבוהה מאכילה זו, ומכח הממשלה שיש להם על המלאכים, גם 

החלק הגשמי - שמחמתו טענו כנגד משה רבינו: "מה לילוד אשה בינינו", מקבל עילוי של 

קדושה וטהרה למעלה ממדרגתם. 

כי 'קדושת ישראל' ו'קדושת השבת' - ענין אחד, וכשם שישראל זוכים בשבת להארה נשגבה 
יום זה, שכל פרט  – מעין הארה של אדם הראשון קודם החטא, כמו כן האכילה ושתיה של 

ופרט משולחן השבת הוא גוון נוסף בגילוי השגת אלוקות שזוכים לה נפשות ישראל תוך כדי 

עסקם בחלק הגשמי שבבריאה.

וכנודע מצדיקים כי בכל עבודת היהודי, ברוחניות ובגשמיות, עוסק תדיר ביחוד שם הוי"ה 
"תורה-  וכנגדם:  י-ה.  אותיות  בתוכם  שיש  –לינה",  -שתיה  "אכילה  בסוד  הדבר  ורמזו  ב"ה. 

מצוה –עבודה", יש בהם אותיות ו-ה.

"אחוז בכסא כבודי"

והנה יהודי שומע דברים נפלאים בקדושת ישראל, בקדושת השבת המתאחדת באכילתו בה 
– שכולה קודש וכולה אלוקות, אך בלבו פנימה, מאמין ואינו מאמין. חושב בינו לבין עצמו: 

הן מכיר הנני במך ערכי, היכן גופי מונח בשולחן השבת, ומה חלקי וגורלי בכל ההשגות של 

'מלאכי השרת' ואדם הראשון לפני החטא.

אך צריך לדעת שמחשבות אלו – גם אם יש בהם לכאורה מן האמת )כפי שהיא נראית מתוך הסתכלות 
מצד הנברא(, הם בכלל קטרוג המלאכים שטענו לפני הקב"ה: "מה אנוש כי תזכרנו", "תנה הודך 

על השמים" - כי בישראל יש 'יצר הרע', ולכן אינם ראויים לקדושת התורה. אך משה רבינו 

אחז ב'כסא הכבוד' ונגע בסוד קדושת ישראל, שמצד שורשם יש להם ממשלה על המלאכים. 

וענה להם תשובה ניצחת: "כלום יצר הרע יש בכם", מה לכם ולישראל, והרי עבודה זו של 

התגלות כבוד השי"ת מתוך הבריאה הגשמית, אינה יכולה להיעשות על ידי שום מלאך ושרף. 
כי ישראל הם למעלה מהמלאכים.3

3 והבן בזה סוד המעשה מהרה"ק רבי אברהם מקאליסק זצ"ל, שסיפר הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל זצ"ל )הובא באמרי פנחס 

)שער ט, מעשיות וסיפורים( וזה לשונו: ואספר לכם סיפור. המגיד הקדוש ר' יחיאל מזלאטשוב הזיר עצמו מאכילת גבינה פעם 

חלה וקם בנו הצדיק ר' מרדכי ונסע אל הצדיק ר' פנחס מקוריץ, שלא בידיעת אביו, כי היתה הקפדה מסוימת בין ר' מכילי ובין 

ר' פנחס, ונסע לבקשו שיתפלל לרפואת אביו. כשהגיע ר' מרדכי אל הצדיק ר' פנחס, לפני שנתן לו שלום, אמר לו הצדיק, אני 

יודע למה באת, כי אביך חולה. אמור לאביך, שיקבל על עצמו לאכול גבינה ויתרפא, כי הגבינה עלתה למעלה וטענה שמזמן 

שאביך אינו אוכל גבינה אין בארץ מי שיתקן אותה, על כן פסקו למעלה שאביך יחלה עד שיקבל על עצמו לאכול גבינה. 

לפני שנסע ר' מרדכי, אמר לו ר' פנחס, אמור לאבא, מה שיש לו טינא בלבו עלי כי אינו רואה את תפילותי בשמים, טענת שוא 

היא, כי לא רק הוא אינו רואה את תפלותי, אלא אפילו המלאכים אינם רואים, כי אני פלסתי לי דרך ישר להקב"ה. וכאשר תאמר 

לו זאת, בודאי יאמר לך, "אט", אמור לו בשמי, ליכא מידי דלא רמיזא באוריתא, שיפתח את הגמרא )סנהדרין מד ע"א( דאיתא 
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ואחיזה זו אינה רק 'לשעתה' ולמשה רבינו בעצמו, אלא לדורות עולם. כי בכח הארת ה'צדיק 
אחד  כל  מקבל  המלאכים,  מקטרוג  כלל  מתיירא  שאינו  רבינו,  משה  בחינת   – עולם'  יסוד 

ואכילתו בשבת  – איך שהוא, בעצם מציאותו  מישראל לחיות באמונה בהירה שהוא בעצמו 

של  המחשבות  אלו  מכל  מתפעל  אינו  וכבר  ית'.  מלכותו  כבוד  בהתגלות  חלק  לו  יש  קודש, 
הקטרוג, ביודעו שפנימיות היהודי מגעת עד למעלה למעלה.4

שם, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה, ואמר ר' אלעזר, ויתפלל לא נאמר, אלא ויפלל, מלמד שעשה פלילות עם קונו. היינו, 

שהתפלות של פנחס לא ראו רק את הקב"ה, וזהו, שעשה פלילות עם קונו בלבד.

כשחזר ר' מרדכי לאביו, שאל אותו מיד, היית אצל ר' פנחס פחד ר' מרדכי מאד מפני אביו, אבל אביו הרגיעו ואמר, אל תפחד, 

אני יודע שהיית אצלו. ומה אמר לך ספר לו שאמר שסבת המחלה היא מפני שלא אוכל גבינה. אמר, טוב, אני מקבל עלי לאכול 

גבינה. שאל אותו, ומה אמר עוד ספר לו, שהסיבה מה שאבא מקפיד עליו היא מפני שאין רואה את התפלות שלו, ואמר לעיין 

בגמרא הנ"ל. אמר ר' מיכלי, שהוא הגיע כבר למדרגה כזאת לא ידעתי. עד כאן.

ויש לבאר, שהרה"ק ר' פנחס אמר מיד שפילס הוא דרך ישירות להקב"ה – שלא באמצעות המלאכים, כי לצדיק יש שליטה על 

הבריאה ועל המלאכים. ובזה השיג סוד המאכלים, ולכן ראה שהמאכל היה בקפידא על הרה"ק ר' מיכל שלא עסק בהעלאתו 

ותיקונו.

4 ליקוטי הלכות )הלכות העושה שליח לגבות חובו והרשאה ה"ה אות יח(: והנה לכאורה קשה להבין העצה שכתוב בתורה 

הזאת לעמד כנגד קטרוג המלאכים על ידי שיאחז עצמו בכסא הכבוד וכו', כי הלא זה בעצמו קשה עלינו מאד ביותר. ואם אמנם 

ברחמיו לא העלים מאתנו כל העצות והדרכים איך לזכות לזה, דהינו על ידי שבירת השלש מדות הנ"ל. והעצה לשברם הוא על 

ידי קבלת השלשה רגלים כראוי וכו' עד שזוכין להשפעת הנבואה וכו' עם כל זה גם העצות בעצמן קשים עלינו לקיימם. )וכמו 

שכתבנו זה במקום אחר כמה פעמים(. 

ובפרט שבאמת כל התגרות המלאכים שמשם נשתלשל כל כחות היצר הרע וחילותיו הוא בענין התאוות הנ"ל שהם תאוות ממון 

ומשגל ואכילה, שהם בחינת שלש משמרות, שלש מיני חשך וכו', ובפרט גדל ההתגרות על התפלה כידוע רבוי הבלבולים מאד 

בשעת התפילה. ואם כן מאין יבוא עזרנו לעמד כנגד קטרוג המלאכים שמהם כח היצר הרע שכורה שחת בכל עת על כל אדם 

להפילו ולהורידו מאד, חס ושלום. על כן באמת אין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים ועל כח הצדיק האמת שממשיך 

חדושי תורה בכל עת חדושים אמתיים המביאין לידי מעשה שזהו בחינת קבלת התורה בכל דור בכל שנה ושנה כידוע, כי זה 

הצדיק הוא בחינת משה שהוא עיקר כלל קבלת התורה בכל דור, שהוא כבר ניצח המלחמה וזכה לשבר כל התאוות הנ"ל וכו' 

עד שזכה לכל התיקונים הנ"ל, עד שזכה לאחז עצמו בכסא הכבוד ולעשות ראש השנה, שעל ידי זה ניצול מקנאת המלאכים, 

עד שגברה ידו וחטף התורה לידו והורידה למטה ומסרה לישראל. 

ומגודל כחו העצום הוא מתגבר עד שיכול להציל את כל אחד ואחד מישראל הרוצה להתקרב אליו באמת להצילו מקנאת 

המלאכים לבל יפילו אותו בשום אופן בעולם. וזה על ידי שיכול לעשות ראש השנה על ידי בחינה הנ"ל, דהינו שיכול לדון את 

הכל לזכות בחסד נפלא על ידי שיודע מקום כל אחד ואחד, כי הוא בבחינת מקומו של עולם וכו' כנ"ל. ועל ידי זה הוא מכניס 

את כל אחד לכף זכות באמת ומוצא נקודות טובות בכל מדה ובכל תקון מהתקונים הנ"ל אפלו בהגרוע שבגרועים עד שיכול 

לזכות גם אותו לכל התקונים הנ"ל, עד שיזכה לפי בחינתו לאחז עצמו בכסא הכבוד, עד שלא יוכלו להפילו בשום אפן, כי 

הצדיק האמת לוחם בעדו מלחמת ה'. והעיקר על ידי שהצדיק זוכה להיות נכלל בבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה יודע 

מקום של כל אחד ואחד, שעל ידי זה יכול לעשות ראש השנה כנ"ל.
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מרפא לשון

המשך 

מו"מ בין הראשונים.

א( בהמשך למה שבארנו במאמר חז"ל )בערכין טו:( על תקנתו של מספרי לשון הרע, שתיקונם 
הוא ע"י התורה, וכמו"כ בארנו שהכוונה לעסק התורה גפ"ת האשונים אחרים וכו', שאז רואים 

כמה  עוד  להוסיף  ויש  דור,  מדור  משתנים  הדברים  איך  ורואים  וכו'  התנאים  בין  המחלוקת 

נקודות על דרך זו, דהנה חזינן פלוגתות הראשונים כמו הרמב"ם והראב"ד לדוגמא שהראב"ד 

"הבל  זה  אברהם  אמר  מקומות,  בהרבה  עליו  שכותב  הרמב"ם  על  נוראה  בחריפות  מתבטא 

וכמו"כ מצינו בהרמב"ן שכותב על הבעל המאור לשונות חריפין מאד שנראה  ורעות רוח", 

שמבטל אותו בביטול גמור, ונראה לעיון החיצוני שראשון אחד אומר על השני שאין שום ערך 

לדיבוריו חס ושלום, והרבה לומדים מתקשים מאד כשרואים דברים אלה )וכמו"כ ידועים דברי הש"ך 

הנוראים בבטויים החריפים מאד על הט"ז, בקונטרס אחרון על הש"ך בסי' צד, שכל הרואה משתומם על זה(.

הרמב"ם והראב"ד.

ב( אמנם באמת יש כאן סוד נורא שהראב"ד כותב על הרמב"ם שכל דבריו "הבל ורעות רוח", 
ידע היטיב שהרמב"ם הוא גדול וקדוש בתורה, וידע שלהרמב"ם יש כח בתורה שבעל פה, רק 

)כמוש"כ בשיחת הר"ן אות קמ(, ולכן הראב"ד שידע לפי דעתו דאין שום ערך  שהאמין מאד בעצמו 

למהלך של הרמב"ם היה מחוייב לומר דעתו, ולבטא את דעתו בשיא החריפות, כמוש"כ לא 

תגורו מפני איש )ופירש"י לא תכניס דבריך מפני איש(, ואמר על דברי הרמב"ם שכל זה הוא "הבל ורעות 

רוח", אבל הראב"ד ידע היטב שכל זה הוא לפי דעתו בתורה, ולכן צריך לצעוק מרה ולבטל 

בחריפות דעת השני, 

אבל הראב"ד עצמו יודע שלהרמב"ם יש לו דעה אחרת, ולדעה זו הכל משתנה כמובן דיבר 
הגדולים  בשם  )ועי'  וכיו"ב,  חיבוריו  לכתוב  להמשיך  לנפשו  עוז  מצא  היאך  בזלזול,  כך  כל  אליו 

הדברים  הלא מטבע  השגותיו(,  כל  ראה  והרמב"ם  הרמב"ם  דורו של  בן  היה  מאד שהראב"ד  שיתכן  ט,  אות  א,  מערכת 

כשאדם מחבר חיבור בתורה ורואה שאחד מגדולי הדור מזלזל בספרו הרי נחלש דעתו וכו', 

והיאך המשיך הרמב"ם בעוז קדושתו אחר שהראב"ד אומר על פסקים בספרו שהם דברי הבל 

ורעות רוח, וביותר מזה כ' בשם הגדולים )הנ"ל( שיש אגרת מהרמב"ם שמשבח את הראב"ד, 
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על זה החיד"א שיתכן שההשגות הגיעו להרמב"ם, ובכל זאת שבח את הראב"ד מחמת  וכ' 
רוב ענותנותו )והביא שם דוגמא שיש אגרת של הרמב"ם לר' פנחס דיין דאלכסנדריה שכתב מרורות על ספרו של הרמב"ם, 

והרמב"ם משיב לו בנועם שיח ובכבוד גדול מרוב קדושתו(.

לשונות חריפים.

ג( אמנם כל זה מבטא גודל האמונה בעצמו שהאמין הרמב"ם מאד בגדולת תורתו, ולכן לא 
נבהל כלל מחריפותו של הראב"ד שזהו כח האמונה, שהאמין הרמב"ם גם בכוחו של הראב"ד, 

וידע שהראב"ד מחוייב להגיד את דבריו בלי שום משא פנים, ומצד שני האמין הרמב"ם מאד 

בגדולת תורתו, ולא נחלש דעתו כלל, והמשיך לחדש ולפסוק כדרכו הטובה מעולם.

אורייתא דרתח.

ד( ולכל דברינו מובן להפליא התיקון של לשון הרע שנעשה על ידי עסק התורה, שרואים כל 
גדול בתורה בתוקף דעתו, ולעומת זה איך הצד שכנגד ג"כ לא חת מפני כל ואומר את דעתו 

ואינו מתפעל כלל, וכל זה גורם להאדם להאמין בעצמו ובדרכו בעבודת הש"י, וכמו"כ מאמין 

יודע בנפשו  הוא  וכו', מ"מ  ולדעתו השני טועה ממש  גם בהשני דאע"ג שאין דעתו כמותו, 

נאמנה שכל אחד יש לו מקומו וגבולו ששם הוא חי ומאמין ועובד את ה' בדרכו, 

דרתח  ת"ח  האי  בחי'  שזהו  דעתם,  על  חזקה  בתקיפות  עומדים  שהם  אנשים  יש  ולפעמים 
אחרים,  של  ה'  בעבודת  כלל  בלבו  מזלזל  אינו  זאת  ובכל  א(,  ד  )תענית  ביה  קמרתחא  אורייתא 

מוכרח לבטא  רק שהוא מצדו  גם להשני,  והאמת שיש  גודל הערך  על  פנימה  בנפשו  שיודע 

דעתו בתקיפות מחמת רוב האמת והירא"ש שבוער בקרבו, 

בנחת נשמעים.

בכל  הרי  בניחותא,  דבריו  את  שאומר  יותר  חשובה  דרגה  שיש  שם  חז"ל  שאמרו  ואע"ג  ה( 
רבו  בשם  ושמש  המאור  דברי  בזה  וידועים  שרותח  חכם  תלמיד  הנהגת  חז"ל  זאת משבחים 

מהר"נ מראפשיץ זי"ע )בפר' ויחי( וז"ל וזה ששמעתי מפי הרב החסיד המפורסם בוצינא קדישא 

מו"ה נפתלי נ"י אב"ד דק"ק ראפשיטץ שאמר שזהו דאיתא בגמרא )תענית ד.( האי תלמיד חכם 

שרתח אורייתא הוא דרתח ביה, דהיינו כנ"ל על ידי שלא עסק בתורה כראוי לו בדחילו ורחימו 

וכדומה ושלא קיים מצוות התורה כראוי לו על ידי זה הוא בכעס על עצמו. וצדיק כזה אינו 

יכול להיות עם הבריות רק הוא בפני עצמו עובד ה' לפי שכועס תמיד על עצמו על איזה ביטול 

שאירע לו, דהיינו לדבר עם הבריות במילי דעלמא וכדומה לפי שמבטל מעבדות ה' אז ולכן אי 

אפשר לו להתערב עם הבריות כנ"ל, ולכן צריך תמיד להיות בהתבודדות בפני עצמו. 
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אבל דרך זה הגם שהוא מדריגה גדולה אף על פי כן אין זה אמת לאמיתו והוא עדיין בסיטרא 

וכדומה  בני אדם  כגון לדבר עם  איזה ביטול  לו  נאמנה כשיזדמן  לידע  וצריך  דמרה שחורה, 

במילי דעלמא שזהו גם כן עבדות ה', וצריך לעבוד ה' בכל אופנים שבעולם לא באופן אחד 

ו( בכל דרכיך דעהו, וצריך להיות תמיד בשמחה והגם שמקצר  ג,  )משלי  תמיד, כמאמר הכתוב 

לפי דעתו בעבדות ה' בכמה ענינים ומצער את עצמו אף על פי כן צריך להיות אחר כך תיכף 

בשמחה ויהיה דעתו מעורבת עם הבריות, וכמו שאמרו חז"ל )כתובות יז.( לעולם יהיה דעתו של 

אדם מעורבת עם הבריות, וכמו שאמרו חז"ל )תענית ד.( אף על פי כן מבעיא ליה לאינש למילף 

נפשיה בניחותא עכ"ל.

כמים הפנים.

אלה  מהראשונים  אחד  שכל  והראב"ד  הרמב"ם  כמו  הראשונים  במחלוקת  חזינן  זה  שכל  ו( 

בוודאי האמין בגדולתו של השני, והראב"ד היה מוכרח מצד אמיתות תורתו לחלוק בחריפות 

הצדיקים  הרגישו  ובוודאי  יט(  כז,  )משלי  לאדם  לב האדם  כן  לפנים  הפנים  וכמים  הרמב"ם,  על 

גדולי ישראל כל אחד על השני מדה זו, ולכן היה להם אהב רבה למרות המחלוקת העזה שהיה 

ביניהם בדברי תורה.

והב בסופה.

ז( וכל זה נכלל במה שאמרו חז"ל את והב בסופה )קידושין לב( על שני תלמידי חכמים שנעשים 

זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנא' ואת והב בסופה,  וכו' ואינם  אויבים זה לזה 

שכמו כן הכוונה בזה שהאהבה נעשה על ידי האמונה שכל אחד יודע ומאמין בקדושת תורתו 

)וכלשון  בסיני, ולכן אע"ג שמוכרחים להיות כאויבים, הרי סוף כל סוף יש בלב אהבה להשני 

רש"י שם מלחמה שעל ידי ספר אהבה יש בסופה עכ"ל הנפלא של רש"י בקידושין שם(.

לבן של ישראל.

ח( וכל זה הוא פתח ותקנה להלשון הרע, שכשחולק ושולל את השני, אבל בלבו עמוק יודע 

האמת שגם להשני יש מקום ודרך האמת, רק שמוכרח לשלול כדי לחזק את עצמו ואת דרכו 

וכדי שלא להתבלבל מעבודתו של השני )וכמובן רק בהתייעצות ובשפלות ובשימוש תלמידי חכמים אמיתיים(, אז 

זוכה שגם השני אינו שולל אותו, ובלבו פנימה יש לו אהבה והערכה וכמים הפנים לפנים וכו'.
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תלמידי חכמים האוהבים.

חכמים  )בקידושין( שתלמידי  חז"ל  דרשו  בסופה" ששם  והב  "ואת  פלא שהפסוק  זה  וראה  ט( 
אוהבים זו לזו, ולכאורה הדבר פליאה כי מה הקשר בין דרשה זו, למה שמבואר בפסוק )במדבר 

כא( שמדובר שם על מלחמת נחלי ארנון, אמנם יש לבאר להפליא עפ"י מש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ 

בתרא עא( על המוחין של ארץ ישראל, שע"ז נאמר חבלים נפלו לי בנעימים, שמנעימים זה לזה 

בהלכה, שזהו מצד קדושת ארץ ישראל שנגלה בו נועם העליון, 

יובן להפליא שאת והב בסופה, נאמר בתחלת כיבושה ארץ ישראל, במלחמת סיחון  ולפי"ז 
ועוג, שכל הדרגה הזאת של תלמידי חכמים שיש להם דעות שונות, שזהו בחי' מלחמות הויה, 

ובכל זאת יש להם אהבה בסוף, כל זה נתגלה על ידי ארץ ישראל, )שהתחלת כיבושה מתחיל שם בפרשת 

חוקת( )וראה זה פלא שהרמב"ן קרא לספרו שלוחם מלחמות נוראות נגד בעל המאור וכותב עליו לשונות מבהילים, מלחמות ראיה, 

שמקור שם זה הוא מהפסוק שנאמר שם ואת והב בסופה, לרמז על גודל אהבה שיש ביניהם כמאמר חז"ל על הפסוקים הנ"ל(.

מצה ומריבה.

י( והקושי להאדם להאמין בכל זה כבר כתב על זה רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא ה( וזה לשונו ותאמין, 
כי כל מצותא ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה אלא כדי שיגרשו סטרין אחרנין, וזה 

פרוש )משלי ט"ו(: "אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין" לשון תלונה ומריבה. כשאתה 

מחך,  בטפי  שפגמת  על  תוכחה,  אותך  משמיעין  שזה  תדע,  הצדיקים  שבין  מריבות  שומע 

שעל זה נאמר )משלי ב(: "כל באיה לא ישובון, ולא ישיגו ארחות חיים", שאתה דבוק בסטרא 

דמותא, בחינת חמץ, בחינת ירד גבריאל וכו', ותדע שנעץ קנה, הינו חכמות חיצוניות נעוצים 

בים חכמתך, ובודאי אם לא היה נפגם מחך, לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים, ואין 

המריבה אלא בשבילך, כדי שתשוב ממות לחיים עכ"ל, 

דעת  הוא  הצדיקים  בין  מחלוקת  שכל  מאמין  שלם  שמוחו  מי  שבאמת  זה,  בענין  ואכמ"ל 
ושלום גדול שכל אחד יש לו דרכו בעבודת השם כמבואר בלקו"מ )קמא נו(.
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שיחות סעודה שלישית

פרשת בא תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין" 

הרצון הטוב של יהודי

כי כח הרצון הוא תמיד בהתחלה של כל  דרעוין הוא עת רצון שנתגלה רצון העליון,  רעוא 
קדמה  וישראל  תחילה.  זה המחשבה  היה  הבריאה  תחילת  הפשוט  ברצונו  וכמו שעלה  דבר. 

לכל )בראשית רבה א ד(, ולכן מתעוררת בנשמות ישראל הרצונות הטובים אל השי"ת. 

אוחזים  אנו  היכן  השבוע  מכל  הנפש  חשבון  כשעושים  במנחה  שבת  השבוע  סיום  ובזמן 
ואפי'  השבוע.  ימי  משך  גנוז  שהיה  הטוב  כל  מעורר  ובזה  רצונו,  יהודי  מעורר  ואזי  בעולם, 

ע"י  הטוב  כח  בו  יש  מ"מ  והמצוות,  בהתורה  הטוב  בשלמות  התגלה  לא  השבוע  במשך  אם 

הרצונות.

כל  של  הטוב  נקודת  את  יש  מרובה  טובה  מידה  להיפך  כן  וכו',  שבעיסה  ׂשאֹור  שיש  כמו 
השי"ת  אל  וכיסופים  ברצונות  מתעורר  שיהודי  הרצונות.  שהוא  טובים,  ומעשים  המצוות 

ומשתוקק ומתגעגע אליו, ואז מתחיל להחשיב מעשיו, שאע"פ שאינם בשלמותם, מ"מ רצונו 

לפני השי"ת,  לכן מתחננים  עילאה,  רעוא דרעוין בשמירה  זמן  זה מתעורר בקדושת  וכל  עז. 

ולהשלים  לנו הכח לתקן  יהיה  ועי"ז  הזמן,  לחיות את  איך  הנכונה  לנו את ההסתכלות  שיתן 

את העבר, וכן להתעלות ולקיים תורה ומצוות בשבוע הבא יותר בשלמות ובגלוי יתרה בקיום 

המצוות.

השבת זכר ליציאת מצרים

בריאת  תכלית  התגלות  תחילת  הוא  אשר  מצרים,  מיציאת  המדבר  בא,  פרשת  בשבת  בפרט 
וכן  מצרים.  יציאת  בשעת  בהם  שיבחר  הנבחר  העם  ישראל  בשביל  היה  העולם שמתחילתה 

רבי  - אמר  ריש בראשית( בראשית  )רש"י  וכמ"ש חז"ל  יציאת מצרים,  הוא  יום השבת  העיקר של 

יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו 

בה ישראל ומה טעם פתח בבראשית משום )תהלים קי"א( כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת 

הם  גוים  שבעה  ארצות  שכבשתם  אתם  ליסטים  לישראל  העולם  אומות  יאמרו  שאם  גוים 
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אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם 

וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.

אף דכתיב )עשרת הדברות בפרשת יתרו( דסיבת השבת משום השביתה בו, כמו"ש )שמות כ יא( "כי  כי 

וגו'", מ"מ עיקר גילוי סיבת נתינת השבת הוא  ששת ימים עשה הוי' את השמים ואת הארץ 

כי עבד  "וזכרת  טו(  ה  דברים  ואתחנן,  )עשרת הדברות בפרשת  משום שהוציאנו מעבדות לחרות, כמו"ש 

אלהיך  הוי'  צוך  כן  על  נטויה  ובזרע  חזקה  ביד  משם  אלהיך  הוי'  ויצאך  מצרים  בארץ  היית 

)בליל שב"ק( "זכרון למעשה בראשית.. זכר ליציאת  יום השבת". וזהו סדר הקידוש  לעשות את 

מצרים". מכאן דשניהם – שבת ויציאת מצרים – שזורים יחד.

שורש הרצונות מקודש הקדשים

כח הרצונות של יהודי בשורשו נמשך מן קודש הקדשים שבבית המקדש, וכדביארנו במקו"א, 

דברכת העבודה בתפילת עמידה )רצה וכו'( מדבר על המקדש, ושם מבקשים על הרצונות, "רצה 

הוי' אלהינו בעמך ישראל וכו' והשב את העבודה וכו' ואשי ישראל.. תקבל ברצון, ותהי לרצון 

תמיד עבודת ישראל עמך".

השי"ת.  אל  ישראל  כלל  של  ברצונות  עוסקים  שם  המקדש  בבית  הכהנים  בעבודת  ולכן 

ע"י  אמנם  הרצונות.  ממנו  שנעלם  הפירושים,  כל  אחר  פירושו  חטא,  לתוך  נופל  וכשיהודי 

דרחמנא,  שליחא  והכהן  המקדש  בבית  להוי'  קרבן  ומביא  אח"כ  שמקיים  והמצוות  התורה 

ודידן מעלהו ומתקנו והיינו שעי"ז מתעורר שוב הרצונות להשי"ת.

הוא רואה ללבבו ומבין מה שהיא רוחשת בלב

עינינו  לנו כח הרצונות עם כח להחשיבם, לפקוח  יהודי אל השי"ת, שיתן  משאלו של  וזהו 

)יונת אלם  לראות הדברים איך שהשי"ת רואהו, שהוא ית' רואה ללבב. וכדאי' מהרמ"ע מפאנו 

פכ"א( על הא דכתיב על משה רבינו "ותמונת הוי' יביט" )במדבר יב ח(, "שפירושו יביט התמונה 

לנמצאות בכלל על הדרך שהוא יתברך מסתכל בה הוא רואה ללבבו ומבין מה שהיא רוחשת 

בלב",

כן מבקש יהודי מהשי"ת שיתן לו כחו שיוכל להביט על חברו היהודי כפי מבטו של השי"ת, 

ית' רואה את רצונות הטובים הטמונים בכל אחד אף במנוגדים לו. וכן מבקש לראות  שהוא 

את עצמו ג"כ כפי שהשי"ת מסתכל עליו ולא כמו שהוא בעצמו חושב שהוא, וכדברי רביה"ק 
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קודם  צריך  השי"ת  של  במבטו  עצמו  את  לראות  הכח  לו  שיהיה  כדי  אבל  דאזמרה5.  בתורה 

להסתכל גם על אחרים במבט עילאי ואז יזכה גם לראות על עצמו הטוב הצפון.

האדם מחשיב עבודתו, ואין זה בא מפאת גודל שפלותו וענוותנותו, אלא כי אין לו  כשאין 
עליהם,  כפי מבטו של השי"ת  יהודי  כל  על  לראות  לו הכח  וכשיהיה  יהודי.  על  נכונה  ראיה 

גם על עצמו בעין טובה כפי  יזכה להביט  ובכך  יהודי,  יביט" על כל  יקיים "ותמונת הוי'  אז 

שהשי"ת מחשיב אותו.

כל ישראל ערבים זה לזה

כח זה נמשך מכח שכל ישראל ערבים זה לזה )שבועות לט.(. כי כח הערבות הוא הרצון שהמלוה 
רואה בערב, שעל סמך זה מלוה ללוה. ופשטות ההסתכלות שהמלוה בוטח בו שממונו ישיב, 

ויודע שרצונו הטוב של הערב  יותר, המלווה רואה בהערב כח רצון, ומבין  אך במבט פנימי 

יביא עמו היכולת ללוה לשלם חובו. וכעין שאמרו חז"ל )שבת סז.( "צריך להודיע צערו לרבים 

ורבים יבקשו עליו רחמים", שמכח הערבות אפשר לפעול למען האחרים.

ערבות שורשי תורה מלוכה וכהונה

הערבות בשורש נמשכת משלשה חלקי הכלי כמבואר באריז"ל – חיצון פנימי ואמצעי,  וכח 
)חיצון(. ונמשך הערבות ממשה  )אמצעי( ומלכות  )פנימי( כהונה  שהם כנגד שלשת כתרים – תורה 

כל  וכן  כתבת",  אשר  מספרך  נא  "מחני  לב(  לב  )שמות  וכמו"ש  תורה,  כתר  הפנימי  כלי  שהוא 

הצדיקים לדורותיהם משיגים השגותיהם מצד ערבותם בכלל ישראל.

וכן מיהודה שהוא כלי חיצון כתר מלכות שקיבל על עצמו ערבות לפני יעקב בעבור בנימין, 
כמו"ש )בראשית מג ט( "אנכי אערבנו". ויהודה הוא שורש למלכות בית דוד, שהם הערבות לכלל 

ישראל, ליתן להם הרצונות הטובים.

5 ליקוטי מוהר"ן )קמא רפ"ב(: "דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא בו 

איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת 

לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה.. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין, כי איך אפשר שלא עשה 

איזה מצוה או דבר טוב מימיו, ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה 

אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה..

ידוע שצריך האדם לזהר מאד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאד מאד  וכן צריך האדם למצא גם בעצמו, כי זה 

)כמבאר אצלנו כמה פעמים(. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר 

להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה, חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה 

מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב.. כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב, 

כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה כנ"ל, ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב. על ידי זה הוא יוצא באמת 

מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה.."



-טז-

בהיותו  קרבנותיהם  בהקריבו  הערבות  כח  בו  יש   – כהונה  כתר  האמצעי  כלי   - אהרן  וכן 
שליחם, כי כל החטאים נמשכים אחרי חטא העג' שאהרן היה מעורב שם, ולכן חש ערב על 

כל החטאים בהיכנסו לקודש פנימה לכפר על בני ישראל. ולכן אומרים התפלה "ותערב לפניך 

עתירתנו וכו'" שאומרים ביו"ט לפני ברכת כהנים, ויש בו הפירוש לשון עריבות ומתיקות, ויש 

בפירושו גם כח הערבות, ונקבע דייקא בברכת העבודה ברכת הרצונות )רצה וכו'(.

יציאה ממצרים לחרות הרצונות שאינו גולה לעולם

הרצונות,  שהוא  דקדושה  ְלֵמָצרִים  ונכנסו  דקלי'  ִמְמְצֵרִים  ישראל  כלל  יצאו  מצרים  ביציאת 
כח  שזה  'רץ',  הוא  וההיפך  'צר',  מלשון  הוא  מצרים  שורש  כי  אלו(.  בפרשיות  שנה  כל  מתעוררת  )וכן 

הרצונות, שאדם רץ אל השי"ת בבחי' )שיה"ש ב ח( "מדלג על ההרים וגו'", כי דייקא ע"י הֵמָצרִים 

דקדושה מתעורר באדם רצונות להשי"ת. ולכן במצרים היה הרצונות במיצר, והוציאנו לחרות 

עולם, היינו שהרצונות חפשי, ואפשר לרצות ולכסוף אל השי"ת.

כח  הוא  הגלות  שבזמן  החרות  אך  עולם,  לחרות  לצאת  השלמה  לגאולה  מצפים  ואמנם 
הרצונות, כי הרצונות אי אפשר ליטול מיהודי, שאפי' אם "אכתי עבדי אחשורוש אנן" )מגילה 

יד.(. מ"מ כמו שאמרו על נבוכדנצר "במסים ובארנוניות את מלך עלינו אבל לדבר אחר את וחד 

כלב שוין עלינן כחדא" )ויקרא רבה לג ו(. 

מבקשים מהשי"ת שיתן לנו הכחות להאמין ברצונותינו, ו"איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר 
ויתקבל  ולהחשיבו.  הרצונות  כח  דווקא  רעהו  אל  איש  כדבר  בינם  לעורר  ו(,  מא  )ישעיה  חזק" 

תפלתנו בעת רצון זו כמו"ש )תהלים סט( "ואני תפלתי לך הוי' עת רצון אלהים ברב חסדך ענני 

באמת ישעך". 


